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FO N QÆ∞~°∞Éè’º#fl=∞ó

=∂#= rq «̀ Ñ̈~°=∞ ÅHõ∆ º"≥∞ÿ# "≥∂Hõ∆=∂~åæ# ##∞fl #_çÑ≤ã̈∂Î, <å
[#‡ K«i`å~°÷̀ «‰õΩ nHõ∆ =Ç≤ÏOz# <å P~å è̂Œº ≥̂·=O, Ñ̈~°=∞ *Ï̋# ã̈fi~°∂Ñ̈ÙÅ∞,
*Ï˝#„Ñ¨Ñ¨Ó~°‚ a~°∞^•OH˜`«∞Å∞, =∂ QÆ∞~°∞^Õ=ÙÅ‰õΩ Ç¨Ï$^ŒÜ«∞Ñ¨Ó~°fiHõ
#=∞ã̈∞û=∂O[Å∞Å∞.

Ö’HõOÖ’ ̀ «=∞HÀã̈OQÍHõ, Éèí=~ÀQÆ Ñ‘_ç̀ «∞Ö̌·, =∞#âß≈Ou Hõ~°"≥·, ̂ Œ∞ó
MÏÅ`À JÅ=∞\ÕKÕ ™ê=∂#∞ºÅ #∞ Œ̂úiOK«@O HÀã̈"≥∞ÿ [x‡OKÕ HÍ~°}
[#∞‡ÅÖ’ =∂ QÆ∞~°∞^Õ=ÙÅ∞ XHõ~°∞.  "å~°∞ 1946 ÃãÃÑìO|~°∞ 12#
QÆ∞O@∂~°∞lÖÏ¡ ̀ «∞~°¡áê_»∞Ö’ [x‡OKå~°∞. ̀ «O„_ç g~°~åÑ¶∞̈=Ü«∞º, ̀ «e¡ Ñ̈ÙÅ¡=∞‡.
gi x"åã̈O zÅHõÅ∂i¿Ñ@. g~°∞ 12 ã̈O= «̀û~°=ÚÅ =Ü«∞ã̈∞û #∞O_Õ
~å=∂Ü«∞}O, =∞Ç¨ÉèÏ~°`«O, ÉèÏQÆ=`«O, Ñ¨Ù~å}ÏÅ∞, „Ñ¨|O^è•Å∞
K«̂ Œ=@"Õ∞QÍHõ PO„ è̂Œ =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ «O`À ÉÏ@∞ ã̈Oã̈¯ $ «̀ =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ åxfl
J è̂ŒºÜ«∞#O KÕã≤, 20 ã̈OIIÅ‰õΩ ÃÑ·QÍ Ñ̈iâ’ è̂Œ#Å∞ ™êyOz <åÅ∞QÆ∞ ã̈OIIÅ∞
è̂•~å"åÇ≤ÏHõ „Ñ̈=K«<åÅ∞ KÕâß~°∞.

1989 #∞O_ç P è̂•ºu‡Hõ ~°OQÆOÖ’ „Ñ̈"ÕtOz „Ñ̈u~ÀA ã̈ «̀ûOQÍxfl
x~°fiÇ≤Ïã̈∂Î ÉèíQÆ=næ̀ «ÃÑ·##∞, â◊OHõ~åKå~°∞ºÅ"åi „Ñ̈Hõ~°} „QÆO ä̂•ÅÃÑ·##∞
LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÅÃÑ·##∞ „Ñ̈=K«#=ÚÅ∞ KÕâß~°∞.

 1994Ö’ P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ñ‘~îåxfl ™ê÷Ñ≤Oz, qq è̂Œ Ñ̈@ì}ÏÅÖ’#∞,
zÅHõÅ∂i¿Ñ@Ö’#∞ WÑ¨Ê\˜ =~°‰õΩ 124 P^è•ºu‡Hõ *Ï˝# Ü«∞*Ï˝Å#∞
x~°fiÇ≤ÏOz ÉèíQÆ=næ̀ «, Éèí[QÀqO Œ̂O, ̀ «̀ «Î fiÉ’ è̂Œ, P «̀‡É’ è̂Œ, q"ÕHõK«∂_®=∞}̃,
Œ̂H̃∆}Ï=¸iÎ ™ÈÎ„ «̀O, JÑ̈~ÀH∆Í#∞Éèí∂u, J ≥̂· fi «̀™ê~°O, P «̀‡q^•ºqÖÏã̈O,

LÑ¨^Õâ◊™ê~°O, â◊OÉèí∞#@#O, Jëêì=„Hõw`«, QÆ∞~°∞w`«, ~å=∂Ü«∞}O,

=∞Ç̈ÉèÏ~°̀ «O, ÉèÏQÆ= «̀O, <å~°̂ ŒÉèíH̃Î ã̈∂„`åÅ∞, „|Ç̈Ï‡ã̈∂„`åÅ∞ "≥Ú Œ̂Ö̌·#
„QÆO ä̂•ÅÃÑ·##∞, Dâ◊, ̂H#, Hõ~î°, =ÚO_»Hõ, ã̈∂~°º, ÔH·=Åº "≥Ú Œ̂Ö̌·# LÑ̈x
+̈ «̀∞ÎÅÃÑ·##∞ „Ñ̈=K«#=ÚÅ∞ KÕã̈∂Î *Ï̋# ã̈∞QÆO è̂•Å#∞ „Ñ̈ã̈iOÑ̈KÕã̈∞Î<åfl~°∞.

2006Ö’ #∂~°∞ P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ü«∞*Ï̋Å∞ Ñ̈ÓiÎQÍqOz# ã̈O Œ̂~°ƒùOQÍ
t+̈µºÅO Œ̂~°=¸ Hõeã≤ '*Ï̋#„Ñ̈Ñ̈Ó~°‚— a~°∞ Œ̂∞ „Ñ̈^•#O QÍqOz Ñ¶̈∞#OQÍ
ã̈ «̄̀ iOK«@O [iyOk.

=∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ 1994Ö’ 'Hõ~°‡ã≤̂ •úO «̀O— J<Õ „QÆO ä̂•xfl ~°zOz
„Ñ̈K«∞iOÑ̈*Ëâß~°∞. nxx uiy 2002 Ö’#∞, 2009 Ö’#∞ Ñ̈Ù#~°∞‡„kOK«@O
[iyOk.

1998Ö’ 'Dâß"å™ÈºÑ̈x+̈ «̀∞Î—ÃÑ· JO Œ̂iH© J~°ú=∞ÜÕ∞ºsuÖ’ "åºYº#∞
„"åã≤ „Ñ̈K«∞iOÑ̈*Ëâß~°∞.  uiy 2000 ã̈OIIÖ’ kfifÜ«∞ =Ú„ Œ̂} [iyOk.
1999Ö’ â◊OHõ~åKå~°∞ºÅ "åi 'Éèí[QÀqO^ŒO—ÃÑ· qÑ¨ÙÅ"≥∞ÿ# "åºYº#∞
™ê=∂#∞ºÅ‰õΩ ‰õÄ_® K«Hȭ QÍ J~°ú=∞ÜÕ∞º suÖ’ ã̈∞ÅÉèí"≥∞ÿ#, ã̈~°à◊"≥∞ÿ#,
ã̈∞É’ è̂ŒHõ"≥∞ÿ# ÉèÏ+̈Ö’ „"åã≤ „Ñ̈K«∞iOÑ̈*Ëâß~°∞. uiy 2009Ö’ kfifÜ«∞
=Ú„ Œ̂} [iyOk.

„Ñ̈ã̈∞Î̀ «O ÉèíQÆ=næ̀ «ÃÑ· ZO`À qÑ̈ÙÅ"≥∞ÿ# "åºYº`À, ã̈~°à◊"≥∞ÿ# ÉèÏ+̈Ö’
„Ñ̈K«∞iOÑ̈|_ç# „QÆO è̂ŒO g∞ KÕ̀ «∞Ö’¡ L#flk.

`«fi~°Ö’<Õ '=∞Ç¨ÉèÏ~°`«O – ^èŒ~å‡^èŒ~°‡ qâı¡+¨}— J<Õ ¿Ñ~°∞`À
=∞Ç¨ÉèÏ~°`«OÖ’x ã¨=∞ã¨ Î ã¨O^ÕÇ¨Å‰õΩ, q=∞~°≈Å‰õΩ, Jáê~åúÅ‰õΩ
ã̈=∂ è̂•#OQÍ J<ÕHõ ~°Ç̈Ï™êºÅ`À ‰õÄ_ç# „QÆO è̂ŒO ~åÉ’ «̀∞#flk.

QÆ̀ « 20 ã̈OIIÅ #∞O_ç <Õ#∞ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ áê^•Å <å„â◊~ÚOz, "å~°∞
É’kèOKÕ J ≥̂· fi «̀ *Ï˝<å=∞$`åxfl áê#O KÕã¨∞Î<åfl#∞. <å rq «̀O z=i
=~°‰õÄ "åi É’ è̂ŒÅ∞ qO@∂, "å~°∞ K«∂Ñ≤# =∂~°æOÖ’ ™ê è̂Œ#Å∞ KÕã̈∂Î <å
D =∂#= [#‡#∞ ™ê~°úHõO QÍqOK«∞H˘<ÕO Œ̂∞‰õΩ „Ñ̈Ü«∞ufl™êÎ#∞. WO «̀\˜
=∞Ç̈ÏhÜ«ÚÖ̌·# *Ï̋# ã̈fi~°∂Ñ̈ÙÅ∞ <å‰õΩ QÆ∞~°∞=ÙQÍ ÅaèOK«@O <å Ñ̈Ó~°fi[#‡
ã̈∞Hõ$ «̀=∞x ÉèÏqã̈∂Î, "åi J#∞„QÆÇ̈ÏO x~°O «̀~°O <åÃÑ· „Ñ̈ã̈iOKåÅx
HÀ~°∞‰õΩO@∂ #=∞™ê¯~åÅ∞ ̀ ≥Å∞Ñ̈Ù‰õΩO@∞<åfl~°∞.

–Ñ≤. ÅH©∆ ‡HÍ"Õ∞â◊fii,
J è̂Œº‰õ∆ΩÅ∞.

N=∞u á⁄\̃ì ÅH©∆‡HÍ"Õ∞â◊fii
J è̂Œº‰õ∆ΩÅ∞, P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ñ‘~î°O, zÅHõÅ∂i¿Ñ@.

QÆ∞~°∞^Õ=ÙÅ
Ñ¨iK«Ü«∞O
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=ez KÕuÖ’ ÃÑ\ì̃#@∞¡QÍ =∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ KÕã≤# É’ è̂ŒÅ∞ =∂ =∞#ã̈∞û

ÅÖ’ WÑ̈Ê\H̃© "≥∞ Œ̂∞Å∞ «̀∂<Õ L<åfl~Ú.

<å Ñ̈Ó~°fi[#‡ ã̈∞Hõ$ «̀O =Å¡, ÉèíQÆ=O «̀∞x J#∞„QÆÇ̈ÏO =Å¡ <å

20 Uà◊§ =Ü«∞ã̈∞ûÖ’<Õ q^•ºiúxQÍ L#flÑ̈C_Õ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ ̂ Œ~°≈#ÉèÏQÆºO

<å‰õΩ ÅaèOzOk. ÉèíQÆ=næ̀ «, Éèí[QÀqO Œ̂O, ̀ «̀ «Î fiÉ’ è̂Œ, Dâß"å™ÈºÑ̈x+̈ ǜ

"≥Ú Œ̂Ö̌·# „QÆO ä̂•ÅÃÑ· QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ J#~°æà◊ „Ñ̈=K«<åÅ#∞ „â◊=}O KÕÜ«∞@O

<å J Œ̂$+̈ìOQÍ ÉèÏqã̈∞Î<åfl#∞.

''=∞#O HõëêìÅ∞ =zÛ#Ñ̈C_»∞ „‰õΩOyáÈ~å Œ̂∞† =∞# áêÑ̈Ñ̈Ù =¸@

«̀iyáÈ «̀∞#flk QÆ̂ •! Jx ã̈O`À+≤OKåe. JÖÏ̂Q ã̈∞MÏÅ∞ =zÛ#Ñ̈C_»∞

á⁄OyáÈ~å Œ̂∞† =∞# Ñ¨Ù}º~åt «̀iyáÈ «̀∞#fl Õ̂ Jx *Ï„QÆ̀ «ÎÑ¨_®e.

WÖÏ =∞#O ã≤÷̀ «„Ñ¨[˝̀ « ™êkèOKåe—— Jx P<å_»∞ KÕã≤# É’ è̂Œ <å

Ç¨Ï$^ŒÜ«∞OÖ’ =Ú„kOK«|_ç, D<å\ ˜H© <å rq`«OÖ’ ZO`À

„Ñ̈Ü≥∂[#HÍiQÍ LO@∞#flk.

D ÉèíQÆ=næ̀ « „QÆO ä̂Œ =Ú„ Œ̂}`À =∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ KÕã≤# qâı+̈Hõ$+≤,

PÜ«∞# É’ è̂ŒÅ∞ ZO Œ̂iHÀ =∂~°æ̂ Œ~°≈HõO HÍQÆÅ=x Ptã̈∂Î "åi Pjã̈∞ûÅ∞

<å‰õΩ ZÅ¡Ñ¨C_»∂ ÅaèOKåÅx HÀ~°∞‰õΩO@∂ "åi áê^ŒÑ¨^•‡Å‰õΩ

#=∞ã̈¯iã̈∂Î ÃãÅ=Ù fã̈∞‰õΩO@∞<åfl#∞.

– q. [Ü«∞ÅH̃∆ ‡

Ç¨Ï$^ŒÜ«∞ ã¨ÊO^Œ#
N=∞u q. [Ü«∞ÅH̃∆‡ M.Tec.,

J™Èã≤ÜÕ∞\ò „á⁄ÃÑ¶ã̈~ü,
_ç.P~ü.ÔH. HÍÖË*ò PÑ¶π WO[hiOQ∑   >̌HÍflÅr,

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£.

FO #"≥∂ÉèíQÆ= Õ̀ "åã¨∞ Õ̂"åÜ«∞

D „Ñ¨Ñ¨OK«OÖ’ Z<Àfl Ö∫H˜Hõ q^ŒºÅ∞<åfl~Ú. "å\ ˜x <Õˆ~Ê

J è̂•ºÑ̈‰õΩÅ∞ ZO Œ̂~À L<åfl~°∞. D Ö∫H̃Hõ q Œ̂ºÅhfl WÇ̈ÏÖ’Hõ r=<åxH̃

LÑ̈Ü≥∂QÆÑ̈_Õ"ÕQÍx „Ñ̈u =∂#=Ù_ç rq «̀ Ñ̈~°=∞ ÅHõ∆ º"≥∞ÿ# "≥∂Hõ∆̂ è•=∂xfl

KÕ~°Û\ÏxH̃ LÑ̈Ü≥∂QÆÑ̈_»=Ù. "≥∂Hõ∆̂ è•=∂xfl KÕ̂~Ûk XHȭ  '„|Ç̈Ï‡ q Œ̂º—

=∂„ «̀"Õ∞. J\˜ì „|Ç̈Ï‡q Œ̂º#∞ É’kèOKÕ QÆ∞~°∞=ÙÅ∞ Ö’HõOÖ’ JuH˘kÌ =∞Ok

=∂„ «̀"Õ∞ LO\Ï~°∞. J\ì̃"åiÖ’ =∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ N K«ÅÑ̈u~å=ÙQÍ~°∞

„Ñ̈=ÚYOQÍ ¿Ñ~˘¯# Œ̂y#"å~°∞. "å~°∞ „|Ç̈Ï‡*Ï̋#∞Å∞, x~å_»O|~°∞Å∞,

xQÆifi, t+̈µºÅO Œ̂i`À ¿ãflÇ̈ÏÉèÏ=O`À "≥∞ÅQÆ∞ «̀∂ J=ã̈~° ã̈=∞Ü«∂ÅÖ’

«̀y# ã̈ÅÇ̈Å#∞, ã̈∂K«#Å#∞ Wã̈∂Î t+̈µºÅ P è̂•ºu‡HÀ#fluH̃ ̀ À_»Ê_»∞ «̀∂

LO\Ï~°∞.

ÉèíQÆ=næ̀ «, LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÅ∞, "Õ̂ •O «̀ „Ñ̈Hõ~°} „QÆO ä̂•Å∞, „Ñ̈ Õ̀ºH̃Oz

=∞Ç¨ÉèÏ~°̀ «OÃÑ· ZO`À Ñ¨iâ’ è̂Œ# QÍqOz, q+¨Ü«∂Å#∞ J=QÍÇ¨Ï#

KÕã̈∞H˘#∞@ÜÕ∞QÍHõ ™ê=∂#∞ºÅ∞ ‰õÄ_® ZO`À ã̈∞Å∞=ÙQÍ J~°÷O KÕã̈∞HÀQÆêQ

q è̂ŒOQÍ É’kèOK«@O =∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ „Ñ̈ Õ̀ºHõ̀ «. x «̀º rq «̀OÖ’ PK«~°}‰õΩ

LÑ̈Ü≥∂QÆÑ̈_Õ q è̂ŒOQÍ J<ÕHõ J Œ̂∞ƒù̀ «"≥∞ÿ# LÑ̈=∂<åÅ`À, L^•Ç̈Ï~°}Å`À,

ZO`À H̃¡+̈ì"≥∞ÿ# P è̂•ºu‡Hõ q+̈Ü«∂Å#∞ ã̈~°à◊"≥∞ÿ# Ñ̈^•Å`À J~°\Ñ̃̈O_»∞
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QÆ̀ «OÖ’ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ JOkOz# 'Hõ~°‡ã≤̂ •úO «̀O— „QÆO ä̂ŒO P è̂•ºu‡Hõ

~°OQÆOÖ’ #∂ «̀#OQÍ „Ñ̈"ÕtOKÕ"åiH̃ ZO`À LÑ̈Ü«ÚHõÎOQÍ L#flk. JÖÏ̂Q

'Dâß"å™ÈºÑ̈x+̈ ǜ—, 'Éèí[QÀqO Œ̂O— „QÆO ä̂•ÅÃÑ· qÑ̈ÙÅ"≥∞ÿ# "åºYº`À "≥Å∞=_ç#

„QÆO ä̂•Å∞ ZO`À *Ï̋<åxfl JOkOKå~Ú. WÑ̈C_»∞ ÉèíQÆ=næ̀ «ÃÑ· qÑ̈ÙÅ"≥∞ÿ#

"åºMÏº#O`À "≥Å∞=_ç# D „QÆO ä̂ŒO P è̂•ºu‡Hõ ~°OQÆOÖ’ L#fl JO Œ̂iH©

ZO`À LÑ¨Hõiã¨∞ÎO^Œ#∞\Ö’ Z\˜ì ã¨O^ÕÇ¨ÏOÖË^Œ∞. WO`« qÑ¨ÙÅ"≥∞ÿ#,

q=~°}Ï «̀‡Hõ"≥∞ÿ# "åºMÏº#O WO «̀=~°‰õΩ, WO «̀ ̀ ÕeHõ ÉèÏ+̈Ö’ Ñ̈Ùã̈ÎHõ ~°∂Ñ̈OÖ’

"≥Å∞=_»ÖË̂ Œx K≥ÑÊ̈QÆÅ#∞. D „QÆO ä̂ŒO ÑÖ_ç̀ « áê=∞~°∞ÅO Œ̂iH© K«Hȭ QÍ

LÑ̈Ü≥∂QÆ Ñ̈_»QÆÅ Œ̂x <å qâßfiã̈O.

WHõ =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ «OÃÑ· QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ Ñ̈@∞ì Uq∞\’ ≥̀Å∞ã̈∞H˘#fl «̀~åfi «̀,

QÆ∞~°∞^Õ=ÙÅ ^•fi~å =∞Ç¨ÉèÏ~°`«OÖ’x ^èŒ~å‡ ^èŒ~å‡Å∞ Ö’HÍxH˜ `≥e¿ãÎ

ÉÏQÆ∞O@∞O^Œx <å HÀiHõ. ZO^Œ∞HõO>Ë Ñ¨q„`«"≥∞ÿ# WuÇ¨™êÅÃÑ· J<ÕHõ

=„HõÉèÏëêºÅ∞ "≥Å∞=_»∞ «̀∞#fl D ~ÀAÖ’¡ „QÆO ä̂•xfl K«∂_»ÖËx ™ê=∂#∞ºÅ‰õΩ

Uk x["≥∂? Uk HõeÊ «̀"≥∂ ̀ ≥eÜ«∞@OÖË̂ Œ∞. WÖÏO\ ̃Ñ̈iã≤÷̀ «∞Ö’¡ x["Õ∞q∞\?̃

J| Œ̂ú"Õ∞q∞\?̃ „QÆO ä̂ŒOÖ’ L#fl Õ̂q∞\?̃ HõeÊOz# Õ̂q∞\?̃ U QÍ è̂Œ "≥#∞Hõ U

PO «̀~°ºO L#flk? Jã̈Å∞ =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ «O =∂#=Ù_çÔHÖÏ LÑ̈Ü≥∂QÆÑ̈_»∞ «̀∞Ok?

U L Õ̂Ìâ◊ºO`À "åºã̈ÉèíQÆ"å#∞_»∞ =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ « WuÇ̈™êxfl Ö’HÍxH̃ JOkOKå_»∞?

=∞Ç̈ÉèÏ~°̀ «OÖ’ „Ñ̈ «̀ºHõ∆OQÍ#∞, Ñ̈~ÀHõ∆OQÍ#∞ K≥Ñ̈Ê|_ç# r=# ã̈`åºÖËq∞\?̃

J<Õ „Ñ̈â◊flÅ‰õΩ ã̈iÜ≥ÿ∞# ã̈=∂ è̂•<åÅ∞ HÍ"åe. ̂ •xx QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ ̀ «fi~°Ö’<Õ

JOkOK«QÆÅ~°x, «̂̀ •fi~å ÉèÏ~°fÜ«∞ ã̈Oã̈¯ $f ™êO„Ñ̈^•Ü«∂Å Ñ̈i~°Hõ∆}

[~°QÆQÆÅ Œ̂x <å ̂ Œ$_è» qâßfiã̈O. JÖÏ̂Q „Hõ=∞OQÍ ÉèíQÆ=næ̀ « 18 J è̂•ºÜ«∂Å∞

„QÆO ä̂Œ ~°∂Ñ̈OÖ’ "≥Å∞=_®Åx <å f„= PHÍOHõ∆.

– l.Ãã·̂ ŒÜ«∞º.

QÆ∞~°∞=Ù P=â◊ºHõ̀ «
l. Ãã·̂ ŒÜ«∞º B.S.W

Divisional Manager, Share Micro Fin. Ltd.
ã̈Éèí∞ºÅ∞, P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ñ‘~î°O, zÅHõÅ∂i¿Ñ@.

N QÆ∞~°∞Éè’º#fl=∞ó

<Õ#∞ ÃÇ·Ïã̈∂¯Ö’¡ K«k"Õ ~ÀAÖ’¡ <åã≤ÎHõ̀ «fiO`À LO_Õ"å_çx. P ̀ «~åfi «̀

‰õΩ@∞O|OÖ’ ¿Ñ^ŒiHõO, J<å~ÀQÍºÅ∞, Z^Œ∞~°∞ ^≥|ƒÅ`À Hõ~°‡Ñ¶¨ÅO

HõiyáÈ~ÚO Õ̂"≥∂! J#∞HÀ‰õΩO_® P è̂•ºu‡Hõ̀ «Ö’xH̃ J_»∞QÆ∞ÃÑ\Ïì#∞. W Õ̂

ã¨=∞Ü«∞OÖ’ L^ÀºQÆ |kbs`åº zÅHõÅ∂i¿Ñ@ =KåÛ#∞. QÆ`« [#‡Å

Ñ̈Ù}ºÑ¶̈ÅO =Å¡<Õ"≥∂ J#∞HÀ‰õΩO_® QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ *Ï̋#Ü«∞[̋OÖ’ áêÖÁæx "åi

„Ñ̈=K«<åÅ∞ qx PHõi¬OK«|_®¤#∞.

NHõ$+̈‚ ÉèíQÆ"å#∞_»∞ ã̈fiÜ«∞OQÍ J~°∞̊#∞#‰õΩ É’kèOz# ÉèíQÆ=næ̀ «#∞,

=∞iÜ«Ú J «̀ºO «̀ xQÆ∂_è» ÉèÏ"åÅ`À Hõiî# «̀~°"≥∞ÿ# J~åúÅ∞ QÆÅ LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÅ#∞

áê=∞~°∞Å‰õΩ ‰õÄ_® J~°ú=∞ÜÕ∞º suÖ’ J`«ºO`« ã¨∞ÅÉèíâ‹·eÖ’, PÜ«∂

ã̈O Œ̂~åƒùÅ‰õΩ ̀ «y# J Œ̂∞ƒù̀ « LÑ̈=∂<åÅ`À, ZO`À qÑ̈ÙÅOQÍ, q=~°}Ï «̀‡HõOQÍ

qâı¡+≤Oz J~°\Ñ̃̈O_»∞ =Åz KÕuÖ’ ÃÑ\ì̃#@∞¡ q=iã̈∂Î QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ KÕã̈∞Î#fl

„Ñ̈=K«<åÅ∞ qO@∞O>Ë P è̂•ºu‡Hõ ~°OQÆOÖ’ QÆ∞~°∞=ÙÜ≥ÚHȭ  P=â◊ºHõ̀ « Uq∞\’

≥̀eã≤Ok.

W Õ̂ ã̈=∞Ü«∞OÖ’ =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ «OÖ’x J<ÕHõ ã̈O Õ̂Ç̈Å‰õΩ "≥Ú Œ̂\™̃êiQÍ

QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ ã̈=∂ è̂•<åÅ#∞ qO@∞O>Ë =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ «O "≥Ú «̀ÎO QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ

=∞ã≤Î+̈¯OÖ’ xH̃∆Ñ̈Î"≥∞ÿ L#fl@∞¡ J~°ú"≥∞ÿOk. Z@∞=O\ ̃ã̈O Õ̂Ç̈xÔH·<å ã̈=∞„QÆOQÍ,

ã¨Oã¨¯ $`« =∞Ç¨ÉèÏ~°`«OÖ’x â’¡HÍÅ#∞ L@OH˜ã¨∂Î, qâı¡+¨}Ï`«‡HõOQÍ

q=iOK«@O '#Éèí∂`À #Éèíq+̈ºu— Jx JxÑ≤ã̈∞Î#flk.

87
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=∞^èŒ∞~å#∞Éèí∂u
– ~åqH̃Ok Ñ̈ÙëêÊ=u

_≥·Ô~Hõì~ü, W#fl~ügÖò Hõ¡Éò, zÅHõÅ∂i¿Ñ@.
HÍ~°º=~°æ ã̈Éèí∞ºÅ∞, P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ñ‘~î°O.

FO NQÆ∞~°∞Éè’º#fl=∞ó

<Õ#∞ 15 ã̈OIIÅ #∞O_ç Ñ̈Ó[º QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ <å„â◊~ÚOz x «̀º=Ú "åi

É’ è̂ŒÅ#∞ qO@∂, "å~°∞ K«∂Ñ≤# =∂~°æOÖ’ „Ñ̈Ü«∂}̃ã̈∞Î<åfl#∞. <Õ#∞ ÃÑ Œ̂ÌQÍ

K«^Œ∞=ÙHÀ#Ñ¨Ê\ ˜H© Éè íQ Æ=næ`« â’ ¡HÍÅ#∞QÍx, LÑ¨x+¨`«∞ ÎÅÖ’x

=∞O„`åÅ#∞QÍx J=bÅQÍ K«^Œ∞=QÆÅ∞QÆ∞`«∞<åfl#O>Ë J^ŒO`å =∂

QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ K«Å∞=ÜÕ∞. QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ É’kèOKÕ P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#O, LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÅ

*Ï̋#O J~°\Ñ̃̈O_»∞ =ez KÕuÖ’ ÃÑ\ì̃#@∞¡ – HÍ Œ̂∞ HÍ Œ̂∞ – <À\Ö̃’

ÃÑ\˜ì#@∞¡ ZO`À ã̈∞ÅÉèíOQÍ, <åÖÏO\ ̃"åiH̃ ‰õÄ_® K«Hȭ QÍ J~°ú=∞ÜÕ∞º@@∞¡

LO_»@O =Å¡<Õ D ã̈ «̀ûOQÆ=∞<Õ ã̈fi~°æOÖ’H̃ XHȭ ~ÀA J_»∞QÆ∞ÃÑ@ìÖËHõáÈ~Ú<å

U^À áÈQ˘@∞ì‰õΩ#fl@∞¡QÍ ~À[O`å ÉÏ è̂ŒÑ̈_»=Åã≤ =ã̈∞Î#flk. D ã̈ «̀ûOQÆO,

QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ ^•fi~å á⁄Ok# =∞Ç̈=∞O„ «̀ [Ñ̈O <å‰õΩ r=<å è̂•~°O.

ÉèíQÆ=næ̀ «Ö’x 700 â’¡HÍÅ#∞ 3 ã̈OIIÅ 3 <≥ÅÅ áê@∞ UHõ̂ è•\Q̃Í

„Ñ̈=K«#=ÚÅ∞KÕã≤ =∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ w`å*Ï̋<åxfl =∂‰õΩ JOkOKå~°∞.

JÖÏ „â◊=}OKÕã≤ "Õ∞=Ú á⁄Ok# =∞ è̂Œ∞~å#∞Éèí∂ux JO Œ̂~°∂ á⁄Ok Õ̀

ZO «̀ ÉÏQÆ∞O@∞O^À QÆ̂ •! Jx ZÑ̈C_»∂ =∞#ã̈∞ûÖ’ ÉèÏ=# "≥∞ Œ̂∞Å∞ «̀∂

LO@∞Ok. WÑ¨C_ô ÉèíQÆ=næ`« „QÆO^äŒ „Ñ¨K«∞~°} ^•fi~å =∂ HÀiHõ

<≥~°"Õ~°É’ «̀∞#flO Œ̂∞‰õΩ KåÖÏ P#O Œ̂OQÍ L#flk. D Ô~O_»∞ J è̂•ºÜ«∂Å

9

„QÆO ä̂ŒO K«kq#"å~°∞ q∞QÆ̀ å J è̂•ºÜ«∂Å H˘~°‰õΩ Z Œ̂∞~°∞ K«∂™êÎ~°#@OÖ’

Juâ◊Ü≥∂H̃ÎÖË̂ Œ∞. ÉèíQÆ=næ̀ «ÃÑ· Wk qÑ̈ÙÅ"≥∞ÿ#, ã̈∞ÅÉèíâ‹·eÖ’ JOkOK«|_ç#

"åºMÏº#O. Wk ̀ ≥Å∞QÆ∞ =∂\Ï¡_Õ "å~°O Œ̂iH̃ ZO`À LÑ̈Ü≥∂QÆÑ̈_»QÆÅ Œ̂x

<å #=∞‡HõO. D „QÆO ä̂•xfl, WO Œ̂∞Ö’x „Ñ¨u â’¡HõO Ü≥ÚHȭ  ÉèÏ"åxfl

K«Hȭ QÍ „QÆÇ≤ÏOz, *Ï̋# =∂~°æOÖ’ „Ñ̈Ü«∂}̃OK«QÆÅ~°x Ptã̈∂Î, WOHÍ

q∞ye# J è̂•ºÜ«∂ÅÃÑ· "åºYº#∞ «̀fi~°Ö’ „Ñ̈K«∞iOÑ̈ *ËÜ«∞QÆÅO Œ̂∞Å‰õΩ

=∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ#∞ ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ Pj~°fikOKåÅx HÀ~°∞‰õΩO@∂...

– P~ü. Ñ̈ÙëêÊ=u

10
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„Ñ̈ã̈iOÑ̈KÕÜ«∂Åx, x~°O «̀~°=Ú t+̈µºÅ"≥∞ÿ# =∂‰õΩ =∂~°æ x̂~Ìâ◊#O KÕã̈∂Î

=∞=Ú‡ "≥∂Hõ∆=∂~°æO"≥·Ñ̈Ù #_çÑ≤OK«QÆÅ~°x <å PHÍOHõ∆. JO Œ̂∞‰õΩ ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞

=∂ QÆ∞~°∞^Õ=ÙÅ‰õΩ PÜ«Ú~å~ÀQÍºÅ∞ „Ñ¨™êkOKåÅx =∞#™ê~å HÀ~°∞

‰õΩO@∞<åfl#∞.

WO «̀=~°‰õΩ Hõ~°‡ã≤̂ •úO «̀O, Éèí[QÀqO Œ̂O, Dâß"å™ÈºÑ̈x+̈ ǜ „QÆO ä̂•Å#∞

=∂„`«"Õ∞ „Ñ¨K«∞iOÑ¨*Ëã≤# =∂ QÆ∞~°∞^Õ=ÙÅ∞ WÑ¨ÙÊ_ô 'ÉèíQÆ=næ`«— ^•fi~å

q=~°}Ï «̀‡Hõ "åºYº`À, ã̈~°à◊"≥∞ÿ# "åº=Ç̈iHõ ÉèÏ+̈Ö’ áê=∞~°∞Å‰õΩ ‰õÄ_®

w`å*Ï̋<åxfl JOkOK«É’ «̀∞#flO Œ̂∞‰õΩ <åÔHO`À P#O Œ̂OQÍ L#flk.

=∞Ç̈ÉèÏ~°̀ «OÃÑ· qâı+̈ Hõ$+≤KÕã≤, "≥Ú «̀ÎO ÉèÏ~°̀ åxfl «̀=∞Ö’ xH̃∆Ñ̈ÎO

KÕã̈∞H˘#fl QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞, =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ «OÖ’x ̂ èŒ~°‡ ã̈∂H∆Í‡Å∞, r=# ã̈`åºÅ#∞,

q=∞~°≈Å‰õΩ ã̈=∂ è̂•<åÅ#∞, Ö’HõOÖ’ [# ™ê=∂<åºxH̃ QÆÅ ã̈O Õ̂Ç̈Å#∞

f~°∞ã̈∂Î Ñ̈iâ’ è̂Œ<å «̀‡Hõ „QÆO ä̂•xfl "≥Å∞=iOz, ̀ ≥Å∞QÆ∞ *ÏuH̃ =∞Ç̈ÏŸÑ̈HÍ~°O

KÕÜ«∂Åx <å „Ñ̈QÍ_è» PHÍOHõ∆. QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ Hõ$áê Hõ\ÏHõ∆ gHõ∆}ÏÅ∞ <åÃÑ·

WÖÏˆQ „Ñ¨ã¨iOKåÅx HÀ~°∞‰õΩO@∂ "åi áê Œ̂ Ñ¨̂ •‡Å‰õΩ t~°ã¨∞û =Oz

#=∞ã̈¯iã̈∞Î<åfl#∞.

– Z. ÉËc‰õΩ=∂i

11

N=∞u J~°=Ñ̈e¡ ÉËc‰õΩ=∂i
HÍ~°ºx~åfiÇ̈ÏHõ ã̈Éèí∞ºÅ∞

P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ñ‘~î°O, zÅHõÅ∂i¿Ñ@.

PHÍOHõ∆

N QÆ∞~°Éè’º#fl=∞ó

<Õ#∞ QÆ̀ « 5 ã̈O= «̀û~°=ÚÅ #∞O_ç  =∂„ «̀"Õ∞ P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋# Ñ‘~î°OÖ’

KÕi, ã̈ «̀ûOQÍxH̃ Ç̈[~°=Ù «̀∂, QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ „Ñ̈=K«<åÅ#∞ „â◊=}OKÕã̈∂Î,

QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ x~°fiÇ≤ÏOKÕ ã̈ Œ̂ã̈∞ûÅ‰õΩ, *Ï̋#Ü«∞*Ï̋Å‰õΩ, w`å áê~åÜ«∞}Å‰õΩ,

=∞Ç̈ «̀∞‡Å [Ü«∞O «̀∞Å‰õΩ, w`å[Ü«∞Ou L «̀û"åÅ‰õΩ, Ç̈ÏŸ=∞ HÍ~°º„Hõ=∂Å‰õΩ

JxflO\˜H© Ç¨[~°=Ù`«∂ Jxfl HÍ~°º„Hõ=∂ÅÖ’#∂ áêÖÁæO@∂ Ñ¨ÓiÎQÆ

=∞#âß≈Oux á⁄O^ŒQÆÅ∞QÆ∞`«∞<åfl#∞. JO^Œ∞‰õΩ QÆ∞~°∞^Õ=ÙÅ‰õΩ <å

Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∞Ñ̈Ó~°fiHõ Hõ$ «̀[̋`åaè=O Œ̂#=ÚÅ∞ ã̈=∞iÊOK«∞H˘O@∞<åfl#∞.

QÆ∞~°∞^Õ=ÙÅ ^•fi~å =∞Ç¨=∞O„`« LÑ¨^Õâßxfl ã‘fiHõiOz, x`«º=Ú

[Ñ¨™ê^èŒ#Ö’ LO_»@O <å P^è•ºu‡Hõ rq`«OÖ’ Q˘Ñ¨Ê =∞Å∞Ñ¨ÙQÍ

ÉèÏqã̈∞Î<åfl#∞. JO Õ̀QÍHõ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ „áÈ`åûÇ̈ÏO`À, "åi =∂~°æ̂ Œ~°≈Hõ̀ «fiOÖ’

„Ñ̈u~ÀE „â◊=}=Ú, ™êfi è̂•ºÜ«∞=Ú, è̂•º#=Ú, ™êH©∆ÉèÏ=#, P «̀‡ qKå~°},

ã̈=∂kè JÉèÏºã̈=Ú "≥Ú Œ̂Ö̌·# ™ê è̂Œ#Å∞ KÕã̈∂Î <å rq`åxfl ÉèíQÆ=O «̀∞x

áê^•ÅK≥O`« Ñ¨Ó*ÏÑ¨Ù+¨ÊOQÍ ã¨=∞iÊOK«∞HÀQÆÅQÆ@O <å [#‡ [#‡Å

ã̈∞Hõ$ «̀Ñ¶̈ÅO, QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ J#∞„QÆÇ̈ÏO. D ™ê è̂Œ#ÅÖ’ J<ÕHõ "≥∞à◊√‰õΩ=Å#∞

<Õ~°∞Ê «̀∂, x~°O «̀~°=Ú =∞=Ú‡Å#∞ „|Ç̈Ï‡x+̈ªÖ’ xÅ∞Ñ̈Ù@‰õΩ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞

KÕã̈∞Î#fl Hõ$+≤ J"≥∂Ñ¶̈∞O, |Ç̈ï è̂• „Ñ̈â◊Oã̈hÜ«∞O.

WÑ̈Ê\H̃̃ 124 P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋# Ü«∞*Ï̋Å#∞ x~°fiÇ≤ÏOz# QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞

WOHÍ J<ÕHõ *Ï˝# Ü«∞*Ï˝Å ^•fi~å *Ï˝# ã¨∞QÆO^è•Å#∞ ^Œâ◊kâ◊ÖÏ

12
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ªª»+‘·÷Hê+ qs¡»qà <äTs¡¢uÛÑ+µµ nH̊~ »>∑yÓT]–q dü‘·́ +. e÷qe⁄ì <̊Vü≤eTT,

yÓT<ä&ÉT n+<ä* |ü<ës¡∆+ dü÷øå±à‹dü÷ø£åà+>± O+&ç $ẙ#·q, $#·ø£åD, $X‚¢wüD,

$#ês¡D, $»„‘·\‘√ ‘·qqT >∑T]+∫ $XÊ«ìï >∑T]+∫ ˝À‘·T>± n<Ûä´j·Tq+

#̊j·T>∑*–>±&ÉT. Á|ü|ü+#· <̊XÊ\˙ï Hê>∑]ø£+>± yÓqTø£ã&ç Ä≥$ø£ J$‘·+qT

ø=qkÕ–düTÔqï|ü&̊ uÛ≤s¡‘·<̊X̄eT+<ä* Äs¡T´\T e÷qe⁄ì ẙT<∏ädüT‡˝À O‘·ŒqïeTj̊T´

nH̊ø£ ∫≈£îÿ Á|üX̄ï\≈£î düŒwüºyÓTÆq düe÷<Ûëq+\qT ø£qT>=ì Á|ü|ü+#êìøÏ yÓ\¢&ç+#·&É+

»]–+~. H˚qT mes¡T? H˚qT mø£ÿ&ç qT+&ç e#êÃqT? ‹]– m+<äT˝À

\j·TyÓTÆb˛‘êqT? á #·sê#·s¡ »>∑‘·TÔ Ä$s¡“¤$+#·&ÜìøÏ Ä<Ûës¡ẙT$T{Ï? e÷qe

J$‘· |üsêeTs¡∆y˚T$T{Ï? Ç≥Te+{Ï n‹ ø°\ø£yÓTÆq n+X¯eTT\≈£î düŒwüºyÓTÆq

düe÷<Ûëq+\qT n+~+#·>∑*π>ẙ ẙ<äeTT\T, yêì ∫e] n+X̄eTT Ò̋ O|üìwü‘·TÔ\T.

n≥Te+{Ï ẙ<äeTT\qT Áø√&ûø£]+∫ Á|ü|ü+#êìøÏ ø±qTø£>± düeT]Œ+∫q |òüTq‘·

lẙ<äyê´düTì<̊. n+<äTπø Ä |ü]|üPs¡Tíì ù|s¡T MT<ä yê´dübÂs¡í$Tì uÛÑøÏÔ ÁX̄<ä∆\‘√

»s¡T|ü⁄≈£î+{≤+. nsTT‘̊ ẙ<äeTT\˙ï eTT&çs¡÷|ü+˝À kÕe÷qT´\T ns¡ú+ #̊düT≈£îH̊

Ø‹˝À Ò̋q+<äT e\q e÷qe⁄\˝À <Ûäs¡à|ü]s¡ø£åD¬ø’ |ü⁄sêDeTT\T, Ç‹Vü‰düeTT\T

yÓ\T>∑T˝ÀìøÏ e#êÃsTT. yêì˝À n‹ ø°\ø£yÓTÆ+~ eTVü‰uÛ≤s¡‘·+. n+<äTπø Bìì

|ü+#·eTy˚<äeTHêïs¡T. n≥Te+{Ï eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ eT<Ûä´˝À y˚<äyê´düTì#˚

Á|üẙX̄ô|≥ºã&çq lø£ècÕís¡T®qT\ dü+yê<äẙT uÛÑ>∑eBZ‘·.

uÛÑ>∑eBZ‘· düs¡«eT‘·, düs¡«y˚<ä, düs¡«jÓ÷>∑ düeTq«j·T+. ˇø£ <˚XÊìøÏ

sêC≤´+>∑yÓT+‘· nedüs¡yÓ÷ e÷qeJ$‘· |ü]|üPs¡í‘ê«ìøÏ uÛÑ>∑eBZ‘· n‘·´+‘·

ÄeX̄´ø£+. uÛÑ>∑eBZ‘·̋ À ̋ Òì~ Á|ü|ü+#·+˝À mø£ÿ&Ü O+&É<äT. kÕøå±‘·÷Ô uÛÑ>∑e+‘·Tì

qT+&ç yÓ\Te&ç+~ ø±ã{Ïº ẙ\ dü+e‘·‡s¡eTT\ es¡≈£î n~ @e÷Á‘·+ e÷s¡TŒ\T

#Ó+<ä≈£î+&Ü n˝≤π> ø=qkÕ>∑T‘·÷ e∫Ã+~. <ëìj·T+<ä* 707 XÀ¢ø±\T

ÄDÏeTT‘ê´ Ò̋. uÛÑ>∑eBZ‘·≈£î uÛ≤wǘ + #Ó|üŒ&ÉeT+fÒ e÷eT÷\T $wüj·T+ ø±<äT. >∑‘·

ø=ìï X¯‘êu≤∆\T>± ^‘êkÕsê+X¯eTTqT kÕe÷qT´ìøÏ ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒj·÷\H˚

dü<ëX̄j·T+‘√ dü+düÿè‘· XÀ¢ø±\≈£î ‘Ó\T>∑T˝À yê´U≤´q+qT Áyêj·T&É+, ø=+<äs¡T

<ëìì ^‘êC≤„q j·T»„eTT\ <ë«sê Á|ü#ês¡+ #̊j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.

C≤„qÁ|ü|üPs¡í l#·\|ü‹sêe⁄>±s¡T >∑‘· ¬s+&ÉT <äXÊu≤∆\T>± ∫\ø£\÷]ù|≥˝À

^‘êC≤„qj·T»„eTT\qT ìs¡«Væ≤dü÷Ô e+<ä̋ ≤~ eT+~øÏ <ëì kÕsê+X̄eTTqT |ü+#·&É+

»]–+~. H˚qT Ä<Ûë´‹àø£ s¡+>∑+˝ÀìøÏ Á|üy˚•+∫ ‘·|ædüTÔqï ‘·s¡TD+˝À

n<äèwüºeXÊ‘·TÔ yê] ^‘ê dü+<̊X̄eTT\qT HÓ\\ ‘·s¡ã&ç $q&É+ »]–+~. n$

Hê eTqdüT˝À Ç|üŒ{Ïø° #Ós¡>∑ì eTT‘ê´\e …̋ ì*∫b˛j·÷sTT. n≥Te+{Ï $\TyÓ’q

kÕsê+X̄eTTqT e÷ <Ûë´qe÷*ø£ bÕsƒ¡≈£î\≈£î n+~ùdÔ Á|üjÓ÷»qeTT+≥T+~ nH̊

uÛ≤eq‘√ ^‘êXÀ¢ø±\qT, Á<Í|ü~<˚$ ø£<∏ë eè‘êÔ+‘·eTTqT <ÛësêyêVæ≤ø£+>±

n+~düTÔHêïeTT. nsTT‘̊ yêì˝Àì Wq‘ê´ìï >∑eTì+∫q e÷ bÕsƒ¡≈£î\T yêìì

|ü⁄düÔø£s¡÷|ü+˝À Á|ü#·T]ùdÔ u≤>∑T+≥T+~ nì nuÛÑ́ ]∆+∫q ẙTs¡≈£î ẙTeTT yÓTT<ä{Ï

¬s+&ÉT n<Ûë´j·TeTT\T ^‘·qT |ü⁄düÔø£ s¡÷|ü+˝À Á|ü#·T]+#ê\ì dü+ø£*Œ+#·&É+

»]–+~.

l#·\|ü‹sêe⁄ >±] ^‘êXÀ¢ø£eTT\T yê´U≤´Hê\qT H˚qT Ç{°e\

|ü]o*+∫q|ü⁄&ÉT yê]˝À H˚qT ˇø£|ü&ÉT $qï yê´K´\≈£î Á|üdüTÔ‘·+ yês¡T

$e]+∫q $<Ûëq+q≈£î m+‘√ e´‘ê´düeTT ø£qT|æ+∫+~. uÛÑ>∑eBZ‘· j·T+<ä*

<Ûäs¡àdü÷ø£åàeTT\qT n‹ kÕe÷qT´ìøÏ >∑÷&É ns¡úeTj̊T´ Ø‹˝À OHêïsTT. eTVü‰uÛ≤s¡‘·

j·TT<ä∆eT+‘ê ns¡T®qTì n+‘·s¡+>∑+˝ÀH̊ »]–+~. Á|üdüTÔ‘·+ qMq e÷qe⁄\+‘ê

ns¡T®qT Ò̋. Á|ü‹ n+‘·s¡+>∑+ n–ï>∑T+&É+ e …̋ s¡–*b˛‘·T+~. n≥Te+{Ï n–ïøÏ

Ä»´+ e …̋ kÕe÷õø£ |ü]dæú‘·T\T s√Es√E≈£î ~>∑C≤s¡T‘·THêïsTT. n+<äTe\q

n–ïì ÄπsŒ o‘·\ »\ẙT ̂ ‘ê kÕsê+X̄+. >∑Ts¡Te⁄>±s¡T yÓ\¢&ç+∫q O|üe÷Hê\T,

dü+<äs√“¤∫‘· yê´K´\T, O<ëVü≤s¡D\T n‹ düs¡fi¯+>±, düT\uÛÑ+>± ns¡úeTj˚T´

$<Û ä+>± OHêïsTT. ìwüÿ|ü≥+>± #ÓbÕŒ\+fÒ Hêπø n$ n|ü&É|ü&ÉT

e÷s¡Z<äs¡Ùø£eTe⁄‘·THêïsTT. n+<äTe\q ẙTeTT #̊dæq á Á|üjÓ÷>∑+qT Ä<Ûë´‹àø£

|æbÕdüT\T, <Ûë´qT\T düVü≤è<äj·T+‘√ d”«ø£]+#ê\ì eTq$ #̊dü÷Ô Ç≥Te+{Ï ø£èwæøÏ

eT÷\ø±s¡≈£î …̋’q Ä<Ûë´‹àø£ |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤yÓTÆq lj·TT‘·T\T #·\|ü‹sêe⁄>±]øÏ •s¡düT‡

e+∫ bÕ<ë_Ûe+<äqeTT #̊dü÷Ô.. yê]øÏ Ä uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ~e´ ÄodüT‡*∫Ã dü+|üPs¡í

Äj·TTsês√>∑´eTT\‘√ dü<ë $•wü ºyÓT Æq Ä<Ûë´‹àø£ùde\+~+#˚ uÛ≤>∑´+

ø£\T>∑TCÒj·÷\ì eTqkÕ.. yê#ê.. ø£s¡àD≤ ø√s¡T≈£î+≥÷...

|üP»´l _Ûø£åeTj·T´ >∑Ts¡TJ

dü+<˚X¯+

|üP»´l _Ûø£åeTj·T´ >∑Ts¡÷J

l dü‘·́ kÕsTT <Ûë´qeT+&É*

13 14

7
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ã̈Ç̈Ï$ Œ̂Ü«ÚÅ∞, ã̈OÑ¶̈∞ ¿ã=‰õΩÅ∞,

Ñ̈~ÀÑ̈HÍ~° Ñ̈~åÜ«∞}∞Å∞,

J*Ï «̀ â◊̀ «$=Ù,

"åHõÛ`«∞~°∞Å∞,

'ã¨OÑ¶̈∞’^•ú~°Hõ, H©II âıII N =∂*Ë\̃ ~å=∂~å=ÙQÍ~°∞
Q“~°"å è̂Œº‰õ∆ΩÅ∞ (2009–2010)

P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ñ‘~î°O :: zÅHõÅ∂i¿Ñ@.

ã¨Oã¨‡~°}

[##O
1938

=∞~°}O
2010

x+̈¯Å‡+̈ Ç̈Ï$ Œ̂Ü«ÚÅ∞, x~å_»O|~°∞Å∞,

Œ̂Ü«∂ ã̈fiÉèÏ=ÙÅ∞, Hõ~°‡x+̈µªÅ∞,

=∂#=`å"åk, ¿ãflÇ̈Ïje...

H©II âıII KÕ„É’Å∞ ã̈∞ÉÏƒ~å=ÙQÍ~°∞
Q“~°"å è̂Œº‰õ∆ΩÅ∞ (1994 – 1997)

P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ñ‘~î°O :: zÅHõÅ∂i¿Ñ@.

ã¨Oã¨‡~°}

[##O
1928

=∞~°}O
1997

1615
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N _ç. K«ÅÑ̈u~å=Ù
„QÆO è̂Œ "åºMÏº «̀

`˘eÑ¨Å∞‰õΩ

D Ö’HõOÖ’ „Ñ̈u =∂#=Ù_»∞ ã̈∞MÏ<Õfl HÀ~°∞‰õΩO\Ï_»∞. ZO «̀ ̀ ≥eq

«̀‰õΩ¯= "å_»∞‰õÄ_® Œ̂∞óMÏxfl HÀ~°∞HÀ_»∞. HÀ~°Hõ áÈ~Ú<å Ñ̈Ó~°fi[#‡ Hõ~°‡Å
Ñ¶¨e`«OQÍ ~å=Åã≤# ã¨=∞Ü«∞OÖ’ ^Œ∞óMÏÅ∞ =ã¨∂Î<Õ LO\Ï~Ú. JÖÏ
=zÛ#Ñ̈C_»∞ D ̂ Œ∞óYO ZÑ̈C_»∞ áÈ «̀∞O^•? uiy ZÑ̈C_»∞ ã̈∞YO =ã̈∞ÎO^•?
Jx Z Œ̂∞~°∞ K«∂™êÎ_»∞. Z Œ̂∞~°∞ K«∂_»@"Õ∞ HÍ Œ̂∞. P ã̈∞YOHÀã̈O Z<Àfl
„Ñ̈Ü«∞`åflÅ∞ KÕ™êÎ_»∞. _»|∞ƒ ã̈Oáêk™êÎ_»∞, =ã̈∞Î=ÙÅ∞ ≥̀K«∞Û ‰õΩO\Ï_»∞.
W «̀~°∞Å ™êÜ«∞O Jiú™êÎ_»∞. J<ÕHõ =ã̈∞Î=ÙÅ∞ HõxÃÑ_»∞ «̀∞O\Ï_»∞, ̀ «# =$uÎx
=∂~°∞™êÎ_»∞, "åºáê~åxfl =∂~°∞™êÎ_»∞, L^ÀºQÍxfl =∂~°∞™êÎ_»∞, L#fl Tix
=∂~°∞™êÎ_»∞, «̀# Õ̂âßxfl ‰õÄ_® =ke q Õ̂âßÅ ÔHà◊̀ å_»∞, ÃÑ Œ̂Ì"åà◊§`À
¿ãflÇ̈ÏO KÕ™êÎ_»∞, âßs~°HõOQÍ, =∂#ã≤HõOQÍ ZO`À „â◊q∞™êÎ_»∞– WÖÏ Z<Àfl,
Z<≥fl<Àfl KÕ™êÎ_»∞. g\ ̃Ñ¶̈e «̀OQÍ Œ̂∞óMÏÅ∞ áÈ=K«∞Û, ã̈∞MÏÅ∞ ~å=K«∞Û.
HÍx P ã̈∞MÏÅ∞ âßâ◊fi «̀OQÍ LO_»@O ÖË̂ Œ∞. ZÑ̈C_À XHõÑ̈C_»∞ P ã̈∞MÏÅ∞
Œ̂∂~°"≥∞ÿ, =∞m§ Œ̂∞óMÏÅ∞ Œ̂iKÕ~°̀ å~Ú. JO>Ë Zxfl „Ñ̈Ü«∞`åflÅ∞ KÕã≤<å,

ZO`« Hõ+¨ ìÑ¨_®¤ =∂#=Ù_»∞ `å#∞ HÀ~°∞‰õΩ#fl ã¨∞MÏxfl, P#O^•xfl
á⁄O Œ̂ÖËHõáÈ «̀∞<åfl_»∞. ̀ å#∞ HÀ~°∞H˘<Õk âßâ◊fi «̀ P#O Œ̂"Õ∞ QÍx, ̀ å`å¯eHõ
P#O Œ̂OHÍ Œ̂∞. ZÑ̈C_»∂ LO_Õ ã̈∞YO– ZÑ̈C_»∂ LO_Õ P#O Œ̂"Õ∞ HÍ"åe.
JÑ̈C_Õ «̀Ñ̈# f̂~k, J<Õfi+̈} P̂Qk.

J\ì̃ âßâ◊fi «̀ P#O Œ̂O, x «̀ºã̈∞YO Zxfl =ã̈∞Î=ÙÅ∞ ã̈OáêkOz<å,
ZO Œ̂~°∞ =º‰õΩÎÅ#∞ ̂ ŒiKÕ~°∞Û‰õΩ<åfl, Zxfl Ñ̈iã≤÷̀ «∞Å#∞, ã≤÷̀ «∞Å#∞ =∂~°∞ã̈∞Î<åfl
~å=@O ÖË̂ Œ∞. Jx «̀º "≥∞ÿ# ã̈∞Y"Õ∞ =ã̈∞Î#flk ZO Œ̂∞=Å¡?

=∞#O HÀ~°∞H˘<Õk x «̀ºã̈∞MÏxfl, HÍx Ñ̈@∞ìH˘<Õk Jx «̀º =ã̈∞Î=ÙÅ#∞.
Jx «̀º =ã̈∞Î=ÙÅ∞ Jx «̀º"≥∞ÿ# ã̈∞MÏ<Õfl W™êÎ~Ú QÍx x «̀ºã̈∞MÏxfl W=fiÖË=Ù.
x`«º=ã¨∞Î=Ù =∂„`«"Õ∞ x`«ºã¨∞MÏxflã¨∞ÎOk. =∞ˆ~q∞\˜ P x`«º=ã¨∞Î=Ù?
''x «̀º=¿ãÎ fiHõO „|Ç̈Ï‡ «̂̀ Œfi ºuiHõÎO ã̈~°fi=∞x «̀ºO——– x «̀º=ã̈∞Î=Ù UHõ"≥∞ÿ#

=∂#= «̀fiO =¸sÎÉèíqOz# Hõ~°∞}Ï ã̈fiÉèÏ=ÙÅ∞,

x~°O «̀~° P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ñ≤áêã̈‰õΩÅ∞,

x~å_»O|~°∞Å∞, ã¨Ç¨Ï$ Œ̂Ü«ÚÅ∞,

≥̂·=ÉèíH̃Î ã̈OÑ̈#∞flÅ∞,

:: P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ñ‘~î° ã̈Éèí∞ºÅ∞ ::

H©II âıII á⁄ «̀∂Îi ™êO|t=~å=ÙQÍ~°∞

ã¨Oã¨‡~°}

[##O
1950

=∞~°}O
2009

1817
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Ñ̈~°=∂ «̀‡ =∂„ «̀"Õ∞. Ñ̈~°=∂ «̀‡Hõ#fl "ÕÔ~·# ã̈=∞ã̈Î=¸ Jx «̀º"Õ∞ – Jx
â◊OHõ~åKå~°∞ºÅ"å~°∞ ' «̀̀ «Î fiÉ’ è̂Œ— J<Õ „Ñ̈Hõ~°} „QÆO ä̂ŒOÖ’ ≥̀eÜ«∞*Ëâß~°∞.

Hõ#∞Hõ „Ñ̈u=∂#=Ù_»∞ x «̀º"≥∞ÿ# Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞ =∂„ «̀"Õ∞ Ñ̈@∞ìHÀ"åe.
JÖÏ Ñ̈@∞ìHÀ"åÅO>Ë Jx «̀º =ã̈∞Î=ÙÅ∞, q+̈Ü«∂Å∞, Éè’QÍÅ∞ "≥Ú Œ̂Ö̌·#
"å\ ̃Ñ̈@∞ì#∞O_ç q_çÑ≤OK«∞ HÀ"åe. D Jx «̀º =ã̈∞Î=ÙÅ Ñ̈@∞ì#∞O_ç q_çÑ≤OK«∞
H˘x âßâ◊fi «̀"≥∞ÿ# Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞ P„â◊~ÚOz, Ñ̈~°=∂ «̀‡`À SHõº"≥∞ÿ áÈ=Ù@̂H
=∞#‰õΩ D =∂#=[#‡ =zÛOk. D =∂#= [#‡Ö’<Õ nxx ™êkèOKåe.
JÖÏ ™êkè¿ãÎ<Õ D [#‡ ™ê~°úHõO. ™êkèOK«ÖËxKÀ D [#‡ =º~°÷O.

=∞i ZÖÏ ™êkèOK«@O? ZÖÏ „áêÑ¨OzHõ q+¨Ü«∞ "åº"≥∂Ç¨xfl
= Œ̂Å@O? ZÖÏ Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞ ≥̀Å∞ã̈∞H˘x, P„â◊~ÚOz, JO Œ̂∞HÀ=@O?
ZÖÏ ã̈=∞ã̈Î ̂ Œ∞óMÏÅ#∞O_ç âßâ◊fi «̀OQÍ x=$uÎK≥Ok J#O «̀"≥∞ÿ#, JYO_»"≥∞ÿ#,
Œ̂∞óY ~°Ç≤Ï «̀"≥∞ÿ# âßâ◊fi «̀ P#O^•xfl á⁄O Œ̂@O? D Jxfl ã̈O Õ̂Ç̈Å‰õΩ

YzÛ «̀"≥∞ÿ# ã̈=∂ è̂•#"Õ∞ ÉèíQÆ=næ̀ «.
ÉèíQÆ=næ`« ã¨~°fi LÑ¨x+¨`«∞ÎÅ ™ê~°O, Ü≥∂QÆ âß„ã¨ÎO, „|Ç¨Ï‡q^•º

„Ñ̈uáêk «̀ „QÆO ä̂ŒO. Wk "≥∂Hõ∆ âß„ã̈ÎO. Jxfl "Õ̂ •Å, LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÅ, ã̈=∞#fiÜ«∞
âß„ã̈ÎO. Jxfl âß„™êÎÅ#∞, ã≤̂ •úO`åÅ#∞ =∞kèOz "≥eH̃ fã≤# ™ê~° ã̈O„QÆÇ̈ÏO.
XHȭ  Ç≤ÏO Œ̂∂=∞`åx̂HQÍHõ, Jxfl =∞ «̀ ™êO„Ñ̈^•Ü«∂Å‰õΩ ã̈O|OkèOz#
„Ñ̈ è̂•# ã̈∂„`åÅ#∞, è̂Œ~å‡Å#∞ „HÀ_ôHõiOz# ã̈~°fi è̂Œ~°‡ ã̈=∞#fiÜ«∞ Ĥ∆„ «̀O
Wk. JO^Œ∞ˆH nxx qâ◊fi=∞`« „QÆO^äŒO J<åfl~°∞. „Ñ¨Ñ¨OK«OÖ’x 42
ÉèÏ+̈ÅÖ’xH̃ J#∞=kOK«|_ç, 125 ̂ ÕâßÅÖ’ Ñ̈iK«Ü«∞=Ú#fl J Œ̂∞ƒù̀ « „QÆO ä̂ŒO
ÉèíQÆ=næ`«. Jxfl HÍÖÏÅÖ’x, Jxfl ^ÕâßÅÖ’x =∂#=ÙÅO^Œi rq`«
™êÑ¶Ö̈ÏºxH̃ HÍ=Åã≤# ã̈=∞ã̈Î q+̈Ü«∂Å#∞ ̀ ≥eÜ«∞*Ëã≤# ã̈=∞„QÆ „QÆO ä̂Œ~å[O
ÉèíQÆ=næ̀ «. ZO Œ̂~À =∞Ç̈ «̀∞‡Å∞, =∞Ç̈#∞ÉèÏ=ÙÅ∞, PKå~°∞ºÅ∞, Ñ‘~îåkèÑ̈ «̀∞Å∞,
™êfig∞rÅ∞ D w`å™êQÆ~°OÖ’ =Úxy, J#~°…"≥∞ÿ# ~°̀ åflÅ#∞ KÕlH̃¯OK«∞H˘x
"å\x̃ ™ê=∂#º =∂#=ÙÅ‰õΩ Ñ̈OK«∞ «̀∂<Õ L<åfl~°∞.

=∂#=Ùx =∂^èŒ=ÙxQÍ, #~°∞x <å~åÜ«∞}∞xQÍ, r=Ùx ^Õ=ÙxQÍ
fiÛk Œ̂Ì\ÏxH̃ HÍ=Åã≤# Hõ~°‡Ü≥∂QÆ=Ú, è̂•º# Ü≥∂QÆ=Ú, ÉèíH̃ÎÜ≥∂QÆ=Ú,
*Ï˝#Ü≥∂QÆ=Ú J<Õ Jxfl Ü≥∂QÍÅ#∞, Jxfl LáêÜ«∂Å#∞, =∂~åæÅ#∞
≥̀eÜ«∞*̌Ñ≤Ê# J Œ̂∞ƒù̀ « „QÆO ä̂ŒO ÉèíQÆ=næ̀ «. "Õ̂ •ÅÖ’x Hõ~°‡HÍO_», Láêã̈<å

HÍO_», *Ï̋#HÍO_»Å#∞ – Hõ~°‡+̈@¯O, ÉèíH̃Î+̈@¯O, *Ï̋#+̈@¯O– J<Õ 3 +̈\Ï¯Å∞QÍ
– 18 J è̂•ºÜ«∂Å∞QÍ ÉèíQÆ=næ̀ «Ö’ q=iOK«@O [iyOk. Wk XHõ ã̈=∞„QÆ

P è̂•ºu‡Hõ „QÆO ä̂ŒO J#∞@Ö’ Juâ◊Ü≥∂H̃Î U =∂„ «̀O ÖË̂ Œ∞.
w «̀‰õΩ WO «̀\ ̃„Ñ̈â◊ã≤Î ~å=\ÏxH̃ HÍ~°}O Uq∞\?̃ =∂#=Ùx Ü≥ÚHȭ

Œ̂∞óMÏxfl – â’HÍxfl ã̈OÑ̈Ó~°‚OQÍ x=$uÎ KÕÜ«∞@=Ú w «̀ Ü≥ÚHȭ  Ñ̈~°"≥∂ Õ̂Ìâ◊ºO
HÍ=@"Õ∞.

''Jâ’Kåº##fiâ’K«ã¨Î fiO....—— (2–11) JO@∂ w`å *Ï˝# É’^èŒ#∞
„áê~°OaèOz# ÉèíQÆ"å#∞_»∞ ''"≥∂Hõ∆ Wëêºq∞ =∂â◊√K«ó...—— (18 – 66) JO@∂
«̀# É’ è̂Œ#∞ =ÚyOKå_»∞. 'Jâ’Kåº— J<Õ Ñ̈ Œ̂O`À „áê~°OaèOz '=∂â◊√K«ó

— J<Õ Ñ̈ Œ̂O`À =ÚyOKå_»∞. JO>Ë â’HõO`À „áê~°OÉèí"≥∞ÿ â’HõO`À =Úyã≤Ok
É’ è̂Œ. WÖÏ KÕÜ«∞@OÖ’ XHõ ™êfi~°ã̈ºO LOk. XHõ ã̈∂K«# LOk. J Õ̂q∞@O>Ë
– D Ô~O_»∞ â’HÍÅ =∞ è̂Œº #∞#fl â’¡HÍÅ∞ =∂#=Ù_çÖ’x â’HÍxfl Ñ̈ÓiÎQÍ
x=$uÎKÕã≤, x~°uâ◊Ü«∞ P#O^•xfl „áêÑ≤ÎOÑ̈*Ë™êÎ~Ú – Jx. JO Õ̀QÍ Œ̂∞
Jã̈Å∞ ÉèíQÆ=næ̀ «Ö’x "≥Ú Œ̂\ ̃J è̂•ºÜ«∞O J~°∞̊# qëê Œ̂Ü≥∂QÆO. JO>Ë ̂ Œ∞ó
YOÖ’ L#fl =∂#=Ùx Œ̂∞óYx=$ Õ̀Î w «̀Ö’x „Ñ̈ è̂•# =ã̈∞Î=Ù. =∞i Œ̂∞ó
YOÖËx, qëê Œ̂OÖËx =∂#=Ù_≥=~°∞O\Ï~°∞? JO Œ̂∞̂H w «̀‰õΩ WO «̀\ ̃„Ñ̈â◊ã≤Î.
JO Œ̂∞̂H =∞Ç̈`å‡QÍOnè ''<åÔHÑ̈C_»∞ U ã̈Oâ◊Ü«∞O Hõey<å, U ã̈=∞ã̈º
Z Œ̂∞Ô~·<å ÉèíQÆ=næ̀ «Ö’x U^À XHõ ¿Ñr ̀ ≥~°z K«∂™êÎ#∞. JO Œ̂∞Ö’x â’¡HÍÅ#∞
J=QÍÇ¨Ï# KÕã¨∞HÀ=@O`À <å ã¨=∞ã¨º‰õΩ Ñ¨iëê¯~°O Åaèã¨∞ÎOk——Jx
≥̀eÜ«∞*Ëâß~°∞.

ÉèíQÆ=xfli‡ «̀"≥∞ÿ, „|Ç̈Ï‡q^•º „Ñ̈uáêk «̀"≥∞ÿ, ã̈~°fi LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÅ™ê~°"≥∞ÿ,
ã̈~°fiÜ≥∂QÆ ã̈=∞#fiÜ«∞"≥∞ÿ, ã̈~°fiâß„ã̈Î ™ê~°Éèí∂ «̀"≥∞ÿ, ã̈~°fi=∞ «̀ ã̈=∞#fiÜ«∞"≥∞ÿ,
ã¨~°fiHÍÖÏÅ‰õΩ `«y#^≥·, ã¨~°fi=∂#"åo rq`« ™ê~°÷HÍºxH˜ =∂~°æO
K«∂Ñ̈QÆey# ≥̂·# ÉèíQÆ=næ̀ «#∞ Zxfl™ê~°∞¡ K«kq<å, Zxfl™ê~°∞¡ q<åfl, J=∞$ «̀
áê#O=Ö̌ «̀xq f̂~k HÍ Œ̂∞.

J\˜ì ÉèíQÆ=næ̀ «#∞ ã̈q=~°OQÍ, ã̈~°à◊"≥∞ÿ# ÉèÏ+̈Ö’, ã̈∞ÅÉèíOQÍ J~°÷=∞ÜÕ∞º
suÖ’, PK«~°}‰õΩ J#∞=ÙQÍ ≥̀Å∞ã̈∞H˘x, WO Œ̂∞Ö’x 18 J è̂•ºÜ«∂Å#∞
18 "≥∞@∞¡QÍ KÕã≤H˘x qëê Œ̂Ü≥∂QÆO #∞O_ç XH˘¯Hȭ  "≥∞@∞ì Z‰õΩ¯ «̀∂ "≥∂Hõ∆
ã̈<åºã̈Ü≥∂QÆO =~°‰õΩ „Ñ̈Ü«∂}̃Oz, =∂#= rq «̀ Ñ̈~°=∞ ÅHõ∆ º"≥∞ÿ# "≥∂Hõ∆
™ê„=∂*Ïºxfl KÕ~°∞H˘x âßâ◊fi «̀ P#O^•xfl, „|Ç̈‡#O^•xfl á⁄Ok =∂#=

rq`åxfl ™ê~°÷Hõ=Ú KÕã≤H˘O Œ̂∞=ÚQÍHõ!

– "åºMÏº «̀

2019
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ÉèíQÆ=næ̀ «

J~°∞̊# qëê Œ̂Ü≥∂QÆO

"≥Ú Œ̂\̃ J è̂•ºÜ«∞O
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Wk J~°∞̊# qëê Œ̂ Ü≥∂QÆO. ™ê=∂#ºOQÍ Ö’HõOÖ’ JO Œ̂i U_»∞Ñ̈Ó
~ÀQÆO J=Ù «̀∞Ok. HÍx J~°∞̊#∞x U_»∞Ñ̈Ù =∂„ «̀O Ü≥∂QÆO J~Ú ‰õÄ~°∞ÛOk.
Uq∞\© U_»∞Ñ̈ÙÖ’¡ L#fl Õ̀_®?

Ö’HõOÖ’ Z=Ô~·<å ã̈̂~ ZO Œ̂∞̂H_»∞™êÎ~°∞? ÉèÏ~°ºHÀã̈"≥∂, Éèí~°ÎHÀã̈"≥∂,
a_»¤ÅHÀã̈"≥∂, _»|∞ƒHÀã̈"≥∂, JkèHÍ~°OHÀã̈"≥∂, Ñ̈ Œ̂=ÙÅHÀã̈"≥∂, L^ÀºQÆO
HÀã̈"≥∂, ã̈∞Y ã̈O`ÀëêÅHÀã̈"≥∂, Éè’QÍÅHÀã̈"≥∂, Wà◊√§ "åH̃à◊§HÀã̈"≥∂,
ÃÑo§HÀã̈"≥∂, P~ÀQÆºOHÀã̈"≥∂, =∞#âß≈OuHÀã̈"≥∂ ÖËHõ W «̀~°∞Å∞ Ñ̈K«ÛQÍ
L<åfl̂~ J<À – WÖÏ U^À XHõ HÍ~°}O`À U_»∞™êÎ~°∞. Ö’HõOÖ’ „Ñ̈u"å_»∂
U^À XHõ ~ÀA, ZÑ̈C_À XHõÑ̈C_»∞ QÆ\˜ìQÍ<À, QÆ∞@∞ìQÍ<À U_»∞ã̈∂Î<Õ LO\Ï_»∞.
S Õ̀ D U_»∞Ñ̈ÙÅhfl z=iH̃ ~ÀQÍÖ̌· ‰õÄ~°∞ÛO\Ï~Ú. HÍx J~°∞̊#∞x U_»∞Ñ̈Ù
WÖÏO\˜k HÍ^Œ∞. J`«_»∞ ã≤iã¨OÑ¨^ŒÅHÀã¨"≥∂, Éè’QÆÉèÏQÍºÅHÀã¨"≥∂,
~å[ºOHÀã̈"≥∂, â◊̀ «$=ÙÅ∞ Ñ̈K«ÛQÍ L<åfl~°<À U_»=ÖË̂ Œ∞. =∞i ̂ ÕxH̃ U_®Û_»∞?
Hõ~°Î=ºO ̀ ≥eÜ«∞Hõ U_®Û_»∞. *Ï̋#OHÀã̈O U_®Û_»∞. [#‡ ™ê~°úHõºOHÀã̈O U_®Û_»∞.
ÃÑ·QÍ ÉèíQÆ=O «̀∞x =ÚO Œ̂∞ ÃÑ@∞ìH˘x U_®Û_»∞. JO Œ̂∞̂H J~°∞̊#∞x U_»∞Ñ̈Ù
Ü≥∂QÆ"≥∞ÿ ‰õÄ~°∞ÛOk.

N~å=∞Hõ$+̈‚ Ñ̈~°=∞Ç̈ÏOã̈ HÍm=∂ «̀ q„QÆÇ̈ÏO =ÚO Œ̂∞ ~ÀE U_ÕÛ"å_»∞.
«̀b¡! ~ÀAÅ‰õΩ ~ÀAÅ∞ QÆ_çzáÈ ̀ «∞<åfl~Ú. <åQÆ̀ Õq∞\?̃ ZÑ̈C_»∞ h ̂ Œ~°≈#

ÉèÏQÆºO?–Jx. JO Œ̂∞̂H PÜ«∞# Ñ̈~°=∞Ç̈ÏOã̈ JÜ«∂º_»∞. J~°∞̊#∞_»∞ [QÆ̂ Œ∞æ~°∞
"≥·# NHõ$+̈µ‚x =ÚO Œ̂∞ =Å=ÖÏ U_®Û_»∞. ã≤QÆ∞æ Ñ̈_»‰õΩO_® U_®Û_»∞. JO «̀\˜
=∞Ç̈g~°∞_»∂ XHõ J|ÅÖÏ U_®Û_»∞. JO Œ̂∞̂H Ñ̈~°=∂ «̀‡ HõiyáÈÜ«∂_»∞.
"≥#∞fl ̀ «\Ïì_»∞. ã̈=∞ã̈Î "Õ̂ Œ "Õ̂ •OQÆ ~°Ç̈Ï™êºÅ#∞, Ü≥∂QÆ =∂~åæÅ#∞, „|Ç̈Ï‡
q Œ̂º#∂ É’kèOKå_»∞. ^•x`À ''#ëÈì"≥∂Ç̈Ïó ã̈‡ $u~°¡ÉÏ÷——–'<å J*Ï̋#O–
U_»∞Ñ̈Ù áÈ~ÚOk. ^•i ≥̀eã≤Ok— J<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞. ZHȭ _» U_»"åÖ’
Z=i Œ̂QÆæ~° U_»"åÖ’ ≥̀Å∞ã¨∞ H˘x U_»"åe. JÑ¨C_Õ HÍ=Åã≤#^•xfl
á⁄O Œ̂QÆÅ∞QÆ∞`å~°∞. J=∞‡ ̂ ŒQÆæ~° a_»¤ U_ç¿ãÎ ̂ ŒQÆæ~°‰õΩ fã̈∞‰õΩx P Œ̂iã̈∞ÎOk,
uO_ç ÃÑ_»∞`«∞Ok. <å#fl ^ŒQÆæ~° U_ç¿ãÎ HÍ=Åã≤# Ñ¨Ùã¨ÎHÍÅ∞, ^Œ∞ã¨∞ÎÅ∞
H˘xÃÑ_»̀ å_»∞. HÍx Z=i Œ̂QÆæ~° Ñ̈_ç̀ Õ "åi Œ̂QÆæ~° J_»¤k_»¤OQÍ U_ç¿ãÎ
"≥Ú\˜ìHÍÜ«∞ÖË. Hõ#∞Hõ U_»=@OÖ’ ‰õÄ_® ̀ ≥eq LO_®e, LáêÜ«∞O LO_®e.
J~°∞̊#∞x ÖÏQÍ ̀ ≥eqQÍ, Z=i ̂ ŒQÆæ~°, ZÖÏ, U_»"åÖ’ ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘x U_»"åe.

24

"≥Ú Œ̂\ ̃J è̂•ºÜ«∞O

J~°∞̊# qëê Œ̂Ü≥∂QÆO
D J è̂•ºÜ«∞"Õ∞ ÉèíQÆ=næ̀ « J<Õ 17 JO «̀ã̈∞ÎÅ Éèí=<åxH̃ Ñ̈Ù<åk.

Ñ̈Ù<åk QÆ\ì̃QÍ LO>Ë<Õ ^•xÃÑ· xi‡Oz# Éèí=#O 10 HÍÖÏÅáê@∞ xez
LO@∞Ok. =∞i D ÉèíQÆ=næ̀ å Éèí=#O WÑ̈Ê\H̃̃ 5 "ÕÅ ã̈O= «̀û~åÅ #∞O_ç
K≥‰õΩ¯ K≥̂ Œ~°‰õΩO_® xez L#flk. WOHÍ ÅHõ∆Å, HÀ@¡ ã̈O= «̀û ~åÖ̌·<å
JÖÏ̂Q xez LO@∞Ok. ^•xH̃ HÍ~°}O Ñ̈Ù<åk QÆ\ì̀̃ «#"Õ∞.

ÉèíQÆ=næ̀ «Ö’ J<ÕHõ Ü≥∂QÍÅ∞<åfl~Ú. ™êOYº, Hõ~°‡, *Ï̋#, Hõ~°‡ ã̈<åºã̈,
q*Ï˝#, JHõ∆~° Ñ¨~°„|Ç¨Ï‡, ÉèíH˜Î, Ñ¨Ù~°∞ëÈ`«Î=∞„áêÑ≤Î... JO@∂ Z<Àfl
Ü≥∂QÍÅ∞<åfl~Ú. Jxfl\H̃̃ =ÚO Œ̂∞ „Ñ̈ ä̂Œ=∞ ™ê÷#OÖ’ qëê Œ̂Ü≥∂QÆO L#flk.
qëê^ŒO JO>Ë U_»∞Ñ¨Ù. Ü≥∂QÆO JO>Ë r=Ù_çH˜ ^Õ=Ù_ç`À HõÅ~ÚHõ.
W Õ̂q∞@O_ô!  qëê Œ̂O ‰õÄ_® XHõ Ü≥∂QÆ"Õ∞<å? Jx KåÖÏ=∞OkH̃ ã̈O Õ̂Ç̈ÏO
LO_»=K«∞Û.

r=Ù_»∞ Õ̂=Ù_»∞ HÍ"åÅO>Ë qëê Œ̂O ZO`À J=ã̈~°O. Z<Àfl ã̈∞uÎ
^ ≥|ƒÅ∞ u#fl ` «~åfi` «< Õ XH õ |O_ »~å~Ú q„Q ÆÇ ¨ ÏOQÍ =∂i
Ñ̈Ó[ÅO Œ̂∞H˘O@∞#flk. Z<Àfl ~°OÑ̈Ñ̈ÙHÀ «̀Å#∞ J#∞ÉèíqOz# «̀~åfi «̀<Õ
H˘Ü«∞º–=∞OK«OQÍ =∂i, =∞#‰õΩ ã̈∞Y x„ Œ̂xã̈∞Î#flk. ZO`À¿ãÑ̈Ù Jyfl
g∞ Œ̂ HÍe, L_çH̃# «̀~åfi «̀<Õ aÜ«∞ºO J#fl"≥∞ÿ =∞#‰õΩ PÇ̈~°OQÍ PHõe
f~°∞ã̈∞Î#flk. JÖÏ̂Q ZO`À qëê Œ̂O J#∞ÉèíqOz# «̀~åfi «̀<Õ, Z<Àfl Hõiî#
Ñ¨sHõ∆Å‰õΩ `«@∞ìH˘x xez# `«~åfi`«<Õ =Ú_çã¨~°∞‰õΩ =O\˜ =∂#=Ù_»∞
=∂ è̂Œ=Ù_»ÜÕ∞ºk. Hõ#∞Hõ qëê Œ̂O ÖË‰õΩO_® Ü≥∂QÆO ã≤kúOK«̂ Œ∞. UHõ+ì̈O
ÖË‰õΩO_® Ñ¶̈e «̀O ã≤kúOK«̂ Œ∞.

23

ÉèíQÆ=næ̀ «
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ZO Œ̂∞‰õΩ U_»"åÖ’ JO Œ̂∞̂H U_»"åe. ''JÜ≥∂º! <åHõã̈Å∞ JÖÏ U_»=@O

KÕ̀ «HÍ Œ̂O_ô!—— JO@∂ #=Ùfi «̀∂, Ç̈Ï∏Ü«∞Å∞ áÈ «̀∂ K≥Ñ̈Ê‰õÄ_»̂ Œ∞. x[OQÍ

JÖÏ U_»=@O  XHõ "Õà◊ KÕ`«QÍHõáÈ`Õ ''J~°∞˚#∞x ÖÏQÍ U_»=@O

KÕ̀ «QÍHõáÈÜ≥∞<Õ—— J<≥·<å U_»"åe. NHõ$+̈µ‚x QÆ∞~°∞=ÙQÍ *Ëã≤H˘x *Ï̋# É’ è̂Œ

q<Õ=ÚO Œ̂∞ J~°∞̊#∞x QÆ∞~°∞=ÙQÍ *Ëã≤H˘x U_»=@O <Õ~°∞ÛHÀ"åe. U_»∞Ñ̈Ù

Q˘Ñ¨ÊÜ≥∂QÆO. qëê^ŒO Q˘Ñ¨ÊÜ≥∂QÆO QÆ#∞Hõ<Õ J~°∞˚# qëê^ŒÜ≥∂QÆO`À

ÉèíQÆ=næ̀ « „áê~°OÉèí"≥∞ÿOk.

™ê=∂#ºOQÍ Ö’HõOÖ’ Z=Ô~·<å ã̈∞MÏ<Õfl HÀ~°∞‰õΩO\Ï~°∞. Œ̂∞óMÏxfl,

qëê^•xfl Z=~°∂ HÀ~°∞HÀ~°∞. ÃÑ·QÍ Œ̂∞óMÏxfl â◊̀ «$=ÙQÍ ÉèÏq™êÎ~°∞. HÍx

*Ï„QÆ̀ «ÎQÍ PÖ’z¿ãÎ =∞x+≤H̃ "Õ∞Å∞ KÕ¿ãk, L#fl «̀OQÍ xÅÉ̌>Ëìk Œ̂∞óY"Õ∞.

ã̈∞YO =Å¡ =∞x+≤ =∞ «̀∞ÎÖ’ Ñ̈_çáÈ`å_»∞. Éè’QÍÅ"≥·Ñ̈Ù Ñ̈~°∞QÆ∞fã≤ ÉèíQÆ=O «̀∞xH̃

Œ̂∂~°=∞=Ù`å_»∞. HÍx ̂ Œ∞óY"≥∂ HõëêìÅ#∞ ã̈Ç≤ÏOK«@O <Õ~°∞Ê «̀∞Ok, Hõ~°Î"åºxfl

≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞ÎOk, ÉèíQÆ=O «̀∞x QÆ∞~°∞Î KÕã̈∞ÎOk, ÉèíQÆ=O «̀∞x ̂ ŒQÆæ~°‰õΩ KÕ~°∞ã̈∞ÎOk.

QÆ*ËO„ Œ̂∞_çH̃ ã̈∞YOÖ’ ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ QÆ∞~°∞Î‰õΩ ~åÖË̂ Œ∞. Œ̂∞óYOÖ’<Õ QÆ∞~°∞Î

=KåÛ_»∞. JO Œ̂∞=Å¡ ̂ Œ∞óY"Õ∞ =∞Oz Œ̂x, =∂#=ÙxH̃ „âıÜ«∞ã̈∞û#∞ Hõeyã̈∞ÎO Œ̂x

=∞Ç¨`«∞‡Å∞ `≥eÜ«∞*Ëã¨∞ÎO\Ï~°∞. N~å=Ú_»∞ `«#‰õΩ Hõey# ^Œ∞óMÏxfl

z~°∞#=Ùfi`À ã‘fiHõiO Kå_»∞. Z=fiih xOkOK«ÖË̂ Œ∞. ã≤÷~° z «̀ÎO`À P Œ̂∞ó

MÏxfl J#∞ÉèíqOKå_»∞. JO Œ̂∞̂H PÜ«∞# ÉèíQÆ=O «̀∞_»Ü«∂º_»∞. HÍ Œ̂x Z Œ̂∞~°∞

uiy Õ̀ XHõ ~åAQÍ q∞yeáÈÜÕ∞"å_»∞.

è̂Œ~°‡~åA =∂Ü«∂E Œ̂OÖ’ ã̈~°fiO HÀÖ’ÊÜ«∂_»∞. «̀=Ú‡Å`À ã̈Ç̈

H“~°=ÙÅ‰õΩ ^•ã̈∞_»Ü«∂º_»∞. Hõà‹§ Œ̂∞>Ë Hõ@∞ì‰õΩ#fl ÉèÏ~°º‰õΩ Ñ¶̈∞’~° J==∂#O

[~°∞QÆ∞ «̀∞<åfl K«eOK« ÖË̂ Œ∞. è̂Œ~°‡O «̀Ñ̈ÊÖË̂ Œ∞. J<ÕHõ Ĥ¡âßÅ#∞ÉèíqOKå_»∞.

JO Œ̂∞̂H q[Ü«∂xfl ™êkèOKå_»∞. =∞Ç̈ «̀∞‡Å∞ qëê^•xH̃ ÉèíÜ«∞Ñ̈_»~°∞. Zxfl

HõëêìÅ∞ Hõey<å Ç̈Ïiâ◊ÛO„ Œ̂∞_»∞ =∂@ ̀ «Ñ̈ÊÖË̂ Œ∞. z~°Ü«∞â◊ã̈∞û <åi̊OKå_»∞.

ÔH·Hõ Œ̂â◊~°̂ äŒ∞}̃‚ Ô~O_»∞ =~åÅ∞ HÀi N~å=Úx J_»=ÙÅáêÅ∞ KÕã≤Ok.

P"≥∞#∞ JO Œ̂~°∂ u\ì̃ áÈ™êÎ~°∞. z=~°‰õΩ Hõ#fl H˘_»∞‰õΩ ‰õÄ_® HõuÎ <≥̀ åÎ_»∞.

HÍx P"≥∞ PÑ̈x KÕã≤ LO_»HõáÈ Õ̀ â◊|iHÀiHõ <≥~°"Õ̂~k HÍ Œ̂∞. PÜ«∞#

áê^Œã¨Ê~°≈ ^ŒH˜∆} ÉèÏ~°`åxH˜ `«yÖËk HÍ^Œ∞. J^èŒ~°‡Ñ¨~°∞Öˇ·# ~åHõ∆ã¨∞Å∞

JO`«=∞ÜÕ∞º"å~°∞ HÍ^Œ∞. ^èŒ~°‡O ~°H˜∆OK«|_Õk HÍ^Œ∞. ~å=∂Ü«∞}=∞<Õ

=∞Ç̈HÍ=ºO ~°zOK«|_Õk HÍ Œ̂∞. JO Œ̂∞̂H JO Œ̂~°∂ ÔH·Hõ#∞ u\˜ì<å N~å=Ú_»∞

=∂„ «̀O Ñ̈Ö̌¡̀ «∞Î=∂@ J#ÖË̂ Œ∞. ÃÑ·QÍ JÜ≥∂ è̂Œº‰õΩ uiy~åQÍ<Õ, =ÚO Œ̂∞QÍ

ÔH·Hõ = Œ̂Ì̂H "≥o§ #=∞ã̈¯iOz Pjã̈∞ûÅ∞ á⁄O^•_»∞.

‰õΩOf^Õq NHõ$+¨µ‚x XHõ =~°=∞_çyOk. J^Õq∞@O>Ë 'F Hõ$ëê‚!

<åÔHÑ¨ÙÊ_»∂ Œ̂∞óMÏÖË LO_Õ@∞ì =~°q∞=Ùfi— Jx. ≥̀Å¡É’Ü«∂_»∞ Hõ$+¨µ‚_»∞.

'J Õ̂q∞@`åÎ! JÖÏJ_çQÍ=Ù?— J<åfl_»∞. ̂ •xHÍ"≥∞ '<åÜ«∞<å! "Õ∞=Ú HõëêìÖ’¡

– Œ̂∞óMÏÖ’¡ LO_»|>ËìQÆ̂ •! h JO «̀@ h=Ù =zÛ =∂ Œ̂QÆæ~° LO@∞<åfl=Ù.

J Õ̂ "Õ∞=Ú ã̈∞MÏÖ’¡ LO>Ë =KÕÛ"å_ç"å? Hõ#∞Hõ x#∞fl Œ̂QÆæ~°KÕ¿ã Œ̂∞óMÏÖË

HÍ"åe— J#fl Œ̂@. Œ̂∞óMÏÅ∞ ÉèíQÆ=O «̀∞xH̃ =∞##∞ Œ̂QÆæ~° KÕ™êÎ~Ú.

H©∆~°™êQÆ~°=∞ è̂Œ#O KÕã̈∞ÎO>Ë J=∞$ «̀=¸ Ñ̈Ù\ì̃Ok† q+̈=¸ Ñ̈Ù\ì̃Ok.

J=∞$ «̀O HÀã̈O JO Œ̂~°∂ ZQÆ|_®¤~°∞. HÍx qëêxfl K«∂z JO Œ̂~°∂ ÉèíÜ«∞Ñ̈_ç

`«Ö’ k‰õΩ¯QÍ áêiáÈÜ«∂~°∞. =∞i J=∞$`åxfl „`åy# "åà◊√§ zÅ¡~°

Õ̂=Ùà◊§Ü«∂º~°∞† qëêxfl „q∞Oy#"å_»∞ =∞Ç̈ Õ̂=Ù_»Ü«∂º_»∞.

=Úà◊§ H̃s\Ïxfl ̀ «yeOK«∞‰õΩ#fl"å_»∞ Ö’HÍxHõO «̀\H̃© „Ñ̈Éèí∞=Ü«∂º_»∞.

=„[ H̃s\ÏÅ∞ ÃÑ@∞ì‰õΩ#fl "åà◊§#∞ «̀ÅK«∞H˘<Õk H˘xfl Õ̂âßÅ"å̂~.

H õ#∞H õ ^Œ∞óMÏÅ‰õΩ, qëê^•Å‰õΩ Éè íÜ«∞Ñ ¨_ »~å^Œ∞. ÅH∆Íºxfl

™êkèOK«∞H˘<ÕO^Œ∞‰õΩ J#∞=ÙQÍ ^Œ∞óMÏÅ#∞ =∞ÅK«∞HÀ"åe. ÉèíQÆ=O`«∞x

«̀ÅK«∞HÀ"åe. ÉèíQÆ=O «̀∞x ã̈g∞Ñ≤OKåe. Ñ̈Ù@O ÃÑ\ì̃# |OQÍ~°OÖÏQÍ

„Ñ̈HÍtOKåe. W Õ̂ qëê Œ̂ Ü≥∂QÆO ã̈~°fi =∂#=ÙÅ‰õΩ WKÕÛ ã̈O Õ̂â◊O.

=∞Ç̈ ÉèÏ~°̀ «O – cè+̈‡ Ñ̈~°fiOÖ’x 25 = J è̂•ºÜ«∞O #∞O_ç 42=

J è̂•ºÜ«∞O =~°‰õΩ QÆÅ 18 J è̂•ºÜ«∂ÖË ÉèíQÆ=næ̀ «. ÉèíQÆ=næ̀ «Ö’x "≥Ú Œ̂\˜

J è̂•ºÜ«∞"Õ∞ cè+̈‡ Ñ̈~°fiOÖ’x 25= J è̂•ºÜ«∞O J~°∞̊# qëê Œ̂Ü≥∂QÆO. Wk

ÉèÏ~°̀ « Hõ̂ äŒ̀ À JÅ∞¡‰õΩáÈ~Ú LO@∞Ok.

‰õΩ~°∞̂H∆„ «̀OÖ’ =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ « ã̈O„QÍ=∞O „áê~°OÉèí=∞~ÚOk. JO Œ̂∞ H“~°=

ã̈~°fi¿ã<åkèÑ̈u, ‰õΩ~°∞=$ Œ̂∞ú_»∞ cèëê‡Kå~°∞º_»∞ 10 ~ÀAÅáê@∞ g~°qÇ̈~°OKÕã≤,

10= ~ÀA Ü«Ú Œ̂úOÖ’ tYO_ç HÍ~°}OQÍ, J~°∞̊#∞x ÉÏ} è̂•\H̃̃ JOÑ̈â◊Ü«∞ºÃÑ·

‰õÄeáÈ=@O [iyOk.

2625



14

D Ñ̈k~ÀAÅ∞QÍ H“~°= Ñ̈Hõ∆OÖ’ xez Ü«Ú Œ̂úOKÕã̈∞Î#fl ã̈O[Ü«Ú_»∞,

"åºã̈=∞Ç̈Ïi¬ „Ñ̈™êkOz# k=º Œ̂$+≤ì HÍ~°}OQÍ, Ü«Ú Œ̂ú~°OQÆOÖ’ ZHȭ _≥Hȭ _»,

U"Õ∞q∞ [~°∞QÆ∞ «̀∞#fln, Z=Ô~=~°∞ U"Õ∞q∞ =∂\Ï¡_»∞‰õΩO@∞#fln, Z=i

PÖ’K«#Å∞ Uq∞\© J<Õ q+̈Ü«∂Å#∞ „QÆÇ≤ÏOz#"å_≥·† ‰õΩ~°∞=$ Œ̂∞ú_»∞ cè+̈µ‡_»∞

‰õÄeáÈ=\Ïxfl, Ü«Ú Œ̂ú qâıëêÅ#∞ è̂Œ$ «̀~å„+̈µìxH̃ qxÑ≤OK«\ÏxH̃ P ~å„u

Ç̈Ïã≤Î<åÑ̈Ù~°O KÕ~å_»∞.

JO`«óÑ¨Ù~°OÖ’x ^èŒ$`«~åR =∞Ok~°OÖ’ „Ñ¨"ÕtOz, ^èŒ$`«~åR

=∞Ç¨~åA`À 'tYO_ç KÕuÖ’ cè+¨µ‡_»∞ ‰õÄeáÈ=@O [iyO^Œ—x

`≥eÜ«∞*Ë™êÎ_»∞. D ^Œ∞~åfi~°Î q#@O`À<Õ ^èŒ$`«~å„+¨µì_»∞ Ç¨Ï`åâ◊√_≥·

=¸~°ÛÉ’Ü«∂_»∞. j`«Ö’Ñ¨Kå~åÅ∞ KÕÜ«∞QÍ H˘O`«¿ãÑ¨\ ˜H˜ `Õ~°∞‰õΩ#fl

è̂Œ$ «̀~å„+̈µì_»∞ ZO`À Œ̂∞ódOz, Ü«Ú Œ̂ú~°OQÆOÖ’ U^À J<åºÜ«∞O [iy

LO@∞O Œ̂x, ÖËxKÀ ã≤OÇ̈ÏOÖÏO\ ̃cè+̈µ‡_»∞ #Hȭ ÖÏO\ ̃tYO_ç KÕuÖ’

Ñ¨~ål`«∞_»∞ HÍ=@"Õ∞q∞@x =∞#ã¨∞ûÖ’ ÉèÏqOz, f„= P"Õ^Œ#`À

Ñ̈iÑ̈iq è̂•Å â’H̃Oz, Jã̈Å∞ Ü«Ú Œ̂úO ZÖÏ „áê~°OÉèí"≥∞ÿ#^À† Uq∞ [iyO^À†

J<ÕHõ Ü«Ú^•úÅÖ’ Pi Õ̀i#"å_»∞, ̂ ŒfiO Œ̂fi Ü«Ú Œ̂úOÖ’ Ñ̈~°â◊√~å=Ú<Õ ZkiOz

xÅz#"å_»∞, ã̈~°fiâ◊„™êÎGã̈OÑ̈#∞fl_»∞, =∞Ç̈g~°∞_»∞ S# cè+̈µ‡_»∞ tYO_ç

KÕuH˜ ZÖÏ zHÍ¯_À† Ü«Ú^ŒúO U q^èŒOQÍ H˘#™êyO^À, ã¨qã¨Î~°OQÍ

≥̀Å∞ã¨∞HÀ"åÅx ã¨O[Ü«Úx „Ñ¨tflã¨∞Î<åfl_»∞. WÖÏ è̂Œ$ «̀~å„+¨µìx „Ñ¨â◊fl`À

ÉèíQÆ=næ̀ « „áê~°OÉèí=∞=Ù «̀∞#flk.

   è̂Œ$ «̀~åR L"åK«:

â’¡II è̂Œ~°‡̂H∆„ Õ̀ ‰õΩ~°∞̂H∆„ Õ̀ ã̈=∞"Õ̀ å Ü«ÚÜ«Ú «̀û=óI

=∂=∞HÍó áêO_»"åâ‹·Û= H̃=∞‰õΩ~°fi «̀ ã̈O[Ü«∞!!! 1

`åII: ̂ èŒ$ «̀~å„+̈µì_»<åfl_»∞: ã̈O[Ü«∂! ̂ èŒ~°‡̂H∆„ «̀"≥∞ÿ# ‰õΩ~°∞̂H∆„ «̀OÖ’ Ü«Ú Œ̂úO

KÕÜ«Ú@‰õΩ ã̈=∂"Õâ◊"≥∞ÿ# <å"åà◊√§, áêO_»=ÙÅ∞ Uq∞KÕâß~°∞?

"åºYº: ' è̂Œ$ «̀~åR L"åK«—: â◊√Éèí=∂ Jx w`å è̂ŒºÜ«∞#O „áê~°Oaèã̈∂Î,

Œ̂∞+̈µì_≥·# „QÆ∞_ç¤~åA ̂ èŒ$ «̀~å„+̈µìx ̀ «ÅK«∞ HÀ=@=∂? W Õ̂q∞\?̃ ZO Œ̂∞H̃ÖÏ

[iyOk? =∞Ç̈ "Õ∞ è̂•q S# "åºã̈∞_»∞ ZO Œ̂∞H̃ÖÏ è̂Œ$ «̀~åR „Ñ̈ã̈H̃Î

≥̀KåÛ_»∞ „áê~°OÉèíO Ö’<Õ? Uq∞\ ̃WO Œ̂∞Ö’x PO «̀~°ºO?

"åºã̈=∞Ç̈Ïi¬ ZO`À <Õ~°∞Ê`À, HÍ"åÅ<Õ ̂ èŒ$ «̀~åR „Ñ̈ã̈H̃Î ̀ ≥zÛ LO_®e.

nxÖ’ ZO`À Ö’ ≥̀·# ÉèÏ=O LOk.

Jã¨Å∞ ^èŒ$`«~å„+¨µìxH˜ P ¿Ñ~°∞ ÃÑ\˜ì#"å_»∞ "åºã¨=∞Ç¨Ïˆ~¬. XHõ¯

è̂Œ$ «̀~å„+̈µìx̂HQÍ Œ̂∞, =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ «OÖ’ KåÖÏ=∞OkH̃ <å=∞Hõ~°}O KÕã≤Ok

PÜ«∞<Õ. <å=∞Hõ~°}O KÕÜ«∞@OÖ’ PÜ«∞# ã≤̂ ŒúÇ̈Ïã̈∞Î_»∞. ¿Ñ~°∞ q#QÍ<Õ "å_ç

QÆ∞}QÆ}ÏÅ∞, |∞ Œ̂∞úÅ∞ Jhfl ≥̀eã≤áÈ`å~Ú. =∞#=¸ ÃÑ_»∞ «̀∞O\ÏO ¿Ñ~°∞¡

ÉÏÅ™êÔ~ ~ÀA#. 'ã̈ «̀º<å~åÜ«∞}— Jx ÃÑ_»̀ åO. "å_»∞ K«zÛ<å x[O

K≥Ñ̈Ê_»∞. 'P#O Œ̂~å=Ù— JO\ÏO. ZÑ̈C_»∂ P=Ú Œ̂O „`åy# =ÚYOÃÑ@∞ìH˘x

U_»∞ã̈∂Î LO\Ï_»∞. 'ã̈∞O Œ̂~°=∞‡— Jx ÃÑ_»̀ åO ¿Ñ~°∞. Ñ̈QÆÅ∞ K«∂¿ãÎ ~å„u

HõÖ’¡H̃ =ã̈∞ÎOk. 'J#flÑ̈Ó~°‚— JO\ÏO. ZOyeKÕ̀ ÀÎ HÍH̃x `ÀÅ Œ̂∞, Ñ≤e¡H̃

aK«ÛOÃÑ@ì̂ Œ∞. 'âßO`å Õ̂q— Jx ÃÑ_»̀ åO. ZÑ̈C_»∂ JâßO Õ̀. ã̈<åºã̈O

Ñ̈ÙK«∞Û‰õΩ#fl ̀ «~åfi «̀ '™êfiq∞ P`å‡#O Œ̂— Jx ¿Ñ~°∞ ÃÑ@∞ì‰õΩO\Ï~°∞. P`å‡#O Œ̂O

=∂@ Õ̂=Ù_≥~°∞QÆ∞, ZÑ̈C_»∂ z@Ñ̈@ÖË, xÑ̈Cg∞k q∞~°Ñ̈HÍÜ«∞ÖË.

HÍx "åºã̈∞_»∞KÕ¿ã <å=∞Hõ~°}O JÖÏ LO_»̂ Œ∞. K«Hȭ QÍ JuH̃#@∞ì

ã¨iáÈ «̀∞Ok. ' è̂Œ$ «̀~å„+¨µì_»∞— JO>Ë «̀#kHÍx ~å*Ïºxfl QÆ\ì̃QÍ Ñ¨@∞ì‰õ

‰õÄ~°∞Û#fl"å_»∞ Jx. x[OQÍ ̂ èŒ$ «̀~å„+̈µì_»∞ KÕã≤Ok J Õ̂. KÕuH̃ zH̃¯OkQÆ̂ •

Jx áêO_»=ÙÅ ~å*Ïºxfl QÆ\ì̃QÍ Ñ̈@∞ìHõ ‰õÄ~°∞Û<åfl_»∞. PY~°∞‰õΩ NHõ$+̈µ‚_Õ

=zÛ K≥Ñ≤Ê<å U"À ™ê‰õΩÅ∞ K≥Ñ≤Ê «̀Ñ≤ÊOK«∞‰õΩ<åfl_»∞. D è̂Œ$ «̀~å„+̈µìxH̃

w «̀#∞ É’kèOz#"å_»∞ ã̈O[Ü«Ú_»∞. 'ã̈O[Ü«Ú_»∞— JO>Ë ã̈=∞ºH± [Ü«∞O

á⁄Ok#"å_»∞. JO>Ë WO„kÜ«∂Å#∞ K«Hȭ QÍ [~ÚOz#"å_»∞ Jx. J\˜ì"å_»∞

QÆ#∞Hõ<Õ "åºã̈∞Å"åi J#∞„QÆÇ̈ÏO`À k=º<Õ„`åxfl á⁄Ok NHõ$+̈µ‚x w`åÉ’ è̂Œ#∞

™êH∆Í`«∞ÎQÍ q<åfl_»∞. PÜ«∞# qâ◊fi~°∂áêxfl k=º<Õ„`«O`À uÅH˜Oz

Ñ¨ÙÅH˜OzáÈÜ«∂_»∞.

J\˜ì ã¨O[Ü«Úx ^•fi~å w`å É’^èŒ#∞q<åfl, ^èŒ$`«~å„+¨µìxH˜ Ug∞

„Ñ̈Ü≥∂[#O HõÅQÆÖË̂ Œ∞. HÍx J~°∞̊#∞xH̃ =∂„ «̀O w`å É’ è̂Œ̀ À "≥∂Ç̈ÏO

`˘eyOk, ã̈‡ $u HõeyOk. W Œ̂Ì~°∂ q#flk X̂H q+̈Ü«∞O. J~Ú<å ZO Œ̂∞H©

Õ̀_®? J~°›̀ «Ö’<Õ ̀ Õ_®. Hõ#∞Hõ ̂ èŒ$ «̀~å„+̈µìx ÖÏQÍ q#= Œ̂∞Ì– q<åfl „Ñ̈Ü≥∂[#O

LO_»̂ Œ∞ Jx K≥Ñ̈Ê@"Õ∞ è̂Œ$ «̀~åR „Ñ̈ã̈H̃ÎÖ’x JO «̀~°ºO.
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JO Õ̀HÍ Œ̂∞, =∞#O Œ̂~°O ̂ èŒ$ «̀~å„+̈µìÅ"Õ∞. Hõ#∞Hõ<Õ D ÃÇÏK«ÛiHõ. ZÖÏ?

«̀#kHÍx ~å*Ïºxfl QÆ\˜ìQÍ Ñ̈@∞ìHõ ‰õÄ~°∞Û#fl"å_»∞ QÆ̂ •  ̂ èŒ$ «̀~å„+̈µì_»∞ JO>Ë

– =∞i =∞#O KÕã̈∞Î#fl Õ̂q∞\?̃ Z<Àfl Ç‘Ï# [#‡Ö̌uÎ# «̀~åfi «̀, P [#‡Åhfl

=º~°÷O QÆ#∞Hõ, "≥∂H∆Íxfl á⁄O Œ̂\ÏxH̃ ̀ «y# =∂#= [#‡ x=fi=∞x ÉèíQÆ=O «̀∞x

„áêi÷Oz, D [#‡#∞ ̀ ≥K«∞Û‰õΩ<åflO. D â◊s~°=∞<Õ ~å*ÏºxH̃ „Ñ̈Éèí∞=Ü«∂ºO.

JO`Õ. WHõ ÉèíQÆ=O`«∞x =∞~°záÈ~Ú, =∞#O ZO^Œ∞‰õΩ D ^ÕÇ¨xfl

≥̀K«∞Û‰õΩ<åfl"≥∂ =∞~°záÈ~Ú, Wk XHõ J ≥̂ÌH˘OÑ̈ ÖÏO\˜̂ Œx, *Ï„QÆ̀ «ÎQÍ

"å_»∞‰õΩO@∂, ã̈=∞Ü«∞O ~åQÍ<Õ PÜ«∞# WzÛ#^•xfl PÜ«∞#‰õΩ JÑ̈ÊyOz

"≥àÏ§Å<Õ *Ï̋#O ÖË‰õΩO_®, Wk <å Õ̂#x, Jã̈Å∞ <Õ<Õ #x QÆ\ì̃QÍ Ñ̈@∞ì‰õΩ

‰õÄ~°∞Û<åflO. âß„™êÎÅ∞, ÃÑ Œ̂ÌÅ∞ ''D ' Õ̂Ç̈ «̀‡ |∞kú—x = Œ̂Ö~å ÉÏ|∂, h=Ù

Õ̂Ç̈xq HÍ Œ̂∞, h=Ù P «̀‡=Ù† D ̂ ÕÇ̈xfl h=Ù "å_»∞HÀ=\ÏxH̃ ÉèíQÆ=O «̀∞_çzÛ#

Ñ̈iHõ~°O =∂„ «̀"Õ∞—— Jx ZO «̀ K≥Ñ≤Ê<å qxÑ≤OK«∞HÀO. ã̈OáêkOK«∞HÀ=@O,

u#@O, u~°QÆ@O, ̂ •K«∞HÀ=@O, ̂ ÀK«∞HÀ=@O – W Õ̂ =∞# Ñ̈q„ «̀ Hõ~°Î=ºO

J#∞‰õΩO@∂, =º~°÷"≥∞ÿ# Ñ̈#∞Å‰õΩ =∂„ «̀"Õ∞ nxx qxÜ≥∂yOK«∞‰õΩO@∞<åflO.

XHõ"Õà◊ ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ '<ÕxzÛ# ̂ ÕÇ̈xfl <åH̃=fi=∞—x |Å=O «̀OQÍ ÖÏy"Õ¿ãÎ

uiy =∞m§ =∞m§ D Õ̂Ç̈Å#∞ ≥̀K«∞Û H˘<ÕO Œ̂∞‰õΩ gÅ∞QÍ Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∂Î,

[#‡Hõ~°‡ =ÅÜ«∞OÖ’ Ñ̈_çáÈ~Ú, uiy uiy D ̂ ÕÇ̈Å#∞ ̀ ≥K«∞Û‰õΩO@∞<åflO.

=∞i WÖÏ QÆ\˜ìQÍ D ̂ ÕÇ̈Ï=∞<Õ ~å*Ïºxfl Ñ̈@∞ìHõ ‰õÄ~°∞Û#fl =∞#O ̂ èŒ$ «̀~å„+̈µìÅO

HÍ^•?

JO Œ̂∞̂H F è̂Œ$ «̀~å„+̈µìÖÏ~å! g∞~°∞ ‰õÄ_® P è̂Œ$ «̀~å„+̈µìx ÖÏQÍ<Õ D

J Œ̂∞ƒù̀ « *Ï̋<åxfl qO>Ë, PÜ«∞# ÔHÖÏÔQ·̀ Õ q#fl *Ï̋#O =O@|@ìHõ =$ è̂•

J~ÚO^À, g∞‰õÄ JO Õ̀. Hõ#∞Hõ J~°∞̊#∞xÖÏQÍ =∂i q#O_ç. ÉèíQÆ=O «̀∞x

KÕ~°∞HÀ"åÅ<Õ «̀Ñ̈#`À† <å"åà◊√§, <å ~å[ºO JO@∂ =∞=∞HÍ~°O ÃÑ@∞ì

HÀ‰õΩO_®† =∞#ã̈∞û#∞ x~°‡ÅO KÕã̈∞H˘x, |∞kúx ã̈∂Hõ∆ ‡O KÕã̈∞H˘x q#O_ç

Jx K≥Ñ̈Ê\Ïx̂H ' è̂Œ$ «̀~åR L"åK«— Jx „QÆ∞_ç¤~åA#∞ QÆ∞~°∞Î KÕÜ«∞@O.

è̂Œ~°‡ˆH∆„ Õ̀ ‰õΩ~°∞ˆH∆„ Õ̀: ‰õΩ~°∞̂H∆„ «̀O _èçb¡H̃ L «̀Î~°OQÍ, Ç̈Ï~åº<å ~åROÖ’x

JOÉÏÖÏ‰õΩ ̂ ŒH̃∆}OQÍ L#flk. ‰õΩ~°∞~åA |OQÍ~°∞ <åQÆe`À D „Ñ̈ Õ̂âßxfl

Œ̂∞xfl Ü«∞*Ï̋Å∞ KÕâß_»∞. JO Œ̂∞̂H Wk ‰õΩ~°∞̂H∆„ «̀O J~ÚOk. J<ÕHõ=∞Ok

=∞Ç̈Ï~°∞¬Å∞, ~å[~°∞¬Å∞, =∞Ç̈ «̀∞‡ÖËQÍHõ „|Ç̈Ï‡, WO„ Œ̂∞_»∞, Jyfl "≥Ú Œ̂Ö̌·#

Õ̂= «̀Å∞ ‰õÄ_® WHȭ _» «̀Ñ̈ã̈∞ûÅ∞ KÕã≤#@∞¡ „Ñ̈fu. Hõ#∞Hõ Wk è̂Œ~°‡̂H∆„ «̀O

‰õÄ_®. JO Œ̂∞=Å¡<Õ nxx è̂Œ~°‡̂H∆„ «̀"≥∞ÿ# ‰õΩ~°∞̂H∆„ «̀O J<åfl~°∞.

S Õ̀ ̂ èŒ$ «̀~å„+̈µì_»∞ JÖÏ J#\ÏxH̃ "Õ̂~ Jaè„áêÜ«∞O LOk. Uq∞@k?

«̀"≥∂QÆ∞}O`À JO è̂Œ∞_≥·#"å_»∞ ̂ èŒ$ «̀ ~å„+̈µì_»∞. J «̀_çH̃ ~å[ºOg∞ Œ̂ K≥Ñ̈ÊÖË#O «̀

"åº"≥∂Ç̈ÏO. JÖÏ̂Q H˘_»∞‰õΩÅg∞ Œ̂ =∞=∞HÍ~°O. «̀# KÕ̀ « lH̃¯# ~å*Ïºxfl

JO «̀ ̀ ÕeHõQÍ = Œ̂∞Å∞HÀ_»∞. JÖÏQÆx áêO_»=ÙÅ`À Ü«Ú Œ̂ú=¸ W+̈ìOÖË̂ Œ∞.

JO Œ̂∞̂H ã̈O[Ü«ÚxKÕ̀ « è̂Œ~°‡~åA‰õΩ =~°Î=∂#O Ñ̈Oáê_»∞. U=∞x? ''<å

H˘_»∞‰õΩ ̂ Œ∞~å‡~°∞æ_»∞, <å =∂@ q#@OÖË̂ Œ∞. ~å[º Ö’ÉèíO`À "å_»∞ K≥_çáÈ Õ̀

K≥_çáÈh. h=Ù ^èŒ~å‡`«∞‡_»=Ù, L`«Î=Ú_»=Ù, ã¨<å‡~°æ=~°Î#∞_»=Ù, Ç≤ÏOã¨‰õΩ

=ºû~H̃q, ÃÑ Œ̂ÌÅ#∞ Q“~°qOKÕ"å_çq. J\˜ì h=Ù ~å[ºOHÀã̈O =∂~°}Ç̈ÏŸ=∞O

KÕ™êÎ"å? D ~°HõÎÑ̈Ù‰õÄ_»∞ u<ÕHõ<åfl aèH∆Í@# "Õ∞Å∞ QÆ̂ •!—— Jx. W Õ̂ ã̈O[Ü«∞

~åÜ«∞ÉÏ~° ™ê~åOâ◊O.

S Õ̀ ̀ «# Ñ̈ ä̂ŒHõO áê~°ÖË̂ Œ∞. NHõ$+̈µ‚_Õ ã̈fiÜ«∞OQÍ =KåÛ_»∞ ~åÜ«∞ÉÏiQÍ.

=∞OzQÍ K≥áêÊ_»∞. S<å ̂ èŒ$ «̀~å„+̈µì_»∞ "≥∞ «̀ÎQÍ =∂\Ï¡_ç =QÆÅ∞áÈÜ«∂_ÕQÍx,

~å[ºO W=fi\ÏxH˜QÍx, z=~°‰õΩ S^Œ∞QÆ∞iH˜ S^Œ∂à◊√§ W=fi\ÏxH˜QÍh

JOwHõiOK«ÖË^Œ∞. `«# H˘_»∞‰õΩ `«# =∂@ q#@OÖË^Œx <≥áêxfl

Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞xÃÑ·H̃ <≥\˜ì ̀ «Ñ̈C‰õΩ<åfl_»∞. W Œ̂O`å ZO Œ̂∞HõO>Ë ''Ü«Ú Œ̂úOÖ’ ̀ å"Õ∞

[~Ú™êÎ=∞——x ‰õΩ=∂~°∞_»∞ QÆ\ì̃QÍ K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞. ÃÑ·QÍ «̀=∞ Ñ¨Hõ∆OÖ’x

ã̈~°fi¿ã<åx cè+̈µ‡_»∞ J*ËÜ«∞ Ñ̈~å„Hõ=∞âßeÜÕ∞QÍHõ ã̈fiK«ÛùO Œ̂ =∞~°}O =~°OQÍ

QÆÅ"å_»∞. Hõ#∞Hõ Z=fi~°∂ PÜ«∞##∞ =kèOK«ÖË~°∞. WHõ „^À}, Hõ$Ñ̈ÙÅ∞ Ô~O_»∞

Ñ̈H∆ÍÅÖ’ #∞#fl g~°∞ÅO Œ̂iH̃ QÆ∞~°∞=ÙÅ∞, Q“~°=hÜ«ÚÅ∞, ÃÑ·QÍ „ÉÏÇ̈Ï‡

}∞Å∞, áêO_»=ÙÅ‰õΩ ZO`À „Ñ≤Ü«ÚÅ∞. JÖÏ̂Q Jâ◊fi`å÷=∞ QÆ∞~°∞Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞.

g~°O`å áêO_»= „âıÜ«∞ã̈∞û#∞ HÀ̂~ è̂Œ~°‡Ñ̈Hõ∆ áê «̀∞Å∞. Hõ#∞Hõ = è̂•~°∞›Å∞

HÍ~°∞. ÃÑ·QÍ gix K«OÑ≤̀ Õ „|Ç̈Ï‡ Ç̈Ï`åºáê «̀HõO. WHõ 11 JH∆“Ç≤Ï}∞Å ¿ã#

`«=∞k. áêO_»=ÙÅ‰õΩ 7 JH∆“Ç≤Ï}∞ÖË. Hõ#∞Hõ ZÖÏ K«∂z<å q[Ü«∞O

«̀=∞ Õ̂#<Õ nè=∂ Ö’Ö’Ñ̈Å L#flk.
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S Õ̀ 10 ~ÀAÅ Ü«Ú Œ̂úO «̀~åfi «̀ Ü«Ú Œ̂ú Éèí∂q∞#∞O_ç uiy =zÛ#

ã̈O[Ü«Ú_»∞, tYO_ç KÕuÖ’ cè+̈µ‡_»∞ Ñ̈_çáÈ~Ú# q+̈Ü«∞O K≥Ñ̈Ê@O`À<Õ

è̂Œ$ «̀~å„+̈µìx Pâß™œ è̂ŒO <ÕÅ‰õÄeOk. Pâ◊Û~°ºO`À x~°∞ «̀Î~°∞_≥·<å_»∞. ̀ «#„H̃Ok

Éèí∂q∞ HõOÑ≤Oz#@¡~ÚOk. #=∞‡ÖËx x[O q#@O`À Ç̈Ï`åâ◊√_»Ü«∂º_»∞.

J= è̂Œ∞º_≥·# cè+̈µ‡_»∞ Ñ̈_çáÈ=@O – Jn tYO_ç KÕuÖ’#x q#@O`À, U^À

J è̂Œ~°‡O [iyáÈ~ÚO Œ̂#∞ ‰õΩ<åfl_»∞. S Õ̀ áêO_»∞Ñ̈Ù„ «̀∞Å∞ Uq∞ J è̂Œ~°‡OKÕã≤

cè+̈µ‡x Ñ̈_»Q˘\Ïì~°∞? Jx J_çy Õ̀ ã̈O[Ü«Úx =ÚO Œ̂∞ Ñ̈ÅK«<≥· áÈ`å_»∞.

áêO_»=ÙÅÔH<Àfl J<åºÜ«∂Å∞KÕã≤, ZO`À J è̂Œ~°‡OQÍ #_»∞K«∞‰õΩ#fl `å#∞,

' è̂Œ~°‡~åA UO J è̂Œ~°‡O KÕâß_»∞— Jx ã¨O[Ü«Úx U=ÚYO ÃÑ@∞ìH˘x

J_»∞QÆ∞`å_»∞? HÍx ZÖÏQÀ J_»QÍe ̀ «Ñ̈Ê Œ̂∞. JO Œ̂∞̂H ̀ «# ÉèÏ"åxfl „Ñ̈ «̀ºHõ∆OQÍ

=ºHõÎOKÕÜ«∞‰õΩO_® Ñ̈~ÀHõ∆OQÍ ' è̂Œ~°‡̂H∆„ «̀"≥∞ÿ# ‰õΩ~°∞̂H∆„ «̀O—Ö’ Jx „Ñ̈ Õ̀ºHõOQÍ

¿Ñ~˘¯<åfl_»∞. Jk ' è̂Œ~°‡̂H∆„ «̀O— QÆ̂ •! U J è̂Œ~°‡O [~°QÆ‰õΩO_®<Õ cè+̈µ‡Å"å~°∞

Ñ̈_çáÈÜ«∂~å? J<Õ L Õ̂Ìâ◊O`À J_çQÍ_»∞. `å#∞ áêO_»=ÙÅ Ñ̈@¡ ZO «̀

J è̂Œ~°‡OQÍ „Ñ̈=iÎOz<å "å~°∞ =∂„ «̀O «̀# ‰õΩ=∂~°∞Å Ñ̈@¡ è̂Œ~°‡OQÍ<Õ

#_»∞K«∞HÀ"åÅ<Õ HÀiHõ è̂Œ$ «̀~å„+̈µìxk. JO Œ̂∞̂H ‰õΩ~°∞̂H∆„`åxfl è̂Œ~°‡̂H∆„ «̀=∞x

è̂Œ$ «̀~å„+̈µì_»∞ ¿Ñ~˘¯#flk.

S Õ̀ J#∞HÀ‰õΩO_®<Õ ÉèíQÆ=næ̀ « '' è̂Œ~°‡—— J<Õ =∞OQÆà◊ "åK«HõO`À „áê~°OÉèíO

HÍ=@O WHȭ _» qâı+̈O. U „QÆO ä̂•<≥·fl<å „áê~°OaèOKÕ@Ñ̈C_»∞ =∞OQÆàÏK«~°}O

KÕÜ«∞@O âßG ™êO„Ñ̈^•Ü«∞O. ' è̂Œ~°‡— â◊|ÌO Ñ̈~°=∂ «̀‡ "åK«HõO. Hõ#∞Hõ

=∞OQÆàÏK«~°}O KÕã≤#>Ë¡ J~ÚOk.

=∂=∞HÍó: H“~°=ÙÅ#∞ =∂=∞HÍó– <å"å~°∞ JO@∞<åfl_»∞ ̂ èŒ$ «̀~å„+̈µì_»∞.

JO>Ë áêO_»=ÙÅ∞ «̀#"å~°∞ HÍ Œ̂∞, «̀# â◊̀ «$=ÙÅ#fl=∂@! «̀# =∂@Å#∞

«̀∞.K«. ̀ «Ñ̈ÊHõ áê\ÕKÕ"å~°∞ ̂ èŒ~°‡*Ï Œ̂∞Å∞. ̂ èŒ~°‡[ Ü«∞ø=~å*Ïºaè¿+HÍ#O «̀~°O

'"å~°}Ï=`åxH̃ «̀e¡̀ À ã̈Ç̈ "≥o§ H˘<åflà◊√§O_»O_ç— Jx K≥Ñ̈ÊQÍ<Õ ã̈̂~#x

"≥o§#"å_»∞† „^ÒÑ̈n q"åÇ̈#O «̀~°O uiy ~°=∞‡x Hõ|∞~°OÑ≤̀ Õ =zÛ#"å_»∞†

5 ã̈OIIÅ ̀ «~åfi «̀ 'MÏO_»= „Ñ̈ã̈÷O— g∞‰õΩ J~°ú~å[ºOQÍ Wã̈∞Î<åfl#∞, JHȭ _çH̃

"≥à◊§O_ç– JO>Ë =∂~°∞=∂\Ï¡_»Hõ "≥o§#"å_»∞† ~å[ã̈∂Ü«∞Ü«∂QÆO`À K«„Hõ=iÎ

HÍQÍ "åi ~å*Ïºxfl JÑ̈Ç̈ÏiOKåÅ<Õ ̂ Œ∞~åÖ’K«#`À, 'E^•xH̃ ~å=Åã≤#k—

Jx Hõ|∞~°∞ÃÑ_ç̀ Õ =zÛ#"å_»∞† „Ñ̈ ä̂Œ=∞ E Œ̂OÖ’ ̂ èŒ~°‡~åA ã̈~°fiO HÀÖ’Ê~Ú,

„^ÒÑ¨kH˜ xO_»∞ ã¨ÉèíÖ’ Ñ¶¨∞’~° J==∂#O [iy#Ñ¨C_»∞ L`åÊ`åÅ‰õΩ

ÉèíÜ«∞Ñ̈_ç# è̂Œ$ «̀~å„+̈µì_»∞ „^ÒÑ̈kH̃ =~åÅ ~°∂Ñ̈OÖ’ áêO_»=ÙÅ#∞ ^•ã̈º

q=Ú‰õΩÎÅ#∞*Ëã≤, "åi ~å[ºO "åiH̃zÛ, 'HÀÑ̈O ÃÑ@∞ìHÀ‰õΩO_® uiy g∞

~å*ÏºxH̃ g∞~°∞ "≥à◊§O_ç— JO>Ë "≥o§#"å_»∞† =∂~°æ =∞ è̂ŒºOÖ’ LO_»QÍ<Õ

uiy 'J#∞ Œ̂∂º`åxH̃ ~°=∞‡—x „áêuQÍq∞KÕ̀ « Hõ|∞~°OÑ≤̀ Õ =∂~°∞=∂\Ï¡_»‰õΩO_®

uiy =zÛ#"å_»∞ è̂Œ~°‡~åA. «̀#=∂@#∞ Z#fl_»∂ g∞~°x"å_»∞, Z Œ̂∞~°∞

„Ñ̈tflOK«x"å_»∞ è̂Œ~°‡~åA. HÍx «̀# ‰õΩ=∂~°∞_À – ZÑ̈C_»∂ «̀# =∂@

q#fl áêáê# áÈÖË̂ Œ∞. ̀ «##∞ Z#fl_»∂ Q“~°qOK«ÖË̂ Œ∞. J\˜ì ̀ «# ‰õΩ=∂~°∞Å#∞

''=∂=∞HÍ:–— <å"å~°∞ – Jx, è̂Œ~°‡*Ï Œ̂∞Å#∞ áêO_»"å: áêO_»=ÙÅ∞ Jx

Ñ≤Å=@OÖ’ ^èŒ$`«~å„+¨µìx ã¨O‰õΩz`« =∞#ã¨Î`«fiO, =∞=∞HÍ~° |∞kú

J~°÷=∞=Ù «̀∞Ok. =¸sÎÉèíqOz# =∞=∞HÍ~°O, ™êfi~°ú|∞kúÜÕ∞ è̂Œ$ «̀~å„+̈µì_»∞.

H̃O J‰õΩ~°fi «̀: JO>Ë Uq∞ KÕâß~°∞? Jx. Ü«Ú Œ̂úÉèí∂q∞Ö’ Ü«Ú Œ̂úO

KÕÜ«∞\ÏxH̃ ã̈=∂"Õâ◊"≥∞ÿ#"å~°∞ UO KÕ™êÎ~°∞? qO Œ̂∞ Éè’[<åÅ∞ KÕ™êÎ~å?

E^ŒO P_»`å~å? ZO`ÀHÍÅO #∞O_ç Z^Œ∞~°∞ K«∂z# Ü«Ú^ŒúO

ã̈OÉèí="≥∞ÿ#Ñ̈Ù_»∞, Ü«Ú Œ̂ú ~°OQÆOÖ’ xez#Ñ̈Ù_»∞ Ü«Ú Œ̂ú"Õ∞ KÕ™êÎ~°∞. D q+̈Ü«∞O

è̂Œ$ «̀~å„+̈µìxH̃ ̀ ≥eÜ«∞^•? ̀ ≥eã‘ ZO Œ̂∞‰õΩ 'Uq∞ KÕâß~°∞?— Jx „Ñ̈tflã̈∞Î<åfl_»∞.

Uq∞ KÕâß~°∞? Jx J_»QÆ_»OÖ’ L Õ̂Ìâ◊O ZÖÏ Ü«Ú Œ̂úO KÕâß~°∞? ̂ èŒ~°‡OQÍ<Õ

Ü«Ú Œ̂úO KÕâß~å? J è̂Œ~°‡"Õ∞g∞ [~°QÆÖË̂ •? J<Õ. «̀#k J è̂Œ~°‡"≥∞ÿ<å «̀#̂H

[Ü«∞O HõÅQÍe. cè+̈µ‡x Ñ̈ «̀#"å~°Î q#@O`À<Õ =∞u K«eOzOk. =∞#ã̈∞û

JÅ¡HõÖ’¡Å "≥∞ÿOk. JO Œ̂∞̂H ̀ «#‰õΩ ̀ ≥eÜ«∞‰õΩO_®<Õ ' è̂Œ~°‡— â◊|ÌO ̀ «# <À\#̃∞O_ç

=zÛOk. «̀# "åà◊§‰õΩ [Ü«∞O HõÅ∞QÆ∞ «̀∞O^•? ÖË̂ •? J<Õ P Œ̂∞~åÌ̀ À

ã̈O[Ü«Úx „Ñ̈tflOKå_»∞. q[Ü«∞O Z=iH̃ HõÅ∞QÆ∞ «̀∞O^À ≥̀Å∞ã̈∞HÀ"åÅx

L#flÑ̈Ê\H̃© _≥·~°‰õΩìQÍ „Ñ̈â◊fl "ÕÜ«∞‰õΩO_® ≥̀eqQÍ „Ñ̈tflOKå##∞‰õΩ<åfl_»∞

è̂Œ$ «̀~å„+̈µì_»∞. ̂ •xH̃ ̀ «QÆæ@∞ìQÍ<Õ ã̈O[Ü«Ú_»∞ _≥·~°‰õΩìQÍ ã̈=∂ è̂•#O K≥Ñ̈Ê‰õΩO_®,

3231



17

JO «̀Hõ#fl ̀ ≥eqQÍ ̀ «# ã̈=∂ è̂•<åxfl H˘#™êyOz, z=~°‰õΩ K≥Ñ̈ÊHõ<Õ K≥áêÊ_»∞.

''Ü«∞„ «̀ Ü≥∂̂Qâ◊fi~°ó Hõ$+̈‚ó Ü«∞„ «̀ áê~À÷ è̂Œ#∞~°÷~°ó «̀„ «̀N q[Ü«∞ó—— Jx.

J~Ú Õ̀ ã¨O[Ü«Ú_»∞ z=i^•HÍ K≥Ñ¨ÊÖË̂ Œ∞QÍx, è̂Œ$ «̀~å„+¨µì_»∞ «̀#

<À\˜̀ À<Õ J_çy#, «̀# „Ñ̈â◊flÖ’<Õ ã̈=∂ è̂•#O L#fl ã̈OQÆux |Ç̈ïâß

QÆ=∞xOz LO_»_»∞. PÜ«∞# J_çy# â’¡HõOÖ’ "≥Ú Œ̂\ ̃Ô~O_»Hõ∆~åÅ∞ ' è̂Œ~°‡—.

P â’¡HõOÖ’x z@ìz=i Ô~O_»Hõ∆~åÅ∞ '[Ü«∞—. JO>Ë è̂Œ~°‡"Õ∞ [~Úã̈∞ÎOk –

Jx xQÆ∂_è»OQÍ ã̈=∂ è̂•#O ^•y=ÙOk.

=∞# Õ̂Ç̈Ï"Õ∞ ‰õΩ~°∞̂H∆„ «̀O. WO Œ̂∞Ö’ è̂Œ~å‡xH̃ – J è̂Œ~å‡xH̃, =∞Oz

QÆ∞}ÏÅ‰õΩ– K≥_»¤ QÆ∞}ÏÅ‰õΩ áÈ~å@O [~°∞QÆ∞ «̀∂<Õ LO@∞Ok. =∞#O ̂ èŒ~å‡<Õfl

J#∞ã̈iOKåe. =∞OzH̃ ™ê÷#O W"åfie. Ç̈ÏŸÖÏ¯~ü =∞Ç̈~å}̃ JÇ̈ÏÖÏºÉÏ~Ú

XHõ Ñ̈O_ç̀ «∞x Ñ≤ez w`åÉ’ è̂Œ KÕÜ«∞=∞#fl Œ̂@. PÜ«∞# "≥Ú Œ̂\ ̃ â’¡HõO

"≥Ú^Œ\˜ áê^ŒO K«^Œ=QÍ<Õ WHõKåÅ∞ âß„ã¨∞ÎÅ∞QÍ~°∂ J#fl^Œ@. PÜ«∞#

Pâ◊Û~°ºáÈQÍ, P"≥∞ =∞Ç̈`å‡! ' è̂Œ~°‡̂H∆„ Õ̀ ‰õΩ~°∞̂H∆„ Õ̀— Jx K«k"å~°∞QÆ̂ •! P

Ñ̈^•Å#∞ H˘kÌQÍ =∂i¿ãÎ '̂H∆„ Õ̀ ̂H∆„ Õ̀ ̂ èŒ~°‡O‰õΩ~°∞— U ̂H∆„ «̀OÖ’ L<åfl ̂ èŒ~å‡<Õfl

PK«iOK«∞ Jx Hõ̂ •! J~°÷O.   WO «̀Hõ#fl WOHÍ <Õ~°∞ÛHÀ=Åã≤# Õ̂=Ú#flk?

J#fl Œ̂@. Hõ#∞Hõ è̂Œ~å‡K«~°}"Õ∞ =∂#=Ù_çH̃ „Ñ̈ è̂•#O.

è̂Œ$ «̀~åR „Ñ̈â◊fl‰õΩ ã̈O[Ü«Ú_Õ=∞x ã̈=∂ è̂•#q∞ã̈∞Î<åfl_»∞?

  ã̈O[Ü«∞ L"åK«:

â’¡ II  Œ̂$ëêìfi «̀∞ áêO_»"åhHõO =Óº_è»O Œ̂∞~Àº è̂Œ#ã̈Î̂ •I

PKå~°º =ÚÑ̈ã̈OQÆ=∞º ~å*Ï =K«# =∞„|g ǜII 2

ã̈O[Ü«Ú_»<åfl_»∞:

`å : JÑ̈ÙÊ_»∞ Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ áêO_»=¿ã<å =ÓºÇ̈xfl K«∂z, PKå~°∞ºx

ã̈g∞Ñ≤Oz WÖÏ JO@∞<åfl_»∞

"åºYº : ^èŒ$`«~å„+¨µìx „Ñ¨â◊fl‰õΩ ã¨O[Ü«Ú_»∞ ã¨=∂^è•#O W=fi@O

„áê~°OaèOKå_»∞. è̂Œ~°‡ˆH∆„ «̀"≥∞ÿ# ‰õΩ~°∞ˆH∆„ «̀OÖ’ =∂"å~°∞, áêO_»=ÙÅ∞

UOKÕâß~°∞? Jx J_çy# „Ñ̈â◊fl‰õΩ Ü«Ú Œ̂ú~°OQÆ qâıëêÅ#∞ qxÑ≤ã̈∞Î<åfl_»∞

ã̈O[Ü«Ú_»∞.

áêO_»"åhHõO =Óº_è»O Œ̂$ëêìfi «̀∞ : Ü«Ú Œ̂úÉèí∂q∞Ö’ áêO_»= ¿ã<å

=ÓºÇ̈xfl K«∂Kå_»∞ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞. Jk ̂ Œ∞̂~ƒù̂ Œº"≥∞ÿ# =„[ =ÓºÇ̈ÏOQÍ Ñ̈#fl|_ç

LOk. 11 JH∆“Ç≤Ï}∞Å «̀#¿ã#Hõ<åfl 7 JH∆“Ç≤Ï}∞Å áêO_»=¿ã# z#fl Õ̂.

J~Ú<å P =ÓºÇ̈hfl, =ÓºÇ̈Ï =ÚYOÖ’ QÆ̂ • Œ̂O_»O ̂ èŒiOz xez Ü«Ú#fl

cè=∞¿ã#∞x K«∂_»QÍ<Õ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞x P «̀‡ qâßfiã̈O ã̈_»eáÈ~ÚOk. JO Œ̂∞̂H

PKå~°∞º_≥·# „^À}∞x = Œ̂Ì‰õΩ KÕ~å_»∞. <Õ~°O KÕã≤#"å_»∞, áêÑ̈O KÕã≤#"å_»∞,

J è̂Œ~å‡xH̃ X_çQÆ\˜ì# "å_»∞ ZÑ̈ÙÊ_»∂ ÉèíÜ«∞O ÉèíÜ«∞OQÍ<Õ LO\Ï_»∞. ̂ èŒ~å‡ «̀∞‡Ö̌·#

áêO_»=ÙÅ#∞ K«∂_»QÍ<Õ WÑ̈ÙÊ_»∞ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞xÖ’ JÖÏO\ ̃ÉèíÜ«∞"Õ∞ HõeyOk.

"åi ¿ã##∞ K«∂_»QÍ<Õ ̀ «̀ «Î~°áê@∞ HõeyOk. ̀ «#‰õΩ q[Ü«∞O Åaèã̈∞ÎO^•?

ÖË̂ •? J<Õ P Œ̂∞~åÌ Z‰õΩ¯"≥·Ok. ̀ «#Ö’x ÉèíÜ«∂xfl, ̀ «̀ «Î~°áê@∞x, P Œ̂∞~åÌx

^•K«∞HÀ=_®xH̃ „^À}∞x = Œ̂Ì‰õΩ KÕ~å_»∞.

PKå~°ºO LÑ̈ã̈OQÆ=∞º: `å#∞ ~åAQÆ̂ •! „^À}∞_»∞ XHõ JH∆“Ç≤Ï}©

¿ã<åkèÑ̈u =∂„ «̀"Õ∞. J~Ú#Ñ̈ÙÊ_»∞ PÜ«∞<Õfl «̀# = Œ̂Ì‰õΩ Ñ≤eÑ≤OK«∞HÀ"åe.

JÖÏ KÕÜ«∞ÖË̂ Œ∞. ̂ •xH̃ HÍ~°}O PÜ«∞# ̀ «# QÆ∞~°∞=Ù. JO Õ̀HÍ Œ̂∞. cè+̈µ‡_»∞

áêO_»= Ñ̈Hõ∆áêu. PÜ«∞#‰õΩ "åiÃÑ· Z#ÖËx „¿Ñ=∞. JO Œ̂∞̂H áêO_»=ÙÅ#∞

<Õ#∞ ã̈OÇ̈ÏiOK«#∞ Jx =ÚO Õ̂ K≥¿ÑÊâß_»∞. HÍx „^À}∞x q+̈Ü«∞O "Õ~°∞.

PÜ«∞#‰õΩ «̀#ÃÑ· Jaè=∂#O LOk. PÜ«∞# ‰õΩ=∂~°∞_»∞ Jâ◊fi`å÷=∞ «̀#‰õΩ

q∞„ «̀∞_»∞. ÃÑ·QÍ áêO_»=ÙÅ =∂=∞QÍÔ~·# „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞x`À „^À}∞xH̃ q~À è̂ŒO.

P „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂ Ñ̈Ù„ «̀∞_≥·# Œ̂$+̈ì̂ Œ∞º=Úfl_Õ áêO_»= ã̈~°fi¿ã<åx. Hõ#∞Hõ ZÖÏÔQ·<å

„^À}∞x Q“~°qOz, =∞Oz KÕã̈∞H˘x áêO_»=ÙÅÃÑ· Ô~K«ÛQ˘\Ïìe. JÖÏ ̀ å#∞

„Ñ̈Ü≥∂[#O á⁄O^•e. JO Œ̂∞̂H `å<Õ ã̈fiÜ«∞OQÍ PÜ«∞# = Œ̂Ì‰õΩ "≥à◊§@O.

J~Ú Õ̀ tëêìKå~° ™êO„Ñ̈^•Ü«∞O „Ñ̈HÍ~°O QÆ∞~°∞=Ù = Œ̂Ì‰õΩ "≥o§#

t+¨µº_»∞ =ÚO^Œ∞QÍ QÆ∞~°∞=Ù‰õΩ #=∞ã¨¯iOKåe.  HÍx ^Œ∞~Àº^èŒ#∞_»ÖÏ

#=∞ã̈¯iOK«ÖË̂ Œ∞. ZO Œ̂∞=Å¡? ~åA#<Õ JÇ̈ÏOHÍ~°=∂? HÍ Œ̂∞. JÖÏO\˜

JÇ̈ÏOHÍ~°"Õ∞ J~Ú Õ̀ PÜ«∞#<Õ «̀#= Œ̂Ì‰õΩ Ñ≤eÑ≤OK«∞H˘<Õ"å_»∞ QÆ̂ •! =∞i

U"≥∞ÿ LO@∞Ok? áêO_»=¿ã##∞ K«∂ã≤#Ñ̈ÙÊ_»∞ Hõey# ÉèíÜ«∞O =Å¡ PÖ’K«#Åhfl

Jã̈Î=ºã̈Î"≥∞ÿ, ̀ ˘O Œ̂~°áê@∞`À q"ÕHÍxfl HÀÖ’Ê Ü«∂_»∞. Jq"ÕH̃ Ñ̈#∞Ö̌Ñ̈ÙÊ_»∂

Jã̈Î=ºã̈ÎOQÍ<Õ LO\Ï~Ú.
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D q+̈Ü«∂xfl ̀ ≥eÜ«∞*ËÜ«∞_®xH̃ =∞Ç̈Ïi¬ "Õ̂ Œ "åºã̈∞_»∞ „Ñ̈Ü≥∂yOz#

Ñ¨̂ •Å∞ ZO`À ã¨=∞Ü«∞ã¨∂ÊùiÎ `À#∂, ã¨O Œ̂~Àƒùz «̀OQÍ#∞, q[˝̀ «̀ À#∞,

=∞<ÀÉèÏ"åÅ#∞ K«Hȭ QÍ „Ñ̈uaOaOKÕ suÖ’#∞ L<åfl~Ú.

''PKå~°ºO LÑ̈ã̈OQÆ=∞º ~å*Ï =K«#O J„|g ǜ——– PKå~°∞ºx ã̈g∞Ñ≤Oz,

~åA WÖÏ Ñ̈eÔH#∞: – Jx.

JO>Ë ã̈g∞Ñ≤OK«@O t+̈µºxQÍ ã̈g∞Ñ≤OKå_»∞. HÍx Ñ̈ÅHõ@O ~åAQÍ

Ñ̈eHÍ_»∞. JO>Ë Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞xÖ’ q#Ü«∞ q è̂ÕÜ«∞ «̀Å`À ‰õÄ_ç# t+̈ºÉèÏ=O

ÖË̂ Œ∞. JÇ̈ÏOHÍ~°O`À ‰õÄ_ç# t+̈ºÉèÏ=<Õ–Jx Ju =∞<ÀÇ̈Ï~°OQÍ z„uOKå_»∞

"åºã̈ ÉèíQÆ"å#∞_»∞. W Õ̂ Ñ̈~°=∞ Ñ̈Ó[º "åºã̈ ÉèíQÆ"å#∞x qt+̈ì̀ «.

=∞i PKå~°º „^À}∞x ã̈g∞Ñ≤Oz U=∞O@∞<åfl_»∞ Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞?

â’¡II  Ñ̈â‹·º`åO áêO_»∞Ñ̈Ù„`å}O PKå~°º! =∞Ç̈ÏfOK«=¸OI

=Óº_è®O „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂ Ñ̈Ù„ Õ̀} «̀=t¿+º} nè=∞`åII            3

`å : PKå~åº! „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂ Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞, ̀ «=∞ t+̈µº_»∞, |∞kú=∞O «̀∞_»∞ J~Ú#

Œ̂$+̈ì̂ Œ∞º=ÚflxKÕ̀ « xi‡OK«|_ç# D áêO_»∞ Ñ̈Ù„ «̀∞Å Q˘Ñ̈Ê ¿ã##∞ K«∂_»O_ç.

"åºYº : ÉèíQÆ=næ̀ «Ö’ ̂ èŒ$ «̀~å„+̈µì_»∞ =∂\Ï¡_ç̀ Õ ̂ èŒ$ «̀~åR L"åK« Jx,

J~°∞̊#∞_»∞ =∂\Ï¡_ç̀ Õ J~°∞̊# L"åK« Jx, ã̈O[Ü«Ú_»∞ =∂\Ï¡_ç̀ Õ ã̈O[Ü«∞

L"åK« Jx, NHõ$+̈µ‚_»∞ =∂\Ï¡_ç̀ Õ N ÉèíQÆ"å#∞"åK« Jx LO_»QÍ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞

=∂\Ï¡_ç# =∂@Å#∞ Œ̂∞~Àº è̂Œ# L"åK« Jx "åºã̈∞_≥O Œ̂∞‰õΩ J#ÖË̂ Œ∞?

nxH̃ XHȭ >Ë HÍ~°}O. ̂ Œ∞+̈µì_≥·# ̂ Œ∞~Àº è̂Œ# ã̈‡~°} W+̈ìOÖËHõ<Õ. =∞i ̂ Œ∞+̈µì_≥·#

è̂Œ$ «̀~å„+̈µìx ã̈‡~°} L#flk QÆ̂ •– JO>Ë – L#fl Õ̂ Z‰õΩ¯= WOHÍ Wk ‰õÄ_®

LOz Œ̂∞+̈µìÅ ã̈‡~°} ZO Œ̂∞‰õΩ Z‰õΩ¯= KÕÜ«∂e? J<Õ `˘ÅyOz LO_®e.

PKå~°∞ºx ã̈g∞Ñ≤Oz Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_Õ=∞<åfl_»∞? PKå~åº! Q˘Ñ̈Ê ≥̂·# P

áêO_»= ¿ã##∞ K«∂_»O_ç Jh† P ¿ã##∞ =ÓºÇ̈ÏOQÍ xeÑ≤Ok =∞Ô~=~À

QÍ Œ̂∞ g∞ t+̈µº_»∞, |∞kú=∞O «̀∞_»∞, „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂ Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞ J~Ú# ̂ Œ$+̈ì̂ Œ∞º=Úfl_Õ

Jh.

WO «̀‰õÄ D Ô~O_»∞ q+¨Ü«∂Å#∞ Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ „^À}ÏKå~°∞º#‰õΩ

≥̀eÜ«∞*ËÜ«∞_»O ZO Œ̂∞‰õΩ? „^À}ÏKå~°∞º#‰õΩ ¿ã<å =ÓºÇ̈Ï x~å‡}O QÆ∞iOz

JO «̀QÍ ̀ ≥eÜ«∞^•? ÖËHõ Z Œ̂∞~°∞QÍ#∞#fl ¿ã##∞ =ÓºÇ̈ÏOQÍ U~åÊ@∞ KÕã≤#

Œ̂$+̈ì̂ Œ∞º=Úflx QÆ∞iOz ã̈iQÍæ ≥̀eÜ«∞^•?

x[OQÍ Ô~O_»∞ Ñ¨H∆ÍÅÖ’#∂ „^À}ÏKå~°∞º#O`«\ ˜ =ÓºÇ¨Ï~°K«<å

<≥·Ñ̈Ù}ºOQÆÅ "Õ∞ è̂•q '=∞~˘Hõ~°∞ ÖË~°∞— JO>Ë Juâ◊Ü≥∂H̃Î HÍ Œ̂∞. JÑ̈Ó~°fi

=ÓºÇ̈Ï~°K«<å ̂ Œ∞~°O è̂Œ~°∞_»∞ „^À}ÏKå~°∞º_»∞. =ÓºÇ̈Ï~°K«#Ö’ PÜ«∞#ÔH=fi~°∂

ã̈ÅÇ̈x=fi#Hȭ ~°ÖË̂ Œ∞. Z=Ô~·<å PÜ«∞# ã̈ÅÇ̈ÜÕ∞ fã̈∞HÀ"åe. cè+̈µ‡_»∞

H“~°= ã̈~°fi¿ã<åkèÑ̈uQÍ L#fl 10 ~ÀAÅ∂ „^À}∞x ã̈ÅÇ̈ ̀ À<Õ „Ñ̈u~ÀE

=ÓºÇ̈Ï x~å‡}O KÕâß_»∞.

WHõ Z Œ̂\˜ ¿ã#Ö’x Œ̂$+ì̈̂ Œ∞º=Úflx QÆ∞iOKÀ, ÖËHõ W «̀~° g~°∞Å

QÆ∞iOKÀ Ñ̈iK«Ü«∞O KÕÜ«∞\ÏxH̃ J#∞‰õΩO^•=∂! J ≥̂O`À Ç̈™êºã̈Ê Œ̂O.

ZO Œ̂∞HõO>Ë Ô~O_»∞ ¿ã#ÅÖ’#∞ L#fl ZO Œ̂~À ~å[Ñ̈Ù„ «̀∞Å‰õΩ JGâ◊G q Œ̂ºÅ∞

<ÕiÊ# PKå~°∞º_»∞ „^À}∞_»∞. ÃÑ·ÃÑK«∞Û „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂ Ñ̈Ù„ «̀∞Ö̌·# tYO_ô ̂ Œ$+̈ì̂ Œ∞º=Úfl

e~°∞=Ù~°∂ ̀ «# t+̈µºÖË. J@∞ áêO_»=ÙÖ̌·̂ Œ∞QÆ∞~°∞, W@∞ ̂ è•~°Î~å„+̈µìÅ∞ #∂~°∞QÆ∞~°∞,

WOHÍ Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∞\ÏxH̃ ã≤̂ ŒúO QÍx Hõ~°∞‚_»∞ – JO Œ̂~°∂ «̀# t+̈µºÖË.

Œ̂$Ñ̈ Œ̂∞_»∞ ̀ «# ã̈Ç̈ ̂ è•º~Ú. Hõ#∞Hõ PÜ«∞#‰õΩ ̀ ≥eÜ«∞x "åÔ~=~°∂ JHȭ _»ÖË~°∞.

=∞Ô~O Œ̂∞‰õΩ Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ WÖÏ K≥Ñ̈Ê@O?

ZO Œ̂∞HõO>Ë Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞xÖ’ ÉèíÜ«∞O „Ñ¨"ÕtOzOk. J è̂Œ~°‡Ñ¨~°∞_çH˜

HÍ~°º~°OQÆOÖ’H˜ kˆQ=ÚO Õ̂ x~åâß, ÉèíÜ«∞O HõÅQÆ@O ã¨Ç¨Ï[O. «̀#k

J<åºÜ«∞=∞x «̀#‰õΩ ≥̀Å∞ã̈∞. Z<Àfl JHõ$`åºÅ∞ KÕâß_»∞ `å#∞. áêO_»=ÙÅ

<≥O «̀QÍ<À ̂H¡âßÅáêÅ∞ KÕâß_»∞. JO Œ̂∞̂H ̀ å#∞ q[Ü«∂xfl ™êkèOK«ÖË<Õ"≥∂#x

ÉèíÜ«∞O. P ÉèíÜ«∞O`À =∞#ã̈∞û JâßOuQÍ, PO^Àà◊#QÍ, QÆlalQÍ =∂iOk.

ã≤÷~°OQÍ XHõKÀ@ xÅ=ÖËHõáÈÜ«∂_»∞. WÖÏO\˜ ã≤÷uÖ’ L#fl"å_≥=Ô~·<å

W «̀~°∞Å`À =∂\Ï¡_»_®xH̃ „Ñ̈Ü«∞uflã̈∂Î, W «̀~°∞Å‰õΩ ̂ è≥·~°ºO K≥|∞ «̀∂, <å̂HO

ÉèíÜ«∞O ÖË̂ Œ∞ Jx ̀ «# Ö’Ö’Ñ̈e ÉèíÜ«∂xfl áÈQ˘@∞ìH˘x ̂ è≥·~°ºO ̀ ≥K«∞ÛH˘<ÕO Œ̂∞‰õΩ

„Ñ̈Ü«∞ufl™êÎ_»∞. P „Ñ̈Ü«∞ «̀flOÖ’ ÉèÏQÆOQÍ<Õ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ WÑ̈ÙÊ_»∞ „^À}ÏKå~°∞ºx

= Œ̂Ì‰õΩ =KåÛ_»∞. Jã̈O Œ̂~°ƒù „Ñ̈ã̈OQÆO, JkèHõ „Ñ̈ã̈OQÆO KÕã≤ ̀ «# |∞kúÇ‘Ï# «̀#∞
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„Ñ¨^Œi≈OKå_»∞. `«#‰õΩ `≥eÜ«∞‰õΩO_®<Õ `å#∞ ÉèíÜ«∞Ñ¨_»∞`«∞#fl ã¨OQÆux

„^À}ÏKå~°∞º_»∞ „QÆÇ≤ÏOKÕ@@∞¡ „Ñ̈=iÎOKå_»∞. W Õ̂ Jã̈Î=ºã̈Î =∞#óã≤÷u.

       JÖÏ =zÛ U=∞O@∞<åfl_»∞ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞? ''PKå~åº! „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞,

g∞ t+̈µº_»∞, |∞kú=∞O «̀∞_»∞ J~Ú# ̂ Œ$+̈ì̂ Œ∞º=Úflx KÕ̀ « =ÓºÇ̈ÏOQÍ U~åÊ@∞

KÕã≤# áêO_»= ¿ã##∞ K«∂_»O_ç—— Jx.

WHȭ _» Œ̂$+̈ì̂ Œ∞º=ÚflxH̃ 3 qâı+̈}ÏÅ#∞ KÕiÛ K≥Ñ̈Ê@O [iyOk.

(1) „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂Ñ̈Ù„ Õ̀} : Œ̂$+̈ì̂ Œ∞º=Úfl_»∞ Jx ã̈∂\Q̃Í J «̀_ç ¿Ñ~°∞ Z «̀Î‰õΩO_®

„ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂ Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞ JO@∞<åfl_»∞. JO>Ë WHȭ _» „^À}ÏKå~°∞ºxH̃ „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞x`À

QÆÅ "≥·~åxfl QÆ∞~°∞Î KÕÜ«∞\Ïx̂H 'J «̀_»∞ h â◊„ «̀∞"≥·# „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞x ‰õΩ=∂~°∞_»∞—

Jx K≥Ñ̈Ê@O.

„^À}„ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞e Œ̂Ì~°∞ Jyfl"Õâ◊√_»<Õ =Úx= Œ̂Ì q^•º ÉèÏºã̈O KÕâß~°∞.

Hõ#∞Hõ "åi~°∞=Ù~°∂ ã̈Ç̈ è̂•ºÜ«ÚÅ∞, =∞Oz q∞„ «̀∞Å∞. P ̀ «~åfi «̀ „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞_»∞

~å[Ü«∂º_»∞. ‰õΩ@∞O| áÈ+̈} ‰õÄ_® Hõ+̈ìOQÍ L#fl „^À}∞_»∞ XHõ™êi

„ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞x = Œ̂Ì‰õΩ ™êÜ«∂xH̃ "≥à◊§QÍ, J «̀_»∞ JÇ̈ÏOHÍ~°O`À J==∂xOKå_»∞

„^À}ÏKå~°∞ºx. ̂ •x`À P„QÆÇ≤ÏOz# „^À}∞_»∞ ‰õΩ~°∞ ‰õΩ=∂~°∞Å‰õΩ PKå~°∞º_≥·

'QÆ∞~°∞ Œ̂H̃∆}QÍ „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞x |OkèOz ̀ ≥=∞‡—x HÀ~°QÍ cè=∂~°∞̊#∞Å∞ „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞xÃÑ·H̃

Œ̂O_≥uÎ, [~ÚOz, |OkèOz, ̀ ≥zÛ PKå~°∞ºx áê^•ÅÃÑ· Ñ̈_»"Õâß~°∞. ̂ •x`À

„^À}∞x „HÀ è̂ŒO K«ÖÏ¡iOk. WÑ̈ÙÊ_»∞ „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞xÃÑ· „^À}∞xH̃ Z@∞=O\˜

Ñ̈QÆÖË̂ Œ∞. J~Ú Õ̀ „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞_»∞ =∂„ «̀O „^À}∞xÃÑ· HõHõ∆ Hõ\Ïì_»∞. „^À}ÏKå~°∞ºx

K«OÑ̈QÆÅ Ñ̈Ù„ «̀∞x H˘~°ÔH· J~°}ÏºÅÖ’ ZO Œ̂~À =Ú#∞Å#∞ "Õ_»∞H˘<åfl_»∞.

ZO`À „Ñ¨Ü«∞ «̀flO g∞ Œ̂ Ü«∂A_»∞, LÑ¨Ü«∂A_»∞ J<Õ =Úx ™È Œ̂~°∞Å

P è̂Œfi~°ºOÖ’ Ü«∞[̋O KÕÜ«∞QÍ, Ç̈ÏŸ=∞‰õΩO_»OÖ’x Jyfl=∞ è̂ŒºO #∞O_ç k=º"≥∞ÿ#

~°^äŒO`À, ^èŒ#∞~åƒ}ÏÅ∞ ^èŒiOz, Jyfl=O\˜ `Õ[ã¨∞û`À ^Œ$+¨ì^Œ∞º=Úfl_»∞

L Œ̂ƒùqOKå_»∞. Wn ̂ Œ$+̈ì̂ Œ∞º=Ú‡x [## qâı+̈O. „^À}= è̂ŒÔH· [x‡Oz#"å_»∞

Œ̂$+ì̈̂ Œ∞º=Úfl_»∞.

JO Œ̂∞̂H ''PKå~åº! „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞_»∞ h JO «̀∞ K«∂_®Å#∞ ‰õΩO@∞#fl h

â◊„`«∞=Ù. P â◊„`«∞=Ù Ü≥ÚHõ¯ Ñ¨Ù„`«∞_Õ x#∞fl =kèOK«∞@ÔH· [x‡Oz# D

Œ̂$+̈ì̂ Œ∞º=Úfl_»∞—— Jx P Hõ̂ äŒ "≥Ú`åÎxfl QÆ∞~°∞ÎKÕã≤, „^À}ÏKå~°∞ºxH̃ ~À+̈O

ZH̃¯OK«\Ïx̂H WÖÏ —„ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂Ñ̈Ù„ Õ̀}' J<Õ Ñ̈^•xfl ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ „Ñ̈Ü≥∂yOKå_»∞.

(2) «̀=t¿+º} : P Œ̂$+̈ì̂ Œ∞º=Úfl_»∞ =∞Ô~=~À HÍ Œ̂∞, 'h t+̈µº_Õ— Jx

*Ï̋Ñ̈HõO KÕÜ«∞@OÖ’ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞x =∞kÖ’ Z<Àfl ÉèÏ"åÅ∞ "≥∞ke LO\Ï~Ú.

''x#∞fl K«OÑ̈\Ïx̂H Ñ̈Ù\˜ì# "å_»x ̀ ≥eã‘, h â◊̀ «$"≥·# ̂ Œ$Ñ̈ Œ̂∞x Ñ̈Ù„ «̀∞_»x

≥̀eã‘, h=Ù K«Hȭ QÍ J «̀_çH̃ JG â◊G q Œ̂ºÅxflO\h̃ <Õ~åÊ=Ù. h ≥̀eq

≥̀ÖÏ¡i#>Ë¡ LOk—— J<Õ ZuÎá⁄_»∞Ñ̈Ù, ¿ÇÏà◊#–XHõ\.̃

''h t+̈µº_Õ QÆ̂ •! Jx t+̈º"å «̀ûÅºO K«∂Ñ̈Ù`å"Õ"≥∂! JÖÏ "å «̀ûÅºO

K«∂Ñ≤`Õ <å H˘OÑ¨ H˘ÖË¡~°=Ù`«∞Ok. h‰õΩ #∂HõÅ∞ K≥e¡áÈ`å~Ú. x#∞fl

K«OÑ̈\Ïx̂H Ñ̈Ù\ì̃#"å_»∞ h t+̈µº_≥·#O «̀=∂„`å# h=Ù "≥∞ «̀HõQÍ T~°∞‰õΩ<Õ

Jq"ÕH̃"å?—— J<Õ ZuÎá⁄_»∞Ñ̈Ù– Ô~O_»∞.

''h t+̈µº_Õ QÆ̂ •! J «̀_çH̃ ZO «̀ JG â◊G q^•º <≥·Ñ̈Ù}ºO L<åfl JG

q^•ºKå~°∞º_»"≥·# x<Õflg∞ q∞OzáÈ_»∞ÖË. J «̀}̃‚ h"Õ [~ÚOz, h Q“~°"åxfl

xÅÉ̌@∞ìHÀ"åe. J «̀_ç KÕuÖ’ F_ç̀ Õ WHõ JO «̀Hõ<åfl J„Ñ̈u+̈ì =∞#H̃ÔHO

LO@∞Ok?—— J<Õ Ô~K«ÛQ˘>Ëì è̂À~°}̃– =¸_»∞. Wq h t+̈µº_Õ Jx QÆ∞~°∞Î

KÕÜ«∞@OÖ’x ÉèÏ"åÅ∞.

(3) nè=∞`å: WHõ J`«_»∞ 'Q˘Ñ¨Ê |∞kúâße— J#@OÖ’ ^Œ∞~Àº^èŒ#∞x

ÉèÏ"åÖËq∞\˜?

ÉèíÖË |∞kú=∞O «̀∞_»Ü«∂º! h ̂ ŒQÆæ~̂ q Œ̂ºÅ∞ <Õ~°∞ÛH˘x, P q Œ̂ºÅ ™êÜ«∞O`À

x<Õfl ã̈OÇ̈ÏiOK« \ÏxH̃ ã≤̂ Œú=∞Ü«∂º_»∞. PÇ̈! QÆ∞~°∞=Ù‰õΩ Ñ̈OQÆ<å=∂Å∞

ÃÑ>Ëì |∞kú=∞O «̀∞_»∞ – J<Õ =ºOQÆº è̂À~°}̃ – XHõ\.̃

''J «̀_»∞ ZO «̀ Q˘Ñ̈ÊQÍ áêO_»=¿ã<å "åÇ≤Ïxx =„[ =ÓºÇ̈ÏOQÍ

fiÛk^•Ì_À K«∂Kå~°∞QÆ̂ •!—— Jx Œ̂$+̈ì̂ Œ∞º =Úflx =ÓºÇ̈Ï~°K«<å <≥·Ñ̈Ù}Ïºxfl

QÆ∞~°∞ÎKÕã≤, JO «̀Hõ<åfl Q˘Ñ̈ÊQÍ h =ÓºÇ̈Ï~°K«# LO_®e– J<Õ ÃÇÏK«ÛiHõ –

Ô~O_»∞.

D L Õ̂ÌâßÅ`À<Õ 'nè=∞`å— Jx Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ J#@O [iyOk.

«̀#‰õΩ 11 JH∆“Ç≤Ï}∞Å ¿ã# L<åfl – áêO_»=ÙÅ‰õΩ 7 JH∆“Ç≤Ï}∞ÖË
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L<åfl '=∞Ç¨ÏfO K«=¸O—–JO@∂ áêO_»= ¿ã##∞ Q˘Ñ¨Ê^≥·# ¿ã#QÍ

K≥Ñ̈Ê@OÖ’#∂ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞x ÉèíÜ«∞O, Jã̈Î=ºã̈÷ =∂#ã≤Hõ ã≤÷u =ºHõÎ=∞=Ù «̀∞#flk.

ÉèíQÆ=O «̀∞}̃‚ HÍ Œ̂x Ãã·<åºxfl HÀi ≥̀K«∞ÛH˘#fl Pã̈∞sã̈fiÉèÏq ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞.

JO Œ̂∞̂H D Jã̈Î=ºã̈÷ ã≤÷u. =∞#O ‰õÄ_® 'ÉèíQÆ=O «̀∞xHõ<åfl è̂Œ#ã̈OÑ̈ Œ̂ÖË

Q˘Ñ̈Ê— Jx #=Ú‡‰õΩO>Ë ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞x QÆ̀ Õ. WOHÍ U=∞O@∞<åfl_»∞ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞?

â’¡ II J„ «̀â◊¥~å =∞¿ÇÏëêfi™êó cè=∂~°∞̊# ã̈=∂Ü«ÚkèI

     Ü«ÚÜ«Ú è̂•<À q~å@â◊Û  Œ̂$Ñ̈ Œ̂â◊Û =∞Ç̈~°̂ äŒóII             4

â’¡II Œ̂$+̈ì̂H «̀∞âıÛH̃`å#ó  HÍj~å[â◊Û g~°º"å<£I

     Ñ̈Ù~°∞l ǜ ‰õΩOuÉè’[â◊Û  â‹·|ºâ◊Û #~°Ñ̈ÙOQÆ=óII              5

â’¡II Ü«Ú è̂•=∞#∞ºâ◊Û q„HÍO «̀ó L «̀Î=∞ø*Ïâ◊Û g~°º"å<£I

     ™œÉèí„^À„^ÒÑ̈ Õ̂Ü«∂â◊Û ã̈~°fiU= =∞Ç̈~°̂ ä•óII               6

`åII WHȭ _» â◊¥~°∞Å∞, |Å"≥∞ÿ# è̂Œ#∞ã̈∞ûÅ∞ QÆÅ"å~°∞, Ü«Ú Œ̂úOÖ’

cè=∂~°∞̊#∞Å`À ã̈=∂#"≥∞ÿ#"å~°∞ S# ™ê «̀ºH̃, q~å@∞_»∞, =∞Ç̈~°̂ äŒ∞_»∞

„^Œ∞Ñ¨^Œ∞_»∞, ^Œ$+¨ìˆH`«∞=Ù, KÕH˜`å#∞_»∞, g~°∞_≥·# HÍj~åA, Ñ¨Ù~°∞l`«∞Î,

‰õΩOuÉè’A_»∞, #~°∞ÅÖ’ „âı+̈µì_≥·# â‹·|∞º_»∞, Ü«Ú è̂•=∞#∞º_»∞, L «̀Î=∞øA_»∞,

Jaè=∞#∞º_»∞ „^ÒÑ̈ Õ̂Ü«ÚÅ∞ L<åfl~°∞. g~°O`å =∞Ç̈~°̂ äŒ∞ÖË.

"åºYº : Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ áêO_»=¿ã#Ö’x g~°∞Å#∞ „^À}ÏKå~°∞ºxH̃

=i‚Oz K≥|∞ «̀∂, "å~°O`å â∫~°º è̂Œ#∞Å∞, Q˘Ñ̈Ê è̂Œ#∞ã̈∞ûÅ∞ QÆey#"å~°∞,

Ü«Ú Œ̂úOÖ’ cè=∂~°∞̊#∞Å`À n@∞~åQÆey# "åà◊¥§ Jx „Ñ̈â◊Oã≤ã̈∞Î<åfl_»∞.

â◊¥~°∞Å∞, Q˘Ñ̈Ê è̂Œ#∞ã̈∞ûÅ∞ QÆÅ"å~°∞ J#@OÖ’ qâı+̈O Ug∞ ÖË̂ Œ∞. HÍx

"å~°O`å cè=∂~°∞̊#∞Å`À n@∞~åQÆey# "åà◊√§ Jx K≥Ñ̈Ê@O Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞x

ÉèíÜ«∂xfl, Jã¨Î=ºã¨Î =∂#ã≤Hõ ã≤÷ux `≥eÜ«∞ *Ëã¨∞Î#flk. ZO^Œ∞HõO>Ë

cè=∂~°∞̊#∞Å`À ã̈=∞"≥∞ÿ# "å~°∞ =∞Ô~=fi~°∂ ÖË~°∞. H˘xfl H˘xfl ã̈=∞Ü«∂ÅÖ’

Ñ̈~å„Hõ=∂xfl „Ñ̈ Œ̂i≈OKåeû =zÛ#Ñ̈ÙÊ_»∞ Jaè=∞#∞ºx, ™ê «̀ºH̃x H˘O «̀=~°‰õΩ

áÈÅÛ=K«∞Û<Õ"≥∂QÍx, q∞ye# "åÔ~=fi~°∞ P ™ê÷~ÚQÆÅ"å~°∞ HÍ Œ̂∞. =∞i

JO Œ̂ih HõÅQÆeÑ≤, cè=∂~°∞̊#∞Å`À ã̈=∂#"≥∞ÿ# "å~°x ZO Œ̂∞‰õΩ K≥Ñ≤Ê#@∞¡?

WHȭ _» cè=∂~°∞̊#∞Å PkèHõº «̀#∞ Ñ̈~ÀHõ∆OQÍ JOwHõiOK«@O – XHõ\,̃

cè=∂~°∞̊#∞ÅO>Ë «̀#‰õΩ#fl Q˘Ñ̈Ê ÉèíÜ«∂xfl ^•K«∞HÀÖËHõáÈ=@O – Ô~O_»∞.

cè=∂~°∞̊#∞ÅO>Ë ZO Œ̂∞HõO «̀ ÉèíÜ«∞O?

z#flÑ̈ÙÊ_»∞ P@ÖÏ_»∞H˘<Õ <å\#̃∞O_ç cè=Úx ≥̂|ƒ ZÖÏO\˜̂ À ~°∞z

K«∂ã≤#"å_»∞ Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞. JO Œ̂∞̂H cè=Ú_»O>Ë ÉèíÜ«∞O. cè=Ú}̃‚ J_»∞¤

`˘Åy¿ãÎ «̀Ñ̈Ê áêO_»=ÙÅ ~å[ºOÃÑ· PkèÑ̈`åºxfl á⁄O Œ̂ÖË#x ÉèÏqOz#

Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞, cè=Ú}̃‚ K«OÑ̈\ÏxH̃ J<ÕHõ ‰õΩ„@Å∞, ‰õΩÜ«Ú‰õΩÎÅ∞ Ñ̈<åfl_»∞.

áê=ÚÅKÕ̀ « HõiÑ≤OKå_»∞, q+̈O HõeÑ≤# J<åflxfl uxÑ≤OKå_»∞, QÆOQÆÖ’

„`À~ÚOKå_»∞. J~Ú`Õ Ug Ñ¶¨eOK«ÖË^Œ∞. „Hõ=∞„Hõ=∞OQÍ cè=Ú_»∞

J*ËÜ«Ú_»Ü«∂º_»∞. J\ì̃ cè=ÚxH̃ WÑ̈ÙÊ_»∞ ã̈~°fiâ◊„™êÎG q Œ̂ºÅÖ’ Pi Õ̀i#

J~°∞̊#∞_»∞ ̀ À_»Ü«∂º_»∞. MÏO_»= =# ̂ ŒÇ̈Ï# ã̈=∞Ü«∞OÖ’ J~°∞̊#∞_»∞ Jyfl Õ̂=Ùx

^•fi~å k=º~°̂ ä•xfl, k"åº„™êÎÅ#∞, QÍO_ô"åxfl á⁄Ok ̂ Õ"ÕO„ Œ̂∞<Õ [~ÚOKå_»∞.

Õ̂=Ö’HõO "≥o§, ̂ Õ= «̀Å‰õΩ J™ê è̂Œ∞ºÖ̌·# HÍÅ̂HÜ«∞, x"å «̀Hõ=K«∞Å<Õ ~åHõ∆ã̈∞Å#∞

ã̈OÇ̈ÏiOz, ̂ Õ= «̀Å^•fi~å J<ÕHõ k"åº„™êÎÅ∞ ã̈OáêkOKå_»∞. Ñ̈~°=∞t=Ùx

"≥∞Ñ≤ÊOz áêâ◊√Ñ̈`å„™êÎxfl ã̈OáêkOKå_»∞. x#flQÍHõ "≥Ú#fl [iy# L «̀Î~°

QÀ„QÆÇ̈Ï} ã̈=∞Ü«∞OÖ’, Z\ì̃ ¿ã<å ÖË‰õΩO_®, ã̈Ç̈Ü«ÚÖ̌=fi~°∂ ÖË‰õΩO_®,

NHõ$+̈µ‚x ̀ À_»∞ ÖË‰õΩO_®, XHõ ™ê=∂#º ~°kä‰õΩ_≥·# L «̀Î~°∞x ™ê~°̂ äŒºOÖ’, UHõ

~°̂ äŒOÃÑ· =zÛ ã̈=∞ã̈Î H“~°= ¿ã##∞ [~ÚOz† cè+̈‡, „^À}, Hõ$Ñ̈, Jâ◊fi`å÷=∞,

Œ̂∞~Àº è̂Œ#, Œ̂∞âß≈ã̈#, Hõ~°‚, â◊‰õΩxÅ`À ‰õÄ_ç# K«̀ «∞~°OQÆ |ÖÏÅ#∞ «̀#

k"åº„™êÎÅ`À K≥ÖÏ¡K≥̂ Œ~°∞ KÕã≤, QÀ=ÙÅ#∞ =∞o§OK«∞‰õΩ "≥àÏ§_»∞. „Ñ̈ «̀ºHõ∆OQÍ

«̀# Hõ#∞flÖÏ~å Œ̂i≈Oz# D Œ̂$â◊ºO WOHÍ Hõà◊§=ÚO Œ̂∞ "≥∞ Œ̂∞Å∞ «̀∂<Õ

LOk. JO Œ̂∞̂H cè=∂~°∞̊#∞ÅO>Ë Ç̈Ï_»Öò. ÃÑ·H̃ ZO «̀ "Õ∞HõáÈ «̀∞ QÍOcè~åºxfl

„Ñ¨̂ Œi≈Oz<å, Ö’Ö’Ñ¨Å "å~°O>Ë L#fl ÉèíÜ«∞O Œ̂Ü«∞ºOÖÏ Ñ‘_çã¨∞Î#flk.

Jã¨ÖË áêáêKå~° Ñ¨~åÜ«∞}∞_»∞. KÕã≤# áêáêÅhfl âßáêÖˇ· Ñ‘_çã¨∞ÎO>Ë,

Z Œ̂∞~°∞QÍ J*ËÜ«ÚÖ̌·# |ÅÑ̈~å„Hõ=∞âßÅ∞~°∞ cè=∂~°∞̊#∞Å#∞ K«∂ã̈∞ÎO>Ë,

=∞uáÈ «̀∞#flk. JO Œ̂∞̂H |∞kúÇ‘Ï#OQÍ =∂\Ï¡_»∞ «̀∞<åfl_»∞. Uq∞\ ̃|∞kúÇ‘Ï# «̀?

=ÚO^Œ∞QÍ `«# Ñ¨Hõ ∆OÖ’ L#fl g~°∞Å#∞ QÆ∂iÛ „Ñ¨â◊Oã≤ã¨∂Î

=∂\Ï¡_»‰õΩO_® â◊̀ «$Ñ̈Hõ∆ g~°∞Å#∞QÆ∂iÛ „Ñ̈â◊Oã̈Å∞‰õΩiÑ≤ã̈∞Î<åfl_»∞.â◊̀ «$Ãã·#ºOÃÑ·
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„^À}ÏKå~°∞ºxH̃ ~À+̈O Hõeyã̈∞Î<åfl#x J#∞‰õΩ<åfl_ÕQÍx, «̀# ÉèíÜ«∂xfl,

|ÅÇ‘Ï# «̀#∞, «̀# Jã̈Î=ºã̈Î =∂#ã≤Hõ ã≤÷ux |Ü«∞@ ÃÑ@∞ì‰õΩO@∞<åfl#x

J#∞HÀÖË̂ Œ∞.

WO «̀‰õÄ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ ¿Ñ~˘¯#fl g~°∞Ö̌=~°∞?

1. Ü«ÚÜ«Ú è̂•#∞_»∞ : W «̀_Õ ™ê «̀ºH̃. =ã̈∞ Õ̂=Ùx ™È Œ̂~°∞_≥·# tx ‰õΩ=∂~°∞_»∞.

NHõ$+̈µ‚xH̃ ™È Œ̂~°∞_»∞, J~°∞̊#∞xH̃ t+̈µº_»∞. J~°∞̊#∞x`À ̂ •^•Ñ̈Ù ã̈=∂#"≥∞ÿ#

JGq^•º qâß~°̂ Œ∞_»∞, ã̈ «̀º|Å Ñ̈~å„Hõ=∞âße. Ü«Ú Œ̂úOÖ’ Ñ̈~å„Hõ=∞âße

QÆ#∞Hõ Ü«ÚÜ«Ú è̂•#∞_»∞ J<Õ ¿Ñ~°∞ =zÛOk. W «̀_»∞ JH∆“Ç≤Ï}© ¿ã<åkèÑ̈u.

2. q~å@∞_»∞ : =∞`«ûº^ÕâßxH˜ ~åA. J*Ï˝`«"åã¨OÖ’ áêO_»=ÙÅ‰õΩ

P„â◊Ü«∞q∞zÛ# áêO_»"åaè=∂x. ‰õΩ=∂Ô~Î L`«Î~°#∞ Jaè=∞#∞º#H˜zÛ

q"åÇ̈ÏOKÕã≤ áêO_»= |O è̂Œ∞=~°æO Ö’x"å_»Ü«∂º_»∞. WÑ̈Ê\ ̃*̌·Ñ̈Ó~ü „áêO «̀"Õ∞

=∞ «̀ûº Õ̂â◊O. JH∆“Ç≤Ï}© ¿ã<åkèÑ̈u.

3. „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞_»∞ : áêOKåÅ Õ̂â◊ ~åA. „^ÒÑ̈k «̀O„_ç. JH∆“Ç≤Ï}© ¿ã<åkèÑ̈u.

„^À}ÏKå~°∞ºx ã̈Ç̈ è̂•º~Ú. ~å[º=∞ Œ̂O`À „^À}∞x J==∂xOz q~À è̂ŒO

ÃÑ@∞ì‰õΩ#fl"å_»∞. DÜ«∞# ‰õΩ=∂~°∞_»∞ Œ̂$+̈ì̂ Œ∞º=Úfl_Õ áêO_»= ã̈~°fi¿ã<åx.

=∞~˘Hõ ‰õΩ=∂~°∞_»∞ tYO_ç JH∆“Ç≤Ï}© ¿ã<åkèÑ̈u. „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞x QÆ∞iOz K≥|∞ «̀∂

„Ñ̈ Õ̀ºHõOQÍ =∞Ç̈~°̂ äŒ∞_»∞ Jx qâı+̈}O`À K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞. Wk

„ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞x`À „^À}∞xH̃QÆÅ "≥·~åxfl QÆ∞~°∞Î KÕÜ«∞\Ïx̂H.

4. ̂ Œ$+̈ìĤ «̀∞=Ù : W «̀_»∞ KÕk Õ̂â◊Ñ̈Ù ~åA. tâ◊√áêÅ∞x ‰õΩ=∂~°∞_»∞. tâ◊√áêÅ∞_»∞

áêO_»=ÙÅ Ñ≤# «̀e¡ (‰õΩOf Õ̂q K≥Ö̌¡Å∞) ™ê «̀fiu ‰õΩ=∂~°∞_Õ. ~å[ã̈∂Ü«∞Ü«∂QÆ

ã̈=∞Ü«∞OÖ’ NHõ$+̈µ‚x xOkOz, PÜ«∞# KÕuÖ’ Ç̈Ï «̀∞_»Ü«∂º_»∞ tâ◊√ áêÅ∞_»∞.

JÑ̈ÙÊ_»∞ KÕk ~å*ÏºxH̃ ̂ Œ$+̈ì̂H «̀∞=Ù Ñ̈\Ïìaè+≤‰õΩÎ _»Ü«∂º_»∞. W «̀_»∞ JH∆“Ç≤Ï}©

¿ã<åkèÑ¨u.

5. KÕH˜`å#∞_»∞ : Ü«∂^Œ=ÙÅÖ’ Ü«∞^Œ∞, =$+≤ì, Éè’[, JO^èŒHõ Jx 4

=OâßÅ∞<åfl~Ú. "åiÖ’ JO è̂ŒHõ =OâßxH̃ K≥Ok# ~åA KÕH̃`å#∞_»∞.

DÜ«∞# ‰õÄ_® JH∆“Ç≤Ï}© ¿ã<åkèÑ̈uÜÕ∞.

6. HÍj~åA : HÍj Õ̂â◊Ñ̈Ù ~åA. ™ê=∂#º g~°∞_»∞, cè=∞¿ã#∞x =∂=∞.

7. Ñ̈Ù~°∞l «̀∞Î : W «̀_»∞ ‰õΩOux ÃÑOK«∞‰õΩ#fl ‰õΩOuÉè’Ax Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞. ̂ èŒ~°‡[,

cè=∂~°∞̊#∞Å‰õΩ "Õ∞#=∂=∞. Ju~°̂ äŒ∞_»∞. =∞Ç̈ Ñ̈~å„Hõ=∞âße.

8. ‰õΩOuÉè’A_»∞ : W «̀_»∞ ‰õÄ_® ‰õΩOf Õ̂q ™È Œ̂~°∞_Õ. ‰õΩOu Éè’Ax

Ñ̈Ù„ «̀∞_Õ. ̀ «O„_ç ¿Ñ̂~ W «̀_çH̃ ÃÑ@ì_»O [iyOk. Ñ̈Ù~°∞l «̀∞Î, W «̀_»∞ ™È Œ̂~°∞ÖË.

9. â‹·|∞º_»∞ : W «̀_»∞ ta Õ̂âßxH̃ ~åA. W «̀x ‰õΩ=∂Ô~Î Õ̂qHõ#∞ è̂Œ~°‡~åA

q"åÇ̈ÏO KÕã̈∞‰õΩ<åfl_»∞. Hõ#∞Hõ DÜ«∞# è̂Œ~°‡Ax =∂=∞. '#~°Ñ̈ÙOQÆ=ó—

Ñ̈Ù~°∞+̈µÅÖ’ „âı+̈µª_»∞ Jx Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞ _ôÜ«∞##∞ „Ñ̈â◊Oã≤OKå_»∞.

10. Ü«Ú è̂•=∞#∞º_»∞ : áêOKåÅ ~åA „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞x ™È Œ̂~°∞x Ü≥ÚHȭ  ‰õΩ=∂~°∞_»∞.

Ü«Ú^Œú=Ú#O^Œ∞ P"Õâ◊=ÚQÆÅ"å_»∞ QÆ#∞Hõ Ü«Ú^è•=∞#∞º_»∞ J#∞¿Ñ~°∞

™ê~°÷Hõ=∞~ÚOk. W «̀_»∞ 18 ~ÀAÅ∞ ‰õΩ~°∞̂H∆„ «̀ Ü«Ú Œ̂úÉèí∂q∞Ö’ J~°∞̊# ~°̂ ä•xH̃

Z_»=∞"≥·Ñ̈Ù K«„Hõ~°Hõ∆‰õΩ_»∞QÍ LO_ç# „Ñ̈`åÑ̈âße. =∞Ç̈g~°∞_»∞.

11. L «̀Î=∞øA_»∞ : W «̀_»∞ Ü«Ú è̂•=∞#∞ºx ™È Œ̂~°∞_Õ. áêOKåÅ ~å[Ñ̈Ù„ «̀∞_Õ.

W «̀_»∞ J~°∞̊# ~°̂ ä•xH̃ ‰õΩ_ç"≥·Ñ̈Ù K«„Hõ~°Hõ∆‰õΩxQÍ LO_ç, 18 ~ÀAÅ∂ J~°∞̊#∞x

HÍáê_ç# "å_Õ. Ü«Ú è̂•=∞#º L «̀Î=∞øAe Œ̂Ì~°∂ 18 ~ÀAÅ Ü«Ú Œ̂úOÖ’

Z=iKÕ̀ «#∞ =kèOK«|_»‰õΩO_® f„="≥∞ÿ# Ü«Ú Œ̂úO KÕã≤# Ñ̈~å„Hõ=∞âßÅ∞̂~.

12. ™œÉèí„ Œ̂∞_»∞ : J~°∞̊#∞#‰õΩ ã̈∞Éèí„ Œ̂Ü«∞O Œ̂∞ [x‡Oz# J"Õ∞Ü«∞|ÅÑ̈~å„Hõ=∞

ã̈OÑ̈#∞fl_»∞. W «̀_Õ Jaè=∞#∞º_»∞. J~°∞̊#∞x = Œ̂Ì, ™ê «̀ºH̃ = Œ̂Ì Ü«Ú Œ̂ú q Œ̂ºÅ∞

<Õ~°∞Û‰õΩ#fl"å_»∞. NHõ$+̈µ‚x "Õ∞#Å∞¡_»∞. q~å@~åA‰õΩ JÅ∞¡_»∞. cè+̈‡„^À}∞

e Œ̂Ìih XHõ~ÀA Ü«Ú Œ̂úOÖ’ [~ÚOz „Ñ̈â◊Oã̈ÅO Œ̂∞ ‰õΩ#fl "å_»∞. 13=

~ÀA Ü«Ú Œ̂úOÖ’ „^À}∞_»∞ Ñ̈xfl# Ñ̈ Œ̂‡=ÓºÇ̈ÏOÖ’ „Ñ̈"ÕtOz, ̀ «# Jã̈=∂#

â∫~°º, è̂≥·~°º, Ñ̈~å„Hõ=∂Å#∞ „Ñ̈ Œ̂i≈Oz#"å_»∞. P<å_»∞ „^À}ÏKå~°∞ºx`À

ã̈Ç̈ W «̀_ç KÕu ≥̂|ƒ u#x Ü≥∂ è̂Œ∞_»∞ H“~°=Ñ̈Hõ∆OÖ’ ÖË_»∞. P<å_»∞ Hõ~°∞‚_»∞

Jaè=∞#∞ºx KÕuÖ’ qQÆ`«Hõ=K«∞_≥·, ~°}Éèí∂q∞#∞O_ç `˘ÅyáÈ~Ú,

=ÚY^•fi~å# L#fl „^À}∞x KÕi ''PKå~åº! D ÉÏÅ∞x Ñ¨~å„Hõ=∞O

QÆ=∞xOKå~å? J~°∞̊#∞x ÉÏ}„Ñ̈Ü≥∂QÆ H“â◊ÅºO K«∂Kå#∞QÍx, J «̀_ç Ç̈Ïã̈ÎO

WO «̀ Hõ~°̄ â◊O HÍ Œ̂∞. ÉÏÅ∞x ÉÏ} „Ñ̈Ü≥∂QÆ H“â◊ÅºO J##º ™ê=∂#ºO,

Jx «̀~°™ê è̂ŒºO. P ÉÏ}ÏÅ∞ Ñ¶̈∞’~° ã̈~åÊÅ=Ö̌ <å â◊s~° J=Ü«∞"åÅ#∞

4241



22

Ñ‘_çã̈∞Î<åfl~Ú. Ü«Ú Œ̂ú~°OQÆ=Ú# ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞x H˘~°‰õΩ xÅ|_ç Ü«ÚO_»Hõ ̀ «Ñ̈Ê Œ̂x

xÅ∞K«∞<åfl<ÕQÍx, x[OQÍ ta~åxH̃ "≥o§ q„âßOu fã̈∞HÀ"åÅxÑ≤ã̈∞Î#flk——

J<åfl_»∞. J\˜ì â∫~°º è̂Œ#∞_»∞, Ñ̈~å„Hõ=∞âße Jaè=∞#∞º_»∞. Hõ#∞Hõ<Õ P~°∞QÆ∞~°∞

=∞Ç̈g~°∞Å∞ Hõeã≤ ‰õΩ„@Ñ̈xfl ã̈OÇ̈ÏiOKå~°∞ Jaè=∞#∞ºx.

13. „^ÒÑ̈ Õ̂Ü«ÚÅ∞ : áêO_»=ÙÅ‰õΩ „^ÒÑ̈n Õ̂q =Å¡ [x‡Oz# S Œ̂∞QÆ∞~°∞

Ñ̈Ù„ «̀∞ÖË „^ÒÑ̈ Õ̂Ü«ÚÅ∞. gi<Õ LÑ̈ áêO_»=ÙÅ∞ JO\Ï~°∞. g~°∞:

(1) „Ñ̈uqO Œ̂∞º_»∞ : è̂Œ~°‡[„^ÒÑ̈n Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞. qO è̂ŒºÑ̈~°fi «̀O =Ö̌

ã≤÷~°OQÍ xez Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∞QÆÅ"å_»∞. Hõ#∞Hõ<Õ „Ñ̈u qO Œ̂∞º_»<Õ ¿Ñ~°∞

™ê~°÷HõO.

(2) „â◊√ «̀™È=Ú_»∞ : cè=∞„^ÒÑ̈nÑ̈Ù„ «̀∞_»∞. W «̀_»∞ [x‡Oz#Ñ̈ÙÊ_»∞

áêO_»=ÙÅ∞ ™È=∞Ü«∂QÆO KÕâß~°∞. JO Œ̂∞̂H „â◊√ «̀™È=Ú_»<Õ ¿Ñ~°∞ ÃÑ\Ïì~°∞.

(3) „â◊√ «̀H©iÎ : J~°∞̊#„^ÒÑ̈n Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞. „Ñ̈ã≤̂ Œú Hõ~°‡ÖÏK«iOz H©iÎx

|_»ã≤# J~°∞̊#∞x Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞ QÆ#∞Hõ P ¿Ñ~°∞ ÃÑ\Ïì~°∞.

(4) â◊̀ åh‰õΩ_»∞ : #‰õΩÅ„^ÒÑ̈n Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞. â◊̀ åhHõ =∞Ç̈Ïi¬ Ü«∞O Œ̂e

Q“~°=O KÕ̀ « P ¿Ñ~°∞ ÃÑ\Ïì~°∞.

(5) „â◊√`«Hõ~°∞‡_»∞ : ã¨Ç¨Ï^Õ=„^ÒÑ¨n Ñ¨Ù„`«∞_»∞. Hõ$uÎHÍ#Hõ∆„`«OÖ’

Ñ̈Ù\ì̃#"å_»∞. Hõ#∞Hõ JÖÏ <å=∞Hõ~°}O KÕÜ«∞@O [iyOk.

WÖÏ "≥Ú «̀ÎO 17 =∞Okx ¿Ñ~˘¯x g~°O`å =∞Ç̈ ~°̂ äŒ∞ÖË J<åfl_»∞

Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞. x[OQÍ JO Œ̂~°∂ =∞Ç̈~°̂ äŒ∞Å∞ HÍ~°∞. =∞Ç̈~°̂ äŒ∞Å∞<åfl~°∞.

JO «̀Hõ#fl Q˘Ñ̈Ê"åÔ~·# Ju~°̂ äŒ∞Å∞, ~°̂ äŒÜ«̧ è̂ŒÑ̈Ü«̧ è̂Œ‰õΩÅ∞<åfl~°∞. «̀‰õΩ¯=

"åÔ~·# ã̈=∞~°̂ äŒ∞Å∂ L<åfl~°∞. =∞Ô~O Œ̂∞H̃ÖÏ K≥Ñ≤Ê#@∞¡? W Õ̂ Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞x

Jã̈Î=ºã̈Î =∞#ã≤÷u.

WOHÍ UO K≥Ñ̈ÊÉ’ «̀∞<åfl_»∞?

â’¡ II J™ê‡HõO «̀∞ qtëêìÜÕ∞ `åxflÉ’ è̂Œ kfi*’ «̀Î=∞!I

   <åÜ«∞HÍ =∞=∞Ãã·#ºã̈º ã̈O*Ï̋~°÷O `å<£ „|gq∞ Õ̀II 7

`å: kfi*’ «̀Î=∂! =∞# Ñ̈Hõ∆OÖ’ qt+̈µªÖ̌·# "åÔ~=~À WHõ ≥̀Å∞ã̈∞HÀO_ç. <å

Ãã·#ºOÖ’x <åÜ«∞‰õΩÅ#∞ g∞ QÆ∞~°∞ÎHÀã̈O K≥|∞`å#∞.

"åºYº : kfi*’ «̀Î=∂! JO>Ë „ÉÏÇ̈Ï‡} „âı+̈µª_®! Jx. PKå~°∞ºx WHȭ _»

„ÉÏÇ̈Ï‡} „âı+̈µª_®! J#@OÖ’ Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞x PO «̀~°ºOÖ’ L#fl ÉèÏ=O U"≥∞ÿ
LO_»=K«∞Û? ™ê=∂#ºOQÍ „ÉÏÇ̈Ï‡}∞x Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∞O Œ̂Ü«∞`À LO@∞Ok.
Z Œ̂\ ̃Ñ̈Hõ∆OÖ’x KåÖÏ=∞Ok PÜ«∞# t+̈µºÖË. Hõ#∞Hõ t+̈º"å «̀ûÅºO, „ÉÏÇ̈Ï‡}
ã̈Ç̈Ï["≥∞ÿ# Œ̂Ü«∞ – Ô~O_»∂ HõÅã≤ PKå~°∞º_»∞ «̀# H˘OÑ̈ =ÚOK«∞`å_Õ"≥∂
#<Õ J#∞=∂#O`À JÜ«∂º!  WHȭ _» =∂„ «̀O Œ̂Ü«∞K«∂Ñ̈‰õΩ J<Õ L Õ̂Ìâ◊ºO`À
D Ñ̈ Œ̂ „Ñ̈Ü≥∂QÆO KÕã≤ LO_»=K«∞Û. J„Hõ=∞ "≥∞ÿ# Ñ̈#∞Å∞ KÕã̈∂Î, hK«
ÉèÏ"åÅ∞ QÆÅ "å_çH̃ JO «̀~åO «̀~åÖ’¡ WÖÏO\ ̃J#∞=∂<åÅ∞, ÉèíÜ«∂Å∞
ã̈Ç̈Ï[O. Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∞O Ñ̈q„ «̀OQÍ ÖËx"å_»∞ «̀# Ö’áêÅ#∞ W «̀~°∞ÅÃÑ· ~°∞ Õ̂Ì
„Ñ̈Ü«∞ «̀flO KÕ™êÎ_»∞. WHȭ _» Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞x Ñ̈iã≤÷u W Õ̂.

«̀# ÉèíÜ«∂xfl áÈQ˘@∞ìH˘#∞@ H˘~°̂H Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ <åÃã·#ºOÖ’x
<åÜ«∞‰õΩÅ#∞ g∞QÆ∞~°∞ÎHÀã̈O K≥|∞`å#∞ JO@∞<åfl_»∞. H“~°= Ãã·#ºOÖ’L#fl
<åÜ«∞‰õΩÖ̌=~À „^À}∞#‰õΩ ≥̀eÜ«∞^•? ÖËHõ =∞~°záÈÜ«∂_®? =∞Ô~O Œ̂∞‰õΩ
QÆ∞~°∞Î KÕã̈∞Î#fl@∞¡?

pHõ\ ˜Ö’ #_çKÕ"å_»∞ ÉèíÜ«∞O`À LO\Ï_»∞. P ÉèíÜ«∞O #∞O_ç
«̀Ñ≤ÊOK«∞H˘#\ÏxH̃ ̀ «#Ö’ ̀ «<Õ DÅ"Õã̈∞‰õΩO\Ï_»∞. ÉÅ=O «̀∞x`À â◊̀ «$ «̀fiO

ÃÑ@∞ì‰õΩ#fl |ÅÇ‘Ï#∞_»∞, ̀ «# ÉèíÜ«∂xfl  áÈQ˘@∞ìH˘#∞@‰õΩ ̀ «#"åi ̂ ŒQÆæ~°ÔHo§
''"å_Õ̂ À J#∞‰õΩO@∞<åfl_»∞, <å ã̈OQÆu "å_çH̃ ÉÏQÍ ≥̀eÜ«∞ Œ̂∞, "å}̃‚
~åxÜü∞. <å «̀_®MÏ K«∂Ñ≤™êÎ#∞—— JO\Ï_»∞. WÑ̈ÙÊ_»∞ Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞x Ñ̈iã≤÷u
W^Õ. kQÆ*ÏiáÈ`«∞#fl ^è≥ ·~åºxfl ‰õÄ_»QÆ@∞ìH˘#\ÏxH˜, `«##∞ `å<Õ
„áÈ «̀ûÇ≤ÏOK«∞H˘#\ÏxH̃ ̀ «# ¿ã#Ö’x g~°∞Å ¿Ñ~°¡#∞ ̀ å<Õ QÆ∞~°∞Î KÕã̈∞‰õΩO@∂–h
QÆ∞~°∞ÎHÀã̈O K≥|∞ «̀∞<åfl#∞ – Jx „^À}∞x`À JO@∞<åfl_»∞. „^À}∞xH̃ QÆ∞~°∞Î
K≥Ü«∂ºeû# J=ã¨~°"Õ∞g∞ ÖË^Œ∞. PÜ«∞#‰õΩ JO^Œ~°∂ `≥Å∞ã¨∞. WÑ¨ÙÊ_»∞
Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ «̀# ¿ã#Ö’x Z=Ô~=ix QÆ∞~°∞Î KÕã̈∞Î<åfl_»∞?
â’¡ II Éèí"å<£ cè+̈‡â◊Û Hõ~°‚â◊Û Hõ$Ñ̈â◊Û ã̈q∞uO [Ü«∞óI
      Jâ◊fi`å÷=∂ qHõ~°‚â◊Û ™œ=∞ Œ̂uÎ ã̈Î̂ è≥·=K« II 8

`åII g∞~°∞, cè+̈µ‡_»∞, Hõ~°∞‚_»∞, Ü«Ú Œ̂ú=∞O Œ̂∞ [Ü«∞jÅ∞_≥·# Hõ$áêKå~°∞º_»∞,
Jâ◊fi`å÷=∞, qHõ~°∞‚_»∞, JÖÏ̂Q ™È=∞ Œ̀̂ «∞Îx ‰õΩ=∂~°∞_≥·# Éèí∂i„â◊=Ù_»∞ L<åfl~°∞.

"åºYº : ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ ̀ «# ¿ã#Ö’x g~°∞Å#∞ „̂ À}ÏKå~°∞ºxH̃ QÆ∞~°∞ÎKÕã̈∂Î
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"≥Ú Œ̂@ 'Éèí"å<£— 'g∞~°∞— JO@∂ „^À}ÏKå~°∞º<Õ ¿Ñ~˘¯<åfl_»∞. ã̈~°fiÃã·<åºÅ‰õΩ

JkèÑ̈u cè+̈µ‡_»∞ QÆ̂ •! =∞i „^À}∞<Õ "≥Ú Œ̂\"̃åxQÍ ZO Œ̂∞‰õΩ ¿Ñ~˘¯#fl@∞¡?

nxH̃ J<ÕHõ HÍ~°}ÏÅ∞ LO_»=K«∞Û.

1. Z Œ̂∞~°∞QÍ L#fl PKå~°∞ºxH̃ L`åûÇ̈ÏO HõeyOK«\ÏxH̃† ''<å‰õΩ g∞

g∞ Œ̂<Õ Q“~°=O, qâßfiã̈O Z‰õΩ¯=—— Jx PKå~°∞ºxH̃ #=∞‡HõO HõeyOK«

\ÏxH̃ HÍ=K«∞Û. 2. Z Œ̂∞~°∞QÍ L#fl ̀ «##∞ q_çz, "Õ~˘Hõix „Ñ̈ ä̂Œ=∞™ê÷#OÖ’

¿Ñ~˘¯O>Ë PKå~°∞ºx =∞#ã̈∞û‰õΩ Hõ+̈ìO HõÅQÆ=K«∞Û, ÖË̂ • «̀#g∞ Œ̂ HÀÑ̈O

~å=K«∞Û– Jx, 3. ''W Œ̂Oâ◊GO – W Œ̂O âßGO—— JO@∂ â◊Gq Œ̂ºÖ’#∂,

âßG q Œ̂ºÖ’#∂ – Ô~O_çO\ ̃Ö’#∂ „Ñ̈g}∞_»∞ QÆ#∞Hõ "≥Ú Œ̂@QÍ PKå~°∞º<Õ

¿Ñ~˘¯x LO_»=K«∞Û. 4. WÑ̈Ê\ ̃=~°‰õΩ ' «̀=t¿+º}— Jx, 'kfi*’ «̀Î=∂!— Ü«∞x

`å#∞ Ñ̈eH̃# Ñ̈Å∞‰õΩÅÖ’x PO «̀~åºxfl „QÆÇ≤ÏOz, ̀ «##∞ J==∂xOz#@∞¡QÆ

ÉèÏqOz#O Œ̂∞ =Å¡<Õ „^À}∞_»∞ «̀#`À XHȭ =∂@ ‰õÄ_® =∂\Ï¡_»‰õΩO_»,

«̀#‰õΩ ̂ è≥·~°ºO K≥Ñ̈Ê‰õΩO_® L<åfl_Õ"≥∂#x „QÆÇ≤ÏOz# ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ ̀ «# ̀ «Ñ̈ÙÊ#∞

k Œ̂∞ÌH˘#∞@ÔH· WÖÏ "≥Ú Œ̂@QÍ „^À}∞x ¿Ñ~˘¯x LO_»=K«∞Û.

     Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ ¿Ñ~˘¯#fl g~°∞Å∞ "≥Ú «̀ÎO 7 QÆ∞~°∞. "å~°∞–

1. „^À}∞_»∞ : DÜ«∞# Éèí~°̂ •fi[ =∞Ç̈Ïi¬ Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞. "≥Ú Œ̂@ «̀O„_ç= Œ̂Ì,

«̀~åfi «̀ Jyfl"Õâ◊√_»#∞ =Úx= Œ̂Ì âß„™êÎÅ#∞, è̂Œ#∞̂~fi^•xfl JÉèíºã≤OKå_»∞.

Hõ$áêKå~°∞ºx K≥Ö̌¡Å∞ Hõ$Ñ≤x q"åÇ̈Ï=∂_»QÍ "åiH˘Hõ ‰õΩ=∂~°∞_»∞ Jâ◊fi`å÷=∞.

Hõ\H̃õ ¿Ñ Œ̂iHõO. Ñ̈~°â◊√~å=Ú_»∞ „ÉÏÇ̈Ï‡}∞Å‰õΩ qiqQÍ ̂ •<åÅ∞ KÕã̈∞Î<åfl_»x

≥̀eã≤ PÜ«∞# = Œ̂Ì‰õΩ "≥àÏ§_»∞. J~Ú Õ̀ JÑ̈Ê\˜̂H ã̈~°fiã̈fi=¸ ^•#O KÕã≤,

«̀Ñ̈ã̈∞û KÕã̈∞‰õΩO@∞<åfl_»∞ Ñ̈~°â◊√ ~å=Ú_»∞. „^À}∞x̂Hg∞ ™êÜ«∞O KÕÜ«∞ÖËHõ

«̀# = Œ̂Ì#∞#fl JGq Œ̂º#∞ „Ñ̈^•#O KÕâß_»∞. JHȭ _ç#∞O_ç uiy =zÛ,

z#fl<å\˜ ã¨Ç¨^è•º~Ú „^Œ∞Ñ¨^Œ∞x =^ŒÌˆHy, J`«_çKÕ`« J==∂xOK«|_ç,

Ç̈Ïã≤Î<åÑ̈Ù~°O KÕ~å_»∞. JHȭ _» H˘<åflà◊√§ ~°Ç̈Ïã̈ºOQÍ Hõ$Ñ̈Ùx WO@ LO_ç,

cè+¨µ‡x HÀiHõÃÑ· ‰õΩ~°∞áêO_»=ÙÅ‰õΩ ^èŒ#∞~åKå~°∞º_»Ü«∂º_»∞. Q˘Ñ¨Ê

Ñ̈~å„Hõ=∞âße. H“~°=Ñ̈Hõ∆OÖ’ JH∆“Ç≤Ï}© ¿ã<åkèÑ̈u. cè+̈µ‡x ̀ «~åfi «̀ ã̈~°fi¿ã<åx.

2. cè+̈µ‡_»∞ : QÆOQÍâ◊O «̀#∞Å Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞. Jã̈Å∞¿Ñ~°∞ Õ̂= „= «̀∞_»∞, QÆOQÆ‰õΩ

Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞ QÆ#∞Hõ QÍÔQÜ«Ú_»∞. P[#‡ „|Ç̈Ï‡ K«~°º „=`åxfl áê\™̃êÎ#x

cè+̈‡"≥∞ÿ# „Ñ̈u[̋KÕã≤#O Œ̂∞‰õΩ 'cè+̈µ‡_»—<Õ ¿Ñ~°∞ ã≤÷~°Ñ̈_çáÈ~ÚOk. «̀e¡= Œ̂Ì,

«̀~°∞"å «̀ Ñ̈~°â◊√~å=Úx= Œ̂Ì JGq Œ̂ºÅ∞ <Õ~åÛ_»∞. DÜ«∞#‰õΩ 'ã̈fiK«ÛùO Œ̂ =∞~°}O—

=~°O «̀O„_çKÕ̀ « „Ñ̈™êkOK«|_çOk. H“~°= ã̈~°fi ¿ã<åxQÍ 10 ~ÀAÅ∞

¿ã#Å#∞ #_çÑ≤Oz# =∞Ç¨g~°∞_»∞. ^ŒfiO^Œfi Ü«Ú^ŒúOÖ’ Ñ¨~°â◊√~å=Ú<Õ

xÅ∞=iOz# g~å„̂Qã̈~°∞_»∞. ‰õΩ~°∞Ñ≤̀ å=∞Ç̈ï_»∞.

3. Hõ~°∞‚_»∞ : ‰õΩOf Õ̂qH̃ ã̈∂~°º„Ñ̈™ê^•# [x‡Oz, ã̈∂ «̀∞ÅKÕ ÃÑOK«|_ç#"å_»∞.

=∞Ç̈g~°∞_»∞. „^À}∞x = Œ̂Ì q^•ºÉèÏºã̈O KÕ¿ã ã̈=∞Ü«∞OÖ’<Õ J~°∞̊#∞x`À

ã̈Ê~°÷#∞ ÃÑOK«∞‰õΩ#fl"å_»∞. J~°∞̊#∞xÃÑ· Õ̂fi+̈O áêO_»= Õ̂fi+̈OQÍ =∂iOk.

^•x`À ^Œ∞~Àº^èŒ#∞x`À ã¨YºO KÕã≤ ^Œ∞+¨ìK«`«∞+¨ìÜ«∞OÖ’ KÕiáÈÜ«∂_»∞.

Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ Ñ¨ÓiÎQÍ Hõ~°∞‚x Ñ¨~å„Hõ=∞OÃÑ·<Õ #=∞‡HõO ÃÑ@∞ì ‰õΩ<åfl_»∞.

=∞Ç̈g~°∞_Õ J~Ú<å ã̈fiÜ«∞OHõ$`åÑ̈~å è̂ŒO`À âßáêÅ∞ H˘x ̀ ≥K«∞Û‰õΩ#fl"å_»∞.

cè+̈µ‡xÃÑ· HÀÑ̈O`À 10 ~ÀAÅ∂ Ü«Ú Œ̂úOÖ’ áêÖÁæ#‰õΩO_® 11= ~ÀA#

„Ñ̈"ÕtOz#"å_»∞.

4. Hõ$áêKå~°∞º_»∞ : Q“ «̀=∞ =OjÜ«Ú_≥·# â◊~°̂ ŒfiO «̀∞x Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞. H“~°=ÙÅ‰õΩ

‰õΩÅ QÆ∞~°∞=Ù. ‰õΩ~°∞áêO_»=ÙÅ‰õΩ "≥Ú Œ̂\ ̃PKå~°∞º_»∞. Ñ̈~å„Hõ=∞âße. JH∆“Ç≤Ï}©

¿ã<åkèÑ¨u.

5. Jâ◊fi`å÷=∞ : „^À}Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞, „áê}Og∞ Œ̂ fÑ≤ Z‰õΩ¯=. ̀ ≥yOz Ü«Ú Œ̂úOKÕ¿ãÎ

J~°∞̊#∞x`À ã̈=∂#"≥∞ÿ# Ñ̈~å„Hõ=∞âße  Jx JO\Ï~°∞. ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞xH̃ q∞„̀ «∞_»∞.

6. qHõ~°∞‚_»∞ : ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞x ̀ «=Ú‡_»∞. ã̈=∞~°̂ äŒ∞_»∞. E Œ̂OÖ’ <Õ~°Êi. ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#

™È Œ̂~°∞ÅÖ’ X̂H XHȭ  è̂Œ~°‡Ñ̈Hõ∆áêu. W «̀_ç è̂Œ~°‡ «̀̀ «Ê~°̀ « – „^ÒÑ̈n Õ̂qx

ã¨ÉèíH©_»∞ÛH˘x =zÛ Ñ¨~åÉèíqOz# ã¨O^Œ~°ƒùOÖ’ ã¨Ê+¨ìOQÍ `≥Å∞ã¨∞ÎOk.

è̂•~°Î~å„+̈µìÅ∞ =O Œ̂=∞Okh ã̈OÇ̈Ïi™êÎ#x „Ñ̈u[̋KÕã≤# cè=Ú_»∞, W «̀_çx

K«O¿Ñ@Ñ̈ÙÊ_»∞ =∂„ «̀O HõO@ «̀_ç ÃÑ\Ïì_»∞. Hõ∆„uÜ«∞ ̂ èŒ~å‡xfl xOkOz qHõ~°∞‚x

K«OÑ̈=Åã≤=zÛ#O Œ̂∞‰õΩ ÉÏ è̂ŒÑ̈_®¤_»∞.

7. ™œ=∞ Œ̂uÎ : cè+̈µ‡x Ñ≤# «̀O„_ç ÉÏÇ≤Ï¡‰õΩ_»∞. PÜ«∞# Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞ ™È=∞ Œ̀̂ «∞Î_»∞.

P ™È=∞^Œ`«∞Îx Ñ¨Ù„`«∞_»∞ Éèí∂i„â◊=Ù_»∞. W`«_Õ ™œ=∞^ŒuÎ. Ju~°^äŒ∞_»∞,
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‰õΩ~°∞áêO_»=ÙÅO Œ̂iH© Q“~°=hÜ«Ú_»∞. «̀O„_çÖÏO\"̃å_»∞. g~°∞ 7 QÆ∞ix

¿Ñ~˘¯<åfl_»∞ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞.

áêO_»=¿ã#Ö’ 19 =∞Okx ¿Ñ~˘¯#fl Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞, «̀# ¿ã#Ö’ 7

QÆ∞ix =∂„ «̀"Õ∞ ̀ ≥eáê_»∞. nxx|\ì̃ áêO_»= ¿ã# 7 JH∆“Ç≤Ï}∞ÖË J~Ú<å

g~°∞Ö̌‰õΩ¯=QÍ L<åfl~°x, «̀=∞ ¿ã# 11 JH∆“Ç≤Ï}∞Ö̌·<å g~°∞Å∞ «̀‰õΩ¯=x

Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ ÉèíÜ«∞Ñ̈_»∞ «̀∞<åfl_»∞.

áêÅ qÅ∞= "≥#fl#∞|\˜ì, ¿ã# qÅ∞= g~°∞Å#∞|\˜ì LO@∞Ok.

Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞xH̃ JkèHõ ¿ã# ã̈=∞‰õÄiOk QÆ̂ •! Jx H˘O Œ̂i ÉèÏ=#. HÍx

"å~°O Œ̂~°∂ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞xÃÑ· „¿Ñ=∞`À<À, J «̀_çk ̂ èŒ~°‡=∞<À KÕi#"å~°∞ HÍ Œ̂∞.

áêO_»= kyfi[Ü«∞ ã̈=∞Ü«∞OÖ’ áêO_»=ÙÅ KÕ̀ « F_ç#"å~°∞ H˘O Œ̂~°∞ ̂ Õfi+̈O`À

Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞x "≥·Ñ̈Ù KÕ~å~°∞. NHõ$+̈µ‚xÃÑ· ̂ Õfi+̈O`À #~°‰õΩx ‰õΩ=∂~°∞_»∞ ÉèíQÆ̂ Œ̀ «∞Î_»∞,

qO^•#∞qO Œ̂∞Å∞ =KåÛ~°∞. Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞x "≥∂™êxH̃ QÆ∞Ô~· â◊Å∞º_»∞ ~å"åeû

=zÛOk. ^Œ∞~Àº^èŒ#∞_»∞ JkèHÍ~°OÖ’ L#flO^Œ∞# ÉèíÜ«∞O`À KÕi#"å~°∞

H˘O Œ̂~°∞. WÖÏ "Õ̂~fi~°∞ HÍ~°}ÏÅ`À =zÛ# "å~°∞. HÍx áêO_»= Ñ̈Hõ∆O"≥·Ñ̈Ù

=zÛ#"å~°∞ è̂Œ~°‡OÃÑ· „Ñ‘u`À, è̂Œ~°‡~åAÃÑ· „Ñ‘u`À =KåÛ~°∞.

WHȭ _˘Hõ =ÚYº qâı+̈O ^•y LOk. LÉèíÜ«∞¿ã#Å g~°∞Å#∞ QÆ∂iÛ

K≥¿ÑÊ@Ñ̈ÙÊ_»∞ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞, 3 â’¡HÍÖ’¡ áêO_»= g~°∞Å#∞ K≥Ñ≤Ê, 1 â’¡HõOÖ’

H“~°= g~°∞Å#∞ K≥áêÊ_»∞. ÉèíQÆ=næ̀ « 16= J è̂•ºÜ«∞OÖ’ ≥̂·g ã̈OÑ̈ Œ̂#∞

QÆ∂iÛ 3 â’¡HÍÖ’¡ =i‚Oz, Pã¨∞s ã¨OÑ¨^Œ#∞ 1 â’¡HõOÖ’ =i‚OK«@O

[iyOk. D Ô~O\x̃ áÈeÛK«∂¿ãÎ XHõ ™êfi~°ã̈ºO HõxÑ≤ã̈∞ÎOk. J Õ̂q∞@O>Ë

''áêO_»=¿ã# ≥̂·g ã̈OÑ̈ Œ̂—— Jx, ''‰õΩ~°∞¿ã# Pã̈∞s ã̈OÑ̈ Œ̂—— Jx. «̀#¿ã#

Ö’x g~°∞Å#∞ ¿Ñ~˘¯x WHõ «̀# ¿ã# Z\ì̂̃ À q=iã̈∞Î<åfl_»∞ Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞.

â’¡II J<ÕºK« |Ç̈Ï=â◊¥≈~åó =∞ Œ̂̂~÷̀ «ºHõÎ rq`åóI

     <å<å â◊G „Ñ̈Ç̈Ï~°}Ïó ã̈̂~fi Ü«Ú Œ̂ú qâß~°̂ •óII 9

`åII WOHÍ ZO Œ̂~À â◊¥~°∞Å∞, Ü«Ú Œ̂ú qâß~°̂ Œ∞Å∞, J<ÕHõ â◊„™êÎÅ∞

è̂ŒiOz <å HÀã̈O rq`åÅ#∞ q_çzÃÑ\Ïì~°∞.

"åºYº: WHȭ _» ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞x =∞#ã̈∞û ÉèíÜ«∞O`À, Jã̈Î=ºã̈ÎOQÍ LO_»@O

=Å¡<Õ"≥∂ ''<å HÀã̈O „áê}ÏÅiÊOK« \ÏxH̃ ZO Œ̂~À g~°∞Å∞<åfl~°∞—— Jx

J#\ÏxH̃ | Œ̂∞Å∞ ''<å HÀã̈O ZO Œ̂~À „áê}ÏÅiÊOKå~°∞ ( «̀ºHõÎ rq`åó)——

J<åfl_»∞. ̀ «#‰õΩ ̀ ≥eÜ«∞‰õΩO_®<Õ JÑ̈â◊$u, JÑ̈â◊|ÌO, JÑ̈â◊‰õΩ#O ã̈∂zOKÕ

Ñ̈ Œ̂O =zÛOk Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞x <À\#̃∞O_ç. „|uH̃ L#fl"åà◊§#∞ Ñ̈@∞ìH˘x

„áê}ÏÅ∞ q_çKå~°∞ J#@O, =ÚO Œ̂∞ ~åÉ’ÜÕ∞ ̂ •xH̃ XHõ ã̈∂K«#. ZÖÏQÆ∂

gà◊§O`å áÈÜÕ∞"åàı§#<Õ Ñ̈Å∞‰õΩ J#∞HÀ‰õΩO_® =zÛOk.

Ö’HõOÖ’ =∞ Œ̂~°÷ r=ÙÅ∞, ̀ «̂ Œ~°÷ r=ÙÅ∞ Jx Ô~O_»∞ ~°HÍÅ "å~°∞O\Ï~°∞.

''<å á⁄@ì xOÑ̈ÙHÀ=@O, <Õ#∞ ÉÏQÆ∞O_»@O =ÚYºO. Z=Ô~ÖÏ áÈ Õ̀ <å̂HO,

g∞ WO\H̃˘¿ãÎ Uq∞™êÎ=Ù? =∂ WO\H̃˘™êÎ Uq∞ ≥̀™êÎ=Ù† <å ¿ã= K≥Ü«∞º\Ïx̂H

W «̀~°∞Å∞ Ñ̈Ù\Ïì~°∞, "åà◊§ÖÏ <å ¿ã=KÕã̈∂Î LO_®eûO Õ̂, Jk "åà◊§ Y~°‡. <å

[#‡Ç̈Ï‰õΩ¯—— Jx ÉèÏqOKÕ ™êfi~°÷ r=ÙÅ∞, JÇ̈ÏOHÍ~°∞Å∞ =∞ Œ̂~°÷ r=ÙÅ∞.

''<Õ#∞ Ñ̈Ù\ì̃#O Œ̂∞‰õΩ W «̀~°∞Å̂H"≥∞ÿ<å "Õ∞Å∞ KÕÜ«∞QÆÅ∞QÆ∞ «̀∞<åfl<å?

<å‰õΩ H˘OK≥O #+̈ì=∞~Ú<å W «̀~°∞Å‰õΩ "Õ∞Å∞ [iy Õ̀ KåÅ∞, K≥@∞ìÖÏQÍ

JO Œ̂iH© h_»x"åfie—— Jx ÉèÏqOKÕ L «̀Î=ÚÅ∞ «̂̀ Œ~°÷ r=ÙÅ∞.

u#@O, ã̈OáêkOK«@O, x„ Œ̂áÈ=@O, ã̈O`å<åxfl Hõ#@O, Jxfl

ã̈∞MÏÅ∞ J#∞ÉèíqOK«@O – W Õ̂ „Ñ̈ è̂•#O J#∞H˘<Õ"å~°∞ Éè’QÆr=ÙÅ∞. z=~°‰õΩ

~ÀQÆ r=ÙÅ∞.

u#@O HÀã¨O rqOK«@OHÍ^Œ∞, rqOK«@O HÀã¨O u<åe.

ZO «̀HÍÅO „|uHÍ=∞xQÍHõ ZO «̀ ÉÏQÍ „|uHÍO? Jx PÖ’zOKÕ"å~°∞

`åºQÆr=ÙÅ∞. z=~°‰õΩ Ü≥∂QÆr=ÙÅ∞.

'=∞ Œ̂̂~÷— – <å H˘~°‰õΩ J#@OÖ’ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞xÖ’ JÇ̈ÏOHÍ~°O ZO «̀

L#fl^À `≥Å∞ã¨∞ Î#flk. "åi rq`åÅ∞ "åiq HÍ=Ù. <å HÀã¨O

=Ú_»∞Ñ̈ÙQÆ@ì|_®¤~Ú JO@∞<åfl_»∞. x[OQÍ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞x ¿ã#Ö’ J «̀_çg∞ Œ̂

„¿Ñ=∞`À =zÛ#"å~°∞ HõxÑ≤OK«~°∞. WO «̀HÍÅO "åi LÑ̈C u#flO Œ̂∞# |∞∞}O

f~°∞ÛHÀ=\ÏxH̃ =zÛ#"å~°∞, áêO_»= ̂ Õfi+̈O`À<À, NHõ$+̈µ‚xÃÑ· ̂ Õfi+̈O`À<À

=zÛ#"å~°∞† "≥∂™êxH̃ QÆ∞Ô~· =zÛ#"å~°∞, ÉèíÜ«∞O`À =zÛ# "å~°∞. J\˜ì gix

K«∂z WÖÏ J#@O Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞x JÇ̈ÏOHÍ~°"Õ∞.

WHȭ _» =∞~˘Hõ qâı+̈O K«∂^•ÌO. 'JO Œ̂i „| «̀∞‰õΩÅ∂ <å H˘~°̂H—
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JO@∞<åfl_»∞ Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_ô â’¡HõOÖ’. W Õ̂ J è̂•ºÜ«∞O 33= â’¡HõOÖ’ «̀#

„| «̀∞‰õΩ JO Œ̂i H˘~°‰õÄ JO@∞<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞. ''ÜÕ∞ëê =∞̂~÷ HÍOH̃∆̀ «O#ó

~å[ºO Éè’QÍã¨∞ûMÏxK«–—— Z=i HÀã¨O ~å[ºO, Éè’QÍÅ∞, ã¨∞MÏÅ∞

HÍ"åÅ#∞‰õΩO@∞ <åfl"≥∂– Jx JO@∞<åfl_»∞. JO Œ̂∞̂H 'F J~°∞̊<å! h=Ù ̂ ≥·g

ã̈OÑ̈ Œ̂QÆÅ"å_çq— Jx ÉèíQÆ"å#∞_»∞ „Ñ̈â◊Oã≤OKå_»∞ 16= J è̂•ºÜ«∞OÖ’.

=∞i Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_À! Pã̈∞s ã̈OÑ̈ Œ̂QÆÅ"å_»∞. JO Œ̂∞̂H Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ =∞ Œ̂~°÷

rq – J~°∞̊#∞_»∞ «̂̀ Œ~°÷ rq.

WÖÏ `«# ¿ã##∞ QÆ∂iÛ K≥Ñ≤Ê# ^Œ∞~Àº^èŒ#∞_»∞ Ô~O_»∞ ¿ã#Å#∞

áÈÅ∞Û «̀∞<åfl_»∞. ZÖÏ?

â’¡II JÑ̈~åºÑ̈ÎO «̂̀ Œ™ê‡HõO |ÅO cèëê‡aè~°H̃∆̀ «OI

     Ñ̈~åºÑ̈ÎO ufi Œ̂"Õ∞ Õ̀ëêO |ÅO cè=∂aè~°H̃∆̀ «OII             10

`åII cè+̈µ‡Å "åiKÕ̀ « ~°H̃∆OÑ̈|_»∞ «̀∞#fl =∞# P¿ã# JÑ̈iq∞ «̀"≥∞ÿ#k.

cè=Úx KÕ̀ « ~°H̃∆OÑ̈|_»∞ «̀∞#fl "åi D¿ã# Ñ̈iq∞ «̀"≥∞ÿ#k.

"åºYº: áêÑ̈cèu P=Ç≤ÏOz# ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ =∞u ã≤÷q∞ «̀O HÀÖ’Ê~Ú#

"åx=Ö̌ „^À}ÏKå~°∞ºxH̃ U Õ̂̂ À É’kèã̈∞Î<åfl_»∞. ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞x ZuÎ á⁄_»∞Ñ̈ÙÅ#∞,

ã̈∂\á̃È\ ̃=∂@Å#∞, hK«|∞kúx „QÆÇ≤ÏOKå_»∞ „^À}ÏKå~°∞º_»∞. J~Ú<å

Hõ~°Î"åºxH̃ | Œ̂∞ú_≥· =∞ø#OQÍ qO@∞<åfl_»∞. ''h „| «̀∞‰õΩ <å‰õΩ ≥̀Å∞ã̈∞ÖË,

<ÕxÑ̈C_»∞ Ug∞ =∂\Ï¡_»‰õÄ_»̂ Œ∞ QÆ#∞Hõ =∞ø#O =Ç≤ÏOKåeû =zÛOk—— Jx

Ö’Ö’Ñ̈Å J#∞‰õΩO@∂ L¿ÑH∆Í ÉèÏ=O`À L<åfl_»∞. J#∞HÀ‰õΩO_®<Õ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞x

<À@ "≥Å∞=_»∞ «̀∞#fl JÑ̈â◊ÉÏÌÅ#∞ qO@∞<åfl_»∞. WÑ̈C_»∞ Ô~O_»∞ ¿ã#Å#∞

Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ ZÖÏ áÈÅ∞ã̈∞Î<åfl_À *Ï„QÆ̀ «ÎQÍ QÆ=∞xã̈∞Î<åfl_»∞ „^À}ÏKå~°∞º_»∞.

cèëê‡aè~°H̃∆̀ «O J™ê‡HõO ̀ «̀ ü|ÅO ''JÑ̈~åºÑ̈ÎO——. cè=∂aè~°H̃∆̀ «O U Õ̀ëêO

W Œ̂O|ÅO ''Ñ̈~åºÑ̈ÎO——–cè+̈µ‡xKÕ ~°H̃∆OK«|_»∞ «̀∞#fl =∞# P¿ã# JÑ̈iq∞ «̀O.

cè=ÚxKÕ ~°H̃∆OÑ̈|_»∞ «̀∞#fl "åi D¿ã# Ñ̈iq∞ «̀O.

  ‰õΩ~°∞¿ã#‰õΩ ã̈~°fi¿ã<åx cè+̈µ‡_»∞ QÆ#∞Hõ «̀#|ÅO cèëê‡aè~°H̃∆̀ «O.

=∞i áêO_»=¿ã#‰õΩ ã̈~°fi¿ã<åx Œ̂$+̈ì̂ Œ∞º=Úfl_»∞ QÆ̂ •! cè=∂aè~°H̃∆̀ «O Jx

ZO Œ̂∞Hõ#fl@∞ì? áêO_»= ã̈~°fi¿ã<åx ̂ Œ$+̈ì̂ Œ∞º=Úfl_Õ J~Ú<å "≥Ú Œ̂\~̃ÀA#

"åi =ÓºÇ̈ÏO =„[ =ÓºÇ̈ÏO. =ÓºÇ̈Ï =ÚYOÖ’ QÆ̂ • Œ̂O_»O è̂ŒiOz#

cè=∞¿ã#∞x xÅÉˇ\ì̃, =ÓºÇ¨Ï ~°Hõ∆‰õΩ_çQÍ LOK«@O =Å¡ áêO_»=¿ã##∞

cè=∂aè~°H̃∆̀ «O J<åfl_»∞ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞.

WO Œ̂∞Ö’ XHõ âı¡ëê~°÷O LOk. cè+̈‡ JO>Ë "≥ÚO_ç Ñ̈@∞ì̂ ŒÅ Jx,

cè=∞ JO>Ë q"ÕHõO`À ‰õÄ_ç# |ÅO Jh J~°÷O LOk. JO Œ̂∞=Å¡ =∞#¿ã#

"≥ÚO_ç̀ «#O =Å¡ Hõey# |ÅO`À#∞, "åi¿ã# q"ÕHõO`À ‰õÄ_ç# |ÅO`À#∞

~°H̃∆OÑ̈ |_»∞ «̀∞#flk – J<Õ J~°÷O =ã̈∞Î#flk. WÖÏ J#∞HÀ‰õΩO_® ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞x

<À@ âı¡ëê~å÷Å∞ QÆÅ Ñ̈^•Å∞ "≥Å∞=_®¤~Ú.

JÖÏ̂Q «̀# ¿ã# JÑ̈~åºÑ̈ÎO J<åfl_»∞ Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞. JÑ̈~åºÑ̈ÎO

JO>Ë JÑ̈iq∞ «̀"≥∞ÿ# Jx XHõ J~°÷OHÍQÍ, Jã̈=∞~°÷"≥∞ÿ#k, Jã̈OÑ̈Ó~°‚"≥∞ÿ#k

Jx =∞~˘Hõ J~°÷O. JÖÏ̂Q Z Œ̂\ ̃¿ã##∞ Ñ̈~åºÑ̈ÎO J<åfl_»∞. Ñ̈~åºÑ̈ÎO JO>Ë

Ñ̈iq∞ «̀ "≥∞ÿ#k Jx XHõ J~°÷O HÍQÍ ã̈=∞~°÷"≥∞ÿ#k, ã̈OÑ̈Ó~°‚"≥∞ÿ#k Jx

=∞~˘Hõ J~°÷O. ̀ «#¿ã# 11 JH∆“Ç≤Ï}∞Å∞ QÆ#∞Hõ JÑ̈iq∞ «̀O J<Õ ÉèÏ=OÖ’#∞,

áêO_»=¿ã# 7 JH∆“Ç≤Ï}∞ÖË QÆ#∞Hõ Ñ̈iq∞ «̀"≥∞ÿ#k J<Õ ÉèÏ=OÖ’#∞ P

Ñ¨^•Å#∞ LÑ¨Ü≥∂yOKå_»∞ ^Œ∞~Àº^èŒ#∞_»∞. J~Ú`Õ "å\˜H˜ =ºuˆ~HÍ~å÷

Å∞O_»@O HÍHõ̀ åmÜ«∞O. JÑ̈~åºÑ̈ÎO JO>Ë xO_»∞‰õΩ#flk Jx, Ñ̈~åºÑ̈ÎO

JO>Ë xO_≥·#k J<Õ J~å÷Å∞ ‰õÄ_® LO_»@O qâı+̈O.

'J™ê‡HõO ̀ «̀ ü |ÅO— – =∞# P |ÅO† 'U Õ̀ëêO W Œ̂O |ÅO— – "åi

D |ÅO J<åfl_»∞ Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞. Œ̂QÆæ~°QÍ L#fl^•xx Wk Jx, Œ̂∂~°OQÍ

L#fl^•xx Jk JO\ÏO. HÍx Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ Œ̂QÆæ~°QÍ L#fl «̀# ¿ã##∞

'P¿ã#— Jx, ̂ Œ∂~°OQÍ L#fl áêO_»=¿ã##∞ 'D¿ã#— Jx ¿Ñ~˘¯O@∞<åfl_»∞.

Wk ‰õÄ_® ÉèíÜ«∞O=Å¡, áêÑ̈cèu=Å¡ Hõey# ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞x Jã̈Î=ºã̈Î =∞<Àã≤÷ux

≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞ÎOk.

WÖÏ áêO_»=¿ã#Hõ#fl «̀#¿ã# KåÖÏ ÃÑ Œ̂Ìk, ÉèíÜ«∞Ñ̈_®eûO Õ̂g∞

ÖË̂ Œ∞ – Jx «̀#‰õΩ `å<Õ K≥Ñ̈C‰õΩO@∂ „^À}∞x`À Jx, WÑ̈C_»∞ Ãã·<åºxH̃

XHõ P Õ̂â◊O Wã̈∞Î<åfl_»∞. U=∞x?

â’¡II JÜ«∞<Õ+̈µK« ã̈̂~fi+̈µ Ü«∞ è̂• ÉèÏQÆ=∞=ã≤÷̀ åóI

     cè+̈‡"Õ∞"åaè ~°Hõ∆O «̀∞ Éèí=O «̀ã̈û~°fi U=Ç≤ÏII 11
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`åII Jxfl =ÓºÇ̈Ï =∂~åæÅÖ’#∞ g∞~°O`å Z=i ™ê÷<åÅÖ’ "å~°∞O@∂

JO Œ̂~°∂ cè+̈µ‡Å"åi<Õ ~°H̃∆ã̈∂Î LO_®e.

"åºYº: ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ t+̈µºx ÖÏQÍ PKå~°∞ºx ã̈g∞Ñ≤Oz, ~åAÖÏQÍ

K≥Ñ̈Ê Œ̂ÅK«∞H˘#fl q+̈Ü«∂Å#∞ K≥Ñ≤Ê, WÑ̈C_»∞ ¿ã#Å‰õΩ P Õ̂â◊O Wã̈∞Î<åfl_»∞.

¿ã#Å‰õΩ P Õ̂â◊O W=fi@O ¿ã<åkèÑ̈ «̀∞Å ÉÏ è̂Œº «̀. U JH∆“Ç≤Ï}© ¿ã<åkèÑ̈u

P JH∆“Ç≤Ï}© ¿ã#Å‰õΩ «̀y# ã̈=∞Ü«∞OÖ’ «̀y# P Õ̂âßeã̈∂Î  ¿ã#Å#∞

#_çÑ≤ã̈∞ÎO\Ï_»∞. WÑ̈C_»∞ „^À}ÏKå~°∞º_»∞ «̀# ¿ã#Å‰õΩ P Õ̂â◊O W"åfie.

HÍx ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_Õ ã̈fiÜ«∞OQÍ P Õ̂â◊O Wã̈∞Î<åfl_»∞, ''g∞~°O Œ̂~°∂ g∞ g∞ xÜ«∞q∞ «̀

™ê÷<åÅÖ’ LO_ç cè+¨µ‡Å "åix ~°H˜∆OK«O_ç—— Jx. ZO^Œ∞H˜ÖÏ? –

Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞xÖ’ „Ñ̈"ÕtOz# ÉèíÜ«∞O, Ñ≤iH̃ «̀#O WÖÏ Jã̈Î=ºã̈ÎOQÍ „Ñ̈=iÎOKÕ@∞¡

KÕã̈∞Î#flk.

WO «̀‰õÄ 'cè+̈µ‡Å "åix ~°H̃∆ã̈∂Î LO_»O_ç— Jx ¿ã#Å‰õΩ ZO Œ̂∞‰õΩ

P Õ̂tã̈∞Î<åfl_»∞ Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞? cè+̈µ‡_»∞ Q˘Ñ̈Ê Ñ̈~å„Hõ=∞âße. ã̈~°fi â◊„™êÎG

ã̈OÑ̈#∞fl_»∞. Œ̂fiO Œ̂fi Ü«Ú Œ̂úOÖ’ Ñ̈~°â◊√~å=Ú<Õ ZkiOK«QÆey# è̂≥·~°ºâße.

«̀##∞ ̀ å#∞ ~°H̃∆OK«∞‰õΩO@∂ ZO Œ̂i<À ~°H̃∆OK«QÆÅ JG"Õ̀ «Î. J~Ú#Ñ̈Ê\H̃©

tYO_ç «̀#‰õΩ Z Œ̂∞~°∞Ñ̈_ç̀ Õ J «̀_ç̀ À Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∞#x, XHõ"Õà◊ tYO_ç

«̀#ÃÑ· ÉÏ}=~°¬O ‰õΩiÑ≤Oz<å `å#∞=∂„ «̀O J «̀xx ZkiOz áÈ~å_»#x

WO «̀‰õΩ=ÚO Õ̂ ̀ ≥eÜ«∞*Ëâß_»∞ cè+̈µ‡_»∞. J*Ï„QÆ̀ «ÎQÍ LO>Ë ã≤OÇ̈ÏO #Hȭ KÕuÖ’

zH˜¯#@∞¡ J=Ù`«∞Ok. Hõ#∞Hõ tYO_ç cè+¨µ‡x ÔH^Œ∞~°∞QÍ ~å‰õΩO_®

q∞ye#"å~°O`å *Ï„QÆ̀ «ÎÑ̈_®e. XHȭ  tYO_ç QÆ∞iOz *Ï„QÆ̀ «ÎÅ∞ fã̈∞‰õΩO>Ë

WOÔH=fi~°∂ PÜ«∞# <Õg∞ KÕÜ«∞ÖË~°∞. JO Œ̂∞̂H Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ „Ñ̈ Õ̀ºHõOQÍ

*Ï„QÆ̀ «ÎÅ∞ K≥|∞ «̀∞#flk. cè+̈µ‡_˘Hȭ _»∞ ̂H∆=∞OQÍ LO>Ë ̀ «# ¿ã# JO`å ̂H∆=∞OQÍ

LO@∞O Œ̂x ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞x #=∞‡HõO. Wn Hõ̂ ä•Ñ̈~°OQÍ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ *Ï„QÆ̀ «ÎÅ∞

K≥Ñ̈Ê@O "≥#∞Hõ L#fl HÍ~°}O.

WHõ P è̂•ºu‡HõOQÍ fã̈∞H˘O>Ë WO Œ̂∞Ö’ XHõ qâı+̈O ^•y LOk.

cè+̈µ‡_»∞ P[#‡ „|Ç̈Ï‡K«~°º „= «̀ nH∆Í ã̈OÑ̈#∞fl_»∞. „|Ç̈Ï‡K«~°ºO q∞ye#

Jxfl P„â◊=∂Å‰õΩ Ñ̈Ù<åk. „|Ç̈Ï‡K«~°º, QÆ$Ç̈Ïã̈÷, "å#„Ñ̈ã̈÷, ã̈<åºã≤ Jx

<åÅ∞QÆ∞ P„â◊=∂Å∞. „|Ç̈Ï‡K«~°ºO q∞ye# =¸_çO\H̃̃ Ñ̈Ù<åk. JO>Ë Jxfl

Ü≥∂QÆ ™ê è̂Œ#Å‰õΩ „|Ç̈Ï‡K«~°ºO J=ã̈~°O. „|Ç̈Ï‡K«~°ºO Ñ̈_çáÈ Õ̀ Jxfl ™ê è̂Œ#Å∞

Ñ̈_çáÈ~Ú#>Ë¡. „|Ç̈Ï‡K«~°ºO Ñ̈_çáÈ Õ̀ q∞ye# 3 P„â◊=∂Å∞ ̂ ≥|ƒuxáÈ`å~Ú.

J Õ̂ cè+̈µ‡_»∞ Ñ̈_çáÈ Õ̀ JO`å Ñ̈_çáÈ~Ú#>Ë¡#x, JO Œ̂∞Hõx cè+̈µ‡x Jxfl"≥·Ñ̈ÙÅ

#∞O_ç ~°H̃∆OK«∞HÀ"åÅx Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ ÉèÏqOK«@OÖ’x P è̂•ºu‡Hõ qâı+̈O.

=∞~˘Hõ qâı+̈O ‰õÄ_® LOk.

cè+¨µ‡_»∞ JÇ¨ÏOHÍ~åxH˜ „Ñ¨fHõ. „^À}∞_»∞ =∞=∞HÍ~åxH˜ „Ñ¨fHõ.

JÇ̈ÏOHÍ~°O QÆ∞~°∞=Ù#∞ (Ñ̈~°â◊√~å=Úx) Zkiã̈∞ÎOn, ≥̂·"åhfl (NHõ$+̈µ‚x)

Zkiã̈∞ÎOk. cè+̈µ‡_»ÖÏ ZkiOKå_»∞. „^À}∞xH̃ Ñ̈Ù„ «̀∞_»O>Ë =∞=∞HÍ~°O.

‰õΩ=∂~°∞x =∞~°} "å~°Î qx „áê}ÏÅ∞ =ke#"å_»∞. Hõ#∞Hõ =∞=∞HÍ~°

„Ñ¨uxkè.

^Õ=Ù_çH˜ r=Ù_çH˜ =∞^èŒº#∞#fl `≥~° JÇ¨ÏOHÍ~°"Õ∞. JÇ¨ÏOHÍ~åxfl

«̀yeOK«∞H˘x Õ̂=Ù_»∞ r=Ù_»=Ù «̀∞<åfl_»∞† JÇ̈ÏO HÍ~åxfl =keOK«∞‰õΩO>Ë

r=Ù_»∞ ^Õ=Ù_Õ J=Ù`å_»∞. Hõ#∞Hõ ^≥·g ã¨OÑ¨^ŒQÆÅ"å~°∞ JÇ¨ÏOHÍ~åxfl

<åâ◊#OKÕã≤ r=ÉèÏ=O #∞O_ç ^≥·=ÉèÏ=OÖ’H˜ =™êÎ~°∞. HÍx Pã¨∞s

ã̈OÑ̈ Œ̂QÆÅ"å~°∞ JÇ̈ÏOHÍ~åxfl Ñ̈_»‰õΩO_® K«∂ã≤ r= ÉèÏ=OÖ’<Õ LO\Ï~°∞.

hK« xHõ$+̈ì Ü≥∂#∞ÅO Œ̂∞ [x‡ã̈∂Î [## =∞~°} ~°∂Ñ̈ ã̈O™ê~° K«„HõOÖ’<Õ

u~°∞QÍ_»∞ «̀∂ LO\Ï~°∞. WÑ̈C_»∞ Pã̈∞s ã̈OÑ̈ Œ̂QÆÅ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ JÇ̈ÏOHÍ~åxfl

(cè+̈µ‡x) Ñ̈_çáÈhÜ«∞‰õΩO_® *Ï„QÆ̀ «ÎÅ∞ fã̈∞‰õΩO@∞<åfl_»∞ Jx P è̂•ºu‡Hõ

JO «̀~å~°÷O.

JÇ̈ÏOHÍ~°O áÈ Õ̀<Õ "≥∂Hõ∆O – cè+̈µ‡_»∞ Ñ̈_çáÈ Õ̀<Õ è̂Œ~°‡ q[Ü«∞O –

è̂Œ~°‡~åA q[Ü«∞O. nx`À ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞x áê„ «̀ ̀ ≥~°"≥#∞Hõ‰õΩ áÈ~ÚOk. WHõ

Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ ¿ã#Å#∞ P Õ̂tOz# «̀~åfi «̀ Uq∞ [iyOk?

â’¡II «̀ã̈º ã̈O[#Ü«∞<£ Ç̈Ï~°¬O ‰õΩ~°∞=$ Œ̂úó Ñ≤̀ å=∞Ç̈ÏóI

     ã≤OÇ̈Ï<å Œ̂O q#^ÀºK≥·Ûó â◊OYO Œ̂̂ èÒ‡„Ñ̈`åÑ̈"å<£II 12

â’¡II «̀̀ «ó â◊OMÏâ◊Û ÉèË~°ºâ◊Û Ñ̈}"å#Hõ QÀ=ÚMÏóI

     ã̈Ç̈ÏÃã·"åÉèíº Ç̈Ï#ºO «̀ ã̈â◊|Ì ã̈∞Î=ÚÖ’ Éèí= ǜII 13

`åII J «̀_çH ̃( Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞xH̃) ã̈O`À+̈O Hõeyã̈∂Î „Ñ̈`åÑ̈=O «̀∞_≥·#

‰õΩ~°∞=$ Œ̂∞ú_»∞† Ñ≤̀ å=∞Ç̈ï_»∞ cèëê‡Kå~°∞ºÅ∞ QÆ\˜ìQÍ ã≤OÇ̈Ï<å Œ̂OKÕã≤ â◊OMÏxfl
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T^•_»∞ (12). P "≥#∞"≥O@<Õ â◊OMÏÅ∞, ÉèËsÅ∞, Ñ̈}"å#HÍÅ∞, QÀ=ÚMÏÅ∞

X̂H™êiQÍ „"≥∂QÍ~Ú. P è̂Œfix QÆlalQÍ LOk.

"åºYº: áêO_»= ¿ã##∞ K«∂z HõÅ=~°áê@∞ K≥Ok# Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞

„^À}∞x KÕi J_»¤k_»¤OQÍ =∂\Ï¡_»\Ïxfl xt «̀OQÍ QÆ=∞xã̈∞Î<åfl_»∞ cè+̈µ‡_»∞.

„^À}∞_»∞ =∞ø#OQÍ LO_»\Ïxfl ‰õÄ_® QÆ=∞xOKå_»∞. «̀# ~°Hõ∆}H˘~°‰õΩ

Jxfl"≥·Ñ̈ÙÅ #∞O_ç HÍK«∞H˘x LO_»O_ç – Jx ¿ã#Å‰õΩ P Õ̂â◊O W=fi\Ïhfl

q<åfl_»∞. ^Œ∞~Àº^è Œ#∞x D `≥eq`«‰õΩ¯= Ñ¨x=Å¡ ¿ã#ÅÖ’#∂,

¿ã<åkèÑ̈ «̀∞ÅÖ’#∂ JÉèí„ Œ̀̂ å ÉèÏ=O HõÅ∞QÆ∞ «̀∞O Œ̂x „QÆÇ≤ÏOKå_»∞ cè+̈µ‡_»∞.

XHõ™êi Ãã·#ºO x~°∞`åûÇ̈ÏO áêÖ̌·̀ Õ "åiKÕ̀ « ã̈iQÍæ Ü«Ú Œ̂úO KÕ~ÚOK«@O

KåÖÏ Hõ+̈ì=∞=Ù «̀∞Ok.

WÖÏO\ ̃Ñ̈iã≤÷ux «̀Ñ≤ÊOKåÅO>Ë "å~°O Œ̂ix XHȭ  ‰õΩ Œ̂∞Ñ̈Ù ‰õΩkÑ≤

x~°∞`åûÇ̈xfl ̀ ˘ÅyOKåe. ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞x ̀ ≥eq ̀ «‰õΩ¯= Ñ̈#∞Å‰õΩ, =∂@Å‰õΩ

=ÚyOÑ¨Ù Ñ¨ÅHÍe. JO^Œ∞ˆH QÆ\ ˜ìQÍ ã≤OÇ¨Ï<å^ŒO KÕã≤ `«# â◊OMÏxfl

Ñ̈ÓiOKå_»∞ cè+̈µ‡_»∞. cè+̈µ‡x '„Ñ̈`åÑ̈"å<£— J<åfl~°∞. Ü«Ú Œ̂úOÖ’ J*ËÜ«Ú_≥·#

Ñ¨~°â◊√~å=Ú<Õ ZkiOz q[Ü«∞O ™êkèOz# Ñ¨~å„Hõ=∞âße. Hõ#∞Hõ<Õ

„Ñ̈`åÑ̈âße J<åfl~°∞. WOHÍ ‰õΩ~°∞=$ Œ̂∞ú_»∞ J<åfl~°∞. Ñ≤# «̀O„_ç ÉÏÇ≤Ï¡‰õΩ_»∞

«̀Ñ≤Ê¿ãÎ PÜ«∞#Hõ#fl =$ Œ̂∞úÖ̌=fi~°∂ ‰õΩ~°∞=Oâ◊OÖ’ ÖË~°∞. JO Œ̂∞̂H ‰õΩ~°∞=$ Œ̂∞ú_»∞.

WHõ PÜ«∞# ‰õΩ~°∞áêO_»=ÙÅ‰õΩ Ñ≤̀ å=∞Ç̈ï_»∞ – `å «̀QÍ~°∞. cè+̈µ‡_»∞ ‰õΩ~°∞

=$ Œ̂∞ú_ÕHÍ Œ̂∞ QÆ∞}=$ Œ̂∞ú_»∞ ‰õÄ_®. `å «̀QÍ~°∞ QÆ#∞Hõ =∞#∞=∞Å =∞#ã̈÷̀ «fiO

ZÖÏO\˜̂ À ÉÏQÍ ≥̀eã≤#"å_»∞. JO Œ̂ih `å<Õ ÃÑOz ÃÑ Œ̂ÌKÕã≤#"å_»∞.

«̀O„_çÖËx "å~°∞ áêO_»=ÙÖ̌·̀ Õ, Ö’HÍxfl K«∂_»ÖËx «̀b¡ «̀O„_ô QÆÅ"å~°∞

è̂•~°Î~å„+̈µìÅ∞ ( Œ̂∞~Àº è̂Œ<å Œ̂∞Å∞). JO Œ̂∞̂H JO Œ̂ig∞^• ã̈=∂#"≥∞ÿ# „¿Ñ=∞

L#flk.

JO^Œ∞ˆH WÑ¨C_»∞ ^Œ∞~Àº^èŒ#∞xH˜ ã¨O`À+¨O HõeyOK«@O HÀã¨O

ã≤OÇ¨Ï<å^ŒOKÕã≤ â◊OMÏxfl Ñ¨ÓiOKå_»∞. ^Œ∞~Àº^èŒ#∞_≥O`« áêáê`«∞‡_≥·<å

Ü«Ú^•úxH̃ =ÚO Õ̂ ÉèíÜ«∞Ñ̈_ç áÈ=@O QÆ=∞xOKå_»∞ cè+̈µ‡_»∞. ÉèíÜ«∞Ñ̈_»¤"å_»∞

JÖÏ LO_çáÈ‰õΩO_® ^•xx ^•K«∞H˘<Õ „Ñ̈Ü«∞ «̀flOÖ’ |Ü«∞@Ñ̈_çáÈÜ«∂_»∞.

„^À}ÏKå~°∞ºx #∞O_ç „áÈ`åûÇ̈Ï=K«#O Åaèã̈∞ÎO Õ̂"≥∂##∞‰õΩO>Ë JnÖË̂ Œ∞.

«̀# ≥̀eq «̀‰õΩ¯=`À, |∞kúÇ‘Ï# «̀̀ À „^À}∞x =∞#ã̈∞û#∞ QÍÜ«∞O KÕâß_»∞.

Ãã·x‰õΩÅ =∞<Àã̈÷~Ú~°ºO ̂ ≥|ƒ u<Õ@@∞¡ „Ñ̈=iÎOKå_»∞. JO Œ̂∞̂H *Ïe"Õã≤Ok

cè+̈µ‡xH̃. ZÖÏÔQ·<å J «̀_çH̃ ̂ è≥·~°ºO HõeyOKåe, ã̈O`À+̈O HõeyOKåe Jx

QÆ\ì̃QÍ ã≤OÇ̈ÏQÆ~°̊# KÕâß_»∞. â◊OMÏxfl Ñ̈ÓiOKå_»∞. W Œ̂O`å Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞

WOHÍ q"ÕHõÇ‘Ï#OQÍ „Ñ̈=iÎOK«‰õΩO_® PÑ̈Ù*ËÜ«∞\Ïx̂H. S Õ̀ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞xÃÑ·

*Ïe`ÀKÕã≤<å, J «̀_çH̃ ã̈O`À+̈O HõeyOK«\Ïx̂H KÕã≤<å, ã̈~°fi¿ã<åkèÑ̈u

â◊OMÏxfl Ñ̈ÓiOK«@O Ü«Ú Œ̂ú „áê~°OÉèÏxfl ã̈∂zã̈∞ÎOk. nxx|\˜ì Ü«Ú^•úxfl

„áê~°OaèOz# "å~°∞ H“~°=ÙÖË Jx J=QÆ̀ «O J=Ù «̀∞Ok.

cè+̈µ‡xÜ≥ÚHȭ  ã≤OÇ̈Ï<å^•xfl, â◊OY è̂Œfixx q#@O ̀ À<Õ, ̀ å=Ú ‰õÄ_®

Ü«Ú^•úxH̃ ã≤̂ ŒúOQÍ L<åfl=∞x «̀=∞ «̀=∞ ã̈Oã≤̂ Œú̀ «#∞ ≥̀eÜ«∞*ËÜ«∞\ÏxH̃,

H“~°= Ñ̈Hõ∆OÖ’x ¿ã<åkèÑ̈ «̀∞Å∞, g~°∞Å∞, q∞ye# Ü≥∂ è̂Œ „Ñ̈=ÚY∞ÅO`å

«̀=∞ «̀=∞ â◊OMÏÅ#∞ T Œ̂@O „áê~°OaèOKå~°∞. P "≥O@<Õ Ü«Ú Œ̂úOÖ’

Ãã·x‰õΩÅ‰õΩ L`åûÇ̈ÏO HõeÊOK«\ÏxH̃ ÉèËsÅ∞, Ñ̈}"å#HÍÅ∞ – JO>Ë ̀ «ÃÑÊ@Å∞,

QÀ=ÚMÏÅ∞ – JO>Ë H˘=Ú‡|∂~°Å∞ "≥Ú Œ̂Ö̌·# Ü«Ú Œ̂ú "å~Ú^•ºÅ#∞ PÜ«∂

Ñ̈#∞ÅÔH· xÜ«∞q∞OK«|_ç#"å~°∞ "å~ÚOK«@O "≥Ú Œ̂Å∞ÃÑ\Ïì~°∞.

D â◊OY ÉèËs Ñ̈@Ç̈ Œ̂∞Å è̂Œfix XHȭ ™êiQÍ Jxfl "≥·Ñ̈ÙÅ #∞Oz

=∂~À‡yáÈ~ÚOk. HÍx P ̂ èŒfix ' «̀∞=ÚÅ— – QÆlalQÍ L#fl Œ̂x ã̈O[Ü«Ú_»∞

è̂Œ$ «̀~å„+̈µìx`À K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞. J è̂Œ~å‡xH̃ ã̈Ê+̈ì"≥∞ÿ# PÖ’K«# LO_»̂ Œ∞. JO`å

QÆlalÜÕ∞. HÍx è̂Œ~°‡O =∂„ «̀O nxH̃ q~°∞ Œ̂úO. ã̈Ê+̈ì"≥∞ÿ# PÖ’K«#Å∞

LO\Ï~Ú. JO^Œ∞ˆH<Õ"≥∂ – H“~°= â◊OY<å^•Å‰õΩ „Ñ¨uQÍ áêO_»=

â◊OY<å^•Å ̂ èŒfixx =i‚ã̈∂Î – ̀ «~åfiu â’¡HÍÖ’¡ – P ̂ èŒfix Éèí∂=∂ºHÍâßÅ#∞

„Ñ̈u è̂ŒfixOÑ̈*Ë¿ãk, H“~°=ÙÅ QÆ∞O_≥Å#∞ ÉèËkOKÕk Jx =i‚OKå_»∞. nxx

|\˜ì ^Œ∞~Àº^èŒ#∞x Ü«Ú^ŒúO KÕÜ«∂Å<Õ HÀiHõ ^èŒ~°‡ã¨=∞‡`«"≥∞ÿ#k HÍ^Œx

ã̈O[Ü«Ú_»∞ P̂H∆Ñ≤ã̈∞Î#fl@∞¡ J~°÷=∞=Ù «̀∞#flk.

‰õΩ~°∞ˆH∆„`«OÖ’ Uq∞KÕâß~°∞? Jx ^èŒ$`«~å„+¨µì_»∞ J_çy# „Ñ¨â◊fl‰õΩ

H“~°=ÙÖËq∞ KÕâß~À K≥Ñ≤Ê# ã¨O[Ü«Ú_»∞, WHõ áêO_»=ÙÖËq∞ KÕâß~À

K≥Ñ¨ÊÉ’ «̀∞<åfl_»∞.
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â’¡II «̀̀ «ó âıfi ≥̀·~°› Ü≥ÿ∞~°∞ºˆHÎ =∞Ç¨Ïu ã¨ºO Œ̂<Õ ã≤÷̀ ÒI

  =∂ è̂Œ=ó áêO_»=â‹·Û= k"Òº â◊OM∫ „Ñ̈ Œ̂̂ èŒ‡ «̀∞óII 14

`åII JÑ¨C_»∞ ≥̀Å¡x QÆ∞„~åÅ∞ Ñ¨ÓxÛ# Q˘Ñ¨Ê ~°̂ äŒOÖ’ ‰õÄ~˘Ûx

=∂ è̂Œ=Ù_»∞, áêO_»==∞ è̂Œº=Ú_≥·# J~°∞˚#∞_»∞ «̀=∞ k=º"≥∞ÿ# â◊OMÏÅ#∞

Ñ¨ÓiOKå~°∞.

"åºYº: ÉèíQÆ=næ`«Ö’ "≥Ú@ì"≥Ú^Œ\ ˜™êiQÍ NHõ$+¨‚ ÉèíQÆ"å#∞_»∞

~°OQÆ„Ñ̈"Õâ◊O KÕã̈∞Î<åfl_»∞. ZÖÏ „Ñ̈"Õtã̈∞Î<åfl_»∞? ≥̀Å¡x QÆ∞„~åÅ∞ Ñ̈ÓxÛ#

Q˘Ñ̈Ê ≥̂·# ~°̂ äŒOÃÑ· ‰õÄ~˘Ûx J~°∞̊#∞x`À Hõeã≤ „Ñ̈ «̀ºHõ∆=∞Ü«∂º_»∞.

≥̀Å¡x QÆ∞„~åÅ∞– Wq QÆO è̂Œ~°fi~åA z„ «̀~°̂ äŒ∞_»∞ HÍ#∞HõQÍ WzÛ#

QÆO è̂Œ~°fiÇ̈ÏÜ«∂Å∞. Wk k=º"≥∞ÿ#q, â◊H̃Î=O «̀"≥∞ÿ#q. 18 ~ÀAÅ =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ «

Ü«Ú Œ̂úOÖ’ JÅ∞Ñ̈Ó ™⁄Å∞Ñ̈Ó ÖË‰õΩO_® ̀ «=∞ J Œ̂∞ƒù̀ « k=ºâ◊H̃Îx „Ñ̈ Œ̂i≈Oz#q.

≥̀Å∞Ñ̈Ù ã̈ «̀fiQÆ∞}ÏxH̃ „Ñ̈fHõ, è̂Œ~å‡xH̃ „Ñ̈fHõ. <åÅ∞QÆ∞ QÆ∞„~åÅ#∞ <åÅ∞QÆ∞

JO «̀óHõ~°}ÏÖ̌·# =∞#ã̈∞û, |∞kú, z «̀ÎO, JÇ̈ÏOHÍ~°OQÍ =i‚™êÎ~°∞ "Õ̂ •O «̀∞Å∞.

Q˘Ñ̈Ê ≥̂·# k=º~°̂ äŒO- J~°∞̊#∞x QÆ∞„~åÖË HÍ Œ̂∞, ~°̂ äŒO ‰õÄ_® k=º"≥∞ÿ# Õ̂.

MÏO_»= =# Œ̂Ç̈Ï# ã̈=∞Ü«∞OÖ’ Jyfl Õ̂=Ù_»∞ „Ñ̈™êkOz#k D ~°̂ äŒO.

Ü«Ú Œ̂úOÖ’ 18 ~ÀAÅ∂ X̂H ~°̂ äŒOÃÑ· xez Ü«Ú Œ̂úO KÕâß_»∞ J~°∞̊#∞_»∞.

~°̂ ä•xfl =∂#= â◊s~°OQÍ =i‚™êÎ~°∞ "Õ̂ •O «̀∞Å∞.

=∂ è̂Œ=ó - =∂ JO>Ë ÅH©∆ ‡ Õ̂q, è̂Œ=Ù_»∞ JO>Ë Éèí~°Î. =∂ è̂Œ=Ù_»∞

JO>Ë ÅH©∆ ‡ Õ̂q Éèí~°Î Jx J~°÷O. ÅH©; Õ̂q Éèí~°Î N=∞Ç̈q+̈µ‚=Ù QÆ̂ •! S Õ̀

''Hõ$+̈‚ã̈∞Î ÉèíQÆ"å<£ ã̈fiÜ«∞O—— J<åfl~°∞ QÆ#∞Hõ, NHõ$+̈µ‚_»∞ ™êH∆Í «̀∞Î Ñ̈~°=∂ «̀‡ÜÕ∞

QÆ#∞Hõ WHȭ _» NHõ$+̈µ‚x =∂ è̂Œ=Ù_»∞ J#@O [iyOk. NHõ$+̈‚ÉèíQÆ"å#∞_»∞

áê~°∞úx ~°̂ ä•xH̃ ™ê~°käQÍ L<åfl_»∞.  ™ê~°kèx |∞kúQÍ =i‚™êÎ~°∞ "Õ̂ •O «̀∞Å∞.

áêO_»=ó - áêO_»∞Ñ̈Ù„̀ «∞_≥·# J~°∞̊#∞_Õ 'áêO_»=ó— Jx JO>Ë. J~°∞̊#∞_»∞

WHõ¯_» ~°kä‰õΩ_»∞. J~°∞˚#∞x r"å`«‡QÍ NHõ$+¨µ‚x Ñ¨~°=∂`«‡QÍ =i‚™êÎ~°∞

"Õ̂ •O «̀∞Å∞.

JO`«óHõ~°}ÏÅ#|_Õ QÆ∞„~åÅ`À â◊s~°=∞<Õ ~°^äŒOÖ’ ‰õÄ~˘Ûx,

r"å «̀‡Ü≥ÿ∞# J~°∞̊#∞_»∞ ~°kä‰õΩ_»∞QÍ, Ñ̈~°=∂ «̀‡Ü≥ÿ∞# NHõ$+̈µ‚x ™ê~°käQÍ *Ëã≤H˘x,

r=#~°OQÆ=∞<Õ Ü«Ú Œ̂ú~°OQÆOÖ’ „Ñ̈"Õtã̈∞Î<åfl_»∞. D „Ñ̈Ñ̈OK«=∞<Õ r=#

<å@Hõ ~°OQÆOÖ’ „Ñ̈"ÕtOz# r=Ùà◊§O`å (=∞#=∞O`å) D r=#~°̂ ä•xfl

#_»Ñ¨\ÏxH˜ Ñ¨QÍæÅ#∞ Ñ¨~°=∂`«‡ KÕuÖ’ LOKåe. JÑ¨C_Õ rq`«O

™ê~°÷Hõ=∞ø «̀∞Ok Jx „QÆÇ≤ÏOKåe.

NHõ$ëê‚~°∞̊#∞Å∞ W~°∞=Ù~°∂ ̀ «=∞ «̀=∞ â◊OMÏÅ#∞ Ñ̈ÓiOz Ü«Ú^•úxH̃

«̀=∞ ã̈Oã≤̂ Œú̀ «#∞ ̀ ≥eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl~°∞.

D â◊s~°"Õ∞ XHõ â◊OYO. nxx Ñ̈~°=∂ «̀‡ Ñ̈Ói¿ãÎ<Õ– Ñ̈~°=∂ «̀‡

K≥·̀ «#ºO L#flO «̀=~°Ĥ-Wk Ñ̈x KÕã̈∞ÎOk. Ñ̈~°=∂ «̀‡ K≥·̀ «#ºO JO Œ̂x <å_»∞

Wk â◊‡âß#OáêÖ̌· Ô~O_»∞ H̃Ö’Å |∂_ç̂ Œ J=Ù «̀∞Ok. WHȭ _» Ñ̈~°=∂ «̀‡

â◊OMÏxfl Ñ̈ÓiOKå_»∞ JO>Ë â◊s~åÅ‰õΩ K≥·̀ «#ºO Hõeyã̈∞Î<åfl_»∞ Jx JO «̀~å~°÷O.

D â◊OY=Ú Ü≥ÚHȭ  K«i„ «̀ Uq∞\?̃ KÕÑ̈ÖÏQÍ h\Ö̃’ LO_Õ „áê}̃ÜÕ∞

â◊OYO. J~Ú Õ̀ â◊OYO „áê}O`À L#fl rqÜ«∂? JO>Ë HÍ Œ̂∞. â◊OYO

Ö’Ñ̈Å P „áê}̃ Hõ̂ Œ∞Å∞ «̀∂ LO@∞Ok. D â◊OYO P „áê}̃H̃ Jã≤÷ (Z=ÚHõ).

=∞#‰õΩ Ö’Ñ¨Å Z=ÚHõÅ∞, |Ü«∞@ ^ÕÇ¨ÏO LO@∞Ok. ^•xH˜ |Ü«∞@

Z=ÚHõ Ö’Ñ̈Å Õ̂Ç̈ÏO LO@∞Ok. W Õ̂ ÃÑ Œ̂Ì Õ̀_®. Ö’Ñ̈Å L#fl Z=ÚHõÅ∞

=∞#‰õΩ Jã̈Ç̈ÏºHõ~°"≥∞ÿ#q, JÑ̈q„ «̀"≥∞ÿ#q† |Ü«∞@ L#fl Õ̂Ç̈ÏO =∂„ «̀O

JO Œ̂"≥∞ÿ#k. HÍx ̂ •xH̃ =∂„ «̀O |Ü«∞@ L#fl Z=ÚHõ (â◊OYO) JO Œ̂"≥∞ÿ#k,

Ñ̈q„ «̀"≥∞ÿ#k. Ö’Ñ̈Å L#fl ̂ ÕÇ̈ÏO Jã̈Ç̈ÏºHõ~°"≥∞ÿ#k. Ñ̈Ù~°∞QÆ∞Å Hõ<åfl =∂#=ÙÅ∞

ZO`À Q˘Ñ̈Ê"å~°∞. "åiÖ’ K«̂ Œ∞=Ù‰õΩ#fl"å~°∞ WOHÍ Q˘Ñ̈Ê† Ü«∞[̋Ü«∂QÍ Œ̂∞Å∞

KÕ¿ã"å~°∞ WOHÍ Q˘Ñ̈Ê† *Ï̋#∞Å∞ WOHÍ WOHÍ Q˘Ñ̈Ê. J~Ú Õ̀ WO «̀ Q˘Ñ̈Ê"å~°∞

Hõ̂ • Jx "åi Z=ÚHõÅ#∞ =Ú@∞ì‰õΩO\Ï=∂? ÖË̂ Œ∞, Z=ÚHõÅ#∞ `åH̃ Õ̀

„áêÜ«∞tÛ Î̀«O KÕã̈∞HÀ"åe. HÍx XHõ Ñ̈Ù~°∞QÆ∞ Ü≥ÚHȭ  Z=ÚHõ (â◊OYO) ZO`À

Ñ¨q„ «̀"≥∞ÿ#k.

''â◊OMÏã≤Î áê=#O Jáê=# =∞ã≤÷ =∂}ÏO——– â◊OYO J<Õ Jã≤÷

Ñ̈q„ «̀"≥∞ÿ#k. q∞ye# Jã̈∞÷Åhfl JÑ̈q„ «̀"≥∞ÿ#q- Jx. â◊OYO Ñ̈Ù~°∞QÆ∞

Ü≥ÚHõ¯ Z=ÚˆH J~Ú#Ñ¨Ê\˜H© Dâ◊fi~åaè¿+HõOÖ’ LÑ¨Ü≥∂QÆÑ¨_»∞`«∞#flk,

Ñ¨q„`«"≥∞ÿ# Ñ¨Ó*ÏÑ¨iHõ~°OQÍ LÑ¨Ü≥∂QÆÑ¨_»∞`«∞#flk. â◊√ÉèíHÍ~åºÅ∞

â◊OY è̂•fi#O`À „áê~°OÉèí=∞=Ù «̀∞#flq. Ü«Ú Œ̂úOÖ’ g~°∞Å∞ â◊OMÏxfl Tk
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Ü«Ú^•úxfl „áê~°Oaè™êÎ~°∞. J\˜ì Ñ¨~°=∞ Ñ¨q„`«"≥∞ÿ# â◊OMÏxfl Ñ¨ÓiOz,

=∞Ç¨ÉèÏ~°`« Ü«Ú^•úxfl „áê~°Oaèã¨∞Î<åfl~°∞ cèëê‡^Œ∞Å∞. J\ ˜ì Ñ¨q„`«

â◊OY^è•fi#O`À<Õ Ü«Ú^•úxH˜ `«=∞ ã¨Oã≤^Œ ú`«#∞ `≥eÜ«∞*Ëã¨∞Î<åfl~°∞

NHõ$ëê‚~°∞̊#∞Å∞.

WOHÍ q∞ye# áêO_»=ÙÅ∞, W «̀~° ~åAÅ∞ D â◊OY è̂•fi<åÅ∞ ZÖÏ

KÕã̈∞Î<åfl~À,  P qâıëêÖËq∞\’ K«∂^•ÌO.

â’¡II áêOK«[#ºO Ç̈Ï$+‘̂Hâ◊ó Õ̂= Œ̀̂ «ÎO è̂Œ#O[Ü«∞ó I

     áœO„_»O Œ̂̂ èÒ‡ =∞Ç̈â◊OYO cè=∞Hõ~å‡ =$HÀ Œ̂~°óII 15

â’¡II J#O «̀q[Ü«∞O ~å*Ï ‰õΩOfÑ̈Ù„`À Ü«Úkè+≤ª~°óI

     #‰õΩÅó ã̈Ç̈Ï Õ̂=â◊Û ã̈∞Ñ¶̈∞’+̈ =∞}̃Ñ̈Ù+̈ÊH“II 16

`åII Ç̈Ï$+‘̂Hâ◊√_»∞ NHõ$+̈µ‚_»∞ 'áêOK«[<åºxfl—, ̂ èŒ#O[Ü«Ú_≥·# J~°∞̊#∞_»∞

' Õ̂= Œ̀̂ åÎxfl—, cè=∞Hõ~°∞‡_≥·# =$HÀ Œ̂~°∞_»∞ 'áœO„_»—=∞<Õ =∞Ç̈â◊OMÏxfl T^•~°∞.

`åII ‰õΩOfÑ¨Ù„`«∞_»∞ ^è Œ~°‡~åA 'J#O`«q[Ü«∞—=∞<Õ â◊OMÏxfl,

#‰õΩÅã̈Ç̈Ï Õ̂=ÙÅ∞ 'ã̈∞Ñ¶̈∞’+̈, =∞}̃Ñ̈Ù+̈ÊHÍÅ—<Õ â◊OMÏÅ#∞ Ñ̈ÓiOKå~°∞.

"åºYº: D Ô~O_»∞ â’¡HÍÅÖ’ 5QÆ∞~°∞ áêO_»=ÙÅ∞, NHõ$+̈µ‚_»∞ UU â◊OMÏÅ#∞

Ñ̈ÓiOKå~À ̀ ≥eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl~°∞.

Ç̈Ï$+‘̂Hâ◊√_»∞ áêOK«[<åºxfl Ñ̈ÓiOKå_»∞.

Ç̈Ï$+‘Ĥâ◊√_»∞ : JO>Ë Ç̈Ï$+‘Hõ=ÚÅ‰õΩ Dâ◊√_»∞. Ç̈Ï$+‘HÍÅO>Ë WO„kÜ«∂Å∞.

WO„kÜ«∂Å‰õΩ JkèÑ̈uÜÕ∞ Ç̈Ï$+‘̂Hâ◊√_»∞.  =∞# WO„kÜ«∂Åhfl ã̈fi «̀Ç̈QÍ

[_»O. "å\H̃̃ K≥·̀ «<åºxfl HõeyOKÕ"å_»∞– JO «̀\Ï LO_ç, D Õ̂Ç̈ÏOÖ’

‰õÄ_® L#fl Ñ̈~°=∂ «̀‡ÜÕ∞. NHõ$+̈µ‚_»∞ ™êH∆Í «̀∞Î Ñ̈~°=∂ Õ̀‡ QÆ#∞Hõ PÜ«∞<Õ

WO„kÜ«∂Å‰õΩ H© WzÛ #_çÑ≤OKÕ Ç̈Ï$+‘̂Hâ◊√_»∞.

áêOK«[#ºO : Ñ̈OK«[#∞_»<Õ ~åHõ∆ã̈∞x  Z=ÚHõ̀ À ̀ «Ü«∂Ô~·#k QÆ#∞Hõ P

â◊OMÏxH̃ áêOK«[#ºO J<Õ ¿Ñ~°∞ =zÛOk. Wk NHõ$+̈µ‚x Ü≥ÚHȭ  â◊OYO.

WHõ JÑ̈C_»∞ è̂Œ#O[Ü«Ú_»∞ Õ̂= Œ̀̂ «Î=∞<Õ «̀# â◊OMÏxfl Ñ̈ÓiOKå_»∞.

è̂Œ#O[Ü«Ú_»∞ : JO>Ë è̂Œ<åxfl [~ÚOz#"å_»∞. è̂Œ~°‡[ ~å[ã̈∂Ü«∞

Ü«∂QÆ ã̈O Œ̂~°ƒùOQÍ, J~°∞̊#∞_»∞ L «̀Î~° k‰õΩ¯QÍ kyfi[Ü«∞ Ü«∂„ «̀‰õΩ "≥o§,

J<ÕHõ=∞Ok ~åAÅ#∞ [~ÚOz, Jáê~°̂ èŒ#~åâ◊√Å#∞ HõÑ̈ÊOQÍ ≥̀KåÛ_»∞.

Hõ#∞Hõ J~°∞̊#∞x ̂ èŒ#O[Ü«Ú_»∞ J<åfl~°∞. J~°∞̊#∞x â◊OYO ¿Ñ~°∞ ̂ Õ= Œ̀̂ «ÎO.

Õ̂= Œ̀̂ «ÎO : Õ̂= «̀Å KÕ̀ « Œ̀̂ «ÎO KÕÜ«∞|_ç#k QÆ#∞Hõ Õ̂= Œ̀̂ «ÎO J<åfl~°∞.

J~°∞˚#∞_»∞ ^Õ=Ö’HõO "≥o§, ^Õ=`«Å‰õΩ J™ê^èŒ∞ºÖˇ·# x"å`« Hõ=K«∞Å∞,

HÍÅ̂HÜ«ÚÅ∞ J<Õ ~åHõ∆ã̈∞Å`À Ü«Ú Œ̂úO KÕã≤, "åix [~ÚOz Õ̂= «̀Å‰õΩ

„Ñ‘u HõeyOKå_»∞. P Ü«Ú Œ̂ú ã̈=∞Ü«∞OÖ’ ̂ Õ= «̀Å∞ D â◊OMÏxfl J~°∞̊#∞xH̃

WKåÛ~°∞. Hõ#∞Hõ Õ̂= Œ̀̂ «ÎO.

P "≥O@<Õ cè=∞Hõ~°∞‡_≥·# =$HÀ^Œ~°∞_»∞ áœO„_»=∞<Õ =∞Ç¨â◊OMÏxfl

Ñ¨ÓiOKå_»∞.

cè=∞Hõ~°∞‡_»∞ : ÉèíÜ«∞OHõ~°"≥∞ÿ#, ™êÇ̈Ï™È¿Ñ «̀"≥∞ÿ# Hõ~°‡Å∞ KÕã≤#"å_»∞ cè=Ú_»∞.

z#fl`«#OÖ’ P@ÖÏ_»∞H˘<Õ ã¨=∞Ü«∞OÖ’<Õ =O^Œ=∞Ok ^è•~°Î~å¢+¨µìÅ#∞

`å<˘Hȭ _Õ Z Œ̂∞~˘¯x ÔQeKÕ"å_»∞. qëê#flO uxÑ≤Oz QÆOQÆÖ’ „`À~ÚOz<å

J*ËÜ«Ú_≥· uiy =KåÛ_»∞. Ç≤Ï_çO|∞}̃‚, |HÍã̈∞~°∞}̃‚, H̃g∞‡~°∞}̃‚ ã̈OÇ̈ÏiOK«@O†

H©K«‰õΩ}˜‚, ^Œ∞âß≈ã¨#∞}˜‚ Ö’HõcèHõ~°OQÍ =kèOK«@O – Jhfl ÉèíÜ«∞OHõ~°,

™êÇ̈Ï™È¿Ñ «̀ Hõ~°‡ÖË. JO Œ̂∞̂H cè=∞¿ã#∞x cè=∞Hõ~°∞‡_»∞ J<åfliHȭ _». J «̀_»∞

=$HÀ Œ̂~°∞_»∞.

=$HÀ Œ̂~°∞_»∞ : =$HõO JO>Ë ̀ À_ÕÅ∞. ̀ À_ÕÅ∞ á⁄@ì =O\ ̃á⁄@ì QÆÅ"å_»∞

Jx XHõ J~°÷O HÍQÍ, =∞~˘Hõ J~°÷O =$Hõ=∞<Õ   Jyfl L Œ̂~°OÖ’ QÆÅ"å_»∞

Jx. JO Œ̂∞̂H cè=Ú_»∞ JuQÍ u<Õ"å_»∞. ZO «̀ u<åfl ri‚OÑ̈*Ëã̈∞HÀQÆÅ"å_»∞.

J «̀_ç â◊OYO áœO„_»O.

áœO„_»O : cè=∞¿ã#∞x D â◊OYO ‰õÄ_® cè=Úx ÖÏQÍ<Õ KåÖÏ ÃÑ Œ̂Ìk.

Hõ#∞Hõ<Õ =∞Ç̈â◊OYO Jx =i‚ã̈∞Î<åfl~°∞. q+̈µ‚zÇ̈flÅ∞ QÆey#k D =∞Ç̈â◊OYO.

Ü«Úkè+≤ª~°∞_»∞ J#O «̀q[Ü«∞=∞<Õ «̀# â◊OMÏxfl Ñ̈ÓiOKå_»∞.

Ü«Úkè+≤ª~°∞_»∞ : Ü«Ú Œ̂ú=Ú#O Œ̂∞ ã≤÷~°=ÚQÍ xez Ü«ÚO_»∞ "å_»∞ QÆ#∞Hõ

^è Œ~°‡~åA#∞ Ü«Úkè+≤ ª~°∞_»∞ J<åfl~°∞. ‰õΩOfÑ¨Ù„`«∞_≥ ·# ^è Œ~°‡~åA

~å[ã̈∂Ü«∞Ü«∂QÆO KÕã≤#"å_»∞ QÆ#∞Hõ '~å*Ï— Jx ã̈O[Ü«Ú_»∞ K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞.

â◊OYO ¿Ñ~°∞ J#O «̀q[Ü«∞O.

J#O «̀q[Ü«∞O : è̂Œ~°‡~åA‰õΩ  ÅaèOK«É’ÜÕ∞k J#O «̀ q[Ü«∞"Õ∞#x
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K≥Ñ̈Ê@O ‰õÄ_® WO Œ̂∞Ö’x PO «̀~°ºO. WHõ #‰õΩÅ, ã̈Ç̈Ï Õ̂=ÙÅ â◊OMÏÅ∞

ã̈∞Ñ¶̈∞’+̈, =∞}̃Ñ̈Ù+̈ÊHÍÅ∞.

NHõ$+̈µ‚_»∞, áêO_»=ÙÅ∞ Ñ̈ÓiOz# â◊OMÏÅ¿Ñ~°¡#∞ ‰õÄ_® „Ñ̈ Õ̀ºHõOQÍ

ã̈O[Ü«Ú_»∞ è̂Œ$ «̀~å¢+̈µìx`À ¿Ñ~˘¯#@OÖ’ XHõ P è̂•ºu‡Hõ ~°Ç̈Ïã̈ºO ^•y

LOk.

Ñ¨OK«Éèí∂`åÅ`À `«Ü«∂Ô~·# [_»^ÕÇ¨Ï"Õ∞ áêOK«[#ºO. D [_»"≥∞ÿ#

áêOK«[#º ^ÕÇ¨ÏO Ñ¨~°=∂`«‡ K≥·`«#ºO LO>Ë<Õ Hõ^Œ∞Å∞`«∞Ok. Hõ#∞Hõ<Õ

WO„kÜ«∂Å‰õΩ JkèÑ̈u J~Ú# Ç̈Ï$+‘Ĥâ◊√_»∞ D áêOK«[<åºxfl Ñ̈ÓiOKå_»∞.

^•x`À #~°∞xÖ’ J Œ̂∞ƒù̀ «â◊H̃Î „Ñ̈"ÕtOzOk. P â◊H̃Î JO`å ≥̂·= Œ̀̂ «Î"Õ∞.  P

Õ̂= Œ̀̂ «Î â◊H̃Î̀ À #~°∞_»∞ ̂ èŒ~°‡ ã̈O™ê÷Ñ̈# KÕÜ«∂e, „Ñ̈Hõ$u ã̈OÑ̈ Œ̂Å#∞ [~ÚOz

^èŒ#O[Ü«Ú_»∞ HÍ"åe. JÖÏ HÍ"åÅO>Ë cè=∞Hõ~°‡Å∞-ÉèíÜ«∞OHõ~°"≥∞ÿ#,

™êÇ¨Ï™È¿Ñ`«"≥∞ÿ# Hõ~°‡Å∞ KÕÜ«∂e. JÖÏ KÕÜ«∞QÆÅ"å_Õ =$HÀ^Œ~°∞_»∞.

=$Hõ{L Œ̂~°∞_»∞-ZO ≥̀·<å ux ri‚OK«∞HÀQÆÅ"å_»∞, ZO «̀\ ̃ÉèíÜ«∞OHõ~°"≥∞ÿ#

Hõ~°‡Ö̌·<å KÕÜ«∞QÆÅ ™êÇ̈Ïã≤. J «̀_ç â◊OYO q+̈µ‚ zÇ̈ÏflO QÆÅ áœO„_»O.

JO>Ë ÉèíQÆ=O «̀∞x P„â◊~ÚOz#O Œ̂∞=Å¡ J «̀_ç Hõ~°‡Åhfl ̂ èŒ~°‡ Hõ~°‡Ö∫`å~Ú.

P è̂Œ~°‡Hõ~°‡ÖË è̂Œ~°‡~åA. J «̀_çH̃ ÅaèOKÕ q[Ü«∞O J#O «̀q[Ü«∞O.

J~Ú Õ̀ Jq ̂ èŒ~°‡Hõ~°‡ÖË S<å KÕÜ«∞=Åã≤Ok =∂„ «̀O ̂ ŒfiO^•fiÅ`À ‰õÄ_ç#

D Ö’HõOÖ’<Õ. Œ̂fiO^•fiÅ‰õΩ „Ñ̈ux è̂Œ∞ÖË #‰õΩÅã̈Ç̈Ï Õ̂=ÙÅ∞.

Œ̂fiO^•fiÅ`À ‰õÄ_ç# D Ö’HõO Ñ̈~°=∂ «̀‡ ã̈Ê~°≈`À Ñ̈ÙÅH̃OzáÈ~ÚOk.

Ñ¨~°=∂`«‡#∞ P„â◊~ÚOz, PÜ«∞# ã¨Ê~°≈`À ^èŒ~°‡Hõ~°‡Å∞ PK«iOKÕ"åiH˜

J#O «̀q[Ü«∞O ÅaèOK«QÆÅ Œ̂<Õ P è̂•ºu‡Hõ JO «̀~å~°÷O D Ô~O_»∞ â’¡HÍÅ

"≥#∞Hõ ^•y =Ù#flk.

NHõ$+̈µ‚x Ü≥ÚHȭ , áêO_»=ÙÅ Ü≥ÚHȭ  â◊OY è̂Œfi#∞Å∞ qx áêO_»=¿ã#Ö’x

¿ã<åkèÑ̈ «̀∞Å∞, g~°∞Å∞ Z=Ô~=~°∞  «̀=∞ «̀=∞ â◊OMÏÅ#∞ Ñ̈ÓiOKå~À, P

â◊OY ^èŒfi#∞Å∞ ZÖÏ qxÑ≤ã¨∞Î <åflÜ≥∂ ^èŒ$`«~å¢+¨µìxH˜ qxÑ≤ã¨∞Î<åfl_»∞

ã̈O[Ü«Ú_»∞.

â’¡II HÍâ◊ºâ◊Û Ñ̈~°"Õ∞ëêfiã̈ó tYO_ôK« =∞Ç̈~°̂ äŒóI

  Œ̂$+̈ì̂ Œ∞º"≥∂fl q~å@â◊Û ™ê «̀ºH̃âßÛ Ñ̈~ål «̀óII 17

â’¡II „ Œ̂∞Ñ̈^À„^ÒÑ̈ Õ̂Ü«∂â◊Û ã̈~°fiâ◊ó Ñ̈$kègÑ̈ Õ̀I

  ™œÉèí„ Œ̂â◊Û =∞Ç̈ÉÏÇï̈ó â◊OMÏ<£ Œ̂̂ èŒ∞‡ó Ñ$̈ ä̂ŒH± Ñ$̈ ä̂ŒH±II 18

â’¡II ã̈Ñ¶̈∞’ëÈ è̂•~°Î~å¢ëêì}ÏO Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∂x =º^•~°Ü«∞ ǜI

  #Éèíâ◊Û Ñ̈$kègOK≥·= «̀∞=ÚÖ’=º#∞ <å Œ̂Ü«∞<£II 19

`åII Q˘Ñ̈Ê è̂Œ#∞=Ù Hõey# HÍj~åA, =∞Ç̈~°̂ äŒ∞_≥·# tYO_ç, ̂ Œ$+̈ì̂ Œ∞º=Úfl_»∞,

q~å@∞_»∞, Ñ̈~å[Ü«∞O ÖËx"å_≥·# ™ê «̀ºH̃.

`åII F~å*Ï! „^Œ∞Ñ¨^Œ∞_»∞, „^ÒÑ¨nÑ¨Ù„`«∞Öˇ ·# LÑ¨ áêO_»=ÙÅ∞,

=∞Ç̈ÉÏÇ̈ï_≥·# ã̈∞Éèí„^• ‰õΩ=∂~°∞_»∞ Jaè=∞#∞º_»∞- JO Œ̂~°∂ "Õ~°∞"Õ~°∞QÍ

â◊OMÏÅ#∞ Ñ̈ÓiOKå~°∞.

`åII P ̂ èŒfix Éèí∂=∂ºHÍâßÅÜ«∞O Œ̂O «̀\Ï „Ñ̈u è̂ŒfixOz,  ̂ Œ∞~Àº è̂Œ<å Œ̂∞Å

QÆ∞O_≥Å#∞ „| Œ̂ÌÅ∞ KÕã≤Ok.

"åºYº : HÍj~åA Q˘Ñ̈Ê ̂ èŒ#∞ã̈∞û QÆey#"å_»∞, Ju~°̂ äŒ∞_»∞, WHõ tYO_çx

¿Ñ~˘¯O@∂ =∞Ç̈~°̂ äŒ∞_»∞ Jx „Ñ̈ Õ̀ºHõOQÍ ¿Ñ~˘¯O@∞<åfl_»∞ ã̈O[Ü«Ú_»∞.

=∞Ç̈ÉèÏ~°̀ « Ü«Ú Œ̂úOÖ’ áêÖÁæ#fl J<ÕHõ=∞Ok g~°∞Å#∞ "åi "åi Ñ̈~å„Hõ=∞

™ê÷~Úx |\˜ì =∞Ç¨~°^äŒ∞Åx, Ju~°^äŒ∞Åx, ã¨=∞~°^äŒ∞Åx, J~°ú~°^äŒ∞Åx

cè+̈µ‡Å"å~°∞ x~°‚~ÚOz, ̀ «# Jaè„áêÜ«∂xfl HÀi# ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞x`À K≥Ñ̈Ê@O

[iyOk. =∞Ç̈~°̂ äŒ∞_»O>Ë ̀ «##∞, ™ê~°käx, QÆ∞„~åÅ#∞, ~°̂ ä•xfl ~°H̃∆OK«∞‰õΩO@∂

Ñ̈k"ÕÅ=∞Ok Ü≥∂ è̂Œ g~°∞Å`À Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∞QÆÅ ã̈=∞~°∞ú_»∞. tYO_ç JO «̀\˜

=∞Ç̈g~°∞_»x cè+̈µ‡_»∞ ̀ ≥eÜ«∞*Ëâß_»∞. WÑ̈Ù_»∞ ã̈O[Ü«Ú_»∞ ‰õÄ_® 'tYO_ç—

=∞Ç̈~°̂ äŒ∞_»∞ JxÜÕ∞  ̂ èŒ$ «̀~å¢+̈µìx`À K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞. ™ê è̂•~°}OQÍ Ö’HõOÖ’

JO Œ̂~°∂ tYO_ç JO>Ë P_», =∞QÆ HÍx XHõ #Ñ̈ÙOã̈‰õΩ_»x, Ü«Ú Œ̂úq Œ̂ºÅ∞

≥̀eÜ«∞x "å_»x, ̂H=ÅO cè+̈µ‡x Ñ̈_»Q˘@ì_»O H˘~°̂H 10= ~ÀA# J~°∞̊#∞x

~°̂ äŒO ÃÑ·H̃ ZH̃¯ =KåÛ_»x J#∞‰õΩO\Ï~°∞. WÖÏ J#∞HÀ=\ÏxH̃ HÍ~°}O

ã≤x=∂ÅÖ’ K«∂Ñ≤Oz# ̂ Œ$âßºÖË x[=∞#∞H˘x, =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ « „QÆO ä̂•xfl ã̈iQÍæ

K«∂_»HõáÈ=@"Õ∞. tYO_ô Œ̂$+̈ì̂ Œ∞º=Úfle Œ̂Ì~°∂ „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞x Ñ̈Ù„ «̀∞ÖË. W Œ̂Ì~°∂

„^À}ÏKå~°∞ºx = Œ̂Ì J¢ã̈Î â◊¢ã̈Î q Œ̂ºÅ∞ <ÕiÛ# "å̂~. =∞~˘Hõ =ÚYº qâı+̈O
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‰õÄ_® QÆ=∞xOKåe. áêO_»= ¿ã#Ö’x 7JH∆“Ç≤Ï}∞Å‰õΩ 7QÆ∞~°∞ =∞Ç̈g~°∞Å#∞

¿ã<åkèÑ̈ «̀∞Å∞QÍ xÜ«∞q∞OKå_»∞ ̂ èŒ~°‡~åA. "å~°∞ 1. q~å@∞_»∞, 2.„ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞_»∞,

3. Œ̂$+̈ì̂ Œ∞º=Úfl_»∞, 4.tYO_ç, 5.™ê «̀ºH̃, 6. Œ̂$+̈ì̂H «̀∞=Ù, 7. KÕH̃`å#∞_»∞.

WÖÏ U_»∞QÆ∞~°∞ ¿ã<å<åÜ«∞‰õΩÅ#∞ x~°‚~ÚOz, giÖ’ ã̈~°fiã̈=∞~°∞ú_≥·# XHõ

g~°∞x ã̈~°fiÃã·<åºÅ‰õΩ JkèÑ̈uQÍ Jaè¿+H̃OKåe QÆ#∞Hõ F ã̈Ç̈Ï Õ̂"å! h

Jaè„áêÜ«∞O Uq∞\’ K≥Ñ̈C Jx è̂Œ~°‡~åA J_»∞QÆQÍ ã̈Ç̈Ï Õ̂=Ù_»∞ '=∞##∞

J*Ï̋ «̀"åã̈ HÍÅOÖ’ P„â◊Ü«∞q∞zÛ P Œ̂∞‰õΩ#fl  q~å@∞x ã̈~°fi¿ã<åxQÍ

Jaè¿+H̃OK«@O ÉÏQÆ∞O@∞O Œ̂—x ≥̀eáê_»∞. P «̀~åfi «̀ #‰õΩÅ∞x J_»∞QÆQÍ

'=∞Ç̈g~°∞_»∞, „^À}ÏKå~°∞ºx ã̈Ç̈ è̂•º~Ú, =∞#‰õΩ |O è̂Œ∞=Ù, =∞Ç̈g~°∞Ö̌·#

Ñ̈Ù„ «̀∞Å∞, q∞„ «̀∞Å∞, ™È Œ̂~°∞Å∞ QÆÅ „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞_Õ ã̈~°fi¿ã<åxQÍ LO_»∞@ =∞Oz Œ̂x

<å Jaè„áêÜ«∞O— Jx ̀ ≥eáê_»∞. J~°∞̊#∞x Jaè„áêÜ«∞O J_»∞QÆQÍ '"åi Œ̂Ì~°∂

P Ñ̈ Œ̂qH̃ ã̈~°fiã̈=∞~°∞úÖË J~Ú<å Ü«Ú=‰õΩ_»∞, JÜ≥∂xA_»∞, Jyfl #∞O_ç

[xOz#"å_»∞ S# Œ̂$+̈ì̂ Œ∞º=Úfl_»∞ «̀y#"å_»—x «̀# =∞#ã̈∞Ö’x =∂@#∞

≥̀eáê_»∞. WÑ̈Ù_»∞ cè=Úx J_»∞QÆQÍ 'J@∞ H“~°=¿ã#‰õΩ cè+̈µ‡_»∞ ã̈~°fi¿ã<åx

QÆ#∞Hõ, cè+̈µ‡x ã̈OÇ̈ÏiOK«∞@̂H Ñ̈Ù\˜ì# tYO_ç =∞# ¿ã#‰õΩ Jkè<åÜ«∞‰õΩ_»∞QÍ

LO_»∞@ „âıÜ«∞ã̈¯~°=∞—x ̀ «# L Õ̂Ìâßºxfl ̀ ≥eáê_»∞. z=~°‰õΩ ̂ èŒ~°‡A_»∞, ''Hõ$ëê‚!

<å ™È Œ̂~°∞Å Jaè„áêÜ«∞O ≥̀eã≤Ok QÆ̂ •! WHõ h"Õ XHõix =∞# ¿ã#Å‰õΩ

JkèÑ̈uQÍ xâ◊Û~ÚOK«=∞——x HÀ~°QÍ, NHõ$+̈µ‚_»∞ J~°∞̊#∞x Jaè„áêÜ«∂<Õfl

ã̈=∞iúã̈∂Î, ̂ Œ$+̈ì̂ Œ∞º=Úflx áêO_»= ã̈~°fi¿ã<åxQÍ xÜ«∞q∞OK«@O [iyOk.

D =º=Ç̈~°OÖ’ ̂ èŒ~°‡~åA ̀ «# Jaè„áêÜ«∂xfl K≥Ñ̈Ê‰õΩO_®, =ÚO Œ̂∞ ã̈Ç̈Ï Õ̂=Ùx

= Œ̂Ì #∞O_ç Jaè„áêÜ«∞ ¿ãHõ~°} „áê~°OaèOKå_»∞. ZO Œ̂∞Hõx? U ≥̂·<å ã̈=∞ã̈º

=zÛ #Ñ̈C_À, „H˘ «̀ÎQÍ U Ñ̈x<≥·<å „áê~°OaèOKåÅ#∞‰õΩ#flÑ̈C_À ‰õΩ@∞O|

ÃÑ Œ̂Ì ̀ å<Õ xâ◊Û~ÚOz, q∞ye# "åix JO>Ë ̀ «=Ú‡à◊§#∞ QÍx, ‰õΩ=∂~°∞Å#∞

QÍx Jaè„áêÜ«∂Å∞ J_çy Õ̀,  ÃÑ Œ̂Ì"åx ÉèÏ"åxH̃ q~°∞ Œ̂úOQÍ K≥áêÊÅO>Ë

"å~°∞ [O‰õΩ`å~°∞. JO Œ̂∞=Å¡ "å~°∞ ̀ «=∞ =∞#ã̈∞Ö’x =∂@#∞ |Ü«∞@ÃÑ@ìÖË~°∞.

JÖÏ QÍHõ z#fl"åix J_çy Õ̀ "åi =∞#ã̈∞ûÖ’ =∂@ x~°ƒùÜ«∞OQÍ K≥|∞`å~°∞.

P ̀ «~åfi «̀ ÃÑ Œ̂Ì"å~°∞ z#fl"åi=∂@#∞ JOwHõiOK«#∂ QÆÅ~°∞, ÖË̂ • W+̈ìO

ÖËHõáÈ Õ̀ u~°ã̈¯iOz  «̀=∞ ÉèÏ"åxfl K≥Ñ̈Ê#∂ QÆÅ~°∞. JO Œ̂∞̂H è̂Œ~°‡~åA

WÖÏ J_çyOk. D q è̂ŒOQÍ <Õ\ ̃ã̈=∂[OÖ’ ‰õÄ_® ‰õΩ@∞O| ÃÑ Œ̂Ì ÖË̂ •

ã̈OÑ¶̈∞ ÃÑ Œ̂Ì ÖË̂ • „Ñ̈Éèí∞`åfikèÑ̈u ZÖÏ „Ñ̈=iÎOKåÖ’ ‰õÄ_® =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ «O

=∞#‰õΩ ̀ ≥eÜ«∞*Ëã̈∞Î#flk.

WHõ tYO_ç-áêO_»=¿ã#‰õΩ XHõ JH∆“Ç≤Ï}© ¿ã<åkèÑ¨uÜ«∞x, cè=Úx

Jaè„áêÜ«∞OÖ’ ã¨~°fi¿ã<åxQÍ LO_»\ÏxH˜ `«y#"å_»x, 18 ~ÀAÅ∂

=∞Ç¨ÉèÏ~°`« Ü«Ú^ŒúOÖ’ áêÖÁæ#fl =∞Ç¨g~°∞_»x, =∞Ç¨~°^äŒ∞_»x =∞#O

„QÆÇ≤ÏOKåe. WHõ Œ̂$+̈ì Œ̂∞º=Úfl_»∞ áêO_»= ã̈~°fi¿ã<åxÜÕ∞.

WOHÍ â◊OMÏÅ∞ Ñ̈ÓiOz# "åiÖ’ q~å@∞_»∞, ™ê «̀ºH̃, „ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞_»∞,

Jaè=∞#∞º_»∞, „^ÒÑ̈nÑ̈Ù„ «̀∞Ö̌·# S Œ̂∞QÆ∞~°∞  LÑ̈ áêO_»=ÙÅ∞ L<åfl~°∞. gi

â◊OMÏÅ ¿Ñ~°∞¡ =∂„`«O „Ñ¨`ÕºHõOQÍ K≥Ñ¨ÊÖË^Œ∞. â◊OMÏÅ#∞ "Õ~°∞"Õ~°∞QÍ

Ñ̈ÓiOKå~°x =∂„ «̀O K≥áêÊ_»∞.

ã̈O[Ü«Ú_»∞ D ã̈O Œ̂~°ƒùOÖ’ ̂ èŒ$ «̀~å¢+̈µìx 'Ñ̈$kègÑ̈ Õ̀— Jx ã̈OÉ’kèã̈∞Î<åfl_»∞.

ZO Œ̂∞‰õΩ? =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ « Ü«Ú^•úxH̃ =¸ÅHÍ~°‰õΩ_≥·# è̂Œ$ «̀~å¢+̈µìx`À `å#∞

Hõ@∞=ÙQÍ =∂\Ï¡_»É’ «̀∞#flO Œ̂∞‰õΩ D „Ñ̈â◊Oâ◊̀ À ã̈=∞OKÕÜ«∂Åx QÍ=K«∞Û,

ÖËHõ 'WÑ̈Ê\ ̃=~°‰õÄ h=Ù Ñ̈$kègÑ̈u"Õ† D Ü«Ú Œ̂úO HÍ™êÎ Ñ̈Ó~°Î ~ÚO^•! D

Ñ̈$kèq h KÕuÖ’ #∞O_ç *ÏiáÈHõ «̀Ñ̈Ê Œ̂∞— J<Õ ÉèÏ"åxfl K≥Ñ̈Ê‰õΩO_®<Õ

K≥áêÊÅh QÍ=K«∞Û.

WHõ áêO_»=ÙÅ â◊OY è̂Œfix ZÖÏ L#fl^À =i‚ã̈∞Î<åfl_»∞ ã̈O[Ü«Ú_»∞. Jk

Éèí∂#Éè’O «̀~åàÏÅ∞ "åºÑ≤Oz# Œ̂x, ̂ è•~°Î ~å¢+̈µìÅ QÆ∞O_≥Å∞ „| Œ̂ÌÅ∞ KÕã≤O Œ̂h

K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞. H“~°=ÙÅ â◊OY è̂Œfi#∞Å QÆ∞iOz U =~°‚}Ï ÖË̂ Œ∞. ÃÑ·QÍ "åi

â◊OY è̂Œfi#∞Å∞ QÆlalQÍ LO_ç, áêO_»=ÙÅ̂Hg∞ ÉèíÜ«∞O HõeyOK«ÖË̂ Œ∞. HÍx

áêO_»= â◊OY è̂Œfix H“~°=ÙÅ QÆ∞O_≥Å∞ „| Œ̂ÌÅ∞ KÕã≤O Œ̂x K≥|∞ «̀∂, Ñ̈~ÀHõ∆OQÍ

è̂Œ$ «̀~å¢+̈µìx QÆ∞O_≥#∞ ÉË*ÏÔ~uÎã̈∞Î<åfl_»∞ ã̈O[Ü«Ú_»∞. WÖÏ Ñ̈Hõ∆áê «̀ ̂ èÀ~°}̃`À

ZO Œ̂∞‰õΩ K≥|∞ «̀∞#fl@∞ì?

áêO_»=ÙÅk è̂Œ~°‡Ñ̈Hõ∆=∞x, ÃÑ·QÍ ≥̂·=|ÅO "åiH̃ `À_»∞QÍ L#fl Œ̂x,

"åiH̃`À_»∞QÍ  L#fl NHõ$+̈µ‚_»∞ =∂ è̂Œ=Ù_»x– JO>Ë ÅH©∆ ‡ Õ̂q Éèí~°Î Jx,

Hõ#∞Hõ ã̈OÑ̈ Œ̂Å#∞ J#∞„QÆÇ≤ÏOKÕ â◊H̃Î PÜ«∞#‰õΩ QÆÅ Œ̂x, Hõ#∞Hõ áêO_»=
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q[Ü«∞O «̂̀ èŒº=∞<Õ q+̈Ü«∞O  è̂Œ$ «̀~å¢+̈µìx Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∂xH̃ Ç̈Ï «̀∞Î‰õΩáÈ"åÅ<Õ

HÀiHõ ã̈O[Ü«Úxk. D Ü«Ú Œ̂úO ̀ «=∞ <åâ◊<åx̂H ̂ •i fã̈∞ÎO Œ̂x „QÆÇ≤ÏOz

„QÆ∞_ç¤~åA, ZÖÏÔQ·<å J#fl Œ̂=Ú‡Å =∞ è̂Œº [îQ D Ü«Ú^•úxfl WHõ<≥·<å

PÑ̈Ù*ËÜ«∞=∞x «̀# H˘_»∞‰õΩÅ‰õΩ #K«Û *̌Ñ̈Ù`å_Õ"≥∂#x ã̈O[Ü«Úx Pâ◊.

[iy# #+̈ìO [iy áÈ~ÚOk. WHõ<≥·<å Hõà◊√§ ̀ ≥iz Ñ¶̈∞’~° qÑ̈ «̀∞Î ~å‰õΩO_®

`«# q[˝`«#∞ LÑ¨Ü≥∂y™êÎ_Õ"≥∂#x ã¨O[Ü«Ú_»∞ `«#  âßÜ«∞â◊‰õΩÎÖÏ

„Ñ̈Ü«∞uflã̈∞Î<åfl_»∞. W Œ̂O`å ZO Œ̂∞HõO>Ë WÑ̈Ê\ỖH·<å Ü«Ú^•úxfl PÑ̈QÆêQ

â◊H̃Î QÆÅ"å_»∞ è̂Œ$ «̀~å¢+̈µì_Õ QÆ#∞Hõ. HÍx è̂Œ$ «̀ ~å¢+̈µìxÖ’ JÖÏO\ ̃=∂~°∞Ê

=KÕÛ ã̈∂K«#ÖËg∞ ÖË=Ù. P ̀ «~åfi «̀ Uq∞ [iyO^À ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀ"åÅ<Õ P~å@"Õ∞

HõxÑ≤ã̈∞Î#flk ̂ èŒ$ «̀~å¢+̈µìxÖ’. JO Œ̂∞̂H ã̈O[Ü«Ú_»∞ P ̀ «~åfi «̀ Uq∞ [iyO^À

K≥Ñ̈ÊÉ’ «̀∞<åfl_»∞.

â’¡II J ä̂Œ=º=ã≤÷̀ å<£ Œ̂$ëêìfi è̂•~°Î~å„ëêì<£ HõÑ≤̂ èŒfi*óI

     „Ñ̈=$ Õ̀Î â◊G ã̈Oáê Õ̀ è̂Œ#∞~°∞ Œ̂º=∞º áêO_»=óII 20

â’¡II Ç̈Ï$+‘̂Hâ◊O «̂̀ •"åHõºO W Œ̂=∂Ç̈Ï =∞Ç̃Ñ̈ Õ̀!I

  J~°∞̊# L"åK«:

     ¿ã#Ü≥∂ ~°∞ÉèíÜ≥∂~°‡ è̂Õº ~°̂ äŒO ™ê÷Ñ̈Ü«∞ "Õ∞2K«∞º «̀II 21

â’¡II Ü«∂= Õ̀̂ åxflŝH∆2Ç̈ÏO Ü≥∂ Œ̂∞úHÍ=∂ #=ã≤÷̀ å<£I

  ÔH·~°‡Ü«∂ ã̈Ç̈ÏÜ≥∂ Œ̂ú=ºO Jã≤‡<£ ~°}ã̈=Ú Œ̂º"Õ∞II 22

â’¡II Ü≥∂ «̀ûº=∂<å #"Õ̂H∆2Ç̈ÏO Ü«∞ U Õ̀2„ «̀ã̈=∂QÆ̀ åóI

     è̂•~°Î~å„+̈ìã̈º Œ̂∞~°∞ƒ Õ̂úó Ü«Ú Õ̂ú„Ñ≤Ü«∞ zH©~°¬=óII 23

`åII F =∞Ç̈~å*Ï! ÉÏ}ÏÅ∞ = Œ̂Å\ÏxH̃ ã≤̂ ŒúOQÍ L#fl P ̀ «~°∞}OÖ’

HõÑ≤̂ èŒfiA_≥·# J~°∞̊#∞_»∞, Ü«Ú Œ̂ú ã̈#fl Œ̂∞úÖ̌· =zÛ xezÜ«Ú#fl ̂ è•~°Î~å+̈µìÅ#∞

K«∂z, ̂ èŒ#∞ã̈∞û <≥‰õΩ Ã̄Ñ\˜ì, JÑ̈ÙÊ_»∞ Ç̈Ï$+‘Ĥâ◊√_≥·# NHõ$+̈µ‚x`À WÖÏ JO@∞<åfl_»∞.

''JK«∞º`å! Ô~O_»∞ ¿ã#Å =∞ è̂Œº <å ~°̂ ä•xfl xÅÉ̌@∞ì—— (20–21)

`åII F Hõ$ëê‚! Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∞QÀi ã≤̂ ŒúÑ̈_ç =zÛ# Z=Ô~=i`À <Õ#∞

Ü«Ú Œ̂úOKÕÜ«∂Ö’ "å~°O Œ̂ih D Ü«Ú Œ̂ú„áê~°OÉèí ã̈=∞Ü«∞OÖ’K«∂_®e. (22)

`åII ^Œ∞~°∞ƒkúÜ≥ÿ∞# ^èŒ$`«~åR Ñ¨Ù„`«∞xH˜ Ü«Ú^ŒúOÖ’ „Ñ≤Ü«∞O

HõeyOK«\ÏxÔH· UU g~°∞Å∞ WHȭ _» Ü«Ú Œ̂ú ã̈Oã≤̂ Œ∞úÖ̌· Ü«Ú<åfl~À "åix <Õ#∞

K«∂_®e. (23)

"åºYº : 'J ä̂Œ— J<Õk =∞OQÆà◊"åK«HõO. âßG„QÆO ä̂•Å#∞ ™ê è̂•~°}OQÍ

D 'J ä̂Œ— J<Õ =∞OQÆà◊"åK«HõO`À<Õ „áê~°Oaè™êÎ~°∞. Hõ#∞Hõ ÉèíQÆ=næ̀ « ‰õÄ_®

D â’¡HõO #∞O_Õ x[OQÍ „áê~°OÉèí"≥∞ÿ# Œ̂x ÃÑ Œ̂ÌÅ∞ K≥|∞ «̀∞O\Ï~°∞. x[OQÍ

w`åÉ’ è̂Œ‰õΩ Ñ̈Ù<åk S# J~°∞̊#∞x qëê Œ̂O WHȭ _»#∞O_Õ "≥Ú Œ̂Å∞=Ù «̀∞Ok.

WO «̀=~°‰õΩ Ô~O_»∞ ¿ã#ÅÖ’x g~°∞Å QÆ∞iOz, "åi â◊OY <å^•Å QÆ∞iOz

=∂„ «̀"Õ∞ q=iOK«|_çOk.

=∞Ç¨ÉèÏ~°`« Ü«Ú^ŒúOÖ’ LÉèíÜ«∞Ñ¨H∆ÍÅÖ’#∞ UÔH·Hõ g~°∞_»x

„Ñ¨â◊ã≤OK«|_ç#, ã¨~°fiâ◊„™êÎG ã¨OÑ¨#∞fl_≥ ·# J~°∞ ˚#∞_»∞ Uq^è ŒOQÍ

Ü«Ú Œ̂úÉèí∂q∞Ö’H̃ „Ñ̈"Õtã̈∞Î<åfl_À ã̈O[Ü«Ú_»∞ D â’¡HÍÅ ̂ •fi~å ̂ èŒ$ «̀~å„+̈µìxH̃

=i‚Oz K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞.

WOHÍ JGâ◊„™êÎÅ∞ „Ñ¨Ü≥∂yOK«@O „áê~°OÉèíO HÍÖË^Œ∞. Ü«Ú^Œú

„áê~°OÉèÏxH̃ ~°OQÆO ã≤̂ Œú"≥∞ÿOk. =∞Oz Ñ̈@∞ìÖ’ LOk P Hõ∆}O. JO «̀\Ï

L «̄̀ O~î°. „Ñ̈u"åi =∞#ã̈∞ûÖ’#∞ L`åûÇ̈ÏO L~°HõÅ∞ "Õã̈∞Î#flk. ZÑ̈ÙÊ_≥Ñ̈ÙÊ_»∞

Ü«Ú Œ̂úO "≥Ú Œ̂Å=Ù «̀∞O^•! Jx JO`å P «̀$ «̀QÍ Z Œ̂∞~°∞ K«∂ã̈∞Î<åfl~°∞. JkQÀ

P Hõ∆}O ~å<Õ =zÛOk. HõÑ≤̂ èŒfi[O`À J~°∞̊#∞_»∞ =ã̈∞Î<åfl_»∞.

HõÑ≤̂ èŒfi[ó :– J~°∞̊#∞x ~°̂ äŒO „Ñ̈ Õ̀ºHõ"≥∞ÿ#k, k=º"≥∞ÿ#k. QÆ∞„~åÅ∞

QÆO^èŒ~°fiÇ¨ÏÜ«∂Å∞. WHõ ™ê~°käx QÆ∂iÛ K≥¿ÑÊ^Õ=ÚOk? [QÆ<åfl@Hõ

ã̈∂„ «̂̀ è•iÜ≥ÿ∞# NHõ$+̈µ‚_»∞. ã̈∂„ «̂̀ è•i QÍ<Õ QÍHõ áê„ «̂̀ è•iQÍ ‰õÄ_® J~°∞̊#

~°̂ ä•xH̃ ™ê~°käQÍ „Ñ̈ «̀ºHõ∆=∞Ü«∂º_»∞. WHõ J~°∞̊#∞x è̂Œ#∞ã̈∞û QÍO_ô=O.

=~°∞}∞x #∞O_ç „QÆÇ≤ÏOz Jyfl^Õ=Ù_çzÛ#k. =∞Ç¨„Ñ¨™ê÷<åxH˜ "≥à◊¥Î,

=„™êÎÉèí~°}ÏÅhfl q_çz <å~° p~°Å∞ è̂ŒiOz "≥à◊¥Î ‰õÄ_®, QÍO_ô"åxfl

=∂„ «̀O = Œ̂ÅÖËHõ ̀ «#`À<Õ fã̈∞‰õΩ"≥àÏ§_»∞ J~°∞̊#∞_»∞. =∞}∞Å`À á⁄ Œ̂QÆ|_ç#

J Œ̂∞ƒù̀ « è̂Œ#∞ã̈∞û QÍO_ô=O. WHõ ÉÏ}ÏÅ∞ JHõ∆Ü«∞ «̀∂}©~åÅ∞. JHõ∆Ü«∞OQÍ

=zÛ KÕ~°∞ «̀∂ LO\Ï~Ú. WHõ J~°∞̊# k=º ~°̂ ä•xH̃ QÆÅ è̂Œfi[O ‰õÄ_®

k=º"≥∞ÿ# Õ̂. J Õ̂ HõÑ≤̂ èŒfi[O. HõÑ≤ JO>Ë HÀu. =∂=¸Å∞ HÀu QÍ Œ̂∞.
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™êH∆Í «̀∞Î PO[<ÕÜ«Ú_Õ. JO>Ë PO[<ÕÜ«Ú_Õ ̂ èŒfi[Ñ̈`åHõOÃÑ· ‰õÄ~˘Ûx L<åfl_»∞.

áêO_»=ÙÅ J~°}º"åã̈ HÍÅOÖ’ QÆO è̂Œ=∂ Œ̂# Ñ̈~°fi «̀OÃÑ· cè=ÚxH̃ ̀ å~°ã̈Ñ̈_ç#

PO[<ÕÜ«Ú_»∞, cè=ÚxH̃ QÆ~°fiÉèíOQÆO HÍq™êÎ_»∞. cè=Ú_»∞– "åÜ«ÚÑ̈Ù„ «̀∞_Õ

J~Ú# PO[<ÕÜ«Úx â◊~°}∞QÀi, Ü«Ú Œ̂úOÖ’ J~°∞̊#∞x ~°̂ äŒ̂ èŒfi[ Ñ̈`åHõOÃÑ·

LO_ç =∂‰õΩ L`åûÇ̈xfl, „áÈ`åûÇ̈xfl HõeyOKåÅx „áêi÷OK«QÍ, ' «̂̀ ä•ã̈∞Î—

J<åfl_»∞ PO[<ÕÜ«Ú_»∞. JO Œ̂∞̂H J~°∞̊#∞_»∞ HõÑ≤̂ èŒfiA_»Ü«∂º_»∞. J~°∞̊#∞x

â◊OY<å Œ̂O`À PO[<ÕÜ«Úx ã≤OÇ̈Ï<å Œ̂O Hõeã≤ cèHõ~° ̂ èŒfix "≥Å∞=_ç â◊„ «̀∞=ÙÅ

QÆ∞O_≥Å#∞ „| Œ̂ÌÅ∞ KÕã̈∞ÎOk.

JÖÏ HõÑ≤^èŒfi[O`À Ü«Ú^•úxH˜ ã¨#fl^Œ∞ú_≥·# J~°∞˚#∞_»∞, ^èŒ#∞ã¨∞û

<≥‰õΩ¯É̌\Ïì_»∞. ̀ «fi~°Ö’ Ü«Ú^•úxfl „áê~°OaèOKåÅ<Õ P «̀∞~°̀ « LOk. WHõ QÍO_ô=O

#∞O_ç ÉÏ}ÏÅ∞ q_»=@"Õ∞ `«~°∞"å~Ú. Ü«Ú^Œú ã¨#fl^Œ∞úÖˇ· xez L#fl

è̂•~°Î~å„+̈µìÅ#∞ K«∂Kå_»∞. WO «̀Ö’ J~°∞̊#∞xÖ’ «̀à◊√‰õΩ¯# U^À PÖ’K«#

"≥∞iã≤Ok. Uq∞\Ï PÖ’K«#? PÖ’K«# ~å=@"Õ∞ «̀_»=ÙQÍ J~°∞˚#∞_»∞

Ç̈Ï$+‘̂Hâ◊√_≥·# NHõ$+̈µ‚x`À WÖÏ JO@∞<åfl_»∞. ''F JK«∞º`å! <ÕxÑÙ̈Ê_»∞

Z=Ô~=i`À Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∂Ö’–Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∞\ÏxH̃ ã≤̂ ŒúÑ̈_ç=zÛ# J\˜ì"åix

ZO «̀ Œ̂∂~°OÖ’ LO_ç <Õ#∞ K«Hȭ QÍ K«∂_»QÆÅ<À–JO «̀ Œ̂∂~°OÖ’ Ô~O_»∞

¿ã#Å =∞ è̂Œº <å ~°̂ ä•xfl xÅ∞Ñ̈Ù—— J<åfl_»∞.

Jã̈Å∞ WÖÏO\ ̃ã̈OHõÅÊO J~°∞̊#∞xÖ’ ZÖÏHõeyOk? XHõ J Œ̂∞ƒù̀ «O

[~°QÆ\ÏxH̃ W Õ̂ Ñ̈Ù<åk. P ã̈OHõÖÏÊxfl HõeyOz# "å_»∞ Ç̈Ï$+‘̂Hâ◊√_Õ.

PÜ«∞# Ç̈Ï$+‘HÍÅ‰õΩ (WO„kÜ«∂Å‰õΩ) Dâ◊√_»∞ („Ñ̈Éèí∞=Ù) QÆ̂ •! JO Œ̂∞̂H

J~°∞̊#∞x Ö’x ã̈OHõÖÏÊxH̃ „¿Ñ~°} HõeyOKå_»∞. Ñ̈eH̃OKÕ „Ñ̈Éèí∞=Ù „¿Ñ~°}

Hõey¿ãÎ «̀Ñ̈Ê ã̈fiÜ«∞OQÍ Ñ̈êH â◊H̃Î Z=iH© LO_»̂ Œ∞.

WHõ¯_» J~°∞˚#∞_»∞ NHõ$+¨µ‚x JK«∞º`å! Jx ã¨OÉ’kèã¨∞Î<åfl_»∞.

JK«∞º «̀∞_»∞–JO>Ë K«∞ºu ÖËx "å_»∞, Ñ̈_çáÈx"å_»∞, K«eOK«x"å_»∞ Jx

J~°÷O. NHõ$+̈µ‚_»∞ ̀ «# ã̈fiã≤÷u#∞O_ç Ñ̈_çáÈx"å_»∞. ̀ «# ã̈fiã̈fi~°∂Ñ̈O #∞O_ç

K«eOK«x"å_»∞. ZÅ¡Ñ̈ÙÊ_»∂ '`å#∞ Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞— J<Õ ã̈Ê $Ç̈ÏÖ’ xez LO_Õ

"å_»∞. PÜ«∞#ÔHÑ̈ÙÊ_»∂ K«∞ºu ÖË̂ Œ∞. JO Œ̂∞̂H PÜ«∞# JK«∞º «̀∞_»∞. HÍx

=∞#"≥∂? =∞# ã̈fiã̈fi~°∂Ñ̈O Ñ̈~°=∂ «̀‡ÜÕ∞ Jx ZO «̀ ÉÏQÍ ≥̀Å∞ã̈∞‰õΩ<åfl,

Zxfl âß„™êÎÅ ^•fi~å, ZO Œ̂~°∞ =∞Ç¨ «̀∞‡Å ^•fi~å h=Ù r=Ù_çqQÍ Œ̂∞–

Õ̂=Ù_ç"Õ† h=Ù ̂ ÕÇ̈xqQÍ Œ̂∞ – P «̀‡"Õ† h=Ù ã̈∞Y Œ̂∞óMÏÅ<Õ ̂ ŒfiO^•fiÅ=∞ è̂Œº

|OnqQÍ=Ù – P#O Œ̂ ã̈fi~°∂Ñ̈ P «̀‡"Õ– „|Ç̈‡x"Õ Jx ̀ ≥Å∞ã̈∞‰õΩ<åfl, =∞#

x[ ã̈fi~°∂Ñ̈OÖ’– P «̀‡ ã̈fi~°∂Ñ̈OÖ’ xÅ∞=ÖË=Ú. =∞# ã̈fiã≤÷u #∞O_ç

Ñ¨_çáÈ~Ú, D ^ÕÇ¨Ï"Õ∞ <Õ#<Õ „Éèí=∞`À– D „Ñ¨Ñ¨OK« =º=Ç¨~åÅÖ’

=ÚxyáÈ`åO. ã̈∞MÏÅ‰õΩ á⁄OyáÈ`åO. Œ̂∞óMÏÅ‰õΩ „‰õΩOyáÈ`åO. Hõ#∞Hõ

=∞#O K«∞º «̀∞Å"Õ∞QÍx JK«∞º «̀∞ÅOQÍ=Ú. HÍx ÉèíQÆ"å#∞_»∞ JK«∞º «̀∞_Õ.

=∞#O ‰õÄ_®– Õ̂Ç̈ÏO U =º=Ç̈~åÅÖ’ =Úxy L<åfl =∞# ã̈fiã≤÷uÖ’

xez LO>Ë– <å@HõOÖ’ U áê„ «̀Ö’ #\˜ã¨∞Î<åfl =∞# Ü«∞ è̂•~°÷ ã≤÷ux

=∞~°∞=‰õΩO_® L#fl@∞¡QÍ LO>Ë – =∞#O ‰õÄ_® JK«∞º «̀∞Å"Õ∞. D ã≤÷ux

™êkèOKÕO Œ̂∞‰õΩ LáêÜ«∞O K≥¿ÑÊ Õ̂ ÉèíQÆ=næ̀ «.

`å#∞ Z=Ô~=i`À Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∂Ö’ "å~°O Œ̂ih XHȭ ™êi K«∂_®Åx

J~°∞̊#∞x HÀiHõ. JO Œ̂∞=Å¡ ZO «̀ ̂ Œ∂~°OÖ’ ~°̂ äŒO xeÑ≤̀ Õ K«Hȭ QÍ K«∂_»QÆÅ<À

JO «̀ ̂ Œ∂~°OÖ’, Ô~O_»∞ ¿ã#Å =∞ è̂Œº ~°̂ äŒO xÅ∞Ñ̈Ù JO@∞<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞.

JO>Ë Ô~O_»∞ ¿ã#ÅÖ’x g~°∞Å#∂ K«∂_®Å<Õk J~°∞̊#∞x PO «̀~°ºO. U ≥̂·<å

XHõ Ñ¨xx „áê~°OaèOKÕ@Ñ¨ÙÊ_»∞ ^•x =∞Oz K≥_»∞Å QÆ∞iOz ÉÏQÆ∞QÍ

PÖ’zOz „áê~°OaèOKåÅ<Õk |∞kú=∞O`«∞Å ÅHõ ∆}O. JO`ÕQÍ^Œ∞

Ü«Ú Œ̂ú~°OQÆOÖ’H̃ ÖË̂ • HÍ~°º~°OQÆOÖ’H̃ k̂Q =ÚO Œ̂∞ «̀# |ÖÏxfl, Z Œ̂∞\˜

|ÖÏxfl JOK«<å "Õã¨∞H˘#@O q"ÕHõ=O`«∞Å ÅHõ∆}O. JOK«<å ã¨iQÍæ

LO_®ÅO>Ë U^À XHõ Ñ̈H∆Í# – U^À XHõ "≥·Ñ̈Ù# xez K«∂_»‰õÄ_»̂ Œ∞.

Ô~O_çO\H̃̃ =∞ è̂Œº# xÅ|_ç–JO>Ë x+̈ÊHõ∆áê «̀ |∞kú̀ À Ñ̈ijÅ# KÕÜ«∂e.

JO Œ̂∞̂H ≥̂·g „Ñ̈Hõ$uQÆÅ J~°∞̊#∞_»∞ Ô~O_»∞ ¿ã#Å =∞ è̂Œº xez LÉèíÜ«∞

Ñ¨H∆ÍÅ#∞ Ñ¨ijÅ# K≥Ü«∂ºÅx J#∞‰õΩ<åfl_»∞. HÍx Pã¨∞s „Ñ¨Hõ$uQÆÅ

Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ =∂„ «̀O Z Œ̂∞\¿̃ã##∞–g~°∞Å#∞ =∂„ «̀"Õ∞ K«∂z, «̀# Ñ̈Hõ∆O

Ö’<Õ xezÜ«Ú#fl „^À}ÏKå~°∞ºx`À =∂\Ï¡_®_»∞.

WÖÏ Ô~O_»∞ ¿ã#Å =∞ è̂Œº xez Ñ̈ijÅ# K≥Ü«∂ºÅO>Ë Q˘Ñ̈Ê ̂ è≥·~°ºO
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‰õÄ_® HÍ"åe. JK«∞º «̀∞_çx P„â◊~ÚOz#"åxH̃ ÉèíÜ«∞"≥∞O Œ̂∞‰õΩO@∞Ok?

JO Œ̂∞̂H J~°∞̊#∞_»ÖÏ P*Ï̋Ñ≤OKå_»∞. Wk L «̀Î=∞ Ü≥∂ è̂Œg~°∞x ÅHõ∆}O.

WHȭ _» J~°∞̊#∞x Ü«Ú Œ̂ú ã̈Oã≤̂ Œú̀ «, ̂ è≥·~°º™êÇ̈Ï™êÅ∞, â◊H̃Î™ê=∞~å÷ºÅ∞,HÍ~°º‰õΩâ◊Å «̀,

q"ÕHõO =∞#‰õΩ J=QÆ̀ «=∞ø`å~Ú.

J~°∞̊#∞_»∞ HÍ~°º"åk. JO Œ̂∞̂H ̀ å#∞ Z=Ô~=i`À Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∂Ö’

=ÚO Œ̂∞QÍ K«∂_®Å#∞‰õΩ<åfl_»∞. "åi |ÖÏÅ∞, |ÅÇ‘Ï# «̀Å∞ Uq∞\’ JOK«<å

"Õã̈∞HÀ‰õΩO_® „QÆ∞_ç¤QÍ "åi`À Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∂Å#∞HÀ=@O ÖË̂ Œ∞. ÃÑ·QÍ P

=zÛ#"å~°∞ ZÖÏO\˜"å~À ‰õÄ_® `≥Å∞ã¨∞HÀ"åÅ#∞‰õΩO@∞<åfl_»∞. P

=zÛ#"å~°∞ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞xH̃ ã̈Ç̈Ü«∞O KÕÜ«∞\ÏxH̃, J «̀_çH̃ „Ñ‘u HõeyOK«\ÏxH̃

=zÛ#"å~°∞. =∞i P ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_À! J «̀_»∞ ̂ Œ∞~°∞ƒkú Jx ã̈Ê+̈ìOQÍ ̀ ≥Å∞ã̈∞.

WO «̀‰õΩ=ÚO Œ̂∞ «̀=∞<≥<Àfl HõëêìÅ‰õΩ QÆ∞iKÕã≤#"å_»∞, JO «̀O KÕÜ«∞\ÏxH̃

K«∂z#"å_»∞. z#fl «̀#OÖ’<Õ cè=Úx K«OÑ̈\ÏxH̃ Z<Àfl „Ñ̈Ü«∞`åflÅ∞ KÕâß_»∞†

`«=∞O^Œih "å~°}Ï=`«OÖ’ ÅHõ¯~ÚO@ `«QÆÅÉˇ\ìEz#"å_»∞†

=∂Ü«∂E Œ̂OÖ’ «̀=∞ ~å*Ïºxfl Ç̈ÏiOz#"å_»∞† xO_»∞ ã̈ÉèíÖ’ „^ÒÑ̈kx

Ñ¶∞̈’~åuÑ¶∞̈’~°OQÍ J==∂xOz#"å_»∞† J~°}º J*Ï̋̀ « "å™êÅ‰õΩ Ñ̈OÑ≤#"å_»∞†

J~°}ºOÖ’ LO_»QÍ JHȭ _» ‰õÄ_® J==∂xOKåÅx Ñ¶̈∞’+̈Ü«∂„ «̀ ¿Ñ~°∞`À

K«̀ «∞~°OQÆ |ÖÏÅ`À =zÛ#"å_»∞† <åºÜ«∞OQÍ, Œ̂∂º «̀xÜ«∞=∞O „Ñ̈HÍ~°O

«̀=∞ ~å[º ÉèÏQÍxfl «̀=∞‰õΩ W=fi‰õΩO_® Ü«Ú^•úxH̃ ã≤̂ ŒúÑ̈_ç#"å_»∞. Hõ#∞Hõ

J «̀_»∞ ̂ Œ∞~°∞ƒ Õ̂ú. P |∞kú ‰õÄ_® J «̀_çH̃ ̀ «O„_ç#∞O_ç ã̈O„Hõq∞Oz# Õ̂. JO Œ̂∞̂H

' Œ̂∞~Àº è̂Œ#ã̈º Œ̂∞~°∞ƒ Õ̂ú— J#Hõ ' è̂•~°Î~åRã̈º Œ̂∞~°∞ƒ Õ̂ú— Jx JO@∂ WHȭ _»

è̂Œ$ «̀~å„+̈µìx „Ñ̈ã̈H̃Î ‰õÄ_® Õ̀=@O [iyOk. JO>Ë Wk Ñ̈Ù@∞ìHõ̀ À =zÛ#

|∞kú. Ñ̈Ù_»HõÅ`ÀQÍx áÈ Œ̂∞.

J\˜ì ̂ Œ∞~°∞ƒkúH̃ ™êÜ«∞O*ËÜ«∞=zÛ#"å~°∞ J «̀_ç áêáêxfl „áÈ «̀ûÇ≤ÏOKÕ

"å̂~. JÖÏ J «̀_ç Ñ̈OK«# KÕi#"åiÖ’ "åi J~å÷xH̃ (_»|∞ƒ‰õΩ) ^•ã̈∞Ö̌·

=zÛ#"åÔ~=~À, Ñ¨^Œg "åº"≥∂Ç¨ÏO`À =zÛ#"åÔ~=~À, Ö’Éèí |∞kú`À

=zÛ#"åÔ~=~À, hK« |∞kú̀ À =zÛ#"åÔ~=~À, «̀Ñ̈Êxã̈Ô~· "≥ÚÇ̈Ï=∂@O`À

=zÛ#"åÔ~=~À, áêO_»=ÙÅÃÑ·, ÖË̂ • NHõ$+̈µ‚xÃÑ· ̂ Õfi+̈O`À =zÛ#"åÔ~=~À,

"≥∂ã̈yOK«|_ç =zÛ#"åÔ~=~À – JO Œ̂ih ≥̀Å∞ã̈∞HÀ"åÅ#∞‰õΩ<åfl_»∞.

D =∂@Å`À J~°∞̊#∞_»Ñ̈ÙÊ_»∞ 'â◊„ «̀∞=ÙÑ̈@¡ „HÀ è̂ŒO`À Ñ̈à◊√§ Ñ̈@Ñ̈@

H˘~°∞‰õΩ «̀∞<åfl_»—x =∞#‰õΩ J~°÷=∞ø «̀∞Ok. â◊„ «̀∞¿ã# JO>Ë ̀ «#H˘Hõ Ö̌Hȭ HÍ Œ̂<Õ

P «̀‡qâßfiã̈O HõxÑ≤ã̈∞ÎOk. 'K«∂™êÎ! Z=Ô~=~°∞<åfl~À— J#@OÖ’ ̂ è≥·~°ºâ∫~åºÅ∞

=ºHõÎ=∞=Ù «̀∞#flq. WO «̀=~°‰õΩ J~°∞̊#∞xÖ’ U qëê Œ̂ KèåÜ«∞Å∂ ÖË=Ù.

J~°∞̊#∞x P Õ̂â◊O`À ÉèíQÆ"å#∞_ÕO qz„ «̀O KÕâß_»∞?–

ã̈O[Ü«∞ L"åK«:

â’¡II U= =ÚHÀÎ ÇÏ̈$+‘̂Hâ◊ó QÆ∞_®Ĥâı# ÉèÏ~°̀ «!I

    ¿ã#Ü≥∂ ~°∞ÉèíÜ≥∂~°‡ è̂Õº ™ê÷Ñ̈~Ú`åfi ~°̂ äÀ «̀Î=∞OII 24

â’¡II cè+̈‡„^À} „Ñ̈=ÚY «̀ó ã̈̂~fiëêOK« =∞Ç‘ÏH̃∆̀ åOI

    L"åK« áê~°÷! Ñ̈â‹·º`å<£ ã̈=∞"Õ̀ å<£ ‰õΩ~°∂xuII 25

`åII ã̈O[Ü«Ú_»<åfl_»∞. F è̂Œ$ «̀~åR =∞Ç̈~å*Ï! WÖÏ J~°∞̊#∞xKÕ̀ «

P^ÕtOK«|_ç# NHõ$+¨µ‚_»∞ LÉèíÜ«∞ ¿ã#Å =∞^èŒº L`«Î=∞"≥∞ÿ# ~°^ä•xfl,

„Ñ̈=ÚY∞Ö̌·# cè+̈‡„^À}∞Å∞, W «̀~° ~åAÅ Z Œ̂∞~°∞QÍ xeÑ≤ ''áê~å÷! D

ã̈=∂"Õâ◊"≥∞ÿ# ‰õΩ~°∞„âı+̈µªÅ#∞ K«∂_»∞—— J<åfl_»∞. (24–25)

"åºYº :– ã¨O[Ü«Ú_»∞ JÑ¨ÙÊ_»∞ [iy# qâıëêÅ#∞ qxÑ≤ã¨∂Î

^èŒ$`«~å„+¨µìx ÉèÏ~°`«! Jx ã¨OÉ’kèã¨∞Î<åfl_»∞. JO>Ë Éèí~°`« ‰õΩÅOÖ’

[x‡Oz#"å_®! Jx. WÖÏ J#@OÖ’ JÜ«∂º! ZO Œ̂~À Q˘Ñ¨Êg~°∞Å∞,

"Õ∞ è̂•=ÙÅ∞, |∞kú=∞O «̀∞Å∞, L#fl «̀ =ºH̃Î̀ «fiO QÆÅ"å~°∞ D ‰õΩÅOÖ’ Ñ̈Ù\ì̃,

~å[ºO KÕã≤ ‰õΩÅ =∞~åº Œ̂#∞ xÅÉ̌\Ïì~°∞† =Oâ◊ „Ñ̈u+̈ª#∞ W#∞=∞_çOÑ̈*Ëâß~°∞.

WÑ̈ÙÊ_»∞ h ‰õΩÅ =∞~åº Œ̂#∞ h=Ù HÍáê_»∞HÀ– J<Õ ÃÇÏK«ÛiHõ è̂Œfixã̈∞ÎOk.

'<å ~°̂ ä•xfl Ô~O_»∞ ¿ã#Å =∞ è̂Œº xÅ∞Ñ̈Ù— Jx J~°∞̊#∞_»∞ Hõ∆„uÜ«∞

ã̈Ç̈Ï["≥∞ÿ# JÇ̈ÏOHÍ~°O`À, Ü«Ú^Àú̀ åû Ç̈ÏO`À ÉèíQÆ"å#∞x P Õ̂tOKå_»∞.

'™êH∆Í`«∞Î ÉèíQÆ=O`«∞}Ë‚ P*Ï˝Ñ≤ã¨∞Î<åfl<Õ— J<Õ ã¨Oâ◊Ü«∞O ÖË^Œ∞ J`«_çÖ’.

~°*’QÆ∞}O=Å¡ =zÛ# JÇ̈ÏOHÍ~°Ñ̈Ù á⁄~° J «̀}̃‚ HõÑ≤Ê"Õã≤Ok. J~Ú Õ̀ 'W «̀_»∞

##∞fl P*Ï̋Ñ≤ã̈∞Î<åfl_Õ— Jx ÉèíQÆ=O «̀∞xH̃ HÀÑ̈O ÖË̂ Œ∞. P*Ï̋Ñ≤Oz#"å_»∞

QÆ∞_®̂Hâ◊√_»∞. QÆ∞_®̂Hâ◊√_»O>Ë x„ Œ̂#∞ [~ÚOz#"å_»∞ – Jx. Ü«Ú Œ̂ú =ÓºÇ̈Å
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QÆ∞iOz PÖ’zã̈∂Î KåÖÏ~ÀAÅ∞ x„ Œ̂ J<Õk ÖË‰õΩO_® QÆ_çÑ≤#"å_»∞ J~°∞̊#∞_»∞.

ÉèíQÆ=O «̀∞x H˘~°‰õΩ «̀Ñ≤ã̈∂Î Éèí‰õΩÎÅ∞–=∞Ç̈ «̀∞‡Å∞ x„ Œ̂‰õΩ Œ̂∂~° =∞ø`å~°∞.

J~Ú Õ̀ "Õ̂ •O «̀Ñ̈~°OQÍ x„ Œ̂#∞ [~ÚOz# "å_»∞ JO>Ë «̀"≥∂QÆ∞}Ïxfl

[~ÚOz#"å_»∞ Jx. ̀ «"≥∂QÆ∞}Ïxfl [~Ú¿ãÎ ÉèíQÆ=O «̀∞x P„â◊Ü«∞O Åaèã̈∞ÎOk.

Hõ#∞Hõ<Õ J~°∞̊#∞xH̃ ÉèíQÆ"å#∞_»∞ ™ê~°kä JÜ«∂º_»∞. ~°̂ ä•x̂HQÍ Œ̂∞. ̀ «# rq`åx̂H

™ê~°kä. PÜ«∞# Ç̈Ï$+‘̂Hâ◊√_»∞. WO„kÜ«∂Å‰õΩ JkèÑ̈u. Ç̈Ï~°¬O HõeyOKÕq

QÆ#∞Hõ WO„kÜ«∂Å#∞ Ç¨Ï$+‘HÍÅ<åfl~°∞. NHõ$+¨µ‚_≥Ñ¨ÙÊ_»∂ P#O^ŒOÖ’<Õ

LO\Ï_»∞. PÜ«∞# P#O^•xH̃ ̀ «~°∞QÆ∞ ÖË̂ Œ∞– q~°∞QÆ∞ ÖË̂ Œ∞ – u~°∞QÆ∞ ÖË̂ Œ∞.

|$O^•=#OÖ’ QÀÑ≤HõÅ#∞ `«iOÑ¨*Ë¿ãO^Œ∞‰õΩ =Ú~°mQÍ#O

qxÑ≤OKÕ@Ñ̈ÙÊ_»∞QÍx† Ü«Ú Œ̂ú~°OQÆO =∞ è̂ŒºÖ’ w`åQÍ#O KÕã≤ J~°∞̊#∞x,

ã̈~°fi=∂#"åox ̀ «iOÑ̈*Ë¿ã =∂~åæxfl K«∂Ñ≤#Ñ̈ÙÊ_»∞QÍx† [~åã̈O è̂Œ∞_»∞ ̀ «#ÃÑ·

^ŒO_≥uÎ =zÛ Ü«Ú^•úÅ∞ KÕã≤#Ñ¨ÙÊ_»∞QÍx† ^è Œ~ °‡~åA J„QÆÑ¨Ó[

[i¿Ñ@Ñ¨ÙÊ_»∞QÍx† tâ◊√áêÅ∞_»∞ xO^•=~°¬O ‰õΩiÑ≤OKÕ@Ñ¨ÙÊ_»∞ QÍx†

~åÜ«∞ÉÏ~° ã¨=∞Ü«∞OÖ’ ^Œ∞~Àº^è Œ<åk ^Œ∞+¨ ìK «`«∞+¨ ìÜ«∞O `«##∞

Hõ\ì̃"ÕÜ«∞=zÛ#Ñ̈ÙÊ_»∞QÍx PÜ«∞# = Œ̂#OÖ’ z~°∞#=Ùfi K≥̂ Œ~°ÖË̂ Œ∞. PÜ«∞#

P#O Œ̂O ‰õΩàÏ~ÚÖ’ hà◊§ÖÏQÍ |Ü«∞@ #∞O_ç =KÕÛk HÍ Œ̂∞† ÉÏqÖ’

hà◊√§ÖÏQÍ Ö’Ñ̈Å#∞O_ç T̂~k. JO Œ̂∞̂H PÜ«∞# Ç̈Ï$+‘̂Hâ◊√_»∞.

J\ ˜ì "åxH˜, WÑ¨ÙÊ_»∞ J~°∞˚#∞x =∂@‰õΩ HÀÑ¨O =ã¨∞ÎO^•?

KÕÜ«∞=Åã≤# Õ̂̂ À KÕ¿ãÜ«∞@"Õ∞QÍx „HÀ è̂ŒO K≥O Õ̂"å_»∞ HÍ Œ̂∞. JO Œ̂∞̂H «̀#

™ê~°kä áê„ «̀#∞ K«Hȭ QÍ áÈ+≤ã̈∂Î, 'z «̀ÎO =∞Ç̈~å*Ï!— J#fl@∞ìQÍ, ~°̂ ä•xfl

cè+̈‡„^À}∞Å ÔH Œ̂∞~°∞QÍ LO_Õ@@∞¡ Ô~O_»∞ ¿ã#Å=∞ è̂Œº xeáê_»∞ 'J~°∞QÀ

‰õΩ~°∞ „Ñ¨=ÚY∞Å#∞ K«∂_»∞— J<åfl_»∞. "≥Ú Œ̂\˜ J è̂•ºÜ«∞OÖ’ NHõ$+¨µ‚x

<À\#̃∞O_ç "≥Å∞=_ç# =∂@ W^˘Hȭ >Ë. D =∂>Ë J~°∞̊#∞xÖ’x JÇ̈ÏOHÍ~åxfl

XHȭ ÃÑ@∞ì# <åâ◊#O KÕã≤Ok. w`åÉ’ è̂Œ‰õΩ Ñ¨Ù<åkx K«@∞‰õΩ¯# "Õâß_»∞

ÉèíQÆ"å#∞_çHȭ _». w`åÉ’ è̂Œ#∞ q#\ÏxH̃ J~°›̀ « LO_®ÖÏ? LO_®e.

J~°›̀ « ÖËx "åxH̃, JÇ̈ÏOHÍ~°O J}QÆx "åiH̃ D J Œ̂∞ƒù̀ « *Ï̋<åxfl

JOkOz<å „Ñ̈Ü≥∂[#OÖË̂ Œ∞. Hõ#∞Hõ w`åÉ’ è̂Œ K≥Ü«∂ºÅO>Ë J~°∞̊#∞xÖ’

JÇ̈ÏOHÍ~°O J}QÍe. J «̀_çÖ’ qëê Œ̂O HõÅQÍe. ~°̂ ä•xfl Œ̂∞~Àº è̂Œ<å Œ̂∞Å

ÔH Œ̂∞~°∞QÍ xeÑ≤̀ Õ J~°∞̊#∞xÖ’ „Ñ̈fHÍ~°"åOKè« K≥Å̂~̂Qk. "≥O@<Õ QÍO_ô=O

#∞O_ç ÉÏ}O i=Ùfi# Œ̂∂ã¨∞‰õΩáÈÜÕ∞k. Hõ#∞Hõ<Õ cè+¨‡„^À}∞ÅÔH Œ̂∞~°∞QÍ

xeáê_»∞. "å~°∞ áêO_»=ÙÅ „âıÜ≥∂aè ÖÏ+̈µÅ∞. JO Õ̀HÍ Œ̂∞. cè+̈µ‡_»∞ ̀ «##∞

ÃÑOz ÃÑ Œ̂ÌKÕã≤#"å_»∞. X_çÖ’ ‰õÄ~ÀÛÉ̌@∞ìH˘x q^•º|∞ Œ̂∞úÅ∞ <ÕiÊ#"å_»∞.

„^À}∞_»∞ QÆ∞~°∞=Ù. ̀ å#∞ PÜ«∞#‰õΩ „Ñ≤Ü«∞t+̈µº_»∞. ̀ «# ‰õΩ=∂~°∞_»∞ Jâ◊fi`å÷=∞‰õΩ

‰õÄ_® „Ñ̈™êkOK«x Z<Àfl J„™êÎÅ∞ ̀ «#‰õΩ „Ñ̈™êkOz#"å_»∞. JO Œ̂∞̂H "åix

K«∂_»@O`À<Õ qëê Œ̂O HõeyOk. J~Ú Õ̀ gix K«∂zOk WÑ̈ÙÊ_Õ<å? HÍ Œ̂∞.

q~å@#QÆ~°OÖ’ L «̀Î~° QÀ„QÆÇ̈Ï} ã̈O Œ̂~°ƒùOQÍ g~°O Œ̂i`À Ü«Ú Œ̂úO KÕâß_»∞.

`å<˘Hȭ _Õ =zÛ, ̂ Œ∞~Àº è̂Œ# ̂ Œ∞âß≈ã̈# â◊‰õΩx Hõ~°∞‚Å`ÀÉÏ@∞ cè+̈‡„^À}, Hõ$Ñ̈,

Jâ◊fi`å÷=∂ Œ̂∞ÅO Œ̂i`À#∞ Ü«Ú Œ̂úOKÕã≤, ̀ «# Jã̈=∂# Ñ̈~å„Hõ=∞O`À JO Œ̂ih

[~ÚOz, QÀ=ÙÅ#∞ =∞~°eOK«∞HõáÈÜ«∂_»∞. JÑ̈ÙÊ_Õ qëê Œ̂=¸ HõÅQÆ ÖË̂ Œ∞.

=∞i WÑ̈ÙÊ_≥O Œ̂∞‰õΩ HõeyOk? J Õ̂ ÉèíQÆ=O «̀∞x bÖÏ qÖÏã̈O. w`åÉ’ è̂Œ‰õΩ

J#∞‰õÄÅOQÍ J~°∞̊#∞x fiÛk Œ̂Ì\Ïx̂H NHõ$+̈µ‚_çÖÏ KÕâß_»∞.

WHȭ _˘Hõ =ÚYº q+̈Ü«∂xfl „QÆÇ≤ÏOKåe. =∞#O KÕ¿ã Ñ̈#∞Åhfl |Ü«∞@

Ñ¶ë`åÅx¿ãÎ KåÅ Œ̂∞. Ö’Ñ̈Å =ºH̃Î̀ «fiO ÉÏQÆ∞Ñ̈_®e. Hõ#∞Hõ =∞# JO «̀~°OQÍxfl

â◊√ Œ̂úO KÕã̈∞HÀ\ÏxH̃, JÇ̈ÏOHÍ~åxfl <åâ◊#O KÕã̈∞HÀ\ÏxH̃, =∞<À|∞ Œ̂∞úÅ#∞

ã̈iKÕã̈∞HÀ\ÏxH̃, =∞# =ºH̃Î̀ åfixfl ÉÏQÆ∞KÕã̈∞HÀ\ÏxH̃ «̀y#@∞¡QÍ Hõ~°‡Å∞

KÕÜ«∂e. D Ü«Ú Œ̂ú=∞<Õ „‰õÄ~°Hõ~°‡ ‰õÄ_® JO Œ̂∞̂H [~°QÍe. P ̂ Œ$+≤ì HõÅQÆ#O «̀

=~°‰õΩ =∞#k ‰õΩ~°∞̂H∆„ «̀O J=Ù «̀∞O Õ̂QÍx è̂Œ~°‡̂H∆„ «̀O HÍ Œ̂∞. Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ã

Õ̂Ç̈ÏO ‰õΩ~°∞̂H∆„ «̀O. è̂Œ~°‡Hõ~°‡Å#∞ – =ºH̃Î̀ åfixfl â◊√ Œ̂úO KÕ¿ã Hõ~°‡Å#∞ KÕ¿ã

Õ̂Ç̈ÏO è̂Œ~°‡̂H∆„ «̀O.

WÑ¨ÙÊ_»∞ [~°QÆÉ’ÜÕ∞ Ü«Ú^Œú Hõ~°‡^•fi~å JO`«~°OQÍxfl â◊√^ŒúO

KÕã̈∞H˘<ÕO Œ̂∞‰õΩ gÅ∞QÍ, *Ï̋#É’ è̂Œ KÕÜ«Ú@̂H NHõ$+̈µ‚_»∞ ~°̂ ä•xfl Ô~O_»∞

¿ã#Å =∞ è̂Œº, cè+̈‡„^À}∞Å ÔH Œ̂∞~°∞QÍ xeáê_»∞.

ÉèíQÆ=næ̀ « Pq~åƒù"åxH̃ =¸Åâ’¡HõO Wk. WHȭ _» NHõ$+̈µ‚x K«~°º`À

J~°∞̊#∞xÖ’ JÇ̈ÏOHÍ~°O ̀ ˘ÅyOk, qëê Œ̂O HõeyOk, *Ï̋<åxfl JO Œ̂∞H˘<Õ
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Ü≥∂QÆº «̀ HõeyOk.

P Ü≥∂QÆº «̀–J~°›̀ « ÖËx"åÔ~·̀ Õ g∞~°∞ K≥|∞ «̀∂ LO_»O_ç, <Õ#∞ fiQÍæ

Ñ̈#∞Å∞ KÕã̈∞H˘x =™êÎ#∞ Jx q#\Ïx̂H Z<Àfl áÈAÅ∞. x[OQÍ Wk

Hõ$ëê‚~°∞̊#Å Hõ̂ äŒ HÍ Œ̂∞. =∞# Hõ̂ äŒ. =∞#O ̂ ≥·#Ok# rq «̀OÖ’ Ñ̈#∞Å∞ ZÖÏ

KÕã≤ JO «̀~°OQÍxfl â◊√ Œ̂úO KÕã̈∞HÀ"åÖ’– P LáêÜ«∂Å#∞ ≥̀e¿Ñ Hõ̂ äŒ.

«̀Ñ̈ÊHõ ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀ=Åã≤# Hõ̂ äŒ. 'J~°∞QÀ ‰õΩ~°∞g~°∞Å#∞ K«∂_»∞— Jx NHõ$+̈µ‚_»∞

J#@O`À J~°∞̊#∞_≥=Ô~=ix K«∂Kå_»∞? JÑ̈ÙÊ_ÕO [iyOk?

â’¡II «̀„`åÑ̈â◊º ǜ ã≤÷̀ å<£ áê~°÷ó Ñ≤̀ «$Ï# ä̂Œ Ñ≤̀ å=∞Ç̈<£I

     PKå~åº<£ =∂ «̀∞ÖÏ<£ „ÉèÏ «̀$Ï<£ Ñ̈Ù„`å<£ áœ„`å<£ ã̈vO ã̈Î̂ ä•II 26

â’¡II â◊fiâ◊√~å<£ ã̈∞Ç̈Ï$ Œ̂â‹·Û= ¿ã#Ü≥∂~°∞ÉèíÜ≥∂~°Ñ≤I

     `å<£ ã̈g∞Hõ∆ º ã̈H“O Õ̀Ü«∞ó ã̈~åfi<£ |O è̂Œ∂ #=ã≤÷̀ å<£II        27

â’¡II Hõ$Ñ̈Ü«∂Ñ̈~°Ü«∂2q+̈ìó q+‘̂ Œxfl Œ̂ =∞„|g ǜI (28Ö’ 1/
2
)

`åII JÑ̈Ù_»∞ J~°∞̊#∞_»∞ Ô~O_»∞ ¿ã#ÅÖ’#∞ xezÜ«Ú#fl «̀O„_»∞Å#∞,

`å`«Å#∞, QÆ∞~°∞=ÙÅ#∞, "Õ∞#=∂=∞Å#∞, ™È^Œ~°∞Å#∞, Ñ¨Ù„`«∞Å#∞,

=∞#∞=∞Å#∞, ¿ãflÇ≤Ï «̀∞Å#∞, =∂=∞Å#∞, Ç≤Ï «̀∞Å#∞ K«∂Kå_»∞.

JHȭ _» xez# Ü«∂=#‡Ok |O è̂Œ∞=ÙÅ#∞ Ñ̈ijeOz K«∂z# J~°∞̊#∞_»∞

JkèHõ"≥∞ÿ# Hõ~°∞}`À ‰õÄ_ç#"å_≥· qëê Œ̂O`À WÖÏ JO@∞<åfl_»∞.

"åºYº:  ~°̂ ä•xfl Ô~O_»∞ ¿ã#Å =∞ è̂Œº xeÑ≤ ™ê~°käÜ≥ÿ∞# NHõ$+̈µ‚_»∞

''J~°∞QÀ! ‰õΩ~°∞g~°∞Å#∞ K«∂_»∞—— J#@O`À, J~°∞̊#∞_»∞ ̂H=ÅO â◊̀ «$Ãã·#ºOÖ’x

g~°∞Å<Õ QÍHõ, LÉèíÜ«∞ Ãã·<åºÅÖ’x „Ñ̈=ÚY∞Å#∞ XHȭ ™êiQÍ Ñ̈iH̃Oz

K«∂Kå_»∞. Z@∞ K«∂z<å PÑ̈ÙÎÅ∞, Ç≤Ï «̀∞Å∞, |O è̂Œ∞=ÙÅ∞, q∞„ «̀∞ÖË. Z=Ô~=ix

K«∂ã̈∞Î<åfl_»∞?

Ñ≤̀ «$Ï<£: ̀ «O„_»∞Å∞: ‰õΩ~°∞=Oâ◊ „Ñ̈=ÚY∞_»∞ Éèí∂i„â◊=Ù_»∞ "≥ÚII#  "å~°∞<åfl~°∞.

Ñ≤̀ å=∞Ç̈<£:`å «̀Å∞:cè+̈µ‡_»∞, ™È=∞ Œ̀̂ «∞Î_»∞, ÉÏÇ≤Ï¡‰õΩ_»∞ (=Ú`åÎ̀ «) "≥ÚII#

"å~°∞.

PKå~åº<£: QÆ∞~°∞=ÙÅ∞: „^À}ÏKå~°∞º_»∞, Hõ$áêKå~°∞º_»∞ "≥ÚII# "å~°∞.

=∂ «̀∞ÖÏ<£:"Õ∞#=∂=∞Å∞: â◊Å∞º_»∞, â◊‰õΩx, Ñ̈Ù~°∞l «̀∞Î, ‰õΩOuÉè’A_»∞ "≥ÚII#

"å~°∞.

„ÉèÏ «̀$Ï<£:™È Œ̂~°∞Å∞: Œ̂∞~Àº è̂Œ<å Œ̂∞Å∞, è̂Œ~°‡[ cè=∞ #‰õΩÅ ã¨Ç¨Ï Õ̂=ÙÅ∞,

ĤHõÜ«ÚÅ∞, qO^•#∞qO Œ̂∞Å∞ "≥ÚII# "å~°∞.

Ñ̈Ù„`å<£:Ñ̈Ù„ «̀∞Å∞: Jaè=∞#∞º_»∞, LÑ̈áêO_»=ÙÅ∞, ÅHõ∆ ‡}∞_»∞, ̂ Œ∞âß≈ã̈#Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞,

Ñ¶̈∞\’ «̄̀ K«∞_»∞, W~å=O «̀∞_»∞, ̂ Œ$+̈ì̂H «̀∞=Ù "≥ÚII# "å~°∞.

ã̈vO:¿ãflÇ≤Ï «̀∞Å∞: Jâ◊fi`å÷=∞, ã̈O[Ü«Ú_»∞ "≥ÚII# "å~°∞

â◊fiâ◊√~å<£:=∂=∞Å∞:„ Œ̂∞Ñ̈ Œ̂∞_»∞, â‹·|∞º_»∞ "≥ÚII# "å~°∞.

ã̈∞Ç̈Ï$ ǜ:Ç≤Ï «̀∞Å∞: q~å@∞_»∞, ™ê «̀ºH̃, Hõ$ «̀=~°‡, ÉèíQÆ̂ Œ̀ «∞Î_»∞, "≥ÚII# "å~°∞.

g~°O`å JO «̀‰õΩ=ÚO Œ̂∞ ̀ «#‰õΩ ̀ ≥eÜ«∞x "å̂~OHÍ Œ̂∞. J~Ú Õ̀ WHȭ _»‰õΩ

=zÛ gix K«∂KÕO «̀=~°‰õΩ J~°∞̊#∞x PÖ’K«#Å∞ "Õ~°∞. WÑ̈Ù_»∞ JO Œ̂ix

K«∂z# «̀~åfi «̀ Hõey# PÖ’K«#Å∞ "Õ~°∞.

WO «̀=~°‰õΩ J~°}º J*Ï̋ «̀"åã̈ HÍÖÏÅÖ’ J#fl Œ̂=Ú‡Å`À Hõeã≤ J<ÕHõ

Ĥ¡âßÅ∞ J#∞ÉèíqOKå_»∞ J~°∞̊#∞_»∞. g\H̃̃ HÍ~°}O „Ñ̈ è̂•#OQÍ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_Õ.

JO Œ̂∞=Å¡ ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞xÃÑ· „Ñ̈fHÍ~°O f~°∞ÛHÀ"åÅ<Õ Hõã≤ L#flk. J Õ̂ J «̀_çÖ’

Ñ̈@∞ì̂ ŒÅ#∞ HõeyOzOk. ^•x`À J «̀_çÖ’ Q˘Ñ̈Ê â◊H̃Î L «̀Ê#fl"≥∞ÿOk. Jk

L «̀Î~° QÀ„QÆÇ̈Ï} ã̈=∞Ü«∞OÖ’ =ºHõÎ"≥∞ÿOk ‰õÄ_®. Hõ#∞Hõ ZÖÏÔQ·<å ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞xÃÑ·

„Ñ¨fHÍ~°O f~°∞ÛHÀ"åÅx, <åºÜ«∞OQÍ «̀=∞‰õΩ ~å=Åã≤# ~å[ºÉèÏQÍxfl

W=fiHõáÈ Õ̀ Ü«Ú Œ̂úOÖ’ [~ÚOz fã̈∞HÀ"åÅx, Hõ∆„uÜ«Ú_»∞QÍ<Õ PÖ’zOKå_»∞

WO «̀=~°‰õΩ. JO Œ̂∞̂H |ÖÏ|ÖÏÅ∞ JOK«<å"Õã̈∞‰õΩO@∂, ZÖÏO\ ̃=ÓºÇ̈Å∞

Ñ̈<åflÖÏ Jx PÖ’zã̈∞Î<åfl_Õ QÍx† Wk J#fl Œ̂=Ú‡Å =∞ è̂Œº áÈ~å@=∞x,

W~°∞Ñ̈H∆ÍÅÖ’#∂ L#fl "å~°O`å |O è̂Œ∞=ÙÅ∞, q∞„ «̀∞Å∞, Pf‡Ü«ÚÅ∞ Jx,

Ü«Ú Œ̂úOÖ’ q[Ü«∞O ™êkèOKåÅO>Ë giÖ’ KåÖÏ=∞Okx áÈQ˘@∞ìHÀ"åeû

LO@∞O Œ̂x PÖ’zOK«ÖË̂ Œ∞. WÑ̈C_»∞ "≥Ú Œ̂\™̃êiQÍ JO Œ̂ix XHȭ KÀ@-

Jn- Ü«Ú Œ̂ú~°OQÆOÖ’ K«∂_»@O`À W<åflà◊§ #∞O_ç L#fl «̀# =∞<Àã≤÷u

XHȭ ™êiQÍ =∂iáÈ~ÚOk. Q˘Ñ̈Ê Hõ~°∞} P=Ç≤ÏOzOk. qëê Œ̂O HõeyOk.

WO Œ̂~°∞ Pf‡Ü«ÚÅ#∞,|O è̂Œ∞=ÙÅ#∞, q∞„ «̀∞Å#∞ D ~°} Éèí∂q∞H̃ |e

WzÛ «̀=∞ ~å[ºÉèÏQÍxfl á⁄O Œ̂@O J=ã̈~°=∂? JO Œ̂ih K«OÑ̈Ù‰õΩ#fl
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«̀~åfi «̀ WHõ q∞yÖËk âßÑ̈<å~å÷ÖË QÆ̂ •! Œ̂∞~Àº è̂Œ<å Œ̂∞Å#∞ K«OÑ≤ QÍO è̂•s

è̂Œ$ «̀~å¢+̈µìÅ =ÚYO K«∂KÕ̂ ≥\Ï¡? cè+̈‡„^À}Ïk =∞Ç̈ «̀∞‡Å#∞ K«OÑ≤ `å#∞

ã̈∞YOQÍ LO_»QÆÅ_®? WÖÏO\ ̃PÖ’K«#Å`À J~°∞̊#∞xÖ’ Hõ~°∞}, *Ïe,

Œ̂Ü«∞ Hõey#q. 'Ñ̈~°Ü«∂ Hõ$Ñ̈Ü«∂ Pq+̈ìó—-D Q˘Ñ̈Ê Hõ~°∞}`À ‰õÄ_ç#"å_≥·

'q+‘̂ Œ<£ W Œ̂O J„|g ǜ—-qëê Œ̂O`À WÖÏ JO@∞ <åfl_»∞. ZO Œ̂∞‰õΩ qëê Œ̂O?

WO «̀\ ̃qëê Œ̂O HõÅQÆ\ÏxH̃ =¸ÅHÍ~°}O =∞=∞HÍ~°"Õ∞. <å _»|∞ƒ,

<å WÅ∞¡, <å ÉèÏ~°º, <å a_»¤Å∞, <å "åà◊√§, <å Ñ̈ Œ̂q... WÖÏ <å....<å...

J<Õ =hfl áêâßÖË. Jhfl r=Ù}̃‚ |OkèOKÕ"Õ. áêâ◊| Œ̂∞ú_»∞ r=Ù_»∞† áêâ◊=Ú‰õΩÎ_»∞

Õ̂=Ù_»∞. áêâ◊| Œ̂∞ú_≥·# "åxH̃ Œ̂∞óYO «̀Ñ̈Ê Œ̂∞. JO Œ̂∞̂H =∞=∞HÍ~°O`À, <å

|O^èŒ∞=ÙÅ∞, <å Pf‡Ü«ÚÅ∞, <å "å~°∞ JO@∂ J~°∞˚#∞_»∞ qëê^Œ

„QÆã̈∞÷_»Ü«∂º_»∞.

Ñ≤Å¡Å#∞ ̀ «e¡̂ ŒO„_»∞Å∞ ZO`À „¿Ñ=∞`À ÃÑOK«∞`å~°∞. ̀ å=Ú u#‰õΩO_®

"åiH˜ ÃÑ_»̀ å~°∞. "åiˆH Œ̂<åfl [iy Õ̀ qÅqÅÖÏ_çáÈ`å~°∞. "åiHÀã¨O

ZO «̀\ ̃`åºQÍxÔH·<å ã≤̂ ŒúÑ̈_»̀ å~°∞. J~Ú Õ̀ "å~°∞ ÃÑiy ÃÑ Œ̂Ì~Ú# «̀~åfi «̀

«̀=∞ =∂@ q#@OÖË̂ Œ<À, «̀=∞#∞ ã̈iQÍæ K«∂_»@O ÖË̂ Œ<À ^•^•Ñ̈ÙQÍ

JO Œ̂~°∂ ÉÏ è̂ŒÑ̈_»∞ «̀∂<Õ LO\Ï~°∞. ÉÏ è̂ŒÖ’¡ Z‰õΩ¯= «̀‰õΩ¯=Å∞O_»=K«∞Û.

H˘O Œ̂~°∂ QÆ\ì̃QÍ |Ü«∞\˜̂H ÉÏ è̂ŒÑ̈_»=K«∞Û. H˘O Œ̂~°∞ QÆ∞@∞ìQÍ Ö’Ö’Ñ̈ÖË

ÉÏ è̂ŒÑ̈_»=K«∞Û. HÍx ÉÏ è̂Œ=∂„ «̀O «̀Ñ̈Ê Œ̂∞. =∞=∞HÍ~°O L#flKÀ@<Õ ÉÏ è̂Œ,

=∞=∞HÍ~°O ÖËxKÀ@ U ÉÏ è̂• LO_»̂ Œ∞.

WO «̀‰õΩ =ÚO Œ̂∞ J~°∞̊#∞_»∞ J<ÕHõ Ü«Ú^•úÅ∞ KÕâß_»∞. "ÕÅ=∞Okx

ã̈OÇ̈ÏiOKå_»∞. =∞i ZÑ̈C_»∂ qëê^•xH̃ Ö’#∞ HÍÖË̂ Œ∞. =∞i WÑ̈Ù_»∞

Ü«Ú Œ̂ú~°OQÆOÖ’ ã̈OÇ̈ÏiOK«\ÏxH̃ ZO Œ̂∞‰õΩ qëê Œ̂O?- WÑ̈C_»∞ K«OÑ̈=Åã≤

=zÛOk ̀ «# "åix. JO Œ̂∞̂H qëê Œ̂O. JO>Ë =∞=∞HÍ~°O =Å¡<Õ qëê Œ̂O.

ÉèÏQÆ= «̀OÖ’ QÆ*ËO„ Œ̂"≥∂Hõ∆O J<Õ Hõ̂ äŒ L#flk. JHȭ _» ã̈~°ã̈∞ûÖ’H̃ kQÆQÍ<Õ

QÆ*ËO„ Œ̂∞}̃‚ "≥Úã̈e Ñ̈@∞ì‰õΩOk. QÆ*ËO„ Œ̂∞_Õ r=Ù_»∞. "≥Úã̈eÜÕ∞ "≥∂Ç̈ÏO.

ã̈~°¿ãû ã̈O™ê~°O. D ã̈O™ê~°OÖ’ ky# r=Ù_»∞ "≥∂Ç̈Ï=∞<Õ "≥Úã̈e KÕ̀ «

zH̃¯#Ñ̈Ù_»∞ ZO «̀ „Ñ̈Ü«∞uflOz<å = Œ̂Å Œ̂∞ D =∞=∞HÍ~° |O è̂ŒO. z=~°‰õΩ

ÉèíQÆ=O «̀∞x â◊~°}∞ "Õ_®eûO Õ̂. =∞=∞HÍ~°=∞<Õ Ñ≤âßK«O P"Õt¿ãÎ ZO «̀\˜

nè~°∞_≥·<å n#∞_≥·áÈ"åeûO Õ̂. JO Œ̂∞̂H Ñ̈à◊√§ Ñ̈@Ñ̈@ÖÏ_çã̈∂Î â◊̀ «$=ÙÅ#∞

TK«HÀ «̀HÀÜ«∂Åx Ü«Ú Œ̂ú ~°OQÆOÖ’ „Ñ̈"ÕtOz# J~°∞̊#∞_»∞- nè~°∞_≥·#, g~°∞_≥·#

J~°∞̊#∞_»∞ n#∞_≥· áÈÜ«∂_»∞. D =∞=∞HÍ~° Ñ≤âßK«O =Å¡<Õ „^À}ÏKå~°∞º_ç

=O\ ̃J¢™êÎKå~°∞º_»∞ ‰õÄ_® ̂ Œ$+̈ì̂ Œ∞º=Úflx KÕuÖ’ Kå==Åã≤ =zÛOk. D

=∞=∞HÍ~°=∞<Õ Ñ≤âßK«O =Å¡<Õ ^èŒ$`«~å¢+¨µì_»∞ =O^Œ=∞Ok Ñ¨Ù„`«∞Å#∞

áÈQ˘@∞ìH˘x, ̀ å#∞ Z=iÔH·̀ Õ JÑ̈HÍ~åÅ∞, J<åºÜ«∂Å∞ KÕâß_À P áêO_»=ÙÅ

Ñ̈OK«# 13 ã̈O= «̀û~åÅ∞ r=#O ™êyOK«=Åã≤ =zÛOk.

XHõ<å\ ̃™êÜ«∞OHÍÅO XHõ ̀ «∞"≥∞‡ Œ̂ +≤HÍ~°∞‰õΩ |Ü«∞Å∞ ̂ ÕiOk. ̂ •iÖ’

XHõ H˘Å#∞Ok. JHȭ _» H˘xfl `å=∞~°Ñ̈ÓÅ∞ HõxÑ≤Oz PHõi¬OK«|_çOk.

Ñ̈Ù+̈ÊOÃÑ· "åe JO Œ̂∞Ö’x =∞Hõ~°O^•xfl Ñ‘Å∞Û‰õΩO@∂ =∞ ≥̀ÎH̃¯Ok. Jk

«̀#H̃zÛ# ã̈∞YO`À ̂ •xÃÑ· =∞=∞HÍ~°O U~°Ê_ç P Ñ̈ÙëêÊxfl = Œ̂ÖÏÅxÑ≤OK«

ÖË̂ Œ∞. ~å„u HÍ=@O`À Ñ̈Ù+̈ÊO =Ú_»∞K«∞‰õΩOk. |O è̂ŒOÖ’ z‰õΩ¯‰õΩOk.

„Ñ̈Ü«∞ufl¿ãÎ |Ü«∞@‰õΩ ~å=K«∞Û. HÍx ''WHȭ _Õ ÉÏQÆ∞Ok, ̀ ≥Å¡"å~°HõáÈ «̀∞O^•,

uiy Ñ̈Ù+̈ÊO qHõã≤OK«Hõ áÈ «̀∞O^•? JÑ̈Ù_»∞ Ç̈~ÚQÍ "≥à◊§=K«∞Û. WO «̀

=∂„`åxˆH JO^Œ"≥∞ÿ# D Ñ¨ÙëêÊxfl ZO^Œ∞‰õΩ pÖÏÛe?—— J#∞H˘Ok.

≥̀Å¡"å~°Hõ=ÚO Õ̂ XHõ U#∞QÆ∞ P H˘Å#∞Ö’ ky P Ñ̈ÙëêÊxfl `˘O_»O`À

ÃÑH̃eOz <À\’¡ ÃÑ@∞ì‰õΩOk. - 'ã̈¿ÇÏO„ Œ̂ «̀Hõ∆HÍÜ«∞ ™êfiÇ̈— J#fl@∞ì P

«̀∞"≥∞‡ Œ̀̂ À ã̈Ç̈ Ñ̈Ù+̈ÊO U#∞QÆ∞ Hõ_»∞Ñ̈ÙÖ’H̃ áÈ~ÚOk. =∞=∞HÍ~° | Œ̂∞ú_≥·̀ Õ

WO Õ̀ ã̈OQÆ̀ «∞Å∞.

ZÑ̈C_»∂ U_»=x J~°∞̊#∞_»∞ =∞=∞HÍ~° "åº"≥∂Ç̈ÏO`À U_®Û_»∞. J~°∞̊#∞x

=O\ ˜ g~°∞}˜‚, nè~°∞}˜‚ U_çÊOz# =∞=∞HÍ~åxH˜ =∞#"≥ÚHõ ÖˇHÍ¯?

=∞ Œ̂Ñ̈Ù>Ë#∞QÆ∞ÖË Ñ̈ÖÏÜ«∞# =∞O„ «̀O Ñ̈iî¿ãÎ Ñ̈ÙÖÏ¡‰õΩÅQÆ̀ Õq∞\?̃

J~Ú`Õ J~°∞˚#∞_»∞ U_ç¿ãÎ U_®Û_»∞ QÍx Z=i=ÚO^Œ∞ U_»"åÖ’

"åà◊§=ÚO Õ̂ U_®Û_»∞. ÉèíQÆ=O «̀∞x =ÚO Œ̂∞ ÃÑ@∞ìH˘x U_®Û_»∞. ̂ èŒ~°‡ Œ̂$+≤ì̀ À

U_®Û_»∞. ZÖÏO\ ̃qëê Œ̂"≥∞ÿ<å ã̈̂~ è̂Œ~°‡ Œ̂$+≤ì LO>Ë KåÅ∞- P qëê Œ̂O

=ºH̃Îx ÉèíQÆ=O «̀∞x "≥·Ñ̈Ù‰õΩ „uÑ̈C «̀∞Ok. J~°∞̊# qëê Œ̂O J è̂Œ~°‡"≥∞ÿ#k HÍ Œ̂∞,
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™êfi~°÷Ñ̈Ói «̀O HÍ Œ̂∞, è̂•i‡Hõ"≥∞ÿ#k. JO Œ̂∞̂H J~°∞̊#∞x U_»∞Ñ̈Ù ÉèíQÆ=næ̀ «

J<Õ „|Ç¨Ï‡q^•º„Ñ¨uáêk`«=Ú, Ü≥∂QÆâß¢ã¨Î=Ú S# J^Œ∞ƒù`« P^è•ºu‡Hõ

*Ï̋#âß¢ã̈ÎO ~å=\ÏxH̃ HÍ~°}"≥∞ÿOk.

WHõ qëê Œ̂OÖ’ =Úxy# J~°∞̊#∞_Õ=∞O@∞<åfl_À K«∂^•ÌO.

J~°∞̊# L"åK«:

â’¡II Œ̂$¿+ìfi=∞O ã̈fi[#O Hõ$+̈‚! Ü«ÚÜ«Ú «̀∞ûO ã̈=ÚÑ̈ã≤÷̀ «O II    28Ö’1/
2

â’¡II ã‘̂ ŒOu =∞=∞QÍ„`å}̃ =ÚYOK« Ñ̈iâ◊√+̈ºu I

     "ÕÑ̈ è̂Œ∞â◊Û â◊ŝ~"Õ∞ ~À=∞Ç̈Ï~°¬â◊Û *ÏÜ«∞ Õ̀ II    29

â’¡II QÍO_ô=O „ã̈Oã̈ Õ̀ Ç̈Ï™êÎ̀ ü «̀fiÔH·Û= Ñ̈i Œ̂Ç̈Ïº Õ̀I

     #K« â◊HÀfl =∞º=™ê÷̀ «∞O „Éèí=∞ f=K«"Õ∞=∞#ó II    30

â’¡II xq∞`åÎxK« Ñ̈âßºq∞ qÑ̈s`åx Ĥâ◊=I

     #K«„âıÜ≥∂2#∞Ñ̈âßºq∞ Ç̈Ï`åfi ã̈fi[#=∂Ç̈Ï"ÕII    31

`åII Hõ$ëê‚! Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∞QÀi ã̈=∂"Õâ◊"≥∞ÿÜ«Ú#fl D ã̈fi[<åxfl K«∂z

<å J=Ü«∞"åÅ∞ tkèÅ=∞ø`«∞<åfl~Ú. <À~°∞ ZO_çáÈ`«∞#flk. â◊s~°O

=}∞‰õΩ «̀∞#flk. ~À=∂Å∞ xHȭ ÉÁ_»∞K«∞ ‰õΩO@∞<åfl~Ú. QÍO_ô=O KÕuÖ’#∞O_ç

*ÏiáÈ «̀∞#flk. K«~°‡O =∞O_çáÈ «̀∞#flk. xÅ|_»\ÏxH̃ â◊H̃ÎÖË̂ Œ∞. =∞#ã̈∞û

y„~°∞# uiyáÈ «̀∞#flk.

Ĥâ◊"å! J#~°÷Hõ~°"≥∞ÿ# ̂ Œ∞â◊≈‰õΩ<åÅ∞ HõxÑ≤ã̈∞Î<åfl~Ú. Ü«Ú Œ̂úOÖ’ ã̈fi[#∞Å#∞

K«OÑ̈@O =Å¡ HõêQ "Õ∞Å∞ Uq∞\’ <å‰õΩ HõxÑ≤OK«@O ÖË̂ Œ∞.

"åºYº: WHȭ _»#∞O_ç Jhfl J~°∞̊#∞x â’HÍxfl =i‚OKÕ â’¡HÍÖË. J~°∞̊#∞_»∞

=ÚO^Œ∞QÍ â◊s~°OÖ’ Hõey# =∂~°∞ÊÅ#∞ =i‚ã¨∞Î<åfl_»∞. J=Ü«∞"åÅ∞

Ñ¨@∞ì^ŒÑ¨C`«∞<åflÜ«∞x, â◊s~°O =}∞‰õΩ`«∞#fl^Œx, <ÀÔ~O_çáÈ`«∞#fl^Œx,

QÆQÆ∞~åÊ@∞ HõÅ∞QÆ∞ «̀∞#fl Œ̂x,  W=hfl [fi~° ÅHõ∆}ÏÅ∞. S Õ̀ J~°∞̊#∞xH̃

>̌OÑ̈̂~K«~ü Z‰õΩ¯"≥· HÍ Œ̂∞. =∞#ã̈∞Ö’ Hõey# HõÅ=~°O =Å¡ â◊s~åxH̃ =zÛ#

qHÍ~åÅ∞ Wq. =∞#ã̈∞ûÖ’ HõÅ=~°O ZO Œ̂∞‰õΩ? ' Œ̂$¿+ìfi=∞O ã̈fi[#O—-

ã¨fi[#∞Å#∞ K«∂_»@O=Å¡. TiˆH K«∂_»@O=Å¡ ZO^Œ∞‰õΩ HõÅ=~°O

HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok? HõÅQÆ̂ Œ∞. =∞Ô~O Œ̂∞H© HõÅ=~°O? «̀# "åix K«OÑ̈ÙHÀ"åeû

=ã̈∞Î#fl Õ̂ J<Õ =∞=∞HÍ~°O =Å¡. ã̈fi[#∞ÅO`å ã̈∞[#∞ÖËO HÍ Œ̂∞. "åiÖ’

KåÖÏ=∞Ok ^Œ∞~°˚#∞ÖË, ^Œ∞~å‡~°∞æÖË. ^èŒ~å‡xfl  xÅÉˇ\ÏìÅx, J^èŒ~å‡xfl

J}z"ÕÜ«∂Åx HÀ̂~"å_»∞ Ñ̈ÅHÍeû# Ñ̈Å∞‰õΩÅ∞ HÍ=Ù Wq. ã̈fi è̂Œ~°‡áêÅ#

KÕ¿ã"å_çH̃ =∞=∞HÍ~°O J_»∞¤~å‰õÄ_»̂ Œ∞. Hõ∆„uÜ«Ú_çH̃ Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∞@"Õ∞

ã̈fi è̂Œ~°‡O. J~°∞̊#∞x D =∞=∞HÍ~°O J «̀_ç ã̈fi è̂Œ~°‡x+̈ª‰õΩ J_»∞¤=zÛ‰õÄ~°∞ÛOk.

J~°∞˚#∞_»∞ ã¨fi^èŒ~°‡x+¨ª ÖËx"å_ÕOHÍ^Œ∞. XHõ „ÉÏÇ¨Ï‡}∞x QÀ=Ù

JÑ̈Ç̈ÏiOK«|_ç̀ Õ P „ÉÏÇ̈Ï‡}∞x HÀiHõÃÑ· P QÀ=Ù#∞ ≥̀zÛ WKÕÛO Œ̂∞‰õΩ

^˘OQÆÅ#∞ Ç̈Ï «̀=∂~åÛeû =zÛOk. è̂Œ~°‡~åA â◊Ü«∂ºQÍ~°O "≥#∞Hõ#∞#fl

PÜ«Ú è̂•QÍ~°OÖ’ «̀# è̂Œ#∞~åƒ}ÏÅ∞<åfl~Ú. „^ÒÑ̈k`À HõÅã≤ è̂Œ~°‡~åA

â◊Ü«∂ºQÍ~°OÖ’ L#flÑ̈C_»∞ JHȭ _çH̃ ̀ å#∞ áÈ~å Œ̂∞. J~Ú<å ã̈̂~ ã̈fi è̂Œ~°‡x+̈ª

H˘~°‰õΩ PÜ«Ú^è•QÍ~°OÖ’ „Ñ¨"ÕtOz, ^èŒ#∞~åƒ}ÏÅ∞ `≥zÛ, ^˘OQÆÅ#∞

Ç̈Ï «̀=∂iÛ, QÀ=Ù#∞ ~°H̃∆Oz „ÉÏÇ̈Ï‡}∞x H̃KåÛ_»∞. ̂ èŒ~°‡Ax UHÍO «̀ =∞Ok~°OÖ’

„Ñ¨"ÕtOz# HÍ~°}OQÍ „áêÜ«∞tÛ`«ÎO H˘~°‰õΩ xÜ«∞=∂#∞™ê~°O 12

ã̈O= «̀û~°=ÚÅ∞ =#"åã̈O KÕã≤ =zÛ#"å_»∞ J~°∞̊#∞_»∞. HÍx WÑ̈Ê\ ̃Ñ̈iã≤÷u

"Õ~°∞. «̀# ã̈fi è̂Œ~°‡x+̈ª‰õΩ =∞=∞HÍ~°O J_»∞¤ =zÛOk.

S Õ̀, NHõ$+̈µ‚_»ÖÏ HÍ Œ̂∞. ã̈fi è̂Œ~°‡x+̈ª PÜ«∞# ã̈fiO «̀O. ̂ èŒ~°‡~°Hõ∆} HÀã̈O,

J è̂Œ~å‡xfl J}K«@O HÀã̈O J= «̀iOz# "å_»∞. PÜ«∞#‰õΩ ã̈fi[# "åº"≥∂Ç̈ÏO

ÖË̂ Œ∞. ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ ã̈fiÜ«∂<å qÜ«∞ºO‰õΩ_»∞. ( Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞x ‰õΩ=∂Ô~Î ÅHõ∆ ‡}#∞

NHõ$+̈µ‚xH̃ *ÏO|=u ̂ •fi~å Ñ̈Ù\ì̃# ™êO|∞_»∞ q"åÇ̈Ï =∂_®_»∞) † Hõ~°∞‚_»∞

"Õ∞# «̀Î ‰õΩ=∂~°∞_»∞, Ñ¶̈∞\’ «̄̀ K«∞_»∞ cè=∞¿ã# Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞† Jaè=∞#∞º_»∞ «̀#

"Õ∞#Å∞¡_»∞, ã̈fiÜ«∂<å K≥Ö̌¡e H˘_»∞‰õΩ† „^ÒÑ̈ Õ̂Ü«ÚÅ∞ ̀ «# Pf‡Ü«ÚÖ̌·# „^ÒÑ̈n

áêO_»=ÙÅ Ñ¨Ù„`«∞Å∞† â◊Å∞º_»∞ #‰õΩÅ ã¨Ç¨Ï^Õ=ÙÅ "Õ∞#=∂=∞† â◊‰õΩx

Œ̂∞~Àº è̂Œ<å Œ̂∞Å "Õ∞#=∂=∞† tâ◊√áêÅ∞_»∞ ̀ «# "Õ∞# «̀Î H˘_»∞‰õΩ† HõOã̈∞_»∞ ̀ «#

"Õ∞#=∂=∞† [~åã̈O è̂Œ∞_»∞ ̀ «# "Õ∞#=∂=∞‰õΩ =∂=∞† cè+̈µ‡_»∞ ̀ «#‰õΩ Ñ̈~°=∞

Éèí‰õΩÎ_»∞. K≥Ñ̈CHÀ"åÅO>Ë g~°O`å NHõ$+̈µ‚xH̃ ã̈fi[#∞ÖË, |O è̂Œ∞=ÙÖË. J~Ú<å

ã̈̂~ ã̈fi è̂Œ~°‡x+̈ª =ÚO Œ̂∞ =∞=∞HÍ~åxH̃ `å=ÙÖË̂ Œx x~°∂Ñ≤OKå_»∞. ã̈fiÑ̈Hõ∆

Ñ̈~°Ñ̈Hõ∆ ÉèË̂ ŒO ÖË‰õΩO_® J è̂Œ~å‡xfl J}z ̂ èŒ~å‡xfl xÅÉ̌\Ïì_»∞. z=~°‰õΩ ̀ «#
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Ü«∞ Œ̂∞=Oâ◊  <åâ◊<åxfl PÑ̈\ÏxH̃ ‰õÄ_® U „Ñ̈Ü«∞ «̀fl=¸ KÕÜ«∞ÖË̂ Œ∞.

HÍx J~°∞˚#∞xÖ’ JO`«\˜ ã¨fi^èŒ~°‡x+¨ª ÖË^Œ∞. =∞=∞HÍ~åxH˜ ÖÁOy

áÈÜ«∂_»∞. D =∞=∞HÍ~°O J<Õ [|∞ƒ „Ñ̈"Õt¿ãÎ â◊s~°OÖ’ J<ÕHõ =∂~°∞ÊÅ∞

=™êÎ~Ú. D =∂#ã≤Hõ [|∞ƒ‰õΩ =∞#ã̈Î̀ «fi âß¢ã̈Î „QÆO ä̂•ÅÖ’ XHõ ¿Ñ~°∞Ok.

"Anxiety State Neurosis"- JO>Ë 'L#‡ «̀Î P «̀∞~°̀ « J=ã̈÷— Jx

≥̀Å∞QÆ∞Ö’ K≥Ñ̈CHÀ=K«∞Û. â◊s~°OÖ’ =}∞‰õΩ, QÆQÆ∞~åÊ@∞, <À~°∞ ZO_çáÈ=@O,

J=Ü«∞"åÅÖ’ Ñ̈@∞ «̀fiO «̀yæ #~°=ÚÅ |ÅÇ‘Ï# «̀̀ À =}Hõ@O- D [|∞ƒ

Ü≥ÚHõ¯ ÅHõ∆}ÏÅ∞. D ÅHõ∆}ÏÅxflO\˜x (29= â’¡HõOÖ’) J~°∞˚#∞_»∞

K≥Ñ¨C‰õΩ<åfl_»∞.

â◊s~°OÖ’ Hõey# =∂~°∞ÊÅ =Å¡ WOHÍ UU Ñ¨i}Ï=∂Å∞ [~°∞QÆ∞

«̀∞<åflÜ≥∂ J~°∞̊#∞_»∞ (30= â’¡HõOÖ’) K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞. QÍO_ô=O *ÏiáÈ «̀∞#flk,

K«~°‡O =∞O_çáÈ`«∞#flk, xÅ|_ÕO^Œ∞‰õΩ FÑ≤Hõ ÖË^Œ∞, =∞#ã¨∞û y„~°∞#

u~°∞QÆ∞ «̀∞#flk- Jx.

QÍO_ô"åxfl Z‰õΩ¯ÃÑ\ì̃, Ñ̈à◊√§H˘~°∞‰õΩ «̀∂ ~°̂ ä•xfl =ÚO Œ̂∞‰õΩ áÈx=∞‡x

HÀi# J~°∞̊#∞_»∞, =∞=∞HÍ~° "åºkèÑ‘_ç̀ «∞_≥· J=Ü«∞"åÅ∞ Ñ̈@∞ì̂ ŒÑ≤ÊáÈ=@O`À

KÕuÖ’ ã̈ «̀∞Î= áÈ~Ú QÍO_ô=O *ÏiáÈ «̀∞#flk. KÕ̀ «∞Ö’¡ â◊̂HÎ HÍ Œ̂∞, HÍà◊§Ö’

ã̈ «̀∞Î= ÖËHõ xÅ|_»ÖËHõáÈ «̀∞<åfl_»∞. [fi~°O =zÛ#Ñ̈C_»∞ #_»"åÅ<åfl Hõ+̈ì"Õ∞.

U Œ̂<åfl „"åÜ«∂ÅO>Ë HõÅO Ñ̈@∞ì‰õΩ<åfl KÕ~Ú =}∞‰õΩ «̀∞Ok. WHõ K«~°‡O

‰õÄ_® =∞O_çáÈ «̀∞#flk. JO>Ë Temperature  ‰õÄ_® =zÛOk, High

Fever. nxHõO «̀\H̃© HÍ~°}O =∞<À"åºkèÜÕ∞. PÖ’zOz PÖ’zOz =∞#ã̈∞û

y„~°∞# uiyáÈ`«∞#flk. =∞<À"åºkèH˜ =∞O^Œ∞ÖË^ŒO\Ï~°∞ ÃÑ^Œ ÌÅ∞.

PÜ«Úˆ~fi Œ̂OÖ’<À, JÖ’¡Ñ¨uÖ’<À, Ç¨ÏŸq∞Ü≥∂Ñ¨uÖ’<À =∞O Œ̂∞ ÖËHõáÈ Õ̀

ÖËHõáÈ=K«∞Û<Õ"≥∂ QÍx =∞<À"åºkèH˜ =∞O^Œ∞ w`å âß¢ã¨ÎOÖ’ LOk.

P «̀‡*Ï̋#É’ è̂Œ XHȭ >Ë D =∞<À"åºkèH̃ u~°∞QÆ∞ÖËx =∞O Œ̂∞. „Ñ̈Ñ̈OK«̂ ÕâßÅhfl

D q+̈Ü«∂xfl JOwHõiã̈∞Î<åfl~Ú. JO Œ̂∞̂H „Hõ=∞„Hõ=∞OQÍ P è̂•ºu‡Hõ̀ « "≥·Ñ̈Ù‰õΩ

=∞à◊√§ «̀∞<åfl~Ú.

J~°∞˚#∞x "åºkè ÅHõ∆}ÏÅ#∞ *Ï„QÆ`«ÎQÍ qO@∂, "åºkè x~å÷~°}‰õΩ

=ã̈∞Î<åfl_»∞ _®Hõì~ü NHõ$+̈‚ M.D.M.D. (Master in Destroying Men-

tal Disorders). WHȭ _» ~Ày ‰õÄ_® Jhfl ^•K«∞HÀ‰õΩO_® K≥¿ÑÊã̈∞Î<åfl_»∞.

WO «̀=~°‰õΩ K≥Ñ≤Ê# |Ü«∞@‰õΩ HõxÑ≤OKÕ ÅHõ∆}ÏÖË QÍHõ =∞#ã̈∞û y„~°∞#

u~°∞QÆ∞ «̀∞#fl Œ̂x Ö’Ñ̈e ÅHõ∆}ÏÅ#∞ ‰õÄ_® ̀ ≥eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl_»∞. "åºkè x~åú~°}

ã¨iQÍæ [iy, "åºkè x"å~°} HÍ"åÅO>Ë ~Ày `«# ÉÏ^èŒÅ#xflO\˜h

^•K«‰õΩO_® K≥áêÊe. JO Œ̂∞̂H âßs~°Hõ =∂#ã≤Hõ =∂~°∞ÊÅ<Õ QÍHõ, |∞kúÖ’

[îQ HõÅ=~°áê@∞#∞ ‰õÄ_® ^•K«‰õΩO_® K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞.

ˆHâ◊"å! J<ÕHõ ^Œ∞iflq∞`åÎÅ∞, JÑ¨â◊‰õΩ<åÅ∞ ‰õÄ_® HõxÑ≤ã¨∞Î<åfl~Ú

JO@∞<åfl_»∞ J~°∞˚#∞_»∞. ã¨fi[#∞Å∞-ã¨fi[#∞Å∞ Jx Ñ¨Å=iOK«@O`À

=∞#ã¨∞ûÖ’ HõÅ=~°O JkèHõ=∞ø`«∞#flk, H∆ÀÉèí„áê~°OÉèí"≥∞ÿOk. ^•x`À

P «̀‡qâßfiã̈O ‰õÄ_® `˘Åy áÈ «̀∞#flk. ^•x`À Ñ≤iH̃ «̀#O „Ñ̈"ÕtOzOk.

ZÑ̈C_≥·̀ Õ Ñ≤iH̃ «̀#O „Ñ̈"ÕtOzO^À U^À Ñ¶̈∞’~°O [iyáÈ «̀∞O Œ̂x, U^À

#+̈ìO HõÅ∞QÆ∞ «̀∞O Œ̂x, JÑ̈[Ü«∞O HõÅ∞QÆ∞ «̀∞O Œ̂x ÉèíÜ«∞O „Ñ̈"Õtã̈∞ÎOk. ̂ •x`À

Jhfl Œ̂∞â◊≈‰õΩ<åÅ∞ `À™êÎ~Ú.

=∞x+≤Ö’ Ñ≤iH̃ «̀#O, ÉèíÜ«∞O „Ñ̈"Õt¿ãÎ =¸_è»∞_≥· áÈ`å_»∞. qK«Hõ∆}Ï*Ï̋#O

#tã̈∞ÎOk. q[Ü«∞OÃÑ· Pâ◊áÈ~Ú ̂ Œ∞â◊≈‰õΩ<åÅ∞ HõxÑ≤™êÎ~Ú. JO Œ̂∞̂H J~°∞̊#∞_»∞

''ˆHâ◊=! qÑ¨s`åx xq∞`åÎx K« Ñ¨âßºq∞——- ˆHâ◊"å! J#~°÷Hõ~°"≥∞ÿ#

Œ̂∞â◊≈‰õΩ<åÅ#∞ ‰õÄ_® K«∂ã̈∞Î<åfl#∞ - JO@∞<åfl_»∞.

|∞kúÜ≥ÚHȭ  ã̈Ç̈Ü«∞O ÖË‰õΩO_® =∞#ã̈∞û =∂„ «̀"Õ∞ Ñ̈xKÕã̈∞ÎO>Ë =∂#ã≤Hõ

ã≤÷u WÖÏ̂Q LO@∞Ok. =∞#ã̈∞û K«Ñ̈ÅO, L„ Õ̂HÍÅ`À ‰õÄ_ç LO@∞Ok, HÀu

ÖÏO\k̃. |∞kú qK«Hõ∆}`À ‰õÄ_ç#k, =∞OpK≥_»∂ ̀ ≥eã≤#k. |∞kú̀ À ‰õÄ_ç#

=∞#ã̈∞û K«Hȭ QÍ Ñ̈xKÕã̈∞ÎOk. HÍx |∞kúx q_çz# =∞#ã̈∞û P è̂•~°O =ke#

QÍeÑ̈@OÖÏO\k̃. QÍeH̃ Zyi# Ñ̈Ùeqã̈Î~å‰õΩ ÖÏO\k̃. ZHȭ _»‰õΩ H˘@∞ìH˘x

áÈ «̀∞O^À- ̂ ÕxH̃ z‰õΩ¯ ‰õΩO@∞O^À ≥̀eÜ«∞ Œ̂∞. WÑ̈C_»∞ J~°∞̊#∞x =∞<Àã≤÷u

JÖÏO\˜̂ Õ.

JO^Œ∞ˆH Ü«Ú^ŒúOÖ’ ã¨fi[#∞Å#∞ K«OÑ≤`Õ „âıÜ«∞ã¨∞û Uq∞ L#flk?

JO@∞<åfl_»∞. JO>Ë ÖÏÉèí#ëêìÅ ÉËsA "Õã̈∞Î<åfl_»∞. JO>Ë „âıÜ«∞ã̈∞û ÖËx,
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ÖÏÉèíO ÖËx Ñ̈x ZO Œ̂∞‰õΩ KÕÜ«∂e? JO@∞<åfl_»∞.

ã̈fi è̂Œ~°‡x+̈µª_≥·# "å_çH̃ ̀ «# ̂ èŒ~å‡xfl ̀ å#∞ áêeOK«@"Õ∞ „âıÜ«∞ã̈∞û. JO Œ̂∞Ö’

<å̂HO ÖÏÉèíO Jx K«∂_»‰õÄ_»̂ Œ∞. ÖÏÉèíO HõxÑ≤¿ãÎ<Õ „âıÜ«∞ã̈∞û HÍ Œ̂∞. ZO Œ̂∞HõO>Ë

„âıÜ«∞ã̈∞û J<Õk Œ̂$+̈ìO-J Œ̂$+̈ìO Jx Ô~O_»∞ ~°HÍÅ∞.

1) Œ̂$+̈ìO:HõxÑ≤OKÕk: è̂Œ#ã̈Oáê Œ̂#, ~å[ºã̈Oáê Œ̂#, ã̈∞YÉè’QÍÅ∞,

Ñ̈ Œ̂g, H©iÎ WÖÏ HõxÑ≤OKÕq H˘xfl.

2) J Œ̂$+̈ìO:HõxÑ≤OK«xk: ã̈fi~°æÖ’Hõ Éè’QÍÅ∞, =∞~°∞[#‡ÅÖ’ ÅaèOKÕ

ã̈∞MÏÅ∞- WÖÏ HõxÑ≤OK«xq H˘xfl.

Hõ#∞Hõ „âıÜ«∞ã̈∞û-ÖÏÉèíO-„Ñ̈Ü≥∂[#O L#fl^•?ÖË̂ •? Jx K«∂_»‰õΩO_®

ã̈fi è̂Œ~å‡xfl áêeOK«@"Õ∞ x["≥∞ÿ# „âıÜ«∞ã̈ûx „QÆÇ≤ÏOKåe.

D â’¡HõOÖ’ NHõ$+̈µ‚x ̂Hâ◊"å! Jx ã̈OÉ’kèã̈∞Î<åfl_»∞. ̂Hâ◊"å! JO>Ë ̂Ht

J<Õ ~åHõ∆ã̈∞x K«OÑ≤#"å_®! Jx. ̂Htx K«OÑ≤#>Ë¡ <å â’HÍxfl ‰õÄ_® JO «̀O

KÕã≤ <å‰õΩ ã̈^•#O^•xfl HõeyOK«=Ü«∂º! Jx ã̈=∞#fiÜ«∞O.

«̀# â’HõO=Å¡ ̀ «#Ö’ ZO «̀\ ̃"≥·~åQÆºO HõÅ∞QÆ∞ «̀∞#fl^À K≥Ñ̈ÊÉ’ «̀∞<åfl_»∞

J~°∞̊#∞_»∞.

â’¡II # HÍÔH∆ q[Ü«∞O Hõ$+̈‚! # K« ~å[ºO ã̈∞MÏxK«I

     H̃O <À ~å*Ëº# QÀqO Œ̂! H̃O Éè’ÔQ· s̊q Õ̀# "åII        32

â’¡II ÜÕ∞ëê =∞̂~ú HÍOH̃∆̀ «O #ó ~å[ºO Éè’QÍã̈∞ûMÏxK«I

     «̀ W"Õ∞2=ã≤÷̀ å Ü«Ú Õ̂ú „áê}ÏO ã̈ÎºHÍÎ fi è̂Œ<åxK«II        33

â’¡II PKå~åºó Ñ≤̀ «~°ó Ñ̈Ù„`åó «̂̀ è≥·= K« Ñ≤̀ å=∞Ç̈óI

    =∂ «̀∞ÖÏâ◊≈fiâ◊√~åó áœ„`åó âßºÖÏã̈ûO|Okè#ã̈Î̂ ä•II        34

â’¡II U`å#fl Ç̈ÏO «̀∞ q∞KåÛùq∞ Ñ¶̈∞fl`À2Ñ≤ =∞ è̂Œ∞ã̈∂ Œ̂#I

    JÑ≤¢ ≥̀·Ö’Hõº ~å[ºã̈º ¿ÇÏ`Àó H̃O #∞ =∞Ç‘ÏHõ$ Õ̀II        35

`åII Hõ$ëê‚! <Õ#∞ q[Ü«∂xfl HÀ~°#∞, ~å*Ïºxfl QÍx, ã̈∞MÏÅ∞ QÍx

HÀ~°#∞. QÀqO^•! ~å[ºO=Å¡ QÍx, Éè’QÍÅ =Å¡ QÍx, „| «̀Hõ@O =Å¡ QÍx

=∞#‰õΩ UO „Ñ̈Ü≥∂[#O? (32)

`åII Z=iHÀã¨"≥∞ ÿ`Õ =∞#O ~å*Ïºxfl, ã¨∞MÏÅ#∞, Éè’QÍÅ#∞

HÀ~°∞‰õΩO@∞<åfl"≥∂ J\˜ì QÆ∞~°∞=ÙÅ∞, ̀ «O„_»∞Å∞, Ñ̈Ù„̀ «∞Å∞, ̀ å «̀Å∞, "Õ∞#=∂=∞Å∞,

=∂=∞Å∞, =∞#∞=∞Å∞, ÉÏ==∞~°∞ Œ̂∞Å∞, qÜ«∞ºO‰õΩÅ∞ JO`å „áê}ÏÅ#∞,

è̂Œ<åxfl q_çz WHȭ _» Ü«Ú^•úxH̃ xÅ|_ç L<åfl~°∞. (33) (34)

`åII =∞ è̂Œ∞ã̈∂ Œ̂<å! "å~°∞ ##∞fl K«OÑ≤<å, „uÖ’Hõ ~å*Ïºkè Ñ̈`åºxÔH·<å

ã̈̂~ <Õ#∞ "åix K«OÑ̈\ÏxH̃ W+̈ìÑ̈_»#∞. WHõ Éèí∂Ö’Hõ ~å[ºO ã̈OQÆu

Õ̂xH̃? (35)

"åºYº: ''# HÍÔH∆ q[Ü«∞O Hõ$+̈‚! # K« ~å[ºO ã̈∞MÏxK«—— Hõ$ëê‚! <å‰õΩ

~å[ºO = Œ̂∞Ì, ã̈∞MÏÅ∞ = Œ̂∞Ì, q[Ü«∂hfl HÀ~°#∞- JO@∞<åfl_çÑ̈C_»∞ J~°∞̊#∞_»∞.

W^˘Hõ~°Hõ"≥∞ÿ# `å`å¯eHõ "≥·~åQÆºO. Jã̈Å∞ WO «̀HÍÅO #∞O_ç PÖ’K«#Å∞

KÕã≤Ok D Ü«Ú Œ̂úO QÆ∞iOz HÍ^•? J~°}º"åã̈ HÍÅOÖ’ 5 ã̈OIIÅ áê@∞

JGã̈Oáê Œ̂# H˘~°‰õΩ ™È Œ̂~°∞Å#∞ =ke "≥o§Ok D Ü«Ú Œ̂úO QÆ∞iOz

HÍ^•? Ü«Ú Œ̂úOÖ’ q[Ü«∂xfl ™êkèOK«\ÏxH̃ HÍ^•? Jã̈Å∞ WÑ̈C_»∞ ‰õΩ~°∞̂H∆„ «̀

Ü«Ú Œ̂ú Éèí∂q∞Ö’ „Ñ̈"ÕtOzOk Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∞\ÏxH̃ HÍ^•? Ü«Ú Œ̂úOÖ’

q[Ü«∞O ™êkè¿ãÎ ~å[ºO =ã̈∞ÎO Œ̂x HÍ^•? ~å[ºO KÕuH˘¿ãÎ ã̈∞MÏÅ∞,

Éè’QÍÅ∞ =™êÎÜ«∞x HÍ^•? J~Ú Õ̀ WÑ̈C_Õq∞\ ̃D "≥·~åQÆºO? D "≥·~åQÆºO

P «̀‡*Ï̋#O =Å¡ =zÛ# x["≥∞ÿ# "≥·~åQÆºO HÍ Œ̂∞. „Ñ̈ã̈∂u "≥·~åQÆºO, Ñ̈Ù~å}

"≥·~åQÆºO, â◊‡âß# "≥·~åQÆºOÖÏQÍ =∞=∞HÍ~°=∞<Õ [|∞ƒ =Å¡ =zÛ# ̀ å`å¯eHõ

"≥·~åQÆºO =∂„ «̀"Õ∞. JO Œ̂∞̂H ~å[ºO = Œ̂∞Ì, ã̈∞MÏÅ∞ = Œ̂∞Ì, Éè’QÍÅ∞ = Œ̂∞Ì

JO@∞<åfl_»∞.

XHõ Ãã·H̃Ü«∂„\ã̃πì #_çy Õ̀ D ÅHõ∆}Ïxfl ÉÏQÍ qâı¡+≤Oz K≥Ñ̈ÊQÆÅ∞QÆ∞`å_»∞.

=∞uK«eOz#"å_»∞ ̀ «#̂Hk HÍ"åÖ’ Jk ̀ «#‰õΩ JHȭ ~°ÖË̂ ŒO\Ï_»∞. Uk ÖËHõ

=∞u K«eOzO^À Jk «̀# Œ̂QÆæ~° Ñ̈Ù+̈¯ÅOQÍ L#fl@∞¡ =∂\Ï¡_»̀ å_»∞. L#fl

_»|ƒO`å XHȭ ™êiQÍ áÈ~Ú#"å_»∞ Hõ\H̃õ¿Ñ Œ̂iHõOÖ’ LO_®eû =zÛ#Ñ̈Ù_»∞

=∞u K«e¿ãÎ z «̀∞ÎHÍy`åÅ#∞ áÈ̂Qã≤ _»|∞ƒQÍ Ö̌Hȭ É̌_»∞ «̀∞O\Ï_»∞. "ÕÅ∞,

ÅHõ∆Å∞ HõxÑ≤Oz#"å_ç#ÖÏ¡ fã̈∞HÀ=∞O\Ï_»∞. Éèí~°Î x~å Œ̂~°}‰õΩ QÆ∞Ô~·# ÉèÏ~°º

=∞u K«e¿ãÎ '=∂ "åiH̃ <Õ#O>Ë ZO`À „¿Ñ=∞, =∂ =∞ è̂Œº ZÑ̈C_»∂ Q˘_»=ÖË

~å=Ù— Jx JO Œ̂iH© K≥|∞ «̀∞Ok. WÑ̈C_»∞ J~°∞̊#∞x Ñ̈iã≤÷u ‰õÄ_® ̂ •^•Ñ̈ÙQÍ
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WO Õ̀. =zÛOk «̀=∞ ~å*Ïºxfl Ü«Ú Œ̂úOÖ’ [~ÚOz fã̈∞HÀ"åÅ<Õ. HÍx
=∞=∞HÍ~°O "≥∂Ç̈xfl HõeyOzOk. P "≥∂Ç̈ÏOÖ’ W"Õg <å‰õΩ = Œ̂∞Ì, g\˜̀ À
UO „Ñ̈Ü≥∂[#O? JO@∞<åfl_»∞.

S Õ̀ D Ü«Ú Œ̂úO x[OQÍ ~å[ºOHÀã̈O, Éè’QÍÅ HÀã̈"Õ∞ J~Ú Õ̀ ÉèíQÆ"å#∞x
Œ̂$+≤ìÖ’ Wk «̀Ñ̈Ê=Ù «̀∞Ok. ZO Œ̂∞HõO>Ë WÖÏ ~å[ºO HÀã̈"Õ∞ Ü«Ú Œ̂ú"≥∞ÿ̀ Õ

Jk Hõ~°‡ J=Ù «̀∞O Õ̂ QÍx Hõ~°‡Ü≥∂QÆO HÍ Œ̂∞. Ñ¶̈e «̀OÃÑ· Pã̈H̃Î ÖË‰õΩO_®,
Uq∞ [~°∞QÆ∞ «̀∞O^À J<Õ É̌OQÆ ÖË‰õΩO_®, «̀# Hõ~°Î"åºxfl x~°fiiÎOK«@"Õ∞
Hõ~°‡Ü≥∂QÆO. P ̂ Œ$+≤ì WÑ̈C_»∞ J~°∞̊#∞xH̃ ÖË̂ Œ∞. JO Œ̂∞̂H WOHÍ ̀ «# qëê^•xH̃
HÍ~°}ÏÅ∞ qxÑ≤ã̈∞Î<åfl_»∞.

~å*Ïºxfl, ã¨∞MÏÅ#∞ ZO Œ̂∞‰õΩ = Œ̂Ì#∞‰õΩO@∞<åfl_À =∞~À HÀ}OÖ’
HÍ~°}Ïxfl K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞. Jã̈Å∞ D ~å[ºO QÍx, ã̈∞MÏÅ∞ QÍx, Éè’QÍÅ∞
QÍx Z=iHÀã̈O? ̀ «# J#fl Œ̂=Ú‡Å∞, ̀ «e¡̂ ŒO„_»∞Å∞, ÉèÏ~åºa_»¤Å∞, ̀ å «̀Å∞,
=∞#∞=∞Å∞, QÆ∞~°∞=ÙÅ∞, |O è̂Œ∞q∞„ «̀∞Å∞ "≥ÚII# "åi HÀãÖ QÆ̂ •! S Õ̀
Ü«Ú Œ̂úOÖ’ q[Ü«∞O ™êkèOz ~å*Ïºxfl á⁄Ok# ̀ «~åfi «̀, D ~å[º Éè’QÍÅ∞
ã¨∞MÏÅ∞ J#∞ÉèíqOKåeû# `«O„_»∞Å∞, `å`«Å∞, Ñ¨Ù„`«∞Å∞, =∞#∞=∞à◊√§,
PKå~°∞ºÅ∞, W`«~° |O^èŒ∞q∞„`«∞Å∞ JO^Œ~°∂ „áê}ÏÅ‰õΩ `≥yOz D
Ü«Ú Œ̂ú~°OQÆOÖ’ xÅ|_®¤~̂! "å~°O`å Ü«Ú Œ̂úOÖ’ „áê}ÏÅ∞ =ke Õ̀ WHõ Z=~°∞
J#∞ÉèíqOK« \ÏxH˜ D ~å[ºO QÍx, Éè’QÍÅ∞ QÍx? KåÖÏ `≥eqQÍ
"åkã̈∞Î<åfl#x ÉèÏqOKå_»∞ J~°∞̊#∞_»∞. ̀ å#∞ WO «̀ QÆ\˜ìQÍ "åkã̈∞Î<åfl NHõ$+̈µ‚_»∞
=∂„ «̀O =∞ø#OQÍ<Õ L<åfl_»∞. ZO Œ̂∞HõO>Ë NHõ$+̈µ‚x ̂ Œ$+≤ìÖ’ ã̈fi è̂Œ~°‡ x~°fiÇ̈Ï}
=∂„ «̀"Õ∞ L#flk. ÖÏÉèí"≥∞ÿ<å, #+̈ì"≥∞ÿ<å, q[Ü«∞"≥∞ÿ<å, JÑ̈[Ü«∞"≥∞ÿ<å, „áê}ÏÅ∞
=kÖËk ̀ «=∞ "åÔ~·<å, â◊̀ «$Ñ̈Hõ∆O "åÔ~·<å J"Õg Ñ̈\˜ìOK«∞HÀ#Hȭ ~°ÖË̂ Œ∞. Z=~À
K«™êÎ~°x «̀# ã̈fi è̂Œ~å‡xfl q_çzÃÑ@ì~å Œ̂∞. Ü«Ú Œ̂úO Hõ∆„uÜ«ÚxH̃ ã̈fi è̂Œ~°‡O.
ÃÑ·QÍ D Ü«Ú^•úxfl áêO_»=ÙÅ∞ HÀi `≥K«∞Û‰õΩ#flk HÍ^Œ∞. Ü«Ú^•úxfl
x"åiOK«\ÏxH̃ KÕÜ«∞=Åã≤# „Ñ̈Ü«∞`åflÅhfl KÕâß~°∞. z=~°‰õΩ NHõ$+̈µ‚<Õ
~åÜ«∞ÉÏiQÍ Ñ̈Oáê~°∞. S<å Jx"å~°ºOQÍ =zÛÑ̈_çOk D Ü«Ú Œ̂úO. JO Œ̂∞̂H
Ü«Ú Œ̂ú=∞<Õ D ã̈fi è̂Œ~°‡ Hõ~°‡#∞ «̀Ñ̈ÊHõ KÕÜ«∂e J~°∞̊#∞_»∞. W Õ̂ ÉèíQÆ"å#∞x
PO`«~°ºO. JO^Œ∞ˆH J~°∞˚#∞_»∞ `«# ã¨fi^èŒ~å‡xfl q_çzÃÑ@ì_®xH˜ K≥¿ÑÊ
™ê‰õΩÅ#xflO\x̃ z~°∞#=Ùfi`À =∞ø#OQÍ qO@∞<åfl_»∞. J~°∞̊#∞x̂H"≥∂ NHõ$+̈µ‚x

=∞ø#O, z~°∞#=Ùfi L„HÀ+̈O Hõeyã̈∞Î#flk. JO Œ̂∞̂H WHõ WÖÏ HÍ Œ̂∞ KåÖÏ
QÆ\ì̃QÍ «̀# xâ◊ÛÜ«∂xfl K≥áêÊÅ#∞‰õΩ<åfl_»∞. WHõ NHõ$+̈µ‚_»∞ «̀# =∂@Å#∞
Õ̀eHõQÍ H˘\ì̃ áê̂~Ü«∞\ÏxH̃ gÅ∞ ÖË‰õΩO_® |Å¡QÆ∞kÌ K≥áêÊÅ#∞‰õΩ<åfl_»∞.

''=∞^èŒ∞ã¨∂^Œ<å! q#∞ <å „Ñ¨u[˝. ##∞fl "åà◊√§ K«OÑ≤<å ã¨ˆ~,
„uÖ’HÍkèÑ̈ «̀ºO Åaèã̈∞ÎO Œ̂<åfl ã̈̂~, <Õ#∞ =∂„ «̀O "åà◊§#∞ K«OÑ̈#∞ QÍHõ
K«OÑ̈#∞† JÖÏO\k̃ D Éèí∂Ö’Hõ ~å[ºO <åH˘Hõ Ö̌HÍ¯?—— Jx ̀ ÕeÛ K≥áêÊ_»∞
J~°∞̊#∞_»∞. WO «̀ QÆ\˜ìQÍ J~°∞̊#∞_»∞ K≥|∞ «̀∞<åfl NHõ$+̈µ‚_»∞ =∂„ «̀O z~°∞#=ÙfiÅ∞
zOkã̈∂Î =∞ø#OQÍ<Õ L<åfl_»∞.

U_»∞ JH∆“Ç≤Ï}∞Å ¿ã##∞ ã̈=∞‰õÄ~°∞ÛH˘x WO «̂̀ Œ∂~°O =zÛOk ̂ ÕxHÀã̈O?
„uÖ’HÍkèÑ̈ «̀ºO HÀã̈O HÍ Œ̂∞. Éèí∂Ö’Hõ ~å[ºOÖ’x ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞x Jnè#OÖ’
L#fl «̀=∞ ~å[ºÉèÏQÆO HÀã̈"Õ∞. J~Ú Õ̀ WÑ̈C_»∞ =∂„ «̀O „uÖ’HÍkèÑ̈ «̀ºO
‰õÄ_® JHȭ ~°ÖË̂ ŒO@∞<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞. nx`À J~°∞̊#∞x ÉèÏ=O Uq∞\’
J~°÷"≥∞ÿOk NHõ$+̈µ‚xH̃. ~å[ºO Hõ<åfl, ã̈∞YÉè’QÍÅ Hõ<åfl Pf‡Ü«ÚÖ̌·# «̀=∞
"åi „áê}ÏÖË q∞#fl† Hõ#∞Hõ<Õ WO «̀ QÆ\ì̃QÍ, "≥·~åQÆºOQÍ =∂\Ï¡_»∞ «̀∞<åfl_»∞
J~°∞̊#∞_»∞. "åà◊√§ ##∞fl  K«OÑ≤<å, <Õ#∞ "åix K«OÑ̈#O@∞<åfl_»∞. J~°∞̊#∞_»∞
xâ◊ÛÜ«∞OQÍ, Œ̂$_è»OQÍ K≥|∞ «̀∞<åfl_ô =∂@Å#∞. JO>Ë "≥·~åQÆºO =zÛ#>Ë¡.
'XHõ K≥OÑ̈ÃÑ· H˘_ç̀ Õ Ô~O_À K≥OÑ̈ K«∂Ñ≤OK«=∞#fl QÍOnèr-Uã̈∞„H©ã̈∞Î =∂@ÖË
S<å— NHõ$+¨µ‚_»∞ WOHÍ =∞ø#OQÍ<Õ L<åfl_»∞. ZO^Œ∞HõO>Ë J~°∞˚#∞x
JÇ≤ÏO™ê"å Œ̂O J*Ï̋#O g∞ Œ̂ P è̂•~°Ñ̈_ç L#flk. JO Õ̀ HÍ Œ̂∞ "≥·~åQÆºO
=zÛ<å t+̈ºÉèÏ=O ~åÖË̂ Œ∞. ÃÑ Œ̂Ì "≥Ú#QÍ_çÖÏ =∂\Ï¡_»∞ «̀∞<åfl_»∞. Hõ#∞Hõ
"≥·~åQÆºO`À ÉÏ@∞ t+̈ºÉèÏ=O ‰õÄ_® =KÕÛ^•HÍ PQÍÅ#∞‰õΩ<åfl_»∞ NHõ$+̈µ‚_»∞.
t+̈ºÉèÏ=O ÖËx "åxH̃ *Ï̋#É’ è̂Œ ̀ «ÅÔHHȭ Œ̂∞. JO Œ̂∞̂H J~°∞̊#∞x "å¢HõÊ"åÇ̈xH̃
J_»∞¤Hõ@ì "ÕÜ«∞‰õΩO_® =∞ø#OQÍ<Õ L<åfl_»∞. D =∞ø#O J~°∞˚#∞xH˜
z„Ô~`«∞ÎH˘ã¨∞Î#flk. 'WOHÍ ZÖÏ K≥a`Õ DÜ«∞# <å ÉèÏ"åÅ#∞ J~°úO
KÕã̈∞‰õΩO\Ï_»∞?— Jx PÖ’zOz, WHõ #K«Û *̌¿ÑÊ Ñ̈ Œ̂úuÖ’ =∂\Ï¡_®Åx
J#∞‰õΩO@∞<åfl_»∞. =∞i WÑ̈C_»∞ U=∞x K≥Ñ̈ÊÉ’ «̀∞<åfl_»∞?
â’¡II xÇ̈Ï «̀º è̂•~°Î~å¢ëêì#fló HÍ„Ñ‘uó ™êº[̊<å~°Ì#I
     áêÑ̈"Õ∞ "å„â◊ÜÕ∞ Œ̂™ê‡<£ Ç̈Ï ≥̀· fi`å <å «̀̀ åÜ«∞#ó II        36
â’¡II «̀™ê‡<åfl~å› =Ü«∞O Ç̈ÏO «̀∞O è̂•~°Î~å¢ëêì<£ ã̈fiÉÏO è̂Œ"å<£I
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    ã̈fi[#O Ç≤Ï Hõ̂ äŒO Ç̈Ï`åfi ã̈∞d#ó ™êº=∞ =∂ è̂Œ=II        37
`åII [<å~°Ì<å! D è̂Œ$ «̀~å„+̈ì Ñ̈Ù„ «̀∞Å#∞ K«OÑ̈@O =Å¡ =∞#‰õΩ Uq∞

ã̈O`À+̈O HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok? P «̀̀ å~Ú#∞Ö̌·# gix K«OÑ̈@O =Å¡ =∞#‰õΩ
áêÑ̈"Õ∞ QÆ̂ •!

`åII JO Œ̂∞=Å¡ =∞# |O è̂Œ∞=ÙÖ̌·# D è̂•~°Î~å¢+̈µìÅ#∞ K«OÑ̈ Œ̂QÆ̂ Œ∞.
=∂^èŒ"å! =∞# |O^èŒ∞=ÙÖˇ·# "åix K«OÑ¨ÙHÀ=@O =Å¡ =∞#O ZÖÏ
ã̈∞YÑ̈_»QÆÅO?

"åºYº: ZO «̀ QÆ\ì̃QÍ K≥Ñ≤Ê<å NHõ$+̈µ‚xH̃ Ñ̈iÇ̈ã̈OQÍ L#fl@∞¡Ok.
Hõ#∞Hõ WÖÏ HÍ Œ̂∞. ≥̀eÜ«∞x Ñ̈ã≤Ñ≤Å¡Å‰õΩ #K«Û K≥Ñ≤Ê#@∞¡QÍ K≥Ñ≤Ê K«∂^•ÌO
J#∞H˘x ̀ «# Ü«Ú Œ̂ú q=ÚY «̀‰õΩ HÍ~°}Ïxfl =∞~ÀHÀ}OÖ’ #∞O_ç q=iOK«
É’ «̀∞<åfl_»∞.

è̂•~°Î~å¢+̈µìÅ∞ Z<Àfl Œ̂∞~å‡~åæÅ∞ KÕã≤#"å~°∞, «̀=∞‰õΩ Z<Àfl JÑ̈HÍ~åÅ∞
KÕã≤#"å~°∞, ̀ «=∞ „áê}ÏÅ∞ fÜ«∂Åx „Ñ̈Ü«∞uflOz# "å~°∞, ̀ «=∞#∞ ZO «̀QÍ<À
J==∂xOz#"å~°∞, «̀=∞ ~å*Ïºxfl xÜ«∞=∞O „Ñ̈HÍ~°O uiy W"åfieû
LO_»QÍ W=fi‰õΩO_®  Ü«Ú^•úxH̃ ã≤̂ Œú"≥∞ÿ =zÛ#"å~°∞. J\ì̃ Œ̂∞~å‡~°∞æÅ#∞
K«OÑ̈=Åã≤O Õ̂#x âß¢™êÎÅ∞ K≥|∞ «̀∞<åfl~Ú. J~Ú#Ñ̈Ê\H̃© '<Õ#∞ "åix
K«OÑ̈#∞— Jx JO@∞#flO Œ̂∞̂H |Ç̈ïâß NHõ$+̈µ‚_»∞ #=Ùfi «̀∂ LO_»=K«∞Û. <å
=∂@Å#∞ Õ̀eHõQÍ H˘\ì̃ áê~°"Õã̈∂Î LO_»=K«∞Û. Hõ#∞Hõ <Õ#∞ <å "å^•xfl
ã̈iQÍæ qxÑ≤OKåe- Jx ÉèÏqOz# J~°∞̊#∞_»∞ ̂ Œ∞~å‡~°∞æÖ̌·<å ã̈̂~ ZO Œ̂∞‰õΩ
K«OÑ̈~å^À ≥̀eÜ«∞*ËÜ«∞É’ «̀∞<åfl_»∞.

[<å~°Ì<å! è̂•~°Î~å¢+̈µìÅ∞ Œ̂∞~å‡~°∞æÖË. JÖÏO\ ̃"åix P «̀̀ å~Ú#∞Å∞
JO\Ï~°∞. P «̀̀ å~Ú#∞ÅO>Ë 1) H˘OÑ̈Å‰õΩ xÑ̈C ÃÑ>Ëì"å~°∞, 2) q+̈„Ñ̈Ü≥∂QÆO
KÕ¿ã"å~°∞, 3) è̂Œ<åxfl JÑ¨Ç¨ÏiOKÕ"å~°∞ 4) Éèí∂q∞x HÍ*Ë¿ã"å~°∞, 5)
Ñ̈~°¢ã‘ÎÅ#∞ J==∂xOKÕ"å~°∞, JÑ̈Ç̈ÏiOKÕ"å~°∞, 6) PÜ«Ú è̂•Å∞ è̂ŒiOz
K«OÑ̈\ÏxH̃ ÃÑ·H̃ =KÕÛ"å~°∞. =∞i è̂•~°Î~å¢+̈µìÅ∞ D Ñ̈#∞Åhfl KÕã≤# Ñ̈~°=∞
^Œ∞~å‡~°∞æÅ∞. 1) ÅHõ¯ WO\ ˜H˜ xÑ¨CÉˇ\ ˜ì áêO_»=ÙÅO^Œih JO`«O
KÕÜ«∂Å#∞‰õΩ<åfl~°∞. 2) cè=Ú_çH̃ q+̈O HõeÑ≤# J#flO uxÑ≤OKå~°∞. 3)
áêO_»=ÙÅ Ü≥ÚHȭ  è̂Œ# ã̈OÑ̈ Œ̂Åhfl =∂Ü«∂E Œ̂O`À Ç̈ÏiOKå~°∞. 4)
áêO_»=ÙÅ ~å*Ïºxfl J~°}º J*Ï̋ «̀"å™êÅ∞ Ñ̈ÓiÎ KÕã≤ =KÕÛO «̀=~°‰õΩ «̀=∞

Pnè#OÖ’ LOK«∞H˘x, "å~°∞ uiy ~åQÍ<Õ W"åfie- J<Õ ̂ Œ∂º «̀ xÜ«∞=∂xfl
LÅ¡OÑ¶≤∞Oz, "åi ~å*Ïºxfl "åi H̃KÕÛO Œ̂∞‰õΩ u~°ã̈¯iOKå~°∞. 5) áêO_»=ÙÅ
ÉèÏ~°º „^ÒÑ¨kx xO_»∞ ã¨ÉèíÖ’xH˜ D_»∞ÛH˘x =zÛ Ñ¶̈∞’~åu Ñ¶̈∞’~°OQÍ
J==∂xOKå~°∞. 6) L «̀Î~° QÀ„QÆÇ̈Ï} ã̈=∞Ü«∞OÖ’#∞, WÑ̈C_ô Ü«Ú Œ̂úOÖ’#∞
PÜ«Ú è̂•Å`À =KåÛ~°∞. Hõ#∞Hõ è̂•~°Î~å¢+̈µìÅ∞ P «̀̀ å~Ú#∞ÖË. |Ç̈ïâß D
Ñ̈ Œ̂O#∞O_Õ JÅ¡i zÅ¡i Ñ̈#∞Å∞ KÕ¿ã ‰õΩ„~°"åà◊§#∞ PHõ̀ å~ÚÅ∞ J#@O
[iyO Õ̂"≥∂! Hõ#∞Hõ è̂•~°Î~å¢+̈µìÅ∞ Œ̂∞~å‡~°∞æÅ∞ J#@OÖ’ ã̈O Õ̂Ç̈ÏO ÖË̂ Œ∞.
J~Ú<å ã̈̂~, W\ì̃ "åix K«OÑ̈@O áêÑ̈"Õ∞ QÆ̂ •! JO@∞<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞.

|∞~°̂ Œ g∞ Œ̂ ~å~Ú"Õ¿ãÎ =∞# =ÚYOÃÑ·<Õ zO Œ̂∞Å∞ Ñ̈_»̀ å~Ú. ̂ Œ∞+̈µì_çH̃
Œ̂∂~°OQÍ LO_®Åx ÃÑ Œ̂ÌÅ∞ K≥|∞`å~°∞ QÆ̂ •! J= «̀e"å_»∞ áêÑ̈O KÕâß_»x

=∞#O ‰õÄ_® áêÑ̈O KÕ™êÎ=∂? JO Œ̂∞=Å¡ "å_çáêáê# "å_Õ áÈ`å_»∞,
Hõ∆q∞Oz =kÖË̂ •ÌO J<Õ Hõ∆=∂QÆ∞}O`À WÖÏ =∂\Ï¡_»∞ «̀∞<åfl#∞. Jn QÍHõ
áêÑ̈Ñ̈Ù Ñ̈#∞Å∞ KÕ¿ãÎ áêÑ̈"åã̈#Å∞ KÕ~°∞‰õΩO\Ï~Ú. Jq uiy =∞##∞
áêÑ̈Ñ̈Ù Ñ̈#∞Å‰õΩ „áÈ «̀ûÇ≤Ï™êÎ~Ú. Hõ#∞Hõ =∞#O ZO Œ̂∞‰õΩ J#=ã̈~°OQÍ D
áêÑ̈=∞<Õ |∞~°̂ Œ#∞ JO\ÕK«∞ HÀ"åe? JO Œ̂∞̂H WÖÏ =∂\Ï¡_®#∞. <Õ<ÕO
Ñ≤zÛ "å}̃‚ HÍ Œ̂∞. ZO «̀ Ö’ «̀∞QÍ PÖ’zOKå<À ̀ ≥Å∞™ê? J#fl@∞¡QÍ K«∂Kå_»∞
NHõ$+̈µ‚x"≥·Ñ̈Ù. WHõ Hõ$+̈µ‚_»∞ <ÀÔ~ «̀ÎÖË_»∞, <å =∂~åæxH̃ ~å"åeûO Õ̂- Jx XHȭ
K«∂Ñ̈Ù K«∂âß_»∞. J~Ú<å NHõ$+̈µ‚_»∞ =∂„ «̀O J Õ̂ z~°∞#=Ùfi. J Õ̂ =∞ø#O.
~åHõ∆ã̈∞x Hõ̂ äŒ K≥|∞ «̀∞#fl `å «̀Ü«∞º`À, ''<Õ<å~åHõ∆ã̈∞}̃‚ <å ÃÑxûÖò̀ À á⁄_çz
K«O¿Ñ™êÎ#——x JO@∞#fl 5 Uà◊§ =∞#=_çx, P ̀ å «̀Ü«∞º z~°∞#=Ùfi`À K«∂z#@∞¡
NHõ$+̈µ‚_»∞ J~°∞̊#∞}̃‚ K«∂ã̈∞Î<åfl_»∞. WO «̀H© Uq∞\ ̃NHõ$+̈µ‚x L Õ̂Ìâ◊O? ZO Œ̂∞‰õΩ
J~°∞̊#∞x K«∂z #=Ùfi «̀∞#fl@∞¡?

1. ^èŒ~å‡xfl xÅÉˇ@∞ì@ÔH· J^èŒ~å‡xfl J}KåÅ<Õ ÉÏ^èŒº`« #∞O_ç
«̀Ñ̈C‰õΩO@∞#flO Œ̂∞‰õΩ. 2. J è̂Œ~°‡Ñ̈~°∞Å#∞ tH̃∆OKÕ q+̈Ü«∞OÖ’ =∞=∞HÍ~åxH̃

ÖÁOQÆ∞ «̀∞#flO Œ̂∞‰õΩ. 3. Hõ∆„uÜ«ÚxH̃ ã̈fi è̂Œ~°‡"≥∞ÿ# Ü«Ú Œ̂úO KÕã≤ â◊̀ «$=ÙÅ#∞
K«OÑ≤̀ Õ áêÑ̈O =ã̈∞ÎO Œ̂#flO Œ̂∞‰õΩ. 4. ã̈fi è̂Œ~°‡x+̈ª #∞O_ç *ÏiáÈ «̀∞#flO Œ̂∞‰õΩ.
JO Œ̂∞̂H z~°∞#=Ùfi, =∞ø#O.

NHõ$+̈µ‚_»ÖÏ =∞ø#OQÍ LO_Õ@Ñ̈Ê\H̃̃ J~°∞̊#∞_»∞ «̀# "å^•xfl WOHÍ
ÉÏQÍ ã̈=∞i÷OK«∞H˘x, «̀# Õ̂ ã̈iÜ≥ÿ∞# x~°‚Ü«∞=∞x NHõ$+̈µ‚xKÕ ~å[=Ú„ Œ̂
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"Õ~ÚOK«∞HÀ"åÅ#∞ ‰õΩO@∞<åfl_»∞. ̂ •xÔH· WÑ̈C_»∞ 'XÑ̈CHÀ=Ü«∂º <å =∂@—
Jx „|u=∂Å∞H˘<Õ è̂À~°}̃Ö’ =∂\Ï¡_ç K«∂^•Ì=∞#∞‰õΩ<åfl_»∞.

''=∂ è̂Œ"å! =∞# |O è̂Œ∞=ÙÅ#∞ =∞#O K«OÑ̈Ù‰õΩO>Ë =∞#‰õΩ UO ã̈∞YO?
JO Œ̂∞Hõx ã̈fiÉÏO è̂Œ=ÙÖ̌·# "åix, ã̈fi[#∞Ö̌·# "åix K«OÑ̈ Œ̂QÆ̂ Œ∞ QÆ̂ •!——
J<åfl_»∞.

ã̈∞YO J<Õk Ô~O_»∞ ~°HÍÅ∞. 1. WÇ̈ÏÖ’Hõ ã̈∞YO.2. Ñ̈~°Ö’Hõ ã̈∞YO.
=∞#O |O^èŒ∞=ÙÅ#∞, Pf‡Ü«ÚÅ#∞, q∞„`«∞Å#∞ K«OÑ¨Ù‰õΩO>Ë, "åi
«̀e¡̂ ŒO„_»∞Å∞ QÍx, ÉèÏ~åºa_»¤Å∞ QÍx P„HÀtã¨∂Î =∞#‰õΩ âßÑ¨<å~å÷Å∞

ÃÑ_»̀ å~°∞. HõxÑ≤Oz#Ñ¨C_»ÖÏ¡ u_»̀ å~°∞. Z Œ̂∞~°∞QÍ =zÛ ÃÑ Œ̂ÌQÍ u@ìHõ
áÈ~Ú<å ''D áêáê «̀∞‡_ç =Å¡<Õ <Õ#∞ Éèí~°Î#∞ HÀÖ’ÊÜ«∂#∞, a_»¤#∞ HÀÖ’ÊÜ«∂#∞——
Jx Ö’Ö’Ñ̈Å u@∞ì‰õΩO@∂ Jã̈Ç≤ÏºOK«∞ ‰õΩO\Ï~°∞. P u@∞¡, âßÑ̈<å~å÷Å∞
uO@∂ UO ã̈∞YÑ̈_»̀ åO. Hõ#∞Hõ WÇ̈ÏÖ’Hõ ã̈∞YO ÖË̂ Œ∞.

áÈh WÇ̈ÏÖ’Hõ ã̈∞YO ÖËHõáÈ Õ̀ áÈ~ÚOk, Ñ̈~°Ö’Hõ ã̈∞Y"≥∞ÿ<å Åaèã̈∞ÎO^•?
WO «̀=∞Okx x~åÌH̃∆}ºOQÍ K«OÑ≤# «̀~åfi «̀ JO Œ̂∞Ö’ Œ̂∞~å‡~°∞æÅ`À ÉÏ@∞
ZO Œ̂~À =∞Oz "å~°∞ ‰õÄ_® LO_˘K«∞Û. D áêÑ̈O ã̈fi~°æã̈∞MÏÅ#∞ ‰õÄ_®
Œ̂∂~°O KÕã̈∞ÎOk. Éèí∂Ö’HõOÖ’ Ñ̈Ù}ºHõ~°‡Å∞ PK«iOz# "åiH̃ ã̈fi~°æ „Ñ̈"Õâ◊O

LO@∞Ok. JHȭ _ç ã̈fi~°æÉè’QÍÅ∞ J#∞Éèí=OÖ’xH̃ =™êÎ~Ú. HÍx WO Œ̂ix
K«OÑ≤ áêÑ̈O KÕã≤# "å_çH̃ JO`å #~°Hõ"Õ∞ QÍx ã̈fi~°æÉè’QÍÖ̌Hȭ _»? Hõ#∞Hõ
=∂‰õΩ LÉèíÜ«∞„Éèí+̈ì̀ «fi"Õ∞ QÆ̂ •! =∂ è̂Œ"å! =∞=Ú‡ ZO Œ̂∞HõÜ«∂º WÖÏO\˜
„‰õÄ~° Hõ~°‡‰õΩ „áÈ «̀ûÇ≤Ï™êÎ=Ù. WHȭ _» =∂ è̂Œ"å! J<Õ ã̈OÉ’ è̂Œ#Ö’ XHõ ZuÎ
á⁄_»∞Ñ̈Ù ‰õÄ_® LOk. '=∂— JO>Ë ÅH©∆ ‡ Õ̂q, ' è̂Œ=Ù_»∞— JO>Ë Éèí~°Î. =∂ è̂Œ=
JO>Ë ÅH©∆ ‡Ñ̈u Jx. ÅH©∆ ‡ JO>Ë â◊√Éèí„Ñ̈ Œ̂"≥∞ÿ#k, =∞OQÆà◊„Ñ̈ Œ̂"≥∞ÿ#k.
h"Õ"≥∂ =∞OQÆà◊ã̈fi~°∂Ñ̈Ù_»=Ù. #<Õfl"≥∂ J=∞OQÆà◊"≥∞ÿ# Ñ̈xH̃ „áÈ «̀ûÇ≤Ïã̈∞Î<åfl=Ù.
hH̃k <åºÜ«∞=∂? J<Õ ZuÎá⁄_»∞Ñ̈Ó LOk, n<åÖÏÑ̈<å LOk.

NHõ$+̈µ‚x = Œ̂Ì WÖÏ =∂\Ï¡_»\ÏxH̃ HÍ=Åã≤# K«#∞=Ù J~°∞̊#∞_ç ‰õΩ#flk.
W Œ̂Ì~°∂ ã̈=∞=Ü«∞ã̈∞¯Å∞, |O è̂Œ∞=ÙÅ∞, Pf‡Ü«ÚÅ∞, ÉÏ"å ÉÏ==∞~°∞ Œ̂∞Å∞,
g~°∞Å∞. X̂H HõOK«OÖ’ ux X̂H =∞OK«OÃÑ· Ñ̈~°∞O_Õ ã̈fi «̀O„̀ «O LOk. XHõi<˘Hõ~°∞
Ç¨ã¨º=∂_»∞H˘<Õ K«#∞=ÙOk, ¿ãflÇ¨Ï=ÚOk. JO^Œ∞ ˆH J~°∞ ˚#∞_çÖÏ

=∂\Ï¡_»QÆÅ∞QÆ∞ «̀∞<åfl_»∞. ̀ «# "å Œ̂# <≥ÖÏÔQ·<å =ÚyOKåe QÆ#∞Hõ Z<Àfl~°HÍÅ∞QÍ

ã̈=∞i÷OK«Ez z=~°‰õΩ HÍà◊§ÉË~åx H˘KåÛ_»∞.

D â’¡HõOÖ’ ‰õÄ_® ã̈fi[#O J<Õ Ñ̈ Œ̂O =zÛOk. WÑ̈Ê\ ̃=~°‰õΩ 28,

31â’¡HÍÖ’¡ ‰õÄ_® ã̈fi[#O-ã̈fi[#O Jx WÑ̈C_»∞ 37= â’¡HõOÖ’ ‰õÄ_®

ã̈fi[#O JO@∞<åfl_»∞. WÖÏ "≥O@ "≥O@<Õ ã̈fi[#O J<Õ Ñ̈ Œ̂O 3 ™ê~°∞¡

~å=@O =Å¡ J~°∞̊#∞xÖ’ =∞=∞HÍ~°=∞<Õ [|∞ƒ ZO «̀QÍ =ÚkiáÈ~ÚO^À

=∞#Hõ~°÷ =∞ø «̀∞Ok.

J~Ú Õ̀ J~°∞̊#∞_çÖÏ HÍà◊§ÉË~åxH˘zÛ<å ã̈̂~ NHõ$+̈µ‚_»∞ =∂„ «̀O =∞ø#O

g_»ÖË̂ Œ∞. Ñ̈O_»∞ Ñ̈HÍfixH̃ =¿ãÎ QÍx u#\ÏxH̃ Ñ̈xH̃~å Œ̂∞. J~°∞̊#∞xÖ’

L#fl J*Ï̋#=∞O`å (HõÅ‡+̈=∞O`å) |Ü«∞@Ñ̈_®e. Ö’Ñ̈e =∞<À|∞ Œ̂∞úÅ∞

â◊√kúÑ̈_®e. <Õ<Õ g~°O Œ̂ix K«O¿Ñ"å_ç#<Õ JÇ̈ÏOHÍ~°O ( Õ̂Ç̈Ï"Õ∞ <Õ#∞ J<Õ

Õ̂Ç̈ «̀‡ÉèÏ=O) áÈ"åe. JÇ̈ÏOHÍ~°O áÈ"åÅO>Ë J*Ï̋#O áÈ"åe. J*Ï̋#O

áÈ"åÅO>Ë *Ï̋#O-P «̀‡*Ï̋#O (<Õ#∞ P «̀‡#∞ J<Õ xâ◊ÛÜ«∞*Ï̋#O) HõÅQÍe.

J\˜ì P «̀‡*Ï̋<åxfl JO Œ̂∞ HÀ"åÅO>Ë qëê Œ̂O HõÅQÆ@O`À ÉÏ@∞ t+̈ºÉèÏ=O

HõÅQÍe. JO Œ̂∞̂H Z Œ̂∞~°∞ K«∂ã̈∞Î<åfl_»∞ NHõ$+̈µ‚_»∞. WOÔHO «̀ ¿ãÑ̈Ù? WOHõ

H˘kÌ¿ãÑ̈\’¡<Õ «̀# J*Ï̋<åxfl „Ñ̈ Œ̂i≈OK«\ÏxH̃ J~°∞̊#∞xH̃ WHõ ™ê‰õΩÅ∞

^˘~°Hõ=Ù. KÕ¿ã Õ̂q∞ÖËHõ â◊~°}ÏQÆu HÀ~°∞‰õΩO\Ï_»∞. JkQÀ! P ã̈=∞Ü«∞O

=KÕÛ =~°‰õΩ `å#∞ <À~°∞ qÑ̈Ê‰õÄ_»̂ Œ∞ J#∞‰õΩ<åfl_»∞ NHõ$+̈µ‚_»∞. JO Œ̂∞̂H

=∞ø#OQÍ L<åfl_»∞. J Õ̂ z~°∞#=Ùfi`À ''HÍxÜü∞, HÍxÜü∞! WOHÍ UO Hõ‰õΩ¯`å"À

Hõ‰õΩ¯ JO@∞#fl@∞¡——QÆ  K«∂Kå_»∞ J~°∞̊#∞x. ̂ •x`À J~°∞̊#∞_çÑ̈C_˘Hõ xâ◊ÛÜ«∂xH̃

=KåÛ_»∞. WHõ Ü«Ú Œ̂úO =Å¡ [îQ J#~å÷ÅxflO\x̃ UHõ~°∞=Ù ÃÑ\ì̃ ̀ «# z=i

J¢™êÎxfl „Ñ̈Ü≥∂yOKåÅ#∞‰õΩ<åfl_»∞. Uq∞\Ï J#~å÷Å∞?

â’¡II Ü«∞ Œ̂º¿Ñº Õ̀# Ñ̈â◊ºOu Ö’Éè’Ñ̈Ç̈Ï «̀ KÕ̀ «ã̈óI

     ‰õΩÅHõ∆Ü«∞ Hõ$ «̀O ^À+̈O q∞„ «̀„^À¿ÇÏK« áê «̀HõOII       38

â’¡II Hõ̂ èŒO # *Ë̋Ü«∞ =∞™ê‡aèó áêáê Œ̂™ê‡xfl=iÎ̀ «∞OI

     ‰õΩÅHõ∆Ü«∞ Hõ$ «̀O ^À+̈O „Ñ̈Ñ̈â◊ºkƒù~°̊<å~°Ì#II               39

`åII ~å[ºOÃÑ· QÆÅ Ö’ÉèíOKÕ̀ « ̀ ≥eq «̀Ñ≤Ê „Ñ̈=iÎOKÕ D ̂ Œ∞~Àº è̂Œ<å Œ̂∞Å∞

‰õΩÅHõ∆Ü«∞O =Å¡ HõeˆQ ^ÀëêÅ#∞, q∞„`«„^ÀÇ¨ÏO =Å¡ HõeˆQ áêáêxfl

≥̀Å∞ã̈∞HÀÖËHõáÈ~Ú#Ñ̈Ê\H̃© F [<å~°Ì<å! ‰õΩÅHõ∆Ü«∞O =Å¡ HõêQ ^ÀëêÅ∞
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≥̀eã≤# =∞#O D áêÑ̈O #∞O_ç ZO Œ̂∞‰õΩ `˘ÅQÆ‰õÄ_»̂ Œ∞?
"åºYº: D Ü«Ú Œ̂úO [iy Õ̀ HõêQ J#~å÷ÖËq∞\’ ̀ ≥eÜ«∞*̌Ñ≤Ê, ZÖÏÔQ·<å

«̀# "å Œ̂##∞ ã̈=∞i÷OK«∞HÀ"åÅ#∞ ‰õΩO@∞<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞. ã̈=∂[OÖ’
J è̂Œ~°‡O ÃÑiy áÈ «̀∞#flÑ̈C_»∞ =∞Oz"åiH̃ qëê Œ̂O HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok. ZO Œ̂∞HõO>Ë
ã̈=∂[OÖ’ =∞Oz"åà◊¥§ LO\Ï~°∞, K≥_»¤"åà◊¥§ LO\Ï~°∞. è̂Œ~å‡ «̀∞‡Å∂
LO\Ï~°∞, ̂ Œ∞~å «̀∞‡Å∂ LO\Ï~°∞. D K≥_»¤"åà◊√§, J è̂Œ~°‡Ñ̈~°∞Å∞, ™êfi~°úÑ̈~°∞Å=Å¡†
"å~°∞ KÕ¿ã Œ̂∞~å‡~åæÅ∞, ™êfi~°÷Ñ̈Ói «̀ Hõ~°‡Å =Å¡ =∞Oz"åiH©, ã̈=∂*ÏxH©̃
ZO`À H©_»∞ [~°∞QÆ∞ «̀∞Ok. Ç≤Ï~°}ÏºHõ∆ Ç≤Ï~°}ºHõtÑ̈ÙÅ =Å¡, ~å=}∞x =Å¡,
WOHÍ ZO Œ̂~À ~åHõ∆ã̈∞Å=Å¡ ™ê è̂Œ∞=ÙÅ∞, ã̈ «̀∞Ê~°∞+̈µÅ∞ ZO Œ̂~À Ñ‘_çOK«|_®¤~°∞,
Ç≤ÏOã≤OK«|_®¤~°∞. Wk ZÑ¨C_»∂ [~°∞QÆ∞ «̀∂<Õ LO@∞Ok. Wk ≥̀eã≤#
è̂Œ~å‡ «̀∞‡Å∞,  ™ê è̂Œ∞Ñ̈Ù~°∞+̈µÅ∞ "åi`À áÈ\©Ñ̈_»‰õÄ_»̂ Œ∞, ã̈Ç̈Ï#O =Ç≤ÏOKåe.

JÖÏ ã̈Ç̈Ï#O =Ç≤ÏOK«HõáÈ Õ̀ WOHÍ WOHÍ K≥_»∞ [~°∞QÆ∞ «̀∞Ok.
WHȭ _» ̂ Œ∞~Àº è̂Œ<å Œ̂∞Å∞ ̂ Œ∞~å‡~°∞æÅ∞, JHõ$`åºÅ∞ Z<Àfl KÕã≤#"å~°∞. ̀ «=∞k

HÍx ~å*Ïºxfl `å=Ú á⁄O^•Å<Õ ^Œ∞~åâ◊`À, Ö’Éèí|∞kú`À cè=∞¿ã#∞x
K«O¿ÑO Œ̂∞‰õΩ „Ñ̈Ü«∞uflOKå~°∞. "å~°}Ï= «̀OÖ’ =∂ JO Œ̂ih ÅHȭ  WO@
«̀QÆ∞ÅÉ̌\ÏìÅx K«∂Kå~°∞, =∂Ü«∂E^•xfl  HõeÊOz =∂ ~å*Ïºxfl Ç̈ÏiOKå~°∞†

xO_»∞ ã̈ÉèíÖ’ „^ÒÑ̈kx Ñ¶∞̈’~°OQÍ J==∂xOKå~°∞† Ñ¶̈∞’+̈Ü«∂„`å <≥Ñ̈O`À
J~°}ÏºÅÖ’ L#fl =∞=Ú‡Å#∞ J==∂xOK« =KåÛ~°∞† WÑ̈C_»∞ Ü«Ú Œ̂úO =Å¡
ZO`« #+¨ìO [~°∞QÆ∞`«∞O^À J<Õ PÖ’K«# ‰õÄ_® ÖË‰õΩO_® Ü«Ú^•úxH˜
ã≤̂ ŒúÑ¨_ç=KåÛ~°∞.

Ü«Ú Œ̂úO =Å¡ [îQ ‰õΩÅHõ∆Ü«∞O HÍ~°}OQÍ ZO «̀ J#~°÷O [~°∞QÆ∞ «̀∞O^À,
q∞„ «̀„^ÀÇ̈ÏO HÍ~°}OQÍ ZO «̀ áêÑ̈O =¸@QÆ@∞ìHÀ"åÖ’ J<Õ áêÑ̈cèu
ÖË‰õΩO_® Ü«Ú^•úxH̃ ã≤̂ Œú=∞Ü«∂º~°∞. "å~°ÖÏ ã≤̂ ŒúÑ̈_ç̀ Õ ã≤̂ ŒúÑ̈_»=K«∞Û. HÍx
Ü«Ú Œ̂úO =Å¡ Zxfl J#~å÷Å∞ [~°∞QÆ∞`åÜ≥∂, ZO «̀\ ̃‰õΩÅHõ∆Ü«∞O [~°∞QÆ∞ «̀∞O^À,
^•x HÍ~°}OQÍ ã̈=∂[O ZO «̀QÍ K≥_çáÈ «̀∞O^À ≥̀eã≤#"å}̃‚ <Õ#∞. =∞i
≥̀eÜ«∞x"åà◊¥§ «̀Ñ̈CKÕã≤, ≥̀eã≤#"åà◊¥§ «̀Ñ̈CKÕ¿ãÎ ZÖÏ?

=ÚiH̃|@ìÅ∞ "Õã̈∞‰õΩ#fl"å_»∞ =∞\ì̃Ö’ ZO «̀QÍ á⁄~å¡_ç<å Ñ̈~°"åÖË̂ Œ∞.
HÍx ã̈fiK«Ûù"≥∞ÿ# ≥̀Å¡\ ̃|@ìÅ∞ "Õã̈∞‰õΩ#fl"å_»∞ ZO «̀ *Ï„QÆ̀ «ÎQÍ LO_®e?
WÑ̈Ù_»∞ ~å[ºOÃÑ· Ö’ÉèíO`À, Z<Àfl ̂ Œ∞~å‡~åæÅ∞ KÕã≤# ̂ Œ∞~å «̀∞‡_≥·# ̂ Œ∞~Àº è̂Œ#∞_»∞

Éè’QÍÅhfl `å<Õ  J#∞ÉèíqOKåÅ<Õ ^Œ∞~åâ◊`À Ñ¶¨∞’~°"≥∞ÿ# Ü«Ú^•úxH˜
ã≤̂ ŒúÑ̈_»∞ «̀∞<åfl_»∞. =∞i "Õ∞=Ú‰õÄ_® =∂ ~å*Ïºxfl "Õ∞=Ú uiy á⁄O^•Å<Õ
HÀiHõ̀ À<Õ WHȭ _ç̂ •HÍ =KåÛO. x["Õ∞, J~Ú Õ̀ D Ü«Ú Œ̂úO =Å¡ [îQ
#+̈ìO`À áÈeÛ K«∂z#Ñ̈C_»∞ =∂ ~å[ºO =∂‰õΩ ~åHõáÈ~Ú<å ã̈̂~ - Jx
=kÖËã≤ "≥o§áÈ=@O =∞OzkHÍ^•? ~å[ºã̈Oáê Œ̂# =Å¡ =∂‰õΩ ã̈∞MÏÅ∞,
Éè’QÍÅ∞ HõÅQÆ=K«∞Û. HÍx ã̈=∂*ÏxH̃ ZO «̀ #+̈ìO? ã̈=∂[O HÀã̈O -
ã̈=∂[„âıÜ«∞ã̈∞û HÀã̈O ̀ «=∞ „âıÜ«∞ã̈∞û#∞ |eÃÑ@ì@O ã̈ «̀∞Ê~°∞+̈µÅ ÅHõ∆}O
HÍ^•? Jk Q˘Ñ̈Ê `åºQÆO HÍ^•? =∞# ã̈∞YO HÀã̈O ã̈=∂[„âıÜ«∞ã̈∞û#∞
|eÃÑ@ì_»O <åºÜ«∞=∂? è̂Œ~°‡=∂?

Hõ#∞Hõ "åã̈∞ Õ̂"å! ‰õΩÅHõ∆Ü«∞O [iy Õ̀ ZO «̀\ ̃J#~°÷O [~°∞QÆ∞ «̀∞O^À,
q∞„ «̀„^ÀÇ̈ÏO =Å¡ ZO «̀\ ̃áêÑ̈"≥∂ ≥̀eÜ«∞x Œ̂∞~Àº è̂Œ<å Œ̂∞Å∞ Ü«Ú^•ÌxH̃
ã≤̂ ŒúÑ̈_ç̀ Õ Ñ̈_»h† HÍx Jhfl ≥̀eã≤# <Õ#∞ =∂„ «̀O D Ü«Ú^•úxfl KÕÜ«∞ÖË#∞
Jx JÇ≤ÏO™ê "å^•xfl =ÚO Œ̂∞‰õΩ ≥̀KåÛ_»∞ J~°∞̊#∞_»∞.

JO Õ̀HÍ Œ̂∞ ‰õΩÅHõ∆Ü«∞O =Å¡ ̂ À+̈O ̂ À+̈O JO@∞<åfl=Ù, Uq∞\Ï ̂ À+̈O
JO\Ï"å? q#∞ ZO «̀ ̂ À+̈"≥∂, ZO «̀ áêÑ̈"≥∂ ĥH ̀ ≥Å∞ã̈∞ÎOk Jx ‰õΩÅHõ∆Ü«∞O
=Å¡ ^ÀëêÅ#∞ UHõ~°∞=Ù  ÃÑ@ìÉ’ «̀∞<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞.
â’¡II ‰õΩÅHõ∆ÜÕ∞ „Ñ̈}â◊ºOu ‰õΩÅ è̂Œ~å‡ó ã̈<å «̀<åó I

è̂Œ̂~‡ #¿+ì ‰õΩÅO Hõ$ «̀ûflO J è̂Œ~À‡aè Éèí= «̀∞º «̀II        40
â’¡II J è̂Œ~å‡aè Éèí"å ǜ Hõ$+̈‚! „Ñ̈ Œ̂∞+̈ºOu ‰õΩÅ¢ã≤ÎÜ«∞ó I

¢ã‘Î+̈µ Œ̂∞ëêìã̈∞ "å̂~¬ ‚ Ü«∞! *ÏÜ«∞ Õ̀ =~°‚ã̈OHõ~°óII               41
â’¡II ã̈OHõ~À #~°HÍÜ≥ÿ∞= ‰õΩÅÑ¶̈∂fl<åO ‰õΩÅã̈ºK« I

Ñ̈ «̀Ou Ñ≤̀ «~À ¿ÇÏºëêO Å∞Ñ̈ÎÑ≤O_À Œ̂Hõ „H̃Ü«∂ó II            42
`åII F Hõ$ëê‚! ‰õΩÅHõ∆Ü«∞O =Å¡ ã̈<å «̀#"≥∞ÿ# ‰õΩÅ è̂Œ~å‡Å∞ #t™êÎ~Ú.

è̂Œ~°‡O #tOz#Ñ̈C_»∞ ‰õΩÅO "≥Ú «̀ÎO J è̂Œ~°‡O "≥·Ñ̈Ù u~°∞QÆ∞ «̀∞Ok. J è̂Œ~°‡O
"åºÑ≤Oz#Ñ̈Ù_»∞ ‰õΩÅ¢ã‘ÎÅ∞ K≥_çáÈ`å~°∞. "å̂~¬ ‚ Ü«∂! ‰õΩÅ¢ã‘ÎÅ∞ K≥_çáÈ Õ̀
=~°‚ã̈OHõ~°O U~°Ê_»∞ «̀∞Ok. D =~°‚™êOHõ~°ºO =Å¡ ‰õΩÖÏxH̃ #~°Hõ"Õ∞. ‰õΩÖÏxfl
<åâ◊#O KÕã≤#"åiH© #~°Hõ"Õ∞. JO Õ̀HÍ Œ̂∞ gi Ñ≤̀ «~°∞Å∞ ‰õÄ_® Ñ≤O_À Œ̂Hõ
„H̃Ü«∞Å∞ ÖËHõ #~°HõOÖ’ Ñ̈_çáÈ`å~°∞.

"åºYº: ''Hõ$ëê‚! ‰õΩÅHõ∆Ü«∞O =Å¡ ‰õΩÅ è̂Œ~å‡Å∞ #t™êÎ~Ú. è̂Œ~°‡O #t¿ãÎ
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‰õΩÅ=∞O`å J è̂Œ~°‡O áêÖ̌·áÈ «̀∞Ok.—— JO@∞<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞.
Jã¨Å∞ ‰õΩÅHõ∆Ü«∞O JO>Ë Uq∞\˜? =∞Ç¨ÉèÏ~°`«Ü«Ú^ŒúOÖ’ Ô~O_»∞

Ñ̈H∆ÍÅÖ’#∞ Hõeã≤ 18 JH∆“Ç≤Ï}∞Å ¿ã# L#flk. WO Œ̂∞Ö’ 20ã̈OIIÅ "≥Ú Œ̂Å∞
70ã̈OIIÅ =Ü«∞ã̈∞û QÆÅ"å~°O`å Ü«Ú=‰õΩÖË. (P<å\ ̃=∂#=ÙÅ PÜ«Úó
„Ñ̈=∂}O 200 ã̈OIIÅ∞ Hõ#∞Hõ 70 ã̈O= «̀û~°=ÚÅ =Ü«∞ã̈∞û "å~°∞ Ü«Ú=‰õΩÖË)
"å~°O`å ã̈∞=∂~°∞ 40 ÅHõ∆Å=∞Ok LO\Ï~°∞. WHõ =$ Œ̂∞úÖ̌·# "å~°∞ 18
ÅHõ∆Å=∞Ok. g~°∞QÍHõ J<ÕHõ=∞Ok QÆ[¿ã=‰õΩÅ∞, ~°̂ äŒ¿ã=‰õΩÅ∞, Jâ◊fi¿ã=‰õΩÅ∞,
PÜ«Ú è̂•ÅOkOKÕ"å~°∞, Ü«Ú Œ̂ú "å~Ú^•ºÅ∞ „"≥∂yOKÕ"å~°∞ ã̈∞=∂~°∞ 40
ÅHõ∆Å =∞Ok=~°‰õΩ LO\Ï~°∞. WO Œ̂~°∞ D Ü«Ú Œ̂úO HÍ~°}OQÍ =∞~°}̃™êÎ~°∞.
WÖÏ ‰õΩÅOÖ’x Ñ̈Ù~°∞+̈µÅO`å =∞~°}̃¿ãÎ ‰õΩÅO #tOz#>Ë¡. J Õ̂ ‰õΩÅHõ∆Ü«∞O.
D ‰õΩÅHõ∆Ü«∞O =Å¡ ‰õΩÅ è̂Œ~å‡Å∞ #t™êÎ~Ú- JO@∞<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞.

D ‰õΩÅ è̂Œ~å‡Å∞ 2 ~°HÍÅ∞.
(1) =∞#O ZÖÏ „Ñ̈=iÎOKåÖ’, ZÖÏ #_»∞K«∞HÀ"åÖ’, ZÖÏO\ ̃Ñ̈#∞Å∞

KÕÜ«∂Ö’, ZÖÏO\ ̃Ñ̈#∞Å∞ KÕÜ«∞‰õÄ_»̂ À ̂ èŒ~°‡âß¢™êÎÅ∞ - ã̈‡ $ «̀∞Å∞ É’kè™êÎ~Ú.
WÖÏ âß¢™êÎÅÖ’ É’kèOK«|_»¤ è̂Œ~å‡Å∞ XHõ~°HõO.

(2) KåÖÏ=∞Ok Ö’HõOÖ’ âß¢™êÎÅ#∞ K«̂ Œ=~°∞. ≥̀Å∞ã̈∞HÀ~°∞. JÖÏ
≥̀Å∞ã̈∞‰õΩ<Õ FÑ≤Hõ, fiHõ LO_»̂ Œ∞. ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀ"åÅ<Õ l*Ï̋ã̈ LO_»̂ Œ∞. Hõ#∞Hõ

™ê=∂lHõOQÍ H˘xfl Hõ@∞ìÉÏ@¡#∞ U~åÊ@∞KÕã̈∞‰õΩO\Ï~°∞. D Hõ@∞ìÉÏ@¡#∞
‰õΩÅ ÃÑ Œ̂ÌÅ∞ Hõ@∞ìk@ìOQÍ J=∞Å∞Ñ̈~°∞ã̈∂Î LO\Ï~°∞. ‰õΩÅOÖ’ Z=Ô~·<å
‰õ@∞ìÉÏ@¡#∞ g∞i „Ñ̈=iÎ¿ãÎ, U ≥̂·<å «̀Ñ̈C KÕ¿ãÎ P ‰õΩÅÃÑ Œ̂ÌÖË «̀y# tHõ∆Å∞
qkèOz, "åˆ~ J=∞Å∞KÕ™êÎ~°∞. D q^èŒOQÍ ‰õΩÅÃÑ^ŒÌÅ∞ J=∞Å∞Ñ¨iKÕ
Hõ@∞ìÉÏ@∞¡ Ô~O_»=~°HõO è̂Œ~å‡Å∞. W"Õ J~°∞̊#∞_»∞ K≥¿ÑÊ ‰õΩÅ è̂Œ~å‡Å∞. D
‰õΩÅ è̂Œ~å‡ÖË ‰õΩÅHõ∆Ü«∞O =Å¡ #tOzáÈ`åÜ«∞x JO@∞#flk.

D ‰õΩÅ Hõ@∞ìÉÏ@¡#∞ (‰õΩÅ è̂Œ~å‡Å#∞) J=∞Å∞Ñ̈iKÕ ÃÑ Œ̂ÌÅ∞ =∞~°}̃¿ãÎ
P ™ê÷<åxfl Ñ̈ÓiOKÕ Ü«Ú=‰õΩÅ∞ ‰õÄ_® D Ü«Ú Œ̂úO =Å¡ =∞~°}̃¿ãÎ, WHõ
Z=iH̃ "å~°∞  Hõ@∞ì ̀ ≥OK«∞‰õΩ#fl Q˘_»∞¤ÖÏQÍ ¿ãfiK«ÛùQÍ qÇ̈Ïi™êÎ~°∞. JO Œ̂∞=Å¡
‰õΩÅ è̂Œ~å‡Å∞ #t™êÎ~Ú JO@∞<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞. WÖÏ ‰õΩÅ è̂Œ~å‡Å∞ #t¿ãÎ
‰õΩÅOÖ’x JO Œ̂~°∂ J è̂Œ~°‡O "≥·Ñ̈Ù̂H u~°∞QÆ∞`å~°∞. =∞i ‰õΩÅO JO`å J è̂Œ~°‡O
"≥·Ñ̈Ù‰õΩ uiy Õ̀ U=∞=Ù «̀∞Ok? ‰õΩÅO J è̂Œ~°‡O "≥·Ñ̈Ù‰õΩ uiy Õ̀ ‰õΩÅ¢ã‘ÎÅ∞

K≥_çáÈ`å~°∞. ‰õΩÅ¢ã‘ÎÅ∞ K≥_ç̀ Õ =~°‚ã̈OHõ~°O U~°Ê_»∞ «̀∞Ok.

‰õΩÅ Hõ@∞ìÉÏ@¡#∞ J=∞Å∞Ñ̈iKÕ ÃÑ Œ̂ÌÅ∞ ÖË#Ñ̈C_»∞, Ñ̈Ù~°∞+̈µÅO`å Ü«Ú Œ̂úO

HÍ~°}OQÍ =∞~°}˜Oz#Ñ¨C_»∞ ‰õΩÅ¢ã‘ÎÅ∞ ¿ãfiK«ÛùQÍ qÇ¨Ïi™êÎ~°∞. JÖÏ

¿ãfiKåÛùqÇ̈~°O KÕ¿ãÎ =~°‚ ã̈OHõ~°=∞ø «̀∞Ok Jx J~°∞̊#∞x P"Õ̂ Œ#.

qz„ «̀ g~°∞ºx =∞~°}O «̀~åfi «̀ ‰õΩÅHõ∆Ü«∞O JÜÕ∞º Ñ̈iã≤÷u =zÛOk.

qz„ «̀g~°∞ºxH̃ JOaHõ, JOÉÏeHõÅ<Õ W Œ̂Ì~°∞ ÉèÏ~°ºÅ∞<åfl~°∞. ã̈O`å#O

HõÅQÆ‰õΩO_®<Õ J «̀_»∞ ~å[Ü«∞Hõ∆ ‡ ("åºkè) Ñ‘_ç̀ «∞_≥· =∞~°}̃OKå_»∞. J\ì̃

ã≤÷uÖ’ ã≤OÇ̈ã̈<åxfl Jkè+≤ªOKÕ "å~°ã̈∞_»∞ ÖË_»∞. KÕã≤# „Ñ̈u[̋‰õΩ Hõ@∞ì|_ç

~å*Ïºxfl =ke"Õã≤# cè+̈µ‡_»∞ uiy ã‘fiHõiOK«∞@‰õΩ W+̈ìÑ̈_»ÖË̂ Œ∞. P[#‡

„|Ç̈Ï‡K«~°º„= «̀ nH∆Íã̈OÑ̈#∞fl_≥·#O Œ̂∞# q"åÇ̈ÏO KÕã̈∞H˘#∞@‰õΩ W+̈ìÑ̈_»ÖË̂ Œ∞.

L#fl XHȭ _»∂ qz„ «̀g~°∞º_»∞ ã̈O`å#O ÖË‰õΩO_®<Õ =∞~°}̃OKå_»∞. WÑ̈Ù_»∞

‰õΩÅHõ∆Ü«∞O HÍ‰õΩO_® K«∂_»=Åã≤# ÉÏ è̂Œº «̀ ã̈ «̀º=u, cè+̈µ‡ÅÃÑ· Ñ̈_çOk.

ÃÑ Œ̂ÌÖ̌·# "åi~°∞=Ù~°∞ LO_»@O =Å¡ PÑ̈ Œ̂ú~°‡OQÍ, è̂Œ~°‡q~°∞ Œ̂úO HÍx suÖ’

"åi~°∞=Ù~°∂ ÉÏQÆ∞QÍ PÖ’zOz '^Õ=~°<åºÜ«∞O— J<Õ Ñ¨^Œúu „Ñ¨HÍ~°O

qz„ «̀g~°∞ºx ̂H∆„ «̀=ÚÖ̌·# (ÉèÏ~°ºÖ̌·#) JOaHÍ, JOÉÏeHõÅ Ü«∞O Œ̂∞ "åºã̈∞x

^•fi~å Ñ̈Ù„`À «̀ÊuÎÔH· x~°‚~ÚOz PÜ«∞##∞ xÜ≥∂yOK«@O [iyOk.

(^Õ=~° <åºÜ«∞O, xÜ≥∂QÆ Ñ¨^Œúu ^•fi~å PÑ¨^Œú~°‡OQÍ ã¨O`å<åxfl

Hõ#∞@Ü«∞<Õ D K«~°ºÖ’x ^èŒ~å‡^èŒ~å‡ÖËq∞\’, ã¨<å`«#OQÍ =ã¨∞Î#fl

PKå~åÖËq∞\’, ã̈O`å<åxfl WKÕÛ q è̂•#"Õ∞q∞\’, ã̈O`å#O Hõey# ̀ «~åfi «̀

P ¢ã‘Î Ñ̈Ù~°∞+̈µÅ∞ U q è̂Œ"≥∞ÿ# ÉèÏ=#`À LO\Ï~À, P q è̂•<åÅ#∞ D<å_≥O Œ̂∞‰õΩ

PK«~°}Ö’ ÃÑ@∞ì@ÖË̂ À, WOHÍ WO Œ̂∞Ö’x q=∞~°≈Å∞, ã̈O Õ̂Ç̈ÖËq∞\’,

"å\H̃̃ ã̈=∂ è̂•<åÖËq∞\’  =∂ =∞~˘Hõ „Ñ̈K«∞~°} =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ «O è̂Œ~å‡ è̂Œ~°‡

qâı¡+̈} J<Õ „QÆO ä̂ŒO K«∂_»O_ç.) Wq ™ê=∂#∞ºÅ∞ áê\ÕK«QÆÅ xÜ«∞=∂Å∞

HÍ=Ù. ZO`À =∞<À x„QÆÇ̈ÏO QÆÅ «̀Ñ̈â◊≈H̃Î ã̈OÑ̈#∞flÅ̂H ™ê è̂ŒºO.

HÍx ™ê=∂#º =∂#=ÙÅ Ñ̈iã≤÷u Uq∞\?̃ "åiHõO «̀\ ̃=∞<Àx„QÆÇ̈ÏO

LO_»^Œ∞ QÆ#∞Hõ, xÜ≥∂yOKÕ ÃÑ^ŒÌÅ∞ ÖË#O^Œ∞# ¿ãfiKåÛù qÇ¨i}∞Öˇ·

=~°‚ã̈OHõ~åxH̃ HÍ~°‰õΩÖ∫`å~°x J~°∞̊#∞x P"Õ̂ Œ#.

=~°‚ã̈OHõ~°"≥∞ÿ̀ Õ #+̈ìO Uq∞@O\Ï"å? Jx J~°∞̊#∞_»∞ =~°‚ã̈OHõ~°O =Å¡

9089



46

J#~å÷Å#∞ =i‚ã̈∞Î<åfl_»∞.

=~°‚ã̈OHõ~åxH̃ HÍ~°}"≥∞ÿ# ¢ã‘ÎÑ̈Ù~°∞+̈µÅ∞ #~°HÍxH̃ "≥à◊̀ å~°∞. JO Õ̀HÍ Œ̂∞

Ñ̈Ù~°∞+̈µÅ#∞  Ü«Ú Œ̂úOÖ’ =kèOz D =~°‚ã̈OHõ~åxH̃ HÍ~°‰õΩÖ̌·#"å~°∞ ‰õÄ_®

#~°HõO áêÖ∫`å~°∞. JO Õ̀HÍ Œ̂∞, D ã̈OHõ~° ã̈O`å#O WKÕÛ Ñ≤O_»„H̃Ü«∞Å∞,

L^ŒHõ „H˜Ü«∞Å∞ Ñ≤`«$^Õ=`«Å‰õΩ K≥O^Œ=Ù. Hõ#∞Hõ Ñ≤`«$Ö’HõO ‰õÄ_®

Ñ̈u «̀"≥∞ÿáÈ «̀∞Ok. Ñ≤̀ «$ Õ̂= «̀Å∞ ̀ «=∞ Ñ̈Ù„ «̀∞Å∞, ̀ «=∞ ̂ èŒ~°‡ã̈O`å#O WzÛ#

Ñ≤O_À Œ̂HÍÅ#∞ ã‘fiHõi™êÎ~̂ QÍx, ã̈OHõ~° ã̈O`å#O WKÕÛ"å\x̃ ã‘fiHõiOK«~°∞.

Ñ≤O_»„Ñ̈^•#O ̂ •fi~å  =∞#O „Ñ̈u ã̈O= «̀û~°O ã̈O= «̀û~åxH̃ XHõ™êi WKÕÛ

PÇ̈~åxfl '=∞# ã̈O= «̀û~°O Ñ≤̀ «$ Õ̂= «̀Å‰õΩ XHȭ ~ÀA— QÆ#∞Hõ, "å~°∞ „Ñ̈u~ÀE

PÇ̈~åxfl ã‘fiHõiOz#@¡=Ù «̀∞Ok. ã̈OHõ~° ã̈O`å#O WKÕÛ Ñ≤O_®Å#∞ "å~°∞

ã‘fiHõiOK«HõáÈ Õ̀ "å~°∞ PÇ̈~°O ÖË‰õΩO_® ZÑ̈Ê\H̃© JÖÏ̂Q LO_®e. W Õ̂

"åiH̃ #~°HõO. WÖÏ Ü«Ú Œ̂úO =Å¡ [îQ #ëêìÅ#∞ UHõ~°∞=ÙÃÑ_»∞ «̀∂ J~°∞̊#∞_»∞

«̀# "å^•xfl H˘#™êyã̈∂Î, =~°‚ã̈OHõ~°O KÕ¿ã ‰õΩÅ<åâ◊#HÍ~°∞Å =Å¡ [îQ

Ñ¶̈∞’~°"≥∞ÿ# #ëêìÅ#∞ ≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl_»∞.

â’¡II ^ÀÃ+· ̂~ ≥̀·ó ‰õΩÅÑ¶̈∂fl<åO =~°‚ã̈OHõ~°HÍ~°ÔH· ó

     L`åû Œ̂ºO Õ̀ *Ïu è̂Œ~å‡ó ‰õΩÅ è̂Œ~å‡â◊Û âßâ◊fi`åó II        43

`åII =~°‚ ã̈OHõ~åxH̃ HÍ~°‰õΩÖ̌·# ‰õΩÅ<åâ◊‰õΩÅ D ̂ ÀëêÅ =Å¡ âßâ◊fi «̀"≥∞ÿ#

*Ïu è̂Œ~å‡Å∞, ‰õΩÅ è̂Œ~å‡Å∞ #tOzáÈ`å~Ú.

"åºYº: D ÉèíÜ«∞OHõ~°"≥∞ÿ# Ü«Ú^ŒúO =Å¡ Ñ¨Ù~°∞+¨µÅ∞ KåÖÏ=∞Ok

K«xáÈ`å~°∞. JO Œ̂∞=Å¡ Éèí~°ÎÅ#∞ HÀÖ’Ê~Ú# q «̀O «̀∞=ÙÅ∞ JkèHõ=∞ø`å~°∞.

nx=Å¡ P ¢ã‘ÎÅ∞ =„Hõ=∂~°æO Ñ¨>Ëì J=HÍâ◊O LOk. ^•x HÍ~°}OQÍ

=~°‚ã̈OHõ~°O [~°∞QÆ∞ «̀∞Ok. =~°‚ã̈OHõ~°O [iyOk JO>Ë Z=i è̂Œ~å‡xfl

"å~°∞ x~°fiiÎOKÕ Ñ¨̂ ŒúuH˜ ã¨fiã≤Î Ñ¨eH˜#>Ë¡. ã¨=∂[OÖ’ Z=iÑ¨x "å~°∞

KÕã̈∞‰õΩO@∂áÈ Õ̀ =º=ã̈÷ K«Hȭ QÍ ™êyáÈ «̀∞Ok.

JÖÏQÍHõ H˘O Œ̂~°∞ QÆ̀ «ºO «̀~°O ÖËx Ñ̈iã≤÷̀ «∞ÅÖ’ W «̀~°∞Å‰õΩ ã̈O|OkèOz#

Ñ¨#∞Å∞ KÕÜ«∞=Åã≤=¿ãÎ, P Ñ¨xÖ’ "åiH˜ <≥·Ñ¨Ù}ºO LO_»^Œ∞. "å~°∞

ã̈=∞~°÷=O «̀OQÍ P Ñ̈xx KÕÜ«∞ÖË~°∞. ÃÑ·QÍ ̀ å=Ú WO «̀=~°‰õΩ KÕã̈∞Î#fl ̀ «=∞

Ñ̈xx = Œ̂∞Å∞HÀ=@O =Å¡ ã̈=∂[OÖ’ Jã̈Î=ºã̈Î Ñ̈iã≤÷u U~°Ê_»∞ «̀∞Ok.

JO «̀\Ï Ö’áêÖË HõxÑ≤ã̈∂Î LO\Ï~Ú.
L^•Ç̈Ï~°}‰õΩ Hõ∆„uÜ«ÚÅ∞ Z‰õΩ¯=QÍ =∞~°}̃OKå~°#∞HÀO_ç. „Ñ̈[Å#∞

áêeOK«_®xH̃QÍx, W «̀~° Õ̂âßÅ#∞O_ç =KÕÛ ^•_»∞Å<≥̂ Œ∞~À¯=\ÏxH̃ QÍx,
ã̈fi Õ̂â◊OÖ’x  ã̈OÑ¶̈∞ q„^ÀÇ̈Ï â◊‰õΩÎÅ#}z"ÕÜ«Ú@‰õΩ QÍx, «̀y#O «̀=∞Ok
ã̈=∞~°∞úÖ̌·# "å~°∞O_»~°∞. nx`À W «̀~° =~°‚=ÚÅ "åix J#QÍ „ÉÏÇ̈Ï‡}∞Å<À,
"≥·â◊√ºÅ<À, â◊¥„ Œ̂∞Å<À WO Œ̂∞‰õΩ qxÜ≥∂yOKåe. "åiH̃ Ãã·xHõ tHõ∆}#∞
W"åfie. S#Ñ̈Ê\H̃© "åiH̃ D Ñ̈xÖ’ <≥·Ñ̈Ù}ºO LO_»HõáÈ=K«∞Û. JO Œ̂∞=Å¡
Ñ¶̈e «̀O ÉÏQÆ∞O_»̂ Œ∞. ÃÑ·QÍ "åiH̃ <≥·Ñ̈Ù}ºO L#fl "åi ã̈fi è̂Œ~°‡ Hõ~°‡Å#∞
= Œ̂Å∞HÀ"åeû =ã̈∞ÎOk. JO Œ̂∞=Å¡ JHȭ _» Ñ̈xKÕ¿ã"åi H˘~°̀ «, WHȭ _»KÕ¿ã
Ñ̈xÖ’ Ö’Ñ̈O. ̂ •x=Å¡ ã̈=∂[O JO`å Jã̈Î=ºã̈Î"≥∞ÿáÈ «̀∞Ok. W Õ̂ âßâ◊fi «̀
*Ïu è̂Œ~å‡Å∞ #tOK«@O JO>Ë.

WHõ 'âßâ◊fi «̀ ‰õΩÅ è̂Œ~å‡Å∞— JO>Ë Hõ∆„uÜ«Ú#‰õΩ LO_»=Åã≤# Ñ̈iáêÅ<å
<≥·Ñ̈Ù}ºO, â∫~°º è̂≥·~°º ™êÇ̈Ï™êÅ∞, `åºQÆ|∞kúÖÏO\ ̃ã̈ Œ̂∞æ}ÏÅ∞ =~°‚ã̈OHõ~°O
HÍ~°}OQÍ [x‡OKÕ "åiÖ’ LO_»HõáÈ=K«∞Û. JÖÏ̂Q q∞QÆ̀ å JO Œ̂iÖ’#∞
"åiH̃ LO_»=Åã≤# QÆ∞}ÏÅ∞ LO_»=Ù. WÖÏ ‰õΩÅ è̂Œ~å‡Å∞ #tOz áÈ`åÜ«∞x
J~°∞̊#∞x P"Õ̂ Œ#.

‰õΩÅ è̂Œ~å‡Å∞ #tOzáÈ Õ̀ Uq∞\ ̃„Ñ̈=∂ Œ̂O?-
â’¡II L «̀û#fl ‰õΩÅ è̂Œ~å‡}ÏO =∞#∞ëêº}ÏO [<å~°Ì#! I

#~°̂H xÜ«∞ «̀O "åã̈ó Éèí=f «̀º#∞â◊√„â◊√=∞ II 44
`åII [<å~°Ì#! ‰õΩÅ è̂Œ~å‡Å∞ #tOzáÈ~Ú#KÀ =∞#∞+̈µºÅ∞ KåÖÏHÍÅO

#~°Hõ"åã̈O KÕÜ«∂eû LO@∞O Œ̂x q<åfl#∞.
"åºYº : =~°‚ã̈OHõ~°O =Å¡ [x‡Oz#"åiÖ’ ‰õΩÅ è̂Œ~å‡Å∞, ‰õΩÖÏKå~åÅ∞

áê\ÕK«@O [~°QÆ̂ Œ∞. ̀ «=∞ ̀ «=∞ ̂ èŒ~°‡Hõ~°‡Å#∞ Z=Ô~·̀ Õ Ju„Hõq∞™êÎ~À "åiH̃
#~°HõO `«Ñ¨Ê^Œ∞. =$^•úÑ¨ºOÖ’ L#fl `«e¡^ŒO„_»∞Å áÈ+¨}ÉèÏ~åxfl
=Ç≤ÏOK«HõáÈ~Ú<å, =∞~°}˜Oz# `«e¡^ŒO„_»∞Å‰õΩ Ñ≤O_»„Ñ¨^•<åÅ∞
KÕÜ«∞HõáÈ~Ú<å, ̀ «e¡̂ ŒO„_»∞Å∞ K«∂Ñ≤# ̂ èŒ~°‡=∂~°æOÖ’ #_»∞K«∞HÀHõáÈ~Ú<å,
ã̈<å «̀#OQÍ =ã̈∞Î#fl ̂ èŒ~°‡| Œ̂ú"≥∞ÿ# PKå~°=º=Ç̈~åÅ#∞  áê\ÕK«HõáÈ~Ú<å
J\ì̃"åiH̃ #~°Hõ"åã̈O ̀ «Ñ̈Ê Œ̂∞.

D q+̈Ü«∂Å#∞ J~°∞̊#∞_»∞ Ĥ=ÅO «̀# Jaè„áêÜ«∞OQÍ HÍHõ 'Wu
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J#∞â◊√„â◊√=∞— - D „Ñ̈HÍ~°OQÍ ÃÑ Œ̂ÌÅ=Å¡ q<åfl#∞ JO@∞<åfl_»∞. JO>Ë
WO «̀=~°‰õΩ <Õ<Õ̂ À D Ü«Ú Œ̂úO #∞O_ç «̀Ñ̈CHÀ=\ÏxH̃ U"Õ"À <å |∞kúÖ’
Ñ̈Ù\ì̃# ÉèÏ"åÅ#∞ =ºHõÎO KÕã̈∞Î<åfl##∞‰õΩO\Ï"Õ"≥∂† Wq Jhfl ÃÑ Œ̂ÌÅ#∞O_ç
q#fl q+̈Ü«∂ÖË† âß¢™êÎÅÖ’x q+̈Ü«∂ÖË. Hõ#∞Hõ Z=fi~°∂ HÍ Œ̂<Õ gÅ∞ÖË̂ Œ∞-
JO@∂ ̀ å#∞ =ºHõÎO KÕã≤# Jaè„áêÜ«∂Å#∞ âßGO`À-ÃÑ Œ̂ÌÅ`À =Ú_çÃÑ\˜ì
ã̈=∞i÷OK«∞‰õΩO@∞<åfl_»∞.

WHõ J~°∞̊#∞xH̃ K≥Ñ̈Ê\ÏxH̃ÔHg∞ ÖË̂ Œ∞. WO «̀=~°‰õΩ Ü«Ú Œ̂úO =Å¡  [îQ
Ñ¶̈∞’~åÅxflO\h̃ K«Hȭ QÍ qâı¡+≤OKå_»∞. |Ç̈ïâß «̀# "å Œ̂##∞ NHõ$+̈µ‚_»∞
‰õÄ_® JOwHõiOK«Hõ «̀Ñ̈Ê Œ̂∞. «̀fi~°Ö’<Õ «̀# P"≥∂ Œ̂=Ú„ Œ̂#∞ "ÕÜ«∞=K«∞Û.
PÜ«∞# =∞ø#OQÍ LO_ç PÖ’zã̈∞Î<åfl_»∞- Jx ÉèÏqOz# J~°∞̊#∞_»∞, WHõ
`«# "å^Œ##∞ =ÚyOKÕO^Œ∞‰õΩ QÍ#∞ q+¨Ü«∞O "≥Ú`åÎxfl XHõ¯=∂@`À
`ÕeÛ"ÕÃãÜ«∂ºÅ#∞‰õΩ<åfl_»∞. XHõ¯™êiQÍ Pâ◊Û~°ºO, qKå~°O, qëê^ŒO-
JxflO\h̃ HõÅQÆeÑ≤ «̀# x~°‚Ü«∂xfl „Ñ̈Hõ\ÕK«É’ «̀∞<åfl_»∞.

U=∞x?
â’¡II JÇ̈ÏŸ | «̀ =∞Ç̈Ï`åÊÑ̈O Hõ~°∞ÎO =º=ã≤̀ å=Ü«∞OI
     Ü«∞„^•[ºã̈∞YÖ’ÉèË# Ç̈ÏO «̀∞O ã̈fi[# =Ú Œ̂º`åóII 45
â’¡II Ü«∞k =∂=∞„Ñ̈fHÍ~°O Jâ◊GO â◊G„áê}Ü«∞óI
     è̂•~°Î ~å¢ëêì ~°}Ë Ç̈Ï#∞ºó «̀<Õ‡ Ĥ∆=∞ «̀~°O Éèí"Õ̀ üII 46

`åII JHȭ \Ï! ~å[ºã̈∞MÏÅÃÑ· Pâ◊KÕ̀ « ã̈fi[#∞Å#∞ K«OÑ̈\ÏxH̃ ã≤̂ Œú"≥∞ÿ#
=∞#O ZO «̀\ ̃=∞Ç̈áêáêxH̃ X_çQÆ@∞ì̀ «∞<åfl=Ú? PÜ«Ú è̂•Å∞ ̂ èŒiOK«‰õΩO_®,
„Ñ̈u „H̃Ü«∞ K≥Ü«∞º‰õΩO_® L#fl ##∞fl† PÜ«Ú è̂•Å∞ ̂ èŒiOz# ̂ Œ∞~Àº è̂Œ<å Œ̂∞Å∞
XHõ"Õà◊ Ü«Ú Œ̂úOÖ’ K«OÑ≤<å, ^•x=Å¡ <å‰õΩ "Õ∞ÖË HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok.

"åºYº: «̀#Ö’ `å#∞ J#∞‰õΩO@∞#fl@∞ìQÍ  J~°∞̊#∞_»∞ «̀# xâ◊ÛÜ«∂xfl
ÃÑ·̂H J<Õã̈∞Î<åfl_»∞. Hõ@Hõ\Ï! ZO «̀\ ̃Pâ◊Û~°ºO? ZÖÏO\ ̃Ñ¶̈∞’~°Hõ$`åºxH̃
ã≤^Œú=∞Ü«∂ºO? ~å[º ã¨∞MÏÅ∞, Éè’QÍÅÃÑ· Pâ◊`À =∞#"åi<Õ =∞#O
K«OÑ̈ÙHÀ=\ÏxH̃ ã≤̂ Œú"≥∞ÿ ZO «̀ Ñ¶̈∞’~°áêáêxH̃ X_çQÆ@∞ì̀ «∞<åflO?

WO «̀‰õΩ=ÚO Œ̂∞ Z<Àfl Ü«Ú^•úÅ∞ KÕã≤ â◊„ «̀∞ã̈OÇ̈~°O KÕã≤# J~°∞̊#∞_»∞,
WÑ̈Ù_»∞ Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∞@O =∞Ç̈áêÑ̈O JO@∞<åfl_»∞. HÍ~°}O? ã̈fi[#∞Å#∞
K«OÑ̈=Åã≤~å=@"Õ∞. ÃÑ·QÍ W Œ̂O`å KÕã̈∞Î#flk ~å[ºÖ’ÉèíO KÕ̀ «#@! x[=∂?

J~°∞̊#∞_çHȭ _» Ñ̈~°∞Å~å[ºO H˘~°‰õΩ  Ü«Ú^•úxH̃ ~åÖË̂ Œ∞. <åºÜ«∞OQÍ
«̀=∞‰õΩ ~å=Åã≤# ~å*Ïºxfl `å=Ú á⁄O Œ̂\Ïx̂H. «̀=∞~å[ºOÖ’ ‰õÄ_®

S Œ̂∞QÆ∞~°∞ ™È Œ̂~°∞Å‰õΩ S Œ̂∂à◊√§ WzÛ<å KåÅx ã̈Okè „Ñ̈Ü«∞ «̀flO KÕã≤,
ã¨∂k"≥Ú# "≥∂Ñ≤#O`« Éè í∂q∞ ‰õÄ_® W=fi#x  ^Œ∞~Àº^è Œ#∞_»∞
cè+≤‡OK«∞‰õΩ#flO Œ̂∞<Õ, ̀ «Ñ̈Êxã̈i Ñ̈iã≤÷uÖ’ Ü«Ú^•úxH̃ ã≤̂ Œú=∞Ü«∂º~°∞. áÈh
~å[ºã̈∞MÏÅ∞, Éè’QÍÅg∞ Œ̂ Pâ◊, Pã̈H̃Î̀ À =zÛ#"å_® J~°∞̊#∞_»∞? ''ÜÕ∞ëê
=∞̂~÷ HÍOH̃∆̀ «O #ó ~å[ºO Éè’QÍã̈∞ûMÏxK«—— Z=iHÀã̈"≥∞ÿ̀ Õ D ~å*Ïºxfl,
ã̈∞MÏÅ#∞, Éè’QÍÅ#∞ HÀ~°∞‰õΩO@∞<åfl"≥∂- JO@∂ 'W=hfl «̀#"åiHÀã̈O—
Jx 33= â’¡HõOÖ’ ã̈fiÜ«∞OQÍ J~°∞̊#∞_Õ K≥áêÊ_»∞. Hõ#∞Hõ ~å[ºÖ’ÉèíO ÖË̂ Œ∞.

WHõ `å#∞ Q˘Ñ̈Ê g~°∞}‚x, Ñ̈~å„Hõ=∞âße#x x~°∂Ñ≤OK«∞ H˘#∞@‰õΩ
=KåÛ_»O^•=∂? L «̀Î~°QÀ„QÆÇ̈Ï} ã̈=∞Ü«∞OÖ’<Õ P HÀiHÍ fiOk. cè+̈‡,
„^À}, Hõ$Ñ¨, Jâ◊fi`å÷=∞, Œ̂∞~Àº è̂Œ#, Œ̂∞âß≈ã¨#, â◊‰õΩx, Hõ~°∞‚Å`À ã¨Ç¨
K«̀ «∞~°OQÆ|ÖÏÅ`À ‰õÄ_ç# Jáê~° Ãã·<åºxfl NHõ$+̈µ‚x ™êÜ«∞OÖË‰õΩO_®,
`å<˘Hȭ _Õ =zÛ, Jig~° ÉèíÜ«∞OHõ~°OQÍ áÈ~å_ç, ã̈=∞ã̈Î Ü≥∂ è̂Œg~°∞Å#∞ ̀ «#
JG â◊G q^•ºáê@=O`À F_çOz, q~å@∞x QÀ=ÙÅ#∞ ̀ «~°eOK«∞‰õΩ áÈÜ«∂_»∞.
Z=fiih K«OáêÅ<Õ HÀiHõ ÖË^Œ∞ QÆ#∞Hõ ã¨"≥∂‡Ç¨Ï<å¢™êÎxfl „Ñ¨Ü≥∂yOz
â◊„ «̀∞¿ã#Å#∞ x~°∞ «̀Î~°∞Å#∞ KÕâß_»∞.

Hõ#∞Hõ J~°∞˚#∞xH˜ Ñ¨~°∞Å ~å*Ïºxfl JÑ¨Ç¨ÏiOKåÅ<Õ HÍOH∆Í ÖË̂ Œ∞,
ã¨∞YÉè’QÍÅg∞^Œ Pâ◊, Pã¨H˜Î ÖË^Œ∞. `«# â∫~°º, ^è≥·~°º, Ñ¨~å„Hõ=∂Å#∞
„Ñ̈ Œ̂i≈OKåÅ<Õ HÀiHÍÖË̂ Œ∞. Ĥ=ÅO «̀=∞ ~å[ºO H˘~°̂H =KåÛ_»∞. WÖÏ
~å=@O Ñ¶∞̈’~°áêÑ̈O J#∞‰õΩO@∞<åfl_»∞. W Œ̂O`å ̀ «#"åiÃÑ· QÆÅ =∞=∞HÍ~°O
=Å¡<Õ. D =∞=∞HÍ~°O HÍ~°}OQÍ<Õ Hõ∆„uÜ«∞ è̂Œ~å‡xfl ‰õÄ_® =∞~°z áÈ «̀∞<åfl_»∞.

Œ̂∂º «̀xÜ«∞=∞O „Ñ̈HÍ~°O Ñ̈<≥flO_Õà◊√§ J~°}º"åã̈O, XHõ U_»∞ J*Ï̋̀ «"åã̈O
KÕã≤=zÛ# «̀=∞‰õΩ «̀=∞ ~å*Ïºxfl Œ̂∞~Àº è̂Œ#∞_»∞ W"åfie. JÖÏ W=fi‰õΩO_®
J è̂Œ~°‡Ñ̈~°∞ÅÜ«∂º~°∞ H“~°=ÙÅ∞. J è̂Œ~°‡Ñ̈~°∞Å#∞ Ç̈Ï «̀=∂iÛ ̂ èŒ~å‡xfl xÅÉ̌@ì@O
Hõ∆„uÜ«∞ è̂Œ~°‡O. S Õ̀ |O è̂Œ∞„Ñ‘u, =∞=∞HÍ~°O J_»∞¤=zÛOk J~°∞̊#∞xH̃. nx`À
`å#∞ Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∞@O è̂Œ~°‡=∂? KÕÜ«∞‰õΩO_® LO_»@"Õ∞ è̂Œ~°‡=∂? J<Õ
ã¨OkQÆúO U~°Ê_»¤k. Z@∂ Õ̀Å∞ÛHÀÖËHõ áÈ «̀∞<åfl_»∞. ã¨iÜ≥ÿ∞# x~°‚Ü«∞O
fã̈∞HÀÖËHõ áÈ «̀∞<åfl_»∞.

9493



48

™êH∆Í «̀∂Î ̂ èŒ~°‡ã̈O~°Hõ∆}H˘~°Ĥ J= «̀iOz# Ñ̈~°=∂ «̀‡ ̀ «#‰õΩ ã̈g∞Ñ̈OÖ’<Õ
L<åfl_»∞ QÆ̂ •! «̀# ã̈O Õ̂Ç̈xfl PÜ«∞#̂H K≥Ñ≤Ê, x~°‚Ü«∂kèHÍ~°O PÜ«∞#̂H
=ke, `å#∞ xq∞ «̀Î =∂„ «̀∞_»∞QÍ «̀# Hõ~°Î"åºxfl `å#∞ <≥~°"Õ~°Û=K«∞Û QÆ̂ •!
JÇ̈Ïñ JÖÏ K≥Ü«∞ºÖË̂ Œ∞. ~°*’QÆ∞}O „Ñ̈|ÅOQÍ L#fl Hõ∆„uÜ«Ú_≥·# J~°∞̊#∞_»∞
`å#∞ Hõ~°Î#<Õ JÇ¨ÏOHÍ~°O`À L<åfl_»∞ QÆ#∞Hõ, ÉèíQÆ=O`«∞x â◊~°}∞
QÀ~°ÖËHõáÈÜ«∂_»∞. =∞#=¸ JO Õ̀.

JÇ¨ÏOHÍ~°O`À L#flO`«=~°‰õÄ =∞#"Õ∞ Jxfl „Ñ¨Ü«∞`åflÅ∞ KÕ™êÎO.
~°*’QÆ∞}O ̀ «yæ ã̈ «̀fiQÆ∞}O „Ñ̈|ÅOQÍ LO>Ë<Õ ÉèíQÆ=O «̀∞x"≥·Ñ̈Ù‰õΩ u~°∞QÆ∞`åO.
â◊~°}ÏQÆ̀ «∞Å=∞ø`åO. JO Œ̂∞̂H J~°∞̊#∞_çHȭ _» U"Õ"À ™ê‰õΩÅ∞ K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞.
=∂iÛ=∂iÛ K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞. JO Õ̀̀ «Ñ̈Ê Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞ â◊~°}∞"Õ_»ÖË̂ Œ∞. ̀ «##∞
â◊~°}∞"Õ_ç̀ Õ QÍx <À~°∞qÑ̈Ê_»∞ Ñ̈~°=∂ «̀‡. JkQÀ P ã̈=∞Ü«∞O ̂ ŒQÆæ~°Ñ̈_»∞ «̀∞#flk.
`å#∞ K≥Ñ̈Ê\ÏxH̃ WOHÍ è̂Œ~°‡Ñ̈<åflÅ∞ q∞QÆÅÖË̂ Œ∞. JO Œ̂∞̂H JHõ\Ï! ZO «̀
Pâ◊Û~°ºO? JO@∂ `å=Ú KÕÜ«∂Å#∞‰õΩ#fl Ñ¨xx ã≤OÇ¨=Ö’Hõ#O
KÕã̈∞‰õΩO@∞<åfl_»∞.

~å[ºÖ’ÉèíO`À ZO «̀\ ̃PHõ$`åºxH̃ ã≤̂ ŒúÑ̈_®¤O? ~å[ºÖ’ÉèíO Z=iKÕ̀ «<≥·<å
ZO «̀\Ñ̃̈<≥·<å KÕ~Úã̈∞ÎOk. ÖËHõáÈ Õ̀ ̂ èŒ~å‡ «̀∞‡Åh, ã̈ «̀º"åHÍÊÅ‰õΩÅh, ã̈∞QÆ∞}
ã̈OÑ̈#∞flÅh, hu-x*Ï~Úf HõÅ"å~°h, ã̈Ç̈Ï#jÅ∞~°x, „Ñ̈*Ï~°O[‰õΩÅh,
ã¨Ç¨Ï$^ŒÜ«ÚÅh, Hõ~°∞}Ïã¨=Ú„^Œ∞Åh, JO`«\ ˜"å~°h, WO`«\ ˜ "å~°h
„Ñ̈[ÅO Œ̂iKÕ̀ å „Ñ̈â◊Oã̈ÅO Œ̂∞‰õΩO@∞#fl =∞#"Õ∞<å W\ì̃ |O è̂Œ∞[#= è̂Œ‰õΩ
ã≤^Œú=∞~ÚºOk? Z=i<≥·<å XHõ¯ix K«OÑ¨@"Õ∞ =∞Ç¨áêÑ¨"≥∞ÿ`Õ, J<ÕHõ
ÅHõ∆Å=∞Okx XHȭ ™êiQÍ K«OÑ¨@O ZO «̀ Ñ¶̈∞’~°O? ÃÑ·QÍ |O è̂Œ∞=ÙÅ∞,
q∞„ «̀∞Å∞ S#"åix K«OÑ̈@O ZO «̀\ ̃Ñ¶∞̈’~°áêÑ̈O? W"Õ<å =∞# ã̈ Œ̂∞æ}ÏÅ∞?
W Õ̂<å =∞# ̂ èŒ~°‡ «̀̀ «Ê~°̀ «?

Wxfl áêáêÅ∞ KÕã≤, Wxfl Ñ¶̈∞’~åÅ∞ KÕã≤ ã̈OáêkOz# D ~å[ºOQÍx,
ã̈∞MÏÅ∞, Éè’QÍÅ∞QÍx âßâ◊fi «̀=∂? L\ì̃QÆ@∞ìH˘x T̂~QÆ∞`å=∂?

D |∞kú "≥Ú Œ̂>Ë LO>Ë ÉÏQÆ∞O_Õk QÆ̂ •! JO\Ï"Õ"≥∂? |∞kú=∞O «̀∞Å∞
‰õÄ_® á⁄~°áê@∞¡ KÕã̈∞ÎO\Ï~°∞. S Õ̀ "å~°∞ KÕã≤# á⁄~°áê@¡#∞ ≥̀Å∞ã̈∞H˘x
ã̈ik Œ̂∞Ì‰õΩO\Ï~°∞. Ñ̈_»@O «̀Ñ̈CHÍ Œ̂∞. Ñ̈_ç ÖË=HõáÈ=@O «̀Ñ̈C. X Œ̂∞Ì
ÉÏ"å! X Œ̂∞Ì. D Ü«Ú Œ̂úO = Œ̂∞Ì - JO@∂ NHõ$+̈µ‚xH̃ J=HÍâ◊O W=fi‰õΩO_®

«̀<Õ =ÚyOÑ̈Ù Ñ̈Å∞‰õΩ «̀∞<åfl_»∞.
Hõ$ëê‚! WÑ̈Ù_»∞ PÖ’zã̈∞ÎO>Ë <å‰õΩ Pâ◊Û~°ºO "Õã̈∞Î#flk. ZO «̀\ ̃Ñ¶∞̈’~åxH̃

X_çQÆ\Ïì"≥∂! WÑ̈Ê\˜ÔH·<å Hõà◊√§ ̀ ≥~°∞K«∞‰õΩ<åfl~Ú. |∞kú =zÛOk. D |O è̂Œ∞Ç̈Ï «̀º
Z<Àfl J#~å÷Å‰õΩ HÍ~°}=∞ø «̀∞O Œ̂x, Wk KÕã≤# <å‰õΩ #~°Hõ"Õ∞#x ̀ ≥eã≤Ok.
≥̀eã‘ D Œ̂∞~å‡~åæxfl ZÖÏ KÕÜ«∞QÆÅ#∞? JO Œ̂∞̂H KÕu#∞O_ç *ÏiáÈ «̀∞#fl

QÍO_ô"åxfl =kÖËã̈∞Î<åfl#∞. PÜ«Ú è̂•Å∞ =kÖË™êÎ#∞, Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∞#∞QÍHõ
KÕÜ«∞#∞.

x["Õ∞, Œ̂∞~Àº è̂Œ<å Œ̂∞Å∞ Œ̂∞~å‡~°∞æÖË. Œ̂∞~°∞ƒkú QÆÅ"å̂~. =∂‰õΩ ZO`À
JÑ̈HÍ~°O KÕã≤#"å̂~. <å‰õΩ ≥̀Å∞ã̈∞. W Õ̂ ã̈=∞Ü«∞=∞x x~åÜ«Ú è̂Œ∞_»<≥·#
<åÃÑ· PÜ«Ú è̂•Å`À ZuÎ=zÛ J<åºÜ«∞OQÍ ##∞fl K«OÑ≤<å ã̈̂~ Jk‰õÄ_®
<å‰õΩ "Õ∞ÖË- <å‰õΩ Ĥ∆=∞"Õ∞ Jx ÉèÏq™êÎ#∞.

Ü«Ú Œ̂úO KÕã≤ q[Ü«∂xfl ™êkèOK«@O, ~å*Ïºxfl á⁄O Œ̂@O, ã̈∞YÉè’QÍÅ∞
J#∞ÉèíqOK«@O, «̀#"åiH̃ P#O^•xfl HõeyOK«@O ̂H∆=∞=∞x WO «̀=~°‰õΩ
ÉèÏqOKå_»∞ J~°∞̊#∞_»∞. HÍx WÑ̈C_Õ"≥∂ q[Ü«∞O HõÅQÆHõáÈ~Ú<å, ̀ «=∞~å[ºO
`«=∞‰õΩ ~åHõáÈ~Ú<å, z=~°‰õΩ â◊„`«∞=ÙÅ∞ `«##∞ K«OÑ≤"Õã≤<å `«#‰õΩ
Ĥ∆=∞"Õ∞#O@∞<åfl_»∞. ZO Œ̂∞‰õΩ? Uq∞\ ̃ «̀#‰õΩ ̂H∆=∞O?

1) WO «̀=∞Ok ã̈fi[#∞Å#∞ K«OÑ≤̀ Õ =KÕÛ áêÑ̈O «̀#HõO@ Œ̂∞.
2) WO «̀=∞Okx K«OÑ≤# «̀~åfi «̀, "åi |O è̂Œ∞q∞„ «̀∞Å âßÑ̈<å~å÷Å∞

«̀#‰õΩ LO_»=Ù.
3) ̀ «# HÍ~°}OQÍ =~°‚ã̈OHõ~°OQÍx, ̂ •x=Å¡ =KÕÛ ̂ ÀëêÅ∞QÍx LO_»=Ù.
4) XHõ"Õà◊ "åàı§ ̀ «##∞ J<åºÜ«∞OQÍ K«OÑ≤̀ Õ Ö’HõO "åix ̂ Œ∂+≤ã̈∞ÎOk.

##∞fl ZO «̀QÍ<À „Ñ̈â◊Oã≤ã̈∞ÎOk.
5) «̀# Ñ̈Ó~°fiÑ̈Ù}ÏºÅ HÍ~°}OQÍ «̀#‰õΩ L «̀Î=∞Ö’HÍÅ∞ „áêÑ≤Î™êÎ~Ú.
6) WÇ¨ÏÖ’HõOÖ’ =∞Oz¿Ñ~°∞, H©iÎ, Ñ¨~°Ö’HõOÖ’ ã¨∞MÏÅ∞ Éè’QÍÅ∞

„áêÑ≤Î™êÎ~Ú.
Wg «̀#‰õΩ Ĥ∆=∞O J#\ÏxH̃ HÍ~°}ÏÅ∞. J~Ú Õ̀ W Œ̂O`å „Ñ̈fHÍ~°O

f~°∞Û‰õΩ<Õ â◊H̃Î <å‰õΩ ÖËHõ HÍ Œ̂∞. |O è̂Œ∞=ÙÅÑ̈@¡ =∞=∞HÍ~°O, *Ïe, „Ñ‘u.
Ĥ=ÅO ã̈fiã̈∞YO HÀã̈O WO Œ̂ix =kèOK«@O ZO Œ̂∞‰õΩ? WO Œ̂~°∞ „áê}ÏÅ`À
rqOK«\ÏxH̃ <Õ#∞ ã̈O`À+̈O`À „áê}ÏÅ∞ = Œ̂∞Å∞`å#∞. JÇ≤ÏO™ê Ñ̈~°"≥∂ è̂Œ~°‡ó
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J<åfl~°∞ QÆ̂ •! <Õ#∞ JÇ≤ÏO™ê„=`åxfl áê\™̃êÎ#∞. áêÑ̈O KÕÜ«∞@O Hõ<åfl
„áê}ÏÅ∞ = Œ̂Å@"Õ∞ q∞#fl. Hõ#∞Hõ h‰õÄ-h Ü«Ú^•úxH̃ XHõ #=∞™ê¯~°O,
QÆ∞_£É̌· JO@∞<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞ «̀# «̀∞k f~°∞ÊQÍ.

WÖÏ Ñ̈eH̃# J~°∞̊#∞_»∞ P ̀ «~åfi «̀ Uq∞ KÕâß_À ã̈O[Ü«Úx =∂@Å^•fi~å
qO^•O.

ã̈O[Ü«∞ L"åK«:
â’¡II U==ÚHÍÎ fi2~°∞̊# ã̈ûOMËº ~°̂ äÀÑ̈ã̈÷ Láêqâ◊̀ ü I
    qã̈$[º ã̈â◊~°O KåÑ̈O â’Hõ ã̈OqQÆfl =∂#ã̈ó II 47
`å: ã̈O[Ü«Ú_»O@∞<åfl_»∞. WÖÏ Ñ̈eH̃# J~°∞̊#∞_»∞ qëê Œ̂O`À xO_ç#

=∞#ã̈∞û`À Ü«Ú Œ̂úÉèí∂q∞Ö’ ̀ «# ̂ èŒ#∞~åƒ}ÏÅ#∞ q_çz ~°̂ äŒO "≥#∞HõÉèÏQÆOÖ’
‰õÄ~°∞Û<åfl_»∞.

"åºYº: WO «̀=~°‰õΩ J~°∞̊#∞x ÉèÏ"åÅ#∞ J~°∞̊#∞x <À\ ̃g∞ Œ̂∞QÍ qx
`≥Å∞ã¨∞‰õΩ<åflO. WÑ¨Ù_»∞ J~°∞˚#∞x K«~°ºÅ#∞ ã¨O[Ü«Úx <À\˜g∞^Œ∞QÍ
`≥Å∞ã¨∞‰õΩO^•O. Ç¨Ïã≤Î<åÑ¨Ù~°OÖ’ ^èŒ$`«~å¢+¨µìx PO`«iHõ =∞Ok~°OÖ’
è̂Œ$ «̀~å¢+̈µìxH̃ Ü«Ú Œ̂ú qâıëêÅ#∞ qxÑ≤ã̈∞Î#fl ã̈O[Ü«Ú_»∞ Ü«Ú Œ̂ú~°OQÆOÖ’

„Ñ̈ã̈∞Î̀ «O J~°∞̊#∞x Ñ̈iã≤÷ux =i‚ã̈∞Î<åfl_»∞.
Ü«Ú Œ̂ú~°OQÆOÖ’ J_»∞QÆ∞ÃÑ>Ëì=~°‰õΩ J~°∞̊#∞xÖ’ U ã̈O Õ̂Ç̈Å∂ ÖË=Ù, U

qëê^Œ=¸ ÖË^Œ∞. HÍh cè+¨‡„^À}∞Å#∞ K«∂_»QÍ<Õ =∞=∞HÍ~°O`À
ÉÏkèOK«|_®¤_»∞. ^•x`À â’Hõ ã̈OqQÆfl=∂#ã̈∞_»Ü«∂º_»∞. â’HõO`À, Œ̂∞ó
YO`À, ÉÏ è̂Œ̀ À L#fl"å_»∞ U Ñ̈xh ã̈iQÍæ K≥Ü«∞ºÖË_»∞. U =∂\Ï ã̈iQÍæ
=∂\Ï¡_»ÖË_»∞. U PÖ’K«<å ã¨iQÍæ K≥Ü«∞ºÖË_»∞. JO Œ̂∞ˆH è̂Œ#∞~åƒ}ÏÅ∞
„H̃O Œ̂Ñ̈_»"Õâß_»∞. WHõ Z\ì̃ Ñ̈iã≤÷uÖ’#∂ Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∞#∞ QÍHõ KÕÜ«∞#∞,
WHõ <å=Å¡ QÍ Œ̂∞- Jx x+̈¯~°¬QÍ ≥̀eÜ«∞*Ëã̈∂Î ~°̂ äÀÑ̈ã̈∞Î_»Ü«∂º_»∞.

'~°̂ äÀÑ̈ã̈∞Î_»∞— JO>Ë? ÉèÏ~°̀ «HÍÅO <å\ ̃~°̂ ä•Å∞ XHõ Ñ̈ Œ̂úuÖ’ LO\Ï~Ú.
=ÚO Œ̂∞ÉèÏQÆOÖ’ ™ê~°kä ‰õÄ~°∞Û<Õ KÀ@∞ Ñ̈Å¡OQÍ LO@∞Ok. ™ê~°käH̃ "≥#∞Hõ
~°kä‰õΩ_»∞ xÅ|_Õ KÀ@∞ H˘kÌQÍ Z «̀∞ÎQÍ LO@∞Ok. WHõ P "≥#∞Hõ H˘O «̀KÀ@∞
Ñ̈Å¡OQÍ LO@∞Ok. P „Ñ̈ Õ̂â◊OÖ’ Ü«Ú^•úxH̃ J=ã̈~°"≥∞ÿ# è̂Œ#∞ã̈∞ûÅ∞,
J=Ú‡Åá⁄ Œ̂Å∞, Hõ̀ «∞ÎÅ∞, QÆ̂ ŒÅ∞ "≥Ú Œ̂Ö̌·# PÜ«Ú è̂•Å∞ LO\Ï~Ú. g\x̃
JOkOK«\ÏxH̃ XHõ ¿ã=‰õΩ_»∞ JHȭ _» ‰õÄ~°∞ÛO\Ï_»∞. P ¿ã=‰õΩ_»∞ ‰õÄ~˘Û<Õ

KÀ@∞<Õ ~°̂ äÀÑ̈ã̈÷O JO\Ï~°∞. JHȭ _» ‰õÄ~°∞Û#fl"åxx ~°̂ äÀÑ̈ã̈∞Î_»O\Ï~°∞. J «̀xÃÑ·
Z=~°∂ ÉÏ}„Ñ¨Ü≥∂QÆO K≥Ü«∞º~°∞. J`«_»∞ Ü«Ú^ŒúO K≥Ü«∞º_»∞. Wk
Ü«Ú Œ̂úxÜ«∞=∞O. WÑ̈Ù_»∞ J~°∞̊#∞_»∞ «̀# ™ê÷<åxfl = Œ̂e ¿ã=‰õΩ_»∞ ‰õÄ~˘Û<Õ
ã̈÷ÅOÖ’ ‰õÄ~°∞Û<åfl_»∞. JO>Ë Ü«Ú Œ̂úO K≥Ü«∞º#x ã̈Ê+̈ìO KÕã̈∞Î<åfl_»∞.

WÑ̈Ù_»∞ J~°∞̊#∞_»∞ â’HõO`À L<åfl_»∞, x~°∞`åûÇ̈ÏO`À L<åfl_»∞, JÅ[_ç
PO^Àà◊#Å`À L<åfl_»∞, P"Õ^Œ# K≥O^Œ∞`«∞<åfl_»∞, ^è Œ#∞~åƒ}ÏÅ∞
q_çzÃÑ>Ëìâß_»∞. ~å[ºÉè’QÍÅ∞ = Œ̂ÌO@∞<åfl_»∞. ã̈fi[#∞Å#∞ K«OÑ̈ÙHÀ=Åã≤
=ã̈∞ÎO Œ̂<åfl_»∞. Hõ#∞Hõ Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∞#O@∞<åfl_»∞. Ç≤ÏOã̈#∞-ã̈fi[# Ç≤ÏOã̈#∞
ã̈Ç≤ÏOK«ÖË#O@∞<åfl_»∞. JÇ≤ÏOã̈ÜÕ∞ „âı+̈ª=∞O@∞<åfl_»∞.

S Õ̀ J~°∞̊#∞x Ü≥ÚHȭ  D JÇ≤ÏO™ê„= «̀O Uã̈∞„H©ã̈∞Î Ü≥ÚHȭ  JÇ≤ÏO™ê„= «̀O
=O\k̃ HÍ Œ̂∞. Q“ «̀=∞|∞ Œ̂∞úx JÇ≤ÏO™ê„= «̀O =O\k̃ HÍ Œ̂∞. Wk J*Ï̋#O
=Å¡ Hõey# JÇ≤ÏO™êÉèÏ=O. JÇ≤ÏOã̈ ‰õÄ_® *Ï̋x̂H K≥Å∞¡̀ «∞Ok. J*Ï̋xÜ≥ÚHȭ
JÇ≤ÏOã̈ JÇ≤ÏOã̈ HÍ Œ̂∞, Jk Ç≤ÏOã̈ÜÕ∞ J=Ù «̀∞Ok.

XHõ „QÍ=∞OÖ’ Ñ̈~°=∞ JÇ≤ÏO™ê"åkÜ≥ÿ∞# XHõ =ºH̃Î LO_Õ"å_»∞. p=∞‰õΩ
‰õÄ_® JÑ¨HÍ~°O K≥Ü«∞º_»∞. XHõ<å_»∞ á⁄~°∞QÆ∞# L#fl „QÍ=∂xH˜
„Ñ̈Ü«∂}=∞Ü«∂º_»∞. K≥~°∞=ÙQÆ@∞ì g∞ Œ̂∞QÍ "≥à◊√ «̀∞<åfl_»∞. XHõ KÕÑ̈ ZÖÏQÀ
X_»∞¤#Ñ̈_ç yÅyÅ H˘@∞ì‰õΩO@∞#flk. DÜ«∞# Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∞O qÅqÅÖÏ_çOk.
Hõ~°∞}Ïã¨fiÉèÏ=Ù_»∞, JÇ≤ÏO™ê"åk J~Ú# P =ºH˜Î P KÕÑ¨ ÉÏ^èŒ#∞
K«∂_»ÖËHõáÈÜ«∂_»∞. "≥O@<Õ J «̀_»∞ ̂ •xx Ñ̈@∞ìH˘x WO\H̃̃ fã̈∞H˘KåÛ_»∞.
„Ñ̈Ü«∂}O =∂#∞‰õΩ<åfl_»∞. ̂ •xx XHõ Ñ̈~°∞Ñ̈ÙÃÑ· Ñ̈~°∞O_»É̌\ì̃, qã̈#Hõ„~°̀ À
qã̈~°∞ «̀∂ Ñ̈iK«~°ºÅ∞ KÕã̈∞Î<åfl_»∞. áêÑ̈O Jk ZO «̀ PHõeQÍ LO^À Jx
^•xH̃ "Õ_ç "Õ_ç áêÅ∞ „`åyOKå_»∞. ̂ •x`À P KÕÑ̈ LH̃¯iaH̃ Ô̄~· Ñ̈~°Ö’HÍxH̃
@áê Hõ\ì̃Ok. PÜ«∞# JÇ≤ÏO™ê„= «̀O JÖÏ U_çÛOk. ^•xx P K≥~°∞=Ù
h\ ˜Ö’<Õ "Õ¿ãÎ Jk Ç¨~ÚQÍ LO_Õk, `å#∞ K«Hõ¯QÍ „Ñ¨Ü«∂}O
H˘#™êyOKÕ"å_»∞. JÖÏ KÕ¿ãÎ J «̀_»∞ *Ï̋xÜÕ∞. JÇ≤ÏO™ê"åkÜÕ∞. HÍx P
=∂„ «̀O ̀ ≥eq ÖËHõ ZO «̀ Ñ̈iK«~°ºÅ∞ KÕã≤<å UO „Ñ̈Ü≥∂[#O. Hõ#∞Hõ J*Ï̋x
JÇ≤ÏOã̈ ‰õÄ_® Ç≤ÏOã̈ÜÕ∞.

WHȭ _» J~°∞̊#∞_»∞ ‰õÄ_® JÖÏO\ ̃J*Ï̋#O`À JÇ≤ÏO™ê "å^•xfl =ÚO Œ̂∞‰õΩ
≥̀KåÛ_»∞. ̂ Œ∞~å‡~°∞æÅ∞, áêáê «̀∞‡Å∞, Ñ̈~°̂ èŒ<åÑ̈Ç̈Ï~°}Ü«∞O Œ̂∞ Pã̈H̃Î QÆÅ"å~°∞,
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Z<Àfl JHõ$`åºÅ∞ KÕã≤# "å~°∞ – g~°O`å ̀ «#"å~°x, |O è̂Œ∞=ÙÅx, ã̈fi[#∞Åh
q_çzÃÑ_ç̀ Õ "å~°∞ WOHÍ Z<Àfl JHõ$`åºÅ∞ KÕ™êÎ~°∞. ZO Œ̂iHÀ JÑ̈Kå~åÅ∞
KÕ™êÎ~°∞. JÑ̈Ù_»∞ h JÇ≤ÏO™ê„= «̀O HÍ™êÎ Ç≤ÏO™ê„= «̀O J=Ù «̀∞Ok.

â◊s~°OÖ’ K≥_çáÈ~Ú#, ‰õΩo§áÈ~Ú# ÉèÏQÆO q∞ye# W «̀~° ÉèÏQÍÅ#∞,
J=Ü«∞"åÅ#∞ K≥_»Q˘@ì‰õΩO_® LO_®ÅO>Ë P K≥_ç#ÉèÏQÍxfl PÑ̈̂~+̈<£ KÕã≤
fÃãÜ«∂ºe. W Õ̂ ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ K≥Ü«∞º=∞#flk. Ñ̈~°=∂ «̀‡ qâ◊fi~°∂Ñ̈Ù_»∞. D
qâ◊fi=∞O`å PÜ«∞# ̂ ÕÇ̈Ï"Õ∞. Ñ̈~°=∂ «̀‡ â◊s~°OÖ’ ̂ Œ∞~å «̀∞‡Ö̌·# ̂ Œ∞~Àº è̂Œ<å Œ̂∞Å∞
XHõ J=Ü«∞=O. è̂Œ~å‡ «̀∞‡Ö̌·# áêO_»=ÙÅ∞ =∞~˘Hõ J=Ü«∞=O. Õ̂= «̀Å∞,
~åHõ∆ã̈∞Å∞, Ü«∞Hõ∆, H̃#fl~°, H̃OÑ̈Ù~°∞+̈µÅ∞ =∞iH˘xfl J=Ü«∞"åÅ∞. [O «̀∞, Ñ̈H̃∆,
„H̃q∞, H©@HÍÅ∞, =$H∆ÍÅ∞ "≥ÚII#q =∞iH˘xfl J=Ü«∞"åÅ∞. D„|Ç̈‡O_»O
JO`å PÜ«∞# â◊s~°"Õ∞. JO^Œ∞Ö’ ^Œ∞~Àº^èŒ<å^Œ∞Å<Õ XHõ J=Ü«∞=O
K≥_çáÈ~ÚOk. ã̈Okè „Ñ̈Ü«∞ «̀fl=∞<Õ =∞O Œ̂∞ "Õã≤ ÉÏQÆ∞ K≥Ü«∞º\ÏxH̃ K«∂âß_»∞
NHõ$+̈µ‚_»∞, HÍx Ñ¶̈e «̀O ÖËHõáÈ~ÚOk. ‰õ#∞Hõ<Õ P J=Ü«∞"åxfl Ü«Ú Œ̂ú=∞<Õ
PÑ̈̂~+̈<£ KÕã≤ fã≤"Õã≤ q∞ye# Jxfl J=Ü«∞"åÅ#∞, â◊s~åxfl HÍáê_®Å#∞
‰õΩ<åfl_»∞.

HÍx J~°∞̊#∞xÖÏO\ ̃J*Ï̋x J"≥∂‡! Wk <å K≥~Úº Hõ̂ •! <å HÍÅ∞Hõ̂ •!
<å „"ÕÅ∞Hõ̂ •! J<Õ =∞=∞HÍ~°O`À PÑ̈̂~+̈<£‰õΩ XÑ̈CHÀ_»∞. ̂ •xÔH<Àfl HÍ~°}ÏÅ∞
K≥|∞`å_»∞. PÑ̈̂~+̈<£ KÕ¿ã@Ñ̈C_»∞ ZO`À <˘Ñ≤ÊHõ̂ •! ~°HõÎO KåÖÏ áÈ «̀∞OkHõ̂ •!
«̀~åfi «̀ U Œ̂<åfl Ñ̈xKÕÜ«∂ÅO>Ë K≥~Úº ÖËHõáÈ Õ̀ ZÖÏ? „"ÕÅ∞ ÖËHõáÈ Õ̀

ZÖÏ? Jx Z<Àfl ™ê‰õΩÅ∞ K≥|∞`å_»∞.
r=Ç≤ÏOã̈ áêÑ̈O JO\Ï_»∞, ÉèíQÆ=O «̀∞_çzÛ#^•xx `˘ÅyOK«\ÏxH̃

=∞#"≥∞=~°O? JO\Ï_»∞. JÖÏ Jx PÑ¨ˆ~+¨<£‰õΩ XÑ¨CHÀHõáÈ`Õ UO
[~°∞QÆ∞ «̀∞Ok? P ‰õΩo§áÈ~Ú# J=Ü«∞=O JÖÏ̂Q LO>Ë [|∞ƒ ̂ ÕÇ̈Ï=∞O`å
„áêH̃ z=~°‰õΩ „áê}"Õ∞ áÈ «̀∞Ok. Hõ#∞Hõ K≥_çáÈ~Ú# J=Ü«∞=OÃÑ· =∞=∞HÍ~°O
‰õÄ_»̂ Œ∞. q∞ye# â◊s~°O "≥Ú`åÎxfl ~°H̃∆OK«∞H˘#∞@‰õΩ "åºkè̀ À K≥_çáÈ~Ú#
J=Ü«∞"åxfl YO_çOz fã≤ áê~°"≥Ü«∂ºe.

JÖÏˆQ q∞ye# ã¨=∂[O "≥Ú`«ÎO ã¨∞YâßO`«∞Å`À rqOK«\ÏxH˜
J è̂Œ~°‡O`À, J<åºÜ«∞O`À, JHõ$`åºÅ`À K≥_çáÈ~Ú# Œ̂∞~Àº è̂Œ<å Œ̂∞Å=O\˜
Œ̂∞~å‡~°∞æÅ#∞ Ç̈Ï «̀=∂~åÛe. W Õ̂ ÉèíQÆ"å#∞x xâ◊ÛÜ«∞O.

=~°‚ã̈OHõ~°O J=Ù «̀∞O Œ̂x J~°∞̊#∞x ÉÏ è̂Œ. è̂Œ~°‡ã̈OHõ~°O J=Ù «̀∞O Œ̂x
ÉèíQÆ"å#∞x ÉÏ è̂Œ. [#O K«xáÈ`å~°x J~°∞̊#∞x ÉÏ è̂Œ. è̂Œ~°‡O #tã̈∞ÎO Œ̂x
ÉèíQÆ"å#∞x ÉÏ è̂Œ.

J~°∞̊#∞xÖ’ WÑ̈C_»∞ q~°H̃Î HõeyOk. ~å[ºO, ã̈∞MÏÅ∞, Éè’QÍÅ∞ g\Ã̃Ñ·
U=∂„ «̀O Pã̈H̃Î ÖË̂ Œ∞. WHõ ÉèíQÆ=O «̀∞x"≥·Ñ̈Ù‰õΩ u~°QÆ@"Õ∞ ̀ «~°∞"å~Ú. „áêÑ̈OzHõ
q+̈Ü«∂Å Ñ̈@¡ q~°H̃Î LO>Ë Ñ̈~°=∂ «̀‡Ñ̈@¡, ̂ èŒ~°‡O Ñ̈@¡ J#∞~°H̃Î HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok.

S Õ̀ J~°∞̊#∞xÖ’ "≥·~åQÆºO HõeyOk QÍx ÉèíQÆ=O «̀∞x â◊~°}ÏQÆu HÀ~åÅ<Õ
ÉèÏ=# ~åÖË̂ Œ∞. â◊~°}ÏQÆ̀ «ÉèÏ=# Hõey Õ̀ QÍx *Ï̋#É’ è̂Œ#∞ „áê~°OaèOKÕ
gÅ∞ÖË^Œ∞.

JO Œ̂∞̂H NHõ$+̈µ‚_»∞ WHõ =∞ø#O g_®Å#∞‰õΩO@∞<åfl_»∞. J~°∞̊#∞xÖ’
t+¨ºÉèÏ=# HõeyOz, â◊~°}ÏQÆ̀ «∞}‚̃ KÕã¨∞H˘#∞@‰õΩ z"å@∞¡ÃÑ\ì̃, J «̀_ç
=∞<À|∞ Œ̂∞úÅ∞ ã¨iKÕÜ«∂Å#∞‰õΩ<åfl_»∞. ^•x`À J~°∞˚#∞_»∞ â◊~°}ÏQÆ̀ «∞_»∞
HÍ=@O, ÉèíQÆ"å#∞x *Ï̋#É’ è̂Œ Ô~O_»= J è̂•ºÜ«∞OÖ’ K«∂™êÎO.

QÆ^ŒºO: FO `«`üã¨`ü, Wu N=∞^ŒƒùQÆ=næ`åã¨∞, LÑ¨x+¨`«∞û, „|Ç¨Ï‡
q^•ºÜ«∂O, Ü≥∂QÆâß¢¿ãÎ, NHõ$ëê‚~°∞̊# ã̈O"å Õ̂, J~°∞̊# qëê Œ̂Ü≥∂QÀ<å=∞
„Ñ̈ ä̂Œ"≥∂2 è̂•ºÜ«∞ó II

D „Ñ¨HÍ~°OQÍ LÑ¨x+¨`«∞ÎÅ ™ê~°=Ú, „|Ç¨Ï‡q^•º„Ñ¨uáêk`«=Ú,
Ü≥∂QÆâßG=Ú. NHõ$ëê‚~°∞̊#∞Å ã̈O"å Œ̂~°∂Ñ̈=Ú S# ÉèíQÆ=næ̀ «Ü«∞O Œ̂∞ J~°∞̊#
qëê Œ̂Ü≥∂QÆ=∞#∞¿Ñ~°∞QÆÅ „Ñ̈ ä̂Œ=∞ J è̂•ºÜ«∞=Ú ã̈=∂Ñ̈ÎO.
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Ô~O_»= J è̂•ºÜ«∞O

™êOMºÜ≥∂QÆO
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LO\Ï_À Hõ#∞flÅ‰õΩ Hõ\ì̃#@∞ìQÆ =i‚OK«@O [iyOk. D q è̂ŒOQÍ J~°∞̊#∞x
qëê^•xfl áÈQ˘@ì\ÏxH̃ D J è̂•ºÜ«∞OÖ’<Õ Ñ̈ÓiÎ „Ñ̈Ü«∞ «̀flO [iyOk.
JO Œ̂∞̂H Wk ã̈=∞„QÆ"≥∞ÿ# J è̂•ºÜ«∞O. w`å™ê~°=∞O`å xH̃∆Ñ̈ÎO KÕÜ«∞|_ç#
J è̂•ºÜ«∞O.

"Õ^•ÅÖ’ K≥Ñ¨Ê|_»¤ Hõ~°‡HÍO_», Láêã¨<åHÍO_», *Ï˝#HÍO_» Å‰õΩ
ã¨O|OkèOz# *Ï˝#=∞O`å D J è̂•ºÜ«∞OÖ’ ã¨OH∆̃ÑÎ̈OQÍ K≥Ñ¨Ê|_çOk.
Hõ~°‡HÍO_»=Å¡ =∞#â◊√≈kú, Láêã̈<åHÍO_» =Å¡ ã̈ «̀fiQÆ∞}O ÃÑiy P «̀‡*Ï̋<åxH̃
J~°›̀ « HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok. *Ï̋#HÍO_» =Å¡ P «̀‡*Ï̋<åxfl á⁄Ok, "≥∂Hõ∆„áêÑ≤ÎH̃ J~°›̀ «#∞
™êkèOK«QÆÅ~°∞.

'ã̈O[Ü«∞ L"åK«—`À D J è̂•ºÜ«∞O „áê~°OÉèí=∞=Ù «̀∞#flk. "≥Ú Œ̂\˜
J è̂•ºÜ«∞O z=i â’¡HõO (47) ‰õÄ_® ã̈O[Ü«Ú_»∞ K≥Ñ≤Ê# Õ̂. ã̈O[Ü«Ú_»∞
K≥Ñ≤Ê# Ô~O_»∞ â’¡HÍÅ#∞ «̀∞Oz J è̂•ºÜ«∞ qÉèÏQÆO ZO Œ̂∞‰õΩ KÕã≤#@∞ì?-

"≥Ú Œ̂\ ̃J è̂•ºÜ«∞O z=~°Ö’ J~°∞̊#∞_»∞ è̂Œ#∞~åƒ}ÏÅ∞ áê~°"Õã≤ ~°̂ äŒO
"≥#∞Hõ K«uH˜ÅÑ¨_®¤_»∞. Wk `«"≥∂QÆ∞}ã≤÷uH˜ Ñ¨~åHÍ+¨ì. WHõ WO`«Hõ#fl
kQÆ*Ï~°\ÏxH̃ gÅ∞ÖË̂ Œ∞. JO Œ̂∞̂H D ã≤÷ux =i‚ã̈∂Î K≥Ñ≤Ê# ã̈O[Ü«Úx
â’¡HõO`À "≥Ú Œ̂\ ̃J è̂•ºÜ«∞O ã̈=∂Ñ̈Î"≥∞ÿOk. WHõ P J@ì_»∞QÆ∞ ã≤÷u#∞O_ç
ÃÑ·H̃ ÖË=@O 2= J è̂•ºÜ«∞OÖ’ „áê~°OÉèíO HÍÉ’ «̀∞#flk.

«̀"≥∂QÆ∞}O #∞O_ç ~°*’QÆ∞}ÏxH̃, ~°*’QÆ∞}O #∞O_ç ã̈ «̀fiQÆ∞}ÏxH̃
Z Œ̂QÍe. ã̈ «̀fi QÆ∞}OÖ’ xÅ=HõáÈ Õ̀ ̀ «̀ «Î fiO J~°÷O HÍ Œ̂∞. ™êufi‰õΩ_»∞ HÍHõáÈ Õ̀
â◊~°}ÏQÆu HÀ~°ÖË_»∞. «̀"≥∂QÆ∞}OÖ’ L#fl"å_çH̃ â◊~°}ÏQÆu HÀ~åÅx ‰õÄ_®
≥̀eÜ«∞ Œ̂∞. ~°*’QÆ∞}OÖ’ L#fl"å_çH̃ ̀ ≥eã≤<å JÇ̈ÏOHÍ~°O J_»∞¤=zÛ HÀ~°ÖË_»∞.

ã¨`«Î fiOÖ’ L#fl"å_Õ â◊~°}ÏQÆu HÀ~°QÆÅ_»∞, `«`«Î fi*Ï˝<åxfl J=QÍÇ¨Ï#
KÕã̈∞HÀQÆÅ_»∞.

JkQÀ ã̈iQÍæ P ã̈=∞Ü«∞O HÀã̈"Õ∞ Z Œ̂∞~°∞ K«∂ã̈∞Î#fl NHõ$+̈µ‚_»∞ J~°∞̊#∞x
"Õ∞ÖÁ¯ÅÊ\ÏxH̃ =∞Oz WO*̌Hõ∆<£ WKåÛ_»∞. "≥O@<Õ ~°*’QÆ∞}O "Õ∞ÖÁ¯Ok. P
"≥O@<Õ ̂ èŒ~°‡ã̈Oâ◊Ü«∞O Hõey ã̈ «̀fiO =ÚO Œ̂∞H˘zÛOk. JÇ̈ÏOHÍ~°O J}̃yOk.
t+̈º ÉèÏ=O HõeyOk. Ñ̈ÓiÎQÍ ̂ •™ÈÇ̈Ï=∞<åfl_»∞. J~°∞̊#∞_»<Õ Éèí∂q∞, *Ï̋#=∞<Õ
q «̀Î<åxfl <å@\ÏxH̃ K«Hȭ QÍ ̀ «Ü«∂Ô~·Ok. WHõ q «̀Î#O <å@@"Õ∞ ̀ «~°∞"å~Ú.

"≥Ú Œ̂\ ̃ J è̂•ºÜ«∞O z=~°Ö’ ã̈O[Ü«Úx =∂@Å∞ „QÆ∞_ç¤ ~åAÖ’

Ô~O_»= J è̂•ºÜ«∞=Ú

™êOYºÜ≥∂QÆO
J~°∞̊#∞x qëê Œ̂O Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞ â◊~°}∞ á⁄O Œ̂\ÏxH̃ ^•i fã≤Ok.

JO^Œ∞ˆH P qëê^ŒO Ü≥∂QÆ"≥∞ÿOk. WÑ¨C_çk Ô~O_»= J^è•ºÜ«∞O.
™êOYºÜ≥∂QÆO. ™êOYºO JO>Ë Ñ̈iâ◊√ Œ̂ú"≥∞ÿ# P «̀‡*Ï̋#O. Ü≥∂QÆO JO>Ë
LáêÜ«∞O. Ñ̈iâ◊√ Œ̂ú"≥∞ÿ# P «̀‡*Ï̋<åxfl á⁄O Õ̂ LáêÜ«∞O-"≥∂H∆Íxfl á⁄O Õ̂
LáêÜ«∞O WHȭ _» K≥Ñ̈Ê|_çOk.

Õ̂Ç̈ÏO Ñ̈OK«Éèí∂`åÅ`À «̀Ü«∂Ô~·# Œ̂x, <å=∞~°∂áêÅ`À QÆ∞iÎOK«|_»∞
«̀∞#fl Œ̂x, Wk ZÑ̈Ê\ỖH·<å #tOzáÈÜÕ∞ Õ̂#x, D Õ̂Ç̈xH̃ P è̂•~°"≥∞ÿ#

P «̀‡ <åâ◊#O ÖËx Œ̂x, x «̀º"≥∞ÿ# Œ̂x, ã̈zÛ^•#O Œ̂ã̈fi~°∂Ñ̈=∞x, Jk h"Õ#x
D J è̂•ºÜ«∞OÖ’ ≥̀eÜ«∞*ËÜ«∞@O [iyOk.

kfifÜ«∞O JkfifÜ«∞O JO\Ï~°∞. D J è̂•ºÜ«∞O x[OQÍ JkfifÜ«∞"Õ∞.
w`å™ê~°O JO`å WO Œ̂∞Ö’<Õ L#flk. Wk 72 â’¡HÍÅ`À ‰õÄ_ç# ÃÑ Œ̂Ì
J è̂•ºÜ«∞O. WO Œ̂∞Ö’ 1 #∞O_ç 10 â’¡HÍÅ∞ qëê Œ̂OÖ’ =Úxy# J~°∞̊#∞_»∞
Hõ$+̈‚„Ñ̈ÉèÏ"åxH̃ ÖÁOyáÈ~Ú, ã̈OÑ̈Ó~°‚ â◊~°}ÏQÆux á⁄Ok, P «̀‡*Ï̋<åxfl
JO Œ̂∞H˘#∞@‰õΩ J~°›̀ «#∞ ã̈OáêkOz# q+̈Ü«∞=ÚÅ#∞ q=iã̈∞Î#flq. 11
#∞O_ç 30 =~°‰õΩ QÆÅ â’¡HÍÅ∞ ã̈OÑ̈Ó~°‚"≥∞ÿ# P «̀‡*Ï̋<åxfl ̀ ≥eÜ«∞*Ëã̈∞Î#flq.
31 #∞O_ç 38 =~°‰õΩ QÆÅ 8 â’¡HÍÅ∞ Hõ∆„uÜ«∞ ̂ èŒ~å‡xfl J#∞ã̈iOz K«∂z<å
J~°∞̊#∞_»∞ «̀Ñ̈ÊHõ Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∞=Åã≤# qkèx QÆ∂iÛ ≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞Î#flq. 39
#∞O_ç 53 =~°‰õΩ QÆÅ â’¡HÍÅ∞ |∞kúÜ≥∂QÍxfl JO>Ë xëê¯=∞Hõ~°‡Ü≥∂QÆO
Ü≥ÚHȭ  P=â◊ºHõ̀ «#∞ ̀ ≥eÜ«∞*Ëã̈∞Î#flq. WHõ 54 #∞O_ç 72 =~°‰õΩ QÆÅ â’¡HÍÅ∞
Z=_»∞ P «̀‡*Ï̋<åxfl á⁄Ok, P`å‡#∞Éèí∂uÖ’ LO\Ï_À, J\ì̃ P «̀‡*Ï̋x-
ã≤÷̀ «„Ñ̈A̋_»∞ Z\ì̃ ÅHõ∆}ÏÅ∞ Hõey LO\Ï_À, D Ö’HõOÖ’ ZÖÏ „Ñ̈=iÎã̈∂Î
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Pâ◊Å∞ ~̂ÔHuÎOKå~Ú. ~˘>̌ì qiy <ÕuÖ’ Ñ̈_çO Œ̂#∞ ‰õΩ<åfl_»∞. =ÚYOÖ’
ã̈O`À+̈O HõxÑ≤OzOk. HÍx ã̈O[Ü«Ú_»∞ Œ̂∂~°̂ Œ$+≤ì, k=º Œ̂$+≤ì HõÅ"å_»∞.
''™êH∆Í «̀∞Î ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ áêO_»= Ñ̈Hõ∆OÖ’ LO_»QÍ D JO è̂Œ~åA Pâ◊Å∞
Ñ¶ë™êÎÜ«∂? áêÑ̈O!—— Jx *Ïe`À K«∂ã̈∂Î ̀ «# „Ñ̈ã̈OQÍxfl „áê~°Oaèã̈∞Î<åfl_»∞.
U=∞x? -
ã̈O[Ü«∞ L"åK«

â’¡II «̀O «̂̀ ä• Hõ$Ñ̈Ü«∂22q+̈ìO J„â◊√Ñ̈Ó~å‚‰õΩÖËHõ∆}OI
      q+‘̂ ŒO «̀ q∞ Œ̂O "åHõºO L"åK«=∞ è̂Œ∞ã̈∂ Œ̂#ó II                 1
`åIIã̈O[Ü«Ú_»O@∞<åfl_»∞-P q è̂ŒOQÍ Hõ~°∞}`À P=Ç≤ÏOK«|_ç, Hõhfl\˜̀ À

xO_ç# <Õ„ «̀=ÚÅ`À, qëê Œ̂OÖ’ L#fl J~°∞̊#∞}̃‚ K«∂z =∞ è̂Œ∞ã̈∂ Œ̂#∞_çÖÏ
JO@∞<åfl_»∞.

"åºYº: ~å[Éèí=#OÖ’ è̂Œ$ «̀~å¢+̈µìx =ÚO Œ̂∞ ‰õÄ~°∞Ûx, Ü«Ú Œ̂ú~°OQÆ
qâıëêÅ#∞ qxÑ≤ã¨∞Î#fl ã¨O[Ü«Ú_»∞, J~°∞˚#∞x Ñ¨iã≤÷ux K«Hõ¯QÍ
z„fHõiOKå_»∞. J~°∞̊#∞_»∞ =∞=∞HÍ~åxH̃ ÖÁOyáÈÜ«∂_»∞. J «̀_çÖ’ qëê Œ̂O,
Ñ≤iH˜`«#O „Ñ¨"ÕtOKå~Ú. Ü«Ú^ŒúO=Å¡ ÉèíÜ«∞OHõ~° Ñ¨i}Ï=∂Å#∞
TÇ≤ÏOK«∞H˘<åfl_»∞. ã̈=∂[O JO`å K≥_»∞ «̀∞O Œ̂x kQÆ∞Å∞ Ñ̈_»∞ «̀∞<åfl_»∞.
z=~°‰õΩ Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∞#x è̂Œ#∞~åƒ}ÏÅ∞ Ñ̈_Õã≤, ~°̂ äŒO "≥#∞Hõ ‰õÄ~°∞Û<åfl_»∞.
J~°∞̊#∞x D Ñ̈iã≤÷uH̃ HÍ~°}ÏÖËq∞\’ ã̈O[Ü«Ú_»∞ K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞.

1)Hõ$Ñ¨Ü«∂q+¨ìO : Hõ~°∞} KÕ`« P=Ç≤ÏOK«|_®¤_»∞. Hõ~°∞}-^ŒÜ«∞
=∞OzÅHõ∆}ÏÖË QÆ^•! =∞Oz"Õ. HÍx K«∂Ñ¨^ŒQÆx "åi g∞^Œ K«∂Ñ≤<å,
K«∂Ñ̈ Œ̂QÆx ã̈=∞Ü«∞OÖ’ K«∂Ñ≤<å Jk K≥_Õ J=Ù «̀∞Ok. ̀ ÕÅ∞ ‰õΩ@ìÉ’ «̀∞#flk
- Jx ≥̀eã≤#Ñ̈C_»∞, áê=Ú HÍ@∞ "ÕÜ«∞É’ «̀∞#flk - Jx ≥̀eã≤#Ñ̈C_»∞
"å\˜ÃÑ· ^ŒÜ«∞ K«∂Ñ¨@O =∞OzkHÍ^Œ∞. HÍx WHõ¯_» J~°∞˚#∞_»∞ Z<Àfl
J„Hõ=∂Å#∞, J<åºÜ«∂Å#∞ KÕã≤#"åiÃÑ·, ‰õΩÅ¢ã‘Îx xO_»∞ ã¨ÉèíÖ’
Ñ¶̈∞’~åuÑ¶̈∞’~°OQÍ J==∂xOz# "åiÃÑ·, Ñ̈~°~å*Ïºxfl Ç̈ÏiOz# "åiÃÑ·
Œ̂Ü«∞ K«∂Ñ̈Ù «̀∞<åfl_»∞. Jn Ü«Ú Œ̂ú~°OQÆOÖ’, Ü«Ú Œ̂úO „áê~°OÉèíO HÍÉ’ «̀∞#fl

ã̈=∞Ü«∞OÖ’ Œ̂Ü«∞#∞ K«∂Ñ̈Ù «̀∞<åfl_»∞. J Õ̂ «̀Ñ̈C. ÃÑ·QÍ Hõ∆„uÜ«∞ è̂Œ~å‡xH̃
q~°∞ Œ̂úO ‰õÄ_®.

2) J„â◊√Ñ̈Ó~å‚‰õΩÖËHõ∆}O: Œ̂Ü«∞`À ‰õÄ_ç#"å_Õ QÍHõ HõO\ ̃xO_® hà◊√§
ã̈∞à◊√§ u~°∞QÆ∞ «̀∞<åfl~Ú. Œ̂Ü«∞ P=Ç≤ÏOz#Ñ̈C_»∞, Œ̂∞óYO Hõey#Ñ̈C_»∞
Hõà◊§Ö’ hà◊√§ u~°∞QÆ∞`å~Ú. Wk "≥·~åQÆº zÇ̈ÏflO. ã̈∞MÏÅÃÑ·#, Éè’QÍÅÃÑ·#
~À «̀ HõeyOk. "≥·~åQÆºO =zÛOk HÍx t+̈ºÉèÏ=O ~åÖË̂ Œ∞. Jk =KÕÛO «̀=~°‰õΩ
*Ï̋#É’ è̂Œ [~°∞QÆ̂ Œ∞.

3) q+‘̂ ŒO «̀O: [~°QÆÉ’ÜÕ∞ ÉèíÜ«∞OHõ~° ̂ Œ$âßºxfl ̀ «ÅK«∞H˘x "åº‰õΩÅ «̀
K≥O Œ̂∞ «̀∞<åfl_»∞. =∞#ã̈∞û =∞#ã̈∞ûÖ’ ÖË̂ Œ∞. D 3 ÅHõ∆}ÏÅ`À J~°∞̊#∞x
JÑ¨Ê\˜ ã≤÷ux =i‚Oz# ã¨O[Ü«Ú_»∞ ÉèíQÆ"å#∞x =∞ è̂Œ∞ã¨∂ Œ̂#∞_»∞ Jx
JO@∞<åfl_»∞.

''=∞ è̂Œ∞ã̈∂ Œ̂#∞_»∞—— JO>Ë =∞ è̂Œ∞=<Õ ~åHõ∆ã̈∞x ã̈OÇ̈ÏiOz# "å_»∞ Jx.
=∞ è̂Œ∞=<Õ ~åHõ∆ã̈∞x K«OÑ≤, Œ̂∞+̈ìtHõ∆} KÕã≤# NHõ$+̈µ‚_»∞, WÑ̈C_»∞ J~°∞̊#∞x
P=Ç≤ÏOz# Hõ$Ñ̈ J<Õ Éèí∂`åxfl, qëê Œ̂=∞<Õ ̂ Œ∞+̈ìâ◊H̃Îx JO «̀O KÕÜ«∞ÖË_®?
JO «̀O KÕÜ«∞QÆÅ_»∞ Jx ã̈O[Ü«Úx PO «̀~°ºO. JO Œ̂∞̂H D Éèí∂ «̀ã̈∂ Œ̂#∞_»∞
J~°∞̊#∞x`À WÖÏ JO@∞<åfl_»∞-

NÉèíQÆ"å#∞"åK«:
â’¡II ‰õΩ «̀™êÎ fi Hõâ◊‡Å q∞ Œ̂O q+̈"Õ∞ ã̈=ÚÑ̈ã≤÷̀ «OI
     J<å~°ºA+̈ì =∞ã̈fi~°æºO JH©~°ÎHõ~° =∞~°∞̊#! II                   2
â’¡II ÔH¡Â|ºO =∂ã̈‡QÆ=∞ó áê~°÷! <≥·̀ «̀ «Î fi Ü«ÚºÑ̈Ñ̈ Œ̂º Õ̀ I
     ‰õ∆Ω„ Œ̂O Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∞ ^Ò~°ƒÅºO «̀ºHÀÎ fiuÎ+̈ª Ñ̈~°O «̀Ñ̈! II               3

`å: ÉèíQÆ"å#∞_»O@∞<åfl_»∞, J~°∞̊<å! Ü«Ú^•úxH̃ ã≤̂ Œú"≥∞ÿ Ü«Ú#fl D
q+̈=∞ ã̈=∞Ü«∞OÖ’ D Hõâ◊‡ÅO (=∂e#ºO) h‰õΩ ZHȭ _ç#∞O_ç =zÛOk?
Wk P~°∞ºÅ‰õΩ `«y#k HÍ^Œ∞. ã¨fi~åæxfl, H©iÎx K≥_»Q˘>Ëìk, Ñ¨~°O`«áê!
#Ñ̈ÙOã̈‰õΩ_çq HÍ= Œ̂∞Ì. Wk h‰õΩ â’Éèíx=fi Œ̂∞. hK«"≥∞ÿ# D Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∞^Ò~°ƒÖÏºxfl
q_çz ÖËz xÅ|_»∞.

"åºYº: è̂Œ#∞~åƒ}ÏÅ∞ áê~°"Õã≤, ~°̂ äŒO "≥#∞Hõ K«uH̃Å|_ç ‰õÄ~°∞Û#fl
J~°∞̊#∞x, áÈ@∞=∂@Å`À, J «̀_çÖ’x Œ̂∞~°ƒÅ`åfixfl áê~°„^ÀÖÏÅ#∞‰õΩ#fl
ÉèíQÆ"å#∞_»∞, `å~åA=fiÅ =O\,̃ Ñ≤_»∞QÆ∞Å =O\ ̃=∂@Å`À J~°∞̊#∞xH̃
K«∞~°∞‰õΩ =Ú\ì̃ã̈∞Î<åfl_»∞.
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J~°∞̊<å! D q+̈=∞Ñ̈iã≤÷uÖ’ hH© Hõâ◊‡ÅO ZHȭ _ç #∞O_ç =zÛOk?
Z\˜ì Ñ¨iã≤÷`«∞Å<≥·<å ^è≥·~°ºOQÍ Z^Œ∞~˘¯x, hHõ#∞‰õÄÅOQÍ =∂~°∞ÛHÀQÆÅ
™êÇ̈Ïã̈=O «̀∞_»=Ù QÆ̂ • h=Ù. hH© ̂ Œi„ Œ̂Ñ̈Ù Hõâ◊‡ÅO ZHȭ _ç #∞O_ç =zÛOk?
JO Œ̂∞Ö’#∞ WÑ̈C_®? q+̈"Õ∞? - XHõ"≥·Ñ̈Ù â◊̀ «$=ÙÅ∞ Ü«Ú^•úxH̃ Hõ̀ «∞ÎÅ∞
#∂~°∞ «̀∞<åfl~°∞. g~°∞Å∞ g∞™êÅ∞ "≥∞e„uÑ̈C «̀∞<åfl~°∞. =∞~À"≥·Ñ̈Ù â◊OYÉèËi
x<å^•Å∞ q∞#∞fl =Ú@∞ì̀ «∞<åfl~Ú. áÈh "å̂~"≥∞ÿ<å è̂Œ~å‡ «̀∞‡ÖÏ? HÍ Õ̂.
Ñ̈~°=∞ Œ̂∞~å‡~°∞æÅ∞. "å~°∞ KÕÜ«∞x JHÍ~°ºO ÖË̂ Œ∞. Zxfl J==∂<åÅ∞ KÕâß~°∞?
z=~°‰õΩ g∞ ~å[ºÉèÏQÍxfl ™êfiÇ̈ KÕâß~°∞ QÆ̂ •! áÈh, D Ü«Ú Œ̂úO Ç̈Ï~îå «̀∞ÎQÍ
=zÛ Ñ̈_çO^•? Z<Àfl ~åÜ«∞ÉÏ~åÅ∞ [iy#q. ã̈Okè=∂@Å∞ [iy#q.
ZO`ÀHÍÅO #∞O_ç „Ñ̈Ü«∞`åflÅ∞ [~°∞QÆ∞ «̀∞<åfl~Ú. WO «̀HÍÅO ÖËx U_»∞Ñ̈Ù
WÑ̈C_≥O Œ̂∞HõÜ«∂º? D q+̈=∞ Ñ̈iã≤÷uÖ’<å hH© =º è̂Œ? qKå~°O? Hõâ◊‡ÅO?
U_»∞Ñ̈Ù? Jã̈b Hõâ◊‡ÅO ZÖÏO\k̃? J<å~°ºA+̈ìO, Jã̈fi~°æºO, JH©iÎHõ~°O.

1) J<å~°ºA+̈ìO: P~°∞ºÅ∞, J<å~°∞ºÅ∞ Jx 2 *Ï «̀∞Å∞. P~°∞ºÅO>Ë
ã̈<å‡~°æOÖ’ #_çKÕ"å~°∞, Ñ̈q„ «̀∞Å∞, ̀ Õ[ã̈∞û QÆÅ"å~°∞, ã̈fi è̂Œ~å‡xfl áê\ÕKÕ"å~°∞,
è̂Œ~å‡xfl xÅÉ̌>Ëì"å~°∞. D ÅHõ∆}ÏÅ∞ ÖËx"å~°∞ J<å~°∞ºÅ∞. h=Ù Hõ∆„uÜ«∞

‰õΩÅOÖ’ [x‡Oz#"å_»=Ù. P~°ºÑ̈Ù~°∞+̈µ_»=Ù. h Ñ≤_çH̃eÖ’ |Å=ÚOk,
QÆ∞O_≥Ö’ è̂≥·~°º=ÚOk, ÉÏ}ÏÖ’¡Ñ̈ Œ̂∞#∞Ok, KÕuÖ’ J Œ̂∞ƒù̀ « q Œ̂º LOk.
J~Ú<å áê=∞~°∞_çÖÏQÍ U_»∞ã̈∞Î<åfl=Ù. KÕ̀ «QÍx K«=@ Œ̂̂ ŒÌ=∞‡ÖÏ KÕ̀ «∞Å∞
=Ú_»∞K«∞H˘x ‰õÄ~°∞Û<åfl=Ù. hH̃ Õ̂O |∞kú? Wk P~°∞ºÅ‰õΩ «̀y# Õ̂<å?

2) Jã̈fi~°æºO: Ü«Ú Œ̂úOÖ’ [~Ú¿ãÎ ~å[ºO =ã̈∞ÎOk. XHõ"Õà◊ =∞~°}̃¿ãÎ
g~°ã̈fi~°æO Åaèã̈∞ÎOk. Ü«Ú Œ̂úOKÕ¿ãÎ q[Ü«∞"≥∂-g~°ã̈fi~°æ"≥∂ U^À XHõ\ ̃MÏÜ«∞O.
HÍx WÖÏ KÕ̀ «∞Å∞=Ú_»∞K«∞‰õΩ ‰õÄ~°∞ÛO>Ë q[Ü«∞=¸ÖË̂ Œ∞, g~°ã̈fi~°æ=¸ ~å Œ̂∞.

3) JH©iÎHõ~°O: áÈh ~å[ºã̈∞YO = Œ̂∞Ì, ã̈fi~°æã̈∞YO = Œ̂∞Ì. Ü«Ú Œ̂úO
=∂<Õ¿ãÎ ĥH"≥∞ÿ<å H©iÎ „Ñ̈u+̈ªÖÁ™êÎÜ«∂? H©iÎ ~åHõáÈQÍ HÍ=Åã≤#O «̀ JÑ̈H©iÎx
<≥uÎÔH «̀∞Î‰õΩO\Ï=Ù. WÑ̈Ê\ ̃=~°‰õΩ J~°∞̊#∞_»O>Ë Ç̈Ï_»Öò. D ̂ ≥|ƒ`À J~°∞̊#∞_»∞
X\ì̃ 'HÍy «̀OÑ̈Ùe— J#∞‰õΩO\Ï~°∞. 'Ñ≤iH̃Ñ̈O Œ̂— JO\Ï~°∞. ZQÆ̀ åo KÕ™êÎ~°∞.

Hõ#∞Hõ J~°∞̊<å! *Ï„QÆ̀ «ÎQÍ PÖ’zOK«∞. Ü«Ú Œ̂úO =∂<Õ¿ãÎ (1) ~å[ºO

~å Œ̂∞ (2) ã̈fi~°æO ~å Œ̂∞ (3) H©iÎ ~å Œ̂∞ (4)ã̈fi è̂Œ~°‡O #∞O_ç "≥#∞kiy#

"å_ç==Ù`å=Ù. (5) ̂ èŒ~°‡~°Hõ∆} [~°∞QÆ̂ Œ∞ (6) JO Œ̂~°∂ x#∞fl K«∂z Ñ̈iÇ̈ã̈O

KÕ™êÎ~°∞. W Œ̂O`å h‰õΩ J=ã̈~°=∂?

ÔH¡Â|ºO =∂ã̈‡QÆ=∞ó : J~°∞̊<å! ¿Ñ_çq HÍ= Œ̂∞Ì. MÏO_»= =# Œ̂Ç̈Ï#

ã̈=∞Ü«∞OÖ’ JÑ̈Ó~°fi è̂≥·~°º™êÇ̈Ï™êÅ∞ „Ñ̈ Œ̂i≈Oz Õ̂"ÕO„ Œ̂∞x [~ÚOKå=Ù.

Õ̂= «̀Å̂H J™ê è̂Œ∞ºÖ̌·# x"å «̀Hõ=K«, HÍÅ̂HÜ«ÚÅ<Õ ~åHõ∆ã̈∞Å#∞ Ç̈Ï «̀=∂iÛ#

"å_çq. cè+̈‡„^À}Ïk =∞Ç̈g~°∞Å`À ‰õÄ_ç# H“~°=¿ã##∞, L «̀Î~°QÀ„QÆÇ̈Ï}

ã̈=∞Ü«∞OÖ’ h"˘Hȭ _ç"Õ Jã̈Ç̈Ü«Ú_»"≥· ZkiOz [~ÚOKå=Ù. Ñ̈~°"Õ∞â◊fi~°∞<Õ

ZkiOz áÈ~å_ç, áêâ◊√Ñ̈`å¢™êÎxfl ã̈OáêkOKå=Ù. Ñ̈~å„Hõ=∞O q+̈Ü«∞OÖ’<Õ

HÍ Œ̂∞† h=Ù ã̈fi~°æ Ö’HõO "≥o§#Ñ̈C_»∞, JÑ̈û~°ã̈ T~°fit ̀ «#O «̀̀ å#∞ =Åz=zÛ,

h K≥O «̀ KÕi, ̀ «# HÀiHõ#∞ "≥e|∞zÛOk. J~Ú<å P ã̈∞O Œ̂ix u~°ã̈¯iOz,

WO„kÜ«∞ x„QÆÇ̈ÏOÖ’ =∞Ç̈=Ú#∞Å#∞, |∞∞+≤ Ñ̈ÙOQÆ=ÙÅ#∞ ̀ «ÅÑ≤OÑ̈*Ëâß=Ù.

JO Œ̂∞‰õΩ P„QÆÇ≤ÏOz# T~°fit #Ñ̈ÙOã̈‰õΩ_»=Ù Hõ=∞‡x âßÑ̈q∞zÛOk. P

âßáêxfl q~å@ #QÆ~°OÖ’ =~°OQÍ LÑ̈Ü≥∂yOK«∞H˘x JO Œ̂"≥∞ÿ# J=∂‡~ÚÅ‰õΩ

P@áê@Å∞ <Õ~°∞Ê «̀∂ x#∞fl h"Õ =∞~°záÈÜ«∂=Ù. WÑ̈C_® âßÑ̈„Ñ̈ÉèÏ=O

áÈ~Ú<å WOHÍ h‰õΩ P ÅHõ∆}ÏÅ∞ áÈÖË^•? WÑ¨Ê\ ˜H© ¿Ñ_çÖÏQÍ<Õ

ÉèÏqOK«∞‰õΩO@∞<åfl"å? hHõ<åfl g∞ J#fl cè=∞#fl KåÖÏ#Ü«∞O QÆ̂ •! q~å@

~åA= Œ̂Ì =O@Å"å_çQÍ LO_ç, Ñ̈Ñ̈C Œ̂Ñ̈ÊàÏÅ∞ =O_ç "åiÛ<å, WÑ̈C_»∞

â◊̀ «$=ÙÅÃÑ· Ñ̈à◊√§ Ñ̈@Ñ̈@ H˘~°∞‰õΩ «̀∞<åfl_»∞. =∞i h"Õq∞\’! WOHÍ P

#Ñ̈ÙOã̈Hõ ÅHõ∆}ÏÅ#∞ q_»=ÖËHõ áÈ «̀∞<åfl=Ù. ÖË, ÖËz xÅ|_»∞, Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∞

^Ò~°ƒÖÏºxfl q_çzÃÑ@∞ì- Jx Ñ≤_»∞QÆ∞Å∞ ‰õΩiÑ≤ã̈∞Î<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞.

Ñ̈~°O «̀áê! JO>Ë â◊̀ «$=ÙÅ#∞ «̀Ñ≤OÑ̈*Ë¿ã"å_®! Jx. WÖÏ XHõ"≥·Ñ̈Ù

„áÈ`åûÇ̈xflã̈∂Î<Õ, ÉÏÇ̈Ïº â◊̀ «$=ÙÅ<Õ QÍ Œ̂∞ JO «̀ó â◊̀ «$=ÙÖ̌·# HÍ=∞, „HÀ ä̂Œ,

Ö’Éèí, "≥∂Ç̈Ï, =∞ Œ̂, =∂ «̀û~åº Å<Õ Ji+̈_»fi~åæÅ#∞ ‰õÄ_® «̀Ñ≤OÑ̈*ËÜ«∂e

J<Õ ÃÇÏK«ÛiHõ#∞ JO «̀s¡#OQÍ JOkã̈∞Î<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞ ã̈~°fi =∂#"åoH©.

NHõ$+̈µ‚x D Ñ≤_»∞QÆ∞Å =O\ ̃ =∂@Å`À «̀"≥∂ QÆ∞}Ïxfl =ke#

J~°∞̊#∞_Õ=∞O@∞<åfl_»∞?

J~°∞̊# L"åK«:

â’¡II Hõ̂ äŒO cè+̈‡=∞Ç̈ÏOã̈OMËº „^À}OK« =∞ è̂Œ∞ã̈∂ Œ̂#! I
     W+̈µaèó „Ñ̈uÜ≥∂`åûºq∞ Ñ̈Ó*Ï~å›=iã̈∂ Œ̂#II 4
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â’¡II QÆ∞~°∂# Ç̈Ï`åfi Ç≤Ï =∞Ç̈#∞ ÉèÏ"å<£
     „âıÜ≥∂Éè’‰õΩÎO Éè̌·Hõ∆ º =∞Ñ‘Ç̈ÏÖ’̂H! I
     Ç̈Ï`åfi2~°÷ HÍ=∂Oã̈∞Î QÆ∞~°∂xÃÇ·Ï=
     Éèí∞OrÜ«∞ Éè’QÍ<£ ~°∞kè~° „Ñ̈kQÍ÷<£ II 5

`åII J~°∞̊#∞_»O@∞<åfl_»∞- â◊̀ «$ã̈OÇ̈~°‰õΩ_»=QÆ∞ F =∞ è̂Œ∞ã̈∂ Œ̂<å!
Ñ¨Ó*Ï~°∞›Öˇ·# cè+¨‡„^À}∞Å#∞ Ü«Ú^Œú=Ú#O^Œ∞ <Õ#∞ ZÖÏ ÉÏ}ÏÅ`À
Z Œ̂∞~À¯QÆÅ#∞? =∞Ç̈#∞ÉèÏ=ÙÖ̌·# QÆ∞~°∞=ÙÅ#∞ =kèOK«‰õΩO_® D Ö’HõOÖ’
aK«Û"≥∞ «̀∞Î‰õΩx rqOK«@O "Õ∞Å∞. WHȭ _» QÆ∞~°∞=ÙÅ#∞ =kèOz, ~°HõÎO`À ̀ «_çã≤#
ã̈OÑ̈ Œ̂Å#∞, Éè’QÍÅ#∞ =∂„ «̀"Õ∞ J#∞ÉèíqOK«QÆÅ=Ú.

"åºYº: NHõ$+̈µ‚x áÈ@∞=∂@Å`À Õ̀~°∞‰õΩ#fl J~°∞̊#∞_»∞, «̀# ÉÏ è̂Œ‰õΩ
HÍ~°}Ïxfl q#Ü«∞O`À q#flqã̈∞Î<åfl_»∞. Hõ$ëê‚! Z Œ̂∞~°∞QÍ Ü«Ú Œ̂úÉèí∂q∞Ö’
L#fl cè+̈‡„^À}∞Å∞ Ñ̈ÓlOK«̂ Œy# =∞Ç̈#∞ÉèÏ=ÙÅ∞. «̀O„_çÖËx =∞=Ú‡Å#∞
Z «̀∞ÎH˘x, ÃÑOz, ÃÑ Œ̂Ì KÕã≤# =∞Ç̈ «̀∞‡_»∞ ̀ å «̀QÍ~°∞. =∂ÃÑ· ZO`À „¿Ñ=∞#∞,
"å`«ûÖÏºxfl, PáêºÜ«∞`«#∞ K«∂Ñ≤OKå_»∞. WHõ „^À}ÏKå~°∞ºÅ∞ =∂
QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞. Jâ◊fi^•÷=∞ HÍ=∞Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞, J~°∞̊#∞_»∞ „¿Ñ=∞ Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞ Jx ÉèÏqOz,
ã̈fiO «̀ ‰õΩ=∂~°∞x Hõ#fl Z‰õΩ¯=QÍ Jaè=∂xOz, ã̈~°fiâ◊¢™êÎG ~°Ç̈Ï™êºÅ#∞
`≥eÜ«∞*Ëâß~°∞. „|Ç¨‡GO, „|Ç¨Ï‡t~À<å=∞HÍGO "≥Ú^ŒÖˇ·# J¢™êÎÅ#∞
„Ñ̈™êkOz, JGq Œ̂ºÖ’ Q˘Ñ̈Ê „Ñ̈g}∞x HÍqOKå_»∞. <åHõ#fl Jkè‰õΩ_≥·#
"å_≥=~°∂ «̀# t+̈µºÅÖ’ LO_»~°x Ç̈g∞ WKåÛ_»∞. ^•xH̃ „Ñ̈uÑ¶̈ÅOQÍ
PÜ«∞# <ÕiÊ# q^Œº#∞ PÜ«∞# g∞^Œ<Õ „Ñ¨Ü≥∂yOz QÆ∞~°∞„^ÀÇ¨xH˜
áêÅÊ_»=∞O\Ï"å? <Õ<Õ=∞<åfl Éèí™ê‡ã̈∞~°∞_»<å? =~°q∞zÛ# "åxg∞ Œ̂<Õ P
=~åxfl „Ñ̈Ü≥∂yOK«\ÏxH̃? Ñ̈ÓÅ`À Ñ̈ÓlOK«=Åã≤# "åix ÉÏ}ÏÅ`À
ÉÏkèOK«=∞O\Ï"å? Wk P~°ºÅHõ∆}=∂? J<å~°º ÅHõ∆}=∂? ã̈fi~°æº=∂-
Jã̈fi~°æº=∂? H©iÎHõ~°=∂-JÑ̈H©iÎHõ~°=∂? WÑ̈C_»∞ K≥Ñ̈C. QÆ∞~°∞=ÙÅ#∞ K«OÑ≤̀ Õ
Uq∞\’? <å ÉÏ è̂Œ#∞ J~°÷O KÕã̈∞HÀ=Ü«∂º JO>Ë q#"ÕO?

hˆHO K≥|∞`å=Ù. h=Ù Jiã¨∂^Œ#∞_»=Ù (â◊`«$ã¨OÇ¨~°‰õΩ_»=Ù),
=∞^èŒ∞ã¨∂^Œ#∞_»=Ù (=∞^èŒ∞=<Õ ~åHõ∆ã¨∞x ã¨OÇ¨ÏiOz# "å_»=Ù) HÍx
QÆ∞~°∞ã̈∂ Œ̂#∞_»=Ù HÍ Œ̂∞ QÆ̂ •! ZÑ̈C_À K«x áÈ~Ú# QÆ∞~°∞Ñ̈Ù„ «̀∞x H˘~°‰õΩ
Ü«∞=∞ è̂Œ~°‡~åA`À áÈ~å_ç, J «̀_çx „|uH̃Oz ≥̀zÛ QÆ∞~°∞ Œ̂H̃∆}QÍ ã̈=∞iÊOz,

QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ#∞ QÆ∞~°∞Ñ̈uflx P#O Œ̂Ñ̈~°Kå=Ù. #<Õfl"≥∂ QÆ∞~°∞=Ù`À Ü«Ú Œ̂úO
KÕã≤ K«OÑ¨=∞O@∞<åfl=Ù. h=Ù QÆ∞~°∞=Ù‰õΩ JÑ¨Ù~°∂Ñ¨"≥∞ÿ#, J™ê^èŒº"≥∞ÿ#
QÆ∞~°∞ Œ̂H∆̃}#∞ ã¨=∞iÊOz, 't+¨µº_»O>Ë WÖÏ LO_®e— Jx Ö’Hõ=∞O`å
„Ñ̈â◊Oã≤OKÕ Ñ̈xKÕâß=Ù, #<Õfl"≥∂ QÆ∞~°∞=Ù`À<Õ Ü«Ú Œ̂úO KÕã≤, ã̈OÇ̈ÏiOz,
QÆ∞~°∞„^ÀÇ̈ÏO KÕã≤, 't+̈µº_»O>Ë WÖÏ LO_»‰õÄ_»̂ Œ∞— - Jx Ö’HõO pèH˘>Ëì@@∞¡
Ñ̈ÙiH˘Å∞Ê «̀∞<åfl=Ù. hH̃ Õ̂=∞<åfl <åºÜ«∞OQÍ LO^•? D Ü«Ú Œ̂úO QÆ∞~°∞=ÙÅ`À,
|O è̂Œ∞=ÙÅ`À, Pf‡Ü«ÚÅ`À KÕ¿ã Ü«Ú Œ̂úO. JO Œ̂∞̂H <åH̃O «̀\ ̃ÉÏ è̂Œ. <å
ÉÏ è̂Œ hÔHÖÏ J~°÷=∞=Ù «̀∞Ok? Z=iÔH·<å J#∞Éèí"åxH̃ =¿ãÎ QÍx ≥̀eÜ«∞ Œ̂∞
Jx Ö’Ö’Ñ̈Å =∞ Œ̂#Ñ̈_»∞ «̀∞<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞.

«̀"≥∂QÆ∞}O #∞O_ç ÖË=\ÏxH̃ NHõ$+̈µ‚x áÈ@∞=∂@Å∞ J~°∞̊#∞xÃÑ·
ÉÏQÍ Ñ̈xKÕâß~Ú. ~°*’QÆ∞}OÖ’H̃ =KåÛ_»∞. JO Œ̂∞̂H =∞m§ JÇ̈ÏOHÍ~°
=∞=∞HÍ~åÅ∞ ÖËz#q.

JÇ¨ÏOHÍ~°"Õ∞q∞\˜?
WÑ̈C_»∞ [~°∞QÆ∞ «̀∞#fl Ü«Ú Œ̂úO W Œ̂Ì~°∞ =º‰õΩÎÅ =∞ è̂Œº HÍ Œ̂∞. Ô~O_»∞

¿ã#Å=∞^èŒº. cè+¨‡„^À}∞Å∞ H“~°=¿ã#Ö’ ÉèÏQÆO. JÖÏˆQ J~°∞˚#∞_»∞
áêO_»=¿ã#Ö’ ÉèÏQÆO. HÍx J~°∞˚#∞_»∞ `«# ¿ã#Hõ#fl `å#∞ „Ñ¨`ÕºHõ
=ºH̃Î##∞‰õΩO@∞<åfl_»∞. JÖÏ̂Q cè+̈‡„^À}∞Å#∞ â◊̀ «$¿ã#Hõ#fl „Ñ̈ Õ̀ºHõ =º‰õΩÎÅ∞QÆ
ÉèÏqã̈∞Î<åfl_»∞. W Õ̂ JÇ̈ÏOHÍ~°O. ̂ èŒ~°‡OH˘~°‰õΩ xez#k áêO_»=¿ã#. J è̂Œ~°‡O
H˘~°‰õΩ Ü«Ú^•úxH̃ ã≤̂ Œú"≥∞ÿOk H“~°=¿ã#. J è̂Œ~å‡xfl J}K«@O áêO_»=¿ã#
ÉÏ è̂Œº «̀. Jk =∞~°z «̀##∞ `å#∞ „Ñ̈ Õ̀ºHõ =ºH̃Î##∞HÀ=@"Õ∞ J~°∞̊#∞xÖ’x
JÇ̈ÏOHÍ~°O.

=∞=∞HÍ~°"Õ∞q∞\˜?
cè+¨‡„^À}∞Å‰õΩ J~°∞˚#∞xÃÑ· "å «̀ûÅºO ÖË̂ •? L#flk. =∞Ô~O Œ̂∞‰õΩ

Ü«Ú^•úxH˜ ã≤^Œú=∞Ü«∂º~°∞? H“~°=¿ã# ÉèÏ^Œº`«Ö’<Õ "åi =ºH˜Î`«fiO
qb#"≥∞ÿÜ«Ú#flk. «̀=∞¿ã#Hõ#fl `å=Ú „Ñ̈ Õ̀ºHõ =º‰õΩÎÅ=∞x ÉèÏqOK«@O
ÖË^Œ∞. HÍx J~°∞˚#∞_»∞ =∂„`«O "åix â◊`«$Ñ¨Hõ∆OQÍ, J^èŒ~°‡Ñ¨Hõ∆OQÍ
ÉèÏqOK«‰õΩO_® `å «̀ Jx, QÆ∞~°∞=x K«∂ã̈∞Î<åfl_»∞. J\ì̃"åix Ü«Ú Œ̂úOÖ’
K«OÑ≤, "åi ~°HõÎO`À «̀_çã≤# ‰õÄ_»∞ u#@O =∞Oz^•? ÖËHõ "åix K«OÑ̈Hõ
áÈ Õ̀ ~å[ºO ~å Œ̂∞, ã̈OÑ̈ Œ̂Å∞O_»=Ù, aèH∆Íáê„ «̀ KÕ̀ « |\ì̃ aK«Û"≥∞ «̀∞ÎH˘x
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rqOKåe, Wk =∞Oz^•? PÖ’zOKå_»∞. P ~°HõÎÑ̈Ù ‰õÄ_»∞ u<ÕHõ<åfl D
aK«ÛÑ̈Ù‰õÄ_»∞ u#@"Õ∞ =∞Ozk. "åix K«OÑ≤ ã̈∞YOQÍ ZÖÏ LO_»QÆÅO?
P#O Œ̂OQÍ ZÖÏ rqOK«QÆÅO? Wn J~°∞̊#∞x =∞=∞HÍ~°Ñ̈Ù "å Œ̂#. J~Ú Õ̀
QÆ\ ˜ìQÍ "åkOK«@O ÖËkÑ¨C_»∞. x~°‚~ÚOKÕ â◊H˜Îx HÀÖ’Ê `«∞<åfl_»∞.
ÉèíQÆ=O «̀∞xÃÑ· ÉèÏ~°O "Õ¿ã ã≤÷uH̃ KÕ~°∞‰õΩO@∞<åfl_»∞. JO Œ̂∞̂H JO@∞<åfl_»∞.
U=∞x?

â’¡II #K≥·̀ «kfi Œ̂‡ó Hõ̀ «~°<Àfl QÆsÜ«∞ó
    Ü«∞^•fi[ÜÕ∞=∞ Ü«∞k"å<À [ÜÕ∞Ü«Úó I
    Ü«∂<Õ= Ç̈Ï`åfi # lrqëê=∞ó
    Õ̀2=ã≤÷̀ åó „Ñ̈=ÚMË è̂•~°Î~å¢ëêìó II 6
`å: Z=ix K«OÑ≤# ̀ «~åfi «̀ WHõ =∞#O rqOKåÅx J#∞HÀ"≥∂ J\˜ì

^è•~°Î~å¢+¨µìÅ∞, |O^èŒ∞=ÙÖˇ·# cèëê‡^Œ∞Å∞ Ü«Ú^Œú Éèí∂q∞Ö’ =∞# Z^Œ∞@
xezÜ«Ú<åfl~°∞. JnQÍHõ D Ü«Ú Œ̂úOÖ’ =∞#"Õ∞ [~Ú™êÎ"≥∂, ÖË̂ • "å̂~
[~Ú™êÎ~À <å‰õΩ ≥̀eÜ«∞ Œ̂∞. JO Œ̂∞=Å¡ WÑ¨Ù_»∞ Uk =∞#‰õΩ =∞Oz^À
Õ̀Å∞ÛHÀÖËHõ áÈ «̀∞<åfl#∞.

"åºYº: WO «̀=~°‰õΩ Ü«Ú Œ̂úO =Å¡ HõêQ Hõ+̈ì#ëêìÅ#∞ UHõ~°∞=Ù ÃÑ\ì̃,
Ü«Ú Œ̂úO ZO Œ̂∞‰õΩ KÕÜ«∞‰õÄ_»̂ À J<ÕHõ q è̂•Å∞QÍ "åkOz# J~°∞̊#∞_»∞, NHõ$+̈µ‚x
áÈ@∞ =∂@Å`À "å Œ̂#‰õΩ ã̈fiã≤Î K≥Ñ≤Ê ̀ «#Ö’ ̀ å<Õ ̀ «i¯OK«∞‰õΩO@∞<åfl_»∞. ̀ «#
PÖ’K«#Åhfl ã̈=∞O[ã̈"≥∞ÿ#"Õ QÆ̂ •! =∞i ZO Œ̂∞‰õΩ NHõ$+̈µ‚_»∞ ̀ «# "å Œ̂##∞
JOwHõiOK«@O ÖË̂ Œ∞? Jx «̀#Ö’ `å#∞ =∞ è̂Œ# Ñ̈_»∞ «̀∞<åfl_»∞. cè+̈‡„^À},
Hõ$áêKå~°∞ºÅ∞ «̀#‰õΩ Ñ̈ÓAºÅ∞, QÆ∞~°∞=ÙÅ∞. Hõ#∞Hõ "å~°∞ K«OÑ̈ Œ̂y#"å~°∞
HÍ Œ̂∞. J\ì̃ Ñ̈ÓAºÅ#∞, =∞Ç̈ «̀∞‡Å#∞, QÆ∞~°∞=ÙÅ#∞, |O è̂Œ∞=ÙÅ#∞ K«OÑ≤#
«̀~åfi «̀ WOHõ `å#∞ „|uH̃ LO_»@O =º~°÷O Hõ̂ •! J\˜ì =∞Ç̈#∞ÉèÏ=ÙÅO`å

WÑ̈C_»∞ Ü«Ú Œ̂ú~°OQÆOÖ’ ̀ «#ÔH Œ̂∞~°∞QÍ xez L<åfl~°∞. ÃÑ·QÍ "å̂~O ™ê=∂#∞ºÅ∞
HÍ Œ̂∞. cè+̈µ‡_»∞ =∞Ç̈Ñ̈~å„Hõ=∞âße, ã̈~°fiâ◊¢™êÎG ã̈OÑ̈#∞fl_Õ HÍ Œ̂∞, ã̈fiK«ÛùO Œ̂
=∞~°}O =~°OQÍ QÆÅ"å_»∞. WHõ Hõ$Ñ̈„^À}∞Å∞ JG q^•ºKå~°∞ºÖË QÍHõ
„ÉÏÇ̈Ï‡}∞Å∞. „ÉÏÇ̈Ï‡}∞Å#∞ =kè¿ãÎ „|Ç̈Ï‡ Ç̈Ï`åºáê «̀HõO. Hõ#∞Hõ "åÔ~=~°∂
= è̂•~°∞›Å∞ HÍ~°∞. J\ì̃ "å~°O Œ̂~°∂ <åÜ«∞Hõ̀ «fiO =Ç≤Ïã̈∞Î#fl P H“~°=¿ã##∞
`å=Ú [~ÚOK« QÆÅ∞QÆ∞`å"≥∂ ÖËHõ"å̂~ «̀=∞#∞ [~Ú™êÎ~À K≥Ñ̈Ê@O Hõ+̈ìO.

ÔQÅ∞Ñ̈Ù xâ◊ÛÜ«∞O HÍ#Ñ̈C_»∞, ̀ «Ñ̈ÊHõ ÔQÅ∞™êÎ=∞<Õ #=∞‡HõO ÖË#Ñ̈C_»∞ WO Œ̂ix
K«OÑ̈ÙHÀ=@O ≥̀eqQÆÅÑ̈<Õ<å? Ô~O\H̃© K≥_»¤̂~=_ç K«O Œ̂OQÍ J=Ù «̀∞O^•
=∞#Ñ̈x? Hõ#∞Hõ WÖÏO\ ̃ ã̈=∞Ü«∞OÖ’ Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∞@O "Õ∞ÖÏ? ÖËHõ
=∂#∞ HÀ=@O =∞Oz^•? Wn J~°∞̊#∞x =∞#ã̈∞û#∞ "Õkèã̈∞Î#fl ã̈O Õ̂Ç̈ÏO.

WO «̀=~°‰õΩ J~°∞̊#∞x =∞#ã̈∞ûÖ’ Hõey# HõÅ=~°O WÑ̈C_»∞ |∞kúH̃
‰õÄ_® "åºÑ≤OzOk. |∞kú ‰õÄ_® Ug∞ x~°‚Ü«∞O fã̈∞HÀÖËHõ ã̈ «̀=∞ «̀=∞ø «̀∞#flk.
JO «̀~°OQÆO PO^Àà◊#`À xO_ç L#flÑ̈C_»∞ |∞kú ‰õÄ_® ã̈iÜ≥ÿ∞#, ã≤÷~°"≥∞ÿ#
x~°‚Ü«∂Å∞ fã̈∞HÀÖË̂ Œ∞. =∞<À |∞ Œ̂∞úÅ=∞ è̂Œº D PO^Àà◊# J_»∞¤QÀ_»QÍ
xÅ=@O =Å¡ =∞<À|∞^Œ∞úÅ∞ XHõ^•xH˘Hõ\ ˜ ã¨Ç¨ÏHõiOK«∞ HÀ=@O
=∂x"Õâß~Ú. =∞#ÔH=iÔH·<å JO Õ̀. PO^Àà◊#Å`À, JÅ[_»∞Å`À, P «̀∞~°̀ «̀ À
L#flÑ̈C_»∞ |∞kú ã̈iÜ≥ÿ∞# x~°‚Ü«∞O fã̈∞HÀÖË̂ Œ∞. JÖÏO\ ̃ã̈=∞Ü«∂ÅÖ’
fã̈∞H˘<Õ x~°‚Ü«∂Åhfl =∞#‰õΩ U^À XHõ q è̂ŒOQÍ KÕ@∞<Õ Hõey™êÎ~Ú. WÑ̈Ù_»∞
J~°∞̊#∞_»∞ JÇ̈ÏOHÍ~°O`À, PO^Àà◊#`À, Ñ¶ë «̀=Ú#O Œ̂e Pã̈H̃Î̀ À LO_»@O
=Å¡ Wq =∞<À|∞^Œ∞úÅ =∞^èŒº J_»∞¤QÀ_»Öˇ· xez "å\˜=∞^èŒº JQÍ^èŒO
ã̈$+≤ìOz#q. JO Œ̂∞̂H Ug∞ Õ̀Å∞ÛHÀÖËHõáÈ «̀∞<åfl_»∞.

=∞#ã̈∞û XHõ U[O@∞ÖÏO\k̃. Jk WO„kÜ«∂Å ̂ •fi~å „Ñ̈Ñ̈OK«OÖ’x
q+̈Ü«∂Å#∞ „QÆÇ≤Ïã̈∞ÎOk. "å\x̃ |∞kúH̃ JOkã̈∞ÎOk. WHõ |∞kú J<ÕHõ
J#∞Éèí"åÅ`À, ã¨‡ $`«∞Å`À Ñ¨O_çáÈ~Ú#  "Õ∞^ä•qÖÏO\˜k. =∞#ã¨∞
«̀#HõOkOz# q+̈Ü«∂Å#∞ ÉÏQÍ qâı¡+̈} KÕã≤, XHõ x~°‚Ü«∞O fã̈∞H˘x

^•xx =∞#ã̈∞HõOkã̈∞ÎOk. JÑ̈C_»∞ =∞#ã̈∞ P x~°‚Ü«∂xfl WO„kÜ«∂Å^•fi~å
J=∞Å∞ KÕã̈∞ÎOk. =∞#O "Õ∞Å∞H˘x L#flO «̀ =~°‰õΩ D <å@HõO [~°∞QÆ∞ «̀∂<Õ
LO@∞Ok.

J~Ú Õ̀ Z=iÖ’<≥·̀ Õ D WO„kÜ«∂Å∞, =∞#ã̈∞û, |∞kú XHõ̂ •x`À
XHõ\ ̃ã̈Ç̈ÏHõiOK«∞‰õΩO@∂ Ñ̈xKÕ™êÎÜ≥∂ J «̀_»∞ q[Ü«∞=O «̀"≥∞ÿ# rq`åxfl
QÆ_»∞Ñ̈Ù`å_»∞. Z=iÖ’<≥·̀ Õ D =¸_»∂ ã̈Ç̈ÏHõiOK«∞HÀ‰õΩO_® LO\ÏÜ≥∂
J «̀_»∞ ̂ è≥·~°º, Ãã÷Â~åºÅ#∞ HÀÖ’Ê~Ú Jã̈=∞~°∞÷_Ò`å_»∞. W Õ̂ WÑ̈C_»∞ J~°∞̊#∞x
Ñ̈iã≤÷u. J «̀_ç JO «̀óHõ~°}Ïxfl ã̈ikkÌ, J «̀_ç =∞<À|∞ Œ̂∞úÅ‰õΩ „â◊√u ‰õΩk̂~@@∞¡
KÕÜ«∂e. J^Õ KÕÜ«∞É’`«∞<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞. J^Õ KÕã¨∞ÎOk ÉèíQÆ=næ`«
ã̈~°fi=∂#"åoH̃. J~Ú Õ̀ «̀# ã≤÷ux „QÆÇ≤ÏOz ÉèíQÆ=O «̀∞<À, ÉèíQÆ=næ̀ «<À
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â◊~°}∞"Õ_®e. JÑ̈C_Õ ̀ åÑ̈O K«ÖÏ¡~̂k, ã̈Ô~·# x~°‚Ü«∞O fã̈∞HÀQÆêQk. JkQÀ
J~°∞̊#∞xk WÑ̈C_»∞ ã̈iQÍæ J Õ̂ ã≤÷u. Uk =∞Oz^À ̀ ÕÅ∞ÛHÀÖËHõ ã̈OkQÍ÷=ã̈÷Ö’
Ñ̈_»¤ J~°∞̊#∞_»∞ è̂Œ~°‡x~°‚Ü«∞O KÕÜ«∞QÆÅâ◊H̃Îx HÀÖ’ÊÜ«∂_»∞. JO Œ̂∞̂H «̀#
Z Œ̂∞@<Õ L#fl ã̈~°fiA̋_»∞ NHõ$+̈‚ ÉèíQÆ"å#∞x â◊~°}∞HÀ~°∞ «̀∞<åfl_»∞. nxHÀã̈"Õ∞
Z Œ̂∞~°∞ K«∂ã̈∞Î<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞. ZÖÏ â◊~°}ÏQÆ̀ «∞_Ò «̀∞<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞?-
â’¡II HÍ~°Ê}º^ÀëÈÑ¨Ç¨Ï «̀ã¨fiÉèÏ=ó

Ñ̈$KåÛùq∞ `åfiO è̂Œ~°‡ ã̈O=¸_è»KÕ̀ åó I
Ü«∞„KÕÛùÜ«∞ó ™êº xfltÛ «̀O „|∂Ç≤Ï «̀<Õ‡
t+̈º¿ãÎ 2Ç̈ÏO âßkè =∂O `åfiO „Ñ̈Ñ̈#flO II 7
`å: HÍ~°Ê}º^À+̈O KÕ̀ « <å ã̈fiÉèÏ=O ̂ ≥|ƒu#flk. ̂ èŒ~°‡"Õ∞^À ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀÖËx

"å_»<≥· x#∞fl J_»∞QÆ∞ «̀∞<åfl#∞. <å‰õΩ Uk „âıÜ«∞™Èû xâ◊Û~ÚOz ^•x<Õ
≥̀eÜ«∞*̌~Úº. <Õ#∞ h t+̈µº}̃‚. x#∞fl â◊~°}∞*ÁzÛ# <å‰õΩ É’kèOK«∞.

"åºYº: HÍ~°Ê}º^ÀëÈÑ̈Ç̈Ï «̀ã̈fiÉèÏ=ó D Ö’HõOÖ’ „Ñ̈u "åiH© XHõ
ã̈fiÉèÏ=O LO@∞Ok. Jk x~°‡ÅOQÍ<Õ LO@∞Ok. HÍx „Ñ̈Hõ$u Ü≥ÚHȭ
("åã̈#ÅÜ≥ÚHȭ ) ̂ ÀëêÅ`À Jk =∞e# =∞=Ù «̀∞Ok. H˘O Œ̂iH̃ HÍ=∞^À+̈O.
JO>Ë JO «̀∞ÖËx HÀiHõÅ∞. H˘O Œ̂iH̃ „HÀ è̂Œ̂ À+̈O, H˘O Œ̂iH̃ Ö’Éèí̂ À+̈O,
H˘O Œ̂iH̃ Jã̈∂Ü«∂^À+̈O. D ^ÀëêÅ=Å¡ "åiH̃ HÀÑ̈O, Ñ≤ã≤xQ˘@∞ì̀ «#O,
W «̀~°∞Å∞ Ñ̈K«ÛQÍ LO>Ë Hõà◊§Ö’¡ xÑ̈CÅ∞ áÈã̈∞H˘<Õ ã̈fiÉèÏ=O U~°Ê_»̀ å~Ú.
J~Ú Õ̀ WHȭ _» J~°∞̊#∞x ã̈fiÉèÏ=O HÍ~°Ê}º^À+̈O KÕ̀ « ̂ ≥|ƒu#flk. D q+̈Ü«∂xfl
ã̈fiÜ«∞OQÍ J~°∞̊#∞_Õ K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞. JO Œ̂∞=Å¡<Õ =∞#ã̈∞û ̂ èŒ~å‡ è̂Œ~°‡ qK«Hõ∆}
KÕÜ«∞ÖËHõáÈ «̀∞#flk.

HÍ~°Ê}ºO JO>Ë Hõ~°∞}- Œ̂Ü«∞ Jx XHõ J~°÷O† Hõ$Ñ̈} «̀fiO Jx XHõ
J~°÷O. "≥Ú Œ̂\ ̃J~°÷OÖ’ WO «̀‰õΩ =ÚO Õ̂ K≥Ñ̈C‰õΩ<åflO. ' «̀O ̀ «̂ è• Hõ$Ñ̈Ü«∂
q+̈ìO— Hõ~°∞}`À P=Ç≤ÏOK« |_»¤ J~°∞̊#∞_»∞ Jx ã̈O[Ü«Ú_»∞ "≥Ú Œ̂\ ̃â’¡HõOÖ’<Õ
K≥Ñ̈Ê@O [iyOk. WHõ Ô~O_»= J~°÷O Hõ$Ñ̈} «̀fiO. Hõ$Ñ̈}∞_»∞ JO>Ë Ö’aè
Jx, Hõ$Ñ̈} «̀fiO JO>Ë Ö’ÉèíO Jx. =∞i J~°∞̊#∞_»∞ Ö’aèÜ«∂? J «̀_ç
ã̈fiÉèÏ=O Ö’ÉèíO`À K≥_çáÈ~ÚO^•? Ñ≤ã≤x Q˘@∞ì#∞ Ö’aè JO\Ï~°∞. ZO «̀
ã̈OÑ̈ Œ̂ L<åfl ̀ å#∞ J#∞ÉèíqOK«_»∞, ̀ «# "åix J#∞ÉèíqOK«hÜ«∞_»∞, W «̀~°∞Å‰õΩ
ÃÑ@ì_»∞. =∞i J~°∞̊#∞_»∞ J\˜ì ã̈fiÉèÏ=O QÆÅ"å_®? ''Z=i HÀã̈O D ~å[ºO,

Éè’QÍÅ∞, ã̈∞MÏÅ∞ HÍ"åÅ#∞‰õΩ<åfl"≥∂ J\˜ì |O è̂Œ∞=ÙÅ∞, Pf‡Ü«ÚÅ∞ Kå=Ù‰õΩ
ã≤̂ Œú"≥∞ÿ Ü«Ú Œ̂ú ~°OQÆOÖ’ xeKå̂~—— Jx P"Õ̂ Œ# K≥Ok#"å_»∞ J~°∞̊#∞_»∞. '<å
ã̈OÑ̈ Œ̂Åhfl <å "åà◊§ HÀã̈"Õ∞— J#fl ̀ åºy J~°∞̊#∞_»∞. J\ì̃ "å_»∞ Ö’aè Jx
ZÖÏ Ñ¨iQÆ}˜OK«|_»`å_»∞? Hõ#∞Hõ Hõ$Ñ¨}`«fiO JO>Ë =∞#O J#∞‰õΩ<Õ
Ö’aèHÍ Œ̂∞. WÔH^À JO «̀~å~°úO LOk LO_®e.

P JO`«~å~° ÷O |$Ç¨Ï^•~°}ºHÀÑ¨x+¨`«∞ ÎÖ’ L#flk. ''Z=Ô~·`Õ
=∂#=[#‡<≥uÎ ‰õÄ_® JHõ∆~°∞_»QÆ∞ Ñ̈~°„|Ç̈‡xfl ̀ ≥Å∞ã̈∞ HÀ‰õΩO_® =∞~°}̃™êÎ_À
J «̀_Õ Hõ$Ñ̈}∞_»∞—— Jx. JO>Ë J*Ï̋xÜÕ∞ – ̀ å#∞ P «̀‡#x ̀ ≥eÜ«∞x J*Ï̋xÜÕ∞
Hõ$Ñ̈}∞_»∞. ZO Œ̂∞Hõx JÖÏ J<åfl~°∞? J#O «̀"≥∞ÿ# P#O Œ̂=∞<Õ xkè hÖ’Ñ̈ÖË
L<åfl, ̂ •xx ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀ‰õΩO_®, J#∞ÉèíqOK«‰õΩO_® |Ü«∞@ "≥̀ «∞‰õΩ¯<Õ "å_»∞
Ñ≤ã≤xQ˘@∞ì QÍHõ =∞̂~=∞=Ù`å_»∞? HÀ@¡ Pã̈∞ÎÅ∞ ‰õÄ_»É̌\ì̃# "å_»∞ «̀#
Pã̈∞ÎÅ#∞ `å#∞ J#∞ÉèíqOK«‰õΩO_®, Z=~°<åfl \© WÑ≤Ê™êÎ̂~"≥∂#x "åi
K«∞@∂ì gi K«∞@∂ì uîQ "å_»∞ Ñ≤ã≤xQ˘@∞ìÖ’¡ #O|~ü=<£. =∞#ã̈∞û Hõ<åfl,
|∞kú Hõ<åfl `å#∞ "Õ~°∞QÍ L<åfl#x† «̀# Ü«∞^•~°÷ ã̈fi~°∂Ñ̈O P «̀‡ÜÕ∞#x,
P «̀‡ JYO_» P#O Œ̂ ã̈fi~°∂Ñ̈=∞x „QÆÇ≤ÏOz#"å_»∞ J#O «̀"≥∞ÿ# JYO_»"≥∞ÿ#
P#O Œ̂ ã̈fi~°∂Ñ̈OQÍ „|Ç̈‡#O Œ̂OÖ’ FÅÖÏ_»∞ «̀∂ LO_®e. HÍx „Ñ̈u
=∂#=Ù_»∞ P#O Œ̂O HÀã̈O, ã̈∞YO HÀã̈O, ã̈O`À+̈O HÀã̈O D  Jx «̀º"≥∞ÿ#
„Ñ¨Ñ¨OK«Ö’H˜ Ñ¨~°∞QÆ∞Å∞ fã¨∂Î Jx «̀º =ã¨∞Î=ÙÅ∞, q+¨Ü«∂Å∞, Éè’QÍÅÔH·
J„~°∞Å∞ Kåã̈∞Î<åfl_»∞. ̀ «#Ö’x x «̀º"≥∞ÿ# P#O^•xfl ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀÖËHõ JÅÊ"≥∞ÿ#
|Ü«∞\ ̃ ã̈∞MÏÅ HÀã̈O „áê‰õΩÖÏ_»∞ «̀∞<åfl_»∞. JO Œ̂∞̂H W\ì̃ =∂#=Ùx –
J*Ï̋# =∂#=Ùx Hõ$Ñ̈}∞_»∞ J#flk LÑ̈x+̈ «̀∞Î.

W Õ̂ J~°∞̊#∞x‰õΩ#fl^À+̈O. P «̀‡*Ï̋#O ÖËHõáÈ=Ù>Ë – <Õ#∞ P «̀‡#<Õ
*Ï̋#O ÖËHõáÈ=Ù>Ë J~°∞̊#∞x ̂ À+̈O. W Õ̂ Jxfl ̂ ÀëêÅ‰õΩ, ̂ Œ∞óMÏÅ‰õΩ =¸ÅO.

J*Ï̋#=∞<Õ D ̂ À+̈O XHȭ @∞O>Ë KåÅ∞ Jxfl ̂ ÀëêÅ∞ L#fl>Ë¡. Z=_À
J<åfl_»@ '<å̂H ~ÀQÆ=¸ ÖË̂ ŒO_ô, XHȭ  ‰õΩ+̈µª ~ÀQÆO ̀ «Ñ̈Ê— Jx. J^˘Hȭ @∞O>Ë
KåÅ^•? Jxfl ~ÀQÍÅ∞ L#fl>Ë¡. Hõ#∞Hõ P «̀‡*Ï̋#O ÖËx"å_»∞ – P «̀‡#x
≥̀eÜ«∞x"å_»∞ ã̈=∞ã̈Î ̂ Œ∞óMÏÅ#∞ á⁄O^•eûO Õ̂. WÑ̈Ù_»∞ J~°∞̊#∞_»∞ D J*Ï̋#

^À+¨O =Å¡ ã¨fiÉèÏ=O K≥_çáÈ~Ú ^èŒ~°‡"Õ∞^À, J^èŒ~°‡"Õ∞^À xâ◊Û~ÚOK«
ÖËHõáÈ «̀∞<åfl_»∞. JO Œ̂∞̂H è̂Œ~°‡ ã̈O=¸_è» KÕ̀ «ã̈∞¯_»Ü«∂º_»∞.
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è̂Œ~°‡ã̈O=¸_è»KÕ̀ åó : Ü«Ú Œ̂úO KÕã≤ «̀# |O è̂Œ∞=ÙÅ∞, Pf‡Ü«ÚÖ̌·#

"åix K«OÑ̈@=∂? ÖËHõ Ü«Ú Œ̂úO =∂<Õã≤ aèH∆Í áê„ «̀ KÕ̀ «|\ì̃ r=<åxfl

H˘#™êyOK«@=∂? Wn ̂ èŒ~°‡ ã̈Oâ◊Ü«∞O. WÖÏO\ ̃ã̈=∞Ü«∞OÖ’ Jq"Õ‰õΩÖ̌·#

"å~°∞ ã̈iÜ≥ÿ∞# x~°‚Ü«∞O fã̈∞HÀÖË~°∞. HÍx J~°∞̊#∞_»∞ q"ÕH̃. «̀# «̀Ñ̈C#∞

`å#∞ ≥̀Å∞ã̈∞‰õΩ<åfl_»∞. «̀# «̀Ñ̈C#∞ `å#∞ ≥̀Å∞ã̈∞H˘#∞>Ë Éèí‰õΩÎ_≥·# "å_çH̃,

t+̈µº_≥·# "å_çH̃ "≥Ú@ì"≥Ú Œ̂\ ̃ã̈∞QÆ∞}O. JO Œ̂∞̂H J~°∞̊#∞_»∞ «̀# «̀Ñ̈C#∞

`å#∞ ã¨ik^Œ∞ÌHÀ"åÅ#∞ ‰õΩ<åfl_»∞. WO`«=~°‰õΩ Q˘Ñ¨Ê*Ï˝xÖÏ U^Õ^À

=∂\Ï¡_®_»∞. WHõ JÖÏO\ ̃̀ «Ñ̈C KÕÜ«∞‰õÄ_»̂ Œx Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞ P„â◊~ÚOKå_»∞.

'`åfiOÑ¨$KåÛùq∞— x#∞fl J_»∞QÆ∞`«∞<åfl#∞-Jx x"ÕkOK«∞ ‰õΩ<åfl_»∞. ^èŒ~°‡

ã¨fi~°∂áêxfl Z~°∞QÆx "å_»∞, P`«‡*Ï˝#O ÖËx"å_»∞ `«#‰õΩ `Àz#@∞¡QÍ

„Ñ̈=iÎOK«~å Œ̂∞. è̂Œ~°‡ x~°‚Ü«∞O KÕÜ«∞QÆÅ ÃÑ Œ̂ÌÅ ã̈Ç̈Ü«∞ ã̈Ç̈ÏHÍ~åÅ#∞

fã̈∞HÀ"åe. nxx |\ì̃ ™ê è̂Œ‰õΩ_çH̃ QÆ∞~°∞=Ù J=ã̈~°"Õ∞q∞\’ ≥̀Å∞ã̈∞ÎOk.

JO Œ̂∞̂H J~°∞̊#∞_çHȭ _» â◊~°}ÏQÆ̀ «∞_Ò «̀∞<åfl_»∞.

'Ü«∞„KÕÛùÜ«∞ó™êºxfltÛ «̀O „|∂Ç≤Ï «̀<Õ‡— Ü«∞ó„âıÜ«∞™êº ǜ ̀ «̀ ü xtÛ «̀O "Õ∞

„|∂Ç≤Ï– Uk „âıÜ«∞ã̈∞û#∞ Hõeyã̈∞ÎO^À ^•x<Õ xâ◊Û~ÚOz <å‰õΩ K≥Ñ̈C

JO@∞<åfl_»∞. Z=~°∞ WÖÏ J_»QÆ QÆÅ∞QÆ∞`å~°∞?

≥̀eÜ«∞x =¸_è»∞xH̃ ' «̀#‰õΩ ≥̀eÜ«∞ Œ̂<Õ ã̈OQÆu ‰õÄ_®— ≥̀eÜ«∞ Œ̂∞.

=¸_è»̀ «fiO ÃÑîQ H˘nÌ '<åHõhfl ≥̀Å∞ã̈∞—#<Õ JÇ̈ÏOHÍ~°O ÃÑ~°∞QÆ∞ «̀∞Ok.

'<å̂Hg∞ ≥̀eÜ«∞ Œ̂∞— J<Õ ≥̀eq ~å"åÅO>Ë ZO`À ≥̀eq HÍ"åe, q"ÕHõO

LO_®e. ̀ «#Ö’x QÆ∞}ÏÅ#∞ HÍHõ ̂ ÀëêÅ#∞, Ö’áêÅ#∞ „QÆÇ≤ÏOK«QÆêQ"å_Õ

Q˘Ñ̈Ê"å_»∞. J\ì̃ "åx̂H Hõ∆=∂Ñ̈} Åaèã̈∞ÎOk.

' «̀Ñ̈C#∞ XÑ̈C‰õΩO>Ë P «̀Ñ̈C á⁄~°áê@=Ù «̀∞Ok—

«̀Ñ̈C#∞ ã̈=∞i÷¿ãÎ P «̀Ñ̈C áêÑ̈=∞=Ù «̀∞Ok—

WO «̀\ ̃ Œ̂∞óYOÖ’, qëê Œ̂OÖ’ L<åfl J~°∞̊#∞xÖ’x L^• «̀ÎÉèÏ=O

áÈÖË̂ Œ∞. JO Œ̂∞̂H „¿ÑÜ«∞ã̈∞û#∞ QÍHõ „âıÜ«∞ã̈∞û<Õ K≥Ñ̈Ê=∞O@∞<åfl_»∞. «̀#

«̀Ñ̈C#∞ ̀ å#∞ ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘x Ji÷ã̈∞Î<åfl_»∞. ™êH∆Í «̀∞Î ÉèíQÆ"å#∞<Õ =ÚO Œ̂∞ ÃÑ@∞ìH˘x

«̀# J*Ï̋<å#flO`å "≥à◊§É’ã̈∞‰õΩ<åfl_»∞ WO «̀=~°‰õΩ. JO Œ̂∞̂H <å‰õΩ Uk

„âıÜ«∞™Èû ^•x<Õ xâ◊Û~ÚOz K≥Ñ̈C Jx „áê è̂ÕÜ«∞Ñ̈_»∞ «̀∞<åfl_»∞. „âıÜ«∞ã̈∞û

JO>Ë x «̀ºã̈∞YO. „¿ÑÜ«∞ã̈∞û JO>Ë Jx «̀º"≥∞ÿ# Ö∫H̃Hõ ã̈∞YO Jx Hõ~îÀÑ̈x+̈ ǜÖ’

ã̈Ê+̈ìO KÕâß~°∞. D Ö’HõOÖ’x ã̈∞Yã̈O`ÀëêÅ∞ QÍx, ã̈fi~åækÖ’HÍÅÖ’

ÅaèOKÕ ã̈∞MÏÅ∞, Éè’QÍÅ∞ QÍx - Jhfl „¿ÑÜ«∞¿ãû. Jq =∞#O WHȭ _» KÕ¿ã

Ñ¨Ù}ºHõ~°‡Å ^•fi~å ÅaèOKÕq. „âıÜ«∞ã¨∞û JO>Ë P`«‡#∞ `≥Å∞ã¨∞H˘x,

P`å‡#∞Éèí∂ux K≥O Œ̂@O ^•fi~å- `å#∞ P «̀‡QÍ LO_çáÈ=@O ^•fi~å

ÅaèOKÕ x «̀º"≥∞ÿ#, ã̈ «̀º"≥∞ÿ#, JYO_»"≥∞ÿ#, J=∞$ «̀=∞Ü«∞"≥∞ÿ#, JHõ∆Ü«∞"≥∞ÿ#,

J#O «̀"≥∞ÿ# P`å‡#O Œ̂O. J~°∞̊#∞_»_»∞QÆ∞ «̀∞#flk D „âıÜ«∞ã̈∞û<Õ.

«̀# `åáêxfl f̂~Ûq D ~å[º=Ú, Éè’QÍÅ∞, ã̈∞MÏÅ∞ HÍ Œ̂∞. JÖÏ̂Q

ã̈fi~°æÖ’Hõ Éè’QÍÅ∞ HÍ Œ̂∞. ZO Œ̂∞HõO>Ë [fi~°O =Å¡ =zÛ# K«e HõO|à◊√§

HõÑ≤Ê Õ̀ áÈ Œ̂∞. [fi~°O áÈ Õ̀<Õ K«e áÈÜÕ∞k. JÖÏ̂Q J*Ï̋#O =Å¡ =zÛ#

`åÑ̈O WÇ̈ÏÖ’Hõ ã̈∞MÏÅ`À<À, ã̈fi~°æÖ’Hõ Éè’QÍÅ`À<À áÈÜÕ∞kHÍ Œ̂∞. J*Ï̋#O

áÈ Õ̀<Õ D  `åÑ̈O K«ÖÏ¡̂~k. JO Œ̂∞̂H J_»∞QÆ∞ «̀∞<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞. D

WÇ¨ÏÖ’Hõ ã¨∞MÏÅ#∞, ã¨fi~° æÖ’Hõ Éè’QÍÅ#∞ <Õ#∞ <å ã¨fiâ◊H ˜ Î`À

ã̈OáêkOK«∞HÀQÆÅ#∞. D â◊s~°O`À<Õ ã̈fi~°æÖ’HõO "≥o§# "å}̃‚. JHȭ _ç ã̈∞MÏÅ‰õΩ

K«eOK«x "å}̃‚. Hõ#∞Hõ "å\˜̀ À <å‰õΩ Ñ̈xÖË̂ Œ∞. hÖÏO\ ̃=∞Ç̈ «̀∞‡x = Œ̂Ì‰õΩ

=zÛ ‰õÄ_® D JÅÊ"≥∞ÿ# ã̈∞MÏÅ#∞ HÀ~°∞HÀ=@O JO>Ë 'HõÅÊ=$Hõ∆O Œ̂QÆæ~°

ÔHo§ HÍHõ~°HÍÜ«∞Å∞ HÀ~°∞‰õΩ#fl>Ë¡—.  <Õ#ÖÏO\ ̃=¸~°∞ö}̃‚ HÍ Œ̂∞. <å‰õΩ „âıÜ«∞¿ãû

HÍ"åe. Jk <å „Ñ̈Ü«∞ «̀flO`À =∂„ «̀"Õ∞ ™ê è̂ŒºÑ̈_Õk HÍ Œ̂∞. h J#∞„QÆÇ̈ÏO

‰õÄ_® HÍ"åe. ZO Œ̂∞HõO>Ë P «̀‡*Ï̋#O Z=iH̃ "å~°∞ á⁄O Œ̂QÆêQk HÍ Œ̂∞.

XHõ ã̈ Œ̂∞æ~°∞=Ù#∞ P„â◊~ÚOz, PÜ«∞##∞ ¿ãqOz, PÜ«∞# J#∞„QÆÇ̈xfl á⁄Ok

=∂„ «̀"Õ∞ ™êkèOK«QÆÅO. Hõ#∞Hõ x#∞fl HÀ~°∞ «̀∞<åfl#∞. JÖÏ HÀ̂~O Œ̂∞‰õΩ <å‰õΩ

J~°›̀ « L#flk. Uq∞\Ï J~°›̀ « JO\Ï"å?

t+̈º¿ãÎ2Ç̈ÏO âßkè=∂O`åfiO „Ñ̈Ñ̈#flO : JÇ̈ÏO Õ̀t+̈º´ <Õ#∞ h t+̈µº_»#∞.

„Ñ¨Ñ¨#flO´â◊~°}∞*ÁKåÛ#∞. `åfiO=∂Oâßkè ´ h=Ù ##∞fl âßã≤OK«∞. F

=∞Ç̈#∞ÉèÏ"å! <Õ#∞ x#∞fl TîH J_»QÆ@O ÖË̂ Œ∞. Pëê=∂+‘QÍ J_»QÆ@O

ÖË̂ Œ∞. t+̈µº_çQÍ J_»∞QÆ∞ «̀∞<åfl#∞. h=Ù <å‰õΩ QÆ∞~°∞=Ù=Ù. <Õ#∞ h‰õΩ t+̈µº_»#∞.

WO`«=~°‰õΩ =∞#k ^ÕÇ¨Ï ã¨O|O^èŒO. ÉÏ"åÉÏ==∞~°∞^Œ∞ÅO. WÑ¨C_®

ã̈O|O è̂•xfl =kÖËâß#∞. Wk H˘ «̀Î ã̈O|O è̂ŒO. Ö’HõOÖ’ H˘O Œ̂~°∞ t+̈µºÅ∞
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QÆ∞~°∞=Ù «̀=∞`À ã̈xflÇ≤Ï «̀OQÍ LO>Ë =∂ ÉÏÉÏÜü∞, =∂ J<åflÜü∞, =∂

JO‰õΩÖò JO@∂ ã̈O|O è̂•Å∞ HõÅ∞Ñ̈Ù̀ «∞O\Ï~°∞. JxflO\H̃õ#fl Q˘Ñ̈Ê ã̈O|O è̂ŒO

QÆ∞~°∞t+̈º ã̈O|O è̂ŒO. JO Œ̂∞̂H J~°∞̊#∞_»∞ ~°HõÎ ã̈O|O è̂•xfl = Œ̂e QÆ∞~°∞t+̈º

ã̈O|O è̂•xfl =ÚO Œ̂∞‰õΩ ̀ ≥ã̈∞Î<åfl_»∞. JO Õ̀ HÍ Œ̂∞ Ö’HõOÖ’ H˘O Œ̂~°∞ t+̈µºÅ∞

QÆ∞~°∞=ÙQÍ~°∞, QÆ∞~°∞=ÙQÍ~°∞ Jx Z Œ̂∞~°∞QÍ á⁄QÆ∞_»∞ «̀∞O\Ï~°∞. QÆ∞~°∞=Ù K≥Ñ≤Ê#>Ë¡

qO\ÏO JO\Ï~°∞. P QÆ∞~°∞=Ù =Å¡<Õ WO «̀\"̃åà◊§O JÜ«∂ºO JO\Ï~°∞.

«̀b¡, «̀O„_ô, ÉèÏ~°º, Éèí~°Î JO Œ̂iHõ<åfl QÆ∞~°∞"Õ Jkè‰õΩ_»x K≥|∞`å~°∞. HÍx

ã̈=∞Ü«∞"≥ÚzÛ#Ñ̈C_»∞ P QÆ∞~°∞=Ù̂H Ñ̈OQÆ<å=∂Å∞ ÃÑ_»̀ å~°∞. WO «̀\"̃åà◊§O

HÍ=\ÏxH̃ =∂ „Ñ̈uÉèË HÍ~°}O JO\Ï~°∞. J=ã̈~°"≥∞ÿ̀ Õ QÆ∞~°∞=Ù‰õΩ „^ÀÇ̈ÏO

K≥Ü«∞º\ÏxH̃ ‰õÄ_® "≥#∞HÍ_»~°∞. J~Ú Õ̀ Wk QÆ∞~°∞=Ù‰õΩ „^ÀÇ̈ÏO K≥Ü«∞º@O

HÍ Œ̂∞, «̀=∞‰õΩ `å"Õ∞ „^ÀÇ̈ÏO KÕã̈∞HÀ=@O. «̀=∞ Ñ̈ «̀<åxH̃ `å"Õ∞ =∂~°æO

"Õã̈∞HÀ=@O.

J~Ú`Õ <Õ#∞ JÖÏO\ ˜ t+¨µº}˜ ‚ HÍ^Œ∞. <Õ#∞ x#∞fl Ñ¨ÓiÎQÍ

â◊~°}∞á⁄O^•#∞. h=Ù ##∞fl âßã≤OK«∞. h"≥ÖÏ K≥a Õ̀ JÖÏ #_»∞K«∞‰õΩO\Ï#∞.

áêÅ=ÚOz<å, h@=ÚOz<å h Õ̂ ÉèÏ~°O. 'h"Õ `«Ñ¨Êx`«ó Ñ¨~°OÉˇ~°∞QÆ

=∞xflOÑ̈<£ ̂ ŒQÆ∞<£ n#∞x<£—. <Õ#∞ „Ñ̈Ñ̈#∞fl_»#∞. h=Ù „Ñ̈Ñ̈#fl áêi*Ï`åxq.

„Ñ̈Éèí∂! HÍáê_»∞- Jx â◊~°}ÏQÆ̀ «∞_Ò «̀∞<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞.

~å=∂Ü«∞}OÖ’ qcè+̈} â◊~°}ÏQÆu L#flk. ÉèÏQÆ= «̀OÖ’ QÆ*ËO„ Œ̂∞x

â◊~°}ÏQÆu „âı+̈ì"≥∞ÿ#k. JÖÏ̂Q ÉèÏ~°̀ «OÖ’ J~°∞̊# â◊~°}ÏQÆu. D =¸_»∂

ã̈∞„Ñ̈ã≤̂ Œú"≥∞ÿ#"Õ.

â◊~°}ÏQÆuÖ’ 3 ~°HÍÅ â◊~°}ÏQÆ̀ «∞Å∞<åfl~Ú. (1) <Õ#∞ h"å_»#∞ J<Õk.

(2) h=Ù <å "å_»=Ù J<Õk (3) h"Õ <Õ#∞, <Õ<Õ h=Ù J<Õk. D =¸_»∂

XHõ̂ •xHõ#fl XHõ\ ̃Q˘Ñ̈Êq.

(1) <Õ#∞ h "å_»#∞: h=Ù „Ñ̈Éèí∞=Ù=Ù.-<Õ#∞ ¿ã=‰õΩ}̃‚. h=Ù ã̈fi «̀O„̀ «∞_»=Ù-

<Õ#∞ Ñ̈~°̀ «O„ «̀∞_»#∞. h=Ù WKÕÛ"å_çq- <Õ#∞ Ñ̈ÙK«∞Û‰õΩ<Õ"å}̃‚ J<Õ ÉèÏ=#.

Wk „Ñ̈u"åiH© J#∞‰õÄÅ"≥∞ÿ#, ™ê è̂Œº"≥∞ÿ# Hõ~°‡=∂~°æOÖ’x â◊~°}ÏQÆu.

(2) h=Ù <å "å_çq : WHõ¯_» Éèí‰õΩÎ_»∞ ã¨fi`«O„`«∞_»∞. ÉèíQÆ=O`«∞_Õ

Ñ̈~°̀ «O„ «̀∞_»∞. Wk ÉèíH̃Î=∂~°æOÖ’x â◊~°}ÏQÆu. g∞~åÉÏ~Ú, ~å=∞^•ã̈∞,

ã̈∂~°̂ •ã∞̈, ã̈‰õΩ¯ÉÏ~ÚÖÏO\ ̃ "å~°∞ WÖÏO\ ̃ â◊~°}ÏQÆ̀ « Éèí‰õΩÎÅ∞. "åi
HõëêìÅ#∞ ÉèíQÆ=O «̀∞_Õ ÉèíiOKå_»∞. ã̈∂~°̂ •ã̈∞ JO è̂Œ∞_»∞, |$O^•=<åxH̃
|Ü«∞Å∞ ̂ Õ~å_»∞. J~°}ºOÖ’ ̂ •i «̀Ñ≤Ê „Ñ̈Ü«∂}̃ã̈∞Î<åfl_»∞. ̀ À_»∞QÍ Z=~°∂
ÖË~°∞. „Ñ̈=∂ Œ̂Hõ~°"≥∞ÿ# =∂~°æO "≥O@ áÈ «̀∞<åfl_»∞. JÑ̈C_»∞ NHõ$+̈µ‚_Õ ÉÏÅ∞x
~°∂Ñ̈OÖ’ =zÛ, ã̈Ô~·# =∂~°æOÖ’ ÃÑ\ì̃ J Œ̂$â◊√º_≥· áÈÜ«∂_»∞. P «̀~åfi «̀
„QÆÇ≤ÏOKå_»∞ ã̈∂~°̂ •ã̈∞, J «̀_»∞ =∂=¸Å∞ ÉÏÅ∞_»∞ HÍ Œ̂∞, =∂Ü«∂ÉÏÅ∞_»∞
Jx. WÑ̈C_»∞ ÉèíH̃ÎÖ’ L#‡ «̀∞Î_≥· JO@∞<åfl_»∞ ã̈∂~°̂ •ã̈∞, ''Hõ$ëê‚! ̀ ≥eã≤O Œ̂Ü«∂º
≥̀eã≤Ok ÃÑ Œ̂Ì "≥Ú#QÍ_çq. <å KÕu #∞O_ç ̀ «Ñ≤ÊOK«∞‰õΩ áÈÜ«∂=Ù QÍx, Un

<å Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∞O #∞O_ç «̀Ñ≤ÊOK«∞HÀ K«∂™êÎ h «̀_®MÏ Uq∞\’—— Jx. WHõ ÉèíHõÎ
~å=∞^•ã̈∞ JO@∞<åfl_»∞ - ''Z=_»|ƒ ™⁄=∞‡x ‰õΩÅ∞‰õΩ «̀∂ L<åfl=Ù—— Jx.
Éèí‰õΩÎ_»∞ ÉèíQÆ=O «̀∞x xÅnÜ«∞QÆÅ â◊H̃ÎH̃ L^•Ç̈Ï~°}Å∞ Wq. JO Œ̂∞̂H '<Õ#∞
ÉèíHõÎ Ñ̈~°̀ «O„ «̀∞_»#∞— Jx ÉèíQÆ=O «̀∞_Õ JO\Ï_»∞.

(3) h"Õ <Õ#∞ - <Õ<Õ h=Ù : Wk J ≥̂· fi «̀ â◊~°}ÏQÆu. *Ï̋#=∂~°æOÖ’xk
ã̈~°fi„âı+̈ìO. Jhfl JiÊOz «̀##∞ q∞yeOK«∞‰õΩO>Ë ÖÏÉèíO U=ÚOk. Jhfl
ÉèíQÆ=O «̀∞_Õ. "åã̈∞ Õ̂=ã̈û~°fiO. Éèí‰õΩÎ_»∞ ÉèíQÆ=O «̀∞_»ÜÕ∞º Ñ̈~åHÍ+̈ì̂ Œâ◊. r=
„|ÃÇ·Ï‡Hõºã≤÷u. h=Ù <Õ#∞ Jx Ô~O_»∞ ÖË=Ù. L#fl Œ̂O`å XHȭ >Ë. J Õ̂ <Õ#∞.
J Õ̂ h=Ù ( «̀̀ «Î fi=∞ã≤)

J~°∞̊#∞_»∞ Ü«Ú Œ̂úÉèí∂q∞Ö’ „Ñ̈"ÕtOz#Ñ̈Ù_»∞ Õ̂fi+̈=$uÎ L#flk. ^•x
„Ñ̈ÉèÏ=O`À<Õ 'Ô~O_»∞¿ã#Å =∞ è̂Œº <å ~°̂ è•xfl xÅ∞Ñ̈Ù— Jx Ç̈ï‰õΩO *Ïs
KÕâß_»∞. cè+̈‡„^À}∞Å#∞ K«∂_»QÍ<Õ ̂ Õfi+̈=$uÎ ̀ ˘Åy =∞=∞HÍ~°=$uÎ ÃÑiyOk.
^•x „Ñ̈ÉèÏ=O`À nè~°∞_»∞ HÍ™êÎ n#∞_»Ü«∂º_»∞. Ü«Ú Œ̂úO ̂ èŒ~°‡=∞x NHõ$+̈µ‚_»O>Ë
J è̂Œ~°‡=∞x J~°∞̊#∞_»O@∞<åfl_»∞. XHõik „Ñ̈=∂ Œ̂$+≤ì. =∞~˘Hõik „Éèí=∂ Œ̂$+≤ì.
JO Œ̂∞̂H HÍ~°Ê}º ̂ À+̈O`À <åã̈fiÉèÏ=O K≥_çáÈ~ÚOk J<åfl_»∞. D ̂ Õfi+̈=$uÎ,
=∞=∞HÍ~°=$uÎ *Ï̋# É’ è̂Œ‰õΩ J#∞‰õÄÅO HÍ Œ̂∞.

J~°∞̊#∞x Ñ̈Ù}º"≥∂, ÉèíQÆ=O «̀∞x J#∞„QÆÇ̈Ï"≥∂, =∞# J Œ̂$+̈ì"≥∂ QÍx
J~°∞̊#∞xÖ’  P Ô~O_»∞ =$ «̀∞ÎÅ∂ `˘Åy â◊~°}ÏQÆ̀ «=$uÎ HõeyOk. ^•x
„Ñ̈ÉèÏ=O =Å¡ J~°∞̊# Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∞=∞<Õ Éèí∂q∞, *Ï̋#=∞<Õ q «̀Î#O <å@\ÏxH̃
J#∞‰õÄÅ"≥∞ÿOk. «̀# =∞<À"Õ̂ Œ##O`å QÆ∞~°∞=Ù‰õΩ x"ÕkOz «̀# ÉèÏ~åxfl

kOK«∞HÀÉ’ «̀∞<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞.
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XÀ¢ ˆˆ qVæ≤Á|ü|üXÊ´$T eTe÷|üqT<ë´‘Y

j·T#√Ã¤ø£ eTT#√Ã¤wüD $T+Á~j·÷D≤+ˆ

nyê|ǘ  uÛÑ÷e÷edü|ü‘·ï eTè<ä∆+

sê»´+ düTsêD≤ eT|æ#ê~Û|ü‘·́ +ˆˆ 8

‘êˆˆ : Ç+Á~j·÷\qT <äVæ≤+|ü#˚düTÔqï{Ïº Hê sT÷ XÀø±ìï ‘=\–+#˚ ñ

bÕj·TẙT<√ ‘Ó*j·T≥+ Ò̋<äT. X̄‘·èe⁄\T Ò̋q{Ïº, düs¡«düeTè<ä∆yÓTÆq á uÛÑ÷˝Àø£

sê»´+>±ì, <̊e˝Àø£ sêC≤´~Û|ü‘·́ + >±ì á XÀø±ìï ‘=\–+#·̋ Òe⁄.

yê´K´ : ns¡T®qT&ÉT uÛÑ]+#·̋ Òì eTH√ẙ<äq˝À ñHêï&ÉT. á eTH√ẙ<äq ‘=\π>

e÷s¡Z+ @<√ ‘Ó*j·T≥+ ˝Ò<äT. ‘·q≈£îqï ‘Ó*$‘˚≥˝ÒM ‘·q <äT:U≤ìï

‘=\–+#·̋ Òø£b˛‘·THêïj·Tì Á>∑Væ≤+#ê&ÉT. n+<äTπø ‘·q kÕs¡~Û, dü∫e⁄&ÉT nsTTq

lø£èwüßíH̊ ‘·q >∑Ts¡Te⁄>± CÒdüTø=ì ‘·q <äT:K+ ‘=\π> ñbÕj·÷ìï n]∆düTÔHêï&ÉT.

m+‘·{Ï Ms¡T&Ó’Hê, <Ûäqe+‘·T&Ó’Hê, ẙT<Ûë$jÓÆTHê, n~Ûø±]jÓÆTHê, sêC…’Hê, ù|<Ó’Hê,

Ád”ÔjÓÆTHê, |ü⁄s¡Twüß&Ó’Hê ‘·q düeTdǘ qT‘êqT |ü]wüÿ]+#·Tø=qT≥≈£î ndüeTs¡Tú&Ó’

q|ü⁄Œ&ÉT, rÁeyÓTÆq eTH√ẙ<äq˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT uÛÑ>∑e‘·‡«s¡÷|ü⁄ …̋’q >∑Ts¡Te⁄\qT,

eTVü‰‘·Tà\qT, C≤„qT\qT ÄÁX̄sTT+#ê*. n<̊ ‘Ó*$. Ç|ü⁄Œ&ÉT ns¡T®qT&ÉT n<̊

#̊XÊ&ÉT. lø£èwüßíì >∑Ts¡Te⁄>± CÒdüTø=ì, ‘êqT •wüß´&Ó’, Äj·TqqT dü+|üPs¡í+>±

X¯s¡DTbı+<ë&ÉT. m+<äTø£+fÒ eTqdüT‡˝Àì u≤<Ûä @<√ H√{Ï‘√ $e]+∫

#Ó|üŒ Ò̋ø£b˛‘·THêï&ÉT. ‘·q‘√bÕ≥T>± j·TT<ä∆+ #̊j·T{≤ìøÏ Çs¡T|üøå±\˝Àq÷ m+<äs√

Ms¡jÓ÷<ÛäT\THêïs¡T. yê¬se«]ø° á <äT:K+>±ì, eTH√ẙ<äq>±˙ Ò̋<äT. ∫es¡≈£î

‘·q nqï <Ûäs¡àsêE≈£î ≈£L&Ü á <äT:K+, u≤<Ûä ñqï≥T¢ Ò̋<äT. eT] ‘·qπø

m+<äTø° u≤<Ûä? á u≤<Ûä ‘·q Ç+Á~j·÷\qT <äVæ≤+∫ẙdüTÔqï~. Çø£ á u≤<ÛäqT

‘êqT m+‘√ùd|ü⁄ uÛÑ]+#·̋ Ò&ÉT. ‘·qπø<Ó’Hê e÷s¡Z+ #·÷|üø£b˛‘̊ ‘êìø£ Áã‘·ø£̋ Ò&ÉT.

‘·q á u≤<ÛäqT b˛>=fÒº<˚$T{Ï? u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#·+˝Àì edüTÔe⁄\T

b˛>=&É‘êj·÷? nVü≤! X̄‘·èe⁄\T Ò̋q≥Te+{Ï, düø£\ dü+|ü<ä\‘√ ≈£L&çq{Ïº á

uÛÑ÷˝Àø£ sê»´+ ‘·q≈£î eùdÔ ‘·q eTH√e´<Ûä rs¡T‘·T+<ë? ˝Ò<äT. b˛˙ á

uÛÑ÷˝Àø£sê»´+ n\yêf…Æ+<˚ >∑qTø£ <˚e˝Àø£ sê»´+ n+‘ê ‘·q #˚‹ø=∫Ã,

<̊e‘·\ô|’ n~Ûø±s¡+ eùdÔqHêï á u≤<Ûä rs¡T‘·T+<ë? nVü≤ rs¡<äT. eT] <̊ì‘√

rs¡T‘·T+~? n<̊ ‘Ó*j·T≥+ Ò̋<äT. Ç<̊ ns¡T®qTì Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‹.

Bììã{Ïº eTqø=ø£ $wüj·T+ düŒwüºeTe⁄‘·Tqï~. á Á|ü|ü+#·+˝À mìï

s¡ø±\ dü+|ü<ä\THêï, <ÛäqeTTHêï, Çfīófl, yêøÏfīóflHêï, nqT#·s¡T\T`düVü≤#·s¡T\T

ñHêï, >=|üŒ >=|üŒ |ü<äe⁄\THêï eTìwæ̋ Àì nXÊ+‹ì, e´<ÛäqT ‘=\–+#·̋ Òe⁄.

á nXÊ+‹ nH̊ »ãT“ b˛yê\+fÒ Ä‘·àC≤„q+ nH̊ |üs¡eTÚwü<Ûä+ ø±yê*.

eTT+–dü bÕeTT\‘√ b˛sê&ç #·+|ü⁄‘·T+~. ø±ì Hê>∑TbÕeTT‘√ b˛sê≥+

ø=+#Ó+ ø£wüº+. Hê>∑TbÕeTT≈£î $wü+ m≈£îÿe. n+<äTe\¢ Hê>∑TbÕeTT‘√ b˛sê&Ü*‡

e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT <ëìH=ø£ r>∑ <ä>∑Zs¡≈£î rdüT¬ø[fl nø£ÿ&É b˛sê&ÉT‘·T+~. Hê>∑TbÕeTT

ø±≥Tẙdæq|ü⁄Œ&É̋ ≤¢ eTT+–dü Ä r>∑qT ø=]øÏ s¡dü+ |”\TdüTÔ+~. Ä s¡dü+ $cÕìï

Vü≤]düTÔ+~. Ç˝≤ b˛sê&ç ∫es¡≈£î Hê>∑TbÕeTTqT #·+|ü⁄‘·T+~.

á dü+kÕs¡+ ≈£L&Ü Hê>∑TbÕeTTe+{Ï $wüdüs¡ŒẙT. <ëìø±≥T≈£î Je⁄\≈£î nXÊ+‹,

<äT:K+. n~ ‘=\>±\+fÒ Ä‘·àC≤„q eTH̊ r>∑ <ä>∑Zs¡≈£î #̊sê*. eTVü‰‘·Tà\ kÕìï<Ûë́ ìøÏ

#̊sê*.

n+<äTπø ns¡T®qT&ÉT uÛÑ>∑yêqTì ÄÁX̄sTT+#ê&ÉT. uÛÑ>∑yêqT&ÉT Ä‘·àC≤„qeTH̊

eT+<äTqT Çe«uÀ‘·THêï&ÉT.

˝Àø£+˝À me«]¬ø’Hê düπs e÷qdæø£ e´<Ûä\T, u≤<Ûä\T, <äT:U≤\T ‘=\>±\Hêï,

XÊX̄«‘·yÓTÆq Äq+<ä+ ø£\>±\Hêï, ÁbÕ|ü+∫ø£ edüTÔe⁄\T, $wüj·÷\T, düTU≤\T

\_ÛùdÔ Á|üjÓ÷»q+ Ò̋<äT. yê{Ïe\¢ XÊX̄«‘·yÓTÆq Äq+<ä+ sê<äT. ø±s¡D+`n$

nXÊX¯«‘·yÓTÆq$ >∑qTø£. nXÊX¯«‘· edüTÔe⁄\ e\¢ nXÊX¯«‘·yÓTÆq Äq+<äy˚T.

XÊX̄«‘·yÓTÆq Ä‘·àC≤„q+ ` H̊qT Ä‘·àqH̊ C≤„q+`H̊qT |üs¡e÷‘·àqH̊ C≤„q+ `

ªnVü≤+ ÁãVü‰àdæàµ nH˚ nqTuÛÑeC≤„q+ e÷Á‘·y˚T nK+&ÉyÓTÆq, nq+‘·yÓTÆq,

XÊX̄«‘·yÓTÆq ÁãVü‰àq+<ëìï Çe«>∑\T>∑T‘·T+~.

ø£qTø£ Á|ü|ü+#·+˝À me«¬s’Hê düπs dü+bÕ~+#ê*‡+~. ˝ÖøÏø£ edüTÔe⁄\qT,

düTU≤\qT, uÛÀ>±\qT |ü<äe⁄\qT ø±<äT. XÊX̄«‘· Äq+<ä Á|ü<ësTTì nsTTq

Ä‘·àC≤„HêH˚ï.

n+<äTπø lø£èwüßí&ÉT ̋ Àø£+˝Àì düs¡«e÷qe⁄\ düeTdüÔ <äT:U≤\qT b˛>=≥º{≤ìøÏ,
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ø£*j·TT>±ìøÏ eTT+<äT ̀ <ë«|üs¡j·TT>∑+ ∫es¡̋ À ns¡T®qTì ì$T‘·Ô+>± #̊düTø=ì,

düs¡« e÷qyê[ø° á Ä‘·àC≤„Hêìï Á|ükÕ~+#ê&ÉT. n+<äTø√e≥yÓ÷`

C≤s¡$&ÉT#·Tø√e≥yÓ÷ eTq Çwüº+. n+<äT≈£îqïyê]<̊ n<äèwüº+.

j·TT<ä∆s¡+>∑+˝À ns¡T®qT&ç̋ ≤ uÛÑ>∑yêqTì X̄s¡DTC§∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· @$T »]–+<√

Vü≤dæ ÔHê|ü⁄s¡+˝Àì <Û äè‘·sêh eT+~s¡+˝À dü+»j·TT&ÉT <Û äè‘·sêÁwüß ºìøÏ

‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT.

dü+»j·T ñyê#·:

XÀ¢̂ ˆ @eeTTø±Ô« Vü≤èw”πøX̄+ >∑T&ÜπøX̄: |üs¡+‘·|ü: ˆˆ

     qjÓ÷‘·‡´ Ç‹>√$+<ä+ ñø±Ô« ‘·÷w”í+ uuÛÑ÷eVü≤ˆˆ         (9)

‘êˆˆ: dü+»j·TT&É+≥THêï&ÉT: |üs¡T\qT ‘·|æ+|üCÒùd z sêC≤! >∑T&ÜπøX̄ó&Ó’q

ns¡T®qT&ÉT Vü≤èw”πøX̄óì‘√ (lø£èwüßíì‘√) Ç˝≤ #Ó|æŒ, j·TT<ä∆+ #Ój·T´qì eTTuÛ≤e+>±

(eTÚq+>±)  ñ+&çb˛j·÷&ÉT.

yê´K´: ns¡T®qTì $cÕ<ëìï |üPdü>∑T∫Ãq≥T¢ #ÓãT‘·THêï&ÉT dü+»j·TT&ÉT.

˝À˝À|ü\ bı+–b˛‘·÷ $+≥THêï&ÉT <Ûäè‘·sêÁwüßº&ÉT. j·TT<ä∆+ #Ój·T´qì lø£èwüßíì‘√

#Ó|æŒ ns¡T®qT&ÉT eTTuÛ≤e+>± ñ+&çb˛j·÷&Éì ‘Ó*j·T≥+‘√ <Ûäè‘·sêÁwüßºìøÏ m+‘·

dü+‘√wü+ ø£\T>∑T‘·T+<√ dü+»j·TTìøÏ ‘Ó\TdüT. nsTTHê »]–q $wüj·÷ìï

»]–q≥T¢ #ÓãT‘·÷H˚, <Ûäè‘·sêÁwüßºìøÏ Væ≤‘êìï ñ|ü<˚•+#ê\H˚<˚ dü+»j·TTì

ñ<›̊X¯+.

n|üŒ{À¢ j·TT<ë∆ìï Äù| n~Ûø±s¡+, |ü<ä$ Ä Á>∑T&ç¶sêE #̊‘·T˝À¢H̊ ñ+~.

‘·eTyê]øÏ $»j·T+ ø£\T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*ùdÔ m{Ïº |ü]dæú‘·T\˝Àq÷ j·TT<ë∆ìï

Ä|ü&ÉT <Ûäè‘·sêÁwüßº&ÉT. X̄‘·èe⁄ Ò̋ »sTTkÕÔs¡ì K∫Ã‘·+>± ‘Ó*ùdÔ >±ì j·TT<ë∆ìï

n|üeTì ÄC≤„|æ+#·&ÉT. n+<äTπø dü+»j·TT&ÉT m+‘√ C≤Á>∑‘·Ô>± |ü<ë\qT

Á|üjÓ÷–düTÔHêï&ÉT.

Çø£ÿ&É <Ûäè‘·sêÁwüßºì ª|üs¡+‘·bÕµ! n+fÒ |üs¡T\qT ‘·|æ+|üCÒùdyê&Ü nì

dü+uÀ~ÛdüTÔHêï&ÉT. j·TT<ä∆+˝À X̄‘·èe⁄\qT Nø±≈£î|üs¡∫, yê]ô|’ $»j·T+ kÕ~Û+#̊

Ms¡T\qT ` ns¡T®qTì˝≤+{Ï yê]ì`|üs¡+‘·|ü⁄&Éì |æ\e≥+ m+‘√ düeT+»dü+.

eT] mqï&É÷ j·TT<ä∆s¡+>∑+˝À Á|üẙ•+#̊ M\T Ò̋ì Á>∑T&ç¶sêEqT |üs¡+‘·bÕ nì

m+<äTø£+≥THêï&ÉT? ˙ <äTsêàsêZ\#̊‘· bÕ+&Ée⁄\qT ‘·|æ+|üCÒdæqyê&Ü! nH̊ ñ

<̊›X̄+‘√H̊ n˝≤ nì ñ+&Ü* dü+»j·TT&ÉT.

n+‘̊ø±<äT á XÀ¢ø£+˝À lø£èwüßíì ªVü≤èw”πøX̄ó&ÉTµ nì, ns¡T®qTì ª>∑T&ÜπøX̄ó

&ÉTµ nì dü+uÀ~ÛdüTÔHêï&ÉT dü+»j·TT&ÉT. á |ü<ë\qT Á|üjÓ÷–+#·≥+˝À

dü+»j·TTì Ä+‘·s¡́ + @yÓTÆ ñ+≥T+~?

ªVü≤èw”πøX̄ó&ÉTµ n+fÒ Vü≤èw”ø±\qT (Ç+Á~j·÷\qT) Áù|πs|æ+#̊yê&ÉT` nì.

ª>∑T&ÜπøX̄ó&ÉTµ n+fÒ ìÁ<äqT »sTT+∫qyê&ÉT` nì. ìÁ<ä ‘·yÓ÷>∑TD \ø£åD+.

ns¡T®qT&ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·yÓ÷>∑TD≤ìï »sTT+#ê&ÉT. lø£èwüßíì b˛≥Te÷≥\‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT

s¡CÀ>∑TD+˝ÀìøÏ Á|üy˚•+#ê&ÉT. s¡CÀ>∑TD+˝ÀøÏ e∫Ãq ns¡T®qT&ÉT }s¡πø ñ

+&É̋ Ò&ÉT. Ç+Á~j·÷\qT Áù|πs|üD #̊ùd lø£èwüßí&ÉT n‘·&çì }s¡πø ñ+&Éìe«&ÉT.

ªªø£qTø£ ˙ ÄX̄\T HÓs¡ẙs¡e⁄. >±*˝À ẙT&É\T ø£{Ïº Äq+~+#·≈£î z n+<ÛäsêC≤!

ns¡T®qTì #̊‘· ‘·|üŒø£ j·TT<ä∆+ #̊sTT+∫ $»j·T+ #·÷s¡>=H̊≥Tº #̊kÕÔ&ÉT lø£èwüßí&ÉTµµ

nì dü+»j·TTì Ä+‘·s¡́ +.

ªªHê≈£î @~ ÁX‚j·Tk˛‡ <ëìH˚ ìX¯ÃsTT+∫ #Ó|ü⁄Œ. H˚qT ˙ •wüß´DÏíµµ nì

Ç+‘·≈£îeTT+<äT #Ó|æŒq ns¡T®qT&ÉT ªqjÓ÷‘·‡´µ Ç‹ >√$+<ä+µ j·TT<ä∆+ #Ój·T´qT

nì á XÀ¢ø£+˝À n+≥THêï&̊$T{Ï? ns¡T®qT&ÉT e÷≥ ‘·|ü⁄Œ‘·THêï&Ü?

ns¡T®qT&ÉT j·TT<ä∆+ #Ój·T´{≤ìπø j·TT<ä∆s¡+>±ìøÏ e∫Ã+~. Çø£ÿ&É≈£î sê>±H̊

;ÛwüàÁ<√D≤<äT\qT #·÷&É&É+‘√ eTeTø±s¡eTH̊ »ãT“ |ü≥Tº≈£î+~. n+<äTπø j·TT<ä∆+

e\¢ ø£*π> qcÕº\qT, Çã“+<äT\qT @ø£s¡Te⁄ ô|{Ïº ∫es¡≈£î ‘·q n_ÛÁbÕj·T+>±

j·TT<ä∆+ #Ój·T´qT nì eTÚq+>± ñ+&çb˛j·÷&ÉT. n+fÒ •wüß´&ÉT ‘êqT

#Ó|üŒ<ä\#·T≈£îqï<ä+‘ê >∑Ts¡Te⁄≈£î $qï$+∫, >∑Ts¡Te⁄ jÓTTø£ÿ ñ|ü<̊X̄+ ø√dü+

m<äTs¡T #·÷düTÔHêï&ÉT. dü«‘·+Á‹+∫ H̊H̊ ìs¡íj·T+ rdüTø√qT, ˙e⁄ m˝≤ Ä<̊•ùdÔ

n˝≤ #̊kÕÔqT nH̊ Çø£ÿ&É ns¡T®qTì uÛ≤eq. >∑Ts¡Te⁄ jÓTTø£ÿ ñ|ü<̊XÊìï bı+<ä{≤ìøÏ

•wüß´&ÉT düs¡« düqï<ä∆+ ø±e≥+ á XÀ¢ø£+˝Àì Á|ü<Ûëq $wüj·T+. •wüß´&ÉT ‘·q

u≤<Ûäq+‘ê yÓfi¯flÁ>∑øÏÿ >∑Ts¡Te⁄ e<ä› ‘·q eTqdüT‡qT U≤∞ #˚düTø√yê*. n˝≤

U≤∞jÓÆTq eTqdüT‡˝ÀH̊ C≤„q;»+ Hê≥T≈£î+≥T+~. n+<äTπø ÁãVü≤àdü÷Á‘ê\˝À

ªdüq´dǘ ÁX̄eD+ ≈£îsê´‘Yµ ÁX̄eD+ #̊ùdyê&ÉT nìï Ä˝À#·q\qT $&ç∫ô|{Ïº ÁX̄eD+
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#Ój·÷´*` nì #Ó|üŒ≥+ »]–+~. dü+∫ì #Ó‘êÔ #Ó<ës¡+‘√ ì+|æ‘̊ ñ|üjÓ÷>∑|ü&̊

edüTÔe⁄\qT yÓj·T´{≤ìøÏ #√≥T+&É<äT. n˝≤π> eTqdüT‡qT ÁbÕ|ü+∫ø£ $wüj·÷\‘√

ì+|æ‘̊ |üs¡e÷‘·à dü+ã+<ÛäyÓTÆq C≤„HêìøÏ #√≥T+&É<äT. Çø£ÿ&É ns¡T®qT&ÉT ‘·q

˝À|ü\ ñqï yê{ìï+{Ï̇  ø£øÏÿ y˚XÊ&ÉT. ‘·q düeTdǘ qT #Ó|æŒ eTÚq+>± ñ

+&çb˛j·÷&ÉT. •wüß´&É̋ ≤ ñ+&çb˛yê*. n|ü⁄Œ&̊ >∑Ts¡TuÀ<Ûä≈£î ÄkÕÿs¡+. n˝≤>±ø£

>∑Ts¡Te⁄qT e÷{≤¢&É̇ j·T≈£î+&Ü •wüß´&ÉT |ü<̊ |ü<̊ n&ÉT¶ ‘·>∑T\T‘·÷, ‘êH̊ n˙ï

#ÓãT‘·÷ ñ+fÒ n{Ïº yêìøÏ ñ|ü<̊X̄+ mø£ÿ<äT. n+<äTπø ns¡T®qT&ÉT eTÚq+>± ñ

Hêï&ÉT.

dü+»j·TT&ÉT uÛÑ>∑yêqTì ^‘êC≤„quÀ<Ûä≈£î neø±X̄+ ø£*Œdü÷Ô |üPs¡«|”]ƒø£̋ Àì

∫e]e÷≥\T #ÓãT‘·THêï&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ ‘·eTTyê#· Vü≤èw”πøX̄: Á|üVü≤düìïeuÛ≤s¡‘·̂

     ùdejÓ÷s¡TuÛÑjÓ÷s¡à<Û́̊ $w”<ä+‘· $T<ä+ e#·:ˆˆ            (10)

‘êˆˆ: uÛ≤s¡‘ê! ¬s+&ÉTùdq\ eT<Ûä́  <äT:œdüTÔqï ns¡T®qTì‘√ lø£èwüßí&ÉT qe⁄«‘·÷

Ç˝≤ n+≥THêï&ÉT.

yê´K´ : á XÀ¢ø£+˝À dü+»j·TT&ÉT <Ûäè‘·sêÁwüßºì uÛ≤s¡‘·! nì dü+uÀ~ÛdüTÔHêï&ÉT.

uÛ≤s¡‘·̀ n+fÒ uÛÑs¡‘·e+X̄+˝À »ìà+∫qyê&Üµ nì. nj·÷´! MT e+X̄+˝À m+<äs√

eTVü‰eTVüQ\T »ìà+∫ $X‚wüyÓTÆq Á|ü‹uÛ≤bÕ≥yê\T #·÷bÕs¡T. e+X¯ø°]Ôì,

Á|ü‹wüºqT ì\u…{≤ºs¡T. n{Ïº e+X¯+˝À »ìà+∫q ˙e⁄ e+X¯HêX¯HêìøÏ

|üPqTø√e<äT› nH̊ uÛ≤eeT÷ Ç$T&ç ñ+~ á dü+uÀ<Ûäq˝À. n<̊ düeTj·T+˝À

>=|üŒ<Ó’q uÛÑs¡‘·e+X̄+˝À »ìà+#êe⁄`nì Á|üX̄+dü ≈£L&Ü ø±e#·TÃ. m+<äTø£+fÒ

Ç+‘·≈ £îeTT+<˚ bÕ+&Ée⁄\qT mH√ï πø ¢XÊ\≈£î ˝ÀqT>±$+∫ yê]ì

‘·|æ+|üCÒXÊe⁄`nH̊ uÛ≤yêìï ª|üs¡+‘·|üµ n+≥÷ e´ø£Ô+ #̊dæq+<äTq Á>∑T&ç¶sêE

‘·qô|’ eT]+‘· <˚«wü+‘√, ø√|ü+‘√ ñ+&ç ñ+{≤&ÉT. Ä ø√bÕìï, <˚«cÕìï

‘=\–+#·{≤ìøÏ n˝≤ uÛÑs¡‘·e+XÀ<ä“¤e⁄&Éeì Á|üX̄+dæ+∫ ñ+&Ée#·TÃ. <Ûäè‘·sêÁwüßºì

eTH√uÛ≤yê\qT |üdæ>∑≥º>∑\ dü+»j·TT&ÉT m|ü⁄Œ&ÉT m˝≤ e÷{≤¢&ç‘̊ u≤>∑T+≥T+<√

n˝≤π> e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT.

ùdqjÓ÷s¡TuÛÑjÓ÷s¡à<Û́̊ : ñuÛÑjÓ÷: ùdqjÓ÷: eT<Û́̊  ` ¬s+&ÉT ùdq\ eT<Ûä́ .

Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£ècÕís¡T®qT*<ä›s¡÷ ¬s+&ÉT ùdq\ eT<Ûä́  ì*|æq s¡<∏ä+˝À ñHêïs¡T. ˇø£{Ï

bÕ+&Ée|üø£å+ eTs=ø£{Ï øös¡e|üø£å+. ˇø£{Ï <Ûäs¡à|üø£å+, eTs=ø£{Ï n<Ûäs¡à|üø£å+.

á ¬s+&ÉT |üøå±\ eT<Ûä́  ì*∫ $cÕ<ä+˝À ñqï ns¡T®qTìøÏ qe⁄«‘·÷ uÛÑ>∑yêqT&ÉT

C≤„quÀ<Ûä #̊j·TuÀ‘·THêï&ÉT.

á Á|ü|ü+#·+ <Ûäs¡à+`n<Ûäs¡à+, Hê´j·T+`nHê´j·T+, |ü⁄D´+`bÕ|ü+,

eT+∫`#Ó&ÉT nH˚ <ä«+<ë«\‘√ ≈£L&ÉTø=ì ñqï~. Hê´j·TkÕúq+˝À

Hê´j·TeT÷]Ô>±ì, düe÷»+˝À ̌ ø£ ô|<ä› eTìwæ>±ì @<Ó’Hê rs¡TŒqT ̋ Ò<ë eT+∫ì

#ÓbÕŒ*‡ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT @<√ ˇø£ |üø£å+ yÓ’|ü⁄ düb˛sYº #˚dü÷Ô`˝Ò<ë düeT]∆dü÷Ô

#Ó|üŒ≈£L&É<äT. Çs¡Te⁄] yê<äq\T $ì ìwüŒø£åbÕ‘·+>± Hê´j·TeTì ‘√∫q<ëìì

#ÓbÕŒ*. n˝≤π> Çø£ÿ&É ≈£L&Ü uÛÑ>∑yêqT&ÉT ¬s+&ÉT |üøå±\ eT<Ûä́ q ì*∫ ‘êqT

#Ó|üŒ<ä\#·T≈£îqï C≤„Hêìï #Ó|üŒuÀ‘·THêï&ÉT. n˝≤π> ns¡T®qT&ÉT ≈£L&Ü ‘·q

eTqdüT‡˝Àì <Ûäs¡à+`n<Ûäs¡à+ nH̊ ¬s+&ÉT uÛ≤yê\ eT<Ûä́  ì*∫ uÛÑ>∑e+‘·Tì ø£è|üqT,

>∑Ts¡Te⁄ jÓTTø£ÿ ñ|ü<̊XÊìï d”«ø£]düTÔHêï&ÉT nì Ä+‘·s¡́ +.

e÷qe J$‘·+ <ä«+<ë«\‘√ ≈£L&ÉTø=ì ñqï~. ìs¡íj·÷\T rdüTø√yê\+fÒ

eTH√ãT<äT∆\T ¬s+&É÷ ‘·≥düúdæú‹˝À ñ+&Ü*.

eTs=ø£ $<Ûä+>± ≈£L&Ü uÛ≤$+#·e#·TÃ. ¬s+&ÉT |üøå±\ eT<Ûä´ ì*∫

#ÓãT‘·THêï&É+fÒ eT+∫`#Ó&ÉT nH̊ <ä«+<ë«\‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï á ̋ Àø£+˝À düeTdüÔ

e÷qe⁄\ ø=s¡≈£î n<äT“¤‘·C≤„Hêìï n+~e«uÀ‘·THêï&ÉT`nì.

nsTT‘̊ Ç|ü⁄&û C≤„quÀ<Ûä me]øÏ? $w”<ä+‘·+` $cÕ<ä+˝À ñqï ns¡T®qTìøÏ.

<äT:K+˝À ñqï ns¡T®qTìøÏ. <äT:K+˝À ñqïB, ñ+&˚B ns¡T®qT&ÉT e÷Á‘·y˚T

ø±<äT. á $X̄«+˝À n+<äs¡÷ <äT:œ+#̊yêfi‚fl. ø±ø£b˛‘̊ ø=+<äs¡T >∑{Ïº>± <äT:œùdÔ,

eT]ø=+<äs¡T >∑T≥Tº>± <äT:œkÕÔs¡T. n+<äTe\¢ á düeTdǘ  ns¡T®qTì düeTùd´

ø±<äT, $X¯«e÷qe düeTdü´. n+<äTπø uÛÑ>∑eBZ‘· <äT:œ+#˚ yêfi¯fl+<ä]ø√dü+`

yê] <äT:K ìyês¡Dø√dü+ #Ó|üŒã&ç+~. Ç{Ïº uÛÑ>∑eBZ‘·qT ªÇ~ eTq˝≤+{Ï

yêfīflø√dü+ ø±<äT Ò̋µ nì ø=+<äs¡T nC≤„q+‘√q÷, ne÷j·Tø£‘·«+‘√q÷ n+≥÷

ñ+{≤s¡T. uÛÑ>∑eBZ‘·≈£î <ä÷s¡+>± ñ+{≤s¡T. ø±ì düs¡«e÷qe⁄\ jÓTTø£ÿ <äT:U≤ìï

dü+|üPs¡í+>± ‘=\–+∫, XÊX̄«‘· Äq+<ëìøÏ e÷s¡Z+ #·÷ù|<̊ uÛÑ>∑eBZ‘·̀ nì
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Á>∑Væ≤+#ê*.

düπs $cÕ<ä+˝À`<äT:K+˝À ñqï ns¡T®qTìøÏ uÀ~ÛdüTÔqï <Óes¡T? Vü≤èw”πøX̄: `

lø£èwüí uÛÑ>∑yêqT&ÉT. m˝≤ uÀ~ÛdüTÔHêï&ÉT. ªÁ|üVü≤düìïeµ qe⁄«‘·÷. Çø£ÿ&É

uÛÑ>∑yêqT&̊yÓ÷ qe⁄«‘·THêï&ÉT, ns¡T®qT&̊yÓ÷ @&ÉTdüTÔHêï&ÉT. Ç<̊ $∫Á‘·+. @&ÉTdüTÔqï

ns¡T®qTDÏí #·÷dæ uÛÑ>∑yêqT&Ó+<äT≈£î qe⁄«‘·Tqï≥T¢?

(1) ns¡T®Hê! m+<äTø£j·÷´ Çø£ÿ&É @&ÉTkÕÔe⁄? Ä @&̊Ã @&ÉTù|<√ Ç+{Ï<ä>∑Zπs

@&Éeø£bıj·÷´yê? e∫Ã e∫Ã Çø£ÿ&É ` á j·TT<ä∆s¡+>∑+˝À @&ÉTkÕÔẙ+{°?µµ

n+<äs¡÷ ìqTï #·÷dæ qe«sê? nì qyê«?`

(2) ª•wǘ ùdÔ2 Vü≤+ XÊ~Ûe÷+ ‘ê«+ Á|ü|üqï+µ H̊qT ˙ •wüß´DÏí, H̊qT ìqTï

X̄s¡DTC§#êÃqT. qqTï XÊdæ+#·T. ̇ e⁄ #Ó|æŒq≥T¢ #̊kÕÔqT? nì n+≥÷H̊ ªqjÓ÷‘·‡´

Ç‹ >√$+<ä+µ ` j·TT<ä∆+ #Ój·T´qT n+≥THêïe⁄. Ç+‘·≈£L H̊qT #Ó|æŒq≥T¢

#̊kÕÔyê? Ò̋ø£ ˙ Çwüº+ Á|üø±s¡+ #̊kÕÔyê? nì qyê«?`

(3) ‘êqT ̂ ‘êuÀ<Ûä #Ój·T´{≤ìøÏ, düs¡«e÷qyê[øÏ Ä‘·àC≤„Hêìï n+~+#·{≤ìøÏ

ì$T‘·Ô+>± m+#·T≈£îqï ns¡T®qT&ÉT ‘·q e\˝À |ü&ç, ‘·q •wüß´&Ó’̀ C≤„quÀ<Ûä≈£î

dæ<ä∆|ü&çq+<äT≈£î qyê«?`

(4) •wüß´&çøÏ ‘·q u≤<Ûä\T, düeTdǘ \T, dü+<̊Vü‰\T, uÛÑj·T+ø£s¡+>± nì|ækÕÔsTT.

n+<äTe\¢ n$T‘· <äT:K+ ø£\T>∑T‘·T+~. ø±ì >∑Ts¡Te⁄ <äèwæº̋ À ÇẙM n+‘·

>=|üŒ düeTdǘ \T ø±e⁄. n+<äTe\¢ |üdæ|æ\¢\ #·s¡́ \≈£î ô|<ä›\T q$«q≥T¢, njÓ÷´

á e÷Á‘·+ <ëìπø  Ç+‘·>± @&Éyê˝≤? π̇ø+ |üs¡yê Ò̋<äT. H̊qTHêïqT >∑<ë!

nì nuÛÑj·T$TdüTÔqï≥T¢ qyê«?`

Ç+<äT˝À @<Ó’Hê ø±e#·TÃ. ø=ìï>±e#·TÃ. n˙ï >±e#·TÃ. nsTT‘̊ mqï&É÷

@&Éeì ns¡T®qT&ÉT @&ÜÃ&ÉT. @<√ »ãT“. Ä »ãT“≈£î yÓ’<äT´&ÉT lø£èwüßí&ÉT. ªªyÓ’<√´

Hêsêj·TD√Vü≤]µµ nqï e÷≥ ì»yÓTÆ+~. »ãT“≈£î ndü\T ø±s¡D+ @<√

‘Ó\TdüTø=ì qj·T+ #̊ùd yÓ’<äT´&ÉT <=]ø±&ÉT.

<äT:U≤ìøÏ ø±s¡D+ <̊Vü≤+. <̊Vü‰ìøÏ ø±s¡D+ eTq+ |üPs¡«+˝À #̊düT≈£îqï

ø£s¡à Ò̋. ø£s¡à\≈£î ø±s¡D+ sê>∑<̊«cÕ\T. sê>∑<̊«cÕ\≈£î ø±s¡D+ <Ó’«‘·ãT~∆, <Ó’«‘·ãT~∆øÏ

ø±s¡D+ nC≤„q+. n+fÒ <äT:U≤ìøÏ eT÷\ø±s¡D+ nC≤„q+.

ø£qTø£ nC≤„q+ ‘=\–‘̊ >±ì <äT:K+ b˛<äT. ô|’ô|’ ∫øÏ‘·‡\T mìï #̊dæHê

Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äT. ndü\T ø±s¡D+ ø£qTø=ÿì ∫øÏ‘·‡ #˚j·÷*. s√>∑+

ˇø£#√≥`eT+<=ø£#√≥ ẙùdÔ Á|üjÓ÷»q+ @eTT+≥T+~?

ø=&ÉTøÏÿ ‘̊\T≈£î{Ïº+<äì ‘·+Á&ç &Üø£ºs¡T <ä>∑Zs¡≈£î |üs¡T¬>‘êÔ&ÉT. &Üø£ºs¡T eT+<äT

Ç∫Ã ≈£î{Ïºq#√≥ yÓj·T´eTHêï&ÉT. ‘·+Á&ç Ç+{ÏøÏ e∫Ã, Hêj·THê mø£ÿ&Ésê ‘̊\T

≈£î{Ïº+~? nì n&ç>±&ÉT. n~>√! Ä eT÷\q ≈£î{Ïº+<äì #·÷|æ+#ê&ÉT ≈£îe÷s¡T&ÉT.

eT+<äT rdüT¬ø[fl Ä eT÷\q ẙXÊ&ÉT Ä ‘·+Á&ç. s√>∑yÓTø£ÿ&É? eT+<Óø£ÿ&É?

ns¡T®qTì <äT:U≤ìøÏ eT÷\ø±s¡D+ ø£qTø=ÿì, Ä eT÷\ø±s¡D+ nC≤„q+

nì ‘Ó\TdüTø=ì, Ä nC≤„q+ ‘=\>∑{≤ìøÏ Ä‘·àC≤„qy˚T dü¬s’q eT+<äT nì

Á>∑Væ≤+∫, Ä nK+&É Ä‘·àC≤„Hêìï uÀ~Û+#·{≤ìøÏ ñ<äT´≈£îÔ&Ée⁄‘·THêï&ÉT

uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

yê´U≤´‘· $qï|üeTT

á ̋ Àø£+˝Àì e÷qe⁄\+<ä] jÓTTø£ÿ <äT:U≤\qT |üP]Ô>± ‘=\–+#·{≤ìøÏ,

XÊX¯«‘·yÓTÆq Äq+<ëìï ÁbÕ|æÔ+|ü CÒj·T&ÜìøÏ uÛÑ>∑yêqT&ÉT lø£èwüßí&ÉT nìï

ñ|üìwü‘·TÔ\ jÓTTø£ÿ kÕsêìï |æ+&ç, ^‘ê C≤„qeTH̊ neTè‘êìï n+~+#·≥+

»]–+~. uÛÑ>∑eBZ‘·qT eTVü‰‘·Tà\ <ë«sê $qïyês¡T, #·~$qyês¡T, ‘Ó\TdüTø√yê\H̊

n_Ûs¡T∫>∑\yês¡T me¬s’Hê #·<äTe⁄‘ês¡T, Á|üjÓ÷»q+ bı+<äT‘ês¡T. ø±ì uÛÑ>∑eBZ‘·

n+fÒ eTq˝≤+{Ï kÕe÷qT´\≈£î ˇø£ |ü{≤ºq ns¡úeTj˚T´~ ø±<äT— n<Óes√

|ü+&ç‘·T\≈£î, eTVü‰‘·Tà\≈£î, düHê´düT\ ø=s¡≈£î #Ó|üŒã&ç+~`nH̊ nb˛Vü≤‘√ ñ

qïyês¡T Ç+‘·es¡≈£î Á|ü#·T]+∫q XÀ¢ø±\˝À @ ̌ ø£ÿ XÀ¢ø£+ô|’ yê´K´HÓ’Hê Á|üXÊ+‘·

∫‘·Ô+‘√ #·~$, uÛÑ>∑eBZ‘· ns¡úeTe⁄‘·T+<√ ø±<√ ˇø£ ìX¯Ãj·÷ìøÏ s¡+&ç.

ns¡úeTe⁄‘·T+~, ̌ ø£{Ï ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ #·~$‘̊ ‘·|üŒø£ ns¡úeTe⁄‘·T+~ nì nqT≈£îHêï

á neø±XÊìï C≤s¡$&ÉT#·Tø√ø£+&ç. Ç+<äT˝À e÷qe⁄&ÉT ì‘·́ J$‘·+˝À ø£s¡à\HÓ̋ ≤

#̊j·÷˝À ‘Ó*j·TC…ù|Œ ªø£s¡àø±+&Éµ ñqï~. uÛÑ>∑e+‘·Tìô|’ eTqdüT‡ ì*|æ m˝≤

uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ <ä>∑Zs¡ ø±yê˝À ‘Ó*j·TC…ù|Œ ªñbÕdüHêø±+&Éµ (uÛÑøÏÔø±+&É) ñqï~.

ndü\T uÛÑ>∑e+‘·T&É+fÒ Hêø£+fÒ y˚s¡T>± mø£ÿ&√˝Ò&ÉT, á <˚Vü≤, Ç+Á~j·T,
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eTH√ãT<äT∆\≈£î #Ó’‘·Hê´ìïdü÷Ô dü÷øå±à‹ dü÷ø£åàyÓTÆ, dü«j·T+ Á|üø±X̄yÓTÆ, düs¡«yê´|üø£yÓTÆ,

Ä‘·à>± ñqï H̊H̊ á |üs¡e÷‘·àqT (nVü≤+ ÁãVü‰àdæà) nì ‘Ó*j·TC…ù|Œ ªC≤„qø±+&Éµ

ñqï~. Ä C≤„Hêìï`Ä‘·àC≤„Hêìï`ªÄ‘·àqT H̊qTµ nH̊ C≤„Hêìï nqTuÛÑe+˝ÀìøÏ

‘Ó#·TÃø=H˚+<äT≈£î #˚j·Te\dæq kÕ<Ûäq\qT ‘Ó*j·T#Óù|Œ ª<Ûë´qø±+&Éµ ñqï~.

ô|’øÏ ø£ì|æ+#·ì nH̊ø£ n+‘·sêsêú\THêïsTT. nH̊ø£ Ä<Ûë´‹àø£ s¡Vü≤kÕ´\THêïsTT.

Ä#·s¡D≤‘·àø£ dü+<˚XÊ\T ñHêïsTT. e÷qe⁄&ÉT e÷<Ûäe⁄&Éj̊T´+<äT≈£î ø±e\dæq

düeTdüÔeT÷ ñHêïsTT.

ø£qTø£ uÛÑ>∑yêqT&ÉT <äj·T‘√ uÀ~Û+∫q á n<äT“¤‘· C≤„Hêìï, yê´düeTVü≤]¸

Á>∑+<∏ädüú+ #̊dæq á ~e´C≤„HêeTè‘êìï Á>√* neTs¡T …̋’, neTè‘·T …̋’ ‘·]+#ê\ì

Hê Äø±+ø£å.

  á neTè‘êìï bÕq+ #Ój·T´+&ç. J$‘êìï q+<äqeq+ #̊düTø√+&ç.

Ç~ q÷´dtù||üsY̋ ≤>±H√, qe\˝≤>±H√, ø£<∏ä\|ü⁄düÔø£+ ˝≤>±H√ #·~$ ne‘·\

|ü&Éẙùd Á>∑+<∏ä+ ø±<äT. M …̋’qìïkÕs¡T¢ #·~$ kÕsêìï eT~˝À ì\T|ü⁄ ø√e\dæq

Á>∑+<∏ä+. ø£qTø£ neø±X¯+ ñqï+‘·es¡≈£î m≈£îÿekÕs¡T¢ #·~$, Á|üjÓ÷»q+

bı+<ä>∑\s¡ì Ä•düTÔHêïqT.

Çø£ÿ&çqT+&̊ uÛÑ>∑yêqTì ^‘êC≤„q uÀ<Ûä ÁbÕs¡+uÛÑ+

luÛÑ>∑yêqTyê#·:

XÀ¢ ˆˆ nXÀ#ê´qq«XÀ#·düÔ«+ Á|üC≤„yê<ë+X̄Ã uÛ≤wüùdˆ

  >∑‘êdü÷q>∑‘ê dü÷+X̄Ã HêqTXÀ#·+‹ |ü+&ç‘ê' ˆˆ (11)

‘êˆˆ uÛÑ>∑yêqT&É+≥THêï&ÉT: ns¡T®Hê! <äT:œ+#·‘·>∑ìyê]ì >∑÷]Ã ˙e⁄

<äT'œdüTÔHêïe⁄. >=|üŒ |ü+&ç‘·Tì˝≤>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïe⁄. ø±ì eTs¡DÏ+∫qyê]ì

>∑÷]Ã>±ì, J$+∫j·TTqïyê]ì >∑÷]Ã >±ì |ü+&ç‘·T˝…’qyês¡T mqï{Ïø°

<äT'œ+#·s¡T.

yê´K´: ¬s+&Ée n<Ûë´j·T+˝Àì á 11e XÀ¢ø£+ qT+&̊ uÛÑ>∑yêqTì ̂ ‘êC≤„quÀ<Ûä

ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 18e n<Ûë´j·T+ 66e XÀ¢ø£+ es¡≈£î nK+&É+>± kÕ–b˛‘·T+~.

yÓTT<ä{Ï n<Ûë´j·T+ yÓTT<ä{Ï XÀ¢ø£+ qT+&ç ¬s+&Ée n<Ûë´j·T+ 10e XÀ¢ø£+

es¡≈£î >∑\ 57 XÀ¢ø±\qT uÛÑ>∑yêqTì ^‘êC≤„q uÀ<Ûä≈£î ª|üPs¡«|”]ƒø£µ n+{≤s¡T.

n˝≤π> ∫e] 18e n<Ûë´j·T+ 67e XÀ¢ø£+ qT+&ç 78e XÀ¢ø£+ es¡≈£î >∑\ 12

XÀ¢ø±\qT uÛÑ>∑yêqTì ^‘êC≤„quÀ<Ûä≈£î ªñ‘·Ôs¡|”]ƒø£µ n+{≤s¡T. á |üPs¡«|”]ƒø£̀

ñ‘·Ôs¡|”]ƒø£\ eT<Ûä́ >∑\ 632 XÀ¢ø±\T uÛÑ>∑yêqTì ^‘êC≤„q uÀ<Ûä.

ªuÛÑ>∑eBZ‘·µ nqã&̊ C≤„qdü«s¡÷|ü ø£\Œeèøå±ìøÏ á 11e XÀ¢ø£+ ª;»XÀ¢ø£+µ.

n+<äTπø ãTTcÕ´~Hê´dü+˝À ªnXÀ#ê´qq«XÀ#·düÔ«$T‹;»+µ nì dü+ø£\Œ+

#Ó|üŒ≥+ »]–+~. #Ó≥TºyÓTT‘·Ô+ ne´ø£Ôs¡÷|ü+˝À (ø£+{ÏøÏ ø£ì|æ+#· ≈£î+&Ü)

;»+ ($‘·Ôq+)˝ÀH˚ ñqï≥T¢ ª^‘ê‘·‘·Ô«+µ n+‘ê á XÀ¢ø£+˝ÀH˚ ìøÏå|üÔ+

#̊j·Tã&çj·TTqï<äì ô|<ä›\T #ÓãT‘·T+{≤s¡T. n{Ïº Á|üdæ<ä∆yÓTÆq á XÀ¢ø£+˝Àì $X‚wü+

@$T{À $X‚¢wüD #̊dæ #·÷<ë›+.

nXÀ#ê´Hé nq«XÀ#·'‘·«+:` ªXÀøÏ+#·<ä>∑ìyê]ø√dü+ ̇ e⁄ XÀøÏdüTÔHêïe⁄µ n+≥÷

uÛÑ>∑yêqT&ÉT ‘·q C≤„quÀ<ÛäqT ªnXÀ#ê´HéµXÀø£+ nH̊ |ü<ä+‘√ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêï&ÉT.

ÁbÕs¡+uÛÑẙT ø±<äT, eTT–+|ü⁄ ≈£L&Ü XÀø£+ nH̊ |ü<ä+‘√H̊. 18e n<Ûë´j·T+

66e XÀ¢ø£+ ∫es¡ ªyÓ÷ø£åsTTcÕ´$T e÷X̄ó#·:µ n+≥÷ ªe÷X̄ó#·'µ XÀøÏ+#·e<äT›

nH̊ |ü<ä+‘√H̊ ‘·q C≤„q uÀ<ÛäqT eTT–+#·≥+ »]–+~. Ç˝≤ ÁbÕs¡+_Û+#·≥+`

eTT–+#·≥+˝À ˇø£ $X‚wü+ ñ+~. n~ @eT+fÒ á XÀø£+ (nXÀ#ê´Hé) qT+&ç

Ä XÀø£+ (e÷X̄ó#·') es¡≈£î eT<Ûä́  >∑\ XÀ¢ø±\˙ï e÷qe⁄&ç̋ Àì XÀø±ìï (<äT'U≤ìï)

|üP]Ô>± b˛>=≥º{≤ìπø á C≤„quÀ<Ûä nì ‘Ó*j·TCÒj·TT≥j̊T. ø£qTø£ uÛÑ>∑eBZ‘·

\ø£å´+ e÷qe⁄&ç <äT'U≤ìï |üP]Ô>± ‘=\–+#·≥y˚T. ªª<äT'Kìeè‹Ôj˚T `

XÀø£sêVæ≤‘·´y˚T uÛÑ>∑eBZ‘·qT ‘Ó\TdüTø=qT≥e\q ø£*π> Á|üjÓ÷»q+µµ nì

‘Ó\TdüTÔ+~.

ns¡T®Hê! XÀøÏ+#·<ä>∑ìyê]ø√dü+ ˙e⁄ XÀøÏdüTÔHêïe⁄. ;ÛwüàÁ<√D≤<äT\T

eTs¡DÏkÕÔs¡ì >∑<ë! ˙ á XÀø£+ n+‘ê. ;Ûwüßàì ej·TdüT‡ m+‘·? nd”‹|ü+#·ø£'

n+fÒ 400 dü+e‘·‡sê\T. n˝≤π> ø£èbÕ#ês¡́ , Á<√D≤#ês¡T´\T ≈£L&Ü düTe÷s¡T>±

350 dü+e‘·‡sê\T ô|’ã&çqyêπs. (<ë«|üs¡j·TT>∑+ Hê{Ï e÷qe⁄ì Äj·TT'

Á|üe÷D+ 200dü+ˆˆ\T) ø£qTø£ ;ÛwüàÁ<√D≤<äT\T #ê˝≤ eè<äT∆\T. eT] |ü⁄{Ïºq

Á|ü‹JM @<√ ˇø£Hê{ÏøÏ eTs¡DÏ+#ê*‡+<̊. Ç+‘·{Ï eè<äT∆̋ …’q ;ÛcÕà<äT\T H̊&ÉT

ø±ø£b˛‘̊ πsô|’Hê b˛yê*‡qyêπs >∑<ë! eT¬s+<äT≈£î yê]ø√dü+ Ç+‘·>± @&Ée≥+?
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b˛˙ yêπsyÓTÆHê s√>±\‘√, s=wüß̃\‘√ eT+#·+|ü{Ïº eTs¡D+ #Ó+<äT‘·THêïsê?

Ò̋<̊. j·TT<ä∆s¡+>∑+˝À ì*∫, ‘·eT ngX̄g HÓ’|ü⁄D´+‘√ Ms¡jÓ÷<ÛäT …̋’ b˛sê&ÉuÀ‘·T

Hêïs¡T. j·TT<ä∆s¡+>∑+˝À b˛sê&ç eTs¡DÏ+∫qyê]øÏ  Ms¡dü«s¡Z+ \_ÛdüTÔ+~>∑<ë!

ø£qTø£ @ $<Ûä+>± #·÷∫Hê yê]ø√dü+ XÀøÏ+#·&É+˝À ns¡ú+ Ò̋<äT.

eTs=ø£ $wüj·T+. ˝Àø£+˝À me¬s’Hê bÕbÕ\T #˚dæqyês¡T, <äTsêàs¡Z+>±

q&ÉT#·T≈£îqïyês¡T eTs¡DÏùdỒ  n{Ïº yês¡T eTq≈£î ã+<ÛäTe⁄˝À, $TÁ‘·T˝À, Äràj·TT˝À

◊‘˚ ªªnjÓ÷´! Áã‹øÏqHêïfi¯ófl bÕbÕ\T, <äTsêàsêZ\T #˚XÊs¡T— m+‘· #Ó|æŒHê

$ì|æ+#·Tø√ Ò̋<äT— eTs¡D≤q+‘·s¡+ M]øÏ m≥Te+{Ï <äTs¡Z‹|ü&ÉT‘·T+<√`m≥Te+{Ï

qs¡ø£j·÷‘·q\T nqTuÛÑ$kÕÔs√ >∑<ë!µµ nì u≤<Ûä|ü&Ü*, <äT'œ+#ê*.

ø±˙ ;Ûwüà Á<√DT\T |ü⁄D≤´‘·Tà\T, eTVü‰‘·Tà\T, <Ûäs¡àes¡ÔqT\T, uÛÑ>∑e<ä“¤≈£îÔ\T,

nH˚ø£ <ëq<Ûäsêà\T #˚dæqyês¡T, m+<ä]ø√ mH√ï $<Ûë\ düVü‰j·T|ü&çqyês¡T,

|üs¡T\ÁX‚j·TdüT‡qT ø√]q yês¡T, dü«<Ûäs¡àìcÕ̃ |üs¡T\T, |üsêÁø£eTXÊ\Ts¡T, nìï

uÛÀ>±\T nqTuÛÑ$+∫qyês¡T. n{Ïºyê]ø√dü+ XÀøÏ+#ê*‡q |üì @$T{Ï? ø£qTø£

ns¡T®Hê! ˙e⁄ XÀøÏ+#·<ä>∑ìyê]ø√dü+ XÀøÏdüTÔHêïe⁄. Ç~ n$ẙø£+.

Çø£ C≤„qT\ <äèwæº‘√ #·÷∫q|ü⁄&ÉT eTs=ø£ n+‘·sês¡ú+ >√#·]düTÔ+~.

Á|ü|ü+#·+˝Àì Á|ü‹ ÁbÕD° eTq≈£î ˇø£ÿ{Ï>±H˚ ô|’øÏ ø£ì|æ+∫Hê, nø£ÿ&É

q•+∫b˛j̊T<̊Vü≤+`q•+#·ì Ä‘·à nì ¬s+&ÉT n+XÊ\THêïsTT. Ç|ü&ÉT ˙e⁄

q•+∫ b˛j̊T <̊Vü≤+ ø√dü+ @&ÉTdüTÔHêïyê? q•+#·ì Ä‘·àø√dü+ @&ÉTdüTÔHêïyê?

˙e⁄ m+‘· @&çÃHê <˚Vü≤y˚TyÓ÷ ì*#˚~ ø±<äT. n~ m|ü&√ ˇø£|ü⁄&ÉT

q•+∫b˛yê*‡+<̊. Çø£ Ä‘·àø√dü+ @&ÉTdüTÔHêïyê` n+fÒ Ä‘·àø√dü+ @&Éyê*‡q

|üH̊ Ò̋<äT. Ä‘·à mqï{Ïø° q•+#̊~ ø±<äT. n~ ì‘·́ edüTÔe⁄. ø£qTø£ Ä‘·àø√dü+

@&Ée≥+ eè<Ûë Á|üj·÷dü. ø£qTø£ ¬s+&É÷ XÀøÏ+#·<ä>∑ìẙ. XÀøÏ+#·<ä>∑ìyê{Ïø√dü+

XÀøÏ+#·≥+ n$ẙø£+, ‘Ó*$ ‘·≈£îÿe‘·q+` Ç~ ẙ<ë+‘ês¡ú+. n+<äTπø`

>∑‘êdü÷Hé n>∑‘êdü÷Hé #· |ü+&ç‘ê' q nqTXÀ#·+‹:` >∑‹+∫qyê]ø√dü+>±ì,

J$+∫j·TTqïyê]ø√dü+ >±ì |ü+&ç‘·T …̋’qyês¡T mqï{Ïø° XÀøÏ+#·s¡T. ª|ü+&Üµ

n+fÒ ‘·‘·Ô« ìs¡íj·TãT~∆. n{Ïº ãT~∆>∑\yê]H˚ |ü+&ç‘·T\T n+{≤s¡T. n+fÒ

‘·‘·Ô«C≤„q+`Ä‘·àC≤„q+ >∑\yêπs |ü+&ç‘·T\T. πøe\ XÊg C≤„q+ ñqïyês¡T`n+fÒ

XÊg$wüj·÷\qT nqTuÛÑe+ <ë«sê Á>∑Væ≤+#·ìyês¡T |ü+&ç‘·T\T ø± Ò̋s¡T. yês¡T

kÕe÷qT´\ e˝…H˚ nìï+{Ïø° #·*+∫b˛‘·T+{≤s¡T. ø±ì |ü+&ç‘·T˝…’qyês¡T

eTs¡DÏ+∫qyê] ø=s¡≈£L XÀøÏ+#·s¡T— J$+∫j·TTqïyê] ø=s¡≈£L XÀøÏ+#·s¡T.

m+<äTø£+fÒ eTs¡DÏ+∫qyês¡T ø=+‘· ø±\+ ‘·s¡Tyê‘· ‘·eT ÁbÕs¡ã∆ø£s¡à\

qqTuÛÑ$+#·{≤ìøÏ ‘·–q q÷‘·q <̊Vü‰\‘√ ‹]– »ìàkÕÔs¡T. |üìøÏsêì <̊Vü‰ìï

e<ä* q÷‘·q <˚Vü≤+‘√, q÷‘·q ñ‘ê‡Vü≤+‘√ ‹]–ekÕÔs¡T. n+‘˚ø±<äT,

e÷qe⁄&çøÏ u≤\´+, j·TÚeq+, yês¡úø£´+ nH˚$ m{≤¢ edü÷Ô b˛‘·÷ ñ

+{≤jÓ÷`n˝≤π> eTs¡D+ ≈£L&Ü ̌ ø£ e÷s¡TŒ e÷Á‘·ẙT`nì ‘Ó*dæqyês¡T >∑qTø£

|ü+&ç‘·T …̋’q yês¡T eTs¡DÏ+∫q yê]ø=s¡≈£î XÀøÏ+#·s¡T.

n<˚$<Ûä+>± J$+∫ ñqï Á|ü‹yê&É÷ ‘êqT @ ÁbÕs¡ã∆ ø£s¡à|òü˝≤\qT

nqTuÛÑ$+#·{≤ìøÏ á ˝Àø£+˝ÀøÏ e∫Ã|ü&Ü¶&√, Ä ÁbÕs¡ã∆ ø£s¡à|òü˝≤\qT

nqTuÛÑ$+#·≥+ |üP]Ôø±>±H̊ ̌ ø£ÿø£åD+ ≈£L&Ü J$+∫ ñ+&É&ÉT. |ü⁄{Ïºq Á|ü‹yê&É÷

‘·q düeTj·T+ Ädüqï+ ø±>±H̊ ‘·|üŒø£ eTs¡DÏ+#ê*‡+<̊. ø£qTø£ m˝≤>∑÷ b˛j̊Tyê&̊

>∑qTø£ J$+∫ñqïyê]ì >∑T]+∫ ≈£L&Ü |ü+&ç‘·T\T XÀøÏ+#·s¡T.

eTs=ø£ n+‘·sês¡ú+ ≈£L&Ü ñqï~. |ü+&ç‘·T\+fÒ Ä‘·àC≤„q+ ‘Ó*dæqyês¡T.

yê]øÏ <̊Vü≤+ n+fÒ @$T{À Ä‘·à n+fÒ @$T{À ‘Ó\TdüT. <̊Vü‰\˙ï q•+#̊ẙ

>∑qTø£ yê{Ïø√dü+ @&çÃ Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äT. Ä‘·à #êe⁄`|ü⁄≥Tºø£\T ˝Òì~,

XÊX̄«‘·yÓTÆqB >∑qTø£ <ëìø√dü+ @&Ée≥+˝À ns¡ú+ Ò̋<äT. n+<äTπø |ü+&ç‘·T\T

q•+#̊yê{Ïø√dü+ >±ì, m|ü&É÷ J$+∫ ñ+&̊<ëìø√dü+ >±ì XÀøÏ+#·s¡T`nì

n+‘·sês¡ú+. eT] ˙ẙyÓ÷`

Á|üC≤„yê<ë+X¯Ã uÛ≤wüùd: >=|üŒ |ü+&ç‘·T&ç˝≤>± e÷{≤¢&ÉT ‘·THêïe⁄,

bÕeTs¡T&ç˝≤>± @&ÉTdüTÔHêïe⁄. me]ø√dü+ @&Éyê*‡q |üì˝Ò<√ yê]ø√dü+

@&ÉTdüTÔHêïe⁄. ô|’>± Á|üC≤„ yê<ë\T #˚düTÔHêïe⁄. e÷≥\T e÷Á‘·+ ø√≥\T

<ë≥T‘·THêïsTT. ø±\Te÷Á‘·+ >∑&É|ü<ë≥≥+ ˝Ò<äT. n˙ï ‘Ó\TdüTq+{≤e⁄.

u≤e⁄s¡TeTì @&ÉTkÕÔe⁄. ìqTï C≤„ì nqTø√yê˝≤? nC≤„ì nqTø√yê˝≤?

ªªø£<Ûä+ ;ÛwüàeTVü≤+ dü+UÒ́ µµ n+≥THêïe⁄. n+fÒ j·TT<ä∆+˝À ;ÛcÕà<äT\HÓ̋ ≤

#·+ù|B? nì. ªdü+UÒ́ µ nHêïe⁄ >±ì ª>∑èùV≤µ nq Ò̋<äT >∑<ë! Ç+{À¢ ø±<äT>∑<ë
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#·+bÕ*‡+~! j·TT<ä∆s¡+>∑+˝À. j·TT<ä∆s¡+>∑+˝À #·+|ü≥+ <Ûäs¡àẙT >∑<ë! j·TT<ä∆+

ø£åÁ‹j·T<Ûäs¡à+.

ø£qTø£ ˙ <Ûäsêàìï ˙e⁄ ìs¡«]Ô+#·T. Ä ;ÛcÕà<äT\T ≈£L&Ü ‘·eT <Ûäsêàìï

ìs¡«]Ô+#·{≤ìπø ˙ m<äT≥ ì\ã&Ü¶s¡T. }s¡ø£ nVü≤+ø±sêìï HÓ‹Ôq ẙdüTø=ì

Ç<ä+‘ê H̊H̊ #̊düTÔHêïqì n˝≤¢&çb˛≈£î. ÄπsÃyê&ç$ rπsÃyê&ç$ ̇ ẙqqT≈£îHêïyê?

˙ ø√&û, ≈£î+|ü{° Ò̋ø£b˛‘̊ ‘Ó\¢yês¡<äqT≈£îHêïyê? ÄπsÃrπsÃ Á|ü#·+&É X̄øÏÔ ˇø£{Ï ñ

qï~. Ä X¯øÏÔì ‘Ó\TdüT≈£îqï C≤„qT\T ì$T‘·Ôe÷Á‘·T\T>± ‘·eT ø£s¡Ôyê´ìï

ìs¡«]Ô+#·T≈£î+≥÷ ñ+{≤s¡T. nVü≤+ø£]+#·s¡T. Ç|ü⁄&ÉT ˙ ø£s¡Ôyê´ìï (&É÷´{°)

ìs¡«]Ô+∫ á |üØø£å̋ À bÕdt ne⁄‘êy√ ̋ Òø£ ø±\>∑‹ì m~]+∫ ô|òsTT Ÿ̋ ne⁄‘êy√

˙ Çwüº+.

Çø£ÿ&É ns¡T ®qTì$ ¬s+&ÉT yÓ÷Vü‰\T>± >∑T]Ô+#ê&ÉT uÛ Ñ> ∑yêqT&ÉT.

1.kÕe÷q´yÓ÷Vü≤+, 2.nkÕ<Ûës¡D yÓ÷Vü≤+.

1.kÕe÷q´yÓ÷Vü≤+: eTq ndü\T dü«s¡÷|ü+ Ä‘·àj̊T ◊q|üŒ{Ïø°, Ä‘·àqì

‘Ó*j·Tì nC≤„q+˝À H̊qT <̊Vü‰ìï nì ÁuÛÑeT|ü&É≥+ kÕe÷q´yÓ÷Vü≤+. Bìì

kÕe÷q´yÓ÷Vü≤+ nì m+<äTø£+≥THêï+? ˝Àø£+˝À n+<äs¡÷ á yÓ÷Vü≤+˝ÀH̊

ñ+{≤s¡T ø£qTø£. n+<äTπø ‘·eTyês¡qT≈£îqïyê]øÏ @ ø£wüº+ e∫ÃHê, @ Á|üe÷<ä+

»]–Hê, Ò̋ø£ n{Ïºyês¡T eTs¡DÏ+∫Hê <äT'œdü÷Ô ñ+{≤s¡T. Ç+‘·ø±\+ eTq

ø£+{ÏøÏ ø£ì|æ+∫, eTq‘√ e÷{≤¢&çq <̊Vü≤+ Çø£ ø£ì|æ+#·<äT>∑<ë! nì <äT'K+.

Ç|ü⁄&ÉT ns¡T®qT&ÉT ;ÛcÕà<äT\ø=s¡≈£î <äT'œdüTÔqï~ á yÓ÷Vü≤+ e\¢H̊.

2. nkÕ<Ûës¡D yÓ÷Vü≤+: ø£åÁ‹j·TTìøÏ j·TT<ä∆+ dü«<Ûäs¡à+. dü«<Ûäsêàìï n<Ûäs¡à+

nqTø=ì ø£åÁ‹j·TT&Ó’q ns¡T®qT&ÉT j·TT<ë∆ìøÏ $eTTK‘· #·÷|ü≥+ nkÕ<Ûës¡D

yÓ÷Vü≤+. Ç~ nkÕ<Ûës¡DyÓ÷Vü≤+ nì m+<äTø£+≥THêï+? á yÓ÷Vü≤+

ns¡T®qTìπø>±ì— n≥T ;ÛcÕà<äT\≈£î>±ì— Ç≥T ‘·q k˛<äs¡T …̋’q <Ûäs¡à», ;ÛeT,

q≈£î\düVü≤<̊e⁄\≈£î >±ì, eT¬se«]øÏ >±ì Ò̋<äT.

á ¬s+&ÉT yÓ÷Vü‰\ ø±s¡D+>±H̊ ns¡T®qTìøÏ <äT'K+. á ¬s+&ÉT yÓ÷Vü‰\T

‘=\–‘̊ >±ì ns¡T®qTì <äT'K+ ‘=\– b˛<äT. n+<äTπø uÛÑ>∑yêqT&ÉT yÓTT<ä≥

Ä‘·àC≤„Hêìï uÀ~Û+#·≥+ <ë«sê (12 qT+&ç 30e XÀ¢ø£+ es¡≈£î) kÕe÷q´

yÓ÷Vü‰ìï, dü«<Ûäs¡àbÕ\q jÓTTø£ÿ $•wüº‘·qT uÀ~Û+#·≥+ <ë«sê (31 qT+&ç 38

XÀ¢ø£+ es¡≈£î) nkÕ<Ûës¡D yÓ÷Vü‰ìï ‘=\–+#·uÀ‘·THêï&ÉT.

X¯Øsê\T q•+∫Hê Ä‘·à q•+#·<äì, Ä‘·à XÊX¯«‘·eTì eTT+<äT>±

‘Ó*j·TCÒj·TuÀ‘·THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT`

XÀ¢̂ ˆ  q‘̊«yêVü≤+ C≤‘·T Hêdü+ q‘·«+ H̊ẙT »Hê~ÛbÕ' ˆ

  q #Ó’e q uÛÑ$cÕ´eT' düπs«ej·T eT‘·'|üs¡+ ˆˆ (12)

‘êˆˆ H̊qT Ò̋ì düeTj·T+ n+≥÷ m|ü&É÷ Ò̋<äT. n˝≤π> ˙e⁄ >±ì, á

sêE\T >±ì ̋ Òì düeTj·T+ ≈£L&Ü m|ü&É÷ ̋ Ò<äT. á X̄Øsê\T q•+∫q|üŒ{Ïø°

Çø£MT<ä≥ ≈£L&Ü eTq+<äs¡+ Ò̋ø£b˛e⁄≥ nH̊~ Ò̋<äT.

yê´K´: ªH̊qT ̋ Òì düeTj·T+ n+≥÷ m|ü&É÷ ̋ Ò<äTµ nì uÛÑ>∑yêqT&ÉT nq>±H̊

ªªkÕ«MT! uÛÑ>∑e+‘·T&çyÓ’q ˙ dü+>∑‹ ø±<äT H̊qT #Óù|Œ~, e÷˝≤+{Ï kÕe÷qT´\

dü+>∑‘˚$T{Ï?µµ nqï≥T¢>± #·÷#ê&ÉT ns¡T®qT&ÉT. yÓ+≥H˚ uÛÑ>∑yêqT&ÉT, ªª˙e⁄

>±ì, á sêE\T >±ì Ms¡+<äs¡÷ ≈£L&Ü m|ü&É÷ Ò̋ìyês¡T ø±<äT. n+‘̊ø±<äT

uÛÑ$wǘ ‘·TÔ̋ À ≈£L&Ü á <̊Vü‰\T q•+∫Hê eTq+<äs¡+ m|ü&É÷ ñ+&̊yês¡ẙTµµ

nì düŒwüº+ #̊XÊ&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT. ẙs¡Tẙs¡T <̊Vü‰\˝Àì Ä‘·à m|ü&É÷ ñ+&̊<̊.

<̊Vü‰\T q•+∫Hê, q•+#·≈£î+&Ü m|ü&É÷ ñ+&̊ ‘·‘·Ô«+ ˇø£{Ï ñqï~. n<̊

Ä‘·à. n~ Á‹ø±\˝Àq÷ ñ+≥T+~. Á‹ø±˝≤r‘·+>±qT ñ+≥T+~. n<̊ Je⁄ì

j·T<ës¡ú ‘·‘·Ô«+. <ëìøÏ #êe⁄ |ü⁄≥Tºø£\T Ò̋e⁄. @e÷s¡TŒ\÷ Ò̋e⁄.

ø£qTø£ z ns¡T®Hê! Ä‘·à ì‘·́ yÓTÆq~. ˙e⁄ Ä‘·àẙ ø±ì <̊Vü‰ì$ ø±<äT. ˙ẙ

ø±<äT, á düeTdüÔ ÁbÕDÏø√{Ï Ä‘·àdü«s¡÷|üẙT. n+<äs¡eT÷ Ä‘·àdü«s¡÷|üẙT. nìï

≈£î+&É\ ˝Àq÷ π̌ø eT{Ïº ñqï≥T¢, nìï ÄuÛÑs¡DeTT\˝Àq÷ π̌ø ã+>±s¡+ ñ

qï≥T¢, nìï <̊Vü‰\˝ÀqT π̌ø Ä‘·à ñqï~. Çø£ÿ&̊ #ê˝≤eT+~øÏ dü+<̊Vü≤+.

nìï <̊Vü‰\˝ÀqT π̌ø Ä‘·à ñ+fÒ n+<äs¡÷ ˇø£ÿ $<Ûä+>±H̊ Á|üe]Ô+#·¬s+<äT≈£î?

ø=+<äs¡T <Ûäsêà‘·Tà\T>±, ø=+<äs¡T n<Ûäs¡à|üs¡T\T>±— ø=+<äs¡T |ü⁄D≤´‘·Tà\T>±,

ø=+<äs¡T bÕbÕ‘·Tà\T>±— ø=+<äs¡T eT+∫yês¡T>±— ø=+<äs¡T #Ó&É¶yês¡T>±— ø=+<äs¡T

n+<ä+>±— ø=+<äs¡T nHêø±s¡+>± m+<äT≈£î+≥THêïs¡T? nì Á|ü•ïkÕÔs¡T. Ç˝≤

‘·|ü>± #Ó_‘˚ y˚<ë+‘êìï mes¡T qeTTà‘ês¡T? nì Á|ü•ïkÕÔs¡T. eT]
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≥÷´uŸ̋ …’≥T˝ÀqT, bòÕ´Hé̋ ÀqT, Á|òæCŸ̋ ÀqT, V”≤≥s¡T˝ÀqT π̌ø ø£¬s+≥T ñqï<ë?

ẙs¡Tẙs¡T s¡ø±\ ø£¬s+≥T ñqï<ë? nìï+{Ï̋ Àq÷ π̌ø ø£¬s+≥T. π̌ø r>∑<ë«sê

Ç+{Ï̋ ÀìøÏ e∫Ã+~. eT] …̋’≥T yÓ\T>∑T‘·Tqï~, bòÕ´qT ‹s¡T>∑T‘·Tqï~, Á|òæCŸ

#·\¢ãs¡TdüTÔqï~, V”≤≥s¡T ẙ&ç#̊düTÔqï<̊+? Ç~ ø£¬s+≥T˝Àì ‘̊&Ü ø±<äT, Äj·÷

|ü]ø£sê\˝À ‘̊&Ü. n<̊$<Ûä+>± n+<ä]˝À π̌ø Ä‘·à ñqï|üŒ{Ïø°, yê] yê]

<˚Vü≤eTH√ãT<äT∆\H˚ |ü]ø£sê\˝À ‘˚&Ü\e\¢ y˚s¡Ty˚s¡T>± ø£ì|ædüTÔHêïs¡T,

e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. ø£qTø£ nìï<̊Vü‰\˝ÀqT π̌ø Ä‘·à ñqï~. Ä Ä‘·àj̊T H̊qT,

˙e⁄, á sêE\T, n+<äs¡÷ ≈£L&Ü. Ä‘·àC≤„ì m+‘·>± #Ó|æŒHê ª<̊Vü≤ẙT H̊qTµ`

nH˚ nC≤„q+˝À ñqï kÕe÷qT´&ÉT ‹ø£eTø£|ü&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤&ÉT. ns¡T®qT&ÉT

≈£L&Ü ‹ø£eTø£̋ À ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#ê&ÉT lø£èwüßí&ÉT. n+<äTπø `

lø£èwüßí&ÉT: ns¡T®Hê! ˙$|ü&ÉTHêïyê?

ns¡T®qT&ÉT:Ä! Ò̋πø+ ñHêïqT. ˙ m<äTs¡T>±H̊ ñHêïqT.

lø£èwüßí&ÉT: X̄Øs¡+‘√ ñHêïyê? X̄Øs¡+ Ò̋≈£î+&Ü ñHêïyê?

ns¡T®qT&ÉT: X̄Øs¡+‘√H̊ ñHêïqT. Ç+<äT˝À dü+<̊Vü≤+ @eTT+~?

lø£èwüßí&ÉT: düπs, á X̄Øs¡+ @+ #̊ùdÔ ˙≈£î e∫Ã+~?

ns¡T®qT&ÉT: yÓqTø£{Ï »qà\˝À H̊qT #̊dæq |ü⁄D´bÕ|ü ø£s¡à\ |òü*‘·+>± e∫Ã+~.

lø£èwüßí&ÉT: n+fÒ yÓqTø£{Ï »qà\˝À ˙e⁄ |ü⁄D´ bÕ|üø£s¡à\qT #̊XÊyê?

ns¡T®qT&ÉT: ne⁄qT, #̊XÊqT, #̊j·TãfÒº>± á »qà e∫Ã+~.

lø£èwüßí&ÉT: nsTT‘̊ n|ü&ÉT ˙e⁄ ñ+&̊ #̊XÊyê? Ò̋≈£î+&ÜH̊ #̊XÊyê?

ns¡T®qT&ÉT: H̊qT Ò̋≈£î+&Ü ø£s¡à …̋̋ ≤ #̊kÕÔqT? ñ+&̊ #̊XÊqT.

lø£èwüßí&ÉT: ñ+fÒ̀ n|ü&ÉT á <̊Vü≤+‘√H̊ ñHêïyê? ̋ Òø£ eTs=ø£ <̊Vü≤+‘√Hê?

ns¡T®qT&ÉT: @ <̊Vü≤yÓ÷ ‘Ó*j·T<äT >±ì, yÓTT‘·Ô+ MT<ä @<√ ˇø£ <̊Vü≤+‘√ ñ

HêïqT.

lø£èwüßí&ÉT: n+fÒ n|ü&ÉT ˙e⁄Hêïe⁄, @<√ ˇø£ <̊Vü≤+ ñ+~, Ä <̊Vü≤+

m˝≤ e∫Ã+~?

ns¡T®qT&ÉT: n+‘·≈£îeTT+<äT »qà\˝À  #̊dæq ø£s¡à\qT ã{Ïº.

lø£èwüßí&ÉT: ø£qTø£ z ns¡T®Hê! nH̊ø£ »qà\qT+&ç ˙e⁄Hêïe⁄. <̊Vü≤+ e÷Á‘·+

e÷]b˛‘·Tqï~. n+fÒ <̊Vü‰\T nì‘·́ +. ̇ e⁄e÷Á‘·+ ì‘·́ +. ̇ ẙ ø±<äT`Çø£ÿ&É,

á ˝Àø£+˝À n+<äs¡÷ ì‘·T´ Ò̋. n{Ïº ì‘·T´ …̋’qyê]ø√dü+ @&ÉTô|+<äT≈£î?

Je⁄&ç jÓTTø£ÿ ndü\T ‘·‘·Ô«+ Ä‘·àj·Tì, Ä‘·à ì‘·́ eTì` XÊX̄«‘·eTì, <̊Vü‰\T

e÷Á‘·+ q•+∫b˛‘êj·Tì ‘Ó*j·TC…|æŒq uÛÑ>∑yêqT&ÉT Ä‘·à ì‘·́ ẙT >±<äT @

e÷s¡TŒ\÷ ˝Òì<äì, X¯Øsêìπø e÷s¡TŒ\ì, eTs¡D+ ≈£L&Ü ˇø£ e÷πsŒqì

‘Ó*j·TCÒj·TuÀ‘·THêï&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ  <˚Væ≤H√2dæàHé j·T<Ûë<̊ôV‰ øöe÷s¡+ j·TÚeq+ »sêˆ

  ‘·<Ûë <˚Vü‰+‘·s¡ ÁbÕ|æÔ' BÛs¡düÔÁ‘· qeTTVü≤´‹ ˆˆ (13)

‘êˆˆ <̊Vü≤<Ûë]jÓÆTq Je⁄ìøÏ á X̄Øs¡+˝À u≤\´+, j·TÚeq+, eTTdü*‘·q+

m˝≤>√ n˝≤π> eTs√<̊Vü≤+ ≈£L&Ü edüTÔqï~. $ẙø£+ >∑\yê&ÉT á $wüj·T+˝À

m≥Te+{Ï yÓ÷Vü‰˙ï #Ó+<ä&ÉT.

yê´K´: <̊Vü≤+ ẙs¡T. <̊Vü‰ìï <Ûä]+∫q <̊Væ≤ ẙs¡T. <̊Vü≤+ m|ü&É÷ e÷s¡TŒ\T

#Ó+<äT‘·÷ ñ+≥T+~. ø=+‘· ø±\+ u≤\´+, Ä ‘·s¡Tyê‘· j·TÚeq+, ∫e]øÏ

eTTdü* ‘·q+. nsTT‘̊ u≤\´+ b˛sTT j·TÚeq+ e∫ÃHê, j·TÚeq+ ø£]–b˛sTT

eTTdü*‘·q+ e∫ÃHê me«&É÷ n<̊|üì>± @&Ée≥+ Ò̋<äT. ø±ì eTs¡D+ n+fÒH̊

uÛÑj·T+, <äT'K+, XÀø£+. kÕe÷qT´&ÉT eTs¡D≤ìøÏ @&ÉTkÕÔ&ÉT. m+<äTø£+fÒ ‘·q$

nqT≈£îqïe˙ï e<ä*b˛yê*‡edüT Ôqï<˚ nì, ‘·qyês¡qT≈£îqï yê]øÏ

<ä÷s¡yÓTÆb˛‘·THêïH̊ nì. eTs¡D+ n+fÒ á eTTdü*<̊Vü≤+ b˛sTT ‹]– ø=‘·Ô

<̊Vü≤+‘√ sêe≥ẙTqì kÕe÷qT´ìøÏ ‘Ó*j·T<äT. n+<äTπø <äT'K+.

nsTT‘̊ C≤„ìøÏ á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT. n+<äTπø n‘·&ÉT u≤\´eTT, j·TÚeqeTT,

eTTdü*‘·qeTT˝≤>±H̊ eTs¡DeTT, Ä ‘·sê«‘· eTs=ø£ <̊Vü≤+ ÁbÕ|æÔ+#·≥eTT ≈£L&Ü

<̊Vü‰ìøÏ ø£*π> düVü≤»e÷s¡TŒ Ò̋qì Á>∑Væ≤+∫, BÛs¡T&Ó’ >∑+;Ûs¡+>± ñ+&É>∑\T>∑T‘ê&ÉT.

‘êqT <̊Vü‰ìï ø±<äT <̊Væ≤ì (Ä‘·àqT) nì, <̊Vü≤+ mìï e÷s¡TŒ\T #Ó+~Hê

‘êqTe÷Á‘·+ @e÷s¡TŒ\T Ò̋≈£î+&Ü ì‘·́ +>±, XÊX̄«‘·+>±, $ø±s¡ s¡Væ≤‘·+>± ñ

+&̊yê&çqì Á>∑Væ≤+∫ dæús¡+>± ñ+{≤&ÉT. Ç<̊ $wüj·÷ìï eT]+‘· düŒwüº+>±

‘Ó*j·TCÒdü÷Ô lø£èwüßí&ÉT`

lø£èwüßí&ÉT: ns¡T®Hê! Ç|ü⁄&ÉT ˙ ej·Tôd‡+‘·?
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ns¡T®qT&ÉT: n<˚$T{Ï u≤yê! ˙ ej·TdüT‡, Hê ej·TdüT‡ ˇø£fÒ>∑<ë! 88

dü+e‘·‡sê\T.

lø£èwüßí&ÉT:u≤\´+˝À ˙e⁄ #̊dæq >=|üŒ ø±s¡́ ẙT$T{Ï?

ns¡T®qT&ÉT: >∑Ts¡T<äøÏåD>± Á<äT|ü<äTì ã+~Û+∫ ‘Ó∫Ã >∑Ts¡Te⁄ bÕ<ë\ô|’

|ü&ÉyÓj·T´≥+.

lø£èwüßí&ÉT: Ä u≤\´+ Ç|ü⁄&ÉT+<ë?

ns¡T®qT&ÉT: Ò̋<äT.

lø£èwüßí&ÉT: eT] ˙e⁄Hêïyê?

ns¡T®qT&ÉT: Ò̋πø+, ñHêïqT. ñ+&ÉãfÒº>∑<ë! ˙≈£î düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘·Tqï~.

lø£èwüßí&ÉT: düπs! j·TÚeq+˝À ˙e⁄ #̊dæq |òüTqø±s¡́ + @$T{Ï?

ns¡T®qT&ÉT: düHê´dæẙwü+˝À MT #Ó*¢ düTuÛÑÁ<äqT n|üVü≤]+#·T≈£îyÓfi≤flqT >∑<ë!

lø£èwüßí&ÉT: eT] Ä j·TÚeq+ Ç|ü&ÉT+<ë?

ns¡T®qT&ÉT: Ò̋<äT.

lø£èwüßí&ÉT: eT] ˙e⁄Hêïyê?

ns¡T®qT&ÉT: Ä! Ò̋πø+. ñHêïqT.

lø£èwüßí&ÉT: n+fÒ Ä u≤\´+, j·TÚeq+ Ç|ü⁄&ÉT Ò̋e⁄. ø±ì ˙e⁄ e÷Á‘·+ ñ

Hêïe⁄.

n+fÒ nedüú\T ñ+&É≥+ ñ+&Éø£b˛e≥+‘√ ̇ πø dü+ã+<Ûä+ ̋ Ò<äT. ̇ e⁄e÷Á‘·+

ñHêïe⁄. n˝≤π> X̄Øs¡+ ñ+&É≥+, ñ+&Éø£b˛e≥+‘√ π̇ø dü+ã+<Ûä+ Ò̋<äT.

X̄Øs¡+ ñHêï ˙e⁄ ñHêïe⁄. X̄Øs¡+ Ò̋ø£b˛sTTHê ˙e⁄ ñ+{≤e⁄. u≤\´+˝À ñ

qï ˙ẙ j·TÚeq+˝À ñHêïe⁄. j·TÚeq+˝À ñqï ˙ẙ eTTdü*‘·q+˝À ñHêïe⁄.

eTTdü*‘·q+˝À ñqï ˙ẙ eTs¡D≤q+‘·s¡+ ne´ø£Ô+˝À ñ+{≤e⁄. ne´ø£Ô+˝À ñ

qï ˙ẙ eTs=ø£ <̊Vü‰ìï <Ûä]+∫ e´ø£Ô+˝ÀøÏ ` á ˝Àø£+˝ÀøÏ ekÕÔe⁄. ø£qTø£

˙e⁄ ì‘·T´&ç$. m|ü&É÷ ñ+&˚yê&ç$. @ e÷s¡TŒ\T Ò̋≈£î+&Ü ñ+&˚yê&ç$.

eT¬s+<äT≈£î <äT'K+? ø£qTø£ <äT:œ+#̊|üì Ò̋<äT. ˙e⁄ BÛs¡T&ç$. yÓ÷Vü≤+ #Ó+<ä≈£î,

XÀøÏ+#·≈£î.

ns¡T®Hê! ˙$|ü&ÉT Ç˝≤ <äT'œdüTÔHêïe⁄ >±ì ndü\T düTK<äT'U≤\T m+<äT≈£î

ekÕÔjÓ÷ ‘Ó\TkÕ? n$ m˝≤+{Ïy√ ‘Ó\TkÕ? düTK<äT'U≤\T ø£*–q|ü&ÉT yê{Ï‘√

m˝≤ e´eVü≤]+#ê˝À ‘Ó\TkÕ? Ç~>√ ‘Ó\TdüTø√`n+≥÷ ‘·s¡Tyê‹ XÀ¢ø£+˝À

<äT'U≤\‘√ n˝≤¢&̊ e÷qe⁄\+<ä]˙ <äèwæº̋ À ô|≥Tºø=ì <äT'U≤ìï m<äTs=ÿH̊ ñ

bÕj·÷ìï ‘Ó*j·TCÒj·TuÀ‘·THêï&ÉT.

XÀ¢ ˆˆ e÷Á‘êdüŒsêÙdüTÔ øö+‘̊j·T! o‘√wüí düTK<äT'K<ë:ˆ

   Ä>∑e÷bÕsTTH√2ì‘ê´' ‘ê+ dæÔ‹ø£ådü« uÛ≤s¡‘·̂ ˆ        14

‘êˆˆ øö+‘̊j·÷! Ç+Á~j·÷\≈£î X̄ã›düŒsêÙ~ $wüj·÷\‘√ ø£*π> dü+jÓ÷>∑+

e\¢ o‘√cÕí\T, düTK<äT'U≤\T ø£\T>∑T‘·÷ O+{≤sTT. n$ sêø£&Éb˛ø£&É ø£*–q$—

nXÊX̄«‘·yÓTÆq$. ø£qTø£ z uÛ≤s¡‘ê! yê{Ïì düVæ≤+#·TeTT.

yê´K´: Á|ü‹Je⁄&É÷ j·T<ës¡∆+>± Ä‘·àj̊Tqì, Ä‘·à≈£î @ e÷s¡TŒ\÷ Ò̋eì,

q•+∫b˛j˚T~ <˚Vü‰˝Ò>±ì Ä‘·àø±<äì, ø£qTø£ <äT'œ+#ê*‡q |üì˝Ò<äì

Ç+‘·es¡≈£î uÛÑ>∑yêqT&ÉT ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT. eT] á o‘√cÕí\T, düTK<äT'U≤\T

m+<äT≈£î ø£\T>∑T‘·THêïsTT? yê{ÏHÓ̋ ≤ m<äTs√ÿyê*? nH̊ $wüj·÷\qT á XÀ¢ø£+˝À

‘Ó*j·T CÒdüTÔHêïs¡T.

ªH˚qT Ä‘·àqTµ nì ‘Ó\TdüTø=ì, Ä‘êàqTuÛ Ñ÷‹ì #Ó+~, düs¡«ø±\

düsê«edüú\˝ÀqT Ä‘·à>± O+&̊ eTT≈£îÔìøÏ @ <äT'U≤\T Ò̋e⁄. ø±ì JeuÛ≤e+˝À

O+&̊ Á|ü‹ e÷qe⁄ìøÏ o‘√cÕí\T, düTK<äT'U≤\T ‘·|üŒe⁄. ◊‘̊ á düTK<äT'U≤\T

m˝≤ ø£\T>∑T‘·THêïsTT? m+<äT≈£î ø£\T>∑T‘·THêïsTT? n<̊`

e÷Á‘êdüŒsêÙ'‘·T:` e÷Á‘·\T n+fÒ Ç+Á~j·÷\T`nẙ ø£qTï, eTT≈£îÿ, #Ó$,

#·s¡à+, Hê\Tø£. Çø£ düŒsêÙ' n+fÒ X̄ã›, düŒs¡Ù, s¡÷|ü, s¡dü, >∑+<Ûë\H̊ $wüj·÷\T.

Ä Ç+Á~j·÷\T á $wüj·÷\‘√ dü+jÓ÷>∑+ #Ó+~q|ü&˚` dü+ã+<Ûä+

ô|≥Tº≈£îqï|ü&̊ düTKyÓ÷, <äT'KyÓ÷ ø£\T>∑T‘·THêïsTT, #·*, ẙ&ç |ü⁄&ÉT‘·THêïsTT.

á o‘√cÕí\T, düTK<äT'U≤\T yÓTT<ä˝…’q <ä«+<ë«\ <Ûë{ÏøÏ ‘·≥Tºø=ì

ì\ã&É>∑\yêì C≤„qy˚T C≤„q+— n˝≤ ì\ã&É>∑\yêì uÛÑøÏÔj˚T uÛÑøÏÔ— n˝≤

ì\ã&É> ∑\yêì $y˚ø £y ˚ T $y˚ø £+— n˝≤ ì\ã&É> ∑\ eTìùw

eTìwæ̀ eT˙wæ̀ eTVü‰‘·Tà&ÉT. C≤„ìjÓTTø£ÿ C≤„HêìøÏ, uÛÑ≈£îÔì jÓTTø£ÿ uÛÑøÏÔøÏ, $ẙøÏ

jÓTTø£ÿ $ẙø±ìøÏ Çẙ ̂ ≥Tsêfīófl. n+fÒ C≤„ìì |üØøÏå+#ê\+fÒ n‘·&ÉT düTU≤\≈£î

bı+>∑T‘·÷, <äT'U≤\≈£î Á≈£î+>∑T‘·÷ OHêï&Ü? Ò̋<ë? nì |üØøÏåùdÔ dü]b˛‘·T+~.
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á düTK<äT'U≤\T m˝≤ ø£\T>∑T‘·THêïsTT? eTq <̊Vü≤+˝À Oqï Ç+Á~j·÷\T

ãj·T≥ Oqï $wüj·÷\‘√ dü+ã+<Ûä+ ô|≥Tº≈£î+fÒ` n˝≤ ô|≥Tº≈£îqï|ü&˚

ø£\T>∑T‘·THêïsTT. eTq+ ãC≤s¡T˝À yÓfīó‘·THêï+. eTqqT #·÷∫ ̌ ø£&ÉT Á|üø£ÿyê&ç‘√

@<√ #Ó|æŒ ‹&ÉT‘·THêï&ÉT. Ä ‹≥T¢ ̇ e⁄ $+fÒ <äT'K+, u≤<Ûä, ø√|ü+ ø£\T>∑T‘êsTT.

$qø£b˛‘̊`˙≈£î <äT'KeT÷ Ò̋<äT, u≤<Ûë Ò̋<äT, ø√|ü+ Ò̋<äT. m+<äT≈£î? Ä ‹≥T¢

ªX̄ã›+µ nH̊ $wüj·T+. ˙ #Ó$ ªÇ+Á~j·T+µ. Ä X̄ã›+ ˙ Ç+Á~j·÷ìøÏ n+~‘̊

<äT'K+, u≤<Ûä, ø√|ü+. n+<äø£b˛‘̊ n+fÒ Ç+Á~j·÷ìøÏ $wüj·÷ìøÏ dü+|üs¡ÿ+

Ò̋ø£b˛‘̊ @MT Ò̋<äT. n˝≤π> ‹fÒ¢ ø±<äT bı>∑&ÉÔ\T ≈£L&Ü. ªbı>∑&ÉÔµ nH̊ ªX̄ã›+µ

ª#Ó$µ nH̊ Ç+Á~j·÷ìï ‘êøÏ‘̊ düTK+. ‘êø£ø£b˛‘̊ @MT Ò̋<äT. <ë]yÓ+≥ yÓfīó

‘·T+fÒ ̇  X̄Á‘·Te⁄ ̇  ø£+≥ã&Ü¶&ÉT. X̄Á‘·Te⁄ s¡÷|üeTH̊ ª$wüj·T+µ— ø£qTï ªÇ+Á~j·T+µ

¬s+&É÷ ø£*ùdÔ <äT'K+, ø√|ü+. Ò̋ø£b˛‘̊ Ò̋<äT. ˙øÏwüºyÓTÆq d”«≥T ˙ Hê\Tø£ô|’

y˚düT≈£îHêïe⁄. Äq+<ä+. n~ ˙ Hê\Tø£qT ‘êø£˝Ò<äT. ˙πø Äq+<ä+ ˝Ò<äT.

d”«≥T ª$wüj·T+µ. Hê\Tø£ ªÇ+Á~j·T+µ.  ¬s+&É÷ ø£*ùdÔ Äq+<ä+. Ò̋ø£b˛‘˚

Ò̋<äT. ø£qTø£ düTK+>±ì, <äT'K+>±ì πøe\+ Ç+Á~j·÷\e\¢ sêe≥+ Ò̋<äT,

πøe\+ $wüj·÷\e\¢ sêe≥+ ˝Ò<äT. Ä $wüj·÷\‘√ eTq Ç+Á~j·÷\T

dü+ã+<Ûä+ ô|≥Tº≈£î+fÒH˚ edüTÔHêïsTT. düπs á düTK<äT'U≤\T m{Ïº dü«uÛ≤e+

ø£*–q$?

Ä>∑e÷bÕsTTq', nì‘·́ ' :` Ç$ sêø£&É b˛ø£&É >∑*– q$. nXÊX̄«‘·yÓTÆq$.

Ç~ ‘Ó\TdüTø=ì me¬s’Hê düπs düTU≤\T \_Û+∫q|ü&ÉT bı+–b˛sê<äT— <äT'U≤\T

e∫Ãq|ü&ÉT Á≈£î+– b˛sê<äT. m+<äTø£+fÒ e∫Ãqyê{ÏøÏ b˛j̊T>∑TD+ ≈£L&Ü

Oqï~ ø£qTø£. düTK+>±ì, <äT'K+>±ì e∫Ãq$ e∫Ãq≥T¢>± ‹wüºy˚düT≈£îì

O+&çb˛e⁄.

<Ûäs¡àsêE ‘·eTTà\‘√qT, uÛ≤s¡´‘√qT ns¡D´yêdü+ #˚düTÔqï|ü&ÉT yê]

jÓ÷>∑πøåe÷\qT $#ê]+#·T≥≈£î lø£èwüTí&ÉT e#êÃ&ÉT. Hê\T>∑T s√E\T+&ç, yê]øÏ

<ÛÓ’s¡́ + #Ó|æŒ <ë«s¡ø£≈£î Á|üj·÷DeTj·÷´&ÉT. <Ûäs¡àsêE M&√ÿ\T |ü\ø£{≤ìøÏ #ê˝≤

<ä÷s¡+ e∫Ã lø£èwüTíì‘√, ªªeTVü‰‘êà! mìï düTK<äT'U≤\T ø£*–Hê düπs

#·*+#·≈£î+&Ü, H̊qT Hê <Ûäsêàìï ‘·|üŒ≈£î+&Ü dæús¡∫‘·Ô+‘√ ì*∫ O+&̊+<äT≈£î

@<Ó’Hê ‘ês¡ø£eT+Á‘êìï O|ü<̊•+#·+&çµµ nì ÁbÕ]ú+#ê&ÉT.

<ëìøÏ lø£èwüTí&ÉT ̌ ø£ ø±–‘·+ô|’ eT+Á‘êìï Áyêdæ ø£es¡T˝À ô|{Ïº, ªª<Ûäs¡àq+<äHê!

Ç~ ncÕºø£åØ eT+Á‘·+ e+{Ï~. Bìì C≤Á>∑‘·Ô>± <ë#·Tø√. ˙≈£î uÛÑ]+#·̋ Òq+‘·

ø£wüº+ e∫Ã eTqdüT‡ #·*düTÔ+<äqT≈£îqï|ü&ÉT Bìì $|æŒ #·<äTe⁄ø√. 108kÕs¡T¢

ns¡új·TTø£Ô+>± »|æ+#·T. <ëì‘√ ˙≈£î eTqdüT‡ dæús¡yÓTÆ ˙ <Ûäs¡à+˝À ˙e⁄

#·*+#·≈£î+&Ü ì\ã&É‘êe⁄µµ nHêï&ÉT. lø£èwüTí&ÉT <ë«s¡ø£≈£î yÓfi≤fl&ÉT.

ø=+‘·ø±\+ ‘·sê«‘· øös¡e⁄\|ü≥¢ O<ëd”q+>± O+≥Tqï+<äT≈£î <Ûäs¡àsêEqT

Á<Í|üB ;ÛeTùdqT\T nH˚ø£ b˛≥Te÷≥\‘√ u≤<Ûäô|&ÉT‘·THêïs¡T. <Ûäs¡àsêE

uÛÑ]+#·̋ Òø£ b˛‘·THêï&ÉT. Ä düeTj·T+˝À lø£èwüTí&ç∫Ãq ø±–‘·+ >∑Ts¡TÔ≈£î e∫Ã,

<ëìì ‘Ós¡∫ #·÷#ê&ÉT. n+<äT˝À 8 nø£åsê Ò̋ OHêïsTT. ªªÇ~ á˝≤π> O+&É<äTµµ

nì. n+fÒ á e∫Ãq ø£wüº+ XÊX̄«‘·+>± O+&çb˛<äT nì. yÓ+≥H̊ ns¡új·TTø£Ô+>±

108 kÕs¡T¢ »|æ+#ê&ÉT. n+‘̊` ‘·q e÷qdæø£ e´<Ûä n+‘·yÓTÆ+~. ‘·q <Ûäsêàìπø

‘êqT ø£≥Tºã&Ü¶&ÉT. #˚dæq Á|ü‹»„ Á|üø±s¡+ 12 @fi¯ófl eqyêdü+, 1 @&ÉT

nC≤„‘·yêdü+ #̊ùd+<äTπø ìX̄ÃsTT+#·T≈£îHêï&ÉT. ø£qTø£ düTK+ >±ì, <äT'K+ >±ì,

ø£cÕº\T >±ì, Äq+<ä+ >±ì @M XÊX̄«‘·+>± O+&Ée⁄. n$ sêø£&Éb˛ø£&É\T

ø£*–q{Ïºẙ nì Á|ü‹ e÷qe⁄&ÉT >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*.

düTK<äT'U≤\T ¬s+&É÷ ˇø£<ëìyÓ+≥ ˇø£{Ï edü÷Ô b˛‘·÷ O+{≤sTT. n$

eT+∫ ùdïVæ≤‘·T\T. yê{Ï ã+<Ûä+ $&ÉBj·Tsêì~. Á>∑T&ç¶yêDÏí uÛÀ»HêìøÏ |æ*ùdÔ

2 |”≥\T yÓj·÷´*. m+<äT≈£î? yê&ÉT Ç+ø=ø£DÏí <ë] #·÷|æ+#·{≤ìøÏ ‘√&ÉT

‘Ó#·TÃ≈£î+{≤&ÉT >∑<ë! n˝≤π> eTq+ düTU≤ìï ÄVü‰«ìùdÔ n~ <äT'U≤ìï ≈£L&Ü

‘√&ÉT ‘Ó#·TÃ≈£î+≥T+~. á o‘√cÕí\T ≈£L&Ü n+‘̊. sêø£&Éb˛ø£&É ø£*–q$.

#·*ø±\+ edüTÔ+~. b˛‘·T+~. Ä ‘·sê«‘· m+&Üø±\+ edüTÔ+~. nB b˛‘·T+~.

@B XÊX̄«‘·+ ø±<äT. n+<äTπø`

nì‘·́ ' nì‘·́ yÓTÆq$. XÊX̄«‘·yÓTÆq$ ø±<äT. ø±˝≤ìï ã{Ïº e÷πs$ o‘√cÕí\T.

ø±˝≤ìïã{Ïº, eTìwæì ã{Ïº e÷πs$ düTK<äT'U≤\T. ˇø£|ü&ÉT düTU≤ìï∫Ãq~

eTs=ø£|ü&ÉT <äT'U≤ìïdüTÔ+~. #·* m+&Üø±\+˝À düTU≤ìïdüTÔ+~. #·* ø±\+˝À

<äT'U≤ìï ø£*–düTÔ+~. n˝≤π> m+&É #·*ø±\+˝À düTU≤ìïdüTÔ+~. ẙdü$ø±\+˝À

rÁeyÓTÆq u≤<ÛäqT ø£*–düTÔ+~. n˝≤π> ˇø£|ü&ÉT düTU≤ìï ø£*–+∫q edüTÔe⁄
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eTs=ø£|ü&ÉT <äT'U≤ìï ø£*–düTÔ+~. Äø£* u≤>± nsTTq|ü&ÉT uÛÀ»q+ m+‘√

Äq+<ëìïdüTÔ+~. ø£&ÉT|ü⁄ ì+&çq ‘·sê«‘· n<̊ uÛÀ»q+ <äT'U≤ìï ø£*–düTÔ+~.

π̌ø edüTÔe⁄ ˇø£&çøÏ düTU≤ìïùdÔ n<̊ edüTÔe⁄ eTs=ø£&çøÏ <äT'U≤ìïdüTÔ+~. d”«≥T

Äs√>∑´ e+‘·TìøÏ Äq+<ëìï ø£*–ùdÔ n<˚ d”«≥T wüT>∑sYù|ôw+≥T≈£î

<äT'U≤ìïdüTÔ+~. ø£qTø£ düTK<äT'U≤\T nì‘·´yÓTÆq$. eT] M{Ï‘√ m˝≤

e´eVü≤]+#ê*?

‘ê+ dæ Ô‹ø£ åd ü« : <˚Vü≤eTTqï+‘·es¡≈ £î Ç+Á~j·÷\T e~*b˛e⁄.

Á|ü|ü+#·eTTqï+‘·es¡≈£î $wüj·÷\T mø£ÿ&çø° b˛e⁄. Ç+Á~j·÷\T $wüj·÷\‘√

dü+ã+<Ûä+ ô|≥Tº≈£îqï+‘· ø±\+ düTK<äT'U≤\T ‘·|üŒe⁄. eT¬s˝≤? $ẙøÏ ◊qyê&ÉT

yê{Ïì ‘·≥Tºø=H̊ ObÕj·T+ H̊s¡TÃø√yê*. ‹‹ø£å n\es¡T#·T ø√yê*.

düeTTÁ<ä kÕïHêìøÏ yÓ[flqyê&ÉT n\\T ‘·–Zq ‘·sê«‘· kÕïq+ #˚<ë›eTì

≈£Ls¡TÃHêï&É≥. n\\T ‘·π>ZB˝Ò<äT, M&ÉT kÕïq+ #˚ùdB ˝Ò<äT. n\\<Óã“

‘·|æŒ+#·T≈£î+≥÷ kÕïq+ #̊ùd H̊s¡TŒ ø±yê*. Á|ü|ü+#·+˝À m+&É Ò̋≈£î+&Ü, yêq

Ò̋≈£î+&Ü #̊j·÷\qTø√sê<äT. >=&ÉT>∑T nH̊ ObÕj·T+‘√ ˙ |üì HÓs¡ẙs¡TÃø√yê*.

<ë]ì+&Ü Oqï eTTfi¯flqT ‘=\–+#ê\qTø√sê<äT. yê{Ï u≤<Û äqT+&ç

‘·|æŒ+#·Tø=qT≥≈£î #Ó|ü\T ẙdüTø√e≥ẙT ObÕj·T+. n˝≤π> á düTK<äT'U≤\qT

‘·|æŒ+#·T≈£î+≥÷`zs¡TÃ≈£î+≥÷ eTq JeqÁ|üj·÷D+ kÕ–+#ê*. m˝≤? <äT'U≤\T

ø£*–q|ü&ÉT @eTì uÛ≤$+#ê*? m˝≤ ìX¯Ã\+>± O+&É>∑\+? Ç˝≤

uÛ≤$+#·>∑\ẙTyÓ÷ #·÷&É+&ç.

(1) eTq≈£î <äT'K+ ø£*–+B n+fÒ eTq+ |üPs¡«+˝À #˚düT≈£îqïbÕ|ü+

K¬sÃ Ìb˛‘·Tqï<äì, eTq≈£î düTK+ e∫Ã+B n+fÒ eTq+ |üPs¡«+˝À

dü+bÕ~+#·T≈£îqï |ü⁄D´+  K¬sÃÌ b˛‘·Tqï~`n˙ >∑Ts¡TÔ#˚düT≈£î+fÒ bÕ|ü+

K¬sÃÌb˛‘·Tqï+<äT≈£î dü+‘√wæ+#ê*, |ü⁄D´+ K¬sÃÌb˛‘·Tqï+<äT≈£î u≤<Ûä|ü&Ü*. ø£qTø£

ø£cÕº\T, <äT'U≤\T e∫Ãq|ü&ÉT qe⁄«‘·÷ O+&Ée#·TÃ. n˝≤π> düTK+‘√  Oqï|ü&ÉT

|ü⁄D´+ K¬sÃÌb˛‘·Tqï~ >∑qTø£ eT∞fl |ü⁄D´+ dü+bÕ~+#·T≈£î+<ëeTì ìs¡ísTT+#·Tø=ì

n+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·e#·TÃ.

(2) <äT'U≤\T e∫Ãq|ü&ÉT Ç$ Ç˝≤π> O+&çb˛e⁄. á <äT'K+ ‘·sê«‘·

e#̊Ã~ düTKẙT nì >∑Ts¡TÔ#̊düTø=ì <äT'Ku≤<ÛäqT ‘·–Z+#·Tø√e#·TÃ. ndü\T á

düTK<äT'U≤\T nì‘·́ yÓTÆq$ >∑qTø£, sêø£&Éb˛ø£&É >∑*–q$ ø£qTø£, M{Ïø√dü+

H̊HÓ+<äT≈£î Hê ãT~∆ì #Ó&É>=≥Tºø√yê*? Hê e÷s¡Z+ qT+&ç H̊HÓ+<äT≈£î Á|üø£ÿ≈£î

eTfi≤fl*? Hê dü«uÛ≤yêìï H̊HÓ+<äT≈£î e÷s¡TÃø√yê*? nH̊ dæús¡ãT~∆‘√ O+&Ée#·TÃ.

(3) düTK+ eTìwæì eT‘·TÔ̋ À eTT+#̊düTÔ+~. uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ <ä÷s¡+ #̊düTÔ+~.

nVü≤+ø±sêìï ô|+#·T‘·T+~. n<̊ <äT'K+ ◊‘̊H√ uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ <ä>∑Zs¡ #̊düTÔ+~.

eTqqT ôV≤#·Ã]düTÔ+~. ø£qTø£ uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ <ä>∑Zs¡#̊ùd <äT'KẙT Hê≈£î eT+∫~`nì

nqT≈£îHêïe÷! <äT'K+ ≈£L&Ü eTqqT u≤~Û+#·̋ Ò<äT.

(4) düTK<äT'U≤\T ¬s+&É÷ uÛÑ>∑e+‘·Tì Á|ükÕ<ä+>± d”«ø£]+#·≥+ H̊s¡TÃø√yê*.

uÛÑ>∑e+‘·Tì Á|ükÕ<ä+ s¡T∫>± OHêï Ò̋ø£ ø±s¡+>±H√, O|üŒ>±H√, #˚<äT>±H√

OHêï eTq+ ø£fīflø£<äT›ø=ì H√{Ï̋ À ẙdüT≈£î+{≤+. n˝≤π> düTKyÓTÆHê, <äT'KyÓTÆHê

Á|ükÕ<äãT~∆‘√ d”«ø£]+#ê*.

düTK<äT'U≤\qT ‘·≥Tºø=H̊ $wüj·T+˝À Ä‘·àC≤„qT\≈£î eTs=ø£ s¡ø£yÓTÆq $ẙø£+

O+≥T+~. düTK<äT'U≤\H˚$ eTqdüT jÓTTø£ÿ <Ûäs¡à+, eTqdüT O+&˚ C≤Á>∑‘Y,

dü«bÕïedüú\˝ÀH˚ düTK<äT'U≤\THêïsTT— eTqdüT˝Òì düTwüT|æÔ nedüú˝À @

düTK<äT'U≤\T Ò̋e⁄. ø£qTø£ Ç$ eTqdüT jÓTTø£ÿ $ø±sê Ò̋. H̊qT eTqdüT‡qT ø±<äT

Ä‘·àqT. Ä‘·àHÓ’q qqTï Ç$ ‘êø£˝Òe⁄` nH˚ <äè&ÛÉìX¯Ãj·T+‘√ O+{≤&ÉT,

düTK<äT'U≤\≈£î nr‘·+>± O+{≤&ÉT. Ç~ Ä‘·à $#ês¡|üs¡Tì dæú‹.

Çø£ á XÀ¢ø£+˝À ns¡T®qTì øö+‘̊j·÷! nì— uÛ≤s¡‘·! nì ¬s+&ÉT $<Ûë\

dü+uÀ<Ûäq\THêïsTT. øö+‘̊j·÷! n+fÒ ≈£î+r≈£îe÷sê! nì. Ç~ e÷‘·è|üø£å+>±

dü+uÀ<Ûäq. uÛ≤s¡‘·! n+fÒ uÛÑs¡‘·e+X̄+˝À »ìà+∫qyê&Ü! nì. Ç~ |æ‘·è|üø£å

dü+uÀ<Ûäq. á ¬s+&ÉT dü+uÀ<Ûäq\ <ë«sê OuÛÑj·T |üøå±\˝ÀqT ˙e⁄ jÓ÷>∑T´&Éẙ.

z ns¡T®Hê! ˙e⁄ ‹‹ø£åqT n\es¡#·Tø√>∑\e⁄` nH̊ nuÛÑj·T+, Á|üX̄+dü Ç+<äT˝À

OHêïsTT.

Ç˝≤ düTK<äT'U≤\|ü≥¢ ‹‹ø£å (zs¡TŒ`düVü≤q+) ø£*– O+fÒ Á|üjÓ÷»qẙT$T{Ï?

XÀ¢̂ ˆ j·T+Væ≤ qe´<Ûäj·T+‘˚́ ‘˚ |ü⁄s¡Twü+ |ü⁄s¡Twüs¡̧uÛÑ!ˆ

     düeT<äT'K düTK+ BÛs¡+ k˛2eTè‘·‘êÔ«j·T ø£\Œ‘̊ˆˆ         15
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‘êˆˆ |ü⁄s¡TwüÁX‚wüT˜&Ü! düTK<äT'KeTT\+<äT düeTuÛ≤eeTT >∑\ BÛs¡T&Ó’q @

|ü⁄s¡TwüTì á e÷Á‘êdüŒs¡ÙeTT\T (Ç+Á~j·T $wüj·T dü+jÓ÷>∑eTT\T) u≤~Û+#·y√

n‘·&ÉT neTè‘·‘ê«ìï (yÓ÷øå±ìï) n+<äTø√e{≤ìøÏ ns¡TΩ&Ée⁄‘·THêï&ÉT.

yê´K´: ªªø£ècÕí! düTK<äT'U≤\qT $ẙø£+‘√ düVæ≤+#·T n+≥THêïe⁄. n˝≤ düVæ≤ùdÔ

@$T{Ï Á|üjÓ÷»q+?µµ

ªªns¡T®Hê! düTK<äT'U≤\T ¬s+&ç+{Ï̇  düeT+>± #·÷&É>∑\ yêπs BÛs¡|ü⁄s¡TwüT\T.

n{Ïºyêπs neTè‘·‘êÔ«ìøÏ ` yÓ÷øå±ìøÏ ns¡TΩ̋ Ö‘·THêïs¡Tµµ. á ˝Àø£+˝À |ü⁄{Ïºq

Á|ü‹ J$ n+<äTø√ e\dæ+~ Ä neTè‘·‘·Ô« dæú‹H̊. neTè‘·+ n+fÒ <̊e‘·\T Á‘êπ>

neTè‘·+ ø±<äT. <ëìøÏ m+<äs√ ø±|ü̋ ≤ O+&Ü*. <ë#·Tø√ Ò̋ø£ ‹|üŒ\T |ü&Ü*.

á neTè‘·+ n˝≤+{Ï~ ø±<äT. <ë#·Tø=H̊|ü̇  Ò̋<äT, <√#·Tø=H̊yês¡÷ O+&És¡T.

neTè‘·+ n+fÒ eTè‘·+ Ò̋ì~, e÷s¡TŒ Ò̋ì~, ì‘·́ yÓTÆq~, XÊX̄«‘·yÓTÆq~. n<̊

dü«dæú‹— yÓ÷ø£ådæú‹. Ä dæú‹ì #̊s¡{≤ìπø eTq≈£î e÷qe»qà e∫Ã+~. ø£qTø£

Á|ü‹yê&É÷ ‘·q J$‘·ø±\+˝À n{Ïº neTè‘·‘·Ô«dæú‹ì #̊s¡Tø=qT≥≈£î \_Û+∫q

Á|ü‹ neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·T ø√yê*. n|ü&˚ »qà≈£î kÕs¡úø£‘·. n˝≤

Á|üj·T‹ï+#̊yêπs BÛs¡T\T. BÛ n+fÒ ãT~∆. ø£qTø£ BÛs¡T\T n+fÒ ãT~∆eT+‘·T\T.

m+<äTø√düyÓTÆ‘˚ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ãT~∆ì Á|ükÕ~+#ê&√ n+<äTø√düy˚T ãT~∆ì

$ìjÓ÷–+#·Tø=H̊yêπs BÛs¡T\T. düTK<äT'U≤\H̊ Ä≥Tb˛≥¢≈£î ‘·≥Tºø=ì ì*#̊yêπs

á BÛs¡T\T.

eTVü‰ã*|ü⁄s¡+ e<ä› düeTTÁ<ä»˝≤\˝À ø=ìï >∑+&É •\\THêïsTT. düeTTÁ<ä|ü⁄

n\\T ìs¡+‘·s¡+ yê{Ïì &Ûûø=+≥÷H̊ O+{≤sTT. ø±ì Ä ã+&Ésêfīófl e÷Á‘·+

ˇø£ÿ ôd+{°ÏMT≥s¡T ≈£L&Ü ø£<ä\e⁄. n\\T e~ Ò̋B Ò̋<äT, •\\T ø£~ Ò̋B Ò̋<äT.

n˝≤π> J$‘·eTH̊ á dü+kÕs¡ kÕ>∑s¡+˝À düTK<äT'U≤\H̊ n\\T ìs¡+‘·s¡+

e∫Ã |ü&ÉT‘·÷H˚ O+{≤sTT. nsTT‘˚ yê{Ï ‘êøÏ&çøÏ @e÷Á‘·+ #·*+#·≈£î+&Ü

>∑+&É•\˝≤>∑ dæús¡∫‘·Ô+‘√ ì\ã&É>∑\yê&˚ BÛs¡T&ÉT. n{Ïºyê&˚ yÓ÷ø£ådæú‹øÏ

ns¡TΩ&Í‘ê&ÉT.

eTq+ #̊s¡Tø√e\dæ+~ neTè‘·‘·Ô«dæú‹ì. n+fÒ e÷s¡TŒ\T Ò̋ì dæú‹ì. ø±ì

eTq+ Oqï~ e÷s¡TŒ\‘√ ≈£L&çq á Á|ü|ü+#·+˝À. düTK<äT'U≤\H̊ e÷s¡TŒ\T

m\¢|ü&É÷ O+≥÷H̊ O+{≤sTT. á e÷s¡TŒ\≈£î ˝Àã&ç #·*+∫b˛j̊T yê&ÉT Ä

e÷s¡TŒ\T ˝Òì dæú‹ì m˝≤ n+<äTø√>∑\T>∑T‘ê&ÉT? ø£qTø£ düTK<äT'U≤\|ü≥¢

düeTuÛ≤yêìï ø£*– O+&Ü*.

|ü⁄s¡Twüs¡̧uÛÑ ! : ˙e⁄ |ü⁄s¡TwüÁX‚wüT̃&Ée⁄. ø£qTø£ düTK<äT'U≤\qT düeT+>± #·÷&É>∑\

ãT~∆XÊ*$>±. XÀøÏ+#·≈£î. BÛs¡|ü⁄s¡TwüT&çyÓ’ neTè‘·‘êÔ«ìï n+<äTø√.

düTK<äT'U≤\|ü≥¢ #·*+#·≈£î+&Ü düVü≤q+ eVæ≤+#·≥eT+fÒ ̌ ø£ ã+&ÉsêsTT˝≤>±

~≈£îÿe÷*q düVü≤q+ eVæ≤+#·≥+ ø±<äT. $ø±s¡+#Ó+<̊ ø±s¡D+ Oqï|üŒ{Ïø° $ø±s¡+

#Ó+<ä≈£î+&Ü dæús¡∫‘·Ô+‘√ ì*Ã O+&É≥+. Á<ëø£å|ü+&ÉT¢ n+<äø£b˛‘̊ Ä! |ü⁄\¢>± O+{≤sTT̋ Ò,

HêøÏwüº+ Ò̋<äT nì }s¡Tø√e≥+ ø±<äT. n$ n+<äTu≤≥T˝À OHêïdüπs, ‹j·T´ìyÓ’Hê

düπs, Hê≈£î nedüs¡+ Ò̋<äT nH̊ <ÛÓ’s¡́ +, dæús¡ìX̄Ãj·T+ O+&Ü*. n{Ïºyê]πø yÓ÷øå±s¡Ω‘·

nì ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T.

ªXÀøÏ+#·<ä>∑ìyê]ø√dü+ XÀøÏdüTÔHêïe⁄µ n+≥÷ ÁbÕs¡+_Û+∫ uÛÑ>∑yêqT&ÉT, Ç+‘·es¡≈£î

Ä‘êàHê‘·à$ẙø£+ >∑÷]Ã #Ó|üø=düTÔHêïs¡T. Ä‘·à ì‘·́ edüTÔe⁄. <ëìø=s¡≈£î XÀøÏ+#̊

|üì Ò̋<äT. Çø£ X̄Øsê\T, yê{ÏøÏ ø£*π> düTK<äT'U≤\T, yê{ÏøÏ ø±s¡DyÓTÆq Ç+Á~j·÷\T,

$wüj·÷\T` Çe˙ï nHê‘·à. nì‘·́ yÓTÆq$. ̌ ø£|ü&ÉT+&ç ̌ ø£|ü&ÉT ̋ Ò≈£î+&Üb˛j̊T$.

e÷s¡TŒ\T #Ó+<̊$. yê{Ï >∑T]+∫ XÀøÏ+#·≥+ eè<Ûë` n+≥÷ Ç|ü&ÉT ì‘·́  nì‘·́

edüTÔe⁄\qT dü‘Y ndü‘Y nH̊ ù|s¡T‘√ yê{Ïì ‘Ó\TdüTø=H̊ $ẙø±ìï, H̊s¡TŒqT

n+~+#·uÀ‘·THêïs¡T.

XÀ¢̂ ˆ Hêdü‘√ $<ä́ ‘̊ uÛ≤e' HêuÛ≤y√ $<ä́ ‘ ̊dü‘·' ˆ

    OuÛÑjÓ÷s¡|æ <äèc º̨2+‘·' ‘·«qjÓ÷düÔÔ‘·Ô«<ä]Ù_Û' ˆˆ        16

‘êˆˆ Ò̋ì<ëìøÏ (ndü‘Y≈£î) OìøÏ Ò̋<äT. Oqï<ëìøÏ (dü‘Y) Ò̋ø£b˛e≥+ nH̊~

Ò̋<äT. á ¬s+&ç+{ÏjÓTTø£ÿ ìX̄Ãj·T+, ∫e] ìwüÿs¡̧ ‘·‘·Ô«C≤„qT\#̊‘· <ä]Ù+|üã&ç+~.

yê´K´: dü‘Y n+fÒ Oqï~. n~ eT÷&ÉT ø±˝≤\˝ÀqT O+≥T+~. n~ m|ü&É÷

Ò̋≈£î+&Ü b˛<äT. n˝≤π> ndü‘Y n+fÒ Ò̋ì~. n~ eT÷&ÉT ø±˝≤\˝Àq÷ Ò̋ì<̊.

n~ m|ü&É÷ Ò̋ì<̊. n+fÒ ˇø£ ø±\+˝À ø£ì|æ+∫Hê n~ Ò̋ì<̊ nì ns¡ú+.

ì»+>± OqïedüTÔe⁄ eTq≈£î ø£ì|æ+#·ø£ b˛sTTHê OqïfÒº. dü÷s¡T´&ÉT m|ü&É÷

O+{≤&ÉT. sêÁ‹|üP≥ eTq≈£î ø£ì|æ+#·&ÉT. n+‘·e÷Á‘êq dü÷s¡T´&ÉT Ò̋q≥T¢

ø±<äT>∑<ë! Çø£ Ò̋ì edüTÔe⁄ eTq≈£î  ˇø£ ø±\+˝À ø£ì|æ+∫Hê n~ Ò̋ì<̊.
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m&Ü]˝À m+&Ée÷e⁄\T ø£ì|ækÕÔsTT. nø£ÿ&É ˙s¡Tqï≥T¢ ÁuÛÑeT ø£\T>∑T‘·T+~.

ø±ì m+‘·<ä÷s¡+ yÓ[flHê Ä ˙{ÏC≤&̊ O+&É<äT. n+fÒ ø£ì|æ+∫Hê n~ dü‘·́ +

ø±<äT. Ò̋ì<̊.

ndü‘·TÔ n+fÒ ≈£î+<˚{Ïø=eTTà˝≤>±, >=Á&Ü*_&É¶˝≤>± Á|ür‹ ˝Òì~ ø±<äT

(}Vü≤≈£î n+<äì~ ø±<äT). dü«|üï+˝Àì edüTÔe⁄˝≤>± }Væ≤+#·M˝…’q<˚.

#·÷&É>∑*–q<̊. nsTT‘̊ n˝≤ #·÷&É>∑\ düeTj·T+˝À ≈£L&Ü n~ Ò̋ì<̊.

Ò̋e⁄ n+fÒ ø±qsêe⁄ nì ns¡ú+ ø±<äT. Ò̋ø£b˛e≥+ ẙs¡T, ø±qsêø£b˛e≥+

ẙs¡T. edüTÔe⁄ ø£ì|æ+∫Hê ̋ Òø£b˛e≥+, ̋ Òø£b˛sTTHê ø£ì|æ+#·≥+ $T<∏ä́  n+{≤s¡T.

n<̊ ÁuÛ≤+‹. n<̊ ndü‘Y.

dü«|üï+˝À Oqï+‘·es¡≈£î dü«|üïedüTÔe⁄\T ì»+>± OqïfÒ¢ O+{≤sTT. n$

dü+‘√cÕH√ï, <äT'U≤H√ï ø£*–dü÷ÔH̊ O+{≤sTT. ø±ì ẙT\T≈£îqï ‘·sê«‘· edüTÔe⁄\÷

Ò̋e⁄, düTK<äT'U≤\÷ Ò̋e⁄. ø£qTø£ n$ ø£ì|æ+∫q|ü&ÉT ≈£L&Ü Ò̋ìẙ. ªªyÓTT<ä≥

Ò̋ø£̀ ∫es¡ ̋ Òø£ eT<Ûä́ ˝À OHêï n~ Oqï≥Tº ø£ì|æ+#·≥ẙT >±ì ì»+>± ̋ Òì<̊µµqì

>ö&ÉbÕ<ë#ês¡T´\T e÷+&É÷ø£́ ø±]ø£\˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n<̊ ndü‘·TÔ n+fÒ.

u≤$<ä>∑Zs¡ Á‘ê&ÉT |ü&ç O+~. nø£ÿ&É Á‘ê&ÉT Oqï≥Tº ‘Ó*j·T<äT. Nø£{Ï̋ À

n≥TyÓ’|ü⁄>± e∫Ãqyê&ÉT Ä Á‘ê&ÉTqT #·÷∫ bÕeTT nqT≈£îHêï&ÉT. uÛÑj·T|ü&Ü¶&ÉT.

n+‘·̋ À mes√ e∫Ã n–Z|ü⁄\¢ yÓ*–+#ês¡T. Ä yÓ\T>∑T˝À #·÷ùdÔ nø£ÿ&É bÕeTT Ò̋<äT.

Á‘ê&̊ Oqï~. yÓTT<ä≥ Á‘ê&̊ Oqï~. ∫es¡̋ À n–Z|ü⁄\¢ yÓ*–+∫q|ü&É÷ Á‘ê&̊

Oqï~. eT<Ûä́ ˝À Nø£{Ï̋ À e÷Á‘·ẙT bÕeTT ø£ì|æ+∫+~.

yÓTT<ä≥`∫es¡ Á‘ê&ÉT e÷Á‘·ẙT O+&ç eT<Ûä́ ˝À e÷Á‘·ẙT bÕeTT ø£ì|æ+∫+B

n+fÒ n~ bÕeTT˝≤>± ÁuÛÑeT >=*Œ+<̊ >±ì bÕeTT ø±<äT. n~ Á‘ê&̊. n+fÒ

bÕeTT>± ̇ e⁄ ÁuÛÑeT|ü&ç, uÛÑj·T|ü&çq|ü&ÉT ≈£L&Ü n~ bÕeTTø±<äT, Á‘ê&̊. n˝≤π>

eTT+<ä÷ bÕeTT Ò̋<äT, ∫esê bÕeTT Ò̋<äT. eT<Ûä́ ˝À bÕeTT OHêï n~ bÕeTT

ø±<äT. ø£qTø£ eT÷&ÉT ø±˝≤˝À¢qT Á‘ê&ÉT Oqï~. n~ dü‘Y. eT÷&ÉTø±˝≤\˝ÀqT

bÕeTT Ò̋<äT. n~ ndü‘Y.

n˝≤π> á »>∑‘·TÔ ≈£L&Ü Ç|ü&ÉT ø£ì|ædüTÔqï~. düèwæºøÏ eTT+<ä÷ »>∑‘·TÔ

Ò̋<äT, Á|üfīj·T+ ‘·sê«‘ê »>∑‘·TÔ Ò̋<äT. eT<Ûä́ ˝À Oqï≥Tº ø£ì|æ+∫Hê n~ Ò̋ì<̊,

$T<∏ä́ j̊T, ndü‘̊Ô. n˝≤π> eTT+<ä÷ |üs¡e÷‘̊à, ∫esê |üs¡e÷‘̊à. eT<Ûä́ ˝À ø£ì|æ+∫q

»>∑‘·TÔ ≈£L&Ü j·T<ës¡∆+>± |üs¡e÷‘̊à. dü‘̊Ô. n+<äTπø ªªÁãVü≤à dü‘·́ + »>∑ìà<∏ä́ µµ

nHêïs¡T.

‘·‘·Ô«C≤„qT …̋’qyês¡T Oqï~ Oqï≥Tº>± ‘Ó\TdüTø√>∑\T>∑T‘ês¡T. dü‘Y @<√ ndü‘Y

@<√ düŒwüº+>± ‘Ó\TdüTø√>∑\s¡T. kÕe÷qT´\Te÷Á‘·+ Oqï~ ̋ Òq≥Tº, ̋ Òì~ Oqï≥Tº

ÁuÛÑeT|ü&ÉT‘·÷ O+{≤s¡T. ‘·‘·Ô«+ n+fÒ ∫e] ìwüÿs¡̧ , Çø£ <ëìøÏ ‹s¡T>∑T+&É<äT.

C≤„qT\ <äèwæº ẙs¡T. kÕe÷qT´\ <äèwæº ẙs¡T. ø£ì|æ+∫q<̊ ì»eTqTø=H̊yês¡T

kÕe÷qT´\T.

ˇø£ uÛÑ≈£îÔ&ÉT ã+>±s¡+‘√ >∑D|ü‹ì ‘·j·÷s¡T#̊sTT+∫ |üPõ+#ê\qT≈£îHêï&ÉT.

200 Á>±eTT\ ã+>±sêìï ø£+kÕ* e<ä›≈£î rdüT¬ø[fl 50 Á>±eTT\‘√ $Hêj·T≈£îDÏí,

50 Á>±eTT\‘√ |”sƒêìï, 50 Á>±eTT\‘√ >=&ÉT>∑TqT, 50 Á>±eTT\‘√ m\Tø£qT

‘·j·÷s¡T#˚sTT+#·T≈£îHêï&ÉT. nsTT‘˚ ã+>±s¡T $Hêj·T≈£îDÏí |üPõ+∫Hê @MT

ø£*dæsêø£b˛>±, Oqï ÄdæÔ ≈£L&Ü }&ÉTÃ≈£î b˛sTT+~. <ëì‘√ n‘·&ÉT yê{Ïì

ø£+kÕ*<ä>∑Zs¡≈£î rdüT¬ø[fl neTTà‘êqHêï&ÉT. Ä ø£+kÕ* ^≥TsêsTTMT<ä eT#·TÃ

#·÷düTø=ì, ‘·÷ø£+ẙdæ nìï+{Ïø° düe÷q+>± <Ûäs¡ Ç#êÃ&ÉT.

n|ü&ÉT uÛÑ≈£îÔ&ÉT ø£+kÕ*‘√, ªª@eTj·÷´! Ç+‘· nHê´j·Te÷? $Hêj·T≈£î&çø°

n<̊ <Ûäs¡, m\Tø£≈£L n<̊ <Ûäs¡, >=&ÉT>∑T≈£L n<̊ <Ûäsê?µµ nHêï&ÉT.

M&ç <äèwæº̋ À n~ $Hêj·T≈£î&ÉT, Ç~ m\Tø£ nì Oqï~ >±ì ø£+kÕ* <äèwæº̋ À

n+‘ê ã+>±s¡ẙT. ã+>±sêìï rùdùdÔ nø£ÿ&É $Hêj·T≈£î&É÷ Ò̋&ÉT, m\Tø± Ò̋<äT.

<̊e⁄&ÉT, m\Tø£ Oqï<äqT≈£îqï|ü&É÷ n~ ã+>±s¡ẙT. Ä <äèwæº Ò̋q|ü&É÷ n~

ã+>±s¡ẙT. m|ü&É÷ n~ ã+>±s¡ẙT. ã+>±s¡+ dü‘Y. <̊e⁄&É÷, m\Tø£ ndü‘Y.

Ç<̊ <äèwæºuÛÒ<ä+ n+fÒ.

ø£qTø£ ns¡T®Hê! Ä‘·à dü‘Y. á <˚ùV≤+Á~j·÷\T ndü‘Y. Ç<˚ ‹s¡T>∑T˝Òì

dæ<ë∆+‘·+. Ç<̊ ‘·‘·«C≤„qT\ ìwüÿs¡̧ . m+<äT≈£î nqedüs¡+>± @&ÉTkÕÔe⁄? ‘·‘·Ô«+

‘Ó\TdüTø=ì XÀø±ìï $&ç∫ ô|≥Tº. Oqï≥Tº ø£ì|ædüTÔqï á X̄Øsê\qT ì»+>±

Oqïeì uÛ≤$+∫, ÁuÛÑeT|ü&ç @&ÉTdüTÔHêïe⁄. ø£ì|æ+#·ø£b˛sTTHê ì»+>± Oqï

dü‘Y |ü<ësêúìï`Ä‘·àqT ‘Ó\TdüTø√. Ä‘·àqT >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îHêïyê! Çø£ ˙≈£î
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XÀøÏ+#ê*‡q nedüs¡y˚T ˝Ò<äT. n+<äTπø Ä‘·à (dü‘Y) m{Ïº<√ ‘Ó*j·TCÒj·T

uÀ‘·THêïqT. $qT.

XÀ¢ ˆˆ n$Hê•‘·T ‘·~«~∆ j̊Tq düs¡«$T~+ ‘·‘·+ˆ

  $HêX̄eTe´j·TkÕ´dǘ  qø£•Ã‘·ÿs¡TÔeTs¡Ω‹ ˆˆ         17

‘êˆˆ <̊ì#̊‘· á düeTdüÔ »>∑‘·TÔ yê´|æ+#·ã&çj·TTqï<√ n{Ïº Ä‘·àHêX̄q+

Ò̋ì<äì ‘Ó\TdüTø√. HêX̄q+ Ò̋ì Ä‘·àqT q•+|üCÒj·TT≥≈£î me«&É÷ düeTs¡T∆&ÉT

ø±&ÉT.

yê´K´ˆˆ á düs¡«»>∑‘·TỒ n+fÒ |ü<äTHê\T>∑T uÛÑTeHê\‘√ ≈£L&çq düèwæº yÓTT‘·Ô+

Ä‘·à nH˚ dü÷øå±à‹dü÷ø£ åàyÓT Æq dü<ä«düT Ôe⁄ #˚‘· yê´|æ+#·ã&çj·TTqï~.

düs¡«yê´|üø£yÓTÆq~ >∑qTø£ n~ q•+#˚~ ø±<äT. <ëìì HêX¯q+ #˚j·T≥+

me«]‘·s¡eT÷ ø±<äT. ªªj̊Tq düs¡«$T<ä+ ‘·‘·+µµ nH̊ yêø£́ + ªªáXÊyêdǘ  $T<ä>¥+

düs¡«+µµ nH̊ áXÊyêk˛´|üìwü‘Y eT+Á‘êìï b˛* O+~. á »>∑‘·TÔ j·÷e‘·TÔ

áX̄«s¡Tì#̊ yê´|æ+#·ã&ç j·TTqï~` nH̊ á eT+Á‘·uÛ≤eq.

bÕ\˝À yÓqï˝≤>±, ‹\\˝À ‘Ó’\+˝≤>±, ≈£î+&É\˝À eT{Ïº̋ ≤>± Ä‘·à á

»>∑‘·TÔ̋ À nDTeDTe⁄Hê yê´|æ+∫ j·TTqï~. e÷qe⁄ì <äèwæº dü+≈£î∫‘·+ >∑qTø£

ô|’ ô|’ s¡÷bÕ\H˚ #·÷&É≥+ »s¡T>∑T‘·Tqï~, yê{Ï n~ÛcÕ˜qyÓTÆq Ä‘·àqT

<ä]Ù+#·̋ Òø£b˛‘·THêï&ÉT.

ˇø£ Á>±eT+˝À HêdæÔø£ dü+|òüT+ Oqï~. Ä }]øÏ @ düHê´düT\T e∫ÃHê

Ms¡+‘ê yÓ[fl ªªuÛÑ>∑e+‘·T&ÉTHêï&Ü? O+fÒ #·÷|ækÕÔsê?µµ nì Äj·TqqT Á|ü•ï+∫

OøÏÿ]_øÏÿ] #̊düTÔ+{≤s¡T. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉTHêï&Éì #Ó|æŒHê, Äj·TqqT #·÷|æ+#·≥+

≈£î<äs¡<äT >∑qTø£ yêπs<̊<√ #ÓãT‘ês¡T. Ms¡T e÷Á‘·+ qeTàs¡T. Á|üX̄ï\‘√ ẙ~ÛkÕÔs¡T.

ˇø£kÕ] ˇø£ eTVü‰‘·Tà&ÉT Ä }]˝Àì <̊yê\j·T+ <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT≈£îHêï&ÉT. n~

‘Ó*dæ eTqyêfīfl+‘ê Äj·Tq #·T≥÷º #̊] <̊e⁄&ÉTHêï&Ü? nì n&ç>±s¡T. ªªz!

OHêï&ÉTµµ nì Äj·Tq nq>±H̊ ªªnsTT‘̊ #·÷|æ+#·+&çµµ nHêïs¡T Ms¡T. ªªz! n˝≤π>

#·÷|ækÕÔqT, <ëìπø+ uÛ≤>∑́ +µµ nì sƒ¡ø°eTì düe÷<Ûëq+ #Óù|Œ≥|üŒ{ÏøÏ yês¡+‘ê

uÒC≤s¡j·÷´s¡T. Ç+‘· BÛe÷>± #Ó|æŒq yê¬ses¡÷ Ç+‘·es¡≈£L yê]øÏ ‘ês¡dü|ü&É

Ò̋<äT. ‘·&Éã&É≈£î+&Ü sƒ¡ø°eTì düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ≥+ ≈£L&Ü ˇø£ ø£fīj̊T.

nø£“s¡T bÕ<äTcÕ ‘·q eT+Á‘·T\ ‘Ó*$‘̊≥\T |üØøÏå+#ê\ì, n+<ä]˙ |æ*∫,

eTq |ü≥ºD+˝À yÓTT‘·Ô+ ø±≈£î …̋ìï OHêïjÓ÷ K∫Ã‘·+>± …̋ø£ÿ>∑{Ïº 24 >∑+≥\˝À

#ÓbÕŒ*. n˝≤ #Ó|üŒ Ò̋ì yê] O<√´>±\T }dtº nHêï&ÉT. n+<äs¡÷ ‘·\\T |ü≥Tº≈£î

≈£Ls¡TÃHêïs¡T. Ä s√E >∑&ç∫b˛sTT+~. eTs¡THê&ÉT düuÛÑ @sêŒ≥sTT+~. bÕ<äTcÕ

ˇø=ÿø£ÿ]ì n&ÉT>∑T‘·THêï&ÉT. eT+Á‘·T\+‘ê ‘·\\T yê Ò̋ÃdüTÔHêïs¡T. ∫es¡≈£î ;s¡“ Ÿ̋

e+‘·T e∫Ã+~. ªª;s¡“ Ÿ̋! …̋ø£ÿô|{≤ºyê?µµ nHêï&ÉT bÕ<äTcÕ.

ªª∫‘·Ô+ eTVü‰sêC≤! eTq |ü≥ºD+˝Àì ø±≈£î\˙ï ø£*|æ 36ẙ\ Hê\T>∑T e+<ä\

ns¡yÓ’ ¬s+&ÉTµµ nHêï&ÉT. ªªÇ+‘· K∫Ã‘·+>± m˝≤ #Ó|üŒ>∑\T>∑T‘·THêïyé?µµ nì

Á|ü•ï+#ê&ÉT nø£“sY. ªªìqï{ÏqT+&ç ìÁ<ëVü‰sê\Te÷ì n<̊|üì MT<ä OHêïqT

eTVü‰sêC≤!µµ nHêï&ÉT ;s¡“ Ÿ̋. nø£“sY bÕ<äTcÕ ìsêÈ+‘·b˛j·÷&ÉT. yÓ+≥H̊ ˇø£

Ä˝À#·q ‘·{Ïº+~, ªªdüπs ˙e⁄ #Ó|æŒq<ëìø£+fÒ m≈£îÿy√, ‘·≈£îÿy√ O+fÒH√!µµ

nHêï&ÉT. ªªm≈£îÿyÓ’‘̊ bıs¡T>∑÷fīflqT+∫ e#êÃj·TqTø√+&ç, ‘·≈£îÿyÓ’‘̊ bıs¡T>∑÷fīfl≈£î

yÓfi≤flj·TqTø√+&ç— ìqï{ÏqT+&ç Ç|üŒ{Ïes¡≈£î eTq |ü≥ºD+˝À Oqïyê{ÏH̊ H̊qT

…̋ø£ÿô|{≤ºqTµµ nHêï&ÉT ;s¡“ Ÿ̋. n+‘̊ düuÛ≤dü<äT\‘√bÕ≥T nø£“sYbÕ<äTcÕ nyêø£ÿ

j·÷´&ÉT. Ç<=ø£ n<äT“¤‘·yÓTÆqø£fi¯. kÕ<ÛäTe⁄>±s¡T ≈£L&Ü Ç˝≤+{Ï ø£fi¯\˝À

Ä]‘̊]qyê&ÉT ø£qTø£H̊ uÛÑ>∑e+‘·Tì #·÷|ækÕÔqì sƒ¡ø°eTì düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ&ÉT.

ªª#·÷|ü+&ç, #·÷|ü+&çµµ nì #·T≥÷º eT÷>±s¡T HêdæÔ≈£î\T.

ªªHêj·THê! Á|üj·÷D ã&É*ø£̋ À OHêïqT ø±düÔ bÕ\T ‘Ó|æŒ+#·+&çµµ nq≥+‘√

ˇø£ >±¢düTbÕ\T ‘Ó∫Ã Ç#êÃs¡T. ‘Ó∫Ãq bÕ\qT Á‘ê>∑≈£î+&Ü kÕ<ÛäTe⁄>±s¡T ˇø£

|ü⁄\¢‘√ ø£*j·Tu…&ÉT‘·÷ @<√ yÓ‘·T≈£î‘·THêï&ÉT. ªªnj·÷´! ‘·«s¡>± bÕ\T Á‘ê–

<̊e⁄DÏí #·÷|ü+&çµµ nHêïs¡T yês¡T. ªªnu≤“sTT\÷! bÕ\˝À yÓqï O+≥T+<ä+{≤s¡T

>∑<ë! <ëìï #·÷∫ Á‘ê>∑T‘êqTµµ nHêï&ÉT kÕ<ÛäTe⁄. ªªz]|æ∫Ãyê&Ü! yÓqï n˝≤

ø£qã&ÉT‘·T+<ë? n~ bÕ\˝À n+‘·{≤ yê´|æ+#̊ O+≥T+~. bÕ\˝À qT+&ç

yÓqïqT rj·÷\+fÒ eTT+<äT>± bÕ\qT ø±∫, #·̋ ≤¢]Ã, ‘√&ÉT ẙùdÔ ø=~›ùd|ü{ÏøÏ

ô|s¡T>∑e⁄‘·T+~. <ëìì ∫*øÏ‘˚ yÓqï edüTÔ+~. @MT #Ój·T´≈£î+&Ü ‘˚s¡>±

ø£ì|ædüTÔ+<ë yÓqï?µµ nHêï&ÉT yê]˝À ˇø£&ÉT.

<ëìø±kÕ<ÛäTe⁄ ªªHêj·Tq˝≤sê! <̊e⁄&ÉTe÷Á‘·+ n+‘· ‘̊s¡>± ø£qã&É‘ê&Ü @MT

#̊j·T≈£î+&Ü? á »>∑‘·TÔ q+<ä+‘·{≤ yê´|æ+∫j·TTqï Äj·TqqT <ä]Ù+#ê\+fÒ
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ø£s¡àjÓ÷>∑+ <ë«sê Ä>±$Tø£s¡à\qT #̊dæ eTqX̄óÙ~∆ #̊düTø√yê*. uÛÑøÏÔjÓ÷>∑+ <ë«sê

ÁbÕs¡ã∆ø£s¡à\qT nqTuÛÑ$+#ê*. C≤„qjÓ÷>∑+ <ë«sê dü+∫‘·ø£s¡à\˙ï <ä>∑∆+

#˚düTø√yê*. Ä |üs¡e÷‘·à mes√ ‘Ó\TdüTø=ì <Ûë´q+ #˚dæ düe÷~Ûdæú‹øÏ

#̊s¡Tø√yê*. n|ü&̊ |üs¡e÷‘·à kÕøå±‘êÿs¡+. bÕ\˝À¢ qT+&ç yÓqïqT rj·T{≤ìπø

n+‘· ÁX¯eT|ü&Ü*‡ O+fÒ, á Á|ü|ü+#·+˝À nDeDTe⁄Hê yê´|æ+∫j·TTqï

|üs¡e÷‘·àqT <ä]Ù+#·{≤ìøÏ m+‘· ÁX̄eT|ü&Ü*?µµ nHêï&ÉT kÕ<ÛäTe⁄. eTTU≤\T

yê Ò̋ÃXÊs¡T HêdæÔ≈£î\T.

ø£qTø£ Ä‘·à á »>∑‘·TÔq+<ä+‘·{≤ yê´|æ+∫j·TTqï~. n{Ïº yê´|üø£edüTÔe⁄q≈£î

HêX¯q+ ˝Ò<äT. ≈£î+&ÉqT HêX¯q+ #˚jÓTT#·TÃ>±ì ≈£î+&Éj·T+<ä+‘·{≤

yê´|æ+∫j·TTqï Äø±XÊìï m˝≤ HêX̄q+ #̊j·T>∑\s¡T? dü÷ø£åàyÓTÆq Äø±XÊH̊ï

HêX̄q+ #̊j·T Ò̋ø£b˛‘̊ Äø±X̄+ø£Hêï dü÷øå±à‹dü÷ø£åàyÓTÆq Ä‘·àqT mes¡T HêX̄q+

#̊j·T>∑\s¡T? ø£qTø£ z ns¡T®Hê! Ä‘·à n$Hê•. <ëìì q•+|üCÒj·T≥+ ˙‘·s¡+

≈£L&Ü ø±<äT. ̇ e⁄ X̄Øsê\qT ̇  ngX̄g$<ä́ \‘√ HêX̄q+ #̊j·T>∑\ẙ>±ì, Ä‘·àH̊MT

#̊j·T Ò̋e⁄. á $wüj·÷ìï #·ø£ÿ>± Á>∑Væ≤+∫ XÀø±ìï $&ç∫ ô|≥Tº nHêï&ÉT

uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

Ä‘·à n$Hê• nì düŒwüº+ #̊dæq uÛÑ>∑yêqT&ÉT <̊Vü‰\ |ü]dæú‹ @$T{À ‘·s¡Tyê‘·

XÀ¢ø£+˝À ‘Ó*j·TCÒj·TuÀ‘·THêï&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ  n+‘·e+‘· ÇẙT<̊Vü‰' ì‘·́ k˛´ø±Ô X̄Ø]D' ˆ

  nHê•H√Á|üy˚Tj·Tdǘ  ‘·kÕà<äT´<Ûä́ dǘ  uÛ≤s¡‘· ! ˆˆ         18

‘êˆˆì‘·´yÓTÆq≥Te+{Ï, HêX¯q+ ˝Òq≥Te+{Ï, kÕ{Ï ˝Òq≥Te+{Ï X¯Ø]øÏ

(Ä‘·à≈£î) á X̄Øsê\˙ï q•+∫ b˛j̊Tẙ. ø£qTø£ z ns¡T®Hê! j·TT<ä∆+ #ÓsTT´.

yê´K´: X̄Ø] (Ä‘·à) ì‘·T´&ÉT, n$Hê•, nÁ|üẙTj·TT&ÉT. Ä X̄Ø] <Ûä]+∫q

X̄Øsê\Te÷Á‘·+ n+‘·+ >∑*–q$, n+fÒ q•+∫b˛j̊T$. ˙e⁄ X̄Ø]ẙ>±ì,

X̄Øsêì$>±<äT. Ms¡+‘ê ≈£L&Ü <̊Vü‰\T ø±<äT.

Ms¡+‘ê <̊Vü‰\T nì ̇ e⁄ uÛ≤$düTÔHêïe⁄. ÁuÛÑeT |ü&ÉT‘·THêïe⁄. <̊Vü‰\T q•kÕÔsTT

>∑qTø£ Ms¡+‘ê q•kÕÔs¡ì <äT'œdüTÔHêïe⁄. Ms¡+‘ê <̊Vü‰\T ø±<äT— Ä‘·à. ˙e⁄

≈£L&Ü Ä‘·àj̊T. Ä‘·à q•+#̊~ ø±<äT. n~ ì‘·́ +. m\¢|ü&É÷ O+&̊~. ø£qTø£

q•+|ü⁄ Ò̋ì<ëìø=s¡≈£î <äT'œ+#ê*‡q |üì ̋ Ò<äT. Çø£ q•+#̊ẙ ◊Hê X̄Øsê\ø=s¡≈£î

<äT'œ+#·≈£î+&Ü m˝≤ O+&É>∑\qT n+{≤yê? Ç$ ªn+‘·e+‘ê\Tµ. n+fÒ <̊Vü≤+

q•+∫Hê eTs=ø£ <˚Vü≤+ edüTÔ+~. eT] n{Ïº <˚Vü‰\ ø=s¡≈£î m+<äT≈£î

<äT'œ+#·≥+? á <̊Vü‰\T ndü‘·TÔ. n+fÒ Ò̋ìẙ. m|ü&√ eTs¡DÏ+∫q ‘·sê«‘·

Ò̋ø£b˛≥+ ø±<äT, Ç|ü⁄&ÉT ø£+{ÏøÏ ø£ì|æ+#̊≥|ü&ÉT ≈£L&Ü Ò̋ìẙ. Ç<̊ ndü‘·TÔ

n+fÒ. sêÁ‹ ø£\˝À ø£ì|æ+∫q n|ü‡s¡dü̋ …’q ˙ nwüºuÛ≤s¡́ \T ˙e⁄ ẙT\Tø√>±H̊

ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü b˛j·÷s¡T>∑<ë! yê]ø√dü+ @&ÉTkÕÔyê? ªsêÁ‹ ø£\˝À ø£ì|æ+#·>±

‘Ó#·TÃø=ì ;s¡Tyê˝À <ë#·T≈£îqï ã+>±s¡+ ø√dü+ ẙT\T≈£îqï ‘·sê«‘· @&ÉTkÕÔyê?µ

n$ n˙ï ndü‘·TÔ. Ç|ü&̊ ø±<äT sêÁ‹ ø£\˝À ø£ì|æ+∫ q|ü&ÉT ≈£L&Ü ndü‘̊Ô.

n˝≤π> á <̊Vü‰\T ≈£L&Ü ndü‘̊Ô. ø£ì|æ+#̊≥|ü&ÉT ≈£L&Ü j·T<ës¡ú+ ø±<äT.

ø£qTø£ z ns¡T®Hê! Ä‘·àdü‘Y edüTÔeì, <̊Vü‰\T ndü‘Y edüTÔe⁄\ì ‘Ó\TdüTø=ì,

Ms¡+‘ê Ä‘·àj̊T>±ì <̊Vü‰\T ø±<äT nì ‘Ó\TdüTø=ì, Ä‘·à m|ü&É÷ O+&̊~

q•+#·ì<äì— <̊Vü‰\T m|ü&É÷ Ò̋ìẙqì Á>∑Væ≤+∫, XÀø±ìï $&ç∫ô|≥Tº. ˙

ø£s¡Ôe´yÓTÆq j·TT<ë∆ìï #ÓsTT´.

Ä‘·à q•+#̊~ ø±<äì— <̊Vü‰\T q•+#̊eì— ˙e⁄ Ä‘·àẙ ø±ì <̊Vü≤+ ø±<äì—

ø£qTø£ XÀøÏ+#ê*‡q |üì Ò̋<äì Ç+‘·es¡≈£î #Ó|æŒq uÛÑ>∑yêqT&ÉT, Ä‘·àjÓTTø£ÿ dü«s¡÷|ü

dü«uÛ≤yê Ò̋$T{À, \ø£åD≤ Ò̋$T{À, Á|ü‘̊´ø£‘· @$T{À ‘Ó*j·TC…|æŒ ns¡T®qTìøÏ ‘·<ë«sê

düeTdüÔe÷qyê[øÏ Ä‘·àC≤„Hêìï ø£*–+#·T≥¬ø’ sêuÀj̊T XÀ¢ø±˝À¢ nH̊ø£ $es¡D\‘√

Ä‘·àC≤„Hêìï n+~düTÔHêï&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ j·T @q+ ẙ‹Ô Vü≤+‘ês¡+ j·TXË’Ãq+ eTq´‘̊ Vü≤‘·+ˆ

     OuÛÖ ‘Íq $C≤˙‘·' Hêj·T+ Vü≤+‹ q Vü≤q´‘̊ˆˆ                19

‘êˆˆ mes¡T Ä‘·à #·+ù|~ nì nqT≈£î+{≤s√, ˝Òø£ #·ìb˛j˚T~ nì

nqT≈£î+{≤s√ yês¡T OuÛÑj·TT\T ‘·‘·Ô«eTT ‘Ó*j·Tìyêπs. Ä‘·à Ç‘·s¡T\qT #·+ù|B

ø±<äT, #·ìb˛j̊TB ø±<äT.

yê´K´: ‘êqT #·+ù|yê&çqì, ;ÛcÕà<äT\T #·ìb˛j̊T yês¡ì uÛ≤$düTÔqï ns¡T®qT&ÉT,

‘·qô|’ m+‘√ Ä<äsê_Ûe÷Hê\T >∑\ Äràj·TT …̋’qyê]ø√dü+ <äT'œdüTÔHêï&ÉT.

ns¡T®qTì <äT'U≤ìï ‘=\–+#·≥+ ø√dü+ Ä‘·àC≤„Hêìï uÀ~ÛdüTÔqï uÛÑ>∑yêqT&ÉT,
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ªªns¡T®Hê! ˙e⁄>±ì, Ä ;ÛcÕà<äT\T >±ì n+<äs¡÷ Ä‘·àj̊T>±ì, <̊Vü‰\T ø±<äT.

Ä‘·àHêX̄q+ Ò̋ì~, ì‘·́ yÓTÆq~. n{Ïº Ä‘·àø=s¡≈£î <äT'œ+#ê*‡q |üì Ò̋<äTµµ nì

Ç+‘·es¡≈£î #Ó|æŒ— Ç|ü⁄&ÉT Ä‘·à #·+ù|B ø±<äT, #·ìb˛j˚TB ø±<äT nì

$e]+#·uÀ‘·THêï&ÉT.

#·+ù|B dü÷ú\X̄Øs¡ẙT, #·ìb˛j̊TB dü÷ú\X̄Øs¡ẙT, eT] ̇ e⁄>±ì, ;ÛcÕà<äT\T>±ì

dü÷ú\X¯Øsê\T ø±<äT, n+<äs¡÷ Ä‘·àj˚T. ô|’øÏ ø£ì|æ+#˚~ dü÷ú\X¯Øs¡+.

ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü ˝À|ü\ O+&̊~ Ä‘·à. ô|’qTqï dü÷ú\X̄Øs¡+ q•+∫Hê ˝À|ü*

Ä‘·à q•+#̊~ ø±<äT.

ˇø£ ≈£î+&ÉqT sê‹‘√ ø=&ç‘̊ ≈£î+&É |ü–*b˛‘·T+~. ø±ì ≈£î+&É̋ Àì dü÷ø£åàyÓTÆq

Äø±XÊìπøMT ø±<äT. n˝≤π> ≈£î+&É me]‘·\ô|’qHêï |ü&ç‘˚ ‘·\≈£î <Óã“

‘·>∑T\T‘·T+~. nsTT‘̊ Ä <Óã“ ≈£î+&Ée\¢ ‘·–*+<̊>±ì, ≈£î+&É̋ Àì Äø±X̄+

e\¢ ø±<äT. n˝≤π> ˙e⁄ u≤D+ ẙùdÔ b˛j̊T~ X̄Øs¡ẙT >±ì Ä‘·àø±<äT. n˝≤π> Ä

<̊Vü≤+ b˛j̊T~ ˙ <̊Vü≤+ e<ä*q u≤D+ e\¢H̊ >±ì Ä‘·àyÓ’q ˙ e\¢ ø±<äT.

eT] #·+ù|B, #·ìb˛j˚TB <˚Vü≤y˚T nsTTq|ü&ÉT, Ä‘·à ø±q|ü⁄&ÉT H˚qT

#·+ù|yêDíì, yês¡T #·ìb˛j̊Tyês¡ì m+<äT≈£î nqT≈£î+≥THêïeTT? H̊qT Ä‘·àqT

nH˚ C≤„q+ ˝Òø£— H˚qT <˚Vü‰ìï nì ÁuÛÑeT#Ó+<ä≥+ e\¢. ø£qTø£ eTT+<äT

H̊HÓe]ì?µµ nH̊ $wüj·÷ìï s¡÷&Ûç #̊düTø√yê*. H̊qT Ä‘·àqT nì Á>∑Væ≤+∫

Ä‘·à>± O+&Ü*. ms¡Tø£̋ À O+&Ü*. n˝≤ O+fÒ, O+&É>∑*–‘̊ H̊qT #·+ù|yêD°í

ø±<äT, #·ìb˛j̊TyêD°í ø±<äT nì ìX̄Ãj·T+>± ‘Ó\TdüTÔ+~. <ëì‘√ XÀø£+ b˛‘·T+~.

H̊qT <̊Vü≤eTH̊ ẙwü+ ẙdüT≈£îì á Jeq Hê≥ø£ s¡+>∑+ô|’ q{ÏdüTÔHêïqT.

Hê≥ø£+˝À »]π>e˙ï Ä bÕÁ‘·≈£î dü+ã+~Û+∫qy˚>±ì, bÕÁ‘·<Ûë]øÏ

dü+ã+~Û+∫q$ ø±e⁄. #·+ù|B, #·#̊Ã~ bÕÁ‘·̋ Ò>±ì, bÕÁ‘·<Ûës¡T\T ø±<äT. á

C≤„q+ Hê≥ø£+ ẙùdyê&çø° O+≥T+~, Hê≥ø±ìï #·÷ùd yê&çø° O+≥T+~. ø±ì

J$‘·+˝À e÷Á‘·+ me«]ø° O+&É≥+ Ò̋<äT. Ä‘·àqì ‘Ó*j·Tìyês¡T m+<äs√!

‘Ó*dæHê Ä‘·à>± O+&Éìyês¡T eT¬s+<äs√! <̊Vü≤‘ê<ë‘·à´+‘√ n+<äs¡÷ <̊Vü≤+>±H̊

O+≥THêïs¡T. ø£qTø£ Ä‘·àqì ‘Ó\TdüTø=ì Ä‘·à>± O+fÒ H̊qT #·+ù|yêD°í ø±<äT,

#·ìb˛j̊TyêD°í ø±<äT nì ‘Ó*dæb˛‘·T+~. n˝≤>±ø£ H̊qT #·+ù|yêDÏínì>±ì,

#·ìb˛j̊TyêDÏínì>±ì me¬s’‘̊ nqT≈£î+{≤s√ yês¡T ‘Ó*j·Tìyêπs. nC≤„qT Ò̋.

nsTT‘̊ á C≤„Hêìï nìïẙfī˝≤ ø£*– O+&Ü*. á ‘Ó*$ì n‹‘Ó*$>±

Á|ü<ä]Ù+#·sê<äT. ˇø£&ÉT Vü≤‘·́ #̊dæ ø√s¡Tº̋ À Á|üẙX̄ô|≥ºã&Ü¶&ÉT. »&ç® $#ês¡D#̊dæ

eTs¡D•ø£å $~Û+#ê&ÉT. n|ü&Ü eTT<ë›sTT CÒãT˝ÀqT+&ç uÛÑ>∑eBZ‘·qT rdæ á

XÀ¢ø£+ #·~$, »&ç®>±s¡T! MTs¡T Hê≈£î •ø£å $~Û+#·≥+ nHê´j·T+. #·÷&É+&ç Ä‘·à

#·+ù|Bø±<äT, #·ìb˛j̊TB ø±<äT. H̊qT Ä‘·àqT >∑qTø£ #·+|æ+~ H̊qT ø±<äT,

eT] yê&É÷ Ä‘·à >∑qTø£ #·ìb˛sTT+B yê&ÉT ø±<äT. H˚qT #·+ù|yê&çqì,

#·ìb˛j̊Tyê&çqì nqTø=H̊yê]<ä›s¡÷ nC≤„qT Ò̋. eT] Hê¬ø+<äTø° •ø£å? nHêï&ÉT.

<ëìøÏ »&ç®, ªªHêj·THê! ˙e⁄ #·+|æqyê&çM ø±<äT, Ç|ü&ÉT #êeuÀj̊Tyê&çM

ø±<äT. ndü\T •ø£å ˙≈£î ẙj·T Ò̋<äT— ˙ <̊Vü‰ìπø. ˙e⁄ ì‘·T´&ç$, XÊX̄«‘·T&ç$.

ø£qTø£ <äT'œ+#ê*‡q<̊MT ̋ Ò<äT. ̇  <̊Vü≤+ b˛sTTHê ̇ ≈£î @ &Û√ø± ̋ Ò<äTµµ nHêï&ÉT.

Ä‘·à#·+ù|B ø±<äT, #·ìb˛j̊TB ø±<äT nì Ç+‘· >∑{Ïº>± m+<äT≈£î #ÓãT‘·THêïqT

n+fÒ`

XÀ¢̂ ˆ qC≤j·T‘̊ Á$Tj·T‘̊ yê ø£<ë∫‘Y

     Hê j·T+ uÛÑ÷‘ê« uÛÑ$‘ê yê q uÛÑ÷j·T' ˆ

     nCÀ ì‘·́ XÊÙX̄«‘√2j·T+ |ü⁄sêD'

     q Vü≤q´‘̊ Vü≤q´e÷H̊ X̄Øπs ˆˆ         20

‘êˆˆ á Ä‘·à mqï{Ïø° |ü⁄fÒºB ø±<äT, #·ìb˛j̊TB ø±<äT. Ç~es¡≈£î Ò̋≈£î+&ç

ø=+‘·ø±\+ ‘·sê«‘· O+&̊Bø±<äT. Ç~ |ü⁄≥Tºø£̋ Òì~, ì‘·́ yÓTÆq~, m\¢|ü&É÷

O+&̊~, nHê~ jÓÆTq~. X̄Øs¡eTT #·+|üã&çq|üŒ{Ïø° Ç~ #·+|üã&É<äT.

yê´K´: á XÀ¢ø£eTT, ÁøÏ+<ä{Ï XÀ¢ø£eTT ¬s+&É÷ ≈£L&Ü j·T<Ûë‘·<Ûä+>± ø£sƒ√|üìwü‘·TÔ

qT+&ç Á>∑Væ≤+#·ã&çqẙ. Ä‘·à <̊Vü≤+ ˝≤>± |ü⁄fÒºB ø±<äT, e÷s¡TŒ\T #Ó+<̊B

ø±<äT, q•+#̊B ø±<äT. <̊Vü≤+ q•+∫Hê <̊Vü≤eTTq+<ä+‘·{≤ qK•K |üs¡́ +‘·+

yê´|æ+∫j·TTqï Ä‘·à mqï{Ïø° q•+#·<äT nì düŒwüº+>± $e]düTÔHêïØ XÀ¢ø£+˝À.

j·T<ës¡ú+>± á ˝Àø£+˝À Á|ü‹ JM Ä‘·àj̊T. ø±ø£b˛‘̊ ªH̊qT Ä‘·àqTµ nì

‘Ó\TdüTø√>∑\ ÁbÕDÏ πøe\+ e÷qe⁄&ÉT e÷Á‘·ẙT. 84 \ø£å\ s¡ø±\ JesêdüT\˝À

πøe\+ e÷qe⁄&çøÏ e÷Á‘·ẙT ãT~∆ Oqï~ >∑qTø£ Ä‘·àqì Á>∑Væ≤+#·>∑\ neø±X̄+
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e÷qe⁄&çπø. ◊‘̊ πøe\+ ‹q≥+, ìÁ<äb˛e≥+, dü+‘êHêìï ø£q≥+, |æ\¢\qT

b˛wæ+#·≥+, ÄVü‰s¡dü+bÕ<äq yÓTT<ä̋ …’q e´eVü‰sê Ò̋ Á|ü<ÛëqeTqTø=ì J$+#̊yês¡T

á neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø√s¡T. ø=~›eT+~ |üPs¡«»qà düTø£è‘·+ Oqïyês¡T

e÷Á‘·y˚T á Ä<Ûë´‹àø£ e÷s¡ Z+˝À Á|üj·÷DÏ+∫ ªH˚qT Ä‘·àqTµ nì

‘Ó\TdüTø√>∑\T>∑T‘ês¡T. kÕ<Ûäq\T #˚dæ, Ä‘·à>± O+&ç XÊX¯«‘êq+<ëìï

bı+<äT‘ês¡T.

Ç˝≤ Ä‘·àqì ‘Ó\TdüTø√e≥ẙT>±ø£, düs¡«ø±\ düsê« edüú\j·T+<äT, <̊Vü≤+ @

|üqT\j·T+<äT ìeT>∑ïyÓTÆ OHêï ìs¡+‘·s¡+ Ä‘·à>± O+&É{≤ìøÏ M\T>±, á

XÀ¢ø£+˝À Ä‘·à \ø£åD≤\qT dü÷ú\X̄Øs¡+‘√ b˛*Ã #Ó|üŒuÀ‘·THêïs¡T.

qC≤j·T‘̊`q Á$Tj·T‘̊yêø£<ë∫‘Y: dü÷ú\X̄ØsêìøÏ wü&ç«ø±sê\THêïsTT. nẙ

ndæÔ (O+&ÉT≥), C≤j·T‘˚ (|ü⁄≥Tº≥), es¡ ú‘˚ (ô|s¡T>∑T≥), $|ü]DeT‘˚

(e÷s¡TŒ#Ó+<äT≥), $|üø°åj·T‘̊ (ø£è•+#·T≥), $qX̄´‹ (q•+#·T≥).

á $ø±sê\ ø±s¡D+>±H̊ <äT'K+. »ìà+#̊eTT+<äT >∑s¡“¤+˝À qs¡ø£j·÷‘·q,

»ìà+#̊≥|ü&ÉT <äT'K+, Çø£ ô|s¡T>∑T‘·÷ Oqï|ü&ÉT ø√]ø£\T rs¡̋ Ò<äì <äT'K+,

X̄Øs¡+˝À »]π> e÷s¡TŒ\≈£î, >±j·÷\≈£î, s√>±\≈£î <äT'K+— Ä ‘·sê«‘· eè<ë∆|ǘ +

e\¢ <äT'K+— ∫es¡≈£î eTs¡D <äT'K+. n+fÒ nìï nedüú\˝ÀqT, nìï $ø±sê\

˝ÀqT <äT'KẙT. nsTT‘̊ á <äT'U≤\˙ï $ø±sê\T >∑\ <̊Vü‰\πø >±ì, @ $ø±sê\T

Ò̋ì Ä‘·à≈£î ø±<äT. Ä‘·à≈£î |ü⁄≥Tºø± Ò̋<äT, eTs¡DeT÷ Ò̋<äT. |ü⁄≥Tºø£̋ Òì <ëìøÏ

ô|s¡>∑≥+, e÷s¡TŒ #Ó+<ä≥+, ø£è•+#·≥+ nH̊$ @M O+&̊ M\T ̋ Ò<äT. ø£qTø£ @

$ø±sê\T Ò̋ì Ä‘·à≈£î ndü\T <äT'K+ O+&̊ Á|üdüπøÔ Ò̋<äT.

≈£îeTà] ≈£î+&ÉqT ‘·j·÷s¡T#̊kÕÔ&ÉT. n+fÒ ≈£î+&É≈£î |ü⁄≥Tºø£ O+~. m|ü&√

ˇø£|ü&ÉT HêX¯qeT÷ O+~. ø±ì <ëì˝Àì Äø±XÊìøÏ (U≤∞düú˝≤ìøÏ)

|ü⁄≥Tºø± Ò̋<äT, HêX̄qeT÷ Ò̋<äT. n˝≤π> $ø±sê\T X̄Øsêìπø >±ì Ä‘·à≈£î @

$ø±sê\T Ò̋e⁄.

n»'ì‘·́ ' XÊX̄«‘·'|ü⁄sêD' :` |ü⁄≥Tºø£̋ Òì~— #êe⁄ Ò̋ì~— ø£qTø£ m\¢|ü&É÷

dæús¡+>± O+&̊~. n+fÒ ˇø£|ü&ÉT O+&É≥+ eTs=ø£|ü&ÉT Ò̋ø£b˛e≥+ nH̊~

Ò̋ì~— Ç~ ª|ü⁄sêD'µ n+fÒ |ü⁄sê‘·qyÓTÆq~. n+fÒ m|üŒ{ÏqT+&√ Oqï~. ndü\T

Ä‘·à≈£î yÓTT<ä\T Ò̋<äT. ø£qTø£ nHê~. |ü⁄sê‘·q+ n+fÒ #ê˝≤ bÕ‘·~ >∑<ë

nqT≈£î+{≤πsyÓ÷ n~ m\¢|ü&É÷ Áø=‘·Ô<˚. dü<ëq÷‘·q+`düHê‘·q+. <˚Vü≤+

e÷Á‘·+ bÕ‘·ã&ç b˛sTT s√‘·|ü⁄&ÉT‘·T+~.

qVü≤q´‘˚ Vü≤q´e÷H˚ X¯Øπs :` <˚Vü≤+ q•+∫Hê Ä‘·à q•+#·<äT. bÕÁ‘·

ẙ&ÓøÏÿ‘̊ bÕÁ‘·̋ Àì ˙s¡T ẙ&Ó≈£îÿ‘êsTT. n˝≤π> <̊Vü≤+ q•ùdÔ <̊Vü≤eTTq+<ä*

Ä‘·à q•düTÔ+<ë? nH̊ dü+<̊Vü≤+ nø£ÿs¡̋ Ò<äT. bÕÁ‘·qT nìïyÓ’|ü⁄˝≤ n+≥Tø=ì

˙s¡T+≥T+~. ø±ì <̊Vü≤+‘√ @e÷Á‘·+ n+≥ø£ ndü+>∑+>± Ä‘·à O+≥T+~.

dü÷ø£åàyÓTÆq Äø±X̄+ ≈£î+&ÉqT n+≥≈£î+&Ü Oqï≥T¢ dü÷øå±à‹dü÷ø£åà Ä‘·à X̄Øsêìï

@e÷Á‘·+ n+≥ø£ ndü+>∑+>± O+≥T+~. á $<Ûä+>± Ä‘·àqT ‘Ó\TdüT≈£îqïyê&ÉT,

H̊qT Ä‘·àqT nì Á>∑Væ≤+∫qyê&ÉT m˝≤ Á|üe]ÔkÕÔ&ÉT?

XÀ¢̂ ˆ  ẙ<ë$Hê•q+ ì‘·́ + j·T @q eT»eTe´j·T+ ˆ

      ø£<Ûä+dü|ü⁄s¡Twü' bÕs¡ú! ø£+ |òü÷‘·j·T‹ Vü≤+‹ø£+ˆˆ        21

‘êˆˆ z bÕsêú! me&ÉT á Ä‘·àqT |ü⁄≥Tºø£ ˝Òì<äì, HêX¯q+ ˝Òì<äì,

ì‘·´yÓTÆq<äì, nø£åj·TyÓTÆq<äì ‘Ó\TdüT ≈£î+{≤&√, n{Ïº |ü⁄s¡TwüT&ÉT me]ì

#·+|ækÕÔ&ÉT? me]ì #·+|ü⁄‘ê&ÉT?

yê´K´: ªªH˚qT ì‘·́ yÓTÆq, XÊX¯«‘·yÓTÆq, #êe⁄|ü⁄≥Tºø£\T Ò̋ì Ä‘·àqTµµ nì

Á>∑Væ≤+∫q e÷qe⁄&ÉT, ‘·q‘√ düVü‰ n+<äs¡÷ Ä‘·àdü«s¡÷|ü⁄˝Ò nì

‘Ó\TdüT≈£î+{≤&ÉT. Çø£ n{Ïºyê&ÉT me]ì #·+|ü⁄‘ê&ÉT? me]ì #·+|ækÕÔ&ÉT?

Ä‘·àqT >∑T]+∫ @MT ‘Ó*j·Tìyê&ÉT, <̊Vü≤ẙT H̊qT nì ÁuÛÑeT˝À Oqïyê&ÉT,

ªH̊qT Ä‘·àH̊ >±ì <̊Vü‰ìï ø±<äTµ nì ‘Ó\TdüTø√ Ò̋ìyê&ÉT, q•+#̊ <̊Vü≤+˝À

q•+#·ì Ä‘·à>± OHêïqì Á>∑Væ≤+#·̋ Òìyê&ÉT X̄Øsêìï #·+|æ H̊qT n‘·DÏí #·+bÕqT

nì nqT≈£î+{≤&ÉT. n+<äT¬ø’ <äT'œkÕÔ&ÉT, XÀøÏkÕÔ&ÉT. ø±ì Ä‘·àC≤„q+ ø£*–q

eTVü‰‘·Tà&ÉT, ªH˚qT Ä‘·àqT`q•+#·ì Ä‘·àqTµ nì ìX¯Ãj·TC≤„q+ >∑\yê&ÉT

Ä‘·àHÓ’q Hê≈£î »qqeTs¡D≤\T Ò̋e⁄ nì Á>∑Væ≤+∫, H̊qT #·+ù|yêDÏí nì>±ì,

n‘·&ÉT #·ìb˛j˚Tyê&ÉT nì>±ì nqTø√&ÉT. n+‘˚ø±<äT Ä‘·àHÓ ’q H˚qT

nø£s¡ÔqT`@MT #˚ùdyêDÏí ø±<äT— n˝≤π> @MT #˚sTT+#˚yêD°í ø±<äT nì

Á>∑Væ≤+∫q|ü&ÉT H̊qT #·+ù|yêD°í ø±<äT, #·+|æ+#̊yêD°í ø±<äT` nì Á>∑Væ≤kÕÔ&ÉT.

Çø£ÿ&É lø£èwüTí&ÉT ‘êqT #Óù|Œe÷≥\˝À ns¡T®qTì‘√ bÕ≥T ‘·qqT ≈£L&Ü
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ø£\T|ü⁄≈£î+≥THêï&ÉT. j·TT<ä∆+ #Ój·T´eTì dü«j·T+>± ns¡T®qTì Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêï&ÉT`

n+fÒ kÕe÷q´ uÛ≤e+˝À ns¡T®qT&ÉT #·+ù|yê&ÉT, lø£èwüTí&ÉT #·+|æ+#̊yê&ÉT.

ø±ì Ä‘·àC≤„q+ ø£*–‘˚`H˚qT Ä‘·àqT nH˚ <äè&ÛÉìX¯Ãj·T+˝À O+fÒ Çø£

#·+ù|<Óes¡T? #·+|æ+#̊<Óes¡T?

‘êqT #Óù|Œ Ä‘·àC≤„Hêìï ns¡T®qT&ÉT Á>∑Væ≤+∫ ªH˚qT Ä‘·àqTµ nì, ªÄ‘·à

#êe⁄ Ò̋ì~µ nì Á>∑Væ≤ùdÔ, nqTuÛÑe |üPs¡«ø£+>± Á>∑Væ≤ùdÔ H̊qT #·+ù|yêDÏí nH̊

uÛ≤e+ b˛‘·T+~. Ä uÛ≤e+ b˛‘˚ Çø£ <äT'U≤ìøÏ ‘êe⁄˝Ò<äT. q•+#˚<ëìøÏ

<äT'œ+#ê*, ø±ì q•+#·ì<ëì¬ø’ <äT'KyÓT+<äT≈£î?

Ç+‘·≈£L Ä‘·à≈£î, á X̄Øsê\≈£î >∑\ dü+ã+<Ûä+ @$T{Ï?

XÀ¢̂ ˆ  yêkÕ+dæ Jsêíì j·T<Ûë $Vü‰j·T qyêì >∑èVü‰í‹ qs√2|üsêDÏ̂

    ‘·<∏ë X̄ØsêDÏ $Vü‰j·T Jsêíì nHê´ì dü+j·÷‹ qyêì<̊V”≤ˆ̂    22

‘êˆˆ e÷qe⁄&ÉT @ Á|üø±s¡+>± ∫ì–b˛sTTq eÅkÕÔ\qT $&ç∫ q÷‘·q eÅkÕÔ\qT

<Ûä]düTÔHêï&√, n˝≤π> Ä‘·à Js¡í<̊Vü‰\qT e<ä* Áø=‘·Ô <̊Vü‰\qT bı+<äT‘·Tqï~.

yê´K´: ªªÄ‘·àì‘·́ yÓTÆq<äì, HêX̄q+ Ò̋ì<äì— X̄Øsê\T q•+∫ b˛j̊Teìµµ

kÕe÷qT´\≈£î ≈£L&Ü #·ø£ÿ>± ns¡ú+ ø±e{≤ìøÏ M\T>± n<äT“‘·yÓTÆq, n+<ä]

nqTuÛÑe+˝À ñqï ñ<ëVü≤s¡DqT uÛÑ>∑yêqT&ÉT ‘Ó*j·TCÒj·T≥+ uÛÑ>∑eBZ‘ê bÕsƒ¡≈£î\

n<äèwüº+.

ndü\T eTìwæ #·ìb˛e≥+ n+fÒ @$T{Ï? ∫ì–b˛sTTq bÕ‘· ã≥ºqT $&ç∫

Áø=‘·Ô ã≥ºqT <Ûä]+∫q≥T¢>∑, |üìøÏsêì bÕ‘·X̄Øsêìï e<ä* Áø=‘·Ô X̄Øs¡+ ø=s¡≈£î

yÓfīfl≥ẙT. X̄Øsêìï $&ç∫ yÓfīfl≥ẙT eTs¡D+.

ˇø£ e´øÏÔ Äj·÷ düeTj·÷\≈£î ‘·–q <äTdüTÔ\T <Ûä]kÕÔ&ÉT. ñ<√´>±ìøÏ

yÓfi‚fl≥|ü&ÉT dü÷≥T, |ü&ÉTø=H˚≥|ü&ÉT HÓ’{ŸÁ&Édt, Ç+{À¢ ñqï|ü&ÉT \T+^,

ãìj·TqT`Ç˝≤. HÓ’{Ÿ Á&Édt‘√ ñ<√´>±ìøÏ yÓfīfl&ÉT. dü÷≥T ẙdüTø=ì Ä≥˝≤&É{≤ìøÏ

yÓfīfl&ÉT. Äj·÷ düeTj·÷\≈£î`|üqT\≈£î ‘·–q eÅkÕÔ\qT <Ûä]kÕÔ&ÉT. Ä |üqT\≈£î

dü]|ü&Éì eÅkÕÔìï e~˝ÒkÕÔ&ÉT. n˝≤π> Je⁄&ÉT ‘êqT ø√]q nqTuÛÑyê\qT

bı+<ä{≤ìøÏ ‘·–q <̊Vü‰ìï <Ûä]+∫ á ˝Àø£+˝ÀøÏ ekÕÔ&ÉT. m|ü&Ó’‘̊ Çø£ ‘·q

nqTuÛÑyê\≈£î Ä <̊Vü≤+ |üìøÏsê<äqT ≈£î+{≤&√ n|ü&ÉT <ëìï $&ç∫yÓfi≤Ô&ÉT.

∫ì–q <äTdüTÔ\T e~ Ò̋≥|ü&ÉT mes¡÷ <äT'œ+#·s¡T. ø±ì Js¡íyÓTÆq <̊Vü‰ìï

$&ç#̊≥|ü&ÉT e÷Á‘·+ <äT'œkÕÔ&ÉT. eTè‘·T´e⁄jÓTTø£ÿ dü«s¡÷|ü dü«uÛ≤yê\T ‘Ó*j·Tì

yê]πø á <äT'K+. ̇ e⁄ bı+<äe\dæq nqTuÛÑyê\≈£î á X̄Øs¡+ |üìøÏsêq|ü&ÉT,

Bìì e<ä*, |üìøÏe#̊Ã q÷‘·q X̄Øsêìï <Ûä]+#·≥ẙT á eTè‘·T´e⁄ jÓTTø£ÿ

dü«uÛ≤e+`nì ‘Ó\TdüT≈£îqï yê&çøÏ Çø£ <äT'KyÓT+<äT≈£î ñ+≥T+~?

|üdæ_&É¶≈£î bÕ\T ÇdüTÔqï ‘·*¢ ̌ ø£yÓ’|ü⁄q bÕ\T nsTTb˛‘̊ bÕ\Tqï ¬s+&√yÓ’|ü⁄≈£î

_&É¶qT e÷s¡TdüTÔ+~. nC≤„q+˝À ñqï Ä |üdæyê&ÉT á $wüj·T+ ‘Ó*j·Tø£

e~*+#̊≥|ü&ÉT @&ÉTkÕÔ&ÉT, ø£]|æ+#̊≥|ü&ÉT @&ÉTkÕÔ&ÉT. ø±ì ‘·*¢e÷Á‘·+ Ä

_&É¶ πøåeT+ ø√düẙT, n‘·&ç Äø£* rs¡≥+ ø√düẙT ã\e+‘·+>± n˝≤ #̊düTÔ+~.

n˝≤π> Á|üø£è‹e÷‘· ≈£L&Ü Je⁄&ç jÓTTø£ÿ nqTuÛÑyê\≈£î ‘·–q q÷‘·q <̊Vü‰ìï

Çe«≥+ ø√düẙT, nqTuÛÑyê\ ìe«{≤ìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&Éì Js¡í<̊Vü‰ìï ã\e+‘·+>±

e~*+#̊düTÔ+~. Ç~ ‘Ó*j·Tì nC≤„ì <̊Vü≤+ e~*b˛‘·T+<̊ nì @&ÉTkÕÔ&ÉT.

|æ\¢yêì ã≥º\T ∫ì–q|ü&ÉT, Áø=‘·Ôã≥º\T ẙj·T{≤ìπø ‘·*¢yê{Ïì ‘=\–düTÔ+~.

Ç~ ‘Ó*j·Tì |æ\¢yê&ÉT @&ÉTkÕÔ&ÉT. n˝≤π> q÷‘·q <̊Vü‰ìï Çe«{≤ìπø Js¡í<̊Vü‰ìï

Á|üø£è‹ ‘=\–düTÔ+fÒ, Ä Á|üø£è‹e÷‘· #̊ùd ẙT\TqT ‘Ó\TdüTø√ Ò̋ì á |æ\¢\T`

>∑&Ü¶\T, MTkÕ\T e∫Ãq |æ\¢\T }s¡ø£ >√\ô|{Ïº @&ÉTkÕÔs¡T. ø±ì Á|üø£è‹ e<ä\<äT.

<̊Vü‰ìï e~*+#̊ rs¡T‘·T+~. ø£qTø£ eTs¡D düeTj·T+˝À @&̊Ãyê&ÉT nC≤„ì.

C≤„ì @&Ée&ÉT, dü+‘√wækÕÔ&ÉT.

á dü+<äs¡“¤+˝ÀH˚ ˝Àø£+˝À #ê˝≤eT+~ ˇø£ $eTs¡Ù #˚düTÔ+{≤s¡T. n~

@$T≥+fÒ $&ç∫ô|fÒº <˚Vü‰\˙ï Js¡íyÓTÆqy˚Hê? 5 dü+e‘·‡s¡eTT\ u≤\T&ÉT,

10`12 @+&É¢yês¡T, 20`25 dü+e‘·‡s¡eTT\ qej·Te«q+˝À ñqï Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß\T

≈£L&Ü eTs¡DÏdüTÔ+{≤s¡T ø£<ë! yê] <̊Vü‰\T m+‘√ n+<ä+>±, Äø£s¡̧D°j·T+>± ñ

+{≤sTT. eT] Ç$ Js¡í<̊Vü‰ …̋̋ ≤ ne⁄‘êsTT?

Çø£ÿ&É Js¡ íyÓT Æq <˚Vü‰\T n+fÒ ø£s¡à‘√ Js¡ íyÓT Æq <˚Vü‰\T nì. @

ÁbÕs¡ã∆ø£s¡à|òü˝≤\T nqTuÛÑ$+#·{≤ìøÏ ‘·–q <˚Vü‰ìï rdüTø=ì Je⁄&ÉT á

˝Àø£+˝ÀøÏ edüTÔHêï&√, Ä ÁbÕs¡ã∆ ø£s¡à|òü˝≤\T nqTuÛÑ$+#·≥+ |üPs¡ÔsTT

b˛sTTq|ü⁄&ÉT Ä <̊Vü≤+ Js¡í<̊Vü≤ẙT.
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ndü\T eÅkÕÔ\T >±ì, <̊Vü‰\T >±ì Js¡íyÓTÆqyê? ø±<ë? nì ìs¡ísTT+#̊<Óes¡T?

yê{Ï (zqsY) dü«+‘·<ës¡T e÷Á‘·ẙT. ˇø£ dü+|üqTïsê\T dü+e‘·‡sêìøÏ 30`40

Ns¡\T ø=+≥T+~. 4`5 kÕs¡T¢ ˇø£ Ns¡qT ø£{Ïºq ‘·sê«‘· <ëìì rùddüTÔ+~.

n~ ÄyÓT≈£î Js¡íeg+.  n<̊ Ns¡qT ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î ø=qï ù|<äsê*øÏ n~ q÷‘·q

eg+. ø£qTø££ n~ Js¡íegyÓ÷ ø±<√ ìs¡ísTT+#ê*‡+~ Ä eg+ jÓTTø£ÿ dü«+‘·<ës¡T

e÷Á‘·ẙT. n˝≤π> ˇø£ <̊Vü≤+ Js¡í<̊Vü≤e÷? ø±<ë? nì ìs¡ísTT+#ê*‡+~ Ä

<̊Vü≤+ jÓTTø£ÿ dü«+‘·<ë¬s’q Je⁄&̊. <̊Vü≤+ <ë«sê ‘·q≈£î sêe\dæq nqTuÛÑyê\≈£î

á <̊Vü≤+ |üìøÏsê<äT >∑qTø£ n‘·&ç <äèwæº̋ À n~ Js¡í<̊Vü≤ẙT. Je⁄&ÉT ‘êqT

nqTuÛÑ$+#·e\dæq ÁbÕs¡ã∆ ø£s¡à|òü̋ ≤\T nqTuÛÑ$+#·≥+ |üP]Ô nsTT‘̊ n~ n‘·&çøÏ

Js¡í<̊Vü≤ẙT.

ø£qTø£ ns¡T®Hê! ˙ m<äT≥ ì\ã&É¶ ;ÛwüàÁ<√D≤<äT\T yê] Js¡í <˚Vü‰\qT

e~*+#·Tø√e{≤ìøÏ dæ<ä∆+>± ñHêïs¡T. yês¡T Ä‘·àC≤„q dü+|üqTï …̋’‘̊ <̊Vü‰\

|”&ÉqT XÊX̄«‘·+>± e~*+#·Tø=ì $<̊Vü≤eTT≈£îÔ\e⁄‘ês¡T. C≤„qT\T ø±ø£b˛‘̊ á

Js¡í<̊Vü‰\qT e~* ‘·–q q÷‘·q <̊Vü‰\‘√ ‹]–ekÕÔs¡T. m≥T #·÷∫Hê Ç~

yê]øÏ ̋ ≤uÛÑẙTø±ì @e÷Á‘·+ qwüº+ ̋ Ò<äT.n+<äTπø @ <äT'KeT÷ ̋ Ò≈£î+&Ü Vü‰sTT>±

ñHêïs¡T. ˙e⁄ ˙ <Ûäsêàìï HÓs¡y˚s¡TÃø=ì kÕs¡úø£‘· bı+<äT, yês¡T eTs¡D≤ìï

dü~«ìjÓ÷>∑+ #̊düTø=ì kÕs¡úø£‘· bı+<äT‘ês¡T.

qs¡:<̊V”≤: eÅkÕÔ\qT e÷πsÃyêìì qs¡T&ÉTnì, <̊Vü‰\qT e÷πsÃyêìì <̊Væ≤

nì á XÀ¢ø£+˝À nHêïs¡T. eÅkÕÔ\qT e÷πsÃ~ qs¡T Ò̋. e÷qe⁄ Ò̋. ø±ì <̊Vü‰\qT

e÷πsÃ~ nìï ÁbÕDT\÷ ≈£L&Ü. n+<äTπø <̊Vü‰\qT e÷πsÃyêìì <̊Væ≤ (Je⁄&ÉT)

nHêïs¡T.

ø£qTø£ ns¡T®Hê! <̊Vü‰\T q•kÕÔj·Tì XÀøÏ+#·≈£î. bÕ‘·ã≥º\T $&ç∫q ‘·s¡Tyê‘·

me&É÷ q>∑ï+>± ñ+&É&ÉT, ‘·sê«‘· <Ûä]+#ê*‡q yê{Ïì s¡&û>± ñ+#·T≈£î+{≤&ÉT.

n˝≤π> á <̊Vü‰\T b˛‘̊ m˝≤>±? nì ∫+‹+#·≈£î. Áø=‘·Ô <̊Vü‰\T ˙ ø£s¡à\qT

ã{Ïº s¡&û>± ñ+{≤sTT. mìï <̊Vü‰\qT <Ûä]+∫Hê, e~*Hê ̇ e⁄ e÷Á‘·+ mø£ÿ&çø°

b˛e⁄. ˙e⁄ ì‘·T´&ç$.

eÅkÕÔ\T mìï e÷]ÃHê <̊Vü≤+ n˝≤π> ñ+≥T+~. <̊Vü‰\T mìï e÷]ÃHê

Ä‘·à n˝≤π> ñ+≥T+~. Ä‘·à ì‘·́ yÓTÆq~. #êe⁄ |ü⁄≥Tºø£\T ̋ Òì~. XÊX̄«‘·yÓTÆq~.

nì ãTTEe⁄ #˚ùd+<äTπø uÛÑ>∑yêqT&û XÀ¢ø£+˝À á ñ<ëVü≤s¡DqT Çe«≥+

»]–+~.

Ä‘·à <ëq+‘·≥ n~ ì‘·´yÓTÆq<˚. #êe⁄|ü⁄≥Tºø£\T ˝Òì<˚.düπs. <˚Vü‰\qT

u≤~Û+∫q≥T¢ ẙ{Ï‘√q÷ Ä‘·àqT u≤~Û+#·≥+ ≈£î<äs¡<ë? Ò̋ø£ Ä‘·àqT u≤~Û+#̊

edüTÔe⁄\T @yÓTÆHê ñHêïj·÷? ‘·s¡Tyê‘· 2 XÀ¢ø±˝À¢ $e]+#·uÀ‘·THêï&ÉT

uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ  HÓ’q+ ∫Û+<ä+‹ X¯ÅkÕÔDÏ HÓ’q+ <äVü≤‹bÕeø£' ˆ

  q#Ó’q+ πø¢<äj·T+‘ê´|ü' qXÀwüj·T‹ e÷s¡T‘·' ˆˆ          23

XÀ¢̂ ˆ  n#˚Ã¤ <√´2j·TeT <ëôVA´2j·T+ nπø¢<√´XÀwǘ  @e#·̂

  ì‘·́ dü‡s¡« >∑‘·' kÕúDT' n#·̋ À2j·T+ düHê‘·q'ˆˆ          24

‘êˆˆ á Ä‘·àqT X̄ÅkÕÔ\T #Û~̊+#·̋ Òe⁄. n–ï ø±\Ã Ò̋<äT. ̇ s¡T Bìì ‘·&ÉT|ü̋ Ò<äT.

yêj·TTe⁄ m+&ç+#·̋ Ò<äT (23). Ç~ #Û̊~+#·M\T Ò̋ì~, <äVæ≤+#· M\T Ò̋ì~,

‘·&ÉT|ü⁄≥≈£î M\T Ò̋ì~, m+&ç+#· M\T Ò̋ì~. Ç~ ì‘·́ yÓTÆq~, düs¡«yê´|üø£yÓTÆq~,

dæús¡yÓTÆq~, n#·\yÓTÆq~, düHê‘·qyÓTÆq~ (24).

yê´K´: Á|ü|ü+#·+˝Àì edüTÔe⁄\T >±ì, ÁbÕDT\ <̊Vü‰\T >±ì, n˙ï m|ü&√

ˇø£|ü&ÉT q•+∫b˛j˚Ty˚. Äj·TT<Ûë\#˚‘· #˚~Û+#·ã&É‘êsTT, n–ï#˚‘·

<äVæ≤+|üã&É‘êsTT, ˙{Ï#̊‘· ‘·&ÉT|üã&É‘êsTT. yêj·TTe⁄#̊‘· m+&ç+|üã&É‘êsTT.

ø±ì Ä‘·à Á|ü|ü+#·+˝Àì edüTÔe⁄\ ˝≤+{ÏB ø±<äT, n~ <̊Vü≤eTT\e+{Ï dü÷ú\

edüTÔeP ø±<äT. Ä‘·àdü÷øå±à‹ dü÷ø£åàyÓTÆq~. <ëìøÏ |ü⁄≥Tºø± Ò̋<äT, eTs¡DeT÷ Ò̋<äT,

HêX̄qeTT ̋ Ò<äT. n+‘̊ø±<äT á X̄ÅkÕÔ\T >±ì, n–ï >±ì, ̇ s¡T>±ì, yêj·TTe⁄>±ì

Ä‘·àqT  @MT #̊j·T Ò̋e⁄. |ü+#·uÛÑ÷‘ê\ ø£r‘·yÓTÆq Ä‘·àqT á |ü+#· uÛÑ÷‘ê\T

@MT #̊j·T Ò̋e⁄ nìÇø£ÿ&É uÛÑ>∑yêqT&ÉT düŒwüº+ #̊düTÔHêï&ÉT.

dü÷ú\edüTÔe⁄\T dü÷ø£åàyÓTÆq yê{ÏH̊MT #̊j·T Ò̋e⁄. Ä‘·à dü÷øå±à‹ dü÷ø£åàyÓTÆq~.

>∑qTø£ Ä‘·àqT Ç$ @MT #̊j·T Ò̋e⁄. dü÷ø£åàyÓTÆq >±* (yêj·TTe⁄) #Ó≥¢ Ä≈£î\qT

ø£~*+#·>∑\T>∑T ‘·T+~ >±ì, dü÷ú\yÓTÆq Ä≈£î\T >±*ì @MT #̊j·T Ò̋e⁄.

|ü+#·uÛÑ÷‘ê\˝À Äø±X̄+ dü÷ø£åàyÓTÆq~. <ëìøÏ X̄ã› >∑TD+ ˇø£ÿfÒ. yêj·TTe⁄

Äø±X̄eT+‘·dü÷ø£åà+ ø±<äT. <ëìøÏ X̄ã›düŒs¡Ù nH̊ 2 >∑TD≤\T. n–ïøÏ X̄ã› düŒs¡Ù‘√
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bÕ≥T s¡÷|ü+ nH̊ >∑TD+ ≈£L&Ü ñ+~. ø£qTø£ ø=+#Ó+ dü÷ú\+, ø=+#Ó+ dü÷ø£åà+.

Çø£ ˙s¡T dü÷ú\+. <ëìøÏ 4 >∑TD≤\T. X¯ã›düŒs¡Ù s¡÷|üs¡dü nH˚$. uÛÑ÷$T

nìï+{Ïø£qï` ˙{Ïø£Hêï dü÷ú\+. BìøÏ ô|’ Hê\T>∑T‘√ u≤≥T >∑+<ÛäeTH̊ >∑TD+

≈£L&Ü ñ+~. 5 >∑TD≤\Tqï uÛÑ÷$T |üP]Ô>± dü÷ú\+, >∑TD≤\T ‘·π>Zø=B› dü÷ú\‘·«+

‘·–Z dü÷ø£åà‘·«+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. 1 >∑TD+ ñqï Äø±X̄+ nìï+{Ïø£Hêï dü÷ø£åà+.

Çø£ Ä ˇø£ÿ >∑TD+ ≈£L&Ü ˝Òì ìs¡TZDyÓTÆq Ä‘·à Äø±X¯+ ø£Hêï dü÷øå±à‹

dü÷ø£åàyÓTÆq~. n{Ïº Ä‘·àqT á |ü+#·uÛÑ÷‘ê\T ≈£L&Ü @MT #̊j·T Ò̋e⁄.

á XÀ¢ø£+˝À Ç∫Ãq n–ï, ˙s¡T, yêj·TTe⁄ á 3 |ü+#·uÛÑ÷‘ê\≈£î #Ó+~q$.

X¯ÅkÕÔ\T uÛÑ÷‘·‘·«+ ø£qTø£ nM |ü+#·uÛÑ÷‘ê\˝Àìy˚. uÛÑ÷‘·‘·«yÓTÆq X¯ÅkÕÔ\T

|ü+#·uÛÑ÷‘ê\˝Àì Äø±XÊH̊ï #Û̊~+#·̋ Òe⁄. n˝≤+{Ï~ Äø±X̄+ ø£Hêï dü÷øå±à‹

dü÷ø£åàyÓTÆq Ä‘·àqT m˝≤ #Û̊~+#·>∑\T>∑T‘êsTT? n˝≤π> n–ï Äø±XÊH̊ï ø±\Ã Ò̋<äT.

Ä‘·àHÓ˝≤ ø±\Ã>∑\T>∑T‘·T+~? ˙s¡T Äø±XÊìï ‘·&ÉT|ü˝Ò<äT. Ä‘·àHÓ˝≤

‘·&ÉT|ü>∑\>∑T‘·T+~? yêj·TTe⁄ Äø±XÊH˚ï m+&ç+#·̋ Ò<äT. n˝≤+{Ï~ Äø±X¯+

ø£Hêï dü÷øå±à‹ dü÷ø£åàyÓTÆq Ä‘·àHÓ̋ ≤ m+&ç+#·>∑\<äT? ø£qTø£ ÇẙM Ä‘·àH̊MT

#̊j·T Ò̋e⁄. Ä‘·à<̊ì#̊‘·qT u≤~Û+#·ã&̊~ ø±<äT. Ç˝≤ #Ó|üŒ≥+˝À uÛÑ>∑yêqTì

n_ÛÁbÕj·T+ @yÓTÆ ñ+≥T+~?

ns¡T®qTì e<ä› uÛÑ÷‘·‘ê«ìøÏ #Ó+~q <ÛäqTdüT‡, u≤D≤\T, ø£s¡yê\eTT, >∑<ä,

≈£î+‘·eTT yÓTT<ä̋ …’q Äj·TT<Ûë …̋H√ï ñHêïsTT. n˝≤π> n–ï ‘·‘ê«ìøÏ #Ó+~q

Äπ>ïj·÷geTT, ˙{Ï‘·‘ê«ìøÏ #Ó+~q yês¡TD≤geTT, |üs¡®Hê´geTT ñHêïsTT.

yêj·TT ‘·‘ê«ìøÏ #Ó+~q yêj·TTyê´g+ ñ+~. Ç+ø± |ü+#·uÛÑ÷‘ê\≈£î #Ó+~q

nH̊ø£ ngX̄ÅkÕÔ\THêïsTT. m˝≤+{Ï ng X̄ÅkÕÔ\THêï, z ns¡T®Hê! Ç$ dü÷ú\yÓTÆq

<̊Vü‰\qT q•+|üCÒkÕÔj̊T >±ì, dü÷øå±à‹ dü÷ø£åàyÓTÆq, ì‘·́ yÓTÆq, ne´j·TyÓTÆq

Ä‘·àqT @MT #̊j·T Ò̋e⁄` nì düŒwüº+ #̊j·T{≤ìπø.

Ç<̊ uÛ≤yêìï ‹]– 24e XÀ¢ø£+˝À ≈£L&Ü düŒwüº+ #̊düTÔHêïs¡T. |ü+#·uÛÑ÷‘ê\‘√

‘·j·÷¬s’q yê{ÏH̊ |ü+#·uÛÑ÷‘ê\T u≤~ÛkÕÔsTT >±ì |ü+#· uÛÑ÷‘ê\ø£r‘·yÓTÆq Ä‘·àqT

á |ü+#·uÛÑ÷‘ê\T>±ì, |ü+#·uÛÑ÷‘ê\‘√ ‘·j·÷¬s’q edüTÔe⁄\T >±ì @MT #̊j·T Ò̋e⁄

nì. n+<äTπø Ä‘·à #Û̊~+#·ã&̊~ ø±<äT, <äVæ≤+#·ã&̊~ø±<äT, ‘·&ÉT|üã&̊~ ø±<äT,

m+&ç+#·ã&̊~ ø±<äT nì #Ó|üŒ≥+. Ç˝≤ #Ó|üŒ≥+˝À |ü⁄qs¡TøÏÔ <√wü+ (eT∞fl

eT∞fl #Ó|æŒ $dæ–+#·≥+) ñqï<ë? ẙ<ë+‘·+˝À n˝≤+{Ï<√wü+ @MT ñ+&É<äT.

mH√ïkÕs¡T¢ #Ó_‘̊>±ì ẙ<ë+‘· $wüj·÷\T ns¡ú+ ø±e⁄. n+<äTπø yÓ+≥yÓ+≥H̊

#Ó|üŒ≥+ »]–+~. Ç~ XÊgeTsê´<ä.

eTTdü*‘·q+ e\¢H√, yê´<ÛäT\e\¢H√ X̄Øsê\T sê*b˛‘êsTT. Ç~ düVü≤»eTs¡D+.

Çø£ Á|üe÷<ë\e\¢H√, Äj·TT<Ûë\e\¢H√ ã˝≤‘êÿs¡ eTs¡D≤\T ≈£L&Ü ñ+{≤sTT.

nsTT‘̊ Ä‘·à≈£î düVü≤» eTs¡D+ m˝≤>∑÷ Ò̋<äT. Çø£ Äj·TT<Ûë\e\¢>±ì, ˙s¡T,

>±*, ì|üe\¢>±ì ã˝≤‘êÿs¡ eTs¡D+ ≈£L&Ü Ä‘·à≈£î ñ+&É<äT nì á XÀ¢ø±˝À¢

düŒwüº+ #d̊üTÔHêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

ø=ìï $X‚wüD≤\‘√ Ä‘·à m{Ïº<√ $e]düTÔHêïØ XÀ¢ø£+˝À`

1) ì‘·́ : Ä‘·à≈£î |ü⁄≥Tºø± Ò̋<äT, #êeP Ò̋<äT ø£qTø£ ì‘·́ yÓTÆq~. <̊ì#̊‘·

e÷s¡TŒ #Ó+<̊B ø±<äT, q•+#̊B ø±<äT. ø£qTø£ @ e÷s¡TŒ\T` $ø±sê\T ̋ Ò≈£î+&Ü

m|ü&É÷ ˇø£ÿ{Ï>±H̊ ñ+≥T+~.

2) düs¡«>∑‘·: Ä‘·à dü÷øå±à‹dü÷ø£åà+ >∑qTø£ düs¡«>∑‘·+. n~ Ò̋ì Á|ü<̊X̄+ ñ

+&É<äT. |ü+#·uÛÑ÷‘ê\˝À dü÷ø£åàyÓTÆq Äø±X¯+ ≈£L&Ü düs¡«yê´|üø£ẙT. ø±ø£b˛‘̊

dü÷ú\edüTÔe⁄\˝À Äø±X̄+ ñ+&̊ M\T Ò̋<äT. ø±ì Ä‘·àe÷Á‘·+ dü÷ú\ edüTÔe⁄\˝À

≈£L&Ü ñ+≥T+~. ø£qTø£ düs¡«yê´|æ

3) kÕúDT: kÕúDTe⁄ n+fÒ dæús¡+>± ñ+&̊~. ˇø£#√≥ ø£<ä\ø£ ñ+≥T+~

nì.

4) n#·\: #·\qeTT Ò̋ì~. <̊ì¬ø’Hê #·\q+ ñ+&Ü\+fÒ #·*+#·{≤ìøÏ

ø±e\dæq U≤∞ Á|ü<̊X̄+ ñ+&Ü*. eTq+ ø£<äT\T‘·THêï+ n+fÒ eTq+ Ò̋ì

U≤∞ Á|ü<̊X̄+ ñ+~. ø±ì Ä‘·àdüs¡«yê´|æ >∑<ë! n~ Ò̋ì #√≥T Ò̋<äT >∑<ë!

dü÷ú\edüTÔe⁄\‘√ düVü‰ nìï+{≤` n+‘·{≤ yê´|æ+∫ j·TTqï~ >∑<ë! eT] n~

m˝≤ ø£<äT\T‘·T+~? ø£<ä\{≤ìøÏ #√f…ø£ÿ&É? n+‘·{≤ n<̊ >∑<ë! n+<äTπø n#·\+

nHêïs¡T.

kÕúDTe⁄ nHêï n#·\+ nHêï ¬s+&É÷ düe÷Hês¡úø£ |ü<ë˝Ò. eT] ¬s+&ÉT

|ü<ë\HÓ+<äT≈£î yê&çq≥T¢? kÕúDTe⁄ n+fÒ #Ó≥Tº. n~ ø£<ä\≈£î+&Ü uÛÑ÷$T˝À
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dæús¡+>± ñ+≥T+~. nsTT‘˚ ô|]π>ø=B› ø=eTà\T, Ä≈£î\T, |üP\T, ø±j·T\T

edü÷Ô ø£<äT\T‘·÷ ñ+≥T+~. n#·\+ n+fÒ |üs¡«‘·+. Çø£ Bì˝À @ ø£<ä*ø± ñ

+&É<äT. ø£qTø£ n#·\+ nHêïs¡T. Ä‘·à Ç˝≤ ø£<ä\≈£î+&Ü m|ü&É÷  dæús¡+>± ñ

+≥T+~. Ä‘·à Ò̋ì #√≥T n+≥÷ Ò̋<äT >∑qTø£ n~ ø£~ Ò̋ M\T Ò̋<äT.

5) düHê‘·q: Ä‘·à|ü⁄≥Tºø£˝Òì~ >∑qTø£ n~ nHê~. n~ ˝Òì düeTj·T+

n+≥÷ Ò̋<äT. m|üŒ{ÏqT+&√ ñqï~ >∑qTø£ |ü⁄sê‘·q+, düHê‘·q+ nHêïs¡T.

n+fÒ #ê˝≤ bÕ‘·~. bÕ‘·~  ø£<ë nì s√‘·~ ø±<äT. m+<äTø£+fÒ n~ düHê‘·qẙT

ø±<äT dü<ë q÷‘·q+. m\¢|ü&É÷ ø=‘·Ô<˚. n{Ïº Ä‘·àqT ‘Ó\TdüT ø=qT≥≈£î,

n+<äTø=qT≥≈£î, Ä dæú‹˝À ì\T#·T≥≈£î jÓ÷>∑T\T, ‘·|üX̄ÙøÏÔ dü+|üqTï\T, kÕ<Ûä≈£î\T,

eTVü‰‘·Tà\T, C≤„qT\T ‘·eT düs¡«X̄≈£îÔ\T <Ûës¡b˛dæ kÕ<Ûäq #̊düTÔ+{≤s¡T. ø£qTø£

n~ m|ü&É÷ q÷‘·qyÓTÆq<̊. Ä‘·à‘·‘·« $#ês¡Dj̊T eTq+<ä] düHê‘·q <Ûäs¡à+.

ªªø£qTø£ z ns¡T®Hê! á Ä‘·à‘·‘·« $#ês¡D #̊dæ, XÀø±ìï $&ç∫ô|≥Tºµµ n+≥÷

Ç+ø± Ä‘·à‘·‘ê«ìï ‘·s¡Tyê‘· XÀ¢ø£+˝À $e]+#·uÀ‘·THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ  ne´ø√Ô2j·TeT ∫+‘√´2j·T+ n$ø±s√´2j·T eTT#·́ ‘̊ˆ

     ‘·kÕà<̊e+ $~‘Ó’«q+ HêqTXÀ∫‘·T eTs¡Ωdæ̂ ˆ              25

‘êˆˆ á Ä‘·à ne´ø£Ô+ (Ç+Á~j·TeTT\≈£î >√#·]+#·ì~), n∫+‘·́ + (eTqdüT‡

#˚‘· ∫+‹+#·M\T Ò̋ì~), n$ø±s¡́ + (@ $ø±sê\T Ò̋ì~). á Á|üø±s¡+>±

Ä‘·àqT ‘Ó\TdüTø=ì XÀø±ìï $&ç∫ô|≥Tº.

yê´K´: Ç+‘·es¡≈£î ns¡T®qTì XÀø±ìøÏ ø±s¡D+ ªªÄ‘·àqì ‘Ó*j·Tì

nC≤„qẙTµµqì Á>∑Væ≤+∫q uÛÑ>∑yêqT&ÉT, n‘·&ç nC≤„Hêìï ‘=\–+#·{≤ìøÏ 11e

XÀ¢ø£+ qT+&ç Ä‘·àC≤„Hêìï nK+&É+>± uÀ~ÛdüTÔHêï&ÉT. z ns¡T®Hê! ˙e⁄ <̊Vü‰ì$

ø±<äT. Ä‘·àe⁄. <̊Vü‰qïì uÛ≤$+∫ <̊Vü≤+‘√ ‘ê<ë‘·à´+ #Ó+~‘̊ <̊Vü≤ u≤<Ûä\T

˙ẙ ne⁄‘êsTT, ø£qTø£ XÀøÏ+#ê*. n˝≤>±ø£ ªH̊qT Ä‘·àqTµ nì ‘Ó\TdüTø=ì

Ä‘·à>± OHêïyê? Ä‘·à≈£î @ u≤<Ûä\T, <äT'U≤\T O+&Ée⁄— @ e÷s¡TŒ\T, $ø±sê\T

O+&Ée⁄. ø£qTø£ ˙e⁄ <äT'œ+#̊|üì O+&É<äT`nì düŒwüº+ #̊j·T≥+ ø=s¡≈£î Ä‘·à

\ø£åD≤\qT á XÀ¢ø£+˝À ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T.

Ä‘·à ne´ø£Ô+ n+fÒ nìï dü÷ú\edüTÔe⁄\˝≤>± e´ø£Ô eTj̊T´~ ø±<äT. eTq

Ç+Á~j·÷\ <ë«sê >√#·]+#̊~ ø±<äT. n+‘̊ø±<äT. eTqdüT‡‘√ uÛ≤$<ë›+ nHêï

≈£î<äs¡<äT. m+<äTø£+fÒ Ä‘·à n∫+‘·́ + n+fÒ eTqdüT‡ <ë«sê ∫+‹+#̊ neø±X̄+

≈£L&Ü ˝Ò<äT. m+<äT≈£î? eTqùd‡yÓ÷ »&É+. Ä‘·à @yÓ÷ #Ó’‘·q´+, #Ó’‘·q´+

»&ÉedüTÔe⁄qT ‘Ó\TdüTø√>∑\T>∑T‘·T+~ >±ì »&ÉedüTÔe⁄ #Ó’‘·Hê´ìï ‘Ó\TdüTø√ Ò̋<äT.

Ç{Ïº ne´ø£Ô+, n∫+‘·´+ nsTTq Ä‘·à n$ø±s¡´+ ` @ e÷s¡TŒ\T ˝Òì~—

|ü⁄≥º≥+, ô|s¡>∑≥+, ø£è•+#·≥+— q•+#·≥+— e÷s¡TŒ\T #Ó+<ä≥+` á e÷s¡TŒ\˙ï

X¯Øsê\πø >±ì Ä‘·à≈£î Çy˚M ˝Òe⁄. m|ü&É÷ ˇø£ÿ{Ï>±H˚ O+≥T+~. n{Ïº

neTè‘·eTj·TyÓTÆq, Äq+<ä dü«s¡÷|üyÓTÆq Ä‘·àẙ ˙e⁄. Ç~ ‘Ó\TdüTø=ì Ä‘·à>±

OHêïyê! Çø£ XÀøÏ+#̊|üì Ò̋<äT.

Bììã{Ïº á ‘ê|üÁ‘·j·÷\‘√, dü+kÕs¡ <äT'U≤˝À¢|ü&ç ø=≥Tº≈£îH̊ yês¡+<ä]ø°

XÊX̄«‘· <äT'K ìyês¡D≈£î |üs¡eTÚwü<Ûä+ Ä‘·àC≤„qẙT` H̊qT Ä‘·àqì ‘Ó\TdüTø=H̊

C≤„qẙT nì ‘Ó\TdüTÔqï~.

ø£qTø£ z ns¡T®Hê! düTK<äT'U≤\˙ï <˚Vü≤eTH√ ãT<äT∆\πø. M{Ï‘√ Ä‘·à≈£î

n+≥Tkı+≥T Ò̋<äT. nìï <̊Vü‰\˝ÀqT Oqï Ä $sê{Ÿ Ms¡|ü⁄s¡TwüTDÏí K+&ç+#̊

K&ÜZ ̋ …ø£ÿ&ÉTHêïsTT? eT+&ç+#̊ eT+≥ …̋ø£ÿ&ÉTHêïsTT? ̇  ng X̄ÅkÕÔ\˙ï »&ÉyÓTÆq

X̄Øsê\H̊ >±ì` ì‘·́ eTT, ì]«ø±s¡eTT, nø£ås¡eTT nsTTq Ä‘·àqT ‘êø£qT ≈£L&Ü

‘êø£̋ Òe⁄. ø£qTø£ XÀøÏ+#·≈£î. <̊Vü‰\ø√dü+ @&çÃHê Á|üjÓ÷»q+ Ò̋<äT. Ä‘·àø√dü+

@&Éyê*‡q |üH̊ Ò̋<äT.

n …̋>±®+&És¡T eTq<̊X̄+ô|’ <ä+&Ó‹Ôq s√E˝À¢, ˇø£Hê&ÉT dæ+<ÛäTqBÁbÕ+‘·+˝À

ˇø£ ~>∑+ãs¡ kÕ<ÛäTe⁄qT #·÷XÊ&ÉT. Á|üXÊ+‘·+>±, >∑+;Ûs¡+>±, jÓ÷>∑+˝À

ÄoqT&Ó’q Ä kÕ<ÛäTe⁄ e<ä›¬ø[fl, ªªnj·÷´! MTs¡T Hê‘√ e÷ <̊XÊìøÏ s¡+&ç. MT≈£î

O|üø±s¡+ #̊kÕÔqTµµ nHêï&ÉT n …̋>±®+&És¡T. <ëìø± kÕ<ÛäTe⁄, ªªeTVü‰sêC≤! MT

O|üø±s¡+ n˝≤ O+∫, #·*y˚fi¯q m+&É≈£î n&É¶+>± ì\ã&É¶ MTs¡T Á|üø£ÿ≈£î

‘=\>∑+&ç. á O|üø±s¡+ #ê\T Hê≈£îµµ nHêï&ÉT. ÄX¯̋ Òì yê&çøÏ Á|ü|ü+#·+

>∑&ç¶b˛#·‘√ düe÷q+.

n˝…>±®+&És¡T≈£î eT+&çb˛sTT+~. ø£‹Ô<ä÷dæ K+&çkÕÔq+≥÷ ô|’ô|’ø=#êÃ&ÉT.

kÕ<ÛäTe⁄ |üø£|üø£ qe⁄«‘·÷, ªªeTVü‰sêC≤! qqTï K+&çkÕÔyê? ˙ K&ÜZìøÏ
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‘Ó–|ü&˚+<äT≈£î H˚qT 3 eT÷s¡\ e÷+dü|æ+&Üìï nqT≈£î+≥THêïyê? HÓ’q+

∫Û+<ä+‹ X̄ÅkÕÔDÏ...µµ nì >∑]®+#ê&ÉT. Ä‘·àdü«s¡÷|ü⁄ìøÏ <äT'K+ Ò̋<äT, uÛÑj·T+

Ò̋<äT, XÀø£+ Ò̋<äT, ø√|ü+ Ò̋<äT.

Ç+‘·es¡≈£L ‘·‘·Ô«y˚‘·Ô\ <äèwæº‘√ Ä‘·à q•+#˚~ ø±<äT >∑qTø£ XÀøÏ+#˚

|üì Ò̋<äT`nì düŒwüº+ #̊dæq uÛÑ>∑yêqT&ÉT, ̋ Àø£+˝À @ ø=~›eT+<√ ‘·|üŒ n+<äs¡÷

kÕe÷q´ e÷qe⁄ Ò̋ >∑qTø£— Ä‘·àC≤„q+ Ò̋ìyêπs >∑qTø£— yê]ø√dü+ ` n+fÒ

yês¡T ≈£L&Ü XÀøÏ+#ê*‡q |üì ̋ Ò<äì sêuÀj̊T 5 XÀ¢ø±˝À¢ ‘Ó*j·TCÒj·TuÀ‘·THêï&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ   n<∏ä#Ó’q+ ì‘·́ C≤‘·+ ì‘·́ + yê eTq´ùdeTè‘·+ˆ

       ‘·<Ûë|æ‘·«+ eTVü‰u≤ôVA HÓ’e+ XÀ∫‘·TeTs¡Ωdæ̂ ˆ            26

XÀ¢̂ ˆ   C≤‘·dǘ Væ≤<Ûäèy√ eTè‘·T´' Á<ÛäTe+ »qàeTè‘·dǘ #·̂

       ‘·kÕà<ä|ü]Vü‰πs´2πsú q‘·«+ XÀ∫‘·TeTs¡Ωdæ ˆˆ                 27

‘êˆˆ ˇø£ẙfī Ä‘·à|ü⁄fÒº~, #·ìb˛j̊T~ nì nqT≈£îHêï z eTVü‰u≤VüQ&Ü!

n|ü&ÉT ≈£L&Ü ˙e⁄ XÀøÏ+#ê*‡q |üì ˝Ò<äT (26) |ü⁄{Ïºq<ëìøÏ eTs¡D+,

eTs¡DÏ+∫q <ëìøÏ |ü⁄≥Tºø£ ìX̄Ãj·T+ >∑<ë! eT] ìyê]+#·̋ Òì á $wüj·T+˝À

˙≈£î XÀø£yÓT+<äT≈£î? (27)

yê´K´: Çø£ÿ&çqT+&ç eTs√ ‘·s¡ÿ+ $ì|ædüTÔHêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT, ˝Àø£+˝À

#ê˝≤eT+~øÏ Ä‘·àC≤„q+ O+&É<äT. Ä‘·àXÊX̄«‘·+>± O+&̊<äì ‘Ó*j·T<äT. eT]

yês¡T XÀøÏ+#ê*‡+<̊Hê? n+fÒ ` Ò̋<äT nì ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T. Ä‘·à |ü⁄fÒºB,

b˛j̊TB nì nqT≈£îHêï, <̊Vü≤+b˛‘̊ Ä‘·à b˛sTTqfÒ¢qì nqT≈£îHêï n|ü&ÉT

≈£L&Ü ˙e⁄ XÀøÏ+#ê*‡q |üì˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ |ü⁄{Ïºq Á|ü‹J$ø° m|ü&√

ˇø£|ü&ÉT eTs¡D+ ‘·|üŒ<äT. n˝≤π> eTs¡DÏ+∫q Á|ü‹J$ ‹]– »ìà+#·ø£ ‘·|üŒ<äT.

Bìì ìyê]+#·≥+ me]e˝≤¢ø±<äT. eT] m+<äT≈£î <äT'K+? ˙ m<äTs¡T>± Oqï

;ÛcÕà<äT\T m|üŒ{Ï¬ø’Hê eTs¡DÏ+#· e\dæq yêπs ø£<ë? eT¬s+<äT≈£î yê]¬ø’ XÀøÏkÕÔe⁄?

m˝≤>∑÷ »]π><ëì¬ø’ <äT'œ+#·≥+ ‘Ó*$‘·≈£îÿe ‘·q+ e÷Á‘·ẙT.

Je⁄\T X̄Sq´+˝À qT+&ç e∫Ã, ø=+‘·ø±\+ O+&ç, ‹]– X̄Sq´+˝ÀøÏ yÓfī‘ês¡ì

uÛÖ‹ø£yê<äT\ $XÊ«dü+. ◊‘̊ ÄdæÔ≈£î\, ẙ<ë+‘·T\ $XÊ«dü+ ẙs¡T. Je⁄fīófl ne´ø£Ô+

qT+&ç e∫Ã, ‘·eT ÁbÕs¡ã∆ ø£s¡à|òü̋ ≤\qT nqTuÛÑ$+∫, yêdüq\qT Ks¡TÃ#̊düTø=ì,

Ä ÁbÕs¡ã∆ø£s¡à |òü̋ ≤\T, yêdüq\T ø£åj·T+ ø±>±H̊ á <̊Vü‰ìï $&ç∫ ne´ø£Ô+˝ÀøÏ

yÓ[fl, ‘·eT dü+∫‘·ø£s¡à\qT+&ç |üø±«ìøÏ e∫Ãq ÁbÕs¡ã∆ ø£s¡à|ò ü˝≤\qT

nqTuÛÑ$+#·{≤ìøÏ ‘·–q <̊Vü≤+‘√ ‹]– »ìàkÕÔs¡ì ÄdæÔ≈£î\ qeTàø£+. eT]

m˝≤>∑÷ ‘·|üŒì á sêø£b˛ø£\ >∑T]+∫ XÀøÏ+#·≥yÓT+<äT≈£î? nH̊~ uÛÑ>∑yêqTì

yê<äq. Ç~ kÕe÷qT´\ <äT'Kìyês¡D ø=s¡≈£î #Ó|æŒq<̊.

Áø=‘·Ô>± $yêVü≤+ #̊düT≈£îqï j·TTe‹ Ä|ò”düT≈£î yÓ[flq uÛÑs¡Ôsêø£ø√dü+ s√»+‘ê

m<äTs¡T#·÷dü÷Ô O+≥T+~. eT<Ûä́  eT<Ûä́ ˝À yêøÏ*e<ä›¬ø[fl #·÷düTÔ+~. ø±ì m|ü&É÷

≥÷s¡T¢ ‹s¡T>∑T‘·÷ 10 s√E\ø√, 15 s√E\ø√ ‹]–e#̊Ã uÛÑs¡Ôø√dü+ uÛ≤s¡́

Á|ü‹s√E m<äTs¡T#·÷düTÔ+<ë? Ò̋<äT. m+<äTø£+fÒ Äj·Tq O<√´>∑+ n˝≤+{Ï~.

m+‘· m<äTs¡T#·÷∫Hê @+ Á|üjÓ÷»q+? nì O<ëd”q+>± O+≥T+~.

ø£qTø£ ns¡T®Hê! m˝≤>∑÷ ‘·|üŒø£ »]π> »qqeTs¡D≤\¬ø’ XÀøÏ+#·≈£î`nì #Ó|æŒ

eTs=ø£ $<Ûä+>± ≈£L&Ü XÀøÏ+#̊ |üì Ò̋<äì #Ó|üŒuÀ‘·THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ    ne´ø±ÔBìuÛÑ÷‘êì e´ø£ÔeT<Ûë´ìuÛ≤s¡‘·̂

       ne´ø£Ô ì<ÛäHêH̊´e ‘·Á‘·ø± |ü]<̊eHêˆˆ 28

‘êˆˆ uÛÑs¡‘·e+X̄+˝À »ìà+∫q ns¡T®Hê! uÛÑ÷‘ê\jÓTTø£ÿ yÓTT<ä\T ø£qã&É<äT,

eT<Ûä́  e÷Á‘·+ ø£qã&ÉT‘·T+~, q•+∫q ‘·sê«‘ê ø£ì|æ+#·e⁄. n{Ïº uÛÑ÷‘ê\ø=s¡≈£î

m+<äT≈£î <äT'œ+#·≥+?

yê´K´: uÛÑ÷‘·eTT n+fÒ |ü⁄{Ïºq~ nì. eTqTwüT´\T, »+‘·Te⁄\T, |ü≈£åî\T,

ÁøÏ$Tø°≥ø±\T, #Ó≥T¢ #̊eT\T, ÁbÕDT\ X̄Øsê\T`n˙ï |ü⁄{Ïºqẙ. n˙ï uÛÑ÷‘ê Ò̋.

Çe˙ï |ü⁄≥ºø£ eTT+<äT ne´ø£Ô+˝À O+{≤sTT ø£qTø£ eTq≈£î ø£ì|æ+#·e⁄. n˝≤π>

eTs¡DÏ+∫q ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ne´ø£Ô+˝ÀøÏ yÓ[fl ø£ì|æ+#·e⁄. nsTT‘̊ eT<Ûä́ ˝À

ø=~›ø±\+ bÕ≥T e÷Á‘·+ ø£ì|ækÕÔsTT. Ç˝≤ ø£ì|æ+∫q+‘· e÷Á‘êq n$ dü‘·́ e÷?

n+fÒ ø±<äT, m+<äTø£+fÒ Ä~˝Àq÷, n+‘·+˝Àq÷ ø£ì|æ+#·ø£ eT<Ûä´˝À

ø£ì|æ+∫q|üŒ{Ïø° n$ ˝ÒqfÒ¢qì, $T<∏ä´j·Tì ªe÷+&É÷ø£´ø±]ø£\µ˝À >ö&É

bÕ<ë#ês¡T´\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

Nø£{Ï̋ À ÁuÛÑeTe\¢ ø£ì|æ+∫q düs¡Œ+ ÁuÛÑeT≈£î eTT+<äT Ò̋<äT, ÁuÛÑeT ‘=\–q

‘·s¡Tyê‘ê ̋ Ò<äT. eT<Ûä́ ˝À ÁuÛÑeT˝À Oqï|ü&ÉT ø£ì|æ+∫Hê ì»+>± düs¡Œ+ ̋ ÒH̊ Ò̋<äì
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eTq≈£î ‘Ó\TdüT. ˇø£ ÁãVü≤à#ê] ìÁ<äb˛j·÷&ÉT. ø£\ e∫Ã+~. Ä ø£\˝À $yêVü≤+

»]–+~. q\T>∑Ts¡T ≈£îe÷s¡T\T, Ç<ä›s¡T ≈£îe÷¬sÔ\T »ìà+#ês¡T. yê] #·<äTe⁄\

ø√dü+, O<√´>±\ ø√dü+, $yêVü‰\ ø√dü+ ‘·q ÄdüÔ+‘ê ø£]–b˛‘·T+fÒ, uÛ≤sê´

uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä́   m|ü&É÷ ‘·>±<ë Ò̋. Ç+‘·̋ À yÓT\≈£îe e∫Ã+~. Ç|ü&ÉT uÛ≤sê´_&É¶\T

Ò̋s¡T, ø°#·T˝≤≥\T Ò̋e⁄, n‘·&ÉT ÁãVü≤à#ê]j̊T. ìÁ<ä≈£î eTT+<äT uÛ≤sê´_&É¶\T

Ò̋s¡T— ẙT\T≈£îqï ‘·sê«‘ê ̋ Òs¡T. ø±ì ìÁ<ë düeTj·T+˝À ø£\˝À e÷Á‘·+ ø£ì|æ+#ês¡T.

Ä~˝Àq÷, n+‘·+˝Àq÷ Ò̋≈£î+&Ü eT<Ûä́ ˝À ø£ì|æ+∫Hê düπs yês¡T Ò̋qfÒ¢qì

eTq≈£î nqTuÛÑeẙT. n˝≤π> á ÁbÕDT\T, »>∑‘·TÔ ≈£L&Ü eTq≈£î ø£ì|ædüTÔqï|üŒ{Ïø°

j·T<ës¡ú+ ø±<äT, Ò̋qfÒ¢. $T<∏ä́ j̊T.

ø£qTø£ z ns¡T®Hê! á ;ÛcÕà<äT\T ≈£L&Ü |ü⁄≥ºø£eTT+<äT Ò̋s¡T, eTs¡DÏ+∫q

‘·sê«‘ê ø£ì|æ+#·s¡T. eT<Ûä´˝À Ç|ü&ÉT ø£ì|æ+∫Hê j·T<ës¡ú+>± ˝ÒqfÒ¢qì

‘Ó\TdüTø√. á e÷Á‘êìπø m+<äTøÏ̋ ≤ XÀøÏkÕÔe⁄? eT<Ûä́ ˝À ø£ì|æ+#̊<ä+‘ê dü«|üï+

˝≤+{Ï<̊, >±s¡&û Á|ü<äs¡Ùq ˝≤+{Ï<̊. sêÁ‹ ø£\˝À ø£ì|æ+∫q ã+>±s¡+ ø√dü+

y˚T\T≈£îqï ‘·sê«‘· @&˚Ã nC≤„ì ˝≤>± yÓTs¡T|ü⁄˝≤ yÓT]dæ e÷j·TeTj˚T´ á

<̊Vü‰\ ø√dü+ m+<äTø£j·÷´ @&ÉTkÕÔe⁄? ndü\T á »qq eTs¡D≤\T m˝≤+{Ïy√

‘Ó\TkÕ?

XÀ¢̂ ˆ   ÄX̄Ãs¡́ e‘Y |üX̄´‹ø£•Ã<̊q+ ÄX̄Ãs¡́ e‘Y e<ä‹ ‘·<ÛÓ’e #êq´' ̂

       ÄX̄Ãs¡́ e‘Y#Ó’q eTq´X̄èD√‹ ÁX̄ó‘ê«ù|´q+ ẙ<äq#Ó’e ø£•Ã‘Y ˆˆ     29

‘êˆˆ ˇø±H=ø£&ÉT Bìì ÄX̄Ãs¡́ +>± #·÷kÕÔ&ÉT. eTs=ø£&ÉT Bìì ÄX̄Ãs¡́ +>±

#ÓãT‘ê&ÉT. Ç+ø=ø£&ÉT Bìì ÄX̄Ãs¡́ +>± $+{≤&ÉT. n˝≤ $qï|üŒ{Ïø° Bìì

me&É÷ ‘Ó\TdüTø√ Ò̋&ÉT.

yê´K´: @q+R Bìì n+fÒ »qq eTs¡D≤\qT nì. ˝À‘·T>± Ä˝À∫ùdÔ á

»qq eTs¡D≤\T ¬s+&É÷ ÄX̄Ãs¡́ +>±H̊ O+{≤sTT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î á uÛÑ÷$Tô|’

ø£ì|æ+#·ì ÁbÕDÏ m+‘√ ÄX̄´s¡́ ø£s¡+>± ‘·*¢>∑s¡“¤+ qT+&ç ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+~.

∫ìï ∫ìï # ˚‘ · T\‘√, ø±fi ¯ fl‘√, ø £fi ¯ fl‘√, eTT≈ £ î ÿ‘√ ø £~˝≤& ÉT‘ ·÷

eTT<äT›>=\T|ü⁄‘·T+~. ø=+‘·ø±\+ ô|]–, ô|<ä›<Ó’, nH̊ø£ e÷s¡TŒ\T #Ó+<äT‘·÷,

düTK<äT'U≤~ nqTuÛÑyê\T bı+<äT‘·÷, mH√ï ‘Ó*$‘̊≥\T Á|ü<ä]Ù+∫, ∫es¡≈£î

ˇHê&ÉT n#̊‘·qeTe⁄‘·T+~. ˇø£ÿø£åD+ eTT+<äTes¡≈£î Oqï ø£<ä*ø£\T, ÄX̄\T,

ÄX¯j·÷\T, n\»&ÉT\T, Ä+<√fi¯q\T, ÄdüTÔ\T, |ü<äe⁄\T, ‘Ó*$‘˚≥\T,

dü+ã+<Ûäu≤+<Ûäyê´\T`n˙ï eTs¡Tø£åD+˝À e÷j·TyÓTÆ b˛‘êsTT. Ç$ mø£ÿ&çqT+&ç

e#êÃjÓ÷`mø£ÿ&çøÏ b˛‘êjÓ÷, m˝≤ e#êÃjÓ÷`m˝≤ b˛j·÷jÓ÷ me«]ø°

‘Ó*j·T<äT. n+<äTπø á »qq eTs¡D≤\qT ÄX̄Ãs¡́ +‘√ #·÷kÕÔs¡T, Ç‘·s¡T\≈£î

ÄX̄Ãs¡́ +>± #ÓãT‘ês¡T, mes¡Hêï #ÓãT‘·T+fÒ ÄX̄Ãs¡́ +>± $+{≤s¡T. ø±ì Ç+<ä*

s¡Vü≤kÕ´\T e÷Á‘·+ me]ø° ‘Ó*j·Te⁄. m+‘√ ÄX̄Ãs¡́ +>± á <̊Vü‰\T uÛÑ÷$Tô|’øÏ

edüTÔHêïsTT. n˝≤π> m+‘√ ÄX̄Ãs¡́ +>± á uÛÑ÷$Tô|’ qT+&ç ìÅwüÿ$TdüTÔHêïsTT.

Ç<ä+‘ê ˇø£ Hê≥ø£+, ˇø£ ø£\, ˇø£ >±s¡&û, Ç+Á<äC≤\+` n+‘̊. Bì ø=s¡≈£î

XÀøÏ+#·≈£î nì uÛÑ>∑yêqT&ÉT ‘Ó*j·T CÒdüTÔHêï&ÉT.

nC≤„q+ e\¢H̊ ns¡T®qTìøÏ XÀø£+ nì Á>∑Væ≤+∫q uÛÑ>∑yêqT&ÉT, ns¡T®qTì

jÓTTø£ÿ á nC≤„Hêìï ‘=\–+#·{≤ìøÏ Ç+‘·es¡≈£î Ä‘·àC≤„qeTH˚ eT+<äTqT

Ç∫Ã, z ns¡T®Hê! ˙e⁄ <̊Vü‰ì$ ø±<äT, ˙e⁄ Ä‘·àe⁄`Ä‘·à ì‘·́ + >∑qTø£ ˙e⁄

ì‘·T´&ç$, ˙ẙ ø±<äT á düeTdüÔ ÁbÕDT\T ≈£L&Ü ì‘·́ yÓTÆq Ä‘·à dü«s¡÷|üẙT

ø£qTø£ me«]ø√düeT÷ XÀøÏ+#̊ |üì Ò̋<äT` nì eTT–+|ü⁄yêø£́ + |ü\Tø£uÀ‘·THêï&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ  <̊V”≤ì‘·́ eTe<Û√´2j·T+ <̊ùV≤düs¡«dǘ  uÛ≤s¡‘·̂

      ‘·kÕà‘Y düsê«DÏ uÛÑ÷‘êì q‘·«+XÀ∫‘·TeTs¡Ωdæ̂ ˆ           30

‘êˆˆ uÛ≤s¡‘ê! nìï <˚Vü‰\˝Àq÷ O+&˚ á <˚Væ≤ (Ä‘·à) ì‘·´yÓTÆq~,

ne<Ûä´yÓTÆq~ (e~Û+#·ã&˚~ ø±<äT) n+<äTe\¢ @ ÁbÕDÏ >∑T]+∫ ˙e⁄

XÀøÏ+#·|üì Ò̋<äT..

yê´K´: Çø£ÿ&É ns¡T®qTì uÛ≤s¡‘·! nì dü+uÀ~ÛdüTÔHêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT. ªuÛ≤µ

n+fÒ ÁãVü≤à$<ä́ . ªs¡‘·'µ n+fÒ s¡$T+#̊yê&Ü nì ªuÛ≤s¡‘·µ n+fÒ ÁãVü≤à$<ä́ j·T+<äT

s¡$T+#̊yê&Ü! nì. Ç+‘·es¡≈£î XÀø£+˝À Oqï ns¡T®qTìøÏ ÁãVü≤à$<ä́ qT`Ä‘·à

$<ä́ qT uÀ~Û+∫q uÛÑ>∑yêqT&ÉT, z ns¡T®Hê! ˙ XÀø£+ |üP]Ô>± ‘=\–b˛yê\+fÒ

á ÁãVü≤à$<ä́ ˝À s¡$T+#̊yê&ç$ ø±yê* nH̊ Äos¡«#·q+ á |ü<äÁ|üjÓ÷>∑+˝À

<ë– Oqï~. m+<äTø£+fÒ düeTdüÔ <äT'Kìeè‹Ồ XÊX̄«‘· Äq+<äÁbÕ|æÔ á ÁãVü≤à$<ä́
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e\¢H˚ >∑qTø£— H˚qT Ä‘·àqT`ÁãVü‰àìï nì nqTuÛÑe|üPs¡«ø£+>± Á>∑Væ≤+#·≥+

e\¢H̊ kÕ<Ûä́ + >∑qTø£.

düs¡«dü´<˚¬V‰ nj·T+<˚V”≤ ì‘·´+, ne<Ûä´+: nìï ÁbÕDT\˝ÀqT, nìï

<̊Vü‰\˝ÀqT Oqï á <̊Væ≤ Ä‘·àj̊T. C≤‹, eT‘·, es¡í, es¡Z, *+>∑, ≈£î\uÛÒ<ë\‘√

ì$T‘·Ô+ ̋ Ò≈£î+&Ü n+<ä]˝ÀqT, nìï ÁbÕDT\˝ÀqT Ä‘·àj̊T Oqï~. á »>∑‘·TÔ̋ Àì

düeTdüÔeTT @ ù|s¡T‘√ OHêï, @ s¡÷|ü+˝À OHêï, @ >∑TD≤\‘√ OHêï nìï+{Ï

jÓTTø£ÿ ndü\T ‘·‘·Ô«+ Ä‘·àj̊T. n{Ïº Ä‘·à ì‘·́ yÓTÆq~. e~Û+#·{≤ìøÏ M\T Ò̋ì~.

ø£qTø£ ns¡T®Hê! á <̊Vü‰\T ≈£L*Hê` sê*Hê, O+&çHê`eT+&çHê, Ä‘·à≈£î HêX̄q+

Ò̋<äT.

≈£î+&É Áã<ä›̋ …’‘̊ ≈£î+&É̋ Àì Äø±X̄+ Áã<ä›\T ø±<äT. ã\T“ |ü–*b˛‘̊ n+<äT˝Àì

ø£¬s+≥T |ü–*b˛<äT. <̊Vü≤+ •~Û\yÓTÆ‘̊ n+<äT˝Àì Ä‘·à •~Û\+ ø±<äT. ̇ e⁄>±ì,

á düeTdüÔ ùdq\T >±ì, ;ÛwüàÁ<√D≤~ Ms¡T\T >±ì, @qT>∑T\T >±ì, >∑TÁsê\T

>±ì Ç$ n˙ï @ø£yÓTÆq Ä‘·àj̊T >∑qTø£ n$ ì‘·́ eTT, ne<Ûä́ eTT, ø£qTø£ XÀø£+

m+<äT≈£î?

` ø£è•+∫b˛j̊T <̊Vü‰\˝Àì Ä‘·à ø£è•+#·<äT.

` ø£~ Ò̋ <̊Vü‰\˝Àì Ä‘·à ø£<ä\<äT.

` e÷s¡TŒ\T #Ó+<̊ <̊Vü‰\˝Àì Ä‘·à e÷s¡TŒ #Ó+<ä<äT.

` eTs¡DÏ+#̊ <̊Vü‰\˝Àì Ä‘·à eTs¡DÏ+#·<äT.

H̊qT <̊Vü‰qïì, <̊Vü≤+ jÓTTø£ÿ Vü‰ì eè<äT∆\T Hêẙqì uÛ≤$+#̊yês¡T nC≤„qT\T`

Ä‘·àC≤„q+ ˝Òìyês¡T. ø±ì |ü+&ç‘·T˝…’qyês¡T ` Ä‘·àC≤„qT˝…’qyês¡T J$+∫

Oqïyê]ø√dü+ >±ì, eTs¡DÏ+∫qyê]ø√dü+ >±ì, mqï{Ïø° XÀøÏ+#·s¡T. ø£qTø£

˙e⁄ ≈£L&Ü ª<̊Vü≤ẙTH̊qTµ nH̊ nC≤„Hêìï $&ç∫ô|{Ïº, ªq•+#·ì Ä‘·àH̊ H̊qTµ

nì Á>∑Væ≤+∫, XÀø±ìï $&ç∫ô|{Ïº ̇  ø£s¡Ôe´yÓTÆq j·TT<ë∆ìøÏ dæ<ä∆+>± O+&ÉT`nì

uÛÑ>∑yêqT&ÉT  nK+&ÉyÓTÆq Ä‘·àC≤„Hêìï O|ü<̊•+#ê&ÉT.

ns¡T®qTì dü«<Ûäs¡à+ @$T{À, m+<äT≈£î ‘·|üŒø£ j·TT<ä∆+ #̊j·÷˝À ª<Ûäsêàwüºø£+µ˝À

‘Ó\TdüTÔ+~.

<Ûäsêàwüºø£+

ø£åÁ‹j·TTìøÏ dü«<Ûäs¡àyÓTÆq j·TT<ë∆ìï n<Ûäs¡àeTì yê~+#˚ ns¡T®qTq≈£î, ªª˙

dü«<Ûäs¡à+ <äècÕº́  j·TT<ä∆+ #̊j·TT≥j̊T ÁX‚j·Tdüÿs¡eTµµì ‘Ó*j·TC…ù|Œ 8 XÀ¢ø±\qT

ª<Ûäsêàwüºø£+µ n+{≤s¡T. Ç|ü⁄&Ü dü«<Ûäs¡àuÀ<ÛäqT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ   dü«<Ûäs¡àeT|æ #êẙø£ǻ  q$ø£+|æ‘·TeTs¡Ωdæ̂

      <Ûäsêà´~∆ j·TT<ë∆Á#˚Ã¤jÓ÷q´‘Y ø£åÁ‹j·Tdǘ q$<ä́ ‘˚̂ ˆ         (31)

‘êˆˆ dü«<Ûäs¡à+ <äècÕº́  #·÷∫q|üŒ{Ïø° ˙e⁄ #·*+#·sê<äT. ø£åÁ‹j·TTìøÏ dü«<Ûäs¡à+

ø£Hêï ÁX‚j·Tdüÿs¡yÓTÆq~ eTs=ø£{Ï Ò̋<äT.

yê´K´: Çø£ÿ&ç qT+&ç eTs√ ‘·s¡ÿ+. ns¡T®Hê! Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ‘Ó*|æq Ä‘·àC≤„Hêìï

Á|üø£ÿqu…≥Tº. ̇ e⁄ ø£åÁ‹j·TT&Ée⁄ ø£<ë! ø£åÁ‹j·TTì dü«<Ûäs¡à+ @$T{Ï? ndü\T dü«<Ûäs¡à+

n+fÒ @$T{Ï? yê]yê] dü+kÕÿsê\qT ã{Ïº Je⁄fīófl ẙs¡Tẙs¡T>± »ìàkÕÔs¡T.

Äj·÷ dü+kÕÿsê\qT ãfÒº Äj·÷ Je⁄fīfl dü«uÛ≤e+`q&Ée&çø£ O+{≤sTT. á

dü«uÛ≤yêH̊ï dü«<Ûäs¡à+ n+{≤s¡T. ˇø=ÿø£ÿ es¡í+ yê]øÏ ˇø√ÿs¡ø£yÓTÆq dü«<Ûäs¡à+

O+≥T+~. Áu≤Vü≤àDT\T <Ó’eø±sê´\T, y˚<ë<Ûä´j·Tq+, n<Ûë´|üq+, <ëq+,

|ü]Á>∑Vü≤+` nH̊$ #̊düTÔ+&Ü*. n|ü&̊ yê] yêdüq\T Ks¡Ãj̊T´~. n+<äT≈£î

‘·–q≥T¢>±H̊ yê] X̄Øsê\T, eTH√ãT<äT∆\T neT] O+{≤sTT. n˝≤π> ø£åÁ‹j·TT\T

j·TT<ä∆+ #Ój·÷´*. n+<äT≈£î  ‘·–q≥T¢>±H̊ yê] X̄Øsê\T <äè&ÛÉ+>±, ã\+>±

O+&ç— yê] eTH√ãT<äT∆\T <ÛÓ’s¡́ kÕVü≤kÕ\‘√ ≈£L&ç O+{≤sTT. <̊XÊìï, Á|ü»\qT

s¡øÏå+#·{≤ìøÏ X̄‘·èe⁄\‘√ j·TT<ä∆+ #Ój·T´≥+, ‘·q dü+düÿ è‹ì s¡øÏå+#·Tø√e≥+

ø£åÁ‹j·T<Ûäs¡à+. n˝≤ #̊dæq|ü&̊ yê] yêdüq\T Ks¡Ãe⁄‘êsTT. ø£qTø£ j·TT<ä∆+ ˙

dü«<Ûäs¡à+. n+‘˚ø±<äT kÕ«s¡ú |üP]‘· ø±s¡D≤\‘√ >±ø£ <Ûäs¡à+ø√dü+ j·TT<ä∆+

#̊j·Te\dæ sêe≥+ ˙ n<äèwüº+.

ø£qTø£ z ns¡T ®Hê! <Û äs¡à<˚e‘·≈£î Vü‰ì »]– ø£˙ïs¡T ø±s¡TdüT Ô+fÒ

düTø£åÁ‹j·Te+X¯+˝À »ìà+∫q ˙e⁄ #˚‘·ø±ì yê&ç˝≤ #˚‘·T\T eTT&ÉT#·Tø=ì

≈£Ls¡TÃ+{≤yê? dü«<Ûäs¡àyÓTÆq j·TT<ë∆ìï n<Ûäs¡à+ n+{≤yê? ˙ #·T≥÷º Oqï~

ø£åÁ‹j·T Ms¡̋ Àø£+. ˙˝À ø£åÁ‹j·T s¡ø£Ô+ bÕs¡T‘·Tqï~. rsê j·TT<ä∆s¡+>∑+˝Àø=∫Ã
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ø£fīófl ‹s¡T>∑T‘·THêïsTT, ø±fīófl eDT≈£î‘·THêïsTT, >∑T+&Ó n<äTs¡T ‘·Tqï~, Hê\Tø£

|æ&ÉT#·>∑≥Tºø£b˛‘·Tqï~, #̊‘·T˝À¢ dü‘·TÔe Ò̋<äT nì HêeTsê›e÷≥\T e÷{≤¢&ÉT‘êyê?

ˇø£&ÉT uÛ≤s¡́ MT<ä n*– u≤$˝À <ä÷≈£î‘êqì |üs¡T¬>‘êÔ&É≥. u≤$ <ä>∑Zs¡¬ø[fl

ø±fi¯ófl˝À|ü*øÏ y˚dæ >∑≥Tº MT<ä ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. n+‘·˝À Á|üøÏÿ+{Ïyê&ÉT e∫Ã

ªª@$T≥˝≤ ≈£Ls¡TÃHêïe⁄? u≤$˝À <ä÷≈£î‘êqì |üs¡T¬>‘·TÔ≈£î+≥÷ e#êÃe⁄ >∑<ë?µµ

nHêï&ÉT. <ëìø± BÛs√<ë‘·TÔ&ÉHêï&É≥, u≤$˝ÀøÏ <ä÷øÏ‘̊ ø£|üŒ\T ø£s¡TkÕÔj̊TyÓ÷qì

uÛÑj·T+>± Oqï~ nì` n˝≤ O+~ ˙ es¡dü.

<Ûäs¡à|üø£å+˝À ì*∫ n<Ûäsêàìï m~]+#·≥+ ø£åÁ‹j·T Ms¡<Ûäs¡à+. ;ÛwüàÁ<√DT\+‘·{Ï

yês¡T ̇ ≈£î Á|ü‹jÓ÷<ÛäT\T>± m+<äT≈£î ì*#ês¡T? dü«<Ûäs¡àbÕ\q ø=s¡πø. ̇  m<äTs¡T>±

Oqï ;ÛwüTà&ÉT ‘·q >∑Ts¡Te⁄ |üs¡X¯ósêeTTì‘√ m+<äT≈£î j·TT<ä∆+ #˚XÊ&ÉT?

ø£åÁ‹j·T<Ûäs¡à+ ø±ãfÒº, ndü\T ø£åÁ‹j·TT&É+fÒ @$T{À ‘Ó\TkÕ? ø£å‘·+ n+fÒ

<äT'K+. ø£å‘·+ (<äT'K+) qT+&ç Á|ü»\qT s¡øÏå+#̊yê&̊ ø£åÁ‹j·TT&É+fÒ. <Ûäsêàìï

s¡øÏå+#·≥+ ø√dü+ ˙e⁄ ø√s¡≈£î+&ÜH̊ e∫Ã|ü&çq á <Ûäs¡àj·TT<ë∆ìï e<ä›+{≤e⁄.

Ç<Óø£ÿ&ç #ê<ädüÔ+ ˙≈£î? <Ûäs¡àÁuÛÑwüT̃&ç$ ø±e<äT›. dü«<Ûäs¡à+ ‘·*¢̋ ≤+{Ï~. uÛ≤s¡́ qT

@]ø√] ‘Ó#·TÃø√e#·TÃ. nedüs¡yÓTÆ‘˚ e<äT\Tø√e#·TÃ. ø±ì ‘·*¢ $wüj·T+

n˝≤ø±<äT. nø£ÿ&É ˙ ìs¡íj·T+ @MT O+&É<äT. n˝≤π> dü«<Ûäs¡à+ ˙ »qà‘√H̊

ìs¡íj·TyÓTÆ O+~. ø£åÁ‹j·TT&ç>± »ìà+#êe⁄ ø£qTø£ j·TT<ä∆+ #̊dæ rsê*‡+<̊.

<äTsêàs¡TZ\qT •øÏå+#·{≤ìøÏ, <Ûäsêà‘·Tà\qT ø±bÕ&É{≤ìøÏ, uÛÑ÷uÛ≤sêìï

‘=\–+#·{≤ìøÏ, XÊ+‹kÂU≤´\T HÓ\ø=\Œ{≤ìøÏ #̊ùdj·TT<ä∆+ <Ûäs¡àj·TT<ä∆ẙT. n{Ïº

j·TT<ë∆ìï #˚j·T≥+ø£Hêï ÁX‚jÓ÷<ëj·Tø£yÓTÆq~ ø£åÁ‹j·TT&çøÏ eTπseTT+≥T+~?

nì Áb˛‘·‡Væ≤dü÷Ô ns¡T®Hê! á $wüj·T+˝À ˙yÓ+‘√ n<äèwüºe+‘·T&ç$.

m+<äTø£+{≤yê?

XÀ¢̂ ˆ j·T<äè#·Ã¤j·÷#√|ü|üqï+ dü«s¡Z<ë«s¡eTbÕeè‘·+ˆ

     düTœq' ø£åÁ‹j·÷' bÕs¡ú! \uÛÑ+‘̊j·TT<ä∆MT<äèX̄+ˆˆ                   32

‘êˆˆ bÕsêú! j·÷<äè∫Ã¤ø£+>± (nÁ|üj·T‘·ï+>±) \_Û+∫ q{Ïº~, ‘Ó]∫j·TTqï

dü«s¡Z<ë«s¡+ e+{Ï~ ◊q á j·TT<ä∆+ n<äèwüºe+‘·T …̋’q ø£åÁ‹j·TT\πø \_ÛdüTÔ+~.

yê´K´: á j·TT<ä∆+ j·÷<äè∫Ã¤ø£+>± e∫Ã|ü&ç+~. bÕ+&Ée⁄\T ø√s¡≈£î+&ÜH̊

e∫Ã|ü&ç+~.

j·T<äè#·Ã¤j·÷#√|ü|üqï+: bÕ+&Ée⁄\T ‘·eT uÛÑT»ã\, |üsêÁø£e÷\‘√ ~–«»j·T

j·÷Á‘·\T #˚dæ dü+bÕ~+∫q eTVü‰ kÕÁe÷C≤´ìï e÷j·÷p<ä+‘√

#˚õøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T øös¡e⁄\T. bÕ+&Ée⁄\qT ns¡D´, nC≤„‘·yêkÕ\≈£î |ü+|æ

dæ+Vü‰düq+ô|’ u…’sƒêsTT+#ês¡T. n~Ûø±s¡+‘√ ø£fi¯ófl eT÷düTø£b˛sTT ô|<ä›\qT

‹s¡düÿ]+#ês¡T. <Ûäsêàìï ìsêø£]+#ês¡T. |ü⁄D≤´‘·Tà\qT <ä÷wæ+#ês¡T. |ü‹Áe‘·qT

|üsêuÛÑ$+#ês¡T. nqïe÷≥\qT ‘·bÕŒs¡T. n<ÛäsêàìøÏ ˇ&ç>∑{≤ºs¡T. ‘·+Á&çøÏ

‘·>∑Zø=&ÉT≈£î\T, nqï≈£î ‘·>∑Z ‘·eTTàfīófl. bÕ+&Ée⁄\ sê»´+ yÓTT‘·Ô+ Çe«ø£b˛sTTHê

düπs, ø£̇ dü+ yês¡T J$+#·{≤ì¬ø’Hê ◊<äT>∑T]øÏ ◊<ä÷[fleTàì lø£èwüTí&̊ n]∆+∫Hê,

dü÷~yÓTTq yÓ÷|æq+‘· uÛÑ÷$Tì ≈£L&Ü Ç#˚Ã~ Ò̋<äì ≈£î+&ÉÁã<ä›\T ø={≤º&ÉT

<äTs√´<ÛäqT&ÉT. ≈£îe÷s¡Tìô|’ HÓ|ü+ ẙdæ ‘·|æŒ+#·T≈£îHêï&ÉT <Ûäè‘·sêÅwüTº&ÉT. yê]

#̊wü̃\ ø±s¡D+>±H̊, yê] kÕ«s¡ú∫+‘·q ø±s¡D+>±H̊ |üs¡T\ kıeTTàô|’ yê]øÏ >∑\

yÓ÷Vü≤+, <äTsêX¯ ø±s¡D+>±H˚ á j·TT<ä∆+ e∫Ã |ü&ç+~. n+<äTπø Ç~

j·÷<äè∫Ã¤ø£+.

nbÕeè‘·+ dü«s¡Z<ë«s¡+: Ç~ ø√s¡≈£î+&Ü e∫Ãq j·TT<ä∆+ e÷Á‘·ẙT ø±<äT,

‘Ós¡#·T≈£îqï dü«s¡Z<ë«s¡+. n+fÒ j·TT<ä∆+˝À b˛sê&ÉT‘·÷ eTs¡DÏ+∫qyês¡T m+‘·{Ï

bÕbÕ‘·Tà …̋’Hê düπs yê]øÏ Ms¡dü«s¡Z+ \_ÛdüTÔ+~. <äTs√´<ÛäHê<äT\T dü«sêZìï bı+~q≥T¢

dü«sêZs√Vü≤D |üs¡«+˝À #·÷XÊ+. <ëìøÏ ø±s¡D+ j·TT<ä∆eTs¡DẙT. n+<äTπø j·TT<ä∆

ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À øös¡e ôd’Hê´<Ûä́ ≈£åî&ÉT ;ÛwüTà&ÉT ‘·q ùdq\qT<̊∆•+∫ Á|üdü+–dü÷Ô

ªªz Ms¡ ôd’ì≈£î˝≤sê! n~>√ MT ø√dü+ dü«s¡Z<ë«sê\T ‘Ós¡T#·T≈£îHêïsTTµµ nì

ôd’Hê´ìï Áb˛‘·‡Væ≤+#ê&ÉT. ø£qTø£ j·TT<ä∆+˝À eTs¡D+ dü+uÛÑ$ùdÔ dü«s¡ZuÛÀ>±\qT

n+<äTø√e#·TÃ.

düTœq' ø£åÁ‹j·÷\uÛÑ+‘̊ á<äèX̄+ j·TT<ä∆+: <ÛäHê´‘·Tà …̋’q ø£åÁ‹j·TT\πø Ç˝≤+{Ï

j·TT<ä∆+ \_ÛdüTÔ+~. z ns¡T®Hê! ˙e⁄ <ÛäHê´‘·Tà&Ée⁄, n<äèwüºe+‘·T&Ée⁄. ø£qTø£H̊

˙e⁄ ø√s¡≈£î+&ÜH̊ e∫Ã+B j·TT<ä∆+. <Ûäs¡àÁ<√VüQ …̋’q øös¡e⁄\qT N*Ã #Ó+&Ü&ÉT.

˙ |üsêÁø£e÷ìï Á|ü<ä]Ù+∫ <Ûäsêàìï s¡øÏå+#·T` nHêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

Ç+‘·es¡≈£î  j·TT<ä∆+ nH˚~ ø£åÁ‹j·TTìøÏ dü«<Ûäs¡à+ nì, n+<äTHê á

<Ûäs¡àj·TT<ä∆+ j·÷<äè∫Ã¤ø£+>± \_Û+#·≥+ ˙ n<äèwüº+ nì #Ó|æŒq uÛÑ>∑yêqT&ÉT,
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á j·TT<ë∆ìï #Ój·T´ø£ yÓqT~]–‘˚ e#˚Ã qwüºy˚T$T{À ‘·s¡Tyê‹ 4 XÀ¢ø±˝À¢

$e]+#·uÀ‘·THêï&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ n<Ûä#̊‘·Ô« $TeT+ <Ûäs¡à´+ dü+Á>±eT+ qø£]wǘ dæ̂

‘·‘·' dü«<Ûäs¡à+ ø°]Ô+#· Væ≤‘ê«bÕ|üeTyê|ü‡´dæ̂ ˆ                   33

XÀ¢̂ ˆ nø°]Ô+#ê|æ uÛÑ÷‘êì ø£<∏äsTTwǘ +‹‘̊2e´j·÷+ˆˆ

dü+uÛ≤$‘·dǘ  #êø°]Ô' eTs¡D≤<ä‹ ]#·́ ‘̊ˆˆ                       34

‘êˆˆ ˇø£ẙfī á <Ûäs¡àj·TT<ë∆ìï #Ój·T´ø£b˛j·÷y√— <ëìe\¢ ˙ dü«<Ûäsêà˙ï,

ø°]Ôì b˛>=≥Tºø=qïyê&çee⁄‘êe⁄. ô|’>± bÕbÕìï bı+<äT‘êe⁄ (33) n+‘̊ø±<äT

˙e⁄ j·TT<ä∆+ qT+&ç ‘=\–b˛‘̊ Á|ü»\T ˙ n|üø°]Ôì ∫s¡ø±\+ #Ó|ü≈£î+{≤s¡T.

>ös¡e˙j·TTìøÏ n|üø°]Ô nH̊~ eTs¡D+ ø£Hêï m≈£îÿe u≤<Ûëø£s¡+ (34)

yê´K´: Á|ü‹e´ø°Ô ‘·q |üPs¡«yêdüq\qT Ks¡TÃ #˚düTø=qT≥≈£î Ä yêdüq\

eT÷≥qT HÓ‹Ôq ô|≥Tºø=ì ‘·–q <̊Vü‰ìï <Ûä]+∫ á ˝Àø£+˝ÀøÏ ekÕÔ&ÉT. Ä

yêdüq\ eT÷≥j˚T dü«<Ûäs¡à+. ns¡T®qT&ÉT ø£åÁ‹j·TT&ÉT >∑qTø£ n‘·&ç yêdüq\

eT÷≥˝À ø°]Ô ø±+ø£å, <ÛÓ’s¡́ kÕVü≤kÕ\T O+{≤sTT. Ç|ü&ÉT ‘êqT ‘Ó#·TÃ≈£îqï

yêdüq\ eT÷≥qT Ks¡TÃ #̊düTø=qT≥≈£î ‘·–q neø±X̄+>± á <Ûäs¡àj·TT<ä∆+

e∫Ã |ü&ç+~. á neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·T ø√ø£b˛‘̊ Ä yêdüq\T Ks¡TÃ>±ø£

n˝≤ ù|s¡Tø=+{≤sTT. <ëì‘√ n‘·&ç Vü≤è<äj·T+ uÛ≤s¡eTe⁄‘·T+~. eT\$düs¡®q

¬ø[flqyê&ÉT rsê yÓ[fl, @<√ ̌ ø£ ø±s¡D+‘√ ã\e+‘·+>± Ä|ü⁄ø=ì eùdÔ X̄ØsêìøÏ

m+‘· u≤<Ûä>± O+≥T+<√— ø£s¡à\T #̊dæ yêdüq\qT Ks¡TÃ #̊düTø√ø£b˛‘̊ eTqdüT‡≈£î

n+‘̊ u≤<Ûä>± O+≥T+~, @$T{≤ u≤<Ûä? Ç|ü&ÉT ns¡T®qT&ÉT j·TT<ä∆+ e÷H̊dæ

n&Ée⁄\¬ø[fl ‘·|üdüT‡ #˚düT≈£î+≥THêï` n|ü&ÉT ≈£L&Ü njÓ÷´! j·TT<ä∆+

#̊j·T≈£î+&Ü e#̊ÃXÊH̊, X̄øÏÔ ñ+&û n<Ûäsêàìï nD#·̋ Òø£b˛j·÷H̊`nì |üXÊÃ‘êÔ|ü+‘√

≈£î$T*b˛yê*. n+‘̊ø±<äT j·TT<ä∆+ #̊dæ Ks¡TÃ #̊düTø√e\dæq yêdüq\T n‘·&ç̋ À

n˝≤π> O+&É≥+ e\¢— ‘·q≈£î ø=~›bÕ{Ï Ä≥+ø£+ ø£*–+∫q eTqTwüT´\ ô|’qH√,

»+‘·Te⁄\ô|’qH√ ø£dæ ô|]– Væ≤+dæ+#ê\qT ≈£î+{≤&ÉT. ø£qTø£ Á|ü‹e´ø°Ô ‘·q˝Àì

yêdüq\qT Ks¡TÃ #̊düTø√yê*. n˝≤ #̊j·Tø£b˛‘̊ dü«<Ûäsêàìï $&ç∫qyê&Ée⁄‘ê&ÉT.

á $wüj·÷H̊ï uÛÑ>∑yêqT&ÉT ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT.

~e´X̄ÅkÕÔg dü+|üqTï&Ó’q ns¡T®qT&ÉT j·TT<ä∆+ #̊dæ X̄‘·èdü+Vü‰s¡+ ø±$ùdÔ >=|üŒø°]Ô

edüTÔ+~. eTs¡*b˛‘̊ >=|üŒ n|üø°]Ôì eT÷≥>∑≥Tº≈£îqïyê&Ée⁄‘ê&ÉT. n+‘̊ø±<äT

ns¡T®qT&ÉT ‘·q dü«<Ûäs¡àyÓTÆq j·TT<ë∆ìï #̊j·Tø£bÕ]b˛sTT, m+‘· >=|üŒ ‘·|üdüT‡\T

#̊dæHê n‘·&çøÏ n+<äT˝À HÓ’|ü⁄D´+ O+&É<äT. dæ~∆ ø£\>∑<äT.

ˇø£ ‘·+Á&ç ‘·q ≈£îe÷s¡Tìô|’ Áù|eT‘√, n‘·&ç u≤>∑TqT ø√] eT+∫ yê´bÕs¡+˝À

Á|üy˚X¯ô|{≤º&ÉT. ø±ì n‘·&çøÏ ø£fi¯\ô|’ n$T‘·Á|”‹. n‘·&ç dü«uÛ≤e+,

Ä˝À#·q\T`n˙ï ø£fī\≈£î dü+ã+~Û+∫qẙ. n+<äT˝À ø£èwæ #̊ùdÔ n‘·&ÉT ‘·|üŒø£

Oqï‘· •Ksê\+<äT≈£î+{≤&ÉT, >=|üŒø°]Ô edüTÔ+~, m+‘√ dü+‘·è|æÔ ø£\T>∑T‘·T+~.

n‘·&ç yêdüq\T K¬s’Ã Vü‰sTT>± O+{≤&ÉT. ø±ì ã\e+‘·+>±`n‘·&ç dü«uÛ≤e

$s¡T<ä∆yÓTÆq yê´bÕs¡+˝À Á|üẙX̄ô|≥º{≤q @ HÓ’|ü⁄D´eT÷ dü+bÕ~+#·̋ Ò&ÉT. n‘·&ç

eTqdüT‡ ø£fī\#·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·T+fÒ X̄Øs¡+ e÷Á‘·+ yê´bÕs¡+˝À O+≥T+~.

<ëì‘√ ªªã+>±s¡eT+{Ï ø√eT{Ï dü+^‘·eTT #̊‘· ∫øÏÿ uÒs¡kÕs¡eTT\T&ç¬>Héµµ nqï≥T¢

yê´bÕs¡+˝À qwüºb˛‘ê&ÉT. ̋ À|ü* yêdüq\T >∑&É_&É #̊düTÔ+fÒ, nXÊ+‹‘√ J$‘êìï

>∑&ÉT|ü⁄ ‘ê&ÉT. Ç˝≤ m+<äs√ J$‘ê\qT #̊‘·T˝≤sê HêX̄q+ #̊düT≈£î+≥÷ O+{≤s¡T.

Ç<̊ dü«<Ûäsêà˙ï ø°]Ôì qwüºb˛e≥+.

n+‘̊ø±<äT ‘·q düVü≤» dü«uÛ≤yêìøÏ $s¡T<ä∆+>± q&ÉT#·T ø√e≥ẙT bÕ|ü+.

bÕ|ü+ n+fÒ kÕe÷q´ ns¡ú+ eTs=ø£≥T+~. X̄øÏÔ O+&û n<Ûäs¡à|üs¡T\qT #·+|üø£

e~˝ÒùdÔ yê] n<Ûäs¡àø±sê´\ e\¢ Ç+ø± m+<äs√ Væ≤+dæ+|üã&É‘ês¡T. n˝≤

|üs√ø£å+>± m+<ä] Væ≤+düø√ ø±s¡DeTe⁄‘ê&ÉT ns¡T®qT&ÉT. n<̊ bÕ|ü+. Á|ü‘·́ ø£å+>±

‘êqT Væ≤+dæ+∫ bÕ|ü+ eT÷≥>∑≥Tºø√ø£b˛sTTHê, |üs√ø£å+>± Ç‘·s¡T\`

ne÷j·T≈£î\` <Ûäs¡à|üs¡T\ u≤<Ûä\≈£î, ø£cÕº\≈£î ø±s¡D+ ø±e≥+ ≈£L&Ü bÕ|üẙT.

n+‘̊ø±<äT, ns¡T®Hê! ã+<ÛäTHêX̄HêìøÏ n+^ø£]+#·̋ Òø£ ˙e⁄ j·TT<ä∆+ qT+&ç

‘=\–b˛sTTHê, »qT\T e÷Á‘·+ |æ]øÏ ‘·q+‘√, uÛÑj·T+‘√ bÕ]b˛j·÷eqT

≈£î+{≤s¡T. m+‘· n|üø°]Ô ˙≈£î? ô|’>± á $wüj·÷ìï ø£<∏ä\Tø£<∏ä\T>±, ùV≤fīq>±

#Ó|ü≈£î+{≤s¡T. ns¡T®qT&ÉT ˇ{Ïº ªø±–‘·+|ü⁄ Ò̋µ n+{≤s¡T. Ç˝≤+{Ï $wüj·÷\T

e÷{≤¢&É≥+, Á|ü#ês¡+ #Ój·T´≥+ e÷qe⁄\≈£î m+‘√ düs¡<ë>± O+≥T+~.

>ös¡e˙j·TT˝…’q yê]øÏ n|üø°]Ô ø£qï eTs¡D+ y˚T\T ø£<ë! n+≥THêï&ÉT
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uÛÑ>∑yêqT&ÉT. u≤>± ø±*q ÇqTeTTô|’ düT‹Ô <Óã“\T ẙdæq≥T¢ ‘·q C≤„quÀ<Ûä

ns¡T®qTìô|’ |üì#̊düTÔqï≥T¢ ‘Ó\TdüT≈£îqï uÛÑ>∑yêqT&ÉT ªn|üø°]Ô ø£qï eTs¡D+ ẙT\Tµ

nH̊ nÅkÕÔìï Á|üjÓ÷–+#ê&ÉT. Ç˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï lø£èwüTíìøÏ ns¡T®qTìô|’ m+‘√

kÕqTuÛÑ÷‹ Oqï~— ns¡T®qTì |üsêÁø£eT+, ngdü+|ü<ä m{Ïº<√ ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT.

n+<äTπø j·TT<ä∆+ qT+&ç yÓqT~]–‘̊ »]π> |ü]D≤e÷\qT @ø£s¡Te⁄ ô|&ÉT‘·THêï&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ uÛÑj·÷Á<äD≤<äT|üs¡‘·+ eTq´+‘̊ ‘ê«+ eTVü‰s¡<∏ë'ˆ

j̊TcÕ+ #·‘·«+ãVüQeT‘·' uÛÑ÷‘ê«j·÷dǘ dæ ˝≤|òüTe+ˆˆ               35

XÀ¢̂ ˆ nyê#·́  yê<ë+X̄ÃãVüAHé e~wǘ +‹ ‘·yêVæ≤‘ê'ˆ

ì+<ä+‘·düÔe kÕeTs¡ú́ + ‘·‘√ <äT'K‘·s¡+ qTøÏ+?ˆˆ                36

‘êˆˆ ns¡T®Hê! ˙e⁄ uÛÑj·T+ e\¢H˚ j·TT<ä∆s¡+>∑+ qT+&ç bÕ]b˛j·÷eì

eTVü‰s¡<ÛäT\T nqT≈£î+{≤s¡T. Ç+‘·es¡≈£î ìqTï >ös¡e+>± #·÷∫qyêπs #·T\ø£q>±

e÷{≤¢&É‘ês¡T (35).

˙ X̄‘·èe⁄\T ìqTï nH̊ø£ $<Ûë\T>± nqsêì e÷≥ \+{≤s¡T. ˙ düeTs¡ú‘·qT

X̄+øÏkÕÔs¡T. n+‘·ø£Hêï $T+∫q <äT'K+ ˙≈£î Ç+πø+ O+≥T+~?       36

yê´K´: ns¡T®qT&ÉT eTVü‰Ms¡T&ÉT. ~e´X̄ÅkÕÔg $<ë´ dü+|üqTï&ÉT. z≥$THÓs¡T>∑ì

|üsêÁø£eTXÊ*. <̊ẙ+Á<äTì ì\Te]+∫qyê&ÉT, <̊e‘·\ ø£kÕ<ÛäT´ …̋’q ìyê‘·ø£e#·

ø±\πøj·TT\H˚ sêø£ådüT\qT dü+Vü≤]+∫qyê&ÉT— |òüTÀwüj·÷Á‘·˝À >∑+<Ûäs¡T«\qT

˝§+>∑Bdæqyê&ÉT— O‘·Ôs¡>√Á>∑Vü≤D düeTj·T+˝À ;ÛwüàÁ<√D ø£èbÕX̄«<ë∆eT\‘√qT,

<äTs√´<Ûäq <äTXÊÙdüq X̄≈£îì ø£s¡Tí\‘√ düVü‰ #·‘·Ts¡+>∑ ã˝≤\‘√ ≈£L&çq eTVü‰ùdqqT

ˇø£ÿ&̊ ndüVü‰j·TT&Ó’ e∫Ã n+<ä]ì »sTT+∫, >√e⁄\qT ‘·s¡*+#·Tø£ yÓ[flqyê&ÉT—

|üs¡eT•e⁄ì‘√ b˛sê&ç yÓT|æŒ+∫ bÕX̄ó|ü‘êÅkÕÔìï dü+bÕ~+∫qyê&ÉT. n+<äTπø

Ç+‘·es¡≈£î m|ü&É÷ n|üø°]Ôì >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·e\dæq |ü]dæú‹ sê Ò̋<äT.

Bìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=H˚ Ç|ü&ÉT lø£èwüTí&ÉT n|üø°]Ô n+fÒ @$T{À` <ëì

|ü]D≤e÷˝Ò$T{À`n|üø°]Ôì uÛÑ]+#·≥+ m+‘· ø£wüºyÓ÷ ‘Ó*|æ, ns¡T®qTì˝À

MsêẙX̄+ s¡–*+∫ j·TT<√∆qTàKTì #̊j·÷\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï&ÉT.

ns¡T®Hê! eTVü‰s¡<ÛäT\˝À nÁ>∑ÁX‚DÏ̋ À ì*∫qyê&Ée⁄ ˙e⁄. ˙e+fÒ X̄‘·èe⁄\≈£î

Vü≤&É̋ Ÿ. ̇  MT<ä >ös¡e+, uÛÑj·T+, uÛÑøÏỒ n˙ï OHêïsTT. Ç|ü&ÉT ̇ e⁄ j·TT<ä∆s¡+>∑+

qT+&ç ‘=\– b˛j·÷yê! uÛÑj·T+‘√ bÕ]b˛j·÷eqT≈£î+{≤s¡T eTVü‰s¡<ÛäT \+‘ê.

˙ MT<ä Oqï >ös¡e+ ‘=\–b˛‘·T+~. ˙e+fÒ uÛÑj·T+ O+&É<äT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î

ìqTï m~]+∫ j·TT<ä∆+ #̊j·T≥+ #ê˝≤ ø£wüº+ nì ‘Ó*dæHê, $»j·T+ô|’ qeTàø£+

Ò̋ø£b˛sTTHê, $~Û̋ Òì |ü]dæú‹˝À e∫Ã ì*∫q Ms¡T\T` Çø£ j·TT<ä∆+ »s¡>∑<äT

nì ‘Ó*ùdÔ ìqTï #ê˝≤ V”≤q+>± e÷{≤¢&ÉT‘ês¡T. m>∑‘ê[ #̊kÕÔs¡T. yê] <äèwæº̋ À

˙e⁄ #·T\ø£HÓ’b˛‘êe⁄. nqï<äeTTà\eT<Ûä́  j·TT<ä∆+ eT+∫~ø±<äì, ã+<ÛäTHêX̄HêìøÏ

Çwüº|ü&Éø£, ˙e⁄ j·TT<ä∆+ qT+&ç yÓqT~]–Hê Ç<ä+‘ê #˚‘·ø±ì yêfi¯ófl nH˚

e÷≥ Ò̋— |æ]øÏ|ü+<ä\T Ç+‘·ø£qï Ç+πø+ n+{≤s¡T Ò̋? nì π>*#̊kÕÔs¡T. Ç+‘·{Ï

nee÷Hêìï düVæ≤kÕÔyê? uÛÑ]+#·>∑\yê?

πøe\+ eTVü‰Ms¡T\T, eTVü‰s¡<ÛäT Ò̋ ø±<äT X̄‘·è|üø£å+˝Àì kÕe÷q´ ôd’ì≈£î\T

≈£L&Ü ìqTï nqsêì e÷≥\+{≤s¡T. mø£ÿ&Ó’Hê ˙e⁄ ø£ì|æùdÔ #ê\T ªªá

eTVü‰Ms¡T&˚q+&ç ≈£îs¡TπøåÁ‘· j·TT<ä∆s¡+>∑+ qT+&ç yÓTT<ä{Ïs√EH̊ bÕ]b˛sTTq

|üsêÁø£eTXÊ*µµ nì ‘·eT˝À ‘êeTT #Óe⁄\T ø=s¡T≈£îÿì eTT]dæb˛‘ês¡T. X̄‘·è|üø£å+

yêπs >±<äT, ˙ |üø£å+˝Àì yê]øÏ ≈£L&Ü ˙ düeTs¡ú‘·ô|’ dü+<̊Vü≤+ ø£\T>∑T‘·T+~.

#·]Á‘·ø±s¡T\T ˙ #·]Á‘·qT ø£fī+øÏ‘· yÓTÆq~>± ∫Árø£]kÕÔs¡T. XÊX̄«‘·+>± ˙e⁄

#·]Á‘·̋ À |æ]øÏyê&ÉT>±, ndüeTs¡Tú&ÉT>± $T–*b˛‘êe⁄. Ç+‘·ø£Hêï <äT'K+ eTπs+

O+≥T+~? u≤>± Ä˝À∫+#·Tø√`nHêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

j·TT<ä∆+e\¢ »]π> nqsêú\qT @ø£s¡Te⁄ ô|{Ïº, Çø£ j·TT<ä∆+ #̊j·Tqì s¡<∏ä+˝À

≈£L\ã&çb˛sTTq|ü&ÉT ns¡T®qT&ÉT Ç<ä+‘ê Ä˝À∫+#·̋ Ò<äT. n|ü&É‘·&ç eTH√dæú‹

n˝≤+{Ï~. ◊‘̊ j·TT<ä∆+ qT+&ç yÓqT~]–‘̊ »]π> |ü]D≤e÷\qT uÛÑ>∑yêqT&ÉT

ˇø=ÿø£ÿfÒ $e]düTÔ+fÒ̀  ªì»ẙT >∑<ë!µ nì|ædüTÔqï~ ns¡T®qTìøÏ. ns¡T®qTì eTTK+˝À

e÷s¡TŒ\qT >∑eTìdüTÔqï uÛÑ>∑yêqT&ÉT, ns¡T®qTì˝Àì dü+<̊Vü‰\ìï+{Ïì ‘=\–+∫—

@yÓTÆHê düπs j·TT<ä∆+ #̊j·Tø£ ‘·|üŒ<äì ns¡T®qTì˝À <äè&ÛÉìX̄Ãj·÷ìï ø£*–+#·{≤ìøÏ

∫e] nÅkÕÔìï Á|üjÓ÷–düTÔHêï&ÉT. @$T≥~?

ns¡T®Hê! á j·TT<ä∆+˝À $»j·T+ kÕ~Û+∫Hê ̋ Òø£ eTs¡DÏ+∫Hê` @$T »]–Hê

˙≈£î eT+∫<̊ nì #Ó|æŒ ø£s¡Ôy√´ qTàKTì #̊düTÔHêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.
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XÀ¢̂ ˆ   Vü≤‘√ yê ÁbÕ|ü⁄´ùd dü«s¡Z+ õ‘ê«yê uÛÀø£ǻ  ùd eTV”≤+ˆ

      ‘·kÕà <äT‹Ôwü̃ øö+‘̊j·T! j·TT<ë∆j·T ø£è‘·ìX̄Ãj·T' ˆˆ           37

‘êˆˆ ≈£î+rq+<äHê! #·ìb˛j·÷yê! dü«sêZìï bı+<äT‘êe⁄— $»j·T+ kÕ~Û+#êyê!

sêC≤´ìï bı+<äT‘êe⁄. n+<äTe\¢ Ò̋! Ò̋∫ j·TT<ë∆ìøÏ ø£è‘·ìX̄Ãj·TT&Ée⁄ø±!

yê´K´: ø±s¡́ s¡+>∑+˝À Á|üẙ•+∫q ‘·s¡Tyê‘·, dü+<̊Vü‰\‘√ ø£s¡Ôe´$eT÷&ÛÉT&Ó’q

yêìì ø£s¡Ôy√´qTàKTì #̊ùd+<äT≈£î, n<äT“¤‘·yÓTÆq Áb˛‘ê‡Vü‰ìï ø£*–+#̊ eT+Á‘·+

Ç~. Ç+‘·es¡≈£î uÛÑ>∑yêqT&ÉT, j·TT<ä∆+ #̊j·Tø£b˛‘̊ dü«<Ûäsêàìï, ø°]Ôì b˛>=≥Tº

ø=ì bÕbÕìï bı+<äT‘êeì, m+‘√ n|üø°]Ôj·Tì, n+<äs¡÷ π>*#̊kÕÔs¡ì ø£qTø£

‘·|üŒø£ j·TT<ä∆+#Ój·÷´\ì uÀ~Û+#ê&ÉT. nsTT‘̊ j·TT<ä∆+#̊ùdÔ n+‘ê ˝≤uÛÑẙTHê?

qwüº+ Ò̋<ë? ¬>*ùdÔ eT+∫<̊. ø±ì z&çb˛‘̊H√? eTs¡DÏùdÔH√? n|ü&̊+{Ï? nH̊

dü+<̊Vü≤+ ns¡T®qTìøÏ ø£\>∑e#·TÃ. <ëìπø Çø£ÿ&É düe÷<Ûëq+.

Vü≤‘√yêÁbÕ|ü‡´ùd dü«s¡Z+ : ns¡T®Hê! ø°&Ó+∫ ẙT …̋+#·T<ë+. ̌ ø£ẙfī á j·TT<ä∆+˝À

X̄‘·èe⁄\#̊‹˝À eTs¡DÏ+#êẙ nqT≈£î+<ë+. nB ˙≈£î Á|üjÓ÷»qẙT. j·TT<ä∆+˝À

eTs¡DÏ+∫q Ms¡jÓ÷<ÛäT&ÉT Ms¡dü«sêZìï n\+ø£]kÕÔ&Éì XÊge#·q+. ø£qTø£

eTs¡DÏùdÔ dü«s¡ZuÛÀ>±\qT nqTuÛÑ$+#·e#·TÃ.

õ‘ê«yê uÛÀø£ǻ ùd eTV”≤+ : ˇø£ẙfī ˙ẙ $»j·T+ kÕ~Û+#ê eqTø√. á

uÛÑ÷eT+&É\ sê»´+ n+‘ê ˙ kÕ«BÛq+ ne⁄‘·T+~. Vü‰sTT>± ˙ k˛<äs¡T\‘√qT,

uÛ≤sê´_&É¶\‘√qT, Äràj·TT\‘√qT, ã+<ÛäTe⁄\‘√qT ø£\dæ düeTdüÔ sê»´uÛÀ>±\T

nqTuÛ Ñ$+#·e#·TÃ. n+‘˚ø±<äT, <Û äs¡à+ ø√dü+ Ms√∫‘·+>± b˛sê&çq

Ms¡jÓ÷<ÛäT&ÉT>± n+<äs¡÷ ìqTï Á|üX̄+dækÕÔs¡T. ø£qTø£ m˝≤ #·÷∫Hê ̇ ≈£î ÁX‚j·Tùd‡.

j·TT<ë∆j·Tø£è‘·ìX¯Ãj·T' : j·TT<ä∆+ #˚j·T≥e÷? e÷q≥e÷? nH˚ ˙

dü+<˚Vü‰\ìï+{Ï˙ $&ç∫ô|{Ïº, ¬>*ùdÔ sê»´ uÛÀ>±\T, eTs¡DÏùdÔ dü«s¡ZuÛÀ>±\T

\_ÛkÕÔsTT >∑qTø£— j·TT<ä∆+ e÷H˚ùdÔ n|üø°]Ô, bÕ|ü+, n<Ûäsêàìï nD#·˝Òì

ndüeTs¡Tú&ÉT>± $T–* b˛‘êe⁄ >∑qTø£ j·TT<ë∆ìøÏ ø£è‘· ìX̄Ãj·TT&Ée⁄ø±! ̇  ø£åÁ‹j·T

<Ûäsêàìï HÓs¡ẙs¡TÃ ` nì Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêï&ÉT.

ns¡T®qT&̊ø±<äT eTq+<äs¡+ ≈£L&Ü á <̊Vü≤eTH̊ ≈£îs¡T πøåÁ‘·+˝À »s¡T>∑T‘·T+&̊

j·TT<ë∆ìøÏ dæ<ä∆+ø±yê*. @$T{≤ j·TT<ä∆+? nC≤„q+ô|’ j·TT<ä∆+, »qàsêVæ≤‘·́ +

ø=s¡≈£î j·TT<ä∆+. á Ä+‘·s¡+–ø£j·TT<ä∆+˝À eTq+ ≈£L&Ü n|ü&É|ü&ÉT yÓqø£&ÉT>∑T

ẙdüTÔ+{≤+. kÕ<Ûäq\‘√ eTT+<äT≈£î b˛e≥e÷? kÕ<Ûës¡D e÷qe⁄\˝≤>± Á|ü|ü+#·

düTU≤\T, uÛÀ>±\T XÊX̄«‘·eTì yê{Ïø=s¡¬ø’ |üs¡T>∑T\T rj·T≥e÷? nì dü+X̄j·T+.

n˝≤+{Ï düeTj·÷˝À¢ á XÀ¢ø±ìï >∑Ts¡TÔ#̊düTø√yê*. á Ä+‘·s¡+–ø£ j·TT<ä∆+˝À

(kÕ<Ûäq\˝À) $»j·T+ kÕ~Û+#êe÷? yÓ÷ø£å kÕÁe÷»´+˝À Á|üẙ•+∫ XÊX̄«‘·

Äq+<ä dü«s¡÷|ü⁄\T>± ñ+&çb˛‘ê+. Ò̋ø£ eT<Ûä́ ˝ÀH̊ eTs¡D+ dü+uÛÑ$+∫+<ë ñ

‘·ÔeT ̋ Àø±\≈£î yÓ[fl nø£ÿ&É dü«s¡ZuÛÀ>±\qTuÛÑ$+∫ ‹]– X̄ó∫e+‘·T\T, leT+‘·T\T

nsTTqyê]+&É¢̋ ÀH√, ̋ Òø£ düsêdü] jÓ÷>∑T\ Ç+&É¢̋ ÀH√ »ìà+∫ eT∞fl kÕ<Ûäq\T

kÕ–+∫ yÓ÷øå±ìï bı+<ä>∑\+. ø£qTø£ ¬s+&ÉT$<Ûë˝≤ ÁX‚j·Tùd‡. n+<äTe\¢ \øå±´ìï

kÕ~Û+#̊es¡≈£î eTq kÕ<Ûäq\qT $&ç∫ô|≥º sê<äT. &ÉT ÄsY &Ó’. ø£s√ j·÷ eTs√.

‘·kÕà‘Y ñ‹Ôwü̃ : ø£qTø£ ̋ …eTTà. ̋ Ò∫ j·TT<ë∆ìøÏ dæ<ä∆+ø±! nì Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêï&ÉT

uÛÑ>∑yêqT&ÉT. ñ‹Ôwü̃‘·! C≤>∑è‘·!! ÁbÕ|ǘ esêìï uÀ<Ûä‘·!!! nH̊ ø£sƒ√|üìwü‘Y yêø±´ìï

b˛* ñqïB XÀ¢ø£ yêø£́ +. …̋+&ç! ẙT\Tø=+&ç!! eTVü‰‘·Tà\ HêÁX̄sTT+∫ C≤„Hêìï

bı+<ä+&ç!!! nH̊ á uÛ≤yêìï kÕ«$T $ẙø±q+<ä ‘·q ñ|üHê´kÕ\˝À ‘·s¡#·T>±

e´ø£Ô+ #̊ùdyês¡T. ñ‹Ôwü̃! nH̊ |ü<ä+‘√ ̌ ø£ÿ ≈£î<äT|ü⁄ ≈£î<äT|ü⁄‘·THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&û

XÀ¢ø£+˝À.

`j·TT<ä∆+ #̊j·÷\ì ìX̄Ãj·÷ìøÏ e∫ÃHê ` m˝≤ #̊j·÷* j·TT<ë∆ìï ?

˝Àø£+˝Àì e÷qe⁄\+‘ê <Ó’q+~q J$‘·+˝À m˝≤ ø£s¡à\T #˚j·÷˝À

‘Ó*j·TCÒj·T{≤ìπø á sêuÀj̊T XÀ¢ø£+.

XÀ¢̂ ˆ  düTK <äT'UÒ düẙT ø£è‘ê« ˝≤uÛ≤˝≤uÛÖ »j·÷»j·TÚ ˆ

 ‘·‘√ j·TT<ë∆j·T j·TT»´dü« HÓ’e+ bÕ|ü eTyê|ü‡´dæ̂ ˆ        38

‘êˆˆ düTK<äT'U≤\qT, ˝≤uÛÑqcÕº\qT, »j·÷|ü»j·÷\qT düeTeTT>± uÛ≤$+∫

j·TT<ë∆ìøÏ düqï<äT∆&ç$ø±! n˝≤ #̊ùdÔ Çø£ ˙e⁄ bÕbÕìï bı+<äe⁄.

yê´K´: Ç+‘·es¡≈£î uÛÑ>∑yêqT&ÉT j·TT<ä∆+ #̊j·Te\dæq nedüsêìï H=øÏÿ#Ó|æŒ,

Ç|ü&ÉT j·TT<ë∆ìï m˝≤ #̊j·÷˝À` @ uÛ≤eq‘√ #̊j·÷˝À #Ó|üŒuÀ‘·THêï&ÉT.

j·TT<ä∆+ m˝≤ #̊j·÷˝À ns¡T®qTìøÏ #Ó|üŒ&É+ <ë«sê ø£s¡à\HÓ̋ ≤ #̊j·÷˝À düeTdüÔ

e÷qyê[øÏ ‘Ó*j·TCÒj·TuÀ‘·THêï&ÉT.
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uÛÑ>∑eBZ‘· πøe\+ yÓ÷ø£å+ n+fÒ @$T{À #Ó|æŒ }s¡T≈£îH̊ XÊg+ ø±<äT. yÓ÷øå±ìï

m˝≤ n+<äTø√yê˝À ≈£L&Ü ‘Ó*j·TC…|æŒq XÊg+. ns¡T®qT&ÉT j·TT<ä∆+ #Ój·÷´*.

eTq+ ø£s¡à\T #Ój·÷´*. ø£s¡à\T ã+<Ûë\≈£î ø±s¡DyÓTÆ eT∞fl eT∞fl »qà\≈£î

<ë]rkÕÔsTT. m+<äTø£+fÒ ø£s¡à #˚ùdÔ ø£s¡à|ò ü\+ edüT Ô+~. ø£s¡à|ò ü˝≤\

qqTuÛÑ$+#·{≤ìøÏ »qà edüTÔ+~. Ä »qà˝À ‹]– ø£s¡à\T. yê{Ïe\¢ ø£s¡à |òü\+.

eT∞fl »qà. Ç˝≤ »qà ø£s¡à e\j·T+˝À ` dü+kÕs¡ »qq eTs¡D#·Áø£+˝À

Çs¡T≈£îÿb˛‘ê+. eTq dü«<Ûäs¡àø£s¡à …̋’Hê C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√ø£ ‘·|üŒ<äT. m<äT]+{Ï̋ À

ì|ü e÷Á‘·ẙTø±<äT, eTq Ç+{Ï̋ À ì|ü ≈£L&Ü nC≤Á>∑‘·Ô>± ñ+fÒ ø± Ò̋ÃdüTÔ+~

>∑<ë! ø£qTø£ m˝≤+{Ï ø£s¡à\T #̊ùd≥|ü&Ó’Hê C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√ø£‘·|üŒ<äT. ì»+>±

ø£s¡à\˝À @ <√wüeT÷ Ò̋<äT. #̊ùd $<Ûëq+˝Àq÷, ø£s¡à\ yÓqTø£qTqï ñ<̊∆X̄+˝ÀH̊

<√wü+ n+‘ê. ø£qTø£ <√cÕìï ‘=\–+#·Tø=ì ø£s¡à\T #̊j·÷*.

eTq+ #̊ùd ø£s¡à\e\¢ düTKeT÷ ø£\>∑e#·TÃ, <äT'KeT÷ ø£\>∑e#·TÃ. n˝≤π>

˝≤uÛÑqcÕº\T, »j·÷|ü»j·÷\T, X̄óuÛ≤X̄óuÛ≤\T @yÓ’Hê ø£\>∑e#·TÃ. á |òü*‘ê\˙ï

eTq eTqdüT‡ì #Ó&É>=&É‘êsTT. ø£s¡à #̊ùd≥|ü&ÉT eTq <äèwæº á |òü*‘ê\ MT<ä

ñ+fÒ eTq≈£î |üì˝À @ø±Á>∑‘· ñ+&É<äT. Ä ø£s¡à dü+‘·è|æÔ ìe«<äT. ô|’>± Ä

ø£s¡à|òü\+ eTq≈£î ã+<ÛäyÓTÆ ≈£Ls¡TÃ+≥T+~.Ç<̊ bÕ|ü+. Ç˝≤ ø£s¡à\T ã+<Ûä+

ø±≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ |òü*‘ê\ô|’ <äèwæºô|≥º≈£î+&Ü`n+fÒ düTKe÷? <äT'Ke÷?

˝≤uÛÑe÷? qwüºe÷?   »j·Te÷? n|ü»j·Te÷? nH̊ X̄+ø£ Ò̋≈£î+&Ü nìï+{Ïì

düeT+>± uÛ≤$dü÷Ô, ªHê dü«<Ûäs¡àyÓTÆq ø£s¡àqT #̊j·T≥ẙT Hê $~Û. |òü*‘·+‘√ Hê≈£î

dü+ã+<Ûä+ Ò̋<äTµ ` nH̊ ìX̄Ãj·T+‘√ #̊j·÷*. n|ü&̊ |üì˝À HÓ’|ü⁄D´+ ≈£L&Ü

ñ+≥T+~. ñ‘·ÔeT yÓTÆq ø£s¡à eTq qT+&ç yÓ\Te&ÉT‘·T+~.

á XÀ¢ø£+ Ç+‘·es¡≈£î #Ó|æŒq C≤„qjÓ÷>±ìøÏ, Çø£ eTT+<äT #Ó|üŒuÀj˚T

ø£s¡àjÓ÷>±ìøÏ dü+~ÛXÀ¢ø£+. ø£s¡à#˚j·Tø£ me]¬ø’Hê ‘·|üŒ<äT. m˝≤ #˚j·÷˝À

‘Ó\TdüTø=ì #̊ùdÔH̊ Á|üjÓ÷»q+.

ˇø£&ÉT düeTTÁ<ä kÕïHêìøÏ yÓfi≤fl&ÉT. ndü\T düeTTÁ<ëìï #·÷&É≥+ n‘·ìøÏ

Ç<̊ yÓTT<ä{ÏkÕ]. n+<äTe\¢ m˝≤ ~– kÕïq+ #̊j·÷˝À ‘Ó*j·Tø£ düsêdü] ~–,

ø=+#Ó+ <ä÷s¡+ yÓ[fl kÕïq+ #̊düTÔHêï&ÉT. ã\yÓTÆq n\e∫Ã n‘·DÏí eTT+∫

‘·q˝ÀøÏ ˝≤≈£îÿ+~. ÁbÕD≤\T e~˝≤&ÉT.  Ç+‘·ø° n‘·&ç˝À|ü+ @$T{Ï?

düeTTÁ<ä+˝À n\\T O+{≤j·Tì, nC≤Á>∑‘·Ô>± O+fÒ eTqqT ˝À|ü\≈£î

˝≤–ẙkÕÔj·Tì ‘Ó*j·Tø£b˛e≥ẙT. n˝≤>∑ì n\\T ‘·–Z+<ëø± kÕïq+ #̊j·T≈£î+&Ü

O+<ë+ n+fÒ n˝≤+{ÏyêDÏí eT÷s¡Tâ&ÉT n+{≤s¡T.  m+<äTø£+fÒ eTq kÕïq+ø√dü+

düeTTÁ<ä+ ‘·q dü«<Ûäsêàìï $&ç∫ô|≥º<äT >∑<ë! ø£qTø£ n\\T edüTÔqï|üŒ{Ïø°

ô|’¬ø>∑s¡≥yÓ÷ ÁøÏ+~øÏ e+>∑≥yÓ÷ @<√ ˇø£{Ï #˚dæ n\\ <Óã“qT ‘·≥Tºø=ì

kÕïq+ |üP]Ô #̊dæ Äq+~+#ê*‡+<̊.

düeTTÁ<ä+˝À kÕïq+ #̊dæq≥T¢>±H̊ eTq+ á dü+kÕs¡eTH̊ düeTTÁ<ä+˝À ø£s¡à\T

#˚dü÷ÔH˚ O+&Ü*. nsTT‘˚ m˝≤ #˚j·÷*? á <ä«+<ë«\H˚ n\\ ‘êøÏ&çì

‘·≥Tº≈£î+≥÷, yê{ÏøÏ #·*+#·≈£î+&Ü— düTK<äT'U≤\T, ̋ ≤uÛÑqcÕº\T, »j·÷|ü »j·÷\T

nH̊ <ä«+<ë«\qT düeTuÛ≤e+‘√ #·÷dü÷Ô ‘Ó*$>± ø£s¡à\T #̊j·÷*. n+‘̊>±ì

<ä«+<ë«\T Ò̋≈£î+&Ü b˛yê\ì ø√s¡T≈£î+fÒ n~ eT÷s¡â‘·«ẙT ne⁄‘·T+~.

n+<äTπø j·TT<ä∆+ m˝≤ #̊j·÷˝À uÛÑ>∑e+‘·T&çø£ÿ&É ns¡T®qTìøÏ ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT.

eTT+<äT eTqdüT‡qT düeT‘·«+˝À O+#·Tø√. Ä ‘·sê«‘· j·TT<ä∆+ #ÓsTT´. n˝≤

#̊ùdÔ @ ø£s¡àã+<ÛäeT÷ (bÕ|üeT÷) n+≥<äT. j·TT<ä∆|ü]D≤eT+ @yÓTÆHê düπs ˙e⁄

ì]¢|üÔ+>± O+&Ü*. »j·÷ìøÏ bı+>∑sê<äT. n|ü»j·÷ìøÏ Á≈£î+>∑sê<äT. |òü*‘·+ô|’

ÄdüøÏÔì $&ç∫ô|≥Tº`nì. ø£qTø£ @ ø£s¡àqT #˚dæHê Á>∑T&ç¶>± #˚j·Tsê<äT.

eTH√ãT<äT∆\T m˝≤ O+&Ü˝À n˙ï ‘Ó\TdüTø=H̊ ø±s¡́ s¡+>∑+˝ÀøÏ <ä÷ø±*. C≤„q+‘√

#˚j·÷*. n+<äTπø eTT+<äT>± C≤„Hêìï uÀ~Û+∫ Ä ‘·sê«‘˚ ø£s¡à\qT >∑÷]Ã

#ÓãT‘·THêï&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ @cÕ‘̊2_ÛVæ≤‘ê kÕ+UÒ́  ãT~∆s√ π́> ‹«e÷+ÁX̄óDTˆ

 ãT<ë∆́ j·TTø√Ôj·Tj·÷bÕs¡ú! ø£s¡àã+<Ûä+ Á|üVü‰dǘ dæ̂ ˆ (39)

‘êˆˆ Ç+‘·es¡≈£î ̇ ≈£î C≤„Hêìï uÀ~Û+#·≥+ »]–+~. Çø£ á ãT~∆ jÓ÷>±ìï

>∑T]+∫ $qT. bÕsêú! á C≤„q+‘√ ≈£L&ÉT≈£î+fÒ ̇ e⁄ ø£s¡àã+<Ûëìï #Û̊~+#·>∑\e⁄.

yê´K´: Ç+‘·es¡≈£î dü«»qT\T #·ìb˛‘ês¡H˚ <äT'U≤ìï b˛>=≥º{≤ìøÏ

Ä‘·àC≤„Hêìï (kÕ+K´jÓ÷>±ìï) >∑T]+∫ #ÓbÕŒ&ÉT. Ä ‘·sê«‘· dü«<Ûäs¡à+ <äècÕº́

#·÷∫Hê ˙e⁄ j·TT<ä∆+ #̊dæ rs¡e\dæ+<̊ nì ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT. Ç|ü&Ü j·TT<ë∆ìï

m˝≤ #̊j·÷˝À $e]+#·uÀ‘·THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.
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ãT~∆|üPs¡«ø£+>± |òü˝≤düøÏÔì e<ä*ô|{Ïº #˚ùd ø£s¡àj˚T ìcÕÿeTø£s¡à. n<˚

ãT~∆jÓ÷>∑+. kÕ<Ûës¡D+>± ø£s¡à\T #̊ùdÔ ø£s¡à|òü̋ ≤\T ekÕÔsTT. Ä ø£s¡à|òü̋ ≤\T

»qà\≈£î ø±s¡DeTe⁄ ‘êsTT. n<̊ ã+<Ûä+. á ã+<Ûä+ e\¢H̊ eT∞fl eT∞fl ø£s¡à\T,

eT∞fl eT∞fl »qà\T. eT] eTTøÏÔ m˝≤? ø£s¡à\qT ã+<Ûä+ ø±≈£î+&Ü #̊ùdÔH̊ eTTøÏÔ.

ø£qTø£ ‘Ó*$‘√ #̊j·÷*. n<̊ ãT~∆jÓ÷>∑+.

uÛÑ>∑eBZ‘· πøe\+ C≤„Hêìï #Ó|æŒ }s¡T≈£îH̊ Á>∑+<∏ä+ ø±<äT, Ä C≤„Hêìï J$‘·+˝À

n&ÉT>∑&ÉT>∑THê Ä#·s¡D˝À ô|≥Tºø=H̊ ObÕj·÷\qT ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. }]πø

‘Ó*ùdÔ Á|üjÓ÷»q+ Ò̋<äT. Ä ‘Ó*$ì O|üjÓ÷–+#·Tø=ì Á|üjÓ÷»q+ bı+<ë*.

ns¡úsêÁ‹ẙfī <=+>∑ ˇø£&ÉT ø£qï+ ẙdüTÔHêï&ÉT. uÛ≤s¡́  uÛÑs¡Ô‘√ @eT+&û @<√

X̄ã›+ edüTÔqï~ #·÷&É+&ç̀  nqï~. uÛÑs¡Ô ≈£î+uÛÑø£s¡Tíì n+X̄. Hê≈£î ‘Ó\TdüT Ò̋

nHêï&ÉT. <=+>∑ ˝À|ü* ø=#êÃ&ÉT. n&ÉT>∑T\ #·|ü&ÉT $ì uÛ≤s¡´ eT∞fl

ôV≤#·Ã]+∫+~. Hê≈£î ‘Ó\TdüT Ò̋ |ü&ÉTø√ nHêï&ÉT uÛÑs¡Ô. <=+>∑ ô|f…º ‘Ó]∫, $\TyÓ’q

edüTÔe⁄\T eT÷≥ >∑≥Tº≈£î+≥THêï&ÉT. eT∞fl uÛ≤s¡́  ôV≤#·Ã]+∫+~. Hê≈£î ‘Ó\TdüT Ò̋

nHêï&ÉT ø£fīófl ‘Ós¡e≈£î+&ÜH̊. <=+>∑ yÓ[flb˛j·÷&ÉT. uÛ≤s¡́ ≈£î ˇfīófl eT+&ç+~.

Hê≈£î‘Ó\TdüT, Hê≈£î‘Ó\TdüT n+{≤e⁄, @+ ‘Ó\TdüT ˙≈£î. Ä ‘Ó*$øÏ ì|üô|≥Tº.

kıeTà+‘ê b˛sTT+~ nì \uÀ~uÀeTqï~.

ø£qTø£ ‘Ó*ùdÔ #ê\<äT. ‘Ó*dæq <ëì‘√ Á|üjÓ÷»q+ bı+<ë*. ˇ{Ïº C≤„q+

O+fÒ #ê\<äT. Ä C≤„q+‘√ ‘Ó*$>± ø£s¡à\T #̊j·÷*. ø£s¡àã+<Ûä+ n+≥≈£î+&Ü

#̊j·÷*. n<̊ ãT~∆ jÓ÷>∑+. ‘Ó*$‘√ ø£s¡à\T #̊ùd ObÕj·T+. <ëìH̊ $e]+#·

uÀ‘·THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

ãT~∆jÓ÷>±ìï ‘Ó\TdüTø√≈£î+&Ü ø£s¡à\T #̊ùdÔ ‘̊HÓ̋ À ∫øÏÿq á>∑ n+<äT˝ÀH̊

ø=≥Tºø=ì ÁbÕD+ $&ç∫q≥T¢ eTq+ á dü+kÕs¡ #·Áø£ã+<Ûä+˝À –\–\

ø=≥Tºø√yê*‡+<̊. n+<äTπø ø£s¡àjÓ÷>±ìï (ãT~∆jÓ÷>±ìï) #Ó|üŒuÀ‘·THêï&ÉT.

`eTT+<äT>± ãT~∆jÓ÷>∑+ jÓTTø£ÿ $•wü˜‘· @$T{À ‘·s¡Tyê‹ XÀ¢ø±˝À¢

#Ó|üŒuÀ‘·THêï&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ H˚Vü‰_ÛÁø£eT HêXÀ2dæÔ Á|ü‘·́ yêjÓ÷q$<ä́ ‘̊ˆ

  dü«\Œ eT|ǘ dǘ  <Ûäs¡àdǘ  Á‘êj·T‘̊ eTVü≤‘√uÛÑj·÷‘Ŷ ˆ                40

XÀ¢̂ ˆ e´ekÕj·÷‹àø±ãT~∆' @πøVü≤ ≈£îs¡Tq+<äqˆ

  ãVüQXÊU≤Vü≤´q+‘êX̄Ã ãT<ä∆jÓ÷2e´ekÕsTTHê+ˆˆ                41

‘êˆˆ á ìcÕÿeT ø£s¡àjÓ÷>∑+˝À Áø£eTuÛÑ+>∑+ »s¡>∑≥+ >±ì, e´‹πsø£ |òü*‘ê\T

sêe≥+ >±ì »s¡T>∑<äT. n+‘̊ø±<äT. @ ø=+#Ó+ Ä#·]+∫Hê >=|üŒ uÛÑj·T+

qT+&ç ìqTï s¡øÏådüTÔ+~. (40) ≈£îs¡Tq+<äHê! ø√]ø£\T ̋ Òì ìX̄Ãj·TãT~∆ @ø±Á>∑+>±

O+≥T+~. n<̊ ìX̄Ãj·T+ Ò̋ì yê]ãT~∆ nH̊ø£ XÊUÀ|üXÊK\T>± N*b˛sTT

O+≥T+~ (41).

yê´K´: á ˝Àø£+˝À e÷qe⁄\T kÕ<Ûës¡D+>± ‘êeTT #̊ùd |üìøÏ  @<√

Á|ü‹|òü̋ ≤ìï ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. @ |òü*‘·eT÷ sê<äqT≈£î+fÒ Ä |üì m+<äT≈£î #Ój·÷´*?

nH̊ Á|üX̄ï edüTÔ+~. ø£qTø£ ø√]ø£ Ò̋≈£î+&Ü, |òü*‘êìï ø√s¡≈£î+&Ü ø£s¡à#̊j·T≥+

eè<Ûë nqT≈£î+{≤s¡T. eT] uÛÑ>∑yêqT&̊yÓ÷ ìcÕÿeT ø£s¡àjÓ÷>±ìï uÀ~ÛdüTÔHêï&ÉT.

n+fÒ düø±eTø£s¡à\ø£qï á ìcÕÿeTø£s¡àjÓ÷>∑+ @<√ >=|üŒ<Ó’ O+&Ü*. Ç+<äT˝À

@<√ $•wü̃‘· O+&Ü*. @$T{≤ $•wü̃‘·? @$T{≤ >=|üŒ‘·q+?

kÕ<Ûës¡D+>± n+<äs¡÷ #̊ùd düø±eTø£s¡à\˝À ¬s+&ÉT <√cÕ\THêïsTT. n$

1. n_ÛÁø£eTHêX̄+: |üP»\T, Áe‘ê\T yÓTT<ä̋ …’q ø£s¡à\qT #̊ùd≥|ü&ÉT eT<Ûä́ ˝À

Ä≥+ø±\T e∫Ã Ä–b˛e#·TÃ. ̋ Ò<ë bÕ{Ï+#·e\dæq $<ÛäT\qT bÕ{Ï+#·ø£b˛e#·TÃ.

Bìe\¢ sêe\dæq |òü\+ sê<äT. #̊dæq |üì eè<Ûë ne⁄‘·T+~. Ç˝≤ ø√s¡T≈£îqï

|òü\+ sêø£b˛e≥ẙT n_ÛÁø£eTHêX̄+.

2. Á|ü‘·́ yêj·T<√wü+: @y√ ø√]ø£\‘√ |üP»\T, Vü≤√e÷\T #˚düTÔqï|ü&ÉT

XÊg $<ÛäT\qT n‹Áø£$T+∫ ‘·|ü>± #̊dæHê, ÄVüQ‘·T\qT eT+Á‘·$~Ûì ã{Ïº

düeT]Œ+#·ø£b˛sTTHê, ìj·TeT ìwüº\qT bÕ{Ï+#·ø£ b˛sTTHê ø√s¡T≈£îqï |òü*‘·+

sêø£b˛>± $|üØ‘· |òü*‘·+ edüTÔ+~. qVüQwüT&ÉT ø=+&É∫\Te nj·÷´&ÉT—

qè>∑TeTVü‰sêE }düs¡yÓ*¢ nj·÷´&ÉT— •e⁄ìøÏ e´‹πsø£+>± j·T»„+ #̊dæq <ä≈£åîìøÏ

ẙTø£‘·\ e∫Ã+~. Ç˝≤ ø√]q |òü*‘·+ sêø£b˛>± e´‹πsø£ |òü*‘·+`#Ó&ÉT |òü*‘·+

sêe{≤H̊ï Á|ü‘·́ yêj·T<√wü+ n+{≤s¡T.

düø±eTø£s¡à\˝À á ¬s+&ÉT <√cÕ\T OHêïsTT. nsTT‘̊ uÛÑ>∑yêqT&ÉT Á|ü‹bÕ~+∫q

á ãT~∆jÓ÷>∑+ (ìcÕÿeTø£s¡àjÓ÷>∑+)˝À á ¬s+&ÉT <√cÕ\T ˝Òe⁄, sêe⁄.
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ìcÕÿeTø£s¡àqT ÁbÕs¡+_Û+∫ eT<Ûä´˝À $s¡$T+∫Hê, #˚dæq+‘·es¡≈£L |òü*‘·+

O+≥T+~. Äø£*>± Oqïyê&ÉT mìï eTT<ä›\T ‹+fÒ n+‘·es¡≈£î Äø£* r]q≥T¢—

yÓT≥T¢ mπøÿyê&ÉT m+‘·es¡≈£î møÏÿ‘̊ mø£ÿe\dæq <ä÷s¡+˝À n+‘·es¡≈£î ‘·–ZqfÒ¢.

n˝≤π> á ìcÕÿeTø£s¡à˝À ìj·Te÷\T O\¢+|òæT+∫Hê, $<ÛäT\T bÕ{Ï+#·ø£b˛sTTHê

#˚dæq+‘·es¡≈£L Á|üjÓ÷»qy˚T— ô|’>± @ #Ó&É¶ |òü*‘·eT÷ sê<äT. ≈£L*øÏ

|ü+U≤˝≤π>yê&çøÏ eT<Ûä́ ˝À Ä|æ‘̊ ∫yê≥T¢ |ü&É‘êsTT>±ì O∫‘·+>± ˝≤π>yê&çøÏ

Ä u≤<Ûä̋ Ò<äT. ô|’>±  dü«\Œ eT|ǘ dǘ  <Ûäs¡àdǘ  Á‘êj·T‘˚ eTVü≤‘√uÛÑj·÷‘Y: á

ìcÕÿeTø£s¡à jÓ÷>±ìï @ ø=+#Ó+ Ä#·]+∫Hê >=|üŒ uÛÑj·T+ qT+&ç ìqTï

s¡øÏådüTÔ+~. ì|üs¡e« ∫qï<̊ nsTTHê ø=+&É+‘· m‘·TÔq Oqï <ä÷~ ≈£î|üŒqT

uÛÑd”à|ü≥\+ #̊dæq≥T¢ ìwüÿeTø£s¡àjÓ÷>±ìï @ ø=+#Ó+ Ä#·]+∫Hê eTs¡Ds¡÷|ü

dü+kÕs¡ uÛÑj·T+ qT+&ç ìqTï s¡øÏådüTÔ+~. düø±eT ø£s¡à\ <ë«sê dü+bÕ~+#˚

<Ûäq+ >±ì, |ü⁄Á‘ê<äT\T >±ì, dü+|ü<ä\T >±ì`nìï+{Ï̇  Çø£ÿ&̊ $&ç∫ ̌ +≥]>±

b˛yê*. n<̊ ìcÕÿeT ø£s¡à …̋’‘̊ yê{Ï|òü\+ eTq‘√u≤≥T>± Á|üj·÷DÏ+∫, ˇø=ÿø£ÿ

»qà˝À eTqqT eTT+<äT≈£î q&ç|ædü÷Ô ∫es¡≈£î eTqqT yÓ÷ø£å<ë«s¡+ e<ä›≈£î

rdüT≈£îb˛‘·T+~. á $wüj·T+ ‘Ó*ùdÔ ìdü‡+<̊Vü≤+>±, dü+‘√wü+>± á e÷s¡Z+˝À

Á|üj·÷DÏkÕÔs¡T. eTs=ø£ $•wü̃‘· Oqï~ á jÓ÷>∑+˝À.

ìcÕÿeT ø£s¡àjÓ÷>±ìï Ä#·]+#̊yê]øÏ ̋ ÖøÏø£uÛÀ>±\|ü≥¢, dü+|ü<ä\|ü≥¢, $wüj·÷\|ü≥¢

ÄdüøÏÔ O+&É<äT. n‘·&ÉT #̊ùd |üìMT<äH̊ n‘·&ç <äèwæ ̃O+≥T+~. ø£qTø£ ˇø£ \ø£ǻ +

ø√dü+, |ü≥Tº<ä\‘√ e´eVü≤]+#̊ n‘·&ç ãT~∆ @ø±Á>∑+>± , dæús¡+>± O+≥T+~.

düø±eTø£s¡à\qT Ä#·]+#̊yê]øÏ ̋ ÖøÏø£ uÛÀ>±\T, dü+|ü<ä\T, <Ûäq+, $wüj·÷\T

Çẙ Á|ü<Ûëq+. ̋ Àø£+˝À nH̊ø£ s¡ø±\ uÛÀ>±\T, dü+|ü<ä\T, edüTÔe⁄\T, $wüj·÷\T

OHêïsTT >∑qTø£ yê{Ïì nqTuÛÑ$+#ê\H̊ ø√]ø£\T ≈£L&Ü nH̊ø£+ O+{≤sTT.

Ç˝≤ ìs¡+‘·s¡+ ø√]ø£\‘√ ẙ–b˛j̊T eTqdüT‡ ø£fiËfl+ ̋ Òì >∑TÁs¡+˝≤>±, >∑≥Tº‘Ó–q

#Ós¡Te⁄˝≤>±, ø£≥Tº$|ü≈£îqï >=&ÉT¶ ̋ ≤>± m≥TyÓ’|ü⁄ |ü&ç‘̊ n≥TyÓ’|ü⁄ |üs¡T¬>&ÉT‘·T+~.

#̊ùd |üìø£Hêï e#̊Ã |òü*‘·+ MT<äH̊ ÄdüøÏÔ. n+<äTe\¢ n‘·&ç ãT~∆ XÊUÀ|üXÊK\T>±

N*b˛‘·T+~. Ç˝≤ @ø±Á>∑‘· Ò̋≈£î+&Ü N*b˛‘̊ qwüº+ @$T{Ï?

dü÷s¡́ øÏs¡D≤\T nH̊ø£+. n$ n˝≤ Oqï|ü&ÉT yê{ÏX̄øÏÔ kÕe÷q´+. ø±ì Ä

øÏs¡D≤\ìï+{Ïì uÛÑ÷‘·<ä›+˝À πø+ÁBø£]+∫ q|ü&ÉT ÁøÏ+<ä O+∫q ø±–‘êìï

uÛÑdüà+ #̊kÕÔsTT. >∑&ç¶|üs¡ø£\T ẙs¡Tẙs¡T>± O+fÒ yê{ÏπøX̄øÏÔ O+&É<äT. ø±ì Ä >∑&ç¶

|üs¡ø£\H˚ Á‘ê&ÉT>± ˇø=ÿø£ÿ{Ï>± ù|ìq|ü&ÉT eT~+∫q @qT>∑TqT ã+~Û+#·

>∑\<äT. n˝≤π> ãT~∆ nH̊ø£ XÊK\T>± N* O+fÒ <ëì X̄øÏÔ kÕ<Ûës¡D+. ø±ì

ãT~∆ @ø±Á>∑yÓTÆ‘̊ ` π̌ø \ø£ǻ +ô|’ ì*|æ‘̊ Ä ãT~∆ n‘·́ +‘· X̄øÏÔe+‘·eTÚ‘·T+~.

n{Ïº ãT~∆ |üs¡e÷‘·àô|’ ìX¯Ã\+>± ì*∫ |üs¡e÷‘·à‘√ ◊ø£´eTj˚T´ düeTs¡ú‘·

edüTÔ+~. ø£qTø£H˚ ìcÕÿeTø£s¡àjÓ÷>∑+ n‘·´+‘· ÁX‚wü˜yÓTÆq<äì uÛÑ>∑yêqT&ÉT

‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT.

uÛÑ>∑yêqT&ÉT #Ó|æŒq$<Ûä+>± á ãT~∆jÓ÷>∑+ ÁX‚wü̃yÓTÆq<äH̊ <äè&ÛÉìX̄Ãj·÷ìøÏ

e∫Ãq|ü&ÉT XÊÅkÕÔìï ‘Ó\TdüTø√yê*. XÊÅkÕÔìï ‘Ó*j·TC…ù|Œ >∑Ts¡Te⁄\T 2

s¡ø±\T+{≤s¡T. XÊÅkÕÔìï |üP]Ô>± ne>±Vü≤q #̊dæø=ì #Óù|Œyês¡T ˇø£ s¡ø£yÓTÆ‘̊,

$T&ç$T&ç C≤„q+‘√ @<√ ø=~›>± ‘Ó*j·T>±H̊ n+‘ê ‘Ó\TdüTqqTø=ì uÀ~Û+#̊yês¡T

¬s+&Ée s¡ø£+ yês¡T. $T&ç$T&ç C≤„q+ >∑\ á n$y˚≈£î\T mes¡T? @eTì

#ÓãT‘ês¡T Ms¡T?

   ø£s¡àjÓ÷>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫ dü+|üPs¡íyÓTÆq C≤„q+ Ò̋≈£î+&Ü $T&ç$T&ç

C≤„q+‘√ uÀ~Û+#̊ n$ẙ≈£î …̋’q >∑Ts¡Te⁄\T    mes√, m{Ïºyês√, @eTì uÀ~ÛkÕÔs√

3 XÀ¢ø±˝À¢̀

XÀ¢̂ ˆ  j·÷$Te÷+ |ü⁄wæŒ‘ê+yê#·+ Á|üe<ä+ ‘·́ $|ü•Ã‘·'ˆ

  ẙ<äyê<ä s¡‘ê' bÕs¡ú! Hêq´<äd”Ô‹ yê~q'ˆˆ   42

XÀ¢̂ ˆ ø±e÷‘êàq'dü«s¡Z|üsê' »qàø£s¡à |òü\Á|ü<ë+ˆ

  ÁøÏj·÷$X‚wü ãVüQfi≤+ uÛÀ¬>’X̄«s¡́  >∑‹+Á|ü‹ˆˆ             43

XÀ¢̂ ˆ uÛÀ¬>’X¯«s¡́  Á|üdüø±ÔHê+ ‘·j·÷|üVü≤è‘· #˚‘·kÕ+ˆ

 e´ekÕj·÷‹àø±ãT~∆' düe÷<ÛÍq $BÛj·T‘̊ˆˆ             44

‘êˆˆ bÕsêú! y˚<äeTT\+<ä* ns¡úyê<äeTT (ø£s¡àø±+&É)˝À ÄdüøÏÔ >∑\yês¡T

ø√]ø£\‘√ ì+&ç, dü«s¡ZdüTKeTT\ |ü≥¢ Äø£]¸‘·T …̋’— dü«s¡ZdüTKeTT\ø£+fÒ ø√s¡e\dæ+~

Ç+πøMT ̋ Ò<äì yê~kÕÔs¡T. n{Ïº nC≤„qT\T (n$ẙ≈£î\T) nH̊ø£ ÁøÏj·÷ $X‚cÕ\‘√

≈£L&ç, »qàø£s¡à e\j·T+˝À Á‹|æŒ, uÛÀ¬>’X̄«sê´\yÓ’|ü⁄≈£î rdüT≈£î b˛j̊T (yÓ÷<äT>∑)
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|ü⁄e⁄«\e+{Ï eT<ÛäTs¡yÓTÆq e÷≥\qT #ÓãT‘·÷ O+{≤s¡T. n˝≤+{Ï yê] e÷≥\≈£î

eTT>∑T∆̋ …’, uÛÀ¬>’X̄«sê´\ yÓ’|ü⁄≈£î mes¡T Äø£]¸+#·ã&É‘ês√ yê] $ẙø£+ Vü≤]+#·T≈£î

b˛‘·T+~. <ëìe\¢ yê]ãT~∆ dæús¡eTT>± ÁãVü≤àìwü̃j·T+<äT ì\Te<äT.

yê´K´: e÷qeJ$‘· |üs¡eT\ø£ǻ + yÓ÷ø£åÁbÕ|æÔj̊T`XÊX̄«‘· Äq+<äÁbÕ|æÔj̊T`

»qàsêVæ≤‘·́ ẙT. Ä \øå±´ìï kÕ~Û+#ê\+fÒ ªH̊qT |üs¡e÷‘·àqTµ nH̊ nqTuÛÑ÷‹˝À

ì\yê*. n˝≤ ì\yê\+fÒ m\¢|ü&É÷ H̊qT |üs¡e÷‘·àqH̊ ìwü˜̋ À O+&çb˛yê*.

n˝≤ O+&Ü\+fÒ ªH̊qTµ n+fÒ mes√, |üs¡e÷‘·à n+fÒ mes√ ‘Ó*j·÷*. n~

‘Ó*j·÷\+fÒ Ä‘·àC≤„q+ ø±yê*. Ä‘·àC≤„Hêìï ‘Ó*j·TCÒùd~ C≤„qø±+&É.

ÁãVü≤àìwü˜˝À eTqdüT‡ ì*ù| ObÕj·÷ìï ‘Ó*ù|~ ObÕdüHêø±+&É. n˝≤

ì*#˚+<äT≈£î eTqdüT‡qT X¯ó<ä∆+ #˚ùd ObÕj·÷\qT ‘Ó*ù|~ ø£s¡àø±+&É. á

ø£s¡àø±+&É, ObÕdüHêø±+&É, C≤„qø±+&É nH̊ 3 yÓT≥T¢ yÓ÷ø£å kÂ<ÛëÁ>±ìï #̊s¡{≤ìøÏ

ẙ<ë\˝À Çe«ã&Ü¶sTT. n+<äTπø ªø±+&ÉÁ‘·j·÷‘·àø£+ ẙ<ä+µ` 3 ø±+&É\‘√ ≈£L&çq~

ẙ<ä+ nHêïs¡T. Ç˝≤ ẙ<ë\˝À #Ó|üŒã&çq 3 ø±+&É\qT yÓT≥T¢>± #̊düTø=ì

yÓ÷øå±ìï bı+<ë*. ÁãVü≤àeTT>±, XÊX̄«‘· ÁãVü‰àq+<ä dæú‹˝À O+&çb˛yê*. á

eT÷&ÉT ø±+&É\ C≤„q+ ‘Ó*dæqyê&̊ C≤„ì.

ẙ<äyê<äs¡‘ê' nsTT‘̊ ẙ<ë\˝Àì ø£s¡àø±+&ÉqT e÷Á‘·ẙT ‘Ó\TdüTø=ì, n<̊

düs¡«dü«eTqTø=ì, n+<äT˝À #Ó|æŒq |üP»\T, Áe‘ê\T, H√eTT\T, j·T»„j·÷>±<äT\T,

dü‘·ÿs¡à\T #̊dæ, yê{Ï |òü*‘·+>± e#̊Ã ÇVü≤˝Àø£ uÛÀ>±\T, dü+|ü<ä\T, düTU≤\T

eT]j·TT |üs¡˝Àø£`dü«s¡Z˝Àø£ uÛÀ>±\qT nqTuÛÑ$+#·≥y˚T e÷qe J$‘·

|üs¡e÷s¡úeTqTø=H̊ yê]H̊ Çø£ÿ&É ªẙ<äyê<ä s¡‘·T\Tµ nHêïs¡T.

Ç˝≤ πøe\+ ø£s¡àø±+&ÉqT e÷Á‘·y˚T ‘Ó\TdüTø=ì düø±eTø£s¡à\T #˚dæ

düTKuÛÀ>±\qTuÛÑ$ùdÔ #ê\ì n+‘·{Ï‘√ Ä–b˛j̊T yêπs uÛÀ>∑yê<äT\T. uÛÀ>∑yê<äT\T,

‘ê´>∑yê<äT\T nì 2 s¡ø±\ yês¡THêïs¡T. bÕXÊÃ‘·T´\T uÛÀ>∑yê<äT\T. uÛ≤s¡rj·TT\T

‘ê´>∑yê<äT\T. eTqdüT‡ ø√s¡T≈£îqï≥T¢>± ãj·T{ÏqT+&ç edüTÔe⁄\qT, düTU≤\qT

dü+bÕ~+#·≥+ uÛÀ>∑yê<ä+. \_Û+∫q edüTÔe⁄\‘√ eTqdüT‡qT dü+‘·è|æÔ|üs¡#·≥+

‘ê´>∑yê<ä+. eTqdüT‡˝À ø√]ø£\T nq+‘·+>± O+{≤sTT. Ä ø√]ø£\ø£qT>∑TD+>±

edüTÔe⁄\qT dü+bÕ~+#·≥+ #ê˝≤ ø£wüº+. n+<äTe\¢ uÛÀ>∑yê<äT\≈£î eTqdüT‡

düeT‘·«+˝À XÊ+‘·+>± O+&É<äT. ªªeT+#·+ Oqï+‘· es¡πø ø±fi¯ófl #ê#·Tø√µ

nqï≥T¢>± \_Û+∫q edüTÔe⁄\‘√ dü+‘·è|æÔ>± O+&É≥+ H˚s¡TÃ≈£î+fÒ eTqdüT‡

Á|üXÊ+‘·+>± O+≥T+~. n+<äTπø ‘ê´>∑yê<äT\T XÊ+‘· eTqdüT‡‘√ uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ

<ä>∑Zs¡ ø±>∑\T>∑T‘ês¡T. uÛÀ>∑yê<ä+ qT+&ç ‘ê´>∑yê<ëìøÏ q&ç|æ+#·≥ẙT uÛÑ>∑eBZ‘·

n_ÛÁbÕj·TeT÷, uÛÑ>∑yêqTì n_ÛÁbÕj·TeTT ≈£L&Ü.

ø√]ø£\‘√ ‘·|æ+∫b˛‘·÷, düTKuÛÀ>±\¬ø’ |üs¡T>∑T\T rdü÷Ô, <ëìøÏ e÷s¡Z+

#·÷ù| ø£s¡àø±+&ÉqT >∑÷]Ã e÷Á‘·ẙT ‘Ó\TdüTø=ì, n+<äT˝ÀH̊ eTTì–b˛j̊Tyês¡T,

<ëìH˚ Ç‘·s¡T\≈£î uÀ~Û+#˚yêπs y˚<äyê<äs¡‘·T\T. yês¡T dü+|üPs¡í C≤„q+˝Òì

n$ẙ≈£î\T. yês¡T`

ø±e÷‘êàq:, dü«s¡Z|üsê: yês¡T ø√]ø£\|ü⁄≥º\T. ÇVü≤˝Àø£ uÛÀ>±\T, dæ]dü+|ü<ä\T,

|üs¡̋ Àø£+˝À dü«s¡ZuÛÀ>±\qT ø√s¡T≈£îH̊ yês¡T. neTè‘·bÕq+, q+<äqeq$Vü‰s¡+,

n|ü‡s¡dü\‘√ düe÷>∑eT+`M{Ïø√düẙT m|ü&É÷ O$«fīSfls¡T‘·÷ O+{≤s¡T Ms¡T.

Ç˝≤+{Ïyês¡T`

Hêq´<äd”Ô‹ yê~q' : ‘êeTT ‘Ó\TdüT≈£îqï<˚ düs¡«dü«+ nì, Ç+‘·ø£Hêï

y˚πsMT˝Ò<äì yê~dü÷Ô O+{≤s¡T. y˚<ë\˙ï ‘·eT≈£î ‘Ó\TdüTqì, ‘êeTT

y˚<äy˚‘·Ô\eTì, y˚<ë˝Ò Ç˝≤ ø£s¡à\qT #˚dæ düTKuÛÀ>±\T nqTuÛÑ$+#·eTì

#ÓãT‘·THêïj·Tì, Ç+<äTø√düy˚T eTq≈£î e÷q»qà e∫Ã+<äì #ÓãT‘·÷ Á>∑T&ç¶

yê]ì q&ç|æ+#̊ Á>∑T&ç¶yê]˝≤>± e´eVü≤]dü÷Ô O+{≤s¡T. Ç{Ïº yê]H̊`

n$|ü•Ã‘·' : n$y˚≈£î\T n+≥THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT. m+<äTø£+fÒ M]øÏ

dü÷ø£åà<äèwæº Ò̋<äT. ø±eT´ø£s¡à\qT #Ó|æŒ+~ ˝ÖøÏø£ e´eVü‰sê\˝À eTTì–b˛sTT

uÛÑ>∑e+‘·Tì ø£̇ dü+ düà]+#·ìyê] ø√dü+. n˝≤¬>’Hê ø£̇ dü+ yê] ø√]ø£\T,

uÛÀ>±\T, dü+|ü<ä\ø√düyÓTÆHê uÛÑ>∑e+‘·TìyÓ’|ü⁄≈£î ‹s¡T>∑T‘ês¡T nH̊ düø±eTø£s¡à\T

#Ó|üŒã&Ü¶sTT. ø±ì yÓ÷ø£åÁbÕ|æÔøÏ Ç$ Ä≥+ø±\ì yê]øÏ ‘Ó*j·T<äT. Ä‘√àqï‹¬ø’

bÕ≥Tã&̊yê]øÏ̀  »qàkÕs¡∆ø£́ + ø=s¡≈£î ‘·|æ+#̊yê]øÏ yÓ’sê>∑́ + O+&Ü\ì ≈£L&Ü

M]øÏ ‘Ó*j·T<äT. n+<äTπø Ms¡T n$ẙ≈£î\T. yês¡T #Óù|Œ e÷≥\T @$T{Ï?

ÁøÏj·÷$X‚wü ãVüQfi≤+ : ẙ<ë\˝À nH̊ø£ s¡ø±\ ø£s¡à\T #Ó|üŒã&Ü¶sTT. ÇVü≤˝Àø£

uÛÀ>±\≈£î ø=ìï— dü«s¡ZdüTU≤\≈£î ø=ìï— dü+|ü<ä\≈£î ø=ìï— dü+‘êq+ ø=s¡≈£î
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ø=ìï— Äs√>∑´+ ø=s¡≈£î ø=ìï— Ç‘·s¡T\≈£î y˚T\T #˚j·TT≥≈£î ø=ìï` Ç˝≤

nH˚ø£s¡ø±\ ø£s¡à\T, M{Ïì m˝≤ #˚j·÷˝À $~Û$<ÛëHê\T`n˙ï y˚<ë\˝Àì

ø£s¡àø±+&É˝À OHêïsTT. yê≥ìï+{Ïì ‘Ó\TdüTø=ì #ÓãT‘·T+{≤s¡T. »qT\qT

Äø£]¸dü÷Ô+{≤s¡T. nsTT‘̊ M{Ï jÓTTø£ÿ |òü*‘·+ @$T{Ï?

»qàø£s¡à|òü\Á|ü<ë+: düø±eT+>±, ø√]ø£\‘√, uÛÀ>±düøÏÔ‘√ Á|ü‹|òü̋ ≤ù|ø£å‘√ #̊ùd

á ø£s¡à\e\¢ ø£s¡à|òü̋ ≤\T ekÕÔsTT. Ä ø£s¡à|òü̋ ≤\T »qà\≈£î <ë]rkÕÔsTT. Ä

»qà\˝À eT∞fl ø£s¡à\T. Ä ø£s¡à\e\¢ ø£s¡à|òü̋ ≤\T, yê{Ïe\¢ ‹]– »qà\T. Ç˝≤

»qàø£s¡à e\j·T+˝À ∫≈£îÿø=ì, düT&ç>∑T+&É+˝À ∫≈£îÿ≈£îqïyê&ç̋ ≤ –sê –sê

‹s¡T>∑T‘·÷ –\–˝≤ ø=≥Tºø√yê*‡+<̊. nsTT‘̊ ø£s¡à\e\¢ Á|üjÓ÷»q+ Ò̋<ë?

n+fÒ O+~. ‘ê‘êÿ*ø£ Á|üjÓ÷»q+ O+~.

uÛÀ¬>’X̄«s¡́ >∑‹+Á|ü‹: á ø£s¡à\T uÛÀ>±\T, dü+|ü<ä\T, ◊X̄«s¡́ +, dü«s¡ZdüTU≤\yÓ’|ü⁄≈£î

rdüT≈£î yÓfi≤ÔsTT. m+‘·ø±\+ uÛÀ>±\qTuÛÑ$+∫Hê m|ü&√ ˇø£|ü&ÉT nyÓ’Hê

<ä÷s¡eTÚ‘êsTT, ̋ Ò<ë eTqyÓTÆHê yê{ÏøÏ <ä÷s¡eTe⁄‘ê+. #̊dæq ø£s¡à\jÓTTø£ÿ |òü\+

Ks¡TÃ ø±>±H̊ ‹]– á ˝Àø±ìøÏ sêyê*‡+<̊. ø£qTø£ Çe˙ï ‘ê‘êÿ*ø£yÓTÆqẙ.

ô|’>± Ç$ XÊX̄«‘êq+<ëìøÏ Ä≥+ø£+. BìH̊ uÛÑ>∑yêHé ls¡eTDeTVü≤s¡T¸\yês¡T`

XÀ¢̂ ˆ ø£è‹ eTôVA<ä<ÛÍ |ü‘·qø±s¡D+

 |òü\eTXÊX̄«‘·+ >∑‹ ìs√<Ûäø£+      (O|ü<̊X̄kÕs¡+.2XÀ¢)

‘êˆˆ ø£s¡à\qT n˝≤ #̊düT≈£î+≥÷ b˛‘̊ ø£s¡àdüeTTÁ<ä+˝À eTTì–b˛‘ê+. b˛˙

ø£s¡à\e\¢ e#̊Ã |òü̋ ≤\T XÊX̄«‘·e÷? n+fÒ ø±<äT. ô|’>± yÓ÷ø£åe÷sêZìøÏ Ä≥+ø£+

ø£*–kÕÔsTT` nHêïs¡T. Çø£ M] e÷≥\T`

|ü⁄wæŒ‘ê+yê#·+: ø±eT´ø£s¡à\qT >∑÷]Ã #Óù|Œ n$ẙ≈£î\T |ü⁄cÕŒ\e+{Ï e÷≥\T

#ÓãT‘ês¡T. n+fÒ eTè<äTe⁄>± e÷{≤¢&ÉT‘ês¡T. yÓ÷<äT>∑|ü⁄e⁄« #·÷&É{≤ìøÏ m+‘√

u≤>∑T+≥T+~. <̊ìø° O|üjÓ÷>∑|ü&É<äT. n˝≤π> Ms¡T #Óù|Œ e÷≥\T MqT\$+<äT>±

O+{≤sTT. ø±ì n$ |üs¡e÷s¡ú kÕ<Ûäq≈£î O|üjÓ÷>∑|ü&Éø£b˛>± »qàqT e´s¡ú+

#̊düTø√e{≤ìøÏ O|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT.

Ç˝≤ uÛÀ¬>’X̄«sê´\ì#̊Ã ø£s¡à\˝À eTTì–b˛‘̊ qwüº+ @$T{Ï?

‘·j·÷n|üVü≤è‘· #˚‘·kÕ+: düø±eTø£s¡à\ >∑T]+∫ ‹j·T´ì e÷≥\T

e÷{≤¢&̊yê]‘√ kÕ+>∑‘·́ + ø£*–+<ë! yê] •wǘ ]ø£+ #̊XÊyê! yê] e÷≥\qT

$X̄«dæ+#êyê! ˙ $ẙø£+ Vü≤]+#·T≈£î b˛sTTqfÒ¢. ø√]ø£\T nH̊ø£+. edüTÔe⁄\T,

uÛÀ>±\T nH˚ø£+. ø£qTø£ yê{Ïì dü+bÕ~+#·Tø=ì nqTuÛÑ$+#ê\+fÒ ãT~∆

#·+#·\yÓTÆb˛‘·T+~. ˇø£<ëì ‘·sê«‘· ˇø£{Ï>± ìs¡+‘·s¡+ ø√]ø£\˝ÀH˚

eTTì–b˛‘·T+~. n+<äTe\¢ uÛÑ>∑e+‘·Tìô|’ ì\|ü{≤ìøÏ @ø±Á>∑+ ø±<äT.

ÁãVü≤àìwü˜̋ À ì\Te<äT. n<̊ ªdüe÷<ÛÍq$BÛj·T‘̊µ düe÷~Û̋ À`ÁãVü≤àìwü˜̋ À ì\Te<äT

nì.

ø£qTø£ ẙ<äyê<äs¡‘·T\ ‹j·T´ì e÷≥\T $ì yÓ÷düb˛e<äT›̀  nì uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT

düs¡«e÷qyê[ì ôV≤#·Ã]düTÔHêï&ÉT. >±* M#̊≥|ü&ÉT B|ü+ dæús¡+>± ì\e<äT.

ø√]ø£\H̊ >±* MdüTÔ+fÒ eTqdü‡H̊ B|ü+ dæús¡+>±`@ø±Á>∑+>± ì\Te<äT. ‘·kÕà‘Y

C≤Á>∑‘·Ồ  nì ôV≤#·Ã]ø£.

`y˚<ë\˝À #Ó|üŒã&çqy˚ ◊q|üŒ{Ïø°— uÛÀ>±düøÏÔ‘√ düø±eT+>± ø£s¡à\T #˚ùdÔ

ã+<Ûä+˝À |ü&ÉẙkÕÔsTT >∑qTø£ @+ #̊j·÷*?

XÀ¢̂ ˆ Á‘Ó’>∑TD´ $wüj·÷ẙ<ë' ìÁôdÔÌ>∑TD√´ uÛÑyês¡T®qˆ

 ìs¡›«+<√« ì‘·́ dü‘·Ố düú' ìs√´>∑πøåeT Ä‘·àyêHé̂ ˆ         45

‘êˆˆ ns¡T®Hê! ẙ<ë\T Á‹>∑TD≤\‘√ ≈£L&çq $wüj·÷\≈£î #Ó+~ Oqï$. ˙e⁄

Á‹>∑TD≤\≈£î nr‘·T&ÉyÓ’, <ä«+<ë«\qT e~*ô|{Ïº, ì‘·́ eT÷ dü‘·Ô«>∑TD+˝À ì*∫,

jÓ÷>∑πøåe÷\qT |ü{Ïº+#·Tø√≈£î+&Ü Ä‘·àC≤„qeTT ø£\yê&ç$ ø±!

yê´K´: Á‘Ó’>∑TD´$wüj·÷ẙ<ë' : Çø£ÿ&É ẙ<ë\+fÒ ẙ<ë\ ˝Àì ø£s¡àø±+&Éj̊T.

á ø£s¡àø±+&É n+‘ê dü‘·Ô«s¡»düÔyÓ÷ >∑TD≤\≈£î #Ó+~q<̊. düTU≤\T, uÛÀ>±\T,

dü+|ü<ä\T, yê{Ïì dü+bÕ~+#·Tø=H˚ e÷sêZ\T`n˙ï Á‹>∑TD≤\≈£î #Ó+~qy˚.

Ç+<äT˝ÀH̊ eTTì–b˛‘̊ eTq+ á Á‹>∑TD≤\ e\˝À ∫≈£îÿ ≈£î+{≤+. n+<äTπø

ìÁôdÔÌ>∑TD√´uÛÑe! Á‹>∑TD≤\≈£î nr‘·T&Ée⁄ ø±! n+≥THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

˝ÖøÏø£edüTÔe⁄\T, $wüj·÷\T, uÛÀ>±\qT #·÷∫Hê, $Hêï yê{Ïô|’ ÄdüøÏỒ ø√]ø£

ø£\T>∑T‘·T+~. <ëì‘√ yê{Ïì dü+bÕ~+#·Tø√e{≤ìøÏ ø£s¡à\T #̊j·÷*. ø£s¡à\T

#̊ùdÔ ø£s¡à|òü̋ ≤\T, yê{Ïe\¢ »qà\T. Ç˝≤ »qàø£s¡à e\j·T+˝À ∫≈£îÿ≈£î+{≤+.

yê{ÏqT+&ç $eTTøÏÔ bı+<ë\+fÒ Á‹>∑TD≤r‘·T\+ ø±yê*. Á‹>∑TD≤r‘·T\yÓTÆ á
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ÁbÕ|ü+∫ø£ $wüj·÷\ ø√dü+, düTKuÛÀ>±\ ø√dü+ ø£s¡à\T #˚j·÷\H˚ ÄdüøÏÔì

$&ç∫ ô|{≤º*. á ÄdüøÏÔì $&ç∫ô|{≤º\+fÒ <ä«+<ë«\qT $&ç∫ ô|{≤º*.

ªìs¡ ›«+<√«µ: o‘√cÕí\T, düTK<äT'U≤\T, ˝≤uÛÑqcÕº\T, »j·÷|ü»j·÷\T,

e÷Hêee÷Hê\T`Çe˙ï <ä«+<ë«\T. M{Ï|ü≥¢ düeTuÛ≤e+ O+fÒ̀ Ò̋ø£ @e÷Á‘·+

ÄdüøÏÔ ̋ Òø£b˛‘̊ düø±eT ø£s¡à\ø=s¡≈£î ÁbÕ≈£î˝≤&É+. n|ü&̊ >∑TD≤r‘·T\+ ne⁄‘ê+.

ì‘·́ dü‘·Ô«düú: Ç˝≤ eT÷&ÉT >∑TD≤\qT e~*‘̊ dü‘·Ô«+˝À ì\ã&É>∑\T>∑T‘ê+.

dü‘·«, s¡CÀ, ‘·yÓ÷`nH˚ 3 >∑TD≤\qT e<ä\eTì #ÓãT‘·÷ dü‘· Ô«+˝À

ì\ã&ÉeTq≥ẙT$T{Ï? s¡CÀ >∑TD‘·yÓ÷>∑TD≤\qT e~*+#·Tø√{≤ìøÏ eTT+<äT>±

dü‘·Ô«+˝À ì\yê*. Ä ‘·s¡Tyê‘· dü‘êÔ«ìï ≈£L&Ü e~* X̄ó<ä∆dü‘·Ô«+˝À ì*∫b˛yê*.

Çø£ s¡CÀ>∑TD ‘·yÓ÷>∑TD≤\T ndü˝Ò O+&Ée⁄. Ä X¯ó<ä∆ dü‘·Ô«+˝À ì\eeTH˚

uÛÑ>∑e+‘·Tì O<̊›X̄´+. ô|’>± ì‘·́ eT÷ n˝≤ ì\yê*. n+‘̊ø±<äT X̄ó<ä∆dü‘·Ô«+˝À

ì*∫` ªìs√´>∑πøåeTµ ̇  jÓ÷>∑πøåe÷\qT ≈£L&Ü |ü{Ïº+#·Tø√e<äT› nì n+≥THêï&ÉT

uÛÑ>∑yêqT&ÉT. jÓ÷>∑+ n+fÒ ˝Òì<ëìì dü+bÕ~+#·T ø√e≥+— πøåeT+n+fÒ

Oqï<ëìì #˚C≤]b˛≈£î+&Ü uÛÑÁ<ä|üs¡#·T ø√e≥+. eT] jÓ÷>∑πøåe÷\qT

|ü{Ïº+#·Tø√≈£î+&Ü m˝≤>∑? nqï dü+<̊Vü≤+ eTq≈£î sêø£b˛<äT. eT¬s’‘̊ m+<äTøÏ̋ ≤

#Ó|æŒq≥T¢? á jÓ÷>∑πøåe÷\ >∑T]+∫q Ä˝À#·q˝À¢ O+fÒ eTq+ Oqï‘·

\øå±´ìøÏ̀ yÓ÷øå±ìøÏ <ä÷s¡eTÚ‘ê+. ø£qTø£ |ü{Ïº+#·Tø√≈£î+&Ü O+&Ü*‡+<̊. nsTT‘̊

#Ó|üŒ≥+ ‘̊*πø ø±ì Ä#·]+#·≥+ m+‘· ø£wüº+?

n+<äTπø yÓ+≥H̊ m˝≤ Ä#·]+#ê˝À uÛÑ>∑e+‘·T&̊ #ÓãT‘·THêï&ÉT ªÄ‘·àyêHéµ

nì. Ä‘·àe+‘·T&ÉyÓ’ n+fÒ ì‘·́ eT÷ Ä‘·à˝À ì*∫, Ä‘·àdüTU≤ìï nqTuÛÑ$dü÷Ô

nì. Ä‘·à˝À ì*∫q yê&çøÏ ªH˚qT dü∫Ã<ëq+<ä dü«s¡÷|ü Ä‘·àqTµ nH˚

ìX̄Ãj·TC≤„q+ Oqïyê&çøÏ n˙ï OqïfÒ¢. Çø£ÿ&É Oqï yê≥ìï+{Ïø£qï $\TyÓ’q

ì‘·́ düTK+ Oqï<äø£ÿ&É. n{Ïº $\TyÓ’q edüTÔe⁄ Oqï|ü&ÉT Çø£ $\Te Ò̋ì yê{Ï¬ø’

ÁbÕ≈£î˝≤&Ü*‡q |üH˚$T{Ï? n+<äTπø Ä‘·àe+‘·T&ÉyÓ’ jÓ÷>∑πøåe÷\qT >∑T]+∫

|ü{Ïº+#·Tø√e<äT› nì #Ó|üŒ≥+.

` yÓ÷ø£åkÕ<Ûäq≈£î n&ÉT¶e#˚Ã á ø£s¡àø±+&É y˚<ë\˝À m+<äT≈£îqï≥T¢?

me]ø√dü+?

XÀ¢̂ ˆ j·÷yêqs¡ú O<äbÕH˚ düs¡«‘·' dü+|òü⁄¢‘√<äπøˆ

  ‘êyêHé düπs«wüT ẙ<̊wüT Áu≤Vü≤àDdǘ  $C≤q‘·' ˆˆ           46

‘êˆˆ n+‘·{≤ ˙s¡T bı+–bıs¡T¢‘·Tqï|ü&ÉT kÕïHê<äT\ ø=s¡≈£î u≤e⁄\T,

#Ós¡Te⁄\T »\bÕÁ‘·\ nedüs¡+ m+‘·es¡ø√ ÁãVü≤àC≤„qeTT >∑\ Áu≤Vü≤àDTìøÏ á

ẙ<ë\˝Àì ø£s¡àø±+&É n+‘·es¡πø nedüs¡+.

yê´K´: ˙{ÏøÏ ø£s¡Te⁄ e∫Ãq|ü&ÉT 3 s√E\ø=ø£kÕ], 4 s√E\ø=ø£kÕ]

˙{Ïì e~*q|ü&ÉT ã¬øÿ≥T¢, _+<Ó\T, >∑+>±fi≤\T ì+|ü⁄≈£îqï ‘·sê«‘· Ç+{À¢

Oqï ∫qï ∫qï –HÓï\T, #Ó+ãT\T, >±¢düT\≈£î ≈£L&Ü ̇ s¡T|ü{Ïº n{Ïº ô|≥Tº≈£î+{≤s¡T.

eT∞fl eT∞fl <=s¡ø£e⁄ >∑qTø£ C≤Á>∑‘·Ô |ü&É‘ês¡T. n<̊ mø£ÿ&É #·÷∫Hê |ü⁄wüÿ\+>±

˙s¡T <=]πø≥|ü&ÉT, s√»+‘êm|ü&ÉT ø±yê\+fÒ n|ü&ÉT ˙{Ïì e<äT\T‘·Tqï

|ü&ÉT #Ó+ãT\≈£î, >±¢düT\≈£î ˙s¡T|ü{Ïº O+#ê*‡q nedüs¡ẙTeTT+≥T+~?

n˝≤π> yÓ÷ø£åeT+fÒ XÊX¯«‘· Äq+<äeTì— n~ ‘·q˝ÀH˚ Ä‘·àdü«s¡÷|ü+>±

Oqï<äì— ndü\T ‘êqT Äq+<ädü«s¡÷|ü Ä‘·àH̊qì ‘Ó*j·Tì nC≤„ì`kÕe÷qT´&ÉT

‘·q≈£î ø±e\dæq Äq+<ëìï Ç\T¢ yêøÏ*, uÛ≤sê´_&É¶\T, <Ûäqdü+|ü<ä\T edüTÔe⁄\T

yÓTT<ä̋ …’q yê{Ï<ë«sê bı+<ë\ì u≤Vü≤´+˝ÀøÏ |üs¡T¬>&É‘ê&ÉT. düø±eT ø£s¡à\<ë«sê

Äq+<ëìï, düTKdü+‘√cÕ\qT bı+<ë\ì Á|üj·T‹ïdü÷Ô O+{≤&ÉT.

n<̊ ÁãVü≤àC≤„q+ >∑\ ÁãVü≤àìwüT̃&ÉT`Ä‘·àìwüT̃&ÉT ◊q eTVü‰‘·TàìøÏ— düs¡«Á‘ê,

düs¡«<ë Äq+<ä+˝À`ì‘ê´q+<ä+˝À` ÁãVü‰àq+<ä+˝À ‘˚*j·÷&˚ Ä‘·àC≤„ìøÏ

mø£ÿ&É#·÷∫Hê, m|ü&ÉT #·÷∫Hê Äq+<äy˚T Äq+<ä+. ndü\T ‘êqT

Äq+<ädü«s¡÷|ü⁄&̊. n{Ïºyê&ÉT nì‘·́ yÓTÆq, n\ŒyÓTÆq edüTÔe⁄\ <ë«sê— ÁbÕ|ü+∫ø£

uÛÀ>±\<ë«sê e#˚Ã nì‘·´yÓTÆq, ‘ê‘êÿ*ø£yÓTÆq düTKuÛÀ>±\ ø√dü+ nÁs¡T\T

#êkÕÔ&Ü? yê{Ïø√dü+ düø±eTø£s¡à\qT #̊kÕÔ&Ü? á ÁbÕ|ü+∫ø£yÓTÆq düTKuÛÀ>±\qT

nqTuÛÑ$+#̊yê]ì #·÷∫ ndü÷j·T|ü&É‘ê&Ü?

ø£qTø£ nC≤„q+‘√ n\ŒC≤„q+‘√ Oqï kÕe÷qT´\qT dü+‘·è|æÔ |üs¡#·≥+

ø√düẙT düø±eTø£s¡à\‘√ ≈£L&çq ø£s¡àø±+&Éẙ<ë\˝À #Ó|üŒã&ç+~. Ä‘·àC≤„Hêìï

bı+~, Ä‘·à˝À s¡$T+#̊yê&çøÏ ẙ<ë\˝Àì á ø£s¡àø±+&É‘√ |üì Ò̋<äT. m+<äTø£+fÒ

düø±eT ø£s¡à\<ë«sê bı+<̊ Äq+<ä+ Ä‘êàq+<ä+˝À ˇø£ uÛ≤>∑y˚T. e+<ä˝À
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1,2,5,10,20,50 n˙ï OqïfÒ¢ Ä‘êàq+<ä+˝À á ˝ÖøÏø£ düTKuÛÀ>±\˙ï

OHêïsTT. >∑+>∑, j·TeTTq, ø£èwüí, >√<ëe] yÓTT<ä̋ …’q |ü⁄D´q<äT\˝À kÕïq+

#̊ùdÔ |ü⁄D´eTì m+‘√ <ä÷s¡+˝À Oqï q<äT\e<ä›≈£î nH̊ø£ e´j·TÁ|üj·÷dü\≈£î

z]Ã, yÓ[fl kÕïq+ #̊dæ edüTÔ+{≤s¡T kÕe÷q´+>±. ø±ì düeTTÁ<ä+ <ä>∑Zs¡>±

qTqïyêìøÏ @ |ü⁄D´q~ e<ä›≈£î yÓfi≤fl*‡q |üì Ò̋<äT. m+<äTø£+fÒ nìï |ü⁄D´

q<äT\ ̇ s¡T #̊πs~ düeTTÁ<ëH̊ï >∑qTø£, düeTTÁ<äkÕïq+ #̊ùdÔ nìï |ü⁄D´ q<äT\˝ÀqT

kÕïq+ #̊dæqfÒ¢.

`◊‘̊ ø£s¡à m˝≤ #̊j·÷*? @ uÛ≤e+‘√ #̊j·÷*? ndü\T #̊j·T≈£î+&Ü O+&Ü˝≤?

‘·s¡Tyê‘· XÀ¢ø£+˝À

XÀ¢̂ ˆ  ø£s¡àDÒ́  yê~Ûø±s¡ùdÔ e÷|òü̋ ÒwüT ø£<ë#·qˆ

  e÷ø£s¡à|òü\ùV≤‘·Ts¡÷“¤' e÷‘̊dü+>√2düÔ«ø£s¡àDÏ̂ ˆ                    47

‘êˆˆ ø£s¡à\T #˚j·TT≥j·T+<˚ ˙≈£î n~Ûø±s¡+ Oqï~. ø£s¡à|òü˝≤HÓï|ü&É÷

ø√s¡e<äT›. ø£s¡à|òü̋ ≤ìøÏ ˙yÓ|ü&É÷ ø±s¡≈£î&ç$ ø±e<äT›. nø£s¡à‘√ dü+>∑uÛ≤eeTT

˙≈£î ø£\T>∑≈£î+&ÉT>±ø£!

yê´K´: uÛÑ>∑eBZ‘·̋ À ø£s¡àjÓ÷>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q >=|üŒ XÀ¢ø£+ Ç~. ø£s¡à\HÓ̋ ≤

#̊j·÷˝À Çø£ÿ&É #·ø£ÿ>± ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

ø£s¡àDÒ́ yê~Ûø±s¡ùdÔ: ªø£s¡àDÏj˚Te ‘˚ n~Ûø±s¡'µ ø£s¡à\T #˚j·TT≥j·T+<˚ ˙≈£î

n~Ûø±s¡+ Oqï~. n+fÒ ø£s¡à\T #̊ùd n~Ûø±s¡+ e÷qe⁄\≈£î e÷Á‘·ẙT. Ç‘·s¡

|üX̄ó|üøå±´<äT\T, n\Œ Je⁄\T ø£s¡à\T #̊j·T≈£î+&Ü düÔãT›>± O+≥THêïj·÷? ̋ Ò<äT.

n$ ≈£L&Ü ‹+≥THêïsTT, ‹s¡T>∑T‘·THêïsTT, ÄVü‰s¡+ dü+bÕ~+#·T≈£î+≥THêïsTT,

|æ\¢*ï ø£+≥THêïsTT, ô|+∫ b˛wædüTÔHêïsTT. nsTT‘̊ n$ ãT~∆‘√ Ä˝À∫+∫

ø£s¡à\T #̊j·T Ò̋e⁄. m+<äTø£+fÒ yê{ÏøÏ $#·ø£åD≤X̄øÏÔ>∑\ ãT~∆ Ò̋<äT >∑qTø£. n$

‘·eT n+‘·s¡+>∑+ qT+∫ e#̊Ã Áù|s¡D\qT ã{Ïº neX̄ó …̋’ ø£s¡à\T #̊düTÔ+{≤sTT.

ø£qTø£ yê{ÏøÏ bÕ|ü|ü⁄D≤´\T Ò̋e⁄. ø±ì e÷qe⁄&ÉT eT+∫ @<√, #Ó&ÉT @<√

ãT~∆‘√ $#·ø£åD #̊dæ ø£s¡à\qT #̊j·T>∑\T>∑T‘ê&ÉT. ø£qTø£ e÷qe»qà ø£s¡àπøåÁ‘·+.

Hê ÁbÕs¡ã∆+, Hê Á>∑Vü≤#ês¡+ n+≥÷ @&ÉTdü÷Ô ø±\ >∑&É|ü≈£î+&Ü ‘·q |ü⁄s¡TcÕsêúìï

HÓs¡ẙs¡TÃø√yê* e÷qe⁄&ÉT. @ ø£s¡à #Ój·÷´˝À, m˝≤ #Ój·÷´˝À dü«‘·+Á‘·+>±

ìs¡ísTT+#·Tø=ì #̊ùd ùd«#·Ã¤ e÷qe⁄&çøÏ e÷Á‘·ẙT Oqï~. nsTT‘̊`

e÷|òü̋ ÒwüT ø£<ë#·q: m|ü&É÷ ø£s¡à|òü̋ ≤ìï e÷Á‘·+ ø√s¡e<äT›. ̋ Àø£+˝À n+<äs¡÷

ø£s¡à\T #̊dæ |òü*‘êìï ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. ø£̇ dü+ uÛÑ>∑e+‘·T&çøÏ qeTkÕÿs¡+ ô|{ÏºHê

@<√ ˇø£ ø√]ø£ ˝À|ü\ O+≥T+~. @ |òü*‘·+ ˝Òø£b˛‘˚ m+<äT≈£î ø£s¡à\T

#Ój·T´≥+? n+{≤s¡T. ø±ì uÛÑ>∑yêqT&ÉT ªn~ dü]ø±<äTµ n+≥THêï&ÉT. ªªø£s¡à\T

#ÓsTT´, ø±ì ø£s¡à|òü̋ ≤ìï e÷Á‘·+ ø√s¡e<äT›µµ nH̊<̊ ^‘êdü+<̊X̄+. m+<äT≈£î?

ø£s¡à#̊ùdÔ ø£s¡àìj·TeT+ Á|üø±s¡+ ˇø£ ø£s¡à#̊dæq|ü&ÉT n+<äT˝Àì dü÷ú\uÛ≤>∑+

ø£s¡à|òü\+>±qT, dü÷ø£åàuÛ≤>∑+ yêdüq>±qT eTq˝À eTTÁ~+|üã&É‘êsTT. ø£s¡à|òü\+

Ç|ü&√, m|ü&√ @ »qà˝ÀH√ ‘·|üŒø£ nqTuÛÑ$+∫ Ks¡TÃ #̊düTø√yê*— yêdüq

n≥Te+{Ïy˚ nsTTq ø£s¡à\≈£î Áù|s¡D ÇdüTÔ+~. á ø£s¡à|òü˝≤\T, yêdüq\T

Oqï+‘·es¡≈£î »qà\T ‘·|üŒe⁄. »qq eTs¡D s¡÷|ü dü+kÕs¡ã+<Ûä+ ‘·|üŒ<äT.

ø£qTø£ ø£s¡à\T ã+<Ûä ø±s¡D+ ne⁄‘·THêïsTT. á ã+<Ûä+ qT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø√yê\+fÒ

e÷qe⁄&çøÏ e÷Á‘·ẙT neø±X̄+ O+~. n<̊ ø£s¡à|òü̋ ≤ìï ø√s¡≈£î+&Ü ø£s¡à#Ój·T´≥+.

n<̊ ìcÕÿeTø£s¡àjÓ÷>∑+. ø£s¡à|òü̋ ≤ìï ø√s¡≈£î+&Ü ø£s¡à#̊dæq|ü&ÉT ø£s¡àìj·TeT+

|üì#̊j·T<äT. ø£s¡à #̊düTÔHêï&ÉT >∑qTø£ ̋ À|ü\ yêdüq\T (Áù|s¡D\T) Ks¡TÃ ne⁄‘êsTT,

Áø=‘·Ô>± yêdüq\T #̊s¡e⁄— |òü̋ ≤ìï ø√s¡≥+ Ò̋<äT >∑qTø£ ø£s¡à|òü\+ sê<äT. <ëì‘√

∫‘·Ô+ X¯óÁuÛÑ|ü&ÉT‘·T+~. ∫‘·ÔX¯ó~∆ e\¢ Ä‘·àC≤„Hêìï bı+<˚ ns¡Ω‘· edüTÔ+~.

uÛÑ>∑e+‘·Tìô|’ nqq´uÛÑøÏÔ ≈£î<äTs¡T‘·T+~. <ëì‘√ yÓ÷ø£åÁbÕ|æÔøÏ ns¡Ω‘· \_ÛdüTÔ+~.

n+<äTπø`

e÷ø£s¡à|òü\ùV≤‘·Ts¡÷“¤: ªø£s¡à|òü̋ ≤ìøÏ ˙e⁄ ø±s¡≈£î&ç$ ø±e<äT›µ nì ôV≤#·Ã]ø£.

ø£s¡à|òü̋ ≤ìï ø√s¡T≈£îHêïyê? Ä |òü̋ ≤ìï ̇ e⁄ nqTuÛÑ$+#·{≤ìøÏ ‹]– »qà …̋‘êÔ*.

Ä »qà\˝À ‹]– ‹]– ø£s¡à\T #̊j·÷*. Ç˝≤ »qàø£s¡à e\j·T+˝À ∫≈£îÿ

≈£î+{≤e⁄. düT&ç>∑T+&É+˝À |ü&çb˛‘êe⁄. Bì qT+&ç ‘·|æŒ+#·T ø=qT≥πø ˙≈£î

e÷qe»qà e∫Ã+~. düπs |òü*‘êìï ø√s¡≈£î+&Ü ø£s¡à\T #Ój·T´eT+≥THêïs¡T

>∑<ë! ndü\T ø£s¡à Ò̋ #Ój·T´≈£î+&Ü }]πø O+&çb˛‘̊ qwüº+ @$T{Ï n+{≤yê?

e÷‘˚dü+>√2düÔ«ø£s¡àDÏ: ªnø£s¡àDÏµ n+fÒ ndü\T ø£s¡à Ò̋ #˚j·T≈£î+&Ü O+&˚

ªnø£s¡àµ. n˝≤ O+&Ée<äT›. ndü\T ø£s¡à #Ój·T´≈£î+&Ü O+&çb˛e≥+ nkÕ<Ûä́ +.

<̊Vü≤eTTqï+‘· es¡≈£î ø£s¡à\T #̊dü÷Ô O+&Ü*‡+<̊. ø£s¡à\T #̊j·Tø£b˛‘̊ <̊Vü≤j·÷Á‘·
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kÕ>∑<äT. n~ k˛eT]‘·qeTe⁄‘·T+~. k˛eT]øÏ Ä<Ûë´‹àø£ s¡+>∑+˝À ‘êe⁄ Ò̋<äT.

ø£qTø£ ø£s¡à #˚j·÷*‡+<˚. Äø£s¡à ã+<Ûä+ ø±≈£î+&Ü O+&˚ ObÕj·÷ìï

nqTdü]+#ê*‡+<˚.

|òü˝≤düøÏÔ‘√ |üì#˚j·T≥+ s¡CÀ>∑TD+. ndü\T ø£s¡à #˚j·T≈£î+&Ü O+&É≥+

‘·yÓ÷>∑TD+. s¡CÀ>∑TD ‘·yÓ÷>∑TD≤\qT e~*+#·Tø=ì dü‘·Ô«>∑TD+˝À ì\yê\+fÒ

|òü̋ ≤düøÏÔì e~* ø£s¡à#Ój·÷´*. Ç<̊ e÷qe⁄ìøÏ >∑\ >=|üŒ neø±X̄+. BHÓï˝≤

#̊j·÷˝À ‘·s¡Tyê‹ XÀ¢ø£+˝À`

ø£s¡à|òü̋ ≤\≈£î ø±s¡≈£î&ÉT ø±≈£î+&Ü ø£s¡à\T #̊j·T≥+ m˝≤?

XÀ¢̂ ˆ jÓ÷>∑düú'≈£îs¡T ø£sêàDÏ dü+>∑+‘·́ ø±Ô« <Ûäq+»j·Tˆˆ

      dæ<ä∆́ dæ<√∆́  düyÓ÷uÛÑ÷‘ê« düeT‘·«+ jÓ÷>∑ O#·́ ‘̊ˆˆ         48

‘êˆˆ <Ûäq+»j·÷! dü+>∑uÛ≤yêìï $&ç∫ô|{Ïº, dæ~∆+∫Hê dæ~∆+#·ø£b˛sTTHê

¬s+{Ï̇  düeT+ >±$+∫, jÓ÷>∑+˝À ì*∫ ø£s¡à\T #ÓsTT´. düeT‘·«ẙT jÓ÷>∑+

nì #Ó|üŒã&ÉT‘·Tqï~.

yê´K´:

I) dü+>∑+‘·́ ø±Ô«: ø£s¡à\T #̊j·÷*. ø±ì ø£s¡à|òü̋ ≤\T sê≈£L&É<äT. m˝≤? n<̊

ìcÕÿeTø£s¡àjÓ÷>∑+. ìcÕÿeTø£s¡à jÓ÷–øÏ dü+>∑ãT~∆ O+&Ésê<äT. dü+>∑ãT~∆ n+fÒ

ø£s¡à\‘√` ø£s¡à|òü̋ ≤\‘√ n‘·T≈£îÿb˛e≥ẙT. á ø£s¡àHê~— Bìì #̊ùd~ H̊H̊.

Bì |òü*‘·+ Hê≈£î ø±yê*. n~ eT+∫ |òü*‘·yÓTÆ O+&Ü*. Ç<̊ dü+>∑ãT~∆. ø£s¡à

#̊ùd≥|ü&̊ ø±<äT, #̊dæq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü Ä ø£s¡àqT >∑÷]Ã |ü<̊|ü<̊ ‘·\#·Tø√e≥+,

<ëìì >∑÷]Ã >=|üŒ\T  #Ó|üø√e≥+ ≈£L&Ü dü+>∑ãT~∆j̊T. ì»+>± ø£s¡à\T

eTqqT ã+~Û+#·≥+ Ò̋<äT. á dü+>∑ãT<∆̊ eTq\qT ã+~ÛdüTÔqï~. n+<äTπø

ªdü+>∑+‘·́ ø±Ố µ nHêïs¡T.

II) dæ<ä∆́  dæ<√∆́  düyÓ÷uÛÑ÷‘ê«: dü+>∑ãT~∆ì e<ä\≥ẙT ø±<äT, eTq+ #̊ùd |üì

|òü*+∫Hê, |òü*+#·ø£b˛sTTHê düeT ãT~∆ ø£*– O+&Ü*. n˝≤>±ø£ H̊qT #̊ùd|üì

|òü*düTÔ+<ë? Ò̋<ë? nì n<̊ |üì>± Ä+<√fīq #Ó+<äT‘·T+fÒ eTq <äèwæº #̊ùd

|üì MT<ä>±ø£ e#̊Ã |òü*‘·+ô|’H̊ O+≥T+~. n|ü&ÉT HÓ’|ü⁄D´+>± |üì#̊j·T Ò̋+.

ªÇ~ Hê ø£s¡Ôe´+µ. Ç~ uÛÑ>∑e+‘·Tì Ä»„. »s¡>∑˙ »s¡>∑ø£ b˛˙, |òü*+#·˙

|òü*+#·ø£b˛˙ Hê ø£s¡Ôyê´ìï HÓs¡Tẙs¡TkÕÔqTµ nH̊ dæús¡ãT~∆‘√ ø£s¡à #̊dæq|ü&ÉT Ä

ø£s¡àqT #·ø£ÿ>± HÓs¡ẙs¡Ã>∑\e⁄. |òü*‘êìï ø√s¡≈£î+&Ü ìcÕÿeT ø£s¡à Ä#·]+∫q|ü⁄&ÉT

dæ~∆düTÔ+<ë? ̋ Ò<ë? nì dü+<̊Væ≤+#̊ Á|üX‚ï ‘·̋ …‘·Ô<äT. Ç<̊ düeTãT~∆. Ç<̊ düeT‘·«+.

III) düeT‘·«+ jÓ÷>∑ O#·́ ‘̊: á düeT‘ê«H̊ï jÓ÷>∑+ n+{≤s¡T. m|ü&Ó’‘̊

|òü*‘êìï >∑T]+∫q Ä+<√fīq Ò̋<√ n|ü&ÉT eTqdüT‡ ìX̄Ã\+>± O+≥T+~.

eTqdüT‡ ìX¯Ã\yÓTÆ‘˚ Ä eTqdüT‡ yÓqTø£qTqï |üs¡e÷‘·à≈£î <ä>∑Zs¡e⁄‘·T+~.

|üs¡e÷‘·à‘√ ø£\TdüTÔ+~. Ç<̊ jÓ÷>∑+. jÓ÷>∑+ n+fÒ ø£\T|ü⁄≥ nì. eTqdüT‡

|üs¡e÷‘·à‘√ ø£\e≥ẙT jÓ÷>∑+. dü+>∑ãT~∆ì e<ä*, düeTãT~∆ì ø£*– ø£s¡à #̊ùdÔ

n~ jÓ÷>±ìøÏ <ë] rdüTÔ+~.

IV) jÓ÷>∑düú'ø£sêàDÏ≈£îs¡T: ø£qTø£ z ns¡T®Hê! jÓ÷>∑+˝À ì*∫ ø£s¡à\T #ÓsTT´.

n+fÒ düeT‘·«+˝À ì*∫ ø£s¡à\T #ÓsTT´. ns¡T®qT&̊ ø±<äT, eTq+<äs¡+ ≈£L&Ü

dü+>∑uÛ≤yêìï e~*, |òü*‘·+ô|’ Ä+<√fīq $&ç∫ô|{Ïº, düeTãT~∆ì ø£*– O+&ç

ø£s¡à\T #̊j·÷*. n|ü&̊ á ø£s¡à\T ã+<Ûä+ ø±≈£î+&Ü b˛‘êsTT. yÓ÷øå±ìøÏ

<ë]#·÷|ü⁄‘êsTT. Ç<̊ ìcÕÿeTø£s¡à\T #̊ùd|ü<ä∆‹. ø£s¡à|òü̋ ≤ìøÏ ø±s¡≈£î\+ ø±≈£î+&Ü

ø£s¡à\T #̊ùd|ü<ä∆‹.

Ç|ü&û ãT~∆jÓ÷>∑+‘√ #̊ùd ø£s¡à\T, düeT‘·«+‘√ #̊ùd ø£s¡à\T kÕ<Ûës¡Dø£s¡à\

ø£Hêï m˝≤ ÁX‚wüỹÓTÆqy√, düø±eTø£s¡à\T m+<äT≈£î n\ŒyÓTÆqy√ ‘Ó*j·TCÒj·TuÀ‘·THêïs¡T.

XÀ¢̂ ˆ <ä÷πsD Vü≤´es¡+ ø£s¡à ãT~∆ jÓ÷>±<ä∆q+»j·Tˆˆ

     ãT<Í∆X̄s¡D eTì«#·Ã¤ ø£è|üD≤' |òü\ùV≤‘·e'ˆˆ                 (49)

‘êˆˆ <Ûäq+»j·÷! ãT~∆jÓ÷>∑+ ø£Hêï düø±eTø£s¡à #ê˝≤ ìø£èwüºyÓTÆq~. ø£qTø£

˙e⁄ ãT~∆ jÓ÷>±H̊ï X̄s¡DT bı+<äT. |òü*‘êìï ø√] ø£s¡à#̊ùdyê&ÉT |ædæì>=≥Tºj̊T.

yê´K´: ÁøÏ+<ä{Ï XÀ¢ø£+˝Àq÷, á XÀ¢ø£+˝Àq÷ ns¡T®qTì <Ûäq+»j·÷! nì

dü+uÀ~ÛdüTÔHêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT. ̋ ÖøÏø£ <ÛäHêìï »sTT+∫ <Ûäq+»j·TT&Éì _s¡T<äTqT

bı+<ëe⁄. n<̊eT+‘· >=|üŒ>±<äT. C≤„qeTH̊ <ÛäHêìï dü+bÕ~+#·T. Ä<Ûë´‹àø£

dü+|ü<ä\qT »sTT+#·T nì dü÷#·q.

ãT~∆jÓ÷>∑+ n+fÒ ìcÕÿeTø£sêà#·s¡D. |òü*‘·+ô|’ ÄdüøÏÔ ̋ Ò≈£î+&Ü, düeTãT~∆‘√

ø£s¡à\T #̊j·TT≥j̊T ìcÕÿeTø£sêà#·s¡D. n<̊ ãT~∆jÓ÷>∑+. á ãT~∆jÓ÷>∑+ <ë«sê
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ø£s¡à\T #̊dæq|ü⁄&ÉT ø£s¡à\≈£î Áù|s¡D\ì#̊Ã yêdüq\T ø£åj·TyÓTÆb˛‘êsTT. <ëì‘√

∫‘·ÔX̄ó~∆ ø£\T>∑T‘·T+~. n~ C≤„qdü+bÕ<äq≈£î, ∫es¡≈£î yÓ÷ø£å ÁbÕ|æÔøÏ <ë]rdüTÔ+~.

n+‘̊>±ø£ |òü*‘êìï ø√s¡≥+ ̋ Ò<äT >∑qTø£ ø£s¡àìj·Te÷ìï nqTdü]+∫ ø£s¡à|òü̋ ≤\T

sêe⁄. ø£qTø£ ã+<ÛëìøÏ <ë] rj·Te⁄. Çø£ |òü*‘êìï ø√] ø£s¡à\T >∑qTø£ #̊ùdÔ

eT+∫>±ì, #Ó&ÉT>±ì, Äø£s¡à|òü̋ ≤\T ˙≈£î n+<äT‘êsTT. n$ eT+∫yÓ’‘̊ sê>∑+,

#Ó&ÉTyÓ’‘̊ <̊«wü+. n+fÒ ø£s¡à|òü̋ ≤\T ̇ ˝À sê>∑<̊«cÕ\T ø£*–kÕÔsTT. á ø£s¡à|òü̋ ≤ Ò̋

»qà\≈£î <ë]rdæ ìqTï »qq eTs¡Ds¡÷|ü dü+kÕs¡+˝À ã+~ÛkÕÔsTT. dü+kÕs¡

<äT'K+˝À eTT+#Ó‹ÔẙkÕÔsTT.

Ç˝≤ düø±eTø£s¡à\T ã+<Ûëìï ø£*–kÕÔsTT. ‘·<ë«sê »qqeTs¡D dü+kÕs¡#·Áø£+.

ìcÕÿeTø£s¡à\T yÓ÷øå±ìï ø£*–kÕÔsTT. ‘·<ë«sê »qàsêVæ≤‘·´+. n+<äTe\¢

düø±eTø£s¡à\T n\ŒyÓTÆq$, ìø£èwüºyÓTÆq$. ìcÕÿeTø£s¡à\T O‘·ÔyÓ÷‘·ÔeTyÓTÆq$. ø£qTø£

˙e⁄ ìcÕÿeT ø£s¡àjÓ÷>±H̊ï Ä#·]+#·T. ãT~∆ jÓ÷>±H̊ï ÄÁX̄sTT+#·T.

düø±eTø£s¡à\T #̊ùdyê&ÉT uÛÑ>∑e+‘·Tì <äèwæº̋ À ≈£L*yê&ÉT. ìcÕÿeT ø£s¡à#̊ùdyê&ÉT

‘·qyê&ÉT. eTq ã≥º\T #êø£* O‹øÏ‘̊ J‘·+ rdüT≈£î+≥T+~. uÛ≤s¡́  O‹øÏ‘̊

@MT rdüTø√<äT.

ø£è|üD≤|òü\ùV≤‘·e' :` |òü̋ ≤düøÏÔ‘√ |üì#̊ùdyês¡T ø£è|üDT\T, |ædæì>=≥Tº\T.

|òü̋ ≤düøÏÔ‘√ |üì#̊ùdyê&çøÏ n\ŒyÓTÆq, nXÊX̄«‘·yÓTÆq, ˝ÖøÏø£|òü\+ edüTÔ+~. ø±ì

ãT~∆jÓ÷>∑+ <ë«sê ìcÕÿeTø£s¡à Hê#·]+∫qyê]øÏ ∫‘·ÔX¯ó~∆ ø£*–, C≤„Hêìï

bı+~, yÓ÷ø£åÁbÕ|æÔøÏ ns¡Ω‘· \_ÛdüTÔ+~. n+fÒ XÊX̄«‘·yÓTÆq bÕs¡e÷]úø£ |òü\+

\_ÛdüTÔ+~. n\ŒyÓTÆq<ëìø√dü+ n~Ûø£yÓTÆq <ëìì e<ä\T≈£îH̊ yê&ÉT |ædæì>=≥Tº

ø±ø£ eTπseTe⁄‘ê&ÉT? düTK|ü&̊ neø±X̄+ O+&û V”≤q+>± Áã‹πøyêDÏí |ædæì>=≥Tº

n+{≤+. n˝≤π> yÓ÷øå±ìï bı+<̊ neø±X̄+ O+&û n\ŒyÓTÆq |òü*‘·+‘√ á

dü+kÕs¡ »qqeTs¡D #·Áø£+˝À Çs¡Tø=ÿH̊yê&çì |ædæì>=≥Tº nH̊ nHê*. ø£qTø£̀

ãT<Í∆X¯s¡DeTì«#·Ã¤: ãT~∆jÓ÷>±H˚ï ÄÁX¯sTT+#·T. m˝≤>∑÷ ø£s¡à\T #˚dü÷ÔH˚

OHêïe⁄. yê{ÏH̊ ‘Ó*$>±, |òü̋ ≤düøÏÔì $&ç∫, ø£s¡Ố e+>± uÛ≤$+∫, ãT~∆jÓ÷>∑+‘√

(düeT‘·«ãT~∆‘√) #̊ùdÔ yê{Ïe\¢ ∫‘·ÔX̄ó~∆ ø£*– C≤„q+‘√ yÓ÷ø£å+ ÁbÕ|æÔdüTÔ+~.

n˝≤>±ø£ düø±eT+>± #̊ùdÔ nẙ ̇ ≈£î ã+<ÛäeTÚ‘êsTT. ø£qTø£ ãT~∆ì ÄÁX̄sTT+#·T.

uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ãT~∆ Ç∫ÃHê O|üjÓ÷–+#·T ø√≈£î+&Ü e~ Ò̋XÊyê? Çø£ ãT~∆̋ Òì

V”≤q»qà Ò̋ >∑‹.

düeT‘·«ãT~∆‘√ ø£s¡à˝≤#·]ùdÔ |òü\ẙT$T{Ï?

XÀ¢̂ ˆ ãT~∆j·TTø√Ô »Vü‰rVü≤ OuÛÒdüTø£è‘· <äTwüÿè‘̊ˆ

     ‘·kÕà<√´>±j·Tj·TT»´dü« jÓ÷>∑'ø£s¡àdüTøöX̄\+ˆˆ              (50)

‘êˆˆ düeT‘·«ãT~∆‘√ ≈£L&çq e´øÏÔ á »qà˝ÀH˚ |ü⁄D´ bÕbÕ\T ¬s+{Ï˙

e<ä*ô|&É‘ê&ÉT. ø£qTø£ ˙e⁄ ãT~∆ jÓ÷>±ìπø  dæ<ä∆+ø±! jÓ÷>∑eT+fÒ ø£s¡à\˝À

HÓ’|ü⁄D´‘·j˚T.

yê´K´:

I) ãT~∆j·TTø£Ô' :` ãT~∆j·TT≈£îÔ&ÉT n+fÒ ‘êqT ‘·\ô|{Ïºq ø±s¡́ + |òü*+∫Hê

|òü*+#·ø£b˛sTTHê #·*+#·≈£î+&Ü düeT‘·« ãT~∆ ø£*–— ì]¢|üÔ+>±, ìcÕÿeT+>±,

|òü̋ ≤ù|ø£å Ò̋≈£î+&Ü, Ç~ ‘·q ø£s¡Ôe´eTì uÛ≤$+∫ ø£s¡à\qT #̊ùdyê&ÉT. n‘·&̊

ø£s¡àjÓ÷–. n{Ïºyê&ÉT`

II) ÇVü≤ñuÛÒdüTø£è‘· <äTwüÿè‘˚ »Vü‰‹: Çø£ÿ&̊ á »qà˝ÀH̊ |ü⁄D´bÕbÕ\qT

¬s+{Ï̇  $&ç∫ô|&É‘ê&ÉT. ø£s¡àdæ<ë∆+‘·+ Á|üø±s¡+ |ü⁄D´ø£s¡à\T #̊ùdÔ |ü⁄D´|òü\+,

bÕ|üø£s¡à\T #̊ùdÔ bÕ|ü|òü\+ ekÕÔsTT. nsTT‘̊ n$ Ä•+∫ #̊ùdyê]πø >±ì,

|òü̋ ≤ù|ø£åqT  $&ç∫ ìcÕÿeT+>± #̊ùdyê]øÏ bÕ|üeT÷ Ò̋<äT, |ü⁄D´eTT Ò̋<äT.

m+<äTø£+fÒ Ä |òü˝≤\≈£î n‘·&ÉT ø£s¡Ôø±<äT >∑qTø£. n~ ≈£L&Ü m|ü&√

eTs¡D≤q+‘·s¡+ ø±<äT. Ç|ü&̊ Çø£ÿ&̊ J$+∫ O+&É>±H̊ |ü⁄D´bÕbÕ\≈£î nr‘·+>±

O+&É>∑\T>∑T‘ê&ÉT. n+<äTπø ªÇVü≤µ nHêïs¡T.

Çø£ÿ&É |ü⁄D´bÕ|üø£s¡à\T ¬s+&É÷ #Ó|üŒã&Ü¶sTT. ø£s¡àjÓ÷– bÕbÕ\T ≈£L&Ü

#̊kÕÔ&Ü? n+fÒ #Ój·T´&ÉT. #Ój·÷´*‡q |üì Ò̋<äT. ø±ì n‘·&ÉT #̊ùd |üqT\˝À

nqTø√≈£î+&Ü @yÓ’Hê Ç‘·s¡T\≈£î u≤<Ûäø£*–+#̊ |üqT\THêï n‘·&çπøMT n+≥e⁄

nì e÷Á‘·ẙT.

III) ‘·kÕà‘Y jÓ÷>±j·Tj·TT»´dü«: n+<äTe\¢̀ m+<äTe\¢? ãT~∆jÓ÷>∑+ <ë«sê

ø£s¡à\T Ä#·]ùdÔ |ü⁄D´bÕbÕ\qT+&ç düs¡«ø£s¡à ã+<ÛäHê\ qT+&ç $eTT≈£îÔ&Ée⁄‘êe⁄

>∑qTø£ jÓ÷>±ìøÏ dæ<ä∆|ü&ÉT. ãT~∆jÓ÷–$`ìcÕÿeTø£s¡àjÓ÷–$ ø±!
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IV) jÓ÷>∑'ø£s¡àdüT øöX¯\+: jÓ÷>∑eT+fÒ ø£s¡à\˝À ≈£îX¯\‘·«y˚T.

H̊s¡TŒ‘√`HÓ’|ü⁄D´+‘√ ø£s¡à\T #̊j·TTfÒ jÓ÷>∑+. @$T{° ≈£îX̄\‘·«+` HÓ’|ü⁄D´+?

ø£s¡à\T #̊dü÷ÔH̊ ø£s¡àã+<ÛëìøÏ ∫ø£ÿ≈£î+&Ü O+&̊ H̊s¡TŒ. ã+<Ûë\≈£î ø±s¡DyÓTÆq

ø£s¡àqT ã+<Ûä$eTTø£Ô kÕ<Ûäq+>± e÷s¡TÃ≈£îH̊ H̊s¡TŒ. ø±eT´ø£s¡à\qT+&ç eTqdüT‡qT

‘=\–+∫ ìcÕÿeT ø£s¡à\˝À ì*ù| kÕeTs¡ú́ ẙT ø±s¡́ ≈£îX̄\‘·̀ HÓ’|ü⁄D´+. n<̊

jÓ÷>∑+.

Çø£ÿ&̊ eTqø=ø£ dü+<̊Vü≤+ ø£\>∑ø£ e÷q<äT. 48e XÀ¢ø£+˝À ªªdüeT‘·«+ jÓ÷>∑

O#·́ ‘̊µµ düeT‘·«ẙT jÓ÷>∑+ nì #Ó|æŒq uÛÑ>∑yêqT&ÉT, yÓ+≥H̊ 50e XÀ¢ø£+˝À

ªªjÓ÷>∑'ø£s¡àdüT øöX̄\+µµ  ø£s¡à\˝À ≈£îX̄\‘·j̊T jÓ÷>∑+ nHêïs¡T. Ç+‘·≈£L @~

ø£¬s≈£îº? ˇø£{Ï ø£¬s≈£îº nsTT‘̊ ¬s+&Ée~ ‘·|ü ne⁄‘·T+~ >∑<ë! uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT

‘·|ü #ÓãT‘ê&Ü? Ç+<äT˝À @<√ $X‚wü+ O+&ç O+&Ü*. @$T≥~?

düeTãT~∆‘√ ø£s¡à\T #̊ùdÔ jÓ÷>∑+ nì #Ó|æŒq|ü&ÉT— nìï+{Ïì düeT+>±

#·÷&É≥+ nq>±H˚ @MT|ü≥ºì O<ëd”qT&Éì, k˛eT]j·Tì, Vü≤è<äj·T+˝Òì

ã+&ÉsêsTT˝≤+{Ï yê&Éì nbÕs¡ú+ #̊düTø√e#·TÃ. Ä nbÕsêúìï ‘=\–+#·{≤ìπø

yÓ+≥H̊ Çø£ÿ&É jÓ÷>∑'ø£s¡àdüT øöX̄\+ nHêïs¡T. O<ëd”q+>±, »&ÉTì˝≤>± ø£s¡à\T

#̊j·T≈£î+&Ü O+&É≥+ ø±<äT— m+‘√ H̊s¡TŒ‘√, HÓ’|ü⁄D´+‘√, ≈£îX̄\‘·‘√ ø£s¡à\qT

#̊j·T≥+ nì ‘Ó*j·TC…|üŒ≥ẙT Çø£ÿ&É $X‚wü+. á ¬s+&ÉT XÀ¢ø±˝À¢ì ¬s+&ÉT

|ü<ë\qT  ˇø£ÿ#√≥≈£î #̊]Ã düeTq«j·T|ü]ùdÔ <ëì uÛ≤e+ Ç~`

ªªdüTK+˝À >±ì, <äT'K+˝À>±ì, dü|òü\‘·̋ À>±ì, yÓ’|òü\´+˝À >±ì, »j·T+˝À>±ì,

n|ü»j·T+˝À>±ì, ˝≤uÛÑ+˝À >±ì, qwüº+˝À>±ì m{Ïº |ü]dæú‘·T\˝ÀqT eTqdüT‡

#Ó<äs¡≈£î+&Ü ¬s+&ç+{Ïì düeTuÛ≤e+‘√ d”«ø£]+∫— ø£s¡àã+<Ûë\˝À ∫ø£ÿ≈£î+&Ü,

H̊s¡TŒ‘√ HÓ’|ü⁄D´+‘√ øöX̄\´+‘√ ø£s¡à\T #̊j·TT≥j̊T jÓ÷>∑+µµ nì.

Ç+‘· HÓ’|ü⁄D´+‘√ ìcÕÿeTø£s¡à jÓ÷>±ìï Ä#·]ùdÔ ø£*π> n+‹eT|òü\+ @$T{Ï?

XÀ¢̂ ˆ ø£s¡à»+ ãT~∆ j·TTø±ÔVæ≤' |òü\+‘·́ ø±Ô« eT˙wæD' ˆ

     »qàã+<Ûä $ìs¡Tàø±Ô' |ü<ä+ >∑#êÃ¤+‘·́ HêeTj·T+ˆˆ           51

‘êˆˆ düeT‘·«ãT~∆‘√ ìcÕÿeTø£s¡àjÓ÷>±ìï Ä#·]+∫, ø£s¡à\ e\¢ \_Û+#˚

|òü˝≤ìï $&ç∫ô|≥º>∑\ $y˚øÏ »qàã+<Ûä+ qT+&ç |üP]Ô>± $&ÉT<ä\ bı+~,

<äT'Ks¡Væ≤‘·yÓTÆq |ü<ëìï #̊s¡T≈£î+{≤&ÉT.

yê´K´:

I) ãT~∆j·TTø±Ô eT˙wæD' :` eT˙wü n+fÒ Á|ü»„. eT˙wæD' n+fÒ Á|ü»„>∑\yê&ÉT

Ò̋<ë $ẙøÏ. ãT~∆j·TTø±Ô eT˙wæD' n+fÒ ãT~∆j·TT≈£îÔ&Ó’q $ẙøÏ. düeT‘·«ãT~∆‘√

ìcÕÿ eTø£s¡à˝≤#·]+#̊ $ẙøÏ nì. n{Ïº $ẙøÏ̀

II) ø£s¡à»+|òü\+ ‘·́ ø±Ô« :` ø£s¡à\T #̊j·T≥+ e\¢ e#̊Ã |òü*‘êìï $&ç∫

ô|&É‘ê&ÉT. ø£s¡à\T #̊ùdÔ ø£s¡à ìj·TeT+ Á|üø±s¡+ |òü*‘ê\T ekÕÔsTT. Ä |òü*‘ê\T

ã+<ÛäyÓTÆ ≈£Ls¡TÃ+{≤sTT. nsTT‘̊ ãT~∆j·TT≈£îÔ&Ó’q $ẙøÏ ø£s¡à|òü̋ ≤\ô|’ ÄdüøÏÔì

$&ç∫ô|{Ïº, ìcÕÿeT+>± ø£s¡à˝≤#·]kÕÔ&ÉT >∑qTø£ n‘·&çøÏ @ ø£s¡à|òü̋ ≤\T sêe⁄.

ø£s¡à|òü̋ ≤\T O+fÒ, n$ eTq‘√bÕ≥T eùdÔ yê{Ïe\¢ düTU≤\T uÛÀ>±\T >±ì ̋ Ò<ë

<äT'U≤\T ø£cÕº\T >±ì nqTuÛÑ$+#·ø£ ‘·|üŒ<äT. Ä nqTuÛÑe+ ø√dü+ »qà …̋‘·Ôø£

‘·|üŒ<äT. n<̊ »qàã+<Ûä+. ø±ì ãT~∆ì düeT+ #̊düTø=ì ìcÕÿeTø£s¡à ̋ ≤#·]+∫q

$y˚≈£î\T`

III) »qàã+<Ûä $ìs¡Tàø±Ô :`»qàã+<Ûä+ qT+&ç $&ÉT<ä\ bı+<äT‘ês¡T.

m+<äTe\¢? Ms¡T |òü̋ ≤ù|ø£å ̋ Ò≈£î+&Ü, ìcÕÿeT+>± ø£s¡à\T #̊kÕÔs¡T >∑qTø£, bÕ|üyÓTÆHê

|ü⁄D´yÓTÆHê @ ø£s¡à|òü̋ ≤\T yê]ì n+≥e⁄. ø£qTø£ bı+<äe\dæq düTU≤\T, uÛÀ>±\T

>±ì, <äT'U≤\T ø£cÕº\T >±ì Ò̋e⁄. n+<äTe\¢ yês¡T »ìà+#ê*‡q |üì Ò̋<äT.

n+fÒ <̊Vü‰ìï <Ûä]+∫ nqTuÛÑ$+#ê*‡q ẙMT Ò̋e⁄. >∑qTø£ »qà Ò̋ Ò̋e⁄. á

˝Àø£+˝À eTqTwüT´\T>±H√, |üX¯ó |üøå±´<äT\T>±H√  »ìà+#ê*‡q |üì˝Ò<äT,

<̊e˝Àø±˝À¢ <̊Vü≤+ Ò̋≈£î+&Ü uÛÀ>±\qTuÛÑ$+#̊ |ü̇ Ò̋<äT. n+fÒ n{Ïºyê&ÉT »qà

ã+<Ûä+ qT+&ç $&ÉT<ä\ bı+~qfÒ¢. »ìà+#·{≤ìøÏ ø±s¡D+ ̋ Ò<äT >∑qTø£ »ìà+#·&ÉT.

düπs @eTe⁄‘ê&ÉT?

IV) |ü<ä+ >∑#·Ã¤+‹ nHêeTj·T+ : <äT'Ks¡Væ≤‘·yÓTÆq |ü<ä$ì #̊s¡T≈£î+{≤s¡T.

Ç~ #·Áø£e]Ô |ü<ä$ ø£Hêï, <˚y˚+Á<ä |ü<ä$ ø£Hêï, Ç+ø± ˝Àø£+˝À @@

|ü<äe⁄\THêïjÓ÷ yê≥ìï+{Ï ø£Hêï >=|üŒ |ü<ä$. Çø£ÿ&É |ü<äe⁄\˙ï ‘ê‘êÿ*ø£yÓTÆqẙ.

<̊ẙ+Á<ä |ü<ä$ ≈£L&Ü n+‘̊. q÷s¡T j·TC≤„\T #̊ùdÔ <̊ẙ+Á<ä|ü<ä$ edüTÔ+~. Ò̋<ë

>=|üŒ ‘·|üdüT‡ #̊ùdÔ edüTÔ+~. nsTTHê düπs nB XÊX̄«‘·+ ø±<äT. n+‘̊ø±<äT

eT∞fl me&ÉHêï 100 j·TC≤„\T #˚kÕÔ&˚yÓ÷`>=|üŒ ‘·|üdüT‡ #˚dæ ‘·q |ü<ä$øÏ
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mdüs¡T ô|&É‘ê&̊ yÓ÷qì  <̊ẙ+Á<äT&Ó|ü&É÷ ‘·|üdüT‡\T #Ó&É>=&ÉT‘·÷ O+{≤&ÉT.

n|ü&É|ü&ÉT m<äTs¡T<Óã“\T ‹+{≤&ÉT. ø£qTø£ n˙ï Ä<ä́ +‘ê\T >∑\ ‘ê‘êÿ*ø£

|ü<äe⁄ Ò̋. ø±ì á |ü<ä$ e÷Á‘·+ XÊX̄«‘·+. eTs=ø£s¡T ÄÁø£$T+#·Tø=H̊ M\T

Ò̋<äT. }dæº+>¥ Äs¡¶sY m|üŒ{Ïø° sê<äT. nø£ÿ&É ¬s+&Ée yê¬ses¡÷ O+&És¡T. n+‘ê

ˇø£ÿfÒ. @ø£+ n~«rj·T+. m˝≤ kÕ<Ûä́ +?

düeTTÁ<ä+ qT+∫ e∫Ãq O|ü>∑\T¢ mø£ÿ&Óø£ÿ&√ ‹s¡T>∑T‘·T+~. m+<ä]#̊‘·T˝À¢ø√

e÷s¡T‘·T+~. ø=+<äs¡T s√{Ï̋ À ẙdæ q\>∑u§&ÉTkÕÔs¡T. ø=+<äs¡T Á¬>’+&És¡T˝À ẙdæ

|æ+&ç |æ+&ç #̊kÕÔs¡T. nsTT‘̊ m|ü&Ó’‘̊ n~ ‹]– düeTTÁ<ëìï #̊]+<√ n~

düeTTÁ<ëø±s¡+>± e÷]b˛‘·T+~. n˝≤π> eTq+ n+<äs¡+ |üs¡e÷‘·à kÕúq+ qT+&ç

e#êÃ+. mø£ÿ&Óø£ÿ&√ ‹s¡T>∑T‘ê+. @ẙy√ #̊kÕÔ+. mH√ï »qà …̋‘·TÔ‘ê+. ∫e]øÏ @

»qà˝ÀH√ dü<äTZs¡Te⁄ ‘·≥düú|ü&çq|ü⁄&ÉT ˙e⁄ Je⁄&ç$ ø±<äT, ˙e⁄ |üs¡e÷‘·àẙ,

ª‘·‘·«eTdæµ nì O|ü<˚•+∫q|ü&ÉT, Äj·Tq #·÷|æq e÷s¡Z+˝À Á|üj·÷DÏ+∫

ìcÕÿeTø£s¡àjÓ÷>∑+‘√ ∫‘·ÔX̄ó~∆ >±$+#·Tø=ì, Ä‘·àC≤„Hêìï bı+~ |üs¡e÷‘·àqT

#̊]‘̊ |üs¡e÷‘êàø±s¡+>± e÷]b˛‘ê+. n<̊ <äT'Ks¡Væ≤‘· |ü<ä$. XÊX̄«‘· Äq+<ä

kÕ>∑s¡+. n<̊ e÷qeJ$‘· >∑eT´kÕúq+. ÇB ìcÕÿeTø£s¡àe\¢ n+‹eT|òü\+.

n{Ïº <äT'Ks¡Væ≤‘· |ü<ä$ì bı+<̊~ m|ü&ÉT? 2 XÀ¢ø±˝À¢

XÀ¢̂ ˆ j·T<ë‘̊ yÓ÷Vü≤ø£*\+ ãT~∆s¡«´‹ ‘·]wǘ ‹ˆ

     ‘·<ë>∑+‘êdæ ìπs«<ä+ ÁXÀ‘·e´dǘ ÁX¯ó‘·dǘ #·̂ ˆ                        (52)

XÀ¢̂ ˆ ÁX̄ó‹ $Á|ü‹ |üHêï‘̊ j·T<ëkÕúdǘ ‹ ìX̄Ã˝≤ˆ

     düe÷<Ûëe#·̋ ≤ãT~∆' ‘·<ëjÓ÷>∑eTyê|ü‡´dæ̂ ˆ                        (53)

‘êˆˆ m|ü&Ó’‘̊ ̇  ãT~∆ yÓ÷Vü≤eTH̊ (nC≤„qeTH̊) ãTs¡<äqT e~*+#·T≈£î+≥T+<√

n|ü&ÉT $q<ä–q $wüj·÷\qT+&ç, $qï $wüj·÷\qT+&ç $s¡øÏÔì bı+<äT‘êe⁄.

(52)

‘êˆˆ $qïyê{Ï‘√ $dæ– y˚kÕ]b˛sTTq ˙ ãT~∆ düe÷~Û˝À ìX¯Ã\+>±

ì*∫q|ü&ÉT ˙e⁄ |üs¡e÷‘·à‘√ jÓ÷>±ìï bı+<äT‘êe⁄. (53)

yê´K´: ìcÕÿeTø£s¡àjÓ÷>∑+‘√ ∫‘·ÔX̄ó~∆ ø£*–, Ä‘·à C≤„Hêìï bı+~, |üs¡e÷‘·à

|ü<ä$ì` <äT'Ks¡Væ≤‘· |ü<ä$ì bı+<ä >∑\e⁄ nì uÛÑ>∑yêqT&ÉT #Ó|üŒ>±H˚ Ä

n<äèwüº+ ‘·q¬ø|ü&√ ‘Ó\TdüTø√yê\H̊ õC≤„dü ø£\–+~ ns¡T®qTìøÏ. uÛÑ>∑yêqT&ÉT

ªn&É>∑≈£î+&ÜH̊ ô|fÒº neTàµ >∑qTø£ ns¡T®qTì uÛ≤yêìï ø£ìô|{Ïº ¬s+&ÉT XÀ¢ø±˝À¢ Ä

|ü<ä$ì m|ü&ÉT bı+<ä>∑\&√ ‘Ó*j·T CÒdüTÔHêï&ÉT.

dü+kÕs¡ ã+<ÛëìøÏ ø±s¡D+ nC≤„q+`yÓ÷Vü≤+`ÁuÛ≤+‹. @$T≥~? á <̊Vü≤ẙT

H̊qT nì nqTø√e≥+— á Á|ü|ü+#·+ dü‘·́ eTqTø√e≥+— Çø£ÿ&É bı+<̊ düTU≤ Ò̋

dü‘·́ eTì, XÊX¯«‘·eTì nqTø√e≥+`Ç<˚ e÷qe⁄\+<ä]˝À >∑÷&ÉT ø£≥Tºø=ì

Oqï nC≤„q+`yÓ÷Vü≤+.

Ç<̊ yÓ÷Vü≤ø£*\+. yÓ÷Vü≤eTH̊ ãTs¡<ä. á yÓ÷Vü≤eTH̊ ãTs¡<ä ˙ ãT~∆̋ À

Oqï+‘·es¡≈£î ÁbÕ|ü+∫ø£ $wüj·÷\ ø=s¡≈£î, uÛÀ>±\ ø=s¡≈£î, nqTuÛÑyê\ ø=s¡≈£î

eTqdüT‡ ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘·÷H̊ O+≥T+~. yê{Ï¬ø’ |üs¡T>∑T\T rdü÷ÔH̊ O+≥T+~.

nìï $wüj·÷\≈£î ˙ eTqdüT‡ Á|ü‹düŒ+~dü÷ÔH̊ O+≥T+~. ∫‘·Ô+ dæú$T‘·+>±

O+&É<äT. ÇVü≤|üs¡uÛÀ>±\≈£î, düTU≤\≈£î <ëdüT&Ó’ yê{Ï e\˝À ∫øÏÿ –\–\

ø=≥Tº≈£î+{≤&ÉT.

m|ü&Ó’‘̊ ãT~∆̋ Àì á yÓ÷Vü≤eTH̊ ãTs¡<ä e~*b˛‘·T+<√ n|ü&ÉT <̊ì ø√düeT÷

yÓ+|üsê¢&É&ÉT. á Á|ü|ü+#·+ $T<∏ä́ j·Tì, Çø£ÿ&ç düTU≤\T, uÛÀ>±\T XÊX¯«‘·+

ø±<äì Á>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. <ëì‘√ düeT‘·« dæú‹ ø£\T>∑T‘·T+~.

>±E |ü\ø£≈£î yÓqTø£ bÕ<äs¡dü+ |üP‘· Oqï≥T¢ ãT~∆øÏ yÓqTø£ yÓ÷Vü≤eTH̊

|üP‘· O+≥T+~. >±E|ü\ø£≈£î yÓqTø£ |üP‘· Oqï+‘·ø±\+ m<äTs¡T>± Oqï

edüTÔe⁄\qT e´≈£îÔ\qT n+<ä]ì ‘·q˝ÀøÏ rdüTø=ì #·÷|ædüTÔ+~. |üP‘·

‘=\–+∫y˚ùdÔ m<äTs¡T>± @$T OHêï #·÷|ü<äT`<ëìøÏ <˚ì‘√qT dü+ã+<Ûä+

O+&É<äT. n˝≤π> ãT~∆øÏ yÓ÷Vü≤eTH˚ |üP‘· Oqï+‘·es¡≈£î Á|ü|ü+#·+˝À Oqï

edüTÔe⁄\T, e´≈£îÔ\T`yê{Ïô|’ sê>∑<̊«cÕ\T, uÛÀ>±qTuÛÑyê\T n˙ï ø£\T>∑T‘êsTT.

á yÓ÷Vü≤eTH̊ |üP‘· ‘=\–b˛‘̊ @ ÁbÕ|ü+∫ø£ yê´yÓ÷Vü‰\‘√qT, edüTÔe⁄\‘√qT

˙ ãT~∆øÏ dü+ã+<Ûä+ O+&É<äT. <̊ì˙ ø√s¡<äT. ì]¢|üÔ+>± O+&çb˛‘·T+~.

n˝≤ ãT~∆ ì]¢|ü Ô+>± Oqï|ü&ÉT $qï $wüj·÷\qT+&ç, $quÀj˚T

$wüj·÷\qT+&ç $s¡øÏÔ ø£\T>∑T‘·T+~. n+fÒ Ç+‘·≈£î eTT+<äT uÛÀ>±düøÏÔ Oqï|ü&ÉT

@y˚y√ ø£s¡à\>∑T]+∫ $Hêïe⁄. n˝≤π> uÛÀ>±düøÏÔ Oqï|ü&ÉT Ç+ø± Äj·÷
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uÛÀ>±\q+<äTø=H̊ ObÕj·÷\ >∑T]+∫ $Hê\qT≈£î+{≤e⁄. Ç|ü&ÉT ˙ ãT~∆ @

uÛÀ>±qTuÛÑyê\qT ø√s¡Tø√e≥+ ̋ Ò<äT >∑qTø£ nìï+{Ïj·T+<äT $s¡øÏÔj̊T. n+‘̊ø±<äT

Ç{Ïº $s¡øÏÔ dæú‹˝À >∑Ts¡Te⁄ uÀ~Û+∫q C≤„q+ dü]>±Z ne>∑‘·eTÚ‘·T+~. Ç˝≤+{Ï

dæú‹˝À á C≤„q+ ø£Hêï` á Ä‘·àC≤„q+ ø£Hêï y˚s¡T>± $qe\dæ+~,

‘Ó\TdüTø√e\dæ+~ @B Ò̋<äT nH̊ ìX̄Ãj·TC≤„q+ ø£\T>∑T‘·T+~.

ÁX ¯ó‹$Á|ü‹|üHêï: Ç˝≤ >∑‹+∫q $wüj·÷\ >∑T]+∫, uÛ Ñ$wü´‘·T Ô

$wüj·÷\>∑T]+N, uÛÀ>±\ >∑T]+N, s¡ø£s¡ø±\ ø£s¡à\ >∑T]+N, $qï $wüj·÷\

>∑T]+∫ $s¡øÏÔ #Ó+~q|ü⁄&ÉT Çø£ ãT~∆ dæús¡+>± ì*∫b˛‘·T+~. j·T<ë‘˚ãT~∆

ìX¯Ã˝≤: m|ü&Ó’‘˚ ˙ ãT~∆ n˝≤ ìX¯Ã\yÓTÆb˛sTT+<√, ø√]ø£\˙ï+{Ï˙

‘·´õ+∫y˚düTÔ+<√ düe÷<ÛÍ n#·˝≤ kÕúdü´‹: düe÷~Ûdæú‹˝À` düe÷~Û ìwü˜˝À

dæús¡+>±, n#·\+>± n+fÒ ø£<ä\≈£î+&Ü ì*∫ b˛‘·T+~. n˝≤ ì*∫b˛sTTq|ü&̊

‘·<ëjÓ÷>∑+ nyê|ü‡´dæ: n|ü&ÉT ˙e⁄ jÓ÷>±ìï bı+<äT‘êe⁄. jÓ÷>∑eT+fÒ

ø£\sTTø£. Je ÁãôV’≤àø£́ dæú‹.

ø£qTø£  Ä‘·àkÕøå±‘êÿs¡+ Ò̋<ë yÓ÷ø£å+ m|ü&ÉT? nH˚ Á|üX¯ï≈£î HêHê$<Ûä

dæ<ë∆+‘ê\T $˙$˙— u≤>± eTqq+ #̊düTø=ì— ÇVü≤˝Àø£, |üs¡̋ Àø£ uÛÀ>±\j·T+<äT

ÄdüøÏÔì $&ç∫ ô|{Ïº dü+|üPs¡í+>± $s¡øÏÔì #Ó+~, yÓ’sê>±´ìï bı+~— ãT~∆ ìX̄Ã\yÓTÆ

n#·\yÓTÆ |üs¡e÷‘·à˝À dæús¡+>± m|ü&ÉT ì\TdüTÔ+<√ n|ü&̊ eTTøÏỒ  yÓ÷ø£å+`

Ä‘·àkÕøå±‘êÿs¡+. n<̊ jÓ÷>∑+.

Çø£ÿ&É ìX̄Ã\`n#·\ nH̊ ¬s+&ÉT |ü<ë\ ns¡ú+ ‘Ó\TdüT ø√yê*.

ø£~ Ò̋ eTqdüT‡ ø£<ä\≈£î+&Ü ì*∫b˛e⁄≥ ìX̄Ã\. (Ç~ <Ûë´qdæú‹). ndü\T

ø£<ä*πø Ò̋≈£î+&Ü ì*∫b˛e⁄≥ n#·\ (Ç~ düe÷~Û dæú‹)

Ç+‘·es¡≈£î á n<Ûë´j·T+˝À 1 qT+&ç 10e XÀ¢ø£+ es¡≈£î ns¡T®q X̄s¡D≤>∑‹—

11 qT+&ç 30es¡≈£î kÕ+K´jÓ÷>∑+— 31qT+&ç 38 es¡≈£î <Ûäsêàwüºø£+— 39

qT+&ç 53 es¡≈£î ìcÕÿeTø£s¡àjÓ÷>∑+ (ãT~∆jÓ÷>∑+) #Ó|üŒ≥+ »]–+~. Çø£

54 qT+&ç 72 es¡≈£î >∑\ XÀ¢ø±\T dæú‘·Á|ü»„ \ø£åD≤\ >∑T]+∫ #Ó|üŒuÀ‘·THêï&ÉT.

<äT'Ks¡Væ≤‘· |ü<ä$ì n+<äT≈£îqï JeqTà≈£îÔ&ÉT m˝≤ e´eVü≤]kÕÔ&√ ‘Ó*j·TCÒùdẙ

á dæú‘·Á|ü»„ \ø£åD≤\T.

dæú‘·Á|ü»„ \ø£åD≤\T

ns¡T®q Oyê#·:

XÀ¢̂ ˆ dæú‘·Á|ü»„dǘ  ø± uÛ≤cÕ düe÷~ÛdüÔdǘ  πøX¯e!ˆ

     dæú‘·BÛ'øÏ+Á|üuÛ≤ùw‘· øÏe÷d”‘· ÁeCÒ‘· øÏ+?ˆˆ                  (54)

‘êˆˆ ns¡T®qT&ÉT n&ÉT>∑T‘·THêï&ÉT, ªªπøX̄yê! düe÷~Û ìwüº j·T+<äT+&̊ dæú‘·Á|üE„ì

\ø£åD+ @$T{Ï? dæús¡ãT~∆ >∑\ n‘·&ÉT m˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘ê&ÉT? m˝≤ ≈£Ls¡TÃ+{≤&ÉT?

m˝≤ Á|üe]ÔkÕÔ&ÉT?µµ

yê´K´: ãT~∆jÓ÷>∑+ <ë«sê |üs¡eT|ü<ëìï #̊s¡Tø=H̊ |ü<Ûäø±ìï uÛÑ>∑yêqT&ÉT

$e]+#·>±H̊ ø±s¡́ yê~ ◊q ns¡T®qT&ÉT m˝≤¬>’Hê Á|üj·T‹ï+∫ ‘êqT≈£L&Ü Ä

kÕúHêìï #̊s¡Tø√yê\qT ≈£îHêï&ÉT. ◊‘̊ n{Ïº dæú‹ì #̊s¡T≈£îqï e´øÏÔ Ä ‘·sê«‘· á

Á|ü|ü#·+˝À O‘ê‡Vü≤+>± J$+#·>∑\&Ü? Ò̋ø£ á Á|ü|ü+#êìøÏ <ä÷s¡+>± yÓ[fl

mø£ÿ&√ @ø±+‘·+>±, m{Ïº düŒ+<äHê ̋ Òì ã+&ÉsêsTT˝≤>± O+&çb˛‘ê&Ü? kÕ«s¡∆+,

<̊«wü+ yÓTT<ä̋ …’q yê{Ï‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï á ˝Àø£+˝À n‘·&Ó̋ ≤ ÇeT&É>∑\&ÉT? ˇø£

ẙfī Ç$T&çHê n‘·&ç Á|ües¡Ôq m˝≤ O+≥T+~? m˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘ê&ÉT? m˝≤

≈£Ls¡TÃ+{≤&ÉT? m˝≤ e´eVü≤]kÕÔ&ÉT? nH̊ $wüj·÷\qT ‘Ó\TdüTø√yê\qT≈£îHêï&ÉT.

ns¡T®qTìøÏ rÁeyÓTÆq õC≤„dü O+~ >∑qTø£H̊ Ç˝≤+{Ï dü+<̊Vü≤+ ø£*–+~.

á dæú‘· Á|ü»„ Á|üø£s¡D+ uÛÑ>∑eBZ‘·˝À n‹ eTTK´yÓTÆq~. uÛÑ>∑eBZ‘·≈£î

Ä<äs¡ÙeT÷]Ù á dæú‘·Á|üE„&ÉT. ^‘·qT #·ø£ÿ>± $ì, ns¡ú+ #̊düTø=ì, eT∞fl eT∞fl

eTqq+ #̊düT≈£îì, Ä#·s¡D˝À á ^‘ê dü÷Á‘ê\qT $ìjÓ÷–+#·Tø=qïyê&ÉT

n+<äTø=H̊ kÕúq+ Ç<̊` dæú‘·Á|üE„&ÉT ø±e≥ẙT. Á|ü‹ e÷qe⁄&ÉT dæú‘· Á|üE„&ÉT

ø±yê\ì uÛÑ>∑eBZ‘· ÄX̄j·T+.

n+<äTπø m+<äs√ eTVü‰‘·Tà\T, kÕ<Ûä≈£î\T, düHê´düT\T Á|ü‹ì‘·́ + Bìì |ü]ƒdü÷Ô,

eTqq+ #̊düT≈£î+≥÷, J]í+|ü #̊düT≈£î+{≤s¡T. eTVü‰‘êà>±+BÛ Á|ü‹ì‘·́ eT÷ ‘·eT

kÕj·T+ø±\ ÁbÕs¡úq\˝À á dæú‘·Á|ü»„ \ø£åD≤\T >∑\ 18 XÀ¢ø±\qT bÕsêj·TD

#̊dü÷Ô O+&̊yês¡T. eTVü‰‘êà>±+BÛ >±] Ä<Ûë´‹àø£ yês¡düT&ÉT Ä#ês¡́  $H√u≤uÛ≤ẙ

>±s¡T á  Á|üø£s¡D+ô|’ ªdæú‘· Á|ü»„<äs¡Ùq+µ nH̊ Á>∑+<∏ëìï ÁyêXÊs¡T.

Çø£ÿ&É ns¡T®qT&ÉT 4 Á|üX̄ï\T ẙXÊ&ÉT. 1) düe÷~Û ìwü̋̃ À Oqï dæú‘·Á|üE„ì
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dü«s¡÷|üẙT`nHêï&ÉT >∑<ë! uÛÑ>∑yêqT&ÉT. n+fÒ eT+∫ø√¬sÿ\qT, <Ûäs¡à$s¡T<ä∆+

ø±ì ø√]ø£\qT ø√s¡Tø√eTHêï&ÉT >∑<ë! eT] Çø£ÿ&̊yÓ÷ nìï ø√¬sÿ\qT |üP]Ô>±

e<ä\eT+≥THêï&̊$T{Ï? nì. n~ kÕ<Ûäø£<äX̄. Ç~ dæ<ë∆edüú. kÕ<Ûä≈£î&ÉT yÓTT<ä≥

eT+∫ ø√¬sÿ\qT ø√s¡T≈£î+≥÷ #Ó&É¶yê{Ïì $&ç∫ô|{≤º*. Ä ‘·s¡Tyê‘· eT+∫

ø√¬sÿ\T ≈£L&Ü yêdüq Ò̋ >∑qTø£, ã+<Ûë Ò̋ >∑qTø£ yê{Ï̇  $&ç∫ ô|{≤º*. n|ü&̊

n‘·&ÉT dæú‘·Á|üE„&Éj̊T´~. eTT\T¢qT eTT\T¢‘√H̊ rj·÷*. rdæ+‘·sê«‘· ¬s+&Ée

eTT\T¢qT eTT<äT› ô|≥Tº≈£î+{≤e÷? <ë˙ï bÕs¡ẙkÕÔ+. n˝≤π> #Ó&É¶ø√¬sÿ\qT $&ç∫

yê{Ï kÕúq+˝À eT+∫ ø√¬sÿ\qT+#ê*. Ç~ kÕ<Ûäø£ <äX̄. Ä <äX̄ <ë{Ïq ‘·sê«‘·

Ä eT+∫ ø√¬sÿ\qT ≈£L&Ü $dæ]bÕπsj·÷*. Ç~ eTTø£Ôdæú‹` dæ<ë∆edüú. n<̊

dæú‘·Á|üE„ì \ø£åD+.

(II) Ä‘·àH̊´yê‘·àHê‘·Twüº' Ä‘·à˝ÀH̊(‘·q˝ÀH̊) ‘êqT dü+‘·è|æÔ #Ó+<ë*. Äq+<ä+

mø£ÿ&É <=s¡T≈£î‘·T+~? n~ ãj·T≥ mø£ÿ&√ ̋ Ò<äT. n~ ̇ ˝ÀH̊ O+~. á $wüj·T+

‘Ó*j·Tì yês¡T Äq+<ä+ ø=s¡≈£î ãj·T≥ yÓ<äT≈£î‘ês¡T. edüTÔe⁄\˝À, $wüj·÷\˝À,

uÛÀ>±\˝À Äq+<ä+ O+<äì yê{ÏyÓ+≥ |ü&É‘ês¡T. Äq+<ä+ <=s¡T≈£î‘·T+~.

ø±ì n+‘·˝ÀH˚ <ä÷s¡yÓTÆ b˛‘·T+~. n+fÒ n~ XÊX¯«‘· Äq+<ä+ ø±<äT.

XÊX̄«‘êq+<ä+ ̇ ˝ÀH̊ O+~. ̇  dü«s¡÷|ü+>± O+~. n+<äTπø ªÄ‘·àH̊´eµ nHêïs¡T.

ªª˙˝À n+fÒ ˙ X̄ó<ä∆yÓTÆq n+‘·'ø£s¡D+˝Àµµ nì ns¡ú+. nìï ø√]ø£\qT $&ç∫q

n+‘·'ø£s¡DẙT X̄ó<ä∆ n+‘·'ø£s¡D+ ne⁄‘·T+~. n{Ïº n+‘·'ø£s¡DeTT˝ÀH̊ Äq+<ä+

O+&̊~. n<̊ Ä‘êàq+<ä+` XÊX̄«‘êq+<ä+. Ä‘êàq+<ä+ ø=‘·Ô>± ‘·j·÷s¡T #̊dæ

‘Ó#·TÃø=H̊~ ø±<äT. n~ m|ü&É÷ Oqï<̊. ì‘·́ yÓTÆq<̊.

n˝≤ nìï ø√]ø£\qT e<ä* n+‘·'ø£s¡D≤ìï X¯ó~∆ #˚düT≈£îqï dæú‘·Á|üE„ì

eTTK+˝À Á|üXÊ+‘·‘·, Äq+<ä+, dü+‘·è|æÔ ø=≥ºe∫Ãq≥T¢ ø£ì|ædüTÔ+~. ø√]ø£\‘√

Oqïyê&ÉT m|ü&É÷ ÄeTT<ä+ Á‘ê–q eTTK+‘√ O+{≤&ÉT. @ ø√]ø± Ò̋ø£b˛‘̊

ãT~∆ dæús¡+>±qT, eTqdüT‡ Á|üXÊ+‘·+>±qT, eTTK+ ‘̊»düT‡ >±qT O+≥T+~.

n<̊ dæú‘·Á|ü»„ \ø£åD+.

Ç+ø± dæú‘·Á|üE„&ÉT m˝≤ O+{≤&ÉT?

\ø£åD≤ Ò̋$? 2)n‘·&ÉT @$T e÷{≤¢&ÉT‘ê&ÉT? 3)mø£ÿ&É ≈£Ls¡TÃ+{≤&ÉT? 4) m˝≤

Á|üe]ÔkÕÔ&ÉT?`nì. ns¡T®qTì Á|üX̄ï\≈£î düe÷<Ûëq+>± uÛÑ>∑yêqT&̊$T #ÓbÕŒ&√

‘Ó\TdüT ≈£î+<ë+.

l uÛÑ>∑yêqTyê#·

XÀ¢̂ ˆ Á|ü»Vü‰‹ j·T<ëø±e÷Hé düsê«Hé bÕs¡ú! eTH√>∑‘êHé̂

     Ä‘·àH˚́ yê‘·àHê ‘·Twüº' dæú‘·Á|ü»„düÔ<√#·́ ‘˚̂ ˆ       55

‘êˆˆ l uÛÑ>∑yêqT&É+≥THêï&ÉT. bÕsêú! eTqdüT‡q+<ä* düeTdüÔyÓTÆq ø√]ø£\qT

m|ü&ÉT dü+|üPs¡í+>± $&ç∫ô|&É‘ê&√, m|ü&ÉT ‘·q˝À ‘êqT Äq+<ëìï

bı+<äT‘·÷ O+{≤&√ n|ü&ÉT dæú‘·Á|üE„&ÉT nì |æ\Teã&É‘ê&ÉT.

yê´K´: (I) eTH√>∑‘êHé düsê«Hé ø±e÷Hé Á|ü»Vü‰‹: eTqdüT‡˝Àì nìï

ø√]ø£\qT |üP]Ô>± $&ç∫ô|{Ïºqyê&̊ dæú‘· Á|üE„&ÉT. ø=ìï ø√]ø£\qT |üP]Ô>±

e~*Hê Á|üjÓ÷»q+ Ò̋<äT. nìï ø√]ø£\qT ø=~›ø=~›>± e~*Hê Á|üjÓ÷»q+

˝Ò<äT. nìï ø√]ø£\qT |üP]Ô>± e<ä˝≤*. eTqdüT‡ ø√]ø£\|ü⁄≥º. ø√]ø£\˙ï

yêdüq\ s¡÷|ü+˝À eTqdüT‡ jÓTTø£ÿ e÷s¡T eT÷\˝À¢ <ë– O+{≤sTT. n+<äTπø

yê{Ïì ªeTH√>∑‘êHéµ nHêïs¡T. ø£qTø£ ã+<Ûä+ n+‘ê eTqdüT‡˝ÀH˚ ø√]ø£\

s¡÷|ü+˝À O+~. yê{Ïì $ẙø£+ nH̊ B|ü+‘√ yÓ‹øÏ @]bÕs¡ẙj·÷*. _j·T´+˝À

sêfīófl @]q≥T¢, bı\+˝À ø£\T|ü⁄ yÓTTø£ÿ\qT |”øÏẙdæq≥T¢, nH̊ø£ »qà\qT+&ç

yêdüq\ s¡÷|ü+˝À Je⁄ì yÓ+≥ Á|üj·÷DÏdü÷Ô edüTÔqï á ø√]ø£\qT |üP]Ô>±

ô|ø£*+∫ ẙj·÷*.

ø=+<äs¡T n+≥T+{≤s¡T ªªH̊qT #ê˝≤ es¡≈£L ø√]ø£\qT e~ Ò̋XÊq+&û! Çø£

ˇø£ÿfÒ ø√]ø£. |æ\¢\+<ä]ø° eT+∫ dü+ã+<Ûë\T #·÷dæ ô|[flfīófl #̊ùddæ, yês¡+‘ê

J$‘·+˝À dæús¡|ü&ç, me]ø° @ ˝À≥÷ Ò̋≈£î+&Ü |æ̋ ≤¢bÕ|ü\‘√, dæ] dü+|ü<ä\‘√

‘·T\‘·÷>∑T‘·T+fÒ #ê\T! HêøÏ+πøMT nedüs¡+ Ò̋<äT. @<√ bÕ‹ø£ \ø£å\T Hê

ù|s¡y˚düTø=ì Vü‰sTT>± ø£ècÕí! sêe÷! n+≥÷ ø±\+ >∑&çù|kÕÔµµ. Ç~ ø±<äT

ø√]ø£\qT e<ä\≥ eT+fÒ. nìï ø√]ø£\qT e<ä̋ ≤*. ÄKs¡T≈£î ‹+&çì >∑T]+∫

≈£L&Ü Ä˝À∫+#·sê<äT. Çø£ÿ&˚ ˇø£ dü+<˚Vü≤+ sêe#·TÃ. 7e n<Ûë´j·T+˝À

ª<Ûäsêà$s¡T<√∆uÛÑ÷‘˚wüT ø±yÓ÷dæàuÛÑs¡‘·s¡¸uÛÑµ <ÛäsêàìøÏ $s¡T<ä∆+ ø±ì ø√¬sÿ\T Hê
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XÀ¢̂ ˆ <äT'UÒwü«qT~«>∑ïeTHê' düTUÒwüT $>∑‘· düŒ èVü≤'ˆ

     M‘·sê>∑ uÛÑj·TÁø√<Ûä' dæú‘·BÛs¡Tàì s¡T#·́ ‘̊ ˆˆ                 56

‘êˆˆ <äT'K+˝À O<̊«>∑+ #Ó+<äìyê&ÉT, düTU≤\ø√dü+ Äsê≥+ #Ó+<äìyê&ÉT,

sê>∑eTT, uÛÑj·TeTT, Áø√<ÛäeTT $&ç∫q yê&ÉT dæú‘·Á|üE„&Ó’q eTTì>± #Ó|üŒã&É‘ê&ÉT.

yê´K´: dæú‘·Á|üE„&ÉT eTqdüT‡˝Àì nìï ø√]ø£\qT $&ç∫ ô|{Ïºqyê&ÉT nì

Ç+‘·≈£îeTT+<˚ #Ó|ü≈£îHêï+. ◊‘˚ eTqdüT‡˝Àì ø√]ø£\ìï+{Ï˙ e~*Hê

u≤Vü≤´+>± »]π> dü+|òüT≥q\qT ø=ìï+{Ïì düTU≤\T>±, ø=ìï+{Ïì <äT'U≤\T>±

uÛ≤$+∫ bı+>∑T‘·÷ Á≈£î+>∑T‘·÷ O+{≤+ >∑<ë! eT] eTq+ ø√s¡ø£b˛sTTHê e∫Ã|ü&̊

á düTK<äT'U≤\‘√ dæú‘·Á|üE„&Ó̋ ≤ e´eVü≤]kÕÔ&ÉT?

düTU≤\T >±ì, <äT'U≤\T >±ì ø√]‘̊ e#̊Ã$ ø±e⁄. n˝≤ nsTT‘̊ n+<äs¡÷

düTU≤\H̊ ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. eT¬s+<äT≈£î edüTÔHêïsTT á düTK<äT'U≤\T? eTq+

|üPs¡«+˝À #̊düT≈£îqï |ü⁄D´bÕ|üø£s¡à\ e\¢. |ü⁄D´+ e\¢ düTK+, bÕ|ü+ e\¢

<äT'K+. <äT'U≤\T edüTÔHêïj·T+fÒ n+<ä]ø° Vü≤&É̋ Ÿ, uÛÑj·T+, n~] b˛‘ês¡T.

ø±ì ªªbÕ|ü+ #Ój·T´e<äT›µµ nì #Ó|üŒ{≤ìπø eTq≈£î <äT'U≤\T edüTÔHêïsTT`nì

‘Ó\TdüT≈£î+fÒ m+‘√ O|üjÓ÷>∑+.

dæú‘·Á|üE„&Ó’q yê&ÉT á düTU≤\≈£î bı+>∑&ÉT, <äT'U≤\≈£î Á≈£î+>∑&ÉT. n˝≤ m˝≤

O+&É>∑\>∑T‘ê&ÉT? ẙT|òü÷\≈£î ÁøÏ+<ä Oqïyê]øÏ es¡̧+, Os¡TeTT\T, yÓTs¡T|ü⁄\T

nH̊$ O+{≤sTT. ẙT|òü÷\≈£î ô|’q O+fÒH√`O+&É>∑*–‘̊H√ ÇẙM O+&Ée⁄.

n˝≤π> ˙e⁄ eTqdüTjÓTTø£ÿ |ü]~Û˝À OHêïyê`n+fÒ ªeTqùd‡ H˚qTµ

nqT≈£îHêïyê?! eTqdüT‡≈£î #Ó+~q düTK<äT'U≤\T ˙y˚ ne⁄‘êsTT. yê{ÏøÏ

düŒ+~kÕÔe⁄. n˝≤>±ø£ ˙e⁄ Ä‘·àjÓTTø£ÿ |ü]~Û̋ À OHêïyê! n+fÒ ªÄ‘·àH̊ H̊qTµ

nH̊ nqTuÛÑ÷‹˝À OHêïyê! Ä‘·àπø düTK<äT'U≤\T O+&Ée⁄ >∑qTø£ yê{Ï‘√ @e÷Á‘·+

dü+ã+<Ûä+ Ò̋≈£î+&Ü, yê{Ïπøe÷Á‘·+ düŒ+~+#·≈£î+&Ü ˙ dæú‹˝À Á|üXÊ+‘·+>±

O+{≤e⁄. dæú‘·Á|üE„&ÉT ‘êqT Ä‘·àqì Á>∑Væ≤+∫qyê&ÉT >∑qTø£ düTU≤\≈£î bı+>∑&ÉT,

<äT'U≤\≈£î Á≈£î+>∑&ÉT. n‘·&Ó|ü⁄&É÷ Äq+<ädü«s¡÷|ü⁄&ç>±H̊ O+&çb˛‘ê&ÉT.

eT] kÕ<Ûä≈£î&Ó’qyê&ÉT n{Ïº Á|üXÊ+‘·`Äq+<ä dæú‹˝À O+&Ü\+fÒ m˝≤?

n+<äTπø dü÷#·q.

M‘·sê>∑uÛÑj·TÁø√<Ûä' sê>∑eTT, uÛÑj·TeTT, Áø√<ÛäeTT $&ç∫ ô|{≤º*`nì. M{Ïì

$&ç∫qyê&ÉT düTU≤\≈£î bı+>∑ø£, <äT'U≤\≈£î Á≈£î+>∑ø£ Á|üXÊ+‘·+>±

O+&É>∑\T>∑T‘ê&ÉT. m+<äTø£+fÒ M{Ïe\¢H̊ düTK<äT'U≤\H̊$ ø£*–q|ü&ÉT Á|ü‹

düŒ+~düTÔHêïeTT, #·*düTÔHêïeTT.

sê>∑+ n+fÒ eTq≈£î ø±e\dæq edüTÔe⁄\ MT<ä Áù|eT, n_Ûe÷q+, eTeTø±s¡+,

ø√]ø£. Çø£ eTq+ ø√s¡T≈£îqï ÁbÕD düe÷qyÓTÆq edüTÔe⁄qT bı+<ä̋ ÒeTqT≈£îqï

|ü&ÉT, bı+~q edüTÔe⁄ C≤] b˛‘·T+<äqT≈£îqï|ü&ÉT ø£*π> Áù|s¡DÒ uÛÑj·T+.

ø±e\dæq edüTÔe⁄qT dü+bÕ~+#·Tø=H̊≥|ü&ÉT me¬s’Hê n&ÉT¶ ‘·–*‘̊, me¬s’Hê

<ëìì ‘·qTï≈£îb˛‘̊, dü+bÕ~+∫q edüTÔe⁄qT ì\u…≥Tº ø=H̊≥|ü&ÉT me¬s’Hê

Ä≥+ø£+ ø£\–ùdÔ n|ü&ÉT ø£*π>~ Áø√<Ûä+. á 3 Áù|s¡D\T kÕ<Ûä≈£îì˝À O+&ç

düTU≤\≈£î, <äT'U≤\≈£î #·*+#̊≥≥T¢ #̊kÕÔsTT. ø£qTø£ yê{Ïì e<ä\>∑*–‘̊ Çø£

n+‘ê Á|üXÊ+‘·ẙT. dæ∆‘·Á|üE„&ÉT ‘·q˝À ‘êqT Äq+~+#̊yê&ÉT >∑qTø£ n‘·&çøÏ

sê>∑, uÛÑj·T, Áø√<Ûë\T+&Ée⁄. n+<äTπø bı+>∑&ÉT, Á≈£î+>∑&ÉT. n+‘̊ø±<äT n‘·&ÉT

m\¢|ü&É÷ Ä<Ûë´‹àø£ dü‘ê´\qT eTqq+ #̊düT≈£î+≥÷ O+{≤&ÉT ø£qTø£  ªeTTìµ

nHêïs¡T. dæú‘·Á|üE„&ÉT eTqqo\T&ÉT>± O+&ç Äq+<ä+>± O+&ç b˛‘ê&ÉT. ø£qTø£

eTq+ ≈£L&Ü sê>∑eTT, uÛÑj·TeTT, Áø√<ÛäeTT $&ç∫ô|{Ïº ÁbÕ|ü+∫ø£yÓTÆq

düTK<äT'U≤\≈£î #·*+#·≈£î+&Ü Ä<Ûë´‹àø£ dü‘ê´\qT Ò̋<ë eTqdü«dü«s¡÷bÕìï

eTqq+ #̊düT≈£î+≥÷ O+&Ü*. Ç<̊ $wüj·÷ìï eTs=ø£ s¡÷|ü+˝À ‘·s¡Tyê‹

XÀ¢ø£+˝À ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T.

XÀ¢̂ ˆ j·Tdü‡s¡«Á‘êq_ÛùdïVü≤' ‘·‘·Ô‘Y ÁbÕ|ǘ X¯óuÛ≤X¯óuÛÑ+ˆ

    Hê_Ûq+<ä‹ q <̊«wæº ‘·dǘ  Á|üC≤„Á|ü‹wæº‘êˆˆ                   57

‘êˆˆ me&ÉT düeTdüÔ $wüj·TeTT\+<äTqT ÄdüøÏÔ Ò̋ìyê&Ó’, Äj·÷ X̄óuÛÑ nX̄ó

uÛ≤\qT bı+~q|ü&ÉT Äq+~+#·ø£, <˚«wæ+#·ø£ O+{≤&√ n{Ïºyêì Á|ü»„j˚T

dæús¡yÓTÆq~.

yê´K´: X̄óuÛÑ+`nX̄óuÛÑ+: X̄óuÛÑ+ nX̄óuÛÑ+ nH̊ ¬s+&É÷ ãj·T{Ï edüTÔe⁄\‘√

eTq≈£î >∑\ dü+ã+<Ûëìï ã{Ïº O+≥T+~. u≤Vü≤´+˝À »]π> dü+|òüT≥q\qT ã{Ïº

O+≥T+~. e÷ nu≤“sTT, Á|üøÏÿ+{Ï yê] nu≤“sTT`Ç<ä›s¡÷ Ä&ÉT≈£î+≥÷ ø=≥Tº

201 202



102

≈£îHêïs¡T. ‘·ô|Œe]<Ó’Hê ø±˙ ªªe÷yê&ÉT ndü\T me]˙ @MT nq&É+&û, MT

yê&çπø ãT~∆ ˝Ò<äT. Ç|ü&˚ ô|<ä› sö&û nsTT b˛‘·THêï&ÉT, ø±düÔ n<äT|ü⁄˝À

ô|≥Tºø√+&çµµ nì dü\Vü‰ Ç#̊ÃkÕÔqT. m+<äTø£+fÒ M&ÉT e÷ nu≤“sTT. yê&ÉT Hê

yê&ÉT ø±<äT. á s¡ø£yÓTÆq |üø£åbÕ‘·ãT~∆ Ò̋≈£î+&Ü O+&Ü\+fÒ̀

düs¡«Á‘ê nq_ÛùdïVü≤' n+<ä]|ü≥¢, nìï $wüj·÷\|ü≥¢ >∑{Ïº ùdïVü≤+

Ò̋≈£î+&Ü`ÄdüøÏÔ ̋ Ò≈£î+&Ü düeTuÛ≤e+‘√ O+&Ü*. m˝≤ kÕ<Ûä́ +? á Á|ü|ü+#·+>±ì,

Ç+<äT˝Àì edüTÔe⁄\T >±ì dü‘·́ + ø±<äT, $T<∏ä́ . n+fÒ ̋ Ò≈£îHêï ø£ì|ædü÷Ô O+&̊$.

ø£\˝À @ edüTÔe⁄\÷ Ò̋≈£îHêï nH̊ø£yÓTÆq yê{Ïì #·÷düTÔ+{≤+. Ç+Á<äC≤*≈£î&ÉT

nø£ÿ&̊MT Ò̋ø£b˛sTTHê Oqï≥T¢>± mìï+{ÏH√ #·÷|ædüTÔ+{≤&ÉT. n˝≤π> á »>∑‘·TÔ

$T<Ûä́ ` ì»+>± ̋ Òø£b˛sTTHê ñqï≥T¢>± ÁuÛ≤+‹ ø£\T>∑T‘·Tqï~` nì ‘Ó\TdüT≈£îqï

|ü&ÉT <˚ìMT<ë ÄdüøÏÔ O+&É<äT. ø£\˝À ø£ì|æ+∫q ã+>±s¡+ mø£ÿ&ÉT+<√

ẙT\T≈£îqï ‘·sê«‘· yÓ‘·T≈£î‘êyê? n˝≤π> á »>∑‘·TÔ̋ Àì düs¡«eT÷ ø£*Œ‘·eTì

‘Ó\TdüT≈£î+fÒ yê{Ï|ü≥¢ ùdïVü‰ìï`ÄdüøÏÔì ø£*– O+&Ée⁄.

 qn_Ûq+<ä‹`q<˚«wæ˜: n˝≤ ‘Ó\TdüT≈£îqï|ü&ÉT Çø£ÿ&É X¯óuÛÑ+ »]–‘˚

Äq+~+#·e⁄. nX̄óuÛÑ+ »]–‘̊ <̊«wæ+#·e⁄. sêÁ‹ ø£\˝À 100 øÏ̋ À\ ã+>±s¡+

˙ Ç+{À¢ì ;s¡Tyê˝À düs¡T›≈£îHêïe⁄. ẙT\T≈£îqï ‘·sê«‘· Äq+~kÕÔyê? n˝≤π>

sêÁ‹ ø£\˝À ˙ Ç+{À¢ <=+>∑\T |ü&ç düsê«ìï <√#·T≈£î b˛j·÷s¡T. ẙT\Tø√>±H̊

\uÀ~uÀeTì @&ÉTkÕÔyê? πødüT ô|&É‘êyê?. n˝≤π> <̊ì|ü≥¢ ÄdüøÏÔ Ò̋≈£î+&Ü,

X̄óuÛÑ̀ nX̄óuÛ≤\T @$T »]–Hê dæ∆‘· Á|üE„&ÉT dæús¡ãT~∆‘√ Äq+~+#·ø£̀ <̊«wæ+#·ø£,

<˚ìø° #·*+#·≈£î+&Ü Á|üXÊ+‘·+>± O+{≤&ÉT. C≤Á>∑<ëedüú̋ ÀøÏ y˚T\T ø√>±H˚

dü«|üï $wüj·÷\˙ï eTq≈£î m˝≤ ndü‘·́ + ne⁄‘·THêïjÓ÷ n˝≤π> C≤„Hêedüú̋ ÀìøÏ

sêe≥+‘√H̊ dæú‘·Á|üE„ìøÏ á C≤Á>∑‘·Ô̋ Àì $wüj·÷\˙ï ndü‘·́ + ne⁄‘·THêïsTT.

n+<äTπø n‘·ì Á|ü»„ dæús¡+>± O+≥Tqï~.

`eT] Á|ü|ü+#·+˝À ‹s¡T>∑T‘·Tqï|ü&ÉT Ç+Á~j·÷\T Ç+Á~j·T $wüj·÷\˝ÀøÏ

|üs¡T>∑T\T rdüTÔ+{≤sTT >∑<ë! n˝≤+≥|ü&ÉT dæú‘·Á|üE„&ÉT m˝≤ e´eVü≤]düTÔ+{≤&ÉT?

XÀ¢̂ ˆ j·T<ëdü+Vü≤s¡‘̊ #êj·T+ ≈£Ls√à+>±˙e düs¡«X̄'ˆ

     Ç+Á~j·÷D°+Á~j·÷πs∆uÛÑ́ ' ‘·dǘ  Á|üC≤„ Á|ü‹wæ̃‘êˆˆ             58

‘êˆˆ ‘êuÒ\T ‘·q n+>±\qT ˝À|ü\≈£î eTT&ÉT#·T≈£îqï≥T¢>± Ç‘·&ÉT m|ü&Ó’‘̊

‘·q Ç+Á~j·÷\qT $wüj·T edüTÔe⁄\qT+&ç O|üdü+Vü≤]+#·T≈£î+{≤&√ n|ü⁄&ÉT

n‘·&ç Á|ü»„ dæús¡+>± O+≥T+~.

yê´K´: Á|ü|ü+#·+˝À nH̊ø£ $wüj·÷\THêïsTT. nẙ X̄ã›, düŒs¡Ù, s¡÷|ü, s¡dü,

>∑+<Ûë\H˚$. Ä $wüj·÷\qT >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√e{≤ìøÏ eTq e<ä› 5

C≤„H̊+Á~j·÷\THêïsTT. X̄ã∆ $wüj·÷\qT Á>∑Væ≤+#̊~ #Ó$, düŒs¡Ù $wüj·÷\qT

Á>∑Væ≤+#̊~  #·s¡à+, s¡÷bÕìï Á>∑Væ≤+#̊~ ø£qTï, s¡kÕìï ‘Ó\TdüTø=H̊~ Hê\Tø£,

>∑+<Ûëìï Á>∑Væ≤+#̊~ eTT≈£îÿ. á 5 Ç+Á~j·÷\T 5 s¡ø±\ $wüj·÷\qT Á>∑Væ≤+∫

eTqdüT‡≈£î ‘Ó*j·TCÒkÕÔsTT. <ëì‘√ eTqdüT‡ Äj·÷ $wüj·÷\yÓ+≥ |üs¡T>∑T …̋‘·TÔ‘·÷

nXÊ+‹ bÕ\e⁄‘·T+~.

d”‘ê<̊$ ‘·q uÛÑs¡Ô lsêeTTì $&ç∫ O+&É̋ Òø£H̊ njÓ÷<Ûä́  qT+&ç ns¡D≤´ìøÏ

e∫Ã O+≥Tqï~. ø±ì ã+>±s¡T ̋ Ò&çì #·÷∫+~. ø±yê\qT≈£î+~. uÛÑs¡Ô≈£î ‘Ó*|æ+~

‘·q ø√]ø£qT. <ëìe\¢ uÛÑs¡Ô≈£î (uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ) <ä÷s¡yÓTÆb˛sTT+~. n˝≤π> eTqdüT‡

$wüj·÷\ø=s¡≈£î |üs¡T>∑T\T rùdÔ eTq+ ≈£L&Ü uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ <ä÷s¡eTÚ‘ê+. nXÊ+‹

bÕ\e⁄‘ê+. eTπs+ #̊j·÷*?

Ç+Á~j·÷\qT $wüj·T edüTÔe⁄\ yÓ+≥ |üs¡T¬>‹Ô+#·≈£î+&Ü m|ü&Ó’‘̊ yê{Ïì

O|üdü+Vü≤]+#· >∑\T>∑T‘êyÓ÷ n|ü&ÉT eTq+ dæús¡+>±, XÊ+‘·+>±, Á|üXÊ+‘·+>±

O+&É>∑\T>∑T‘ê+. n+<äTπø Çø£ÿ&É ‘êuÒ\T O<ëVü≤s¡D.

≈£Ls√à+>±˙e: ‘êuÒ\T ‘·q n+>±\qT ˝À|ü\≈£î eTT&ÉT#·T≈£îqï≥T¢>± nì.

‘êuÒ\T≈£î 4 ø±fīófl, ‘·\, ‘√ø£ yÓTT‘·Ô+ 6 n+>±\THêïsTT. á Ä]+{Ïì m+‘√

düT\Te⁄>± ãj·T≥≈£î |ü+|æ yÓT\¢>± q&ÉTdüTÔ+~. nsTT‘̊ @ ø£åD+˝ÀHÓ’Hê Á|üe÷<ä+

edüTÔ+<äì |üdæ>∑{Ïº+<ë! Ä Á|üe÷<ä+ m+‘· <ä÷s¡+˝À OHêï düπs, yÓ+≥H̊ Ä

Äs¡T nej·Tyê\qT düT\Te⁄>± ‘·q &ç|üŒ˝ÀìøÏ ˝≤≈£îÿ+≥T+~. Ä ‘·sê«‘· <ëìï

mes¡÷ @MT #̊j·T Ò̋s¡T. n~ m+‘√ düT\Te⁄>± ‘·q Äs¡T n+>±\qT ‘·q &ç|üŒ

˝À|ü\≈£î ̋ ≤ø√ÿ>∑\T>∑T‘·T+~. nsTT‘̊ e÷qe⁄&ÉT e÷Á‘·+ Ç+Á~j·÷\qT ãj·T≥≈£î

|ü+|ü&ÜìøÏ @ Á|üj·T‘·ïeT÷ #˚j·Tqø£ÿs¡˝Ò<äT. ndü\$ m|ü&É÷ ãj·T{Ïπø

#·÷düTÔ+{≤sTT. ø±ì ̋ À|ü\øÏ rdüTø√yê\+fÒ e÷Á‘·+ ÁãVü≤àÁ|üfīj·T+ ne⁄‘·T+~.
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Ä »+‘·Te⁄≈£îqï jÓ÷>∑́ ‘· e÷qe⁄&çøÏ Ò̋≈£î+&Ü b˛sTT+~. nsTT‘̊ dæú‘·Á|üE„ìøÏ

e÷Á‘·+ Ç+Á~j·÷\T ªdü«eXÊ\Tµ. n‘·&ç ÄBÛq+˝ÀH̊ O+{≤sTT. nedüs¡yÓTÆq

|ü&ÉT nìï Ç+Á~j·÷\qT ãj·T≥≈£î |ü+|æ dü+#·]dü÷Ô O+{≤&ÉT. nsTT‘˚

Äø£s¡¸D\˝À ∫≈£îÿ≈£î+≥THêïqì, Á|üe÷<ä+ eTT+#·Tø=düTÔ+<äì uÛ≤$+#·>±H˚

‘êuÒ\T˝≤>± ‘·q 5 C≤„H̊+Á~j·÷\T, eTqdüT‡`yÓTT‘·Ô+ Ä]+{Ïì ̋ À|ü\≈£î eTT&ÉT#·T

ø√>∑\T>∑T‘ê&ÉT. n{Ïº yêì ãT~∆j̊T dæús¡ãT~∆. n‘·&̊ dæú‘·Á|üE„&ÉT. Ç<̊ Ç+Á~j·T

ìÁ>∑Vü≤+. Ç+Á~j·÷\qT n˝≤ ìÁ>∑Væ≤+#·>∑\yêì Á|ü»„j̊T dæús¡yÓTÆq Á|ü»„.

`◊‘˚ Ç+Á~j·TìÁ>∑Vü≤+ n+‘· ‘˚*¬ø’q $wüj·T+ ø±<äT, ìs¡+‘·s¡+

C≤>∑s¡÷ø£‘·‘√ O+&Ü*. m+<äT≈£î?

XÀ¢̂ ˆ $wüj·÷$ìes¡Ô+‘̊ ìsêVü‰s¡dǘ <̊Væ≤q'ˆ

     s¡dües¡®+ s¡k˛|ǘ dǘ  |üs¡+ <äècÕº«ìes¡Ô‘˚ ˆˆ       59

‘êˆˆ ÄVü‰sêìï $&ç∫ô|{Ïºq |ü⁄s¡TwüTì qT+&ç $wüj·T edüTÔe⁄\T <ä÷s¡+>±

‘=\–b˛‘êsTT. ◊‘̊ $wüj·T yêdüq ($wüj·÷\ô|’ n_Ûs¡T∫) e÷Á‘·+ n˝≤π>

O+&çb˛‘·T+~. |üs¡e÷‘·à <äs¡Ùq+‘√H̊ Ä n_Ûs¡T∫ (yêdüq) ≈£L&Ü ‘=\–b˛‘·T+~.

yê´K´: (I)ìsêVü‰s¡dǘ <̊Væ≤q' ìsêVü‰]>± O+&̊ |ü⁄s¡TwüT&ÉT. ndü\T me¬s’Hê

ìsêVü‰]>± O+{≤sê? @<√ ̌ ø£s√C…’‘̊ O|üyêdü+ #̊kÕÔs¡T. ìsêVü‰s¡Bø£å nsTT‘̊

10 s√E˝À 15 s√E˝À #̊kÕÔs¡T. Çø£ÿ&É Ä ìsêVü‰s¡T&ÉT ø±<äT. ÁbÕ|ü+∫ø£

$wüj·÷\≈£î <ä÷s¡yÓTÆ, ‘·|üdüT‡ #̊dü÷Ô ø±\+ >∑&ÉbÕ\ì uÛ≤$+∫q yês¡T mø£ÿ&√

@ø±+‘·+˝À >∑&É|ü{≤ìøÏ yÓfi≤Ôs¡T. n˝≤+{Ïyês¡T ‹+&ç >∑T]+∫ |ü{Ïº+#·Tø√s¡T.

@<√ Ä düeTj·÷ìøÏ <=]øÏq |ü+&√, bÕ˝À rdüT≈£îì ‘·|üdüT‡qT ø=qkÕ–kÕÔs¡T.

yêπs ìsêVü‰s¡T\T. n{Ïº yê]øÏ̀

(II) $wüj·÷ $ìes¡Ô+‘˚: $wüj·÷\T, edüTÔe⁄\T, uÛÀ>±\T <ä÷s¡+>±

‘=\–b˛‘êsTT. n{Ïºyês¡T $wüj·T uÛÀ>±\¬ø’ @e÷Á‘·+ Á|üj·T‹ï+#·s¡T. ìs¡+‘·s¡+

‘·|üdüT‡ q+<̊ø±\+ >∑&ÉT|ü⁄‘·÷ O+{≤s¡T. ◊‘̊ yê]˝À Çø£ m|ü&É÷ $wüj·÷\|ü≥¢

n_Ûs¡T∫ ø£\>∑<ë? $wüj·TuÛÀ>±\T nqTuÛÑ$+#ê\ì m|ü&É÷ nqTø√sê? #Ó|üŒ Ò̋+.

m+<äTø£+fÒ $wüj·÷\≈£î <ä÷s¡+>± b˛sTTHê yê] eTqdüT‡˝À $wüj·÷\|ü≥¢

n_Ûs¡T∫` yêdüq n+‘· ‘̊*ø£>± b˛<äT.

uÛÑs¡ÔMT<ä ø√|ü+ e∫Ãq uÛ≤s¡́  uÛÑs¡ÔqT e<ä* |ü⁄{Ïº+{ÏøÏ b˛e#·TÃ. ø±ì uÛÑs¡ÔqT

>∑T]+∫ Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü O+≥T+<ë? ≈£îe÷s¡T&ÉT ‘·|ü>± Á|üe]ÔdüTÔ+fÒ

nH̊ø£kÕs¡T¢ ôV≤#·Ã]+∫q ‘·+Á&ç m|ü&√ ˇø£|ü&ÉT ª˙e⁄ Hê ≈£îe÷s¡T&çẙ ø±<äT

b˛!µ nì ‹≥ºe#·TÃ. ø±ì Ä ã+<Ûëìï eTqdüT‡˝À qT+∫ |üP]Ô>± ‘=\–+#·Tø√

>∑\&Ü? n˝≤π> $wüj·÷\≈£î <ä÷s¡+>± O+&Ée#·TÃ >±ì $wüj·Tyêdüq\≈£î <ä÷s¡+>±

O+&É̋ Òs¡T. BìøÏ ø±s¡D+ @$T{Ï?

nH˚ø£ »qà\qT+&ç eTq Ç+Á~j·÷\T $wüj·÷\˝À ∫≈£îÿ≈£îì yêdüq\

s¡÷|ü+˝À ∫‘·Ô+˝À eTTÁ<ä|ü&ç OHêïsTT. Ä yêdüq Ò̋ eT∞fl eT∞fl $wüj·÷\T

ø£ì|æ+#·>±H̊ Ç+Á~j·÷\qT |üs¡T>∑T …̋‹Ôdü÷Ô O+{≤sTT. n+<äTe\¢ $wüj·÷\T

<ä÷s¡+>± OHêï À̋|ü\ $wüj·Tyêdüq Ò̋<äT̀ nì nqTø√sê<äT. n~ eTqdüT‡̋ À @

eT÷\H√ qøÏÿ O+≥T+~. eT] Ä yêdüq ‘=\π><Ó̋ ≤?

(III) |üs¡+<äècÕº« ìes¡Ô‘˚: |üs¡e÷‘·à <äs¡ÙqyÓTÆ‘̊H̊. Ä‘·à dü‘·́ eTì, »>∑‘·TÔ

$T<Ûä́ j·Tì nqTuÛÑe|üPs¡«ø£+>± Á>∑Væ≤+#ê*. n˝≤ Á>∑Væ≤+#ê\+fÒ Ä‘·à‘·‘ê«ìï

‘Ó*j·TC…|æŒq O|üìwü‘·TÔ\qT dü<äTZs¡Te⁄\ uÀ<Ûä <ë«sê ÁX̄eD+ #̊dæ, Ä ‘·s¡Tyê‘·

eTqq ì~Û<Ûë´düq\ <ë«sê nqTuÛÑ÷‹ì bı+<ë*. n+fÒ Ä Ä‘·àqT H̊H̊qì,

ªnVü≤+ÁãVü‰àdæàµj·Tì nqTuÛÑ÷‹ #Ó+<ë*. n˝≤ nqTuÛÑ÷‹ #Ó+~ düs¡«ø±\

düsê«edüú\˝ÀqT Ä‘·à>±`ÁãVü≤àeTT>± O+&çb˛‘̊ $wüj·T yêdüq\T düeT÷\+>±

ø£åj·TyÓTÆ Çø£ #·T≥÷º $wüj·÷\THêï n≥TyÓ’|ü⁄≈£î eTqdüT‡ b˛<äT. ndü\T n˝≤

b˛e{≤ìøÏ eTqùd‡ O+&É<äT. n˝≤ eTH√HêX̄q+ >±$+#·Tø=ì, dü+|üPs¡í+>±

yêdüHê ø£åj·÷ìï >±$+#·Tø=qï Ä‘·àìwüT̃&̊ |üs¡e÷‘·à <äs¡ÙqyÓTÆq dæ∆‘·Á|üE„&ÉT.

n‘·&ç̋ À Çø£ @ $wüj·T yêdüHê ñ+&É<äT.

`nsTT‘̊ Ç+Á~j·÷\qT ìÁ>∑Væ≤+#·≥+ n+‘· ‘̊*ø±? Ç+Á~j·÷\T m+‘·

ã\e‘·Ôs¡yÓTÆq$?`

XÀ¢̂ ˆ j·T‘·‘√ Vü≤´|æ øö+‘̊j·T! |ü⁄s¡Twüdǘ  $|ü•Ã‘·'ˆ

     Ç+Á~j·÷DÏ Á|üe÷BÛì Vü≤s¡+‹ Á|üdüuÛÑ+eTq'ˆˆ         60

‘ê ˆˆ øö+‘˚j·÷! $y˚øÏ nsTTq |ü⁄s¡Twüß&ÉT Á|üj·T‹ï+∫q|üŒ{Ïø°

ã\e‘·Ôs¡yÓTÆq Ç+Á~j·÷\T eTqdüT‡qT ã˝≤‘êÿs¡+>± $wüj·÷\ô|’øÏ ̋ ≤–ẙdü÷ÔH̊

ñ+{≤sTT.
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yê´K´ : (i) $|ü•Ã‘·' |ü⁄s¡Twü' :` $ẙøÏ nsTTq |ü⁄s¡Twüß&ÉT n+fÒ Ä‘êàHê‘·à

$ẙø£+ >∑\yê&ÉT. nHê‘·àqT Á‘√dæẙdæ Ä‘·à kÕøå±‘êàs¡+ ø=s¡≈£î ø£èwæ#̊ùdyê&ÉT.

n{Ïº $ẙøÏ nsTTq |ü⁄s¡Twüß&ÉT ≈£L&Ü m+‘·>± Á|üj·T‹ï+∫Hê Ç+Á~j·÷\T ˇø£

|ü{≤ºq kÕ«BÛq+˝ÀìøÏsêe⁄.Çø£ kÕe÷qT´&ç dü+>∑‹#ÓbÕŒ*‡q |üH˚̋ Ò<äT.ø£≥Tº

Á‘Ó+#·T≈£îqï >=&ÉT¶˝≤>±, ø£fiËfl+˝Òì >∑TÁs¡+˝≤>±, >∑≥Tº ‘Ó–q #Ós¡Te⁄ ˝≤>±

Ç+Á~j·÷\T $wüj·÷\yÓ’|ü⁄≈£î |üs¡T>∑T\T rdü÷Ô eTqdüT‡qT ‘·eT‘√bÕ≥T

˝≤ø=ÿìb˛‘êsTT. m+<äTø£+fÒ `

(ii) Ç+Á~j·÷DÏ Á|üe÷BÛì : Ç+Á~j·÷\T ã\e‘·Ôs¡yÓTÆq$, øå√uÛÑ>∑*–+#̊$.

n+<äTπø Ç+Á~j·÷\qT >∑TÁsê\‘√ b˛˝≤Ãs¡T. ndü\T Ä<Ûë´‹àø£ s¡+>∑+˝À kÕ<Ûä≈£î\T

|ü‘·qeTj̊T´~ Ç+Á~j·÷\≈£î <ëdüT\T ø±e≥+ e\¢H̊ ` Ç+Á~j·T \˝À‘·«+

e\¢H̊. eTq≈£îqï 5 C≤„H̊Á~j·÷\TÁ|ü|ü+#·+˝Àì X̄ã› düŒsêÙ~ 5 $wüj·÷\qT

Á>∑Væ≤+∫ eTqdüT‡≈£î #˚s¡y˚kÕÔsTT. n|ü&ÉT eTqdüT‡ Ä $wüj·÷\>∑T]+∫q

Ä˝À#·q\˝À |ü&ç yê{Ïø√dü+ ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘·÷ Ä+<√fīq #Ó+<äT‘·T+~. n˝≤

eTqdüT‡ ìX̄Ã\‘ê«ìï ø√˝ÀŒe≥+‘√ á ã\e‘·Ôs¡yÓTÆq Ç+Á~j·÷\T `

(iii) Á|üdüuÛÑ+ eTq' Vü≤s¡+‹ :` ã˝≤‘êÿs¡+>± eTqdüT‡qT $wüj·÷\ô|’øÏ

˝≤–ẙkÕÔsTT. ì»+>± Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü‰ìï nuÛÑ́ dæ+∫q kÕ<Ûä≈£î&ç n+‘·s¡+>∑+˝À

m+‘√ Äq+<ä+ ñ+≥T+~. yÓ+≥H̊ n‘·&ÉT ‘·q kÕ<ÛäqMT<ä n‹ $XÊ«dü+

Á|ü<ä]ÙkÕÔ&ÉT. Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü‰ìï kÕ~Û+#êqH̊ uÛÑs√kÕ˝À ñ+{≤&ÉT. nsTT‘̊

kÕ<Ûäq˝À @ e÷Á‘·+ ˝À|ü+ ø£*–Hê $wüj·÷\yÓ’|ü⁄≈£î #·÷&É>±H̊, düeTj·T+

ø√dü+ ø±#·Tø=ì ≈£Ls¡TÃqï Ç+Á~j·÷\T n‘·&ç eTqdüT‡qT ã˝≤‘êÿs¡+>±

$wüj·÷\yÓ’|ü⁄≈£î ̋ ≤>∑Tø=ìb˛‘êsTT. ø£qTø£ Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü≤ $wüj·T+˝À nÁX̄<ä∆

|üìøÏsê<äT— uÛÑs√kÕ ≈£L&É<äT.

$XÊ«$TÁ‘·T&ÉT |òüTÀs¡ ‘·|üdüT‡H̊ #̊XÊ&ÉT. nsTTHê ẙTqø£ sêe≥+‘√ n‘·&ç

Ç+Á~j·÷\T |ü≥Tº‘·bÕŒsTT. ‘·|ü ‘Ó\TdüTø=ì eT∞fl ‘·|üdüT‡ yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT.

s¡+uÛÑ e∫Ã+~.  nsTTHê ìÁ>∑Vü≤+‘√ ñHêï&ÉT. ø±ì @+˝≤uÛÑ+? ákÕ] ø±e÷ìøÏ

˝§+>∑˝Ò<äT>±ì, Áø√<ÛëìøÏ ˝§+–b˛j·÷&ÉT. s¡+uÛÑqT X¯|æ+#ê&ÉT. ø£qTø£

m+‘·{Ïyê¬s’Hê Ç+Á~j·T $wüj·÷\˝À C≤>∑s¡÷ø£‘·‘√ ñ+&Ü*‡+<̊.

`n+<äTø√dü+ @$T #̊j·÷*?`

XÀ¢̂ ˆ  ‘êì düsê«DÏ dü+j·TeT´ j·TTø£Ô Äd”‘· eT‘·Œs ¡' ˆ

      eX‚Væ≤ j·Tùd´+Á~ j·÷DÏ ‘·dǘ  Á|üC≤„Á|ü‹wæ̃‘ê ˆˆ         61

‘êˆˆ n{Ïº ã\e‘·Ôs¡yÓTÆq Ç+Á~j·÷\ìï+{Ïì kÕ«BÛq+˝À ô|≥Tºø=ì,

jÓ÷>∑j·TT≈£îÔ&Ó’, qH˚ï (uÛÑ>∑e+‘·TH˚) \ø£å´+>± ô|≥Tºø=ì ñ+&Ü*. me]

Ç+Á~j·÷\T kÕ«BÛq+˝À ñ+{≤jÓ÷ yê] Á|ü»„j̊Tdæús¡+>± ñ+≥T+~ (n‘·&̊

dæú‘· Á|üE„&ÉT).

yê´K´ :` Ç+Á~j·÷\T $wüj·÷\ô|’øÏ b˛≈£î+&Ü Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü‰ìï

bÕ{Ï+#ê* nHêïs¡T. nsTT‘̊ ªìÁ>∑Vü≤+µ n+fÒ ã\e+‘·+>± Ç+Á~j·÷\qT

nD#·≥e÷? ` qMq eTqdüÔ‘·« XÊgy˚‘·Ô ÁbòÕsTT&é yÓTT<ä\>∑Tyês¡T n˝≤π>

uÛ≤$düTÔHêïs¡T. nsTT‘̊ ̂ ‘ê#ês¡T´ì uÛ≤eq n~ø±<äT. ã\e+‘·+>± Ç+Á~j·÷\qT

nD∫y˚ùdÔ, n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿe ã\+>± n$ $wüj·÷\yÓ’|ü⁄ |üs¡T¬>‘·Ô{≤ìøÏ

‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘êsTT.

ˇø£ d”«≥T ‹Hê\H˚ ø√]ø£qT ã\e+‘·+>± nD#·Tø=+fÒ m˝≤>√˝≤

#ê≥T>±HÓ’Hê ‹Hê\ì|ædüTÔ+~. nsTT‘̊ n+<äT˝Àì <√cÕ\qT ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ `

Ò̋<ë Äs√>±´ìøÏ n~ ø£*–+#̊qcÕºìï #·ø£ÿ>± ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ Áø£eT+>± <ëìô|’

Çwüº+ ‘·–Zb˛‘·T+~.

á XÀ¢ø£+˝À Ä‘·à $ø±kÕìøÏ $~Û ìùw<Ûë\T ¬s+&ç+{Ïì ˇø£ÿ >∑Tø£ÿ˝À

#ÓbÕŒ&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT. nìï Ç+Á~j·÷\qT $wüj·÷\ô|’øÏ b˛≈£î+&Ü— $wüj·÷\˝Àì

<√cÕ\qT #·÷&É≥+ <ë«sê ìÁ>∑Væ≤+#·T ` Ç~ ìùw<Ûä+. ªeT‘·Œs¡' Äd”‘·'µ `

ìs¡+‘·s¡+ Hêj·T+<̊ ˙ eTqdüT‡qT \>∑ï+ #̊dæ ñ+#·T ` Ç~ $~Û.

Çø£ÿ&É $~Ûìùw<Ûë\T¬s+&ç+{Ï̇ m+<äT≈£î #ÓbÕŒs¡T? πøe\+ Ç+Á~j·÷\qT

ìÁ>∑Væ≤ùdÔdü]b˛<ë? ` dü]b˛<äT. Ç+Á~j·÷\T ã\e‘·Ôs¡yÓTÆq$ >∑qTø£ m|ü&√

ˇø£|ü&ÉT n$eTqdüT‡qT ̋ ≤–ẙkÕÔsTT. n+<äTπø Ä eTqdüT‡qT U≤∞>± ñ+#·e<äT›.

<ëìø=ø£ Ä\+ãq #·÷bÕ*. n<̊

ªeT‘·Œs¡'µ` Hêj·T+<̊ ñ+#·T nì #Ó|üŒ≥+. eTqdüT‡ |üs¡e÷‘·à uÛ≤eq˝À

ñ+fÒ Ä eTqdüT‡qT ˝≤–ẙùd X̄øÏÔ Ç+Á~j·÷\≈£î ñ+&É<äT. eT] Ç+Á~j·÷\
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dü+>∑‹ e~ Ò̋dæ eTqdüT‡qT |üs¡e÷‘·à˝À ñ+∫‘̊ #ê\<ë? n~ kÕ<Ûä́ +>±<äT.

Ç+~j·÷\T $#·Ã\$&ç>± $wüj·÷\ô|’ ‹s¡T>∑T‘·T+fÒ eTqdüT‡qT Ä‘·à˝À ì\|ü≥+

kÕ<Ûä́ +ø±<äT. n+<äTπø ¬s+&É÷ »s¡>±*. Ç+Á~j·÷\qT kÕ«BÛq+˝À ñ+#·Tø√yê*,

eTqdüT‡qT Ä‘·à˝À s¡$T+|üCÒj·÷*. $wüj·T $s¡øÏỒ  Ä‘·à∫+‘·q ¬s+&É÷ eTTK´ẙT.

Ç˝≤ me]jÓTTø£ÿ Ç+Á~j·÷\T kÕ«BÛq+˝À ñ+{≤jÓ÷ yê] Á|ü»„j̊T

dæ ús¡yÓT Æq~. n{Ïº yêìH˚ dæ ú‘·Á|üE„&ÉT n+{≤s¡T. n‘·&ÉT ìs¡+‘·s¡eTT

Ä‘·àj·T+<̊s¡$Tdü÷Ô Á|üXÊ+‘·+>± ñ+{≤&ÉT. <ëìøÏ ø±s¡D+ n‘·&ç Ç+Á~j·÷\T

n‘·&ç kÕ«BÛq+˝À ñ+{≤sTT. $wüj·÷\ ø=s¡≈£î, uÛÀ>±\ ø=s¡≈£î |üs¡T¬>‘·Ô≥+

$|òü\+ #Ó+<ä≥+, Ä+<√fīq #Ó+<ä{+, nXÊ+‹>± ñ+&É≥+ »s¡>∑<äT. n‘·&ÉT

XÊ+‹‘√ J$kÕÔ&ÉT.

`Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü≤+‘√ bÕ≥T eTH√ ìÁ>∑Vü≤+ ≈£L&Ü ñ+&Ü˝≤?

Ç+Á~j·÷\qT ìÁ>∑Væ≤+∫, eTqdüT‡‘√ $wüj·÷\qT n<̊ |üì>± <Ûë´ìùdÔ e#̊Ã

qwüºẙT$T{Ï? sêuÀj̊T 2 XÀ¢ø±˝À¢ `

XÀ¢ ˆˆ <Ûë´j·T‘√ $wüj·÷Hé |ü⁄+dü' dü+>∑ùdÔ wüO|ü C≤j·T‘̊ ˆ

      dü+>±‘·‡+ C≤j·T‘̊ ø±eT' ø±e÷‘Y Áø√<Û√2_Û C≤j·T‘̊ ˆˆ    62

XÀ¢̂ ˆ  Áø√<Ûë<ä“¤e‹ düyÓ÷àVü≤' düyÓ÷àVü‰‘Y düàè‹ $ÁuÛÑeT' ˆ

      düà è‹ ÁuÛÑ+XÊ‘Y ãT~∆HêX̄' ãT~∆ HêXÊ‘Y Á|üDX̄´‹ ˆˆ        63

‘êˆˆ Ç+Á~j·T $wüj·÷\qT >∑T]+∫ dü<ë ∫+‹+#˚ |ü⁄s¡TwüßìøÏ Ä

$wüj·÷\‘√ dü+>∑uÛ≤e+ ø£\T>∑T‘·T+~. dü+>∑uÛ≤e+ e\¢ ø√]ø£ ø£\T>∑T‘·T+~.

ø√]ø£e\¢ ø√|üeTT »ìdüTÔ+~.        62

‘êˆˆ ø√|ü+ e\¢ n$y˚ø£+ (yÓ÷Vü≤+) ø£\T>∑T‘·T+~. n$y˚ø£+ e\¢

eT‹ÁuÛÑ$TdüTÔ+~. eT‹ÁuÛÑeTe\¢ ãT~∆ q•düTÔ+~. ãT~∆ q•+∫ b˛e≥+‘√

düs¡«HêX̄q+ ø£\T>∑T‘·T+~.         63

yê´K´ : uÛÑ>∑eBZ‘·̋ À á ¬s+&ÉT XÀ¢ø±\qT ø±´ …̋+&ÉsY XÀ¢ø±\T n+{≤s¡T.

ô|’q ø±´ …̋+&ÉsY u§eTà ñ+≥T+~. ÁøÏ+<ä ‘̊B\Tẙdæq dæ¢|t\T ñ+{≤sTT. Á|ü‹

s√p ‘̊B dæ¢|üqT rùdùdÔ Ä s√E ‘̊B ø£ì|ædüTÔ+≥T+~.  ‘̊B e÷]Ãq|ü⁄&É̋ ≤¢

á ¬s+&ÉT XÀ¢ø±\qT |ü]ƒùdÔ eT+∫ Áù|s¡D ø£\T>∑T‘·T+<äì M{Ïì ø±´ …̋+&ÉsY

XÀ¢ø±\Hêïs¡T. ‘̊B dæ¢|ü\T e÷]ÃHê e÷s¡≈£î+&Ü m|ü&É÷ ñ+&̊ u§eTà˝≤+{ÏM

XÀ¢ø±\T nì eTs=ø£ uÛ≤e+

eTqdüT‡ $wüj·T edüTÔe⁄\qT <Ûë´ìùdÔ m+‘· Á|üyÓ÷<äyÓ÷ á ¬s+&ÉT XÀ¢ø±˝À¢

n<äT“¤‘·+>± ∫Á‹+#ês¡T. $wüj·÷\T $wü+ø£qï Á|üe÷<äeTHêïs¡T. m+<äTø£+fÒ

$cÕìï Á‘ê–‘˚H˚ Á|üe÷<ä+. ø±ì $wüj·÷\qT #·÷∫Hê, $Hêï, eTqdüT˝À

‘·\#·T≈£îHêï #ê\T |òüTÀs¡ Á|üe÷<ä+ ø£\T>∑T‘·T+~. m+‘· Á|üe÷<äyÓ÷ ` m˝≤

Á|üe÷<äyÓ÷ á ¬s+&ÉT XÀ¢ø±\˝À $e]düTÔHêïs¡T.

(i) <Ûë´j·T‘√ $wüj·÷Hé |ü⁄+dü' :` $wüj·÷\qT >∑T]+∫ <Ûë´ìùdÔ `

<Ûë´q+ n+fÒ ˇø£ edüTÔe⁄ >∑T]+∫ |ü<̊|ü<̊ Ä˝À∫+#·≥+. n~ uÛÑ>∑e+‘·Tì

>∑T]+∫ ø±e#·TÃ, ÇVü≤˝Àø£ |üs¡̋ Àø£ uÛÀ>±\ >∑T]+N ø±e#·TÃ, ‘·ø£åD nedüsê\

>∑T]+N ø±e#·TÃ. nsTT‘̊ Çø£ÿ&É $wüj·T <Ûë´q+ >∑T]+#̊ #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç˝≤

ˇø£ edüTÔe⁄qT >∑T]+∫ |ü<̊|ü<̊ Ä˝À∫dü÷Ô ñ+fÒ @+ »s¡T>∑T‘·T+~?

(ii) dü+>∑ùdÔ wüO|üC≤j·T‘˚ :` Ä edüTÔe⁄‘√ n‘·&çøÏ e÷qdæø£+>±

düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûä+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. Ä edüTÔe⁄≈£î, ‘·q≈£î eT<Ûä́  düìïVæ≤‘·‘·«+ `

dü+>∑uÛ≤e+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. n<̊ dü+>∑+ ` m{≤#YyÓT+{Ÿ. n˝≤ Ä edüTÔe⁄‘√

m|ü&Ó’‘̊ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûä+ ` dü+>∑uÛ≤e+ @s¡Œ&ç+<√ <ëìe\¢̀

(iii) dü+>±‘Y dü+C≤j·T‘˚ø±eT' :` Ä dü+>∑uÛ≤e+ eTT~] ø√]ø£

ne⁄‘·T+~. dü+>∑uÛ≤e+˝À Ä edüTÔe⁄ Hê≈£î+fÒ u≤>∑T+&ÉT qqT≈£î+{≤&ÉT. Ç|ü&ÉT

Ä edüTÔe⁄ Hê≈£î ø±yê* nqT≈£î+{≤&ÉT. n~ Ò̋ø£b˛‘̊ m{≤¢? n~ Ò̋ø£b˛‘̊ @+

düTK+ ñ+≥T+~? ndü\T n~ ̋ Òø£b˛‘̊ á Áã‘·T≈£î Áã‘·Tπø>±<äT nqT≈£î+{≤&ÉT.

Ç<̊ø±eT+ ̀  ø√]ø£. <Ûë´q+ e\¢ dü+>∑uÛ≤e+ ̀  dü+>∑uÛ≤e+ e\¢ ø√]ø£, ì»+>±

á eT÷&ç+{ÏøÏ ô|<ä› ‘̊&Ü Ò̋ø£b˛sTTHê <Ûë´q+, dü+>∑uÛ≤e+ Ò̋‘·>± ñqï dæú‹,

ø√]ø£ eTT~]b˛sTTq dæú‹. Ç+{Ï̋ ÀøÏ <=+>∑ C§s¡ã&ç‘̊ m+‘· n|üø±s¡+ #̊kÕÔ&√,

ˇ+{Ï̋ ÀøÏ ø±eT+ C§s¡ã&ç‘̊ n+‘·{Ï n|üø±s¡+ »s¡T>∑T‘·T+~. ø±eT+ yÓTT\ø£>±

ñqï|ü⁄&̊ C≤Á>∑‘·Ô|ü&Ü*. ̋ Òø£b˛‘̊ n~ ‘·q $TÁ‘·T\qT ≈£L&Ü |æ\T#·Tø=ì edüTÔ+~.

nẙ Áø√<Ûä+, ˝ÀuÛÑ+, yÓ÷Vü≤+, eT<ä+, e÷‘·‡s¡́ + nH̊$. Çø£ ø±eT+ <̊ìøÏ

<ë]rdüTÔ+~?
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(iv) ø±e÷‘Y Áø√<Û√_ÛC≤j·T‘˚ :` ø√]ø£ ø£*–q|ü⁄&ÉT Ä ø√]ø£qT

rs¡TÃø√yê\ì ̀  n+fÒ Ä edüTÔe⁄qT ‘Ó#·TÃø√yê\ì ̋ Ò<ë uÛÀ>±ìï nqTuÛÑ$+#ê\ì

nì|ædüTÔ+~. <ëì¬øe¬s’‘̊ n&ÉT¶‘·>∑T\T‘ês√ yê]ô|’ ø√|ü+ edüTÔ+~. ‘êqT ‘·\∫q

ø√]ø£ HÓs¡y˚s¡ø£b˛‘˚ ø£*π><˚ Áø√<Ûä+. Áø√<Ûä+‘√ eTqdüTjÓTTø£ÿ düeT‘·÷ø£+

<Óã“‹+≥T+~. ô|<äe⁄\T n<äTs¡T‘êsTT. ø£fīófl mÁs¡ã&É‘êsTT. ∫‘·Ô+ $ø£\eTe⁄

‘·T+~. ÄẙX̄+ ø£≥º\T Á‘Ó+#·T≈£î+≥T+~. j·TTø±Ôj·TTø±Ô\T eTs¡∫b˛‘ê&ÉT.<ëì‘√`

(v) Áø√<Ûë<ä“¤e‹ düyÓ÷àVü≤' :` düyÓ÷àVü≤+ ø£\T>∑T‘·T+~. n+fÒ Ç~eT+∫

Ç~#Ó&ÉT nì>±ì, Ç~ #̊j·T<ä–q~ Ç~#̊j·T<ä>∑ì~ nì>±ì, Ç~ nqe#·TÃ

Ç~ nq≈£L&É<äT nì>±ì eTs¡∫b˛‘ê&ÉT. $ẙø±ìï ø√˝ÀŒ‘ê&ÉT. Ç‘·&ÉT ‘·+Á&ç,

Ç‘·&ÉT $TÁ‘·T&ÉT, Ç‘·&ÉT k˛<äs¡T&ÉT, áyÓT k˛<ä] nH˚ dü+ã+<Ûëìï ≈£L&Ü

eTs¡∫b˛‘ê&ÉT. <ëìe\¢ `

(vi) düàè‹ $ÁuÛÑeT' :` düàè‹ ` n+fÒ C≤„|üø£X̄øÏÔ ≈£L&Ü b˛‘·T+~. <̊ìï

C≤„|üø£+ ô|≥Tºø√yê˝À <ëìï eTs¡∫b˛‘ê&ÉT. <˚ìï eTs¡∫b˛yê˝À n~

>∑Ts¡TÔø=düTÔ+~. ÇB düàè‹ÁuÛÑ+X̄+. ñ‘·ÔeTT …̋’qyês¡T ‘êeTT Ç‘·s¡T\≈£î #̊dæqkÕj·T+

eTs¡∫b˛‘ês¡T. Ç‘·s¡T\T ‘·eT≈£î #˚dæq n|üø±sêìï eTs¡∫b˛‘ês¡T. n˝≤π>

‘êeTT Ç‘·s¡T\≈£î #̊dæq n|üø±sêìï >∑Ts¡TÔô|≥Tº≈£î+{≤s¡T. n˝≤π> ‘·eT≈£î Ç‘·s¡T\T

#̊dæq ñ|üø±sêìï >∑Ts¡TÔ ô|≥Tº≈£î+{≤s¡T. n|ü⁄&̊ yês¡T Á|üXÊ+‘·+>± J$dü÷Ô ñ

qï‘·yÓTÆq J$‘êìï >∑&É|ü>∑\T>∑T‘ês¡T. ◊‘̊ Áø√<Ûä+‘√ }–b˛j̊T≥|ü&ÉT n<ä+‘ê

e÷]b˛‘·T+~. ªª$XÊ«dü |òü÷‘·≈£î&Ü! ˙≈£î H̊qT m+‘· ẙT\T#̊XÊqT?µµ nì n˙ï

@ø£s¡Te⁄ ô|&É‘ê&ÉT. ̇ e⁄ Ç<ë Hê≈£î#̊ùd~ nì n‘·&ÉT #̊dæq Á<√Vü‰\qT @ø£s¡e⁄

ô|&É‘ê&ÉT. <ëì‘√ `

(vii) düàè‹ ÁuÛÑ+XÊ‘Y ãT~∆HêX ¯' :` n‘·&ç ãT~∆ HêX¯qeTe⁄‘·T+~.

n+fÒ jÓ÷>∑́ yÓTÆq ãT~∆ ̋ Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+~. ãT~∆øÏ |òü\+ Á|ü»„. n~ |ü&çb˛‘·T+~.

n+fÒ ãT~∆ q•+∫qyê&ÉT >∑‘· Á|üE„&Í‘ê&ÉT. dæú‘· Á|üE„&çøÏ e´‹πsøÏ >∑‘· Á|üE„&ÉT.

Ç˝≤ ãT~∆ q•+∫qyêì >∑‹ @$T{Ï?

(viii) ãT~∆ HêXÊ‘Y Á|üDX̄´‹ : |üP]Ô>± HêX̄qyÓTÆb˛‘ê&ÉT. #̊j·Tsêì

|üqT\T #̊dæqyê&ÉT m+‘·es¡≈£î |ü‘·q+ ø±yê˝À n+‘·es¡≈£î |ü‘·qeTÚ‘ê&ÉT.

yÓT≥¢MT<ä |ü&çq ã+‹ ˇø=ÿø£ÿ yÓT≥Tº~–, m>∑Ts¡T≈£î+≥÷ m>∑Ts¡T≈£î+≥÷ e∫Ã

∫e]yÓT≥TºqT ≈£L&Ü ~–, Ç+ø± ÁøÏ+~øÏ b˛e{≤ìøÏ M\T+<̊yÓ÷qì n≥÷Ç≥÷

‹]– ì\∫b˛sTTq≥T¢ |üP]Ô>∑ |ü‘·qyÓTÆb˛‘ê&ÉT. Ç<ä+‘ê πøe\+ $wüj·T edüTÔe⁄\

>∑T]+∫ <Ûë´ì+#·≥+ e\¢H̊ nì >∑Ts¡TÔ#·Tø√yê*.

^‘·̋ À uÛÑ>∑yêqT&ÉT $wüj·TedüTÔ ∫+‘·qe\¢ yÓT≥Tº yÓT≥Tº>∑ |ü‘·q+#Ó+~

e÷qe⁄&Ó˝≤ düs¡«HêX¯qyÓTÆb˛‘·THêï&√  ‘Ó*j·TCÒj·T>±— uÛÑ»>√$+<ä+˝À

X̄+ø£sê#ês¡T´\yês¡T dü‘·‡+>∑+ e\¢ yÓT≥TºyÓT≥Tº>∑ ô|’øÏmøÏÿ m˝≤ JeqTàøÏÔì `

yÓ÷øå±ìï bı+<ä>∑\s√ #ÓbÕŒs¡T. dü+‘·‡+>∑+ e\¢ ìdü‡+>∑uÛ≤e+, ìdü‡+>∑‘·«+

e\¢ ìs√àVü≤‘·«+, ìs√àVü≤‘·«+ e\¢ ìX̄Ã\yÓTÆq dæú‹, ìX̄Ã\‘·‘·Ô«+ e\¢ JeqTàøÏÔ

nì yÓ÷ø£åe÷sêZìï ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

Ç+‘·es¡≈£î $wüj·TedüTÔ ∫+‘·q+ e\¢ ãT~∆HêX̄qyÓTÆ düs¡«HêX̄q+ m˝≤

dü+uÛÑ$düTÔ+<√ 2 XÀ¢ø±˝À¢ ‘Ó*j·TCÒdæq uÛÑ>∑yêqT&ÉT á Á|üe÷<ëìï m<äTs=ÿì

ãT~∆øÏ ìX̄Ã\‘ê«ìï m˝≤ kÕ~Û+#ê˝À ¬s+&ÉT XÀ¢ø±˝À¢ ‘Ó*j·TCÒj·TuÀ‘·THêï&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ  sê>∑ <˚«wü $j·TT¬øÔÌdüTÔ $wüj·÷ì+Á~jÓÆTX¯Ãs¡Hé ˆ

      Ä‘·àeXË’́  ]«<Û̊j·÷‘êà Á|ükÕ<äeT~Û >∑#·Ã¤‹ ˆˆ                 64

XÀ¢̂ ˆ  Á|ükÕ<̊ düs¡« <äT'U≤Hê+ Vü‰ì s¡k˛´|üC≤j·T‘ ̊ˆ

      Á|üdüqï #̊‘·k˛ Vü‰´X̄ó ãT~∆' |üs¡́ e‹wü̃‘̊ ˆˆ                  65

‘êˆˆ sê>∑<̊«cÕ\ qT+&ç $&çe&ç,Ç+Á~j·÷\qT ‘·q eX̄+˝À ñ+#·Tø=ì,

eTqdüT‡qT ‘·q nBÛq+˝À ñ+#·Tø=ì $wüj·÷\˝À dü+#·]düTÔqï|üŒ{Ïø° n‘·&ÉT

Á|üXÊ+‘·+>±H̊ ñ+{≤&ÉT.  64

‘êˆˆ Á|üXÊ+‘·+>± ñqï|ü&ÉT n‘·&ç düeTdüÔ <äT'U≤\T q•kÕÔsTT. Á|üdüqï

∫‘·ÔeTT >∑\yêì ãT~∆ ‘·«s¡̋ ÀH̊ ì\ø£&É >∑*–q<Ó’ j·TT+≥T+~. (n‘·&̊ dæús¡yÓTÆq

Á|ü»„ >∑\yê&ÉT) 65

yê´K´ : düs¡ÿdt mØHê˝À dæ+Vü‰\T, |ü⁄\T\T, @qT>∑T\T, >∑TÁsê\T yÓTT<ä̋ …’q

»+‘·Te⁄\T+{≤sTT. yê{ÏeT<Ûä́  ]+>¥ e÷düºsY #̊‹˝À ̌ ø£ ø£Ás¡eTTø£ÿqT |ü≥Tºø=ì,

yê{Ïì n~*+∫, u…~]+∫ yê{Ï#̊‘· |ò”{Ÿ‡ #̊sTTkÕÔ&ÉT. n˝≤ #̊sTT+#·{≤ìøÏ

n‘·&çøÏ Ä<Ûës¡+ #̊‹˝Àì ø£Ás¡eTTπøÿ.  n˝≤π> á Á|ü|ü+#·+ nH̊ mØHê˝À
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Ç+Á~j·T $wüj·÷\H̊ |ü⁄\T\T, dæ+Vü‰\T, @qT>∑T\T mH√ï ñHêïsTT. M≥ìï+{Ï

eT<Ûä́  e÷qe⁄&ÉT ìedædüTÔHêï&ÉT. Á|ü‹ $wüj·T edüTÔe⁄ n‘·DÏí <Óã“ rj·T{≤ìπø

Á|üj·T‹ïdüTÔ+~. nsTT‘̊ ]+>¥ e÷düºsY ˝≤>± e÷qe⁄&ÉT yê{Ïì n<äT|ü⁄˝À ñ

+#ê\+fÒ n‘·&ç#̊‹˝À ø£Ás¡eTTø£ÿ ñ+&Ü*. @$T{° ø£Ás¡eTTø£ÿ?`

(1) $wüj·T edüTÔe⁄\ |ü≥¢ sê>∑<̊«cÕ\T Ò̋≈£î+&ÉT≥. (2) Ç+Á~j·÷\qT,

eTqdüT‡qT kÕ«BÛq+˝À ñ+#·Tø=qT≥.

>∑TÁsê\qT n<äT|ü⁄˝À ñ+#·>∑*–, >∑{Ïº|ü>∑Z+ #̊‹˝À ñ+fÒ @ ã+&çyê&Ó’Hê

Ä ã+&çì düÁø£eT+>± q&É|ü>∑\&ÉT. n+<äT˝Àì Á|üj·÷D°≈£î&ÉT Á|üe÷<ä+ ̋ Ò≈£î+&Ü

#̊s¡e\dæq >∑e÷´ìï #̊s¡>∑\&ÉT. n˝≤π> Ç+Á~j·÷\H̊ >∑TÁsê\qT n<äT|ü⁄˝À

ô|≥Tºø=ì, eTqdü‡H̊ >∑{Ïº |ü>±Zìï #̊‹˝À ñ+#·T≈£î+fÒ á X̄Øs¡eTH̊ ã+&çì

Je⁄&ÉT düÁø£eT+>± q&É|ü>∑\&ÉT. $wüj·T edüTÔe⁄\‘√ ≈£L&çq á Á|ü|ü+#·+˝ÀH̊

Vü‰sTT>± kÕ–b˛sTT \øå±´ìï #˚s¡>∑\&ÉT. n˝≤ #˚πs+<äTπø Çø£ÿ&É dü÷#·q\T

ÇdüTÔHêïs¡T.

(i) sê>∑<̊«wü $j·TT¬øÔÌdüTÔ :` $wüj·÷\ô|’, edüTÔe⁄\ô|’, uÛÀ>±\ô|’, e´≈£îÔ\ô|’

sê>∑<̊«cÕ\T $&ç∫ô|{≤º*. edüTÔe⁄\qT, $wüj·÷\qT, uÛÀ>±\qT nì‘·́ yÓTÆq$>±

uÛ≤$+∫q|ü⁄&ÉT yê{Ïô|’ sê>∑<˚«cÕ\T+&Ée⁄. ‘·≥düú+>±H˚ ñ+{≤+. H˚qT

m+‘·<ä÷s¡+ yÓ[flHê Hê ˙&É qqTï nqTdü]dü÷ÔH̊ ñ+≥T+~. Ä ˙&É Hê<̊

nsTTq|üŒ{Ïø°, <ëìô|’ |ü+~ ãTs¡<ä#·*¢Hê, mes¡Hêï |üP\T»*¢Hê Hê≈£î

sê>∑+ Ò̋<äT, <̊«wü+ Ò̋<äT.ø±s¡D+ n~ πøe\+ ˙&É >∑qTø£, $T<Ûä́  >∑qTø£.

(ii) $<Ûj̊·T‘êà :` kÕ«BÛq+˝À ñqï eTqdüT‡ >∑\yê&ÉT. kÕe÷qT´\ ¬øe]¬ø’Hê

eTqdüT‡ $wüj·÷\ MT<ä≈£î yÓ[flq|ü&ÉT n+~‘˚ Äq+~kÕÔs¡T, n+<äø£b˛‘˚

<äT'œkÕÔs¡T. nsTT‘˚ eTqdüT‡qT kÕ«BÛq+˝À ô|≥Tº≈£îqïyê&ÉT n+~Hê

n+<äø£b˛sTTHê ì]¢|üÔ+>±H̊ ñ+{≤&ÉT. Ç<̊ eTqdüT‡ kÕ«BÛq+˝À ñ+&É≥+.

n{Ïºyê&ÉT <̊ìì nqTuÛÑ$+∫Hê ì]¢|üÔ+>±H̊ nqTuÛÑ$kÕÔ&ÉT.

(iii) Ä‘·àeXË’́ 'Ç+Á~jÓÆT' :` Ç+Á~j·÷\T $wüj·÷\MT<ä≈£î yÓfīóÔHêï, ‘·q

kÕ«BÛq+˝À ` n<äTbÕ»„\˝À ñ+#·Tø√>∑*–qyê&̊ Ç+Á~j·÷\ »+s¡a≤{≤ìøÏ

‘·\e+#·ìyê&ÉT. n{Ïºyê&ÉT `

(iv) $wüj·÷Hé Ç+Á~jÓ ÆT'#·s¡H é ' :` Ç+Á~j·÷\T $wüj·÷\˝À

‹s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø° ì]¢|üÔ+>± ñ+&É>∑\T>∑T‘ê&ÉT. $wüj·÷\qT Á|ü|ü+#·+˝À

Ò̋≈£î+&Ü #̊j·T≥+ me]ø° kÕ<Ûä́ +ø±<äT. n˝≤π> Ç+Á~j·÷\qT eT÷dæẙj·T≥+

≈£î~πs|üì>±<äT. Ç{Ïº dæú‹˝À Ç+Á~j·÷\T $wüj·÷\˝À ‹s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø° <̊ì|ü≥¢

ÄdüøÏÔ˝Òø£ ì]¢|üÔ+>± ñ+&É>∑\>±*. $wüj·÷\T \_Û+#·q|ü&ÉT n$ Hê

nqTuÛÑe+˝ÀøÏ sêe\dæq $~Û̋ Ò<äT n˙, ˇø£ẙfī \_Û+∫‘̊ n$ uÛÑ>∑e+‘·Tì

Á|ükÕ<äeTì d”«ø£]+#ê*. n{Ïºyê&̊ dæús¡ Á|ü»„ >∑\yê&ÉT. n‘·&̊ `

(v) Á|ükÕ<ä+ n~Û>∑#·Ã¤‹ :` n{Ïºyê&ÉT eTH√ ìs¡à\‘ê«ìï, Á|üXÊ+‘·‘·qT

bı+<äT‘ê&ÉT. Á|ükÕ<ä+ n+fÒ e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘· ̀  ìs¡à\‘·«+. n{Ïº Á|üXÊ+‘·‘·

` ìs¡à\‘·«+ ø£*–‘̊ Á|üjÓ÷»q+?

(vi) düs¡«<äT'U≤Hê+ Vü‰ì' ñ|üC≤j·T‘'̊ :` düeTdüÔ <äT'U≤\T ‘=\–b˛‘êsTT.

ndü\T <äT'U≤\˙ï eTq Ä˝À#·q Ò̋. eTqdüT‡ Á|üXÊ+‘·+>± ñ+fÒ Ä˝À#·q\T ñ

+&Ée⁄. ø£qTø£ <äT'U≤\T+&̊ M\T Ò̋<äT.

neTè‘· kÕ>∑sêìï Äb˛düq |ü{Ïºqyê&çøÏ Äø£* <ä|ü\T+{≤j·÷? n˝≤π>

Ä‘·à Á|ükÕ<ä+ bı+~qyê&çøÏ ` ìs¡à\‘ê«ìï, Á|üXÊ+‘·‘·qT bı+~qyê&çøÏ

kÕ+kÕ]ø£ <äT'U≤\T+&Ée⁄. sêÁ‹|üP≥ Äø±X̄+ ẙ|ü⁄≈£î #·÷dü÷Ô |ü&ÉT≈£î+fÒ nH̊ø£

qø£åÁ‘ê\T $TDT≈£î $TDT≈£î eT+≥÷ ø£ì|ækÕÔsTT. nsTT‘̊ dü÷s¡T´&ÉT ‘·÷s¡TŒq

ãj·T\T<̊]‘̊ #ê\T n˙ï eT≥Te÷j·T+. n˝≤π> J$‘·+ ñqï+‘·ø±\+ nH̊ø£

<äT'U≤\T ` »qà <äT'K+, »sê<äT'K+ yê´~Û <äT'K+, eTs¡D <äT'K+, Ç$>±ø£

eT¬sH√ï <äT'U≤\T+{≤sTT. nsTT‘̊ Ä‘·àC≤„qeTH̊ dü÷s¡T´&ÉT Á|üẙ•ùdÔ #ê\T nìï

<äT'U≤\T eT≥Te÷j·T+. n˝≤ <äT'U≤\˙ï ‘=\– Á|üdüqï∫‘·TÔ&Ó’q yêìøÏ

Á|üjÓ÷»q+ @$T?

ÄX̄óãT~∆' |üs¡́ e‹wü̃‹ :` oÁ|òüTẙT n‘·&ç ãT~∆ dæús¡‘ê«ìï #Ó+<äT‘·T+~.

eTqdüT‡ ìs¡à\yÓTÆq|ü⁄&ÉT Çø£ ÁbÕ|ü+∫ø£ yê´yÓ÷Vü‰\T+&Ée⁄. n|ü&ÉT ãT~∆ dæús¡+>±

` ìX¯Ã\+>± ñ+≥T+~. n{Ï º ãT~∆ Ä‘·àC≤„Hêìï #·ø£ÿ>± Á>∑Væ≤+∫

ì\u…≥Tº≈£î+≥T+~. ãT~∆̋ Àì C≤„qeT+‘ê Ä‘·àC≤„qẙT. n+‘ê Äq+<äẙT. n+‘ê

Á|üXÊ+‘·‘·j˚T. n{Ïºyê&˚ dæú‘· Á|üE„&ÉT. dæús¡yÓTÆq Á|ü»„>∑\yê&ÉT. á $<Ûä+>±

ãT~∆jÓTTø£ÿ ìX̄Ã\‘ê«ìï kÕ~Û+#ê*.
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eTìwæ $wüj·T Á|ü|ü+#·+˝À ‹s¡T>∑T‘·T+{≤&ÉT. n˝≤ ‹s¡>∑ø£ ‘·|üŒ<äT.

Á|ü|ü+#·+˝Àì $wüj·÷\˙ï eTìwæøÏ cÕø˘ ÇdüTÔ+{≤sTT. Ä cÕø˘ qT+&ç

‘·|æŒ+#·Tø√yê*. m˝≤? ø£¬s+≥T |üì #̊ùde´øÏÔ m|ü&É÷ C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&Ü*.

m+<äTø£+fÒ n‘·&ç~ cÕø̆ ‘·–* ÁbÕD≤ìøÏ nbÕj·T+ ø£*π> |üì. n+<äTπø n‘·&ÉT

s¡ã“s¡T ‘=&ÉT>∑T\T ẙdüTø=ì |üì#̊dü÷Ô ñ+{≤&ÉT. n˝≤π> Á|ü‹ eTìw” á $wüj·T

Á|ü|ü+#·+˝À ‹s¡T>∑T‘·Tqï|ü&ÉT cÕø˘\T ‘·>∑\≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ s¡ã“s¡T

‘=&ÉT>∑T\T ẙdüTø√yê*. nẙ $wüj·÷\ |ü≥¢ sê>∑<̊«cÕ\T Ò̋≈£î+&ÉT≥— Ç+Á~j·T

eTH√ ìÁ>∑Vü≤+ nH̊ ‘=&ÉT>∑T\T. á ‘=&ÉT>∑T\‘√ ùd«#·Ã¤>± dü+#·]+#·e#·TÃ.

`◊‘̊ Ç{Ïº Ç+Á~j·T eTH√ ìÁ>∑Vü‰\T Ò̋ìyê&ç |ü]dæú‹ @$T{Ï? n‘·&çøÏ

ø£*π> <äTdæú‹ @$T{Ï? ‘·s¡Tyê‹ 2 XÀ¢ø±˝À¢ ‘Ó*j·T CÒj·TuÀ‘·THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ HêdæÔ ãT~∆ s¡j·TTø£Ôdǘ  q#êj·TTø£Ô dǘ  uÛ≤eHêˆ

 q#ê uÛ≤ej·T‘·' XÊ+‹' nXÊ+‘·dǘ  ≈£î‘·düT‡K+ ˆˆ        66

XÀ¢̂ ˆ Ç+Á~j·÷D≤+Væ≤ #·s¡‘ê+ j·TqàH√2qT $BÛj·T‘̊ ˆ

 ‘·<ädǘ  Vü≤s¡‹ Á|üC≤„+ yêj·TTsêïe $Tyê+uÛÑdæ ˆˆ         67

‘êˆˆ ìÁ>∑Vü≤+ Ò̋ìyêìøÏ ãT~∆ dæús¡+>± ì\e<äT. n{ÏºyêìøÏ Ä‘·à∫+‘·q `

Ä‘·à<Ûë´q+ ≈£î<äs¡<äT. Ä‘·à∫+‘·q Ò̋ìyêìøÏ XÊ+‹ Ò̋<äT. XÊ+‹ Ò̋ì yêìøÏ

düTK+ Ò̋<äT. 66

‘êˆˆ m+<äTø£+fÒ $wüj·÷\˝À dü+#·]+#̊ Ç+Á~j·÷\≈£î ˝Àã&ç eTqdüT‡

≈£L&Ü yê{Ïì nqTdü]ùdÔ, ˙{Ï̋ Àì |ü&ÉeqT ‘·TbÕqT >±* eTT+∫ ẙdæq≥T¢

n‘·&ç eTqdüT‡ n‘·ì Á|ü»„qT eTT+∫ẙdüTÔ+~.                   67

yê´K´ : düTK+ ø±yê*, düTK+ ø±yê* nì ‘·|æ+#̊yê]øÏ Çø£ÿ&É #·ø£ÿì ñ

bÕj·T+ ‘Ó*j·TCÒj·Tã&ç+~. düTK+ n+fÒ eTqdüT‡ Á|üXÊ+‘·+>± ñ+&É≥ẙT.

Ä+<√fi¯q‘√ ñqï eTqùd‡ <äT'K+. ø£qTø£ düTK+ ø±yê\+fÒ eTqdüT‡

Ä+<√fīq\T Ò̋≈£î+&Ü Á|üXÊ+‘·+>± ñ+&Ü*. eTqdüT Á|üXÊ+‘·+>± ñ+&Ü\+fÒ

Ä‘·à∫+‘·q ̀  Ä‘·à<Ûë´q+ #̊j·÷*. Ä‘·à∫+‘·q #̊j·÷\+fÒ eTT+<äT>± Ä‘·àqT

>∑T]+∫ XÊÁkÕÔ\ <ë«sê ‘Ó\TdüTø√yê*. n˝≤ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ dü<äTZs¡T

düìï<Ûëq+˝À ÁX̄eD+#̊dæ eTqq+#̊dæ dæús¡|üs¡#·Tø√yê*. ÁbÕ|ü+∫ø£ edüTÔ∫+‘·q

nXÊ+‹ ø£*–düTÔ+~. |üs¡e÷‘·à∫+‘·q e\¢ XÊX̄«‘· ∫‘·ÔXÊ+‹ ø£\T>∑T‘·T+~.

nsTT‘̊ á Ä‘·à∫+‘·q n+<ä]ø° kÕ<Ûä́ e÷? Ò̋<äT. me¬s’‘̊ dü÷ø£åàyÓTÆq, X̄ó

<ä∆yÓTÆq ãT~∆ì ø£*– ñ+{≤s√ yê]πø kÕ<Ûä́ +. @y√ dæìe÷ ø£<∏ä̋ À, |ü⁄sêD

ø£<∏ä̋ À $q{≤ìøÏ ãT~∆ dü÷ø£åà‘· nedüs¡+ Ò̋<äT. ø±ì |üs¡e÷‘·à ‘·‘·Ô«+ ‘Ó*j·÷\+fÒ

` Ä‘·à $#ês¡D #̊j·÷\+fÒ ` Ä‘·àC≤„q+ ø£\>±\+fÒ ãT~∆ dü÷ø£åà+>± ñ

+&Ü*. eT] ãT~∆dü÷ø£åà+>± m|ü&ÉT+≥T+~? Ç+Á~j·÷\T, eTqdüT‡ ø£*dæ

Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ $wüj·T edüTÔe⁄\ yÓ+≥ |üs¡T>∑T\T rj·T≈£î+&Ü ñqï|ü&˚.

n+fÒ Ç+Á~j·T, eTH√ ìÁ>∑Vü≤+ ñ+fÒH̊ ãT~∆ dü÷ø£åà‘·. Ç+Á~j·T eTH√ ìÁ>∑Vü≤+

Ò̋ìyê&̊ nj·TT≈£îÔ&ÉT. n{Ïº nj·TT≈£îÔìπø ãT~∆ dæús¡+>± ñ+&É<äT. nìï+{ÏMT<ä≈£î

|üs¡T>∑T\T rdüTÔ+~. ø£qTø£H̊ n‘·&ÉT Ä‘·à∫+‘·q #̊j·T Ò̋&ÉT, Ä‘·à <Ûë´q+˝À

ì\e Ò̋&ÉT. n|ü&ÉT eTqdüT XÊ+‘·+>± ñ+&É<äT. ªªXÊ+‘·eT÷ Ò̋ø£ kÂK´eT÷

Ò̋<äTµµ nqï≥T¢ XÊ+‹ Ò̋ì yêìøÏ düTK+ ñ+&É<äT.

Ä‘·à kÕøå±‘êÿsêìï uÀ~Û+#˚ Væ≤+<ä÷ yêvàj·T+˝À` n$ ñ|üìwü‘·TÔ\T

ø±ìe«+&ç, ÁãVü≤à dü÷Á‘ê\T ø±ìe«+&ç, uÛÑ>∑eBZ‘· ø±ìe«+&ç ` nìï+{Ï̋ ÀqT

á eTH√ ìs¡à\‘·«+, ãT~∆ dü÷ø£åà‘· >∑T]+∫ H=øÏÿ #Ó|üŒ≥+ »]–+~. n~

m+<äTø√ á XÀ¢ø£+˝À $e]+#ês¡T.

m|ü&É÷ $wüj·÷\˝À dü+#·]+#̊ Ç+Á~j·÷\≈£î eTqdüT‡ eX̄yÓTÆb˛sTT+<ë

` Çø£ n‘·&ç ãT~∆ ` Á|ü»„ q•+∫b˛‘·T+~. n‘·&ÉT dæú‘·Á|üE„&ÉT>±ø£ >∑‘·

Á|üE„&Ó’b˛‘ê&ÉT.

e÷qe⁄ìøÏ >∑\ eTTK´ ñ|üø£s¡D≤\T 3. n$: 1. Ç+Á~j·÷\T, 2. eTqdüT‡,

3. ãT~∆ ` á eT÷&ÉT π̌ø ≈£î≥T+ã+. Ç+Á~j·÷\T n+fÒ |æ\¢\T, eTqdüT‡

n+fÒ ‘·*¢, ãT~∆ n+fÒ ‘·+Á&ç. M] eT<Ûä́  »]π> $∫Á‘·yÓTÆq ø£<∏äj̊T eTq≈£î

C≤„H√<äj·T+ ø£*–düTÔ+~. C≤„H̊+Á~j·÷\H̊ |æ\¢\T nìï ãC≤s¡¢̋ À ‹s¡T>∑T‘·÷

ˇø£&ÉT <̊ìH√ #·÷kÕÔ&ÉT (ø£qTï), eTs=ø£&ÉT <̊ì>∑T]+#√ $+{≤&ÉT (#Ó$), eTs=ø£&ÉT

<̊ìH√ s¡T∫#·÷dæ nu≤“! nqT≈£î+{≤&ÉT (Hê\Tø£), eTs=ø£&ÉT @<√ düTyêdüqqT

|üdæ>∑{Ïº  Äø£]¸+|üã&É‘ê&ÉT (eTT≈£îÿ), eTs=ø£&ÉT düŒs¡Ù düTU≤ìï nqTuÛÑ$+∫

Äq+<ä|üs¡eX̄ó&Í‘ê&ÉT (#·s¡à+).
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Ç+Á~j·÷\H̊ á ◊<äT>∑Ts¡T |æ\¢\T eTqdüT‡ nH̊ ‘·*¢ e<ä›≈£î e∫Ã yês¡T

#·÷dæq, $qï, ‹qï, yêdüq #·÷dæq, düŒ]Ù+∫q $wüj·÷\ >∑T]+∫, edüTÔe⁄\

>∑T]+∫, uÛÀ>±\ >∑T]+∫ @ø£s¡Te⁄ ô|&É‘ês¡T. ne÷à! Ç~ Hê≈£î ø=ìô|≥Tº,

ne÷à! eTq+ <ëìï ‘Ó#·TÃ≈£î+<ë+, ne÷à! Ç~ ̋ Ò≈£î+&Ü Ç|ü&Óes¡T+≥THêïs¡T?

nì #Ó$ÁøÏ+<ä CÀØ>∑̋ ≤>∑ #̊] e÷sê+ #̊j·T≥+‘√ Ä ‘·*¢ yê] ø√¬sÿ\qT

rsêÃ\ì ìX̄ÃsTT+#·T≈£î+≥T+~. n+<äTø√dü+ ãT~∆ nH̊ uÛÑs¡Ô e<ä›¬ø[fl @eT+&û!

eTq+ Á|òæCŸ ‘Ó#·TÃ≈£î+<ë+, m.dæ. ≈£L&Ü ñ+fÒ m+&Üø±\+ Vü‰sTT>±

>∑&ç∫b˛‘·T+~ nì ¬s+&ÉTeT÷&ÉT ø√¬sÿ\qT ãj·T≥ô|&ÉT‘·T+~. $ẙø£+ >∑\ Ä

uÛÑs¡Ô uÛ≤s¡́ ‘√ eTq <ä>∑Zs¡ ñqï &ÉãT“ m+‘·? eTq Ä<ëj·TyÓT+‘·? Ç$ ø=q≥+

eTq¬ø˝≤ kÕ<Ûä́ +? ˇø£ẙfī n|ü#̊dæ ø=Hêï e&û¶ m+‘·e⁄‘·T+~? ø£¬s+≥T Ks¡TÃ

m+‘·e⁄‘·T+~? nì ̋ …ø£ÿ\T #ÓãT‘ê&ÉT. Äj·Tq e÷≥\˝Àì ìC≤sTTrì >∑T]Ô+∫,

düπsqì Ä–+<ë |òüs¡yê˝Ò<äT. n˝≤>±ø£ ª˙yÓ|ü&É÷ Ç+‘˚! ô|fi≤fl+ |æ\¢*ï

düTKô|{≤º\ì ˝Ò<äT. ˙≈£î &ÉãT“ e#˚Ã<Ó|ü&ÉT? yê{Ïì ø=H˚<Ó|ü&ÉT? y˚T+

düTK|ü&̊<Ó|ü&ÉT? nì @&çÃ, >√\#̊dæ, n*–, nqï+ ‹q≈£î+&Ü ìsêVü‰s¡Bø£å

#̊ã&ç‘̊ bÕ|ü+ Ä uÛÑs¡Ô nb˛Œ düb˛Œ#̊dæ, ñ<√´>∑düTÔ&Ó’‘̊ \+#ê\T |ü{Ïº m˝≤>√

‘ÓkÕÔ&ÉT. Ä ‘·sê«‘· ø£cÕº̋ À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛‘ê&ÉT.

á yÓTT‘·Ô+ e´eVü‰s¡+˝À Ç+Á~j·÷\T (|æ\¢\T) m|ü&É÷ u≤Vü≤´+>± |üs¡T>∑T …̋‹Ô

$wüj·÷\˝À dü+#·]düTÔ+{≤sTT. ãT~∆ (uÛÑs¡Ô) dæús¡+>±, ìX̄Ã\+>± $ẙø£+‘√ñ

+&̊~. eTqdüT‡ e÷Á‘·+ (‘·*¢) n≥T ãT~∆øÏ ` Ç≥T Ç+Á~j·÷\≈£î eT<Ûä́  ñ

+≥T+~. Ç~ ãj·T≥≈£L |üs¡T¬>‘·Ôe#·TÃ. ˝À|ü\H̊ ñ+&Ée#·TÃ. ãT~∆ #Ó|æŒq≥T¢

$ì ãT~∆>± ñ+&Ée#·TÃ. Ç+Á~j·÷\T #Ó|æŒq≥T¢ $ì yê{Ï‘√ bÕ≥T>∑

}πs>∑q÷e#·TÃ.

á $wüj·÷H̊ï á XÀ¢ø£+˝À #ÓãT‘·THêïs¡T.  m|ü&É÷ $wüj·÷\ yÓ+≥ã&ç

|üs¡T>∑T …̋‘̊Ô Ç+Á~j·÷\≈£î ˝Àã&çb˛sTT eTqdüT‡ yê{ÏyÓ+≥ |üs¡T>∑T …̋‹Ô‘̊ Çø£

n‘·&ç Á|ü»„ (ãT~∆) ndæús¡yÓTÆ, nXÊ+‹‘√ n\eT{Ï+∫b˛yê*‡+<̊ nì. <ëìπø

ˇø£ ñ|üe÷q+ ≈£L&Ü #ÓãT‘·THêïs¡T. düeTTÁ<ä+˝À Á|üj·÷DÏ+#˚ z&ÉqT

‘·TbÕqT>±\T\T m{≤¢ eTT+∫ẙkÕÔjÓ÷ n˝≤π> n{Ïºyêì Á|ü»„qT á Ç+Á~j·÷\≈£î

˝§+–q eTqdüT‡ nH̊ ‘·TbÕqT>±* eTT+∫ẙdüTÔ+~ nì.

`ø£qTø£ z ns¡T®Hê! Ç~ ‘Ó\TdüTø=ì m˝≤ q&ÉT#·T≈£î+{≤e⁄?`

XÀ¢̂ ˆ ‘·kÕà<ä́ dǘ  eTVü‰u≤ôVA! ì>∑èVÏ‰‘êì düs¡«X̄' ˆ

 Ç+Á~j·÷D°+Á~j·÷πs∆uÛÑ́ '  ‘·dǘ  Á|üC≤„ Á|ü‹wæ̃‘êˆˆ       68

‘êˆˆ n+<äTe\¢ z eTVü‰u≤VüQ&Ü! me]jÓTTø£ÿ Ç+Á~j·÷\T $wüj·T edüTÔe⁄\

qT+&ç nìï $<Ûë\T>± ìÁ>∑Væ≤+|üã&É‘êjÓ÷ n{Ïºyêì Á|ü»„ (C≤„q+) j̊T dæús¡+>±

ñ+≥T+~.

yê´K´ : ªªz ns¡T®Hê! ˙e⁄ >=|üŒ u≤VüQe⁄\T >∑\yê&Ée⁄. j·TT<ä∆+˝À ˙

u≤VüQã\+ m+‘·{Ï<√ #·÷|ü>∑\e⁄. ø±ì ns¡T®Hê! ˙ X¯øÏÔ #·÷|æ+#ê*‡+~

j·TT<ä∆+˝ÀH̊>±<äT. ˙˝À ñqï Ç+Á~j·÷\ô|’ ≈£L&Ü j·TT<ä∆+#̊dæ yê{Ïì ≈£L&Ü

˝§+>∑ BdüT≈£îì ˙ nBÛq+˝À ñ+#·Tø√yê*.m+<äTø£+fÒ me¬s’‘˚ $wüj·T

yê´yÓ÷Vü‰\˝À |ü&çb˛˙j·T≈£î+&Ü Ç+Á~j·÷\qT dü+|üPs¡í+>± ìÁ>∑Væ≤+∫ ‘·eT

kÕ«BÛq+˝À ô|≥Tº≈£î+{≤s√ n{Ïº yê] ãT~∆j̊T dæús¡ãT~∆. n‘·&ç Á|ü»„j̊T dæús¡yÓTÆq~.

n‘·&˚ dæú‘·Á|üE„&ÉT.ø£qTø£ ˙e⁄ ≈£L&Ü ªdüs¡«X¯'µ` nìï$<Ûë˝≤ Á|üj·T‹ï+∫

Ç+Á~j·÷\qT ˙ kÕ«BÛq+˝À ñ+#·Tø√µµ Bìì ã{Ïº dæú‘· Á|üE„&Óes¡j·÷´ n+fÒ

nìï Ç+Á~j·÷\qT dü+|üPs¡í+>± ìÁ>∑Væ≤+#·>∑\yê&̊qì ‘̊*b˛sTT+~.

58e XÀ¢ø£+˝À ‘êuÒ\T ‘·q nej·Tyê\qT ̋ À|ü\≈£î eTT&ÉT#·Tø=H̊ ñ|üe÷Hêìï

#ÓãT‘·÷ µÇ+Á~j·÷D°+Á~j·÷πs∆uÛÑ́ ' ‘·dǘ  Á|üC≤„ Á|ü‹wæ̃‘êµ n+≥÷ ÁbÕs¡+_Û+∫,

Ç|ü&û 68e XÀ¢ø£+˝À ≈£L&Ü n<̊ yêø£́ +‘√ eTT–düTÔHêïs¡T. n+fÒ 58 qT+&ç

68 es¡≈£î ñqï XÀ¢ø±\˙ï Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü‰ìøÏ dü+ã+~Û+∫qy˚qqïe÷≥.

n+fÒ Ç~ Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü≤ Á|üø£s¡D+. ñ|üÁø£eT ñ|üdü+Vü‰sê\T ¬s+&É÷ π̌ø

yêø£́ +‘√ #Ó|üŒ≥+ yê´düTì HÓ’|ü⁄D´+.

`Ç+‘· es¡≈£î Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü‰ìøÏ Ä<Ûë´‹àø£ s¡+>∑+˝À >∑\ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT

H=øÏÿ #Ó|æŒq uÛÑ>∑yêqT&ÉT Ç|ü&ÉT kÕe÷qT´\ <äèwæºøÏ dæú‘·Á|üE„ì <äèwæºøÏ>∑\

uÛÒ<ëìï >∑÷&ÛÉ+>± ‘Ó*j·TCÒj·TuÀ‘·THêï&û XÀ¢ø£+˝À `

XÀ¢̂ ˆ j·÷ìXÊ düs¡« uÛÑ÷‘êHê+ ‘·kÕ´+ C≤>∑]Ô dü+j·TMT ˆ

  j·TkÕ´+ C≤Á>∑‹ uÛÑ÷‘êì kÕìXÊ|üX̄´‘√ eTTH̊' ˆˆ               69
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‘êˆˆ düeTdüÔ ÁbÕDT\≈£î @~ sêÁ‹jÓ÷ Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü≤eTT>∑\ jÓ÷–

(dü+j·T$T) n+<äT˝À ẙT\Tø=ì ñ+{≤&ÉT. <̊ìj·T+<äT ÁbÕDT\T ẙT\Tø=ì ñ

+{≤jÓ÷ n~ Ä‘êàe˝Àø£q+˝À ñqï eTTqT\≈£î sêÁ‹ j·T>∑T#·Tqï~.

yê´K´ :` Ç~ n\+ø±s¡ uÛ≤wü˝À #Ó|üŒã&É¶ Á>∑+~Û XÀ¢ø£+. Bìì$s√<Ûä

uÛ≤kÕ\+ø±s¡ eT+{≤s¡T.

ªn+<äs¡÷ ìÁ~+#̊≥|ü&ÉT dæú‘· Á|üE„&ÉT ẙT\Tø=ì ñ+{≤&ÉTµ

ªn+<äs¡÷ ẙT\Tø=ì ñqï|ü&ÉT dæú‘·Á|üE„&ÉT ìÁ<äb˛‘ê&ÉTµ.

`Ç~ nø£åsês¡∆+. nø£åsêsê∆ìï e÷Á‘·ẙT Á>∑Væ≤ùdÔ n+‘ê neø£‘·eø£j̊T. ø£qTø£

\øå±´sê∆ìï, dü÷øå±àsê∆ìï, >∑÷&ÛÜsê∆ìï Á>∑Væ≤+#ê*.

sêÁ‹fi¯ófl y˚T\Tø=ì |ü>∑\T ìÁ~+#˚ yês¡+‘ê dæú‘· Á|üE„˝…’‘˚ <=+>∑\T,

ù|ø±≥sêj·TTfi¯ófl, >∑d”Ô ‹]π> >∑÷sêâ\T, sêÁ‹ &É÷´{°#˚ùd ùdºwüHé e÷düºs¡T¢ `

Ms¡+‘ê dæú‘·Á|üE„\T ø±yê*‡+<̊. ø£qTø£ nø£åsês¡ú+ rdüTø√sê<äT.

kÕe÷qT´\≈£î dæú‘·Á|üE„\≈£î ‘̊&Ü ãj·T≥ ø£ì|æ+#̊ $wüj·T+˝À ø±<äT. uÛ≤e+˝À

‘̊&Ü, <äèwæº̋ À ‘̊&Ü. ̌ ø£]~ uÛÀ>∑J$‘·+, eTs=ø£]~ jÓ÷>∑J$‘·+. á XÀ¢ø£+jÓTTø£ÿ

ndü̋ …’q nsê∆ìï ̀  \øå±´sê∆ìï Ç˝≤ rdüTø√yê*. n+<äs¡÷ @ $wüj·T+˝À ìÁ~kÕÔs√

dæ ú‘·Á|üE„&ÉT Ä $wüj·T+˝À y˚T\T≈£î+{≤&ÉT. n+<äs¡÷ @ $wüj·T+˝À

ẙT\T≈£î+{≤s√ C≤„ì Ä $wüj·T+˝À ìÁ~kÕÔ&ÉT.

(i) j·÷ìXÊdüs¡«uÛÑ÷‘êHê+ :` n+<äs¡÷ @ $wüj·T+˝À ìÁ~kÕÔs√ `

kÕe÷qT´\+<äs¡÷ Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü≤+, Ä‘·àC≤„q+, »|ü<Ûë´Hê~ kÕ<Ûäq\T, Ä‘·à

kÕøå±‘êÿs¡+ yÓTT<ä̋ …’q $wüj·÷\qT ‘Ó\TdüTø√s¡T, ‘Ó\TdüTø√yê\H̊ ≈£î‘·÷Vü≤˝≤ìï

≈£L&Ü #·÷|üs¡T.ø£qTø£ yê] <äèwæº˝À Ç$ ˝ÒqfÒ¢. n+<äTe\¢ á |üs¡e÷s¡ú

$wüj·÷\˝À yês¡T ìÁ~düTÔqïfÒº. n<̊ ªj·÷ìXÊ düs¡« uÛÑ÷‘êHê+µ nì #Ó|æŒq~.

(ii) ‘·kÕ´+ C≤>∑]Ô dü+j·TMT :` dæú‘· Á|üE„&ÉT Ä $wüj·÷\˝À ẙT\T≈£î+{≤&ÉT.

ìs¡+‘·s¡eTT <Ó’e∫+‘·q, Ä‘·àC≤„q+, $#ês¡D, »|ü <Ûë´Hê\‘√ Ä‘êàqTuÛÑ÷‹¬ø’

‘·|ædü÷Ô ñ+{≤&ÉT Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü≤|üs¡T&Ó’q(dü+j·T$T) dæú‘·Á|üE„&ÉT. n+<äTe\¢

á |üs¡e÷s¡ú $wüj·÷˝À¢ n‘·&ÉT ẙT\Tø=ì ñqïfÒ¢. n<̊ ª‘·kÕ´+ C≤>∑]Ô dü+j·TMTµ

nì #Ó|æŒq~.

Ç˝≤ kÕe÷qT´\≈£î <Ó’e $wüj·÷\T |ü≥ºe⁄ >∑qTø£ n$ yê]øÏ sêÁ‹. Ç+Á~j·T

ìÁ>∑Vü≤|üs¡T …̋’q dæú‘·Á|üE„\T ìs¡+‘·s¡eT÷ <Ó’e $wüj·÷\qT $düà]+#·s¡T >∑qTø£

n~ yê]øÏ |ü>∑\T.  n˝≤π>`

(iii) j·TkÕ´+ C≤Á>∑‹ uÛÑ÷‘êì :` n+<äs¡÷ @ $wüj·÷\˝À ẙT\T≈£î+{≤s√

` kÕe÷q´+>± ˝Àø£+˝À n+<äs¡÷ dü+bÕ~+#·Tø√e≥+, nqTuÛÑ$+#·≥+,

‘·qyê]ì b˛wæ+#·≥+, |ü<äe⁄\T, ø°]Ô Á|ü‹wü˜\T, Á|ü|ü+#·+˝Àì Äø£s¡¸D\T

yÓTT<ä̋ …’q nH̊ø£ $wüj·÷\ >∑T]+#̊ ìs¡+‘·s¡+ Ä˝À∫dü÷Ô ` Ç<̊ ‘·eT Á|ü<Ûëq

ø£s¡Ôe´+>± uÛ≤$kÕÔs¡T. n+fÒ kÕe÷qT´\+‘ê á ÁbÕ|ü+∫ø£ $wüj·÷\˝À

y˚T\T≈£î+{≤s¡T.

(iv) kÕìXÊ |üX̄´‘√ eTTH̊ :` n<̊ $wüj·T+ eTVü‰‘·Tà\≈£î sêÁ‹. n+fÒ Ä

$wüj·÷˝À¢ yês¡T ìÁ~kÕÔs¡T. n+fÒ dæú‘· Á|üE„\≈£î á ÁbÕ|ü+∫ø£ $wüj·÷\T

|ü≥ºe⁄.  n+<äTπø yê]øÏ~ sêÁ‹.

n+fÒ kÕe÷qT´ …̋’qyês¡T ìs¡+‘·s¡+ ÁbÕ|ü+∫ø£ $wüj·÷\˝À ñ+&É≥+ e\¢

yê]øÏ Ä $wüj·÷\T |ü>∑\T. n<̊ dæú‘·Á|üE„ìøÏ n$ |ü≥ºe⁄>∑qTø£ n‘·&çøÏ Ä

$wüj·÷\T sêÁ‹. ÇB kÕe÷qT´\≈£î, dæú‘· Á|üE„ìøÏ >∑\ <äèwæºuÛÒ<ä+.

`dæú‘· Á|üE„ìøÏ XÊ+‹ nH̊~ dü«uÛ≤e dæ<ä∆ẙTqì n<äT“¤‘· ñ|üe÷q+ <ë«sê...

XÀ¢ø£+ˆˆ Ä|üPs¡́ e÷D eT#·\ Á|ü‹wüº+ düeTTÁ<äe÷|ü' Á|ü$X̄+‹ j·T<ä«‘Y ˆ

    ‘·<ä«‘Y ø±e÷j·T+ Á|ü$X̄+‹ düπs« düXÊ+‹ e÷b˛ï‹ qø±eTø±MT ˆˆ

70

‘êˆˆ |ü]|üPs¡í+>± ̇ {Ï‘√ ì+&ç, dæús¡yÓTÆq ñìøÏ >∑\ düeTTÁ<ëìï @ Á|üø±s¡+>±

˙s¡T #̊s¡T≈£î+≥Tqï<√ n˝≤π> me]˝À düs¡«ø±eTq\T Á|üẙ•+∫ $©qyÓTÆb˛‘·T

HêïjÓ÷ n‘·&̊ XÊ+‹ì bı+<äT‘ê&ÉT. ø±eT<ëdüTìøÏ Ä neø±X̄+ Ò̋<äT.

yê´K´ : XÊ+‹ì dü«uÛ≤e dæ<ä∆+>±H˚ ` @ Á|üj·T‘·ï+ Ò̋≈£î+&ÜH˚ mes¡T

bı+<ä>∑\s√ á XÀ¢ø£+ ñ|üe÷q+‘√ düVü‰ ‘Ó*j·TCÒdüTÔqï~.

düeTTÁ<ä+ nbÕs¡ »\sê•. m+‘√ ̋ À‘·T. >∑+;Ûs¡+>± ñ+≥T+~. m+&É ẙ&çøÏ

düeTTÁ<ä|ü⁄ ̇ s¡T Ä$¬s’ ẙT|òü÷\T>± @s¡Œ&É‘êsTT. nsTTHê düeTTÁ<ä+ ̌ ø£ÿ n+>∑Tfī+

‘·>∑Z<äT. nH̊ø£ q<äT\ ˙s¡T ìs¡+‘·s¡+ düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ Á|üeVæ≤dü÷Ô ñ+≥T+~.
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nsTTHê ˇø£ÿ n+>∑Tfī+ ô|s¡>∑<äT. π̌ø Vü≤<äT›̋ À ìX̄Ã\+>± ñ+≥T+~. nH̊ø£

s¡T#·T\T, s¡÷bÕ\˝À ñqï ˙s¡T |üs¡T>∑T\T rdüT≈£î+≥÷ ‘·q˝ÀøÏ Á|üeVæ≤düTÔ+fÒ

n+‘·{Ï̇  ‘·q˝À ø£\T|ü⁄ø=ì π̌ø s¡T∫ì∫Ã, π̌ø s¡÷bÕìï∫Ã, Á|üXÊ+‘·+>± ñ

+≥T+~.

n˝≤π> dæú‘·Á|üE„&ÉT ≈£L&Ü n#·\ Á|ü‹wüß˜&ÉT ` dæús¡+>± ñ+&˚yê&ÉT.

ÁbÕs¡ã›eXÊ‘·TÔ n‘·&ç̋ ÀøÏ nH̊ø£ X̄u≤›~ $wüj·÷\T e∫Ã #̊s¡T‘·T+{≤sTT. nsTTHê

yê{ÏøÏ bı+>∑&ÉT, Á≈£î+>∑&ÉT. n‘·&çøÏ @ $ø±s¡eT÷ ñ+&É<äT. nìï ø√]ø£\T

n‘·&ç̋ À ©qyÓTÆb˛‘êsTT. ø√]ø£ ñ+fÒH̊ rs¡≥+, rs¡ø£b˛e≥+ ` <ëìe\¢

dü+‘√wü+, <äT'K+. ndü\T ø√]πø ˝Òø£b˛‘˚ @ n\»&û ñ+&É<äT. q<äT\T

düeTTÁ<ëìï #˚] XÊ+‹+∫q≥T¢ ø√]ø£\T n‘·DÏí #˚] XÊ+‹kÕÔsTT. ø£qTø£

n‘·&Ó|ü&É÷ Á|üXÊ+‘·+>±H̊ ñ+{≤&ÉT.

ø±ì ø±eT<ëdüT&ÉT ̀  ø√]ø£\≈£î <ëdüT&Ó’qyê&ÉT mqï{Ïø° XÊ+‹ì bı+<ä̋ Ò&ÉT.

∫qï ∫qï #Ós¡Te⁄\T, ≈£î+≥\T esê¸ø±\+ e∫Ãq|ü&ÉT ˙s¡Tu≤>± #̊] >∑≥T¢

‘Ó+#·Tø=ì Á|üeVæ≤kÕÔsTT. m+&Üø±\+˝À ˙s¡T #·Tø£ÿ Ò̋≈£î+&Ü m+&çb˛‘êsTT.

n˝≤π> kÕe÷qT´\T uÛÀ>∑́  edüTÔe⁄\T, $wüj·÷\T #̊s¡T‘·Tqïø=B› Äq+<ä+˝À

bı+–b˛‘·÷, n$ \_Û+#·q|ü&ÉT, ø√]q ø√]ø£\T rs¡q|ü&ÉT Á≈£î+–b˛‘·T ñ

+{≤s¡T. yê]øÏ Á|üXÊ+‘·‘· nH̊~ ñ+&É<äT. m|ü&É÷ $ø±sê\‘√ ñ+{≤s¡T.

ø£qTø£ø√]ø£\T Ò̋ìyê&̊ Á|üXÊ+‘·‘·qT bı+<ä>∑\&ÉT nH̊ $wüj·T+ düŒwüº+.

µÁ|ü»Vü‰‹ j·T<ë ø±e÷Héª n+≥÷ ø√¬sÿ\T |üP]Ô>± $&ç∫qyê&̊ dæú‘· Á|üE„&Éì

es¡íq ÁbÕs¡+_Û+∫q uÛÑ>∑yêqT&ÉT ªdüXÊ+‹ e÷b˛ï‹ qø±eTø±MTµ n+≥÷ ø√¬sÿ\T

$&ç∫qyê&̊ XÊ+‹ì bı+<ä>∑\&Éì eTT–düTÔHêï&ÉT.

`Ç<̊ uÛ≤yêìï düŒwüº+>±, ̌ ø£ dæ<ë∆+‘·+>± ‘Ó*j·TCÒj·TuÀ‘·THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ $Vü‰j·Tø±e÷Hé j·Tdü‡sê«Hé |ü⁄e÷+X̄Ãs¡‹ ìdüŒèVü≤' ˆ

     ìs¡àyÓ÷ ìs¡Vü≤+ ø±s¡' düXÊ+‹ eT~Û >∑#·Ã¤‹ ˆˆ                   71

‘êˆˆ me&Ó’‘̊ düeTdüÔ ø√]ø£\qT $&ç∫, nVü≤+ø±s¡ eTeTø±sê\T e<ä*, ÄX̄ Ò̋ì

yê&Ó’ dü+#·]düTÔHêï&√ n{Ïº |ü⁄s¡Twüß&ÉT |üs¡eTXÊ+‹ì bı+<äT‘·THêï&ÉT.

yê´K´ : XÊ+‹ì bı+<ë\+fÒ eTqdüT‡˝À n\»&ç, Ä+<√fīq, Äsê≥+

Ò̋≈£î+&Ü ñ+&Ü*. Äsê≥+ ø£*–+#̊ẙ ø√]ø£\T. yê{Ïô|’ dü+>∑uÛ≤eẙT nVü≤+ø±s¡

eTeTø±sê\T. n$ $&ç∫ô|&ç‘̊ XÊ+‹j̊T.  nsTT‘̊`

(i) düsê«Hé ø±e÷Hé $Vü‰j·T : @y√ ø=ìï ø√]ø£\qT $&ç∫ô|≥º&É+ø±ø£

nìï ø√]ø£\qT $&ç∫ô|{≤º*. @e÷Á‘·+ ø√]ø£\T $T–*Hê n$ eTqdüT‡qT

Äsê≥ô|&É‘êsTT. Ä+<√fīq ø£*–kÕÔsTT.

(ii) ìs¡àyÓ÷ ìs¡Vü≤+ø±s¡' :` nVü≤+ø±s¡eT+fÒ ªH̊qTµ, eTeTø±s¡eT+fÒ

ªHê~µ. H̊qT á <̊Vü‰ìï nqT≈£îqï|ü&ÉT <̊Vü‰ìøÏ #Ó+~q$ Hê$ ne⁄‘êsTT.

m|ü&Ó’‘̊ ø=ìï+{Ïì Hê$ nqT≈£îHêïyÓ÷ yê{Ïπø<Ó’Hê ø£wüº+, qwüº+ yê{Ï*¢‘̊

u≤<Ûä, <äT'K+. yê{ÏøÏ eT+∫ »]–‘̊ düTK+, Äq+<ä+. kÕe÷qT´\+‘ê <̊Vü≤ẙT

H̊qT nH̊ nVü≤+ø±s¡+˝À ñ+{≤s¡T. dæú‘· Á|üE„&ÉT ‘êqT Ä‘·à dü«s¡÷|ü⁄DÏí nH̊

ìX̄Ãj·TC≤„q+˝À ñ+{≤&ÉT. n+fÒ ìs¡Vü≤+ø±]>± ñ+{≤&ÉT. ìs¡+Vü≤ø±]øÏ Hê~

nH̊ eTeTø±s¡+ ñ+&É<äT. á nVü≤+ø±s¡ eTeTø±sê\ e\¢H̊ j·TT<ä∆ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À

ns¡T®qT&ÉT $cÕ<ä+˝À eTTì–b˛j·÷&ÉT. dæú‘·Á|üE„&ÉT nVü≤+ø±s¡ eTeTø±sê\T

e~*qyê&ÉT.

(iii) ìdüŒèVü≤' :` ø√]ø£\qT $&ç∫Hê yê{Ïô|’ ÄdüøÏÔ, ÄX̄ eTqdüT‡˝À ñ

+fÒ eT∞fl eT∞fl düTŒ¤s¡D≈£î ekÕÔsTT. n˝≤ yê{Ïì düà]+#êe÷? Áø£eT+>± n˙ï

#̊] qs¡«HêX̄q+ #̊kÕÔsTT. ø£qTø£ ø√]ø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q ÄdüøÏÔ ` düŒèVü≤ @

e÷Á‘·+ ñ+&Ésê<äT. n<̊ ìdüŒèVü≤. ìdüŒèVü≤ ñ+fÒ ì]¢|üÔ+>± ñ+&É>∑\T>∑T‘ê&ÉT.

á \ø£åD≤\T >∑\yê&̊ |üs¡eTXÊ+‹ì bı+<äT‘ê&ÉT.

á XÀ¢ø£+ô|’ X̄+ø£sê#ês¡T´\yês¡T ‘·eT ̂ ‘ê uÛ≤wǘ +˝À Ç˝≤ nHêïs¡T: ªªme¬s’‘̊

‘êqT J$+#·{≤ìøÏ ø±e\dæq eTTK´ nedüsê\‘√ ‘·è|æÔ #Ó+<äT#·THêï&√, mes¡T

n≥Te+{Ï Jyê<Ûës¡ $wüj·÷\qT ≈£L&Ü ‘·q$ø±<äT nì uÛ≤$kÕÔ&√, me&ÉT

‘êqT ˇø£ C≤„ìì ` nH̊ n_Ûe÷Hêìï ≈£L&Ü $&ç∫ô|&É‘ê&√ ` n{Ïº düHê´dæ `

dæú‘· Á|üE„&ÉT ` ÁãVü≤àC≤„ì dü+kÕs¡ kÕ>∑sêìï <ë{Ï ìsê«D≤ìï bı+<äT‘ê&ÉT.

≈£î¢|üÔ+>± #ÓbÕŒ\+fÒ n‘·&ÉT ÁãVü≤àẙT. ÁãôV’≤àeuÛÑe‹.

`n{Ïº ÁãVü≤àdæú‹ì, Áu≤V”≤àdæú‹ì ∫e] XÀ¢ø£+˝À $e]+#·uÀ‘·THêï&ÉT

uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

221 222



112

XÀ¢̂ ˆ @cÕÁu≤V”≤à dæú‹' bÕs¡ú! HÓ’Hê+ ÁbÕ|ǘ  $eTTVü≤´‹ ˆ

     dæú‘ê«2kÕ´ eT+‘· ø± Ò̋2|æ ÁãVü≤àìsê«D eTè#·Ã¤‹ ˆˆ          72

‘êˆˆ bÕsêú! Ç<̊ Áu≤V”≤à dæú‹. á dæú‹ì bı+~q ‘·sê«‘· Çø£ yÓ÷Vü≤+#Ó+<ä&ÉT.

n+‘·́  ø±\+˝À ≈£L&Ü á dæú‹˝À ì*ùdÔ n‘·&ÉT ÁãVü≤à ìsê«D≤ìï ̀  ÁãôV’≤àø±´ìï

` yÓ÷øå±ìï bı+<äT‘ê&ÉT.

yê´K´ : (i) @cÕÁu≤V”≤àdæú‹' :` nìï ø√]ø£\qT |üP]Ô>± $&ç∫, uÛÀ>∑́

edüTÔe⁄\ô|’ ÄX̄qT M&ç— ìcÕÿeT ø£s¡àjÓ÷>∑+ <ë«sê düeT‘·«ãT~∆ì, ndü+>∑

ãT~∆ì n\es¡#·Tø=ì— $wüj·T yêdüq\ìï+{Ïì Vü≤è<äj·T+ qT+&ç bÕs¡Á<√*—

<̊Vü≤ẙT H̊qT ` nH̊ nVü≤+ø±sêìï $&ç∫— <̊Vü‰ìøÏ dü+ã+~Û+∫q$ Hê$ `

nH̊ eTeTø±sêìï $&ç∫ mes¡T ‘·q ì»dü«s¡÷bÕìï ` Ä‘·àdæú‹ì ˇø£ÿ ø£åD+

≈£L&Ü eTs¡Te≈£î+&Ü ñ+{≤s√— n{Ïº dü«s¡÷|ü C≤„q dæú‹H̊ ªÁu≤V”≤à dæú‹µ nHêïs¡T.

Ç<̊ Je⁄&ÉT ÁãVü≤àeTT‘√ @ø£yÓTÆq Je ÁãôV’≤àø£́  dæú‹. Ç|ü&ÉT Je⁄&ÉT ` <̊e⁄&ÉT

` nì Ç<ä›s¡T Ò̋s¡T. @ø£+ ` n<ä«j·T+, Ç{Ïº Áu≤V”≤àdæú‹ì bı+<ä≥+ ø=s¡πø

e÷qe»qà e∫Ã+~. ˇø£ÿkÕ] á dæú‹ì bı+~‘̊ `

(ii) HÓ’Hê+ ÁbÕ|ǘ  $eTTVü≤´‹ :` eT∞fl m|üŒ{Ïø° yÓ÷Vü≤|üs¡eX̄ó&ÉT ø±&ÉT.

n‘·&çøÏ m{Ïº ø√]ø£\T+&Ée⁄. ndü\T ‘êH=ø£ e´øÏÔqì uÛ≤$+#·&ÉT. ‘·q

dü«s¡÷|ü+˝ÀH̊ ‘êqT+{≤&ÉT. ø√]ø£\T, yêdüq\T n‘·DÏí #̊] nD>±]b˛‘êsTT.

X̄Øsêìï e~ Ò̋ düeTj·T+˝À ≈£L&Ü n‘·&ÉT #·*+#·&ÉT.

(iii) dæú‘ê« nkÕ´+ n+‘·ø± Ò̋2|æ :` n+‘·́  ø±\+˝À ≈£L&Ü á dæú‹˝À

ì*ùdÔ ÁãVü≤à ìsê«DẙT.  n+‘·́  ø±\+˝À ì*ùdÔ dü]b˛‘·T+~ >∑<ë! nqT≈£î+{≤s¡T

ø=+<äs¡T. n˝≤ ì\yê\Hêï ˇø£ÿkÕ]>± ì\Te>∑*π> dæú‹ø±<äT á Áu≤V”≤àdæú‹.

mH√ï »qà\ kÕ<Ûäq ñ+&Ü*. kÕ<Ûäq\˙ï <˚Vü≤eTH√ ãT<äT∆\T #·ø£ÿ>±

|üì#̊ùd≥|ü&̊ kÕ<Ûä́ +. n+‘·́ ø±\+˝À #·÷<ë›+ nqT≈£î+fÒ ndü̋ ≤ n+‘·́ ø±\+

m|ü&√ me]øÏ ‘Ó\TdüT? X¯Øsêej·Tyê\T u≤>± |üì#˚kÕÔj·TH˚ qeTàø£+

@eTT+~? ø£qTø£ kÕ<Ûäq u≤\´+˝ÀH˚ kÕ–+#ê*. Ò̋<ë j·TÚeq+˝À qHêï

ÁbÕs¡+_Û+#ê*. n|ü&̊ n‘·&ÉT \øå±´ìï #̊s¡Tø√>∑\&ÉT.

(iv) ÁãVü≤à ìsê«D eTè#·Ã¤‹ :` Ç˝≤ kÕ<Ûäq\T kÕ–+∫, Ä‘·àdæú‹˝À `

dü«dæú‹˝À ì*∫, eTs¡D düeTj·T+˝À ≈£L&Ü Ä dæú‹˝À ì*ùdÔ n‘·&ÉT ÁãVü≤àẙT

ne⁄‘ê&ÉT. n<̊yÓ÷ø£å+. n<̊ »qàsêVæ≤‘·́ +. n<̊ ÁãVü‰àq+<ä dæú‹. n<̊ ÁãVü≤à

ìsê«D+. n<̊ e÷qe J$‘· |üs¡eT\ø£ǻ + ` ø£qTø£

ìcÕÿeT ø£s¡à jÓ÷>∑+ <ë«sê ∫‘·ÔX̄ó~∆ >∑*–, ‘·<ë«sê Ä‘·àC≤„Hêìï bı+~,

Ä‘·à˝À ì*∫b˛e≥+ <ë«sê dæú‘·Á|üE„&Ó’, ∫es¡≈£î ÁãVü≤à ìsê«D≤ìï ̀  yÓ÷øå±ìï

bı+<ë*.

>∑<ä́ + :` z+ ‘·‘Y dü‘Y Ç‹ leT<é uÛÑ>∑eBZ‘êdüT, ñ|üìwü‘YdüT, ÁãVü≤à

$<ë´j·÷+ jÓ÷>∑XÊÁùdÔ, lø£ècÕ®s¡T ®q dü+yê<˚, kÕ+K´jÓ÷>√ HêeT,

~«rjÓ÷<Ûë´j·T'

á Á|üø±s¡+>± ñ|üìwü‘·TÔ\kÕs¡eTT, ÁãVü≤à $<ë´ Á|ü‹bÕ~‘·eTT, jÓ÷>∑XÊgeTT,

lø£ècÕís¡T®qT\ dü+yê<ä s¡÷|üyÓTÆq uÛÑ>∑eBZ‘·j·T+<äT kÕ+K´jÓ÷>∑eTqT ù|s¡T>∑\

¬s+&Ée n<Ûë´j·T+ düe÷|üÔ+.

|ü$Á‘·yÓTÆq, C≤„q dü«s¡÷|üyÓTÆq,n~«rj·TyÓTÆq ~«rj·T n<Ûë´j·÷ìï ̀  yÓTT‘·Ô+

uÛÑ>∑eBZ‘· jÓTTø£ÿ kÕs¡yÓTÆq n<äT“¤‘· n<Ûë´j·÷ìï eTT–düTÔHêï+.
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yê´U≤´‘· :

eTVü‰uÛ≤s¡‘· |ü]XÀ<Ûä≈£î\T,

Á|üeTTK y˚<ë+‘√|üHê´dü≈£î\T,

Ä<Ûë´‹àø£ C≤„q|”sƒ¡+ e´ekÕú|ü≈£î\T,

ªC≤„qÁ|ü|üPs¡íµ l <̊$XË{Ïº #·\|ü‹sêe⁄ B.Sc., (Ag)

Á|æ+{Ï+>¥ :

l uÛÑ>∑yêHé Á|æ+≥sY‡

dü÷sê´sêe⁄ù|≥, $»j·Tyê&É-2

bǫ̀ Hé : 94407 82996

Á|ü#·Ts¡D ø£s¡Ô:

Ä<Ûë´‹àø£ C≤„q|”sƒ¡+

∫\ø£\÷]ù|≥.

yÓ\ : neT÷\´+

uÛÑ>∑eBZ‘·

ø£s¡àjÓ÷>∑+, C≤„qjÓ÷>∑+, ø£s¡à düHê´düjÓ÷>∑+

eTTÁ<äD : 2014

l <̊$XË{Ïº #·\|ü‹sêe⁄
e´ekÕú|ü≈£î\T

Ä<Ûë´‹àø£ C≤„q|”sƒ¡+

23-141, kÕ*ù|≥,

∫\ø£\÷]ù|≥ - 522616,

bò˛Hé : 08647-254716

ôd˝Ÿ : 8008539770

l dü‘·́ kÕsTT <Ûë´qeT+&É*
Srii Sathya Sai Dhyaanamandali
(n+‘·sê®rj·T Ä<Ûë´‹àø£ eT]j·TT

|ü]XÀ<ÛäHê dü+düú)

&√sY HÓ+ 29-28-23, $Áø±+‘Y

_*¶+>¥‡, <ëdü] yê] M~Û,

dü÷sê´sêe⁄ù|≥, $»j·Tyê&É-02,

bò˛Hé : 9849725540

website : www.srisatyasaidhyanamandali.org

Á|ü‘·T\≈£î

(3, 4, 5 n<Ûë´j·TeTT\T)
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dü+<˚X¯+

|üP»´l _Ûø£åeTj·T´ >∑Ts¡÷J

l dü‘·́ kÕsTT <Ûë´qeT+&É*

<ëìì ^‘êC≤„q j·TC≤„\ <ë«sê Á|ü#ês¡+ #̊j·T&É+ »s¡T>∑T‘·Tqï~.

C≤„qÁ|ü|üPs¡í l#·\|ü‹sêe⁄>±s¡T >∑‘· ¬s+&ÉT <äXÊu≤∆\T>± ∫\ø£\÷]ù|≥˝ÀqT,

Ç‘·s¡ |ü≥ºD≤\˝ÀqT ^‘êC≤„qj·TC≤„\qT ìs¡«Væ≤dü÷Ô e+<ä̋ ≤~ eT+~øÏ <ëì

kÕsê+XÊìï |ü+#·&É+ »]–+~. H̊qT Ä<Ûë´‹àø£ s¡+>∑+˝ÀìøÏ Á|üẙ•+∫ ‘·|ædüTÔqï

‘·s¡TD+˝À n<äèwüºeXÊ‘·TÔ yê] ̂ ‘ê dü+<̊XÊ\qT HÓ\\ ‘·s¡ã&ç $q&É+ »]–+~.

n$ Hê eTqdüT˝À Ç|üŒ{Ïø° #Ós¡>∑ì eTT‘ê´\e …̋ ì*∫b˛j·÷sTT. n≥Te+{Ï

$\TyÓ ’q kÕsê+X¯eTTqT e÷ <Ûë´qe÷*ø£ bÕs ƒ ¡≈ £ î\≈ £î n+~ùdÔ

Á|üjÓ÷»qeTT+≥T+~ nH̊ uÛ≤eq‘√ ̂ ‘êXÀ¢ø±\qT, Á<Í|ü~<̊$ ø£<∏ë eè‘êÔ+‘êìï

<ÛësêyêVæ≤ø£+>± <Ûë´qe÷*ø£̋ À n+~düTÔHêï+. nsTT‘̊ yêì˝Àì Wqï‘ê´ìï

>∑eTì+∫q e÷ bÕsƒ¡≈£î\T yêìì |ü⁄düÔø£s¡÷|ü+˝À Á|ü#·T]ùdÔ u≤>∑T+≥T+~ nì

nuÛÑ́ ]∆+∫q y˚Ts¡≈£î y˚T+ yÓTT<ä{Ï ¬s+&ÉT n<Ûë´j·÷\T ^‘·qT |ü⁄düÔø£ s¡÷|ü+˝À

Á|ü#·T]+#êeTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT 3, 4, 5 n<Ûë´j·TeTT\qT |ü⁄düÔø£ s¡÷|ü+˝À n+~düTÔHêï+.

l#·\|ü‹sêe⁄>±] ̂ ‘êXÀ¢ø±\ yê´U≤´Hê\qT H̊qT Ç{°e\ |ü]o*+∫q|ü⁄&ÉT

yê]˝À H̊qT ̌ ø£|ü&ÉT $qï yê´K´\≈£î Á|üdüTÔ‘·+ yês¡T $e]+∫q $<ÛëHêìøÏ

m+‘√ e´‘ê´dü+ ø£qT|æ+∫+~. uÛÑ>∑eBZ‘· j·T+<ä* <Ûäs¡àdü÷øå±à\qT n‹

kÕe÷qT´ìøÏ >∑÷&É ns¡úeTj̊T´ Ø‹˝À #Ó|üŒ≥+ »]–+~. eTVü‰uÛ≤s¡‘· j·TT<ä∆eT+‘ê

ns¡T®qTì n+‘·s¡+>∑+˝ÀH̊ »]–+~. Á|üdüTÔ‘·+ qMq e÷qe⁄\+‘ê ns¡T®qT Ò̋.

Á|ü‹ n+‘·s¡+>∑+ n–ï>∑T+&É+ e …̋ s¡–*b˛‘·T+~. n≥Te+{Ï n–ïøÏ Ä»´+ e …̋

kÕe÷õø£ |ü]dæú‘·T\T s√Es√E≈£î ~>∑C≤s¡T‘·THêïsTT. n+<äTe\q n–ïì ÄπsŒ

o‘·\ »\ẙT ̂ ‘ê kÕsê+X̄+. >∑Ts¡Te⁄>±s¡T yÓ\¢&ç+∫q O|üe÷Hê\T, dü+<äs√“¤∫‘·

yê´K´\T, O<ëVü≤s¡D\T n‹ düs¡fī+>±, düT\uÛÑ+>± ns¡úeTj̊T´ $<Ûä+>± e⁄HêïsTT.

ìwüÿ|ü≥+>± #ÓbÕŒ\+fÒ Hêπø n$ n|ü&É|ü&ÉT e÷s¡Z<äs¡Ùø£eTÚ‘·THêïsTT.

n+<äTe\q ẙTeTT #̊dæq á Á|üjÓ÷>±ìï Ä<Ûë´‹àø£ |æbÕdüT\T, <Ûë´qT\T

düVü≤è<äj·T+‘√ d”«ø£]+#ê\ì eTq$ #̊dü÷Ô Ç≥Te+{Ï ø£èwæøÏ eT÷\ø±s¡≈£î …̋’

Ä<Ûë´‹àø£ |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤yÓTÆq lj·TT‘·T\T #·\|ü‹sêe⁄>±]øÏ •s¡düT‡ e+∫

bÕ<ë_Ûe+<äq+ #̊dü÷Ô.. yê]øÏ Ä uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ~e´ ÄodüT‡*∫Ã dü+|üPs¡í

Äj·TTsês√>±´\‘√ dü<ë $•wüºyÓTÆq Ä<Ûë´‹àø£ùde\q+~+#̊ uÛ≤>∑́ + ø£\T>∑CÒj·÷\ì

eTqkÕ.. yê#ê.. ø£s¡àD≤ ø√s¡T≈£î+≥÷...

dü<ë Ä<Ûë´‹àø£ ùde˝À...

` |üP»´l _Ûø£åeTj·T´ >∑Ts¡÷J

ªª»+‘·÷Hê+ qs¡»qà <äTs¡¢uÛÑ+µµ nH̊~ »>∑yÓT]–q dü‘·́ +. e÷qe⁄ì <̊Vü≤+,

yÓT<ä&ÉT, n+<ä* |ü<ës¡∆+ dü÷øå±à‹dü÷ø£åà+>± e⁄+&ç $ẙ#·q, $#·ø£åD, $X‚¢wüD,

$#ês¡D, $»„‘·\‘√ ‘·qqT >∑T]+∫, $XÊ«ìï >∑T]+∫ ˝À‘·T>± n<Ûä́ j·Tq+

#̊j·T>∑*π>≥≥T¢>± ì]à‘·yÓTÆ e⁄+~. Á|ü|ü+#· <̊XÊ\˙ï Hê>∑]ø£+>± yÓqTø£ã&ç

Ä≥$ø£ J$‘êìï ø=qkÕ–düTÔqï|ü&̊ uÛ≤s¡‘·<̊X̄eT+<ä* Äs¡T´\T e÷qe⁄ì

ẙT<∏ädüT‡˝À e⁄‘·ŒqïeTj̊T´ nH̊ø£ ∫≈£îÿ Á|üX̄ï\≈£î düŒwüºyÓTÆq düe÷<ÛëHê\qT ø£qT>=ì

Á|ü|ü+#êìøÏ yÓ\¢&ç+#·&É+ »]–+~. H̊qT mes¡T? H̊qT mø£ÿ&ç qT+&ç e#êÃqT?

‹]– m+<äT˝À \j·TyÓTÆb˛‘êqT? á #·sê#·s¡ »>∑‘·TÔ Ä$s¡“¤$+#·&ÜìøÏ

Ä<Ûës¡ẙT$T{Ï? e÷qe J$‘· |üs¡e÷s¡∆ẙT$T{Ï? Ç≥Te+{Ï n‹ ø°\ø£yÓTÆq

n+XÊ\≈£î düŒwüºyÓTÆq düe÷<ÛëHê\qT n+~+#·>∑*π>ẙ ẙ<ë\T, yêì ∫e] n+XÊ Ò̋

O|üìwü‘·TÔ\T. n≥Te+{Ï y˚<äeTT\qT Áø√&ûø£]+∫ Á|ü|ü+#êìøÏ ø±qTø£>±

düeT]Œ+∫q |òüTq‘· lẙ<äyê´düTì<̊. n+<äTπø Ä |ü]|üPs¡Tíì ù|s¡T MT<ä yê´dübÂs¡í$Tì

uÛÑøÏÔ ÁX̄<ä∆\‘√ »s¡T|ü⁄≈£î+{≤+. nsTT‘̊ ẙ<ë\˙ï eTT&çs¡÷|ü+˝À kÕe÷qT´\T

ns¡ú+ #̊düT≈£îH̊ Ø‹˝À ̋ Òq+<äT e\q e÷qe⁄\˝À <Ûäs¡à|ü]s¡ø£åD¬ø’ |ü⁄sêD≤\T,

Ç‹Vü‰kÕ\T yÓ\T>∑T˝ÀìøÏ e#êÃsTT. yêì˝À n‹ ø°\ø£yÓTÆ+~ eTVü‰uÛ≤s¡‘·+.

n+<äTπø Bìì |ü+#·eTẙ<äeTHêïs¡T. n≥Te+{Ï eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ eT<Ûä́ ˝À ẙ<äyê´düTì#̊

Á|üẙX̄ô|≥ºã&çq lø£ècÕís¡T®qT\ dü+yê<äẙT uÛÑ>∑eBZ‘·.

uÛÑ>∑eBZ‘· düs¡«eT‘·, düs¡«y˚<ä, düs¡«jÓ÷>∑ düeTq«j·T+. ˇø£ <˚XÊìøÏ

sêC≤´+>∑yÓT+‘· nedüs¡yÓ÷ e÷qeJ$‘· |ü]|üPs¡í‘ê«ìøÏ uÛÑ>∑eBZ‘· n‘·́ +‘·

ÄeX̄´ø£+. uÛÑ>∑eBZ‘·̋ À ̋ Òì~ Á|ü|ü+#·+˝À mø£ÿ&Ü O+&É<äT. kÕøå±‘·÷Ô uÛÑ>∑e+‘·Tì

qT+&ç yÓ\Te&ç+~ ø±ã{Ïº ẙ\ dü+e‘·‡sê\ es¡≈£î n~ @e÷Á‘·+ e÷s¡TŒ\T

#Ó+<ä≈£î+&Ü n˝≤π> ø=qkÕ>∑T‘·÷ e∫Ã+~. <ëìj·T+<ä* 701 XÀ¢ø±\T

ÄDÏeTT‘ê´ Ò̋. uÛÑ>∑eBZ‘·≈£î uÛ≤wǘ + #Ó|üŒ&ÉeT+fÒ e÷eT÷\T $wüj·T+ ø±<äT. >∑‘·

ø=ìï X¯‘êu≤∆\T>± ^‘êkÕsê+XÊìï kÕe÷qT´ìøÏ ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒj·÷\H˚

dü<ëX̄j·T+‘√ dü+düÿè‘· XÀ¢ø±\≈£î ‘Ó\T>∑T˝À yê´U≤´Hêìï Áyêj·T&É+, ø=+<äs¡T
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l &ç. #·\|ü‹sêe⁄

Á>∑+<Ûä yê´U≤´‘·

‘=*|ü\T≈£î

á  ̋ Àø£+˝À Á|ü‹ e÷qe⁄&ÉT düTU≤H̊ï ø√s¡T≈£î+{≤&ÉT. m+‘· ‘Ó*$ ‘·≈£îÿe

yê&ÉT≈£L&Ü <äT'U≤ìï ø√s¡Tø√&ÉT. ø√s¡ø£ b˛sTTHê |üPs¡«»qà ø£s¡à\ |òü*‘·+>±

sêe\dæq düeTj·T+˝À <äT'U≤\T edü÷ÔH̊ e⁄+{≤sTT. n˝≤ e∫Ãq|ü&ÉT á

<äT'K+ m|ü&ÉT b˛‘·T+<ë? ‹]– m|ü&ÉT düTK+ edüTÔ+<ë? nì m<äTs¡T

#·÷kÕÔ&ÉT. m<äTs¡T #·÷&É≥ẙT ø±<äT. Ä düTK+ø√dü+ mH√ï Á|üj·T‘êï\T #̊kÕÔ&ÉT,

&ÉãT“ dü+bÕ~kÕÔ&ÉT, edüTÔe⁄\T ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤&ÉT, Ç‘·s¡T\ kÕj·T+ n]∆kÕÔ&ÉT,

nH˚ø£ edüTÔe⁄\T ø£ìô|&ÉT‘·T+{≤&ÉT, ‘·q eè‹Ôì e÷s¡TkÕÔ&ÉT, yê´bÕsêìï

e÷s¡TkÕÔ&ÉT, O<√´>±ìï e÷s¡TkÕÔ&ÉT, e⁄qï }]ì e÷s¡TkÕÔ&ÉT, ‘·q <̊XÊìï

≈£L&Ü e~* $<̊XÊ\ ¬øfī‘ê&ÉT, ô|<ä›yêfīfl‘√ ùdïVü≤+ #̊kÕÔ&ÉT, XÊØs¡ø£+>±,

e÷qdæø£+>± m+‘√ ÁX̄$TkÕÔ&ÉT- Ç˝≤ mH√ï, mHÓïH√ï #̊kÕÔ&ÉT. M{Ï |òü*‘·+>±

<äT'U≤\T b˛e#·TÃ, düTU≤\T sêe#·TÃ. ø±ì Ä düTU≤\T XÊX̄«‘·+>± e⁄+&É≥+

Ò̋<äT. m|ü&√ ˇø£|ü&ÉT Ä düTU≤\T <ä÷s¡yÓTÆ, eT∞fl <äT'U≤\T <ä]#̊s¡‘êsTT.

n+fÒ mìï Á|üj·T‘êï\T #̊dæHê, m+‘· ø£wüº|ü&Ü¶ e÷qe⁄&ÉT ‘êqT ø√s¡T≈£îqï

düTU≤ìï, Äq+<ëìï bı+<ä̋ Òø£b˛‘·THêï&ÉT. ‘êqT ø√s¡Tø=H̊~ XÊX̄«‘êq+<äẙT

>±ì, ‘ê‘êÿ*ø±q+<ä+ø±<äT. m|ü&É÷ e⁄+&̊ düTK+- m|ü&É÷ e⁄+&̊ Äq+<äẙT

ø±yê*. n|ü&̊ ‘·|üq rπs~, nH̊«wüD Äπ>~.

n{Ïº XÊX̄«‘êq+<ä+, ì‘·́ düTK+ mìï edüTÔe⁄\T dü+bÕ~+∫Hê, m+<äs¡T

e´≈£îÔ\qT <ä]#̊s¡TÃ≈£îHêï, mìï |ü]dæú‘·T\qT, dæú‘·T\qT e÷s¡TdüTÔHêï sêe≥+

Ò̋<äT. nì‘·́ yÓTÆq düTKẙT edüTÔqï~ m+<äTe\¢?

eTq+ ø√s¡Tø=H̊~ ì‘·́ düTU≤ìï, ø±ì |ü≥Tºø=H̊~ nì‘·́  edüTÔe⁄\qT. nì‘·́

edüTÔe⁄\T nì‘·́ yÓTÆq düTU≤H˚ï ÇkÕÔsTT >±ì ì‘·́ düTU≤ìïe« Ò̋e⁄. ì‘·́ edüTÔe⁄

e÷Á‘·ẙT ì‘·́ düTU≤ìïdüTÔ+~. eTπs$T{Ï Ä ì‘·́ edüTÔe⁄? ªªì‘·́ eùdÔ«ø£+ ÁãVü≤à

‘·<ä«´‹]ø£Ô+ düs¡«eTì‘·́ +µµ- ì‘·́ edüTÔe⁄ @ø£yÓTÆq |üs¡e÷‘·à e÷Á‘·ẙT. |üs¡e÷‘·àø£Hêï

ẙ¬s’q düeTdüÔeT÷ nì‘·́ ẙT - nì X̄+ø£sê#ês¡T´\yês¡T ª‘·‘·Ô«uÀ<Ûäµ nH̊ Á|üø£s¡D

Á>∑+<∏ä+˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

ø£qTø£ Á|ü‹e÷qe⁄&ÉT ì‘·́ yÓTÆq |üs¡e÷‘·àqT e÷Á‘·y˚T |ü≥Tºø√yê*. n˝≤

|ü≥Tºø√yê\+fÒ nì‘·́  edüTÔe⁄\T, $wüj·÷\T, uÛÀ>±\T yÓTT<ä̋ …’q yê{Ï |ü≥TºqT+&ç

$&ç|æ+#·Tø√yê*. á nì‘·́  edüTÔe⁄\ |ü≥TºqT+&ç $&ç|æ+#·T ø=ì XÊX̄«‘·yÓTÆq

|üs¡e÷‘·àqT ÄÁX̄sTT+∫, |üs¡e÷‘·à‘√ ◊ø£́ yÓTÆ b˛e⁄≥πø eTq≈£î á e÷qe»qà

e∫Ã+~. á e÷qe »qà˝ÀH̊ Bìì kÕ~Û+#ê*. n˝≤ kÕ~ÛùdÔH̊ á »qà

kÕs¡∆ø£+, kÕ~Û+#·̋ Òì#√ á »qà e´s¡ú+.

eT] m˝≤ kÕ~Û+#·≥+? m˝≤ ÁbÕ|ü+∫ø£ $wüj·T yê´yÓ÷Vü‰ìï e<ä\≥+?

m˝≤ |üs¡e÷‘·àqT ‘Ó\TdüTø=ì, ÄÁX̄sTT+∫, n+<äTø√e≥+? m˝≤  düeTdüÔ

<äT'U≤\qT+&ç XÊX̄«‘·+>± ìeè‹Ô#Ó+~ nq+‘·yÓTÆq, nK+&ÉyÓTÆq, <äT'K s¡Væ≤‘·yÓTÆq

XÊX̄«‘êq+<ëìï bı+<ä≥+? á nìï dü+<̊Vü‰\≈£î K∫Ã‘·yÓTÆq düe÷<ÛëqẙT

uÛÑ>∑eBZ‘·.

uÛÑ>∑eBZ‘· düs¡« O|üìwü‘·TÔ\kÕs¡+, jÓ÷>∑ XÊÁdüÔ+, ÁãVü≤à$<ë´ Á|ü‹bÕ~‘·

Á>∑+<∏ä+. Ç~ yÓ÷ø£å XÊÁdüÔ+. nìï ẙ<ë\, O|üìwü‘·TÔ\, düeTq«j·T XÊÁdüÔ+. nìï

XÊÁkÕÔ\qT, dæ<ë∆+‘ê\qT eT~Û+∫ yÓ*øÏ rdæq kÕs¡ dü+Á>∑Vü≤+. ˇø£ÿ

Væ≤+<ä÷eT‘êìπø>±ø£, nìï eT‘· kÕ+Á|ü<ëj·÷\≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|ü<Ûëq

dü÷Á‘ê\qT, <Ûäsêà\qT Áø√&ûø£]+∫q düs¡« <Ûäs¡à düeTq«j·T πøåÁ‘·$T~. n+<äTπø

Bìì ªª$X¯«eT‘· Á>∑+<∏ä+µµ nHêïs¡T. Á|ü|ü+#·+˝Àì 42 uÛ≤wü\˝ÀìøÏ

nqTe~+#·ã&ç, 125 <̊XÊ\˝À |ü]#·j·TeTTqï n<äT“¤‘· Á>∑+<∏ä+ uÛÑ>∑eBZ‘·. nìï

ø±˝≤\˝Àì, nìï <̊XÊ\˝Àì e÷qe⁄\+<ä] J$‘· kÕ|òü̋ ≤´ìøÏ ø±e\dæq düeTdüÔ

$wüj·÷\qT ‘Ó*j·TCÒdæq düeTÁ>∑ Á>∑+<∏äsê»+ uÛÑ>∑eBZ‘·. m+<äs√ eTVü‰‘·Tà\T,

eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T, Ä#ês¡T´\T, |”sƒê~Û|ü‘·T\T, kÕ«MTJ\T á ̂ ‘êkÕ>∑s¡+˝À eTTì–,

nqs¡ÈyÓTÆq s¡‘êï\qT #̊õøÏÿ+#·Tø=ì yê{Ïì kÕe÷q´ e÷qe⁄\≈£î |ü+#·T‘·÷H̊

e⁄Hêïs¡T.

e÷qe⁄ì e÷<Ûäe⁄ì>±, qs¡Tì Hêsêj·TDTì>±, Je⁄ì <˚e⁄ì>±

r]Ã~<ä›{≤ìøÏ ø±e\dæq ø£s¡àjÓ÷>∑+, <Ûë´q jÓ÷>∑+, uÛÑøÏÔjÓ÷>∑+, C≤„qjÓ÷>∑+

nH̊ nìï jÓ÷>±\qT, nìï ObÕj·÷\qT, e÷sêZ\qT ‘Ó*j·TC…|æŒq n<äT“¤‘·

Á>∑+<∏ä+ uÛÑ>∑eBZ‘·. ẙ<ë\˝Àì ø£s¡àø±+&É, ObÕdüHê ø±+&É, C≤„qø±+&É\qT -
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ø£s¡àwü≥ÿ+, uÛÑøÏÔwü≥ÿ+, C≤„qwü≥ÿ+- nH̊ 3 wü{≤ÿ\T>± - 18 n<Ûë´j·÷\T>±

uÛÑ>∑eBZ‘·̋ À $e]+#·≥+ »]–+~. Ç~ ̌ ø£ ªªdüeTÁ>∑ Ä<Ûë´‹àø£ Á>∑+<∏ä+µµ nqT≥˝À

n‹X̄jÓ÷øÏÔ @ e÷Á‘·+ Ò̋<äT.

^‘·≈£î Ç+‘·{Ï Á|üX̄dæÔ sêe{≤ìøÏ ø±s¡DẙT$T{Ï? e÷qe⁄ì jÓTTø£ÿ <äT'U≤ìï

- XÀø±ìï dü+|üPs¡í+>± ìeè‹Ô #̊j·T≥+ ̂ ‘· jÓTTø£ÿ |üs¡yÓ÷<̊›X̄´+ ø±e≥yT̊.

ªªnXÀ#ê´qq«XÀ#·düÔ«+....µµ (2-11) n+≥÷ ^‘ê C≤„q uÀ<ÛäqT

ÁbÕs¡+_Û+∫q uÛÑ>∑yêqT&ÉT ªªyÓ÷ø£å ÇcÕ´$T e÷X̄ó#·'...µµ (18 - 66) n+≥÷

‘·q uÀ<ÛäqT eTT–+#ê&ÉT. ªnXÀ#ê´µ nH̊ |ü<ä+‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫ªe÷X̄ó#·'µ nH̊

|ü<ä+‘√ eTT–+#ê&ÉT. n+fÒ XÀø£+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ XÀø£+‘√ eTT–dæ+~ uÀ<Ûä.

Ç˝≤#̊j·T≥+˝À ̌ ø£ kÕ«s¡dǘ + e⁄+~. ̌ ø£ dü÷#·q e⁄+~. n<̊$T≥+fÒ - á

¬s+&ÉT XÀø±\ eT<Ûä́  qTqï XÀ¢ø±\T e÷qe⁄&ç̋ Àì XÀø±ìï |üP]Ô>± ìeè‹Ô#̊dæ,

ìs¡‹X̄j·÷q+<ëìï ÁbÕ|æÔ+|üCÒkÕÔsTT - nì. n+‘̊>±<äT ndü\T uÛÑ>∑eBZ‘·̋ Àì

yÓTT<ä{Ï n<Ûë´j·T+ ns¡T®q $cÕ<äjÓ÷>∑+. n+fÒ  <äT'K+˝À e⁄qï e÷qe⁄ì

<äTíKìeè‘˚Ô ^‘·˝Àì Á|ü<Ûëq edüTÔe⁄. eT] <äT'K+˝Òì, $cÕ<ä+˝Òì

e÷qe⁄&Óes¡T+{≤s¡T? n+<äTπø ̂ ‘·≈£î Ç+‘·{Ï Á|üX̄dæÔ. n+<äTπø eTVü‰‘êà>±+BÛ

ªªHê¬ø|ü&ÉT @ dü+X̄j·T+ ø£*–Hê, @ düeTdǘ  m<äT¬s’Hê uÛÑ>∑eBZ‘·̋ Àì @<√ ̌ ø£

ù|J ‘Ós¡∫ #·÷kÕÔqT. n+<äT˝Àì XÀ¢ø±\qT ne>±Vü≤q #̊düTø√e≥+‘√ Hê

düeTdǘ ≈£î |ü]cÕÿs¡+ \_ÛdüTÔ+~µµnì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

uÛÑ>∑eìï]à‘·yÓTÆ, ÁãVü≤à$<ë´ Á|ü‹bÕ~‘·yÓTÆ, düs¡« O|üìwü‘·TÔ\kÕs¡yÓTÆ, düs¡«jÓ÷>∑

düeTq«j·TyÓTÆ, düs¡«XÊÁdüÔ kÕs¡uÛÑ÷‘·yÓTÆ, düs¡«eT‘· düeTq«j·TyÓTÆ, düs¡«ø±˝≤\≈£î

‘·–q<Ó’, düs¡«e÷qyê[ J$‘· kÕs¡úø±´ìøÏ e÷s¡Z+ #·÷|ü >∑*–q<Ó’q uÛÑ>∑eBZ‘·qT

mìïkÕs¡T¢ #·~$Hê, mìïkÕs¡T¢ $Hêï, neTè‘· bÕq+e …̋ ‘·ì$ rπs~ ø±<äT.

n{Ïº uÛÑ>∑eBZ‘·qT dü$es¡+>±, düs¡fi¯yÓTÆq uÛ≤wü̋ À, düT\uÛÑ+>± ns¡úeTj˚T´

Ø‹˝À, Ä#·s¡D≈£qTe⁄>± ‘Ó\TdüTø=ì, Ç+<äT˝Àì 18 n<Ûë´j·÷\qT 18 yÓT≥T¢>±

#̊dæø=ì, $cÕ<äjÓ÷>∑+ qT+&ç ˇø=ÿø£ÿ yÓT≥Tº m≈£îÿ‘·÷ yÓ÷ø£å düHê´düjÓ÷>∑+

es¡≈£î Á|üj·÷DÏ+∫, e÷qe J$‘· |üs¡eT \ø£ǻ yÓTÆq yÓ÷ø£å kÕÁe÷C≤´ìï #̊s¡Tø=ì

XÊX¯«‘êq+<ëìï, ÁãVü‰àq+<ëìï bı+~ e÷qe J$‘êìï kÕs¡ úø£+

#̊dæø=+<äTeTT>±ø£!

- yê´U≤´‘·

ø£s¡àjÓ÷>∑+

eT÷&Ée n<Ûë´j·T+
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Ob˛<ëÈ‘·+ :

<Ûäs¡àπøåÁ‘·yÓTÆq ≈£îs¡TπøåÁ‘·+˝À ˇø£ ~e´yÓTÆq s¡<Ûä+ ì*∫e⁄+~. n+<äT˝À

~e´|ü⁄s¡TwüT\ »+≥ e⁄qï~. ̌ ø£s¡T qs¡T&ÉT, eTs=ø£s¡T Hêsêj·TDT&ÉT.

n+‘ê #̊dæHê @MT #̊j·Tìyê&ÉT qs¡T&ÉT.

@MT #̊j·Tø£H̊ n+‘ê #̊ùdyê&ÉT Hêsêj·TDT&ÉT.

qs¡T&ÉT #̊XÊqqT≈£î+{≤&ÉT, ø±ì @MT #̊j·T&ÉT. n‘·&ç~ ø£s¡à˝À nø£s¡à.

Hêsêj·TDT&ÉT #̊j·TqfÒº O+{≤&ÉT, ø±ì n+‘ê #̊kÕÔ&ÉT. n‘·&ç~ nø£s¡à˝À ø£s¡à.

qs¡T&ÉT #̊ùdyê&ÉT ø£qTø£ bÕÁ‘·<Ûë].

Hêsêj·TDT&ÉT #̊sTT+#̊yê&ÉT ø£qTø£ dü÷Á‘·<Ûë].

qs¡Tì~ ø£s¡àjÓ÷>∑+`Hêsêj·TDTì~ ø£s¡àdüHê´dü jÓ÷>∑+.

kÕe÷qT´\T`kÕ<Ûä≈£î\T Ä#·]+#·>∑*–q~ ø£s¡àjÓ÷>∑+ (ìcÕÿeT ø£s¡à

jÓ÷>∑+) eTVü‰‘·Tà\T`C≤„qT\T e÷Á‘·ẙT Ä#·]+#·>∑*–q~ ø£s¡àdüHê´düjÓ÷>∑+.

nC≤„ìjÓÆTqyê&ÉT ø£s¡à\T #̊dæHê`e÷ìHê ¬s+&É÷ qwüºẙT` <√wü|üP]‘·ẙT.

m+<äT≈£î?`

ø£s¡à\T #̊ùdÔ ø£s¡à|òü\+ edüTÔ+~. |òü\+ eùdÔ nqTuÛÑ$+#ê*. Ä nqTuÛÑe+‘√

∫‘·Ô+˝À yêdüq\T ù|s¡T≈£î+{≤sTT. Ä yêdüq\e\¢ ‹]– »qàHÓ‘êÔ*. Ä »qà˝À

á yêdüq\ Áù|s¡D‘√ ø£s¡à\T #̊j·÷*. ø£s¡à#̊ùdÔ eT∞fl ø£s¡à|òü\+` nqTuÛÑe+`

yêdüq\T`»qà\T. Ç˝≤ »qàø£s¡à e\j·T+˝À` »qqeTs¡D #·Áø£+˝À ‹s¡T>∑T‘·÷

ã+~Û+|üã&ÉT‘·THêï&ÉT e÷qe⁄&ÉT. n+<äTπø ªø£s¡àD≤ ã<Ûä́ ‘̊ »+‘·T'µ e÷qe⁄&ÉT

ø£s¡à\#̊‘· ã+~Û+|üã&ÉT‘·THêï&ÉT` nHêïs¡T.

b˛˙ ã+~Û+#·ã&ÉT‘·THêï+ >∑<ë nì ndü\T ø£s¡à Ò̋ #Ój·T´≈£î+&Ü O+fÒH√!

n~ me«]ø° kÕ<Ûä́ + ø±<äT. kÕ<Ûä́ yÓTÆHê k˛eT]‘·q+‘√ uÛ≤<ä́ ‘·\qT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø=ì

me&Ó’Hê O+fÒ̀ <ëìe\¢ ˝À|ü\ ù|s¡Tø=ì Oqï yêdüq\T n˝≤π> e⁄+{≤sTT.

yêdüq\ uÛ≤s¡+‘√ J$‘·+ qs¡ø£ÁbÕj·TeTÚ‘·T+~. ‹]– ‹]– ̇ #·»qà\≈£î <ë]

rdüTÔ+~.

ø£qTø£ ø£s¡à\T #̊dæHê ã+<ÛäẙT. #̊j·Tø£ k˛eT]˝≤ O+&çHê ã+<ÛäẙT. eT]

@$T{Ï <ë]?

bÕeTT\T |ü{Ïº Ä&ç+#̊yê&ÉT Áã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ ø√dü+ Ä&ç+#ê*. ø±≥TẙùdÔ

ÁbÕD+ b˛‘·T+~. n˝≤>∑ì Ä&ç+#·ø£b˛‘̊ Áã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄b˛‘·T+~. eT] m˝≤?

Ä bÕeTT\≈£îqï ø√s¡\T |”øÏẙdæ Ä&çùdÔdü]. ø±≥TyÓj·T´<äT. b˛wüD≈£î &Û√ø± Ò̋<äT.

n<̊$<Ûä+>± ø£s¡à\T #̊ùdÔ ã+<Ûä+. e÷qTø√e{≤ìøÏ M Ò̋¢<äT e÷qT≈£îHêï

ã+<ÛäẙT. ø£qTø£ ã+<Ûä+ ø±ì $<Ûä+>± ø£s¡à\T #̊j·÷*. m˝≤? ø√]ø£\H̊ ø√s¡\qT

|”øÏ ø£s¡à\T #̊dæqf…Æ¢‘̊ Çø£ ã+<ÛäeTj̊T´ neø±X̄eTT+&É<äT. BìH̊ ªìcÕÿeTø£s¡àjÓ÷>∑+µ

nHêïs¡T.

ø£s¡àẙs¡T`ø£s¡àjÓ÷>∑+ ẙs¡T

ø£s¡à\T ø£s¡à|òü̋ ≤ìï∫Ã ã+<Ûëìï ø£*–kÕÔsTT

ø£s¡àjÓ÷>∑+ ∫‘·ÔX̄ó~∆ì ø£*–+∫ e÷qe⁄ì O<ä∆]düTÔ+~

uÛÑ>∑eBZ‘· düø±eT ø£s¡à\qT m+‘·>± ìs¡•+∫+<√, ø£s¡à\T #̊j·T≈£î+&Ü

e⁄+&̊ k˛eT]‘·Hêìï n+‘·ø£qï m≈£îÿe>± ìs¡•+∫+~. n+<äTπø ø£s¡àjÓ÷>±ìï

eTT+<äT≈£î ‘Ó∫Ã+~. ø£s¡àjÓ÷>∑ s¡Vü≤dǘ + uÛÑ>∑eBZ‘·̋ À ̋ ≤>± düŒwüº+>± düT\uÛÑ+>±

eTπs Ç‘·s¡ Á>∑+<∏ä+˝ÀqT #Ó|üŒã&É̋ Ò<äT. $X¯«eT‘· Á>∑+<∏ë\˝À ªø£s¡àjÓ÷>±ìïµ

Ç˝≤ kÕe÷q´ e÷qe⁄&ç e<ä›≈£î rdüT¬ø[flq Á>∑+<∏ä+ $X̄«+˝À uÛÑ>∑eBZ‘· ̌ ø£ÿfÒqì

dü>∑s¡«+>± #Ó|üŒe#·TÃ.

eTq+ ì‘·́ eT÷ #̊ùd ø£s¡à\qT m˝≤`@ uÛ≤eq‘√ #̊j·÷˝À, m˝≤ #̊ùdÔ

Oqï‹øÏ <ë] rdüTÔ+<√, m˝≤ #̊ùdÔ n<Û√>∑‹øÏ b˛e\dæ edüTÔ+<√ $es¡+>±

‘Ó*j·TCÒdæq n<Ûë´j·TẙT á ªø£s¡àjÓ÷>∑+µ.

˝Àø£+˝À kÕe÷q´+>± Hê\T>∑Ts¡ø±\ eTqTwüT\T+{≤s¡T.

1) ã<ä∆ø£+‘√, k˛eT]‘·q+‘√, ÁbÕ\Te÷*, Ç‘·s¡T\ <äj·÷<ëøÏåD≤´\ô|’

Ä<Ûës¡|ü&ç Áã‘·ø£≥+ n\yêf…Æ |üqT\T #̊j·Tìyês¡T ̌ ø£s¡ø£+. Ms¡T uÛÑ>∑e+‘·Tì

<äèwæº̋ À <=+>∑\T, $T<Ûë´#ês¡T\T, bÕ|ü⁄\T, ìs¡s¡∆ø£ Je⁄\T.

2) ‘·qqT ‘·q ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·Tø√yê\ì— düTK+>± J$+#ê\ì—

uÛÀ>±\T nqTuÛÑ$+#ê\ì— @<√ kÕ~Û+#ê\ì ÄX̄\‘√, ø√]ø£\‘√, dü«˝≤uÛ≤ù|ø£å‘√

nH̊ø£ s¡ø±\ ø£s¡à\T #̊ùdyês¡T ¬s+&Ées¡ø£+. ̋ Àø£+˝À q÷{ÏøÏ ‘=+uÛ…’eT+~ Mπs.

Ms¡T ‘·eT ø£s¡à\ ø±s¡D+>± ‹]– ‹]– »ìàdü÷Ô »qq eTs¡D #·Áø£+˝À

∫≈£îÿ≈£î+{≤s¡T.
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3) ø=~›eT+~ e÷Á‘·+ á »qà m+<äTø=∫Ã+<√— ‘êqT @$T #Ój·÷´˝À

XÊÅkÕÔ\<ë«sê, >∑Ts¡Te⁄\<ë«sê ‘Ó\TdüT ≈£î+≥÷ ìs¡«]Ô+#·e\dæq $<äT´ø£Ôø£s¡à\qT,

u≤<Ûä́ ‘·\qT ìs¡«]Ôdü÷Ô, <Ó’eø±sê´\qT ìcÕÿeT+>±`|òü*‘·+ô|’ ÄdüøÏÔ Ò̋≈£î+&Ü

#̊ùdyês¡T.  Mπs kÕ<Ûä≈£î\T. Ms¡+fÒ uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ Çwüº+. uÛÑ>∑e<äqTÁ>∑Vü≤+ M]ô|’

m\¢|ü&É÷ e⁄+≥T+~.

4) Çø£ ns¡T<äT>± ãVüQø=~›eT+~ eTVü‰‘·Tà\T C≤„q+˝À dæ~∆bı+~q yês¡T

O+{≤s¡T. M]øÏ @ ø£s¡à\‘√qT |üì Ò̋<äT. yê¬s|ü&É÷ ‘·eT dæú‹˝À (Ä‘·àdæú‹˝À)

‘êeTT+&ç <̊Vü≤+ <ë«sê »]π> ø£s¡à\qT ì]¢|üÔ+>±, πøe\kÕøÏå>± #·÷#̊yês¡T.

Ms¡T kÕøå±‘·TÔ uÛÑ>∑e+‘·Tì kÕúq+˝À Oqïyês¡T. yêπs C≤„qT\T.

ô|’q #Ó|æŒq Hê\T>∑T s¡ø±\ eTqTwüT´\˝À eT÷&Ée s¡ø£+ yê¬s’q kÕ<Ûä≈£î\

ø=s¡≈£î ªø£s¡à\T ã+<Ûä+ ø±≈£î+&Ü m˝≤ #Ój·÷´˝Àµ ‘Ó*j·TCÒùd<̊ á ªø£s¡àjÓ÷>∑+µ.

ẙ<ë\˝À ø£s¡àø±+&É >∑T]+∫ $|ü⁄\+>± #Ó|üŒã&ç+~. ø£s¡àø±+&É n+fÒ j·T»„j·÷>±~

Áø£‘·Te⁄\T Ä#·]+#·T≥j̊T. ẙ<äø±\+˝À J$‘êedüsê\T |ü]$T‘·+>± O+&̊$.

n+<äTe\¢ yê] ø√]ø£\T ≈£L&Ü |ü]$T‘·ẙT. ø£qTø£ yês¡T Bs¡Èø±\+ j·T»„j·÷>±<äT\T

ìs¡«Væ≤+∫ eTqdüT‡qT X̄ó<ä∆+ #̊düTø=H̊yês¡T. ø±ì á ø±\+˝À Ä $<Ûä+>±

Bs¡Èø±\+ j·T»„j·÷>±<äT\T ìs¡«Væ≤+#·≥+ kÕe÷q´ e÷qe⁄\≈£î Ä#·s¡D kÕ<Ûä́ +

ø±<äT. n+<äTπø e÷qe⁄\+<ä]ø° Ä#·s¡D kÕ<Ûä́ yÓTÆq ø£s¡àjÓ÷>∑ ObÕj·÷ìï ̂ ‘·

#ÓãT‘·Tqï~.

ªª˙e⁄ ì‘·́ eTT #̊ùd m≥Te+{Ï ø£s¡à nsTTHê düπs |ü$Á‘· uÛ≤e+‘√, Áù|e÷Ås¡∆

Vü≤è<äj·T+‘√, Ä‘êàs¡ŒD ãT~∆‘√, |üs¡e÷‘·à düàs¡D‘√, @ |òü*‘êìï Ä•+#·≈£î+&Ü

#̊dæqf…Æ¢‘̊ n~ >=|üŒ j·T»„ẙT ne⁄‘·T+~µµ Ç<̊ ø£s¡àjÓ÷>∑ dü+<̊X̄+.

Ç|ü⁄&ÉT ns¡T®qT&ÉT ‘·q dü«<Ûäs¡àyÓTÆq j·TT<ä∆+ #Ój·÷´*. á j·TT<ë∆ìï j·TT<ä∆+>±

ø±≈£î+&Ü j·T»„+>± #̊ùd ObÕj·÷ìï ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT lø£èwüTí&ÉT.

Ç<̊ ªns¡T®qyê´~ÛµøÏ lø£èwüí ∫øÏ‘·‡.

Çø£ÿ&É ns¡T®qT&ÉT j·TT<ä∆+ #Ój·T´{≤ìπø j·TT<ä∆s¡+>±ìøÏ e#êÃ&ÉT. nsTT‘˚

;ÛwüàÁ<√D≤<äT\qT #·÷&É>±H̊ eTeTø±s¡+‘√ $cÕ<ä+˝À eTTì>±&ÉT. j·TT<ä∆+ #̊ùdÔ

e#˚Ã ø£wüºqcÕº\ >∑T]+∫ |üPdüÁ>∑T∫Ãq≥T¢ @ø£s¡Te⁄ ô|{≤º&ÉT. lø£èwüTí&˚MT

e÷{≤¢&É̋ Ò<äT. <ëì‘√ <ÛäqTsê“¤D≤\T Äe\ |ü&Éẙdæ ≈£L\ã&Ü¶&ÉT. lø£èwüTíì

b˛≥T e÷≥\‘√X̄s¡D≤>∑‘·T&Ó’, ̇ e⁄ #Ó|æŒqfÒ¢ #̊kÕÔqì •wǘ uÛ≤e+‘√ ÄÁX̄sTT+#ê&ÉT.

<ëì‘√ lø£èwüTí&ÉT ns¡T®qTì $cÕ<ëìøÏ ø±s¡D+ nC≤„qẙTqì Á>∑Væ≤+∫, Ä

nC≤„Hêìï b˛>=≥º&ÜìøÏ Ä‘·àC≤„Hêìï uÀ~Û+#ê&ÉT.

ªªz ns¡T®Hê! #êe⁄ Ò̋ì Ä‘·à, #·#̊Ã X̄Øs¡+ ¬̀s+&É÷ ø£*dæ Je⁄&ÉT @s¡Œ&Ü¶&ÉT.

H̊qT, ˙e⁄, á sêE\T`n+<äs¡÷ Ä‘·àj̊T >±ì <̊Vü‰\T ø±<äT. Ä‘·à #·#̊Ã~

ø±<äT >∑qTø£ mes¡÷ #·+|ü̋ Òs¡T. ø£qTø£ <äT'œ+#ê*‡q |üì ̋ Ò<äT. ̌ ø£ẙfī nC≤„q+‘√

ª<̊Vü≤ẙT H̊qTµ nqT≈£îHêïyê? <̊Vü≤+ m˝≤>∑÷ b˛j̊T<̊ >∑qTø£ <äT'œ+#·≥+

eè<Ûëµµ`nì Ä‘·àC≤„Hêìï uÀ~Û+#ê&ÉT. Ä ‘·sê«‘· dü«<Ûäs¡àyÓTÆq j·TT<ë∆ìï m+<äT≈£î

‘·|üŒø£ #̊j·÷˝À ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT. Çø£ @ ø£s¡àHÓ’Hê ̋ Ò<ë j·TT<ë∆HÓ’ïHê #̊ùd≥|ü&ÉT

|òü*‘êìï ø√s¡ø£, $<äT´ø£Ô+>± #˚j·÷\ì ãT~∆jÓ÷>±ìï ‘Ó*bÕ&ÉT. Ç˝≤

ãT~∆jÓ÷>∑+‘√ ø£s¡à\T #˚ùdÔ ∫‘·ÔX¯ó~∆ ø£*–, |üs¡e÷‘·àqT ‘Ó\TdüTø=ì, dæús¡yÓTÆq

ãT~∆‘√ dæú‘·Á|üE„&ÉT ø±e#·Ãì #ÓbÕŒ&ÉT. ns¡T®qT&ÉT ø√s¡≥+‘√ dæú‘·Á|üE„ì \ø£åD≤\T

‘Ó*|æ, n‘·&ÉT ̋ Àø£+˝À m˝≤ e´eVü≤]kÕÔ&√ #Ó|æŒ, Áu≤V”≤àdæú‹ì e]í+∫, ÁãVü≤à

ìsê«D≤ìï`yÓ÷øå±ìï bı+<̊ ObÕj·T+ #ÓbÕŒ&ÉT. Ç<̊ e÷qe J$‘· |üs¡eT\ø£ǻ eTì

≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT.

lø£èwüTíì á n<äT“¤‘· C≤„Hêìï $ì ns¡T®qT&ÉT ªªÇ<̊ Hê≈£î ø±e\dæ+~.

m˝≤¬>’Hê á dæú‹ì H̊qT kÕ~Û+#ê*µµ nì #ÓbÕŒ\qT≈£îHêï&ÉT. ø±ì Ç+‘·̋ ÀH̊

ªªns¡T®Hê! ø£qTø£ ˙e⁄ Äj·TT<Ûä+ |ü{Ïº á j·TT<ä∆+ #ÓsTT´µµ nì lø£èwüTí&ÉT

nC≤„|æ+#ê&ÉT. Ç+‘·≈£L ‘êqT e÷qeJ$‘· |üs¡eT\ø£ǻ yÓTÆq yÓ÷øå±ìï kÕ~Û+#ê˝≤?

Ò̋ø£ ≈£åîÁ<äyÓTÆq`<√cÕ\‘√ ≈£L&çq j·TT<ë∆ìï #j̊·÷˝≤? m+<äTøÏ̋ ≤ lø£èwüTí&ÉT

>∑õ_õ>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT? Ç<̊ ns¡T®qTì dü+<̊Vü≤+. ns¡T®qTì Á|üX̄ï‘√H̊ á

n<Ûë´j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·Tqï~.

>∑Ts¡T•wüT´\ eT<Ûä́  düìïVæ≤‘· dü+ã+<ÛäeTT+&ç, >∑Ts¡Te⁄qT #·qTe⁄‘√ •wüT´&ÉT

Á|ü•ï+#·≥+ <ë«sêH̊ uÛ≤s¡‘· <̊X̄+˝À ẙ<ë+‘·+ Á|ü#ês¡yÓTÆ+~. •wüT´&ÉT Á|üX̄ï\T

ẙj·T{≤ìøÏ, >∑Ts¡Te⁄ #Ó|æŒq <ëìï K+&ç+∫ yê~+#·{≤ìøÏ, Væ≤+<ä÷ eT‘·+˝À

ø£ì|æ+#̊ kÕ«‘·+Á‘·́ + eTπs eT‘·+˝ÀqT ø£ì|æ+#·<äT. •wüT´\T n˝≤ dü+<̊Vü‰\‘√

‘·eT‘√ #·s¡Ã\≈£î ~>±\ì ì»yÓTÆq dü<äTZs¡Te⁄\T uÛ≤$düTÔ+{≤s¡T. n˝≤ C≤„q

yê<äq #̊j·T>∑\ •wüT´ Ò̋ ‘·eT Ä<Ûë´‹àø£ X̄øÏÔì, ‘̊»düT‡qT ô|+bı+~+#·Tø√

>∑\T>∑T‘ês¡T.
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` Çø£ Á>∑+<∏ä+˝ÀìøÏ Á|üẙ•<ë›+!

ns¡T®qT&ÉT ‘·q dü+<̊Vü‰ìï e´ø£Ô+ #̊düTÔHêï&ÉT` @eTì?

ns¡T®q Oyê#·:

XÀ¢̂ ˆ C≤´j·Td” #̊‘·ÿs¡àDùdÔ eT‘êãT~∆s¡®Hês¡∆q!ˆ

‘·‹ÿ+ ø£s¡àDÏ |òüTÀπse÷+ ìjÓ÷»j·Tdæ πøX̄e!ˆˆ (1)

XÀ¢̂ ˆ yê´$TÁX‚DÒe yêπø´q ãT~∆+ yÓ÷Vü≤j·Td”eẙTˆ

‘·<̊ø£+ e<ä ì•Ã‘·́  j̊TqÁX‚jÓ÷Vü≤ e÷|ü⁄ïj·÷+ˆˆ (2)

‘êˆˆ ns¡T®qT&É+≥THêï&ÉT: »Hês¡∆Hê! ˙ n_ÛÁbÕj·T+ Á|üø±s¡+ ø£s¡àø£qï

C≤„qẙT m≈£îÿyÓ’‘̊, z πøX̄yê! q˙ï |òüTÀs¡ ø£s¡à˝À m+<äT≈£î ìjÓ÷–düTÔHêïe⁄? (1)

‘êˆˆ >∑õ_õ e÷≥\‘√ Hê ãT~∆øÏ yÓ÷Vü‰ìï ø£*–düTÔHêïe⁄. Ç<ä+‘ê ø±<äT.

<̊ìe\¢ Hê≈£î ÁX‚j·TdüT‡ ø£\T>∑T‘·T+<√ Ä ˇø£ÿ<ëìì ìX̄ÃsTT+∫ #Ó|ü. (2)

yê´K´: ns¡T®qT&ç̋ ≤ n&É>∑{≤ìøÏ ø±s¡D+ uÛÑ>∑yêqTì e÷≥\˝À @<√ >∑õ_õ

O+~— düŒwüº‘· Ò̋<äT` nì nqT ø√e≥ẙT. ¬s+&Ée n<Ûë´j·T+ 47e XÀ¢ø£+˝À

ªªø£s¡àDÒ́ yê~Û ø±s¡ùdÔµµ ø£s¡à\T #̊j·TT≥j·T+<̊ ̇ ø£~Ûø±s¡+ Oqï~ nì #ÓbÕŒ&ÉT.

48e XÀ¢ø£+˝À ªªjÓ÷>∑düú'≈£îs¡Tø£sêàDÏµµ ø£qTø£ jÓ÷>∑+˝À ì*∫ ø£s¡à\T #ÓsTT´`nì

#ÓbÕŒ&ÉT. Ä yÓ+≥H̊ 49e XÀ¢ø£+˝À ªª<ä÷πsD Vü≤´es¡+ ø£s¡à ãT~∆ jÓ÷>±‘Y <Ûäq+

»j·Tµµ ãT~∆jÓ÷>∑+ ø£qï ø£s¡à #ê˝≤ n\ŒyÓTÆq~ ns¡T®Hê! nHêï&ÉT. Ç˝≤ nq≥+‘√

ãT~∆jÓ÷>∑+ n+fÒ C≤„q+ >∑<ë! C≤„q+ ø£qï ø£s¡à n\ŒyÓTÆq<äì #ÓãT‘·÷H̊,

qHÓï+<äT≈£î á  j·TT<ä∆eTH˚ |òüTÀs¡ ø£s¡àqT #Ój·T´eT+≥THêï&ÉT? nì dü+<˚Vü≤

|ü&Ü¶&ÉT ns¡T®qT&ÉT. Çø£ÿ&˚ ns¡T®qT&ÉT |ü|ü˝À ø±\Ty˚XÊ&ÉT. n‘·&ÉT $cÕ<ä+˝À

e⁄Hêï&ÉT. ÁuÛ≤+‹˝À OHêï&ÉT. eTqdüT‡ Ä+<√fi¯q‘√ O+&É≥+ e\¢ á

ÁuÛ≤+‹`yÓ÷Vü≤+.

uÛÑ>∑yêqT&ÉT düŒwüº+>±`@ >∑õ_õ ̋ Ò≈£î+&ÜH̊ #ÓbÕŒ&ÉT. ãT~∆jÓ÷>∑+ n+fÒ

ãT~∆‘√ Ä˝À∫+∫ ø£s¡à\T #̊ùd ìcÕÿeT ø£s¡àjÓ÷>∑ẙT. á ìcÕÿeTø£s¡àjÓ÷>∑+

ø£qï düø±eT+‘√ #̊ùd ø£s¡à\T n\ŒyÓTÆqeìj̊T uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT #Ó|æŒq~. düø±eT

ø£s¡à\T ã+<ÛëìøÏ <ë] rkÕÔsTT ø£qTø£ n\ŒyÓTÆq$. ìcÕÿeT ø£s¡à\T (ãT~∆

jÓ÷>∑+) ∫‘·ÔX¯ó~∆ì ø£*–+∫ Ä‘·àC≤„q+ yÓ’|ü⁄ q&ç|ækÕÔsTT >∑qTø£ ÁX‚wü̃yÓTÆq$.

j·TT<ä∆s¡+>∑+˝À Ä+<√fīq‘√ ≈£L&çq eTqdüT‡‘√ Oqï ns¡T®qT&ÉT C≤„q+ ø£qï ø£s¡à

n\ŒyÓTÆq<äì #Ó|æŒq≥T¢ ÁuÛÑeT|ü&ç eT] á n\ŒyÓTÆq ø£s¡à\qT m+<äT≈£î

#˚j·TeT+≥THêï&ÉT? nì dü+<˚Vü≤|ü&Ü¶&ÉT. n<˚$T{À n&ç– ‘Ó\TdüT≈£î+<ë

eTqT≈£îHêï&ÉT. ø±ì lø£èwüTí&ÉT n+<äT≈£î neø±X̄+ Çe«≈£î+&Ü ãT~∆jÓ÷>±ìï

Á|üX̄+dædü÷Ô, ªªãT~∆jÓ÷>∑+ ø±s¡D+>± $s¡≈£îÔ&ÉyÓ’ düe÷~Û̋ À ì*∫ jÓ÷>±ìï

bı+<äT‘êe⁄µµ nì #Ó|üŒ≥+‘√? Ä Á|üX̄ï yÓqTø£≈£î b˛sTT düe÷~Û dæú‹˝ÀqTqï

dæús¡ãT~∆ >∑\ |ü⁄s¡TwüTì (dæú‘·Á|üE„ì) \ø£åD≤ Ò̋$T{Ï? nì n&ç>±&ÉT. n|üŒ{ÏøÏ

ns¡T®qTìøÏ Ç~ ‘Ó\TdüTø√yê\H̊ ≈£î‘·÷Vü≤\+ ø£*–+~. <ëì‘√ uÛÑ>∑yêqT&ÉT

dæú‘·Á|üE„ì \ø£åD≤\qT, n‘·&ç e´eVü‰s¡ düs¡[ì ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT. n+<äTe\¢ Ä

yÓqTø£{Ï Á|üX̄ïqT Ç|ü&ÉT n&ÉT>∑T‘·THêï&ÉT ns¡T®qT&ÉT.

ªª»Hês¡∆Hê! πøXȳê! ˇø£kÕ] C≤„Hêìï Á|üX̄+dækÕÔe⁄. eTs=ø£|ü&ÉT ø£s¡à\T

#Ój·÷´\+{≤e⁄. ªj·TT<ë∆j·T j·TT»´dü«`j·TT<ë∆ìøÏ dæ<ä∆+ø±! n+{≤e⁄. Ç+‘·≈£L

C≤„qjÓ÷>∑+ >=|üŒ<ë? ø£s¡àjÓ÷>∑+ >=|üŒ<ë? C≤„q+ >=|üŒ<Ó’‘̊ qHÓï+<äT≈£î ø£s¡à

#Ój·T´eT+{≤e⁄? Ç<ä+‘ê Hê≈£î ø£\>± |ü⁄\>∑+>±` >∑õ_õ>± Oqï~. ø£qTø£

@<√ ̌ ø£{Ï ìX̄ÃsTT+∫ düŒwüº+>± #Ó|ü. j·TT<ä∆+ #Ój·T´eT+{≤yê? Ç~ e<ä*

C≤„qe÷sêZìï nqTdü]+#·eT+{≤yê? Hê≈£î @~ ÁX‚j·TdüT‡ ø£*–düTÔ+<√ Ä

ˇø£ÿ<ëìH̊ ‘̊*Ã #Ó|üµµ n+≥THêï&ÉT ns¡T®qT&ÉT. á yÓTT<ä{Ï XÀ¢ø£+˝À lø£èwüTíì

»Hês¡∆Hê! πøX̄yê! nì ¬s+&ÉT dü+uÀ<Ûäq\T #X̊Ê&ÉT ns¡T®qT&ÉT.

ª»Hês¡∆qµ n+fÒ düs¡«»qT\T ‘·eT eTH√s¡<Ûädæ~∆¬ø’ me]ì j·÷∫kÕÔs√ n‘·&̊

»Hês¡∆qT&ÉT nì ns¡∆+ ø±>±, »qq eTs¡D≤\qT, yê{ÏøÏ ø±s¡DyÓTÆq nC≤„Hêìï

mes¡T ‘·q kÕøå±‘êÿs¡+‘√ q•+|üCÒkÕÔs√ n‘·&̊ »Hês¡∆qT&ÉT nì eTs=ø£ ns¡∆+.

ªπøX̄eµ n+fÒ ªø£µ n+fÒ ÁãVü≤à, ªnµ n+fÒ $wüTíe⁄ ªáX̄µ n+fÒ eTùV≤X̄«s¡T&ÉT,

ªeµ n+fÒ dü«s¡÷|ü+>± >∑\yê&ÉT. ªπøX̄eµ n+fÒ Á‹eT÷s¡TÔ\ dü«s¡÷|ü+ >∑\yê&ÉT.

`Ç˝≤ ns¡T®qTì Á|üX̄ï‘√ á n<Ûë´j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘·Tqï~. nsTT‘̊ 30e

XÀ¢ø£+˝À >±ì dü÷{Ï>± düe÷<Ûëq+ sê<äT. Çø£ uÛÑ>∑yêqTì düe÷<Ûëq+`

l uÛÑ>∑yêqTyê#·:

XÀ¢̂ ˆ ̋ ÀπødæàHé ~«$<Ûë ìcÕ̃ |ü⁄sêÁb˛ø±Ô eTj·÷ q|òüT!ˆ

C≤„q jÓ÷π>q kÕ+U≤´Hê+ ø£s¡àjÓ÷π>q jÓ÷–Hê+ˆˆ (3)

‘êˆˆ uÛÑ>∑yêqT&É+≥THêï&ÉT: z bÕ|üs¡Væ≤‘·T&Ü! á ̋ Àø£+˝À ¬s+&ÉT s¡ø± …̋’q

kÕ<ÛäHê e÷sêZ\T eTT+<̊ Hê#̊‘· #Ó|üŒã&Ü¶sTT. kÕ+KT´\≈£î C≤„qjÓ÷>∑eTT,

jÓ÷>∑T\≈£î ø£s¡àjÓ÷>∑+ nH̊ẙ Ä ¬s+&ÉT e÷sêZ\T.
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yê´K´: me¬s’Hê düπs Ç\T¢ ø£≥Tº≈£îH̊≥|ü&̊ ãj·T≥≈£î sêe{≤ìøÏ <ë«sê\T

ô|≥Tº≈£î+{≤s¡T. n+‘˚>±ì Hê\T>∑T yÓ’|ü⁄˝≤ >√&É\T ø£{Ïº, ø£|ü y˚dæq ‘·sê«‘·

ãj·T≥≈£î m˝≤ yÓfīfl≥e÷? nì Ä˝À∫+∫ <ë«sê\T ô|≥Tºø√s¡T >∑<ë!

n<̊ $<Ûä+>± |ü]$T‘·T\‘√ ≈£L&çq á Á|ü|ü+#êìï düèwæº+∫, Ç+<äT˝ÀøÏ

e÷qe⁄\qT |ü+|ü{≤ìøÏ eTT+<̊ á ÁbÕ|ü+∫ø£ ã+<Ûë\qT+&ç ãj·T≥ |ü&̊+<äT≈£î

¬s+&ÉT e÷sêZ\qT ≈£L&Ü uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT @sêŒ≥T #̊XÊ&ÉT. nẙ C≤„qjÓ÷>∑+`

ø£s¡àjÓ÷>∑+.

~«$<ÛëìcÕ̃: nsTT‘̊ ¬s+&ÉT e÷sêZ̋ …+<äT≈£î? ̌ ø£ÿ{Ï #ê\<ë? n+fÒ ̋ Àø£+˝À

n+<äs¡÷ ̌ πø s¡ø£yÓTÆq eTqTwüT´\T+&És¡T >∑<ë! n+<äTπø ¬s+&ÉT e÷sêZ\T.

1) ø=+<äs¡T e÷qe⁄\T Ä˝À#·Hê|üs¡T\T>± e⁄+{≤s¡T. M]øÏ ãT~∆ #·ø£ÿì

$#·ø£åD≤ C≤„q+‘√ e⁄+≥T+~. uÛÑ>∑e+‘·Tì >∑T]+∫, ‘·‘ê«ìï >∑T]+∫

‘Ó\TdüTø√yê\H̊ ÄdüøÏÔ u≤>± e⁄+≥T+~. ÁbÕ|ü+∫ø£ $wüj·÷\ø£Hêï |üs¡e÷‘·à

$wüj·÷\≈£î m≈£îÿe>± ÁbÕ<Ûëq´‘·ìdüTÔ+{≤s¡T. |üPs¡«»qà\˝ÀH̊ ø=ìï kÕ<Ûäq\T

#̊dæq düTø£è‘·+ ø£*– e⁄+{≤s¡T. Ç{Ïºyê]H̊ kÕ+KT´\+{≤s¡T. M]ø=s¡πø C≤„qe÷s¡Z+

#Ó|üŒã&ç+~. XÊÅkÕÔ\T #·<äe≥+, $q≥+, eTqq+ #̊düTø√e≥+, Ç‘·s¡T\‘√

#·]Ã+#·≥+, eTVü‰‘·Tà\ kÕ+>∑‘·´+ #˚j·T≥+, Ä#·]+#·≥+ <ë«sê Ms¡T

C≤„qe÷s¡Z+˝À |üj·TìkÕÔs¡T.

2) ø=+<äs¡T ÁøÏj·÷o\+>± e⁄+{≤s¡T. m|ü&É÷ @<= ̌ ø£ |üì#̊j·T≈£î+&Ü

}]πø ≈£Ls√Ã Ò̋s¡T. yê] <äèwæº u≤Vü≤´ <äèwæ̃. kÕ«s¡∆|üP]‘·+>± Á|üe]Ô+#˚yês¡T

‘·eTqT, ‘·eT ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·Tø=qT≥≈£î— uÛÀ>±\qTuÛÑ$+#·T≥≈£î— ÄdüTÔ\T

≈£L&Éu…≥Tºø=qT≥≈£î Á|üj·T‹ïùdÔ— ìkÕ«s¡∆Je⁄\T ˝Àø£ ø£fi≤´Dø±+ø£å‘√ düÁ‘ê\T,

ø£fi≤´DeT+≥bÕ\T, <̊yê\j·÷\T, $<ë´\j·÷\T, ÄÁX̄e÷\T ø£{Ïº+#ê\ì— <̊X̄ùde

#Ój·÷´\ì ‘·|üq|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. M]H̊ jÓ÷>∑T\T nHêïs¡T. Ç{Ïº yê] ø√dü+ ø£s¡à

jÓ÷>∑+ #Ó|üŒã&ç+~. |üPC≤ |ü⁄qkÕÿsê\T, j·T»„j·÷>±<äT\T, ÄdüHê\T, ÁbÕD≤

j·÷eT+, sê»jÓ÷>∑+ yÓTT<ä̋ …’q ø£s¡à\‘√ ø£s¡àe÷s¡Z+˝À Á|üj·÷DÏkÕÔs¡T Ms¡T.

Ç˝≤ ¬s+&ÉT e÷sêZ\qT ¬s+&ÉT s¡ø±\ eTqdüú‘·«+ >∑\yê]øÏ #Ó|æŒHê Ç+<äT˝À

ˇø£ e÷s¡Z+ >=|üŒ, ̌ ø£{Ï ‘·≈£îÿe nH̊ <äTs¡_ÛÁbÕj·TeTT+&É≈£L&É<äT. ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ

¬s+&É÷ ˇø£<ëìH=ø£{Ï ã\|ü]#̊ e÷sêZ̋ Ò. ¬s+&É÷ Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆqẙ.

ø£s¡àjÓ÷>±ìï nqTdü]ùdÔ eTq˝Àì yêdüq\T ø£åj·TyÓTÆ, eTqdüT |ü$Á‘·yÓTÆ

‘̊*ø£ |ü&ÉT‘·T+~, XÊ+‘· dæú‹˝À e⁄+≥T+~. Ä ø±s¡D+>± ãT~∆ dü÷ø£åàeTÚ‘·T+~.

n˝≤ dü÷ø£åàyÓTÆq ãT~∆ Ä‘·àC≤„Hêìï Á>∑Væ≤+#·{≤ìøÏ, C≤„qjÓ÷>∑+˝À ì\e{≤ìøÏ

düVü‰j·T |ü&ÉT‘·T+~.

n+fÒ ø£s¡àjÓ÷>∑+ C≤„qjÓ÷>±ìï #̊πs e÷s¡ZyÓTÆ‘̊..

C≤„qjÓ÷>∑+ #̊s¡Tø√e\dæq \øå±´ìï n+<äTø=H̊ e÷s¡Z+.

á ¬s+&ç+{Ï̋ À <̊ìHÓ’Hê d”«ø£]+#̊ kÕ«‘·+Á‘·́ eTT+~. ø±ø£b˛‘̊ @ Á|üeè‹Ô

>∑\yês¡T Ä Á|üeè‹ÔøÏ ‘·–q e÷sêZìï m+#·Tø√yê*.

s¡CÀ>∑TD Á|ü<ÛëqT&Ó’q ns¡T®qT&ÉT ø£s¡àe÷sêZìï m+#·Tø=ì ø£s¡àjÓ÷>∑+ <ë«sê

yêdüHê ø£åj·T+ >±$+#·Tø=ì, s¡CÀ>∑TD≤ìï $&ç∫, dü‘·«+˝À Á|üẙ•+#ê*. n|ü&̊

C≤„q jÓ÷>∑+˝ÀìøÏ Á|üẙ•+∫ yÓ÷ø£åe÷s¡Z+˝À |üj·Tì+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+~.

ã\e+‘·+>± Ç|ü&̊ C≤„qe÷s¡Z+˝À Á|üẙ•ùdÔ n‘·ìπø$<Ûä+>±qT Oqï‹ ø£\>∑<äT.

|ü⁄sêÁb˛ø±ÔeTj·÷: kÕ+KT´\≈£î C≤„qjÓ÷>±ìï, jÓ÷>∑T\≈£î ø£s¡àjÓ÷>±ìï

m|ü&ÉT #ÓbÕŒ&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT? |üPs¡«+ m|ü&√`n+fÒ düèwæº ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH̊.

n|ü&ÉT á lø£èwüTí&ÉT OHêï&Ü? ̋ Ò&ÉT >∑<ë! n+fÒ á ¬s+&ÉT jÓ÷>±\qT düèwæº

ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq|ü&̊ #Ó|æŒq~ á <̊eø° |ü⁄Á‘·T&ÉT lø£èwüTí&ÉT ø±<äT. lø£èwüTíì s¡÷|ü+˝À

e⁄qï uÛÑ>∑yêqT&ÉT ObÕ<ÛäT Ò̋ ̋ Òì |üs¡e÷‘·à.

nq|òüT: bÕ|üs¡Væ≤‘·T&Ü! nì ns¡∆+. bÕbÕ‘·Tà\ ãT~∆ dü÷ú\+>± e⁄+&ç á

C≤„Hêìï ns¡∆+ #̊düTø√ Ò̋<äT. ns¡T®qTì˝≤+{Ï |ü⁄D≤´‘·Tàì ãT~∆jT̊ dü÷ø£åà+>±

e⁄+&ç á ¬s+&ÉT e÷sêZ\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√>∑\T>∑T‘·T+~. bÕ|üs¡Væ≤‘·Tìπø C≤„Hês¡Ω‘·.

`ø£s¡àjÓ÷>∑+ jÓTTø£ÿ ÄeX̄´ø£‘· @$T{Ï? ø£s¡à\T #Ój·T´ø£b˛‘̊ @eTÚ‘·T+~?

XÀ¢̂ ˆ qø£s¡àD≤eTHês¡+uÛ≤‘Y HÓ’wüÿs¡à´+ |ü⁄s¡Tc˛X̄óï‘̊ˆ

q#·düqï´düHê<̊e dæ~∆+ düeT~Û>∑#·Ã¤‹ˆˆ (4)

‘êˆˆ e÷qe⁄&ÉT ‘êqT #̊j·Te\dæq ø£s¡à\qT #̊j·Tø£b˛e≥+ e\¢ ìcÕÿeTø£s¡à\

<ë«sê bı+<äe\dæq XÊ+‘· dæú‹ì bı+<ä̋ Ò&ÉT. ndü\T ø£s¡à Ò̋ #̊j·T≈£î+&Ü $&ç∫

ô|&ç‘̊ HÓ’wüÿs¡à´ dæ~∆ì mqï{Ïø° bı+<ä̋ Ò&ÉT.

yê´K´: dæú‘·Á|üE„ì \ø£åD≤\qT, n‘·&ÉT ̋ Àø£+˝À e´eVü≤]+#̊ rs¡TqT >∑÷]Ã

$qï ns¡T®qT&ÉT ‘êqT m˝≤¬>’Hê n{Ïº Oqï‘√qï‘·dæú‹ì bı+<ë\ì O$«fīSfls¡T
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‘·THêï&ÉT. n+<äTø√dü+ |òüTÀs¡yÓTÆq s¡ø£ÔbÕ‘êìøÏ ø±s¡DeTj̊T´ á uÛÑj·T+ø£s¡ j·TT<ë∆ìï

e<ä* yÓfi≤fl\qT≈£î+≥THêï&ÉT. n+<äTπø >=|üŒ<Ó’q C≤„qjÓ÷>∑+ø√dü+ á n\ŒyÓTÆq

ø£s¡àqT (j·TT<ë∆ìï) m+<äT≈£î e<ä\≈£L&É<äT? nH̊ dü+<̊Vü‰ìï eTTK+˝À e´ø£Ô+

#̊düTÔHêï&ÉT.

ø£s¡àjÓ÷>±ìï m+<äT≈£î e<ä\≈£L&É<√ uÛÑ>∑yêqT&ÉT á XÀ¢ø£+ <ë«sê düŒwüº+

#̊düTÔHêï&ÉT. z ns¡T®Hê! ø£s¡àjÓ÷>∑+, C≤„qjÓ÷>∑+ nH̊ á ¬s+&ÉT e÷sêZ\qT

me] Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ yês¡T nqTdü]+#·≈£L&É<äT. yê]yê] |ü]|üø£«‘·qT ã{Ïº

@<√ ̌ ø£ e÷sêZìï m+#·Tø√yê*. eTqdüT‡ Á|üXÊ+‘·+>±qT, ãT~∆ dü÷ø£åà+>±qT

e⁄qï Ä˝À#·Hê|üs¡T&ÉT, n+‘·s¡TàKT&ÉT ◊q kÕ‹Ô«ø£kÕ<Ûä≈£î&ÉT C≤„qe÷sêZìï

m+#·Tø√yê*. kÕ‹«≈£î&ÉT ø±ì ãVæ≤s¡TàKT&Ó’q e´øÏÔ, s¡CÀ>∑TD+ Á|üã\+>± O+&ç,

˝À|ü\ qT+&ç yêdüq\T ø£s¡à\≈£î Áù|πs|ædüTÔqï|ü⁄&ÉT ªH̊qT ø£s¡à\qT $&ç∫ C≤„qe÷s¡Z+˝À

Á|üẙ•kÕÔq+fÒµ ≈£î<äs¡<äT. ̋ À|ü*qT+&ç ø£s¡à\≈£î Áù|s¡D\T edüTÔqï+‘·es¡≈£î ø£s¡à\T

#̊j·Tqì ;Ûwæà+#·Tø=ì ≈£Ls=Ãqsê<äT. n‘·&ÉT ø£s¡à\T #̊j·Tø£ e~*‘̊ HÓ’wüÿs¡à´dæ~∆

ø£\>∑<äT. ªHÓ’wüÿs¡à´dæ~∆µ n+fÒ @$T{Ï? ø£s¡à\T #̊j·÷\H̊ Áù|s¡D\T eTqdüT‡

qT+&ç sê≈£î+&Ü O+&É≥ẙT. n˝≤ Áù|s¡D\T sê≈£î+&Ü m|ü&ÉT+{≤sTT? ̋ À|ü*

yêdüq\T ø£åj·TyÓTÆb˛‘̊H̊. eT] yêdüq …̋|ü&ÉT ø£åj·TyÓTÆb˛‘êsTT? ø£s¡à\T #̊dæq|ü&̊

yêdüq\T Ks¡Ãj̊T´~. ø£s¡à\T #̊dæq|ü&ÉT bÕ‘· yêdüq\T Ks¡Ãj̊T´ e÷≥ ì»ẙT

>±ì ‹]– ø=‘·Ô yêdüq\T #̊s¡‘êsTT >∑<ë! eT¬s˝≤? bÕ‘· yêdüq\T K¬s’Ã

Áø=‘·Ôyêdüq\T #̊s¡≈£î+&Ü O+&Ü\+fÒ |òü̋ ≤ù|ø£å Ò̋≈£î+&Ü, @ ø√]ø£ Ò̋≈£î+&Ü

H̊qT #̊düTÔHêïqH̊ nVü≤+ø±s¡+ Ò̋≈£î+&Ü ø£s¡à\T #Ój·÷´*. n<̊ ªø£s¡àjÓ÷>∑+µ

ns¡T®Hê!˙e⁄ ø£åÁ‹j·TT&Ée⁄. s¡CÀ>∑TD+ Á|üã\+>± Oqï eTVü‰Ms¡T&Ée⁄. <äTwüTº\qT

•øÏå+#ê\ì, •wüTº\qT s¡øÏå+#ê\ì, <Ûäsêàìï ì\u…{≤º\ì ̇ ˝À qT+&ç Áù|s¡D\T

edü÷ÔH̊ O+{≤sTT. á Áù|s¡D\Tqï+‘·es¡≈£î ̇ e⁄ Á|üXÊ+‘·+>± C≤„qjÓ÷>∑e÷s¡Z+˝À

Á|üj·÷DÏ+#·̋ Òe⁄. n+<äTe\¢ ̇ e⁄ ø£s¡àjÓ÷>±ìï ÄÁX̄sTT+#·ø£‘·|üŒ<äT.

á j·TT<ä∆eTH̊ ø£s¡àqT ø£s¡à>± ø±≈£î+&Ü ø£s¡àjÓ÷>∑+>± #ÓsTT´. <ëì‘√ ̇ ˝À

ø=‘·Ô yêdüq\T #̊s¡≈£î+&Ü bÕ‘·yêdüq\T K¬s’Ã b˛‘êsTT. <ëì‘√ Áù|s¡D\T sêe⁄.

Áù|s¡D\T ̋ Òì dæú‹j̊T ªHÓ’wüÿs¡à´dæ~∆µ. <ëì‘√ eTqdüT‡ Á|üXÊ+‘·yÓTÆ, ãT~∆ dü÷ø£åàyÓTÆ

dü‘·«>∑TD+˝À ì*∫ C≤„qjÓ÷>∑+‘√ dæ~∆ì bı+<ä>∑\T>∑T‘êe⁄. ø£qTø£ ªªj·TT<ä∆|òü*‘·+ô|’

ÄdüøÏÔì e<ä*, Ç~ Hê ø£s¡Ôe´+ nì uÛ≤$+∫ ˙ dü«<Ûäs¡àyÓTÆq j·TT<ë∆ìï ˙e⁄

#Ój·T´e\dæ+<˚!µµ nì düŒwüº+ #˚XÊ&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

` nsTT‘̊ ̋ À|ü* yêdüq\T Áù|s¡D Çdü÷Ô+fÒ ø£s¡à\T e<ä\≥+ kÕ<Ûä́ e÷?

‘·s¡Tyê‹ XÀ¢ø£+˝À

XÀ¢̂ ˆ qVæ≤ø£•Ã‘Y ø£åDeT|æ C≤‘·T ‹wü̃‘·́ ø£s¡àø£è‘Y ̂

ø±s¡́ ‘̊Vü≤´eX̄' ø£s¡à düs¡«Á|üø£è‹ C…’s¡TZD…Æ' (5)

‘êˆˆ me«s¡÷ ̌ ø£ÿø£åD+ ≈£L&Ü ø£s¡à\Hê#·]+#·≈£î+&Ü O+&É̋ Òs¡T. Á|ü‹yê&É÷

‘·q dü«uÛ≤e+ e\¢ ø£*–q dü‘·«s¡» düÔyÓ÷ >∑TD≤\#̊‘· neX̄ó&Ó’ (ndü«‘·+Á‘·T&Ó’)

ø£s¡à\T #̊dü÷ÔH̊ e⁄+{≤&ÉT.

yê´K´: me«&É÷ ˇø£ÿø£åD+ ≈£L&Ü ø£s¡à\qT e<ä* O+&É̋ Ò&ÉT. Çø£ÿ&É

ø£•Ã‘YRme«&É÷ n+fÒ C≤„ì (Ä‘·àC≤„ì) ‘·|üŒ me«&Ó’Hê nì Á>∑Væ≤+#ê*. m+<äT

ø£+fÒ eTT≈£îÔ&Ó’q Ä‘·àC≤„ì Ç‘·s¡T\ <äèwæº̋ À ø£s¡à\T #̊düTÔqï≥T¢ nì|æ+∫Hê ‘·q<äèwæº̋ À

n‘·&ÉT ø£sêàr‘·T&.̊ n+fÒ n‘·&ç X̄Øs¡+ @ø£s¡à\T #d̊üTÔHêï Ä‘·àjÓÆTq n‘·&ÉT

@MT #̊j·T&ÉT` #̊düTÔHêïqH̊ düŒèVü≤ e⁄+&É<äT— #̊j·Te\dæq nedüs¡eT÷ ̋ Ò<äT.

Ç~ $q>±H̊ ns¡T®qTìø=ø£ dü+<̊Vü≤+. n<̊$T≥j·÷´ ø£ècÕí! C≤„ì X̄Øs¡+

ø£s¡à#̊düTÔHêï n‘·&ÉT #̊dæq≥T¢ ø±<ë? n‘·&ÉT ø£s¡à #Ój·T´ìyê&Ü? m˝≤>∑?`

ne⁄qj·÷´ ns¡T®Hê! ˙e⁄ $sê≥ q>∑s¡+˝À ãèVü≤qï\ ù|s¡T‘√ ne÷àsTT\≈£î

Hê≥´+ H̊sêŒe⁄ >∑<ë! n|ü&É+<äs¡÷ ìqTï ªãèVü≤qï˝≤µ nì|æ\Tdü÷Ô ªù|&çµ nH̊

yêfīófl. yêfīfl <äèwæº̋ À ̇ e⁄ ù|&ç$. eT] ̇  <äèwæº̋ À ≈£L&Ü ù|&çẙHê? ø±<äT >∑<ë!

H̊H=ø£ düTø£åÁ‹j·Te+X̄+˝À »ìà+∫q Ms¡|ü⁄s¡TwüTDÏí nH̊ uÛ≤e+˝ÀH̊ e⁄Hêïe⁄

>∑<ë! n˝≤π> C≤„ì ≈£L&Ü Ç‘·s¡T\ <äèwæº̋ À ø£s¡à\T #̊ùdyê&ÉT. ø±ì dü«<äèwæº̋ À

ø£sêàr‘·T&ÉT.

ndü\T ‹q≥+, ‹s¡>∑≥+, $q≥+, #Ó|üŒ≥+, ̋ Òe≥+, ≈£Ls√Ãe≥+, Áyêj·T≥+,

#·<äe≥+, ìÁ<äb˛e≥+, ẙT˝§ÿq≥+, e÷{≤¢&É≥+, b˛{≤¢&É≥+`n˙ï ø£s¡à Ò̋

nsTTq|ü&ÉT ø£s¡à\T e<ä\≥+ m˝≤ kÕ<Ûä́ +? ø£qTø£ ˇø£ÿø£åD+ ≈£L&Ü ø£s¡à\T

e~ Ò̋ M\T ̋ Ò<äT. ndü\T ø£s¡à\T e<ä* }]πø O+&É≥+ n+<ä]ø° kÕ<Ûä́ eTj̊T´

$wüj·T+ ø±<äT.

ˇø£ <̊ekÕúq+˝À eTVü‰‘·Tà&Ó’q kÕ<ÛäTe⁄ O+&̊yê&ÉT. Äj·Tq~ |üP]Ô>±

ìeè‹Ô e÷s¡Z+. m|ü&É÷ @ø±+‘·+˝À ø£qTï\T eT÷düTø=ì, n+‘·s¡TàKT&Ó’, |üs¡e÷‘·à
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‘·‘·«+˝À ©qyÓTÆe⁄+&˚yê&ÉT. Ä <˚ekÕúq+ Ä|ò”düs¡T #ê˝≤ O‘·ÔeTT&ÉT. kÕ<ÛäTe⁄

jÓTTø£ÿ jÓ÷>∑́ ‘·qT >∑eTì+∫ Á|ü‹s√p Äj·Tq≈£î O∫‘·uÛÀ»q+ @sêŒ≥T#̊XÊ&ÉT.

ø=+‘· ø±\+ ‘·sê«‘· Ä Ä|ò”düs¡T >±] kÕúq+˝À ø=‘·Ô Ä|ò”düs¡T e#êÃ&ÉT. @<√

e÷s¡TŒ #̊ùdÔ >±ì Äj·Tq Á|ü‘̊´ø£‘· ì\e<äì, ̋ …ø£ÿ\ |ü⁄düÔø±\T ‘·ìF #̊dæ, }s¡πø

≈£Ls¡TÃH̊ kÕ<ÛäTe⁄≈£î uÛÀ»q+ m+<äT≈£î? <ä+&É>∑ nì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï&ÉT.

eTs¡THê&ÉT kÕ<ÛäTe⁄ <ä>∑Zs¡¬ø[fl, ªªnj·÷´! <̊ekÕúq+ &ÉãT“ <äT]«ìjÓ÷>∑+

ne⁄‘·Tqï~. @ |ü̇  #̊j·Tì yê]øÏ Çø£ uÛÀ»Hê\T+&Ée⁄µµ nHêï&ÉT. <ëìø±kÕ<ÛäTe⁄

ªªnj·÷´! ÇwüºyÓTÆ‘̊ ô|≥º+&ç ̋ Ò≈£î+fÒ ̋ Ò<äT. }]πø á Äsê“¤{≤ …̋+<äT≈£î? Á|ü|ü+#êì

ø£+‘·{Ïø° uÛÀ»q+ ô|fÒº yÓsTT´ #˚‘·T\ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ô|fÒº+<äT≈£î dæ<ä∆+>± O+fÒ

¬s+&ÉT #̊‘·T\ n\Œe÷qe⁄DÏí n]∆+#ê*‡q |üH̊eTT+~?µµ nHêï&ÉT. <ëìø± Ä|ò”düs¡T,

ªª˙ẙyÓ÷ @ |ü̇  #̊j·Te⁄. }]πø ≈£Ls=ÃH̊ yê&ç¬øe&ÉT ô|&É‘ê&ÉT?µµ nHêï&ÉT.

ªª}s¡ø£ ≈£Ls=Ãe≥+ n+‘· ‘̊*ø£qT≈£îHêïyê? e÷{Ï e÷{ÏøÏ }s¡πø e⁄+&̊

yê&ç$ n+≥THêïe⁄. |üqT\T #̊j·T≥+ >=|üŒø±<äT. ìX̄Ã\dæú‹˝À ≈£Ls=Ãe≥ẙT

>=|üŒ. @B ø±ùd|ü⁄ @ |ü̇  #̊j·T≈£î+&Ü }s¡πø ≈£Ls√Ã+&ç #·÷<ë›+µµ nHêï&ÉT

kÕ<ÛäTe⁄.

Ä|ò”düs¡T >±s¡T bÂs¡Twü+‘√ ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. ø£qTï\T eT÷düT≈£îHêï&ÉT. 5

ìeTTcÕ\T ø±˝Ò<äT. ø£fi¯ófl ‘Ós¡TkÕÔ&ÉT. n≥T #·÷kÕÔ&ÉT. Ç≥T #·÷kÕÔ&ÉT.

‘·\ô|’¬ø‘·TÔ‘ê&ÉT. n≥÷ Ç≥÷ eTdü\T‘ê&ÉT. 10 ìeTTcÕ˝À¢ 12 ne‘êsê …̋‘êÔ&ÉT.

eTqdüT‡ ∫+<äT\T Á‘=≈£îÿ‘·Tqï~. bÕ|ü+ e÷qe⁄&ÉT ø£wüº|ü&ç b˛‘·THêï&ÉT. ∫es¡≈£î

ndüVü≤q+>± ̋ Ò#ê&ÉT.

Ç|ü⁄&ÉT kÕ<ÛäTe⁄ n+≥THêï&ÉT. ªªnj·÷´ ‘Ó*dæ+<ë? }s¡ø£ ≈£Ls√Ãe≥+

m+‘· ø£wüºyÓ÷. H̊qT |üì Ò̋≈£î+&Ü ̋ ÒqT. }s¡ø£ ≈£Ls√Ãe≥+ nH̊ ô|<ä›|üì #̊düTÔHêïqTµµ

nHêï&ÉT.

@ e´øÏÔ }s¡ø£ ≈£Ls√Ã Ò̋&ÉT. Á|üø£è‹øÏ eX̄ó&Ó’ neX̄+>± ø£s¡à\T #̊dü÷ÔH̊

O+{≤&ÉT. Á|üø£è‹ n+fÒ Á|ü‹yê]˝ÀqT n+‘·s¡Z‘·+>± Oqï yêdüq Ò̋. yê{Ï

Áù|s¡D\e\¢H̊ ‘·\|ü⁄\T, OÁ<̊ø±\T ekÕÔsTT. nẙ dü‘·«s¡»düÔyÓ÷>∑TD≤\T>± $uÛ≤–+#·

ã&É‘êsTT. Ä >∑TD≤ Ò̋ ã\e+‘·+>± eTq#̊‘· ø£s¡à\T #̊sTTkÕÔsTT. ø£qTø£ ø£s¡à\T

#̊j·T≈£î+&Ü me«&É÷ ̌ ø£ÿø£åD+ ≈£L&Ü O+&É̋ Ò&ÉT. ̌ ø=ÿø£ÿ|ü&ÉT eTq+ bı+<ë*‡q

ø£s¡à|òü\ẙT eTq\qT ø£s¡à\≈£î Áù|πs|ædüTÔ+≥T+~. Á|üXÊ+‘·+>± ≈£Ls=Ãì kÕ«MTJ

O|üHê´dü+ $+≥Tqï ̌ ø£ eTVæ≤fī Ç+{ÏøÏ ‘êfī+ ẙXÊHê? ̋ Ò<ë? nH̊ dü+<̊Vü≤+

e∫Ã yÓ+≥H̊ ̋ Ò∫ Ç+{ÏøÏ ãj·T\T<̊]+~. <ë]˝À j·÷øÏ‡&Ó+{Ÿ nsTT+~, ø±\T

$]–+~, Vü‰düŒ≥ Ÿ̋̋ À #̊sêÃs¡T. ÄyÓT nqTuÛÑ$+#ê*‡q ø£s¡à|òü\ẙT ÄyÓTq˝≤

Áù|πs|æ+#·≥+‘√ ÄyÓT ø£~* Ç+{ÏøÏ ãj·T\T<̊]+~. ø£qTø£ ̋ À|ü* Áù|s¡D\Tqï+‘·

es¡≈£î mes¡÷ }s¡πø ≈£Ls√Ã Ò̋s¡T.

`ø£s¡à\qT e<ä̋ ≤\ì ã\e+‘·+>± Ç+Á~j·÷\qT nD#·Tø=+fÒ nqs¡∆+

@$T{Ï? n{Ïº yêìì @eT+{≤s¡T? ‘·s¡Tyê‹ XÀ¢ø£+˝À`

XÀ¢̂ ˆ ø£πsà+Á~j·÷DÏ dü+j·TeT´ j·T ÄùdÔ eTqkÕdüàs¡Hé̂

Ç+Á~j·÷sê∆Hé $eTT&ÛÜ‘êà $T<Ûë´ #ês¡dü‡ O#·́ ‘̊ˆˆ (6)

‘êˆˆ me¬s’‘̊ ø£πsà+Á~j·÷\qT ìÁ>∑Væ≤+∫ eTqdüT‡˝À Ç+Á~j·T $wüj·÷\qT

düà]düTÔ+{≤&√ n‘·&ÉT |üs¡eT eT÷s¡Tâ&ÉT, ø£|ü{≤#ê] nì |æ\eã&É‘ê&ÉT.

yê´K´: me«&É÷ ̌ ø£ÿø£åD+ ≈£L&Ü ø£s¡à\T #̊j·T≈£î+&Ü e⁄+&̊ M\T ̋ Ò<äì,

n‘·&ç̋ Àì Á|üø£è‹j̊T (yêdüq Ò̋) n‘·&ç#̊‘· ã\e+‘·+>± |üqT\T #̊sTTkÕÔj·Tì

ÁøÏ+<ä{Ï XÀ¢ø£+˝À uÛÑ>∑yêqT&ÉT ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT. nsTT‘̊ ˝À|ü*qT+&ç Áù|s¡D\T

e∫ÃHê düπs ã\e+‘·+>± ø£πsà+Á~j·÷\qT nD∫ô|{Ïº ø£s¡à‘ê´– ø±≈£L&É<ë?

nH̊ dü+<̊Vü≤+ sêe#·TÃ. nsTT‘̊ n˝≤ ã\e+‘·+>± Ç+Á~j·÷\qT nD#·T

ø√e≥+ |üP]Ô>∑ nC≤„q+˝À #̊ùd Vü≤sƒ¡jÓ÷>∑eTÚ‘·T+~. me¬s’Hê Ç+Á~j·÷\qT

nD#·Tø√>∑\πs >±ì, eTqdüT‡qT e÷Á‘·+ nD#·Tø√ Ò̋s¡T. ø£s¡à\T #̊j·÷\H̊ Áù|s¡D

eTqdüT‡ ̋ À|ü* bıs¡̋ À¢ e⁄qï yêdüq\ e\q edüTÔqï|üŒ{Ïø°, H̊qT ø£s¡à\T #̊j·TqT

nì ;Ûwæà+#·Tø=ì me¬s’‘̊ ‘·q ø£πsà+Á~j·÷\qT ã\e+‘·+>± nD∫ô|{Ïº e⁄+{≤&√,

n{Ïºyê&ÉT u≤Vü≤´+>± ø£s¡à\T #̊j·TqfÒ¢ e⁄+{≤&ÉT >±ì, n‘·ì eTqdüT‡ e÷Á‘·+

nìï Ç+Á~j·T $wüj·÷\qT düà]dü÷Ô ùd«#êÃ¤ $Vü‰s¡+ #̊dü÷ÔH̊ e⁄+≥T+~. Ç˝≤

eTqdüT‡ $wüj·÷\˝À $Vü≤]dü÷Ô e⁄+fÒ, ø√]ø£\‘√ s¡–*b˛‘·T+fÒ Ç+Á~j·÷\qT

e÷Á‘·+ ã\e+‘·+>± nD#·Tø=ì e⁄+&̊ yê&çH̊ |üs¡eTeT÷s¡Tâ&ÉT, $T<Ûë´#ê]`n+fÒ

ø£|ü{≤#ê] nì uÛÑ>∑yêqT&ÉT n‘·&çøÏ _s¡T<äTìdüTÔHêï&ÉT.

Á≈£Ls¡yÓTÆq ø£s¡à\qT X̄Øs¡+‘√ #̊ùdø£+fÒ eTqdüT‡‘√ uÛ≤$+#·T≥j̊T m≈£îÿe

Á|üe÷<äø£s¡+. m+<äTø£+fÒ eTqdüT‡˝Àì uÛ≤yê\T ø±s¡́ s¡÷|ü+ <ë\Ãq|ü⁄&ÉT n$

rs¡ì ø√]ø£̋ …’ eT∞fl eT∞fl eTqdüT‡˝À n\»&ç πs|ü⁄‘êsTT. nẙ yêdüq\T>± e÷]

eT∞fl eT∞fl Áù|s¡DìdüTÔ+{≤sTT. yê{Ïì ãfÒº ø£s¡à\T »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. Ç˝≤
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ã\e+‘·+>± ø£πsà+Á~j·÷\qT nD#·≥+ e\¢ eTqdüT˝Àì ø√]ø£\T yÓsTT´+‘·̋ …’

ã\+>± ãTdü\Tø=&ÉT‘·÷ ô|’øÏ ekÕÔsTT. yê{ÏjÓTTø£ÿ ̌ ‹Ô&çøÏ ‘·≥Tºø√ Ò̋ø£ n‘·&ÉT

eT]+‘·>± #Ó&çb˛‘ê&ÉT.

ªHêø£dü\T ø±|ò” n\yêfÒ ̋ Ò<ä+&ûµ nì >=|üŒø√dü+— düÅ‘·Œes¡Ôq >∑\yê&çqì

q$Tà+#·≥+ ø√dü+ ã&ÜsTTøÏ b˛‘ê&ÉT ̌ ø£ j·TTe≈£î&ÉT. ø±ì n+<äs¡÷ ‘·̋ ≤ ̌ ø£

ø£|ü ẙ&ç ẙ&ç ø±|ò” Á‘ê>∑T‘·T+fÒ ̋ À|ü\ ̋ §≥º\T ẙdüT≈£î+≥÷, ãj·T≥≈£î e÷Á‘·+

ã\e+‘·+>± ìÁ>∑Væ≤+#·T≈£î+{≤&ÉT. Ç{Ïº yêì eTqdüT‡ m|ü&É÷ Ä ø±|ò” #·T≥÷º

‹s¡T>∑T‘·÷H̊ e⁄+≥T+~. Ç{Ïº yê&çH̊ ø£|ü{≤#ê] n+≥Tqï~.

nsTT‘̊ ì»yÓTÆq kÕ<Ûä≈£î&ÉT ≈£L&Ü Ç+Á~j·TìÁ>∑Vü‰ìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔ+{≤&ÉT.

eTqdüT‡ |üs¡T>∑T\T rdü÷ÔH̊ e⁄+≥T+~. eT] Ç‘·&ÉT ≈£L&Ü ø£|ü{≤#ê]j̊THê?

ø±<äT. m+<äTø£+fÒ n‘·&ÉT ‘·q eTqdüT‡ $wüj·÷\ MT<ä≈£î |üs¡T¬>&ÉT‘·T+fÒ <ëìì

eTs¡*+∫ <Ó’e+ô|’ ì\|ü{≤ìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔ+{≤&ÉT. ø±ì ø£|ü{≤#ê] n˝≤ #̊j·T&ÉT.

n‘·&ç ìÁ>∑Vü≤+ ª#̊|ü\ø√dü+ ø=+>∑ #·÷|æ+#̊ ìÁ>∑Vü≤+ ˝≤+{Ï<̊µ.

e´s¡∆yÓTÆq uÛ≤eq\‘√, eè<Ûëø£\Œq\‘√, ìs¡s¡∆ø£yÓTÆq eTH√sê»´+˝À $Vü≤]dü÷Ô,

eTqdüT‡‘√ uÛÀ>±\qT uÛ≤$dü÷Ô Ç+Á~j·÷\qT _>∑ã≥Tºø=H̊yê&ç~ ̋ Àø£e+#·qj̊T

ø±<äT, Ä‘·àe+#·q ≈£L&Ü. n{Ïº yêìøÏ O<ë∆s¡ø£+ Ò̋<äT. ø£qTø£ Ç+Á~j·÷\qT

ã\e+‘·+>± nD∫ eTqdüT‡qT ùd«#·Ã¤>± e~*‘̊ >=|üŒ nqs¡∆+ yê{Ï\T¢‘·T+~.

eTπs+ #̊j·÷*?

XÀ¢̂ ˆ j·TdæÔ«+Á<ëDÏ eTqkÕ ìj·Te÷´s¡uÛÑ‘̊2s¡T®qˆ

ø£πsà+Á~jÓÆT' ø£s¡àjÓ÷>∑+ ndüø£Ôdǘ  $•wǘ ‘˚̂ ˆ (7)

  ‘êˆˆ ns¡T®Hê! me¬s’‘̊ eTqdüT‡ <ë«sê C≤„H̊+Á~j·÷\qT ìÁ>∑Væ≤+∫, ø£πsà+Á~j·÷\

<ë«sê dü+>∑uÛ≤e+ ̋ Ò≈£î+&Ü ø£s¡à jÓ÷>±ìï Äs¡+_ÛkÕÔ&√ n‘·&̊ ÁX‚wüT̃&ÉT.

yê´K´: Ç+Á~j·÷\qT ã\e+‘·+>± nD∫ eTqdüT‡qT ùd«#·Ã¤>± e~*‘̊

nqs¡∆+ >∑qTø£ Çø£ÿ&É ObÕj·T+ #ÓãT‘·THêïs¡T. eTqdüT‡ #̊‘· C≤„H̊+Á~j·÷\qT

ìÁ>∑Væ≤+#·≥+— ø£πsà+Á~j·÷\<ë«sê ndüø£Ô+>± ø£s¡àjÓ÷>±ìï Ä#·]+#·≥+ nH̊$

Ä ObÕj·÷\T.

(1) C≤„H̊+Á~j·÷\qT eTqdüT‡ #̊‘· ìÁ>∑Væ≤+#·≥+: ø£qTï, eTT≈£îÿ, #Ó$,

#·s¡à+, Hê\Tø£ nH̊$ C≤„H̊+Á~j·÷\T. Ç$ u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#·+˝À dü+#·]dü÷Ô

$wüj·T düe÷#êsêìï ùdø£]+∫ eTqdüT‡≈£î n+~kÕÔsTT. eTqdüT‡ Ä Ç+Á~j·÷\‘√

ø£*dæq|ü⁄&̊ $wüj·÷düøÏÔ ø£\T>∑T‘·T+~. n˝≤>±ø£ Ç+Á~j·÷\T düe÷#êsêìï

‘Ó∫ÃHê eTqdüT‡ >∑qTø£ Ä Ç+Á~j·÷\≈£î düVü≤ø£]+#·ø£b˛‘̊ m<äTs¡T>± mìï

$wüj·÷\THêï ÄdüøÏÔ ø£\T>∑<äT.

m+‘√ ÄdüøÏÔ‘√ ÁøÏ¬ø{Ÿ e÷´#Y #·÷düTÔHêï&ÉT ˇø£&ÉT. ∫e] zesY. á

zesY̋ À 16 s¡Hé‡ #̊ùdÔ ¬>\T|ü⁄. #̊j·T>∑\&Ü? nì ÄÁ‘·T‘·. yÓTT<ä{Ï u≤ Ÿ̋≈£î bǫ̀ sY,

¬s+&√ u≤ Ÿ̋≈£î 2 s¡Hé‡ #̊XÊ&ÉT. 3e u≤ Ÿ̋≈£î s¡Hé‡ ̋ Òe⁄. Hê\T>√  u≤ Ÿ̋ dæø̆‡. Çø£

¬s+&ÉT u≤ Ò̋‡ OHêïsTT. O‘·ÿ+sƒ¡ ô|]–+~. ø£Hêïs¡Œ≈£î+&Ü #·÷düTÔHêï&ÉT. Ç+‘·̋ À

uÛ≤s¡́  {Ï|òæHé #̊kÕÔsê? nì n&ç–+~. Ä e÷≥ $ì|æ+#·H̊ Ò̋<äT. ø±s¡D+?

n‘·&ç eTqdüT‡ ø£fīófl, #Óe⁄\T nH̊ C≤„H̊+Á~j·÷\qT ‘·q ÄBÛq+˝À O+#·Tø=ì

e÷´#Y |ü]o\q˝À ìeT>∑ïyÓTÆ e⁄+~. n+<äTπø {Ï|òæHé #̊kÕÔsê? nH̊ uÛ≤s¡́ e÷≥

$ì|æ+#·̋ Ò<äT. n+fÒ #Ó$ e⁄qï~ >±ì <ëìøÏ eTqdüT‡ düVü≤ø£]+#·≥+ Ò̋<äT.

Bììã{Ïº eTqdüT‡ Ç+Á~j·÷\‘√ ø£*ùdÔH̊ $wüj·TÁ>∑Vü≤D+. eTqdüT‡ Ç+Á~j·÷\≈£î

düVü≤ø£]+#·ø£b˛‘̊ m<äTs¡T>± mìï $wüj·÷\THêï Á>∑Væ≤+#·̋ Ò+ nì ‘Ó\TdüTÔqï~.

n+<äTπø eTqdüT‡ #̊‘· C≤„H̊+Á~j·÷\qT ìÁ>∑Væ≤+#·eT+≥THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

n˝≤ #̊j·÷\+fÒ eTqdüT‡ Ç+Á~j·÷\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ̋ Ò≈£î+&Ü e⁄+&̊≥≥T¢

#·÷&Ü*. m˝≤? Ç+Á~j·÷\T $wüj·T Á|ü|ü+#·+˝À dü+#·]düTÔHêï yê{Ï yÓqTø£

O+&̊ eTqdüT‡qT Oqï‘·yÓTÆq |üs¡e÷‘·àj·T+<äT ì\bÕ*. |üs¡e÷‘·à ∫+‘·q˝À

ìeT>∑ï+ ø±yê*. n|ü&ÉT $wüj·T düe÷#ês¡+ eTqdüT‡qT #̊s¡<äT. Ç<̊ eTqdüT‡

#̊‘· C≤„H̊+Á~j·÷\qT ìÁ>∑Væ≤+#̊ |ü<ä∆‹. Ç˝≤ C≤„H̊+Á~j·÷\qT ìÁ>∑Væ≤+∫`

(2) ø£πsà+Á~j·÷\‘√ ndüø£Ô uÛ≤e+‘√ Ä#·]+#ê*. ø£s¡à\T #̊ùdÔ ˝À|ü\

yêdüq\T ø£åj·TyÓTÆb˛‘êsTT. Áø=‘·Ô yêdüq\T #̊s¡T‘êsTT. n˝≤>±ø£ ø£s¡àjÓ÷>±ìï

Ä#·]ùdÔ bÕ‘· yêdüq\T Ks¡Ãe⁄‘êsTT. Áø=‘·Ô$ #̊s¡e⁄. <ëì‘√  eTqdüT‡ yêdüHê

s¡Væ≤‘·yÓTÆ X¯ó<ä∆yÓTÆ Á|üXÊ+‘·eTe⁄‘·T+~. n+<äTe\¢ #˚ùd ø£s¡à\qT m≥Te+{Ï

dü+>∑uÛ≤e+ Ò̋≈£î+&Ü— á ø£s¡à\ e\¢ Hê≈£î |òü̋ ≤Hê Á|üjÓ÷»q+ ø£\>±\H̊

ø√]ø£, ÄdüøÏÔ ̋ Ò≈£î+&Ü ì]¢|üÔ+>±, ìcÕÿeT+>±, #̊ùd |üìMT<äH̊ ÁX̄<ä∆ O+∫ ø£s¡Ôe´

uÛ≤e+‘√ ø£s¡à#̊j·÷*.

á dæ<ë∆+‘·+˝À ùV≤‘·Tyê<ä+, XÊÅd”Ôj·TdüeTq«j·T+ O+~. ø£qTø£ m{Ïº

dü+<̊Vü‰\≈£î ÄkÕÿs¡+ Ò̋<äT. Ä#·]+#· {≤ìøÏ yÓqTø£+» ẙj·÷*‡q |üì Ò̋<äT.

Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü≤+  e\¢ X̄øÏÔ ≈£L&Éu…≥ºã&ÉT‘·T+~. Ä X̄øÏÔ ø£πsà+Á~j·÷\‘√
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ø£s¡à\T #̊j·T≥+˝À $ìjÓ÷–+#·ã&ÉT‘·Tqï~. ô|’>± ø£s¡à\T #̊ùd≥|ü&ÉT eTqdüT‡

uÛÑ>∑e+‘·Tìô|’ e⁄+&É≥+ e\¢ #˚ùd ø£s¡à\T uÛÑ>∑e‘Y ø£s¡à …̋’b˛‘êsTT. Ç{Ïº ø£s¡à\T

#̊ùdyêπs ÁX‚wüT̃\T. ø£qTø£ ã\e+‘·+>± ø£s¡à\qT ìs√~Û+#·≥+ >±ø£ eTqdüT‡qT

|üs¡e÷‘·àô|’ ì*|æ ndü+>∑+>± ø£s¡à\T #̊j·÷\ì uÛÑ>∑e+‘·Tì Ä<̊X̄+.

ªø£s¡àjÓ÷>∑e÷? C≤„qjÓ÷>∑e÷? @<√ ̌ ø£{Ï ìX̄ÃsTT+∫ ‘̊*Ã #Ó|üµ nì

n&ç–q ns¡T®qTìøÏ á XÀ¢ø£+ <ë«sê düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒuÀ‘·THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

@eTì?

XÀ¢̂ ˆ ìj·T‘·+ ≈£îs¡Tø£s¡à‘·«+ ø£s¡àC≤´jÓ÷Vü‰´ø£s¡ŒD' ̂

X¯Øs¡ j·÷Á‘ê|æ#·‘˚ qÁ|üdæ<∆̊́  <äø£s¡àD' ˆˆ (8)

‘êˆˆ ˙ ø£s¡Ôe´ ø£s¡àqT ˙e⁄ #ÓsTT´. ø£s¡à #̊j·T≈£î+&É≥+ ø£qï #̊j·T≥ẙT

eT+∫~. |üì #̊j·Tø£b˛‘̊ X̄Øs¡j·÷Á‘· ≈£L&Ü »s¡>∑<äT.

yê´K´: ns¡T®Hê! ˙ ìj·T‘· ø£s¡à\qT`$<äT´ø£Ô ø£s¡à\qT ‘·|üŒ≈£î+&Ü

#Ój·÷´*‡+<̊. ̇ ¬ø’ ìX̄ÃsTT+#·ã&çq ø£s¡à\qT ̇ e⁄ ‘·|üŒø£ #̊j·÷*. ìX̄ÃsTT+#̊<Óes¡T

n+{≤yê!

XÊgeTT`dü«uÛ≤eeTT. Ç|ü&û j·TT<ä∆+ dü+>∑‹ #·÷&ÉT. j·TT<ä∆+ XÊgìj·T‘·+.

m+<äTø£+fÒ Hê\T>∑T esêí\ yê]˝À ø£åÁ‹j·TT&ÉT ‘·q uÛÑT»ã\+‘√ Á|ü»\qT

ø±bÕ&Ü*. ø£qTø£ XÊgìj·T‘·+. n˝≤π> j·TT<ä∆+ ̇  dü«uÛ≤eìj·T‘·+ m+<äTø£+fÒ

˙e⁄ ø£åÁ‹j·T Ms¡ |ü⁄s¡TwüT&Ée⁄. ø£åÁ‹j·TT&çøÏ s¡CÀ>∑TD+ Á|üã\+>± O+≥T+~.

s¡CÀ>∑TD+ Oqïyê&ÉT Á|üXÊ+‘·+>± ≈£Ls√Ã Ò̋&ÉT. <äTwüº•ø£åD`•wüºs¡ø£åD #̊j·÷\ì,

<Ûäsêàìï ì\ u…{≤º\ì, n<Ûäsêàìï nD∫ẙj·÷\ì ‘·|üq|ü&ÉT‘·T+{≤&ÉT. n~

n‘·&ç dü«uÛ≤e+. ˙ dü«uÛ≤e+ n≥Te+{Ï<̊ >∑qTø£ n<Ûäs¡à|üs¡T …̋’q øös¡e⁄\qT

»sTT+#ê\ì á j·TT<ä∆s¡+>∑+˝À n&ÉT>∑T ô|{≤ºe⁄. ø£qTø£ á j·TT<ä∆+ ˙

dü«uÛ≤e»ì‘·+. ø£qTø£H̊ ‘·|üŒ≈£î+&Ü á j·TT<ë∆ìï ̇ e⁄ #̊j·÷*. j·TT<ä∆+ m+‘·{Ï

Á≈£Ls¡yÓTÆq, |òüTÀs¡yÓTÆq ø£s¡à nsTTHê ˙ dü«<Ûäsêàìï ˙e⁄ $&ç∫ô|≥ºsê<äT.

ìcÕÿeTuÛ≤e+‘√, |òü̋ ≤ù|ø£å ̋ Ò≈£î+&Ü ̇  ø£s¡Ôe´+ nì uÛ≤$+∫ á j·TT<ä∆ø£s¡àqT

#ÓsTT´. ìcÕÿeT+‘√ #̊dæq ø£s¡à eTqX̄óÙ~∆ì ø£*–düTÔ+~. ‘·<ë«sê yÓ÷ø£åe÷s¡Z+

yÓ’|ü⁄ q&ç#̊+<äT≈£î ns¡Ω‘· \_ÛdüTÔ+~.

dü÷s¡T´&ÉT, #·+Á<äT&ÉT, uÛÑ÷$T, yêj·TTe⁄, q<äT\T, düeTTÁ<ë\T, Á>∑Vü‰\T,

#Ó≥T¢, #˚eT\T, |üX¯óe⁄\T, |ü≈£åî\T` n˙ï ‘·eT‘·eT dü«<Ûäsêà\qT ìs¡«]Ôdü÷ÔH˚

e⁄HêïsTT. ̌ ø£ẙfī ‘·eT dü«<Ûäsêàìï ‘·|æŒ dü÷s¡T´&ÉT yÓ\T>∑Tìe«ø£b˛sTTHê, Á>∑Vü‰\T

dü+#·]+#·ø£b˛sTTHê, yêj·TTe⁄ M#·ø£b˛sTTHê Á|ü|ü+#·eT+‘ê ndüÔe´düÔyÓTÆ b˛‘·T+~.

#Ó≥T¢ »+‘·Te⁄\T ‘·–Zb˛‘̊ Á|üø£è‹ düeT‘·T\´+ <Óã“‹+≥T+~. esê¸\T Ò̋ø£, |ü+≥\T

|ü+&Éø£ ;uÛÑ‘·‡eTe⁄‘·T+~. ø£qTø£ me] dü«<Ûäsêàìï yês¡T ìs¡«]Ô+#·ø£ ‘·|üŒ<äT.

Ç+‘·≈£îeTT+<äT 5e XÀ¢ø£+˝À ø£s¡à\T #̊j·Tø£ me«&É÷ ˇø£ÿø£åD+ ≈£L&Ü

O+&É̋ Ò&ÉT nì #ÓbÕŒs¡T. n$ düVü≤» ø£s¡à\T. >±* |”\Ã≥+, e<ä\≥+, ≈£Ls√Ãe≥+,

q&Ée≥+, ìÁ~+#·≥+, ø±\ø£è‘ê´\T rs¡TÃø√e≥+, #·÷&É≥+, $q≥+,

düŒ]Ù+#·≥+, ‹q≥+, Á‘ê>∑≥+` Ç˝≤+{Ïe˙ï düVü≤» ø£s¡à\T ªM{Ïì ‘·|üŒø£

#̊j·÷*µ nì mes¡÷ #Ó|üŒqø£ÿs¡̋ Ò<äT. ø±ì  á XÀ¢ø£+˝À #Ó|æŒq XÊgìj·T‘·,

dü«uÛ≤eìj·T‘· ø£s¡à\qT ‘·|üŒø£ #̊j·÷*. yê{Ïì e÷q≥+ ø£qï #̊j·T≥ẙT eT+∫~`

nì #ÓãT‘·THêïs¡T. m+<äTø£+fÒ ø£s¡à\T e÷ì‘̊ <̊Vü≤j·÷Á‘·, Jeqj·÷Á‘· kÕ>∑<äT.

<̊Vü≤b˛wüD, ≈£î≥T+ã b˛wüD »s¡>∑<äT. <̊XÊìøÏ qwüº+, dü+|òüT+˝À nee÷q+,

>∑èVü≤+˝À nXÊ+‹, ‹qï~ ns¡>∑ø£ nHês√>∑́ +. Çe˙ï >±ø£ ˝À|ü* yêdüq\T

Ks¡TÃ >±ø£ eTqdüT‡ ãs¡TyÓ≈£îÿ‘·T+~.

k˛eT]J$‘·+ uÛ≤s¡yÓTÆq~. ªk˛eT] ‘·\˝À <äj·÷´\T+{≤j·Tµì kÕyÓT‘·.

eTq≈£î m&ÉeT#ÓsTT´ k˛eT]. @ |üì #Ój·÷´*‡e∫ÃHê n~ ≈£î&ç#̊‹ì eTT+<äT≈£î

HÓ{Ïº ‘êqT yÓq≈£îÿb˛‘·T+~. n+<äTπø uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT <ëìø=ø£ ndüVü≤´ø£s¡yÓTÆq |üìì

n|üŒ–+#ê&ÉT. k˛eT]b˛‘·T\>∑‹ n+‘̊ nì ôV≤#·Ã]ø£.

ø£qTø£ Á|ü‹e´ø°Ô ‘·q ø£s¡Ôe´ ø£s¡à\qT`n+fÒ XÊgìj·T‘·̀  dü«uÛ≤eìj·T‘·

ø£s¡à\qT ‘·|üŒø£ #̊j·÷*. n|ü&̊ yêdüHêø£åj·T+, Ä #Ój·T´≥+ ≈£L&Ü ìcÕÿeT+>±

#Ój·÷´*. uÛÑ>∑yêqTì düe÷<ÛëHêìï $qï ns¡T®qTìøÏ @ eT÷\H√ dü+<̊Vü≤+.

ø£s¡Ôe´ø£s¡à\T #Ój·÷´*‡+<̊. Ä #Ój·T´≥+ ìcÕÿeT+>± #Ój·÷´*. düπs Ä #̊ùd≥|ü&ÉT

nC≤Á>∑‘·Ô e\¢ @yÓ’Hê bıs¡bÕ≥T¢ »]–‘̊ eT∞fl ã+<ÛäẙT >∑<ë! m˝≤ BìøÏ

|ü]cÕÿs¡+?

XÀ¢̂ ˆ j·TC≤„sêú‘Y ø£s¡àD√ q´Á‘· ̋ Àø√j·T+ ø£s¡àã+<Ûäq'

‘·<äs¡∆+ ø£s¡à øö+‘˚j·T!eTTø£Ôdü+>∑dü‡ e÷#·s¡̂ ˆ (9)

‘êˆˆ j·T»„+ ø√dü+ #˚ùd ø£s¡à\ø£qï y˚¬s’q ø£s¡à\e\¢H˚ á ˝Àø£+

ã+~Û+|üã&ÉT‘·Tqï~. ≈£î+r ≈£îe÷sê! n+<äTe\¢ dü+>∑uÛ≤yêìï e~*ô|{Ïº j·T»„ø£s¡à\

Hê#·]+#·T.
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yê´K´: kÕ«MT! ˙ẙyÓ÷ ø£s¡à\qT #Ój·T´eT+{≤e⁄. ø£s¡à Ò̋yÓ÷ ã+<Ûëìï

ø£*–+#̊yÓ’b˛jÓT. n˝≤>∑ì #Ój·T´≈£î+&Ü O+&̊ M\T ̋ Ò<ëjÓT. n+<äTπø ìcÕÿeT+>±

#Ój·÷´\+≥THêïe⁄. eT] n˝≤ #̊ùd≥|ü&ÉT @yÓ’Hê bıs¡bÕ≥T¢ »]–‘̊, nC≤Á>∑‘·Ô>±

e⁄+fÒ? nqTø√≈£î+&Ü ø√]ø£ ø£*–‘̊? ã+<ÛäẙT ø£<ë! m˝≤ #̊j·÷* á ìcÕÿeT

ø£s¡à\qT? ̀ ÇB ns¡T®qTì eTqdüT˝Àì dü+<̊Vü≤+. Ç+‘·es¡≈£î dæ<ë∆+‘·+ $Hêï&ÉT.

u≤>±H̊ O+~. ø±ì ÁbÕøÏºø£̋ Ÿ>± <√wü s¡Væ≤‘·+>± m˝≤ #̊j·÷*? nì ‘·|üq.

ns¡T®qTì eTqdüT‡˝Àì dü+<̊Vü‰ìï Á>∑Væ≤+∫q uÛÑ>∑yêqT&ÉT ªªns¡T®Hê! m+‘·

ô|<ä› düeTdǘ ¬ø’Hê |ü]cÕÿs¡eTT+≥T+~. <ëìì ‘Ó\TdüTø=H̊ H̊s¡TŒø±yê*. |üqdü|ü+&ÉT

ˇ*#̊ yê&çøÏ bÕ\õ&ÉT¶ n+≥T≈£î+≥T+~. n~ n+≥T≈£î+fÒ |ü+&ÉT ̌ \e{≤ìπø

M\T|ü&É<äT. Ä õ&ÉT¶ n+≥Tø√≈£î+&Ü O+&Ü\+fÒ #̊‘·T\≈£î q÷HÓ sêdüTø√yê*.

n˝≤π> ã+<Ûä+˝À |ü&É≈£î+&Ü ø£s¡à #̊j·÷\+fÒ ̌ ø£ øöX̄\+ O+~. H̊s¡TŒ O+~.

n<̊eT+{≤yê? j·TC≤„s¡∆+>± ø£s¡à\T #̊j·T≥ẙTµµ nì ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT.

ªj·T»„eTTµ nH̊ <ëìøÏ uÛÑ>∑yêqT&çø£ÿ&É Áø=‘·Ô nsê∆ìï ÇdüTÔHêï&ÉT. kÕ<Ûës¡D+>±

j·T»„+ n+fÒ Vü≤√eT>∑T+&É+, n–ï , ÄVüQ‘·T\T, ãTT‹«E\T, eT+Á‘ê\T O+&Ü*.

ø±ì Çø£ÿ&É uÛÑ>∑yêqT&ÉT Ä ns¡ú+‘√ #Ó|üŒ≥+ ̋ Ò<äT. ªª˙e⁄ #̊ùd ø£s¡à\ìï+{Ï̇ `n$

@yÓ’Hê düπs yê{Ïì kÕ«s¡∆+ ̋ Ò≈£î+&Ü, ̋ ≤uÛ≤ìï ø√s¡≈£î+&Ü, uÛÑ>∑e‘YÁ|”‹ø£s¡+>±,

˝Àø£Væ≤‘ês¡∆+>± #ÓsTT´. n˝≤#̊ùd ø£s¡à\˙ï j·T»„ø£s¡à Ò̋. Ç{Ïº ø£s¡à\ e\¢ mqï{Ïø°

ã+<Ûä+ ø£\>∑<äT`nì Vü‰MT ÇdüTÔHêï&ÉT. n+‘̊ø±<äT.

eTTø£Ôdü+>∑dü‡e÷#·s¡: j·TC≤„s¡∆+>± ø£s¡à\T #̊j·T≥ẙT ø±<äT. n˝≤ #̊ùd

ø£s¡à\qT dü+>∑uÛ≤e+ $&ç∫ #·ø£ÿ>± #̊j·÷* nì ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT.

@$T{° dü+>∑uÛ≤e+? ø£s¡à\T #̊ùd~ H̊qT, |òü*‘·+ sêyê*‡+~ Hê≈£î`nH̊<̊

dü+>∑uÛ≤e+. á H̊qT`Hê≈£î nH̊ dü+>±ìï e~*ô|{Ïº @ ø£s¡à#̊dæHê n~ ã+<Ûä+

ø±<äT. bÕ<äs¡kÕìï X̄ó~∆ #̊j·T≈£î+&Ü yê&ç‘̊ $wü+ ne⁄‘·T+~. X̄ó~∆ #̊dæ yê&ç‘̊

neTè‘·eTÚ‘·T+~. n˝≤π> ø£s¡à\qT dü+>∑uÛ≤e+‘√ #̊ùdÔ ã+<ÛäeTe⁄‘·T+~. H̊qT`Hê≈£î

nH̊ dü+>∑uÛ≤yêìï e~*#̊ùdÔ yÓ÷øå±ìøÏ e÷s¡ZeTe⁄‘·T+~.

nìï+{ÏøÏ ø£s¡Ô uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT. Äj·Tq #̊‹˝À |üìeTT≥TºqT H̊qT. Äj·Tq

dü÷Á‘·<Ûë]. H̊qT bÕÁ‘·<Ûë]ì. Äj·Tq |ü*øÏùdÔ |ü*πø |æ\¢qÁ>√$ì. Äj·Tq ªø°µ

ÇùdÔ Ä&̊ >∑&çj·÷sêìï. ÇB ì»+>± |ü]dæú‹. ◊‘̊ nC≤„q+‘√ H̊qT #̊düTÔHêïqT—

Ç<ä+‘ê Hê e\¢H̊ kÕ<Ûä́ |ü&ç+~ n+{≤+. H̊qT ø±ã{Ïº Hê ‘Ó*$‘̊≥\‘√ Ç+‘·{Ï

yêDÏí nj·÷´qT nì $Ás¡M>∑T‘ê+. n+‘ê eTq HÓ‹ÔMT<ä ẙdüT≈£î+{≤+. Ç<̊

dü+>∑uÛ≤e+.

ˇø£&ÉT ¬s’\T ãj·T\T<̊πs düeTj·T+˝À Vü≤&Üe⁄&ç>± |ü]¬>‘·TÔ≈£î+≥÷ e∫Ã

¬s’̋ …ø±ÿ&ÉT. ‘·q dü÷{ŸπødtqT ‘·\ô|’ ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. Á|üø£ÿqTqï Á|üj·÷D°≈£î&ÉT n<̊eTì

n&ç>±&ÉT. <ëìø± ãT~∆eT+‘·T&ÉHêï&ÉT` ªªá ¬s’\T eTqqT yÓ÷ùdÔ #ê\T. Ç+ø±

eTq ãs¡Te⁄\qT ≈£L&Ü yÓ÷j·TeTq≥+ @+ Hê´j·T+?µµ nHêï&ÉT. ‘·qì, ‘·q

kÕe÷qT\qT nìï+{Ïì yÓ÷ùd~ ¬s’̋ ÒqH̊ C≤„q+ Ò̋<äT n‘·&çøÏ. eTq ‘Ó*$ ≈£L&Ü

n˝≤π> O+~. eTq≈£L, eTq+ kÕ~Û+#̊ $wüj·÷\≈£î, ªnìï+{Ïø° ø£s¡Ô uÛÑ>∑e+‘·T&̊µ.

nsTT‘̊ H̊H̊ ø£s¡ÔqT nq≥+ eTq ‘Ó*$ ‘·≈£îÿe‘·q+. H̊qT #̊düTÔHêïqT nH̊~

eè<Ûë ø£s¡Ôè‘·«+. ø£qTø£ ø£s¡às¡Vü≤kÕ´ìï ‘Ó\TdüTø=ì ø£s¡à\Hê #·]+#ê*.

uÛÑ>∑eÁrŒ‹ø£s¡yÓTÆq ø£s¡à\qT, ̋ Àø£Væ≤‘ês¡∆+>± #̊j·÷*. dü+>∑uÛ≤yêìï $&ç∫#̊j·÷*.

Çy ̊j·T»„ø£s¡à\T. Ç<̊ ã+<Ûä+ qT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø=H̊ H̊s¡TŒ. á H̊s¡TŒ‘√ ø£s¡à\T

#̊ùdÔ @ <√cÕ\T Ò̋e⁄. ã+<Ûä+ ø±e⁄. n+<äTπø dü+>∑uÛ≤yêìï $&ç∫ j·T»„ø£s¡à\

Hê#·]+#·eTì uÛÑ>∑yêqT&ÉT O|ü<̊•düTÔHêï&ÉT. ndü© j·T»„uÛ≤eq mø£ÿ&çqT+&ç

e∫Ã+~? m+<äT≈£î e∫Ã+~?

XÀ¢̂ ˆ düVü≤j·TC≤„' Á|üC≤düècÕº́  |ü⁄s√yê#· Á|üC≤|ü‹' ̂

nH̊q Á|üdü$wǘ <Ûä«+ @wüy√dæÔ«wüºø±eT<ÛäTø̆ˆˆ (10)

XÀ¢̂ ˆ <̊yêHé uÛ≤ej·T‘êH̊q ‘̊<̊yê uÛ≤ej·T+‘·Te'ˆ

|üs¡düŒs¡+ uÛ≤ej·T+‘·' ÁX‚j·T' |üs¡eTyê|ü‡´<Ûä̂ ˆ (11)

‘êˆˆ ÁãVü≤à<̊e⁄&ÉT düèwæº #̊ùd≥|ü&ÉT j·T»„+‘√ düVü‰ Á|ü»\qT düèwæº+∫

eTT+<̊ Ç˝≤ #ÓbÕŒ&ÉT. ªªá j·T»„ø£s¡à\ #̊‘· MTs¡T eè~∆ bı+<ä+&ç, Ç~ MT ø√]q

ø√¬sÿ\T rπsÃ ø±eT<Û̊qTe⁄ e+{Ï~µµ nì Äos¡«~+#ê&ÉT (10)

‘êˆˆ ªªá j·T»„ø£s¡à\ #˚‘· <˚e‘·\qT ‘·è|æÔ|üs¡#·+&ç. Ä <˚e‘·\T $TeTTà

nqTÁ>∑Væ≤+∫ ‘·è|æÔ |üs¡TkÕÔs¡T. Ç˝≤ |üs¡düŒs¡+ ‘·è|æÔH=+~+#·Tø=qT≥ <ë«sê

>=|üŒ ÁX‚j·TdüT‡qT bı+<äT‘ês¡Tµµ (11)

yê´K´: |üPs¡«+ Á|üC≤|ü‹>± düèwæºø£s¡ÔjÓÆTq ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT |ü+#·uÛÑ÷‘ê\‘√

≈£L&çq á $XÊ«ìï düèwæº+∫, Ä ‘·s¡Tyê‘· |ü+#· uÛÑ÷‘ê‘·àø£yÓTÆq ÁbÕDÏø√{Ïì
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düèwæº+#ê&ÉT. n+<äT˝À eTqTwüT´\T ≈£L&Ü OHêïs¡T. n˝≤ düèwæº #̊dæ á e÷qe⁄\T

‘·eTqT ‘êeTT O<ä∆]+#·Tø=ì ‘·]+#·{≤ìøÏ M\T>± á j·T»„ø£s¡à\qT j·T»„uÛ≤eqqT

≈£L&Ü düèwæº+#ê&ÉT. @$T{° j·T»„uÛ≤eq? m≥Te+{Ï kÕ«s¡∆ãT~∆ ̋ Ò≈£î+&Ü, ̋ Àø£

dü+Á>∑Vü‰s¡∆+, |üs√|üø±s¡+ ø=s¡≈£î, uÛÑ>∑e‘Y Á|”‹¬ø’ ø£s¡à\T #̊j·TT≥j̊T. á uÛ≤eq‘√

#̊ùd ø£s¡à\˙ï j·T»„ø£s¡à Ò̋.

á j·T»„uÛ≤eq uÛÑ>∑e+‘·Tì düèwæºj̊T >∑qTø£ $X̄« eT+‘·{≤ Ç~ eTq≈£î

ø£ì|ædüTÔ+~. á $X̄«+˝À |ü⁄{Ïºqe˙ï (e÷qe⁄&ÉT ‘·|üŒ) á j·T»„ø£s¡à\ Hê#·]dü÷ÔH̊

OHêïsTT. dü÷s¡T´&ÉT ‘êqT nbÕs¡yÓTÆq ‘êbÕìï uÛÑ]dü÷Ô ˝Àø±ìø£+‘·{Ïø°

yÓ\T>∑TìdüTÔHêï&ÉT. düeTTÁ<ä+ qT+&ç ̇ {Ïì d”«ø£]+∫ ẙT|òü÷\øÏ∫Ã es¡̧s¡÷|ü+˝À

eTq≈£î n+~düTÔHêï&ÉT` nB O|ü˙{Ïì ‹j·T´>± e÷]Ã. Äø±X̄+ eTq+<äs¡+

‹s¡>∑{≤ìøÏ neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔqï~. yêj·TTe⁄ ˇø£ÿø£åD+ ≈£L&Ü $ÁXÊ+‹

rdüTø√≈£î+&Ü eTq ÁbÕD≤\qT ì\u…&ÉT‘·Tqï~. uÛÑ÷$T |ü+≥\ <ë«sê eTq≈£î

ø±e\dæq ÄVü‰sêìïe«≥ẙT >±ø£ eTq≈£î Ä<Ûës¡+>± Oqï~. eèøå±\T eTq≈£î

ø±e\dæq |üP\T, |ü+&ÉT¢ e+≥#Ós¡T≈£îqT Çe«≥ẙT >±ø£ eTq≈£î ̇ &ÉqT Á|ükÕ~düTÔqï$.

eTq+ $&ç#̊ ø±s¡“Hé&Éj·÷¬ø’‡&éqT rdüTø=ì eTq≈£î ø±e\dæq ÁbÕDyêj·TTe⁄

ÄøÏ‡»HéìdüTÔqï$.

Ç˝≤ #·÷ùdÔ düèwæº̋ À n˙ï ‘·eT‘·eT |ü]<ÛäT\˝À H̊qT #̊düTÔHêïqH̊ ø£s¡Ôè‘·«ãT~∆,

kÕ«s¡∆ãT~∆ @e÷Á‘·+ ̋ Ò≈£î+&Ü |üs√|üø±s¡+, ̋ Àø£ø£fi≤´DẙT ‘·eT <Ûäs¡à+>± j·T»„ø£s¡à\T

#̊dü÷ÔH̊ OHêïsTT. n˝≤π> dü‘·TŒs¡TwüT\T ≈£L&Ü ìkÕ«s¡∆ãT~∆‘√ |üs√|üø±s¡+ ø=s¡πø

J$kÕÔs¡T. Ç<̊ j·T»„J$‘·+, ‘ê´>∑J$‘·+. Bìì ã{Ïº eTq+ ≈£L&Ü j·T»„J$‘êìï

>∑&ÉbÕ*. |üs√|üø±s¡+ ø=s¡≈£î ìkÕ«s¡∆+>± #˚j·T>∑*–q+‘· #˚j·÷* nì

ãTTEyÍ‘·Tqï~. n+<äTπø..

düèwæº#̊dæq ÁãVü≤à<̊e⁄&ÉT ªªMTs¡T á j·T»„ø£s¡à\<ë«sê eè~∆ bı+<ä+&ç. Ç~

MT ø√¬sÿ\T rπsÃ ø±eT<Û̊qTe⁄µµ nì #Ó|üŒ≥+ »]–+~. j·T»„uÛ≤eq‘√ ø£s¡à\T

#̊dæq|ü⁄&ÉT Ä j·T»„uÛ≤eqj̊T MTs¡T ø√]q ø√]ø£\T rs¡TdüTÔ+~ nì n+‘·sês¡∆+.

ø√]q ø√]ø£\+fÒ n\ŒyÓTÆq ø√]ø£̋ Ò ø±<äT. ‘·]+∫b˛j̊T ø√]ø£\T ≈£L&Ü. m˝≤

rs¡T‘êsTT Ä ø√]ø£\T? nB Äj·TH̊ #ÓbÕŒ&ÉT. ªªMTs¡T j·T»„ø£s¡à\#̊‘· <̊e‘·\qT

‘·è|æÔ|üs¡#·+&ç. Ä <˚e‘·\T $TeTTà nqTÁ>∑Væ≤+∫ ‘·è|æÔ|üs¡TkÕÔs¡T. Ç˝≤ |üs¡düŒs¡

‘·è|æÔ <ë«sê >=|üŒ ÁX‚j·TdüT‡qT bı+<äT‘ês¡Tµµ nì`

j·T»„ø£s¡à\ <ë«sê n+fÒ ‘ê´>∑ãT~∆‘√ <̊e‘·\qT, >∑Ts¡Te⁄\qT, |æ‘·s¡T\qT,

n‹<ÛäT\qT Äsê~Û+#ê*. yê]ì ‘·è|æÔ |üs¡#ê*. <̊e‘·\T n+fÒ ªª<ëHê‘Y<̊e'µµ

R Ç#̊Ã yês¡T <̊e‘·\T nì. $$<Ûä s¡÷bÕ\˝À eTq#̊ Äsê~Û+#·ã&̊, |üPõ+|üã&̊

<̊e‘·\+‘ê |üs¡e÷‘·à jÓTTø£ÿ Á|ü‹ì<ÛäT\T>± eTq≈£î ÄVü‰sêìï, >±*ì, ̇ {Ïì,

yÓ\T‘·Ts¡TqT, #·\¢<äHêìï, uÛÀ>±\ìdüTÔHêïs¡T. ø£qTø£ yê]ì Äsê~Û+∫ ‘·è|æÔ

|üs¡#ê*. >∑Ts¡Te⁄\T eTq≈£î C≤„Hêìï#˚Ã yês¡T >∑qTø£ >∑Ts¡T<˚e⁄\j·÷´s¡T.

‘·*¢<ä+Á&ÉT\T eTq≈£î <̊Vü‰ìï∫Ãqyês¡T >∑qTø£ |æ‘·è<̊e‘·\j·÷´s¡T. n‹<∏äT\T

eTq≈£î ÄodüT‡\+~+#̊ yês¡T >∑qTø£ n‹~∏ <̊e⁄fīflj·÷´s¡T. n+<äTπø e÷‘·è<̊y√uÛÑe,

|æ‘·è<̊y√uÛÑe, Ä#ês¡́ <̊y√uÛÑe, n‹~∏ <̊y√uÛÑe n+≥÷ n+<ä]ì <̊e‘·\T>±

ø°]ÔdüTÔHêï+. Ms¡+<ä]ì Äsê~Û+∫, |üPõ+∫, ùd$+∫ ‘·è|æÔ|üs¡#·≥+ eTq $~Û.

uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT yÓT#˚Ã j·T»„ø£s¡à. Ç˝≤ yê]ì ‘·è|æÔ |ü]ùdÔ Ä <˚e‘·\T eTqqT

nqTÁ>∑Væ≤kÕÔs¡T. eTq≈£î ø±e\dæq yê{Ïì∫Ã ‘·è|æÔ|üs¡TkÕÔs¡T. Ç<˚ |üs¡düŒs¡

düVü≤ø±s¡+‘√ ‘·è|æÔì, ÁX‚j·TdüT‡qT bı+<ä≥+.

ndü\T á Á|ü|ü+#·ẙT ˇø£ ªÄ<ëqÁ|ü<ëqXÊ\µ ª|üs¡düŒs¡ düVü≤ø±s¡dü+düúµ

m˝≤? ˇø£ #Ó≥Tº≈£î ˙e⁄ ˙s¡T b˛ùdÔ n~ ˙≈£î |ü⁄cÕŒ\qT, |òü̋ ≤\qT ÇdüTÔqï~.

Äe⁄≈£î >∑&ç¶ ẙùdÔ n~ ˙≈£î bÕ\ìdüTÔqï~. Ç<̊ |üs¡düŒs¡ düVü≤ø±s¡+.

düeTTÁ<ëìï #·÷&É+&ç. n~ ‘·q ˙{Ïì Ä$]s¡÷|ü+˝À ẙT|òü÷\øÏdüTÔqï~.

ẙT|òü÷\T Ä ˙{Ïì ø=+&É\˝À, ø√q\˝À es¡̧s¡÷|ü+˝À ≈£îeTà]düTÔHêïsTT. Ä

ø=+&É\T, ø√q\T Ä ˙{Ïì q<äT\≈£î düô|’¢ #̊düTÔHêïsTT. q<äT\T #ê˝≤ <ä÷s¡+

Á|üj·÷DÏ+∫ ∫es¡≈£î Ä ˙{Ïì düeTTÁ<ëìπø #̊s¡TkÕÔsTT. Ç<̊ j·T»„#·Áø£+. Ç<̊

áX̄«Øj·T $<Ûëq+. <̊e‘·\qT eTqTwüT´\qT ø£*ù| *+ø̆ Ç<̊. eTqTwüT´\T

<˚e‘·\qT ‘·è|æÔ |üs¡#ê*. <˚e‘·\T eTqTwüT´\qT ‘·è|æÔ|üs¡TkÕÔs¡T. ˇø£]ø=ø£s¡T

düVü≤+]+#·Tø√e≥+`|üs¡düŒs¡+ uÛ≤ej·T+‘·' n+fÒ Ç<̊. e÷qe⁄\˝À ≈£L&Ü á

|üs¡düŒs¡düVü≤ø±s¡eTT+&Ü*.

ˇø£ <Ûäsêà‘·Tà&ÉT kÕ<ÛäTdü+‘·T\≈£î nqïdü+‘·s¡ŒD #̊düTÔHêï&ÉT. eT+∫eT+∫

|æ+&çe+≥\‘√ n+<ä]ø° uÛÀ»q+ e&ç¶+#ês¡T. eT+Á‘·+ #Óù|Œ <ëø± me«s¡÷

uÛÀ»q+ #̊j·T ≈£L&É<äHêï&ÉT. n˙ï e&ç¶+#·≥+ nsTT+~. n+<äs¡÷ eT+Á‘·+

ø=s¡≈£î m<äTs¡T#·÷dü÷Ô ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. n|ü&Ü <Ûäsêà‘·Tà&=ø£ >=|üŒ eT+Á‘·+ #ÓbÕŒ&ÉT.
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@$T{≤ eT+Á‘·+? ªªme«¬s’Hê düπs ̌ ø£ÿeTT<ä›H√{À¢ ô|≥Tº≈£îHêïsê` Ç~>√ Bì‘√

MT ‘·\ |ü–* b˛‘·T+~. Çø£ ‹q+&çµµ nì |ü#·Ã&ç ã+&É#̊‹˝À |ü≥Tºø=ì

ì\ã&Ü¶&ÉT. n+<äs¡÷ $ÁuÛ≤+‘·T\j·÷´s¡T. ø=ìï ø£åD≤\T ìX̄Ùã∆+>± >∑&ç∫b˛sTTq$.

me«s¡÷ $düÔ]˝À #ÓsTT´ ô|fÒº kÕVü≤dü+ #̊j·T≥+ ̋ Ò<äT. n+‘·̋ À ̌ ø£ ãT~∆eT+‘·T

&ÉHêï&ÉT, ªªẙT+ H√{À¢ ô|≥Tºø√+, ‹q+, m<ä{Ïyê] H√{À¢ ô|&É‘ê+, ‹ì|ækÕÔ+µµ

nHêï&ÉT. <ëì‘√ n+<äs¡÷ ˇø£]ø=ø£s¡T ‹ì|æ+#·T≈£îHêïs¡T. n+<äs¡÷ ‘·è|æÔ

#Ó+<ës¡T. |üs¡düŒs¡+ uÛ≤ej·T+‘·'. Ç˝≤π> <̊e‘·\T e÷qe⁄\T |üs¡düŒs¡+ ̌ ø£]

H=ø£s¡T ‘·è|æÔ |üs¡#·Tø√yê*`nH˚<˚ ÁãVü≤à<˚e⁄ì n;Ûwüº+. n˝≤ #˚dæq|ü⁄&˚

|üs¡eTÁX‚j·TdüT‡qT bı+<äT‘ês¡T. Á|ü|ü+#·+˝À nH˚ø£ ÁX‚j·TdüT‡\THêïsTT. ø±ì

|üs¡eT ÁX‚j·TdüT‡ ˇø£ÿfÒ. n<̊ yÓ÷ø£å+. n{Ïº yÓ÷øå±ìï bı+<ë\+fÒ <̊e‘·\qT

j·T»„uÛ≤eq‘√ ‘·è|æÔ |üs¡#ê*. m˝≤?

˝Àø£Væ≤‘ês¡∆+>±, ìkÕ«s¡∆ uÛ≤e+‘√, ‘ê´>∑uÛ≤e+‘√, uÛÑ>∑eÁrŒ‹ø£s¡yÓTÆq ø£s¡à\qT

#̊j·T≥+ <ë«sê. n{Ïº yê]πø |üs¡eT ÁX‚j·TdüT‡.

`Ç˝≤ j·T»„ø£s¡à\ <ë«sê <̊e‘·\qT Äsê~Û+#·≈£î+&Ü, uÛÑ>∑e+‘·T&ç∫Ãq

<ëìì nqTuÛÑ$düTÔ+fÒ?`

XÀ¢̂ ˆ ÇcÕºHé uÛÀ>±Hé Væ≤y√<̊yê <ëdǘ +‘̊ j·T»„uÛ≤$‘ê'ˆ

‘Ó’s¡∆‘êÔq Á|ü<ëjÓÆTuÛÀ´ jÓ÷ uÛÑT+πøÔ ùdÔq @edü'ˆˆ (12)

‘êˆˆ j·T»„eTT #̊‘· dü+‘√wüô|≥ºã&çq <̊e‘·\T MT≈£î ÇwüºyÓTÆq uÛÀ>±\qT

ÇkÕÔs¡T. Ä <̊e‘·\ #̊‘· Çe«ã&çqyê{Ïì yê]øÏ düeT]Œ+#·≈£î+&Ü me&ÉT

nqTuÛÑ$kÕÔ&√ n{Ïº yê&ÉT <=+>∑j̊T.

yêK´: j·T»„ø£s¡à\<ë«sê <˚e‘·\qT Äsê~Û+∫q|ü⁄&ÉT Ä <˚e‘·\T

uÛÀ>∑́ edüTÔe⁄\qT ÇkÕÔs¡T. nsTT‘̊ <̊e‘·\#̊ eTq≈£î Á|ükÕ~+#·ã&çq yê{Ïì

uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ Ò̋<ë Äj·÷ <̊e‘·\≈£î düeT]Œ+#·≈£î+&Ü nqTuÛÑ$ùdÔ n{ÏºyêDÏí

#√s¡T&ÉT` <=+>∑ nì uÛÑ>∑yêqT&û XÀ¢ø£+˝À ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT.

<=+>∑ n+fÒ mes¡T? Ç‘·s¡T\ edüTÔe⁄\qT yê]øÏ #Ó|üŒ≈£î+&Ü, yê] nqTeT‹

Ò̋≈£î+&Ü, Ò̋<ë ‘·–q <Ûäs¡ #Ó*¢+#·≈£î+&Ü ‘Ó#·TÃø=+fÒ <=+>∑ n+{≤s¡T. eT]

eTq+ ‹H̊ ÄVü‰s¡+, Á‘êπ>˙s¡T, |”̋ ÒÃ>±*, <Ûä]+#̊ eg+, |üfīófl, |üP\T n˙ï

uÛÑ>∑e+‘·T&ç∫Ãqẙ. n˙ï uÛÑ>∑e+‘·Tì kı‘̊Ô. eT] Äj·Tq kı‘·TÔqT rdüTø=qT≥≈£î

Äj·Tq nqTeT‹ì rdüTø√e<ë›? uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ düeT]Œ+#·e<ë›? ì»ẙT nqTeT‹

m˝≤ rdüTø√yê*? m˝≤ düeT]Œ+#ê*? Äj·Tq eTq m<äTs¡T>± O+fÒ nqTeT‹

rdüTø=H̊yêfīfl+. Äj·Tq≈£î eTT+<äT>± düeT]Œ+#̊ yêfīflẙT. ø±ì Äj·Tq m<äTs¡T>±

Ò̋&ÉT >∑<ë? m˝≤ uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ düeT]Œ+#·≥+? n+fÒ uÛÑ>∑e‘·‡«s¡÷|ü⁄̋ …’q ÁbÕDT\≈£î

düeT]Œ+#·≥yT̊. ‘√{Ï e÷qe⁄\≈£î, n‹<∏äT\≈£î, nuÛ≤´>∑‘·T\≈£î, »+‘·Te⁄\≈£î,

NeT\≈£î, |ü≈£åî\≈£î ` Ç˝≤ ˙≈£î ‘·≥düú|ü&çq ÁbÕDT …̋e«]¬ø’Hê ø=+‘· n]Œ+∫

$T–*q <ëìì uÛÑ>∑e<äs¡ŒD #̊dæ uÛÑTõ+#ê*. n˝≤ düeTs¡ŒD Ò̋≈£î+&Ü ˙e⁄

Äs¡–ùdÔ düe÷»+ <äèwæº̋ À ˙e⁄ ø£̋ …ø£ºs¡TyÓ’Hê, >∑es¡ïs¡T yÓ’Hê, Á|ü<ÛëìyÓ’Hê,

Hê´j·÷~Û|ü‹yÓ’Hê uÛÑ>∑e+‘·Tì <äèwæº̋ À e÷Á‘·+ <=+>∑y˚. <=+>∑≈£î •ø£å ‘·|üŒ<äT

>∑<ë! uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ∫Á‘·$∫Á‘·+>± •øÏåkÕÔ&ÉT. m˝≤?

Á|üø£è‹ eqs¡T\˙ï uÛÑ>∑e+‘·T&ç∫Ãqẙ. ns¡D≤´\T, |üs¡«‘ê\T, q<äT\T,

düeTTÁ<ë\T, »+‘·TC≤\+, >±*, ˙s¡T, uÛÑ÷$T, Äø±X̄+, KìC≤\T, ã+>±s¡+,

eèø£åC≤\+`n˙ï e÷qe⁄ì O|üjÓ÷>∑+ ø=s¡≈£î uÛÑ>∑e+‘·T&ç∫Ãqẙ. M{Ïì eTq+

yê&ÉT≈£î+≥THêï+. nsTT‘̊ uÛÑ>∑e+‘·Tì|ü≥¢ ø£è‘·»„‘êuÛ≤e+. düeTs¡ŒDuÛ≤e+ O+&É≥+

Ò̋<äT. á ø£è‘·»„‘·, düeTs¡ŒD Ò̋≈£î+&Ü, yê{Ïì yê&ÉT≈£î+fÒ <=+>∑\y˚T. #Ó≥T¢

q]øÏ, ns¡D≤´\qT n+‘·+ #̊dæ uÛ≤Ø ÁbÕC…≈£îº\T ì]àkÕÔ+. ø±ì eT∞fl #Ó≥T¢,

ns¡D≤´\T ô|+#·+. n+fÒ uÛÑ>∑e+‘·T&ç∫Ãq Á|üø£è‹ì HêX̄q+ #̊kÕÔ+, ø±ì

düeT‘·T\´‘· <Óã“‹q≈£î+&Ü Á|üø£è‹ì ø±bÕ&É+. n+<äTπø •ø£å>± Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\T,

uÛÑ÷ø£+bÕ\T, ‘·TbòÕqT¢ yÓTT<ä\sTTq$.

ø£qTø£ #Ó≥T¢ q]øÏ‘̊ ø=‘·Ô$ ô|+#ê*. |ü+≥\T |ü+&çùdÔ uÛÑ÷kÕs¡+ ‘·>∑TZ‘·T+~.

>∑qTø£ ‹]– ms¡Te⁄\T yê&ç uÛÑ÷kÕsêìï ô|+#ê*. eq´eTè>±\T q•düTÔ+fÒ

yê{Ïì dü+s¡øÏå+#ê*. >±*ì ̇ {Ïì dü«#·Ã¤+>± O+#·Tø√yê*. Ç<̊ eTq+ <̊e‘·\≈£î

düeT]Œ+#ê*‡+~.

Bììã{Ïº eTqø=ø£ $wüj·T+ düŒwüºeTe⁄‘·Tqï~. eTq≈£îqï <ëìï`n~ &ÉãT“

ø±e#·TÃ, edüTÔe⁄\T ø±e#·TÃ, ‘Ó*$ ‘̊≥\T ø±e#·TÃ, C≤„q+ ø±e#·TÃ`Ç‘·s¡T\‘√

ø£*dæ nqTuÛ Ñ$+#ê*. düe÷C≤ìøÏ O|üjÓ÷>∑|ü&Ü*. ˙e⁄ ˇø£ÿ&çy˚

nqTuÛÑ$+#ê\qT≈£îHêï, ̌ ø£ÿ&çẙ u≤>∑T|ü&Ü\qT≈£îHêï, Ç‘·s¡T\‘√ ø£\e≈£î+&Ü

kÕ«s¡∆ẙT |üs¡e÷s¡∆+>± J$+#ê\qT ≈£îHêï ̇ e⁄ <=+>∑ẙ ne⁄‘êe⁄. ø£qTø£ me«s¡÷

kÕ«s¡∆|üsêj·TDT\T ø±≈£î+&Ü, ‘√{Ïyê&çøÏ kÕj·T|ü&É≥+ ‘·q $<äT´ø£Ô<Ûäs¡à+ nH̊

uÛ≤e+‘√ O+&Ü*. n˝≤+{Ï neø±X̄+ m|ü&=düTÔ+<ë? nì m<äTs¡T#·÷&Ü*.
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n+<äTπø $<̊XÊ˝À¢ |ü⁄#·TÃø=qïyê&ÉT <∏ë´+ø̆‡ #Ó_‘̊ eTq <̊X̄+˝À Ç∫Ãqyê&ÉT

qeTdüÿ]kÕÔ&ÉT. m+<äT≈£î? ‘√{Ïyê&çøÏ düVü‰j·T|ü&̊ neø±X̄+ ˙ e\¢ Hê≈£î

e∫Ã+~ ` nH̊ uÛ≤e+‘√. ø£qTø£ uÛÑ>∑e+‘·T&ç∫Ãq <ëìì uÛÑ>∑e‘·‡«s¡÷|ü⁄ …̋’q

ÁbÕDT\≈£î düeT]Œ+∫ nqTuÛÑ$+#ê*. n˝≤ düeT]Œ+#·ì yê&ÉT #√s¡T&ÉT. Ç˝≤

uÛÑ>∑e<ä]Œ‘·+ #̊dæ uÛÑTõùdỒ nqTuÛÑ$ùdÔ Á|üjÓ÷»qẙT$T{Ï?

XÀ¢̂ ˆ j·T»„•cÕº •qdü‡+‘·' eTT#·́ +‘˚ düs¡«øÏ*“ôw’'ˆ

uÛÑT+»‘̊ ‘̊‘·«|òüT+bÕbÕ' j̊T|ü#·+‘ê´‘·àø±s¡D≤‘Ŷ ˆ (13)

‘êˆˆ j·T»„eTT #̊j·T>± $T–*q neTè‘êìï (<̊e‘·\≈£î düeT]Œ+#·>± $T–*q

<ëìï) uÛÑTõ+∫q dü‘·TŒs¡TwüT\T düeTdüÔ bÕbÕ\qT+&ç $&ÉT<ä\ bı+<äT‘ês¡T. n˝≤>±ø£

me¬s’‘̊ ‘·eTø=s¡πø e+&ÉT≈£î+{≤s√ n{Ïºyês¡T bÕ|ü⁄\T. yês¡T bÕbÕH̊ï ‹+{≤s¡T.

yê´K´: á ̋ Àø£+˝À eTq+ J$düTÔHêïeT+fÒ m+<ä] düVü≤ø±s¡yÓ÷ O+≥Tqï~.

Á|ü‹ eTìwæ ‘·q≈£î ø±e\dæq ÄVü‰sêìï, eÅkÕÔ\qT, O|üjÓ÷–+#̊ edüTÔe⁄\qT

‘êH˚ ‘·j·÷s¡T #˚düTø√ Ò̋&ÉT. |üs¡düŒs¡ düVü≤ø±s¡+‘√H˚ n˙ï düeT≈£Ls¡TÃø=ì

nqTuÛÑ$düTÔHêï&ÉT. ø£qTø£ dü$Twæº ÁX‚j·TdüT‡≈£î bÕ≥T|ü&Ü*. dü$Twæº ÁX‚j·TdüT‡˝ÀH̊

‘·q ÁX‚j·TdüT‡ Oqï<äì Á>∑Væ≤+∫ e´eVü≤]+#̊yêπs dü‘·TŒs¡TwüT\T. kÕ«s¡∆+‘√

J$+#̊ yê&ÉT bÕbÕìï eT÷≥>∑≥Tº≈£î+≥TqïfÒ¢.

á ̋ Àø£+˝À »ìà+∫q Á|ü‹ e´øÏÔ ‘·q Jeq+ ø=s¡≈£î, nuÛÑT´<äj·T+ ø=s¡≈£î,

»qàkÕs¡∆́ ‘·ø=s¡≈£î nH˚ø£eT+~ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. me¬ses¡T düVü‰j·T+

#̊düTÔHêïs√yê]øÏ ãTTD|ü&ç O+≥THêï&ÉT. Ä ãTTD+ rs¡TÃø√yê*. n+<äT≈£î

XÊg+ |ü+#·j·TC≤„\qT $~ÛdüTÔqï~ @$T≥$?

(1) <̊e‘·\T eTq≈£î ÄVü‰s¡+, ̇ s¡T, >±*, yÓ\T‘·Ts¡T, Ä<Ûës¡+, dü+|ü<ä\T

ÇdüTÔHêïs¡T. yê] ãTTD+ rs¡TÃø=qT≥≈£î ª<Ó’ej·T»„+µ #̊j·÷*, n+fÒ j·T»„

j·÷>±<äT\T, |üPC≤|ü⁄q kÕÿsê\T, H√eTT\T, Áe‘ê\T, <Ó’eÁbÕs¡∆q\T, uÛÑ»q\T

yÓTT<ä\>∑Tq$ #̊j·÷*.

(2) ãTTwüT\T eTq+ <Ûäs¡àã<ä∆yÓTÆq J$‘êìï >∑&çù|+<äT≈£î, ‘·]+#̊+<äT≈£î

ø±e\dæq C≤„Hêìï XÊÅkÕÔ\ <ë«sê, Ç‹Vü‰kÕ\ <ë«sê, |ü⁄sêD≤\ <ë«sê

n+~+#ês¡T. yê] ãTTD+ rs¡TÃø=qT≥≈£î ªãTTwæj·T»„+µ n+fÒ ẙ<ä|üsƒ¡q+,

bÕsêj·TD+, sêe÷j·TD, uÛ≤s¡‘·, uÛ≤>∑e‘·, |ü⁄sêDeTT\qT #·<äe≥+, $q≥+

eTTK´+>± uÛÑ>∑eBZ‘·qT n<Ûä́ j·Tq+ #̊j·T≥+ <ë«sê ãTTwæ ãTTD≤ìï rs¡TÃø√yê*.

(3) |æ‘·è<̊e‘·\T eTq≈£î á <̊Vü‰ìï Á|ükÕ~+#ês¡T. m+‘√ Áù|eT‘√ ô|+∫

ô|<ä›#̊dæ, $<ë´ãT<äT∆\T H̊]Œ+∫, eTq+ Vü‰sTT>± J$+#ê\ì Äsê≥|ü&ÉT‘·÷

O+{≤s¡T. yê] ãTTD+ rs¡TÃø=qT≥≈£î ª|æ‘·èj·T»„+µ #̊j·÷*. n+fÒ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T

J$+∫ Oqï+‘·es¡≈£î yê]øÏ @˝À≥÷ sê≈£î+&Ü #·÷düT≈£î+≥÷ yê]ì dü+‘·è|æÔ

|üs¡#·≥+, eTs¡DÏ+∫q ‘·sê«‘· ‘·s¡ŒD≤\‘√, ÁXÊ<ä∆ø£s¡à\‘√ |æ‘·è<̊e\≈£î }s¡∆«>∑‘·T\T

ø£\T>∑Tq≥T¢ #̊j·÷*.

(4) eTqTwüT´\T yê]yê] eè‘·TÔ\ <ë«sê, ø£s¡à\<ë«sê mH√ï $<Ûë\T>±

eTq JeHêìøÏ kÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. yê] ãTTD≤ìï rs¡TÃø=qT≥≈£î ªeTqTwǘ j·T»„+µ

Ò̋<ë ªqèj·T»„+µ #˚j·÷*. n+fÒ n‹<∏äT\≈£î, nuÛ≤´>∑‘·T\≈£î, j·T‘·T\≈£î,

ÁãVü≤à#ês¡T\≈£î uÛÀ»q+ ô|≥º≥+, ‘√{Ï yê]øÏ ø£cÕº\˝À #̊‘·HÓ’q+‘· kÕj·T+

#̊j·T≥+ <ë«sê eTqTwǘ ãTTD+ rs¡TÃø√yê*.

(5) uÛÑ÷‘·eTT\T n+fÒ |üX̄óe⁄\T, |ü≈£åî\T, ÁøÏ$Tø°≥ø±\T` Ç+ø± nH̊ø£

»+‘·Te⁄\T, eèø£åeTT\T eTq¬ø+‘√ kÕj·T|ü&ÉT‘·÷ Oqï$. e´ekÕj·÷ìøÏ m<äT›\T—

bÕ\T ô|s¡T>∑T yÓqï, HÓsTT´ yÓTT<ä̋ …’q yê{Ïø=s¡≈£î Äe⁄\T, π><Ó\T, ø±|ü̋ ≤≈£î

≈£îø£ÿ\T— |üfīófl |üP\¬ø’ eèøå±\T— eTq düTU≤ìøÏ, JeHêìøÏ kÕj·T|ü&ÉT‘·THêïsTT.

yê{Ï ãTTD+ rs¡TÃø=qT≥≈£î ªuÛÑ÷‘·j·T»„+µ $~Û+#·ã&ç+~. |üX̄ó|üøå±´<äT\qT

b˛wæ+#·≥+. yÓTTø£ÿ\≈£î ˙s¡Tb˛j·T≥+, NeT\≈£î ÄVü‰sêìïe«≥+, |ü≈£åî\≈£î

–+»\T ẙj·T≥+ <ë«sê uÛÑ÷‘· ãTTD+ rs¡TÃø√yê*.

n+fÒ á |ü+#·j·TC≤„\ <ë«sê yê]yê] uÛ≤>±\T yê]øÏ∫Ã, dü+‘√wü|ü]∫

$T–*q j·T»„X‚cÕìï ‹Hê*. yêπs  dü‘·TŒs¡TwüT\T. yês¡T ‹H̊~ nHêïìï ø±<äT—

neTè‘êìï. yês¡T düeTdüÔ bÕbÕ\qT+&ç $&ÉT<ä\ bı+<äT‘ês¡T. nìï ãTTD≤\T

rs¡TÃ≈£îqïyêsö‘ês¡T. n˝≤ø±≈£î+&Ü n+<ä] düVü≤ø±sêìï Á|ü‘·´ø£å+>±H√,

|üs√ø£å+>±H√ d”«ø£]+∫— Ç‘·s¡T\≈£î ô|≥º≈£î+&Ü, |üs¡T\ ÁX‚j·TdüT‡qT |ü{Ïº+#·Tø√≈£î+&Ü,

‘·q u§»®ì+&ç‘̊ #ê\ì, ‘·qø√dü+ e÷Á‘·ẙT dü+bÕ~+#·Tø=ì ‘êH̊ ‹H̊yê&ÉT

bÕbÕìï ‹qïfÒº. n{Ïºyês¡T bÕ|ü⁄ Ò̋ nì uÛÑ>∑yêqT&û XÀ¢ø£+˝À düŒwüº+ #̊düTÔHêï&ÉT.

Çø£ÿ&É ‘·q ø√düẙT n+fÒ ‘·qyê] ø√dü+ ‘·q ≈£î≥T+ã+ ø√dü+ #̊dæq~ ≈£L&Ü

‘·qø√dü+ #̊dæq<̊qì Á>∑Væ≤+#ê*.

ø£qTø£ Ç‘·s¡T\≈£î ô|≥º≈£î+&Ü |ü+#·uÛÑø£ǻ  |üs¡e÷Hêï\T ‹Hêï n$ $wüẙT—

bÕ|üẙT. Ç‘·s¡T\≈£î ô|{Ïº ‘êqT ‹qï<̊ neTè‘·eTÚ‘·T+~.
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nuÒ“ eTq+ nuÛ≤´>∑‘·T\≈£î ô|&ÉT‘·THêï+ >∑<ë! n+fÒ  m˝≤ ô|&ÉT‘·THêïyÓ÷

Ä˝À∫+#ê*. (1) M&ÉT e#êÃ&É+fÒ e<ä\&É+&û |”&Üø±s¡+. X¯ì|ü&ç‘˚

@&̊fīó¢. M&ÉT |ü&ç‘̊ |ü<Ûëï\Tπ>fīfl+≥÷ ̌ ø£ eTT<ä›ô|&ç‘̊ n~ düeTs¡ŒD ø±<äT. (2)

Çyê«fī $T>∑\ Ò̋<äe÷à, πs|ü⁄ sê n+{≤s¡T. n+fÒ eTq+ ‹qï‘·sê«‘· $T–*‘̊H̊

ô|{≤º* nH̊ uÛ≤eq ̋ Ò<ë ìqï eTq+ ‹q>± @<Ó’Hê $T–*‘̊ m˝≤>∑÷ bÕs¡yÓj·÷´*

>∑<ë nì yê]øÏ ẙ<ë›+ nqT≈£î+{≤s¡T. ÇB düeTs¡ŒD ø±<äT.

‘ê´>∑uÛ≤e+‘√, u≤<Ûä́ ‘·>± uÛ≤$+∫, Çwüº|üPs¡«ø£+>±, Áù|eT‘√ n+~+#̊<̊

düeTs¡ŒD. n˝≤ Ç‘·s¡T\≈£î düeT]Œ+#·>± $T–*q<ëìH̊ ‹Hê*. n<̊ j·T»„•cÕº•q'.

j·T»„+ |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· $T–*q<̊ j·TC≤„eX‚wü+` j·T»„ X‚wü+`Á|ükÕ<ä+.

<ëìï ‹Hê*. `j·TC≤„ìøÏ+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘̊$T{Ï? j·TC≤„\˝À Á|ü‹wæº‘·T&Ó’ Oqï~

kÕøå±‘Y |üs¡e÷‘̊à. m˝≤?

` j·T»„eTTq≈£î Ç+‘·{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘· m+<äT≈£î?

XÀ¢̂ ˆ nHêï<ä“¤e+‹ uÛÑ÷‘êì |üs¡®Hê´<äqï dü+uÛÑe'ˆ

j·TC≤„‘Y uÛÑe‹ |üs¡®q´' j·T»„' ø£s¡àdüeTT<ä“¤e'ˆˆ (14)

XÀ¢̂ ˆ ø£s¡àÁãVü≤√à<ä“¤e+ $~∆ ÁãVü‰àø£ås¡ düeTT<ä“¤e+ˆ

‘·kÕà‘Y düs¡«>∑‘·+ ÁãVü≤à ì‘·́ + j·TCÒ„Á|ü‹wæº‘·+ˆˆ (15)

‘êˆˆ ÁbÕDT\˙ï nqï+ e\¢ |ü⁄&ÉT‘·THêïsTT. nqï+ ẙT|òüT+ e\¢ |ü⁄&ÉT‘·Tqï~.

y˚T|òüT+ j·T»„+ e\¢, j·T»„+ ø£s¡à e\¢ |ü⁄&ÉT‘·Tqï~. (14)

ø£s¡àdüèwæº ø£s¡Ô ÁãVü≤à<̊e⁄ì qT+&ç |ü⁄{Ïºq~. Ä ÁãVü≤à<̊e⁄&ÉT düs¡«yê´|üø£yÓTÆq

nø£ås¡T&Ó’q |üs¡e÷‘·à qT+&ç »ìà+#ê&ÉT. n+<äTe\¢ düs¡«yê´|ü≈£î&Ó’q |üs¡e÷‘·àj̊T

ì‘·́ eT÷ j·T»„+˝À Á|ü‹wæº‘·T&Ó’ j·TTHêï&ÉT.(15)

yê´K´: düeTdüÔ ÁbÕDT\T nqï+ e\¢H̊ |ü⁄&ÉT‘·THêïsTT. nqïẙT |ü⁄s¡TwüTì˝À

Ms¡́ s¡÷|ü+>± e÷] |æ+&√‘·Œ‹ÔøÏ ø±s¡DeTe⁄‘·Tqï~. eT] nqï+ m˝≤ edüTÔqï~?

es¡̧+e\¢ |ü+≥\T |ü+&ç ÄVü‰s¡+ \_ÛdüTÔqï~. Ä es¡̧+ j·T»„+ e\¢— j·T»„+ e\¢

y˚T|òü÷\T @s¡Œ&ç es¡̧+ ≈£îs¡e≥+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. Çø£ j·T»„eTH˚~ ø£s¡àe\¢H˚

dü+uÛÑe+. ø£s¡à nH̊~ düèwæºø£s¡Ô ÁãVü≤à <̊e⁄ì qT+&ç dü+uÛÑ$+#·>± ÁãVü≤à<̊e⁄&ÉT

nø£ås¡T&Ó’q, düs¡« yê´|üø£yÓTÆq |üs¡e÷‘·àqT+&˚ O<ä“¤$düTÔHêï&ÉT. ø£qTø£H˚ düs¡«

yê´|üø£ |üs¡e÷‘·àj̊T j·T»„+˝À Á|ü‹wæ‘̃·T&Ó’ j·TTHêï&ÉT. nì ãTTEe⁄ ne⁄‘·Tqï~.

n+fÒ j·T»„ ø£s¡à˝≤#·]ùdÔ n+<äTe\¢ |üs¡e÷‘·à‘√ kÕìïVæ≤‘·́ + @s¡Œ&ÉT‘·T+~.

Ç<˚ düèwæº #·Áø£+, »>∑#·Ã¤Áø£+, <Ûäs¡à#·Áø£+.

nsTT‘̊ á ô|’q #Ó|æŒq |ü<ë\ìï+{Ïì ãT~∆ ≈£îX̄\‘·‘√ ns¡∆+ #̊düTø√ø£b˛‘̊

á XÀ¢ø£+ jÓTTø£ÿ dü+|üPs¡í kÂ+<äsê´ìï <ä]Ù+#·̋ Ò+. á |ü<ë\ìï+{ÏøÏ uÛÑ>∑yêqT&ÉT

#Óù|Œ nsê∆\T y˚s¡T>± OHêïsTT. lø£èwüTí&ÉT j·T»„j·÷>±<äT\T #˚j·TeTì

Áb˛‘·‡Væ≤+#·̋ Ò<äT >∑qTø£ Çø£ÿ&É #Ó|æŒq ªj·T»„ø£s¡àµ dü$Twæºø√dü+, |üs¡T\ ÁX‚j·TdüT‡

ø√dü+, ‘ê´>∑uÛ≤e+‘√ #̊ùd ìkÕ«s¡∆ø£s¡àj̊Tqì Á>∑Væ≤+#ê*. n˝≤π> ªes¡̧+µ n+fÒ

nqT≈£L\ |ü]dæú‘·T Ò̋. ªnqï+µ n+fÒ Ä ø£s¡à\ e\¢ \_Û+#̊ |òü\ẙT.

n+fÒ m˝≤+{Ï kÕ«s¡∆ãT~∆ ̋ Ò≈£î+&Ü dü$Twæº ÁX‚j·TdüT‡qT ø√], ‘ê´>∑ãT~∆‘√

˝Àø£ø£fi≤´D ø±+ø£å‘√ ø£s¡à (j·T»„+) #̊dæq|ü⁄&ÉT |òü*‘·+ \_Û+#·{≤ìøÏ nqT≈£L\

|ü]dæú‘·T\T (es¡̧+) @s¡Œ&É‘êsTT. Ä |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± |ü~eT+B nqTuÛÑ$+∫

Äq+~+#·{≤ìøÏ M …̋’q |òü*‘·+ (nqï+) \_ÛdüTÔ+~` nì ndü̋ …’q ns¡∆+.

O<ëVü≤s¡D≈£î ̌ ø£ q~˝Àì »˝≤\T eè<Ûë>± düeTTÁ<ä+ ̋ ÀøÏ Á|üeVæ≤düTÔHêïsTT,

Ä »˝≤\qT ã+»s¡T uÛÑ÷eTT\qT kÕs¡e+‘·+ #̊j·T{≤ìøÏ O|üjÓ÷–+#·e#·TÃ.

n˝≤ O|üjÓ÷>∑ ô|≥Tºø√yê\+fÒ Ä q~ô|’ Äqø£≥ºqT ø£{Ïº ø±\Te\T Á‘·$«+#ê*.

Ä ø±\Te\ <ë«sê ˙s¡T ã+»s¡T uÛÑ÷eTT\≈£î #̊]‘̊ n$ |ü+≥bı˝≤\T>±

e÷]b˛‘êsTT. Ç˝≤ |ü~eT+~ ẙT\T ø√dü+ ‘ê´>∑uÛ≤e+‘√, ìkÕ«s¡∆ãT~∆‘√ Äqø£≥º

ø£{Ïº+∫ ø±\Te\T Á‘·$«+#·≥+ ªj·T»„ø£s¡àµ. n{Ïº ø£s¡àe\¢ bı˝≤\qT kÕ>∑T

#̊j·T{≤ìøÏ nqT≈£L\ |ü]dæú‘·T Ò̋s¡Œ&É‘êsTT. Ä nqT≈£L\ |ü]dæú‘·T Ò̋ ªes¡̧+µ

ø£qTø£ j·T»„+ e\¢ es¡̧+. n|ü&ÉT ¬s’‘·T\T Ä bı˝≤\qT <äTìï, Hês¡Tb˛dæ,

e´ekÕj·T+ #̊dæ |ü+≥\T |ü+&çkÕÔs¡T. Ä |ü+≥j̊T ª|òü\+µ. n<̊ ªnqï+µ. ø£qTø£

es¡̧+ e\¢ nqï+. Ç˝≤ j·T»„+ e\¢ es¡̧+, es¡̧+ e\¢ nqï+, nqï+e\¢

ÁbÕDT\T, ÁbÕDT\e\¢ eT∞fl j·T»„+` es¡̧+`nqï+`ÁbÕDT\T`Ç<̊ »>∑#·ÃÁø£+`

düèwæº#·Áø£+.

á $<Ûä+>± e÷qe⁄\T |ü$Á‘·uÛ≤e+‘√, |üs√|üø±s¡+ ø=s¡≈£î dü$Twæº>±,

düVü≤ø±s¡|üPs¡«ø£+>±, ◊ø£́ +>± |üqT\T #̊ùdÔ n~ j·T»„+— Ä j·T»„+˝À uÛÑ>∑e‘·Ô‘·«+

Á|ü‹wæº‘·yÓTÆ O+≥T+~. j·T»„ø£s¡à˝À Oqï~ Ä düs¡«yê´|üø£ |üs¡e÷‘·àj̊T. n+fÒ

n+<ä]ø√dü+, n+<äs¡T ø£\dæ #˚ùd dü$Twæº ø£s¡à\ <ë«sê |üs¡e÷‘·à≈£î

düìïVæ≤‘·T\eTÚ‘ê+. Ç~ |üs¡e÷‘·à yÓT|ü bı+<̊ j·T»„+. |üs¡e÷‘·à jÓTTø£ÿ

nqTÁ>∑Vü‰ìï bı+<̊ j·T»„+. n+<äTπø á j·T»„ø£s¡à≈£î Ç+‘·{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘·. á
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j·T»„ø£s¡à <ë«sê »>∑#·ÃÁø±ìï nqTdü]+∫ |üs¡e÷‘·àqT <ä]Ù+#ê*. á »>∑#·ÃÁø±ìï

nqTdü]+#·ø£b˛‘̊? n{Ïº yê]øÏ uÛÑ>∑e+‘·Tì <äèwæº̋ À kÕúqẙT$T{Ï?

XÀ¢̂ ˆ @e+ Á|üe]Ô‘·+ #·Áø£+ HêqTes¡Ôj·TrVü≤ j·T'ˆ

n|òü÷j·TT]+Á~j·÷sêeT' yÓ÷|òüT+ bÕs¡∆! düJe‹ˆˆ (16)

‘êˆˆ ns¡T®Hê! me&Ó’‘̊ Ç˝≤ |ü]ÁuÛÑ$T+#̊ »>∑#·ÃÁø±ìï nqTdü]+#·&√ yê&ÉT

bÕbÕ‘·Tà&̊. n{Ïºyê&ÉT Ç+Á~j·÷\≈£î <ëdüT&ÉT. yê&ç J$‘·+ e´s¡∆+.

yê´K´: á »>∑#·ÃÁø±ìï nqTdü]+#·ìyê&É+fÒ mes¡T? |üs¡T\Væ≤‘·+ ø=s¡≈£î,

dü$Twæº ÁX‚j·TdüT‡ ø=s¡≈£î ìkÕ«s¡∆+>± @ ø£s¡àqT #̊j·Tìyê&ÉT. n{Ïº yêìì >∑T]+#̊

á XÀ¢ø£+˝À #ÓãT‘·THêïs¡T. ndü\T á »>∑#·ÃÁø±ìï nqTdü]+#·ìyê¬ses¡T?

ÁøÏ$Tø°≥ø±\T, |üX̄óe⁄\T, |ü≈£åî\T, eèø£å\‘ê<äT\T, |ü+#·uÛÑ÷‘ê\T, dü÷s¡́ #·+Á<äT\T,

q<äT\T, düeTTÁ<ë\T` n˙ï m≥Te+{Ï ̌ &ç<äT&ÉT≈£î\T ̋ Ò≈£î+&Ü á »>∑#·ÃÁø±ìï

nqTdü]dü÷ÔH̊ OHêïsTT. ìkÕ«s¡∆+>± ÁbÕDÏø√{ÏøÏ kÕj·T|ü&ÉT ‘·÷H̊ OHêïsTT.

ø±ì e÷qe⁄&ÉT e÷Á‘·ẙT á »>∑#·ÃÁø±ìï Á|üXÊ+‘·+>± ‹s¡>∑ìe«ø£ ‹ø£eTø£

ô|{≤º\qT≈£î+≥THêï&ÉT. e÷qe⁄&çøÏ e÷Á‘·ẙT Ç˝≤ »>∑#·ÃÁø±ìï nqTdü]+#·ø£

m<äTs¡T ‹]π> M\T+~. Ç{Ïº e÷qe⁄ì ªn|òü÷j·TTµ bÕbÕ‘·Tà&ÉT nì uÛÑ>∑yêqT&ÉT

ù|s=ÿ+≥THêï&ÉT. m+<äTøÏ̋ ≤ e÷qe⁄&ÉT bÕbÕ‘·Tà&Í‘·THêï&ÉT? BìøÏ ø±s¡D+

πøe\+ kÕ«s¡∆+. H̊qT u≤>∑T |ü&ç‘̊ #ê\T, Hêyêfīó¢ düTK+>± O+fÒ #ê\T, ̋ Àø£+

dü+>∑‹ Hê¬ø+<äT≈£î? nì uÛ≤$+#·≥+ e\¢H̊. j·T»„ø£s¡à n+fÒ ìkÕ«s¡∆+>±

#̊j·÷*‡q~. eT] kÕ«s¡∆ ∫+‘·q >∑\ e÷qe⁄&ÉT ìkÕ«s¡∆yÓTÆq, ‘ê´>∑ãT~∆‘√

≈£L&çq ø£s¡àqT m˝≤ #̊j·T>∑\T>∑T ‘ê&ÉT? Çø£ ¬s+&Ée ø±s¡D+ ªÇ+Á~j·T˝À\‘·«+µ.

<̊Vü‰ìï b˛wæ+#·Tø√e≥+, <̊Vü≤yê+#Û·\T rs¡TÃø√e≥+, m|ü&É÷ ̋ ÖøÏø£ düTKuÛÀ>±\

>∑T]+#̊ Ä˝À∫+#·≥+, n+<äTø√dü+ Á|üj·T‹ï+#·≥ẙT ªÇ+Á~j·T˝À\‘·«+µ.

ndü\T ̌ ø£&ÉT Ç+Á~j·T ̋ À\T&Ó’q+‘· e÷Á‘êq á »>∑#·ÃÁø±ìøÏ, düe÷C≤ìøÏ

e∫Ãq Çã“+~ @$T{Ï? düe÷» eT+fÒ e´≈£îÔ\ düeT÷Vü≤ẙT. düe÷»+˝Àì

e´≈£îÔ\+‘ê Oqï‘ê<äsêÙ\T ø£*–, dü$Twæºø√dü+ ìkÕ«s¡∆+>± J$+#̊ yê¬s’‘̊ düe÷»+

Oqï‘·+>± O+≥T+~. n˝≤ >±ø£ düe÷»+˝Àì e´≈£îÔ\T kÕ«s¡∆|üs¡T …̋’, #̊j·Tsêì

|üqT\T #̊ùdyê¬s’‘̊ Ä düe÷»+ ≈£L&Ü ÁuÛÑwüTº |ü{Ïºb˛‘·T+~. ø£qTø£ e´≈£îÔ\qT ãfÒº

düe÷»+. e´≈£îÔ\T kÕ«s¡∆|üs¡T\T, Ç+Á~j·T ̋ À\Ts¡sTT‘̊ »>∑#·ÃÁø±ìï uÛÑ+>∑|ü]∫qfÒ¢.

m+<äTø£+fÒ yês¡T j·T»„ø£s¡à\T #˚j·Ts¡T>∑qTø£. j·T»„ø£s¡à\T ̋ Òø£b˛‘˚ nqTuÛÑ$+

#·{≤ìøÏ es¡̧s¡÷|ü nqT≈£L\ |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&Ée⁄. Ä |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&Éø£b˛‘̊

nqï s¡÷|üyÓTÆq uÛÀ>∑́ edüTÔe⁄\T \_Û+#·e⁄.

Ç˝≤ »>∑#·ÃÁø±ìï nqTdü]+#·ì— kÕ«s¡∆+, Ç+Á~j·T ̋ À\‘·«+ e\¢ j·T»„ø£s¡à\T

Ä#·]+#·ìyê]ì bÕbÕ‘·Tà\ì ìs¡•+∫, yê] J$‘·+ e´s¡∆+ nì uÛÑ>∑yêqT&ÉT

‘Ó*j·T CÒdüTÔHêï&ÉT. yê] Áã‘·T≈£î <ä+&É>∑ e÷] Áã‘·T≈£î. m+<äT≈£î?

e÷qe»qà yÓ÷øå±ìøÏ <ë«s¡+ e+{Ï~. n{Ïº n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq, <äTs¡¢uÛÑyÓTÆq

e÷qe»qà \_Û+∫q|üŒ{Ïø° dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡T#·Tø√≈£î+&Ü, Ä $wüj·÷ìï eT]∫

|üX¯óe⁄˝≤>±` n+‘·ø£qï V”≤q+>± πøe\+ <˚Vü≤yê+#Û·\T rs¡TÃø=qT≥≈£î,

Ç+Á~j·TuÛÀ>∑ $wüj·÷\ qqTuÛÑ$+#·{≤ìøÏ á »qàqT yÓ∫Ã+∫, <äTs¡¢uÛÑyÓTÆq

e÷qe»qàqT e´s¡∆+ #̊düT≈£î+≥THêï&ÉT >∑qTø£ n‘·&ç~ e´s¡∆ »qàẙT.

á XÀ¢ø£+˝À kÕ«s¡∆|üs¡T&Ó’q, |üs√|üø±s¡ãT~∆ @e÷Á‘·+ ̋ Òì e÷qe⁄ì |üs¡e÷‘·à

ì+~düTÔHêï&ÉT. e÷qe⁄&Ó’ |ü⁄{Ïºq ‘·sê«‘· |üs√|üø±s¡+ ø=s¡≈£î #̊‘·HÓ’q+‘·>± #̊j·÷\ì

≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT.

` nsTT‘̊ á ø£s¡à#·Áø±ìøÏ n+<äs¡÷ ø£≥Tºã&ç O+&Ü*‡+<̊Hê?

XÀ¢̂ ˆ j·TkÕÔ«‘·às¡‹πsekÕ´‘Y Ä‘·à‘·è|üÔX̄Ã e÷qe'ˆ

Ä‘·àH˚́ e#· dü+‘·Twüº' ‘·dǘ ø±s¡́ + q $<ä́ ‘̊ˆˆ (17)

XÀ¢̂ ˆ HÓ’e‘·dǘ ø£è‘˚ Hês¡∆' Hêø£è‘˚ H˚Vü≤ø£X¯Ãqˆ

q#êdǘ  düs¡«uÛÑ÷‘̊wüT ø£•Ã<äs¡∆e´bÕÁX̄j·T'ˆˆ (18)

‘êˆˆ @ e÷qe⁄&ÉT ‘·q (Ä‘·à)˝ÀH̊ s¡$Tdü÷Ô, ‘·q˝ÀH̊ ‘·è|æÔ#Ó+<äT‘·÷,

‘·q˝ÀH̊ dü+‘·Twæº #Ó+<äT‘·÷ O+{≤&√ n{Ïº yêìøÏ Çø£ #̊j·T<ä–q ø±s¡́ + n+≥÷

@MT ̋ Ò<äT. (17)

Ä‘·à˝ÀH̊ Äq+~+#̊ n{Ïº Ä‘·à$<äTq≈£î á ˝Àø£+˝À ø£s¡à#̊j·T≥+ e\¢

>±ì, ø£s¡à #̊j·T≈£î+&Ü O+&É≥+ e\¢ >±ì m{Ïº Á|üjÓ÷»qeTT Ò̋<äT. ‘·q

Á|üjÓ÷»q+ ø=s¡≈£î düeTdüÔ ÁbÕDT\˝À <̊ì˙ ÄÁX̄sTT+#·&ÉT. (18)

yê´K´: »>∑#·ÃÁø±ìï n+<äs¡T e÷qe⁄\T nqTdü]+#ê*‡+<˚. nsTT‘˚

ãVüQø=~› eT+~øÏ e÷Á‘·+ Ç+<äT˝À $TqVü‰sTT+|ü⁄ e⁄+~. mes¡T n{Ïºyês¡T?

yêπs Ä‘·às¡‘·T\T, Ä‘·à‘·è|ü⁄Ô\T, Ä‘·àdü+‘·TwüT̃\T.

`ÇwüºyÓTÆq yê{Ïì ‘·\#·Tø=ì Äq+~+#·≥+ ªs¡‹µ

`ÇwüºyÓTÆq yê{Ïì dü+bÕ~+#·Tø=ì, nqTuÛÑ$+∫ Äq+~+#·≥+ ª‘·è|æÔµ
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`n˝≤ nqTuÛÑ$+∫, Äq+~+∫— Çø£#ê\T HêøÏ+πøMT nedüs¡+ ̋ Ò<äqTø√e≥+

ªdü+‘·Twæºµ

ìs¡+‘·s¡+ ‘·q dü«s¡÷|üyÓTÆq Ä‘·àqT ‘·\#·Tø=ì n+<äT˝ÀH̊ Äq+~+#̊

yês¡T ªÄ‘·às¡‘·T\Tµ. Ä‘êàqTuÛÑyêìï bı+~ Ä nqTuÛÑe+˝À Äq+~dü÷Ô, ì]¢|üÔ+>±

ø£s¡à\T #̊ùd yês¡T ªÄ‘·à‘·è|ü⁄Ô\Tµ. Ä‘êàqTuÛÑyêìï bı+~ Ä XÊX̄«‘ê q+<ä+˝À

eTTì–b˛sTTq ‘·eTøÏ+πøMT nedüs¡+ ̋ Ò<äqTø=H̊ yês¡T ªÄ‘·àdü+‘·TwüT̃\Tµ.

Ç{Ïºyês¡T á ˝Àø£+˝À @ ø£s¡à\÷ #˚j·Te\dæq nedüs¡+ ˝Ò<äT.

m+<äTø£+fÒ̀ me¬s’Hê ø£s¡à\T m+<äT≈£î #̊kÕÔs¡T? ‘·eT ø√¬sÿ\T rs¡TÃø=qT≥≈£î,

Äq+~+#·T≥≈£î. ø±ì Ä Äq+<ëìï Ä‘·à˝ÀH˚ bı+<äT‘·Tqï Ä‘·à$<äT&ÉT

Ç+ø£<̊ìø√dü+ ø£s¡à\T #Ój·÷´*? m≥Te+{Ï ø£s¡à\T #̊dæHê á ̋ Àø£+˝À ø£*π>

Äq+<ä+ ‘ê‘êÿ*ø£yÓTÆq<˚. ø±ì Ä‘êàq+<ä+ XÊX¯«‘·yÓTÆq~. nìï+{Ïø£Hêï

ÁX‚wüºyÓTÆq~. n{Ïº XÊX̄«‘· Äq+<ëìï ‘·q˝ÀH̊ ì‘·́ eT÷ ìs¡+‘·s¡eT÷ bı+<̊ e´øÏÔ

n\ŒyÓTÆq, nXÊX̄«‘·yÓTÆq düTU≤\ø=s¡≈£î, uÛÀ>±\ø=s¡≈£î nÁs¡T\T #êkÕÔ&Ü?

ndü\T Ä‘êàqTuÛÑ÷‹ì`yÓ÷øå±ìï bı+<ä{≤ìπø ø£s¡à jÓ÷>±ìï` j·T»„ø£s¡à\qT

#̊j·÷*. Ç|üŒ{Ïπø yÓ÷øå±ìï bı+~q e´øÏÔøÏ #̊j·Te\dæq ø£s¡à Ò̋eTT+{≤sTT?

yÓT≥T¢ Oqï~ &Üu≤ô|’øÏ mø£ÿ{≤ìøÏ. &Üu≤ô|’q Oqïyê&çøÏ á yÓT≥¢‘√ |üH̊eTT+~?

ø£qTø£ Ä‘·à˝À Äq+~+#̊yêìøÏ ø£s¡à\‘√ |üì Ò̋<äT.

Ä‘·à$<äT&Ó’, Ä‘·à̋ À dü+‘·Twæº #Ó+<̊yêìøÏ ø£s¡à\T #̊dæq+<äT e\¢ Á|üjÓ÷»qeT÷

Ò̋<äT. #̊j·Tø£b˛‘̊ <√wüeT÷ ̋ Ò<äT. ø£s¡à #̊j·TT≥≈£î >±ì, e÷qT≥≈£î >±ì n‘·&çøÏ

dü«‘·+Á‘·+ O+~. nsTTq|üŒ{Ïø° ̋ Àø£πøåeT+ ø=s¡≈£î, |ü~ eT+~ø° e÷s¡Z<äs¡Ùø£+>±

O+&É{≤ìøÏ ø=+<äs¡T eTVü‰‘·Tà\T ø£s¡à\T #̊dü÷ÔH̊ O+{≤s¡T. n{Ïºyês¡T @<√ ̌ ø£

Á|üjÓ÷»Hêìï Ä•+#ê*‡q |üì˝Ò<äT. @ Á|üjÓ÷»q+ ø=s¡≈£L me]˙

ÄÁX̄sTT+#·e\dæq nedüs¡+ ̋ Ò<äT. kÕe÷qT´\≈£î &ÉãT“, dü+|ü<ä\T, uÛÀ>∑edüTÔe⁄\T

ø±yê* >∑qTø£ yês¡T ø=+<ä]ì ÄÁX̄sTTkÕÔs¡T. kÕ<Ûä≈£î …̋’q yê]øÏ yÓ÷ø£å+ ø±yê*

>∑qTø£ dü<äTZs¡Te⁄\qT ÄÁX̄sTTkÕÔs¡T. nsTT‘̊ Ä‘·àìwüT̃ …̋’q yês¡T Ä‘êàqTuÛÑ÷‹ì

`yÓ÷øå±ìï bı+<ës¡T >∑qTø£ me]˙ ÄÁX̄sTT+#ê*‡q |üì Ò̋<äT.

Ç˝≤ ø£s¡à\T #̊j·Te\dæq nedüs¡+ ̋ Òìyês¡T Ä‘·àìwüT̃ Ò̋ >±ì kÕe÷qT´\T,

kÕ<Ûä≈£î\T ø±<äT. ẙTeT÷ Ä‘·àìwüT̃\ẙTqì bǫ̀ Eẙdæ ø£s¡à\T e÷ì‘̊ n<Ûä'bÕ‘êfīẙT.

ø£s¡à ìj·Te÷ìï O\¢+|òæT+∫q bÕ|ü⁄ Ò̋ ne⁄‘ês¡T. ‘·eTqT ‘êeTT yÓ÷dü–+#·T≈£îqï

yêsö‘ês¡T.

ˇø£ e´øÏÔ Ä|ò”düs¡T>± O<√´>∑+ #̊dæ 58 dü+e‘·‡sê\T ì+&É>±H̊ ]f…Æs¡j·÷´&ÉT.

]f…Æs¡sTTqyê]øÏ ô|q¸Hé edüTÔ+~. <ëì‘√ n‘·&ÉT @ |ü̇  #̊j·T≈£î+&ÜH̊ Vü‰sTT>±

≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·Tø√>∑\T>∑T‘ê&ÉT. Ç~ #·÷∫ |ü~ dü+e‘·‡sê\T O<√´>∑+

#̊dæqyê&ÉT H̊qT ≈£L&Ü ]f…Æs¡sTT |üì#̊j·T≈£î+&Ü Vü‰sTT>± J$kÕÔqT nì nqTø=ì

O<√´>∑+ e÷H̊ùdÔ yÓTT<ä{Ïπø yÓ÷dü+ edüTÔ+~. n‘·&çøÏ J‘·+`J$‘·+ ¬s+&É÷

Ä–b˛‘êsTT. ø£qTø£ ]f…Æ¬sà+{Ÿ ej·TdüT‡ e#̊Ães¡≈£î n‘·&ÉT |üì#̊dü÷ÔH̊  e⁄+&Ü*.

n˝≤π> Ä‘êàqTuÛÑ÷‹ì bı+~, Ä‘·à˝À dü+‘·Twæºì bı+<̊ es¡≈£î kÕ<Ûä≈£î\T

ø£s¡àjÓ÷>±ìï`j·T»„ø£s¡à\qT #̊dü÷ÔH̊ O+&Ü*.

`n+<äTe\¢ ns¡T®Hê! ̇ e⁄ @+ #̊j·÷˝À ‘Ó\TkÕ? n+≥÷ dü÷{Ï>± düe÷<Ûëq+

ÇdüTÔHêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ ‘·kÕà‘Y ndüø£Ô dü‡‘·‘·+ ø±s¡́ + ø£s¡à düe÷#·s¡ ˆ

ndüø√Ô Vü‰´#·s¡Hé ø£s¡à |üs¡e÷b˛ï‹ |üPs¡Twü'ˆˆ (19)

‘êˆˆ n+<äT#̊‘· dü+>∑uÛ≤e+ Ò̋≈£î+&Ü m\¢|ü&É÷ #̊j·T e\dæq ø£s¡àqT

#̊dü÷Ô O+&ÉT. dü+>∑uÛ≤yêìï $&ç∫ (|òü̋ ≤düøÏÔì $&ç∫) ø£s¡àqT Ä#·]+#·≥+ e\¢H̊

e÷qe⁄&ÉT yÓ÷øå±ìï bı+<äT‘·THêï&ÉT.

yê´K´: n+<äTe\¢̀ m+<äTe\¢? Ä‘êàqTuÛÑ÷‹ |üs¡T&ÉT ‘·|üŒ $T–*q n+<äs¡÷

ø£s¡à\T #̊j·Te\dæ+< ̊>∑qTø£, z ns¡T®Hê! ˙$+ø± Ä‘·àìwüT̃&Ée⁄ ø±<äT >∑qTø£

ø£s¡à\T #̊j·Tø£ ‘·|üŒ<äT. nsTT‘̊ m˝≤ #̊j·÷* ø£s¡à\qT?

(1) dü+>∑uÛ≤e+ ̋ Ò≈£î+&Ü : n+fÒ |òü*‘·+ô|’ ÄdüøÏÔ ̋ Ò≈£î+&Ü ̀ |üìøÏ n‘·T≈£îÿb˛≈£î+&Ü—

(2) ø£s¡Ôe´ø£s¡à\qT` n+fÒ #̊j·T<ä–q ø£s¡à\qT, ̋ Àø£ ø£fi≤´D ø±s¡ø£yÓTÆq ø£s¡à\qT

dü$Twæº Á|üjÓ÷»q+ ø=s¡≈£î, j·T»„ ø£s¡à\qT #̊j·÷*.

á ¬s+&ÉT ìj·Te÷\qT bÕ{ÏùdÔ Çø£ ø£s¡à\˝À <√wü+ O+&É<äT. ô|’>±

yÓ÷øå±ìøÏ ùV≤‘·Te⁄ ne⁄‘·T+~.

Ç|ü&ÉT ̇ e⁄ j·TT<ä∆+ #̊j·T≥+ ̇ ø£s¡Ôe´ ø£s¡à`$Væ≤‘· ø£s¡à. n~ ̇  dü«<Ûäs¡à+.

ø£qTø£ ‘·|üŒø£ #̊j·÷*. nsTT‘̊ |òü*‘·+ MT<ä ÄdüøÏÔ ̋ Ò≈£î+&Ü, Ç~ Hêø£s¡Ôe´+ nH̊

<äèwæº‘√ #ÓsTT´. π̇ø <√wüeT÷ Ò̋<äT. Ç{Ïº ø£s¡Ôe´ ø£s¡à\qT dü‘·‘·+` m\¢|ü&É÷

#̊dü÷Ô O+&Ü*‡+<̊.
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ø£s¡à\T ã+<Ûäø±s¡D≤\H̊ n+<ä] }Vü≤ ì»ẙT. nsTT‘̊ ø£s¡à\˝Àì <√cÕ\qT

‘=\–+∫ Ä ø£s¡à\H̊ yÓ÷øå±ìøÏ k˛bÕHê\T>± e÷s¡TdüTÔHêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

yÓ÷øå±ìøÏ C≤„q, <Ûë´qjÓ÷>±\T <ä>∑Z]<ës¡T Ò̋ nsTTHê n+<äs¡÷ Ä e÷sêZq

Á|üj·÷DÏ+#·̋ Òs¡T. m+<äTø£+fÒ eTqdüT‡ ÁbÕ|ü+∫ø£ $wüj·÷\‘√ ø£\Twæ‘·yÓTÆ

O+≥T+~ >∑qTø£. eTT+<äT>± eTqdüT‡qT X̄ó~∆ #̊düTø=qT≥πø uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT á

ø£s¡àjÓ÷>∑ e÷sêZìï #·÷|ædüTÔHêï&ÉT. ø£s¡à\˝Àì <√cÕ\qT ‘=\–+∫, ø£s¡àjÓ÷>∑+>±

Ä#·]+∫q|ü⁄Œ&ÉT ∫‘·ÔX̄ó~∆ ø£*–, C≤„q;»+ Hê≥T≈£î+≥T+~. n|ü⁄Œ&ÉT C≤„q,

<Ûë´q jÓ÷>∑eTT\<ë«sê Ä |üs¡eT|ü<ëìï`yÓ÷øå±ìï #̊s¡Tø√e#·TÃ.

ø£qTø£ z ns¡T®Hê! ˙e⁄ yÓ÷øå±ìï n+<äTø√e\dæqyê&Éẙ. n+<äT≈£î>±qT

˙≈£î C≤„q+ ø±yê*. Ä C≤„q+ ∫‘·Ô X̄ó~∆ ø£*–q|ü⁄&̊ \_ÛdüTÔ+~. Ä ∫‘·ÔX̄ó~∆

ìcÕÿeTø£s¡à\ <ë«sêH̊ ø£\T>∑T‘·T+~. ø£qTø£ ˙e⁄ ìcÕÿeT ø£s¡à˝≤#·]+#ê*.

dü+>∑uÛ≤yêìï e<ä*, ø£s¡Ôe´ ø£s¡à\T #̊dærsê*. n|ü&̊ |üs¡eT>∑‹`yÓ÷ø£åÁbÕ|æÔ.

`yÓ÷øå±ìï bı+<ë\+fÒ dü+>∑uÛ≤e+ e<ä* ø£s¡Ôe´ ø£s¡à ̋ ≤#·]+#ê\ì dæ<ë∆+r

ø£]+#ê&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT. nsTT‘̊ Ç~ πøe\+ dæ<ë∆+‘·ẙTHê? Ò̋ø£ Ä#·s¡D˝À

ì»e÷? @yÓ’Hê <äècÕº+‘ê\THêïj·÷? n˝≤ ø£s¡à\ <ë«sê dæ~∆ bı+~q yê¬se¬s’Hê

OHêïsê?`

XÀ¢̂ ˆ ø£s¡àD…ÆeVæ≤ dü+dæ~∆+ Ädæú‘ê »qø±<äj·T'ˆ

˝Àø£ dü+Á>∑Vü≤y˚Tyê|æ dü+|üX¯́ Hé ø£s¡TÔ eTs¡Ωdæ̂ ˆ (20)

‘êˆˆ »q≈£î&ÉT yÓTT<ä̋ …’qyês¡T ìcÕÿeTø£s¡à\ <ë«sêH̊ yÓ÷ø£åeTTqT bı+<ës¡T.

˝Àø£ ø£fi≤´D≤ìï <äèwæº̋ À O+#·Tø=ì nsTTHê ø£s¡à #̊j·T≥ẙT ˙≈£î ‘·>∑TqT.

yê´K´: ø£s¡à\T #̊j·T≥+ <ë«sêH̊ Ç˝≤+{Ï |ü]|üø£«<äX̄qT #̊s¡T≈£îqï yê¬se¬s’Hê

OHêïsê? nH̊ Á|üX̄ï≈£î uÛÑ>∑yêqT&ÉT Çø£ÿ&É düe÷<Ûëq$TdüTÔHêï&ÉT. yêπs »qø±<äT\T.

»qø±<äT\T : »q≈£î&ÉT, Çøå±«≈£î, nX̄«|ü‹, Á|üVü‰¢<äT&ÉT, n+ãØwüT&ÉT, uÛÑ̂ s¡<ÛäT&ÉT

Ms¡+<äs¡÷ ø£s¡à\Hê#·]dü÷Ô ̀  ìcÕÿeT ø£s¡àjÓ÷>∑+ <ë«sêH̊ yÓ÷ø£ådæ~∆øÏ nedüs¡yÓTÆq

|ü] |üø£«dæú‹ì bı+<ës¡T. yÓ÷ø£å+ bı+<ë\+fÒ nìï+{Ïì düq´dæ+∫, ns¡D≤´\≈£î

b˛sTT ‘·|üdüT‡ Hê#·]+#ê* >±ì, sê»´|ü]bÕ\q˝À ‘·\eTTqø£̋ …’ j·TT+&̊ sêE\≈£î

m˝≤ kÕ<Ûä́ eTÚ‘·T+~? nH̊~ ns¡T®qTì dü+<̊Vü≤+. n˝≤π> kÕe÷q´ e÷qe⁄\≈£î

≈£L&Ü ˇø£ dü+<̊Vü≤+ O+≥T+~. ô|[fl #̊düTø=ì, |æ\¢\qT ø£ì, á dü+kÕs¡

»+s¡a≤≥+˝À |ü&ç ø=≥Tº≈£îb˛‘·T+&̊ kÕe÷q´ e÷qe⁄\T yÓ÷øå±ìï bı+<ä>∑\sê?

nì. á ¬s+&ÉT dü+<V̊ü‰\T ns¡∆+ Ò̋ìy.̊ m+<äTø£+fÒ kÕøå±‘·TÔ uÛÑ>∑yêqT&ÉT

yÓ÷ø£å+ n+<äT≈£îH̊ á Ä‘·àC≤„Hêìï`^‘êC≤„Hêìï uÀ~Û+∫+~ ø£åÁ‹j·TT&Ó’q

ns¡T®qTìøÏ. uÀ~Û+∫q lø£èwüTíìøÏ 8 ô|[flfīófl, 80 eT+~ dü+‘êq+. $qï

ns¡T®qTìøÏ Hê\T>∑T ô|[flfīófl, q\T>∑Ts¡T dü+‘êq+. ô|<ä› dü+kÕs¡ »+s¡a≤≥+

Oqïyêfi‚fl. ô|’>± Ç<ä›s¡÷ sê»ø±s¡́ e´eVü‰sê\˝À,  j·TT<ë∆\˝À ìeT>∑ïyÓTÆqyêπs.

ø£qTø£ sêE\T>±ì, kÕe÷q´e÷qe⁄\T >±ì yÓ÷øå±ìï bı+<ä{≤ìøÏ ns¡Ω‘·

Ò̋ìyê¬s’‘̊ Ç+ø£ á uÛÑ>∑eBZ‘· m+<äT≈£î? ẙ<ë+‘·+ m+<äT≈£î? ìcÕÿeT ø£s¡à̋ …+<äT≈£î?

düHê´düT Ò̋ düHê´düT\≈£î #Ó|üø=H̊yês¡T >∑<ë! Ç˝≤+{Ï nqTe÷Hê\qT, dü+<̊Vü‰\qT

ìeè‹Ô #̊j·T{≤ìπø uÛÑ>∑yêqT&ÉT Çø£ÿ&É ø£s¡à\<ë«sê yÓ÷øå±ìï bı+~q #·Áø£es¡TÔ\

<äècÕº+‘êìï ÇdüTÔHêï&ÉT`ª»qø±<äT\T ø£s¡à\ <ë«sêH̊ dæ~∆ bı+<ës¡Tµ nì.

ªªì»+>± »qø£ eTVü‰sêE yÓ÷øå±ìï bı+<ë&Ü?µµ nH̊~ eTs=ø£ dü+<̊Vü≤+.

jÓ÷>∑ yê•wü̃+˝À á dü+<̊Vü≤+ r] b˛‘·T+~. ªª»qø£ eTVü‰sêE |òü̋ ≤ù|ø£å

Ò̋≈£î+&Ü, H̊qT #̊düTÔHêïqT`nH̊ ø£s¡Ôè‘·«+ Ò̋≈£î+&Ü nH̊ø£ dü‘·ÿs¡à\T ` $Væ≤‘·

ø£s¡à\T` ø£s¡Ôe´ ø£s¡à\T #̊XÊ&ÉT. <ëìe\¢ ∫‘·ÔX̄ó~∆ ø£*–+~. <ëì‘√ Ä‘·à$#ês¡D≤

X̄øÏÔ ø£*–+~. ncÕºeÁø£eTVü≤]¸ <ë«sê Ä‘·àC≤„Hêìï bı+~, dü«dü«s¡÷|ü C≤„q+˝À

ì*∫, yÓ÷øå±ìï bı+<ë&ÉTµµ nì jÓ÷>∑yê•wüº+˝À ‘Ó*j·TCÒj·T≥+ »]–+~.

Bìì ã{Ïº sê»´bÕ\≈£î&Ó’q »qø£ eTVü‰sêE |òü̋ ≤ù|ø£å s¡Væ≤‘· ø£s¡à\ <ë«sê

yÓ÷øå±ìï bı+<ë&ÉT >∑qTø£ me¬s’Hê düπs ø£s¡à jÓ÷>∑+ <ë«sê, j·T»„ø£s¡à\ <ë«sê

yÓ÷øå±ìï bı+<äe#·TÃqH̊ dæ<ë∆+‘·+ ì»eTì ãTTEyÓ’+~.

düπs ø£s¡àjÓ÷>∑+ <ë«sê yÓ÷øå±ìï bı+<äe#·TÃ. n˝≤ bı+<ës¡T. eT] Ä

‘·s¡Tyê‘· ø£s¡à\qT Ä|æẙj·÷˝≤? nH̊ dü+<̊Vü‰ìï ≈£L&Ü á XÀ¢ø£+ rs¡TdüTÔqï~.

yÓ÷ø£ådæ~∆ì bı+~q yê]øÏ ø£s¡à#̊j·Te\dæq u≤<Ûä́ ‘· @MT ̋ Ò<äT. ø±ì ̋ Àø£

dü+Á>∑Vü‰s¡∆+ ø£s¡à\T #̊dü÷ÔH̊ e⁄Hêïs¡T. eTVü‰‘·Tà\T ø=+<äs¡T ̋ Àø£ ø£fi≤´D ø±+ø£å‘√

ì]¢|üÔ+>± |üqT\T #̊j·T{≤ìï eTq+ #·÷dü÷ÔH̊e⁄+{≤+. uÛÑ>∑yêHé ls¡eTD eTVü≤s¡T¸\

yês¡T yÓ÷ø£ådæ~∆ì bı+~q ‘·sê«‘· kÕe÷qT´ì˝≤ ø£s¡à\T #̊j·T≥+ ̋ Àø£ $~‘·ẙT.

n+<ä]‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘·–q dü\Vü‰\ìdü÷Ô, e+≥#̊dü÷Ô, uÀ~Ûdü÷Ô, –]Á|ü<äøÏåD

#̊dü÷Ô O+&̊yês¡T. n˝≤π> lsêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü ≈£L&Ü ø£s¡à\T #̊dü÷ÔH̊
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e⁄+&̊yês¡T. ̋ Àø£dü+Á>∑Vü‰s¡∆+`n+fÒ n|üe÷s¡Z+˝À |ü&çb˛‘·Tqï yê]ì düHêàs¡Z+˝À

q&ç|æ+#·≥+ ø√dü+ ø£s¡à\T #̊dü÷ÔH̊ e⁄+{≤s¡T eTVü‰‘·Tà\T.

@ ̌ ø£ÿ]¬ø’Hê ẙT\T #̊j·T≥+ eTVü‰|ü⁄D Á́|ü<ä+. n˝≤+{Ï~ nC≤„Hê+<Ûäø±s¡+˝À

ø=≥Tºø=ì b˛j̊Tyê]ì`ndü\T m+<äT≈£î |ü⁄{≤ºyÓ÷? m+<äT≈£î J$düTÔHêïyÓ÷

‘Ó*j·Tø£,  ~≈£îÿ‘√#·ø£, >±* m≥TMùdÔ n≥Tb˛j̊T m+&ÉT{≤≈£î˝≤ J$‘êìï

>∑&çù| <ë] ‘·|æŒq u≤≥kÕs¡T\≈£î uÛÑeã+<Ûä $eTTøÏÔì yÓ÷øå±ìï ø£*–+#̊ ObÕj·÷ìï

‘Ó*j·TC…|üŒ≥+ ø£qï ẙT\T Ç+πøeTT+≥T+~? n+<äTπø eTVü‰‘·Tà\T dü+dæ~∆ì

bı+~ ≈£L&Ü ‘êeTT ø£s¡à\qT Ä#·]+∫, Ç‘·s¡T\≈£î e÷s¡Z <äs¡Ù≈£î …̋’ ̋ Àø£ ø£fi≤´D≤ìøÏ

bÕ≥T |ü&ÉT‘·THêïs¡T.

ø£qTø£ z ns¡T®Hê! ̇ e⁄ ìcÕÿeT+>±, |òü̋ ≤ù|ø£å ̋ Ò≈£î+&Ü, Ç~ Hê ø£s¡Ôe´+

nH̊ uÛ≤e+‘√ á j·TT<ä∆eTH̊ dü«<Ûäs¡à ø£s¡àqT ˙ $Væ≤‘·ø£s¡àqT Ä#·]+#·T. ˙

Ä#·s¡D <ë«sê ̋ À≈£î\≈£î düVü‰j·T|ü&ÉT`nì Væ≤‘·uÀ<Ûä #̊düTÔHêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

ø£qTø£ ø£s¡àjÓ÷>∑eTH̊~ n\ŒyÓTÆq~ ø±<äT. yÓ÷ø£ådæ~∆øÏ |üs√ø£å+>± kÕj·T|ü&̊~.

ô|’>± Ç~ nC≤„qT\πø >±<äT. C≤„qT\T ≈£L&Ü ̋ Àø£dü+Á>∑Vü‰s¡∆+ Ä#·]+#·<ä–q<̊`

nì düŒwüºeTÚ‘·Tqï~.

` eTVü‰‘·Tà\T, dü+dæ<äT∆\T ◊qyês¡T ≈£L&Ü ø£s¡àjÓ÷>±ìï m+<äT≈£î

Ä#·]düTÔHêïs¡T? @$T{Ï Bìe\¢ Á|üjÓ÷»q+?

eTVü‰‘·Tà …̋’qyês¡T ≈£L&Ü m+<äT≈£î ø£s¡àjÓ÷>±ìï Ä#·]düTÔHêïs¡T?

XÀ¢̂ ˆ j·T<ä́ <ë#·s¡‹ ÁX‚wü̃' ‘·‘·Ô<˚y˚‘·s√»q'ˆ

düj·T‘YÁ|üe÷D+ ≈£îs¡T‘̊ ̋ Àø£düÔ<äqT es¡Ô‘̊ˆˆ (21)

‘êˆˆ ÁX‚wüT̃&ÉT <̊ìHÓ’‘̊ Ä#·]dü÷Ô O+{≤&√ Ç‘·s¡ »qT\T <ëìH̊ Ä#·]dü÷Ô

O+{≤s¡T. n‘·&ÉT <˚ìì Á|üe÷D+>± rdüT ≈£î+{≤&√ ˝Àø£+ <ëìH˚

nqTdü]düTÔ+≥T+~.

yê´K´: ÁX‚wüT̃\T n+fÒ πøe\+ eTVü‰‘·Tà\T, düs¡«dü+>∑ |ü]‘ê´>∑T\T e÷Á‘·ẙT

ø±<äT. Ç+{Ï̋ À ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |æ\¢\≈£î ÁX‚wüT̃\T— ã&ç̋ À ObÕ<Ûë´j·TT\T $<ë´s¡T∆\≈£î

ÁX‚wüT˜\T— >∑Ts¡Te⁄\T •wüT´\≈£î ÁX‚wüT˜\T— sê»ø°j·÷˝À¢ Hêj·T≈£î\T ø±s¡́ ø£s¡Ô\≈£î

ÁX‚wüT̃\T. ÁX‚wüTº̋ …’q yês¡T yê]øÏ Á|üjÓ÷»qeTTHêï ̋ Ò≈£îHêï Ç‘·s¡T\≈£î e÷s¡Z<äs¡Ùø£+>±,

Ä<äs¡Ù+>± O+&É≥+ ø=s¡≈£î #·ø£ÿì Ä#·s¡D ø£*– e⁄+&Ü*. n˝≤ dü]jÓÆTq

Ä#·s¡D ø£qTø£ ̋ Òø£b˛‘̊ Ç‘·s¡T\T #Ó&çb˛j̊T Á|üe÷<ä+ O+~.

‘·+Á&ç s√p dæ>∑¬s≥T¢ Á‘ê>∑T‘·÷ ≈£îe÷s¡T&çøÏ e÷Á‘·+ dæ>∑¬s{Ÿ Á‘ê>∑≈£L&É<äì

#ÓãT‘ê&ÉT. |æ\¢yê&ÉT e÷≥$q&ÉT. m+<äTø£+fÒ ‘·+Á&ç #Ó|æŒq e÷≥\T eTTK´+

ø±<äT. n‘·&çøÏ ‘·+Á&ç Ä#·s¡DÒ eTTK´+. ‘·*¢ nã<ë∆\T #Ó|üŒ≈£L&É<äì |æ\¢\≈£î

#ÓãT‘·÷ yê] m<äTfÒ |ü∫Ã nã<ë∆\T Ä&ÉT‘·T+~. n~ #·÷∫ |æ\¢\T H̊s¡TÃø=H̊~

nã<ë∆\H̊.

sê»ø°j·THêj·T≈£î\T n$˙‹ì N*Ã#Ó+&Ü&É‘êeTì Á|ü‹»„\T #̊dü÷Ô, ‘êeTT

e÷Á‘·+ n$˙‹ kÕÁe÷≥Tº\T>± e´eVü≤]kÕÔs¡T. yê]ì #·÷∫ O<√´>∑T\T,

n~Ûø±s¡T\T ìs¡“¤j·T+>± \+#ê\T d”«ø£]+∫ n$˙‹ì n+<ä\yÓTøÏÿkÕÔs¡T.

n˝≤π> ø=+<äs¡T >∑Ts¡Te⁄\T $wüj·TedüTÔe⁄\T $wü+ ˝≤+{Ïeì •wüT´\≈£î

uÀ~ÛkÕÔs¡T. ø±ì n$ ̋ Òì<̊ Áã‘·ø£̋ Òq≥T¢ m|ü&É÷ n<̊ Äsê≥+. yê] Ä#·s¡DqT

#·÷∫q •wüT´\T Äj·TH̊ n˝≤ q&ÉT#·T≈£î+≥T+fÒ eTq+ edüTÔyê´yÓ÷Vü≤+˝À

|ü&ç‘̊ ‘·ù|ŒeTT+~? nqT≈£î+{≤s¡T. ø£qTø£ ÁX‚wüT̃ …̋’q yê] Ä#·s¡D m+‘√ eTTK´+.

ô|<ä›\T m˝≤ Á|üe]ÔkÕÔs√ #·÷∫, |æqï\T yê]H̊ nqTdü]düTÔ+{≤s¡T. Ç~ ˝Àø£

düVü≤»+. ø£qTø£ Ä#·s¡Dj̊T eTTK´+.

sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü e<ä›≈£î ̌ ø£ Åd”Ô ‘·q _&É¶qT rdüTø=ì e∫Ã ªªnj·÷´!

M&çøÏ u…\¢+ n+fÒ eTVü‰|æ∫Ã. á n\yê≥T e÷ìŒ+#·+&çµµ nì n&ç–+~.

<ëìøÏ |üs¡eTVü≤+dü >±s¡T 10 s√E˝≤– s¡eTàHêïs¡T. 10 s√E\ ‘·sê«‘· _&É¶qT

rdüTø=ì e∫Ã+~ Ä Åd”Ô. Ç+ø=ø£ 5 s√E\T Ä– s¡eTàHêïs¡T eT∞fl |üs¡eTVü≤+dü>±s¡T.

n˝≤π> e∫Ã+~ ÄyÓT. eT∞fl Hê\T>∑T s√E\T yêsTT<ë. Ç˝≤ Hê\T¬>’<äT kÕs¡T¢

yêsTT<ë\T ẙdæq ‘·s¡Tyê‘· ˇø£ s√Eq Ä |æ\¢yêDÏí |æ*∫ ªªHêj·THê! u…\¢+

‹q≈£î. Äs√>∑́ + <Óã“‹+≥T+~µµ nHêïs¡T |üs¡eTVü≤+dü. n~ $ì Ä Åd”Ô |üs¡eTVü≤+dü‘√

ªªeTVü‰‘êà! á eTTø£ÿ yÓTT<ä{Ï s√Eq H˚qT e∫Ãq|ü⁄&˚ #Ó|üŒe#·TÃ >∑<ë!

ÇHêïfīó¢ Ä>∑≥yÓT+<äT≈£î?µµ nqï<ä≥. <ëìø±j·Tq ªªne÷à u…\¢+ ‹H̊ n\yê≥T

Hê≈£î ≈£L&Ü Oqï~. H̊qT ‹+≥÷ u≤\TDÏí  ‹qe<ä›ì m˝≤ #Óù|Œ~?µµ nHêï&É≥.

ÇB ÁX‚wüT̃\ Ä#·s¡D. ÁX‚wüT̃\T <̊ìì Á|üe÷D+>± rdüT≈£î+{≤s√ Ç‘·s¡T\T ≈£L&Ü

<ëìH̊ nqTdü]kÕÔs¡T. me¬s’Hê ‹{ÏºHê, n|üø±s¡+ #̊dæHê eTVü‰‘·Tà\T qe⁄«‘·T+{≤s¡T.

@eTj·÷´? n+fÒ eTq+ düVü≤q+‘√ e⁄+fÒ yê&̊ yê&ç ‘·|ü ‘Ó\TdüT≈£î+{≤&ÉT

n+{≤s¡T. n<̊ Á|üe÷D≤ìï Ç‘·s¡T\T ≈£L&Ü nqTdü]ùdÔ ̋ Àø£+ XÊ+‹j·TT‘·+>±

e⁄+≥T+~.
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‘·Tø±sê+ |üs¡eTuÛÑø±ÔÁπ>düs¡T&ÉT. Äj·Tq+fÒ –≥ºì e´øÏÔ Ä }]˝ÀH̊ OHêï&ÉT.

m|ü&É÷ ‘·Tø±sê+qT m˝≤ nee÷ì+#ê˝≤? nì #·÷düTÔ+{≤&ÉT Ä e´øÏÔ.

ˇø£s√Eq ù|<ä Áu≤Vü≤àDT&=ø£s¡T ‘·q ≈£îe÷¬sÔ $yêVü‰ìøÏ kÕj·T+ø√dü+ Ä e´øÏÔ

e<ä›≈£î sê>±, ª˙e⁄ ‘·Tø±sê+qT nee÷ìùdÔ yÓsTT´ s¡÷bÕj·T*kÕÔµqHêï&ÉT. Ä

Áu≤Vü≤àDTìøÏ Çwüº+ ̋ Òø£b˛sTTHê ‘·q nedüs¡+ rs¡TÃø=qT≥≈£î n+^ø£]+#ê&ÉT.

ˇø£ s√Eq ‘·Tø±sê+ >√<ëe] q~˝À kÕïq+ #̊dæ ̌ &ÉT¶≈£î edüTÔHêï&ÉT. á

Áu≤Vü≤àDT&ÉT ‘·Tø±sê+ô|’ ‘·T|ü⁄≈£îÿq O$Tày˚XÊ&ÉT. ‘·Tø±sê+ ì]¢|üÔ+>± ‹]–

>√<ëe]˝À kÕïq+ #̊dæ e#êÃ&ÉT. Ä Áu≤Vü≤àDT&ÉT eT∞fl O$Tà ẙXÊ&ÉT. ‘·Tø±sê+

‹]– kÕïq+ #̊dæ sê>± Áu≤Vü≤àDT&ÉT eT∞fl n˝≤π> Oe÷à&ÉT. Ç˝≤ 108 kÕs¡T¢

ì]«sêeT+>± »]–+~. Ä Áu≤Vü≤àDTì˝À bÕ|ü;Û‹ ø£*–+~. |üXÊÃ‘êÔ|ü+‘√

<äVæ≤+#·Tø£b˛‘·÷ ‘·Tø±sê+ ø±fīflô|’ ã&ç ‘·qqT ø£å$T+#·eTì ÁbÕ]∆+#ê&ÉT. n|ü⁄&ÉT

‘·Tø±sê+ nHêï&ÉT ªªÁu≤Vü≤àD√‘·Ôe÷! H̊qT m|üŒ{ÏqT+&√ >√<ëe]˝À 108kÕs¡T¢

kÕïq+ #̊dæ, <̊yê\j·T+˝À |üP» #̊j·÷\ì nqT≈£î+≥THêïqT. ø±ì Ç+‘·es¡≈£î

Ä neø±X̄+ sê Ò̋<äT. á s√E MT |ü⁄D≤´q Hê≈£î Ä neø±X̄+ \_Û+∫+~.

Ç+<äT˝À H˚qT ø£å$T+#ê*‡+<˚eTT+~?µµ nHêï&ÉT. n|ü&Ü Áu≤Vü≤àDT&ÉT

»]–q<ä+‘ê #ÓbÕŒ&ÉT. n~ $ì ‘·Tø±sê+ ªªnjÓ÷´ Hêj·THê! n˝≤>±! ˙

≈£îe÷¬sÔ $yêVü‰ìøÏ O|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äq≈£î+fÒ Á|ü‹s√p H̊qT ekÕÔqT, Ç˝≤π>

#ÓsTT µ́µ nHêï&É≥. ÇB eTVü‰‘·Tà\ Ä#·s¡D. Ç‘·s¡T\≈£î e÷s¡Z<äs¡Ùø£+>± O+&É{≤ìøÏ,

‘·eT Ä#·s¡D <ë«sê uÀ~Û+#·{≤ìøÏ eTVü‰‘·Tà\T m+‘√ düVü≤Hêìï #·÷|ü⁄‘·T+{≤s¡T.

ø£qTø£ z ns¡T®Hê! ˙e⁄ ≈£L&Ü ˙ ø√dü+ ø±ø£b˛sTTHê Ç‘·s¡T\ ø√düyÓTÆHê

düπs á ìcÕÿeT ø£s¡àjÓ÷>±ìï Ä#·]+#·T. j·T»„uÛ≤eq‘√ ø£s¡à\T #ÓsTT´ nì

‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

` Ç+‘·es¡≈£î »qø±<äT\qT <äècÕº+‘·+>± #·÷|æq uÛÑ>∑yêqT&ÉT, ªyês¡+‘ê

m|üŒ{Ïyês√ >∑<ë!µ nH̊ dü+<̊Vü≤+ ø£\T>∑T‘·T+<̊yÓ÷ ns¡T®qTìøÏ nì uÛ≤$+∫,

Ç|ü⁄&ÉT ‘·qH̊ <äècÕº+‘·+>± #·÷|ü⁄‘·THêï&ÉT sêuÀj̊T 3 XÀ¢ø±˝À¢̀

XÀ¢̂ ˆ qy˚T bÕsêúdæÔ ø£s¡Ôe´+ Á‹wüT˝ÀπøwüTøÏ+#·qˆ

Hêq yê|üÔeTyê|üÔe´+ es¡Ô@e#·ø£s¡àDÏ̂ ˆ (22)

XÀ¢̂ ˆ j·T~Vü≤´Vü≤+qeπsÔj·T+ C≤‘·Tø£s¡àD´ ‘·+Á~‘·'ˆ

eTeTesêÔàqTes¡Ô+‘̊ eTqTcÕ´' bÕs¡ú! düs¡«X̄'ˆˆ (23)

XÀ¢̂ ˆ Or‡<̊j·TT ]ẙT˝Àø±' q≈£îsê´+ ø£s¡à#̊<äVü≤+ˆ

dü+ø£s¡dǘ #· ø£sêÔkÕ´+ O|üVü≤Hê´ $Te÷' Á|üC≤'ˆˆ (24)

‘êˆˆ bÕsêú! eTT˝À¢ø±˝À¢q÷ Hê≈£î #̊j·Te\dæq ø£s¡Ôe´+ n+≥÷ @MT ̋ Ò<äT.

Ç+‘·es¡≈£î H̊qT bı+<ä≈£î+&Ü Oqï~ >±ì, Çø£ eTT+<äT bı+<äe\dæq~ >±ì

@MT ̋ Ò<äT. nsTTHê düπs H̊qT ø£s¡à\T #̊dü÷ÔH̊ OHêïqT (22). (m+<äTø£+{≤yê?)

ˇø£y˚fi¯ H˚qT >∑qTø£ C≤>∑s¡÷ø£‘·‘√ ø£s¡à\qT #˚j·T≈£î+&Ü k˛eT]>± O+fÒ

eTqTwüT´\+<äs¡÷ nìï $<Ûë˝≤ qH̊ï nqTdü]kÕÔs¡T (23). H̊qT ø£s¡àqT #̊j·Tø£b˛‘̊

»qT\+‘ê #Ó&çb˛‘ês¡T. ø£s¡àdü+ø£sêìøÏ ø±s¡≈£îDíe⁄‘êqT. á »qT\qT HêX̄q+

#̊dæq yê&Éqe⁄‘êqT(24).

yê´K´: ªªbÕsê∆! m|üŒ{Ïyês√ nsTTq »qø±<äT\ $wüj·T+ n˝≤ O+#·T. ̇

m<äTs¡T>± Oqï qqTï #·÷&ÉT. á eT÷&ÉT ˝Àø±˝À¢q÷ Hê≈£î #̊j·Te\dæq

ø£s¡Ôe´+ n+≥÷ @MT ̋ Ò<äTµµ ndü\T me¬s’Hê @ |üìHÓ’Hê m+<äT≈£î #̊kÕÔs¡T? @

edüTÔyÓ’Hê, @ uÛÀ>∑yÓTÆHê, <ÛäqyÓTÆHê ø=s¡‘·>± O+fÒH√— ndü\T Ò̋ø£b˛‘̊H√, Oqï~

#ê\ø£b˛‘̊H√ yê{Ïì dü+bÕ~+#·≥+ ø√dü+ #̊kÕÔs¡T. lø£èwüTí&ÉT kÕøå±‘·TÔ uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

ªªø£èwüídüTÔ uÛÑ>∑yêHé dü«j·T+µµ nHêïs¡T. lø£èwüTíì>± X̄Øs¡<Ûës¡D #̊dæ á uÛÑ÷$Tô|’

ne‘·]+∫q |üs¡e÷‘·à Äj·Tq. ̋ Àø±\˙ï Äj·Tq bı≥º̋ ÀH̊ OHêïj·Tì |üdæyêì>±

Oqï|ü&̊ ‘·*¢ j·TXÀ<ä≈£î #·÷|æ+∫qyê&ÉT. eT] Äj·Tqπø+ ø±yê*? Äj·Tq≈£î

Ò̋ì<̊$T{Ï? ø£qTø£ Äj·Tq #̊j·Te\dæq ø£s¡Ôyê´\T ≈£L&Ü @MT Ò̋e⁄. Äj·Tq

<̊ì˙ Ä•+#·e\dæq |üH̊ ̋ Ò<äT.

ª‘·‘·Ô«‘·'µ j·T<ës¡∆+>± Äj·Tq ìsêø±s¡T&ÉT. ø±ì kÕø±s¡ s¡÷|ü+‘√ n+<ä]‘√

ø£*dæyÓT*dæ ‹s¡T>∑T‘·÷ kÕe÷qT´&ç ̋ ≤>±H̊ ø£s¡à\T #̊düTÔHêï&ÉT. m+<äT≈£î? ø£s¡à\T

Äj·Tq≈£î nedüs¡+ ̋ Ò<äT. ̋ Àø±ìøÏ nedüs¡+. ̋ Àø£ dü+Á>∑Vü‰s¡∆ẙT |üqT\T #̊düTÔHêï&ÉT.

<Ûäsêàìï ì\u…≥º≥+ nH̊ ø£s¡Ôe´ ìs¡«Vü≤D ø=s¡≈£î bÕ+&Ée⁄\≈£î düVü‰j·T+>±

ì\ã&Ü¶&ÉT. n+‘̊>±ì sê»´+ ø√düyÓ÷, uÛÀ>±\ø√düyÓ÷ ø±<äT.

ì»+>± lø£èwüTíì J$‘êìï $X‚¢wæ+∫ #·÷ùdÔ Äj·Tq <̊ì˙ |ü≥Tºø√ Ò̋<äT.

n˙ï $&ç∫ô|≥º≥ẙT (1) |ü⁄≥º>±H̊ ø£qï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT $&ç∫ô|{Ïº >√≈£î\+˝Àì
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j·TXÀ<ä |ü⁄]{Ï eT+#·+ #̊sê&ÉT. (2) b˛˙ Ä >√≈£î\+˝ÀHÓ’Hê dæús¡+>± OHêï&Ü?

q+<äTì‘√ düVü‰ Ä >√≈£î˝≤ìï e<ä* ãè+<ëeq+ #˚sê&ÉT. (3) nø£ÿ&É

>√|üu≤\Ts¡‘√, >√|æø£\‘√ Ä&ç, bÕ&ç, eTTs¡∞>±q+‘√ |üs¡e•+|üCÒdæ <Ûäs¡à|ü⁄

|æ\T|ü⁄ $ì|æ+#·>±H̊ ‘·q¬ø+‘√ ÇwüºyÓTÆq >√|æø£\qT, >√|ü u≤\Ts¡qT, >√e‘ê‡\qT,

q+<äj·TXÀ<ä\qT, ãè+<ëeHêìï $&ç∫ eT<ÛäTs¡≈£î Á|üj·÷D eTj·÷´&ÉT. (4)

eT<ÛäTsêq>∑s¡+˝À ø£+düT&ÉT dü«j·÷Hê ‘·q y˚Tqe÷eTj˚T jÓÆTHê <äTsêàs¡TZ&ÉT,

<Ûäs¡àÁ<√Væ≤ >∑qTø£ ã+<ÛäT‘ê«ìï |ü]>∑DÏ+#·ø£ n‘·DÏí dü+Vü≤]+#ê&ÉT. (5) ø£+düTì

#·+|æ‘̊ Ä sê»´+ ‘·q<̊ ø£<ë! d”«ø£]+∫ sê»´bÕ\q #̊XÊ&Ü? Ò̋<äT. Ä

sêC≤´ìï ‘·qø£edüs¡+ Ò̋<äì $&ç∫ô|{Ïº ‘·q ‘ê‘· ◊q OÁ>∑ùdqTìøÏ∫ÃẙXÊ&ÉT.

(6) Ä ‘·s¡Tyê‘· eT<ÛäTs¡qT $&ç∫ <ë«s¡ø± q>∑sêìï ì]à+#·Tø=ì nø£ÿ&É≈£î

yÓfi≤fl&ÉT. (7) nø£ÿ&É sêC≤´ìï kÕú|æ+∫, düTdæús¡+ #̊ùddü]øÏ eèwüTí\T sê>± <ëìì

yê]øÏ n|üŒ–+#ê&ÉT. (8) <Ûäs¡àsêE e<ä›qT+&ç |æ\T|ü⁄sê>± Ç+Á<äÁ|üdüú+ yÓ[fl

;Ûe÷s¡T®qT\ kÕj·T+‘√ »sêdü+<ÛäTì dü+Vü≤]+|üCÒdæ, Ä sêC≤´ìï »sêdü+<ÛäTì

≈£îe÷s¡T&ÉT düVü≤<̊e⁄ì øÏ∫ÃẙXÊ&ÉT. (9) sê» dü÷j·T eTVü‰j·÷>∑+˝À nÁ>∑|üP»

dü+<äs¡“¤+>± m~]+∫q ẙTq‘·Ô ≈£îe÷s¡T&ÉT •X̄óbÕ\Tì e~Û+∫, Ä sêC≤´ìï

•X¯ó bÕ\Tì ≈£îe÷s¡T&ÉT <äèwüºπø‘·Te⁄øÏ∫Ãy˚XÊ&ÉT. (10) øös¡e⁄\‘√ j·TT<ë∆ìï

ìyê]+#·{≤ìøÏ dü«j·T+>± bÕ+&Ée sêj·Tu≤]jÓÆT nH̊ø£ $<Ûë\T>± Á|üj·T‹ï+#ê&ÉT.

(11) ∫es¡≈£î <Ûäè‘·sêÅwüTºì ≈£î{Ï\˙‹, <äTs√´<ÛäqTì nVü≤+ø±s¡+ ø±s¡D+>±

j·TT<ä∆+ ìX¯Ãj·T+ ø±>±, ‘êqT düs¡«X¯øÏÔ dü+|üqTï&ÉT, j·TT<ä∆ $XÊs¡<äT&ÉT ◊Hê

j·TT<ä∆+ #˚j·T≈£î+&Ü n\ŒyÓTÆq s¡<ÛäkÕs¡<Ûä´+ #˚j·T{≤ìøÏ n+^ø£]+#ê&ÉT.

(12)sê»dü÷j·Tj·÷>∑+ düeTj·T+˝À nø£ÿ&É≈£î $#̊Ãdæq eTVü≤s¡T¸\, eTVü‰‘·Tà\

bÕ<ë\qT ø£&ç– Ä »˝≤ìï •s¡düT‡q #·\T¢ø=Hêï&ÉT. (13) ª@ |üì #̊düTÔHêïqT?µ

nì >±ø£ ªm˝≤ #̊düTÔHêïqT?µ nH̊<̊ Á|ü<Ûëq+ nì ̋ Àø±ìøÏ #ê{≤\qT≈£îHêï&ÉT.

(14) ≈£îs¡TπøåÁ‘· dü+Á>±eT+˝À bÕ+&Ée⁄\ $»j·÷ìøÏ ‘êH̊ ø±s¡DyÓTÆHê yê]

qT+&ç @MT Ä•+#·̋ Ò<äT. (15) ∫es¡≈£î ‘·q≈£î n‘·́ +‘· Äràj·TT …̋’q bÕ+&Ée⁄\qT,

‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT, nwüºuÛ≤s¡́ \qT, dü«j·T+>± ì]à+#·T≈£îqï <ë«s¡ø± q>∑sêìï`

nìï+{Ïì, n+<ä]ì ̌ ø£ÿø£åD+˝À $&ç∫ô|{Ïº ‘·q dü«kÕúHêìï #̊sê&ÉT.

`Ç˝≤ lø£èwüTíì J$‘·eT+‘ê $&ç∫ô|≥º&ÉẙT. <̊ì‘√qT ã+<Ûä+ Ò̋<äT.

dü+>∑uÛ≤e+ ̋ Ò<äT. nsTTHê ø£s¡à\T #̊XÊ&ÉT. m+<äT≈£î?

lø£èwüTí&ÉT dü«j·T+>± |ü]|üPs¡Tí&ÉT. kÕøå±‘·÷Ô uÛÑ>∑yêqT&ÉT. Äj·Tq

ø£s¡à\Hê#·]+#·ø£b˛‘̊ Äj·TqπøMT qwüº+ ̋ Ò<äT >∑<ë! eT] ÄHê{Ï‘·s¡+ yê]πøyÓTÆHê

qwüºe÷?` ne⁄qT. kÕe÷qT´ …̋’q yês¡T ‘·eT ô|<ä›\jÓTTø£ÿ, Hêj·T≈£î\ jÓTTø£ÿ

ø£≥Tºu≤≥¢qT, ẙwüuÛ≤wü\qT, ̇ ‹ ìj·Te÷\qT, Ä#ês¡ e´eVü‰sê\qT nqTdü]dü÷Ô

O+{≤s¡T. |üPs¡«ø±\+˝À ô|<ä›\ q&Ée&çø£qT #·÷∫ ‘·eTqT ‘êeTT ~<äT›ø=H̊yês¡T.

Ç|ü⁄&ÉT ø±\+ e÷]+~. ̇ ‹ ìj·Te÷\T, Ä#ês¡e´eVü‰sê\T, q&Ée&çq dü+>∑‹

m˝≤ OHêï ẙwüuÛ≤wü\qT e÷Á‘·+ nqTdü]düTÔHêïs¡T. n+<äTπø áHê&ÉT Vü≤‘·́ \T

#˚ùdyês¡T, #˚sTT+#˚ yês¡T, sö&û\T, >∑÷+&Ü\T, uÛÑ÷ø£u≤®<ës¡T\T, n$˙‹

kÕÁe÷≥Tº\T >±+BÛ nqT#·s¡T\T>± K<ä›s¡T |ü+#·\T, ù|≥T ø£+&Éyê\T, K<ä›s¡T

{À|”\T <Ûä]dü÷Ô yẘüuÛ≤wü\qT e÷Á‘·+ nqTdü]düTÔHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä ô|<ä›\qT

#·÷∫ nqTdü]+#·≥+, nqTø£]+#·≥+ e÷Á‘·+ kÕ<Ûës¡DyÓTÆb˛sTT+~.

n˝≤π> ÄHê{Ï ‘·s¡+ yês¡T ≈£L&Ü lø£èwüTí&É+‘·{Ï yê&̊ ø£s¡à\Hê#·]+#·ø£b˛‘̊

eTq+ e÷Á‘·+ m+<äT≈£î Ä#·]+#ê*? nì nø£s¡àDT´˝Ö‘ês¡T, k˛eTs¡T˝Ö‘ês¡T,

e´s¡∆J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄ ‘ês¡T. n+<äTπø lø£èwüTí&ÉT ÄHê{Ï yê]øÏ Ä<äs¡Ù+>± ø£s¡à\T

#̊j·TT≥j·T+<äT ìeT>∑ïyÓTÆ e⁄Hêï&ÉT. n+‘̊ø±<äT Ä #̊j·T≥+ ≈£L&Ü m˝≤?

n‘·+Á~‘·+': ª‘·+Á~‘·'µ n+fÒ k˛eT]‘·q+. ªn‘·+Á~‘·' n+fÒ k˛eT]‘·q+

Ò̋≈£î+&Ü C≤>∑s¡÷≈£î …̋’ nì ns¡∆+. ø£qTø£ Á|ü‹yês¡T ø£s¡à\T #̊j·÷*. nB C≤>∑s¡÷≈£î …̋’

#̊j·÷*. k˛eT]‘·q+ ̋ Ò≈£î+&Ü #̊j·÷*. uÛÑ>∑yêqT&̊ n+‘· C≤>∑s¡÷ø£‘·‘√ ø£s¡à\T

#̊düTÔ+fÒ kÕeTqT´\yÓTÆq eTq+ m+‘· C≤>∑s¡÷ø£‘·‘√ #̊j·÷*? nH̊ uÛ≤e+‘√

#˚j·÷*.

m+‘√ nqTuÛÑe+ e⁄qï Á&Ó’es¡T n+‘· C≤Á>∑‘·Ô>± ø±s¡T q&ÉT|ü⁄‘·T+fÒ

nqTuÛÑe+ Ò̋ì, Áø=‘·Ô>± H̊s¡TÃ≈£îqï j·T»e÷ì m+‘· C≤Á>∑‘·Ô>± O+&Ü*? ªn‘·+Á~‘·'µ

nH̊~ kÕ<Ûä≈£î\≈£î ˇø£ ôV≤#·Ã]ø£. Ç+‘· C≤>∑s¡÷ø£‘·‘√ ø£s¡à\T #̊dæq|üŒ{Ïø°

uÛÑ>∑yêqTìπøMT Á|üjÓ÷»q+ ̋ Ò<äT. πøe\+ Äj·TqqT #·÷∫ Á|ü»\T nqTdü]kÕÔs¡T

>∑qTø£H̊ á uÛÑ÷$Tô|’ ì*∫ Oqï 125 dü+e‘·‡sê\˝À ̌ ø£ÿø£åD+ ≈£L&Ü $ÁXÊ+‹

rdüT ø√≈£î+&Ü Äj·Tq |üì#̊j·T≥+ »]–+~. n˝≤ #̊j·Tø£b˛‘̊ qwüº+ @$T{Ï?`

kÕe÷q´+>± ̋ Àø£+˝À »qT\+<ä]ø° nqTø£s¡D dü«uÛ≤e+ m≈£îÿe>± O+≥T+~.

dü«ãT~∆ ø£Hêï |üs¡ãT~∆ m≈£îÿe. ø£qTø£ lø£èwüTíì e+{Ï eTVü‰qTuÛ≤e⁄&ÉT ø£s¡à\T



wwwwwwwwwwwwwwwwwwww

24

wwwwwwwww
l <˚$XË{Ïº #·\|ü‹sêe⁄

wwwwwwwwww
uÛÑ>∑eBZ‘·

58 59

#̊j·Tø£b˛‘̊ eTq+ e÷Á‘·+ m+<äT≈£î #̊j·÷*? nì uÛ≤$+∫ nø£s¡àDT´˝Ö‘ês¡T,

k˛eTs¡T˝Ö‘ês¡T. yê]yê] $<äT´ø£Ô <Ûäsêàìï nqTdü]+∫ ø£s¡à\T #̊j·Tø£b˛‘̊

yês¡T #Ó&çb˛e≥ẙT >±<äT ø£s¡àdü+ø£s¡+ @s¡Œ&ç düe÷»+ ≈£L&Ü ndüÔe´düÔeTÚ‘·T+~.

yê]yê] >∑TD≤\qT ã{Ïº, #̊j·Te\dæq ø£s¡à\qT ã{Ïº ̋ Àø£+˝À es¡íe´edüú

@s¡Œ&ç+~. Áu≤Vü≤àDT\T <̊e‘ês¡Ãq\T, ẙ<ä|üsƒ¡q+, n<Ûë´|üq+, <ëq+, Á|ü‹Á>∑Vü≤+

yÓTT<ä̋ …’q ø£s¡à\T #̊j·÷*. ø£åÁ‹j·TT\T |ü]bÕ\q, Á|üC≤s¡ø£åD #̊j·÷*. yÓ’X̄ó´\T

e´ekÕj·T+, |üX̄ób˛wüD, yêDÏ»´+ #̊j·÷*. X̄SÁ<äT\Tô|’ esêí\≈£î ø±e\dæq

ùde\T n+~+#ê*. »qT\T k˛eTs¡T …̋’q|ü&ÉT á ø£s¡à\T »s¡T>∑e⁄. Bìe\¢

ndüÔe´düÔ dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. Á|ü»\T nHê´j·T+>± Á|üe]ÔkÕÔs¡T. n<Ûäs¡à+>± q&ÉT#·T

≈£î+{≤s¡T. ‘·eT ‘·eT ìj·T‘·ø£s¡à\T e<ä* Ç‘·s¡T\ $<äT´ø£Ô ø£s¡à\qT ø=+<äs¡T

ìs¡«]Ô+#ê*‡ edüTÔ+~. XÊdæ+#̊yês¡T, •øÏå+#̊yês¡T O+&És¡T. Bìe\¢ nXÊ+‹,

O‘êŒ‘ê\T, $|ü¢yê\T ãj·T\T<̊s¡‘êsTT. n+<äTπø ø£s¡àdü+ø£sêìøÏ ø±s¡≈£îDíe⁄‘êqT,

á »qT\qT HêX̄q+ #̊dæq yê&çqe⁄‘êqT nì uÛÑ>∑yêqT&ÉT düŒwüº+ #̊düTÔHêï&ÉT.

˝Àø£πøåeT+ ø√dü+, Á|ü»\qT $HêX̄q+ qT+&ç ‘·|æŒ+#̊+<äT≈£î, á ˝Àø£e´edüú

#·ø£ÿ>± kÕ–b˛e{≤ìπø H̊qT C≤>∑s¡÷ø£‘·‘√ ø£s¡à\T #̊düTÔ+{≤qT nì uÛÑ>∑yêqT&ÉT

ø£s¡àjÓ÷>∑+ ÄeX̄´ø£‘·qT ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT. eTVü‰‘·Tà\T, C≤„qT\T ‘·eT≈£î nedüs¡+

Ò̋ø£b˛sTTHê Ç‘·s¡T\≈£î e÷s¡Z<äs¡Ùø£+>± O+&˚+<äT≈£î ø£s¡à\T #˚j·÷* nì

uÛÑ>∑yêqT&ÉT ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT. nsTT‘̊ @ |òü*‘êìï ø√s¡ìyê&ÉT ø£s¡à\ j·T+<ëdüøÏÔ

Ò̋≈£î+&Ü m˝≤ #̊j·T>∑\&ÉT?

XÀ¢̂ ˆ düø±Ô' ø£s¡àD´ $<ë«+dü' j·T<Ûë≈£îs¡«+‹ uÛ≤s¡‘·̂

≈£îsê´~«<ë«+düÔ<Ûëdüø£Ô' ∫ø°s¡T¸sY ̋ Àø£dü+Á>∑Vü≤+ˆˆ (25)

XÀ¢̂ ˆ qãT~∆uÛÒ<ä+ »qj̊T‘Y nC≤„Hê+ ø£s¡àdü+–Hê+ˆ

CÀwüj̊T‘Y düs¡«ø£sêàDÏ $<ë«Héj·TTø£Ô' düe÷#·s¡Hé̂ ˆ (26)

‘êˆˆ ns¡T®Hê! ø£s¡à|òü\eTT q+<äT ÄdüøÏÔ>∑\ nC≤„qT\T @ $<Ûä+>± ø£s¡à\qT

ÁX̄<ä∆‘√ #̊kÕÔs√ n˝≤π> ø£s¡à|òü\eTT q+<äT ÄdüøÏÔ̋ Òì C≤„qT\T ̋ Àø£ πøåe÷ìï ø√]

ÁX̄<ä∆‘√ |üqT\T #̊j·÷* (25). ø£s¡à|òü̋ ≤düøÏÔ‘√ ø£s¡à\˝À Çs¡T≈£îÿb˛sTTq nC≤„qT\

ãT~∆ì $ẙøÏ (C≤„ì) #Ó<äs¡>=≥º≈£L&É<äT. ‘êqT jÓ÷>∑+˝À ì*∫ ø£s¡à\T #̊dü÷ÔH̊

yê]ì düeTdüÔ ø£s¡à\qT Ä#·]+#·T≥≈£î Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*.

yê´K´: nC≤„qT\T á Á|ü|ü+#·+ ‘·eT≈£î uÛÀ>∑edüTÔe⁄ nqT≈£î+{≤s¡T. ‘êeTT

|ü⁄{Ïº+~ uÛÀ>±\T nqTuÛÑ$+#·{≤ìπø nqT≈£î+{≤s¡T. Ä uÛÀ>±\qT n+<äTø=qT≥≈£î,

nqTuÛÑ$+#·T≥πø ‘·eT≈£î ø±fīófl, #̊‘·T\T, ø£fīófl, Ç‘·s¡ nej·Tyê\T, ‘Ó*$‘̊≥\T

OHêïj·TqT≈£î+{≤s¡T. n+<äTπø Ä ‘Ó*$ ‘̊≥\qT|üjÓ÷–+∫, <̊ùV≤+Á~j·÷\qT

|üì #̊sTT+∫ ÁX̄$TkÕÔs¡T. á ÁX̄eT+‘ê ‘·eT düTKdü+‘√cÕ\ ø√dü+, ‘·eTyê]

Äq+<ä+ ø√dü+ >∑qTø£ m+‘√ |ü≥Tº<ä\‘√, Bø£å‘√, ÁX̄<ä∆‘√ ø£s¡à\T #̊düTÔ+{≤s¡T.

á ø£s¡à\T dü«˝≤uÛÑ+ ø√dü+ >∑qTø£ |üì˝À ìs¡¢ø£ǻ + O+&É<äT. ø±ø£b˛‘̊ á $<ÛäyÓTÆq

ø£s¡à\ e\¢ ‘·«s¡̋ ÀH̊ n\dæb˛‘ês¡T. m+<äTø£+fÒ |òü̋ ≤ù|ø£å e\¢̀  n+fÒ |òü*‘·+ô|’

ÄdüøÏÔ O+&É≥+ e\¢ |òü*‘·+ edüTÔ+<√ sê<√, @eTe⁄‘·T+<√ nH̊ Ä+<√fīq

O+≥T+~. Ä+<√fīq e\¢ n\dü≥ düVü≤»+.

ø£s¡à|òü\eTTq+<äT ÄdüøÏÔ̋ Òì C≤„qT\T ø£s¡à\qT ì]¢|üÔ+>± #j̊·T≥+ e\¢—

|òü*‘·+ @eTe⁄‘·T+<√qH̊ Ä+<√fīq Ò̋q+<äTe\¢— n\dü≥ O+&É<äT, Á|üXÊ+‘·

eTqdüT‡‘√ ø£s¡à\T #˚kÕÔs¡T. ø±ì dü«˝≤uÛÑ+ Ò̋<äT >∑qTø£ ø£sêà#·s¡D˝À ìs¡¢ø£ǻ +

O+&Ée#·TÃ. |ü≥Tº<ä\>± |üì#̊j·Tø£b˛e#·TÃ. ø£s¡à˝À ìs¡¢ø£ǻ + O+fÒ yêdüq\T

|üP]Ô>± øå±fi¯q+ ø±e⁄. ø£qTø£ |òü̋ ≤düøÏÔ Ò̋≈£î+&Ü, kÕ«s¡∆+ Ò̋≈£î+&Ü ø£s¡à\qT

#˚düTÔqï|üŒ{Ïø° yê{Ïì Bø£å>±, |ü≥Tº<ä\‘√ #˚j·÷*. ìs¡¢ø£ǻ + Ò̋≈£î+&Ü ÁX¯<ä∆>±

#̊j·÷*. n˝≤ #Ój·÷´\+fÒ ø£s¡àø=ø£ Ä\+ãq+ ø±yê*. n<̊ ˝Àø£ ÁX‚j·TdüT‡.

˝Àø£ø£fi≤´D ø±+ø£å‘√ ø£s¡à\qT #̊ùdÔ n<̊ ø£s¡àjÓ÷>∑+.

kÕ«s¡∆+ø√dü+, &ÉãT“ø√dü+ ø£s¡à\qT C≤>∑s¡÷ø£‘·‘√ #̊ùd yê&ÉT nC≤„ì. @

kÕ«s¡∆+ ̋ Ò≈£î+&Ü ̋ Àø£ø£fi≤´D ø±+ø£å‘√ ø£s¡à\qT C≤>∑s¡÷ø£‘·‘√ #ù̊dyê&ÉT C≤„ì.

ø£s¡à nH̊~ ø£‹Ô̋ ≤+{Ï~. ø£‹Ô‘√ ‘·\\T qs¡ø£e#·TÃ, ≈£Ls¡>±j·T\T ‘·s¡>∑e#·TÃ.

n˝≤π> ø£s¡à<ë«sê ã+<Ûë˙ï ø£]–+#·Tø√e#·TÃ, eTTøÏÔ̇  n+<äTø√e#·TÃ. ø£s¡à nH̊~

>=|üŒ Äj·TT<Ûä+. <ëìì ndü\T eT÷\q |ü&ÉyÓj·T´sê<äT. yê&ÉTø√yê*, ‘Ó*dæ

yê&ÉTø√yê*, ‘Ó*$‘√ yê&ÉTø√yê*.n+<äTπø á XÀ¢ø£+˝À nC≤„qT\T dü+>∑uÛ≤e+‘√

|òü̋ ≤ù|ø£å‘√ m˝≤ C≤>∑s¡÷ø£‘·‘√ ø£s¡à\T #̊kÕÔs√ n˝≤π> C≤„qT\T ̋ Àø£ ÁX‚j·TdüT‡qT

ø√] C≤>∑s¡÷ø£‘·‘√ ø£s¡à\T #̊j·÷* nì dü\Vü‰ ÇdüTÔHêïs¡T. |òü̋ ≤ù|ø£å‘√ #̊ùdyê&ÉT

ìs¡¢ø£ǻ + Ò̋≈£î+&Ü #˚kÕÔ&ÉT. ø±ì C≤„ìøÏ |òü̋ ≤ù|ø£å Ò̋<äT >∑qTø£ nC≤Á>∑‘·Ô>±,

ìs¡¢ø£ǻ +>± O+&É≈£î+&Ü |üì#ù̊d+<äT≈£î Ä\+ãq>± ˝Àø£ÁX‚j·TdüT‡qT <äèwæº̋ À
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ô|≥Tºø√eTì, ̋ Àø£ÁX‚j·Tùd‡ ‘·q ÁX‚j·TdüT‡>± uÛ≤$+#ê\ì uÛÑ>∑yêqTì dü\Vü‰.

˝Àø£ÁX‚j·TdüT‡qT <äèwæº̋ À ô|≥Tºø=ì C≤>∑s¡÷ø£‘·‘√ |üqT\T #˚j·T≥y˚T>±ø£

nC≤„qT\≈£î e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î\T>± O+&É{≤ìøÏ C≤„ìøÏ eTs=ø£ ObÕj·÷ìï dü\Vü‰qT

≈£L&Ü ÇdüTÔHêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

˝Àø£+˝À kÕe÷q´+>± n+<äs¡÷ düø±eTø£s¡à˝Ò #˚düTÔ+{≤s¡T. yê]øÏ

e÷qeJ$‘· |üs¡eT\ø£ǻ + yÓ÷ø£åẙTqì ‘Ó*j·T<äT. n+<äTe\¢ Ä \øå±´ìï n+<äTø=H̊

e÷s¡Z+ ≈£L&Ü ‘Ó*j·T<äT. ø£qTø£ <ë]‘·|æŒq u≤≥kÕ]˝≤ á˝Àø£+˝Àì düTU≤\qT,

|üs¡̋ Àø£+˝Àì dü«s¡ZuÛÀ>±\qT Ä•+∫, nẙ Á|ü<ÛëqeTì uÛ≤$dü÷Ô, ªá |üì #̊düTÔqï~

H̊qTµ nH̊ ø£s¡Ô«‘·«ãT~∆‘√, ªá |òü*‘·+ Hê≈£î sêyê*µ nH̊ ø±eT´ ãT~∆‘√ ø£s¡à\T

#̊düTÔ+{≤s¡T. yê]øÏ ìcÕÿeT ø£s¡àjÓ÷>∑+ n+fÒ @$T{À ‘Ó*j·T<äT. <ëì $•wüº‘·qT

ns¡∆+ #̊düTø=H̊ |ü]|üø£«‘· e⁄+&É<äT.

n{Ïºyê]ì #·÷∫ C≤„ìjÓÆTqyê&ÉT  yê]ì dü¬s’q e÷s¡Z+˝ÀìøÏ eT[fl+#ê\ì

uÛ≤$+∫ ªªMTs¡T q&ç#̊ e÷s¡Z+ ‘·|ü. MT]˝≤ düø±eTø£s¡à\T Ä#·]düTÔ+fÒ á

ø£s¡à Ò̋ MT≈£î ã+<Ûë\e⁄‘êsTT. <ëìe\¢ eT∞fl eT∞fl |ü⁄&ÉT‘·÷ eT∞fl eT∞fl #·dü÷Ô

á ̋ Àø£+˝À ã+~Û+#·ã&É‘ês¡T. dü+kÕs¡ »qq eTs¡D #·Áø£+˝À Çs¡T≈£îÿb˛‘ês¡T.

ø£qTø£ MTs¡T á düø±eT ø£s¡à\ Hê#·]+#·e<äT›. yÓ÷ø£åeTH̊~ C≤„q+ <ë«sêH̊

\_ÛdüTÔ+~. Ä C≤„q+ ìcÕÿeT ø£s¡à˝≤#·]+∫ eTqdüT‡qT X̄ó~∆ #̊düT≈£îqï|ü&̊

bı+<ä>∑\T>∑T‘ês¡T. ø£qTø£ @ |òü*‘êìï Ä•+#·≈£î+&Ü, @ ø√]ø£\T ø√s¡≈£î+&Ü

ìcÕÿeT ø£s¡à˝≤#·]+#·+&çµµ nì #Ó_‘̊ yês¡T dü]>±Z ns¡∆+ #̊düTø√ Ò̋ø£— ø√]ø£\T

Ò̋ø£b˛‘̊ ø£s¡à …̋+<äT≈£î #̊j·÷*? eTq düeTj·÷ìï, &ÉãT“qT m+<äT≈£î eè<Ûë

#̊düTø√yê*? nì ìcÕÿeT ø£s¡à\÷ #̊j·Ts¡T. yÓ÷øå±ìøÏ |üìøÏsêì á ø£s¡à …̋+<äT≈£î?

nì düø±eTø£s¡à\÷#̊j·Ts¡T. n+fÒ ¬s+{Ïø°#Ó&çq πse&ÉT˝Ö‘ês¡T. OuÛÑj·TÁuÛÑwüT̃̋ Ö‘ês¡T.

n+<äTπø Çø£ÿ&É eTVü‰‘·Tà\≈£î, C≤„qT\≈£î, kÕ<ÛäT düHê´düT\≈£î, >∑Ts¡Te⁄\≈£î

ôV≤#·Ã]ø£ #̊j·Tã&ç+~. ªdüø±eT ø£s¡à\˝À Çs¡T≈£îÿb˛sTTq nC≤„qT\ ãT~∆ì

#Ó<äs¡>=≥º≈£î+&Ü MTs¡T jÓ÷>∑+˝À ì*∫ ø£s¡à …̋̋ ≤ #̊j·÷˝À, m+<äT≈£î #̊j·÷˝À

Ä#·]+∫ #·÷|ü+&çµµ nì ôV≤#·Ã]ø£. ns¡Ω‘· ̋ Òìyê]øÏ C≤„quÀ<Ûä #Ó$¬øø£ÿ<äT. #̊ùd

ø£sêàqTcÕºHêìï ≈£L&Ü e~ Ò̋kÕÔ&ÉT. n+<äTπø ªª≈£åîÁ<ä»qT\≈£î #Óù|Œ ø£qï s¡TÁ<äuÛÑ÷$T˝À

#Ó|üŒ≥+ eT+∫~µµ nì ˇø£ eTVü‰‘·Tà&ÉHêï&ÉT. eT¬s˝≤ #Ó|üŒ≈£î+&Ü? n+fÒ

yê]ì n˝≤ ø£s¡à\T #̊j·Tìdü÷ÔH̊ ‘êqT e÷Á‘·+ ìcÕÿeT ø£s¡à\Hê#·]dü÷Ô ‘·q

kÕúsTT˝À ‘êqT+&ç Áø£eT+>± yês¡+‘ê ‘·qqT nqTdü]dü÷Ô düø±eTø£s¡à\qT

ìcÕÿeT+>± #̊ùd≥T¢>± ‘·q Ä#·s¡D <ë«sê uÀ~Û+#ê*.

Áø=‘·Ô >∑TÁsêìï mπøÿ≥|ü&ÉT n~ n+‘· ‘̊*ø£>± mø£ÿìe«<äT. n+<äTe\¢

ø=+‘·<ä÷s¡+ <ëì‘√bÕ≥T |üs¡T¬>‹Ô düeTj·T+ #·÷dæ møÏÿ ≈£Ls√Ãyê*. n˝≤π>

nC≤„qT\ ãT~∆ì #Ó<äs¡>=≥º≈£î+&Ü yê] e÷s¡Z+˝À yê]ì q&Éeìdü÷ÔH̊ C≤„qT\T

‘·eT Ä#·s¡D <ë«sê |òü̋ ≤ù|ø£å̋ Ò≈£î+&Ü, ìcÕÿeT+>± ø£s¡à˝≤#·]+#̊≥≥T¢>± yê]ì

‘·j·÷s¡T #̊j·÷*.

ø£s¡à\T #̊j·T≥+˝À C≤„ì nC≤„ì` Çs¡Te⁄s¡÷ u≤Vü≤´<äèwæº̋ À düe÷qẙT.

ø±˙ yê] yê] uÛ≤yê˝À¢ e÷Á‘·+ ‘̊&Ü O+≥T+~. Ä uÛ≤yêìïã{Ïº nC≤„ì

ã+~Û+|üã&ÉT‘·THêï&ÉT. C≤„ì ã+<Ûä+ qT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø=ì yÓ÷ø£åe÷s¡Z+˝À

|üj·TìkÕÔ&ÉT,

`nC≤„ì @ uÛ≤e+‘√ ø£sêàdü≈£îÔ&Ée⁄‘·THêï&ÉT? C≤„ì @ uÛ≤e+‘√

ø£s¡à\Hê#·]düTÔHêï&ÉT? sêuÀjT̊ 2 XÀ¢ø±˝À¢ $e]+#·uÀ‘·THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ Á|üø£è‘̊'ÁøÏj·Te÷D≤ì >∑TD…Æ'ø£sêàDÏ düs¡«X'̄

nVü≤+ø±s¡ $eT÷&ÛÜ‘êàø£sêÔ2Vü≤$T‹ eTq´‘̊ˆˆ (27)

XÀ¢̂ ˆ ‘·‘·«$‘·TÔ eTVü‰u≤Vü≤√! >∑TDø£s¡à$uÛ≤>∑jÓ÷'ˆ

>∑TD≤>∑TDÒwüTes¡Ô+‘· Ç‹eT‘ê«qdü»®‘̊ˆˆ (28)

‘êˆˆ Á|üø£è‹ >∑TD≤\e\¢H ̊nìï $<Ûë\T>± ø£s¡à\T #j̊·T ã&ÉT‘·THêïsTT.

nsTT‘̊ nVü≤+ø±s¡+ #̊‘· $ẙø£+ ø√˝ÀŒsTTq eT÷s¡Tâ&ÉT »]π> ø£s¡à\≈£î H̊H̊

ø£s¡ÔqT nì uÛ≤$düTÔ+{≤&ÉT. (27)

z eTVü‰u≤VüQ&Ü! >∑TDø£s¡à $uÛ≤>±\ ‘·‘·«+ ‘Ó*dæq yê&ÉT >∑TD≤\T >∑TD≤\˝À

Á|üe]ÔdüTÔHêïj·Tì Á>∑Væ≤+∫ Ä ø£s¡à\˝À ‘·>∑T˝§ÿq&ÉT. (28)

yê´K´: ̌ πø $<ÛäyÓTÆq ø£s¡à #̊düTÔqï|üŒ{Ïø° nC≤„ì Ä ø£s¡à\˝À ã+~Û+#·ã&ÉT

‘·THêï&ÉT, C≤„ì ã+<Ûä+ qT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø=ì yÓ÷ø£åe÷s¡Z+˝À Á|üj·÷DÏdüTÔHêï&ÉT.

m˝≤?nH̊ Á|üX̄ï≈£î á ¬s+&ÉT XÀ¢ø±\˝À düŒwüºyÓTÆqdüe÷<Ûëq$TdüTÔHêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

Á|üø£è‹ >∑TD≤\+fÒ Á|ü‹ e´øÏÔ̋ ÀqT O+&̊ yêdüq Ò̋. Ä yêdüq Ò̋ ãT~∆̋ À

ø√]ø£\T>± e´ø£ÔeTe⁄‘êsTT. Ä ø√]ø£\T eTqdüT‡˝À Ä˝À#·q\T>± ø£<äT\T‘êsTT.

Ä˝À#·q\T X̄Øs¡+ qT+&ç ø£s¡à\T>± yÓ\Te&É‘êsTT. ø£qTø£ düeTdüÔ ø£s¡à\T »]–
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b˛e{≤ìøÏ ø±s¡D+ Á|üø£è‹ e\¢ |ü⁄{Ïºq >∑TD≤ Ò̋ (yêdüq Ò̋). nsTT‘̊ yêdüq\

ø±s¡D+>± düVü≤»+>± »]–b˛j̊T á ø£s¡à\qT H̊H̊ #̊düTÔHêïqì eT÷s¡Tâ&ÉT

ÁuÛÑ$TkÕÔ&ÉT. eT÷s¡Tâ&ÉT n+fÒ <̊Vü‰_Ûe÷q+ ø£\yê&ÉT ª<̊Vü≤ẙT H̊qTµ nì nqTø=H̊

nVü≤+ø±s¡ $eT÷&ÛÜ‘·Tà&ÉT. ªª<̊Vü≤+ ẙs¡T Ä‘·àẙs¡T nì— H̊qT Ä‘·àH̊ >±ì

<̊Vü‰ìï ø±<äTµµ nì ‘Ó*j·Tìyê&̊ nC≤„ì, n$ẙøÏ, nVü≤+ø±s¡ $eT÷&ÛÜ‘·Tà&ÉT.

Á|ü‹J$ jÓTTø£ÿ j·T<ës¡∆ dü«s¡÷|ü+ Ä‘·à. n{Ïº Ä‘·àdü«s¡÷|ü⁄&ÉT q•+∫b˛j̊T

<̊Vü≤+‘√ ‘ê<ë‘·à´+ ô|≥Tºø=ì, ª<̊Vü≤ẙTH̊qTµ nì uÛ≤$kÕÔ&ÉT. Ç<̊ ÁuÛÑeT. Bìe\¢H̊

ã+<Ûëìø° u≤<Ûä\≈£î >∑Tsö‘·THêï&ÉT.

ˇø£ u≤≥kÕ] ns¡D´+˝À Á|üj·÷DÏdüTÔHêï&ÉT. |ü⁄* >±+Á&ç+|ü⁄ $qe∫Ã+~.

ÁbÕDuÛÑj·T+‘√ |üs¡T>∑T rdü÷Ô ø£ì|æ+∫q ̌ ø£ #Ó≥Tº ô|’¬øøÏÿ ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT, |ü⁄* Ä

#Ó≥Tº <ä>∑Zs¡≈£î e∫Ã+~. ø±ì #Ó≥Tº mø£ÿ Ò̋<äT >∑qTø£, nø£ÿ&̊ ì*∫ Oqï~. |üø£ÿH̊

Oqï eTs=ø£#Ó≥Tºô|’ ˇø£ ø√‹ Oqï~. |ü⁄* Ä #Ó≥Tºø=eTà e<ä›¬ø[fl >±+Á&ç+∫,

ø√‹˙&ÉqT ô|ò&ûeTì ø={Ïº+~. <ëì‘√ ‘Ó*$ ‘·≈£îÿe ø√‹ <Óã“‘·q MT<äH̊

|ü&É¶<äì uÛ≤$+∫ ÁøÏ+<ä|ü&çb˛sTT+~. |ü⁄* <ëìì Á$T+π>dæ+~. ‘Ó*$ >∑\ Ä

|ü⁄* n<̊ j·TTøÏÔì á u≤≥kÕ]ô|’ Á|üjÓ÷–+∫+~. ø±ì Ä u≤≥kÕ], ªªH̊H̊+

ãT~∆̋ Òì ø√‹qqT≈£îHêïyê? ̇ &É MT<ä |ü&É¶ ̇  <Óã“ Hê MT<ä |ü&É¶<äì ÁuÛÑeT|ü&É{≤ìøÏ?

˙&É y˚s¡T, H˚qTy˚s¡T. H˚qT ˙&ÉqT ø±<äTµµ nqT≈£îHêï&ÉT. n+<äTe\¢ ø√‹˝≤>±

Á|üe÷<ëìï ø=ì ‘Ó#·TÃø√ Ò̋<äT.

n˝≤π> q•+#̊ <̊Vü≤+ ẙs¡T, q•+#·ì Ä‘·àẙs¡T. H̊qT Ä‘·àH̊ ø±ì <̊Vü‰ìï

ø±<äT nì Á>∑Væ≤+∫qyê&ÉT C≤„ì. ª˙&É̋ ≤+{Ï <̊Vü≤ẙT H̊qTµ nì uÛ≤$+#̊yê&ÉT

nVü≤+ø±s¡ $eT÷&ÛÉT&ÉT`nC≤„ì. ª<̊Vü≤+<ë«sê »]π> ø£s¡à\qT H̊H̊ #̊düTÔHêïqTµ

nì uÛ≤$+∫, Ä ø£s¡à|òü˝≤\qT nqTuÛÑ$dü÷Ô |ü⁄&ÉT‘·÷`#·dü÷Ô`á dü+kÕs¡

»qqeTs¡D #·Áø£+˝À  ã+~Û+|üã&É‘ê&ÉT á nC≤„ì... eT] C≤„ìjÓ÷?

‘·‘·Ô«$‘Y n+fÒ ‘·‘·Ô«+ ‘Ó*dæq C≤„ì`j·T<ës¡∆ dü«s¡÷|ü+ ‘Ó*dæq C≤„ì. <̊ì

j·T<ës¡∆ dü«s¡÷|ü+? >∑TDø£s¡à $uÛ≤>∑jÓ÷' >∑TDeTT\jÓTTø£ÿ, ø£s¡à\jÓTTø£ÿ ì»yÓTÆq

$uÛÑ»q ‘Ó*dæq yê&ÉT. eTq˝Àì yêdüq Ò̋ eTq Á|üø£è‹. á yêdüq\T dü‘·Ô«,

s¡CÀ, ‘·yÓ÷ >∑TD≤\‘√ O+{≤sTT. á >∑TD≤\e\¢H̊ eTq˝À Ä˝À#·q\T, dü+ø£̋ ≤Œ\T

ø£\T>∑T‘·THêïsTT. á Ä˝À#·q\T dü+ø£̋ ≤Œ\ e\¢H̊ ø£s¡à\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT.

Ç˝≤ >∑TD≤\ e\¢H̊ ø£s¡à\T »]–b˛‘·THêïj·Tì ‘Ó\TdüTø√>∑*–qyê&̊ ‘·‘·Ô«$‘Ỳ C≤„ì.

n{Ïº C≤„ì <̊Vü≤+ <ë«sê »]π> ø£s¡à\qT kÕøÏå>± #·÷kÕÔ&̊ >±ì, Ä »]π> ø£s¡à\qT

H̊H̊ #̊düTÔHêïqT` nH̊ ÁuÛÑeT˝À ∫≈£îÿø√&ÉT. ø£s¡à\T »]π>≥|ü&ÉT n‘·&ç uÛ≤yê …̋̋ ≤

O+{≤sTT?

>∑TD≤>∑TDÒwüTes¡Ô+‘· Ç‹ eT‘ê«:` >∑TD≤\T >∑TD≤\˝À Á|üe]ÔdüTÔHêïj·Tì

uÛ≤$kÕÔ&ÉT. eTq˝Àì yêdüq\qT ã{Ïº e#̊Ã Ä˝À#·q\qT dü÷ø£åà>∑TD≤\+{≤s¡T.

yê{Ïì ã{Ïº, <̊ùV≤+Á~j·÷\ <ë«sê »]π> ø£s¡à\qT dü÷ú\ >∑TD≤\+{≤s¡T. >∑TD≤\T

>∑TD≤\˝À Á|üe]ÔdüTÔHêïsTT`n+fÒ ªn˙ï yê{Ï|üqT\T n$ #̊düT≈£î+≥THêïsTTµ

nH̊ ì]¢|üÔ uÛ≤e+‘√ e⁄+{≤&ÉT á dü÷ø£åà dü÷ú\ >∑TD≤\jÓTTø£ÿ ì»yÓTÆq $uÛÑ»q

‘Ó*dæq $ẙøÏ. n+<äTπø n‘·&ÉT M{ÏøÏ <ä÷s¡+>± ì*∫ kÕøÏå>± O+&çb˛‘ê&ÉT.

eTq+ n˝≤ ãC≤s¡T˝À yÓfīó‘·÷ O+fÒ nH̊ø£ <äTø±D≤\T ø£ì|ædüTÔ+{≤sTT.

nH̊ø£eT+~ yê´bÕs¡T\T`ø=qT>√\T <ës¡T\T e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥T+{≤s¡T, b˛{≤¢&ÉT

≈£î+≥T+{≤s¡T. ø=+<äs¡T Hê´j·T+>± Á|üe]ÔdüTÔ+fÒ eT]ø=+<äs¡T yÓ÷dü+ #̊düTÔ+{≤s¡T.

nsTTq|üŒ{Ïø° <ë]q yÓfi‚fl eTq+ n˙ï #·÷düTÔqï|üŒ{Ïø° yÓ÷dü>±fīflqT ì\Bj·T+,

Hê´j·T+>± Oqïyê]ì Á|üX¯+dæ+#·+. Ä! Ç<ä+‘ê düVü≤»y˚T˝Ò. yê]yê]

dü«uÛ≤yê\qT ã{Ïº yês¡T Á|üe]Ôdü÷Ô O+{≤s¡T nì ‘Ó\TdüT ≈£î+{≤+. n˝≤π>

<̊ùV≤+Á~j·T eTH√ãT<äT∆\T yê{Ï yê{Ï |üqT\T n$ #̊dü÷Ô O+{≤sTT. yê{ÏøÏ

ø±s¡D+ yê{Ï yÓqTø£ Áù|s¡D Ç#̊Ã yêdüq\T. nsTT‘̊ M≥ìï+{ÏøÏ ẙs¡T>± Oqï

Ä‘·àHÓ’q H̊qT e÷Á‘·+ nìï+{Ïì πøe\kÕøÏå>± #·÷düTÔ+{≤qT, n+<äT˝À ~–

eTTì–b˛qT nì uÛ≤$düTÔ+{≤&ÉT C≤„ì. Ç˝≤ uÛ≤$ùdÔ Á|üjÓ÷»qẙT$T{Ï?

qdü»®‘̊: dü+>∑uÛ≤eeTT+&É<äT. ãC≤s√¢ m+<äs¡T yÓ÷dü–düTÔHêï, m+<äs¡T

nHê´j·T+>± Á|üe]ÔdüTÔHêï m˝≤ |ü≥ºq≥T¢>± O+≥THêïyÓ÷ n˝≤π> á <̊ùV≤+

Á~j·÷\T m˝≤+{Ï ø£s¡à\T #̊düTÔHêï ̀  n$ eT+∫yÓ’Hê, #Ó&ÉTyÓ’Hê Ä‘·àHÓ’q H̊qT

yê{Ïì |ü{Ïº+#·Tø√≈£î+&Ü`»]π>yê{ÏøÏ πøe\kÕøÏå>± O+fÒ yê{Ï‘√ @e÷Á‘·+

dü+>∑uÛ≤e+ O+&É<äT. Áù|s¡D\T Ç#̊Ã~ yêdüq\T, Ä˝À#·q\T #̊ùd~ eTqdüT‡,

ø£s¡à\T #̊ùd~ <̊ùV≤+Á~j·÷\T. H̊qT á yêdüq\ (Á|üø£è‹)ø£Hêï, eTqdüT‡ø£Hêï,

<̊ùV≤+Á~j·÷\ ø£Hêï ẙs¡T>± qTqï Ä‘·àqT`nì ‘êeTsê≈£î MT<ä ̇ {Ï u§≥Tº̋ ≤

πøe\+>±e⁄+fÒ Ä ø£s¡à\‘√ dü+>∑uÛ≤eeTT+&É<äT. Ä ø£s¡à|òü̋ ≤\+≥e⁄. <ëì ø±s¡D+>±

»qà\Tsêe⁄. n+<äTe\¢ »qq eTs¡D s¡÷|üdü+kÕs¡ #·Áø£+˝À ã+~Û+|üã&É&ÉT.

Ç~ ‘·‘·«$<äTì`C≤„ì Ä˝À#·Hê düs¡[. ns¡T®qTì Çø£ÿ&É eTVü‰u≤Vü≤√! nì
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dü+uÀ~ÛdüTÔHêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT. j·TT<ä∆+˝À X̄Á‘·Te⁄\qT N*Ã#Ó+&Ü&ç ìqTï ̇ e⁄

s¡øÏå+#·T≈£îH̊ jÓ÷<ÛäT&ç$ e÷Á‘·ẙT ø±<äT. ̇  n+‘·s¡+>∑ X̄Á‘·Te⁄\‘√ ≈£L&Ü b˛sê&Ü*.

nVü≤+ø±s¡eTH̊ (<̊Vü≤ẙT H̊qT nì uÛ≤$+#̊) X̄Á‘·Te⁄qT »sTT+∫ eTVü‰u≤VüQ&ÉH̊

ù|s¡T kÕs¡∆ø£+ #̊düTø√yê*`nH̊ dü÷#·q á dü+uÀ<Ûäq˝À <ë– e⁄qï~.

` eT] C≤„ì @+ #̊j·÷˝À ‘·s¡Tyê‹ XÀ¢ø£+˝À ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T.

XÀ¢̂ ˆ Á|üø£è‘˚s¡TZD dü+eT÷&ÛÜ' dü»®+‘˚ >∑TDø£s¡àdüTˆ

‘êqø£è‘·‡ï $<√eT+<ëHé ø£è‘·‡ï $qï$#ê\j̊T‘Ŷ ˆ (29)

‘êˆˆ Á|üø£è‹jÓTTø£ÿ >∑TD≤\#̊‘· $TøÏÿ* eT÷&ÛÉT …̋’q yês¡T >∑TDø£s¡à\j·T+<äT

Ädü≈£îÔ̋ Ö‘·THêïs¡T. dü]>±Z ‘Ó*j·Tì n{Ïº eT+<äãT<äT∆̋ …’qyê]ì düs¡«eTT ‘Ó*dæq

C≤„ì #·*+|üCÒj·T sê<äT.

yê´K´: ̋ Àø£+˝À <ë<ë|ü⁄ n+<äs¡÷ ̋ ÖøÏø£ $wüj·÷\˝À, <äèX̄´ |ü<ësê∆\˝À

Ädü≈£îÔ̋ …’, |òü*‘êìï ø√] ø£s¡à\T #̊dü÷Ô O+{≤s¡T. yês¡T ø£s¡à\T #̊j·T{≤ìøÏ

ø±s¡D+ yê] eTqdüT‡\˝À ø£*π> Ä˝À#·q Ò̋. Ä Ä˝À#·q\≈£î ø±s¡D+ yê]jÓTTø£ÿ

>∑TD≤ Ò̋. Ä >∑TD≤ …̋̋ ≤ e∫Ãq$? yê] yê] yêdüq\ (Á|üø£è‹) e\¢. n+fÒ

yêdüq\e\¢H̊ >∑TDø£s¡à\T e´ø£ÔeTÚ‘·THêïsTT. n˝≤ »]–b˛j̊T ø£s¡à\‘√ ‘ê<ë‘·à´+

#Ó+~ yê{Ïì H̊H̊ #̊düTÔHêïqT nì uÛ≤$dü÷Ô, Ä ø£s¡à\‘√ dü+>∑uÛ≤e+ ô|≥Tº≈£îqï

yê&çH̊ ªnø£è‘·‡ï$‘Yµ @MT ‘Ó*j·Tì nC≤„ì n+{≤s¡T. n‘·&̊ uÛÑ>∑e+‘·Tì <äèwæº̋ À

ªeT+<ëHéµ eT+<äãT~∆ >∑\yê&ÉT, n\ŒE„&ÉT.

Ç˝≤ >∑TDø£s¡à\j·T+<äT ÄdüøÏÔ >∑\ eT÷&ÛÉTì, nC≤„ìì` ø√]ø£\‘√,

dü+>∑uÛ≤e+‘√ |üì#̊ùd eT÷&ÛÉTì $ẙøÏ ◊qyê&ÉT #Ó<äs¡Ã≈£L&É<äT. mesê $ẙøÏ?

n‘·&̊ ø£è‘·‡ï$‘Y düs¡«eT÷ ‘Ó*dæqC≤„ì. »]π> ø£s¡à\˙ï Á|üø£è‹ >∑TD≤\ Áù|s¡D‘√

<̊ùV≤+Á~j·÷\ e\¢ »]–b˛‘·THêïj·Tì, ‘êqT á <̊ùV≤+Á~j·T eTH√ãT<äT∆\ ø£qï

ẙs¡T>± Oqï Ä‘·àqì ‘Ó\TdüTø=qï C≤„ì. á Ä˝À#·q\qT, ø£s¡à\qT #̊düTÔqï~

‘êqT ø±<äì, »]π> ø£s¡à\≈£î ‘êqT πøe\ kÕøÏåqì uÛ≤$dü÷Ô ø£s¡àã+<Ûä+˝À Çs¡T

ø√ÿ≈£î+&Ü ‘Ó*$>± ‘·|æŒ+#·T≈£îH̊ C≤„ìj̊T $ẙøÏ.

Ç{Ïº $ẙøÏ nC≤„q+‘√ ø£s¡à\T#̊ùd eT÷&ÛÉTì #Ó<äs¡Ã ≈£L&É<äT. n+fÒ n‘·DÏí

Ä ø£s¡à\T #̊j·T≥+˝ÀH̊ ø=qkÕ–+∫ ‘·q Á|ües¡Ôq <ë«sê Ä#·s¡D <ë«sê yÓT\¢>±

n‘·DÏí e÷s¡TÃ≥≈£î Á|üj·T‘·ï+ #̊j·÷*. m+<äTø£̋ ≤?

Á|ü‹ e´øÏÔ Ä‘·àdü«s¡÷|ü⁄&̊. Ä‘·à˝À @ ‘̊&Ü ̋ Ò<äT. Á|üø£è‹ ̋ ÀH̊ ‘̊&Ü n+‘ê.

≥÷´uŸ̋ …’{Ÿ ‘Ó\¢ì ø±+‹ìdüTÔ+~. 60 ø±´+&ç̋ Ÿ ã\T“, ‘Ó\¢ì ø±+‹ìe«<äT. BìøÏ

ø±s¡D+ yê{Ï̋ ÀìøÏ e#̊Ã ø£¬s+≥T˝À ‘̊&Ü ø±<äT. Ä ã\T“˝ÀH̊ ‘̊&Ü. ‘̊&Ü

Ò̋≈£î+&Ü b˛yê\+fÒ eTq+ ã\T“ì dü]#̊j·÷ Ò̋ ø±ì, ø£¬s+≥TqT dü]#̊j·T≥+

≈£î<äs¡<äT. n˝≤π> eTq+ Á|üø£è‹ì e÷sêÃ Ò̋ >±ì, |üs¡e÷‘·àqT ø±<äT`Ä‘·àqT

ø±<äT e÷sêÃ*‡+~. n+fÒ nC≤„ì jÓTTø£ÿ Á|üø£è‹ì (yêdüq\qT) e÷sêÃ*. m˝≤

<äTsê«düq\T q•+#·{≤ìøÏ dü<ë«düq\qT ì+bÕ*. Á|üø£è‹ e÷]‘̊ >±ì ãT~∆̋ Àì

e÷+<ä́ + b˛<äT. ãT~∆e÷+<ä́ + Oqï+‘·ø±\+ @+ #Ó|æŒHê ‘·\¬øø£ÿ<äT. Ä‘·à‘·‘·«+

‘Ó*j·÷\Hêï, ‘·q j·T<ës¡∆dü«s¡÷|ü+ Ä‘·àj̊Tqì ‘Ó*j·÷\Hêï ãT~∆e÷+<ä́ +

‘=\>±*‡+<̊. n+<äTπø eT+<ä ãT<äT∆\T, ø£s¡à\T ø=qkÕ–düTÔ+fÒ #·÷dü÷ÔH̊ yÓT\¢yÓT\¢>±

‘·q Ä#·s¡D <ë«sê, ‘·q Á|ües¡Ôq <ë«sê yê]˝À e÷s¡TŒ rdüTø=ì sêyê*.

`eT+<äãT<äT∆̋ …’q yê]ì ø£~*+#·≈£î+&Ü— C≤„ì ‘êqT ~>∑C≤s¡≈£î+&Ü @ $<Ûä+>±

ø£s¡à\Hê#·]+∫ nC≤„qT\≈£î e÷s¡Z <äs¡Ù≈£î&ÉT ø±yê˝À`m˝≤ ø£s¡àjÓ÷>±ìï

Ä#·]+#ê˝À 30e XÀ¢ø£+˝À ‘Ó*j·TCÒj·TuÀ‘·THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

ns¡T®qTì Á|üXï̄≈£î dü÷{Ï>± ø£s¡àjÓ÷>±HÓï˝≤ Ä#·]+#ê˝À uÛÑ>∑yêqT&ÉT

‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT. kÕ«$T $ẙø±q+<ä≈£î m+‘√ ÇwüºyÓTÆq XÀ¢ø£+ Ç~.

XÀ¢̂ ˆ eTsTTdüsê«DÏ ø£sêàDÏ düqï´kÕ´<Ûë´‘·à#̊‘·kÕˆ

ìsêo]ïs¡àyÓ÷uÛÑ÷‘ê« j·TT<Ûä́ dǘ $>∑‘· »«s¡'ˆˆ (30)

‘êˆˆ düs¡«ø£s¡à\qT Hêj·T+<̊ düeT]Œ+∫, eTqdüT‡qT Ä‘·à˝À ì*|æ, ÄX̄\qT,

eTeTø±sê\qT $&ç∫ô|{Ïº, Äsê{≤ìï $dü]®+∫ ˙ ø£s¡Ôe´ ø£s¡àjÓÆTq j·TT<ë∆ìï

#ÓsTT´.

yê´K´: ns¡T®qT&ÉT j·TT<ä∆+ #̊j·T{≤ìπø j·TT<ä∆uÛÑ÷$T˝À Á|üẙ•+#ê&ÉT. ø±ì

uÛÑ>∑yêqTì C≤„quÀ<Ûä‘√ yÓ÷ø£å+ bı+<˚+<äT≈£î <Ûë´qJ$‘·+ >∑&ÉbÕ\ì

Ä˝À∫düTÔHêï&ÉT. nsTT‘˚ ø£åÁ‹j·TT&Ó’q ns¡T®qT&ÉT s¡CÀ>∑TD Á|ü<ÛëqT&ÉT >∑qTø£

<Ûë´qJ$‘êìøÏ |üìøÏsê&ÉT. ø£qTø£ n‘·DÏí j·TT<ä∆ø£s¡à qT+&ç #Ó<äs¡Ã≈£L&É<äT.

<Ûë´qJ$‘êìøÏ nqT≈£L\ |ü]dæú‹ì düèwæº+#ê\+fÒ eTT+<äT>± ø£s¡àjÓ÷>±ìï

Ä#·]+#˚≥T¢ #˚j·÷*. <ëìe\¢ ø=‘·Ôyêdüq\T #˚s¡≈£î+&Ü bÕ‘· yêdüq\T
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K¬s’Ãb˛‘êsTT. <ëì‘√ yêdüq\T ‘·–Z eTqdüT‡ Á|üXÊ+‘·yÓTÆ <Ûë´HêqT≈£L\eTÚ‘·T+~.

Ä ø£s¡àjÓ÷>±ìï, m˝≤ #̊j·÷˝À $es¡+>± ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&û XÀ¢ø£+˝À uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

düsê«DÏø£sêàDÏ eTsTT düqï´dǘ : düs¡«ø£s¡à\qT Hê j·T+<äT düeT]Œ+∫, Hê

j·T+<äT n+fÒ lø£èwüTíì j·T+<äT nì ø±<äT, |üs¡e÷‘·àj·T+<äT` uÛÑ>∑e+‘·Tìj·T+<äT

nì. ø£s¡à\qT uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ n]ŒùdÔ Ä ø£s¡àjÓ÷– uÛÑ>∑e+‘·Tì Á|ü‹ì~Û W‘ê&ÉT.

n|ü&ÉT n‘·&ÉT #̊dæq ø£s¡à\ |òü̋ ≤\T n‘·&çøÏ sêe⁄. ø£s¡à|òü̋ ≤\T ø£s¡Ô≈£î ekÕÔj̊T>±ì

n‘·&ç Á|ü‹ì~ÛøÏ sêe⁄. n+‘̊>±ø£ n‘·&ç e´øÏÔ‘·«+ m+‘√ O‘·ÔeT+>± e⁄+≥T+~.

düs¡«ø£s¡à\qT $&ç∫ô|≥º≥+ n+fÒ k˛eT]J$‘·+ >∑&É|ü≥+ ø±<äT. ø£s¡à\T #̊dü÷ÔH̊

ø£s¡à|òü̋ ≤\qT $&ç∫ô|≥º≥+, |òü̋ ≤düøÏÔ ̋ Ò≈£î+&Ü e⁄+&É≥+.

ns¡T®Hê! düs¡«E„&ÉqT, düs¡«»>∑ìïj·÷eT≈£î&ÉqT, düsê«‘·à dü«s¡÷|ü⁄&ÉqT,

yêdüT<̊e |üs¡ÁãVü‰àìï ◊q Hê j·T+<äT düeTdüÔ ø£s¡à\ |òü̋ ≤ìï $&ç∫ ô|≥Tº.

Ç+‘·{ÏyêDÏí H˚q&ÉT>∑T‘·T+fÒ m+<äTø£j·÷´ ˙≈£î ˝ÀuÛÑãT~∆? Hê #˚sTT ÁøÏ+<Ó’ ˙

#̊sTT MT<ä>∑T≥ ẙT\T >∑<ë! ø£s¡à\qT H̊qT e~ Ò̋ùdÔ mes¡T yÓ÷kÕÔs¡T`nì

dü+<̊Væ≤düTÔHêïyê? HÓ‹ÔMT~ ãs¡Te⁄qT ÁøÏ+~øÏ ~+∫‘̊ mes¡T yÓ÷düTÔHêïs¡T?

‘·qqT ≈£L&Ü yÓ÷ùd á uÛÑ÷ẙT ø£<ë! n˝≤π> á Á|ü|ü+#êqï+‘ê yÓ÷ùdyê&̊

nìï ø£s¡à|òü̋ ≤\qT yÓ÷kÕÔ&ÉT. ø£qTø£ ø£s¡à\qT, ø£s¡à|òü̋ ≤\qT Hê≈£î düeT]Œ+#̊ôdjYT.

ø£s¡à\qT ̇ j·T+<äT $q´dæ+#·T≥ø±<äT, Hê j·T+<äT düq´dæ+#·T≥ H̊s¡TÃø√. ùde≈£î&ÉT

j·T»e÷ì #Ó|æŒq |üqT\qT #˚dæq≥T¢ düs¡«ø£s¡à\qT #ÓsTT´. ø£s¡à|òü˝≤\qT

uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ düeT]Œ+#·T. m˝≤>∑+{≤yê? Ä<Ûë´‘·à#̊‘·kÕ: ìs¡+‘·s¡eTT Ä‘·àj·T+<äT

ì*|æq eTqdüT‡‘√. ̋ Àø£+˝À kÕ<Ûës¡D+>± n+<ä] eTqdüT‡ ÁbÕ|ü+∫ø£ $wüj·÷\˝À

ì*∫ O+≥T+~. Ò̋<ë ø=+<ä] eTqdüT‡ n|ü&É|ü&É÷ uÛÑ>∑e+‘·Tì j·T+<äT

ì\TdüTÔ+~. n˝≤ >±≈£î+&Ü ìs¡+‘·s¡eT÷ uÛÑ>∑e+‘·Tìô|’ uÛÑøÏÔuÛ≤e+‘√ eTqdüT‡

qT+∫, u≤Vü≤´ $wüj·÷\T m˝≤ OHêï`@+ »s¡T>∑T‘·THêï yê{Ïì |ü{Ïº+#·Tø√≈£î+&Ü,

me] eTqdüT‡ uÛÑ>∑e<ë“¤e+‘√ ì+&ç  O+≥T+<√ n{Ïºyê] ∫‘·ÔẙT ªÄ<Ûë´‘·à#̊‘·kÕµ.

n{Ïº ∫‘·Ô+‘√H̊ ø£s¡à|òü̋ ≤\T düeT]ŒùdÔ n~ ì»yÓTÆq düeTs¡ŒD ne⁄‘·T+~. Bìe\¢

eTqdüT‡˝Àì dü+ø£̋ ≤Œ\˙ï |ü]X̄ó<ä∆yÓTÆ eTqdüT ~e´ O‘ê‡Vü≤+‘√ ObıŒ+>∑T‘·T+~.

n|ü⁄&ÉT #̊ùd ø£s¡à\˙ï ã+<Ûë\T ø±ø£ yÓ÷øå±ìøÏ k˛bÕHê\e⁄‘êsTT. nsTT‘̊ á

ø£s¡à\T #̊ùd≥|ü&ÉT ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*. @$T≥$? 1) ìsêo. 2)

ìs¡àeT. 3) $>∑‘·»«s¡'.

1. ìsêo: ÄX̄\T ̋ Ò≈£î+&Ü. ÄX̄ n+fÒ uÛÑ$wǘ ‘·TÔ̋ À sêuÀj̊T <ëìø√dü+

m<äTs¡T #·÷&É≥+. n˝≤ sêuÀj̊T |òü*‘ê\ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔ+fÒ |üì˝À

|ü≥T‘·«+ ‘·–Zb˛‘·T+~. |òü*‘·+ edüTÔ+~ nqT≈£î+fÒ m˝≤>∑÷ edüTÔ+~ >∑<ë nì

|üì˝À nÁX̄<ä∆. sê<äT nqT≈£î+fÒ m+<äTø° yÓ{Ïº #êøÏØ nH̊ ìdüŒèVü≤. edüTÔ+<√

sê<√ ‘Ó*j·Tq|ü⁄&ÉT |òü*‘êìï >∑T]+#̊ Ä˝À∫dü÷Ô Ä+<√fīq #Ó+<äT‘·÷ |üìô|’

nÁX̄<ä∆. ø£qTø£ |òü*‘·+ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·sê<äT.

2. ìs¡àeT: >∑‘·+˝À »]–b˛sTTqyê{Ïô|’ ÄdüøÏÔ‘√, dü+>∑ uÛ≤e+‘√ ªHê$µ

nqT≈£î+≥÷ C≤„|üø£+ #̊düTø√e≥+. e÷{Ï e÷{ÏøÏ >∑‹+∫q $wüj·÷\T >∑Ts=ÔdüTÔ+fÒ

es¡Ôe÷q+˝À »]π> ø£s¡àô|’ ÁX¯<ä∆ ≈£î<äs¡<äT. ø£qTø£ >∑‘· $wüj·÷\qT HÓeTs¡Ty˚düT

≈£î+≥÷ ø£s¡à\T #̊j·Tsê<äT.

3. $>∑‘· »«s¡': es¡Ôe÷q+˝À ø£s¡à\T #̊dü÷Ô |ü&̊ Ä+<√fīq, Äsê≥ẙT

»«s¡+. @<Ó’Hê |üì#̊ùdeTT+<̊ |üø±ÿ Á|üD≤[ø£ ẙdüTø=ì ø£s¡à ÁbÕs¡+_Û+#ê*.

ˇø£kÕ] ø£s¡à ÁbÕs¡+_Û+∫q ‘·sê«‘· Äsê≥ |ü&ç‘̊, Ä+<√fīq #Ó+~‘̊ ø£s¡à\˝À

ÁX̄<ä∆ ‘·–Zb˛‘·T+~. HÓ’|ü⁄D´+ O+&É<äT. eTq X̄øÏÔì Á≈£î+>∑Bùd<̊ á »«s¡+. ø£qTø£

Bìì $&ç∫ô|{≤º*.

ø£qTø£ ø£s¡à\T #̊ùd≥|ü&ÉT 3 C≤Á>∑‘·Ô\T nedüs¡+. 1.uÛÑ$wǘ ‘·TÔ≈£î dü+ã+~Û+

∫q uÛÑj·÷\T. 2. uÛÑ÷‘·ø±\|ü⁄ C≤„|üø±\T. 3.es¡Ôe÷q+˝Àì Ä+<√fīq\T`M{Ïì

|üP]Ô>± e~*ô|{≤º*. á eT÷&É÷ e÷qe⁄ì X̄øÏÔì q•+|üCÒùdẙ. ø£qTø£H̊ á

ôV≤#·Ã]ø£. á C≤Á>∑‘·Ô\‘√ @+ #Ój·÷´*?

j·TT<ä∆́ dǘ : j·TT<ä∆+ #ÓsTT´. ns¡T®qTì ø±s¡́ s¡+>∑+ j·TT<ä∆+. n˝≤π> eTq+

eTq n+‘·s¡+>∑ X̄‘·èe⁄\ô|’ j·TT<ä∆+ #̊j·÷*. eTq ø±s¡́ s¡+>∑+˝À eTq+ |üì

#̊j·÷*. me] ø£s¡Ôe´ ø£s¡à\qT yês¡T á ô|’ C≤Á>∑‘·Ô\qT rdüT≈£î+≥÷ #̊ùdÔ Ä

ø£s¡à\˙ï yÓ÷øå±ìøÏ <ë] rkÕÔsTT. Ç<̊ ns¡T®qTì Á|üX̄ï≈£î lø£èwüí »yêãT. düeTdüÔ

e÷qeC≤‹ yê´~ÛøÏ lø£èwüí ∫øÏ‘·‡.

` lø£èwüTí&ÉT uÀ~Û+∫q á ø£s¡àjÓ÷>∑ e÷sêZìï nqTdü]+∫ Ä#·]ùdÔ

Á|üjÓ÷»qy˚T$T{Ï? Ä#·]+#·ì yê] >∑‹ @$T{Ï? sêuÀj˚T 2 XÀ¢ø±˝À¢

$e]düTÔHêïs¡T.

XÀ¢̂ ˆ j̊TẙT eT‘·$T<ä+ ì‘·́ + nqT‹wüº+‹e÷qyê'

ÁX̄<ë∆e+‘√2q dü÷j·T+‘·' eTT#·Ã+‘̊ ‘̊2|æ ø£s¡à_Û' (31)
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XÀ¢̂ ˆ j̊T‘̊« ‘·<äuÛÑ́ dü÷j·T+‘·' HêqT ‹wü̃+‹ ẙT eT‘·+'

düs¡«C≤„q$eT÷&ÛÜHékÕÔHé $~∆qcÕºq#̊‘·dü' (32)

‘êˆˆ @ e÷qe⁄\T Hê#̊ #Ó|üŒã&É¶ á eT‘êìï ÁX̄<ä∆ >∑\yê¬s’, ndü÷j·T

Ò̋ìyê¬s’ ì‘·́ eTT nqTdü]düTÔ+{≤s√ n{Ïºyês¡T ≈£L&Ü ø£s¡à\qT+&ç $&ÉTeã&ÉT

‘·THêïs¡T (31). me¬s’‘̊ Hê#̊ #Ó|üŒã&çq á eT‘êìï ndü÷j·÷Á>∑düTú̋ …’ nqTdü]+#·s√

yês¡T ãT~∆V”≤qT …̋’, @e÷Á‘·+ C≤„q+ ̋ Òì yê¬s’ #Ó&çb˛‘ês¡ì ‘Ó\TdüTø√ (32)

yê´K´: ø£s¡àjÓ÷>±ìï Ä#·]+#·e\dæq ÄeX̄´ø£‘·qT H=øÏÿ #Ó|üŒ{≤ìπø

Ä#·]+∫q+<äTe\¢ Á|üjÓ÷»Hêìï, Ä#·]+#·ø£b˛‘̊ ø£*π> qcÕºìï $e]düTÔHêïØ

XÀ¢ø±˝À¢.

ẙT Ç<ä+ eT‘·+: ªHê sT÷ eT‘·+µ n+≥THêï&ÉT ø£s¡à jÓ÷>±ìï. eT‘·+

n+fÒ n_ÛÁbÕj·T+ nì ns¡∆+. eT‘·+ n+fÒ e÷s¡Z+ nì ns¡∆+. uÛÑ>∑e+‘·Tì

#̊s¡Tø√{≤ìøÏ eTVü‰‘·Tà\#̊ #·÷|üã&É¶ e÷sêZ̋ Ò eT‘ê\T. ˝Àø£+˝À #ê˝≤eT+~

Á|üeø£Ô\T Ä ‘·s¡+˝Àì e÷qe⁄\ jÓTTø£ÿ e÷qdæø£ dæú‹ >∑‘·T\qT ã{Ïº, yê]ì

O<ä∆]+#̊+<äT≈£î nH̊ø£ e÷sêZ\qT uÀ~Û+#ês¡T. nẙ eT‘ê\T. Çø£ÿ&É lø£èwüTíì

eT‘·+ $X̄«»˙q+. n+‘̊>±<äT n~ ø±˝≤r‘·+. düs¡« ø±˝≤\˝Àì  düs¡«e÷qe⁄\

ø√dü+ #Ó|üŒã&É¶B ø£s¡àjÓ÷>∑+. n{Ïº á eT‘êìï (ø£s¡àjÓ÷>±ìï) @ e÷qe⁄\T

ÁX̄<ä∆‘√ nqTdü]kÕÔs√ yês¡T nìï ø£s¡à\qT+&ç $&ÉT<ä\ bı+<äT‘ês¡ì uÛÑ>∑yêqTì

Vü‰MT. ◊‘̊ m˝≤ Ä#·]+#ê*?

(1) ÁX̄<ë∆e+‘·': ÁX¯<ë∆e+‘·T …̋’. ÁX¯<ä∆ n+fÒ $XÊ«dü+ nì ns¡∆+. @ e´øÏÔ

MT<äHÓ’Hê $XÊ«dü+ (qeTàø£+) e⁄+fÒH̊ n‘·&ÉT #Óù|Œ $wüj·T+ kÕe<Ûëq∫‘·Ô+‘√

$+{≤+. Ä#·]kÕÔ+. &Üø£ºs¡T MT<ä $XÊ«dü+ O+fÒH̊ n‘·&ç∫Ãq eT+<äTqT yê&ç

»ãT“qj·T+ #̊düTø√>∑\T>∑T‘ê+. n˝≤π> uÛÑ>∑e+‘·Tìô|’, >∑Ts¡Te⁄ô|’ $XÊ«dü+ O+fÒH̊

yê] uÀ<Ûä\qT C≤Á>∑‘·Ô>± $ì, ãT~∆‘√ Á>∑Væ≤+∫ Ä#·s¡D˝À ô|≥Tºø√>∑\T‘ê+.

ø£qTø£ uÛÑ>∑e+‘·Tìô|’ Äj·Tq #·÷|æq á ø£s¡àjÓ÷>∑+ô|’ n‘·́ +‘· ÁX̄<ä∆ ø£*–j·TT+&ç

Ä#·s¡D #̊j·÷*.

(2) nqdü÷j·T+‘·' : ndü÷j·T (<̊«wü+) ̋ Ò≈£î+&Ü. Ä<Ûë´‹àø£+>± n_Ûeè~∆

#Ó+<ë\+fÒ á ndü÷j·T, <̊«wü+, $eTs¡Ù\T+&Ésê<äT. ø£qTø£ m≥Te+{Ï <̊«wüeTT

Ò̋≈£î+&Ü uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT #Ó|æŒq á ø£s¡àjÓ÷>±ìï Ä#·]+#ê*. n˝≤ Ä#·]ùdÔ

Á|üjÓ÷»qẙT$T{Ï?

‘̊ n|æ ø£s¡à_Û' eTT#·́ +‹: n{Ïº yês¡T ≈£L&Ü ø£s¡à\qT+&ç $&ÉT<ä\ bı+<äT‘ês¡T.

ø£s¡à\T #̊j·TeT+≥THêïs¡T >∑<ë! eT] ø£s¡à\qT+&ç $&ÉT<ä\ bı+<ä≥ẙT$T{Ï?

#̊j·Te\dæ+~ ø£s¡àjÓ÷>±ìï, $&ÉT<ä\ bı+<ä\dæq~ ø£s¡àã+<ÛäHê\qT+&ç. ø£s¡à\T

#̊ùdÔ ø£s¡à|òü̋ ≤\T ekÕÔsTT. Ä ø£s¡à|òü̋ ≤\T »qà\≈£î ø±s¡DeTe⁄‘êsTT. Ä »qà\˝À

eT∞fl ø£s¡à\T #̊kÕÔs¡T. yê{Ï e\¢ ø£s¡à|òü̋ ≤\T, ‹]– yê{Ïe\¢ »qà\T. Ç˝≤ »qq

eTs¡D #·Áø£ã+<Ûä+˝À Çs¡T≈£îÿb˛yê*. Ç<̊ ã+<Ûä+, ø£s¡àã+<Ûä+. á ø£s¡àã+<Ûä+

qT+&ç $&ÉT<ä\ bı+<ë\+fÒ ø£s¡à\qT ø£s¡à\T>± >±ø£ ø£s¡àjÓ÷>∑+>± Ä#·]+#ê*.

n+fÒ ÄX̄\T, eTeTø±sê\T ̋ Ò≈£î+&Ü— Ä+<√fīq\T ̋ Ò≈£î+&Ü, eTqdüT‡qT Ä‘·à˝À

ì*|æ, düs¡«ø£s¡à\qT uÛÑ>∑e+‘·Tìj·T+<äT düeT]Œ+∫, ì]¢|üÔ+>± #̊j·÷*. Ç<̊

ø£s¡àjÓ÷>∑+. Ç˝≤ #̊ùdÔ ns¡T®qT&̊ ø±<äT, kÕe÷qT´\T ≈£L&Ü ø£s¡àã+<Ûë\ qT+&ç

$&çb˛‘ês¡T. n+‘̊ø±<äT á ø£s¡àjÓ÷>±ìï m|ü&√ ˇø£kÕ], @<√ ˇø£s√E

Ä#·]+#·≥+ ø±<äT, ªì‘·́ +µ n+fÒ m\¢|ü&É÷ Ä#·]+#·e\dæq<̊ nì ≈£L&Ü

düŒwüº+ #̊düTÔHêïs¡T.

` á ø£s¡àjÓ÷>±ìï Ä#·]+#·≥+ e\¢ Á|üjÓ÷»q ẙT$T{À ‘Ó*j·TCÒdæ

Ä#·]+#·ì yê]øÏ ø£*π> qwüº+ @$T{À ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T.

me¬s’‘̊ á ø£s¡àjÓ÷>±ìï ndü÷j·T`<̊«wüãT~∆ O+&ç Ä#·]+#·s√ yês¡T

ãT~∆V”≤qT …̋’, C≤„qV”≤qT …̋’ #Ó&çb˛‘ês¡T nì uÛÑ>∑yêqT&ÉT ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT.

ndü\T me¬s’Hê m+<äT≈£î Ä#·]+#·s¡T? nuÛÑ́ dü÷j·T+‘·+' <˚«wæ+#·Tyê¬s’`

ndü÷j·÷Á>∑düTú̋ …’. ø=+<äs¡T @MT ‘Ó*j·Tø£ b˛sTTHê, n˙ï ‘Ó*dæqfÒ¢ uÛ≤$+#·Tø=ì

e÷{≤¢&ÉT‘ês¡T. ‘êeTT u≤>± ‘Ó*dæq yês¡eTì n+<äs¡÷ nqTø√e{≤ìøÏ n+<ä]˙

$eT]Ùdü÷Ô H√{ÏøÏ e∫Ãq≥T¢ e÷{≤¢&É‘ês¡T. uÛÑ>∑e+‘·Tì $eT]ÙkÕÔs¡T— eTVü‰‘·Tà\qT

$eT]ÙkÕÔs¡T— kÕ<ÛäT |ü⁄s¡TwüT\qT m>∑‘ê[ #̊kÕÔs¡T— ẙ<ë\qT, XÊÅkÕÔ\qT <ä÷wækÕÔs¡T—

<Ó’eø±sê´\T #̊ùdyê]ì, uÛÑ≈£îÔ\qT ‘·÷\Hê&ÉT‘ês¡T— eT+∫yêfīflqT $eT]ÙkÕÔs¡T—

#Ó&É¶yêfi¯flqT $eT]ÙkÕÔs¡T— ‘·q yêfi¯flqT $eT]ÙkÕÔs¡T— |üs¡yêfi¯flqT $eT]ÙkÕÔs¡T.

∫es¡≈£î Ms¡T ‘·eTqT ‘êẙT $eT]Ù+#·Tø=H̊ |ü]dæú‹ edüTÔ+~. Ç{Ïº yê]øÏ <̊ìMT<ë

düŒwüºyÓTÆq n_ÛÁbÕj·T+ O+&É<äT. n{Ïº yês¡T uÛÑ>∑yêqT&ÉT #Ó|æŒq e÷sêZìï Ä#·]kÕÔsê?

Ä#·]+#·s¡T. n{Ïº yê] |ü]dæú‹ @$T{Ï? @eTÚ‘ês¡Tyês¡T?

(1) n#‘̊·dü: ãT~∆V”≤qT …̋’b˛‘ês¡T. ãT~∆‘√ $#ês¡D #̊dæ Á>∑Væ≤+#·e\dæq

C≤„Hêìï <̊«wæ+∫ <ëìì n+<äTø√ Ò̋ø£ b˛‘̊ ãT~∆ì O|üjÓ÷–+#̊ |üì Ò̋<äT.
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<ëìøÏ |ü<äTqT ô|fÒº |üì Ò̋<äT. |ü<äTqT ô|&ç‘˚H˚ ø£‹Ô, #ê≈£î, u≤≈£î u≤>± |üì

#̊kÕÔsTT. |ü<äTqT ̋ Òø£b˛‘̊ yÓTT<äT›u≤]b˛‘êsTT. m+<äT≈£L |üìøÏ sê≈£î+&Ü b˛‘êsTT.

ãT~∆ ≈£L&Ü n+‘̊. |ü<äTqT ô|≥ºø£ b˛‘̊ ãT~∆ ≈£L&Ü |üìøÏsê≈£î+&Ü b˛sTT ãT~∆

V”≤qT˝Ö‘ês¡T. n+<äTe\¢̀

(2) düs¡«C≤„q $eT÷&ÛÜHé: ãT~∆ |üì#̊j·Tì Ms¡T @ $<ÛäyÓTÆq C≤„q+ Ò̋ì

yêsö‘ês¡T. ndü\T uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ dü+ã+~Û+∫q C≤„q+ O+fÒH̊ n‘·DÏí C≤„ì

n+{≤s¡T. ̋ ÖøÏø£ C≤„q+ m+‘· OHêï n{Ïº yês¡T uÛÑ>∑e+‘·Tì <äèwæº̋ À nC≤„qT Ò̋.

n{Ïºyês¡T`

(3) qcÕºHé: #Ó&çqyêsö‘ês¡T. u≤>∑T|ü&É≥+ ø√dü+, ‘·]+#·≥+ ø√dü+,

»qàqT kÕs¡∆ø£+ #̊düTø=q≥+ ø√dü+ e÷qe»qàHÓ‹Ô á ̋ Àø£+˝ÀøÏ e∫Ã|ü&Ü¶+.

Ä dü+>∑‹ì eT]∫b˛sTT e~*ô|{Ïºb˛j̊T dü+|ü<ä\ø√dü+, uÛÀ>±\ ø√dü+ nÁs¡T\T

#êdü÷Ô |üs¡T>∑T\T ô|&ÉT‘·THêïẙT >±ì á »qàqT kÕs¡∆ø£+ #̊düTø=ì ‘·]+#·{≤ìøÏ

‘·–q e÷sêZ\qT nH̊«wæ+#·≥+ ̋ Ò<äT, Ä#·]+#·≥+ ̋ Ò<äT. ø£qTø£ #Ó&çb˛sTTqfÒ¢.

n+fÒ á ̋ Àø£+˝ÀøÏ eT∞fl eT∞fl edü÷Ôb˛‘·÷ ≈£îø£ÿ>±, qø£ÿ>±, |ü+~>±, |üøÏå>±,

|æ*¢>±, q*¢>±, ã*¢>± |ü⁄&ÉT‘·÷ ø£s¡à|òü̋ ≤\T nqTuÛÑ$dü÷Ô O+&Ü*‡+<̊. Ç<̊

qcÕºHé̀  #Ó&É≥+ n+fÒ. ø£qTø£ Á|ü‹ e÷qe⁄&ÉT uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT Á|üuÀ~Û+∫q ø£s¡àjÓ÷>∑

e÷sêZìï nqTdü]+∫`Ä#·]+∫ J$‘êìï kÕs¡∆ø£+ #̊düTø√yê*. Ò̋<ë n˙ï

nqsê∆̋ Ò.

` eT] Ç+‘· ‘Ó*dæHê m+<äT≈£î Ä#·]+#·s¡T?

`uÛÑ>∑yêqT&ÉT dü÷∫+∫q ø£s¡àjÓ÷>±ìï ‘Ó\TdüT ø=ì ≈£L&Ü »qT\T m+<äT≈£î

Ä#·]+#·T≥ ̋ Ò<äT? m+<äT≈£î »qq eTs¡D #·Áø£+˝À ∫≈£îÿø=ì q•+∫ b˛‘·THêïs¡T?`

XÀ¢̂ ˆ dü<äèX¯+ #˚wü̃‘˚ dü«kÕ´' Á|üø£è‘˚sY C≤„qyêq|æ̂

Á|üø£è‹+ j·÷+‹ uÛÑ÷‘êì ìÁ>∑Vü≤'øÏ+ø£]wǘ ‹ˆˆ (33)

‘êˆˆ C≤„qe+‘·T&Ó’q|üŒ{Ïø° ‘·qjÓTTø£ÿ Á|üø£è‹ì nqTdü]+∫j̊T Á|üe]Ôdü÷Ô

O+{≤&ÉT. ÁbÕDT\˙ï ‘·eT‘·eT Á|üø£è‹ì nqTdü]dü÷Ô O+{≤sTT. ìÁ>∑Vü≤+ @+

#̊düTÔ+~?

yê´K´: ªÁ|üø£è‹µ n+fÒ dü«uÛ≤e+ nì. á dü«uÛ≤e+ ˇø=ÿø£ÿ ÁbÕDÏ̋ À

ˇø=ÿø£ÿ $<Ûä+>± O+≥T+~. m+<äTe\¢? Äj·÷Je⁄fīófl |üPs¡«»qà\˝À #̊dæq

dü+ø£̋ ≤Œ\T, ø£s¡à\ e\¢H̊ yê] dü«uÛ≤e+ O+≥T+~. eT] n+<äs¡÷ ̌ πø s¡ø£yÓTÆq

dü+ø£̋ ≤Œ\T, ø£s¡à\T #̊j·Ts¡T >∑qTø£ yê] dü«uÛ≤yê\T ≈£L&Ü ̌ πø s¡ø£+>± O+&Ée⁄.

me] dü«uÛ≤yêìï (Á|üø£è‹ì) nqTdü]+∫ yês¡T  Á|üe]ÔdüTÔ+{≤s¡T. ø=+<äs¡T

Ç‘·s¡T\ düTK+ ø√dü+ ‘·eT düTU≤ìï ‘ê´>∑+ #̊kÕÔs¡T. ø=+<äs¡T ‘·eT düTK+ ‘êeTT

#·÷düT≈£î+≥÷ Ç‘·s¡T\ düTU≤ìï ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. ø=+<äs¡T ‘·eT düTK+ ø√dü+ Ç‘·s¡T\≈£î

m+‘·{Ï Vü‰ìHÓ’Hê ‘·\ô|&É‘ês¡T. ø=+<äs¡T ‘·eT≈£î @ Á|üjÓ÷»q+ ̋ Ò≈£îHêï Ç‘·s¡T\≈£î

m+‘·{Ï Vü‰ìHÓ’Hê ‘·\ô|&É‘ês¡T. ø=+<äs¡T ‘·eT≈£î @ Á|üjÓ÷»q+ ̋ Ò≈£îHêï Ç‘·s¡T\qT

Væ≤+dædü÷Ô Äq+~kÕÔs¡T. Ç˝≤ yê]yê] dü«uÛ≤yê\ qqTdü]+∫ Á|üe]ÔkÕÔs¡T. kÕe÷

qT´ Ò̋ ø±<äT C≤„qT\T ≈£L&Ü n+‘̊q+≥THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

C≤„qyêHé n|æ dü«kÕ´' Á|üø£è‘̊' dü<äèX+̄ #̊wüº‘̊:` C≤„qT …̋’q|üŒ{ÏøÏ ‘·eT

dü«uÛ≤yêìøÏ nqT>∑TD+>±H̊ Á|üe]ÔdüTÔ+{≤s¡T. ◊‘̊ Çø£ÿ&É C≤„qT\+fÒ mes¡T?

XÊgC≤„q+ e÷Á‘·ẙT Oqïyês¡T. n+‘̊ ‘·|üŒ Ä‘êàqTuÛÑ÷‹ì bı+~q C≤„qT\ì

ø±<äT. ø£s¡àjÓ÷>±ìï >∑T]+∫ #·ø£ÿ>± ‘Ó\TdüTø=ì, m˝≤ Ä#·]+#ê˝À ≈£L&Ü

‘Ó\TdüTø=ì, Ä#·]ùdÔ ø£*π> Á|üjÓ÷»qẙT$T{À, Ä#·]+#·ø£b˛‘̊ »]π> qwüºẙT$T{À

≈£L&Ü ‘Ó\TdüTø=qï C≤„qT\T ≈£L&Ü ‘·eT‘·eT dü«uÛ≤yêìï nqTdü]+#˚

Á|üe]ÔdüTÔ+{≤s¡T nì #Ó|üŒ≥+˝À Ä+‘·s¡́ + @$T≥+fÒ̀  yêπs n˝≤ Á|üe]ÔdüTÔ+fÒ

Çø£ kÕe÷qT´&ç >∑‹ @$T{Ï? Á|ü‘̊´øÏ+∫ #ÓbÕŒ˝≤? nìj̊T. Çø£ÿ&É Á|üø£è‹

(dü«uÛ≤e+) m+‘√ ã\e‘·Ôs¡yÓTÆq~ nì ôV≤#·Ã]+#·≥ẙT uÛÑ>∑yêqTì O<̊›X̄+.

ø£s¡àjÓ÷>∑+ >∑T]+∫ ‘Ó*dæq C≤„ìjÓÆTHê, ‘Ó*j·Tì nC≤„ìjÓÆTHê ˝ÖøÏø£

$wüj·÷\ |ü≥¢, uÛÀ>±\|ü≥¢ Oqï ÄdüøÏÔ #̊‘·, kÕ«s¡∆+ ø±s¡D+>± ø£s¡àjÓ÷>±ìï

Ä#·]+#·̋ Òø£ b˛‘·THêïs¡T. yê] yê]  dü«uÛ≤yê\ ø£qT>∑TD+>±H̊ Çø£ÿ&É ø£s¡à\T

#̊düTÔHêïs¡T.

eT] Ç˝≤ Á|ü‹yês¡÷ Á|üø£è‹ Áù|s¡D\ e\¢H̊ ø£s¡à\T #̊düTÔ+fÒ  Çø£ á

ø£s¡àjÓ÷>±ìï >∑T]+N— Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü≤+— eTH√ìÁ>∑Vü≤+ >∑T]+N ‘Ó\TdüTø√e≥+

e\¢ Á|üjÓ÷»q+ @$T{Ï? eTìwæ ‘·q Á|üø£è‹ì ãfÒº q&ÉTdüTÔ+fÒ ìÁ>∑Vü≤+ m˝≤

≈£î<äTs¡T‘·T+~? á dü+<̊Vü‰H̊ï ªìÁ>∑Vü≤+' øÏ+ ø£]wǘ ‹?µµ nì uÛÑ>∑yêqT&ÉT e´ø£Ô

|üs¡TdüTÔHêï&ÉT. Çø£ÿ&É uÛÑ>∑yêqTì O<̊›X¯́ + eTqqT ìsêX̄ |üs¡#·≥+ ø±<äT. n<̊

uÛÑ>∑yêqTì O<̊∆X̄yÓTÆ‘̊ ‘·s¡Tyê‹ XÀ¢ø£+˝À ªª‘·jÓ÷s¡ïeX̄e÷>∑#̊Ã¤‘Yµµ ªªsê>∑<̊«cÕ\≈£î

eX¯ó&Ée⁄ ø±e<äT›µµ nì m+<äT≈£î #ÓãT‘ê&ÉT?
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‘·eT‘·eT dü«uÛ≤yê\ qqTdü]+∫ Á|üe]Ô+#̊ e÷qe⁄\T uÛÀ>∑J$‘êìï e<ä*

jÓ÷>∑ J$‘êìï >∑&ÉbÕ\Hêï, ìcÕÿeT ø£s¡àjÓ÷>∑e÷sêZìï nqTdü]+#ê\Hêï

m+‘√ ø£wüºyÓTÆq<ä̇ , n+<ä]ø° n+‘· düT\Te⁄>± kÕ<Ûä́ eTj̊T´~ ø±<ä̇  $XÊ\

<äèwæº‘√ #Ó|üŒ≥y˚T Ç+<äT˝Àì Ä+‘·s¡´+. n+‘˚>±ì nkÕ<Ûä´eTì #Ó|æŒ

ìs¡T‘ê‡Vü≤|üs¡#·≥+ ø±<äT.

* ãT~∆<ë«sê ø£s¡àjÓ÷>±ìï #·ø£ÿ>± ‘Ó\TdüT≈£îHêï, ãT~∆ ø£Hêï, dü÷ø£åàyÓTÆq

Á|üø£è‹ ãT~∆ì ô|&ÉÁ‘√e |ü{ÏºdüTÔ+~. ø£qTø£ rÁe Á|üj·T‘·ï+‘√, |ü≥Tº<ä\‘√

ø£s¡àjÓ÷>±ìï Ä#·]+#ê*. n˝≤ Ä#·]düTÔqï ø=B› n‘·&ç̋ Àì dü÷ø£åàyêdüq\T

(Á|üø£è‹) ø£]–b˛sTT, n‘·&ç dü«uÛ≤e+ X̄ó<ä∆eTÚ‘·T+~. dü«uÛ≤e+ X̄ó<ä∆yÓTÆq ø=B›

ÁbÕ|ü+∫ø£ yê´yÓ÷Vü‰\T ‘·–Zb˛sTT düT\Te⁄>± ø£s¡àjÓ÷>±ìï Ä#·]+#· >∑\T>∑T‘ê&ÉT.*
m+‘√ ìC≤sTTr‘√— Oqï $wüj·÷ìï Oqï≥Tº #Ó|üŒ≥+ Çø£ÿ&É lø£èwüTíì

$XÊ\ uÛ≤yêìï e´ø£Ô+ #̊düTÔqï~. Á|ü‹ ã+<Ûäø±\T ‘Ó*ùdÔH̊ yê{Ïì e~*+#·Tø=ì

eTT+<äT≈£î yÓfīfl≥+ m˝≤>√ ‘Ó\TdüTÔ+~. n˝≤ ‘Ó*j·TCÒdüTÔqï~ >∑qTø£H̊ uÛÑ>∑eBZ‘·

ªnqTcÕºq ẙ<ë+‘·+µ nì ìs¡÷|æ‘·yÓTÆ+~.

` Á|ü‹ã+<Ûäø± Ò̋$T{À ‘·s¡Tyê‹ XÀ¢ø£+˝À ‘Ó*j·T CÒdüTÔHêïs¡T.

XÀ¢̂ ˆ Ç+Á~j·Tùd´+Á~j·T kÕ π́sú sê>∑<̊«cÂ e´edæú‘Íˆ

‘·jÓ÷s¡ï eX̄e÷>∑#̊Ã¤‘Y ‘ÍVü≤´dǘ  |ü]|ü+~ÛHÍˆˆ (34)

‘êˆˆ Á|ü‹ Ç+Á~j·TeTT jÓTTø£ÿ $wüj·TeTTq+<äT sê>∑ <̊«cÕ\T (ÇcÕºìwüºeTT\T)

Oqï$. Ä sê>∑<̊«cÕ\≈£î eX̄ó&Ée⁄ ø±e<äT›. m+<äTø£+fÒ nẙ eTìwæøÏ X̄‘·èe⁄\T.

yê´K´: ãT~∆ <ë«sê ø£s¡àjÓ÷>±ìï #·ø£ÿ>± ‘Ó\TdüTø=ì Ä#·]+#·{≤ìøÏ,

Ä#·]+∫ |ü]|üPs¡í Äq+<ëìï bı+<ä{≤ìøÏ Ä≥+ø£+ ø£*–dü÷Ô, eTq Vü≤è<äj·T+˝ÀH̊

‹wüº ẙdüT≈£îì ≈£Ls¡TÃqï X̄‘·èe⁄\qT >∑÷]Ã á XÀ¢ø£+˝À ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T.

eTq+ ø£s¡àjÓ÷>∑+ <ë«sê Oqï‘· J$‘êìï >∑&ÉbÕ*. ø±ì eTq Á|üø£è‘̊

(dü«uÛ≤eẙT) <ëìøÏ Ä≥+ø£+. Á|üø£è‹ m+‘√ ã\e‘·Ôs¡yÓTÆq~. n~ eTq\qT

eX̄+ #̊düT≈£î+≥Tqï~. Á|üø£è‹ì ìÁ>∑Væ≤+#·≥+ kÕ<Ûä́ + ø±<äT. kÕ<Ûä́ + ø±<äT

>∑<ë nì Á|üø£è‹øÏ eX̄ó …̋’ n~ Ä&ç+∫q≥¢̋ ≤¢ Ä&ç‘̊ |üX̄óe⁄≈£L eTìwæø° ‘̊&Ü

O+&É<äT. eTπs+ #̊j·÷*? Á|üø£è‹ì ìÁ>∑Væ≤+#·{≤ìøÏ M\T Ò̋<äT >∑qTø£ <ëìì

eTq≈£î nqT≈£L\+>± e÷s¡TÃø√yê*. n<̊ C≤„q+`‘Ó*$. ˙e⁄ @$T #̊j·÷˝À

ìs¡ísTT+#˚~ ˙ Á|üø£è‹ (dü«uÛ≤e+). ø±ì m˝≤ #˚j·÷˝À ìs¡ísTT+#˚~ ˙

$ẙø£+`ãT~∆̀ ‘Ó*$.

  ` b˛sê&É≥+ ̇  Á|üø£è‹. nsTT‘̊ nC≤„q+ MT<ä b˛sê&ÉT. n<Ûäs¡à+ MT<ä b˛sê&ÉT

  ` <=+>∑‘·q+ ˙ Á|üø£è‹. nsTT‘̊ n+<ä] eTqdüT\qT <=+–*+#·T

  ` |üì#̊j·T≥+ ˙ Á|üø£è‹. ◊‘̊ uÛÑ>∑e‘Y ø±sê´\T #ÓsTT´— C≤„qÁ|ü#ês¡+#ÓsTT´

q~ <ëq+‘·≥~ <ëì e÷s¡Z+˝À Á|üeVæ≤dü÷Ôb˛‘·T+~. eTq+ s¡eTàqï

yÓ’|ü⁄≈£îsê<äT. ø±ì <ëì Á|üyêVü≤e÷s¡Z+˝À ̌ ø£ Äqø£≥ºqT ì]à+∫, eTqø£qT≈£L\+>±

<ë] eT[fldüTÔHêï+. n˝≤π> Á|üø£è‹ <ëì <Ûë{Ïø=B› n~ b˛‘·T+≥T+~. eTq+

<ëìì eTqø£qT≈£L\+>± e÷s¡TÃø√yê*.

Á|üø£è‹ dæ<ä∆yÓTÆq ø£s¡à\T ã+<Ûëìï ø£*–+#·̋ Òe⁄. ø±ì sê>∑<˚«cÕ\‘√

≈£L&çq|ü&̊ n$ ã+<ÛäeTÚ‘êsTT. á sê>∑<̊«cÕ Ò̋ e÷qe⁄DÏí ô|&É<ës¡T˝À¢ |ü&̊dæ

HêX̄q+ #̊kÕÔsTT. n+<äTπø nìï Ç+Á~j·T $wüj·÷\˝ÀqT sê>∑<̊«cÕ\THêïsTT,

nẙ ̇ ≈£î X̄‘·èe⁄\T, ø£qTø£ yê{Ï e\˝À |ü&Ée<äT›̀ nì uÛÑ>∑yêqT&ÉT ôV≤#·Ã]düTÔHêï&ÉT.

ì»+>± sê>∑<̊«cÕ\T $wüj·÷\˝À Ò̋e⁄. yê{Ïì #·÷düTÔqï ˙ eTqdüT‡˝ÀH̊

OHêïsTT. ª\&ÉT¶µ nH̊ $wüj·TedüTÔe⁄ ãj·T≥ Oqï~. ø£qTï nH̊ ˙ Ç+Á~j·T+

<ëìï #·÷∫ ̇  eTqdüT‡≈£î #Ó|æŒ+~. Ç|ü⁄&ÉT eTqdüT‡˝À Ä \&ÉT¶ô|’ sê>∑+ O+&=#·TÃ—

<̊«wü+ O+&=#·TÃ. sê>∑+ O+fÒ ø±yê\qT≈£î+{≤e⁄. <̊«wü+ O+fÒ e<ä›qT≈£î+{≤e⁄.

<ëì s¡T∫ô|’ sê>∑+ O+fÒ, n~ ̇ ≈£î Vü‰ì #̊düTÔ+<äqT≈£îHêï ‹Hê\qT≈£î+{≤e⁄.

<ëì s¡T∫ô|’ <̊«wü+ O+fÒ }]πø Ç∫ÃHê ‹qe⁄. eTq+ #̊j·T≈£L&Éì |üqT\T

#̊j·T{≤ìøÏ >±ì, #̊j·Te\dæq |üqT\T #̊j·T≈£î+&ÉT≥≈£î >±ì ø±s¡D+ á

sê>∑<̊«cÕ Ò̋. á sê>∑<̊«cÕ\H̊ n+‘·'X̄‘·èe⁄\qT »sTT+#ê*. m˝≤? ÁX̄<ä∆‘√

XÊÅkÕÔ\qT n<Ûä́ j·Tq+ #̊j·T≥+ <ë«sê, ̋ Ò<ë dü<äTZs¡Te⁄\ uÀ<ÛäqT ÁX̄eD+ #̊dæ

eTqq+ #˚j·T≥+ <ë«sê. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü nedüs¡yÓTÆq #√≥`nedüs¡yÓTÆq

yê]øÏ̀ nedüs¡yÓTÆq ùde\qT n+~+#·≥+ <ë«sê ≈£L&Ü á sê>∑<̊«cÕ\qT

»sTT+#·e#·TÃ. Äø£*>=qï yê]øÏ ÄVü‰sêìï— nHês√>∑́ +‘√ Oqï yê]øÏ Äs√>±´ìï—

<äT'œ‘·T\≈£î Äq+<ëìï— nC≤„qT\≈£î C≤„Hêìï n+~+#·≥+ <ë«sê á

sê>∑<̊«cÕ\qT »sTT+#·e#·TÃ. <=+>∑\T j·÷Á‹≈£î&ç e<ä›qTqï <ÛäHêìï <√#·T≈£îqï≥T¢
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á sê>∑<̊«cÕ\H̊ <=+>∑\T e÷qe⁄ì˝Àì $ẙø±ìï <=+–*kÕÔsTT. ø£qTø£ M{Ïì

»sTT+#ê*. eT] @$T{Ï ObÕj·T+?`

XÀ¢̂ ˆ ÁX‚j·÷Hé dü«<Ûäs√à$>∑TD' |üs¡<Ûäsêà‘Y dü«qTwæ̃‘ê‘Ŷ

dü«<Ûäπsà ì<Ûäq+ ÁX‚j·T' |üs¡<Ûäs√à uÛÑj·÷eVü≤'ˆˆ (35)

‘êˆˆ #·ø£ÿ>± Ä#·]+∫q |üs¡<Ûäs¡à+ ø£qï >∑TDeTT Ò̋ì<Ó’Hê dü«<Ûäs¡àẙT $Tqï.

dü«<Ûäsêà#·s¡D˝À eTs¡DÏ+∫Hê ÁX‚j·Tdüÿs¡ẙT. |üs¡<Ûäs¡à+ uÛÑj·÷qø£yÓTÆq~.

yê´K´: ˙ Á|üø£è‹øÏ̀ dü«uÛ≤yêìøÏ nqT≈£L\yÓTÆq ø£s¡à Ò̋ dü«<Ûäs¡à+. n+fÒ

˙˝À|ü\ yêdüq\ jÓTTø£ÿ Áù|s¡De\¢ #̊j·Te\dæq ø£s¡à Ò̋ ˙ dü«<Ûäs¡à+. me]

Á|üø£è‹ì ã{Ïº yê]øÏ Áù|s¡D O+≥T+~. Ä Áù|s¡DqT nqTdü]+∫ ‘·–q $<Ûä+>±

ø£s¡à\T Ä#·]+∫q|ü⁄&ÉT n‘·&ç̋ Àì Á|üø£è‹ (yêdüq\T) K¬s’Ã b˛sTT n‘·&ç eTqdüT‡

X̄ó<ä∆eTe⁄‘·T+~.

Ç|ü⁄&ÉT ns¡T®qTì jÓTTø£ÿ Á|üø£è‹ (dü«uÛ≤e+) j·TT<ä∆+ #˚j·T≥y˚T. n‘·&ÉT

ø£åÁ‹j·TT&ÉT. ø£åÁ‹jÓ÷∫‘·yÓTÆq $<ä́ \T H̊s¡TÃ≈£îHêï&ÉT. ngdü+bÕ<äq ø√dü+ dü«s¡Z̋ Àø£+

≈£L&Ü yÓfi≤fl&ÉT. |üs¡ẙTX̄«s¡Tì >∑T]+∫ ‘·|üdüT‡ #̊dæ bÕX̄ó|ü‘êÅkÕÔìï dü+bÕ~+#ê&ÉT.

nH̊ø£ j·TT<ë∆\T #̊XÊ&ÉT. m+<ä]H√ »sTT+#ê&ÉT. n‘·&ç~ s¡CÀ>∑TD+.ø£qTø£n‘·&ç

Á|üø£è‹ j·TT<ë∆ìøÏ Áù|s¡D Ç#̊Ã~. n+<äTe\¢ n‘·&ç dü«<Ûäs¡à+ j·TT<ä∆+ #̊j·T≥ẙT.

nsTT‘̊ j·TT<ä∆+ m+‘√ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq<äì— \ø£å\ eT+~ #·ìb˛‘ês¡ì—

Äràj·TT\T, ã+<ÛäTe⁄\T, $TÁ‘·T\T m+<äs√ <ä÷s¡yÓTÆb˛‘ês¡ì— j·TT<ä∆+e\¢ mH√ï

nqsê∆\T »]–b˛‘êj·Tì Ç|ü⁄&ÉT ` n+fÒ j·TT<ä∆+ #̊j·T{≤ìøÏ j·TT<ä∆s¡+>∑+

˝ÀìøÏ e∫Ã`u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêï&ÉT ns¡T®qT&ÉT. n+<äTe\¢ j·TT<ä∆+ e÷H˚dæ ‘·|üdüT‡

#̊düT≈£î+{≤qì, _Ûøå±≥q #̊kÕÔqì, j·TT<ä∆+ qT+&ç yÓqT~]–b˛‘êqì n+≥THêï&ÉT.

‘·|üdüT‡\T #̊j·T≥+, _Ûøå±≥q #̊j·T≥+ kÕ‹«≈£î\ dü«<Ûäs¡à+. n~ ns¡T®qTq≈£î

|üs¡<Ûäs¡à+. n+<äTπø uÛÑ>∑yêqT&ÉT n+≥THêï&ÉT, ªªns¡T®Hê! ̇  dü«<Ûäs¡à+ @<√ <ëìH̊

Ä#·]+#·T, n~ m+‘· >∑TDeTT Ò̋ì<Ó’Hê düπs. |üs¡<Ûäsêàìï Ä#·]+#·≈£î, n~ m+‘·

>=|üŒ<Ó’Hê düπs`nì. m+<äTø£ì n˝≤ #Ó|üŒ≥+?

dü«<Ûäπsàì<Ûäq+ÁX‚j·T' :` dü«<Ûäs¡à+˝À eTs¡D+ dü+uÛÑ$+∫Hê düπs n<̊ ˙≈£î

ÁX‚j·TdüT‡qT ø£*–düTÔ+~. @$T{≤ ÁX‚j·TdüT‡? ̇ ˝À|ü* Á|üø£è‹ì ã{Ïº (yêdüq\qT

ã{Ïº) ̇ ≈£î Áù|s¡D edüTÔqï~. Ä Áù|s¡DqT nqTdü]+∫ ̇ e⁄ ø£s¡à #̊düTÔqïf…¢Ì‘̊ Ä

yêdüq\T K¬s’Ãb˛‘êsTT. yêdüq\T K¬s’Ã b˛sTTq|ü&ÉT  eTqdüT‡ X̄ó<ä∆eTÚ‘·T+~.

X̄ó<ä∆yÓTÆq eTqdüT‡ C≤„qdü+bÕ<äq≈£î, <Ûë´qkÕ<Ûäq≈£î nqT≈£L\eTÚ‘·T+~. <ëì‘√

yÓ÷ø£åe÷sêZq |üj·Tì+∫ ˙ J$‘êìï kÕs¡∆ø£+ #̊düTø√e#·TÃ. »qà sêVæ≤‘ê´ìï

bı+<äe#·TÃ. Ç< ̊ÁX‚j·TdüT‡.

|üs¡<Ûäs√à uÛÑj·÷eVü≤' :` ˙ dü«<Ûäsêàìï $&ç∫ |üs¡<Ûäsêàìï Ä#·]+#êyê?

n~ m+‘· >=|üŒ<Ó’Hê düπs uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq<̊. m+<äTe\¢? ̇  ̋ À|ü* Áù|s¡D Á|üø±s¡+

j·TT<ä∆eTH̊ ø£s¡àqT  #̊j·T Ò̋<äqTø√. n|ü&Ü yêdüq\T Ks¡TÃ ø±≈£î+&Ü n˝≤

ù|s¡Tø=ì O+{≤sTT. ô|’>± |üs¡<Ûäsêàìï Ä#·]+#·≥+ e\¢ Áø=‘·Ô yêdüq\T e∫Ã

#̊s¡‘êsTT. Ä bÕ‘· yêdüq\T, á Áø=‘·Ô yêdüq\‘√ ̇  eTqdüT‡ eTVü‰uÛ≤s¡eTe⁄‘·T+~.

eT]+‘· >∑+<äs¡>√fīeTÚ‘·T+~. Ä+<√fīq, n\»&ç, nXÊ+‹ ø£\T>∑T‘·T+~.

#˚j·Te\dæq~ #˚j·T Ò̋ø£ b˛j·÷qì— Áø=‘·Ô |üì˝À HÓ’|ü⁄D´+ Ò̋ø£ Á|üXÊ+‘·‘·

ø£s¡yÓ’b˛‘·T+~. Ç<̊ |üs¡<Ûäs¡à+ uÛÑj·÷qø£+ n+fÒ.

n+<äTπø >∑TD+ ˝Òì<Ó’Hê dü«<Ûäsêàìï Ä#·]+#·T. m+‘· >=|üŒ<Ó’Hê,

nqT≈£L\yÓTÆq<Ó’Hê |üs¡<Ûäs¡à+ uÛÑj·÷eVü≤+ nì #Ó|üŒ≥+.

bÕ\T ̇ {Ïø£Hêï $\TyÓ’q$. b˛wüø£ |ü<ësê∆̋ …H√ï OHêïsTT bÕ\˝À. n˝≤>∑ì

ª#̊|üµ H̊qT ̇ fīfl˝À¢ O+&ÉqT, bÕ\˝À¢ O+{≤qT n+≥T+<ë? O+&É>∑\T>∑T‘·T+<ë?

dü«<Ûäs¡àyÓTÆq j·TT<ä∆+˝À eTs¡D+ dü+uÛÑ$+∫Hê, eT+∫<̊. m+<äTø£+fÒ

ÇVü≤˝Àø£+˝À ø°]Ô, |üs¡̋ Àø£+˝À dü«s¡ZdüTK+ \_ÛdüTÔ+~. ø£qTø£ ªdü«<Ûäs¡àẙT düs¡«ÁX‚wü+̃µ

nì uÛÑ>∑yêqT&ÉT ìs¡›«+<ä«+>± ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT.

` lø£èwüTíì á uÀ<ÛäqT m+‘√ ÁX̄<ä∆‘√ $+≥Tqï ns¡T®qTì˝À Ç|ü&=ø£

dü+<̊Vü≤+ ‘·fīó≈£îÿq yÓT]dæ+~. n+<äTπø yÓ+≥H̊ ‘·q dü+<̊Vü‰ìï e´ø£Ô+ #̊düTÔHêï&ÉT.

ns¡T®q Oyê#·:

XÀ¢̂ ˆ n<Ûäπøq Á|üj·TTø√Ô2j·T+ bÕ|ü+#·s¡‹ |üPs¡Twü'ˆ

nì#·Ã¤qï|æ yêππs¸'j·÷! ã˝≤~e ìjÓ÷õ‘·'ˆˆ (36)

‘êˆˆ z yêπs¸'j·÷! (eèwæí e+X̄+˝À »ìà+∫qyê&Ü!) nsTT‘̊ á |ü⁄s¡TwüT&ÉT

<̊ì#̊‘· Áù|πs|æ+|üã&ç, Çwüº+ ̋ Ò≈£î+&ÜH̊, ã\e+‘·+>± Ç‘·s¡T\#̊ ìjÓ÷–+#·ã&çq

yêìe …̋ bÕ|üø±sê´\qT #̊düTÔHêï&ÉT.?
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yê´K´: •wüT´&ÉT >∑Ts¡Te⁄qT Á|ü•ï+∫ ‘Ó\TdüTø√e≥+ XÊg kÕ+Á|ü<ëj·T+.

Ç|ü⁄&ÉT C≤„qdü+ã+<ÛäyÓTÆq $wüj·÷\qT $+≥÷, $qïyê{Ïì Ä#·s¡D˝À ô|{≤º\H̊

‘·Vü≤‘·Vü≤˝À OHêï&ÉT ns¡T®qT&ÉT. n+<äTπø Á|ü‹ $wüj·÷ìï Ä#·s¡DjÓ÷>∑́ e÷?

ø±<ë? nì |ü]o\q #̊düTÔHêï&ÉT. Ä#·]+#·≥+˝À e#̊Ã Çã“+<äT Ò̋$T{À Á>∑Væ≤dü÷Ô,

yê{Ïì n~Û>∑$T+#˚ ObÕj·÷\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£î+≥THêï&ÉT. n+<äTπø

Á|ü•ïdüTÔHêï&ÉT.

<̊ì#̊‘· Áù|πs|æ+#·ã&ç e÷qe⁄&ÉT bÕ|ü+ #̊düTÔHêï&ÉT? bÕ|ü+ #̊j·÷\H̊

O<̊›X̄+ düVü≤»+>± @ e÷qe⁄&çø° O+&É<äT. n˝≤+{Ï O<̊›X̄+ ̋ Òø£b˛sTTHê mes√

ã\e+‘·+>± |ü{Ïº ̋ ≤>∑T‘·Tqï≥T¢>± bÕ|ü+ #̊j·T{≤ìøÏ dæ<ä∆|ü&ÉT‘·THêï&ÉT, #̊düTÔHêï&ÉT.

mes¡̋ ≤ ã\e+‘·+>± |ü{Ïº ̋ ≤>∑T‘·Tqï~? @$T{≤ ã\e‘·Ôs¡yÓTÆq X̄øÏÔ?

ø£s¡àjÓ÷>∑+ nH̊~ e÷qe J$‘êìï kÕs¡∆ø£+ #̊düTø=qT≥≈£î ‘=*yÓT≥Tº.

m+<äTø£+fÒ ø£s¡àjÓ÷>∑+ e\¢H̊ ̋ À|ü* yêdüq\T ø£åj·TyÓTÆ, Áø=‘·Ô yêdüq\T #̊s¡≈£î+&Ü

eTqX̄óÙ~∆ »]π>~. eTqX̄óÙ~∆ »]–q|ü⁄&̊ eTqdüT Á|üXÊ+‘·yÓTÆ ãT~∆ dü÷ø£åàeTj̊T´~.

Ä dü÷ø£åàãT~∆ e\¢H̊ ÁãVü≤àC≤„q+ dæ~∆düTÔ+~. Ä ÁãVü≤àC≤„q+ e\¢ H̊ ªH̊qTÁãVü‰àìïµ

nH̊ ÁãVü‰àqTuÛÑ÷‹ ø£*– JeqTàøÏÔ \_Û+#̊~. n|ü&̊ e÷qe»qà≈£î kÕs¡∆ø£‘·.

á $wüj·T+ |üP]Ô>±, düŒwüº+>± ‘Ó*dæq|üŒ{Ïø° m+<äTø£ì e÷qe⁄&ÉT á ø£s¡àjÓ÷>±ìï

Ä#·]+#·̋ Òø£ b˛‘·THêï&ÉT? e÷qe⁄&ÉT ‘êqT #̊j·T<ä\#·T≈£îqï <ëìì #̊j·T Ò̋ø£b˛‘̊

dü«‘·+Á‘·T&ÉT nì m˝≤ nq>∑\+? eT] mes¡T Ç˝≤ yÓqø£ O+&ç HÓ&ÉT‘·Tqï~?

|üs¡e÷‘êà? ÁbÕs¡ã∆e÷? kÕ«s¡∆e÷? $wüj·÷\|ü≥¢ ÄdüøÏÔj·÷? mes¡T? mes¡T

BìøÏ ø±s¡D+? ÇB Á|üX̄ï.

nã<ä∆+ Ä&É≥+ bÕ|üeTì, n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. mqï&É÷ nã<ä∆e÷&ç ms¡T>∑ì

<Ûäs¡àsêE, Ä|ü‘êÿ\+˝À lø£èwüTíì Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ ˇø£ÿ nã<ä∆e÷&Ü&ÉT. <ëì

|òü*‘·+>± qs¡ø£<äs¡Ùq+ #̊j·÷*‡e∫Ã+~. Ç~ ‘Ó*dæ ≈£L&Ü m+<äTø£ì <ë<ë|ü⁄>±

n+<äs¡÷ nã<ä∆e÷&ÉT‘·÷H̊ OHêïs¡T.

ªª‘·q ø√|üẙT ‘·q X̄‘·èe⁄µµ nH̊ $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. nsTTHê

Áø√<Ûä‘êÁe÷≈£åî˝Ö‘·T+{≤s¡T e÷qe⁄\T. m+<äTø£ì? $wüj·T edüTÔe⁄\T $wü+ ø£Hêï

Á|üe÷<äeTì kÕ<Ûä≈£î\≈£î ‘Ó\TdüT. nsTTHê yê´yÓ÷Vü‰ìï e<ä\Tø√ Ò̋s¡T. m+<äTø£ì?

Ç+Á~j·TìÁ>∑Vü≤+ Á|ü<ÛëqeTì ‘Ó\TdüT. nsTTHê ìÁ>∑Vü‰ìï ø√˝ÀŒ‘ê¬s+<äT≈£î?

eTq+ ‘·÷s¡TŒyÓ’|ü⁄≈£î Á|üj·÷D+ #̊j·÷\qT≈£î+≥÷+fÒ ø±fīófl |ü&ÉeTs¡yÓ’|ü⁄≈£î

˝≤>∑T‘·THêïsTT. m+<äT≈£î? @ n<äèX¯́  X̄øÏÔ Áù|πs|ædüTÔqï~? n~ m+‘√ ã\yÓTÆq~

≈£L&Ü. ªã˝≤~e ìjÓ÷õ‘·'µ ã˝≤‘êÿs¡+>± ˝≤π>düTÔqï~. @$T{≤ X̄øÏÔ?

ªªn<ÛäπøqÁ|üj·TTø√Ô2j·T+µµ πøq? (<̊ì#‘̊·) nì Á|ü•ïdüTÔHêï&ÉT ns¡T®qT&ÉT.

πøH√|üìwü‘·TÔ̋ À kÕ<Ûäq #̊dæq •wüT´&ÉT >∑Ts¡Te⁄qT #̊] ªªπøH̊wæ‘·+ |ü‘·‹ Áù|wæ‘·+

eTq'µµ nì Á|ü•ïkÕÔ&ÉT. Çø£ÿ&É ns¡T®qT&ÉT ≈£L&Ü πøq? nì Á|ü•ï+#·≥+ Ä

O|üìwü‘·TÔ‘√ kÕe÷´ìï (b˛*ø£qT) ‘Ó*j·TCÒdüTÔqï~. ns¡T®qT&ç̋ ≤ Á|ü•ï+#·≥+

e\¢ Ä ã\e‘·Ôs¡yÓTÆq X̄øÏÔ @<√? <ëìì n~Û>∑$T+∫ eTq+ nqT≈£îqï≥T¢>±

eTT+<äT≈£î yÓfi‚fl X̄øÏÔ m˝≤ edüTÔ+<√ uÛÑ>∑e+‘·Tì düe÷<Ûëq+ <ë«sê ‘Ó\TdüTÔ+~.

ø£qTø£ kÕ<Ûä≈£î\T m+‘√ C≤Á>∑‘·Ô>± uÛÑ>∑yêqTì düe÷<ÛëHêìï n<Ûä́ j·Tq+ #̊j·÷*.

`bÕbÕ\T #̊j·÷\ì nqTø√ø£b˛sTTHê eTq#̊‘· ã\ e+‘·+>± bÕbÕ\T

#̊sTTdüTÔqï Ä X̄øÏÔ @<√, <ëì|ü⁄≥Tº |üPs√«‘·Ôsê Ò̋$T{À uÛÑ>∑yêqT&ÉT ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT.

luÛÑ>∑yêqTyê#·:

XÀ¢̂ ˆ ø±eT @wüÁø√<Ûä @wü s¡CÀ>∑TD düeTT<ä“¤e'ˆ

eTVü‰X̄H√ eTVü‰bÕbÕà $<̊∆́ q$TVü≤yÓ’]D+ˆˆ (37)

‘êˆˆ uÛÑ>∑yêqT&É+≥THêï&ÉT. ªÄ ã\e‘·Ôs¡yÓTÆq X̄øÏÔ ø±eTeTT, Áø√<ÛäeTT. Ç$

s¡CÀ>∑TD+ qT+&ç |ü⁄&ÉT‘·THêïsTT. á ø±e÷ìøÏ Äø£* m≈£îÿe, ô|’>± eTVü‰bÕbÕìøÏ

ø±s¡DeTe⁄ ‘·T+~. á ø±eTÁø√<Ûë Ò̋ Çø£ÿ&É ̇  X̄‘·èe⁄\T nì ‘Ó\TdüTø√.

yê´K´: ns¡T®Hê! ìqTï ˙ Çwüº+‘√ ì$T‘·Ô+ Ò̋≈£î+&Ü bÕbÕ\ yÓ’|ü⁄ q&ç|æ+#̊~

|üs¡e÷‘·à ø±<äT, ÁbÕs¡ã∆eT÷ ø±<äT. |üs¡e÷‘·à ø£s¡TD≤eT÷]Ô. Äj·Tqπø+ |üì?

ìqTï bÕbÕ\yÓ’|ü⁄ q&ç|æ+#·{≤ìøÏ. Çø£ ÁbÕs¡ã∆+ n+{≤yê? ÁbÕs¡ã∆+ nqTuÛÑ$ùdÔ

r]b˛j̊T<̊ >±ì ìqTï ø£s¡à\≈£î Áù|πs|æ+#̊~ ø±<äT. ø£qTø£ á bÕbÕìø£+‘ê

ø±s¡D+ ø±eTeTT, Áø√<ÛäẙT. ì»+>± Ç$ ¬s+&ÉT ø±<äT ̌ ø£ÿfÒ. ¬s+&ç+{Ï dü«s¡÷|ü+

ˇø£ÿfÒ. ø±eTẙT |ü]dæú‘·T\qT ã{Ïº Áø√<Ûä+>± e÷s¡T‘·T+~.

@<Ó’Hê ˇø£ edüTÔe⁄qT #·÷#êeqTø√. n~ ˙≈£î düTU≤ìï düTÔ+<äì

uÛ≤$+∫q|ü&ÉT <ëìì ˙e⁄ ø±yê\qT≈£î+{≤e⁄. m˝≤¬>’Hê <ëìì ‘Ó#·TÃø=ì

Äq+~+#ê\ì ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘êe⁄. n˝≤ <ëì¬ø’ Äsê≥|ü&É≥+, ø√s¡T ø√e≥ẙT

ø±eT+ (ø√]ø£). n˝≤ ø√s¡T≈£îqï edüTÔe⁄qT ̇ e⁄ bı+<ä{≤ìøÏ ø=ìï |ü]dæú‘·T\T
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n&ÉT¶sêe#·TÃ. ̋ Ò<ë me¬s’Hê e´≈£îÔ\T n&ÉT¶ sêe#·TÃ. n˝≤ ø√]ø£ rs¡TÃø√e{≤ìøÏ

Ä≥+ø£+ ø£*–‘̊ e#̊Ã<̊ Áø√<Ûä+. n+fÒ ø±eTẙT |ü]dæú‘·T\qT ã{Ïº Áø√<Ûä+>±

e÷s¡T‘·T+~.

∫qï|æ\¢yê&ÉT Ä&ÉT≈£îH̊ u§eTàø±yê*, ø=ìe«eTHêï&ÉT. ø=ìe«eTq≥+

ø√]ø£. Ä ø√]ø£ HÓs¡ẙs¡ø£b˛‘̊`n+fÒ ̇ e⁄ <ëìì ø=ìe«ø£b˛‘̊ n‘·&çøÏ e#̊Ã<̊

ø√|ü+ (Áø√<Ûä+). <ëì |òü*‘·+ ìsêVü‰s¡Bøå√, Ç\T¢|”øÏ |ü+~] yÓj·T´≥yÓ÷ Ò̋ø£

Ç\T¢ e<ä* yÓ[flb˛e≥yÓ÷ »s¡T>∑T‘·T+~.

uÛ≤s¡́ uÛÑs¡ÔqT HÓ¬ø¢dt ø=qeT+~. n~ ø√]ø£. uÛÑπsÔyÓ÷ ªªn+‘· Ä]∆ø£ k ų́eT‘·

Ò̋<äT— Ç|ü⁄&ÉT ø±<äT Ò̋, ‘·sê«‘· ø=ìkÕÔµµqHêï&ÉT. n|ü&Ü uÛ≤s¡́ ≈£î e#̊Ã<̊ Áø√<Ûä+.

|òü*‘·+ e+≥ dü]>±Z O+&Éø£b˛e#·TÃ— ndü\T e+fÒ ̋ Òø£b˛e#·TÃ— Hê\T>∑Ts√E\T

e÷≥\T ̋ Òø£b˛e#·TÃ— ∫≥|ü≥\T, dü÷{Ïb˛{Ï e÷≥\T sêe#·TÃ.

ø£qTø£ ø±e÷ìøÏ (ø√]ø£≈£î) Ä≥+ø£+ ø£*–‘̊ n~ Áø√<Ûä+ (ø√|ü+)>±

e÷s¡T‘·T+<˚>±ì ì»+>± ø±eTÁø√<Ûë\T y˚s¡T y˚s¡T ø±<äT. ø£qTø£ Áø√<Ûëìï

q•+|üCÒj·÷\qT≈£î+fÒ eTT+<äT ø±e÷ìï q•+|üCÒùdÔ dü]. ªªnã“! @$T{Àq+&ç

Hê≈£î ø√|ü+ b˛e≥+ Ò̋<äTµµ n+{≤+. ø√]ø£b˛‘̊H̊ ø√|ü+ b˛j̊T~. ø√]ø£

Oqï+‘·ø±\+ ø√|ü+ mø£ÿ&É≈£L b˛<äT.

u≤$˝À ≈£îø£ÿ|ü&ç #·ìb˛sTT+~. yêdüq b˛yê\ì yÓ÷{≤s¡T ô|{Ïº ̇ s¡T ‘√&ç

b˛düTÔHêïs¡T. m+‘·ø±\+ ‘√&ç b˛dæHê Ä ≈£îø£ÿ<̊Vü≤+ n+<äT˝À Oqï+‘·ø±\+

yêdüqb˛<äT. ≈£îø£ÿqT rùddæ ˙s¡T ‘√&çb˛ùdÔH̊ yêdüqb˛‘·T+~. n˝≤π> ˝À|ü\

ø√]ø£qT rùdùdÔH̊ ø√|ü+ b˛‘·T+~. á ø±eT+ jÓTTø£ÿ |ü⁄≥Tºø£ kÕúq+ @~?

s¡CÀ>∑TD düeTT<ä“¤e: á ø±eT+ s¡CÀ>∑TD+ qT+&ç |ü⁄{Ïºq~. >∑TD≤\˙ï

Á|üø£è‹˝Àìẙ. dü‘·«>∑TD+ C≤„Hêìï ø£*–düTÔ+~— s¡CÀ>∑TD+ ø±e÷ìï ø£*–düTÔ+~—

‘·yÓ÷>∑TD+ k˛eT]‘·Hêìï ø£*–düTÔ+~. dü‘·«>∑TD≤ìï |ü≥Tºø=ì s¡CÀ>∑TD≤ìï

e~*+#·T≈£î+fÒ á ø±eT+ Áø√<Ûä+ e~* b˛‘êsTT.

Çø£ á ø±e÷ìøÏ 2 \ø£åD≤\THêïsTT. 1) eTVü‰X̄q— 2) eTVü‰bÕbÕà.

eTVü‰X̄q' :` BìøÏ Äø£* m≈£îÿe. ô|<ä› ‹+&çb˛‘·T. m+‘· ‹Hêï ‘·è|æÔ

Ò̋<äT. mìï düTU≤\T, uÛÀ>±\T nqTuÛÑ$+∫Hê, m+‘· dü+bÕ~+∫Hê ø√]ø£\≈£î

n+‘·T e⁄+&É<äT.

m+‘· HÓsTT´ b˛dæHê n–ï #·̋ ≤¢s¡<äT. Ç+ø± $»è+_ÛdüTÔ+~. n˝≤π> mìï

edüTÔe⁄\T \_Û+∫Hê, m+‘· <ÛäHêìï dü+bÕ~+∫Hê, mìï uÛÀ>±\qTuÛÑ$+∫Hê

‘·è|æÔ nH̊~ O+&É<äT. <ä÷&É ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø=B› ø=eTTà\T ô|s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ ø√]ø£\T

rπsø=B› nedüsê\T ô|s¡T>∑T‘·÷H̊ e⁄+{≤sTT.

eTVü‰bÕbÕà: >=|üŒ >=|üŒ bÕbÕ\≈£î á ø±eTẙT eT÷\ ø±s¡D+. á ø±eTẙT

<=+>∑‘·q+ #̊sTTdüTÔ+~, Ç‘·s¡T\qT yÓ÷dü+ #̊j·TeTì |ü⁄]>=\TŒ‘·T+~, <√|æ&û\T

#̊sTTdüTÔ+~. Vü≤‘·́ \T #̊sTTdüTÔ++~, @yÓTÆHê #̊sTTdüTÔ+~, m+‘·{Ï bÕbÕHÓ’ïHê

#̊sTTdüTÔ+~. ø£qTø£̀

yÓ’]D+ $~∆: Bìì X̄‘·èe⁄>± ‘Ó\TdüTø√. ã\e+‘·+>± bÕbÕ\T #̊sTT+#̊

yê&ÉT— Á‘ê>∑T&ÉT, ù|ø±≥ Hπ̊sŒyê&ÉT— <=+>∑‘·Hê\T Hπ̊sŒyê&ÉT X¯‘·èe⁄ >±ø£

eTπseTe⁄‘ê&ÉT? ô|’>± Ç~ ãj·T{Ï X¯‘·èe⁄ ø±<äT. ̋ À|ü* X¯‘·èe⁄. ̋ À|ü̋ Ò O+&ç

Je⁄DÏí u≤ìdü>± #˚düTø=H˚ X¯‘·èe⁄.

`@+ #̊düTÔ+~ á ø±eTeTH̊ X̄‘·èe⁄? m˝≤ bÕbÕ\T #̊sTTdüTÔ+~?

s¡CÀ>∑TD+ qT+&ç |ü⁄{Ïºq á ø±eTeTH̊ X̄‘·èe⁄ m˝≤ eTq#̊‘· bÕbÕ\T

#̊sTTdüTÔ+~?

XÀ¢̂ ˆ <Ûä÷y˚THê Á$j·T‘˚ eVæ≤ï' j·T<Ûë<äs√Ù eT Ò̋q#·̂

j·T<Û√ Ò̋ÃHêeè‘√ >∑s¡“¤' ‘·<Ûë ‘̊H̊<ä e÷eè‘·+ˆˆ (38)

‘êˆˆ @ $<Ûä+>± bı>∑#̊‘· n–ï ø£|üŒã&ÉT#·Tqï<√, <äTeTTà #̊‘· n<ä›+ ø£|üŒã&ÉT

#·Tqï<√, e÷$#̊‘· >∑s¡“¤+˝À Oqï •X̄óe⁄ ø£|üŒã&ÉT#·Tqï<√, n˝≤π> ø±eT+#̊‘·

C≤„q+ ø£|üŒã&ÉT #·Tqï~.

yê´K´: eTìwæ ‘·q≈£î Çwüº+ Ò̋ø£b˛sTTHê mes√ ã\e+‘·+>± HÓ{Ïºq≥T¢

bÕbÕ\T #̊düTÔHêï&ÉT. m+<äT≈£î? ø±eT+ e\¢H̊ Ä ø±eT+ m˝≤ #̊sTTdüTÔqï~

bÕbÕ\qT? eTìwæ̋ Àì C≤„Hêìï ø£|æŒẙdæ #̊sTTdüTÔqï~. ø£qTø£ C≤„Hêìï ø£|æŒq Ä

ø±e÷ìï ‘=\–+#·Tø√yê*. n˝≤ ‘=\–+#·T ø=qT≥≈£î eTT+<äT ø±eT+ eTq˝Àì

C≤„Hêìï m˝≤ ø£|æŒ O+∫q<√ Çø£ÿ&É eT÷&ÉT O<ëVü≤s¡D\T #Ó|ü⁄‘·THêï&ÉT

uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

nẙ (1) bı>∑#̊‘· n–ï ø£|üŒã&çq≥T¢

    (2) <äTeTTà#̊‘· n<ä›+ ø£|üŒã&çq≥T¢

    (3) e÷$#̊‘· >∑s¡“¤+˝Àì •X̄óe⁄ ø£|üŒã&çq≥T¢
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eT÷&ÉT O<ëVü≤s¡D …̋+<äT≈£î? ̌ ø£ÿ{Ï #Ó_‘̊ dü]b˛<ë? n+fÒ ̋ Àø£+˝À >∑TD≤\qT

ã{Ïº eT÷&ÉT s¡ø±\ eTqTwüT´\THêïs¡T. kÕ‹Ô«≈£î\T, sê»dæ≈£î\T, ‘êeTdæ≈£î\T

yê] eTT>∑TZ]  ø=s¡πø 3 s¡ø±\ O|üe÷Hê\T #Ó|üŒã&Ü¶sTT. á O|üe÷Hê\qT

˝À‘·T>± ns¡∆+ #̊düT≈£î+fÒ yê]yê] C≤„Hêìï ø£|æŒq ø±eT+ m˝≤ ‘=\–+#·Tø√e#√Ã

‘Ó\TdüTÔ+~.

1) bı>∑#̊‘· ì|ü : dü‘·Ô«>∑TD Á|ü<ÛëìjÓÆTq yêì˝Àì C≤„q+ bı>∑#̊‘· ì|ü

ø£|üŒã&çq≥T¢ ø£|üŒã&ç j·TT+≥T+~. bı>∑ì|üqT yÓTT<ä{À¢ ø£|æŒy˚dæHê,

ì|üsêE≈£î+≥Tqï ø=B› bı>∑ <ëq+‘·≥ n<̊ ‘·–Zb˛sTT ì|ü u≤>± Á|üø±•düTÔ+~.

n+fÒ bı>∑qT rdæẙj·T{≤ìøÏ @ Á|üj·T‘·ïeT÷ nedüs¡+ ̋ Ò<äT. ì|üsêE≈£î+≥Tqï

ø=B› ‘·q+‘·≥ ‘êH̊ bı>∑ ‘=\– b˛‘·T+~. n˝≤π> dü‘·Ô«>∑TD Á|ü<ÛëìjÓÆTqyê&ÉT

ø±e÷ìï ‘=\ –+#·Tø√e{≤ìøÏ @ Á|üj·T‘·ïeT÷ #̊j·Tqø£ÿs¡̋ Ò<äT. dü‘·Ô« >∑TD+˝À

Oqïyê&ÉT Ä‘·àC≤„q+ ø=s¡≈£î ‘·|ædü÷Ô C≤„qÁbÕ|æÔ¬ø’ ÁX̄eD, eTqq, ì~Û <Ûë´düq\T

#̊dü÷ÔH̊ O+{≤&ÉT >∑qTø£— C≤„q+ ne>±Vü≤q ne⁄‘·Tqïø=B› ø±eT+ ‘·q+‘·≥

‘êqT>±H˚ n<äèX¯́ yÓTÆb˛‘·T+~. á $wüj·T+ ‘Ó*j·TCÒj·TT≥πø á yÓTT<ä{Ï

O<ëVü≤s¡D #Ó|üŒã&ç+~.

2) <äTeTTà#̊‘· n<ä›+: s¡CÀ>∑TD Á|ü<ÛëìjÓÆT, ìs¡+‘·s¡+ düø±eT ø£s¡à\j·T+<äT

ÄdüøÏÔ >∑\ yêì C≤„q+ <äTeTTà#̊‘· n<ä›+ ø£|üŒã&çq≥T¢, ø±eT+#̊‘· ø£|üŒã&ç

j·TT+≥T+~. n<ä›+ MT<ä <äTeTTà |ü&çq|ü⁄&ÉT Á|ü‹_+ã+ dü]>±Z ø£q|ü&É<äT. n+<äT

e\¢ <äTeTTà b˛yê*. nsTT‘̊ n~ ‘·q+‘·≥ ‘êqT b˛<äT. eTq+ ø=+‘· Á|üj·T‘·ï+

#̊j·÷*. ˇø£ ã≥º‘√ ‘·T&ç∫ X̄óÁuÛÑ+ #̊j·÷*. n|ü&̊ <äTeTTà ‘=\–b˛‘·T+~.

n˝≤π> s¡CÀ>∑TD Á|üeè‹Ô̋ À ø£s¡à\T #̊ùdyê] jÓTTø£ÿ C≤„Hêìï ø£|æŒq ø±eT+

Á|üj·T‘·ï+‘√ e÷Á‘·ẙT ‘=\–+#·Tø√yê* ‘·|üŒ <ëq+‘·≥<̊ ‘=\–b˛<äT. á

$wüj·÷ìï ‘Ó*j·TCÒj·TT≥πø á ¬s+&Ée O<ëVü≤s¡D.

3) e÷$#̊‘· •X̄óe⁄: ‘·yÓ÷>∑TD Á|ü<ÛëìjÓÆT, ‘·T#·Ã¤yÓTÆq XÊØs¡ø£ düTU≤\≈£î ̋ ÀHÓ’

|üX̄óe⁄˝≤ Á|üe]Ô+#̊yêì C≤„q+ e÷$#̊‘· •X̄óe⁄ ø£|üŒã&çq≥T¢ ø±eT+#̊‘· ø£|üŒã&ç

O+≥T+~. >∑s¡“¤+˝Àì •X̄óe⁄ e÷$#̊‘· ø£|üŒã&ç O+≥T+~. eT] •X̄óe⁄≈£î

$eTTøÏÔ m{≤¢? >∑s¡“¤+˝Àì •X̄óe⁄qT ø£|æŒq e÷$ì ‘=\–+#̊ M\T Ò̋<äT. nsTT‘̊

9 HÓ\\T ì+&ç •X̄óe⁄ >∑s¡“¤+ qT+&ç ãj·T≥|ü&çq|ü&̊ Ä e÷$ ‘=\–b˛j̊T~.

n+‘· es¡≈£î Ä>∑e\dæ+<̊. @ Á|üj·T‘·ïeT÷ #̊j·T≥+ ≈£î<äs¡<äT. n+fÒ Á|üj·T‘·ï+

<ë«sê ‘=*π>~ ø±<äT e÷$. |ü]|üø£«<äX̄ sêyê*‡+<̊. n˝≤π> ‘·yÓ÷>∑TD+˝À

Oqïyê&ÉT ‘·q˝Àì ø±e÷ìï ‘=\–+#·Tø√e{≤ìøÏ neø±X̄ẙT ̋ Ò<äT. Á|üj·T ‹ï+#·≥+

≈£î<äs¡<äT. ndü\T Á|üj·T‹ï+#·&ÉT. düeTj·T+ e#̊Ã <ëø± Ä>±*‡+<̊. n‘·&ç̋ Àì

‘·yÓ÷>∑TD+ b˛j̊T<ëø± n‘·&çøÏ O<ë∆s¡ø£+ ̋ Ò<äT. á $wüj·÷ìï ‘Ó*j·TCÒj·TT≥πø

á eT÷&Ée O<ëVü≤s¡D.

Bìì ã{Ïº e÷qe⁄\+<ä]˝ÀqT C≤„q+ O+≥T+<äì, Ä C≤„q+ ø±eT+ #̊‘·

ø£|üŒã&ç O+≥T+<äì, Ä ø±e÷ìï ‘=\–+#·T≈£îqï|ü&̊ C≤„q+ Á|üø±•düTÔ+<äì

‘Ó\TdüTÔqï~. nsTT‘ ̊dü‘·«>∑TDdü+|üqTï&ÉT @ Á|üj·T‘·ï+ #j̊·T≈£î+&ÜH̊ Ä‘·à

$#ês¡D <ë«sê n‘·&ç̋ Àì ø±eT+ ‘=\–b˛‘·T+<äì, s¡CÀ>∑TD dü+|üqTï&ÉT

Á|üj·T‘·ï+‘√ ‘·q˝Àì ø±e÷ìï ‘=\ –+#·Tø√yê\ì— ‘·yÓ÷>∑TD dü+|üqTï&ÉT @

Á|üj·T‘·ïeT÷ #Ój·T´&Éì, #̊dæHê Á|üjÓ÷»q+ Ò̋<äì m+‘· ø±\yÓTÆHê` mìï

»qà …̋’Hê n‘·&ÉT ‘·yÓ÷>∑TD+ e~ Ò̋<ëø± Ä>±*‡+<̊qì á XÀ¢ø£+ <ë«sê

düŒwüºeTe⁄‘·Tqï~.

á eT÷&ÉT O<ëVü≤s¡D\˝ÀqT uÛ≤euÛÒ<ä+ ø£ì|æ+∫Hê ̌ ø£ uÛ≤ekÕs¡÷|ǘ ‘·

≈£L&Ü Oqï~. @$T≥~?

n–ïì bı>∑ø£|æŒHê, n<ë›ìï <äTeTTà ø£|æŒHê, •X̄óe⁄qT e÷$ ø£|æŒHê n–ï

jÓTTø£ÿ, n<ä›+ jÓTTø£ÿ, •X̄óe⁄ jÓTTø£ÿ s¡÷bÕ\Te÷s¡e⁄. n˝≤π> C≤„q+ ø±eT+#˚

ø£|üŒã&çq|üŒ{Ïø° C≤„q+˝À @ e÷s¡÷Œ O+&É<äT. ø£qTø£ s¡CÀ>∑TD Á|ü<ÛëqT\T

Á|üj·T‹ï+∫ ø±e÷ìï e~*+#·Tø√yê*.

` á ø±eT+ jÓTTø£ÿ dü«s¡÷|ü dü«uÛ≤e …̋̋ ≤+{Ï$?

XÀ¢̂ ˆ Äeè‘·+ C≤„qẙT‘̊q C≤„ìH√ ì‘·́ yÓ’]D≤ˆ

ø±eTs¡÷ù|D øö+‘̊j·T! <äTwü÷ŒπsD≤q Ò̋q#·̂ ˆ (39)

‘êˆˆ m+‘· ì+&ç+#ê\qT≈£îHêï ì+&Éì~— ‘·è|æÔ|üs¡#· {≤ìøÏ M\T ̋ Òì n–ï

e+{Ï~— ø√]ø£j̊T dü«s¡÷|üeTT>± >∑\~— C≤„ìøÏ ì‘·́ X̄‘·èe⁄ nsTTq á ø±eT+#̊‘·

C≤„q+ ø£|üŒã&çj·TTqï~.

yê´K´: á ø±eT+ m+‘·{Ï X̄øÏÔ>∑*–q<√ á XÀ¢ø£+˝À ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T 4

\ø£å\D≤\‘√`

1) <äTwü÷ŒπsD: mH√ï q<äT\qT+&ç ˙s¡T Á|ü‹ø£åDeT÷ düeTTÁ<ëìï #̊s¡T‘·÷H̊

O+≥T+~. nsTTHê düeTTÁ<äT&çøÏ ‘·è|æÔ ̋ Ò<äT. #ê\T nq&ÉT. n˝≤π> mìï ø√]ø£\T
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rs¡TÃ≈£îHêï á ø±eT+ ‘·è|æÔ #Ó+<ä<äT. Çø£#ê\T nq<äT. n+<äTπø |üP]+#· {≤ìøÏ

M\T Ò̋ì á ø±eT+ ª<äTwü÷ŒπsDµ nHêïs¡T.

2) nq Ò̋q: mìï ø£f…º\T ẙdæHê n–ï #·̋ ≤¢s¡<äT. Ç+ø± Ç+ø± Á|ü»«*dü÷ÔH̊

O+≥T+~. n˝≤π> mìï $wüj·TdüTU≤\qT nqTuÛÑ$+∫Hê ø±eT+ Ç+ø± eè~∆

#Ó+<äT‘·T+<̊ >±ì nDÏ– b˛<äT.

3) ø±eTs¡÷ù|D: ø√]ø£j̊T dü«s¡÷|ü+>± >∑\~ ø±eT+. n+<äTπø ø±eT+ n+fÒ

ø√]ø£ nq≥+. ªø±e÷ìøÏ ø£&É̋ Ò<äT, ÄX̄≈£î n+‘·T Ò̋<äTµ n+{≤s¡T ô|<ä›\T.

ÄX̄qT uÛÑØÔ#̊dæq yê&ÉT Ç+‘·es¡≈£î Á|ü|ü+#·+˝À |ü⁄≥º̋ Ò<äT. ÄX̄ n+fÒ ø√]ø£̋ Ò.

$wüj·TdüTU≤ìøÏ #Ó+~q ø√]ø£̋ Ò. ø√]ø£\T ̋ Òø£b˛‘̊ ø±eT+ ̋ ÒqfÒ¢.

4) C≤„ìH√ ì‘·́ yÓ’]D' : C≤„ìøÏ Ç~ ì‘·́ X̄‘·èe⁄. n+fÒ m\¢|ü&É÷ X̄‘·èẙ.

kÕ<Ûës¡D+>± ˝Àø£+˝À ˇø£|ü&ÉT X̄‘·èe⁄>± Oqïyê&ÉT ø=ìï ø±s¡D≤\ e\¢

$TÁ‘·T&Ée⁄‘ê&ÉT. n˝≤π> $TÁ‘·T&ÉT X̄‘·èyÍ‘ê&ÉT. sê»ø°j·÷\˝À Bìì ‘·s¡#·T>±

#·÷dü÷ÔH̊ O+{≤+. nsTT‘̊ á ø±eT+ e÷Á‘·+ m|ü&É÷ X̄‘·èẙ. ì‘·́ X̄‘·èẙ.

n+‘̊ø±<äT m+‘·{Ïyê]HÓ’Hê ˇø£ÿø£åD+˝À |ü&É>=fÒº X̄øÏÔ á ø±e÷ìøÏ O+~.

|òüTÀs¡yÓTÆq ‘·|üdüT‡ #̊dæq $XÊ«$TÁ‘·Tì |ü&É>={Ïº+~. |üs¡eTuÛÑø±ÔÁπ>düs¡T&ÉT, düs¡«X̄øÏÔ

dü+|üqTï&ÉT nsTTq sêeDTì |ü&É>={Ïº+~. ø£qTø£ Ç~ >=|üŒ X̄øÏÔ ø£*–q~. n{Ïº

á ø±e÷ìï m+‘√ |ü≥Tº<ä\‘√, Á|üj·T‘·ï+‘√ »sTT+#ê*.

` <ëìï ‘=\–+#ê\+fÒ eTT+<äT <ëì kÕúes¡+ @<√ ‘Ó\TdüTø√yê*. mø£ÿ&ÉT+≥T+B

ø±eT+?`

XÀ¢̂ ˆ Ç+Á~j·÷DÏ eTH√ãT~∆' nkÕ´~ÛcÕºq eTT#·́ ‘̊ˆ

@‘Ó’]«yÓ÷Vü≤ j·T‘̊´wü' C≤„q e÷eè‘·́ <̊Væ≤q+ˆˆ (40)

‘êˆˆ Ç+Á~j·÷\T, eTqdüT‡, ãT~∆ á ø±e÷ìøÏ ÄÁX̄j·T kÕúqeTT\ì

#Ó|üŒã&ÉT#·Tqï$. á ø±eT+ C≤„Hêìï ø£|æŒẙdæ Ç+Á~j·÷\#̊‘· eTqTwüT´ì yê´yÓ÷Vü≤

|üs¡TdüTÔqï~.

yê´K´: ø±eT+ nH̊ <=+>∑ eTq n+‘·s¡+>∑ dü+|ü<äqT <√#·Tø√e{≤ìøÏ

dæ<ä∆+>± Oqï~. n˝≤+{Ï <=+>∑qT m˝≤¬>’Hê Vü≤‘·e÷sêÃ*. eTq˝À qT+&ç

bÕs¡Á<√˝≤*. n˝≤ #Ój·÷´\+fÒ eTT+<äT>± <ëì kÕúes¡+ @<√ ‘Ó\TdüTø√yê*.

n+<äTπø ns¡T®qTì Äsê≥+. n~ >∑eTì+∫ uÛÑ>∑yêqT&ÉT <ëì kÕúesê\qT

#ÓãT‘·THêï&ÉT. nẙ Ç+Á~j·÷\T, eTqdüT‡, ãT~∆. ø±eT+ nH̊ <=+>∑ á 3

kÕúesê\˝À kÕúq+ @sêŒ≥T #̊düTø=ì C≤„Hêìï ø£|æŒẙdæ eTqTwüT´ì yê´yÓ÷Vü≤+˝À

|ü&̊düTÔ+~. nsTT‘̊ C≤„Hêìï ø£|æŒẙj·T≥+ m+<äT≈£î?`

me&Ó’Hê <=+>∑ Ç+{Ï̋ À Á|üẙ•+∫ kıeTTà <√#·T≈£îb˛yê\+fÒ eTT+<äT>±

Ç+{Ï̋ Àì ̋ …’≥¢̇ ï ÄπsŒj·÷*. n˝≤π> ø±eTeTH̊ <=+>∑ e÷qe⁄&ç̋ Àì $ẙø±ìï

<=+–*+#ê\+fÒ eTT+<äT>± C≤„q+ nH̊ ̋ …’≥TqT ÄπsŒj·÷*. n+<äTπø C≤„Hêìï

ø£|æŒẙj·T≥+.

ø±eT+ m˝≤ Á|üẙ•+∫ e÷qe⁄DÏí |ü‘·q+ #̊düTÔ+<√ á O|üe÷q+ #·÷&É+&ç.

#̊‘·qdæ+VüQ&ÉH̊ sêE (Je⁄&ÉT)Hêï&ÉT. n‘·ì eT+Á‹ C≤„qkÕ>∑s¡T&ÉT (ãT~∆).

ùdHêì #·+#·\ùdqT&ÉT (eTqdüT‡).  Ä sê»´+˝Àì 10 eT+&É̋ ≤\≈£î 10 eT+~

eT+&É̋ ≤~Ûø±s¡T\THêïs¡T. (5 C≤„H̊+Á~j·÷\TG5 ø£πsà+Á~j·÷\T). bÕ\q #·ø£ÿ>±

kÕ–b˛‘·Tqï~. Ç+‘·̋ À »>∑H√àVü≤qT&ÉH̊ X̄‘·èsêE (ø±eT+) á sê»´+ô|’

ø£qTïẙXÊ&ÉT. á sêC≤´ìï »sTT+∫ sêEqT |ü‘·q+ #̊j·÷\qT≈£îHêï&ÉT. <ëìø=ø£

Á|üD≤[ø£ ẙXÊ&ÉT. eTT+<äT>± eT+&É̋ ≤~Ûø±s¡T\ (Ç+Á~j·÷\)≈£î $wüj·TuÛÀ>±\T,

$wüj·T edüTÔe⁄\H̊ \+#·+ ms¡ẙdæ yê]ì eX̄|üs¡#·T≈£îHêï&ÉT. Ä ‘·sê«‘· yê]H̊

(Ç+Á~j·÷\H̊) Á|üjÓ÷–+∫ #·+#·\ùdqTì (eTqdüT‡qT) e\˝À ẙdüT≈£îHêï&ÉT.

Ä ‘·s¡Tyê‘· C≤„qkÕ>∑s¡Tì (ãT~∆ì) <äTs¡“\TDÏí #d̊æ sêEqT (Je⁄DÏí) ≈£L&Ü

yÓ÷Vü≤+˝À eTT+∫ sê»´+ n+‘·{≤ ‘·q Á|üuÛ≤yêìï yê´|æ+|üCÒXÊ&ÉT. ∫es¡≈£î

sêEqT (Je⁄DÏí) #Ós¡kÕ\˝À ã+~Û+∫ sê»´+ kÕ«BÛq+ #̊düT≈£îHêï&ÉT.

á $<Ûä+>± ø±eT+ nH̊~ Ç+Á~j·÷\˝À Á|üẙ•+∫, Áø£eT+>± eTH√ãT<äT∆\qT

‘·q nBÛq+˝ÀìøÏ ‘Ó#·TÃø=ì, C≤„Hêìï ø£|æŒẙdæ Je⁄ì |ü‘·q+ #̊düTÔ+~. ø£qTø£

<ëì ÄÁX̄j·T kÕúHê\ô|’ <Óã“ø={≤º*. |ü‘·q+ ø±≈£î+&Ü ‘·qqT ‘êqT s¡øÏå+#·Tø√yê*.

m˝≤?

XÀ¢̂ ˆ ‘·kÕà‘·Ô«$T+Á~j·÷D≤´<Í ìj·TeT´ uÛÑs¡‘·s¡̧uÛÑ̂

bÕbÕàq+Á|ü»Væ≤ùV≤´q+ C≤„q$C≤„q HêX̄q+ˆˆ (41)

‘êˆˆ uÛÑs¡‘·ÁX‚wüT̃&Ü! n+<äTe\¢ eTT+<äT>± ̇ e⁄ Ç+Á~j·÷\qT ìÁ>∑Væ≤+∫,

C≤„q$C≤„Hê\qT HêX̄q+ #̊ùd bÕ|üdü«s¡÷|ü yÓTÆq á ø±e÷ìï Á|üj·T‘·ï |üPs¡«ø£+>±

$&ç∫ ô|≥Tº.

yê´K´: Ç+{Ï̋ À Á|üẙ•+#̊ <=+>∑qT M~Û ‘·\T|ü⁄\T eT÷dæẙdæ, nø£ÿ&̊

m<äTs=ÿ+fÒ Ç+{Ïø°, Ç+{À¢ì edüTÔe⁄\≈£î qwüº+ O+&É<äT. n˝≤π> á ø±e÷ìï
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≈£L&Ü Ç+Á~j·T <ë«sê\ e<ä›H̊ m<äTs=ÿ+fÒ Çø£ n~ eTH√ãT<äT∆\ CÀ*øÏ

sê Ò̋<äT. eTìwæì yê´yÓ÷Vü≤|üs¡∫ |ü‘·q+ >±$+#·̋ Ò<äT. n+<äTπø uÛÑ>∑yêqT&ÉT

ªÄ<Íµ` eTT+<äT>±`Ç+Á~j·÷\qT ìÁ>∑Væ≤+#·T nì ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT.

Ä<Ûë´‹àø£s¡+>∑+˝À Á|üẙ•+∫q yê]øÏ ªÇ+Á~j·TìÁ>∑Vü≤+µ nH̊ kÕ<Ûäq n‘·T´‘·ÔeT

kÕ<Ûäq. Bì e\¢H̊ Á|ü>∑‹ dæ~∆düTÔ+~.

á ø±eT+ m+‘·{Ï |üs¡eTX¯‘·èy√ eTs¡\ ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

@eTì?

1) bÕbÕàq+: Ç~ eTVü‰bÕ|æ. m+<äTø£+fÒ bÕ|ü+ #̊j·÷\H̊ Ä˝À#·q ̋ Òø£b˛sTTHê

eTqTwüT´\T á ø±eT+ e\¢H̊ bÕbÕ\T #̊düTÔHêïs¡T. á ø±eT+ nH̊ø£ $<Ûë\T>±

yÓ÷Vü≤ô|{Ïº̀ ÁuÛ≤+‹ ø£*Z+∫`ÄX̄|ü⁄{Ïº+∫ e÷qe⁄&ç#̊‘· nH̊ø£ bÕbÕ\T #̊sTTdüTÔ+~.

kÕe÷qT´\#̊‘·H̊ >±<äT`eTVü‰eTVü‰ yê] #̊‘· ≈£L&Ü bÕbÕ\T #̊sTTdüTÔ+~.

<äTs√´<ÛäqT&√, <äTXÊÙdüqT&√, ôd’+<Ûäe⁄&√, ø°#·≈£î&√ ø±eT+#̊‘· ø£fīófl eT÷düT≈£î b˛sTT

mìï |òüTÀsê\T #˚dæHê yês¡T kÕe÷qT´ Ò̋. ø±ì eTVü‰C≤„ì, eTVü‰|ü+&ç‘·T&ÉT,

|üs¡eTuÛÑø±ÔÁπ>düs¡T&ÉT, ÁãVü≤àe+X¯ dü+C≤‘·T&ÉT, >=|üŒ|ü]bÕ\Hê<ä≈£åî&ÉT, n]Ms¡

uÛÑj·T+ø£s¡T&ÉT nsTTq \+πøX̄«s¡T&ÉT sêeDT&ÉT ≈£L&Ü á ø±e÷ìøÏ ̋ §+– b˛sTT

dü«s¡ídü<äèX̄yÓTÆq \+ø± q>∑s¡+‘√ u≤≥T>± |ü⁄Á‘·, $TÁ‘·, k˛<äs¡, u≤+<Ûäe düVæ≤‘·+>±

nbÕs¡ùdq\‘√ düs¡«HêX̄q eTj·÷´&ÉT.

ø£åÁ‹j·TT&ÉT>± »ìà+∫, sêC≤´ìï ‘·èDÁbÕj·T+>± $&ç∫ ô|{Ïº, uÛÀ>±\qT

düq´dæ+∫, |òüTÀs¡‘·|üdüT‡qT >±$+∫q $XÊ«$TÁ‘·T&ÉT á ø±e÷ìøÏ ̋ §+–, ‘·q

‘·|ü'X̄ÙøÏÔì eè<Ûë #̊düT≈£îHêï&ÉT. ø£qTø£ á ø±eT+ eTVü‰bÕ|æ. m+‘·{Ïyê]HÓ’Hê

Vü≤‘·+ #̊düTÔ+~.

2) C≤„q$C≤„q HêX̄q+: Ç+ø± á ø±eT+ C≤„q $C≤„ Hê\qT HêX̄q+ #̊düTÔ+~.

ªC≤„q+µ n+fÒ >∑Ts¡Te⁄\ <ë«sê, ẙ<ë+‘·XÊÅkÕÔ\ <ë«sê bı+<̊ |üs√ø£åC≤„q+. Çø£

ª$C≤„q+µ n+fÒ bı+~q C≤„Hêìï nqTuÛÑyêìøÏ ‘Ó#·TÃø=ì Ä‘·àkÕøå±ÿ ‘êÿsêìï

bı+<ä{≤ìøÏ O|üjÓ÷–+#·Tø=H̊ n|üs√ø£åC≤„q+. á ø±eT+ á C≤„q$C≤„Hê\qT

n+fÒ |üs√ø£å, n|üs√ø£å C≤„Hê\T ¬s+&ç+{Ïì HêX̄q+ #̊düTÔ+~. kÕ<Ûäq<äX̄˝À á

¬s+&ç+{Ïì ø±eT+ q•+|üCÒdüTÔ+~. Ç+Á~j·TìÁ>∑Vü≤+ >∑\yê]ì e÷Á‘·+ á

ø±eT+ @MT #̊j·T Ò̋<äT.

Ç‘·s¡T\ ø£Hêï @e÷Á‘·+ Ä~Ûø£́ ‘· OHêï yÓ+≥H̊ eTq˝À nVü≤+ø±s¡+

Á|üy˚•düTÔ+~. nVü≤ø±s¡+‘√ ø£qTï eT÷düT≈£îb˛‘˚ ø±eT+ <äsê®>± ˝À|ü\≈£î

Á|üẙ•düTÔ+~. n~ Á|üẙ•+∫+<ë #̊j·Te\dæq Vü‰ìq+‘ê #̊dæ ẙdüTÔ+~. ø£qTø£

kÕe÷qT´\yÓTÆq eTq+ á ø±eT+ $wüj·T+˝À #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± O+&Ü*.

X̄‘·èe⁄qT »sTT+#ê\+fÒ kÕeT<ëquÛÒ<ä <ä+&√bÕj·÷ \H̊ #·‘·T]«<Û√bÕ

j·÷\THêïsTT. eT] á ø±eTeTH̊ X̄‘·èe⁄qT @ ObÕj·T+‘√ »sTT+#ê*?

kÕeTe÷? nuÒ“ á ø±eT+ e÷≥\‘√ <ë]øÏ e#̊Ã~ ø±<äT. b˛˙ <ëqe÷?

BìøÏ @ \+#·+ Ç∫ÃHê e´s¡∆ẙT. m+<äTø£+fÒ ÇdüTÔqïø=B› Äø£* ô|s¡T>∑T‘·T+<̊

ø±ì (eTVü‰X¯q') ‘·>∑Z<äT. ø£qTø£ Á|üjÓ÷»q+ Ò̋<äT. düπs <ä+&√bÕj·TyÓTÆ‘˚H√!

nVü≤! ndü\T M\T Ò̋<äT. á ø±e÷ìï <ä+&ç+#·≥+ m{≤¢? Ç~ dü÷ú\edüTÔe⁄

ø±<äT ø£<ë! ø£qTø£ Çø£ $T–*+~ uÛÒ<√bÕj·TẙT.

Ä<Ûë´‘·àsêe÷j·TD+˝À ˇø£ dü+|òüT≥q e⁄+~. $XÊ« $TÁ‘·Tì j·TC≤„ìøÏ

e÷Ø#· düTu≤VüQ\T $|òüTï+ ø£*–düTÔHêïs¡T. n+<äTe\¢ ‘·q j·÷>∑s¡ø£åD≈£î

$XÊ«$TÁ‘·T&ÉT sêeT\ø£åàDT\qT yÓ+≥u…≥Tºø£ edüTÔHêï&ÉT. yê]øÏ nH̊ø£ ng$<ä́ \qT

Á|ükÕ~+#ê&ÉT. Ç+‘·̋ À ª‘ê≥øÏµ m<äT¬s’+~. ªªu≤\≈£î˝≤sê! MT¬se«s¡T? mø£ÿ&É≈£î

yÓfi¯óÔHêïs¡T? á eTTì mes¡T?µµ nì n&ç–+~. ªªy˚TeTT <äX¯s¡<ÛäTì |ü⁄Á‘·T\+.

áj·Tq $XÊ« $TÁ‘·T&ÉT, e÷ >∑Ts¡T<̊e⁄\T. áj·Tq j·TC≤„ìï dü+s¡øÏå+#· {≤ìπø

ẙT+ yÓfīó‘·THêï+µµ nHêï&ÉT sêeTT&ÉT. ‘ê≥øÏ |üø±|üø£ q$« ª‘·q j·TC≤„ìï ‘êqT

ø±bÕ&ÉTø√ Ò̋ìyê&ÉT MT >∑Ts¡T <̊e⁄&Ü?µµ nì |ü]Vü‰dü+ #̊dæ+~. <ëìøÏ sêeTT&ÉT

ªªÄj·Tq~ ÁãVü≤àX̄øÏỒ Ä<Ûë´‹àø£ X̄øÏÔ. sêø£ådü dü+Vü‰sêìøÏ <ëìì $ìjÓ÷–ùdÔ Ä

X̄øÏÔì <äT]«ìjÓ÷>∑+ #̊dæqfÒ¢. sêø£ådü dü+Vü‰sêìøÏ e÷ øå±Á‘· X̄øÏÔ #ê\Tµµ nHêï&ÉT.

Bì˝À ˇø£ ‘·‘·Ô«s¡Vü≤dǘ + Ç$T&ç O+~.

e÷Ø#·T&É+fÒ ø±eT+. yêì ‘·*¢ ª‘ê≥øÏµ n+fÒ ÁuÛÑeT (ÁuÛ≤+‹) ÁuÛÑeT

‘=\>∑ì<̊ ø±eT+ q•+#·<äT. ø±eT+ q•+#ê\+fÒ eTT+<äT>± ÁuÛÑeTqT`ÁuÛ≤+‹ì

ìs¡÷à*+#ê*. n+<äTπø e÷Ø#· dü+Vü‰sêìøÏ eTT+<äT ‘ê≥øÏe<Ûä. Ç<̊ uÛÒ<√bÕj·T+.

á uÛÒ<√bÕj·÷ìï m˝≤ Á|üjÓ÷–+∫ ø±eTeTH̊ X̄‘·èe⁄qT »sTT+#ê˝À

‘·s¡Tyê‹ ¬s+&ÉT XÀ¢ø±˝À¢ ‘Ó*j·TCÒj·TuÀ‘·THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

XÀ¢̂ ˆ Ç+Á~j·÷DÏ |üsêD≤´VüQ' Ç+Á~j̊TuÛÑ́ '|üs¡+eTq'ˆ

eTqdüdüTÔ |üsêãT~∆'jÓ÷ãT<̊∆' |üs¡‘·düTÔdü'ˆˆ (42)
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‘êˆˆ Ç+Á~j·÷\T <̊Vü≤+ ø£qï >=|üŒeì #ÓãT‘ês¡T. Ä Ç+Á~j·÷\ø£qï

eTqdüT‡ n~Ûø£yÓTÆq~. eTqdüT‡ ø£qï ãT~∆ m+‘√ ÁX‚wü̃yÓTÆq~. n{Ïº ãT~∆ø£qï

düs¡«ÁX‚wü̃yÓTÆq~ Ä‘·à.

XÀ¢̂ ˆ @e+ãT<̊∆ |üs¡+ãT<ë∆« dü+düÔuÛ≤´‘êàqe÷‘·àHêˆ

»Væ≤X̄Á‘·T+ eTVü‰u≤Vü‰! ø±eTs¡÷|ü+ <äTsêdü<ä+ˆˆ (43)

‘êˆˆ z eTVü‰u≤VüQ&Ü! Ç˝≤ ãT~∆ ø£qï m≈£îÿyÓ’q <ëìì ‘Ó\TdüTø=ì,

ãT~∆#̊‘· eTqdüT‡qT ìÁ>∑Væ≤+∫, »sTT+#·T≥≈£î ø£wüºyÓTÆq á ø±eTs¡÷|ü X̄‘·èe⁄qT

»sTT+#·T`$&ç∫ô|≥Tº̀  dü+Vü≤]+#·T.

yê´K´: ø±eTeTH̊ X̄‘·èe⁄≈£î ÄÁX̄j·TkÕúHê\T Ç+Á~j·÷\T, eTqdüT‡, ãT~∆

nì Ç+‘·≈£îeTT+<̊ ‘Ó*j·T CÒj·T≥+ »]–+~. á ø±e÷ìï »sTT+#ê\+fÒ

uÛÒ<√bÕ j·÷ìï Á|üjÓ÷–+#ê\ì ≈£L&Ü 41e XÀ¢ø£+˝À #Ó|üŒ≥+ »]–+~. Ä

uÛÒ<√bÕj·÷ìï Á|üjÓ÷–+#̊ $<Ûëq+ á ∫e] 2 XÀ¢ø±˝À¢qT ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T.

1) Ç+Á~j·÷DÏ |üsêDÏ ÄVüQ' : »&ÉyÓTÆq X̄Øs¡+ ø£qï Ç+Á~j·÷\T #ê˝≤

>=|üŒ$. m+<äTø£ì? Á|ü|ü+#·+ #ê˝≤ ô|<ä›~. Ç+<äT˝À mH√ï $wüj·÷\Tqï$.

yê{Ïìï+{Ïì Á>∑Væ≤+#̊ 5 C≤„H̊+Á~j·÷\T eTq˝À e⁄HêïsTT. Á|ü|ü+#·+˝Àì

X̄ã›, düŒs¡Ù, s¡÷|ü, s¡dü, >∑+<Ûë\H̊ 5 $wüj·÷\qT eTq˝À e⁄qï dü÷ø£å Ç+Á~j·÷\T

Á>∑Væ≤düTÔHêïsTT. ø£qTø£ Ç+Á~j·÷\T #ê˝≤ >=|üŒ$. X̄Øs¡+ »&É+. á »&ÉyÓTÆq

X̄Øs¡+˝À $wüj·÷\qT Á>∑Væ≤+#̊ á Ç+Á~j·÷\T #Ó’‘·q´e+‘·+>± O+{≤sTT

>∑qTø£ >=|üŒeì eTVü‰‘·Tà\T n+{≤s¡T. X̄Øs¡+ s¡<Ûä+ nsTT‘̊ Ç+Á~j·÷\T >∑TÁsê\T.

s¡<Ûä+ »&É+. ø±ì >∑TÁsê\T #Ó’‘·q´e+‘·+. ø£qTø£ Ç+Á~j·÷\T ÁX‚wü̃+.

2) Ç+Á~j̊TuÛÑ́ '|üs¡+eTq' : Ç+Á~j·÷\ø£qï eTqdüT‡ ÁX‚wü+̃. m+<äTe\¢? ̌ ø=ÿø£ÿ

Ç+Á~j·T+ ̌ ø=ÿø£ÿ $wüj·T+˝ÀH̊ |üì#̊düTÔ+~. O<ëVü≤s¡D≈£î ø£qTï <äèXÊ´\qT

#·÷&É>∑\<̊ >±ì X̄u≤›\qT $q Ò̋<äT. #Ó$ X̄u≤∆\qT $q>∑\<̊ >±ì s¡T#·T\T

#·÷&É̋ Ò<äT. Hê\Tø£ s¡T∫ #·÷&É>∑\<̊ >±ì <ëìøÏ yêdüq ‘Ó*j·T<äT. Ç˝≤ ̌ ø=ÿø£ÿ

Ç+Á~j·T+ ˇø=ÿø£ÿ $wüj·T+˝ÀH˚ |üì#˚düTÔ+~. ø±ì eTqk˛‡? nsTT<äT

$wüj·÷\qT Á>∑Væ≤+#·>∑\T>∑T‘·T+~. n+<äTπø ÁX‚wüº+. ô|’>± Ç+Á~j·÷\‘√

|üì Ò̋≈£î+&Ü eTqdüT‡ dü«‘·+Á‘·+>± ≈£L&Ü |üì#̊düTÔ+~. dü«|üï+˝À nìï Ç+Á~j·÷\T

‘êH̊ nsTT eTqdüT‡ X̄ã∆düŒs¡Ùs¡÷|ü s¡dü>∑+<Ûä nH̊ 5 $wüj·÷\˝À Á|üe]ÔdüTÔ+~.

Ç+Á~j·÷\T >∑TÁsê …̋’‘˚ eTqdüT‡ |ü>∑Z+. s¡<Ûëìï ‘·eT Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ ̋ ≤π> X¯øÏÔ

>∑TÁsê …̋’‘̊ Ä >∑TÁsê\qT ø£+Á{À Ÿ̋ ô|fÒº Xø̄ÏÔ |ü>±Zì~. ø£qTø£ Ç+Á~j·÷\ø£qï

eTqùd‡ ÁX‚wü̃+.

3) eTqdüdüTÔ |üsêãT~∆' : eTqdüT‡qT dü¬s’q |ü<ä∆‹˝À q&ç|æ+#̊~ ãT~∆. eTqdüT‡

Ç+Á~j·÷\T #Ó|æŒq≥T¢>±HÓ’Hê #̊düTÔ+~. Ò̋<ë ãT~∆ #Ó|æŒq≥T¢>±HÓ’Hê #̊düTÔ+~.

<ëìøÏ dü«‘·+Á‘·+ ̋ Ò<äT. ø±ì ãT~∆ dü«‘·+Á‘·+>± ìs¡íj·÷\T rdüTø=H̊~— eTqdüT‡qT

n<äT|ü⁄˝À ô|fÒº~— $wüj·÷\≈£î m˝≤ Á|ü‹düŒ+~+#ê˝À ìs¡ísTT+#̊~ ãT~∆. ø£qTø£

eTqdüT‡ ø£qï ãT~∆ ÁX‚wü̃yÓTÆq~. eTqdüT‡ |ü>∑ZyÓTÆ‘˚ ãT~∆ kÕs¡~Û. |ü>±Zìï m˝≤

O|üjÓ÷–+#ê˝À ìs¡ísTT+#̊~ kÕs¡~Ûj̊T.

4) ãT<̊∆'‘·T |üs¡‘·'dü' : ãT~∆ ø£qï ÁX‚wü̃yÓTÆqyê&ÉT n‘·&̊`Ä‘·àj̊T. ãT~∆øÏ ≈£L&Ü

>√#·]+#·ì~. Ä ãT~∆øÏ #Ó’‘·Hê´ìï#̊Ã~ Ä‘·àj̊T>∑qTø£ Ä‘·àdüs¡«ÁX‚wüºyÓTÆq~.

Ç˝≤ Ä‘·à nìï+{Ïø£qï ÁX‚wüºyÓTÆq<äì, ‘êqT Ä‘·àj̊T >±ì á <̊ùV≤+Á~j·T

eTH√ãT<äT∆\T ø±<äì <Ûë´q+˝À`Ä‘·à $#ês¡D˝À ìX̄Ãj·÷ìøÏ sêyê*. ndü\T

e÷qe⁄&ç jÓTTø£ÿ düeTdüÔ <äT'U≤\T, u≤<Ûä\T, uÛÑj·÷\T, nqsê∆\T nìï+{ÏøÏ

ø±s¡D+ ‘êHÓes√ ‘·q≈£î ‘Ó*j·Tø£b˛e≥ẙT. ªH̊qT Ä‘·àqTµ nì ‘Ó*j·Tø£b˛e≥ẙT.

Ç<̊ nÁ>∑Vü≤D+. á nÁ>∑Vü≤D+ e\¢H̊ nq´<Ûë Á>∑Vü≤D+. n+fÒ H̊qT Ä‘·àqT

nì ‘Ó*j·T q+<äTq H̊qT <̊Vü‰ìï`eTqdüT‡qT nH̊ ÁuÛÑeT˝À ÁuÛ≤+‹˝À O+≥THêï+.

á ÁuÛÑeTe\¢H̊ düs¡« nqsê∆\T. ˙e⁄ >=|üŒ uÛ≤>∑́ e+‘·T&Ée⁄. ø±ì sêÁ‹ ø£\˝À

ù|<äyê&ç$. ‹+&ç, ã≥º, Ç\T¢ ≈£L&Ü Ò̋e⁄. ≈£L*|üì #̊düT≈£î+≥THêïe⁄. Ä]∆ø£

Çã“+<äT\T, ∫es¡≈£î _#·ÃyÓT‘·TÔø√yê*‡q dæú‹. á u≤<Ûä+‘ê m+<äT≈£î e∫Ã+~?

H̊qT uÛ≤>∑́ e+‘·TDÏí nì eTs¡∫, ù|<äyêDÏí nì nqTø√e≥+ e\¢H̊ >∑<ë! yÓT\≈£îe

sê>±H̊ ‹]– ̇ e⁄ uÛ≤>∑́ e+‘·TDÏí nqT≈£î+{≤e⁄. ø£\˝À <äT'U≤\T @M ̋ Òe⁄.

n˝≤π> ̇ e⁄ Äq+<ädü«s¡÷|ü Ä‘·àe⁄. ø±ì nC≤„q+˝À ̇  dü«s¡÷bÕìï eT]∫,

á <̊ùV≤+Á~j·T eTH√ãT<äT∆\‘√ ‘ê<ë‘·à´+ #Ó+~ Je⁄DÏí nqT≈£î+≥THêïe⁄.

<ëì‘√ á ÁbÕ|ü+∫ø£ e´eVü‰sê\˝À eTTì– X̄Øs¡u≤<Ûä\T Hê$ nì, eTqdüT‡≈£î

ø£*π> <äT'K+ Hê~ nì uÛ≤$dü÷Ô nH̊ø£ n\»&ÉT\T, Ä+<√fīq\T, uÛÑj·÷\T,

<äT'U≤\‘√ ø±\+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïe⁄. Ç<ä+‘ê m+<äT≈£î e∫Ã+~? H̊qT Ä‘·àqì

eT]∫ Je⁄&ç>± uÛ≤$+#·≥+ e\¢H̊.
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C≤„qjÓ÷>∑+

Hê\Ze n<Ûë´j·T+

ø£\˝À Oqï+‘·es¡≈£î ˙ ì»dü«s¡÷|ü+ ‘Ó*j·T<äT. n˝≤π> á ÁbÕ|ü+∫ø£

e´eVü‰sê\˝À eTTì– Oqï+‘·es¡≈£î ˙e⁄ Ä‘·àqì ‘Ó\TdüTø√ Ò̋e⁄. ø£qTø£ ˙

nC≤„Hêìï b˛>=≥Tºø√yê*. n+<äTø√dü+ C≤„q+ ø±yê*. Ä‘·àC≤„q+ ø±yê*.

H̊qT Ä‘·àqH̊ C≤„q+ ø±yê*. n˝≤ Ä‘·àqì ‘Ó\TdüTø=ì Ä‘·à˝À ì*ùdÔ Ä‘·à>±

O+fÒ á ø±eT+ nH̊~ O+&É<äT.

á ø±eT+ ª<äTsêdü<ä+µ »sTT+#·T≥ ø£wüºkÕ<Ûä́ yÓTÆq~. ∫qïyÓTTø£ÿ nsTT‘̊

#̊‹‘√ |”øÏẙj·Te#·TÃ. ø±ì e+<ä\ dü+e‘·‡sê\ qT+&ç }&É\T ~– Oqï

eTÁ]#Ó≥TºqT n+‘· ‘̊*ø£>± |”øÏẙj·T≥+ kÕ<Ûä́ e÷? n˝≤π> ø√{≤qTø√≥¢ »qà\

qT+&ç eTqqT ‘·q <ëdüTì>± #̊dæø=ì Ä&çdüTÔqï ø±e÷ìï n+‘· ‘̊*ø£>±

e<ä*+#·Tø√ Ò̋+. »sTT+#· ø£wüºkÕ<Ûä́ yÓTÆq á ø±e÷ìï »sTT+#ê\+fÒ ndü+>∑X̄g+

ø±yê*. <̊ùV≤+Á~j·T eTH√ãT<äT∆\‘√ ndü+>∑+ ø±yê*. BìøÏ eTVü≤˙j·TT\

uÀ<Ûä̀  Ä‘·à$#ês¡D eTTK´+. <äj·÷´\T Nø£{Ï̋ ÀH̊ O+{≤sTT. ø±eT+ nC≤„q+˝ÀH̊

O+≥T+~. yÓ\T>∑T eùdÔ <äj·÷´\T+&Ée⁄. C≤„q+ ø£*–‘̊ ø±eT+ O+&É<äT. ø£qTø£

Ä‘·àC≤„q+‘√ ø±e÷ìï »sTT+#ê*.

dü+düúuÛÑ́ Ä‘êàq+ Ä‘·àHê: ãT~∆#˚‘· eTqdüT‡qT ìÁ>∑Væ≤+#ê*. m˝≤?

$wüj·÷\ >∑T]+∫ Ç+Á~j·÷\T düe÷#ês¡+ Çe«>±H̊ eTqdüT‡ Ä $wüj·÷\yÓ’|ü⁄

|üs¡T>∑T\T rdüTÔ+~. <ëì‘√ nqsê∆\T. ãT~∆ Ä‘·àC≤„Hêìï ø£*– e⁄+fÒ, eTqdüT‡

ãT~∆øÏ nBÛqyÓTÆ‘̊ Çø£ eTqdüT‡ Ç+Á~j·÷\ e÷≥ $q<äT. mìï uÛÀ>±\ >∑T]+∫

‘Ó*dæHê eTqdüT‡ ãT~∆øÏ nBÛqyÓTÆ #·*+#·<äT. <ëì‘√ ø±eT+ »sTT+#·ã&ÉT‘·T+~.

eTVü‰u≤Vü≤√: Ç˝≤ ã\e+‘·yÓTÆq X̄‘·èe⁄qT dü+Vü≤]+#ê\+fÒ >=|üŒ u≤VüQe⁄\T

ø±yê*. n+<äTπø dü+uÀ<Ûäq` z+‘·‘Ydü‘Y Ç‹ leT<é uÛÑ>∑eBZ‘êdüT, O|üìwü‘·T‡

ÁãVü≤à$<ë´j·÷+, jÓ÷>∑XÊÅùdÔlø£ècÕís¡T®q dü+yê<̊ ø£s¡àjÓ÷>√HêeT ‘·èrjÓ÷<Ûë´j·T'

(eT÷&Ée n<Ûë´j·T+ düe÷|üÔ+)
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ñb˛<ëÈ‘·eTT :

eT÷&Ée n<Ûë´j·T+ ø£s¡àjÓ÷>∑+. Hê\T>∑e n<Ûë´j·T+ C≤„qjÓ÷>∑+. Ç˝≤

es¡Tdü̋ À Á|üø£ÿÁ|üø£ÿH̊ e⁄+&É{≤ìï ã{Ïº ø£s¡àjÓ÷>±ìï #·ø£ÿ>± Ä#·]+∫q yê]øÏ

yÓ+≥H̊ C≤„qdæ~∆ ø£\T>∑T‘·T+<äH̊ dü÷#·q Ç+<äT˝À Ç$T&ç e⁄qï~. n+‘̊ø±<äT

ø£s¡àjÓ÷>±ìï C≤„q+‘√ Ä#·]+#ê\ì ≈£L&Ü ‘Ó\TdüTÔqï~. á n<Ûë´j·T+˝À

Á|ü<Ûëq+>± #Ó|æŒq~ C≤„q$wüj·T+. ì»+>± |üs¡e÷‘·àq+<äTø=H˚ e÷s¡Z+

C≤„qe÷s¡ZẙT. C≤„q+‘√ ø£s¡à˝≤#·]+#̊ ñbÕj·T+ @<√ á n<Ûë´j·T+˝À #·ø£ÿ>±

‘Ó*j·TCÒj·T≥+ »]–+~.

|üs¡e÷‘·àq+<äTø√yê\ì ø±+øÏå+#˚ yê¬se¬s’Hê düπs á C≤„qe÷s¡ZeTH˚

dæ+Vü≤<ë«s¡+ >∑T+&Ü Á|üj·÷D+ #˚j·÷*‡+<˚. @ Ç+{Ï˝ÀøÏ yÓfi≤fl\Hêï

dæ+Vü≤<ë«s¡+ >∑T+&Ü ̋ À|ü*øÏ yÓfi≤fl*‡+<̊ (<=+>∑\T ‘·|üŒ). dæ+Vü≤<ë«s¡+ es¡≈£L

@ e÷s¡Z+˝À e∫ÃHê ̋ À|ü*øÏ yÓfi≤fl\+fÒ dæ+Vü≤<ë«s¡ẙT >∑‹. n˝≤π> ø£s¡à, uÛÑøÏÔ,

jÓ÷>∑, <Ûë´q nì mìï e÷sêZ\THêï ne˙ï C≤„qjÓ÷>∑eTH̊ dæ+Vü≤<ë«s¡+

es¡πø. nø£ÿ&çqT+&ç ˇø£ÿfÒ <ë]. n{Ïº C≤„Hêìï uÀ~Û+#̊ jÓ÷>∑+ >∑qTø£ Bìì

C≤„qjÓ÷>∑+ nHêïs¡T.

C≤„qy˚T eTìwæøÏ XÀuÛÑìdüTÔ+~. me]¬ø’Hê XÀuÛÑì#˚Ã~ n+<ä#·+<ë\T,

edüTÔuÛÑ÷wüD\T, ÄdæÔbÕdüTÔ\T, n~Ûø±s¡+, |ü<äe⁄\T ø±<äT. ne˙ï nì‘·́ yÓTÆq$.

edü÷Ôb˛‘·÷ e⁄+&̊$. ì‘·́ yÓTÆq~. ˙‘√H̊ e⁄+&̊~, ìqTï ñ<ä∆]+#̊B, ˙ »qà

#·]‘ês¡ú+ #̊ùd~ C≤„q+ ̌ ø£ÿfÒ. C≤„qẙT eTìwæøÏ uÛÑ÷wüD+. C≤„qV”≤qTì ~«bÕ<ä|üX̄ó

e⁄ n+{≤s¡T.

yÓ<äTs¡Tø£Ás¡≈£î bı&Ée⁄qTã{Ïº, ̋ ≤e⁄qTã{Ïº $\Te!

#Ós¡≈£î >∑&É≈£î s¡kÕìï ã{Ïº $\Te!

bÕ\≈£î yÓqïqT ã{Ïº $\Te!

n˝≤π> eTìwæøÏ C≤„Hêìï ãfÒº $\Te. C≤„q+ e+{Ï |ü$Á‘· edüTÔe⁄, nC≤„q+

e+{Ï n|ü$Á‘· edüTÔe⁄ á düèwæº̋ À  ̋ Ò<äT. ªªqVæ≤C≤„H̊q dü<äèX̄+ |ü$Á‘·$TVü≤$<ä́ ‘̊µµ

nì á n<Ûë´j·T+˝ÀH̊ #Ó|üŒã&ç+~. nsTT‘̊ Ç+‘·≈£L C≤„q+ n+fÒ @$T{Ï?

n+‘·{≤ Ä‘·àqT <ä]Ù+#·>∑\>∑≥ẙT C≤„q+. n+‘·{≤ @ø£yÓTÆq Ä‘·àqT <ä]Ù+#·≥ẙT

C≤„q+. n+<ä]˝À nìï+{Ï̋ À e⁄qï dü‘·́ edüTÔe⁄qT <ä]Ù+#·TfÒ C≤„q+.

Ä‘·à ‘êH̊qì ‘Ó*j·TT≥ C≤„q+. Ä Ä‘·à |üs¡e÷‘̊àqì Á>∑Væ≤+#·T≥ $C≤„q+.

á C≤„q$C≤„qdæ~∆πø uÛÑ>∑eBZ‘· e÷s¡Z+ #·÷|ü⁄‘·T+~.

á n<Ûë´j·T+˝Àì $wüj·÷\ìï+{Ï̇  Hê\T>∑T Á|üø£s¡D\T>± $uÛÑõ+#·e#·TÃ.

n$: 1) ~e´»qàÁ|üø£s¡D+ (1 qT+&ç 11 XÀ¢̂ ˆ)

2) ~e´ø£s¡à Á|üø£s¡D+ (12 qT+&ç 22 XÀ¢̂ ˆ)

3) j·T»„ Á|üø£s¡D+ (23 qT+&ç 33 XÀ¢̂ ˆ)

4. C≤„q Á|üø£s¡D+ (34 qT+&ç 42 XÀ¢̂ ˆ)

1. ~e´»qà Á|üø£s¡D+: Ç~ uÛÑ>∑e<äe‘ês¡ dæ<ë∆+‘·+. Ç~ Á|üdü+>∑eXÊ‘·TÔ

e∫Ãq≥T¢+≥T+~. ø±ì uÛÑ>∑yêqT&ÉT #ÓbÕŒ\H̊ á ~e´»qà s¡Vü≤kÕ´ìï #ÓbÕŒ&ÉT.

‘êHÓes√, ‘·q j·T<ës¡ú dü«s¡÷|ü+ @$T{À $e]+#·≥+ »]–+~. m+<äTøÏ̋ ≤

uÛÑ>∑yêqT&ÉT ‘·q >=|üŒ‘·Hêìï ‘êH̊ #Ó|ü⁄Œø√e≥+?

•wüß´ìøÏ >∑Ts¡Te⁄|ü≥¢ uÛÑøÏÔ, ÁX¯<ä∆, $XÊ«dü+, >ös¡e+, ùdyêuÛ≤e+ e⁄+&Ü*.

Ç$ ̋ ÖøÏø£ $<ä́ \≈£î dü+ã+~Û+∫q+‘· es¡≈£î eTTK´+ ø±ø£b˛e#·TÃ. ø±ì Ä<Ûë´‹àø£

$<ä́ qT`ÁãVü≤à$<ä́ qT H̊s¡TÃø√yê\+fÒ Ç$ m+‘√ nedüs¡+. >∑Ts¡Te⁄ #Óù|Œ

$wüj·T+ •wüß´ì Vü≤è<äj·T+˝À Hê≥Tø√yê\+fÒ >∑Ts¡Te⁄|ü≥¢ •wüß´ìøÏ >=|üŒ

$XÊ«dü+`>ös¡e+ ‘·|üŒø£ e⁄+&Ü*. Çø£ÿ&É lø£èwüßí&ÉT ns¡T®qTìøÏ kÕs¡~Û, $TÁ‘·T&ÉT,

ã+<ÛäTe⁄, düeT ej·TdüTÿ&ÉT. ø£qTø£ ns¡T®qTìøÏ lø£èwüßíì|ü≥¢ #·qTe⁄ e⁄+≥T+~

>±ì, uÛÑøÏÔ, ÁX̄<ä∆, >ös¡e+ n+‘·>± ̋ Òø£b˛e#·TÃ. n$ e⁄+fÒH̊ lø£èwüßí&ÉT uÀ~Û+#̊

C≤„Hêìï n+<äTø√>∑\T>∑T‘ê&ÉT. n+<äTπø C≤„Hêìï uÀ~Û+#̊eTT+<̊ lø£èwüßí&ÉT ‘·q|ü≥¢

ns¡T®qTìøÏ uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T, ÁX̄<ë∆$XÊ«kÕ\T ø£*–+#ê\qT≈£îHêï&ÉT. n+<äTπø Á|üdü+>∑+

Ç˝≤ kÕ–+~. ‘êqT πøe\+ e÷qee÷Á‘·TDÏí ø±<äì, uÛÑ>∑e+‘·T&Éqì ‘Ó*j·TC…|ü⁄Œ≥πø

‘·q »qà Á|üø£s¡D≤ìï uÛÑ>∑yêqT&ÉT ‘Ó*j·TCÒj·T≥+ »]–+~.

qMq $wüj·÷\T m+‘· j·TTøÏÔj·TTø£Ô+>± e⁄qï|üŒ{Ïø° yê{Ï |ü≥¢ •wüß´ì

eTqdüT‡˝À >±&ÛÉeTTÁ<ä |ü&É<äT. yê{ÏøÏ ÁbÕNq‘·qT CÀ&ç+#ê*. Çe˙ï ÁX̄ó‘·T\˝À

#Ó|üŒã&çq $wüj·÷ Ò̋qH̊ uÛ≤eq ø£\>±*. n+<äTπø ‘êqT #Óù|Œ ø£s¡àjÓ÷>∑+`ø£s¡à

dæ<ë∆+‘·+ m|ü⁄Œ&√ Ä~ø±\+˝ÀH̊ dü÷s¡T´ìøÏ uÀ~Û+#êqT` nH̊ $wüj·T+‘√

uÛÑ>∑yêqT&ÉT Á|üdü+>±ìï ÁbÕs¡+_Û+∫ á ø£s¡àjÓ÷>∑+ Ç|üŒ{Ï~ ø±<äT, |ü⁄sê‘·qyÓTÆq~
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nì $e]+∫, n˝≤ dü÷s¡T´ìøÏ uÀ~Û+∫q ‘êHÓes√ ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

Ç<̊ ~e´»qà Á|üø£s¡D+.

2) ~e´ø£s¡à Á|üø£s¡D+:` ¬s+&Ée n<Ûë´j·T+ qT+&ç #Ó|ü⁄Œø=düTÔqï Áø£e÷>∑‘·

$wüj·T+ ìcÕÿeTø£s¡àjÓ÷>∑+. ø£s¡àqT ø£s¡à>± ø±ø£ ø£s¡àjÓ÷>∑+>± Ä#·]+#ê*.

j·T»„uÛ≤e+‘√ #̊j·÷*. n|ü⁄Œ&̊ n$ ~e´ø£s¡à˝Ö‘êsTT. Ä kÕúsTT˝À n$ C≤„HêìøÏ

kÕ<ÛäHê˝Ö‘êsTT. ìkÕ«s¡úãT~∆‘√, ‘ê´>∑uÛ≤e+‘√ #̊ùd ø£s¡à Ò̋ j·T»„ ø£s¡à\T. eTq

bı≥º ì+|ü⁄ø√e≥+ ø√dü+, eTq ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·Tø√e≥+ ø√dü+, eTqø°]Ô

Á|ü‹wüº\ø√dü+, eTq ø√]ø£\T rs¡TÃø√e≥+ ø√dü+ #̊ùd ø£s¡à\T ~e´ø£s¡à\T ø±C≤\e⁄.

ô|’>± n$ eTqqT ã+~ÛkÕÔsTT. Ç‘·s¡T\ ẙT\Tø√dü+, ˝Àø£fi≤´D+ ø√dü+ #̊ùd

ìkÕ«s¡úø£s¡à Ò̋ ~e´ø£s¡à\T. Ç{Ïº ø£s¡à\qT m˝≤ #̊j·÷˝À ‘Ó*j·TCÒùd  Á|üø£s¡DẙT

~e´ø£s¡à Á|üø£s¡D+.

3) j·T»„ Á|üø£s¡D+:` j·TC≤„\+fÒ ôVAeT≈£î+&Ü\T, dü$T<Ûä\T, HÓsTT´,

ãTT‹«E\T, eT+Á‘ê\T, düe÷sê<Ûäq\T ø±<äT. uÛ≤eHê $X‚wü+‘√ #̊ùd Á|ü‹ |ü̇

j·T»„ẙT. á Á|üø£s¡D+˝À s¡ø£s¡ø±\ j·TC≤„\T #Ó|üŒã&Ü¶sTT. nìï+{Ï̋ ÀqT ÁX‚wüºyÓTÆq~

C≤„qj·T»„eTì uÛÑ>∑yêqT&ÉT ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT. á j·TC≤„\˙ï ø£s¡à\e\¢ »ì+∫qeì,

ẙ<ë\˝À $kÕÔs¡+>± #Ó|üŒã&çqẙqì ≈£L&Ü uÛÑ>∑yêqT&ÉT ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT.

4) C≤„q Á|üø£s¡D+:` j·TC≤„#·s¡D #̊dæq yêìøÏ uÛÑ>∑e+‘·Tì‘√ dü+ã+<Ûä+

@s¡Œ&ÉT‘·T+~. Ä dü+ã+<Ûä+ @s¡Œ&É{≤ìøÏ ø±e\dæq C≤„q+ \_Û+#̊~ á j·T»„

ø£sêà#·s¡D e\¢H̊. ø£s¡à s¡Vü≤kÕ´ìï >∑T¬sÔ]–yê&ÉT |üs¡e÷‘·à, C≤„Hêìï bı+<ä

>∑\T>∑T‘ê&ÉT. á dæú‹˝À ø£s¡à y˚s¡T ` ÁãVü≤àeTT y˚s¡T nH˚ ‘˚&Ü Ò̋<äT. ø£s¡àj˚T

ÁãVü≤àeTT. ÁãVü≤àẙT ø£s¡à. n<̊ ÁãVü≤àø£s¡à düe÷~Û. Ç˝≤ Hê\T>∑T Á|üø£s¡D≤\‘√

Hê\T>∑e n<Ûë´j·T+ Á|üø±•dü÷Ô e⁄qï~.

ìcÕÿeT ø£s¡àjÓ÷>∑+ <ë«sê ̋ À|ü* yêdüq\T ø£åj·T+ #̊düTø=H̊ |ü<ä∆‹  eT÷&Ée

n<Ûë´j·T+˝À #Ó|üŒã&ç+~. ø±˙ Ä ìcÕÿeTø£s¡àjÓ÷>∑ Ä#·s¡D≈£î @<√ n&ÉT¶

|ü&ÉT‘·Tqï~. n<̊$T{Ï? n~ ø±eT+. eT] Ä ø±e÷ìï »sTT+#·≥+ m{≤¢?

˝À|ü̋ Ò e⁄qï uÛÑ>∑e+‘·Tì ‘Ó\TdüTø=ì ø±e÷ìï »sTT+#ê*`nì ≈£L&Ü 3e

n<Ûë´j·T+ ∫es¡̋ À #ÓbÕŒ&ÉT.

nsTT‘̊ uÛÑ>∑e+‘·TDÏí ‘Ó\TdüTø√e≥+ m˝≤>∑? ‘Ó\TdüTø=ì ø±e÷ìï »sTT+#·≥+

m˝≤>∑? á $wüj·÷\qT á C≤„qjÓ÷>∑+˝À #Ó|üŒuÀ‘·THêïs¡T. á n<Ûë´j·÷ìøÏ

Ç+ø± #ê˝≤ ù|s¡T¢HêïsTT. 1. ne‘ês¡ jÓ÷>∑+. 2. ne‘ês¡ C≤„qjÓ÷>∑+.

3. C≤„q $uÛ≤>∑jÓ÷>∑+ 4. ø£s¡àÁãVü‰às¡ŒDjÓ÷>∑+ 5. »qà, ø£s¡à, j·T»„, C≤„qjÓ÷>∑+

6. C≤„q ø£s¡à düHê´dü jÓ÷>∑+`nì. á ù|s¡T¢ m˝≤ e∫Ãq$?

uÛÑ>∑e+‘·Tì ne‘ês¡ $X‚cÕ\ >∑T]+∫ #Ó|æŒq+<äTq ne‘ês¡jÓ÷>∑+, ne‘ês¡

C≤„qjÓ÷>∑+ n˙, C≤„qẙT Á|ü<Ûëq+>± #Ó|æŒq+<äTq C≤„q $uÛ≤>∑jÓ÷>∑+ n˙,

ø£s¡à\qT uÛÑ>∑e<ës¡ŒD+ #̊ùd $<ÛëHêìï #Ó|æŒq+<äTq ø£s¡àÁãVü‰às¡ŒD jÓ÷>∑+

n˙, 4. Á|üø£s¡D≤\qT #Ó|æŒq+<äTq »qàø£s¡à j·T»„ C≤„q jÓ÷>∑+ n˙— düø±eT+>±

ø£s¡à\T #̊ùdÔ ø£s¡à|òü\+ ã+<ÛäyÓTÆ ≈£Ls¡TÃ+≥T+~. n<̊ ìcÕÿeT+>± #̊ùdÔ ø£s¡à|òü\+

‘êø£<äT >∑qTø£ C≤„q+‘√ ø£s¡à\qT #̊dæ ø£s¡à|òü̋ ≤ìï düq´dæ+#̊ ñbÕj·T+ #Ó|üŒã&ç+~

ø£qTø£ C≤„qø£s¡à düHê´düjÓ÷>∑+ n˙ y˚s¡T y˚s¡T ù|s¡T¢ #Ó|üŒã&Ü¶sTT.

ªª‘·s¡‹XÀø£+ Ä‘·à$‘Yµµ Ä‘·à $<äT&ÉT XÀø±ìï ‘·]kÕÔ&ÉT`nì #Ûê+<√>√´|üìwü‘Y

#ÓãT‘·Tqï~. n+fÒ XÀø£+ ‘=\>±\+fÒ C≤„q+ e\¢H̊. C≤„q+ bı+<ë\+fÒ

kÕ<Ûäq ø±yê*. Ä kÕ<Ûäqj̊T ø£s¡àjÓ÷>∑+. ø£s¡àjÓ÷>∑+ e\¢H̊ ∫‘·ÔX̄ó~∆ ø£\T>∑T‘·T+~,

∫‘·ÔX̄ó~∆ ø£*–‘̊H̊ ãT~∆ dü÷ø£åà+>± |üì#̊düTÔ+~. dü÷ø£åàãT~∆ ø£\yê&̊ Ä‘·àC≤„Hêìï

n+<äTø√>∑\T>∑T‘ê&ÉT. ne>±Vü≤q #d̊üTø√>∑\T>∑T‘ê&ÉT. Ä $<Ûä+>± ìcÕÿeT

ø£s¡àjÓ÷>∑+ C≤„HêìøÏ̀  Ä‘·àC≤„HêìøÏ̀  H̊qT Ä‘·àqT nì Á>∑Væ≤+#̊ C≤„HêìøÏ

<ë] rdüTÔ+~. n˝≤ Á>∑Væ≤+∫q yê&̊ Ä‘·à$‘Ỳ Ä‘·à$<äT&ÉT, n{Ïº Ä‘·à$<äT&̊

XÀø±ìï ‘·]kÕÔ&ÉT. ÇB ìcÕÿeT ø£s¡àjÓ÷>∑+ $•wüº‘·, ÄeX̄´ø£‘·.

nsTT‘̊ Ç+‘·es¡≈£î #Ó|æŒq á ø£s¡àjÓ÷>∑+ lø£èwüßíì #̊‘· Ç|ü⁄Œ&̊ dü«j·T+>±

#Ó|üŒã&ç+<ë? ø£*Œ+∫ }Væ≤+∫ #Ó|üŒã&ç+<ë? ̋ Òø£ |üs¡+|üs¡>±   ñqï <ëìH̊

#ÓbÕŒ&Ü? ÇB ns¡T®qTì dü+<̊Vü≤+. Bìì Á>∑Væ≤+∫ ø£s¡àjÓ÷>∑ s¡Vü≤kÕ´ìï, <ëì

ÁbÕNq‘·qT, ‘·q »qàs¡Vü≤kÕ´ìï $e]+#·uÀ‘·THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&û n<Ûë´j·T+˝À

l uÛÑ>∑yêqTyê#·:

XÀ¢̂ ˆ ÇeT+ $edü«‘̊ jÓ÷>∑+ Áb˛ø£ÔyêqVü≤eTe´j·T+ˆ

$ekÕ«Hé eTqẙÁbÕVü≤ eTqT]øå±«ø£ẙ2ÁãM‘Ŷ ˆ (1)

‘êˆˆ uÛÑ>∑yêqT&ÉT ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT`ne´j·TyÓTÆq á jÓ÷>±ìï H̊qT dü÷s¡T´ìøÏ

uÀ~Û+#êqT. dü÷s¡T´&ÉT eTqTe⁄≈£î, eTqTe⁄ Çøå±«≈£î eTVü‰sêE≈£î #ÓbÕŒ&ÉT.

yê´K´: ÇeT+ ne´j·T+ jÓ÷>∑+: á ne´j·TyÓTÆq jÓ÷>±ìï, á ìcÕÿeTø£s¡à

jÓ÷>∑+ ne´j·TyÓTÆq~. n+fÒ HêX̄q+ Ò̋ì~. ˇø=ÿø£ÿ|ü⁄Œ&ÉT Á|ü#ês¡+  #̊ùd
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yêfīófl ̋ Òø£H√, Ä#·]+#̊yêfīófl ̋ Òø£H√ eTs¡T>∑Tq|ü&ç‘̊ |ü&Ée#·TÃqT >±ì ndü\T

HêX̄q+ ø±<äT. á ìcÕàeTø£s¡àjÓ÷>∑+ <ë«|üs¡j·TT>∑+ ∫es¡̋ À j·TT<ä∆s¡+>∑+

eT<Ûä́ ˝À ns¡T®qTìøÏ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± uÀ~ÛdüTÔHêï&Ü lø£èwüßí&ÉT? ̋ Ò<äT, Ç~ m+‘√

ÁbÕNqyÓTÆq~. m˝≤ ‘Ó\TdüTÔ+~?

nVü≤+ $edü«‘̊ Áb˛ø£ÔyêHé: ªªH̊qT Bìì dü÷s¡T´ìøÏ m|ü⁄Œ&√ uÀ~Û+#êqTµµ

n+≥THêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT. dü÷s¡T´&Ó|üŒ{Ïyê&ÉT? eTVü‰uÛ≤s¡‘· ø±\+ Hê{Ïyê&√ Ä

‘·s¡Tyê‹yê&√ ø±<äT. n‘·&ÉT m|üŒ{ÏqT+&√ ñqïyê&̊. ÄHê~ n+fÒ á ø£s¡àjÓ÷>±ìï

m|ü⁄Œ&√ dü÷s¡T´ìøÏ uÀ~Û+#ê&ÉT >∑qTø£ Ç~. Bìs¡#·q, lø£èwüßíì#̊‘· ns¡T®qTìøÏ

#Ó|üŒã&É≥+ eTVü‰uÛ≤s¡‘· ø±\+˝À »]–Hê á ^‘ê‘·‘·«+`ø£s¡àjÓ÷>∑ ‘·‘·«+

m|üŒ{ÏqT+&√ ñqï<̊. Ç<̊ ^‘êC≤„q+ jÓTTø£ÿ, ìcÕÿeT ø£s¡àjÓ÷>∑+ jÓTTø£ÿ

ÁbÕNq‘·.

uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹˝À dü÷s¡T´ìøÏ Á|ü‘̊´ø£ kÕúq+ e⁄qï~. Äj·Tq düVü≤»

ø£s¡àjÓ÷–. Á|üø£è‹ X¯≈£îÔ\˝À Á|ü<ÛäeTT&ÉT. Á|ü‘·́ ø£å <Ó’e+. ø£åÁ‹j·T e+XÊìøÏ

eT÷\|ü⁄s¡Twüß&ÉT. lsêeTTì Çøå±«≈£î e+XÊìøÏ eT÷\|ü⁄s¡Twüß&ÉT dü÷s¡T´&.̊ á

dü÷s¡T´ì e\¢ ̋ Àø±ìøÏ m+‘√ ẙT\T »s¡T>∑T‘·Tqï~. ndü\T ìcÕÿeT ø£s¡àjÓ÷>±ìï

Ä#·]+#̊yê]˝À Á|ü<∏äeTT&ÉT Äj·TH̊. n+<äTπø yÓTT<ä≥ Äj·Tqπø #Ó|üŒã&É¶B

ø£s¡àjÓ÷>∑+. Äj·Tq #·ø£ÿ>± á ø£s¡àjÓ÷>±ìï ‘Ó\TdüTø=ì Ä#·]düTÔqïyê&ÉT.

m˝≤?

á Á|ü|ü+#·eT+‘ê uÛÑ>∑e+‘·Tì ‘√≥, nsTT‘̊ BìøÏ ‘√≥e÷* dü÷s¡T´&̊.

‘√≥e÷* @+ #̊kÕÔ&ÉT? ‘√≥˝À e⁄qï u≤$ qT+&ç ̇ s¡T #̊~, yÓTTø£ÿ\≈£î b˛dæ,

#·ø£ÿ>± ô|+#·T‘ê&ÉT. eT] á dü÷s¡T´&̊+ #̊düTÔHêï&ÉT? ‘·q øÏs¡D≤\‘√ düeTTÁ<ä

»˝≤\qT ẙ&ÓøÏÿ+∫ ô|’øÏ ̋ ≤– ẙT|òü÷\qT düèwæº+∫ Äj·÷ Á|ü<̊XÊ\≈£î es¡̧s¡÷|ü+˝À

˙{Ïì düs¡|òüsê #̊düTÔ+{≤&ÉT. á Á|ü|ü+#·+˝Àì eTqTwüß´\T, »+‘·Te⁄\T, |ü≈£åî\T,

#Ó≥T¢̀ nìï JesêX̄ó\T á ˙{Ï<ë«sê eè~∆ #Ó+<äT‘·T+{≤sTT. Ç+‘· #̊düTÔHêï

H̊qT #̊düTÔHêïqH̊ øÏ+∫‘Y >∑s¡«+ ≈£L&Ü Ò̋<äT. n_Ûe÷q+ Ò̋<äT. $ÁXÊ+‹ì

ø√s¡&ÉT. Äj·Tq $ÁXÊ+‹ì rdüT≈£î+fÒ ˝Àø±ìøÏ, XÊX̄«‘· $ÁXÊ+‘̊. n+<äTπø

Äj·Tq ñqï‘· kÕúq+˝À e⁄Hêï&ÉT. n<̊ <Ó’e \ø£åD+. Äj·Tq~ düVü≤» ø£s¡à.

ø£qTπø á ø£s¡à ãs¡Teì|æ+#·<äT, u≤<Ûäì|æ+#·<äT.

ˇø£ b˛©düT ñ<√´– &É÷´{°øÏ yÓfi‚fl≥|ü⁄Œ&ÉT j·T÷ìbòÕ+ ẙdüT≈£î+{≤&ÉT. Ç+{ÏøÏ

sê>±H̊ Ä Á&Ódt, {À|” rùddæ Vü‰sTT>± |ò”\e⁄‘ê&ÉT. j·T÷ìbòÕ+˝À e⁄qï|ü⁄Œ&ÉT

ãs¡Te⁄>±, u≤<Ûä>± nì|ædüTÔ+~. m+<äTø£+fÒ n~ düVü≤»yÓTÆq Á&Ódt ø±<äT. ø£èÁ‹eT+,

e÷eT÷\T <äTdüTÔ\T m|ü⁄&É÷ yd̊üTø=H̊$,  düVü≤»yÓTÆq$. ø£qTø£ ãs¡Te⁄+&É<äT,

u≤<Ûä e⁄+&É<äT. n˝≤π> dü÷s¡T´&ÉT #ù̊d ø£s¡à düVü≤»+. ø£èÁ‹eT+ ø±<äT. n+<äTπø

ãs¡Te⁄, u≤<Ûä ̋ Ò<äT. Äj·Tq Á|ü‘̊´ø£+>± #̊j·÷\ì #̊ùd~ ø±<äT. <ëì‘√ Ä ø£s¡à

n˝≤ #·&û#·|ü⁄Œ&É÷ Ò̋≈£î+&Ü »]–b˛‘·T+~. n+<äTπø ø£s¡àjÓ÷>∑T\≈£î Á|ü<ÛäeT

>∑Ts¡Te⁄ dü÷s¡́ uÛÑ>∑yêqT&̊. uÛÑ>∑e+‘·Tì ñ|ü<̊XÊìï kÕs¡úø£+ #̊düTø=ì jÓ÷>∑́ yÓTÆq

kÕúHêìï dü+bÕ~+#·T≈£îHêï&ÉT. n+‘·{Ï jÓ÷>∑T´&Ó’q •wüß´&ÉT <=s¡ø£≥+ uÛÑ>∑e+‘·Tì

n<äèwüº+, dü÷s¡T´ìøÏ uÛÑ>∑yêqT&ÉT uÀ~Û+#ê&ÉT. Ä ô|’q @$T »]–+~?

$ekÕ«Hé eTqẙ ÁbÕVü≤: dü÷s¡T´&ÉT á jÓ÷>±ìï eTqTe⁄≈£î #ÓbÕŒ&ÉT. >∑Ts¡Te⁄

e<ä› qT+&ç ÁãVü≤à$<ä́ qT, jÓ÷>∑$<ä́ qT H̊s¡TÃø=qï •wüß´&ÉT, n+<äT˝À ìcÕí‘·T&Ó’q

‘·s¡Tyê‘· <ëìì Ç‘·s¡T\≈£î uÀ~Û+#ê*. n‘·&̊ ñ‘·ÔeT •wüß´&Í‘ê&ÉT. dü÷s¡T´&ÉT

ÄcÕe÷w” •wüT´\˝≤>± ø±≈£î+&Ü, ̋ ÀuÛÑãT~∆ ̋ Ò≈£î+&Ü ‘êqT H̊]Ãq á jÓ÷>±ìï

eTqTe⁄≈£î uÀ~Û+#ê&ÉT. eT] eTqTe⁄ @+ #̊XÊ&ÉT?

eTqT' Çøå±«ø£ẙ2ÁãM‘Y: eTqTe⁄ dü÷s¡T´ì<ë«sê H̊s¡TÃ≈£îqï $<ä́ qT Çøå±«≈£î

eTVü‰sêE≈£î uÀ~Û+#ê&ÉT. lsêeTTì e+XÊìøÏ eT÷\|ü⁄s¡Twüß&̊ Çøå±«≈£î. n+<äTπø

Ä e+XÊìï Çøå±«≈£î e+X¯+ n+{≤s¡T. n+fÒ á jÓ÷>∑+ sê»˝Àø±ìøÏ

Á|ü#ês¡yÓTÆ+~. sêE\πø m+<äTøÏ̋ ≤ #ÓbÕŒ*‡ e∫Ã+~? sêE\<ë«sê ◊‘̊H̊

˝Àø£+˝À u≤>± Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ edüTÔ+~. |üPs¡«+ sêE\T πøe\+ sê»´bÕ\qπø

|ü]$T‘·+ ø± Ò̋<äT. <Ûäs¡àdü+kÕú|üq ≈£L&Ü yê] u≤<Ûä́ ‘·j̊T. sêE\T Ä#·]ùdÔ

Á|ü»\T ≈£L&Ü m{Ïº dü+<̊Vü‰\T, dü+X̄j·÷\T ̋ Ò≈£î+&Ü Ä#·]kÕÔs¡T. m+<äTø£+fÒ

|üPs¡«ø±\+˝À Á|ü»\T sêE\qT nqTdü]dü÷Ô e⁄+&̊yês¡T. sêE\T Á|ü»\qT

ø£qï_&É¶̋ ≤¢>± bÕ*+#̊yês¡T. á $<Ûä+>± á ø£s¡àjÓ÷>∑+ uÛÑ>∑e+‘·Tì qT+&ç

dü÷s¡T´ì<ë«sê sê»˝Àø±ìøÏ #˚]+~. ‘·s¡Tyê‘· @yÓTÆq<√ 2e XÀ¢ø£+˝À

#Ó|üŒuÀ‘·THêïs¡T.

XÀ¢̂ ˆ @e+ |üs¡+|üsêÁbÕ|üÔ+ ÇeT+ sê»s¡̧jÓ÷$<äT' ̂

düø± Ò̋H̊Vü≤ eTVü≤‘ê jÓ÷>√qwüº' |ü‘·+‘·|ü ̂ ˆ (2)

‘êˆˆ Ç˝≤ |üs¡+|üs¡>± \_Û+∫q á ø£s¡àjÓ÷>±ìï sê»s¡T¸\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.
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z |üs¡+‘·bÕ! á >=|üŒjÓ÷>∑+ ø±\>∑‹˝À á ̋ Àø£+˝À q•+∫b˛sTT+~.

yê´K´: uÛÑ>∑e+‘·Tì qT+&ç dü÷s¡T´ìøÏ, dü÷s¡T´ì qT+&ç eTqTe⁄≈£î, eTqTe⁄

qT+&ç Çøå±«≈£î≈£î |üs¡+|üs¡>±` >∑Ts¡T •wǘ |üs¡+|üs¡>± \_Û+∫q á jÓ÷>±ìï

sê»s¡T¸\+‘ê ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. n+fÒ á $<ä́  >∑Ts¡T•wǘ  |üs¡+|üs¡>± \_Û+#·e\dæq

$<ä́  nì Á>∑Væ≤+#ê*. sê»s¡T¸\+fÒ mes¡T? ãTTwüß\T>± e÷]q sêE Ò̋ sê»s¡T¸\T.

ø=+‘·ø±\+ sê»´bÕ\q #̊dæq ‘·sê«‘· sêE\T ‘·eT |ü⁄Á‘·T\≈£î sêC≤´\qT

n|üŒ–+∫ yêqÁ|ükÕúìï d”«ø£]+#̊yês¡T. eHê\˝À ìedædü÷Ô nH̊ø£ $<ä́ \qT

>∑Ts¡TeTTK‘· H̊s¡TÃø=ì ãTTwüß˝Ö‘ês¡T. Ä $<Ûä+>± sê»s¡T¸\T á $<ä́ HÓs¡T>∑T<äTs¡T.

Ms¡T ‹]– á $<ä́ qT ø=+<äs¡T •wüß´\≈£î uÀ~ÛkÕÔs¡T. ø=+<äs¡T uÀ~Û+#·s¡T.

ãTTwæ n+fÒ Ç‘·s¡T\ø√dü+ J$+#̊yê&ÉT. Áø£eTÁø£eT+>± yês¡T ‘êeTT ‘·]+#·{≤ìπø

Á|üj·T‹ïdü÷Ô eTTqT …̋’ ‘·|üe÷#·]+#·≥+ e\¢ á $<ä́ qT uÀ~Û+#̊yês¡T Ò̋ø£

Á|ü#ês¡+ »s¡>∑ø£ á ø£s¡àjÓ÷>∑+ n<äèX̄´yÓTÆ+~. <ë«|üs¡j·TT>∑+ Hê{ÏøÏ á $<ä́

n<äèX̄´yÓTÆb˛e≥+ e\¢ Bìì |ü⁄qs¡T<ä∆]+#· e\dæ e∫Ã+~. n+<äTπø uÛÑ>∑e+‘·Tì

ne‘ês¡+.

jÓ÷>√qwüº' : ø±\Áø£eT+˝À  jÓ÷>∑+ q•+∫+~ n+≥THêï&ÉT |üs¡e÷‘·à.

Ç+‘·≈£î eTT+<äT XÀ¢ø£+˝À ªne´j·T+jÓ÷>∑+µ q•+#·ì jÓ÷>∑+ nì— á XÀ¢ø£+˝À

ªqwüº' q•+∫+~ n+≥THêïs¡T. n<Ó̋ ≤ dü]b˛‘·T+~? Çø£ÿ&É q•+#·≥+ nfÒ

Á|ü#ês¡+ ̋ Òø£ n<äèX̄´+ ø±e≥ẙT. düèwæº q•+∫b˛‘·T+~ n+{≤+. n+‘·e÷Á‘êq

‹]– düèwæº »s¡>∑<äHê? ø=+‘·ø±\+ düèwæº ne´ø£Ô+˝À e⁄+&çb˛‘·T+~`nH̊. dü÷s¡T´&ÉT

ndüÔ$T+#ê&ÉT n+fÒ ̋ Ò≈£î+&Ü b˛sTTqfÒ¢Hê? ‘ê‘êÿ*ø£+>± ø=+‘·ø±\+ ø£ì|æ+#·&ÉT,

‹]– ‘Ó\¢yês¡T‘·÷H̊ ø£ì|ækÕÔ&ÉT. n˝≤π> á ø£s¡àjÓ÷>∑+ ‘ê‘êÿ*ø£+>± eTs¡T>∑Tq

|ü&çb˛sTT+~. ‹]– <ëìì |ü⁄qs¡T<ä∆]+#ê*. Á|ü#ês¡+ #̊j·÷*. Ä#·s¡D˝ÀìøÏ

e#̊Ã≥T¢ #̊j·÷*. me]øÏ uÀ~Û+#ê*? m˝≤+{Ïyê]ì ôd …̋ø̆º #̊düTø√yê*.

yê]¬ø≥Te+{Ï ns¡Ω‘·\T+ &Ü*? á $wüj·÷ìï ‘·s¡Tyê‹ XÀ¢ø£+˝À #Ó|üŒuÀ‘·THêï&ÉT

uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

á ¬s+&ÉT XÀ¢ø±\˝Àì |ü<ë\ yÓqTø£ ˇø£ n<äT“¤yÓTÆq Ä<Ûë´‹àø£ s¡Vü≤dǘ +

Ç$T&ç e⁄+~.

1. $ekÕ«Hé: yêdüq\ edüq+ (eg+) <Ûä]+∫qyê&ÉT. mes¡T? ø±s¡D

X̄Øs¡+˝À Á|ü‹|òü*+∫q |üs¡e÷‘·àj̊T.

2. eTqTe⁄: Ä˝À#·q\T #̊ùdyê&ÉT mes¡T? dü÷ø£åà X̄Øs¡+˝À (eTH√ã<äT∆\‘√)

Á|ü‹|òü*+∫q |üs¡e÷‘·àj̊T.

3. Çøå±«≈£î (Ç≈£åîGyêø̆) : ªÇ≈£åîµ n+fÒ ø£fīófl (C≤„H̊+Á~j·T+) ªyê≈£îÿµ n+fÒ

H√s¡T (ø£πsà+Á~j·T+) yê{Ïì ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH̊yê&ÉT. mes¡T? dü÷ú\X̄Øs¡+˝À

Á|ü‹|òü*+∫q |üs¡e÷‘·àj̊T.

|üs¡e÷‘·àC≤„q+ nq+‘·yÓTÆq ` dü+|üPs¡íyÓTÆq C≤„q+. nsTT‘̊ |üs¡e÷‘·à

yÓTT<ä≥ ø±s¡D X̄Øs¡+˝À Á|ü‹_+_+∫ Ä ‘·s¡Tyê‘· dü÷ø£åà X̄Øs¡+˝ÀøÏ, Ä

‘·s¡Tyê‘· dü÷ú\ X̄Øs¡+˝ÀøÏ e∫Ã u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ ‘=+–#·÷ùddü]øÏ Ä

nq+‘· C≤„q+ øÏ+∫‘Y C≤„q+>± ` ndü+|üPs¡í C≤„q+>± ` |ü]$T‘·C≤„q+>±

nsTTb˛‘·Tqï~. n+fÒ ‘·–Zb˛‘·Tqï~. dü÷s¡́ _+ã+ yÓ’|ü⁄ eT<Ûë´Vü≤ï düeTj·T+˝À

#·÷&É̋ Ò+. n<̊ _+ã+ ÁøÏ+<ä e⁄qï ̇ {Ï̋ À Á|ü‹|òü*ùdÔ n+‘·{Ïø±+‹ e⁄+≥T+<ë?

#·÷&É̋ Òø£ ø£fīófl eT÷düT≈£î+{≤e÷? Ò̋<äT >∑<ë! n˝≤π> |üs¡e÷‘·àC≤„q+ á

<̊Vü‰\˝À Á|ü‹_+_+∫ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ #·÷#̊≥|üŒ{ÏøÏ ‘·–Zb˛‘·T+~. Ç˝≤ ‘·–Zq

C≤„Hêìï nq+‘·C≤„q+>± ô|+bı+~+#·Tø√e≥+ m˝≤? u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#êìï e<ä*`

n+fÒ ÁbÕ|ü+∫ø£ $wüj·T yê´yÓ÷Vü‰ìï $&ç∫ô|{Ïº dü÷ú\ X̄Øsê_Ûe÷Hêìï, dü÷ø£åà

X̄Øsê_Û e÷Hêìï $&ç∫, yêdüq\qT ø£åj·T+ #̊düTø=+fÒ ‘·q j·T<ës¡ú dæú‹˝À`

Ä‘·àdæú‹˝À` |üs¡e÷‘·à dæú‹˝À e⁄+&çb˛‘ê&ÉT. n<̊ nq+‘·C≤„Hêìï bı+<̊ ñ

bÕj·T+. n+fÒ |üs¡e÷‘·à á <̊Vü≤\˝À ≈£Ls=Ãì Jyê‘·à>± e⁄Hêï&ÉT. Jyê‘·à>±

e⁄qï ‘êqT á ñbÕ<ÛäT\qT e<ä* ‘êqT |üs¡e÷‘·àqì Á>∑Væ≤ùdÔ #ê\T`

nq+‘·C≤„q+. á C≤„q+ qwüºyÓTÆb˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+ ª|üs¡+‘·|üµ. |üs¡T\qT

‘·|æ+|üCÒùdyê&ÉT <Ûäsêàìï eT]∫b˛‘ê&ÉT. dü«dæú‹ì eT]∫b˛‘ê&ÉT. ø£qTø£ ‹]–

dü«dæú‹øÏ #̊sê*. á qwüºyÓTÆq jÓ÷>∑+ m˝≤ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~?

qwüºyÓTÆq á ne´j·TjÓ÷>∑+ ‹]– m˝≤ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~?

XÀ¢̂ ˆ dü@yêj·T+ eTj·÷‘<̊ä́ jÓ÷>∑' Áb˛ø£Ôdü‡Hê‘·q'ˆ

uÛÑø√Ôdæy˚TdüU≤ #˚‹ s¡Vü≤dǘ + ùV≤´‘·<äT‘·ÔeT+ ̂ ˆ (3)

‘êˆˆ ÄdüHê‘·qyÓTÆq jÓ÷>∑ẙT Ç|ü&ÉT Hê #̊‘· ̇ ≈£î #Ó|üŒã&ç+~. ̇ e⁄ Hê≈£î

uÛÑ≈£îÔ&Ée⁄, ùdïVæ≤‘·T&Ée⁄ >∑qTø£ á ÁX‚wü̃yÓTÆq s¡Vü≤kÕ´ìï ̇ ≈£î #Ó|üŒ≥+ »]–+~.

yê´K´: Ç+‘·es¡≈£î ns¡T®qTq≈£î uÀ~Û+∫q ìcÕÿeT ø£s¡àjÓ÷>∑+ Ç|üŒ{ÏøÏ|ü&ÉT

Áø=‘·Ô>± Ä$wüÿ]+#·ã&É¶ q÷‘·q dæ<ë∆+‘·+ ø±<äT. n~ m+‘√ ÁbÕNqyÓTÆq~,
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düHê‘·qyÓTÆq~. ø±\>∑‹˝À á jÓ÷>∑+ n<äèX̄´yÓTÆ+~ >∑qTø£, Ç|ü&ÉT uÛÑ>∑e+‘·T&̊

Ä düHê‘·q <Ûäsêàìï |ü⁄qs¡T<ä∆]+∫, ̋ Àø±ìøÏ ÁX‚j·TdüT‡ ø£*–+#·e\dæ e∫Ã+~.

nsTT‘̊ uÛÑ>∑e+‘·T&̊ dü«j·T+>± á |üì#̊j·÷˝≤? ne⁄qT...

m+<äTø£+fÒ #ÓHÓ’ïqT+&ç ø£\ø£‘êÔ es¡≈£î >∑\ ôV’≤ẙ eT<Ûä́ ˝À mH√ï ∫qï∫qï

Á_&ç®\THêïsTT. ô|<ä›ô|<ä› e+‘Óq\T OHêïsTT. nìï+{Ïì Á|üuÛÑT‘·«ẙT ì]à+∫+~.

ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ ̌ ø£ e+‘Óq ≈£L*b˛sTT+~. sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ ø£*–+~.

ãdüT‡\T, ø±s¡T¢, ˝≤Ø\T n˙ï #·T≥÷º ‹]– yÓfi≤fl*‡ e∫Ã+~. nsTTHê n˝≤

m+‘√ ÁX̄eTø√]Ã Á|üj·÷DÏdüTÔHêïπs >±ì mes¡÷ <ëìì ì]à+#·s¡T. m+<äTø£+fÒ

Ä e+‘ÓqqT ì]à+#·e\dæq u≤<Ûä́ ‘· Á|üuÛÑT‘ê«ì<̊ >∑qTø£.

n˝≤π> uÛÑ>∑e+‘·T&û ˝Àø±ìï düèwæº+#ê&ÉT. ø£≥Tºu≤≥T‘√, Áø£eT|ü<ä∆‹‘√

q&Ée{≤ìøÏ ª<Ûäs¡à+µ nH̊ X̄øÏÔì ≈£L&Ü düèwæº+#ê&ÉT. ø±\Áø£eT+˝À á ª<Ûäs¡àùd‘·Te⁄µ

uÛÑ>∑ïyÓTÆ b˛sTT+~. eT] mes¡T <ëìì u≤>∑T #̊j·÷*? düèwæº #̊dæq uÛÑ>∑e+‘·T&̊.

n+<äTπø ìsêø±s¡T&Ó’q uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT qsêø±s¡T&Ó’ ne‘·]+∫, á <Ûäs¡àùd‘·Te⁄qT

|ü⁄qs¡T<ä∆]+#ê&ÉT. ªø£èwüídüTÔ uÛÑ>∑yêHé dü«j·T+µ dü«j·T+>± |üs¡e÷‘̊à nsTTq lø£èwüTí&ÉT

ns¡T®qTì <ë«sê` ns¡T®qTìøÏ uÀ~Û+#·≥+ <ë«sê |ü⁄qs¡T<ä∆]düTÔHêï&ÉT. nsTT‘̊

ns¡T®qTìπø m+<äT≈£î? m+<äs√ ô|<ä›\T, eTVü‰‘·Tà\T OHêïs¡T >∑<ë! @$T{Ï ns¡T®qTì

>=|üŒ‘·q+.

uÛÑø√ÔdæẙTdüU≤#̊‹: ̇ e⁄ Hê≈£î uÛÑ≈£îÔ&Ée⁄, düKT&Ée⁄ >∑qTø£. ns¡T®qT&ÉT uÛÑ≈£îÔ&Éì

dü«j·T+>± uÛÑ>∑yêqT&˚ #ÓãT‘·THêï&ÉT. H˚qT >=|üŒ uÛÑ≈£îÔDÏí nì ‘·qqT ‘êqT

Á|üø£{Ï+#·Tø√e≥+ Ò̋<äT ns¡T®qT&ÉT. uÛÑ>∑e+‘·T&˚ dü]º|òæ¬ø{Ÿ ÇdüTÔHêï&ÉT.˙e⁄ Hê

uÛÑ≈£îÔ&ç$ nì. ÇB ns¡T®qTì >=|üŒ n<äèwüº+. uÛÑ>∑e+‘·Tì #̊‘· dü]º|òæ¬ø{Ÿ bı+~qyê&̊

ì»yÓTÆq uÛÑ≈£îÔ&ÉT. ns¡T®qTì ̋ ≤π> lø£èwüTíìô|’ uÛÑøÏÔ ø£*–qyês¡T ̋ Òsê? OHêïs¡T.

m+<äs√ OHêïs¡T. $<äTs¡T&ÉT, ;ÛwüTà&ÉT, <Ûäs¡àsêE Ç˝≤ m+<äs√ OHêïs¡T. eT]

yê]¬ø+<äT≈£î uÀ~Û+#·̋ Ò<äT? j·TT<ä›s¡+>∑+˝À ̋ Òì yê]øÏ, X̄‘·è|üø£å+˝Àì yê]øÏ

uÀ~Û+#·≥+ ≈£î<äs¡<äT. eT] dü«|üø£å+˝À Oqï <Ûäs¡àsêE ¬ø+<äT≈£î uÀ~Û+#·̋ Ò<äT?

<Ûäs¡àsêE uÛÑ≈£îÔ&̊>±ì, düKT&ÉT ø±<äT. ¬s+&ÉT ns¡Ω‘·\÷ O+&Ü*. n˝≤ Oqïyê&̊

>∑Ts¡TuÀ<Ûä≈£î ‘·–qyê&ÉT.

>∑Ts¡T•wǘ  dü+ã+<Ûä+˝À •wüT´ìøÏ >∑Ts¡Te⁄|ü≥¢ ÁX̄<ä∆ e÷Á‘·ẙT >±ø£, Ä >∑Ts¡Te⁄‘√

düìïVæ≤‘·‘·«+ O+&Ü*. n+fÒ uÛÑøÏÔ, #·qTe⁄ ¬s+&É÷ O+&Ü*. m+<äT≈£î? uÛÑøÏÔ

Ò̋ø£b˛‘̊ >∑Ts¡Te⁄ |ü≥¢ >ös¡e+ O+&É<äT. #Óù|Œ $wüj·T+ MT<ä $XÊ«dü+ O+&É<äT.

ø£qTø£ uÛÑøÏÔ O+&Ü*. nsTT‘˚ πøe\+ uÛÑøÏÔ e÷Á‘·y˚T O+fÒ Ä uÛÑøÏÔ e\¢ uÛÑj·T+

O+≥T+~. Ä uÛÑj·T+ e\¢ >∑Ts¡Te⁄qT Á|ü•ï+∫, dü+<̊Vü‰\T ‘=\–+#·Tø=qT≥≈£î

neø±X̄+ O+&É<äT. dü+<̊Vü‰\T  ‘=\–+#·Tø√yê\+fÒ uÛÑj·T+ b˛yê*. #·qTe⁄

O+&Ü*, düìïVæ≤‘·‘·«+ O+&Ü*. eT] πøe\+ #·qTe⁄ e÷Á‘·ẙT O+fÒ— >∑Ts¡Te⁄

|ü≥¢ >ös¡e+, $qj·T+, $<Ûj̊·T‘· O+&Ée⁄. n+<äTπø uÛÑø°Ồ  #·qTe⁄ ¬s+&É÷ O+&Ü*.

uÛÑøÏÔ e\¢ n$<Û̊j·T‘· ‘=\–b˛‘·T+~. #·qTe⁄ (yÓTÆÁ‹) uÛÑj·T+ ̋ Ò≈£î+&Ü #̊düTÔ+~.

ø£qTø£ O‘·ÔeTyÓTÆq Ä<Ûë´‹àø£ $<ä́ qT dü]>±Z Á>∑Væ≤+#ê\+fÒ •wüT´ì˝À á ¬s+&ÉT

ns¡Ω‘·\÷ O+&Ü*. Ä ¬s+&É÷ Oqïyê&ÉT ns¡T®qT&ÉT. ø£qTø£H̊ uÛÑ>∑yêqTì qT+&ç

á ÁãVü≤à $<ä́ qT  bı+<ä{≤ìøÏ ns¡TΩ&Éj·÷´&ÉT. neTè‘·+ Á‘ê>∑{≤ìøÏ ns¡Ω‘·

<̊e‘·\πø O+≥T+~. n˝≤π> á Ä<Ûë´‹àø±eTè‘êìï Á‘ê>∑{≤ìøÏ ns¡Ω‘· uÛÑ≈£îÔ&ÉT,

düKT&ÉT nsTTqyêìπø.

s¡Vü≤dǘ + O‘·ÔeT+: á $<ä́  m˝≤+{Ï~? n+fÒ s¡Vü≤dǘ +, O‘·ÔeT+ nHêïs¡T.

s¡Vü≤dǘ + n+fÒ me«s¡÷ $q≈£î+&Ü @ ˇø£ÿ&çø√ #Ó$˝À #Óù|Œ $wüj·T+ >∑<ë!

eT] á Ä<Ûë´‹àø£ $<ä́ qT n˝≤ #ÓbÕŒ\Hê? ø±<äT, m+<äs√ #ÓãT‘·THêïs¡T.

\ø£å\eT+~ $+≥THêïs¡T, #·<äTe⁄‘·THêïs¡T. eT] s¡Vü≤dǘ + @$T{Ï?

ˇø£&ÉT m+‘· $ẙøÏ nsTTHê, m+‘· ‘Ó*$‘̊≥\T >∑\ yê&Ó’Hê á bÕs¡e÷]∆ø£

‘·‘ê«ìï  dü«j·T+>± n+<äTø√ Ò̋&ÉT. ‘·q j·T<ës¡∆dü«s¡÷|ü+ Ä‘·àj̊T nsTTq|üŒ{Ïø°

‘êqT Ä‘·àqì uÛ≤$+#·̋ Ò&ÉT, Ä‘·à>± O+&É̋ Ò&ÉT. m+<äTø£+fÒ n~ >∑Ts¡Te⁄ <ë«sêH̊

n+<äTø√yê*. >∑Ts¡÷|ü<̊X̄+ <ë«sêH̊ Ä‘êàqTuÛÑ÷ ‹øÏ neø±X̄+ O+≥T+~.

ø£qTø£ Ä<Ûë´‹àø£ $<ä́  eTq m<äTs¡T>± OHêï  n~ s¡Vü≤dǘ ẙT.

ˇø£ bÕ ¬́ø{Ÿ ˙ m<äTs¡T>± O+#êqT, n+<äT˝À @eTT+<√ ˙e⁄ #Ó|üŒ Ò̋e⁄.

m+<äTø£+fÒ Ä bÕ ¬́ø{ŸqT ˙e⁄ ‘·j·÷s¡T #̊j·T Ò̋<äT. <ëìì ‘·j·÷s¡T#̊dæ ˙

eTT+<äT+∫q H̊qT #ÓbÕŒ* n+<äT˝À @eTT+<√. n+fÒ bÕ ¬́ø{Ÿ ˙ m<äTs¡T>±

OHêï n<̊$T{À ̇ ≈£î s¡Vü≤dǘ ẙT. n˝≤π> á ̂ ‘êC≤„q+` ÁãVü≤à$<ä́  >∑Ts¡TuÀ<Ûä

<ë«sê Á>∑Væ≤+#ê*‡+<̊.

á $<ä́  s¡Vü≤dǘ ẙT ø±<äT, O‘·ÔeT+, ÁX‚wüºyÓTÆq~. nìï $<ä́ \T q•+∫b˛j̊T

á <̊Vü≤b˛wüD ø=s¡πø. n˝≤π> q•+∫ b˛j̊T á »>∑‘·TÔ >∑T]+N, edüTÔe⁄\

>∑T]+#̊. ø±ì á ÁãVü≤à $<ä́  e÷Á‘·+ q•+#·ì, ì‘·́ yÓTÆq Ä‘·àqT >∑T]+∫
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‘Ó*|æ Ä‘êàqTuÛÑ÷‹ ø=s¡πø ‘Ó*j·TCÒj·Tã&ç+~. n+<äTπø Ç~ O‘·ÔeT+. Ç{Ïº

s¡Vü≤dǘ yÓTÆq O‘·ÔeTyÓTÆq $<ä́ qT ns¡T®qTì <ë«sê yÓ\T>∑T˝ÀøÏ ‘ÓdüTÔHêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

uÛÑ>∑yêqTì e÷≥\‘√ ns¡T®qTìøÏ ̌ ø£ dü+<̊Vü≤+ ø£*–+~. @$T{≤ dü+<̊Vü≤+?

ns¡T®q Oyê#·:

XÀ¢̂ ˆ n|üs¡+ uÛÑe‘√»qà |üs¡+»qà $edü«‘·'

ø£<∏äẙT‘· ~«C≤˙j·÷+ ‘·«e÷<ÍÁb˛ø£Ôyêì‹ˆˆ (4)

‘êˆˆ ns¡T®qT&ÉT n&ÉT>∑T‘·THêï&ÉT. ˙e⁄ Ç{°e\ »ìà+∫q yê&Ée⁄. ø±ì

dü÷s¡T´&ÉT m|ü&√ »ìà+∫qyê&ÉT. á düHê‘·q jÓ÷>±ìï ˙e⁄ yÓTT<ä{À¢H̊

H̊]Œ+#êq+≥THêïe⁄. Bìï H̊HÓ̋ ≤ ns¡∆+ #̊düTø√yê*?

yê´K´: ªne´j·TyÓTÆq á jÓ÷>±ìï H̊qT yÓTT<ä≥ dü÷s¡T´ìøÏ uÀ~Û+#êqTµ

nqï lø£èwüTíì yêø£́ + ns¡T®qTìøÏ n‹X̄jÓ÷øÏÔ>± nì|æ+∫+~. ns¡T®qTìπø >±<äT

kÕe÷qT´ì ¬øe]¬ø’Hê n˝≤π> nì|ædüTÔ+~. m+<äTø£+fÒ lø£èwüTí&̊yÓ÷ <ë«|üs¡j·TT>∑+

∫e]˝À |ü⁄{Ïºqyê&ÉT. dü÷s¡T´&̊yÓ÷ <ë«|üs¡ j·TT>∑+˝ÀH̊ ø±<äT n+‘·≈£î eTT+<äTqï

Á‘̊‘ê, ø£è‘·j·TT>±\˝Àq÷ OHêï&ÉT. ndü\T m|ü&ÉT |ü⁄{≤º&√ ‘Ó*j·T<äT, b˛˙

Ç|ü&ÉT OHêï&ÉT >∑<ë! Ç|ü&˚ m|ü&√ ø=~›ø±\+ ÁøÏ+<ä≥ #ÓbÕŒ&˚yÓ÷

nqTø√e{≤ìø° M Ò̋¢<äT. m+<äTø£+fÒ á dü÷s¡T´&ÉT  lø£èwüTíì e<ä› $ì eTqTe⁄≈£î

uÀ~Û+#ê&É≥. n+fÒ eTqTe⁄ø£Hêï |üPs¡«ø±\+˝ÀH̊ lø£èwüTí&ÉT dü÷s¡T´ìøÏ uÀ~Û+∫

O+&Ü* >∑<ë! Ç<Ó̋ ≤ ≈£î<äTs¡T‘·T+~?

b˛˙ lø£èwüTí&ÉT nã<ä∆+ #Óù|Œyê&Ü? ø±<äT. n+<äTπø ‘·q dü+X̄j·÷ìï

uÛÑ>∑yêqTì m<äT≥ ô|&ÉT‘·THêï&ÉT ns¡T®qT&ÉT. ªª<˚yê! ø£ècÕí! ˙e⁄ á jÓ÷>±ìï

dü÷s¡T´ìøÏ uÀ~Û+#êqì n+≥THêïe⁄ >∑<ë! á <̊Vü≤+‘√H̊ uÀ~Û+#êyê? Ò̋ø£

ẙs=ø£ <̊Vü≤+‘√ @<√ »qà˝À uÀ~Û+#êyê? á <̊Vü≤+‘√H̊ uÀ~Û+#êe+fÒ

qeTà Ò̋qT. m+<äTø£+fÒ ˙ ej·TdüT‡ 88 dü+e‘·‡sê\T. dü÷s¡T´ìøÏ ø=ìï \ø£å\

dü+e‘·‡sê\ eTT+<äT uÀ~Û+#·≥+ ≈£î<äs¡<äT, b˛˙ Ç+‘·≈£î eTT+<äT @<√ »qà˝À

m|ü&√ uÀ~Û+#êq+{≤yê? nB qeTà<ä–+~>± Ò̋<äT. m+<äTø£+fÒ yÓqTø£{Ï

»qà\˝À #̊dæq |üqT\T á »qà˝À >∑Ts¡TÔ+&Ée⁄. nuÒ“ø±<äT. >∑Ts¡TÔ+{≤j·T+{≤yê?

eT] Hê≈£î Ä >∑Ts¡TÔ\T, C≤„|üø±\T @M Ò̋e⁄ >∑<ë! @$T{° ‹s¡ø±düT? nHêï&ÉT.

ns¡T®qT&ÉT n&ç–q á Á|üX̄ï ne‘ês¡ dæ<ë∆+‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q~. lø£èwüTí&ÉT

eTVæ≤eT>∑\yê&Éì, <Ó’yê+X̄ dü+uÛÑ÷‘·T&Éì, jÓ÷^X̄«s¡T&Éì, eTVü‰‘·Tà&Éì ns¡T®qTìøÏ

‘Ó\TdüT. nsTT‘̊ Äj·TH̊ kÕøå±‘·÷Ô |üs¡e÷‘·à nH̊ $wüj·T+˝À ø=+‘· dü+<̊Vü≤+

O+~. n~ Äj·Tq H√{Ï <ë«sêH̊ $ì ‘Ó\TdüTø√yê*. n˝≤ ‘Ó\TdüTø=qT≥≈£î

\_Û+∫q n<äèwüº |òüT&çj·T Ç~. n+<äTπø e~* ô|≥º≈£î+&Ü n&çπ>XÊ&ÉT.

ndü\T ns¡T®qTìøÏ Ç˝≤+{Ï dü+<̊Vü≤+ ø£\>∑{≤ìπø uÛÑ>∑yêqT&ÉT ‘êqT dü÷s¡T´ìøÏ

m|ü&√ á jÓ÷>±ìï uÀ~Û+#êqT nHêï&ÉT. |üs¡e÷‘·à‘·‘ê«ìï, ne‘ês¡

dæ<ë∆+‘êìï ˝Àø±ìøÏ #ê{≤\qT≈£îHêï&ÉT. n+<äTπø dü+<̊Vü≤+ ø£*–+#ê&ÉT.

ns¡T®qTìøÏ <̊Vü≤<äèwæº, eTH√<äèwæº OHêïj̊T>±ì, Ä‘·à <äèwæº ̋ Ò<äT. n+<äTπø á

dü+<̊Vü≤+ ø£*–+~.

Çø£ÿ&É eTs=ø£ s¡Vü≤dǘ + ≈£L&Ü n+‘·Ø¢q+>± <ë– O+~. ª<̊eø°|ü⁄Á‘·T&ÉT,

ãè+<ëeq >√bÕ\T&ÉT ◊q lø£èwüTí&̊ á ̂ ‘ê C≤„Hêìï ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉTµ nH̊

n_ÛÁbÕj·T+ bÕsƒ¡≈£î\≈£î ø£\>∑≈£î+&Ü O+&É{≤ìπø yê´düT&ÉT uÛÑ>∑yêqTì H√≥

ne‘ês¡ dæ<ë∆+‘êìï |ü*øÏdüTÔHêï&ÉT nì eTq+ Á>∑Væ≤+#ê*.

ns¡T®qTì dü+<̊Vü≤ìeè‹ÔøÏ lø£èwüTí&ÉT ‘·q ì»‘·‘·«+ @$T{À ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT.

luÛÑ>∑yêqTyê#·:

XÀ¢̂ ˆ ãVüAì ẙTe´r‘êì »Hêàì ‘·e#ês¡T®qˆ

‘êq´Vü≤+ ẙ<ädüsê«DÏ q‘·«+ ẙ‘·ú |üs¡+‘·|ü̂ ˆ (5)

‘êˆˆ uÛÑ>∑yêqT&ÉT #ÓãT‘·THêï&ÉT. ns¡T®Hê! Hê≈£î, ˙≈£î nH˚ø£ »qà\T

>∑&ç∫b˛j·÷sTT. yê≥ìï+{Ïì H̊HÓs¡T>∑T<äTqT. z |üs¡+‘·bÕ! ̇ e⁄ yê{Ïì ms¡T>∑e⁄.

yê´K´: Á|ü‹ e÷qe⁄&çøÏ ø√≥¢ø=B› »qà\T >∑&ç∫ b˛‘·T+{≤sTT. @e÷qe⁄&É÷

Vü≤sƒê‘·TÔ>± Ç|ü⁄&̊ »ìà+∫qyê&ÉT ø±<äT. Ç<̊ yÓTT<ä{Ï »qàø±<äT. |ü]D≤eTÁø£e÷ìï

nqTdü]+#̊ Á|ü‹ e÷qe⁄&É÷ á Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ edüTÔHêï&ÉT. &Ü]«Hé dæ<ë∆+‘·+

≈£L&Ü n<̊ #ÓãT‘·Tqï~. n‹ dü÷ø£åàyÓTÆq nMTu≤ e+{Ï @ø£ø£D J$ qT+&ç

|ü]D≤eT+ #Ó+~ e÷qe⁄&ç <ëø± m<äT>∑T‘·THêï&ÉT. nH̊ø£ »qà …̋‹Ô, $$<Ûä s¡÷bÕ\T

<Ûä]+∫ Á|üdüTÔ‘· dæú‹øÏ e#êÃ&ÉT e÷qe⁄&ÉT. á uÛÑ÷$Tô|’ |ü&É>±H˚ >∑‘· »qà\

$wüj·÷\qT eT]∫b˛‘·THêï&ÉT. ø±ì |üPs¡«|ü⁄ yêdüq\, ø£s¡à|òü̋ ≤\ eT÷≥qT

e÷Á‘·+ yÓ+≥ ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤&ÉT. Ä yêdüq\ ø£qT>∑TD+>± ø£s¡à\T #̊dü÷Ô, ø£s¡à|òü̋ ≤\qT

nqTuÛÑ$dü÷Ô á J$‘êìï eTT–+#·Tø=ì, ‹]– n|üŒ{ÏøÏ Áb˛>∑T #̊düT≈£îqï yêdüq\

ø£s¡à|òü̋ ≤\ eT÷≥qT yÓ+≥ rdüTø=ì yÓ[fl ‹]– ekÕÔ&ÉT. Ç˝≤ nH̊ø£ »qà\qT

m‘·TÔ‘·÷, |ü⁄&ÉT‘·÷ #·düTÔ+&Ü*. kÕe÷qT´\ n+<ä] dæúr Ç+‘̊.
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nsTT‘̊ ìsêø±s¡T&Ó’q |üs¡e÷‘·à e÷Á‘·+ n˝≤ yêdüq\≈£î, ø£s¡à|òü̋ ≤\≈£î

˝Àã&ç »ìà+#̊yê&ÉT ø±<äT. m+<äTø£+fÒ Äj·Tq≈£î yêdüq\T, ø£s¡à|òü̋ ≤\T O+&Ée⁄.

eT] Äj·THÓ+<äT≈£î »ìàkÕÔ&ÉT? n<Ûäs¡à+ ô|#·TÃMT]q|ü⁄&ÉT n<Ûäsêàìï nD∫

<Ûäsêàìïì\u…≥º&ÜìøÏ  <äTwüT̃\qT •øÏå+∫ •wüT̃\qT s¡øÏå+#·{≤ìøÏ ‘·qqT ‘êH̊

düèõ+#·T≈£îì á ̋ Àø£+˝ÀøÏ edüTÔ+{≤&ÉT. n˝≤ Äj·Tq ≈£L&Ü nH̊ø£ »qà …̋‘·TÔ

‘·T+{≤&ÉT. Äj·Tq C≤„ì >∑qTø£ düs¡«E„&ÉT >∑qTø£ ‘êHÓes√ ‘·q≈£î ‘Ó\TdüT >∑qTø£

Äj·÷ »qà\˝À @ẙT$T #̊dæ+B Äj·Tq≈£î ‘Ó\TdüTÔ+~. ø±ì nC≤„q+˝À Oqï

e÷qe⁄\≈£î e÷Á‘·+ >∑‘· »qà\T >∑Ts¡TÔ+&Ée⁄. ns¡T®qT&ÉT ≈£L&Ü Ä‘·àC≤„q+ ̋ Òì

nC≤„ìj̊T >∑qTø£ n‘·&çøÏ |üPs¡«»qà\˝Àì ø£s¡à Ò̋M >∑Ts¡TÔ+&̊ neø±X̄+ ̋ Ò<äT.

uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT, Je⁄&ÉT Ç<ä›s¡÷ Ä‘·àdü«s¡÷|ü⁄ Ò̋̀ |üs¡e÷‘·à dü«s¡÷|ü⁄ Ò̋. ø±ì

uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT e÷j·÷BÛX̄ó&ÉT. n+fÒ e÷j·T≈£î j·T»e÷ì. n+fÒ e÷j·T Äj·Tq

nBÛq+˝À O+≥T+~. ø±ì Je⁄&ÉT e÷j·÷BÛqT&ÉT. n+fÒ e÷j·T≈£î nBÛqT&Ó’

O+&̊yê&ÉT. n+fÒ Äj·Tq e÷j·TjÓTTø£ÿ nBÛq+˝À O+{≤&ÉT. n+<äTπø uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ

|üPs¡«»qà\T ‘Ó\TdüT. ns¡T®qTìøÏ |üPs¡«»qà\T ‘Ó*j·Te⁄.

n+<äTπø uÛÑ>∑yêqT&ÉT z ns¡T®Hê! dü«j·T+>± H̊qT »qà Ò̋ì yêDÏí. nsTTHê

|üs¡T\<äèwæº̋ À nH̊ø£»qà …̋‹Ôq≥T¢ >√#·]dü÷Ô O+{≤qT. Ä »qà\ dü+>∑‹ Hê≈£î

‘Ó\TdüT. Hê C≤„qX̄øÏÔì e÷j·Tø£|üŒ Ò̋<äT. ˙e⁄ ≈£L&Ü nH̊ø£ »qà …̋‘êÔe⁄. ø±ì

˙≈£î yê{Ï dü+>∑‹ ‘Ó*j·T<äT. m+<äTø£+fÒ ˙ C≤„qX̄øÏÔì e÷j·T (yêdüq\T)

ø£|æŒẙdæ+~.

uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT á ̋ Àø±ìï düèwæº+∫, düÁø£eT+>± kÕ>∑{≤ìøÏ ø=ìï ìj·Te÷\T

@sêŒ≥T #̊XÊ&ÉT. <äTsêàs¡TZ\T, ã\e+‘·T\T »ìà+∫ Ä ìj·Te÷\qT O\¢+|òæTùdÔ

uÛÑ>∑e+‘·T&̊ qsêø±s¡+˝À »ìà+∫, yê]ì nD∫, ìj·TeT ã<ä∆J$‘êìï >∑&ç|æ

n+<ä]ø° Ä<äs¡ÙyÓTÆ, ‹]– <Ûäsêàìï ì\u…&É‘ê&ÉT. Ç<̊ ne‘ês¡ dæ<ë∆+‘·+. á

dæ<ë∆+‘êìï XÊÅkÕÔ\T, ãTTwüT\T n+^ø£]+#ês¡T. Ç~ ÁX̄ó‹, düàè‹ Á|üe÷D

dæ<ä∆yÓTÆq dæ<ë∆+‘·+. `‘·q »qàjÓTTø£ÿ Á|ü‘˚́ ø£‘· @$T{À ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT

uÛÑ>∑yêqT&ÉT

XÀ¢̂ ˆ nCÀ|æ düqïe´j·÷‘êà uÛÑ÷‘êHêMTX̄«s√|ædüHé̂

Á|üø£è‹+ kÕ« eT~ÛcÕºj·T dü+uÛÑyêe÷´‘·à e÷j·Tj·÷ˆˆ (6)

‘êˆˆ |ü⁄≥Tºø£̋ Òì yêDÏí, HêX̄q+ ̋ ÒìyêDÏí, Je⁄fīfl+<ä]ø° n~Û|ü‹ì nsTTq|üŒ{Ïø°,

Á|üø£è‹ì kÕ«BÛq+˝À ô|≥Tº≈£îì Hê e÷j·Te\¢ »ìàdü÷Ô O+{≤qT.

yê´K´: ~e´|ü⁄s¡TwüTì jÓTTø£ÿ |ü]|üPs¡í dæú‹ì á XÀ¢ø£+˝À dü«\Œ |ü<äC≤\+‘√

e]í+#·≥+ »]–+~. Ç<=ø£ n<äT“¤‘· Á|üjÓ÷>∑+.

z ns¡T®Hê! Hê≈£L˙≈£L nH̊ø£ »qà\T >∑&ç∫b˛sTTq$. ø±ì n$ n˙ï Hê≈£î

‘Ó\TdüT, ̇ ≈£î ‘Ó*j·Te⁄ nì Ç+‘·≈£î eTT+<äT XÀ¢ø£+˝À uÛÑ>∑yêqT&ÉT ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT.

nsTT‘̊ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ≈£L&Ü n+<ä] Je⁄fīfle÷~]>± ø£s¡à\ ø±s¡D+>±

»ìàdüTÔHêï&Ü? ø£s¡à|òü̋ ≤\qT nqTuÛÑ$+#· {≤ìπø edüTÔHêï&Ü? n+fÒ ø±<äT nì

á XÀ¢ø£+˝À $e]düTÔ Hêï&ÉT uÛÑ>∑yêqT&ÉT.

uÛÑ>∑e+‘·Tì »qà ẙs¡T, Je⁄\ »qàẙs¡T. Je⁄\T Á|üø£è‹øÏ̀ e÷j·T≈£î` n+fÒ

yê]yê] yêdüq\T ø£s¡à|òü̋ ≤\≈£î nBÛqT …̋’ »ìàdüTÔHêïs¡T. n+fÒ |üPs¡« yêdüq\qT

Ks¡TÃ #˚düT ø=qT≥≈£î, ø£s¡à|òü̋ ≤\qT nqTuÛÑ$+#·T≥≈£î neX¯ó …̋’ »ìàdüTÔHêïs¡T.

nH̊ø£ düTK<äT'U≤\qT nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T. ø±ì uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT e÷Á‘·+ Á|üø£è‹ì`

e÷j·TqT ‘·q nBÛq+˝À O+#·Tø=ì ˝Àø£Væ≤‘·+ ø=s¡≈£î, <Ûäs¡às¡ø£åD ø=s¡≈£î

ne‘·]düTÔHêï&ÉT.

á XÀ¢ø£+˝À uÛÑ>∑e+‘·Tì Á|ü‘̊´ø£‘·\T 3 #Ó|üŒã&Ü¶sTT. n$ n»', ne´j·T'

uÛÑ÷‘êHê+ áX̄«s¡' nì. n+fÒ |ü⁄≥Tºø£ ̋ Òìyê&ÉT, eTs¡D+ (HêX̄q+) ̋ Òì yê&ÉT,

düs¡«uÛÑ÷‘ê\≈£î ìj·÷eT≈£î&ÉT`nì. eT] uÛÑ>∑e+‘·TDÏí |ü⁄{≤º&ÉT n+{≤πs$T{Ï?

uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ùd«#êÃ¤J$. Äj·Tq≈£î Çø£ÿ&É nedüsê\T ̋ Òe⁄. nsTTq|üŒ{Ïø°

|ü⁄D≤´‘·Tà\ |ü⁄D´+, bÕbÕ‘·Tà\ bÕ|ü+ Äj·TqqT s¡|æŒdüTÔ+~. nsTT‘̊ m˝≤

edüTÔHêï&ÉT? e÷j·T nH̊ ObÕ~Ûì (ẙcÕìï) ‘·–*+#·Tø=ì edüTÔHêï&ÉT. ‘êqT

e∫Ãq |üì |üP]Ô #̊düTø=ì Ä ẙcÕìï e<ä* ẙdüTÔHêï&ÉT n+‘̊. ø£qTø£ Äj·Tq≈£î

»qq+ ̋ Ò<äT. eTs¡D+ ̋ Ò<äT. eT] eTqyÓ÷ yêdüq\T ø£s¡à|òü̋ ≤\T nH̊ Á|üø£è‹ì

‘·–*+#·Tø=ì  <̊Vü≤eTH̊ ObÕ~Û‘√ edüTÔHêï+. Çø£ÿ&É≈£î e∫Ãq ‘·sê«‘· Ä

<̊Vü≤+‘√ ‘ê<ë‘·à´+ #Ó+~ <̊Vü≤ẙT H̊qT>± e´eVü≤]düTÔ Hêï+. <̊Vü≤+ q•ùdÔ

H̊qT eTs¡DÏ+#êqT nqT≈£î+≥THêï+. n+<äTe\¢ eTq≈£î »qq+ eTs¡D+ ¬s+&É÷

OHêïsTT. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT e÷j·TqT eX̄+˝À O+#·Tø=qï ùd«#êÃ¤J$. Ä e÷j·T≈£î

Je⁄&ÉT eX̄yÓTÆ b˛‘·THêï&ÉT, ã+~Û+|üã&ÉT ‘·THêï&ÉT. düTK<äT'U≤\T nqTuÛÑ$düTÔHêï&ÉT.
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á e÷j·T eTVü‰$∫Á‘·yÓTÆq~. m+‘· ns¡∆+ #̊düT≈£î+<ëeTHêï ns¡∆+ ø±<äT.

˙ø=ø£ ø±s¡T+~. <ëìï q&É|ü{≤ìøÏ Á&Ó’es¡THêï&ÉT. MT Ç<ä›]ø° Ä ø±s¡T‘√ dü+ã+<Ûä+

O+~. ̇ e⁄ düs¡<ë>± wæø±s¡T yÓfi≤fl\ì ̇  ø±s¡TqT ̇ ẙ Á&Ó’yé #̊düT≈£î+≥÷ (Á|üø£ÿH̊

Á&Ó’es¡THêï) ˇø£ ‘√≥≈£î yÓfi≤fle⁄. Äø±s¡TqT ãj·T≥ e~*, ˙ uÛ≤s¡́ ‘√ düVü‰

˝ÀìøÏ yÓ[fl ø±ùd|ü⁄ $ÁXÊ+‹ rdüTø=ì ‹]– ø±s¡T˝À ≈£Ls=Ãì Ç+{ÏøÏ e#êÃe⁄.

ø±˙  ̇  Á&Ó’es¡T e÷Á‘·+ Ä ø±s¡T‘√bÕ≥T>± e∫ÃHê, ̇ e⁄ ‹]– e#̊Ã+‘·es¡≈£î

Ä ø±s¡TqT ‘·T&ÉTdü÷Ô <ëìøÏ s¡ø£åD>± nø£ÿ&̊ ì\ã&çb˛j·÷&ÉT. n+fÒ <ëìøÏ ùde

#̊dü÷Ô O+&çb˛j·÷&ÉT.

ø±s¡T ˙<̊ nsTTHê ˙e⁄ ùdÃ#êÃ¤ J$. ˙ Á&Ó’es¡T e÷Á‘·+ <ëìøÏ ùde≈£î&Ó’

m+‘·ùdô|’Hê <ëìï ø±|ü̋ ≤ ø±dü÷Ô ìØøÏå+#ê*. ø±s¡TqT ̇ e⁄ ùd«#·Ã>± O|üjÓ÷–+#·T

≈£î+≥THêïe⁄. n+fÒ ø±s¡T ̇  ùde˝À O+≥T+~. ̇  Á&Ó’es¡T e÷Á‘·+ <ëì ùde˝À

O+≥THêï&ÉT. n+fÒ n‘·&çøÏ ùd«#·Ã¤ Ò̋<äT. m+‘· u≤<Ûä>± OHêï <ëì ùde˝À

O+&çb˛yê*‡+<̊.

Çø£ÿ&É ̇ ẙ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT, ø±s¡T e÷j·T, Á&Ó’es¡T Je⁄&ÉT. ̇  nBÛq+˝À ø±s¡T

Oqï≥T¢ uÛÑ>∑e+‘·Tì nBÛq+˝À e÷j·T O+≥T+~. Á&Ó’es¡T Ä ø±s¡T nBÛq+˝À

Oqï≥T¢ Je⁄&ÉT e÷j·T nBÛq+˝À O+&ç nH̊ø£ u≤<Ûä\T nqTuÛÑ$+#ê*. e÷j·TqT

nBÛq+ #̊düTø=H̊ C≤„q+ uÛÑ>∑e+‘·Tì≈£î+~. n C≤„q+ Ò̋ì Je⁄&ÉT e÷j·T≈£î

<ëdüT&Ó’ ÁX¯$TdüTÔHêï&ÉT, <äT'œdüTÔHêï&ÉT.

>∑TÁs¡|ü⁄ kÕ«Ø m˝≤ #̊j·÷˝À u≤>± ‘Ó*dæq ˙e⁄ >∑TÁs¡+ ô|’ kÕ«Ø #̊dü÷Ô

yÓfīfle\dæq #√≥T≈£î yÓ[fl Äq+~düTÔHêïe⁄. Ç˝≤ yÓfi‚fl≥|ü&ÉT ̇  <äèwæº yÓfīfle\dæq

#√≥T MT<ä Oqï<̊ >±ì >∑TÁs¡+ MT<ä ̋ Ò<äT. ø±ì >∑TÁs¡|ü⁄ kÕ«Ø Ç|ü&ç|ü&̊ H̊s¡TÃ

≈£î+≥THêïe⁄. nsTTHê <ÛÓ’s¡́ + #̊dæ >∑TÁs¡+ô|’ kÕ«Ø #̊dü÷Ô Á|üj·÷D+ kÕ–düTÔHêïe⁄.

Ç|ü⁄&ÉT ˙ <äèwæº  yÓfīfle\dæq #√≥T MT<ä Ò̋<äT. >∑TÁsêìï m˝≤ <ë]˝ÀøÏ

‘Ó#·TÃø√yê˝≤? ÁøÏ+<ä|ü&çb˛≈£î+&Ü m˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± kÕ«Ø #Ój·÷´˝≤? <ë] m>∑T&ÉT

~>∑T&ÉT>± O+fÒ ~– q&ç|æ+#·T≈£î+≥÷ yÓfī<ëe÷? nH̊ Ä˝À#·q\‘√ m|ü&É÷

>∑TÁs¡+ MT<äH˚ ˙ <äèwæº.

e÷j·T nH̊ >∑TÁsêìï m˝≤ n<äT|ü⁄˝À ô|{≤º̋ À, <ëìMT<ä m˝≤ kÕ«Ø

#̊j·÷˝À ‘Ó*dæqyê&ÉT uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ‘Ó*j·Tì yê&ÉT Je⁄&ÉT. á e÷j·TqT

nBÛq+ #̊düTø=ì uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT Je⁄fīfl≈£î áX̄«s¡T&Éj·÷´&ÉT. uÛÑ÷‘êHê+ áX̄«s¡'

á e÷jÓ÷bÕ~Û‘√H̊ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT dü÷s¡T´ìøÏ uÀ~Û+∫+~.

Á|üø£è‹ì eX¯+ #˚düT≈£îqïyê&ÉT uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT. Á|üø£è‹øÏ eX¯ó\T e÷qe⁄\T.

ns¡D´yêkÕìøÏ yÓfi¯ó‘·Tqï lsêeTT&ÉT eTTì y˚wü+‘√ eTT+<äT q&ÉTdüTÔHêï&ÉT.

Äj·Tq yÓqTø£ d”‘ê<˚$ Ä yÓqTø£ \ø£åàDT&ÉT OHêïs¡T. sêeTT&ÉT uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT,

d”‘· Á|üø£è‹, \ø£åàDT&ÉT Je⁄&ÉT. sêeTT&ÉT dü«‘·+Á‘·T&ÉT. d”‘· sêeTTìøÏ eX¯e]Ô.

eT] \ø£åàDT&√? d”‘·qT nqTdü]dü÷Ô ùd$düTÔ+{≤&ÉT. Ç|ü⁄&ÉT Je⁄&Ó’q \ø£åàDTìøÏ

uÛÑ>∑e+‘·T&Ó’q sêeTTì <äs¡Ùq+ ø±yê\+fÒ eT<Ûä́ ˝À qTqï Á|üø£è‹jÓÆTq d”‘· Á|üø£ÿ≈£î

‘=\>±*. n+fÒ uÛÑ>∑e‘Y kÕøå±‘êÿs¡+ ø±yê\+fÒ Á|üø£è‹jÓTTø£ÿ Äes¡D (yêdüq\T)

‘=\>±*. e÷j·T (Á|üø£è‹) uÛÑ>∑e+‘·Tì ÄÁX¯sTT+#·Tø=ì O+≥T+~. ø±ì

uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ùd«#êÃ¤J$. ndü\T ì»+>± e÷j·T≈£î (Á|üø£è‹øÏ) uÛÑ>∑e+‘·Tì ø£|æŒ

O+#̊ X̄øÏÔ Oqï<ë? Ò̋<äT. ˙ ø£+{ÏøÏ #̊‹ì n&É¶+ ô|≥Tºø=ì dü÷s¡T´ì yÓ’|ü⁄

#·÷düTÔHêïe⁄. dü÷s¡T´&ÉT ø£ì|æ+#·≥+ Ò̋<äT. Ç|ü&ÉT ˙ #˚sTT dü÷s¡T´ì ø£|æŒ

O+∫q<ë? Ò̋<äT. n~ ˙ ø£+{Ïì e÷Á‘·ẙT ø£|æŒ O+∫+~. n˝≤π> e÷j·T

uÛÑ>∑e+‘·Tì ø£|üŒ Ò̋<äT. Je⁄DÒí ø£|æŒ Oqï~. Je⁄&ÉT Á|üj·T‹ï+∫ á e÷j·TqT

n~Û>∑$TùdÔ Je⁄&ÉT ùd«#êÃ¤J$ ne⁄‘ê&ÉT. ã+<ÛäHê\T, <äT'U≤\T ‘=\–b˛‘êsTT.

Ç˝≤ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT e÷j·T nH̊ ObÕ~Ûì (X̄Øsêìï) <Ûä]+∫ Á|üø£è‹ì eX̄|üs¡#·Tø=ì

á ̋ Àø£+˝À ne‘·]düTÔHêï&ÉT. m+<äT≈£î? @$T{° á ne‘ês¡+ jÓTTø£ÿ ÄeX̄´ø£‘·?

Vü‰sTT>± nø£ÿ&Óø£ÿ&√ ≈£Ls=Ãì Äq+<ä+˝À z\˝≤&Éø£ Ç˝≤ sêe≥+ m+<äT≈£î?

@ |ü]dæú‘·T\ e\¢ edüTÔHêï&ÉT?

` uÛÑ>∑e+‘·Tì ne‘ês¡+ jÓTTø£ÿ ÄeX̄´ø£‘· @$T{Ï?

XÀ¢̂ ˆ j·T<ëj·T<ëVæ≤ <Ûäs¡àdǘ  >±¢ìs¡“¤e‹ uÛ≤s¡‘· ̂

nuÛÑT´‘êúq eT<Ûäs¡àdǘ  ‘·<ë‘êàq+ düèC≤eT´Vü≤+ ̂ ˆ (7)

‘êˆˆ ns¡T®Hê! m|ü&Ó|ü&ÉT <ÛäsêàìøÏ Vü‰ì ø£\T>∑T‘·T+<√, n<Ûäs¡à+

ô|#·TÃMT]b˛‘·T+<√ n|ü&É|ü&ÉT qqTï H̊qT düèõ+#·T≈£î+{≤qT.

yê´K´ : <ÛäsêàìøÏ Vü‰ì : ndü\T <Ûäs¡à+ n+fÒ @$T{Ï? `eTq »qà\˙ï

ø£s¡à»qà\T. n+fÒ eTq+ #̊dæq ø£s¡à Ò̋ eTq\qT eT∞fl »qà …̋‹Ô+∫ á ̋ Àø£+˝ÀøÏ

˝≤ø=ÿì ekÕÔsTT.  dü‘·ÿs¡à\T #̊ùdÔ eT+∫ »qà\T. <äTwüÿs¡à\T #̊ùdÔ ̇ #· »qà\T,

<äT'K|üP]‘· »qà\T. nsTT‘̊ @ s¡ø£yÓTÆq »qà\T e∫ÃHê Çø£ÿ&É n˙ï |ü]$T‘·T Ò̋.

ø=+‘·ø±\+ düTK+, Ä ‘·sê«‘· <äT'K+. |ü]|üPs¡íyÓTÆq Äq+<ä+ e÷Á‘·+ O+&É<äT.

Çø£ÿ&ç á |ü]$T‘·T\ìï+{Ïì <ë{Ï |ü]|üPs¡íyÓTÆq Äq+<ëìï n+<äTø√yê\+fÒ

104 105



wwwwwwwwwwwwwwwwwwww

48

wwwwwwwww
l <˚$XË{Ïº #·\|ü‹sêe⁄

wwwwwwwwww
uÛÑ>∑eBZ‘·

@+#̊j·÷˝À, m˝≤ #̊j·÷˝À uÛÑ>∑e+‘·T&̊ ø=ìïìj·Te÷\T @s¡Œ]#ê&ÉT. Ä

ìj·Te÷ Ò̋ <Ûäs¡à+. eTq <Ó’q+~q J$‘êìï ìC≤sTTr>± >∑&ÉT|ü⁄‘·÷, ‘√{Ïyê]øÏ

#̊‘·qsTTq+‘·>± kÕj·T|ü&ÉT‘·÷, nHê´j·÷\T, nÁø£e÷\T #̊j·T≈£î+&Ü, Ç‘·s¡T\qT

|”&ç+#·≈£î+&Ü, ìwæ<ä∆ø£s¡à ̋ ≤#·]+#·≈£î+&Ü, <Ó’euÛÑøÏÔì ø£*–j·TT+≥÷, <Ó’e ãTTD≤ìï,

ãTTwæ ãTTD≤ìï, |æ‘·è ãTTD≤ìï, eTqTwǘ  ãTTD≤ìï, uÛÑ÷‘· ãTTD≤ìï rs¡TÃ≈£î+≥÷,

J$‘êìï ‘·]+|üCÒdüTø√yê*. eTq+ ‘·]+#·{≤ìøÏ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT @sêŒ≥T #̊dæq

á ìj·Te÷\qT nqTdü ]ùdÔ eT+∫ |òü*‘ê\T, nqTdü]+#·ø£b˛‘̊, e´‹πsøÏùdÔ

#Ó&É¶ |òü*‘ê\T ø£*– eT∞fl eT∞fl á ̋ Àø£+˝ÀøÏ edü÷Ô Ç+<äT˝ÀH̊ ≈£Ls¡T≈£îb˛‘ês¡T.

Ç<̊ uÛÑ>∑e+‘·T&̊s¡Œs¡∫q <Ûäs¡à+.

á <ÛäsêàìøÏ Vü‰ì ø£*–q|ü&ÉT, n<Ûäs¡à+ $»è+_Û+∫q|ü&ÉT uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT

‘·qqT ‘êqT düèõ+#·Tø=ì (e÷j·T nH̊ <̊Vü‰ìï <Ûä]+∫) ne‘·]kÕÔ&ÉT. n+fÒ

uÛÑ>∑e+‘·Tì <äèwæº̋ À <ÛäsêàìøÏ m+‘√ ÁbÕ<Ûëq´+ O+~. n+<äTπø ªª<Ûäs√às¡ø£å‹

s¡øÏå‘·'µµ nHêïs¡T. <Ûäsêàìï s¡øÏåùdÔ Ä <Ûäs¡àẙT (<Ûäs¡às¡ø£åDô|’ eT≈£îÿe >∑\ Ä uÛÑ>∑e+‘·T&̊)

ìqTï s¡øÏå+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+~`nì. n+‘̊ ø±<äT. n<Ûäs¡à+ ô|#·TÃô|]–b˛‘·THêï

uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT düVæ≤+#·&ÉT. neø±X̄+ <=]øÏ+~ø£<ë nH√, ã\+ Oqï~ ø£<ë nH√

n<Ûäsêà \≈£î bÕ\Œ&̊ yê]ì uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT #·÷dü÷Ô düVæ≤+#·&ÉT. n+<äTπø ‘·qqT

‘êqT düèõ+#·Tø=ì e∫Ã <Ûäsêàìï ì\u…&É‘ê&ÉT, <Ûäsêàìï nqTdü]+#̊≥≥T¢

e÷qe⁄\qT r]Ã~<äT›‘ê&ÉT.

◊‘̊ uÛÑ>∑e+‘·T&Ó|ü&ÉT ekÕÔ&ÉT?`&Üø£ºs¡T eTq Ç+{ÏøÏ m|ü&ÉT ekÕÔ&ÉT?

s√>∑+ eTT~] Vü‰dæŒ≥ Ÿ̋≈£î yÓfīfl{≤ìøÏ ≈£L&Ü M\T Ò̋q|ü&ÉT ø£<ë! n˝≤π>

n<Ûäs¡à+ u≤>± eTT~]b˛sTT q|ü&̊ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT á ̋ Àø±ìøÏ ekÕÔ&ÉT.

Væ≤s¡D´ø£•|ü⁄ì bÕ|ü+ u≤>± eTT~]b˛sTT uÛÑ≈£îÔ&ÉT, |ü⁄Á‘·T&ÉT ◊q Á|üVü‰¢<äTì

rÁe+>± Væ≤+dæ+∫q|ü&̊ qs¡dæ+Vü≤kÕ«$T s¡÷|ü+˝À ne‘·]+#ê&ÉT.

ˇø£ »MT+<ës¡T Á|ü‹s√p ‘·q bı˝≤\T #·÷&É{≤ìøÏ, |üìyêfīfl #̊‘· |üqT\T

#˚sTT+#·{≤ìøÏ yÓfi¯‘ê&Ü? yÓfi¯fl&ÉT. ◊‘˚ |ü]dæú‘·T\T ‘ês¡Te÷¬s’‘˚, |üìyêfi¯ófl

dü]>±Z |üì#̊j·Tø£, bı˝≤\T |ü+&Éø£, |üP]Ô>± qcÕº\T edüTÔ+fÒ n|ü&ÉT ‘·q

|üìyêfīflqT, bı˝≤\qT |ü]o*+#·{≤ìøÏ ekÕÔ&ÉT. n˝≤π> uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ≈£L&Ü

n<Ûäs¡à+ Á|üã*b˛sTTq|ü&˚ edüTÔ+{≤&ÉT. »MT+<ës¡T |üìyêfi¯fl eT<Ûä´

‹s¡T>∑T‘·THêï`ˇø£y˚fi¯ ‘êH˚ yêfi¯fl‘√ ø£*dæ |üì#˚düTÔHêï ‘·q n~Ûø±sêìï,

j·÷»e÷Hê´ìï, »MT+<ës¡Tqqï $wüj·÷˙ï eTs¡∫b˛&ÉT. n˝≤π> uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT

<˚Vü≤<Ûë]jÓÆT á˝Àø£+˝À eTqTwüT´\ eT<Ûä́  ‹s¡T>∑T‘·THêï ‘êqT uÛÑ>∑e+‘·TDíH˚

$wüj·T+ eTs¡∫b˛&ÉT. ‘êHÓes√, m+<äTø=#êÃ&√ eTs¡∫b˛&ÉT. eTqTwüT´\˝Àì

ø£\àcÕ\qT ‘=\–+∫, yê] Vü≤è<äj·÷\T |ü$Á‘·eTj̊T´≥≥T¢, ‹]– <Ûäs¡àe÷s¡Z+˝À

q&ç#̊ ≥≥T¢ ‘·q Ä#·s¡D <ë«sêH√ (sêeTTì˝≤) ‘·q uÀ<Ûäq\ <ë«sêH√ (ø£èwüTíì˝≤)

#̊kÕÔ&ÉT. ø£qTø£ <Ûäs¡às¡ø£åD uÛÑ>∑yêqTì Á|ü<ÛäeT ø£s¡Ôe´+.

` <Ûäs¡às¡ø£åD ø√dü+ n˝≤ ne‘·]+∫q uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT Çø£ÿ&É @+#̊kÕÔ&ÉT?

XÀ¢̂ ˆ |ü]Á‘êD≤j·T kÕ<Ûä÷Hê+ $HêXÊj·T#· <äTwüÿè‘ê+ˆ

<Ûäs¡à dü+kÕú|üHêsêúj·T dü+uÛÑyê$T j·TTπ> j·TTπ> ̂ ˆ (8)

‘ê ˆˆ kÕ<ÛäT|ü⁄s¡TwüT\qT s¡øÏå+#·{≤ìøÏ, <äTwüTº\qT HêXq̄+ #Ój·T´{≤ìøÏ,

<Ûäsêàìï kÕú|æ+#·{≤ìøÏ j·TT>∑j·TT>∑eTT\+<äT »ìàdüTÔ+{≤qT.

yê´K´ : uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ á ̋ Àø£+˝À 3 |üqT\T. yê{Ïø√düẙT Äj·Tq ~–e#̊Ã~.

n$. 1.kÕ<ÛäT`dü‘·TŒs¡TwüT\ dü+s¡ø£åD. 2.<äTwüTº\qT HêX¯q+ #˚j·TT≥.

3. <Ûäs¡àdü+kÕú|üq.

1. |ü]Á‘êD≤j·T kÕ<Ûä÷Hê+ : ªkÕ<ÛäTe⁄\qT s¡øÏåkÕÔ&ÉT n+fÒ dü+kÕs¡T\qT

s¡øÏå+#·&ÉT nì ns¡ú+ ø±<äT. kÕ<ÛäTe⁄\T n+fÒ dü‘·TŒs¡TwüT\T nì. yês¡T >∑èVü≤düTú̋ …’Hê,

yêqÁ|üdüTú̋ …’Hê, düHê´ düT …̋’Hê, kÕe÷qT´ …̋’Hê, >=|üŒyê¬s’Hê`me¬s’Hê düπs`me¬s’‘̊

ÁbÕD+ MT<ä≈£î e∫ÃHê <Ûäsêàìï $&ç∫ô|≥ºs√ yêπs kÕ<ÛäTe⁄\T. Ç‘·s¡T\≈£î m{Ïº

|ü]dæú‘·T\˝Àq÷ n|üø±s¡+ #̊j·Tìyêπs kÕ<ÛäTe⁄\T. #̊‘·HÓ’q+‘·>± Ç‘·s¡T\≈£î

kÕj·T|ü&̊yêπs kÕ<ÛäTe⁄\T. n{Ïºyê]ì uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ‘·|üŒø£ s¡øÏådüTÔ+{≤&ÉT. ‘·qqT

‘·+Á&ç m+‘· Væ≤+dæ+∫Hê ‘·q <Ûäs¡à+ qT+&ç ‘=\–b˛ Ò̋<äT Á|üVü‰¢<äT&ÉT. ‘·q

J$‘·ø±\ eT+‘ê $düT>∑T Ò̋≈£î+&Ü lsêeTTì¬ø’ m<äTs¡T #·÷∫+~ X̄ã]. Ç˝≤

dü‘·TŒs¡TwüT …̋’q yê]ì uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ‘·|üŒø£ s¡øÏåkÕÔ&ÉT.

2. $HêXÊj·T#· <äTwüTÿ è‘ê+ : dü‘·TŒs¡TwüT\qT, uÛÑ≈£îÔ\qT, düHêàs¡Z+˝À q&ç#˚

yê]ì nH̊ø£ u≤<Ûä\≈£î >∑T]#̊dü÷Ô, Væ≤+dædü÷Ô, XÊÁdüÔ $s¡T<ä∆yÓTÆq, <Ûäs¡à$s¡T<ä∆yÓTÆq

e÷sêZ\˝À q&ç# ̊yê]ì uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT HêXq̄+ #k̊ÕÔ&ÉT. ø=+<äs¡T sêø£ådüT\T

uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ~–e∫Ã ‘·eT m<äT≥ |ü&Ü\+fÒ Ä uÛÑ>∑e+‘·Tì uÛÑ≈£îÔ\qT Væ≤+dæ+#ê\ì

ìs¡ísTT+#·Tø=ì, j·T»„j·÷>±~ Áø£‘·Te⁄\qT <Ûä«+dü+ #̊dü÷Ô, eTTqT\qT, Ád”Ô u≤\

eè<äT∆\qT, ∫es¡≈£î ‘·eT yê]ì ≈£L&Ü Væ≤+dæ+#̊yês¡T. $XÊ«$TÁ‘·Tì j·÷>±ìï
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e÷Ø#· düTu≤VüQ\T <Ûä«+dü+ #̊ùdyês¡T. sêeDT&ÉT lsêeTTì uÛ≤s¡́ qT Vü≤]+∫

#Ós¡ã{≤º&ÉT. ø£+düT&ÉT lø£èwüTíì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT #Ós¡kÕ\˝À ã+~Û+#ê&ÉT.

Væ≤s¡D´ø£•|ü⁄&ÉT ‘·q  ≈£îe÷ s¡T&ÉT Á|üVü‰¢<äTì |òüTÀsê‹|òüTÀs¡+>± Væ≤+dæ+#ê&ÉT.

uÛÑkÕàdüTs¡T&ÉT ‘·q≈£î es¡$T∫Ãq |üs¡eT•e⁄ì HÓ‹Ôq #ÓsTT´ ô|{≤º\qT≈£îHêï&ÉT.

<äTs√´<ÛäqT&ÉT lø£èwüTí&çH̊ ã+~Û+#ê\qT≈£îHêï&ÉT. Ç˝≤ nH̊ø£eT+~ <äTsêàs¡TZ\T

uÛÑ>∑e+‘·Tì, uÛÑ>∑e<ä“¤≈£îÔ\qT, uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ dü+ã+~Û+∫q yê]ì Væ≤+dæ+#ês¡T.

n{Ïºyêπs <äTwüTÿ è‘·T\T, <äTwüTº\T, <äTsêàs¡TZ\T. ì|üø£Hêï ì|ü‘√ ø±–q ÇqTeTT

uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq~. n˝≤π> bÕ|ü+ ø£Hêï bÕ|æ uÛÑj·T+ø£s¡T&ÉT. n{Ïº bÕ|ü⁄\qT

q•+|üCÒùd+<äTπø uÛÑ>∑yêqT&ÉT ne‘·]düTÔ+{≤&ÉT.

bÕ|ü uÛ≤yê\qT yê] qT+&ç ‘=\–+#·e#·TÃø£<ë! yê]ì #·+|æq+<äTe\¢

bÕ|ü+ b˛‘·T+<ë? nH̊ yês¡THêïs¡T. nsTT‘̊ »«s¡+ e∫Ãq|ü&ÉT ̌ ø£ e÷Á‘·(Tablet)

Ç∫Ã qj·T+ #̊kÕÔ&ÉT &Üø£ºs¡T. »\TãT #̊ùdÔ Capsules Ç∫Ã, Ç+ø± ‘·>∑Zø£b˛‘̊

Ç+C…ø£åHé Ç∫Ã »\TãT ‘·–ZkÕÔ&ÉT. Çø£ nej·Te+ ≈£î[flb˛‘˚ Tablet Ç∫Ã

}s¡T≈£î+{≤&Ü? n˝≤ }s¡T≈£î+fÒ X̄Øs¡eT+‘ê ≈£î[flb˛‘·T+~. ø£qTø£ Ä|üπswüHé

#̊dæ ≈£î[flq uÛ≤>±ìï rùdj·÷*. Ç|ü&ÉT lø£èwüTí&ÉT>± ne‘·]+∫ ns¡T®qTì

j·TT<ë∆ìøÏ Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêï&ÉT lø£èwüTí&ÉT. øös¡e dü+Vü‰s¡+ Væ≤+dü >∑<ë! lø£èwüTí&ÉT

uÛÑ>∑e+‘·T&Ó’ j·TT+&û Væ≤+düqT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêï&ÉT. XÊ+‹ì kÕú|æ+#·≈£î+&Ü Væ≤+düqT

Áb˛‘·‡Væ≤+#̊ Äj·TH̊+ uÛÑ>∑e+‘·T&É+&û? n+≥÷ #·+ø£̋ À dü+∫ ‘·–*+#·Tø=ì

e∫Ã Á|ü•ïdüTÔ+{≤s¡T ø=+<äs¡T ẙT<Ûëe⁄\T.

uÛÑ>∑e+‘·T&É+fÒ $X̄«$sê{Ÿ |ü⁄s¡TwüT&ÉT. Ä $sê{Ÿ |ü⁄s¡TwüTì <̊Vü≤+˝Àì n+>± Ò̋

øös¡e⁄\T, bÕ+&Ée⁄\T, j·÷<äe⁄\T, <̊e‘·\T, sêø£ådüT\T n+<äs¡÷qT. Ä $sê{Ÿ

|ü⁄s¡TwüTì <̊Vü≤+˝Àì øös¡e⁄\T nH̊ n+>∑+ #Ó&çb˛sTT+~. m˝≤¬>’Hê u≤>∑T

#̊j·÷\ì sêj·Tu≤sê\T, kÕeT<ëq uÛÒ<√bÕj·÷\T nH̊ Tablet\T, Ç+C…ø£åHé\T

Ç#êÃ&ÉT »>∑<Ó’«<äT´&ÉT lø£èwüTí&ÉT. á ‘˚*ø£bÕ{Ï ∫øÏ‘·‡\≈£î ˝§+>∑̋ Ò<äT »ãT“.

Ç+ø± Ç+ø± eTT~]b˛sTT+~. <ëìï n˝≤π> e~ Ò̋ùdÔ X̄Øs¡eT+‘ê bÕøÏ yÓTT‘êÔìï

<Óã“ rdüTÔ+~. n+<äTπø øös¡e⁄\H̊ Ä <äTcÕº+>±ìï K+&ç+∫ $T–*q düe÷»+

nH̊ X̄Øsêìï s¡øÏå+#ê*‡ e∫Ã+~. ªª<äTcÕº+>∑+ãT K+&ç+∫ X‚cÕ+>∑ ÁX‚DÏøÏ

s¡ø£åùdj·TT $<Ûä+ãT>±µµ eTVü‰yÓ’<äT´&Ó’q lø£èwüTí&ÉT ns¡T®qTì øö+bÂ+&És¡T>± ô|≥Tºø=ì

á ≈£îs¡TπøåÁ‘· dü+Á>±eTeTH̊ Ä|üπswüHé #̊XÊ&ÉT. #Ó&çb˛sTTq uÛ≤>±ìï rdæẙdæ

eTìwæ ÁbÕD≤ìï ø±bÕ&É̋ Òø£ b˛‘̊ ã+<ÛäTe⁄\T &Üø£ºs¡TqT ‹&É‘ês¡T, <ë&ç #̊kÕÔs¡T.

n˝≤π> <äTs√´<ÛäHê~ øös¡yê<ÛäeTT\qT dü+Vü≤]+∫, <Ûäsêà‘·Tà …̋’q bÕ+&Ée⁄\qT

ø±bÕ&É̋ Òø£b˛‘̊ n+<äs¡÷ lø£èwüTíDÒí ì+~+#̊yês¡T. ø£qTø£ <äTwüTº\ HêX̄q+

uÛÑ>∑e+‘·Tì ø£s¡Ôe´+.

3. <Ûäs¡àdü+kÕú|üHêsêúj·T : <äTwüº•ø£åD, •wüº s¡ø£åD Ò̋ >±ø£ <Ûäs¡à dü+kÕ∆|üq ≈£L&Ü

uÛÑ>∑e+‘·Tì ø£s¡Ôe´yT̊. <Ûäs¡à+ jÓTTø£ÿ nedüsêìï, >=|üŒ‘·Hêìï n+<ä]ø° ‘·q

yê≈£îÿ<ë«sê uÀ~Ûdü÷Ô Á|ü»˝À¢ <Ûäsêà#·s¡D ø£*–+#·{≤ìøÏ Á|üj·T‹ïdü÷Ô XÊÁkÕÔ\

MT<ä, >∑Ts¡Te⁄\ MT<ä, ô|<ä›\ MT<ä, <Ó’e+ MT<ä ÁX¯<ä∆ ø£*–dü÷Ô, Á|ü»\qT

dü<ë#ês¡T\T>± #˚j·TTfÒ <Ûäs¡àdü+kÕú|üq. uÛÑ>∑eBZ‘ê uÀ<Ûä <ë«sê uÛÑ>∑yêqT&ÉT

#̊dæq <ä<̊.

á XÀ¢ø£+˝Àì 3 |ü<ë\˝Àì $X‚cÕìï ‘·|üŒø£ >∑eTì+ #ê*.

1. kÕ<ÛäTs¡ø£åDqT ªÁ‘êD≤j·Tµ nqø£ ª|ü]Á‘êD≤j·Tµ kÕ<Ûä÷Hê+ nì`

2. q•+|üCÒj·TT≥qT ªHêXÊj·T#·µ nqø£ ª$HêXÊj·T#·µ <äTwüÿ è‘ê+µ nì`

3. ì\u…≥º{≤ìï ªkÕú|üHêsêúj·Tµ nì>±ø£ <Ûäs¡à ªdü+kÕú|ü Hêsêúj·Tµ nì ̀  #Ó|üŒ≥+

$X‚wü+. n+fÒ á eT÷&ÉT $<ÛäT\qT uÛÑ>∑e+‘·T&Ó+‘√ eTTK´+>± uÛ≤$düTÔHêï&Éì

‘Ó\TdüTÔ+~.

Ç+‘·es¡≈£î uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ‘·q ~e´»qà ø£s¡à\ >∑÷]Ã ‘Ó*j·TCÒdæ Ç|ü&ÉT ‘·q

~e´»qàqT >∑T]+∫, ‘·q ~e´ ø£s¡à\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø=+fÒ Á|üjÓ÷»qẙT$T{À

‘Ó*j·TCÒj·T uÀ‘·THêï&ÉT.

XÀ¢ ˆˆ »qàø£s¡à#· ẙT ~e´+ @e+ jÓ÷ ẙ‹Ô ‘·‘·Ô«‘·' ˆ

‘·́ ø±Ô«<̊Vü≤+ |ü⁄qs¡®qà HÓ’‹ e÷ẙT‹ k˛s¡T®q' ̂ ˆ (9)

‘êˆˆ ns¡T®Hê! me¬s’‘̊ Hê ~e´»qà, ø£s¡à\ >∑T]+∫ á $<Ûä+>± j·T<ës¡ú+>±

‘Ó\TdüT≈£î+{≤s√, n‘·&ÉT á X̄Øsêìï $&ç∫ô|{Ïºq ‘·sê«‘· ‹]– |ü⁄≥º&ÉT, qH̊ï

#̊s¡T≈£î+{≤&ÉT.

yê´K´ : 1. »qàø£s¡à#· ẙT ~e´+ : uÛÑ>∑e+‘·Tì »qàeT÷ ~e´ẙT. uÛÑ>∑e+‘·Tì

ø£s¡à\÷ ~e´ẙT. kÕe÷qT´\+<äs¡÷ yê] yê] Á|üø£è‹(yêdüq\T)ì nqTdü]+∫

yê{ÏøÏ ̋ Àã&ç »ìàdüTÔ+ {≤s¡T. n+fÒ yês¡T Á|üø£è‹ #̊‹˝À ø°\Tu§eTà\T. ø±ì

uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT Á|üø£è‹ (e÷j·T)ì ‘·q nBÛq+˝À ô|≥Tºø=ì ‘·qqT ‘êqT düèõ+#·Tø=ì

ekÕÔ&ÉT. n+fÒ Á|üø£è‹ Äj·Tq #̊‹˝À ø°\Tu§eTà. n+<äTπø Äj·Tq »qà ~e´yÓTÆq~.
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n˝≤π> uÛÑ>∑e+‘·Tì ø£s¡à\T ≈£L&Ü ~e´ẙT. eTq+ eTq yêdüq\≈£î nqT>∑TD+>±

ø£s¡à\T #̊düTÔ+{≤+. n|ü&̊ yêdüq\T Ks¡Ãj̊T´~. ø±ì uÛÑ>∑e+‘·T&√? Äj·Tq

ùd«#êÃ¤J$. Äj·Tq ‘·q düTKdü+‘√cÕ\ ø√düyÓ÷, kÕ«s¡ú+ ø√düyÓ÷, ø°]ÔÁ|ü‹wüº\

ø√düyÓ÷ ø£s¡à\T #˚j·T&ÉT. <äTwüº•ø£åD, •wüº s¡ø£åD, <Ûäs¡à dü+kÕú|üq ø√düy˚T ø£s¡à\T

#̊kÕÔ&ÉT. Äj·Tq m{Ïº ø£s¡à\T #̊dæHê Äj·TqqT ã+~Û+#·e⁄. ø£qTø£H̊ Äj·Tq

#̊ùd ø£s¡à\˙ï ©\˝Ö‘·THêïsTT. lø£èwüTíì ∫qïHê{Ï n\¢] |üqT\˙ï ø£èwüí©\ …̋’

b˛sTTq$. ø£qTø£ uÛÑ>∑e+‘·Tì ø£s¡à\T ≈£L&Ü ~e´yÓTÆqẙ.

2. @e+ jÓ÷ ‘·‘·Ô«‘·' ẙ‹Ô : Ç˝≤ Äj·Tq »qàqT, ø£s¡à\qT ~e´yÓTÆq$>±

‘·‘·Ô«‘·'`n+fÒ j·T<ës¡ú+>± ‘Ó\TdüTø=+fÒ n{Ïº yêìøÏ |òü*‘·+ |ü⁄qs¡®qà O+&É<äT.

nsTT‘̊ }]πø ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ Á|üjÓ÷»q+ ̋ Ò<äT. ‘·‘·Ô«‘·' ‘Ó\TdüTø√yê*. n+fÒ

nqTuÛÑe |üPs¡«ø£+>± ‘Ó\TdüTø√yê*. Äràj·T+>± Ä ~e´‘ê«ìï nqTuÛÑ$+#ê*.

n+fÒ n|üs√ø£å ÁãVü≤àC≤„q+ <ë«sê ‘Ó\TdüTø√yê*. n<̊ ‘·‘·Ô«‘·' ‘Ó\TdüTø√e≥eT+fÒ.

uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ‘·q ø£qï ẙs¡T>± OHêï&Éì ‘Ó*j·T≥+ |üs√ø£å C≤„q+. Ä uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT

H̊H̊ qì nqTuÛÑe |üPs¡«ø£+>± ‘Ó*j·T≥+ n|üs√ø£å C≤„q+. n{Ïº n|üs√ø£å C≤„q+

<ë«sê H̊qT á <̊ùV≤+Á~j·T eTH√ãT<äT∆\ ø£qï ẙs¡T>±, á <̊Vü≤eTTq+<ä+‘·{≤

qK•K |üs¡́ +‘·+ yê´|æ+∫j·TTqï dü÷øå±à‹dü÷ø£åà, düs¡«yê´|üø£, dü«j·T+Á|üø±X̄

#Ó’‘·Hê´ìï— Hê≈£î @ nedüsê\T Ò̋e⁄, ø√]ø£\T Ò̋e⁄, ÄX̄\T Ò̋e⁄, ÄX̄j·÷\T

Ò̋e⁄, nø£s¡ÔqT, nuÛÀø£ÔqT nì Á>∑Væ≤+∫, ì]¢|üÔ+>±, πøe\ kÕøÏå>± Oqïf…Æ¢‘̊ n<̊

n|üs√ø£å+>±`nqTuÛÑe |üPs¡«ø£+>± ‘Ó*j·T≥+. n˝≤ ‘Ó*ùdỒ

3. <̊Vü≤+ ‘·́ ø±Ô« |ü⁄qs¡®qà q Ç‹ :`á <̊Vü‰ìï $&ç∫q ‘·sê«‘· ‹]– eTs=ø£

<̊Vü‰ìï <Ûä]+#·&ÉT. n+fÒ ‹]– »ìà+#·&ÉT. ndü\T »qà m+<äT≈£î edüTÔqï~?

eTq eTqdüT‡qT n+≥T≈£îqï yêdüq\ e\¢. yêdüq\˙ï ø£åj·TyÓTÆ ndü\T eTqùd‡

Ò̋ø£b˛‘̊`Çø£ »qà m‘̊Ô~ mes¡T? Ç|üŒ{Ï<ëø± H̊qT <̊Vü‰ìï, H̊qT eTqdüT‡qT nì

uÛ≤$+∫q Je⁄&ÉT uÛÑ>∑e+‘·Tì j·T<ës¡∆ dü«s¡÷bÕìï Á>∑Væ≤+∫q ‘·sê«‘·̀ n|üs√ø£å

C≤„q+ <ë«sê`‘·‘·Ô«‘·' Á>∑Væ≤+∫q ‘·s¡Tyê‘· ̀ H̊qT á <̊Vü‰ìï, eTqdüT‡qT— #Ó’‘·

Hê´ìï`Ä‘·àqT`uÛÑ>∑e+‘·T&çì nì ‘Ó\TdüTø=ì n˝≤ πøe\ Ä‘·à>± O+&çb˛sTT

q|ü&ÉT`‹]– »qà m‘·Ôe\dæq Ä eTqùd‡ n+‘·yÓTÆq|ü&ÉT |ü⁄qs¡®qà m˝≤

O+≥T+~? n+<äTπø ÁãVü≤àì‘Y ÁãôV’≤àe uÛÑe‹µµ ÁãVü≤àeTTqT ‘Ó\TdüTø=qïyê&ÉT

ÁãVü≤àẙT ne⁄‘ê&ÉT`nH̊~ O|üìwü‘Y yêø£́ +.

e÷yéT@‹ : »qà Ò̋≈£î+&Ü b˛‘̊ X̄Sq´ẙTHê? nì ø=+<ä] dü+<̊Vü≤+. Ä

dü+<̊Vü≤ ìeè‹Ô ø√düẙT Çø£ÿ&É uÛÑ>∑yêqT&ÉT ªe÷yéT@‹µ`qH̊ï #̊s¡T≈£î+{≤&ÉT nì

‘Ó*j·TCÒj·T≥+ »]–+~. »qà ̋ Ò<ä+fÒ uÛÑ>∑e+‘·Tì˝À @ø£yÓTÆqfÒ¢. n<̊ e÷yéT@‹.

eT{Ïº‘√ ≈£îø£ÿ u§eTàqT #̊XÊ+. Ä ‘·sê«‘· <ëìï #Ó&É>={Ïº m<äT› u§eTàqT #̊XÊ+.

Ä ‘·sê«‘· <ëH̊ï #Ó≥Tº u§eTàqT #̊XÊ+. n˝≤ nH̊ø£ s¡ø±\ u§eTà\T>± #̊dæ

∫es¡≈£î <ëìï ̇ {Ï̋ À ẙXÊ+. @eTe⁄‘·T+~? ̇ {Ï̋ À ø£]–b˛sTT ̇ {Ï s¡÷|ü+>±

e÷]b˛‘·T+~. n˝≤π> mH√ï »qà …̋‹Ôq ‘·sê«‘· m|ü&Ó’‘̊ ‘·q j·T<ës¡ú dü«s¡÷bÕìï

‘Ó\TdüTø=+{≤&√ n|ü&ÉT Ä dü«s¡÷|üẙT`Ä‘·àj̊T ne⁄‘ê&ÉT.

Çø£ÿ&̊ eTs=ø£ dü+<̊Vü≤+. <̊Vü‰ìï $&ç∫q ‘·sê«‘· |ü⁄qs¡®qà Ò̋<äT. qH̊ï

#̊s¡T≈£î+{≤&ÉT`nHêïs¡T ø£<ë! n+fÒ uÛÑ>∑e+‘·TDÏí #̊s¡Tø=H̊~ <̊Vü≤+ $&ç∫q

‘·sê«‘· H̊Hê? yÓ÷ø£åeTH̊~ <̊Vü≤+ $&ç∫q ‘·sê«‘· e#̊Ã<ë? nH̊ dü+<̊Vü≤+

sêe#·TÃ.

ndü\T yÓ÷ø£å+ nH̊~ <̊Vü≤+ $&ç∫q ‘·sê«‘· e#̊Ã~ ø±<äT. <̊Vü≤+ O+&É>±H̊

bı+<˚~ yÓ÷ø£å+. m|ü&ÉT nqTuÛÑe |üPs¡«ø£+>± H˚qT |üs¡e÷‘·àqT nì

‘Ó\TdüT≈£î+{≤&√ n|ü&̊ yÓ÷ø£å+. n˝≤ ‘Ó\TdüTø=q≥+ <̊Vü≤+ Oqï|ü&̊ >∑<ë

kÕ<Ûä́ eTj̊T´~. nsTT‘̊ á yÓ÷ø£å+ bı+~q ‘·sê«‘· ≈£L&Ü Äj·TTwüT¸ Oqï+‘·

es¡≈£î Ä <̊Vü≤+ ì*#̊ O+≥T+~. nj·TTwüT¸ |üPs¡ÔsTT Ä <̊Vü≤+ b˛sTTq ‘·sê«‘·

‹]– <̊Vü≤+ sê<äT. »qà ̋ Ò<äT nì e÷Á‘·ẙT. kÕe÷qT´\+‘ê <̊Vü‰ìï $&ç∫q

‘·sê«‘· eTs=ø£ <̊Vü‰ìï ‘·–*+#·Tø=ì ekÕÔs¡T. ø±˙ á |üs¡e÷‘êàqTuÛÑyêìï

bı+~q C≤„ì e÷Á‘·+ <̊Vü‰ìï $&ç∫q ‘·sê«‘· ‹]– »ìà+#·{≤ìøÏ yêdüq\T

>±ì, dü+∫‘· ø£s¡à\T >±ì ̋ Òe⁄ >∑qTø£, n‘·&ÉT ‘·q dü«s¡÷|ü+˝À ì*∫b˛‘ê&ÉT.

nsTT‘˚ n+<äs¡÷ Ç˝≤ |üs¡e÷‘êàqTuÛÑyêìï bı+<ä>∑\T>∑T‘êsê? ‘·eT

dü«s¡÷|ü+˝À ì*∫b˛>∑\T>∑T‘êsê? n+fÒ̀  yÓ÷øå±ìï bı+<̊ ns¡Ω‘· me]øÏ?

XÀ¢̂ ˆ M‘·sê>∑ uÛÑj·TÁø√<Ûë' eTqàj·÷ e÷eTTbÕÁ•‘ê' ̂

ãVü≤y√ C≤„q ‘·|ükÕ |üP‘ê eT<ë“¤e e÷>∑‘ê' ̂ ˆ (10)

‘ê‘·Œs¡́ eTT : sê>∑eTT, uÛÑj·TeTT, Áø√<ÛäeTT $&ç∫ô|{Ïº, Hêj·T+<˚ ∫‘·ÔeTT

ì*Œ, qH̊ï ÄÁX̄sTT+∫, C≤„q ‘·|üdüT‡ e\¢, |ü$Á‘·T …̋’q m+<äs√ Hê dü«s¡÷bÕìï

bı+<ës¡T.
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yê´K´ : dü«dü«s¡÷|ü C≤„Hêìï, yÓ÷øå±ìï bı+<ë\+fÒ >=|üŒ kÕ<Ûäq ø±yê*.

Ä kÕ<ÛäHê Áø£e÷ìï Çø£ÿ&É dü+øÏå|üÔ+>± ‘Ó*j·T CÒdüTÔHêïs¡T. n$`

1. M‘·sê>∑ uÛÑj·T Áø√<Ûë' ̀  sê>∑, uÛÑj·T, Áø√<Ûë\qT $&ç∫ô|{≤º*. m+<äT≈£î?`

eTq+ uÛÑ>∑e+‘·Tì yÓ’|ü⁄≈£î ‹s¡>±*. n+<äT≈£î Á|ü<Ûëq+>± eTq≈£î n&ÉT¶edüTÔqï

<˚$T{Ï? Á|ü|ü+#·+‘√ eTq+ ô|≥Tºø=H˚ Á|üy˚Tj·÷ Ò̋. $wüj·÷\ô|’, edüTÔe⁄\ô|’,

uÛÀ>±\ô|’ eTq≈£î>∑\ ÄdüøÏÔj̊T. á ÄdüøÏÔì ‘=\–+#·Tø√ >∑*–‘̊H̊ uÛÑ>∑e+‘·Tì

yÓ’|ü⁄≈£î ‹s¡>∑≥+ kÕ<Ûä́ +. n˝≤ ‘=\–+#·Tø=qT≥πø á sê>∑ uÛÑj·T Áø√<Ûë\qT

$&ç∫ô|≥ºe\dæq nedüs¡+ O+~.

á ̋ Àø£+˝À nH̊ø£ edüTÔe⁄\T, $wüj·÷\T, uÛÀ>±\THêïsTT. yê{Ï |ü≥¢ eTq≈£î

>∑\ n_Û̋ ≤wü, yê{Ïì ‘Ó#·TÃø=ì, nqTuÛÑ$+∫, Äq+~+#ê\H̊ ø√]ø£j̊T sê>∑+.

á sê>∑+ ø£*– q|ü&ÉT yê{ÏHÓ̋ ≤¬>’Hê dü+bÕ~+#ê\ì Á|üj·T‹ïkÕÔ+. á

Á|üj·T ‘·ï+˝À yê{Ïì dü+bÕ~+#·̋ ÒẙTyÓ÷qH̊ uÛ≤e+, ̋ Ò<ë dü+bÕ~ùdÔ n$ eTq

#̊‘·T˝À¢ qT+&ç C≤]b˛‘êj̊TyÓ÷ qqT≈£î+fÒ ø£*π>~ uÛÑj·T+. yê{Ïì ̇ e⁄ bı+<ä̋ Òø£

b˛e{≤ìøÏ >±ì, Ò̋<ë ˙e⁄ #̊C≤s¡TÃø√e{≤ìøÏ >±ì mes¡T ø±s¡DeTÚ‘ês√

yê]ô|’ ø£*π>~ Áø√<Ûä+. á eT÷&É÷ e<ä̋ ≤*. n˝≤ e~*‘̊ eTq+ Á|ü|ü+#·+

qT+&ç $&ÉT<ä\ bı+~qfÒ¢. á eT÷&ç+{Ï̋ Àq÷ Á|ü<Ûëq+>± sê>±ìï M&Ü*.

n˝≤ M&Ü\+fÒ á edüTÔe⁄\T, uÛÀ>±\T n˙ï nì‘·́ yÓTÆqeì, n$ düTU≤\qT

‘ê‘êÿ*ø£+>± Ç∫ÃHê ∫es¡≈£î <äT'U≤\bÕ\T #̊kÕÔj·Tì ìs¡+‘·s¡+ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*.

yê{Ï̋ Àì <√cÕ\qT #·÷&Ü*. nsTT‘̊ M{Ïô|’ ÄdüøÏÔì e<ä̋ ≤\+fÒ eTq≈£î

Ç+πø<√ >=|üŒ Ä<Ûës¡+ ø±yê*. n<̊`

2. eTqàj·÷`e÷+ ObÕÁ•‘ê' ` uÛÑ>∑e+‘·Tì >∑T]+∫ Ä˝À#·q #̊j·T≥+,

Äj·Tq eTVæ≤eTqT >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√e≥+, Äj·Tq eTq≈£î #̊düTÔqï Á|üjÓ÷»q+

>∑T]+∫ Ä˝À∫+#·≥+, Äj·TqqT Äsê~Û+#·≥+, Äj·TqH̊ düs¡« dü+|üPs¡í X̄s¡D≤>∑‹

#Ó+~ ÄÁX̄sTT+#·≥+, |üP]Ô>± Äj·Tqô|’ uÛ≤s¡+ ẙj·T≥+. ì»+>± uÛÑ>∑e+ ‘·T&ÉT

eTq≈£î @+ ẙT\T #̊düTÔHêï&ÉT? eTq≈£î Ä<Ûës¡+>± uÛÑ÷$T ì#êÃ&ÉT. <ä|æŒø£

rs¡TÃø=qT≥≈£î ̇ s¡T, ÄVü‰s¡+ ø=s¡≈£î uÛÑ÷$T, |”\TÃø=qT≥≈£î >±*, ‹s¡>∑{≤ìøÏ

neø±X̄$T#̊Ã Äø±X̄+...Ç˝≤ mH√ï Ç#êÃ&ÉT. eTq+ ‹ì Vü‰sTT>± |ü&ÉTø=ì

ìÁ<äb˛‘̊ ‹qï ÄVü‰sêìï n]–+∫, kÕsêìï <̊Vü≤uÛ≤>±\≈£î n+~düTÔHêï&ÉT. n{Ïº

uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ eTq+ m+‘·{Ï ø£è‘·E„\yÓTÆ O+&Ü*. Ç˝≤ uÛÑ>∑e+‘·Tì Ä˝À#·q\‘√

112 113

eTqdüT‡ ì+&Ü*. n|ü&̊ edüTÔe⁄\ô|’ sê>∑+ ‘=\π>~, $sê>∑+ ø£*π>~. Bì¬ø’

eTq+ @+#̊j·÷*.

3. C≤„q ‘·|ükÕ:` uÛÑ>∑e+‘·Tì >∑T]+∫ dü+|üPs¡í+>± ‘Ó\TdüTø√yê\Hêï, uÛÑ>∑e+‘·Tì

#̊s¡Tø√yê\Hêï Ä<Ûë´‹àø£ C≤„q+ ø±yê*. Ä C≤„Hêìï XÊÁkÕÔ\ <ë«sê, >∑Ts¡Te⁄\

<ë«sê ÁX̄eD+ #̊dæ ‘Ó\TdüTø√yê*. Ä ‘Ó\TdüT≈£îqï C≤„Hêìï eTqq, ì~Û <Ûë´düq\

<ë«sê >∑{Ïº |üs¡#·Tø=ì nqTuÛÑ÷‹øÏ ‘Ó#·TÃø√yê*. Ç<̊ ‘·|üdüT‡. C≤„q+ ø=s¡≈£î

#̊ùd ‘·|üùd‡ C≤„q ‘·|üdüT‡. á ‘·|üdüT‡ e\¢H̊ ‘·q≈£L uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ ‘̊&Ü ̋ Ò<äì`

Je⁄&çøÏ <̊e⁄&çøÏ j·T<ës¡∆+>± ‘̊&Ü ̋ Ò<äì Je⁄&̊ <̊e⁄&Éì nuÛÒ<ä <äèwæº ø£\T>∑T‘·T+~.

Ç<˚ Je ÁãôV’≤àø£ uÛ≤e+. Ç{Ïº uÛ≤e+ nqTuÛÑe |üPs¡«ø£+>± ø£*–‘˚ n<˚

uÛÑ>∑eÁ‘êŒ|æỒ uÛÑ>∑e‘Y dü«s¡÷bÕìï bı+<ä≥+.

Ç~ πøe\+ yê#ê ẙ<ë+‘·+ ø±<äT. Ç˝≤ m+<äs√ kÕ<Ûäq #̊dæ Á|ü|ü+#·

yê´yÓ÷Vü‰\ qT+&ç ãj·T≥|ü&ç uÛÑ>∑e+‘·Tì j·T+<̊ eTqdüT‡ ì*Œ uÛÑ>∑e‘Ydü«s¡÷bÕìï

bı+<ës¡T. n+<äTπø ªãVü≤e'µ  nHêïs¡T. n+‘̊ø±<äT, Ç{Ïº C≤„q ‘·|üdüT‡ e\¢H̊

e÷qe⁄\T |ü⁄˙‘·T˝Ö‘ês¡T. n+<äTπø ª|üP‘ê'µ nHêïs¡T. |ü$Á‘· q<äT\˝À

eTTì–q+<äTH√, eTq kÕ«s¡ú+ ø√dü+ #̊ùd |üP»\T, j·TC≤„\ e\¢H√, |ü$Á‘·‘·

sê<äT. á C≤„q‘·|üdüT‡ e\¢H˚ |ü$Á‘·T˝Ö‘ês¡T` nì uÛÑ>∑yêqT&ÉT düŒwüº+>±

‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï&ÉT. Ç{Ïº |ü$Á‘·‘· e\¢H˚ |üs¡e÷‘·à dü«s¡÷|ü ÁbÕ|æÔ. á XÀ¢ø£+˝À

eTs=ø£ $X‚wü+ O+~. |üs¡e÷‘·à ÁbÕ|æÔøÏ ø£s¡àø±+&É, ObÕdüq ø±+&É, C≤„qø±+&É

nì ẙ<ë\˝ÀqT, ø£s¡à e÷s¡Z+, uÛÑøÏÔ e÷s¡Z+, C≤„q e÷s¡Z+ ̀ nì uÛÑ>∑eBZ‘·̋ Àq÷

‘Ó*j·TCÒdæq $wüj·÷\qT á XÀ¢ø£+˝À dü+øÏå|üÔ+>± ‘Ó*j·TCÒj·T≥+ »]–+~.

1) Á|ü<ÛäeT bÕ<ä+˝À ªM‘·sê>∑ uÛÑj·T Áø√<Ûë'µ nì #Ó|üŒ≥+ <ë«sê ªø£s¡à e÷s¡Z+µ

dü÷∫+#·ã&ç+~. edüTÔe⁄\ô|’ sê>±ìï $&ç∫ ø£s¡à πøåÁ‘·+˝À |üì#̊j·÷*`nì.

2) ~«rj·T bÕ<ä+˝À ªeTqàj·÷ e÷eTT bÕÁ•‘ê'µ nì #Ó|üŒ≥+ <ë«sê ªuÛÑøÏÔ

e÷s¡Z+µ dü÷∫+#·ã&ç+~. uÛÑ>∑e+‘·Tì j·T+<äT ∫‘êÔìï ì*|æ, Ä uÛÑ>∑e+‘·TH̊

düs¡«ø±\ düsê«edüú\ j·T+<äT ÄÁX̄sTT+#ê*`nì.

3) ‘·èrj·T bÕ<ä+ ªC≤„q ‘·|ükÕµ nì #Ó|üŒ≥+ <ë«sê ªC≤„q e÷s¡Z+µ dü÷∫+#·ã&ç+~.

Ä<Ûë´‹àø£ C≤„Hêìï ‘Ó\TdüTø=ì, nqTuÛÑyêìøÏ ‘Ó#·TÃø=qT≥≈£î ‘·|æ+#ê*`nì.

Ç˝≤ eT÷&ÉT e÷sêZ\ <ë«sê ªeT<ë“¤e+ Ä>∑‘ê'µ |üs¡e÷‘·à uÛ≤yêH˚ï

bı+<äT‘ês¡T. ◊‘̊ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT me]HÓ̋ ≤ nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉT?
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Z\ì̃"å~°∞ ÉèíQÆ=O «̀∞x ̀ «̀ «Î fi «̀ó ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘x PÜ«∞##∞ KÕ~°∞HÀQÆÅ∞QÆ∞`å~À

WO «̀‰õΩ=ÚO Œ̂∞ â’¡HõOÖ’ ≥̀eÜ«∞*ËÜ«∞@O [iyOk. =∞i Ö’HõOÖ’ ZO Œ̂~À

=∂#=ÙÅ∞<åfl~°∞ QÆ̂ •! JO Œ̂~°∂ ÉèíQÆ=O «̀∞x"≥·Ñ̈Ù‰õΩ u~°∞QÆ∞ «̀∞<åfl~å? ÖË̂ Œ∞.

JO>Ë ÉèíQÆ=O «̀∞x J#∞„QÆÇ̈ÏO JO Œ̂iq∂^• LO_»̂ •? H˘O Œ̂iÃÑ·<Õ ~åQÆO

LO@∞O^•? Jã̈Å∞ ÉèíQÆ=O «̀∞xH̃ ~åQÆ Õ̂fiëêÅ∞O\ÏÜ«∂?–

â’¡IIÜÕ∞Ü«∞ ä̂• =∂O„Ñ̈Ñ̈ Œ̂ºO Õ̀ `åOã̈Î̂ è≥·= Éèí*Ï=∞ºÇ̈ÏOI
=∞=∞ =~åÎ‡#∞=~°ÎO Õ̀ =∞#∞ëêºó áê~°÷! ã̈~°fiâ◊óII (11)

`å : áê~å÷! Z=~°∞ ##∞fl ZÖÏ H˘e¿ãÎ "åix <Õ#∞ JÖÏ̂Q J#∞„QÆÇ≤Ï™êÎ#∞.
=∞#∞+̈µºÅO Œ̂~°∂ Jxfl"Õà◊ÖÏ #<Õfl J#∞ã̈iã̈∂Î LO\Ï~°∞.

"åºYº : KÕã̈∞‰õΩ#fl"åiH̃ KÕã̈∞‰õΩ#flO «̀ =∞Ç̈Ï Õ̂"å! J#fl@∞¡ Z=~°∞ ZO «̀
ÉèíH̃Î̀ À U q è̂ŒOQÍ ÉèíQÆ=O «̀∞}̃‚ ¿ãq ™êÎ~À, JiÛ™êÎ~À, „áêi÷™êÎ~À "åix P
q è̂ŒOQÍ<Õ ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ J#∞„QÆÇ≤Ï™êÎ_»∞. ÉèíQÆ=O «̀∞_çÖ’ U ~åQÆ̂ ÕfiëêÅ∞, Wëêì

WëêìÅ∞ LO_»=Ù. S Õ̀ =∞#O =∞# Ü≥ÚHȭ  Hõ~°‡Å ̂ •fi~å, ÉèíQÆ=O «̀∞x J#∞„QÆÇ̈xfl

á⁄O Œ̂@"≥∂– P„QÆÇ̈xfl á⁄O Œ̂@"≥∂ [~°∞QÆ∞ «̀∞Ok.

ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ „Ñ̈u „áê}̃Ö’#∞ ‰õÄ~˘Ûx P „áê}̃H̃ â◊H̃Îxã̈∞Î<åfl_»∞. P â◊H̃Îx

=∞#O ã̈kfixÜ≥∂QÆO KÕã̈∞HÀ=@"≥∂, Œ̂∞ifixÜ≥∂QÆO KÕã̈∞HÀ=@"≥∂ =∞# Õ̂

QÍx ÉèíQÆ=O «̀∞x Õ̂g∞ ÖË̂ Œ∞.

HõÔ~O@∞`À ̂~_çÜ≥∂Ö’ áê@Å∞ q#=K«∞Û. \.̃q.Ö’ ÉÁ=∞‡Å∞ K«∂_»=K«∞Û,

á¶êº<£ ̂ •fi~å QÍex, Ö̌·\ò ̂ •fi~å HÍOux á⁄O Œ̂=K«∞Û, „Ñ¶≤*ò ̂ •fi~å =ã̈∞Î=ÙÅ#∞,

h\x̃ K«Å¡|~°K«∞ HÀ=K«∞Û, Ç‘Ï@~°∞ ̂ •fi~å h\x̃ "Õ_çKÕã̈∞HÀ=K«∞Û. ̀ åHõ‰õÄ_»x

KÀ@ `åH̃ „áê}O áÈQ˘@∞ìHÀ=K«∞Û. HõÔ~O@∞ ã̈fiÜ«∞OQÍ áê@Å∞ áê_»̂ Œ∞.

ÉÁ=∞‡Å∞ K«∂Ñ̈ Œ̂∞, QÍex, "≥Å∞ «̀∞~°∞#∞ W=fi Œ̂∞, K«Å¡|~°K«̂ Œ∞, "Õ_ç KÕÜ«∞ Œ̂∞.

Jk JxflO\H̃̃ Ñ̈Hõ∆áê «̀ ~°Ç≤Ï «̀OQÍ â◊H̃Îxã̈∞ÎOk. P â◊H̃Î̂ •fi~å =∞#O HÀ~°∞‰õΩ#fl@∞¡

Ñ¶̈e`åÅ#∞ á⁄O Œ̂∞`åO. JÖÏ̂Q ÉèíQÆ=O «̀∞_»<Õ K≥·̀ «#ºO ^•fi~å =∞#O =∞Oz

Ñ̈#∞Å∞ KÕÜ«∞=K«∞Û, K≥_»¤ Ñ̈#∞Å∞ KÕÜ«∞=K«∞Û, D „áêÑ̈OzHõ "åº"≥∂Ç̈ÅÖ’

=ÚxyáÈ`«∂ uiy uiy [#‡Å∞ `≥K«∞Û‰õΩO@∂ |O^èŒOÖ’ Ñ¨_çáÈ=K«∞Û.

ÉèíQÆ=O «̀∞x QÆ∞iOz ≥̀Å∞ã̈∞‰õΩO@∂, ™ê è̂Œ#Å∞ KÕã̈∂Î "≥∂H∆Íxfl á⁄O Œ̂ =K«∞Û.

WÖÏ "åi "åi ÉèÏ"åÅ‰õΩ, Hõ~°‡Å‰õΩ J#∞QÆ∞}OQÍ Ñ¶̈e`åÅx=fi@"Õ∞QÍx

ÉèíQÆ=O «̀∞xÔH=i Ñ̈\Ï¡ ~åQÆ̂ ÕfiëêÅ∞O_»=Ù. |∞ Œ̂∞úxÖ’#∂, Ç̈ÏO «̀‰õΩxÖ’#∂–

JO Œ̂iÖ’#∞ L#flk X̂H XHõ k=º K≥·̀ «#º â◊H̃Î. P â◊H̃ÎÖ’ U ̀ Õ_® ÖË̂ Œ∞. ̂ •xx

LÑ̈Ü≥∂yOK«∞HÀ=@OÖ’<Õ Õ̀_®.

=∞=∞=~åÎ‡#∞=~°ÎO Õ̀ =∞#∞ëêº ã̈~°fiâ◊ó :– =∞#∞+̈µºÅO`å #<Õfl J#∞ã̈iã̈∂Î

LO\Ï~°∞. x[OQÍ =∞#∞+̈µºÅO`å ÉèíQÆ=O «̀∞<Õ J#∞ã̈iã̈∞Î<åfl~å? ÖË̂ Õ, KåÖÏ

H˘kÌ =∞Ok =∂„ «̀"Õ∞ ÉèíQÆ=O «̀∞x QÆ∞iOz PÖ’zã̈∞Î<åfl~°∞. ÉèíQÆ= ǜ HÍ~åºÅ∞

KÕã¨∞Î<åfl~°∞, "≥∂Hõ∆ =∂~åæ# „Ñ¨Ü«∂}˜ã¨∞Î<åfl~°∞. q∞ye# JO^Œ~°∂ Ö∫H˜Hõ

q+̈Ü«∂ÅÖ’, Éè’QÍÅÖ’ =ÚxyáÈ «̀∂ =Ù<åfl~°∞. J~Ú#Ñ̈Ê\H̃̃ Z=~°∞ ZHȭ _»

uiy<å, Uq∞ KÕã≤<å, ZÖÏ „Ñ̈=iÎOz<å JO`å D ÉèíQÆ=O «̀∞x ã̈$+≤ì Ñ̈ikèÖ’<Õ

QÆ̂ •! Z=~°∞ Zxfl HÀ\Ï¡#∞HÀ@¡ [#‡Ö̌uÎ<å, ZÖÏ =º=Ç̈ÏiOz<å z=~°‰õΩ

KÕ~°∞HÀ=Åã≤# KÀ@∞ XHȭ >Ë. J Õ̂ Ñ̈~°=∂ «̀‡. Ñ̈~°=∂ «̀‡ #∞O_ç |Ü«∞@ Ñ̈_ç#

=∞#O ZHȭ _≥Hȭ _» uiy<å, Zxfl [#‡Ö̌uÎ<å, Zxfl ã̈∞Y Œ̂∞óMÏÅ∞ J#∞ÉèíqOz<å

z=~°‰õΩ |∞kú=∞O`«∞ÖÏ¡ P Ñ¨~°=∂`«‡"≥·Ñ¨Ù u~°QÍeûO^Õ. P Ñ¨~°=∂`«‡#∞

KÕ~°∞HÀ"åeûO Õ̂. JÑ̈C_Õ âßOu. ã̈=Ú„ Œ̂O #∞O_ç "Õ_≥H̃¯ PqÔ~· JO «̀iHõ∆O

Ö’H̃ „Ñ̈"ÕtOz# h~°∞ uiy =~°¬ ~°∂Ñ̈OÖ’ Éèí∂q∞x KÕi, # Œ̂∞Å ^•fi~å

ZHȭ _≥Hȭ _» uiy<å z=~°‰õΩ ã¨=Ú„^•xfl KÕ~°=Åã≤O Õ̂QÆ̂ •! JÖÏˆQ ã¨=∞ãÎ̈

=∂#=ÙÅ∞ z=~°‰õΩ Ñ̈~°=∂ «̀‡ "≥·Ñ̈Ù‰õΩ uiy „Ñ̈Ü«∂}̃OKåeûO Õ̂.

HÀ~°∞‰õΩ#fl"åiH̃ HÀ~°∞‰õΩ#fl@∞¡QÍ WKÕÛ HõÅÊ=$Hõ∆OQÆ̂ • ÉèíQÆ"å#∞_»∞. =∞i

JO Œ̂~°∂ "≥∂H∆Í<Õfl HÀ~°∞‰õΩx ÉèíQÆ=O «̀∞x "≥·Ñ̈Ù‰õΩ u~°QÆ=K«∞ÛQÆ̂ •! ZO Œ̂∞H©

JÅÊ"≥∞ÿ# „áêÑ̈OzHõ q+̈Ü«∂ÅHÀã̈O PÜ«∂ Õ̂= «̀Å#∞ P~åkèã̈∞ÎO\Ï~°∞?–

â’¡IIHÍOHõ∆O «̀ó Hõ~°‡}ÏO ã≤kúO Ü«∞[O «̀ WÇ̈Ï Õ̂=`åó I
H̃∆„Ñ̈OÇ≤Ï =∂#∞¿+ Ö’̂H ã≤kú~°ƒù=u Hõ~°‡*Ï II (12)

`å : Hõ~°‡Å Ü≥ÚHȭ  Ñ¶̈e`åxfl HÀ~°∞‰õΩ<Õ "å~°∞ WHȭ _ç ̂ Õ= «̀Å#∞ P~åkèã̈∂Î
LO\Ï~°∞. ZO Œ̂∞HõO>Ë D =∂#= Ö’HõOÖ’ Hõ~°‡Å =Å¡ =KÕÛ Ñ¶̈e «̀O «̀fi~°QÍ
Åaèã̈∞ÎOk QÆ#∞Hõ.

"åºYº : Ñ¨~°=∂`«‡ HõÅÊ=$Hõ∆OÖÏO\˜"å_»∞. =∞#O `«y# q^èŒOQÍ,

=∞#ã̈∂ÊùiÎQÍ, ÉèíH̃Î̀ À HÀ~åÖËQÍx U HÀiHõ<≥·<å f~°ÛQÆÅ"å_»∞. =∞#O PÜ«∞#<Õ

KÕ~°∞HÀ"åÅh HÀ~°∞HÀ=K«∞Û, ÖË̂ • D Ö’HõOÖ’x JÖÊ"≥∞ÿ#, Jx «̀º"≥∞ÿ# ã̈∞MÏÅ∞,
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Éè’QÍÅ∞, ̂ èŒ# ã̈OÑ̈ Œ̂Å∞ HÍ"åÅh HÀ~°∞HÀ=K«∞Û, J=hfl Jx «̀º"≥∞ÿ#q. PÜ«∞##∞

KÕ~°∞H˘O>Ë ÅaèOKÕk âßâ◊fi «̀ P#O Œ̂O† JYO_»"≥∞ÿ# J#O «̀"≥∞ÿ# P#O Œ̂O.

=∞i J\˜ì x «̀º"≥∞ÿ# P#O Œ̂O H˘~°‰õΩ PÜ«∞#<Õ KÕ~°∞HÀ"åÅx HÀ~°∞HÀ=K«∞ÛQÆ̂ •!

HÀ~°∞HÀ=K«∞Û, HÍx PÜ«∞##∞ KÕ~°∞HÀ"åÅO>Ë...1. ~åQÆÉèíÜ«∞„HÀ è̂•Å∞ q_çz

ÃÑ\Ïìe. 2. PÜ«∞#<Õ P„â◊~ÚOKåe, PÜ«∞#Ü«∞O Õ̂ z`åÎxfl UHÍ„QÆOQÍ xÅáêe.

3. Ñ¨iÑ¨Ó~°‚"≥∞ÿ# *Ï˝<åxfl, P`«‡*Ï˝<åxfl á⁄Ok, P *Ï˝#O J#∞Éèí"åxH˜

≥̀K«∞ÛH˘<ÕO Œ̂∞‰õΩ J<ÕHõ ™ê è̂Œ#Å ^•fi~å *Ï̋# «̀Ñ̈ã̈∞û KÕÜ«∂e–Jx WO «̀‰õΩ

=ÚO Œ̂∞ â’¡HõOÖ’ ̀ ≥Å∞ã̈∞‰õΩ<åflO. =∞i D =¸_»∞ =∂~åæÅ#∞ J#∞ ã̈iOK«_®xH̃

ZO`«HÍÅO Ñ¨_»∞`«∞Ok? XHõ ã¨O=`«û~°"≥∂, 5–10 ã¨O=`«û~åÖ’, 50

ã̈O= «̀û~åÖ’, 4–5 [#‡Ö’, 100 [#‡Ö’ ZO «̀ HÍÅO Ñ̈_»∞ «̀∞O^À Z=iH©

≥̀eÜ«∞ Œ̂∞. f„="≥∞ÿ# "≥∂H∆Í¿ÑHõ∆̀ À, UHÍ„QÆ"≥∞ÿ# =∞#ã̈∞û`À, ã̈∂Hõ∆ ‡"≥∞ÿ# |∞kú̀ À,

=∞Ç̈ «̀∞‡Ö̌·# QÆ∞~°∞=ÙÅ P„â◊Ü«∞O`À, "åiH̃ KÕ¿ã ¿ã=Å`À, „áêÑ̈OzHõ q+̈Ü«∂Å

Ñ̈@¡, Éè’QÍÅÑ̈@¡ "≥·~åQÆºO`À HõuÎg∞ Œ̂ ™ê=ÚÖÏQÍ D ™ê è̂Œ#Å∞ ™êyOKåe.

JÖÏ ™êyOz<å Ñ¶̈e «̀O =∞#‰õΩ JO «̀ «̀fi~°QÍ – ã̈Ê+̈ìOQÍ HõxÑ≤OK«̂ Œ∞.

J Õ̂ D Ö’HõOÖ’x ã̈∞MÏÅ∞, Éè’QÍÅ∞, ̂ èŒ#O, ã̈OÑ̈ Œ̂Å∞ "≥Ú Œ̂Ö̌·# "å\H̃Àã̈O

ÉèíQÆ=O «̀∞x P„â◊~Ú¿ãÎ, Ji÷¿ãÎ, „áêi÷¿ãÎ, Ñ̈Ól¿ãÎ, P~åkè¿ãÎ– P Ñ¶̈e`åÅ∞ "≥O@

"≥O@<Õ Åaèã̈∞ÎO\Ï~Ú. "å\=̃Å¡ `å`å¯eHõOQÍ<Õ S<å ã̈O`À+̈O, P#O Œ̂O

HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok. WÖÏ Ñ¶̈e «̀O «̀fi~°QÍ ÅaèOKÕ, „Ñ̈ «̀ºHõ∆OQÍ HõxÑ≤OKÕ =∂~°æO

L#flÑ̈C_»∞† Ñ¶̈e «̀O ZÑ̈Ê\H̃̃ =ã̈∞ÎO^À, Jã̈Å∞ =ã̈∞ÎO^À ~å^À ≥̀eÜ«∞x P

"≥∂Hõ∆O H˘~°‰õΩ, Ñ̈~°=∂ «̀‡ „áêÑ≤Î H˘~°‰õΩ U =∂#=Ù_»∞ „Ñ̈Ü«∞ufl™êÎ_»∞?

HõÖ̌Hõì~°∞ HÍ"åÅO>Ë _ç„w K«̂ Œ"åe. áÈãπì „QÍ_»∞ºÜÕ∞+̈<£ K≥Ü«∂ºe. Z<Àfl

áÈ\© Ñ̈sHõ∆Å‰õΩ Ç̈[~°∞ HÍ"åe. ZO`À „â◊=∞Ñ̈_®e. WO «̀ „â◊=∞Ñ̈_®¤ z=~°‰õΩ

Ñ¶ë «̀O U=∞ø «̀∞O^À ̀ ≥eÜ«∞ Œ̂∞. HÍx U^À z#fl L^ÀºQÆO HÀã̈"≥∞ÿ̀ Õ H˘kÌ „Ñ̈Ü«∞

«̀flO`À, H˘kÌ „â◊=∞`À á⁄O Œ̂=K«∞Û. JÖÏ̂Q P‰õΩ ‰õÄ~°Å∞ <≥Å~ÀAÅ̂H =™êÎ~Ú.

HÍÜ«∞QÆ∂~°Ö̌·̀ Õ 4 #∞O_ç 6 <≥ÅÅ =~°‰õΩ PQÍe. ã̈áÈ\Ï, x=∞‡, =∂q∞_ç

J~Ú Õ̀ 5 #∞O_ç 8 ã̈O= «̀û~åÅ∞ PQÍe. JO Œ̂∞=Å¡ ̀ «fi~°QÍ Ñ¶ë «̀O =KÕÛ"å\˜

HÀã̈"Õ∞ Z‰õΩ¯==∞Ok „Ñ̈Ü«∞uflã̈∞ÎO\Ï~°∞.

JO Œ̂∞̂H D Ö’HõOÖ’ =∂#=ÙÅ∞ ̀ «fi~°̀ «fi~°QÍ Ñ¶ë`åÅxKÕÛ ã̈∞MÏÅ∞, Éè’QÍÅ∞,

è̂Œ#ã̈OÑ̈ Œ̂Å∞, P~ÀQÆºO HõÅQÍÅx WHȭ _ç Õ̂= «̀Å#∞ P~åkèã̈∂Î LO\Ï~°∞.

J~°∞ Œ̂∞QÍ U H˘kÌ=∞O^À âßâ◊fi «̀ P#O Œ̂̂ •Ü«∞Hõ"≥∞ÿ# "≥∂Hõ∆„áêÑ≤ÎÔH· Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞

P„â◊~Ú™êÎ~°∞.

WO «̀‰õÄ Ñ̈~°=∂ «̀‡ Z=~°∞? J#º Õ̂= «̀Å∞ Z=~°∞? WHȭ _Õ KåÖÏ=∞Ok
á⁄~°|_»∞ «̀∞O\Ï~°∞. ã̈Ô~·# J~°÷O ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀHõáÈ Õ̀ =∞ «̀ =∞ø_è»ºO U~°Ê_Õ „Ñ̈=∂ Œ̂O
LOk.

=∞# =∞<ÀÉèÏ"åÅ#∞|>Ëì =∞#O Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞ P„â◊~Úã̈∞Î<åfl=∂? J#º
Õ̂= «̀Å#∞ P~åkèã̈∞Î<åfl=∂? J<Õ q+̈Ü«∞O Õ̀eáÈ «̀∞Ok. =∞# Ö∫H̃Hõ"≥∞ÿ#

HÀiHõÅ#∞ f~°∞ÛHÀ"åÅ<Õ ÉèÏ=O`À P~åkè¿ãÎ Jk J#º Õ̂=`å~å è̂Œ# J=Ù «̀∞Ok.
JÖÏ QÍHõ Ñ̈~°=∂ «̀‡Ö’ xÅzáÈ"åÅx P~åkè¿ãÎ Jk ÉèíQÆ=^•~å è̂Œ# J=Ù «̀∞Ok.

h=Ù NHõ$+̈µ‚x q„QÆÇ̈ÏO =ÚO Œ̂∞ ‰õÄ~°∞Ûx h Hõ+̈ìO fiáÈ"åÅx, ÖË̂ •
P~ÀQÆºO HõÅQÍÅx, ÖË^• ^èŒ#O ~å"åÅx P~åkè¿ãÎ Jk ^Õ=`å~å^èŒ#
J=Ù «̀∞Ok. J Õ̂ NHõ$+̈µ‚x q„QÆÇ̈ÏO =ÚO Œ̂∞ ‰õÄ~˘Ûx PÜ«∞#<Õ KÕ~°∞H˘x,
PÜ«∞#Ö’ SHõº"≥∞ÿáÈ"åÅx HÀ~°∞‰õΩO>Ë Jk ÉèíQÆ=^•~å è̂Œ# J=Ù «̀∞Ok.

J#º^Õ=`«ÅO>Ë J#º=∞`åÅ"å~°∞ P~åkèOKÕ rã¨ãπ, JÖÏ¡, |∞^Œ∞ú_»∞,

=∞Ç̈g~°∞_»∞ Jx† ÉèíQÆ=O «̀∞_»O>Ë Ç≤ÏO Œ̂∂ =∞`åxH̃ K≥Ok# q+̈µ‚=Ù, NHõ$+̈µ‚_»∞

Jx ÉèÏq¿ãÎ Jk =∞ «̀ =∞ø_è»ºO J=Ù «̀∞Ok. JÖÏ̂Q q+̈µ‚=Ù Q˘Ñ̈Ê, t=Ù_»∞

«̀‰õΩ¯= JxQÍx, WOHÍ WÖÏ ̂ Õ=`å ã̈fi~°∂áêÅÖ’ ÉèË̂ •Å#∞ QÍx K«∂KÕ"å~°∞

‰õÄ_® ≥̀eÜ«∞x"å~°∞, =¸~°∞öÖË J=Ù`å~°∞.

Z=i<å Ñ̈ÓlOz<å, U =∞`åxfl J#∞ã̈iOz<å, 'ÉèíQÆ =O «̀∞x KÕ~°∞HÀ=@"Õ∞

<å ÅHõ∆ ºO— Jx ÉèÏqOz JO Œ̂∞‰õΩ „Ñ̈Ü«∞uflOKÕ "å~°O`å ÉèíQÆ=^•~å è̂Œ‰õΩÖË.

"å~°∞ P~åkèOKÕk x~åHÍ~° x~°∞æ} Ñ̈~°=∂ «̀‡<Õ. JÖÏQÍHõ Ö∫H̃Hõ HÀiHõÅ

HÀã̈O U q„QÆÇ̈xfl, U =∞`åxfl P„â◊~ÚOz<å "å~°∞ J#º Õ̂=`å ~å è̂Œ‰õΩÖË.

"å~°∞ P~åkèOKÕk J#º Õ̂= «̀Å<Õ Jx „QÆÇ≤ÏOKåe.

– JO Œ̂ih ÉèíQÆ=O «̀∞_Õ Hõ̂ • ã̈$+≤ìOzOk. =∞i JO Œ̂ih Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞

KÕ~°∞H˘<Õ â◊H̃ÎQÆÅ "åiQÍ<Õ ã̈$+≤ì¿ãÎ ÉÏQÆ∞O_Õk QÆ̂ •! =∞Ô~O Œ̂∞‰õΩ JÅÊ"≥∞ÿ#

HÀÔ~¯Å#∞ f~°∞ÛH˘<Õ "åixQÍ ã̈$+≤ìOK«@O?
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â’¡IIKå «̀∞~°fi~°‚ºO =∞Ü«∂ã̈$+̈ìO QÆ∞}Hõ~°‡ qÉèÏQÆâ◊ó I
«̀ã̈º Hõ~åÎ~° =∞Ñ≤ =∂O q Œ̂úº Hõ~åÎ~° =∞=ºÜ«∞O II (13)

`å : "åi "åi QÆ∞}Hõ~°‡Å qÉèÏQÍxfl J#∞ã̈iOz <åÅ∞QÆ∞ =~å‚Å∂ <å
KÕ̀ «<Õ ã̈$+≤ìOK«|_®¤~Ú. "å\x̃ ã̈$+≤ìOz #k <Õ<Õ J~Ú<å Hõ~°Î#∞ HÍ#x,
<åâ◊#O ÖËx "å_ç#h ≥̀Å∞ã̈∞HÀ.

"åºYº : ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ ZÖÏ ã̈$+≤ìã̈∞Î<åfl_»∞ D Ö’HõOÖ’x =∂#=ÙÅ#∞?
"åi "åi QÆ∞}ÏÅ#∞ |\ì̃–"åi "åi Hõ~°‡Å#∞ |\ì̃. "åi QÆ∞}ÏÅ#∞ PÜ«∞#
=∂~°Û@OÖË̂ Œ∞. "åi "åi QÆ∞}ÏÅ‰õΩ ̀ «y# ~°∂áêÅxzÛ ̂ ÕÇ̈Å#∞ ã̈$+≤ìã̈∞Î<åfl_»∞.

HõO™êeH̃ |OQÍ~°O W¿ãÎ QÍAÅ∞, <≥ÔH¡ãπ, LOQÆ~åÅ∞, EHÍÅ∞ KÕã≤ W™êÎ_»∞.
‰õΩ=∞‡i =∞\˜ì̀ À ‰õΩO_»Å∞, ‰õÄ*ÏÅ∞, Ñ≤_»̀ «Å∞, =¸‰õΩà◊√¡ KÕ™êÎ_»∞. HõO™êeQÍx,
‰õΩ=∞‡iQÍx =ã̈∞Î=ÙÅ QÆ∞}Ïxfl =∂~°Û@O ÖË̂ Œ∞. "å\H̃̃ "Õ~°∞"Õ~°∞ ~°∂áêÅ#∞
=∂„ «̀O Wã¨∞Î<åfl~°∞. |OQÍ~°O |OQÍ~°OQÍ<Õ LO@∞Ok. =∞\ì̃ =∞\ì̃QÍ<Õ
LO@∞Ok. JÖÏ̂Q ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ Z=i QÆ∞}ÏÅ#∞ QÍx, Hõ~°‡Ñ¶̈ÖÏÅ#∞ QÍx,
"åã̈#Å#∞QÍx =∂~°Û_»∞. "å\H̃̃ «̀y# Õ̂Ç̈ÅxzÛ Ñ̈OÑ≤ã̈∞Î<åfl_»∞. JO>Ë
Z=i QÆ∞}ÏÅ#∞ |\ì̃–Hõ~°‡Å#∞ |\ì̃ "åiH̃ [#‡Å∞ =ã̈∞Î<åfl~Ú.

XHõ_»∞ KåÖÏ ¿Ñ Œ̂"å_»∞, ‰õΩ~°∂Ñ≤ ‰õÄ_®. JO Œ̂∞=Å¡ JO Œ̂~°∂ "å}̃‚ K«∂z,
Q̂e KÕã̈∞ÎO\Ï~°∞. "å_»∞ "åà◊¡<Õg∞ J#ÖË_»∞. Ö’Ö’Ñ̈Å HÀÑ̈O, L„HÀ+̈O`À
L_çH̃áÈ «̀∂, <Õ#∞ ‰õÄ_® ÉÏQÍ ã̈OáêkOz, HÀ\©â◊fi~°∞_çx J~Ú gix <å
áê^•Å ̂ ŒQÆæ~° Ñ̈_ç LO_Õ@@∞¡ KÕÜ«∂e Jx =∞#ã̈∞ûÖ’ J#∞‰õΩO@∂ LO_Õ"å_»∞.
J"Õ "å_ç "åã̈#Å∞. ZÑ̈C_»∂ ~°*’QÆ∞}O`À<Õ LO_Õ"å_»∞. P [#‡Ö’ J#∞‰õΩ#fl Õ̂n
™êkèOK«ÖË̂ Œ∞. =∞~°∞ [#‡Ö’ JO Œ̂O, K«̂ Œ∞=Ù, ̀ ≥eqQÆÅ "å_çQÍ, XHõ ã̈OÑ̈#∞fl_çH̃
XHȭ _Õ ‰õΩ=∂~°∞_çQÍ [x‡OKå_»∞. "å}̃‚ ZQÆ̀ åo KÕã≤# "å~°O`å ¿Ñ Œ̂"å~°∞QÍ
Ñ̈Ù\ì̃ "å_ç= Œ̂Ì Ñ̈x"åà◊√¡QÍ KÕ~å~°∞. WÑ̈C_»∞ "åà◊§x U ≥̂·<å z#fl ̀ «Ñ̈C KÕã≤<å,
Jã̈Å∞ «̀Ñ̈C KÕÜ«∞Hõ áÈ~Ú<å u_»∞ «̀∂, ZQÆ̀ åo KÕã̈∂Î =ÙO@∞<åfl_»∞. W Õ̂
'Z=~°∞ KÕã≤# Hõ~°‡ "å~°#∞ÉèíqOK«Hõ «̀Ñ̈Ê Œ̂<åfl— J<Õ «̀̀ «fiO.

ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ QÆ∞} Hõ~°‡Å#∞ |\˜ì 4 =~å‚Å∞QÍ ã̈$+≤ì ã̈∞Î<åfl_»∞ QÆ̂ •! ZÖÏ?–
1. ã̈ «̀fiQÆ∞}O JkèHõO, ~°*’QÆ∞} ̀ «"≥∂QÆ∞}ÏÅ∞ JÅÊOQÍ LO>Ë „ÉÏÇ̈Ï‡}∞Å∞QÍ
Ñ̈iQÆ}̃OK«|_»̀ å~°∞. „|Ç̈Ï‡ «̀̀ åfixfl J<Õfi+≤OK«@O, J è̂ŒºÜ«∞#O, J è̂•ºÑ̈#O
KÕã̈∂Î Ö’HõOÖ’ P è̂•ºu‡Hõ <≥·uHõ rq`åxfl „¿Ñ̂~Ñ≤OK«@O J «̀_ç Hõ~°‡Å∞.

2. ~°*’QÆ∞}O JkèHõO ã̈ «̀fi, ̀ «"≥∂ QÆ∞}ÏÅ∞ JÅÊOQÍ LO>Ë Hõ∆„uÜ«ÚÅ∞. "å~°∞

âßã̈# =º=ã̈÷#∞ KÕÑ̈\ì̃ è̂Œ~°‡~°Hõ∆} KÕ™êÎ~°∞.

3. ~°*’QÆ∞}O JkèHõO, «̀"≥∂, ã̈ «̀fi QÆ∞}ÏÅ∞ JÅÊOQÍ LO>Ë "≥·â◊√ºÅ∞, "å~°∞

=$uÎ, "åºáê~åÅ`À áê_ç Ñ̈O@Å#∞ q™êÎ~°O KÕ™êÎ~°∞.

4. ̀ «"≥∂QÆ∞}O JkèHõO, ~°*’, ã̈ «̀fi QÆ∞}ÏÅ∞ JÅÊOQÍ LO>Ë â◊¥„ Œ̂∞Å∞. "å~°∞

qq è̂Œ =$ «̀∞ÎÅ`À ¿ã=Å #Okã̈∂Î Ö’Hõ „âıÜ«∞ã̈∞û‰õΩ áê@∞Ñ̈_»̀ å~°∞.

è̂Œ~°‡ ã̈O™ê÷Ñ̈# H˘~°‰õΩ ̀ «##∞ ̀ å#∞ ã̈$lOK«∞H˘x =KÕÛ ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ XHõ

„Hõ=∞| Œ̂ú"≥∞ÿ# q è̂•<åxfl J#∞ã̈iOz ã̈$+≤ì [iáê_»∞. J Õ̂ Kå «̀∞~°fi~°‚ =º=ã̈÷.

Z=iÜ«∞O Œ̂∞ U QÆ∞}O JkèHõOQÍ LO@∞O^À, Z=Ô~\ì̃ Hõ~°‡ „Ñ̈=$uÎ Hõey

LO\Ï~À ^•xH̃ J#∞QÆ∞}OQÍ<Õ D =º=ã̈÷ ã̈$+≤ìOK«|_çOk.

D =~°‚ =º=ã̈÷ Ĥ=ÅO ÉèÏ~°̀ «̂ Õâ◊OÖ’<Õ QÍ Œ̂∞. ¿Ñ~°∞ =∂~°∞Ê`À „Ñ̈Ñ̈OK«

=∞O «̀\Ï L#flk. tHõ∆Hõ =~°æO (É’ è̂ŒHõ =~°æO), ~°Hõ∆Hõ =~°æO (JkèHÍ~° =~°æO),=}̃H±

=~°æO ("åºáê~°, áêi„âßq∞Hõ =~°æO), „âßq∞Hõ =~°æO (HÍi‡‰õΩÅ∞). J~Ú Õ̀ D

=~°‚ =º=ã̈÷ [#‡`À =KÕÛk HÍ Œ̂∞. QÆ∞}Hõ~°‡Å`À U~°Ê_»¤k.

D<å_»∞ =~°‚ =º=ã̈÷ q∞OQÆ\ÏxH© gÖË¡̂ Œ∞, HõHȭ \ÏxH© gÖË¡̂ Œ∞ J#fl@∞¡

«̀Ü«∂Ô~·Ok. ZO Œ̂∞HõO>Ë [#‡#∞ |>Ëì =~°‚O J#∞HÀ=@O =Ö¡. Ñ̈Ù@∞ìHõ =Å¡

„ÉÏÇ̈Ï‡}∞_≥·#"å_»∞ "åºáê~°O KÕ™êÎ_»∞. Ñ̈Ù@∞ìHõ̀ À "≥·â◊√º_»∞ "Õ̂ Œ"Õ̂ •OQÍÅ#∞

JÉèíºã≤Oz, J è̂ŒºÜ«∞#O KÕã≤, J è̂•ºÑ̈#O KÕ™êÎ_»∞. Ñ̈Ù@∞ìHõ̀ À â◊¥„ Œ̂∞_≥·#"å_»∞

Õ̂â◊ ~°Hõ∆}Ö’ LO\Ï_»∞. ÖË̂ • âßã̈# =º=ã̈÷Ö’ LO\Ï_»∞. Hõ#∞Hõ D =~°‚

=º=ã̈÷ Ñ̈Ù@∞ìHõ =Å¡ x~°‚~ÚOK«|_Õk HÍ Œ̂∞.

D <åÅ∞QÆ∞ =~å‚Å#∂ ã̈$+≤ìOzOk ÉèíQÆ=O «̀∞_Õ J~Ú<å PÜ«∞# Hõ~°Î

HÍ Œ̂∞. ZO Œ̂∞=Å¡? Z=Ô~=i QÆ∞}Hõ~°‡Å#∞ |\˜ì "åi"åi =~å‚Å#∞ ã̈$+≤ìã̈∞Î<åfl_Õ

QÍx "åi QÆ∞}ÏÅ#∞, Hõ~°‡Å#∞, "åã̈#Å#∞ PÜ«∞# U =∂„ «̀O =∂~°Û_»∞†

Ñ̈\ì̃OK«∞HÀ_»∞. PÜ«∞# xi¡Ñ̈ÎOQÍ, U qHÍ~åÅ∞ K≥O Œ̂‰õΩO_®, U =∂~°∞ÊÅ∞

KÕ~°∞ÊÅ∞ ÖË‰õΩO_® KÕã̈∞Î<åfl_»∞ QÆ#∞Hõ KÕã≤<å KÕÜ«∞x"å_Õ. JHõ~°ÎÜÕ∞. ™ê è̂•~°}OQÍ

Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ãÎ â◊H̃Î Y~°Û=Ù «̀∞Ok. HÍx ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ U Hõ~°‡ KÕã̈∞Î<åfl â◊H̃Î Y~°∞ÛHÍ Œ̂∞.

Hõ#∞Hõ J=ºÜ«Ú_»∞, J=ºÜ«∞ JHõ~°Î.
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ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ Hõ~°Î J~Ú Õ̀ =∞#̂HO? Hõ~°Î HÍHõáÈ Õ̀ =∞#̂HO? PÜ«∞# Hõ~°Î

HÍHõáÈ Õ̀ ZO`À „Ñ̈Ü≥∂[#O LOk. Hõ~°Î J~Ú Õ̀ ZO`À #+̈ìO LOk. Uq∞\Ï

„Ñ̈Ü≥∂[#O? #+̈ìO?–

â’¡II  #=∂O Hõ~å‡}̃ eOÑ̈Ou #"Õ∞ Hõ~°‡ Ñ¶̈ÖË ã̈Ê $Ç̈I
Wu =∂O Ü≥∂aè*Ï<åu Hõ~°‡ aè~°flã̈ | è̂Œº Õ̀II (14)

`å : ##∞fl Hõ~°‡ÅO@=Ù. Hõ~°‡ Ñ¶̈ÅOÃÑ· <å‰õΩ Pã̈H̃ÎÖË̂ Œ∞. D „Ñ̈HÍ~°OQÍ
##∞fl Z=~°∞ ̀ ≥Å∞ã̈∞‰õΩO\Ï~À J «̀_»∞ Hõ~°‡ÅKÕ̀ « |OkèOÑ̈|_»_»∞. (J «̀}̃‚ Hõ~°‡Å∞
|OkèOK«=Ù)

"åºYº : ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ <åÅ∞QÆ∞ =~å‚Å#∞ ZO Œ̂∞‰õΩ ã̈$+≤ìOz#@∞¡? JO Œ̂~°∂

"åi "åiH̃ ̂H\Ï~ÚOz# Hõ~°‡Å ̂ •fi~å ̀ «iOKÕO Œ̂∞̂H. nx=Å¡ ÉèíQÆ=O «̀∞x̂Hq∞

„Ñ̈Ü≥∂[#O? Uq∂ ÖË̂ Œ∞. JO>Ë PÜ«∞#‰õΩ D Hõ~°‡Å =Å¡ U^À Ñ¶̈e «̀O

HÍ"åÅ<Õ Pã̈H̃Î ÖË̂ Œ∞. Hõ~°‡ Ñ¶̈ÖÏã̈H̃Î ÖË‰õΩO_® Hõ~°‡Å∞ KÕã≤#O Œ̂∞# P Hõ~°‡Å∞

J «̀_çx JO@=Ù. Hõ~°‡Ñ¶̈ÅOÃÑ· HÀiHõ̀ À Hõ~°‡ KÕã≤#Ñ̈C_»∞ Ñ¶̈ÅO J#∞ÉèíqOKåe

QÆ#Hõ P Hõ~°‡ |O è̂ŒO J=Ù «̀∞#flk.

Jã̈Å∞ ÉèíQÆ=O «̀∞xH̃ HÀiHõÅ∞ LO\ÏÜ«∂? LO_»=Ù. ZO Œ̂∞HõO>Ë PÜ«∞#

Ñ̈iÑ̈Ó~°∞‚_»∞. PÜ«∞#̂H H˘~°̀ «Å∞ÖË=Ù. JO Œ̂∞=Å¡ HÀiHõÅ∞ LO_»=Ù. =∞i =∞#O
ÉèíQÆ= «̀ûfi~°∂Ñ̈ÙÅ"Õ∞ QÆ̂ •! =∞#ÔHO Œ̂∞‰õΩ HÀiHõÅ∞O@∞<åfl~Ú?– ZO Œ̂∞HõO>Ë
=∞#O =∞# Ü«∞^•~°÷ ã¨fi~°∂Ñ¨O ÉèíQÆ=O`«∞_Õ Jx `≥Å∞ã¨∞HÀÖËHõ r=Ù}˜‚
J#∞‰õΩO@∞<åflO. JO>Ë Ñ̈~°=∂ «̀‡ S# =∞#O D Õ̂Ç̈ÏO, =∞<À|∞ Œ̂∞úÅÖ’
‰õÄ~˘Ûx, =∞##∞ =∞#O =∞izáÈ~Ú r"å ̀ «‡QÍ LO@∞<åflO. JÖÏ LO@∞<åflO
QÆ#∞Hõ =∞# |∞kúÖ’x "åã̈#Å Hõ#∞QÆ∞}OQÍ HÀiHõÅ#∞ HÀi Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∞ÎO\ÏO.
JO Œ̂∞=Å¡ |O è̂ŒOÖ’ z‰õΩ¯‰õΩO@∞<åflO.

ÃÑ·# ã̈∂~°ºaO|O „H̃O Œ̂#∞#fl |ÔH¯@∞ìÖ’x h\Ö̃’ „Ñ̈u aOaOzOk. h~°∞

QÍeH˜ K≥ki#Ñ¨C_»∞ P „Ñ¨uaO|O ‰õÄ_® Hõ^Œ∞Å∞`«∞Ok. HÍx, Jã¨Å∞

ã̈∂~°ºaO|O Hõ̂ Œ∞Å∞ «̀∞O^•? ÖË̂ Œ∞. ã≤÷~°OQÍ LO@∞Ok. =∞i D „Ñ̈uaO|O

Ü≥ÚHȭ  Hõ̂ ŒeHõ‰õΩ HÍ~°}O Uq∞\?̃ h\Ü̃≥ÚHȭ  Hõ̂ ŒeHõ =Å¡<Õ. ã̈∂~°∞º _»<Õ

Ñ̈~°=∂ «̀‡ |ÔH¯@∞ì J<Õ ̂ ÕÇ̈ÏOÖ’x =∞#ã̈û<Õ h\Ö̃’ „Ñ̈u aOaOz#Ñ̈Ù_»∞ Jk

r"å «̀‡QÍ SáÈ~ÚOk. =∞#ã̈û<Õ h~°∞ Hõ̂ Œ∞Å∞ «̀∞O>Ë D „Ñ̈uaO|=∞<Õ r"å «̀‡

Hõ̂ Œ∞Å∞ «̀∞#flk. Hõ#∞Hõ Ñ̈~°=∂ «̀‡ Ñ̈~°=∂ «̀‡QÍ<Õ LO>Ë U HÀiHõÅ∞ ÖË=Ù. HÍx

D Õ̂Ç̈Ï =∞<À |∞ Œ̂∞úÅÖ’ „Ñ̈uaOaOz r"å «̀‡Ü≥ÿ∞ =∞#ã̈∞ûÖ’x "åã̈#Å

Hõ#∞QÆ∞}OQÍ HÀiHõÅ`À "ÕyáÈ «̀∂ Hõ~°‡Å∞ KÕÜ«∞@O, P Hõ~°‡Å =Å¡ Hõ~°‡

Ñ¶̈ÖÏÅ∞ ~å=@O, ^•x`À |O è̂ŒOÖ’ z‰õΩ¯HÀ=@O [~°∞QÆ∞ «̀∞#flk.

D „Ñ̈HÍ~°OQÍ Z=Ô~·̀ Õ ≥̀Å∞ã̈∞‰õΩO\Ï~À J «̀_»∞ Hõ~°‡Å KÕ̀ « |OkèOK«
|_»_»∞. ZÖÏ? =∞#O U Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∞Î<åfl– U „Ñ̈Ü≥∂[<åxfl PtOK«‰õΩO_®,
Hõ~°‡ Ñ¶̈ÅOÃÑ· Pã̈H̃Î ÖË‰õΩO_®, 'Jã̈Å∞ <Õ#∞ KÕã̈∞Î<åfl#∞— J<Õ Hõ~°Î $ «̀fi ÉèÏ=#
ÖË‰õΩO_® xi¡ Ñ̈ÎOQÍ Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ãÎ P Hõ~°‡Ñ¶̈ÖÏÅ∞ |O è̂•Å∞ HÍ=Ù. W Õ̂ Ñ¶̈ÖÏã̈H̃Î
ÖË‰õΩO_® Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ãÎ „Ñ̈Ü≥∂[#O. JÖÏHÍ‰õ KÕ¿ã Hõ~°‡Å`À ã̈OQÆÉèÏ=O ÃÑ@∞ìH˘x,
Hõ~°‡Ñ¶̈ÅOÃÑ· Pã̈H̃Î̀ À, '<Õ#∞ KÕã̈∞Î<åfl#—<Õ Hõ~°Î $ «̀fiO`À Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ãÎ |O è̂ŒOÖ’
z‰õΩ¯‰õΩO\ÏO. W Õ̂ #+̈ìO– Hõ~°ÎQÍ HÍ‰õΩO_® Hõ~°‡Å∞ KÕã≤ ̀ «iOKÕ D LáêÜ«∞O
„H˘ «̀Î̂ •? ÖËHõ Ñ̈Ó~°fiO #∞O_ç L#fl Õ̂<å?–

â’¡IIU=O *Ï̋`åfi Hõ$ «̀O Hõ~°‡ Ñ̈ÓÔ~· fi~°Ñ≤ =Ú=Ú‰õ∆Ωaèó I
‰õΩ~°∞ HõÔ~·‡= ̀ «™ê‡ «̀fiO ÑÓ̈Ô~· fió Ñ̈Ó~°fi «̀~°O Hõ$ «̀OII (15)

`å : Wk ̀ ≥e¿ã Ñ̈Ó~°fiO =Ú=Ú‰õ∆Ω=ÙÅ KÕ̀ « Hõ~°‡ KÕÜ«∞ |_çOk. JO Œ̂∞=Å¡
Ñ̈Ósfi‰õΩÅKÕ̀ « Ñ̈Ó~°fiO Hõ~°‡ KÕÜ«∞|_ç#>Ë¡ h=Ù ‰õÄ_® xëê¯=∞ Hõ~°‡#∞ K≥~Úº.

"åºYº : `å#∞ KÕ¿ã Hõ~°‡Å Ü≥ÚHȭ  Ñ¶̈e «̀OÃÑ· U=∂„ «̀O Pã̈H̃Î ÖË‰õΩO_® –

D Hõ~°‡#∞ <Õ<Õ KÕã̈∞Î<åfl#∞– J<Õ ÉèÏ=# (Hõ~°Î $ «̀fi ÉèÏ=#) ÖË‰õΩO_® ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞

Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∂Î ‰õÄ_® JHõ~°ÎQÍ LO@∞<åfl_»∞. D ~°Ç̈Ï™êºxfl ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘x Hõ~°‡Å∞

KÕ¿ã"å~°∞ Hõ~°‡ÅKÕ̀ « |OkèOK«|_»~°∞. "åiH̃ "≥∂H∆ÍxH̃ J~°›̀ « ÅaèOz#>Ë¡.

"≥∂H∆Í~°∞÷Ö̌·# =Ú=Ú‰õ∆Ω=ÙÅ∞ J<Õ‰õΩÅ∞ D ~°Ç̈Ï™êºxfl ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘x Ñ̈Ó~°fiO

D xëê¯=∞ Hõ~°‡ÖÏK«iOKå~°∞. Hõ~°‡|O è̂ŒO #∞O_ç ̀ «Ñ≤ÊOK«∞‰õΩ<åfl~°∞, ̀ «iOKå~°∞.

JÖÏ̂Q F J~°∞̊<å! h=Ù ‰õÄ_® Hõ~°‡Ñ¶̈ÅOÃÑ· Pã̈H̃Îx q_çzÃÑ\ì̃† <Õ#∞ D

Hõ~°‡ (Ü«Ú Œ̂úO)#∞ KÕ¿ã Hõ~°Î#∞† nx Ñ¶̈e`åxfl (q[Ü«∂xfl) J#∞ÉèíqOKÕ Éè’HõÎ#∞

J<Õ ÉèÏ"åxfl q_çzÃÑ\ì̃, Hõ~°‡#∞ (Ü«Ú^•úxfl) K≥~Úº. JO Œ̂∞̂H '‰õΩ~°∞Hõ~°‡ U=—
JO@∞<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞. JO>Ë xëê¯=∞Hõ~°‡<Õ PK«iOK«∞ – Jx.

'Ñ̈Ó~°fi «̀~°O— J#flO Œ̂∞=Å¡ Wk Ñ̈Ósfi‰õΩÅ∞ PK«iOz # Õ̂#x, „H˘ «̀Î q+̈Ü«∞O,

„H˘ «̀Î =∂~°æO HÍ Œ̂x, Hõ#∞Hõ xã̈ûO Õ̂Ç̈ÏOQÍ, x~°ƒùÜ«∞OQÍ PK«iOK«=K«∞Û#x
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≥̀Å∞ã̈∞Î#flk. =∂Ô~¯\’¡H̃ U ≥̂·<å „H˘ «̀Î =ã̈∞Î=Ù =¿ãÎ Wk ZO «̀ ÉÏQÍ Ñ̈x

KÕã̈∞ÎOk? ZO «̀ =∞xflHõQÍ LO@∞Ok? J<Õ q+̈Ü«∞OÖ’ =∞#‰õΩ ã̈O Õ̂Ç̈ÏO

LO@∞Ok. J Õ̂ KåÖÏHÍÅO #∞O_ç L#fl =ã̈∞Î"Õ J~Ú Õ̀, ̂ •x QÆ∞iOz =∞#‰õΩ

Jxfl q+̈Ü«∂Å∞ ≥̀e¿ã LO\Ï~Ú. JO Œ̂∞=Å¡ ZO`À #=∞‡HõO`À, Éèí~À™ê`À

^•xx H˘O\ÏO. JÖÏ̂Q F J~°∞̊<å! D xëê¯=∞ Hõ~°‡Ü≥∂QÆ q è̂•#O Ñ̈Ó~°fiHÍÅO

#∞O_ç PK«~°}Ö’ L#fl Õ̂ QÆ#∞Hõ, è̂≥·~°ºOQÍ Jã̈OQÆ ÉèÏ=O`À h Hõ~°Î=º Hõ~°‡#∞

(Ü«Ú^•úxfl) K≥~Úº. JO@∞<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞.

D xëê¯=∞ Hõ~°‡Å#∞, ÖË̂ • Hõ~°Î $ «̀fi ÉèÏ=# ÖË‰õΩO_® KÕ¿ã Hõ~°‡Å#∞ ZÑ̈Ê\˜

=~°‰õΩ KÕÜ«∂e? JO>Ë ZÑ¨C_»∂ KÕÜ«∂eûO^Õ. JO>Ë *Ï˝#x+¨ ìÖ’

‰õΩ Œ̂∞~°∞H˘<ÕO «̀=~°‰õΩ ̀ «Ñ̈ÊHõ KÕÜ«∂eûO Õ̂. =∞i ̀ «~åfi «̀<À–J=ã̈~°O ÖËHõáÈ~Ú<å,

K≥Ü«∂ºÅx J#∞HÀHõáÈ~Ú<å [iyáÈ «̀∞O\Ï~Ú.

h=Ù "≥∂H∆Íxfl á⁄O^•Å<Õ HÀiHõQÆÅ =Ú=Ú‰õ∆Ω=Ù S Õ̀– 'ã̈~°fiHõ~°Î ÉèíQÆ=O «̀∞_Õ†

<Õ#∞ ̂H=ÅO ÉèíQÆ=O «̀∞x KÕuÖ’ Ñ̈x=Ú@∞ì#∞—–Jx KÕÜ«∂e. WHõ =Ú‰õΩÎ_»"Õ

S Õ̀– 'W Œ̂O`å =º=Ç̈~° =∂„ «̀O† ̂ Õ¿ÇÏO„kÜ«∂Å∞ "å\ ̃Ñ̈x Jq KÕã̈∞‰õΩO@∂

L<åfl~Ú— J<Õ Œ̂$+≤ì̀ À K≥~Úº.

D â’¡HÍxH̃ â◊OHõ~åKå~°∞ºÅ"å~°∞ ÉèÏ+̈ºO „"åã̈∂Î–

'P «̀‡*Ï̋x HÍHõáÈ Õ̀ JO «̀óâ◊√kú H˘~°‰õΩ xëê¯=∞ Hõ~°‡Å∞ KÕÜ«∂e. P «̀‡*Ï̋x

S Õ̀ Ñ̈Ósfi‰õΩÖ̌·# [#HÍ Œ̂∞Å=Ö̌ Ö’Hõ ã̈O„QÆÇ̈~°÷O Hõ~°‡Å∞ KÕÜ«∂e.— J<åfl~°∞.

– WHõ Hõ~°‡Å∞ Zxfl ~°HÍÖ’, J"Õq∞\’ ≥̀eÜ«∞*ËÜ«∞É’ «̀∞<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞.

Hõ~°‡ JO>Ë Uq∞\?̃ JHõ~°‡ JO>Ë Uq∞\?̃
â’¡II H˜O Hõ~°‡ H̃=∞Hõ̂~‡u Hõ=Ü≥∂ Ñ̈º„ «̀ "≥∂Ç≤Ï`åó I

«̀̀ ÕÎ Hõ~°‡ „Ñ̈=H∆Íºq∞ Ü«∞*Ï̋`åfi "≥∂Hõ∆ º¿ã-â◊√ÉèÏ ǜ II    (16)
`åII Hõ~°‡ JO>Ë Uq∞\?̃ JHõ~°‡ JO>Ë Uq∞\?̃ J<Õ q+̈Ü«∞OÖ’ |∞∞+̈µÅ∞

‰õÄ_® "≥∂Ç̈ÏO K≥O Œ̂∞ «̀∞<åfl~°∞. ̂ Õxx ̀ ≥Å∞ã̈∞‰õΩO>Ë h=Ù D ã̈O™ê~° |O è̂ŒO
#∞O_ç q_»∞ Œ̂Å á⁄O Œ̂∞ `å"À P Hõ~°‡ QÆ∞iOz h‰õΩ K«Hȭ QÍ ≥̀eÜ«∞*Ë™êÎ#∞.

"åºYº :– =∞# â◊s~°O Ñ̈xKÕã̈∂Î LO>Ë Hõ~°‡ Jx, Ñ̈xKÕÜ«∞‰õΩO_® T~°̂H

LO>Ë JHõ~°‡ Jx J#∞‰õΩO\ÏO. J~Ú Õ̀ Wk ÃÑ·ÃÑ· J~°÷O– "åKåº~°÷O =∂„ «̀"Õ∞.

HÍx x["≥∞ÿ# J~°÷O U=∞O>Ë Hõ~°‡#∞ ÉÏÇ̈Ïº KÕ+̈ìÅ ^•fi~å HÍ‰õΩO_®, P KÕ+̈ìÅ

"≥#∞Hõ#∞#fl ã̈∂Hõ∆ ‡"≥∞ÿ# L Õ̂ÌâßÅ#∞ |\˜ì x~°‚~ÚOKåe. ZO Œ̂∞ HõO>Ë ÉÏÇ̈Ïº"≥∞ÿ#
Ñ¨x U^≥·<å Jk =∞OzÜ«∞x QÍx, K≥_»¤ Jx QÍx x~°‚~ÚOK«ÖËO. ^•x
"≥#∞Hõ#∞#fl L Õ̂Ìâßxfl |>Ëì =∞Oz– K≥_»∞Å#∞ x~°‚Ü«∞OK«QÆÅO.

XHõ_»∞ XHõ ÉÏeHõ KÕu LOQÆ~åxfl HÍ*ËÜ«∞\ÏxH̃ ÖÏy K«∂Kå_»∞. ~åÖË̂ Œ∞.
^•x`À P ÉÏeHõ „"ÕÅ∞#∞ HÀã≤ P LOQÆ ~åxfl fã̈∞‰õΩ<åfl_»∞. P „"ÕÅ∞#∞
HÀã̈∞ÎO>Ë ZO`À ÉÏ è̂Œ, ~°HõÎO HÍiáÈ «̀∞#flk.

XHõ _®Hõì~°∞ XHõ ¿Ñ+̈O@∞ HÍe „"Õà◊¡#∞ HÀã≤ f¿ãâß_»∞. ZO Œ̂∞HõO>Ë J «̀_»∞
_»Ü«∂É̌\H̃± ¿Ñ+̈O@∞. ̀ «∞Ñ̈CÑ̈\˜ì# ã‘Å#∞ „`˘H̃¯ 10 ~ÀAÅ∞ Z=iH© K≥Ñ̈Ê‰õΩO_®
L<åfl_»∞. ̂ •x`À ÃãÑ≤ìH± J~ÚOk. P „"Õà◊§ =~°‰õΩ f¿ã¿ãÎ ̀ «Ñ̈Ê J «̀_»∞ „| «̀Hõ_»∞.
JÖÏ f¿ã¿ã@Ñ̈C_»∞ ZO`À ~°HõÎO HÍ~°∞ «̀∞Ok. ÉÏ è̂ŒQÍ LO@∞Ok. WÑ̈C_»∞
^˘OQÆ, _®Hõì~°∞–W Œ̂Ì~°∂ KÕã≤# Ñ̈x XHȭ >Ë. „"Õà◊¡#∞ HÀã≤ "≥Ü«∞º_»O. J~Ú Õ̀
zH̃¯ Õ̀ ̂ ˘OQÆ#∞ tH̃∆™êÎO. _®Hõì~°∞‰õΩ Ñ¶‘A WzÛ =™êÎO. ZO Œ̂∞‰õΩ? P KÕã≤# Ñ̈x
"≥#∞Hõ L#fl L Õ̂Ìâßxfl |\ì̃. ^˘OQÆ KÕã≤# Ñ̈x K≥_»¤k, _®Hõì~°∞ KÕã≤# Ñ̈x
=∞Ozk– Jx =∞#‰õΩ ≥̀Å∞ã̈∞.

Hõ#∞Hõ Hõ~°‡ ã̈fi~°∂Ñ̈O ZÖÏO\˜̂ ≥·<å ã̈fiÉèÏ"åxfl Ñ̈iQÆ}# Ö’H̃ fã̈∞HÀ"åe.

JO Œ̂∞=Å¡ D q+̈Ü«∞OÖ’ 'Hõ=Ü«∞ó—– Ñ̈O_ç̀ «∞Å∞ ‰õÄ_® „ÉèÏOu K≥O Œ̂∞ «̀∞<åfl~°∞.

Ñ̈O_ç̀ «∞Å∞ JO>Ë P «̀‡ «̀̀ «Î fi=Ú<≥iy, LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÅ#∞–J=∞$ «̀ =∞Ü«∞"≥∞ÿ# ã̈ «̀º

«̀̀ åÎ fixfl W «̀~°∞Å‰õΩ É’kèOK«QÆÅ"å~°∞. J\ì̃"å~°∞ ‰õÄ_® D Hõ~°‡–JHõ~°‡Å

q+¨Ü«∞OÖ’ á⁄~°|_»∞ «̀∞<åfl~°∞. Hõ#∞Hõ P q+¨Ü«∂Å#∞ h‰õΩ É’kèã¨∞Î<åfl#∞

JO@∞<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞.

D Hõ~°‡Å q+̈Ü«∞O ≥̀Å∞ã̈∞‰õΩO>Ë Uq∞\ ̃„Ñ̈Ü≥∂[#O?
Jâ◊√ÉèÏ ǜ "≥∂Hõ∆ º¿ã :– Jâ◊√ÉèÏÅ #∞O_ç, Œ̂∞óMÏÅ #∞O_ç, D [## =∞~°}

~°∂Ñ̈ ã̈O™ê~° Œ̂∞óYO #∞O_ç, ã̈~°fi Hõ~°‡ |O è̂Œ<åÅ#∞O_ç q=ÚH̃Î Åaèã̈∞ÎOk.

Hõ#∞Hõ =∞#O ã̈~°fi Œ̂∞óMÏÅ#∞O_ç q=ÚH̃Îx á⁄O Œ̂\Ïx̂H, Ñ̈O_ç̀ «∞Å∞ ‰õÄ_®

uHõ=∞Hõ Ñ¨_»∞`«∞#fl D Hõ~°‡ JHõ~°‡Å q+¨Ü«∂xfl ÉèíQÆ=O`«∞_»∞ ^ŒÜ«∞`À

≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl_»∞. U=∞x?–

â’¡II Hõ~°‡}ÀÇ̈ÏºÑ≤ É’ Œ̂ú=ºO É’ Œ̂ú=ºOK« qHõ~°‡}ó I
JHõ~°‡}â◊Û É’ Œ̂ú=ºO QÆÇ̈Ï<å Hõ~°‡}À QÆuó II (17)
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`åII Hõ~°‡Å QÆ∞iOp ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀ"åe. qHõ~°‡Å QÆ∞iOp ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀ"åe. JHõ~°‡Å
QÆ∞iOz ‰õÄ_® ≥̀Å∞ã̈∞HÀ"åe. Hõ~°‡Å Ü≥ÚHȭ  =∂~°æO =∞Ç̈ xQÆ∂_è»"≥∞ÿ#k.

"åºYº :– âßGO qkèOz# Hõ~°‡ ÖË̂ • =ÚH̃ÎH̃ ^•if¿ã Hõ~°‡ U^À ≥̀Å∞ã̈∞

HÀ"åe. Jk Hõ~°‡. âßGO x¿+kèOz# Hõ~°‡ ÖË̂ • |O è̂•xfl HõeyOKÕ Hõ~°‡ U^À

≥̀Å∞ã̈∞HÀ"åe. Jk qHõ~°‡. âßGO K≥Ñ≤Ê#@∞¡QÍ KÕÜ«∞‰õΩO_® TîH LO_»@O

JHõ~°‡. nxh ≥̀Å∞ã̈∞HÀ"åe. ZO Œ̂∞‰õΩ g\x̃ ≥̀Å∞ã̈∞HÀ=@O?–

âßGO qkèOz# Hõ~°‡ U^À ≥̀eÜ«∞HõáÈ Õ̀ ZÖÏ PK«iOK«QÆÅ∞QÆ∞`å=Ù?
âßGO x¿+kèOz# Hõ~°‡ U^À ≥̀eÜ«∞HõáÈ Õ̀ ZÖÏ *Ï„QÆ̀ «Î Ñ̈_»̀ å=Ù? Ñ̈#∞Å∞
=∂<Õã≤ TiH̃<Õ LO>Ë JHõ~°‡ JO>Ë Uq∞\’ ̀ ≥eÜ«∞HõáÈ Õ̀ L#fl «̀ ã≤÷uH̃ ZÖÏ
KÕ~°∞‰õΩO\Ï=Ù? JO Œ̂∞̂H g\x̃ QÆ∞iOz K«Hȭ QÍ – qÑ̈ÙÅOQÍ ≥̀Å∞ã̈∞HÀ"åe.

=∞#O rqOz L#flO «̀HÍÅO ZÖÏQÆ∂ Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∂Î<Õ LO\ÏO. J~Ú Õ̀

"å\ ̃ «̀̀ «Î fiO– ã̈fiÉèÏ=O Uq∞\’ ≥̀Å∞ã̈∞ HÀ=@"Õ∞ *Ï̋#O. JÖÏ *Ï̋#O`À
Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ãÎ<Õ |O^è•Å∞ `˘ÅyáÈÜÕ∞k. J*Ï˝#O`À Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ãÎ Jq
Œ̂∞óMÏxfl, ÉÏ è̂Œ#∞, JÅã̈@#∞ Hõey™êÎÜÕ∞ QÍx ã̈∞MÏxfl, P#O^•xfl W=fi=Ù.
XHõ „QÍ=∞OÖ’ XHõ Éèí‰õΩÎ_»∞ XHõ QÆ∞~°∞=Ù#∞ P„â◊~ÚOz =∞O„`ÀÑ̈ Õ̂â◊O

á⁄O^•_»∞. UHÍO «̀OÖ’ ‰õÄ~˘Ûx, JHõ∆~° ÅHõ∆ [Ñ≤OK«=∞<åfl_»∞ QÆ∞~°∞=Ù. WO\H̃̃

"≥o§ [Ñ̈O „áê~°OaèOKå_»∞. WO\’¡ Ñ≤Å¡ÅQÀÅ =Å¡ ‰õΩ Œ̂~°ÖË̂ Œ∞. ã̈g∞Ñ̈OÖ’x

XHõ ̀ À@Ö’ K≥@∞ì „H̃O Œ̂ ‰õÄ~˘Ûx "≥Ú Œ̂Å∞ÃÑ\Ïì_»∞. Ñ̈‰õ∆ΩÅ∞ Ô~@ìÅ∞ "Õã̈∂Î QÀÅ

KÕã¨∞Î<åfl~Ú. UHÍ„QÆ̀ « HõÅQÆ@O ÖË̂ Œ∞. ^•x`À ã¨g∞Ñ¨O Ö’x #kH˜ "≥o§

#_»∞=ÚÖ’ «̀∞ hà◊§Ö’¡ xez [Ñ̈O „áê~°OaèOKå_»∞. JHȭ _» ÃÑ Œ̂Ì KÕÑ̈Å∞ z#fl

KÕÑ̈Å#∞ „q∞OQÆ∞ «̀∞<åfl~Ú. Ç≤ÏO™êÜ«Ú «̀ "å`å=~°}O. [Ñ̈O ‰õΩ Œ̂~°ÖË̂ Œ∞.

''pè! pè! WO\’¡ Ñ≤Å¡ÅQÀÅ, =#OÖ’ Ñ≤@ìÅQÀÅ, #kÖ’ KÕÑ̈ÅQÀÅ. WHõ

D [#‡Ö’ <å‰õΩ [Ñ̈ã≤kú HõÅQÆ̂ Œ∞. D áê_»∞ rq`åxfl = Œ̂e, =∞~À ''L «̀Î=∞

[#‡#∞ á⁄Ok QÆ∞~°∞=ÙQÍiH̃zÛ# =∂@#∞ xÅÉ̌@∞ìHÀ"åe..—— Jx x~°‚~ÚOK«∞‰õΩx,

Œ̂∂~°OQÍ L#fl J_»qH̃ "≥o¡, Hõ>̌ìÑ̈ÙÅ¡Åhfl XHõKÀ@ KÕiÛ Jyæ =Ú\ì̃OKå_»∞.

zuÖ’ Œ̂∂HõÉ’ «̀∞O_»QÍ XHõ =Ú Œ̂∞ã¨e =zÛ J_çQÍ_»∞. «̀# ÉÏ è̂Œ#O`å

K≥áêÊ_»∞. JO`å qx =Úã̈e"å_»∞ ''<åÜ«∞<å! h Wëêìxfl <Õ#∞ HÍ Œ̂##∞.

JÖÏ̂Q K≥~Úº. HÍx WHȭ _»‰õΩ Ñ¶̈~å¡OQÆ∞ ̂ Œ∂~°OÖ’ =∂ T~°∞Ok. h=Ù HÍeáÈ Õ̀

P Œ̂∞~°æO è̂ŒO =∂ Ñ̈Ö̌¡‰õΩ KÕ~°∞ «̀∞Ok. JO Œ̂iH© ~ÀQÍÖÁ™êÎ~Ú. Hõ#∞Hõ ZÖÏQÆ∂

K«KÕÛ "å_çq WHȭ _Õ ZO Œ̂∞‰õΩ? HÍã̈Î Œ̂∂~°OQÍ "≥o§ Kå=Ù—— J<åfl_»∞.

''pè! áê_»∞Ö’HõO. LO_»xÜ«∞º Œ̂∞, =∞O_»xÜ«∞º Œ̂∞—— J#∞ ‰õΩO@∂ |∞kú

=∂~°∞ÛH˘x WO\˜̂ •i Ñ̈\Ïì_»∞. ã̈∞YO HÀã̈O, âßOu HÀã̈O, K≥Ü«∂ºÅ#∞‰õΩ#fl

[Ñ̈O WÖÏ J~ÚOk. Hõ#∞Hõ J*Ï̋x U Hõ~°‡Ö’ „Ñ̈"ÕtOz<å Œ̂∞óYHõ~°"Õ∞.

JO Œ̂∞̂H *Ï̋#O`À Hõ~°‡Å∞ K≥Ü«∂ºe.

Jxfl Ñ̈iã≤÷̀ «∞Å∞ J#∞‰õÄe¿ãÎ ™ê è̂Œ#Å∞ KÕ™êÎ#x ‰õÄ~ÀÛ~å Œ̂∞. HÀÑ̈O`À

=kÖ̌Ü«∞º ‰õÄ_»̂ Œ∞. „áê}O fã̈∞HÀ‰õÄ_»̂ Œ∞. W Õ̂ J*Ï̋#O.

''âßO`åHÍ~°O Éèí∞[QÆâ◊Ü«∞#O—— Ñ̈_»∞‰õΩ#flk áê=ÚÃÑ·#, HÍx âßO`åHÍ~°∞_≥·

Ü«Ú<åfl_»∞ <å~åÜ«∞}∞_»∞.  D ã̈O™ê~°=∞<Õ áê=Ú Ñ̈_»QÆ h_»Ö’ L<åfl =∞#O

*Ï̋#O`À Hõ~°‡ÖÏK«i¿ãÎ âßO «̀OQÍ, „Ñ̈âßO «̀OQÍ LO_»=K«∞Û. J^˘Hõ Hõà◊. P

Hõà◊#∞ ™êkèOKåe. JO Œ̂∞̂H ÉèíQÆ"å#∞_çHȭ _» ã̈fiÜ«∞OQÍ Hõ~°‡– JHõ~°‡– qHõ~°‡Å

QÆ∞iOz ≥̀Å∞ã̈∞HÀ"åe JO@∞<åfl_»∞. ≥̀eÜ«∞*ËÜ«∞ É’ «̀∞<åfl#∞ JO@∞<åfl_»∞.

1. x~å‡}Ï «̀‡Hõ Hõ~°‡– KÕÜ«∞ Œ̂y# Hõ~°‡– =ÚH̃ÎH̃ ^•if¿ã Hõ~°‡ – Hõ~°‡.

2. q<åâß «̀‡Hõ Hõ~°‡ – KÕÜ«∞‰õÄ_»x Hõ~°‡ – |O è̂•xH̃ ^•if¿ã Hõ~°‡ –

qHõ~°‡.

3. Jã̈Å∞ KÕÜ«∞=Åã≤#q KÕÜ«∞‰õΩO_»∞@ – JHõ~°‡.

WÖÏ ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀ"åe. J~Ú Õ̀ Hõ~°‡Å «̀̀ «Î fiO QÆÇ̈Ï#O, J «̀ºO «̀ xQÆ∂_è»O Jx

K≥Ñ¨Ê@OÖ’ L Õ̂Ìâ◊ºO Uq∞\˜? JO>Ë =∂#=ÙÅ∞ KÕ¿ã Hõ~°‡Å#∞ g\˜„H˜O Œ̂

qÉèÏyOK«@O KåÖÏ Hõ+̈ì =∞x K≥Ñ̈Ê@"Õ∞. q<åâß «̀‡Hõ Hõ~°‡#∞ ‰õÄ_® ™êfi~°÷O`À

PÖ’ zOKÕ"å_»∞ KÕÜ«∞ Œ̂y# Hõ~°‡QÍ<Õ ÉèÏq™êÎ_»∞. h ã̈∂¯@~°∞‰õΩ Z Œ̂∞~°∞QÍ

=zÛ _®+π WzÛ#"å_ç ̀ «Å Ñ̈QÆ∞ÅQ˘\Ïì=Ù. WÑ̈C_»k U Hõ~°‡? K«∂KÕ "å~°O Œ̂iH©

Jk q<åâß «̀‡Hõ Hõ~°‡. HÍx h=Ù =∂„ «̀O KÕÜ«∞ Œ̂y# Hõ~°‡ÜÕ∞#O\Ï=Ù. Hõ#∞Hõ

Ü«∞^•~°÷̀ «̀ «Î fiO ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀ"åe.

WO «̀‰õÄ KÕÜ«∞ Œ̂y# Hõ~°‡#∞ KÕã≤# |∞kú=∞O «̀∞_≥\ì̃"å_»∞?

â’¡II Hõ~°‡}º Hõ~°‡Ü«∞ó Ñ̈âıº ǜ JHõ~°‡}̃K« Hõ~°‡Ü«∞ó I

ã̈|∞kú=∂<£ =∞#∞¿+º+̈µ ã̈Ü«ÚHõÎó Hõ$ «̀ûflHõ~°‡Hõ$ ǜ II (18)
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`åII Hõ~°‡Ü«∞O Œ̂∞ JHõ~°‡#∞, JHõ~°‡Ü«∞O Œ̂∞ Hõ~°‡#∞ Z=_»∞ K«∂™êÎ_À J «̀_Õ
=∞#∞+̈µºÅÖ’ |∞kú=∞O «̀∞_»∞. J «̀_Õ Ü≥∂y. KÕÜ«∞ Œ̂y# Hõ~°‡#∞ KÕã≤#"å_»∞
J «̀_Õ.

"åºYº :– „H̃O Œ̂\ ̃â’¡HõOÖ’ Hõ~°‡, qHõ~°‡, JHõ~°‡ Jx =¸_çO\x̃ K≥Ñ≤Ê

WHȭ _» Hõ~°‡, JHõ~°‡ Ô~O_çO\<̃Õ K≥|∞ «̀∞<åfl~°∞. ZO Œ̂∞Hõx? Hõ~°‡ JO>Ë KÕÜ«∞ Œ̂y#k,

qHõ~°‡ JO>Ë KÕÜ«∞QÆ∂_» xk. Ô~O_»∂ Hõ~°‡ÖË Hõ#∞Hõ Ô~O\h̃ XHȭ \Q̃Í K≥áêÊ~°∞.

W^˘Hõ ‰õÄ@ â’¡HõO. JO>Ë QÆ∂_è®~°÷O`À ‰õÄ_ç# â’¡HõO. U ™ê÷~ÚÖ’ "å~°∞ P

™ê÷~ÚÖ’ PÖ’zOK«_®xH̃, PK«iOK«_®xH̃ gÅ∞#fl â’¡HõO.

Hõ~°‡Ö’ JHõ~°‡#∞ K«∂K«∞@:– ã≤x=∂ ≥̀~°ÃÑ· ÃÑo§à◊√§, Kå=ÙÅ∞, „¿Ñ=∞Å∞,

Ç̈Ï «̀ºÅ∞, Ü«Ú^•úÅ∞, Ñ̈~ÀÑ̈HÍ~åÅ∞ Zxfl [iy áÈ «̀∞<åfl P è̂•~°OQÍ L#fl

`≥~°=∂„`«O xâ◊ÛÅOQÍ, ˆH=ÅOQÍ, TiˆH LO@∞Ok. JÖÏˆQ D

Õ̂¿ÇÏO„kÜ«∂Å^•fi~å Zxfl Hõ~°‡Å∞ [iyáÈ «̀∞<åfl `å#∞ =∂„ «̀O P «̀‡ ã≤÷uÖ’

LO_ç, P Hõ~°‡Å‰õΩ ̂H=Å ™êH̃∆QÍ LO@∂, ̀ å#∞ Uq∂ KÕÜ«∞@O ÖË̂ Œx ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘x

JÖÏ LO_çáÈ=Ù@ÜÕ∞ ''Hõ~°‡Ö’ JHõ~°‡#∞ K«∂K«∞@—— JO>Ë. J\ì̃"å_Õ *Ï̋x.

JHõ~°‡Ö’ Hõ~°‡#∞ K«∂K«∞@:– â◊s~°O xâ◊ÛÅOQÍ L#flÑ̈C_»∞ XHõ Hõq XHõ

Q̂Ü«∂<Àfl, HÍ"åº<Àfl =∞#ã̈∞Ö’ ̀ «Ü«∂~°∞ KÕã̈∞‰õΩO@∂ LO\Ï_»∞. Jk ã̈$[<å «̀‡Hõ

Hõ~°‡. JÖÏ̂Q â◊s~°O, =∞#ã̈∞û xâ◊ÛÅOQÍ L#flÑ̈C_»∞ XHõ Ãã·O\ã̃̈∞ì |∞kú

#∂ «̀# q+̈Ü«∂xfl QÆ∞iOz Ñ̈iâ’kèã̈∞ÎOk. Jk „Ñ̈â◊ã̈÷"≥∞ÿ# Hõ~°‡. WHõ â◊s~°O,

=∞#ã̈∞û, |∞kú – D =¸_çO\x̃ xâ◊ÛÅO KÕã≤ ã̈=∂kè ã≤÷uÖ’ `å#∞ Ĥ=Å

P «̀‡QÍ, xezáÈ=@O J™ê è̂•~°} "≥∞ÿ#, J Œ̂∞ƒù̀ «Hõ~°‡. W Õ̂ JHõ~°‡Ö’ Hõ~°‡#∞

K«∂K«∞@ JO>Ë. W «̀_Õ rq «̀ ÅH∆Íºxfl ™êkèOz# "å_»∞. P «̀‡ *Ï̋x.

|∞kú=∂<£ :– WÖÏ Z=Ô~·̀ Õ Hõ~°‡Ö’ JHõ~°‡#∞† JHõ~°‡Ö’ Hõ~°‡#∞ K«∂™êÎ_À

J\˜ì"å_Õ =∞#∞+̈µºÅÖ’ |∞kú=∞O «̀∞_»∞. |∞kúx Ö∫H̃Hõ q+̈Ü«∂Ö’¡ qxÜ≥∂yOz#

"å_»∞ ™ê=∂#∞º_Õ. JÖÏ HÍHõ [#‡ ™ê~°÷Hõº¿ÇÏ «̀∞"≥·# P «̀‡Ö’ xÅÑ̈QÆÅ"å_Õ

x["≥∞ÿ# |∞kú=∞O «̀∞_»∞. J «̀_»∞ |∞kú=∞O «̀∞_Õ HÍ Œ̂∞. Ü≥∂y. JO>Ë Ñ̈~°=∂ «̀‡`À

HõÅ~ÚHõ#∞ ™êkèOz#"å_»∞. JO Õ̀HÍ Œ̂∞. J «̀_»∞ U ÅH∆Íºxfl ™êkèOK«\ÏxH̃ D

=∂#=[#‡ ZuÎ =KåÛ_À P ÅH∆Íºxfl ™êkèOz#"å_»∞. JO Œ̂∞̂H J «̀_»∞ 'Hõ$ «̀ûfl
Hõ~°‡Hõ$`ü— KÕÜ«∞ Œ̂y# Hõ~°‡#∞ KÕã≤#"å_»∞.

D Hõ~°‡ –JHõ~°‡Å *Ï̋#"Õ∞ D *Ï̋#Ü≥∂QÆO „Ñ̈uáêkOz# ã≤̂ •úO «̀O. D

*Ï̋<åxfl ≥̀Å∞ã̈∞H˘x q*Ï̋#OQÍ =∞ÅK«∞H˘#QÆÅ"å_Õ Ü«∞^•~°÷O ≥̀eã≤#"å_»∞,

Ñ̈~°=∂~å÷xfl JO Œ̂∞‰õΩ#fl |∞kú=∞O «̀∞_»∞.

–WÖÏ Hõ~°‡Ö’ JHõ~°‡#∞, JHõ~°‡Ö’ Hõ~°‡#∞ K«∂_»@O Z=iH̃ ™ê è̂ŒºÑ̈_»∞ «̀∞Ok?

U ~°Hõ"≥∞ÿ# PK«~°}, U ~°Hõ"≥∞ÿ# ÉèÏ"åÅ∞HõÅ"å_»∞ P L#fl «̀ ã≤÷ux KÕ~°∞‰õΩO\Ï_»∞?–

~åÉ’ÜÕ∞ 5 â’¡HÍÖ’¡ ™ê è̂Œ<å =∂~åæxfl ≥̀eÜ«∞*ËÜ«∞É’ «̀∞<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞.

â’¡II Ü«∞ãº̈ ã̈̂~fi ã̈=∂~°OÉèÏó HÍ=∞ ã̈OHõÅÊ =i̊`åó I

*Ï̋<åyfl Œ̂QÆ÷ Hõ~å‡}ÏO «̀=∂Ç̈ïó Ñ̈O_ç̀ «O |∞ è̂•ó II   (19)

`åII HÍ=∞ ã̈OHõÖÏÊÅ∞ ÖË‰õΩO_® ã̈=∞ã̈Î Hõ~°‡Å#∞ Z=~°∞ „áê~°Oaè™êÎ~À,

Hõ~°‡ Ñ¶̈ÖÏÅ#∞ *Ï̋<åyflÖ’ Z=~°∞ Œ̂QÆúO KÕã̈∞ ‰õΩO\Ï~À J\ì̃"åxx q"ÕH̃ Jx

qA̋ÅO\Ï~°∞.

"åºYº :– HÍ=∞ ã¨OHõÅÊ =i˚`åó...1.HÍ=∞=i˚`åó– HÀiHõ ÖË‰õΩO_®,

2. ã̈OHõÅÊ =i̊`åó... ã̈OHõÅÊO q_çzÃÑ\ì̃ ....

1. ™ê è̂•~°}OQÍ JO Œ̂~°∂ U"Õ"À HÀiHõÅ`À<Õ Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∞ÎO\Ï~°∞. D

Ö’HõOÖ’ ã¨∞MÏÅ∞, Éè’QÍÅ∞ J#∞ÉèíqOKåÅx, =∞~°}Ï#O «̀~°O ÃÑ·Ö’HÍÖ’¡

‰õÄ_® Éè’QÍÅ∞ J#∞ÉèíqOKåÅx KÕã̈∞ÎO\Ï~°∞. WÖÏ HÀiHõÅ`À KÕ¿ã Hõ~°‡Å∞

=∞#‰õΩ |O è̂Œ"≥∞ÿ ‰õÄ~°∞ÛO\Ï~Ú. Jq ^•# è̂Œ~å‡Å∞ HÍ=K«∞Û, Ñ̈Ù}ºHÍ~åºÅ∞

HÍ=K«∞Û, QÆ∞à◊√§ QÀÑ̈Ù~åÅ∞ Hõ\ì̃OK«_»O HÍ=K«∞Û. Jq =∞Oz Hõ~°‡ÖË J~Ú<å P

Hõ~°‡Å Ñ¶̈ÅO =∞#‰õΩ |O è̂Œ"≥∞ÿ D Ö’HÍxH̃ Hõ\ì̃Ñ̈_Õã̈∞ÎOk. JO>Ë =∞m§ =∞m§

[#‡Ö̌ «̀∞Î̀ «∂ LO_®eûO Õ̂. 2. ã̈OHõÅÊO ÖË‰õΩO_® ‰õÄ_® KÕÜ«∂e. JO>Ë

Hõ~°‡Åhfl '<Õ#∞— ã̈OHõeÊ¿ãÎ<Õ [~°∞QÆ∞`å~Ú. D <Õ#∞ J<Õ Hõ~°ÎÜÕ∞ JÇ̈ÏOHÍ~°O.

ZÑ̈C_≥·̀ Õ Hõ~°Î =ÚO Œ̂∞H˘KåÛ_À–JO>Ë D Hõ~°‡ '<Õ#∞— KÕã̈∞Î<åfl#∞ J<Õ ÉèÏ=O`À

KÕ™êÎ_À P Hõ~°‡Ñ¶̈ÅO Hõ~°Î‰õΩ =zÛ, Jk |O è̂Œ"≥∞ÿ ‰õÄ~°∞ÛO@∞Ok. Hõ#∞Hõ <Õ#∞

Hõ~°Î#∞ J<Õ ÉèÏ"åxfl JO>Ë Hõ~°Î $`åfiaè=∂<åxfl q_çz xi¡Ñ̈ÎOQÍ Hõ~°‡Å∞ KÕÜ«∂e.

J Õ̂ 'ã̈OHõÅÊ =i̊`åó—.

ã¨ˆ~fi ã¨=∂~°OÉèÏ:– WÖÏ Jxfl Hõ~°‡Å#∞ HÀiHõ q_çzÃÑ\˜ì – JO>Ë

xëê¯=∞OQÍ#∞† JÖÏ̂Q ã̈OHõÖÏÊxfl q_çzÃÑ\ì̃ – JO>Ë Hõ~°Î $`åfiaè=∂<åxfl
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q_çzÃÑ\˜ì 'ã̈̂~fi— Jxfl Ñ̈#∞Å#∞ KÕÜ«∂e. JÑ̈C_Õ ã̈~°fiHõ~°‡Å∞ |O è̂ŒO HÍ‰õΩO_®

áÈÜÕ∞k.

*Ï̋<åyfl ̂ ŒQÆ÷ Hõ~å‡}ÏO :– =∞i ̀ ≥e™È, ̀ ≥eÜ«∞HÀ WO «̀‰õΩ =ÚO Œ̂∞ J<ÕHõ
Hõ~°‡Å#∞ HÀiHõ `À#∞, Hõ~°Î $ «̀fi ÉèÏ=# `À#∞ KÕâßO QÆ̂ •! J=hfl |O è̂Œ<åÖ̌·
‰õÄ~°∞Û<åfl~Ú QÆ̂ •! =∞i P |O è̂Œ<åÅ<≥\Ï¡ =keOK«∞HÀ"åe? *Ï̋<åyflÖ’
Œ̂QÆúO KÕÜ«∂e. =∞#O Hõ~°‡Å∞ J*Ï̋#OÖ’ KÕâßO. Hõ#∞Hõ Jq |O è̂Œ"≥∞ÿ ‰õÄ~°∞Û

<åfl~Ú. J*Ï̋#OÖ’ #∞O_ç *Ï̋#OÖ’xH̃ "Õ∞Å∞‰õΩO>Ë P Hõ~°‡Åhfl ̂ ŒQÆú"≥∞ÿáÈ`å~Ú.
L^•Ç̈Ï~°}‰õΩ ã̈fiÑ̈flOÖ’ h"˘Hõ =ºH̃Îx Ç̈Ï «̀º KÕâß=Ù. ^•x=Å¡ h‰õΩ 10

ã̈O= «̀û~åÅ∞ *̌·Å∞ tHõ∆ Ñ̈_»¤k. P tHõ∆#∞ JÖÏ ã̈fiÑ̈flOÖ’ J#∞Éèíqã̈∞Î#fl h=Ù

ã̈fiÑ̈flO#∞O_ç *Ï„QÆ̀ ü Ö’H̃ "Õ∞Å∞‰õΩ<åfl=#∞HÀ. WÑ̈C_® tHõ∆ J#∞ÉèíqOKåÖÏ?

JHȭ ~°ÖË̂ Œ∞ QÆ̂ •! JÖÏ̂Q J*Ï̋#OÖ’ (*Ï„QÆ̀ üÖ’) KÕã≤# Hõ~°‡Åhfl *Ï̋#OÖ’ –

*Ï̋<åyflÖ’ Œ̂QÆú"≥∞ÿáÈ`å~Ú. Jã̈Å∞ *Ï̋#=∞O>Ë Uq∞\?̃ ''<Õ#∞ P «̀‡#∞—— Jx
„QÆÇ≤ÏOz, P «̀‡QÍ LO_ç áÈ=@"Õ∞ *Ï̋#O. ã̈fiã̈fi~°∂Ñ̈ *Ï̋#"Õ∞ *Ï̋#O. '<Õ#∞
Jhfl KÕã̈∂Î, J#∞Éèíqã̈∂Î LO_Õ r=Ù}̃‚ – Jx J#∞HÀ=@"Õ∞ J*Ï̋#O. '<Õ#∞
JHõ~°Î#∞, JÉè’HõÎ#∞ S# P «̀‡<Õ— Jx ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘x JÖÏ LO_çáÈ=@"Õ∞ *Ï̋#O.
P ã≤÷uÖ’ Jxfl Hõ~°‡Å∞–Hõ~°‡Ñ¶Ö̈ÏÅ∞ ̂ ŒQÆú"≥∞ÿ áÈ`å~Ú. J\˜ì"åx<Õ Ñ̈O_ç̀ «∞_»∞–q"ÕH̃

JO\Ï_»∞. J\ì̃ *Ï̋# ã≤÷uÖ’ J «̀_»∞ U Hõ~°‡Å∞ KÕã≤<å KÕÜ«∞#>Ë¡. ZO Œ̂∞HõO>Ë

<Õ#∞ KÕã̈∞Î<åfl#<Õ ÉèÏ=# ÖË̂ Œ∞ QÆ#∞Hõ.

– JÖÏ Hõ~°‡Å∞ KÕã≤<å, KÕÜ«∞x"å_Õ HÍ"åÅO>Ë ZÖÏ?

â’¡II «̀ºHÍÎ fi Hõ~°‡ Ñ¶̈ÖÏã̈OQÆO x «̀º «̀$áÈÎ x~å„â◊Ü«∞ó I
Hõ~°‡}ºaè „Ñ̈=$`ÀÎ Ñ≤ <≥·=H̃OzO ǜ Hõ~Àu ã̈ó II (20)

`åII Hõ~°‡ Ñ¶Å̈O`À ã̈OQÆÉèÏ"åxfl q_çzÃÑ\˜ì, x «̀º «̀$Ñ̈ÙÎ_≥· Ü«ÚO_ç, ̂ Õxg∞^•
P è̂•~°Ñ̈_»‰õΩO_® Hõ~°‡ÅÖ’ x=∞QÆ∞fl_≥·Ü«Ú#fl Ñ̈Ê\H̃©, U Hõ~å‡ KÕÜ«∞x"å_Õ.

"åºYº : Hõ~°‡Ñ¶̈ÖÏã̈OQÆO ̀ «ºHÍÎ fi :– XH˘¯Hȭ ™êi U HÀiHÍ ÖË‰õΩO_® Hõ~°‡Å∞

KÕÜ«∞@O „áê~°OaèOz<å, P Hõ~°‡Å∞ [~°∞QÆ∞ ̀ «∞#flÑ̈C_»∞ Ñ¶ë «̀O Uq∞ =ã̈∞ÎO^•?

J<Õ Pã¨H˜Î HõÅQÆ=K«∞Û. P Hõ~°‡Ñ¶¨ÖÏxfl QÆ∞iOz PÖ’zã¨∞ÎO>Ë ^•xH˜

ÉÏxã̈Å"≥∞ÿáÈÜÕ∞ „Ñ̈=∂ Œ̂O LOk. JO Œ̂∞=Å¡ =∞#ã̈∞û JÅã≤áÈ~Ú Hõ~°‡Å#∞

<≥·Ñ̈Ù}ºO`À KÕÜ«∞ÖËHõ áÈ=K«∞Û. Hõ#∞Hõ Ñ¶̈e «̀O`À ã̈OQÆÉèÏ=O ÃÑ@∞ìHÀ= Œ̂∞Ì Jx

ÃÇÏK«Ûiã̈∞Î<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞. WHȭ _» Hõ~°‡ Ñ¶̈ÖÏxfl q_çzÃÑ@ì=∞#@OÖË̂ Œ∞. Hõ~°‡
Ñ¶̈ÅOÃÑ· L#fl Pã̈H̃Îx – ã̈OQÆÉèÏ"åxfl =∂„ «̀O q_çzÃÑ@ì=∞O@∞<åfl_»∞.

x «̀º «̀$ÑÎ̈:– h =∞#ã̈∞û «̀$Ñ≤Î̀ À xO_ç LO>Ë Uq∂ HÀ~°=Ù. JO Õ̀HÍ Œ̂∞.

JÖÏ ̀ «$Ñ≤Î̀ À L#flÑ̈C_»∞ ã̈O`À+̈O`À, <≥·Ñ̈Ù}ºO`À Hõ~°‡Å∞ KÕ™êÎ=Ù. Hõ~°‡Ñ¶Å̈OÃÑ·

Pã̈H̃Î LO_»̂ Œ∞. J Õ̂ «̀$Ñ≤ÎÖËx"å_»∞ Uk H˘~°̀ «QÍ LO Œ̂#∞‰õΩO\Ï_À ^•xx

™êkèOK«\ÏxH̃ „Ñ̈Ü«∞ «̀flO KÕ™êÎ_»∞. ZO Œ̂i<À P„â◊~Ú™êÎ_»∞. «̀#‰õΩ KÕ̀ «QÍHõ

áÈ~Ú<å Z=Ô~·<å ã̈Ç̈Ü«∞O KÕ™êÎ̂~"≥∂#x Z Œ̂∞~°∞K«∂™êÎ_»∞.

x~å„â◊Ü«∞ó :– «̀$Ñ≤ÎQÍ –x «̀ºO «̀$Ñ≤ÎQÍ LO_Õ =ºH̃Î† L#fl^•x`À ã̈O «̀$Ñ≤Î

K≥O Õ̂ =ºH̃Î Z=ih P„â◊~ÚOK«_»∞. Z=iq∂^•, Õ̂xq∂^• P è̂•~°Ñ̈_»_»∞.

J «̀_Õ x~å„â◊Ü«Ú_»∞.

™ê è̂•~°}OQÍ JO Œ̂~°∂ r=ÉèÏ=OÖ’<Õ LO\Ï~°∞. <Õ#∞ r=Ù}̃‚ J#∞‰õΩ#fl"å_»∞

Ñ̈iq∞ «̀∞_≥·áÈ`å_»∞. JO Œ̂∞=Å¡ H˘xfl L<åfl~Ú. H˘xflÖË=Ù. ÖËx "å\H̃Àã̈O

Ñ̈i «̀Ñ≤™êÎ_»∞. "å\x̃ ã̈OáêkOK«@OHÀã̈O Hõ~°‡Å∞ KÕ™êÎ_»∞. J «̀_çH̃ ̀ «# HÀÔ~¯Å#∞

f~°∞ÛH˘<Õ â◊H̃Î ÖËHõáÈ Õ̀ W «̀~°∞Å#∞ P„â◊~Ú™êÎ_»∞. JÖÏQÍHõ <Õ#∞ P «̀‡#∞ J<Õ

P «̀‡*Ï̋#OÖ’ LO>Ë–Ñ̈iq∞ «̀̀ «fiO áÈ~Ú Ñ̈iÑ̈Ó~°‚̀ «fiO ã≤kúã̈∞ÎOk. Ñ̈iÑ̈Ó~°‚̀ «fiOÖ’

LO_Õ"åxH̃ HÀiHõ Å∞O_»=Ù. Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∞Î<åfl Hõ~°‡Ñ¶̈ÖÏÅÃÑ· P¿ÑHõ∆– Pã̈H̃Î

LO_»̂ Œ∞. Z=ih, ̂ ÕxH© P„â◊~ÚOK«_»∞. x «̀º ̀ «$Ñ̈ÙÎ_»∞QÍ LO\Ï_»∞. J «̀_çH̃ U

Hõ~°‡Å`À#∞ Ñ̈x ÖË̂ Œ∞. J~Ú Õ̀ J «̀_»∞ Hõ~°‡Å∞ KÕÜ«∞_®? KÕ™êÎ_»∞. HÍx KÕã≤<å

KÕÜ«∞#>Ë¡. KÕ¿ãk Õ̂Ç̈ÏO. `å#∞ Õ̂Ç̈ÏO HÍ Œ̂∞ P «̀‡. P «̀‡ JHõ~°Î. Hõ#∞Hõ `å#∞

Uq∂ KÕÜ«∞@O ÖË̂ Œ∞ J<Õ *Ï̋#OÖ’– ã̈Ê $Ç̈ÏÖ’ LO\Ï_»∞.

r=O ÖË‰õΩO_® Õ̂Ç¨ÏO Ñ¨xKÕÜ«∞ Œ̂∞. HÍx Õ̂Ç¨ÏO Ñ¨xKÕ¿ãÎ r=O Ñ¨x

KÕã≤#@∞¡ HÍ Œ̂∞. HõÔ~O@∞ ÖË‰õΩO_® Ö̌·@∞ "≥ÅQÆ̂ Œ∞. HÍx Ö̌·@∞ "≥Å∞QÆ∞ «̀∞#fln

JO>Ë HõÔ~O@∞ "≥Å∞QÆ∞ «̀∞#fl@∞¡ HÍ Œ̂∞. WÖÏ x «̀º «̀$Ñ̈ÙÎ_≥·, x~å„â◊Ü«Ú_≥·, Hõ~°‡

Ñ¶̈ÖÏã̈H̃Î ÖË‰õΩO_® U Hõ~°‡Å∞ KÕã≤<å J «̀_»∞ KÕÜ«∞#>Ë¡. J «̀_çH̃ U |O è̂Œ=¸

LO_»̂ Œ∞. J\ì̃"å_Õ q"ÕH̃, P «̀‡*Ï̋x.

WOHÍ Hõ~°‡Å∞ ZÖÏ KÕ¿ãÎ |O è̂ŒOÖËx "å_Ò`å_»∞? –

â’¡II x~åj~°º «̀ z`åÎ̀ å‡ «̀ºHõÎó ã̈~°fi Ñ̈i„QÆÇ̈Ïó I
âßs~°O ̂H=ÅO Hõ~°‡ ‰õΩ~°fi<åfláÈflu H̃eƒ+̈O II (21)
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`åII Pâ◊ÖË‰õΩO_®, =∞<À|∞ Œ̂∞úÅ#∞ ™êfinè#OÖ’ LOK«∞ H˘x, Ñ̈i„QÆÇ̈Ï
ÉèÏ"åxfl q_çz, Ĥ=ÅO â◊s~°O`À Hõ~°‡ KÕã≤<å áêáêxfl á⁄O Œ̂_»∞.

"åºYº :– ÃÑ Œ̂Ì KÕÑ̈Å∞ z#fl KÕÑ̈Å#∞ uO\Ï~Ú† Ñ≤e¡ ZÅ∞HõÅ#∞ "Õ\Ï_ç

uO@∞Ok. „‰õÄ~° =∞$QÍÅ∞ =∞#∞+̈µÅÃÑ·, [O «̀∞=ÙÅÃÑ· |_ç uO\Ï~Ú. QÀ_»g∞k

|e¡ Ñ̈Ù~°∞QÆ∞Å#∞ uO@∞Ok. S Õ̀ g\H̃̃ "Õ\H̃© áêÑ̈O JO@ Œ̂∞. J~Ú Õ̀ =∂#

=Ù_»∞ ̀ À\ ̃=∂#=ÙÅ#∞ K«OÑ≤<å, PÇ̈~°O HÀã̈O Ñ̈â◊√=ÙÅ#∞, Ñ̈‰õ∆ΩÅ#∞ K«OÑ≤<å

áêÑ̈O JO@∞ «̀∞Ok. ZO Œ̂∞=Å¡?

=∞x+≤ U^À XHõ Pâ◊̀ À, HÀiHõ̀ À, ™êfi~°÷O`À D Ñ̈#∞Å∞ KÕ™êÎ_»∞. <Õ#∞

KÕã̈∞Î<åfl#<Õ 'JÇ̈ÏOHÍ~°O—`À KÕ™êÎ_»∞. =∞#ã̈∞û`À PÖ’zOz „Ñ̈}ÏoHõ "Õã̈∞H˘x

KÕ™êÎ_»∞. JO Œ̂∞̂H J «̀_çH̃ áêÑ̈O. HÍx ÃÑ·# ¿Ñ~˘¯#fl [O «̀∞=ÙÅ∞ Ug ‰õÄ_®

PÖ’zOK«=Ù, „Ñ̈}ÏoHõÅ∞ "ÕÜ«∞=Ù, Wk =∞Oz– Wk K≥_»∞ Jx PÖ’zOK«=Ù.

Ĥ=ÅO JO «̀~°æ̀ «"≥∞ÿ# „¿Ñ~°}=Å¡, „Ñ̈Hõ$u „Ñ̈™êkOz# PÇ̈ ~åxfl fã̈∞‰õΩO@∂

LO\Ï~Ú. Hõ#∞Hõ "å\˜̂H áêÑ̈O ÖË̂ Œ∞.

D Hõ~°‡ KÕ¿ãÎ <åH© =ã̈∞Î=Ù, ÖË̂ • ã̈∞YO Åaèã̈∞ÎO Œ̂<Õ Ñ¶Ö̈Ïã̈H̃Î† <Õ#∞ KÕã̈∞Î<åfl#<Õ

JÇ̈ÏOÉèÏ=O† =ã̈∞Î=ÙÅÃÑ· Pâ◊, =∞=∞HÍ~°O L#flÑ̈C_»∞ P Hõ~°‡Å∞ =∞# =∞#ã̈∞ûÃÑ·

=Ú„ Œ̂Å∞ "Õ™êÎ~Ú. J"Õ "åã̈#Å∞. "å\<̃Õ 'H̃eƒ+̈O— áêÑ̈O JO@∞#flk.

Hõ#∞Hõ Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ã@Ñ̈C_»∞ Jq |O è̂ŒO HÍ‰õΩO_®, áêÑ̈O HõÅQÆ‰õΩO_®

LO_®ÅO>Ë Hõ~°‡Å<≥ÖÏ KÕÜ«∂Ö’ ÉèíQÆ=O «̀∞_çHȭ _» LáêÜ«∂Å∞ ̀ ≥eÜ«∞ *Ëã̈∞Î<åfl_»∞.

J"Õ 1. x~åâ◊ – Pâ◊ ÖË‰õΩO_»∞@† 2. Ü«∞ «̀ z`åÎ̀ «‡– =∞<À|∞ Œ̂∞úÅ#∞ =â◊OÖ’

LOK«∞H˘x† 2. ã̈~°fi Ñ̈i„QÆÇ̈Ï† «̀ºHõÎ– q+̈Ü«∂Å#∞, =ã̈∞Î=ÙÅ#∞ ã̈=∞‰õÄ~°∞Û

H˘#∞@#∞ q_çz ÖË̂ • =ã̈∞Î=ÙÅÃÑ· q+̈Ü«∂ÅÃÑ· =∞=∞HÍ~åxfl q_çzÃÑ\ì̃. D

=¸_»∞ LáêÜ«∂Å`À U Hõ~°‡Å∞ KÕã≤<å J «̀_ç̂H áêáêÅ∞ JO@=Ù. ("åã̈#Å∞

KÕ~°=Ù) |O è̂ŒHõ~°=ÚÅ∞ HÍ=Ù. ~åÉ’ÜÕ∞ "å\˜HÀã¨O Z Œ̂∞~°∞K«∂_»@O Pâ◊,
=zÛ# "å\x̃ '<åq— J#∞HÀ=@O =∞=∞HÍ~°O. D Ô~O_»∂ =ke Õ̀ =∞#ã̈∞û
J Œ̂∞Ñ̈ÙÖ’ LO@∞Ok. J\˜ì"å_»∞ U Hõ~°‡Å∞ KÕã≤<å Hõ~°Î HÍ_»∞. ÃÑ·QÍ ÉèíQÆ=O «̀∞x
WK«Ûù#∞ <≥~°"Õ̂~Û ™ê è̂Œ#=∞ø`å_»∞. JO Œ̂∞̂H J «̀_ç̂H áêÑ̈O ÖË̂ Œ∞.

™ê è̂Œ<åxH̃ U Ñ¶̈ÅO LO_»̂ Œ∞. P ™ê è̂Œ<åxfl "å_ç# "åx̂H Ñ¶̈ÅO, Hõq «̀fiO
„"åÜ«∂ÅO>Ë HõÅO J<Õ ™ê è̂Œ#O HÍ"åe. J~Ú Õ̀ Hõq «̀fiO ÉÏQÍ L<åfl,

K≥̀ «ÎQÍ L<åfl HõÖÏxfl Z=fi~°∂ „Ñ̈â◊Oã≤OK«~°∞, ̂ Œ∂+≤OK«~°∞. D ̂ Œ∂+̈} Éèí∂+̈}
u~°™ê¯~å Åhfl P HõÅO`À Hõq «̀fiO „"åã≤# Hõq̂H. JÖÏ̂Q JÇ̈ÏOHÍ~° =∞=∞HÍ~åÅ∞
q_çz, =∞#ã̈∞û#∞ J Œ̂∞Ñ̈ÙÖ’ ÃÑ@∞ìH˘x, Pâ◊Å∞ ÖË‰õΩO_® Ĥ=ÅO â◊s~°O`À
Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ã "åxH̃ U áêáêÅO@=Ù– Jx ÉèíQÆ"å#∞_»∞ ≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl_»∞.
WOHÍ |O è̂ŒO HÍ‰õΩO_® Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ã LáêÜ«∂ÖËq∞\?̃–

â’¡II Ü«∞ Œ̂$KåÛù ÖÏÉèí ã̈O «̀∞+̈ìó Œ̂fiO^•fif`À q=∞ «̀û~°óI
ã̈=∞ ã≤û^•ú= ã≤̂ ÒúK« Hõ$`åfi - Ñ≤ # x | è̂Œº Õ̀II  (22)

   `å : Ü«∂ Œ̂$zÛùHõOQÍ ÅaèOz# ^•x`À ã̈O «̀$Ñ≤Î K≥O Œ̂∞ «̀∂, Œ̂fiO^•fiÅ‰õΩ
Jf «̀∞_≥·, Jã̈∂Ü«∞ÖËx"å_≥·, HÍ~°ºO ã≤kúOz<å ã≤kúOK«HõáÈ~Ú<å ã̈=∞ÉèÏ=O
Hõey#"å_»∞ Hõ~°‡Å∞ KÕã≤<å |OkèOÑ̈|_»_»∞.

"åºYº : 1.Ü«∞ Œ̂$KåÛùÖÏÉèí ã̈O «̀∞+ì̈ó :– D Ö’HõOÖ’ [x‡Oz# „Ñ̈u rqH̃
XHõ „áê~°|úO LO@∞Ok. P â◊s~°O ZÖÏ áÈ+≤OK«|_®Ö’ =ÚO Õ̂ x~°‚~ÚOK«|_ç
LO@∞Ok. x[O K≥áêÊÅO>Ë „áê~°|ú"Õ∞ D â◊s~åxfl áÈ+≤ã̈∞ÎOk. J~Ú Õ̀
JO «̀\ ̃ã≤÷~° ÉèÏ=# JO Œ̂iH© LO_»̂ Œ∞ Hõ#∞Hõ U^À KÕÜ«∂Åx, U^À á⁄O^•Åx
=∞x+≤ P~å@Ñ̈_çáÈ «̀∞O\Ï_»∞. JÖÏO\ ̃P~å@O ÖË‰õΩO_® ÉèíQÆ=O «̀∞x q∂ Œ̂,
„áê~°|úO g∞ Œ̂ qâßfiã̈O QÆey# =ºH̃Î xi¡Ñ̈ÎOQÍ ̀ å#∞ KÕ¿ã Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∂Î, =KÕÛ
Ñ¶ë`åxfl ÉèíQÆ=O «̀∞x „Ñ̈™ê Œ̂OQÍ ã‘fiHõi™êÎ_»∞. J\˜ì"å_Õ Ü«∂ Œ̂$zÛùHõOQÍ ÅaèOz#
^•x`À «̀$Ñ≤Î K≥O Õ̂"å_»∞. «̀#‰õΩ ÅaèOz#k U ≥̂·<å – Jk J#∞‰õÄÅ"≥∞ÿ<å,
„Ñ̈u‰õÄÅ"≥∞ÿ<å U=∂„ «̀O ~åQÆ̂ ÕfiëêÅ∞ ÖË‰õΩO_®, ÅaèOz# ^•x`À ã̈O «̀$Ñ≤Î
K≥O Œ̂∞`å_»∞. Jx «̀º"≥∞ÿ# D „áêÑ̈OzHõ q+̈Ü«∂ÅHÀã̈O, Éè’QÍÅHÀã̈O J„~°∞Å∞
KåK«_»∞. ZO «̀\ ̃PHõ~°¬}©Ü«∞"≥∞ÿ# =ã̈∞Î=ÙÅÔH·<å QÆ∞@HõÅ∞ „q∞OQÆ_»∞. Uk Åaè¿ãÎ
J Õ̂ Ñ̈~°=∂#flO. <˘ã̈\ ̃„"å «̀ ̀ «∞_ç¿ãÎ K≥îQk HÍ Œ̂∞ QÆ#∞Hõ ZO Œ̂∞‰õΩ J#=ã̈~°
=º ä̂Œ? Jx Ñ̈iÑ̈Ó~°‚ «̀$Ñ≤Î̀ À rq™êÎ_»∞.

J~Ú Õ̀ J «̀_»∞ Ñ̈Ù~°∞ëê~å÷xH̃ Œ̂∂~°∞_≥·, ™È=∞iÖÏ rqã̈∂Î Z=~À U^À
W"åfiÅx Z Œ̂∞~°∞ K«∂KÕ"å_»∞ HÍ Œ̂∞. ™È=∞iH̃ ̀ «$Ñ≤Î LO_»̂ Œ∞. ™È=∞i Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∞OÖ’
JâßOu J<Õ Ñ≤âßz `åO_»= #$ «̀ºO KÕã̈∞ÎOk. ZO Œ̂∞HõO>Ë ™êfi~°÷ Ñ̈~°∞_çH̃
HÀiHõÅ∞ L_çyáÈ=Ù. J\ì̃"åiH̃ «̀$Ñ≤Î LO_»̂ Œ∞. Hõ#∞Hõ ™È=∞i «̀#O ÖË‰õΩO_®,
Õ̂xH© P~å@Ñ̈_»‰õΩO_® ̀ «# Hõ~°Î=º Hõ~°‡Å#∞ xi¡Ñ̈ÎOQÍ KÕã̈∂Î ÅaèOz# ̂ •x`À

ã̈O «̀$Ñ≤Î K≥O Õ̂"å_Õ Ü«∞ Œ̂$KåÛù ÖÏÉèíã̈O «̀∞+̈µª_»∞.
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2. Œ̂fiO^•fif «̀ó :– ÅaèOz# ^•x`À ã̈O «̀$Ñ≤Î K≥O Õ̂"å_Õ Œ̂fiO^•fiÅ‰õΩ

Jf`«OQÍ LO_»QÆÅ∞QÆ∞`å_»∞. j`Àëê‚Å∞, ã¨∞Y ^Œ∞óMÏÅ∞, ÖÏÉèí#ëêìÅ∞,

[Ü«∂Ñ̈[Ü«∂Å∞, =∂<å==∂<åÅ∞ – W=hfl Œ̂fiO^•fiÅ∞. Wq =∞#ã̈∞û g∞ Œ̂

ÃÑ «̀Î#O K≥ÖÏ~ÚOK«@O =Å¡ =∞x+≤ P ̂ ŒfiO^•fiÅ‰õΩ Ö’<≥· ã̈∞MÏÅ‰õΩ á⁄OQÆ∞ «̀∂,

Œ̂∞óMÏÅ‰õΩ Hõ$OQÆ∞ «̀∂ =ÙO\Ï_»∞. J~Ú Õ̀ =∞#ã̈∞û#∞ ™êfinè#OÖ’ LOK«∞H˘#fl

"å_çÃÑ· D Œ̂fiO^•fiÅ∞ ÃÑ «̀Î#O K«ÖÏ~ÚOK«ÖË=Ù. JÑ̈C_Õ J «̀_»∞ Œ̂fiO^•fiÅ‰õΩ

Jf «̀∞_Ò`å_»∞.

3. q=∞ «̀û~°ó :– W «̀~°∞Å Q˘Ñ̈Ê «̀<åxfl K«∂zQÍx, ã̈OÑ̈ Œ̂Å#∞ K«∂zQÍx

F~°fiÖËx"å}̃‚ Jã̈∂Ü«∞ (=∂ «̀û~°ºO) QÆÅ"å_»∞ JO\Ï~°∞. ZÑ̈C_»∂ ã̈O «̀$Ñ≤Î̀ À

LO_Õ"åxH̃ D =∂ «̀û~°ºO LO_»̂ Œ∞.H˘O Œ̂~°∞ ̀ «=∞‰õΩ ÖËHõáÈ~Ú<å J= «̀e"å_çH̃

ÖË‰õΩO_® áÈ Õ̀ KåÅ∞#x «̀ÅáÈã̈∞ÎO\Ï~°∞. J= «̀e "å_çH̃ 2 Hõà◊√§áÈ Õ̀ KåÅ∞
<å‰õΩ XHõ Hõ#∞fl áÈ~Ú<å Ñ¶̈~°"åÖË̂ Œ#∞H˘<Õ"å~°∞ Jã̈∂Ü«∂ K«„Hõ=~°∞ÎÅ∞. D
Jã̈∂Ü«∞ ÃÑ Œ̂Ì [|∞ƒ. D Jã̈∂Ü«∞ QÆÅ"å~°∞ „Ñ̈âßO «̀OQÍ LO_»ÖË~°∞. ã̈O`À+̈OQÍ,

ã̈O «̀$Ñ≤ÎQÍ LO_»ÖË~°∞. ã̈O «̀$Ñ≤Î̀ À, ÅaèOz# ̂ •x`À ã̈O «̀$Ñ≤Î K≥Ok rqOKÕ"å_Õ

q=∞ «̀û~°∞_»∞.

4. ã≤̂ Òú Jã≤̂ Òú K« ã̈=∞ó :– `å#∞ J#∞‰õΩ#fl Ñ̈x J~Ú Õ̀ ã≤kú, «̀Ñ≤Ê Õ̀

Jã≤kú. ™ê=∂#∞º_»∞ ã≤kúÖ’ á⁄OQÆ∞`å_»∞. Jã≤kúÖ’ „‰õΩOyáÈ`å_»∞. HÍx W «̀_»∞

x «̀ºO, x~°O «̀~°O P Ô~O_çO\x̃ ã̈=∞ÉèÏ=O`À K«∂_»QÆÅ∞QÆ∞`å_»∞.

5. Hõ$`åfi -Ñ≤ # x| Œ̂úº`Õ :– Ü«∂ Œ̂$zÛùHõOQÍ ÅaèOz# ̂ •x`À ã̈O «̀$Ñ≤Î

K≥O Õ̂ =ºH̃Î Œ̂fiO^•fiÅ‰õΩ Jf «̀∞_≥·, Jã̈∂Ü«∞ ÖËx"å_≥·, ã≤kú Jã≤kúÜ«∞O Œ̂∞

ã̈=∞ÉèÏ=O Hõey LO\Ï_»∞. QÆ#∞Hõ J «̀_»∞ U Hõ~°‡Å∞ KÕã≤<å KÕÜ«∞#>Ë¡. J «̀_çH̃

U Hõ~°‡ |O è̂Œ=¸ JO@ Œ̂∞. J «̀_»∞ ™êfi~°÷O HÀã̈O Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ã"å_»∞ HÍ Œ̂∞

Hõ#∞Hõ, Hõ~°Î=º`å ÉèÏ=O`À, xi¡Ñ̈ÎOQÍ Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ã"å_»∞ QÆ#∞Hõ P Hõ~°‡Å∞

|O è̂ŒHõ~°O HÍ=Ù.

nxx |\˜ì ã̈Ô~·# *Ï̋#O`À Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ãÎ<Õ Jq |O è̂ŒO HÍ‰õΩO_® LO\ÏÜ«∞x

„QÆÇ≤ÏOK«=K«∞Û. Z@∞=O\ ̃*Ï̋#O`À Hõ~°‡Å∞ KÕÜ«∂Ö’ ̀ ≥eÜ«∞*̌¿ÑÊ J è̂•ºÜ«∞"Õ∞

D *Ï̋#Ü≥∂QÆO. Hõ~°‡#∞, *Ï̋<åxfl q_»nÜ«∞ gÅ∞ÖË̂ ŒxÜÕ∞ 3,4 J è̂•ºÜ«∂Å∞

=~°∞ã̈QÍ K≥Ñ̈Ê@O [iyOk.

– WO «̀=~°‰õΩ Hõ~°‡Ö’ JHõ~°‡#∞ K«∂KÕ q è̂•<åxfl 4 â’¡HÍÅÖ’ K≥Ñ≤Ê,

WÑ̈C_»∞ JHõ~°‡Ö’ Hõ~°‡#∞ K«∂_»@O ZÖÏQÀ ̀ ≥eÜ«∞*ËÜ«∞É’ «̀∞<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞.

â’¡II QÆ`« ã¨OQÆã¨º =ÚHõÎã¨º *Ï˝<å=ã≤÷̀ « KÕ̀ «ã¨ó I
Ü«∞*Ï̋Ü«∂ K«~°̀ «ó Hõ~°‡ ã̈=∞„QÆO „Ñ̈qbÜ«∞ Õ̀ II (23)

`å : ^ÕxÜ«∞O^Œ∞ ã¨OQÆÉèÏ=O ÖËx"å_»∞, Ñ¶¨ÖÏã¨H˜Î ÖËx "å_»∞, P`«‡
*Ï̋#=Ú#O Œ̂∞ xez#"å_»∞, ÉèíQÆ=¢fÊu Hõ~°OQÍ (`åºQÆ|∞kú̀ À) KÕ¿ã Hõ~°‡
Ñ̈ÓiÎQÍ #tOzáÈ «̀∞#flk.

"åºYº :– QÆ̀ « ã̈OQÆã̈º, =ÚHõÎãº̈, *Ï<̋å=ã≤÷̀ « KÕ̀ «ãó̈ J<Õ =¸_»∞ Ñ̈^•Å∞

*Ï̋xH̃ ã̈O|OkèOz#q. Wq ã≤÷̀ « „Ñ̈[̋ ÅHõ∆}ÏÅ∞. Ñ̈^•Å#∞ ã̈OH̃∆Ñ̈ÎO KÕã≤ XHõ

„Hõ=∞ Ñ̈ Œ̂úuÖ’ ™êy# ~°K«<å â‹·e Wk.

1. QÆ̀ « ã̈OQÆã̈º :– ã̈OQÆÉèÏ=O áÈ~Ú#"å_»∞, ̂ Õx`À ã̈OQÆÉèÏ=O? Jx «̀º"≥∞ÿ#

D „áêÑ̈OzHõ q+̈Ü«∂Å`À. Z=~°∞ ÃÑ@∞ì‰õΩ<åfl~°∞ D ã̈OQÆÉèÏ"åxfl? =∞#ã̈∞û,

|∞kú, JÇ̈ÏOHÍ~°O. |∞kú P#O Œ̂OHÀã̈O q+̈Ü«∞ „Ñ̈Ñ̈OK«OÖ’ ã̈OK«iOz

ã̈OQÆ ÉèÏ=O ÃÑ@∞ì‰õΩO@∞#flk. P ã̈OQÆÉèÏ=OáÈ"åe. ZÖÏ áÈ «̀∞Ok? q+̈Ü«∞

„Ñ̈Ñ̈OK«O ÖË‰õΩO_® áÈ Õ̀ ã̈iáÈ «̀∞Ok QÆ̂ •? HÍx q+̈Ü«∞ „Ñ̈Ñ̈OK«O ÖË‰õΩO_®

áÈ Œ̂∞. =∞i UO KÕÜ«∂e? h =∞<À|∞ Œ̂∞úÅ∞ JÇ̈ÏOHÍ~°O ÖË‰õΩO_®áÈ Õ̀ WHõ
„Ñ̈Ñ̈OK«O`À ã̈OQÆÉèÏ=O ÃÑ@∞ìH˘<Õ „Ñ̈âıfl «̀Ö̌ «̀Î̂ Œ∞ QÆ̂ •! ÉÏQÍ<Õ LOk. =∞i
D =∞<À|∞ Œ̂∞úÅ∞, JÇ̈ÏOHÍ~°O ZHȭ _»‰õΩ áÈ"åe? P «̀‡Ö’ Hõeã≤áÈ~Ú, P «̀‡`À
`å^• «̀‡ºO K≥Ok Õ̀ ã̈i. JO>Ë ZÖÏ? WÑ̈Ê\=̃~°‰õΩ <Õ#∞ ̂ ÕÇ̈xfl, =∞#ã̈∞û#∞,
|∞kúx, JÇ̈ÏOHÍ~åxfl Jx „Éèí=∞Ñ̈_»∞ «̀∞#fl h=Ù <Õ#∞ ̂ ÕÇ̈xfl HÍ Œ̂∞, =∞#ã̈∞û#∞
HÍ^Œ∞, |∞kúxHÍ^Œ∞, JÇ¨ÏOHÍ~åxfl HÍ^Œ∞–<Õ#∞ g@xfl\ ˜H˜ P^è•~°OQÍ,
Jkèëêì#OQÍ L#fl P «̀‡#∞ Jx „QÆÇ≤ÏOz, J\ì̃ P «̀‡QÍ LO_çáÈ"åe. JÖÏ

P «̀‡QÍ LO>Ë WHõ D „Ñ̈Ñ̈OK«"Õ∞ ÖË̂ Œ∞. ZO Œ̂∞HõO>Ë „Ñ̈Ñ̈OK«OQÍ ÉèÏqã̈∞Î#fl

Œ̂O`å P «̀‡ÜÕ∞ QÆ#∞Hõ, h"Õ QÆ#∞Hõ† x~åHÍ~°, x~°∞æ}, ã̈∂H∆Í‡u ã̈∂Hõ∆ ‡, ã̈~°fi"åºÑ̈Hõ

K≥·̀ «#º"Õ∞ QÆ#∞Hõ.

'<Õ#∞ P «̀‡#∞— J<Õ Ü«∞^•~°÷ ã≤÷uÖ’ xez#Ñ̈C_»∞ <Õ#∞ ̂ ÕÇ̈xfl HÍ Œ̂∞ QÆ#∞Hõ
<å‰õΩ Kå=Ù Ñ¨Ù@∞ìHõÖˇHõ¯_çq? <Õ#∞ =∞#ã¨∞û#∞ HÍ^Œ∞† Hõ#∞Hõ <å‰õΩ â’Hõ
"≥∂Ç̈Ö̌Hȭ _çq? <Õ#∞ |∞kúx HÍ Œ̂∞† Hõ#∞Hõ <å‰õΩ Hõ~°Î $ «̀fi Éè’HõÎ $`åfiÖ̌Hȭ _çq?
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Hõ#∞Hõ P «̀‡<≥·# <å‰õΩ ̂ Õx`À#∞ ã̈OQÆÉèÏ=O ÖË̂ Œ∞ – Jx ̀ ≥eã≤ áÈ «̀∞Ok. 'â◊s~°

=∞<À|∞ Œ̂∞úÖË '<Õ#∞— J#∞‰õΩ#flÑ̈C_»∞ D „áêÑ̈OzHõ q+̈Ü«∂Å`À ã̈OQÆÉèÏ=O

LO_Õk. WÑ̈C_»∞ <Õ#∞ P «̀‡#x „QÆÇ≤ÏOKå#∞ QÆ#∞Hõ QÆ̀ «ã̈OQÆ∞_»#∞ Jx ̀ ≥Å∞ã̈∞ÎOk.—

J~Ú Õ̀ W\˜ì ã≤÷u ZÖÏ =ã̈∞ÎOk? ã̈ «̀ûOQÆO =Å¡. ''ã̈ «̀ûO QÆ̀ Õfi xã̈ûOQÆ̀ «fiO——

ã̈ «̀ûOQÆO =Å¡<Õ xã̈ûOQÆ̀ «fiO. JÑ̈C_Õ QÆ̀ «ã̈OQÆ∞_»ÜÕ∞ºk.

ã¨`«ûOQÆO ^Õx`À? ã¨`ü ã¨fi~°∂Ñ¨ Ñ¨~°=∂`«‡`À, ã¨`åºxfl `≥eÜ«∞*ˇ¿ÑÊ

ã̈ «̀∞Ê~°∞+̈µÅ`À, ã̈ ǜ âß¢™êÎÅ`À ™êOQÆ̀ «ºO ÃÑ@∞ì HÀ"åe.

ÉèíQÆ=O «̀∞x ã̈∞ÎuOKÕ@Ñ̈C_»∞ PÜ«∞##∞ Hõ=∞ÅO`À áÈÅ∞™êÎ~°∞. áê Œ̂Hõ=∞ÅO,

Hõ~°Hõ=∞ÅO, =ÚY Hõ=∞ÅO,  Hõ=∞Å <Õ„`åÅ∞, Jx. ZO Œ̂∞H̃ÖÏ? Hõ=∞ÅO

|∞~°̂ ŒÖ’ L<åfl, h\Ö̃’ L<åfl P |∞~°̂ Œ#∞, h\x̃ JO\ÕK«∞HÀ‰õΩO_® ã̈fiK«ÛùOQÍ

LO@∞Ok. JO Œ̂∞̂H „Ñ̈Ñ̈OK«OÖ’ =º=Ç̈ÏiOKÕ@Ñ̈C_»∞ `å=∞ ~å‰õΩÖÏ LO_»∞,

ÉÏ¡\ÕQ∑ ¿ÑÑ̈~üÖÏ LO_»= Œ̂∞Ì† J Œ̂ÌOÖÏ LO_»∞, ÔH"≥∞~åÖ’x Ñ¶≤Öò‡ÖÏ LO_˘ Œ̂∞Ì

JO\Ï~°∞. WÖÏ QÆ̀ « ã̈OQÆ∞ÅO HÍ"åe.

2. =ÚHõÎã¨º :– =Ú‰õΩÎ_»∞. ^Õx#∞O_ç? ™êO™êiHõ |O^è•Å #∞O_ç,

~åQÆ̂ ÕfiëêÅ#∞O_ç, HÍ=∞ „HÀ è̂•Å#∞O_ç, ã̈=∞ã̈Î Hõ~°‡Å #∞O_ç – JxflO\#̃∞O_ç

q_»∞^ŒÅ á⁄Ok#"å_Õ =Ú‰õΩÎ_»∞. Z=Ô~·`Õ ã¨`«ûOQÆO =Å¡ xã¨ûOQÆ∞Öˇ· QÆ`«

ã̈OQÆ∞Ö∫`å~À "å~°O`å =Ú‰õΩÎÖË. "åiH© „áêÑ̈OzHõ q+̈Ü«∞Éè’QÍÅÃÑ· Pã̈H̃ÎÖË̂ Œ∞

QÆ#∞Hõ, "å\˜ H˘~°‰õΩ Hõ~°‡Å∞ KÕÜ«∞=Åã≤# qkè ÖË^Œ∞ QÆ#∞Hõ "å~°∞ Jxfl

|O è̂Œ<åÅ#∞O_ô =Ú‰õΩÎÖË.

3. *Ï̋<å=ã≤÷̀ « KÕ̀ «ó :– „áêÑ̈OzHõ q+̈Ü«∂Å`À ã̈OQÆ ÉèÏ=O áÈ~Ú#

=Ú‰õΩÎx =∞#ÃãûÑ̈C_»∂ P «̀‡Ö’<Õ xezáÈ~Ú, P «̀‡QÍ<Õ LO\Ï_»∞. P «̀‡ *Ï̋xQÍ<Õ

LO\Ï_»∞. J «̀_ç WO„kÜ«∂Å∞, â◊s~°O U q+̈Ü«∂ÅÖ’ „Ñ̈=iÎã̈∞Î<åfl J «̀_ç

z «̀ÎO =∂„ «̀O P`å‡HÍ~°"≥∞ÿ LO@∞Ok. J «̀_Õ *Ï̋<å=ã≤÷̀ « KÕ̀ «ã̈∞_»∞. J\ì̃ =ºH̃Î

KÕ¿ã Hõ~°‡Å∞ Z\ì̃q?

4. Ü«∞*Ï̋Ü«∂K«~°̀ «ó Hõ~°‡ :–  Ü«∞[̋Hõ~°‡Å∞ – Ü«∞*Ï̋~°÷"≥∞ÿ# Hõ~°‡Å<Õ KÕ™êÎ_»∞.

Jã̈Å∞ Ü«∞[̋Hõ~°‡ÅO>Ë Ç̈ÏŸ=∂Å∞ KÕÜ«Ú @Ü«∂? HÍ Œ̂∞. `åºQÆO`À ‰õÄ_ç# U

Hõ~°‡ J~Ú<å, ÉèíQÆ=¢fÊu Hõ~°"≥∞ÿ# U Hõ~°‡Ü≥ÿ∞<å Ü«∞[̋Hõ~°‡ÜÕ∞. P «̀‡Ö’ =∞#ã̈∞û

xeÊ# QÆ̀ «ã̈OQÆ∞_≥·# =Ú‰õΩÎ_»∞ D Ö’HõOÖ’ Ug∞ HÀ~°∞HÀ_»∞ QÆ#∞Hõ, J «̀_çH̃
™êfi~°÷O LO_»̂ Œ∞ QÆ#∞Hõ, Éè’QÍã¨HÎ̃ LO_»̂ Œ∞ QÆ#∞Hõ, J «̀_»∞ KÕ¿ã Hõ~°‡Åhfl
Ö’HÀÑ̈HÍ~å~°÷"≥∂, ÉèíQÆ= ǜ „Ñ‘̀ «º~°÷"≥∂ KÕ™êÎ_»∞. P Hõ~°‡ÖË Ü«∞[̋Hõ~°‡Å∞. ZO Œ̂∞HõO>Ë
J=hfl `åºQÆ ÉèÏ=O`À KÕ¿ã"Õ QÆ#∞Hõ.

5. ã̈=∞„QÆO„Ñ̈qbÜ«∞ Õ̀ :– J\˜ì Ü«∞[̋ Hõ~°‡Å∞ J «̀_ç =∞#ã̈∞ûÖ’ "åã̈#Å#∞
=Ú„kOK«=Ù QÆ#∞Hõ P Hõ~°‡Åhfl Ñ̈ÓiÎQÍ #tOzáÈ`å~Ú. Jq |O è̂•Å∞ HÍ=Ù.
„Ñ¨qbÜ«∞ Õ̀.

WHȭ _»#∞O_ç Ü«∞[̋ „Ñ̈Hõ~°}O „áê~°OÉèíO
– Hõ~°‡ ÅxflO\x̃ „|Ç̈Ï‡=ÚQÍ ÉèÏqOKÕ *Ï̋xH̃ Jhfl „|Ç̈Ï‡"Õ∞ Jx K≥Ñ̈C@H©

â’¡HõO.
â’¡II „|Ç̈‡~°Ê}O „|Ç̈Ï‡Ç̈Ïqó „|Ç̈‡Q“fl „|Ç̈Ï‡}ÏÇ̈˙ «̀O I

„|ÃÇ·Ï‡= Õ̀# QÆO «̀=ºO „|Ç̈Ï‡ Hõ~°‡ ã̈=∂kè <å II (24)
`å: „|Ç̈Ï‡*Ï̋# ã̈OÑ̈#∞fl_≥·# "åxKÕ̀ « „|Ç̈Ï‡=∞#∞ Jyfl Ü«∞O Œ̂∞ „"ÕÅÛ|_ç#

Ç̈Ïqã̈∞û „|Ç̈Ï‡"Õ∞. „ã̈∞H± ã̈∞"åÅ∞ „|Ç̈Ï‡"Õ∞. ã̈~°fi=Ú „|Ç̈Ï‡"Õ∞ J#∞ ÉèÏ==Ú
xâ◊ÛÜ«∞=ÚQÍ QÆÅ J\ì̃*Ï̋x KÕ̀ « á⁄O Œ̂̂ Œy#k ‰õÄ_® „|Ç̈Ï‡"Õ∞.

"åºYº :– ÉèÏ~°̀ «̂ Õâ◊OÖ’ KåÖÏ=∞Ok D â’¡HõO Ü≥ÚHȭ  J~°÷O ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀHõ
áÈ~Ú<å, ≥̀Å∞ã̈∞HÀ"åÅ<Õ „â◊̂ Œú ÖËHõáÈ~Ú<å Éè’[<åxH̃ =ÚO Œ̂∞ D â’¡HÍxfl
Ñ̈iîOK«@O PKå~°OQÍ =ã̈∞Î#flk. ã̈OÑ̈Ó~°‚ "Õ̂ •O «̀ «̀̀ åÎ fixfl ã̈OH̃∆Ñ̈ÎO KÕã≤
K≥|∞ «̀∞#fln â’¡HõO.

1. „|Ç¨Ï‡Hõ~°‡ ã¨=∂kè<å:– ã¨=∞ãÎ̈ Hõ~°‡Å∞ „|Ç¨Ï‡"Õ∞ Ü«∞#∞ ÉèÏ=O`À,
UHÍ„QÆ"≥∞ÿ# z «̀ÎO`À KÕ¿ã *Ï̋xH̃ HõêQ Ñ¶̈e`åxfl WHȭ _» K≥Ñ̈Ê@O [iyOk.
JO «̀\Ï, Jxfl"Õà◊ÖÏ, JxflO\x̃ „|Ç̈Ï‡=ÚQÍ Œ̂i≈OKÕ"å_»∞ *Ï̋x. JO «̀\Ï
„Ñ̈Ñ̈OKåxfl, =ã̈∞Î=ÙÅ#∞, r=Ùà◊¡#∞ ̂ Œi≈OKÕ"å_»∞ ™ê=∂#∞º_»∞. x[OQÍ WHȭ _»
„Ñ̈Ñ̈OK«=Ú, „|Ç̈Ï‡=Ú (Ñ̈~°=∂ «̀‡) Jx Ô~O_»∞<åflÜ«∂? ÖË=Ù. L#fl^˘Hȭ >Ë
Ñ̈~°=∂ «̀‡. x~åHÍ~°, x~°∞æ}, ã̈∂H∆Í‡u ã̈∂Hõ∆ ‡, ã̈~°fi"åºÑ̈Hõ, ã̈fiÜ«∞O„Ñ̈HÍâ◊
Ñ̈~°=∂ «̀‡. P Ñ̈~°=∂ «̀‡ÜÕ∞ WHȭ _» <å<å q è̂•Ö̌·# <å=∞ ~°∂Ñ̈ ÉèË̂ •Å`À
„Ñ̈Ñ̈OK«OÖÏQÍ =ºHõÎ=∞ø «̀∞#flk. L#fl^˘Hȭ >Ë „`å_»∞. J Õ̂ pHõ\Ö̃’ áê=ÚÖÏQÍ
„Éèí=∞ Q˘Å∞Ñ¨Ù`«∞#flk. JÖÏˆQ L#fl^˘Hõ¯>Ë Ñ¨~°=∂`«‡. J^Õ J*Ï˝#OÖ’
„Ñ̈Ñ̈OK«OÖÏQÍ „Éèí=∞Q˘Å∞Ê «̀∞#flk.
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Ñ̈OK«̂ •~° áêHõO`À zÅHõÅ#∞ "Õã≤ J=Ú‡ «̀∞O\Ï~°∞. Ñ≤Å¡Å∞ ̂ •xfl zÅ∞HõQÍ

K«∂™êÎ~°∞. ÃÑ Œ̂ÌÅ∞ ̂ •xfl Ñ̈OK«̂ •~°̀ À ̀ «Ü«∂~°∞KÕã≤# ã‘fi@∞QÍ K«∂™êÎ~°∞. H˘Ü«∞º`À

KÕã≤# U#∞QÆ∞ ÉÁ=∞‡#∞ K«∂z Ñ≤Å¡Å∞ U#∞QÆ∞– U#∞QÆ∞ Jx Zyi QÆO «̀∞Å∞

"Õ™êÎ~°∞. HÍx =„_»Oy ̂ •xx H˘Ü«∞ºQÍ<Õ K«∂™êÎ_»∞. |OQÍ~°O`À KÕã≤# #QÆÅ#∞

¢ã‘ÎÅ∞ QÍAÅ∞QÍ, #ÔH¡ãπQÍ K«∂™êÎ~°∞. HÍx HõO™êe =∂„ «̀O ̂ •xx |OQÍ~°OQÍ

K«∂™êÎ_»∞. JÖÏ̂Q J*Ï̋x nxfl „Ñ̈Ñ̈OK«OQÍ K«∂™êÎ_»∞. *Ï̋x =∂„ «̀O Ñ̈~°=∂ «̀‡QÍ

Œ̂i≈™êÎ_»∞.

<å=∞~°∂áêÅ`À HõxÑ≤OKÕ D [QÆ̀ «∞Î#∞ <å=∞~°∂áêÅ∞ `˘ÅyOz K«∂¿ãÎ

HõxÑ≤OKÕk Ñ̈~°=∂ «̀‡ÜÕ∞. „Ñ̈Ñ̈OK« ÉèÏ=# q_çzÃÑ_ç̀ Õ WHõ q∞yÖËk Ñ̈~°=∂ «̀‡ÜÕ∞.

JÖÏ JO «̀\Ï Ñ̈~° =∂ «̀‡#∞ ̂ Œi≈OKÕ*Ï̋xH̃ WHõ Ô~O_»= Õ̂n ÖË̂ Œ∞ QÆ#∞Hõ JxflO\h̃

Ñ¨~°=∂ «̀‡QÍ<Õ Œ̂i≈™êÎ_»∞. ã¨~°fi Hõ~°‡Å#∞ „|Ç¨Ï‡=ÚQÍ<Õ ÉèÏq ™êÎ_»∞. J\ì̃

ÉèÏ=# x~°O «̀~°O Z=iH̃ LO@∞O^À J «̀_Õ 'ã̈=∂kè<å—–UHÍ„QÆz «̀ÎO QÆÅ"å_»∞.

J\˜ì *Ï̋x á⁄O Õ̂k ‰õÄ_® z=~°‰õΩ „|Ç̈‡<Õfl J<Õ q+̈Ü«∂xfl Ü«∞[̋ L^•Ç̈Ï~°}`À

ÉèíQÆ"å #∞_ô â’¡HõOÖ’ ≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl_»∞.

J\ì̃ *Ï̋x Hõ~°‡ (Ü«∞[̋O) KÕ¿ã@Ñ̈C_»∞ J «̀_çH̃ HõêQ Ñ¶̈e «̀O Uq∞\?̃

Jã̈Å∞ P Hõ~°‡Å<≥@∞¡ KÕ™êÎ_»∞? J «̀_çH̃ J~°Ê}O „|Ç̈Ï‡O, Ç̈Ïqã̈∞û „|Ç̈Ï‡O,

Jyfl „|Ç̈Ï‡O, ̀ å#∞ „|Ç̈Ï‡O, z=~°‰õΩ ̀ å#∞ JO Œ̂∞H˘<Õ ÅHõ∆ ºO „|Ç̈Ï‡O. JO>Ë

J «̀_»∞ „|Ç̈Ï‡"Õ∞ J=Ù`å_»∞. Ñ̈Ó~°fiHÍÅO Ü«∞*Ï̋Å∞ ÉÏQÍ Z‰õΩ¯=QÍ KÕ¿ã"å~°∞

QÆ#∞Hõ D Ñ̈^•Åhfl "åiH̃ Ñ̈iK«Ü«∞"Õ∞. D HÍÅOÖ’ P Ñ̈^•Å‰õΩ q=~°}

J=ã̈~°=∞=Ù «̀∞#flk. Uq∞\© Ñ̈^•Å J~°÷O?

1. J~°Ê}O :– Ç̈ÏŸ=∞O KÕ¿ã@Ñ̈C_»∞ <≥~Úºx LOK«\ÏxH̃ XHõ H˘Ü«∞º

y<≥fl#∞ LÑ¨Ü≥∂y™êÎ~°∞. ^•xx 'ã¨∞=O— JO\Ï~°∞. JO^Œ∞Ö’x <≥~Úºx

Ç̈ÏŸ=∞‰õΩO_»OÖ’x JyflÜ«∞O Œ̂∞ "ÕÜ«Ú @‰õΩ XHõ H˘Ü«∞º QÆi>̌ LO@∞Ok.

^•xx '„ã¨∞‰õΩ¯— JO\Ï~°∞. D Ô~O\˜x HõeÑ≤ „ã¨∞H± ã¨∞"åÅO\Ï~°∞. Wq

Ç¨ÏŸ=∞™ê^èŒ<åÅ∞.

2. Ç¨Ïqó :– Ç¨Ïqã¨∞û. JO>Ë Õ̂= «̀Å‰õΩ ã¨=∞iÊOKÕ J#flO, =∞ è̂Œ∞~°

Ñ̈^•~å÷Å∞, <≥~Úº, ã̈q∞ è̂ŒÅ∞ "≥ÚIIq.

3. JQ“fl :– Ç̈ÏŸ=∞‰õΩO_»O =∞ è̂ŒºÖ’ "≥eyOKÕ Jyfl. =∞#O ã̈=∞iÊOKÕ

Ñ¨^•~å÷Å#∞ Jyfl^Õ=Ù_Õ PÜ«∂ ^Õ=`«Å‰õΩ JOk™êÎ_»∞. =∞#O „Ñ¨`«ºHõ∆OQÍ

Õ̂= «̀ÅH̃=fiÖËO. "åiH̃ ã̈=∞iÊOK«̂ ŒÅK«∞H˘#fl ã̈q∞ è̂ŒÅ#∞, Ç̈ÏŸ=∞„ Œ̂"åºÅ#∞,

<≥~Úºx JyflÖ’ "Õã̈∞ÎO>Ë P Jyfl Õ̂=Ù_»∞ "å\x̃ ã‘fiHõiOz PÜ«∂ Õ̂= «̀Å‰õΩ

JOk™êÎ_»∞. JO>Ë Jyfl U[O\ò.

4. „|Ç¨Ï‡}Ïó :– Ç¨ÏŸ=∂xfl x~°fiÇ≤ÏOKÕ Ü«∞[=∂x. D Ü«∞*=∂x

™ê=∂#∞º_≥·# Ü«∞[=∂x HÍ^Œ∞. „|Ç¨Ï‡*Ï˝# ã¨OÑ¨#∞fl_≥·# Ü«∞[=∂x.

Ç̈ÏŸ=∞„ Œ̂"åºÅ#∞ JyflÖ’ ã̈=∞iÊ™êÎ_»∞.

D *Ï̋x Œ̂$+≤ìÖ’ J~°Ê}O „|Ç̈Ï‡"Õ∞, Ç̈Ïqã̈∞û „|Ç̈Ï‡"Õ∞, Jyfl „|Ç̈Ï‡"Õ∞.

Ç̈ÏŸ=∞OKÕ¿ã Ü«∞[=∂x „|Ç̈Ï‡"Õ∞. WÖÏ JxflO\x̃ „|Ç̈Ï‡=ÚQÍ K«∂_»QÆÅ

*Ï̋x z=~°‰õΩ á⁄O Õ̂k P „|Ç̈‡<Õfl. J «̀_»∞ ã̈=∞ã̈Î <å=∞~°∂Ñ̈=ÚÅO Œ̂∞, Jxfl

„H̃Ü«∂ „Ñ̈=$ «̀∞ÎÅO Œ̂∞ „|Ç̈‡<Õfl uÅH̃ã̈∞Î<åfl_»∞. „|Ç̈Ï‡=Ú<Õ ã̈‡iã̈∞Î<åfl_»∞. Hõ#∞Hõ

„Éèí=∞~° H©@Hõ <åºÜ«∂#fl#∞ã̈iOz J «̀_»∞ „|Ç̈Ï‡"Õ∞ J=Ù «̀∞<åfl_»∞.

5. ã̈=∂kè<å :– =∞~°Ñ̈ÙÖË‰õΩO_®, ZÑ̈C_»∂ Z~°∞Hõ QÆey „|Ç̈Ï‡ ÉèÏ=#`À

Hõ~°‡ KÕã̈∞ÎO>Ë P Hõ~°‡ è̂•º#OQÍ, ã̈=∂kèQÍ =∂~°∞ «̀∞Ok. P Hõ~°‡ÜÕ∞ *Ï̋#

~°∂Ñ̈OQÍ Ñ̈i}Ï=∞O K≥O Œ̂∞ «̀∞Ok.

Éè’[<åxH̃ =ÚO Œ̂∞ D â’¡HÍxfl Ñ̈iîOK«@OÖ’x ÉèÏ=O Uq∞\?̃
=∞# <À~°∞ Ç̈ÏŸ=∞‰õΩO_»O Jx, =∞#Ö’x [~î°~åyfl Ç̈ÏŸ=∂yfl Jx, =∞#O

Éè’[#O KÕ¿ã ¿Ñ¡@∞ 'ã̈∞=O— Jx, =∞# K≥~Úº '„ã̈∞H±— Jx, =∞#O <À\Ö̃’ "Õ¿ã
J#flO, ‰õÄ~°Å∞, <≥~Úº ÃÑ~°∞QÆ∞ "≥ÚIIq Ç̈ÏŸ=∞„ Œ̂"åºÖ̌·# Ç̈Ïqã̈∞û Jx, =∞#O
„Ñ̈u~ÀA KÕ¿ã Éè’[# „H̃Ü«∞ Ü«∞[̋"Õ∞#x ÉèÏqã̈∂Î Éè’[#O KÕ¿ãÎ Wk Ü«∞[̋"Õ∞
J=Ù «̀∞Ok. D Ü«∞[̋OÖ’ =∞#O „ã̈∞H± ã̈∞"åÅ∞ „|Ç̈Ï‡"Õ∞#x, J<åfl Œ̂∞Å∞
„|Ç̈Ï‡"Õ∞#x, =∞#Ö’x [~î°~åyfl „|Ç̈Ï‡"Õ∞#x, =∞#O JOkOKÕ D Ç̈Ïqã̈∞û#∞
(J<åfl Œ̂∞Å#∞) ã‘fiHõiOKÕ"å_»∞ D Õ̂Ç̈xfl P„â◊~ÚOK«∞H˘xÜ«Ú#fl „|Ç̈Ï‡"Õ∞
(Ñ̈~°=∂ «̀‡) Jx, (JÇ̈ÏO "≥·âßfi#~À Éèí∂`åfi „áê}̃ <åO ̂ ÕÇ̈Ï=∂„t «̀ó – <Õ#∞

"≥·âßfi#~° Jyfl ~°∂Ñ̈OÖ’ „áê}∞Å Ü≥ÚHȭ  Õ̂Ç̈Å<å„â◊~ÚOK«∞H˘x L<åfl#∞.

15= J è̂•ºÜ«∞O Ö’ Ñ̈~°=∂ «̀‡ ã̈fiÜ«∞OQÍ K≥Ñ̈Ê@O [iyOk), g\x̃ JiÊOKÕ
<Õ#∞ „|Ç̈Ï‡=Ú<Õ #x ÉèÏqOKåe. WÖÏ KÕ¿ãÎ =∞#‰õΩ HõêQ JOu=∞ Ñ¶̈e «̀O P
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„|Ç¨‡xfl á⁄O Œ̂@"Õ∞. JO>Ë „|Ç¨Ï‡~°∂Ñ¨ÙÅQÆ∞@ÜÕ∞. WÖÏ „Ñ¨u~ÀE 2,3

Ü«∞*Ï̋Å∞ ZO`À ã̈∞ÅÉèíOQÍ KÕÜ«∞=K«∞Û. WÖÏ ã̈~°fiHõ~°‡Å∂ „|Ç̈Ï‡"Õ∞#x KÕ¿ãÎ U

Hõ~°‡ J~Ú<å =∞##∞ Ñ̈~°„|Ç̈‡xfl – Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞ KÕ~°∞ã̈∞ÎOk.

–P „|Ç̈‡xfl KÕ~°∞HÀ=\ÏxH̃ ~°Hõ~°HÍÅ Hõ~°‡Å#∞ Ü«∞[̋ ÉèÏ=O`À KÕÜ«∞=Åã≤#

Hõ~°‡Å#∞ Ñ̈<≥flO_çO\x̃ 6 â’¡HÍÖ’¡ q=iOK«É’ «̀∞<åfl~°∞. =ÚO Œ̂∞QÍ Ô~O_»∞

Ü«∞*Ï˝Å∞–

â’¡II ≥̂·="Õ∞"å-Ñ̈̂~ Ü«∞[̋O Ü≥∂y#ó Ñ̈~°∞ºáêã̈ Õ̀I

„|Ç̈‡QÍfl =Ñ̈̂~ Ü«∞[̋O Ü«∞*Ë̋ <≥·"ÀÑ̈ AÇ̈ÏfiuII (25)

`å: H˘O Œ̂~°∞ Ü≥∂QÆ∞Å∞ ̂ ≥·=Ü«∞*Ï̋xfl K«Hȭ QÍ KÕ™êÎ~°∞. =∞iH˘O Œ̂~°∞ „|Ç̈Ï‡

=∞<Õ JyflÖ’ Ü«∞[̋O ^•fi~å Ü«∞*Ï̋xfl JiÊ™êÎ~°∞.

"åºYº : ã̈=∞ã̈Î Hõ~°‡Å#∞ „|Ç̈Ï‡ ÉèÏ=#`À KÕ¿ãÎ z=~°‰õΩ P „|Ç̈‡<Õfl

á⁄O Œ̂∞`å~°∞. JÖÏO\ ̃12 Hõ~°‡Å#∞ Ü«∞*Ï̋Å∞QÍ K≥Ñ̈ÊÉ’ «̀∂ Ô~O_»∞ Ü«∞*Ï̋Å#∞

D â’¡HõOÖ’ ≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl~°∞. J"Õ 1. ≥̂·=Ü«∞[̋O, 2. „|Ç̈Ï‡Ü«∞[̋O.

1. ̂ ≥·=Ü«∞[̋O :– Hõ~°‡Ü≥∂QÆ∞Å∞ –JO>Ë ™ê è̂•~°} QÆ$Ç̈Ïã̈∞ÎÖ̌·#"å~°∞ ̂ Õ= «̀Å#∞

«̀$Ñ≤Î Ñ̈~°KÕO Œ̂∞‰õΩ H˘xfl Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∞ÎO\Ï~°∞.J"Õ ̂ Õ=`å~å è̂Œ#, Ñ̈Ó[, Ü«∞[̋O,

ã̈O è̂•º=O Œ̂#O "≥ÚII# ≥̂·=Hõ~°‡Å∞. W Õ̂ ≥̂·=Ü«∞[̋O. Õ̂= «̀ÅO`å Ñ̈~°=∂ «̀‡

Ü≥ÚHȭ  Ñ̈i"å~°O. U[O\òû. Ñ̈~°=∂ «̀‡ «̀~°Ñ¶̈Ù# Jxfl HÍ~åºÅ#∞ x~°fiÇ≤ÏOKÕk

ĝ~! g~°∞ „QÆÇ≤Ï™êÎ~°∞, J#∞„QÆÇ≤Ï™êÎ~°∞, x„QÆÇ≤Ï ™êÎ~°∞. JxflO\H̃© ã̈=∞~°∞÷ÖË.

Õ̂= «̀Å‰õΩ =∞#∞+̈µºÅ‰õΩ ã̈O|O è̂ŒO HõeyOKÕ ã̈∂„ «̀"Õ∞ Ü«∞[̋O. Ü«∞[̋O Ü≥ÚHȭ

P z=~° Õ̂= «̀ Å∞O>Ë D z=~° =∞#∞+̈µºÅ∞O\Ï~°∞. Ü«∞[̋O ^•fi~å D W Œ̂Ìi

=∞ è̂Œº ã̈O|O è̂ŒO ‰õΩkiOk. Õ̂= «̀Å∞ =∞#∞+̈µºÅ‰õΩ QÍe, h~°∞, "≥Å∞ «̀∞~°∞,

PÇ̈~°O, x=ã≤OK«_®xH̃ Éèí∂q∞, uîQO Œ̂∞‰õΩ J=HÍâ◊O WKÕÛ PHÍâ◊O, Ñ̈ÓÅ∞,

Ñ̈O_»∞¡... WÖÏ ZxflO\<̃À „Ñ̈™êk™êÎ~°∞. JO Œ̂∞‰õΩ „Ñ̈uQÍ =∞#∞+̈µºÅ∞ Õ̂=

«̀Å‰õΩ Ñ̈Ó*Ï Ñ̈Ù#™ê¯~åÅ∞, Ü«∞[̋Ü«∂QÍ Œ̂∞Å ̂ •fi~å PÇ̈ï «̀∞Å#∞, <≥·"Õ̂ •ºÅ#∞

ã̈=∞iÊ™êÎ~°∞. WÖÏ ã̈=∞iÊOz, Ü«∞[̋ âıëêxfl Éèí∞l¿ãÎ áêÑ̈O ÖË̂ Œ∞. nxH̃

q~°∞ Œ̂úOQÍ „Ñ̈=iÎ¿ãÎ áêáê<Õfl uO\Ï~°∞. JÖÏ Õ̂= «̀Å‰õΩ Hõ$ «̀[̋`å ÉèÏ=O`À

ã̈=∞iÊOK« ‰õΩO_® u<Õ"å_ç Éè’QÆO Éè’QÆO HÍ Œ̂∞ – ~ÀQÆO. Jk Éèí=~ÀQÆO.

D ̂ ≥·=Ü«∞*Ï̋xfl „|Ç̈‡~°Ê} |∞kú̀ À – „ÉÇ̈Ï‡ ÉèÏ=#`À KÕã≤#Ñ̈C_»∞ =∞#ã̈∞û
â◊√ Œ̂ú"≥∞ÿ JOu=∞OQÍ P „|Ç̈‡<Õfl JO Œ̂∞ HÀ=@O [~°∞QÆ∞ «̀∞Ok. Ü«∞[̋O =Å¡
áêÑ̈O ̀ ˘ÅQÆ∞ «̀∞Ok, Ñ̈q„ «̀̀ « HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok, Ñ̈Ù}ºO HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok. xëê¯=∞OQÍ
KÕã≤#Ñ̈C_»∞ z «̀Îâ◊√kú Hõey *Ï̋<åxH̃ J~°›̀ « HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok. Õ̂= «̀Å |∞∞}O
f~°∞ÛH˘#∞@‰õΩ KÕÜ«∞=Åã≤# Ü«∞[̋"Õ∞ D ≥̂·=Ü«∞[̋O.

2. „|Ç̈Ï‡Ü«∞[̋O :– |∞∞+̈µÖ̌·#"å~°∞ =∂#=ÙÅ#∞ «̀iOÑ̈ *ËÜ«∞\ÏxH̃
J<ÕHõ âß¢™êÎÅ#∞ JOkOKå~°∞. [#‡ ™ê~°÷HõO KÕã̈∞H˘#∞@‰õΩ Z<Àfl ™ê è̂Œ<å
=∂~åæÅ#∞, LáêÜ«∂Å#∞ `≥eÜ«∞*ˇáêÊ~°∞. J\˜ì |∞∞+¨µÅ Ü≥ÚHõ¯ |∞∞}O
f~°∞ÛH˘#∞@‰õΩ KÕÜ«∞ =Åã≤# Ü«∞[̋"Õ∞ |∞∞+≤Ü«∞[̋O. Hõ~°‡Ü≥∂QÆO ̂ •fi~å z «̀Îâ◊√kÌx
á⁄Ok *Ï̋<å~°›̀ « ™êkèOz# *Ï̋#Ü≥∂QÆ∞Å∞ KÕ¿ã Õ̂ D „|Ç̈Ï‡ Ü«∞[̋O (|∞∞+≤Ü«∞[̋O).

„|Ç̈Ï‡=∞<Õ JyflÖ’ Ü«∞[̋O ̂ •fi~å Ü«∞*Ï̋xfl JiÊ™êÎ~°∞. JO>Ë r= „|ÃÇ·Ï‡Hõº
ÉèÏ=O`À r=ÉèÏ"åxfl „|Ç¨Ï‡ (*Ï˝#)=∞<Õ JyflÜ«∞O^Œ∞ PÇ¨ïu KÕÜ«Ú@.
xëê¯=∞Hõ~°‡ Ü≥∂QÆO ̂ •fi~å z «̀Îâ◊√kú á⁄Ok# ™ê è̂Œ‰õΩÅ∞ |∞kú ã̈∂Hõ∆ ‡ «̀̀ À ã̈ Œ̂∞æ
~°∞=ÙÅ ̂ •fi~å P «̀‡*Ï̋<åxfl á⁄Ok, x~°O «̀~°O ̀ å#∞ r=Ù}̃‚ HÍ Œ̂x† x~åHÍ~°,
x~°∞æ} Ñ̈~°=∂ «̀‡#x ≥̀Å∞ã̈∞H˘x, ™ê è̂Œ# KÕã≤ r=ÉèÏ"åxfl = Œ̂e P «̀‡QÍ,
Ñ¨~°=∂`«‡QÍ xezáÈ=Ù@ÜÕ∞ „|Ç¨Ï‡Ü«∞[˝O. Jyfl Hõ>ˇìÅxflO\˜x ^ŒÇ≤ÏOz
«̀#Ü«∞O Õ̂ qb#O KÕã̈∞H˘x ̀ «# ã̈fi~°∂áê<Õfl Wã̈∞ÎOk. JÖÏ̂Q „|Ç̈Ï‡=∞<Õ Jyfl

(*Ï̋<åyfl) r= ÉèÏ==∞<Õ Hõ>̌ìÅ#∞ Œ̂Ç≤ÏOz"Õã≤ «̀#Ö’ b#O KÕã̈∞H˘x «̀#
ã̈fi~°∂áê<Õfl Wã̈∞ÎOk. W Õ̂ r= „|ÃÇ·Ï‡Hõº ã≤÷u. P «̀‡ qKå~°} ^•fi~å <Õh
[_»"≥∞ÿ# Ĥ∆„`åxfl HÍ Œ̂∞, r=Ù}̃‚ HÍ Œ̂∞. D Ĥ∆„`åxH̃ K≥·̀ «<åºxflKÕÛ P «̀‡#∞–
Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞ J<Õ J#∞Éèí∂ux K≥O Œ̂∞@ÜÕ∞ D „|Ç¨Ï‡Ü«∞[˝O. nxx *Ï̋#
Ü≥∂QÆ∞Å∞ =∂„ «̀"Õ∞ PK«iOK«QÆÅ~°∞. – =∞~˘Hõ Ô~O_»∞ Ü«∞*Ï̋Å#∞ q=iã̈∞Î<åfl_»∞...

â’¡II „â’„`ån hO„kÜ«∂}º<Õº ã̈OÜ«∞=∂yfl+̈µAÇ̈ÏfiuI
â◊ÉÏÌnxfi+̈Ü«∂#<Õº WO„kÜ«∂yfl+̈µAÇ̈ÏfiuII (26)

 `åII „â’„`åk WO„kÜ«∂Å#∞ H˘O Œ̂~°∞ x„QÆÇ̈Ï=∞<Õ JyflÖ’ „"ÕÅ∞™êÎ~°∞. =∞i
H˘O Œ̂~°∞ â◊ÉÏÌk q+̈Ü«∂Å#∞ WO„kÜ«∂Å<Õ JyflÜ«∞O Œ̂∞ „"ÕÅ∞ÛK«∞<åfl~°∞.
"åºYº : WO «̀‰õΩ=ÚO Œ̂∞ â’¡HõOÖ’ 1. ≥̂·=Ü«∞[̋O, 2. „|Ç̈Ï‡ Ü«∞[̋O J<Õ

Ô~O_çO\x̃ K≥Ñ̈ÊQÍ D â’¡HõOÖ’ =∞~À Ô~O_»∞ Ü«∞*Ï̋Å#∞ K≥áêÊ~°∞. Jq 3.

WO„kÜ«∞ x„QÆÇ̈ÏO, 4. q+̈Ü«∞ Ü«∞[̋O J<Õq.
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3. WO„kÜ«∞ x„QÆÇ̈ÏO :– WO„kÜ«∂Å#∞ x„QÆÇ̈Ï=∞<Õ JyflÖ’ „"ÕÅ∞Û@ JO>Ë
WO„kÜ«∞ x„QÆÇ̈Ï"Õ∞. =∞#‰õΩ S Œ̂∞ *Ï̋<ÕO„k Ü«∂Å∞– „â’„ «̀ (K≥q) K«‰õ∆Ω(Hõ#∞fl)
~°ã̈# (<åÅ∞Hõ) „Ñ¶̈∂} (=Ú‰õΩ¯) ̀ «fiH± (K«~°‡O)J<Õq L<åfl~Ú. Wq ZÅ¡Ñ̈C_»∂
|Ü«∞@‰õΩ ≥̀~°K«∞ H˘<Õ LO\Ï~Ú. Wq „Ñ̈Ñ̈OK«OÖ’x q+̈Ü«∂Å "≥O@Ñ̈_ç
"å\H̃̃ ã̈O|OkèOz# ã̈=∂Kå~åxfl =∞#ã̈∞‰õΩ KÕ~°"Õã̈∂Î LO\Ï~Ú. ^•x`À
=∞#ã̈∞û JÅ[_ç, PO^Àà◊#Å`À JÅ¡HõÖ’¡Å=∞ø «̀∞Ok. P è̂•ºu‡Hõ ~°OQÆOÖ’
âß¢™êÎxfl „â◊=}O KÕÜ«∂Å<åfl, =∞##O KÕÜ«∂Å<åfl, [Ñ¨^è•º<å^Œ∞Å∞
™êyOKåÅ<åfl =∞#ã¨∞û „Ñ¨âßO`«OQÍ LO_®e. JO^Œ∞=Å¡<Õ Ü≥∂QÆ∞Å∞,
=∞Ç̈ «̀∞‡Å∞, ™ê è̂Œ∞ Ñ̈Ù~°∞+̈µÅ∞ «̀=∞ WO„kÜ«∂Å∞ q+̈Ü«∂ÅÖ’ Ñ̈_çáÈ‰õΩO_®
JiHõ_»`å~°∞. ™ê=∂#∞ºÅ‰õΩ P â◊H˜Î ™ê=∞~å÷ºÅ∞O_»=Ù. WO„kÜ«∂Å#∞
«̀$Ñ≤ÎÑ̈~°KåÅx ZO «̀ „Ñ̈Ü«∞uflOz<å Jq «̀$Ñ≤Î K≥O Œ̂=Ù ã̈iHõ̂ •! Jq =∞#ÃÑ·

^•_ç KÕã≤, =∞# =∂#ã≤Hõ âßOux ̂ ÀÑ≤_ô KÕ™êÎ~Ú. Hõ#∞Hõ<Õ g\x̃ x„QÆÇ≤ÏOKåe.
JÖÏ x„QÆÇ≤ÏOK«ÖËHõáÈ Õ̀ „ÉË‰õΩÖËx |O_ç –HõàÏ§xH̃ ÖÁOQÆx QÆ∞„~°O– HÍ_ç„H̃O Œ̂‰õΩ
~åx Z Œ̂∞ÌÖÏQÍ x„QÆÇ̈ÏOÖËx "å_»∞ ZO Œ̂∞‰õÄ H˘~°QÍ_»∞, Ug∞ ™êkèOK«ÖË_»∞.
WO„kÜ«∂Å<Õ QÆ∞„~åÅ∞ ™êfinè#OÖ’ ÖËHõáÈ Õ̀ D rq «̀=∞<Õ ~°̂ èŒO ã̈Ô~·# ÉÏ@Ö’
#_»= Œ̂∞. QÆ∞„~°O ̀ «# Õ̂ S<å, Hõà‹§O ayOKÕ ™êfis KÕÜ«∂e. JÖÏ̂Q WO„kÜ«∂Å∞
«̀#"Õ J~Ú<å "å\x̃ ™êfinè#OÖ’ LOK«∞H˘<Õ P «̀‡"≥·Ñ̈Ù Ñ̈Ü«∞xOKåe. W Õ̂

WO„kÜ«∞ x„QÆÇ̈ÏO.
4. q+̈Ü«∞Ü«∞[̋O :– â◊|Ì, ã̈Ê~°≈, ~°∂Ñ̈, ~°ã̈, QÆO è̂Œ J<Õ q+̈ Ü«∂Å#∞ WO„kÜ«∂Å<Õ
JQÆ∞flÅÖ’ Ç̈ÏŸ=∞O KÕÜ«Ú@. JO>Ë â◊ÉÏÌk q+̈Ü«∞`åºQÆO. J Õ̂ q+̈Ü«∞Ü«∞[̋O.
~åQÆ̂ ÕfiëêÅ#∞ q_çzÃÑ\ì̃ WO„kÜ«∂Å`À q+̈Ü«∂Å#∞ Ç≤Ï «̀OQÍ, q∞ «̀OQÍ,
J#∞ÉèíqOK«@"Õ∞ q+̈Ü«∞Ü«∞[̋O. J~Ú Õ̀ JÖÏ q+̈Ü«∂Å#∞ J#∞Éèíqã̈∞Î#flÑ̈Ê\H̃©
=∞#ã̈∞û#∞ P q+̈Ü«∂ÅÖ’ – ã̈∞MÏÅÖ’ WiH̃OK«‰õÄ_»̂ Œ∞. q+̈Ü«∞ã̈∞MÏÅ
H˘~°‰õΩ ̀ «Ñ≤OK«‰õÄ_»̂ Œ∞. "å\ỖH· „Ñ̈Ü«∞uflOK«‰õÄ_»̂ Œ∞. J„Ñ̈Ü«∞ «̀flOQÍ ÅaèOz#
^•x`À ã̈O «̀$Ñ≤Î K≥O Œ̂∞ «̀∂ xi¡Ñ̈ÎOQÍ J#∞ÉèíqOKåe. q+̈Ü«∂Å∞ ZO «̀QÍ
PHõi¬ã̈∞Î<åfl "å\ ̃=ÅÖ’ Ñ̈_»‰õÄ_»̂ Œ∞. "å\Ö̃’x ^ÀëêÅ#∞ K«∂ã̈∂Î "å\Ã̃Ñ·
xi¡Ñ̈ÎÉèÏ=O Hõey LO_®e. KÕ̀ « #~Ú Õ̀ q+̈Ü«∂Å#∞ „|Ç̈Ï‡=ÚQÍ K«∂_®e.
WÖÏ q+̈Ü«∂Å∞ =∞#ã̈∞û#∞ KÕi<å P q+̈Ü«∂ÅÖ’ Pã̈H̃Îx = Œ̂e q∞ «̀OQÍ,

Ç≤Ï «̀OQÍ, xi¡Ñ̈ÎOQÍ J#∞ÉèíqOK«@"Õ∞ q+̈Ü«∞Ü«∞[̋O.

– =∞~˘Hõ Ü«∞[̋O QÆ∞iOz K≥Ñ̈ÊÉ’ «̀∞<åfl~°∞.

â’¡II ã̈~åfi}©O„kÜ«∞ Hõ~å‡}̃ „áê} Hõ~å‡}̃ KåÑ̈̂~I
P «̀‡ã̈OÜ«∞=∞ Ü≥∂QÍQ“fl AÇ̈Ïfiu *Ï̋# nÑ≤̀ ÕII  (27)

`åII =∞i H˘O Œ̂~°∞ ã̈=∞ã̈Î"≥∞ÿ# WO„kÜ«∞ Hõ~°‡Å#∞, „áê}Hõ~°‡Å#∞ *Ï̋#OKÕ
„Ñ̈HÍtOÑ̈*ËÜ«∞|_ç# P «̀‡ ã̈OÜ«∞=∞=∞<Õ Jyfl Ü«∞O Œ̂∞ „"ÕÅ∞ÛK«∞<åfl~°∞.

"åºYº :– P «̀‡ ã̈OÜ«∞=∞Ü≥∂QÆO JO>Ë =∞#ã̈∞û#∞ P «̀‡Ö’ Å~ÚOKÕ Ü≥∂QÆO.

W Õ̂ 'ã̈=∂kè— JO\Ï~°∞. S Õ̀ D ã̈=∂kè Ô~O_»∞ q è̂•Å∞. 1.ÅÜ«∞Ñ̈Ó~°fiHõ

ã̈=∂kè (ã̈nƒ[ ã̈=∂kè), 2. ÉÏ è̂Œ Ñ̈Ó~°fiHõ ã̈=∂kè (xsƒ[ ã̈=∂kè). D

xsƒ[ ã̈=∂kèÜÕ∞ =∞<À<åâ◊O. W Õ̂ 5= Ü«∞[̋O.

5. =∞<À<åâ◊O : HÍ~åºxfl HÍ~°}OÖ’ ÅÜ«∞OKÕã≤ HÍ~°}OQÍ q∞yeáÈ=@"Õ∞

ã̈=∂kè. ‰õΩO_»HÍ~°ºO. =∞\ì̃ HÍ~°}O.  ‰õΩO_»#∞ =∞\ì̃Ö’ ÅÜ«∞OKÕã≤ Ĥ=ÅO

=∞\ì̃QÍ LO_®e. |OQÍ~°∞ QÍA#∞ HõiyOz |OQÍ~°OQÍ =∂iÛ |OQÍ~°OQÍ

LO_çáÈ"åe. JÖÏˆQ HÍ~°º"≥∞ÿ# D „Ñ¨Ñ¨OKåxfl HÍ~°}"≥∞ÿ# Ñ¨~°=∂`«‡Ö’

ÅÜ«∞OKÕã≤ ̂H=Å Ñ̈~°=∂ «̀‡ ̀ «Ñ̈Ê Ô~O_»= Õ̂n ÖËx ã≤÷uÖ’ LO_®e. J Õ̂ HÍ~°ºO

HÍ~°}OÖ’ Hõeã≤ UHõ"≥∞ÿ HÍ~°}OQÍ LO_»∞@.

J~Ú Õ̀ D ã≤÷ux á⁄O Œ̂\ÏxH̃ Jq Œ̂º (J*Ï̋#O) Ñ̈ÓiÎQÍ #tOzáÈ"åe.

' «̀̀ «Î fi=∞ã≤— =∞Ç̈"åHÍºÅ ̀ å «̀Ê~°ºO ̀ ≥eÜ«∂e. JÖÏ ̀ ≥eÜ«∞‰õΩO_® J*Ï̋#OÖ’<Õ

LO>Ë HÍ~°º~°∂Ñ̈OÖ’ HõxÑ≤OKÕ „Ñ̈Ñ̈OK« ÉèÏ=# JÖÏ̂Q LO@∞Ok.

=∞#ã̈û<Õk P «̀‡ #∞O_ç ÖËz# JÖ. JÅ ã̈=Ú„ Œ̂OÖ’<Õ ÖËz, H˘O «̀¿ãÑ̈\H̃̃

P ã̈=Ú„ Œ̂OÖ’<Õ Ñ̈_çáÈ «̀∞Ok. uiy ÖËz, =∞m§ Ñ̈_»∞ «̀∞Ok. JÖÏ̂Q =∞#

=∞#ã̈∞û‰õÄ_® „Ñ̈u~ÀE ã̈∞+̈µÑ≤ÎÖ’ P «̀‡Ö’ Ñ̈_çáÈ~Ú =∞m§ "≥∞Å‰õΩ= ~å=@O`À

uiy ÖËã̈∞ÎOk. JÖÏ̂Q „Ñ̈QÍ_è» è̂•º#OÖ’ ‰õÄ_® =∞#ã̈∞û P «̀‡Ö’ Ñ̈_çáÈ~Ú,

uiy è̂•º#O #∞O_ç ÖË=QÍ<Õ ÖËz =ã̈∞ÎOk. JÖÏ ÖËz =zÛ D „Ñ̈Ñ̈OK«

ÉèÏ=#Ö’ u~°∞QÆ∞ «̀∞Ok. W Õ̂ ã̈nƒ[ ã̈=∂kè. JO>Ë c[O WOHÍ LOk. WÖÏ

HÍ‰õΩO_® =∞Ç̈"åHÍºÅ *Ï̋#O`À, Jq Œ̂º ã̈OÑ̈Ó~°‚OQÍ #tOzáÈQÍ =∞#ã̈∞û

Ñ̈ÓiÎQÍ P «̀‡Ö’ HõÅã≤áÈ «̀∞Ok. WÑ̈C_çHõ =∞#ã̈∞û ÖË= Œ̂∞. W Õ̂ =∞<À<åâ◊#O.

ZO Œ̂∞Hõx uiy =∞#ã̈∞ûÖË= Œ̂∞? ''<Õ#∞ „|Ç̈Ï‡=Ú#∞, Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞—— Jx |∞kú̀ À

=∞Ç̈"åHÍº~å÷xfl ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘x, ̂ è•º# qKå~°}Å ̂ •fi~å ™ê è̂Œ# KÕã≤#Ñ̈C_»∞, P
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™ê^èŒ# KÕã¨∞Î#fl =∞#ã¨∞û `«#‰õΩ HÍ~°}"≥∞ÿ# P`«‡Ö’ HõÅã≤ P`å‡HÍ~°OQÍ

=∂iáÈ`«∞Ok. ^•x`À WHõ uiyÖËKÕ „Ñ¨ã¨ˆHÎ ÖË^Œ∞. W^Õ xsƒ[ã¨=∂kè–

=∞<À<åâ◊O. ZÑ̈C_≥·̀ Õ WÖÏ =∞<À<åâ◊#O [iyO^À 5 *Ï̋<ÕO„kÜ«∂Å∞, 5

Hõ~̂‡O„kÜ«∂Å∞, 4 JO «̀óHõ~°}ÏÅ∞, 5 „áê}ÏÅ∞ "≥Ú «̀ÎO– 19 ̀ «̀ åÎ fiÅ∂ (ã̈∂Hõ∆ ‡

â◊s~°O "≥Ú «̀ÎO) P «̀‡Ö’ HõÅã≤ ̂H=ÅO P «̀‡ =∂„ «̀"Õ∞ q∞QÆ∞Å∞ «̀∞Ok.

– =∞~˘Hõ 5 Ü«∞*Ï̋Å#∞ K≥Ñ̈ÊÉ’ «̀∞<åfl~°∞–

â’¡II  „ Œ̂=º Ü«∞*Ï̋ã̈ÎáÈÜ«∞*Ï̋ó Ü≥∂QÆÜ«∞*Ï̋ ã̈Î̂ ä•-Ñ̈̂~I
™êfi è̂•ºÜ«∞ *Ï̋#Ü«∞*Ï̋â◊Û Ü«∞ «̀Ü«∞ã̈ûOt «̀ „=`åóII  28

`åII Hõiî# xÜ«∞=∂Å∞QÆÅÜ«∞ «̀∞Å∞ H˘O Œ̂~°∞ „ Œ̂=º Ü«∞[˝=ÚÅ∞, «̀áÈ
Ü«∞[̋=ÚÅ∞, Ü≥∂QÆ Ü«∞[̋=ÚÅ∞, ™êfi è̂•ºÜ«∞ Ü«∞[̋=ÚÅ∞, *Ï̋#Ü«∞[̋=ÚÅ∞
KÕ™êÎ~°∞.

"åºYº :– 6. „ Œ̂=ºÜ«∞[̋O:– è̂Œ<åxfl, =ã̈∞Î=ÙÅ#∞ LÑ̈Ü≥∂yOz KÕ¿ã

Ç̈ÏŸ=∞O D „ Œ̂=º Ü«∞[̋O „H̃Ok̂H =ã̈∞ÎOk. ã̈‡ $ «̀∞ÅÖ’, "Õ̂ •ÅÖ’ K≥Ñ≤Ê#

q è̂ŒOQÍ Ç̈ÏŸ=∞‰õΩO_»OÖ’ Ç̈ÏŸ=∂yflx ~°yeÛ JO Œ̂∞Ö’ ã̈q∞ è̂ŒÅ∞, P=Ù <≥~Úº

"≥ÚII# "åxx PÇ̈ï «̀∞Å∞QÍ ̂ Õ= «̀Å‰õΩ ã̈=∞iÊOK«∞@ „ Œ̂=ºÜ«∞[̋O. JO Õ̀QÍHõ

è̂Œ<åxfl, =ã̈∞Î=ÙÅ#∞,¿ã=Å#∞ =∞#óÑ̈Ó~°fiHõOQÍ, ÉèíH̃Î̀ À, ¿ã"åÉèÏ=O`À W «̀~°∞Å‰õΩ

ã¨=∞iÊOK«∞@ ‰õÄ_® „^Œ=º Ü«∞[˝"Õ∞. Éèí∂^•#O, QÀ^•#O, ã¨∞=~°‚^•#O,

J#fl^•#O, „â◊=∞^•#O, =G^•#O, q^•º^•#O, *Ï̋#^•#O, "≥·̂ Œº^•#O –

WÖÏ â◊H̃Î "Õ∞~°‰õΩ JiÊOK«∞@ „ Œ̂=ºÜ«∞[̋"Õ∞.

7. ̀ «áÈÜ«∞[̋O: â◊s~°O, "å‰õΩ¯, =∞#ã̈∞û J<Õ „uHõ~°}=ÚÅ`À KÕ¿ã ̀ «Ñ̈ã̈∞ûÅ∞

âßs~°Hõ ̀ «Ñ̈ã̈∞û, "åzHõ ̀ «Ñ̈ã̈∞û, =∂#ã≤Hõ ̀ «Ñ̈ã̈∞û Jx =¸_»∞ q è̂•Å∞. H˘xfl

xÜ«∞=∂Å`À, Hõ@∞ìÉÏ@¡`À ^≥·"å#∞„QÆÇ¨xfl á⁄O^Œ\ÏxH˜, ÉèíQÆ=¢`åÊÑ≤ÎH˜

ã̈Ç̈Ü«∞HÍ~°∞Å∞ HÍ=\ÏxH̃ D «̀Ñ̈ã̈∞ûÅ∞ KÕ™êÎ~°∞. W Õ̂ «̀áÈÜ«∞[̋O. è̂Œ~å‡xfl,

^≥ ·"åxfl „Ñ¨^è•# ÅHõ∆ ºOQÍ ÃÑ@∞ìH˘x ^Õ¿ÇÏO„kÜ«∞ =∞<À|∞^Œ∞ú Å#∞

«̀Ñ≤OÑ̈KÕÜ«Ú@ÜÕ∞ «̀Ñ̈ã̈∞û. ÃÑ Œ̂ÌÅ#∞, QÆ∞~°∞=ÙÅ#∞, =∞Ç̈ «̀∞‡Å#∞, ≥̂·"åxfl

Ñ̈ÓlOK«∞@ âßs~°Hõ «̀Ñ̈ã̈∞û, ã̈ «̀ºOQÍ, Ç≤Ï «̀OQÍ, „Ñ≤Ü«∞OQÍ =∂\Ï¡_»∞@,

ÉèíQÆ=O «̀∞x =∞Ç≤Ï=∞Å#∞ ̀ ≥eÜ«∞*ËÜ«∞@O, ™ÈÎ„`åÅ#∞, =∞O„`åÅ#∞, â’¡HÍÅ#∞

áê~åÜ«∞} KÕÜ«Ú@ "åzHõ «̀Ñ̈ã̈∞û. =∞#ã̈∞û#∞ Ñ̈ÓiÎQÍ ÉèíQÆ=O «̀∞x Ü«∞O Œ̂∞

xÅ∞Ñ̈Ù@, [Ñ̈ è̂•º<åk ™ê è̂Œ#Å∞ KÕÜ«Ú@ "≥Ú Œ̂Ö̌·#q =∂#ã≤Hõ «̀Ñ̈ã̈∞û. WÖÏ

Ñ̈~°Ö’HÍxH̃, ÉèíQÆ=O «̀∞x J#∞„QÆÇ̈xH̃, ÉèíQÆ=¢̀ åÊÑ≤Î H˘~°‰õΩ =∞<À"åHÍ¯Ü«∞=ÚÅ#∞

«̀Ñ≤OÑ̈*ËÜ«Ú@ÜÕ∞ «̀áÈÜ«∞[̋O.

8. Ü≥∂QÆÜ«∞[̋O: =∞#Ö’x hK«̀ «fiO #∞O_ç L#fl «̀ ™ê÷<åxH̃ KÕ~°\ÏxH̃

KÕ¿ã „Ñ̈Ü«∞ «̀fl"Õ∞ Ü≥∂QÆO. r=ÉèÏ=O #∞O_ç ≥̂·= ÉèÏ"åxH̃ KÕ~°\ÏxH̃ KÕ¿ã

„Ñ̈Ü«∞ «̀fl"Õ∞ Ü≥∂QÆO. „Ñ̈Ñ̈OK« "åº"≥∂ Ç̈Å#∞O_ç q_ç=_ç# =∞#ã̈∞û#∞ ^•x

ã̈fi™ê÷#"≥∞ÿ# P «̀‡Ü«∞O Œ̂∞ KÕ~°∞Û@‰õΩ KÕ¿ã „Ñ̈Ü«∞ «̀fl"Õ∞Ü≥∂QÆO. Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∂Î<Õ

ÉèíQÆ=næ̀ «Ö’ K≥Ñ≤Ê# Ü«ÚH̃Îx „Ñ̈Ü≥∂yOz Hõ~°‡|O è̂•Å‰õΩ zHȭ ‰õΩO_® Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl

PK«iOK«∞>Ë Ü≥∂QÆO. D Ü≥∂QÍxfl PK«iOK«∞>Ë Ü≥∂QÆÜ«∞[̋O. =∞#∞+̈º [#‡

Éè’QÆO HÀã̈O =zÛ# [#‡HÍ Œ̂∞, Ü≥∂QÆO HÀã̈O =zÛ# [#‡. Ü≥∂QÆrq`åxfl

QÆ_»Ñ̈@"Õ∞ =∂#= rq «̀ Ñ̈~°=∂~°÷O. Ñ̈ «̀O[e =∞Ç̈Ïi¬ K≥Ñ≤Ê# JëêìOQÆ Ü≥∂QÍxfl

PK«iOK«@O Ü≥∂QÆ Ü«∞[̋"Õ∞. JëêìOQÆ Ü≥∂QÆ"Õ∞ HÍHõ +̈_»OQÆ Ü≥∂QÆO, Ñ̈OK«,

Œ̂âßOQÆ Ü≥∂QÍÅ#∞ PK«iOz ÅH∆Íºxfl ™êkèOK«@O Ü≥∂QÆÜ«∞[̋"Õ∞.

9. ™êfi è̂•ºÜ«∞ Ü«∞[̋O: "≥∂Hõ∆„áêÑ≤ÎH̃ =∂~°æO K«∂¿Ñ âß¢™êÎÅ#∞ – JO>Ë

LÑ¨x+¨`«∞ÎÅ#∞, ÉèíQÆ=næ`«#∞, „Ñ¨Hõ~°} „QÆO^ä•Å#∞ x`«ºO „â◊^•úÉèí‰õΩÎÅ`À

J è̂ŒºÜ«∞#O KÕÜ«Ú>Ë ™êfi è̂•ºÜ«∞O. nx =Å¡ |∞∞+≤ |∞∞}O f~°∞Û‰õΩ#fl@¡=Ù «̀∞Ok.

"åi *Ï̋# Õ̀[ã̈∞û Åaèã̈∞ÎOk. x["≥∞ÿ# âßGq*Ï̋# Ñ̈~î°#O ÖËHõ<Õ D<å\ ̃Ü«Ú=

‰õΩÅÖ’ ̂ èŒ~°‡ ã̈O™ê¯~°O Ö’Ñ≤Oz, ̂ èŒ~°‡„Éèí+̈µìÅ=Ù «̀∞<åfl~°∞. Ç≤ÏO™ê «̀‡Hõ K«~°ºÅ‰õΩ

X_çQÆ_»∞ «̀∞<åfl~°∞. ~å=∂Ü«∞}, ÉèÏ~°̀ «, ÉèÏQÆ=`åÅ#∞, ÉèíQÆ=næ̀ «#∞ Ñ≤Å¡ÅKÕ̀ «

K«kqOÑ̈ *ËÜ«∞@O, JO Œ̂∞Ö’x qâıëêÅ#∞ "åiH̃ J~°÷=∞ÜÕ∞º q è̂ŒOQÍ ̀ ≥eÜ«∞

*ËÜ«∞@O =Å¡ "åiÖ’ ZO`À =∂~°∞Ê =ã̈∞ÎOk. a_»¤Å‰õΩ ã̈Oáê Œ̂# W=fi_»O

HÍ Œ̂∞, ã̈O™ê¯~åxfl W"åfie. ã̈Oáê Œ̂# QÍx, ã̈O™ê~°O QÍx "≥O@ =KÕÛq

HÍ Œ̂∞, ˆH=ÅO ã¨O™ê¯~°O =∂„ «̀"Õ∞ "≥O@ =ã¨∞ÎOk. âßG=ÚÅ#∞ ˆH=ÅO

Ñ̈iîOK«@O HÍHõ "å\Ö̃’ ≥̀·# ÉèÏ"åÅ#∞ J~°÷O KÕã̈∞H˘O>Ë L «̀Î=∞ Ñ¶̈e`åÅ∞

HõÅ∞QÆ∞`å~Ú. W Õ̂ ™êfi è̂•ºÜ«∞ Ü«∞[̋O.

10. *Ï̋#Ü«∞[̋O : âß¢™êÎÅ#∞ – "≥∂Hõ∆„áêÑ≤Îx HõeyOKÕ âß¢™êÎ Å#∞ ã̈ Œ̂∞æ~°∞=ÙÅ

^•fi~å „â◊=}O KÕã≤, "å\˜x x~°O «̀~°O =∞##O KÕã¨∞H˘O@∂ ÉèÏ"åÅ#∞

ã≤÷~°Ñ̈~°K«∞H˘x, P ÉèÏ"åÅ#∞ J#∞Éèí"åxH̃ ≥̀K«∞ÛH˘#∞@‰õΩ KÕ¿ã „Ñ̈Ü«∞`åflÅhfl
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Hõeã≤ *Ï̋# Ü«∞[̋=∞x JO\Ï~°∞. JÖÏ̂Q P «̀‡*Ï̋<åxfl „Ñ̈=K«#=ÚÅ^•fi~å
JOkOK«@O, J=QÍÇ̈Ï# JÜÕ∞º@@∞¡ KÕÜ«∞@O, ̀ «̂ •fi~å *Ï̋# "åºÑ≤Î QÍqOK«@O

‰õÄ_® *Ï̋#Ü«∞[̋"Õ∞. P «̀‡#∞ QÆ∂iÛ# Ü«∞^•~°÷ *Ï̋#O ™ê è̂•~°}OQÍ JO Œ̂iH©
=ÙO_»̂ Œ∞. qÑ̈s «̀ ÉèÏ=#ÖË ZÑ̈Ê\#̃∞O_çÜ≥∂ ã≤÷~°Ñ̈_ç LO\Ï~Ú. nxH̃ HÍ~°}O
Jq Œ̂º– J*Ï̋#O. Hõ#∞Hõ ã̈ Œ̂∞æ~°∞=ÙÅ#∞ P„â◊~ÚOz, âß¢™êÎÅÖ’, LÑ̈x+̈ ̀ «∞ÎÅÖ’

≥̀eÜ«∞*ËÜ«∞|_ç# P «̀‡ «̀̀ åÎ fixfl ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀ"åÅ<Õ l*Ï̋ã̈`À ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘<Õ „Ñ̈Ü«∞ «̀flO
KÕÜ«Ú>Ë *Ï˝#Ü«∞[˝O. Jxfl Ü«∞*Ï˝ÅÅÖ’#∞ D *Ï˝#Ü«∞[˝"Õ∞ „âı+¨ª"≥∞ÿ#k,
L «̀Î"≥∂ «̀Î=∞ "≥∞ÿ#k.

– =∞~˘Hõ Ü«∞*Ï̋xfl K≥Ñ̈ÊÉ’ «̀∞<åfl~°∞ «̀~°∞"å «̀ â’¡HõOÖ’–
â’¡II  Jáê<Õ AÇ̈Ïfiu „áê}O „áê}Ï-áê#O «̂̀ ä•-Ñ̈̂~I

„áê}Ï áê# QÆf ~°∞^•úfi „áê}ÏÜ«∂=∞ Ñ̈~åÜ«∞}ÏóII (29)
`åII „áê}ÏÜ«∂=∞ Ñ¨~åÜ«∞}∞Öˇ·# H˘O^Œ~°∞ „áê} Jáê# =∂~åæÅ#∞

x~ÀkèOz, Jáê#=Ú #O Œ̂∞ „áê}Ïxfl, „áê}=Ú#O Œ̂∞ Jáê<åxfl PÇ̈ï «̀∞Å∞QÍ
„"ÕÅ∞™êÎ~°∞.

"åºYº : „áê}ÏÜ«∂=∂xfl ‰õÄ_® WK«Û@ Ü«∞[̋OQÍ K≥Ñ̈Ê@O [iyOk.
JëêìOQÆÜ≥∂QÍÅÖ’ <åÅ∞QÆ=k D „áê}ÏÜ«∂=∞O. â◊s~° P~ÀQÍºxH̃, =∞#ã̈∞û#∞
Ñ̈~°∞QÆ∞Å∞ fÜ«∞‰õΩO_® JiHõ\ì̃ UHÍ„QÆO KÕÜ«Ú@‰õΩ – Ñ̈~°=∂ «̀‡ÃÑ· xÅ∞Ñ̈Ù@‰õΩ

D „Ñ̈„H̃Ü«∞ `À_»Ê_»∞ «̀∞Ok.
11. „áê}ÏÜ«∂=∞ Ü«∞[˝O:–„áê}ÏÜ«∂=∞OÖ’ Ñ¨Ó~°Hõ, ‰õΩOÉèíHõ,

~̂K«Hõ=ÚÅ#∞ 3 qÉèÏQÍÅ∞<åfl~Ú. 1. |Ü«∞@#∞#fl QÍex XHõ =Ú‰õΩ¯ ~°O„ è̂ŒO

^•fi~å Ö’xH˜ Ñ‘Å∞Û@ Ñ¨Ó~°HõO, 2.Ñ‘eÛ# QÍex |Ü«∞@‰õΩ = Œ̂Å‰õΩO_®
aQÆ|\ì̃ LOK«@O ‰õΩOÉèíHõO, 3. P QÍex Ô~O_»= =Ú‰õΩ¯ ~°O„ è̂ŒO ^•fi~å
|Ü«∞@‰õΩ "≥∞Å¡QÍ = Œ̂Å\Ïxfl ~̂K«HõO JO\Ï~°∞.

'Jáê<Õ „áê}O AÇ̈Ïfiu— JO>Ë Jáê#OÖ’ „áê}Ïxfl Ç̈ÏŸ=∞OKÕÜ«Ú@.
JO>Ë |Ü«∞\˜ QÍex Ö’Ñ¨Å‰õΩ Ñ‘ÅÛ@"Õ∞. W^Õ Ñ¨Ó~°HõO. '„áê} Jáê#
QÆf~°∞^•÷fi— JO>Ë „áê}, Jáê# =ÚÅ QÆux x~ÀkèOK«∞@. JO>Ë QÍex

Ö’Ñ̈ÖË ‰õΩOaèOz LOK«∞@. W Õ̂ ‰õΩOÉèíHõO. '„áê}Ë Jáê#O AÇ̈Ïfiu— JO>Ë
„áê}OÖ’ Jáê<åxfl „"ÕÅ∞Û@. JO>Ë Ö’Ñ̈e QÍex |Ü«∞@‰õΩ = Œ̂Å∞@. W Õ̂

~̂K«HõO. D Ñ̈Ó~°Hõ, ‰õΩOÉèíHõ, ̂~K«Hõ=ÚÅ#∞ HõeÑ≤ '„áê}ÏÜ«∂=∞O— JO\Ï~°∞.

D „áê}ÏÜ«∂=∞OÖ’ J<ÕHõ q è̂•<åÅ∞ L<åfl~Ú.

U ™ê è̂Œ##∞ J=ÅOaOz „áê}â◊H̃Îx ™êfinè#O KÕã̈∞H˘<Õ gÅ∞O@∞O^À

^•x<Õ „áê}ÏÜ«∂=∞O JO\Ï~°∞. Wk ‰õÄ_» Ü«∞[̋"Õ∞. nx=Å¡ =∞#ã̈∞û ã≤÷~°"≥∞ÿ

UHÍ„QÆ=∞ø «̀∞Ok. |∞kú qHÍã̈O á⁄O Œ̂∞ «̀∞Ok. J~Ú Õ̀ J#∞Éèí=A̋Ö̌·# "åi

tHõ∆}Ö’<Õ JÉèÏºã̈O „áê~°OaèOKåe. „Ñ̈u =∂#=ÙxÖ’#∂ "≥<≥fl=ÚHõ LO@∞Ok.

^•x<å„â◊~ÚOz 'ã̈∞+̈µ=∞fl— J<Õ „Ñ̈ è̂•# <å_ç LOk. nx<Õ „|Ç̈Ï‡<å_ç ÖËHõ

"≥∂Hõ∆<å_ç Jx ‰õÄ_» JO\Ï~°∞. WO Œ̂∞Ö’ +̈@Û„HÍÅ∞ (P~°∞ Ñ̈^•‡Å∞) L<åfl~Ú.

QÆ∞^Œ™ê÷#OÖ’ =¸ÖÏ^è•~°O, eOQÆ™ê÷#OÖ’ ™êfikèëêì#O, ÉÁ_»∞¤ ™ê÷#OÖ’

=∞}̃Ñ̈Ó~°HõO, Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∞™ê÷#OÖ’ J<åÇ̈Ï «̀O, HõO~î°O = Œ̂Ì qâ◊√ Œ̂úO, Hõ#∞ÉÁ=∞Å

=∞ è̂Œº P*Ï̋K«„HõO Jx P~°∞ K«„HÍÅ∞ L<åfl~Ú. D P~°∞ K«„HÍÅ‰õΩ ÃÑ·# t~°ã̈∞ûÃÑ·

„|Ç̈Ï‡~°O„ è̂ŒO (=∂_»∞) = Œ̂Ì 'ã̈Ç̈Ï„™ê~°O— J<Õ "Õ~Ú Œ̂àÏÅ Ñ̈ Œ̂‡O LO@∞Ok.

D ã̈∞+̈µ=∞fl<å_çH̃ W~°∞"≥·Ñ̈ÙÖÏ W_», Ñ≤OQÆà◊ J<Õ 2 <å_»∞Å∞ <åfl~Ú. Jq

Ô~O_»∂ =Ú‰õΩ¯ ~°O„ è̂•Å#∞O_ç |Ü«∞Å∞ Õ̂i QÆ∞ Œ̂ ™ê÷#OÖ’ ã̈∞+̈µ=∞fl <å_çÖ’

HõÅ∞™êÎ~Ú. =∞#O QÍe Ñ‘eÛ#Ñ̈C_»∞, = Œ̂e#Ñ̈C_»∞ W_», Ñ≤OQÆà◊ <å_»∞ÅÖ’

ã̈OK«iã̈∂Î Ö’xH̃, |Ü«∞@‰õΩ ã̈OK«iã̈∞ÎOk „áê}â◊H̃Î. D „áê}â◊H̃Îx W_®,

Ñ≤OQÆà◊ <å_»∞ÅÖ’#∞O_ç „áê}ÏÜ«∂=∞O ̂ •fi~å ã̈∞+̈µ=∞fl <å_çÖ’ „Ñ̈"Õâ◊ÃÑ\Ïìe

(‰õΩOÉèíHõO ^•fi~å). JÑ̈C_»∞ „áê}â◊H̃Î =¸ÖÏ è̂•~° K«„HõOÖ’ L#fl ‰õΩO_»eh

â◊H̃Îx HõkeOK«QÍ P ‰õΩO_»eh â◊H̃Î „Hõ=∞OQÍ XH˘Hȭ  K«„HÍxfl ^•@∞‰õΩO@∂

K«„Hõ ÉèË̂ Œ#O KÕã̈∂Î z=~°‰õΩ P*Ï̋ K«„HÍxfl KÕ~°∞‰õΩO@∞Ok. JÑ̈C_»∞ ‰õΩO_»ex

(r=Ù_»∞) P «̀‡ ã̈fi~°∂áêxfl á⁄O Œ̂∞`å_»∞. JHȭ _ç#∞O_ç ã̈Ç̈Ï„™ê~°O =~°‰õΩ fã̈∞‰õΩ"≥o¡

P «̀‡#∞ Ñ̈~°=∂ «̀‡Ö’ SHõºO KÕÜ«∂e. WÖÏ r=Ù_»∞ Ñ̈~°=∂ «̀‡ JÜÕ∞º „Ñ̈„H̃Ü«∞ÜÕ∞

D „áê}Ï Ü«∂=∞O. Wk ‰õÄ_® Ü«∞[̋"Õ∞. J~Ú Õ̀ WO Œ̂∞Ö’ J~°∞ Œ̂∞QÍ q[Ü«∞O

™êkèOK«@O [~°∞QÆ∞ «̀∞Ok. nxx ZO`À *Ï„QÆ̀ «ÎQÍ PK«iOK«=Åã≤ =ÙOk.

ÖËxKÀ „Ñ̈=∂ Œ̂O "å\Å̃∞¡̀ «∞Ok.

– WHõ z=i 12= Ü«∞[̋O D â’¡HõOÖ’–

â’¡II  JÑ̈̂~ xÜ«∞`å Ç̈~åó „áê}Ï<£ „áê}Ë+̈µ AÇ̈ÏfiuI
ã¨̂~fi -¿Ñº Õ̀ Ü«∞[̋q è̂Œó Ü«∞[̋Hõ∆Ñ≤̀ « HõÅ‡ëêóII (30)
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`åII H˘O Œ̂~°∞ xÜ«∞q∞ «̀"≥∞ÿ# PÇ̈~åxfl fã̈∞‰õΩO@∂ „áê}ÏÅ#∞ „áê}ÏÅ‰õΩ

PÇ¨ïu W™êÎ~°∞. g~°O^Œ~°∂ Ü«∞[˝q^Œ∞ÖË. Ü«∞[˝O =Å¡ HõÅ‡ëêÅ#∞

`˘ÅyOK«∞‰õΩO\Ï~°∞.

"åºYº : PÇ̈~° ã̈OÜ«∞=∞=Ú ÖË̂ • xÜ«∞`åÇ̈~°=Ú : PÇ̈~°O fã̈∞HÀ=@O

‰õÄ_® Ü«∞[̋"Õ∞<å? Jx ã̈O Õ̂Ç̈ÏO =ÙO@∞Ok H˘O Œ̂iH̃. HÍx ÉèíQÆ"å#∞_»∞

nxH˜ ÉèíQÆ=næ`«Ö’ „Ñ¨=ÚY ™ê÷<åxfl HõeÊOKå_»∞. ZO^Œ∞HõO>Ë "≥∂H∆Íxfl

á⁄O^•ÅO>Ë ™ê è̂Œ #Å∞ KÕÜ«∂e.P ™ê è̂Œ#Å‰õΩ x~°‡Å"≥∞ÿ# =∞#ã̈∞ûO_®e.

=∞#ã̈∞û PÇ̈~°O =Å¡<Õ U~°Ê_»∞ «̀∞Ok. =∞#O fã̈∞‰õΩ<Õ PÇ̈~°OÖ’ ã̈∂÷ÅÉèÏQÆO

=∞# â◊s~° =$kúH̃ ̀ À_»Ê_»∞ «̀∞Ok. ã̈∂Hõ∆ ‡ÉèÏQÆO =∞#ã̈∞ûQÍ U~°Ê_»∞ «̀∞Ok. JO Œ̂∞=Å¡

=∞#O fã̈∞‰õΩ<Õ PÇ̈~°O Z\ì̂̃ À =∞# =∞#ã̈∞û ‰õÄ_® J\ì̂̃ Õ J=Ù «̀∞Ok.

PÇ̈~°O ™êufiHõ"≥∞ÿ# ≥̂·̀ Õ =∞#ã̈∞û ™êufiHõO J=Ù «̀∞Ok. PÇ̈~°O ~å[ã≤Hõ "≥∞ÿ# ≥̂·̀ Õ

=∞#ã̈∞û ~å[ã≤Hõ=∞ø «̀∞Ok. PÇ̈~°O ̀ å=∞ã≤Hõ"≥∞ÿ̀ Õ =∞#ã̈∞û ̀ å=∞ã≤Hõ=∞ø «̀∞Ok.

JO Œ̂∞̂H „ÉÏÇ̈Ï‡}∞Å‰õΩ ™êufi HÍÇ̈~°O K≥Ñ̈Ê|_»¤k. ̂ •x`À "å~°∞ „|Ç̈Ï‡*Ï̋<åxfl

á⁄O Œ̂∞@‰õΩ gÅ=Ù «̀∞Ok. =∂O™êÇ̈~°O =Å¡ ~°*’QÆ∞}O =$kú J=Ù «̀∞Ok.

=∂O™êÇ̈~°∞Ö̌·# =∞$QÍÅ∞ „‰õÄ~°OQÍ LO_»\ÏxH̃ HÍ~°}O W Õ̂. =∞#∞+̈µºÖ̌·<å

JO Õ̀.

=∞#O PÇ̈~°O q+̈Ü«∞OÖ’ U xÜ«∞=∂Å∞ áê\¿̃ãÎ =∞#ã̈∞û ™êufiHõ=∞ø «̀∞Ok?

1. ™êufiHõ PÇ̈~°O: Z‰õΩ¯= fÑ≤, Z‰õΩ¯= Ñ̈ÙÅ∞Ñ̈Ù, Z‰õΩ¯= HÍ~°O, Z‰õΩ¯=

LÑ̈C, Z‰õΩ¯= "Õ_ç, Ju K«Å¡̂ Œ#O ÖË‰õΩO_® LO_Õk. ~°ã̈=O «̀"≥∞ÿ#q† =∞#ã̈∞û‰õΩ

WOÑ≤̀ «=∞ÜÕ∞ºq† ̀ «fi~°QÍ r~°‚=∞ÜÕ∞ºq† l_»∞¤QÍ LO_Õq (áêÅ∞, ÃÑ~°∞QÆ∞, <≥~Úº)

™êufiHõ ÉèÏ"åÅ∞ HõeyOKÕ PÇ̈~°O.

2. <åºÜ«∂i̊ «̀O: =∞#O Ü«∞[̋ÉèÏ=O`À q Œ̂∞ºHõÎ Hõ~°‡Å#∞ KÕã̈∂Î, P Hõ~°‡Å

=Å¡ ÅaèOz# Õ̂ Ü«∞[̋âı+̈O, J Õ̂ <åºÜ«∂ i̊ «̀"≥∞ÿ#k. W «̀~°∞Å#∞ "≥∂ã̈yOK«‰õΩO_®,

ÉÏkèOK«‰õΩO_® Pi̊Oz# Õ̂ <åºÜ«∂i̊ «̀O.

3. q∞`åÇ̈~°O: fã̈∞‰õΩ<Õ PÇ̈~°O q∞ «̀OQÍ LO_®e. „| «̀Hõ\ÏxH̃ u<åÖËQÍx,

u#\ÏxH̃ HÍ Œ̂∞. Ü≥∂QÆâßGO Uq∞ K≥|∞ «̀∞#fl Œ̂O>Ë L Œ̂~°HÀâßxfl ã̈QÆÉèÏQÆO

PÇ̈~°O`À xOÑ≤, áê=Ù ÉèÏQÆO h\˜̀ À xOÑ≤, q∞ye# áê=ÙÉèÏQÆO QÍeHÀã̈O

MÏmQÍ LOKåe. JÖÏQÍHõ Ñ̈ÓiÎQÍ PÇ̈~°O`À xOÑ≤̀ Õ TÑ≤i P_»̂ Œ∞. ™ê è̂Œ#

‰õΩ Œ̂~°̂ Œ∞.

4. xÜ«∞q∞ «̀ HÍÅ¿ãq «̀O: „Ñ̈u~ÀA XHõ xÜ«∞q∞ «̀ HÍÅOÖ’<Õ PÇ̈~åxfl

fã̈∞HÀ"åe. XHõ~ÀA 12 QÆO@Å‰õΩ, XHõ~ÀA ™êÜ«∞O„ «̀O 4 QÆO@Å‰õΩ,

XHõ~ÀA Jã̈Å∞ =∂#@O WÖÏ KÕÜ«∞‰õÄ_»̂ Œ∞. ~°∞zQÍ L#fl Œ̂x ZÑ̈C_»∞ Ñ̈_ç̀ Õ

JÑ̈C_»∞ u#~å Œ̂∞.

5. ÉèíQÆ= Œ̂iÊ «̀O : =∞#O u<Õ PÇ̈~°O ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ =∞#HÀã̈O WzÛ#k.

Ñ̈O@Å∞ Ñ̈O_»\ÏxH̃ Éèí∂q∞x, =~°¬ ~°∂Ñ̈OÖ’ h\x̃, "≥Å∞ «̀∞~°∞#∞, K«O„ Œ̂∞x

HÍOux, Éèí∂q∞Ö’x ™ê~åxfl– JxflO\h̃ PÜ«∞<Õ WKåÛ_»∞. PÜ«∞# WzÛ#

^•xx PÜ«∞#‰õΩ ã̈=∞~°Ê} KÕã≤ u<åe. PÜ«∞#‰õΩ ã̈=∞iÊOK«@O JO>Ë PÜ«∞#

J#∞=∞ux fã̈∞HÀ=@"Õ∞. JÖÏ W «̀~°∞Å J#∞=∞u ÖË‰õΩO_® "åi ™⁄ «̀∞Î#∞

fã̈∞‰õΩO>Ë ^˘OQÆÅ=∞=Ù`åO.

WÖÏ xÜ«∞=∞OQÍ PÇ̈~°O fã̈∞‰õΩO>Ë PHõe f~°∞ «̀∞Ok. â◊s~å~ÀQÆºO

K≥_»‰õΩO_® LO@∞Ok. q+¨Ü«∞ "åOKè«Å∞ =â◊=∞ø`å~Ú. =∞<Àx„QÆÇ¨ÏO

‰õΩ Œ̂∞~°∞ «̀∞Ok. =∞#ã̈∞û ™êufiHõ =∞ø «̀∞Ok.

Ü«∞[̋q Œ̂ó : WHȭ _» K≥Ñ≤Ê# 12 ~°HÍÅ Ü«∞*Ï̋Å#∞ ≥̀Å∞ã̈∞H˘x KÕ¿ã"å~°O`å

Ü«∞[̋ q Œ̂∞ÖË. ̂ •x=Å¡ "å~°∞ Jxfl HõÅ‡ëêÅ #∞O_ç q_ç=_ç áÈ`å~°∞. HõÅ‡ëêÅO>Ë

=∞#Ö’x "åã̈#ÖË.D "åã̈#ÖË r=Ù_çH̃ ̂ Õ=Ù_çH̃ =∞ è̂Œº#∞#fl ̀ ≥~°. P "åã̈#Å∞

`˘Åy Õ̀ z «̀ÎO â◊√ Œ̂ú"≥∞ÿ, x+̈¯Å‡+̈"≥∞ÿ P «̀‡*Ï̋#O Hõey r=Ù_»∞ ̂ Õ=Ù_Õ J=Ù`å_»∞.

^•x`À P#O Œ̂O– „|Ç̈‡#O Œ̂O HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok.

– D Ü«∞[̋O KÕã≤# "åiH̃ Ñ¶̈Å"Õ∞q∞? KÕÜ«∞x "åi QÆu ÜÕ∞q∞?

â’¡II  Ü«∞[̋tëêì=∞$ «̀ Éèí∞[ó Ü«∂Ou „|Ç̈Ï‡ ã̈<å «̀#OI
<åÜ«∞O Ö’HÀ ã̈Îº Ü«∞[̋ã̈º ‰õΩ`À -#ºó ‰õΩ~°∞ã̈ «̀Î=∞II  (31)

`åII ‰õΩ~°∞„âıëêª! Ü«∞[̋OKÕÜ«∞QÍ q∞ye# J=∞$`åxfl Éèí∞lO z#"å~°∞
ã̈<å «̀# „|Ç̈‡xfl KÕ~°∞‰õΩO\Ï~°∞. Ü«∞[̋O K≥Ü«∞ºx "å_çH̃ D Ö’Hõ"Õ∞ ÖË̂ Œ∞.
WOHõ Ñ̈~°Ö’Hõ"≥∞Hȭ _»?

"åºYº : „áêp# HÍÅO#∞O_ç Ü«∞[̋ Ü«∂QÍ Œ̂∞Å∞ KÕã≤#Ñ̈C_»∞ Ç̈ÏŸ=∂yflÖ’

Ç¨ÏŸ=∞O KÕÜ«∞QÍ q∞ye# Ñ¨^•~å÷Å#∞ ^Õ=`å „Ñ¨™ê^ŒOQÍ ÉèíH˜ÎÉèÏ=O`À
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Hõà◊§Hõ̂ Œ∞ÌH˘x Éèí∞l™êÎ~°∞.J Õ̂ J=∞$ «̀O – Ü«∞[̋ tëêì=∞$ «̀O. JÖÏ̂Q Ñ̈Ó*ÏkHÍÅ∞

KÕã≤#Ñ̈C_»∞ <≥·"Õ ^•ºÅ∞ ÉèíQÆ=O «̀∞xH̃ ã̈=∞iÊOz# «̀~åfi «̀, q∞ye# ^•xx

„Ñ̈™ê Œ̂OQÍ ã‘fiHõi™êÎO. S Õ̀ WHȭ _» K≥Ñ≤Ê# Ü«∞*Ï̋ÖËg Ç̈ÏŸ=∂Å∞ HÍ=Ù. WHȭ _»

Ü«∞[̋=∞<Õ Ñ̈ Œ̂O JÅOHÍiHõ ÉèÏ+̈Ö’ "å_»|_çOk. WHȭ _» u<Õ Ñ̈^•~å÷Å „Ñ̈ã̈̂HÎ

ÖË̂ Œ∞. =∞i Ü«∞[̋O KÕÜ«∞QÍ q∞ye# J=∞$`åxfl Éèí∞lOK«@O Uq∞\?̃

„|Ç̈Ï‡ÉèÏ=#`À, Ü«∞[̋ÉèÏ=#`À ÃÑ·# K≥Ñ≤Ê# Hõ~°‡Å∞ QÆ#∞Hõ KÕ¿ãÎ q∞yÖË

J#flO Uq∞@O>Ë ™êufiHõ"≥∞ÿ#, x~°‡Å"≥∞ÿ#, x+̈¯Å‡+̈"≥∞ÿ# =∞#¿ãû. JO>Ë DÃÑ·#

K≥Ñ≤Ê# 12 ~°HÍÅ Ü«∞*Ï̋Å∞ Ö’Ñ̈e „Ñ̈Hõ$ux â◊√ Œ̂úÑ̈~°z =∞#ã̈∞û#∞ ™êufiHõO

KÕ™êÎ~Ú. J\ì̃ ™êufiHõ =∞#ã̈∞û#∞ LÑ̈Ü≥∂yOK«∞H˘x ™ê è̂Œ#Å∞ ™êy¿ãÎ, *Ï̋#

=∞ ä̂Œ#O KÕ¿ãÎ, J\˜ì"å~°∞ KÕ~°∞H˘<Õk ã̈<å «̀#"≥∞ÿ# „|Ç̈‡<Õfl – JO>Ë Ñ̈~°=∂ «̀‡<Õ.

JÜ«∞[̋: WHõ ÃÑ·# K≥Ñ≤Ê# 12 ~°HÍÅ Ü«∞*Ï̋ÅÖ’ U XHȭ ^•xx ‰õÄ_®

PK«iOK«x "å̂~ JÜ«∞A̋Å∞. J\ì̃"åiH̃ WÇ̈Ï=¸ ÖË̂ Œ∞, Ñ̈~°=¸ÖË̂ Œ∞. Ü«∞[̋

ÉèÏ=O`À Hõ~°‡ÖÏK«iOK«x "åiH̃ WÇ̈ÏÖ’Hõ ã̈∞Y"Õ∞ LO_»̂ Œ∞. WHõ Ñ̈~°Ö’Hõ

ã̈∞YO ZHȭ _»? JO@∂ Pâ◊Û ~åºxfl =ºHõÎO KÕã̈∞Î<åfl_»∞ Ñ̈~°=∂ «̀‡. =∞#=Å¡

W «̀~°∞Å‰õΩ "Õ∞Å∞ [iy#Ñ̈C_»∞ =∞# =∞#ã̈∞û ZO`À Ç̈~ÚQÍ, P#O Œ̂OQÍ

LO@∞Ok. JO>Ë WÇ̈ÏÖ’Hõ ã̈∞YO HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok. ^•x`À áê@∞ =∞#ã̈∞û

ã¨`«Î fiQÆ∞}O`À xO_çáÈ=@O =Å¡ Ñ¨~°=∂`«‡‰õΩ ã¨xflÇ≤Ï`«"≥∞ÿ z=~°‰õΩ

Ñ̈~°=∂`å‡HÍ~°OQÍ =∂iáÈ «̀∞Ok. Ü«∞[̋ Hõ~°‡ KÕÜ«∞x "åxH̃ WÇ̈Ï=¸– Ñ̈~°=¸

Ô~O_»∂ ÖË=Ù. "åi „| «̀∞‰õΩ x~°~°÷HõO.

JO Õ̀HÍ Œ̂∞, |∞∞̂Qfi Œ̂OÖ’ |∞∞‰õΩ¯ WÖÏ K≥|∞ «̀∞#flk. ''̂H=ÖÏ Ñ¶̈∞’Éèí=u

Ĥ=ÖÏn—— JO>Ë ̀ «#‰õΩ QÍ<Õ u<Õ"å_»∞ (™êfi~°÷O`À u<Õ"å_»∞) áêáê<Õfl uO@∞<åfl_»∞

Jx. W Õ̂ q+̈Ü«∞O ÉèíQÆ=næ̀ « 3= J è̂•ºÜ«∞OÖ’x 13= â’¡HõO ‰õÄ_® K≥|∞ «̀∞#flk.

«̀=∞ HÀã̈O =O_»∞‰õΩx u<Õ"å_»∞ áêáê<Õfl uO@∞<åfl_»∞– Jx.

Hõ#∞Hõ =∞#∞+̈µº_»∞ ̀ «# Hõ~°Î=º Hõ~°‡Å#∞ x™êfi~°÷OQÍ, ̀ åºQÆ ÉèÏ=O`À K≥Ü«∂ºe.

J Õ̂ Ü«∞[̋Hõ~°‡ J=Ù «̀∞Ok.

Ü«∞[̋Hõ~°‡ |O è̂ŒO HÍ Œ̂∞, Jk "≥∂Hõ∆̂ •Ü«∞HõO.

Ü«∞[̋Ç‘Ï#∞_»∞ LÉèíÜ«∞Ö’Hõ „Éèí+̈µª_»∞.

Hõ#∞Hõ =∞x+≤ «̀# ¿ãfiK«Ûù#∞, ÖÏÉèÏxfl, ã̈Oáê Œ̂##∞ `å<˘Hȭ _Õ u#~å Œ̂∞.

ã̈=∂*ÏxH̃ H˘O «̀ ̀ åºQÆO KÕÜ«∂e. JÖÏ K≥Ü«∞ºHõáÈ Õ̀ ã̈=∞Ü«∞O =zÛ#Ñ̈C_»∞

D „Ñ̈Hõ$ Õ̀ |Å=O «̀OQÍ J «̀_ç = Œ̂Ì#∞O_ç ÖÏy"Õã̈∞ÎOk. Jyfl„Ñ̈=∂^•Å∞,

Éèí∂HõOáêÅ∞, «̀∞áê#∞Å∞, ^˘OQÆÅ∞, |OkáÈ@∞¡, =∞$ «̀∞º=Ù–U ≥̂·<å HÍ=K«∞Û,

J «̀_ç #∞O_ç |ÖÏ`å¯~°OQÍ ÖÏy"ÕÜ«∞@O «̂̀ äŒºO.

D Ü«∞*Ï̋Å#∞ WÑ̈C_»∞ ̀ «# ã̈fiO «̀ Jaè„áêÜ«∞OQÍ N Hõ$+̈µ‚_»∞ K≥|∞ «̀∞<åfl_®?

ÖËHõ Wq "Õ̂ •ÅÖ’ K≥Ñ̈Ê|_ç#"Õ<å?

WO «̀=~°‰õΩ K≥Ñ≤Ê# Ü«∞*Ï̋Å Ü≥ÚHȭ  „áêp# «̀, "å\=̃Å¡ Ñ¶̈e`åÅ∞ Uq∞\’

«̀~°∞"å «̀ â’¡HõOÖ’ –

â’¡II U=O |Ç̈ïq è̂• Ü«∞*Ï̋ó q «̀̀ å „|Ç̈Ï‡}À =ÚMË I
Hõ~°‡*Ï<£ qkú̀ å<£ ã̈~åfi<£ U=O *Ï̋`åfi q"≥∂Hõ∆ º¿ã II   (32)

`å: D „Ñ̈HÍ~°OQÍ J<ÕHõ Ü«∞*Ï̋Å∞ „|Ç̈Ï‡=ÚYO #∞O_ç =zÛ# "Õ̂ Œ=ÚÅO Œ̂∞
q™êÎ~°OQÍ K≥Ñ̈Ê|_ç#q. Wq Jhfl Hõ~°‡Å =Å¡Ñ̈Ù\ì̃#=x ≥̀Å∞ã̈∞HÀ. WÖÏ
≥̀Å∞ã̈∞‰õΩO>Ë q=ÚHõÎ_»=Ù J=Ù`å=Ù.
"åºYº : WO «̀=~°‰õΩ ÉèíQÆ"å#∞_»∞ ̀ ≥eÑ≤# Ü«∞*Ï̋Åhfl ZHȭ _≥·<å K≥Ñ̈Ê|_®¤Ü«∂?

ÖËHõ PÜ«∞# ã̈fiO «̀ Jaè„áêÜ«∂ÖÏ? J<Õ ã̈O Õ̂Ç̈ÏO Z=iÔH·<å HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok.

WHȭ _» K≥Ñ≤Ê# Ü«∞*Ï̋ÖË HÍ Œ̂∞, WOHÍ J<ÕHõ q è̂•Ö̌·# Ü«∞*Ï̋Å∞ „|Ç̈Ï‡=ÚYO

#∞O_ç "≥Å∞=_ç#"Õ. „|Ç̈Ï‡‰õΩ 4 =ÚMÏÅ∞. <åÅ∞QÆ∞ =ÚMÏÅ∂ <åÅ∞QÆ∞ "Õ̂ •Å∞.

JO>Ë „|Ç̈Ï‡ Ü≥ÚHȭ  =ÚYO #∞O_ç "≥Å∞=_ç#  "åHÍºÖË "Õ̂ •Å∞. JO>Ë "Õ̂ •Å∞

=∂#= xi‡`åÅ∞ HÍ=Ù. JO Œ̂∞̂H "å\x̃ 'Jáœ~°∞ ¿+Ü«∂Å∞— J<åfl~°∞. "Õ̂ •Åhfl
=∂#=Ù}̃‚ =∂ è̂Œ=Ù_çQÍ xÅÉ̌@ì\ÏxH̃ =∂~åæÅ∞ K«∂¿Ñ"Õ. =∞#O „Ñ̈ã̈∞Î̀ «O

L#fl ã≤÷u #∞O_ç L#fl «̀ ã≤÷uH̃ KÕ~°Û\ÏxH̃ [#‡ K«i`å~°÷O KÕã̈∞HÀ\ÏxH̃ HÍ=

Åã≤# =∂~åæÅhfl "Õ̂ •ÅÖ’ K≥Ñ̈Ê|_®¤~Ú. P =∂~åæÖË J<ÕHõ Ü«∞*Ï̋Å∞. Wq

^•fiÑ̈~°Ü«ÚQÆO z=~°Ö’ ‰õΩ~°∞̂H∆„ «̀ Ü«Ú Œ̂ú Éèí∂q∞Ö’ J~°∞̊#∞x Ü«Ú^Àú#∞‡Y∞x

KÕÜ«∞\ÏxH̃ HõeÊOz K≥Ñ̈Ê|_ç#q HÍ Œ̂∞. Wq „áêp#"≥∞ÿ#q, ã̈<å «̀#"≥∞ÿ#q,

Ñ̈~°=∂ «̀‡ #∞O_ç =zÛ#q. ™êH∆Í «̀∂Î ÉèíQÆ=O «̀∞x "åHÍºÅ∞.

Hõ~°‡*Ï<£qkú : W=hfl Hõ~°‡=Å¡ [xOz#=x ≥̀Å∞ã̈∞HÀ. JO>Ë â◊s~°O

^•fi~å KÕÜ«∞=Åã≤# Hõ~°‡Å∞ H˘xfl† WO„kÜ«∂Å ^•fi~å KÕÜ«∞=Åã≤#q H˘xfl,
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"å‰õΩ¯ ^•fi~å KÕÜ«∞=Åã≤#q H˘xfl, =∞<À|∞ Œ̂∞úÅ ^•fi~å KÕÜ«∞=Åã≤#q H˘xfl.

D q è̂ŒOQÍ Jxfl Ü«∞*Ï̋Å∂ Hõ~å‡K«~°}=ÚÖË. JO>Ë Hõ~°‡ KÕÜ«∞@O =Å¡<Õ Ñ¶̈e

™êÎ~Ú QÍx Ĥ=ÅO q#flO «̀ =∂„`å# Ñ¶̈eOK«=Ù. JO>Ë ™È=∞~°∞Å‰õΩ D

Ü«∞*Ï̋Å∞ U=∂„ «̀O „Ñ̈Ü≥∂[<åxfl HõeyOK«=Ù.

U=O*Ï̋`åfiq"≥∂Hõ∆ º¿ã : D ~°Ç̈Ï™êºxfl ≥̀Å∞ã̈∞‰õΩ#fl"åîH =ÚH̃Î. JO>Ë
WHȭ _» ¿Ñ~˘¯#fl Ü«∞*Ï̋ÅxflO\h̃ K«Hȭ QÍ ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘x, J=QÍÇ̈Ï# KÕã̈∞H˘x, P
=∂~åæ# Hõ~°‡Å∞ KÕã¨∂Î, =∞<À|∞ Œ̂∞úÅ#∞ ã¨=iOK«∞H˘O>Ë<Õ =ÚHÎ̃H˜ =∂~°æO
K«∂Ñ̈Ù`å~Ú. W=hfl =∂~åæÖË QÍx ÅHõ∆ ºO HÍ Œ̂∞. ™ê è̂Œ#ÖË QÍx ™ê è̂ŒºO HÍ Œ̂∞.

ÃÑ·# K≥Ñ≤Ê# Ü«∞*Ï̋ÅxflO\Ö̃’#∂ „âı+̈ì"≥∞ÿ# Ü«∞[̋"Õ∞^À ̀ ≥eÜ«∞*Ëã≤ ÉèíQÆ"å#∞_»∞

D Ü«∞[̋„Ñ̈Hõ~°}Ïxfl =Úyã̈∞Î<åfl_»∞.

â’¡II „âıÜ«∂<£„ Œ̂=º=∞Ü«∂ Œ̂º*Ï̋ ǜ *Ï̋#Ü«∞[̋ó Ñ̈~°O «̀Ñ̈ I
ã̈~°fiOHõ~å‡dÅO áê~°÷ I *Ï̋<Õ Ñ̈iã̈=∂Ñ̈º Õ̀ II (33)

`åII Ñ̈~°O «̀áê! „ Œ̂=ºO`À KÕ¿ã Ü«∞*Ï̋ÅxflO\H̃õ<åfl *Ï̋# Ü«∞[̋O „âı+̈ì"≥∞ÿ#k.
áê~å÷! Jxfl~°HÍÖ̌·# Hõ~°‡ "≥Ú «̀ÎO *Ï̋#OÖ’ Ñ̈iã̈=∂Ñ̈Î"≥∞ÿ áÈ «̀∞#flk.

"åºYº : „ Œ̂=º=∞Ü«∂ ǜ Ü«∞*Ï̋ ǜ : „ Œ̂=ºO`À KÕ¿ã Ü«∞*Ï̋ ÅxflO\H̃õ<åfl

„âı+̈ì"≥∞ÿ#k *Ï̋#Ü«∞[̋O =∂„ «̀"Õ∞. Ç̈ÏŸ=∂k „Hõ̀ «∞=ÙÅ∞, ^•# è̂Œ~å‡Å∞, „áê}Ï

Ü«∂=∂Å∞, ™êfi è̂•ºÜ«∂Å∞, Ñ̈Ó*ÏkHÍÅ∞, PÇ̈~° xÜ«∞=∂Å∞ "≥Ú Œ̂Ö̌·#=hfl

„ Œ̂=ºÜ«∞*Ï̋ÖË. „ Œ̂=º=∞O>Ë Ĥ=ÅO _»|∞ƒ =∂„ «̀"Õ∞ HÍ Œ̂∞. JO «̀~°OyHõOQÍ

=∞#Ö’ =Ù#fl Hõ∆=∞, Hõ~°∞}, ^èŒ$u "≥Ú^ŒÖˇ·# ÉèÏ"åÅhfl „^Œ"åºÖË. WÖÏ

PÖ’zOz#Ñ̈C_»∞ÃÑ·# ¿Ñ~˘¯#fl Ü«∞*Ï̋ÅÖ’ JkèHõÉèÏQÆO „ Œ̂=ºÜ«∞*Ï̋ÖË. *Ï̋#Ü«∞[̋O

g\H̃̃ qÅHõ∆}"≥∞ÿ#k. *Ï̋#Ü«∞[̋O ZO Œ̂∞‰õΩ „âı+̈ì"≥∞ÿ#k?
™ê è̂•~°}OQÍ „ Œ̂=ºÜ«∞*Ï̋ÅÖ’ PÇ̈ïu KÕ¿ãk Éè∫uHõ Ñ̈^•~å÷Å#∞. HÍh

*Ï̋#Ü«∞[̋OÖ’ PÇ̈ïu KÕ¿ãk J*Ï̋<åxfl. Éè∫uHõ Ñ̈^•~å÷Å#∞ PÇ̈ïu KÕ¿ãÎ
Jx «̀º"≥∞ÿ# ã̈fi~°æ™œMÏºÅ∞ Åaè™êÎ~Ú. =∞m§ =∞m§ [#‡Å∞ ̀ «Ñ̈Ê=Ù. HÍx J*Ï̋<åxfl
PÇ̈ïu KÕ¿ãÎ x «̀º"≥∞ÿ# Ñ̈~°=∂ «̀‡ „áêÑ≤ÎÜÕ∞– "≥∂Hõ∆„áêÑ≤ÎÜÕ∞. WHõ [#‡ LO_»̂ Œ∞.
JO^Œ∞ˆH Éè∫uHõ Ñ¨^•~å÷Å#∞ PÇ¨ïu KÕ¿ã „^Œ=ºÜ«∞*Ï˝Å Hõ<åfl =∞#Ö’x
J*Ï̋<åxfl PÇ̈ïu KÕ¿ã *Ï̋# Ü«∞[̋"Õ∞ „âı+̈ª"≥∞ÿ# Œ̂x ÉèíQÆ"å#∞_»∞ x~°ÌfiO Œ̂fiOQÍ
≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl_»∞. nxx |\ì̃ è̂Œ# ~°∂¿Ñ}Ï, =ã̈∞Î ~°∂¿Ñ}Ï, =∂@ ~°∂¿Ñ}Ï

=∞#O W «̀~°∞Å‰õΩ KÕ¿ã ã̈Ç̈Ü«∂xfl QÍx, ^•# è̂Œ~å‡Å#∞ QÍx, ≥̂·= Ñ̈Ó[Å#∞

QÍx, JO «̀Q˘Ñ̈ÊQÍ K≥Ñ̈CHÀ"åeû# Ñ̈xÖË̂ Œ∞. J*Ï̋<åxfl „ «̀∞Oz, *Ï̋<åxfl
Ñ̈OKÕ *Ï̋#^•#"Õ∞ ã̈~°fi„âı+̈ª"≥∞ÿ# Œ̂x ÉèíQÆ"å#∞x Jaè„áêÜ«∞O.

D =∂„`åxH̃ =∞i Wxfl ~°HÍÅ Ü«∞*Ï̋Å#∞ ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ ZO Œ̂∞‰õΩ K≥Ñ̈Ê@O?

„âı+̈ì"≥∞ÿ# *Ï̋#Ü«∞[̋O XHȭ ^•xfl K≥a Õ̀ ã̈iáÈÜÕ∞k QÆ̂ •! JO>Ë *Ï̋#O XHȭ ™êiQÍ
PHõ™ê‡ «̀∞ÎQÍ ÅaèOKÕk HÍ Œ̂∞. ^•xH̃ Q˘Ñ̈Ê J~°›̀ « LO_®e. U H˘kÌ=∞O^À
J<ÕHõ [#‡Å ã̈∞Hõ$ «̀O =Å¡ J~°›̀ « ã̈OáêkOK«∞‰õΩO\Ï~°∞. J\˜ì"åîH *Ï̋#É’ è̂Œ.
=∞i q∞ye# "åi ã̈OQÆ̀ Õq∞\?̃ "å~°∞ J~°›̀ «#∞ ã̈OáêkOK«∞HÀ"åe. JO Œ̂∞H˘~°Ĥ

Jxfl~°HÍÅ Hõ~°‡Å#∞ Ü«∞*Ï̋Å∞QÍ WHȭ _» K≥Ñ̈Ê@O [iyOk. D Hõ~°‡Å`À ‰õÄ_ç#

„ Œ̂=ºÜ«∞*Ï̋Åhfl r=Ù_çH̃ z «̀Îâ◊√kúx Hõey™êÎ~Ú. *Ï̋#„áêÑ≤ÎH̃ J~°›̀ «#∞ Hõey™êÎ~Ú.

_®Hõì~°∞ HÍ"åÅO>Ë ZO.a.a.Zãπ. K«̂ Œ"åeQÍx D >̌<£Î HÍ¡ãπ, WO@s‡_ç

Ü«∞\òÅ∞ ZO Œ̂∞‰õΩ J#=ã̈~°OQÍ JO\Ï=∂? W=hfl K«Hȭ QÍ K«kq, =∞Oz

=∂~°∞¯Å∞ ≥̀K«∞Û‰õΩO>Ë<Õ QÆ̂ •! ZO.a.a.Zãπ. ã‘@∞‰õΩ J~°›̀ « =KÕÛk. JÖÏ̂Q

WHȭ _» K≥Ñ≤Ê# Ü«∞[̋ Hõ~°‡Å∞ *Ï̋#„áêÑ≤ÎH̃ J~°›̀ « Hõey™êÎ~Ú. *Ï̋#„áêÑ≤Î =Å¡<Õ

ã̈~°fiHõ~°‡|O è̂Œ q=ÚH̃Î, "≥∂Hõ∆„áêÑ≤Î.

JdÅO Hõ~°‡*Ï̋<Õ Ñ̈iã̈=∂Ñ̈º Õ̀ : ã̈=∞ã̈Î"≥∞ÿ# Hõ~°‡Å∞ r=Ù}̃‚ *Ï̋#O = Œ̂Ì‰õΩ
KÕiÛ JO Œ̂∞Ö’ ÅÜ«∞"≥∞ÿáÈ`å~Ú. # Œ̂∞ Åhfl h\x̃ ã̈=Ú„^•xH̃ KÕiÛ ã̈=Ú„ Œ̂OÖ’
ÅÜ«∞"≥∞ÿáÈ`å~Ú. JÖÏ̂Q Hõ~°‡Å<Õ # Œ̂∞Å∞ z=~°‰õΩ *Ï̋#=∞<Õ ã̈=Ú„^•xfl KÕi
*Ï̋#OÖ’ ÅÜ«∞"≥∞ÿáÈ`å~Ú. nxx |\ì̃ =∞#H˘Hõ q+̈Ü«∞O ã̈Ê+̈ì=∞ø «̀∞#flk.
„Ñ̈u"å~°∂ *Ï̋<åxfl á⁄O Œ̂@O ̂ •fi~å =∞#Ö’ QÆ∂_»∞‰õ@∞ìH˘xÜ«Ú#fl J*Ï̋<åxfl
`˘ÅyOK«∞HÀ"åe. *Ï̋<åxfl –P «̀‡*Ï̋<åxfl á⁄Ok Õ̀<Õ "≥∂Hõ∆O. JO Œ̂∞̂H '*Ï̋<Õ
<≥·= «̀∞ ÔH·=ÅºO— J<åfl~°∞. *Ï̋#O =Å¡<Õ ÔH·=ÅºO–"≥∂Hõ∆O Jx ÉèÏ=O. J~Ú Õ̀

J\˜ì *Ï̋#O HõÅQÍÅO>Ë ̂ •xH̃ J~°›̀ « Hõ~°‡Å =Å¡<Õ– Ü«∞[̋Hõ~°‡Å =Å¡<Õ –xëê¯=∞

Hõ~°‡Ü≥∂QÆO =Å¡<Õ Jx „QÆÇ≤ÏO Kåe. Hõ#∞Hõ Ü«∞[̋Hõ~°‡Å#∞ ™ê è̂Œ#QÍ, =∂~°æOQÍ

KÕã̈∞H˘x *Ï̋#=∞<Õ ÅH∆Íºxfl KÕ~°∞HÀ"åe. 'Hõ~°‡— r=Ù}̃‚ '*Ï̋#O— J<Õ Éèí=#O

Ü≥ÚHȭ  „Ñ¨̂ è•#^•fi~°O = Œ̂Ì‰õΩ fã¨∞H˘x "≥à◊√ «̀∞Ok. JHȭ _ç #∞O_ç *Ï˝#"Õ∞

Ñ̈~°=∂ «̀‡Ö’ KÕ~°∞ã̈∞ÎOk. D q è̂ŒOQÍ Hõ~°‡Ü≥ÚHȭ  J=ã̈~åxfl, *Ï̋#O Ü≥ÚHȭ
„âı+̈ì̀ åfixfl –Ô~O_çO\h̃ WHȭ _» K≥Ñ̈Ê@O [iyOk.
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nx`À Ü«∞[̋ „Ñ̈Hõ~°}O Ñ̈ÓiÎ J~ÚOk. k=º[#‡ „Ñ̈Hõ ~°}O, k=º Hõ~°‡

„Ñ̈Hõ~°}O, Ü«∞[̋ „Ñ̈Hõ~°}O J<Õ 3 „Ñ̈Hõ~°}ÏÅ∞ Ñ̈Ó~°Î~Ú#q Hõ#∞Hõ <åÅ∞QÆ= ≥̂·#

*Ï̋# „Ñ̈Hõ~°}O WHõ „áê~°OÉèíO HÍÉ’ «̀∞#flk.

*Ï̋#„Ñ̈Hõ~°}O „áê~°OÉèíO
– *Ï̋#O JxflO\H̃õ<åfl „âı+̈ì"≥∞ÿ#k. =∞i P *Ï̋<åxfl ZÖÏ JO Œ̂∞HÀ"åe?

â’¡II «̀kfik÷„Ñ̈}̃áê Õ̀# Ñ̈i„Ñ̈âıfl# ¿ã=Ü«∂ I
LÑ̈ Õ̂Hõ∆ ºOu Õ̀*Ï̋#O *Ï̋x#ã̈Î̀ «Î fi Œ̂i≈#ó II (34)

`åII P «̀‡*Ï̋<åxfl ™êëêìOQÆ #=∞™ê¯~°O KÕã≤, ¿ãqOz, ã̈=∞Ü«∞O K«∂ã≤
„Ñ̈tflOz ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀ. P`å‡#∞Éèí=O, âß„ã̈Î*Ï̋#O QÆÅ QÆ∞~°∞=ÙÅ∞ h‰õΩ P *Ï̋<åxfl
LÑ̈ Õ̂t™êÎ~°∞.

"åºYº : ÉèíQÆ=O «̀∞x <À\ *Ï̋#„Ñ̈â◊Oã̈ ~åQÍ<Õ P *Ï̋#O ZHȭ _» ̂ ˘~°∞‰õΩ «̀∞Ok?

J<Õ l*Ï̋ã̈ HõeyOk J~°∞̊#∞xÖ’. J~°∞̊#∞x Ñ̈Ù}ºO Q˘Ñ̈Êk. J_»‰õΩ¯O_®<Õ

Jhfl WKÕÛ Ñ̈~°=∂ «̀‡ [QÆ̂ Œ∞æ~°∞=Ù «̀#‰õΩ QÆ∞~°∞=ÙQÍ ÅaèOKå_»∞. QÀqO Œ̂∞_»∞

JO Œ̂i "å_Õ Hõ̂ •! Hõ#∞Hõ PÜ«∞# É’ è̂Œ J~°∞̊#∞xH̃ =∂„ «̀"Õ∞ HÍ Œ̂∞, =∞#‰õΩ

‰õÄ_® Jx „QÆÇ≤ÏOKåe.

r=#∞‡H̃Îx HõeyOKÕ *Ï̋<åxfl, „|Ç̈Ï‡q Œ̂º#∞ QÆ∞~°∂Ñ̈ Õ̂â◊O ̂ •fi~å<Õ á⁄O^•e.
J~Ú Õ̀ Z\ì̃"å_»∞ QÆ∞~°∞=Ù? ̀ «##∞ ̀ å#∞ L Œ̂úiOK«∞‰õΩO@∂ W «̀~°∞Å#∞ ‰õÄ_®

L Œ̂úiOK«QÆÅ"å_Õ ã̈ Œ̂∞æ ~°∞=Ù. N~å=∞Hõ$+̈‚ Ñ̈~°=∞Ç̈ÏOã̈ QÆ∞~°∞=ÙÅ∞ 3 ~°HÍÅ<åfl~°∞.

XHõ_»∞ ~å~ÚÖÏO\"̃å_»∞, XHõ_»∞ P‰õΩÖÏO\"̃å_»∞, =∞~˘Hõ_»∞ Ñ̈_»=ÖÏO\"̃å_»∞.

~å~Ú h\Ö̃’ "Õ¿ãÎ _»∞|∞‰õΩ¯# =Úxy áÈ «̀∞Ok. HÍh P‰õΩ Õ̀Å∞ «̀∞~k HÍh

^•xg∞ Œ̂ U=∂„ «̀O |~°∞=Ù Ñ̈_ç<å =ÚxyáÈ «̀∞Ok. J~Ú Õ̀ Ñ̈_»= =∂„ «̀O

`å#∂ ̀ ÕÅ∞ «̀∞Ok. W «̀~°∞Å#∂ ̂H∆=∞OQÍ f~°O KÕ~°∞ã̈∞ÎOk. JO Œ̂∞̂H Ñ̈_»=ÖÏO\˜

"å}̃‚ QÆ∞~°∞=ÙQÍ ZOK«∞HÀ"åe. JO Œ̂∞̂H 'ÉÏ<£Hõ~ü Ñ‘lÜÕ∞–*Ï<£Hõ~ü H©lÜÕ∞—
J<åfl~°∞. =_»Hõ\ì̃ hà◊§#∞ „`åQÆ∞, QÆ∞iÎOz QÆ∞~°∞=Ù#∞ KÕã̈∞HÀ–Jx.

=∞#O P„â◊~ÚOK«=Åã≤# QÆ∞~°∞=Ù‰õΩ =ÚYºOQÍ Ô~O_»∞ ÅHõ∆}ÏÅ∞O_®Åx

D â’¡HõOÖ’ ÉèíQÆ"å#∞_»∞ ̀ ≥eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl_»∞. Jq. 1) *Ï̋x#ó 2) ̀ «̀ «Î fi Œ̂i≈#ó

Jx. JO>Ë âß„ã̈Î*Ï̋#O, J#∞Éèí=*Ï̋#O QÆÅ"å̂~ ã̈ Œ̂∞æ~°∞=ÙÅ∞–Jx. D q+̈Ü«∂<Õfl

'=ÚO_»HÀÑ̈x+̈ ǜ— ã̈Ê+̈ìO KÕã̈∞Î#flk. ' «̂̀ £q*Ï̋<å~°÷O ã̈ QÆ∞~°∞"Õ∞"åaè QÆKÕÛù̀ ü

„â’„uÜ«∞O, „|Ç̈Ï‡x+̈ìO— JO>Ë–J\ì̃ *Ï̋#OHÀã̈O „â’„uÜ«Ú_»∞, „|Ç̈Ï‡x+̈µª_»∞

J~Ú# QÆ∞~°∞=Ù#∞ P„â◊~ÚOKåe–Jx. „â’„uÜ«Ú_»∞ JO>Ë „â◊√ «̀∞ÅÜ≥ÚHȭ ,"Õ̂ •Å

Ü≥ÚHȭ  *Ï̋#O QÆÅ"å_»∞† „|Ç̈Ï‡x+̈µª_»∞ JO>Ë J#∞Éèí=*Ï̋#O QÆÅ"å_»∞ Jx.

H˘O Œ̂~°∞ QÆ∞~°∞=ÙÅ‰õΩ âß„ã̈Î*Ï̋#O =ÙO@∞Ok. ̂ è•\Q̃Í t+̈µºÅ‰õΩ K≥Ñ̈ÊQÆÅ~°∞.

HÍx J#∞Éèí=O =∂„ «̀O â◊¥#ºO. J\ì̃"åi *Ï̋#O Éèí∞H̃ÎH̃ Ñ̈xH̃ =ã̈∞ÎO Õ̂ QÍx

=ÚH̃ÎH̃ Ñ̈xH̃~å Œ̂∞. J#∞Éèí=O ÖËx âß„ã̈Î*Ï̋#O MÏm ‰õΩO_»ÖÏO\k̃. "≥∂ «̀

ÉÏQÍ =ã̈∞ÎOk HÍh Œ̂Ñ≤ÊHõ f~°̂ Œ∞. =∞iH˘O Œ̂iH̃ âß„ã̈Î*Ï̋#O Ug∞ =ÙO_»̂ Œ∞.

HÍh Ñ̈Ó~°fi[#‡ ã̈∞Hõ$ «̀O =Å¡ ã̈ Œ̂∞æ~°∞=Ù ÅaèOz, "å~°∞ K«∂Ñ≤# =∂~°æOÖ’

Ñ̈Ü«∞xOz P`å‡#∞Éèí∂ux á⁄O Œ̂∞`å~°∞. "å̂~ «̀̀ «Î fi Œ̂i≈#∞Å∞. "å~°∞ `å=Ú

«̀iOK«QÆÅ̂~QÍx, t+̈µºÅ‰õΩ "åi ™ê÷~ÚÖ’xH̃ ky âß„™êÎxfl É’kèOK«ÖË~°∞,

t+̈µºÅ ã̈O Õ̂Ç̈Å∞ fiÛ "åix ã̈O «̀$Ñ≤ÎÑ̈~°K«ÖË~°∞, "åix L#fl «̀™ê÷~ÚH̃ fã̈∞H˘x

"≥à◊§ÖË~°∞. Hõ#∞Hõ âß„ã̈Î*Ï̋#O, J#∞Éèí= *Ï̋#O Ô~O_»∂ L#fl"å̂~ ã̈ Œ̂∞æ~°∞=ÙÅ∞.

XHõ_»∞ á⁄~°∞QÆ∂iH̃ „Ñ̈Ü«∂}"≥∞ÿáÈ «̀∞<åfl_»∞. =∞ è̂ŒºÖ’ XHõ "åQÆ∞ „Ñ̈=Ç≤Ïã̈∂Î

=Ù#flk. H˘ «̀Îh~°∞ ‰õÄ_® KÕi L è̂Œ$ «̀OQÍ „Ñ̈=Ç≤Ïã̈∞Î#flk. «̀\ÏÅ∞# kQÆ@O

=∞Ozk HÍ Œ̂x K«∞@∂ì K«∂âß_»∞. P f~°OÖ’ XHõ aK«ÛQÍ_»∞ ‰õÄ~°∞Û<åfl_»∞.

J «̀_»∞ ‰õΩO\"̃å_»∞. D ÉÏ@™êix K«∂z P aK«ÛQÍ_»∞ è̂≥·~°ºO K≥áêÊ_»∞–

'#_»∞=ÚÖ’¡̀ «∞Hõ<åfl h~°∞ ÖË̂ Œ∞. D „`À=# "≥àÁ§K«∞Û— Jx. HÍh ÉÏ@™êiH̃

è̂≥·~°ºO KåÅÖË̂ Œ∞. ZO Œ̂∞HõO>Ë J «̀_»∞ ‰õΩO\"̃å_»∞ QÆ#∞Hõ ZÑ̈C_»∂ h\Ö̃’ ky

LO_»_»∞. "å_çk J#∞Éèí=O ÖËx=∂@. JO «̀Ö’ „QÆ∞_ç¤"å_˘Hõ_»∞ P ^•i#

=KåÛ_»∞. "å_»∞ W «̀~°∞Å ™êÜ«∞O`À ~ÀE P "åQÆ∞#∞ ̂ •@∞ ̀ «∂<Õ =ÙO\Ï_»∞.

"å}̃‚ J_çy Õ̀ 'UO Ñ¶̈~°"åÖË̂ Œ∞ "≥à◊√§— J<åfl_»∞. "å_çH̃ J#∞Éèí=O =ÙOk QÍx,

Hõà◊√¡ ÖË=Ù QÆ#∞Hõ, YzÛ «̀OQÍ `å#∞ ^•>Ë =∂~°æO ≥̀eÜ«∞ Œ̂∞. JO Œ̂∞̂H "å_ç

=∂@#∞ ‰õÄ_® qâ◊fiã≤OK«ÖËHõáÈÜ«∂_»∞ ÉÏ@™êi.

JO «̀Ö’ =∞~˘Hõ =ºH̃Î =KåÛ_»∞. J «̀_çH̃ Hõà◊√§<åfl~Ú. HÍà◊√§<åfl~Ú. ~ÀE

P "åQÆ∞#∞ ^•\"̃≥o¡ =ã̈∂Î =ÙO\Ï_»∞. J «̀_»∞ '~å=Ü«∂º! <å‰õΩ ≥̀Å∞ã̈∞ D

=∂~°æO— J<åfl_»∞. ÉÏ@ ™êi U=∂„ «̀O ã̈O Õ̂Ç≤ÏOK«‰õΩO_® J «̀_ç "≥O@ "≥o¡

f~°O ^•\Ï_»∞. J#∞Éèí=*Ï̋#O ÖËx"å_»∞ ‰õΩO\"̃å_»∞, âß„ã̈Î*Ï̋#O ÖËx"å_»∞
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„QÆ∞_ç¤"å_»∞. Ô~O_»∂ L#fl"å_Õ ã̈Ô~·# =∂~°æO K«∂Ñ̈QÆÅ QÆ∞~°∞=Ù. J\˜ì QÆ∞~°∞=ÙÅ<Õ

*Ï̋#O H˘~°‰õΩ P„â◊~ÚOKåe. "å̂~ t+̈µºÅ‰õΩ LÑ̈ Õ̂t™êÎ~°∞. J~Ú Õ̀ JO Œ̂iH©

LÑ̈ Õ̂t™êÎ~å? ÖË̂ Œ∞. J~°›̀ « QÆÅ"åîH. Uq∞\Ï J~°›̀ «Å∞? Z\˜ì J~°›̀ «Å∞ t+̈µºÅ‰õΩ

LO_®e?

1. „Ñ̈}̃áê Õ̀# : JO>Ë ™êëêìOQÆ #=∞™ê¯~°O KÕÜ«Ú@. ™êëêìOQÆ #=∞™ê¯~°O

Z=Ô~·<å KÕÜ«∞=K«∞Û. J Õ̂=∞O «̀ Hõ+̈ì"≥∞ÿ# Ñ̈xHÍ Œ̂∞. HÍx nx Jã̈Ö̌·# J~°÷O

P`å‡~°Ê} QÍqOK«∞@. QÆ∞~°∞=ÙÑ̈@¡ ã̈OÑ̈Ó~°‚"≥∞ÿ# â◊~°}ÏQÆ̀ « ÉèÏ=O =ÙO_®e.

q#Ü«∞O, q è̂ÕÜ«∞ «̀, Q“~°=O, ã̈~°fi ã̈=∞~°Ê} ÉèÏ=O–JO>Ë WHõ h Õ̂ ÉèÏ~°O,

áêÅ=ÚOz<å, h@=ÚOz<å h"Õ k‰õΩ¯ J<Õ â◊~°}ÏQÆu =ÙO_®e. Ñ̈Ó[ºÉèÏ=O

LO_®e. QÆ∞~°∞=Ù K≥Ñ≤Ê# ^•xx «̀∞.K«. «̀Ñ̈ÊHõ áê\ÕKåe.

'ã̈q∞`åÊ}̃Ü≥ÿ∞ QÆ∞~°∞ ã̈xflkèH̃ "≥àÏ§e— Jx LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÅ∞ K≥|∞ «̀∞<åfl~Ú.

ã̈q∞ è̂ŒÅO>Ë ZO_ç# Hõ>̌ì Ñ̈ÙÅ¡Å∞. WO «̀=~°‰õΩ J#∞ÉèíqOz# q+̈Ü«∂Åhfl ZO_ç#

Hõ>̌ìÑ̈ÙÅ¡ÅÖÏQÍ x™êû~° "≥∞ÿ#=x, "å\x̃ QÆ∞~°∞ ã̈xflkèÖ’ q_çzÃÑ_»∞ «̀∞<åfl#x

WO Œ̂∞ Ö’x ÉèÏ=O. JÖÏ ã̈~åfihfl = Œ̂e QÆ∞~°∞=Ù Ü≥ÚHȭ  áê^•Å#∞ Ñ̈\Ïìe.

2. ¿ã=Ü«∂ : P «̀‡*Ï̋<åxfl á⁄O^•Å#∞‰õΩ#fl t+̈µº_»∞ =∞#óÑ̈Ó~°fiHõOQÍ

QÆ∞~°∞¿ã= KÕÜ«∂e. QÆ∞~°∞=Ù‰õΩ „Ñ‘u HõeyOKÕ Ñ̈#∞Å∞ KÕÜ«∂e. 'QÆ∞~°∞â◊√„â◊¥+̈Ü«∂

q Œ̂º— J<åfl~°∞. JO>Ë QÆ∞~°∞¿ã= KÕã≤# "åîH „|Ç̈Ï‡ q Œ̂º Åaèã̈∞ÎOk, J#∞Éèí"åxH̃

=ã̈∞ÎOk Jx. QÆ∞~°∞=Ù ̂ •fi~å HÍ‰õΩO_® ã̈fiÜ«∞OQÍ âß„™êÎÅ ̂ •fi~å D *Ï̋<åxfl

JO Œ̂∞HÀÖË=∂? Jx H˘O Œ̂iH̃ ã̈O Õ̂Ç̈ÏO =ã̈∞ÎO@∞Ok.

ã̈=Ú„ Œ̂OÖ’x h~°∞ JÖÏ̂Q „`åy Õ̀ Œ̂Ñ≤ÊHõ f~°∞ «̀∞O^•? P ĥ~ Hõ̂ •

"Õ∞Ñ¶̈∂Å ̂ •fi~å =i¬OKÕk– Jx J#∞‰õΩO@∞ <åfl=∂? ÖË̂ Œ∞. =~°¬Ñ̈Ùh~°∞ ̂ ŒÑ≤ÊHõ

f~°∞ã̈∞ÎOk. ã̈=Ú„ Œ̂Ñ̈Ù h~°∞ „`åQÆÖËO, „`åy<å ̂ ŒÑ≤ÊHõ f~°̂ Œ∞. JÖÏ̂Q âß„™êÎÅ

^•fi~å *Ï̋<åxfl á⁄O Œ̂ÖËO. á⁄Ok<å J#∞Éèí"åxH̃ ~å Œ̂∞. âß„ã̈ÎOÖ’x q+̈Ü«∂ÖË

J~Ú<å QÆ∞~°∞=Ù^•fi~å =¿ãÎ<Õ *Ï̋#Ñ≤áêã̈∞Å Œ̂Ñ≤ÊHõ f̂~k. Hõ#∞Hõ QÆ∞~°∞¿ã=

KÕã≤, PÜ«∞# J#∞„QÆÇ̈xfl á⁄Ok D *Ï̋<åxfl ã̈OáêkOKåe.™êH∆Í «̀∂Î ÉèíQÆ"å#∞_Õ

18= J è̂•ºÜ«∞O 67= â’¡HõOÖ’ '#Kåâ◊√„â◊¥+̈"Õ "åK«ºO— JO@∂ QÆ∞~°∞¿ã=

KÕÜ«∞x"åxH̃ D *Ï̋<åxfl K≥Ñ̈Ê‰õÄ_»̂ Œ∞–J<åfl~°∞.

3. Ñ̈i„Ñ̈âıfl# : P`å‡~°Ê} ÉèÏ=O`ÀQÆ∞~°∞=Ù#∞ KÕi, QÆ∞~°∞¿ã= KÕã≤, «̀y#
ã¨=∞Ü«∞OÖ’ QÆ∞~°∞=Ù#∞ „Ñ¨tflOz *Ï˝<åxfl `≥Å∞ã¨∞HÀ"åe. '„Ñ¨âıfl#— J#Hõ
'Ñ̈i„Ñ̈âıfl#— Jx ZO Œ̂∞Hõ<åfl~°∞? „Ñ̈tflOKÕ "å~°∞ J<ÕHõ ~°HÍÅ "å~°∞O\Ï~°∞.
H˘O Œ̂~°∞ QÆ∞~°∞=Ù#∞ Ñ̈sH̃∆OK«\ÏxH̃ „Ñ̈tfl™êÎ~°∞. H˘O Œ̂~°∞ H˘O_»g\ ̃KåO`å_»∞ÖÏ
ZO «̀H© ≥̀QÆ‰õΩO_® „Ñ̈tfl™êÎ~°∞. H˘O Œ̂~°∞ «̀=∞‰õΩ ≥̀eã≤# q+̈Ü«∂xfl K≥áêÊÅ<Õ
L Õ̂Ìâ◊ºO`À „Ñ̈â◊flQÍ „áê~°OaèOz ̀ ≥eã≤# Œ̂O`å K≥¿ÑÊã̈∞ÎO\Ï~°∞. H˘O Œ̂~°∞ JkèHÍiÖÏ
„Ñ̈tfl™êÎ~°∞. H˘O Œ̂~°∞ =ºOQÆºOQÍ „Ñ̈tfl™êÎ~°∞. gÔ~=fiiH© *Ï̋<åxfl ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀ"åÅ<Õ
HÀiHõ LO_»̂ Œ∞. Wq „Ñ̈â◊flÖËQÍx Ñ̈i„Ñ̈â◊flÅ∞ HÍ Œ̂∞. Ñ̈i„Ñ̈â◊fl JO>Ë Uq∞\?̃
«̀#‰õΩ#fl ã̈O Õ̂Ç̈ÏO Uq∞\’ ã̈Ê+̈ìO KÕã̈∞H˘x, P ã̈O Õ̂Ç̈xfl f~°∞ÛH˘#∞@‰õΩ

K«Hȭ x Ñ̈^•Å`À, J~°÷=O «̀OQÍ, ‰õΩ¡Ñ̈ÎOQÍ, ã̈∂\Q̃Í, q#Ü«∞O`À, ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀ"åe
J<Õ ̀ «Ñ̈#`À QÆ∞~°∞=Ù‰õΩ J#∞‰õÄÅ"≥∞ÿ# ã̈=∞Ü«∞O K«∂z „Ñ̈tflOK«@"Õ∞ Ñ̈i„Ñ̈â◊fl.
J\ì̃"åîH *Ï̋<å=∞$`åxfl áê#O KÕ¿ã J~°›̀ « =ÙO@∞Ok. WÖÏ „Ñ̈tflOK«@O
JO>Ë  QÆ∞~°∞=ÙÖ’ `åà◊O "ÕÜ«∞|_ç=Ù#fl *Ï̋#^•fi~åxfl ≥̀~°∞ã̈∞Î<åfl=∞x J~°÷O.

D *Ï̋#O Ü≥ÚHȭ  =∞Ç≤Ï=∞ Z\ì̃k?
â’¡II  Ü«∞*Ï̋`åfi # Ñ̈Ù#~À‡Ç̈ÏO U=OÜ«∂ã̈ºã≤ áêO_»= I

ÜÕ∞# Éèí∂`å#ºâıâı} „ Œ̂Hõ∆™êº «̀‡#º è̂À =∞~Ú II (35)
`åII J~°∞̊<å! ̂ Õxx ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘O>Ë uiy D „Ñ̈HÍ~°OQÍ "≥∂Ç̈xfl K≥O Œ̂"À,

Õ̂xKÕ̀ « Jâı+̈"≥∞ÿ# r=Ùà◊§#∞ hÖ’#∞, <åÖ’#∞K«∂_»QÆÅ∞QÆ∞`å"À J Õ̂ D *Ï̋#O.
"åºYº : *Ï˝<åxfl `≥Å∞ã¨∞‰õΩO>Ë "≥∂Ç¨ÏOÖ’ Ñ¨_çáÈÜÕ∞ „Ñ¨=∂^ŒO

`˘ÅyáÈ «̀∞Ok. J~Ú Õ̀ Jã̈Å∞ "≥∂Ç̈ÏO JO>Ë Uq∞\?̃ D [QÆ̀ «∞Î ã̈ «̀ºO
J#∞HÀ=@O, <Õ#∞ ̂ ÕÇ̈xfl J#∞HÀ=@O, ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ <åHõ<åfl "Õ~°∞QÍ =Ù<åfl_»∞
Jx J#∞HÀ=@O, D „Ñ¨Ñ¨OK«OÖ’x =ã¨∞Î=ÙÅ ^•fi~å, q+¨Ü«∂Å ^•fi~å
x["≥∞ÿ# ã̈∞MÏxfl á⁄O Œ̂QÆÅ#∞ J#∞HÀ=@O. W Õ̂ "≥∂Ç̈ÏO. W Õ̂ J*Ï̋#O. W Õ̂
„Éèí=∞. Wk ˆH=ÅO *Ï˝#O =Å¡<Õ `˘ÅyáÈ «̀∞Ok. `˘ÅyáÈ=@"Õ∞ HÍ Œ̂∞,
uiy D "≥∂Ç̈ÏO «̀Ö̌ Õ̀Î „Ñ̈=∂ Œ̂O ‰õÄ_® ÖË̂ Œ∞.

â◊s~°O <Õ#∞ J#∞HÀ=@O JÇ̈ÏOHÍ~°O. â◊s~åxH̃ ã̈O|O kèOz#"å~°∞
<å"å~°∞ J#∞HÀ=@O =∞=∞HÍ~°O. D JÇ̈ÏOHÍ~° =∞=∞HÍ~åÅ =Å¡<Õ â’HõO.
WÑ̈C_»∞ J~°∞̊#∞x â’HÍxH̃ HÍ~°}O D JÇ̈ÏOHÍ~° =∞=∞HÍ~åÖË. D ÉèíÜ«∞OHõ~°

Ü«Ú^•úxfl '<Õ#∞— KÕÜ«∂e, cè+̈‡„^À}∞Å∞ '<å "å~°∞—, <å "åix <Õ#∞ K«OÑ̈=Åã≤
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=ã̈∞Î#flk Jx qëê Œ̂OÖ’ =ÚxyáÈÜ«∂_»∞ J~°∞̊#∞_»∞. W Œ̂O`å J*Ï̋#O =Å¡<Õ.

P «̀‡*Ï̋#O ÖËHõáÈ=@O =Å¡<Õ. JO Œ̂∞̂H ÉèíQÆ"å#∞_»∞ P «̀‡*Ï̋<åxfl É’kèOz

J~°∞̊#∞x â’Hõ"≥∂Ç̈Å∞ ̀ ˘ÅyOKå_»∞. XHȭ ™êi *Ï̋#ã̈∂~°∞º_»∞ L Œ̂~Ú¿ãÎ KåÅ∞

"≥∂Ç̈O è̂ŒHÍ~°O Ñ̈\ÏÑ̈OK«Å∞.

W\ì̃ *Ï̋<åxfl á⁄Ok#"å_»∞ Œ̂$â◊º =ã̈∞Î=ÙÅ#∞ K«∂z "≥∂Ç̈ÏO K≥O Œ̂_»∞.

HÍ~°}O? J «̀_»∞ ã̈=∞ã̈Î „áê}∞Å#∞ ̀ «# Ü«∞O Œ̂∞, Ñ̈~°=∂ «̀‡ Ü«∞O Œ̂∞ ̂ Œi≈™êÎ_»∞

QÆ#∞Hõ. ã̈~°fiÉèí∂`åÅ#∞ P «̀‡Ü«∞O Œ̂∞ Œ̂i≈OKÕ *Ï̋x JO «̀\Ï P «̀‡<Õ Œ̂i≈™êÎ_»∞

QÆ#∞Hõ â’HõO ÖË̂ Œ∞, "≥∂Ç̈ÏO ÖË̂ Œ∞. =∞=∞HÍ~°O LO>Ë â’HõO, JÇ̈ÏO HÍ~°O

LO>Ë "≥∂Ç̈ÏO.

„`å_»∞ #O Œ̂∞ áê=Ú HõeÊOK«|_ç#@∞¡ D K«~åK«~° [QÆ̀ «∞Î JO`å Ñ̈~°=∂ «̀‡

Ü«∞O Œ̂∞ HõeÊOK«|_çOk. JO>Ë L#flk Ñ̈~° =∂ Õ̀‡ QÍx [QÆ̀ «∞Î HÍ Œ̂∞. HõÅÖ’
#∞O_ç "Õ∞Å∞H˘#fl"åxH̃ HõÅ Ö’x =ã̈∞Î=ÙÅ∞ HõeÊOK«|_ç#=x, Jq «̀#Ö’<Õ
HõxÑ≤Oz#@∞¡ HõxÑ≤Oz J Œ̂$â◊º"≥∞ÿáÈ~Ú#=x „QÆÇ≤ÏOz "å\H̃Àã̈O â’H̃OK«_»∞.
J Õ̂ q è̂ŒOQÍ J*Ï̋#O #∞O_ç "Õ∞ÖÁ¯#fl *Ï̋xH̃ D q∞ è̂•º[QÆ̀ «∞ÎÖ’x =ã̈∞Î=ÙÅ∞,
q+̈Ü«∂Å∞, =º‰õΩÎÅ∞– ã̈~°fi=¸ HõeÊOK«|_ç#=x, Jq ̀ «# (P «̀‡)Ö’<Õ HõxÑ≤Oz
J*Ï̋#O ̀ ˘ÅQÆQÍ<Õ J Œ̂$â◊º"≥∞ÿáÈ «̀∞<åflÜ«∞x „QÆÇ≤ÏOz "Õ\H̃Àã̈=¸ â’H̃OK«_»∞.
WÖÏ ã̈=∞™êÎxfl P «̀‡Ü«∞O Œ̂∞ JO>Ë ̀ «#Ü«∞O Œ̂∞ ̂ Œi≈OKÕ"å_Õ *Ï̋x. D q è̂ŒOQÍ
â’Hõ"≥∂Ç̈Å#∞ `˘ÅyOKÕ̂ Õ *Ï̋#O.
– D *Ï̋#O Ü≥ÚHȭ  „Ñ̈Ü≥∂[#O Uq∞\?̃

â’¡II JÑ≤KÕ̂ Œã≤ áê¿ÑÉèíºó ã¨̂~fiÉèíºó áêÑ¨Hõ$ «̀Î=∞óI
ã̈~°fiO *Ï̋# Ñ̈¡"Õ<≥·= =$l#O ã̈O «̀i+̈ºã≤II (36)

`åII áêáê «̀∞‡ÅO Œ̂iÖ’H̃ Q˘Ñ̈Ê áêÑ̈O KÕã≤# "å_ç"≥·<å h ã̈=∞ã̈Î áêáêxfl
*Ï̋#=∞<Õ Ñ̈_»= ™êÜ«∞O`À ^•\"̃Õ™êÎ=Ù.

"åºYº : ZO «̀\ ̃áêáê «̀∞‡_≥·<å ã̈̂~ «̀# «̀Ñ̈C ≥̀Å∞ã̈∞H˘x, Ñ̈âßÛ`åÎÑ̈O

K≥Ok, ã̈fiÜ«∞OHõ$+≤̀ À, „Ñ̈Ü«∞ «̀flO`À ™ê è̂Œ# KÕã≤ «̀Ñ̈Ê‰õΩO_® «̀# [#‡Ç̈Ï‰õΩ¯

J~Ú# P „|Ç̈Ï‡ «̀̀ åfixfl– J=∞$ «̀̀ åfixfl JO Œ̂∞HÀ=K«∞Û–Jx ̂ Œ$_è»OQÍ xâ◊Û~ÚOz

K≥¿ÑÊ Õ̂ ÉèÏ~°fÜ«∞ "Õ̂ •O «̀O–ã̈<å «̀# P è̂•ºu‡Hõ ̀ «̀ «fiO. P q+̈Ü«∂xfl ̀ ≥e¿Ñ Õ̂

D â’¡HõO.

JO Œ̂∞̂H WHȭ _» ÉèíQÆ"å#∞_»∞ ã̈=∞ã̈Î =∂#"åoH̃ _è»OHÍ Éèí*Ï~ÚOz 'F

=∂#=Ù_®! áêáê «̀∞‡ÅO Œ̂iÖ’H© Q˘Ñ̈Ê áêáêÅ∞ KÕã≤# "å_ç"≥·<å, Ñ¶̈∞’~°"≥∞ÿ#

<Õ~åÅ∞ KÕã≤#"å_ç"≥·<å ã¨̂~, P áêÑ¨O J<Õ ã¨=Ú„^•xfl *Ï˝#=∞<Õ Ñ¨_»=

ã̈Ç̈Ü«∞O`À ^•@QÆÅ=Ù— Jx JÉèíÜ«∞„Ñ̈^•#O KÕã̈∞Î<åfl_»∞.

D ÉèÏ"åxfl Jáê~°÷O KÕã̈∞H˘<Õ J=HÍâ◊O ‰õÄ_® LOk. Zxfl áêáêÅ∞

KÕã≤<å Ñ̈~°"åÖË̂ Œ∞. ̀ «Ñ≤ÊOK«∞HÀ=\ÏxH̃ =∞#H˘Hõ ̀ ÕeHõ =∂~°æO LOk. *Ï̋#=∞<Õ

Ñ̈_»=<≥H̃¯ Õ̀ ã̈i–Jx J#∞HÀ=_»O *Ï̋#=∞<Õ Ñ̈_»=<≥Hȭ @O Õ̀eÔH·# Ñ̈xHÍ Œ̂∞.

^•xH̃ H˘xfl [#‡Å ã̈∞Hõ$ «̀O LO_®e. ã̈^•Kå~° ã̈OÑ̈#∞fl_»=Ù HÍ"åe. Q˘Ñ̈Ê

ã̈ Œ̂∞æ~°∞=Ù ÅaèOKåe. P «̀‡*Ï̋<åxfl „â◊=}O KÕÜ«∂e. =∞##O KÕã≤ J=QÆ̀ «O

KÕã̈∞HÀ"åe. ̂ •xx PK«~°}Ö’xH̃ ̀ ≥K«∞ÛH˘#∞@‰õΩ qâı+̈"≥∞ÿ# ™ê è̂Œ# KÕÜ«∂e.

ÉèíQÆ=O «̀∞x J#∞„QÆÇ̈ÏO HÍ"åe. „áêÑ̈OzHõ q+̈Ü«∂Å Ñ̈@¡ f„= "≥·~åQÆºO

HõÅQÍe. W Œ̂O`å KåÖÏ Hõ+̈ì™ê è̂ŒºO. HÍ"åÅx áêáêÅ∞ KÕã≤ <å‰õΩ *Ï̋#O

„Ñ™̈ê kOK«O_ç, D áêáêÅ∞ Hõ_çy"Õã∞̈H˘x =∞m¡ áêáêÅ∞ K≥Ü«∞º \ÏxH̃

áÈ`å#∞–J<Õ "å_çH̃ D *Ï̋<åxfl á⁄O Œ̂@O J™ê è̂ŒºO. ÉèÏ~°fÜ«∞ "Õ̂ •O «̀OÖ’

WÖÏO\ ̃J=HÍâ◊O Ug∞ ÖË̂ Œ∞. áêáê «̀∞‡_»∞ áêáê «̀∞‡_»∞QÍ JÖÏ̂Q Ñ̈_ç LO_®eû#

Ñ̈x ÖË̂ Œ∞, J\ì̃"å~°∞ ‰õÄ_® f„= „Ñ̈Ü«∞ «̀flO`À «̀iOK«=K«∞Û Jx K≥Ñ̈Ê@"Õ∞

WO Œ̂∞Ö’x qâı+̈O.

áêÑ̈Ñ̈Ù Ñ̈#∞ÅÖ’ =ÚxyáÈ~Ú L#fl áêáê «̀∞‡_»∞ *Ï̋<åxfl á⁄O Œ̂ÖË_»∞–J<Õ

q+̈Ü«∞O ÉèíQÆ=O «̀∞xH̃ ≥̀eÜ«∞^•? ≥̀Å∞ã̈∞. áêÑ≤ áêÑ≤QÍ<Õ LO_ç *Ï̋<åxfl

á⁄O Œ̂ÖË_»∞. J~Ú Õ̀ J «̀_»∞ ‰õÄ_® U [#‡Ö’<À KÕã̈∞‰õΩ#fl ã̈∞Hõ$ «̀O =Å¡<À,

=∞Ç̈Ñ̈Ù~°∞+̈µÅ ™êOQÆ̀ «ºO =Å¡<À, ÉèíQÆ=O «̀∞x J#∞„QÆÇ̈ÏO Hõey, KÕã≤# áêáêÅ‰õΩ

Ñ̈âßÛ`åÎÑ̈O K≥Ok, *Ï̋<å=∞$`åxfl áê#O K≥Ü«∞º\ÏxH̃ J~°›̀ « ã̈OáêkOKå_®!

x#fl\=̃~°‰õΩ J «̀_≥ÖÏO\ ̃áêáêÅ∞ KÕã≤# "å_≥·<å ̀ «iOK«QÆÅ_»∞–nxH̃ "åb‡H̃

=∞Ç̈Ïi¬ QÍ è̂ŒÜÕ∞ =∞#‰õΩ Œ̂$ëêìO «̀O.

WO «̀‰õÄ JO «̀\ ̃áêáê «̀∞‡_»∞ áêÑ̈ ã̈=Ú„^•xfl ZÖÏ ^•@QÆÅ∞QÆ∞`å_»∞?

*Ï̋#=∞<Õ Ñ̈_»=™êÜ«∞O`À. x[OQÍ *Ï̋#O`À áêáêxfl ^•@QÆÅ_®?–

=∞# x[ã̈fi~°∂Ñ̈O Uq∞\’ ̀ ≥eÜ«∞x J*Ï̋# ̂ Œâ◊Ö’ 'r=Ù}̃‚— Jx ÉèÏqOz

D *Ï„QÆ̂ Œ=ã̈÷Ö’ Z<Àfl ̀ «Ñ̈CÅ∞KÕ™êÎO, áêáêÅ∞ KÕ™êÎO, ™êfi~°÷O`À H˘@∞ì‰õΩáÈ`åO.
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J~Ú Õ̀ P «̀‡*Ï̋#O Hõey Õ̀–<Õ#∞ P «̀‡#∞ Jx „QÆÇ≤ÏOz P «̀‡QÍ =ÙO>Ë r=ÉèÏ=O
~°̂ Œ∞Ì B «̀∞Ok.^•x`Àáê@∞ r=ÉèÏ=OÖ’ KÕã≤# áêáêÅ∞ ‰õÄ_® ~°̂ ŒÌ~ÚáÈ`å~Ú.

ã̈fiÑ̈flOÖ’ XHõ =ºH̃Î̀ À «̀QÍ^• Ñ̈_®¤O. z=~°‰õΩ KÕ̀ «∞Å∞ Hõeã≤#q. P
áÈ~å@OÖ’ XHõ |O_»~å~Ú`À J «̀_ç «̀ÅÃÑ· H˘\ÏìO. "å_»∞ <ÕÅH˘iQÍ_»∞.
^•x`À Ç̈Ï`åº <Õ~°O. HÀ~°∞ìÖ’ ̂Hã̈∞ #_»∞ã̈∞Î#flk. "å~Ú^•Å‰õΩ Ç̈[~°=Ù «̀∞<åflO.
z=~°‰õΩ f~°∞Ê =zÛOk..7 ã̈O= «̀û~åÅ∞ Hõiî# HÍ~åQÍ~°O Jx. WO «̀Ö’
"≥∞Å‰õΩ= =zÛOk. JO>Ë Ç̈Ï`åº<Õ~°O „H̃O Œ̂ tHõ∆ ~°̂ ŒÌ~Ú áÈ~ÚOk. ã̈fiáêfl=ã̈÷Ö’
ã̈fiÑ̈flÑ̈Ù~°∞+̈µ_»∞ KÕã≤# Ç̈Ï «̀º‰õΩ tHõ∆ J#∞ÉèíqOKåeûOk P ã̈fiÑ̈fl Ñ̈Ù~°∞+̈µ_Õ QÍx
"Õ∞Å∞‰õΩ#fl D *Ï„QÆ`ü Ñ¨Ù~°∞+¨µ_»∞ HÍ^Œ∞. JÖÏˆQ *Ï„QÆ^Œ=ã¨÷Ö’x r=Ù_»∞
J#∞Éèíq™êÎ_ÕQÍx *Ï„QÆ̂ Œ=ã̈÷Ö’x r=Ù_»∞ KÕã≤# Ç̈Ï «̀º‰õΩ tHõ∆#∞ *Ï̋<å=ã̈÷Ö’xH̃
"Õ∞Å∞H˘#fl *Ï̋# Ñ̈Ù~°∞+̈µ_»∞ J#∞ÉèíqOKåeû# Ñ̈xÖË̂ Œ∞. HõÅÖ’ KÕã≤# <Õ~åÅ∞
WÅÖ’ "Õ∞Å∞‰õΩ#fl"å}̃‚ Ug∞ KÕÜ«∞=Ù. JÖÏ̂Q WÅÖ’ KÕã≤# áêáêÅ∞ *Ï̋#OÖ’
"Õ∞Å∞‰õΩ#fl"å}˜‚ (*Ï˝xx) Ug∞ KÕÜ«∞ÖË=Ù. W^Õ *Ï˝#=∞<Õ Ñ¨_»=Ö’ áêÑ¨
ã̈=Ú„^•xfl ^•@@=∞O>Ë.

ZO «̀\ ̃ã̈=Ú„^•<≥·fl<å Ñ̈_»=`À ^•@=K«∞Û. ZO «̀ áêáê <≥·fl<å *Ï̋#O`À

^•@=K«∞Û.

D *Ï˝#O Ü≥ÚHõ¯ Q˘Ñ¨Ê`«<åxfl J^Œ∞ƒù`«"≥∞ÿ# LÑ¨=∂#O ^•fi~å

≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl_»∞.

â’¡IIÜ«∞ ä̂≥· ^•Oã≤ ã̈q∞^Àú -yfló Éèíã̈‡™ê «̀∞¯~°∞ Õ̀ -~°∞̊#I
*Ï̋<åyfl ã̈~°fiHõ~å‡}̃ Éèíã̈‡™ê «̀∞¯~°∞ Õ̀ «̂̀ ä•II (37)

`åII J~°∞̊<å! „Ñ̈[fieã̈∞Î#fl Jyfl U q è̂ŒOQÍ Hõ>̌ìÅ#∞ Éèíã‘‡ Ñ̈@ÅO KÕã̈∞ÎO^À
JÖÏ̂Q *Ï̋<åyfl Jxfl Hõ~°‡Å#∞ Éèíã‘‡Ñ̈@ÅO KÕã̈∞ÎOk.

"åºYº :– Hõ>̌ìÅ∞ U PHÍ~°OÖ’ L<åfl, U ~°OQÆ∞Ö’ L<åfl, U Ãã·AÖ’

L<åfl, ZO_ç#"≥·<å, Ñ̈zÛ"≥·<å, Ñ̈ÙzÛ#"≥·<å, K«zÛ# "≥·<å, KÕ̂ Œ∞"≥·<å, =QÆ~°∞"≥·<å–

ZÖÏO\˜"≥·<å ã¨̂~ ÉèíQÆÉèíQÆ=∞O_Õ JyflÖ’ Ñ¨_ç̀ Õ HÍe |∂_ç̂ ≥·áÈ`å~Ú. P

|∂_ç̂ ŒÖ’ =∞#O "Õã≤# Hõ>̌ìÅ Õ̀_®Å#∞ ≥̀Å∞ã̈∞HÀÖËO. Jhfl X̂H ~°∂Ñ̈ÙQÍ–
|∂_ç̂ ŒQÍ =∂iáÈ`å~Ú. JÖÏ̂Q Hõ~°‡Å∞– Jq Ñ̈Ù}ºHõ~°‡Ö̌·<å, áêÑ̈Hõ~°‡Ö̌·<å,
âßGqÇ≤Ï «̀ Hõ~°‡Ö̌·<å, âßGq~°∞ Œ̂ú Hõ~°‡Ö̌·<å, PQÍq∞Hõ~°‡Ö̌·<å, ã̈Oz «̀Hõ~°‡Ö̌·<å,

„áê~°|úHõ~°‡Ö̌·<å– U"≥·<å ã̈̂~– Jhfl J*Ï̋ <åyflÖ’– *Ï̋#=∞<Õ JyflÖ’ – P «̀‡
*Ï̋#=∞<Õ JyflÖ’– <Õ#∞ P «̀‡#∞ Jx „QÆÇ≤ÏOz P «̀‡QÍ =ÙO>Ë Ñ̈Ù>Ëì JyflÖ’
^ŒQÆú"≥∞ÿáÈ`å~Ú.

Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ãÎ Ñ¶Ö̈ÏÅ∞ ~åHõ=∂#=Ù. "å\x̃ ZÑ̈C_À XHõ Ñ̈C_»∞ J#∞ÉèíqOK«Hõ
«̀Ñ̈Ê Œ̂∞. "å\x̃ J#∞ÉèíqOK«\ÏxH̃ [x‡O K«Hõ «̀Ñ̈Ê Œ̂∞. [x‡¿ãÎ Œ̂∞óMÏÅ∞
«̀Ñ̈Ê=Ù. g\x̃ ̀ «Ñ≤ÊOK«∞HÀ"åÅO>Ë Hõ~°‡Å#∞ =keOK«∞HÀ"åe. Hõ~°‡Å#∞ ̂ ŒQÆúO

KÕÜ«∂e. ZÖÏ? *Ï̋#=∞<Õ Jyflx ~å*Ëã≤ JO Œ̂∞Ö’ Éèíã̈‡O KÕÜ«∂e. =∞i
*Ï̋<åyfl ZÖÏ Ñ̈Ù_»∞ «̀∞Ok? âßG ™êÜ«∞O`À, QÆ∞~°∞=ÚY «̀ó P «̀‡ *Ï̋<åxfl
„QÆÇ≤ÏOz, <Õ#∞ D Õ̂¿ÇÏO„kÜ«∞=∞<À |∞ Œ̂∞úÅ∞ HÍ#∞, g\H̃̃ P è̂•~°OQÍ L#fl
K≥·̀ «#ºã̈fi~°∂Ñ̈ P «̀‡#∞† P «̀‡ JO>Ë JO «̀\Ï =Ù#fl Ñ̈~°=∂ Õ̀‡. Hõ#∞Hõ <Õ#∞
Ñ̈~°=∂ «̀‡<Õ– 'JÇ̈ÏO „|Ç̈‡ã≤‡— J<Õ "Õ̂ •O «̀ =∞Ç̈"åHõº J#∞Éèí=O`À *Ï̋<åyfl
Ñ̈Ù_»∞ «̀∞Ok. ^•xÖ’ ã̈=∞ã̈ÎHõ~°‡Å∞ Éèíã̈‡"≥∞ÿáÈ`å~Ú. ã̈=∞ã̈Î Hõ~°‡Å∞ JO>Ë...

J#∞ÉèíqOK«∞@‰õΩ ^•yÜ«Ú#fl ã̈Oz «̀Hõ~°‡Å∞–
J#∞ÉèíqOK«@O „áê~°OÉèí"≥∞ÿ# „áê~°|úHõ~°‡Å∞–
Éèíq+̈º «̀∞ÎÖ’ J#∞ÉèíqOK«∞@‰õΩ «̀Ü«∂~°=Ù «̀∞#fl PQÍq∞ Hõ~°‡Å∞.
Hõ~°‡Åhfl *Ï„QÆ̂ •=ã̈÷Ö’ KÕ¿ãq. P Hõ~°‡Ñ¶Ö̈ÏÅ#∞ U [#‡Ö’ J#∞ÉèíqOz<å

*Ï„QÆ^Œ=ã¨÷Ö’<Õ J#∞ÉèíqOKåe. ZÑ¨C_≥·`Õ *Ï„QÆ^•=ã¨÷ #∞O_ç *Ï˝<å=ã¨÷‰õΩ
KÕ~å"À WHõ U Hõ~°‡Ñ¶̈ÖÏÅ∞ J#∞ÉèíqOKÕ Ñ̈x ÖË̂ Œ∞. ZO Œ̂∞HõO>Ë [#‡ÖË LO_»=Ù
Hõ#∞Hõ.

HõÅÖ’ KÕã≤# Hõ~°‡Å Ü≥ÚHȭ  Ñ¶̈ÅO HõÅÖ’<Õ J#∞ÉèíqOKåe. *Ï„QÆ̂ Œ=ã̈÷Ö’
J#∞ÉèíqOKÕ Ñ̈xÖË̂ Œ∞. JÖÏ̂Q *Ï„QÆ̂ Œ=ã̈÷Ö’ KÕã≤# Hõ~°‡Å Ñ¶Ö̈ÏÅ∞ *Ï„QÆ̂ Œ=ã̈÷Ö’
J#∞ÉèíqOKåÖËQÍx, *Ï̋<å=ã̈÷Ö’ J#∞ÉèíqOKÕ Ñ̈x ÖË̂ Œ∞. Wn *Ï̋#Ü≥∂QÆO
Ü≥ÚHȭ  Q˘Ñ̈Ê «̀#O.
– WO «̀\ ̃Q˘Ñ̈Ê *Ï̋<åxfl á⁄O Œ̂@O ZÖÏ? Uq∞\ ̃^•xH̃ J~°›̀ «?–

â’¡II#Ç≤Ï *Ï̋<Õ# ã̈ Œ̂$â◊O Ñ̈q„ «̀ q∞Ç̈Ï q Œ̂º Õ̀I
«̀̀ «ûfiÜ«∞O Ü≥∂QÆã̈Oã≤̂ Œúó HÍÖË<å «̀‡ x qO Œ̂uII  (38)

`åII *Ï̋#O`À ã̈=∂#"≥∞ÿ# Ñ̈q„ «̀ =ã̈∞Î=Ù =∞~˘Hõ\ ̃WHȭ _» ÖË̂ Œ∞. J\˜ì
*Ï̋<åxfl Hõ~°‡Ü≥∂QÆOÖ’ ã≤kúá⁄Ok#"å_»∞ HÍÅ„Hõ=∞OÖ’ ̀ «#Ü«∞O Õ̂ ã̈fiÜ«∞OQÍ
á⁄O Œ̂∞`å_»∞.
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"åºYº :– ã̈=∞ã̈ÎHõ~°‡Å#∞ ̂ ŒQÆúO KÕ¿ãk, ̂ Œ∞óY~åÇ≤Ï`åºxfl HõeyOKÕk J~Ú#

*Ï̋<åxfl QÆ∞iOz =∂@Å`À K≥Ñ̈ÊgÅ∞ÖËx Œ̂x ≥̀eÜ«∞*ËÜ«Ú@‰õΩ ÉèíQÆ"å#∞_»∞

''*Ï̋#O`À ã̈=∂#"≥∞ÿ# Ñ̈q„ «̀ =ã̈∞Î=Ù D Ö’HõOÖ’ =∞~˘Hõ\Ö̃Ë̂ Œ∞..—— Jx

„Ñ¨â◊Oã≤ã¨∞Î<åfl_»∞. ã ¨~°fiáêáêÅ#∞, ã¨~°fi Hõ~°‡Å#∞ #tOÑ¨*Ë¿ã D *Ï˝#O
J#∞Éèí=*Ï̋#"Õ∞ QÍx âß¢™êÎÅ#∞ K«kqQÍx, QÆ∞~°∞=ÙÅ ̂ •fi~å qxQÍx á⁄O Õ̂k
HÍ Œ̂∞. =∞i ZÖÏ á⁄O Œ̂@O?

Ü≥∂QÆã̈Oã≤̂ Œúó :– Ü≥∂QÆO#O Œ̂∞ – Hõ~°‡Ü≥∂QÆO#O Œ̂∞ ã≤kúá⁄Ok#"å_Õ
á⁄O^ŒQÆÅ_»∞. xëê¯=∞ Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl PK«i¿ãÎ z`«Îâ◊√kú Hõey =∞#ã¨∞
„Ñ̈âßO «̀=∞ø «̀∞Ok. |@ìg∞k =ÚiH̃ `˘Åy Õ̀<Õ ~°OQÆ∞ J «̀∞‰õΩ «̀∞Ok. JÖÏ̂Q
=∞#ã̈∞‰õΩ Ñ̈\ì̃# =∂e#ºO ̀ ˘Åy Õ̀<Õ *Ï̋#O J «̀∞‰õΩ «̀∞Ok. Hõ#∞Hõ <Õ#∞ P «̀‡
*Ï̋<åxfl á⁄O Œ̂@O ZÖÏQÆ? Jx =∞ ä̂Œ# Ñ̈_Õ"å~°∞ =ÚO Œ̂∞ xëê¯=∞ Hõ~°‡Å∞
PK«iOKåe– Jx „QÆÇ≤ÏOKåe. JO Õ̀ ̀ «Ñ̈Ê XHȭ ™êiQÍ P`å‡#∞Éèí∂ux Z=~°∞
W™êÎ~å? Jx "≥uH̃ Õ̀ „Ñ̈Ü≥∂[#O ÖË̂ Œ∞.

U QÆ∞~°∞=Ó <≥uÎ# K≥~Úº ÃÑ\ì̃ *Ï̋<åxfl „Ñ̈™êkOK«ÖË_»∞. J#∞Éèí∂ux
HõeyOK«ÖË_»∞. xëê¯=∞Hõ~å‡K«~°}Ö’ ã≤kúá⁄Ok# "åiH̃ D *Ï̋#O ã̈fiÜ«∞OQÍ<Õ
Åaèã¨∞ÎOk. JO Œ̂∞ˆH WHȭ _» 'ã¨fiÜ«∞O— J<åfl~°∞. JO>Ë ã¨̂ Œ∞æ~°∞=ÙÅ ^•fi~å
P «̀‡*Ï̋<åxfl „â◊=}O KÕã≤, =∞## xkè ̂ è•ºã̈#Å ̂ •fi~å ã≤̂ ŒúÑ̈~°K«∞H˘#fl "åiH̃
Hõ~°‡Ü≥∂QÆOÖ’ Ñ̈iÑ̈Hõfi «̀ ™êkèOK«@O`À ã̈fiÜ«∞OQÍ D *Ï̋#O J#∞Éèí=OQÍ
=∂~°∞ «̀∞Ok. J~Ú Õ̀ ZHȭ _» D *Ï̋#O J#∞Éèí=OQÍ =∂~°∞ «̀∞Ok?

P «̀‡x :– «̀#Ö’<Õ. JO>Ë „QÆÇ≤ÏOz# *Ï̋#O =∞#Ö’<Õ J#∞ Éèí∂ux

Hõeyã̈∞ÎOk. WÑ̈Ê\=̃~°‰õΩ <Õ#∞ r=Ù}̃‚ J<Õ J#∞Éèí∂u L#flk. U=∞O_ô! _®Hõì~°∞

QÍ~°∂! Jx Ñ≤e¿ãÎ _®Hõì~°∞QÍ~°∞ Ñ̈Å∞‰õΩ`å~°∞. ZO Œ̂∞HõO>Ë PÜ«∞#‰õΩ _®Hõì~°∞#<Õ

J#∞Éèí∂u L#flk. ~å=∂~å=ÙQÍ~°∂! Jx Ñ≤e¿ãÎ =ÚO Œ̂∞‰õΩ "≥à◊√Î#fl P ~å=∂~å=Ù

J<Õ âßbÎ "≥#∞k~°QÆ_»O [~°∞QÆ∞ «̀∞Ok. ZO Œ̂∞HõO>Ë J «̀_çH̃ ~å=∂~å=Ù#<Õ

J#∞Éèí=O L#flk. Ñ̈Ù~°∞+̈µÅO`å ‰õΩ_ç"≥·Ñ̈Ù ‰õÄ~ÀÛO_ç, ¢ã‘ÎÅO`å Z_»=∞"≥·Ñ̈Ù

‰õÄ~ÀÛO_ç J#QÍ<Õ JÖÏ ‰õÄ~°∞ÛO\Ï~°∞. ZO Œ̂∞HõO>Ë "Õ∞=Ú Ñ̈Ù~°∞+̈µÅ=∞<Õ

J#∞Éèí∂u giH̃, "Õ∞=Ú ¢ã‘ÎÅ=∞<Õ J#∞Éèí∂u "åiH̃ L#flk QÆ#∞Hõ. WÑ̈C_»∞
ZÖÏÔQ·̀ Õ <Õ#∞ Ñ̈Ù~°∞+̈µ}̃‚–<Õ#∞ ¢ã‘Îx J<Õ J#∞Éèí∂u L#fl^À JÖÏ̂Q <Õ#∞

P «̀‡#∞ J<Õ J#∞Éèí∂u LO_®e. ã̈~°fiHÍÅ ã̈~åfi =ã̈÷ÅÖ’#∞, U Ñ̈xKÕã̈∞Î<åfl
Uq∞ =∂\Ï¡_»∞ «̀∞<åfl <Õ#∞ P «̀‡#∞ J<Õ ã̈Ê $Ç̈Ï LO>Ë J Õ̂ P`å‡#∞Éèí∂u. J\˜ì
J#∞Éèí∂u ZÑ̈C_»∞ ‰õÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok? ZO «̀HÍÖÏxH̃ HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok?

HÍÖË# :– HÍÅ„Hõ=∞OÖ’ *Ï̋#O ZÑ̈C_»∞ J#∞Éèí"åxH̃ =ã̈∞ÎO^À Z=~°∂
K≥Ñ̈ÊÖË~°∞. Jk "åi "åi z «̀Îâ◊√kú g∞ Œ̂, ™ê è̂Œ#Ü≥ÚHȭ  f„= «̀ g∞ Œ̂, „áêÑ̈OzHõ
q+̈Ü«∞ "≥·~åQÆºO g∞ Œ̂ P è̂•~°Ñ̈_ç LO@∞Ok. „Ñ̈Ü«∞ «̀flO KÕ¿ã JO Œ̂iH©, ™ê è̂Œ#
KÕ¿ã JO Œ̂iH©, âßG*Ï̋<åxfl ã̈ Œ̂∞æ~°∞=ÙÅ ^•fi~å „â◊=}O KÕã≤# JO Œ̂iH©,
xëê¯=∞Hõ~°‡Ü≥∂QÆ PK«~°} KÕã≤# "å~°O Œ̂iH© ZÑ̈C_À XHõÑ̈C_»∞ ̀ «Ñ̈ÊHõ *Ï̋#ã≤kú
HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok. J~Ú Õ̀ ™ê è̂Œ# =∂#∞HÀ~å Œ̂∞, „Ñ̈Ü«∞`åflxfl = Œ̂∞Å∞HÀ~å Œ̂∞.

Hõ#∞Hõ xëê¯=∞Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl PK«iã̈∂Î, P «̀‡*Ï̋<åxfl ã̈ Œ̂∞æ~°∞=ÙÅ ^•fi~å
á⁄Ok, ™ê è̂Œ#Å∞ KÕã≤ *Ï̋#ã≤kúx, P «̀‡ã≤kúx, r=#∞‡H̃Îx á⁄O^•e. W@∞=O\˜
*Ï̋<åxfl á⁄O Õ̂ xtÛ «̀"≥∞ÿ# =∂~°æO, ÖË̂ • J~°›̀ «Å∞ Uq∞\?̃ P *Ï̋<åxfl á⁄Ok Õ̀
Ñ¶̈ÅO Uq∞\?̃

â’¡II „â◊̂ •ú"å<£ ÅÉèí̀ Õ *Ï̋#O «̀̀ «Ê~°ó ã̈OÜ«∞ Õ̀O„kÜ«∞óI
*Ï̋#O ÅÉÏúfiÑ̈~åO âßOuO Jẑ~}ÏkèQÆK«ÛùuII (39)

`åII „â◊̂ Œú QÆÅ"å~°∞, *Ï̋#=Ú#O Õ̂ ̀ «̂ ÕHõx+̈ª QÆÅ"å~°∞, WO„kÜ«∞x„QÆÇ̈ÏO
QÆÅ"å~°∞ *Ï˝<åxfl á⁄O Œ̂QÆÅ∞QÆ∞`å~°∞. *Ï˝<å#∞Éèí"åxfl á⁄Ok j„Ñ¶̈∞=ÚQÍ
„âı+̈ì"≥∞ÿ# âßOux á⁄O Œ̂QÆÅ∞QÆ∞`å~°∞.

"åºYº:– *Ï̋<åxfl á⁄O Œ̂\ÏxH̃ |Ç≤Ï~°OQÆ ™ê è̂Œ#Å∂ HÍ"åe. JO «̀~°OQÆ
™ê è̂Œ#Å∂ HÍ"åe. |Ç≤Ï~°OQÆ ™ê è̂Œ#Å∞–„Ñ̈}̃áê Õ̀#, Ñ̈i„Ñ̈âıfl#, ¿ã=Ü«∂–
J<Õq 34= â’¡HõOÖ’ K≥áêÊ~°∞.

JO «̀~°OQÆ ™ê è̂Œ#Å∞–„â◊̂ Œú, «̀̀ «Ê~°ó, ã̈OÜ«∞ Õ̀O„kÜ«∞ó – J<Õq WHȭ _»
≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl~°∞.

1. „â◊̂ •ú"å<£ : „â◊̂ ŒúQÆÅ"åx̂H *Ï̋#ã≤kúÜ«∞x LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÅ∞ Ñ¶̈∞’+≤ ã̈∞Î<åfl~Ú.
„â◊̂ Œú JO>Ë 'QÆ∞~°∞ "Õ̂ •O «̀ "åHÍºk+̈µ qâßfiã̈ó „â◊̂ •ú— J<åfl~°∞. JO>Ë QÆ∞~°∞=ÙÑ̈@¡,
"Õ̂ •O «̀ "åHÍºÅÑ̈@¡ JK«OK«Å"≥∞ÿ# qâßfiã̈"Õ∞ „â◊̂ Œú. D *Ï̋#O =Å¡<Õ <å‰õΩ
q=ÚH̃Î Åaèã̈∞ÎOk† D QÆ∞~°∞=Ù Ü≥ÚHȭ  LÑ̈ Õ̂âßÅ =Å¡<Õ <åÖ’x J*Ï̋<åO è̂ŒHÍ~°O
`˘ÅyáÈ «̀∞Ok. J<Õ ̂ èŒ$_è»"≥∞ÿ# qâßfiã̈O LO_®e. ÉèíQÆ=næ̀ «Ö’ J<ÕHõ KÀ@¡ D

„â◊̂ Œú J<Õ Ñ̈ Œ̂O „Ñ̈Ü≥∂yOK«|_çOk. Hõ#∞Hõ *Ï̋#ã≤kúH̃ „â◊̂ Œú ZO`À J=ã̈~°O.
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2. `«`«Ê~°ó :– `«^ÕHõx+¨ª „â◊^Œú`Àáê@∞ QÆ∞~°∞=Ù LÑ¨^ÕtOKÕ q+¨Ü«∂xfl

≥̀Å∞ã̈∞H˘#∞@Ü«∞O Œ̂∞ Ñ̈@∞ì̂ ŒÅ LO_®e. Zxfl P@OHÍÅ∞ =ã̈∞Î<åfl "å@xflO\x̃

Z Œ̂∞~˘¯x, JkèQÆq∞Oz P «̀‡ *Ï̋<åxfl á⁄O Œ̂@"Õ∞ Ñ̈~°=∞ÅHõ∆ ºOQÍ ÃÑ@∞ìHÀ"åe.

*Ï̋#ã̈Oáê Œ̂# HÀã̈O „áêÑ̈OzHõ q+̈Ü«∂Å#∞, =ã̈∞Î=ÙÅ#∞, ã̈∞MÏÅ#∞, Éè’QÍ

Å#∞ – Õ̂x<≥·<å ã̈̂~ = Œ̂∞Å∞HÀ=\ÏxH̃ ã≤̂ ŒúOQÍ LO_®e. W Õ̂ Ñ̈@∞ì̂ ŒÅ,

`åºQÆÉèÏ=O, «̂̀ ÕHõ x+̈ª Wq x~°O «̀~°O LO_®e. D ÉèÏ=# ™È=∞i «̀<åxfl

Œ̂iKÕ~°hÜ«∞‰õΩO_® LO@∞Ok. ̂ èŒ# ã̈Oáê Œ̂# HÀã̈O ZO «̀ Ñ̈@∞ì̂ ŒÅQÍ LO\Ï"≥∂

JO «̀Hõ#fl =O Œ̂Ô~@∞¡ JkèHõ"≥∞ÿ# Ñ¨@∞ì̂ ŒÅ LO>Ë<Õ *Ï˝# ã¨Oáê Œ̂#Ü«∞O Œ̂∞

«̀̀ «Ê~°∞Å"≥∞ÿ#@∞¡.

3. ã̈OÜ«∞ Õ̀O„kÜ«∞ó :– WO„kÜ«∂Å#∞ ™êfinè#OÖ’ LOK«∞H˘#∞@. =∞#‰õΩ#fl

5 *Ï̋<ÕO„kÜ«∂Å∞– Hõ#∞fl, =Ú‰õΩ¯, K≥q, K«~°‡O, <åÅ∞Hõ–ZÑ̈C_»∂ „Ñ̈Ñ̈OK«OÖ’H̃

Ñ̈~°∞QÆ∞Å∞ fã̈∂Î Œ̂$â◊º q+̈Ü«∂Å QÆ∞iOz, "åã̈#Å QÆ∞iOp, â◊|Ìq+̈Ü«∂Å

QÆ∞iOp, ã̈Ê~°≈q+̈Ü«∂Å QÆ∞iOp, ~°∞K«∞Å QÆ∞iOp ã̈=∂Kå~åxfl ¿ãHõiOz

≥̀zÛ =∞#ã̈∞û‰õΩ KÕ~°"Õ™êÎ~Ú. ̂ •x`À =∞#ã̈∞û P q+̈Ü«∂Å QÆ∞iOz PÖ’zã̈∂Î,

"å\x̃ ̀ ≥K«∞ÛH˘#∞@‰õΩ, J#∞ÉèíqOK«∞@‰õΩ, P#OkOK«∞@‰õΩ PÖ’K«#Å∞ KÕã̈∂Î

JÅ[_»∞Å`À, PO^Àà◊#Å`À, JâßOu`À JÅ=∞\Õz áÈ «̀∞Ok. WÖÏ q+̈Ü«∞
"≥∂Ç̈Ï*ÏÅOÖ’ zH̃¯, JâßOu`À xO_çáÈ~Ú# =∞#ã̈∞ûÖ’ ÉèíQÆ=O «̀∞xH̃ KÀ@∞O
_»̂ Œ∞. *Ï̋<åxfl á⁄O Œ̂\ÏxH̃ J=HÍâ◊O LO_»̂ Œ∞. =∞#ã̈∞û#∞O_ç D q+̈Ü«∞
"åº"≥∂Ç̈Å#∞ ̀ ˘Åy¿ãÎ ̀ «Ñ̈Ê *Ï̋<åxH̃ KÀ@∞ ̂ ˘~° Hõ̂ Œ∞. JO Œ̂∞̂H WO„kÜ«∂Å#∞

J Œ̂∞Ñ̈ÙÖ’ LOK«∞HÀ"åe. x„QÆÇ≤ÏO Kåe. ™êfinè#OÖ’ LOK«∞HÀ"åe. q+̈Ü«∂Å<Õ

^˘OQÆÅ#∞ WO„kÜ«∞^•fi~åÅ = Œ̂Ì<Õ J_»∞¤‰õΩO>Ë =∞#ã̈∞û‰õΩ U #+̈ì=¸ [~°QÆ̂ Œ∞†

„Ñ̈âßO «̀̀ «‰õΩ ÉèíOQÆO HõÅQÆ̂ Œ∞. JÑ̈C_Õ *Ï̋# ã̈Oáê Œ̂#Ö’ UHÍ„QÆ̀ « ‰õΩ Œ̂∞~°∞ «̀∞Ok.

WÖÏ *Ï̋<åxfl ã̈Oáêk¿ãÎ „Ñ̈Ü≥∂[#O Uq∞\?̃

Ñ̈~åOâßOuO QÆK«Ûùu :– Ñ̈~°=∞âßOux á⁄O Œ̂∞`å~°∞. J Õ̂ "≥∂Hõ∆ã≤÷u. J~Ú Õ̀

ZÑ̈C_»∞ Åaèã̈∞ÎOk D ã≤÷u? Jẑ~}: Jz~° HÍÅOÖ’<Õ, j„Ñ¶̈∞OQÍ, ZÑ̈C_≥·̀ Õ

P «̀‡ *Ï̋<åxfl J#∞Éèí=Ñ̈Ó~°fi HõOQÍ á⁄O Œ̂∞`å"À JÑ̈C_Õ Ñ̈~°=∞âßOu Åaèã̈∞ÎOk.

Éè’[#O KÕ¿ãÎ PHõe f~°∞ «̀∞Ok.  JO>Ë ̀ «~åfi «̀ ZÑ̈C_À HÍ Œ̂∞. Éè’[#O KÕã̈∂Î

KÕã̈∂Î LO_»QÍ<Õ „Hõ=∞„Hõ=∞OQÍ fiáÈ «̀∞Ok PHõe. ã̈∂~Àº Œ̂Ü«∞O`À pHõ\˜

`˘ÅQÆ∞ «̀∞Ok. JO>Ë ã̈∂~Àº Œ̂Ü«∞"≥∞ÿ# H˘xfl QÆO@Å‰õΩ pHõ\ ̃`˘ÅQÆ∞ «̀∞Ok

Jx HÍ Œ̂∞. ã̈∂~°∞º_»∞ Hõx Ñ≤OK«@O`À<Õ pHõ\ ̃̀ ˘ÅyáÈ «̀∞Ok. JÖÏ̂Q *Ï̋#O

á⁄O Œ̂@O `À<Õ Ñ̈~°=∞âßOu HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok.

– „â◊̂ Œú̀ À *Ï̋<åxfl á⁄O Œ̂HõáÈ Õ̀ U=∞=Ù «̀∞Ok?–

â’¡IIJ[̋âßÛ„â◊̂ Œú è̂•#â◊Û ã̈Oâ◊Ü«∂`å‡ q#â◊ºu I
<åÜ«∞O Ö’HÀ -ã≤Î #Ñ̈~°ó # ã̈∞YO ã̈Oâ◊Ü«∂ «̀‡#ó II   (40)

`åII *Ï̋#O ÖËx"å_»∞, „â◊̂ ŒúÖËx"å_»∞, ã̈Oâ◊Ü«∂ «̀∞‡_»∞ #tOzáÈ`å_»∞.
JxflO\h̃ ã̈O Õ̂Ç≤ÏOKÕ"å_çH̃ WÇ̈Ï=¸ ÖË̂ Œ∞, Ñ̈~°=¸ÖË̂ Œ∞, ã̈∞Y=¸ ÖË̂ Œ∞.

"åºYº :– 1. „â◊^Œú`À ã¨^Œ∞æ~°∞=Ù#∞ ¿ãqOz, PÜ«∞#^•fi~å *Ï˝<åxfl

á⁄Ok#"å_»∞ *Ï̋x, JÖÏ "Õ̂ •O «̀ *Ï̋<åxfl– P «̀‡ *Ï̋<åxfl JÉèíºã≤OK«x"å_»∞

'JA̋_»∞— – J*Ï̋x. *Ï̋xH̃ P «̀‡#∞ QÆ∞iOz# ã̈Oâ◊Ü«∂ÖËg LO_»=Ù. *Ï̋#O

ÖËHõáÈ~Ú<å, "Õ̂ •O`åxfl JÉèíºã≤OK«HõáÈ~Ú<å Hõhã̈O QÆ∞~°∞=ÙÃÑ· qâßfiã̈O

LO_ç QÆ∞~°∞É’ è̂ŒÅ#∞ PÅH̃Oz ™ê è̂Œ# KÕ¿ãÎ J «̀_çH© ã̈O Õ̂Ç̈Å∞ ̀ ˘Åy áÈ`å~Ú.

2. "Õ̂ •O «̀ "åHÍºÅ Ñ̈@¡QÍx, QÆ∞~°∞=Ù Ñ̈@¡QÍx U=∂„ «̀O „â◊̂ Œú ÖËx"å_»∞

'J„â◊^Œú^è•#∞_»∞—. XHõ q^èŒ"≥∞ÿ# ™È=∞iáÈ`«∞. J`«_»∞ QÆ∞~°∞=Ù#∞ „Ñ¨tflOz

≥̀Å∞ã̈∞HÀ_»∞, ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀ"åÅx J#∞HÀ_»∞. 3. WHõ âßG=¸ ̀ ≥eÜ«∞Hõ, QÆ∞~°∞=ÙÃÑ·

qâßfiã̈=¸ ÖËHõ „Ñ̈u^•xh ã̈O Õ̂Ç≤ÏOKÕ"å_»∞, „Ñ̈u^•xh =ºû~H̃OKÕ"å_»∞,

Jhfl ̀ «#̂H ̀ ≥Å∞ã̈∞##∞H˘<Õ"å_»∞ 'ã̈Oâ◊Ü«∂ «̀∞‡_»∞—. ã̈Oâ◊Ü«∂ «̀∞‡xH̃ Ñ¶Å̈O q#â◊ºu.

D =ÚQÆ∞æiÖ’ 'JA̋_»∞— "Õ̂ •O «̀ q+̈Ü«∂Å#∞ ≥̀Å∞ã̈∞HÀ_»∞, ≥̀Å∞ã̈∞H˘<Õ
„Ñ̈Ü«∞ «̀flO KÕÜ«∞_»∞. JO Œ̂∞=Å¡ D ã̈O™ê~° [## =∞~°} K«„HõOÖ’ Ñ̈_ç Œ̂∞ó
dã̈∂Î<Õ LO\Ï_»∞. Ô~O_»="å_»∞ 'J„â◊̂ Œú ̂ è•#∞_»∞— W «̀_çH̃ âß¢™êÎÅÑ̈@¡ qâßfiã̈O
ÖË̂ Œ∞. QÆ∞~°∞=Ù Ñ̈@¡ qâßfiã̈=ÚO_»̂ Œ∞. JO Œ̂∞=Å¡ PK«iOK«=Åã≤# q è̂Œ∞Å#∞
PK«iOK«Hõ ̂ èŒ~°‡K«∞º «̀∞_≥· #t™êÎ_»∞. W «̀_»∞ W «̀~°∞ÅHõ<åfl Q˘Ñ̈Ê "å_çQÍ LO_®Åx

âß¢™êÎÅ#∞ ≥̀Å∞ã̈∞‰õΩO\Ï_»∞. HÍx "å\Ã̃Ñ· U =∂„ «̀O qâßfiã̈O LO_»̂ Œ∞.

JO Œ̂∞̂H PK«iOK«_»∞. Hõ#∞Hõ Ñ̈ «̀#O ̀ «Ñ̈Ê Œ̂∞. WHõ =¸_»="å_»∞ 'ã̈Oâ◊Ü«∂ «̀∞‡_»∞.—
„Ñ̈u ^•xh ã̈O Õ̂Ç≤Ïã̈∂Î 'WÖÏ KÕ¿ãÎ Ñ¶̈e «̀O =ã̈∞ÎO Œ̂<åfl~°∞. =ã̈∞ÎO^À ~å^À†
JÖÏ "≥o Õ̀ =∞Oz Œ̂<åfl~°∞. x["≥∂ HÍ^À† Jx ã̈O Õ̂Ç≤Ïã̈∂Î U Ñ̈h KÕÜ«∞Hõ
Hõ~°Î=º`åq=¸_è»∞_»=Ù`å_»∞. JxflO\h̃ ã̈O Õ̂Ç≤Ïã̈∂Î #tOzáÈ`å_»∞.
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D =ÚQÆ∞æ~°∂ #tOzáÈÜÕ∞"åÔ~·<å giÖ’ H˘OK≥O ÃÇÏK«∞Û ̀ «QÆ∞æÅ∞<åfl~Ú.

=ÚQÆ∞æiÖ’#∞ ã¨Oâ◊Ü«∂ «̀∞‡x #+ì̈O Q˘Ñ¨Êk. ã¨Oâ◊Ü«∞O J<Õk =∞#ã¨∞û‰õΩ
Hõ∆Ü«∞~ÀQÆO ÖÏO\k̃. =∞#ã̈∞û‰õΩ Jkèëêª# Õ̂= «̀ K«O„̂ Œ∞_»∞. PÜ«∞#‰õÄ Hõ∆Ü«∞~ÀQÆ"Õ∞.
P K«O„ Œ̂∞x „Ñ̈ÉèÏ"åxH̃ Ö’#ÜÕ∞º =∞#ã̈∞û‰õÄ Hõ∆Ü«∞~ÀQÆ"Õ∞. ã̈Oâ◊Ü«∂ «̀∞‡_»∞

WO\’¡ ÉèÏ~°º#∞ #=∞‡_»∞, a_»¤Å#∞ #=∞‡_»∞, |O è̂Œ∞q∞„ «̀∞Å#∞ #=∞‡_»∞, W~°∞QÆ∞

á⁄~°∞QÆ∞"åih #=∞‡_»∞, z=~°‰õΩ «̀##∞ `å<Õ #=∞‡_»∞, «̀# âßfiã̈Ö’ ‰õÄ_®

qâßfiã̈O LO_»̂ Œ∞.

XHõ_çH̃ Xà◊§O`å ̀ ≥e"Õ. Ju ≥̀eq J#~°÷O Hõ̂ •! XHõ~ÀA# ‰õÄ~˘Ûx Ug∞
`ÀK«Hõ, Õ̂xx ã̈O Õ̂Ç≤ÏOK«_®xH̃ Ug∞ ^˘~°HõHõ, âßfiã̈ g∞ Œ̂H̃ Œ̂$+≤ìáÈ~ÚOk.
D âßfiã̈ |Ü«∞@‰õΩáÈ~Ú Ö’Ñ̈Å‰õΩ =ã̈∞Î#flk. nxfl ZÖÏ #=∞‡@O? |Ü«∞@‰õΩ
áÈ~Ú# âßfiã̈ uiy Ö’xH̃ ~åHõáÈ Õ̀ Z\Ï¡? ã̈Oâ◊Ü«∞O HõeyOk. "≥O@<Õ nx
Ñ̈x Ñ̈\ÏìÅ#∞‰õΩ<åfl_»∞. QÍex Ñ‘eÛ, |Ü«∞@‰õΩ áÈ‰õΩO_® QÆ\ì̃QÍ aQÆ|\Ïì_»∞.
JO Õ̀, Ñ̈kHÍÖÏÅ∞ | «̀HÍeû# "å_»∞ '~îå— J<åfl_»∞. JO Œ̂∞̂H 'qâßfiã̈O ÖËHõáÈ Õ̀
xâßfiã̈ #_»= Œ̂∞— J<åfl~°∞.

JO Œ̂∞=Å¡ ã̈Oâ◊Ü«∂ «̀∞‡xH̃ WÇ̈ÏOÖË̂ Œ∞, Ñ̈~°OÖË̂ Œ∞. WHȭ _® ã̈∞YOÖË̂ Œ∞.
JHȭ _® LO_»_»∞. JA̋_»∞, J„â◊̂ Œú è̂•#∞_»∞ Ñ̈~°Ö’Hõ ã̈∞MÏÅ‰õΩ Œ̂∂~°"≥∞ÿ<å

WÇ̈ÏÖ’Hõ ã̈∞Y"≥∞ÿ<å Œ̂‰õΩ¯ «̀∞Ok "åiH̃. HÍx ã̈Oâ◊Ü«∂ «̀∞‡_»∞ Éè’[#, ÉèÏ[#,

Ö∫H̃Hõ, qÇ̈~° q+̈Ü«∂Ö’¡ ‰õÄ_® ¿ãfiK«ÛùQÍ LO_»ÖË_»∞. W+̈ì"≥∞ÿ# ã‘fi@∞ <À\’¡

ÃÑ@∞ìHÀÉ’ «̀∂ nxÖ’ q+̈O Hõeã≤O Õ̂"≥∂#x Œ̂∂~°OQÍ qã≤̂~™êÎ_»∞. WO\’¡

#∞O_ç Ñ̈xg∞ Œ̂ |Ü«∞@‰õΩ "≥à◊√ «̀∂, `å#∞ ÖËx ã̈=∞Ü«∞OÖ’ ÉèÏ~°º WÅ¡O`å

^ÀK«∞‰õΩx Ñ̈Ù\ì̃O\H̃̃ áÈ «̀∞O Õ̂"≥∂#x ã̈O Õ̂Ç≤ÏOz Ñ̈x =∂#∞‰õΩx WO\H̃̃

HÍÑ̈ÖÏ LO\Ï_»∞. JO Œ̂∞̂H ã̈Oâ◊Ü«∂ «̀∞‡ xH̃ ã̈∞YO LO_»̂ Œ∞.

JA˝_»∞ ã¨∞™ê^èŒ∞º_»∞. `ÕeHõQÍ =∂~åæxH˜ =™êÎ_»∞. J„â◊^Œú ^è•#∞_»∞
Œ̂∞™êû è̂Œ∞º_»∞. Hõ+̈ìOg∞ Œ̂ =∂~°æOÖ’H̃ =™êÎ_»∞. ã̈Oâ◊Ü«∂ «̀∞‡_»∞ J™ê è̂Œ∞º_»∞.

ZO`« Hõ+¨ìÑ¨_®¤ =∂~°æOÖ’H˜ ~å<Õ~å_»∞. ^ÕxÔH·<å =∞O^Œ∞ LO@∞Ok QÍx
ã̈Oâ◊Ü«∂ «̀∞‡xH̃ =∞O Œ̂∞ÖË̂ Œ∞. "å_ç QÆu J è̂ÀQÆ̀ Õ. J «̀_çH̃ ã̈∞YOÖË̂ Œ∞. âßOu

ÖË̂ Œ∞. WÇ̈Ï=¸ ÖË̂ Œ∞, Ñ̈~°=¸ ÖË̂ Œ∞. ̀ å#∞ K≥Ñ≤Ê# q+̈Ü«∂Å#∞ ã̈OH̃∆Ñ̈ÎO KÕã≤

K≥|∞ «̀∂, J~°∞̊#∞x Hõ~°Î"Àº#∞‡Y∞x KÕã̈∞Î<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞.

â’¡IIÜ≥∂QÆ ã̈#ºã̈Î Hõ~å‡}O *Ï̋# ã̈Ozè#fl ã̈Oâ◊Ü«∞OI
P «̀‡=O «̀O # Hõ~å‡}̃ x| è̂ŒflOu è̂Œ#O[Ü«∞ II (41)

`åII ̂ èŒ#O[Ü«∂! xëê¯=∞Hõ~°‡Ü≥∂QÆOKÕ̀ « Hõ~°‡Ñ¶Ö̈ÏÅ#∞ ã̈#ºã≤Oz, *Ï̋#OKÕ̀ «
ã̈Oâ◊Ü«∂Å#∞ `˘ÅyOK«∞‰õΩ#fl P «̀‡=O «̀∞}̃‚ Hõ~°‡Å∞ |OkèOK«=Ù.

"åºYº :– Ü≥∂QÆã̈#ºã̈Î Hõ~å‡}O : Ñ¶̈ÖÏã̈H̃Îx q_çzÃÑ\ì̃, xëê¯=∞OQÍ,

Ü«∞[̋ÉèÏ=O`À ̀ åºQÆÉèÏ=O`À Hõ~°‡Å∞ KÕã≤#Ñ̈C_»∞ P Hõ~°‡Ñ¶Ö̈ÏÅ∞ J «̀_çx JO@=Ù.

P Hõ~°‡ÅÑ̈@¡QÍx, Hõ~°‡ Ñ¶Ö̈ÏÅ Ñ̈@¡QÍx ã̈OQÆÉèÏ=OÖË̂ Œ∞ QÆ#∞Hõ#∞, ÉèíQÆ=^•~°Ê}

|∞kú̀ À Ü«∞[̋ Hõ~°‡Å#∞ PK«iã̈∞Î#flO Œ̂∞=Å¡#∞ J «̀_çÖ’ "åã̈#Å∞ ¿Ñ~°∞HÀ=Ù.

„H˘ «̀ÎQÍ "åã̈#Å∞ ~åHõáÈ=@"Õ∞ QÍHõ áê «̀"åã̈#Å∞ ‰õÄ_® Hõ∆Ü«∞"≥∞ÿáÈ`å~Ú.

JÖÏ "åã̈#Å∞ Hõ∆Ü«∞O HÍ=@O =Å¡ WHõ „H˘ «̀ÎQÍ Hõ~°‡Å‰õΩ „¿Ñ~°} ‰õÄ_® LO_»̂ Œ∞.

W Õ̂ 'Ü≥∂QÆ ã̈#ºã̈ÎHõ~å‡}O— JO>Ë. ZÑ̈C_≥·̀ Õ "åã̈<åHõ∆Ü«∞O [iyO^À JÑ̈C_»∞

=∞#ã̈∞û x~°‡Å=∞=Ù̀ «∞Ok. J\˜ì =∞#ã̈∞ûÖ’ *Ï̋#c[O JO‰õΩiã̈∞ÎOk. JO Œ̂∞=Å¡–

*Ï̋#ã̈Ozè#fl ã̈Oâ◊Ü«∞O :– *Ï̋<åxfl –P «̀‡*Ï̋<åxfl á⁄Ok#Ñ̈C_»∞ =∞#ã̈∞ûÖ’x

ã̈Oâ◊Ü«∂Åhfl Ñ̈\ÏÑ̈OK«Ö̌·áÈ`å~Ú. WÑ̈Ê\=̃~°‰õΩ r=Ù_»∞QÍ, Ñ̈iq∞ «̀∞_»∞QÍ

=º=Ç̈Ïiã̈∞Î#fl ̀ å#∞ Ñ̈~°=∂ «̀‡<Õ#x ̀ ≥Å∞ã̈∞‰õΩO\Ï_»∞. ̀ å#∞ U H˘~°̀ «Å∞ ÖËx

Ñ̈iÑ̈Ó~°∞‚_»#x „QÆÇ≤Ï™êÎ_»∞. J «̀_Õ–

P «̀‡=O «̀O :– P «̀‡q Œ̂∞_»∞ – P «̀‡x+̈µª_»∞. ̀ å#∞ Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞ J<Õ xâ◊ÛÜ«∞*Ï̋#O

Hõey Õ̀ x~°O «̀~°O P «̀‡Ü«∞O Õ̂ x+̈ªQÆÅ"å_≥·, P «̀‡ ã̈fi~°∂Ñ̈ÙxQÍ<Õ rq™êÎ_»∞.

J\ì̃ P «̀‡=O «̀∞_»∞ –P «̀‡x+̈µª_»∞ U q è̂Œ"≥∞ÿ# Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∞Î #flÑ̈Ê\H̃̃ P

Hõ~°‡Å∞ J «̀_çx |OkèOK«=Ù. ZO Œ̂∞HõO>Ë |O è̂ŒO J<Õk Hõ~°‡Å∞ KÕÜ«∞@O=Å¡<À,

=∂#@O =Å¡<À HÍ^Œ∞† P Hõ~°‡Å∞ KÕã¨∞Î#flÑ¨C_»∞ =∞#ã¨∞û Ñ¶¨e`åxfl

HÀ~°∞‰õΩO@∞#fl^•? ÖË̂ •? Ñ¶ë «̀O`À ã̈OQÆÉèÏ=O ÃÑ@∞ì‰õΩO^•? ÖË̂ •? Hõ~°Î $ «̀fiO

LO^•? ÖË̂ •? J<Õ̂ •x g∞ Œ̂<Õ P è̂•~°Ñ̈_ç LO@∞Ok.

HÀiHõ`À, Ñ¶¨e`«OÃÑ· Pã¨H˜Î`À, <Õ#∞ KÕã¨∞Î<åfl#∞ J<Õ Hõ~°Î $`«fi ÉèÏ=#

(JÇ̈ÏOHÍ~°O)`À Hõ~°‡Å∞ KÕã≤#Ñ̈C_Õ Hõ~°‡Ñ¶Ö̈ÏÅ∞, "åã̈#Å∞ =∞# JO «̀óHõ~°}OÖ’

¿Ñ~°∞H˘x† "å\x̃ J#∞ÉèíqOK«\ÏxH̃ uiy [#‡Å∞ Z`åÎe. P [#‡ÅÖ’ "åã̈#Å

„¿Ñ~°}`À =∞m§ Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∂Î D [#‡Hõ~°‡ =ÅÜ«∞OÖ’ zH̃¯ D Ö’HÍxH̃

|OkèOÑ¨|_»`å=Ú.
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ã̈fiÑ̈flOÖ’ h=Ù XHõix Ç̈Ï «̀º KÕâß=Ù. J~Ú Õ̀ "Õ∞Å∞‰õΩ#fl  ̀ «~åfi «̀ tHõ∆#∞
J#∞Éèíq™êÎ"å? XHõ"Õà◊ tHõ∆ J#∞ÉèíqOKåeû=¿ãÎ P ã̈fiÑ̈flOÖ’ Ç̈Ï «̀ºKÕã≤#
ã̈fiÑ̈flÑ̈Ù~°∞+̈µ_»∞ J#∞ÉèíqOKåÖË QÍx, *Ï„QÆ̀ «ÎÖ’H̃ "Õ∞Å∞‰õΩ#fl ĥHg∞ ã̈O|O è̂ŒO
ÖË̂ Œ∞. JÖÏ̂Q *Ï„QÆ̀ «ÎÅ∞ *Ï„QÆ̀ ü Ñ̈Ù~°∞+̈µ_»∞ KÕã≤# Hõ~°‡Å Ü≥ÚHȭ  Ñ¶̈ÖÏxfl *Ï„QÆ̀ ü
Ñ̈Ù~°∞+̈µ_»∞ J#∞Éèíq™êÎ_ÕQÍx *Ï„QÆ̀ ü #∞Oz "Õ∞Å∞‰õΩ#fl P «̀‡ Ñ̈Ù~°∞+̈µx –
P «̀‡=O «̀∞}̃‚ P Ñ¶̈ÖÏÅ∞ – tHõ∆Å∞ `åHõ=Ù.

J~Ú Õ̀ ÉèíQÆ=^•~°Ê} |∞kú̀ À, xëê¯=∞OQÍ KÕã≤# Hõ~°‡Å∞ =∞#‰õΩ |O è̂ŒO

HÍ=ÙQÍx ã̈Oâ◊Ü«∂Å∞ WOHÍ LO_»=K«∞Û. *Ï̋#O HõêQO «̀ =~°‰õΩ ã̈Oâ◊Ü«∂Å∞

`˘ÅyáÈ=Ù. *Ï˝#O HõÅQÆ_»O`À<Õ ã¨=∞ã¨Î ã¨Oâ◊Ü«∂Å∞ `˘ÅyáÈ`å~Ú.

'*Ï̋#ã̈Ozè#fl ã̈Oâ◊Ü«∞O— JO>Ë W Õ̂.

Hõ#∞Hõ xëê¯=∞Hõ~°‡Ü≥∂QÆO`À z «̀Îâ◊√kúx á⁄Ok Õ̀ P «̀‡*Ï̋#O HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok.

JÑ¨C_»∞ P`«‡Ö’<Õ ~°q∞ã¨∂Î, P`«‡Ö’<Õ ã≤÷`«∞Å"≥∞ÿ P`«‡ =O`«∞Å=∞ø`å=Ú.

P «̀‡=O «̀∞xH̃ U |O è̂•Å∞ LO_»=Ù. Hõ#∞Hõ P «̀‡=O «̀∞Ö̌· âßâ◊fi «̀ P#O^•xfl

á⁄O Œ̂\ÏxH̃ „Ñ̈Ü«∞uflOKåe. Ü«Ú Œ̂úO KÕÜ«∂ÖÏ? =^•Ì? nx=Å¡ áêáêxfl

=¸@QÆ@∞ìHÀ=@=∞ø «̀∞O^•? J<Õ J~°∞̊#∞x Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∞OÖ’x ã̈Oâ◊Ü«∂xfl KèÕkOKÕ

LáêÜ«∂xfl ≥̀eÑ≤ Hõ~°Î"åºxfl É’kèã̈∞Î<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞.

â’¡II «̀™ê‡ Œ̂*Ï̋# ã̈OÉèí∂ «̀O Ç̈Ï$ ǜ ã̈÷O *Ï̋<åã≤<å «̀‡#óI
zè̀ ≥· fi#O ã̈Oâ◊Ü«∞O Ü≥∂QÆO PuëÈªuÎ+̈ª ÉèÏ~°̀ «II  (42)

`åII JO Œ̂∞=Å¡ F J~°∞̊<å! J*Ï̋#O=Å¡ Ñ̈Ù\ì̃, h Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∞OÖ’<Õ L#fl
ã̈Oâ◊Ü«∂xfl P «̀‡*Ï̋#=∞<Õ Y_»æO`À KèÕkOz xëê¯=∞ Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl PK«iOK«∞,
Öˇ=Ú‡!

"åºYº :– J~°∞̊#∞x Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∞OÖ’ ã̈O Õ̂Ç̈ÏO LOk. D Ü«Ú Œ̂úO áêÑ̈"Õ∞"≥∂!

«̀#"åà◊√§ JO Œ̂ix K«OÑ̈ÙHÀ"åeû=ã̈∞ÎOk QÆ̂ •! WO «̀\ ̃Ñ¶̈∞’~°"≥∞ÿ# áêáêxfl

`å<≥O Œ̂∞‰õΩ KÕÜ«∂e? Jx. D ã̈O Õ̂Ç̈ÏO HõÅQÆ\ÏxH̃ HÍ~°}O JÇ̈ÏOHÍ~°

=∞=∞HÍ~åÖË. D Ü«Ú^•úxfl KÕÜ«∂eûOk ̀ å<Õ#x – JO>Ë J~°∞̊#∞_»<Õ ¿Ñ~°∞QÆÅ

â◊s~°=∞x† Wk JÇ̈ÏOHÍ~°O. WHõ ̀ å#∞ K«OÑ̈=Åã≤Ok ̀ «# ̀ «O„_»∞Å#∞, ̀ å «̀Å#∞,

QÆ∞~°∞=ÙÅ#∞, Pf‡Ü«∞|O^èŒ∞=ÙÅ#∞ Jx† Wk =∞=∞HÍ~°O. D JÇ¨ÏOHÍ~°

=∞=∞HÍ~åÖË J*Ï̋#O. Hõ#∞Hõ D ã̈Oâ◊Ü«∞O J*Ï̋#O =Å¡ Ñ̈Ù\˜ì#k. ZHȭ _»∞#fln

J*Ï̋#O? Ç̈Ï$ ǜã̈÷O. Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∞OÖ’<Õ. JÇ̈ÏOHÍ~° =∞=∞HÍ~åÅ`À ‰õÄ_ç# D

J*Ï̋#O „Ñ̈u r=Ùx Ç̈Ï$ Œ̂Ü«∞OÖ’<Õ "åã̈#Å ~°∂Ñ̈OÖ’ LO@∞Ok. =∞i D

J*Ï̋<åxfl ZÖÏ áÈQ˘@∞ìHÀ"åe?

*Ï̋<åã≤<å zè̀ åfi :– *Ï̋#=∞<Õ Y_»æO`À KèÕkOKåe. P «̀‡ *Ï̋#=∞<Õ Y_»æO`À

KèÕkOKåe. JO è̂ŒHÍ~°O áÈ"åÅO>Ë "≥Å∞QÆ∞ ~å"åe. J*Ï̋#=∞<Õ JO è̂ŒHÍ~°O

áÈ"åÅO>Ë *Ï̋#=∞<Õ "≥Å∞QÆ∞ ~å"åe. *Ï̋#O ÖË‰õΩO_® U Hõ~°‡Å∞ KÕã≤<å Jq

Ñ¶̈e`åxfl=fi=Ù. JO Œ̂∞̂H *Ï̋#O`À Hõ~°‡Å<åK«iOKåe. Hõ~°‡Ü≥∂QÆO Q˘Ñ̈Ê Õ̂

J~Ú<å *Ï̋#O ̀ À ‰õÄ_ç#Ñ̈C_Õ Ñ̈ÓiÎ „Ñ̈Ü≥∂[#O. N =∞Ç̈q+̈µ‚=Ù Q˘Ñ̈Ê"å_Õ
J~Ú<å ÅH©; Õ̂q`À ‰õÄ_ç#Ñ̈C_Õ PkèHõº «̀. ÅH©; Õ̂qx q_çz ÃÑ_ç̀ Õ Jhfl
HõëêìÖË. JÖÏ̂Q *Ï̋#O`À ‰õÄ_ç#Ñ̈C_Õ Hõ~°‡Ü≥∂QÆO =∞Oz Y_»æOQÍ =∂~°∞ «̀∞Ok.
^•x`À ã̈Oâ◊Ü«∂Å#∞ KèÕkOK«=K«∞Û. =∞i ã̈Oâ◊Ü«∂Å∞ fi# «̀~åfi «̀ UO

KÕÜ«∂e?

Ü≥∂QÆO Pu+̈ª:– xëê¯=∞ Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl PK«iOKåe. ™êfi~°÷O HÀã̈O QÍHõ

è̂Œ~°‡~°Hõ∆} H˘~°‰õΩ, Ö’Hõ HõàÏº}O H˘~°‰õΩ, Hõ~°Î=º áêÅ# H˘~°‰õΩ K≥Ü«∂ºe.

D LáêÜ«∂xfl ̀ ≥eÜ«∞*Ëã≤ ÉèíQÆ"å#∞_»∞ WÑ̈C_»∞ J~°∞̊#∞x L^Àƒkèã̈∞Î<åfl_»∞.

''J~°∞̊<å! hÖ’ L#fl ã̈Oâ◊Ü«∂Å∞ J*Ï̋#O`À Hõey#q QÆ#∞Hõ "å\x̃ *Ï̋#Y_»æO`À
YO_çOz"≥~Úº. WHõ h=Ù K≥Ü«∞º=Åã≤# Hõ~°Î=º Hõ~°‡#∞ – D è̂Œ~°‡Ü«Ú^•úxfl
è̂Œ~°‡~°Hõ∆}HÀã̈O K≥~Úº. *Ï̋#O Ü≥ÚHȭ  B#fl`åºxfl ≥̀Å∞ã̈∞‰õΩ<åfl=Ù QÆ̂ •! WHõ

ÖË...—— JO@∞<åfl_»∞.
LuÎ+̈ª! :– ÖË! ÖËz Hõ~°Î"Àº#∞‡Y∞_»=Ù HÍ! Jx è̂≥·~åºxfl Hõeyã̈∞Î <åfl_»∞.

Hõ~°Î=º q=ÚY∞_≥·# J~°∞̊#∞x Hõ~°Î"Àº#∞‡Y∞x KÕÜ«∞@O ̂ •fi~å =∞#O Œ̂ix ‰õÄ_®
Hõ~°Î=º x~°fiÇ̈Ï}ÔH· „áÈ «̀ûÇ≤Ïã̈∞Î<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞.

J*Ï̋#=∞<Õ "åº"≥∂Ç̈xH̃ zH̃¯ ã̈fi è̂Œ~å‡xfl PK«iOK«\ÏxH̃ ã̈Oâ◊~ÚOKÕ

#~°∞x K«∂z Hõ~°∞}|∂<å_»∞ <å~åÜ«∞}∞_»∞. «̀# áêOK«[#º â◊OMÏ~å=O`À

„â◊√u HõeÑ≤ ''Ü≥∂QÆO Pu+¨ª – LuÎ+¨ª—— Hõ~°‡Ü≥∂yqHÍ! ÖË! Öˇ=Ú‡! Jx

L^Àƒkèã̈∞Î<åfl_»∞. =∞#O ‰õÄ_® =∞# Hõ~°Î"åºxfl x~°fiiÎOKåe. ã̈fiã≤÷uÖ’ xÅ=@"Õ∞
=∞# Hõ~°Î=ºO. =∞# Ü«∞^•~°÷ ã̈fi~°∂áêxfl =∞#O ≥̀Å∞ã̈∞H˘x =∞#O =∞#OQÍ
LO_çáÈ"åe. JO Œ̂∞‰õΩ Z Œ̂∞~°ÜÕ∞º P@OHÍÅ#∞, ã̈Oâ◊Ü«∂Å#∞ JkèQÆq∞Oz
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Hõ~°Î"Àº#∞‡Y∞ÅO HÍ"åe. „Ñ̈Ü«∞ufl¿ãÎ ™êÜ«∞Ñ̈_»̀ å_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞. h=Ù KÕ~Ú
KåÑ̈Ù. PÜ«∞# Ñ̈@∞ì‰õΩO\Ï_»∞. h KÕ̀ «∞Å∞ á⁄\ì̃"≥·<å PÜ«∞# KÕ̀ «∞Å∞ KåÖÏ
á⁄_»=Ù. Hõ#∞Hõ ÖËz PÜ«∞# Hõ~°∞}Ï=∞$ «̀ =~°¬OÖ’ ̀ «_»"åe. W Õ̂ D J è̂•ºÜ«∞O
=∞#H̃KÕÛ ã̈O Õ̂â◊O.

QÆ̂ ŒºO :– FO ̀ «̀ ü ã̈ ǜ Wu N=∞ Œ̂ƒùQÆ=næ̀ åã̈∞ LÑ̈x+̈ «̀∞û „|Ç̈Ï‡q^•ºÜ«∂O

Ü≥∂QÆâß¢¿ãÎ N Hõ$ëê‚~°∞̊# ã̈O"å Õ̂ *Ï̋#Ü≥∂QÀ <å=∞ K«̀ «∞~À÷- è̂•ºÜ«∞ó

`åII FO «̀̀ ü ã̈ ǜ D „Ñ̈HÍ~°OQÍ ÉèíQÆ=næ̀ « J#|_Õ D LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÖ’,

„|Ç̈Ï‡ q^•º „Ñ̈uáêk «̀"≥∞ÿ, Ü≥∂QÆâßG"≥∞ÿ# D w`å âßGOÖ’ *Ï̋#Ü≥∂QÆ=∞<Õ

<åÅ∞QÆ= J è̂•ºÜ«∞O ã̈=∂Ñ̈ÎO.

"åºYº :– 'K«̀ «∞~°÷— J<Õ Ñ̈ Œ̂O 'Kè«̀ ü— J<Õ ̂ è• «̀∞=Ù#∞O_ç =zÛOk. Kè«̀ ü JO>Ë

HõÑ≤Ê"ÕÜ«∞@O. P «̀‡ =∞#Ö’ "åã̈#Å ̀ ≥~° KÕ̀ « HõÑ≤Ê"ÕÜ«∞|_çOk. P HõÑ≤Ê"ÕÜ«∞|_ç#

P «̀‡#∞ QÆ∞iOz ≥̀eÜ«∞*Ë¿ã J è̂•ºÜ«∞O Wk.

(4= J è̂•ºÜ«∞O ã̈=∂Ñ̈ÎO) Hõ~°‡ ã̈<åºãÜ̈≥∂QÆO

S Œ̂= J è̂•ºÜ«∞O

D
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J~Ú Õ̀ HÀiHõÅ∞ XHõ Ñ̈\Ïì# = Œ̂Å=Ù. HÀiHõ̀ À Hõ~°‡ KÕã̈∞Î#flÑ̈C_»∞ =KÕÛ

Ñ¶̈e «̀OÃÑ· Pã̈H̃Î ‰õÄ_® `˘ÅyáÈ Œ̂∞. =∞i Uq∞\ ̃nxH̃ Ñ̈iëê¯~°O? HÀiHõÅ∞

= Œ̂eáÈ"åÅO>Ë =∞#ã̈∞û ZÅ¡Ñ̈C_»∂ Ñ̈~°=∂ «̀‡ÃÑ· xÅ"åe. KÕ¿ã Hõ~°‡Å#∞

„|Ç̈Ï‡ ÉèÏ=#`À KÕÜ«∂e. x~°O «̀~°O ÉèíQÆ=O «̀∞x Ü«∞O Œ̂∞ x+̈ìHõey LO>Ë

HÀiHõÅ‰õΩ =∞#ã̈∞ûÖ’ KÀ@∞O_»̂ Œ∞. JÑ̈C_»∞ KÕ¿ã Hõ~°‡ Ü«∂= «̀∞Î Hõ~°‡Ü≥∂QÆ"Õ∞

J=Ù «̀∞Ok. ÉèíQÆ=O «̀∞xÖ’ =∞#ã̈∞û xeÊ, Hõ~°‡Å#∞ ÉèíQÆ= ǜ Hõ~°‡Å∞QÍ, Ü«∞[̋

Hõ~°‡Å∞QÍ, ̀ åºQÆÑ̈Ói «̀ Hõ~°‡Å∞QÍ ZÖÏ KÕÜ«∂Ö’ 4= J è̂•ºÜ«∞OÖ’ ̀ ≥eÜ«∞*Ëâß~°∞.

JO>Ë Ñ¨~°=∂`«‡*Ï˝#O`À, JxflO\˜x – JO`«\Ï– Jxfl "Õà◊ÖÏ ÉèíQÆ=`ü

ã̈fi~°∂áêÅ∞QÍ ÉèÏqOz KÕÜ«∞=Åã≤# 12 ~°HÍÖ̌·# qq è̂Œ Ü«∞*Ï̋Å#∞– "Õ̂ •ÅÖ’

q™êÎ~°OQÍ K≥Ñ̈Ê|_ç# Ü«∞*Ï̋Å#∞ q=iOK«@O [iyOk. JO Õ̀HÍ Œ̂∞ P *Ï̋<åxfl

Z=i=^ŒÌ, ZÖÏ á⁄O^•Ö’ ‰õÄ_® `≥eÜ«∞*ËÜ«∞@O [iyOk. D *Ï˝#O

Ü≥ÚHȭ  Q˘Ñ̈Ê «̀<åhfl JHȭ _» ≥̀eÜ«∞*Ëâß~°∞.

WÖÏ *Ï̋#O`À – „|Ç̈Ï‡ ÉèÏ=#`À– Ü«∞[̋ ÉèÏ=#`À Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∞Î#flÑ̈Ê\H̃©

Hõ~°‡Ñ¶Å̈O ~å Œ̂∞QÍh, WOHÍ Hõ~°Î $ «̀fiO LO@∞Ok. JO>Ë 'D Hõ~°‡Å#∞ KÕã̈∞Î#flk

<Õ<Õ— J<Õ ÉèÏ=# LO@∞Ok. D Hõ~°Î $`«fi ÉèÏ=#=Å¡ =∞#Ö’ "åã¨#Å∞

¿Ñ~°∞‰õΩO\Ï~Ú. Jq uiy uiy Hõ~°‡Å‰õΩ „¿Ñ~°} Hõey™êÎ~Ú. P „¿Ñ~°}Å`À

Hõ~°‡Å∞ KÕÜ«∂e. WÖÏ D "åã̈#Å∞ =∞#‰õΩ |O è̂ŒO J=Ù «̀∞<åfl~Ú. =∞i D

"åã̈#Å∞ `˘ÅyáÈÜÕ∞k ZÖÏ? Hõ~°‡Å#∞ KÕã̈∞Î#flÑ̈C_»∞ ''D Hõ~°‡Å#∞ KÕã̈∞Î#fl

Hõ~°Î#∞ <Õ<Õ—— J<Õ Hõ~°Î $ «̀fi ÉèÏ=# =keÃÑ\Ïìe. Hõ~°Î=Ù h"Õ J~Ú Õ̀ Hõ~°‡Ñ¶̈ÖÏÅ∞

ĥH KÕ~°̀ å~Ú. Hõ~°‡Ñ¶̈ÖÏÅ∞ h‰õΩ KÕ~°‰õΩO_® LO_®ÅO>Ë <Õ#∞ Hõ~°Î#∞ J<Õ

ÉèÏ=# q_çzÃÑ\ì̃, '<Õ#∞ xq∞ «̀Î =∂„ «̀∞}̃‚— Jx QÍx, Wk <å Hõ~°Î=ºO— Jx

QÍx KÕÜ«∂e. Hõ~°Î Z=~À J*Ï̋̀ « =ºH̃Î. J «̀_Õ Ñ̈~°=∂ «̀‡. h=Ù ̂H=ÅO QÆ∞=∂™êÎq.

JO Õ̀. WÖÏ Hõ~°Î $`åfixfl =ke Hõ~°‡ KÕÜ«Ú@ÜÕ∞ Hõ~°‡ ã̈<åºã̈O. Hõ~°‡ KÕã‘

KÕÜ«∞x "å_»=Ù HÍ=@"Õ∞ Hõ~°‡ã̈<åºã̈O. nxx ̀ ≥eÜ«∞*̌¿ÑÊ J è̂•ºÜ«∞"Õ∞ Hõ~°‡ã̈<åºã̈

Ü≥∂QÆ=∞<Õ D S Œ̂= J è̂•ºÜ«∞O. WÖÏ Hõ~°Î $`«fi ÉèÏ=O ÖË‰õΩO_® Hõ~°‡Å∞

KÕÜ«∞@OÖ’ <≥·Ñ̈Ù}ºO á⁄Ok Õ̀ WHõ Õ̂xH© „áê‰õΩÖÏ_»#=ã̈~°O ÖË̂ Œ∞. =∞#ã̈∞û

â◊√ Œ̂ú"≥∞ÿ, UHÍ„QÆ"≥∞ÿ, ̂ è•º#=ã̈∞Î=ÙÃÑ· xezáÈ «̀∞Ok. ̂ è•º#O K«Hȭ QÍ ™êQÆ∞ «̀∞Ok.

LáÈ^•…`«O
'ã̈<åºã̈O— JO>Ë JxflO\h̃ q_çzÃÑ@ì_»O. Jhfl q_çz# ã̈~°fiã̈OQÆ Ñ̈i`åºy<Õ

'ã̈<åºã≤— JO\Ï~°∞. Hõ~°‡ ã̈<åºã̈O JO>Ë Hõ~°‡ÅxflO\h̃ q_çzÃÑ@ì@O Hõ̂ •!

=∞i Jxfl Hõ~°‡Å#∞ q_çz ™È=∞iQÍ LO_Õ"å}̃‚ Hõ~°‡ã̈<åºã≤ JO\Ï~å? Jã̈Å∞

Hõ~°‡ÅxflO \h̃ q_çzÃÑ@ì_»O Z=iÔH·<å ™ê è̂Œº=∞=Ù «̀∞O^•? HÍ Œ̂∞. Jã̈Å∞

Hõ~°‡Å#xflO\h̃ q_çz ÃÑ\Ïìeû# J=ã̈~°"Õ∞q∞\?̃ Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ãÎ Hõ~°‡ Ñ¶̈ÖÏÅ∞

=™êÎ~Ú. P Hõ~°‡ Ñ¶̈ÖÏÅ##∞ÉèíqOK«\ÏxH̃ [#‡ÖÁ™êÎ~Ú. P [#‡ÅÖ’ =∞m§

Hõ~°‡Å∞ KÕ™êÎO. "å\=̃Å¡ =∞m§ Hõ~°‡Ñ¶̈ÖÏÅ∞. "å\ ̃J#∞Éèí=O H˘~°‰õΩ =∞m§

[#‡Å∞. WÖÏ [#‡ Hõ~°‡ =ÅÜ«∞OÖ’ z‰õΩ¯‰õΩáÈ~Ú D Ö’HÍxH̃ |OkèOK«|_»∞

«̀∞<åflO. JO Œ̂∞=Å¡ |O è̂ŒO HÍ‰õΩO_® LO_ÕO Œ̂∞̂H Hõ~°‡Å#∞ q_çzÃÑ\Ïìe

J#@O. =∞i Hõ~°‡Å#∞ q_çz XHȭ  Hõ∆}O ‰õÄ_® LO_»ÖËO Hõ̂ •! ZÖÏ? Hõ~°‡Å∞

KÕã̈∂Î<Õ Hõ~°‡ Ñ¶̈ÖÏÅ∞ JO@‰õΩO_® K«∂ã̈∞HÀ"åe. |O è̂ŒO HÍ‰õΩO_® K«∂ã̈∞

HÀ"åe. ^•x̂H xëê¯=∞ Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl 3= J è̂•ºÜ«∞OÖ’ K≥Ñ̈Ê@O [iyOk.

xëê¯=∞ Hõ~°‡Ü≥∂QÆO JO>Ë HÀiHõÅ∞ ÖË‰õΩO_® Hõ~°‡Å∞ KÕÜ«∞@O. ''Jã̈Å∞ HÀiHõÅ∞

ÖË‰õΩO_® ZÖÏ LO\ÏÜ«∞O_ô?—— JO>Ë– ã̈̂~! HÀiHõ LO>Ë LOk. =KÕÛ Ñ¶̈e «̀O

g∞ Œ̂ Pã̈H̃Î ÖË‰õΩO_® U Ñ¶̈e «̀O =zÛ<å ã̈̂~, ^•xx ÉèíQÆ=O «̀∞x „Ñ̈™ê Œ̂OQÍ

ÉèÏqOz ã‘fiHõi™êÎ#∞– J<Õ ̂ Œ$_è» xâ◊ÛÜ«∞O`À Hõ~°‡Å∞K≥~Úº. Jk ‰õÄ_® xëê¯=∞

Hõ~°‡Ü≥∂QÆ"Õ∞ Jx ≥̀eÜ«∞ *Ëâß~°∞. W Œ̂O`å =¸_»= J è̂•ºÜ«∞OÖ’ K≥Ñ̈Ê@O

[iyOk. ™È=∞iÖÏQÍ rq`åxfl =º~°÷O KÕã̈∞‰õΩ<Õ"å_»∞ ̀ «"≥∂QÆ∞}OÖ’ L#fl"å_Õ.

J\˜ì"å_»∞ ̀ «"≥∂QÆ∞}Ïxfl =keOK«∞H˘#∞@̂H Hõ~°‡Å∞ KÕÜ«∂e. P Hõ~°‡Å∞ |O è̂ŒO

HÍ‰õΩO_® LO_»\Ïx̂H HÀiHõ ÖË‰õΩO_®, Hõ~°‡Ñ¶̈ÅOÃÑ· Pã̈H̃Î ÖË‰õΩO_® Hõ~°‡Å∞

KÕÜ«∞=Åã≤# J=ã̈~åxfl, q è̂•<åxfl 3= J è̂•ºÜ«∞OÖ’ K≥Ñ̈Ê@O [iyOk.
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JO^Œ∞ˆH "≥O@<Õ ^è•º# q+¨Ü«∂Å`À ‰õÄ_ç# P`«‡ ã¨OÜ«∞=∞Ü≥∂QÍxfl

( è̂•º#Ü≥∂QÍxfl) 6= J è̂•ºÜ«∞OQÍ K≥Ñ̈Ê@O [iyOk.

Hõ~°‡ ã̈<åºã̈Ü≥∂QÆ=∞<Õ D 5= J è̂•ºÜ«∞O x[OQÍ ã̈fi «̀O„ «̀"≥∞ÿ# J è̂•ºÜ«∞O

HÍ Œ̂∞. 3= J è̂•ºÜ«∞O Ñ¨Ó~åfi~°÷"≥∞ÿ̀ Õ 5= J è̂•ºÜ«∞O L «̀Î~å~°÷O. Hõ~°‡Å#∞

„áê~°OaèOK«\Ïxfl ≥̀e¿Ñk 3= J è̂•ºÜ«∞O. P Hõ~°‡Å#∞ *Ï̋#O`À ≥̀eq`À

ZÖÏ KÕÜ«∂Ö’ ̀ ≥e¿Ñk 4= J è̂•ºÜ«∞O. P Hõ~°‡Å Ñ̈~°=∂=kè Uq∞\’ ̀ ≥eÜ«∞

*̌¿ÑÊk 5= J è̂•ºÜ«∞O. Hõ~°‡Å#∞ PK«iã̈∂Î, PK«iã̈∂Î<Õ P Hõ~°‡Å Ñ̈~°=∂=kè

J~Ú# ã̈<åº™êxfl KÕ~°QÆêQ „Ñ̈„H̃Ü«∞ D J è̂•ºÜ«∞OÖ’ K≥Ñ̈Ê|_»¤k.

D J è̂•ºÜ«∞OÖ’ K≥Ñ≤Ê#q è̂ŒOQÍ Hõ~°‡Å#∞ ã̈#ºã≤OK«QÆÅ ã≤÷ux ™êkèOz#"å_»∞

è̂•º#x+̈ª‰õΩ J~°∞›_»∞. è̂•º#x+̈ªÖ’ ã≤kúx á⁄Ok#"å_»∞ WHõ á⁄O Œ̂=Åã≤#k

=ÚHõÎ ã≤÷u<Õ – "≥∂Hõ∆=Ú<Õ– r=#∞‡H̃Î<Õ. ''=ÚH̃Î JO>Ë ã̈^•Kå~° r=#O HÍ Œ̂∞,
ã̈~åfi «̀‡ ÉèÏ=O—— J<åfl~°∞ ÉèÏ~°fÜ«∞ «̀̀ «Î fiâßGOÖ’ _®IIã̈̂~fiÑ̈e¡ ~å è̂• Hõ$+̈‚<£
Ñ̈O_ç̀ «∞Å∞. J~Ú Õ̀ ã̈~åfi «̀‡ ÉèÏ=O LO>Ë ã̈^•Kå~° r=#O JHȭ ~°ÖË̂ •?
ã̈^•Kå~°O =º~°÷=∂? JO>Ë HÍ Œ̂∞. ã̈^•Kå~°O Ü≥ÚHȭ  =¸Å «̀̀ «Î fiO ã̈~åfi «̀‡
ÉèÏ=O. Ç≤ÏO Œ̂∂ ̂ èŒ~°‡O, "Õ̂ •Å∞, LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÅ∞, ÉèíQÆ=næ̀ « –W=hfl D ã̈~åfi «̀‡
ÉèÏ"å<Õfl qâ◊nHõiã¨∞Î<åfl~Ú. W`«~° =∞`åÅ∞ ã¨^•Kå~° r=#O`À `«$Ñ≤Î
Ñ̈_»∞ «̀∞<åfl~Ú.

=∞Ç¨`å‡QÍOnèQÍi rq`«HÍÅOÖ’ XHõ ã¨OÑ¶¨∞@# [iyOk. q^ÕâßÅ

#∞O_ç XHõ ¢ÔH·ã¨Î= =∞`«É’^èŒ‰õΩ_»∞ ÉèÏ~°`«^ÕâßxH˜ =KåÛ_»∞. q^ÕâßÅ#∞O_ç

=∞# Õ̂âßxH̃ =zÛ#"åÔ~=Ô~·<å P HÍÅOÖ’ `å*ò=∞Ç̈ÏÖò#∞, =∞Ç̈`å‡QÍOnèx

Œ̂i≈OK«‰õΩO_® "≥à◊§~°∞.DÜ«∞# ‰õÄ_® QÍOnèQÍix HõÅ∞ã̈∞H˘<ÕO Œ̂∞‰õΩ =KåÛ_»∞.

P ã̈=∞Ü«∞OÖ’ PÜ«∞# „Ñ̈Hȭ # ÉèíQÆ=næ̀ «, É̌·aÅ∞ „QÆO ä̂•Å∞<åfl~Ú. ÉèíQÆ=næ̀ «

„H̃O Œ̂ L#flk. ̂ •xÃÑ·# É̌·aÖò L#flk.  J «̀_»∞ QÍOnèr`À ''JÜ«∂º! K«∂âß~å
=∂ É̌·aÖò g∞ ÉèíQÆ= næ̀ «ÃÑ·# L#flk—— J<åfl_»∞. "≥O@<Õ QÍOnèQÍ~°∞, ''q∞„ «̀=∂!
J=Ù#∞, =∂ ÉèíQÆ=næ̀ « P è̂•~°OQÍ g∞ É̌·aÖò L#flk. QÆ=∞ xOKå~å?—— J<åfl_»∞.
Wk Kè«Ö’H̃Î =∂„ «̀"Õ∞ HÍ Œ̂∞. ã̈ «̀º™ê~°O ‰õÄ_®. ZO Œ̂∞HõO>Ë W «̀~°=∞`åÅ∞
É’kèOKÕ ã̈^•Kå~° r=<åxH̃ ÉèíQÆ=næ̀ « É’kèOKÕ ã̈~åfi «̀‡ ÉèÏ=<Õ P è̂•~°O.
ã̈~åfi «̀‡ ÉèÏ=# LO>Ë KåÅ∞ ã̈^•Kå~° r=#O ^•#O «̀@ Õ̂ JÅ=_»∞ «̀∞Ok.

HÍx ã̈^•Kå~°O L#flO «̀ =∂„`å# ã̈~åfi «̀‡ ÉèÏ=# HõÅ∞QÆ∞ «̀∞O Œ̂x K≥¿ÑÊ J=HÍâ◊O
U=∂„ «̀O ÖË̂ Œ∞.

JO Œ̂∞̂H q"ÕHÍ#O Œ̂™êfiq∞ J"≥∞iHÍÖ’ „Ñ̈ã̈Oyã̈∂Î ''g∞ áêâßÛ «̀º "Õ̂ •O «̀O
=Úyã≤# KÀ\#̃∞O_ç =∂ ÉèÏ~°fÜ«∞ "Õ̂ •O «̀O „áê~°OÉèí"≥∞ÿ#k—— Jx K≥Ñ̈Ê@O
[iyOk.

JÅÊ=Ú – JkèHõ=Ú, hK«=Ú – L «̀Î=∞=Ú, QÆ∞}=Ú – ̂ À+̈=Ú, <å=∞=Ú
– ~°∂Ñ̈=Ú`À ‰õÄ_ç# D „Ñ̈Ñ̈OK«OÖ’ p=∞Ö’#∞, „|Ç̈Ï‡=ÚÖ’#∞, t=̂Hâ◊=ÙÅ
Ö’#∞, „|Ç̈Ï‡=ã̈∞Î=Ù (Ñ̈~°=∂ «̀‡ K≥·̀ «#ºO) ã̈=∂#OQÍ "åºÑ≤OzÜ«Ú#flk. P
Jkè ëêª# ã̈ «̀º=ã̈∞Î=Ù Ü≥ÚHȭ  P è̂•~°O`À<Õ D <å=∞~°∂áêÅ`À ‰õÄ_ç# q∞ è̂•º
„Ñ̈Ñ̈OK«O =∂Ü«∞KÕ̀ « HõeÊOK«|_ç Ü«Ú#flk.

ÉèíQÆ=O «̀∞x Œ̂Ü«∞`À – Ñ̈Ó~°fi[#‡ Ñ̈Ù}º „Ñ̈ÉèÏ=O`À – âßGO Ü≥ÚHȭ ,

QÆ∞~°∞=ÙÜ≥ÚHȭ  Hõ$áê qâı+̈O`À =∂Ü«∂ "≥∂Ç̈ÏO `˘ÅyO^•! J*Ï̋# P=~°}

`˘ÅyO^•! J\ì̃ "åxÖ’ ã̈~åfi «̀‡ *Ï̋#O „Ñ̈HÍtOz#>Ë¡. J Õ̂ ã̈=∞ Œ̂~°≈#O. P

ã̈=∞ Œ̂~°≈#"Õ∞ ã̈=∞ºH± Œ̂~°≈#O. Jk Hõey#"å_Õ Ñ̈O_ç̀ «∞_»∞, |∞kú=∞O «̀∞_»∞.

''Ñ̈Ù~°∞ëÈ «̀Î=Úx g∞k |∞kú |∞kú—— Jx áÈ «̀#QÍi ÉèÏQÆ= «̀OÖ’x „Ñ̈Ç̈¡̂ Œ∞x
Ñ̈Å∞‰õΩÅ "≥#∞Hõ#∞#fl =∞~°‡O W Õ̂. qaè#fl <å=∞~°∂áêÅ`À ‰õÄ_ç# D „Ñ̈Ñ̈OKåxfl
ÉèË̂ Œ |∞kú̀ À K«∂KÕ |∞kú |∞kúHÍ Œ̂∞. UHõ"≥∞ÿ–JYO_»"≥∞ÿ – Jaè#fl"≥∞ÿ Ü«ÚO_Õ P
Ñ̈Ù~°∞ëÈ «̀Î=Úx (Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞) ≥̀Å∞ã̈∞H˘<Õ |∞kúÜÕ∞ x["≥∞ÿ# |∞kú. J\ì̃"å_Õ
Ñ̈O_ç̀ «∞_»∞ Jx P Ñ̈Å∞‰õΩÅÖ’x PO «̀~°ºO. x[OQÍ ÉèíQÆ=næ̀ «#∞ P„â◊~ÚOz
=∞#O Ñ̈O_çOK«∞HÀ=Åã≤# áêO_ç̀ «ºO W Õ̂. J\ì̃ ã̈~åfi «̀‡ |∞kúx á⁄O Œ̂\ÏxH̃
J~°›̀ « D 'Hõ~°‡ ã̈<åºã̈Ü≥∂QÆ"Õ∞—.

D J è̂•ºÜ«∞O J~°∞̊#∞x ã̈O Õ̂Ç̈ÏO`À „áê~°OÉèí"≥∞ÿOk. J~Ú Õ̀ Jã̈Å∞ J~°∞̊#∞xH̃

D ã̈O Õ̂Ç̈ÏO ZO Œ̂∞‰õΩ HõeyOk? ÉèíQÆ"å#∞_Õ HÍ"åÅx J~°∞̊#∞x =∞kÖ’

ã̈O Õ̂Ç̈ÏO HõêQ@@∞¡ Ñ̈^•Å#∞ „Ñ̈Ü≥∂yOKå_®? K«∂^•ÌO. 4= J è̂•ºÜ«∞O

41= â’¡HõOÖ’ 'Ü≥∂QÆ ã̈#ºã̈Î Hõ~å‡}O— Jx Hõ~°‡ ã̈<åº™êxfl ̀ ≥eÑ≤# ÉèíQÆ"å#∞_»∞,

42= â’¡HõOÖ’ 'Ü≥∂QÆO PuëÈªuÎ+̈ª ÉèÏ~°̀ «!— Jx J~°∞̊<å! Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl PK«iOK«∞,

Ö̌=Ú‡! JO@∞<åfl_»∞. WO «̀‰õÄ `å#∞ Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl PK«iOKåÖÏ? ÖËHõ Hõ~°‡

ã̈<åº™ê<åfl? Jx J~°∞̊#∞#‰õΩ ã̈O Õ̂Ç̈ÏO HõeyOk. WÖÏ ã̈O Õ̂Ç̈ÏO HõÅQÆ\ÏxH̃
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HÍ~°}O ÉèíQÆ"å#∞_»∞ „Ñ̈Ü≥∂yOz# Ñ̈^•ÖË. ''Ü≥∂QÆ ã̈#ºã̈Î Hõ~å‡}O— JO>Ë

J~°÷O Hõ~°‡ã̈<åº™êxfl PK«iOK«=∞x HÍ Œ̂∞. xëê¯=∞ Hõ~°‡Ü≥∂QÆO ̂ •fi~å Hõ~°‡Å#∞

ã̈#ºã≤OK«∞ JxÜÕ∞. JO>Ë xëê¯=∞ Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl PK«iOK«=∞xÜÕ∞. JO Œ̂∞̂H

42= â’¡HõOÖ’ 'Ü≥∂QÆO Pu+̈ª! LuÎ+̈ª— Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl PK«iOK«∞@‰õΩ ã≤̂ ŒúOHÍ!

Ö̌=Ú‡! Jx L^ÀƒkèOK«@O [iyOk. J~Ú Õ̀ Hõ~°‡ Å#∞ ã̈#ºã≤OK«∞ J#QÍ<Õ

Hõ~°‡ã̈<åºã̈O Jx á⁄~°|_®¤_»∞ J~°∞̊#∞_»∞. Hõ~°‡Å#∞ ã̈#ºã≤OK«@O xëê¯=∞

Hõ~°‡Ü≥∂QÆO ̂ •fi~å<Õ ™ê è̂ŒºO. Hõ#∞Hõ Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl xëê¯=∞ Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl „Ñ̈u

=Ú=Ú‰õ∆Ω=Ù, „Ñ̈u *Ï̋<åi÷ PK«iOK«=Åã≤O Õ̂. JO Œ̂∞Ö’#∞ J~°∞̊#∞x =O\˜

Hõ∆„uÜ«Ú_»∞, ~°*’QÆ∞} ã̈OÑ̈#∞fl_»∞ Hõ~°‡ Ü≥∂QÍxfl K«Hȭ QÍ PK«iOz–^•x ̂ •fi~å<Õ

Hõ~°‡Å#∞ ã̈#ºã≤OKåe. Hõ~°‡ Ü≥∂QÍK«~°} ÖËx "åiH̃ Hõ~°‡ã̈<åº™êxH̃ J~°›̀ «
ÖË̂ Œ∞. D ÉèÏ"å<Õfl ÉèíQÆ"å#∞_»∞ D J è̂•ºÜ«∞OÖ’ „Ñ̈ è̂•#OQÍ K≥áêÊÅ#∞‰õΩ<åfl_»∞.
^•xH̃ J~°∞̊#∞x „Ñ̈â◊fl P è̂•~°O HÍ"åÅ#∞‰õΩ<åfl_»∞. JO Œ̂∞̂H J~°∞̊#∞_»∞ „Ñ̈â◊fl
"Õ¿ã@@∞¡QÍ J «̀_çH̃ uHõ=∞Hõ HõeæOKå_»∞. ̂ •x`À J~°∞̊#∞_»∞ „Ñ̈â◊fl^•fi~å ã̈O Õ̂Ç̈xfl
=ºHõÎO KÕÜ«∞QÍ ÉèíQÆ"å#∞_»∞ ã̈=∂ è̂•#O W=fi@O [iyOk.

J~°∞̊#∞x „Ñ̈â◊fl Uq∞\’ K«∂^•ÌO.

J~°∞̊# L"åK« :
â’¡II ã̈<åºã̈O Hõ~°‡}ÏO Hõ$+̈‚ I Ñ̈Ù#~ÀºQÆOK« â◊Oã̈ã≤I

Ü«∞¢KÕÛùÜ«∞ U «̀Ü≥∂̂~HõO «̀<Õ‡„|∂Ç≤Ï ã̈∞xtÛ «̀OII (1)
`åII J~°∞˚#∞_»∞ JO@∞<åfl_»∞: Hõ$ëê‚! Hõ~°‡ÅÜ≥ÚHȭ  ã¨<åº ™êxfl, =∞m§

Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl „Ñ̈â◊Oã≤ã̈∞Î<åfl=Ù. D Ô~O_çO\Ö̃’ Uk „âıÜ«∞ã̈∞û#∞ Hõeyã̈∞ÎO^À
P XHȭ ^•x<Õ xâ◊Û~ÚOz <å‰õΩ É’kèOK«∞.

"åºYº : J~°∞̊#∞x D ã̈O Õ̂Ç̈xH̃ HÍ~°}O 4= J è̂•ºÜ«∞O 41= â’¡HõOÖ’

''Ü≥∂QÆã¨#ºã¨Î Hõ~å‡}O—— Jx ÉèíQÆ"å#∞_»∞ J#@"Õ∞. ÉèíQÆ"å#∞x L^ÕÌâ◊O

Ü≥∂QÆO^•fi~å Hõ~°‡Å#∞ JO>Ë Hõ~°‡ Ñ¶Ö̈ÏÅ#∞ ã̈#ºã≤OK«∞– Jx. HÍx J~°∞̊#∞_»∞

Hõ~°‡ã̈<åºã̈O K≥~Úº JO@∞<åfl_»x J~°÷O KÕã̈∞‰õΩ<åfl_»∞. JO>Ë Hõ~°‡Å#∞ = Œ̂Å=∞O@∞

<åfl_»∞ Jx. WÖÏ Hõ~°‡Å#∞ = Œ̂Å=∞O@∂<Õ uiy 'Ü≥∂QÆO Pu+̈ª—– Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl

PK«iOK«∞ JO@∞<åfl_Õq∞\?̃ WO «̀‰õÄ <Õ#∞ Hõ~°‡Å#∞ ã̈#ºã≤OKåÖÏ? ÖËHõ Hõ~°‡Å#∞

PK«iOKåÖÏ? Uk <å‰õΩ „âıÜ«∞ã̈∞û#∞ Hõeyã̈∞ÎOk? Jx ã̈O Õ̂Ç̈ÏO HõeyOk.

<å‰õΩ HÍ=Åã≤Ok „âıÜ«∞¿ãû HÍx „¿ÑÜ«∞ã̈∞û HÍ Œ̂∞. „¿ÑÜ«∞ã̈∞û JO>Ë #tOzáÈÜÕ∞
WÇ̈ÏÖ’Hõ, Ñ̈~°Ö’Hõ Éè’QÍÅ∞. „âıÜ«∞ã̈∞û JO>Ë âßâ◊fi «̀"≥∞ÿ# P`å‡#O Œ̂O. WO «̀‰õΩ

=ÚO Œ̂∞ 2= J è̂•º Ü«∞OÖ’ ‰õÄ_® ''Ü«∞¢KÕÛùÜ«∞™êºxfltÛ «̀O „|∂Ç≤Ï «̀<Õ‡—— Jx†

JÖÏ̂Q 3= J è̂•ºÜ«∞OÖ’ '' «̂̀ ÕHõO = Œ̂xtÛ «̀º ÜÕ∞# „âıÜ≥∂Ç̈Ï =∂Ñ̈ÙflÜ«∂"£∞——
Jh „âıÜ«∞ã̈∞û<Õ HÀ~°∞‰õΩ<åfl_»∞ QÍx JO «̀\ ̃qëê Œ̂OÖ’ LO_ç ‰õÄ_® „¿ÑÜ«∞ã̈∞û#∞

HÀ~°ÖË̂ Œ∞ J~°∞̊#∞_»∞. WÑ̈C_»∞ ‰õÄ_® JÖÏ̂Q <å‰õΩ „âıÜ«∞¿ãû K≥Ñ̈C Hõ$ëê‚! JO@∞

<åfl_»∞. h Ü«∞O «̀\"̃å}̃‚ KÕi „âıÜ«∞ã̈∞û#∞ HÀ~°Hõ „¿ÑÜ«∞ã̈∞û#∞ HÀ~°∞`å<å?
JÖÏ HÀi Õ̀ HõÅÊ=$Hõ∆O Œ̂QÆæ~°ÔHo§ HÍHõ~°HÍÜ«∞Å∞ HÍ"åÅx HÀi#@∞¡O_»̂ •?
Jx J~°∞̊#∞x PO «̀~°ºO.

J~Ú`Õ ÉèíQÆ"å#∞_»∞ J~°∞˚#∞xH˜ „âıÜ«∞ã¨∞û#∞ HõeyOKÕk xëê¯=∞ Hõ~°‡

Ü≥∂QÆ"Õ∞#x K≥|∞ «̀∂<Õ L<åfl_»∞. =∞O Œ̂∞ XHȭ >Ë J~Ú<å "≥∂`å Œ̂∞Å∞ =∂iÛ

=∂iÛ Wã̈∞Î<åfl_»∞. J~°∞̊#∞#O «̀\ ̃"åxH̃ =∞m§ =∞m§ K≥áêÊÖÏ? JO>Ë Wk
x[OQÍ J~°∞̊#∞x H˘~°‰õΩ HÍ Œ̂∞† J~°∞̊#∞x xq∞ «̀ÎOQÍ KÕã̈∞H˘x ã̈~°fi =∂#"åoH©
Wã̈∞Î#fl ã̈O Õ̂â◊O.

''ã̈<åºã̈O JO>Ë q_çzÃÑ@ì_»O. Ü≥∂QÆO JO>Ë K≥Ü«∞º@O. Hõ~°‡ã̈<åºã̈O

JO>Ë Hõ~°‡Å#∞ q_çzÃÑ@ì@O. Hõ~°‡Ü≥∂QÆO JO>Ë Hõ~°‡Å#∞ K≥Ü«∞º@O. D

Ô~O_»∂ Ñ̈~°ã̈Ê~° q~°∞^•úÅ∞ QÆ̂ •! Ô~O_»∂ XHȭ >̌ÖÏ J=Ù`å~Ú? Hõ#∞Hõ ™êfig∞!

D Q˘_»=O`å <åÔHO Œ̂∞‰õΩ? Hõ~°‡Å∞ = Œ̂Å@O ã̈∞Y"Õ∞ Hõ̂ •! D „‰õÄ~° Hõ~°‡Ü≥ÿ∞#

Ü«Ú^•úxfl =keÃÑ_»̀ å#∞. <å‰õΩ q[Ü«∞=¸ = Œ̂∞Ì, Éè’QÍÅ∂ = Œ̂∞Ì, <å‰õΩ

"≥∂Hõ∆O HÍ"åe. J Õ̂ <å‰õΩ „âıÜ«∞ã̈∞û. P „âıÜ«∞ã̈∞û WÑ̈C_»∞ Hõ~°‡#∞ KÕ¿ãÎ

=ã̈∞ÎO^•? =ke Õ̀ =ã̈∞ÎO^•? <å‰õΩ U^À XHõ\ ̃K«Hȭ QÍ xâ◊Û~ÚOz K≥Ñ̈C.

##∞fl WÖÏ QÆO Œ̂~°QÀà◊O Ö’H̃ <≥@ì= Œ̂∞Ì—— JO@∞<åfl_»∞ J~°∞̊#∞_»∞.

J~°∞̊#∞x ã̈O Õ̂Ç̈xH̃ („Ñ̈â◊fl‰õΩ) ÉèíQÆ"å#∞_Õ=∞x ã̈=∂ è̂•#O Wã̈∞Î<åfl_»∞?–

N ÉèíQÆ"å#∞"åK«:
â’¡II  ã̈<åºã̈ó Hõ~°‡ Ü≥∂QÆâ◊Û x„âıÜ«∞ ã̈Hõ~å=Ù Éè∫I

 «̀Ü≥∂ã̈∞Î Hõ~°‡ ã̈<åº™ê ǜ Hõ~°‡ Ü≥∂QÀ qt+̈º Õ̀II (2)
`åII ã̈<åºã̈=¸, Hõ~°‡Ü≥∂QÆ=¸ Ô~O_»∂ „âıÜ≥∂^•Ü«∞Hõ =ÚÖË. "å\Ö̃’

Hõ~°‡ ã̈<åºã̈OHõ<åfl Hõ~°‡Ü≥∂QÆ"Õ∞ „âı+̈ª"≥∞ÿ#k –Jx ÉèíQÆ"å#∞_»∞ J<åfl_»∞.
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"åºYº :– P è̂•ºu‡Hõ „Ñ̈QÆuH̃ 3 "≥∞@∞¡<åfl~Ú. Jq 1. Hõ~°‡Ü≥∂QÆO. 2 Hõ~°‡

ã̈<åºã̈O. 3. ̂ è•º#Ü≥∂QÆO. Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl, 3–4 J è̂•ºÜ«∂ÅÖ’#∞, ̂ è•º#Ü≥∂QÍxfl

6= J è̂•ºÜ«∞OÖ’#∞ K≥áêÊ~°∞. ã̈HÍ=∞ Hõ~°‡Å#∞ = Œ̂e, xëê¯=∞ Hõ~°‡Å#∞

PK«iã¨∂Î<Õ Hõ~°‡ã¨<åº™êxfl ZÖÏ JÉèíºã≤OKåÖ’ D 5= J^è•ºÜ«∞OÖ’

K≥|∞ «̀∞<åfl~°∞.

Hõ~°‡Ü≥∂QÆO–Hõ~°‡ ã̈<åºã̈O Ô~O_»∂ „âıÜ«∞ã̈∞û#∞ HõeyOKÕ"Õ J~Ú<å Hõ~°‡ã̈<åºã̈O

Hõ#fl Hõ~°‡Ü≥∂QÆ"Õ∞ „âı+̈ª"≥∞ÿ# Œ̂x ÉèíQÆ"å #∞_»∞ WHȭ _» ̀ ≥eÜ«∞KÕã̈∞Î<åfl_»∞. JÖÏQÆx

Hõ~°‡ã̈<åºã̈O «̀‰õΩ¯= Œ̂x ÉèÏq¿ãÎ Jk =∞# ≥̀eq «̀‰õΩ¯= «̀#"Õ∞ J=Ù «̀∞Ok.

ZO Œ̂∞ HõO>Ë Ze"≥∞O@s ã̈∂¯ÖòÖ’ KÕi Õ̀ ÉÏQÆ∞O@∞O^•? ÃÇ·Ïã̈∂¯Öò Ö’ KÕi Õ̀
ÉÏQÆ∞O@∞O^•? Jx XHõ 5 ã̈O= «̀û~åÅ Ñ≤Å¡"å_»∞ ÃÑ Œ̂ÌÅ#_çy Õ̀ UO K≥|∞`å~°∞?
ÃÇ·Ïã̈∂¯ÖòHõ<åfl h=Ù Ze"≥∞O@s ã̈∂¯ÖòÖ’ KÕi Õ̀<Õ h‰õΩ "Õ∞Å∞ [~°∞QÆ∞ «̀∞Ok–
Jx K≥|∞`å~°∞. ZO Œ̂∞‰õΩ? ÃÇ·Ïã̈∂¯Öò ̀ «‰õΩ¯= Œ̂<å? HÍ Œ̂∞. P Ñ≤Å¡"å_»∞ ̀ «Ñ̈ÊHõ
Ze"≥∞O@sã̈∂¯ÖòÖ’ KÕi Õ̀<Õ K«̂ Œ=QÆÅ∞QÆ∞`å_»∞. JÖÏ̂Q WHȭ _» Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl

PK«iOK«‰õΩO_® J~°∞˚#∞xÖÏO\˜ ~°*’QÆ∞} ã¨OÑ¨#∞fl_»∞ Hõ~°‡ã¨<åº™êxfl

PK«iOK«@O ™ê è̂ŒºOHÍ Œ̂∞. Z=i ™ê÷~ÚÖ’ "å~°∞ =ÚO Œ̂∞‰õΩ áÈ"åe.

rq «̀OÖ’ QÆ_»∞¤ ã̈=∞ã̈ºÅ∞ Z Œ̂∞Ô~·#Ñ̈C_»∞ |∞kú ã̈iQÍæ Ñ̈xKÕÜ«∞x J~°∞̊#∞x
ÖÏO\ ̃q^•ºi÷H̃ – Ñ̈~°=∂Kå~°∞ºxH̃ =∞ è̂Œº [~°∞QÆ∞ «̀∞#fl ã̈OÉèÏ+̈}Ë ÉèíQÆ=næ̀ «.
WHȭ _» J~°∞̊#∞_»∞ ~°*’QÆ∞} „Ñ̈ è̂•#∞_≥·# Hõ∆„uÜ«Ú_»∞. "åã̈<å ÉèÏ~°O`À „‰õΩOy
áÈ «̀∞#fl"å_»∞. P ÉèÏ~°O ̀ «yæ̀ ÕQÍx =∞#ã̈∞û „Ñ̈âßO «̀"≥∞ÿ ̂ è•º<å#∞‰õÄÅO HÍ Œ̂∞.
P ÉèÏ~°O «̀QÍæÅO>Ë Hõ~°‡̂H∆„ «̀OÖ’ (Ü«Ú Œ̂úÉèí∂q∞Ö’) Hõ~°‡ (Ü«Ú Œ̂úO) KÕÜ«∂e.
Jn Hõ~°Î=º ÉèÏ=#`À, ̂ èŒ~å‡xfl xÅ É̌\ÏìÅ<Õ nHõ∆̀ À KÕÜ«∂e. JÑ̈C_Õ "åã̈<åÉèÏ~°O
«̀yæ =∞#ã̈∞û „Ñ̈âßO «̀=∞ÜÕ∞ºk. JO Œ̂∞̂H J~°∞̊#∞x ÖÏO\ ̃"åxH̃ Hõ~°‡ Ü≥∂QÆ"Õ∞

„âı+̈ª"≥∞ÿ# Œ̂x K≥Ñ̈Ê@O. Ñ̈iÑ̈Ó~°‚*Ï̋xH̃ Hõ~°‡ Ü≥∂QÆO `À#∂ Ñ̈xÖË̂ Œ∞. Hõ~°‡

ã̈<åºã̈O`À#∂ Ñ̈xÖË̂ Œ∞. P «̀‡*Ï̋<åxfl á⁄O^•Å<Õ «̀Ñ̈#QÆÅ ™ê è̂Œ‰õΩÅ̂H D

Hõ~°‡Ü≥∂QÆO Ü≥ÚHȭ  J=ã̈~°O. JO Œ̂∞̂H ÉèíQÆ"å#∞_»∞ J~°∞̊#∞x`À JO@∞<åfl_»∞.

''J~°∞̊<å! <Õ#∞ K≥¿ÑÊk Hõ~°‡Å ã̈<åºã̈O HÍ Œ̂∞, Hõ~°‡ÅÖ’ ã̈<åºã̈O. Jã̈Å∞
Hõ~°‡ÖË KÕÜ«∞HõáÈ Õ̀ WOHõ h=Ù ã̈#ºã≤OKÕk (=kÖËk) U=ÚO@∞Ok? Hõ~°‡Å∞
KÕã̈∂Î<Õ Hõ~°‡Ñ¶̈ÖÏÅ#∞ = Œ̂ÖÏe, Hõ~°Î $`åfixfl = Œ̂ÖÏe. Jn Q˘Ñ̈Ê q+̈Ü«∞O.

H˘O Œ̂~°∞ â◊s~°O^•fi~å, "å‰õΩ¯ ̂ •fi~å U Hõ~°‡Å∂ KÕÜ«∞~°∞. =∞ø#OQÍ XHõ KÀ@

‰õÄ~˘Ûx è̂•º#=∞QÆ∞flÖ∫`å~°∞. ÖË̂ • P «̀‡ qKå~°} KÕã¨∞ÎO\Ï~°∞. ã¨fiã≤÷uÖ’

xeKÕ „Ñ̈Ü«∞ «̀flO KÕ™êÎ~°∞. ĝ~ Hõ~°‡ ã̈<åºã̈∞Å∞. JÖÏ HÍ‰õΩO_® H˘O Œ̂~°∞

xëê¯=∞ÉèÏ=O`À, Ñ¶̈e «̀OÃÑ· Pã̈H̃Î ÖË‰õΩO_®, Hõ~°Î=º`å ÉèÏ=O`À, Dâ◊fi~å~°Ê}

|∞kú̀ À Hõ~°‡Å∞ KÕ™êÎ~°∞. ĝ~ Hõ~°‡Ü≥∂QÆ∞Å∞. D Ô~O_»∞ =∂~åæÅÖ’ „Ñ̈Ü«∂}O

KÕ¿ã"å~°∞ "≥∂H∆Í~°∞÷ÖË. J~Ú#Ñ̈Ê\H̃© h‰õΩ Hõ~°‡Ü≥∂QÆ"Õ∞ „âı+̈ª"≥∞ÿ#k.——

''ZO Œ̂∞HõO\Ï"å? ã̈<åºã̈OÖ’ „â◊=} =∞#<å Œ̂∞Å‰õΩ J=HÍâ◊O LO_»̂ Œ∞.

Jq ÖË‰õΩO_® Hõ~°‡Å#∞ ã̈#ºã≤¿ãÎ L\˜ìH̃ ã̈fi~åæxH̃ HÍ‰õΩO_® áÈ`å~°∞. Hõ~°‡Ü≥∂QÆO

JáêÜ«∞OÖËx LáêÜ«∞O. H˘OK≥O KÕã≤<å =∞Ç̈ÉèíÜ«∞O #∞O_ç HÍáê_»∞ «̀∞Ok.

Hõ~°‡Ü≥∂y Hõ~°‡Å#∞ PK«iã¨∂Î „Hõ=∞OQÍ z`«Îâ◊√kúx á⁄Ok, P`«‡*Ï˝<åxfl

J=QÍÇ̈Ï#KÕã̈∞H˘x, P «̀‡x+̈ª#∞ ã̈OáêkOz Hõ$ «̀Hõ$ «̀∞º_Ò`å_»∞. Hõ#∞Hõ F J~°∞̊<å!

h=Ù Hõ~°‡Ü≥∂QÍ<Õfl PK«iOz „âıÜ«∞ã̈∞û#∞ á⁄O Œ̂∞!—— JO@∞<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞.

– WO «̀H© ã̈<åºã≤ JO>Ë Z=~°#∞‰õΩO@∞<åfl=Ù?

â’¡II *Ë̋Ü«∞ã̈û x «̀º ã̈<åºã‘ Ü≥∂# Õ̂fi+≤ª # HÍOHõ∆uI
x~°ÌfiO^ÀfiÇ≤Ï =∞Ç̈ÉÏÇ̈ÏŸI ã̈∞YO|O è̂• ǜ „Ñ̈=ÚK«º Õ̀II (3)

`åII Z=Ô~·̀ Õ ̂ Õfi+≤OK«‰õΩO_®, HÍOH̃∆OK«‰õΩO_® ( Õ̂xh HÀ~° ‰õΩO_®) LO\Ï~À
J «̀_Õ x «̀ºã̈<åºã≤ Jx ≥̀Å∞ã̈∞HÀ. F =∞Ç̈ ÉÏÇ̈ï_®! Œ̂fiO^•fiÅ∞ ÖËx"å_Õ
|O è̂•Å#∞O_ç ã̈∞YOQÍ |Ü«∞@ Ñ̈_»̀ å_»∞.

"åºYº : Hõ~°‡Ü≥∂QÆ=∂? Hõ~°‡ã̈<åºã̈=∂? <Õ#∞ Õ̂xx PK«iOKåe? Jx

ã̈O Õ̂Ç̈ÏO =ºHõÎO KÕã≤# J~°∞̊#∞xH̃ Hõ~°‡ ã̈<åºã̈OHõ#fl Hõ~°‡Ü≥∂QÆ"Õ∞ „âı+̈ª"≥∞ÿ# Œ̂x

ÉèíQÆ"å#∞_»∞ ≥̀eÜ«∞*Ëâß_»∞. Hõ~°‡Ü≥∂QÆO ZO`À ã̈∞Å∞=ÙQÍ PK«iOK«̂ Œy# Œ̂x

‰õÄ_® K≥áêÊÅ#∞‰õΩ<åfl_»∞. Jk K≥áêÊÅO>Ë Hõ~°‡ã̈<åºã̈O ZO «̀ Hõ+̈ì"≥∞ÿ#^À

K≥áêÊe. Jã̈Å∞ ã̈<åºã̈O JO>Ë Uq∞\’, ã̈<åºã≤ JO>Ë Z=~À ‰õÄ_® ã̈Ê+̈ìO

KÕÜ«∂Åx ÉèÏqOz ã̈<åºã≤ ÅHõ∆}ÏÅ#∞ K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞.

Ü«∞ó # Õ̂fi+≤ª # HÍOHõ∆u: ''̂H=ÅO "Õ+̈O =∂~°∞Û‰õΩ#flO «̀ =∂„`å# ã̈<åºã≤

HÍ_»∞. Z=_»∞ «̀# JO «̀~°OQÆOÖ’x HÀiHõ Å#∞, ~åQÆ̂ ÕfiëêÅ#∞ |Ü«∞@‰õΩ

«̀iq∞"Õ™êÎ_À J «̀_Õ x["≥∞ÿ# ã̈<åºã≤—— Jx «̀# qÑ̈¡"å «̀‡Hõ ã≤̂ •úO «̀O ^•fi~å

ã̈<åºã≤ ÅHõ∆ }ÏÅ#∞ ≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞. ã̈<åºã≤ JO>Ë Ñ̈#∞Å∞
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=∂#∞H˘x† <å̂H Hõ~°Î"åºÅ∞ ÖË=Ù† <Õ<Õg∞ KÕÜ«∞=Åã≤# J=ã̈~°O ÖË̂ Œ∞– JO@∂
Xà◊√§ =OK«\ÏxH̃ | Œ̂úHõ"≥∞ÿ, ™È=∞i «̀#O`À Hõ~°‡Å∞ q_çz#"å_»∞ HÍ Œ̂∞. ̂H=ÅO
HÍëêÜ«∞ =¢™êÎÅ∞ =∂„ «̀O ̂ èŒiOz#"å_»∞ HÍ Œ̂∞. =∞i Z=~°∞? Hõ~̂‡O„kÜ«∂Å`À
Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∞ÎO_»h ÖË̂ • =∂#h, ^•x`À ã̈O|O è̂ŒO ÖË‰õΩO_® –Z=Ô~·̀ Õ Œ̂∞ó
MÏxfl QÍh ^Œ∞óYHÍ~°}ÏÅ#∞ QÍh ^Õfi+≤OK«‰õΩO_®† ã¨∞MÏxflQÍx, ã¨∞Y
HÍ~°}ÏÅ#∞QÍh HÀ~°‰õΩO_® „áê~°|ú=âß «̀∞Î HõêQ =∞Oz K≥_»¤ÅÜ«∞O Œ̂∞ ̀ «@ã̈÷ÉèÏ=O
=Ç≤ÏOz, ã̈=∞z «̀ÎO Hõey LO\Ï_À J «̀_Õ x «̀º ã̈<åºã≤. K«∂_»\ÏxH̃ J «̀_»∞
QÆ$Ç¨Ï™ê÷„â◊=∞OÖ’ L<åfl, Hõ~°‡Å∞ KÕã¨∞Î<åfl Õ̂xÑ¨@¡ ~åQÆOQÍx, Õ̂fi+¨OQÍx
ÖËHõáÈ Õ̀ J «̀_»∞ Hõ~°‡ã̈<åºã≤ÜÕ∞. JO>Ë ~åQÆ̂ ÕfiëêÅ∞ ÖËx ã̈O™êi ã̈<åºã≤ÜÕ∞.
~åQÆ̂ ÕfiëêÅ∞#fl ã̈<åºã≤ "Õ+̈ è̂•i ã̈O™êiÜÕ∞.

XHõ =ã̈∞Î=ÙÃÑ· ÖË̂ • q+̈Ü«∞OÃÑ· HÀiHõ LO_ç ZÖÏÔQ·<å ^•xx á⁄O^•e

J#∞‰õΩ<åfl† ÖËHõ XHõ =ã̈∞Î=ÙÃÑ· ÖË̂ • q+̈ Ü«∞OÃÑ· Õ̂fi+̈O LO_ç ZÖÏÔQ·<å

JHȭ ~°ÖËx^•xfl =keOK«∞HÀ"å Å<åfl =∞#O «̀Ñ̈ÊHõ Hõ~°‡ KÕÜ«∞=Åã≤O Õ̂. P

HÀiHõ QÍx, Õ̂fi+̈OQÍx ÖËHõáÈ Õ̀ WHõ U Hõ~å‡ KÕÜ«∞=Åã≤# J=ã̈~°OÖË̂ Œ∞.

J «̀_Õ Hõ~°‡ã̈<åºã≤– x «̀ºã̈<åºã≤.

x~°ÌfiO Œ̂fió : ̂ ŒfiO^•fiÅ∞ ÖËx"å_»∞. j`Àëê‚Å∞, ã̈∞Y Œ̂∞óMÏÅ∞, ÖÏÉèí#ëêìÅ∞,

[Ü«∂Ñ̈[Ü«∂Å∞, =∂<å==∂<åÅ∞, ~åQÆ̂ Õfi ëêÅ∞, W=hfl Œ̂fiO^•fiÅ∞. Wq

â◊s~åxfl, =∞#ã¨∞û#∞, |∞kúx, HõÅ=~°ÃÑ_»∞ «̀∞O\Ï~Ú. ™ê=∂#∞ºÖˇ=i<≥·<å

=∂#ã≤Hõ ã̈OÑ¶∞̈~°¬}‰õΩ QÆ∞iKÕ™êÎ~Ú. |O è̂ŒOÖ’ Ñ̈_»"Õ™êÎ~Ú. Z=Ô~·̀ Õ x «̀ºã̈<åº

ã̈∞Ö’ "åix =∂„ «̀O W"Õg ÉÏkèOK«=Ù. ã̈O™ê~° |O è̂ŒO KåÖÏ QÆ\ì̃k. =∞#O

=∞m§ =∞m§ D Ö’HõOÖ’H̃ =zÛ Ñ̈_»\ÏxH̃ HÍ~°}"≥∞ÿ# "åã̈#Å∞, Hõ~°‡Ñ¶̈ÖÏÖË

|O è̂•Å∞. Wq =∞#`À<Õ LO\Ï~Ú. J"Õ áêâßÅ∞ – Ü«∞=∞áêâßÅ∞.

Ü«∞=∞ è̂Œ~°‡~åA Œ̂∞#fláÈ «̀∞<≥H̃¯ áêâ◊O è̂ŒiOz=zÛ† ^•xfl =∞# "≥∞_»‰õΩ
«̀ye™êÎ_»x, ã≤x=∂ÅÖ’#∞, Hõ̂ äŒÅÖ’#∞ K«∂™êÎO. x[OQÍ P Ü«∞=∞áêâ◊O

PÜ«∞# Œ̂QÆæ~° ÖË̂ Œ∞. PÜ«∞# Œ̂QÆæ~° U `åà◊§ á¶êºHõìsÜ≥∂ ÖË̂ Œ∞. „Ñ̈u =ºH̃Î «̀#
"≥∞_»‰õΩ XHõ áêâßxfl ZÑ̈C_»∂ «̀yeOK«∞H˘<Õ LO\Ï_»∞. P áêâ◊O =∞̂~^À
HÍ Œ̂∞. =∞# HÀiHõÅ∞, Õ̂fiëêÖË. "å\ ̃=Å¡<Õ Hõ~°‡Å∞ KÕ™êÎO. Hõ~°‡ Ñ¶̈ÖÏÅ∞,
"åã̈#Å∞ ã̈OáêkOK«∞‰õΩO\ÏO. J"Õ |O è̂•Ö∫`å~Ú. áêâßÅ=Ù`å~Ú. =∞m§

=∞m§ [#‡Å#∞ ≥̀zÛÃÑ_»̀ å~Ú. D |O è̂•Å=∞ è̂Œº zH̃¯, LH̃¯iaH̃¯i JÜÕ∞º

=∞#O, "å\x̃ =keOK«∞H˘x ¿ãfiK«ÛùQÍ QÍeÑ‘Å∞ÛHÀ=@O ZÖÏQÀ ÉèíQÆ"å#∞_»∞

WHõ¯_» `≥eÜ«∞*Ëã¨∞Î<åfl_»∞. J^Õ 'x~°ÌfiO^ÀfiÇ≤Ï=∞Ç¨ÉÏÇ¨ÏŸI ã¨∞YO |O^è•`ü

„Ñ̈=ÚK«º Õ̀— Jx. JO>Ë ̂ ŒfiO^•fiÅ‰õΩ K«eOK«x"å_Õ |O è̂•Å#∞O_ç ã̈∞ÅÉèíOQÍ

q_»∞ Œ̂Å á⁄O Œ̂∞`å_»∞– Jx.

ã̈<åºã≤ "Õ+̈O "Õã̈∞H˘x JxflO\Ã̃Ñ· Pã̈H̃Î̀ À LO>Ë J «̀_»∞ ã̈O™ê̂~. ã̈O™êiH̃

ÉèÏ~åºa_»¤ÅÃÑ· Pã̈H̃Î, Éè’QÍÅÃÑ· Pã̈H̃Î, ̂ èŒ# ã̈OÑ̈ Œ̂ÅÃÑ· Pã̈H̃Î LO_ç† ã̈<åºã≤H̃

Œ̂O_»Hõ=∞O_»ÖÏÅÃÑ· Pã̈H̃Î, P„â◊=∂ÅÃÑ· Pã̈H̃Î, ÃÑ Œ̂Ì ÃÑ Œ̂Ì Éèí=<åÅ∞ Hõ\˜ìOK«@OÃÑ·

Pã̈H̃Î, è̂Œ#O HÀã̈O W «̀~°∞Å#∞ P„â◊~ÚOK«@OÃÑ· Pã̈H̃Î QÆ#∞Hõ LO>Ë W Œ̂Ì~°∂

XHȭ >Ë. W Œ̂Ì~°∂ |OnÖË. Pã̈H̃ÎÜÕ∞ |O è̂ŒO. J<åã̈H̃ÎÜÕ∞ "≥∂Hõ∆O. =∞=∞ JO>Ë

|O è̂ŒO. #=∞=∞ JO>Ë "≥∂Hõ∆O.

Hõ#∞Hõ xëê¯=∞ Hõ~°‡Ü≥∂y Ñ¶¨e`«OÃÑ· Pã¨H˜Î ÖË‰õΩO_®, KÕ¿ã Ñ¨#∞ÅÖ’

ã̈OQÆÉèÏ=O ÖË‰õΩO_®, ̂ ÕxÜ«∞O Œ̂∞ HÀiHõ ÖË‰õΩO_®, ̂ Õfi+̈O ÖË‰õΩO_® J<åã̈H̃Î̀ À

Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∂Î ‰õÄ_® Hõ~°‡ |O è̂Œ<åÅ #∞O_ç ã̈∞ÅÉèíOQÍ q_»∞ Œ̂Å á⁄O Œ̂=K«∞Û.

Œ̂fiO^•fiÅ#∞ =k eOK«∞HÀ"åÅO>Ë D Jx «̀º [QÆ̀ «∞ÎÖ’x Ñ̈iq∞ «̀ Ç̈Ï Œ̂∞ÌÅ

#∞Oz ̂ •\ ̃|Ü«∞@Ñ̈_®e. Hõ#∞Hõ Hõ~°‡ã̈<åºã̈O ZO`À Hõ+̈ì "≥∞ÿ#k. HÍx Q˘Ñ̈Ê

„Ñ̈Ü≥∂[#HÍi. =∞i Hõ~°‡Ü≥∂QÆ"Õ∞ „âı+̈ª=∞x ÉèíQÆ"å#∞_»∞ ZO Œ̂∞‰õΩ K≥Ñ≤Ê#@∞¡?

J~°∞̊#∞_»∞ «̀# ã≤÷u #∞O_ç `å#∞ qHÍã̈O á⁄O^•e. J~°∞̊#∞x =∞#ã̈∞ûÖ’

Hõ∆„uÜ≥∂z «̀"≥∞ÿ# L`åûÇ̈ÏO, g~° ~°ã̈ã̈∂ÊùiÎ Œ̂@ìOQÍ JÅ=ÚH˘x L<åfl~Ú.

J «̀_»∞ J<åÖ’z «̀OQÍ «̀fi~°Ñ̈_ç ã̈<åºã̈O "≥·Ñ̈Ù Œ̂∂ã̈∞‰õΩáÈ Õ̀ 'Ô~O\H̃̃ K≥_ç#

~̂=_»—=Ù`å_»∞. JO Œ̂∞̂H J «̀_çH̃ Hõ~°‡Ü≥∂QÆ"Õ∞ „âı+̈ª=∞x K≥Ñ̈Ê@O. – =∞i ã̈<åºã̈O

Ü≥∂QÆO Hõ#fl «̀‰õΩ¯"å? Hõ~°‡Ü≥∂QÆO JO «̀ Q˘Ñ̈Ê^•? «̀~åfiu â’¡HõOÖ’...

â’¡II ™êOYºÜ≥∂Q“ Ñ̈$ ä̂ŒQÍƒÖÏó „Ñ̈= Œ̂Ou # Ñ̈O_ç̀ åó I

UHõ=∞áêº ã≤÷̀ « ã̈û=∞ºH± LÉèíÜ≥∂ifiO Œ̀̂ Õ Ñ¶̈ÅO II   (4)

`åII ™êOYºO (Hõ~°‡ã̈<åºã̈O), Ü≥∂QÆO(Hõ~°‡Ü≥∂QÆO) Ô~O_»∂ "Õ~°∞"Õ~°x Ug∞

≥̀eÜ«∞x"å~°∞ JO\Ï~°∞ HÍx Ñ̈O_ç̀ «∞Å∞ JÖÏ J#~°∞. U XHȭ ^•x<≥·<å K«Hȭ QÍ

PK«i¿ãÎ Ô~O_çO\ ̃Ñ¶̈e`åxfl á⁄O Œ̂∞`å~°∞.
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"åºYº:– J~°∞̊#∞_»∞ ã̈<åºã̈O, Ü≥∂QÆO QÆ∞iOz J_çy Õ̀ ÉèíQÆ"å #∞_Õ"≥∂

™êOYºO, Ü≥∂QÆO QÆ∞iOz K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞. ã̈<åº™êxH̃ | Œ̂∞Å∞QÍ ™êOYºO

ZO Œ̂∞‰õΩ K≥|∞ «̀∞#fl@∞¡? Ô~O_çO\ ̃=∞ è̂Œº ̀ Õ_®ÖË̂ •? ÉèíQÆ"å#∞x ̂ Œ$+≤ìÖ’ ̀ Õ_®ÖË̂ Œ∞.

J~°∞̊#∞x =∂@Å‰õΩ "≥∞~°∞QÆ∞ÃÑ\ì̃, ã̈<åºã̈O`À ‰õÄ_ç# *Ï̋<åxfl '™êOYºO— J<Õ
¿Ñ~°∞`À ̀ ≥eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞.

U ≥̂·<å XHõ Hõ~°‡#∞ k=ºHõ~°‡QÍ KÕÜ«∂ÅO>Ë Ô~O_»∞ =∂~åæÅ∞<åfl~Ú. <Õ#∞
JHõ~°Î<≥·# P «̀‡#∞ J<Õ ÉèÏ=O`À Hõ~°Î $`åfixfl = Œ̂e Hõ~°‡ KÕÜ«∞@O XHõ\.̃ J Õ̂
'™êOYºO—. =∞#ã̈∞û#∞ ã̈OH∆ÀÉèíÑ̈~°z, |∞kúx qHõÅO KÕ¿ã Hõ~°‡Ñ¶̈ÅO Ñ̈@¡ Pã̈H̃Î
ÖË‰õΩO_® – HÀiHõ ÖË‰õΩO_® Hõ~°‡ KÕÜ«∞@O Ô~O_»=k. J Õ̂ Hõ~°‡Ü≥∂QÆO. D
Ô~O_çO\Ö̃’ "≥Ú Œ̂\k̃ KåÖÏ Hõ+̈ìO. Ô~O_»=k ã̈∞ÅÉèíO. ZO Œ̂∞HõO>Ë XHõ ™ê è̂Œ‰õΩ_»∞

P «̀‡*Ï̋<åxfl Hõey, ã̈OÑ̈Ó~°‚̀ «#∞ K«∂_»QÆêQ ã̈=∞~°÷̀ « LO>ËQÍx Hõ~°Î $ «̀fiO

ÖË‰õΩO_® Hõ~°‡ KÕÜ«∞QÆÅ_»∞. x[OQÍ J «̀_»∞ Hõ~°‡#∞ KÕÜ«∞_»∞, J «̀_ç Õ̂Ç̈ÏO

^•fi~å P Hõ~°‡ [iyáÈ «̀∞Ok. J Õ̂ Hõ~°‡Ü≥∂QÆ"≥∞ÿ̀ Õ ™ê=∂#º*Ï̋#O LO>Ë ã̈i.

K«Hȭ QÍ Ñ¶̈ÖÏã̈H̃Î ÖË‰õΩO_® Hõ~°‡Å∞ KÕÜ«∞QÆÅ_»∞.

™êOY∞ºÅ∞ JO>Ë UHÍO «̀ „Ñ̈ Õ̂â◊OÖ’ P «̀‡zO «̀<å «̀̀ «Ê~°∞Ö̌· Hõ~°‡ÅÑ̈@¡

Pã¨H˜Î ÖËx"å~°∞... Ü≥∂QÆ∞Å∞ JO>Ë HÀiHõ ÖË‰õΩO_®, ã¨=∞`«fi |∞kú`À

Hõ~°‡Å<åK«iOKÕ"å~°∞. K«∂_»\ÏxH̃ W Œ̂Ìi =∞ è̂Œº Õ̀_® L#fl@∞¡ JxÑ≤ã̈∞ÎOk.

JÖÏ JxÑ≤OKÕ"å~°∞ ÉÏÅ∞~°∞– Jq"Õ‰õΩÅ∞. HÍx Ñ̈O_ç̀ «∞Å∞– q"Õ‰õΩÅ∞– P «̀‡*Ï̋#

ã̈OÑ̈#∞flÅ∞ JÖÏ ÉèÏqOK«~°∞. ZO Œ̂∞HõO>Ë ™êOYºO ̂ •fi~å P «̀‡*Ï̋<åxfl á⁄Ok

ã̈fiã≤÷uÖ’ xÅ=@O [~°∞QÆ∞ «̀∞Ok. J Õ̂ "≥∂Hõ∆O. Hõ~°‡Ü≥∂QÆO ̂ •fi~å z «̀Îâ◊√kúx
á⁄Ok, P «̀‡*Ï̋<åxfl „QÆÇ≤ÏOz ã̈fiã≤÷uÖ’ xÅ=@O [~°∞QÆ∞ «̀∞Ok. J Õ̂ "≥∂Hõ∆O.
Hõ#∞Hõ JOu=∞Ñ¶̈ÅO Ô~O_çO\H̃© "≥∂Hõ∆"Õ∞.

ã̈fiã≤÷ux –"≥∂H∆Íxfl á⁄O Õ̂ =∂~°æOÖ’ Hõ~°‡Ü≥∂QÆO XHõ ÉèÏQÆO, *Ï̋#Ü≥∂QÆO
XHõÉèÏQÆO. X̂H ~À_»∞¤‰õΩ H˘O «̂̀ Œ∂~°O XHõ ¿Ñ~°∞, H˘O «̂̀ Œ∂~°O =∞~˘Hõ¿Ñ~°∞. XHõ

Ñ̈@ì}Ïxfl KÕ~°\ÏxH̃ KÕ¿ã „Ñ̈Ü«∂}OÖ’ H˘O «̂̀ Œ∂~°O iH∆Í, H˘O «̂̀ Œ∂~°O |ã̈∞û

LÑ̈Ü≥∂yOK«∞‰õΩ#fl@∞¡, Ô~O_»∂ P Ñ̈@ì}O KÕ~°\Ïx̂H. WHȭ _» ã̈=∞ºH± J<Õ

Ñ̈^•xfl ZO`À J~°÷=O «̀OQÍ „Ñ̈Ü≥∂yOK«@O [iyOk. U Ü≥∂QÍ#fl~Ú<å

K«Hȭ QÍ, q"ÕHõO`À, J=QÍÇ̈Ï#`À PK«iOKåe. *Ï̋#Ü≥∂QÆO Q˘Ñ̈Êk Hõ#∞Hõ,

ZÖÏ PK«iOz<å Ñ¶̈~°"åÖË̂ Œ<Õ JÇ¨ÏOHÍ~°O ‰õÄ_»̂ Œ∞. JÖÏˆQ Hõ~°‡Ü≥∂QÆO
JÅÊ "≥∞ÿ#k J<Õ #∂º#`å ÉèÏ=O`À J„â◊̂ Œú=Ç≤ÏOK«~å Œ̂∞. Õ̂x<≥·<å K«Hȭ QÍ
PK«i¿ãÎ<Õ ÅH∆Íºxfl KÕ~°∞HÀQÆÅO J<Õ ÉèÏ=# LO_®e. iH∆Í „Ñ¨Ü«∂}O
JÅÊ"≥∞ÿ# Œ̂x, |ã̈∞û „Ñ̈Ü«∂}O ZO`À J=ã̈~° "≥∞ÿ# Œ̂x ÉèÏqOK«~å Œ̂∞. Ô~O_»∂
=ÚYº"≥∞ÿ#"Õ. Ô~O_çO\˜Ñ¨\Ï¡ x~°¡Hõ∆ ºO KÕÜ«∞‰õÄ_»^Œ∞. *Ï„QÆ`«ÎQÍ LO>Ë<Õ
KÕ~°∞HÀ=Åã≤# QÆ=∞º™ê÷#O KÕ~°∞‰õΩ<Õk. ÖË̂ • ã̈~åã̈i ã̈fi~åæx̂H, ÖË̂ • Ç̈ã≤Ê@Öò‰õΩ
áÈ"åeû=ã̈∞ÎOk.

WHȭ _» ¿Ñ~˘¯#fl *Ï̋#∞Å∞ (™êOY∞ºÅ∞) P «̀‡ *Ï̋#ã̈OÑ̈#∞flÖ̌·, Hõ~°Î $ «̀fiO ÖË‰õΩO_®
Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∞ÎO\Ï~°∞. Ü≥∂QÆ∞Å∞ ™ê=∂#º *Ï̋#O`À, ™êfi~°÷O ÖË‰õΩO_® Hõ~°‡Å∞
KÕã̈∞ÎO\Ï~°∞. Hõ#∞Hõ W Œ̂Ìi =∞ è̂•º ™ê=∞º"Õ∞QÍx ÉèË̂ ŒO ÖË̂ Œ∞. z «̀Îâ◊√kú HõêQO «̀=~°Ĥ
ÉèË̂ ŒO. P «̀~åfi «̀ JO`å XHȭ >Ë. Hõ#∞Hõ =∞#™ê÷~Úx |\ì̃ ã̈Ô~·# Ü≥∂QÍxfl
PK«iOKåe. Õ̂xfl PK«iOz<å Ô~O_çO\ ̃Ñ¶̈ÅO =ã̈∞ÎOk.
– JO>Ë Ô~O_»∂ "Õ̂~fi~°∞ Ñ¶̈ÖÏÅxKÕÛ"å? Ô~O_çO\ ̃Ñ¶̈ÅO XHȭ \ ̃HÍ^•?

â’¡II Ü«∞ ǜ ™êOM̌·ºó „áêÑ̈º Õ̀ ™ê÷#O «̂̀ ÀºÔQ·~°Ñ≤ QÆ=∞º Õ̀I
UHõO ™êOMºOK« Ü≥∂QÆO K« Ü«∞ó Ñ̈â◊ºu ã̈Ñ̈â◊ºuII (5)

`åII U ™ê÷<åxfl ™êOY∞ºÅ∞ (*Ï̋#∞Å∞) á⁄O Œ̂∞`å~À ^•x<Õ Ü≥∂QÆ∞Å∞
‰õÄ_® á⁄O Œ̂∞`å~°∞. ™êOYºO, Ü≥∂QÆO XHȭ >Ë Jx Z=~°∞ K«∂_»QÆÅ∞QÆ∞`å~À
"å̂~ ã̈Ô~·# Œ̂$+≤ì QÆÅ"å~°∞.

"åºYº : ™êOY∞ºÅ∞ á⁄O Õ̂ ™ê÷#O Ñ̈~°=∂ «̀‡ ™ê÷#O. ̀ å=Ú Ñ̈~°=∂ «̀‡ Hõ#fl

"Õ~°∞HÍ Œ̂∞ J<Õ xtÛ «̀"≥∞ÿ# J#∞Éèí"åxfl á⁄O Œ̂∞`å~°∞. WHõ Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∂Î Ñ¶ë «̀OÃÑ·

Pã̈H̃Îx =ke#"å~°∞, ÉèíQÆ=^•~°Ê} |∞kú̀ À Hõ~°‡ÖÏK«iOKÕ"å~°∞ z «̀Îâ◊√kúx

á⁄Ok, *Ï̋<åxfl JÉèíºã≤Oz, P *Ï̋#O ^•fi~å `å=Ú Ñ̈~°=∂ «̀‡Hõ#fl "Õ~°∞HÍ Œ̂∞

J<Õ J#∞Éèí"å<Õfl á⁄O Œ̂∞`å~°∞. JO>Ë ™êOY∞ºÅ‰õΩ, Ü≥∂QÆ∞Å‰õΩ JOu=∞Ñ¶ë «̀O

XHȭ >Ë. HÍHõáÈ Õ̀ ™êOYºO ™êH∆Í ǜ ™ê è̂Œ#O† Ü≥∂QÆO Ñ̈~°OÑ̈~å ™ê è̂Œ#O.

J"≥∞iHÍ "≥àÏ§ÅO>Ë ÉÁOÉÏ~Ú #∞O_ç q=∂#OÖ’ "≥àÏ§e. P ÉÁOÉÏ~Ú

HÀ? |ã̈∞û ÖË̂ • Ô~·Å∞^•fi~å "≥àÏ§e. WHȭ _» "≥∂H∆Íxfl JO Œ̂∞HÀ"åÅO>Ë ™êOYºO

J<Õk ™ê è̂Œ#O. J~Ú Õ̀ P ™êOMÏºxfl ZÑ̈C_»∞ PK«iOK«QÆÅO? Hõ~°‡Ü≥∂QÆO

^•fi~å z «̀Îâ◊∞kúx á⁄Ok#Ñ̈C_Õ. JO>Ë Hõ~°‡Ü≥∂QÆ=∞<Õ Ô~·Å∞ ^•fi~å =∞#O
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L#flKÀ\#̃∞O_ç ™êOYº=∞<Õ ¿ãì+̈#∞‰õΩ KÕ~°∞HÀ"åe. JHȭ _ç#∞O_ç ™êOYº=∞<Õ

q=∂#O^•fi~å Ñ̈~°=∂ «̀‡ J<Õ QÆ=∞º™ê÷#O KÕ~°∞‰õΩO\ÏO. WÖÏ D Ô~O_»∞Ü≥∂QÍÅ∞

XHȭ  KÀ\˜̂H KÕ̂~Ûq Jx „QÆÇ≤ÏOKåe. JÖÏ Z=~°∞ K«∂_»QÆÅ∞QÆ∞`å~À "å̂~

x["≥∞ÿ# K«∂Ñ̈ÙQÆÅ"å~°∞.

Ü«∞óÑ̈â◊ºu ã̈Ñ̈â◊ºu:– WHȭ _» Ñ̈â◊ºu J<Õ Ñ̈^•xfl âß¢ã‘ÎÜ«∞"≥∞ÿ# áêiÉèÏ+≤Hõ

Ñ̈ Œ̂OQÍ LÑ̈Ü≥∂yOKå~°∞.JO Œ̂∞=Å¡ 'Ñ̈â◊ºu— JO>Ë Hõà◊§`À K«∂_»@O HÍ Œ̂∞.
J#∞Éèí=Ñ¨Ó~°fiHõOQÍ „QÆÇ≤ÏOK«@"Õ∞. =∞i K«∂K«∞@ J<Õ Ñ¨^•xfl ZO^Œ∞‰õΩ
LÑ̈Ü≥∂yOKå~°∞? 'P`å‡ #∞Éèí∂ux =∞#O ZO «̀ ã̈Ê+̈ìOQÍ ≥̀Å∞ã̈∞‰õΩO\Ï
=∞O>Ë Hõà◊§`À XHõ =ã̈∞Î=Ù#∞ ã̈Ê+̈ìOQÍ K«∂z#@∞¡—– J<Õ L Õ̂Ìâ◊O`À WHȭ _»
Ñ̈â◊ºu– K«∂K«∞@ J<Õ Ñ̈^•xfl LÑ̈Ü≥∂yOKå~°∞.

WHȭ _» ™êOYºÜ≥∂QÍxfl, Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl XHȭ >Ë JO@∞<åfl ~°O>Ë Jã̈Å∞ ÉèË̂ Œ"Õ∞

ÖË̂ Œx HÍ Œ̂∞. Wq XHõ̂ •x ̀ «~åfi «̀ XHõ\ ̃JÉèíºã≤OK«=Åã≤#q. Ô~O_»∂ XHȭ ™êiQÍ

PK«iOKÕ gÅ∞ÖË̂ Œ∞. Hõ~°‡Ü≥∂QÆO =∞#ã̈∞ûÖ’x =∂e<åºÅ#∞ ̀ ˘ÅyOz Ñ̈iâ◊√ Œ̂úO
KÕã̈∞ÎOk. ̂ è•º<åxH̃, P «̀‡*Ï̋<åxfl á⁄O Œ̂\ÏxH̃ J~°›̀ « Hõey ã̈∞ÎOk. WHõ  *Ï̋#O

(™êOYºO) P «̀‡ qKå~°} ^•fi~å P`å‡#∞ Éèí∂ux Hõeyã̈∞ÎOk. JO>Ë Ñ¶̈ÅO

s`åº Ô~O_»∂ XHȭ >Ë S<å XHõ̂ •x ̀ «~åfi «̀ XHõ\ ̃PK«iOK«=Åã≤O Õ̂. WÑ̈C_»∞
Z=iÖ’ *Ï̋#x+̈ª L#fl^À J\ì̃"å~°∞ WO «̀‰õΩ =ÚO Œ̂∞ [#‡Ö’<Õ Hõ~°‡ Ü≥∂QÍxfl
PK«iOz#"å~°∞. WÑ̈C_»∞ Z=Ô~·̀ Õ Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl PK«iã̈∞Î<åfl~À "å~°∞ Éèíq+̈º «̀∞ÎÖ’
*Ï̋# x+̈ªÖ’ xÅzáÈ`å~°∞.
– Ô~O_»∂ XHȭ >Ë Ñ¶ë`åxfl WKÕÛ"Õ J~Ú Õ̀ ã̈~åã̈i ã̈<åº™êxfl PK«iOK«=K«∞ÛQÆ̂ •!

â’¡II ã¨<åºã̈ã̈∞Î =∞Ç̈ÉÏÇ̈ÏŸI Œ̂∞óY =∂Ñ̈ÙÎ =∞Ü≥∂QÆ̀ «ó I
Ü≥∂QÆÜ«ÚHÀÎ =Úx¢~°ƒÇ̈Ï‡ #ẑ~}Ïkè QÆK«Ûùu II (6)

`åII F =∞Ç¨ÉÏÇ¨ï_®! Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl PK«iOK«‰õΩO_® Hõ~°‡ã¨<åº™êxfl
á⁄O Œ̂@O KåÖÏ Hõ+̈ìO. Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl PK«iOz# ™ê è̂Œ‰õΩ_»∞ =∂„̀ «"Õ∞ =∞##jÅ∞_≥·
(P «̀‡*Ï̋<åxfl „QÆÇ≤ÏOz, =∞##O KÕã≤, ™ê è̂Œ# KÕã≤) „|Ç̈Ï‡ Ñ̈ Œ̂qx j„Ñ¶̈∞OQÍ
á⁄O Œ̂ QÆÅ∞QÆ∞`å_»∞.

"åºYº : Hõ~°‡Ü≥∂QÆO, Hõ~°‡ ã̈<åºã̈O Ô~O_»∂ „âıÜ«∞ã̈∞û#∞ Hõe yOKÕ"Õ J~Ú<å

Hõ~°‡ã̈<åºã̈O Hõ#fl Hõ~°‡Ü≥∂QÆ"Õ∞ „âı+̈ª=∞x =ÚO Œ̂∞QÍ K≥Ñ̈Ê@O [iyOk. J~Ú Õ̀

Hõ~°‡ã̈<åºã̈O JO «̀ „âı+̈ªO HÍ Œ̂#∞‰õΩO\Ï_Õ"≥∂ J~°∞̊#∞_»∞ Jx Ô~O_»∞ Ü≥∂QÍÅ∞

‰õÄ_® X̂H Ñ¶̈e`åxfl™êÎ~Ú – Ô~O_»∂ "≥∂Hõ∆™ê è̂ŒHÍÖË QÆ#∞Hõ Jq "Õ~°∞"Õ~°x

ÉèÏqOK«~å Œ̂∞! JÖÏ ÉèÏqOKÕ"å~°∞ Jq"Õ‰õΩÅ∞. Ñ̈O_ç̀ «∞Å∞ JÖÏ ÉèÏqOK«~°∞–

J<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞. WO «̀=~°‰õΩ q#fl ̀ «~åfi «̀, ''D Ô~O_»∂ X̂H Ñ¶ë`åxfl™êÎ~Ú
QÆ̂ •! JÖÏO @Ñ¨C_»∞ ™êH∆Í ǜ "≥∂Hõ∆™ê è̂Œ#"≥∞ÿ# Hõ~°‡ã¨<åº™êxfl (*Ï˝<åxfl)
ã̈~åã̈iQÍ PK«iOz "≥∂H∆Íxfl á⁄O Œ̂=K«∞Û QÆ̂ •! =∞ è̂ŒºÖ’ D Hõ~°‡Ü≥∂QÆ"≥∞O Œ̂∞‰õΩ?
Hõ~°‡Ü≥∂QÆ"Õ∞ „âı+̈ª"≥∞ÿ# Œ̂x K≥Ñ̈Ê@"≥∞O Œ̂∞‰õΩ? – J<Õ PÖ’K«# J~°∞̊#∞_çÔH·<å
ÖË̂ • U ™ê è̂Œ‰õΩ_çÔH·<å HõÅQÆ=K«∞Û. D ã̈O Õ̂Ç̈xfl f~°Û\Ïx̂H ÉèíQÆ"å#∞_çHȭ _»
Hõ~°‡Ü≥∂QÆ P=â◊ºHõ̀ « Uq∞\’ ≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl_»∞ D â’¡HõO^•fi~å.

=∂#=Ùx Ñ̈~°=∞ÅHõ∆ ºO "≥∂H∆Íxfl á⁄O Œ̂@"Õ∞. P "≥∂Hõ∆O P «̀‡*Ï̋<åxfl

á⁄Ok ™ê è̂Œ#Å^•fi~å =∂„ «̀"Õ∞ ™êkèOK«QÆÅO. JO>Ë Hõ~°‡ ã̈<åºã̈ Ñ̈Ó~°fiHõ

*Ï̋#x+̈ª =Å¡<Õ "≥∂Hõ∆O. J~Ú Õ̀ J\ì̃ *Ï̋#x+̈ª#∞ á⁄O^•ÅO>Ë ̀ «Ñ̈ÊHõ z «̀Îâ◊√kú

HõÅQÍe. =∞#ã̈∞û x~°‡Å=¸, „Ñ̈âßO «̀=¸ HÍ"åe. JO Œ̂∞‰õΩ Hõ~°‡ Ü≥∂QÍxfl

K«Hõ¯QÍ PK«iOKåe. xëê¯=∞ Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl PK«iOK«‰õΩO_® Hõ~°‡Å#∞

ã̈#ºã≤OK«∞@–= Œ̂Å∞@ J™ê è̂ŒºO. Hõ#∞Hõ z «̀Îâ◊√kúx HõeyOKÕ Hõ~°‡Å#∞– JO>Ë

xëê¯=∞Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl `«Ñ¨ÊHõ PK«iOKåe. J*Ï˝#O`À Hõ~°‡Å#∞ =ke`Õ
HõëêìÅáêÅ∞ HÍ=@"Õ∞QÍx *Ï̋#x+̈ª ‰õΩ Œ̂~°̂ Œ∞. Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl PK«iOK«‰õΩO_®
*Ï̋<åxfl á⁄O^•Å#∞HÀ=@O Ñ̈Ù<åk ÖË‰õΩO_® WÅ∞¡ Hõ\ÏìÅ#∞ HÀ=@O ÖÏO\˜̂ Õ.
WÅ∞¡ Hõ@ì\ÏxH̃, Jk n~°…HÍÅO xÅ|_»_®xH̃ Ñ̈Ù<åk ZO «̀ J=ã̈~°"≥∂–
P «̀‡*Ï̋<åxfl á⁄O Œ̂\ÏxH̃, P *Ï̋#OÖ’ x+̈ª Hõey xez áÈ=\ÏxH̃ Hõ~°‡Ü≥∂QÆ
PK«~°} JO Õ̀ =ÚYºO.

y<≥fl#∞ â◊√„ÉèíO KÕÜ«∞‰õΩO_® J#flO =O_»\ÏxH̃ gÖË¡̂ Œ∞.
Éèí∂q∞x ÉÏQÍ Œ̂∞#fl‰õΩO_® q «̀Î#O <å@\ÏxH̃ gÖË¡̂ Œ∞.
|@ì#∞ LuH̃ =ÚiH̃ =keOK«‰õΩO_® ~°OQÆ∞ "ÕÜ«∞\ÏxH̃ gÖË¡̂ Œ∞.
JÖÏˆQ Hõ~°‡Ü≥∂QÆO ^•fi~å =∞#ã¨∞û‰õΩ Ñ¨\ ˜ ì# "åã¨#Å =ÚiH˜x

=keOK«‰õΩO_® P «̀‡*Ï̋<åxfl á⁄O Œ̂gÅ∞ÖË̂ Œ∞. á⁄Ok<å Jk xÅ= Œ̂∞. Ñ¶ë`åxfl
W=fi Œ̂∞. =∞#ã̈∞û "åã̈#Å =ÚiH̃`À LO>Ë *Ï̋#=∞<Õ ~°OQÆ∞ P =∞#ã̈∞û‰õΩ
JO@ Œ̂∞. Ñ̈Ó~°fiHÍÅOÖ’ <å@∞"≥·̂ Œ∞ºÅ∞ ~ÀyH̃ B+̈ è̂•xfl WKÕÛ=ÚO Œ̂∞ q̂~K«<åxH̃
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=∂„ «̀ WKÕÛ"å~°∞. ^•x=Å¡ â◊s~°O Ñ̈ÓiÎQÍ Hõ_çy "ÕÜ«∞|_»∞ «̀∞Ok. JÑ̈C_»∞

~ÀQÍxH̃ WzÛ# B+̈ è̂ŒO ÉÏQÍ =O@Ñ̈\˜ì Ñ̈xKÕã̈∞ÎOk. JÖÏ̂Q *Ï̋#=∞<Õ B+̈ è̂ŒO

ÉÏQÍ =∞#ã̈∞û‰õΩ Ñ̈\ì̃ Ñ̈xKÕÜ«∂ÅO>Ë xëê¯=∞Hõ~°‡Ü≥∂QÆ=∞<Õ 'â◊√kú Hõ~°‡—^•fi~å

=∞#ã̈∞û#∞ =ÚO Œ̂∞QÍ â◊√ Œ̂úO KÕã≤, ã≤̂ ŒúO KÕÜ«∂e.

D „Ñ̈Ñ̈OK«O JO`å Œ̂$â◊ºO, nxH̃ P è̂•~°O Œ̂$‰õΩ¯. Œ̂$âßºxfl Õ̀eHõQÍ D

Hõà◊§`À, WO„kÜ«∂Å`À K«∂_»=K«∞Û, ≥̀Å∞ã̈∞HÀ=K«∞Û. HÍx Œ̂$‰õΩ¯#∞ =∂„ «̀O

JÖÏ ã̈∞ÅÉèíOQÍ ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀÖËO. ̂ •xH̃ ZO`À ™ê è̂Œ# HÍ"åe. *Ï̋<å~°#̊ KÕÜ«∂e.

=∞## xkè è̂•ºã̈#Å∞ KÕÜ«∂e. JÖÏ KÕÜ«∂ÅO>Ë =∞#ã̈∞û â◊√ Œ̂úO HÍ"åe,

x~°‡ÅO HÍ"åe† z «̀Îâ◊√kú HõÅQÍe. P z «̀Îâ◊√kú H˘~°‰õΩ Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl PK«iOKåe.

WÖÏ Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl PK« iOz, z`«Îâ◊√kúx á⁄Ok, Hõ~°‡ ã¨<åºã¨O KÕ¿ãÎ<Õ

P «̀‡*Ï̋<åxH̃ J~°›̀ « =ã̈∞ÎOk. "≥∂H∆Íxfl JO Œ̂∞HÀ=K«∞Û. ZÑ̈C_»∞?

Jẑ~} JkèQÆK«Ûùu : Jz~°HÍÅOÖ’<Õ JO>Ë ̀ «fi~°Ö’<Õ, j„Ñ¶∞̈OQÍ<Õ JO Œ̂∞HÀ=K«∞Û.

JÖÏ JO Œ̂∞HÀ=\Ïx̂H J~°›̀ «#∞ ‰õÄ_® K≥áêÊ~°∞... J Õ̂–

Ü≥∂QÆÜ«ÚHõÎó, =Úxó :– 'Ü≥∂QÆÜ«ÚHõÎó— JO>Ë Hõ~°‡Ü≥∂QÆOÖ’ ã≤kú á⁄Ok#"å_≥·

LO_®e. JO>Ë Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ã@Ñ̈C_»∞ 1. =∞#ã̈∞û HÀiHõÅ "Õ@Ö’– HÀiHõÅ

q+̈=ÅÜ«∞OÖ’ u~°QÆ~å Œ̂∞. 2. ~åÉ’ÜÕ∞ Ñ¶̈e «̀OÃÑ· Pã̈H̃Î LO_»~å Œ̂∞. 3. KÕ¿ã

Hõ~°‡`À ã̈OQÆÉèÏ=O LO_»~å Œ̂∞. WÖÏ KÕã≤#Ñ̈C_Õ z=~°‰õΩ '<Õ#∞ KÕã̈∞Î <åfl#∞—

J<Õ Hõ~°Î $ «̀fiO ‰õÄ_® `˘ÅyáÈ~Ú Hõ~°‡ã̈<åºã̈O ã≤kú ã̈∞ÎOk. '=Úx— JO>Ë

=∞##jÅ∞_»∞ Jx. Hõ~°‡Ü≥∂QÆO ^•fi~å =∞#ã̈∞û â◊√ Œ̂ú"≥∞ÿ#Ñ̈C_»∞ P «̀‡*Ï̋<åxfl

ã̈ Œ̂∞æ~°∞=Ù ^•fi~å „â◊=}O KÕÜ«∂e. P «̀~åfi «̀ „â◊=}O KÕã≤# ^•xx =∞##O

KÕÜ«∂e. JÖÏ =∞##jÅ∞_≥·̀ Õ<Õ J «̀_»∞ =Úx. WÖÏ Ü≥∂QÆÜ«Ú‰õΩÎ_»∞, =∞##jÅ∞_»∞

J~Ú Õ̀ „Ñ̈Ü≥∂[#O Uq∞\?̃

„|Ç̈Ï‡ Jẑ~} JkèQÆK«Ûùu : Jz~°HÍÅOÖ’<Õ Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞ JO Œ̂∞HÀQÆÅ_»∞ –

Jx. Hõ#∞Hõ Hõ~°‡Ü≥∂QÆ PK«~°} Ñ̈Ù<åk =O\k̃ QÆ#∞Hõ<Õ „âı+̈ª"≥∞ÿ# Œ̂x ÉèíQÆ"å#∞_»∞

ã̈Ê+̈ªO KÕâß_»∞. z «̀Îâ◊√kú HõÅQÍÅO>Ë Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl PK«iOKåe. HÍx Hõ~°‡Å#∞

PK«iOKÕ@Ñ¨C_»∞ =∞#ã¨∞û HõÅ‡+¨O HÍ^•? Hõà◊OHõO JO@^•? Uq∞\˜

LáêÜ«∞O?–

â’¡II Ü≥∂QÆÜ«ÚHÀÎ qâ◊√^•ú̀ å‡ ql`å`å‡ l Õ̀O„kÜ«∞óI

 ã̈~°fiÉèí∂`å «̀‡ Éèí∂`å`å‡ ‰õΩ~°fi#flÑ≤ # eÑ̈º Õ̀II   (7)

`åII |∞kúÖ’ HÀiHõÅ∞ ÖË‰õΩO_® =∞#ã̈∞û âßO «̀OQÍ LO_ç, WO„kÜ«∂Å#∞

™êfinè#OÖ’ LOK«∞H˘x, ã̈~°fi „áê}∞Å#∞ «̀# =Ö̌<Õ ÉèÏqã̈∂Î, Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl

PK«iOKÕ "å_»∞ Z\ì̃ Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∞Î#flÑ̈Ê\H̃© J «̀_çH̃ U Hõà◊OHõ=Ú JO@ Œ̂∞.

"åºYº :– Hõ~°‡Å∞ |O è̂Œ̂ •Ü«∞HÍÅ∞. JO Œ̂∞̂H ''Hõ~°‡}Ï | è̂Œº Õ̀ [O «̀∞ó——

J<åfl~°∞. J~Ú Õ̀ Hõ~°‡Å<åK«iã̈∂Î<Õ Hõ~°‡Ü≥∂y D |O è̂•Å#∞O_ç ̀ «Ñ≤ÊOK«∞H˘x

„Hõ=∞„Hõ=∞OQÍ áê~°=∂i÷Hõ ã̈<åºã̈O J<Õ *Ï̋#xëêª tY~åxfl ZÖÏ KÕ~°∞HÀ"åÖ’

D â’¡HõOÖ’ ≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl~°∞.

Ñ̈#ã̈ `˘#Å∞ J"Õ∞‡"å_»∞ KÕuH̃ #∂<≥ ~åã̈∞H˘x P Ñ̈#ã̈ Ñ̈O_»∞#∞ HÀã≤

`˘#Å∞ f™êÎ_»∞. ÖËHõáÈ Õ̀ áêÅl_»∞¤ KÕuH̃ JO@∞‰õΩO@∞Ok. áê„ «̀‰õΩ HõàÏ~ÚáÈã≤

JO Œ̂∞Ö’ Uk =O_ç<å zÅ∞=Ú Ñ̈@ì̂ Œ∞. ÖËHõáÈ Õ̀ áê„ «̂̀ À+̈O Ñ̈^•~å÷xH̃

JO@∞‰õΩO@∞Ok. HõÔ~O@∞ Ñ̈x KÕ¿ã"å_»∞ KÕ̀ «∞Å‰õΩ ~°|ƒ~°∞ ̀ ˘_»∞QÆ∞Å∞ "Õã̈∞H˘x

Ñ̈x KÕ™êÎ_»∞. ÖËHõáÈ Õ̀ „Ñ̈=∂ Œ̂=âß «̀∞Î ëêH± H˘_ç̀ Õ „áê}"Õ∞ áÈ=K«∞Û. JÖÏ̂Q

Hõ~°‡Ü≥∂y ã̈~åfi «̀‡ *Ï̋#ã≤kúx á⁄Ok, P *Ï̋# „Ñ̈ÉèÏ=O`À Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ãÎ Hõ~°‡

|O è̂•Å∞ JO@=Ù.

Hõ~°‡Ü≥∂QÆO ̂ •fi~å =∞#Ö’ U U =∂~°∞ÊÅ∞ HõÅ∞QÆ∞`åÜ≥∂, PO «̀~°OyHõOQÍ

Z\˜ì qHÍã̈O, Ñ̈i=~°Î# HõÅ∞QÆ∞ «̀∞O^À "å\x̃ âßG„Ñ̈=∂}O`À ã≤÷~°Ñ̈~°∞ã̈∞Î<åfl_»∞

ÉèíQÆ"å#∞_»∞. Hõ~°‡|O^è•Å∞ JO@‰õΩO_® LO_®ÅO>Ë x~°‡Å Ç¨Ï$^ŒÜ«∞O,

=∞<Àx„QÆÇ̈ÏO, WO„kÜ«∞x„QÆÇ̈ÏO, ã̈~°fi„`å P «̀‡ Œ̂~°≈#O J<Õ ÅHõ∆}ÏÅ∞ Hõey

LO_ç, xëê¯=∞Hõ~å‡K«~°} KÕÜ«∂e Jx D â’¡HõOÖ’ ÉèíQÆ"å#∞_»∞ ã̈Ê+̈ìO KÕã̈∞Î<åfl_»∞.

1.qâ◊√^•ú̀ å‡ : |∞kúÖ’ HÀÔ~¯Å∞ ÖËx"å_Õ qâ◊√^•ú̀ «∞‡_»∞. |∞kú âßG*Ï̋#O`À

xO_çÜ«Ú#flÑ̈C_»∞ D [QÆ̀ «∞Î Ĥ=ÅO q∞ è̂ŒºÜ«∞x, WO Œ̂∞Ö’x =ã̈∞Î=ÙÅ∞QÍx,

q+¨Ü«∂Å∞QÍx, Éè’QÍÅ∞ QÍx =∞x+≤H˜ âßâ◊fi`« P#O^•xfl W=fiÖË=x

ã≤÷~°xâ◊ÛÜ«∞O HõÅ∞QÆ∞`«∞Ok. ÃÑ·QÍ D HÀiHõÅ=Å¡ Ñ¨~°=∂`«‡"≥·Ñ¨Ù‰õΩ KÕ¿ã

„Ñ̈Ü«∂}ÏxH̃ P@OHõO HõÅ∞QÆ∞ «̀∞O Œ̂x ‰õÄ_® „QÆÇ≤Ï™êÎ_»∞. ^•x`À HÀiHõÅ

Ñ̈@¡ J<åã̈H̃Î Hõey |∞kú x~°‡ÅOQÍ LO@∞Ok. ^•x=Å¡–
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2.ql`å`å‡ : HÀiHõÅ∞ ̀ «∞_çz"ÕÜ«∞|_»@O =Å¡ JO «̀~°OQÆOÖ’ Z\˜ì ã̈OH∆ÀÉèÏÅ∞

Ñ̈Ù@ì=Ù. U JÅ[_»∞Å∞, PO^Àà◊#Å∞, x~åâß xã̈Ê $Ç̈ÏÅ∞ LO_»=Ù QÆ#∞Hõ

=∞#ã̈∞û „Ñ̈âßO «̀OQÍ LO@∞Ok. J Õ̂ ql`å`å‡ JO>Ë. ^•x`À–

3. l Õ̀O„kÜ«∞ó : Z=Ô~·̀ Õ qâ◊√^•ú̀ «∞‡_»∞,ql`å «̀∞‡_»∞ JÜ«∂º_À J «̀_»∞ «̀#

WO„kÜ«∂Å#∞ `«# ™êfinè#OÖ’ LOK«∞H˘x, "å\ ˜x ã¨Ô~·# =∂~°æOÖ’

#_»Ñ̈QÆÅ∞QÆ∞`å_»∞.WO„kÜ«∂Å‰õΩ ^•ã̈∞_≥· "å\ ̃"≥O@|_ç áÈ‰õΩO_®† "å\x̃

x„QÆÇ≤ÏOz, "å\ ̃áÈHõ_»Å#∞ JiHõ@ìQÆÅ∞QÆ∞`å_»∞, J «̀_Õ l Õ̀O„kÜ«Ú_»∞.

WÖÏ qâ◊√^•ú̀ «∞‡_≥· |∞kú ̂ ŒO_®xfl, ql`å «̀∞‡_≥· =∞<À ̂ ŒO_®xfl, l Õ̀O„kÜ«Ú_≥·

"åQÆÌO_®xfl ^èŒiOK«@O`À J`«_»∞ „u^ŒO_ç J=Ù`å_»∞. ã¨<åºã≤ ^ŒO_®xfl

è̂ŒiOK«@OÖ’x PO «̀~°ºO W Õ̂. D =¸_çO\x̃ ™êkèOz#"å_Õ „u Œ̂O_ç. 3

Hõ„~°=ÚHȭ Å∞ Ñ̈@∞ì‰õΩO>Ë „u Œ̂O_ç HÍ_»∞.

4. qâ◊√^•ú̀ «∞‡_»∞, ql`å «̀∞‡_»∞, l Õ̀O„kÜ«Ú_»∞ J~Ú# =∞Ç̈ «̀∞‡_»∞ ̀ å<˘Hȭ _Õ

P «̀‡ ã̈fi~°∂Ñ̈Ù_»#x ÉèÏqOK«_»∞. Jxfl Éèí∂`åÅ#∞–=∞#∞+̈µºÅ∞, [O «̀∞=ÙÅ∞,

Ñ̈‰õ∆ΩÅ∞, „H̃q∞ H©@ HÍÅ∞, K≥@∞¡ – Jhfl P «̀‡ ã̈fi~°∂Ñ̈OQÍ<Õ ÉèÏq™êÎ_»∞. JO>Ë

ã̈~°fi„`å P «̀‡<Õ ̂ Œi≈ã̈∞ÎO\Ï_»∞.

ã̈=Ú„̂ ŒOÖ’x XHõ JÅ‰õΩ *Ï̋<À Œ̂Ü«∞"≥∞ÿOk, ̀ «# Ü«∞^•~°÷ ã̈fi~°∂Ñ̈O ã̈=Ú„ Œ̂"Õ∞
Jx. "≥O@<Õ ̀ «# "≥#∞Hõ<Õ =ã̈∞Î#fl JÅÅ#∞ K«∂zOk. Jq ‰õÄ_® ã̈=Ú„ Œ̂"Õ∞
Hõ̂ •! JO>Ë `å<Õ Hõ̂ •! J#∞‰õΩOk. JÖÏ̂Q <å x[ã̈fi~°∂Ñ̈O P «̀‡ÜÕ∞#x
≥̀Å∞ã̈∞‰õΩO>Ë WHõ <å‰õΩ JO «̀\Ï P «̀‡ÜÕ∞. <å‰õΩ W «̀~°∞Å‰õΩ U ̀ Õ_® LO_»̂ Œ∞.

Jxfl „áê}∞Å Ü«∞^•~°÷ ã̈fi~°∂Ñ̈O <å ã̈fi~°∂Ñ̈"Õ∞.
5. D *Ï̋# „Ñ̈ÉèÏ=O`À– ã̈~°fi Éèí∂`å «̀‡ Éèí∂`å «̀‡– ã̈~°fi=¸ P «̀‡ÜÕ∞ J<Õ
*Ï̋#O`À WHõ U Hõ~°‡Å∞ KÕã≤<å J «̀_»∞ Ü≥∂QÆÜ«Ú‰õΩÎ_Õ. J «̀_çH̃ U Hõ~°‡ Hõà◊OHÍÅ∞
JO@=Ù. J «̀_çH̃ U Hõ~°‡Ñ¶̈ÖÏÅ∞ ~å=Ù, |O è̂ŒHõ~°O HÍ=Ù. W Õ̂ Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∂Î<Õ
|O è̂•Å#∞O_ç «̀Ñ≤ÊOK«∞H˘x áê~°=∂i÷Hõ ã̈<åºã̈O J<Õ *Ï̋# xëêª tY~åxfl
KÕ~°∞H˘<Õ LáêÜ«∞O.

W\˜ì Hõ~°‡Ü≥∂y Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ã@Ñ̈C_»∞ J «̀_ç JO «̀~°OQÆOÖ’x ÉèÏ=#Å∞ ZÖÏ

LO\ÏÜ≥∂ ZÖÏ LO_®Ö’ Ô~O_»∞ â’¡HÍÅ ̂ •fi~å J «̀º Œ̂∞ƒù̀ «OQÍ ̀ ≥eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl_»∞

ÉèíQÆ"å#∞_»∞.

â’¡II <≥·= H̃Oz ǜ Hõ~Àg∞u Ü«ÚHÀÎ =∞<Õº «̀ «̀̀ «Î fiq ǜI
    Ñ¨â◊º<£ â◊$}fi<£ ã¨Ê $â◊<£ l„Ñ¶̈∞fl<£ Jâ◊fl<£ QÆK«Ûù<£ ã¨fiÑ¨<£ â◊fiã¨<£II (8)
â’¡II „Ñ̈ÅÑ̈<£ qã̈$[<£ QÆ$Ç̈Ï‚<£ Lx‡+̈<£ xq∞+̈<£ JÑ≤I

WO„kÜ«∂}©O„kÜ«∂̂~÷+̈µ =~°ÎO «̀ Wu è̂•~°Ü«∞<£II  (9)
`åII K«∂ã̈∞Î#flÑ̈C_»∞, qO@∞#flÑ̈C_»∞, ̀ å‰õΩ «̀∞#flÑ̈C_»∞, "åã̈# K«∂ã̈∞Î#flÑ̈C_»∞,

uO@∞#flÑ¨C_»∞, #_»∞ã¨∞Î#flÑ¨C_»∞, x„^Œ áÈ`«∞#flÑ¨C_»∞, âßfiã≤ã¨∞Î#flÑ¨C_»∞,
=∂\Ï¡_»∞ «̀∞#flÑ̈C_»∞, =∞Å qã̈~°#̊ KÕã̈∞Î#flÑ̈C_»∞, Ñ̈@∞ì‰õΩO@∞#flÑ̈C_»∞, Hõ#∞Ô~Ñ̈ÊÅ∞
"Õã≤ fã̈∞Î#flÑ̈C_»∞, ̀ «̀ «Î fiq Œ̂∞_»∞ WO„kÜ«∂Å∞ PÜ«∂ q+̈Ü«∂ÅÖ’ „Ñ̈=iÎã̈∞Î<åfl~Ú
Jx „QÆÇ≤ÏOK«∞H˘x, <Õ#∞ =∂„ «̀O Ug∞ KÕÜ«∞@O ÖË̂ Œ∞– Jx ÉèÏqã̈∞ÎO\Ï_»∞.
(`å#∞ JHõ~°ÎQÍ LO\Ï_»∞)

"åºYº:– «̀̀ «Î fiq ǜ : ' «̀̀ «Î fiq Œ̂∞_»∞— JO>Ë JO «̀óHõ~°} â◊√kúx á⁄Ok†

WO„kÜ«∂Å#∞, =∞#ã̈∞û#∞ «̀# Pnè#OÖ’ LOK«∞H˘x, JO Œ̂ih «̀#Ö’#∞,

«̀##∞ JO Œ̂iÖ’#∞ K«∂_»QÆÅ∞QÆ∞ «̀∂† L#fl^˘Hȭ >Ë P «̀‡Ü«∞x, Jk `å<Õ#x

„QÆÇ≤ÏOz P «̀‡Ü«∞O Œ̂∞ xÅHõ_»QÆÅ"å_»∞, ̀ «̀ «Î fiO ̀ ≥eã≤#"å_»∞. J\˜ì ̀ «̀ «Î fiq Œ̂∞_»∞

Ü≥∂QÆ Ü«Ú‰õΩÎ_≥· – JO>Ë xëê¯=∞Hõ~°‡Ü≥∂QÍxfl PK«iã¨∞Î#flÑ¨C_»∞ ZÖÏ

=º=Ç¨Ïi™êÎ_»∞?

J «̀_ç Hõ#∞fl K«∂ã̈∞Î<åfl, K≥q qO@∞<åfl, K«~°‡O ã̈Êi≈ã̈∞Î<åfl, =Ú‰õΩ¯"åã̈#

K«∂ã¨∞Î<åfl, <åÅ∞Hõ ~°∞K«∞Å∞ K«∂ã¨∞Î<åfl, áê^•Å∞ #_»∞ã¨∞Î<åfl, KÕ`«∞Å∞

Ñ̈@∞ì‰õΩO@∞<åfl, "å‰õΩ¯ =∂\Ï¡_»∞ «̀∞<åfl, „áê}O LKåÛùfiã̈ xâßfiã̈Å∞ [~°∞Ñ̈Ù «̀∞<åfl,

QÆ∞Ç̈Ïº QÆ∞ Õ̂O„k Ü«∂Å∞ [ÖÏxfl =∞ÖÏxfl qã̈i̊ã̈∞Î<åfl, LÑ̈„áê}"åÜ«Ú=ÙÅ∞

HõO\ ̃Ô~Ñ̈ÊÅ∞ "Õã̈∞Î<åfl fã̈∞Î<åfl PÜ«∂ WO„kÜ«∂Å∞ PÜ«∂q+̈Ü«∂ÅÖ’ „Ñ̈=iÎã̈∂Î

"å\Ñ̃̈#∞Å∞ Jq KÕã̈∞‰õΩO@∞<åfl~Ú. <Õ#∞ =∂„ «̀O Ĥ=Å ™êH̃∆QÍ L<åfl#∞.

<Õ#∞ JHõ~°Î#∞, JÉè’HõÎ#∞, Jã̈OQÆ∞}̃‚ J<Õ xâ◊ÛÜ«∞*Ï̋#OÖ’ LO\Ï_»∞ ̀ «̀ «Î fiq Œ̂∞_»∞.

rq «̀OÖ’ «̀Ñ¨ÊHõ KÕÜ«∞=Åã≤# D Hõ~°‡Å#∞ KÕã¨∞Î<åfl <Õ#∞ KÕã¨∞Î<åfl #<Õ

Hõ~°Î $`åfiaè=∂#O LO_»̂ Œ∞.

J «̀_»∞ Hõ~°‡Å#∞ ã̈#ºã≤OK«_»∞. Hõ~°‡Å`À ã̈OQÆÉèÏ"åxfl ã̈#ºã≤™êÎ_»∞. J «̀_ç
PÖ’K«#ÅÖ’ ÉèÏ=#ÅÖ’ Hõ~°‡Å `åÅ∂‰õΩ "åã̈#Å∞ – *Ï̋Ñ̈HÍÅ∞ LO_»=Ù.
J ≥̂ÖÏQÀ K«∂^•ÌO.
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XHõ ã̈<åºã≤, J «̀_ç t+̈µº_≥·# „|Ç̈Ï‡Kåi W Œ̂Ì~°∂ „Ñ̈Hȭ # L#fl „QÍ=∂xH̃

#_çzáÈ «̀∞<åfl~°∞. =∞ è̂ŒºÖ’ XHõ z#fl U~°∞ áê~°∞ «̀∞#flk. "å~°ÖÏ U\ ̃̂ ŒQÆæ~°‰õΩ
~åQÍ<Õ '~°H̃∆OK«O_ç, ~°H̃∆O K«O_ç...— JO@∂ XHõ ¢ã‘Î Ü≥ÚHȭ  P~°Î<å Œ̂O qxÑ≤OzOk.
P â◊|ÌO =zÛ#"≥·Ñ̈Ù‰õΩ K«∂_»QÍ U\Ö̃’ H˘@∞ì‰õΩáÈ «̀∞#fl XHõ Ü«Ú=u HõxÑ≤OzOk.
P"≥∞ X_»∞¤‰õΩ ~åÖËHõ ã̈ «̀=∞ «̀=∞=Ù ̀ «∞#flk. "≥O@<Õ D «̀ =zÛ# P „|Ç̈Ï‡Kåi
P U\Ö̃’ Œ̂∂H̃ P"≥∞#∞ Ñ̈@∞ìH˘x, Éèí∞*ÏÅg∞kH̃ ZH̃¯OK«∞H˘x X_»∞¤‰õΩ KÕiÛ,
„`åy# h~°∞ „HõH̃¯Oz, P"≥∞ ¿ã Œ̂f~°QÍ<Õ Z=i ^•i# "å~°∞ "≥o§áÈÜ«∂~°∞.
ã̈<åºã≤, „|Ç̈Ï‡Kåi U~°∞^•\ ̃#_»Hõ ™êyã̈∞Î <åfl~°∞. J~Ú Õ̀ P ã̈<åºã≤ «̀#
t+̈µº_≥·# „|Ç̈Ï‡Kåix XHõ>Ë QÀHõ@O „áê~°OaèOKå_»∞.

'h=Ù „|Ç̈Ï‡Kåiq, ¢ã‘Îx ̀ åHõ‰õÄ_»̂ Œ∞. JO Œ̂∞Ö’#∞ =Ü«∞ã̈∞Ö’ =Ù#fl Ü«Ú=ux
`åHÍ=Ù. TîH `åHõ@O HÍ Œ̂∞. Éèí∞*ÏÅ g∞kH̃ ZH̃¯OK«∞‰õΩ<åfl=Ù. X_»∞¤‰õΩ
fã̈∞H˘KÕÛ@Ñ̈C_»∞ P"≥∞ â◊s~åxfl, J=Ü«∞"åÅ#∞ `åHÍ=Ù. Wk h‰õΩ «̀QÆ∞<å?
h Ñ̈q „ «̀̀ « U"≥∞ÿáÈ «̀∞Ok?— Jx "≥Ú Œ̂Å∞ ÃÑ\Ïì_»∞. Ô~O_»∞ ~ÀAÅ∞ QÆ_çz<å
J Õ̂ Q˘_»=, J Õ̂ #ã̈, J Õ̂ K«~°Û. P Ü«Ú=u =Ü«∞ ã̈∞û#∞, P"≥∞ JO^•xfl,
J=Ü«∞= ™œ+¨ª"åxfl q=~°OQÍ =i‚ã¨∂Î J`«_ç `«Ñ¨C#∞ Ñ¨^Õ Ñ¨^Õ ZuÎ
K«∂Ñ̈Ù̀ «∞<åfl_»∞. J~Ú#Ñ̈Ê\H̃© QÆ∞~°∞=ÙHõ̂ •! ÃÑ Œ̂Ì"å_»∞ Hõ̂ •! Jx Ñ̈\˜ìOK«∞HÀ‰õΩO_®
Q“~°= ÉèÏ=O`À T~°∞‰õΩ<åfl_»∞ D ‰õΩ„~° „|Ç̈Ï‡Kåi. HÍx P QÆ∞~°∞=Ù =∂„ «̀O
l_»∞¤ÖÏQÍ Ñ̈@∞ìH˘x P q+̈Ü«∂xfl = Œ̂Å‰õΩO_® Ñ̈ Õ̂ Ñ̈ Õ̂ QÆ∞~°∞ÎKÕã̈∞Î<åfl_»∞.

z=~°‰õΩ qã≤y "Õ™êi# „|Ç̈Ï‡Kåi, 'HÍx QÆ∞~°∞=ÙQÍ~°∂! <Õ#∞ P"≥∞#∞
Ô~O_»∞ xq∞ëêÅ∞ "≥∂âß#∞. HÍx g∞~°∞ =∂„ «̀O Ô~O_»∞ ~ÀAÅ#∞O_ô WOHÍ
"≥∂ã̈∂Î<Õ L<åfl~°∞Hõ̂ •!— J<åfl_»∞. Hõ#∞Hõ Hõ~°‡#∞ ã̈#ºã≤OK«@O HÍ Œ̂∞, Hõ~°‡`À
ã̈OQÆÉèÏ"åxfl ã̈#º ã≤OKåe. ÉèÏ=ã̈<åºã̈O =ÚYºO. D Ñ̈x <Õ#∞ KÕã̈∞Î<åfl#∞.
Wk <Õ<Õ KÕÜ«∂e. <Õ#∞ ̀ «Ñ̈Ê nxx x~°fiÇ≤ÏOK«QÆÅ"åÔ~=~°∞? J<Õ ÉèÏ= =ÙO_ç
Hõ~°‡#∞ ã¨#ºã≤Oz<å (KÕÜ«∞HõáÈ~Ú<å) J`«_»∞ ã¨<åºã≤ HÍ_»∞. q∞^è•ºKåi
J=Ù`å_»∞. Hõ~°‡ KÕÜ«∞HõáÈ~Ú<å ^•x<Õ =∞#ã̈∞‰õΩ Ñ̈\ì̃OK«∞H˘x, ZÑ̈C_»∂
^•xx ̀ «ÅK«∞‰õΩO@∂ LO>Ë J «̀_»∞ HõÑ̈@ ã̈<åºã≤ÜÕ∞. ~°H̃∆OK«\ÏxH̃ kQÆHõáÈ~Ú<å
Jhfl Ñ̈ijeOKÕ Ñ̈xÖ’ x=∞QÆfl"≥∞ÿ# D ã̈<åºã≤ ‰õÄ_® HõÑ̈@ ã̈<åºã≤ÜÕ∞.
Hõ~°‡ã̈<åºã̈O HÍHõ ÉèÏ=ã̈<åºã̈O LO_®e. J Õ̂ x["≥∞ÿ# ã̈<åºã̈O. J «̀_Õ x["≥∞ÿ#

«̀̀ «Î fiq Œ̂∞_≥·# Ü≥∂y.

Õ̂¿ÇÏO„kÜ«∞ =∞<À|∞ Œ̂∞úÅ‰õΩ Jf «̀"≥∞ÿ#k P «̀‡. D Õ̂¿ÇÏO„kÜ«∂Å#∞,
"å\Ü̃≥ÚHȭ  =$ «̀∞ÎÅ#∞ ̂H=ÅOQÍ – ̂H=Å ™êH̃∆QÍ K«∂ã̈∞ÎOk P «̀‡. D P «̀‡ÜÕ∞
r=Ùx Jã̈Å∞ ã̈fi~°∂Ñ̈O. J~Ú Õ̀ J*Ï̋#O =Å¡ r=Ù_»∞ «̀# Jã̈Å∞ ã̈fi~°∂Ñ̈O
J~Ú# P «̀‡#∞ – <Õ#∞ P «̀‡#∞ Jx =∞~°z D Õ̂Ç̈ Œ̂∞Å`À `å^• «̀‡ºO K≥Ok
D ̂ ÕÇ̈Ï"Õ∞ <Õ#∞, D =∞#¿ãû <Õ#∞† D |∞kÌ <Õ<Õ Jx „Éèí=∞Ñ̈_»∞ «̀∂ Jq KÕ¿ã
Ñ̈#∞Å#∞, PÖ’K«#Å#∞ <Õ<Õ KÕã̈∞Î<åfl#∞ J<Õ Hõ~°Î $ «̀fi |∞kú̀ À LO\Ï_»∞. J~Ú Õ̀
Z=Ô~·`Õ âßG q+¨Ü«∂ Å#∞ ã¨^Œ∞æ~°∞=Ù ^•fi~å „â◊=}O KÕã≤, =∞## xkè
è̂•ºã̈#Å^•fi~å QÆ\ ì̃ Ñ̈~°K«∞‰õΩO\Ï_À J\ì̃ ̀ «̀ «Î fiq Œ̂∞_»∞ J*Ï̋<åxfl ̀ ˘ÅyOK«∞

H˘x, ''`å#∞ P «̀‡#x, D ̂ Õ¿ÇÏO„kÜ«∞=∞<À |∞ Œ̂∞úÅ∞ ̀ «#Hõ#fl "Õ~°∞QÍ L<åflÜ«∞x,
Jq KÕ¿ã Ñ̈#∞Å`À, ã̈OHõÖÏÊÅ`À <å̂H ã̈O|O è̂Œ=¸ ÖË̂ Œx, WO„kÜ«∂Å∞
"å\ ̃"å\ ̃Ñ̈#∞ÅÖ’ „Ñ̈=iÎ ã̈∞Î<åflÜÕ∞ HÍx P «̀‡<≥·# <Õ#∞ Ug∞ KÕÜ«∞@OÖË̂ Œx,
<Õ#∞ P WO„kÜ«∂Å =$ «̀∞ÎÅ#∞ K«∂¿ã Ĥ=Å ™êH̃∆#x xâ◊Û~ÚOK«∞H˘x Z\˜ì
qHÍ~åÅ∞ (ã̈∞Y Œ̂∞óMÏÅ∞) ÖË‰õΩO_® LO_çáÈ`å_»∞. J «̀ _≥Ñ̈C_»∂ ̀ «# JYO_»
P#O Œ̂OÖ’ LO_çáÈ`å_»∞. W Õ̂ Ü≥∂QÆ Ü«Ú‰õΩÎ_≥·# «̀̀ «Î"Õ̀ «Î D „Ñ̈Ñ̈OK«OÖ’
=º=Ç̈ÏiOKÕ f~°∞.

™ê=∂#º ™ê è̂Œ‰õΩ_»∞ W\ì̃ ÉèÏ=#‰õΩ ~å=\ÏxH̃ Z\ì̃ tHõ∆} á⁄O^•e?

Ü≥∂QÆÜ«Ú‰õΩÎ_≥·# `«`«Î fi"Õ`«Î–P`«‡*Ï˝x ^Õ¿ÇÏO„kÜ«∂Å ^•fi~å U Hõ~°‡Å∞

[iyáÈ`«∞<åfl `å#∞ =∂„`«O P`«‡QÍ–ˆH=ÅO ™êH˜∆QÍ LO\Ï_»∞. =∞i

™ê=∂#∞º_»∞ J\ì̃ ã≤÷uH̃ ~å=@O ZÖÏ? –

â’¡II „|Ç̈Ï‡}Ïº è̂•Ü«∞ Hõ~å‡}̃ ã̈OQÆO «̀ºHÍÎº Hõ~Àu Ü«∞óI
eÑ̈º Õ̀ # ã̈áê¿ã# Ñ̈ Œ̂‡ Ñ̈„ «̀ q∞"åOÉèí™êII (10)

`åII ã̈HõÅ Hõ~°‡Å#∞ Ñ̈~°=∂ «̀‡ Ü«∞O Œ̂∞ ã̈=∞iÊOz, ã̈OQÆ ÉèÏ"åxfl q_çz
Z=_»∞ Hõ~°‡Å∞ KÕ™êÎ_À J`«_»∞ h~°∞ JO@x `å=∞~å‰õΩÖÏQÍ áêÑ¨OKÕ`«
JO@|_»_»∞.

"åºYº : '<Õ#∞ P «̀‡#∞— Jx „QÆÇ≤ÏOz# Ü≥∂QÆÜ«Ú‰õΩÎ_≥·# «̀̀ «Î fi"Õ̀ «Î «̀#

Õ̂Ç̈ÏO ̂ •fi~å Z\˜ì Hõ~°‡Å∞ [iyáÈ «̀∞<åfl '<Õ#∞ KÕã̈∞Î<åfl#∞— J<Õ ÉèÏ=# U=∂„ «̀O

ÖË‰õΩO_®† WO„kÜ«∂Å∞ "å\ ̃"å\ ̃ Ñ̈#∞Å∞ Jq KÕã̈∞‰õΩO@∞<åfl~Ú, '<Õ#∞

=∂„ «̀O JHõ~°ÎÜ≥ÿ∞# Ĥ=Å P «̀‡#∞— Jx ÉèÏqã̈∂Î x~°O «̀~°O P «̀‡Ü«∞O Õ̂ ã≤÷u

188 189
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Hõey LO@∂ xi¡Ñ̈ÎOQÍ LO_çáÈ`å_»∞. JO «̀\ ̃=∞Ç̈ «̀∞‡_»∞ JÖÏ =º=Ç̈ÏiOK«

=K«∞Û. HÍx ™ê=∂#∞ºÖˇ·# ™ê^èŒ‰õΩÅ∞ P`«‡*Ï˝<åxfl `≥Å∞ã¨∞‰õΩ#flÑ¨Ê\ ˜H©

P «̀‡ÉèÏ=#Ö’ LO_»ÖË~°∞, KÕ¿ã Hõ~°‡ÅÖ’ Hõ~°Î $ «̀fiÉèÏ"åxfl q_çzÃÑ@ìÖË~°∞. q~°H̃Î

rq`åxfl QÆ_»Ñ̈@O JO «̀ ã̈∞Å∞"≥·# q+̈Ü«∞O HÍ Œ̂∞QÆ̂ •! ZO Œ̂∞HõO>Ë ™ê=∂#∞ºÅ∞

™ê è̂Œ‰õΩÖË QÍx ã≤̂ Œ∞úÅ∞ HÍ Œ̂∞. =∞i J\ì̃"å~°∞ ‰õÄ_® D P «̀‡ ÉèÏ=#Ö’ xez

ˆH=Å ™êH∆̃QÍ LO_®ÅO>Ë Z@∞=O\˜ tHõ∆} á⁄O^•e? q~°HÎ̃ rq`åxH˜

HÍ=Åã≤# ™ê^èŒ<åq^è•#O Uq∞\ ˜? J<Õ q+¨Ü«∂Å#∞ D â’¡HõOÖ’

≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞.

™ê è̂•~°}OQÍ =∂#=ÙÅ∞ x~°O «̀~°O Ö’Hõ =º=Ç̈~åÅÖ’ x=∞QÆfl"≥∞ÿ LO\Ï~°∞.

«̀##∞, ̀ «# ‰õΩ@∞OÉÏhfl áÈ+≤OK«∞HÀ=_®xH̃, ã̈∞YÉè’QÍÅ∞ J#∞ÉèíqOK«\ÏxH̃

U"À Ñ̈#∞Å∞ KÕã̈∂Î, ã̈Oáêkã̈∂Î, Y~°∞ÛÃÑ_»∞ «̀∂, ^•K«∞‰õΩO@∂ D Ö’HõOÖ’

rqã̈∂Î LO\Ï~°∞. <Õ#∞–<åk J<Õ JÇ̈ÏOHÍ~° =∞=∞HÍ~åÅ‰õΩ, „áêÑ̈O zHõ

"åº"≥∂Ç̈Å‰õΩ, J<ÕHõ Ö∫H̃Hõ q+̈Ü«∂Å‰õΩ =∞#ã̈∞û JO@∞H˘x LO@∞Ok. W Õ̂

ã̈OQÆÉèÏ=O. J<åÖ’z «̀OQÍ [îQ H˘xfl âßs~°Hõ „H̃Ü«∞ÅÖ’ JO>Ë HÍÅHõ$`åºÅ∞

f~°∞ÛHÀ=@OÖ’<À, ™êfl# áê<å Œ̂∞ÅÖ’<À Hõ~°Î $ «̀fiÉèÏ=# ÖË‰õΩO_®– <Õ#∞ KÕã̈∞Î<åfl

#<Õ ã̈OQÆÉèÏ=O ÖË‰õΩO_® PÜ«∂ Hõ~°‡Å∞ KÕÜ«∞@O ™ê è̂Œº"Õ∞ HÍx, =∞#‰õΩ

„Ñ¨Ü≥∂[#O HõeyOKÕ J<ÕHõ Hõ~°‡ÅÜ«∞O^Œ∞ D ã¨OQÆÉèÏ"åxfl `˘ÅyOz,

xã̈ûOQÆOQÍ–xi¡Ñ̈ÎOQÍ LO_»@O KåÖÏ Hõ+̈ìO. =∞#O KÕ¿ã Hõ~°‡ÅÖ’ U =∂„ «̀O

ã̈OQÆÉèÏ=O ÖË‰õΩO_®, <Õ#∞ KÕã̈∞Î<åfl#∞ J<Õ Hõ~°Î $ «̀fiO ÖË‰õΩO_®† PÖ’K«#`À
‰õÄ_ç# Hõ~°‡Å#∞ KÕÜ«∂ÅO>Ë XHȭ >Ë LáêÜ«∞O. J Õ̂ Hõ~°‡Å#∞ ÉèíQÆ=O «̀∞xH̃
ã¨=∞iÊOK«@O. ZO^Œ∞HõO>Ë =∞#ã¨∞û ZÑ¨C_»∂ U^À XHõ^•xfl Ñ¨@∞ìH˘x
LO@∞Ok. XHõ"Õà◊ P Ñ̈@∞ì #∞Oz q_çÑ≤Oz ^•xx JÖÏ =kÖËã≤<å Jk
T~°∞HÀ‰õΩO_® =∞~˘Hõ ^•xfl Ñ̈@∞ìH˘O@∞Ok. ^˘OQÆ QÆ_ç¤ u<Õ Q˘_»∞¤#∞ JÖÏ
u#‰õΩO_® ÖÏH˘¯zÛ<å uiy =∞~À "≥·Ñ̈Ù‰õΩ Ñ̈~°∞ÔQ_»∞ «̀∞Ok. JO Œ̂∞=Å¡ ^•xH̃
=∞Oz QÆ_ç¤x =∞#"Õ∞ JOkOKåe. JÖÏ̂Q „áêÑ̈OzHõ q+̈Ü«∂ÅÖ’ u~°∞QÆ∞ «̀∂,
"å\˜̀ À ̀ å^• «̀‡ºO ÃÑ@∞ì‰õΩ#fl =∞#ã̈∞û#∞ "å\#̃∞O_ç ÖÏy =kÖË¿ãÎ „Ñ̈Ü≥∂[#O
ÖË̂ Œ∞. ^•xH̃ =∞#"Õ∞ L «̀Î=∞"≥∞ÿ# q+̈Ü«∂xfl JOkOKåe. D =∞#ã̈Î̀ «Î fi âßG
q+̈Ü«∂<Õfl ÉèíQÆ"å#∞_»∞ D â’¡HõOÖ’ ''„|Ç̈Ï‡}Ïº ̂ è•Ü«∞ Hõ~å‡}̃ ã̈OQÆO ̀ «ºHÍÎ fi

Hõ~Àu—— JO@∂ ̀ «# Hõ~°‡Å#∞ „|Ç̈Ï‡O#O Œ̂∞– Ñ̈~°=∂ «̀‡Ü«∞O Œ̂∞ ã̈=∞iÊOz, P
Hõ~°‡Å`À U =∂„ «̀O ã̈OQÆÉèÏ=O ÖË‰õΩO_® KÕÜ«∂e Jx ≥̀eÜ«∞ *Ëã̈∞Î<åfl_»∞.

Hõ~°‡Å#∞ ÉèíQÆ=O «̀∞xH̃ ã̈=∞iÊOK«@O Z\Ï¡? <≥·"Õ̂ •ºxfl ã̈=∞iÊOK«@O
ZÖÏQÀ =∞#‰õΩ ≥̀Å∞ã̈∞. P Ñ̈^•~å÷xfl H˘OK≥O fã̈∞H˘x ÉèíQÆ=O «̀∞x q„QÆÇ̈ÏO
<À\H̃̃ `åH̃™êÎO. HÍx =∞#O x «̀ºrq «̀OÖ’ KÕ¿ã Hõ~°‡Å#∞ ÉèíQÆ=O «̀∞xÔHÖÏ
ã̈=∞iÊOKåe? ZÖÏQÆO>Ë =∞#O U Ñ̈x KÕã̈∞Î<åfl P Ñ̈xx „áê~°OaèOKÕ@Ñ̈C_»∞
ÉèíQÆ=O`«∞x ã¨‡iOz „áê~°OaèOKåe. =ÚyOz#Ñ¨C_»∞ ÉèíQÆ= `«¯ $Ñ¨=Å¡
xifiÑ¶̈∞flOQÍ Ñ̈Ó~°Î~ÚO Œ̂x ÉèÏqOKåe. =∞ è̂Œº =∞ è̂ŒºÖ’ ‰õÄ_® ÉèíQÆ=O «̀∞x
ã̈‡iOKåe. P Hõ~°‡Å =Å¡ ÅaèOz# Ñ¶̈e «̀O U ≥̂·̀ Õ LO^À Jk ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞
„Ñ̈™êkOz# „Ñ̈™ê Œ̂O ÖÏQÍ ÉèÏqOKåe. Z=Ô~·<å Hõeã≤#Ñ̈C_»∞ ''ÉÏQÆ∞<åfl~å?——
JO>Ë P ÉèíQÆ=O`«∞x ^ŒÜ«∞=Å¡ Jx Ç¨Ï$^ŒÜ«∞Ñ¨Ó~°fiHõOQÍ K≥áêÊe. WÅ∞¡
Hõ\ ˜ìOKå=@QÆ^•? J=∂‡~Ú ÃÑo§ KÕâß=@ QÆ^•? JÉÏƒ~Úx ÉÏQÍ
K«kqã̈∞Î<åfl=@QÆ̂ •? Jx J_»∞QÆ∞ «̀∞#flÑ̈C_»∞ JO`å ÉèíQÆ=O «̀∞x WK«Ûù, PÜ«∞#
Œ̂Ü«∞, <å Õ̂=ÚOk? Jx =∞#ã̈∞û Ö’ «̀∞Å#∞O_ç J#QÆÅQÍe. WÖÏ Jxfl

q+¨Ü«∂Ö’¡#∂ ÉèíQÆ=O`«∞x Hõ~°ÎQÍ KÕã¨∂Î, h=Ù xq∞`«Î=∂„`«∞_çq HÍ"åe.
ÉèíQÆ=O «̀∞xÜ«∞O Œ̂∞ Hõ~°‡Å#∞ ã̈=∞iÊOK«@O JO>Ë ÉèíQÆ=O «̀∞x̂H Hõ~°Î $`åfixfl
Hõ@ìÉ̌@ì@O. WÖÏ ™ê è̂Œ# ̂ Œâ◊Ö’ Hõ~°Î $`åfixfl ÉèíQÆ=O «̀∞xH̃ JiÊOz, Hõ~°Î"åºxfl
xi¡Ñ̈ÎOQÍ x~°fiiÎã̈∞ÎO>Ë „Hõ=∞OQÍ Hõ~°‡ÅÖ’ xã̈ûOQÆ̀ «fiO, ÉèíQÆ=O «̀∞x`À ã̈OQÆÉèÏ=O
U~°Ê_»∞ «̀∞Ok. JÑ̈C_Õ ''Jhfl KÕ¿ã"å_»∞ ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞, <å Õ̂O ÖË̂ Œ∞—— J<Õ
xâ◊ÛÜ«∞*Ï̋#O HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok. D q è̂ŒOQÍ Hõ~°‡Å#∞ ÉèíQÆ=O «̀∞xH̃ ã̈=∞iÊOKåe.
Hõ~°‡Å#∞ ã̈=∞iÊOK«@O JO>Ë Hõ~°‡Å Ü≥ÚHȭ  Hõ~°Î $`åfixfl ã̈=∞iÊOK«@"Õ∞. nx=Å¡<Õ
Hõ~°‡Å`À ã̈OQÆÉèÏ=O áÈ~Ú xã̈ûOQÆ̀ «ºO U~°Ê_»∞ «̀∞Ok. J~Ú Õ̀ W\˜ì xã̈ûOQÆ̀ «fiO
x~°O «̀~°O Ñ̈~°=∂ «̀‡Ü«∞O Œ̂∞ =∞#ã̈∞û xÅ=@O =Å¡<Õ HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok. =∞i,
x~°O «̀~°O Ñ̈~°=∂ «̀‡Ü«∞O Œ̂∞ ZÖÏ =∞#ã̈∞û xÅ∞ã̈∞ÎOk? ^•xH̃ ã̈ «̀ûOQÆ"Õ∞
L «̀Î=∞"≥∞ÿ# LáêÜ«∞O. JO Œ̂∞̂H â◊OHõ~åKå~°∞ºÅ"å~°∞ ''ã̈ «̀ûOQÆ̀ Õfi xã̈ûOQÆ̀ «fiO——
Jx Éèí[QÀqO Œ̂ â’¡HÍÅÖ’ ≥̀eÜ«∞*ËÜ«∞@O [iyOk.

WÖÏ ã̈ «̀ûOQÆO^•fi~å ÉèíQÆ=O «̀∞x`À ã̈OQÆÉèÏ=O ÃÑ@∞ìHÀ =@O ^•fi~å
„Ñ̈Ñ̈OK«O`À xã̈ûOQÆ̀ «fiO U~°Ê~°K«∞H˘x, KÕ¿ã Hõ~°‡ÅxflO\x̃ ÉèíQÆ=O «̀∞xH̃ ã̈=∞iÊ¿ãÎ

„Ñ̈Ü≥∂[#O Uq∞\?̃–
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wwwwwwwwwN ^Õqâ‹\˜ì K«ÅÑ¨u~å=Ùwwwwwwwwww ÉèíQÆ=næ`«
ã̈ áê¿Ñ# # eÑ̈º Õ̀ :– J «̀_»∞ áêáêÅKÕ̀ « JO@|_»_»∞. WHȭ _» 'áêáêÅ∞—

JO>Ë "åã̈#ÖË. =∞#O Ñ̈Ó~°fiOÖ’ KÕã≤# áêÑ̈, Ñ̈Ù}º PÖ’K«#ÖË"≥·̀ Õ L<åflÜ≥∂

J"Õ "åã̈#Å∞QÍ =∞# =∞#ã̈∞ûÃÑ· =Ú„ Œ̂Å∞QÍ Ñ̈_ç LO\Ï~Ú. Jq =∞m§ =∞m§

=∞#Å#∞ Hõ~°‡Å‰õΩ „¿Ñ̂~Ñ≤ã̈∂Î LO\Ï~Ú. P „¿Ñ~°}Å =Å¡ =∞#O =∞m§ =∞m§

Hõ~°‡Å∞ KÕã≤ Hõ~°‡|O è̂ŒOÖ’ W~°∞‰õΩ¯O\ÏO. P "åã̈#Åhfl Hõ∆Ü«∞"≥∞ÿáÈ Õ̀<Õ =∞#ã̈∞û

â◊√ Œ̂ú"≥∞ÿ ̂ è•º<å#∞‰õÄÅ =∞ø «̀∞Ok. Jn =∞#‰õΩ „Ñ̈Ü≥∂[#O. JO Õ̀QÍx Ñ̈Ó~°fiOÖ’

KÕã≤# áêáêÅ∞ #tOzáÈ`åÜ«∞x „Éèí=∞Ñ̈_»~å Œ̂∞. KÕã≤# áêáêÅ∞QÍx, Ñ̈Ù}ÏºÅ∞

QÍx J#∞Éèíq¿ãÎ<Õ YÔ~ÛÂáÈ`å~Ú. áêáêÅ KÕ̀ « JO@|_»_»∞ J<Õ q+̈Ü«∂xfl

ÉèíQÆ"å#∞_»∞ XHõ J Œ̂∞ƒù̀ «"≥∞ÿ# LÑ̈=∂#O ^•fi~å ≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl_»∞. J Õ̂–

Ñ̈ Œ̂‡Ñ̈„ «̀ q∞"åOÉèí™ê :– h~°∞ JO@x ̀ å=∞~å‰õΩ=Ö̌. ̀ å=∞~å‰õΩ h\Ö̃’<Õ

LO@∞Ok. J~Ú#Ñ̈Ê\H̃© ^•xH̃ h~°∞ JO@ Œ̂∞. `å=∞~å‰õΩ#∞ h\Ö̃’ =ÚOz

ÃÑ·H̃ fã≤ qke¿ãÎ Jk h\Ö̃’ =ÚOz# P‰õΩ Jx ÉèÏqOKÕ gÅ∞ ÖË̂ Œ∞. JO «̀

á⁄_çQÍ LO@∞Ok. JO Œ̂∞̂H Ñ̈ Œ̂‡O "≥·kHõ ã̈Oã̈¯ $uH̃ Ñ̈Ó[ hÜ«∞"≥∞ÿ# „Ñ̈fHõ

J~ÚOk. |∞~°̂ ŒÖ’ L<åfl |∞~°̂ Œ#O\ÕK«∞ HÀ Œ̂∞ ̀ å=∞~å‰õΩ. JÖÏ̂Q „Ñ̈Ñ̈OK«OÖ’

L<åfl „Ñ̈Ñ̈OK« q+̈Ü«∂Å‰õΩ, "åº"≥∂Ç̈Å‰õΩ JO@‰õΩO_® LO_®Åx ã̈∂K«#.

„|Ç̈‡~°Ê} |∞kú̀ À Hõ~°‡ÖÏK«i¿ãÎ P Hõ~°‡ÅÖ’ Q˘Ñ̈Ê ™ê=∞~°÷ºO =ºHõÎ=∞=Ù «̀∞Ok.

ã̈OQÆÉèÏ=O`À Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ãÎ ã̈=∞~°÷̀ « LO_»̂ Œ∞. XHõ _®Hõì~°∞ PÑ̈̂~+̈#∞¡ KÕÜ«∞@OÖ’

ã≤̂ ŒúÇ̈Ïã̈∞Î_»∞. „Ñ̈u~ÀE Z<Àfl PÑ̈̂~+̈#∞¡ J=bÅQÍ KÕã̈∞ÎO\Ï_»∞. XHõ™êi ̀ «#

ÉèÏ~°º‰õΩ [|∞ƒ KÕã≤Ok. PÑ̈̂~+̈#∞ KÕÜ«∂eû =zÛOk. J «̀_»∞ P"≥∞#∞ =∞~˘Hõ

_®Hõì~°∞ = Œ̂Ì‰õΩ fã̈∞ÔHo§ PÑ̈̂~+̈<£ KÕ~ÚOKå_»∞. ZO Œ̂∞‰õΩ? «̀# ÉèÏ~°ºÃÑ·QÆÅ

"≥∂Ç̈ÏO, =∞=∞ HÍ~°"Õ∞ J «̀}̃‚ Jã̈=∞~°∞÷}̃‚ KÕã≤Ok. ÉèÏ~°º J<Õ ã̈OQÆÉèÏ=O =Å¡

É̌ Œ̂∞~°∞. Hõ#∞Hõ ã̈OQÆÉèÏ"åxfl q_ç¿ãÎ ã̈=∞~°÷̀ « ‰õÄ_® LO@∞Ok. – U HÀiHõÅ∞

ÖË‰õΩO_®, Hõ~°‡Ñ¶Ö̈Ïxfl PtOK«‰õΩO_®, Hõ~°‡ÅÃÑ· Pã̈H̃Î ÖË‰õΩO_® Hõ~°‡Å∞ K≥Ü«∂ºÅx

JxÊOK«̂ Œ∞ Hõ̂ •? =∞Ô~ÖÏ ã̈OQÆÉèÏ"åxfl = Œ̂e, Hõ~°‡ ÉèíQÆ=O «̀∞x HõiÊã̈∂Î Hõ~°‡

K≥Ü«∞º@O?

â’¡II HÍÜÕ∞# =∞#™ê|∞^•úº Ĥ=Ö̌· iO„kÜ≥ÿ∞ ~°Ñ≤I

Ü≥∂y#ó Hõ~°‡ ‰õΩ~°fiOu ã̈OQÆO «̀ºHÍÎ fi «̀‡ â◊√ Œ̂úÜÕ∞II (11)

`åII xëê¯=∞ Hõ~°‡Ü≥∂QÆ∞Ö̌·#"å~°∞ ã̈OQÆÉèÏ"åxfl q_çzÃÑ\˜ì â◊s~° =∞<À|∞ Œ̂∞úÅ

^•fi~å#∞, Ĥ=Å WO„kÜ«∂Å ^•fi~å#∞ z «̀Îâ◊√kúx á⁄O Œ̂@O HÀã̈O Hõ~°‡Å∞

KÕã̈∞ÎO\Ï~°∞.

"åºYº:– ™ê è̂•~°}OQÍ Ö’HõOÖ’ Z=Ô~·<å U^À XHõ „Ñ̈Ü≥∂[<åxfl PtOz

=∂„ «̀"Õ∞ Hõ~°‡Å∞ KÕ™êÎ~°∞. Jk è̂Œ#O HÍ=K«∞Û, ã̈OÑ̈ Œ̂Å∞ HÍ=K«∞Û, ™êfi~°÷O

HÍ=K«∞Û, HõHõ∆f~°∞ÛHÀ=_®xH˜ HÍ=K«∞Û. U „Ñ¨Ü≥∂[#O ÖËHõáÈ`Õ ZO^Œ∞‰õΩ

J#=ã̈~°OQÍ Hõ+̈ìÑ̈_»@O J#∞‰õΩO\Ï~°∞. =∞i WHȭ _» U Hõ~°‡Ñ¶Ö̈Ïhfl HÀ~° ‰õΩO_®,

ã̈OQÆÉèÏ=O ÖË‰õΩO_®, Hõ~°Î $ «̀fiO ÖË‰õΩO_® Hõ~°‡Ü≥∂QÆ∞Å∞ ZO Œ̂∞‰õΩ Hõ~°‡Å∞ KÕ™êÎ~°∞?

JO>Ë z «̀Î â◊√kúHÀã̈O Jx ÉèíQÆ"å#∞_»∞ ã̈=∂ è̂•#O K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞. ™ê è̂Œ‰õΩÅ‰õΩ

HÍ=Åã≤Ok Ö∫H̃Hõ"≥∞ÿ# „Ñ̈Ü≥∂[<åÅ∞ HÍ Œ̂∞. áê~°=∂i÷Hõ „Ñ̈Ü≥∂[#O. P

áê~°=∂i÷Hõ „Ñ̈Ü≥∂[#O =ÚH̃ÎÜÕ∞. "≥∂Hõ∆"Õ∞. J\ì̃ "≥∂Hõ∆„áêÑ≤ÎH̃ P «̀‡*Ï̋#O

HÍ"åe. P «̀‡*Ï̋<åxfl J#∞Éèí"åxH̃ ≥̀K«∞ÛH˘#∞@‰õΩ è̂•º# x+̈ªÖ’ xÅ"åe.

JO^Œ∞‰õΩ =∞#ã¨∞û UHÍ„QÆO HÍ"åe. UHÍ„QÆO HÍ"åÅO>Ë z`«ÎO Jxfl

=∂e<åºÅ#∞O_ç â◊√kúÑ̈_®e. J\ì̃ z «̀Îâ◊√kúHÀã̈"Õ∞ D xëê¯=∞ Hõ~°‡Ü≥∂QÆO,

Hõ~°Î $ «̀fiO ÖË‰õΩO_® Hõ~°‡Å <åK«iOK«@O J=ã̈~°O. JO Œ̂∞̂H Ü≥∂QÆ∞Å∞, ̀ «̀ «Î fiOÖ’

xÅ"åÅ#∞‰õΩ#fl ™ê è̂Œ‰õΩÅ∞ z «̀Î â◊√kúHÀã̈"Õ∞ ã̈OQÆ ~°Ç≤Ï «̀ Hõ~°‡Å<åK«i™êÎ~°∞.

JO Õ̀HÍ Œ̂∞ D Hõ~°‡Å#∞ "å~°∞ ZÖÏ PK«i™êÎ~°∞?

HÍÜÕ∞#, =∞#™ê, |∞^•úº Ĥ=Ö̌·iO„kÜ≥ÿ∞~°Ñ≤ :– â◊s~°O`À, =∞#ã̈∞û`À,

|∞kú̀ À Ĥ=Å WO„kÜ«∂Å`À KÕ™êÎ~°∞. â◊s~°O`À Hõ~°‡Å∞ KÕÜ«∞@O =Å¡ â◊s~°

â◊√kú, =∞#ã̈∞ûÖ’ ÉèíQÆ=O «̀∞x xÅ∞ÊH˘x KÕ¿ã =∂#ã≤Hõ Hõ~°‡Å=Å¡ =∞<Àâ◊√kú,

JÖÏ̂Q |∞kúÖ’ P «̀‡ÉèÏ"åxfl xOÑ̈ÙH˘x KÕ¿ã É∫kúHõ Hõ~°‡Å=Å¡ |∞kú â◊√kú

[~°∞QÆ∞ «̀∞Ok. JO Õ̀QÍHõ ̂H=Å WO„kÜ«∂Å`À J#@O =Å¡ ~åQÆ̂ ÕfiëêÅ∞ ÖËx

WO„kÜ«∂Å`À KÕ¿ã Hõ~°‡Å=Å¡ «̀Ñ̈ÊHõ z «̀Î â◊√kú HõÅ∞QÆ∞ «̀∞O Œ̂x „QÆÇ≤ÏOKåe.

D Hõ~°‡Åhfl ÉèíQÆ=¢fÊu HÀã̈O, ÉèíQÆ=^•~°Ê} |∞kú̀ À, ÉèíQÆ=O «̀∞x ã̈‡iã̈∂Î

KÕÜ«∂e. WHȭ _» Ĥ=ÅO J<Õ Ñ̈^•xfl K«Hȭ QÍ J~°÷O KÕã̈∞HÀ"åe.

XHõ „ÉÏÇ¨Ï‡}∞_˘Hõ Q˘„Ô~#∞ K«∂âß_»∞. XHõ Hõ™ê~Ú"å_»∂ K«∂âß_»∞.
„ÉÏÇ̈Ï‡}∞_»∞ K«∂ã≤ Wk Q˘„Ô~ J#∞‰õΩ<åfl_»∞. Hõ™ê~Ú "å_»∞ nx#∞O_ç ZO «̀
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=∂Oã̈O =ã̈∞ÎOk? Jx K«∂âß_»∞. „ÉÏÇ̈Ï‡}∞xk ̂H=Å Œ̂$+≤ì. Hõ™ê~Ú "åxk
ã̈OQÆ̂ Œ$+≤ì.

W\ì̃ Ĥ=Å Œ̂$+≤ì̀ À xëê¯=∞ Hõ~°‡Ü≥∂y Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∞ÎO>Ë J «̀_çH̃ Ñ¶̈e «̀O

Uq∞\?̃ J «̀_ç „Ñ̈QÆu Uq∞\?̃ J «̀_»∞ xëê¯=∞OQÍ#∞, Hõ~°Î $ «̀fiO ÖË‰õΩO_®#∞,

xi¡Ñ̈ÎOQÍ Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∂Î KÕã̈∂Î LO>Ë z=~°‰õΩ P Hõ~°‡Å#∞ KÕã̈∞Î#flk ̀ «# Õ̂Ç̈ÏO,

=∞#ã̈∞û, |∞kú, WO„kÜ«∂ÖËQÍx `å#∞ =∂„ «̀O Ug∞ KÕ¿ã"å}̃‚ HÍ Œ̂x, ̂H=Å

™êH̃∆#x ̀ ≥Å∞ã̈∞‰õΩO\Ï_»∞. S Õ̀ P ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘<Õ"å_≥=~°∞? |∞kú ™ê÷#OÖ’ ‰õÄ~°∞Û#fl
P «̀‡. WÖÏ ̂H=Å ™êH̃∆QÍ LO_ç, K«∂KÕ P „ Œ̂+̈ì#∞ ̀ «#Ö’<Õ QÆ=∞xã̈∂Î LO\Ï_»∞.
„Hõ=∞OQÍ P „ Œ̂+̈ì̀ À SHõº"≥∞ÿáÈ~Ú P «̀‡QÍ LO\Ï_»∞.

Ñ̈~°=∂ «̀‡ «̀̀ åÎ fixfl ≥̀eÜ«∞*̌¿ÑÊ LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÅ *Ï̋#O |∞kúÖ’ <å@∞H˘x

=$kú K≥O^•ÅO>Ë |∞kú ã̈∂Hõ∆ ‡OQÍ LO_®e. |∞kú ã̈∂Hõ∆ ‡OQÍ LO_®ÅO>Ë

=∞#ã̈∞ „Ñ̈âßO «̀OQÍ LO_®e, z «̀ÎO x~°‡ÅO HÍ"åe. z «̀ÎO x~°‡Å=¸ â◊√ Œ̂ú=¸

HÍ"åÅO>Ë Jã̈OQÆ ÉèÏ=O`À, ÉèíQÆ=^•~°Ê} |∞kú̀ À, Hõ~°Î $ «̀fiO ÖË‰õΩO_® Hõ~°‡Å∞

KÕã≤#Ñ̈C_Õ ™ê è̂Œº=∞ø «̀∞Ok. JO Œ̂∞̂H Hõ~°‡Ü≥∂QÆ∞Å∞ z «̀Îâ◊√kúx HÀi ™êH̃∆QÍ

LO_ç Hõ~°‡ÖÏK«i™êÎ~°∞.

– Ñ¶̈ÖÏã̈H̃Îx = Œ̂e Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ã Ü≥∂yH̃ JOu=∞Ñ¶̈ÅO Uq∞\?̃ Hõ~°‡Ñ¶̈ÖÏ

ã̈H̃Î̀ À, HÀiHõÅ`À Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ã "åxH̃ HõêQ Ñ¶̈e «̀O Uq∞\?̃

â’¡II Ü«ÚHõÎó Hõ~°‡Ñ¶̈ÅO «̀ºHÍÎ fi âßOu =∂áÈflu <≥·+≤ªH©OI
JÜ«ÚHõÎó HÍ=∞ HÍ̂~} Ñ¶̈ÖËã̈HÀÎ x | è̂Œº Õ̀II (12)

`åII xëê¯=∞Hõ~°‡Ü≥∂y Hõ~°‡Ñ¶̈ÅOÃÑ· QÆÅ J¿ÑHõ∆#∞ q_çz Ñ̈~°=∞âßOux
á⁄O Œ̂∞`å_»∞. HÍ=∞ºHõ~°‡Å <åK«iOKÕ"å_»∞ HÀi HõÅ=Å¡ Ñ¶̈ÅOÃÑ· P¿ÑHõ∆̀ À
ã̈O™ê~°O#O Œ̂∞ |OkèOK«Ñ̈_»∞ ̀ «∞<åfl_»∞.

"åºYº : xëê¯=∞Hõ~°‡Ü≥∂y `å#∞ KÕ¿ã Hõ~°‡Å =Å¡ U Ñ¶̈e «̀O =ã̈∞ÎO^•?

Jx Z Œ̂∞~°∞K«∂_»‰õΩO_®† Ñ¶ë`åxfl TÇ≤ÏO K«∞H˘O@∂ =∞#ã̈∞û#∞ ã̈OH∆ÀÉèíOÖ’H̃

<≥@ì‰õΩO_® Hõ~°‡Å∞ KÕ™êÎ_»∞. Hõ#∞Hõ z=~°‰õΩ J «̀_»∞ á⁄O Õ̂ Ñ¶ë «̀O Ñ̈~°=∞âßOu–

áê~°=∂i÷Hõ âßOu. D âßOu ZÖÏO\˜̂ ŒO>Ë '<≥·+≤ªH©O—– JO>Ë P «̀‡ x+̈ªÖ’

xÅ=@O ^•fi~å á⁄O Õ̂ âßOu. Ñ̈~°=∂ «̀‡Ü«∞O Œ̂∞ á⁄O Õ̂ âßâ◊fi «̀ âßOu.

âßOu J<Õk Ñ̈i„â◊=∞ÅÖ’ Ü«∞O„`åÅ <å_çOz L «̀ÊuÎ KÕ¿ãk HÍ Œ̂∞. „Ñ̈Éèí∞`åfiÅ∞

âßã̈#O KÕ¿ãÎ =KÕÛn HÍ Œ̂∞. ÖË̂ • WO\’¡ ‰õÄ~˘Ûx á⁄~Úº "≥eyOz ÉÏ}eÃÑ\˜ì

áêHõOQÍ «̀Ü«∂~°∞KÕ¿ãn HÍ Œ̂∞.

XHõ „Ñ̈ Õ̀ºHõ =ºH̃Î Ü≥ÚHȭ  =∞#ã̈∞û#∞ HÀiHõÅ<Õ «̀∞áê#∞ QÍÅ∞Å∞ HõÖ’¡Å
Ñ̈~°K«‰õΩO_® LO>Ë HõêQ ã≤÷uÜÕ∞ âßOu. Wk JYO_»"≥∞ÿ# P#O^•xfl Hõeyã̈∞ÎOk.
W\ ˜ì âßOu x[OQÍ ZÖÏ HõÅ∞QÆ∞`«∞Ok? Hõ~°‡Ñ¶ ¨ÖÏxfl, Hõ~° Î $`åfixfl
q_çzÃÑ\ì̃#Ñ̈C_»∞ =∞#ã̈∞ûÖ’ XHõ ã̈=∞ «̀fiO Hõey, P ã≤÷uÖ’ *Ï̋# x+̈ª̀ À
‰õÄ_ç# Ñ̈~°=∞âßOu HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok. Hõ#∞Hõ W\ì̃ âßOux á⁄O^•ÅO>Ë HÀiHõ–
Pâ◊ J<Õ z#fl Ñ¶̈ÖÏxfl q_çzÃÑ\Ïìe. Ĥ=ÅO D Ö’HõOÖ’ rqOz L#fl

HÍÅOÖ’ H˘kÌHÍÅOÖ’ =∂„ «̀O á⁄O Õ̂ P#O^•xfl `åºQÆO KÕã≤#O Œ̂∞=Å¡,

HÀiHõ– Pâ◊ J<Õ "å\x̃ q_çz#O Œ̂∞=Å¡<Õ z «̀Îâ◊√kú Hõey, ^•x=Å¡ Ñ̈~ÀHõ∆

*Ï̋#O Hõey, P «̀~°∞"å «̀ Hõ~°‡ ã̈<åºã̈ ~°∂Ñ̈ *Ï̋#x+̈ª =Å¡ "≥∂Hõ∆~°∂Ñ̈"≥∞ÿ#

Ñ̈~°=∞âßOux á⁄O Œ̂∞`å_»∞.

WÖÏ âßOux á⁄O Õ̂ LáêÜ«∂xfl K≥Ñ≤Ê ‰õÄ_® ÉèíQÆ"å#∞_»∞ «̀$Ñ≤Î K≥O Œ̂Hõ

D q+¨Ü«∂<Õfl =ºuˆ~Hõ Ñ¨^ŒúuÖ’ K≥Ñ≤Ê =∞##∞ D âßOu =∂~åæxfl

J#∞ã̈iOK«\ÏxH̃ „áÈ «̀ûÇ≤Ïã̈∞Î<åfl_»∞.

Z=Ô~·̀ Õ HÀiHõÅ`À, Pâ◊Å`À "ÕyáÈ «̀∂ Hõ~°‡Ñ¶Å̈OÃÑ· J¿ÑHõ∆#∞ q_çzÃÑ@ìÖË_À

J «̀_»∞ P Hõ~°‡Ñ¶̈ÖÏÅ`À<Õ | Œ̂∞ú_≥· – D ã¨O™ê~° [## =∞~°} K«„HõOÖ’

W~°∞‰õΩ¯áÈ`å_»∞. D Ö’HõOÖ’x ã̈∞Y ã̈OÑ̈ Œ̂Å HÀã̈O, ÖË̂ • Ñ̈~°Ö’HõOÖ’x
ã̈∞Y Éè’QÍÅHÀã̈O, ÖË̂ • H©iÎ „Ñ̈u+̈ªÅHÀã̈O HÀiHõÅKÕ̀ «, Pâ◊ÅKÕ̀ « „¿Ñ̂~Ñ≤OK«|_ç
Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ã"å_Õ JÜ«Ú‰õΩÎ_»∞. J «̀_»∞ HÀiHõÅ`À<Õ Hõ~°‡Å∞ KÕ™êÎ_»∞. P Ñ¶ë`åÅ#∞
WHȭ _À ÖËHõ Ñ̈~°Ö’HõOÖ’<À J#∞Éèíq™êÎ_»∞. uiy L «̀Î=∞ [#‡Ö’, =∞ è̂Œº=∞
[#‡Ö’, J è̂Œ=∞ [#‡Ö’ á⁄O Œ̂∞`å_»∞. WÖÏ =∞m§ =∞m§ [#‡|O è̂ŒOÖ’ z‰õΩ¯
‰õΩO\Ï_»∞.

Hõ#∞Hõ Hõ~°‡Å∞ KÕ¿ã@Ñ¨C_»∞ Pâ◊Å∞, HÀiHõÅ∞ =ke Õ̀ âßâ◊fi «̀ âßOu,

q_»=HõáÈ Õ̀ [#‡~°∂Ñ̈ ̂ Œ∞óYO, |O è̂ŒO, Hõ#∞Hõ KÕ¿ã Hõ~°‡Å∞ ̀ ≥eq`À KÕÜ«∂e.

=∞#O B+̈ è̂•xfl fã̈∞H˘<Õ@Ñ̈C_»∞ ‰õÄ_® ≥̀eq`À<Õ fã̈∞HÀ"åe. U ≥̂·<å

ÉÏQÍ ≥̂|ƒ «̀ye#Ñ̈C_»∞ ÉèíiOK«ÖËx ÉÏ è̂Œ HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok. _®Hõì~°∞ Œ̂QÆæ~°‰õΩ

"≥o Õ̀ =ÚO Œ̂∞ <˘Ñ≤Ê «̀QÆæ\ÏxH̃ ~ÀAHÀ x„ Œ̂=∂„ «̀ "å_»=∞x 2 =∂„ «̀Å∞
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„"å™êÎ_»∞. =∞#O <˘Ñ≤Ê Z‰õΩ¯=QÍ LOk QÆ#∞Hõ XHȭ ™ê̂~ QÆ∞ÃÑÊ_»∞ =∂„ «̀Å∞

„q∞Oy Õ̀! =∂„ «̀Å∞ J"Õ QÆ̂ •! U=∞=Ù «̀∞Ok? âßâ◊fi «̀ x„ Õ̂. JÖÏ̂Q =∞#O

ÉÏÇ̈Ïº [QÆ̀ «∞ÎÖ’ Hõ~°‡Å#∞ PK«iOKÕ@Ñ̈C_»∞ ̀ ≥eqQÍ „Ñ̈=iÎOK«HõáÈ Õ̀– âßGO

K≥Ñ≤Ê#@∞¡, ÉèíQÆ"å#∞_»∞ K≥Ñ≤Ê #@∞¡, QÆ∞~°∞=Ù K≥Ñ≤Ê#@∞¡ q#HõáÈ Õ̀ JO «̀~°OQÆ

ã¨O`À+¨O, âßOu – ã¨O`«$Ñ≤Î á⁄O^Œ\ÏxH˜ |^Œ∞Å∞ P Hõ~°‡ÖË =∞##∞

|OkèOz"Õ™êÎ~Ú. J"Õ =∞# JâßOuH̃ HÍ~°}=∞ø`å~Ú. U x„ Œ̂=∂„ «̀ =∞#

<˘Ñ≤Êx «̀yæOz, ã̈∞YOQÍ x„ Œ̂ áÈ=\ÏxH̃ LÑ̈Ü≥∂QÆÑ̈_»∞ «̀∞O Œ̂#∞ ‰õΩ<åfl"≥∂

J Õ̂ ã̈∞Y x„ Œ̂ | Œ̂∞Å∞ âßâ◊fi «̀ x„ Œ̂#∞ „Ñ̈™êkã̈∞ÎOk. JÖÏ̂Q U Hõ~°‡ âßOux

„Ñ̈™êkã̈∞ÎO Œ̂#∞ ‰õΩ<åfl"≥∂ J Õ̂ JâßOux HõeyOz |O è̂ŒOÖ’ Ñ̈_»"Õã̈∞ÎOk.

Hõ#∞Hõ HÀiHõÅ#∞ q_çz Hõ~°‡ KÕÜ«∂e. JÑ̈C_Õ âßâ◊fi «̀ âßOu – Hõ~°‡ Ñ¶̈ÖÏxfl

= Œ̂e Ñ̈~°=∞âßOux á⁄O Õ̂ =∞Ç̈ÏhÜ«Úx JO «̀~°OQÆ Ñ̈iã≤÷u ZÖÏ LO@∞Ok?

â’¡II ã̈~°fi Hõ~å‡}̃ =∞#™ê ã̈#º™êº -¿ãÎ ã̈∞YO =jI
#=^•fî~ Ñ̈Ù̂~ Õ̂Ç‘Ï <≥·=‰õΩ~°fi<£ #HÍ~°Ü«∞<£II (13)

`åII WO„kÜ«∂Å#∞ =â◊OÖ’ LOK«∞H˘#fl Õ̂Ç̈Ï è̂•i =∞#ã̈∞û ^•fi~å Jxfl
Hõ~°‡Å#∞ q_çzÃÑ\ì̃, `˘q∞‡k ^•fi~åÅ∞ QÆÅ D Õ̂Ç̈Ï=∞<Õ Ñ̈Ù~°OÖ’ Ug∞
K≥Ü«∞º‰õΩO_®, Ug∞ KÕ~ÚOK« ‰õΩO_® ã̈∞YOQÍ LO\Ï_»∞.

"åºYº:– WO„kÜ«∂Å#∞ ̀ «# Jnè#OÖ’ LOK«∞HÀQÆey# =∞Ç̈ «̀∞‡x WHȭ _»

'=j— JO@∞<åfl_»∞. '=j— J<Õ a~°∞ Œ̂∞ =∞Ç̈ «̀∞‡_≥·# ã≤̂ Œ∞úx̂H K≥Å∞¡̀ «∞Ok. ™ê è̂Œ‰õΩ_≥·̀ Õ

WO„kÜ«∂Å#∞ ™êfinè#OÖ’ LOK«∞H˘#∞@‰õΩ „Ñ̈Ü«∞ufl™êÎ_»∞. JO Œ̂∞̂H J «̀}̃‚

'Ü«∞u— Ü«∞ «̀fljÅ∞_»∞ JO\Ï~°∞. ã≤̂ Œ∞ú_»∞ WO„kÜ«∂Å#∞ =â◊OÖ’ LOK«∞H˘#∞@‰õΩ

„Ñ̈Ü«∞uflOKåeû# Ñ̈xÖË̂ Œ∞. J «̀_»∞ P ã≤÷ux ̂ •\#̃ =∞Ç̈ «̀∞‡_»∞. J\˜ì =∞Ç̈ «̀∞‡<Õ

' Õ̂Ç≤Ï— JO@∞<åfl~°∞. ' Õ̂Ç≤Ï— JO>Ë Õ̂Ç̈xH̃ "Õ~°∞QÍ P «̀‡QÍ L#fl '*Ï̋x— Jx.

Õ̂Ç̈xfl è̂ŒiOz# "å_≥=_≥·<å Õ̂Ç≤ÏÜÕ∞ QÆ̂ •! JO>Ë J*Ï̋x ‰õÄ_® Õ̂Ç≤ÏÜÕ∞

Hõ̂ •! J#∞HÀ=K«∞Û.

J*Ï˝x `å#∞ ^ÕÇ¨ÏO Hõ<åfl "Õ~°∞QÍ D ^ÕÇ¨ÏOÖ’ L#fl P`«‡#∞ Jx
„QÆÇ≤ÏOK«x"å_»∞. `å#∞ Õ̂Ç̈xfl Jx ÉèÏqOKÕ"å_»∞. Õ̂Ç̈ÏO WO\Ö̃’ LO>Ë

<Õ#∞ WO\Ö̃’ L<åfl#∞ Jx, |ã̈∞ûÖ’ LO>Ë |ã̈∞ûÖ’ L<åfl#∞, Jx, Õ̂Ç̈ÏO

‰õΩsÛÖ’ LO>Ë <Õ#∞ ‰õΩsÛÖ’ L<åfl#∞ Jx J<Õ"å_»∞. HÍx *Ï̋x =∂„ «̀O ̀ å#∞

Õ̂Ç̈ÏOÖ’ =Ù#fl P «̀‡#∞ Jx „QÆÇ≤ÏOz#"å_»∞. D Õ̂Ç̈ÏO WO\Ö̃’ =Ù<åfl,

|ã̈∞ûÖ’ =Ù<åfl, ‰õΩsÛÖ’ L<åfl <Õ#∞ ̂ ÕÇ̈ÏOÖ’<Õ =Ù<åfl#∞ Jx JO «̀\Ï =Ù<åfl#∞

Jx ÉèÏqOKÕ"å_»∞.

XHõ ÉÏ@™êi „Ñ̈Ü«∂}O KÕã̈∂Î ã̈„ «̀OÖ’ |ã̈ KÕã≤#Ñ̈C_»∞ nxx ZÖÏ

ÉÏQÆ∞ KÕ̂ •ÌO? ZÖÏ nxx =$kú KÕ̂ •ÌO? „H˘ «̀Î Ñ̈ ä̂ŒHÍÅ∞ Uq∞ ÃÑ_»̂ •O? Jx

PÖ’zOK«_»∞. `≥Å¡"å~°QÍ<Õ "≥o§áÈ`å_»∞. JÖÏˆQ J^≥Ì WO\˜Ö’ HÍÑ¨Ù~°O

LO_Õ"å~°∞ P WO\Ö̃’ U"Õ∞q∞ Hõ@∞ì|_ç KÕ̂ •ÌO? U ~°OQÆ∞Å∞ "Õ̂ •ÌO? Jx

PÖ’zOK«~°∞. L#flO «̀HÍÅO J ≥̂Ì K≥e¡Oz, J=ã̈~°O fiO ̀ «~åfi «̀ "≥o§áÈ`å_»∞.

JÖÏ̂Q *Ï̋xÜ≥ÿ∞#"å_»∞ J ≥̂ÌH˘OÑ̈=O\ ̃ Õ̂Ç̈ÏOÖ’ LO@∂, „áê~°|ÌO Ñ̈ÓiÎ
HÍQÍ<Õ q_çz"≥o§áÈ`å_»∞.

~°=∞} =∞Ç̈Ïi¬ = Œ̂Ì‰õΩ XHõ Éèí‰õΩÎ_»∞ P\’ iH∆Í ≥̀zÛ ''=∞Ç̈Ïs¬ «̀=∞~°∞
XHȭ ™êi D |O_çÖ’ ‰õÄ~ÀÛO_ç. =∂ WO\H̃̃ Œ̂Ü«∞KÕ̂ Œ∞Ì~°∞—— J<åfl_»∞. ^•xH̃
=∞Ç̈Ïi¬, ''<ÕxÑ̈C_»∞ |O_çÖ’<Õ ‰õÄ~°∞Û<åfl#∞ QÆ̂ •! D |O_çH̃ =∞~˘Hõ |O_ç
ZO Œ̂∞‰õΩ?—— J<åfl~°@. 'P «̀‡"Õ̀ «ÎÖ̌·# *Ï̋#∞Å‰õΩ D ̂ ÕÇ̈ÏO |O_ç=O\˜̂ Õ.— HÍx
=∞#O Õ̂Ç̈Ï"Õ∞ <Õ#∞QÍ ÉèÏqã̈∞ÎO\ÏO. W Õ̂ *Ï̋xH̃ J*Ï̋xH̃ QÆÅ ÉèË̂ ŒO.

W\˜ì P «̀‡*Ï̋x– <Õ#∞ ̂ ÕÇ̈xfl HÍ Œ̂∞, ̂ ÕÇ≤Ïx J<Õ ÉèÏ=O`À L#fl =∞Ç̈ «̀∞‡_»∞

=∞#ã̈∞û^•fi~å ã̈~°fi Hõ~°‡Å#∞ ã̈#ºã≤™êÎ_»∞. Hõ~°‡Å#∞ â◊s~°O^•fi~å ã̈#ºã≤OK«@O
‰õΩ Œ̂~°̂ Œ∞. "å\x̃ =∞#ã̈∞û ^•fi~å<Õ = Œ̂ÖÏe. Õ̂Ç̈ÏO`À Hõ~°‡Å∞ [iyáÈ «̀∞<åfl
P Hõ~°‡ Ñ¶Ö̈ÏÅ#∞ = Œ̂Å =Åã≤Ok =∂„ «̀O =∞#ã̈∞û ̂ •fi~å<Õ. JÖÏ̂Q Hõ~°Î $`åfixfl
= Œ̂ÖÏeûOk ‰õÄ_® =∞#ã̈∞û ̂ •fi~å<Õ. WÖÏ =∞#ã̈∞û ̂ •fi~å Hõ~°Î $`åfixfl = Œ̂e

Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∞Î<åfl J «̀_»∞ KÕÜ«∞x"å_Õ. J\ì̃ x„QÆÇ̈ÏÑ̈~°∞_»∞ `å#∞ ̂H=Å P «̀‡QÍ

LO@∂, =∞#ã̈∞û KÕ̀ « Hõ~°Î $`åfixfl = Œ̂e, xi¡Ñ̈ÎOQÍ Hõ~°‡Å∞ KÕã̈∞ÎO>Ë J «̀_»∞

«̀#Ö’Ñ̈e #∞O_ç á⁄Oy =KÕÛ Jx~°fiK«hÜ«∞"≥∞ÿ# âßOux á⁄O Œ̂∞`å_»∞. J «̀_ç

D x[ã≤÷u ZÖÏ LO@∞O^À WHȭ _» XHõ J Œ̂∞ƒù̀ «"≥∞ÿ# LÑ̈=∂#O ̂ •fi~å ÉèíQÆ"å#∞_»∞

K≥|∞ «̀∞<åfl_»∞.

''#=^•fî~ Ñ̈Ù̂~ Õ̂Ç≤Ï<≥·= ‰õΩ~°fi<£ #HÍ~°Ü«∞<£—— : `˘q∞‡k ^•fi~åÅ∞QÆÅ D

^ÕÇ¨Ï=∞<Õ Ñ¨Ù~°OÖ’ Ug∞ KÕÜ«∞‰õΩO_®, Ug∞ KÕ~ÚOK«‰õΩO_® ã¨∞YOQÍ

LO\Ï_»∞–Jx. '#=^•fi~°Ñ̈Ù~°O— J<Õk D ̂ ÕÇ̈xfl ã̈∂zOK«\ÏxH̃ LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÖ’
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¿Ñ~˘¯#fl ~°∂Ñ̈ HÍÅOHÍ~°O. Uq∞\ ̃D #=^•fi~°Ñ̈Ù~°O? Ô~O_»∞ Hõà◊√§, Ô~O_»∞

K≥=ÙÅ∞, Ô~O_»∞ =Ú‰õΩ¯ ~°O„ è̂•Å∞, XHõ <À~°∞ D U_»∂ T~°÷fi ̂ •fi~åÅ∞. =¸„ «̀,

Ñ̈Ùs+̈ qã̈~°̊# ̂ •fi~åÅ∞ Ô~O_»∂ J è̂À ̂ •fi~åÅ∞. "≥Ú «̀ÎO ̀ ˘q∞‡k. Jhfl Ô~O_»∞

Ô~O_»∞ ÃÑ\˜ì <À~°∞ =∂„ «̀O XHȭ >Ë ZO Œ̂∞Hõx? Z‰õΩ¯=QÍ q#∞, Z‰õΩ¯=QÍ K«∂_»∞

HÍx Z‰õΩ¯=QÍ =∂\Ï¡_»‰õΩ. Jx HÍ=K«∞Û. U"≥∞ÿ<å D #=~°O„^è• Å#∞

#=^•fi~åÅ∞QÍ áÈeÛ, Õ̂Ç̈xfl Ñ̈@ì}O`À áÈeÛ, P «̀‡#∞ JO Œ̂∞Ö’ Ç̈~ÚQÍ

HÍÅ∞g∞ Œ̂ HÍÅ∞"Õã̈∞H˘x ‰õÄ~˘Û<Õ =∞Ç̈~åAQÍ áÈÖÏÛ~°∞. ZO Œ̂∞HõO>Ë ~åA

U Ñ̈#∞Å∂ KÕÜ«∞_»∞. PÜ«∞# ã≤OÇ̈ã̈#O g∞ Œ̂ ‰õÄ~°∞ÛO>Ë KåÅ∞ Z=i Ñ̈x

"å~°∞ KÕã̈∞‰õΩáÈ`å~°∞. JÖÏ̂Q P «̀‡ Ug∞ KÕÜ«∞ Œ̂∞. HÍx P «̀‡ ™êxfl è̂ŒºOÖ’

Hõ̂~‡O„kÜ«∂Å∞, *Ï̋<ÕO„kÜ«∂Å∞, =∞<À|∞ Œ̂∞úÅ∞ Jhfl «̀=∞ Ñ̈#∞Å∞ `å=Ú

KÕã̈∞‰õΩáÈ «̀∞O\Ï~Ú. Ñ̈#∞Å∞ KÕ¿ãk J=Ü«∞"åÅ∞, ̂ ÕÇ̈ÏO KÕ~ÚOKÕk "åã̈#Å∞.

=∞i P`À‡! '#‰õΩ ~°fi<£, #HÍ~°Ü«∞<£— JO>Ë KÕ¿ãn HÍ Œ̂∞ KÕ~ÚOKÕn HÍ Œ̂∞. Jk

HõÔ~O@∞ÖÏQÍ â◊H̃ÎxzÛ T~°∞‰õΩO@∞Ok. JO Õ̀. P «̀‡QÍ LO_Õ"å_»∞ JÖÏ Ç̈~ÚQÍ,

U ̂H¡â◊=¸ ÖË‰õΩO_® ã̈∞YOQÍ LO\Ï_»∞.

–S Õ̀ =∞#KÕ̀ « =∞OzÑ̈#∞Ö’, K≥_»¤Ñ̈#∞Ö’ KÕ~ÚOKÕk ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ HÍ^•?

=∞#‰õΩ HõëêìÅ∞, ã̈∞MÏÅ∞ HõeyOKÕk ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ HÍ^•? =∞#O Jhfl ÉèíQÆ=O «̀∞x

g∞ Œ̂‰õΩ <≥>Ëì™êÎO Hõ̂ •! x["Õ∞q∞\?̃

â’¡II # Hõ~°Î $ «̀fiO #Hõ~å‡}̃ Ö’Hõã̈º ã̈$[u „Ñ̈Éèí∞óI

# Hõ~°‡ Ñ¶̈Å ã̈OÜ≥∂QÆO ã̈fiÉèÏ=ã̈∞Î „Ñ̈=~°Î̀ ÕII (14)

`åII ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ D Ö’HõOÖ’x „áê}∞Å‰õΩ Hõ~°Î $`åfixfl QÍx, Hõ~°‡Å#∞QÍx,

Hõ~°‡Ñ¶̈ÅO`À ã̈O|O è̂•xfl QÍx ã̈$+≤ìO K«@O ÖË̂ Œ∞. [<å‡O «̀~° ã̈O™ê¯~åÖË D

Hõ~°Î $`åfi Œ̂∞Å‰õΩ HÍ~°}O. ã̈fiÉèÏ="Õ∞ HÍ~°}O.

"åºYº:– ™ê=∂#ºOQÍ Ö’HõOÖ’ KåÖÏ=∞Ok 'ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ <åH© ÉÏ è̂ŒÅ∞,

Œ̂∞óMÏÅ∞ ZO Œ̂∞‰õΩ HõeÊã̈∞Î<åfl_»∞? <å KÕ̀ « ZO Œ̂∞H̃ÖÏ K≥_»¤Ñ̈#∞Å∞ KÕ~Úã̈∞Î<åfl_»∞?

Jã̈Å∞ <åH© xHõ$ +̈ìÑ̈Ù [#‡<≥O Œ̂∞‰õΩ WKåÛ_»∞? #<≥flO Œ̂∞H̃ÖÏ ‰õΩO\"̃å_»∞QÍ,

„QÆ∞_ç¤"å_»∞QÍ Ñ̈Ù\ì̃OKå_»∞? <Õ#∞ Wxfl Ñ̈Ó[Å∞ KÕã̈∞Î<åfl <å "≥Ú~° ZO Œ̂∞‰õΩ

PÅH̃OK«@O ÖË̂ Œ∞?— Jx „Ñ̈tflã̈∞ÎO\Ï~°∞. =∞iH˘O Œ̂~°∞ <åH̃xfl HõëêìÅ∞ HõeyOKÕ

Õ̂=Ù}̃‚, <å "≥Ú~° q#x Õ̂=Ù}̃‚ <Õ<≥O Œ̂∞‰õΩ Ñ̈ÓlOKåe? Jx J=∂Ü«∞HõOQÍ–

=¸~°ö̀ «fiO`À ̂ Œ∂+≤ã̈∞ÎO\Ï~°∞. J~Ú Õ̀ x["Õ∞q∞\?̃

ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞– P «̀‡ – Ñ̈~°=∂ «̀‡ – „Ñ̈Éèí∞=Ù– Dâ◊fi~°∞_»∞ Ug∞ KÕ¿ã"å_»∞

HÍ Œ̂∞, Ug∞ KÕ~ÚOKÕ"å_»∞ HÍ Œ̂∞. Jx WO «̀‰õΩ =ÚO Œ̂∞ â’¡HõOÖ’ K≥Ñ̈Ê@O

[iyOk. =∞i WHȭ _ç Ñ̈#∞Å‰õΩ HÍ~°}"≥∞=~°∞? "åi "åi ã̈fiÉèÏ"åÖË. P
ã̈fiÉèÏ"åÅ‰õΩ J#∞ QÆ∞}OQÍ<Õ Jhfl [iyáÈ «̀∞<åfl~Ú.

=∞#O Ñ̈#∞Å∞ KÕã̈∞Î<åfl=∞O>Ë x[OQÍ KÕã̈∞Î#flk Õ̂Ç̈ÏO– WO„kÜ«∂Å∞.

P ̂ Õ¿ÇÏO„kÜ«∂Å#∞ K≥Ü«∞º=∞x P Õ̂tã̈∞Î#flk HÀiHõÅ`À, Pâ◊Å`À, ™êfi~°÷O`À,

~åQÆ̂ ÕfiëêÅ`À =Ù#fl =∞#ã¨∞û. =∞#ã¨∞û JÖÏ P Õ̂tOK«\ÏxH˜ HÍ~°}O P

=∞#ã̈∞ "≥#∞Hõ#∞#fl "åã̈#Å∞. P "åã̈#ÖË J «̀_ç ã̈fiÉèÏ=O. P "åã̈# Ö̌ÖÏ

=KåÛ~Ú? Ñ̈Ó~°fiOÖ’ (Ñ̈Ó~°fi [#‡ÖÖ’) KÕã≤# ã̈OHõÖÏÊÅ∞, PÖ’K«#Å =Å¡ P

ã̈OHõÖÏÊÅ∞, PÖ’K«#Å∞, JÑ̈Ù_»∞ <≥~°"Õ~°#O Œ̂∞# Jq "åã̈#Å∞QÍ =Ú„ Œ̂Ñ̈_ç,

D [#‡Ö’ „¿Ñ~°}e=fi\ÏxH̃ ã≤̂ ŒúOQÍ =Ù<åfl~Ú. P "åã̈#Å`À U~°Ê_»¤ ã̈fiÉèÏ="Õ∞

=∞##∞ PÜ«∂ Hõ~°‡Å‰õΩ „áÈ «̀ûÇ≤Ïã̈∞Î#flk. JO>Ë =∞# ã̈fiÉèÏ="Õ∞ =∞#KÕ̀ «

Ñ̈#∞Å∞ KÕ~Úã̈∞Î#fl Õ̂QÍx WO Œ̂∞Ö’ ÉèíQÆ=O «̀∞xk (P «̀‡k) Ug∞ÖË̂ Œ∞. JO>Ë
ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ D =∞Oz Ñ̈x KÕÜ«∞=∞xQÍx, K≥_»¤Ñ̈x KÕã≤ K≥_çáÈ=∞x QÍx
Z=ih „áÈ «̀ûÇ≤ÏOK«_»∞. JO Õ̀QÍ Œ̂∞ PÜ«∂ Hõ~°‡Å Ñ¶̈e`åxfl J#∞ÉèíqOK«=∞x
K≥¿ÑÊn P «̀‡HÍ Œ̂∞. =∞Ô~·̀ Õ P «̀‡ Ñ̈x Uq∞\?̃ Jk ̂H=ÅOQÍ, JHõ~°ÎQÍ, JÉè’HõÎQÍ
=ÙO_Õk. J~Ú Õ̀ P P «̀‡ Ü≥ÚHȭ  K≥·̀ «#ºO`À<Õ "åã̈#Å∞ Hõ̂ Œ∞Å∞ «̀∞<åfl~Ú,
„¿Ñ~°}xã̈∞Î<åfl~Ú. "å\ ̃„¿Ñ~°}Å`À =∞#ã̈∞û P Õ̂tOK«\ÏxH© P «̀‡K≥·̀ « #º"Õ∞
P^è•~°O. JÖÏˆQ WHõ¯_» Ñ¨#∞Å∞ KÕÜ«∞\ÏxH˜ ‰õÄ_® [_»"≥∞ÿ# ^ÕÇ¨xH˜
K≥·̀ «<åºxflKÕÛk P «̀‡ÜÕ∞.

Ö̌·@∞ "≥Å∞QÆ∞ «̀∂ HÍOuxã̈∞Î#flk. á¶êº<£ u~°∞QÆ∞ «̀∂ QÍe xã̈∞Î#flk. JO>Ë

^•xH̃ HÍ~°}O P Ö̌·@∞Ö’#∞, á¶êº<£Ö’#∞ JÖÏO\ ̃U~åÊ@∞ KÕÜ«∞@O =Å¡<Õ.

HÍHõáÈ Õ̀ P Ñ̈iHõ~åÅ‰õΩ â◊H̃Î =∂„ «̀O HõÔ~O@∞ â◊ĤÎ. HõÔ~O@∞ ã̈fiÜ«∞OQÍ "≥ÅQÆ̂ Œ∞,

u~°QÆ̂ Œ∞. Jk xâ◊ÛÅO QÍ<Õ LO@∞Ok. JÖÏ̂Q P «̀‡ XHõ K≥·̀ «#ºO. ^•x

™êxfl è̂ŒºO =Å¡<Õ D Õ̂¿ÇÏO„kÜ«∞ =∞<À|∞ Œ̂∞úÅ<Õ Ñ̈iHõ~åÅ∞ Ñ̈xKÕã̈∂Î "å\˜

"å\ ̃Ñ̈#∞Å∞ KÕã̈∂Î LO@∞<åfl~Ú. JO Œ̂∞̂H WHȭ _» [îQ"å\H̃̃ ÉèíQÆ=O «̀∞x
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Õ̂g∞ÖË̂ Œ∞. "åi "åi ã̈fiÉèÏ"åÅ =Å¡<Õ ZÖÏ [~°QÍÖ’, Uq∞ [~°QÍÖ’ JÖÏ

Jq [iyáÈ «̀∞<åfl~Ú. WO Œ̂∞Ö’ P «̀‡‰õΩ U áêÑ̈ Ñ̈Ù}ÏºÅ, =∞Oz K≥_»∞Å

„Ñ¨ã¨HÎ̃ ÖË<ÕÖË̂ Œ∞.

=∞x+≤ ̀ «#‰õΩ ã̈∞YO HÍ"åÅ#∞‰õΩO\Ï_»∞. Z=Ô~·<å ̀ «#ã̈∞MÏxH̃ J_»∞¤Ñ̈_ç̀ Õ

„uÑ≤Ê H˘_»̀ å_»∞. Jk J «̀_ç ã̈fiÉèÏ=O. Ñ̈Ù~°∞QÆ∞#∞ K«∂_»QÍ<Õ |e¡ ZO`À

"ÕQÆOQÍ Ñ̈~°∞y_ç, ^•xfl <À@ Hõ~°K«∞‰õΩO@∞Ok. Jk ^•x ã̈fiÉèÏ=O. xÑ̈C‰õΩ

HÍÖËÛ ã̈fiÉèÏ=O LO@∞Ok. h K≥~Úº xÑ̈C ̂ ŒQÆæ~°‰õΩ =¿ãÎ HÍÅ∞ «̀∞Ok. ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞

=∂„ «̀O h KÕux xÑ̈CÖ’ ÃÑ@ì=∞#_»∞. HõÔ~O@∞‰õΩ ëêH± WKÕÛ ã̈fiÉèÏ=O. x#∞fl

=Ú@∞ìHÀ=∞x ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ K≥Ñ̈Ê_»∞. HÍh =Ú@∞ì‰õΩO>Ë ëê‰õΩ ̀ «ye f~°∞ «̀∞Ok.

WÖÏ Jhfl "å\ ̃"å\,̃ "åi "åi ã̈fiÉèÏ"åÅ =Å¡<Õ [iyáÈ «̀∞<åfl~Ú. h

ã¨fiÉèÏ"åxfl h=Ù =∂~°∞ÛHÀ‰õΩO_® ÉèíQÆ=O`«∞x HÍ~°}O KÕã≤ ^Œ∂+≤¿ãÎ U

„Ñ̈Ü≥∂[#=¸ LO_»̂ Œ∞. D ã̈fiÉèÏ=O [<å‡O «̀~° ã̈O™ê¯~åÅ =Å¡<Õ U~°Ê_»∞ «̀∞Ok.

nxx|\ì̃ =∞#O ≥̀Å∞ã̈∞HÀ"åeû# hu Uq∞@O>Ë– 'ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ <åH©

QÆu HõeÊOKå_»∞— Jx U_»=‰õÄ_»̂ Œ∞. kQÆ∞Å∞ K≥O Œ̂‰õÄ_»̂ Œ∞. =∞#O KÕã≤#

Hõ~°‡Å∞, PÖ’K«#ÖË =∞#‰õΩ D QÆu Ñ̈\ì̃OKå~Ú. Jx ≥̀Å∞ã̈∞HÀ"åe. Hõ~°‡Å∞

KÕÜ«∞\ÏxH̃ =∞#‰õΩ ™êfi «̀O„ «̀ºO LOk. =∞#‰õΩ =∞Oz QÆu HÍ"åÅ<åfl† ã̈∞MÏÅ∞,

â◊√ÉèÏÅ∞ HõÅQÍÅ<åfl ̂ •xH̃ ̀ «y# =∞Oz Hõ~°‡Å#∞ KÕÜ«∞\ÏxH̃ ã≤̂ ŒúO HÍ"åe.

=∞Ozq KÕ¿ãÎ ã̈∞MÏÅ∞, K≥_»¤q KÕ¿ãÎ ̂ Œ∞óMÏÅ∞ =™êÎ~Ú. ̀ «Ñ̈Ê Œ̂∞... =∞# "≥#∞Hõ

áêÑ̈Ñ̈Ù "åã̈#Å∞ (ã̈fiÉèÏ=O) LO>Ë Ñ̈Ù~°∞+̈ „Ñ̈Ü«∞ «̀flO`À =∂~°∞ÛH˘x ã̈<å‡~°æOÖ’

#_»"åe. JO Õ̀ «̀Ñ̈Ê ÉèíQÆ=O «̀∞xÃÑ· <≥Ñ̈O "Õã≤ Œ̂∂+≤OK«@O =¸~°ö̀ «fi"Õ∞

J=Ù «̀∞Ok.

– ÉèíQÆ=O`«∞_»∞ (P`«‡) JHõ~°Î, JÉè’HõÎ, J~Ú`Õ "Õ^•ÅÖ’, âß¢™êÎÅÖ’

ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ KÕ~ÚOKÕ"å_»∞, r=Ù_»∞ KÕ¿ã"å_»∞ JO\Ï~°∞QÆ̂ •! =∞i =∞#O KÕ¿ã

áêÑ̈Ñ̈Ù}ÏºÅ`À ÉèíQÆ=O «̀∞xH̃ U ã̈O|O è̂Œ=¸ ÖË̂ •? – ̀ «~°∞"åu â’¡HõOÖ’...

–r=Ù_ç áêÑ̈Ñ̈Ù}ÏºÅ`À ÉèíQÆ=O «̀∞_çH̃ U ã̈O|O è̂Œ=¸ ÖË̂ •?

â’¡II <å Œ̀̂ ÕÎ Hõã̈º z`åÊÑ̈O # K≥·= ã̈∞Hõ$ «̀O qÉèí∞óI

J*Ï̋<Õ<å=$ «̀O *Ï̋#O Õ̀ # =ÚÇ̈ÏºOu [O «̀=óII (15)

`åII ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ Z=i Ü≥ÚHȭ  áêáêxfl QÍx, Ñ̈Ù}Ïºxfl QÍx „QÆÇ≤ÏOK«@O
ÖË̂ Œ∞. J*Ï̋#OKÕ̀ « *Ï̋#O HõÑ̈Ê|_ç =ÙO@∞#flk. JO Œ̂∞=Å¡ r=ÙÅ∞ "≥∂Ç̈ÏO
K≥O Œ̂∞ «̀∞<åfl~°∞.

"åºYº :– r=ÙÅ∞ KÕ¿ã áêÑ̈Ñ̈Ù}ÏºÅ#∞ ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ KÕ~ÚOK«@O ÖË̂ Œ∞.

JÖÏ̂Q P áêÑ̈Ñ̈Ù}ÏºÅ#∞ ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ „QÆÇ≤ÏOK«_»∞. KÕ¿ãk Õ̂¿ÇÏO„kÜ«∂Å∞,

KÕÜ«∞=∞x „áÈ «̀ûÇ≤ÏOKÕk =∞#ã̈∞û. P =∞#ã̈∞û#∞ „¿Ñ̂~Ñ≤OKÕk =∞# "åã̈#Å∞

ÖË̂ • ã̈fiÉèÏ=O. HÍHõáÈ Õ̀ D Õ̂¿ÇÏO„kÜ«∂Å∞, =∞#ã̈∞û, "åã̈#Å∞– Jhfl

Ñ̈xKÕ¿ãk P «̀‡ K≥·̀ «#º â◊H̃Î =Å¡. JO Õ̀. JÖÏ̂Q D áêÑ̈Ñ̈Ù}ÏºÅ Ñ¶̈e «̀OQÍ

=KÕÛ HõëêìÅ#∞, ã̈∞MÏÅ#∞ J#∞ÉèíqO KÕk ‰õÄ_® =∞#¿ãû. =∞i Ñ̈Ù~å}ÏÅÖ’
ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ PHÍâ◊OÖ’ Z «̀∞ÎQÍ 7 ̂ •fi~åÅ‰õΩ J= «̀Å âı+̈áê#∞Ê g∞ Œ̂ Ñ̈=fioOz
JO Œ̂iKÕ̀ « `å#∞ J#∞‰õΩ#fl@∞ìQÍ áêÑ̈ Ñ̈Ù}ÏºÅ#∞ KÕ~Ú™êÎ_»x, JO Œ̂ih
áêeã̈∞ÎO\Ï_»x, K≥¿ÑÊ QÍ è̂ŒÅhfl ã̈ «̀ºO HÍ^•? áêáê «̀∞‡Å#∞ tH̃∆OK«@O,
Ñ̈Ù}Ïº «̀∞‡Å#∞ ~°H̃∆OK«@O x[O HÍ^•? JO>Ë HÍ Œ̂∞. =∞i JÖÏ =∞Ç̈Ï~°∞¬Ö̌·#
"å~°∞ ZO Œ̂∞‰õΩ J|^•úÅ∞ „"åã≤#@∞¡? ZO Œ̂∞HõO>Ë JÖÏ „"å¿ãÎ Z=fi~°∂ áêáêÅ∞
K≥Ü«∞º‰õΩO_®, Ñ̈Ù}ÏºÅ∞ KÕã̈∂Î ã̈^•Kå~°O`À rq™êÎ ~°<Õ ÉèÏ=O`À<Õ „"åâß~°∞.
ÉèíQÆ=O «̀∞xH˘Hõ ~°∂áêxfl HõeÊOz† PÜ«∞# Ñ̈@¡ ÉèíH̃Îx, „â◊̂ Œú#∞ HõeyOz,
«̂̀ •fi~å z «̀Î â◊√kú Hõey ÉèíQÆ=O «̀∞xH̃ Œ̂QÆæ~° HÍ=\Ïx̂H P Hõ̂ äŒÅ∞ „"åÜ«∞@O

[iyOk.
=∞#O J#∞ÉèíqOKÕ ã̈∞Y „áê~°|úOQÍx, Œ̂∞óY „áê~°|úO QÍx ÉèíQÆ=O «̀∞_Õ

ÃÑ\Ïì_»#∞HÀ=@O „Éèí=∞ =∂„`«"Õ∞.D „áê~°|úO =∞#"Õ∞ =∞# Hõ~°‡Å`À

«̀Ü«∂~°∞KÕã̈∞H˘x ̀ ≥K«∞Û‰õΩ<åflO. Ñ̈Ù}º Hõ~°‡Å∞ KÕã≤ ã̈∞Y „áê~°ÉÏúxfl, áêÑ̈Hõ~°‡Å∞
KÕã≤ Œ̂∞óY „áê~°ÉÏúxfl ≥̀K«∞Û‰õΩ<åflO.
J*Ï̋<Õ# *Ï̋#O P=$ «̀O :– J*Ï̋#O KÕ̀ « *Ï̋#O HõÑ̈Ê|_çOk. Uq∞\© J*Ï̋#O?

=∞#O Ñ̈Ó~°fiOÖ’ KÕã≤# Ñ̈Ù}º Hõ~°‡Å =Å¡ ã̈∞Y=∞<Õ á⁄~°, áêÑ̈Hõ~°‡Å =Å¡ Œ̂∞ó

Y=∞<Õ á⁄~° U~°Ê_ç =∞# |∞kúÖ’x *Ï̋<åxfl – JO>Ë <Õ#∞ P «̀‡#∞– ™È-Ç̈ÏO–

JÇ̈ÏO „ÉÇ̈‡ã≤‡– J<Õ *Ï̋<åxfl HõÑ≤Ê"Õã≤Ok. W Õ̂ J*Ï̋#Ñ̈Ù á⁄~°. D á⁄~°

Ü≥ÚHȭ  ã̈fiÉèÏ"åxfl |>Ëì <Õ#∞ ã̈∞YÑ̈_»∞ «̀∞<åfl#∞– Jx, ̂ Œ∞óYÑ̈_»∞ «̀∞<åfl#∞ Jx,

r=Ùà◊√§ „Éèí=∞Ñ̈_»∞ «̀∞O\Ï~°∞.
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Ñ̈iâ◊√„Éèí"≥∞ÿ# J Œ̂ÌOÖ’ ã̈∂~°ºaO|O K«Hȭ QÍ „Ñ̈HÍtã̈∞ÎOk. J Õ̂ QÍA

Ñ̈@ìHõO ̂ •fi~å<≥·̀ Õ 7 ~°OQÆ∞Å∞ HõxÑ≤™êÎ~Ú. JÖÏ̂Q Ñ̈iâ◊√ Œ̂ú *Ï̋#O – P «̀‡*Ï̋#O

^•fi~å P «̀‡ k=º „Ñ̈HÍâ◊O`À "≥Å∞Q˘O Œ̂∞ «̀∞Ok. J Õ̂ P «̀‡ D Õ̂¿ÇÏO„kÜ«∞

=∞<À|∞kú~°∂Ñ̈ "≥∞ÿ# J*Ï̋#O ^•fi~å „Ñ̈ã̈iOz#Ñ̈Ù_»∞ <å<å~°∂Ñ̈ <å=∂Å`À

‰õÄ_ç# [QÆ̀ «∞ÎQÍ HõxÑ≤ã̈∞ÎOk. JÑ̈C_Õ áêÑ̈ Ñ̈Ù}ÏºÅ∞ KÕ¿ãkQÍ, J#∞ÉèíqOKÕkQÍ

„Éèí=∞ HõÅ∞QÆ∞ «̀∞#flk. áêÑ̈ Ñ̈Ù}ÏºÅ##∞ÉèíqOKÕk Õ̂Ç̈Ï"≥∞ÿ̀ Õ P Õ̂Ç̈Ï"Õ∞ <Õ#∞

Jx ÉèÏqOKÕ J*Ï̋x <Õ<Õ J#∞Éèíqã̈∞Î<åfl#∞– Jx „Éèí=∞Ñ̈_»∞ «̀∞<åfl_»∞.

"Õ∞Å∞H˘x L#flÑ̈C_»∞ _®Hõì~°∞QÍ L#fl"å_»∞ x„ Œ̂áÈ «̀∂ HõÅÖ’ aK«ÛQÍ_ç##∞

‰õΩO\Ï_»∞. JÖÏ̂Q áêÑ̈ Ñ̈Ù}ÏºÅ`À ã̈O|O è̂ŒOÖËx P «̀‡ J*Ï̋#=∞<Õ x„ Œ̂Ö’

«̀# Ü«∞^•~°÷ ã≤÷ux =∞~°z <Õ#∞ r=Ù}̃‚ J#∞‰õΩO@∂ ã̈∞Y ̂ Œ∞óY J#∞Éèí"åÅ`À

=ÚxyáÈ «̀∞<åfl_»∞. *Ï„QÆ̀ «∞ÎÖ’ _®Hõì~°∞ ã̈fiÑ̈flOÖ’ aK«ÛQÍ_≥·#@∞¡, Láê è̂Œ∞Å∞

ÖË#Ñ̈C_»∞ P «̀‡ Láê è̂Œ∞Å`À KÕi r=Ù_çQÍ "≥∂Ç̈ÏO K≥O Œ̂∞ «̀∞<åfl_»∞.

=∞i D J*Ï̋# P=~°} ̀ ˘ÅQÆ∞ «̀∞O^•? =∞#O uiy =∞# Ü«∞^•~°÷ ã≤÷ux

KÕ~°∞HÀQÆÅ=∂? ZÖÏ?

â’¡II *Ï̋<Õ # «̀∞ «̂̀ Œ*Ï̋#O ÜÕ∞ëêO <åt «̀ =∂ «̀‡#ó I

Õ̀ëê=∂k «̀º= £̂ *Ï̋#O „Ñ̈HÍâ◊Ü«∞u «̀̀ «Ê~°ó II (16)

`åII P «̀‡*Ï̋#O KÕ̀ « Z=i Ü≥ÚHȭ  J*Ï̋#O #tOz áÈ «̀∞O^À "åiÜ≥ÚHȭ

*Ï̋#O ã̈∂~°∞ºx =Ö̌ P Ñ̈~°„|Ç̈Ï‡ã̈fi~°∂ áêxfl „Ñ̈HÍtOÑ̈*Ëã̈∞ÎOk.

  "åºYº :– =∞# Ü«∞^•~°ú ã̈fi~°∂Ñ̈O P#O Œ̂„Ñ̈ Œ̂"≥∞ÿ# P «̀‡ÜÕ∞. J~Ú Õ̀ JÖÏ

P#O Œ̂OQÍ L<åfl=∂? ÖË̂ Œ∞. ã̈∞Y Œ̂∞óMÏÅ`À ‰õÄ_»∞H˘x L<åflO. ZO Œ̂∞=Å¡?

J*Ï̋#O =Å¡. =∞# *Ï̋<åxfl J*Ï̋#O HõÑ̈Ê@O =Å¡. WO «̀‰õÄ J*Ï̋#O JO>Ë

Uq∞\?̃ '<Õ#∞ P#O Œ̂ã̈fi~°∂Ñ̈ P «̀‡#∞— Jx ≥̀eÜ«∞Hõ áÈ=@"Õ∞. <Õ#∞ D

Õ̂Ç̈xfl,=∞#ã̈∞û#∞, |∞kúx J#∞‰õΩO@∂ g\˜̀ À ̀ å^• «̀‡ºO K≥Ok, g\H̃̃ HõêQ

ã̈∞Y Œ̂∞óMÏÅ#∞ <åqQÍ ÉèÏqã̈∂Î LO_»@"Õ∞ J*Ï̋#O. =∞i *Ï̋#O JO>Ë

Uq∞\?̃ '<Õ#∞ P «̀‡#∞— J<Õ ã̈$ÊÇ̈ÏÖ’ LO_»@"Õ∞ *Ï̋#O. D J*Ï̋#O, *Ï̋#O

Ô~O_»∂ |∞kúÖ’x"Õ. Hõ#∞Hõ |∞kúÖ’x J*Ï̋<åxfl |∞kúÖ’ HõêQ *Ï̋#O ^•fi~å<Õ

`˘ÅyOKåe.

'P «̀‡#∞ J*Ï̋#O HõÑ≤Ê"Õã≤Ok— Jx H˘O Œ̂~°∞ „Éèí=∞Ñ̈_»∞ «̀∞O\Ï~°∞. x[OQÍ
P «̀‡#∞ J*Ï̋#O HõÑ̈ÊÖË̂ Œ∞. ã̈∂~°∞º}̃‚ =∞# J~°K≥~Úº HõÑ≤Ê"Õã≤Ok JO\ÏO.
x[=∂? HÀ@¡ "≥∞ÿà◊§ Œ̂∂~°OÖ’ L#fl ã̈∂~°∞º}̃‚, Éèí∂=∞O_»ÅO Hõ<åfl ZO`À
ÃÑ Œ̂Ì̂ ≥·# ã¨∂~°∞º}‚̃ J~°KÕ~Ú HõÑ¨ÊQÆÅ^•? ÖË̂ Œ∞. =∞# J~°KÕ~Ú ã¨∂~°∞º}‚̃
K«∂¿ã =∞# HõO\x̃ HõÑ≤Ê"Õã≤Ok. JO Õ̀. ̂ •x`À ã̈∂~°∞º_»∞ HõxÑ≤OK«_»∞. JÖÏ̂Q
J#O «̀"≥∞ÿ# P «̀‡#∞, ã̈ «̀º"≥∞ÿ# P «̀‡#∞, q∞ è̂ŒºÜ≥ÿ∞# J*Ï̋#O HõÑ̈ÊÖË̂ Œ∞. Jk
HõÑ≤Ê LOzOk =∞# |∞kúÖ’x *Ï̋<åxfl =∂„ «̀"Õ∞. WÑ̈C_»∞ P «̀‡‰õΩ ã̈O|OkèOz#
*Ï̋#O – P «̀‡*Ï̋#O – <Õ#∞ P «̀‡#∞ J<Õ *Ï̋#O |∞kúÖ’ "≥ey Õ̀ KåÅ∞
|∞kúÖ’x J*Ï̋#O HÍ™êÎ ̀ ˘ÅyáÈ «̀∞Ok. JÖÏ ̀ ˘Åy Õ̀ U=∞=Ù «̀∞Ok? |∞kúÖ’
"≥ey# D *Ï̋#"Õ∞ Ñ̈~°„|Ç̈Ï‡ ã̈fi~°∂áêxfl „Ñ̈HÍtOÑ̈*Ëã̈∞ÎOk. ZÖÏ?

=∞#O XHõ =ã̈∞Î=Ù#∞ ¿ÑÑ̈~°∞Ö’ K«∞\ì̃ JHȭ _»∞OKåO. J Õ̂q∞\’ K≥Ñ̈Ê=∞x
ZO Œ̂ix J_çy<å K≥Ñ̈ÊÖËHõáÈÜ«∂~°∞. ZO Œ̂∞=Å¡? P =ã̈∞Î=Ù#∞ HõÑ≤Ê ¿ÑÑ̈~°∞
LOk QÆ#∞Hõ. WÑ¨C_® ¿ÑÑ¨~°∞#∞ `˘Åy¿ãÎ JHõ¯_» L#fl^Õ^À JO^ŒiH©
≥̀eã≤áÈ «̀∞Ok. JÖÏ̂Q P «̀‡#∞ HõÑ≤Ê# J*Ï̋<åxfl QÆ#∞Hõ ̀ ˘ÅyOz#>̌ÿ¡̀ Õ Ö’Ñ̈e

P «̀‡ ã̈fiÜ«∞OQÍ „Ñ̈HÍtã̈∞ÎOk.
J*Ï˝#O `˘Åy# `«~åfi`« P`«‡ ã¨fiÜ«∞OQÍ – `«#O`«@ `å#∞QÍ

≥̀eÜ«∞|_»∞ «̀∞O^•? Pñ! ̀ ≥eÜ«∞|_»∞ «̀∞Ok. ZO Œ̂∞ HõO>Ë Jk ã̈fiÜ«∞O „Ñ̈HÍâ◊O
QÆ#∞Hõ. k=º „Ñ̈HÍâ◊O`À "≥Å∞Q˘O Õ̂ XHõ =∞}̃x ‰õΩO_»„H̃O Œ̂ HõÑ≤Ê LOKåO.
J~°ú~å„u "Õà◊ P ~°̀ åflxfl K«∂_®Å#∞‰õΩ<åflO. =∞i pHõ\ ̃QÆ̂ •! ZÖÏ? XHõ
\ÏiÛÖ̌·@∞ ™êÜ«∞O`À ‰õΩO_» ZHȭ _» É’i¡OK«|_ç L#fl^À K«∂z P ‰õΩO_»#∞
`˘ÅyOKåO. WÑ̈C_»Hȭ _» =∞}̃ LOk. =∞i ^•xx K«∂_»\ÏxH̃ \ÏiÛÖ̌·@∞
"≥Ü«∂ºÖÏ? J=ã¨~°OÖË^Œ∞. ZO^Œ∞HõO>Ë ã¨fiÜ«∞OQÍ „Ñ¨HÍtã¨∞Î#fl =∞}˜x
K«∂_»\ÏxH̃ "Õ~˘Hõ Ö̌·@∞ J= ã̈~°O ÖË̂ Œ∞. JÖÏ̂Q ã̈fiÜ«∞O „Ñ̈HÍâ◊"≥∞ÿ# P «̀‡#∞
≥̀Å∞ã̈∞ H˘#∞@‰õΩ "Õ~˘Hõ „Ñ̈HÍâ◊O JHȭ ~° ÖË̂ Œ∞. JO Œ̂∞̂H ''Pk «̀º= ǜ *Ï̋#O
«̀̀ «Ê~°O „Ñ̈HÍâ◊Ü«∞u——– ã̈∂~°∞ºx =Ö̌ *Ï̋#O P Ñ̈~° =∂ «̀‡#∞ „Ñ̈HÍtOÑ̈*Ëã̈∞ÎOk

JO@∞<åfl~°∞.
J~Ú Õ̀ *Ï̋#O =Å¡ J*Ï̋#O ̀ ˘ÅyáÈ «̀∞Ok–Jx ̀ ≥Å∞ã̈∞ ‰õΩ#flO «̀ =∂„`å#

KåÅ^Œ∞. |∞kúÖ’ *Ï˝<åxfl – P`«‡*Ï˝<åxfl „Ñ¨HÍtOÑ¨*ËÜ«∞@O ZÖÏQÀ

≥̀Å∞ã̈∞HÀ"åe. ^•x̂H „â◊=}, =∞##, xkè è̂•ºã̈#Å∞, ™ê è̂Œ#Å∞ K≥Ü«∂ºe.
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XHõ ã̈ Œ̂∞æ~°∞=Ù#∞ P„â◊~ÚOz, ÉèíH̃Î „â◊̂ ŒúÅ`À ¿ãqOz âß„™êÎxfl K«Hȭ QÍ

„â◊=}O KÕÜ«∂e. „â◊=}O KÕã≤# *Ï̋<åxfl x~°O «̀~°O =∞##O KÕã̈∂Î ^•xx

|∞kúÖ’ ã≤÷~°Ñ̈~°K«∞HÀ"åe. ^•xx PK«~°}Ö’ ÃÑ\ÏìÅO>Ë xëê¯=∞ Hõ~å‡K«~°}

^•fi~å z «̀Î â◊√kúx ™êkèOKåe. P â◊√ Œ̂ú"≥∞ÿ# z «̀ÎO`À(|∞kú̀ À) qKå~°} KÕã̈∂Î

xkè̂ è•ºã̈# ™êyOKåe. W Õ̂ ã̈=∞Ü«∞OÖ’ Éè’QÍÅÑ̈@¡ Pã̈H̃Îx q_çz "≥·~åQÆº=Ú#∞
=$kúKÕã̈∞HÀ"åe. WÖÏ ™ê è̂Œ# ™êyã̈∂Î ''JÇ̈ÏO „|Ç̈‡ã≤‡—— J<Õ =∞Ç̈ "åHÍº~åúxfl

qâı¡+≤ã̈∂Î '<Õ<Õ Ñ̈~°„|Ç̈‡xfl— J<Õ ã≤÷uÖ’ xezáÈ"åe. W Õ̂ P «̀‡*Ï̋#O. D

P «̀‡*Ï̋#O`À<Õ |∞kúÖ’ ¿Ñ~°∞‰õΩ#fl J*Ï̋#Ñ̈Ù á⁄~° HõiyáÈ «̀∞Ok. ̂ •x`À |∞kú

z ǜ ã̈fi~°∂Ñ̈O J=Ù «̀∞Ok. =∞<À |∞ Œ̂∞úÅ∞ J Œ̂$â◊º"≥∞ÿ# P ã≤÷uÖ’ P «̀‡ ̀ «#O «̀@

`å#∞QÍ „Ñ̈HÍ tã̈∞ÎOk. J Õ̂ P`å‡#∞Éèí∂u– „|Ç̈Ï‡ ™êH∆Í`å¯~°O– =ÚH̃Î.

– W\˜ì P «̀‡ *Ï̋<åxfl á⁄O Õ̂ J Œ̂∞ƒù̀ «"≥∞ÿ# JáêÜ«∞OÖËx LáêÜ«∞O Uq∞\?̃

â’¡II «̂̀ Œ∞ƒ Œ̂úÜ«∞ ã̈Î̂ •`å‡#ó «̀xflëêªã̈Î «̀Ê~åÜ«∞}ÏóI
QÆK«ÛùO «̀º Ñ̈Ù#~å=$uÎO *Ï̋# x~°∂÷̀ « HõÅ‡ëêóII (17)

`åII Ñ̈~°=∂ «̀‡Ü«∞O Õ̂ |∞kúx xeÊ, Ñ̈~°=∂ «̀‡Ü«∞O Õ̂ =∞#ã̈∞û#∞ xeÊ,
Ñ̈~°=∂ «̀‡Ü«∞O Õ̂ x+̈ª QÆey, Ñ̈~°=∂ «̀‡<Õ P„â◊~ÚOz#"å~°∞ *Ï̋#O KÕ̀ « HõÅ‡ëêÅ∞
#tOz#"åÔ~· uiy ~åx (Ñ̈Ù#~°̊#‡ ÖËx) "≥∂Hõ∆ Ñ̈ Œ̂qx á⁄O Œ̂∞`å~°∞.

"åºYº :– âßâ◊fi «̀ P#O Œ̂O ÖË̂ • "≥∂Hõ∆O J<Õk ã̈fiã̈fi~°∂Ñ̈ ̂ Œ~°≈#"≥∞ÿ̀ Õ<Õ –

ã¨fiã≤÷uÖ’ xe¿ãÎ<Õ, ã¨fiã¨fi~°∂Ñ¨OÖ’ xÅ"åÅO>Ë |∞kúÖ’x *Ï˝<åxfl HõÑ≤Ê#

J*Ï˝#O `˘ÅQÍe. J*Ï˝#O `˘ÅQÍÅO>Ë P «̀‡*Ï˝<åxfl á⁄O^•e. ^•xH˜

Q˘Ñ̈Ê J~°›̀ « HÍ"åe† Q˘Ñ̈Ê ™ê è̂Œ# HÍ"åe. Uq∞\Ï ™ê è̂Œ#?

1. «̀̀ ü |∞ Œ̂úÜ«∞ó– P Ñ̈~°=∂ «̀‡Ü«∞O Õ̂ |∞kúx xÅ∞Ê@. x~°O «̀~°O Ñ̈~°=∂ «̀‡

*Ï̋#O`À LO_»∞@.

2. «̀̀ ü P «̀‡#ó– P Ñ̈~°=∂ «̀‡Ü«∞O Õ̂ =∞#ã̈∞û xÅ∞Ê@. JO>Ë x~°O «̀~°O

Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞ zOuOK«∞@.

3. «̀̀ ü xëêªó – P Ñ̈~°=∂ «̀‡Ü«∞O Õ̂ x~°O «̀~°O x+̈ª QÆey LO_»∞@.

4. ̀ «̀ ü Ñ̈~åÜ«∞}Ïó – P Ñ̈~°=∂ «̀‡<Õ ã̈~°fi q è̂•Å â◊~°}∞ QÀ~°∞@– P„â◊~ÚOK«∞@.

JO>Ë x~°O «̀~°O Ñ̈~°=∂ «̀‡‰õΩ ̀ «Ñ̈Ê J#º"≥∞ÿ# Ö∫H̃Hõ q+̈Ü«∂Å‰õΩ, „áêÑ̈OzHõ

ã̈∞Y Éè’QÍÅ‰õΩ U=∂„ «̀O KÀ@∞ W=fi‰õΩO_® ã̈~°fi=¸ Ñ̈~°=∂ Õ̀‡ Jx ÉèÏqã̈∂Î

P Ñ̈~°=∂ «̀‡<Õ ÅHõ∆ ºOQÍ ÃÑ@∞ìHÀ"åe. J\ì̃"å̂~ P`å‡#∞Éèí∂uH̃ J~°∞›ÅÜÕ∞ºk.
=∞#‰õΩ#fl Ñ̈iHõ~åÅ∞ â◊s~°O, WO„kÜ«∂Å∞, =∞#ã̈∞û, |∞kú. g\x̃ =∞#O D
„Ñ̈Ñ̈OK«O HÀã̈O qxÜ≥∂yOz#Ñ̈C_»∞ =∞m§ =∞m§ D „Ñ̈Ñ̈OK«OÖ’H̃ =zÛ
Ñ¨_»`åO. JÖÏQÍHõ D Ñ¨iHõ~å Å#∞ ÉèíQÆ=O`«∞xHÀã¨O qxÜ≥∂y¿ãÎ P
ÉèíQÆ=O «̀∞xÖ’̂H "≥o§ Ñ̈_»̀ åO. JO Õ̀.

JO>Ë Z=Ô~·̀ Õ «̀=∞ Õ̂¿ÇÏO„kÜ«∂Å#∞ ≥̂·=HÍ~åºÅÖ’ qxÜ≥∂y™êÎ~À,
«̀=∞ =∞#ã̈∞û#∞ x~°O «̀~°O ÉèíQÆ= ǜ zO «̀# Ö’<Õ qxÜ≥∂y™êÎ~À, ̀ «=∞ |∞kúx

Ñ̈~°=∂ «̀‡ «̀̀ åÎ fixfl ≥̀Å∞ã̈∞ H˘#∞@‰õΩ qKå~°} KÕÜ«Ú@‰õΩ qxÜ≥∂y™êÎ~À
J\ì̃"å̂~ ̀ «=∞ |∞kúÖ’x J*Ï̋<åxfl ̀ ˘ÅyOK«∞H˘x P «̀‡*Ï̋<åxfl á⁄O Œ̂QÆÅ∞QÆ∞
`å~°∞. q∞ye#"å~°∞ D „áêÑ̈OzHõ "åº"≥∂Ç̈ÅÖ’ =Úxy áÈ~Ú uiy uiy
D Ö’HÍxH̃ =ã̈∂Î áÈ «̀∂ [##=∞~°} ~°∂Ñ̈ ã̈O™ê~° |O è̂ŒOÖ’ z‰õΩ¯‰õΩO\Ï~°∞.

WHȭ _» K≥Ñ≤Ê# <åÅ∞QÆ∞ Ñ̈^•Å∞ XHõ „Hõ=∞ Ñ̈ Œ̂úuÖ’ L<åfl~Ú. „Ñ̈u^•xH̃
«̀~°∞"åu Ñ̈ Œ̂O P è̂•~°=∞=Ù «̀∞#flk.

1. ̀ «̀ ü |∞ Œ̂úÜ«∞ó – |∞kúx „áêÑ̈OzHõ"≥∞ÿ# HÀiHõÅ∞ "åº"≥∂ Ç̈Å#∞O_ç =∞~°eOz
Ñ̈~°=∂ «̀‡Ü«∞O Õ̂ xeÊ, ̀ å#∞ P Ñ̈~° =∂ «̀‡ Hõ#fl "Õ~°∞HÍ Œ̂∞– ̀ «# x[ ã̈fi~°∂Ñ̈O
Ñ̈~°=∂ Õ̀‡ Jx ≥̀Å∞ã̈∞HÀ=@"Õ∞ «̀̀ ü |∞ Œ̂úÜ«∞ó JO>Ë.
2. ̀ «̂ •`å‡#ó – JÖÏ ̀ å#∞ Ñ̈~°=∂ Õ̀‡#x ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀ"åÅO>Ë =∞#ã̈∞û ZÅ¡Ñ̈C_»∂
Ñ̈~°=∂ «̀‡ zO «̀#Ö’<Õ LO_®e. WÖÏ =∞#ã̈∞û P «̀‡Ü«∞O Œ̂∞ xezáÈ=@"Õ∞
«̂̀ • «̀‡#ó JO>Ë.

3. «̀̀ ü xëêªó – JÖÏ =∞#ã̈∞û ZÅ¡Ñ̈C_»∂ Ñ̈~°=∂ «̀‡Ü«∞O Œ̂∞ xÅ"åÅO>Ë
„â◊=} =∞##=ÚÅ ^•fi~å ã̈Oâ◊Ü«∂Åhfl `˘ÅyáÈ"åe. JÖÏ ã̈O Õ̂Ç̈Å∞
`˘Åy P «̀‡Ü«∞O Õ̂ xâ◊ÛÅã≤÷u HõÅ∞QÆ∞>Ë «̀̀ ü xëêªó JO>Ë.
4. «̀̀ ü Ñ̈~åÜ«∞}Ïó – WÖÏ P «̀‡Ü«∞O Œ̂∞ xâ◊ÛÅã≤÷u Hõey, x+̈ª ‰õΩ Œ̂~åÅO>Ë
P «̀‡<Õ P„â◊~ÚOKåe. P ÉèíQÆ=O «̀∞<Õ Ñ̈~°=∞ QÆuQÆ ÉèÏqOKåe. [#‡ ™ê~°÷HÍºxH̃
P «̀‡*Ï̋#O «̀Ñ̈Ê =∞~˘Hõ QÆu ÖË̂ Œx „QÆÇ≤ÏOKåe. JÖÏ „QÆÇ≤ÏOz ÉèíQÆ=O «̀∞x
áê^•Å#∞ = Œ̂Å‰õΩO_® Ñ̈@∞ìHÀ"åe. ã̈OÑ̈Ó~°‚ â◊~°}ÏQÆu K≥O^•e. '' «̀"Õ∞=
â◊~°}O QÆK«Ûù ã̈~°fiÉèÏ"Õ# ÉèÏ~°̀ «I—— Jx w «̀Ö’ K≥Ñ≤Ê#@∞¡ ã̈~°fiq è̂•ÖÏ ÉèíQÆ=O «̀∞<Õ
P„â◊~ÚOKåe. WÖÏ XH˘¯Hȭ  "≥∞@∞ì ZH̃¯, '<Õ#∞ P «̀‡#∞— J<Õ UHõ̀ «fi ÉèÏ=#Ö’

xÅzáÈ"åe. xâ◊ÛÜ«∞*Ï̋#OÖ’ xÅ"åe. JÖÏ xe¿ãÎ?–
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*Ï̋# x~°∂÷̀ « HõÅ‡ëêó – J@∞=O\ ̃*Ï̋# x+̈ª=Å¡ HõÅ‡ëêÅhfl ("åã̈#Åhfl)

`˘ÅyáÈ`å~Ú. áêÑ̈Ñ̈Ù}º "åã̈#Åhfl =∞m§ [#‡Å‰õΩ HÍ~°}=∞ø`å~Ú. P

"åã̈#Åhfl *Ï̋# x+̈ª̀ À x~°∂‡ eOK«|_»̀ å~Ú. ^•x`À–

QÆK«ÛùOu JÑ̈Ù#~å=$uÎO – ZÑ̈C_≥·̀ Õ HõÅ‡ëêÅhfl ("åã̈#Åhfl) x~°∂‡eOK«|_®¤Ü≥∂

JÑ̈C_»∞ á⁄O Õ̂™ê÷#O JÑ̈Ù#~å=$uÎO Ñ̈ Œ̂O–uiy~åx Ñ̈ Œ̂"Õ. JO>Ë J\˜ì

"åxH̃ WHõ [#‡ÖË LO_»=Ù. =∞# [#‡Å‰õΩ HÍ~°}O "åã̈#ÖË. P "åã̈#Åhfl

x~°∂‡eOK« |_ç̀ Õ WHõ [#‡ ZÖÏ =ã̈∞ÎOk? =∞i ZHȭ _»‰õΩ KÕ~°∞‰õΩO\Ï~°∞?

Ñ̈Ù#~å=$uÎ ~°Ç≤Ï «̀ âßâ◊fi «̀ „|Ç̈Ï‡ Ñ̈ Œ̂qx KÕ~°∞‰õΩO\Ï~°∞.

– x~°O «̀~°O P «̀‡Ö’<Õ x+̈ª QÆey# *Ï̋#∞Å Ü≥ÚHȭ  Œ̂$+≤ª ZÖÏ LO@∞Ok?–

â’¡II q^•º q#Ü«∞ ã̈OÑ̈<Õfl „ÉÏÇ̈Ï‡}Ë QÆq Ç̈Ïã≤ÎxI
â◊√x K≥·= â◊fiáê̂H K« Ñ̈O_ç̀ å ã̈û=∞ Œ̂i≈#ó II (18)

`åII q^•º, q#Ü«∞ ã̈OÑ̈ Œ̂Å`À ‰õÄ_ç# „ÉÏÇ̈Ï‡}∞x Ü«∞O Œ̂∞#∞, QÀ=Ù
Ü«∞O^Œ∞#∞, U#∞QÆ∞ Ü«∞O^Œ∞#∞, ‰õΩHõ¯ Ü«∞O^Œ∞#∞, ‰õΩHõ¯ =∂Oã¨=Úu<Õ
Kè«O_®Å∞xÜ«∞O Œ̂∞#∞ *Ï̋#∞Ö̌·# "å~°∞ ã̈=∞ «̀fi =Ú#∞ (X̂H P «̀‡ K≥·̀ «#º=Ú#∞)
Œ̂i≈OK«∞K«∞O Œ̂∞~°∞.

"åºYº :– ̂ Œ$+≤ª =¸_»∞ ~°HÍÅ∞. 1. ̂ ÕÇ̈Ï Œ̂$+≤ª, 2. =∞<À Œ̂$+≤ª, 3. P «̀‡ ̂ Œ$+≤ª

– Jx qÉèÏyOK«=K«∞Û.

1. Õ̂Ç̈Ï Œ̂$+≤ª :– ÃÑ·ÃÑ· PHÍ~åxfl – JO>Ë â◊s~°O ~°OQÆ∞, Z «̀∞Î, ÖÏ=Ù, ã̈#flO,

JO Œ̂O, qHÍ~°O, J=Ü«∞=Ö’Ñ̈O "≥ÚII# "å\x̃ K«∂_»@O Õ̂Ç̈Ï Œ̂$+≤ª.

2. =∞<À Œ̂$+≤ª :– ÃÑ·ÃÑ· ~°∂Ñ̈O ZÖÏ L<åfl "åi =∞#ã̈∞û ZÖÏO\˜̂ À, "åi

|∞kú ZÖÏO\˜̂ À, ≥̀eq Õ̀@Å∞ ZÖÏO\"̃À  Jx K«∂KÕ̂ Œ$+≤ª =∞<À Œ̂$+≤ª.

=∞Oz"å~å? HÍ^•? `åºQÆ^èŒ#∞ÖÏ? Ñ≤ã≤xQ˘@∞ìÖÏ? Hõiî#∞ÖÏ? Hõ~°∞}Ï

=∞Ü«ÚÖÏ? ™êfi~°÷Ñ̈~°∞ÖÏ? Ñ̈~ÀÑ̈HÍ~°∞ÖÏ? JÇ̈ÏOHÍ~°∞ÖÏ? J}‰õΩ= QÆÅ"å~å?

≥̀eq QÆÅ"å~å? J=∂Ü«∞‰õΩÖÏ? Œ̂∞+¨µªÖÏ? ã¨[˚#∞ÖÏ? Jx K«∂KÕ Œ̂$+≤ª

=∞<À Œ̂$+≤ª.

Ö’HõOÖ’ ™ê è̂•~°}OQÍ D Ô~O_»∞ ~°HÍÅ Œ̂$+≤ªÜÕ∞ LO@∞Ok. JÉÏƒ~ÚH̃

ã̈O|O è̂ŒO K«∂_®Åx "≥àÏ§O. J=∂‡ ~Úx K«∂z, KåÖÏ ÉÏQÆ∞O Œ̂O>Ë ÉÏQÆ∞O Œ̂x

JO Œ̂~°O J#∞‰õΩ<åflO. J~Ú Õ̀ Uq∞\Ï ÉÏQÆ∞? Hõ#∞fl =Ú‰õΩ¯ f~°∞ ÉÏQÆ∞Ok.

`≥Å¡QÍ LOk. J<ÕQÍx WO\˜H˜ `≥K«∞Û‰õΩ#fl `«~åfi`« `≥Å∞ã¨∞ÎOk. <ÀÔ~uÎ`Õ

J «̀Î=∂=∞Å‰õΩ |_ç̀ ≥ Ñ̈Ó[ KÕ¿ã ã̈OQÆu. W Õ̂ ̂ ÕÇ̈Ï ̂ Œ$+≤ª. J Õ̂ =∞#‰õΩ ̀ ≥eã≤#

J=∂‡~Ú QÆ#∞Hõ S Õ̀, Z=~°<åfl K«∂z 'J=∂‡~Ú ~°OQÆ∞ «̀‰õΩ¯= Hõ̂ ŒO_ô!— JO>Ë!

'S Õ̀ U=∞~ÚO Œ̂O_ô |∞kú |OQÍ~°O, ZO`À J}‰õΩ= QÆÅk, F~°∞Ê`À Jxfl

Ñ̈#∞Å∞ K«Hȭ É̌@∞ì‰õΩáÈÜÕ∞k— JO\ÏO. W Õ̂ =∞<À Œ̂$+≤ª.

Õ̂Ç̈Ï Œ̂$+≤ª J è̂Œ=∞O. =∞<À Œ̂$+≤ª =∞ è̂Œº=∞O. Wq Ô~O_»∂ ™ê=∂#∞ºÅ Œ̂$+≤ª.
WHõ *Ï̋#∞Å Œ̂$+≤ª P «̀‡ Œ̂$+≤ª. Wk L «̀Î"≥∂ «̀Î=∞"≥∞ÿ# Œ̂$+≤ª. P «̀‡ Œ̂$+≤ª JO>Ë
Uq∞\?̃
3. P «̀‡ Œ̂$+≤ª :– D Œ̂$+≤ª QÆÅ"å~°∞ Z=ix K«∂z<å "åi Õ̂Ç̈xflQÍx, "åi

=∞#ã̈∞û#∞ QÍx, "åi |∞kúx QÍx, =∞Oz K≥_»¤Å#∞QÍx Ñ̈\ì̃OK«∞HÀ~°∞. D

Õ̂Ç̈Ï =∞<À|∞ Œ̂∞úÅ∞ ZÑ̈C_»∂ =∂~°∞ «̀∂ LO_Õq. ÃÑ·QÍ Jx «̀º"≥∞ÿ#q. g\˜

"≥#∞Hõ x «̀º=Ú, âßâ◊fi «̀O J~Ú# P «̀‡ K≥·̀ «#ºO L#flk. Jk JO Œ̂iÖ’#∂,

JxflO\Ö̃’#∞ L#flk. Jã̈Å∞ L#flk J Õ̂– ^•xÔH\ì̃ QÆ∞} ^ÀëêÅ∞ ÖË=Ù.

JO Œ̂iÖ’#∞ L#flk XHȭ >Ë J~Ú# P «̀‡ QÆ#∞Hõ JO Œ̂ih J\ì̃ P «̀‡QÍ<Õ

K«∂™êÎ~°∞. J Õ̂ ã̈=∞ Œ̂$+≤ª. P «̀‡ ̂ Œ$+≤ª. W\ì̃ P «̀‡ ̂ Œ$+≤ª QÆÅ *Ï̋#∞Å QÆ∞iOKÕ D

â’¡HõO K≥|∞ «̀∞#flk.

ÉèíQÆ=næ̀ «Ö’x ã̈∞„Ñ̈ã≤̂ Œú"≥∞ÿ# â’¡HÍÅÖ’ Wk XHõ\.̃ ÉèíQÆ=næ̀ « Œ̂$+≤ªÖ’,

ÉèíQÆ"å#∞x ̂ Œ$+≤ªÖ’ Ñ̈O_ç̀ «∞_»∞ JO>Ë ã̈~°fi„̀ å P «̀‡<Õ ̂ Œi≈OK«QÆÅ „|Ç̈Ï‡*Ï̋xÜÕ∞QÍx

âß¢™êÎÅ Ö’#∞, «̀~°̄  "åºHõ~°}ÏÅÖ’#∞ áêO_ç̀ «ºO QÆÅ"å~À, Hõq «̀fiO „"åÜ«∞

QÆÅ"å~À HÍ Œ̂∞.

x["≥∞ÿ# Ñ̈O_ç̀ «∞Å∞ p=∞Ö’, „|Ç̈Ï‡Ö’, t=̂Hâ◊=ÙÅÖ’ X̂H q è̂ŒOQÍ ã̈ «̀∞Î,

z «̀∞Î, P#O Œ̂ ã̈fi~°∂Ñ̈"≥∞ÿ# P «̀‡#∞– Ñ̈~° =∂ «̀‡#∞ ̂ Œi≈™êÎ_»∞. J «̀_»∞ ã̈=∞ Œ̂$+≤ªx

™êkèOz#"å_»∞. ã̈=∞ Œ̂~°≈#"Õ∞ P «̀‡ Œ̂~°≈#O. „|Ç̈Ï‡ Œ̂~°≈#O J=Ù «̀∞Ok.
'' Œ̂$+≤ªO *Ï̋#=∞~¸O Hõ$`åfi Ñ̈âıº ǜ „|Ç̈Ï‡=∞Ü«∞O [QÆ̀ ü—— J#flk LÑ̈x+̈^•fiHõºO.
Œ̂$+≤ª *Ï̋<åHÍ~°"≥∞ÿ̀ Õ ã̈$+≤ª „|Ç̈‡HÍ~°=∞=Ù ̀ «∞Ok. =∞#O J*Ï̋# ̂ Œ$+≤ª̀ À K«∂¿ãÎ

ã̈$+≤ªÖ’ HõxÑ≤OKÕk ̂ Œ$â◊º „Ñ̈Ñ̈OK«"Õ∞. J Õ̂ =∞#O *Ï̋# ̂ Œ$+≤ª̀ À K«∂¿ãÎ ã̈$+≤ªÖ’

HõxÑ≤OKÕk „|Ç̈Ï‡"Õ∞ «̀Ñ̈Ê "Õ~˘Hõ\ ̃ÖË̂ Œ∞. ÔH"Õ∞~å Œ̂$+≤ª ÉÏÇ̈Ïº Œ̂$+≤ª, ZH±û̂~

Œ̂$+≤ª JO «̀~°ú$+≤ª.
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"åºã̈∞x Ñ̈Ù„ «̀∞_»∞ â◊√Hõ=∞Ç̈Ïi¬ `å#∞ „|Ç̈Ï‡"≥∞ÿ JO «̀\Ï „|Ç̈‡<Õfl Œ̂i≈OK«

QÆeQÍ_»∞. JO Œ̂∞̂H q=GÅ∞QÍ  LO_ç ™êfl#O KÕ¿ã JÑ̈û~°ã̈Å#∞ K«∂z K«eOK«

ÖË̂ Œ∞. P JÑ̈û~°ã̈Å∞ ‰õÄ_® xifiHÍ~°∞Ö̌· JÖÏ̂Q ™êfl#O KÕã̈∂Î L<åfl~°∞.

„Ñ̈Ç̈¡̂ Œ∞_»∞ ̀ «O„_çÜ≥ÿ∞# Ç≤Ï~°}º HõtÑ̈Ùx`À ''K«̂ Œ∞=ÙÅÖ’ =∞~°‡"≥∞Å¡ K«kqu
«̀O„_ô!—— J<åfl_»∞ Uq∞\Ï =∞~°‡O? JO «̀\Ï, JxflO\Ï L#flk <å~åÜ«∞}∞_Õ

Jx. `«##∞ „`˘Hõ¯\ÏxH˜ =zÛ# U#∞QÆ∞Ö’#∞, `«##∞ HÍ@∞"ÕÜ«∞=zÛ#
áê=ÚÖ’#∞, ̀ å#∞ „`åQÆÉ’~Ú# q+̈OÖ’#∞, ̀ å#∞ qã̈i"ÕÜ«∞|_»¤ ã̈=Ú„ Œ̂OÖ’#∞
– JO «̀\Ï <å~åÜ«∞}∞<Õ Œ̂i≈OKå_»∞.

<å~°̂ Œ∞_»∞ ̂ •fi~°HõÖ’x NHõ$+̈µ‚x ̂ Œi≈OK«∞@‰õΩ =zÛ J+̈ì ÉèÏ~°ºÅ Wà◊§Ü«∞O Œ̂∞

N Hõ$+̈µ‚<Õ Œ̂i≈OKå_»∞. JO Œ̂i Wà◊§Ö’#∞ N Hõ$+̈µ‚_Õ.

QÀÑ≤HõÅ∞ K≥@¡Ö’#∞, Ñ̈Ù@ìÅÖ’#∞, WO_»¡Ö’#∞, g è̂Œ∞ÅÖ’#∞ P Hõ#flÜ«∞º<Õ

Œ̂i≈OK«QÆeQÍ~°∞. áêÅ∞ HÍ"åÖÏ? ÃÑ~°∞QÆ∞HÍ"åÖÏ? Jx QÍHõ Hõ#flÜ«∞º HÍ"åÖÏ?

Hõ$+̈‚Ü«∞º HÍ"åÖÏ? JO@∂ g è̂Œ∞Å"≥O@ uiQÍ~°∞. "åiH̃ JO «̀\Ï P QÀáêÅ

Hõ$+̈µ‚_Õ. W Õ̂ ã̈=∞ Œ̂$+≤ª.

W\ì̃ Œ̂$+≤ª<Õ ÉèíQÆ"å#∞_»∞ D â’¡HõOÖ’ q=iã̈∞Î<åfl_»∞. ''F J~°∞̊<å! q^•º

q#Ü«∞ ã̈OÑ̈#∞fl_≥·# „ÉÏÇ̈Ï‡}∞xÖ’#∞, QÀ=ÙÖ’#∞, U#∞QÆ∞Ö’#∞, ‰õΩHȭ Ö’#∞,

‰õΩHȭ  =∂Oã̈O u<Õ Kè«O_® Å∞x Ö’#∞ X̂H ̂ Œ$+≤ª – ã̈=∞ Œ̂$+≤ª QÆÅ"å_Õ Ñ̈O_ç̀ «∞_»∞

(*Ï̋x). ÃÑ·ÃÑ· ~°∂áêÅ∞ "Õ~°∞QÍ LO_»=K«∞Û. "å\ ̃ „Ñ̈=~°Î#Å∞ "Õ~°∞ "Õ~°∞QÍ

LO_»=K«∞Û. ÅHõ∆}ÏÅ∞ "Õ~°∞QÍ LO_»=K«∞Û. K≥·̀ «#º™ê÷~Ú "Õ~°∞QÍ LO_»=K«∞Û.

HÍx JxflO\Ö̃’#∞ "å~°∞ K«∂KÕk =∂„ «̀O =∂~°∞Ê K≥O Œ̂x, XHȭ >Ë J~Ú#

P «̀‡<Õ. ÃÑ· ÃÑ· <å=∞ ~°∂áêÅ#∞ KèÕkOz"å~°∞ JxflO\Ü̃«∞O Œ̂∞ ã̈zÛ^•#O Œ̂

ã̈fi~°∂Ñ̈ „|Ç̈‡<Õfl ̂ Œi≈™êÎ~°∞. Hõ#∞Hõ "åiH̃ ÉèË̂ Œ ̂ Œ$+≤ª ÖË̂ Œ∞. ã̈=∞ Œ̂$¿+ª LO@∞Ok——

J<åfl_»∞. D ~°Hõ"≥∞ÿ# ̂ Œ$+≤ªx ZÖÏ ™êkèOK«QÆe QÍ~°∞? "å~°∞ L#fl «̀"≥∞ÿ# *Ï̋#

ã≤÷uÖ’ L<åfl~°∞ QÆ#∞Hõ. <ÕÅg∞ Œ̂ #_çKÕ"å_çH̃ Éèí∂q∞ ÃÑ· J<ÕHõ Z «̀∞Î Ñ̈ÖÏ¡Å∞

HõxÑ≤™êÎ~Ú. HÍx PHÍâ◊OÖ’ q=∂#OÖ’ „Ñ̈Ü«∂}̃OKÕ"åiH̃ D Z «̀∞ÎÑ̈ÖÏ¡Å∞

HõxÑ≤OK«=Ù. JO`å ã̈=∞OQÍ LO@∞Ok. Z «̀∞Î‰õΩ Zŷ~ H˘nÌ ÉèË̂ •Å∞ =∂Ü«∞"≥∞ÿ

ã̈=∞OQÍ HõxÑ≤Oz#@∞¡ L#fl «̀ ã≤÷uÖ’ L#fl"åiH̃ ÉèË̂ •Å∞ =∂Ü«∞"≥∞ÿ JO`å

XHȭ \Q̃Í<Õ HõxÑ≤ã̈∞ÎOk. ĝ~ ã̈=∞ Œ̂~°≈#∞Å∞.

– QÆb|∞Å∞ "ÕÔ~·<å Jxfl kO_»¡Ö’ L#fl Œ̂∂k XHȭ >Ë.
– #QÆÅ ~°∂áêÅ∞ "ÕÔ~·<å JxflO\Ö̃’ L#fl |OQÍ~°O XHȭ >Ë.
– ‰õΩO_»Å∞, ‰õÄ*ÏÅ∞, Ñ≤_»̀ «Å∞, =¸‰õΩà◊√§ "ÕÔ~·<å JxflO\Ö̃’ L#fl =∞\˜ì

XHȭ >Ë.
– Å_»∞¡, "≥∞ÿã̈∂~°∞áêH±Å∞, ÉÁ|ƒ@∞¡ ~°Hõ~°HÍÅ∞QÍ HõxÑ≤ã̈∞Î<åfl JxflO\Ö̃’x

Ñ̈OK«̂ •~° XHȭ >Ë.
– JÖÏ̂Q ã̈HõÅ „áê}∞Å∞ "Õ~°∞ "Õ~°∞QÍ HõxÑ≤ã̈∞Î<åfl JxflO\ ̃Ö’#∞ Jkèëêª#OQÍ

L#fl P «̀‡ XHȭ >Ë.
„ÉÏÇ̈Ï‡}∞xÖ’x P Õ̀‡ QÀ=ÙÖ’#∞, U#∞QÆ∞Ö’#∞, ‰õΩHȭ Ö’#∞, Kè«O_®Å∞xÖ’#∞

L#flk.

WHõ D LÑ̈=∂<åxfl qâı¡+≤¿ãÎ–

„ÉÏÇ̈Ï‡}∞_»∞, QÀ=Ù ™êufiHõ QÆ∞}ÏxH̃ „Ñ̈fHõÅ∞.
U#∞QÆ∞ ~°*’QÆ∞} LáêkèH̃ L^•Ç̈Ï~°}.
‰õΩHȭ , Kè«O_®Å∞_»∞ «̀"≥∂QÆ∞}ÏxH̃ „Ñ̈fHõÅ∞.
– JO>Ë „uQÆ∞}ÏÅÖ’ Õ̂x`À ‰õÄ_ç# LáêkèÜ≥ÿ∞<å XHȭ >Ë Jx. "≥Ú Œ̂@

„ÉÏÇ̈Ï‡}∞x K≥Ñ≤Ê z=~° Kè«O_®Å∞x K≥áêÊ~°∞. XHõ~°∞ Ñ̈q„ «̀O. XHõ~°∞ hK«O.
U#∞QÆ∞ ÃÑ Œ̂Ìk. ‰õΩHȭ  z#flk. PHÍ~°OÖ’ U Õ̀_® L<åfl XHȭ >Ë Jx. QÀ=Ù
Ñ̈q„ «̀"≥∞ÿ#k, Ñ̈Ó[hÜ«∞"≥∞ÿ#k. ‰õΩHȭ  Kè«O_®Å"≥∞ÿ#k (HõH̃¯# Ñ̈^•~åúxfl u<Õk)

„ÉÏÇ¨Ï‡}∞_»∞, Kè«O_®Å∞_»∞ =∂#=ÙÅ∞ † q∞ye#q [O «̀∞=ÙÅ∞. QÀ=Ù
L «̀Î=∞*Ïu † U#∞QÆ∞ =∞ è̂Œº=∞*Ïu † ‰õΩHȭ  J è̂Œ=∞*Ïu.

WÖÏ *Ïu ÉèË̂ •Å∞<åfl, QÆ∞}ÉèË̂ •Å∞<åfl, PHÍ~°OÖ’ ÉèË̂ • Å∞<åfl, Ñ̈q„ «̀̀ «Ö’
ÉèË̂ •Å∞<åfl *Ï̋x (Ñ̈O_ç̀ «∞_»∞) JxflO\x̃, JO Œ̂ix ã̈=∞ÉèÏ=O`À<Õ K«∂™êÎ_»∞
Jx ÉèÏ=O.

ã̈∂~°∞º_»∞ QÆOQÍ[ÅOÖ’ „Ñ̈uaOaOz<å, HõÅ∞¡‰õΩO_»Ö’ „Ñ̈uaOaOz<å

PÜ«∂ Láê è̂Œ∞Å QÆ∞}^ÀëêÅ∞ ã̈∂~°∞ºx JO@=Ù. JÖÏ̂Q *Ï̋#∞Å∞, =∞Ç̈ «̀∞‡Å∞

P «̀‡ x+̈ªÜ«∞O Œ̂∞#fl J= è̂Œ∂ «̀Å∞ =∞#∞+̈µºÅ#∞ K«∂z<å,  [O «̀∞=ÙÅ#∞ K«∂z<å,

áê=ÚÅ#∞ K«∂z<å, Ñ̈‰õ∆ΩÅ#∞ K«∂z<å, „H̃q∞H©@HÍ Œ̂∞Å#∞ K«∂z<å JxflO\Ñ̃̈@¡

ã¨=∞ÉèÏ="Õ∞. =∂#=ÙÅÖ’ ‰õÄ_® =∞Ç¨ `«∞‡Öˇ·<å, ^Œ∞~å`«∞‡Öˇ·<å, ¢ã‘ÎÖˇ·<å,
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Ñ̈Ù~°∞+̈µÖ̌·<å, ̂ èŒx‰õΩÖ̌·<å, ̂ Œi„ Œ̂∞Ö̌·<å, ã̈∞O Œ̂~°∞Ö̌·<å, ‰õΩ~°∂Ñ̈ÙÖ̌·<å P ̀ Õ_®Å#∞

QÆ=∞xOK«Hõ P «̀‡ Œ̂$ëêìº JO Œ̂ih ã̈=∞OQÍ K«∂™êÎ~°∞. J Õ̂ P «̀‡ Œ̂$+≤ª –

ã̈=∞ Œ̂$+≤ª.

S Õ̀ D ã̈=∞ Œ̂$+≤ª ÉèÏ=OÖ’ LO_®eQÍx „H̃Ü«∞Ö’ HÍ Œ̂∞. „H̃Ü«∞Ö’ J ≥̂· fi «̀O

K«∂Ñ≤̀ Õ J#~°ú"Õ∞ J=Ù «̀∞Ok. JÖÏ̂Q ã̈=∞ Œ̂$+≤ª ‰õÄ_® „H̃Ü«∞Ö’ K«∂Ñ̈~å Œ̂∞.

XHõ QÆ∞~°∞=Ù QÍ~°∞ t+̈µºxH̃ ''D [QÆ̀ «ÎO`å „|Ç̈Ï‡=∞Ü«∞O† p=∞QÍx,

^À=∞QÍx, áê=ÚQÍx, =∞x+≤QÍx JO`å XHȭ >Ë—— Jx É’kèOKå_»∞. t+̈µº_»∞

P =∂@#∞ QÆ\ì̃QÍ =O@ Ñ̈\ì̃OK«∞ ‰õΩ<åfl_»∞. XHõ<å_»∞ gkè"≥O@ áÈ «̀∞O>Ë P

gkèÖ’ U#∞QÆ∞ =ã̈∞Î#flk. U#∞QÆ∞ g∞ Œ̂ ‰õÄ~°∞Û#fl =∂=\ ̃'' Œ̂∂~°OQÍ "≥à◊§O_ç,

Œ̂∂~°OQÍ "≥à◊§O_ç—— Jx ̂HHõÅ∞ ÃÑ_»∞ «̀∞<åfl_»∞. =∞#"å_»∞ ™ê=∂#∞º_»∞ HÍ Œ̂∞QÆ̂ •!

QÆ∞~°∞=ÙQÍ~°∞ K≥Ñ≤Ê# ^•xfl JHõ∆~åÖÏ áê\ÕKåÅ#∞‰õΩ<åfl_»∞. ''<Õ#∞ „|Ç̈Ï‡O,

U#∞QÆ∞ „|Ç¨Ï‡O. JO`å „|Ç¨Ï‡=∞Ü«∞"Õ∞QÆ^•! <Õ<≥O^Œ∞‰õΩ `˘ÅyáÈ"åe?——

J#∞‰õΩ<åfl_»∞. ã̈~åã̈i U#∞QÆ∞‰õΩ Z Œ̂∞~°∞QÍ "≥àÏ§_»∞. JO Õ̀! P U#∞QÆ∞ ̀ ˘O_»O`À

ZuÎ qã≤i"Õã≤Ok. „Ñ̈Hȭ Å∞, _˘Hȭ Å∞ qiyáÈÜ«∂~Ú. ZÖÏQÀ ÖËz QÆ∞~°∞=Ù

QÍi Œ̂QÆæ~°‰õΩ "≥o§ ''™êfig∞! g∞ LÑ̈ Õ̂â◊O <åH© QÆu Ñ̈\ì̃OzOk—— J<åfl_»∞.

|∞kúÖËx"å_çH̃ Uk K≥Ñ≤Ê<å „Ñ̈=∂ Œ̂"Õ∞. QÆ∞~°∞=Ù J<åfl_»∞, ''X̂~ =¸~°∞ö_®!

h=Ù „|Ç̈Ï‡O, U#∞QÆ∞ „|Ç̈Ï‡O. x["Õ∞. =∞i =∂=\"̃å_»∞ „|Ç̈Ï‡O HÍ^•?

ÃÑ·# ‰õÄ~°∞Û#fl „|Ç̈Ï‡O ̂ Œ∂~°OQÍ áÈ– ̂ Œ∂~°OQÍ áÈ Jx K≥|∞ «̀∞O>Ë P „|Ç̈Ï‡

"å‰õΩ¯#∞ ZO Œ̂∞‰õΩ u~°ã̈¯iOKå=Ù? JkQÀ ̂ •x Ñ¶̈e «̀"Õ∞ Wk—— J<åfl_»∞. P «̀‡

Œ̂$ëêìº Jhfl ã̈=∂#"Õ∞ J~Ú<å =∞# ÉèÏ=# JÖÏ LO_®ÖË QÍx ã̈=∂#O

J<åflO QÆ^• Jx Láê^èŒ∞Å ÅHõ∆}ÏÅ#∞ QÆ=∞xOK«HõáÈ`Õ ZÖÏ? áê=Ú

„|Ç̈Ï‡"Õ∞QÆ̂ •! Jx "≥∞_»‰õΩ K«∞@∞ì‰õΩO\Ï=∂? Ñ̈Ùe „|Ç̈Ï‡"Õ∞ QÆ̂ •! Jx ¿+H±

Ç̈O_£ W™êÎ=∂?

Hõ#∞fl, =Ú‰õΩ¯, K≥q, <åÅ∞Hõ Jhfl <å"Õ. JxflO\˜ÃÑ·# <å‰õΩ ã¨=∂#

Jaè=∂#"Õ∞. ̂ Õxfl X Œ̂∞Å∞HÀÖË#∞. JO «̀ =∂„`å# ̂ Õ<≥·fl<å K«∂_®ÅO>Ë =Ú‰õΩ¯`À

K«∂™êÎ=∂? q<åÅO>Ë HõO\˜̀ À qO\Ï=∂? Õ̂x Ñ̈x ^•x Õ̂.

Z_»=∞ K≥~Úº, ‰õΩ_çK≥~Úº – Ô~O_çO\Ö̃’ Uk h‰õΩ W+̈ìO? JO>Ë UO

K≥|∞`åO? Ô~O_»∂ W+̈ì"Õ∞. Ô~O_»∂ HÍ"åe. Ô~O_»∂ ã̈=∂#"Õ∞. J~Ú Õ̀ ̂ Õx Ñ̈x

^•x Õ̂. XHõ\ ̃Éè’[#OK≥Ü«∞º\ÏxH̃ Ñ̈xH̃ =ã̈∞ÎOk. =∞~˘Hõ\ ̃áêH© Ñ̈x KÕÜ«∞\ÏxH̃

Ñ̈xH̃ =ã̈∞ÎOk.

PÉèí~°}ÏÅÖ’ L#fl |OQÍ~°O XHȭ >Ë J~Ú<å QÍAÅ∞ "≥∞_»Ö’ "Õã̈∞HÀ~°∞,

<≥ÔH¡ãπ „"ÕeH̃ «̀yeOK«∞HÀ~°∞. Õ̂x Ñ̈x ^•x Õ̂. Õ̂x „áê è̂•#ºO ^•x Õ̂. Õ̂x

qÅ∞= ^•x Õ̂.

=∞#‰õΩ HÍ=Åã≤Ok ã¨=∞^Œ~°≈#"Õ∞HÍx ã¨=∞=~°Î#O HÍ^Œ∞. JxflO\˜x
ã̈=∞ Œ̂$+≤ªÖ’ K«∂_®ÖËQÍx JxflO\ ̃̂ •fi~å X̂H Ñ̈x KÕ¿ã gÅ∞ÖË̂ Œ∞. JxflO\Ö̃’
L#fl P «̀‡ XHȭ >Ë J~Ú<å Láê è̂Œ∞Å∞ "Õ~°∞ "Õ~°∞ QÆ̂ •? Láê è̂Œ∞Å∞ ‰õÄ_®
XHȭ >Ë J#ÖË̂ Œ∞ QÆ̂ •!

‰õΩHȭ Å∞, U#∞QÆ∞Å∞ XHȭ >Ë J<åfl~°∞ QÆ̂ •! Jx 4 ‰õΩHȭ Å#∞ ~å[Éèí=<åxH̃

fã̈∞ÔHo§ g\H̃̃ | Œ̂∞Å∞QÍ 4 U#∞QÆ∞e=fiO_ç JO>Ë ̂ ÕÇ̈Ïâ◊√kú KÕã≤ Ñ̈OÑ≤™êÎ~°∞.

WHõ¯_» h‰õΩ x[OQÍ ã¨=∞ ^Œ~°≈#O L#fl^•? U#∞QÆ∞Öˇ·`Õ ÃÑ^ŒÌ ˆ~@∞‰õΩ

J=Ú‡HÀ=K«∞Û#<Õ ™êfi~°ú|∞kúÜÕ∞ QÆ̂ •!

Láê è̂Œ∞Å#∞ Œ̂$+≤ªÖ’ ÃÑ@∞ìH˘x "Õ~°∞QÍ K«∂KÕ "å~°∞ q+̈=∞ Œ̂~°≈#∞Å∞.
Láê è̂Œ∞Å#∞ L¿ÑH̃∆Oz P è̂•~° =ã̈∞Î"≥·# P «̀‡#∞ K«∂KÕ "å~°∞ ã̈=∞ Œ̂~°≈#∞Å∞.
Hõ~°‡Ü≥∂QÆOÖ’ ã≤kúá⁄Ok# „|Ç̈Ï‡ *Ï̋x W\ì̃ ã̈=∞ Œ̂~°≈#O Hõey LO\Ï_»∞.
Ñ̈q„ «̀"≥∞ÿ# "å\x̃, hK«"≥∞ÿ# "å\x̃, =∞#∞+̈µºÅ#∞, [O «̀∞=ÙÅ#∞ JxflO\˜

XHȭ \Q̃Í K«∂_»QÆÅ ã̈=∞ Œ̂$+≤ìx ™êkèOz #O Œ̂∞=Å¡ „Ñ̈Ü≥∂[#"Õ∞q∞\?̃

â’¡II  WÃÇ·Ï= ≥̀·i̊ «̀ó ã̈~°æó ÜÕ∞ëêO ™ê"Õ∞º ã≤÷̀ «O =∞#óI
 x~ÀÌ+̈O Ç≤Ï ã̈=∞O „|Ç̈Ï‡ «̀™ê‡ £̂ „|Ç̈Ï‡}̃ Õ̀ã≤÷̀ åóII (19)

`åII Z=i =∞#ã̈∞û ã̈HõÅ „áê}∞ÅÜ«∞O Œ̂∞ ã̈=∞ã≤÷uÖ’ LO@∞O^À "å~°∞
D ̂ ÕÇ̈ÏO`À<Õ D Ö’HÍxfl [~Ú™êÎ~°∞. x~ÀÌ+̈"≥∞ÿ# „|Ç̈Ï‡O JO «̀\Ï ã̈=∞OQÍ
L#flO Œ̂∞# "å~°∞ „|Ç̈Ï‡O #O Õ̂ LO_çáÈ`å~°∞.

"åºYº : „ÉÏÇ̈Ï‡}∞h, Kè«O_®Å∞h XHȭ ÖÏQÍ – ã̈=∞ Œ̂$+≤ì̀ À K«∂_®Åx,

JÖÏ K«∂_»QÆÅ"å_Õ *Ï̋x, Ñ̈O_ç̀ «∞_»∞ Jx „H̃O Œ̂\ ̃â’¡HõOÖ’ K≥Ñ̈Ê@O [iyOk.

J~Ú Õ̀ Q˘Ñ̈Ê"åix ̀ «‰õΩ¯=QÍ, hK«∞}̃‚ Q˘Ñ̈ÊQÍ K«∂_»@O ̀ «Ñ̈CHÍ^•? Z=Ô~·̀ Õ

Q˘Ñ̈Ê"åix hK«OQÍ#∞, hK«∞}̃‚ Q˘Ñ̈ÊQÍ#∂ K«∂™êÎ~À J\ì̃ "åi J<åflxfl

Éèí∞lOK«~å Œ̂∞– Jx 'Q“ «̀=∞ã̈‡ $u— K≥|∞ «̀∞#flk. JÖÏ J~Ú Õ̀ ÃÑ·# K≥Ñ≤Ê#
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„|Ç̈Ï‡ *Ï̋#∞Å J<åflxfl Éèí∞lOK«~å Œ̂∞ QÆ̂ •! D ã̈O Õ̂Ç̈xH̃ D â’¡HõO Ñ̈~ÀHõ∆OQÍ

ã̈=∂ è̂•#O Wã̈∞Î#flk.

D Hõ~°‡ âß¢™êÎÅ∞, ̂ èŒ~°‡ âß¢™êÎÅ∞ (ã̈‡ $ «̀∞Å∞) ̂ ÕÇ̈ «̀‡ ̂ Œ$+≤ì QÆÅ ™ê=∂#∞ºÅ̂H

QÍx, „|Ç̈Ï‡ *Ï̋# ã̈OÑ̈#∞flÖ̌·# „|Ç̈Ï‡*Ï̋#∞Å‰õΩ HÍ Œ̂∞. P è̂•º «̀‡âßGO JxflO\H̃õ#fl

ÃÑ· "≥∞@∞ì. Hõ#∞Hõ "å\ ̃JO «̀ã̈∞÷Å∞ "Õ~°∞.

Z=i Ü≥ÚHȭ  =∞#ã̈∞û ™ê=∞º ã≤÷uÖ’ LO@∞O^À – JO>Ë Jxfl „áê}∞Å#∞

ã̈=∞ Œ̂$+≤ì̀ À K«∂_»QÆÅ∞QÆ∞ «̀∞O^À "å̂~ D Ö’HÍxfl [~Ú™êÎ~°∞. JO>Ë [##

=∞~°} ~°∂Ñ̈ ã̈O™ê~° |O è̂•Å #∞O_ç q_»∞ Œ̂Å á⁄O Œ̂∞`å~°∞. uiy [x‡OK«=Åã≤#

J=ã̈~°O ÖË̂ Œ∞. ZO Œ̂∞HõO>Ë "åi =∞#ã̈∞û ^À+̈~°Ç≤Ï «̀"≥∞ÿ#k Hõ#∞Hõ. x[OQÍ

„|Ç̈Ï‡O x~ÀÌ+̈O. JO>Ë ̂ ÀëêÅ∞ ÖËxk. Jk x~°∞æ}O Hõ#∞Hõ– U XHȭ  QÆ∞}=¸

ÖË̂ Œ∞ QÆ#∞Hõ Jk ̂ À+̈~°Ç≤Ï «̀"≥∞ÿ#k. Jk JO «̀\Ï ã̈=∂#OQÍ "åºÑ≤Oz, ã̈∂H∆Í‡u

ã̈∂Hõ∆ ‡OQÍ L#flk. J Õ̂ x~ÀÌ+̈"≥∞ÿ#, x~°∞æ}"≥∞ÿ#, x~åHÍ~°"≥∞ÿ#, ã̈~°fi "åºÑ̈Hõ"≥∞ÿ#,

ã̈fiÜ«∞O „Ñ̈HÍâ◊"≥∞ÿ# „|Ç̈Ï‡O. D „Ñ̈Hõ$u`À ‰õÄ_ç#Ñ̈Ù_»∞ ÖË̂ • D Õ̂Ç̈ÏOÖ’

‰õÄ~˘Ûx, ̂ Õ¿ÇÏO„kÜ«∂Å`À ̀ å^• «̀‡ºO K≥Ok#Ñ̈Ù_»∞ P x~ÀÌ+̈ „|Ç̈Ï‡O ã̈^À+̈

„|Ç̈Ï‡=∞=Ù «̀∞Ok. ^•x<Õ =∞#ã̈∞û JO\ÏO. JÇ̈ÏOHÍ~° =∞=∞HÍ~åÅ∞, ~åQÆ

Õ̂fiëêÅ∞, HÍ=∞ „HÀ è̂•Å∞– "≥Ú Œ̂Ö̌·#=hfl WO Œ̂∞Ö’x ^ÀëêÅ∞. D ^ÀëêÅ

HÍ~°}OQÍ<Õ ÉèË^Œ^Œ$+≤ì. =∞#‰õΩ "Õ∞Å∞ KÕ™êÎ~°#∞‰õΩ#fl "åiÃÑ· ~åQÆO, H©_»∞

KÕ™êÎ~°#∞‰õΩO>Ë Õ̂fi+̈O. H˘xfl =ã̈∞Î=ÙÅ#∞ HÍ"åÅ#∞‰õΩO\ÏO. Wk HÍ=∞O,

"å\ ̃ÔH=Ô~·<å J_»∞¤ «̀ye Õ̀ „HÀ è̂ŒO. <Õ#∞ J#∞‰õΩO>Ë JÇ̈ÏOHÍ~°O. <åk Jx

J «̀∞‰õΩ¯áÈ Õ̀ =∞=∞HÍ~°O. J~Ú Õ̀ ã̈Ô~·# *Ï̋#O`À, ÉèíQÆ=O «̀∞x J#∞„QÆÇ̈ÏO`À,

f„=™ê è̂Œ#Å`À, „Ñ̈Ñ̈OK« q+̈Ü«∂ÅÃÑ· "≥·~åQÆºO`À, Ñ̈~°=∂ «̀‡`À SHõº «̀‰õΩ ̀ «Ñ̈#`À

Z=Ô~·̀ Õ ̀ «=∞ =∞#ã̈∞ûÖ’x ̂ ÀëêÅ#∞ ̀ ˘ÅyOK«∞H˘x, ã̈=∞ Œ̂$+≤ìx JÅ=~°K«∞H˘x,

P =∞#ã̈∞û#∞ x~ÀÌ+̈O HÍq™êÎ~À JÑ̈C_»∞ P =∞#¿ãû „|Ç̈Ï‡=∞=Ù «̀∞Ok. ̂ À+̈O`À

‰õÄ_ç LO>Ë =∞#ã̈∞û, ^ÀëêÅ#∞ `˘ÅyOz "Õ¿ãÎ „|Ç̈Ï‡O ÖË̂ • Ñ̈~°=∂ «̀‡. D

q è̂ŒOQÍ Z=~°∞ ̀ «=∞ =∞#ã̈∞û#∞ ̂ À+̈~°Ç≤Ï «̀O HÍq™êÎ~À "å~°∞ P Ñ̈~°=∂ «̀‡Ö’<Õ

xÅ∞™êÎ~°∞. WÑ̈C_»∞ "åiH̃ JO «̀\Ï ã̈=∞ Œ̂$¿+ì. J~Ú Õ̀ nxx ™êkèOKåeûOk

ZHȭ _»?

WÇ̈ÏU= : WHȭ _Õ, JO>Ë D ̂ ÕÇ̈ÏO LO_»QÍ<Õ. D ̂ ÕÇ̈ÏOÖ’ LO_»QÍ<Õ D

ã̈O™ê~åxfl «̀ºlOz "≥∂H∆Íxfl á⁄O^•ÖËQÍx Õ̂Ç̈xfl q_çz# «̀~åfi «̀ WHõ

™êkèOKÕ̂ Õg∞ ÖË̂ Œ∞. ZO Œ̂∞HõO>Ë Õ̂Ç̈xfl q_çz# «̀~åfi «̀ r=Ù_»∞ `å#∞ KÕã≤#

áêÑ̈ Ñ̈Ù}ÏºÅ Ü≥ÚHȭ  Ñ¶̈e`åxfl J=ºHõÎOÖ’ (ã̈fi~°æ #~°HÍÅÖ’) J#∞ÉèíqOK«

QÆÅ_ÕQÍx, JHȭ _» U Hõ~°‡ KÕ¿ã gÅ∞ÖË̂ Œ∞. *Ï̋<åxfl á⁄O Õ̂ gÅ∞ ÖË̂ Œ∞. ™ê è̂Œ#Å∞

KÕ¿ã gÅ∂ ÖË̂ Œ∞. ZO Œ̂∞HõO>Ë â◊s~°O LO_»̂ Œ∞ Hõ#∞Hõ. Wk Hõ~°‡Éèí∂q∞. Jk

Ñ¶̈ÅÉèí∂q∞. Hõ#∞Hõ „áê}O L#flÑ̈C_Õ *Ï„QÆ̀ «Î Ñ̈_®e. ÅaèOz# J=HÍâßxfl

ã̈kfixÜ≥∂QÆO KÕã̈∞HÀ"åe. JÖÏHÍHõ rqOz#O «̀HÍÅO SÇ≤ÏHõ q+̈Ü«∂ÅÖ’

=ÚxyáÈ Õ̀, P ̀ «~°∞"å «̀ fiHõQÍ ‰õÄ~˘Ûx U_»"åeûO Õ̂. Hõ#∞Hõ rqOz=Ù#flÑ̈C_Õ

=∞#ã̈∞ûÖ’x ̂ ÀëêÅ#∞ ̀ ˘ÅyOK«∞ H˘x ã̈=∞ «̀fi ã≤÷ux ™êkèOz P „|Ç̈Ï‡OÖ’

xezáÈ"åe.

–JÖÏ ã̈=∞ «̀fi Œ̂$+≤ìx ™êkèOz, „|Ç̈Ï‡OÖ’ xezáÈ~Ú# *Ï̋#∞Å∞ ZÖÏ

LO\Ï~À ~åÉ’ÜÕ∞ <åÅ∞QÆ∞ â’¡HÍÖ’¡ ≥̀eÜ«∞ *ËÜ«∞É’ «̀∞<åfl_»∞.

â’¡II #„Ñ̈ Ç̈Ï$¿+º ǜ „Ñ≤Ü«∞O „áêÑ̈º <Àkfi*Ë̀ ü „áêÑ̈º Kå „Ñ≤Ü«∞OI
ã≤÷~° |∞kú ~°ã̈O =¸_è»ó „|Ç̈Ï‡ q £̂ „|Ç̈Ï‡}̃ ã≤÷̀ «ó II (20)

`åII „|Ç̈Ï‡O#O Œ̂∞ xez# „|Ç̈Ï‡"Õ̀ «Î ã≤÷~°"≥∞ÿ# „Ñ̈[̋`À, "≥∂Ç̈Ï~°Ç≤Ï «̀∞_≥·,
W+̈ì"≥∞ÿ# ^•xx á⁄Ok#Ñ̈C_»∞ ã̈O`À+≤OK«Hõ, W+̈ìO ÖËx^•xx á⁄Ok#Ñ̈C_»∞
L Õ̂fiQÍxfl K≥O Œ̂Hõ LO\Ï_»∞.

"åºYº : ZÅ¡Ñ̈Ù_»∂ `å#∞ „|Ç̈Ï‡O <Õ#<Õ xâ◊ÛÜ«∞ *Ï̋#OÖ’ LO_Õ"å_Õ

„|Ç̈Ï‡ q Œ̂∞_»∞. J «̀_Õ '„|Ç̈Ï‡}̃ ã≤÷̀ «ó „|Ç̈Ï‡q ǜ— Jx WK«Û@ K≥Ñ̈Ê|_ç#"å_»∞.

W «̀_»∞ ™ê è̂Œ‰õΩ_»∞ HÍ Œ̂∞, ã≤̂ Œ∞ú_»∞. W «̀_çH̃ JO «̀\Ï ã̈=∞ Œ̂$¿+ì. J\˜ì"åx =º=Ç̈~°

ã̈~°o QÆ∞iOz WHȭ _» ̀ ≥eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl~°∞. XHõ_»∞ QÆ∞_ç¤"å_®? HÍ^•? J<Õ q+̈Ü«∞O
J «̀_ç #_»Hõ#∞ |\ì̃ ≥̀Å∞ã̈∞ÎOk. JÖÏ̂Q XHõ_»∞ =∞Oz"å_®? HÍ^•? J<Õ
q+¨Ü«∞O J`«_ç #_»`«#∞ |\˜ì `≥Å∞ã¨∞ÎOk. =∞i D „|Ç¨Ï‡OÖ’ xez#
„|Ç̈Ï‡q Œ̂∞x QÆ∞iOz ZÖÏ ≥̀Å∞ã̈∞ÎOk? D â’¡HõO q=iã̈∞Î#flk.
ã≤÷~°|∞kú : "åi |∞kú ã≤÷~°OQÍ LO@∞Ok. ™ê è̂ŒHõ Œ̂â◊Ö’ K«eã̈∞ÎOk QÍx

ã≤̂ Œ∞úÖ̌·# "åi „Ñ̈[̋ ã≤÷~°OQÍ LO@∞Ok. ZÖÏ ã≤÷~°OQÍ LO\Ï_»∞? D Œ̂$â◊º

„Ñ̈Ñ̈OK«=∞O`å q∞ è̂Œº QÆ#∞Hõ, L#flk D q∞ è̂•º „Ñ̈Ñ̈OKåxH̃ Jkèëêì#OQÍ
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L#fl Ñ̈~°=∂ Õ̀‡ QÆ#∞Hõ J «̀_»∞ ÃÑ·H̃ „Ñ̈Ñ̈OKåxfl K«∂ã̈∞Î<åfl J «̀_»∞ x[OQÍ

Œ̂i≈OKÕk Ñ̈~°=∂ «̀‡<Õ. JO Œ̂∞̂H J «̀_çk ã≤÷~°|∞kú. HÍx ™ê è̂Œ ‰õΩÅ∞ D q+̈Ü«∂xfl

âß¢™êÎÅ#∞O_ç ̀ ≥Å∞ã̈∞‰õΩ<åfl P ã̈Ê $Ç̈Ï ( ≥̀eq) ã̈~°fiHÍÅ ã̈~åfi=ã̈÷ÅÖ’ LO_»̂ Œ∞.

JO Œ̂∞̂H |∞kú Z<Àfl =∂~°∞ÊÅ`À ‰õÄ_»∞‰õΩ#fl „Ñ̈Ñ̈OKåxfl K«∂ã̈∂Î =∂iáÈ «̀∂

LO@∞Ok.

Jã̈O=¸_è»ó :– ã≤÷~°|∞kúQÆÅ P «̀‡q Œ̂∞_»∞ <Õ#∞ ̂ ÕÇ̈xfl, =∞#ã̈∞û#∞ Jx "≥∂Ç̈ÏO

K≥O Œ̂_»∞. <Õ#∞ P «̀‡#∞ J<Õ xâ◊ÛÜ«∞*Ï̋#"Õ∞ LO@∞Ok. Z_®~°∞Ö’¡ Œ̂∂~°OQÍ

K«∂z#Ñ̈C_»∞ h~°∞#fl@∞¡QÍ JxÑ≤ã̈∞ÎOk. J"Õ ZO_»=∂=ÙÅ∞. ≥̀eÜ«∞x"å~°∞

hˆ~"≥∂#x „Éèí=∞Ñ¨_»`å~°∞. HÍh Z_®~°∞Ö’¡ uiˆQ "åiH˜ `≥Å∞ã¨∞. Jq

ZO_»=∂=ÙÅ∞– h~°∞ HÍ Œ̂∞ Jx. JÖÏ̂Q ™ê è̂Œ‰õΩÖ̌·#"å~°∞ P «̀‡ #x ̀ ≥Å∞ã̈∞‰õΩ<åfl

P «̀‡QÍ LO_»ÖËHõ <Õ#∞ Õ̂Ç̈xfl Jx „Éèí=∞Ñ̈_» `å~°∞. HÍx ã≤̂ Œ∞úÅ‰õΩ P „Éèí=∞

LO_»̂ Œ∞.

#„Ñ̈Ç̈Ï$¿+º ǜ „Ñ≤Ü«∞O „áêÑ̈º <Àkfi*Ë̀ ü „áêÑ̈º Kå„Ñ≤Ü«∞O :– W+̈ì"≥∞ÿ# =ã̈∞Î=ÙÅ∞

Åaè¿ãÎ á⁄OyáÈ_»∞, Jx+̈ì"≥∞ÿ# =ã̈∞Î=ÙÅ∞ Åaè¿ãÎ Œ̂∞ódOK«_»∞. HÍ~°}"Õ∞=∞O>Ë

J «̀_ç ̂ Œ$+≤ìÖ’ Jhfl XHõ>Ë. S Õ̀ J «̀_çH© Wëêì WëêìÅ∞O\ÏÜ«∂? J<Õ ã̈O Õ̂Ç̈ÏO

HõÅQÆ=K«∞Û. x[OQÍ J «̀_çHõ"Õg∞ LO_»=Ù. HÍHõáÈ Õ̀ „áê~°|úO J<Õk LOk

QÆ̂ •! Õ̂Ç̈ÏO L#flO «̀=~°‰õΩ Jk = Œ̂Å Œ̂∞. JO Œ̂∞=Å¡ XHȭ  Hõ∆}O W+̈ì"≥∂,

J~Ú+̈ì"≥∂ JxÑ≤OK«=K«∞Û. "≥O@<Õ ̀ «# ã≤÷uÖ’ ̀ å#∞O_ç JxflO\x̃ XHȭ \Q̃Í

K«∂™êÎ_»∞. ™ê^èŒ‰õΩÅ∞ =∂„`«O ã¨=∞`åfixfl P^Œ~°≈OQÍ ÃÑ@∞ìH˘x „Ñ¨Ü«∞`«fl

Ñ̈Ó~°fiHõOQÍ ™êkèOKåe.

D â’¡HõOÖ’x Ñ̈^•Å ‰õÄ~°∞Ê ‰õÄ_® XHõ „Hõ=∞"≥∞ÿ# Ñ̈ Œ̂úuÖ’ LO_ç XHõ

qz„ «̀ "≥∞ÿ# ã̈`åºxfl ≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞ÎOk.

Z=Ô~·̀ Õ Wëêì WëêìÅ∞ Hõey#Ñ̈C_»∞ K«eOK«~À J «̀_Õ ã≤÷~° |∞kú QÆÅ"å_»∞.

J\˜ì ã≤÷~°|∞kúQÆÅ"å_»∞ Z#fl\H̃© "≥∂Ç̈ÏO K≥O Œ̂_»∞. „Éèí=∞Ñ̈_»_»∞. J «̀_Õ Jã̈O=¸_è»ó

JÖÏ `å#∞ Õ̂Ç̈xfl J<Õ „Éèí=∞‰õΩ Ö’#∞ HÍx"å_Õ „|Ç̈Ï‡=Ú#∞ ≥̀Å∞ã̈∞H˘<Õ

„|Ç̈Ï‡ q Œ̂∞_»∞. „|Ç̈Ï‡=Ú#x ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘#fl „|Ç̈Ï‡q Œ̂∞_Õ x~°O «̀~°O „|Ç̈Ï‡=Ú#O Œ̂∞

xeKÕ „|Ç̈Ï‡}̃ ã≤÷̀ «ó.

WÖÏ „|Ç¨Ï‡O#O^Œ∞ ã≤ ÷~ °Ñ¨_ç# =∞Ç¨`«∞‡_Õ k=º =∂#=Ù_»∞QÍ

P#OkOK«\ÏxH̃ D Éèí∂q∞ XHõ „H©_®~°OQÆO J=Ù «̀∞#flk – =∞~˘Hõ ÅHõ∆}Ïxfl

«̀~°∞"åu â’¡HõOÖ’ K≥Ñ̈ÊÉ’ «̀∞<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞.

â’¡II ÉÏÇ̈Ïºã̈Ê̂~≈+̈º ã̈HÍÎ̀ å‡ qO Œ̀̂ åº «̀‡x Ü«∞ «̀∞ûYOI
ã̈„|Ç̈Ï‡ Ü≥∂QÆ Ü«ÚHÍÎ̀ å‡ ã̈∞Y=∞Hõ∆Ü«∞ =∞â◊√fl Õ̀II (21)

`åII ÉÏÇ̈Ïº q+̈Ü«∞=ÚÅO Œ̂∞ Pã̈H̃ÎÖËx „|Ç̈Ï‡x+̈µª_»∞ P «̀‡ Ü«∞O Œ̂∞ QÆÅ
ã̈∞MÏxfl á⁄O Œ̂∞`å_»∞. x~°O «̀~°O P „|Ç̈Ï‡O#O Õ̂ xez# P „|Ç̈Ï‡x+̈µì_»∞
JHõ∆Ü«∞"≥∞ÿ# P «̀‡ã̈∞MÏxfl á⁄O Œ̂∞`å_»∞.

"åºYº :– D Ö’HõOÖ’ „Ñ̈u =∂#=Ù_»∞ P#O^•<Õfl HÀ~°∞‰õΩO \Ï_»∞. P

P#O Œ̂OHÀã̈O ÉÏÇ̈Ïº„Ñ̈Ñ̈OK«OÖ’H̃ ̀ ˘Oy K«∂™êÎ_»∞. JHȭ _» â◊|Ì, ã̈Ê~°≈, ~°∂Ñ̈,

~°ã̈, QÆO è̂Œ J<Õ 5 q+̈Ü«∂Å∞<åfl~Ú. "å\x̃ „QÆÇ≤ÏOK«_®xH̃ K≥q, K«~°‡O,

Hõ#∞fl, <åÅ∞Hõ, =Ú‰õΩ¯ J<Õ 5 WO„kÜ«∂Å∞ =∞# ̂ ÕÇ̈xH̃ J=∞~°Û|_ç L<åfl~Ú.

D WO„kÜ«∂Å ̂ •fi~å P q+̈Ü«∂Å`À ã̈OÑ̈~°̄ O ÃÑ@∞ìH˘x ã̈∞MÏxfl, ã̈O`Àëêxfl,

P#O^•xfl á⁄O Œ̂\ÏxH̃ „Ñ̈Ü«∞ufl ã̈∞ÎO\ÏO. W Õ̂ q+̈Ü«∂#O Œ̂O. S Õ̀ D

q^èŒOQÍ =∞#O á⁄O^Õ P#O^ŒO âßâ◊fi`«OQÍ LO@∞#fl^•? ÖË^Œ∞. Wk

`å`å¯eHõOQÍ LO_Õ̂ Õ. U =ã̈∞Î=Ù WO «̀=~°‰õΩ P#O^•xflzÛO^À J Õ̂ WÑ̈C_»∞

Œ̂∞óMÏxflã̈∞ÎOk. =∞m§ „Ñ̈Ü«∞uflOz WOHÍ Q˘Ñ̈Ê =ã̈∞Î=Ù#∞ ã̈OáêkOKåÅ#∞

‰õΩO\ÏO. JÑ̈C_»∂ WO Õ̀. WÖÏ Zxfl =ã̈∞Î=ÙÅ#∞ ã̈OáêkOz<å, ZO «̀ _»|∞ƒ
ã̈OáêkOz<å, Zxfl Wà◊√§ Hõ\ì̃Oz<å, Zxfl Ñ̈ Œ̂=ÙÅ∞ JÅOHõiOz<å WOHÍ
WOHÍ U^À HÍ"åÅ<Õ ̀ «Ñ̈#, ̀ «Ç̈Ï «̀Ç̈Ï, ZÑ̈C_»∂ U^À H˘~°̀ «, U^À Jã̈O «̀$Ñ≤Î.
JO>Ë x["≥∞ÿ# P#O Œ̂O ÉÏÇ̈Ïº q+̈Ü«∂ÅÖ’ ÖË̂ Œ∞. Jk =∞#Ö’<Õ =ÙOk.
=∞#ã̈fi~°∂Ñ̈OQÍ LOk. D q+̈Ü«∞O ̀ ≥eÜ«∞x "å~°∞ ™ê=∂#∞ºÅ∞. ̀ ≥eã≤#"å~°∞
„|Ç̈Ï‡ *Ï̋#∞Å∞.

JO Œ̂∞̂H „|Ç̈Ï‡*Ï̋#∞Ö̌·#"å~°∞ ÉÏÇ̈Ïº q+̈Ü«∂Å"≥O@ Ñ̈~°∞QÆ∞Ö̌ «̀ÎHõ ̀ «#Ü«∞O Õ̂

(P «̀‡ Ü«∞O Õ̂) QÆÅ P «̀‡ ã̈∞MÏxfl – âßâ◊fi «̀ ã̈∞MÏxfl á⁄O Œ̂∞`å~°∞. ÉÏÇ̈ÏºOQÍ

"≥o§#O «̀HÍÅO P «̀‡‰õΩ Œ̂∂~°"≥∞ÿ, P «̀‡ ã̈∞MÏxH̃ Œ̂∂~°O HÍ"åeû =ã̈∞ÎOk.

ÉÏÇ̈Ïº q+̈Ü«∂ÅÜ«∞O Œ̂∞ Pã̈H̃Îx q_çz ZÑ̈C_≥·̀ Õ JO «̀~°∞‡Y∞Ö̌· ̀ «=∞Ö’<Õ L#fl

P «̀‡#∞ Œ̂i≈™êÎ~À JÑ̈C_Õ P`å‡#O Œ̂O HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok. Hõ#∞Hõ =∞#O P#O Œ̂O
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HÀã̈O "≥̀ «Hõ=Åã≤# ̂H∆„ «̀O |Ü«∞@ÖË̂ Œ∞. Ö’Ñ̈ÖË L#flk, =∞#Ö’Ñ̈ÖË L#flk.P «̀‡

~°∂Ñ̈OÖ’ L#flk Jx „QÆÇ≤ÏOz ÉÏÇ̈Ïº q+̈Ü«∂ÅÃÑ· Pã̈H̃Îx q_çz P`å‡

#O^•xfl J#∞Éèíq™êÎ_»∞ „|Ç̈Ï‡O#O Œ̂∞ ã≤÷~°Ñ̈_ç# „|Ç̈Ï‡q Œ̂∞_»∞. J «̀_»∞ Z\˜ì"å_»∞?

Z\ì̃ P#O^•xfl á⁄O Œ̂∞ «̀∞<åfl_»∞.

„|Ç̈Ï‡Ü≥∂QÆÜ«ÚHÍÎ̀ å‡:– 'ã̈~åfixH̃ P «̀‡Ü≥ÿ∞# Ñ̈~°„|Ç̈Ï‡"Õ∞ ̀ å#∞— J<≥_ç *Ï̋#"Õ∞

„|Ç̈Ï‡Ü≥∂QÆO. J\ì̃ *Ï̋#O`À ‰õÄ_ç# "å_Õ „|Ç̈Ï‡Ü≥∂QÆ Ü«ÚHÍÎ̀ «∞‡_»∞.J «̀_»∞

á⁄O Õ̂ ã̈∞YO ZÖÏO \k̃?

JHõ∆Ü«∞O ã̈∞YO Jâ◊√fl Õ̀ :– JHõ∆Ü«∞"≥∞ÿ#, <åâ◊#O ÖËx, JO «̀O ÖËx J#O «̀"≥∞ÿ#

ã̈∞YO. q+̈Ü«∞ ã̈∞YOQÍx, x„^• ã̈∞YO QÍx, Hõ∆Ü«∞ ã̈∞MÏÖË. JO «̀"≥∞ÿáÈÜÕ∞

ã̈∞MÏÖË. q+̈Ü«∞O áÈ Õ̀ ã̈∞YO áÈ «̀∞Ok. "≥∞Å‰õΩ= =¿ãÎ x„^• ã̈∞YO áÈ «̀∞Ok.

HÍx P «̀‡ áÈÜÕ∞kHÍ Œ̂∞ QÆ#∞Hõ P «̀‡ ã̈∞YO ‰õÄ_® ZÑ̈C_»∂ áÈ Œ̂∞. Jk

âßâ◊fi «̀ ã̈∞YO. *Ï̋x J\ì̃ JHõ∆Ü«∞ ã̈∞MÏ<Õfl J#∞Éèíq™êÎ_»∞.

=∞#O P`«‡ ã¨fi~°∂Ñ¨ÙÅ"Õ∞ Hõ^•! =∞i ZO^Œ∞‰õΩ JHõ∆Ü«∞ ã¨∞MÏxfl

á⁄O Œ̂@OÖË̂ Œ∞?

KÕÑ̈ h\Ö̃’<Õ LO@∞Ok. áê@∞ Œ̂Ñ≤Ê "≥Å¡H̃ÖÏ Ñ̈_»¤k. Q˘O «̀∞Ö’H̃ hà◊√§

KÕ~°Hõ qÅqÅÖÏ_»∞ «̀∞#flk. Ñ̈i «̀Ñ≤Oz áÈ «̀∞Ok. Jk hà◊§Ö’<Õ L<åfl hà◊√§

„`åQÆÖË^Œ∞. JÖÏˆQ r=Ù_»∞ P`«‡Ö’<Õ L<åfl, P`«‡QÍ<Õ L<åfl, P`å‡#O^Œ

™êQÆ~°OÖ’<Õ L<åfl WO„kÜ«∂Å∞ "≥Å¡H̃ÖÏ Ñ̈_»¤q. |Ü«∞\H̃̃ K«∂ã̈∞Î<åfl~Ú.

ÉÏÇ̈Ïº q+̈Ü«∂Å`À ã̈OÑ̈~°̄ O ÃÑ@∞ì‰õΩ<åfl~Ú. JO Œ̂∞̂H Ñ̈i`åÑ̈O , Jã̈O «̀$Ñ≤Î,

KÕÑ̈#∞ áê@∞‰õΩ „uÑ≤Ê Õ̀ Jk hà◊√§ „`åy âßOu ã̈∞ÎOk. JÖÏ̂Q r=Ù_»∞ ÉÏÇ̈Ïº

q+̈Ü«∂Å`À ã̈OÑ̈~°̄ O q_çz JO «̀~°∞‡Y"≥∞ÿ̀ Õ Ñ̈i`åÑ̈O ̀ ˘Åy P`å‡#O^•xfl

J#∞Éèíq ™êÎ_»∞, JHõ∆Ü«∞"≥∞ÿ# ã̈∞MÏxfl á⁄O Œ̂∞`å_»∞.

Hõ#∞Hõ =Ú=Ú‰õ∆Ω=ÙÅ∞ ÉÏÇ̈Ïº q+̈Ü«∂Å#∞O_ç WO„kÜ«∂ Å#∞ =∞o§Oz,

z`åÎxfl JO «̀~°∞‡YO KÕã≤ P «̀‡`À J#∞ã̈O ̂ è•#O KÕã≤ JHõ∆Ü«∞"≥∞ÿ# P «̀‡ ã̈∞MÏxfl

á⁄O^•e.

– =∞i ÉÏÇ̈Ïº q+̈Ü«∂ÅÃÑ· Pã̈H̃Îx «̀yæOK«∞H˘#@O ZÖÏ?

â’¡II ÜÕ∞Ç≤Ï ã̈Oã̈Ê~°≈*Ï Éè’QÍó Œ̂∞óYÜ≥∂#Ü«∞ U= Õ̀I
P Œ̂ºO «̀ =O «̀ó H“O Õ̀Ü«∞I # Õ̀+̈µ ~°=∞ Õ̀ |∞ è̂Œó II (22)

`åII J~°∞̊<å! q+̈Ü«∂Å`À WO„kÜ«∂Å HõÅ~ÚHõ=Å¡ HõêQ Éè’QÍÅhfl ̂ Œ∞ó
MÏxfl HõÅQÆ*Ë¿ã"Õ. JO Õ̀HÍ Œ̂∞, Jq Pk JO`å Å`À ‰õÄ_»∞‰õΩ#flq. JO Œ̂∞=Å¡
q"Õ‰õΩÖ̌=~°∂ P Éè’QÍÅÖ’ ~°q∞OK«~°∞.

"åºYº : q+̈Ü«∞ã̈∞MÏÅÃÑ· Pã̈H̃Î̀ À "å\ ̃"≥O@ Ñ̈_çáÈ=@O JO Œ̂iH©

JÅ"å>Ë. WO Œ̂∞Ö’ q∞#Ç̈~ÚOÑ̈ÙÖËg∞ ÖË=Ù. JO Õ̀ HÍ Œ̂∞, Wq `å`å¯eHõ

ã̈∞MÏÖË Jx ≥̀eã≤<å "å\ ̃"≥O@Ñ̈_»Hõ =∂#~°∞. =∞i q+̈Ü«∞ =ã̈∞Î=ÙÅÃÑ·,

Éè’QÍÅÃÑ·, ã̈∞MÏÅÃÑ· Pã̈H̃Î ZÖÏ ̀ «QÆ∞æ̀ «∞Ok. "å\ ̃Ñ̈@¡ q~°H̃Î ZÖÏ HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok?

=∞#‰õΩ áêÅHÀ"å JO>Ë ZO`À W+̈ìO. <åÅ∞QÆ∞ =ÚHȭ Å∞ h Z Œ̂∞~°∞QÍ

L#flq. "å\x̃ K«∂ã̈∞ÎO>Ë  <À\Ö̃’ ÖÏÖÏ[ÅO T~°∞ «̀∞#flk. XHõ =ÚHȭ

fã̈∞H˘x <À\’¡ "Õã̈∞HÀÉ’Ü«∂=Ù. JO «̀Ö’ h ¿ãflÇ≤Ï «̀∞_»∞ K≥áêÊ_»∞ ''JO Œ̂∞Ö’

q+̈O Hõeã≤Ok—— Jx. =∞i WÑ̈C_»∞ ^•xx <À\’¡<Õ "Õã̈∞‰õΩO\Ï"å? q+̈O

Hõe¿ãÎ Hõeã≤OkÖË† <åÔHO`À W+̈ì"≥∞ÿ# ã‘fi@∞ Hõ̂ •! Jx u<Õ ™êÎ"å? ÖË̂ Œ∞ Hõ̂ •?

JÖÏ̂Q =∞#ÔHO`À W+̈ì"≥∞ÿ# =ã̈∞Î=ÙÖ̌·<å, q+̈Ü«∂Ö̌·<å, Éè’QÍÖ̌·<å Jq =∞#‰õΩ

Ç̈x Hõey™êÎ~Ú† „áê}O f™êÎ~Ú Jx ≥̀e¿ãÎ WHõ "å\ ̃*’eH̃ "≥à◊̀ å=∂?

"≥à◊§O QÆ̂ •! Hõ#∞Hõ q+̈Ü«∞ =ã̈∞Î=ÙÅÖ’, Éè’QÍÅÖ’ =∞#‰õΩ Ç̈x HõeyOKÕ
^ÀëêÅ∞#fl@∞¡ ≥̀e¿ãÎ "å\˜Ñ¨@¡ =∞#‰õΩ «̀Ñ¨ÊHõ q~°HÎ̃ HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok. q~°HÎ̃
HõÅQÍÅO>Ë JO Œ̂∞Ö’x ^ÀëêÅ∞ ≥̀e Ü«∂e.

JO Œ̂∞̂H D â’¡HõOÖ’ q+̈Ü«∞ Éè’QÍÅÖ’ QÆÅ Ô~O_»∞ =ÚYº"≥∞ÿ# ̂ ÀëêÅ#∞
ÉèíQÆ"å#∞_»∞ ̀ ≥eÜ«∞*Ëã̈∂Î D ̂ ÀëêÅ#∞ ̀ ≥Å∞ã̈∞‰õΩ#fl q"Õ‰õΩÅ∞ "å\ ̃Ñ̈@¡ q~°H̃Î
Hõey LO@∞<åfl~°x ≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl_»∞. Uq∞\Ï Ô~O_»∞ ^ÀëêÅ∞?
1. Œ̂∞óYÜ≥∂#Ü«∞ó 2. P Œ̂ºO=O «̀ó Jx,
1. Œ̂∞óYÜ≥∂#Ü«∞ó : q+̈Ü«∂Å`À WO„kÜ«∂Å ã̈Ê~°≈ (ã̈OÑ̈~°̄ O) =Å¡ HõêQ

ã̈∞MÏÅ∞ ÃÑ·H̃ ã̈∞MÏÅ∞QÍ HõxÑ≤™êÎÜÕ∞ QÍx Jq ̂ Œ∞óMÏÅ`À ‰õÄ_»∞H˘x LO\Ï~Ú.

JO Œ̂∞̂H "å\x̃ ' Œ̂∞óYÜ≥∂x— J<åfl~°∞. JO>Ë ã̈∞YO X_çÖ’ Œ̂∞óYO ^•y

LO@∞O Œ̂#fl =∂@. U =ã̈∞Î=Ù ã̈∞MÏxflã̈∞ÎO Œ̂x J#∞‰õΩO \Ï"≥∂ J Õ̂ Œ̂∞ó

MÏxflã̈∞ÎOk. XHõ_çH̃ Å_»∂¤Å∞ ÉÏQÍ W+̈ìO. XHõ |∞@ì Å_»∞¡ ≥̀zÛ =ÚO Œ̂∞ÃÑ\˜ì

u#=∞<åflO. "≥Ú Œ̂\ ̃Ô~O_»∞ ZO`À W+̈ìOQÍ u<åfl_»∞. 3, 4 Å_»∞¡ XHõ "≥∂ã̈Î~°∞QÍ

L<åfl~Ú. WOHÍ Ô~O_»∞ Å_»∞¡ u#=∞x KÕuÖ’ ÃÑ\ÏìO. Jã̈ûÅ∞ ÉÏQÍÖË=Ù.
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=∞i 4 u#=∞x |Å=O «̀O KÕâßO. pè! pè! J<åfl_»∞. JO>Ë "≥Ú Œ̂\ ̃Å_»∞¤
WzÛ# P#O^•xfl 6= Å_»∞¤ ZO Œ̂∞H̃=fiÖË̂ Œ∞? JO>Ë P#O Œ̂O P Å_»∞¤Ö’
ÖË̂ Œ#fl=∂@. P#O Œ̂O Å_»∞¤Ö’ LO>Ë Zxfl Å_»∞¡ uO>Ë JO «̀ P#O Œ̂O HõÅQÍe.
HÍh HõÅQÆ@O ÖË̂ Œ∞. JO>Ë Å_»∞¤ P#O^•xflKÕÛk HÍ Œ̂#fl=∂@. xÑ̈C "Õ_çx
Hõeyã̈∞ÎOk. Jk ZÑ̈C_»∂ "Õ_ç<Õ Wã̈∞ÎOk. JÖÏ̂Q q+̈Ü«∞ =ã̈∞Î=Ù ã̈∞MÏxflã̈∞Î#flk
JO>Ë Jk ZÑ̈C_»∂ ã̈∞MÏ<Õfl W"åfie. JÖÏ W=fiHõáÈ Õ̀ Jk ã̈∞MÏxflKÕÛ=∂@
x[O HÍ Œ̂∞.

q+̈Ü«∞ã̈∞YO x["≥∞ÿ# ã̈∞YO HÍ Œ̂∞, ã̈∞YO "Õ+̈O "Õã̈∞ ‰õΩ#fl Œ̂∞óYO.
"Õ∞Hõ̀ ÀÅ∞ HõÑ̈C‰õΩ#fl Ñ̈Ùe. JO Œ̂∞̂H â◊OHõ~å Kå~°∞ºÅ"å~°∞ 'q"ÕHõ K«∂_®=∞}̃—
„QÆO ä̂ŒOÖ’ q+̈Ü«∂Å∞ q+̈O Hõ<åfl „Ñ̈=∂ Œ̂O J<åfl~°∞. qëêxfl uO>Ë<Õ „Ñ̈=∂ Œ̂O,
K«∂¿ãÎ U „Ñ̈=∂ Œ̂=¸ ÖË̂ Œ∞. HÍh q+̈Ü«∞ =ã̈∞Î=ÙÅ#∞ K«∂¿ãÎ KåÅ∞ „Ñ̈=∂ Œ̂"Õ∞
J<åfl~°∞. "å\x̃ QÆ∞iOz q<åfl KåÅ∞, „Ñ̈=∂ Œ̂"Õ∞ J<åfl~°∞. "å\x̃ QÆ∞iOz
q<åfl KåÅ∞ HõÅQÆ=Åã≤# J#~°÷O HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok. =ÚO Œ̂∞ ã̈∞YOQÍ JxÑ≤Oz<å
z=~°‰õΩ Œ̂∞óMÏ<Õfl q∞QÆ∞Å∞Û`å~Ú.
q+̈Ü«∞ =ã̈∞Î=ÙÅ∞ HõeyOKÕ Œ̂∞óMÏÅ∞ 3 ~°HÍÅ∞ :
1. Ñ̈i}Ï=∞ ̂ Œ∞óMÏÅ∞:– ̂ Œ∂_» ÃÑ~°∞QÆ∞ «̀∞O>Ë H˘=Ú‡Å∞ ‰õÄ_® ÃÑ~°∞QÆ∞ «̀∞#fl@∞¡
Éè’QÍÅ∞ J#∞ÉèíqOKÕH˘nÌ "å\Ã̃Ñ· Pã̈H̃Î WOHÍ ÃÑ~°∞QÆ∞ «̀∞Ok. WOHÍ WOHÍ
J#∞ÉèíqOKåÅ<Õ HÀiHõ HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok. HÀi# HÀiHõÅ∞ f~°#Ñ̈C_»∞ Œ̂∞óMÏÅ∞
ÃÑiyáÈ`å~Ú. ^•x`À áêáêÅ∞ KÕ™êÎ~°∞. Wn q+̈Ü«∞Éè’QÍÅ`À HõêQ Ñ̈i
}Ï=∞ Œ̂∞óYO.
2. ̀ åÑ̈ Œ̂∞óMÏÅ∞:– ã̈∞MÏÅ∞ H˘kÌ¿ãÑ̈Ù LO\Ï~Ú. HÍx ̂ •x ̀ åÑ̈O KåÖÏHÍÅO
LO@∞Ok. D ã̈∞MÏÅ∞ <å‰õΩ Œ̂∂~°"≥∞ÿáÈ`å ÜÕ∞"≥∂#x J#∞‰õΩO>Ë KåÅ∞
XHõ>Ë `åÑ̈O.

ÉÏQÍ _»|∞ƒ ã̈OáêkOz#"å_çH̃ ̂ ˘OQÆÅÉèíÜ«∞O, W<£HõO \ÏH±û "åà◊§ ÉèíÜ«∞O
LO@∞Ok. XO\x̃O_® #QÆÅ∞ è̂ŒiOz P#OkOKÕ"åiH̃ Z=Ô~·<å Q˘O «̀∞
Ñ≤ã≤H̃ K«OÑ̈Ù̀ å̂~"≥∂#x ÉèíÜ«∞O. =ã̈∞Î=ÙÅ∞QÍx, ã̈∞MÏÅ∞QÍx ̂ Œ∂~°"≥∞ÿáÈ`åÜÕ∞"≥∂,
Z=Ô~·<å J_»∞¤ Ñ̈_»̀ å̂~"≥∂ J#∞‰õΩO>Ë KåÅ∞ XHõ>Ë ÉèíÜ«∞O, ÉÏ è̂Œ. WHõ =∞#Hõ<åfl
J= «̀Å"åiH̃ Z‰õΩ¯=QÍ LO>Ë XHõ>Ë `åÑ̈O. Hõà◊√§ =∞O@, Hõ_»∞Ñ̈Ù =∞O@,

Jã̈∂Ü«∞. g\˜̀ À =∂# = «̀fiO ‰õÄ_® =∞O@HõÅ∞ã̈∞ÎOk. W Õ̂ `åÑ̈ Œ̂∞óYO.

3. ã̈O™ê¯~° Œ̂∞óMÏÅ∞ :– XHõÑ̈C_»∞ J#∞ÉèíqOz# ã̈∞MÏÅ QÆ∞iOz, Éè’QÍÅ

QÆ∞iOz WÑ̈C_»∞ ̀ «ÅK«∞H˘x ''JÑ̈Ê\ ̃ã̈∞YO WÑ̈C_»∞ ÖËHõáÈÜ≥∞<Õ—— Jx ̀ «ÅK«∞H˘x

Œ̂∞ódOK«@O ã̈O™ê¯~° Œ̂∞óYO. J~Ú Õ̀ D Œ̂∞óMÏÅhfl ÃÑ·H̃ HõxÑ≤OKÕq HÍ=Ù.

JO Œ̂∞̂H J*Ï̋#∞Å∞ ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀÖË~°∞. q"Õ‰õΩÅ∞ =∂„ «̀"Õ∞ K«∂_»QÆÅ~°∞. WHõ Ô~O_»=

^À+̈O–

2. P Œ̂ºO «̀=O «̀ó :– q+̈Ü«∂Å^•fi~å ÅaèOKÕ ã̈∞MÏÅ‰õΩ Pk JO «̀O L#flq.
XHõÑ̈C_»∞ "≥Ú Œ̂Ö̌·, H˘O «̀ HÍÅO LO_ç, z=~°‰õΩ #tOzáÈ`å~Ú. Hõ#∞Hõ
q+̈Ü«∞ ã̈∞MÏÅ∞ Hõ∆}̃HÍÅ∞. P «̀‡ ã̈∞YO âßâ◊fi «̀"≥∞ÿ#k. q+̈Ü«∞ ã̈∞YO nÑ̈O
ÖÏO\k̃. P «̀‡ ã̈∞YO ã̈∂~°∞ºx =O\k̃. q+̈Ü«∞ã̈∞YO z#fl HÍÅ∞= =O\k̃.
P «̀‡ ã̈∞YO J#O «̀ ™êQÆ~°OÖÏO\k̃. WÖÏ  q+̈Ü«∞ ã̈∞MÏÅ x[ ã̈fi~°∂Ñ̈O
Uq∞\’ K«∂_»QÆÅ q"Õ‰õΩÖË "å\Ñ̃̈@¡ q~°H̃Î K≥Ok LO\Ï~°∞.
Õ̀+̈µ |∞ è̂Œó #~°=∞ Õ̀ :– WÖÏO\ ̃q+̈Ü«∞Éè’QÍÅÃÑ· q"Õ‰õΩÅ∞ Pã̈H̃Îx „Ñ̈ Œ̂i≈OK«~°∞.

Ñ̈ã≤"å_»∞ Ug∞ ≥̀eÜ«∞x J*Ï̋x QÆ#∞Hõ =∞Å =¸„`åÅÖ’ ^˘~°∞¡̀ å_»∞. J «̀_Õ

ÃÑ Œ̂Ì"å_≥·# ̀ «~°∞"å «̀ "å\x̃ Jã̈Ç≤ÏºOK«∞‰õΩO\Ï_»∞. "å\ ̃*’eH̃"≥à◊§_»∞. JÖÏ̂Q

q+̈Ü«∞ Éè’QÍÅÖ’Ñ̈_ç ^˘̂~¡"å_»∞ =¸_è»∞_»∞, Jq"ÕH̃, J|∞ è̂Œ∞_»∞. J Õ̂ *Ï̋x,

q"ÕH̃, |∞ è̂Œ∞_»∞ S Õ̀<À. q+̈Ü«∞ Éè’QÍÅhfl ̂ Œ∞óYO`À ‰õÄ_»∞‰õΩ#flq. P Œ̂ºO`åÅ`À

‰õÄ_ç#q Jx „QÆÇ≤ÏOz "å\Ü̃«∞O Œ̂∞ ~°q∞OK«_»∞.

' Œ̂∞óY^Àëê#∞ Œ̂~°≈#O— J#fl@∞¡ q+̈Ü«∞ Éè’QÍÅÖ’x ^ÀëêÅ#∞ Œ̂i≈Oz

q~°H̃Î K≥O^•e.

– WO «̀‰õÄ Hõ~°‡ ã̈<åºã̈Ü≥∂QÆO ZÑ̈C_»∞ Ñ̈ÓiÎ J~Ú#@∞¡?

â’¡II â◊HÀflf ÃÇ·Ï= Ü«∞™Èû_è»∞O „áêH± â◊s~° q"≥∂Hõ∆}Ï ǜI
HÍ=∞„HÀ è̂À Œ̂ƒù=O "ÕQÆO ã̈Ü«ÚHõÎã̈û ã̈∞v#ó II (23)

`åII Z=Ô~·̀ Õ â◊s~°O ~åe áÈ=_®xH̃ =ÚO Õ̂ WHȭ _Õ HÍ=∞„HÀ è̂•Å "ÕQÍxfl
«̀@∞ìH˘x xÅ|_»QÆÅ_À J\ì̃"å_Õ Ü≥∂QÆ ã≤kúx á⁄Ok#"å_»∞. J «̀_Õ âßâ◊fi «̀

P#O^•xfl á⁄Ok#"å_»∞.
"åºYº : XHõ ã̈OÑ̈Ó~°‚ Ñ̈Ù~°∞+̈µ_»∞ „Ñ≤Ü«∞ J„Ñ≤Ü«∂Å Ñ̈@¡ ã̈=∞|∞kú̀ À

LO\Ï_»x, ÉÏÇ̈Ïº q+̈Ü«∂ÅÑ̈@¡ Pã̈H̃Îx q_çz P «̀‡Ü«∞O Õ̂ x+̈ª Hõey LO\Ï_»x

WO «̀=~°‰õΩ K≥Ñ̈Ê_»O [i yOk. Wk q#fl ™ê è̂Œ‰õΩ_»∞ J\˜ì Ñ̈iÑ̈Ó~°‚̀ «#∞ á⁄O Œ̂@O
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™ê^èŒº=∂? Jx ã¨O^ÕÇ≤Ï™êÎ_»∞. J@∞=O\˜ ã¨O^ÕÇ¨xfl áÈQ˘\ ˜ì, x~åâß

xã̈Ê $Ç̈ÏÅ#∞ `˘ÅyOK«∞@̂H D â’¡HõOÖ’ LáêÜ«∞O K≥Ñ̈Ê|_çOk.

h `å`«QÍ~°∞ Q˘Ñ¨Ê ã¨Ow`« q^•fiOã¨∞_»∞. PÜ«∞# g}#∞ K«Hõ¯QÍ

"å~ÚOK«QÆÅ_»∞. PÜ«∞# áÈ~Ú# `«~åfi`« P g}#∞ WO\’¡ XHõ KÀ@

Éèí„ Œ̂Ñ̈iKå~°∞. WÑ̈C_»∞ h‰õΩ ã̈Ow «̀OÖ’ „Ñ̈"Õâ◊O LOk. h `å «̀ÖÏQÍ Q˘Ñ̈Ê

q^•fiOã̈∞_»∞ HÍ"åÅx JaèÖÏ+̈. "≥O@<Õ P g}#∞ fã≤, fÔQÅ#∞ QÆ\ì̃QÍ

ayOz, g∞@QÍ<Õ Jq ̀ ≥yáÈ~Ú#q. WHõ U ã̈Ow «̀O ̂ •x#∞O_ç qxÑ≤OK«ÖË̂ Œ∞.

JÖÏHÍHõ P g}#∞ â◊√„ÉèíOKÕã≤ „H˘ «̀Î fÔQÅ#∞ J=∞iÛ, „â◊√uKÕã≤ fÔQÅ#∞

g∞\˜̀ Õ K«Hȭ x ã̈fi~åÅ∞ Ñ̈eH̃ ã̈Ow «̀O qxÑ≤OzOk.

JÖÏ̂Q =∞<À|∞ Œ̂∞úÅ<Õ g} fÔQÅ∞ KåÖÏHÍÅO #∞Oz J„â◊̂ Œú KÕÜ«∞|_®¤~Ú.

"å\K̃Õ̀ « P#O Œ̂w «̀O áê_çOKåÅO>Ë P =∞<À|∞ Œ̂∞úÅ#∞ ã̈iKÕã≤, "å\x̃

ã̈Ô~·# =∂~°æOÖ’ ÃÑ\Ïìe. ^•x̂H WHȭ _» LáêÜ«∞O K≥áêÊ~°∞. HÍ=∞„HÀ è̂•Å

"ÕQÍxfl, D [#‡Ö’<Õ JiHõ\˜ì Ü≥∂QÆã≤̂ Œ∞Ì_»"≥· P#O^•xfl JO Œ̂∞HÀ Jx. Uq∞\©

HÍ=∞„HÀ è̂•Å∞? "å\ ̃Ñ̈i}Ï=∞O Uq∞\?̃

XHõÑ̈C_»∞ J#∞ÉèíqOz, ~°∞z =∞iy# „Ñ≤Ü«∞=ã̈∞Î=Ù#∞ ̀ «ÅK«∞H˘<åfl, K«∂z<å,

q<åfl ^•xx ã̈OáêkOz J#∞ÉèíqOKåÅ<Õ PÖ’K«# hÖ’ HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok. J Õ̂

HÀiHõ. J Õ̂ HÍ=∞O. JÖÏ̂Q «̀#‰õΩ ÖËx^•xfl QÍx, W «̀~°∞Å‰õΩ L#fl^•xflQÍx

HÀ~°∞ HÀ=@O HÍ=∞O. D HÍ=∞O =Å¡ Xà◊√§ QÆQÆ∞~åÊ@∞ K≥O Œ̂@O, =ÚYOÖ’

„Ñ̈ã̈#fl «̀ K≥_»@O HÍ=∞O Ü≥ÚHȭ  "ÕQÍxH̃ QÆ∞~°∞Î.

WHõ h=Ù HÀ~°∞‰õΩ#fl =ã̈∞Î=Ù#∞ á⁄O Œ̂ÖËHõ áÈ~Ú<å, =∞~˘ Hõ_»∞ J_»∞¤=zÛ

«̀#∞fl‰õΩ áÈ~Ú<å HõêQk „HÀ è̂ŒO. D „HÀ è̂ŒO =Å¡ â◊s~°OÖ’ HõOÑ̈O, Hõà◊√§

Z„~°|_»@O, ÃÑ Œ̂=ÙÅ∞ J Œ̂~°@O, K≥=∞@Å∞ Ñ̈@ì@O, <À\#̃∞O_ç Z@∞=O\˜

=∂@Ö̌·<å ~å=@O „HÀ è̂ŒO Ü≥ÚHȭ  "ÕQÍxH̃ QÆ∞~°∞Î. D HÍ=∞„HÀ è̂•Å∞ Ô~O_çO\h̃

q_çzÃÑ\Ïìe. ZÑ̈C_»∞?

„áêH± â◊s~° q"≥∂Hõ∆}Ï ǜ : â◊s~°O q_çKÕÖ’Ñ̈ÖË– JO>Ë „áê}O áÈÜÕ∞ Ö’Ñ̈ÖË

D HÍ=∞„HÀ è̂•Å "ÕQÍxfl JiHõ\Ïìe. „áê}O áÈÜÕ∞^•Hõ g\ ̃ q+̈Ü«∞OÖ’

ÃÇÏK«ÛiHõ Hõey LO_®e. U =∂„ «̀O Éèí~À™ê QÍx, U=∞~°∞áê@∞ QÍx ‰õÄ_»̂ Œ∞.

D JO «̀ó â◊„ «̀∞=ÙÅ#∞ ÔQÅ∞=HõáÈ Õ̀ =ÚH̃Î ÖË̂ Œ∞. =∞~°}ÏxH̃ =ÚO Õ̂ J#@OÖ’

=∞~˘Hõ qâı+̈O ‰õÄ_® LOk. =∞~°}ÏxH̃ =ÚO Œ̂∞ h=Ù U ã≤÷ux ™êkèOKå"À

=∞~°}̃Oz# ̀ «~åfi «̀ h‰õΩ ÅaèOKÕ ã≤÷u J Õ̂. Hõ#∞Hõ K«zÛ# ̀ «~åfi «̀ ™êkèOKÕ̂ Õg∞

ÖË̂ Œ∞. „|uH̃ L#flÑ̈C_Õ ™êkèOKåe. Hõ#∞Hõ ZÑ̈C_À z=iH̃ K«∂ã̈∞‰õΩO^•O

J#∞‰õΩO>Ë JÑ̈C_»∞ K«∂ã̈∞HÀ=_®xH̃ Ug∞ LO_»̂ Œ∞. HÍ=∞ „HÀ è̂•Å "ÕQÆO

z#flk HÍ^Œ∞. ÃÑ^ŒÌ #n „Ñ¨"åÇ¨ÏO =O\˜k. #n „Ñ¨"åÇ¨ÏO `«#Ö’ Ñ¨_»¤

=ã̈∞Î=Ù#∞ ã̈=Ú„ Œ̂OÖ’H̃ <≥\ì̃"Õã̈∞ÎOk. JÖÏ̂Q D HÍ=∞„HÀ è̂•Å "ÕQÆO «̀#Ö’

Ñ̈_»¤ "å}̃‚ ã̈O™ê~°=∞<Õ ã̈=Ú„ Œ̂OÖ’H̃ x~åúH̃∆}ºOQÍ <≥\ ì̃"Õã̈∞ÎOk.

J~Ú Õ̀ ZO «̀ Q˘Ñ̈Ê #n „Ñ̈"åÇ̈ÏOÖ’<≥·<å "≥Úã̈e =O\ ̃[Å [O «̀∞=ÙÅ∞

P [Å"ÕQÍxfl «̀@∞ìH˘x xez#@∞¡ D HÍ=∞ „HÀ è̂•Å "ÕQÍxfl Z=~°∞ JiHõ\˜ì

xÅ|_»QÆÅ~À J «̀_Õ „|Ç̈Ï‡ Ü«Ú‰õΩÎ_»∞– Ü≥∂QÆã≤̂ Œ∞ú_»∞. J#O «̀"≥∞ÿ# P`å‡#O^•xfl

J#∞ÉèíqOKÕ J~°›̀ « QÆÅ"å_ç̀ «_Õ. J\ì̃ "åx<Õ WHȭ _» '#~°ó— #~°∞_»∞ J<åfl~°∞.

q∞ye#"å~°∞ #~°~°∂Ñ̈OÖ’ L#fl "å#~åÅ∞, ã̈∂Hõ~åÅ∞ =∂„ «̀"Õ∞.

J~Ú Õ̀ Z=~°∞ D HÍ=∞„HÀ è̂•Å "ÕQÍxfl JiHõ@ìQÆÅ~°∞? Z=Ô~·̀ Õ ã̈∞Y Œ̂∞ó

MÏÅ‰õΩ Jf «̀OQÍ LO\Ï~À, „Ñ≤Ü«∞, J„Ñ≤Ü«∞ =ã̈∞Î=ÙÅ∞ ÅaèOz#Ñ̈C_»∞ á⁄OQÆHõ–

„‰õΩOQÆHõ LO\Ï~À† Z=~°∞ ÉÏÇ̈Ïº"≥∞ÿ# q+̈Ü«∞Éè’QÍÅ∞ Œ̂∞óYÑ̈Ói «̀"≥∞ÿ#=x,

Pk JO`å Å`À ‰õÄ_çÜ«Ú#fl=x „QÆÇ≤Ï™êÎ~À† Z=~°∞ JO «̀~°∞‡Y∞Ö̌· P «̀‡ Ü«∞O Õ̂

~°q∞ã̈∂Î LO\Ï~À J\˜ì"åi =∞#ã̈∞û â◊√ÉèÏâ◊√ÉèÏÅ‰õΩ K«eOK«̂ Œ∞. ã̈∞YÉè’QÍÅHÀã̈O

J„~°∞Å∞ KåK«̂ Œ∞. JO>Ë HÀiHõ Å∞O_»=Ù. Hõ#∞Hõ „HÀ è̂•xH̃ J=HÍâ◊OÖË̂ Œ∞. WÖÏ

Z=~°∞ rqOz LO_»QÍ<Õ HÍ=∞„HÀ è̂•Å#iHõ_»̀ å~À "å̂~ Ü≥∂QÆÜ«Ú‰õΩÎÅ∞, "å̂~

J#O «̀"≥∞ÿ# ã̈∞YOÖ’ ã≤÷̀ «∞Ö̌· LO\Ï~°∞.

Hõ#∞Hõ J=¸Åº"≥∞ÿ#, ̂ Œ∞~°¡Éèí"≥∞ÿ# D =∂#=[#‡#∞ Hõ∆}̃Hõ"≥∞ÿ# ã̈∞YÉè’QÍÅ‰õΩ

"≥zÛOK«Hõ, ™ê è̂Œ#Ö’ J„Ñ̈=∞ «̀∞ÎÖ̌· ÉèíQÆ"å#∞x ÃÇÏK«ÛiHõ#∞ áê\Õz, rqOz

Ü«ÚO_»QÍ<Õ "≥∂Hõ∆ ™ê è̂Œ#‰õΩ „Ñ̈Ü«∞uflOKåe. HÍ=∞„HÀ è̂•Å#iHõ\ì̃#Ñ̈C_Õ Hõ~°‡ã̈

<åºã̈O Ñ̈ÓiÎ J~Ú#@∞¡ Jx„QÆÇ≤ÏOKåe.

–HÍ=∞„HÀ è̂•Å "ÕQÍxfl JiHõ\ì̃#"å_»∞ KÕÜ«∞=Åã≤# JO «̀~°OQÆ ™ê è̂Œ#

Uq∞\?̃
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â’¡II Ü≥∂O «̀ã̈∞ûM’ O «̀~å ~å=∞ó «̂̀ ä• O «̀~À̊ºu ̂~=Ü«∞óI

ã̈ Ü≥∂w „|Ç̈Ï‡ x~åfi}O „|Ç̈Ï‡ Éèí∂`À kè QÆK«ÛùuII (24)
`åII Z=~°∞ P «̀‡Ü«∞O Õ̂ ã̈∞dã̈∂Î, P «̀‡Ü«∞O Õ̂ ~°q∞ã̈∂Î, JÖÏ̂Q Z=~°∞

P «̀‡Ü«∞O Õ̂ „Ñ̈HÍâ◊O (*Ï̋#O) QÆÅ"å_≥· Ü«Ú<åfl_À J\ì̃ è̂•º#Ü≥∂y „|Ç̈Ï‡
ã̈fi~°∂Ñ̈Ù_≥· „|Ç̈‡#O^•xfl („|Ç̈Ï‡ ™êH∆Í`å¯~åxfl) á⁄O Œ̂∞ «̀∞<åfl_»∞.

"åºYº :– Ĥ=ÅO HÍ=∞ „HÀ è̂•Å#iHõ\ì̃#O «̀ =∂„`å# =ÚH̃Î ÅaèOK«̂ Œ∞.

JiHõ\ÏìeûO Õ̂. Jk |Ç≤Ï~°OQÆ ™ê è̂Œ#. nx`À áê@∞ JO «̀~°OQÆ ™ê è̂Œ# ‰õÄ_®

HÍ"åe. J Õ̂ P «̀‡ x+̈ª. ̂ •x<Õ D â’¡HõOÖ’ ̀ ≥eÜ«∞*ËÜ«∞É’ «̀∞<åfl~°∞. nxH̃ 3

™ê è̂Œ# Å#∞ D â’¡HõOÖ’ K≥áêÊ~°∞. J"Õ–

1.JO «̀ã̈∞ûYó :– ™ê=∂#∞ºÅ∞ ÉÏÇ̈Ïº =ã̈∞Î=ÙÅ ̂ •fi~å ã̈∞dOKåÅ#∞‰õΩO\Ï~°∞.

"å\H̃Àã̈O „Ñ̈Ü«∞uflOz `å`å¯eHõ ã̈∞MÏÅ∞ á⁄O Œ̂∞`å~°∞. "å\˜̀ À «̀$Ñ≤Î Ñ̈_»Hõ

WOHÍ WOHÍ HÍ"åÅx ÉÏÇ¨Ïº „Ñ¨Ñ¨OK«O "≥·Ñ¨ÙˆH Ñ¨~°∞QÆ∞Å∞ f™êÎ~°∞. HÍh
=∞Ç̈ «̀∞‡Å∞ =∂„ «̀O x["≥∞ÿ# ã̈∞YO ÉÏÇ̈ÏºOÖ’ ÖË̂ Œx, JO «̀~°OÖ’<Õ L#fl Œ̂x,
P`«‡ÜÕ∞ ã¨∞Y ã¨fi~°∂Ñ¨=∞x „QÆÇ≤ÏOz, x~°O`«~°O `«=∞Ö’<Õ P#O^•xfl
á⁄O Œ̂∞`å~°∞.J Õ̂ JHõ∆Ü«∞ ã̈∞YO, âßâ◊fi «̀ ã̈∞YO, Œ̂∞óYO ÖËx ã̈∞YO. ã̈∞YO
|Ü«∞\˜ #∞O_ç ‰õÄˆ~k HÍ Œ̂∞. Ö’Ñ¨Å #∞O_ç Tˆ~k. ÉÏqÖ’#∞O_ç h~°∞
T~°∞ «̀∞#fl@∞¡ JO «̀~°OQÆ ã̈∞YO ZÑ̈C_»∂ T~°∞ «̀∂<Õ LO@∞Ok. Hõ#∞Hõ ̂ •x<Õ
J#∞Éèíqã̈∞Î LO\Ï~°∞.
2.JO «̀~å~å=∞ó :– P «̀‡Ö’ „H©_çã̈∂ÎO\Ï~°∞. ™ê=∂#∞ºÅ∞ ÉÏÇ̈Ïº =ã̈∞Î=ÙÅÖ’,

q+̈Ü«∂ÅÖ’ „H©_çã̈∞ÎO\Ï~°∞. ÉèÏ~åº a_»¤Å∞, |O è̂Œ∞q∞„ «̀∞Å∞, Pf‡Ü«ÚÅ∞ "≥Ú Œ̂Ö̌·#

"åi`À „H©_çã̈∂Î P#Ok™êÎ~°∞. HÍx =∞Ç̈ «̀∞‡Å∞ =∂„ «̀O ÉÏÇ̈Ïº =ã̈∞Î=ÙÅ∞,
q+̈Ü«∂Å∞, =º‰õΩÎÅ∞ Jx «̀º"≥∞ÿ#=x, K«OK«Å"≥∞ÿ#=x „QÆÇ≤ÏOz, g~°O`å Ô~·Å∞
„Ñ̈Ü«∂}©‰õΩÅ=O\ ̃"å̂~#x QÆ∞iÎOz, "åiÃÑ· Pã̈H̃Îx, |O è̂•xfl ÃÑOK«∞HÀ‰õΩO_®,
x~°O`«~°O `«#Ö’<Õ–P`«‡Ö’<Õ J#∞ ã¨O^è•#"≥∞ÿ P`«‡ ^è•º#OÖ’<Õ HÍÅO
QÆ_»∞Ñ̈Ù`å~°∞. "åi „H©_® ã̈÷ÅO P «̀‡ÜÕ∞. P «̀‡Ö’<Õ "å~°∞ „H©_çã̈∂Î LO\Ï~°∞.
3.JO «̀~À̊ºuó :– ™ê=∂#∞ºÅ‰õΩ ÉÏÇ̈ÏºOÖ’x =ã̈∞Î=ÙÅ#∞ K«∂_»\ÏxH̃ "≥Å∞QÆ∞

HÍ"åe.Jk Ñ¨QÆÅ∞ ã¨∂~°∞º_»∞, ~å„u nÑ¨O. J~Ú`Õ P ã¨∂~°∞º}˜‚ ‰õÄ_®

„Ñ̈HÍtOÑ̈*Ë¿ã *’ºu ã̈fi~°∂Ñ̈O =∞~À\ ̃LOk. J Õ̂ P «̀‡. Ñ̈~°=∂ «̀‡. ZÖÏ?

ã¨∂~°∞º}˜‚ K«∂KÕk <Õ„`«O. <Õ„`åxfl „Ñ¨HÍtOÑ¨*Ë¿ãk |∞kú. P |∞kúx

„Ñ̈HÍtOÑ̈*Ë¿ãk P «̀‡. J Õ̂ *’º «̀∞Å‰õΩ *’ºu– Ñ̈~°O*’ºu. =∞Ç̈ «̀∞‡Å∞ J\˜ì

k"åº «̀‡ *’ºu<Õ P„â◊~ÚOz âßâ◊fi «̀OQÍ „Ñ̈HÍtã̈∞ÎO\Ï~°∞.

D „Ñ̈HÍ~°OQÍ Œ̂$â◊ºOÃÑ· "åº"≥∂Ç̈xfl = Œ̂e, ÉÏÇ̈Ïº q+̈Ü«∂ÅÃÑ· Pã̈H̃Îx

q_»z, P «̀‡ÜÕ∞ ã̈∞Y ™ê÷#=∞x „QÆÇ≤ÏOz, P «̀‡Ö’<Õ „H©_çã̈∂Î, P «̀‡Ö’<Õ „Ñ̈HÍtã̈∂Î,

P «̀‡Ö’<Õ P#Okã̈∂Î x~°O «̀~°O P «̀‡ è̂•º# Ñ̈~°∞_≥· Ü«ÚO\Ï_»∞ =∞Ç̈ «̀∞‡_»∞.

J «̀_Õ Ü≥∂y. J «̀_Õ ã̈=∂ è̂•# z «̀ÎO QÆÅ"å_»∞. J\ì̃ "åx<Õ „|Ç̈Ï‡ Éèí∂ «̀∞_»∞

– „|Ç̈Ï‡ ã̈fi~°∂Ñ̈Ù_»∞ JO\Ï~°∞. J «̀_Õ „|Ç̈Ï‡ x~åfi }Ïxfl á⁄O Œ̂∞`å_»∞. JO>Ë

„|Ç̈Ï‡ ™êÜ«Ú[ºO K≥O Œ̂∞`å_»∞. x[O K≥áêÊÅO>Ë J «̀_»∞ „|Ç̈Ï‡"Õ∞.

ÉÏÇ¨Ïº ã¨∞MÏÅHÀã¨O ÉÏÇ¨Ïº q+¨Ü«∂ÅÖ’ ~°q∞ã¨∂Î `«=∞ *Ï˝#*’ºux
ÉÏÇ̈ÏºOÖ’<Õ qxÜ≥∂yOKÕ"å~°∞ uiy uiy D Ö’HõOÖ’H̃ =zÛ Ñ̈_®eûO Õ̂.
JÖÏQÍHõ P`«‡Ö’<Õ ~°q∞ã¨∂Î `«=∞ *Ï˝#*’ºux (*Ï˝<åxfl) P`«‡Ö’<Õ
qxÜ≥∂yOKÕ"å~°∞, P «̀‡ã̈fi~°∂Ñ̈ÙÖ̌· „|Ç̈Ï‡ ã̈fi~°∂Ñ̈ÙÖ̌·, „|Ç̈Ï‡OÖ’<Õ qb#"≥∞ÿ,
„|Ç̈‡ #O^•xfl J#∞Éèíqã̈∂Î LO\Ï~°∞. J Õ̂ "≥∂Hõ∆O. J\ì̃ „|Ç̈Ï‡ x~åfi}
~°∂Ñ̈"≥∂H∆Íxfl á⁄O Œ̂\ÏxH̃ Z\ì̃ J~°›̀ «Å∞O_®e? U ÅHõ∆}ÏÅ∞ LO_®e?

â’¡II ÅÉèíO Õ̀ „|Ç̈Ï‡ x~åfi}O |∞∞+̈Ü«∞ó H©∆} HõÅ‡ëêóI
zè#fl ≥̂· fi è̂• Ü«∞`å`å‡#ó ã̈~°fi Éèí∂ «̀ Ç≤Ï Õ̀ ~°̀ åóII (25)

`åII áêáêÅ∞ `˘ÅyOK«∞‰õΩ#fl"å~°∞, ^≥· fi`«ÉèÏ=##∞ KèÕkOz# "å~°∞,
=∞#ã̈∞û#∞ ™êfinè#OÖ’ ÃÑ@∞ì‰õΩ#fl"å~°∞, ã̈=∞ã̈Î „áê}∞Å Ç≤Ï`åxfl HÀ̂~"å~°∞
J~Ú# |∞∞+̈µÅ∞ „|Ç̈Ï‡ x~åfi} ~°∂Ñ̈ P#O^•xfl á⁄O Œ̂QÆÅ∞QÆ∞`å~°∞.

"åºYº :– „|Ç̈Ï‡ x~åfi}Ïxfl Z=~°∞ á⁄O Œ̂QÆÅ~°∞? JO>Ë |∞∞+̈µÅ∞– J<åfl~°∞.

J~Ú Õ̀ =∞#‰õΩ J=HÍâ◊O ÖË#>Ë¡ Hõ̂ •! Jx ã̈O Õ̂Ç̈ÏO HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok Z=iÔH·<å.

JO Œ̂∞̂H |∞∞+̈µÅ∞ JO>Ë Z=~À ≥̀Å∞ã̈∞HÀ"åe.

|∞∞+̈Ü«∞ó :– |∞∞+̈µÅ∞ JO>Ë [_»Å∞, QÆ_®¤Å∞, QÀà◊√§ ÃÑOK«∞H˘x, J_»=ÙÅÖ’

‰õÄ~˘Ûx Hõà◊√§ =¸ã̈∞H˘x «̀Ñ̈ã̈∞ûÅ∞ KÕ¿ã"å~°∞ Jx JO Œ̂i ÉèÏ=#. Œ̂O_»

Hõ=∞O_»ÖÏÅ∞ ̂ èŒiOz, <≥uÎ g∞ Œ̂ H˘Ñ̈C ÃÑ@∞ìH˘x, Kåb KåÅx |@ì Hõ@∞ìH˘x,

|Hȭ  zH̃¯# Õ̂Ç̈ÏO`À uîQ"å̂~ |∞∞+̈µÅx, Hõ#∞Hõ =∞#O |∞∞+̈µÅO HÍ Œ̂x

J#∞‰õΩO@∂ LO\Ï~°∞.
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x[OQÍ |∞∞+̈µÅ∞ JO>Ë Ç̈Ï$+‘HÍÅ#∞(WO„kÜ«∂Å#∞) [~ÚOz# "å~°∞

Jx J~°÷O. WO„kÜ«∂Å#∞ ™êfinè#OÖ’ ÃÑ@∞ìH˘x, =∞#ã̈∞û#∞ Ñ̈~°=∂ «̀‡Ü«∞O Õ̂
xeÑ≤, „Ñ̈âßO «̀ r=#O QÆ_ç¿Ñ"å̂~ |∞∞+̈µÅ∞. D |∞∞+≤̀ «fiO J<Õk XHõ _ç„w.
=∞#O 15, 16 ã̈O= «̀û~åÅ∞ K«kq _ç„w ã̈Oáêk¿ãÎ g~°∞ H˘xfl [#‡Å∞ Hõ$+≤
KÕã≤ D |∞∞+≤ J<Õ _ç„w ã̈Oáêk™êÎ~°∞. JÖÏ Z=~°∞ Hõ$+≤ KÕ¿ãÎ "å̂~ |∞∞+≤.
JO Õ̀ «̀Ñ̈Ê "ÕëêxH̃ U =∂„ «̀O „áê è̂•#º «̀ ÖË̂ Œ∞.

W\˜ì |∞∞+¨µÅ∞ „|Ç¨Ï‡ x~åfi}O á⁄O^•ÅO>Ë U ™ê^èŒ#Å∞ KÕÜ«∂Ö’

<åÅ∞yO\x̃ D â’¡HõOÖ’ K≥áêÊ~°∞. Jq...

1. H©∆} HõÅ‡ëêó :– HõÅ‡ëêÅ#∞ (áêáêÅ#∞) ̀ ˘ÅyOK«∞‰õΩ#fl "å~°∞. áêáêÅO>Ë

=∞m§ =∞m§ [#‡Å#∞ ̀ ≥zÛÃÑ>Ëì Ñ̈Ù}º áêÑ̈ "åã̈#ÖË. J<ÕHõ [#‡ÅÖ’ Pi̊OK«∞‰õΩ#fl

D "åã̈#Å =¸@#∞ XHõ â◊s~°O #∞O_ç =∞~˘Hõ â◊s~°OÖ’H̃ „Ñ̈"ÕtOKÕ @Ñ̈C_»∞

=∞#O "≥O@ `≥K«∞Û‰õΩO@∂ LO\ÏO. Jq L#flO`« HÍÅO =∞m§ =∞m§

[#‡Ö̌`åÎeûO Õ̂. Hõ#∞Hõ "å\x̃ Hõ∆Ü«∞O KÕã̈∞HÀ"åe. ZÖÏ? xëê¯=∞Hõ~°‡Ü≥∂QÆO

^•fi~å, ÉèíQÆ=O «̀∞xÃÑ· JK«OK«Å"≥∞ÿ# ÉèíH̃Î ^•fi~å. [Ñ̈ è̂•º<åk ™ê è̂Œ#Å^•fi~å,

P «̀‡ *Ï̋<åxfl á⁄Ok, P «̀‡ qKå~°} ^•fi~å, P «̀‡`À `å^• «̀‡ºO K≥O Œ̂@O

^•fi~å Hõ∆Ü«∞O KÕã̈∞HÀ"åe. JÖÏ Hõ∆Ü«∞O KÕã̈∞H˘#fl "å̂~ H©∆}HõÅ‡ëêó JO>Ë.

2. zè#fl ≥̂· fi è̂• :– ≥̂· fi «̀ ÉèÏ=# `˘ÅQÆ@O. <Õ#∞ "Õ~°∞, Ñ̈~°=∂ «̀‡ "Õ~°∞ J<Õ

≥̂· fi «̀ ÉèÏ=#Ö’ LO\Ï~°∞ JO Œ̂~°∂. D ÉèÏ=O áÈ~Ú J ≥̂· fi «̀ ÉèÏ=#Ö’

xÅ"åe. JÖÏ xÅ"åÅO>Ë J ≥̂· fi «̀ *Ï̋<åxfl ã̈ Œ̂∞æ~°∞=ÙÅ ^•fi~å „â◊=}O

KÕÜ«∂e. „â◊=}O KÕã≤# Ñ¨C_»∞ J<ÕHõ ã¨O^ÕÇ¨Å∞ HõÅ∞QÆ∞`å~Ú. D

ã̈O Õ̂Ç̈ÅxflO\x̃ «̀̀ «Î fi qKå~°} ^•fi~å#∞, ã̈ Œ̂∞æ~°∞=ÙÅ#∞ „Ñ̈tflOz ≥̀Å∞ã̈∞

HÀ=_»O ^•fi~å#∞ `˘ÅyOK«∞HÀ"åe. ã̈O Õ̂Ç̈Å∞ Ñ̈ÓiÎQÍ `˘Å Q̂O «̀=~°‰õΩ

QÆ∞~°∞=Ù#∞ qã≤yOK«‰õΩO_® „Ñ̈tflã̈∂Î ≥̀Å∞ã̈∞HÀ"åe. JÑ̈C_Õ ã̈Oâ◊Ü«∞x=$uÎ

[iy J ≥̂· fi «̀ ã≤kú HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok.

3. Ü«∞`å`å‡#ó :– WO„kÜ«∂Å#∞, =∞#ã̈∞û#∞ J Œ̂∞Ñ̈ÙÖ’ LOK«∞H˘#∞@, "≥∂H∆ÍxH̃

Q˘Ñ̈Ê J=~À è̂ŒO =∞#ã̈∞û J Œ̂∞Ñ̈ÙÖ’ ÖËHõáÈ=@"Õ∞. =∞#ã̈∞û J Œ̂∞Ñ̈ÙÖ’H̃ ~å"åÅO>Ë

WO„kÜ«∂Å∞ ™êfinè#O HÍ"åe. =∞#ã̈∞û#∞ J Œ̂∞Ñ̈ÙÖ’ LOK«∞HÀQÆey Õ̀ WO„k

Ü«∂ÖËg∞ KÕÜ«∞ÖË=Ù. Hõ#∞Hõ „Ñ̈Ü«∞uflOz WO„kÜ«∂Å#∞, =∞# ã̈∞û#∞ J Œ̂∞Ñ̈ÙÖ’

LOK«∞HÀ"åe. „Ñ̈Ñ̈OK«O q∞ è̂Œº Ü«∞x, WHȭ _ç =ã̈∞Î=ÙÅ∞, q+̈Ü«∂Å∞, Éè’QÍÅ∞

Jhfl Œ̂∞óY Ñ̈Ói`åÅx ÉÏQÍ „QÆÇ≤ÏOz =∞#ã̈∞û#∞ x„QÆÇ≤ÏOKåe.

4. ã̈~°fi Éèí∂ «̀ Ç≤Ï Õ̀ ~°̀ åó :– ã̈=∞ã̈Î „áê}∞Å Ç≤Ï`åxfl HÀ~°@O. ''ã̈̂~fi [<å

ã̈∞ûd<À Éèí=O «̀∞—— J<Õk P è̂•ºu‡Hõ ~°OQÆOÖ’ L#fluH̃ ã̈ÔH «̀O. JO «̀\Ï

L#flk „|Ç̈Ï‡"Õ∞ Hõ#∞Hõ – Jxfl „áê}∞Å∞ P «̀‡ ã̈fi~°∂Ñ̈"Õ∞ QÆ#∞Hõ, `å#∂

P «̀‡ÜÕ∞ QÆ#∞Hõ JO Œ̂i "Õ∞Å∞ ̀ «# "Õ∞ÖË J=Ù̀ «∞Ok Hõ#∞Hõ U „áê}̃x ̂ Õfi+≤OK«‰õΩO_®

LO_®e. Z=ix ̂ Õfi+≤Oz<å Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞ ̂ Õfi+≤Oz#>Ë¡– ̀ «##∞ ̂ Õfi+≤Oz#>Ë¡.

Hõ#∞Hõ<Õ 'J Õ̂fiëêª ã̈~°fi Éèí∂`å<åO— Jx Éèí‰õΩÎÅ ÅHõ∆}ÏÅÖ’ "≥Ú Œ̂\k̃QÍ nxfl

K≥áêÊ~°∞.

WÖÏ Z=Ô~·̀ Õ ™ê è̂Œ#Å∞ KÕ™êÎ~À "å̂~ |∞∞+̈µÅ∞. "å̂~ „|Ç̈Ï‡ x~åfi}~°∂Ñ̈

P#O^•xfl á⁄O Œ̂QÆÅ∞QÆ∞`å~°∞.

– „|Ç̈Ï‡ x~åfi}ÏxH̃ WOHÍ U ™ê è̂Œ#Å∞ KÕÜ«∂e?

â’¡II HÍ=∞„HÀ è̂Œ qÜ«ÚHÍÎ<åO Ü«∞f<åO Ü«∞ «̀ KÕ̀ «™êOI
Jaè̀ À „|Ç̈Ï‡ x~åfi}O =~°Î̀ Õ qk`å «̀‡ <åOII (26)

`åII HÍ=∞„HÀ è̂•Å #∞O_ç q_»∞ Œ̂Å á⁄Ok#"å~°∞, ™êfinè#"≥∞ÿ# =∞#ã̈∞û
QÆÅ"å~°∞, P «̀‡*Ï̋<åxfl ≥̀Å∞ã̈∞‰õΩ#fl"å~°∞, „Ñ̈Ü«∞ «̀fl jÅ∞~°∞ J~Ú# "åiH̃
„|Ç̈Ï‡ x~åfi} ~°∂Ñ̈ "≥∂Hõ∆O JO «̀\Ï LO@∞Ok.

"åºYº :– Z=Ô~·̀ Õ „|Ç̈Ï‡ x~åfi} ~°∂Ñ̈"≥∞ÿ# "≥∂H∆Íxfl HÀi [#‡#∞ ™ê~°÷HõO

KÕã̈∞HÀ"åÅ#∞‰õΩO\Ï~À J\ì̃"å~°∞ =ÚO Œ̂∞QÍ U ™ê è̂Œ#Å∞ KÕÜ«∂e? J<Õ

q+̈Ü«∂xfl D â’¡HõOÖ’ K≥|∞ «̀∞<åfl~°∞.

1. HÍ=∞„HÀ è̂Œ qÜ«ÚHÍÎ<åO :– HÍ=∞„HÀ è̂•Å#∞O_ç q_»∞ Œ̂Å á⁄O^•e. ZO Œ̂∞‰õΩ?

|∞kúÖ’ HÀÔ~¯Å∞ Ñ̈Ù_ç̀ Õ "å\x̃ f~°∞ÛH˘#∞ @‰õΩ q+̈Ü«∞ „Ñ̈Ñ̈OK«O "≥·Ñ̈Ù‰õΩ

Ñ̈~°∞QÆ∞Å∞ fÜ«∂e. JÑ̈C_»∞ x~°O «̀~°O "å\ ̃QÆ∞iOKÕ PÖ’K«#Å∞ KÕ™êÎ~. P

q+̈Ü«∂ÅÃÑ· Pã̈H̃Î HõÅ∞QÆ∞ «̀∞Ok. Jk =∞##∞ |Ç≤Ï~°∞‡YO KÕã̈∞ÎOk. P «̀‡‰õΩ

^Œ∂~°O KÕã¨∞ÎOk. ã¨O™ê~°OÖ’ WiH˜ã¨∞ÎOk. ^•x`À |O^èŒO. Hõ#∞Hõ

HÍ=∞„HÀ è̂•Å#∞O_ç q_»∞ Œ̂Å á⁄O^•e.

2. Ü«∞ «̀KÕ̀ «™êO :– HÍ=∞„HÀ è̂•Å#∞ JiHõ_ç̀ Õ Œ̂$+≤ª JO «̀~°∞‡YO J=Ù «̀∞Ok.

„â◊=}O, =∞##O K«Hȭ QÍ ™êQÆ∞`å~Ú. ZO Œ̂∞HõO>Ë z «̀ÎO |Ü«∞@‰õΩ áÈ Œ̂∞
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QÆ#∞Hõ. WÖÏ z`åÎxfl ÉÏÇ̈ÏºOQÍ áÈx =fiHõ JO «̀~°OQÍ P «̀‡ "≥·Ñ̈Ù‰õΩ „uÑ≤Ê

UHÍ„QÆO KÕÜ«∞@"Õ∞ Ü«∞ «̀KÕ̀ «™êO.

3. qk`å «̀‡<åO:– WÖÏ UHÍ„QÆ"≥∞ÿ# =∞#ã̈∞û`À „â◊=}O KÕã≤#Ñ̈C_»∞ ̀ ≥eÜ«∞x

P «̀‡ ̀ «̀ «Î fiO ̀ ≥Å∞ã̈∞ÎOk. P ̀ «~°∞"å «̀ ̀ ≥eã≤# ̀ «̀ «Î fiO =∞##O ̂ •fi~å ã≤÷~°Ñ̈_»∞ «̀∞Ok.

WÖÏ ã≤÷~°Ñ̈_ç# *Ï̋#O =Å¡<Õ P «̀‡#∞ ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘x, ã̈fiã̈fi~°∂Ñ̈ *Ï̋#O`À "≥∂Hõ∆O

Hõ~°̀ «ÖÏ=∞ÅHõ=∞=Ù «̀∞Ok. J Õ̂ qk`å «̀‡<åO.

4. Ü«∞f<åO:– WO «̀‰õΩ =ÚO Œ̂∞ HÍ=∞„HÀ è̂•Å "ÕQÍxfl JiHõ\Ïì Å<åfl~°∞.

WÑ̈C_»∞ HÍ=∞„HÀ è̂•Å∞ JO «̀óHõ~°}OÖ’ Ñ̈Ù@ì‰õΩO_® K«∂_®ÅO@∞<åfl~°∞.WÖÏ

Z=Ô~·̀ Õ HÍ=∞„HÀ è̂•Å‰õΩ «̀=∞ z «̀ÎOÖ’ J=HÍâ◊O ÖË‰õΩO_®– ™ê÷#O ÖË‰õΩO_®

KÕ™êÎ~À "å̂~ Ü«∞f<åO– Ü«∞ «̀∞Å∞. "å̂~ *Ï̋# x+̈ª#∞ á⁄O Œ̂QÆÅ ã̈<åºã̈∞Å∞.

x~°O «̀~° Ü«∞ «̀fljÅ∞~°∞.

WÖÏ HÍ=∞„HÀ è̂•Å‰õΩ z «̀ÎOÖ’ ™ê÷#O ÖË‰õΩO_® KÕã≤# Ü«∞ «̀∞Å∞, JO «̀ó
Hõ~°}Ïxfl ̀ «=∞ ™êfinè#OÖ’ LOK«∞H˘#fl"å~°∞, P «̀‡*Ï̋<åxfl á⁄Ok P «̀‡ <≥iy#
qk`å «̀∞‡Å∞ rqOz LO_»QÍ<Õ =Ú‰õΩÎÅ∞. =∞i =∞~°}̃Oz# «̀~°∞"å «̀<À!
JÑ¨C_»∂ =Ú‰õΩÎÖË. "åiH˜Hõ =∞~°}O ÖË̂ Œ∞. rqOz LO_»QÍ<Õ â◊s~°O`À
`å^•`å‡ºxfl q_çz, P «̀‡Ö’ ̀ å^• «̀‡ºO K≥O^•~°∞ QÆ#∞Hõ áÈÜÕ∞k "å~°∞ ZÑ̈C_À
q_çz# â◊s~°"Õ∞. Hõ#∞Hõ ̀ å=Ú x «̀∞ºÅ∞, âßâ◊fi «̀∞Å∞. J\˜ì "åiH̃ „|Ç̈Ï‡x~åfi}O
Jaè̀ «ó =~°Î̀ Õ– JO «̀\Ï LO@∞Ok.

Hõ#∞Hõ „Ñ̈u"å~°∂ Ü«∞ «̀∞Å∞ HÍ"åe. „Ñ̈Ü«∞ «̀fl jÅ∞~°∞ HÍ"åe. „Ñ̈Ü«∞ufl¿ãÎ<Õ

Ñ¶̈e «̀O. ÉèíQÆ=O «̀∞xÃÑ·, ã̈ Œ̂∞æ~°∞=ÙÅÃÑ·, ã̈ ǜ âßG=ÚÅÃÑ· JK«OK«Å qâßfiã̈O

LOz, ™ê è̂Œ# ™êyOKåe. JÑ̈C_Õ „|Ç̈Ï‡ ™êH∆Í`å¯~°O – „|Ç̈Ï‡ ™êÜ«Ú[ºO

á⁄O Õ̂O Œ̂∞‰õΩ J~°›̀ « =ã̈∞ÎOk. Wk JO «̀~°OQÆ ™ê è̂Œ#.

x~°O «̀~°O P «̀‡Ö’<Õ „H©_çã̈∂Î, P «̀‡Ö’<Õ ã̈∞dã̈∂Î, HõÅ‡ëêÅ#∞ ã̈O Õ̂Ç̈Å#∞

`˘ÅyOK«∞H˘x, ã̈~°fiÉèí∂`åÅ‰õΩ Ç≤Ï`åxfl Hõeyã̈∂Î, HÍ=∞„HÀ è̂•Å #iHõ\˜ì, x~°O «̀~°

„â◊=} =∞## xkè è̂•ºã̈#Å`À P «̀‡#∞ ≥̀Å∞ã̈∞H˘x, ™ê è̂Œ#Å∞ KÕ¿ãÎ, „Ñ̈Ü«∞ «̀fl

jÅ∞Ô~·̀ Õ „|Ç̈Ï‡ x~åfi}"Õ∞. „|Ç̈‡#O Œ̂"Õ∞.

– WHõ z=iQÍ «̀Ñ̈ÊHõ KÕÜ«∞=Åã≤# ™ê è̂Œ#Å∞– è̂•º# Ñ̈ Œ̂úux q=iOK«

É’ «̀∞<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞.

â’¡II ã̈Ê~å≈<£ Hõ$`åfi |Ç≤Ï~åƒÇ̈º<£ K«‰õ∆Ωâ‹·Û"åO «̂̀~ „|∞"Àó I
„áê}Ïáê<Ò ã̈=∞øHõ$`åfi <å ™êÉèíºO «̀~° Kåi}∫II  (27)

â’¡IIÜ«∞ Õ̀O„kÜ«∞ =∞<À|∞kúó =Úx~À‡Hõ∆ Ñ̈~åÜ«∞}ó I
qQÆ̀ ÕKåÛù ÉèíÜ«∞„HÀ è̂Œó Ü«∞ã̈û^• =ÚHõÎ U=ã̈ó II    (28)

`åII Z=~°∞ ÉÏÇ̈Ïº"≥∞ÿ# ã̈Ê~å≈k q+̈Ü«∂Å#∞ |Ü«∞@<Õ xeÑ≤ "Õã≤, ̂ Œ$+≤ìx
„Éèí∂ =∞ è̂Œº=Ú#O Œ̂∞ xeÑ≤, =Ú‰õΩ¯Ö’ ã̈OK«iOKÕ „áê} Jáê# "åÜ«Ú=ÙÅ#∞
ã̈=∞O KÕã≤, =∞<À|∞ Œ̂∞úÅ#∞ WO„k Ü«∂Å#∞ x„QÆÇ≤ÏOz, Pâ◊– ÉèíÜ«∞ „HÀ è̂•Å#∞
q_çzÃÑ\ì̃, "≥∂H∆Íxfl HÀ~°∞‰õΩ<Õ =∞## jÅ∞_À J «̀_»∞ ZÅ¡Ñ̈C_»∂ =Ú‰õΩÎ_Õ.

"åºYº :– WO «̀=~°‰õΩ "≥∂H∆Íxfl á⁄O Œ̂∞@‰õΩ J~°›̀ «Å#∞ K≥Ñ≤Ê, WÑ̈C_»∞

JO Œ̂∞‰õΩ KÕÜ«∞=Åã≤# è̂•º#™ê è̂Œ# QÆ∞iOz ã̈OH̃∆Ñ̈ÎOQÍ ≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl~°∞.

~åÉ’ÜÕ∞ J è̂•ºÜ«∞OÖ’ qÑ̈ÙÅOQÍ K≥Ñ̈Ê É’ÜÕ∞ ̂ è•º#Ü≥∂QÍxH̃ Ñ‘iîHõQÍ Ñ̈Ù<åk

"Õã̈∞Î<åfl_»∞ ÉèíQÆ"å#∞_»∞.

1. ÉÏÇ̈º<£ ã̈Ê~å≈<£ |Ç≤Ïó Hõ$`åfi :– ÉÏÇ̈Ïº"≥∞ÿ# â◊|Ì ã̈Ê~å≈k q+̈Ü«∂ÅxflO\x̃

q"ÕHõ "≥ ·~åQÍºÅ`À |Ü«∞@<Õ xeÑ≤"ÕÜ«∂e. "å\ ˜x =∞#ã¨∞ûÖ’xH˜

K˘~°|_»hÜ«∞~å Œ̂∞. D q+̈Ü«∂Å∞ =∞# ã̈∞ûÖ’ K˘~°|_ç̀ Õ =∞#ã̈∞û#∞ „Ñ̈âßO «̀OQÍ

LO_»hÜ«∞=Ù. JÑ̈C_»∞ =∞#ã̈∞û ̂ è•º<åxH̃ J#∞‰õÄÅOQÍ LO_»̂ Œ∞.=∞i "å\x̃

ZÖÏ Páêe? nxH˘Hȭ >Ë LáêÜ«∞O. h =∞#ã¨∞û#∞ ÉèíQÆ=^•HÍ~° =$uÎ̀ À

xOáêe. JO>Ë ZÅ¡Ñ̈C_»∂ =∞#ã̈∞û ÉèíQÆ=^•ƒù=#`À– P «̀‡*Ï̋#O`À–qKå~°}`À

xO_çáÈ"åe. =∞#ã̈∞ûÖ’ XHõ PÖ’ K«# LO>Ë =∞~˘Hõ PÖ’K«#‰õΩ P™ê¯~°O

LO_»̂ Œ∞. XHõ ‰õΩsÛÖ’ W Œ̂Ì~°∞ ‰õÄ~ÀÛÖË~°∞. XHõ~°∞ ÖË¿ãÎ<Õ =∞~˘HõiH̃ KÀ@∞.

Hõ#∞Hõ Ñ̈~°=∂ «̀‡‰õΩ ã̈O|OkèOz# PÖ’K«#Å∞, Ñ̈~°=∂ «̀‡ =∞Ç≤Ï =∞Å∞, Ñ̈~°=∂ «̀‡

«̀̀ «Î fiO QÆ∞iOz x~°O «̀~°O PÖ’zã̈∂Î q+̈Ü«∂Å‰õΩ KÀ@∞ ÖË‰õΩO_® KÕÜ«∂e.

2. K«‰õ∆Ωó „Éèí∞"À JO «̀̂~ U= :– Œ̂$+≤ªx „Éèí∂=∞ è̂ŒºOÖ’ xÅáêe. Ü≥∂QÆ

âßGOÖ’ nxx 'MËK«s =Ú„ Œ̂— JO\Ï~°∞. Wk Ç¨Ï~î°Ü≥∂QÆ „Ñ¨„H˜Ü«∞. *Ï̋#
=∂~°æOÖ’ nx J~°÷O "Õ~°∞. Œ̂$+≤ªx ~åQÆ̂ ÕfiëêÅ∞ ÖË‰õΩO_® xÅ∞Ñ̈Ù@–Jx.
„Éèí∂=∞ è̂ŒºOÖ’ P*Ï̋ K«„HõO L#flk. J~Ú Õ̀ |Å=O`å# K«∂Ñ̈Ù#∞ „Éèí∂=∞ è̂ŒºOÖ’

xeÑ≤̀ Õ Hõà◊√§ <˘Ñ≤Ê ÃÑ_»̀ å~Ú. nxH̃ â◊OHõ~°∞Å"å~°∞ «̀=∞ ÉèÏ+̈ºOÖ’ WÖÏ

J<åfl~°∞. ''„Éèí∂=∞ è̂ŒºOÖ’ Œ̂$+≤ª xÅÑ̈@O JO>Ë Ô~O_»∞ Hõ#∞Å =∞ è̂Œº Œ̂$+≤ªx
226 227
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xeÑ≤ K«∂K«∞K«∞<åfl~À J#∞#@∞¡—— Jx. nx=Å¡ ^Œ$+≤ì T~°úfi=ÚYOQÍ

áÈ «̀∞Ok.=∞#ã̈∞û ‰õÄ_® T~°úfiOQÍ ÃÑ·H̃ ÖËã̈∞ÎOk. J\˜ì =∞#ã̈∞û L «̀Î=∞ ̂ è•º<åxH̃

ã̈~°~Ú# ™ê è̂Œ#. WHõ è̂•º<åxH̃ Ô~O_»= ™ê è̂Œ#–

3. <å™êÉèíºO «̀~° Kåi}∫ „áê}Ï áê<Ò ã̈=∞OHõ$`åfi : =Ú‰õΩ¯Ö’ ã̈OK«iOKÕ

„áê} Jáê# "åÜ«Ú=ÙÅ#∞ ã̈=∞O KÕÜ«∂e. ™ê è̂• ~°}OQÍ =∂#=ÙÅÖ’

„áê}–Jáê# "åÜ«Ú=ÙÅ∞ ã̈=∞OQÍ „Ñ̈=Ç≤ÏOK«=Ù. "å\x̃ „áê}ÏÜ«∂=∞O

^•fi~å „Hõ=∞Ñ̈ Œ̂úuÖ’ #_çKÕ@@∞ì KÕÜ«∂e. D „áê}ÏÜ«∂=∞ JÉèÏºã̈O P~ÀQÍºxH̃,

=∞#ã̈∞û xÅ=\ÏxH̃ H˘O «̀=~°‰õΩ LÑ̈Ü≥∂QÆÑ̈_»∞ «̀∞Ok. „áê}Ï Å‰õΩ, =∞#ã̈∞û‰õΩ

ã̈O|O è̂ŒO =ÙOk. X̂H K≥@∞ì Ü≥ÚHȭ  Ô~O_»∞ H˘=∞‡Å=O\q̃. „áê}O–=∞#ã̈∞û.

JO Œ̂∞̂H „áê}Ïxfl x~Àkè¿ãÎ =∞#ã̈∞û xÅ|_»∞ «̀∞Ok Hõ#∞Hõ „áê}ÏÜ«∂=∞O

^•fi~å =∞#ã̈∞û#∞ xÅÉ̌@∞ì@‰õΩ, UHÍ„QÆO KÕÜ«Ú@‰õΩ gÅ∞ HõÅ∞QÆ∞ «̀∞#flk.

4. Ü«∞O Õ̀O„kÜ«∞ =∞<À|∞kúó :– WO„kÜ«∂Å∞, =∞#ã̈∞û "å\H̃̃ HÍ=Åã≤#

"å\x̃ HÀ~°∞‰õΩO@∂ „Ñ̈Ñ̈OK«OÖ’xH̃ Ñ̈~°∞QÆ∞Å∞ fã̈∞ÎO\Ï~Ú. J*Ï̋x "å\H̃̃

Ö’|_ç, ÉÏxÃã·áÈ`å_»∞. *Ï̋x =∂„ «̀O "å\x̃ ™êfinè#OÖ’ LOK«∞H˘x ̀ «# W+̈ì

„Ñ̈HÍ~°O #_»∞Ñ̈Ù‰õΩO\Ï_»∞. "å\x̃ ™êfinè#OÖ’ ÃÑ@∞ìH˘<åÅO>Ë Q˘Ñ̈Ê *Ï̋#O

HÍ"åe. JO>Ë „Ñ̈Ñ̈OK«O Ü≥ÚHȭ  Ü«∞^•~°÷ ã≤÷u ≥̀e Ü«∂e. JO Õ̀QÍHõ n~°…HÍÅ

™ê è̂Œ# ‰õÄ_® KÕÜ«∂e. JÑ̈C_Õ "≥·~åQÆº ÉèÏ=# Hõey x„QÆÇ≤ÏOK«QÆÅ∞QÆ∞`åO.

5. qQÆ̀ ÕKåÛù ÉèíÜ«∞„HÀ è̂Œó :– HÀiHõ, ÉèíÜ«∞O, „HÀ è̂ŒO– g\x̃ q_çzÃÑ\Ïìe. w «̀

J<ÕHõ Ñ̈~åºÜ«∂Å∞ D q+̈Ü«∂xfl <˘H̃¯ K≥|∞ «̀∞Ok. nx Ü≥ÚHȭ  „áê è̂•#º «̀

J\ì̃k. Uq∞\ ̃D HÀiHõ, ÉèíÜ«∞O „HÀ è̂ŒO?

U ≥̂·<å XHõ =ã̈∞Î=Ù ÖË̂ • q+̈Ü«∞O ̀ «#‰õΩ ã̈∞MÏxfl, P#O ̂ •xfl Wã̈∞ÎO Œ̂x

J#∞‰õΩ#flÑ̈C_»∞ ^•xx HÍ"åÅx J#∞‰õΩO\ÏO. J Õ̂ HÀiHõ (WK«Ûù).HÀ~°∞‰õΩ#fl

=ã̈∞Î=Ù#∞ ã̈OáêkOK«∞H˘x J#∞Éèí qã̈∞Î#flÑ̈C_»∞ Wk <å KÕu#∞O_ç KÕ*Ïi

áÈ`«∞O^Õ"≥∂#x J#∞ ‰õΩ#flÑ¨C_»∞, Z=Ô~·<å nxx JÑ¨Ç¨Ïi™êÎ ˆ~"≥∂

J#∞‰õΩ#flÑ̈C_»∞ HõêQ qHÍ~°"Õ∞ ÉèíÜ«∞O. =∞# KÕ̀ « zH̃¯# =ã̈∞Î=Ù#∞ Z=Ô~·<å

Z «̀∞Î‰õΩ áÈ «̀∞<åfl, =∞#O ^•xfl KÕlH̃¯OK«∞H˘<Õ ã̈=∞Ü«∞OÖ’ Z=Ô~·<å J_»∞¤

«̀ye<å, ÖËHõ =∞#O ã̈∞MÏxfl, P#O^•xfl á⁄O Œ̂∞ «̀∞#flÑ̈C_»∞ =∞#‰õΩ JO «̀~åÜ«∞O

HõeyOz<å =∞#‰õΩ HõêQk „HÀ è̂ŒO (HÀÑ̈O). W=hfl =∞#|∞kúx <åâ◊#O KÕ¿ãq.

=∞# =∞#ã̈∞û#∞ JÅ[_»∞Å‰õΩ, PO^Àà◊#‰õΩ, JâßOuH̃ QÆ∞i KÕ¿ãq. Hõ#∞Hõ

g\x̃ q_çz ÃÑ\Ïìe. g\x̃ QÆ#∞Hõ =∞# =∞#ã̈∞û #∞O_ç áê~°„^Àe Õ̀ =∞#

Ç¨Ï$^ŒÜ«∞O áêzÖËx ã¨~À=~°OÖÏ x~°‡Å=∞ø`«∞Ok. x~°‡Å Ç¨Ï$^ŒÜ«∞OÖ’<Õ

Ñ̈~°=∂ «̀‡ „Ñ̈HÍt™êÎ_»∞.

6. "≥∂Hõ∆ Ñ̈~åÜ«∞}ó :– "Õ̂ •O «̀ *Ï̋<åxfl J~°÷O KÕã̈∞HÀ"åÅ<åfl, ™ê è̂Œ# K«Hȭ QÍ

™êQÍÅ<åfl, J#∞Éèí∂u HõÅQÍÅ<åfl f„= "≥∂H∆Í ¿ÑHõ∆ LO_®e. Ö∫H˜Hõ

=º=Ç̈~åÅÖ’ ‰õÄ_® U^À XHõ J¿ÑHõ∆– HÀiHõ LO>Ë<Õ QÆ̂ • „â◊̂ Œú̀ À =∞#O

Ñ̈#∞Å∞ KÕ¿ãk. JÖÏ̂Q D rq`åxfl ™ê~°÷HõO KÕã̈∞HÀ"åÅO>Ë "≥∂H∆Íxfl «̀Ñ̈ÊHõ

á⁄O^•e QÆ#∞Hõ U"≥∞ÿ<å ã̈̂~– ZO «̀ ̀ åºQÆO KÕÃã·<å ã̈̂~ "≥∂H∆Íxfl D [#‡Ö’<Õ

á⁄O^•e J<Õ f„=HÍOHõ∆–f„==Ú=Ú‰õ∆Ω`«fiO LO_®e. W^Õ JxflO\˜Hõ<åfl

=ÚYºO.

7. =Úxó :– =Úx JO>Ë =∞##jÅ∞_»∞. ÃÑ·# K≥Ñ≤Ê# ÅHõ∆}Ï Å#∞ ™ê è̂Œ# KÕã≤

JÅ=~°K«∞‰õΩ#fl ™ê è̂Œ‰õΩ_»∞ x~°O «̀~°O ÉèíQÆ=O «̀∞x QÆ∂iÛ =∞##O KÕã̈∂Î, P

ÉèíQÆ=O «̀∞<Õ ÅHõ∆ ºOQÍ ÃÑ@∞ìH˘x P «̀‡ qKå~°}Ö’ x=∞QÆ∞fl_≥·̀ Õ J\ì̃"åx<Õ

=Úx JO\Ï~°∞. J\ì̃ =ÚxÜÕ∞–

8. ã̈^•=ÚHõÎó :– ZÅ¡Ñ̈C_»∂ =Ú‰õΩÎ_Õ. =∞i ™ê è̂Œ# KÕ¿ã "å~°O`å =Ú‰õΩÎÖË<å?

JO>Ë HÍ^Œ∞. ™ê^èŒ# Ñ¨Ó~°Î~Ú JO^Œ∞Ö’ ã≤kú á⁄Ok`Õ<Õ =ÚH˜Î. HÍHõáÈ`Õ

™ê è̂Œ‰õΩÅ∞ ZÖÏQÆ∂ ZÑ̈C_À XHõÑ̈C_»∞ =ÚH̃Î á⁄O Õ̂"å̂~ QÆ#∞Hõ WHȭ _» ã̈^•=ÚHõÎó
Jx ÉèíQÆ"å#∞_»∞ Éèí~À™ê Wã̈∞Î<åfl_»∞.

'UO KÕã̈∞Î<åfl"˘k<å?— Jx Ñ̈H̃¯O\Ï"≥∞#∞ J_çy Õ̀ ''J#flO =O_»∞ «̀∞<åfl#∞——

JO@∞Ok. x[OQÍ P"≥∞ =O_Õk J<åfl<åfl? aÜ«∂º<åfl? aÜ«∂º<Õfl QÆ̂ •

=O_Õk. =∞Ô~O Œ̂∞HõÖÏ K≥Ñ̈Ê@O? ZO Œ̂∞HõO>Ë ZÖÏQÆ∂ H˘kÌ¿ãÑ̈\’¡ ̀ «Ü«∂~°ÜÕ∞ºk

J#fl"Õ∞ Hõ̂ •? Jx J#flO =O_»∞ «̀∞<åfl#O\Ï~°∞.JÖÏ̂Q H˘kÌHÍÅOÖ’ JO Œ̂∞HÀ

É’ÜÕ∞k =ÚH̃Î<Õ QÆ#∞Hõ ™ê è̂Œ# KÕ¿ã D =∞##jÅ∞~°#∞ ‰õÄ_® =Ú‰õΩÎÅ∞ Jx

ÉèíQÆ"å#∞_»∞ Q“~°qã̈∞Î<åfl_»∞. ™ê è̂Œ‰õΩÅ‰õΩ Q˘Ñ̈Ê Éèí~À™ê#∞, „áÈ`åûÇ̈xfl, L`åûÇ̈xfl

Wã̈∞Î<åfl_»∞. "≥∂Hõ∆O HÀã̈O ZHȭ _»HÀ, U Ö’HÍxHÀ áÈ#Hȭ ~°ÖË̂ Œ∞. WHȭ _Õ, WÑ̈C_Õ

™ê è̂Œ#Å∞ KÕã≤, *Ï̋<åxfl á⁄Ok, =∞##jÅ∞_≥· á⁄O Œ̂=K«∞Û–Jx ÉèíQÆ"å #∞x

LÑ¨^Õâ◊O.
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– =∞#O JO Œ̂∞HÀ=Åã≤# Ñ̈~°=∂ «̀‡ Z\ì̃"å_À? U ÅHõ∆ }ÏÅ∞ QÆÅ"å_À?

– P ' «̀̀ ü— Ñ̈^•~å÷xfl QÆ∞iOz JOu=∞OQÍ ≥̀eÜ«∞*ËÜ«∞É’ «̀∞<åfl_»∞.

â’¡II Éè’HÍÎ~°O Ü«∞[˝`«Ñ¨™êO ã¨~°fiÖ’Hõ =∞¿ÇÏâ◊fi~°OI
ã¨∞Ç¨Ï$^ŒO ã¨~°fiÉèí∂`å<åO *Ï˝`åfi =∂O âßOu=∞$K«ÛùuII (29)
`åII Ü«∞*Ï̋Å‰õΩ, «̀Ñ̈ã̈∞ûÅ‰õΩ Éè’HõÎQÍ#∞, ã̈~°fiÖ’HÍÅ‰õΩ „Ñ̈Éèí∞=Ù QÍ#∞,

ã̈~°fi„áê}̃HÀ\H̃̃ "Õ∞Å∞ KÕ¿ã"åxxQÍ#∞ ##∞fl ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘x âßOux á⁄O Œ̂∞`å_»∞.
"åºYº :– âßOux ™êkèOKåÅO>Ë P Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞ ≥̀Å∞ã̈∞H˘x PÜ«∞##∞

KÕ~°∞HÀ"åe. =∞i P Ñ¨~°=∂`«‡ Z=~°∞? Z\˜ì"å_»∞? – D â’¡HõOÖ’

≥̀eÜ«∞*Ëã̈∞Î<åfl~°∞.

1. Ü«∞*Ï̋Å‰õΩ ̀ «Ñ̈ã̈∞ûÅ‰õΩ Éè’HõÎ :– ™ê è̂•~°}OQÍ =∞#O Ü«∞*Ï̋Å∞ KÕã̈∞Î#flÑ̈C_»∞

PÜ«∂ Õ̂= «̀Å‰õΩ Jyfl ^•fi~å PÇ̈ï «̀∞ Å#∞ ã̈=∞iÊ™êÎO. D PÇ̈˙ «̀∞Å#∞

JO Œ̂∞‰õΩ<Õ Éè’HõÎÅ∞ PÜ«∂ ̂ Õ= «̀ÖË. P ̂ Õ= «̀Ö̌=~°∞? Ñ̈~°=∂ «̀‡KÕ xÜ«∞q∞ «̀∞Ö̌·#

"å~°∞. Ñ̈~°=∂ «̀‡ Ü≥ÚHȭ  U[O@∞¡. "≥Å∞QÆ∞x=fi_®xH̃ ã̈∂~°∞º_»∞, =~å¬ xH̃

=~°∞}∞_»∞, QÍe H˘~°‰õΩ "åÜ«Ú=Ù. D Õ̂= «̀Å‰õΩ „Ñ̈Éèí∞=Ù WO„ Œ̂∞_»∞, r=ÙÅ

áêÑ̈Ñ̈Ù}ÏºÅ‰õΩ Ñ¶̈e`åeKÕÛO Œ̂∞‰õΩ Ü«∞=∞ è̂Œ~°‡ ~åA– WÖÏ PÜ«∂ HÍ~åºÅ

x~°fiÇ̈Ï}‰õΩ xÜ«∞q∞OK«|_ç# "å~°∞. "åiH̃ =∞#O JiÊOKÕ PÇ̈ï «̀∞Å∞ z=~°‰õΩ

KÕ̂~k D Õ̂= «̀Å xÜ«∂=∞‰õΩ_≥·# P Ñ̈~°=∂ «̀‡̂H. Hõ#∞Hõ PÜ«∞<Õ Éè’HõÎ.

=∞~˘Hõ J~°÷OÖ’ Ü«∞*Ï˝Å∞ JO>Ë =∞#O KÕ¿ã Hõ~°‡Åhfl Ü«∞*Ï˝ÖË.

x„QÆÇ≤ÏOKÕ=hfl «̀Ñ̈ã̈∞ûÖË. xÑ̈CÖ’ K≥~Úº ÃÑ_ç̀ Õ HÍÅ∞ «̀∞Ok. QÆ#∞Hõ JÖÏ

ÃÑ@ì‰õΩO_® xÅÑ̈@O ̀ «Ñ̈ã̈∞û. WÖÏ [îQ Hõ~°‡ÅxflO\H̃©, KÕ¿ã ̀ «Ñ̈ã̈∞ûÅxflO\H̃©

Éè’HõÎ P Ñ̈~°=∂ Õ̀‡.

2. ã̈~°fiÖ’Hõ =∞¿ÇÏâ◊fi~°O :– Dâ◊fi~°∞_»∞ JO>Ë „Ñ̈Éèí∞=Ù. XH˘¯Hȭ  Ö’HÍxH̃

XH˘¯Hȭ  „Ñ̈Éèí∞=Ù. "åi JkèHÍ~°O P Ö’HõO =~°̂H. WO„ Œ̂∞_»∞ ã̈fi~°æÖ’HÍxH̃

„Ñ̈Éèí∞=Ù. „|Ç̈Ï‡ Õ̂=Ù_»∞ ã̈ «̀ºÖ’HÍxH̃, t=Ù_»∞ ÔH·ÖÏ™êxH̃, q+̈µ‚=Ù "≥·‰õΩO~îåxH̃,

Ü«∞=Ú_»∞ #~°HõÖ’HÍxH̃ „Ñ̈Éèí∞=ÙÅ∞.WHõ g~°O Œ̂ix xÜ«∞q∞Oz# Ñ̈~°=∂ «̀‡

Jxfl Ö’HÍ Å‰õΩ „Ñ̈Éèí∞=Ù. PÜ«∞# „Ñ̈Éèí∞=ÙÅ‰õΩ „Ñ̈Éèí∞=Ù. PÜ«∞# âßã̈<åÅ∞

Jxfl Ö’HÍÖ’¡#∂ J=∞Å∞ [~°∞QÆ∞`å~Ú. HÍx ÃÑ·# K≥Ñ≤Ê# „Ñ̈Éèí∞=ÙÅ âßã̈<åÅ∞

"åi "åi Ö’HÍÅ̂H Ñ̈iq∞ «̀O. JO Œ̂∞=Å¡ Ñ̈~°=∂ «̀‡xHȭ _» =∞¿ÇÏâ◊fi~°∞_»<åfl~°∞.

ã̈~°fi Ö’Hõ=∞¿ÇÏâ◊fi~°∞_»<åfl~°∞. PÜ«∞##∞ xÜ«∞q∞OKÕ̂ ≥=~°∞? PÜ«∞# <≥=~°∂

xÜ«∞ q∞OK«~°∞. ZO Œ̂∞HõO>Ë PÜ«∞# ZÑ̈C_»∂ LO_Õ âßâ◊fi «̀∞_»∞.

3. ã̈~°fi Éèí∂`å<åO ã̈∞Ç̈Ï$ Œ̂O :– ã̈~°fiÖ’HÍÅ‰õΩ „Ñ̈Éèí∞=Ù, âßã̈‰õΩ_»∞ J~Ú#

Ñ̈~°=∂ «̀‡ Hõ~°∞}Ï ã̈=Ú„ Œ̂∞_»∞, QÆ~°fiOQÍx, Ñ̈Hõ∆áê «̀O QÍx, ÉèË̂ Œ Œ̂$+≤ªQÍx

ÖË‰õΩO_® „áê}∞ÅO^ŒiH© PÜ«∞# ã¨∞Ç¨Ï$`ü JO>Ë Z@∞=O\˜ „Ñ¨uÑ¶¨ÖÏxfl

HÀ~°‰õΩO_® JO Œ̂iH© "Õ∞Å∞ KÕ¿ã"å_»∞. =∞#O Z=iÔH·<å ™êÜ«∞O KÕÜ«∂ÅO>Ë

„Ñ̈u Ñ¶̈ÅO Ñ̈ÙK«∞ÛH˘O\ÏO. ÖË̂ • WO «̀‰õΩ=ÚO Œ̂∞ ™êÜ«∞O KÕã≤# "åiÑ̈@¡

Hõ$ «̀[̋ «̀QÍ "åiH̃ ™êÜ«∞O KÕ™êÎO. ÖË̂ • Éèíq+̈º «̀∞ÎÖ’ "åi=Å¡ „Ñ̈Ü≥∂[#O

LO@∞O Œ̂#∞‰õΩO>Ë ™êÜ«∞O KÕ™êÎO. JO Œ̂∞̂H =∞#O ™ê=∂#º =∂#=ÙÅO.

„Ñ̈uÑ¶Ö̈Ïxfl PtOK« ‰õΩO_® KÕ¿ã"å_»∞ QÆ#∞Hõ Ñ̈~°=∂ «̀‡ ã̈∞Ç̈Ï$ ǜ. ã̈~°fiÉèí∂`åÅ‰õΩ

JO>Ë Ĥ=ÅO =∂#=ÙÅ̂H QÍHõ Ñ̈â◊√Ñ̈H∆Íº Œ̂∞Å‰õΩ, „H̃q∞ H©@HÍÅ‰õΩ, K≥@¡‰õΩ

KÕ=∞Å‰õΩ JxflO\H̃© "Õ∞Å∞ KÕ¿ã"å_»∞ Ñ̈~°=∂ «̀‡. UO KÕã̈∞Î<åfl_»∞ Ñ̈~°=∂ «̀‡

=∞#‰õΩ? =∞#‰õΩ HÍ=Åã≤# h\x̃, PÇ̈~åxfl, "≥Å∞ «̀∞~°∞#∞, QÍeh, P è̂•~°OQÍ

Éèí∂q∞x, u~°QÆ\ÏxH̃ J=HÍâ◊OQÍ PHÍâßxfl W=fi@"Õ∞ QÍHõ =∞#O u#fl

PÇ̈~åxfl JiyOKÕk ‰õÄ_» Ñ̈~°=∂ Õ̀‡. WO Õ̀HÍ Œ̂∞ JxflO\H̃õ<åfl Q˘Ñ̈Ê "Õ∞Å∞

=∞~˘Hõ@∞Ok. J Õ̂ "Õ̂ Œ q*Ï̋<åxfl =∞Ç̈Ï~°∞¬Å ̂ •fi~å JOkOK«@O. =∂#=Ù_»∞

D ã̈O™ê~° ã̈=Ú „^•xfl ̀ «iOz r=Ù_»∞ ̂ Õ=Ù_»ÜÕ∞ºO Œ̂∞‰õΩ HÍ=Åã≤# *Ï̋<åxfl

"Õ̂ Œ=∞O„`åÅ ̂ •fi~å =∂#=ÙÅ‰õΩ JOkOz =∞Ç̈ÏŸÑ̈HÍ~°O KÕâß_»∞ Ñ̈~°=∂ «̀‡.

JO Œ̂∞̂H Ñ̈~°=∂ «̀‡ ã̈~°fi Éèí∂`åÅ‰õΩ ã̈∞Ç̈Ï$ Œ̂∞_»∞. x[OQÍ =∞#O Ñ̈~°=∂ «̀‡Ö’

SHõºO HÍ"åÅO>Ë D Ñ̈~°=∂ «̀‡ ÅHõ∆}Ïxfl Ñ̈Ù}̃H̃ Ñ̈ÙK«∞ÛHÀ"åe. JO>Ë „Ñ̈uÑ¶Ö̈Ïxfl

HÀ~°‰õΩO_® ã̈~°fi Éèí∂`åÅ‰õΩ Ç≤Ï «̀O HõeyOKÕO Œ̂∞‰õΩ „Ñ̈Ü«∞uflOKåe.

4. =∂O *Ï̋̀ åfi :– ##∞fl ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘x, ##∞fl JO>Ë NHõ$+̈µ‚<å? HÍ Œ̂∞ Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞.

x~åHÍ~°, x~°∞æ} ã̈~°fi"åºÑ̈Hõ, ã̈fiÜ«∞O „Ñ̈HÍâ◊ K≥·̀ «#º ã̈fi~°∂Ñ̈Ù_≥·# Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞

≥̀Å∞ã̈∞HÀ"åe. ̀ ≥Å∞ã̈∞ HÀ=@O 2 q è̂•Å∞.1.Ñ̈~ÀHõ∆ *Ï̋#O. 2.JÑ̈~ÀHõ∆ *Ï̋#O.

W «̀ ~°∞Å =Å¡–JO>Ë âß¢™êÎÅ ̂ •fi~å, QÆ∞~°∞=ÙÅ ̂ •fi~å ̀ ≥Å∞ã̈∞ HÀ=@O Ñ̈~ÀHõ∆

*Ï̋#O. JÖÏ ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘#fl q+̈Ü«∂xfl =∞##, xkè̂ è•ºã̈#Å ̂ •fi~å ™ê è̂Œ#Å^•fi~å

ã≤÷~°Ñ̈~°K«∞H˘x, J#∞Éèí"åxH̃ ≥̀K«∞ÛHÀ=@O JÑ̈~ÀHõ∆ *Ï̋#O.
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=∞#‰õΩ#fl JâßOu, ã̈O™ê~° „ÉèÏOu JÑ̈~ÀHõ∆"Õ∞. Z=~°∂ =∞#‰õΩ É’kèOKåeû#

Ñ̈xÖË̂ Œ∞. D JÑ̈~ÀHõ∆"≥∞ÿ# „ÉèÏOux, JâßOux `˘ÅyOK«∞H˘#∞@‰õΩ JÑ̈~ÀHõ∆
*Ï̋#"Õ∞ HÍ"åe. WÖÏ JÑ̈~ÀHõ∆OQÍ ≥̀Å∞ã̈∞‰õΩO>Ë Uq∞\ ̃Ñ¶̈e «̀O?

5. âßOuO |∞∞K«Ûùu :– âßOux á⁄O Œ̂∞`å_»∞, ÉèíQÆ=O «̀∞x Ü«∞^•~°÷ «̀̀ åÎ fixfl

≥̀Å∞ã̈∞H˘x, x~°O «̀~°O PÜ«∞#<Õ ã̈‡iã̈∂Î ̂ è•ºxã̈∂Î, ÉèíH̃Î̀ À ¿ãqã̈∂Î, qKå~°}

KÕ¿ãÎ ÅaèOKÕk Ñ̈~°=∞ âßOuÜÕ∞– "≥∂Hõ∆~°∂Ñ̈ âßOuÜÕ∞– Jx „â◊√ «̀∞Å∞ Ñ¶∞̈’+≤ã̈∞Î

<åfl~Ú. Ñ̈~°=∂ «̀‡#∞ ̀ ≥Å∞ã̈∞H˘x, ̀ «ÅK«∞H˘x ̀ «ÅK«∞H˘x „Éèí=∞~° H©@Hõ <åºÜ«∂xfl

J#∞ã̈iOz Ñ̈~°=∂ Õ̀‡ J=Ù`å_»∞. Ñ̈~°=∂ «̀‡ âßOu ™êQÆ~°O–

QÆ̂ ŒºO :– FO ̀ «̀ ü ã̈ ǜ Wu N=∞ £̂ ÉèíQÆ=næ̀ åã̈∞, LÑ̈x+̈ «̀∞û, „|Ç̈Ï‡ q^•ºÜ«∂O,

Ü≥∂QÆâß¢¿ãÎ NHõ$ëê‚~°∞̊# ã̈O"å Õ̂ Hõ~°‡ ã̈<åºã̈ Ü≥∂QÀ <å=∞ Ñ̈OK«"≥∂- è̂•ºÜ«∞ó

D „Ñ̈HÍ~°OQÍ LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÅ ™ê~°"≥∞ÿ, „|Ç̈Ï‡ q^•º „Ñ̈uáêk «̀"≥∞ÿ, Ü≥∂QÆ
âßG"≥∞ÿ, NHõ$+̈‚– J~°∞̊#∞Å =∞ è̂Œº [iy# ã̈O"å Œ̂ ~°∂Ñ̈"≥∞ÿ# ÉèíQÆ=næ̀ « Ü«∞O Œ̂∞
Hõ~°‡ ã̈<åºã̈Ü≥∂QÆ=∞<Õ S Œ̂= J è̂•ºÜ«∞O ã̈=∂Ñ̈ÎO.

232

ÉèíQÆ=næ̀ «, LÑ¨x+῭ «∞ÎÅ∞, „Ñ¨Hõ~°} „QÆO ä̂•ÅÃÑ·

„Ñ̈=K«#=ÚÅ H˘~°‰õΩ, P è̂•ºu‡Hõ LÑ̈<åºã̈=ÚÅ

H˘~°‰õΩ, ~å=∂Ü«∞}, =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ «, ÉèÏQÆ= «̀

„QÆO ä̂•ÅÖ’x P è̂•ºu‡Hõ ~°Ç¨Ï™êºÅ H˘~°‰õΩ, â’¡HÍÅ,

=∞O„`åÅ∞ <Õ~°∞ÛH˘#∞@ H˘~°‰õΩ...
visit : www.srichalapathirao.com

ÉèíQÆ=næ̀ « „QÆO ä̂Œ „Ñ¨K«∞~°} ã¨O Œ̂~°ƒùOQÍ

â◊√ÉèÏHÍOHõ∆Å∞...

Dr. Mrs. K. Siripurapu
Apt 24, 1300 warwick Road,

Knowle, West Midlands

B939 LQ

Chairperson

TRIPSIRI CHARITABLE TRUST

DHARANI
Narasimhulu Kotte,

California, USA.

â◊√ÉèÏHÍOHõ∆Å`À...
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QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ
Ñ¨iK«Ü«∞O

–N=∞u ~å=Ói J#flÑ̈Ó~°‚

FO N QÆ∞~°∞Éè’º#fl=∞ó

=∂#=[#‡ =∞Ç̈ÏŸ#fl «̀"≥∞ÿ#k, ̂ Œ∞~°¡Éèí"≥∞ÿ#k. J\˜ì L «̄̀ $+̈ì"≥∞ÿ# =∂#=[#‡

ÅaèOz#Ñ̈Ê\H̃©  ™ê~°÷HõO KÕã̈∞H˘#∞@ Z\’¡ ̀ ≥eÜ«∞Hõ, D ã̈O™ê~° [## =∞~°}

K«„HõOÖ’ k‰õΩ¯ `ÀK«Hõ u~°∞QÍ_»∞ «̀∂ QÆ_ç¤Ñ̈Ù=ÙfiÖÏ rq`åxfl QÆ_ç¿Ñ ##∞fl, «̀#

Jâı+̈ „Ñ̈*Ï̋ ̂ Œ∞~°O è̂Œ~°̀ «fiO`À, JÑ̈Ó~°fi =KÀ qÉèí=O`À, P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋<å=∞$ «̀

=~°¬OÖ’ ̀ «_çÑ≤, ÉèíQÆ=O «̀∞x áê^•ÅÃÑ· ã̈=∞iÊOK«|_Õ Ñ̈Ó*ÏÑ̈Ù+̈ÊOQÍ fiÛkkÌ,

D [#‡H˘H õ ™ê~° ÷H õ` «#∞ H õeyOz# *Ï ˝# ã¨fi~ °∂Ñ¨ ÙÅ∞, „Ñ ¨=ÚY

"Õ̂ •O`ÀÑ̈<åºã̈‰õΩÅ∞, =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ « Ñ̈iâ’ è̂Œ‰õΩÅ∞ 'Jaè#= "åºã̈—, '*Ï̋# „Ñ̈Ñ̈Ó~°‚—

a~°∞^•OH˜`«∞Å∞, =∂ P~å^èŒº QÆ∞~°∞^Õ=ÙÅ∞ N K«ÅÑ¨u~å=Ù QÍiH˜ <å

Ç¨Ï$^ŒÜ«∞Ñ¨Ó~°fiHõ Hõ$`«[˝`åaè=O^Œ#=ÚÅ∞. QÆ∞~°∞^Õ=ÙÅ J#∞„QÆÇ¨ÏO <åÃÑ·

Ñ̈Ù+̈¯ÅOQÍ =i¬OK«@O =Å¡<Õ ã̈~°fiã̈OQÆ Ñ̈i`åºQÆ∞Ö̌·# ã̈<åºã̈∞Å‰õΩ =∂„ «̀"Õ∞

™ê è̂Œº=∞ÜÕ∞º "Õ̂ Œ "Õ̂ •O «̀ ™ê~åxfl ™ê è̂•~°} QÆ$Ç≤Ï}̃<≥·# <Õ#∞ ̀ ≥Å∞ã̈∞HÀQÆeQÍ#∞.

1946 ÃãÃÑìO|~°∞ 12= Õ̀n# QÆ∞O@∂~°∞lÖÏ¡ «̀∞~°¡áê_»∞ „QÍ=∞OÖ’ =∂

QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ [x‡OKå~°∞. «̀O„_ç g~°~åÑ¶̈∞=Ü«∞º «̀e¡ Ñ̈ÙÅ¡=∞‡. gi x"åã̈O

zÅHõÅ∂i¿Ñ@. „áê^èŒq∞Hõ q^Œº `«∞~°¡áê_»∞ „QÍ=∞OÖ’#∂, L#fl`« q^Œº

zÅHõÅ∂i¿Ñ@Ö’#∂ JÉèíºã≤Oz, ÉÏÑ̈@¡ =º=™êÜ«∞ HõàÏâßÅ#∞O_ç B.Sc.,(Ag)

„Ñ̈ è̂Œ=∞„âı}̃Ö’ LfÎ~°∞‚ÅÜ«∂º~°∞.

Ñ̈Ù=Ùfi Ñ̈Ù@ìQÍ<Õ Ñ̈i=∞oã̈∞ÎO Œ̂<Õ <å#∞_ç „Ñ̈HÍ~°O 4 ã̈O= «̀û~åÅ =Ü«∞ã̈∞

#∞O_ç 8 ã̈O= «̀û~åÅ =Ü«∞ã̈∞ =~°‰õΩ gi <À\ ̃#∞O_ç U "å‰õΩ¯ =¿ãÎ JÖÏ̂Q

[îQk. Ñ̈Ó~°fi [#‡ã̈O™ê¯~°O =Å¡ g~°∞ 12 ã̈O= «̀û~åÅ =Ü«∞ã̈∞û #∞O_Õ

~å=∂Ü«∞}, ÉèÏ~°̀ «, ÉèÏQÆ= «̀ „QÆO ä̂•Å#∞, Ñ̈Ù~å}ÏÅ∞, „Ñ̈|O è̂•Å#∞ J è̂ŒºÜ«∞#O

KÕÜ«∞@O „áê~°OaèOKå~°∞. „Ñ̈ Õ̀ºHõOQÍ =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ «OÃÑ· qâı+̈"≥∞ÿ# Pã̈H̃Î Hõey,

20 ã̈O= «̀û~åÅ‰õΩ ÃÑ·QÍ f„="≥∞ÿ# Ñ̈iâ’ è̂Œ# QÍqOz, zÅ‰õÅ∂i¿Ñ@Ö’

1988 #∞O_ç 1992 =~°‰õΩ ̂ è•~å"åÇ≤ÏHõ „Ñ̈=K«#=ÚÅ∞ KÕã≤, „â’ «̀Å „Ñ̈â◊flÅ‰õΩ

JÑ̈Ê\H̃õÑ̈C_Õ ["å|∞eã̈∂Î "åiH̃ ã̈O Õ̂Ç̈Ïx=$uÎ QÍqOKå~°∞.

1990 #∞O_ç zÅHõÅ∂i¿Ñ@ z#‡Ü«∞ q∞+̈<£ HÍ~°º Œ̂i≈QÍ J<ÕHõ P è̂•ºu‡Hõ

HÍ~°º„Hõ=∂Å#∞, Ç̈ÏŸ=∂Å#∞, Ñ̈Ó[Å#∞, ã̈ «̀ûOQÍxfl x~°fiÇ≤ÏOKå~°∞. 1994Ö’

P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ñ‘~îåxfl ™ê÷Ñ≤Oz, „Ñ̈ã̈#fl |O_»¡=∂O| N ~å[=∂`å Õ̂q "åiKÕ

„áê~°OaèOÑ¨*Ëâß~°∞. JÑ¨Ê\ ˜#∞O_ç „Ñ¨u~ÀE ã¨`«ûOQÆO, „Ñ¨u<≥Å

w`åáê~åÜ«∞}Å`À áê@∞ NHõ$+‚̈ [<å‡+ì̈q∞, w`å[Ü«∞Ou, â◊OHõ~åKå~°º

[Ü«∞Ou, ~°=∞}=∞Ç̈Ïi¬ [Ü«∞Ou, Pëê_è» HÍsÎHõ =∂Ñ¶∞̈, "≥·âßY áœ~°‚q∞ÅÜ«∞O Œ̂∞

P è̂•ºu‡Hõ ã̈ Œ̂ã̈∞ûÅ∞, [#‡k<À «̀û=O, q*Ï̋#Ü«∂„ «̀Å∞, =# ã̈=∂~å è̂Œ#Å∞,

^è•º# `«~°Q Æ`«∞Å∞, "åi¬HÀ`«û=O "≥Ú^ŒÅQÆ∞ J<ÕHõ HÍ~°º„=∂Å#∞

[~°∞Ñ̈ÙH˘#∞@Ö’#∂, x~°O «̀~° [Ñ̈ è̂•º#, P «̀‡qKå~°}, ™êH©∆ÉèÏ=#, „|Ç̈Ï‡x+̈ª

"≥ÚII# ™ê è̂Œ#Å`À, Ñ̈ÓiÎ P è̂•ºu‡Hõ rq`åÅ#∞ QÆ_»∞Ñ̈Ù@Ö’#∂, =∂‰õΩ ã̈^•

=∂~°æ̂ Œ~°≈‰õΩÅ∞QÍ LO_ç, =∂ "≥#∞fl «̀\ ì̃, KÕ~ÚÑ¨\ì̃ =ÚO Œ̂∞‰õΩ #_çÑ≤ã¨∞Î#fl

Hõ~°‡Ü≥∂QÆ∞Å∞, *Ï̋#„Ñ̈Ñ̈Ó~°∞‚Å∞ =∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞.

ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ x̂~ÌtOz# ÉÏ@Ö’ Ñ̈Ü«∞xã̈∂Î, ̀ «#Ö’ xH̃∆Ñ̈Î"≥∞ÿ=Ù#fl P è̂•ºu‡Hõ

*Ï̋<åxfl Ñ̈k=∞OkH̃ Ñ̈OKåÅ<Õ ã̈OHõÅÊO`À 1996 #∞O_ç qq è̂Œ Ñ̈@ì}ÏÅÖ’

P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ü«∞[̋=ÚÅ ̂ •fi~å ÉèíQÆ=næ̀ «, „Ñ̈Hõ~°} „QÆO ä̂•Ö̌·# Éèí[QÀqO Œ̂O,

«̀̀ «fiÉ’ è̂Œ, P «̀‡É’ è̂Œ, q"ÕHõ K«∂_®=∞}̃, ̂ ŒH̃∆}Ï=¸iÎ ™ÈÎ„ «̀O, JÑ̈~ÀH∆Í#∞Éèí∂u,

P`«‡q^•ºqÖÏã¨O, J^≥· fi`«™ê~°O, â◊OÉèí∞#@#O, LÑ¨^Õâ◊™ê~°O, <å~°^Œ

ÉèíH̃Îã̈∂„ «̀=ÚÅ∞, „|Ç̈Ï‡ã̈∂„ «̀=ÚÅ∞ WOHÍ ~å=∂Ü«∞}, ÉèÏ~°̀ «, ÉèÏQÆ= «̀=ÚÅ∞

JÖÏˆQ Dâ◊, ˆH#, Hõ~î°, =ÚO_»Hõ, ÔH·=Åº, ã¨∂~°º, `≥·uÎsÜ«∞ "≥Ú^ŒÅQÆ∞

LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÅÃÑ·##∞, „Ñ̈=K«#=ÚÅ∞ KÕã̈∂Î *Ï̋# ã̈∞OQÆO è̂•Å#∞ #Å∞"≥·Ñ̈ÙÖÏ

„Ñ̈ã̈iOÑ̈*Ëã̈∞Î<åfl~°∞. WÑ̈Ê\=̃~°‰õΩ zÅHõÅ∂i¿Ñ@, q[Ü«∞"å_» ̂ äŒ~°‡Öò Ñ̈=~ü¿ãì+̈<£,
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~åÜ«∞Åã‘=∞ ä̂Œ~°‡Öò Ñ̈=~ü „áê*̌H±ì, q#∞H˘O_», Nâ‹·ÅO, HÍj, u~°∞=}Ï‚=∞Ö̌·,

<≥Å∂¡~°∞, ÉÏÑ̈@¡ "≥Ú Œ̂ÅQÆ∞ KÀ@¡ 142 P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋# Ü«∞[̋=ÚÅ#∞ KÕâß~°∞.

1998Ö’ q.\˜.Ñ≤.Zãπ.HÍÅh #O^Œ∞ 108 Ç¨ÏŸ=∞‰õΩO_®Å`À "åã¨∞^Õ=

=∞Ç̈Ü«∞*Ï̋xfl x~°fiÇ≤ÏOKå~°∞.

1993Ö’ ÉèíQÆ=næ̀ « =ÚyOÑ̈Ù ã̈O Œ̂~°ƒùOQÍ, 2001Ö’ q"ÕHÍK«∂_®=∞}̃

=ÚyOÑ̈Ù ã̈O Œ̂~°ƒùOQÍ zÅ‰õÅ∂i¿Ñ@Ö’#∂† 1999Ö’ ÉèíQÆ=næ̀ « =ÚyOÑ̈Ù

ã̈O Œ̂~°ƒùOQÍ, 2002Ö’ q"ÕHõK«∂_®=∞}̃ =ÚyOÑ̈Ù ã̈O Œ̂~°ƒùOQÍ q.\.̃Ñ≤.Zãπ

Ö’#∂ t+̈µºÅO Œ̂~°∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ#∞ Ñ¶̈∞#OQÍ ã̈<å‡xOKå~°∞. 2006Ö’ =O Œ̂

*Ï̋#Ü«∞*Ï̋Å∞ Ñ̈ÓiÎQÍqOz# ã̈O Œ̂~°ƒùOQÍ t+̈µºÅO Œ̂~°=¸ Hõeã≤ '*Ï̋#„Ñ̈Ñ̈Ó~°‚—

a~°∞ Œ̂∞`À#∂, 2011Ö’ =∞Ç̈ÉèÏ~°̀ « Ñ̈iâ’ è̂Œ#Ö’ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ Hõ$+≤H̃ 'Jaè#=

"åºã̈— a~°∞ Œ̂∞`À#∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ#∞ ã̈ «̄̀ iOK«_»O [iyOk.

1994Ö’ ™ê=∂#∞ºÅ‰õΩ ‰õÄ_® "Õ̂ •O «̀ q+̈Ü«∂Å∞ ã̈∞ÅÉèíOQÍ J~°÷=∞ÜÕ∞º

suÖ’ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ 'Hõ~°‡ã≤̂ •úO «̀O— J<Õ z#fl „QÆO è̂•xfl ~°zOz „Ñ̈K«∞iOÑ̈*Ëâß~°∞.

uiy 2002Ö’#∂, 2008Ö’#∂, 2009Ö’#∂, 2013Ö’#∂ Ñ̈Ù#~°∞‡„ Œ̂}

[iyOk.1998Ö’ â◊√Hõ¡ Ü«∞Â~fi Œ̂=Ú #O Œ̂e 'Dâß"å™ÈºÑ̈x+̈ «̀∞Î— ÃÑ· JO Œ̂iH©

J~°÷=∞ÜÕ∞ºq^èŒOQÍ ã¨~°à◊"≥∞ÿ# "å_»∞HõÉèÏ+¨Ö’ qÑ¨ÙÅ"≥∞ÿ# "åºYº#∞ „"åã≤

„Ñ̈K«∞iOÑ̈*Ëâß~°∞. 1999Ö’ â◊OHõ~åKå~°∞ºÅ"åi 'Éèí[QÀqO Œ̂O—ÃÑ· JO Œ̂iH©

Juã¨∞ÅÉèíOQÍ J~°÷=∞ÜÕ∞º q^èŒOQÍ, ZO`À q=~°OQÍ, "åºYº#∞~åã≤

„Ñ̈K«∞iOÑ̈*Ëâß~°∞. uiy 2009Ö’, 2013Ö’ Ñ̈Ù#~°∞‡„ Œ̂} [iy#k.

'ÉèíQÆ=næ`«— J#QÍ<Õ J"≥∂‡! Jk =∞#ÖÏO\˜ ™ê=∂#∞ºÅ‰õΩ HÍ^Œ∞

J#∞‰õΩ<Õ"å~°∞. 'ÉèíQÆ=næ̀ «#∞ WO «̀ ̀ ÕeHõQÍ J~°÷O KÕã̈∞HÀQÆÅ=∂?— J#∞‰õΩ<Õ@@∞¡

„Ñ¨=K«#=ÚÅ∞ KÕã¨∞Î#fl QÆ∞~°∞^Õ=ÙÅ∞ 2011Ö’ 1, 2 J^è•ºÜ«∞=ÚÅ#∞

„Ñ̈K«∞iOÑ̈*Ëâß~°∞. WÑ̈C_»∞ 3, 4, 5 J è̂•ºÜ«∞=ÚÅ#∞ =Ú„kOÑ̈*Ëã̈∞Î<åfl~°∞.

ÉèíQÆ"å<£~°=∞} =∞Ç̈Ï~°∞¬Å∞ 'LÑ̈ Õ̂â◊™ê~°=Ú—#‰õΩ qÑ̈ÙÅ"≥∞ÿ# "åºYº#∞ ~åã≤

„Ñ¨K«∞iOÑ¨*Ëã¨∞Î<åfl~°∞.

WqQÍHõ q[Ü«∞"å_» #∞O_ç "≥Å∞=_Õ è̂•º#=∂eHõ =∂ã̈Ñ̈„uHõÖ’ 2008

#∞O_ç ÉèíQÆ=næ`«#∞, 2009 #∞O_ç =∞Ç¨ÉèÏ~°`«=Ú#∞ ^è•~å"åÇ≤ÏHõOQÍ

„Ñ¨K«∞iã¨∞Î<åfl~°∞. WHõ ^Õâ◊ q^ÕâßÅÖ’ ##∞fl `≥Å∞QÆ∞"å~°∞ D *Ï˝<åxfl

„QÆÇ≤ÏOK«\ÏxH̃ gÅ∞QÍ www.srichalapathirao.com ¿Ñ~°∞`À XHõ "≥ÉòÃã·\ò#∞

„áê~°OaèOK«@O [iyOk. nx ^•fi~å P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ñ‘~î°O HÍ~°º„Hõ=∂Å#∞,

QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÖ „Ñ̈=K«<åÅ#∞, QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ qq è̂Œ ~°K«#Å#∞, Éèí[#Å∞, H©~°Î#Å#∞

q#=K«∞Û#∞, K«̂ Œ∞==K«∞Û#∞, _Ò<£Ö’_£ KÕã̈∞H˘#=K«∞Û#∞. WHõ qq è̂Œ „QÆO ä̂•ÅÃÑ·

QÆ∞~°∞^Õ=ÙÅ „Ñ¨=K«<åÅ#∞ ã≤._ç.Å ~°∂Ñ¨OÖ’#∂, g_çÜ≥∂ _ç.q._ç.Å

~°∂Ñ̈OÖ’#∂ JOkã̈∞Î<åfl~°∞.

=ÚO^Œ∞ =ÚO^Œ∞ "≥∂Hõ∆=∂~°æOÖ’ Ñ¨Ü«∞xOKÕ ZO^ŒiHÀ =∂~°æxˆ~Ìâ◊#O

KÕÜ«∞QÆÅ Z<Àfl „QÆO ä̂•Å∞ =Ú=Ú‰õ∆Ω [<å=ox ̀ «iOÑ̈*ËÜ«Ú@‰õΩ JO Œ̂∞ÉÏ@∞

Ö’xH̃ ~å"åÅx JO Œ̂∞‰õΩ ̀ åºQÆ̂ èŒ#∞Ö̌·# Éèí‰õΩÎÅ∞, ™ê è̂Œ‰õΩÅ∞, "≥∂H∆Í~°∞÷Å∞ =ÚO Œ̂∞‰õΩ

~åQÆÅ~°x ÉèíQÆ=O «̀∞x =∞#™ê~å „áêi÷ã̈∞Î<åfl#∞.

*Ï̋#ã̈∂~°∞ºxÖÏ „Ñ̈HÍtã̈∂Î, x™êfi~°÷OQÍ «̀# ¿ã=Å#Okã̈∞Î#fl Hõ~°‡Ü≥∂y,

ã̈<å «̀#"≥∞ÿ# "≥·kHõ ̂ èŒ~å‡xfl „Ñ̈Kå~°O KÕã̈∂Î, =∂‰õΩ =∂~°æ̂ Œ~°≈‰õΩÖ̌·# ÉèíQÆ=O «̀∞x

=Ú Œ̂∞Ìa_»¤, =∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ#∞ Ñ̈iK«Ü«∞O KÕ¿ã ÉèÏQÆºO <å‰õΩ HõeyOz#O Œ̂∞Å‰õΩ

ÉèíQÆ=O «̀∞xH̃ â◊̀ «ã̈Ç̈Ï„ã̈ =O Œ̂#=ÚÅ∞ ã̈=∞iÊOK«∞‰õΩO@∞<åfl#∞.

W@∞¡

~å=Ói J#flÑ¨Ó~°‚
HÍ~°ºx~åfiÇ¨ÏHõ J è̂Œº‰õ∆ΩÅ∞

P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ñ‘~î°O, zÅHõÅ∂i¿Ñ@

5 6



wwwwwwwwwwwwwwwwwwww

117

wwwwwwwwwN ^Õqâ‹\˜ì K«ÅÑ¨u~å=Ùwwwwwwwwww ÉèíQÆ=næ`«
ZO`À H̃¡+̈ì"≥∞ÿ# P è̂•ºu‡Hõ q+̈Ü«∂Å#∞ ã̈~°à◊"≥∞ÿ# Ñ̈^•Å`À J~°\Ñ̃̈O_»∞

=ez KÕuÖ’ ÃÑ\ì̃#@∞¡QÍ =∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ KÕã≤# É’ è̂ŒÅ∞ =∂ =∞#ã̈∞û

ÅÖ’ WÑ̈Ê\H̃© "≥∞ Œ̂∞Å∞ «̀∂<Õ L<åfl~Ú.

<å Ñ̈Ó~°fi[#‡ ã̈∞Hõ$ «̀O =Å¡, ÉèíQÆ=O «̀∞x J#∞„QÆÇ̈ÏO =Å¡ <å

20 Uà◊§ =Ü«∞ã̈∞ûÖ’<Õ q^•ºiúxQÍ L#flÑ̈C_Õ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ ̂ Œ~°≈#ÉèÏQÆºO

<å‰õΩ ÅaèOzOk. ÉèíQÆ=næ̀ «, Éèí[QÀqO Œ̂O, ̀ «̀ «Î fiÉ’ è̂Œ, Dâß"å™ÈºÑ̈x+̈ ǜ

"≥Ú Œ̂Ö̌·# „QÆO ä̂•ÅÃÑ· QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ J#~°æà◊ „Ñ̈=K«<åÅ#∞ „â◊=}O KÕÜ«∞@O

<å J Œ̂$+̈ìOQÍ ÉèÏqã̈∞Î<åfl#∞.

''=∞#O HõëêìÅ∞ =zÛ#Ñ̈C_»∞ „‰õΩOyáÈ~å Œ̂∞† =∞# áêÑ̈Ñ̈Ù =¸@

«̀iyáÈ «̀∞#flk QÆ̂ •! Jx ã̈O`À+≤OKåe. JÖÏ̂Q ã̈∞MÏÅ∞ =zÛ#Ñ̈C_»∞

á⁄OyáÈ~å Œ̂∞† =∞# Ñ¨Ù}º~åt «̀iyáÈ «̀∞#fl Õ̂ Jx *Ï„QÆ̀ «ÎÑ¨_®e.

WÖÏ =∞#O ã≤÷̀ «„Ñ¨[˝̀ « ™êkèOKåe—— Jx P<å_»∞ KÕã≤# É’ è̂Œ <å

Ç¨Ï$^ŒÜ«∞OÖ’ =Ú„kOK«|_ç, D<å\ ˜H© <å rq`«OÖ’ ZO`À

„Ñ̈Ü≥∂[#HÍiQÍ LO@∞#flk.

D ÉèíQÆ=næ̀ « „QÆO ä̂Œ =Ú„ Œ̂}`À =∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ KÕã≤# qâı+̈Hõ$+≤,

PÜ«∞# É’ è̂ŒÅ∞ ZO Œ̂iHÀ =∂~°æ̂ Œ~°≈HõO HÍQÆÅ=x Ptã̈∂Î "åi Pjã̈∞ûÅ∞

<å‰õΩ ZÅ¡Ñ¨C_»∂ ÅaèOKåÅx HÀ~°∞‰õΩO@∂ "åi áê^ŒÑ¨^•‡Å‰õΩ

#=∞ã̈¯iã̈∂Î ÃãÅ=Ù fã̈∞‰õΩO@∞<åfl#∞.

– q. [Ü«∞ÅH̃∆ ‡

Ç¨Ï$^ŒÜ«∞ ã¨ÊO^Œ#
N=∞u q. [Ü«∞ÅH̃∆‡ M.Tec., Ph.D.

„á⁄ÃÑ¶ã¨~ü,
MIC HÍÖË*ò PÑ¶π >̌HÍflÅr, HõOzHõK«~°¡.

FO #"≥∂ÉèíQÆ= Õ̀ "åã¨∞ Õ̂"åÜ«∞

D „Ñ¨Ñ¨OK«OÖ’ Z<Àfl Ö∫H˜Hõ q^ŒºÅ∞<åfl~Ú. "å\ ˜x <Õˆ~Ê

J è̂•ºÑ̈‰õΩÅ∞ ZO Œ̂~À L<åfl~°∞. D Ö∫H̃Hõ q Œ̂ºÅhfl WÇ̈ÏÖ’Hõ r=<åxH̃

LÑ̈Ü≥∂QÆÑ̈_Õ"ÕQÍx „Ñ̈u =∂#=Ù_ç rq «̀ Ñ̈~°=∞ ÅHõ∆ º"≥∞ÿ# "≥∂Hõ∆̂ è•=∂xfl

KÕ~°Û\ÏxH̃ LÑ̈Ü≥∂QÆÑ̈_»=Ù. "≥∂Hõ∆̂ è•=∂xfl KÕ̂~Ûk XHȭ  '„|Ç̈Ï‡ q Œ̂º—

=∂„ «̀"Õ∞. J\˜ì „|Ç̈Ï‡q Œ̂º#∞ É’kèOKÕ QÆ∞~°∞=ÙÅ∞ Ö’HõOÖ’ JuH˘kÌ =∞Ok

=∂„ «̀"Õ∞ LO\Ï~°∞. J\ì̃"åiÖ’ =∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ N K«ÅÑ̈u~å=ÙQÍ~°∞

„Ñ̈=ÚYOQÍ ¿Ñ~˘¯# Œ̂y#"å~°∞. "å~°∞ „|Ç̈Ï‡*Ï̋#∞Å∞, x~å_»O|~°∞Å∞,

xQÆifi, t+̈µºÅO Œ̂i`À ¿ãflÇ̈ÏÉèÏ=O`À "≥∞ÅQÆ∞ «̀∂ J=ã̈~° ã̈=∞Ü«∂ÅÖ’

«̀y# ã̈ÅÇ̈Å#∞, ã̈∂K«#Å#∞ Wã̈∂Î t+̈µºÅ P è̂•ºu‡HÀ#fluH̃ ̀ À_»Ê_»∞ «̀∂

LO\Ï~°∞.

ÉèíQÆ=næ̀ «, LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÅ∞, "Õ̂ •O «̀ „Ñ̈Hõ~°} „QÆO ä̂•Å∞, „Ñ̈ Õ̀ºH̃Oz

=∞Ç¨ÉèÏ~°̀ «OÃÑ· ZO`À Ñ¨iâ’ è̂Œ# QÍqOz, q+¨Ü«∂Å#∞ J=QÍÇ¨Ï#

KÕã̈∞H˘#∞@ÜÕ∞QÍHõ ™ê=∂#∞ºÅ∞ ‰õÄ_® ZO`À ã̈∞Å∞=ÙQÍ J~°÷O KÕã̈∞HÀQÆêQ

q è̂ŒOQÍ É’kèOK«@O =∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ „Ñ̈ Õ̀ºHõ̀ «. x «̀º rq «̀OÖ’ PK«~°}‰õΩ

LÑ̈Ü≥∂QÆÑ̈_Õ q è̂ŒOQÍ J<ÕHõ J Œ̂∞ƒù̀ «"≥∞ÿ# LÑ̈=∂<åÅ`À, L^•Ç̈Ï~°}Å`À,
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=∞^èŒ∞~å#∞Éèí∂u
~åqH̃Ok Ñ̈ÙëêÊ=u

_≥·Ô~Hõì~ü, W#fl~ügÖò Hõ¡Éò, zÅHõÅ∂i¿Ñ@.
HÍ~°º=~°æ ã¨Éèí∞ºÅ∞,

P^è•ºu‡Hõ *Ï˝#Ñ‘~î°O.

FO NQÆ∞~°∞Éè’º#fl=∞ó

<Õ#∞ 15 ã̈OIIÅ #∞O_ç Ñ̈Ó[º QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ <å„â◊~ÚOz x «̀º=Ú "åi
É’ è̂ŒÅ#∞ qO@∂, "å~°∞ K«∂Ñ≤# =∂~°æOÖ’ „Ñ̈Ü«∂}̃ã̈∞Î<åfl#∞. <Õ#∞ ÃÑ Œ̂ÌQÍ
K«̂ Œ∞=ÙHÀ#Ñ̈Ê\H̃© ÉèíQÆ=næ̀ « â’¡HÍÅ#∞QÍx, LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÅÖ’x =∞O„`åÅ#∞QÍx
J=bÅQÍ K«^Œ∞=QÆÅ∞QÆ∞`«∞<åfl#O>Ë J^ŒO`å =∂ QÆ∞~°∞^Õ=ÙÅ K«Å∞=ÜÕ∞.
QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ É’kèOKÕ P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#O, LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÅ *Ï̋#O J~°\Ñ̃̈O_»∞ =ez
KÕuÖ’ ÃÑ\ì̃#@∞¡ – HÍ Œ̂∞ HÍ Œ̂∞ – <À\Ö̃’ ÃÑ\ì̃#@∞¡ ZO`À ã̈∞ÅÉèíOQÍ,
<åÖÏO\ ̃"åiH̃ ‰õÄ_® K«Hȭ QÍ J~°ú=∞ÜÕ∞º@@∞¡ LO_»@O =Å¡<Õ D ã̈ «̀ûOQÆ=∞<Õ
ã̈fi~°æOÖ’H̃ XHȭ ~ÀA J_»∞QÆ∞ÃÑ@ìÖËHõáÈ~Ú<å U^À áÈQ˘@∞ì‰õΩ#fl@∞¡QÍ ~À[O`å
ÉÏ è̂ŒÑ̈_»=Åã≤ =ã̈∞Î#flk. D ã̈ «̀ûOQÆO, QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ ̂ •fi~å á⁄Ok# =∞Ç̈=∞O„ «̀
[Ñ̈O <å‰õΩ r=<å è̂•~°O.

ÉèíQÆ=næ̀ «Ö’x 700 â’¡HÍÅ#∞ 3 ã̈OIIÅ 3 <≥ÅÅ áê@∞ UHõ̂ è•\Q̃Í
„Ñ̈=K«#=ÚÅ∞KÕã≤ =∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ w`å*Ï̋<åxfl =∂‰õΩ JOkOKå~°∞. JÖÏ
„â◊=}OKÕã≤ "Õ∞=Ú á⁄Ok# =∞^èŒ∞~å#∞Éèí∂ux JO^Œ~°∂ á⁄Ok`Õ ZO`«
ÉÏQÆ∞O@∞O^À QÆ̂ •! Jx ZÑ̈C_»∂ =∞#ã̈∞ûÖ’ ÉèÏ=# "≥∞ Œ̂∞Å∞ «̀∂ LO@∞Ok.
WÑ̈C_ô ÉèíQÆ=næ̀ « „QÆO ä̂Œ „Ñ̈K«∞~°} ^•fi~å =∂ HÀiHõ <≥~°"Õ~°É’ «̀∞#flO Œ̂∞‰õΩ
KåÖÏ P#O Œ̂OQÍ L#flk. D Ô~O_»∞ J è̂•ºÜ«∂Å „QÆO ä̂ŒO K«kq#"å~°∞ q∞QÆ̀ å
J è̂•ºÜ«∂Å H˘~°‰õΩ Z Œ̂∞~°∞ K«∂™êÎ~°#@OÖ’ Juâ◊Ü≥∂H̃ÎÖË̂ Œ∞. ÉèíQÆ=næ̀ «ÃÑ·
Wk qÑ̈ÙÅ"≥∞ÿ#, ã̈∞ÅÉèíâ‹·eÖ’ JOkOK«|_ç# "åºMÏº#O. Wk ̀ ≥Å∞QÆ∞ =∂\Ï¡_Õ
"å~°O Œ̂iH̃ ZO`À LÑ̈Ü≥∂QÆÑ̈_»QÆÅ Œ̂x <å #=∞‡HõO. D „QÆO ä̂•xfl, WO Œ̂∞Ö’x
„Ñ̈u â’¡HõO Ü≥ÚHȭ  ÉèÏ"åxfl K«Hȭ QÍ „QÆÇ≤ÏOz, *Ï̋# =∂~°æOÖ’ „Ñ̈Ü«∂}̃OK«QÆÅ~°x
Ptã¨∂Î, WOHÍ q∞ye# J^è•ºÜ«∂ÅÃÑ· "åºYº#∞ `«fi~°Ö’ „Ñ¨K«∞iOÑ¨
*ËÜ«∞QÆÅO Œ̂∞Å‰õΩ =∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ#∞ ÉèíQÆ=O «̀∞_»∞ Pj~°fikOKåÅx HÀ~°∞‰õΩO@∂...

– P~ü. Ñ̈ÙëêÊ=u

P#O^•#∞Éèí∂u
N=∞u J~°=Ñ̈e¡ ÉËc ‰õΩ=∂i

Láê è̂Œº‰õ∆ΩÅ∞,
P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ñ‘~î°O, zÅHõÅ∂i¿Ñ@

N QÆ∞~°∞Éè’º#fl=∞ó

<Õ#∞ ã̈∞=∂~°∞ 10 ã̈OII Å #∞O_ç QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ ã̈ «̀ûOQÍxH̃ Ç̈[Ô~·

„Ñ̈=K«<åÅ#∞ qO@∂ HÍ~°º„Hõ=∂ÅÖ’ áêÖÁæO@∂ ZO «̀QÍ<À P#Okã̈∞Î<åfl#∞.

QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ#∞O_ç =∞Ç̈=∞O„`åxfl ã‘fiHõiOz [Ñ̈, è̂•º<åÅ`ÀÉÏ@∞ ™ê è̂Œ#Å∞

KÕã¨∂Î P è̂•ºu‡Hõ rq`åxfl QÆ_»∞Ñ¨Ù «̀∞<åfl#∞. Wk <å rq «̀OÖ’ U<å_»∂

TÇ≤ÏOK«x J Œ̂∞ƒù̀ «"≥∞ÿ#, Pâ◊Û~°ºHõ~°"≥∞ÿ#, P#O Œ̂„Ñ̈ Œ̂"≥∞ÿ# =∂~°∞Ê#∞ fã̈∞H˘x

=zÛOk. Wk <å [#‡ [#‡Å ã̈∞Hõ$ «̀O HÍ~°}OQÍ ÅaèOz# J Œ̂$+̈ì=∞x

ÉèÏqã̈∞Î<åfl#∞. QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ „Ñ̈=K«<åÅ∞ qO@∞O>Ë J~°\Ñ̃̈O_»∞ =ez KÕuÖ’

ÃÑ\ì̃#@∞¡QÆ =ÙO@∞#flk. Ju ã̈∞ÅÉèí"≥∞ÿ# ÉèÏ+̈Ö’, K«Hȭ x LÑ̈=∂<åÅ`À, =∂

|∞kú ™ê÷~ÚÖ’xH˜ ky, =zÛ KÕã¨∞Î#fl D ÉèíQÆ=næ`« „Ñ¨=K«<åÅ∞. W`«~°

„Ñ̈ Õ̂âßÅÖ’x ™ê è̂Œ‰õΩÅ‰õΩ JO Œ̂∞ÉÏ@∞Ö’xH̃ ~å=@O <å‰õΩ ZO`À P#O Œ̂OQÍ

=ÙOk. q∞ye# J è̂•ºÜ«∂Å∞ ‰õÄ_® «̀fi~°Ö’ „Ñ̈K«∞iOK«|_®Åx ÉèíQÆ=O «̀∞x

„áêiúã¨∞Î<åfl#∞.

"≥∂Hõ∆=∂~°æOÖ’ „Ñ̈Ü«∂}̃ã̈∞Î#fl =∂ JO Œ̂iÃÑ· QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ Hõ$áê Hõ\ÏHõ∆

gHõ∆}ÏÅ∞ x~°O «̀~°O „Ñ̈ã̈iOKåÅx, =∂ P è̂•ºu‡Hõ „Ñ̈QÆuH̃ WHõ=ÚO Œ̂∞ ‰õÄ_®

`À_»Ê_ç, =∂ rq`åÅ‰õΩ ™ê~°÷Hõ̀ « HõeyOKåÅx Ptã¨∂Î... QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ‰õΩ

Hõ$ «̀[̋`åÑ̈Ó~°fiHõ =O Œ̂#=ÚÅ∞ ã̈=∞iÊã̈∞Î<åfl#∞.

– Z. ÉËc‰õΩ=∂i
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PHÍOHõ∆
N=∞u #Å¡=∞e¡ Ñ̈ Œ̂‡[

„Ñ̈ è̂•# HÍ~°º Œ̂i≈,

P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ñ‘~î°O

N QÆ∞~°∞Éè’º#fl=∞ó

<Õ#∞ QÆ̀ « 20 ã̈OIIÅ #∞O_ç QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ „Ñ̈=K«<åÅ#∞ „â◊=}O
KÕã̈∂Î.. P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ñ‘~î°O x~°fiÇ≤ÏOKÕ Jxfl HÍ~°º„Hõ=∂ÅÖ’#∂ áêÖÁæO@∞
QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ J#∞„QÆÇ̈xfl á⁄O Œ̂QÆeQÍ#∞.

QÆ`« 8 ã¨OIIÅ∞QÍ P^è•ºu‡Hõ *Ï˝#Ñ‘~î°O „Ñ¨^è•# HÍ~°º^Œi≈QÍ
xÜ«∞q∞OÑ̈|_ç JO Œ̂i =∞#fl#Å#∞ K«∂~°Q˘O@∞<åfl#∞. QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ ^•fi~å
=∞Ç̈=∞O„`åxfl ã‘fiHõiOz [Ñ̈, è̂•º#, ™êH©∆ÉèÏ=#, P «̀‡qKå~°}, ã̈=∂kè
JÉèÏºã̈O "≥ÚII# ™ê è̂Œ#Å∞ KÕã̈∂Î <å rq`åxfl ÉèíQÆ=O «̀∞x áê^•Å K≥O «̀
Ñ̈Ó*Ï Ñ̈Ù+̈ÊOQÍ ã̈=∞iÊOK«∞HÀQÆÅQÆ@O <å [#‡ [#‡Å ã̈∞Hõ$ «̀ Ñ¶̈ÅOQÍ
ÉèÏqã¨∞Î<åfl#∞.

WÑ̈Ê\H̃̃ 160 P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋# Ü«∞*Ï̋Å#∞ x~°fiÇ≤ÏOz# QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞
WOHÍ J<ÕHõ *Ï̋# Ü«∞*Ï̋Å ^•fi~å *Ï̋# ã̈∞QÆO è̂•Å#∞ Œ̂â◊kâ◊ÖÏ „Ñ̈ã̈iOÑ̈
KÕÜ«∂Åx, t+̈µºÅ"≥∞ÿ# =∂‰õΩ =∂~°æx̂~Ìâ◊#O KÕã̈∂Î =∞=Ú‡ "≥∂Hõ∆=∂~°æO "≥·Ñ̈Ù
#_çÑ≤OK«QÆÅ~°x <å PHÍOHõ∆.

WO «̀=~°‰õÄ Hõ~°‡ã≤̂ •úO «̀O, Éèí[QÀqO Œ̂O, Dâß"å™ÈºÑ̈x+̈ «̀∞Î, ÉèíQÆ"å<£
~°=∞}=∞Ç¨Ï~°∞¬Å LÑ¨^Õâ◊™ê~°O, ÉèíQÆ=næ`«, 1, 2, J^è•ºÜ«∞=ÚÅ#∞
„Ñ̈K«∞iOÑ̈*Ëã≤# =∂ QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ∞ WÑ̈ÙÊ_»∞ 3, 4, 5 J è̂•ºÜ«∞=ÚÅ ÉèíQÆ=næ̀ «#∞
„Ñ̈K«∞iOÑ̈*ËÜ«∞_»O <åÔHO`À P#O Œ̂OQÍ =Ù#flk. "≥Ú «̀ÎO 18 J è̂•ºÜ«∂Å
ÉèíQÆ=næ̀ « „Ñ̈K«∞iOÑ̈|_®Åx, ^•xH̃ ≥̀Å∞QÆ∞"å~°O`å K«kq «̀=∞ rq`åÅ#∞
™ê~°÷HõO KÕã̈∞HÀ"åÅx <å „Ñ̈QÍ_è» PHÍOHõ∆.

QÆ∞~°∞ Õ̂=ÙÅ Hõ$áê Hõ\ÏHõ∆ gHõ∆}ÏÅ∞ <åÃÑ· WÖÏ̂Q „Ñ̈ã̈iOÑ̈*ËÜ«∂Åx
HÀ~°∞‰õΩO@∂ "åi áê Œ̂Ñ̈^•‡Å‰õΩ t~°ã̈∞û =Oz #=∞ã̈¯iã̈∞Î<åfl#∞.

– Z<£. Ñ̈ Œ̂‡[

ÉèíQÆ=næ̀ «, LÑ̈x+̈ «̀∞ÎÅ∞, ÉèÏQÆ= «̀O, LÑ̈ Õ̂â◊™ê~°O,
P «̀‡q^•º qÖÏã̈O,  Œ̂H̃∆}Ï=¸iÎ ™ÈÎ„̀ «O "≥ÚII# J<ÕHõ „QÆO ä̂•ÅÃÑ·
áê@Å#∞ ~°zOK«@O`Àáê@∞ P è̂•ºu‡Hõ *Ï̋#Ñ‘~î°O HÍ~°º„Hõ=∂Å

~°∂Ñ̈HõÅÊ#Ö’, x~°fiÇ̈Ï}Ö’, t+̈µºÅ‰õΩ =∂~°æ̂ Œ~°≈‰õΩÖ̌· =ÚO Œ̂∞O_ç
#_çÑ≤ã̈∞Î#fl"å~°∞.

QÆ∞~°∞Ñ¨ufl

N=∞u Õ̂qâ‹\̃ì =∂ è̂Œq QÍ~°∞
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శ్రీమద్భగవద్గీత :13 వ అధ్యాయం 
క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగయోగం 

 

: వ్యాఖ్యాత : 

“అభినవ వ్యాస“,“జ్ఞానప్రపూర్ణ“ 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు B.Sc(Ag) 
వ్ావ్సా్థపకులు 

ఆధ్యాత్మిక జా్ఞన పీఠం : చిలకలూరిపేట. 

Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 

Email : care@srichalapathirao.com 
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గురుదేవుల పరిచయము 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావుగారు 1946 సెప్ిెంబర్ 12వ తేదీన గెంటూరు జిల్ల ా
తుర్పాాడు గ్రామెంలో జన్మెంచారు.  తెండ్రి వీర్రాఘవయ్య, తల్లా పులామమ.  
వీరి న్వాసెం చిలకలూరిపేట.  ప్రాధమికవిద్య తుర్పాాడు గ్రామెంలోను, 
ఉననత విద్య చిలకలూరిపేటలోను అభ్యసెంచి, బాపట ావయవసాయ్కళాశాల 
నుెండి  B.Sc. (Ag.) ప్రధమశ్రేణిలో ఉత్తీరుులయ్యయరు. 

పూవు పుటిగానే పరిమళిస్ీెంద్నే నానుడి ప్రకార్ెం 4 సెంవతసరాల 
వయ్స్స నుెండి 8 సెంవతసరాల వయ్స్స వర్కు వీరి నోట్ట నుెండి ఏ వాకుు 
వస్త ీ అల్లగే జరిగేది.  పూర్వజనమ సెంసాుర్ెం వలా వీరు 12 సెంవతసరాల 
వయ్స్స నుెండే రామాయ్ణ, భార్త, భాగవత గ్రెంధాలను, పురాణాలు - 
ప్రబెంధాలను అధయయ్నెం చేయ్టెం ప్రార్ెంభెంచారు.   ప్రతేయకెంగా 
మహాభార్తెంపై విశేషమైన ఆసక్తీ కల్లగి, 20 సెంవతసరాలకుపైగా 
ఆెంధ్రమహాభార్తెం, సెంసుృతమహాభార్త గ్రెంధాలపై త్తవ్ర పరిశోధనలు 
గావిెంచి, చిలకలూరిపేటలో 1988 నుెండి 1992 వర్కు ధారావాహిక 
ప్రవచనములు చేస, శ్రోతల ప్రశ్నలకు అపపట్టకపుపడే జవాబుల్లస్త ీ వారిక్త 
సెందేహన్వృతి ీగావిెంచారు. 

1990 నుెండి చిలకలూరిపేట చినమయ్మిషన్ కార్యద్రిిగా అనేక 
ఆధాయతిమక కార్యక్రమాలను, హోమాలను, పూజలను, గీతాజ్ఞానయ్జ్ఞాలను, 
సతసెంగాన్న న్ర్వహిెంచారు. 1994 లో ‘ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠాన్న’ సాపాెంచి, 
ప్రసనన బెండ్ామాెంబ శ్రీ రాజమాతాదేవి వారిచే ప్రార్ెంభెంపజేశారు.  అపపట్ట 
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నుెండి ప్రతిరోజూ సతసెంగము, ప్రతినెల గీతాపారాయ్ణలతోబాటు శ్రీకృషు 
జనామషిమి, గీతాజయ్ెంతి, శ్ెంకరాచార్యజయ్ెంతి, ర్మణమహరిిజయ్ెంతి, 
ఆషాఢ - కార్తకీ - మాఘ - వైశాఖ పౌర్ుమిల య్ెందు ఆధాయతిమక సద్స్సలు, 
జనమదినోతసవెం, విజ్ఞానయ్యత్రలు, వనసమారాధనలు, ధాయనతర్గతులు, 
వారిికోతసవెం మొద్లగ అనేక కార్యక్రమాలను జరుపుకొనుటలోను, 
న్ర్ెంతర్ జప, ధాయన, ఆతమవిచార్ణ, సాక్షీభావన, బ్రహమన్షఠ మొ||న 
సాధనలతో, పూరి ీ ఆధాయతిమక జీవితాలను గడుపుటలోను, మాకు సదా 
మార్గద్ర్ికులుగా ఉెండి మా వెనునతట్ట,ి చేయిపట్టి ముెందుకు నడిపస్నీన 
కర్మయోగలు, జ్ఞాన ప్రపూరుులు  మా గరుదేవులు. 

భ్గవెంతుడు న్ర్దేశెంచినబాటలో పయ్న్స్త,ీ తనలో న్క్షిపమీైయునన 
ఆధాయతిమకజ్ఞనాాన్న పదిమెందికీ పెంచాలనే సెంకలపెంతో 1996 నుెండి 
వివిధ పటిణాలలో ఆధాయతిమక జ్ఞానయ్జమాుల దావరా భ్గవదీగత, ప్రకర్ణ 
గ్రెంధాలైన శ్ెంకరాచారుయలవారి భ్జగోవిెంద్ెం, తతవబోధ, ఆతమబోధ, 
వివేకచూడామణి, అద్వవతసార్ెం, శ్రీ ద్క్షిణామూరిసీ్తతీ్రెం, అపరోక్షానుభూతి, 
శ్రీ సదాశవబ్రహ్మెంద్ర సావముల వారి ఆతమవిదాయవిల్లసెం,  శ్ెంభునటనెం, 
భ్గవాన్ శ్రీ ర్మణమహరుిల వారి ఉపదేశ్సార్ెం, నార్ద్భ్క్తసీ్తత్రములు, 
బ్రహమస్తత్రములు, ఇెంకా రామాయ్ణ, భార్త, భాగవతములు, అల్లగే ఈశ్, 
కేన, కఠ, ముెండ్క, మాండూక్య, కైవలయ, తైతిరీ్తయ్, స్తర్య, మొద్లగ 108 
ఉపన్షతులీపైనను ప్రవచనములు చేస్తీ జ్ఞానస్గెంధాలను నలువైపుల 
ప్రసరిెంపజేస్నీానరు.  ఇపపట్టవర్కు చిలకలూరిపేట, విజయ్వాడ్ ధర్మల్ 
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పవర్ స్తషిన్, రాయ్లసీమ ధర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట,ి వినుకొెండ్, శ్రీశైలెం, కాశీ, 
తిరువణాుమలై, నెలూారు, బాపట ా మొద్లగచోట ా 180 ‘ఆధాయతిమక 
జ్ఞానయ్జమాు’లను చేశారు.  1998 లో వి.ట్ట.ప.య్స్. ఎ.కాలనీ య్ెందు 
108 హోమకుెండాలతో వాస్దేవ మహాయ్జ్ఞాన్న న్ర్వహిెంచారు. 

1993లో భ్గవదీగత ప్రవచనముల ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగాను, 2001లో 
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగా చిలకలూరిపేటలోను; 
1999లో భ్గవదీగత ప్రవచనముల ముగిెంపుసెంద్ర్భెంగాను, 2002లో 
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపుసెంద్ర్భెంగా వి.ట్ట.ప.య్స్.లోను 
శష్యయలెంద్రూ గరుదేవులను ఘనెంగా సనామన్ెంచారు.  2006లో 100 
జ్ఞానయ్జ్ఞాలు పూరిగీావిెంచిన సెంద్ర్భెంగా శష్యయలెంద్రూ కలస 
'జ్ఞానప్రపూర్ు' బిరుదుతోను, 2011లో మహాభార్త పరిశోధనలో గరుదేవుల 
కృషిక్త 'అభనవ వాయస' బిరుదుతోను గరుదేవులను సతురిెంచటెం జరిగిెంది. 
1994లో సామానుయలకు కూడా వేదాెంత విషయ్యలు స్లభ్ెంగా 
అర్ామయ్యయర్తతిలో గరుదేవులు 'కర్మసదాధెంతెం' అనే చినన గ్రెంధాన్న ర్చిెంచి 
ప్రచురిెంపజేశారు.  తిరిగి 2002లోను, 2008లోను, 2009లోను 
పునరుమద్రణ జరిగిెంది. 1998లో శుకయా్జుర్దవద్మునెంద్ల్ల 
'ఈశావాస్తయపన్షతుీ' పై అెంద్రిక్త అర్ధమయ్యయ విధెంగా సర్ళమైన, 
వాడుకభాషలో విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపజేశారు.  1999లో 
శ్ెంకరాచారుయల వారి 'భ్జగోవిెంద్ెం' పై అెంద్రికీ అతి స్లభ్ెంగా 
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అర్ధమయ్యయ విధెంగా, ఎెంతో వివర్ెంగా, వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపజేశారు.  
తిరిగి 2009లో దివత్తయ్ ముద్రణ జరిగిెంది. 

'భ్గవదీగత' అనగానే "అమ్మమ! అది మనల్లెంట్ట సామానుయలకు కాదు" 
అనుకొనేవారు "భ్గవదీగతను ఇెంత తేల్లకగా అర్ధెం చేస్కోగలమా?" 
అనుకొనేటటుా ప్రవచనములు చేస్నీన గరుదేవులు 2011లో 1, 2 
అధాయయ్ములను ప్రచురిెంపచేశారు. 2012లో భ్గవాన్ ర్మణమహరుిల 
"ఉపదేశ్సార్ము" నకు, సామవేద్ెం నుెండి గ్రహిెంచబడిన ‘కేనోపన్షతుీ’కు 
విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపచేశారు.  ఇవిగాక 
‘శ్రీ నార్ద్భ్క్తసీ్తత్రాలు’, శ్ెంకరాచారుయల వారి ‘ఆతమబోధ’, 
‘శ్రీ ద్క్షిణామూరిసీ్తతీ్రెం’ పై ఎెంతో వివర్ణాతమకెంగా, స్తదాహర్ణెంగా, 
విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపచేశారు.  2013 లో శ్రీ 
సదాశివబ్రహ్మాంద్రసరసవతి స్వవమివారి 'ఆత్మవిదాయవిసంసాం', భ్గవదీగత 3,4,5 
అధాయయ్ములను ప్రచురిెంపచేశారు.  2015 లో 
ప్రస్తుత్ాం ముాండకోపనిషత్తు, క్ఠోపనిషత్తు, భగవదీ్గత్ 13, 14, 15, 
16 అధాయయ్ములు ప్రచురణకు సిద్ధాం చేయబడుత్తన్నాయి. 

ఇవిగాక విజయ్వాడ్ నుెండి వెలువడే ధ్యయనమాల్లక మాసపత్రికలో 
2008 నుెండి భ్గవదీగతను, 2009 నుెండి మహాభార్తమును 
ధారావాహికెంగా ప్రచురిస్నీానరు.  ఇక దేశ్విదేశాలలోనునన తెలుగవారు 
ఈ జ్ఞానాన్న గ్రహిెంచటాన్క్త వీలుగా www.srichalapathirao.com పేరుతో 
ఒక వెబ్వసట్ ను ప్రార్ెంభెంచటెం జరిగిెంది.  దీన్ దావరా ఆధాయతిమక జ్ఞానపీఠెం 
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కార్యక్రమాలను, గరుదేవుల ప్రవచనాలను, గరుదేవుల వివిధ ర్చనలను, 
భ్జనలు, కీర్ీనలను వినవచుును, చదువవచుును, డౌనోడా్ చేస్కొనవచుును.  
ఇక వివిధ గ్రెంధాలపై గరుదేవుల ప్రవచనములను CD.ల రూపెంలోను, 
వీడియో DVD ల దావరా, PEN Drive, External Hard Disk దావరా 
అెందిస్నీానరు. 

ముెందుముెందు మ్మక్షమార్గెంలో పయ్న్ెంచే ఎెంద్రికో మార్గ 
న్ర్దేశ్నెం చేయ్గల ఎనోన గ్రెంధాలు ముముక్షుజనావళిన్ తరిెంపజేయుటకు 
అెందుబాటులోన్క్త రావాలన్, అెందుకు తాయగధనులైన భ్కుీలు, సాధకులు, 
మ్మక్షారుధలు ముెందుకు రాగలర్న్ భ్గవెంతున్ మనసారా ప్రారిధస్నీానను. 
జ్ఞాన స్తరుయన్ల్ల ప్రకాశస్త,ీ న్సావర్ధెంగా తన స్తవలను అెందిస్ీనన 
కర్మయోగి, సనాతనమైన వైదికధరామన్న ప్రచార్ెంచేస్తీ, మాకు 
మార్గద్ర్ికులైన భ్గవెంతున్ ముదుబేిడ్డ మా గరుదేవులను పరిచయ్ెం చేస్త 
భాగయెం నాకు కల్లగిెంచినెందులకు భ్గవెంతున్క్త శ్తసహస్రవెంద్నములు 
సమరిపెంచుకుెంటునానను.                                                                                                                                                                                                            

- శ్రీమతి రావూరి అననపూర్ు  
కార్య న్రావహక అధయక్షులు 

ఆధాయతిమక జ్ఞనా పీఠెం, చిలకలూరిపేట. 
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: ఉపోదాాత్ాం : 
భక్తు టాం  మనస్తు, బుద్ధధ రాండూ భగవాంత్తనిలో నిలిచిపోవటమేనని 

12వ టధ్యయయాం భక్తుయోగాంలో తెలుస్తకున్నాాం. శరీరాం ఎక్కడున్న ,ా ఎక్కడ 
తిరిగిన్న, ఏాం చేస్తున్న  ాఫరవాలేదు. మనోబుదుధలు మత్రాం టన్న  ాప్రాపాంచిక్ 
విషయాలను వద్ధలి, పరమత్మలో నిలవాలి, పరమత్మతో 
తాదాత్మయాంచాందాలి, పరమత్మతో క్లసిపోవాలి, ఒక్కటైపోవాలి. టదే భక్తు, 
టననయ భక్తు, పరాభక్తు - మోక్షసిితి.  

టటి్ట సిితి క్లగాలాం  మనస్తు ప్రేమతో నిాండిపోవాలి, బుద్ధధ విచారణా 
శక్తుతో నిాండిపోవాలి. స్వకారమే టయిన్న - నిరాకారమే టయిన్న మనస్తు 
ప్రేమిస్తు ఉాండాలి.  బుద్ధధ చీలిి, చాండాడి, విశే్లషాంచి, విచారణ చేసి లోత్తను 
తెలుస్తకోవాలి. మనస్తు ప్రేమతో, భక్తుతో ఎసం నిాండిపోవాలో ప్రధ్యనాంగా 
భక్తు యోగాం తెలియజేసిాంద్ధ. మనస్తు టసం భక్తుతో నిాండిపోవాలాం  మనాం 
ఏఏ లక్షణాలు టలవరచుకోవాలో కూడా విపులాంగా తెలియజేసిాంద్ధ. 
టాంతేకాదు పరమత్మ యొక్క శక్తు స్వమరిాయలేమిటో; ఆయన గొపపత్నాం - 
విశిషిత్ ఏమిటో; ఆయన జీవుళ్ళకు ఎసం మేలుచేస్తుాంటాడో; త్నను 
టననయ భక్తుతో కొలిచినవారిని - శ్రద్ధతో, విశ్వవసాంతో నమిమనవారిని ఎసం 
ఉద్ధరిస్వుడో; ఆయన యొక్క విభూత్తలు ఏమిటో; ఆయన సవరూప 
సవభావాలు ఎటి్టవో కూడా భక్తు షటకాం తెలియజేసిాంద్ధ.  

ఇపుపడు పరమత్మను కేవలాం ఊహలతో, బుద్ధధతో తెలుస్తకోవటమే 
గాక్ పరమత్మ టనుభూతిని పాంద్ధ, పరమత్మతో ఐక్యత్ చాంద్ధ, 'నేను ఆ 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 9 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

పరమత్మనే' - ‘ఆ పరమత్మను నేనే’ టని టనుభవపూరవక్ాంగా ఎసం 
గ్రహాంచాలో జా్ఞనషటకాం (13-18 టధ్యయయాలు) తెలియజేయబోత్తనాద్ధ. 
టనాంత్తడైన పరమత్మను టాందుకొనుటకు స్వధకుడు టనాంత్సి్వయిక్త 
ఎద్గాలి. ‘నేను జీవుణి్ణ’ టనే జీవభావాం పూరిుగా నశిాంచాలి. టద్ధ 
స్వధాంచటానికే ఈ జా్ఞనషటకాం.  

భగవాంత్తడు ఈ టధ్యయయాం నుాండి మొద్లు పెటి్ట 18వ టధ్యయయాం 
వరకు ఏక్ధ్యట్టగా జా్ఞన్నమృత్వరాాని  ా కురిపాంచబోత్తన్నాడు. ఆ 
జా్ఞన్నమృత్వరాాంలో త్డిసి, ఆనాంద్ాంతో గాంత్తలు వేశ్వడు టర్జునుడు. మరి 
మనమో? జలుబు చేస్తుాంద్ని ఆగుదామ? టహ వదుు. మనమూ ఈ 
జా్ఞన్నమృత్ వరాాంలో త్డిసి, టాంద్ధనాంత్వరకు టమృత్ పానాం చేసి, ఆనాంద్ 
తాాండవనృత్యాం చేదాుాం. జీవితాలను స్వరిక్ాం చేస్తకుాందాాం. సరేన్న ? - 

ఈ 6 టధ్యయయాలను జా్ఞనషటకాం టాంటార్జ. జా్ఞనాం టాం  తెలివి, 
షటకాం టాం  ఆర్జ. ఏమిటీ తెలివి? ఉనాదానిని ఉనాటే్ల చూచే తెలివి. 
ఇపుపడు మన తెలివి తెసేంరిన ే ఉాంద్ధ. ఉనాద్ధ లేనటే్ల, లేనిద్ధ ఉనాటే్ల చూచే 
తెలివి మనద్ధ.  

టద్ధగో లైట్ల. ఆ లైట్ల ఇపుపడు వెలుగుత్తనాద్ధ - టాంటాాం. టాంత్వరకే 
మన తెలివి. నిజాం ఏమిట్ట? లైట్ల ఎపుపడూ టసంగే ఉాంట్లాంద్ధ. టయితే 
టాందులోక్త క్రాంట్ల ప్రవేశిాంచి, త్న శక్తుని వయక్ుాం చేస్తునాద్ధ. కాని మనాం 
చూచేద్ధ, భావిాంచేద్ధ జడమైన లైట్లనే.  
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టసంగే ఇద్ధ శరీరాం. మనాం ఈ శరీరానే  ాచూస్తుాంటాాం. ఇక్కడ ఉనాద్ధ 
ఒక్క  టని భావిస్వుాం. కాని ఈ జడమైన శరీరాని  ా క్ద్ధలిాంచి, ఆడిాంచే 
చైత్నయాం ఒక్ట్ట ఉనాద్ని తెలుస్తకోలేము, చూడలేము. టదే ఆత్మ. ఈ 
జడశరీరాని  ా- దానిని ఆడిాంచే చైత్నయ రూప ఆత్మను విడగొటి్ట చూచే 
తెలివియే నిజమైన తెలివి.  హాంస పాలను న్నళ్ళను వేర్జచేసి పాలను త్రాగి 
న్నట్టన వద్ధలేస్తుాంద్ధ. టసంగే మనాం జడమైన దేహాని  ా(క్షేత్రాని )ా - చైత్నయ రూప 
ఆత్మను (క్షేత్రజా్ఞని) విడగొటి్ట క్షేత్రాని  ావద్ధలి క్షేత్రజా్ఞనితో ఐక్యాం కావాలి. టదే ఈ 
క్షేత్రక్షేత్రజా విభాగ యోగాం. ఈ షటకాంలో ఇసం విభాగాం చేసి చూచే తెలివిని 
ప్రస్వద్ధాంచే టధ్యయయాలు న్నలుగు ఉన్నాయి. టవే 1.క్షేత్రక్షేత్రజా విభాగయోగాం, 
2. గుణత్రయ విభాగయోగాం, 3.దైవాస్తర సాంపద్ధవభాగయోగాం, 4.శ్రదాధత్రయ 
విభాగయోగాం. 

ఈ జా్ఞనషటకాంలోని మొద్ట్ట టధ్యయయమే క్షేత్రక్షేత్రజా విభాగయోగాం. 
ఇద్ధ జా్ఞనప్రధ్యనమైన యోగాం. విషయాం ఎాంతో కే్తషిాం - సాంకే్తషిాం - క్షిాం. 
క్నుక్ జ్ఞగ్రత్ుగా టవగాహన చేస్తకోవాలి. పాలు - న్నర్జ క్లిసి ఉనాపుపడు 
టన్న  ాపాలే టాంటాాం. కాని టాందులోని పాలను - న్నట్టని వేర్జచేసి, ఆ న్నట్టని 
పారబోస్తు చిక్కని, చక్కని పాలు మిగులుతాయి. టసంగే క్షేత్రము - క్షేత్రజా్ఞడు 
క్లసి ఉనాపుపడు మొతాుని  ా క్షేత్రమే టాంటాాం. కాని టాందులోని క్షేత్రాని  ా- 
క్షేత్రజా్ఞని  ావిడద్గసి, ఆ క్షేత్రాని  ానిరసిస్తు - వద్ధలేస్తు క్షేత్రజా్ఞడే మిగులుతాడు. ఆ 
క్షేత్రజా్ఞడే మన యదారి సవరూపాం. 'ఆ క్షేత్రజా్ఞడు నేనే' టనే టనుభూతిని 
పాందాలాం  ఈ క్షేతాని  ా మన ద్ృషిపథాం నుాండి తొలగిాంచాలి. మనాం 
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పరమత్మను ద్రిశాంచాలాం  ఈ ప్రపాంచాని  ా ద్ృషిపథాం నుాండి 
తొలగిాంచుకోవాలి. సినిమ తెరను మనాం చూడాలాం  ఆ తెరపై ఆడే బొమమల 
నుాండి ద్ృషి తొలగిాంచుకోవాలి. ఇసం క్షేత్రాని  ాక్షేత్రజా్ఞని నుాండి విడద్గసి 
ఆ క్షేత్రాని  ాద్ృషిపథాం నుాండి తొలగిాంచుకొని పరమత్మ స్వక్షాతాకరాని  ా
పాంద్టానికే ఈ విభాగిాంచే తెలివి కావాలి. 

మనవుడిక్త టన్న  ా తెలుస్త. కాని తానెవరో తెలియదు. టనిాాంట్టని 
తెలుస్తకొనేాందుకు ప్రయతిాస్వుడు. కాని త్ననుతాను తెలుస్తకోవటానికే 
తీరిక్ లేదు. ఇదే దౌరాాగయాం. త్ననుతాను తెలుస్తకోకుాండా త్క్తకన టనిాాంట్టన్న 
తెలుస్తకోవాలని త్పన పడటమే గొపప టజా్ఞనాం. 

క్నిపాంచిన ప్రతివాణి్ణ న్నవు ఎవర్జ? ఏాం చేస్తుాంటావు? ఎక్కడకు 
వెళ్తున్నావు? ఏాం చదువుత్తన్నావు? టని విచారిస్తు ఉాంటాాం. కాని నేనెవర్జ? 
ఎక్కణి్ాంచి వచిాను? ఎక్కడకు వెళ్ళళలి? ఎసం వెళ్ళళలి? టని మత్రాం ఎనాడూ 
విచారణ చేయాం. విచారణ చేయాలిుాంద్ధ వీట్ట గురిాంచే, నేనెవర్జ? టనే. 

నేను ఎవర్జ? ప్రతి రోజూ ప్రతి క్షణమూ ఈ నేనును వాడుకుాంటూనే 
ఉాంటాాం. కాని దాని సవరూపాం ఏమిటో తెలియదు. తెలుస్తకోవాలని కూడా 
టనుకోాం, ప్రయత్ాాం చయయాం. నేను చూస్తున్నాను, నేను విాంట్లన్నాను, నేను 
చబుత్తన్నాను, నేను ఆలోచిస్తున్నాను, నేను నడుస్తున్నాను, నేను 
కూరి్జన్నాను, నేను వ్రాస్తున్నాను --- టాంటూ ప్రతి విషయాంలోనూ ఈ 'నేను'ను 
ఉపయోగిస్తునే ఉన్నాాం. ఈ నేనుతో క్లసినపుపడే ప్రతి ఇాంద్రియమూ పని 
చేస్తుాంద్ధ.  ‘నేను’ టనే క్రాంట్ల క్ాంట్టతో క్లిసినపుపడే క్ను  ా
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చూడగలుగుత్తనాద్ధ. నేను చవిలోజేరితేనే చవి వినగలుగుత్తనాద్ధ. ఇసం నేను 
చేరినపుపడే ఏ టవయవమైన్న పని చేస్తుాంద్ధ, శరీరాం క్దులుత్తనాద్ధ. టద్ధ 
చేరక్పోతే ఎక్కడి దాంగలు టక్కడే గప్ చుప్.  

బ్రహమ ముహూరుాంలో నిద్రలేచి, నెమమద్ధగా కూరి్చని, టని  ాఆలోచనలు 
క్టి్టపెటి్ట, మనస్తులోనిక్త ఎట్లవాంట్ట సాంక్సంపలను రాన్నయక్, న్న హృద్యాం 
వైపు ద్ృషి స్వరిాంచు. 'నేను', 'నేను' టనే స్తురణ న్నట్టలో 
బుడగసంగా స్తురిస్తుాంద్ధ. టద్ధ ఎక్కడ నుాండి వస్తునాదో, దాని సవరూపమేమో 
విచారణ చయియ. టదే ఈ టధ్యయయాంలో చపపబడడద్ధ. 

మొద్ట్ట టధ్యయయాంలో టర్జునుడు ఏడిాడు, ద్ద్ధాం చయయనన్నాడు. 
భీషమద్రోణాదులు త్న తాత్, గుర్జవులు క్నుక్ వార్జ చాంపద్గినవార్జ 
కాద్న్నాడు. వారిని చాంప పాపాం మూట క్టి్లకోలేనన్నాడు. 

తానెవరో, భీషమద్రోణాదులెవరో నిజాంగా తెలియక్నే టర్జునుని ఈ 
దుుఃఖాం - విషాద్ాం. క్నిపాంచే దేహాలను, క్నిపాంచని మనోబుదుధలను చూచి 
ఇత్డు భీష్మమడు, ఇత్డు ద్రోణ్డు, నేను టర్జునుడు టని భావిాంచాడు. ఈ 
శరీరమనోబుదుులకు చైత్న్నయని  ా ప్రస్వద్ధాంచి నడిపాంచిన టసలు శక్తుని 
గురిుాంచలేదు. టదే చైత్నయాం. టదే ఆత్మ. టదే నిత్యాం, సత్యాం, శుద్ధాం, బుద్ధాం. 
దానిని గాలి క్ద్ధలిాంచలేదు, టగి  ా మాండిాంచలేదు, న్నర్జ త్డపలేదు, క్తిు 
నరక్లేదు. టదే నేను. న్న యధ్యరి సవరూపాం టదే. 

టపురూపమైన మనవజనమ మనకు లభాంచిాంద్ధ. మరల ఎట్లవాంట్ట జనమ 
వస్తుాందో తెలియదు. మనాం రోజూ భగవదీ్గత్ను, వేదాాంతాని  ా
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తెలుస్తకుాంట్లన్నాాం గదా! మళ్ళళ ఉత్ుమ జనమ రాక్పోత్తాందా? టనే భరోస్వ 
పనిక్తరాదు. ఇక్కడ కూరి్జనాాంత్స్తపూ రాండవ ఆలోచన లేకుాండా స్వతివక్ 
భావనలో ఉాంటాాం. గడప దాటగానే ఈరాయ, దేవషాం, రాగాం మొ||న లక్షణాలు 
బయటకు వస్వుయి. దానివలే ఏాం ప్రయోజనాం? మనాం ఈ జనమలో ఏమేమి 
చేస్తున్నామో, ఏమేమి మటేాడుత్తన్నామో, ఏమేమి ఆలోచనలు 
చేస్తున్నామో - వీట్టని బ ి మన జనమలు నిరియమౌత్తాంటాయి. క్నుక్ ఏ 
పూరవపుణయ విశ్లషాం చేత్నో లభాంచిన ఈ మనవ జనమను స్వరిక్ాం 
చేస్తకోవాలి. మళ్ళళ జనమ లేకుాండా జనమ రాహతాయని  ాపాందాలి. జీవుడుగా 
ఉనాాంత్ కాలాం జనమలు త్పపవు. నిద్రపోత్తనాాంత్ స్తపు క్లలు త్పపవు. 
మేలుకుాం నే క్లలు టాంత్మయేయద్ధ. టసంగే జీవ భావాంలో ఉనాాంత్వరకు 
క్రమఫసంలు న్నతోనే ఉాండి జనమలు ఇస్తునే ఉాంటాయి. జనమలు లేకుాండా 
పోవాలాం  జీవ భావాం తొలగిపోవాలి. టసం జీవభావాని  ా- నేను జీవుణి్ణ టనే 
భావాని  ా తొలగిాంచుకొని నేను ఆత్మను టనే సిిర నిశియాంలో ఉాండాలి. 
ఆత్మగా ఉాండిపోవాలి. జీవుడు టజా్ఞన్నని  ావద్ధలితే - ఉపాధులు విడిచిపెడితే 
దేవుడే, ఆత్మయే. ఇదే టద్వవత్ జా్ఞనాం. ఉనాదక్క . టజా్ఞనాంలో ఆ ఉనాద్ధ 
మర్చక్ట్టగా టనిపస్తుాంద్ధ. టదే భ్రమ. టదే టజా్ఞనాం. 

మనద్ధ సహజాంగానే భేద్జా్ఞనాం. వేర్జ వేర్జగా చూచే జా్ఞనాం. 
ఎాందుక్ాం  మనాం టజా్ఞనాంలో ఉాంటాాంగనుక్. నేను వేర్జ, న్నవు వేర్జ టత్డు 
వేర్జ, మనాంద్రిక్న్నాఆ పరమత్మ వేర్జ టని మనాం భావిస్తుాంటాాం. ఈ వేర్జ - 
వేర్జ టనే భేద్ ద్ృషివలేనే జీవభావాంలో ఇర్జకుకపోత్తన్నాాం. సాంస్వర 
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బాంధాంలో ఇర్జకుకాంట్లన్నాాం; జననమరణాల పాలౌత్తన్నాాం. ఈ భేద్ ద్ృషి 
తొలగాలాం  ఋష్మలు మనకు ప్రస్వద్ధాంచిన టతీాంద్రియ జా్ఞనాం కావాలి. టదే 
శ్వస్త్రజా్ఞనాం - ఆత్మజా్ఞనాం.  శ్వస్త్రాం సతాయని  ాచబుత్తాంద్ధ. టయితే చబుత్తాందే 
త్పప టనుభూతి క్లగదు. దానిక్త మన ప్రయత్ాాం కావాలి. స్వధన చయాయలి.  
  శ్రీక్ృషి్మడు సవయాంగా టర్జునునిక్త బోధాంచాడీశ్వసా్వని .ా న్న సవరూపాం 
ఇద్ధ; జగత్తు యొక్క సవరూపాం ఇద్ధ - టని పదే పదే బోధాంచాడు. టర్జునునిక్త 
ఎదుర్జగానే ఉన్నాడు శ్రీక్ృషి్మడు, ఎదుర్జగానే ఉనాద్ధ జగత్తు. ఆ రాంట్టన్న 
క్ళ్ళళరా చూస్తునే ఉన్నాడుగదా టర్జునుడు. మరి ఇాంకా బోధాంచవలసిన 
టవసరమేమిట్ట?  

మీలో ఒక్రిని లేప, మిమమలిాగూరిి మీర్జ వివరాంగా తెలియజేయాండి 
టన్నాను.  వెాంటనే లేచి "నేను స్త్రీని. ఎర్రగా ఉన్నాను. ముఖాన బొటి్ల 
పెటి్లకున్నాను. గ్రీన్ క్లర్ చీర క్టి్లకున్నాను. మచిాం బ లేజ్ వేస్తకున్నాను. 
కుడి చేతిక్త న్నలుగు గాజ్ఞలు, ఎడమ చేతిక్త రిసి్ట వాచి, రాండు వ్రేళ్ళకు రాండు 
ఉాంగరాలు, మెడలో రాండు గొలుస్తలు, చవులకు జూకాలు ఉన్నాయి. నేను 
ఫసంన్న వారి కుమరును. ఫసంన్న వారి భారయను” టని తెలియజేస్తున్నర్జ. 
ఎాందుక్తద్ాంతా? న్నవు చపపనవన్న  ా న్నకు తెలిసినవేగదా! నేను క్ాంట్టతో 
చూస్తునావేగదా! చూపు సరిగీా లేక్పోతే చపాపలి. 

టసంగే టర్జునునిక్త శ్రీక్ృషి్మడు నేను ఇసంాంట్ట వాణి్ణ, జగత్తు ఇసంాంట్టద్ని 
చపపవలసిన పనేమిట్ట? టర్జునుడు చూస్తునే ఉన్నాడు గదా!  చూస్తున్నాడు 
గాని చూపు సరిగీా లేదు. టద్ధ సాంకుచిత్మైన చూపు. త్న క్ాంట్టక్త 
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క్నిపాంచినాంత్వరకు చూస్తున్నాడేగాని ఉనాద్ాంతా చూడలేక్పోత్తన్నాడు. న్న 
క్ాంట్టక్త క్నిపాంచినాంత్వరకే నిజమని టనుకుాం  ఇక్ శ్వస్త్రాంతో పనేముాంద్ధ? 
మనాం చూడలేనిదాని ,ా తెలుస్తకోలేని విషయాని  ా తెలియజేయడానికే 
శ్వస్త్రాం ఉనాద్ధ. మనకు తెలిసిన దానే  ాతెలిపతే టద్ధ శ్వస్త్రాం టనిపాంచుకోదు. 
తెలిసిన దాని  ాచపపటానిక్త శ్వస్త్రాం టవసరాం లేదు, గుర్జవూ టవసరాం లేదు.  

ఒక్ గ్రామాంలో ద్వవత్ సిదాధాంత్ాం బాగా తెలిసిన గుర్జవు ఉన్నాడు. టత్డు 
టాందులో పాండిత్తడే. 

"జీవుడు వేర్జ, దేవుడు వేర్జ. ఈ ఇద్ురూ ఒక్కర్జ కానే కార్జ, కాలేర్జ. 
భకుుడు ఏన్నట్టకీ భగవాంత్తడు కావటాం జరగదు. భకుుడు భకుుడే, భగవాంత్తడు 
భగవాంత్తడే" - టాంటూ ద్వవతాని  ాప్రచారాం చేస్తు టనేక్ గ్రామలు, పటిణాలు 
తిర్జగుతూ త్న వాకిాత్తరయాంతో జనులను విపరీత్ాంగా ఆక్రిాస్తున్నాడు. టనేక్ 
చోటే సన్నమన్నలు, బిర్జద్ప్రదాన్నలు, బహుమన్నలు పాందుత్తన్నాడు. 
టసం ఆయన సాంచారాం చేస్తుచేస్తు ఒక్ గ్రామాం వచిాడు. టక్కడ టద్వవత్ 
సాంఘాం ఉనాద్ధ. ఈ పాండిత్తడు ఆన్నడు పెద్ు సభను తీరిి టనరీళ్ాంగా 
ఉపనయసిశిస్తున్నాడు. "జీవుడు జీవుడే, దేవుడు దేవుడే, వారికెపుపడూ భేద్మే" 
టాంటూ టద్వవత్ సాంఘాని  ాఛాలెాంజ్ చేస్తున్నాడు.  

టాంత్లో ఆ దారిన ఒక్ చాక్లి బటిలమూట భుజ్ఞన వేస్తకొని 
వస్తున్నాడు. రాండునిముషాలు ఆ పాండిత్తణి్ణ ద్రిశాంచుకువెళ్దామనుకున్నాడు. 
ఇాంత్లో టద్వవత్ సాంఘాంలోని ఒక్ వయక్తు వేద్ధక్ పైక్త వచిి, ఆ చాక్లిని పలిచాడు. 
టత్డు భయపడుతూ భయపడుతూ వేద్ధక్నెక్తక ఆ పాండిత్తనిక్త నమస్వకరాం 
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చేసి నిలుచున్నాడు. టపుపడా టద్వవత్ సాంఘానిక్త చాంద్ధన వయక్తు ఆ 
చాక్లితో “టయాయ! న్నవు పరబ్రహామనివి, పరమత్మవు, న్నవు దేవుడివి, 
భగవాంత్తడివి” టాంటూ నమస్వకరాం చేశ్వడు. చాక్లివాడు టద్ధరిపడాడడు. 
భయాంతో వణ్ణక్తపోతూ, "బాబయాయ! ఎాంత్ మట. పాపాత్తమడైన మనవుణి్ణ 
నేనెక్కడ? ఆ భగవాంత్తడు ఎక్కడ? టపచారాం. మహాపచారాం టసం టనవదుు" 
టని చాంపలు వేస్తకుాంటూ కాళ్ళమీద్ పడిపోయి లబోద్ధబోమాంట్లన్నాడు.  

టపుపడా వయక్తు పాండిత్తణి్ణ చూస్తు, "టయాయ! పాండిత్తల వారూ తాము 
చప్పప మట మ చాక్లిక్త కూడా తెలుస్త. దేవుడు వేర్జ - జీవుడు వేర్జ టని 
చపపటానిక్త శ్వసా్వలతో పనేముాంద్ధ? పాాండిత్యాంతో టవసరమేముాంద్ధ? మ 
చాక్లి చాలు గదా! దాని కోసాం త్మర్జ ఇాంత్ దూరాం క్షిపడి రావటాం 
ఎాందుకు? కొాండను త్రవివ ఎలుక్ను పటి్టనటే్లగా మీర్జ శ్వసా్వలన్న  ా
శోధాంచి తెలుస్తకొనాద్ధ మ చాక్లిక్త తెలిసిన విషయానే  ాగదా!" టని మెత్ుగా 
చీవాటే్ల వేశ్వడు. దానితో పాండిత్తలవార్జ ముఖాం చారడు చేస్తకొని వచిిన 
త్రోవనే వెళ్ళళపోయాడు. క్నుక్ మనకు తెలియని విషయానే  ాశ్వస్త్రాం చపాపలి.  
  సమసు దుుఃఖాల నుాండి మనలను విముకుులను చేసి మోక్షప్రాపుని 
క్లిగిాంచే ఈ టభేద్ జా్ఞన్నని  ా- టద్వవత్ జా్ఞన్నని -ా టఖాండ జా్ఞన్నని  ా ఈ 
షటకాంలో ఈ టధ్యయయాంతో ప్రారాంభాంచి బోధాంచబోత్తన్నాడు.  

ఈ షటకాంలో మొద్ట్ట టధ్యయయాం క్షేత్రక్షేత్రజా విభాగయోగాం. 
క్షేత్రాం టాం  పలాం టని, శరీరాం టని, సిలాం టని టరిాలున్నాయి. 
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క్షేత్రజా్ఞడు టాం  పలాం యొక్క యజమని, శరీరాని  ానడిపాంచేవాడు, సిలాం 
యొక్క హకుకదార్జ టని టరిాం. ఇక్కడ శరీరమే క్షేత్రాం.  

క్నుక్ ఈ శరీరాం క్షేత్రాం. ఈ శరీరానిక్త చైత్న్నయని  ా ప్రస్వద్ధాంచి, ద్గని  ా
నడిపాంచే ఆత్మయే క్షేత్రజా్ఞడు. జీవుడు నిజాంగా క్షేత్రజా్ఞడే గాని క్షేత్రాం కాదు. 
టాం  జీవుడు ఆత్మయే గాని శరీరాం కాదు. శరీరాని  ాత్గిలిాంచుకొన  ాఆత్మయే 
జీవుడు. శరీరాం టనిత్యాం. జీవుడు (ఆత్మ) నిత్యాం.  

త్నను తాను మరచిన ఆత్మ ఈ శరీరాంతో తాదాత్మయాం చాంద్ధ 
జీవుడై టనేక్ క్షిాలను, బాధలను,  దుుఃఖాలను వాట్టతో పాట్ల స్తఖాలను, 
భోగాలను టనుభవిస్తున్నాడు. టాం  క్షేత్రజా్ఞడనైన నేను క్షేత్రాంతో తాదాత్మయాం 
చాంద్ధ; క్షేత్రాని  ా వాడుకుాంటూ జీవుడినై దుుఃఖాలు పాందుత్తన్నాను. ఈ 
దుుఃఖాలను తొలగిాంచుకోవాలి. ఎసం? 

క్షేత్రాం టాం  ఏమిటో క్షేత్రజా్ఞడాం  ఏమిటో తెలుస్తకొని, రాండిాంట్ట మధయ 
ఉన  ాభేదాలు ఏమిటో తెలుస్తకొని, రాండిాంట్టని విడగొటి్ట, నేను క్షేత్రజా్ఞణి్ణగాని 
క్షేత్రాని  ాకాదు టని గ్రహాంచాలి. క్షేత్రాం యొక్క ధరామలు న్న ధరామలు కాదు టని 
గ్రహాంచాలి. నేను కేవలాంగా ఉాండే ఆత్మను టని గ్రహాంచి టసం ఉాండిపోవాలి. 
టపుపడే దుుఃఖరాహత్యాం - ఆనాంద్ప్రాపు.  

క్రాంద్ట్ట టధ్యయయాం భక్తు యోగాంలో సగుణ - నిరీ్జణ ఉపాసనల గురిాంచి 
చపాపర్జ. రాండూ భగవాంత్తని చేరే మరీాలే టయిన్న నిరీ్జణోపాసన 
దేహాభమనాం ఉనావారిక్త క్షిాం గనుక్ సగుణోపాసనయే శ్రేషిమని తెలిపార్జ. 
టసంగే భకుుల లక్షణాలు వివరిాంచార్జ.  టయితే టక్కడ నిరీ్జణ ఉపాసన 
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గురిాంచి, ఆత్మత్త్ువాం గురిాంచి చపపలేదు.  టాందువలే దానిని ఇక్కడ 
ప్రారాంభస్తున్నార్జ.  

నిరీ్జణ పరమత్మ టాం  ఏమిటో, టటి్ట జా్ఞన్నని  ా పాందాలాం  
స్వధకునిలో ఎసంాంట్ట లక్షణాలు ఉాండాలో, ఆ పరమత్మను ఎసం 
ధ్యయనిాంచాలో, ఎసం పాందాలో మొద్లైన విషయాలను ఈ టధ్యయయాంలో 
చపపబోత్తన్నార్జ. 
 పరమత్మ శరీరమనోబుదుధలలో కూరి్చని వాట్టతో తాదాత్మయాం చాంద్ధ, 
వాట్టతో వయవహరిస్తునాపుపడు జీవుడవుత్తన్నాడు. వాట్ట నుాండి తొలగి తాను 
తానుగా ఉాం  పరమతేమ టవుత్తన్నాడు.  
 ఒక్  వయక్తు గుర్రమెక్తక ప్రయాణ్ణస్తు ‘రౌత్త’ టవుత్తన్నాడు. రథాని  ానడిపతే 
‘స్వరథి’ టవుతాడు. కార్జ నడిపతే ‘డ్రైవర్జ', విమనాం నడిపతే ‘పైలెట్' 
టవుత్తన్నాడు. టనిాాంట్టని వద్ధలి రోడుడపై నడుస్తుాం  ‘వయక్తు' గానే 
మిగిలిపోతాడు. టసంగే ఆత్మ దేహమనోబుదుధలలో కూరి్చని వాట్టతో 
తాదాత్మయాం చాంద్ధనపుపడు జీవుడవుత్తన్నాడు. వాట్ట నుాండి విడిపోయి 
కేవలాంగా ఉాం  ఆత్మయే టవుతాడు. క్నుక్ ముాందు ఆత్మను - టన్నత్మను, 
క్షేత్రజా్ఞని - క్షేత్రాని  ా విడగొటిాలి. ఆ త్రావత్ క్షేత్రాని  ా వద్ధలి తాను తానుగా 
క్షేత్రజా్ఞనిగా - ఆత్మగా ఉాండిపోవాలి. ఇసం రాండిాంట్టని విభాగిాంచి చూచే 
నేర్జపను క్లిగిాంచేదే ఈ క్షేత్రక్షేత్రజా విభాగయోగాం.           
 నశిాంచిపోయేద్ధ క్షేత్రాం. ఆ క్షేత్రాని  ా తెలుస్తకొనేవాడు క్షేత్రజా్ఞడు. 
తెలుస్తకోవలసినద్ధ ఏమేమి ఉనాదో తెలుస్తకొాం  గాని తెలుస్తకొనేవాని 
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టసలు సవరూపాం - యదారి సవరూపాం తెలియదు. టాందుకే 
తెలుస్తకోబడవలసిన క్షేత్రాని  ా త్రచి త్రచి తెలుస్తకొని క్షేత్రజా్ఞని నుాండి 
విడద్గయాలి. టసం విడద్గయాలాం  స్వధకుని బుద్ధధ స్తక్షమాంగా ఉాండాలి. 
టసం బుద్ధధ స్తక్షమాంగా ఉాండాలాం  మనస్త ప్రశ్వాంత్ాంగా ఉాండాలి. మనస్తు 
ఏవేవో సమసయలతో, తీరని కోరిక్లతో, భయాలతో, దుుఃఖాలతో సత్మత్మై 
పోతూ ఉాంట్లాంద్ధ. టయితే పరమలక్షయమైన మోక్షాని  ా పాందాలనే తీవ్ర 
త్పనగల మోక్షారిధ - ముముక్షువు ఈ ప్రాపాంచిక్ విషయాలన్న  ాటనిత్యమని, 
మిథయయని, టసలు యదారిాంగా లేనివేనని ద్ృఢ నిశియాం క్లిగిఉాండి, 
వాట్టక్త ఏమత్రాం చలిాంచకుాండా ప్రశ్వాంత్త్నలవర్జచుకోవాలి. టపుపడే ఈ 
క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞలను విడద్గస్త తెలివి -నైపుణయాం క్లుగుత్తాంద్ధ. టటి్ట నైపుణాయని  ా
సాంపాద్ధాంచి క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞలను విభాగాం చేదాుాం. ఇక్ టధ్యయయాంలోనిక్త 
ప్రవేశిదాుాం.  

- టర్జునుడు ప్రశిాస్తున్నాడు.  
 
టర్జున ఉవాచ:- 

శేో॥  ప్రక్ృతిాం పుర్జషాం చైవ   
క్షేత్రాం క్షేత్రజా మేవచ । 
ఏత్దేవద్ధత్త మిచాామి      
జా్ఞనాం జాేయాంచ కేశవ ! ।।   (1) 
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తా॥ కేశవా! ప్రక్ృతి - పుర్జష్మడు; క్షేత్రము - క్షేత్రజా్ఞడు; మరిద్ జా్ఞనము - 
జాేయము - వీట్టని గురిాంచి తెలుస్తకోవాలనుకుాంట్లన్నాను - టాంట్లన్నాడు 
టర్జునుడు. 
వాయఖయ :- ఈ శేోక్ాం కొని  ాప్రత్తలలో ఉనాద్ధ; కొనిాాంట్టలో లేదు. టాందువలే ఈ 
శేోక్ాం మూలాంలో ఉనాదా? లేదా? టనే విషయాంలో పరిశోధకుల మధయ 
వాదోపవాదాలున్నాయి. ఈ శేోకాని  ాక్లిపతే భగవదీ్గత్లో మొత్ుాం శేోకాలు 
701. ద్గని  ావద్ధలేస్తు మొత్ుాం శేోకాలు 700. చాసంమాంద్ధ వాయఖాయత్లు ఈ 
శేోకాని  ావద్ధలేసి వాయఖాయన్నలు వ్రాశ్వర్జ. కొాంద్ర్జ ఈ శేోకాని  ాస్వవక్రిాంచి 
వాయఖాయనాం వ్రాశ్వర్జ. కొాంద్ర్జ ద్గనిక్త టాంకె వేయకుాండా వద్ధలేశ్వర్జ. కొాంద్ర్జ 
టాంకె వేశ్వర్జ. ద్గనాంత్ట్టక్త కారణాం ఏమిట్ట?  

ఇాంత్ గొపప జా్ఞనబోధను శిష్మయడు టడగకుాండానే చపపటాం మాంచిద్ధ 
కాదు - టనే ఉదేుశాం కొాంద్రిద్ధ. క్నుక్ మూలాంలో ఉనాద్ాంటార్జ కొాంద్ర్జ. 
మధయలో ఎవరో ఈ శేోకాని  ాప్రక్షిపుాం చేశ్వర్జ టని కొాంద్ర్జ భావిస్తున్నార్జ. 
క్నుక్ ఇద్ధ మూలాంలో లేదు - టని వారి ఉదేుశాం. ఇద్ధ కొాంత్వరకు నిజాం 
కావచిు. ఎాందుక్ాం  శిష్మయడు టడిగితేనే చపాపలి - టనే ఉదేుశాంతో చేస్త బోధ 
వేర్జ; టననయ భక్తుతో, గుర్జవుపై టపారమైన విశ్వవసాంతో త్నను నముమకొని 
వచిి, స్తవిాంచే శిష్మయని ఉద్ురిాంచటానిక్త “దూడను చూడగానే ఆవు చేపనటే్ల” 
ఆత్మజా్ఞనమనే టమృతాని  ా త్నాంత్టతానే వరిాాంచే సదీుర్జవు బోధ వేర్జ. 
క్నుక్ ఈ శేోక్ాం ప్రక్షిపుాం టాంటార్జ. టయినపపట్టకీ ఈ శేోకాని  ాస్వవక్రిస్తు ఏ 
మత్రాం దోషాం లేదు. ఎాందుక్ాం  టర్జునుని ప్రశ  ాదావరా ఈ టధ్యయయాంలో 
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రాబోయే విషయాం ఏమిటో విషయస్తచిక్ (INDEX) సంగా తెలిసిపోత్తనాద్ధ 
గనుక్.  
  ఈ శేోక్ాంలో టర్జునుడు ప్రక్ృతి - పుర్జష్మలాం  ఎవర్జ? క్షేత్రము, 
క్షేత్రజా్ఞడు టాం  ఏమిట్ట? జా్ఞనము - జాేయము టాం  ఏమిట్ట? ఈ 
విషయాలను తెలుస్తకోగోర్జత్తన్నాను టని భగవానుని ప్రారిిస్తున్నాడు. టాం  
ఈ 3 విషయాలే ఈ టధ్యయయాంలో రాబోత్తన్నాయి టని తెలుస్తునాద్ధ.  

టయితే భగవానుడు త్న సమధ్యనాంలో ముాందుగా క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞల 
గురిాంచి, ఆ త్ర్జవాత్ జా్ఞనము - జాేయము గురిాంచి చపప చివరిలో ప్రక్ృతి - 
పుర్జష్మల గురిాంచి వివరిాంచార్జ. మూడు జాంటలుగా ఉన  ా ఈ 
పదాలు షడురశన్నలలో వాడబడాడయి. శ్వసా్వలలో వాడిన స్వాంకేతిక్ పదాల 
టరిాలు తెలియక్పోతే శ్వసా్వలలోని విషయాలను తెలుస్తకోవటాం చాసం 
క్షిాం. టర్జునుడు కేవలాం పదాల యొక్క టరిాలనే టడిగినపపట్టకీ భగవానుడు 
మత్రాం వాట్ట టరిాలతో బాట్ల సమనవయమూ, వేదాాంత్పు లోత్తలు కూడా 
బోధ చేస్తున్నాడు; టఖాండమైన ఆత్మజా్ఞన్నని  ాటాంద్ధస్తున్నాడు.  
  ఇాందులో క్షేత్రాం టన్న ,ా ప్రక్ృతి టన్న  ా ఒక్క . టసంగే క్షేత్రాజా్ఞడన్న ,ా 
పుర్జష్మడన్న  ా ఒక్క . ఇక్ జా్ఞనాం టాం  ఏమిటో, జాేయాం టాం  ఏమిటో 
చపపటాం మత్రమే గాక్, ఎటి్ట లక్షణాలు గలవాడు జాేయాని  ా(లక్షాయని )ా 
టాందుకోగలడో తెలియజేయటాం జరిగిాంద్ధ.  

క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞల గురిాంచి 7శేోకాలలోను, జా్ఞనాం జాేయాం గురిాంచి 12 
శేోకాలలోను, 20 నుాండి 23 వరకు 4 శేోకాలేో ప్రక్ృతి పుర్జష్మల గురిాంచి 
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బోధాంచి, 24 నుాండి చివరి 11 శేోకాలేో ధ్యయన - విచారణల గురిాంచి 
వివరిాంచటాం జరిగిాంద్ధ. ముాందుగా క్షేత్ర - క్షేత్రజా్ఞల గురిాంచి - క్షేత్రాం టాం  
ఏమిటో, క్షేత్రజా్ఞడాం  ఎవరో తెలియజేయబోత్తన్నాడు భగవానుడు.  
 
శ్రీ భగవానువాచ:-  

శేో॥  ఇద్ాం శరీరాం కాంతేయ! 
క్షేత్ర మిత్యభ ధీయతే। 
ఏత్దోయ వేతిుత్ాం ప్రాహుుః 
క్షేత్రజా ఇతి త్ద్ధవద్ుః ॥                   (2) 

 తా॥ భగవానుడాంట్లన్నాడు: కాంతేయా! ఈ శరీరమే క్షేత్రము టని 
చపపబడుత్తనాద్ధ. ద్గనిని ఎవర్జ తెలుస్తకుాంటారో వానిని క్షేత్రజా్ఞడు టని 
తెలిసినవార్జ చబుత్తన్నార్జ.  
వాయఖయ :- క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞలను తెలియజేస్తు భగవానుడు "ఈ శరీరమే క్షేత్రాం. ద్గనిని 
తెలుస్తకొనే వాడే క్షేత్రజా్ఞడు" టని వివేక్ాం గల పెద్ులు చబుత్తన్నార్జ - టని 
టాంట్లన్నాడు. ఇక్కడ భగవానుడు టర్జునుని, ‘కాంతేయా’! టని 
సాంబోధస్తున్నాడు. జా్ఞనబోధను ప్రారాంభాంచబోతూ భగవానుడు టర్జునుని 
‘కాంతేయా’! టనటాంలో ఏదో ప్రతేయక్మైన టరిాం ఉాండి ఉాండాలి. కేవలాం కుాంతీ 
కుమర్జడు గనుక్ కాంతేయా! టని పలిచాడనుకుాం  టాందులో పెద్ుగా 
విశ్లషాం ఏమీ లేదు. మరి ఏమై ఉాంట్లాంద్ధ? కుాంత్ాం టాం  పదునైన ఆద్ధాం. 
కుాంతాని  ా విసరటాంలో ధరమరాజ్ఞ మాంచి నైపుణయాం గలవాడు. కుాంత్ాంసంగే 
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పదునైన (స్తక్షమమైన) బుద్ధధ గల టర్జున్న! న్నవు ఈ చపపబోయే జా్ఞన్నని  ాబాగా 
టరిాం చేస్తకోగలవులే! టనే భావాంతోనే కాంతేయా! టని ఉాండాలి. చప్పప 
విషయాని  ా స్తక్షమమైన బుద్ధధతో శ్రద్ధగా ఆలక్తాంచే వాడు కాంతేద్డు. 
త్నమయత్వాంతో, స్తక్షమమైన బుద్ధధతో శ్రద్ధగా విషయాని  ా వినేవాడెవడైన్న 
కాంతేద్డే. కాంతేయా! టాం  ఇదే వేద్ాంతారిాం.  
ఇద్ాం శరీరాం క్షేత్రాం ఇతి టభధీయతే:- ‘ఈ శరీరాం క్షేత్రము టని 
చపపబడుత్తనాద్ధ’ టాంట్లన్నాడు భగవానుడు. నిజాంగా ద్గనిక్త టనేక్ 
ప్పరే్జన్నాయి. శరీరాం, దేహాం, దేవాలయాం, గృహాం, బాండి, రథాం, క్షేత్రాం టని 
టనేక్ ప్పరేతో టనేక్మాంద్ధ పలుస్తుాంటార్జ, భావిస్తుాంటార్జ. 
(i) శరీరాం: శరీరాం టని ఎాందుక్ాంట్లన్నార్జ? ‘శీరయతే ఇతి శరీరుః’ టని వుయత్పతిు 
టరిాం. శీరయతే టాం  శీరిమైపోయేద్ధ, జీరిమైపోయేద్ధ, శిథిలమైపోయేద్ధ టని 
టరిాం. జీరిిాంచి పోవటాం - శిథిలమైపోవటాం ద్గని లక్షణాం. ముసలిత్నాం 
కావాలని మనాం మాందులు మకులు మ్రాంగనక్కరలేదు. టమృత్ భాాండాంలో 
పెటి్టన్న సరే ఈ శరీరాం శిథిలమైపోయేదే, నశిాంచిపోయేదే టాందుకే శరీరాం 
టన్నార్జ.  
(ii) దేహాం: దేహమని ఎాందుక్న్నార్జ? 'ద్హయతే ఇతి దేహుః' టని వుయత్పతిు టరిాం. 
ద్హాంపబడేద్ధ గనుక్ ద్గనిని దేహాం టన్నార్జ. చచిిన త్ర్జవాత్ క్టి్టలలో 
కాలుస్వుర్జ గనుక్ ద్హాంపబడేద్ధ టన్నారా? మరి కొాంద్రి దేహాలను క్టి్టలతో 
కాలిర్జ గదా! టవి ద్హాంపబడవు గదా! మరి వాట్టని దేహాలు టని టనరా? 
చనిపోయిన త్రావత్ ద్హాంపబడటాం కాదు. జీవిాంచి ఉనాపుపడే 
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తాపత్రయాలనే టగి  ాచేత్ నిరాంత్రాం ద్హాంపబడుతూ ఉాండేదే ఈ దేహాం. 
ఆధదైవిక్, ఆధభౌతిక్, ఆధ్యయతిమక్ తాపాలే తాపత్రయాం. 
(iii) దేవాలయాం: దేహాని  ా దేవాలయాం టని వేదాలు, ఉపనిషత్తులు 
చబుత్తన్నాయి. ఎాందుకు? "దేహో దేవాలయ ప్రోక్ుుః జీవోదేవసున్నత్నుః" - 
టనేద్ధ ఉపనిషద్ వాక్యాం. ఈ దేహాం ఎసంాంట్ట దేవాలయాం? ఇద్ధ ఒక్ చోట 
సిిరాంగా ఉాండే దేవాలయాం కాదు. ఇద్ధ చరదేవాలయాం. క్దులుతూ ఉాండేద్ధ. 
బయట క్నిపాంచే దేవాలయాని  ా మనవులే క్టి్టస్వుర్జ. టాందులో దేవుణి్ణ 
కూడా మనవులే ప్రతిషిస్వుర్జ. కాని ఈ శరీరమనే దేవాలయాని  ాభగవాంత్తడే 
నిరిమాంచి, హృద్యమనే గరాగుడిలో త్నకు తానే ప్రతిషిత్తడై కూరి్జన్నాడు. 
బయట్ట గుడిక్త - ఈ గుడిక్త టదే తేడా. ఇక్కడ భగవాంత్తడు 'సవయాంభూ:' 
టనామట. మరి ఏ దేవాలయాం ముఖయమైనద్ధ? ఏ దేవుని పూజ గొపపద్ధ? 
ఆలోచిాంచుకోవాలి. 
(iv) గృహాం: మహాతామగాాంధీ ఈ దేహాని  ాగృహాం టన్నార్జ. టాం  ఇలేు టని. 
ఈ ఇలేు జీవుడు నివశిాంచే ఇలేు. టయితే ఇద్ధ జీవుడిక్త సవాంత్ ఇలేు కాదు. టద్ు 
ఇలేు. ఈ రోజ్ఞ (ఈజనమలో) ఈ ఇాంట్టలో ఉాంటాడు. రేపట్ట రోజ్ఞ (మర్జ 
జనమలో) మర్చక్ ఇాంట్టలో ఉాంటాడు. ఈ ఇాంట్ట సవాంత్దార్జడెవర్జ? ఇాంకెవర్జ? 
భగవాంత్తడే. ఆయనకు టద్ు చలేిాంచి ఈ ఇాంటేో ఉాండాలి జీవుడు. 
మమూలుగా ఇక్కడి ఇళ్ళకు నెలకొక్స్వరి టద్ు చలేిాంచాలి. కాని ఈ ఇాంట్టక్త 
మత్రాం టసం కుద్రదు. ప్రతిరోజూ పూట పూట చలేిాంచాలి. రోజ్ఞకు 3 స్వరే్జ, 
4 స్వరే్జ, కొాంద్ర్జ 5 స్వరే్జ కూడా చలేిాంచాలి. మనుష్మయల మీద్ ఆయనకు 
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నమమక్ాం లేదేమో ఇసంాంట్ట నియమాం పెటిాడు. టాంతేకాదు ఈ ఇాంట్టని ఖాళ్ళ 
చేయిాంచటాంలో కూడా నిక్కచిిగా ఒక్క నిమిషాం టటూ ఇటూ గాకుాండా 
ఖాళ్ళ చేయిస్వుడు. టయితే ముాందు జ్ఞగ్రత్ుగా 3 నోటీస్తలు ఇస్వుడు. 
ముాందుగా జ్ఞటి్ల తెలేబడుత్తాంద్ధ. ఇద్ధ ఫసి్ట నోటీస్త. మనాం జ్ఞటి్లకు రాంగు 
వేస్తకొని ఆ నోటీస్తను ఖాత్ర్జ చేయాం. సరేనని పళ్ళళడి పోతాయి. 
ఇద్ధ సెక్ాండ్ నోట్టస్త. మనాం డెాంట్టసి్త ద్గీరకు వెళ్ళళ పళ్తళ క్టి్టాంచుకుాంటాాం. ఈ 
నోటీస్తను కూడా ఖాత్ర్జ చయయాం. చివరిగా చూపు క్నిపాంచక్, శరీరాం 
పట్లత్వాం త్గీి, చేతిక్త క్ర్ర వస్తుాంద్ధ. ఇదే థర్డ నోట్టస్త. టపపట్టకీ మనాం 
గురిుాంచాం, క్ాంట్ట డాకి్ర్జ ద్గీరకు వెళ్ళుాం. నోటీస్తను తిరసకరిస్వుాం. టాంతే. 
ఆయనకు కోపాం వస్తుాంద్ధ. దానితో ఆయన ఈ ఇలేు ఖాళ్ళ చేయిాంచటానిక్త 
పోలీస్తలను పాంపస్వుడు. ఈ పోలీస్తలు ఎవరి మటా వినర్జ? 
దునాపోత్తనెక్తక పాశాం చేత్బటి్ట, భయాంక్ర రూపాంతో ఉాండే ఆ యమ 
ఇన్ సెపకి్ర్జను చూడటాంతోనే టని  ా స్వమనులు, సాంపద్లు, ఆతీమద్లు -
టాంద్రిన్న వద్ధలి ఒక్  పర్జగు. టసంాంట్టద్ధ ఈ టద్ు ఇలేు. ఒకొకక్క జనమకు 
ఒకొకక్క ఇలేు (దేహాం), సవాంత్ ఇాంట్టక్త (పరమత్మ సి్వన్ననిక్త) వెళ్ళళదాకా ఈ 
టద్ు ఇళ్ళ బాధ త్పపదు.  
(v) బాండి: బాండి టని ఎవరన్నార్జ? ఎాందుక్న్నార్జ? భగవాన్ రమణ 
మహరి  ాఈ శరీరాని  ాబాండి టన్నార్జ. ఎాందుక్ాం  ఈ శరీరాం టనేద్ధ జీవుణి్ణ 
జనమసి్వనాం నుాండి మరణ సి్వనాం వరకు మోస్తక్పోత్తాంద్ధ గనుక్ ఇద్ధ జీవుడిక్త 
బాండి సంాంట్టదే టని. ఒక్స్వరి ఒక్ శిష్మయడు రమణ మహరిాని త్న ఇాంట్టక్త 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 26 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

రమమని బయట ఒక్ బాండిని తెచిి పెటిాడు. స్వవమీ! త్మర్జ న్న గృహానిక్త వచిి 
పావనాం చేయాండి. మీ కోసాం ఒక్ బాండిని తెచిాను - టన్నాడట. 
దానికాయన “ఈ బాండిక్త మర్చక్ బాండియా?” టన్నాడట. టాం  దేహమే 
జీవుని మోస్తకొని పోయే బాండి క్దా! టని.  
(vi) రథాం: భగవదీ్గత్లోను, క్ఠోపనిషత్తులోను ఈ దేహానిారథాంతో పోసింర్జ. 
శరీరమే రథాం. జీవుడే టాందులో ప్రయాణ్ణాంచే రథికుడు. ఇాంద్రియాలే గుర్రాలు. 
మనస్తు పగీాం. బుద్ధధయే స్వరథి - టని వరిిాంచటాం జరిగిాంద్ధ. ఈ రథాం 
సక్రమాంగా - క్షేమాంగా ప్రయాణ్ణాంచాలాం  పగీాలు స్వరథిక్త టపపగిాంచాలి. 
టాం  మనస్తును బుద్ధధక్త టపపగిాంచాలి. మనస్తు ఇాంద్రియాల వెాంట పడితే 
రథాం బోసంు పడిపోత్తాంద్ధ.  టసంగాక్ మనస్తు బుద్ధధని టనుసరిస్తు ఈ 
ప్రయాణాం స్వఫీగా భగవాంత్తని వద్ుకు చేర్జత్తాంద్ధ - టని భావాం.  

ఇసం శరీరాం, దేహాం, దేవాలయాం, గృహాం, బాండి, రథాం టని ఎనో  ా
ప్పరే్జనాపపట్టక్త భగవానుడు మత్రాం ఈ శరీరాని  ాక్షేత్రాం టన్నాడు. 

కాశీ, రామేశవరాం, తిర్జపతి, శ్రీశైలాం, బద్రీ ----- ఇవన్న  ాపుణయక్షేత్రాలు. 
భగవాంత్తని విభూతి బాగా ఉనాచోట, పవిత్రమైన నదులు ప్రవహాంచే చోట 
క్షేత్రాలు వెలుస్వుయి. స్వక్షాత్తు భగవాంత్తడే సవయాంగా హృద్య సి్వనాంలో 
కూరి్జన్నాడు గనుక్ ఈ దేహాం ఒక్ క్షేత్రాం. పుణయక్షేత్రాం. ఆ క్షేత్రాలలో పుణయాం 
మత్రాం సాంపాద్ధాంచుకోవచిు. టద్గ సరిగీా ప్రవరిుస్తు. కాని ఈ శరీరమనే 
క్షేత్రాంలో పుణాయనే  ాకాదు, జా్ఞన్నని ,ా మోక్షాన్న  ాకూడా సాంపాద్ధాంచుకోవచిు.  
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క్షేత్రాం టాం  టసలైన టరిాం పలాం టని. పలాంసంగా ఈ శరీరమనే 
క్షేత్రాం కూడా జడమైనదే. ఆ పలాంలో పాంటలు పాండిాంచుకోవచిు. ఈ 
పలాంలో స్వధనను పాండిాంచుకోవచిు. 
  ఆ పలాంలో ఏ విత్ున్నలు వేస్తు ఆ పాంట వస్తుాంద్ధ. ఈ పలాంలో కూడా 
టాంతే. ఏ క్రమలు చేస్తు ఆ ఫలితాలే వస్వుయి. పుణయక్రమలనే విత్ున్నలను చలేి 
స్తఖాని  ా పాండిాంచుకోవచిు. పాపక్రమలనే విత్ున్నలను చలేి దుుఃఖాలను 
పాండిాంచుకోవచిు. జా్ఞనమనే విత్ున్నలను చలేి మోక్షమనే పాంటను 
పాండిాంచుకోవచిు. 

టయితే ఆ పలాంలో ఋత్తవులనుబటి్ట, వాతావరణానిాబటి్ట విత్ున్నలు 
చలేి వయవస్వయాం చయాయలి. కాని ఈ పలాంలో ఆ కాలాం ఈ కాలాం టని 
లేదు. ఋత్తవులు, వాతావరణాం చూడనక్కరలేదు. రాత్రి పగలు టనే తేడా 
లేదు. వారాం వరుయాం టనే తేడాలు లేవు. ఎపుపడైన్న సరే జా్ఞనాం టనే విత్ున్నలు 
చలేుతూ మోక్షమనే పాంటను పాండిాంచుకోవచిు. క్నుక్ ఆ పలాం క్న్న  ాఈ 
పలాం వయవస్వయానిక్త యోగయమైనద్ధ. పాంట పాండిాంచుకోవటానిక్త ఎాంతో 
టనుకూలమైనద్ధ. పైగా ఈ పసంని  ాfree గా భగవాంత్తడు సపేయ్ చేశ్వడు. 
ఆ పలాంసంగా డబుు పెటి్ట కొనుకొకనే పనిలేదు.  ఎాంత్ టద్ృషివాంత్తలాం! 
ఇాంత్ స్వరవాంత్మైన పసంని  ా ఫ్రీగా ఇచిి స్వగుచేస్తకోమాం  
పటి్టాంచుకోనివార్జ మూర్జులే. 

ఇాంత్వరకు క్షేత్రాని  ాగురిాంచి తెలుస్తకున్నాాం. ఇక్ క్షేత్రజా్ఞడాం  ఎవరో 
తెలియజేయబోత్తన్నార్జ. క్షేత్రాని  ాతెలుస్తకొనేవాడే క్షేత్రజా్ఞడు.  
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"ఇపుపడు నేను చపపన విషయాం తెలిసిాందా?" టని ప్రశిాాంచాను. "ఆ(! 
తెలిసిాంద్ధ" టన్నార్జ. ఎవరిక్త తెలిసిాంద్ధ? తెలిసినటే్లగా టనుభూతి 
పాంద్ధనద్వర్జ? 'ఆ తెలిసిాంద్ధ' టని సమధ్యనాం ఇవావలనుకునాద్ధ ఎవర్జ? న్న 
శరీరమ? కాదు. టద్ధ తెలియబడేదే గాని తెలుస్తకొనేద్ధ కాదు. తెలియబడే 
దానిక్న్న  ాతెలుస్తకొనేద్ధ వేర్జగా ఉాంట్లాంద్ధ. చూడబడే దానిక్త చూచేవాడు 
వేర్జగా ఉాంటాడు. క్నుక్ ఇక్కడ శరీరాం క్న్న  ా వేర్జగా ఏదో ఉనాద్ధ. టదే 
క్షేత్రజా్ఞడు. క్షేత్రాం జడాం కాబటి్ట టద్ధ త్నను తానూ తెలుస్తకోలేదు, వేరే దేనిన్న 
తెలుస్తకోలేదు. క్నుక్ దానిని (శరీరాని -ా క్షేత్రాని )ా తెలుస్తకొనేవాడు వేరే 
ఉన్నాడు. టత్డే క్షేత్రజా్ఞడు. టత్డే తెలుస్తకొనేవాడు, చూచేవాడు, ద్రషి. ద్రషి 
వేర్జ ద్ృశయాం వేర్జ. ద్రషి ఎపుపడూ ద్ృశయాం కాదు. కాని మనాం టజా్ఞనాం చేత్ 
క్షేత్ర (శరీర) ధరామలను క్షేత్రజా్ఞనిలోను, క్షేత్రజా్ఞని ధరామలను క్షేత్రాంలోను 
క్లగాపులగాం చేసి - టనోయనయ టధ్యయస చేసి జనన మరణ యాత్నలకు 
గురైపోత్తన్నాాం. టాం  శరీరాం చేస్త పనులను నేనే చేస్తున్నాను టని ఆత్మపై 
ఆరోపస్తున్నాాం. ఆత్మ ధరామలైన సత్, చిత్, ఆనాంద్ములను ఈ శరీరాంపై 
ఆరోపస్తున్నాాం. నేను తెలుస్తకున్నాను; నేను ఆనాంద్ాంగా ఉన్నాను టాంటూ ఈ 
శరీరమే నేను టనే భావాంతో ఉాంటాాం. ఈ రాండిాంట్టని - క్షేత్రాని  ాక్షేత్రజా్ఞని 
చక్కగా విడగొటి్ట చూచే నేర్జపకావాలి. ఈ క్షేత్ర క్షేత్రజా్ఞల ధరామలను విభాగిాంచి 
చూచి, ఆత్మ- టన్నత్మ వివేక్ాం క్లిగితే టదే సాంస్వర బాంధవిముక్తుక్త తారక్ 
మాంత్రాం.  
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న్నట్టని వద్ధలి పాలను గ్రహాంచే హాంససంగా క్షేత్ర క్షేత్రజా్ఞలను విడగొటి్ట, 
క్షేత్రాని  ా వద్ధలి క్షేత్రజా్ఞడైన ఆత్మయే త్న సవరూపమని గ్రహాంచాలి. టసం 
గ్రహాంచగలవాడే పరమహాంస - పరమజా్ఞని. టసం తెలుస్తకోలేనివాడు 
స్వమనుయడే.  

టద్ధ కాశీ నగరాం. టద్వవత్ వేదాాంత్ భాసకర్జడు శాంక్రాచార్జయలవార్జ 
గాంగా నద్ధలో స్వానాంచేసి విశవన్నథుని ద్రిశాంచుకొనుటకు వస్తున్నాడు. 
టదే సమయాంలో ఒక్ ఛాండాలుడు కొని  ా కుక్కలను వెాంటబెటి్లకొని ఆ 
దారిలోనే ఎదుర్జ వస్తున్నాడు. కేరళ్లోని బ్రాహమణ కుట్లాంబాంలో జనిమాంచిన 
శాంక్ర్జల వారిక్త టసపృశయతా వాసన పోలేదు. టాందుకే టత్ణి్ణ చూచి 'గచి 
దూరాం - గచి దూరాం' టాం  దూరాంగా తొలగిపో టన్నాడు. ఇద్ధ టలవాట్ల 
యొక్క ప్రభావాం. టలవాటే్ల టాంత్ త్వరగా వద్లవు.  

ఒక్ బ్రాహమణ్డు వీపు జిలగా ఉనాపుపడు జాంధయాంతో బరికేవాడు. 
వాడిక్ద్ధ టలవాట్ల. క్రొత్ుగా సన్నయసాం తీస్తకున్నాడు. జిల పుటి్టనపుపడసేం 
జాంధయాం కోసాం వెత్తకుకాంటాడు. సన్నయసాం పుచిుకుాం  మత్రాం టలవాట్ల 
ఎక్కడకు పోత్తాంద్ధ? టలవాట్లను కూడా సనయసిాంచాలిగదా! 

టసంగే టాంత్ట్ట మహాజా్ఞని టయిన్న శాంక్ర్జల వారిలో కూడా పాత్ 
టలవాట్ల ప్రభావాం చూపాంద్ధ. ఆ వచిిన వాడు నిజాంగా ఛాండాలుడు కాదు. 
శాంక్ర్జనిలోని ఆ ఛాండాల దోషాని  ాపారద్రోలటాం కోసాం వచిిన పరమశివుడు. 
టసంగే దారిక్త టడడాంగా నిలబడాడడు. నెమమద్ధగా ఆచార్జయనితో టాంట్లన్నాడు, 
“స్వవమీ! దూరాంగా పమమాంట్లన్నారే! ఎవరినో కాసు వివరాంగా చపపాండి. 
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ఇాందులో 2 టాంశ్వలున్నాయి. 1. జడమైన శరీరాం. 2. చైత్నయరూప ఆత్మ. 
శరీరాని  ా పమమాంటారా? టద్ధ జడాం క్దా! సవయాంగా పోలేదు. చపపన 
మటవిని టరిాం చేస్తకొనే తెలివి దానిక్త లేదు. క్నుక్ శరీరాని  ా
పమమనటాంలో టరిాం లేదు. టాంతేకాదు త్మరి శరీరాం, న్న శరీరాం రాండూ 
టనావికారాలే గదా! టనాాంతో పుటి్ట, టనాాంతో పెరిగి, టన  ా రూపమైన 
భూమిలో క్లిసిపోయేవే. క్నుక్ మీవాంట్ట జా్ఞని మీ శరీరాం నుాండి న్న 
శరీరాని  ా దూరాంగా పమమనటాంలో టరిాం లేదు. లేదూ! ఆత్మను 
పమమాంట్లన్నారా? టద్క్కడిక్త పోత్తాంద్ధ? ఆత్మ లేని చోటాంటూ లేదు గదా! 
టద్ధ క్ద్ధలేద్ధ కాదుగదా! క్నుక్ మహాతామ! మీ మట న్నకు టరిాం కావటాం లేదు, 
ద్యచేసి కాసు వివరాంగా చపపాండి” టన్నాడు.  

ఈ ద్బుతో శాంక్రాచార్జయలవారి లోక్వాసన కాస్వు ఎగిరిపోయిాంద్ధ. 
మూడవ నేత్రాం తెర్జచుకుాంద్ధ. జా్ఞననేత్రాం తెర్జచుకుాంద్ధ. ఆ ఛాండాలునిక్త 
చేత్తలు జోడిాంచాడు. టత్డి పాదాలపై పడాడడు. శరీరాం వేరని, తాను 
వేరని ఆతామన్నత్మ వివేక్ాంగలిగి తాను తానుగా ఉన  ా మహాత్తమడు 
ఛాండాలుడైతేనేాం బ్రాహమణ్డైతేనేాం? టత్డే న్న సదీుర్జవు టని భావిాంచాడు. 
క్నుక్ ఆతామన్నత్మ వివేక్ాం వేదాాంతానిక్త సిాంహదావరాం వాంట్టద్ధ. దానినే ప్పర్జ 
మరిి క్షేత్ర క్షేత్రజా విభాగయోగాం టన్నార్జ భగవదీ్గత్లో.  

ఇాంత్వరకు భగవాంత్తడు గొపప సిదాధాంతాని  ాబోధాంచాడు. లోక్ాంలో 
రాండే వస్తువులున్నాయి. టవే క్షేత్రాం - క్షేత్రజా్ఞడు, శరీరాం - ఆత్మ, జడాం - చైత్నయాం, 
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టనిత్యాం - నిత్యాం, టన్నత్మ - ఆత్మ. టయితే ఈ రాండిాంట్టని మనాం ఒక్కట్టగా 
చూస్తున్నాాం. 

ఇసం ఎవర్జ చబుత్తన్నారట? భగవానుడు డైరకిుగా చపపటాం లేదు. 
త్ద్ధవదులు చబుత్తన్నార్జ టని టాంట్లన్నాడు. త్ద్ధవదులు టాం  ఈ విద్యలో 
ఆరితేరినవార్జ. ఏ విద్యలో? క్షేత్ర క్షేత్రజా్ఞలను విడద్గసి చూచే విద్యలో. 
టాంతేగాదు త్ద్ విదులు టాం  'త్త్+విదులు' టాం  ఆ త్త్ (పరమత్మను) 
తెలిసినవార్జ టని కూడా టరిాం. ఇసం చపపటాంలో భగవానుడు ఆతామన్నత్మ 
వివేక్ాం తెలిసినవారిని ఎాంత్గానో గౌరవిస్తున్నాడు. నేనే చబుత్తన్నాను 
టనిగాక్ ఇసంగని తెలిసినవార్జ చబుత్తన్నార్జ టనటాంలో టహాంకార 
రాహత్యాం ఉనాద్ధ. 

క్షేత్రాం నుాండి క్షేత్రజా్ఞని విడగొ ి ముాందు క్షేత్రజా్ఞని సవరూప 
సవభావాలేమిటో తెలుస్తకోవాలి. 
   

శేో॥  క్షేత్రజాాం చాప మాం విద్ధధ  
        సరవ క్షేత్రేష్మ భారత్ ! ।  
        క్షేత్ర క్షేత్రజా యోర్ జా్ఞనాం 

యత్ుత్ జా్ఞనాం మత్ాం మమ॥    (3) 
 తా॥ భారతా! టనిాక్షేత్రాలలోని క్షేత్రజా్ఞణి్ణ నేనే టని తెలుస్తకో. క్షేత్ర క్షేత్రజా్ఞలను 
తెలుస్తకొనే జా్ఞనమే నిజమైన జా్ఞనమని న్న టభప్రాయాం. 
వాయఖయ :- ఈ శేోక్ాంలో టర్జునుని భారతా! టని సాంభోద్ధస్తున్నాడు భగవానుడు. 
భారతా! టాం  భరత్ వాంశాంలో పుటి్టనవాడా! టని టరిాం. ఐతే వేదాన్నురిాం 
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మర్చక్ట్ట ఉనాద్ధ. 'భా' టాం  వెలుగు, జా్ఞనాం, బ్రహమవిద్య టని. 'రత్ుః' టాం  
రమిాంచేవాడు టని. భారత్! టాం  వెలుగులో ఉాండేవాడు, జా్ఞనాంలో మునక్ 
వేస్తవాడు, బ్రహమవిద్యలో రమిాంచేవాడు టని టాంత్రారిాం. ఇవన్న  ా
వేదాాంతారిాలు. టర్జునుడు నిజాంగా టాంత్ట్ట ప్రతిభావాంత్తడే. కాక్పోతే 11 
టక్షౌహణ్ల శత్రు స్తనను ఎదుర్జగా పెటి్లకొని; నిరాద్ధుడై, రణరాంగాంలోని 
రణగొణ ధవనుల మధయ ఉపనిషత్ స్వరము, బ్రహమవిద్య, యోగశ్వస్త్రముయైన 
ఈ బ్రహమజా్ఞన్నని  ాఆలక్తాంచి త్న మోహాని  ాపోగొటి్లకోగలిగేవాడా? క్నుక్ 
టత్డు భారత్తడే - బ్రహమ జా్ఞనాంలో రమిాంచేవాడే.  

క్షేత్రమాం  శరీరమని; క్షేత్రజా్ఞడాం  దానిని తెలుస్తకొనేవాడని; రాండూ 
వేర్జవేరని; ఒక్ట్ట టన్నత్మ టయితే రాండవద్ధ ఆత్మ టని; ఒక్ట్ట జడమైతే 
మర్చక్ట్ట చైత్నయమని; ఒక్ట్ట చూడబడేద్ధ ఐతే మర్చక్ట్ట చూచేద్ని మొద్ట్ట 
శేోక్ాంలో చపపన విషయాని  ాగ్రహాంచాడు టర్జునుడు. 

ఐతే ఇపుపడొక్ సాందేహాం క్లిగిాంద్ధ టర్జునునిక్త. క్షేత్రాం వేర్జ - క్షేత్రజా్ఞడు 
వేర్జ క్దా! క్షేత్రాలు ఎనో  ాఉన్నాయి గనుక్ క్షేత్రజా్ఞలు కూడా ఎాంద్రో ఉాండాలి 
క్దా! టాం  ఒకొకక్క క్షేత్రాంలో (శరీరాంలో) ఒకొకక్క క్షేత్రజా్ఞని(ఆత్మ) చొ॥న 
ఎని  ా క్షేత్రాలున్నాయో టని  ా ఆత్మలుాండాలి గదా! ఇద్గ సాందేహాం. ఈ 
సాందేహాని  ాతొలగిాంచటానికే ఈ శేోక్ాం.  

టాందుకే భగవానుడాంట్లన్నాడు, 'టర్జున్న! టని  ాక్షేత్రాలలోని క్షేత్రజా్ఞడను 
నేనే' - టని. ఇక్కడ క్షేత్రాలకు 'క్షేత్రేష్మ' టని బహువచనాం చపప క్షేత్రజా్ఞని 
విషయాంలో 'క్షేత్రజాాం' టని ఏక్వచనాం వాడటాం జరిగిాంద్ధ. 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 33 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

క్నుక్ క్షేత్రాలు టనేక్ాం కాని క్షేత్రజా్ఞడు మత్రాం ఏక్ాం. దేహాలు టనేక్ాం 
కాని ఆత్మ ఏక్ాం. శరీరాలు ఎని  ాఉన్న  ాటనిాాంట్టలోని ఆత్మ ఒక్క . పూలు 
టనేక్ాం ఉన్న  ావాట్టని క్టి్ట ఉాంచిన దారాం మత్రాం ఒక్క . కుాండలు టనేక్ాంగా 
ఉన్న  ావాటనిాాంట్టలోని ఆకాశాం మత్రాం ఒక్క . లైటే్ల, ఫ్యయనేు టనేక్ాం ఉన్న  ా
వాట్టని క్ద్ధలిాంచే క్రాంట్ల ఒక్క . టసంగే శరీరాలు టనేక్ాం ఉన్న  ాటనిాాంటా 
ఉన  ా ఆత్మ ఒక్క . టనేక్ ఆత్మలు లేవు. ఆత్మ ముక్కలు చేయటానిక్త వీలు 
లేనిద్ధ. న్న శరీరాంలోని ఆత్మ, న్న శరీరాంలోని ఆత్మ, టత్డి శరీరాంలోని ఆత్మ, 
కుక్క శరీరాంలోని ఆత్మ టాంతా ఒక్క . టని  ాశరీరాలలోని ఆత్మ నేనే. టని  ా
క్షేత్రాలలోని క్షేత్రజా్ఞడను నేనే.  

స్తర్జయనికెదుర్జగా 100 న్నట్ట కుాండలను పెటిాాం. టనిాాంట్టలోను 
స్తర్జయని ప్రతిబిాంబాలు పడతాయి. టయితే ఈ ప్రతిబిాంబాలు 100 మాంద్ధ 
స్తర్జయలవా? లేక్ ఒక్క స్తర్జయనివా? ఒక్క స్తర్జయనివే. టసంగే టని  ా
శరీరాలలోని ఆత్మ ఆ పరమతేమ. ఇదే శ్రీక్ృషి్మడు లోకానిక్త ఇచిిన 
ద్ధవయసాందేశాం.  ప్రపాంచాంలోని మనవులాంతా నేను - నేను టాంట్లన్నార్జగదా! 
ఆ నేను యొక్క లక్షాయరిాం ఆత్మయే - పరమత్మయే. టాం  ప్రతి వయకీు నిజాంగా 
భగవాంత్తడే. క్నుక్ శివో2హాం; సో2హాం; టహాంబ్రహామసిమ టని 
తెలుస్తకోవాలి, టన్నలి, టసం ఉాండాలి.  
 వానర్జలను నర్జలను చేయటానిక్త శ్రీరాముడు జనిమాంచాడు. నర్జలను 
న్నరాయణ్లుగా తీరిిద్ధద్ుటానిక్త శ్రీక్ృషి్మడు జనిమాంచాడు. ఎాంత్ చక్కని 
భావన! ఎాంత్ సత్యమైన భావన! 
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జీవుడుగా వయవహరిస్తున  ా మన టసలు సవరూపాం ఆత్మయే. జీవుడే 
దేవుడని, నర్జడే న్నరాయణ్డని, ఆత్మయే పరమత్మయని శ్రీక్ృషి్మడు జీవేశవర 
ఏక్తావని  ాసపషిాంగా చపపవేశ్వడు. 'జీవో బ్రహ్వమవ న్న పరుః' టని వేదాల ఘోష. 
జీవుడే పరమత్మ- పరబ్రహమాం. మీర్జ నర్జలు కాదు న్నరాయణ్లు, జీవులు 
కాదు శివులు, మనవులు కాదు మధవులు, జనులు కాదు జన్నరునులు - మీ 
నిజసవరూపాం ఏదో తెలుస్తకోాండి. మీ సవసవరూపాని  ా తెలుస్తకోాండి. 
2గాంటల న్నటక్ాంలో బిచిగాడి వేషాం క్టిావే గాని, న్నవు నిజాంగా బిచిగాడివి 
కాదు న్నవు కోటీశవర్జడివి. ఈ న్నటక్ాంలోని బాధలు కూడా న్నవి కాదు, టవి 
ఆయా పాత్రలకు సాంబాంధచినవే - టని భగవానుడు సపషిాం చేస్తున్నాడు.  

న్నవు రామరావు కాదు, స్తబాురావు కాదు, స్తబాుయమమవు కాదు, 
వెాంకాయమమవు కాదు, న్నవు పరమత్మవు. భారత్రత్ ,ా పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్ 
బిర్జదుల కోసాం మొహాం వాచిపోతాాం, దేబిరిస్తుాంటాాం. కాని త్త్ువమసి - ఆ 
పరమత్మవు న్నవే; 'క్షేత్రజాాం చాపమాం విద్ధధ' - క్షేత్రజా్ఞణి్ణ నేనే', న్నవు నేనే టని 
భగవాంత్తడిచిే టసలుసిసలైన బిర్జదులి  ా మత్రాం పెడచవిన పెడతాాం - 
పటి్టాంచుకోాం. ఎాంత్ట్ట దౌరాాగయమో చూడాండి. పద్ధమాంద్ధని సమవేశపరచి 
నేను న్నకు ఈ బిర్జదునిస్వును. న్నవు న్నకు ఆ బిర్జదునివువ టని త్ాంటాలు 
పడటమేగాని, టసలు ఉన  ా బిర్జదు సాంగతి తెలుస్తకోలేర్జ ఈ మూరు 
మనవులు. భగవాంత్తని మటను వద్ధలి భ్రషిమైన ఆలోచనలు చేస్తుాంటాడు 
మనవుడు. భగవాంత్తనిపై విశ్వవసాం లేనివానిక్త ఉదాధరక్మే లేదు. 'శ్రదాధవాన్ 
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లభతే జా్ఞనాం' టన్నార్జ. శ్రద్ధలేని వానిక్త జా్ఞనాం లభాంచదు. జా్ఞనాం లేనివానిక్త 
మోక్షాం లేదు. క్నుక్ భగవాంత్తని మటపై శ్రద్ధ ఉాండాలి.  

ఈ రోజ్ఞ ఏకాద్శి. ఈ రోజ్ఞ దావద్శి టని చప్పపవారి మటను 
నముమతాాం. ఎాందుక్ాం  టద్ధ పాంచాాంగాంలో ఉాంట్లాంద్ధ గనుక్. ఆ 
పాంచాాంగాని  ావ్రాసిాంద్ధ ఒక్ సిదాధాంతి. టత్డు మనవమత్రుడే. టత్డి మటపై 
నమమక్ముాంద్ధ.  కాని భగవాంత్తని మటపై విశ్వవసాం లేదు. నమమలేక్ 
పోత్తన్నాాం. 'సాంశయాతామ వినశయతి' టన్నార్జ. భగవాంత్తని మటపైన, 
వేదాాంత్ శ్వస్త్ర వాయకాయలపైన, గుర్జవులు పెద్ుల వాకాయలపైన విశ్వవసాం 
లేనివాడు నిజాంగానే చడిపోతాడు. వయరిజీవి టవుతాడు. 

ఈ క్షేత్ర క్షేత్రజా్ఞల జా్ఞనమే నిజమైన జా్ఞనమని భగవాంత్తడు త్న 
టభప్రాయాంగా చబుత్తన్నాడు. క్షేత్రాం కేవలాం జడమని, భ్రమత్మక్మని; టసంగే 
క్షేత్రజా్ఞడు జా్ఞన సవరూప పరమత్మయేనని తెలుస్తకొనుటయే నిజమైన 
జా్ఞనాం. భగవదీ్గత్ యొక్క స్వరాం కూడా ఇదే. క్షేత్రాంలోని క్షేత్రజా్ఞణి్ణ తెలుస్తకో. 
ఆ క్షేత్రజా్ఞడు న్నవే టని భగవదీ్గత్ చబుత్తనాద్ధ.  

క్నుక్ ఈ శరీరాంలోని క్షేత్రజా్ఞణి్ణ - ఆత్మను నేనే. ఈ శరీర మనోబుదుధలకు 
చైత్న్నయనిాచిి నడిపాంచేద్ధ నేనే. నేనే టని  ా క్షేత్రాలను నడిపాంచేటపుపడు 
టనిాాంట్టని ఒకే విధాంగా ఎాందుకు నడపటాం లేదు? 

లైట్ల, ఫ్యయన్, ఫ్రిజ్, ట్ట.వి, హీటర్జ - టనిాాంట్టని నడిప్పద్ధ ఒకే క్రాంట్ల. మరి 
లైట్ల వెలుగుత్తనాద్ధ, ఫ్యయన్ తిర్జగుత్తనాద్ధ, ఫ్రిజ్ చలేబర్జస్తునాద్ధ, హీటర్జ వేడి 
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చేస్తునాదేాం? టవన్న  ా క్షేత్రాల సవభావాం వలేనే. క్రాంట్ల కేవలాం టవి 
పనిచేయటానిక్త శక్తునిస్తుాంద్ధ. టాంతే.  

సరవక్షేత్రేష్మ టనటాం వలే పాపాత్తమనిలోను, పుణాయత్తమనిలోను, 
కుక్కలోను, పాంద్ధలోను టనిాాంట్టలోను ఉనాద్ధ ఆ పరమతేమ. టయితే 
మనవుడు మత్రమే ఆ విషయాని  ాతెలుస్తకోగలడు.  

ఇక్ క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞల రాండిాంట్ట వివరాం తెలియాలి.  
ఈ మరీాంలో నడిచేవాడిక్త ఈ జా్ఞనాం విపులాంగా కావాలి ; క్షేత్రమాం  

ఏమిటో -క్షేత్రజా్ఞడాం  ఏమిటో తెలియాలి. టాందుకే భగవానుడాంట్లన్నాడు- 
 

శేో॥ త్త్ క్షేత్రాం యచి యా ద్ృకి్ 
       యద్ధవ కారి యత్శి యత్। 
       సచయో యత్ ప్రభావశి 
       త్త్ సమస్తన మే శృణ్ ॥                            (4) 
తా॥ క్షేత్రమాం  ఏమిటో, ఎసంాంట్టదో, ఎసంాంట్ట వికారాలు (మర్జపలు) 
చాందుత్తాందో, ఎక్కడినుాండి వచిిాందో, ఆ క్షేత్రజా్ఞడు ఎవరో, ఎట్లవాంట్ట ప్రభావాం 
క్లవాడో, దానిని సాంక్షిపుాంగా చబుతాను, విను. 
వాయఖయ :- స్వధకుడు చేయవలసినదేమిట్ట? క్షేత్రాని ,ా క్షేత్రజా్ఞని  విడగొటి్ట 
తెలుస్తకోవాలి. ఆ త్ర్జవాత్ క్షేత్రానిానిరశిాంచి నేను క్షేత్రాని  ా గాదు, 
క్షేత్రజా్ఞడను టని టనుభూతి చాందాలి. టసం క్షేత్రాంపై విజయాం స్వధాంచాలాం  
ఆ క్షేత్రాం యొక్క సవరూప సవభావాలు, గుణగణాలు, బసంబసంలు టన్న  ా
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చక్కగా తెలుస్తకోవాలి. శత్ృవు యొక్క ఆనుపానులు తెలుస్తకొాం  త్పప ఆ 
శత్ృవును ద్బుకొటిటానిక్త, విజయాం స్వధాంచడానిక్త వీలు కుద్రదు. 

శ్రీరాముని దూత్గా లాంక్కు వెళ్ళళన ఆాంజనేద్డు కేవలాం స్వతాదేవిని 
చూచి సాంతోషాంతో తిరిగిరాలేదు. రావణ్ని యొక్క బలాం ఏమిటో, 
బలహీనత్ ఏమిటో, టత్డి ఎత్తులేమిటో, లాంకా నగర సిితిగత్తలేమిటో టన్న  ా
జ్ఞగ్రత్ుగా పరిశీలిాంచాలనే ఉదేుశాంతోనే ఇాంద్రజిత్తు చేతిక్త చికాకడు. 
రావణ్నితో మటేాడాడు. టత్డి బసంని  ా(స్తనను ) టాంచన్న వేస్తకొన్నాడు. 
త్న బసంని  ాప్రద్రిశాంచి శత్ృవు గుాండె గుభేలనిపాంచాడు. 

టసంగే పాాండవ పక్షాన రాయబారిగా వెళ్ళద్లచిన శ్రీక్ృషి్మనిక్త 
త్మత్మ టభప్రాయాలను ఐదుగుర్జ పాాండవులు వయక్ుాం చేసిన త్ర్జవాత్, 
ధరమరాజ్ఞ భయాని  ావయక్ుాం చేసి 'ఆ దురామరీ్జల మధయకు వెళ్ళవదుు' - టన్నాడు. 
టయితే ఆ మటను టాంగీక్రిాంచక్ శ్రీక్ృషి్మడు "ఐనను పోయిరావలద్ 
హసిునకు; టచట్ట సాంధమట ఎట్లలునాను శత్ృ రాజ్ఞల బసంబలాంబులు 
చూడగవచిు" టన్నాడు. క్నుక్ శత్ృవు యొక్క బసంబసంలను టాంచన్న 
వేస్తకోవటాం తెలివిగల వారి లక్షణాం. 

టసలు కుర్జక్షేత్రద్ద్ధ ప్రారాంభాంలో కూడా శత్ృవుల యొక్క 
బసంబసంలను టాంచన్న వేయటానికే టర్జునుడు రథాని  ారాండు స్తనల మధయ 
నిలపమని స్వరధయైన శ్రీక్ృషి్మని ఆదేశిాంచాడు. ఐతే దాని 
పరిణామాం వేరైాంద్నుకోాండి  - టద్ధ వేరే విషయాం.  
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టసంగే మనకు దుుఃఖాలను, బాధలను, మృత్తయవును తెచిిపె ి మన 
శత్ృవైన ఈ క్షేత్రాని  ా మనాం జయిాంచాలాం  ముాందుగా ద్గని సవరూప 
సవభావాలను, బలాం - బలహీనత్లను, ద్గని పుటి్లపూరోవత్ురాలను - టనిాాంట్టని 
పరిశీలిాంచాలి. టాందుకే ఆ విషయాలను చపపబోత్తన్నాను - టని భగవానుడు 
తెలియజేస్తున్నాడు. టసంగే క్షేత్రజా్ఞని గొపపత్నాం ఏమిటో, టత్డి ప్రభావాం 
ఏమిటో తెలిస్తునే టత్డితో స్తాహాం చేస్వుాం. చివరిక్త టత్డిలో ఐక్యమవుతాాం. 

ఈ శేోక్ాంలోనే మర్చక్ విషయాం కూడా టవగత్మవుత్తాంద్ధ. క్షేత్రాం 
వికారాలతో కూడుకునాద్ని, క్షేత్రజా్ఞడు ప్రభావాం గలవాడని, తెలుస్తుాంద్ధ. 
‘యత్ వికారి’ - ‘యత్ ప్రభావశి’ టనే పదాలు ఆ విషయాని  ా
తెలియజేస్తున్నాయి. క్నుక్ వికారాలన్న  ా క్షేత్రానిక్త సాంబాంధాంచినవే 
గాని  క్షేత్రజా్ఞని టాంటవు - టని గ్రహాంచాలి.  

క్షేత్రాని  ా గురిాంచిన పూరిు జా్ఞనాం  ఉాం నే క్షేత్రజా్ఞని క్షేత్రాం నుాండి 
విడద్గయటానిక్త వీలవుత్తాంద్ధ. టసంగే క్షేత్రజా్ఞని గురిాంచి సపషిాంగా తెలిసి, 
టత్డి మహమను - గొపపత్న్నని  ా గ్రహాంచగలిగితేనే టత్డిలో ఐక్యత్ 
సాంభవమవుత్తాంద్ధ. టాందుకే  క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞల గురిాంచి వివరిాంచబోత్తన్నానని 
భగవానుడు ఈ శేోక్ాంలో తెలియజేస్తున్నాడు.  

టయితే ఈ విషయాలను సాంక్షిపుాంగా  చపపబోత్తన్నాను టని 
భగవానుడు టాంట్లన్నాడు. ఇాంత్కు ముాందు రాండు శేోకాలేో చపపాంద్ధ 
కూడా సాంక్షిపుాంగానే. ఇపుపడు దానినే వివరిాంచి చపపబోతూ కూడా 
'సమస్తన' - టాంట్లన్నాడు. టాం  సాంక్షిపుాంగా చబుత్తన్నాను టాంట్లన్నాడు. 
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టాం  ద్గని ఆాంత్రయాం ? విషయాం టనాంత్మైనద్ధ టని టరిాం. టాంతా చపపటాం 
స్వధయాంగాదు టని. ఇసంాంట్ట ఉనాతోనాత్ జా్ఞన సాంబాంధ విషయాలను 
టనుభవభూమిక్నెక్తక టవగాహన చేస్తకోవాలే త్పప మటలతో 
చపపగలిగిాంద్ధ కాదు - టని. టయినపపట్టకీ విషయాం తెలియకుాండా టనుభవాం 
క్లుగదు గదా! టాందుకే కేుపుాంగా తెలియజేయబోత్తన్నాడు. టద్గగాక్ ఇద్ధ 
తీరిక్గా కూరి్చని చపుపకొనే సమయాం కాదు గదా! ఇద్ధ ద్ద్ధ సమయాం. ఇక్ 
ద్ద్ధాం ప్రారాంభాం కాబోత్తనాద్ధ టనగా త్పపని సరిగా చపపవలసివచిిన 
విషయాం. సాంకే్తషి సమయాం. టాందుకే కేుపుాంగాను, వివరాంగాను చపాపలని 
శ్రీక్ృషి్మని ఉదేుశాం.  

ఇసం చబుత్తన్నాడాం  ఏదో క్టి్లక్థకాదు, ఉబుస్తపోక్కు చప్పపద్గ 
కాదు, తూతూ మాంత్రాంగా చప్పపద్గకాదు, త్పపని సరిగా చపాపలిున టదాుత్ 
విషయాం.  

- ఈ చప్పప విషయాలకు ఆధ్యరాలు, ప్రమణాలు ఉన్నాయా? ఆ 
ఉన్నాయి. ఏమిటవి ? 

 
  శేో॥  ఋష భర్ బహుధ్య గీత్ాం  
          ఛాందో భరివ విధుః పృధక్  ।  
          బ్రహమ స్తత్ర ప్రదైశ్వవి  
          హీత్త మదా్ధర్ వినిశిితుః ॥                          (5) 
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తా॥ ఈ విషయాలన్న  ాఋష్మల చేత్ టనేక్ ప్రకారాలుగా చపపబడిాంద్ధ. వేదాల 
దావరా గానాం చేయబడిాంద్ధ. బ్రహమస్తత్ర పదాల దావరా హ్త్తబద్ధాంగా 
నిశియిాంచబడిాంద్ధ.  
వాయఖయ :- ఇపుపడు శ్రీక్ృషి్మడు సాంక్షిపుాంగా  చపపబోయే విషయాలు ఆయన 
క్పోల క్లపనలు కాదు. నిస్వురమైనవీ కావు. హ్త్తవాదానిక్త నిలువనివీ కాదు. 
మరి ఎసంాంట్ట విషయాలు ఇవి? 
(i) ఋష్మల చేత్ విస్వురాంగా చపపబడిన విషయాలే, ఋష్మలు టాం  ఇాంద్రియ 
నిగ్రహాం గలవార్జ. వార్జ చప్పప విషయాలకు ఎాంతో ప్రాధ్యనయత్ ఉనాద్ధ. 
ఎాందుక్ాం  వార్జ ఏదో సవసంభాం కోసమో, కీరిుప్రతిషఠల కోసమో త్ాంటాలు 
పడేవార్జ కాదు. సరవమనవుల శ్రేయస్తు కోసాం పరిత్పాంచేవార్జ. 
మనవజ్ఞతి ఉదాురకానిక్త ప్రయత్ాాం చేస్తవార్జ. శ్వసా్వలలో చపపబడడ 
విషయాలను తెలియజెప్పపవార్జ. టాందుకే వార్జ చప్పప విషయాలకు 
ప్రాధ్యనయత్ ఉాంట్లాంద్ధ. టాంతేకాదు మనవ శ్రేయస్తు కోసాం వార్జ వేర్జవేర్జ 
బుద్ధధ సి్వయిలలో ఉన  ామనవులకు వేర్జవేర్జ విధ్యలుగా - టనేక్ ప్రకారాలుగా 
చబుతూ ఉాంటార్జ. ఇాంకా - 
(ii) వేదాల దావరా గానాం చేయబడిన విషయాలే. వేదాలలో చపపబడిన 
విషయాలన్న  ాపరమ ప్రమణమైనవి. ఎాందుక్ాం  టవి ఎవరో  మహాత్తమలు -
మహర్జాలు రచిాంచిన గ్రాంథాలు కాదు. టవి శ్రుత్తలు. టాం  'వినావి' టని టరిాం. 
వినావారవర్జ ? ధ్యయననిషిలో మునిగిద్న  ా మహర్జాలు. వినిపాంచిన 
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వారవర్జ ? సరవప్రాణ్ల హృద్యాలలోను ఉన  ాపరమత్మ. టాం  పరమత్మ 
చపపన విషయాలే వేదాలు. టాందుకే టవి పరమప్రమణాం.  
(iii) బ్రహమస్తత్ర పదాల దావరా హ్త్తబద్ధాంగా నిశియిాంచబడినద్ధ : వేదాలలో 
చపపబడడవి గదా! గ్రుడిడగా నమమలిుాందేన్న? టనే సాందేహాం గలవారిక్త 'టసం 
గ్రుడిడగా నమమనవసరాంలేదు, ప్రతి విషయాని  ా బుద్ధధతో ఆలోచిాంచి 
త్రకసమమత్ాంగా ఉాం నే నమమలి' టని చప్పపాందుకు బ్రహమస్తత్రాల ప్రసక్తుని 
తెచిార్జ. బ్రహమస్తత్రాలన్న  ా త్రకాం, హ్త్తబద్ధత్ టనే పున్నదులపై 
నిరిమాంచబడినవి. క్నుక్ త్రికాంచి, నిశియిాంచుకోవచిు.  

క్నుక్ భగవానుడు తెలియజేయబోయే విషయాలన్న  ా పరమ 
ప్రమణమైన వేదాలలో గానాంచేయబడినవి; బ్రహమస్తత్ర పదాలతో 
హ్త్తబద్ధాంగా నిశియిాంచబడినవి. మనవ శ్రేయస్తుకు పాట్లబడే ఋష్మల 
చేత్ చపపబడినవి - టని భగవానుడే సవయాంగా తాను చప్పప విషయాల 
ప్రామణయత్ను తెలియజేస్తున్నాడు.  

ఉపనిషత్తులు, బ్రహమస్తత్రాలు, భగవదీ్గత్ - ఈ మూడిాంట్టని 
ప్రసి్వనత్రయాం టన్నార్జ. ఈ మూడూ వేదాాంతానిక్త మూలధ్యరాం. భగవదీ్గత్ 
వాట్టలో చివరిద్ధ. మొద్ట్ట రాండూ భగవదీ్గత్కు ప్రమణాం టని భగవానుడు 
స్తచన ఇస్తున్నాడు.  

ఉపనిషత్తులు పరిపక్వాం చాంద్ధన స్వధకులకు, బ్రహమస్తత్రాలు 
హ్త్తబద్ధాంగా త్రికాంచేవారిక్త, భగవదీ్గత్ ప్రాపాంచిక్ వయవహారాలలో ఉాండి 
పరమత్మ గురిాంచిన జిజా్ఞసగలవారిక్త సహాయపడతాయి.  
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శ్రీక్ృషి్మడు సవయాంగా భగవానుడు. త్న మటకు టడుడ టాంటూ 
ఉాండదు. టర్జునుడు కూడా ఆయన మటను త్త.చ. త్పపక్ టక్షరాల నూట్టక్త 
నూర్జ పాళ్తళ నమేమ శిష్మయడు. టయిన్నసరే త్న మటకు టథారిట్ట 
చూపస్తున్నాడు. ప్రమణాని  ా చూపస్తున్నాడు. టదే నియమబద్ధత్ టాం . 
భగవాంత్తడు త్న ఆచరణ దావరా లోకానిక్త ఒక్ ఆద్రాశని  ాచూపస్తన్నాడు. 
ప్రపాంచానిక్త ఒక్ హ్చిరిక్ కూడా చేస్తున్నాడు. ఏమిటద్ధ ? - శ్వస్త్ర ప్రమణాం 
లేని మటను ఎాంత్ గొపపవాడు చపపన్న టాంగీక్రిాంచవలసిన టవసరాం లేదు. 
న్న టాంత్రాత్మ చపపాంద్ధ, న్నకు ధ్యయనాంలో భగవాంత్తడు క్నిపాంచి చపాపడు, 
న్నకు భగవాంత్తని టాంత్రావణ్ణ వినిపాంచిాంద్ధ, న్నకు మురళ్ళన్నద్ాం 
వినిపాంచిాంద్ధ టని చప్పప క్బురేన్న  ాడాంబాచారాలే. ప్రతి మటకు శ్వసా్వధ్యరాం 
ఉాండాలి. శ్వస్త్రప్రమణాం ఉాండాలి. శ్వసా్వలను టధయయనాం చేస్త తీరిక్, ఓపక్ 
లేక్ ఏదో నోట్టక్త వచిిన మటలను చిలుక్ పలుకుసేంగా వలేెవేసినాంత్ 
మత్రాన వాట్టని నమిమ మోసపోరాదు. శ్వస్త్రప్రమణాం లేకుాండా చప్పప 
పలుకులన్న  ాచలేని రూపాయి బిళ్ళలే. 

గౌత్మబుదుధని వాంట్ట మహాత్తమలు చపపన మటలు కూడా కొని  ా
ప్రమణబద్ధాం కాక్పోవటాం వలే కొాంత్కాలాం వెలిగిన ే వెలిగినవి గాని 
ఒక్కస్వరిగా చసేంరిపోయినవి. వేద్భూమియైన భారత్దేశపు సరిహదుులు 
దాట్టపోయినవి. టసంగే టనేక్ మతాలు వెలసి, కొాంత్కాలాం ఒక్ వెలుగువెలిగి 
క్నిపాంచకుాండా పోయినవి. శ్వస్త్రప్రమణాం లేక్పోతే టాంతే.  
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ఈ కాలాంలో కూడా టనేక్ మతాలు వస్తు ఉన్నాయి. ఇాంకా వస్తునే 
ఉాంటాయి. టన్న  ాచివరకు కాలగరాాంలో క్లసిపోక్ త్పపదు. సన్నత్నధరామన్న ,ా 
సన్నత్నశ్వసా్వలను టనుసరిాంచిన ధరామలు, మతాలూ మత్రమే చకుకచద్రక్ 
నిలబడతాయి. టాందుకే భగవానుడు తాను చప్పప విషయాలకు కూడా 
శ్వస్త్రప్రమణాని  ా జోడిస్తున్నాడు. ప్రమణబద్ధ విషయాలనే సాంక్షిపుాంగా 
తెలియజేయబోత్తన్నాను - టని చబుత్తన్నాడు.  

ఇసంచపప భగవానుడు క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞలను విడద్గయాలాం  ఆ క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞల 
సవరూపసవభావాలను వివరిాంచబోత్తన్నాడు.  

- ముాందుగా క్షేత్రాని  ాగురిాంచి 2 శేోకాలలో తెలియజేస్తున్నాడు.  
 

శేో॥  మహా భుతానయహాంకారుః 
బుద్ధధ రవయక్ు మేవచ । 
ఇాంద్రియాణ్ణ ద్శై క్ాంచ 
పాంచచేాంద్రియ గోచరాుః ॥                                (6)           

తా॥ మహాభూతాలు, టహాంకారాం, బుద్ధధ, టవయక్ుాం, పద్ధఇాంద్రియాలు, మనస్తు, 
ఇాంద్రియగోచర విషయాలు ఐదు. 
వాయఖయ :- క్షేత్రాంయొక్క సవరూప సవభావాలు, వాట్ట పుటి్లపూరోవత్ురాలను ఈ 
శేోక్ాంలో తెలియజేస్తున్నార్జ. క్షేత్రాంపై ఆసక్తుని వద్ధలిాంచుకోవాలాం  క్షేత్రాం 
యొక్క దోషాలను తెలుస్తకోవాలి. టాందుకే క్షేత్రాం యొక్క సవరూప 
సవభావాలను, వాట్ట పుటి్లపూరోవత్ురాలను ముాందుగా వివరిస్తున్నార్జ. 
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ఈ శేోక్ాంలో చపపనవి స్వాంఖయశ్వస్త్రాంలో ప్పర్చకన  ా 24 త్తాువలే. 
ఐదుపాంచభూతాలు, టహాంకారాం, బుద్ధధ, టవయక్ుాం, 5 క్రేమాంద్రియాలు, 
5 జా్ఞనేాంద్రియాలు (మొత్ుాం 10 ఇాంద్రియాలు), మనస్తు, ఇాంద్రియగోచర 
శబాుద్ధ విషయాలు 5. మొత్ుాం 24 త్తాువలు. ఈ 24 త్తాువలతో 
కూడిద్నాదే క్షేత్రాం. 
(i)మహాభూతాలు:-  ఇాంద్రియగోచరమయే ఈ సి్తలశరీరాం ఎసం ఏరపడిాంద్ధ ? 
పాంచభూతాలలో, ఆకాశాం, వాద్వు, టగి ,ా న్నర్జ, భూమి టనే 5 
పాంచభూతాలు పరమత్మ నుాండి స్తక్షమభూతాలు (త్న్నమత్రలు )గా వచిినవి. 
టవి పాంచీక్రణాం చాంద్ధ సి్తలభూతాలుగా మర్జతాయి. ఈ సి్తలభూతాల 
తోనే సి్తలదేహాం ఏరపడిాంద్ధ. ఎముక్లు మొ॥న గటి్ట పదారిాలు భూమిక్త 
సాంబాంధాంచినవి. రక్ుాం, చీము మొ॥నవి జల సాంబాంధమైనవి. శరీరాంలోని 
ఉషి్ణగ్రత్ టగి  ాసాంబాంధమైనద్ధ. ఉచాావస నిశ్వవలతో బయట్ట గాలి లోపలిక్త, 
లోపలి గాలి బయటకు వస్తుాంద్ధ. ప్రాణాంగా మరే ఈ గాలియే వాద్ 
సాంబాంధమైనద్ధ. మనాం తినే, త్రాగే పదారిాల కొరకు లోపల ఉాండే ఖాళ్ళ 
ప్రదేశ్వలు (Vacuoles) ఆకాశ సాంబాంధమైనవి. ఇసం పాంచభూతాలనబడే 
మహాభూతాలతో సి్తలశరీరాం వచిిాంద్ధ.  

ఇక్ ఈ శరీరాంలోని ఇత్ర పరిక్రాలు, క్రణాలు గురిాంచి, 
(ii) టహాంకారాం :- వయక్తులోని శరీరమనోబుదుధలతో తాదాత్మయాం  చాంద్ధ త్నను 
తాను మరచి జీవుడుగా వయవహరిాంచే ఆత్మయే టహాంకారాం. విషయ 
ప్రపాంచాంతో సాంబాంధాం పెటి్లకొని నేను - న్నద్ధ టని భావిస్తుాంద్ధ ఈ 
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టహాంకారాం. ప్రపాంచాంలోని విషయాలను టనుభవిాంచేద్ధ కూడా ఇదే. ఆత్మకు 
ఏ టనుభూతి ఉాండదు. టద్ధ కేవల స్వక్షి. 
(iii) బుద్ధధ :- ఈ టహాంకారానిక్త సహాయాంగా ఉాండేద్ధ, మాంచి చడడలను 
విచక్షణ చేసి నిరియాలు తీస్తకొనేద్ధ, ఒక్ సవభావాని  ాక్లిగి ఉాండేద్ధ బుద్ధధ. 
బుద్ధధలోని నిరియాల ప్రకారాం టహాంకారాం పనిచేస్తుాంద్ధ.  
(iv) టవయక్ుాం :- బుద్ధధ యొక్క సవభావానిక్త కారణాం టవయక్ుాం - ప్రక్ృతి. టాం  
వాసనలతో కూడిన కారణశరీరమే టవయక్ుాం. ఇద్ధ ఎసం ఏరపడిాంద్ధ ? బుద్ధధ 
పూరవక్ాంగా చేసిన క్రమలు - ఆలోచనల వలే మనస్తులో వాసనలు 
ముద్రిాంచబడతాయి. ఆ వాసనలే టవయక్ుాం లేదా ప్రక్ృతి. ఈ వాసనలే 
మళ్ళళమళ్ళళ క్రమలకు ప్రేరణ ఇచిేద్ధ. 
(v) పద్ధఇాంద్రియాలు :- 5 జా్ఞనేాంద్రియాలు, 5 క్రేమాంద్రియాలు, క్ను ,ా ముకుక, 
చవి, చరమాం, న్నలుక్ ఇవి జా్ఞనేాంద్రియాలు. వీట్టదావరా బాహయవిషయాల 
జా్ఞనాం లోపలకు వస్తుాంద్ధ. ఈ జా్ఞన్ననిక్త త్గినటే్ల క్రమలు చేయటానిక్త వాకుక, 
చేత్తలు, కాళ్తళ, గుద్ము, జననేాంద్రియాం టనే 5 క్రేమాంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఈ 
మొత్ుాం 10 ఇాంద్రియాలు - ద్శ్లాంద్రియాలు.  
(vi) మనస్తు(ఏక్ాంచ) :- ఇద్ధ టాంత్రిాంద్రియాం. ఇదే టనిాాంట్టలో ముఖయమైనద్ధ. 
బయట్టవిషయాలకు సాంబధాంచిన జా్ఞన్నని  ాజా్ఞనేాంద్రియాలు గ్రహాంచి 
మనస్తుకు తెలియజేస్వుయి. దానితో మనస్తు ఆ విషయ జా్ఞన్నని  ాబుద్ధధక్త 
నివేద్ధస్తుాంద్ధ. బుద్ధధ ఒక్ నిరియాం తీస్తకొని మనస్తుకు తెలియజేస్తుాంద్ధ. 
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టపుపడు మనస్తు క్రేమాంద్రియాలను ఉపయోగిాంచుకొని ఆ నిరియాని  ా
టమలు చేస్తుాంద్ధ. ఇద్గ మనస్తు యొక్క పని.  
(vii) పాంచేాంద్రియ గోచరా :- పాంచేాంద్రియాలకు గోచరమయేయ విషయాలు 
శబు, సపరశ, రూప, రస, గాంధ టనేవి. చవితో వినేద్ధ శబుాం, చరమాంతో 
తెలుస్తకొనేద్ధ సపరశ, క్ాంట్టతో చూచేద్ధ రూపాం, న్నలుక్తో గ్రహాంచేద్ధ రసాం 
(ర్జచి), ముకుకతో తెలుస్తకొనేద్ధ గాంధాం (వాసన). ఒకొకక్క ఇాంద్రియాం 
ఒకొకక్క క్షేత్రాంలో పని చేస్తుాంద్ధ.  

ఇసం మొత్ుాం 24 త్తాువలతో కూడినదే ఈ క్షేత్రాం, ఈ క్షేత్రాం జడమైనద్ధ. 
చైత్నయాం ఉాం నే ఈ జడక్షేత్రాం పని చేస్తుాంద్ధ. ఈ క్షేత్రాం ఇసం 24 త్తాువలతో 
కూడిద్నాద్ని స్వాంఖ్యయలు చబుతార్జ.  

ఈ క్షేత్రాం (శరీరాం) ఎసం వచిిాందో ఆ సృషిక్రమాం కూడా టాంత్రేీనాంగా 
ఇక్కడ చపపబడిాంద్ధ. టద్ధ ఏమిటో క్థా పూరవక్ాంగా టరిాం చేస్తకొాందాాం.  

పరమత్మ మయ టనే శక్తుతో కూడి ఉాంటాడు. మయ టాం  
ఉనాటే్లగా క్నిపాంచే లేనివస్తువు. టదే ప్రక్ృతి - స్త్రీ. పరమత్మ పుర్జష్మడు. 
పరమత్మ టనే పుర్జష్మడు మయ టనే స్త్రీక్త గరాాదానాం చేస్వుడు. టపుపడే 
క్షేత్రాం టనేద్ధ పుడుత్తాంద్ధ. టయితే భగవాంత్తనిక్త ఏమి టవసరాం ? 
       పూరవక్లపాంలోని జీవుళ్తళ దేహాలను వద్ధలిన త్రావత్ టవయక్ుాంలో - టాం  
పరమత్మలో ఉాండిపోతార్జ. వారి టాంద్రి వాసనలను సమిషివాసనలు 
టాంటార్జ. టవి పకావనిక్త వచిి టనుభవాలు పాందాలని భగవాంత్తని తొాంద్ర 
పెడతాయి. క్నుక్ భగవాంత్తడు గరాుదాన్ననిక్త సిద్ధమయాయడు. మనాం పాండే 
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కోసాం విత్ునాం న్నట్టనటే్ల ఆయన వివిధ క్షేత్రాల సృషి కోసాం ఈ వాసనలనే 
విత్ున్నలను మయ యొక్క గరాాంలో న్నట్లత్తన్నాడు. ఈ విత్ునాం 
స్తక్షామతి స్తక్షమాం. క్ాంట్టక్త క్నిపాంచదు. టాందుకే దానిని టవయక్ుాం టన్నార్జ. 

ఈ టవయక్ుమే క్రమాంగా మర్జపచాంద్ధ మహత్త్ువమనే బుద్ధధగా 
మర్జత్తాంద్ధ. టాం  వాసనలే సవభావాంగా మరిపోతాయి. చడడ 
వాసనలునావాడు చడడవాడవుతాడు. మాంచి వాసనలునావాడు మాంచి 
సవభావాం గలవాడవుతాడు. 

విత్ునాం మొద్ట చినాద్ధగా ఉాంట్లాంద్ధ. త్ర్జవాత్ టదే ఉబిు కాసు 
పెద్ుద్వుత్తాంద్ధ. ఆ త్ర్జవాత్ దాని నుాండి చిన  ాటాంకురాం పుడుత్తాంద్ధ. టసంగే 
టవయక్ుాం బుద్ధధగా మర్జపచాంద్ధ, దాని నుాండి నేను, న్నద్ధ టనే టహాంకారాం 
బయలుదేర్జత్తాంద్ధ. టాంకురాం మొక్కగా వృక్షాంగా వృద్ధధ చాంద్ధనపుపడు దానిక్త 
శ్వఖలు ఏరపడడటే్ల ఈ టహాంకారాం నుాండి మహాభూతాలు టయిదు 
ఏరపడతాయి. ఇవి టపాంచీక్ృత్ స్తక్షమభూతాలు(త్న్నమత్రలు) వీట్టక్త 
సత్వరజసుమోగుణాలనే త్రిగుణాలుాంటాయి. ఎక్కడివి ఇవి? పలేలకు 
త్లేిద్ాండ్రుల టలవాటే్ల వచిినటే్ల ఇవి త్లేి నుాండి వస్వుయి. త్ాండ్రి పరమత్మ 
గుణరహత్తడు. త్లేి మయకు ఈ 3 గుణాలు ఉన్నాయి. టవే ఈ 
మహాభూతాలనే పలేలకు వచిాయి. టాం  త్లేి చాలు టనామట. 

పాంచభూతాలకున  ా ఈ త్రిగుణాలలో స్వతివక్ టాంశ్వల వలే 
టాంత్ుఃక్రణాం మరిద్ 5 జా్ఞనేాంద్రియాలు, రజోగుణాాంశ్వల వలే 5 
క్రేమాంద్రియాలు, 5 ప్రాణాలు వస్వుయి. ఇవి టన్న  ా క్లిప స్తక్షమశరీరాం 
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టవుత్తనాద్ధ. ఇక్ పాంచభూతాల తామసిక్టాంశ్వల వలే పాంచీక్రణాం జరిగి 
సి్తలభూతాలు ఏరపడతాయి. ఆ సి్తలభూతాలలో సి్తలశరీరాం 
ఏరపడుత్తాంద్ధ. ఈ సి్తల స్తక్షమ శరీరాలు రాండూ క్లసి క్షేత్రాం టాంటార్జ. ఇద్గ 
క్షేత్రాం యొక్క పుటి్లక్. 

క్షేత్రాని  ాగురిాంచి ఇాంత్గా చపపటాం దేనిక్త ? ఇద్ధ పుటి్లక్ గలద్ధయని 
క్నుక్ ఎపుపడో ఒక్పుపడు టాంత్మైపోత్తాంద్ని, టసంగే ఇద్ధ వికారాలతో 
కూడిద్నాద్ని, స్తఖాలను ఇచిిన ే ఇచిి దుుఃఖాలను మన మెడకు 
చుడుత్తాంద్ని, క్నుక్ ద్గనిని వద్ధలిాంచుకోవాలని, టసం వద్ధలిాంచుకోవాలాం  
క్షేత్రజా్ఞడవైన న్నక్న  ాఇద్ధ వేరని గ్రహాంచాలి. ఇపపట్ట వరకు ఈ 'క్షేత్రమే నేను' 
టనే త్పుపడు టభప్రాయాంలో ఉన్నాాం. ఇపుపడు క్షేత్ర సవభావాం తెలిస్తు నేను ఇద్ధ 
కాదు. ద్గని క్న్న  ావేర్జగా ఉన్నాను టని తెలుస్తుాంద్ధ.  

ఆ విచారణ ఎసం చేయాలి ? సి్తల స్తక్షమ కారణశరీరాలతో గాని, 
వాట్ట వృత్తులతో గాని క్షేత్రజా్ఞడవైన న్నకు ఏ సాంబాంధమూ లేదు. న్నవు వాట్టని 
కేవలాంగా చూచే స్వక్షివి మత్రమే. న్న ప్రకాశాం వలేనే టవి త్మ పనులు తాము 
చేస్తకొాంట్లన్నాయి. టాంతే.  

జ్ఞగ్రద్వసధలో సి్తలశరీరాం, స్తక్షమశరీరాం, కారణశరీరాం టన్న  ా పని 
చేస్తుాంటాయి. వాట్టని పనిచేయిాంచే జీవుణి్ణ 'విశువడు' టాంటార్జ. వాడు నిద్ర 
లేచిాంద్ధ మొద్లు నిద్రపోయే వరకు  ఏదేదో చేస్తుాంటాడు. ఆ సాంస్వరాని  ా
వాడిక్త వదులు. ఇక్ నిద్రకుపక్రమిాంచిన త్రావత్ సి్తలశరీరాం ప్రక్క మీద్ధక్త చేరి 
టలసి పోత్తాంద్ధ. టపుపడు స్తక్షమశరీరాం పని చేస్తుాంద్ధ. దాని పని సవపాాని  ా
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సృషిాంచటాం. ఆ సవపాావసిలో పని చేస్త జీవుణి్ణ 'తజస్తడు ' టాంటార్జ. వాడి 
చిత్ర విచిత్ర వయవహారాలను వాడి నెతిున పెటి్ల. ఇక్ గాఢనిద్రలో ఏమీ 
చేయకుాండా హాయిగా ఉాండే జీవుణి్ణ 'ప్రాజా్ఞడు' టాంటార్జ.  వాడి గొడవను 
వాడికే టపపగిాంచు.  

మరి ఇాంత్కీ న్నవెవర్జ ? న్నవు స్వక్షివి. కేవల స్వక్షివి. సవయాం ప్రకాశ్వనివి. 
నిత్య సతాయనివి. ఆత్మవు. స్వక్షివైన న్నవు స్వక్షిగానే ఉాండు. వారి వయవహారాలలో 
జోక్యాం చేస్తకోకు. జోక్యాం చేస్తకొనావా ? స్తఖదుుఃఖాలు, సంభనషిాలు, 
జయాపజయాలు, మన్నవమన్నలు, టలజడులు, ఆాందోళ్నలు, టశ్వాంతి. 
క్నుక్ దూరాంగా, కేవలాంగా, స్వక్షిగా, నిరేిపుాంగా ఉాండిపో.  

జ్ఞగ్రద్వసిలో సి్తలశరీరాంతో విశువడు వచిాడు. స్వవగత్ాం చపాపవు. 
సి్తలశరీరాంతో వాడు ఏదేదో చేస్తుాంటాడు, టనుభవిస్తుాంటాడు, వాడి సిితీ, 
గతీ టన్న  ాచూచావు. వాడు పోతానన్నాడు, పమమన్నావు. సవపాావసిలో 
తజ్ఞస్తడు వచిాడు. స్వవగత్ాం చపాపవు. స్తక్షమశరీరాంతో ఎక్కడెక్కడో తిరిగి 
ఏదేదో చేసి, స్తఖదుుఃఖ టనుభవాలు పాందాడు. వాడి పరిసిితీ గమనిాంచావు. 
వాడు కాస్తపు నవివ, కాస్తపు ఏడిి పోతానన్నాడు. పమమన్నావు. గాఢ 
నిద్రావసిలో ప్రాజా్ఞడు వచిాడు. కారణశరీరాంతో - టజా్ఞనాంతో ఏమీ 
తెలియకుాండా టసం పడి ఉన్నాడు. వాడి బాగోగులూ చూచావు. టత్డూ 
కొాంత్ స్తపట్టక్త ఉడాయిాంచాడు. సరేనన్నావు. ఆ ముగీరిలో ఒక్డునాపుపడు 
మర్చక్డు లేడు. ఒక్రి విషయాం మర్చక్రిక్త తెలియదు. న్నకు మత్రాం టాంద్రి 
విషయాం తెలుస్త. వచిే వాడితో న్నవు రాలేదు. పోయే వాడితో న్నవు పోలేదు. 
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వార్జ వచిినపుపడూ పోయినపుపడూ; వార్జ ఉనాపుపడూ లేనపుపడూ న్నవు 
మత్రాం స్వక్షిగా – కేవలస్వక్షిగా ఉన్నావు. ఏ క్షేత్రాంలో జరిగిన విషయాలైన్న, 
పాంద్ధన టనుభవాలైన వాట్టతో న్నకు ఏ మత్రాం సాంబాంధాం లేదు. 
ఆయాశరీరాలతో జరిగిన టనుభవాలు న్నకు చాంద్వు. టవన్న  ా ఆయా 
క్షేత్రాలకు సాంబాంధాంచినవి మత్రమే. న్నవు న్నవుగా కేవలాంగా ఉన్నావు. 
వాట్టతో తాదాత్మయాం పెటి్లకొని క్లసిపోయావా ? ఆ టనుభవాలన్న  ాన్నవిగా 
భావిాంచి నవువతావు, ఏడుస్వువు. టసంగాక్ వాట్టతో సాంబాంధ్యని  ా వద్ధలి; 
టబద్ధపు సాంబాంధ్యని  ాపెటి్లకోకుాండా ఉన్నావా ? న్నవు హాయిగా ఆనాంద్ాంగా 
ఉాండిపోతావు. టసం ఆనాంద్ాంగా ఉాండిపోవటానికే ఈ క్షేత్రాం యొక్క పుటి్ల 
పూరోవత్ురాలు, టనిత్యత్వాం గురిాంచి తెలుస్తకోవటాం.  

ఇసం సి్తల స్తక్షమ కారణ శరీరాలు మూడూ క్షేత్రమేనని తెలుస్తకొాం  
దానితో గల టబద్ధపు తాదాతామయని  ా విడిచిపెటివచిు. దానియాందుగల 
టభమన్నని  ావిడిచిపెటివచిు. క్షేత్రాం ద్ృశయాం గనుక్ టద్ధ న్న చేత్ చూడబడేద్ధ. 
న్నక్న  ావేర్జగా ఉనాద్ధ; టద్ధ న్న సవరూపాం కాదు. న్నవు చూచేవాడివి - ద్రషివు. 
టద్ధ న్నచే చూడబడేద్ధ, ద్ృశయాం. రాండూ వేర్జ. టాం  దానిక్న  ాన్నవు వేర్జగా 
ఉన్నావు. దానిని చూచే స్వక్షిగా ఉన్నావు. క్నుక్ దాని పనులతో, 
దాని టనుభవాలతో, ఏక్ాం కాకూడదు - టని నిశియిాంచుకొని,ఆనాంద్సవరూప 
ఆత్మగా మిగిలిపోవు  ఈ క్షేత్ర విచారణ యొక్క ఫలాం. ఇక్ ఈ క్షేత్రాం యొక్క 
వికారాలేమిటో త్ర్జవాతి శేోక్ాంలో - 
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   - క్షేత్రాం యొక్క సవరూప సవభావాలు, దాని పుటి్లపూరోవత్ురాలు చపప 
ఇక్ దాని వికారాలు ఏమిటో ఈ శేోక్ాంలో తెలియజేస్తున్నాడు భగవానుడు.  
 

శేో॥ ఇచాా దేవషుః  స్తఖాం దుుఃఖాం  
                 సాంఘాత్ుః చేత్న్న ధృతిుః ।  
                 ఏత్త్ క్షేత్రాం సమస్తన  
                 సవికార ముదాహృత్ాం ॥                    (7) 
తా॥ ఇచా, దేవషాం, స్తఖాం, దుుఃఖాం, శరీరాం, చేత్నత్వాం, పటి్లద్ల ఇసం 
వికారాలతో కూడినద్ధ ఈ క్షేత్రాం టని ముక్ుసరిగా చపపటమైనద్ధ.  
వాయఖయ :- ఈ శేోక్ాంలో ప్పర్చకన  ా 7 వికారాలు షడురశన్నలలోని వైశ్లషక్ 
ద్రశనాంలో చపపబడిన ఆత్మ లక్షణాలే. నిజాంగా ఇవి ఆత్మ లక్షణాలు కాదు. ఇవి 
క్షేత్రాంలోని వికారాలు (మర్జపలు ) మత్రమే.   
(i) ఇచాా దేవషాలు కారణశరీరాంలోని ద్వాందాలు. ఈ ఇచాాదేవషాలనే వాసనల 
ప్రేరణతోనే స్తక్షమశరీరాంలో స్తఖదుుఃఖాలనే ద్వాందావలు ఏరపడతాయి. ఎసం ? 
ఇచాాదేవషాల ప్రేరణతో జీవుడు ఈ ప్రపాంచాంలో క్రమలు చేస్వుడు. టాందువలే 
స్తక్షమశరీరాంలో (మనస్తులో) స్తఖదుుఃఖాలు క్లుగుతాయి. ఇచా టాం  
రాగాం. కావాలనుకోవటాం. దేవషాం టాం  వదుు టనుకోవటాం. ఒక్పుపడు 
టనుభవిాంచి స్తఖాం క్లిగిస్తుాంద్ని తెలుస్తకొన  ా వస్తువును మళ్ళళమళ్ళళ 
కావాలనుకోవటాం ఇచా. ఆ వస్తువు లభాంచినపుపడు మనలో ప్రసనాత్ - 
సాంతోషాం క్లుగుత్తాంద్ధ. టదే స్తఖాం. ఒక్పుపడు టనుకోకుాండా టనుభవిాంచి, 
దుుఃఖాం క్లిగిస్తుాంద్ధ టని తెలుస్తకొన  ావస్తువు త్నకు టవసరాం  లేద్నే నిరసన 
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భావాం దేవషాం. టటి్ట టవసరాంలేని - త్నకు టయిషిమైనవస్తువు లభస్తు క్లిగే 
కేేశమే దుుఃఖాం. కావలనుకోనేద్గ, వద్ునుకొనేద్గ మనస్తులోనే, స్తఖమైన్న - 
దుుఃఖమైన్న ఆ టనుభవాం కూడా మనస్తుకే. క్నుక్ ఈ రాగ దేవషాలు, స్తఖ 
దుుఃఖాలు - ఇవి టాంత్ుఃక్రణాంలోని వికారాలు. టాం  మనస్తులోని వికారాలే. 
ఈ మనస్తు క్షేత్రానిక్త సాంబాంధాంచినదే గనుక్ ఇవి క్షేత్ర వికారాలే.  
(ii) సాంఘాత్ాం :- టనేక్ వస్తువులతో - భాగాలతో  కూడిన రూపాని  ా
సాంఘాత్ాం టాంటార్జ. ఈ శరీరాం ఎసం ఏరపడిాంద్ధ ? కాళ్తళ, చేత్తలు, క్ళ్తళ, 
చవులు, ముకుక, నోర్జ - ఇసం టనేక్ టవయవాలతో కూడి ఉనాద్ధ. 
వీటనిాాంట్టక్త వెనుక్ క్నిపాంచని క్రేమాంద్రియాలు, జా్ఞనేాంద్రియాలు, టాంత్ుఃక్రణాం, 
ప్రాణాలు ఉన్నాయి. టాందుకే ఈ శరీరాని  ా - క్షేత్రాని  ాసాంఘాత్ాం టన్నార్జ. 
ఇలేు కూడా టాంతే. గోడలు, సిాంభాలు, పైక్పుప, ద్రావజ్ఞలు, క్తట్టకీలు మొ॥న 
టనేక్ వస్తువులతో కూడి ఉాంట్లాంద్ధ. టాందుకే ఇలేు కూడా సాంఘాత్మే. ఈ 
సాంఘాత్ వస్తువులన్న  ావాట్ట ఉపయోగాం కోసాం కాదు. పర్జల ఉపయోగాం 
కోసమే. ఇలేు ఇాంట్ట కోసాం కాదు యజమని కోసాం; దేహాం దేహాం కోసాం 
కాదు దేహ కోసాం (క్షేత్రజా్ఞనికోసాం). క్నుక్ సాంఘాత్ వస్తువు క్షేత్రాం. దాని 
ప్రభువు - యజమని  క్షేత్రజా్ఞడు.  
(iii) చేత్న :- టాం  చైత్నయాం. ఇద్ధ కూడా క్షేత్రమే. నిజాంగా చైత్నయాం టాం  
ఆత్మయే. క్షేత్రజా్ఞడే. కాని ఇక్కడ చైత్నయాం నిజమైన చైత్నయాం కాదు. ఇద్ధ 
చైత్న్నయభాసాం. చైత్నయాంసంగా టనిపాంచేద్ధ. దేహాం, ఇాంద్రియాలు, ప్రాణాలు, 
టాంత్ుఃక్రణాలలో తోచే చైత్నయాం టాంతా చైత్న్నయభాసమే. 
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స్తద్ధ క్దులుత్తాంద్ధ. కాని ఆ క్ద్లిక్ స్తద్ధద్ధ కాదు. టయస్వకాంతానిద్ధ. 
ఇనుము కాలుత్తాంద్ధ. ఆ కాలటాం ఇనుము సవభావాం కాదు. టద్ధ ఇనుమును 
టాంట్టన టగిాద్ధ. టసంగే ఈ దేహ్ాంద్రియాలు, టాంత్ుఃక్రణాం క్దులుతూ వాట్ట 
పనులు టవి చేస్తకొాంట్లన్నాయి. చైత్నయవాంత్ాంగా క్నిపస్వుయి. టయిన్న ఆ 
చైత్నయాం వాట్టద్ధ కాదు. ఆత్మ చైత్నయాం యొక్క స్వనిాహత్యాం వలే - ద్గీరగా 
ఉాండటాం వలే చైత్నయవాంతాలుగా క్నిపస్వుయి. నిజాంగా ఇవి జడవస్తువులు. 
ఈ జడవస్తువులలో తోచే చైత్న్నయభాస్వనే  ా చేత్నాం టన్నార్జ. క్నుక్ ఈ 
చేత్న టనేద్ధ క్షేత్ర ధరమమే.  

ఈ శరీరాం పుటి్టనపుపడు ఎాంత్ పడవుాంద్ధ ? 15 నుాండి 18 
టాంగుళ్ళలు. 10 సాంవత్ురాల త్రావత్నో ? 4 టడుగులు ఉాంట్లాంద్ధ. ఇద్ధ 
ఎసం పెరిగిాంద్ధ ? చైత్నయాం ఉాండబ ిన్న ? టసంగే టనిపస్తుాంద్ధ. కాని ఇద్ధ 
క్షేత్రధరమమే.  

ఒక్ ఉదాహరణ చూడాండి. మీ ఇాంటేో రోజూ రాండుస్వరే్జ క్స్తవు 
ఊడుస్వుర్జ. దానిని మీ పెరటేో ఒక్ మూలన వేస్తున్నార్జ. ద్గని కోసమే ఒక్ 
ద్ధబుగుాంట ఏరాపట్ల చేస్వుర్జ. రోజ్ఞ ఊడిేక్స్తవు, చతాుచదారాం ఆ 
ద్ధబుగుాంటలో వేస్తుాంటార్జ. ఒక్ ఏడాద్ధ త్రావత్ చూస్తు టద్ధ మనిషెత్తు ద్ధబుగా 
ఉాంట్లాంద్ధ. ఈ ద్ధబు ఇాంత్గా పెరగటానిక్త కారణాం చైత్నయమ ? కాదు. మనాం 
రోజ్ఞ వేస్త క్సవు, చతాు చదారమే.  

టసంగే ఈ దేహాం కూడా పెర్జగుత్తనాద్ధ. ద్గనిక్త కూడా రోజూ ఇడేీ, దోసె, 
స్వాంబార్జ, ఉపామ, పూరీ, టనాాం, కూరలు, పెర్జగు, పపుప, పాయసాం మొ॥న 
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వాట్టని రోజ్ఞకు 2 స్వరే్జ, 3 స్వరే్జ, 4 స్వరే్జ ఇాంకా వీలుాం  ఎకుకవ స్వరే్జ వేసి 
వేసి ద్ధబును పెాంచినటే్ల పెాంచాాం. ఈ పెరగటాం టాంతా చైత్నయసవభావాం కాదు. 
టద్ధ ఆభాసచైత్నయాం. ఈ ఆభాసచైత్న్నయనే  ా చేత్న టాంటార్జ. ఈ పెరిగే 
సవభావాం దేహానిదే - క్షేత్రానిదే. నిజాంగా చైత్న్నయనిక్త పెరిగే సవభావాం ఉాం  
ఆత్మ పెరిగి పెరిగి పెద్ుద్ధ కావాలి గదా ! టవుత్తనాదా ? లేదే. క్నుక్ ఈ 
పెర్జగుద్ల టనే వికారాం క్షేత్రానిక్త సాంబాంధాంచినదే.  
         విరిగిన ఎముక్లు టత్తకుకనేద్ధ ఈ చేత్న వలేనే. ఎముక్లు క్రమాంగా 
పెరిగి టత్తకుకాంటాయి. ఈ చేత్నను చైత్నయాంగా భావిాంచి న్నసిుక్ వాదులు 
శరీరాంలోనే ఆత్మ పుడుత్తాంద్ని టాంటార్జ. కాని భగవాంత్తడు మత్రాం ఈ 
చేత్నను ఆత్మ క్న  ావేరైనద్ధగా చపప క్షేత్ర సముదాయాంలో చేరిాడు.  
(iv)ధృతి :- ధృతి టాం  ధ్యరణా శక్తు - పటి్ట ఉాంచే శక్తు. ఈ 
దేహ్ాంద్రియాలనిాాంట్టని ఒక్కట్టగా నిలిప ఉాంచే శక్తునే ధృతి టన్నార్జ.      

సరకస్ట లో పులులు, సిాంహాలు, ఏనుగులు, గుర్రాలు, మేక్లు టన్న  ా
క్లసిక్టి్లగా, ఒక్కట్టగా ఉాంటాయి. నిజాంగా సిాంహానికీ ఏనుగుకు పడదు, 
పులిక్త మేక్కు పడదు. టయిన్న టన్న  ా క్లసి ఒక్దానితో మర్చక్దానిక్త ఏ 
పరపచిాం లేకుాండా ఒక్కట్టగా ఉాంటాయి. ఎసం స్వధయాం ? రిాం బ మసిర్ 
యొక్క ధ్యరణాశక్తు - ధృతి.  

టసంగే ఇక్కడ పాంచభూతాలనిాాంట్టక్త ఒక్ దానికొక్ట్ట పడవు. భూమిని 
జలాం మ్రాంగేస్తుాంద్ధ. జసంని  ా టగి  ా పీలిేస్తుాంద్ధ. టగిాని వాద్వు 
టపహరిస్తుాంద్ధ. వాద్వును ఆకాశాం క్బళ్ళస్తుాంద్ధ. టయిన్న ఇవన్న  ా వాట్ట 
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యొక్క వైరాని  ావిడిచి పెటి్ట టన్నాదేహాంలో ఒక్కట్టగా ఉాండి ఒక్దానికొక్ట్ట 
పోషస్తున్నాయి. ఈ ఐక్మతాయనిక్త కారణమైన శక్తుయే ధృతి.  

ఆత్మ క్న  ా వేరైనద్ాంతా విషయప్రపాంచమే - క్షేత్రమే. ఈ శరీరాం, 
ఇాంద్రియాలు, టాంత్ుఃక్రణాలు, ప్రాణాలు, ఇాంద్రియాలు గ్రహాంచే శబు సపరశ 
రూప రస గాంధ్యలు, మనస్తులోని భావాలైన స్తఖదుుఃఖాలు, రాగదేవషాలు, 
బుద్ధధలోని కోరిక్లు, టభప్రాయాలు - ఈ టన్న  ాక్షేత్రానిక్త సాంబాంధాంచినవే. ఒక్క 
మటలో చపాపలాం  ఈ క్షేత్రాం ఒక్ పెద్ు స్వమ్రాజయాం. టాందులో స్తవచాగా 
సాంచరిాంచే మహారాజే క్షేత్రజా్ఞడు.  

ఈ క్షేత్రజా్ఞణి్ణ క్షేత్రాం క్న  ావేర్జగా తెలుస్తకుాం నే దుుఃఖ నివృతి - టసం 
తెలుస్తకోవాలాం  క్షేత్రాని  ా గూరిి, దాని వికారాలను గూరిి, దాని 
పుటి్లపూరోవత్ురాలను గురిాంచి లోత్తగా పరిశోధాంచి తెలుస్తకోవాలి. 
టాందుకే ఈ క్షేత్రాని  ా'సవికారాం' టన్నార్జ. టాం  వికారాలతో కూడినద్ధ - టని. 
ఆ వికారాలే ఇచా దేవషాం స్తఖాం దుుఃఖాం సాంఘాత్ాం(శరీరాం) చేత్న, ధృతి. 
క్నుక్ వికారాలు క్నిపాంచినపుపడసేం టవన్న  ాక్షేత్రధరామలు, న్నవి కాదు టని 
త్రోసిపుచిు. రాగదేవషాలు, స్తఖదుుఃఖాలు  క్లిగినపుపడసేం ఇవన్న  ాఈ క్షేత్రాం 
యొక్క ధరామలే, క్షేత్రజా్ఞడనైన న్నవి కావు టని త్రోసి వేసి నేను నిరివకార్జడనైన 
ఆత్మను టని భావిాంచు. టని  ా క్షేత్రాలలోని ఆత్మ ఒక్క  ఐతే టని  ా
క్షేత్రాలకు  స్తఖమో  దుుఃఖమో ఎాందుకు క్లగటాం లేదు. స్తఖదుుఃఖాలు ఆత్మ 
ధరమాం కాదు గనుక్ టవి క్షేత్ర ధరామలు గనుక్ టని తెలుస్తకోవాలి. ద్గనితో క్షేత్రాం 
గురిాంచి చపపటాం పూరిు టయిాంద్ధ.  
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ఇాంత్ వరకు క్షేత్రాం గురిాంచి చపపన భగవానుడు ఇక్ క్షేత్రజా్ఞని గురిాంచి 
చపాపలి. కాన్న వెాంటనే చపపటాం లేదు. జా్ఞన్నని  ా గురిాంచి 
చబుత్తన్నాడు.  ఏమని ? 
                     

శేో॥ టమనిత్వ మద్ాం భత్వాం  
టహాంస్వక్షాాంతి రారువాం ।  
ఆచారోయ పాసనాం శౌచాం  
సెవరియ మత్మ వినిగ్రహుః ॥  ̀   (8) 

తా॥ టభమన రాహత్యాం, ద్ాంభరాహత్యాం, టహాంస, ఓర్జప, నిజ్ఞయితీ, గుర్జ 
ఉపాసన, శుచిత్వాం, ఆత్మనిగ్రహాం. (జా్ఞని లక్షణాలు) 
వాయఖయ :- భగవానుడు 'క్షేత్ర క్షేత్రజా్ఞల గురిాంచి సాంక్షిపుాంగా చపపబోత్తన్నాను' 
టని మట ఇచిి, ఆ మట ప్రకారాం రాండు శేోకాలేో క్షేత్రాం టాం  ఏమిటో, దాని 
సవరూప సవభావాలేమిటో, దాని పుటి్లపూరోవత్ురాలేమిటో, దాని 
వికారాలేమిటో తెలియజేశ్వడు. ఇక్  క్షేత్రజా్ఞని గురిాంచి చపాపలి. ఎాందుక్ాం  
క్షేత్రాని  ాగురిాంచి విచారణ జరిపతే దుుఃఖ నివృతిు, క్షేత్రజా్ఞని గురిాంచి విచారణ 
జరిపతే ఆనాంద్ ప్రాపు, 'క్షేత్రాం నేను కాదు' టని తెలియటాంతో వేదాాంత్ాం పూరిు 
కాలేదు. 'నేను  క్షేత్రజా్ఞడనే' టని తెలుస్తకొనితీరాలి. టపుపడే సమసు దుుఃఖాల 
నుాండి, వికారాల నుాండి విముక్తు, నితాయనాంద్ ప్రాపు. శ్వశవతానాంద్ ప్రాపు.       

మరి ఈ క్షేత్రజా్ఞని విచారణను వెాంటనే ప్రారాంభాంచటాం లేదు 
భగవానుడు. ఎాందుక్ని ? క్షేత్రజా్ఞడన్న ,ా పుర్జష్మడన్న ,ా జాేయమన్న  ా - టన్న  ా
ఒక్క . టన్న  ా సమన్నరిక్ పదాలే. పుర్జష్మని  గురిాంచి చపపన్న, జాేయాని  ా
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గురిాంచి చపపన్న క్షేత్రజా్ఞని గురిాంచి చపపన ే. టాంతే కాదు మర్చక్ ముఖయ 
విషయాం ఉనాద్ధ.  

క్షేత్రాం టనేద్ధ టన్నత్మపదారిాం, టనిత్యమైనద్ధ, టద్ధ చైత్నయాం కాదు. ఇటి్ట 
జడపదారిాని -ాటన్నత్మపదారిాని ,ా ద్ృశయపదారిాని  ాగురిాంచి తెలుస్తకోవటానిక్త 
టధకారి - టనధకారి టనే తేడా లేదు. టరహత్  ఉనాదా ? లేదా ? టని 
చూడాలిున పని లేదు. టాందుకే వెనకా ముాందూ చూడకుాండా ఎకాఎక్తన 
చప్పపశ్వడు భగవానుడు. కాని క్షేత్రజా్ఞని విషయాం వేర్జ. టద్ధ స్తక్షామతి స్తక్షమాం, 
ఇాంద్రియ టగోచరాం, ఆత్మ విషయాం క్నుక్ టధకారి టయిన వారికే చపాపలి. 
గుర్జవు పటే విశ్వవసాం గల వారికే చపాపలి.  

టమృతాని  ాత్రాగాలాం  దేవత్లకే టరహత్. రాక్షస్తలకు ఆ టరహత్ లేదు. 
సిాంహాం పాలను పటిాలాం  బాంగార్జ పాత్రే కావాలి. చిలేర పాత్రలలో పోస్తు 
చిలేులు పడుచుకొని పోతాయి. న్నగసవరాని  ా ఆలక్తాంచటానిక్త 
న్నగుపాములే కావాలి. మటి్ట పాములు, త్తటి్ట పుర్జగులు టాందుకు 
పనిక్తరావు.  

టసంగే సక్ల దుుఃఖాలను పోగొటి్ట, ఆతామనాందాని  ా ప్రస్వద్ధాంచే ఆత్మ 
విద్యను - బ్రహమవిద్యను గ్రహాంచాలాం  టధకారి కావాలి. టరహత్ ఉాండాలి. 
లౌక్తక్ విద్యలను నేరి్జకోవటానికే టరహత్ పరీక్షలను పెడతార్జ. మరి ఈ 
బ్రహమవిద్యకు టరహత్ ఉాండనవసరాం లేదా ? 

టయితే ఇటి్ట బ్రహమవిద్యకు టరహత్ను నిరియిాంచటాం ఎటేాగ ? డ్రస్తులో, 
గుాండు గీయిాంచటమో, గడాడలు - మీస్వలు పెాంచటమో, ర్జద్రాక్ష మలలు 
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ధరిాంచటమో కాదు. టాంత్ుఃక్రణాని  ాబటి్ట టరహత్ నిరియిాంచబడుత్తాంద్ధ. మన 
టాంత్ుఃక్రణాం ఎనో  ా ఏాండే బటి్ట, ఎనో  ా జనమల నుాండి బయట్ట విషయ 
ప్రపాంచాంలో తిరిగి తిరిగి చడిపోయి ఉనాద్ధ. క్లమషపడిపోయి ఉనాద్ధ. 
ఇపుపడు దానిని సాంసకరిాంచి, క్లమషాలను వద్ధలిాంచి, శుద్ధాం చేసి, టాంత్ర్జమఖాం 
చేసి, ఏకాగ్రాం చేయాలి. టపుపడే బ్రహమ విద్యను గ్రహాంచే టరహత్ వస్తుాంద్ధ. టటి్ట 
టరహత్ను సాంపాద్ధాంచాలాం  ఎటి్ట గుణగణాలు, ఎటి్ట న్నతినియమలు, ఎటి్ట 
మనోప్రవృత్తులు ఉాండాలో వాట్టని ముాందుగా వివరిస్తున్నాడు  భగవానుడు. 
టమనితావద్ధ 20 గుణాలను రాబోయే 5 శేోకాలేో వివరిాంచబోత్తన్నాడు. 
ఇవే జా్ఞనిక్త ఉాండవలసిన లక్షణాలు - గుణాలు. ఈ జా్ఞన స్వధన్నలే జా్ఞనాం. 
ఇపుపడా జా్ఞని లక్షణాలేమిటో చూదాుాం.  

ముాందుగా ఈ శేోక్ాంలో 9 జా్ఞని లక్షణాలను వివరిస్తున్నార్జ.  
1. టమనిత్వాం :- మనిత్వాం లేకుాండుట; టభమనాం లేకుాండుటయే 
టమనిత్వాం. 'మనాం ఉనాచోట జా్ఞనాం ఉాండదు' టాంటార్జ. మహాభారత్ాంలో 
మనకొక్ టహాంకారి - టభమనధనుడు క్నిపస్వుడు. టత్డే దురోయధనుడు. త్న 
గురిాంచి తానే టభమనధనుడనని చపుపకున్నాడు. పాాండవులు సరవ 
సాంపద్లతో త్తలతూగుతూ ఉాం  చూచి నేను ఎసం సహాంచగలను ? 
"మనధన్నఢ్యయడైన భూపతి సహయిాంపనోపునె సపత్తాల వృద్ధధద్ ఆత్మ 
హానిద్న్" టాంటాడు. టత్డాంత్ట్ట మనధనుడు గనుక్నే జా్ఞన శూనుయడై 
సరవ న్నశనమయాయడు.  
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టాంద్రూ త్ననే గౌరవిాంచాలని, త్ననే గొపపగా భావిాంచాలని 
టనుకోవటాం టభమని లక్షణాం. నిజాంగా గౌరవాం పాంద్టానిక్త టర్జహడు 
భగవాంత్తడే. విషి్మ సహస్రన్నమలేో భగవాంత్తనిక్త ఒక్ న్నమాం "టమన్న 
మనదో మనయ" టని. క్నుక్ గౌరవాం ఇచిేాందుకైన్న, పుచిుకొనేాందుకైన్న 
టర్జహడు భగవాంత్తడే.  

టసలు మనకు ఎని  ా రకాల టభమనమో చూడాండి. దేహాభమనాం, 
కుసంభమనాం, మతాభమనాం, విదాయభమనాం, ధన్నభమనాం, 
పాండిత్తడిననే టభమనాం, వేదాాంతిననే టభమనాం, భకుుడిననే టభమనాం, 
జా్ఞనిననే టభమనాం, ధ్యయనులమనే టభమనాం, త్పసివననే టభమనాం -
ఒక్టా రాండా ? త్ాండోపత్ాండాలు. తాను ఎాంత్ గొపపవాడైన్న, ఎని  ాఉత్ుమ 
గుణాలున్న ,ా టాంద్రిక్న  ా టని  ా విషయాలలో గొపపవాడైన్న విర్ర వీగకుాండా 
ఉాండటమే టమనిత్వాం. క్నుక్ Simple living and high thinking -
స్వధ్యరణాంగా జీవిాంచాలి, ఉనాత్ాంగా ఆలోచిాంచాలి. ఎాండుటాకుసం 
ఎగిరగిరిపడకూడదు.  

ఒక్కస్వరి న్నట్టని చూడాండి. మన ద్పపక్ తీరిేద్ధ న్నర్జ. ఏద్న్న  ా
తినేటపుపడు గొాంత్త పటి్లకుాం  న్నర్జ కావాలి. లేక్పోతే ప్రాణానికే ప్రమద్ాం. 
కాలక్ృతాయలు తీరి్జకొనుటకు న్నర్జ కావాలి. టనాాం వాండాలాం  న్నర్జ కావాలి. 
బురద్ క్డుకోకవాలాం  న్నర్జ కావాలి. టయినపపట్టకీ ఆ న్నట్టక్త ఏమైన్న 
టభమనాం టహాంకారాం ఉన్నాయా ? ఎాంత్ మెత్ుగా, టణ్కువగా ఉాంట్లాందో 
చూడాండి. న్నట్టక్త ఏ రాంగూ, ర్జచీ ఉాండవు. కాని ఏ రాంగు క్లిపతే ఆ రాంగులో 
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క్నిపస్తుాంద్ధ. దానిలో ఉపుప వేస్తు న్నర్జ ఉపపగా మరిపోత్తాంద్ధ. పాంచదార వేస్తు 
తియయగా మరిపోత్తాంద్ధ. ఆ! నేనిాంత్ గొపపదాని  ా గదా! వాళ్తళ ఏద్ధ వేస్తు 
దానిక్త టనుగుణాంగా నేనెాందుకు మరాలి ? టని టనుకుాంట్లాందా ? త్న గొపప 
త్న్నని  ాప్రద్రిశాంచాలనుకుాంట్లాందా ? లేదు. ఎాంత్ట్ట టభమనరాహత్యాం ? 
కాని మన వయవహారాం ఎసం ఉాంట్లాంద్ధ ? ఎదుట్ట వాళ్ళకు టనుకూలాంగా 
మనాం మరాం. వాళ్ళళ మనకు టనుకూలాంగా మరాలి. మనాం త్గీకూడదు. 
వారే త్గీాలి. ఇదే టభమనాం. ఇద్ధ వదులుకుాం  టమనిత్వమే. ఎవరికైన 
ఏదైన్న ఉపకారాం చేస్తు చాలు ఆ ఉపకారాం పాంద్ధన వాళ్తళ మన పటే 
క్ృత్జాత్ చూపన దాకా ఊర్జకోాం. వార్జ క్ృత్జాత్ చూపక్పోతే వారి 
ఎదుటనే క్డిగేస్వుాం. న్నసంగా ఉపకారాం చయయటాం లేద్ని టవత్లవారిని 
తేలిక్గా చూస్వుాం. వీలైతే టవమనిస్వుాం. మనలో గోరాంత్ మాంచి ఉాం  చాలు 
కొాండాంత్గా చూప మన త్పెపట మనమే వాయిస్వుాం. మన జెాండా మనమే 
ఎగురవేస్వుాం.  

టయితే జా్ఞన్నని  ా కోర్జకొనేవాడు  ఈ దురేక్షణాని ,ా టభమన్నని  ా
వదులు కోవాలి. న్నలో ఎాంత్ మాంచి ఉన్న ,ా ఎాంత్ గొపపత్నాం ఉన్న  ాదాని  ా
పద్ధలాంగా దాచుకోవాలి. టసం గుపుాంగా దాచుకొాం నే కాలక్రమాంలో 
టద్ధవృద్ధధయై నిను  ాకాపాడుత్తాంద్ధ.  

మనాం భూమిలో విత్ున్నలు న్నట్లతాాం. జ్ఞగ్రత్ుగా విత్ునాం నేలలోక్త 
వెళ్ళళటే్ల వేలితో నొకుకతాాం. ఆ త్రావత్ న్నర్జ చేలేేటపుపడు గాని, మటి్ట టటూ 
ఇటూ చద్రటాం వలే గాని కొని  ావిత్ున్నలు పైక్త వస్వుయి. కొని  ాభూమిలోనే 
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ఉాండి పోతాయి. టసం మటి్ట క్రాంద్ గుపుాంగా ఉన  ావిత్ున్నలే మొలకెతిు, పెద్ు 
వృక్షాలై ఫసంలనిస్వుయి. టసంగాక్ ఇాంత్ గొపప ఫసంల నివవగల శక్తు ఉన  ా
మేము పచిి మొహాసేంగా భూమి లోపల పడిఉాండటమేమిట్ట ? పైక్త వెళ్ళళ మన 
తెలివిని, గొపపత్న్నని  ాప్రద్రిశదాుాం టనుకొని బయటకు వచిిన విత్ున్నలు టాంతే 
చలేు, కుళ్ళళ చచిిపోతాయి. మళ్ళళ న్నటటానిక్త  ఉపయోగపడవు. క్నుక్ 
టభమనాం లేకుాండా ఉాండాలి. టణ్కువ ఉాండాలి. దానే  ా టమనిత్వాం 
టన్నార్జ. జా్ఞన్నని  ాపాందాలాం  టమనిత్వాం టత్యాంత్ ముఖయమైన లక్షణాం. 
2. టద్ాంభత్వాం :-  ద్ాంభాం లేకుాండుట. ఇదక్ గొపప స్తగుణాం. ఈన్నడు 
ప్రపాంచాంలో ఎక్కడ చూచిన్న డాంబాచారమే. త్నకు ఏ గొపపత్నాం 
లేక్పోయిన్న టాంద్రి ముాందు గొపపగా క్నపడాలి. త్నకేమీ తెలియక్ 
పోయిన్న సరవజా్ఞడుగా ఫోజ్ ఇవావలి. ఇాంటేో పైస్వ విలువ లేక్పోయిన్న 
బయట ఎాంతో గొపపవాడిగా క్నిపాంచాలి. భకుుడు కాక్పోయిన్న భకుుడిసం 
క్నిపాంచాలి. దేనిన్న వద్లక్పోయిన్న సరవ సాంగ పరితాయగిసం ద్రశనమివావలి. 
లోపల టగి  ా పరవతాలు ప్రేలుత్తన్న  ా ఆతామనాంద్ాంలో రమిాంచేవాడుగా 
ప్రసనాాంగా క్నిపాంచాలి. పాండిత్తడు కాక్పోయిన్న పాండిత్ శ్వలువా 
క్పుపకొని పాండిత్తనిసం ఫోజ్ కొటిాలి. ఇద్ాంతా ద్ాంభుని స్వమ్రాజయాం.  

రాజకీయ న్నయకులు, సమజ స్తవకులు, ధ్యరిమక్ ప్రచారకులు, 
పాండిత్తలు, పామర్జలు, స్వధువులు, సన్నయస్తలు - వార్జ వీరేమిట్ట ? 
టాంద్రిక్ాంద్రూ వారి వారి టాంత్సి్తలేో ఈ ద్ాంభ దేవత్కు పూజ్ఞర్జలే. ఇదక్ 
పెద్ు లోక్వాసన. స్వధు సన్నయస్తల విషయాం ఫోటో తీస్తటపుపడో, 
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సాంద్రశకులెవరైన వచిినపుపడో చూడాలి. ఆ ఊరివద్ృషి, టరినిమీలిత్ నేత్రాలు, 
చినుమద్ర, సమధనిషిాగరిషిత్వాం, పాదుక్లు, యోగద్ాండాలు, జపమలలు, 
క్మాండసంలు, క్ృషిాజిన్నలు - ఒక్ మిట్ట మర్జమూలలేో ఎక్కడో పడిఉాండి 
త్తపుపపటి్టపోయిన వాట్టక్త దుముమదులిప, శుభ్రాంచేసి ఉపయోగిస్వుర్జ. వటి్ట 
డాంబాచారాం. వటి్ట ఆడాంబరాం. ఊరికే స్వదా స్వదాగా ఉాం  ఏాం నషిాం ? 

రమణమహరిాని చూడాండి, రామక్ృషి పరమహాంసను చూడాండి, షరిడీ 
స్వయిబాబాను చూడాండి. గడడాం తీయిాంచుకోర్జ, క్రాఫ్ చేయిాంచుకోర్జ. 
ఒాంట్ట మీద్ ఏమి బటి ఉనాద్గ చూచుకోలేదు. తినేద్ధ ఏ పదారిమో 
పటి్టాంచుకోలేదు. వారిక్త వచిిన లోపాం ఏమిట్ట ? వారికున  ా కీరిు ఎవరిక్త 
ఉనాద్ధ ? డాంబాం టనేద్ధ ఒక్కట్ట త్గీిాంచుకుాం  చాలు, సగాం రోగాం 
పోయిన ే.  
          డాంబాం టనేద్ధ ఆస్తరీ సాంపద్. ఇద్ధ మనవుణి్ణ న్నశనాం చేస్తుాంద్ధ. 
టద్ాంభత్వాం టాం  త్నలో క్తాంచిత్తు దోషాం ఉన్నా దాని  ాసమజాం ఎదుట 
పారవెయాయలి; వెలేడి చేయాలి.  సమజాం క్షమిస్తుాంద్ధ. భగవాంత్తడు 
మనిాస్వుడు. గాాంధీగార్జ త్న ఆత్మ క్థలో త్న లోపాలను ఎనిాట్టనో 
చపుపకున్నార్జ. లక్ష శేోకాల మహాభారతాని  ావ్రాసిన వాయస్తడు త్న పుటి్లక్ను 
ఎసం వ్రాస్తకున్నాడో చూడాండి.  
 త్న మాంచిని దాచుకోవటాం టమనిత్వాం.  
 త్న చడడను బయట పెటి్లకోవటాం టద్ాంభత్వాం.  
ఈ రాండు గుణాలు జా్ఞనిక్త ఎాంత్గానో సహాయపడతాయి. 
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3. టహాంస :- టహాంస టాం  హాంస చేయకుాండా ఉాండుట. శ్వరీరక్ాంగాగాని, 
మనసిక్ాంగాగాని, మటల దావరాగాని ఎవరిన్న హాంసిాంచరాదు. కేవలాం 
మనవులనే కాదు జాంత్తవులను, పశువులను, పక్షులను, క్రమికీటకాదులను 
వేట్టన్న హాంసిాంచరాదు. టయితే కొనిాస్వరే్జ టనుకోకుాండా హాంస 
జరిగిపోతూనే ఉాంట్లాంద్ధ. చిమేమటపుపడు, వాంట చేస్తటపుపడు, ద్ాంచేటపుపడు, 
విసిరేటపుపడు టనుకోకుాండా కొని  ాస్తక్షమజీవులు చనిపోతూ ఉాంటాయి. 
ఇపుపడు నేను ప్రవచన్నలు చేస్తున్నాను. ఈ మటల ఉరవడిక్త, 
మటేాడేటపుపడు విడుద్లయేయ టగి (ావేడి)క్త టనేక్ స్తక్షమ జీవులు మలమల 
మడిపోతాయి. మనాం నడిచేటపుపడు, పడుకొనేటపుపడు టనేక్ సాంద్రాాలలో 
మనకు తెలియకుాండానే హాంస జరిగిపోత్తాంద్ధ. టయితే ఇద్ధ టనుకొని 
చేస్తద్ధ కాదు, స్వవరిాంతో చేస్తద్ధ కాదు, ఉదేధశపూరవక్ాంగా చేస్తద్ధ కాదు. 
టాందువలే ఇద్ధ హాంస కాదు.   

ఒకొకక్కపుపడు హాంస కూడా టహాంస్త టవుత్తాంద్ధ. ఒక్ త్తపుప పటి్టన 
స్వల మీద్ కాలు వేశ్వవు. గాయాం టయిాంద్ధ. టశ్రద్ధ చేశ్వవు. మాందులు 
వాడలేదు. సెపిక్ టయిాంద్ధ. టయిన్న టన్న  ాతిాంటూనే ఉన్నావు. పాద్మాంతా 
కుళ్ళళపోయిాంద్ధ. చివరకు డాకి్ర్జ ద్గీరకెళ్ళళవు. కుళ్ళళన పాదాని  ా
తీసివేయక్పోతే ప్రాణానికే ప్రమద్ాం టన్నాడు డాకి్ర్జ. టాంగీక్రిాంచావు. 
డాకి్ర్జ ఆపరేషన్ చేసి పాదాని  ాతీసివేస్వడు. ఇదక్ ఘటన.  

ఒక్ బాలిక్ కాళ్ళకు క్రొత్ు పటిీలు పెటి్లకొని వెళ్తత్తనాద్ధ. ఆ ప్రాాంత్ాంలో 
ఆ సమయాంలో జనసాంచారాం లేదు. టదే సమయాంలో ఒక్ దాంగ చూచాడు. 
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పటిీలు సంగితే రాలేదు. బాలిక్ ఏడుస్తునాద్ధ. త్టాలున క్తిుతో పాదాలను 
నరిక్త పటిీలు కాజేసి వెళ్ళళపోయాడు దాంగ. ఇదక్ ఘటన.  

పాదాని  ా నరక్టాం డాకి్రూ చేశ్వడు, దాంగా చేశ్వడు. రాండు 
సాంఘటనలలోను ఎాంతో రక్ుాం పోయిాంద్ధ. భీభత్ుాంగా ఉాంద్ధ. టయితే డాకి్ర్జ 
మన మేలు కొరకు పాదాని  ా తీస్తశ్వడు  క్నుక్ టద్ధ టహాంస. దాంగ త్న 
స్వవరిాం కోసాం పాదాని  ానరికాడు క్నుక్ టద్ధ హాంస టయిాంద్ధ. టాం  చేసిన 
పనిని బటి్ట గాక్ ఆ పని వెనుక్ ఉన  ాభావాని  ాబటి్ట టద్ధ హాంసో, టహాంసో 
నిరియమౌత్తాంద్ధ.  
        ఎవడైన్న ఇలేు త్గలబెడితే  ఆత్తాయి టాంటార్జ. వాణి్ణ పటి్లకొని 
త్ాంతాాం. ఆాంజనేద్డు ఒక్క యిాంట్టని కాదు బాంగారాం వాంట్ట లాంకా 
నగరాని  ామొత్ుాం మొత్ుాంగా త్గలబెటిాడు. ఆయని  ాదేవుడుగా పూజిస్తున్నాాం. 
శ్రీక్ృషి్మడు 18 టక్షౌహణ్ల స్తనను సరవన్నశనాం చేయిాంచాడు. టయిన్న 
టహాంస్వమూరిుయే. ఒకొకక్కపుపడు ఇసం హాంస కూడా టహాంస్త టవుత్తాంద్ధ. 
ఎసం ? 

ఈ ప్రపాంచమాంతా ఆ విరాట్ పుర్జష్మని శరీరమే. ఈ శరీరాంలో 
కరవులనే టవయవాం సెపిక్ టయిాంద్ధ. ఎని  ా మాందులు వేసిన్న త్గీలేదు, 
కుళ్ళళపోయిాంద్ధ. ఆ టవయవాని  ా ఆపరేషన్ చేసి తీసివేయక్పోతే 
ప్రపాంచమనే ఈ శరీరమాంతా పాక్తపోత్తాంద్ధ. విషపూరిత్ాం టవుత్తాంద్ధ. 
టాందుకే ఆపరేషన్ చేయవలసి వచిిాంద్ధ. సాంధులు, రాయబారాలు  టనే 
మాందులు మకులు పని చేయలేదు. టాందుకే జగద్వవదుయడు శ్రీక్ృషి్మడు 
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టర్జునుడనే కాాంపాండర్జను ద్గీర బెటి్లకొని ఆపరేషన్ చేసి కరవులనే కుళ్ళళన 
టవయవాని  ాతీస్తశ్వడు. మిగిలిన లోక్మనే దేహాని  ా రక్షిాంచాడు. ధరమరక్షణ 
టనే సదాశయాంతో చేసిన ఈ హాంస హాంస కాదు, టహాంసయే.  

ఈ టహాంస్వవ్రత్ాంలో చాలవరకు విజయాం స్వధాంచిన క్రమవీర్జడు 
మన భారత్ రాజకీయరాంగాంలో వెలిశ్వడు. ఆయనే మహాతామగాాంధీ. 
రాజకీయరాంగాంలో టహాంస టనే ఆద్ధ్యని  ా చేపటి్ట విజయాని  ా
స్వధాంచటాం ఆయనకే చలేిాంద్ధ. రవి టసుమిాంచని బ్రిటీష్ స్వమ్రాజ్ఞయని  ాకేవలాం 
టహాంస దావరా - ఉపవాసాం దావరా - సతాయగ్రహాం దావరా గడగడసండిాంచి 
దేశాం నుాండి వారిని పారద్రోలటాం స్వమనయమైన విషయాం కాదు. ఆయన 
టనేకులకు మరీద్రశకుడయాయడు.  

ఆధ్యయతిమక్రాంగాంలో టహాంస యొక్క ప్రాధ్యనయత్ ఎాంతో ఉాంద్ధ. ఈ 
రాంగాంలో శ్వరీరక్ హాంస ఉాండదు కాని మనసిక్ హాంస, వాచిక్హాంస 
ఉాంట్లాంద్ధ. ద్గనిలో బాగా పని చేస్తద్ధ న్నలుక్. ఈ న్నలుక్ ఎాంత్ మెత్ునిదో 
టాంత్ పదునైనద్ధ. మటలతోనే టవత్లి వారి గుాండెను పరపర కోయవచిు. 
మటలతో వయకుుల మనస్తులను చడగొటి్ట, వారిని ఇక్కటేపాలు చేయవచిు. 
నిాంద్లు వేసి న్నన్న రకాలుగా హాంసిాంచవచిు.  
       ఆధ్యయతిమక్ాంగా పురోగమిాంచాలని భావిాంచేవార్జ ఈ హాంసకు దూరాంగా 
ఉాండాలి. టాం  మటేాడే ప్రతి మట ఎాంతో మృదువుగా, నమ్రత్గా, హత్ాంగా 
ఉాండాలి. క్రిక్ఠోరాంగా గాక్ క్రిప్పయాంగా ఉాండాలి. త్న మటలవలే గాని, 
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చేత్ల వలే గాని ఇత్ర్జల మనస్తు గాయపడరాదు. టసం మృదువుగా 
మటేాడాలి. టదే టహాంస.  
4. క్షాాంతి :- క్షాాంతి టాం  క్షమగుణాం, ఓర్జప, సహనాం. టయితే ఈ సహనాం 
రాండు రకాలు. త్నక్న  ా బలవాంత్తడు, ధనవాంత్తడు, పద్విలో ఉనావాడు 
త్నకు బాధ క్లిగిాంచినపుపడు చేస్తద్ధలేక్ సహనాం వహాంచటాం ఒక్ట్ట. త్నకు 
ఎద్ధరిాంచే శక్తు ఉనాపపట్టకీ త్నకు టపకారాం చేసిన, త్నను బాధపెటి్టనవాణి్ణ 
క్షమిాంచి ఊర్జకోవటాం రాండవద్ధ. మొద్ట్ట సహనాం సహనాం కాదు. విధలేక్ 
ఓరి్జకోవటాం. టద్ధ పశులక్షణాం. పశువులు గతిలేక్, విధలేక్ త్నుాలు తిాంటూ 
పనిచేస్తు ఉాంటాయి. రాండవద్ధ నిజమైన సహనాం. "చలేి ద్ాండిద్సైరణ 
చేద్ " ఎదుర్జ తిరిగే శక్తు ఉాండికూడా ఓరి్జకొను  క్షమ - క్షాాంతి.  

క్షమశీలుడు పర్జలు చేసిన టపకారాలను న్నట్ట మీద్ధ రాత్లు సంగా 
వెాంటనే మరచిపోతాడు. టత్డిక్త ప్రతీకార బుద్ధధ ఉాండదు. విధలేక్ ఓరి్జకున  ా
వాడి మనసుాంతా ఆాందోళ్నతో నిాండిపోత్తాంద్ధ. లోపల టాంతా టశ్వాంతియే. 
ఇసం బయట క్షాాంతి, లోపల టశ్వాంతి ఉాం  టద్ధ నిజ్ఞమైన క్షాాంతి కాదు. 
శ్వాంతితో కూడినపుపడే క్షాాంతిక్త విలువ. స్వధకుడు నిజమైన క్షాాంతితో శ్వాంతిని 
నిాంపుకోవాలి. టపుపడే ఆధ్యయతిమక్ టవగాహన స్వధయాం.  
5.ఆరువాం :- ఆరువాం టాం   నిజ్ఞయితీ, ఋజ్ఞత్వాం. మనస్తలో ఉన  ాభావానే  ా
మటలేో వయక్ుాం చేయాలి. టసం వయక్ుాం చేసిన దానినే చేత్లేో చేయాలి. ఇదే 
త్రిక్రణ శుద్ధధ. నిజ్ఞయితీ. స్వవరిపర్జడు టసం నిజ్ఞయితీతో ఉాండలేడు. చప్పపద్ధ 
ఒక్ట్ట, చేస్తద్ధ ఒక్ట్టగా ఉాంట్లాంద్ధ. త్ాండ్రీబిడడల మధయ, భారాయభరుల మధయ, 
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గుర్జశిష్మయల మధయ, ప్రభువుస్తవకుల మధయ ఈ ఆరువాం - నిజ్ఞయితీ లేక్పోతే 
వారి నిత్యజీవిత్ వయవహారాలన్న  ా టశ్వాంతితో కూడి ఉాంటాయి. మనస్తు 
శ్వాంతితో ఉాండాలాం  ఆధ్యయతిమక్ రాంగాంలో కూడా ఈ ఆరువాం (ఋజ్ఞత్వాం - 
నిజ్ఞయితీ) త్పపక్ ఉాండాలి.  
6. ఆచారోయపాసనాం :- జా్ఞన మరీాంలో - మోక్ష మరీాంలో పయనిాంచే 
స్వధకునిక్త టతి ముఖయమైన లక్షణాం ఈ ఆచారోయపాసనాం. మోక్ష మరీాంలో 
ముాందుకు పోవాలాం  భగవాంత్తని టనుగ్రహాం కావాలి. భగవాంత్తని 
టనుగ్రహాం కేవలాం గుర్జస్తవ దావరానే లభస్తుాంద్ధ. ఎాందుక్ాం  భగవాంత్తనితో 
ఐక్యత్ను క్లిగిాంచే మరీాని  ాబోధాంచేవాడు గుర్జవే - సదీుర్జవే. టాందుకే 
"ఆచారయవాన్ పుర్జష్ణ వేద్ుః" టని వేద్ాం చబుత్తనాద్ధ. 'గుర్జవు లేని విద్య గ్రుడిడ 
విద్య' టాంటార్జ. టయితే గుర్జవు ఉాం  చాలదు. ఆయనను స్తవిాంచి ఆయన 
టనుగ్రహాని  ా పాందాలి. గుర్జవు పటే వినయాం, విధేయత్, విశ్వవసాం, 
పూజయభావాం ఉాండాలి. గుర్జస్తవ, గుర్జభక్తు వలేనే శిష్మయని పై టపార వాత్ులయాం 
క్లుగుత్తాంద్ధ.  

శాంక్రాచార్జయల శిష్మయలలో పద్మపాదాచార్జయలు ఒక్ర్జ. టత్డు మాంద్ 
బుద్ధధ. మిగిలిన శిష్మయలు మేధ్యవులు. పద్మపాదుడే మొద్ుబాుయి. టయితే టత్డిక్త 
గుర్జవుపై టచాంచల విశ్వవసాం. గుర్జవుపై ఈగ వాలనివవడు. గుర్జదేవుల 
సవాంత్ విషయాలు - టాం  బటిలు ఉత్క్టాం, భోజన్నద్ధకాలు, శరీర స్తవ - టన్న  ా
పద్మపాదుడే సవయాంగా చూస్వుడు. 
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ఒక్రోజ్ఞన క్టి్టలు తేవటానిక్త నద్ధ ఆవలివైపుక్త వెళ్ళళడు పద్మపాదుడు. 
టదే సమయాంలో ఆశ్రమాంలో గుర్జవు బోధ ప్రారాంభాంచబోత్తన్నాడు. ఒక్ 
శిష్మయడు త్కుకవగా ఉన్నాడు. టత్డు త్న ప్రియ శిష్మయడే. టాందుకే టత్డు 
వచిేవరకు పాఠాం ఆప కూరి్జన్నాడు. టాంత్లో ఒక్ శిష్మయడు లేచి "గుర్జదేవా! 
టత్డు పాఠాం విన్న  ా వినక్ పోయిన్న తేడా ఏమీ  ఉాండదు. క్నుక్ మీర్జ 
పాఠాం ప్రారాంభాంచాండి" టన్నాడు. శిష్మయని టహాంకారాని  ాగురిుాంచిన గుర్జవు 
"శిషాయ! క్టి్టల మోపు నెతిున పెటి్లకొని వచిేసెయ్" టన్నాడు. టాంతే మోపు 
నెతిున పెటి్లకొని పర్జగు తీశ్వడు పద్మ పాదుడు. నద్ధ ఉరవళ్తళ త్రొకుకతూ 
ప్రవహస్తునాద్ధ ద్ధగితే మునిగిపోవటాం ఖాయాం. టయిన్న ఒక్క క్షణాం 
ఆలోచిాంచలేదు. టడుగు ముాందుకు వేస్వడు. టయితే టత్డి టడుగులు 
న్నట్టపైన నిలిచిపోత్తన్నాయి. టత్డి పాదాలకు టడుగున తామరాకులు నిలిచి 
ఉాంట్లన్నాయి. టవి న్నట్టలో మునగటాం  లేదు. టత్డసం న్నట్ట మీద్ 
నడుచుకుాంటూ ఒక్కక్షణాంలో గుర్జవుగారి ఎదుట ప్రత్యక్షమయాయడు. 
ఇద్ాంతా గుర్జక్ృపయేనని మనస్తులో భావిాంచాడు. టాందుకే టత్డి ప్పర్జ పద్మ 
పాదాచార్జయలు టయిాంద్ధ. శిష్మయలాంద్రిలో ప్రప్రధముడయాయడు.  

ఈ రోజ్ఞలేో ఇటి్ట గుర్జవులు, శిష్మయలు మృగయమయాయర్జ. టర్జదుగా 
ఉాంట్లన్నార్జ. వాలుకురిీమీద్ వయాయరాంగా పడుకొని వారాుపత్రిక్ను 
చద్ధవినటే్ల చద్ధవే విద్య కాదు వేదాాంత్ విద్య. "త్త్ విజా్ఞన్నరిాం స గుర్జమే 
వాభ గచిేత్ సమితాపణ్ణాం రోత్త్రియాం బ్రహమ నిషిాం" టని ముాండకోపనిషత్తు 
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చబుత్తనాద్ధ. బ్రహమ విద్యను పాంద్టానిక్త గుర్జవును శరణ్ పాందాలి. 
టాందుకే "ముక్తు మూలాం గురోుఃక్ృపా" టని గుర్జగీత్ చబుత్తనాద్ధ.  

భగవాంత్తని పూజిస్తు ఎపుపడో ఫలిత్ాం. కాన్న గుర్జవును పూజిస్తు సదోయ 
ఫలిత్ాం - ఇపపట్టక్తపుపడే ఫలిత్ాం. గుర్జవూ గోవిాందుడు న్న ఎదు  ఉన్నార్జ. 
నేను ఎవరిక్త ముాందు నమసకరిాంచాలి ? టని ప్రశిాాంచుకొని గుర్జవుకే 
ముాందు నమసకరిస్వును, ఎాందుక్ాం  గుర్జవు దావరానే గోవిాందుని ద్రశనాం 
క్లుగుత్తాంద్ధ  టని సాంత్ క్బీర్ దాస్ట వరిిాంచాడు.  

గుర్జవుకే ముాందు ఎాందుకు నమసకరిాంచాలి ? భగవాంత్తడిక్త కోపాం 
వస్తు గుర్జవు సరిు చబుతాడు. కాని గుర్జవుక్త కోపాం వస్తు సరిు చపాపలిున 
టవసరాం భగవాంత్తనిక్త ఉాండదు గదా! టన్నాడొక్ చమతాకరి.  
        క్నుక్ ఆచారోయపాసనాం - గుర్జపూజ - గుర్జస్తవ ఎాంతో నిషిగా, మనస్త 
నిాండా భక్తు నిాంపుకొని చేస్త వానికే ఈ జా్ఞనాం టబుుత్తాంద్ధ - టని గ్రహాంచాలి. 
జా్ఞన్నరునకు ఆచారోయపాసనాం టత్యవసరాం. 
7. శౌచాం :- శౌచాం టాం  శుచిత్వాం. జా్ఞన్నని  ాపాందాలనుకొనే స్వధకుడు 
టలవరచుకోవలసిన స్తగుణాం ఈ శౌచాం. ఈ శౌచాం రాండు విధ్యలు. (i) 
బాహయశుచి (ii)టాంత్ుఃశుచి. టాంత్ుఃశుచి చాసం ముఖయాం. టసంగని బహయశుచి 
విషయాంలో టశ్రద్ధ పనిక్త రాదు.  

నలమహారాజ్ఞ పాదాలు పూరిుగా త్డవకుాండా కాళ్తళ క్డుకోకవటాం వలే 
ఎని  ా పడరాని పాటే్ల పడాడడో మహాభారత్ాం మనకు చబుత్తనాద్ధ. క్నుక్ 
బాహయశుచి కూడా టవసరమే. ఒక్ రైత్త త్న పాంట టాంతా ఎవరో 
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కోస్తకుపోత్తన్నారని స్తాహత్తనితో చబితే, ఆ స్తాహత్తడు, “చేనుకు - క్ాంచ 
ఒక్క  చాసం ముఖయాం. ఆ క్ాంచను కాపాడుకుాంటూ ఉాం  చాలు ఇక్ న్నకు 
ఏ ద్ధగులూ ఉాండదు" టన్నాడు. దానితో టత్డు మర్జసట్ట సాంవత్ురాం చక్కగా 
క్ాంచవేసి దానిని కాపాడుత్తన్నాడు. ఒక్న్నడు ఆ స్తాహత్తడు టట్లగా వచిి 
చూచి, "ఏమయాయ! పైర్జ వెయయలేదేాం ?” టన్నాడు. దానికా - రైత్త “క్ాంచ 
ఒక్క  ముఖయాం, దాని  ాకాపాడుకుాంటూ ఉాం  చాలు ఏ ద్ధగులూ ఉాండదు” 
టన్నావు గదా! టాందుకే క్ాంచ వేసి కాపాడుకుాంట్లన్నాను టన్నాడు. వాడి 
తెలివి తెసేంరిన ే ఉాంద్ధ. పైర్జ లేకుాండా క్ాంచ దేనిక్త ? టసంగే టాంత్ుఃశౌచాం 
లేని బాహయశౌచాం వయరిమే. 

ఆధ్యయతిమక్రాంగాంలో టాంత్ుఃశౌచాం చాసం ముఖయాం. జలాంతో దేహాని  ా
శుద్ధధ చేస్తకోవచిు. మనశుశద్ధధ కావాలాం  సత్యాం దావరానే స్వధయాం. 
రాగదేవషాలు, కామక్రోధ్యలు విడిచిపెటి్ట స్వతివక్మైన దైవీగుణాలను 
టలవర్జచుకుాం  మనస్తు శుద్ధమౌత్తాంద్ధ. టాందుకే చిత్ు శుద్ధధ లేని 
శివపూజలేలయా విశవదాభరామ వినురవేమ! టన్నాడు వేమన యోగి. 
చిత్ుాం శుద్ధాంగా ఉాం నే మనస్తు నిరమలమై ప్రశ్వాంత్మవుత్తాంద్ధ. టపుపడే బుద్ధధ 
స్తక్షమమై జా్ఞనాం టవగత్తమవుత్తాంద్ధ.  
8. సెవరియాం :-  సెవిరయాం టాం  సిిరత్వాం - పటి్లద్ల - ద్గక్ష. చపలచిత్తుడు 
ఏ  కారాయన్న  ాస్వధాంచలేడు; దేన్న  ాపూరిు చేయడు. చివరిక్త టత్డిక్త ఫలిత్ాం 
శూనయాం - పటి్లద్ల - ద్గక్షగలవాడు ఎని  ాఆటాంకాలు క్లిగిన్న, నిరాశపడకుాండ 
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ముాందుకు  వెళ్తాడు, కారాయని  ా స్వధస్వుడు. మోక్షప్రాపు క్లిగేాంత్వరకు 
స్వధకుడు త్న ప్రయతాాని  ావిడిచిపెటిరాదు. టదే సెవిరయాం.  

. 'కారయాం వా స్వధయామి - దేహాం వా పాత్యామి'.  

. 'విజయమో - వీర సవరీమో ఏదో ఒక్ట్ట తేసంలి'.  

. "Do or Die". - 'క్రో యా మరో' టనే ధృఢచిత్తుడే ఆత్మజా్ఞన్నని  ా
పాంద్గలడు, ముక్తునాందుకోగలడు. బుదుధనిసంగా  లేక్ ధృవునిసంగా, ఎని  ా
ఆటాంకాలుక్లిగిన్న కారయాం నెగీేవరకు క్ాంక్ణ విసరునాం చేయకూడదు. 
విజయాం లభాంచేాంత్ వరకు ఆద్ధ్యని  ా విడిచిపెటిరాదు. "మనుష్మయడు 
ప్రయతిాస్తు నరకాని  ాసవరీాంగా మరిగలడు" టని మిలిన్ మహాక్వి టన్నాడు.  

"సత్త  ద్గరాకాల నైరాంత్రయ సతాకర స్తవితో ద్ృఢ భూమి" - టని పత్ాంజలి 
మహరి  ాసెలవిచిాడు. స్వధన పటి్ల వద్లక్ చేస్తునే సిద్ధధ. క్నుక్ మిను  ావిరిగి 
మీద్పడాడ, మేర్జ పరవత్ాం ఒరిగిపోయిన్న, ద్ధకుకలు ద్ధకుకలేకుాండాపోయిన్న, 
త్నకు ఎసంాంట్ట క్షిాం - నషిాం  క్లిగిన్న స్వధకుడు స్వధన విడిచిపెటికూడదు. 
స్వధన ఆపనవారిక్త జా్ఞన ప్రాపీు లేదు, మోక్ష ప్రాపీు లేదు. జా్ఞన ప్రాపుక్త ఈ 
పటి్లద్ల ఎాంతో టవసరాం. నిజాంగా మీర్జ ఎాంత్ పటి్లద్ల గలవార్జ కాక్పోతే 
ఈ ఆత్మజా్ఞన్నని  ాపాంద్టానిక్త సాంవత్ురాలు సాంవత్ురాలుగా ప్రతిరోజూ 
సత్ుాంగానిక్త హాజరవుతార్జ ? ఎని  ా ఆటాంకాలు క్లిగిన్న, టవాాంత్రాలు 
వచిిన్న 20-25 సాంవత్ురాల నుాండి ప్రతిరోజూ ఇసం హాజర్జకావటాం 
నభూతోనభవిషయతి టని చపాపలి.  
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ఈ పటి్లద్లకు సాంబాంధాంచి ఒక్ ఉదాహరణను గౌడపాదాచార్జయలు 
త్న మాండుక్యకారిక్లలో ఇసం తెలియజేస్వడు.  

సముద్రాంఒడుడన ఒక్ ట్టటి్టభపక్షి గూడు క్టి్లకొని గ్రుడేు పెటి్టాంద్ధ. సముద్ర 
టలల తాక్తడిక్త గూడు చద్ధరిాంద్ధ. గ్రుడేు సముద్రాంలోనిక్త పోయినవి. ఒక్కస్వరే 
కాదు టనేక్స్వరే్జ ఇసంగే జరిగిాంద్ధ. దానితో ట్టటి్టభానిక్త సముద్రాంపై పటిరాని 
కోపాం వచిిాంద్ధ. సముద్రాంలోని న్నట్టని మొతాుని  ా తోడిపోయాలనుకుాంద్ధ. 
టాంతే. ఒక్ గడిడపోచను ముకుకన క్రచుకొని సముద్రాంలో దానిని ముాంచి 
ఒడుడన దానిని విద్ధలిస్తునాద్ధ. ఇసం సముద్రాంలోని న్నట్టని ఖాళ్ళ 
చేయాలనుకుాంద్ధ. పటి పడికెడు. పోన్న స్వధనమో గడిడపరక్. ఇసం రోజ్ఞలకు 
రోజ్ఞలు చేస్తునే ఉాంద్ధ. మిత్రులాంతా ఎగతాళ్ళ చేస్తున్నార్జ, న్న పచిిగాని ఈ 
గడిడపరక్తో ఈ మహాసముద్రాని  ాఖాళ్ళ చేస్వువా ? టని. కొాంద్ర్జ మిత్రులు 
నచిజెపాపర్జ. ఎవరనిాచపపన్న, ఎాంద్ర్జ ఎగతాళ్ళచేసిన్న పటికు ఒక్  
పటి్లద్ల. రాత్రిాంబవళ్తళ కారయస్వధనలో నిమగామైాంద్ధ. పని స్వధాంచటమో - 
ప్రాణాం వద్లటమో - టాంతేగాని మర్చక్ ఆలోచన లేదు. ప్రయత్ాపర్జనిక్త 
భగవాంత్తడే స్వయపడతాడని పెద్ుల వాకుక.  

ఆ మరీాంలో ఒక్న్నడు న్నరద్డు ప్రయాణాం చేస్తున్నాడు. ఆ ట్టటి్టభపక్షి 
యొక్క పటి్లద్లను చూచి సాంతోషాంచి, విషయాని  ా గర్జత్మాంత్తనిక్త 
తెలియజేస్వడు. "టయాయ! మీ జ్ఞతిక్త చాంద్ధన పక్షి ఒక్ట్ట ఎాంతో పటి్లద్లతో 
సముద్రునిపై క్క్ష క్టి్టాంద్ధ. దానిక్త స్వయాం చయయగలవా!" టన్నాడు. వెాంటనే 
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గర్జడుడు వచిి సముద్రునిక్త చపప పక్షి గ్రుడేు ఇపపాంచాడు. స్వధకుడిక్త సెవిరయాం 
ఒక్ మాంత్ర ద్ాండాం టనటానిక్త ఇద్ధ ఒక్ ఉద్హరణ.  
9. ఆత్మవినిగ్రహ :- ఆత్మవినిగ్రహాం టాం  ఇాంద్రియ నిగ్రహాం టని టరిాం. 
ఇాంద్రియాలను గుర్రాలతో పోసింర్జ ఉపనిషత్తులో. గుర్రాలు స్వవధీనాంలో 
లేక్పోతే స్వరధ రథాని  ా గమయసి్వనాం చేరిలేడు. టసంగే ఇాంద్రియాలు 
స్వవధీనాంలో లేక్పోతే జీవుడు త్న గమయసి్వనమైన బ్రహమ పద్విని 
పాంద్లేడు.  

బ్రేకులేని బాండి - క్ళ్ళళనిక్త లాంగని గుర్రాం - కాడి క్రాంద్ధక్త రాని ఎదుుసంగా 
ఇాంద్రియనిగ్రహాంలేని మనుజ్ఞడు ప్రమద్ాంలో పడిపోతాడు. ఇాంద్రియాలు, 
మనస్తు న్నవు ఉపయోగిాంచుకొనుటకు ఉన్నాయే గాని వాట్టకోసాం న్నవు 
లేవు. న్నవు చపపనటే్ల టవి విన్నలేగాని, టవి చపపనటే్ల న్నవు త్ల ఆడిాంచరాదు. 
ఇాంద్రియాలకు లాంగినవాడి బ్రత్తకు ఎసం ఉాంట్లాంద్ాం  10 మాంద్ధక్త 
స్తవచేయాలిున వాడి బ్రత్తకు ఎసం ఉాంట్లాందో టసం ఉాంట్లాంద్ధ. ఒక్ 
యజమని బజ్ఞర్జకు వెళ్ళళ సర్జకు తెమమాంటాడు. మర్చక్ యజమని కాళ్తళ 
వత్ుమాంటాడు. మర్చక్డు పర్జగూరిక్త వెళ్ళమాంటాడు. మర్చక్ యజమని 
పసంనిక్త వెళ్ళళ పని చేయమాంటాడు. మర్చక్డు పలేలను ఆడిాంచమాంటాడు. 
ఏ పని చేయాలి ? ఏద్ధ ఆపాలి ? ఒక్కస్వరే టని  ాపనులు చేయటాం ఎవరికైన్న 
స్వధయమవుత్తాందా ? ఎాంత్ క్షిాం? ఎవరి పనిచేయక్పోతే ఆ యజమనిక్త 
కోపాం వస్తుాంద్ధ. టదే ఒక్ యజమనిక్త 10 మాంద్ధ స్తవకులున్నారనుకోాండి. 
ఎాంత్ హాయి. ఒక్డిని బజ్ఞర్జకు వెళ్ళమాంటాడు. ఒక్డిని పసంనిక్త 
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వెళ్ళమాంటాడు, ఒక్డిని కాళ్తళ వత్ుమాంటాడు. ఇసం ఒకొకక్కడిక్త ఒకొకక్క పని 
చపప టన్న  ా చేయిాంచుకొాంటాడు. టసంగే మనాం 10 ఇాంద్రియాలకు 
దాస్తలమైతే నరక్మే. టదే 10 ఇాంద్రియాలను మన దాస్తలుగా చేస్తకొాం  
ఎాంత్ హాయి ! ఎాంత్ సాంతోషాం ! క్నుక్ ఇాంద్రియాలను మన ఆధీనాంలో - మన 
టదుపు ఆజాలలో పెటి్లకోవాలి.  

ఇాంద్రియనిగ్రహాం టాం   టస్తులు - పస్తులు ఉాండి, దేహానిక్త తిాండి- 
తీరిాలు ఇవవక్ క్ృశిాంపజేయటాం కాదు. శరీరాంపై వాత్లు పెటి్లకొని 
బాధాంపజేసి స్వధాంచేద్గ కాదు. టద్ధ తామసిక్ లక్షణాం. మనస్తుతో 
ఇాంద్రియాలపై విజయాం స్వధాంచాలి. నిరాంత్రాం భగవత్ుమరణతోను, 
విచారణతోను, సతాుాంగత్యాంతోను, జపధ్యయన్నలతోను, ప్రాపాంచిక్ విషయ 
వైరాగయాంతోను క్రమక్రమాంగా స్వధాంచాలి.  

టపుపడే జా్ఞన్నరునకు వీలవుత్తాంద్ధ.  
- మర్చక్ 3 లక్షణాలు త్ర్జవాతి శేోక్ాంలో - 
- జా్ఞన్నరున చేయాలనుకొనే స్వధకునిక్త ఉాండవలసిన 9 లక్షణాలను 

ఇాంత్ వరకు చపప మర్చక్ 3 లక్షణాలను 9 వ శేోక్ాంలో చబుత్తన్నార్జ.   
 

శేో॥ ఇాంద్రియారిేష్మ వైరాగయాం  
టనహాంకార ఏవ చ ।   
జనమ మృత్తయ జరా వాయధ  
దుుఃఖ దోషాను ద్రశనాం ॥                                    (9) 
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తా॥ ఇాంద్రియవిషయాలైన శబు సపరశ రూప రస గాంథాల పటే వైరాగయాం, 
టహాంకారాం లేక్పోవటాం, జనమ, మృత్తయ, జరా, వాయధ దుుఃఖాలనే దోషాలను 
నిత్యము ద్రిశాంచటాం.  
వాయఖయ :- 1. ఇాంద్రియారేధష్మవైరాగయాం :- ఇాంద్రియవిషయాలాం  శబు సపరశ 
రూప రస గాంధ్యలే. టాం  క్ాంట్టతోచూచేవి, చవితోవినేవి, ముకుకతో 
వాసనచూచేవి, న్నలుక్తో ర్జచిచూచేవి. చరమాంతో తాకేవి. ఈ విషయ 
వస్తువులన్న  ావిషాం సంాంట్టవే. విషాం తిాం నే ప్రమద్ాం - కాని ఇవి చూస్తునే 
ప్రమద్ాం. ఈ విషయాలకు గొపప ఆక్రాణ ఉాంద్ధ. ఎాంత్ట్ట వారినైన్న బోసంు 
కొటి్టస్వుయి. వీట్టక్త లాంగితే పత్నాం త్పపదు. క్నుక్ వీట్ట పటే వైరాగయాం 
ఉాండాలి.  

శాంక్రాచార్జయల వార్జ వివేక్చూడామణ్ణలో ఈ విషయాల ప్రభావాం 
ఎాంత్ట్టదో ఒకే ఒక్క శేోక్ాంలో ఎాంతో టదాుత్ాంగా చపాపర్జ. శబాునిక్త 
లాంగిపోయి లేడి, సపరశకు లాంగిపోయి ఏనుగు, రూపానిక్త లాంగి మిడుత్, 
రస్వనిక్త (ర్జచిక్త) లాంగిపోయి చేప, గాంధ్యనిక్త (వాసనకు)లాంగిపోయి 
త్తమెమద్ ప్రాణాలు పోగుటి్లకుాంట్లన్నాయి. ఒకొకక్క విషయానిక్త లాంగి టవి 
ప్రాణాలు కోలోపతూ ఉాం  టయిదు విషయాలకు లాంగిపోయే మనవుడి 
పరిసిితి ఏమిట్ట ? - టని ఆవేద్న చాందాడు.  

ఇాంద్రియాలెపుపడూ త్మకు కావలిసిన వాట్టని కోర్జతాయేగాని, మనకు 
కావలసిన వాట్టని కోరవు. మనస్తు ఇాంద్రియాలు చపపనటే్ల విాంట్లాందే కాని 
మనాం చపపనటే్ల వినదు. టాందుకే మనాం విషయవాయమోహాల నుాండి 
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బయటపడలేక్పోత్తన్నాాం. వాట్టక్త దాస్తలమై పోత్తన్నాాం. మరి పరిషాకరాం 
ఏమిట్ట? విషయ వస్తువుల పటే వైరాగయాం క్లగాలి. వైముఖయాం క్సంగాలి. ఆ 
వైరాగయాం వివేక్ాంతో కూడినదై ఉాండాలి. దానిక్త ఏాం చేయాలి ? 

విషయవస్తువులన్న  ా టనిత్యమైనవని, టన్నత్మ పదారిాలని, స్తఖాని  ా
ఇచిిన ే ఇచిి దుుఃఖాని  ా క్లిగిస్వుయని, వాట్టవలే వచిే స్తఖాం ఆభాస 
స్తఖమేగాని నిజమైన స్తఖాం - నిత్యమైన స్తఖాం కాద్ని, భోగాలన్న  ారోగాలకు 
దారి తీస్వుయని, విషయవస్తువులు విషాంక్న్న  ాప్రమద్క్రమైనవని నిరాంత్రాం 
భావిస్తు - విచారణ చేస్తు ఉాండాలి. టాంతే కాదు విషయవస్తువులన్న  ావిషాం 
సంాంట్టవని, ఆత్మ ఒక్క  టమృత్సవరూపమని గ్రహాంచాలి. టసం 
గ్రహాంచగలిగిన వారే విషయాల పటే వైరాగయాం క్లిగి ఉాంటార్జ. టదే నిజమైన 
వైరాగయాం. టటి్ట వైరాగయవాంత్తలే జా్ఞనసముపారునకు టర్జహలు.  
2. టనహాంకారాం :- టహాంకారాం లేకుాండుట. టసలు దేవుడిక్త జీవుడిక్త 
మధయనున  ా టడుడగోడ టహాంకారమే. టహాంకారాం తొలగిాంచుకోగలిగితే 
జీవుడు దేవుడే టవుతాడు. ఈ టహాంకారాం టవగుణాల పుటి. పుణయాం  పాపాం, 
మాంచీ చడు, ధరమాం టధరమాం, న్నయయాం టన్నయయాం టనేవేవీ ఈ టహాంకారిక్త 
పటివు. పలాంలో మాంచి పాంట రావాలాం  క్లుపు మొక్కలను పీక్తవెయాయలి. 
టసంగే పరమత్మను చేర్జకొని మన జనమను పాండిాంచుకోవాలాం  ఈ 
టహాంకారమనే క్లుపు మొక్కను పీక్త వెయాయలి.  

"హృద్యాంలో 'నేను' ఉనాాంత్వరకు గుర్జవు లేడు. గుర్జవు వచిాడా ! 
'నేను' ఉాండదు" టాంటాడు క్బీర్ దాస్ట. ఆ 'నేను' టహాంకారమే. టహాంకారిక్త 
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సరవన్నశనాం త్పపదు. దురోయధనుడు టహాంకారాని  ా ముాందు పెటి్లకొని 
సరవన్నశనమయాయడు. టర్జునుడు భగవాంత్తని ముాందు పెటి్లకొని స్వరిక్ జీవి 
టయాయడు. టహాంకారి టన్నాడు, ‘నేనెవవరికీ త్లవాంచను’ టని. మరి 

మాంగలికో ? టన్నాడు పర్జగువాడు. దానిక్త పాపాం జవాబు 
చపపలేక్పోయాడు. ‘పెద్ులకు, వృదుధలకు, జా్ఞనులకు, గుర్జవులకు, 
భగవాంత్తనిక్త త్లవాంచి నమసకరిాంచాలి’ - టనే బుద్ధధ టాంద్రికీ క్లగదు. 
పూరవజనమ స్తక్ృత్ాం ఉనావారికే క్లుగుత్తాంద్ధ. టహాంకారిక్త టధోగతి త్పపదు. 

టహాంకారాం తియయని విషాంసంాంట్టద్ధ. మిత్రుడుగా క్నిపాంచే శత్రువు -
తేనె పూసిన క్తిు. ద్గని లీలలు బహువిచిత్రాలు. భాగవత్ాంలో గోపక్ల 
వసా్వలనపహరిాంచాడు బాలక్ృషి్మడు. ఇద్ధ పైక్త క్నిపాంచే క్థ. నిజాంగా జీవుళ్ళ 
యొక్క టహాంకారాని  ాహరిాంచటమనే ద్ధవయలీలయే ఈ క్థలోని టాంత్రారిాం. 

టహాంకారాని  ాభగవాంత్తడే క్ర్జణ్ణాంచి తొలగిాంచాలి. సవప్రయత్ాాంతో 
స్వధయాం కాదు. టాందుకే ఈశ్వవాసోయపనిషత్తులో 15 వ మాంత్రాం ఇసం 
చబుత్తనాద్ధ. 

 
మాం॥  హరణమయేన పాత్రేణ  

సత్యస్వయపహత్ాం ముఖాం ।       
త్త్ువాం పూషన  ాపావృణ్  
సత్య ధరామయ ద్ృషియే ॥            
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“టాంటూ పరమత్మ ముఖాం బాంగార్జపాత్రతో క్పపబడిాంద్ధ. ఓ 
భగవానుడా! నేను నిను  ా ద్రిశాంచటానిక్త వీలుగా న్నవు ఈ పాత్రను 
తొలగిాంచు” టని ప్రారిిస్వుడు శిష్మయడు. టయితే భగవాంత్తనిపై మనకు 
టననయభక్తు ఉాండాలి. ఉనాపుపడే ఈ టహాంకారమనే బాంగార్జపాత్ర 
తొలగిాంపబడి సత్యద్రశనమవుత్తాంద్ధ. ఈ టహాంకారాం జా్ఞన్నరునకు టడడాంక్త. 
టహాంకారి గుర్జవు వద్ు త్లవాంచలేడు. టాందుకే జా్ఞన్నని  ా పాంద్లేడు, 
పాంద్ధన్న టరిాం చేస్తకోలేడు. టరిాం చేస్తకొన్న  ాటనుభూతి క్లగదు. క్నుక్ 
టహాంకారాం తొలగిాంచుకోవాలి.  
3. జనమ మృత్తయ జరా వాయధ దుుఃఖ దోషాను ద్రశనాం :- మనవ జీవిత్ాం టాంతా 
దోషభూయిషిాం. దుుఃఖభూయిషిాం. టపుపడపుపడు కొని  ా స్తఖాలున్న  ా
దుుఃఖాలు మత్రాం త్పపవు. ఇసం దుుఃఖాలతో కూడినదే ఈ మనవజనమ టని 
తెలిస్తు ద్గనిపై వైముఖయాం క్లుగుత్తాంద్ధ. వైరాగయాం క్లుగుత్తాంద్ధ. ఇక్ ఈ జనమలు 
వదుు టనిపస్తుాంద్ధ. జనమరాహతాయనిక్త ప్రయతిాాంచాలి టనిపస్తుాంద్ధ. క్నుక్ ఈ 
జనమలోని దుుఃఖ దోషాలను నిశిత్ాంగా పరిశీలిాంచాలి.  
          ‘ప్రపాంచాం దుుఃఖమయాం, దేహాం రోగమయాం’ టని పెద్ులు చబుతార్జ. 
‘టనిత్యమస్తఖాంలోక్ాం’ టని గీతాచార్జయడే టన్నాడు. ‘విద్ధధ వాయద్యభ 
మనగ్రసుాం లోక్ాం శోక్ హత్ాం చ సమసుాం’ టని భజగోవిాంద్ాంలో 
శాంక్రాచార్జయల వారన్నార్జ. వాయధులతోను, టభమనాంతోను కూడి దుుఃఖాల 
చేత్ సత్మత్మైపోత్తనాద్గ జనమ టని.  
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పు ిటపుపడు ఏడుస్వుడు, చచిేటపుపడూ ఏడుస్వుడు, మధయలో రోగాలస్తు 
ఏడుస్వుడు, ముసలిత్నాం వచిిన్న ఏడుస్వుడు. ఇవే జనమ దుుఃఖాం, జరా దుుఃఖాం, 
వాయధ దుుఃఖాం, మరణ దుుఃఖాం.  
(i) జనమదుుఃఖాం :- ఇద్ధ ఎసంాంట్టదో గరాోపనిషత్ చబుత్తనాద్ధ. త్లచుకొాం  
సిగీుతో చచిిపోవాలి. సిగీోయెగీో టద్ధ బహరాంగ రహసయాం. కోడిగ్రుడుడ టాంత్ 
గరాకోశాంలో 9 నెలల నివాసాం. టక్కడి క్రములచేత్ పీడిాంచబడటాం, జఠరాగి  ా
చేత్ త్పాంచిపోవటాం, త్లేి ఆహారవిహారాల వలే టలమట్టాంచిపోవటాం, 
మవిచేత్ బిగిాంచబడి త్లక్రాందులుగా ఉాండటాం, పూరవజనమలసమృతితో 
విపరీత్ాంగా దుుఃఖాంచటాం, ప్రస్తతివాద్వుల చేత్ త్రోయబడటాం, 
బయటబడి మలమూత్రాలలో పెద్ుపుర్జగుసంగా పరేాడటాం - ఇవన్న  ా
జనమదుుఃఖాలే.  
(ii) మృత్తయదుుఃఖాం :- పుటి్టన ప్రతిజీవి త్పపాంచుకోలేని దుుఃఖాం ఈ 
మృత్తయదుుఃఖాం. ఈ దేహాం మృత్తయదేవత్ సొత్తు. పాలు, వెన ,ా నెయియ, 
జీడిపపుప, స్వవట్ల, హాట్లలతో చక్కగాపెాంచి, ఫ్యరిన్ సెాంటే్ల, పడరే్జ, సోపులు, 
కాసెమట్టక్ు తో పోషాంచిన ఈ బాంగారాంసంాంట్ట శరీరానిక్త చివరిద్శ ఏమిటో 
క్ళ్తళ మూస్తకొని ఒక్కస్వరి భావనకు తెచిుకోాండి. మరమసి్వన్నలు 
భేద్ధాంచబడటాం, టాంగసాంధులు విక్లమైపోవటాం, న్నడుల నుాంచి ప్రాణాలు 
నిరుాంధాంగా బయటకురావటాం, ప్రాణోత్రకమణ జరిగేటపుపడు లక్ష తేళ్తళ 
ఒక్కస్వరిగా కుడితే క్లిగేాంత్ బాధ, వశాం ద్పప మలమూత్రాలు విడిచి పెటిటాం, 
భరిాంచలేని యాత్న. ఇవి మృత్తయరోగాలు. ఇాంతేన్న ? ఇక్ 
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మరణ్ణాంచబోత్తన్నాను టని తెలియగానే టమమయి పెళ్ళళ, టబాుయి ఉదోయగాం, 
క్టిాలనుకున  ా మేడలు, భారాయబిడడలు టాంతా గుర్జుకు వస్వుర్జ. ఇాంత్ 
సాంపాద్ధాంచి టన్న  ావద్ధలిపెటి్ట పోత్తన్నానే టనే బాధ. ఇద్ాంతా మృత్తయ బాధ.  
(iii) జరాదుుఃఖాం :- ముసలిత్నాం వస్తు టవయవాల పట్లత్వాం త్గీుత్తాంద్ధ. 
శరీరాం ముడుత్లు పడి బలహీనమవుత్తాంద్ధ. త్ల పాండిపోత్తాంద్ధ. నోర్జ 
బోసిద్వుత్తాంద్ధ. క్ళ్తళ క్నపడవు. చవులు వినపడవు. దేహాం వణ్కుత్తాంద్ధ. క్ర్ర 
చేతిక్త వస్తుాంద్ధ. త్న వారనుకున  ావార్జ నిరాద్రణ చూపుతార్జ, హీనాంగా 
మటేాడుతార్జ. ద్గనితో కోపతాపాలు టధక్మవుతాయి. ఇవన్న  ాజరా దుుఃఖ 
దోషాలు.  
(iv) వాయధదుుఃఖాం :- వాయధులు శత్ృవులసంగా సతాయిస్తు ఉాంటాయి. 
కొాంద్రిని చుటిపుచూపుగా టపుపడపుపడు వచిి పలక్రిాంచి పోతాయి. 
కొాంద్రి విషయాంలోనైతే రావటాంపోవటాం ఎాందుకు. ఈ ఇలేు న్నదే క్దా 
టాంటూ నిత్యాం దేహాంలో కాపురాం ఉాంటాయి. భూమిలోపల మురిక్త 
కాలువలను నిాంపుకొనిపైక్త ద్రాుగా క్నిపాంచే పటిణ వీధులసంగా ఈ శరీరాం 
టాంతా టనేక్ మురిక్త కూపాలను, ఛాండాసంని  ా దాచుకొని, చరమాం టనే 
ముస్తగు వేస్తకొని రమయాంగా క్నిపస్తుాంద్గ శరీరాం. ఇద్ధ రోగాల పుటి.  

ఒక్ రైలేో ఒక్ ముససంమన్ తోలుతితిునిాండా న్నర్జ తెచిుకొన్నాడు. 
కావలసిన వారిక్త పోస్తున్నాడు. ఒక్డిక్త దాహాం వేసిాంద్ధ. “"ఏమయాయ ! తితిు 
శుభ్రమైనదేన్న ? టన్నాడు. దానికాముససంమన్”త్రాగే తితిు క్న  ాపోస్త  తితిు 
శుభ్రమైనదే టన్నాడట. టద్గ ఈ దేహాం పరిసిితి.  
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వాయధతో బాధపడుత్తనావాణి్ణచూచి, ముసలిత్నాంతో బాధపడుత్తన  ా
వాణి్ణచూచి, మరణ్ణాంచిన వాణి్ణచూచి సిదాధరి్జడు బుదుధడయాయడు. మనాం 
రోజూ ఎాంత్ మాంద్ధనో చూస్తు బదుధలమవుత్తన్నామే గాని బుదుధలాం 
కావటాంలేదు. టాందుకే ఈ జనమ మృత్తయ జరా వాయధ దుుఃఖ దోషాలను మళ్ళళ 
మళ్ళళచూస్తు ఆత్యాంతిక్ దుుఃఖనివృతిుక్త మరీాం వెత్తకోకవాలి. 
వివేక్ాంతో  వైరాగాయని  ాపాంద్ధ జా్ఞనసిద్ధధక్త ప్రయతిాాంచాలి. మరో 3 లక్షణాలు 
త్ర్జవాతి శేోక్ాంలో - 

- మరో మూడు జా్ఞనిక్త ఉాండవలసిన లక్షణాలు 10 వ శేోక్ాంలో.     
                           

శేో॥ టసక్తు రస భషవాంగుః  
పుత్ర దార గృహాద్ధష్మ ।      
నిత్యాంచ సమ చిత్ుత్వాం  
ఇషిా నిషి్ణ  ప పతిుష్మ ॥            (10) 

తా॥ విషయాల పటే ఆసక్తు లేకుాండుట, పుత్రులు, భారయ గృహము మొ॥న 
వాట్టతో తాదాత్మయాం చాంద్కుాండుట, ఇషి - టయిషిాలు సాంభవిాంచినపుపడు 
మనస్తును సమత్వాంలో ఉాంచుకొనుట.  
వాయఖయ :- 1. టసక్తు :-  ఆసక్తుక్త వయతిరేక్ పద్ాం టన్నసక్తు లేదా టసక్తు. 
స్వధ్యరణాంగా లోక్ాంలో టాంద్రికీ విషయవస్తువుల పటే, భోగాల పటే ఆసక్తు 
ఉాంట్లాంద్ధ. ఆ ఆసక్తు వలే - విషయచిాంత్న వలే వాట్టతో సాంగభావాం 
ఏరపడుత్తాంద్ధ. ఎసంగైన్న వాట్టని సాంపాద్ధాంచుకొని టనుభవిాంచాలనిపస్తుాంద్ధ. 
దానివలే కోరిక్లు, కోపాలు క్లుగుతాయి. దానితో మనస్తు టదుపు త్పప 
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పోత్తాంద్ధ. టద్ధ జా్ఞన్నరునకు ఆటాంక్ాం. క్నుక్ విషయాలపై భోగాలపై, 
వస్తువులపై ఆసక్తు కూడదు. నిజాంగా ఇక్కడ చూచిన వాటనిాాంట్టని న్నద్ధ - 
న్నద్ధ టని ముద్ర వేస్తకొాంట్లన్నామే ! ద్గనిలో ఏమైన్న న్నయయాం ఉనాదా ? 
మనాం వచిేటపుపడు మన వెాంట ఏమి తెచిాాం ? వెళ్ళళటపుపడు ఏమి 
తీస్తక్వెళ్ళుాం ? టన్న  ా వద్ధలి వెళ్ళళలిుాందే గదా ! చచిే ప్రతివాడూ గుపెపడు 
మటి్టని తీస్తకెళ్ళతే ఇక్కడ మటి్ట ఉాండేదా? క్నుక్ ఇక్కడి వస్తువులను గాని, 
ఇళ్తళవాక్తళ్ళను గాని, డబుునుగాని, సిసంలు పసంలు గాని, భారాయ భరు బిడడలు, 
త్లేి ద్ాండ్రులు మొ॥న వారిని గాని - టాంద్రిని - టనిాాంట్టని విడిచిపెటి్ట 
పోవాలిుాందే. క్నుక్ దేని మీదా ఆసక్తులేకుాండా లభాంచినదానిని టనుభవిాంచు. 
లభాంచలేదా! నిరేిపుాంగా ఉాండిపో. టపుపడే మనస్తు ప్రశ్వాంత్మవుత్తాంద్ధ. 
టాందుకే వేమన క్వి టాంటాడు “భూమి న్నద్ధయన  ాభూమి ఫకుకన నవువ” 
టని. ఈ భూమి న్నద్ధయని గరివాంచేవాణి్ణ చూచి భూమి ఫకుకన 
నవువత్తాంద్ాంట. ఎాందుక్ాం  “ఒరే న్నయన్న ! న్నవు న్నద్ధ న్నద్ధ టని చాంక్లు 
గుదుుకొాంట్లన్నావు; నేను ఎపుపడూ ఇక్కడే ఉన్నాను. న్నవు పుటిక్ 
ముాందూ ఇక్కడే ఉన్నాను. న్నవు పోయిన త్రావతా ఇక్కడే ఉాంటాను. న్నద్ధ 
న్నద్ధ టనావాళ్ళాంద్రో న్నలో క్లసిపోయార్జ. రేపు న్న గతి కూడా ఇాంతే” 
టని.  

ఇక్కడున  ాసమసుాం ఈశవర్జని సొత్తు. టసలు owner ఆయనే. మనాం 
టనుభవిాంచటానిక్త మత్రమే టవకాశాం ఇచిాడు  ఈశవర్జడు. క్నుక్ వీట్టపై 
ఆసక్తుని విడిచి - మమకారాని  ావిడిచి నిరేిపుాంగా టనుభవిాంచాలి. విడిచిపెటి 
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వలసి వచిినపుపడు స్తవచిగా - విడిచిపెటి్టపోవాలి. విడిచిపెటి్ట వెళ్ళళ పద్ధత్తలు 
రాండు విధ్యలున్నాయి.  

ఒక్  ధనవాంత్తడు చనిపోయేటపుపడు త్న మేడలు, భూములు, ఆసిు 
పాస్తులు, భోగయవస్తువులను, భారాయ బిడడలను వద్లలేక్ - వద్లలేక్ ఏడుస్తు -
భోర్జన విలపస్తు విడిచివెళ్ళుడు. టదే ఒక్ హ్డామసిర్జ హైస్తకలులోని 
బిలిడాంగులను, ఆఫీస్ట రూమ్ ను తోట్టటీచరేను, విదాయరి్జలను - టాంద్రిని - 
టనిాాంట్టని స్తవచిగా ఉపయోగిాంచుకొాంటూ ట్రానుఫర్ టయినపుపడో, రిటైర్జ 
టయినపుపడో వాట్టపై ఏమత్రాం ఆసక్తు మమకారాం లేకుాండా - ద్ధగులు 
పెటి్లకోకుాండా సాంతోషపూరవక్ాంగా వద్ధలివెళ్ళళపోతాడు. ఎాందువలే ? ప్రతి 
వస్తువు మీద్ న్నద్ధ న్నద్ధ టని ముద్రవేస్తకొనావాడు  ధనవాంత్తడు. టత్డు 
వద్ధలి వెళ్ళళలిు వచిినపుపడు భోర్జన ఏడిిపోతాడు. ఈ వస్తువులన్న  ా
ప్రభుతావనివి. ఎపుపడో ఒక్పుపడు వీట్టని నేను వద్ధలిపెటి్ట వెళ్ళళలిుాందేనని 
భావిాంచే హ్డామసిర్జ ఉనాాంత్ కాలాం టనుభవిాంచి వెళ్ళళటపుపడు నిరేిపుాంగా - ఏ 
బాధ్య లేకుాండా వెళ్ళుడు.  
             టసంగే జా్ఞని మమకారాని  ా- ఆసక్తుని వద్ధలి వస్తువులను నిరేిపుాంగా 
టనుభవిస్తు వద్సంలిు వచిినపుపడు సాంతోషాంగా వద్ధలి పరమత్మను 
పటి్లకుాంటాడు. ఈ భావన ఉాం నే టత్డు జా్ఞని. మహాతామగాాంధీ భగవదీ్గత్కు 
‘టన్నసక్తు యోగాం’ టని ప్పర్జ పెటిాడు.  
2. పుత్రదార గృహాద్ధష్మ టనభషవాంగుః  :- టభషవాంగుః  టాం  టతిస్తాహాం. 
టనభషవాంగుః టాం  త్గులుకోకుాండా ఉాండటాం. సాంతానాం, భారయ భరు, ఇలేు 
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మొ॥న  విషయాల పటే టతిస్తాహాం పనిక్త రాదు. వీట్టనే ఈషణత్రయాం 
టాంటార్జ. దారేషణ, ధనేషణ, పుత్రేషణ - వీట్టలో మనవుడు త్గులుకోరాదు. 
వీట్టని క్లిగి ఉాండటాంలో త్పుపలేదు. కాని వాట్టపై టతిస్తాహాం కూడదు - టని 
గ్రహాంచాలి. నిజాంగా ఇవి ఏవీ శ్వశవత్ాం కాదు. టవి న్ననుాండైన్న 
దూరమౌతాయి, లేదా న్నవైన్న వాట్టక్త దూరాం టవుతావు. ఈ విషయాని  ా
గ్రహాంచి వాట్ట కొరకే న్న జీవిత్ాం, టవి లేక్పోతే నేను లేను. టనే భ్రమను 
తొలగిాంచుకోవాలి.  

పపుపలో ఉపుప వేస్తునే ర్జచి గదా ! టని పపపాంత్ ఉపుప వేస్తు దాని గతి 
ఏమి టవుత్తాంద్ధ ? క్నుక్ భారాయ బిడడలపై, సాంపద్లపై  వాయమోహాం ఎాంత్ 
వరకు ఉాండాలో టాంత్వరకే ఉాండాలి. ఎకుకవ వాయమోహాం - మమకారాం 
ప్రాణాాంత్క్ాం.  

. ద్రోణాచార్జయనాంత్ట్టవాడు పుత్రవాయమోహాంతో ప్రాణాలు 
పోగొటి్లకున్నాడు. 

. రావణ్నాంత్ట్ట వాడు స్త్రీ వాయమోహాంతో సరవ న్నశనమయాయడు.  

. దురోయధనుడు రాజయ సాంపద్లపై వాయమోహాంతో బాంధుమిత్ర సోద్ర 
సహత్ాంగా ద్ద్ధాంలో ప్రాణాలు వద్ధసండు.  

క్నుక్ వాయమోహాం టనే జిడుడను వద్ధలిాంచుకోవాలి. టదాుని  ాచూడాండి. 
టద్ధ టనిాాంట్టని కగిలిాంచుకొాంట్లాంద్ధ. టాంద్రితో సాంబాంధాం పెటి్లకుాంట్లాంద్ధ. 
కాని దేనికీ టాంట్లకోదు. టనిాాంట్టని వద్ధలేస్తుాంద్ధ. క్నుక్ స్వధకుడు టద్ుాంసంగా 
ఉాండాలి.  
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3. ఇషిా నిషి్ణప పతిుష్మ సమచిత్ుత్వాం :- ఇషిా ఇషిాలలో,  మాంచి చడులలో, 
స్తఖ దుుఃఖాలలో మనస్తును సమసిితిలో ఉాంచుకోగలటాం జా్ఞని లక్షణాం. 
మాంచి జరిగితే - ఇషిమైనద్ధ లభస్తు పాంగిపోవటాం, చడు జరిగితే, టయిషిాం 
జరిగితే క్రాంగిపోవటాం స్వమనుయల లక్షణాం. మన పరిసిితి  కొలిమితితిు 
సంాంట్టద్ధ. టాంత్లోని పాంగిపోయి ఇాంత్ సంవు టవుత్తాంద్ధ. మళ్ళళ టాంత్లోనే 
పూరిుగా టణగారి పోత్తాంద్ధ. పరమరి స్వధనలో స్వధకుడు టసం ఉాండరాదు.  

“లెక్కకు రాన్నయడు కారయస్వధకుడు దుుఃఖాంబున్, స్తఖాంబున్ మద్ధన్”. 
లోక్ాంలో ముళ్తళ ఉాండకూడదు టని భావిాంచరాదు. చపుపలు వేస్తకో. త్ాంటా 
తీరిపోత్తాంద్ధ. త్పపనిసరిగా వచిే వాట్టని గూరిి బాధపడి - దుుఃఖాంచి 
ప్రయోజనాం లేదు. వాట్టనుాండే మరీాని  ా ఏరపరచుకోవాలి. ఈ స్తఖ 
దుుఃఖాలనేవి స్వధకునిక్త గీట్లరాళ్తళ. భగవాంత్తడు పె ి పరీక్షగా భావిాంచాలి. 
ఈ పరీక్షలో నెగీినవాడే క్ృతారి్జడు. ఇషిానిషిాలను ఈశవర ప్రస్వద్ాంగా 
భావిాంచి సమచిత్ుాంతో ఉాండాలి. మనస్తును టద్ుాంసం ఉాంచుకోవాలి. టద్ుాం 
టాంద్మైన వాట్టన్న, వికారమైన వాట్టన్న - టనిాాంట్టన్న చూపుత్తాంద్ధ. కాని 
దానికేమీ పటివు. టద్ధ ఎపుపడూ ఒకేసంగ ఉాంట్లాంద్ధ. టసంగే మనస్తు 
టనిాాంట్టన్న చూస్తు - టనిాాంట్టన్న టనుభవిస్తు సమభావాంతో ఉాండాలి. టదే 
సమచిత్ుాం.  

శక్తుని వృధ్య చేస్తకోకుాండా నిలువచేస్తకొని, దానిని ఉపయోగక్రమైన 
వాట్టక్త వినియోగిాంచుకొనేాందుకు మరీాలను 11 వ శేోక్ాంలో.......  
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శేో॥ మయి చాననయ యోగేన  
భక్తు రవయభ చారిణీ ।  
వివిక్ు దేశ స్తవిత్వాం  
టరతిరున సాంసద్ధ ॥                      (11) 

తా॥ ఇాంకా న్నక్న్న  ా ఇత్రమైన దేనియాందు మనస్తు లేనివాడై 
వయభచరిాంచని భక్తు క్లిగిద్ాండుట; ఏకాాంత్ప్రదేశాంలో గడపటాం; జన 
సముదాయములాందు టభర్జచి లేకుాండుట.  
వాయఖయ :- మనస్తు పరిపరివిధ్యల పోకుాండా దానిని ఏకాగ్రాం చేస్తు గొపప శక్తు 
వస్తుాంద్ధ. ఆ మనోశక్తుని ధ్యయన్ననిక్త వినియోగిాంచుకోవాలి. భక్తుక్త 
వినియోగిాంచుకోవాలి. ఆ మరీాలనే ఈ శేోక్ాంలో చబుత్తన్నార్జ.  
1. మయిచాననయయోగేన భక్తు రవయభచారిణీ :- టవయభచారిణీభక్తు టాం  
వయభచరిాంచని భక్తు. మనస్తు టనేక్ లౌక్తక్ విషయాల పైక్త పర్జగులు తీస్తుాంద్ధ. 
టసం ఉాం  మనస్తుకు నిలక్డ ఉాండదు. ఏకాగ్రత్ కుద్రదు. పరమత్మపై 
నిలపాలాం  నిలవదు. క్నుక్ ప్రాపాంచిక్ విషయాలు, వస్తువులు, 
భోగాలు  టన్న  ా టనిత్యమైనవని, తాతాకలిక్ స్తఖాలనిచిి దుుఃఖానే  ా
మిగిలిస్వుయని, టవి దోషాలతో కూడిద్నావని తెలుస్తకొని వాట్ట నుాండి 
మనస్తును మరలిాంచాలి. పరమత్మపై నిలపాలి. జప ధ్యయన్నలు చేస్తటపుపడు 
మనస్తు చలిాంచకుాండా ఉాండాలి.  

జా్ఞని ఇసం నిశిల మనస్తుతో - ఏకాగ్రమైన మనస్తుతో - టననయ 
యోగాంతో పరమత్మయాందు మనస్తు నిలిప, భక్తు క్లిగి ఉాండాలి. 
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‘సాంక్టమొస్తు వెాంక్టరమణ ’ టనాటే్లగాక్ ‘న్నవే త్పప నిత్ుఃపరాంబెర్జగన’నాటే్ల 
సాంపూరి శరణాగతి చాందాలి. ఊరగాయ నాంజ్ఞకునాటే్ల టడపాద్డపా 
భగవాంత్తణి్ణ గుర్జుతెచిుకొన్న ,ా భక్తు క్లిగి ఉన్న  ాపూరిు ప్రయోజనాం సిద్ధధాంచదు. 
భగవాంత్తనితో నిరాంత్రము విభకుుడు కాని వాడే భకుుడు. క్రాంట్ల తీగ 
తెగిపోకుాండా ఉాం నే క్రాంట్ల వస్తుాంద్ధ. టసంగే భగవాంత్తని పటే భక్తు 
టఖాండాంగా నిరాంత్రాంగా ఉాం నే భగవాంత్తనికీ త్నకూ డైరకి్ క్నెక్షన్ 
ఉాంట్లాంద్ధ. మధయలో టనయ విషయాలనే బ్రేకులు ఉాండకూడదు. టదే 
టననయయోగాం. భక్తు ఫలిస్తు జా్ఞనాం లభస్తుాంద్ధ. ఆ జా్ఞనాంతోనే మోక్షాం. క్నుక్ 
భక్తు లేని వాడు జా్ఞని కాలేడు. భక్తు లేని జా్ఞనాం మోక్ష ప్రాపుక్త దారి తీయదు. 
క్నుక్ జా్ఞన ప్రాపుక్త టననయయోగాం కావాలి. మనస్తు టనయాంగాపోకుాండా 
ఉాండాలి.  
2. వివిక్ు దేశ స్తవిత్వాం :- ఏకాాంత్ ప్రదేశాంలో ఉాండాలనే భావన. జా్ఞని ఏకాాంత్ 
ప్రదేశాంలో ఎాందుకు ఉాండాలనుకుాంటాడు ? ధ్యయనాం చక్కగా కుద్ధరేాందుకు. 
ధ్యయన్ననిక్త టనుకూల పరిసిితిని కైవలోయపనిషత్తు చబుత్తనాద్ధ. “వివిక్ు దేశ్లచ 
స్తఖాసనసిుః” టని. టాం  ఏకాాంత్ ప్రదేశాంలో స్తఖాసనాంలో కూరి్చని - టని. 
రక్రకాల మనసితావలు గల మనుష్మయల మధయ టనేక్ ఆక్రాణలతో కూడిన 
విషయ వస్తువుల మధయ ధ్యయన స్వధన చక్కగా స్వగదు. ప్రారాంభాంలో ఇద్ధ మరీ 
క్షిాం. టాందుకే ఏకాాంత్ాంలో ఉాండాలి. ఏకాాంత్ాంలో టాం  నద్గ తీరాలలో, 
పరవత్ ప్రదేశ్వలలో,  వన్నలలో ప్రశ్వాంత్మైన ఆశ్రమలలో,  లేదా క్న్నసాం 
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గృహాంలోనైన్న ప్రతేయక్ాంగా ధ్యయన్ననిక్త కేటాయిాంచుకున  ా గద్ధలో ధ్యయనాం 
చక్కగా స్వగుత్తాంద్ధ.  
3. టరతిరున సాంసద్ధ :- జన సమూహములాందు ప్రీతి లేకుాండుట. జనులు 
టాం  పామర జనులు. ఎపుపడూ ప్రాపాంచిక్ విషయాలలో మునిగితేలేవార్జ. 
వారిక్త సాంపాద్న, క్రొత్ువస్తువులు కొనుగోలు చేద్ట, సినిమలు 
స్వరియల్సు  చూడటాం, వాట్ట గురిాంచే మటేాడటాం, లోకాభరామయణాం, 
రాజకీయాలు, దురలవాటే్ల, చాడీలుచపపటాం,  టస్తయ,  ఈరాయ దేవషాలతో 
ఉాండటాం  - ఇవే ముఖయవృతిు. వారితో క్లిస్తు వారి సొద్విాంటూ ఉాండాలి. 
మనస్తును చడగొటి్లకోవాలి. టాందుకే వారిక్త దూరాంగా ఉాండాలి. టయితే 
ఇదే సాంద్రాాంలో భకుులతో - జా్ఞనులతో - మహాత్తమలతో - స్వధకులతో 
స్వాంగత్యాం చేయాలి. క్నుక్ పామర్జలతోనే పత్తు పనిక్తరాదు. టటి్ట వారిక్త 
సిద్ధధ పాంద్టాం టస్వధయాం.  

ఎసంాంట్ట వారితో స్వాంగత్యాం చేస్తు టసంాంట్ట బుదుధలే వస్వుయి.  
. దుముమ గాలితో స్తాహాం చేస్తు ఆకాశ్వనిక్త ఎగుర్జత్తాంద్ధ.  
. టదే న్నట్టతో స్తాహాం చేస్తు టడుగుకు చేరి పోత్తాంద్ధ.  
. ఇనుము మటి్టతో స్తాహాం చేస్తు త్తపుప పటి్ట పోత్తాంద్ధ.  
. టదే టగిాతో స్తాహాం చేస్తు శుద్ధమై నిరమలమవుత్తాంద్ధ.  

క్నుక్ సాంగ ప్రభావాం టదాుత్మైనద్ధ. క్నుక్ పామర్జలకు దూరాంగా 
ఉాండాలి.  
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సతాుాంగత్యాం టనేద్ధ ఏకాాంత్వాసాం క్న్న  ా - టనిాాంట్టక్న్న  ా టధక్ 
ఫలదాయక్ాం,  
. సతాుాంగత్యాం వలేనే రతాాక్ర్జడు వాలీమక్తయై రామయణాని  ారచిాంచాడు.  
. సతాుాంగత్యాం వలేనే దాస్వ పుత్రుడు దేవరి  ాన్నరదుడయాయడు.  
. సతాుాంగత్యాం వలేనే పరీక్షిత్తు ఏడు రోజ్ఞలలో ముక్తుని పాందాడు.  
క్నుక్ సత్తపర్జష్మలకు ద్గీరగా ఉాండాలి. దురునులకు, పామర్జలకు దూరాంగా 
ఉాండాలి. నిజాంగా సత్తపర్జష్మలతో స్వాంగత్యాం చేస్తు జా్ఞన్నరున చేస్తు ఉాం  
పామరజనులతో సాంబాంధాం దానాంత్ట టదే తెగిపోత్తాంద్ధ. 

మర్చక్ 2 లక్షణాలను చివరిగా 12 వ శేోక్ాంలో తెలియజేస్తున్నార్జ.  
                     

శేో॥ ఆధ్యయత్మ జా్ఞన నిత్యత్వాం  
త్త్ువ జా్ఞన్నరి ద్రశనాం ।      
ఏత్త్ జా్ఞన మితి ప్రోక్ుాం  
టజా్ఞనాం యద్తో2నయథా ॥                         (12) 

తా॥ నిత్యము ఆధ్యయతిమక్ జా్ఞన్నని  ా క్లిగి ఉాండటము, త్త్ువజా్ఞనాం యొక్క 
టరిాని  ానిరాంత్రము గుర్జుాంచుకోవటము - ఇద్ధ జా్ఞనము టని చపపబడిాంద్ధ. 
ద్గనిక్న  ావేర్జగా ఉనాద్ధ ఏదైతే ఉనాదో టద్ధ టజా్ఞనాం.  
వాయఖయ :- 1. ఆధ్యయత్మజా్ఞన నిత్యత్వాం :- నిత్యము నిరాంత్రము ఆత్మజా్ఞన్నని  ా
క్లిగిద్ాండుట జా్ఞని యొక్క ముఖయ లక్షణాం. ఆధ్యయతిమక్జా్ఞనాం టాం  ఆత్మను 
గురిాంచి శ్వసా్వల దావరా - గుర్జవుల దావరా తెలుస్తకొనుట, ఆత్మను గురిాంచి 
తెలుస్తకున  ాత్రావత్ ఆ ఆత్మ లేదా పరమత్మ న్నలోనే - ఈ దేహాంలోనే 
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ఉనాద్ని గ్రహాంచుట. టసం గ్రహాంచి నిత్యము, నిరాంత్రము ఆ సపృహలో 
ఉాండుట. ఇదే ఆధ్యయత్మజా్ఞనాం. టధ+ఆత్మజా్ఞనాం. ఆత్మ న్నలోనే ఉనాద్నే జా్ఞనాం. 

ఈ లోక్ాంలోని టని  ా విషయాలు, వస్తువులు, భారాయబిడడలు, బాంధు 
మిత్రులు, ఇళ్తళ వాక్తళ్తళ - టన్న  ాటన్నత్మ పదారిాలే. టనిత్య వస్తువులే. మరి నిత్య 
వస్తువు ఏమిట్ట ? నిత్య వస్తువు పరమత్మ మత్రమే. టయితే ఆ పరమత్మ (i ) 
ఎక్కడ ఉన్నాడు. (ii ) ఎసం ఉన్నాడు. (iii ) ఏాం చేస్తుాంటాడు ? 

(i ) పరమత్మ ఈ టన్నత్మ పదారిాలకు, టనిత్య వస్తువులకు ఆవల వీట్టక్త 
ఆధ్యరాంగా - టధషిానాంగా ఉన్నాడు. నిత్యాంగా - సత్యాంగా ఉన్నాడు. మన 
దేహాం, ఇాంద్రియాలు, మనస్తు, బుద్ధధ, ప్రాణాలు, కారణ శరీరాం - ఈ మొత్ుాం 
టన్నత్మ. జడ పదారిాలు. టయితే వీటనిాాంట్టక్త వేర్జగా, వీట్టక్త ఆధ్యరాంగా ఉాండి 
చైత్న్నయని  ాఇస్తున  ాచైత్నయ శక్తు ఏద్ధ గలదో టదే ఆత్మ - పరమత్మ. క్నుక్ 
పరమత్మ ఎక్కడో లేడు - ఈ జడమైన దేహాంలోనే ఉన్నాడు. టత్డు 
మరవరోకాదు. 'నేనే '. నేను టత్డినే - ఆ పరమత్మనే. 'టహాంబ్రహామసిమ '.  

(ii ) ఆ నేను (ఆత్మ) ఒక్ రూపాం లేకుాండా, స్తక్షామతి స్తక్షమాంగా, చైత్నయ 
మత్రాంగా, ఆకాశాంసం సరవవాయపక్ాంగా, టవయక్ుాంగా ఉన్నాను. ఒక్ చోట 
ఉాండటాం, ఒక్ చోట లేక్పోవటాం టాంటూ లేదు. టనిాాంట్టలోను ఉన్నాను. 
టవయక్ుాంగా ఉన  ానేను వయక్ుాం కావటానికే ఈ క్షేత్రాం.  

(iii ) ఆ నేను (ఆత్మ - పరమత్మ) కు నిరవరిుాంచవలసిన క్రువాయలాంటూ 
ఏమీ లేవు. ఏ టవసరాలు లేవు. ఏ కోరిక్లు లేవు. దేహాం లేదు గనుక్ తిాండీ 
తిపపలు టక్కర లేదు. రోగాలు - ముసలిత్నాం లేవు. క్నుక్ ఏ క్రమలు 
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చేయవలసిన టవసరాం లేదు. దేహ్ాంద్రియ మనోబుదుధల యొక్క టని  ా
వృత్తులకు కేవల స్వక్షిగా ఉాండటాం త్పప మరే పన్న లేదు.  

ఈ విధాంగా నిరాంత్రాం ‘నేను ఆత్మను ; ఈ క్షేత్రాని  ాకాదు’ టనే భావన 
ఉాం  చాలు టదే ఆధ్యయత్మజా్ఞన నిత్యత్వాం టాం .  

ఇద్ధ ఎసం స్వధయమవుత్తాంద్ధ ? నిత్యము ఆత్మ జా్ఞన్నని  ాశ్రవణాం చేస్తు, 
మననాం చేస్తు,  టధయయనాం చేస్తు,  విచారణ చేస్తు ఉాం  త్పపక్ ఈ 
సిితిలో ఉాండవచిు. ఇదే జా్ఞని యొక్క టత్తయత్ుమ లక్షణాం.  

నేను ఆత్మను - పరమత్మను - న్న సవరూపాం ఇద్ధ టనే నిశియజా్ఞనాం 
ఎపుపడో ఒక్పుపడు ఉాండటాం కాదు. ఎలేపుపడూ ఉాండాలి. టాందుకే నిత్యత్వాం 
టన్నార్జ. ఈ దేహ్ాంద్రియాలు ఎపుపడూ ఏదో ఒక్ పనిలో నిమగామై 
ఉాంటాయి. మనస్తు ఎపుపడూ ఏదో ఆలోచన చేస్తునే ఉాంట్లాంద్ధ. టవి 
ఎపుపడు ఎసం ఉన్న  ా ఏాం చేస్తున్న  ా మనాం మన నిజ సవరూపాంలో -
సవసవరూపాంలో నిలిచి ఉాండాలి. ఆత్మగా - పరమత్మగా ఉాండాలి. మనాం 
నిరాంత్రాం ఎసం గాలి పీలుస్తు వదులుతూ ఉాంటామో,  రోజూ ఎసం తిాండి 
తిాంటూ ఉాంటామో, రోజూ ఎసం నిద్రపోతూ ఉాంటామో టసం టలవాట్లగా, 
సహజ సిద్ధాంగా ఆత్మగా ఉాండిపోవాలి. 

క్నుక్ న్నవు ఏ పనులు చేస్తున్న ,ా ఏ ఆలోచనలు చేస్తున్న  ాభగవాంత్తని 
సమరణ - ఆత్మసమరణ - పరమత్మ సమరణ నేపథయ సాంగీత్ాంసం జరిగిపోతూనే 
ఉాండాలి. పడవ ఎట్ల తిర్జగుత్తన్న  ాద్ధకూుచిలో ఉత్ుర ద్ధకుక వైపుకే ములేు 
చూపుత్తనాటే్ల ఈ జీవన న్నవ సాంస్వరమనే సముద్రాంలో ఎట్ల తిర్జగుత్తన్న  ా
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మనస్తు టనే ద్ధకూుచిలో ములేు మత్రాం ఆత్మవైప్ప - పరమత్మ వైప్ప తిరిగి 
ఉాండాలి. టదే జా్ఞని ముఖాయతి ముఖయమైన లక్షణాం.  
2. త్త్వజా్ఞన్నరి ద్రశనాం :- త్త్వజా్ఞనాం వలే క్లిగే టాంతిమ ప్రయోజనాం ఏదో 
దానియాందే ద్ృషిని ఉాంచటాం త్త్వజా్ఞన్నరి ద్రశనాం టాంటార్జ. త్త్వజా్ఞనాం 
వలే - టాం  ఆత్మజా్ఞనాం వలే టాంతిమ ప్రయోజనాం ఏమిట్ట ? మోక్షమే. జనమ 
రాహత్యమే. శ్వశవత్ ఆనాంద్మే. క్నుక్ జా్ఞని ఎపుపడూ మోక్ష ప్రాపు గురిాంచే 
ఆలోచిస్తు దానియాందే ద్ృషిని నిలపాలి. ఎసంగైన్న ఈ జనమలోనే మోక్షాని  ా
పాందాలని, ఈ సాంస్వర జననమరణ చక్రాం నుాండి విడుద్ల పాందాలని,  
మళ్ళళ జనమాంటూ లేకుాండా జనమ రాహతాయని  ా పాందాలని,  నిరాంత్రాం 
నితాయనాంద్ాంలో - ఆతామనాంద్ాంలో - బ్రహామనాంద్ాంలో నిలిచి పోవాలని - ఎవరైతే 
త్పన పడుతూ ఉాంటారో,  దాని మీద్నే ద్ృషి పెడతారో టటి్ట వార్జ మోక్షాని  ా
పాంద్టానిక్త త్గిన మరీాని  ాచూప్ప సదీుర్జవును వెత్తకొకని సదీుర్జవును 
ఆశ్రయిాంచి, ఆయన దావరా శ్వసా్వలలో చపపబడిన మోక్ష మరీాలను 
తెలుస్తకొని, వాట్టని స్వధన చేసి చివరకు త్మ టాంతిమ లక్షయమైన మోక్షాని  ా
టాందుకుాంటార్జ. టసంాంట్ట నిశియాంగాని,  మోక్ష ప్రాపుకై ప్రయతిాాంచాలనే 
ద్ృషి గాని లేని వారిక్త ఒక్వేళ్ గుర్జవు త్టసి పడిన్న,  లేక్ త్న ఎదుర్జగానే 
ఉన్న ,ా శ్వసా్వలు చవినిబడాడ వాట్టకేమీ విలువనివవక్ త్మ స్వధ్యరణ లౌక్తక్ 
జీవితానే  ాగడుపుతూ ఉాంటార్జ. లోపలి భావాలను -కోరిక్లను బ ి టత్డి 
చేత్లు ఉాంటాయి.  
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ఇలేు క్టి్టాంచాలనుకునావాడు ఇాంట్ట పేాను చూచుకుాంటాడు. ఎవరైన్న 
ఇలేు క్డుతూ ఉాం  వార్జ పలవక్పోయిన్న వెళ్ళళ చూస్వుడు. ఇట్లక్, 
సిమెాంట్ల, ఇనుము, రేటే్ల ఎసం ఉన్నాయో విచారిస్వుడు. కూలి రేటే్ల టడిగి 
తెలుస్తకుాంటాడు. ఏ మేస్త్రీ టయితే నమమక్ాంగా పనిచేయిస్వుడో విచారిస్వుడు. 
త్గినాంత్ డబుును సమకూరి్జకొనేాందుకు ప్రయతిాస్వుడు. ఇసం త్న క్ృషని 
కొనస్వగిాంచి, చివరకు ఇలేు క్డతాడు.  

టసంగే టమమయిక్త పెళ్ళళ చేయాలనుకొనే త్ాండ్రి మయరేజి బ్రోక్రేను 
సాంప్రద్ధస్వుడు. టడ్రస్తలు తీస్తకుాంటాడు. టబాుయి గురిాంచి, వాళ్ళ 
కుట్లాంబాం గురిాంచి, ఆసిు పాస్తుల గురిాంచి వివరాలు రాబడతాడు. క్టాాం 
ఎాంత్ టడుగుతారో తెలుస్తకుాంటాడు. ఇసం టన్న  ా పెళ్ళళక్త సాంబాంధాంచిన 
విషయాలపై మనస్త పెడతాడు.  

టదే విధాంగా మోక్షాని  ాపాందాలనే తీవ్ర త్పన ఉన  ాస్వధకుడు ఆ 
మోక్ష మరీాని  ాచూప్ప గుర్జవును వెత్తకుకాంటాడు. ఆ గుర్జవును ఆశ్రయిాంచి 
గుర్జస్తవ చేస్తు,  గుర్జ టనుగ్రహాని  ాపాందుతాడు. ఆయన దావరా జా్ఞన్నని  ా
పాందుతాడు. గుర్జవు చూపన మరీాంలో స్వధన చేస్వుడు. చివరిక్త లక్షాయని  ా
టాందుకుాంటాడు. క్నుక్ జా్ఞనియైన వాడు నిరాంత్ర మోక్షాప్పక్ష క్లిగి ఉాండాలి. 
ద్ృషి మోక్షాంపైనే ఉాండాలి. టద్గ తీవ్రాంగా ఉాండాలి.  

టయితే ఎాంద్రో వేదాాంతాని  ావిాంటూ ఉాండవచిు. టధయయనాం చేస్తు 
ఉాండవచిు. గుర్జవులను వెత్తకోకనూవచిు. గుర్జస్తవను చేస్తు ఉాండవచిు. 
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వారి దావరా ప్రవచన్నలను వినవచిు. ఉపదేశ్వలనూ పాంద్వచిు. టాంత్ 
మత్రాన వారాంద్రిన్న తీవ్ర ముక్షువులు టని భావిాంచలేాం. 

కొాంద్ర్జ కుతూహలాం కొద్గు ఇాందులో ఏమునాదో తెలుస్తకుాందాాం టని 
సరదాగా ప్రవేశిాంచవచిు. కొాంద్ర్జ విషయాలను తెలుస్తకొని 
పాండిత్తలమైపోదామని,  పద్ధమాంద్ధ చేత్ గౌరవిాంచబడదామని టనుకొని 
రాంగాంలోక్త ద్ధగవచిు. కొాంద్ర్జ ద్గనిని వాయపారాంగా మరి్జకొని సంభాలపాంట 
పాండిాంచుకుాందామని టనుకోవచిు. టాంతే గాని ఈ రాంగాంలో ప్రవేశిాంచిన 
వారాంతా తీవ్ర మోక్షాప్పక్ష గలవారని భావిాంచలేాం. టయితే జా్ఞని మత్రాం టసం 
ఉాండరాదు.  

త్గలబడుత్తన  ా ఇాంట్టలో నుాండి త్పపాంచుకొని బయటపడాలని 
తాపత్రయాం చాంద్ధనటే్లగా; న్నట్టలో మునిగి ఊపరాడక్ ఉక్తకరిబిక్తకరైన 
వాడు బయటపడాలని తాపత్రయపడినటే్లగా టజా్ఞనాంతో కూడిన ఈ 
సాంస్వరబాంధాం నుాండి త్వరగా విముక్తు చాందాలని ఆవేద్న పడే వాడే - ఆరిుతో 
ఏడిే వాడే ముముక్షువు. మోక్షాం పటే తీవ్ర ఆసక్తు గలవాడు టని తెలుస్తకోవాలి.  

నద్ధ ఎని  ావాంక్రలు తిరిగిన్న చివరకు త్న గమయ సి్వనమైన సముద్రుణి్ణ 
చేరినటే్లగా,  స్వధకుడు జీవిత్ాంలో ఎసం ఉాంట్లన్న  ాముక్తుని టాందుకొనుటకు 
త్గిన మరీాంలోనే ప్రయాణ్ణాంచాలి. టదే ‘త్త్ువజా్ఞన్నరి ద్రశనాం’ టాం . 
నిరాంత్రాం ఆత్మ విచారణ చేస్తు,  టాందులోని లోత్తలు గ్రహాంచాలి.  
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ఇాంత్వరకు చపపన ఈ 20 లక్షణాలు జా్ఞనాం టన్నార్జ. ద్గనిక్త 
వయతిరేక్మైనద్ాంతా టజా్ఞనమే. నిజాంగా ఇవి జా్ఞనస్వధనలే గాని జా్ఞనాం కాదు. 
టయిన్న భగవానుడు ద్గనిక్త ‘జా్ఞనాం’ టని గౌరవన్నమని  ాప్రస్వద్ధాంచాడు. 

ఒక్ గృహసి్తడు వాంటవాణి్ణ ‘టనాదాతా’ టాంటార్జ. నిజాంగా వాంట 
సర్జకులన్న  ాత్నవే. టత్డిక్త జీత్ాం త్నే ఇస్తున్నాడు. టయిన్న ర్జచిగా వాండి, 
వడిడాంచి క్డుపు నిాంపుత్తన్నాడు గనుక్ టసం గౌరవిాంచాడు. టసంగే జా్ఞన 
లక్షణాలను జా్ఞనాం టనే పలుస్తున్నాడు భగవానుడు.    

ఎవరైతే ఈ 20 లక్షణాలను స్వధన చేస్వురో టటి్టవార్జ నిజాంగా జా్ఞనులే 
టవుతార్జ. ఇాందులో సాందేహాం లేదు. టయితే  ఈ 20 లక్షణాలను 
ఒక్కస్వరిగా స్వధాంచటాం - టలవరచుకోవటాం ఎవరికీ స్వధయాం కాదు, టాంత్ 
టవసరాం కూడా లేదు. ఇాందులో ఏ ఒక్ట్ట - రాండు లక్షణాలను స్వధన 
పూరవక్ాంగా ప్రయతిాాంచిన్న చాలు మిగిలిన లక్షణాలు టన్న  ాటప్రయత్ాాంగానే 
మనను వరిాంచి వస్వుయి. వారి వారి టభర్జచి, టనుకూలత్లను  బటి్ట 
ఇక్కడ 20 లక్షణాలలో వేట్టనైన్న స్వధాంచటానిక్త ప్రయతిాాంచవచిు.  

ఈ 20 లక్షణాలు జా్ఞనమన్న వీట్టక్త వయతిరేక్మైనవి టజా్ఞనమని 
భగవానుడు తెలియజేస్వడు. టాం  టభమనాం,  ద్ాంభాం, హాంస, టసహనాం,  
నిజ్ఞయితీ లేక్పోవటాం, గుర్జవును గౌరవిాంచక్పోవటాం, గుర్జద్రోహాం 
చయయటాం, చాంచలత్వాం, ఇాంద్రియ చాపలయాం, టహాంకారాం, భోగాసక్తు, 
ఈషణత్రయాం,  భేద్బుద్ధధ మొ॥న వన్న  ాటజా్ఞన లక్షణాలే.  
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టజా్ఞన లక్షణాలను వద్ధలిాంచుకొని, జా్ఞని లక్షణాలను స్వధాంచటానిక్త 
ప్రయతిాాంచాలి. టపుపడే క్షేత్రజా్ఞని గురిాంచి - లేదా ఆత్మ సాంబాంధ జా్ఞన్నని  ా
గ్రహాంచటానిక్త టరహత్ వస్తుాంద్ధ.  

ఇాంత్వరకు భగవానుడు క్షేత్ర క్షేత్రజా్ఞల గురిాంచి చపపబోత్తన్నాను - 
టాంటూ క్షేత్రాని  ాగురిాంచి చపప క్షేత్రజా్ఞని గురిాంచి చపపకుాండా టద్ధ టరిాం 
చేస్తకొనుటకు టరహత్గా జా్ఞని లక్షణాలను వివరిాంచార్జ. ఇక్ క్షేత్రజా్ఞని 
గురిాంచి చపపబోత్తన్నార్జ. ఏమని ? 
 క్షేత్రజా్ఞడు - జాేయ వస్తువు ఐన పరమత్మను తెలుస్తకోవాలాం  టరహత్ 
ఉాండాలి. టధకారి కావాలి. టాందుకే 5 శేోకాలేో (8-12) జా్ఞని లక్షణాలను 
చపాపర్జ. ఇక్ క్షేత్రజా్ఞని గురిాంచి చపాపలి. క్షేత్రజా్ఞడన్న -ా జాేయమన్న  ారాండూ 
ఒక్క  గనక్ ఇపుపడు 6 శేోకాలేో (13-18) జాేయాని  ా గురిాంచి 
చపపబోత్తన్నార్జ. ఏమని?  
 

శేో॥ జాేయాం యత్ త్త్ ప్రవక్షాయమి  
యత్ జా్ఞతావ2మృత్ మశుాతే।  
టన్నద్ధ మత్ పరాంబ్రహమ   
నసత్ త్న్నాస దుచయతే॥  (13) 

తా॥ దేనిని తెలుస్తకొాం  జీవుడు టమృత్తావని  ాపాంద్గలుగుతాడో టటి్ట 
జాేయ వస్తువును (పరమత్మను) గురిాంచి చపపబోత్తన్నాను. టద్ధ టన్నద్ధ, 
పరాంబ్రహమ, సత్తు కాదు టసతూు కాదు టని చపపబడుత్తనాద్ధ.  
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వాయఖయ :- క్షేత్రజా్ఞని గురిాంచి ఎాంత్చపపన్న టాంత్ తేలిక్గా టవగాహన 
కాదు.ఎాందుక్ాం  క్షేత్రాం బాహయ విషయాం. క్షేత్రజా్ఞడు లోపలి విషయాం - 
టాంత్రాంగ విషయాం. టాంత్ుఃద్ృషి గలవారికే టవగత్మవుత్తాంద్ధ. టాందుకే 
సరాసరి క్షేత్రజా్ఞని గురిాంచి చపపకుాండా; టరహత్ను సాంపాద్ధాంచటానిక్త వీలుగా 
టమనితావద్ధ 20 లక్షణాలను ముాందుగా తెలియజేశ్వర్జ. 
 ఇపుపడు క్షేత్రజా్ఞని గురిాంచి చపపబోత్తన్నాను టని భగవానుడు 
ప్రారాంభస్తున్నాడు. క్షేత్రజా్ఞడన్న  ా- జాేయమన్న  ారాండు ఒక్క . పరమతేమ. క్నుక్ 
జాేయాని  ాగురిాంచి చబితే క్షేత్రజా్ఞని గురిాంచీ చపపన ే, జాేయ వస్తువు గురిాంచీ 
చపపన ే. 
 జాేయాం టాం  జా్ఞనాంతో తెలుస్తకోద్గినద్ధ. టదే పరమత్మ. 
పరమత్మను జా్ఞనాం దావరా మత్రమే తెలుస్తకోగలాం, పాంద్గలాంగాని క్రమల 
దావరా స్వధయాం కాదు. టాందుకే ‘జా్ఞనే నైవత్త కైవలయాం’ టన్నార్జ. క్రమలవలే 
ఎాందుకు పాంద్లేాం పరమత్మను? 
(i) క్రమలవలే ఉత్పతిు జర్జగుత్తాంద్ధ. ఆత్మ ఉత్పతిు టయేయద్ధ కాదు. 
త్యారయేయద్ధ కాదు. టద్ధ ఎపుపడూ ఉాండేద్ధ.  
(ii) క్రమలవలే లేని వస్తువును పాంద్టాం జర్జగుత్తాంద్ధ. ఆత్మ లేని వస్తువు కాదు. 
పాందే వస్తువు కాదు. టద్ధ నిత్యాం. శ్వశవత్ాం.  
(iii) క్రమలవలే సాంస్వకరాం జర్జగుత్తాంద్ధ - శుద్ధధ జర్జగుత్తాంద్ధ. ఆత్మ నిత్య శుద్ధాం. 
ఏ క్లమషాలు లేనిద్ధ. క్నుక్ శుద్ధధ జరగటాం టాంటూ లేదు.  
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(iv) క్రమలవలే టనేక్ వికారాలు (మర్జపలు) జర్జగుతాయి. ఆత్మ ఏ వికారాలు 
లేనిద్ధ. నిరివకారాం. క్నుక్ ఆత్మ క్రమల దావరా పాంద్బడేద్ధ కాదు.  కేవల జా్ఞనాం 
దావరా మత్రమే ఆతామనుభూతి స్వధయాం. 
 గీతాజా్ఞనబోధ పూరుయిన త్రావత్ భగవానుడు టర్జునుని టడిగాడు, 
“టర్జున్న! న్న మోహాం నశిాంచిాందా?” టని. దానిక్త టర్జునుడన్నాడు “నషి్ణ 
మోహుః సమృతిరేబధుః త్వత్ ప్రస్వదానమయాచుయత్!” న్న ద్యవలే టచుయతా! న్న 
మోహాం నశిాంచిాంద్ధ, సమృతి క్లిగిాంద్ధ - టని.  

చీక్ట్టలో ప్రయాణమై పోత్తన్నావు. నిరునప్రదేశాం. ఒాంటరిత్నాం. భయాం. 
దూరాంగా ద్యయాం క్నిపాంచిాంద్ధ. భయాంవేసిాంద్ధ. టాంత్లో మెర్జపుమెరిసిాంద్ధ. 
ఒక్కస్వరి కాాంతి వచిిాంద్ధ. ఆ వెలుగులో చూచావు. న్న ఎదుటనునాద్ధ, 
ఇాంత్వరకు న్నవు చూచి భయపడినద్ధ ద్యయాం కాదు. టద్ధ ఒక్ చటి్ల మొదుు. 
ద్యాయని  ాన్నవు చటి్ల మొదుుగా మరిలేదు. టసలక్కడ ఉనాద్ధ చ ి. టయితే 
చీక్ట్టలో దానిని చూచి ద్యయాం టనుకున్నావు. మెర్జపు వెలుగులో న్న భ్రమ 
తొలిగిాంద్ధ. చటి్లను చటి్లగా గురిుాంచావు. టాంతే. 
 టసంగే టజా్ఞనాంలో ఈ దేహమే నేను టనుకుాంట్లన్నావు. టద్ధ 
భ్రమ, మోహాం. శ్రీక్ృషి్మని జా్ఞన బోధతో టజా్ఞనమనే చీక్ట్ట తొలగిాంద్ధ. 
జా్ఞనమనే వెలుగు ప్రసరిాంచిాంద్ధ. టాంతే. ఇపపట్టదాకా దేహమే నేను టనే భ్రమ 
తొలగిాంద్ధ. ఆత్మను టనే టనుభూతి క్లిగిాంద్ధ. సమృతి క్లిగిాంద్ధ. టజా్ఞనాం వలే 
సమృతి త్పపాంద్ధ - భ్రమ క్లిగిాంద్ధ. జా్ఞనాంతో భ్రమ తొలగిాంద్ధ. సమృతి క్లిగిాంద్ధ. 
ఈ కొద్ధు సమయాంలోనే టర్జునుని భ్రమ తొలగటానిక్త కారణాం ఏమిట్ట? 
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సవసవరూపాని  ాద్రిశాంచగలగటానిక్త ఏాం క్రమ చేశ్వడు? ఏ స్వధన చేశ్వడు? 
ఏమీ లేదు; భగవాంత్తని జా్ఞన బోధ వలేనే. క్నుక్ జా్ఞనాం వలేనే ఆతామనుభూతి 
స్వధయమైాంద్ధ.  
యత్ జాేయాం త్త్ ప్రవక్షాయమి :- ఏద్ధ జాేయమో దానిని లెసుగా 
చపపబోత్తన్నాను టాంట్లన్నాడు భగవానుడు. జాేయాని  ా‘త్త్’ టనే పద్ాంతో 
చబుత్తన్నాడు. త్త్ టాం  టద్ధ టని. టాంతేకాదు పరమత్మను కూడా ‘త్త్’ 
టనే పద్ాంతోనే వేదాలలో చపపటాం జరిగిాంద్ధ. ఇక్కడ ’వక్షాయమి’ టనకుాండా 
‘ప్రవక్షాయమి’ టాంట్లన్నాడు. టాం  లెసుగా చబుతాను టని. టాం  ఏదో 
చపుపకుాంటూ పోవటాం గాక్, చబితేనే న్నకు ఒక్కస్వరి  పూరిుగా టరిాం 
టయేయటే్ల చబుతాను టని. 

ఇసం జాేయాని  ాగురిాంచి చబుతాను, లెసుగా చబుతాను, సాందేహాలకు 
తావు లేకుాండా చబుతాను టనగానే 'ఆ జాేయాని  ా తెలుస్తకుాం  - విాం  
న్నకు ప్రయోజనాం ఏమిట్ట? టని టర్జునుడు టనుకుాంట్లన్నాడేమోనని భావిాంచి 
భగవానుడు ‘యత్ జా్ఞతావ టమృత్ాం టశుాతే’ - దేనిని తెలుస్తకుాం  
టమృత్త్వాం లభస్తుాందో టదే ఈ జాేయాం టన్నాడు. టమృత్త్వాం టాం  
శ్వశవత్త్వాం. టదే జనన మరణాలు లేని మోక్షసిితి. ఫలిత్ాం తెలిస్తు విషయాం 
మీద్ టభర్జచి క్లుగుత్తాంద్ని ఫలితాని  ాకూడా చప్పపశ్వడు. క్నుక్ జాేయ 
వస్తువును తెలుస్తకుాం  త్క్షణ ఫలిత్ాం టమృత్త్వమే. ఏమిటా జాేయాం? 
(i) టన్నద్ధ మత్ :- ఆద్ధ లేనిద్ధ. ఈ సృషిలో ప్రతి వస్తువుకు, ప్రతి జీవిక్త ఆద్ధ 
ఉనాద్ధ. టాంత్ాం కూడా ఉాంట్లాంద్ధ. టసలు ఈ సృషికే ఆద్ధ ఉనాద్ధ. టాంత్ాం 
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ఉనాద్ధ.  సృషిక్రు బ్రహమదేవునిక్త కూడా ఆద్ధ - టాంత్ాం ఉన్నాయి. కాని ఆత్మకు - 
పరమత్మకు ఆద్ధ - టాంత్ాం రాండూ లేవు. టజాం - టవయయాం. ఈ సృషి టాంతా 
కూడా ఆయనలో క్నిపాంచి, కొాంత్ కాలాం ఉాండి, ఆయనలోనే లయమై 
పోత్తనాద్ధ. ఆయన సరావనిక్త ఆధ్యరాంగా ఉాండి ఎపుపడూ నిశిలాంగా 
ఉాంటాడు. టాందుకే ‘టన్నద్ధ మత్’ టన్నార్జ.  
(ii) పరాంబ్రహమ :- బ్రహమ టాం  చత్తర్జమఖ బ్రహమ. సృషి క్రు. ఆయనకు ఆద్ధ 
టాంత్ాం ఉనావి. కాని ఈ జాేయాం - ఆత్మ - క్షేత్రజా్ఞడు పరాంబ్రహమ, బ్రహమ క్న  ా
వేరైనద్ధ. ఆత్మ ఒక్ కాసంనిక్త లోబడినద్ధ కాదు. టని  ాకాసంలేోనూ ఉాండేద్ధ. ఒక్ 
ప్రదేశ్వనిక్త - లోకానిక్త లోబడినద్ధ కాదు. టని  ా ప్రదేశ్వలలోనూ, టని  ా
లోకాలలోనూ ఉాండేద్ధ. టద్ధ సరవవాయప. టద్ధ లేని చోట్ల లేదు. టద్ధ గుణాలకు 
లోబడినద్ధ కాదు. దానికేగుణమూ లేదు. టద్ధ గుణరహత్ాం. గుణాతీత్ాం. 
టాందుకే దానిని పరాంబ్రహమ టన్నార్జ. దేహ్ాంద్రియ మనోబుదుధలను, ద్ృశయ 
వస్తువులను తెలుస్తకుాంటూ వాట్టక్త విలక్షణమై, వేర్జగా, కేవల స్వక్షిగా ఉాంటూ 
‘నేను’ టనే మటకు లక్షాయరిమైద్ాండే చైత్నయాం స్వక్షాత్తు పరాంబ్రహమయే. 
(iii) నసత్ న టసత్ ఉచయతే :- టద్ధ సతూు కాదు. టసతూు కాదు టని 
చపపబడిాంద్ధ. టాం  టద్ధ ఉనాద్గ కాదు. లేనిద్గ కాదు టని.  

పరమత్మ టవాజా్ఞమనసగోచరాం. టాం  వాకుకకు వరిిాంచవీలైనద్ధ కాదు. 
మనస్తు చేత్ భావిాంచగలిగినద్గ కాదు. దేహ్ాంద్రియ మనోబుదుధలను టద్ధ 
ప్రకాశిాంపజేస్తుాంద్ధ. కాన్న దానిని ఈ దేహ్ాంద్రియ మనోబుదుధలు 
ప్రకాశిాంపజేయలేవు. క్నుక్నే దానిని ‘న సత్’ – ‘సత్ టనలేము’ టన్నార్జ.  
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పోన్న టసలు లేనిదా? టద్ధ లేక్పోతే ఈ జడమైన దేహ్ాంద్రియాలు, 
మనోబుదుధలు ఎసం పని చేస్తున్నాయి? లైట్ల వెలగటానిక్త, ఫ్యయను తిరగటానిక్త 
ఎసం క్రాంట్ల టవసరమో టసంగే క్ను  ా చూడటానిక్త, చవి వినటానిక్త 
చైత్నయాం ఉాండాలి గదా! మరి లేదు టని ఎసం టనగలాం? - న టసత్ లేనిద్ధ 
టనలేము. టాందుకే టద్ధ నసత్ - న టసత్ టన్నార్జ.  
 పరమత్మ ఇాంద్రియ గోచరమయేయద్ధ కాదు, గనుక్ ఉనాద్గ టనలేాం. దాని 
ప్రభావాంతోనే జడమైన దేహాంలో చలనాం క్లుగుత్తనాద్ధ, గనుక్ లేద్న్న 
టనలేాం. మరి ఎసం దానిని భావిాంచటాం? 14వ శేోక్ాంలో-  
     

శేో॥ సరవత్ుః పాణ్ణ పాద్ాం త్త్  
సరవతో2క్షి శిరో ముఖాం।  
సరవత్ర శ్రుతి మలేోకే  
సరవ మవృత్య తిషితి ॥   (14) 

తా॥ దానిక్త టాంత్టా కాళ్తళ చేత్తలు; టాంత్టా క్ళ్తళ, త్లలు, ముఖాలు, 
టాంత్టా చవులు ఉాండి లోక్ాంలో టాంత్ట్టన్న ఆవరిాంచిద్ాంట్లాంద్ధ.  
వాయఖయ :- ఈ లోక్ాంలో టాంత్టా ఆయన టవయవాలు వాయపాంచి 
ఉన్నాయి, ఆయన్న వాయపాంచిద్న్నాడు. టాం  ఈ లోక్ాంలో క్నిపాంచే టని  ా
కాళ్తళ, చేత్తలు, క్ళ్తళ, త్లలు, ముఖాలు, చవులు టన్న  ాఆయనవే. ఆయన లేని 
చో  లేదు. 

ఋగేవద్ాంలోని పుర్జష స్తక్ుాంలో ఉనాదే ఈ శేోక్ాంలో 
చపపబడిాంద్ధ. “సహస్ర శీరా ుాః పుర్జషుః సహస్రాక్షుః సహస్రపాద్” పరమత్మ 
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యొక్క త్లలు, క్ళ్తళ, పాదాలు వేలకొద్గు ఉన్నాయి - టని. వేలకొద్ధు ఉన్నాయి 
టాం  ప్రపాంచాంలోని టని  ాత్లలు, టని  ా క్ళ్తళ, టని  ాకాళ్తళ ఆయనవే టని 
భావాం. టాందుకే గీత్లో సరవత్ుః పాణ్ణ పాద్ాం త్త్ సరవతోక్షి శిరో ముఖాం 
టనటాం జరిగిాంద్ధ. భగవాంత్తని చేత్తలు, పాదాలు, క్ళ్తళ, త్లలు, ముఖాలు 
టాంత్టా వాయపాంచి ఉన్నాయి - టని. టాం  మన కాళ్తళ, చేత్తలు, త్లలు, క్ళ్తళ, 
నోళ్తళ టన్న  ాపరమత్మవే.  

ఇవన్న  ాన్నవి - న్నవి టని టనుకుాంట్లన్నాాం మనాం. మరి భగవాంత్తడేమో 
న్నవి - న్నవి టాంట్లన్నాడు. ఇాంత్కీ ఇవి ఎవరివి? ఏద్ధ నిజాం? రాండూ నిజమే. 
నేను పరమత్మను టనే టనుభూతి ఉాం  టన్న  ాభగవాంత్తనివే. నేను జీవుణి్ణ 
టనే టజా్ఞనాంలో ఉాం  న్నవి న్నవి టనుకుాంట్లన్నాాం.  

వీటనిాాంట్ట వెనుక్ ఆ పరమత్మ శక్తు - చైత్నయాం ఉనాద్ని ఎసం 
చపపగలాం? ఈ జడమైన కాళ్తళ, చేత్తలు, క్ళ్తళ, ముఖాలు, త్లలు - టన్న  ా
క్దులుత్తన్నాయి, వాట్ట పనులు టవి చేస్తకుాంట్లన్నాయి టాం  వాట్టని 
క్ద్ధలిాంచే ఆ చైత్నయ శక్తుని - పరమత్మ శక్తుని - బ్రహమశక్తుని తెలుస్తకోవచిు.  
 టాండ, పాండ, బ్రహామాండాలన్న  ాక్ద్ధలి వాట్ట పని టవి చేస్తకుాంట్లన్నాయి 
టాం  వాట్టని క్ద్ధలిాంచే చైత్నయ శక్తు ఒక్ట్ట ఉాండాలి. టదే బ్రహమశక్తు.  

టవయక్ుము, టనిరవచన్నయము, టవాజా్ఞమనసగోచరము టయిన 
పరమత్మ శక్తుని - జాేయ వస్తువును జడము, క్ాంట్టక్త క్నిపాంచేవీ మనకు 
తెలిసినవీ టయిన కాళ్తళ, చేత్తలు, క్ళ్తళ, ముఖాలు, త్లలు, చవులు మొ॥న 
టనిత్యమైన, తాతాకలిక్మైన వస్తువుల దావరా తెలుస్తకొనే విధ్యన్నని  ాఇక్కడ 
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తెలియజేశ్వర్జ. ఇవి క్దులుత్తన్నాయి, వాట్ట పనులు టవి 
చేస్తకుాంట్లన్నాయి - టాం  దానిక్త కారణాం పరమత్మ చైత్నయ శక్తుయే. క్నుక్ 
ఇవన్న  ా పరమత్మకు చాంద్ధనవే. టాందుకే ఆయన కాళ్తళ, చేత్తలు, క్ళ్తళ, 
ముఖాలు, త్లలు, చవులు టాంత్టా వాయపాంచి ఉన్నాయి టని చపపటాం 
జరిగిాంద్ధ. 
సరవాం ఆ వృత్యతిషితి :- ఈ టవయవాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో టక్కడసేం 
పరమత్మ వాయపాంచిద్న్నాడు. ఐతే మిగిలిన చోటే ఉాండడా? టాం  
టాంత్టా ఉన్నాడు. టని  ాలోకాలేో ఆయనే వాయపాంచిద్న్నాడు. పరమత్మ 
స్తక్షామతి స్తక్షమాం. క్నుక్ సరవవాయపక్ాం. సరవమూ ఆయనలోనే. 
టనిాాంట్టలోనూ ఆయనే.  

ఈ ప్రకారాంగా జాేయవస్తువు టాంత్టా ఉనాద్ని త్టసి లక్షణ పధధతి 
దావరా తెలుస్తకొనే విధ్యన్నని  ాఈ శేోక్ాంలో తెలియజేశ్వర్జ.  

ఇాంకా మరికొని  ా లక్షణాలతో జాేయవస్తువు గురిాంచి 
తెలియజేస్తున్నార్జ.  
 

శేో॥ సరేవాంద్రియ గుణాభాసాం  
సరేవాంద్రియ వివరిుత్ాం।  
టసక్ుాం సరవ భృచవవా 
నిరీ్జణాం గుణ భోక్ుృచ ॥  (15) 
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తా॥ సరవ ఇాంద్రియ గుణాలను ప్రకాశిాంపజేస్తద్ధ; ఇాంద్రియాలు త్నలో లేనిద్ధ; 
సమసు జగత్తును భరిాంచేద్ధ, ధరిాంచేద్ధ; టయితే దేనికీ టాంటకుాండా ఉనాద్ధ; 
టని  ాగుణాలను భోగిాంచేద్ధ; టయితే టద్ధ మత్రాం ఏ గుణాలు లేనిద్ధ.  
వాయఖయ :- టనిరవచన్నయమైన జాేయ వస్తువును విరోధభాస్వలాంకారాం దావరా 
పరసపర వయతిరేక్ భావాలతో చపపటాం వేదాాంత్ాంలో ఒక్ విశ్లష పధధతి. ఇద్ధ 
ఉపనిషత్తుల భాష. ఇద్ధ శ్లవతాశవత్రోపనిషత్తులోనిద్ధ. 

భగవాంత్తడు వయక్ు సవరూపాంతో ప్రపాంచాంలో ఎసం వయవహరిస్తు 
ఉాంటాడో టవయక్ు సవరూపాంతో ఎసం ఉాంటాడో ఈ శేోక్ాం చబుత్తనాద్ధ. 

ఇసం వయతిరేక్ భావాలతో, విర్జద్ధ భావాలతో చపపనపుపడు టద్ధ బుద్ధధని 
క్ద్ధలిాంచి, ఉసేంసపరచి చుర్జకుద్న్నని  ాక్లిగిస్తుాంద్ధ, ఆత్మను తెలుస్తకొనేటటే్ల 
చేస్తుాంద్ధ. 
(i) టని  ాఇాంద్రియ గుణాలను ప్రకాశిాంపజేస్తద్ధ, ఇాంద్రియాలు త్నలో లేనిద్ధ :- 
క్ను ,ా ముకుక, చవి, చరమాం, న్నలుక్ టనే జా్ఞనేాంద్రియాలు గాని, కాళ్తళ, 
చేత్తలు, వాకుక, గుద్ము, జననేాంద్రియము టనే క్రేమాంద్రియాలుగాని వాట్ట 
పనులు టవి చేస్తకుాంట్లన్నాయి టాం  ఆ శక్తు వాట్టక్త ఎక్కడి నుాండి 
వచిిాంద్ధ? ఆ శక్తు పరమత్మ చైత్నయమే. టాం  ఆయన శకుులు జీవుళ్ళ 
ఇాంద్రియాల దావరా వయక్ుమౌత్తనాద్ధ. టయితే ఆయనలో ఏ ఇాంద్రియాలు 
లేవు. ఎాందుక్ాం  ఆయనక్న  ా వేరైనద్ధ ఏమీలేదు గనుక్ ఆయన దేని  ా
చూడవలసిన పని, వినవలసిన పని, మటేాడవలసిన పని టాంటూ ఏమీలేవు. 
టాందుకే ఆయనకు ఇాంద్రియాలతో పనిలేదు. ఆయనలో ఇాంద్రియాలు లేవు.   
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బలుు వెలుగుత్తనాద్ధ. ఫ్యయను తిర్జగుత్తనాద్ధ. వీట్టక్త శక్తు ఎక్కడిద్ధ? టదే 
విదుయచాక్తు. ఈ విదుయచాక్తుయే బలుుకు, ఫ్యయనుకు క్ద్లిక్నిస్తునాద్ధ. టయితే 
బలుులోని వెలుగుగాని, ఫ్యయనులోని గాలిగాని క్రాంట్లలో ఉన్నాయా? లేవు. 
ఈ రాండు గుణాలు బులుు, ఫ్యయనుల నిరామణాంలోనే ఉన్నాయి. క్రాంట్లలో లేనే 
లేవు. టసంగే ఆత్మచైత్నయాం ఈ టని  ా ఇాంద్రియాలకు శక్తునిస్తునాద్ధ. కాని 
ఇాంద్రియాలేవీ ఆత్మలో లేవు.  

మనాం స్తక్షమాంగా పరిశీలిస్తు ఇాంద్రియాలన్న  ానశిాంచేవి. టనిత్యమైనవి. 
వాట్టక్త శక్తునిస్తు వాట్ట దావరా వయవహరిాంచే ఆత్మ మత్రాం నిత్యమైనద్ధ. టనిత్య 
వస్తువులు - క్లిపత్ వస్తువులు ఆత్మనేమి చేయలేవు.  

 ఎాండ మవులు ఏ న్నట్టకీ నేలను త్డుపలేవు.  
 క్లిపత్ సరపాం త్రాడును ఎనాట్టకీ విషపూరిత్ాం చయయలేదు.  

(ii) టసక్ుాం సరవ బృత్ చ :- దేనిన్న టాంటకుాండా టనిాాంట్టని ధరిస్తుాంద్ధ, 
టనిాాంట్టని భరిస్తుాంద్ధ. టద్ుాం టనిాాంట్టని చూపస్తుాంద్ధ. కాని దేనిన్న 
టాంట్టాంచుకోదు. టనిాాంట్టని త్నలోక్త తీస్తకుాంట్లాంద్ధ. కాని దేనిని త్నద్ధగా 
చేస్తకోదు. క్లిపత్మైన పామును త్రాడే ధరిస్తుాంద్ధ. టయితే ఆ పాముతో 
త్రాడుకు ఎట్లవాంట్ట సాంగభావము లేదు. 
  టసంగే ఆత్మ టనిాాంట్టని ధరిస్తుాంద్ధ, భరిస్తుాంద్ధ. కాని దేనితోను 
సాంగభావాం లేకుాండా టసక్ుాంగా ఉాంట్లాంద్ధ. త్రాడుకు, పాముకు సాంబాంధాం 
లేదు. టయిన్న త్రాడే పాముకు ఆధ్యరాం. టసంగే పరమత్మకు జగత్తుకు 
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సాంభాంధాం లేదు. టయిన్న పరమతేమ జగత్తుకు ఆధ్యరాం. జగత్తుకు 
టాంటకుాండా జగత్తును ధరిస్తునాద్ధ.  
(iii) నిరీ్జణాం గుణ భోక్ుృచ:- ఆత్మ సవయాంగా గుణ రహత్ాం. నిరీ్జణాం. టయితే 
ప్రక్ృతితో తాదాత్మయాం చాంద్ధనపుపడు - శరీర మనోబుదుధలతో తాదాత్మయాం 
చాంద్ధనపుపడు గుణాలతో - త్రిగుణాలతో ఉనాటే్ల క్నిపస్తుాంద్ధ. టాం  ప్రక్ృతి 
యొక్క గుణాలు ఆత్మపై ఆరోపాంచబడుత్తన్నాయి. ఐతే ఆత్మకు గుణాలు 
లేవని - నిరీ్జణాం టని ఎసం చపపగలాం?  

ఆత్మ మేలుకునాపుపడూ ఉాంద్ధ. గాఢ నిద్రలోను ఉాంద్ధ. టయితే 
మేలుకునాపుపడు గుణాలు తెలుస్తునే ఉాంటాయి. మాంచి గుణాలు - చడడ 
గుణాలు టని. ఈ గుణాలనే న్నవిగా - ఆత్మవిగా భావిస్తుాంటాాం. టయితే గాఢ 
నిద్రలో ఏ గుణాలు లేవు. టయిన్న ఆత్మ ఉాంద్ధ. టాం  ఆత్మకు ఏ గుణాలు 
నిజాంగా లేవు. ఇదే ఆత్మ నిరీ్జణాం టని చపపటానిక్త ఋజ్ఞవు.  
 ఆత్మకు గుణాలు లేవు. కాని గుణాలను భోగిాంచేద్ధ ఆత్మయే - 
టాంట్లన్నార్జ. ఈ ప్రక్ృతితో తాదాత్మయాం చాంద్ధన ఆత్మయే జీవుడు. ఆ జీవుడే 
టని  ాగుణాలను భోగిస్తున్నాడు. టాం  ఆత్మయే గుణాలను భోగిస్తునాటే్ల గదా! 
ఇద్ాంతా మన టజా్ఞనాంలోనే. టజా్ఞనాం తొలగి ఆత్మను - టన్నత్మను వేర్జచేసి 
నేను కేవల ఆత్మగా ఉాం  టపుపడు టన్నత్మకు చాంద్ధన గుణాలతో న్నకు 
సాంబాంధాం ఉాండదు గదా! నేను (ఆత్మ) నిరీ్జణమే గదా! 

ద్గనిని బటి్ట ఆత్మ దేహ్ాంద్రియమనోబుదుధలలో కూరి్చని జీవుడుగా 
ఉనాపుడు గుణాలను భోగిాంచేద్గ టదే. దేహ్ాంద్రియమనోబుదుధలతో కూడిన 
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టన్నత్మను వేర్జచేసి తానుతానుగా ఉనాపుపడు గుణాలు లేనిద్గ టదే. ఈ 
విధాంగా పరసపర విర్జద్ధభావాలతో ఆత్మను - జాేయ వస్తువును 
తెలియజేస్తున్నార్జ. 

 ఉపనిషత్తుల శైలిలో పరసపర విర్జద్ధ భావాలతో జాేయ వస్తువును 
చబుత్తన్నార్జ.  

 
శేో॥ బహరాం త్శి భూతాన్నాం  

టచరాం చరమే వచ।  
స్తక్షమతావత్ త్ద్ విజాేయాం  
దూరసిాం చాాంతి కేచ త్త్॥  (16) 

తా॥ జీవుళ్ళకు బయటా లోపసం ఉాంటూ, క్ద్ధలేద్ధ క్ద్లనిద్గ తానే టయి, 
స్తక్షమత్వాం కారణాంగా తెలియబడదు. టద్ధ దూరాంగా ఉాండేద్ధ, ద్గీరగాను 
ఉాండేద్ధ.  
వాయఖయ :- (i) బహరాం త్శి భూతాన్నాం:- ఒక్ వస్తువు బయట ఉనాద్ధ టాం  
లోపల ఉనాద్ధ టనలేాం. లోపల ఉనాద్ధ టాం  బయట ఉనాద్ధ టనలేాం. పుసుక్ాం 
సాంచి లోపల, బయట ఉనాద్ధ టని టనగలమ? లోపలో, బయటో ఒక్క చో  
ఉాంట్లాంద్ధ. టయితే జాేయ వస్తువైన పరమత్మ పుసుక్ాంసం సి్తలాం కాదు. టద్ధ 
స్తక్షామతి స్తక్షమాం. ఆకారాం లేదు. టద్ధ సరవత్రా వాయపాంచి ద్నాద్ధ. క్నుక్ 
లోపసం బయటా ఉాంట్లాంద్ధ. ఆకాశాం కూడా టాంతే. ఒక్ కుాండను తెచిి టక్కడ 
పెటిావు. ఇపుపడు కుాండ లోపల ఆకాశాం ఉాందా? ఉాంద్ధ. కుాండ బయటనో! 
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టక్కడా ఉాంద్ధ. టసంగే ఆత్మకు లోపల - వెలుపసం టనే తేడా లేదు. ఉపాధ 
ద్ృషితో చూచినపుపడే ఈ లోపల - వెలుపల టనేద్ధ. ఉపాధులను తొలగిాంచి 
చూస్తు టాంత్టా ఆత్మయే.  

నిజాంగా ఈ బ్రహామాండాం టాంతా జాేయవస్తువులోనే ఉాంద్ధ. ఇదే శ్రీక్ృషి్మని 
మనుాతిన  ా లీల. సమసు బ్రహామాండాం చిని  ా క్ృషి్మని నోట్టలో చూచిాంద్ధ 
యశోద్.  
(ii) టచరాం చర మేవచ :- పరమత్మ క్ద్లనిద్గ, క్ద్ధలేద్గ కూడా. నిజాంగా 
రాండూ పరసపర విర్జద్ధ విషయాలు. క్దులుతూ క్ద్లటాం లేద్ని ఎసం 
చపపగలాం? క్ద్లకుాండా ఉనాదాని  ాక్దులుత్తనాద్ని ఎసం చపపగలాం?  

సవపాాంలో మనాం ఎక్కడెక్కడో తిర్జగుతాాం. నిజాంగా టపుపడు మనాం 
బెడ్ మీద్ క్ద్లకుాండా పడిఉన్నాాం. రైలులో మనాం క్ద్లకుాండా కూరి్జన  ా
చోటనే ఉాంటాాం. టయిన్న ఎాంతో దూరాం ప్రయాణాం చేస్తున్నాాం. క్ద్లకుాండా 
క్దులుతూ ఉాంటాాం. క్దులుతూ క్ద్లకుాండా ఉాండటాం టాం  ఇదే.  
 టాం  ఏదో ఒక్ ఉపాధ ఉనాపుపడే ఇద్ధ స్వధయాం. మనాం ఇక్కడ 
క్ద్లకుాండా గాంటస్తపట్ట నుాండి కూరి్జన్నాాం. కాని కొని  ా వేల మైళ్తళ 
క్ద్ధలిపోయాాం. ఎసం? భూమి త్న చుటిూ తాను తిర్జగుతూ స్తర్జయని 
చుటిూ తిర్జగుత్తాంద్ధ. క్నుక్ మనకు తెలియకుాండానే క్దులుత్తన్నాాం.  
 జాేయవస్తువైన పరమత్మ కూడా సవరూపత్ :- టచిాంగా సిిర వస్తువు. 
క్ద్ధలేద్ధ కాదు. క్ద్లటానిక్త త్నక్న  ా వేర్జగా చోట్ల లేదు. టయితే టదే 
పరమత్మ సరవవాయపక్ాం గనుక్ టని  ా ఉపాధులలోను, టని  ా జీవుళ్ళలోను 
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ఉనాద్ధ. ఆ జీవుళ్తళ క్దులుత్తాం  పరమతేమ క్డులుత్తన్నాడని టనుకుాంటాాం. 
న్న దేహాం క్ద్ధలితే నేను క్దులుత్తన్నాను టాంటాాం. క్నుక్ ఉపాధుల ద్ృషితో 
చరాం (క్ద్ధలేద్ధ), త్నాంత్ట తానుగా (టచరాం) క్ద్లనిద్ధ. 
(iii) స్తక్షమతావత్ త్త్ టవిజాేయాం:- స్తక్షమత్వాం కారణాంగా జాేయ వస్తువు 
తెలుస్తకొనుటకు వీలు లేనిద్ధ. ఒక్ వస్తువు సి్తలాం టయిన కొద్గు తెలుస్తుాంద్ధ. 
స్తక్షమాం టయిన కొద్గు తెలియకుాండా పోత్తాంద్ధ. భూమి, న్నర్జ, సి్తలాం క్నుక్ 
తెలుస్తుాంద్ధ. టగి  ా కొాంచాం స్తక్షమాం, క్నుక్ తెలుస్తుాంద్ధ. వాద్వు ఇాంకా 
స్తక్షమాం క్నుక్ చరామనిక్త త్పప తెలియదు. ఆకాశాం ఇాంకా స్తక్షమాం. శబధగుణాం 
వలే తెలియాలిుాందే త్పప ఇక్ ఏ ఇాంద్రియానిక్త గోచరాం కాదు. పరమత్మ 
ఆకాశాం క్న్న  ాస్తక్షామతి స్తక్షమాం క్నుక్ ఏ ఇాంద్రియానిక్త తెలియదు. బాహయ 
ద్ృషి గలవార్జ ఎనాట్టకీ తెలుస్తకోలేర్జ. టాంత్రుృషితో మత్రమే తెలుస్తుాంద్ధ. 
క్నుక్ స్తక్షామతి స్తక్షమమైన జాేయ వస్తువు పరమత్మ టవిజాేయాం.  
(iv) దూరసిాం చాాంతికే చత్త్ :- పరమత్మ స్తక్షామతి స్తక్షమము, 
సరవవాయపక్ము క్నుక్ చూచేవాని ద్ృషిని బ ి టద్ధ దూరాంగానో - ద్గీరగానో 
ఉాంట్లాంద్ధ. దూరాంగా ఉనాద్ధ టాం  పరమత్మను టాందుకోవటాం చాసం క్షిాం 
టని, టసంగే ద్గీరగా ఉనాద్ధ టాం  టాందుకోవటాం చాసం తేలిక్ టని భావాం.  

భగవాంత్తనిపటే విముఖ్యలై, ఆయన గురిాంచి తెలుస్తకోవాలనే 
ఆలోచన లేక్, ఆయనకు సాంబాంధాంచిన పనులు చేయకుాండా, నిరాంత్రాం 
లౌక్తక్ వయవహారాలలో మునిగిన వారిక్త పరమత్మ చాసం దూరాం. 
కోట్ట జనమలకైన్న స్వధయాం కాదు. టదే దూరసిాం. టసంగాక్ బాహయ విషయాల 
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పటే ఆసక్తుని విడిచి, ఆ పరమత్మను టాందుకొను  ప్రధ్యనాంగా భావిాంచి, శ్రవణ, 
మనన, నిధ ధ్యయసనల దావరా నిరాంత్రాం స్వధనలతో ఉాండేవారిక్త 
పరమత్మ ద్గీర. ఒక్క జనమ చాలు.  

ద్గనిని బటి్ట ద్ృషి బాహయాంగా లౌక్తక్ వస్తువుల పటే ఉాం  పరమత్మ 
దూరాం. టాంత్రాంగాం వైపుకు తిరిగితే పరమత్మ ద్గీర. 

తాళ్పు చవి మొలత్రాడులో క్టి్లకున్నావు. కాని మరచిపోయావు. 
ఇలేాంతా వెతికావు, ఊరాంతా గాలిాంచావు. క్నిపాంచలేదు. ఎక్కడుాందో - 
ఎక్కడుాందో టని న్న ద్ృషి ఎక్కడెక్కడికో పర్జగు తీస్తునాద్ధ. ఎపుపడో 
గుర్జుకువచిిాంద్ధ. చేతితో త్డిమి చూచావు. ద్గీరే ఉనాద్ధ. 
 న్న ద్ృషి బాహయాంగా వెళ్ళళనాంత్ కాలాం ఎాంత్దూరాం వెళ్ళళన్న - 
ఎాంద్రినడిగిన్న టద్ధ దూరమే. కారణాం న్న మతిమరప్ప. టద్ధ తొలగి జా్ఞపక్ాం 
వచిిాందా - టద్ధ న్న ద్గీరే ఉాంద్ధ. న్నవు ఎక్కడా వెత్కాలిున పనిలేదు.  

టజా్ఞనాంలో ఉన  ా హరణయక్శిపుడు శ్రీహరి కోసాం టాంత్టా 
వెత్తకుత్తన్నాడు. ఎక్కడా క్నిపాంచలేదు. ఎక్కడరా న్న హరి? టని ప్రహేాదుని 
ప్రశిాాంచాడు. ప్రహేాదుడు పరమభకుుడు - జా్ఞని. టాంత్టా పరమత్మను 
ద్రిశస్తునే ఉన్నాడు. ఆయనకు చాసం ద్గీర. టాందుకే టన్నాడు, “ఎాంద్ాందు 
వెద్క్త చూచిన టాంద్ాందే గలడు” టని.  

క్స్తురిమృగాం ఆ స్తవాసన త్న నుాండే వస్తునాద్ని తెలియక్ 
సత్మత్మైపోతూ టరణయమాంతా టలసిపోయే దాకా తిర్జగుతూనే 
ఉాంట్లాంద్ధ. మనాం కూడా టాంతే. మనలోనే సిిరాంగా, నిశిలాంగా, 
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సరవకాలసరావవసిలలోను ఉాండే పరమత్మ కొరకు ప్రపాంచాం టాంత్టా 
తిర్జగుతూ ఉాంటాాం. 

 పరసపర విర్జద్ధమైన మరోపద్ాం దావరా జాేయవస్తువును మరిాంత్గా 
వివరిస్తున్నార్జ.  

 
శేో॥ టవి భక్ుాంచ భూతేష్మ 

విభక్ు మివచ సిిత్ాం। 
భూత్ భ రుృచ త్జాేయాం 
గ్రసిఘి ప్రభ విషి్మ చ॥  (17) 

తా॥ ఒక్కట్టగా ఉన  ా జాేయవస్తువు జీవుళ్ళలో విభజిాంచబడిన దానివలె 
ఉాంట్లాంద్ధ. జీవుళ్ళను పోషాంచేద్ధ, టసంగే జీవుళ్ళను పుటి్టాంచేద్ధ, లయాం 
చేస్తద్ధ ఆ జాేయవస్తువు.  
వాయఖయ :- (i) టవి భక్ుాం చ భూతేష్మ విభక్ుాం ఇవ:- ఆత్మ నిజాంగా ఏక్ాం, 
టద్వయాం. టద్ధ టఖాండాం. విభజిాంచే వీలులేనిద్ధ. టద్ధ ఆకాశాం క్న  ాస్తక్షమాం 
గనుక్ దానిని విభజిాంచే వీలు లేదు. ఆకాశ్వని  ా సి్తల వస్తువుతో 
విభజిాంచవచిు. ఎాందుక్ాం  సి్తలమైన వస్తువులో ఆకాశాం ఉాండే టవకాశాం 
లేదు. కాని ఆత్మసి్తల వస్తువులో కూడా ఉాంట్లాంద్ధ. క్నుక్ విభాగిాంచలేము. 
టయితే మన ద్ృషి టజా్ఞనాంతో కూడి ద్ాండి, దేహాదులను చూస్తు 
ఉాండటాం వలే 'దేహాంలోని ఆత్మ' టని భావిస్తు టని  ాదేహాలలో ఉన  ాఆత్మను 
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ఒక్కట్టగా గాక్ టనేక్ాంగా భావిస్తున్నాాం. టని  ాక్షేత్రాలలోని క్షేత్రజా్ఞడను నేనే టని 
భగవానుడు ముాందే తెలియజేయటాం జరిగిాంద్ధ. టయిన్న ఉపాధ భేదాని  ా
బటి్ట న్నలోని ఆత్మ, న్నలోని ఆత్మ, టత్డిలోని ఆత్మ టని వేర్జవేర్జగానే 
చూస్తున్నాాం. 'వేర్జ వేర్జ టని' ఇసం టజా్ఞన ద్ృషితో టనిపస్తుాందే త్పప నిజాంగా 
ఆత్మ ఒక్క .  
 మీ ఇాంట్ట నుాండి ఒక్ చాంబును తెచిార్జ. మీర్జ తెచిిాంద్ధ చాంబునే గాని 
ఆకాశ్వని  ా కాదు గదా! నిజాం చపాపలాం  లోపసం వెలుపసం టాంత్టా 
వాయపాంచిద్న  ాఆకాశాంలో ఈ చాంబు టటూ ఇటూ తిర్జగుత్తనాద్ధ. టసంగే 
ఈ క్షేత్రాలన్న -ా ఉపాధులన్న  ాటాంత్టా వాయపాంచిద్న  ాఆత్మ యాందు టటూ 
ఇటూ తిర్జగుత్తన్నాయి. క్నుక్ ఆత్మ టవిభక్ుాం. 
 టాందుకే ఈ శేోక్ాంలో 'విభక్ుాం ఇవ' టాంటూ విభజిాంచబడినటే్లగా 
ఉాంట్లాంద్ధ టన్నార్జ. టాం  ఆత్మ టవిభక్ుమే టయిన్న విభక్ుమైన దానివలె 
క్నిపస్తుాంద్ధ టన్నార్జ. టాం  నిజాంగా విభక్ుమై లేదు, టసం క్నిపస్తుాంద్ధ - టని.  

మనాం ఒక్ మనిషని చూస్తు ఒక్కర్జగానే క్నిపస్వుర్జ. కాని 
క్ాంట్టపాపలను ద్గీరగా చేరిి చూస్తు ఒక్ర్జ ఇద్ుర్జగా క్నిపస్వుర్జ. ఇద్ుర్జగా 
క్నిపస్వురేగాని ఇద్ుర్జ కాదు. ఒక్కరే. టసంగే ఆత్మ ఉపాధుల ద్ృషితో 
చూచినపుపడు టనేక్ాంగా క్నిపస్తుాందే గాని, టద్ధ ఒక్క . టవిభక్ుాం.  

టజా్ఞన ద్ృషిక్త న్నన్నత్వాం గోచరిస్తుాంద్ధ. జా్ఞన ద్ృషిక్త ఏక్త్వమే. టాందుకే 
శాంక్ర్జలవార్జ “ద్ృషిాం జా్ఞన మయాం క్ృతావ పశ్లయత్ బ్రహమ మయాం జగత్” 
టన్నార్జ. క్నుక్ దేహద్ృషి, మనోద్ృషిని వద్ధలి ఆత్మద్ృషిని టలవరచుకోవాలి.  
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ఇాంకా జాేయవస్తువైన క్షేత్రజా్ఞడు ఎటి్టవాడో చబుత్తన్నార్జ.  
(ii) భూత్ భరుృచ, గ్రసిషి్మ, ప్రభవిఘి్ణచ:- సమసు భూత్ములను సృషిాంచేద్ధ, 
పోషాంచేద్ధ, లయాంచేస్తద్ధ ఆ పరమతేమ.  

 టలలు సముద్రాంలోనే పుటి్ట, కొాంత్స్తపు ప్రయాణ్ణాంచి, తిరిగి 
ఆ సముద్రాంలోనే లయమైపోతాయి.  
 వరాాంలో పైనుాంచి పడడ చినుకుల వలే క్రాంద్ పారే న్నట్టలో బుడగలు 
పుటి్ట, కొాంత్ దూరాం ప్రయాణ్ణాంచి, టాందులోనే 'టప్' మని పగిలిపోతాయి. 
 సవపాాం టనేద్ధ నిద్రిాంచిన జీవుడి మనస్తులో సృషిాంచబడి, కొాంత్స్తపు 
ఉాండి, తిరిగి ఆ మనస్తులోనే లయమై పోత్తాంద్ధ.  

టసంగే ఈ జగత్తు - జీవుళ్తళ టన్న  ాకూడా ఆత్మయాందే పుటి్ట, కొాంత్ 
కాలాం ఉాండి చివరకు ఆత్మయాందే లయమైపోతాయి.  

జగత్తు సత్యమనే భ్రమలో ఉన  ా స్వమనుయలాంద్రికీ పై ఉపమన్నల 
దావరా తెలుస్తకొన  ా సృషి - సిితి - లయాలన్న  ా నిజమే టనిపస్వుయి. కాని 
లోత్తగా ఆలోచిస్తు ఈ జగత్తు - జీవుళ్తళ టాంతా మిథయ. టాం  సత్యాం కాదు. 
కాని టజా్ఞనాంలో ఉనాటే్ల టనిపస్తుాంద్ధ. ఇటి్ట మిథాయ జగత్తు యొక్క మిథాయ 
భూతాల యొక్క పుటి్లక్ - ఉాండుట - లయిాంచుట టనేద్ధ ఆత్మలో ఎసం 
ఉాంట్లాందో ఒక్ ఉపమనాం దావరా చూదాుాం.  

ఒక్ పెద్ుచటి్ల నిరున ప్రదేశాంలో ఉాంద్ధ. మనాం టట్లగా చీక్ట్టలో 
వెళ్తున్నాాం. ఆ చీక్ట్టలో గాలిక్త చటి్ల కొమమలు ఆకులు క్దులుతూ ఉాం  
దానిని చూచి ద్యయాం టనుకున్నాాం. దానితో భయాం వేసిాంద్ధ. 
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త్పపాంచుకోవటాం ఎసంగా టనుకున్నాాం. ఆాంజనేయ ద్ాండక్ాం చదువుకున్నాాం. 
టాంత్లో మెర్జపు మెరిసిాంద్ధ. ఇపుపడు చూస్తు ద్యయాం లేదు. చటి్ల ఉనాద్ధ. 
భయాం పోయిాంద్ధ. చీక్ట్ట కారణాంగా ద్యయాం పుటి్టాంద్ధ. కొాంత్స్తపు మనను 
భయపెటి్టాంద్ధ. చివరకు వెలుగు రాగానే టద్ృశయాం టయియాంద్ధ. ఇద్ాంతా ఎక్కడ 
జరిగిాంద్ధ? ఆ చటి్లలోనే. ఎపుపడు? చీక్ట్టలో. క్నుక్ చీక్ట్టలో ఉనాాంత్వరకు 
ఆ చ ి ద్యయాంగా క్నిపాంచిాంద్ధ; కొాంత్స్తపు భయపెటి్టాంద్ధ. చీక్ట్ట తొలగి 
కాాంతి రాగానే టద్ృశయమైాంద్ధ. ముాందు ఉనాద్ధ చ ి. వెనుక్ ఉనాద్ధ ఆ చ ి. 
ద్యయాం పుటి్లక్, ఉాండటాం, పోవటాం టబద్ధాం.   

టసంగే టజా్ఞనాంలో ఉనాాంత్వరకు ఆత్మయే జగత్తుగా క్నిపస్తుాంద్ధ. 
కొాంత్కాలాం స్తఖాం, దుుఃఖాం, భయాం, బాధ్య క్లిగిస్తుాంద్ధ. ఎపుపడైతే టజా్ఞనాం 
తొలగి జా్ఞనాం క్లుగుత్తాందో - ఆత్మజా్ఞనాం క్లుగుత్తాందో - నేను ఆత్మను టనే 
సిితిలో నిలచిపోయామో జగత్తు మయాం. ఆత్మ ప్రత్యక్షాం. 

చటి్ల స్వక్షాతాకరమైతే ద్యయాం మయాం. ఆత్మ స్వక్షాతాకరమైతే జగత్తు 
మయాం. క్నుక్ మిథయయైన జగత్తు యొక్క పుటి్లకా ఆత్మలోనే; ఉాండటమూ 
ఆత్మలోనే. ఈ రాండూ మన టజా్ఞనాంలోనే. జా్ఞనాం క్లిగిాందా -  జగత్తు 
మయాం. టదే లయాం. మిగిలేద్ధ ఆత్మయే - జాేయవస్తువే. 

ఇాంత్వరకు 4 శేోకాలేో జాేయవస్తువు గురిాంచి - క్షేత్రజా్ఞని గురిాంచి 
త్టసి లక్షణ పద్ధతిలో చపపన భగవానుడు ఇపుపడీ శేోక్ాంలో సవరూప లక్షణ 
పద్ధతిలో చపపబోత్తన్నార్జ.  
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శేో॥ జోయతిషా మప త్ జోుయతిుః 
త్మసుః పర ముచయతే। 
జా్ఞనాం జాేయాం జా్ఞన గమయాం 
హృద్ధ సరవసయ విషిత్ాం ॥  (18) 

తా॥ టద్ధ (జాేయవస్తువు) వెలుగుకు వెలుగు. త్మస్తు క్న  ా వేరైనద్ని 
చపపబడిాంద్ధ. టదే జా్ఞనము, జాేయము, జా్ఞనగమయము టనే త్రిపుట్ట. టాంద్రి 
హృద్యాలలోనూ నిలిచిఉనాద్ధ.  
వాయఖయ :- పరమత్మ సవరూప లక్షణాలను ఈ శేోక్ాంలో తెలియజేస్తున్నార్జ. 
(i) జోయతిషాాం టప త్త్ జోయతిుః :- మనకు ఈ ప్రపాంచాంలో వెలుగును ఇచిే 
జోయత్తలు స్తర్జయడు, చాంద్రుడు, నక్షత్రాలు, టగి ,ా ద్గపాం, విదుయత్తు. ఇవన్న  ా
వెలుపలి జోయత్తలు. క్ను ,ా ముకుక, మనస్తు, బుద్ధధ - ఇవి టాంత్రాంగ జోయత్తలు. 
ఇవన్న  ాసవయాం జోయత్తలు కాదు. ఎవరో ఒక్ర్జ శక్తునిస్తు వెలిగేవి మత్రమే.  

‘వేడిన్నర్జ’ టనాపుపడు వేడి ఆ న్నట్టద్ధ కాదు. టద్ధ టగి  ాలక్షణాం. టసంగే ఈ 
జోయత్తలనిాాంట్టక్త వెలిగే శక్తు వాట్టద్ధ కాదు. ఆ శక్తు ఆత్మద్ధ. స్తర్జయడు - నక్షత్రాలు 
సవయాం ప్రకాశ్వలు టని సైన్ు చబుత్తాంద్ధ. కాని టవి కూడా ఆత్మ యొక్క శక్తు 
వలేనే ప్రకాశిస్తున్నాయి. టసంగే మన క్ను ,ా ముకుక మొ॥న ఇాంద్రియాలు 
కూడా ఆత్మశక్తు వలేనే పనిచేస్తున్నాయి. టనిాాంట్టని తెలుస్తకో 
గలుగుత్తన్నాయి.  

పరమత్మ జోయతిసవరూపుడని కొాంద్ర్జ క్ళ్తళ మూస్తకొని ప్రకాశ 
రూపాంలో - వెలుగు రూపాంలో చూడటానిక్త ప్రయతిాస్వుర్జ. కాని పరమత్మ 
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ద్ృశయ వస్తువు కాదు. ఈ క్ాంట్టతో చూచేాందుకు, మనస్తుతో భావిాంచేాందుకు. 
ఈ క్ాంట్టక్త క్నిపాంచేద్ధ ఏదైన్న భ్రమ మత్రమే, మిథయ మత్రమే.  

ఈ విషయాని  ాతెలియజేస్త ఘటిాం బృహదారణయకోపనిషత్తులో ఉనాద్ధ. 
టద్ధ జనక్ యాజా వలుకయల సాంవాద్రూపాంలో ఉనాద్ధ. దానిని గుర్జశిషయ 
సాంవాద్ రూపాంలో శాంక్రాచార్జయల వార్జ ఒక్క శేోక్ాంలో చపాపర్జ. దాని 
భావాం వినాండి -  
గుర్జవు: న్నకు జోయతి ఏద్ధ? 
శిష్మయడు: పగలు స్తర్జయడు, రాత్రి ద్గపాం.   
గుర్జవు: ఆ స్తర్జయణి్ణ గాని, ద్గపాని  ాగాని చూడటానిక్త న్న ద్గీర ఉన  ాస్వధనాం 
ఏమిట్ట?  
శిష్మయడు: క్ను .ా  
గుర్జవు: క్ళ్తళ మూస్తకుాం  టపుపడు న్నకు ప్రకాశాం (స్వధనాం) ఏద్ధ?  
శిష్మయడు: బుద్ధధ.  
గుర్జవు: ఆ బుద్ధధని తెలుస్తకోవాలాం ?  
శిష్మయడు: 'నేనే'.  
గుర్జవు: క్నుక్ న్నవు పరమజోయతివి గదా! సవయాం జోయతివి గదా! 
శిష్మయడు: టవును ప్రభూ! ఆ పరమ జోయతిని - జోయత్తలకు జోయతిని నేనే.  

స్తరయచాంద్రులే నిజమైన జోయత్తలని బాహయద్ృషిగల శిష్మయడన్నాడు. 
గుర్జవు క్రమాంగా టత్డి ద్ృషిని టాంత్ర్జమఖాం చేయాలిువచిిాంద్ధ. టాందుకే క్నే  ా
జోయతియని, బుద్ధధయే జోయతియని, చివరకు ఆత్మయే జోయతియని సిిర నిశియాం 
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క్లిగిాంచాడు. టనిాాంట్టని చూపగలిగినదేదో టదే జోయతి. బయట్ట 
వస్తువులనిాాంట్టని ద్గపాం చూపుత్తాంద్ధ. క్ళ్తళ లేనివాడు ద్గపాని  ాచూడలేడు. 
క్ాంట్టని చూప్పద్ధ బుద్ధధ. బుద్ధధని ప్రకాశిాంపజేస్తద్ధ ఆత్మ. ‘ధయోయోనుః 
ప్రచోద్యాత్’ టని వేద్మత్ గాయత్రి బుద్ధధని ప్రచోద్నాం చేస్తద్ధ ఆత్మయని 
తెలియజేసిాంద్ధ. కాబటి్ట జోయత్తలకు జోయతి ఆత్మయే - జాేయమే - క్షేత్రజా్ఞడే.  
(ii) త్మసుః పరాం:- ఆత్మ త్మస్తు క్న  ా వేరైనద్ధ. త్మస్తు టాం  చీక్ట్ట - 
టజా్ఞనాం - టవిద్య. వీట్టక్త వయతిరేక్మైనద్గ, వేరైనద్గ ఆత్మ. త్మస్తు చీక్ట్ట. ఆత్మ 
సవయాంజోయతి. స్తర్జయనికీ చీక్ట్టకీ సాంబాంధాం లేదు. స్తర్జయడున  ా చోట్టక్త 
చీక్ట్ట రాలేదు. చీక్ట్ట ఉన  ా చోట్టక్త స్తర్జయడు రాగలడు, చీక్ట్టని 
పారద్రోలగలడు. టసంగే ఆత్మకు టజా్ఞన్ననిక్త సాంబాంధాం లేదు. టజా్ఞనాంలో 
ఉనావాడు ఎనాట్టకీ ఆత్మనాందుకోలేడు. ఆత్మ మత్రాం టజా్ఞన్నని  ా
పారద్రోలగలదు. క్షేత్రాం గాని, జగత్తు గాని మిథయ-మయ. మరి పరమత్మ 
మయకు - టజా్ఞన్ననిక్త ఆవల ఉనావాడు, టజా్ఞన ఆవరణ తొలగితే ఆత్మ 
ద్రశనమే.  

క్ళ్తళ మూస్తకున్నావు. టాంతా చీక్ . టయితే న్నవు చీక్ట్టని 
చూచేవాడివే గాని ఆ చీక్ట్ట న్నవు కాదు గదా! టాం  న్నవు చీక్ట్టక్త ఆవల 
ఉన్నావు టనే. న్నవు సవయాం జోయతివి. టజా్ఞన్నని  ా తెలుస్తకొనే జా్ఞన 
సవరూపుడివి. చీక్ట్టని తెలుస్తకొనే వెలుగువు. చీక్ట్టక్త వేరైనవాడివి. ‘త్మసుః 
పరుః’. 
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(iii) జా్ఞనాం జాేయాం జా్ఞనగమయాం :- జా్ఞనాం టాం  తెలివి. జాేయాం టాం  
తెలుస్తకోవలసినద్ధ. జా్ఞనగమయాం టాం  తెలివి దావరా పాంద్వలసినద్ధ. 
మూడూ ఆత్మయే.  
(a) ఆత్మయే జా్ఞనాం :- జా్ఞన గుణాలు - టమనితావద్ధ గుణాలు 20 
చపుపకున్నాాం. టద్ాంతా జా్ఞనాం. ఆ లక్షణాలు గలవాడే జా్ఞని. జా్ఞని పరమతేమ. 
క్నుక్ పరమతేమ జా్ఞనాం.  
(b) ఆత్మజాేయాం :- టాం  తెలుస్తకోవలసినద్ధ. ప్రపాంచాంలో ఎనిాాంట్టని 
తెలుస్తకున్న  ాప్రయోజనాంలేదు. ఆ తెలివి ఎపుపడో ఒక్పుపడు నిష్పపరయోజనాం 
టవుత్తాంద్ధ. ఎపుపడు? ఎపుపడైతే జాేయవస్తువును - ఆత్మను తెలుస్తకున్నావో - 
ఇక్ ఇపపట్టవరకు తెలుస్తకునాద్ాంతా నిష్పపరయోజనాం. ఎాందుక్ాం  
ప్రపాంచజా్ఞనాం టాంతా టనిత్యాం - టాంత్ాంతో కూడుకునాద్ధ. క్నుక్ టాంతా 
వయరిమయేయదే. 

ఒక్ శ్వస్త్ర పరిశోధకుడు ఎనో  ా పరిశోధనలు చేసి టనేక్ క్రొత్ు 
విషయాలు క్నిపెటిాడు. టయితే ఏాం సంభాం? మరణాంతో నేరి్జకునాద్ాంతా 
వృధ్య. టదే ఒక్ వేదాాంతి ఆత్మను గురిాంచి పరిశోధన చేశ్వడు. ఇాంకా ఆత్మ 
స్వక్షాతాకరాం క్లగలేదు. మరణ్ణాంచాడు. మరి పరిశోధన టాంతా వృధ్య 
టవుత్తాందా? కాదు. మర్జజనమలో ఈ ఆత్మశోధన - జా్ఞనాం - స్వధన టన్న  ా
ఉపయోగపడతాయి. టదే ఈ జనమలోనే సవరూప జా్ఞనాం క్లిగితే ఇక్ జనన 
మరణాలు లేవు.  
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క్నుక్ ఎవరికైన్న తెలియద్గినద్ధ (జాేయాం) ఆత్మయే. ఆత్మను 
తెలుస్తకుాం  ఇక్ తెలుస్తకోవాలిుాంద్ధ ఏమీ ఉాండదు. టద్ధ తెలిస్తు టన్న  ా
తెలిసిన ే.  

“చదువులలో మరమమెలే చద్ధవితి త్ాండ్రీ!” టన  ాప్రహేాదుని పలుకులలోని 
మరమాం ఇదే. జాేయవస్తువును తెలుస్తకుాం  చాలు ఇక్ తెలుస్తకోవలసినద్ధ 
ఏమీలేదు - టని.  
“చద్ధవి చద్ధవి చద్ధవి చావాంగ నేట్టక్త చావులేని చదువు చదువవలద్” 
టన  ావేమన పలుకులలోని వేదాాంత్ రహసయాం కూడా ఇదే. చావులేని చదువు 
టాం  జనన మరణాల నుాండి త్పపాంచే చదువు. టదే ఆత్మవిద్య. బ్రహమవిద్య. 
క్నుక్ తెలుస్తకోవలసిాంద్ధ పరమత్మ గురిాంచే. ఇత్ర లౌక్తక్ విద్యలన్న  ా
చావును త్పపాంచలేవు. టాం  జననమరణాలను త్పపాంచలేవు. 
(c) జా్ఞనగమయాం కూడా ఆత్మయే. జాేయవస్తువే. ఆత్మజా్ఞనాంతో పాంద్ద్గినద్ధ - 
జా్ఞనస్వధన దావరా పాంద్ద్గినద్ధ ఆత్మయే గనుక్ టద్ధ జా్ఞనగమయాం. క్నుక్ 
జా్ఞనము - జాేయము - జా్ఞనగమయము - మూడూ ఆత్మయే. 
(iv) హృద్ధ సరవసయ విషిత్ాం:- ఇాంత్కూ పాంద్వలసిన ఆత్మ (జాేయవస్తువు) 
ఎక్కడుాందో - ఎాంత్ దూరాంలో ఉాందో టని భయపడవలసిన పనిలేదు. టద్ధ 
సర్జవల హృద్యాలలోను ఉనాద్ధ. ఆత్మ టాంత్టా ఉనాదే టయిన్న 
ద్రిశాంచాలిుాంద్ధ మత్రాం హృద్యాంలోనే.  

పసివాడుగా ఉన  ాశ్రీరాముడు ఆకాశాంలో పూరిచాంద్రుని చూచి 'న్నకు 
కావాలి' టని హఠాం పటి్ట ఏడుస్తున్నాడు. ఎసం ఓదారిాలో కసలయకు 
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తెలియలేదు. టాంత్లో టక్కడకు వచిిన వశిష్మఠడు టదాుని  ాతెపపాంచి టాందులో 
చాంద్రుని చూపాడు. 

టసంగే సరవవాయప టయిన  పరమత్మను మొద్ట హృద్యాంలోనే 
చూడాలి. నిరమలమైన టాంత్ుఃక్రణాంలోనే ప్రతిబిాంబిాంప చేస్తకోవాలి.  
* మటి్టతో చేసిన టద్ుాంలో చాంద్రుని చూచినటే్ల -  
* మయతో చేసిన టాంత్ుఃక్రణాంలోనే ఆత్మను ద్రిశాంచాలి.  
* గేద్కు పాలు శరీరాం టాంత్టా ఉన్న  ాపదుగు నుాండే తీస్తకోవాలి.  
* ఆత్మ సరవత్రా ఉన్న  ాఆ టనుభవాని  ాహృద్యాం నుాండే పాందాలి. 

హాందూధరమాంలో ఒక్ ఆచారాం ఉాంద్ధ. ఏ క్షేత్రానిక్త వెళ్ళళన్న భగవాంత్తని 
విగ్రహాని  ాచూడగానే క్ళ్తళ మూస్తకుాంటాాం. కొని  ామతాల వార్జ చవులు 
మూస్తకుాంటార్జ. కొాంద్ర్జ చేత్తలు పైకెత్తుతార్జ. కొాంద్ర్జ ఆకాశాంవైపు 
చూస్వుర్జ. మనాం మత్రాం ఆ భగవాంత్తని చూచే దాకా క్ళ్తళ తెర్జచుకొని 
కూయలో నిలబడతాాం. తీరా టక్కడకు వెళ్ళగానే క్ళ్తళ మూస్తకుాంటాాం. క్ళ్తళ 
తెరిచేటపపట్టక్త గార్జడలు సంగి టవత్ల పడేస్వుర్జ. ఎాందుక్తసం చేస్తుాంటాాం?  
 భగవాంత్తడు (పరమత్మ) ఎక్కడో ఆకాశాంలోనో, ఏ గుడిలోనో, 
ఉాంటాడని గాక్ టత్డు టాంత్రాయమిగా, ఆత్మ సవరూపాంగా మన 
హృద్యాంలోనే ఉన్నాడనే నమమక్ాం. క్నుక్ క్ళ్తళ తెరచి బయటకు చూడటాం 
గాక్ క్ళ్తళ మూస్తకొని మన హృద్యాంలోనే ద్రిశాంచాలి - టనే భావాం. క్నుక్  
టాంత్ర్జమఖాం కావటమే పరమరిాం. 
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ద్దాధనాంత్రాం ధరమరాజ్ఞ సభద్గరిి ఉాండగా టక్కడే ఉన  ాశ్రీక్ృషి్మనితో 
ద్రౌపద్ధ టనాద్ట. "టన్న !ా ఆన్నడు నిాండు సభలో పరాభవాం క్లిగినపుపడు 
ద్గీరే ఉన  ా భరులను గాక్ నిను  ా మొరపెటి్లకున్నానే. టాంత్ ఆలసయాం 
చేశ్వవేమిట్ట? టని. దానిక్త క్ృషి్మడు, "టమమ! నేరాం న్న మీద్కు నెటికు. 
న్నవారోజ్ఞ ఏమని పలిచావు? టన్నాడు. ద్రౌపద్ధ, "హ్ క్ృషిా! దావరకావాస్వ! 
రక్షిాంచు" టన్నాను టనాద్ధ. మరినేను దావరక్ నుాండి రావాలి గదా! టన్నాడు 
క్ృషి్మడు.  హృద్యవాస్వ! క్ృషిా! టని పలిచాను గదా! టనాద్ధ ద్రౌపద్ధ. టాందుకే 
వెాంటనే వస్త్రప్రదానాం జరిగిాంద్ధ గదా! టన్నాడు క్ృషి్మడు. క్నుక్ భగవాంత్తడు 
టాంద్రి హృద్యాలలోనే ఉన్నాడు.  
 ఇాంత్వరకు భగవానుడు తాను చపపన విషయాలను సిాంహావలోక్నాం 
చేసి ఫలితాని ,ా ఆ ఫలితాని  ా పాందే ఉపాయాని  ా చపప ఈ ప్రక్రణను 
ముగిస్తున్నాడు.  

 
శేో॥ ఇతి క్షేత్రాం త్థా జా్ఞనాం 

జాేయాం చోక్ుాం సమసత్ుః । 
మదా్క్ు ఏత్ద్ధవ జా్ఞయ 
మదాావా యోప పద్యతే ॥  (19) 

తా॥ ఈ ప్రకారాంగా క్షేత్రాం టసంగే జా్ఞనాం, జాేయాం కేుపుాంగా చపపబడినవి. న్న 
భకుుడు ద్గనిని తెలుస్తకొని న్న భావాని  ాపాందుతాడు.  
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వాయఖ్య :- ఇాంత్వరకు చపపనవన్న  ావేదాాంత్ాంలోని సిదాధాంతాలే. వశిషి్మడు, 
యాజావలుకయడు, టషిావక్రడు మొ॥న మహర్జాలాంతా టనేక్ విధ్యలుగా 
తెలియజేసిన విషయాలే. వాటనిాాంట్టని క్రోడీక్రిాంచి, సాంక్షిపుాంగా భగవానుడు 
టర్జునునిక్త ఈ ద్ద్ధ సమయాంలో బోధస్తున్నాడు. 

క్షేత్రాం టాం  ద్రిశాంచబడేద్ధ. జా్ఞనాం టాం  ఆత్మను తెలుస్తకోవటానిక్త 
పనిక్తవచిే తెలివి, జా్ఞనాం - (జా్ఞనిలక్షణాలు). జాేయాం టాం  
తెలుస్తకోబడవలసిన ఆత్మ. ఈ మూడు కేుపుాంగా - సాంక్షిపుాంగా ఇాంత్వరకు 
చపపబడాడయి. ఇక్ మిగిలిాందేమిట్ట? టాందుకోవటమే. ఎవర్జ టాందుకోగలర్జ? 
ఏమిటా టరహత్? ఒక్క వాక్యాంలో చపాపర్జ. ‘మదా్క్ుుః ఏత్త్ విజా్ఞయ మదాావా 
యోప పద్యతే’ - న్న భకుుడైనవాడు ద్గనిని తెలుస్తకొని (పైన చపపన 
మూడిాంట్టని క్షేత్రాం - జా్ఞనాం - జాేయాం - వీట్టని తెలుస్తకొని) న్న భావానే  ా
పాందుతాడు. టాం  ననే  ా పాందుతాడు. టాం  నేనే టవుతాడు. టాం  
భగవాంత్తడే టవుతాడు - టని.  

ఈ వాకాయని  ా స్తక్షమబుద్ధధతో గ్రహాంచాలి. న్న భకుుడే నను  ా
టాందుకుాంటాడు టని భగవానుడే చపాపడు గనుక్ భక్తు ఉాం  చాలు 
పరమత్మను టాందుకోవచిు - టని భకుులు తేలిిపారేశ్వర్జ. భక్తుయే ముక్తుక్త 
స్వధనాం టాంటార్జ వీర్జ. 

ఇక్ జా్ఞన స్వధనలో ఉన  ా జా్ఞనులేమో - 'ఏత్త్ విజా్ఞయ' - ద్గనిని 
ఎవరైతే తెలుస్తకుాంటారో టన్నార్జ గనుక్, క్షేత్రాని -ా జా్ఞన్నని -ా జాేయాని  ా
ఎవర్జ తెలుస్తకుాంటారో వారే ముక్తునాందుకోగలర్జ - టని తీరామనిాంచి వేస్వుర్జ.  
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ఈ రాండు రకాల వాదాలు లోత్తగా ఆలోచిాంచకుాండా త్వరపడి 
తీస్తకొనే నిరియాలే. కేవల భక్తు వలే - లేక్ కేవల జా్ఞనాం వలే పరమత్మ 
స్వక్షాతాకరాం లభాంచదు. భక్తు - జా్ఞనాం రాండూ ఉనావారికే టవకాశాం. టాందుకే 
భగవానుడు 'న్న భకుుడు ద్గనిని తెలుస్తకొని న్న భావాని  ాపాందుతాడు' 
టన్నాడు. టాం  భగవాంత్తని పాందాలాం  - ముక్తు క్లగాలాం  జా్ఞనాం 
కావాలిుాందే. జాేయవస్తువును తెలుస్తకోవాలిుాందే. టయితే జాేయవస్తువును 
టాంద్రూ సరిగీా తెలుస్తకోలేర్జ. ఎవర్జ తెలుస్తకుాంటార్జ? ఎవర్జ న్న భకుులో 
వారే తెలుస్తకోగలుగుతార్జ. క్నుక్ భకుుడే సరైన జా్ఞన్నని  ా
పాంద్ధ పరమత్మనాందుకుాంటాడు టని టాంతిమతీర్జప.  

క్నుక్ కేవలభక్తుగాని, కేవలజా్ఞనాంగాని నిష్పపరయోజనాం. భక్తుతో కూడిన 
జా్ఞనమే ఫలితానిాస్తుాంద్ధ. జీవ బ్రహ్వమక్య సిద్ధధని క్లిగిస్తుాంద్ధ. నిజాంగా 
జా్ఞనిలక్షణాలుగా చపపన 20 లక్షణాలలో భక్తులక్షణాం కూడా ఉాంద్ధ. ‘మయి 
చా ననయ యోగేన భక్తురవయభచారిణీ’ - టని. క్నుక్ టననయ భక్తు కూడా త్పపక్ 
టవసరమే. 

భకుునిలో టహాంకారాం నశిాంచిపోత్తాంద్ధ. టహాంకారాం నశిాంచినవాడే 
నిజాంగా భకుుడు. టహాంకారాం నశిాంచిన భకుుడు జా్ఞనియై ఆత్మను 
టాందుకుాంటాడు. న్న భావాని  ాపాందుతాడు. బ్రహమవిత్ బ్రహ్వమవ భవతి.  
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ఇక్ ప్రక్ృతి పుర్జష్మల ప్రక్రణాం 
క్షేత్రము - క్షేత్రజా్ఞడు; జా్ఞనము - జాేయము గురిాంచి ఇాంత్వరకు చపపన 
భగవానుడు ప్రక్ృతి - పుర్జష్మల గురిాంచి తెలియజేయబోత్తన్నాడు. ఏమని? 
 

శేో॥ ప్రక్ృతిాం పుర్జషాం చైవ 
విద్ధయ న్నద్గ ఉభావప। 
వికారాాంశి గుణాాం శ్వవి 
విద్ధధ ప్రక్ృతి సాంభవాన్ ॥  (20) 

తా॥ ప్రక్ృతి - పుర్జష్మలు ఇద్ుర్జ కూడా టన్నద్ధ టని తెలుస్తకో. వికారాలూ, 
గుణాలు టన్న  ాకూడా ప్రక్ృతి వలే పుటి్టనవి టని తెలుస్తకో.  
వాయఖయ :- క్షేత్రము - క్షేత్రజా్ఞడు టన్న  ాప్రక్ృతి - పుర్జష్మలు టన్న  ారాండూ ఒక్క . 
క్షేత్రమే ప్రక్ృతి; క్షేత్రజా్ఞడే పుర్జష్మడు. టయినపుపడు మళే్ళ చపపవలసిన టవసరాం 
ఏమిట్ట? టాందుకోవలసిన క్షేత్రజా్ఞని గురిాంచి, విడిచిపెటిాలిున క్షేత్రాం గురిాంచి 
పదే పదే విాం గాని నిషి కుద్రదు. టాందుకే భగవానుడు ప్పరే్జ మరిి ప్రక్ృతి-
పుర్జష్మలనే ప్పరేతో మళే్ళ బోధస్తున్నాడు.  
(i) ప్రక్ృతి - పుర్జష్మడు ఇద్ురూ టన్నద్ధ:- ప్రక్ృతి టాం  శరీరాం గదా! ఇద్ధ టన్నద్ధ 
ఏమిట్ట? ఎపుపడో ఒక్పుపడు పుటి్టనదే గదా! పుర్జష్మడు టన్నద్ధ టాం  సరే. 
మరి ప్రక్ృతిని టన్నద్ధ టన్నారేమిట్ట? 

ప్రక్ృతి టాం  శరీరాం. శరీరాం టనేద్ధ ఒక్ట్ట కాదు. సి్తల, స్తక్షమ, కారణ 
టని మూడు శరీరాలు. సి్తల శరీరాం స్తక్షమ శరీరాం వలే, సి్తల స్తక్షమ 
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శరీరాలు కారణ శరీరాం వలే వచిినవి. టాం  కారణ శరీరమే ప్రక్ృతి. వాసనలే 
ప్రక్ృతి. మరి కారణ శరీరాం టనే వాసనలు - క్రమఫసంలు ఎసం వచిినవి? పూరవ 
జనమలలో చేసిన ఆలోచనలు క్రమల వలే. మరి టపుపడు కూడా ఒక్ శరీరాం 
ఉాండబ ి గదా! ఆలోచనలు, క్రమలు చేసిాంద్ధ. ఆ శరీరాం ఎసం వచిిాంద్ధ? 
టాంత్కు ముాందు చేసిన ఆలోచనలు క్రమల వలే. ఇసం వెనకుక వెళ్ళతే ఈ 
కారణశరీరాం ఎపుపడు మొద్లైాంద్ధ? ఎవవరూ చపపలేర్జ. టాందుకే 
కారణశరీరాం (ప్రక్ృతి) టన్నద్ధ.  

ఇపుపడొక్ చికుకడుగిాంజను తీస్తకోాండి. ఇద్ధ ఎసం వచిిాంద్ధ? చికుకడు 
చటి్లకు కాయలుకాయటాం వలే. ఆ చికుకడుచటి్ల ఎసం వచిిాంద్ధ? చికుకడు 
విత్ునాం భూమిలో న్నటటాం వలే. టాం  చటి్లవలే విత్ునాం, విత్ునాం వలే చటి్ల. 
ఇాందులో ఏద్ధ ముాందు? చటి్ల ముాందా? విత్తు ముాందా? ఎవవరూ చపపలేర్జ. 
టాందుకే టన్నద్ధ. విత్ునాం టన్నద్ధయే గాని టాంత్ాం. ఎాందుక్ాం  విత్ున్నని  ా
నిపుపపై వేయిాంచినట్టవేతే జీవశక్తు నశిాంచి ఇక్ మొలకెత్ుదు. క్నుక్ విత్ునాం 
యొక్క ఆద్ధ మనకు తెలియదు గాని, దాని టాంత్ాం మత్రాం మనకు తెలుస్త.  

విత్ునాం సంగానే క్షేత్రమనబడే ఈ శరీరాం కూడా టన్నద్ధ, కాని టాంత్ాం? 
ఎపుపడైతే జీవుడు త్న వాసనలను క్షయాం చేస్తకొని, క్రమఫసంలను 
జా్ఞన్నగిాలో ద్గధాం చేస్తకుాంటాడో టత్డి జీవభావాం నశిాంచి పుర్జష్మడుగా - 
క్షేత్రజా్ఞడుగా – ఆత్మగా మిగిలిపోతాడు. క్నుక్ పుర్జష్మడు టన్నద్ధ - టనాంత్ాం.  

ఇక్కడే మర్చక్ సతాయని  ా ద్రిశాంచాలి. ఒక్ వేళ్ కొనిామతాలవార్జ 
చపపనటే్ల టసలు జనమలే లేవు; జీవుడు పుడతాడు - చస్వుడు; టాంతే - టనే వారి 
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మటను తీస్తకుాందాాం. పూరవజనమ పాపపుణాయలు - క్రమఫసంలు లేక్పోతే ఈ 
జనమలో పాపాం చేసిన్న పుణయాం చేసిన్న ఈ జనమలోనే టనుభవిాంచాలి. 
టనుభవిాంచక్ పోతే రద్వు పోవాలి. మరి పాపాలు చేసిన వార్జ దుుఃఖాలు 
టనుభవిస్తు - పుణాయత్తమలాంతా స్తఖాలు టనుభవిస్తు ఉన్నారా? లేదు. ఇద్ధ 
మన టనుభవాం. సరే ఏమిచేసిన్న మరణాంతో రద్వు పోతాయనుకుాందాాం. 
టసంాంటపుపడు ఎసంగూ రద్వు పోతాయి గనుక్ పుణయక్రమలే చేయాలిున 
పనిలేదు. ఎాంత్ట్ట పాపాలకైన్న ఒడిగటివచిు. స్వవరిాంతో హత్యలు, 
టన్నయయాలు, టక్రమలు ఏవైన్న చేయవచిు. ద్గనిని ఏ మత్మైన్న 
టాంగీక్రిస్తుాందా? లేదు. క్నుక్ జనమలునావి. చేసిన క్రమలు ఊరికే పోవు, 
టనుభవిాంచి తీరాలిుాందే. ఈ దేహాంతో కాక్పోతే మరో దేహాని  ా
ధరిాంచినపుపడైన్న టనుభవిాంచాలి.  
(ii) వికారాలు - గుణాలు ప్రక్ృతి నుాండి పుటి్టనవి:- ప్రక్ృతి పుర్జష్మలు ఇద్ురూ 
టన్నద్ధ. ప్రక్ృతి మత్రాం టాంత్ాం - పుర్జష్మడు టనాంత్ాం. టాంతేకాదు వికారాలు, 
గుణాలు ప్రక్ృతి నుాండి పుటి్టనవి. పుర్జష్మనిక్త వాట్టతో సాంబాంధాం లేదు. 
వికారాలేమో సి్తలాం. క్ాంట్టక్త క్నిపాంచేవి. గుణాలేమో స్తక్షమాం. క్ాంట్టక్త 
క్నిపాంచనివి.  

ఇక్కడ ఉపన్నయసాం చబుత్తాం  చాసం మాంద్ధ శ్రద్ధగా విాంట్లన్నార్జ. 
కొద్ధు మాంద్ధ ఎసంగైన్న వీలు చూచుకొని ప్రక్క వాళ్ళతో మటేాడాలని 
త్పాంచిపోత్తన్నార్జ. ఒక్రిద్ుర్జ హాయిగా నిద్రపోత్తన్నార్జ. ఇవే వికారాలు. 
ఇవని  ాక్నిపస్తునే ఉాంటాయి. క్నుక్ ఇవి ప్రక్ృతి యొక్క సి్తల భాగాలు. 
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ఈ వికారాలకు కారణమైన గుణాలున్నాయి గదా! టవి క్నిపాంచవు. 
కాని టరిాం చేస్తకోవచిు. ఎసం? శ్రద్ధగా వినేవార్జ సత్ువగుణాంలో ఉన్నార్జ. 
ప్రక్కవారితో మటేాడాలని త్పాంచేవార్జ రజోగుణ్లు. చక్కగా నిద్రపోయే 
వార్జ త్మోగుణ సాంపనుాలు. క్నుక్ ఇవి ప్రక్ృతి యొక్క స్తక్షమభాగాలు. 
టాం  వికారాలు, గుణాలు ప్రక్ృతి నుాండి పుటి్టనవే. పుర్జష్మడు సిిరాంగా 
ఉాండేవాడు. నిరివకార్జడు, నిరీ్జణ్డు. ఈ ప్రక్ృతి పుర్జష్మల వలేనే జీవుళ్తళ 
ఏరపడుత్తన్నార్జ. 

తిరగలిని చూడాండి. గిాంజల నుాండి పాండి ఎసం త్యారవవుత్తనాద్ధ. 
దానిలో రాండు రాళే్తాంటాయి. ఒక్ట్ట ఎపుపడూ తిరిగేద్ధ. వికారాంతో కూడినద్ధ. 
మర్చక్ట్ట సిిరాంగా ఉాండేద్ధ. నిరివకారాం. రాండూ ఉాం నే పని జర్జగుత్తాంద్ధ. 
టసంగే సిిర పుర్జష్మడు, చర ప్రక్ృతి వలేనే ప్రపాంచ వయవహారాం స్వగుత్తాంద్ధ. - 
మరి జీవుళ్తళ స్తఖదుుఃఖాలెాందుకు టనుభవిస్తున్నార్జ ? 

వికారాలు, గుణాలు టన్న  ాప్రక్ృతిక్త చాంద్ధనవే గాని పుర్జష్మనివి కావు. 
మరి స్తఖదుుఃఖాలు టనుభవిాంచేద్ధ జీవుళ్ళళ క్దా! పుర్జష్మడే క్దా! ప్రక్ృతి కాదు 
గదా!  

 
శేో॥ కారయ కారణ క్రుృతేవ 

హ్త్తుః ప్రక్ృతి ర్జచయతే । 
పుర్జషుః స్తఖదుుఃఖాన్నాం  
భోక్ుృతేవ హ్త్త ర్జచయతే ॥  (21) 
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తా॥ కారయకారణాలకు క్రు ప్రక్ృతి టని చపపబడుత్తనాద్ధ. స్తఖ దుుఃఖాలను 
టనుభవిాంచే భోక్ు పుర్జష్మడని చపపబడుత్తనాద్ధ. 
వాయఖయ :- ఇసంాంట్ట శేోకాల భావాలు తెలుస్తకోవాలనుకునాపుపడు గుర్జవు 
యొక్క టవసరాం త్పపదు. టాందుకే వేదాాంతాని  ాగుర్జముఖత్ తెలుస్తకోవాలి 
టనటాం. టసలు స్తఖదుుఃఖాలు ఎసం క్లుగుత్తన్నాయి ?  

మనలోపల గాని, వెలుపల గాని టనేక్ మర్జపలు జర్జగుత్తాంటాయి. ఆ 
మర్జపలు మనకు తెలిస్తు స్తఖమో - దుుఃఖమో క్లుగుత్తాంద్ధ. తెలియక్పోతే 
ఏమీ లేదు. 
(i) సంటరీలో కోట్ట రూపాయల బాంపర్ ప్రైజ్ఞ వచిిాంద్ధ. టదక్ మర్జప. టయితే 
ఆ విషయాం రాండు రోజ్ఞల త్రావత్ ప్పపర్ లో చూచాాం. టపుపడు ఆనాంద్ాం 
క్లిగిాంద్ధ. టపపట్టదాకా ప్రైజ్ఞ వచిిన్న ఆనాంద్ాంలేదు.  
(ii) తీరియాత్రలక్ని వెళే్ళవు. దాంగలు పడి ఇలేాంతా దోచుకున్నార్జ. టదక్ 
మర్జప. 20 రోజ్ఞల త్రావత్ వచిి చూచావు. టపుపడు లబోద్ధబో - దుుఃఖాం. 
టపపట్టవరకూ న్నకు దుుఃఖాం లేదు. హాయిగా ఆనాంద్ాంగా క్షేత్ర ద్రశనాం చేశ్వవు. 

టాం  ఏదైన్న మర్జప జరిగి, ఆ మర్జప తెలిస్తునే దుుఃఖమో, స్తఖమో. 
మర్జప - తెలియటాం (జా్ఞనాం) టనే రాండూ క్లిస్తునే స్తఖదుుఃఖాలు. మర్జప 
లేక్పోయిన్న - తెలియక్పోయిన్న స్తఖాం లేదు. దుుఃఖాం లేదు.  

మర్జపలనిాాంట్టక్త కారయకారణ సాంబాంధాం ఉాంట్లాంద్ధ.  
(i) సంటరీ ట్టకెటి్ల కొనటాం కారణాం. డబుు రావటాం కారయాం.  
(ii) తీరియాత్రలకు వెళ్ళటాం కారణాం. దాంగలు దోచుకోవటాం కారయాం.  
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క్నుక్ కారయకారణ సాంబాంధాం టనే నియమని  ాబ ి మర్జపలు. ద్గనిని 
బటి్ట ఈ సి్తల స్తక్షమ శరీరాలు కారయాం. పూరవ జనమలలోని వాసనలు 
క్రమఫసంలు కారణాం (కారణశరీరాం). ఈ శరీరాం గాని, క్రమఫసంలు వాసనలతో 
కూడిన కారణశరీరాం గాని రాండూ ప్రక్ృతిక్త చాంద్ధనవే. రాండూ పాంచభూతాల 
నుాండి వచిినవే. క్నుక్ కారయకారణాలకు రాండిాంట్టక్త క్రు ప్రక్ృతే.  

మరి ఈ కారయకారణ సాంబాంధాం వలే క్లిగే మర్జపలను తెలుస్తకొని 
స్తఖదుుఃఖాలను టనుభవిాంచేద్ధ ఎవర్జ? ఈ ప్రక్ృతే టనుభవిస్తునాదా?  టాం  
సి్తలశరీరాం గాని, స్తక్షమశరీరాం గాని, కారణశరీరాం గాని టనుభవిస్తునాదా? 
లేదు. ఎాందుక్ాం  ఈ 3 శరీరాలు జడాం. మరవర్జ టనుభవిస్తున్నార్జ? 
చైత్నయాం గల పుర్జష్మడే.  

పుర్జష్మడు టక్రు - టభోక్ు టాంట్లన్నార్జ గదా! టవును. మరి 
స్తఖదుుఃఖాలు టనుభవిాంచే భోక్ు పుర్జష్మడెటేా టవుతాడు? 
 ఇక్కడ చపపన పుర్జష్మడు సోపాధక్ పుర్జష్మడు. టాం  ఉపాధులతో 
తాదాత్మయాం చాంద్ధన పుర్జష్మడే కాని ఉపాధులు లేని శుద్ధ చైత్నయాం కాదు. 
ఉపాధులతో కూడిద్నాపుపడు - ప్రక్ృతితో కూడిద్నాపుపడు ఆ ప్రక్ృతి 
యొక్క స్తఖదుుఃఖాలను టత్డే టనుభవిస్తునాటే్ల క్నిపస్తుాంద్ధ. 
 ఇనుముకు కాలిే శక్తు లేదు. కాని టగిాతో కూడిన ఇనుము దేనెవా న్న 
కాలుస్తుాంద్ధ. ఇనుము కాలిిాంద్ధ - టాంటామే గాని నిజాంగా కాలిిాంద్ధ ఇనుముతో 
కూడిన టగిాయే. టసంగే పుర్జష్మడు స్తఖదుుఃఖాలనుభవిాంచే భోక్ు కాదు. కాని 
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ప్రక్ృతితో కూడిద్నాపుపడు ఆ ప్రక్ృతి గుణాలను పుర్జష్మనిపై 
ఆరోపాంచి స్తఖదుుఃఖాలు టనుభవిస్తున్నాడు - టాంటాాం. 
 ఇాంత్కూ స్తఖదుుఃఖాలు టనుభవిాంచే పుర్జష్మడు, జా్ఞన సవరూపుడు - 
ఆనాంద్సవరూపుడు టయిన పుర్జష్మడు ఒక్కరేన్న? లేక్ వేర్జ వేరా?   
 

శేో॥ పుర్జష ప్రక్ృతిసిో హ 
భుాంకేు ప్రక్ృతి జ్ఞన్ గుణాన్।  
కారణాం గుణ సాంగోసయ 
సద్సదోయని జనమస్త॥   (22) 

తా॥ పుర్జష్మడు ప్రక్ృతి యాందు నిలిచినవాడై ప్రక్ృతి వలే పుటి్టన గుణాలను 
భోగిస్తున్నాడు. గుణాలతో కూడటాం వలేనే జీవుడు మాంచి - చడు జనమలను 
ఎత్తుత్తన్నాడు. 
వాయఖయ :-  ఆత్మ - పరమత్మ ఆనాంద్సవరూపుడు. నిరివకార్జడు, నిరీ్జణ్డు. 
మరి ఇక్కడేమో స్తఖదుుఃఖాలు టనుభవిాంచేవాడు టాంట్లన్నాాం. ఇాంత్కూ 
ఇద్ురూ వేర్జ వేరా? ఒక్కరా ? 

ఆనాంద్రావు నిన  ా బజ్ఞరేో క్నిపాంచాడు. ఎాంతో సాంతోషాంతో 
ఉన్నాడు. జోక్ు ప్పలుస్తున్నాడు. టదే ఆనాంద్రావు ఈ రోజ్ఞ హాసిపటల్స బెడ్ 
మీద్ ఉన్నాడు. పలక్రిాంచటానిక్త వెళ్ళళతే క్ళ్ళ న్నర్జ పెటి్లకొని ఏడుస్తున్నాడు. 
ఏమిటని టడిగితే ‘పెరాలసిస్ట వచిి కాలు చయియ ఆడటాం లేదు. న్న భారయ గతి 
ఏాం కాను?’ టని క్ళ్తళ త్తడుచుకుాంట్లన్నాడు. 
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ఆ ఆనాంద్రావు, ఈ ఆనాంద్రావు ఒక్కరేన్న? కాదా? ఒక్కరే. తేడా 
ఏమిట్ట? ఆ ఆనాంద్రావు సవసిత్లో ఉనావాడు. ఈ ఆనాంద్రావు సవసిత్ 
త్పపనవాడు. హాసపటల్స పాలైనవాడు. క్నుక్నే దుుఃఖాంలో ఉన్నాడు.  

టసంగే పుర్జష్మడు సవసిత్లో - టాం  సవసిితిలో - టాం  తానుతానుగా 
ఉాం  ఆనాంద్సవరూపుడు. టయితే టసం సవసిితిలో ఉాండక్ ప్రక్ృతితో 
తాదాత్మయాం పెటి్లకొని, త్నను తాను మరిచి జీవుడిగా ఉాంట్లనాపుపడు ఆ 
ప్రక్ృతిక్త చాంద్ధన స్తఖదుుఃఖాద్ధ గుణాలను త్నపై ఆరోపాంచుకొని 
ఆనాందానిక్త దూరమవుత్తన్నాడు. ప్రక్ృతిక్త దూరాంగా ఉాం  ఆనాంద్ాం. 
ప్రక్ృతితో క్లిస్తు స్తఖదుుఃఖాలు. 

ఒక్ నిరున టరణయాంలో ఒక్ సన్నయసి ఆక్కడ దరిక్తన ఫసంలు తిాంటూ, 
స్వవదుజసంలను త్రాగుతూ, స్వవధ్యయయాం, జపాం, ధ్యయనాం, త్పస్తు స్వగిస్తు 
ఆనాంద్ాంగా ఉాంట్లన్నాడు. టత్డిక్త రాగదేవషాలు గాని, కామక్రోధ్యలు గాని 
ఏమీలేవు. టయితే ఒక్న్నడు దారిత్పప సమీపాంలోని పలేెకు వచిాడు. టక్కడ 
ఒక్ భారాయ భరుల జాంటను చూచాడు. వార్జ ఎాంతో హాయిగా, ఉసేంసాంగా 
ఉనాటే్ల గమనిాంచాడు. దానితో టత్డు సన్నయస్వని  ా సనయశిాంచి వివాహాం 
చేస్తకున్నాడు. పలేలు పుటిార్జ. ఇలేు తీస్తకున్నాడు. వస్తువులు 
సమకూరి్జకున్నాడు. ధన సాంపాద్నకు వృతిుని చేపటిాడు. ఆశలు, కోరిక్లు 
క్లిగినవి. టవి తీరక్పోతే కోపాం వస్తునాద్ధ. త్నవారిపై రాగాం, మమకారాం 
క్లిగిాంద్ధ. వారిక్త ఏదైన్న బాధ క్లిగితే విలవిలసండిపోత్తన్నాడు. ఇసం టని  ా
ఒడిదుడుకులు చేరినవి. 
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ప్రపాంచానిక్త దూరాంగా ఉనాపుపడు హాయి - ఆనాంద్ాం. ప్రపాంచాని  ా
త్గిలిాంచుకోవటాంతో ఈ ప్రపాంచపు వికారాలు, స్తఖదుుఃఖాలు, రాగదేవషాలు 
టన్న  ా టనుభవిాంచవలసి వచిిాంద్ధ. ప్రపాంచానిక్త దూరాంగా ఉాం  సన్నయసి. 
ప్రపాంచాని  ాత్గిలిాంచుకుాం  సాంస్వరి.  

టసంగే పుర్జష్మడు దేనితోను సాంగభావాం లేకుాండా తాను తానుగా 
ఉాం  ఆనాంద్సవరూపుడు. ఉపాధులతో (ప్రక్ృతితో) తాదాత్మయాం చాంద్ధతే 
జీవుడై ఈ ప్రక్ృతిక్త చాంద్ధన గుణాలను త్నవిగా భావిాంచి 
స్తఖదుుఃఖాలననుభవిస్తున్నాడు.  

ఇసం ప్రక్ృతిసి్తడై - ప్రక్ృతితో తాదాత్మయాం పెటి్లకున  ాపుర్జష్మడు ప్రక్ృతి 
వలే పుటి్టన గుణాలను భోగిస్తు, క్రమలు చేస్తు, ఆ క్రమల కారణాంగా మాంచి, 
చడు జనమలనెత్తుత్తన్నాడు.  

శరీరాంలో ఉన  ా పరమత్మ శరీరతాదాత్మయాం వలే జీవుడై జననమరణ 
వలయాంలో చికుకకున్నాడు. మరి ఆ పరమత్మ సరవశక్తువాంత్తడు గదా! ఏాం 
చేస్తునాటే్ల? 
 

శేో॥ ఉపద్రషిాను మాంతా చ 
భరాు భోకాు మహ్శవరుః। 
పరమతేమతి చాపుయక్ుుః 
దేహ్2సిమన్ పుర్జషుః పరుః ॥  ̀ (23) 
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తా॥ ఈ దేహాంలోని పరమపుర్జష్మడు స్వక్షి టని, టనుమతిాంచే వాడని, 
భరిాంచేవాడని, భోగిాంచేవాడని, మహ్శవర్జడని, పరమత్మ టని 
చపపబడుత్తన్నాడు.  
వాయఖయ :- పరుఃపుర్జష్మడైన పరమత్మ టని  ాశరీరాలలో ఉాండటాం వలేనే ఆయన 
చైత్న్నయాంశ ప్రక్ృతిలో నిలిచి, గుణాలతో క్లిసి క్షేత్రజా్ఞడిగా మరి, ఆలోచనలు, 
క్రమలు చేస్తు, వాసనలను - క్రమఫసంలను కూరి్జకుాంటూ మళే్ళ మళే్ళ 
జనమలెత్తుతూ ఈ జననమరణ చక్రాంలో పరిభ్రమిాంచటాం జర్జగుత్తనాద్ధ.  

ద్గనిని బటి్ట పరమత్మ ఎక్కడో ఉన్నాడనే భావాని  ావద్ధలి, ఆయన ఈ 
శరీరాంలోనే - ఈ క్షేత్రాంలోనే ఉన్నాడు; టయిన్న ఈ క్షేత్రానిక్త టాంటకుాండా 
వేర్జగా ఉన్నాడు టని గ్రహాంచాలి. క్నుక్ పరమత్మను ఎక్కడో వెత్కాలిున 
పనిలేదు. టాంత్ర్జమఖ్యడవై న్న దేహాంలోనే వెత్తకోకవాలి. టాంతేకాదు మర్చక్ 
ముఖయ విషయాం. మనాం ఏ ఏ పనులు చేస్తున్నామో, ఏమేమి ఆలోచనలు 
చేస్తున్నామో వాటనిాాంట్టని చిత్రాంగా - గుపుాంగా మన దేహాంలోనే ఉన  ా
పరమత్మ తెలుస్తకుాంటూనే ఉాంటాడు. ఆయన క్నుాగపప ఏదేదో 
చేదాుమనుకుాం  కుద్రదు. న్నవు ఎవరినైన్న మోసగిాంచవచిునేమో గాని 
న్నలోనే ఉన  ాపరమత్మను ఎనాట్టకీ మోసాం చేయలేవు.  

పరమత్మ శరీరాంలోనే ఉన్న  ాఈ శరీరానిక్త గాని, శరీరధరామలకు గాని 
టాంటకుాండా వేర్జగానే ఉాంటాడు. క్నుక్నే శరీరాం యొక్క గుణధరామలు 
టాంటవు. టాంటకుాండా ఆ పరమపుర్జష్మడు ఈ దేహాంలో ఎసం ఉాంటాడో ఆర్జ 
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విశ్లషణాలతో ఇక్కడ చబుత్తన్నార్జ. టవే - 1. ఉపద్రషి, 2. టనుమాంత్, 3. 
భరు, 4. భోక్ు, 5. మహ్శవరుః, 6. పరమత్మ.  

టాంద్రిలో - టని  ా క్షేత్రాలలో ఉనాద్ధ ఒకే పరమత్మగదా! మరి, 
కొాంద్రిలో ఉపద్రషిగా, కొాంద్రిలో భరుగా, కొాంద్రిలో భోక్ుగా ఇసం వేర్జ 
వేర్జగా ఉాండటమేమిట్ట? ఏమిట్ట ఈ 6 వేషాలు? కొాంద్రిలో ఉాండి 
దురామరీాలు, కొాంద్రిలో ఉాండి సతాకరాయలు ఎసం చేయిస్తున్నాడు?  

క్రాంట్ల ఒక్క . టద్ధ లైట్లలో ఉాండి వెలుగునిస్తునాద్ధ. ఫ్యయనులో ఉాండి 
గాలినిస్తునాద్ధ. ఫ్రిజ్ లో ఉాండి వస్తువులను చలేబర్జస్తునాద్ధ. హీటర్ లో ఉాండి 
న్నట్టని వేడి చేయిస్తునాద్ధ. ఒకే క్రాంట్ల ఇసం వేర్జ వేర్జ పనులను ఎసం 
చేయిస్తునాద్ధ? నిజాంగా ఆయా పరిక్రాలు - లైట్ల, ఫ్యయను, ఫ్రిజ్, హీటర్జ టనేవి 
వాట్ట వాట్ట ప్రతేయక్మైన పనులు చేయటానిక్త త్యార్జచేయబడాడయి. 
టయితే క్రాంట్ల సపరశ త్గిలితేనే టవి ఆయా పనులు చేయగలుగుతాయి. 
క్రాంట్ల పని ఏమిట్ట? ఆ పరిక్రాలు పనిచేయటానిక్త శక్తు నివవటమే. ఏ పని 
చేయాలో, ఎసం చేయాలో - టద్ాంతా ఆ పరిక్రాలదే.  

టసంగే ఈ దేహాలన్న  ాపరిక్రాలు. ఇవి ఎసం పనిచేయాలో టాంతా ఆ 
దేహాలలోని కారణ శరీరమనే యాంత్రాం చబుత్తాంద్ధ. టయితే ఆ కారణశరీరాం 
గాని, ఈ సి్తల స్తక్షమ శరీరాలు గాని పనిచయయటానిక్త కావలసిన శక్తు 
మత్రాం పరమత్మ చైత్నయాం వలేనే - పరమత్మ సపరశ త్గిలితే చాలు 
కారణశరీరాం పనిచేస్తుాంద్ధ. టద్ధ ఈ సి్తల స్తక్షమ శరీరాలు ఎసం 
పనిచేయాలో నిరియిస్తుాంద్ధ.  
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క్నుక్ టని  ాక్షేత్రాలలో ఉనాద్ధ ఒకే పరమత్మ టయిన్న ఆ క్షేత్రాల పనిని 
నిరేుశిాంచేద్ధ, నిరియిాంచేద్ధ మత్రాం పరమత్మ కాదు. పరమత్మ కేవలాం చైత్నయ 
శక్తు మత్రమే. 

టటి్ట పరమత్మ ఒకొకక్క క్షేత్రాంలో ఒకొకక్క విధాంగా క్నిపాంచటానిక్త 
కారణాం ఆ క్షేత్రాం యొక్క సవభావాని  ాబటి్ట - వాసనల తెరనుబటి్ట. గరాగుడిలోని 
విగ్రహాని  ాబాగా మాంద్ాంగా ఉన  ాతెరనుాండి చూస్తు క్నిపాంచదు. టదే పలుచని 
తెరగుాండా చూస్తు మసక్మసక్గా క్నిపస్తుాంద్ధ. టదే పోలిధన్ ప్పపర్జ దావరా 
చూస్తు ఇాంకా బాగా క్నిపస్తుాంద్ధ. నిరమలమైన టద్ుాం గుాండా ఇాంకా సపషిాంగా 
క్నిపస్తుాంద్ధ. టసంగే ఈ క్షేత్రాల యొక్క వాసనల తెరను బటి్ట పరమత్మ వేర్జ 
వేర్జగా క్నిపస్తుాంటాడు. టవే 6 విశ్లషణాలు. టవి –  
1. ఉపద్రషి :- స్వధ్యరణాంగా యజా్ఞలు చేస్తటపుపడు 15 మాంద్ధ ఋతివకుకలు, 
యజమని, యజమని భారయ మొత్ుాం 17 మాంద్ధ ఉాంటార్జ. వీర్జ గాక్ 
టాంద్రిని చూస్తు, టని  ాపనులను పరయవేక్షిస్తు ఒక్ర్జాంటార్జ. టత్డే ఉపద్రషి. 
ఉప టాం  సమీపాంగా; ద్రషి టాం  చూచేవాడు. ఉపద్రషి టాం  సమీపాంగా 
ఉాండి టాంద్రిని - టనిాాంట్టని జ్ఞగ్రత్ుగా చూస్తు ఉాండేవాడు. స్వక్షి - టని టరిాం.  

ఎవరైతే పూరిుగ రజోగుణ త్మోగుణాలతో నిాండి ద్ాండి, పరమ 
దురామరీ్జలుగా, న్నచులుగా, స్వవరిపర్జలుగా, టన్నయయాలు, టక్రమలు 
చేస్తవార్జగా ఉాంటారో టటి్ట వారిలో పరమత్మ కేవల స్వక్షిగా ఉాంటాడు. 
టసలు ఆయన త్నలో ఉనాటి్లగా టత్డు గురిుాంచలేదు. టటి్ట వానిక్త పరమత్మ 
ప్రభావాం తెలియదు. ద్టిమైన వాసనల కారణాంగా పరమత్మ ప్రకాశాం - 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 136 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

పరమత్మ ప్రభావాం వయక్ుాం కాదు. వార్జ ఎని  ా దురామరీాలు చేసిన్న, 
టన్నయయాలు - టక్రమలు చేసిన్న క్షేత్రజా పుర్జష్మడు పటి్టాంచుకోడు. కేవల 
స్వక్షిగా మత్రాం ఉాంటాడు. టసంాంట్ట వాణి్ణ చూచి, "వీడిాంత్ దురామరీాంగా 
ప్రవరిుస్తుాం  భగవాంత్తడేాం చేస్తున్నాడు" టాంటార్జ కొాంద్ర్జ. భగవాంత్తడేమీ 
చేయడు. కేవలాంగా ఉాంటాడు. టపుపడే 'ఉపద్రషి' టని ఆ పుర్జష్మణి్ణ టాంటార్జ.  
2. టనుమాంత్ :- టనుమతిాంచేవాడు. కొాంద్రిలో త్మోగుణాం చాలవరకు 
త్గీిపోత్తాంద్ధ. రజోగుణాం మత్రాం ప్రబలాంగా ఉాంట్లాంద్ధ. సత్వగుణాం చాల 
త్కుకవగా ఉాంట్లాంద్ధ. టటి్ట వారిలో త్మోగుణాం త్గీిపోవటాం వలే వాసనల 
తెర పలుచనవుత్తాంద్ధ. ఇటి్ట సిితిలో పరమత్మ ప్రకాశాం కొద్ధుగా - 
మసక్మసక్గా పడుత్తాంద్ధ. టటి్ట క్షేత్రాలలో పరమత్మ టనుమతిాంచే వాడుగా 
ఉాంటాడు. టాం  టత్డు చేస్తున  ా పనులను గమనిస్తు, మాంచి పనులు 
చేస్తుాం  - టనుమతిస్తు ఉాండటాం, చడడపనులు చేస్తునాపుపడు బుద్ధధని మాంచి 
వైపుకు మళే్ళాంచటాం చేస్వుడు. సత్వగుణాం కొద్ధుగా ఉాండటాం వలే సతాకరాయలు 
చేస్వుడు. రజోగుణాం వలే త్న టవసరాలు, స్వవరిపూరిత్ క్రమలు చేస్వుడు. 
టయితే పరమత్మ మాంచి పనులకు టనుమతిస్తు, స్వవరిపూరిత్ క్రమల నుాండి 
బుద్ధధని మరలిస్తు ఉాంటాడు. ఒకొకక్కస్వరి చడడపనులు చేయాలనే త్లాంపు 
వచిిన్న, లేక్ చేస్తున్న ,ా ‘టయోయ! త్పుపచేస్తున్నామేమో’ టనే ఆలోచనలు 
వస్తుాంటాయి. ద్గనిక్త కారణాం లోపల ఉన  ాపరమత్మ స్వనిాథయమే.  
3. భరు :- భరిాంచేవాడు. ఎవరైతే త్మోగుణానిాపూరిుగా విడిచిపెటి్ట, 
రజోగుణానిాత్గీిాంచుకుాంటూ, సత్వగుణాని  ా పెాంచుకొనుటకు ప్రయతిాస్తు 
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ఉాంటారో టటి్ట వారిలో పుర్జష్మడు భరుగా ఉాంటాడు. స్వధ్యరణాంగా భరు ఏాం 
చేస్తుాంటాడు? భారయ కోరిక్లు తీర్జస్తు, ఆమె బాధలను, క్షిాలను 
తొలగిాంచటానిక్త ప్రయతిాస్తు, భరిస్తు ఉాంటాడు. టసంగే రజోగుణాని  ా
త్గీిాంచుకొాంటూ సత్వాంలో నిలవటానిక్త ప్రయతిాస్తు ఉాండే భకుుని 
భగవాంత్తడు భరు సంగా భరిస్తు ఉాంటాడు. టత్డిక్త క్షినషిాలు వస్తు వాట్టని 
తొలగిాంచటానిక్త ప్రయతిాస్వుడు. టత్డి పోషణభారాం కూడా తానే 
వహస్వుడు. వారి కోరిక్లను తీర్జస్తు ఉాంటాడు. 
4. భోక్ు :- ఎవరిలోనైతే త్మోగుణ రజోగుణాలు పూరిుగా తొలగిపోయి; 
కేవలాం సత్వగుణాంలో మత్రమే ఉాంటారో టటి్టవార్జ పూరిుగ భగవాంత్తని 
కొరకే జీవితాని  ా టరిపస్వుర్జ. టత్డిక్త ఈ లోక్ాంలో క్రమలు చేయవలసిన 
టవసరాం ఉాండదు. ఒక్వేళ్ క్రమలు చేసిన్న టత్డిక్త క్రుృత్వాం ఉాండదు. తాను 
చేస్తున్నాననే భావన ఉాండదు. ఎలేపుపడూ ఆత్మ జా్ఞనాంలో రమిస్తు ఉాంటాడు. 
శ్రవణ మనన్నలు, స్వధనలు చేస్తు ఉాంటాడు. టటి్ట వారిలో పుర్జష్మడు వారిక్త 
ఎాంతో ద్గీరగా ఉాంటాడు. పరమత్మకు త్నకు మధయ వాసనతెర టతి 
పలుచగా - ట్రానుపరాంట్లగా - పోలిథీన్ ప్పపర్ సంగా ఉాంట్లాంద్ధ. క్నుక్ 
టనిాాంట్టకీ భోక్ుగా పరమతేమ ఉాంటాడు. టాం  టత్డి క్షిాలు, దుుఃఖాలు, 
బాధలు సవయాంగా పరమతేమ స్వవక్రిస్వుడు.  
5. మహ్శవరుః :- ఇక్ సత్వగుణాని  ాకూడా తొలగిాంచుకొని శుద్ధసత్వాంలో 
నిలిచినవాడు - నిలవటానిక్త ప్రయతిాాంచేవాడు యోగి. టాం  నిరాంత్రాం 
పరమత్మతో క్లయిక్కు యతిాాంచేవాడు. సత్వగుణాని  ా వద్ధలిాంచు 
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కోవాలాం  భగవాంత్తని స్వయాం కావాలి. టాందుకు భగవాంత్తని 
త్రిక్రణశుద్ధధగా ఆశ్రయిాంచాలి. ఆయన స్వయాం కోసాం టరిిాంచాలి - 
ఆక్రోశిాంచాలి. టత్డే యోగి సిితిలో ఉనావాడు. త్నకు పరమత్మకు 
మధయనున  ా వాసనల తెర నిరమలమైన టద్ుాంసం ఉాంట్లాంద్ధ. టటి్ట సిితిలో 
పరమత్మ ప్రభావాం టత్డిలో నుాండి వయక్ుమౌత్తాంద్ధ. టాందుకే టత్డు 
టనామటలు జర్జగుత్తాంటాయి. భూత్భవిషయత్ వరుమన్నలు 
తెలుస్తుాంటాయి. కొని  ాసిదుధలు టత్డిలో ప్రవేశిస్వుయి. టటి్ట సిితిలో టత్డిలోని 
పుర్జష్మని మహ్శవర్జడు - టన్నార్జ.  

మహ్శవర్జడాం  ఈశవర్జలకు ఈశవర్జడు. మనలో ఒకొకక్క 
ఇాంద్రియానిక్త ఒకొకక్క ఈశవర్జడు (టధషిాన దేవత్) ఉన్నార్జ. క్ాంట్టక్త 
స్తర్జయడు, చవిక్త ఆకాశాం, ముకుకకు టశివన్న దేవత్లు, న్నలుక్కు వర్జణ్డు, 
చరామనిక్త వాద్వు - ఇసం. టయితే ఆయా దేవత్లకు - ఈశవర్జలకు శక్తుని 
ప్రస్వద్ధాంచే ప్రభువు మహ్శవర్జడు. ఆయన టాంత్రాయమిగా ఉాండి ఈ 
ఇాంద్రియాలను, మనోబుదుధలను శ్వసిస్తు ఉాంటాడు. క్నుక్నే వీట్ట దావరా 
వయక్ుమయేయవన్న  ాఆ భగవాంత్తని శకుులే. టసం సిదుధలు - శకుులు గలవారిలో 
పుర్జష్మడు మహ్శవర్జడిగా ఉాంటాడు. 
6. పరమత్మ:- ఇక్ సత్వగుణాని  ాకూడా విడిచిపెటి్ట గుణాతీత్తడైన వాడు 
జీవనుమకుుడే. 3 గుణాలతో వాసనల తెర ఏరపడడద్ధ. 3 గుణాలు పోవటాంతో 
వాసనల తెర క్రిగిపోయిాంద్ధ. ఇపుపడు జీవుడే క్షేత్రజా్ఞడు. క్షేత్రజా్ఞడే పరమత్మ. 
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జీవభావాం క్రిగిపోవటాంతో జీవుడు దేవుడయాయడు. టత్డే పరమత్మ- 
జీవనుమకుుడు. 

ప్రక్ృతిలో కూరి్జన  ా పుర్జష్మడు ప్రక్ృతిని పూరిుగ వద్ధలిాంచు కుాం  
టత్డు పరమత్మగానే మిగిలిపోతాడు. టత్డిక్త దేహాం ఉన్నా లేన ి. టత్డిక్త 
దేహాం ఉన్న  ాముకుుడే. జీవనుమకుుడే. 

ప్రక్ృతి పుర్జష్మల గురిాంచిన జా్ఞన్నని  ా తెలుస్తకుాం  ప్రయోజన 
మేమిట్ట ? - 

ప్రక్ృతి పుర్జష్మల సవరూప సవభావాలు చపప, వాట్ట మధయగల 
సాంబాంధ్యలను తెలిప, పుర్జష్మడు ఏ ప్రక్ృతిలో ఎసం ప్రవరిుస్వుడో చపప ఇపుపడీ 
ప్రక్ృతి పుర్జష్మల గురిాంచిన జా్ఞన్నని  ా తెలుస్తకుాం  ప్రయోజనాం ఏమిటో 
చబుత్తన్నార్జ.  
 

శేో॥ య ఏవాం వేతిు పుర్జషాం 
ప్రక్ృతిాం చ గుణై సుహ ।  
సరవధ్య వరు మనో2ప  
న సభూయో2భ జ్ఞయతే ॥  (24) 

తా॥ ఎవరైతే ఈ ప్రకారాంగా పుర్జష్మని, గుణాలతో కూడిన ప్రక్ృతిని 
తెలుస్తకుాంటారో టత్డు ఎసం ప్రవరిుాంచినపపట్టకీ తిరిగి జనిమాంచడు. 
వాయఖయ :- పుర్జష్మడు ‘ప్రక్ృతి’ టనబడే కారణశరీరాంలో కూరి్జాంటాడు. 
టాందులో టాంత్కు ముాందు జనమలలో స్తక్రిాంచుకున  ావాసనలున్నాయి. టవి 
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గుణాలతో కూడి ఉాంటాయి. ఆ గుణాలతో సాంగభావాం పెటి్లకున  ాపుర్జష్మడు 
త్నను తాను మరచి, జీవుడిగా టనేక్ క్రమలు చేస్తు పాత్ క్రమఫసంలను, 
వాసనలను ఖరి్జచేస్తకుాంటూ; క్రొత్ు వాసనలను, క్రమఫసంలను ప్రోగు 
చేస్తకుాంటూ మళ్ళళ వాట్టని ఖరి్జచేస్తకోవటానిక్త త్గిన శరీరాని  ాధరిాంచి ఈ 
లోక్ాంలోక్త వస్తు - ఈ సాంస్వర జనన మరణ చక్రాంలో ఇర్జకుకాంట్లన్నాడు. 
ఐతే ద్గనిక్త విముక్తు ఎపుపడు?  

ప్రక్ృతి టాం  ఏమిట్ట? ఎట్లవాంట్టద్ధ? పుర్జష్మడాం  ఎవర్జ? ఎసంాంట్ట 
వాడు? టని విచారణ చేస్తు ఈ ప్రక్ృతి - పుర్జష్మలను, క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞలను 
విభాగిాంచి తెలుస్తకొని; ఈ గుణదోషాలు, వికారాలు టని  ా క్షేత్రానిక్త 
సాంబాంధాంచినవే గాని క్షేత్రజా్ఞడైన పుర్జష్మనిక్త (న్నకు) సాంబాంధాంచినవి కావు - 
టని; తాను నిత్యమైన, ఆనాంద్ సవరూపమైన పుర్జష్మడను టని టపరోక్ష జా్ఞనాం 
దావరా తెలుస్తకొని ప్రక్ృతిని ఆశ్రయిాంచక్, పుర్జష్మడనని నిరాంత్రాం ఆ 
సిితిలో నిలచినచో టత్డు తిరిగి పుటిడు. టత్డు జీవనుమకుుడే. 
సరవధ్య వరు మనోప :- టత్డు ఎసం ప్రవరిుాంచినపపట్టకీ - టత్డు మళ్ళళ పు ి 
పనిలేదు. టాం  టత్డు ముకుుడే. జీవనుమకుుడే. ఎసం ప్రవరిుాంచిన్న - టాం  
టన్నయయాలు టక్రమలు చేస్తున్న  ా- హత్యలు చేస్తున్న  ాటని కాదు. ఆ సి్వయిక్త 
వచిిన వాడిలో ఏ స్వవరిమూ ఉాండదు. ఈ ప్రాపాంచిక్ విషయాల పటే ఏ 
మత్రాం ఆసక్తు ఉాండదు. టత్డిక్త ఇక్కడి వస్తువులు - విషయాలు - టన్న  ా
విలువలేనివే. టటి్ట ఆత్మజా్ఞని - నేను ఈ క్షేత్రాం కాదు – క్షేత్రజా్ఞడను - ఆత్మను - 
పరమత్మను టనే నిశియ జా్ఞనాం క్లిగి ఉాంటాడు. త్నకొక్ శరీరాం ఉనాటే్ల, ఆ 
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శరీరాంలో తానునునాటే్ల, ఏవేవో క్రమలు చేస్తునాటే్ల ఇత్ర్జల ద్ృషిక్త 
క్నిపస్తున్న  ా త్న ద్ృషిలో మత్రాం శరీరమూ లేదు; ఆ శరీరాం దావరా 
చేయబడుత్తన  ా క్రమలతో సాంబాంద్మూ లేదు. ఆ శరీరాం ఉన్న  ా టత్డిక్త 
లేన ే. క్నుక్ ముకుుడే. టత్డిక్తక్ ఏ ప్రారబధమూ లేదు. జా్ఞన్నగిాలో టత్డి 
సాంచిత్ క్రమలన్న  ాద్గధమైపోయినవి. క్నుక్ వాట్టలో నుాండి ప్రారబధ క్రమలాంటూ 
వచిేద్ధ లేదు. ప్రారబధాంలేదు గనుక్ జనమలేదు. టసంగే టత్డు ముక్తుని 
పాంద్ధనవాడు గనుక్ టత్డిక్త ఆగామి క్రమలు కూడా ఉాండవు. ఎాందుక్ాం  
టత్డు ఏదో టలోచిాంచి క్రమలు చేస్తవాడు కాదు. క్రుృత్వాంతో క్రమలు 
చేస్తవాడు కాదు. నిరేిపుాంగా - ఏ ఆలోచన్న లేకుాండా టత్డి దేహాం 
దావరా క్రమలు జరిగిపోతాయి. క్నుక్ టత్డిక్త ఏ ఫలమూ ఉాండదు. టత్డు 
ఎసం ప్రవరిుాంచిన్న తిరిగి జనమలేదు - టనేమట జా్ఞని యొక్క గొపపత్న్నని  ా
చాట్ట చప్పపమటయే. టాంతేగాదు, ఎసం ప్రవరిుాంచిన్న టాం  - గృహస్తుడైన్న, 
వానప్రసి్తడైన్న, సన్నయసియైన్న టని కూడా టరిాం.  

‘య ఏవాం వేతిు’ ఎవరైతే ఇసం తెలుస్తకొాంటారో టనటాంవలే ఈ 
జా్ఞన్నని -ా ప్రక్ృతి పుర్జష్మలకు సాంబాంధాంచిన జా్ఞన్నని  ాఎవరైన్న పాంద్వచిు 
టని భావాం. స్త్రీలైన్న, పుర్జష్మలైన్న, సన్నయస్తలైన్న, గృహస్తులైన్న, చదువుకున  ా
వారైన్న, చదువులేని వారైన్న ఎవరైన్న పాంద్వచిు. టసం పాంద్ధ క్షేత్రాని  ా
నిరశిాంచి క్షేత్రజా్ఞడిగా - పుర్జష్మనిగా - ఆత్మగా ఉాండిపోవచిు. - ఇటి్ట టదాుత్ 
జా్ఞన్నని  ాపాంద్టానిక్త మరీాలేమిట్ట? 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 142 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

ప్రక్ృతి పుర్జష్మల జా్ఞన్నని  ా పాంద్ధతే ఇక్ వారిక్త జనమలేదు. టాం  
మోక్షమే. మరి టటి్ట జా్ఞన్నని  ాఎసం పాందాలి? దానిక్త మరీాలేమిట్ట? 
 

శేో॥ ధ్యయనే న్నత్మని పశయాంతి 
కేచి దాత్మన మత్మన్న । 
టనేయ స్వాంఖ్యయన యోగేన 
క్రమ యోగేన చాపరే ॥  (25) 

తా॥ కొాంద్ర్జ ఆత్మను శుద్ధమైన మనస్తుతో ధ్యయనాం దావరా త్మలోనే 
ద్రిశస్వుర్జ. కొాంద్ర్జ జా్ఞనయోగాం దావరాను, మరికొాంద్ర్జ క్రమయోగాం 
దావరాను తెలుస్తకొాంటార్జ. 
వాయఖయ :- క్షేత్రజా్ఞడు లేదా జాేయవస్తువు, లేదా పుర్జష్మడు - లేదా ఆత్మ- ద్గనిని 
తెలుస్తకోవాలి. తెలుస్తకుాం నే తిరిగి జనమలేకుాండా పోయేద్ధ; మోక్షాం 
క్లిగేద్ధ. మరి తెలుస్తకోవటాం ఎసం? దానిక్త టరహత్గా టమనితావద్ధ 20 
గుణాలను చపాపర్జ. టవే జా్ఞని లక్షణాలు. వీట్టని ఒక్కస్వరిగా టభయసిాంచటాం 
క్షిాం. కొాంద్ర్జ ఎనో  ా జనమల నుాండి ఈ గుణాలను టభయసిస్తు 
ఉాండవచిు. కొాంద్ర్జ ఈ జనమలోనే చాసంకాలాం నుాండి టభయసిస్తు ఉాండవచిు. 
మరి కొాంద్ర్జ ఇపుపడే తెలుస్తకొని వాట్ట టభాయసాం ప్రారాంభాంచవచిు. 
వీరాంద్రిని 1. ఉత్ుమధకార్జలు, 2. మధయమధకార్జలు, 3. మాందాధకార్జలు 
టని 3 త్రగత్తల వారిగా విభజిాంచవచిు. ఈ 3 త్రగత్తల వారికీ త్గిన 
మరీాలను - ఉపాయాలను ఈ శేోక్ాంలో తెలియజేస్తున్నార్జ. ఇని  ా
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మరీాలెాందుకు? ఒకొకక్క సి్వయిలో ఉనావారిక్త ఒకొకక్క మరీాం 
త్గిఉాంట్లాంద్ధ. టాందుకే ఇని  ామరీాలు.  
1. మొద్ట్ట మరీాం: ఎవరికైతే మనోబుదుధలు నిశిలాంగా ఉాంటాయో, 
ప్రాపాంచిక్ విషయాల పటే వైముఖయాం; పరమత్మ యాందు ఆసక్తు ఉాంట్లాందో, 
పూరిు సత్వగుణాం ఉాంట్లాందో - టసంగే టమనితావద్ధ గుణాలను టనేక్ జనమల 
నుాండి టభయసిస్తు ఇపుపడు వాట్టని పూరిుగా ఆచరణలో పెటి్లకుాంట్లన్నారో 
టటి్టవారే ఉత్ుమధకార్జలు. ఇటి్ట ఉత్ుమధకార్జలు ధ్యయనయోగాం దావరా ఆత్మ 
స్వక్షాతాకరాని  ా పాందుతార్జ. "పరమత్మ న్నక్న్న  ా వేర్జ కాదు. నేనే 
పరమత్మను. ఇాంత్వరకు క్షేత్రాంతో తాదాత్మయాం పెటి్లకొని - క్షేత్రమే నేనుగా 
భ్రమపడాడను. ఇపుపడు భ్రమ తొలగిాంద్ధ, సమృతి క్లిగిాంద్ధ. క్షేత్రాం నేను కాదు. ఈ 
క్షేత్రమునాంద్ాంత్టా నఖశిఖపరయాంత్ాం వాయపాంచిద్న  ా స్తక్షామతిస్తక్షమ - 
సరవవాయపక్ - సవయాంప్రకాశ చైత్నయ సవరూపమైన క్షేత్రజా్ఞడను - ఆత్మను - 
పరమత్మనే నేను" టనే టనుభూతి ధ్యయనాంలో సిిర పడిపోత్తాంద్ధ. 

ధ్యయనాం టాం ? బాహయవిషయాల నుాండి ఇాంద్రియాలను పూరిుగ 
మరలిాంచి, నిగ్రహాంచి, మనస్తును బుద్ధధలో నియమిాంచి, పరమత్మను 
ధ్యయనిాంచటమే ధ్యయనాం - టని శాంక్రాచార్జయల వార్జ నిరవచిాంచార్జ. 

టయితే ఇటి్ట ధ్యయనాంలో ఆత్మద్రశనాం ఎక్కడ క్లుగుత్తాంద్ధ? - "ఆతామనాం 
ఆత్మన్న ఆత్మని" టన్నార్జ. టాం  ఆత్మను శుద్ధబుద్ధధ దావరా త్నలోనే 
ద్రిశాంచటాం - టనుభూతి చాంద్టాం జర్జగుత్తాంద్ధ - టని. ఐతే ఇద్ధ టాంద్రికీ 
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స్వధయాం కాదు. సత్వగుణ సాంపనుాలై, పరిపక్వస్వధకులైన ఉత్ుమధకార్జలకే 
స్వధయాం. మరి మధయమధకార్జలకో -  
2. రాండవ మరీాం:- కొాంద్రిలో బుద్ధధ రజోగుణాంతో రపరపసండుత్తాంద్ధ. 
కొాంత్ సత్వగుణాం ఉన్న  ారజోగుణాం ప్రబలాంగా ఉాంట్లాంద్ధ. టటి్టవారి మనస్తు 
విక్షేపాలతో ఉాంట్లాంద్ధ. ప్రశ్వాంత్ాంగా - సిిరాంగా ఉాండదు. ఇటి్టవారినే 
మధయమధకార్జలు టాంటార్జ. టపుపడపుపడూ వీర్జ ధ్యయన్నని  ా చక్కగా 
చేయగలిగిన్న ఏకాగ్రత్ కుద్రదు. వారి కొరకే స్వాంఖయయోగాం చపపబడిాంద్ధ. 
స్వాంఖయయోగాం టాం  భక్తుతో కూడిన జా్ఞనయోగాం. వీర్జ ఆత్మద్రశన్ననిక్త ఏాం 
చేయాలి? 
* భగవాంత్తనిపై టచాంచలమైన - టననయమైన భక్తుతో -  
* ఆత్మజా్ఞన్నని  ాటాంద్ధాంచే శ్వసా్వలపై, సదీుర్జవులపై విశ్వవసాంతో -  
* శ్వసా్వలను - ఉపనిషత్తులను శ్రవణాం చేస్తు - 
* ఆత్మ విచారణ స్వగిాంచటాం దావరా -  
* స్వక్షీభావన - ఆత్మనిషి టనే స్వధనల దావరా -  

ఆత్మను - శుద్ధ బుద్ధధతో - త్మలోనే ద్రిశాంచగలుగుతార్జ. ఇద్ధ స్వధయాం 
కానట్లవాంట్ట మాందాధకార్జలకో- 
3. మూడవ మరీాం: వీర్జ శ్వసా్వలను టధయయనాం చయయలేర్జ. వీరిలో 
సత్వగుణాం పాలు మరీ త్కుకవ. ఎకుకవ రజోగుణాంలో ఉాంటార్జ. క్నుక్ 
ప్రశ్వాంత్ాంగా ఒక్చోట కూరిోలేర్జ. టాందువలే శ్రవణాంగాని, జపధ్యయన్నలుగాని, 
స్వధనలుగాని చేయలేర్జ. ప్రయతిాాంచిన్న ఎాంతోకాలాం కొనస్వగిాంచలేర్జ. 
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మనస్తు ప్రాపాంచిక్విషయాలలో తిర్జగుత్తాంద్ధ. విషయ వస్తువాయమోహాంతో 
ఆసక్తుతో, భ్రమలతో మనస్తు విషపూరిత్ాం టవుత్తాంద్ధ. టటి్టవారిక్త ఆధ్యయతిమక్ 
స్వధనలు క్షిాం. క్నుక్నే వారిక్త క్రమయోగాం చపపబడడద్ధ. 

విషయాల కొరకు, వస్తువుల కొరకు, భోగాల కొరకు ఎసంగూ క్రమలు 
చేస్వుర్జ గనుక్ ఆ క్రమలను చేయనిస్తు క్రమాంగా నిషాకమాంగా, ఫసంసక్తు 
లేకుాండా, ఈశవరారపణ బుద్ధధతో ఆ క్రమలను కొనస్వగిాంచేటటే్ల చేయాలి. ఇదే 
క్రమయోగాం. ద్గనివలే టాంత్ుఃక్రణ శుద్ధధ క్లుగుత్తాంద్ధ. మనస్తు శ్వాంతిస్తుాంద్ధ. 
టపుపడు శ్వసా్వల శ్రవణాం స్వధయమవుత్తాంద్ధ. శ్వస్త్ర విషయాలను, ఆత్మజా్ఞన్నని  ా
టాందుకుాంట్లనాకొద్గు బుద్ధధ స్తక్షమమవుత్తాంద్ధ. టపుపడు టహాంకారాం 
టణ్గుత్తాంద్ధ. గుర్జవులను ఆశ్రయిస్వుర్జ. వారిని స్తవిస్వుర్జ. దానితో శ్రవణాం 
వలే పూరిు ప్రయోజన్నని  ా పాందుతార్జ. ఇసం మాందాధకార్జలు 
మధయమధకార్జలుగా మరి ఆ త్ర్జవాత్ జా్ఞనయోగాం దావరా ఆత్మను శుద్ధ 
బుద్ధధతో త్మలోనే ద్రిశస్వుర్జ.  ఈ ప్రకారాంగా  

 స్వతివక్ గుణాం గలవార్జ ధ్యయనయోగాం దావరాను - 
 సత్వ రజోగుణాలు గలవార్జ స్వాంఖయయోగాం దావరాను - 
 రజోగుణాం ప్రబలాంగా ఉనావార్జ క్రమయోగాం దావరానూ  

ఆత్మ స్వక్షాతాకరాని  ా పాంద్వచిు. ఇదే సరైన మరీాం. టయితే 
రజోత్మోగుణాలతో నిాండి పూరిుగా ప్రాపాంచిక్ భావనలో 
మునిగిపోయినవార్జ పైన చపపన స్వధన లేవీ చేయలేర్జ. మరి టటి్ట వారి 
గతి ఏమిట్ట?  
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- టతి మాందాధకార్జలకు మరీాం ఈ శేోక్ాంలో  
 

శేో॥ టనేయతేవవ మజ్ఞనాంత్ుః 
శ్రుతావ2నేయభయ ఉపాసతే । 
తే2ప చాతి త్రాం తేయవ 
మృత్తయాం శ్రుతి పరాయణాుః ॥  (26) 

తా॥ ఈ ప్రకారాంగా తెలుస్తకోలేని ఇత్ర్జలు కూడా టనుయల దావరా విని, 
టనుషిస్వుర్జ. వినాదానిపై ఆసక్తు క్లిగిన టటి్టవార్జ కూడా మృత్తయవు నుాండి 
త్రిస్వుర్జ. 
వాయఖయ :- ఇాంత్కు ముాందు శేోక్ాంలో ఉత్ుమధకార్జలకు ధ్యయనయోగాం, 
మధయమధకార్జలకు శ్వస్త్రవిచారణ, ఆతామన్నత్మ వివేక్ాంతో కూడిన 
స్వాంఖయయోగాం, మాందాధకార్జలకు క్రమయోగాం చపపబడిాంద్ధ. ఆయా 
మరీాల దావరా వార్జ జనమరాహతాయని  ా పాంద్గలుగుతార్జ. టయితే 
ధ్యయనయోగాని  ాఆచరిాంచటాం గాని, శ్వసా్వల టధయయనాం గాని, ఆత్మవిచారణ 
గాని, ఆతామనుసాంధ్యనాం గాని టాంద్రికీ స్వధయాం కాదు. క్రమయోగాని  ా
ఆచరిాంచటాం కూడా కొాంద్రిక్త స్వధయాం కాదు. మరి టసంాంట్ట వారి గతి 
ఏమిట్ట? వారికీ మరీాం చూపుత్తన్నాడు భగవాంత్తడు. ఏమిటద్ధ?  

ఇత్ర్జల దావరా విని, విన  ావిషయాలపై గురి ఉాంచి, విశ్వవసాం ఉాంచి, 
టనుషిానాం చేస్తు వార్జ కూడా మృత్తయవు నుాండి త్రిస్వుర్జ - టని. 
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శ్రవణానిక్త గల ప్రాధ్యనయత్ను టదాుత్ాంగా తెలియజేసిన శేోక్ాం ఇద్ధ. 
టతిస్వమనుయల నుాండి, మేధ్యవుల వరకు ఎవరికైన్న సరే ఈ శ్రవణ భాగయాం 
లేక్పోతే స్వధనలో ముాందుకు వెళ్ళటాం గాని, ఆశయసిద్ధధని పాంద్టాంగాని 
జర్జగదు. కేవలాం శ్రవణాం వలేనే ప్రయోజనాం పాంద్ధన వార్జకూడా ఎాంద్రో 
ఉన్నార్జ. వినిపాంచే వారి సమరిత్, వినేవారి విశ్వవసాం - ఏకాగ్రత్ ఇక్కడ 
ముఖయాం. శ్రద్ధగా వినటాం కూడా గొపపయోగమే. త్మకు ఎవరిపై విశ్వవసాం 
ఉాంట్లాందో, గౌరవభావాం - పూజయభావాం ఉాంట్లాందో టటి్టవారి బోధనలను 
విాంటూ, వార్జ చపపన విధాంగా నడుచుకుాంటూ ఉనావార్జ త్పపకుాండా ఈ 
జనన మరణరూప సాంస్వరాని  ాత్రిాంచగలర్జ. 

ఇసం ఎవరైతే గుర్జవుపై విశ్వవసాంతో, ఏకాగ్రచిత్ుాంతో, పూజయభావాంతో 
విాంటారో - విని ఆ విన  ా విషయాలపై విశ్వవసాం ఉాంచుతారో - ఆసక్తుని 
చూపుతారో, ఆచరిస్వురో టటి్టవారినే ఇక్కడ 'శ్రుతిపరాయణ్లు' టని 
గౌరవన్నమాంతో సాంబోధస్తున్నాడు భగవానుడు. పెద్ులు చపపన మటలను 
శ్రద్ధగా ఆలక్తాంచటమే వారి పాలిట్టక్త త్పస్తు, యోగము టవుత్తనాద్ధ. క్నుక్ 
శ్రవణాసక్తు టనేద్ధ చాసం గొపపవిషయాం. పరీక్షిత్తు 7 రోజ్ఞలలో శుక్మహరి  ా
దావరా భాగవతాని  ా వినటాంవలేనే ముక్తునాంద్ధనటే్ల మనకు భాగవత్ాం 
తెలియజేస్తునాద్ధ. ఇద్గ శ్రవణ మహమ.  

క్రి్జడు లేని భారత్మ? టాంటార్జ కొాంద్ర్జ. ఎాందుక్ాం  క్రి్జడే 
లేక్పోతే భారత్ ద్ద్ధమే జరిగేద్ధకాదు టనే ఉదేుశాంతో. ఈ శరీరమనే 
భారతానిక్త క్రిము కూడా టాంతే. ఇద్ధ తారక్మూ మరక్మూ కూడా. 
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వేదాాంత్విషయాలను వినటాం వలే ఈ చవి స్వరిక్మవుత్తాంద్ధ. టపుపడే 
తారక్ాం. టసంగాక్ ఒక్ చవితో విని మర్చక్ చవితో వద్ధలితే నిరరధక్ాం. టదే 
మరక్ాం. వినే విషయాంలో చిత్ుాం క్రిగిపోవాలి. చిత్ుాం ఆ విషయాంగా 
మరిపోవాలి. టదే నిజమైన శ్రవణాం. ఇటి్ట శ్రవణ పరాయణ్లే - 
శ్రుతిపరాయణ్లే కాలక్రమాంలో మనన నిధధ్యయసనలతో జా్ఞనసిద్ధధక్త 
టర్జహలవుతార్జ. క్నుక్ ఏ తెలివీలేని వార్జ కూడా గుర్జవుపై భక్తు శ్రద్ధలతో 
ఆయన చపపన దానిని విాంటూ, ఆయన చయయమన  ాదాని  ాచేస్తు ఉాం  
త్పపక్ త్రిస్వుర్జ టని గ్రహాంచాలి. 

ఇక్ భగవానుడీ ప్రక్రణాని  ాముగిాంచబోత్తన్నాడు. ఇాంత్వరకు చపపన 
విషయాంలోని స్వరభూత్మైన వాకాయలనే - మనాం త్పపనిసరిగా జా్ఞపక్ాం 
పెటి్లకోవాలిున విషయాలనే చివరిగా మటలు మరిి 
తెలియజేయబోత్తన్నాడు.  
 

శేో॥ యావత్ సాంజ్ఞయతే క్తాంచిత్ 
సత్ువాం సి్వవర జాంగమాం । 
క్షేత్ర క్షేత్రజా సాంయోగాత్ 
త్ద్ధవద్ధధ భరత్రాభ! ॥   (27) 

తా॥ భరత్సత్ుమ! సి్వవరాం గాని, జాంగమాం గాని ఏ కొాంచమైన్న 
పుడుత్తనాదో - ఉాంట్లనాదో టద్ధ క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞల సాంయోగాం వలేనే టని 
తెలుస్తకో. 
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వాయఖయ :- స్త్రీ రూపాంలో ఉన  ా క్షేత్రాం, పుర్జషరూపాంలోని క్షేత్రజా్ఞడు క్లిస్తునే 
ప్రాణ్ల ఉనిక్తగాని పుటి్లక్గాని. జాంగమలలో టాం  క్ద్ధలేవాట్టలో 
క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞల క్లయిక్ ఉనాద్ధ. టాం  మనకొక్ క్షేత్రాం, మనాం క్షేత్రజా్ఞడు. మరి 
సి్వవరాలలో టాం  క్ద్లిక్లేని జడవస్తువులలో క్షేత్రమునాద్ధ. కాని క్షేత్రజా్ఞడు 
ఎక్కడున్నాడు?  
 ఇదక్ పెన్. ఇద్ధ జడాం. ఇద్ధ పెన్ టని తెలుస్తకునాద్వర్జ? చైత్నయాం, 
క్షేత్జా్ఞడు. టసం క్షేత్రజా్ఞడు దానిని పెన్ టని తెలుస్తకోక్పోతే టద్ధ లేనిదాని 
క్రాందేలెక్క. స్తరయచాంద్రాదులను, పరవతాలను, నదులను క్షేత్రజా్ఞనిలోని 
చైత్నయాం తాక్తనపుపడే వాట్ట ఉనిక్త. టాందువలే జడవస్తువులు కూడా 
క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞల సాంయోగాంలోనే సతాు క్లిగి ఉాంట్లన్నాయి. 
 టయితే ఈ క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞల క్లయిక్ ఎసంాంట్టద్ధ? నిజాంగా రాండూ ఒక్ 
జ్ఞతి వస్తువులు కాదు. విజ్ఞతి వస్తువులు. ఎాందుక్ాం  క్షేత్రాం జడాం. క్షేత్రజా్ఞడు 
చైత్నయాం. ఈ రాంట్టక్త 36 సాంబాంధాం. 3 ఒక్వైపుకు చూస్తు 6 మరోవైపుకు 
చూస్తుాంద్ధ. సజ్ఞతి వానికే పత్తు కుదుర్జత్తాంద్ధ గాని విజ్ఞతి వానిక్త పత్తు 
కుద్రదు. న్నళ్తళ పాలు క్లుస్వుయి గాని; న్నళ్తళ, రాళ్తళ క్లవవు. టసంగే 
క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞలు విజ్ఞతి వస్తువులు. క్నుక్ క్లవవు. కాని క్లిసినటే్లగా ఉాంటాయి. 
ఇదే తాదాత్మయ సాంబాంధాం. క్లిపత్ తాదాత్మయాం. 

ఒక్దాని ధరామలను మర్చక్ దానిపై ఆరోపాంచుటయే క్లిపత్ తాదాత్మయాం. 
ఇదే టనోయనయ టధ్యయస. క్షేత్రజా్ఞని ధరామలైన సత్తు - చిత్తు - ఆనాంద్ాం క్షేత్రాం పైన; 
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టసంగే క్షేత్ర ధరామలైన స్తఖదుుఃఖాలు క్షేత్రజా్ఞని యాందు ఆరోపాంచ 
బడుత్తన్నాయి. ఇదే టనోయనయ టధ్యయస. 
 గుాండ్రని ఇనుపగుాండును కొలిమిలో ఎర్రగా కాసింాం. ఇపుపడు దానిని 
పటి్లకుాం  చయియ కాలిపోత్తాంద్ధ. ఇనుము కాలిేసిాంద్ధ టాంటాాం. నిజాంగా 
కాలిే ధరమాం ఇనుముద్ధ కాదు. టద్ధ టగి  ాధరమాం. టగిాధరామని  ాఇక్కడ ఇనుముపై 
ఆరోపస్తున్నాాం. టసంగే నిపుప గుాండ్రాంగా ఉనాద్ధ టాంటాాం. నిజాంగా నిపుపకు 
ఆకారాం లేదు. ఆకారాం ఇనుముద్ధ. టాం  ఇనుము ధరామని  ా టగిాపై 
ఆరోపస్తున్నాాం. ఇదే టనోయనయ టధ్యయస టాం .  

ఇసంగే ప్రక్ృతితో సాంయోగాం వలే ఆత్మ క్షేత్రజా్ఞడయాయడు. ఆత్మతో 
సాంయోగాం వలే ప్రక్ృతిక్త - క్షేత్రానిక్త చైత్నయాం క్లిగిాంద్ధ. ఇదే టనోయనయ టధ్యయస. 
ఈ టధ్యయస కారణాంగానే జగత్తు యొక్క పుటి్లక్, ఉాండుట. క్నుక్ క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞల 
సాంయోగాం పూరిు నిజాంకాదు. ఇద్ధ కేవలాం టనోయనయ టధ్యయస మత్రమే. ఈ 
క్లయిక్ను టరిాం చేస్తకోవటమే జా్ఞనాం. ఈ జా్ఞనాం క్లగనిదే సాంస్వర విముక్తు 
లేదు. క్నుక్నే ప్రియశిష్మయనిక్త ఇసం చబుత్తన్నాడు భగవానుడు.  

సత్యద్రశనాం ఎసంగో - దాని గొపపత్నాం ఏమిటో ఇపుపడు 
చబుత్తన్నాడు. 
 

శేో॥ సమాం సరేవష్మ భూతేష్మ 
తిషిాంత్ాం పరమేశవరాం । 
వినశయత్ువ వినశయాంత్ాం 
యుః పశయతి సపశయతి ॥   (28) 
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తా॥ నశిాంచిపోయే వాట్టలో నశిాంచని వానిగా సమసు భూతాలలోను 
సమాంగా ఉన  ా పరమేశవర్జణి్ణ ఎవర్జ చూడగలరో వారే నిజమైన చూపు 
గలవార్జ. 
వాయఖయ :- పరమత్మ టని  ా ప్రాణ్లలోను సమాంగా ఉన్నాడు. పైగా 
నశిాంచిపోయే దేహాలలో నశిాంచని త్త్వాంగా ఉన్నాడు. టటి్ట శ్వశవత్ 
త్త్వమైన పరమత్మనే చూడగలగాలి. టసం చూడగలిగిన వారి ద్ృషియే 
నిజమైన ద్ృషి. టసం నశిాంచని పరమత్మను గాక్ నశిాంచిపోయే ఈ 
దేహాదులను చూచే ద్ృషి మిథాయ ద్ృషి. టసంాంట్టవాడు క్ళ్తళన  ా గ్రుడిడవాని 
క్రాందే లెక్క. టాం  సత్యవస్తువును చూడగలవాడే జా్ఞని. క్లిపత్ న్నమ 
రూపాలను చూచేవాడు టజా్ఞనియే. పై పై ద్ృషి వృధ్య. లోద్ృషి కావాలి. 

దేవీ ఉపాసన చేస్త ఒక్ భకుుడు భక్తు బాగా ముద్ధరి రాతివిగ్రహాని  ా
పూజిస్తునే ఇాంత్ సంభాం వస్తునాద్ధ, బాంగారాంతో చేయిస్తు ఇాంకా ఎాంత్ సంభాం 
వస్తుాందో! కుబేర్జణి్ణ కావచిు టనుకొని 20 త్తసంల బాంగారాం తీస్తకెళ్ళళ 
క్ాంస్వలితో టన్నాడు. 4 త్తసంలతో దేవీ విగ్రహాని ,ా 4 త్తసంలతో పీఠాని ,ా 4 
త్తసంలతో సిాంహాసన్నని ,ా 4 త్తసంలతో క్తరీటాని ,ా 4 త్తసంలతో ఛత్రాని  ా
చక్కగా త్యార్జచేసి ఇమమన్నాడు. త్యారైన త్రావత్ ఇాంట్టక్త 
తెచిుకున్నాడు. ఎాంతో టాంద్ాంగా ఉన్నాయని మురిసిపయాయడు. టమమవార్జ 
వచిిన త్రావత్ బెడిసికొటి్టాంద్ధ. ఉనాద్ాంతా ఊడిుకుపోయిాంద్ధ. బికారి 
టయాయడు. కూట్టక్త గుడడకు క్ర్జవైాంద్ధ. టమమవారిని సపరివార సమేత్ాంగా 
టాంగడిక్త త్రలిాంచాడు. టమమకానిక్త పెటిాడు. టాంగడివాడు తూక్ాం 
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చూచుకొని బిలేువేసి ఇచిాడు. "ఇదేమిటయాయ ! టమమవారికీ ఒక్  ధర, 
వాహన్ననికీ ఒక్  ధర, ఛత్రానికీ ఒక్  ధరా? మనిషక్త జాంత్తవుకీ ఒక్  
ధరా? ఇదేాం టన్నయయాం?" టన్నాడు. దానికా షరాబు “టయాయ! న్న ద్ృషిలో 
టద్ధ దేవత్, ఇద్ధ జాంత్తవు, ఇద్ధ పీఠాం, టద్ధ ఛత్రాం టని తేడాలున్నాయిగాని న్న 
ద్ృషిలో టన్న  ా ఒక్ . టన్న  ా బాంగారమే. నేను వెలక్ ిద్ధ బాంగారానికే గాని 
దేవత్కు, జాంత్తవుకు కాదు. కావాలాం  బాంగారాం వరకు న్నకు ఇచిి న్న 
దేవత్ను, జాంత్తవును న్నవే పటి్లకుపో!” టన్నాడు. టజా్ఞని పై 
పై న్నమరూపాలు చూస్వుడు. జా్ఞని టసలు వస్తువును చూస్వుడు. 

ఆభరణాల రూపురేఖలు మరిన్న బాంగారాం మరదు. టసంగే దేహాల 
రూపురేఖలు మరిన్న ఆత్మ మరదు. నశిాంచిపోయే ఈ నేత్రాలతో - 
చరమచక్షువులతో నశిాంచని ఆత్మను చూడలేాం. గుర్జవు టనుగ్రహాంతో, 
భగవద్నుగ్రహాంతో జా్ఞననేత్రాం - ద్ధవయనేత్రాం లభాంచాలి. సాంజద్నిపై 
వాత్ులయాంతో వాయస భగవానుడు, టర్జునునిపై వాత్ులయాంతో శ్రీక్ృషి 
భగవానుడు ద్ధవయనేత్రాలను ప్రస్వద్ధాంచగా వార్జ భగవాంత్తని ద్రిశాంచార్జ. ఇదే 
జా్ఞననేత్రాం. జా్ఞనద్ృషి. జా్ఞనద్ృషి లేనివాడు భగవాంత్తని ద్ృషిలో గ్రుడిడవాడే.  

ఇటి్ట జా్ఞన ద్ృషి వలే ప్రయోజనాం ఏమిట్ట?  
 

శేో॥ సమాం పశయన్ హ సరవత్ర      
సమ వసిిత్ మీశవరాం । 
నహన స్వుయత్మ న్న22తామనాం  
త్తో యాతి పరాాం గతిాం ॥   (29) 
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తా॥ సరవత్ర సమాంగా ఉన  ాపరమత్మను సమాంగా చూస్తునావాడే త్నను 
తాను ఆత్మహత్య చేస్తకోనివాడు. దానివలేనే టత్డు పరమగతిని 
చేర్జకుాంటాడు. 
వాయఖయ :- టాంద్రికీ రాండు క్ళ్తళాంటాయి. కాని పరమేశవర్జనిక్త 3 క్ళ్తళ. 
మనమాంద్రాం రాండు క్ళ్ళతో ఈ ప్రపాంచాని  ాచూస్తుాంటాాం. న్నమరూపాలతో 
కూడిన దేహాని  ాచూస్తుాంటాాం. ఇద్ధ దేహద్ృషి. ఇాంకా మనస్తుతో చూస్వుాం. 
ఇద్ధ మనోద్ృషి. ఈ రాండు రకాల ద్ృషి్మలు భేద్ద్ృషి్మలే. ఈ క్ళ్తళ క్షేత్రాం గనుక్ 
క్షేత్రాం దావరా ఈ ప్రపాంచాని  ాచూచినపుపడు టన్న  ాభేదాలే. ప్రపాంచాం టాంతా 
దుుఃఖమయాంగా క్నిపస్తుాంద్ధ.  

టసంగాక్ 3వ నేత్రాం - టాం  జా్ఞన నేత్రాం దావరా చూస్తు ఈ ప్రపాంచాం 
టద్ృశయాం. టాంత్టా పరమతేమ ద్రశనమౌవుత్తాంద్ధ. ఇదే ఆత్మద్ృషి - జా్ఞనద్ృషి. 
ఈశవర్జడు ఒక్స్వరి మూడవ నేత్రాం తెరిచాడు, మనమధునిపై కోపాంతో. 
దానివలే ఏాం జరిగిాంద్ధ? మనమధుడు భసమమైపోయాడు. మనమధుడాం  టనేక్ 
ఆక్రాణలతో కూడిద్న  ాఈ న్నమరూప జగతేు. టాం  3వ క్ను  ా తెరిస్తు 
జగత్తు భసమాం. ఆ సి్వనాంలో సరవత్రా వాయపాంచిద్న  ాపరమతేమ గోచరిస్వుడు. 
ఎాందువలే? పరమత్మయే ఈ ప్రపాంచాంగా భ్రమకొలుపత్తన్నాడు. ప్రపాంచమనే 
భ్రమ తొలిగితే ప్రపాంచాం టద్ృశయాం. ఆ సి్వనాంలో పరమత్మ ప్రత్యక్షాం. 

ప్రపాంచ ద్ృషి ఉనాదా టాంతా దుుఃఖమయాం. జా్ఞననేత్రాంతో ప్రపాంచాం 
టద్ృశయమై పరమత్మ ద్రశనమైనదా! ఆనాంద్ాం. క్నుక్ జా్ఞనద్ృషితో చూస్తు 
ఆనాంద్ాం. టజా్ఞన ద్ృషితో చూస్తు దుుఃఖాం.  
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 టాంతేకాదు. జా్ఞననేత్రాంతో టాంత్టాఉన  ాపరమత్మను చూడగలవాడే ఆ 
పరమగతిని చేర్జకుాంటాడు. ఆత్మను తెలుస్తకోలేనివాడు ఆత్మను 
హాంసిాంచినవాడే టవుతాడు. ఆత్మహత్య చేస్తకునావాడే టవుతాడు. ఇదే 
విషయాని  ాఈశ్వవాసోయపనిషత్ మాంత్రాం తెలియజేస్తునాద్ధ. 

మాం॥  టస్తరాయ న్నమతే లోకాుః టాంధేన త్మస్వవృతాుః ।  
           తా బాంస్తు ప్రేతాయభ గచాాంతి ఏకే చాత్మహనోజన్నుః ॥  

ఆత్మను తెలుస్తకోనివాడు ఆతామహత్య చేస్తకొనావాడే. టత్డిక్త 
చీక్ట్టలో కాలేగతి. టాం  న్నచ నిక్ృషి జనమలే గతి - టని.  

ఎటి్టవాడు నిజమైన చూపుగలవాడు? –  
 

శేో॥ ప్రక్ృతెవయవచ క్రామణ్ణ 
క్రయామణాని సరవశుః । 
యుః పశయతి త్దా22తామనాం 
ఆక్రాురాం స పశయతి ॥  (30) 

తా॥ టని  ా సాంద్రాాలలోను క్రమలు ప్రక్ృతి వలేనే జర్జగుత్తన్నాయని, ఆత్మ 
ఏమీ చేస్తద్ధ కాదు - టక్రుయని ఎవర్జ చూస్వురో టత్డే నిజమైన 
చూపుగలవాడు.  
వాయఖయ :- క్రమలన్న  ాప్రక్ృతి వలేనే జర్జగుత్తన్నాయి. ప్రక్ృతి టాం  వాసనలతో 
కూడిన కారణశరీరమే. ఇదే స్తక్షమప్రక్ృతి. కారణశరీరాంలోని వాసనలవలే 
ప్రేరణలు క్లుగుతాయి. ఆ ప్రేరణలకు టనుగుణాంగా బుద్ధధలో కోరిక్లు 
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క్లుగుతాయి. ఆ కోరిక్లను తీరి్జకొనుటకు మనస్తులో ఆలోచనలు వస్వుయి. 
ఈ ఆలోచనల ప్రకారాం సి్తల శరీరాం క్రమలు చేస్తుాంద్ధ. క్నుక్ క్రమలన్న  ాప్రక్ృతి 
వలేనే - వాసనలవలేనే జర్జగుత్తన్నాయి. 

ఐతే పుర్జష్మడి పనేమిట్ట? టత్డేాం చేస్తునాటే్ల? టత్డు ఏమీ చయయడు. 
ఎాందుక్ాం  టత్డు టక్రు. టత్డి స్వనిాథయాంలోనే ప్రక్ృతి త్న పనితాను 
చేస్తకుాంటూపోత్తాంద్ధ. పుర్జష్మని స్వనిాథయాంలోనే ప్రక్ృతిక్త క్ద్ధలే శక్తు 
వస్తుాంద్ధ. చైత్నయవాంత్మౌత్తాంద్ధ. విదుయచాక్తు స్వనిాథయాంలో లైటే్ల, ఫ్యయనేు త్మ 
పని తాము చేస్తకుాంట్లనాటే్ల పరమత్మ చైత్నయాం యొక్క స్వనిాథయాంలోనే 
కారణశరీరాంలోని వాసనలు క్ద్ధలి సి్తల స్తక్షమ శరీరాలకు క్ద్లిక్నిస్వుయి. 

ఇద్ధ సరిగీా తెలుస్తకొని నేను ఆత్మను - టక్రును టని చూడగలవాడే 
నిజమైన చూపుగలవాడు - జా్ఞని. త్క్తకనవార్జ టజా్ఞనులే.  

ఒక్డు రైలులో ప్రయాణాం చేస్తు రైలుకు బర్జవు త్గీిాంచాలని త్న 
పెటి్టను త్న నెతిుపై పెటి్లకొని కూరి్చని ప్రయాణాం చేస్తున్నాడు. రైలుకు 
బర్జవేమైన్న త్గీిాందా? లేదు. ప్రక్ృతి టనే పెద్ు రైలు త్న బర్జవును తాను 
ఎటూ మోస్తకొని వెళ్తతూనే ఉాంద్ధ. టయితే టజా్ఞని టయిన పుర్జష్మడు తాను 
టక్రుగా - టసాంగుడుగా ఉాండలేక్ టద్ధ న్నద్ధ, ఇద్ధ న్నద్ధ, ఈ పని నేను 
చేస్తున్నాను టనుకుాంటూ లేనిపోని భారాని  ా(క్రుృతావని )ా నెతిున 
వేస్తకుాంట్లన్నాడు. టసం వేస్తకొని టనవసరాంగా ఈ సాంస్వర సముద్రాంలో 
మునిగిపోత్తన్నాడు. టసంగాక్ తాను ఆత్మనని, టక్రునని, చైత్నయ 
సవరూపుడనని, ఈ క్రమలతో న్నకేమీ సాంబాంధాం లేద్ని, ఈ క్రమలను చేస్త 
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క్షేత్రాం క్న్న  ానేను వేర్జగా ఉన్నానని, నేను ఈ దేహాంలోనే గాక్ టాంత్టా 
ఉన్నానని, స్తక్షామతి స్తక్షమ, సవయాం ప్రకాశ చైత్న్నయనాని ఎవర్జ 
తెలుస్తకొాంటారో టటి్టవాడే జా్ఞని. టత్డే నిజమైన చూపుగలవాడు టని ఈ 
శేోక్ాం సపషిాం చేస్తునాద్ధ.  

ఇక్ ఆతామనుభూతిక్త మరీాలను చూపుత్తన్నాడు భగవానుడు.  
క్రమలనిాాంట్టక్త క్రు క్షేత్రమేగాని ఆత్మ కాదు టని తెలుస్తకునావాడే ఆత్మను 

నిజాంగా చూడగలవాడు టని క్రాంద్ట్ట శేోక్ాంలో చపపన భగవానుడు ఆత్మను 
టాందుకొనే మరీాని  ాచూపుత్తన్నాడు.  
 

శేో॥ యదాభూత్ పృధ బ భావాం 
ఏక్సి మనుపశయతి । 
త్త్ఏవచ విస్వురాం 
బ్రహమ సాంపద్యతే త్దా॥  (31) 

తా॥ న్నన్న విధ్యలుగా - టనేక్ న్నమరూపాలతో క్నిపాంచే ఈ జగత్తు, జీవుళ్తళ 
టాంతా ఒక్కచోటనే ఉనిక్త క్లిగిఉనాటే్ల, దానినుాండే విసురిాంచు 
కొాంట్లనాటే్ల ఎపుపడు చూడగలరో టపుపడే బ్రహమమును పాందుతార్జ. 
వాయఖయ :- ఈ జగత్ుాంతా భనాత్వాంతో కూడిఉనాద్ధ. సజ్ఞతీయ, విజ్ఞతీయ, 
సవగత్ భేదాలతో నిాండిద్నాద్ధ. (i) ఒకే జ్ఞతిక్త చాంద్ధన మనుష్మలుగాని, 
కుక్కలుగాని, కోత్తలుగాని, పశువులుగాని ఒకేరక్ాంగా ఉాండవు. ఒకే జ్ఞతిక్త 
చాంద్ధన చటే్లగాని, కొాండలుగాని, నదులుగాని ఒకేరక్ాంగా ఉాండవు. (ii) ఇక్ 
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వేర్జవేర్జ జ్ఞత్తల మధయ భేదాలు మరీ టధక్ాం. మనిషక్త జాంత్తవుకు తేడా, 
జాంత్తవుకు పక్షిక్త తేడా, పక్షిక్త పాముకు తేడా. పాముకు చటి్లకు తేడా. (iii) 
ఇక్ ఒకే జ్ఞతిలోని మనిషలోనే కాలిక్త చేతిక్త తేడా, క్నుాకు ముకుకకు తేడా, 
కాలుకు వ్రేలుకు తేడా. ఇసం టని  ాతేడాలే. 
 జగత్తులోని న్నన్నవిధ న్నమరూపాలన్న  ాటనిత్యమైనవే. టవి యదారిాం 
కాదు. మిథాయమత్రాం. నిత్యమైనద్ధ, సత్యమైనద్ధ ఆత్మ ఒక్క . టటి్ట ఏక్మైన 
ఆత్మలోనే ఈ టని  ాభూతాలు టసిిత్వాం క్లిగిఉన్నాయి. ఆత్మనుాండే ఇవన్న  ా
విసురిాంచుకున్నాయి. ఇటి్ట టనుభూతి క్లవాడే బ్రహమము టవుతాడు. ఆత్మయే 
టవుతాడు. 
(i) ఆభరణాలు టనేక్ విధ్యలుగా ఉాంటాయి. గాజ్ఞలు, గొలుస్తలు, ఉాంగరాలు, 
జూకాలు, ముకుకపుడక్లు - ఇసం టనేక్ న్నమలు - టనేక్ రూపాలు. టయిన్న 
ఇవన్న  ా కూడా ఒక్క బాంగారాంలోనే టసిిత్వాం క్లిగిఉన్నాయి. టవి టన్న  ా
బాంగారాం నుాండే విసురిాంచుకొన్నాయి. బాంగారాని  ా రేకులుగా, తీగలుగా 
స్వగద్గసి, ముక్కలు చేసి, టతిక్తాంచి, రాళ్తళ, డైమాండ్ు పద్ధగి ఆభరణాలు 
త్యార్జచేస్వుర్జ.  

వాట్ట ప్పరే్జ గాని, ఆ రూపాలు గాని వేర్జవేర్జగా ఉాంటాయి. పైగా టవి 
శ్వశవత్ాం కాదు. టనిత్యాం. కొాంత్కాసంనిక్త వాట్టని చడగొటి్ట బాంగారాం 
ముద్ుగా చేస్వుర్జ. మళ్ళళ మర్చక్ రూపాంలోక్త మర్జస్వుర్జ. బాంగారాం ఎపుపడూ 
ఉనాదే. ఒక్కట్టగానే ఉాంట్లాంద్ధ. న్నమరూపాలు ఏరపడక్ ముాందు, నశిాంచిన 
త్రావత్ బాంగారాంగానే ఉాంట్లాంద్ధ. టాంతేకాదు న్నమరూపాలతో ఉనాపుపడు 
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కూడా టద్ధ యదారిాంగా బాంగారమే. టద్ధ నిత్యాం, శ్వశవత్ాం. దానినుాండే టని  ా
న్నమరూపాలు విసురిాంచుకొాంట్లన్నాయి. 
(ii) క్లలో టనేక్ న్నమరూపాలతో కూడిన జగత్తు ద్రశనమిస్తుాంద్ధ. టయితే 
టద్ాంతా ఎక్కడ నుాండి వచిిాంద్ధ? ఎక్కడ టద్ృశయమవుత్తనాద్ధ. ఆ సవపాజగత్తు 
మనస్తు నుాండే విసురిాంచుకునాద్ధ. మనస్తులోనే కొాంత్స్తపునాద్ధ. ఆ త్ర్జవాత్ 
మనస్తులోనే క్లిసిపోయిాంద్ధ. సమసు న్నమరూపాలు మెలకువతోనే 
నశిాంచిపోత్తన్నాయి. మనస్తు మత్రాం టసం సిిరాంగా నిలిచిపోత్తనాద్ధ. 
టాం  సవపాాం మిథయ, మనస్తు సత్యాం.  

కాబటి్ట ఈ న్నన్నత్వమాంతా మయావిసంసాం - టనిత్యాం - భ్రమత్మక్ాం. 
టధషిాన వస్తువు ఒక్క  సత్యాం - నిత్యాం. ఈ జా్ఞనాం టాంద్రికీ ఒక్కస్వరిగా 
ఎకాఎకీగా క్లగదు. శ్వసా్వలచేత్, గుర్జవు యొక్క ఉపదేశాంచేత్, టాంత్ుఃక్రణాం 
సాంసకరిాంచబడటాం వలే ఈ టనుభూతి క్లుగుత్తాంద్ధ. మనకెాందుకు టటి్ట 
టనుభూతి క్లగటాం లేదు? ఎాందుక్ాం  మన టాంత్ుఃక్రణాం ప్రాపాంచిక్ 
విషయాలతో సాంపరకాం పెటి్లకొని క్లుషత్మైపోవటమనే ఒకే ఒక్క కారణాం 
చేత్నే. క్నుక్నే ఎని  ా శ్వసా్వలను విన్న ,ా విచారణ చేస్తున్న  ా టనుభూతి 
క్లగటాంలేదు. క్నుక్ మనస్తలోని మలిన్నయలను క్డిగివేస్తకోవాలి.  

టాంత్ుఃక్రణాని  ా శుద్ధధగావిాంచుకున  ా బుద్ధధశ్వలి ద్ృషి ఎసం ఉాండాలో 
చబుత్తన్నార్జ, “టనేక్ న్నమరూప భేదాలతో భనాత్వాంగా, వేర్జవేర్జగా 
క్నిపస్తున  ాఈ భూత్జ్ఞలాం - ఈ జగత్తు టాంతా ఆత్మనుాండే విసురిాంచుకొనాద్ధ. 
ఆత్మలోనే టసిిత్వాం క్లిగిఉనాద్ధ”- టని చూడాలి. ఎపుపడు చూడాలి? ఎపుపడో 
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ఒక్పుపడు కాదు. ఎలేపుపడూ చూడాలి. టాందుకే పశయతి టనకుాండా టనుపశయతి 
టన్నార్జ. 

ఉనాద్ధ ఒక్క  వస్తువు. టజా్ఞనుల ద్ృషిక్త వేర్జవేర్జగా క్నిపస్తుాంద్ధ. 
జా్ఞనిక్త మత్రాం ఉనాద్ధ ఉనాటి్లగా ఒక్కట్టగా క్నిపస్తుాంద్ధ. 

న్నవు పర్జగూరిక్త ప్రయాణమయాయవు. జనసాంచారాం లేదు. చీక్ట్ట 
పడిాంద్ధ. క్రాంట్ల పోయిాంద్ధ. టక్కడ ఎదుర్జగా ఒక్ చటి్ల మొదుు ఉాంద్ధ. టద్ధ 
ఎాండిపోయి మనిష ఎత్తులో ఉాంద్ధ. ఆ చీక్ట్టలో భయాంభయాంగా ఉనాన్నకు 
ఆ చటి్లమొదుు ద్యయాంసంగా క్నిపాంచిాంద్ధ. టాంతే భయపడి వెనుక్కు 
పర్జగుతీశ్వవు.  

ఒక్ ద్వతి ఆభరణాలు ధరిాంచి టట్లగా వెళ్తత్తనాద్ధ. ఆమె కూడా ఆ 
చటి్లమొదుును చూచిాంద్ధ. ఆ చీక్టేో టద్ధ ఆమెకు ఒక్ దాంగసం క్నిపాంచాడు. 
ఆమె పర్జగు తీస్తకుాంటూ వెనుక్కు వెళ్ళళపోయిాంద్ధ.   

టపుపడే ఎక్కడో దాంగత్నాంచేసి సర్జకుల మూటతో ఒక్ దాంగ 
టట్లగా వచిాడు. చీక్టేో ఈ మొదుును చూచాడు. టాంతే. వాడొక్ పోలీస్ట టని, 
టత్డు త్నకోసమే కాపువేసి నిలబడిఉన్నాడని భావిాంచి బిక్కచచిిపోయాడు. 
టాంత్లో తేర్జకొని వెనుక్కు పర్జగెతాుడు. 

టయితే ఆ చటి్లమొదుులో ఏ తేడాలేదు. ఏ చలనమూ లేదు. ఏ 
వికారమూ లేదు. టద్ధ టసంగే ఉాంద్ధ టాంద్రిక్త టని  ావిధ్యలుగా క్నిపాంచిాంద్ధ. 
వేర్జవేర్జగా తోచిాంద్ధ. టసం తోచటానిక్త నిజాంగా టక్కడ ఏ మర్జపలేదు. 
ఉనాద్ాంతాన్నలోనే. న్న ద్ృషిలోనే. న్న టజా్ఞనములోనే.  
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టదేవిధాంగా ఏ వికారాలు లేని నిరివకార ఆత్మ టజా్ఞనుల ద్ృషిక్త 
వేర్జవేర్జగా, టనేక్ విధ్యలుగా క్నిపస్తుాంద్ధ. 
 ఆ చటి్లలోనే ద్యయాం ఉాంద్ధ, దాంగ ఉన్నాడు, పోలీస్త ఉన్నాడు. 
వీరాంతా ఆ చటి్ల నుాండే విసురిాంచుకొని ఉన్నార్జ. మనలోని మలిన మనస్తు 
కారణాంగా - చీక్ట్ట కారణాంగా టసం వేర్జవేర్జగా క్నిపాంచార్జ.  

టసంగే ఈ జగత్తు ఇాందులో క్నిపాంచే న్నన్న విధ్యలుగా ఉన  ా
న్నమరూపాలతో కూడిన భూత్జ్ఞలాం టాంతా ఆత్మలోనే టసిిత్వాం క్లిగి 
ఉనాద్ధ. ఆత్మనుాండే విసురిాంచుకొని ఉనాద్ధ. న్నన్నత్వాం టాంతా క్లిపత్ాం. 
సత్యవస్తువు ఒక్క  ఆత్మ. ఎవరైతే ఈ న్నన్నత్వాంతో కూడిన జగత్తు టాంతా 
క్లిపత్మని, ద్గనిక్త ఆధ్యరాంగా, టధషిానాంగా ఉన  ా ఆత్మ ఒక్క  సత్యమని 
టనుభవపూరవక్ాంగా తెలుస్తకొని, ద్ృఢ చిత్ుాంతో ఉాంటాడో టత్డు టాంత్టా 
సత్యవస్తువునే ద్రిశస్తుఉాంటాడు. టసం ద్రిశాంచటానిక్త టత్డు ఆత్మగా 
మరిపోయాడు. ఆత్మయే టయాయడు. ఇదే ఆత్మను టాందుకొనే విధ్యనాం. 

ఆత్మనుాండే టని  ాప్రాణ్లు విసురిాంచుకొని ఉన్నాయి, ఆత్మలోనే టని  ా
ప్రాణ్లు టసిిత్వాం క్లిగిఉన్నాయి టని ఇాంత్కుముాందు శేోక్ాంలో 
తెలుస్తకున్నాాం. టటి్ట ఆత్మ యొక్క సవభావాం ఏమిట్ట?  
 

శేో॥ టన్నద్ధతావ నిారీ్జణ తావత్ 
పరమతామ2య మవయయుః । 
శరీరసిో2ప కాంతేయ! 
న క్రోతి న లిపయతే ॥  (32) 
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తా॥ టన్నద్ధ ఐనాందువలే, గుణాలు లేనాందువలే ఈ పరమత్మ నశిాంపు 
లేనివాడు. కాంతేయా! టత్డు శరీరాంలో ఉన్న  ాక్రమ చయయడు, మలినపడడు.  
వాయఖయ :- టని  ాప్రాణ్లలోను ఉాండి, త్న ఉనిక్త మత్రాం చేత్ - త్న సపరశ 
మత్రాం చేత్ ఆ ప్రాణ్లచే, వివిధక్రమలు చేయిస్తునాపపట్టకీ నిజాంగా ఆత్మ ఏ 
పన్న చేయటాం లేద్ని, దేనికీ క్రుకాద్ని, టద్ధ టక్రు టని శ్వసా్వలన్న  ాపదేపదే 
చబుత్తన్నాయి. టయితే ఈ భావాని  ా వేదాాంతాని  ా టభయసిాంచే శిష్మయలు 
ప్రారాంభద్శలో స్తలభాంగా టరిాం చేస్తకోలేర్జ. 

టాందుకే ఉపనిషత్తులు ‘ఆత్మ టన్నద్ధ టన్న, టనాంత్ాం టన్న, టవయయాం టన్న, 
పుటి్లక్ - చావు లేనిద్న్న, దానిక్త స్వధాంచవలసిన పనులు ఏవీలేవని’ - మళే్ళ 
మళే్ళ చబుతూనే ఉన్నాయి.  

ఇక్కడ జరిగే పనులన్న  ా క్షేత్రాం వలేనే జర్జగుత్తన్నాయని, ఆత్మ ఆ 
క్షేత్రాని  ాటభమనిాంచుకొని, దానితో తాదాత్మయాం చాంద్ధ క్షేత్రజా్ఞడైన పుర్జష్మడు 
టవుత్తన్నాడని, ఆ పుర్జష్మడే క్రమలలో ప్రవరిుాంచి ఫలితాని  ాపాందుత్తన్నాడని 
ఇాంత్కు ముాందే ఈ టధ్యయయాంలో తెలియజేయటాం జరిగిాంద్ధ. టయితే 
యదారిాంగా ఇద్ధ టధ్యయస మత్రమే. 

ఇపుపడీ శేోక్ాంలో ఆత్మ ఎసం నిక్కరయాం - నిరేిపుాం టయిఉనాదో 
తెలియజేస్తున్నార్జ. ఇదే విషయాని  ారాబోయే 2 శేోకాలేో ఉపమన్నలతో 
తెలియజేయబోత్తన్నార్జ. ఎాందుక్ాం  ఎాంత్గా చపపన్న సాందేహాలు 
ముళ్ళసంగా గుచిుకుాంటూనే ఉాంటాయి గనుక్.  
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ఒక్ జడీు హతాయనేరాని  ాగురిాంచి విచారణ జర్జపుత్తన్నాడు. ముదాుయి 
హాంత్కుడేనని పబేిక్ ప్రాసికూయటర్ స్వక్షాయలతో సహా నిరూపస్తున్నాడు. 
స్వక్షాయలన్న  ా టత్డు హాంత్కుడేనని నిరూపస్తున్నాయి. దానితో టత్డిక్త 
ఉరిశిక్ష విధస్తు తీర్జప చపాపడు జడిు. 

ఇపుపడీ వయవహారాంలో హాంత్కుడిక్త ఉరిశిక్ష పడడద్ధ గనుక్ టత్ణి్ణ 3 
నెలలేో ఉరితీస్వుర్జ. ఈ పాపాంలో జడీుక్త కూడా భాగాం ఉాంట్లాందా? ఉాండదు. 
ఎాందుక్ాం  టత్డు న్నయయపీఠాం మీద్ కూరి్చని, ఎట్లవాంట్ట పక్షపాత్ బుద్ధధ 
లేకుాండా, త్నకు టాంద్ధన స్వక్షాయధ్యరాలను బటి్ట హాంత్కుడిక్త ఉరిశిక్ష 
విధాంచాడు గాని, టత్డిక్త హాంత్కునిపై కోపాంగాని, దేవషాంకాని లేవు. ఏ 
శత్ృత్వాం లేదు. క్నుక్ టత్నిక్త ఏ పాపాం లేదు, రాదు. టత్డు నిరేిపుాంగా, 
నిసుాంగాంగా, నిషపక్షపాత్ాంగా త్న ధరామని  ాతాను నిరవరిుస్తున్నాడే గాని, ఉదేుశ 
పూరవక్ాంగా ఏమీ చయయటాం లేదు. 
 టసంగే ఆత్మ క్షేత్రమనే పీఠాం మీద్ కూరి్చని, ఆ క్షేత్రాం త్న పనులు తాను 
చేస్తకోవటానిక్త కావలసిన శక్తుని - చైత్న్నయని  ాఇస్తునాద్ధ. టసం ఇవవటాం ఆత్మ 
యొక్క ధరమమే గాని, ఆత్మకు ఏ ఉదేుశ్వలు లేవు. టద్ధ ఏ క్షేత్రాంలో ఉన్న  ాశక్తుని - 
చైత్న్నయని  ా ఇవవటమనే ధరామని -ా విధని నిరవరిుస్తునాదే గాని ఆ క్షేత్రాంతో 
త్నకెటి్ట సాంబాంధము లేదు. క్నుక్ ఆత్మ ఏ క్రమను చేసినటే్ల కాదు, దేనికీ క్రు 
కాదు. టాందువలే ఏ ఫలితాన్న  ాటనుభవిాంచవలసిన టవసరాం లేదు. టాం  టద్ధ 
శరీరాంలో ఉన్న  ాఏ పన్న చేయదు, ఏ ఫలితాన్న  ాపాంద్దు. టటి్ట ఆత్మ యొక్క 
లక్షణాలు ఏమిట్ట? టన్నద్ధ - టవయయాం - నిరీ్జణాం.  
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(i) టన్నద్ధ :- ఆత్మకు ఆద్ధలేదు. టాం  పుటి్లక్ లేదు. ముాందు లేకుాండా త్ర్జవాత్ 
ఉాండటమే పుటి్లక్. టని  ా వస్తువులు, టని  ాప్రాణ్లు పుటిక్ ముాందు లేవు. 
పుటి్టన త్రావత్ ఉాంటాయి. టయితే ఆత్మ టసంకాదు. టద్ధలేని సమయాం 
టాంటూ లేదు. టద్ధ ఎపుపడూ ఉనాదే. క్నుక్ 'ఆద్ధ' టాంటూ లేదు. పుటి్లక్ 
టాంటూ లేదు.  

ఈ ప్రపాంచాం టాంతా కాలబద్ధమై నడుస్తునాద్ధ. ఇాందులో పుటి్టన 
వాటనిాాంట్టకీ ఆద్ధ ఉాంట్లాంద్ధ. ఎాందుక్ాం  టన్న  ాకాలాంలోనే పుటి్ట, కాలాంలోనే 
ఉాండి, కాలగరాాంలోనే క్లిసిపోత్తన్నాయి. క్నుక్ ఈ కాలాంలో ఉన  ా
వాటనిాాంట్టక్త ‘ఆద్ధ’ ఉనాద్ధ. మరి ఆతోమ! టద్ధ కాసంనిక్త ముాందే ఉనాద్ధ. టసలు 
కాలమే దానినుాండి పుటి్టాంద్ధ. టాందువలే ఆత్మ టన్నద్ధ.  

న్నవెపుపడు పుటిావు? ఈ వస్తువు ఎపుపడు త్యారైాంద్ధ? క్లిద్గాం 
ఎపుపడు ప్రారాంభమైాంద్ధ? ఈ సృషిని చేసిన బ్రహమదేవుడు ఎపుపడు 
జనిమాంచాడు? టాం  సమధ్యనాం ఉనాద్ధ. లెక్కక్టి్ట చపపవచిు. ఎాందుక్ాం  
ఇవన్న  ాకాలాంలోనే పుటి్ట నడుస్తున్నాయి గనుక్. కాని ఆత్మ ఎపుపడు పుటి్టాంద్ధ? 
పరమత్మ వయస్తు ఎాంత్? టాం  సమధ్యనాం లేదు. ఎాందుక్ాం  టద్ధ కాలాం 
క్ాం  ముాందే ఉనాద్ధ గనుక్. ఆ పరమత్మలోనే కాలాం ప్రారాంభమైాంద్ధ గనుక్. 
క్నుక్ పరమత్మకు ఆద్ధ లేదు. టన్నద్ధ.  
(ii) టవయయాం:- ఆత్మకు పుటి్లక్ లేదు. టన్నద్ధ టని తెలుస్తకున్నాాం. ఈ 
లోక్ాంలో పుటి్టన వాట్టకే మరణాం. పుటి్లక్లేని ఆత్మకు న్నశనాం కూడా ఉాండదు. 
క్నుక్ టవయయాం. టసలు న్నశనాం సి్తలవస్తువుకే. ఆత్మ సి్తలవస్తువు కాదు. 
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టాందుకే టద్ధ టవయయాం. పైగా గుణాలుాం  మర్జపలు జర్జగుతాయి. 
మర్జపలలో - వికారాలలో చివరి మర్జప (వికారాం) న్నశనాం. మరి ఆత్మ 
గుణాలేలేనిద్ధ. కాబటి్ట వికారాలు లేవు. టాందువలే న్నశనాం టనే వికారాం 
కూడా లేదు. టవయయాం.  
(iii) నిరీ్జణాం:- ఆత్మకు ఏ గుణాలు లేవు. టద్ధ నిరీ్జణాం. కాలాంలో పుటి్ట నశిాంచే 
వాట్టకే గుణాలు. గుణాలుాం నే వికారాలు. కాలాం క్న్న  ాముాందే ఉన  ాఆత్మకు 
గుణాలు లేవు. ఏ వికారాలు లేవు. టాందువలే నిరీ్జణాం. 
శరీరసిో2ప :- ఆత్మ శరీరాంలోనే ఉనాద్ధ. టని  ాశరీరాలలో - టని  ాభూతాలలో, 
టని  ాసి్వవర జాంగమలలో టాంత్టా వాయపాంచిద్నాద్ధ ఆత్మ. శరీరాం ఉన్న  ా
ఆత్మ ఉాంట్లాంద్ధ. శరీరాం నశిాంచిన్న ఆత్మ ఉాంట్లాంద్ధ. నశిాంచే వాటనిాాంట్టలోను 
నశిాంచకుాండా ఉాండేద్ధ ఆత్మ. టని  ా శరీరాలలో - టని  ా క్షేత్రాలలో 
నశిాంచకుాండా ఉాండేదే ఏక్మైన ఆత్మ. ఆత్మ శరీరాంలో ఉన్న  ాఏ పన్న చేయదు.  
నక్రోతి - నలిపయతే :- ఆత్మ శరీరాంలో ఉన్న  ా ఏ పన్నచేయదు. క్రాంట్ల ఏ 
పరిక్రాంలో ఉన్న  ాటద్ధ ఏమీ చేయదు. టయితే ఆ క్రాంట్ల శక్తుని ఆ పరిక్రాం 
స్వవక్రిాంచి పనిచేస్తు ఉాంట్లాంద్ధ. టసంగే ఆత్మ ఏ శరీరాంలో ఉన్న  ాటదేమీ 
చేయదు. టయితే ఆత్మచైత్నయశక్తుని ఆ శరీరాం - క్షేత్రాం స్వవక్రిాంచి పనిచేస్తుాంద్ధ. 
దాని పనులతో ఆత్మకు ఏ సాంబాంధమూ లేదు. టాందుకే ఏ మలిన్నలు ఆత్మకు 
టాంటవు. 'నలిపయతే'. క్రమ చేసినపుపడసేం ఆ క్రమఫలమనే మలినాం చేసిన 
క్షేత్రానిక్త టాంట్లకుాంట్లాందే గాని, స్వక్షిగా - కేవలాంగా ఉన  ాఆత్మకు టాంటదు.  

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 165 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

టనుపానాంతో కూడిన మాందుసంగా ద్ృషిాాంత్ాంతో చబితేనే త్త్ువాం 
బాగా టరిాం టవుత్తాంద్ధ. టాందుకే ఆత్మ శరీరాంలో ఉన్న  ా- శరీరానిక్త 
శక్తునిస్తున్న  ా- ఆ శక్తుతో శరీరాం ఏ పనిచేసిన్న ట క్రమఫలమనే మలినాం 
ఆత్మక్ాంటదు - టని చపపన వాక్యాం టరిాం కావటానిక్త ఇపుపడు ఆకాశ 
ఉదాహరణతో త్ర్జవాతి శేోక్ాంలో తెలియజేస్తున్నార్జ.  

ఆత్మ శరీరాంలో ఉన్న  ాదేనిచేతా టాంటబడదు. ఏ మలిన్నలు టాంటవు 
టనటానిక్త ఉదాహరణాంగా ఆకాశ్వని  ాచబుత్తన్నారీ శేోక్ాంలో –  
 

శేో॥ యథా సరవగత్ాం సౌక్షామయత్ 
ఆకాశాం నోపలిపయతే । 
సరవత్రా వ సిితో దేహ్ 
త్ధ్య22తామ నోపలిపయతే ॥  (33) 

తా॥ ఏ ప్రకారాంగా టాంత్టా వాయపాంచిద్న  ా ఆకాశాం స్తక్షమత్వాం 
కారణాంగా దేనిచేతా టాంటబడకుాండా ఉాంట్లనాదో టసంగే దేహమునాందు 
టాంత్టా వాయపాంచిద్న  ాఆత్మ దేనిచేత్ మలినపడదు, టాంటబడదు.  
వాయఖయ :- ‘శరీరాంలో ఉనాపపట్టకీ ఆత్మ క్రమ చయయదు. క్రమ మలిన్నయని  ా
టాంట్టాంచుకోదు’ టని క్రాంద్ట్ట శేోక్ాంలో తెలియజేశ్వర్జ. నిజమే. ఆత్మ క్రమ 
చేస్తద్ధకాదు గనుక్ ఫలితాని  ా పాంద్దు. మలిన్నయని  ా టాంటదు టాం  
సరిపోత్తాంద్ధ. కాని ఈ శరీరాం ఎపుపడూ ఏదో ఒక్ పనిచేస్తునే ఉాంట్లాంద్ధ 
గదా! క్రమ చేసినపుపడసేం ఆ క్రమఫలలు - మలిన్నయలు ఆ శరీరానిక్త టాంటక్ 
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త్పపదు. మరి శరీరానిక్త టాంట్టన మలిన్నయలు ఆ శరీరాంలోనే టాంత్టా 
వాయపాంచిద్న  ా ఆత్మకు టాంటకుాండా ఎసం ఉాంటాయి? టనే సాందేహాం 
ఎవరికైన్న క్లగవచిు. 
 ఎాందుక్ాం  ప్రతిరోజూ గినెాలో న్నళ్తళపోసి సిౌ మీద్ ఉాంచి, సిౌను 
ముటి్టాంచార్జ. దానితో గినె  ావేడెకుకత్తాంద్ధ. ట వేడిక్త గినెాలోని న్నర్జ కూడా 
వేడెకుకత్తాంద్ధ గదా! టసంగే శరీరానిక్త టాంట్టన మలినాం ఆ శరీరాంలోని ఆత్మకు 
టాంటకుాండా ఉాంట్లాందా? టని సాందేహాం. ఆ సాందేహాని  ాతీరిటానికే ఇక్కడ 
ఆకాశ ద్ృషిాాంత్ాం. టయితే ఆకాశ్వనే  ా ఎాందుకు ద్ృషిాాంత్ాంగా 
తీస్తకొాంట్లన్నార్జ? ఆత్మకు - ఆకాశ్వనిక్త ద్గీర పోలిక్లున్నాయి. ఏమిటవి?  
(i) ఆత్మ స్తక్షామతి స్తక్షమాం. ఆకాశాం పాంచభూతాలనిాాంట్టలోక్త స్తక్షమాం. ఇక్ 
టాంత్క్న్న  ాస్తక్షమమైనద్ధ ఏద్గలేదు.  
(ii) ఆత్మ సరవవాయపక్ాం. ఆకాశాం కూడా సరవవాయపక్మే. కాక్పోతే 
సి్తలవస్తువులలో ఆకాశాం ఉాండదు.  
(iii) ఆత్మ ఇాంద్రియగోచరాం. ఆకాశాం కూడా టగోచరమే. ఒక్క శబాునిక్త త్పప 
ఇత్రత్రా తెలుస్తకొనే వీలులేదు.  
(iv) ఆత్మ టచరాం. ఆకాశాం కూడా టచరమే. క్ద్ధలే వీలులేదు.  

ఇసం ఆత్మకు ద్గీర పోలిక్లునాద్ధ ఆకాశాం త్పప మర్చక్ట్ట లేదు. 
ఇపుపడు ఆకాశాం ఏ మలిన్నయలు టాంటనిదైతే ఆత్మ కూడా ఏ మలిన్నయలు 
టాంటనిద్ని నిరువాంద్వాంగా ఋజ్ఞవవుత్తాంద్ధ.  
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ఆకాశాం టాంత్టావాయపాంచి టనిాాంట్టకీ టవకాశాం ఇస్తుాంద్ధ. ఆకాశాంలో 
గాలి ఉాంద్ధ, టగి  ాఉాంద్ధ, న్నర్జ ఉాంద్ధ, భూమి ఉనాద్ధ.  
(i) ప్రచాండాంగా గాలి వీస్తునాపపట్టకీ ఆకాశాం చలిాంచదు.  
(ii) జ్ఞవజవలయమనాంగా టగి  ామాండుత్తన్న  ాఆకాశాం కాలిపోదు.  
(iii) కుాంభవృషిగా వరాాం కురిసిన్న ఆకాశాం త్డిసిపోదు.  
(iv) గాలిదుమరాం వచిి దుముమ రేగిన్న ఆకాశ్వనిక్త దుముమ పటిదు.  
(v) గాలిలో మలేెపూల వాసన క్ద్ధలిన్న, భరిాంచలేని క్ాంపువాసన క్ద్ధలిన్న 
ఆకాశ్వని  ాతాక్దు. దానిక్త ఏ వాసన్న టాంటదు.  
(vi) ఆకాశాంలో మెర్జపులు మెర్జస్వుయి, పడుగులు పడతాయి, ప్రళ్య 
భయాంక్ర గరునలు వినిపస్వుయి. టయిన్న ఆకాశాం త్నకేమీ కానటే్ల, ఏ 
సాంబాంధాంలేనటే్ల ఎపపట్ట మద్ధరిగానే ఉాంట్లాంద్ధ.  
(vii) ఏదైన్న హత్య జరిగితే రక్ుాంతో భూమి త్డిసిపోత్తాంద్ధ. టయిన్న 
ఆకాశాంపై ఏ మరక్లు పడవు.  
(viii) ఆకాశాంలో ఎనో  ాపక్షులు ప్రయాణ్ణస్తు ఉాంటాయి. కాని వాట్ట కాళ్ళ 
గోళ్ళ గుర్జులు గాని, రక్కల గుర్జులు గాని ఆకాశాంలో పడవు. దానికేమీ 
టాంటదు.  

క్నుక్ టనిాాంట్టక్త టవకాశాం ఇచిి, టనిాాంట్టలోను వాయపాంచిద్న్న  ాఈ 
ఆకాశాం ఆయా గుణదోషాలు టాంటకుాండా ఉాంట్లాంద్ధ. ఎాందుక్ాం  ఆకాశాం 
స్తక్షమాం గనుక్. స్తక్షమవస్తువుపై సి్తలవస్తువులు త్మ ప్రభావాని  ా
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చూపాంచలేవు. ఆకాశాం స్తక్షమాం గనుక్ సి్తలవస్తువుల ద్బులు, గుర్జులు 
ఆకాశాం మీద్ పడవు. 

మరి భౌతిక్ వస్తువైన ఆకాశ్వనికే ఇటి్ట పరిసిితి ఉాం , ఆకాశాం క్న్న  ా
స్తక్షామతిస్తక్షమమై, సి్తలవస్తువులతో సహా టనిాాంట్టలోను, టాంత్టా 
వాయపాంచిద్ాండే ఆత్మ సాంగతి వేరే చపాపసం? ఆత్మకు ఏ మలిన్నలు టాంటవు.  
(i) ఏ శరీరాంలో ఉన్న  ాటద్ధ శరీరానిక్త టాంటకుాండా టసాంగాంగా ఉాంట్లాంద్ధ 
గనుక్ ఆ శరీరాం యొక్క క్రమక్సంపాలకు, మలిన్నయలకు ఆత్మ టసాంగాం.  
(ii) దేవాతాశరీరాంలో ఉన్న ,ా మనుషయశరీరాంలో ఉన్న ,ా పశు-పక్షి-క్రమి-కీటకాద్ధ 
శరీరాలలో ఉన్న  ావాట్ట మాంచి చడడలు, గుణదోషాలు ఆత్మను టాంటవు.  
(iii) శరీరదోషాం, మనోదోషాం, బుద్ధధదోషాం, శీతోషి, స్తఖదుుఃఖాదులు - ఏవీ 
ఆత్మనాంటవు. 

న్నవు టటి్ట ఆత్మవే గనుక్, శరీరానివి కాదు గనుక్ వాసనలు - క్రమఫసంలు 
టనే మలిన్నలు నిను  ా టాంటవు. న్నవు టసాంగుడవు. సవచామైనవాడవు. నేను 
దేహాని  ాటని టజా్ఞనాంలో భావిాంచేవాడే దేహమలిన్నలతో దుుఃఖస్వుడు. మళ్ళళ 
మళ్ళళ జనమలెత్తుతూ క్రమఫసంలు టనుభవిస్వుడు. నేను ఆత్మను టని గ్రహాంచి 
టసం ఆత్మగా ఉన  ా జా్ఞనిక్త దేహమలిన్నలు టాంటవు గనుక్ 
ఆనాంద్సవరూపుడిగా ఉాండిపోతాడు. 

సరవక్షేత్రాలను ఆత్మ ఎసం ప్రకాశిాంపజేయగలుగుత్తనాదో స్తర్జయని 
ఉపమనాంతో - 
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శేో॥ యధ్యప్రకాశ యతేయక్ుః 
క్ృత్ునాం లోక్ మిమాం రవిుః । 
క్షేత్రాం క్షేత్రీ త్ధ్య క్ృత్ునాం 
ప్రకాశయతి భారత్! ॥  (34) 

తా॥ ఏ ప్రకారాంగా ఒక్కడే టయిన స్తర్జయడు ఈ యావత్తులోకాని  ా
ప్రకాశిాంపజేస్తున్నాడో టసంగే టర్జున్న! ఈ యావత్తు క్షేత్రాని  ాఒక్కడే క్షేత్రధ్యరి 
ప్రకాశిాంపజేస్తున్నాడు. 
వాయఖయ :- ఆత్మ నిరేిపుము. టద్ధ క్రమ చేయదు, ఫలమును టాంట్టాంచుకోదు - టని 
ఆకాశ్వని  ా ద్ృషిాాంత్ాంగా తీస్తకొని ఇాంత్వరకు వివరిాంచార్జ. ఇపుపడు 
స్తర్జయని ద్ృషిాాంత్ాంగా తీస్తకొని ఆత్మయొక్క ప్రకాశ్వని  ా
తెలియజేయబోత్తన్నార్జ. ఈ రాండు విషయాలనే ఎాందుకు చబుత్తన్నార్జ? 

"ఆత్మ ఆకాశవత్ టసిు రవివత్ భాతి" 
ఆత్మ ఆకాశాంవలె ఉాంట్లాంద్ధ. స్తర్జయనివలె ప్రకాశిస్తుాంద్ధ - గనుక్. టాందుకే ఈ 
రాండు ద్ృషిాాంతాలను భగవాంత్తడు ఎనుాకున్నాడు.  

ఆత్మకు ప్రక్ృతిక్త గల సాంబాంధ్యని  ాచపప ప్రక్ృతి నుాండి ఆత్మకు విముక్తు 
క్లిగిాంచటానికే ఈ శేోక్ాం తోడపడుత్తాంద్ధ. ప్రక్ృతి నుాండి విముక్తు చాంద్ధ న్నవు 
న్నవుగా - ఆత్మగా ఉాం నే ఆతామనుభూతి. పరమతామనుభూతి. టటి్ట 
ఆతామనుభూతియే మనవజీవిత్ పరమలక్షయాం గనుక్ ఆ లక్షాయని  ా
స్వధాంచటానిక్త ఈ ద్ృషిాాంతాని  ా వినియోగిస్తున్నాడు భగవానుడు. టదే 
స్తరయద్ృషిాాంత్ాం - ఏమిటద్ధ?  
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ఒకే స్తర్జయడు ఈ జగత్తునాంత్ట్టని ప్రకాశిాంపజేస్తునాటే్ల 
మహాభూతాలు మొద్లుకొని సమసు ప్రాణ్ణకోట్టని, సమసు క్షేత్రాలను ఒకే ఆత్మ 
ప్రకాశిాంపజేస్తునాద్ధ, చైత్నయవాంత్ాం చేస్తునాద్ధ. 

టనేక్ ఇళ్ళలోను, సిసంలలోను, న్నట్టలోను ఒక్కడే స్తర్జయడు 
వెలుగునిస్తున్నాడు. ఎక్కడెక్కడ సవచామైన, నిరమలమైన సి్వన్నలుాంటాయో 
వాటనిాాంట్టలోను త్న ప్రతిబిాంబాని  ాచూపస్వుడు. నిరమలమైన టద్ుాంలోను, 
సవచామైన న్నట్టలోను స్తర్జయడు ప్రతిబిాంబిస్వుడు. స్తర్జయడు ఒక్కడే. టనేక్ 
న్నట్టకుాండలలో ప్రకాశిస్వుడు.  

టసంగే సి్తల స్తక్షమ శరీరాలనే సమసు క్షేత్రాలలోను త్న ప్రతిబిాంబాని  ా
ప్రవేశపెటి్ట ఒక్కడే టయిన పరమత్మ టని  ా క్షేత్రాలను ప్రకాశిాంపజేస్తున్నాడు. 
ఎక్కడెక్కడ నిరమలమైన, సవచామైన క్షేత్రాలున్నాయో టక్కడ త్న ప్రతిబిాంబాని -ా 
ప్రకాశ్వని  ాబాగా వయక్ుాం చేస్తుాంటాడు. టసంగాక్ ఎక్కడెక్కడ క్లుషత్మైన, 
పాపకూపాలైన క్షేత్రాలు ఉాంటాయో, టక్కడ త్న ప్రకాశ్వని  ా టాంత్గా 
వయక్ుాంచేయడు పరమత్మ. టాం  ఎవరైతే త్న మనోబుదుధలను సరిచేస్తకొని 
శ్రవణ, మనన, నిధధ్యయసనలతోను, జపధ్యయన్నద్ధ స్వధనలతోను, పెద్ుల 
ఆచార్జయల స్తవలతోను క్షేత్రాని  ా సవచిాంగా ఉాంచుకుాంటారో వారిలో 
భగవాంత్తడు స్వక్షాత్తుగా ద్రశనమిస్తునాటే్లగా ద్ధవయాంగా ప్రకాశిస్తు ఉాంటాడు. 
టసంగాక్ క్లుషత్ మనస్తుతో ఉాండేవారిలో ప్రకాశాం బాగా ఉాండదు.  

జగత్తును ప్రకాశిాంపజేస్తవాడు స్తర్జయడు క్దా! క్నుక్ స్తర్జయణి్ణ 
టనిాాంట్టక్త క్రు టాంటామ? టనలేాం. ఎాందుక్ని? ఎాందుక్ాం  స్తర్జయనిక్త 
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ఇక్కడ జరిగే పనులలో క్రుృత్వాం లేదు. ఏదో కోరిక్ తీరి్జకోవాలనో, ఏదో 
ఫలితాని  ాపాందాలనో, లేదా క్రువాయని  ానిరవరిుాంచుకోవాలనో పనులు చేస్తు 
క్రు టవుతాడు. కాని స్తర్జయడిక్త ఏ కోరికా లేదు, ఏ ఫసంప్పక్షా లేదు, ఏ 
క్రువయమూ లేదు. మరైతే ఎాందుకు ఈ జగత్తును ప్రకాశిాంపజేస్తున్నాడు? ఏమి 
ఆశిాంచి ఈ జగత్తునాంత్ట్టని వెలిగిస్తున్నాడు. టద్ధ టత్డి సహజసిద్ధమైన 
లక్షణాం. టద్ధ టత్డి ధరమాం టాంతే. టసలు నిజాంగా ఈ జగత్తును వెలిగిాంచాలి 
టనే ఆలోచన కూడా స్తర్జయనిక్త లేదు. టత్డు ద్ధవయప్రకాశాం. 
నిరాంత్రాయాంగా వెలుగులు విరజిమమటాం టత్డి సవభావాం. టత్డు ఎపుపడూ 
ఇాంకొక్ విధాంగా ఉాండలేడు. ఒక్కస్వరి కూడా కోపాంతోనైన్న సరే చీక్ట్టని 
ఇవవడు, ఇవవలేడు. 

టసంగే ఆత్మ టని  ాక్షేత్రాలను ప్రకాశిాంపజేస్తుాంద్ధ. టయిన్న ఆత్మను క్రు 
టనలేాం. ఆత్మకు ఏ క్రుృత్వమూ లేదు. ఎాందుక్ాం  ఆత్మకు ఏ కోరికా లేదు; 
ఏ కొరతా లేదు; ఏ ఆశ్వ - ఆశయమూ లేవు; దానిక్త పాంద్వలసిాంద్ధ టాంటూ 
ఏమీ లేదు. టద్ధ కేవలాం క్షేత్రాని  ా ప్రకాశిాంపజేస్తుాంద్ధ. టాంతే. కోరిక్లుగాని, 
ఫసంప్పక్షగాని, కొరత్లుగాని, ఆశలుగాని, ఆశయాలుగాని, క్రువాయలుగాని, 
భోగాసక్తుగాని ఇవన్న  ాక్షేత్రానివే. టాంత్ుఃప్రేరణలతో - కారణశరీరాంలోని వాసనల 
ప్రేరణలతో క్షేత్రమే టనేక్ క్రమలను చేస్తుాంద్ధ. క్నుక్ టదే క్రు - భోక్ు కూడా. ఐతే 
ఆత్మ ఎాందుకు - ఏమి ఆశిాంచి ఈ క్షేత్రాని  ాప్రకాశిాంపజేస్తునాద్ధ? 

టద్ధ ఆత్మయొక్క సహజ సిద్ధ లక్షణాం. ఆత్మ యొక్క ధరమాం. టసలు ఆత్మకు 
ఈ క్షేత్రాని  ావెలిగిాంచాలనే ఉదేుశము కూడా లేదు; కావాలని వెలిగిాంచటమూ 
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లేదు. మరి? ఆత్మ సవయాంప్రకాశాం. కోట్టస్తరయసమప్రభాకాాంత్తలు గలద్ధ. 
దాని టసిిత్వాం వలే ఈ సమసుక్షేత్రాలు ప్రకాశిస్తు ఉన్నాయి. టాం  ఆత్మ 
యొక్క ప్రకాశ్వని  ా ఈ క్షేత్రాలు స్వవక్రిస్తున్నాయి. ఆత్మ ఎపుపడూ ఇాంకొక్ 
విధాంగా ఉాండలేదు. ఉాండదు. క్నుక్ ప్రకాశాం దానియొక్క ధరమమేగాని 
కావాలని చేస్త క్రమకాదు. క్నుక్ ఆత్మకు ఏక్రమఫసంలు టాంటవు. ఏ మలిన్నలు 
టాంటవు.  

స్తర్జయడు ఒక్కడే. టత్డి వెలుగులో టనేక్ పుణయకారాయలు, పాపకారాయలు 
జరిగిపోతూ ఉాంటాయి. వాట్టతో ఆ స్తర్జయనిక్త ఎటి్ట సాంబాంధము లేదు. 
టవన్న  ాచేసినవారికే. టసంగే ఆత్మ ఒక్క . దాని స్వనిాథయాంలోనే క్షేత్రాలు టనేక్ 
పుణయకారాయలు, పాపకారాయలు చేస్తు ఉాంటాయి. వాట్టతో ఆత్మకు ఎసంాంట్ట 
సాంబాంధమూ లేదు. టవన్న  ాకూడా క్రమలు చేసిన క్షేత్రాలకే.  

ఆత్మ శుద్ధచైత్నయాం, సచిిదానాంద్సవరూపాం, టద్ధ టని  ా
దేహమనోబుదుధలనూ చైత్నయవాంత్ాం చేస్తుాంద్ధ, ప్రకాశిాంపజేస్తుాంద్ధ. ఆ 
చైత్నయాం వలే ఈ దేహమనోబుదుధలు టనేక్ వయవహారాలతో క్రమలలో 
మునిగిపోతూ ఉాంటాయి. టయితే వాట్ట గుణదోషాలతో ఆత్మకు ఏ 
సాంబాంధము లేదు. టద్ధ ఎపపట్టసంగా సవచాాంగా - నిరమలాంగా ఉాంట్లాంద్ధ.  

ఈ సతాయని  ాగ్రహాంచిన స్వధకుడేాం చేయాలి? 
 ఆత్మ టని  ా క్షేత్రాలను ప్రకాశిాంపజేస్తుాంద్ని, టద్ధ దాని ధరమమని, టని  ా
క్రమలకు టద్ధ కేవలాం స్వక్షియని, దానిక్త ఏ మలిన్నలు టాంటవని, గుణదోషాలు 
దానిక్త టాంటవని, నిరాంత్రాం మననాం చేస్తకుాంటూ, తాను యదారిాంగా టటి్ట 
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టసాంగుడైన, నిరమల ఆత్మనేగాని, ఈ దేహ్ాంద్రియ ప్రాణమనోబుదుధలతో కూడిన 
క్షేత్రాని  ాకాద్ని, ఈ క్షేత్రాం జడమని, తాను చైత్నయ సవరూప ఆత్మనని, జడమైన 
క్షేత్రాం క్న  ాతాను వేరైన వాడినని - సిిరచిత్ుాంతో, నిరాంత్రాం ద్ృఢాంగా భావన 
చేయాలి. టసం చేద్  జా్ఞనాం; టసం చేయగలవాడే 'జా్ఞని' టని తెలుస్తకొని 
టసం ఉాండేాందుకు ప్రయత్ాాం చేద్వాడే ఆతామనుభూతిక్త - మోక్షానిక్త 
టర్జహడు. 

‘టద్ధ నేనే’ – ‘సో2హాం’' – ‘టహాం బ్రహామసిమ’ టనే టనుభూతినే చివరకు 
పాంద్వలసిాంద్ధ. టదే వేదాాంత్ విద్యకు పరాకాషి. 

ఇక్ చివరగా ఈ టధ్యయయాం యొక్క ఫలశృతిని చబుత్తన్నార్జ.  
ఈ టధ్యయయాం యొక్క ఫలశృతి:-  
 

శేో॥ క్షేత్రక్షేత్రజాయో రేవాం 
టాంత్రాం జా్ఞన చక్షుషా । 
భూత్ ప్రక్ృతి మోక్షాంచ 
యే విదురాయాంతి తేపరాం॥  (35) 

తా॥ ఈ ప్రకారాంగా క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞల మధయగల భేదాని ,ా ఈ భూత్ ప్రక్ృతి నుాండి 
విముక్తు చాందే ఉపాయాని ,ా జా్ఞనద్ృషితో ఎవర్జ తెలుస్తకుాంటారో వార్జ 
పరమత్మను - మోక్షాని  ాపాందుతార్జ. 
వాయఖయ :- (i) ఏవాం:- ఈ ప్రకారాంగా, టాం  ఈ టధ్యయయాంలో చపపన 
ప్రకారాంగా టని. ఏాం చపాపర్జ ఈ టధ్యయయాంలో? 
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క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞలాం  ఎవరో, ఆ రాండిాంట్టని ఎసం విడద్గయాలో ఆ పద్ధతిని 
గూరిి చపాపర్జ. టసం క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞలను విడద్గయాలాం  న్నలో ఉాండవలసిన 
లక్షణాలు ఏమిటో టమనితావద్ధ 20 లక్షణాలను కూడా చపాపర్జ. ఆ 
లక్షణాలను టలవరచుకొని, క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞలను విడద్గద్టకు త్గిన స్వధనలను 
చపాపర్జ. టసం విడద్గసి క్షేత్రాని  ానిరసిాంచి క్షేత్రజా్ఞనితో తాదాత్మయాం చాంద్ధతే 
క్లిగే ప్రయోజనాం ఏమిటో ఈ శేోక్ాంలో ఫలశృతిగా చపపబోత్తన్నార్జ.  
(ii) క్షేత్రక్షేత్రజాయో టాంత్రాం:- క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞల మధయ గొపప టాంత్రాం - భేద్ాం 
ఉనాద్ధ. ఏమిటా భేద్ాం?  

(i) క్షేత్రాం జడాం. క్షేత్రజా్ఞడు చైత్నయాం.  
 (ii) క్షేత్రాం టాం  సి్తల స్తక్షమ కారణశరీరాలు. ద్గనినే ప్రక్ృతి టాంటార్జ. 
క్షేత్రజా్ఞడు టాం  నిరాకార్జడు, సరవవాయప, స్తక్షామతిస్తక్షమము టయిన చైత్నయ 
శక్తు. 
 (iii) క్షేత్రాం నశిాంచిపోయేద్ధ. క్షేత్రజా్ఞడు శ్వశవత్ాంగా ఉాండేవాడు.  
 (iv) క్షేత్రాం ఇాంద్రియ గోచరాం. క్షేత్రజా్ఞడు ఇాంద్రియ టగోచర్జడు.  
 (v) క్షేత్రాలు టనేక్ాం ఉాంటాయి. క్షేత్రజా్ఞడు మత్రాం ఒక్కడే.  
 (vi) క్షేత్రాలు విభక్ుాం. క్షేత్రజా్ఞడు టవిభక్ుాం - టఖాండాం.  
 (vii) క్షేత్రాం సమసు కారాయలకు క్రు, భోక్ు. క్షేత్రజా్ఞడు టక్రు, టభోక్ు.  
 (viii) క్షేత్రాం వికారాలతో, గుణాలతో కూడినద్ధ. క్షేత్రజా్ఞడు టవికారి, 
గుణరహత్తడు, ప్రభావశీలి.  
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 (ix) క్షేత్రాం పరిచాినాాం. ఒక్చోట ఉాం  మర్చక్ చోట ఉాండదు. 
పరిమిత్ాం. క్షేత్రజా్ఞడు టపరిచాినాాం. సరవవాయప.  
 (x) క్షేత్రాం చూడబడేద్ధ, తెలుస్తకోబడేద్ధ. క్షేత్రజా్ఞడు చూచేవాడు, 
తెలుస్తకొనేవాడు. 
 ఇసం క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞల మధయ ఎనో  ావిభేదాలున్నాయి. టయితే ఇసం ఎని  ా
విభేదాలున్న  ాస్వమనుయలు ఈరాంట్టని విడగొటి్ట చూడలేర్జ. టసలు క్షేత్రాం - 
క్షేత్రజా్ఞడనే రాండు ఉనాటే్ల గ్రహాంచలేర్జ. కేవలాం జా్ఞనవాంత్తలే - ఆత్మజా్ఞనాం 
తెలిసినవారే విడగొటిగలర్జ.  
 కొయయతో త్యార్జ చేసిన గుర్రాంతో పసివార్జ ఆడుకుాంటూ ఉాంటార్జ. 
వారిక్త టక్కడ గుర్రాం మత్రమే క్నబడుత్తాంద్ధ. కాని పెద్ువారిక్త మత్రాం 
కొయయ - గుర్రాం టనే రాండు క్నిపస్వుయి. బాంగార్జ గాజ్ఞలేో స్త్రీలు గాజ్ఞలనే 
చూస్వుర్జ. షరాబు మత్రాం టాందులో బాంగారాన్న  ాచూస్వుడు, గాజ్ఞలనూ 
చూస్వుడు.  
 టసంగే స్వమనుయలకు క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞలిద్ురూ క్లిసి ఒక్కట్టగా, క్షేత్రాంగా 
క్నిపస్వుర్జ. మహాత్తమలకు మత్రాం రాండుగా క్నిపస్వుర్జ. ఒక్ట్ట బాహయద్ృషిక్త 
క్నిపాంచేద్ధ. మర్చక్ట్ట టాంత్రుృషిక్త క్నిపాంచేద్ధ. క్షేత్రాం మిథయ, క్షేత్రజా్ఞడు సత్యాం. 
 నేను దేహాని ,ా నేను ఉదోయగిని, నేను వాయపారిని, నేను గృహసి్తను, నేను 
గృహణ్ణని, నేను గొపపవాణి్ణ, నేను టలుపణి్ణ టని ఈ క్షేత్రాంతో క్లిసిపోత్తన్నాాం. 
ఈ ప్పర్జ, ఆకారాం, శరీరాం, మనోబుదుధలు, గొపపత్నాం, టలపత్వాం - ఇవన్న  ా
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క్షేత్రధరామలు. 'నేను' మత్రాం క్షేత్రాం క్న  ావేర్జగా, ఆ క్షేత్రాని  ాతెలుస్తకొనేవాడిగా 
ఉన్నాను టని భావన చేయాలి.  
 క్షేత్రాంతో ఐక్యాం చాంద్ధనపుపడు క్షేత్రాం చేస్త పనులను నేను చేస్తున్నానని, 
వచిిన స్తఖదుుఃఖాలను నేను టనుభవిస్తున్నానని టనుకుాంటూ చలిాంచి 
పోత్తన్నాాం. క్షేత్రాం నుాండి విడిపోయి క్షేత్రజా్ఞడిగా ఉాం  ఆ క్రమలతో గాని, 
వాట్టవలే వచిే స్తఖదుుఃఖాలతో గాని న్నకు సాంబాంధాం ఉాండదు; వాట్టక్త 
చలిాంచవలసిన టవసరాం లేదు.  
 క్నుక్ క్షేత్రాం నుాండి క్షేత్రజా్ఞణి్ణ వేర్జ చేయాలాం  - విడగొటిాలాం  
ముాందు ఆరాండిాంట్ట మధయగల భేదాలను టధయయనాం చేయాలి. బాగా 
వాంటబటి్టాంచుకోవాలి. ఇసం రాండిాంట్ట మధయ టాంత్రాని  ా తెలుస్తకొని ఏo 
చేయాలి?  
(iii) భూత్ ప్రక్ృతి మోక్షాంచ:- భూత్ప్రక్ృతి టాం  క్షేత్రమే. క్షేత్రమాం  సి్తల 
స్తక్షమ కారణశరీరాలే. టయితే ఇపుపడా మూడు శరీరాల క్షేత్రాంతో కూడి 
క్షేత్రజా్ఞడున్నాడు. క్షేత్రజా్ఞడు ఆ 3 శరీరాలతో క్పపబడి ఉన్నాడు. ఆ మూడు 
శరీరాలతో కూడిన క్షేత్రాం నుాండి విముక్తు చాంద్ధతే క్షేత్రజా్ఞడు ఆత్మగా - 
పరమత్మగా - ఆనాంద్సవరూపాంగా ఉాండిపోతాడు. క్నుక్ క్షేత్రాం నుాండి 
క్షేత్రజా్ఞడు విడిపోవాలి. విడుద్ల చాందాలి. విముక్తు చాందాలి.  
 టాంద్మైన శ్రీక్ృషి్మని పాలరాతి విగ్రహాం ఉాంద్ధ. దాని  ా చాసం 
దూరప్రాాంత్ాం నుాండి పారశల్స సరీవస్ట దావరా తెపపాంచుకున్నాాం. పారశల్స ఆఫీస్ట 
నుాండి ఒక్ చక్కపెటి్ట వచిిాంద్ధ. మనాం ముాందుగా చక్కపెటి్టను తెరిచాాం. ఆ 
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పెటి్టలో గడిడ ఉాంద్ధ. ఇపుపడా గడిడని తొలగిాంచాాం. ఆ లోపల గటి్ట పోలితీన్ 
ప్పపరే్జ చుటి్ట ఒక్ వస్తువు ఉాంద్ధ. ఇపుపడా పోలితీన్ ప్పపరేను తొలగిాంచాాం. 
టాంతే. టాంద్మైన శ్రీక్ృషి్మని పాలరాతి విగ్రహాం ద్రశనమిచిిాంద్ధ. టాం  ఆ 
చక్కని విగ్రహాం క్నిపాంచాలాం  చక్కపెటి్ట మూత్ను తొలగిాంచాాం; ఆ 
త్ర్జవాత్ గడిడని తొలగిాంచాాం, ఆ త్ర్జవాత్ పోలితీన్ ప్పపరేను తొలగిాంచాాం. 
టనిాాంట్టని తొలగిాంచిన త్ర్జవాత్ టాంద్మైన విగ్రహాం క్నిపాంచిాంద్ధ. 
 టదేవిధాంగా మనాం శుద్ధమైన చైత్నయ సవరూప పరమత్మ సవరూపులమే. 
కాక్పోతే కారణశరీరమనే పోలితీన్ ప్పపర్జలో చుటి్టఉన్నాాం. దాని చుటిూ 
గడిడ టనే స్తక్షమశరీరాంతో క్పపబడాడాం. ఈ మొతాుని  ా సి్తలశరీరమనే 
చక్కపెటి్టలో బాంధాంచివేయబడాుాం. టాందువలేనే మనని మనాం తెలుస్తకోలేక్ - 
ఆత్మను టని తెలుస్తకోలేక్, శరీరమనే చక్కపెటి్టను టనుకుాంట్లన్నాాం. 
చక్కపెటి్టను టనుకుాంట్లన్నాాం గనుక్నే స్తఖదుుఃఖాలనే స్తతిు ద్బులు, త్నుాలు 
పడుత్తన్నాయి. టలుపలుగా టవమనిాంచబడుత్తన్నాాం. ఎవరన్న  ా
కూరిోవాలనుకునాపుపడు చక్కపె ి గదా టని మన మీద్ కూరి్జాంట్లన్నార్జ. 
ఇాందులో ఏమి ఉనాద్ధ? టని వేలితో త్ని  ాటడుగుత్తన్నార్జ. ఈ టవమన్నలు, 
త్నుాలు త్పాపలాం  చక్కపెటి్టను తెరచి టాందులోని చత్ును తొలగిాంచి, 
పోలితీన్ ప్పపరేను తొలగిాంచి శ్రీక్ృషి్మని విగ్రహాని  ాబయటకు తీసినటే్ల మన 
సి్తలశరీరాని  ా తొలగిాంచి, స్తక్షమశరీరాని  ా విడిచి, కారణశరీరాంతో 
తాదాతామయని  ా విడిచి ఆత్మసవరూపాంగా - ఆనాంద్సవరూపాంగా టాంద్మైన 
శ్రీక్ృషి విగ్రహాంగా ఉాండిపోవాలి. టపుపడే గౌరవాం, ఆనాంద్ాం టన్న  ాలభస్వుయి.  
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 టయితే చక్కపెటి్టను తెరవటాం, చత్ును తొలగిాంచటాం, పోలితీన్ 
ప్పపరేను తొలగిాంచటాం మనకు చేత్నవుత్తాంద్ధ. కాని ఈ సి్తల, స్తక్షమ 
కారణశరీరాలతో కూడిన క్షేత్రాని  ా తొలగిాంచటాం క్షేత్రాంతో పెటి్లకున  ా
తాదాతామయని  ాతొలగిాంచటాం - క్లిపత్ తాదాతామయని  ాతొలగిాంచటాం - టజా్ఞనాం 
కారణాంగా క్లిపాంచబడిన తాదాతామయని  ా తొలగిాంచటాం ఎసం? దానిక్త 
ఉపాయాని  ాచబుత్తన్నార్జ. టదే -  
(iv) జా్ఞన చక్షుషా :- క్షేత్రాంతో క్షేత్రజా్ఞని క్లయిక్ కారణశరీర సి్వయిలో 
జరిగిాంద్ధ. టదే స్తక్షమ శరీర సి్వయిలోక్త వచిి చివరకు సి్తల శరీర సి్వయిలో 
రాండూ విలీనమైపోయాయి. నిజాంగా ఈ క్లయిక్ - సాంయోగాం - తాదాత్మయాం 
భ్రాంతి వలే - టజా్ఞనాం వలే వచిినదే. మరి భ్రాంతి ఎసం తొలగుత్తాంద్ధ? 
జా్ఞనాంతో తొలగిపోత్తాంద్ధ. టాందుకే ఇక్కడ భూత్ ప్రక్ృతి నుాండి 
విడివడాలాం  జా్ఞననేత్రాం కావాలి - టాంట్లన్నార్జ. టదే 'జా్ఞనచక్షుషా'. 
మమూలు నేత్రాంతో - ఈ చరమచక్షువులతో చూస్తు సి్తలవస్తువులు మత్రమే 
క్నిపస్వుయి. జా్ఞననేత్రాంతో చూస్తునే స్తక్షమవిషయాం - ఆత్మవిషయాం 
టరిమవుత్తాంద్ధ.  

మమూలు ఫోటో కెమెరా పైపై రూపాని ,ా వసా్వని ,ా టాంద్చాందాలను 
ఆభరణాలను, క్నుముకుక తీర్జను ఫోటో తీస్తుాంద్ధ. టదే x - ray కెమెరా ఐతే 
శరీరాం లోపల ఉన  ాఎముక్లను - ఇత్ర భాగాలను ఫోటో తీస్తుాంద్ధ. ద్గనిద్ధ  
లో ద్ృషి. ఫోటోకేమేరాద్ధ బాహయద్ృషి. టసంగే మనకు లోద్ృషి క్లగాలి. ఆ 
లోద్ృషియే జా్ఞనద్ృషి.  
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మరి ఈ జా్ఞనద్ృషి ఎసం క్లుగుత్తాంద్ధ?  
(i) టమనితావద్ధ గుణ సాంపద్వలే; (ii) గుర్జవుపై, శ్వసా్వలపై విశ్వవసాంవలే; (iii) 
భగవాంత్తని యాందు టననయ భక్తువలే; (iv) శ్వస్త్ర శ్రవణ మనన నిధ 
ధ్యయసనలవలే; (v) స్వధనలవలే; (vi) ఆత్మతో టనుసాంధ్యనాం వలే ఈ జా్ఞనద్ృషి 
క్లుగుత్తాంద్ధ. ఈ ద్ృషివలేనే మయా ప్రక్ృతి నుాండి విముక్తు లభస్తుాంద్ధ. 
జా్ఞననేత్రాం పాంద్ధన మహాత్తమనిక్త విలక్షణమైన టనుభవాం క్లుగుత్తాంద్ధ. ఈ 
జగత్తు టాంతా మిథయయని, పరమత్మ ఒక్క  సత్యపదారిమని, ఉనాద్ధ 
ఒక్క నని, టద్ధ తానేనని టనుభవమవుత్తాంద్ధ. టజా్ఞని ఎసం దేహాత్మభావనలో 
(దేహమే నేను టనే భావనలో) ఉాంటాడో టసంగే జా్ఞని బ్రహామత్మ భావనలో 
(బ్రహమమే నేను టనే భావనలో) ఉాంటాడు. టటి్ట సిితిలో ఉనావారిక్త లభాంచే 
ఫలిత్ాం ఏమిట్ట? 
(v) యే విదుుః తే పరాం యాాంతి:- ఎవర్జ ఇసం జా్ఞననేత్రాంతో తెలుస్తకుాంటారో 
వారే పరమత్మను చేర్జకుాంటార్జ. జీవనుమక్తుని పాందుతార్జ.  
 గొపప పాాండిత్యాంగాని, గొపప వాగాధట్టగాని, గొపప గొపప పనులు చేస్త 
సమరిత్ గాని, గొపప సాంపద్లు గాని, గొపప పద్వులు గాని, గొపప కీరిుప్రతిషఠలు 
గాని - ఇవి ఏవీ పరమత్మను పాంద్టానిక్త ఉపయోగపడవు. పరమత్మను 
పాందాలాం  జా్ఞననేత్రాం తెర్జచుకోవాలి. టసం జా్ఞననేత్రాం 
తెర్జచుకోవాలాం  సదీుర్జక్ృప, సదాోధలు, శ్వస్త్రజా్ఞనాం - టాందుకు త్గిన 
స్తక్షమబుద్ధధ, టమనితావద్ధ గుణాలు - ఇవి టవసరాం.  
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 క్రమ, భక్తు, జా్ఞన, ధ్యయనయోగాల దావరా ఏ కులాంలో, ఏ మత్ాంలో, ఏ 
దేశాంలో జనిమాంచినవారైన్న, చత్తరవరిాశ్రమలలో దేనిక్త చాంద్ధనవారైన్న, ఏ 
ధరమాంలో ఉనావారైన్న సరే - టటి్టవాడు పరమత్మ స్వక్షాతాకరాని  ా- మోక్షాని  ా- 
జీవనుమక్తుని పాంద్వచిును.  
 టజా్ఞనాం వలే ప్రక్ృతితో తాదాత్మయాం క్లిగిాంద్ధ. క్షేత్రాం ఏరపడిాంద్ధ.  
 జా్ఞనాంతో ఆ తాదాత్మయాం వద్ధలిపోత్తాంద్ధ. క్షేత్రాం మయమయిాంద్ధ.  
 దానితో మిగిలేద్ధ క్షేత్రజా్ఞడే. క్షేత్రాని  ావద్ధలిాంచుకున్నాడు గనుక్ శుద్ధచైత్నయ 
ఆత్మసవరూపుడిగా మిగిలిపోతాడు.  

 టదే సవసిితి - ఆత్మసిితి - ఆత్మస్వక్షాతాకరాం.  
మనలో ఉాండే టవయయము, శ్వశవత్ము, ఆనాంద్సవరూపము టయిన 

ఆత్మత్తావని  ా స్తట్టగా ధ్యయనిాంచుటకు త్గిన మరీాని  ా చూప్ప 
టధ్యయయాలలో ఈ 13 వ టధ్యయయాం ఉత్ుమోత్ుమమైన టధ్యయయాం.  
సవపాాంలోని దుుఃఖాలు తొలగిాంచాలాం  సవపాాం నుాండి మేలుకోవాలి. 

జ్ఞగ్రత్తులోని దుుఃఖాలు తొలగిాంచాలాం  జ్ఞగ్రత్తు నుాండి మేలుకోవాలి. 
 సవపాాం నుాండి మేలుకోవటాం టాం  జ్ఞగ్రత్తులోనిక్త ప్రవేశిాంచాలి. 
జ్ఞగ్రత్తు నుాండి మేలుకోవటాం టాం  జా్ఞనాంలోనిక్త ప్రవేశిాంచాలి. రాత్రి వచిిన 
సవపాాం చినాక్ల. ఇపపట్ట ఈ జ్ఞగ్రత్తులోని జగత్తు టాంతా పెద్ుక్ల. సవపాాం 
నుాండి టప్రయత్ాాంగానే మేలుకోగలుగుతాాం. ఇద్ధ ప్రక్ృతి నియమిాంచిన 
ధరమాం. జ్ఞగ్రత్తు నుాండి ప్రయత్ాాం దావరానే మేలుకోగలాం. టాందుకే ఈ 
శ్వసా్వలు - గుర్జవులు. టసం ప్రయతిాాంచి జా్ఞనాంలోక్త మేలుకోవాలి. ఈ 
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జగత్తులోని దుుఃఖాలు కూడా సవపాాంలోని దుుఃఖాల వాంట్టవేనని గ్రహాంచి వీట్ట 
నుాండి విముక్తు కావాలాం  జ్ఞగ్రదావసి నుాండి జా్ఞన్నవసిలోనిక్త మేలుకోవాలి; 
సవసిితిలో నిలిచిపోవాలి.  
 స్తట్టగా ఆత్మను గురిాంచి తెలియజేసిన టధ్యయయాం భగవదీ్గత్లో ఇద్ధ 
ఒక్క .  
 
గద్యాం :-  

ఓాం త్త్ సత్.  
ఇతి శ్రీమదా్గవదీ్గతాస్త ఉపనిషత్తు, బ్రహమవిదాయయాాం, 
యోగశ్వసా్త, శ్రీక్ృషిార్జున సాంవాదే, 
క్షేత్రక్షేత్రజా విభాగయోగోన్నమ త్రయోద్శోధ్యయయుః  

ఓాం త్త్ సత్. ఈ ప్రకారాంగా శ్రీమదా్గవదీ్గత్ టనే ఉపనిషత్తులో బ్రహమవిద్య, 
యోగశ్వస్త్రము నాందు శ్రీక్ృషి్మనిక్త టర్జునునిక్త మధయ సాంవాద్రూపాంలో 
క్షేత్రక్షేత్రజా విభాగయోగమనే 13 వ టధ్యయయాం సమపుాం.  
వాయఖయ :- ఇద్ధ శ్రీమదా్గవదీ్గత్. టాం  భగవాంత్తని గీత్. భగవాంత్తని వాక్యాం. 
ఇద్ధ ఉపనిషత్తులస్వరాం. ఉపనిషత్తులు టనేక్ాం. వాట్టలేో పైపైన క్నిపాంచే 
వైర్జధ్యయలనిాాంట్టని సమనవయాం చేసిన గ్రాంధాం భగవదీ్గత్. ఉపనిషత్తులు 
ఆవులైతే భగవదీ్గత్ వాట్టనుాండి పతిక్తన పాలు. ఆవులలో ఎనోారకాలు - 
తెసేంవు, నసేంవు, క్ర్రావు, మచిల ఆవు టని..... కాని టనిాాంట్ట పాలు మత్రాం 
ఒక్క . క్నుక్ భగవదీ్గత్ ఉపనిషత్తుల స్వరాం. పైగా ఇద్ధ బ్రహమవిద్య. బ్రహామని  ా
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టాందుకొనుటకు మరీాం చూప్ప విద్య. టాంతేకాదు. ఇద్ధ యోగశ్వస్త్రాం. యోగాం 
టాం  క్లయిక్. జీవునిక్త దేవునిక్త క్లయిక్. జీవుని దేవునితో క్లిప ఒక్కట్టగా 
చేస్త శ్వస్త్రాం క్నుక్ యోగశ్వస్త్రాం. 

ఇద్ధ శ్రీక్ృషి - టర్జున సాంవాద్రూపాంలో ఉనాద్ధ. క్ృషి్మడు గుర్జవు. 
టర్జునుడు శిష్మయడు. ఇద్ురి మధయ బాంధుత్వాం, మిత్రత్వాం, చనువు టన్న  ా
ఉన్నాయి. క్నుక్ గుర్జవు చప్పప విషయాంలో సాందేహాం క్లిగినపుపడు 
నిసుాంకోచాంగా టడిగే చనువు టర్జునునిక్త ఉనాద్ధ. టాంతేకాదు గుర్జవుపై 
టచాంచల విశ్వవసాం, భక్తు, గౌరవాం కూడా ఉన్నాయి. క్నుక్ ఆయన త్నకు 
వచిిన సాందేహాలను టడగటాం మనకెాంతో ఉపయోగక్రాం.  

ఇద్ధ 13 వ టధ్యయయాం. త్రయోద్శోధ్యయయాం. త్రయోద్శ టాం  
ద్ృషిారిాలను త్రిాంచిపోయే ద్శ టని టరిాం. క్షేత్రాని  ాక్షేత్రజా్ఞని విడద్గసి చూచే 
తెలివిని ప్రస్వద్ధాంచే టధ్యయయాం ఇద్ధ. మర్జపలు, చేర్జపలు, కూర్జపలు - టన్న  ా
దేహానివే, క్షేత్రానివే గాని త్నివి కావు టని గ్రహాంచి త్నను తాను తెలుస్తకొనే 
టధ్యయయాం ఇద్ధ. టసం తెలుస్తకోవటాంతోనే మోక్షప్రాపు.  
 గీతాచార్జయడైన భగవాంత్తడు మనాంద్రకు జా్ఞననేత్రాని  ా
ప్రస్వద్ధాంచాలని, ఆ జా్ఞననేత్రాంతో - గీతామత్ టనుగ్రహాంతో మనాం 
టమృత్సవరూపులాం కావాలని ఆశిస్తు - ఆశీరవద్ధస్తు -  
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: వ్యాఖ్యాత : 

“అభినవ వ్యాస“,“జ్ఞానప్రపూర్ణ“ 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు B.Sc(Ag) 
వ్ావ్సా్థపకులు 

ఆధ్యాత్మిక జా్ఞన పీఠం : చిలకలూరిపేట. 
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గురుదేవుల పరిచయము 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావుగారు 1946 సెప్ిెంబర్ 12వ తేదీన గెంటూరు 
జిల్లా తుర్పాాడు గ్రామెంలో జన్మెంచారు.  తెండ్రి వీర్రాఘవయ్య, తల్ల ా
పులామమ.  వీరి న్వాసెం చిలకలూరిపేట.  ప్రాధమికవిద్య తుర్పాాడు 
గ్రామెంలోను, ఉననత విద్య చిలకలూరిపేటలోను అభ్యసెంచి, బాపట ా
వయవసాయ్కళాశాల నుెండి  B.Sc. (Ag.) ప్రధమశ్రేణిలో ఉత్తీరుులయ్యయరు. 

పూవు పుటిగానే పరిమళిస్ీెంద్నే నానుడి ప్రకార్ెం 4 సెంవతసరాల 
వయ్స్స నుెండి 8 సెంవతసరాల వయ్స్స వర్కు వీరి నోట్ట నుెండి ఏ వాకుు 
వస్త ీ అల్లగే జరిగేది.  పూర్వజనమ సెంసాుర్ెం వలా వీరు 12 సెంవతసరాల 
వయ్స్స నుెండే రామాయ్ణ, భార్త, భాగవత గ్రెంధాలను, పురాణాలు - 
ప్రబెంధాలను అధయయ్నెం చేయ్టెం ప్రార్ెంభెంచారు.   ప్రతేయకెంగా 
మహాభార్తెంపై విశేషమైన ఆసక్తీ కల్లగి, 20 సెంవతసరాలకుపైగా 
ఆెంధ్రమహాభార్తెం, సెంసుృతమహాభార్త గ్రెంధాలపై త్తవ్ర పరిశోధనలు 
గావిెంచి, చిలకలూరిపేటలో 1988 నుెండి 1992 వర్కు ధారావాహిక 
ప్రవచనములు చేస, శ్రోతల ప్రశ్నలకు అపపట్టకపుపడే జవాబుల్లస్త ీ వారిక్త 
సెందేహన్వృతి ీగావిెంచారు. 

1990 నుెండి చిలకలూరిపేట చినమయ్మిషన్ కార్యద్రిిగా అనేక 
ఆధాయతిమక కార్యక్రమాలను, హోమాలను, పూజలను, గీతాజ్ఞానయ్జ్ఞాలను, 
సతసెంగాన్న న్ర్వహిెంచారు. 1994 లో ‘ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠాన్న’ సాపాెంచి, 
ప్రసనన బెండ్ామాెంబ శ్రీ రాజమాతాదేవి వారిచే ప్రార్ెంభెంపజేశారు.  అపపట్ట 
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నుెండి ప్రతిరోజూ సతసెంగము, ప్రతినెల గీతాపారాయ్ణలతోబాటు శ్రీకృషు 
జనామషిమి, గీతాజయ్ెంతి, శ్ెంకరాచార్యజయ్ెంతి, ర్మణమహరిిజయ్ెంతి, 
ఆషాఢ - కార్తకీ - మాఘ - వైశాఖ పౌర్ుమిల య్ెందు ఆధాయతిమక సద్స్సలు, 
జనమదినోతసవెం, విజ్ఞానయ్యత్రలు, వనసమారాధనలు, ధాయనతర్గతులు, 
వారిికోతసవెం మొద్లగ అనేక కార్యక్రమాలను జరుపుకొనుటలోను, 
న్ర్ెంతర్ జప, ధాయన, ఆతమవిచార్ణ, సాక్షీభావన, బ్రహమన్షఠ మొ||న 
సాధనలతో, పూరి ీ ఆధాయతిమక జీవితాలను గడుపుటలోను, మాకు సదా 
మార్గద్ర్ికులుగా ఉెండి మా వెనునతట్ట,ి చేయిపట్టి ముెందుకు నడిపస్నీన 
కర్మయోగలు, జ్ఞాన ప్రపూరుులు  మా గరుదేవులు. 

భ్గవెంతుడు న్ర్దేశెంచినబాటలో పయ్న్స్త,ీ తనలో న్క్షిపమీైయునన 
ఆధాయతిమకజ్ఞనాాన్న పదిమెందికీ పెంచాలనే సెంకలపెంతో 1996 నుెండి 
వివిధ పటిణాలలో ఆధాయతిమక జ్ఞానయ్జమాుల దావరా భ్గవదీగత, ప్రకర్ణ 
గ్రెంధాలైన శ్ెంకరాచారుయలవారి భ్జగోవిెంద్ెం, తతవబోధ, ఆతమబోధ, 
వివేకచూడామణి, అద్వవతసార్ెం, శ్రీ ద్క్షిణామూరిసీ్తతీ్రెం, అపరోక్షానుభూతి, 
శ్రీ సదాశవబ్రహ్మెంద్ర సావముల వారి ఆతమవిదాయవిల్లసెం,  శ్ెంభునటనెం, 
భ్గవాన్ శ్రీ ర్మణమహరుిల వారి ఉపదేశ్సార్ెం, నార్ద్భ్క్తసీ్తత్రములు, 
బ్రహమస్తత్రములు, ఇెంకా రామాయ్ణ, భార్త, భాగవతములు, అల్లగే ఈశ్, 
కేన, కఠ, ముెండ్క, మాండూక్య, కైవలయ, తైతిరీ్తయ్, స్తర్య, మొద్లగ 108 
ఉపన్షతులీపైనను ప్రవచనములుచేస్త ీ జ్ఞాన స్గెంధాలను నలువైపుల 
ప్రసరిెంపజేస్నీానరు.  ఇపపట్టవర్కు చిలకలూరిపేట, విజయ్వాడ్ ధర్మల్ 
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పవర్ స్తషిన్, రాయ్లసీమ ధర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట,ి వినుకొెండ్, శ్రీశైలెం, కాశీ, 
తిరువణాుమలై, నెలూారు, బాపటా మొద్లగచోట ా 179 ఆధాయతిమక 
జ్ఞానయ్జమాులను చేశారు.  1998 లో వి.ట్ట.ప.య్స్. ఎ.కాలనీ య్ెందు 
108 హోమకుెండాలతో వాస్దేవ మహాయ్జ్ఞాన్న న్ర్వహిెంచారు. 

1993లో భ్గవదీగత ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగాను, 2001లో 
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగా చిలకలూరిపేటలోను; 
1999లో భ్గవదీగత ప్రవచనముల ముగిెంపుసెంద్ర్భెంగాను, 2002లో 
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపుసెంద్ర్భెంగా వి.ట్ట.ప.య్స్.లోను 
శష్యయలెంద్రూ గరుదేవులను ఘనెంగా సనామన్ెంచారు.  2006లో 100 
జ్ఞానయ్జ్ఞాలు పూరిగీావిెంచిన సెంద్ర్భెంగా శష్యయలెంద్రూ కలస 
'జ్ఞానప్రపూర్ు' బిరుదుతోను, 2011లో మహాభార్త పరిశోధనలో గరుదేవుల 
కృషిక్త 'అభనవ వాయస' బిరుదుతోను గరుదేవులను సతురిెంచటెం జరిగిెంది. 

1994లో సామానుయలకు కూడా వేదాెంత విషయ్యలు స్లభ్ెంగా 
అర్ామయ్యయర్తతిలో గరుదేవులు 'కర్మసదాధెంతెం' అనే చినన గ్రెంధాన్న ర్చిెంచి 
ప్రచురిెంపజేశారు.  తిరిగి 2002లోను, 2008లోను, 2009లోను 
పునరుమద్రణ జరిగిెంది. 1998లో శుకయా్జుర్దవద్మునెంద్ల్ల 
'ఈశావాస్తయపన్షతుీ' పై అెంద్రిక్త అర్ధమయ్యయ విధెంగా సర్ళమైన, 
వాడుకభాషలో విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపజేశారు.  1999లో 
శ్ెంకరాచారుయల వారి 'భ్జగోవిెంద్ెం' పై అెంద్రికీ అతి స్లభ్ెంగా 
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అర్ధమయ్యయ విధెంగా, ఎెంతో వివర్ెంగా, వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపజేశారు.  
తిరిగి 2009లో దివత్తయ్ ముద్రణ జరిగిెంది. 

'భ్గవదీగత' అనగానే "అమ్మమ! అది మనల్లెంట్ట సామానుయలకు కాదు" 
అనుకొనేవారు "భ్గవదీగతను ఇెంత తేల్లకగా అర్ధెం చేస్కోగలమా?" 
అనుకొనేటటుా ప్రవచనములు చేస్నీన గరుదేవులు 2011లో 1, 2 
అధాయయ్ములను ప్రచురిెంపచేశారు. 2012లో భ్గవాన్ ర్మణమహరుిల 
"ఉపదేశ్సార్ము" నకు, సామవేద్ెం నుెండి గ్రహిెంచబడిన ‘కేనోపన్షతుీ’కు 
విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపచేశారు.  ఇవిగాక 
‘శ్రీ నార్ద్భ్క్తసీ్తత్రాలు’, శ్ెంకరాచారుయల వారి ‘ఆతమబోధ’, 
‘శ్రీ ద్క్షిణామూరిసీ్తతీ్రెం’ పై ఎెంతో వివర్ణాతమకెంగా, స్తదాహర్ణెంగా, 
విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపచేశారు.  2013 లో శ్రీ 
సదాశివబ్రహ్మాంద్రసరసవతి స్వవమివారి 'ఆత్మవిదాయవిలాసాం', భ్గవదీగత 3,4,5 
అధాయయ్ములను ప్రచురిెంపచేశారు.  2015 లో 
ప్రస్తుత్ాం ముాండకోపనిషత్తు, క్ఠోపనిషత్తు, భగవదీ్గత్ 13, 14, 15, 
16 అధాయయ్ములు ప్రచురణకు సిద్ధాం చేయబడుత్తన్నాయి. 

ఇవిగాక విజయ్వాడ్ నుెండి వెలువడే ధ్యయనమాల్లక మాసపత్రికలో 
2008 నుెండి భ్గవదీగతను, 2009 నుెండి మహాభార్తమును 
ధారావాహికెంగా ప్రచురిస్నీానరు.  ఇక దేశ్విదేశాలలోనునన తెలుగవారు 
ఈ జ్ఞానాన్న గ్రహిెంచటాన్క్త వీలుగా www.srichalapathirao.com పేరుతో 
ఒక వెబ్వసట్ ను ప్రార్ెంభెంచటెం జరిగిెంది.  దీన్ దావరా ఆధాయతిమక జ్ఞానపీఠెం 
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కార్యక్రమాలను, గరుదేవుల ప్రవచనాలను, గరుదేవుల వివిధ ర్చనలను, 
భ్జనలు, కీర్ీనలను వినవచుును, చదువవచుును, డౌనోడా్ చేస్కొనవచుును.  
ఇక వివిధ గ్రెంధాలపై గరుదేవుల ప్రవచనములను CD.ల రూపెంలోను, 
వీడియో DVD ల దావరా, PEN Drive, External Hard Disk దావరా 
అెందిస్నీానరు. 

ముెందుముెందు మ్మక్షమార్గెంలో పయ్న్ెంచే ఎెంద్రికో మార్గ 
న్ర్దేశ్నెం చేయ్గల ఎనోన గ్రెంధాలు ముముక్షుజనావళిన్ తరిెంపజేయుటకు 
అెందుబాటులోన్క్త రావాలన్, అెందుకు తాయగధనులైన భ్కుీలు, సాధకులు, 
మ్మక్షారుధలు ముెందుకు రాగలర్న్ భ్గవెంతున్ మనసారా ప్రారిధస్నీానను. 

జ్ఞాన స్తరుయన్ల్ల ప్రకాశస్త,ీ న్సావర్ధెంగా తన స్తవలను అెందిస్నీన 
కర్మయోగి, సనాతనమైన వైదికధరామన్న ప్రచార్ెంచేస్తీ, మాకు 
మార్గద్ర్ికులైన భ్గవెంతున్ ముదుబేిడ్డ మా గరుదేవులను పరిచయ్ెం చేస్త 
భాగయెం నాకు కల్లగిెంచినెందులకు భ్గవెంతున్క్త శ్తసహస్రవెంద్నములు 
సమరిపెంచుకుెంటునానను.                                                                                                                                                                                                            

- శ్రీమతి రావూరి అననపూర్ు  
కార్య న్రావహక అధయక్షులు 

ఆధాయతిమక జ్ఞనా పీఠెం, చిలకలూరిపేట. 
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: ఉపోదాాత్ాం : 
త్రయాం అాంటే మూడు. గుణత్రయాం అాంటే మూడు గుణాలు. అవే 

సత్ువరజసుమోగుణాలు. ఈ మూడు గుణాలను విభాగాంచి తెలుస్తకొనే 
అధ్యయయాం గనుక్ ఇది గుణత్రయ విభాగయోగాం అన్నారు. 

12వ అధ్యయయాం భక్తు యోగాం. అది పూరిుగావటాంతోనే 13నుాండి 
18వరకు గల ఆరు అధ్యయయాలలో భగవానుడు అఖాండ జా్ఞనబోధను 
చేశాడు. ఇలా భక్తుని గురిాంచి చెప్పిన త్రువాత్నే జా్ఞనబోధంాంకుకు 
ప్రారాంభాంచినట్లు ? భగవదీ్గత్ను ముగాంచి, భగవానుడు ద్గనిని ఎవరిక్త 
చెప్పిలో తెలియచేశాడు.  
శ్లు : "ఇద్ాంతే న్న త్పస్వాయ న్న భక్తుయ క్దాచన  

న చా శుశ్రూషవే వాచయాం నచమాం యోభయ సూయతి" (18 అ 67శ్లు) 
"ఈ జా్ఞన్నని  ా త్పస్తు చెయయనివానిక్త, భకుుడు క్తనివానిక్త, గురుసేవ 
చెయయనివానిక్త, నను  ాద్వవషాంచేవానిక్త చెపిరాకు." అని గీతాబోధ చివరలో 
భగవానుడు చెపిటాం జరిగాంది. అాంటే అలాాంటివానిక్త ఈ జా్ఞన్నని  ాచెప్పిన్న 
ప్రయోజనాం లేకు - అని. క్నుక్ భకుుడైనవానికే జా్ఞనబోధను తెలుస్తకొనే 
అరహత్. 13వ అధ్యయయాం 19వ  శ్లుక్ాంలో "మద్భక్ు ఏత్దివజా్ఞయ"- న్న భకుుడే 
ఈ జా్ఞన్నని  ా తెలుస్తకోగలుగుతాడు. - అని కూడా చెప్పిడు భగవానుడు. 
అాంటే భకుుడైనవానికే జా్ఞన్నని  ాపాంద్వ అరహత్ ఉనాది - అని అరధాం.  

అాంకుకే భక్తుయోగాని  ా చెప్పిన వాంటనే జా్ఞనషటాాం దావరా అఖాండ 
జా్ఞనబోధను ప్రారాంభాంచాడు భగవానుడు.  
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13వ అధ్యయయాంలో షేత్త్రషేత్త్రజా్ఞల యొక్  ా లక్షణాలను చెప్ప  ి వాటిని 
విభాగాంచే పద్ధతిని వివరిాంచాడు.  

షేత్త్రమాంటే శరీరమని, షేత్త్రజా్ఞడాంటే ఈ శరీరాని  ాతెలుస్తకొనేవాడు - 
ద్గనిని ఆడిాంచేవాడు - అని, అత్డే ఆత్మయని, ఆత్మయే పరమత్మయని 
తెలియచేశాడు. ఆ త్రువాత్ ప్రక్ృతి-పురుషుల పేరుతో ఇద్వ విషయాని  ా
మరొక్ రూపాంలో మరిి చెపిటాం జరిగాంది.  

ఈ జగత్తులోని సా్వవర జాంగమలని  ాప్రక్ృతి-పురుష సమ్మమళనాం వలునే 
ఉద్భవిాంచినవని చెబుతూ - ప్రక్ృతిలో (వాసనల ప్రక్ృతిలో) ప్రతిఫలిాంచాడు 
పురుషుడు. ప్రక్ృతి మరిపోతూ ఉాంటే పురుషుడు ఆ మరుిలను త్నపై 
ఆప్పదిాంచుకుాంటూ వేరువేరు యోనులలో పుడుతూ ఉాంటాడని, అలా 
మరుిలను త్నపై ఆప్పదిాంచుకొనుటకు క్తరణాం ప్రక్ృతి నుాండి పుటిిన 
గుణాలతో, అత్డి సాంయోగమ్మనని 22వ శ్లుక్ాంలో చెపిటాం జరిగాంది.  

ఒక్ వయక్తు న్నటక్ాంలో స్త్రీ ప్పత్రను పోషస్తున్నాడు. స్త్రీ వేషాంలో, స్త్రీ యొక్  ా
హావభావాలను ప్రద్రిిసూు ఆ ప్పత్రలో ీవవిస్తున్నాడు. అత్డు అలా 
ప్రవరిుాంచడానిక్త క్తరణాం ఆ ప్పత్ర యొక్  ా సవభావము, గుణాలే. అలాగే 
పురుషుడు ప్రక్ృతి గుణాలతో సాంయోగాం చెాంద్టాం వలు త్నను తాను 
మరచిపోత్తన్నాడు. మళ్లు త్న సాితిలో తాను ఉాండాలాంటే ఆ గుణాల పటి్ల 
నుాండి విడిప్పాంచుకోవాలి. అలా విడిప్పాంచుకోవాలాంటే ఆ గుణాల యొక్  ా
పుటి్లక్ను, లక్షణాలను, సవభావాని ,ా వాటి బలాని ,ా బలహీనత్లను 
తెలుస్తకోవాలి. వీటనిాటిని తెలియచెపే  ి అవక్తశాం 13వ అధ్యయయాంలో 
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భగవానునిక్త లభాంచలేకు. ఈ గుణాల గురిాంచిన  వివరాలను 
తెలియచెపికుాండానే అక్ాడ ప్రక్ృతి - పురుషులను వేరుచేసే వివేక్తని  ా
అాందిాంచే ప్రయత్ాాం జరిగాంది.  

అయితే అరుునునిక్త అక్ాడే సాంద్వహాం వచిి ఉాండవచిు. ప్రక్ృతి నుాండి 
పురుషుణి్ణ వేరుచేయాలాంటే ప్రక్ృతియొక్  ా గుణాల స్వాంగతాయని  ా
తొలగాంచాలి గదా! అలా తొలగాంచాలాంటే అసలు మనలో ఏఏ గుణాలు 
ఉాంటాయి? ఆ గుణాలతో ీవవుడిక్త ఎలా సాంయోగాం క్లుగుత్తనాది? ఆ 
గుణాలు పురుషుణి్ణ ఎలా బాంధాంచ గలుగుత్తన్నాయి ? ఏ గుణాల 
ప్రభావాం వలు ఏ జనమలు వస్తున్నాయి ? ఈ గుణాల నుాండి విడివడే ఉప్పయాం 
ఏమిటి ? గుణాలనుాండి విడివడిన సిద్ధపురుషుడు - గుణాతీత్తడు ఈ లోక్ాంలో 
ఎలా వయవహరిస్వుడు ? అనే సాంద్వహాలు అక్ాడే క్లిగఉాండవచిు. క్తని 
అరుునునిక్త ఈ సాంద్వహాలను వయక్ుాంచేసే అవక్తశాం రాలేకు. అయినపిటికీ 
భగవాంత్తడు సరవజా్ఞడు గనుక్ శిషుయని మనస్తులోని సాంద్వహాలను క్నిపెటిి 
ఈ అధ్యయయాని  ాప్రతేయక్ాంగా కేటాయిాంచాడు.  

అాంకుకే త్రిగుణాలాంటే ఏమిటి ? వాటి పుటి్లపూర్వవత్ురాలేమిటి ? వాటి 
లక్షణాలు, క్రమధరామలు, అవి ీవవుణి్ణ ఎలా బాంధస్వుయి? ఎలా వృదిధ 
చెాంకుతాయి? అనే విషయాలను; ఏ లక్షణాలు ప్రబలాంగా ఉనాపుిడు ఏ 
గుణాలునాట్లు? ఏ గుణాలు ప్రబలాంగా ఉనాపుిడు మరణ్ణసేు ఎట్లవాంటి జనమలు 
వస్వుయి? అనే విషయాలను పూరిుగ వివరిాంచి చివరకు అరుునుని ప్రశాతో 
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గుణాలన్న  ా వదిలిన గుణాతీత్తడైన సిద్ధపురుషుడు ఎలాాంటి లక్షణాలు 
క్లిగఉాంటాడో, ఎలా వయవహరిస్వుడో తెలియచేశాడు.  

13వ అధ్యయయాంలో చెపికుాండా వదిలిన విషయాలకొనస్వగాంపే ఈ 
14వ అధ్యయయాం. అాంకుకే అరుునుని ప్రశాతో పనిలేకుాండా నేరుగా బోధ 
ప్రారాంభమాంది. ప్రతేయక్ాంగా మూడు గుణాల గురిాంచి చెప్పిన అధ్యయయాం 
గనుక్ ద్గనిక్త గుణత్రయ విభాగయోగాం అని పేరు పెటిడాం జరిగాంది.  

అధ్యయయాం చినాద్వ అయిన్న ఇాంకులోని వస్తువు ఎాంతో విలువైనది, 
ఉపయోగక్రమనది. ీవవుడు ద్వవుడయేయాంకుకు - ఇాంక్త చెప్పిలాంటే ీవవుడు 
ద్వవుడేనని తెలియచెపేిది ఈ అధ్యయయాం.  

ఒకే పరమత్మ అనేక్ షేత్త్రాలలో ప్రతిఫలిాంచినపుిడు, ీవవుళ్ళు అని 
ప్పలువబడుత్తన్నారు. అయితే ీవవుళుాంతా ఒక్ాటిగా ఉాంట్లన్నారా ? లేకు. 
వేరువేరు రూప్పలతో, సవభావాలతో ఉాంట్లన్నారు. క్తరణాం ఏమిటి? 
షేత్త్రాలయొక్  ా గుణాలలోని బేధ్యలవలునే. ఒకే క్రాంట్ల అని  ా బలుులలోనిక్త, 
అని  ా పరిక్రాలలోనిక్త వస్తునాది. అయితే అని  ా పరిక్రాలు ఒక్ాటిగా 
ఉాంట్లన్నాయా? లేకు. బలుు వలిగ క్తాంతినిస్తుాంది. ఫ్యయను తిరిగ 
గాలినిస్తునాది. ఫ్రిజ్ వస్తువులను చలుబరుస్తునాది. హీటరు న్నటిని వేడి 
చేస్తునాది. ద్గనిక్త క్తరణాం ఆయా పరిక్రాలలోని తేడాల వలునే. 

అలాగే ీవవుళుాంతా ఒక్  ా విధాంగా ఉాండక్పోవటానిక్త క్తరణాం 
ప్రక్ృతియొక్  ా (షేత్త్రాల యొక్ )ా గుణసాంయోగాం వలునే. ఈ సాంయోగాం 
వదిలిాంచుకుాంటే ీవవుడు పరమతేమ అవుతాడు.  
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మనాం జబుు చేసినపుిడు డాకి్రు ద్గీరిక్త వళ్ుాం. ఆయన మన 
జబుు  ఏమిటో, దానిక్త క్తరణాం ఏమిటో పరీక్షాంచి ర్వగనిరాధరణ చేసి త్గన 
మాంకు ఇస్వుడు. అలాగే ఈ ీవవభావాం అనేది ఒక్ జబుు. ద్గనిక్త క్తరణాం ఈ 
గుణాల సాంయోగాం. క్నుక్ ఆ గుణాల లక్షణాలను తెలుస్తకొని, అవి ీవవుణి్ణ 
ఎలా బాంధస్తున్నాయో తెలుస్తకొని, వాటిని వదిలిాంచుకొనే వైద్యాం 
చేయిాంచుకోవాలి. దానివలు ీవవభావమనే జబుు పోత్తాంది. ైవభావాం 
క్లుగుత్తాంది. క్నుక్ ఈ అధ్యయయాని  ా బాగా అరధాం చేస్తకొాంటే మన 
మనస్తును వశపరచుకొనే గుణాల గురిాంచి చక్ాగా తెలుస్తుాంది. దానితో 
మనలోని చెడును బయటకు ంటిివేయవచిు. క్నుక్ ఆచరణకు చక్ాగా 
ఉపయోగపడే అధ్యయయాం ఇది. 

మనాం తిరుపతిక్త వళ్ులనుకున్నాాం. అాంకుకోసాం ఒక్ క్తరును అదె్దకు 
తీస్తకున్నాాం. సవాంత్ాంగా డ్రైవ్ చేస్తున్నాాం. ఆ క్తరులోని యాంత్రాలను 
గురిాంచిన పూరిు అవగాహన లేక్పోయిన్న డ్రైవిాంగ్ నేరిుకున్నాాం గనుక్ 
సవాంత్ాంగా డ్రైవ్ చేస్తకుాంటూ వళ్ళత్తన్నాాం. అయితే ప్రయాణాం మధయలో క్తరు 
ఆగపోయిాంది. తేడా ఎక్ాడునాదో  తెలియటాం లేకు. లోపలి యాంత్రాలను 
క్లిపే వైరు గురిాంచి అసలు తెలియకు. అది తెలిసిఉాంటే  ఎక్ాడ ఏ వైరును 
సరిచేయాలో తెలిసేది, ప్రయాణాం నిరాటాంక్ాంగా కొనస్వగేది .  

అలాగే ఇపుిడు మన ప్రయాణాం పరమత్మ వదె్కు. దానిక్త  మన 
శరీరమనే క్తరును అదె్దకు తెచిుకున్నాాం, ఇాంకులోని యాంత్రాలు మన 
మనోబుకుధలే. వాటిని గుణాలనే వైరుతో క్లిప్పఉాంచటాం జరిగాంది. ఈ గుణాల 
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క్తరణాంగానే మనోబుకుధలు  ప్రకోప్పస్వుయి. అవి ప్రకోప్పాంచినపుిడు వాటిని 
సరిచేయాలి. వాటిని సరిచేయాలాంటే గుణాల గురిాంచిన అవగాహన 
ఉాండాలి. ఆ అవగాహన ఉాంటే ఈ శరీరమనే క్తరు భగవాంత్తని వదె్కు చేరే 
ప్రయాణాంలో చక్ాగా ఉపయోగపడుత్తాంది. అాంకుకొరకే ఈ అధ్యయయాం.  

చాలామాంది స్వధకుల సాితి ద్యన్నయాంగా ఉాంట్లాంది. జపాం, ధ్యయనాం, 
శ్రవణాం, మననాం, విచారణ, స్వక్షీభావన మొ||న అనేక్ ఆధ్యయతిమక్స్వధనలు 
చేసూునే ఉాంటారు. అయిన్న ప్రగతి క్నిప్పాంచకు. కొాంద్రు అధఃపత్నాం 
చెాంకుత్తాంటారు. ద్గనిక్త క్తరణాం ఏమిటి? అని ఎాంత్ ఆలోచిాంచిన్న 
తెలుస్తకోలేరు. ద్గనిక్త క్తరణాం వారి అాంత్ఃక్రణాం చెడటమ్మ. త్మ 
మనోబుకుధలు ఎక్ాడ దారిత్ప్పియో తెలుస్తకోలేక్ క్తమక్రోధవశులై 
నిరాశానిసిృహలతో కుఃఖపూరిత్ సాంస్వరాంలో మునిగపోత్తాంటారు. 
జననమరణ వలయాంలో చిక్త  ా దారీతెను  ా గానక్ పరిత్ప్పాంచిపోత్తాంటారు. 
ఈ ప్రమద్ాం త్ప్పిలాంటే త్మ మనో బుకుధలు ఎలా ప్రవరిుస్తున్నాయో 
తెలుస్తకోవాలి. అలా ప్రవరిుాంచటానిక్త ఏ గుణాలు ప్రకోప్పస్తున్నాయో 
తెలుస్తకుాంటూ త్గన విధాంగా సరెుబాట్ల చేస్తకోవాలి. అలా సరెుబాట్ల 
చేస్తకోవాలాంటే మూడు గుణాలకు సాంబాంధాంచిన జా్ఞన్నని  ా చక్ాగా 
తెలుస్తకోవాలి. క్నుక్ స్వధకులు ద్గని ప్రాముఖయత్ను గురిుాంచి ఈ గుణ 
సాంబాంధమన జా్ఞన్నని  ామనస్తకు పటిిాంచుకోవాలి. అాంకుకే స్వధకులకు ఈ 
గుణత్రయవిభాగయోగాం ఎాంతో ముఖయమనది.  
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మూడు గుణాలను వదిలిాంచుకునావాడు గుణాతీత్తడు. అటిి 
గుణాతీత్తని లక్షణాలేమిటో ఈ అధ్యయయాంలో చక్ాగా తెలియచేశారు.  

2వ అధ్యయయాంలో సాిత్ప్రజా్ఞని లక్షణాలు చెప్పిరు. 
 12వ అధ్యయయాంలో భకుుని లక్షణాలు చెప్పిరు.  

ఇపుిడీ 14వ అధ్యయయాంలో గుణాతీత్తని లక్షణాలు చెప్పిరు.  
సాిత్ప్రజా్ఞడు జా్ఞనమూరిు.  

భకుుడు ప్రేమమూరిు.  
గుణాతీత్తడు వైరాగయమూరిు.  

నిజాంగా ఈ ముగీురూ వేరువేరు క్తకు. ద్తాుత్రేయునిలాగా 3 
శిరస్తులు గల ఒకే వయక్తు. ముగీురిలోనూ గుణాలన్న  ాస్వమయాంగా ఉాంటాయి.  

భక్తు, జా్ఞన, వైరాగాయలు పరమత్మ స్వక్షాతాారానిక్త సోప్పన్నలు.  భకుుని 
సవభావాం కోమలాం, మృకువైనది. జా్ఞని, వైరాగయమూరిు యొక్  ా గుణాలు - 
సవభావాలు గటిివి. కోమలమన భక్తుక్త రక్షణగా ఇరువైపుల 
జా్ఞనవైరాగాయలుాంటాయి. అాంకుకే 12వ అధ్యయయానిక్త ముాంకు వనుక్లుగా 
ఈ జా్ఞని, గుణాతీత్తలను (వైరాగయమూరిుని) చెపిటాం జరిగాంది. 

గుణాలు గుణాలు అని మనాం అాంట్లన్నాాం క్తని నిజాంగా ఇవి దోషాలే. 
ఇవి ప్రక్ృతి (మయ) యొక్  ాబిడడలు. ప్రక్ృతి యొక్  ాలక్షణాం బాంధాంచటాం. 
త్లిు లక్షణాం బిడడలకూ వచిిాంది. అాంకుకే ఈ గుణాలకు కూడా బాంధాంచే 
సవభావాం వచిిాంది.  
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పరమత్మ ప్రక్ృతిలో ప్రతిబిాంబిాంచగానే ఈ ప్రక్ృతి బిడడలైన గుణాలు ఆ 
పరమత్మ ప్రతిబిాంబాని  ా బాంధాంచి వేస్తున్నాయి. ఆ బాంధాంలో చికుాకున  ా
పరమత్మ ీవవుడై అహాంక్తర మమక్తరాలతో, అజా్ఞనాంతో అనేక్ క్రమలు 
చేసూు, ఆ క్రమల క్తరణాంగా అనేక్ జనమలెత్తుతూ, స్తఖకు:ఖాలను 
అనుభవిస్తున్నాడు. ఎపుిడైతే ప్రయత్ాాంతో ఈ గుణాల విషవలయాం నుాండి 
త్ప్పిాంచుకుాంటాడో అపుిడు మత్రమ్మ త్న సవరూపాంలో తాను నిలిచి 
ఆనాంద్ాంగా ఉాండిపోతాడు. క్నుక్ గుణాతీత్తడు క్తవాలి.  

అాంకుకే ‘నిసె్త్ర గుణ్యయభవారుున!’ అన్నాడు శ్రీక్ృషిుడు రాండవ 
అధ్యయయాంలోనే. అాంటే మూడు గుణాలను వదిలిాంచుకోవయాయ అరుున్న! అని. 
ఇది  కేవలాం అరుునునికే గాకు, సమసు మనవాళిక్త ఇచిిన సాంద్వశాం.  

గుణాతీత్తడివయాయవా! వాంటనే పురుషోత్ుమప్రాప్పు (15వ అధ్యయయాం). 
క్నుక్ గుణాతీత్తలమ పురుషోత్ుమప్రాప్పుని అనుభవిాంచాలి.  అాంకుకే వచిిాంది 
ఈ మనవజనమ. అాంకుకోసాం వచిిన ఈ మనవ జనమను ఎాంకుకోసమో 
వినియోగాంచక్ అాంకుకోసమ్మ ఉపయోగదెాాం. అలిమన ప్రాపాంచిక్ 
విషయాల కోసాం, భోగాల కోసాం వినియోగాంచి లభాంచిన ఈ కురుభమన 
మనవజనమను వృధ్య చేస్తకోకుాండా ఉాందాాం. 

గుణాతీత్తడవైతే పురుషోత్ుమప్రాప్పు. అాంటే గుణాతీత్తడు పరమతేమ. 
మరి గుణబకుధడో? 3 గుణాలతో బాంధాంచబడడవాడు పురుషుడే క్తకు, స్త్రీ యే. 
స్త్రీ అనే అక్షరాంలో స-త్-ర అనే మూడు పదాలున్నాయి. 'స' అాంటే సత్ువగుణాం, 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 16 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

'త్' అాంటే త్మోగుణాం, 'ర' అాంటే రజోగుణాం. ఈ మూడు గుణాలచే 
బాంధాంచబడడవారాంతా స్త్రీలే.  

ఈ గుణాలను అధగమిాంచి, గుణాతీత్తలమ పురుషోత్ుమప్రాప్పుక్త 
అరుహలాం క్తవాలాంటే ముాంకుగా గుణాలాంటే ఏమిటో, వాటి లక్షణాలేమిటో, 
ఏ గుణాల వలు ఎలా ప్రవరిుస్వుమో, ఏ గుణాలు ఎపుిడు ప్రకోప్పస్వుయో, ఏ 
గుణాలు ప్రబలాంగా ఉనాపుిడు మరణ్ణసేు ఏ జనమలు వస్వుయో, ఏ గుణాలను 
ఎలా వదిలిాంచుకోవాలో, మనలో ఏ గుణాలు ప్రబలాంగా ఉన్నాయో ఎలా 
తెలుస్తకోవాలో - అనిాాంటిని వివరాంగా తెలియజేస్తున  ా ఈ అధ్యయయాని  ా
చక్ాగా వాంటబటిిాంచుకోవాలి .  

భగవాంత్తని పలుకులతో ప్రారాంభమయేయ ఈ అధ్యయయాంలోక్త 
ప్రవేశిదెాాం. ఈ జా్ఞనగాంగలో మునక్లు వేదెాాం. సవసవరూప ఆనాంద్సాితిలో 
నిలవటానిక్త ప్రయతిాదెాాం.    

తాను చెపిబోయే విషయాల పటు శ్రోత్కు ఆసక్తు క్లిగాంచి, చక్ాగా 
విని, ఆచరిాంచేట్లు చేయటానిక్త జా్ఞనాం యొక్  ా మహిమను భగవానుడు 
ప్రశాంసిస్తున్నాడు మొద్టి శ్లుక్ాంలో - 
        
శ్రీ  భగవానువాచ : 

శ్లు: పరాం భూయః ప్రవక్షాయమి 
జా్ఞన్నన్నాం జా్ఞన ముత్ుమాం | 
యజా్ఞతావ మునయ సురేవ  
పరాాం సిదిధ మితో గతాః   ||    (1) 
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తా : భగవానుడాంట్లన్నాడు. మునులాంద్రు ద్వనిని తెలుస్తకొని ఈ 
సాంస్వరబాంధాం నుాండి విడివడి శ్రేషఠమన మోక్షసిదిధని పాంకుతార్వ అటిి 
శ్రేషఠమన జా్ఞన్నని  ాతిరిగ (మరల) చెబుత్తన్నాను.     
వాయఖయ : 1. భూయః ప్రవక్షాయమి :- 'మరల లెసుగా చెబుత్తన్నాను' - 
అాంట్లన్నాడు భగవానుడు. అాంటే ఇాంత్కు ముాంకు చెప్పిన జా్ఞన్నని  ా - 
శ్రేషఠమన జా్ఞన్నని  ా - జా్ఞన్నలలోకెలాు ఉత్ుమమన జా్ఞన్నని  ా మరల 
చెబుత్తన్నాను అాంటూ గాంత్త సవరిాంచుకొాంట్లన్నాడు. మరలమరల 
చెపిటాం ఎాంకుకు? చెపే  ివాడిక్త పనిలేదా ? వినే వాడిక్త మతిమరప్ప? చెపే  ి
భగవాంత్తడు పనిలేని వాడూ క్తకు, కేవలాం ఉబుస్తపోక్కు క్బురుు 
చెపేివాడూ క్తకు. మరి ? 

స్వధ్యరణాంగా మనవులు ఈ ప్రాపాంచిక్ వయవహారాలలో మునిగ; అనేక్ 
రక్తల కోరిక్లతో; అనేక్ క్రమలు చేసూు; వాటి క్తరణాంగా స్తఖ కుఃఖాలను 
అనుభవిసూు; ఆవేశాలు, ఉద్రేక్తలు, అలజడులు పాంకుతూ, స్వాంస్వరిక్ 
విషయాలలో మనస్తును నిాంపటాంవలు ఆధ్యయతిమక్ సతాయలను 
అాంత్  తొాంద్రగా అవగాహన చేస్తకోలేరు. ఏవేవో సాంద్వహాలు వసూునే 
ఉాంటాయి. అాంకుకే ప్రధ్యన విషయాలను మరల మరల గురుుచేసూు ఉాంటే 
క్రమాంగా వారిక్త ఆ విషయాలలో సాిరత్వాం ఏరిడుత్తాంది. ఈ ఆధ్యయతిమక్జా్ఞనాం 
అరుునుణి్ణ నిమిత్ుాంగా చేస్తకొని సరవమనవాళిక్త చెబుత్తనాద్వ గనుక్ 
మళ్లుమళ్లు చెబుత్తన్నాడు భగవానుడు. ఇది కేవలాం అరుునునికొరకు 
చెబుత్తనాది క్తకు.  
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అయితే మళ్లుమళ్లు చెపేిటపుిడు ఒకే విషయాని  ాఒకే విధాంగా చెబితే 
"ప్పడిాంద్వ ప్పటరా ప్పచి పళు దాస్తడా" అనాట్లు వినే వారిక్త విస్తగు 
పుడుత్తాంది. అాంకుకే మటలను మరిిమరిి చెప్పిలి. ఇక్ాడ 'భూయః' అనే 
పద్ాంలో ఆ భావమ్మ ధవనిస్తునాది. అాంటే అద్వ విషయాని  ామరొక్ రూపాంలో 
హృద్యానిక్త హత్తుకొనేట్లు చెపిబోత్తన్నాను - అని. అాంతే క్తకు. 
ఇాంత్వరకు చెప్పిన విషయాలను పైపైన చెప్పిను. సూక్షమాంగా చెప్పిను. క్తని 
ఇపుిడు అద్వ విషయాలను ఇాంక్త లోత్తగా చెపిబోత్తన్నాను అనే భావాం 
కూడా ఇమిడి ఉనాది.  

ఇక్ వక్షాయమి = చెబుత్తన్నాను అనక్ ప్రవక్షాయమి = లెసుగ 
చెబుత్తన్నాను అనటాంతో ఉత్ుమ గురువుల లక్షణాం ఇమిడి ఉనాది. ఏదో 
ీవత్ాం తీస్తకుాంట్లన్నాాం గనుక్ భాద్యత్గా చకువు చెప్పిలి - అని 
బడిపాంత్తలు ప్పఠాలు చెప్పినట్లుగాక్ త్న శిషుయల మసుక్తలకు విషయాం 
ఎకేాాంత్ వరకు సాంత్ృప్పు చెాంద్రు ఉత్ుమ గురువులు. మాంచి 
మాంచి  ఉపమన్నలతోను, ీవవిత్ాంలో ఎకురయేయ సాంఘటనలతోను 
సమనవయాం చేసి ఆధ్యయతిమక్ విషయాలను శిషుయలకు అవగాహన అయేయటట్లు 
చెబుత్తాంటారు సకీురువులు. లేక్పోతే వారిక్త సాంత్ృప్పు ఉాండకు. త్లిు 
పసిప్పలులకు ప్పటలు ప్పడుతూ, ముకెుముకెుగా మటలు చెబుతూ, 
చాంద్మమను చూప్పాంచి ప్పలుసూు ఎలా గోరుముదె్లు తినిప్పస్తుాందో అలాగే 
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ఉత్ుములైన గురువులు శిషుయలకు ఎనో  ావిధ్యల యుకుులతో, అనుభవాలతో 
మ్మళవిాంచి జా్ఞన్నని  ాఅాందిస్వురు. అాంకుకే 'ప్రవక్షాయమి' అన్నారు.  
 అయితే ఇపుిడు భగవానుడు అాందిాంచబోయే జా్ఞనాం ఎటిిది? 
2. పరాం, జా్ఞన్నన్నాం జా్ఞన ముత్ుమాం :- శ్రేషఠమనది, జా్ఞన్నలలోకెలాు 
ఉత్ుమమన జా్ఞనాం - అని రాండు విశేషణాలను చెబుత్తన్నారు. 

'ఆక్రిన్నయాంబు లయుత్ సాంఖయలు గలవు' అని భాగవత్ాంలో 
శుక్మహరి  ిపరీక్షత్తుతో అాంటాడు. అాంటే వినటానిక్త చాలా ఉన్నాయి అని. 
సైన్సు, భూగోళాం, చరిత్ర, క్విత్వాం, శిలిాం, న్నటయాం, సాంగీత్ాం, వాయక్రణాం, 
పెయిాంటిాంగ్, వాంట.... ఇలా అనేక్ జా్ఞన్నలున్నాయి. ఇవన్న  ా శరీరాని  ా
పోషాంచుకొనుటకు, కీరిుప్రతిషిలు సాంప్పదిాంచటానికే. ీవవిాంచి ఉనాాంత్ వరకే 
వీటి అవసరాం. అయితే తాను చెపిబోయే జా్ఞనాం వీటనిాాంటి క్న్న  ాశ్రేషఠమనది, 
ఉత్ుమమనది. ఎాంకుక్ాంటే ఈ అకుభత్జా్ఞనాం ీవవితాని  ా స్వరధక్ాం 
చేస్తకొనేాంకుకు; అసలు జనమలే లేకుాండా మోక్షాని  ా పాంద్టానిక్త 
అవసరమన జా్ఞనాం. శరీరాని  ావిడిచిన త్రువాత్ కూడా ఉపయోగపడే జా్ఞనాం 
ఇది. అాంకుకే ఇది పరాం, ఉత్ుమాం.   

ద్వవరి  ి న్నరకుడు 84 విద్యలలో ఆరితేరినవాడు. అయిన్న శాాంతిని 
పాంద్లేక్పోయాడు. చివరకు ఆత్మవిద్యను  పాందినపుిడే శాాంతిలభాంచిాంది. 
క్నుక్ పరమత్మను తెలియచేసే జా్ఞనమ్మ ఉత్ుమజా్ఞనాం. అాంకుకే రామక్ృషి 
పరమహాంస అాంటారు, ఆత్మజా్ఞనాం లేని జా్ఞన్నలు '1 లేని స్తన్నాలు'. 
స్తన్నాలెని  ాఉన్న  ావాటిక్త విలువ లేకు. వాటి ముాంకు '1' ఉాంటేనే విలువ.  
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ఈ చెపిబోయే జా్ఞనాం ప్రక్ృతి - పురుషుల సవరూప్పలను వివరిాంచి, 
వేరుచేసి, పురుషుని యొక్  ా యదారధసాితిని తెలియచెప్ప ,ి ప్రక్ృతి యొక్  ా
బాధలనుాండి (గుణాలబాంధాం నుాండి) ఆ పురుషుణి్ణ వేరుచేసి, 
పురుషోత్ుమునిగా తీరిిదిదె్వ జా్ఞనాం గనుక్ ద్గనిని పరాం - ఉత్ుమాం అని రాండు 
విశేషణాలతో భగవానుడు తెలియచేస్తున్నాడు.     
 పరమత్మకు సాంబాందిాంచిన జా్ఞనాం గనుక్ పరాంజా్ఞనాం.  
 ఉత్ుమమన ఫలితాని  ాప్రస్వదిాంచేది గనుక్ ఉత్ుమజా్ఞనాం.  
ఇాంకొక్ ప్రతేయక్త్ ఏమిటాంటే ఇాంకులో మూడు గుణాల చరి స్వగుత్తాంది. 

మిగలిన అధ్యయయాలలో ఇాంత్వరకు ఈ చరి స్వగలేకు. త్రిగుణాతీత్తడు 
క్తవాలాంటే ముాంకు సత్ువగుణాని  ా వృదిధ చేస్తకోవాలి. అలా చేయాలాంటే 
మూడు గుణాలను చక్ాగా విశేుషణ చేసి చూడాలి. తినకూడని పదారాధలేవో 
తెలుస్తకొని వదిలేసేునే ర్వగ ఆర్వగయాం చక్ాబడుత్తాంది. మాంకులు వాడటమ్మ 
క్తకు, పత్యాం కూడా సరిగీా ఉాండాలి. ఆయురేవద్ాంలో ఒక్ సూక్తు ఉాంది. 
"పత్యాం సరిగీా ఉాంటే ఔషధాంతో  పని ఏమిటి ? పత్యాం సరిగీా లేక్పోతే ఇక్ 
ఔషద్ాంతో  పని ఏమిటి ? -అని. క్నుక్ వద్లవలసిన దాని  ా వద్లాలన్న ,ా 
పటి్లకోవలసిన దాని  ాపటి్లకోవాలన్న  ావాటిని విశేుషాంచి చూడాలి. క్నుక్నే 3 
గుణాల యొక్  ా లక్షణాలను విశేుషాంచి చెపే  ి జా్ఞనాం గనుక్ ద్గనిని ఉత్ుమ 
జా్ఞనాం అన్నారు.  
3. యత్ జా్ఞతావ మునయః సరేవ :- ఔషద్ాం చాలా గపిది అని ఎపుిడు 
చెబుతాాం? అది జబుును పూరిుగా త్గీాంచగలిగనది అయినపుిడు చెపిగలాం. 
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అలాగే ఈ జా్ఞనాం గపిద్ని, శ్రేషిమనద్ని, ఉత్ుమమనద్ని ఎపుిడు 
చెపిగలుగుతాాం? ఈ జా్ఞనాం వలు పరమసిదిధని - మోక్షాని  ాపాందినపుిడు 
చెపిగలుగుతాాం. అాంకుకే భగవానుడు ఇక్ాడ స్వక్షాయని  ా ఇస్తున్నాడు. ఈ 
జా్ఞన్నని  ా తెలుస్తకొని మునులాంద్రూ పరమసిదిధని - మోక్షాని  ా పాందారు 
అని. అాంటే ఇది త్పినిసరిగా మోక్షప్రాప్పుని క్లిగాంచే జా్ఞనాం అని భావాం. 
అయితే వారవర్వ పాందితే పాందారేమో గాని మనాం కూడా పాంద్గలమ? 
అని కొాంద్రు సాంద్వహాంతో ఉాండవచిు. అాంకుకే 'సరేవ' - అాంద్రూ అని కూడా 
చెబుత్తన్నారు. ఎవర్వ కొాంద్రుగాక్ అాంద్రూ ద్గనిని తెలుస్తకొని సిదిధని 
పాందారు గనుక్ త్పికుాండా మనాం కూడా సిదిధని పాంద్గలమనే ధైరయాం, 
ఆత్మవిశావసాం మనకూ క్లుగుత్తాంది.  

అయితే మునయః అనటాం వలు మునులాంద్రూ పాంద్గలరే గాని 
మనాం మునులాం క్తకు క్దా! గడాడలు, మీస్వలు పెాంచుకొని, ఏ అరణాయలకో 
వళిు ఆకులు, అలములు తిాంటూ, త్పస్తు చేస్తకుాంటూ కూరి్వవటాం లేకు 
క్దా! అని సాంద్వహిాంచనక్ార లేకు. ఎాంకుక్ాంటే మునులు అాంటే మనన 
శీలురు అని అరధాం. అాంటే వేదాాంత్ శాసె్వలను, ఆధ్యయతిమక్ విషయాలను 
సకీురువుల దావరా శ్రవణాం చేసూు, శ్రవణాం చేసిన విషయాని  ా నిరాంత్రాం 
మననాం చేస్తకుాంటూ ఉాండేవారే మునులు. అలా మనాం కూడా మునులాం 
క్తవాలి. శాస్త్రవిషయాలను మననాం చేసూు భావాలను సాిర పరుచుకుాంటూ, 
వాటిని ీవవిత్ాంలో ఆచరణచేసూు ఉాంటే త్పికుాండా సిదిధ క్లుగుత్తాంది. 
త్రిాంచిన వారాంతా త్తాువని  ా బాగా విని, మననాం చేసి త్రిాంచారే గాని 
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కేవలాం వినటాం వలు, చద్వటాం వలు, చెపిటాం వలు త్రిాంచలేకు. క్నుక్ మనాం 
కూడా విషయాలను (త్తాువని )ా విని, మననాంచేసి, సాిరపరచుకొని అనుభూతి 
చెాందాలి, త్రిాంచాలి. క్నుక్ మునులమ త్రిాంచవచిు. త్రిాంచటాం అాంటే ? 
4. పరాాం సిదిధాం గతాః :- మోక్ష సిదిధని పాంద్టమ్మ. మోక్షాం అనిాటిక్న్న  ా
శ్రేషఠమనది, ఉనాతోనాత్మనది. మనాం ఎాంతో గపిగా భావిాంచే ఈ 
లోక్ాంలోని వైభవాలు గాని, భోగాలు గాని అన్న  ాక్షణ భాంగురాలు. పై లోక్ాంలో 
- అాంటే సవరీలోక్ాంలోని భోగాలు కూడా అనిత్యమనవి, అలిమనవే. 
శాశవత్మన ఆనాంద్ాం బ్రహామనాంద్మ్మ. అద్వ మోక్షసాితి. అాంకుకోసమ్మ ఈ జనమ. 
అటిి శాశవత్ ఆనాందాని  ాఎక్ాడ పాంకుతాాం?  
5. ఇత్ః :- ఇక్ాడే. ఈ ద్వహాంలో ఉనాపుిడే, ీవవిాంచి ఉనాపుిడే 
స్వధాంచగలిగాంది మోక్షాం. చనిపోయిన త్రావత్ వచిేవి తాతాాలిక్ సవరీ 
స్తఖాలు. మోక్షాం అనేది ఈ జనమలోనే - ఇక్ాడే స్వధాంచగలిగేది.  

- ఇటిి సిదిధ వలు ప్రయోజనాం ఏమిటి?   
ఈ జా్ఞనాం దావరా పరమసిదిధని పాంద్టాం అాంటే ఏమిటి? అటిి సిదిధని 

పాందినవారు ఏమౌతారు? వారి పరిసాితి ఏమిటి? 
 
శ్లు : ఇద్ాం జా్ఞన ముప్పశ్రిత్య  

మమస్వధరమయ మగతాః | 
సరీేప్ప నో పజ్ఞయాంతే  
ప్రళయే న వయధాంతిచ ||                       (2) 
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తా : ఈ జా్ఞన్నని  ా ఆశ్రయిాంచి న్న సవభావాని  ా పాందినవారు సృషి 
జరిగనపుిడు పుటిరు. ప్రళయాం సాంభవిాంచినపుిడు వయధ చెాంద్రు.  
వాయఖయ : 1. ఇద్ాం జా్ఞనాం ఉప్పశ్రిత్య :- ఈ జా్ఞన్నని  ాఅాంటే ఈ అధ్యయయాంలో 
చెపిబోయే శ్రేషిమన, ఉత్ుమమన జా్ఞన్నని  ాఆశ్రయిసేు - అాంటే ఈ జా్ఞన్నని  ా
తెలుస్తకొని ఆచరణలో పెడితే - ఏాం జరుగుత్తాంది? న్న సవభావానే  ా
పాంకుతారు అాంట్లన్నాడు భగవానుడు. ఇాంత్కూ ఇక్ాడ చెపిబోయే జా్ఞనాం 
ఏమిటి? ప్రక్ృతితో మనను బాంధాంచి ఆత్మ అయిన మనకు ీవవభావాని  ా
క్లిగాంచే త్రిగుణాల యొక్  ాలీలలే. ఒక్స్వరి ఈ త్రిగుణాల యొక్  ాలీలలను 
తెలుస్తకొాంటే వాటి ఆట క్టిిాంచి; ఈ ీవవభావాం నుాండి విముక్తుచెాంది ఆ 
క్షణమ్మ ఆత్మగా ఉాండగలాం; మన సాితిలో మనాం నిలువగలాం, 'పరాాం సిదిధ మితో 
గతాః' అని చెప్పిన మొద్టి శ్లుక్ాంలోని వాక్యమూ, ఈ శ్లుక్ాంలోని 'మమ 
స్వధరమయ మ గతాః' అనే వాక్యమూ రాండూ ఒకే అరాధనిాస్తున్నాయి.    
2. మమ స్వధరమయాం ఆగతాః :- న్న సవభావాం - అాంటే భగవాంత్తని సవభావానే  ా
పాంకుతాడు - అాంటే ఏమిటి ? 

గుణాలచేత్ బాంధాంపబడి పురుషోత్ుముడు పురుషుడయాయడు. ఈ 
గుణాలను అధగమిసేు పురుషుడు క్తస్వు పురుషోత్ుముడవుతాడు. ీవవుడు 
క్తస్వు ద్వవుడౌతాడు. అద్వ భగవాంత్తని సవరూపాం. గుణరహిత్తడే భగవాంత్తడు. 
గుణాలను వదిలిాంచుకొని గుణాతీత్తడైనవాడూ భగవాంత్తడే. గుణరహిత్మ్మ 
భగవాంత్తని సవరూపాం. అద్వ భగవాంత్తని సవభావాం. గుణాలను వదిలిాంచుకున  ా
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గుణాతీత్తడు భగవాంత్తని సవభావాని  ాపాంకుతాడు అాంటే ఇద్వ. ఇద్వ పరమ 
సిదిధ. ఇద్వ మోక్షాం.  

ద్గనిని బటిి గుణాలకు సాంబాంధాంచిన జా్ఞనాం ముక్తుక్త క్తరణమౌత్తాంది. 
ఇక్ాడ స్వధరమయాం అను మటకు సమనధరమము, సమసవభావము అని అరధాం. 
సమనధరమాం అనటాంలో అసలు రాండు వస్తువులునాటాు? ఆ రాండిాంటికీ ఒక్ాటే 
ధరమాం అని చెప్పినటాు? క్తకు. రాండు వస్తువులు లేవు. ఉనాదొక్ాటే. ద్వవుడే 
ీవవుడౌత్తన్నాడు. తిరిగ ఈ ీవవుడే ద్వవుడౌత్తన్నాడు. న్నవు న్నటక్ాంలో 
శ్రీరాముని వేషాం వేశావు. అపుిడు శ్రీరాముడివి. రాంగు క్డుకోాగానే ఇపుిడు 
స్తబాురావువి. ఇాంత్కీ శ్రీరాముడు, స్తబాురావు ఇదె్రా? ఒక్ారేన్న ? ఒక్ారే. 
శ్రీరామునిగా క్నిప్పస్తునాపుిడూ స్తబాురావువే. రాంగు క్డుకొాని వేషాం 
తీసేసిన త్రావతా స్తబాురావువే. అలాగే ఉనాదొక్ాటే పరమత్మ. ఆ పరమతేమ 
షేత్త్రమనే వేషాంతో ీవవుడయాయడు. వేషాం తీసేసేు అత్డు పరమత్మయే. క్నుక్ 
ఉనాదొక్ాటే. అాంకువలు స్వధరమయాం అాంటే సమన ధరమాం క్తకు. ఒకే సవరూపాం. 
ఒకే సవభావాం. అద్వ 'నిరీుణ సవరూప ప్రాప్పు' అని తెలుస్తకోవాలి.  

సవపాాంలో పేద్వాడుగా ఉాండి, తిాండి కూడా దొరక్క్ అనేక్ బాధలు 
అనుభవిాంచిన నేను మ్మలుకోగానే న్న అసలు సవరూపాంలో నిలిచాను. ఇపుిడు 
న్నకు తిాండి బాధలు లేవు. సవపాాంలో నేను, ఇపిటి నేను అని ఇదె్రాం లేము. 
న్న సవరూపాం ఒక్ాటే. సవప్పాని  ా విడిచినట్లు గుణాలను విడిచిపెడితే న్న 
సవరూపాంలో నేనుాంటా. ఇద్వ స్వధరమయ సాితి. ఇలా ఎవరయితే స్వధరమయసాితిని 
పాంకుతార్వ, పరాాంసిదిధని పాంకుతార్వ వారి పరిసాితి ఏమిటి? 
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3. సరీే అప్పన ఉపజ్ఞయాంతే:- సృషి జరిగనపుిడు పుటిడు. సృషి అనేది 
మనస్తు యొక్  ాపని. గుణాతీత్తడైనవానిక్త మనస్తు లేకు. మనస్తు లేక్పోతే 
సృషి లేకు. పుటిటాం లేకు. ఉదాహరణకు న్నవు చాలా మాంచి వాడవు. నిను  ా
అనవసరాంగా ఒక్రు నిాందిాంచారు. దానితో న్నకు కోపాం వచిిాంది. దానితో 
నోటిక్త వచిిన తిటున్న  ాతిటిావు. అపుిడు నిను  ాచూసిన వాళ్ళు 'నిను  ాచాలా 
చెడడవాడు' అనుకున్నారు. అాంటే కోపాం అనేది చెడడత్న్నని  ాసృషిాంచిాంది. కోపాం 
పోయిాంది ఇపుిడు మాంచివాడివయాయవు. అాంటే కోపాం చెడడత్న్నని  ా
సృషిాంచిాంది, కోపాం అాంత్మతే సృషి లేకు. అలాగే మనస్తు ఉాంటే  సృషి 
చేస్తుాంది. మనస్తు అాంత్మతే ఇక్ సృషి లేనేలేకు. అాంకుకే గుణాతీత్తడిక్త 
మనస్తు లేకు గనుక్ పుటి్లక్ అనేద్వ లేకు. అలాగే  
4.ప్రళయేన వయధాంతిచ :- ప్రళయాంలో నశిాంచడు. పుటి్లక్ లేనివానిక్త న్నశనాం 
లేకు గనుక్ గుణాతీత్తడు నశిాంచడు. అాంతే క్తకు. ఏ వయధలూ ఉాండవు. న్నకు 
రాత్రి క్ల వచిిాంది. ఆ సవపాాంలో న్నకు జబుు చేసిాంది. మృత్తయకోరలలో 
చికుాకున్నావు. ఎాంతో వేద్న అనుభవిాంచావు. మెలుకువ రావటాంతోనే న్నకు 
జబుులేకు, మరణవేద్న్న లేకు. పైగా సవపాాంలో జరిగనదానిక్త నవువకుాంటావు.  

అలాగే ఈ జ్ఞగ్రదావసాలోని క్షిాలకు, ఇబుాంకులకు ఎాంతో 
బాధపడతావు. వయధ చెాంకుతావు.  ఈ జ్ఞగ్రదావసాను దాటి, త్రిగుణాలను 
అధగమిాంచి జా్ఞన్నవసాలో - న్న సవరూపసాితిలో - ఆత్మసాితిలో నిలిసేు ఇక్ న్నకు ఏ 
క్షిాలు, ఇబుాంకులు, వయధలు ఏమీలేవు. అాంటే ీవవభావాంలో - అజా్ఞన్నవసాలోని 
న్న క్షిాలకు ఇపుిడు ఎలాాంటి వయధ లేకు.   
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సవపాాంలోని క్షిాలకు జ్ఞగ్రత్ లో వయధచెాంద్నట్లుగా జ్ఞగ్రత్ లోని 
క్షిాలకు జా్ఞన్నవసాలో వయధ చెాంద్వు. క్నుక్ ఈ త్రిగుణాల యొక్  ాలీలలను 
బాగా తెలుస్తకొని వాటిని అధగమిాంచినవాడు పరమసిదిధని పాందినటేు. 
సవసవరూపసాితిని పాందినటేు. అటిివానిక్త ఇక్ పుటి్లక్లేకు; మరణాం లేకు; 
అత్డిక్త ఏ వయధలూ ఉాండవు. వయధలన్న  ా మనోసృషిలోనే. ఆత్మసాితిలో 
మనస్తుాండకు క్నుక్ సృషి లేకు. ప్రళయమూ లేకు. 
 ఈ ప్రసాంగాంలో ఉప్పసకుల ముక్తుక్త, జా్ఞనుల ముక్తుక్త తేడాను 
గమనిాంచాలి.  
 యజాయాగాది క్రమలు చేసూు, భగవాంత్తని భక్తుతో భజిసూు, 
పూజిాంచేవారు, ఉప్పసిాంచేవారు; అలాగే సదాచారసాంపనాత్తో ీవవిాంచే 
వారు ఆ క్లిాం వరకు ముక్తుని స్వధస్వురు. అాంటే మళ్లు క్లిాం (బ్రహమద్వవుని 
పగటిక్తలాం) ప్రారాంభమయేయ వరకు వారు వైకుాంఠాంలోనో, కైలాసాంలోనో 
సవరీభోగాలు అనుభవిసూు ఉాంటారు. ఇది స్వలోక్యముక్తు. అయితే తిరిగ క్లిాం 
ప్రారాంభాంక్తగానే వారు వేరువేరు ద్వహాలతో మళ్లు పుడుత్తాంటారు, మరణ్ణసూు 
ఉాంటారు.  
 అద్వ గుణాతీత్తడైన జా్ఞని కైవలయముక్తు (స్వయుజయముక్తు)ని పాంకుతారు. 
వారు మరణానాంత్రాం ఏ లోక్తలకు వళువలసిన పనిలేకు. నిరాక్తరనిరీుణ 
పరమత్మతో ఐక్యమ అలాగే శాశవత్ాంగా ఉాండిపోతారు. క్నుక్ వారిక్త 
జననమరణాలు ఉాండవు. క్నుక్ జా్ఞనాం ఎాంతో విశిషిమనది.  
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 జా్ఞనాం యొక్  ా గపిత్న్నని  ా భగవదీ్గత్ అనేక్ స్వరుు ప్రశాంసిాంచిాంది. 
భగవదీ్గత్ చివరలో 'ఇతితే జా్ఞన మఖాయత్ాం' (18-63) అన  ావాక్తయని  ాబటిి 
గీత్ జా్ఞనప్రధ్యన శాస్త్రమని గ్రహిాంచవచిు. నరుడు న్నరాయణుడయేయది 
జా్ఞనాంతోనే. ఇటిి జా్ఞన మహిమను 2 శ్లుక్తలోు చెప్ప  ి సృషి గురిాంచి 
చెపిబోత్తన్నారు.  
 గుణాల గురిాంచి చెపిబోయే ముాంకు ఆ గుణాల యొక్  ావాంశవృక్షాని  ా
తెలుస్తకోవాలి. క్నుక్ వాటి పుటి్ల పూర్వవత్ురాలను తెలుస్తకొనుటకు 
వీలుగా సృషి రహస్వయలను తెలియజేస్తున్నాడు భగవానుడు.  
 

శ్లు॥  మమయోని రమహద్రురహమ 
త్సిమన్స గరభాం ద్ధ్య మయహాం। 
సాంభవ సురవ భూతాన్నాం 
త్తో భవతి భారత్ ! ॥   (3) 

తా॥ అరుున్న! మూలప్రక్ృతి లేదా సమిషివాసనలే న్న యోని. అాంకులో నేను 
బీజ్ఞని  ాఉాంచుతాను. అని  ాప్రాణుల పుటి్లక్ దాని నుాండే సాంభవిస్తుాంది. 
వాయఖయ: ఈ సృషిలో ఏైన్న ఒక్ ప్రాణ్ణ పుటి్లక్ జరగాలాంటే త్లిు యోని, త్ాండ్రి 
బీజాం రాండూ ఉాండాలి. ఆ రాండిాంటి క్లయిక్తోనే శిశుజననాం. ఈ విషయాం 
తెలియనిద్దవరిక్త? అాంద్రికీ తెలిసినది రహసయమెలా అవుత్తాంది? మరి? 
 త్లిుద్ాండ్రుల క్లయిక్ క్తరణాంగా ఒక్ శరీరాం, అవయవాలు వస్తున్నాయి. 
అాంతేన్న? పుటిిన వారాంద్రిక్త మనోబుకుధలు కూడా ఉాంటాయి. వాటిలోు అనేక్ 
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తేడాలుాంటాయి. ఒకొాక్ారు ఒకొాక్  ా విధాంగా ప్రవరిుసూ ఉాంటారు. 
ఒకొాక్ారిది ఒకొాక్  ా సవభావాం. అలా ఉాండటానిక్త క్తరణాం వారివారి 
గుణాలలోని భేదాలే. ఈ గుణాలు ఎక్ాడినుాండి వస్తున్నాయి? వీటిని కూడా 
త్లిుద్ాండ్రులే సృషిస్తున్నారా? లేకు. ఇవి వాసనల క్తరణాంగా వచిినవి. ఈ 
వాసనలెక్ాడివి? పూరవాంలో ఆయా ీవవుళ్ళు చేసిన ఆలోచనలు కోరిన 
కోరిక్లు, భావాల నుాండి వచిినవి. ఇవే వాసనలు. ఈ వాసనలతో కూడిన 
దానినే క్తరణశరీరాం అన్నారు. అాంటే పైక్త క్నిప్పాంచే సాూల శరీరాం, వేరు వేరు 
మనోబుకుధలతో కూడిన సూక్షమశరీరాం, ద్గనిక్త క్తరణమన వాసనలతో కూడిన 
క్తరణశరీరాం. 
 ఈ మూడు శరీరాలతో కూడిన వానినే ీవవుడు అాంటాాం. మరి ఈ 3 
శరీరాలు త్లిుద్ాండ్రుల క్లయిక్ క్తరణాంగానే వస్తున్నాయా? అాంటే క్తకు అనే 
చెప్పిలి. అాంకుకే అాంటారు "మనాం బిడడలను క్ాంటామ్మ గాని వారి రాత్లి  ా
క్ాంటామ?" అని. అాంటే సాూలశరీరాం మత్రమ్మ త్లిుద్ాండ్రుల క్లయిక్ దావరా 
వస్తునాది. సూక్షమ, క్తరణ శరీరాలు మత్రాం మరేదో క్తరణాం వలు వస్తున్నాయి. 
దానినే భగవాంత్తడు ఇక్ాడ తెలియజేస్తున్నాడు.  
1. మమ యోనిః మహత్ బ్రహమ:- ఈ సరావనిక్త జనమసా్వనాం మహత్ బ్రహమ అని 
చెపిబడే న్న యోని. అాంకులో నేను బీజ్ఞని  ాఉాంచుత్తన్నాను, దానివలునే 
సరవభూతాలు జనిస్తున్నాయి అని భగవానుడాంట్లన్నాడు.  

మమయోని అాంట్లన్నాడు గనుక్ యోని (ప్రక్ృతి) భగవాంత్తని 
అధీనాంలో ఉాంట్లాంది. ఇక్ మహత్ బ్రహమ అన్నారు. అాంటే చాలా గపిది, 
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పెదె్ది, బృహత్ురమనది, ఎకుావగా ఎదిగేది అని అరాాం. భగవాంత్తని 
అధీనాంలోని యోని - ప్రక్ృతి ఎకుావగా ఎదిగేది - అాంటే అరామ్మమిటి? 
వయషివాసనలు ఎదిగ వయక్తుగా, అత్డు చూచే ప్రపాంచాంగా మరుతాయి. 
సమిషి వాసనలు ఎదిగ మొత్ుాం ప్రాణులుగా, అవి చూచే ప్రపాంచాంగా 
మరుతాయి. అాంకుకే మహత్ బ్రహమ అన్నారు. 

ఇక్ అని  ా ీవవరాస్తల సృషిక్త యోని సా్వనమన ఈ ప్రక్ృతి ఎలా 
భగవాంత్తని అధీనాంలో ఉనాద్ని చెపిటాం?  
 ప్రళయక్తలాంలో సాూలశరీరాలన్న  ా నశిాంచిపోతాయి. ఇక్ మిగలిన 
సూక్షమశరీరాలు, క్తరణశరీరాలు అన్న  ాక్లసి అాంత్టా ఉన  ానిరాక్తర,నిరీుణ, 
సూక్షామతిసూక్షమ, సరవవాయపక్ చైత్నయమన భగవాంత్తనిలో ఉాండిపోతాయి. 
అలా సమిషి క్తరణశరీరాం అనే ప్రక్ృతి - మయ - యోని భగవాంత్తని 
అధీనాంలో ఉాంట్లాంది. ఇద్వ మమయోని అని భగవాంత్తనిచే చెపిబడినది.  
2. త్సిమన్స అహాం గరభాం ద్ధ్యమి:- అాంకులో నేను బీజ్ఞని  ా ఉాంచుతాను. 
బీజ్ఞని  ాఉాంచటమాంటే ఏమిటి? సృషి ప్రారాంభాంలో "ఏకోఽహాం బహుస్వయాం 
ప్రజ్ఞయేమ" - ఒక్ాటిగా ఉన  ానేను అనేక్ాంగా అవుతాను - అని సాంక్లిాం 
చేయటమ్మ బీజ్ఞనుాాంచటాం. అాంటే భగవాంత్తని చైత్నయాం సమిషి క్తరణ 
శరీరమన యోనిలో - ప్రక్ృతిలో ప్రసరిస్తుాంద్నామట. అపుిడా ప్రక్ృతి 
పరవశిస్తుాంది, పులక్తస్తుాంది. ఇలా సమిషి క్తరణశరీరాం అనే యోనిలో 
పరమత్మ బీజాంపడగానే సమిషి సూక్షమశరీరాభమని హిరణయగరుభడు 
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(చత్తరుమఖ బ్రహమ) జనిమస్వుడు. అత్డే సృషి క్తరాయని  ా నిరవరిుాంచే సృషిక్రు. 
క్నుక్ బ్రహమద్వవుడు సాూలశరీరాంతో ఉాండేవాడు క్తకు.  

ఇపుిడా బ్రహమ ఒకొాక్  ా వయషి వాసనకు అనుగుణాంగా వయషి 
సూక్షమశరీరాంతో ీవవుణి్ణ త్యారుచేస్వుడు. ఈ ీవవుడే పురుషుని వీరయక్ణాం 
దావరా స్త్రీ గరభాంలో ప్రవేశిాంచి అాండాంతో క్లసి ప్పాండాంగా ఏరిడతాడు. ఆ 
ప్పాండాం త్లిు గరభాంలో 9ంలల ప్పట్ల పెరిగ అని  ా అవయవాలతో కూడిన 
సాూలశరీరాంతో జనిమస్వుడు. ఇలా వేరు వేరు క్తరణ, సూక్షమశరీరాలతో కూడిన 
ీవవుళ్ళు వేరువేరు చోటు త్గన సాూలశరీరాలతో త్లిు గరాభల నుాండి జనిమస్వురు.  

క్నుక్ సమసు ీవవుల యొక్  ా సమిషి  క్తరణశరీరమ్మ యోని. 
భగవాంత్తడు సృషి చేయాలని సాంక్లిిాంచటమ్మ యోని యాంకు బీజ్ఞని  ా
ఉాంచుట. ఈ క్తరణాంగా మొద్ట జనిమాంచిన ీవవుడే హిరణయగరుభడు. ఆ పద్విక్త 
త్గన అరహత్లు గల అద్ృషివాంత్తడే అలా సృషిక్రుగా జనిమస్వుడు. ఆ బ్రహమయే 
ఇత్ర ీవవుళుకు త్గన సాూలశరీరాలను సమకూరిటానిక్త వారిని పురుష 
వీరయక్ణాలలో ప్రవేశపెడతాడు. దానితో 3 శరీరాలతో కూడిన ప్రాణ్ణకోటి త్లిు 
గరభముల నుాండి ఉద్భవిాంచటాం జరుగుత్తాంది. ఇలా సమసు ప్రాణ్ణకోటి అవయక్ుాం 
నుాండి వయక్తునిక్త రావటాం జరుగుత్తాంది.  

- సరవయోనుల నుాండి జనిమాంచే అని  ా ప్రాణులకు త్లిు ప్రక్ృతి, త్ాండ్రి 
పరమత్మ అయితే ఇక్ాడి త్లిుద్ాండ్రులెవరు?  
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శ్లు॥ సరవ యోనిషు కాంతేయ! 
మూరుయః సాంభవాంతి యాః । 
తాస్వాం బ్రహమ మహదోయనిః 
అహాం బీజప్రద్ః ప్పతా ॥   (4) 

తా॥ కాంతేయా! సక్ల యోనుల నుాండి ఏయే మూరుులు జనిమస్తున్నాయో 
వాటి అనిాాంటి క్త యోని మహద్ బ్రహమ (సమిషి వాసనలు) త్ాండ్రిని బీజ్ఞని  ా
ఇచిే నేనే.  
వాయఖయ: ఈ లోక్ాంలో మనవులే గాక్ పశువులు, పక్షులు, మృగాలు, సరాిలు, 
క్రిమికీటక్తలు - ఇలా ఎనో  ా విధ్యలైన ప్రాణులున్నాయి. ఇవన్న  ా ఎలా 
పుడుత్తన్నాయి? వాటి వాటి త్లిుద్ాండ్రుల క్లయిక్ దావరా పుడుత్తన్నాయి. 
మరి అాంద్రూ వారి వారి త్లిుద్ాండ్రుల వలు పుడుత్తనాట్లు మనకు తెలుసూు 
ఉాంటే ఇక్ాడ భగవాంత్తడేమో అాంద్రికీ త్లిు ప్రక్ృతి అని, త్ాండ్రి భగవాంత్తడ నై 
నేనే అాంట్లన్నాడే. ఇాంత్కూ త్లిు త్ాండ్రి వేరువేరుగా మనకు తెలిసినవారా? 
లేక్ అాంద్రికీ త్లీు త్ాండ్రి మూకుమమడిగా ప్రక్ృతి, పరమతామ? 

సైన్సు ప్రక్తరాం పురుషుని నుాండి వీరయక్ణాలు స్త్రీ గరభాంలో 
ప్రవేశిాంచినపుిడు అాంకులో ఏదో ఒక్  ా వీరయక్ణాం మత్రమ్మ స్త్రీ గరభాంలోని 
అాండాని  ాతొలుచుకొని అాండాంతో క్లిసి ప్పాండాంగా మరుత్తాంది. ఆ త్రువాత్ 
క్రమక్రమాంగా శిశువుగా ఎదిగ స్త్రీ గరభాం నుాండి బయటపడుత్తాంది. అాంటే స్త్రీ 
గరభవతి క్తవాలాంటే ఒక్ వీరయక్ణానిక్త అాండాని  ా తొలుచుకొని లోపలిక్త 
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ప్రవేశిాంచే శక్తు క్తవాలి. ఆ శక్తు ఒక్  ా వీరయక్ణానిక్త మత్రమ్మ ఎక్ాడి నుాండి 
వస్తునాది?  

ఆ ద్ాంపత్తలకు పుటిి త్న క్రమఫలాలకు త్గన స్తఖకుఃఖాలను 
అనుభవిాంచవలసిన ీవవుడు ఆ వీరయక్ణాంలోక్త ప్రవేశిాంచాలి. అలా 
ప్రవేశిాంచటానిక్త పరమత్మ యొక్  ాసాంక్లిమ్మ క్తరణాం. ఏ త్లిుద్ాండ్రులకు ఏ 
ీవవుడు జనిమాంచాలో ఆ ఏరాిట్లను భగవాంత్తడే చేస్వుడు. అాంకుకే 
భగవాంత్తణి్ణ ఇక్ాడ 'బీజప్రదాత్' అాంట్లన్నారు. అాంటే త్ాండ్రి అని అరాాం. ద్గనిని 
బటిి ీవవుని యొక్  ాసూక్షమ - క్తరణ శరీరాలు, మహత్ బ్రహమ అనబడే త్లిు 
నుాండి, పరమత్మ చైత్నయాం అనే త్ాండ్రి నుాండి వస్తుాంటే సాూలశరీరాం మత్రాం 
ఇక్ాడి భౌతిక్ త్లిుద్ాండ్రుల నుాండి వస్తునాది.   

అాంటే ీవవుని యొక్  ా సాూలశరీరానిక్త త్లిుద్ాండ్రులు ఇక్ాడి భౌతిక్ 
త్లిుద్ాండ్రులైతే; ీవవుని యొక్  ాసూక్షమ - క్తరణశరీరాలకు త్లిుద్ాండ్రులు ప్రక్ృతి 
పరమత్మలే. ఇాంక్త చెప్పిలాంటే ప్రక్ృతిలో ప్రతిఫలిాంచిన పరమత్మ ఆ ప్రక్ృతి 
గుణాలచే క్టిివేయబడి ీవవుడై; ఆ ీవవుడు ఇక్ాడి త్లిుద్ాండ్రుల దావరా 
సాూలశరీరాంతో వయక్ుమవుత్తన్నాడు. క్నుక్ ఈ త్లిుద్ాండ్రులు కేవలాం 
నిమిత్ుమత్రులే. ఎపుిడు క్తవాలాంటే అపుిడు బిడడను పుటిిాంచే శక్తు వీరిక్త 
లేనేలేకు.  

ద్గనిని బటిి మన మనోబుకుధలు, ఆలోచనలు, స్తఖకుఃఖాలు ఇవన్న  ా
భౌతిక్ త్లిుద్ాండ్రుల వలు వచిినవి క్తవు. వారివారి ప్రక్ృతి (వాసనలను) ని బటిి 
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వచిినవే. ద్వహాం కొదెిక్తలాం ఉాండిపోయేది. అది కేవలాం ఒక్ పరిక్రాం 
లాాంటిద్వ. పరిక్రాని  ాఉపయోగాంచే తెలివితేటలన్న  ామనోబుకుధలవే.  

ఒక్ క్వితావని  ాచదివినపుిడు "ఆహా! ఎాంత్ గప  ిక్లాం వ్రాసిాందో ఈ 
క్వితావని !ా" అని ఆశిరయపోము. "ఆహా! ఈ క్వితావని  ా వ్రాసిన క్వి ఎాంత్ 
గపివాడో!" అాంటాాం. క్లాం ఒక్ పరిక్రాం మత్రమ్మ. గపిత్నాం అాంతా వ్రాసిన 
వాడిద్వ. క్నుక్ సూక్షమ - క్తరణ శరీరాలకు త్లిుద్ాండ్రులైన ప్రక్ృతి పరమత్మలే 
మన అాంద్రి త్లిుద్ాండ్రులు. అాంద్రాం సోద్రులమ్మ.  

మాంచి చెడడ జనమలకు క్తరణాం గుణాలతో సాంగభావమ్మ. మరి 
గుణాలేమిటి? అవి ీవవుణి్ణ ఎలా బాంధస్వుయి? అనే విషయాని  ా
తెలియజేయబోత్తన్నారు.  
 

శ్లు॥  సత్ువాం రజసుమ ఇతి 
గుణాః ప్రక్ృతి సాంభవాః । 
నిజధాాంతి మహాబాహో! 
ద్వహ్ ద్వహిన మవయయాం॥  (5) 

తా॥ ఓ మహాబాహుడా!  సత్ువాం, రజస్తు, త్మస్తు అనే గుణాలు ప్రక్ృతి 
నుాండి పుటిినవి. అవి అవయయమన ద్వహిని (ీవవుణి్ణ) ద్వహాంలో బాంధస్తున్నాయి.  
వాయఖయ: సమిషి వాసనలలో (ప్రక్ృతిలో) బీజ్ఞని  ాఉాంచే పరమత్మకు ఏ భ్రాంతి 
గాని, బాంధాం గాని లేకు. వయషిగా పుటిిన ీవవుడికే అని  ాభ్రమలు, బాంధ్యలు. 
ఎలా క్లుగుత్తన్నాయి? గుణాల వలునే. ఏమిటా గుణాలు?  
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1. సత్ువాం, రజః త్మః ఇతి గుణాః :- గుణాలు 3. అవి సత్ువగుణాం, రజోగుణాం, 
త్మోగుణాం. వీటిని గురిుాంచటాం ఎలా?  
 సత్ువగుణాం తేజస్తు, ప్రక్తశాంతో గురిుాంచవచిు. తెలుపురాంగు.  
 రజోగుణాం కుముమ,ధూళి, మలినాంతో గురిుాంచాలి. ఎరుపురాంగు.  
 త్మోగుణాం చీక్టి, అజా్ఞనాంతో గురిుాంచవచిు. నలుపురాంగు.  
ఈ మూడు గుణాలు ఎక్ాణి్ణాంచి వచిాయి? వాటి జనమసా్వనాం ఏది?  

2. ప్రక్ృతి సాంభవాః :- ఇవి ప్రక్ృతి నుాండి పుటిినవి. అాంటే క్తరణశరీరాంలోనే 
ఈ గుణాలుాంటాయి. ప్రక్ృతిలో ఆత్మ ప్రతిఫలిాంచగానే ఈ గుణాలు ఆత్మను 
బాంధాంచివేస్తున్నాయి. ఎక్ాడ?  
3. అవయయాం ద్వహినాం ద్వహ్ నిబధాాంతి :- అవయయమన ద్వహిని (ప్రక్ృతిలో 
ప్రతిఫలిాంచిన ఆత్మను) ద్వహాంలో - శరీరాంలో బాంధాంచివేస్తున్నాయి. 
బాంధాంచటమాంటే ఏమిటి? ీవవుడు వేరు, ద్వహాం వేరు. అయిన్న ఆ వివేక్తని  ా
మరగుపరచి ద్వహాంతో తాదాత్మయాం క్లిగాంచుటే బాంధాంలో పడవేయుట.  
 ద్వహాంలో బాంద్గ అయిన ీవవుణి్ణ త్మ విక్తరాలతో ఆక్రిిాంచి త్న 
నిజసవరూప్పని  ామరచేటట్లుచేసి స్తఖకుఃఖమోహాలలో ముాంచివేస్తుాంటాయి. 
 నేను ఆత్మను, పరమత్మను, ఆనాంద్సవరూపుడను, జా్ఞనసవరూపుడను, 
శాశవత్తడను అనే సతాయలను మరచిపోయి; మోహాంలో - అజా్ఞనాంలో 
పడిపోయి; ఈ ద్వహమ్మ నేను అనే అభమనాంతో - తాదాత్మయాంతో 
స్తఖకుఃఖాలు అనుభవిస్తున్నాను. అజా్ఞనాంలో ఉన్నాను, పరిమిత్తణి్ణ అనే 
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భావాంలో ఉాండిపోత్తన్నాను. ద్గనిక్ాంత్టిక్త క్తరణాం మూడు గుణాలే. క్నుక్ 
ఈ 3 గుణాలే ీవవుణి్ణ ద్వహాంలో బాంధాంచివేస్తున్నాయి.  
 ఇక్ాడే ఒక్ సాంద్వహాం క్లిగే అవక్తశాం ఉాంది.  
 13వ అధ్యయయాంలో షేత్త్రజా్ఞని గురిాంచి చెబుతూ షేత్త్రజా్ఞడు ఈ 
శరీరాంలో ఉాండికూడా ద్వనిన్న అాంటడు అని చెప్ప  ిఇక్ాడ షేత్త్రజా్ఞడు శరీరాంలో 
బాంధాంచబడి గుణాల విక్తరాలకు లాంగ స్తఖకుఃఖాలు అనుభవిస్వుడు అని 
చెబుత్తన్నారు. ఇాంకులో ఏది నిజాం? 
 రాండూ నిజమ్మ. సవరూపత్ :- అాంటే ఉనాది ఉనాట్లుగా చూచే సవరూప 
ద్ృషిాయ షేత్త్రజా్ఞడు నిరివక్తరుడు. అయిన్న మయా ప్రభావాంతో ద్వహాంలో 
బాంధాంపబడి, ద్వహాంతో తాదాత్మయాం చెాంది, నేను-న్నది అాంటూ అభమన్ననిక్త 
లోనై జననమరణరూపసాంస్వరానిక్త బకుధడైపోత్తన్నాడు. ద్గనిని చిన  ా
ఉపమనాంతో పరిశీలిదెాాం.   
 చిలక్ను పటి్లకోవాలని వేటగాడు ఒక్ గలక్ను త్యారుచేస్వుడు. 
దానినొక్ చెటి్లమీద్ ఉాంచుతాడు. దానిపై తినుబాండారాలు పెడతాడు. ఆ 
తినుబాండారాలకు ఆశపడి చిలుక్ వచిి ఆ గలక్ మీద్ కూరిుాంట్లాంది. ఆ చిలుక్ 
బరువుకు గలక్ గర్రున తిరగటాం ప్రారాంభస్తుాంది. ఆ వేగానిక్త బుదిధలేని చిలుక్ 
పడిపోతాననే భయాంతో ఆ గలక్ను క్రచిపటి్లకుాంట్లాంది. దానితో వేటగాడు 
ఆ చిలుక్ను పటి్లకుాంటాడు.  
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గలక్ తిరగటానిక్త క్తరణాం చిలుక్ బరువే. త్నకు ఎగరిపోయేాంకుకు 
రక్ాలున్నాయి గదా! క్తని భయాంతో దాని బుదిధ అపుిడు పనిచేయకు. అాంటే 
అజా్ఞన బాంధాంలో పడిపోయి వేటగానిక్త చిక్తాాంద్నామట.  
 ీవవుడి విషయాం కూడా అాంతే. గుణాలు జడాం. తాను చైత్నయాం. 
జడమనవి చైత్నయపురుషుని అధీనాంలో ఉాంటాయి. క్నుక్ అవలా 
బాంధాంచగలవు? ఈ మత్రాం జా్ఞనాంలేక్ జడమన గుణాలకు లాంగపోయి ఈ 
ీవవుడు సాంస్వరబాంధాంలో చికుాకుాంట్లన్నాడు. ఇద్ాంతా సవయాం 
క్ృతాపరాధమ్మ. 

నిజాంగా షేత్త్రజా్ఞడైన పురుషుడిక్త ఎపుిడూ ఎలాాంటి విక్తరాలు అాంటవు. 
క్తని అధ్యయసతో - భ్రమతో - భ్రాంతితో - మోహాంతో - అజా్ఞనాంతో - 
విక్తరాలతో కూడినట్లుగ క్నిప్పస్వుడు. అలా క్నిప్పాంచటమ్మ గాని నిజాం క్తకు.  
 బకెట్ లోని న్నరు క్కులుత్తాంటే అాంకులోని సూరయబిాంబాం 
క్కులుత్తనాట్లు, మ్మఘాలు క్కులుత్తాంటే చాంద్రుడు క్కులుత్తనాట్లు, రైలు 
ముాంకుకు వళ్ళత్తాంటే ప్రక్ానున  ా చెట్లు వనుక్కు పరుగెడుత్తనాట్లు 
క్నిప్పాంచినపిటికీ అవేవీ నిజాం క్తకు. అలాగే షేత్త్రజా్ఞనిక్త ఈ గుణాలతో 
సాంబాంధాం కూడా మయయే - భ్రమయే. నిజాం క్తకు.  
4. మహాబాహో :- అరుున్న! న్నవు గప  ి బాహువులు గలవాడవు. ఇవి న్నకు 
శుభచిహాాం. న్న భుజ్ఞలతో - భుజబలాంతో బాంద్గలను విడిప్పాంచగలవు. 
ఇపుిడు న్న ద్వహమనే బాందిక్తన్నలో బాంద్గయైన ద్వహిని (ఆత్మను) బాంధ 
విముకుుని గావిాంచు. గుణాలను జయిాంచు ఆత్మను ఉద్ధరిాంచగల 
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పరాక్రమశాలివి. న్నకే గాకు, మనవులాంద్రికీ ఆ హకు  ా ఉనాది - అని ఒక్ 
విధాంగాను; మరొక్విధాంగా - అరుున్న! న్న భుజ్ఞలను చూచుకొని 
మురిసిపోత్తాంటావు గదా! అజేయులైన శత్రువులంాంద్రినో జయిాంచావు 
గదా! ఏద్గ చూదెాాం. ఈ గుణాల పటి్లనుాండి విడిప్పాంచుకో - అని వయాంగయాంగా 
ఛాలెాంజ్ చేయటాం - ఈ సాంబోధనలో ఉనాది. 
 ఇాంత్వరకు గుణాలు బాంధాంచేవి అని చెప్ప  ి ఇక్ ఏ గుణాం ఎలా 
బాంధస్తుాందో చెపిబోత్తన్నాడు. త్మో రజోగుణాలను గెాంటిన్న సత్ువాం కూడా 
బాంధమ్మ. బాంగారాంలో ఎాంత్ క్లీు ఉాంటే అాంత్గా వం  ాత్గీనట్లు సత్ువగుణాంలో 
రజసుమో గుణాలు ఎాంత్గా క్లీు అయితే సత్ువగుణాం అాంత్ బాంధక్రమౌత్తాంది. 
దాన్న  ాగెలిచి శుద్ధసత్ువాంలో నిలిసేునే గుణాతీత్తడయేయది. ఎలా? 

- ముాంకుగా సత్ువ గుణాం ీవవుణి్ణ ఎలా బాంధస్తునాదో చెబుత్తన్నారు.  
 
శ్లు॥ త్త్ర సత్ువాం నిరమలతావత్  

ప్రక్తశక్ మన్నమయాం ।  
స్తఖ సాంగేన బధ్యాతి  
జా్ఞన సాంగేన చానఘ ! ॥        (6)  

తా॥ అనఘా! ఆ మూడు గుణాలలోను సత్ువగుణాం నిరమలమనది గనుక్ 
ప్రక్తశవాంత్ాంగా, సవచఛాంగా ఉాంట్లాంది. ఇాంద్రియ స్తఖాలతోను, జా్ఞనాంతోను 
ముడిపెటిి ీవవుణి్ణ బాంధస్తుాంది.  
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వాయఖయ: ప్రక్ృతి నుాండి పుటిిన గుణాలు అవయయుడైన పరమత్మను 
ద్వహాంలో బాంధస్తున్నాయి. ద్గనిని బటిి పరమత్మ ఎక్ాడోలేడని, ఈ 
ద్వహాంలోనే ఉన్నాడని అరధమవుత్తనాది. క్నుక్ పరమత్మను ఈ ద్వహాంలోనే 
వత్క్తలి. ఈ ద్వహాంలోనే ఆయనను స్వక్షాత్ారిాంపజేస్తకోవాలి. ఆయన నేనే 
అని గ్రహిాంచి అనుభూతి చెాందాలి.  

ఆయన ఈ ద్వహాంలోనే ఉన్న  ా 3 గుణాలు బాంధాంచి వేస్తున్నాయి. 
ఇాంకులో సత్ువగుణాం తెలుని గాజ్ఞ చిమీ  ావాంటిది. రజోగుణాం ఎర్రని రాంగు గల 
గాజ్ఞ చిమీ  ా వాంటిది. త్మోగుణాం నలుగా మసిబారిన గాజ్ఞ చిమీావాంటిది. 
ద్గపాం చుటిూ ఈ నలుని, పగబారిన చిమీ  ాఉాంటే ఆ ద్గపాం యొక్  ాక్తాంతి 
అసలు క్నిప్పాంచకు. ఎర్రని గాజ్ఞ చిమీ  ాఉనాపుిడు రాంగు మరి, క్తాంతి త్గీ 
క్నిప్పస్తుాంది. అద్వ తెలుని, నిరమలమన గాజ్ఞ చిమీ  ా ఉాంటే క్తాంతి సిషిాంగా 
క్నిప్పస్తుాంది. అయిన్న ఉనాది ఉనాట్లు క్నిప్పాంచకు. 

ఇపుిడు సత్ువగుణాం నిరమలమనది గనుక్, సవచఛమన గాజ్ఞ చిమీ  ా
లాాంటిది గనుక్ ప్రక్తశాని  ా క్లుగజేసేది; కుఃఖాలు, ఉపద్రవాలు లేకుాండా 
చేసేది. ఏైన్న ఒక్ వస్తువును మనాం గురిుాంచాలాంటే ఆ వస్తువును వరిిాంచి 
చెబితే గురిుాంచగలాం. ఏైన్న జబుును గురిుాంచాలన్న  ాఆ జబుు వలు క్లిగే 
మరుిలను, లక్షణాలను విశేుషాంచి చూసి డాకి్రు ఆ జబుు ఏమిటో నిరాధరణ 
చేస్వుడు. అలాగే మనను బాంధాంచే గుణాం ఏదో తెలుస్తకోవాలాంటే ఆ గుణాం 
వలు మన మనస్తులో క్లిగే ఆలోచనలను బటిి ఆ గుణాం ఏదో - ఎలాాంటిదో 
తెలుస్తకుాంటాాం. క్నుక్ మన ఆలోచనలను బటిి, ఆచరణను బటిి ఏ గుణాం 
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మనలో ప్రబలాంగా ఉాందో  తెలుస్తకుాంటాాం. మనాం ప్రశాాంత్ాంగా, 
సాంతోషాంగా, ఉత్ుమ జా్ఞనాంతో ఉాంటే మనాం సత్ువగుణాంలో ఉనాటి్ల.  

సత్ువగుణాం నిరమలమనైన్న, సవచఛమనైన్న, అది కూడా బాంధాంచేద్వ. 
ఎాంకుక్ాంటే అది కూడా ఒక్ ఆవరణమ్మ గదా! అయితే అది రజోగుణాంలాగా 
ఉనాదాని  ా మరొక్ రక్ాంగా చూపేద్గగాకు; త్మోగుణాం లాగా అసలు 
క్నపడకుాండా చేసేద్గ క్తకు. బాగా ప్రక్తశవాంత్ాంగా చూపే మాంచి గుణాం 
సత్ువగుణాం. 

అయితే ఎాంత్ మాంచి గుణమన్న అది అహాంక్తరానిక్త, అభమన్ననిక్త 
దారి తీసిాందా - బాంధ్యనిక్త క్తరణమ కూరిుాంట్లాంది.  

నేను స్తఖాంగా ఉన్నాను, ప్రశాాంత్ాంగా ఉన్నాను, వివేక్ాం గలిగన వాణి్ణ, 
విక్తరాలు లేని వాణి్ణ, జా్ఞనిని అనే అహాంక్తరాం క్లిగాందా బాంధమ్మ. ఎలా?  
స్తఖ సాంగేన :- సత్ువగుణ ప్రభావాం వలు భగవాంత్తనిపై భక్తు ఉాంట్లాంది. 
దానితో పూజలు, వ్రతాలు, యజాయాగాకులు, ప్పరాయణలు, జపధ్యయన్నలు 
చేస్వురు. వీటి వలు మనస్తు ప్రశాాంత్ాంగా, ఆాందోళన లేకుాండా, స్తఖాంగా 
ఉనాట్లు అనిప్పస్తుాంది. ఈ స్తఖాని  ాదూరాం చేస్తకోవటాం ఇషిాంలేక్ భగవత్ 
క్తరాయలలో నిమగామవుతూ అాంకులోనే మునిగపోతారు.  
జా్ఞన సాంగేన:- అలాగే సత్ువగుణాంలో ఉనావారు భగవాంత్తనిక్త సాంబాంధాంచిన 
జా్ఞన్నని  ాపాంద్టానిక్త త్ప్పస్వురు. రామయణ, భారత్, భాగవత్ గ్రాంధ్యలనో, 
వేదాాంత్ గ్రాంధ్యలనో, పురాణాలనో చద్వాలని, విన్నలని, తెలుస్తకోవాలని 
ప్రయతిాసూు ఉాంటారు. పెదె్లను, మహాత్తమలను, గురువులను ఆశ్రయిసూు, 
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పూజిసూు ఉాంటారు. శాస్త్ర శ్రవణాం చేసూు ఆత్మజా్ఞన్నని  ాపాంకుతూ ఉాంటారు. 
ద్గనితో వారిలో తేజస్తు వృదిధ అవుత్తాంది. హృద్యాంలో ఒక్ సాంత్ృప్పు 
క్లుగుత్తాంది. ద్గనితో ఇాంక్తఇాంక్త జా్ఞన సముప్పరున చేయాలనే ఆసక్తు క్లిగ 
ఇాంకులో మునిగపోత్తాంటారు. ప్రశాంసలకు లాంగ అాంకులోనే ఉాంటారు.  

ఇలా సత్ువగుణాంలో ఉాండేవారు స్తఖానిాపాంకుతూ, జా్ఞన్నని  ా
పాంకుతూ అాంకులోనే ఉాండిపోతారు. అద్వ ీవవుడు ద్వహానిక్త 
బాంధాంచబడటాం. సత్ువగుణ ప్రభావాం వలు క్లిగే ఈ స్తఖాం గాని, జా్ఞనాం గాని 
ఈ రాండూ కూడా అాంత్ఃక్రణ ధరామలేగాని ఆత్మ ధరామలు క్తకు. ఆత్మ ధరామలైతే 
ఇక్ బాంధాం అనేద్వ లేకు. అాంత్ఃక్రణాంలో క్లిగే స్తఖాని  ాన్నది అనుకోవటాం 
కూడా అాంతే అజా్ఞనాం. క్నుక్ సత్ువగుణాం వలు క్లిగే స్తఖాం 
ద్వహ్ాంద్రియాలకు సాంబాంధాంచినద్వ గాని ఆత్మకు సాంబాంధాంచినది క్తకు. 
మనస్తులో అలజడులు త్గీటాం వలు వచిిాంద్వ ఈ స్తఖాం. 

ఇలా ద్వహ్ాంద్రియ మనోబుకుధలు స్తఖాంలో ఉాండటాం వలు ఆ 
స్తఖాని  ావకులుకోలేక్, దాని మీద్ ఆసక్తుతో అట్లవాంటి స్తఖాని  ాఇాంక్తఇాంక్త 
పాందాలని, అలాగే శాస్త్ర జా్ఞన్నని ,ా ప్పాండితాయని  ాఇాంక్తఇాంక్త సాంప్పదిాంచి 
పది మాందిలో గపిగా ఉాండాలని, గౌరవాం పాందాలని సాంగభావాం 
పెటి్లకుాంటాడు. వీటిలోనే మునిగపోత్తాంటాడు. ఇలా చేసేు బాంధాం ఏమిటి? 

తాను ద్వహాని  ా క్తద్ని, ఆత్మనని తెలియక్; లేదా తెలిసిన్న ఆత్మతో 
తాదాత్మయాం చెాంది ఆత్మగా - బ్రహమముగా ఉాండేాంకుకు స్వధనలు చేయక్; త్న 
సవసాితిలో నిలిచి ఈ జననమరణ రూప సాంస్వరాం నుాంచి బయట పడక్; 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 41 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

మళ్లుమళ్లు పుడుతూ, మళ్లుమళ్లు త్లిు గరభాంలో ప్రవేశిసూు జనమలను 
కొనస్వగాంచటమ్మ బాంధాం - షేత్త్ర స్తఖాంలో బాంధాంచబడటమ్మ బాంధాం.  
అనఘ ! :- అనఘ అాంటే ప్పపరహిత్తడా! అని. ప్పప్పలు చేయని వాడే సత్ువ 
గుణాంలో ఉనావాడు. ప్పప్పయైన వాడు స్తఖాంగా ఉాండలేడు, జా్ఞన్నని  ా
పాంద్లేడు. అరుునుడు ప్పపరహిత్తడే. ముాంకుగా ప్పపరహిత్తడై ఆ 
త్రువాత్ బాంధాం నుాండి - సత్ువగుణబాంధాం నుాండి విడుద్ల పాంద్వాంకుకు 
ప్రయతిాాంచాలి. 

- ఇక్ రజోగుణ సవభావాం ఏమిటి? అది క్లిగాంచే లక్షణాలేవి? అది 
ఆత్మను ద్వహాంలో ఎలా బాంధస్తునాది? – 

 
శ్లు॥ రజో రాగాత్మక్ాం విదిధ  

త్ృషిా సాంగ సముద్భవాం ।  
త్ని  ాబధ్యాతి కాంతేయ !  
క్రమ సాంగేన ద్వహినాం ॥             (7) 

తా॥ కాంతేయా! రజోగుణాం ద్ృశయవిషయాలపై ఆసక్తుని క్లిగాంచి; కోరిక్ను, 
సాంగభావాని  ాక్లిగస్తుాంద్ని తెలుస్తకో. అది క్రమలయాంకు ఆసక్తు క్లిగాంచి 
ఆత్మను ద్వహాంలో బాంధస్తుాంది.  
వాయఖయ: రజో రాగాత్మక్ాం :- రాగాత్మక్ాం అాంటే రాంజన సవభావాం గలది – 
అని. అాంటే అనురాగ రూపమనది రజోగుణాం. రజోగుణాం మనస్తపై ప్రభావాం 
చూప్పనపుడు క్ాంటి దావరా విషయవస్తువులను చూచినపుిడు గాని, చెవి 
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దావరా వినాపుిడు గాని, లేదా మనస్తులో సమరిాంచినపుిడు గాని ఆ 
విషయాలపై, వస్తువులపై ప్రీతి క్లుగుత్తాంది. ఇద్వ రాగాం. అాంకుకే రజోగుణాం 
రాగాత్మక్ాం.  

ఈ రాగ వృతిు వలు ీవవుడు త్న సవసవరూపాం నుాండి జ్ఞరి ద్ృశయ 
విషయాలపై, విషయవస్తువులపై వాయమోహాం చెాంకుతాడు. ఇక్ాడ రాగమనే 

దానిలో ద్వవషాం కూడా ఇమిడి ఉాంది. క్నుక్ రాగద్వవషాలు రాండూ రజోగుణాం 
యొక్  ాసవభావాలే. ఈ రాగాం వలు ఏాం జరుగుత్తాంది?   

రాగాం వలు వస్తువులపై కోరిక్ క్లుగుత్తాంది. కోరిక్ వలు వాటిని 
సాంప్పదిాంచుకొని భోగాంచాలనిప్పస్తుాంది. అాంటే రజోగుణాం భోగాసక్తుని 
క్లిగస్తుాంది. దాని క్తరణాంగా కుఃఖాలుపడాలిు వస్తుాంది. కోరిక్ తీరక్పోతే 
కుఃఖాం. తీరితే స్తఖమ్మ గాని మళ్లు క్రొత్ు కోరిక్ పుడుత్తాంది.  

పనసతొనల మధురాయని  ా చవిచూడాలని ఈగ ఆ తొనలలో 
ప్రవేశిస్తుాంది. దాని శరీరానిక్త, రక్ాలకు జిగురు అాంట్లకుాంట్లాంది. ఆ 
మధురాయని  ా ఈగ తిాంట్లాందో లేదో క్తని ఆ మధురయాం మత్రాం ఈగను 
తిాంట్లాంది. "మశక్ాం మధురయాంలో హతాహత్ాం".  
త్ృషిా సాంగ సముద్భవాం :- ఈ రజోగుణాం త్ృషిను, సాంగభావాని  ాక్లిగస్తుాంది. 
త్ృషి అాంటే లేనిదాని  ా సాంప్పదిాంచుకోవాలనే ఆశ - కోరిక్. సాంగాం అాంటే 
ఉనాదానిపై మమక్తరాం పెాంచుకొని, దానిని మన నుాండి జ్ఞరిపోకుాండా 
ఆసక్తు పెాంచుకోవటాం. ఈ క్తరణాంగా ఆ వస్తువులకు మనాం బానిసలమ 
పోతాాం. 
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'త్ృషి' అాంటే ద్ప్పిక్ - దాహాం అనే అరధాం కూడా ఉనాది. ఉపు  ిన్నరు 
ఎాంత్ త్రాగన్న ద్ప్పిక్ తీరకు. అలాగే విషయభోగాలను ఎని  ాఅనుభవిాంచిన్న 
త్ృషి తీరకు. ఆశకు అాంత్ాం లేకు. ఆశకు ఆక్తశమాంత్ నోరు, సముద్రమాంత్ 
పటి. ఆశను త్ృప్పు పరచినవాడు ఇాంత్వరకు పుటిలేకు. చూచినవన్న  ా
క్తవాలి. వినావన్న  ాక్తవాలి. త్లచినవన్న  ాక్తవాలి.      

ధనాం మీద్ త్ృషి, సాంపద్ల మీద్ త్ృషి, ఇలుు వాక్తళు మీద్ త్ృషి, భారాయ 
బిడడల మీద్ త్ృషి, విషయాల మీద్ త్ృషి, భోగాల మీద్ త్ృషి, పద్వుల మీద్ 
త్ృషి, కీరిు ప్రతిషిల మీద్ త్ృషి. ఈ త్ృషి వదిలితే త్ప  ిప్రగతి లేకు. అాంకుకే 
శాంక్రులవారు "మూఢ జహీహి ధన్నగమ త్ృషిాాం" అాంటూ 
భజగోవిాంద్ాంలో త్ృషిపై మొద్టోునే అసె్వని  ాప్రయోగాంచారు. దారేషణ 
(భారయపై మకుావ), ధనేషణ (ధనాంపై మకుావ), పుత్రేషణ (బిడడలపై మకుావ) 
అనేవి ఈషణత్రయాలు. దారేషణ పక్షులలోను, ధనేషణ మనవులలోను, 
పుత్రేషణ జాంత్తవులలోను చాలా ఎకుావగా ఉాంట్లాంది. అాంకుకే "ధన్నగమ 
త్ృషిాాం జహీహి" అాంటూ మనవుణి్ణ 'మూఢా' అని దాడి ప్రారాంభాంచారు 
శాంక్రాచారుయల వారు.  

ఈ రజోగుణాం వలు త్ృషితో ప్పట్ల సాంగభావాం ఉద్భవిస్తుాంది. సాంగాం 
అాంటే ఆసక్తు. దొరిక్తన వస్తువు మీద్ విశేషమన ప్రీతి. దానిక్త క్తలాం చెలిున్న సరే 
రక్షాంచుకోవాలనే పటి్లద్ల. ఇద్వ ఆసక్తు - సాంగభావాం. ఈ త్ృషి సాంగభావాల 
వలు ీవవుడు ఎలా బాంధాంపబడుత్తన్నాడు?     
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త్ృషితో (ఆశలు, కోరిక్లతో) ఉనావాడు వేటిపైన కోరిక్తో ఉాంటాడో 
వాటిని సాంప్పదిాంచుకొనుటకు క్రమరాంగాంలోక్త దిగుతాడు. డబుుమీద్ త్ృషి 
ఉాంటే వృతిు, వాయప్పరాం, ఉదోయగాం, పరిశ్రమలు, మోస్వలు, గాండాయిజాం .... 
ఇలా ఏదో ఒక్ వయవహారాంలోక్త దిగుతాడు. ఇలాగే మిగలినవన్న .ా ఆశ అనేది 
మనిషని ఊరకే ప్రశాాంత్ాంగా ఉాండనివవకు. ద్ప్పిక్తో ఉనావాడు ఊరకే 
ఉాంటాడా? ద్ప్పిక్తో ఉన  ా గజేాంద్రుడు వనమాంతా తిరిగ సర్వవరాంలో 
దిగాడు గదా! అలాగే ఆశతో ఉనావాడు అది చేయాలి, ఇది చేయాలి అాంటూ 
క్తడిమను త్న మెడ మీద్ తానే వేస్తకుాంటాడు. ఈగలాగా 
కొటి్లకుాంటాడు, ప్పద్రసాంలాగా ప్పరాడుతాడు. క్నుక్ రజోగుణాం 
ప్రశాాంత్ాంగా ఉాండనివవకు.  

ఈ రజోగుణాం క్రమలపై ఆసక్తుని పెాంచి ఆత్మను ద్వహాంలో బాంధస్తుాంది. 
ఆత్మ ఏ క్రమలు చేసేది క్తకు. అయితే రజోగుణాం క్తరణాంగా ఆశలు కోరిక్లు 
పుటిి, క్రమలు చేసూు అవి చేస్తునాది నేనే అాంటూ ఈ ద్వహాంలో 
బాంధాంచబడుత్తన్నాడు మనవుడు. ఇద్వ క్రమసాంగాం. ఈ పనులు నేను 
చేస్తున్నాను అనేది క్రమసాంగాం. ఈ ఫలిత్ాం న్నకే రావాలి అనేది ఫలసాంగాం. 
ఇలా క్రమలలో మునిగపోయి న్న సాితిని మరచి, న్న సవరూప సాితి నుాండి 
దిగజ్ఞరి ీవవుడిగా జననమరణ రూపసాంస్వరాంలో ఇరుకుాపోత్తన్నాను. కోటి 
కోటి జనమలకు క్తరణాం ఈ రజోగుణమ్మ. ఇలా రజోగుణాం క్రమలలో దిాంప్ప మన 
సవరూప్పని  ామనాం మరచేటట్లు చేసి ఈ ద్వహమ్మ నేను - అనే భ్రమను క్లిిాంచి 
బాంధస్తునాది. 
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రజోగుణాం వలు క్రమలు, క్రమల వలు క్రమఫలాలు, వాటిని 
అనుభవిాంచుటకు జనమలు, ఆ జనమలలో మళ్లు క్రమలు, క్ర్మఫలాలు, తిరిగ 
జనమలు. ఇలా క్రమ జనమ వలయాంలో త్రిప్ప  ి మన నిజసాితిని - ఆత్మ సాితిని 
మరుగున పడవేస్తునాది. ద్గనిక్త క్తరణాం రజోగుణమ్మ. ఇక్ాడ బధ్యాతి అనక్ 
నిబధ్యాతి అనటాం వలు బాగా గటిిగా బాంధస్తునాది రజోగుణాం అని అరధాం 
చేస్తకోవాలి.  
- ఇక్ త్మోగుణ సవభావాం ఏమిటో, అది ీవవుణి్ణ ఎలా బాంధస్తునాదో -  

 
శ్లు॥  త్మసువ జా్ఞనజాం విదిధ  

మోహనాం సరవ ద్వహిన్నాం ।  
ప్రమదాలసయ నిద్రాభః  
త్ని  ాబధ్యాతి భారత్! ॥            (8)  

తా॥ భారతా ! త్మస్తు అనేది అజా్ఞనాం నుాండి పుటిి అని  ా ప్రాణులను 
మోహాంలో పడవేస్తుాంద్ని తెలుస్తకో. ఏమరప్పట్ల, బద్ధక్ాం (సోమరిత్నాం), 
నిద్రలతో ీవవుణి్ణ ఈ త్మోగుణాం గటిిగా బాంధస్తుాంది. 
వాయఖయ: త్మః త్త అజా్ఞనజాం విదిధ :- త్మోగుణాం అజా్ఞనాం నుాండి 
పుటిినది. జా్ఞనాం వయక్ుాం క్తక్పోవటమ్మ అజా్ఞనాం. మ్మఘాలు సూరుయణి్ణ క్ప్ప  ి
వేసినట్లు, నలుగా పగచూరిన గాజ్ఞ చిమీ  ాద్గప్పని  ాక్ప్పినట్లు త్మోగుణాం 
జా్ఞన్నని  ా క్ప్ప  ి వేస్తుాంది. అాంకుకే ఇటిి గుణాం గలవాడు 'త్నకు తోచకు 
ఎవరన్న  ాచెబితే వినడు' అనాట్లుగా ఉాంటాడు.  
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త్మోగుణాం అజా్ఞనాం నుాండి పుటిి అజా్ఞన్నని  ావృదిధ చేస్తుాంది. త్మఃత్త 
అని 'త్త' ప్రయోగాం చేశారు. అాంటే త్మోగుణమతేనో - అని అరధాం. 
అాంటే ఇాంత్వరకు చెప్పిన సత్ువ రజో గుణాల వాంటిది క్తకు, ఇది వాటిక్న  ా
దోషపూరిత్మనద్ని చెపిటానికే ఈ 'త్త' ప్రయోగాం. ఈ గుణాం ఏాం 
చేస్తుాంది?  
'మోహనాం సరవ ద్వహిన్నాం' :- మనవులాంద్రిన్న మోహాంలో పడవేస్తుాంది. 
మోక్షాని  ాపాందాలి అనే మనవుడి దివయభావనను క్ప్పివేసి ఈ త్మోగుణాం 
సోమరిత్నాంలో, నిద్రలో ముాంచివేస్తుాంది. లోక్ాంలో చాలా మాందిని చూడాండి 
మనాం ఎాంకుకు పుటిాాం? ఈ జనమకు పరమరధాం ఏమిటి? అనే ఆలోచనే 
లేకుాండా, ీవవితానిక్త ఒక్ ఉనాత్ లక్షయాం గాని, చేసే పనులలో ఉదాత్ుత్ గాని 
లేకుాండా ఎలాగో ీవవితాని  ాగడిప్పవేసి వళిుపోతూ ఉాంటారు. ఈ త్మోగుణాం 
అలా వారిని ఆలోచిాంచుకోనివవకుాండా అాంద్రిన్న మోహాంలో పడేస్తుాంది. 
విచక్షణా జా్ఞన్నని  ానశిాంపజేస్తుాంది. ఏ కొదెి మాందో వివేక్వాంత్తలు, ఆత్మ జా్ఞన 
సాంపనుాలను త్ప  ిఅాంద్రిని పడవేస్తుాంది. అాంకుకే 'సరవద్వహిన్నాం' అన్నారు. 
   ఈ త్మోగుణాం ీవవుణి్ణ ఎలా బాంధస్తునాది?  
ప్రమద్, ఆలసయ, నిద్ర:- 'ప్రమద్' అాంటే ఏమరుప్పట్ల, మతిమరపు, పరాకు, 
క్రువాయని  ా మరచిపోవటాం. 'ఆలసయ' అాంటే సోమరిత్నాం, బద్ధక్ాం, 
చేయాలనిప్పాంచక్ పోవటాం. 'నిద్ర' అాంటే అతిగా నిద్రపోవటాం. ఎపుిడూ 
నిద్రలో జోగుతూ మత్తులో ఉాండిపోవటాం.  
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ఈ లక్షణాలు ఆత్మను తెలుస్తకోన్నయకుాండా, త్న సవరూప్పని  ా
తాను మరచేటట్లుగా చేసి ీవవుణి్ణ బాంధస్తున్నాయి. ఈ మూడు లక్షణాలతో 
తాదాత్మయాం చెాందిన ీవవుడు వాటినే త్న సవరూపాంగా భావిాంచి 
బాంధ్యనిక్త గురౌత్తన్నాడు. 
ప్రమద్ాం :- చేయవలసినవి చేయక్పోవటాం, చేయకూడని వయరధమన 
పనులు చేయటాం ప్రమద్ లక్షణాలు. గోళ్ళు గలుుకోవటాం, పులులు విరవటాం 
ఇలాాంటి పనులే. 

ఒక్డు కూరిున  ా చోటనే కూరిొని గడిడపోచలను ముక్ాలు ముక్ాలు 
చేసూు పెదె్ కుపిను చేశాడు. ఆ దారిన పోత్తన  ాఒక్ మహాత్తమడు, అయాయ! 
ఈ గడిడని ఆవు తిని ప్పలు ఇస్తుాంది. ఆ ప్పలు త్రాగతే రక్ుాంగా మరుత్తాంది. ఆ 
రక్ుాం మనకు పుషినిస్తుాంది. ఇపుిడు న్నవు చేసిన పని ఎాంత్ ప్రమద్మో 
గురిుాంచావా? అన్నాడు. ఇలా వయరధమన పనులు చేస్తుాంటాడు. కొాంద్రు 
వయరధమన ఆలోచనలు చేస్తుాంటారు. గాలిలో మ్మడలు క్డతారు. 

లాటరీలో లక్ష రూప్పయలు వసేు ఇలుు కొాంటాను, పెళిు చేస్తకుాంటాను, 
వాయప్పరాం చేస్వును. బాగా లాభాలు వస్వుయి. ఆ డబుుతో పరిశ్రమ సా్వప్పస్వు. 
పెదె్ పేరు వస్తుాంది. MLA గా పోటీ చేస్వు. గెలిచి మాంత్రినవుతా. అపుిడు న్న 
ద్రాు, హాంగు, ఆరాభటాం .... ఆహా! అనుకుాంటూ ఎపుిడో ఈ ప్రపాంచాంలోక్త వచిి 
పడతాడు. ఉనాచోటనే ఉసూరుమాంటూ ఉాంటాడు. ఇలా ప్రమద్ాంతో 
మోహాంలో పడిపోయి వయరధ ీవవితాని  ాగడుపుతాడు. తామస ప్రక్ృతి గల 
మూఢులు ఇలా ప్రవరిుసూు ఉాంటారు. 
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ఆలసయాం:- సోమరిత్నాం - బద్ధక్ాం. ఆ రేపు చూదెాాంలే అాంటూ పనులను 
వాయిదా వేస్తకుాంటూ పోవటాం ఆలసయ లక్షణాం. రేపు రేపు అాంటారు గాని 
వాడిక్త ఆ రేపు అనేది ఎపిటికీరాకు. రాజకీయన్నయకులకు మాంత్రులకు 
స్వధ్యరణాంగా ఈ సవభావాం ఉాంట్లాంది. ఏమి అడిగన్న చూదెాాం, చేదెాాం, 
క్మిటీ వేదెాాం అాంటూ ఉాంటారు. ఐతే వీరు సోమరులై క్తకు, ప్రయోజనాం 
లేద్ని త్ప్పిాంచుకొనుటకు అలా అాంటూ ఉాంటారు. సోమరులెలా ఉాంటార్వ 
చూడాండి. 

ఇదె్రు వయకుులు నేరేడు చెటి్ల క్రిాంద్ పడుకున్నారు. ఆ దారిన సైక్తలుపై 
ఒక్ వయక్తు వళ్ళత్తన్నాడు. అయాయ! అయాయ! అని ఒక్డు కేక్ వేశాడు. 
ఏమిటోనని అత్డు వచిి అడిగాడు. దానిక్త వాడన్నాడు, "ఆ! ఏమీ లేకు. నేరేడు 
పాండు న్న పటి మీద్ పడడది. క్తసు దానిని న్న నోటోు పెటిాండి" అన్నాడు. 
దానితో అత్డు క్ర్ర తీస్తకొని న్నలుగు వడిడాంచాడు. అది చూచి ప్రక్ానున  ా
వాడాంట్లన్నాడు, "అాంతే క్తవాలి. సోమరిపోత్త వధవ. న్న ముఖాం మీద్ కుక్  ా
మూత్రాం పోస్తుాంటే అరగాంట నుాండి దానిని తోలకుాండా చూసూు ఉన్నాడు. 
వధవ" అన్నాడు. వాడు సోమరి. వీడు మహా సోమరి. 
నిద్ర :- "అభాగుయనిక్త ఆక్లి ఎకుావ నిరాభగుయడిక్త నిద్ర ఎకుావ" అని 
స్వమెత్. కూరిున్న ,ా పడుకున్న ,ా పుసుక్ాం చకువుత్తన్న ,ా పురాణాం విాంట్లన్న ,ా 
బస్తులో ప్రయాణాం చేస్తున్న ,ా జపాం చేస్తున్న  ాప్పలవకుాండానే వస్తుాంది నిద్ర. 
ద్గనివలు ఇాంద్రియాలలో జడత్వాం క్లుగుత్తాంది. మనస్తు మొకెు బారుత్తాంది. 
ఆవలిాంత్లు వస్వుయి. ఒళ్ళు విరుచుకుాంటారు. నిద్రపడితే సవరీాంలో ఉనాట్లు 
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భావిస్వురు. నిద్రపోయే సమయాంలో ఏ ద్వవత్న్న  ా వచిి 'ఇదిగో అమృత్ాం' 
తీస్తకో! అాంటే రేపు రా! అాంటాడు. 'నిద్ర పోవటానిక్త అసలు టైము 
చాలటాం లేకు' అాంటాడు. 

ఇలాాంటి త్మో గుణ లక్షణాలు గలవాడు ముక్తుకీ - ముక్తు స్వధనలకీ 
దూరమపోతాడు. అసలు భగవాంత్తడే గురుుకు రాడు, త్లచుకోడు. అటిి 
వాడిక్త మళ్లు వచిే జనమలు న్నచజనమలే. ఈ ప్రక్తరాంగా త్మోగుణాం ప్రమద్ 
(ఏమరుప్పట్ల) ఆలసయ (సోమరిత్నాం) నిద్రలతో ీవవుళును ఈ లోక్తనిక్త 
బాంధాంచి వేస్తుాంది. అటిి వారిక్త ఉదెారక్మ్మ లేకు. ఇలా త్మోగుణాం ఆత్మను 
మరుగు పరుస్తుాంది, ీవవుణి్ణ ద్వహాంలో బాంధస్తుాంది. 

- ీవవుణి్ణ బాంధాంచే ఈ మూడు గుణాలు ఎలా వృదిధ పాంకుతాయి?  
 
శ్లు॥ సత్ువాం స్తఖే సాంజయతి  

రజః క్రమణ్ణ భారత్ ! ।  
జా్ఞనమవృత్యత్త త్మః   
ప్రమద్వ సాంజయత్తయ త్ ॥       (9)  

తా॥ భారత్! సత్ువగుణాం ఇాంద్రియ స్తఖాలను క్లుగజేసి, రజోగుణాం క్రమల 
యాంకు ఆసక్తు క్లిగాంచి, త్మోగుణమ్మమో జా్ఞన్నని  ాక్ప్పివేసి ఏమరుప్పట్ల 
క్లిగాంచి వృదిధ చెాంకుతాయి. ఎాంత్ ఆశిరయాం!  
వాయఖయ : క్రిాంద్టి మూడు శ్లుక్తలలో త్రిగుణాలు ఎలా బాందిస్తున్నాయో 
చెప్పిరు. 
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 సత్ువ గుణాం ీవవుణి్ణ స్తఖాంలో ఆసకుుణి్ణ చేసి బాంధస్తునాది.  
 రజోగుణాం క్రమల యాంకు ఆసక్తు క్లిగాంచి బాంధస్తునాది.  
 త్మోగుణాం జా్ఞన్నని  ాక్ప్ప  ిమరపు, బద్ధక్ాం క్లిగాంచి బాంధస్తునాది.  
ఇద్వ విషయాని  ారామక్ృషి పరమహాంస గారు ఇలా చెప్పిరు.  
 ీవవుణి్ణ సత్ువగుణాం ఆవరిసేు ద్గపాంపై గాజ్ఞ చిమీ  ాబోరిుాంచినట్లు,  
 ీవవుణి్ణ రజోగుణాం ఆవరిసేు ద్గపాంపై అలక్ని గాంప బోరిుాంచినట్లు,  
 ీవవుణి్ణ త్మోగుణాం ఆవరిసేు ద్గపాంపై కుాండను బోరిుాంచినట్లు ఉాంట్లాంది. 

క్నుక్ మూడు గుణాలు ఆత్మ(జా్ఞనము) అనే ద్గప్పని  ా క్ప్ప  ి వేసేవే. 
అాంకువలు మూడు గుణాలను దాటి ఆత్మ అనే ద్గప్పని  ా చేరుకోవాలి, 
ద్రిిాంచాలి. గుణాతీత్తనికే ఆత్మ ద్రినాం. 

ఈ మూడు గుణాలు ీవవుణి్ణ బాంధాంచటాం భగవాంత్తనికే ఆశిరాయని  ా
క్లిగస్తునాది. అాంకుకే 'ఉత్' అాంట్లన్నాడు. ఎాంకుకు ఆశిరయాం?  

"బలవాంత్మన సరిము చలి చీమల చేత్ చిక్త  ాచావద్ద స్తమతీ!" అని 
స్తమతిశత్క్క్తరుడు కూడా చెప్పిడు. నిజాంగా ఎాంత్ ఆశిరయమో చూడాండి. 
ప్పము యొక్  ాబలాం ఏమిటి? చలి చీమల బలాం ఏమిటి? అాంకుకే ఆశిరయాం. 
అలాగే అాంత్టి ఆత్మ - సచిిదానాంద్ సవరూప ఆత్మ జడమన ఈ ప్రక్ృతి 
యొక్  ాగుణాల చేత్ బాంధాంచబడటాం ఆశిరయాంగాక్ మరేమిటి? 

ఈ 3 గుణాలు ఏఏ పరిసాిత్తలలో వృదిధ చెాంకుతాయో ఈ శ్లుక్ాంలో 
తెలియజేస్తున్నారు. 
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సత్ువాం స్తఖాంలో వృదిధ చెాంకుత్తాంది. రజస్తు క్రమలు చేస్తుాంటే వృదిధ 
చెాంకుత్తాంది. త్మస్తు ఏమరు ప్పట్లలో జా్ఞన్నని  ాక్ప్ప  ివృదిధ చెాంకుత్తాంది. 
ఇది తెలిసేు మనకేమిటి ప్రయోజనాం?  

మూడు గుణాలు పుటి్లక్తోనే అాంద్రిలోనూ ఉాంటాయి. అయితే అవి 
ఎపుిడూ ఒకేలా ఉాండవు. మనాం చేసే పనులను బటిి, మన పరిసాిత్తలను బటిి 
మరిపోతూ ఉాంటాయి. ఈ విషయాం మనకు తెలిసేు - అాంటే ఎపుిడు వృదిధ 
చెాంకుతాయో తెలిసేు ప్రయత్ాాంతో అక్ారలేని వాటిని త్గీాంచుకోవచిు. 
అవసరమనుకున  ా దాని  ా పెాంచుకోవచిు. మనాం సతాువనిా పెాంచుకోవాలి. 
రజోగుణ త్మోగుణాలను వదిలిాంచుకోవాలి. 

 (1) సతాువని  ాపెాంచుకోవటాం ఎలా?  
స్తఖాంగా ఉాంటే సత్ువగుణాం పెరుగుత్తాంది. స్తఖాంగా ఎపుిడుాంటాాం? 

మనస్తులో ఏ ఆాందోళన, భయాం, అలజడి, ఆరాటాం లేనపుిడు. మనకు 
ఏైన్న కోరిక్ క్లిగాంద్నుకోాండి. ఆ కోరిక్ తీరేదాక్త ఒక్టే ఆరాటాం. తీరితే 
ఆరాటాం పోత్తాంది. అపుిడు స్తఖాంగా ఉనాది అాంటాాం. ద్గనిని బటిి స్తఖాం 
ఎలా వస్తునాది? అని పరిశీలిసేు మనస్తులోని తీరని కోరిక్ తీరిపోయినపుిడు 
మనస్తులో ఆరాటాం, ఆాందోళన తొలగ మనస్తు సాిమిత్పడుత్తాంది. అపుిడు 
స్తఖాంగా ఉనాది అాంటాాం. అాంటే సాిమిత్ాంగా ఉన  ామనస్తు వనుక్ స్తఖాం 
ఉనాద్న  ా మట. క్తబటిి బాహయాంగా పరిసాిత్తలు ఎలా ఉన్న  ా మనస్తు 
చెద్రకుాండా, శాాంత్ాంగా నిలుపుకోగలిగతే స్తఖాం వస్తుాంది. అపుిడు సత్ువ 
గుణాం వృదిధ అవుత్తాంది. సత్ువాం వృదిధ చెాందిన కొదె్గ స్తఖాం వసూునే ఉాంట్లాంది. 
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స్తఖాం వస్తున  ా కొదె్గ సత్ువాం వృదిధ చెాంకుత్తాంది. క్నుక్ మనస్తుకు సరెి 
చెపుికుాంటూ, ఆాందోళనలను త్గీాంచుకుాంటూ, స్తఖాని  ాపాంకుతూ, సత్ువ 
గుణాని  ాపెాంచుకోవాలి. 
(2) రజోగుణాం ఎపుిడు పెరుగుత్తాంది? 

జ్ఞగ్రత్ుగా ఆలోచిాంచి క్రమలు చేస్తుాంటే రజోగుణాం పెరుగుత్తాంది. 
త్మోగుణాని  ా త్గీాంచుకోవటానిక్త, వదిలిాంచుకోవటానికే రజోగుణాని  ా
పెాంచుకోవాలి. అాంటే త్మోగుణాంలో ఉనావాడు ఆ త్మోగుణాని  ా
త్గీాంచుకోవటానిక్త కోరిక్లను పెాంచుకొని, ఆ కోరిక్లు తీరిుకోవటానిక్త 
క్రమలు చేయాలి. ఆ క్రమలను ఆలోచనతో, జ్ఞగ్రత్ుగా, 
నైపుణయాంతో చేయాలి. అపుిడే రజోగుణాం పెరుగుత్తాంది. ఆ త్రువాత్ ఈ 
రజోగుణాని  ాకూడా త్గీాంచుకొని సత్ువాంలో నిలవటానిక్త నిషాామ క్రమలు, 
భగవత్ క్రమలు, క్రుృత్వ రహిత్ క్రమలు చేయాలి. భగవాంత్తనిపై భక్తుని 
పెాంచుకుాంటూ ప్రశాాంత్ాంగా ఉాండటానిక్త ప్రయతిాాంచాలి. అపుిడే 
సత్ువగుణాం పెరిగేది. 
 (3) త్మోగుణాని  ాఎలా వదిలిాంచుకోవాలి? 

సోమరిత్నాంతో, పనులు చేయకుాండా, మతిమరపుతో ఉాంటే 
త్మోగుణాం పెరుగుత్తాంద్ని తెలుస్తకున్నాాం. త్మోగుణాని  ా అణచాలాంటే 
రజోగుణాని  ా పటి్లకొనే అణచాలి. అాంకుకు ఆలోచిాంచి, జ్ఞగ్రత్ుగా క్రమలు 
చేయాలి. క్రమలు చేస్తున  ా కొదె్గ రజోగుణాం పెరిగ త్మోగుణాం వదిలి 
పోత్తాంది. 
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ఇక్ ఈ అధ్యయయాంలో చాలాస్వరుు అరుునుని 'భారత్'! అని 
సాంబోధస్తున్నాడు భగవానుడు. ఈ శ్లుక్ాంలో కూడా అలాగే అన్నాడు. 
ఎాంకుకు? 'భా' అాంటే ప్రక్తశాం - జా్ఞనాం అని. రత్ః అాంటే రమిాంచేవాడా! అని. 
క్నుక్ జా్ఞనము నాంకు ఆసక్తు గలవాడు గనుక్ ఈ గుణాలను అధగమిాంచు అని 
సూచన ఇస్తున్నాడు భగవానుడు. అరుునుడు రజోగుణాని  ాదాటాలి.  

క్నుక్ ఆధ్యయతిమక్ రాంగాంలో ఉాండే అాంద్రాం జా్ఞనము నాంకు ఆసక్తు 
గలవారమ ఈ త్రిగుణాల యొక్  ాబాంధాం నుాండి విడివడాలి, ఆతామనుభూతిని - 
ఆత్మస్వక్షాతాారాని  ాపాందాలి. 

- ఇక్ మూడు గుణాల మధయ గల అవిన్నభావ సాంబాంధాం ఏమిటో - ఈ 3 
గుణాలు ఒక్ారిలోనే ఉాంటాయా? ఒక్ాస్వరే అన్న  ాపని చేస్వుయా? ఒక్ దాని 
కొక్టి అనుగుణాంగా పని చేస్వుయా? వయతిరేక్ాంగా పనిచేస్వుయా? ఈ 3 
గుణాల మధయ గల సాంబాంధాం ఎలాాంటిది అనే విషయాని  ా ఈ శ్లుక్ాంలో 
తెలియజేస్తున్నారు. 

 
శ్లు॥ రజసుమ శిాభ భూయ  

సత్ువాం భవతి భారత్! ।  
రజసుత్ువాం త్మశ్చివ  
త్మసుత్ువాం రాజసుథా ॥          (10)  

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 54 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

తా॥ భారత్ ! సత్ువగుణాం రజసుమోగుణాలను అణచివేసి పైక్తవస్తుాంది. 
రజోగుణాం సత్ువత్మోగుణాలను, అలాగే త్మోగుణాం సత్ువరజోగుణాలను 
అణచి అభవృదిధ చెాంకుతాయి. 
వాయఖయ: ఈ మూడు గుణాలు ప్రతి ఒక్ారిలోను ఉాంటాయి. అయితే అన్న  ా
ఒక్ాస్వరే పని చేయవు. అవి ఒక్దానికొక్టి పరసిర విరుద్ధమనవి. అాంకువలు 
ఒక్ సమయాంలో ఏదో ఒక్ గుణమ్మ పనిచేస్తుాంది. ఆ సమయాంలో మిగలిన 
రాండు గుణాలు అణగ ఉాంటాయి. ఒక్ గుణాం పెరిగతే మిగలిన రాండిటిని 
అణచివేస్తుాంది. 

అాంటే మనాం సత్ువగుణాని  ా పెాంచుకోవటానిక్త ప్రయతిాసేు త్క్తాన 
రాండిాంటిని అణచివేయటానిక్త ప్రతేయక్ాంగా ప్రయతిాాంచవలసిన అవసరాం లేకు. 
అలాగే రజోగుణాని  ా పెాంచుకోవటానిక్త ప్రయతిాసేు త్మోగుణాని  ా గురిాంచి 
బాధ పడనక్ార లేకు. ఈ రహస్వయని  ాతెలుస్తకుాంటే మనాం మన ీవవితాని  ా
చక్ాగా, మనాం కోరుకునాట్లు మలచుకోవచిు. 

ఒక్డు సత్ువగుణాం గలవాడు అని చెప్పినపుిడు మిగలిన రాండు 
గుణాలు అత్డిలో లేవనిక్తకు; అవి అత్డి మీద్ ఆ సమయాంలో పనిచేయటాం 
లేకు అని అరధాం. 

న్నటిలో బెలుాం క్లిప్పతే ప్పనక్ాం అవుత్తాంది. అాంకులో వేపక్తయలు వేసేు 
అాంతా చేకుగా ఉాంట్లాంది. ఇపుిడు చేకుగా ఉన  ాదానిలో తీప్ప లేద్ని క్తకు. 
ఉనాది. క్తని చేకు ముాంకు తీప్ప అణగపోయిాంది. అలాగే ఒక్ గుణాం అధక్ాంగా 
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ఉాంటే మిగలిన రాండూ లేవని క్తకు. ఉాంటాయి. క్తక్పతే అణగ పోయి 
ఉాంటాయి.  

ఆధ్యయతిమక్రాంగాంలో ఉన  ా స్వధకుడు ముక్తుని అాంకుకోవాలాంటే 
త్మోగుణాం నుాండి రజోగుణానిక్త, రజోగుణాం నుాండి సతాువనిక్త ప్రయాణాం 
చేయాలి. గుణాం ఒక్ాటే అయిన్న సాిత్తలను బటిి అది 3 విధ్యలుగా 
ఉాంట్లాంది. ఒకొాక్  ాసాితిలో ఒకొాక్  ాగుణాంగా వయక్ుమవుత్తాంది. 

న్నటి యొక్  ారూప్పలు చూడాండి.  
(i) హిమలయాలోు మాంచు గడడ రూపాంలో గటిిగా, జడాంగా ఉాంట్లాంది.  
(ii) అద్వమాంచు క్రిగ న్నరై చలనాంతో ఉాంట్లాంది. గలగలా ప్పరుతూ 
ఉాంట్లాంది. 
(iii) అద్వ న్నరు వేడి చేసేు ఆవిరై పైక్త పోత్తాంది. ఇలా 3 రూప్పలు.  
మాంచు గడడ త్మోగుణాం. న్నరు రజోగుణాం. ఆవిరి సత్ువగుణాం.  

ఇపుిడు మనాం ఏ గుణాం పెాంచుకోవాలనుకుాంటామో దానిక్త 
త్గనట్లు ప్రవరిుాంచాలి. ప్రయత్ాాం చేయాలి. ఏ గుణమన్న 10 రక్తల 
క్తరణాలతో వృదిధ చెాంకుత్తాంది. వాటిని భాగవత్ాంలో ఇలా తెలియజేశారు. 
శ్లు॥ ఆగమోఽపః ప్రజ్ఞ ద్వశః క్తలః క్రమచ జనమచ ।  

ధ్యయనాం మాంత్రోఽధ సాంస్వార్వ ద్శైతే గుణహ్త్వః ॥ (భా11-13-4)  
1. శాస్త్రాం 2. జలాం 3. జనులు 4. ప్రద్వశాం 5. క్తలాం 6. క్రమలు 7. జనమలు 8. 
ధ్యయనాం 9. మాంత్రాం 10. సాంస్వారాం - ఈ 10 క్తరణాలు.  
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1. శాస్త్రాం :- త్త్ువజా్ఞన్నని  ా ప్రస్వదిాంచేవి, మహావాక్తయలను వివరిాంచేవి, 
జనమస్వరధక్తయనిక్త ఉపక్రిాంచేవి స్వతిువక్శాసె్వలు. లౌక్తక్మన స్తఖాలను, 
భోగాలను అాందిాంచటానిక్త త్గన క్రమలు ప్రభోదిాంచే గ్రహచారాలు, 
నూయమరాలీవలు, రతాాలు ధరిాంచటాం, జోయతిషయాం, పూజ్ఞదిక్తలు 
రాజసిక్మనవి. ఇక్ ప్పషాండతావని  ా ప్రబోధాంచే శాసె్వలు, న్నసిుక్వాదాలు, 
డిటెకి్తవ్ నవలలు, ఉద్రేక్తలను క్లిగాంచేవి తామసగ్రాంథాలు. 
2. జలాం :- పవిత్ర నద్గజలాం, తీరధజలాం - స్వతిువక్జలాం. పన్నారు, స్త్రాంట్లు, 
స్తగాంధ జలాలు, రాజసిక్ జలాలు. క్లుు, స్వరా, మత్తు పదారాధలు తామసిక్ాం. 
3. జనులు :- భగవద్భకుులు, స్వధుపురుషులు, జా్ఞనులు, సన్నయస్తలు, 
ైవక్తరాయలు చేసేవారు, గురువులు సత్ువగుణానిక్త చెాందినవారు. వాయప్పరులు, 
ఉదోయగులు, నట్లలు, రాజకీయన్నయకులు, క్రీడాక్తరులు, ప్పరిశ్రామిక్వేత్ులు 
రాజసిక్ గుణప్రతినిధులు. కుషిక్తరాయలు చేసేవారు, దోప్పడీలు, హత్యలు 
చేసేవారు, రౌడీలు, గాండాలు, క్షుద్ర మాంత్రికులు - వీరాంతా తామస గుణాం 
గలవారు. 
4. ప్రద్వశాలు :- పుణయషేత్త్రాలు, పవిత్రతీరాధలు, ైవమాందిరాలు, ఆశ్రమలు - ఇవి 
స్వతిువక్ప్రద్వశాలు. వాయప్పరకూడళ్ళు, సాంత్బజ్ఞరులు, మరాట్ స్త్రాంటరుు - ఇవి 
రాజసిక్ప్రద్వశాలు. మద్యశాలలు, జూద్శాలలు, వయభచారగృహాలు, క్ుబ్ లు - 
ఇవి తామసిక్ ప్రద్వశాలు.  
5. క్తలాం :- ప్రాత్ఃక్తలాం శుభ ప్రద్ాం - స్వతిువక్ సాంబాంధమనది.  

పగటి సమయాం మధయమాం - రాజసిక్ సాంబాంధమనది.  
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రాత్రి క్తలాం. నిషద్ధ క్తలాం - త్మో సాంబాంధమనది.  
6. క్రమలు :- నిత్యక్రమలు - స్వతిువక్తలు; క్తమయక్రమలు - రాజస్వలు; నిషద్ధక్రమలు 
- తామస్వలు. 
7. జనమలు :- జనమస్వరధక్తయనిక్త ద్గక్షాస్వవక్తరాం చేయాలి. సకీురువుల నుాండి 
మాంత్రద్గక్షను స్వవక్రిాంచటాం మాంచిది. శైవ, వైషివ, బ్రహమద్గక్షలు - స్వతిువక్తలు; 
శాక్ుద్గక్ష రాజసాం; క్షుద్రద్గక్షలు తామసిక్ాం. 
8. ధ్యయనాం :- భగవధ్యయనాం, ఆత్మధ్యయనాం - ఇవి స్వతిువక్తలు; కోరిక్లతో, 
సాంపద్ల కోసాం, భోగాలకోసాం చేసే ధ్యయనాం రాజసిక్ాం; శత్రున్నశన్ననిక్త చేసే 
ధ్యయనాం తామసిక్ాం. 
9. మాంత్రాం :- ప్రణవమాంత్రాం, ఇషి ైవమాంత్రాలు స్వతిువక్తలు; ఫలసిదిధ కొరకు 
చేసే క్తమయమాంత్రాలు రాజస్వలు; క్షుద్రద్వవతా మాంత్రాలు తామసిక్ాం.  
10. సాంస్వారాలు (ఆలోచనలు) :- చిత్ుశుదిధని క్లిగాంచేవి, ఆత్మనిషిలో నిలిపేవి, 
భగవదాభవనను సాిరాంచేసేవి స్వతిువక్ సాంస్వారాలు. ద్వహభావనను క్లిగాంచేవి, 
భోగాసక్తుని క్లిగాంచేవి రాజసిక్ సాంస్వారాలు. శత్ృన్నశన్నని  ాకోరేవి, కుషి 
భావనలకు సాంబాంధాంచినవి తామసిక్ సాంస్వారాలు. 

పైన పేరొాన  ా వాటిలో స్వతిువక్మన వాటిని అనుసరిాంచే వారిలో 
సత్ువగుణాం పెరుగుత్తాంది. రజోగుణ త్మోగుణాలు అణగారిపోతాయి. 
రాజసమన వాటిని అనుసరిసేు సత్ువగుణాం, త్మోగుణాం అణగపోయి 
రజోగుణాం వృదిధ చెాంకుత్తాంది. తామసిక్మన వాటిని అనుసరిాంచే వారిలో 
త్మోగుణాం పెరిగపోత్తాంది. సత్ువగుణాం, రజోగుణాం అణగారిపోతాయి.  
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ఈ శ్లుక్ాంలో కూడా అరుునుని భారత్! అని సాంబోధస్తున్నాడు 
భగవానుడు. అాంటే జా్ఞనము నాంకు ఆసక్తు గలవాడవై సత్ువగుణాని  ాఅభవృదిధ 
చేస్తకో! అని సూచన ఈ ప్పలుపులో అాంత్రీునమ ఉనాది.  

ఇాంత్వరకు భగవానుడు ఒక్ గుణాం ప్రబలాంగా ఉాంటే మిగలిన రాండు 
గుణాలు అణగఉాంటాయని బోధాంచాడు. అయితే మనాం ప్రయత్ాాంతో ఒక్ 
గుణాని  ా పెాంచుకున్నాాం అనుకుాందాాం. ఆ గుణాం మనలో పెరిగాంద్ని ఎలా 
తెలుస్తుాంది? ఆ విషయాని  ావరుసగా 3 శ్లుక్తల దావరా చెపిబోత్తన్నాడు. 
ముాంకుగా సత్ువగుణాం గురిాంచి చెబుత్తన్నారు. 
  - సత్ువగుణాం మనలో అభవృదిధ చెాందినది అని మనలోని ఏ లక్షణాలను 
బటిి తెలుస్తకోగలాం? 
 

శ్లు॥ సరవ దావరేషు ద్వహ్ఽసిమన్స  
ప్రక్తశ ఉప జ్ఞయతే ।  
జా్ఞనాం యదా త్దా విదాయత్  
వివృద్ధాం సత్ువ మిత్తయత్ ॥      (11)  

తా॥ ఈ ద్వహాంలోని అని  ాదావరాల నుాండి ప్రక్తశరూపమన జా్ఞనాం ఎపుిడు 
వయక్ుమవుత్తాందో అపుిడు సత్ువగుణాం వృదిధ అవుత్తనాట్లు తెలుస్తకో. 
వాయఖయ : మన ద్వహాంలో క్రేమాంద్రియాలు; జా్ఞనేాంద్రియాలు; మనస్తు, బుదిధ అనే 
అాంత్రిాంద్రియాలు - ఇవన్న  ా‘దావరాలే’. ఇాంటిక్త దావరాలుాంటాయి. అవి ద్వనిక్త 
ఉపయోగపడతాయి? బయటి నుాండి లోపలకు, లోపల నుాండి బయటకు 
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తిరగటానిక్త ఉపయోగపడతాయి. అలాగే ద్వహాంలోని ఈ ఇాంద్రియాలు 
కూడా బయటనున  ావిషయాలను గ్రహిాంచి లోపలకు చేరిటానిక్త; లోపల 
నుాండి సూచనలను, ఆజాలను బయటకు వలువరిాంచటానిక్త 
ఉపయోగపడతాయి. అాంకుకే వీటిని “దావరాలు” అన్నారు. 

ఎపుిడు సత్ువగుణాం వృదిధ చెాంకుతూ ఉాంట్లాందో అపుిడు 
అాంత్ఃక్రణాంలోని జా్ఞనాం ఇాంద్రియాల దావరా వలుపలకు వయక్ుమవుత్తాంది. 
హాంస ఎలాగైతే ప్పలు - న్నరును వేరు చేయగలుగుత్తాందో అలాగే సత్ువగుణ 
సాంపనుాడు ఇది సత్యము - ఇది అసత్యము అని, ఇది మాంచి, ఇది చెడు అని 
విచక్షణ చేయగలుగుతాడు. 
 అత్డి క్నుాలు చూడవలసిన వాటినే చూస్తుాంటాయి.  
 అత్డి చెవులు వినవలసిన వాటినే విాంట్లాంటాయి.  
 అత్డి న్నలుక్ అనవలసిన మటలనే అాంట్లాంది.  
 అత్డిలో వాకుిదిధ ఏరిడుత్తాంది.  

అత్డిలో ైవీ గుణాలు వృదిధ చెాంకుతూ ఉాంటాయి. ఆస్తరీగుణాలు 
తొలగపోతూ ఉాంటాయి. అత్డి ముఖాం ప్రసనాాంగా ఉాంట్లాంది. ప్రశాాంత్ాంగా 
ఉాంటాడు. 

వసాంత్ ఋత్తవులో పుషిముల యొక్  ా స్తగాంధ స్తవాసనలు ఎలా 
నలువైపుల వాయప్పసూు ఉాంటాయో అలాగే అత్డి నుాండి జా్ఞనమనే స్తగాంధాం 
అని  ా వైపులా వాయప్పస్తుాంది. అత్డి స్వనిాధయాం ప్రశాాంత్త్ను, సాంతోషాని ,ా 
సాంత్ృప్పుని క్లిగస్తుాంది. 
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అత్డు ఈ లోక్ాంలో ద్వని  ాచూస్తున్న  ాదాని నుాండి జా్ఞన్నని  ాగ్రహిస్వుడు. 
ఏాం మటాుడుత్తన్న  ా జా్ఞనమ్మ అత్ని నోటి నుాండి జ్ఞలువారుత్తాంది. 
భగవత్ుాంబాంధమన జా్ఞన్నని  ా అాంద్రిక్త అాందిాంచాలని త్హత్హ 
లాడుత్తాంటాడు. అాంకుకోసాం ఎాంత్టి తాయగానికైన్న వనుక్తడకుాండా 
ఉాంటాడు. ఈ లక్షణాలను బటిి అత్డు సత్ువగుణసాంపనుాడని చెపివచిు.  

ఒక్డు ఎలాాంటి ఆహారాని  ాభుజిస్వుడో, ఎలా మటాుడుతాడో, ఎలాాంటి 
పనులు చేస్తుాంటాడో, ఎలా నడుస్వుడో చూసేు దానిని బటిి అత్డిలో ఏ గుణాం 
అధక్ాంగా ఉనాదో చెపివచిు. 

సత్ువగుణ సాంపనుాడు మటాుడేటపుిడు ప్రశాాంత్ాంగా మటాుడుతాడు, 
సాిరాంగా మటాుడుతాడు, అవసరమన విషయాలనే మటాుడుతాడు. ఉద్రేక్ాం 
చెాంద్డు. భుజిాంచేటపుిడు స్వతిువక్ ఆహారానేా భుజిస్వుడు. చదివేటపుిడు 
ఉత్ుమ గ్రాంధ్యలనే చకువుతాడు. ఆలోచిాంచేటపుిడు సదివషయాల 
గురిాంచే ఆలోచిస్వుడు. అత్డి సమసు ఇాంద్రియాల నుాండి ప్రక్తశరూపమన 
జా్ఞనమ్మ వలిువిరుస్తుాంది. అటిి వానిలో సత్ువగుణాం బాగా వృదిధ చెాంకుత్తనాద్ని 
తెలుస్తకోవచిు. 

కొాంద్రిక్త ఇాంక్తఇాంక్త జా్ఞన్నని  ాతెలుస్తకోవాలని అనిప్పస్తుాంది. జనమను 
స్వరధక్ాం చేస్తకోవాలని అనిప్పస్తుాంది. కొాంద్రిక్త తెలుస్తకున  ాజా్ఞనాం చాలులే 
అనిప్పస్తుాంది. కొాంద్రైతే ఈ జా్ఞనాం గీనాం మనకెాంకుకు? అనవసరాంగా మన 
టైాం వేసి్ట చేస్తకుాంట్లన్నాాం అనిప్పస్తుాంది. ఇలా వారివారి భావాలు ఎలా 
ఉాంట్లన్నాయో దానిని బటిే వారి సాితి అరధమవుత్తాంది. ద్గనిని బటిే ఎవరిలో ఏ 
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గుణాం ఉనాదో, ఏ గుణాం వృదిధ అవుత్తనాదో, ఏ గుణ ప్రభావాంలో 
ఉన్నాడో తెలుస్తుాంది. ఇలా తెలిసేు త్మోగుణాం నుాండి రజోగుణానిక్త, 
రజోగుణాం నుాండి సత్ువగుణానిక్త ప్రయాణాం చెయయవచిు. 

- ఇక్ రజోగుణాం అధక్ాంగా ఉనావాడు ఎలా ప్రవరిుస్వుడో...   
 
శ్లు॥ లోభ ప్రవృతిు రా రాంభః  

క్రమణా మశమః సిృహా ।  
రజసేయతాని జ్ఞయాంతే   
వివృద్వధ భరత్రిభ ! ॥            (12)  

తా: ఓ భరత్ శ్రేషిుడా! రజస్తు పెరుగుతూ ఉనాపుిడు లోభము, క్రమల 
యాంకు ప్రవృతిు, క్రమలన్నరాంభాంచుట, అశాాంతి, ఆశ - ఇవి 
క్లుగుత్తాంటాయి.  
వాయఖ్య : రజోగుణాం అభవృదిధ చెాంకుత్తనాది అని మనలోని ఏ లక్షణాలను 
బటిి చెపివచిు అనే దానిక్త సమధ్యనాంగా ఇక్ాడ 5 లక్షణాలను చెప్పిరు. 
అవే 1. లోభాం 2.ప్రవృతిు 3. క్రమణా ఆరాంభః 4. అశమః 5. సిృహా ..  
1. లోభాం :- లోభాం అాంటే డబుుపై అధక్దాహాం, ప్పసిన్నరిత్నాం. నిరాంత్రాం 
ధనసాంప్పద్న; సాంప్పదిాంచిన దానిని ఇళురూపాంలోనో, బాంగారాం 
రూపాంలోనో, పలాలు - సాలాల రూపాంలోనో, వాయప్పరాలు - పరిశ్రమల 
రూపాంలోనో, బాయాంకు పత్రాల రూపాంలోనో, ప్రామిసరీ నోటు రూపాంలోనో 
దాచుకొని, చూచుకుాంటూ ఆనాందిాంచటాం; సాంప్పదిాంచిన దానిని ఏ మత్రాం 
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ఖరిు పెటికుాండా, తాను తినకుాండా ఇత్రులకు పెటికుాండా ఉాండటాం. ఇద్వ 
లోభాం. త్నాంత్ తానుగా పైస్వ వద్లక్పోయిన్న ప్రక్ృతి గాని, అద్ృశయ శక్తు 
గాని బలవాంత్ాంగా అత్డి వదె్ నుాండి లాగవేస్తుాంది. ఎాంత్క్తలాం, ఎాంత్ 
సాంప్పదిాంచిన్న, ఎాంత్ నిలవ చేసిన్న ఎపుిడో ఒక్పుిడు అది మనలను వదిలి 
పోవటమో, మనమ్మ దానిని వదిలిపోవటమో త్పిక్ జరుగుత్తాంద్ని 
ఊహిాంచలేడు రజోగుణసాంపనుాడు.  

లోభక్త సాంబాంధాంచిన వేదాాంత్ వాక్యాం ఒక్ దానిని చమతాారాంగా 
చెబుతారు. "అనితాయని శరీరాణ్ణ అాంద్రి సొముమ న్నకే రాన్న" - అని. 
అాంద్రూ ఎపుిడో ఒక్పుిడు అాంతో ఇాంతో తాయగాం చేస్తుాంటారు. క్తని 
లోభక్త అసలు తాయగమాంటే ఏమిటో తెలియకు అాంటారు. క్తని ఇది నిజాం 
క్తకు. ఎాంకుక్ాంటే తానుతిాంటూ, అనుభవిసూు, ఇత్రులను అనుభవిాంచనిసూు 
మిగలిన దానినే ఎవరైన్న తాయగాం చేస్తుాంటారు. క్తని లోభ అలా క్తకు. తాను 
తినడు, ఇత్రులను తిననివవడు, ఏమీ స్తఖాలు అనుభవిాంచడు, పైస్వ ఖరిు 
చెయయడు. ీవవిత్మాంతా కూడబెటిి, కూడబెటిి మొత్ుాం మొత్ుాంగా 
ఒక్ాస్వరిగా అపిగాంచి వళతాడు. ఇద్దాంత్ గప  ితాయగాం? క్నుక్ లోభ మహా 
తాయగ అని అాంగీక్రిాంచాలి. 

లోభ విషయాంలో 'నేను' క్న్న  ా'న్నది' క్త ఎకుావ విలువ. మనిష క్న్న  ా
డబుుకే ఎకుావ విలువ. డబుు క్న్న  ా మనిష గపివాడని అాంగీక్రిాంచడు. 
భారాయబిడడలక్న ,ా బాంధుమిత్రులక్న ,ా త్లిుద్ాండ్రులక్న ,ా గురువుక్న ,ా ైవాంక్న  ా
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డబేు గపిద్ని భావిస్వుడు. లోభాం రజోగుణానిక్త పెదె్ కొడుకు లాాంటిది. క్నుక్ 
లోభ రజోగుణ సాంపనుాడు.  
2. ప్రవృతిు:- ఎపుిడూ ప్రాపాంచిక్విషయాలపైనే ఆసక్తు. ప్పరమరిధక్ విషయాలు 
కూడా గప  ికోసాం చేస్తుాంటాడు. నిరాంత్రాం ఏవో ఆలోచనలు చేస్తుాంటాడు. 
గాలిలో మ్మడలు క్డుత్తాంటాడు. ఎపుిడూ ఏదో ఒక్ పనిలో నిమగామ 
యుాంటాడు. ప్రశాాంత్ాంగా ఉాండలేడు. హడావుడి, ఆాందోళన, పరుగులు . ఏదో 
సాంప్పదిాంచాలని త్హత్హ. అాంత్తలేని కోరిక్లతో వేగపోత్తాంటాడు.  

ఉదోయగాలు చేసి రిటైరైన్న, వాయప్పరాలు - వృత్తులు చేసి వృదాధపయాం 
వచిిన్న ఇాంక్త ఏదో చేయాలని, సాంప్పదిాంచాలని త్హత్హలాడేవారు ఈ 
ీవవిత్ చరమాంక్ాంలో నన్న  ా భగవతేువకై ీవవితానిాఅాంక్తత్ాం చేయాలని 
భావిాంచక్ ఇాంక్త లౌక్తక్ప్రవృతిులో ఉనావారాంతా ఈ రాజసిక్లక్షణాం 
గలవారే. 
3. క్రమణా ఆరాంభః :- ధనదాహాం క్లిగన లోభ నిరాంత్రాం ప్రవృతిులోనే 
ఉాంటాడు. ఏవేవో క్రమలను ప్రారాంభస్వుడు. అవి పూరిు చేసిగాని, 
చేయకుాండాగాని మళ్లు క్రొత్ు పనులు ప్రారాంభస్వుడు. పని చెయయటానిక్త 
ముాంద్వ వచిే ఫలిత్ాం గురిాంచి ఆలోచిస్వుడు. అాంచన్న వేస్వుడు. ఇది లాభాం 
లేద్ని - అది బాగాలేద్ని పనులను మరిిమరిి చేస్తుాంటాడు. వాడి మనస్తు 
నిలక్డగా ఉాండకు. క్ాంద్దనలేని ఇరుస్తలాగా ఎపుిడూ గరగరమాంటూ 
పనులలో మునిగపోత్తాంటాడు.  
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ఒక్స్వరి కోత్తలు మమిడితోటను వయాయలనుకున్నాయి. ఎాంతో 
ప్రయత్ాాం చేసి మాంచి విత్ున్నలు తెచిి న్నటినవి. అయితే మరుసటి ర్వజ్ఞ 
నుాంచి త్మ విత్ున్నలు ఎలా పెరుగుత్తన్నాయో చూడాలని ర్వజూ ఆ 
విత్ున్నలను బయటకు తీసి వాసన చూచి మళ్లు యధ్య ప్రక్తరాంగా 
న్నట్లత్తన్నాయి. ఎన్నాళ్ళు ఇలా గడిచిపోయిన్న అవి అలాగే చేసూు 
ఉన్నాయి. క్తని మొలక్ మత్రాం రాలేకు. రాజసగుణాం ప్రధ్యనాంగా ఉన  ా
వయక్తు పనులు ఇలాగే ఉాంటాయి. త్వరత్వరగా ఫలితాల కోసాం 
ఎకురుచూసూు చేసే పనులను సక్రమాంగా చేయడు. 
4. అశమాం (అశాాంతి) :- లోభ బుదిధ గలవాడు నిరాంత్రాం ప్రవృతిు యాంద్వ 
ఉాంటాడు. క్రమలను చేసూు ఉాంటాడు. మరిిమరిి చేస్తుాంటాడు. ఇలా 
ఎపుిడూ లేనిపోని క్రమలను ంతిుపై వేస్తకుాంటూ ఉాండటాం వలు శాాంతి 
ఉాండకు. ప్రశాాంత్త్ ఉాండకు. అశాాంతి క్లుగుత్తాంది. చేసిన పనులవలు ఎాంత్ 
ప్రయోజనాం సిదిధాంచిన్న సాంత్ృప్పు క్లగకు. ఇాంక్తఇాంక్త ఎకుావ 
పాందాలనుకుాంటాడు. ఎపుిడూ అవే ఆలోచనలు. అపుిడపుిడు చేసిన 
పనిలో ప్రయోజనాం క్లగక్పోయిన్న, నషిాం క్లిగన్న విపరీత్ాంగా 
చలిాంచిపోతాడు. అాంకుకే అశాాంతి ప్పలౌతాడు. కోరిన కోరిక్లు తీరుత్తన్న  ా
క్రొత్ుగా కోరిక్లు క్లిగ వాటికోసాం ప్రయత్ాాం ప్రారాంభస్వుడు. ఉన  ా
దానితో త్ృప్పుచెాంద్క్, వచిే దానితో త్ృప్పుచెాంద్క్ అనిాాంటికీ అశాాంతితో 
అలమటిస్తుాంటాడు. ఇలా అశాాంతి ప్పలయేయవారాంతా త్పికుాండా 
రజోగుణాంతో ఉాండే వారేనని గ్రహిాంచవచిు.    
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5. సిృహ(ఆశ) :- ఏది చూచిన్న న్నకే క్తవాలి. ఇవావళ ఇది చేశాను, రేపు 
అది చేస్వును అాంటూ త్లమునక్లయేయ ప్రణాళిక్లు వేస్తుాంటాడు. 
స్వమనయమన ఆశయే సిృహ. ఇది ముదిరితే లోభాం అవుత్తాంది. క్లిసి 
రాక్పోతే క్లసి రాలేద్ని బాధ. క్లిసి వసేు ఇాంక్త ఇాంక్త క్తవాలని ఆశ. ఒక్ 
ఇలుుాంటే రాండు, మూడు క్తవాలి. ఒక్ వాయప్పరాం చేసూు మర్వ రాండు మూడు 
వాయప్పరాలు చెయాయలని ఆశ. ఒక్ పరిశ్రమ ఉాంటే ఇాంక్త న్నలుగైకు 
ంలకొలాిలని ఆశ. ఒక్ ఆశ్రమాం ఉాంటే ఇాంక్త న్నలుగైకు ఆశ్రమలు 
సా్వప్పాంచాలని ఆశ. ద్వశాంలో 10 ఆశ్రమలుాంటే విద్వశాలోు 100 ఆశ్రమలను 
క్టిిాంచాలని కోరిక్. ఇలా కోరిక్లను పెాంచుకుాంటూ, అవి ఆశలుగా మరి, 
వాటినే ఆశయాలని భావిసూు నిరాంత్రాం క్రమ రాంగాంలో ఉాంటూ త్ృప్పు 
పరచలేని మనస్తు గలవాడే రజోగుణ సాంపనుాడు. ఇలా ఈ పై లక్షణాలు 
నావాడు రజోగుణ సాంపనుాడని తెలుస్తకోవచిు.  
 - ఇక్ త్మోగుణాంలో ఉన్నాడని ఏ లక్షణాలను బటిి తెలుస్తకోగలాం.  
        

శ్లు॥ అప్రక్తశ్లఽప్రవృతిుశి  
ప్రమదో మోహ ఏవచ ।  
త్మసేయ తాని జ్ఞయాంతే   
వివృద్వధ కురు నాంద్న ! ॥    (13)  
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తా॥ కురునాంద్న్న! అరుున్న! త్మోగుణాం పెరుగుత్తనాపుిడు బుదిధ 
మాంద్గాంచటాం (అయోమయ సాితి), ఏమరుప్పట్ల, బద్ధక్ాం (సోమరిత్నాం), 
భ్రాంతి జనిస్వుయి. 
వాయఖయ:- త్మోగుణాం ఒక్రిలో వృదిధ అవుత్తనాది - అని ఎలా తెలుస్తకోగలమో 
ఇక్ాడ న్నలుగు ముఖయ లక్షణాలను చెబుత్తన్నారు. అవి 1. అప్రక్తశాం (బుదిధ 
మాంద్యాం - అయోమయాం), ప్రమద్ాం(ఏమరుప్పట్ల), అప్రవృతిు (బద్ధక్ాం - 
సోమరిత్నాం), మోహాం( భ్రమ, భ్రాంతి). 
1. అప్రక్తశాం: అాంటే బుదిధమాంద్యాం. ఏమీ తెలియని అయోమయ సాితి. 
స్వధ్యరణాంగా లోక్ాంలో చాలామాంది త్మ క్రువాయల గురిాంచి, భాద్యత్ల 
గురిాంచి ఏ మత్రాం పటిిాంచుకోకుాండా, అసలు ఆలోచనే చేయకుాండా 
ఉాంటారు. అలాాంటి వారు ఆలోచిాంచాలనుకున్న  ా సరైన ఆలోచనలే 
చేయలేరు. వారి బుదిధ అసలు పని చేయకు. అాంకువలు ఏ పన్న చేయకుాండా 
ఉాంటారు. ఇక్ ఆధ్యయతిమక్ రాంగాంలో కూడా త్మోగుణ సాంపనుాలుాంటారు. 
శాసె్వల గురిాంచి, ఆత్మజా్ఞన్నని  ాగురిాంచి ఆచారుయలు - గురువులు ఎాంత్గా 
బోధస్తున్న ,ా ఎని  ా విధ్యలుగా సా్వయి దిగవచిి చెప్పిన్న వారిక్త ఏ మత్రాం 
జా్ఞనాం బుదిధలోక్త ఎక్ాకు. ఎాంకుక్ాంటే బుదిధ మాంద్గాంచి ఉాంట్లాంది, 
నిద్రావసాలో ఉాంట్లాంది గనుక్. అాంకువలు వారి సాితి అాంతా అయోమయ 
సాితియే. అద్వ అప్రక్తశాం. 

ధృత్రాషుుడు ఇలాాంటి లక్షణాం గలవాడే. వికురుడు గాని, సాంజయుడు 
గాని, భీషమ ద్రోణులు గాని, వాయస్తడు గాని ఎని  ామాంచి మటలు చెప్పిన్న అన్న  ా
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విాంటాడు గాని ఏ ఒక్ాదాన్న  ా ఆచరిాంచడు. వాళ్ళు చెప్పిన మటలు 
బాగున్నాయాంటాడు. క్తని వారు చూప్పన మరీానపోడు. చివరిక్త సరవ 
న్నశనాం జరిగాంది. ఇద్వ త్మోగుణ లక్షణాం. 

కొాంద్రు గాంటలు గాంటలు, ర్వజ్ఞలకు ర్వజ్ఞలు ప్రవచన్నలు విన్న  ా
వారిలో ఏమీ నిలవకు. క్తరణాం త్మోగుణ ప్రవృతిుయే. అలాగే నిరియాలు 
తీస్తకోవలసి వచిినపుిడు అాంద్రిన్న అడిగ ద్వనిన్న ప్పటిాంచరు. ఇద్వ 
అయోమయాం. అప్రక్తశాం అాంటే ఇద్వ. 
2. అప్రవృతిుశి :- ప్రవృతిు అాంటే నిరాంత్రాం లౌక్తక్ విషయాల పటు ఆసక్తుతో 
క్రమలు చేయుట. అప్రవృతిు అాంటే వేటి పటు ఆసక్తు ఉాండకు. ఏమీ చేయడు. 
బదె్క్ాంతో, సోమరిత్నాంతో, ఎకుావగా నిద్రకు అాంక్తత్మ క్రువయ అక్రువాయల 
పటు ఏ మత్రాం ధ్యయస లేకుాండా ఉాండిపోతాడు. ఇద్వ సోమరి లక్షణాం. 
ప్రపాంచాంలో అన్న  ా ఉన్నాయి. క్తని సోమరిక్త ఏమీ లేకు. సోమరి 
త్లక్తయలో ద్యాయలు నివసిస్వుయి. ఇద్ాంతా త్మోగుణ లక్షణాం.  
3. ప్రమద్ాం:- అాంటే ఏమరుప్పట్ల, మతిమరపు, తెలివి త్కుావత్నాం - అని. 
ఇలాాంటి వారిక్త ఏమిచేయాలో తోచకు. ఏమీ గురుుాండకు. గోళ్ళు 
గలుుకుాంటూ, పులులు విరుచుకుాంటూ ఉాంటారు. చినాచిన  ాపనులకు కూడా 
జ్ఞము సేపు గడుపుత్తాంటారు. వీరిక్త మతిమరపు ఎకుావ. ఒక్వేళ ఏద్న్న  ా
పనిచేయటానిక్త సిద్ధమన్న తెలివి త్కుావ త్నాంతో ఆ పనిని చెడగడతారు. 
4. మోహాం :- అాంటే భ్రమ - భ్రాంతి - మూఢత్వాం అని కూడా అరధాం. చూచిన 
వాటిని న్నది అని పటి్లకోవటమ్మ మోహాం. త్నకు ఏది అవసరమో, ఏది 
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అవసరాం లేదో కూడా తెలియకు. త్నకు క్తవలసిన దాని  ాఎకురుగా ఉన్న  ా
వదిలేస్తకుాంటాడు. ఎాంకుకూ పనిక్తరానిదాని  ా ఎాంతో అపురూపాంగా 
దాచుకుాంటాడు. ఇద్ాంతా త్మోగుణ లక్షణమ్మ. 

స్వధకుడైన వాడు ముాంకుగా ఈ త్మోగుణ క్తరాయలను నిర్వధాంచాలి, 
నిగ్రహిాంచాలి. రజోగుణాని  ా ఆశ్రయిాంచి త్మోగుణాని  ా తొలగాంచాలి. 
సత్ువగుణాని  ా ఆశ్రయిాంచి రజోగుణాని  ా ప్పరద్రోలాలి. చివరకు సతాువని  ా
కూడా దాటి శుద్ధసత్ువాంలో నిలవాలి.  

చెటి్ల మొద్టోు న్నరుపోసేు ప్పాంద్ద క్తయగా మరి, క్తయ పాండుగా మరి 
చివరకు చెటి్ల నుాండి రాలిపడిపోత్తాంది. ప్పాంద్ద వగరుగా ఉాంట్లాంది. క్తయ 
పులుపుగా ఉాంట్లాంది. పాండు తియయగా ఉాంట్లాంది. ప్పాంద్ద త్మోగుణాం, 
క్తయ రజోగుణాం పాండు సత్ువగుణాం. చివరకు పాండు చెటి్ల నుాండి రాలి 
పడుత్తాంది. అలాగే మనలో ఏ గుణాం ఉాందో క్నిపెటిి, స్వధన (ప్రయత్ాాం) చేసి 
క్రమాంగా ఒకొాక్  ా గుణాని  ా వకులుతూ చివరకు గుణాతీత్తడై ీవవనుమకుుడు 
క్తవాలి. ఈ గుణ సాంబాంధ విషయాలను తెలుస్తకొాంటే మనలో ఏ గుణాం 
ప్రబలాంగా ఉనాదో తెలుస్తకొని తొలగాంచుకోగలుగుతాము.  

- ఏ గుణాం ఆధక్యాంలో ఉనాపుిడు మరణ్ణసేు ఏ జనమ వస్తుాంది? 
ఇాంత్వరకు ఏ గుణాం ప్రబలాంగా ఉాంటే ఏ లక్షణాలు మనలో ఉాంటాయో 
చెప్పిరు. ద్గనివలు మనలో ఏ గుణాం ప్రబలాంగా ఉనాదో తెలుస్తకుాంటాాం. 
ఇపుిడు ఏ గుణాం ప్రబలాంగా ఉనాపుిడు మరణ్ణసేు ఏ జనమ వస్తుాందో 
చెపిబోత్తన్నారు. 
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శ్లు॥ యదా సతేువ ప్రవృద్వధత్త  

ప్రళయాం యాతి ద్వహభృత్ ।  
త్దోత్ుమ విదాన్స లోక్తన్స  
అమలాన్స ప్రతి పద్యతే ॥    (14) 

తా॥ ఎపుిడు సత్ువగుణాం వృదిధ చెాంకుత్తాండగా ద్వహధ్యరి మరణ్ణస్వుడో 
అపుిడు ఉత్ుమజా్ఞనాంగల నిరమలమన లోక్తలను పాంకుతాడు.  
వాయఖయ :- మనాం ఈ జనమలో ఎాంత్వరకు స్వధనచేస్వుమో అక్ాడి నుాండే 
మరుజనమ ప్రారాంభమవుత్తాంది అని 6 వ అధ్యయయాంలో తెలుస్తకున్నాాం. దాని 
వివరాలనే ఇక్ాడ ఇస్తున్నారు. ఇక్ాడ మనాం సాంప్పదిాంచిన లౌక్తక్ వస్తువులు 
అన్న  ా ఇక్ాడే వదిలిపోవాలి. ఇళ్ళువాక్తళ్ళు గాని, ధనధ్యన్నయలు గాని, 
భారాయబిడడలు గాని, వస్తువులు గాని - అనిాాంటిన్న పూచిక్పులుతో సహా వదిలి 
పోవాలిుాంద్వ. అయితే మనతో వచిేవేమిటి? మనాం చేస్తకున  ా పుణయక్రమల 
తాలూకూ పుణయఫలాం, ప్పపక్రమల తాలూకూ ప్పపఫలాం - ఇవి త్పికుాండా 
మనతోనే వస్వుయి. అలాగే ఈ జనమలో చేసిన స్వధనలు - అాంటే శ్రవణాం, 
మననాం, నిధధ్యయసనాం, జపాం, ఆత్మవిచారణ మొ॥న వన్న  ామనతో వస్వుయి. 
వాటిని కొనస్వగాంచటానిక్త త్గన జనమయే త్రావత్ మనకు లభస్తుాంది.  

ఈ లోక్ాంలో కొాంద్రు పుటి్లక్తోనే భాగయవాంత్తలుగా పుడతారు. 
కొాంద్రు పుటి్లక్తోనే క్టిక్ ద్రిద్రులుగా పుడతారు. పుటి్లక్తోనే ఇలా 
తేడాలు రావటానిక్త ఆ పసికూనలు చేసిాంద్వమిటి? ఏదో క్తరణాం ఉాండాలి 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 70 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

గదా! వారు ఇపుిడేమీ చేయలేకు. వారి పూరవజనమలలో వారు చేసిన పుణయ, 
ప్పప క్రమలే ఇపిటి ఈ స్తఖసాితిక్త, కుసాితిక్త క్తరణాలు. అాంటే పునరునమ 
సిదాధాంత్ాం ఇక్ాడ ఋజ్ఞవౌత్తనాది. క్రైసువులు, మహమమద్గయులు పునరునమ 
సిదాధాంతాని  ా నమమరు. మరి పుటి్లక్తోనే ఈ తేడాలు ఎాంకుకు వస్తునావి? 
అాంటే సరైన సమధ్యనాం చెపిలేరు.  

మరణాం అాంటే సాూలశరీరాని  ా విడచిపెటిటమ్మ. ఎవరు విడిచి 
పెడుత్తన్నారు? సూక్షమశరీరాం క్తరణశరీరాం - ఈ రాండిాంటితో కూడిన ీవవుడు 
విడిచి పెడుత్తన్నాడు. సూక్షమశరీరాం అాంటే మనోబుకెులే. ఈ మనోబుకుధల 
ప్రక్తరమ్మ ఇాంత్క్తలాం సాూలశరీరాం పనిచేసిాంది. ఇపుిడా మనోబుకుధలు ఇక్ 
ఈ సాూలశరీరాం త్మ అనుభవాలకు పనిక్తరాద్ని  వదిలేసి 
వళ్ళత్తన్నాయి. అయితే ఏ మరీాన వళ్ళత్తన్నాయి? అనే విషయాం తేలాలి. 
ద్వనిని బటిి తేలుత్తాంది? ఇపిటి సాూలశరీరాని  ావిడిచిపెటిి వళ్ళు సమయాంలో 
ఈ మనోబుకుధలు ఏ ఆలోచనలు చేస్తున్నాయో, ఎటిి సాితిలో ఉన్నాయో, ఎటిి 
సాంక్లాిలు చేస్తున్నాయో దానిని బటిే వాటి ప్రయాణాం. దానిని బటిే 
మరుజనమ. 

ఒక్ డాకి్రు ఒక్  ాక్షణాంలో లాయరుగా మరి కోరిులో వాదిాంచలేడు. 
ఒక్ లాయరు డాకి్రుగా మరి మాంకులిచిి జబుు నయాంచేయలేడు. ఏాం 
చేయాలన్న  ా ఆయా వృత్తులలో, విషయాలలో కొాంత్క్తలాం ప్పట్ల స్వధన 
చెయాయలి. అాంటే మనస్తుకు కొాంత్క్తలాం ఆయా రాంగాలలో శిక్షణ ఇవావలి. 
అపుిడే మనస్తు ఆ రాంగాంలో పనిచేస్తుాంది. అలాగే మనస్తు ఏ సాంక్లాిలు 
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చేస్తునాపుిడు ద్వహాని  ావిడిచిపెడుత్తాందో, ఆ సాంక్లాిలను నేరవేరిుకోనుటకే 
ఆ త్రువాత్ ప్రయతిాస్తుాంది. అాంకుకొరకే త్గన ద్వహాని  ాతెచిుకుాంట్లాంది. 

ఇపుిడు ఇక్ాడ కూరిొని భగవదీ్గత్ విాంట్లన్నారు. ఇక్ాడి నుాండి 
వళ్ళుటపుిడు అయోయ! వాంట చెయయలేద్వ! అనుకున్నారు కొాంద్రు. మరి ఒక్రు 
హైద్రాబాద్ వళుటానిక్త బస్తు 10 గాంటలకే గదా! అనుకున్నారు. అబు! 
ఇవావళ్ళమిటో బాగా ఆక్లవుత్తనాది అనుకున్నారు ఒక్రు. ఈర్వజాంకుకో నిద్ర 
తూలుత్తనాది అనుకున్నారు కొాంద్రు. ఇపుిడు వాంట చేయయలేద్నుకున  ా
వారు ఇాంటిక్త చేరటాంతోనే వాంటగదిలో అడుగుపెడతారు. ఆక్లి అనుకున  ా
వారు క్ాంచాం ద్గీరిక్త, నిద్ర తూలుత్తనాద్నుకునావారు మాంచాం ద్గీరకు 
వళతారు. 

అలాగే ఈ జనమ చివరిలో ద్వహాని  ావిడిచివళ్ళుటపుిడు ఏ సాంక్లాిలు 
ఉన్నాయో దాని ప్రక్తరమ్మ త్రువాతి జనమ. అాంటే ఇపిటి ఈ జనమ 
పూరవజనమలో శరీరాని  ావదిలేటపిటి మనోసాితి యొక్  ాకొనస్వగాంపే. అలాగే 
ఈ జనమ చివరిలో మన మనోసాితి యొక్  ా కొనస్వగాంపే వచిే జనమ. క్నుక్ 
మరణాంతో అాంతా ముగసిపోయినట్లు క్తకు. ీవవుడితో ప్పట్లగా అత్డి 
ఆలోచనలు, సాంక్లాిలు, ప్పపపుణాయలు ప్రయాణాం స్వగస్వుయి. ఆ ద్వహాం 
వదిలి పోవటాంతో ఆ ఆలోచనలు, సాంక్లాిలు వయక్ుాం క్తవటానిక్త త్గన 
ద్వహాంతో తిరిగ రావాలి.  

మనకు జనమతో ప్పట్లగా కొని  ాఅవక్తశాలు లభాంచటమో, లభాంచక్ 
పోవటమో జరుగుత్తాంది. జనమ రావటమనేది కేవలాం ఛానుు క్తకు. ీవవుడు 
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ముాంకు జనమలో చేసిన ప్రయతాాని  ాబటిే - సాంక్లాిలను బటిే ఉాంట్లాంది. 
ముాంకు జనమలో ద్వహాం రాలిపోత్తనాపుిడు ఇచిిన మలుపే ఈ జనమకు 
క్తరణాం. 

అయితే ద్వహాం రాలిపోత్తనాపుిడు ఎలాాంటి ఆలోచనలు ఉాంటే 
ఎలాాంటి జనమ వస్తుాంది? ఎలాాంటి లోక్తలను ద్రిిస్వుడు? ఎలాాంటి 
అనుభవాలను పాంకుతాడు అనేది ఈ శ్లుక్ాం దావరా తెలియజేస్తున్నారు.  

ద్వహాం వదిలేసమయాంలో సత్ువగుణాం అధక్ాంగా ఉాంటే - అాంటే భగవత్ 
సాంబాంధమన జా్ఞనాం, ఆలోచనలు, మోక్షసాంబాంధమన ఆలోచనలు 
ఉనాటుయితే ఉత్ుమజా్ఞనుల లోక్తలను - నిరమల లోక్తలను చేరుతాడు అని 
ఇక్ాడ చెబుత్తన్నారు. లోక్తలాంటే ద్వహాలు, జనమలు అని అరధాం. క్నుక్ ఉత్ుమ 
జా్ఞనుల లోక్తలు అాంటే జా్ఞనులుగా జనిమస్వురు అని. అలాగే నిరమల లోక్తలు 
అాంటే ప్రశాాంత్ ీవవన్నని  ాగడిపే నిరమల మనోబుకుధలు గలవారు అని అరధాం. 
క్నుక్ జా్ఞనుల ఇాండులో, త్త్ువవేత్ుల గృహాలలో, సహృద్యుల ఇళులో 
జనిమస్వురు. 

అయితే సత్ువగుణాం అపిటిక్పుిడు అలవడేది గాకు. అాంత్యక్తలాంలో 
అలవరుచుకుాందామాంటే కుదిరే పని గాకు. అసలు అాంత్యక్తలాం ఎపుిడో 
ఎవరికీ తెలియకు. క్నుక్ ీవవిత్మాంతా ప్రయతిాాంచాలి. స్వధన చెయాయలి. 
అపుిడే సత్ువగుణాం సహజగుణాంగా మరుత్తాంది. అద్వ చివరి దాక్త 
ఉాంట్లాంది. 

- ఇక్ రజోగుణ, త్మోగుణాలు ప్రబలాంగా ఉనాపుిడు మరణ్ణసేునో!.... 
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శ్లు॥ రజసి ప్రళయాం గతావ  
క్రమ సాంగషు జ్ఞయతే ।  
త్దా ప్రలీన సుమ సి  
మూఢ యోని షు జ్ఞయతే ॥  (15) 

తా॥ రజోగుణాంలో ఉనాపుిడు మరణ్ణాంచినవాడు క్రామసకుులగు వారియాంకు 
జనిమస్వుడు. అలాగే త్మస్తులో మరణ్ణసేు మూఢ యోనులలో జనిమస్వుడు. 
వాయఖయ : ీవవిత్ాంలో ఎకుావ క్తలాం సత్ువగుణాంలో గడిప్పనవాడైన్న, అలాగాక్ 
త్మోగుణాంతో అజా్ఞనిగా, మూఢునిగా, సోమరిపోత్తగా గడిప్పన 
వాడైన్న మరణసమయాంలో రజోగుణాంలో నిలిసేు అత్డు పాంద్వ జనమ 
క్రామసకుుల జనమయే. అాంటే నిరాంత్రాం క్రమలు చేయుటయాంద్వ ఆసక్తు క్లిగ 
ఉాంటాడు. ఒక్  ాక్షణాం కూడా ప్రశాాంత్ాంగా, నిశిలాంగా కూరి్వలేడు. అలాాంటి 
జనమయే వస్తుాంది. 

అలాగే ఒక్డు సత్ువగుణాం క్లిగ ఉాండి, జా్ఞన్నని  ాఆరిుసూు, జపాం, ధ్యయనాం 
మొద్లైన స్వధనలు చేసూు, శ్రవణ మనన విచారణలను కొనస్వగాంచిన్న; లేక్ 
రజోగుణ ప్రాబలయాంతో నిరాంత్రాం క్రమలలో మునిగపోయిన వాడైన్న ఏ 
క్తరణాం చేత్నైన్న మరణసమయాంలో అత్డిలో త్మోగుణాం ప్రవేశిాంచిాందా, 
అద్వ ప్రాబలయాం వహిాంచిాందా - అత్డు మూఢ యోనులయాంకు జనిమస్వుడు. 
అాంటే బుదిధలేని జాంత్తవులుగానో, పశుపక్షాయకులుగానో, క్రిమికీటక్తలుగానో 
న్నచనిక్ృషి జనమలెతాులి. అలాగాక్ ఒక్వేళ మనవ జనమ వచిిన్న బుదిధ మాంద్యాం 
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గలవాడిగా, ప్పచిివాడిగా, తెలివి త్కుావ వాడిగా జనిమస్వుడు. అత్డు మూఢుడు 
గానే ీవవితాని  ాగడుపుతాడు. 

క్నుక్ ీవవిత్మాంతా ఎలా గడిప్పన్న శరీరాని  ా విడిచే సమయాంలోని 
ఆలోచనలు - సాంక్లాిలే ముఖయాం. కొాంద్రు ప్రారాంభాంలో పూరవజనమ 
స్తక్ృత్ాం వలు ఆధ్యయతిమక్మరీాంలో ప్రవేశిాంచిన్న; ీవవిత్ాంలో ఎకురయేయ 
సాంఘటనల వలునో, క్షినషిాల వలునో మనస్త మరిుకొని ద్వవుడు - ద్వవుడు 
అని కూరిుాంటే ప్రయోజనాం లేకు, ముాంకు మన క్షిాలు, బాధలు తీరాలి - అని 
క్రమరాంగాంలో ప్రవేశిాంచి కోరిక్లతో, ఆశలతో క్రమలు చేసూు, తీరిన కొదె్గ 
ఇాంక్తఇాంక్త ఆశలు పెరిగ, వాటిని త్ృప్పు పరచుకొనుటకు క్రమలలో 
మునిగపోతే క్రమరాంగాంలో ఇరుకుాపోతాడు, రజోగుణాం వృదిధ అవుత్తాంది. 
అపుిడు మరణాం సాంభవిసేు అయోయ! నేను అది చేదెాాం, ఇది చేదెాాం 
అనుకున్నాను. ఏద్గ పూరిుగా చెయయకుాండానే వళిుపోత్తన్నానే అనే చిాంత్తో 
ప్రాణాం విడిసేు అత్డు అలాాంటి క్రమలు చేయుటకు త్గన ద్వహానే  ా
తెచిుకుాంటాడు. క్రమలలో నిమగామవుతాడు. అద్వ క్రమసాంగులలో జనిమాంచుట. 
అలా జనిమాంచి ఈ వాసనల క్తరణాంగా నిరాంత్రాం లౌక్తక్ విషయాల గురిాంచే 
ఆలోచిసూు, లౌక్తక్ క్రమలనే చేసూు ఈ సాంస్వరబాంధాంలో చికుాకొని అనేక్ 
యాత్నలను అనుభవిసూు అశాాంతితో ీవవిస్వుడు.  

ఇక్ కొాంద్రు ీవవిత్మాంతా ఎలా ప్రవరిుాంచిన్న, ఎలాాంటి సత్ారమలు 
చేసిన్న, జా్ఞన్నని  ాసాంప్పదిాంచిన్న అాంత్య ద్శలో కుమరుల వలునో, కోడళు 
వలునో, వాయధుల వలునో ీవవిత్ాం మీద్ విరక్తు చెాంది ఏ కుక్ాలనో, పాంకులనో, 
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పశువులనో చూచి, “న్నక్ాంటే అవే నయాం. హాయిగా తిాంటూ తిరుగుతూ 
సేవచఛగా ీవవిస్తున్నాయి. న్న బ్రత్తకే హీన్నతిహీనమపోయిాంది. ఎలా 
బ్రతిక్తను? ఎాంత్ గౌరవాని  ా పాందాను? చివరిక్త వీళు చేత్తలోుపడి 
అవమన్నలు పాందాలిు వచిిాంది” - అనుకుాంటూ ఉాంటారు. అలాగే మనకు 
ఎాంత్టి వివేక్ాం ఉన్న ,ా దాని విలువను మరచిపోయి ఏ ప్పచిివాణి్య చూచి, 
“మనక్ాంటే వాడే నయాం. వాడిక్త ఏ బాధ్య తెలియకు. ఏ దిగులూ లేకు” అని 
వాణి్ణ చూచి కూడా అసూయపడతాాం. బుదిధ గల మనవ జనమ క్న్న  ాబుదిధ లేని 
జనమలే నయాం అనుకుాంటూ ఉనాపుిడు ప్రాణాంపోతే ద్వహాని  ా విడిచిన 
మనోబుకుధలు ఆ దిశలోనే ప్రయాణాంచేసి అలాాంటి బుదిధహీనజనమలనే 
పాంద్టాం జరుగుత్తాంది. మూఢయోనులాంకు పశుపక్షాయకులుగా జనిమాంచటాం 
జరుగుత్తాంది. లేదా ప్పచిివాడుగా, మెద్డు మొకెుబారినవాడిగా పుటిటాం 
జరుగుత్తాంది. ఆ జనమలలోని బాధ అపుిడు అనుభవానిక్త వస్తుాంది. ఇది 
త్మోగుణ ప్రభావాం వలు క్లిగే జనమ. 

ఇలాాంటి న్నచనిక్ృషిజనమలు క్లగకుాండా మనలో రజోగుణ 
త్మోగుణాలు త్లెత్ుకుాండా చూస్తకోవాలి. అాంకున్న అాంత్యక్తలాంలో ఈ 
రజోగుణ త్మోగుణ లక్షణాలు లేకుాండా నిరాంత్రాం జా్ఞనసాంబాంధ 
విషయాలనే విచారణచేసూు ఉాండాలి. భగవాంత్తని పటు భక్తు, ప్రాపాంచిక్ 
విషయవైరాగయాం, భగవన్నామసమరణ, శ్రవణ, మనన, నిధధ్యయసనలు, జపాం లేదా 
నేను సరవవాయపక్, ఆనాంద్సవరూప ఆత్మననే భావన నిరాంత్రాం క్లిగ ఉాండాలి. 
అపుిడే లభాంచిన ఈ మనవ జనమకు స్వరధక్త్. 
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అయితే ఇక్ాడే ఒక్ సాంద్వహాం. అాంత్యక్తలాంలో సమరణ చెయాయలాంటే 
ీవవిత్మాంతా అలా భగవత్ సమరణ చెయాయలి అన్నారు గదా! అలా భగవత్ 
సమరణ ీవవిత్మాంతా కొనస్వగాంచే వారిక్త ఇాంక్త భయమెాంకుకు? అని 
సాంద్వహాం. నిజాంగా ీవవిత్మాంతా - చివరి శావస వరకు భగవాంత్తని 
త్లచుకునేవారిక్త భయాంలేకు. నిరాంత్రాం శ్రవణ భాగయాం పాంద్వవారిక్త 
భయాం లేకు. క్తని చాలాక్తలాం ఆచరణచేసి మధయలో ఏ క్తరణాం చేత్నైన్న 
దారి త్ప్పితేనే ఈ భయాం. క్నుక్ ఎనిా అవాాంత్రాలు వచిిన్న, ఎని  ా
క్షినషిాలు ఎకురైన్న భగవచిిాంత్నను వదిలిపెటిరాకు. శ్రవణ మనన్నలను 
వద్లరాకు. స్వధనలు మధయలోనే ఆప్ప వేయరాకు. క్నుక్ క్షిాలకు భయపడక్, 
ఆటాంక్తలకు లాంగపోక్, ీవవిత్ాంలో ఎకురయేయ సాంఘటనలకు చలిాంచక్ 
వాటనిాాంటిని అలిమనవిగా భావిాంచి, త్రోసివేసి, ఏ క్షణాంలో ద్వహాం 
రాలిపోత్తాందో తెలియకు గనుక్ ప్రతి క్షణము సత్ువగుణాంలో ఉాండాలి. ఆత్మ 
భావనలో ఉాండాలి. లేదా క్న్నసాం భగవాంత్తని సమరణలో ఉాండాలి. 

- ఏ గుణాలు ప్రబలాంగా ఉనాపుిడు మరణ్ణసేు ఎలాాంటి జనమలు వస్వుయో 
ఇాంత్వరకు చెప్పిరు. ఐతే ఉత్ుమ జనమలు పాందిన వారాంతా ఎపుిడూ 
స్తఖాలే అనుభవిస్వురా? న్నచజనమలు పాందినవారు ఎపుిడూ కుఃఖాలే 
అనుభవిస్వురా? క్తని మన అనుభవాంలో కురామరీులు, న్నచ జనమలెతిున వారు 
స్తఖాలు అనుభవిాంచటాం, భకుులు - జా్ఞనులు ఐనవారు కుఃఖాలు 
అనుభవిాంచటాం చూసూునే ఉన్నాాం గదా! ద్గనిక్త క్తరణాం ఏమిటి?  
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శ్లు॥ క్రమణ స్తుక్ృత్ స్వయహుః  
స్వతిువక్ాం నిరమలాం ఫలాం ।  
రజసస్తు ఫలాం కుఃఖాం  
అజా్ఞనాం త్మసః ఫలాం ॥           (16)  

తా॥ పుణయక్రమలకు, మాంచిపనులకు స్వతిువక్మన, నిరమలమన ఫలాం 
లభస్తుాంద్ని అాంటారు. రజోగుణ క్రమలకు కుఃఖమ్మ ఫలమని, త్మోగుణ 
క్రమలకు అజా్ఞనాం ఫలమన్న చెబుతారు .  
వాయఖయ :- ీవవిత్ాం ఒక్ పలాం లాాంటిది. పలాంలో ఏ విత్ునాం వేసేు ఆ పాంట 
వచిినట్లు ఈ ీవవిత్మనే పలాంలో ఏ గుణ సాంబాంధమన క్రమను చేసేు దానిక్త 
త్గన ఫలమ్మ వస్తుాంది. 

వివేక్వాంత్తడు ీవవితాని  ాదివయాంగా మలుచుకుాంటాడు. వివేక్ హీనుడు - 
ఆలోచన్న రహిత్తడు ీవవితాని  ా కుఃఖమయాం చేస్తకుాంటాడు. గోడక్టిే 
వాడు పైక్త పోతాడు. భావి త్రవేవవాడు లోపలకు వళ్ుడు. చేసిన క్రమ ఊరకే 
పోకు. ఫలితాని  ాఇచిే తీరుత్తాంది. 

పుణయక్రమలు చేసిన వారిక్త నిరమల ఫలాం - అాంటే చిత్ుశుదెియే. అత్డు 
త్న మనస్తును పెడదారులకు పోన్నయడు. తాను ఉదాధరక్మవుతూ 
ఇత్రులకు మరీద్రిక్ాంగా ఉాంటాడు. 

ఇక్ ఆశ, లోభాం, అహాంక్తరాం, కీరిుప్రతిషిలు, పద్వులు - వీటిక్త లోబడి 
క్రమలు చేసేవాడు చేజేత్తలా క్రమబాంధాంలో ఇరుకొాని కుఃఖాలను ంతిుమీద్కు 
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తెచిుకుాంటాడు. విషయాల వైపుకు ఆక్రిిాంచబడుతాడు. వీరు రజోగుణ క్రమల 
ఫలాం అనుభవిాంచేవారు. 

అలాగే తామస క్రమలఫలాంగా ఏమరుప్పట్ల, సోమరిత్నాం, నిద్ర, 
అజా్ఞనాం మొ॥న లక్షణాలతో సాబెుగా ఉాంటారు. వీరు జా్ఞనశూనుయలు. 

క్నుక్ మాంచిగాని-చెడుగాని ఏది పాండిాంచుకోవాలన్న  ామన చేత్తలోునే 
ఉనాది. మన చేత్తలోునే ఉాంట్లాంది. ఉత్ుమ క్రమలకే ఉత్ుమఫలాం. 

ఐతే ఉత్ుముల ఇళులో - జా్ఞనుల ఇళులో జనిమాంచిన వారాంతా స్తఖ 
పడతారని, మధయములు, అధముల ఇళులో పుటిినవారు కుఃఖాలు 
పాంకుతారని అనుకొనే వీలులేకు. మన స్తఖకుఃఖాలకు క్తరణాం మనాం 
పూరవాంలో చేసిన క్రమలే క్తరణాం. పూరవజనమలలో చేసిన క్రమలన్న  ాసాంచిత్మ 
మనతో ప్పట్లగా ప్రయాణ్ణస్వుయి. అాంకులో నుాండి ఏవి పక్తవనిక్త వస్వుయో 
వాటి ఫలితానే  ాఇపుిడు అనుభవిాంచాలి. 

పూరవజనమలలో చేసిన క్రమలు సాంచితాలై మన వాంట వస్వుయి. 
అాంకులో స్వతిువక్భావాంతో చేసిన పుణయక్రమలూ ఉాంటాయి; రజోగుణాంతో 
చేసిన స్వవరధపూరిత్ క్రమలూ ఉాంటాయి; త్మోగుణాంతో చేసిన విపరీత్ 
క్రమలు, నిషద్ధక్రమలూ ఉాంటాయి. ఆ క్రమలనిాాంటిలో నుాండి ఏవి 
అనుభవిాంచటానిక్త సిద్ధాంగా పక్తవనిక్త వచిి ఉాంటాయో వాటినే ప్రారబధక్రమలు 
అాంటారు. ఆ ప్రారబాధని  ా త్పిక్ ఎవరైన్న అనుభవిాంచి తీరవలసిాంద్వ. క్నుక్ 
మాంచి పుటి్లక్ అయిన్న చెడడ పుటి్లక్ అయిన్న స్తఖకుఃఖాలు మత్రాం 
ప్రారబాధని  ాబటిి అనుభవిాంచవలసిాంద్వ. 
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ద్గనిని బటిి అాంత్యక్తలాంలోని ఆలోచనలు - సాంక్లాిలు - గుణ 
ప్రభావాని  ా బటిి త్గన జనమ వస్తుాంది. ఆ జనమలో అనుభవిాంచే స్తఖ 
కుఃఖాలు  మత్రాం అాంత్కు ముాంకు జనమలలో చేసి, వాంట తెచిుకున  ా
సాంచిత్ క్రమలలో నుాండి పక్తవనిక్త వచిిన ప్రారబధక్రమలను బటిే అనుభవిాంచాలి 
అని గ్రహిాంచాలి. 

క్నుక్ ఇపుిడు స్తఖపడే వాళుాంతా పూరవజనమలలో స్వతిువక్గుణాంతో 
క్రమలు చేసినవారని, ఇపుిడు కుఃఖాలు అనుభవిాంచే వారాంద్రూ పూరవాం 
రజోగుణాంతో స్వవరధపూరిత్ క్రమలు చేసినవారని, ఇపుిడు అజా్ఞనాంలో 
మునిగపోయి సోమరిపోత్తలాు, తెలివిత్కుావ ద్దె్మమలాు, ప్పచిి వాళులా, 
ీవవితాలను వయరధాం చేస్తకొనే వారాంతా త్మోగుణాంతో నిషద్ధ క్రమలను, 
విపరీత్ క్రమలను చేసినవారని గ్రహిాంచాలి. ఇాంత్ తెలుస్తకున  ా త్రావత్ 
రాబోయే జనమలలోనైన్న కుఃఖాలులేని, అజా్ఞనాంలేని ఉత్ుమజనమలు 
రావాలాంటే రజోగుణ త్మోగుణ క్రమలు చేయకూడద్ని, సత్ువగుణాంతో 
కూడిన సతాారాయలు, ైవక్తరాయలు చేసూు ఆత్మజా్ఞనాంపై ఆసక్తుతో శ్రవణ మనన 
విచారణలతో ీవవితాని  ాగడప్పలని గ్రహిాంచి మన ఆచరణను, ఆలోచనలను 
సరిదికెుకోవాలి. 

- మనాం మన ప్రారబధాం ప్రక్తరాం స్తఖకుఃఖాలు అనుభవిాంచి 
తీరాలిుాంద్వ. త్ప్పిాంచుకొనే వీలు లేకు, క్నుక్ దాని గురిాంచి పటిిాంచుకొని 
ప్రయోజనాం లేకు. క్తని ఏైన్న స్వధాంచాలాంటే మత్రాం పురుషారధాం ముఖయాం. 
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పుటి్లక్(జనమ) ముఖయాం. ఎలాాంటి జనమను పాంద్టానిక్త ఎలాాంటి గుణాలను 
వృదిధ చేస్తకోవాలి? .... 

 
శ్లు॥ సతాువత్ సాంజ్ఞయతే జా్ఞనాం  

రజసో లోభ ఏవచ ।  
ప్రమద్ మోహౌ త్మసః  
భవతోఽజా్ఞన మ్మవచ ॥        (17)  

తా॥ సత్ువగుణాం వలు జా్ఞనాం వస్తుాంది. రజోగుణాం వలు లోభాం 
క్లుగుత్తాంది. త్మస్తు వలు  ఏమరుప్పట్ల, భ్రాంతి, అజా్ఞనము 
క్లుగుతాయి.  
వాయఖ్య :- ప్రపాంచాంలో కొాంద్రు జా్ఞనులుగా ఉాండి గౌరవ మరాయద్లు 
పాంకుతూ ఉాంటారు. కొాంద్రు స్వవరధబుదిధగలవారుగా, లోభులుగా 
ఉాంట్లన్నారు. మరికొాంద్రు అజా్ఞనులుగా, అయోమయ అవతారాలుగా 
ఉాంటారు. ఎాంకుక్తలా జరుగుత్తనాది? ఆ సవభావాలు వారికెలా వచిినవి? 
పూరవాంలో వారు చేసిన క్రమలు, వారి ఆలోచనలు, ఆచరణయే క్తరణాం. 

సత్ువగుణాంలో ఉాండి క్రమలు చేసినాంకున జా్ఞనులుగా పుడతారు. వారి 
వాసనలే వారి సవభావాంగా మరి జా్ఞనమునాంద్వ వారి మనస్తు నిలుస్తుాంది 
ఈ జనమలో. అాంకుకే జా్ఞన్నరున వారిక్త సవభావమవుత్తాంది.  
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రజోగుణాంతో క్రమలు చేసిన వారు నిరాంత్రాం కోరిక్లతో, ఆశలతో, 
స్వవరధాంతో క్రమలు చేసూు క్రమలయాంద్వ ఆసక్తు గలవారవుతారు. వారి వాసనలే 
వారి సవభావాంగా మరి ఒక్ాక్షణాం ప్రశాాంత్ాంగా ఉాండనివవకు.  

ఇక్ త్మోగుణాంతో క్రమలు చేసినవారు న్నచజనమలెతిు మతిమరపు, 
జడత్వాం, బుదిధహీనత్, నిద్ర, వయరధమన పనులు చేసే సవభావాం గలిగ వారి 
ీవవితాని  ావయరధాం చేస్తకుాంటారు. క్తని ఆ విషయాం కూడా తెలియకు.  

వాసనలన్న  ా పూరవజనమలకు సాంబాంధాంచినవే. అవే ఈ జనమలో 
పురుషారాధనిక్త పెటి్లబడి. ఒక్  ావిషయాని  ాగురిుాంచాలి. మనాం చేసిన క్రమల 
క్తరణాంగా మనకు వచిే జనమను, క్రమఫలాలైన స్తఖకుఃఖాలను మనాం 
మరిుకోలేము. క్తని వాసనలను మత్రాం మరిుకొనేాంకుకు, పురుషారాధని  ా
సమరధవాంత్ాంగా నేరవేరిుకొనేాంకుకు అవక్తశాం ఉనాది. క్నుక్ మనవజనమ 
మనాం బాగుపడేాంకుకువచిిన ఒక్ స్తవరిావక్తశాం. ఈ ఛానుును 
వకులుకున్నామో సమీప భవిషయత్తులో ఉత్ుమమన మనవజనమ రాకు. న్నచ 
జనమలే గతి అని హెచిరిక్. క్నుక్ ద్గపముాండగానే ఇలుు చక్ాబెటి్లకో.  

- మరణానాంత్రాం ఏ గుణాలు గలవారు ఏ లోక్తలకు వళతార్వ ... 
 
శ్లు॥ ఊరధవాం గచఛాంతి సత్ువసా్వః       

మధ్యయ తిషిాంతి రాజస్వః  ।  
జఘనయ గుణ వృతిుసా్వః  
అధో గచఛాంతి తామస్వః  ॥         (18) 
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తా॥ సత్ువాంలో నిలిచినవారు ఊరధవలోక్తలకు వళతారు. రాజస్తలు 
మధయలోనే ఉాండిపోతారు. అధమగుణమన త్మస్తులో నిలిచినవారు 
అధోలోక్తలకు వళిుపోతారు. 
వాయఖయ :- ఊరధవలోక్తలు, అధోలోక్తలు అాంటే నిజాంగా ఆయాలోక్తలకు 
వళుటాం క్తకు. ఊరధవలోక్తలాంటే ఉత్ుమజనమలు, మధయలోక్తలాంటే మధయమ 
జనమలు; అధోలోక్తలాంటే న్నచజనమలు అని అరధాం చేస్తకుాంటేనే ఈ శ్లుక్ 
సాంద్రయాం తెలుస్తుాంది. 

సత్ువగుణాంలో నిలిచినవారిక్త త్రువాత్ వచిే జనమ ఉత్ుమజనమ. అాంటే 
త్న సవసాితిలో - ఆత్మ సాితిలో నిలిచిపోవటానిక్త ప్రయతిాాంచే జనమయే ఉత్ుమ 
జనమ. అాంటే ఆత్మజా్ఞన్నని  ాపాంది మోక్షాం కొరకు స్వధన చేస్వురు వీరు.  

ఇక్ రజోగుణాంలో నిలిచినవారు మధ్యయ తిషఠాంతి – మధయలోనే 
ఉాండిపోతారు అన్నారు. అాంటే మధయసామన జనమ వస్తుాంది. నిరాంత్రాం త్మ 
కోరిక్లు తీరిుకొనుటకు, ఆశలను ంరవేరిుకొనుటకు, క్రువయప్పలన చేయుటకు 
క్రమలుచేసూు క్రామసకుులవుతారు వీరు. వీరు మళ్లుమళ్లు పుడుతూ, మళ్లుమళ్లు 
చసూు, మళ్లుమళ్లు త్లిు గరభాంలో ప్రవేశిసూు ఈ ప్రపాంచాంలోనే బాంగరాంలా 
తిరుగుతూ ఉాంటారు. క్రమలు చేయటాం, క్రమఫలాలు రావటాం, వాటి 
అనుభవానిక్త మళ్లు జనిమాంచటాం, ఆ జనమలో తిరిగ క్రమలు చేయటాం ... ఇలా 
క్రమ - జనమ వలయాంలో చిక్త  ా సత్మత్మపోత్తాంటారు. వీరు ఉత్ుమసాితిని 
చేరుకోవాలని అనుకోరు. అసలు కొాంద్రు తెలుస్తకోరు కూడా. 
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ఇక్ త్మోగుణాంలో ఉాండేవారు అధోగచఛాంతి - అాంటే అలిమన, 
న్నచమన జనమలెత్తుత్తాంటారు. అాంటే జాంత్తవులుగా, పక్షులుగా, క్రిమి 
కీటక్తలుగా జనిమాంచి క్రమఫలాలు అనుభవిాంచి జనమ నుాండి విడుద్ల పాంది 
తిరిగ అలాాంటి న్నచజనమలనే పాంకుత్తాంటారు. న్నచ యోనులలో జనిమాంచి, 
క్రమఫలాలు అనుభవిాంచి ఖరిు చేస్తకుాంటారు. లేదా ఒక్వేళ మనవజనమ 
వచిిన్న పూరిు అజా్ఞనాంతో, ఏమరుప్పట్లతో, సోమరులుగా, ద్వశ దిమమరులుగా, 
ప్పచిివారుగా, తెలివిత్కుావవారుగా జనిమాంచి వయరధ ీవవితాని  ా గడుపుతారు. 
ఇలా మూఢ జనమలెత్తుతూ ఇాంక్త ఇాంక్త అధోగతిక్త దిగజ్ఞరిపోతారు. 

ఇక్ాడే ఒక్ విశేషాం ఉాంది. తామస్తల సవభావాం నిద్ర, ఏమరుప్పట్ల, 
బద్ధక్ాం. ఇవి అపుిడపుిడు స్వతిువకులలో కూడా క్నిప్పస్వుయి. మరి 
అలాాంటపుిడు వారిక్త కూడా న్నచజనమలు వస్వుయా? రావు రానేరావు. 
ఎాంకుకు? 

తామసలక్షణాలైన నిద్రాకులు స్వతిువకులకు అపుిడపుిడు సాంభవిాంచేవే 
గాని, అవి వారి సవభావాం క్తకు. క్తని తామస్తలకు అవి వారి సవభావాం. 
స్వతిువకులలో, రాజస్తలలో త్మోగుణాం ప్రధ్యనాం క్తకు. గౌణాంగా ఉాంట్లాంది. 
అాంకుకే వారిక్త న్నచజనమలు రావు. అధోగతి క్లగకు. త్మోగుణాం సవభావాంగా 
ఉన  ావాడికే న్నచ, నిక్ృషి జనమలు. అాంకుకే అత్డి సాితిని తెలియజేయటానిక్త 
‘జఘనయ గుణ వృతిుసా్వః తామస్వః’ అన్నారు. అాంటే నిక్ృషిగుణాలు సవభావాంగా 
గలిగన తామస్తలు అని అరధాం. 
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ఈ ప్రపాంచాంలో ఉత్ుమ క్రమలు ఆచరిసూు ఉనాత్ సాితిని - మోక్ష సాితిని 
పాంద్వవారు కొాంద్రైతే, సక్తమ క్రమలతో గానుగెకెులా ఈ సాంస్వరచక్రాంలో 
తిరిగేవారు మరికొాంద్రు. న్నచయోనులాంకు జనిమాంచేవారు ఎాంద్ర్వ. వారాంతా 
అధోగతిక్త పోయేవారే. 

రామయణాంలో ఈ మూడు గుణాలకు ప్రతినిధులైన ముగీురు 
సోద్రులున్నారు. దూత్ను వధాంచటాం నిాంద్యమని చెప్పిన విభీషణుడు త్న 
సరవస్వవని  ా శ్రీరాముని ప్పదాల వదె్ నివేదిాంచాడు. అత్డు సత్ువగుణ 
సాంపనుాడు. పరక్తాంతా వాయమోహపీడిత్తడై, స్వతాపహరణాం గావిాంచి, 
ప్రశాాంత్ ీవవన్ననిక్త దూరమ, బాంధు మిత్ర సపరివార సమ్మత్ాంగా న్నశనమన 
రావణుడు రజో గుణసాంపనుాడు. నిద్రకు ీవవితాని  ాఅాంక్తత్ాం చేసిన కుాంభ 
క్రిుడు త్మో గుణప్రధ్యనుడు. - మోక్ష ప్రాప్పుక్త ఉప్పయాం ఏమిటో త్రువాతి 2 
శ్లుక్తలోు...... 
ఉపోదాాత్ాం : ఇాంత్వరకు గుణాల గురిాంచి వివరాంగా తెలియజేసిన 
భగవానుడు ఈ ప్రక్రణాని  ా ముగాంచబోతూ గుణబాంధ్యల నుాండి 
విడిప్పాంచుకొని గుణాతీత్తడయేయ మరీాని  ా- భగవతాుక్షాతాారాని  ాపాంద్వ 
విధ్యన్నని  ా - ఆతామనుభూతిని పాంద్వ ఉప్పయాని  ారాబోయే 2 శ్లుక్తలలో 
తెలియజేయబోత్తన్నాడు. ఎలుపుిడూ గురుుాంచుకోవలసిన శ్లుక్తలు 19 - 20 
శ్లుక్తలు. 

మనాం సచిఛదానాంద్ సవరూపులాం. అయితే ఈ షేత్త్రాంలో ప్రతిఫలిాంచి 
ప్రక్ృతితో సాంబాంధాం పెటి్లకున్నాాం. దానితో ప్రక్ృతి యొక్  ాగుణాలైన సత్ువ 
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రజ సుమో గుణాలు ఆత్మసవరూపులైన మనను ఈ ప్రక్ృతితో బాంధాంచినవి. 
ఎలా బాంధాంచినవి? 
 సత్ువగుణాం జా్ఞన్నని ,ా స్తఖాని  ాఇచిి బాంధస్తునాది.  
 రజోగుణాం క్రమల యాంకు ఆసక్తు క్లిగాంచి బాంధస్తునాది.  
 త్మోగుణాం అజా్ఞనాం, మతిమరుపు, బద్ధక్ాం, నిద్ర క్లిగాంచి 

బాంధస్తునాది. 
అయితే ఈ 3 గుణాల మధయ ఒక్ విచిత్రమన సాంబాంధాం ఉనాది. ఒక్ 

గుణాం పెరిగతే మిగలిన 2 గుణాలు అణగపోతాయి. క్నుక్ మనకు ఇషిాంలేని 
గుణాలను వదిలిాంచుకోవాలాంటే ఆ మిగలిన ఒక్  ాగుణాని  ావృదిధ చేస్తకుాంటే 
సరి. 

ఈ గుణాలలో ఏ గుణాం మనలో వృదిధ అవుత్తనాదో తెలుస్తకోవటాం 
ఎలా? అని  ాఇాంద్రియదావరాల నుాండి జా్ఞనాం క్లుగుతూ ఉాంటే సత్ువగుణాం 
వృదిధ అవుత్తనాట్లు; లోభ బుదిధతో క్రమలుచేస్తుాంటే రజోగుణాం పెరుగుత్తనాట్లు; 
ఏమరుప్పట్ల, బద్ధక్ాం, నిద్ర క్లుగుత్తాంటే త్మోగుణాం పెరిగనట్లు.    

ఇక్ సత్ువ గుణాం పెరుగుత్తనాపుిడు మరణ్ణసేు ఉత్ుమ జా్ఞనులు గాను, 
రజోగుణాం పెరుగుత్తనాపుిడు ద్వహాని  ా వదిలితే క్రామసకుులు గాను, 
త్మోగుణాం వృదిధ అవుత్తనాపుిడు మరణ్ణసేు మూఢులు గాను జనిమస్వురని 
కూడా తెలియ జేశారు. 

ఈ గుణాల వలు క్లిగే ఫలితాని  ా కూడా చెప్పిరు. స్వతిువక్ గుణాల 
వలు నిరమలఫలాం, స్తఖాం లభస్తుాంద్ని, రజోగుణాం వలు కుఃఖాం వస్తుాంద్ని, 
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త్మోగుణాం వలు అజా్ఞనాం క్లుగుత్తాంద్ని చెప్ప  ి చివరకు ఏ గుణాం వలు 
ఎలాాంటి సాితి క్లుగుత్తాందో చెప్పిరు. సత్ువగుణాం వలు ఊరధవగతి - ఉనాత్ 
సాితిక్త వళ్ళు అవక్తశాం క్లుగుత్తాంద్ని; రజోగుణాం వలు ఈ సాంస్వర 
చక్రాంలో ఇరుకుాపోవటాం జరుగుత్తాంద్ని; త్మస్తు వలు అధోగతియని 
చెప్పిరు. 

ద్గనితో మనకొక్ విషయాం అరధమవుత్తాంది. మనాం ఉనాత్సాితిక్త 
చేరాలాంటే ముాంకుగా త్మోగుణాని  ా వదిలిాంచుకోవాలని, ఆ త్రావత్ 
రజోగుణాన్న  ా వదిలిాంచుకోవాలని; అలా రాండు గుణాలను వదిలిాంచుకొని 
సత్ువాంలో నిలవాలని తెలుస్తునాది. అలా సత్ువగుణాంలో ఉనావాడు ఆ సత్ువ 
గుణాని  ా కూడా వదిలి శుద్ధసత్ువాంలో నిలిచి, గుణాతీత్తడై ఆతామనుభూతిని 
పాందాలాంటే ఏాం చేయాలో రాబోయే రాండు శ్లుక్తలలో తెలియజేస్తున్నారు. 
ముాంకుగా 19 వ శ్లుక్ాం - 

 
శ్లు॥ న్ననయాం గుణేభయ క్రాురాం  

యదా ద్రషిాఽను పశయతి ।  
గుణేభయశి పరాం వేతిు  
మదాభవాం సోఽధ గచఛతి ॥    (19)  

తా॥ ఎపుిడు గుణాల క్న  ావేరైన క్రు లేడని వివేక్ాంతో తెలుస్తకుాంటాడో, 
త్రిగుణాలక్న  ావేరైనవానిగా త్నను తెలుస్తకుాంటాడో అత్డు న్న భావానే  ా
పాంకుతాడు. (క్రు గుణాలు. తాను గుణాల క్న  ావేరు)  
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వాయఖయ :- ఈ శ్లుక్ాంలో భగవాన్స రమణ మహరుిలు చెప్పిన నేంవరు? అనే 
ప్రశాకు సమధ్యనాం చక్ాగా ఇవవబడిాంది. 

ఇక్ాడ క్రమలు చేసే క్రు గుణాలేనని, అాంత్క్న  ావేరవడూ క్రు క్తద్ని; 
తానేమో గుణాలకు అతీత్మన స్వక్షని(ఆత్మను) అని తెలుస్తకుాంటాడో అత్డు 
పరమత్మ భావాని  ాపాంది ముకుుడగుచున్నాడు.  

మనాం ఈ లోక్ాంలో జనిమాంచి అనేక్ క్రమలు చేస్తున్నాాం. చేస్తున్నాాం 
అాంటే నేనే క్రును అనుకుాంట్లన్నాాం. ఆ క్రమ యొక్  ాఫలాం స్తఖాం గాని, కుఃఖాం 
గాని న్నద్వ అనుకుాంట్లన్నాాం. క్నుక్నే బాంధాంలో ఇరుకుాాంట్లన్నాాం. అయితే 
ఇది నిజమ? క్తకు. ఇక్ాడ జరిగే క్రమలకు క్రును నేను క్తను. మరి ఎవరు? 
గుణాలే. ఎలా ? 

ఇక్ాడ మన ద్వహాం దావరా క్రమలు జరుగుత్తన్నాయి. అలా జరగటానిక్త 
క్తరణాం ఏమిటి? లోపలి వాసనల యొక్  ాప్రేరణ వలునే. అాంటే గుణాల యొక్  ా
ప్రేరణ వలునే. వాటి ప్రేరణతో ద్వహ్ాంద్రియాలు క్రమలు చేస్తున్నాయి. క్రమలు 
చేసేది ద్వహ్ాంద్రియాలే అయిన్న చెయయటానిక్త ప్రేరణ గుణాలే గనుక్ క్రమలకు 
క్రు గుణాలే అని తెలియజేస్తునాది. అాంటే నిజాంగా క్రమలకు క్రు గుణాలతో 
కూడిన మనస్తు. ఆ క్రమఫలాలననుభవిాంచేది కూడా మనస్తు. ఈ భావన 
బాగా ద్ృఢపడాలి. సత్ువగుణాంలో ఉన  ావాడికే ఇలాాంటి భావన క్లుగుత్తాంది. 
క్నుక్ ఎపుిడూ ఈ గుణాల విషవలయాంలో పడి కొటి్లకోకుాండా సత్ువ 
గుణాంలో నిలిచి ఈ భావన గటిి చేస్తకోవాలి. 
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క్రమలు చేసేద్గ, క్రమఫలాలు అనుభవిాంచేద్గ మనస్త్రచుతే మరి నేంవరిని? 
నేను గుణాలతో కూడిన మనస్తు క్న  ావేరుగా - స్వక్షగా ఉాండే ఆత్మను అని 
తెలుస్తుాంది. ఎలా? గుణాలు క్రమలు ఎవరి ఆధ్యరాంగా జరుగుత్తన్నాయి? అని 
ఆలోచిసేు ఈ గుణాలకు ప్రేరణనిచిే శక్తు, క్రమలు చేసేాంకుకు ద్వహ్ాంద్రియాలకు 
శక్తు వీటిక్న  ావేరైన దాని వలు వస్తునాద్ని తెలుస్తునాది. అద్వ ఆత్మ చైత్నయాం. 
అలా తెలుస్తకోవటాంతో అత్డిక్త భగవాంత్తనితో సాంబాంధాం ఏరిడుత్తనాది. 
అది నేనే (సః అహాం) అని తెలుస్తుాంది. 

అాంటే క్రమలు చేసేది, ఫలాలు అనుభవిాంచేద్గ త్రిగుణాత్మక్మన మనస్తు - 
‘నేను క్తకు’ అనే భావాం ఎవరిలో ఏరిడుత్తాందో అటిివారు నేను కేవల 
స్వక్షగా ఉాండే ఆత్మను అని తెలిసి పరమత్మ సవరూపుడే అవుత్తన్నాడు. అద్వ 
సవసాితిలో నిలుచుట, ముక్తు పాంకుట. 

అయితే ఈ భావాం ఎలా క్లుగుత్తాంది? పూరవాంలో చేస్తకున  ా
స్తక్ృత్ాం ఉాంటే సకీురువు లభస్వుడు. ఆ గురువు యొక్  ాఉపద్వశాంతో - శాస్త్ర 
వాక్తయలతో ఇక్ాడ జరిగే శారీరక్, వాచిక్, మనసిక్ క్రమలనిాాంటిక్త క్రు 
గుణాలతో కూడిన మనసేు గాని తాను క్తద్ని తెలుస్తుాంది.  

బకెాట్ లోని న్నటిలో సూరుయని ప్రతిబిాంబాం పడిాంది. అది ఒక్టే 
క్దిలిపోత్తనాది. నేను క్దిలి పోత్తన్నాను, వణ్ణక్త పోత్తన్నాను అని ఆ 
ప్రతిబిాంబాం అనుకోవటాం భ్రమ. నిజాం క్తకు. మరి నిజమ్మమిటి? 
క్కులుత్తనాది బకెాట్ లోని న్నరే గాని ప్రతిబిాంబాం క్తకు. న్నటి యొక్  ా
క్ద్లిక్ను ప్రతిబిాంబాం త్నపై ఆర్వప్పాంచుకొని క్దిలి 
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పోత్తన్నాననుకుాంట్లనాది. బకెాట్ లోని న్నటితో గాని, ఆ న్నటి క్ద్లిక్తో గాని 
సూరయబిాంబానిక్త ఎలా సాంబాంధాం లేదో అలాగే ద్రషియైన త్నకు ద్ృశాయలైన 
గుణాలతో గాని, గుణక్తరాయలతో గాని ఎట్లవాంటి సాంబాంధము లేకు. క్తని 
స్వక్షగా ఉాండే తాను, సరవత్రా ఉాండే తాను, ఆనాంద్సవరూపుడైన తాను, జా్ఞన 
సవరూపుడైన తాను ఈ గుణాలతో కూడిన మనస్తులో కూరిొని, దానితో 
తాదాత్మయాం చెాంది, త్నను తాను మరచి, ఆ మనస్తు చేసే క్రమలను 
తానే చేస్తున్నానని, అది పాంద్వ స్తఖకుఃఖాలను తానే పాంకుత్తన్నానని 
భ్రమ పడి, ఈ జనన మరణ చక్రాంలో ఇరుకుాాంట్లన్నాడు. త్న మనస్తు నుాండి 
దిగపోయి, వేరైపోయి, ఆ మనస్తును ఒక్ ద్ృశయాంగా ఎలుపుిడూ చూడ 
గలిగతే త్నక్తక్ ఏ కుఃఖాలు, బాధలు ఉాండవు. మనస్తుతో తాదాత్మయమ్మ 
బాంధాం. మనస్తుతో విడిపోయి తానుతానుగా ఉాండి పోవటమ్మ మోక్షాం. 
ఇది అనుభూతి క్తవాలి. ఎలా? 

నేను పురుషుణి్ణ అని ఎవరితోను చెపినక్ారలేకు, నేను గురుు 
చేస్తకోనక్ార లేకు. మరచిపోతానేమోనని మననాం చేస్తకోనక్ారలేకు, క్తని 
అని  ా వయవహారాలలో పురుషుడుగానే ఉాంటాను. అలానే స్త్రీ కూడా. 
త్నకెపుిడూ స్త్రీని అనే అనుభవమ్మ ఉాంట్లాంది. అలాగే నేను పరమత్మను అని 
ఎవరికీ చెపినవసరాం లేకుాండా, గురుు చేస్తకొనే అవసరాం లేకుాండా, ఇత్రుల 
దావరా విన్నలిున పని లేకుాండా, మననాం చేస్తకోవాలిున పని లేకుాండా 
ఎలుపుిడూ ద్వహ్ాంద్రియ మనోబుకుధలు ఏమి చేస్తునాపిటికీ తాను కేవల 
పరమత్మగా ఉాండిపోవాలి. అద్వ అనుభూతి. 
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ఇలా ఆతామనుభూతిలోనునావాడు ‘న అనయాం గుణేభయ క్రాురాం’ గుణాల 
క్న్న  ాఇక్ాడ క్రమలు చేసే క్రు లేడు, నేను ఆ క్రమలకు కేవల స్వక్షనైన ఆత్మనే. 
'గుణేభయ పరాం వేతిు' - నేను గుణాల క్న  ావేరైన ఆత్మను అనే సాితిలోనే ఉాంటాడు. 
అనుభూతి పాందినవాడు అలా ఉాండిపోతాడు. స్వధకుడు అలా 
ఉాండేాంకుకు ప్రయతిాాంచాలి. ఇలా మనస్తు క్న -ా గుణాల క్న  ా వేరుగా - 
స్వక్షగా ఉన  ాఆత్మను నేను అని అనుభూతి చెాందినవాడే ముకుుడు.  

ఘటాం పగలిపోక్ముాంకు కూడా ఘటాంలోని ఆక్తశాం మహాక్తశమ్మ. 
ఘటాక్తశమాంటూ ప్రతేయక్ాంగా లేకు. ఘటాభమనాం వదిలితే చాలు. 
ఉనాద్ాంతా మహాక్తశమ్మ. అలాగే మనస్తుతో తాదాత్మయాం వదిలితే చాలు - 
గుణాలతో తాదాత్మయాం వదిలితే చాలు – గుణాతీత్తడైతే చాలు అత్డు 
పరమతేమ - పరబ్రహమమ్మ. 

నేను స్వక్షని అనే భావాం క్లిగతే చాలు వాంటనే బ్రహమభావాం 
క్లుగుత్తాంది. “నిను  ా న్నవు తెలుస్తకో, భగవాంత్తని తెలుస్తకునాటేు” అనే 
మటకు అరధాం ఇద్వ. 
మదాభవాం సోఽధ గచఛతి:- ఎవరైతే న్న మనస్తు క్న  ానేను వేరైన వాణి్ణ అనే సాిర 
భావనతో ఉాంటాడో అత్డు భగవదాభవనతో – ‘నేను భగవాంత్తణి్ణ’ అనే 
భావనతో ఉాంటాడు. అద్వ మదాభవాం అాంటే. 

- ఈ లక్షాయని  ాచేరుకుాంటే ఫలిత్ాం ఏమిటి?  
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శ్లు॥ గుణా నేతా నతీత్య త్రీన్స  
ద్వహీ ద్వహ సముద్భవాన్స ।  
జనమ మృత్తయ జరా కుఃఖః   
విముకోుఽమృత్ మశుాతే  ॥         (20) 

తా॥ ద్వహాలను పుటిిాంచే ఈ మూడు గుణాలను అధగమిాంచిన ద్వహధ్యరి 
జనమమృత్తయజరా కుఃఖాల నుాండి విముకుుడై అమృత్తావని  ాపాంకుతాడు.  
వాయఖయ:- ఇక్ాడ క్రమలనిాాంటికీ క్రు త్రిగుణాలేనని ఇాంత్కు ముాంకు శ్లుక్ాంలో 
తెలియజేశారు. ఈ త్రిగుణాల వలునే ద్వహ్ాంద్రియాలు క్రమలు చేస్తున్నాయి, 
వచిిన క్రమఫలాలను మనస్తు అనుభవిస్తునాది. అనుభవిాంచగా మిగలిన 
క్రమఫలాల కొరకు క్రొత్ు ద్వహాలను ధరిాంచి వచిి, మళ్లు క్రమలు చేసూు, క్రొత్ు 
ద్వహాలను ధరిసూు తిరుగుతూ ఉాంటాయి. అాంటే ద్వహాలు రావటానిక్త క్తరణాం 
త్రిగుణాలే. ఈ ద్వహాల వలునే కుఃఖాలు వస్తున్నాయి. క్నుక్ కుఃఖాలు 
రాకుాండా ఉాండాలాంటే ద్వహాలు రాకుాండాపోవాలి. ద్వహాలు రాకుాండా 
పోవాలాంటే త్రిగుణాలను అధగమిాంచాలి. త్రిగుణాలను అధగమిాంచిన 
త్రిగుణాతీత్తడు ఎలా కుఃఖాలను దాటిపోతాడో, ఎలా అమృత్త్ువ సాితిని - 
మోక్ష సాితిని అాంకుకుాంటాడో ఈ శ్లుక్ాంలో తెలియజేస్తున్నాడు.  

వాంటగదిలో సి వలిగాంచి ద్గీరగా నిలబడి వాంట చేస్తుాంటే వేడి 
త్గులుత్తాంది. క్తని వాంటగది దాటి బయటకు వచిి బెడ్ రూాంలో ఏ.సి 
వేస్తకొని కూరిుాంటే వేడి త్గలకు, పైగా చలుగా హాయిగా ఉాంట్లాంది. అలాగే 
గుణాలతో తాదాత్మయాం చెాంది ఆ గుణాలతో క్లిసి ఉాంటే ఆ గుణాల 
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క్తరణాంగా వచిిన ద్వహాల వలు కుఃఖాం క్లుగుత్తాంది. ఆ గుణాలను దాటి 
తాను తానుగా ఆత్మలో నిలిసేు కుఃఖాలుాండవు, ఆనాంద్మ్మ ఆనాంద్ాం. 
త్రీన్స గుణాన్స అతీత్య :- అయితే మూడు గుణాలను అధగమిాంచాలి. ఏదో 
ఒక్టి రాండు గుణాలను అధగమిసేు చాలకు. సత్ువగుణాం మాంచిద్వ గదా అని 
అాంకులో ఉాంటే కుద్రకు. దానిన్న అధగమిాంచాలి. త్రిగుణాలను 
అధగమిసేునే త్రిగుణాతీత్ సాితి. అయితే ఒక్ాస్వరిగా మూడు గుణాలను 
అధగమిాంచటాం కుద్రకు. త్మోగుణాం ప్రబలాంగా ఉాంటే ముాంకు దానిని 
వదిలిాంచుకోవాలి. కోరిక్లతో క్రమలు చేస్తుాంటే త్మోగుణాం వదిలిపోత్తాంది. 
అయితే రజోగుణాం పెరిగపోత్తాంది. ఇపుిడు రజోగుణాని  ా
వదిలిాంచుకోవాలాంటే చేసే క్రమలను నిషాామాంగా, ఫలాసక్తు లేకుాండా, క్రుృత్వ 
భావాం లేకుాండా నిరిుపుాంగా చేయాలి. భగవదారిణ బుదిధతో చేయాలి. అలా 
చేయగా చేయగా రజోగుణాం త్గీపోయి మనస్తు శుద్ధమ శాాంత్ సాితి లోనిక్త 
వస్తుాంది. అపుిడు ైవాంపై భక్తు కుదిరి సత్ువగుణాం వృదిధ అవుత్తాంది. అపుిడు 
సకీురువును చేరి శాస్త్ర శ్రవణాం చేసూు, మనన నిధధ్యయసనలు కొనస్వగసూు, 
జప ధ్యయన్నది స్వధనలు చేస్తుాంటే చివరకు ఆ సత్ువగుణాం కూడా శుద్ధ 
సత్ువాంగా మరుత్తాంది. అపుిడు ధ్యయన సమధ అభాయసాంతో త్రిగుణాలను 
దాటి భావాతీత్ సాితిక్త - నిరివక్ల  ి సాితిక్త - నిసుాంక్ల  ి సాితిక్త రావటాం 
జరుగుత్తాంది. అద్వ మూడు గుణాలను అధగమిాంచిన సాితి.  

ఐతే ఈ గుణాలను అధగమిాంచటాం వలు ప్రయోజనమ్మమి?  
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ద్వహ సముద్భవాన్స:- ద్వహాలు క్లగటానిక్త క్తరణమయేయది ఈ గుణాలే. ఈ 
గుణాల వలునే రక్రక్తల ద్వహాలు వస్తున్నాయి. సత్ువగుణాంలో ఉాండే వారిక్త 
ఉత్ుమ జనమలు. రజోగుణాంలో ఉాండేవారిక్త క్రామసకుుల జనమలు. త్మోగుణాంలో 
ఉాండేవారిక్త న్నచజనమలు, మూఢయోనులాంకు జనిమాంచుట జరుగుత్తాంద్ని 
ఇాంత్కు ముాంద్వ చెప్పిరు. 

గుణాలనే విత్ున్నలు పద్వపద్వ ద్వహాలనే ఫలాలనిస్తుాంటాయి. 
విత్ున్నలునాాంత్క్తలాం ఫలాలు వసూునే ఉాంటాయి. అాంటే గుణాలునాాంత్ 
క్తలాం ద్వహాలు వసూునే ఉాంటాయి. ద్వహాలు వచిినవాంటే కుఃఖాలు త్పివు. 
క్నుక్ కుఃఖాలు త్ప్పిలాంటే ద్వహాలు రాకూడకు. ద్వహాలు రాకుాండా 
ఉాండాలాంటే గుణాలను వదిలిాంచుకోవాలి. 

ద్వహాలు వసేు ఏాం? స్తఖాలు కూడా ఉాంటాయి గదా! అనుకోవచిు. 
స్తఖాలు ఉాంటాయి. వాటితో ప్పట్ల కుఃఖాలూ ఉాంటాయి. ఏది త్ప్పిన్న 
త్పిక్పోయిన్న జనమకుఃఖాం (గరభ నరక్ాం), జరాకుఃఖాం, వాయధ కుఃఖాం , మరణ 
కుఃఖాం - ఇవి మత్రాం త్పివు. ఈ కుఃఖాలన్న  ా పుటిినవారికీ, పుటిబోయే 
వారికీ అాంద్రికీ. అసలు జనేమ లేక్పోతే ఇక్ కుఃఖమ్మ లేకు. అాంతా 
ఆనాంద్మ్మ. క్నుక్ కుఃఖాలు పోవాలాంటే జనమలు రాకుాండా పోవాలి. జనమలు 
రాకుాండా పోవాలాంటే గుణాలను అధగమిాంచాలి. గుణాలను అధగమిసేు 
కుఃఖాలు తొలగపోవటమ్మన్న? ఇాంక్త ఏమన్న ప్రయోజనాం ఉనాదా?  
అమృత్ాం అశుాతే :- అమృత్తాువని  ా పాంకుతారు. శాశవత్ ఆనాందాని  ా - 
కుఃఖాంలేని ఆనాందాని  ా- బ్రహామనాందాని  ాపాంకుతారు. 
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మన అనుభవాని  ా చూడాండి. జ్ఞగ్రదావసాలో గుణాలున్నాయి. ద్వహాం 
ఉనాది. కుఃఖాలున్నాయి. సవప్పావసాలో కూడా గుణాలున్నాయి. అపుిడూ ఒక్ 
ద్వహాం ఉనాది సవపాపురుషుడున్నాడు. అపుిడూ కుఃఖాలున్నాయి. క్తని 
స్తషుప్పులో ద్వహాం లేకు. మనస్తు లేకు. గుణాలు లేవు. అయిన్న ఆనాంద్ాం 
ఉాంది. ప్రతి వారి అనుభవమూ ఇద్వ. అాంటే గుణాలుాంటే కుఃఖాలు. గుణాలు 
లేక్పోతే ఆనాంద్ాం. అయితే తిరిగ మ్మలుకోవటాంతోనే ద్వహాం, గుణాలు అన్న  ా
వస్తున్నాయి. దానితో కుఃఖాలు. ఈ కుఃఖాలు శాశవత్ాంగా పోయి శాశవత్ 
ఆనాంద్ాం క్లగాలాంటే ఈ గుణాలను శాశవత్ాంగా తొలగాంచుకోవాలి. అద్వ 
గుణాతీత్తడు క్తవటాం. గుణాతీత్తడైతే అనాంత్మన, శాశవత్మన 
బ్రహామనాంద్మ్మ. అద్వ అమృత్త్ువ సాితి. 

రామయణాంలో స్తాంద్రక్తాండ ఉనాది. స్వతానేవషణకై మహావీరులైన 
క్పులు ద్క్షణ దికుాగా వళ్ురు. సముద్రాని  ా దాటి లాంక్లో ప్రవేశిాంచగల 
వీరుడెవరా? అని ఆలోచిస్తున్నారాంద్రూ. హనుమాంత్తడు మత్రాం దూరాంగా 
ఊరకే కూరిున్నాడు. అది త్మోగుణాం. ఆ త్రావత్ ఆయనను అాంద్రూ 
ప్రశాంసిాంచి సముద్రలాంఘనాం న్నవలు త్ప  ి ఎవరివలు క్తద్న్నారు. దానితో 
హనుమ సముద్రాని  ా లాంఘాంచాడు. అాంటే త్మోగుణాని  ా దాటాడు. ఆ 
త్రావత్ లాంక్లో ప్రవేశిాంచి లాంక్తణ్ణ ద్దబుకొటిి స్వతానేవషణ గావిాంచాడు. ఇది 
రజోగుణాం. ఆ త్రువాత్ అశ్లక్వనాంలో ప్రవేశిాంచాడు. ‘అ - శ్లక్’ అాంటే శ్లక్ాం 
లేని అని అరధాం. అాంటే రజోగుణాని  ాదాటి సత్ువగుణాంలో ప్రవేశిాంచాడు - అని. 
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అశ్లక్వనాంలో శిాంశుప్ప వృక్షాం క్రిాంద్ స్వతాద్వవిని ద్రిిాంచాడు. ఇద్వ ఆత్మ 
స్వక్షాతాారాం - అమృత్త్ువసిదిధ. 3 గుణాలను దాటితే అమృత్త్ువ సిదిధయే. 

మన చేతిక్త 5 వ్రేళ్ళుాంటాయి. 4 క్లిసే ఉాంటాయి. ఒక్టి దూరాంగా 
ఉాంట్లాంది. అది పరమత్మ. ఈ న్నలుగు వ్రేళులో చూపుడు వ్రేలు ీవవుడు. 
మిగలిన వ్రేళ్ళు 3 గుణాలు. ీవవుడెపుిడూ 3 గుణాలతో కూడియే ఉాంటాడు. 
అాంకుకే న్నలుగు వ్రేళ్ళు క్లిసే ఉాంటాయి. అయితే ప్రయత్ాాంతో చూపుడు 
వ్రేలు అనబడే ీవవుడు మిగలిన 3 వ్రేళ్ళు అనే గుణాలకు దూరాంగా జరిగతే 
పరమత్మ అనే బటన వ్రేలితో క్లసిపోతాడు. ఇలా చూపుడు వ్రేలు, బటన 
వ్రేలు క్లిసి స్తన్నాగా ఏరిడితే అద్వ చినుమద్ర. ఆలయాలోు ద్వవతా విగ్రహాలు 
చూపే చినుమద్ర లోని ఆాంత్రయాం ఇద్వ. 3 గుణాలను వదిలిాంచుకొని న్నతో 
ఐక్యాంక్ాండి అని చెపిటమ్మ.  

- మనవుడు ీవవిాంచి ఉాండగానే మూడు గుణాలను దాటితే అమృత్త్ువ 
పద్వి సిదిధస్తుాంద్ని భగవానుని మటను వినగానే, తీవ్ర జిజా్ఞస గల అరుునుడు 
అటిి సాితిని పాందాలనే తీవ్ర జిజా్ఞసతో భగవాంత్తని ప్రశిాస్తున్నాడు. ఏమని? 

 
అరుున ఉవాచ :- 
శ్లు॥ కైరిుాంగై స్త్రీన్స గుణా నేతాన్స      

అతీతో భవతి ప్రభో! ।  
క్తమచారః క్ధాం చైతాన్స  
త్రీన్స గుణా నతి వరుతే ॥       (21)  
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తా॥ అరుునుడాంట్లన్నాడు ప్రభూ! ఈ మూడు గుణాలను దాటిన వాడు ఏ 
లక్షణాలతో కూడిన వాడవుత్తన్నాడు? అత్డి ప్రవరున ఎలా ఉాంట్లాంది? ఈ 
మూడు గుణాలను ఎలా దాటగలడు?  
వాయఖయ :- అరుునుడు క్షత్రియుడు. రజోగుణ ప్రధ్యనుడు. సత్ువగుణాం కూడా 
ఉనావాడే. క్తరయద్క్షుడు. ఏైన్న విషయాని  ా తెలుస్తకుాంటే వాంటనే క్తరయ 
రాంగాంలోక్త దూకే సవభావాం గలవాడు. ఆద్రిాం క్నిప్పసేు అమలు చేసేవాడు. శ్రీ 
క్ృషిుడు చెపే  ి అకుభత్ ఆధ్యయతిమక్ విషయాలను ఎాంతో భక్తు శ్రద్ధలతో 
విాంట్లన్నాడు. ఆయన చెపే  ి మటలు కుఃఖాని  ా పూరిుగ తొలగాంచేవి, 
శాశవత్మన ఆనాందాని  ాప్రస్వదిాంచేవి అని నమిమనవాడు. అలాాంటి అరుునుడు 
ఈ జనమలోనే - ీవవిాంచి ఉాండగానే మనవుడు త్రిగుణాలను అధగమిాంచి, 
గుణాతీత్తడు క్తవచిునని, గుణాతీత్తడైతే సమసు కుఃఖాల నుాండి విముకుుడై 
అమృత్తాువని  ా అాంకుకోగలడని శ్రీక్ృషిుడు చెపిటాంతోనే అత్డిక్త ఒక్ 
సాంద్వహాం క్లిగాంది. అాంకుకే వాంటనే సాంద్వహాని  ావలిబుచిుత్తన్నాడు.  

అసలు గుణాతీత్తడు ఎలా ఉాంటాడు? ఎట్లవాంటి లక్షణాలతో 
ఉాంటాడు? అత్ని  ా గురిుాంచటాం ఎలా? అత్డు ఈ లోక్ాంలో ఎలా 
ప్రవరిుస్వుడు? ఏ ఉప్పయాలతో ఈ త్రిగుణాలను అధగమిాంచగలడు? అని 
అడిగాడు. ఈ ప్రశాలను అరుునుడు వేయక్పోతే మనకు ఎాంతో 
ఇబుాంది క్లిగేది. ఎాంకుక్ాంటే లోక్ాంలో కొని  ా నక్తలీ సరుకులు 
వస్తుాంటాయి. చూడటానిక్త అసలు సరుకులాగానే ఉన్న  ా న్నణయత్లో తేడా 
ఉాంట్లాంది. అయితే అసలు ఏదో నక్తలీ ఏదో గురుు పటిటానిక్త వీలు లేకుాండా 
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అచిు ఒక్లాగే ఉాంటాయి. ఏదో గురుు దావరా అసలు ఏదో నక్తలీ ఏదో 
గురిుాంచాలి. నిజమన స్వధువులెవర్వ-నక్తలీ స్వధువులెవర్వ తెలుస్తకోవటానిక్త 
ఏవో కొని  ాకొాండ గురుులుాండాలి. 

అలాగే నిజమన గుణాతీత్తని ఎలా తెలుస్తకోవాలి? ఎలాాంటి లక్షణాలు 
క్లిగనవాణి్ణ గుణాతీత్తడు అాంటారు? అనే విషయాని  ా
తెలుస్తకోవాలనుకున్నాడు అరుునుడు. అలాగే గుణాతీత్తని ఆచరణ ఎలా 
ఉాంట్లాందో కూడా తెలుస్తకోవాలనుకున్నాడు అరుునుడు. ఎాంకుక్ాంటే 
ఆచరణను బటిి గుణాతీత్తడు అవున్న? క్తదా? అని నిశియిాంచుకోవచిు. 

ఇలా గుణాతీత్తని లక్షణాలను, ఆచరణను తెలుస్తకోవటాం వలు నిజమన 
గుణాతీత్తలెవర్వ, నటిాంచే వారవర్వ తెలిసిపోత్తాంది. ఆధ్యయతిమక్ రాంగాంలో 
మోసగాళుకు చోట్లలేకుాండా చేసేునే భగవాంత్తనిపై విశావసాం సనాగలుకుాండా 
ఉాంట్లాంది. అలాగే ‘క్తాం ఆచారః’ అనటాం వలు ఆధ్యయతిమక్రాంగాంలో ఆచరణ 
అనేది ఎాంత్ ప్రధ్యనమనదో తెలుస్తునాది. 

ఇక్ చివరి ప్రశ ;ా అత్యాంత్ ముఖయమన ప్రశ  ా-  
త్రీన్స గుణాన్స క్ధాంచ అతి వరుతే :- మూడు గుణాలను ఎలా దాటగలము? - 
అని. ఇక్ాడొకక్ క్తలువ ఉనాది దాదాపు 15 అడుగుల వడలు  ిఉనాది. లోత్త 
ఎాంతో సరిగీా తెలియకు. మరి దానిని దాటటాం ఎలా? అని సాంద్వహాం. దూక్త 
ఆవలి ఒడుడను చేరగలమ? మనాం ఆాంజనేయులాం అయితే అలాగే దూక్వచిు. 
ఈకుకుాంటూ పోవటమ? ఈత్ బాగా వసేు అలాగే వళువచిు. ఏైన్న చిన  ా
పడవ ఉాంటే ఇాంక్త మాంచిది? ఇలా అలోచిాంచి ఏదో ఒక్ ఉప్పయాని  ా
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ఆశ్రయిాంచాలి. అయితే అప్పయాంలేని ఉప్పయాం క్తవాలి. ఆచరణ స్వధయమన 
ఉప్పయాం క్తవాలి. 

అలాగే ఈ 3 గుణాలను అధగమిాంచటానిక్త కూడా ఆచరణ స్వధయమన 
ఏదో ఒక్ ఉప్పయాం క్తవాలి. ఏమిటా ఉప్పయాం? ఎవరి స్వయాం 
తీస్తకోవాలి? ఇవీ అరుునుని మనస్తులోని సాంద్వహాలు. 

ఉత్ుమ శిషుయల లక్షణాం ఇలాగే ఉాంట్లాంది. గురువు చెపే  ివిషయాలను 
ఎాంతో స్వవధ్యనాంగా, శ్రద్ధతో విన్నలి. అలా విని తెలుస్తకున  ావిషయాని  ా
ఆచరణలో పెటి్లకోవాలాంటే సాంద్వహాలు - సాంశయాలు ఉాండకూడకు. 
సాంద్వహాలు ఉనాాంత్క్తలాం ఆచరణ అనేది స్వధయాం క్తకు. అలాగే విశావసాం 
లేక్పోయిన్న ఆచరణ కుద్రకు. క్నుక్నే ఆమూలాగ్రాంగా సాంద్వహ నివృతిు 
చేస్తకుాంట్లన్నాడు అరుునుడు. 

అరుునుని ప్రశాకు శ్రీక్ృషిుడు వరుసగా సమధ్యనాం ఇవవబోత్తన్నాడు. 
ఒక్  ాశ్లుక్ాంతో గుణాతీత్తని లక్షణాలను, 3 శ్లుక్తలలో అత్డి ఆచరణను చివరి 
శ్లుక్ాంలో గుణాలను అధగమిాంచే ఉప్పయాని  ావివరిాంచబోత్తన్నాడు. 

2 వ అధ్యయయాంలో చెప్పిన సాిత్ప్రజా లక్షణాలు, 12 వ అధ్యయయాంలో 
చెప్పిన భకుుని లక్షణాలు, 13 వ అధ్యయయాంలో చెప్పిన జా్ఞని లక్షణాలు, ఈ 
అధ్యయయాంలో చెపిబోయే గుణాతీత్తని లక్షణాలు - అన్న  ాకూడా ఆత్మనిషుఠని 
లక్షణాలే. ీవవనుమకుుని వేరు రూప్పలే వీరాంతా.  
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ఇపుిడు అరుునుని ప్రశాకు భగవానుడేమని సమధ్యనాం ఇస్తున్నాడో 
చూదెాాం. మనమూ మన సాంద్వహాలను తీరిుకొని గుణాలను 
అధగమిాంచటానిక్త ప్రయతిాదెాాం. ముాంకుగా గుణాతీత్తని లక్షణాలు - 

- అరుునుని ప్రశాలకు 4 శ్లుక్తలలో భగవానుడు సమధ్యనాం చెబుతూ, 
ముాంకుగా గుణాతీత్తని లక్షణాలు ఎటిివో 22 వ శ్లుక్ాంలో 
తెలియజేస్తున్నాడు.  
           

శ్రీ భగవానువాచ :-  
శ్లు॥ ప్రక్తశాం చ ప్రవృతిుాం చ  

మోహమ్మ వచ ప్పాండవ ! ।  
నద్వవషి సాంప్రవృతాుని  
న నివృతాుని క్తాంక్షతి ॥        (22)  

తా॥ భగవానుడాంట్లన్నాడు, ప్పాండుపుత్రా! అరుున్న! ప్రక్తశాం, ప్రవృతిు, 
మోహము త్టసాిాంచినపుిడు ద్వవషాంచడు; పోయినపుిడు కోరడు.  
వాయఖయ:- అరుునుడు ఈ సాంద్వహాలను వయక్ుాం చేయక్పోతే స్వధకునిక్త 
సిషిమన అవగాహన ఉాండేది క్తకు. ఎాంకుక్ాంటే 3 గుణాలను దాటిన 
వాడు గదా! త్రిగుణాతీత్తడాంటే. క్నుక్ అత్డిలో అసలు ఏ గుణమూ ఉాండకు - 
అని అనుకుాంటారు ఎవరైన్న. క్తని అరుునుని ప్రశ  ాభగవానుని సమధ్యనాం 
వలు, ఒక్ విషయాం సిషిమాంది. ఎాంత్టి త్రిగుణాతీత్తడైన్న అత్డిలోనూ ఈ 
సత్ువ, రజో, త్మో గుణాలు ఉాంటాయని, ఒకొాక్ాపుిడు ఒకొాక్  ా గుణాం 
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క్నబడిపోతూ ఉాంట్లాంద్ని; క్తక్పోతే స్వమనుయడు ఆ గుణాలకు లాంగ 
పోతాడు. త్రిగుణాతీత్తడు లాంగకుాండా త్టసాాంగా ఉాంటాడు. అని 
తెలుస్తకొనే అవక్తశాం క్లిగాంది. 

త్రిగుణాతీత్తనిలో సత్ువగుణ ప్రభావాం వలు జా్ఞన ప్రక్తశాం క్లిగన్న, 
రజోగుణ ప్రభావాం వలు క్తరయ ప్రవృతిులో పడిపోయిన్న; త్మోగుణ ప్రభావాం 
వలు మోహాం క్లిగన్న అత్డు ద్వనిన్న ద్వవషాంచడు; ద్వనిన్న క్తవాలని కోరడు. 3 
గుణాలకు త్టసా్తడుగా ఉాంటాడు. 

మన చిత్ుాం - లేదా మనస్తు సాిరాంగా ఎపుిడూ ఒకే రక్ాంగా ఉాండకు. 
కోతి ఎటాుగైతే ఒక్ చెటి్ల మీద్నే ప్రశాాంత్ాంగా కూరి్వదో అలాగే చిత్ుాం 
ఎపుిడూ ఒకే సవభావాంలో ఉాండకు. ఒకొాక్ాపుిడు ప్రశాాంత్ాంగా ఉాండి జా్ఞన 
ప్రధ్యనాంగా ఉాంట్లాంది. మనవజనమంతిు వచిినాంకుకు ఈ జనమను స్వరధక్ాం 
చేస్తకోవాలి, మోక్షాని  ా పాందాలి. అనుకుాంట్లాంది. ైవాం వైపుకు 
తిరుగుత్తాంది. 

ఒకొాక్ాపుిడు క్రమ ప్రధ్యనాంగా ఉాంట్లాంది. ఈ ప్రపాంచాంలో ఎనో  ా
వస్తువులున్నాయి, భోగాలున్నాయి. వాటిని అనుభవిాంచేాంకుకే మనకు ఈ 
జనమ వచిిాంది. క్నుక్ ఎాంత్ క్షిమన్న సరే వాటిని సాంప్పదిాంచుకొని 
అనుభవిాంచాలి అనే కోరిక్తో వాటికోసాం క్రమలు చేసూు; ఫలిసేు అనుభవిాంచి 
ఆనాందిసూు, ఫలిాంచక్పోతే మరొక్ విధాంగా ప్రయతాాలు చేసూు నిరాంత్రాం 
క్రమల యాంకు ఆసక్తు క్లిగ ఉాంట్లాంది.  
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కొని  ాసాంద్రాభలలో మోహ ప్రధ్యనాంగా ఉాంట్లాంది మనస్తు. అనిాాంటి 
మీదా విస్తగు, విరక్తు క్లిగ ద్వనిన్న పటిిాంచుకోక్పోవటాం, ఏ పన్న చేయ బుదిధ 
క్తక్ పోవటాం, బుదిధ సరిగీా పనిచేయక్ పోవటాం, ఏమరుప్పట్ల, మతిమరపు, 
సోమరిత్నాం, నిద్ర, పనులు వాయిదా వేయటాం జరుగుత్తాంది. ఇక్ జనమ 
స్వరధక్యత్ గురిాంచిన సిృహ ఉాండనే ఉాండకు.  

ఇలా ఒకొాక్ాపుిడు ఒకొాక్  ావిధాంగా మనస్తు ప్రవరిుసూు ఉాంట్లాంది. 
ఇవే జా్ఞన ప్రక్తశాం, క్రమ ప్రవృతిు, నిద్ర. వివేక్త ఐనవాడు ఈ మూడిాంటిని వాటి 
వాటిక్త త్గన ప్రాధ్యనయత్నిచిి త్గన విధాంగా సిాందిస్వుడు.  

ఐతే గుణాతీత్తడు మత్రాం వాటిని గురిాంచి ఏ మత్రాం పటిిాంచుకోడు. 
అనిాాంటిపటు త్టసాాంగా, నిరిుపుాంగా ఉాంటాడు, ద్వనికీ చలిాంచడు. అత్డు 
జా్ఞన్నని  ా క్తాంక్షాంచడు. ప్రవృతిుని, మోహాని  ా ద్వవషాంచడు. అత్డు రాగ 
ద్వవషాలకు అతీత్తడు. అాంటే -  
 సత్ువగుణాం వలు వచిే జా్ఞన్ననిక్త, స్తఖానిక్త అత్తకుాపోడు.  
 రజోగుణాం వలు క్లిగే ప్రవృతిులో మునిగపోడు, పటిిాంచుకోడు.  
 త్మోగుణాం వలు క్లిగే మోహానిక్త చలిాంచడు. ఇద్గ గుణాతీత్తని లక్షణాం. 

గుణాతీత్తడాంటే ఈ గుణాలనిాాంటిని అధగమిాంచినవాడు క్దా! 
అత్డిలో గుణాలేవీ లేవు క్దా! మరి ఈ గుణాలకు ఆనాందిాంచడు, ద్వవషాంచడు 
అని చెపిటాం ఏమిటి? అత్డిలో కూడా ఈ 3 గుణాలు ఉాంటాయి. 
అపుిడపుిడు వాటి ప్రభావాని  ా చూపుతూనే ఉాంటాయి. అయితే 
స్వమనుయడు వాటిక్త లాంగపోతాడు, సిాందిస్వుడు. స్వధకుడు అలిమన 
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వాటిని ద్వవషాంచి ఉనాత్మన వాటిక్త ఆనాందిస్వుడు. గుణాతీత్తడు వేటిన్న 
పటిిాంచుకోడు.  

పటిిాంచుకోకుాండా ఎలా ఉాంటాడు? 
ఈ గుణాలనిాాంటిక్త తాను వేరుగా ఉన్నానని, గుణాలే క్రమలను 

చేసూు క్రమఫలాలను అనుభవిస్తున్నాయని, తాను మత్రాం ఏమీ 
చేయకుాండా ఉాండే కేవల స్వక్షనని ద్ృఢ భావన క్లిగ ఉాంటాడు; 
ఉదాస్వనాంగా, నిరిుపుాంగా ఉాంటాడు. 

గుణాలను బటిి ప్రేరణ క్లుగుత్తనాద్ని, ప్రేరణను బటిి క్రమలు 
జరుగుత్తన్నాయని గ్రహిాంచిన వానిక్త క్రమలకు క్రు తాను క్తద్ని, 
గుణాలేనని ధృఢ భావన క్లుగుత్తాంది. అపుిడు "మరినేంవరిని?" అనే 
ఆలోచన వస్తుాంది. దానితో ఈ క్రమలతో న్నకు ఏ సాంబాంధము లేకు, నేను 
కేవల స్వక్షని అని త్టసాాంగా, నిరిుపుాంగా ఉాండగలుగుతాడు. క్నుక్నే ద్వనిన్న 
ద్వవషాంచడు, ద్వనిన్న క్తాంక్షాంచడు. 

అద్వమిటి? త్మోగుణ క్తరాయలను - అాంటే ప్రమద్, ఆలసయ, నిద్రాకులను 
ద్వవషాంచక్ పోతే ఎలా? స్వధనకు అాంత్రాయాం క్దా! - అాంటే అది స్వధకులకే 
గాని సికుధడైన గుణాతీత్తనిక్త క్తకు. మరి ఇత్డు ఆ త్మోగుణాంలో 
పడి ఉాంటాడా? అాంటే అలా ఉాండడు. ముాంకు చెపిబోయే శ్లుక్తలలో 
ఇత్ని ఆచరణ ఎటిిదో గమనిసేు త్మోగుణాంలో ఉాండే వాడికీ, ఇత్డికీ ఎాంత్ 
తేడా ఉాందో తెలుస్తుాంది. స్వధన ద్శలో వీటనిాాంటిని వకులుకున్నాడు 
గనుక్ ఈ ద్శలో వాటిని గురిాంచి పటిిాంచుకొనే పని లేకు. 
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ఈ గుణక్తరాయలు కుఃఖపూరిత్ాంగా ఉన్నాయని ద్వవషాంచడు; స్తఖాంగా 
ఉన్నాయని క్తాంక్షాంచడు. అత్డెపుిడూ ప్రశాాంత్ాంగా, ఆనాంద్ాంగానే 
ఉాంటాడు. ఇక్ాడి స్తఖకుఃఖాలతో అత్డికేమీ సాంబాంధాం లేకు. ద్వనికీ 
భయపడడు. 

సముద్రాని  ా నిాంపటానిక్త వరిాం క్తవాలా? - గుణాతీత్తనిక్త ఆనాంద్ాం 
ఇవవటానిక్త ఇక్ాడి లౌక్తక్ స్తఖాలు క్తవాలా? 

హిమలయపరవత్ాం ఎపుిడైన్న చలిక్త వణ్ణక్తాందా? - ఆనాంద్ 
సవరూపుడైన గుణాతీత్తడు ఇక్ాడి లౌక్తక్ కుఃఖాలకు చలిస్వుడా? 

గుణాతీత్తడు అాంతే. ద్వనికీ చలిాంచడు. ఏద్గ అవసరాం లేకు. ఒక్ 
కోటీశవరుడు క్తరులో వళ్ళత్తాంటే ర్వడుడపై ఒక్ రూప్పయి బిళు క్నిప్పాంచిాంది. 
దాని కోసాం అత్డు క్తరు దిగ ఆ రూప్పయి బిళును తీస్తకోవటానిక్త అటూ 
ఇటూ చూస్వుడా? అత్డు దానిని అసలు పటిిాంచుకోడు, దొరిక్తనాంకుకు 
ఆనాందిాంచడు, ఎగరి గాంత్త వేయడు. దానిని తీస్తకోడు. అద్వ ఒక్ 
పేద్వాడికో, బిచిగాడికో క్నిప్పసేు వాంటనే తీస్తకుాంటాడు. దొరిక్తనాంకుకు 
సాంతోషస్వుడు. ఇాంక్త దొరుకుతాయేమోనని చుటిూ చూస్వుడు. 

కోటీశవరుడు త్న సాితిలో తానుాండి ఆనాంద్ాంగానే ఉాంటాడు. బిచిగాడు 
ఈ దొరికే వాటితో తాదాత్మయాం చెాంది స్తఖాం, కుఃఖాం రాండూ అనుభవిస్వుడు. 
గుణాతీత్తడు కూడా అాంతే. త్న సవసాితిలో - ఆత్మ సాితిలో - ఆనాంద్ సాితిలో 
ఉాండి ఆనాంద్ాంగా ఉాంటాడు. క్రిాందిక్త దిగరాడు. ఇక్ాడి గుణాలను, వాటి 
క్తరాయలను అనిాాంటిని మిధయగా భావిాంచేవాడు గుణాతీత్తడు. మరి మిధ్యయ 
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భూత్ పదారాధలు గాని, క్లలోని వస్తువులు గాని, గారడీవాడు చూప్పాంచే 
విలువైన వస్తువులు గాని, వివేక్వాంత్తనిలో రాగద్వవషాలు క్లిగస్వుయా? 
క్నుక్నే త్టసాాంగా, నిరిుపుాంగా ఉాండగలుగుత్తన్నాడు. 

నేలపై ఉనావానికే వరాిలు, త్తఫ్యనులు, సాంక్షోభాలు. మ్మఘాలకు ఆవల 
ఉనావానిక్త అాంతా ప్రశాాంత్మ్మ. అలాగే గుణాల బాంధక్తన్నలో ఉన  ావానికే 
స్తఖకుఃఖాలు, అశాాంతీ. గుణాలను అధగమిాంచిన గుణాతీత్తనిక్త అాంతా 
ఆనాంద్మ్మ, ప్రశాాంత్తే. క్నుక్ రాగాం లేకు, ద్వవషాం లేకు. అత్డు ఇచాఛ 
ద్వవషాలకు అతీత్తడు. 

త్నలో రాగ ద్వవషాలు ఉనాద్గ లేనిద్గ త్నకే తెలుస్తుాంది. ఇత్రులకు 
తెలిసే వీలు లేకు. క్నుక్నే ఇది ‘సవసాం వేద్య లక్షణాం’ అన్నారు.  
   - ఇటిి గుణాతీత్తడైన యోగ లోక్ాంలో ఎలా ప్రవరిుస్వుడు? అత్డి 
ఆచరణ ఎలా ఉాంట్లాంది? రాబోయే 3 శ్లుక్తలలో చెపిబోత్తన్నాడు.  
 

శ్లు॥ ఉదాస్వన వదాస్వనః  
గుణై ర్వయ న విచాలయతే ।  
గుణా వరుాంత్ ఇతేయవ  
యోఽవ తిషఠతి నేాంగతే ॥        (23)  

తా॥ త్టసా్తని వలె నిరిుపుాంగా ఉనావాడై, గుణాల చేత్ చలిాంచకుాండా 
ఉాంటాడు. గుణాలు ప్రవరిుస్తున్నాయి అనుకుాంటూ ఎవడు చలిాంచకుాండా 
ధృఢాంగా ఉాంటాడో అత్డే గుణాతీత్తడు. 
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వాయఖయ :- 1. ఉదాస్వన వత్ ఆస్వనః :- ఉదాస్వనుని వలె ఉాండేవాడు. ఈ లోక్ాంలో 
ఏమి జరుగుత్తన్న  ాసరే ఏమీ పటికుాండా ఉాండేవాణిే ఉదాస్వనుడు అాంటారు. 
అత్డిక్త ఒక్రి పటు రాగాంగాని, మరొక్రి పటు ద్వవషాంగాని ఉాండవు. అలాగే 
గుణాతీత్తనిక్త మాంచి గుణాల పటు రాగాంగాని, చెడడ గుణాల పటు ద్వవషాంగాని 
ఉాండవు. అసలు ఈ జగత్ుాంతా మిధయఅయినపిడు, క్లలాాంటిద్వ అయినపుిడు 
క్లలోని విషయాల పటు రాగ ద్వవషాలు ఎాంకుకుాంటాయి? ఉాండవు. 

అయితే ఇక్ాడ గుణాతీత్తడు నిజాంగా ఉదాస్వనుడు క్తకు, ఉదాస్వనుని 
వలె ఉాంటాడు. ఈ ‘వలె’ అనే పద్ాంలో గప  ి అరధాం ఇమిడి ఉనాది. 
ఎాంకుక్ాంటే త్మోగుణాంలో ఉాండేవాడు, అసమరుధడు, సోమరిపోత్త 
ఉదాస్వనుడే. అత్డేమీ చేయలేక్, చేయక్, బుదిధ మాంద్యాంతో ఏమీ పటికుాండా 
ఉాంటాడు. క్తని గుణాతీత్తడు ఏమీ చేయలేక్, బుదిధమాంద్యాంతో ఉదాస్వనుడు 
క్తకు. అత్డు అన్న  ా తెలిసినవాడు, అత్డి ద్ృషిలో ఈ ప్రపాంచాంలోని 
విషయాలకు విలువ లేకు. అాంకుకే ‘ఉదాస్వన వత్ ఆస్వనః’ - ఉదాస్వనుని వలె 
ఉాంటాడు అన్నారు. 

అదె్ాం మాంచి వస్తువులనైన్న, చెడడ వస్తువులనైన్న, అాంద్మన 
వాటినైన్న, విక్తరమన వాటినైన్న - వేటినైన్న చూపుత్తాంది. ద్వనికీ అాంట్లకోకు. 
ద్వని ప్రభావము దానిపైబడకు. గుణాతీత్తడు కూడా అాంతే. 

స్వధ్యరణాంగా చిన  ాప్పలులు మటాుడుకుాంట్లన్న ,ా పోటాుడుకుాంట్లన్న ,ా 
కొటి్లకుాంట్లన్న  ా వాళు మటలు, చేత్లు ముకెుగా ఉాంటాయి. వాళును 
చూచి ఆ! ఏదో చిన  ా ప్పలులులే, ప్పపాం వాళుకేాం తెలుస్త అని పెదె్లు 
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ఉదాస్వనాంగా ఉాంటారు. అలాగే గుణాతీత్తడు కూడా ఇక్ాడ జరిగే వాటిని 
అలిమన విషయాలుగా భావిాంచి నిరిుపుాంగా ఉాంటాడు. 
2. గుణైర్వయన విచాలయతే :- సినిమ హాలులో తెర మీద్ ఎనో  ా ఘటనలు, 
ఘోరాలు జరిగపోతూ ఉాంటాయి. ఇది సినిమ అని గురుునాాంత్ క్తలాం 
వాటిక్త చలిాంచాం. ఆ సాంగతి మరచిపోయి క్ధలో లీనమపోయామ అపుిడు 
కుఃఖాం, బాధ, కోపాం, భయాం, రాగాం, ద్వవషాం క్లుగుతాయి. అలాగే 
గుణాతీత్తడైన వాడు గుణాలచేత్ నడుపబడే ఇక్ాడి క్ధతో తాదాత్మయాం 
చెాంద్డు. లీనమపోడు. ఇద్ాంతా గుణాలు నడిపే సినిమ క్ధలాాంటిద్వ అని 
నిరాంత్రాం గురుుాంచుకుాంటాడు. తాను ఆ సినిమ క్న  ావేరుగా ఉాండి కేవల 
స్వక్షగా ఉనావాణి్ణ అని గ్రహిస్వుడు. క్నుక్నే ద్వనికీ చలిాంచకుాండా త్టసాాంగా, 
సాిరాంగా ఉదాస్వనాంగా ఉాండిపోతాడు. క్నుక్ గుణాలు త్మ ప్రభావాని  ా
చూప్పస్తున్న ,ా అవి స్తఖకుఃఖాలను క్లిగస్తున్న  ా చలిాంచకుాండా 
ఉాండగలుగుతాడు గుణాతీత్తడు. 
3. గుణా వరుాంత్ ఇతేయవ :- గుణాతీత్తడు ఉదాస్వనునిలాగా, ఏమీ పటిని 
వానిలాగా నిరిుపుాంగా ఉాండగలగటానిక్త అత్డి భావన ఇలా ఉాంట్లాంది. 
స్వధ్యరణాంగా పసిప్పలులు కొటి్లకుాంటారు. అాంత్లోనే ఒక్ాటైపోతారు. అన్న  ా
మరచిపోతారు. పెదె్లు వారినిచూచి ఏమనుకుాంటారు? ‘పసిప్పలులు అాంతేలే’ 
అనుకుాంటారు. దాని గురిాంచి పటిిాంచుకోరు. ఆ ప్పలుల పటు రాగద్వవషాలు 
లేకుాండా ఉాంటారు. అలాగే గుణాతీత్తడు కూడా గుణాలను పసిప్పలులు గానే 
భావిస్వుడు. ఆ! వాటి సవభావాం అాంతేలే అవి అలాగే ప్రవరిుస్తుాంటాయిలే ! అని 
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ఉదాస్వనాంగా ఉాంటాడు. ద్వని సహజ సవభావాం ఎలాాంటిదో అది అలాగే 
ప్రవరిుస్తుాందిలే అనే నిరిుపు భావమ్మ గుణాతీత్తనిది.  
4. యః అవతిషితినేాంగతే :- ద్వనికీ చలిాంచని వాడే గుణాతీత్తడు. ఇక్ాడ 
జరిగే సమసుము గుణాల క్తరణాంగానే జరిగ పోత్తన్నాయి. వాటిని నేను 
కేవలాంగా - కేవల స్వక్షగా చూచే వాణి్ణ మత్రమ్మ అని భావిాంచినవాడు ద్వనికీ 
చలిాంచకుాండా ద్ృఢాంగా ఉాండిపోతాడు. ఎాంకుక్ాంటే గుణాలు వాటి పనులు 
అవి చేస్తకుాంటూ ఉాంటే గుణాలకు వేరుగా ఉన  ా గుణాతీత్తడు - వేరుగా 
ఉన్నానని నిరాంత్రము గురుుాంచుకున  ాగుణాతీత్తడు ద్వనికీ చలిాంచకుాండా 
నిరిుపుాంగా ఉాండిపోతాడు. 

ర్వజూ మ్మడ మీది వరాండాలో నిలబడి చూస్తున  ావాడిక్త న్నటి కుళ్యి 
ద్గీర జరిగే త్ాంత్త వినోద్ాంగా ఉాంట్లాంది. నేను ముాంకు వచిానని ఒక్రు 
అాంటే, నేను న్నక్ాంటే ముాంద్వ బిాంద్ద ఇక్ాడ పెటిి వళ్ును, క్నుక్ నేనే ముాంకు 
పటి్లకోవాలి అాంట్లాంది వేరొక్తవిడ. బిాంద్దలు పెటిిపోతే కుద్రకు. ఎవరు 
ముాంకు వసేు వారే ముాంకు పటి్లకోవాలి అన  ాఆమె రేపు ఆలసయాంగా వస్తుాంది. 
క్తని ముాంకుకు వళిు పటి్లకోబోత్తాంది. అపుిడు ఇవత్ల ఉనావారు 
త్గాదా ఆడుతారు. అపుిడామె అాంట్లాంది. ముాంకు వచిినాంత్ మత్రాన 
ముాంకు పటి్లకుాంటావా? అద్వాం కుద్రకు ఇళు వరుసలో పటి్లకోవాలి. మ 
ఇలుు ముాంకుాంది గనుక్ నేనే ముాంకు పటి్లకోవాలి అాంట్లాంది. దానితో పెదె్ 
గడవ. చేత్తలు క్లుస్వుయి. ఇద్ాంతా దూరాంగా ఉాండి చూస్తునావాడిక్త ఎవరి 
మీద్ కోపాం వస్తుాంది? ఎవరి పటు సదాభవాం క్లుగుత్తాంది? అనిాాంటిని 
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వినోద్ాంగా తిలక్తస్వుడు. వీళ్ళు ఇాంతేలే అనుకుాంటాడు. తాను త్టసాాంగా 
ఉాంటాడు. తాను అాంకులో ప్పత్రధ్యరి క్తకు గనుక్, కేవలస్వక్ష గనుక్, 
అాంకులో త్నవారవరూ లేరు గనుక్ వినోద్ాంగా తిలక్తస్వుడు. అలాగే 
గుణాతీత్తడు గుణాల క్న  ా వేరుగా ఉాండి త్నను తాను ఆత్మగా గురిుాంచి, 
గుణాల యొక్  ా క్తరాయలను వినోద్ాంగా తిలక్తస్వుడు. ఈ త్రిగుణాల యొక్  ా
పోరాటాని  ాచూసూు శాాంతి, సమతావల నుాండి చలిాంచడు. ఎపుిడూ త్న 
దివయత్వాం లోనే ఉాండి పోతాడు. 

- గుణాతీత్తని ఆచరణ ఇాంక్త ఎలా ఉాంట్లాందో త్రువాతి శ్లుక్ాంలో -
  

శ్లు॥ సమ కుఃఖ స్తఖః సవసాః  
సమలోషిాశమ క్తాంచనః ।  
త్తలయ ప్రియా ప్రియో ధీరః  
త్తలయ నిాందాత్మ సాంస్తుతిః ॥       (24)  

తా॥ స్తఖ కుఃఖాలలో సమాంగా ఉాంటూ, ఆత్మలో నిలిచి, మటిి రాయి  
బాంగారాలను ఒక్ాటిగా చూసూు, ప్రియ, అప్రియములాంకు, దూషణ 
భూషణలాంకు సమాంగా ప్రవరిుస్వుడు. 
వాయఖయ :- ఈ ప్రపాంచాం ఎపుిడూ మరుిలతో కూడి ఉాంట్లాంది, విక్తరాలతో 
కూడి ఉాంట్లాంది. మనాం కోరుకునాట్లుగా ప్రపాంచాం ఉాండకు. మనాం 
కోరుకునాాంత్ మత్రాన అలుక్లోులాలు తొలగపోవు. అనేక్ విక్తరాల మధయ 
యోగ ఎలా సమత్వాంలో ఉాంటాడో వివరిస్తున్నారీ శ్లుక్ాంలో. 
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స్వమనుయడు స్తఖ కుఃఖాలతో, రాగ ద్వవషాలతో, ప్రియ అప్రియాలతో, 
నిాందాస్తుత్తలతో నిరాంత్రాం చలిాంచిపోతూ ఉాంటాడు. అయితే గుణాతీత్తడు 
ధీరుడు; సవసా్తడై యుాంటాడు గనుక్ అత్డు ఈ విక్తరాలకు అతీత్ాంగా 
ఉాంటాడు. ఇవేవీ అత్ణి్ణ చలిాంపజేయలేవు. ఎాంకుక్ాంటే అత్డు సవసాతిలో - 
అాంటే త్న సాితిలో - ఆత్మ సాితిలో ఉాంటాడు గనుక్ అత్డిది సమబుదిధ. అనిాాంటి 
పటు సమ భావాంతో - నిరిుపుాంగా - త్టసాాంగా ఉాండగలుగుతాడు. ద్వనికీ 
చలిాంచడు. అత్డిక్త ఆనాంద్ాం లోపలి నుాండే వస్తుాంది. ఈ ప్రపాంచాం నుాండి 
ఆనాందాని  ాతెచిుకోవలసిన పనిలేకు. 
 గుణాలలో కూరిునావాణి్ణ ఆ గుణవిక్తరాలు చలిాంపచేస్వుయి.  
 ఆత్మలో కూరిునావాణి్ణ ఆ గుణవిక్తరాలు చలిాంపజేయలేవు.  
 పడవలో కూరిొని ప్రయాణ్ణాంచేవాణి్ణ ఆట్లపోట్లు చలిాంపజేస్వుయి.  
 ఒడుడన కూరిొని చూస్తునావాణి్ణ ఆట్లపోట్లు ఏమీ చేయలేవు.  
 సవపాాంలో ఉనావాణి్ణ సవప  ావిషయాలు చలిాంపజేస్వుయి. 
 మెలకువలో ఉనావాణి్ణ సవపావిషయాలేవీ చలిాంపజేయలేవు.  

అలాగే గుణాలలో బాంధాంపబడడవాణి్ణ గుణవిక్తరాలు చలిాంపజేస్వుయి 
గాని గుణాలకు అతీత్ాంగా, వేరుగా, ఆత్మలో సాిత్తడైన గుణాతీత్తణి్ణ ఈ గుణ 
విక్తరాలు ఎలా చలిాంపజేస్వుయి? చేయలేవు. క్నుక్నే గుణాతీత్తడు ఏ 
విక్తరాలకు, మరుిలకు చలిాంచడు. 

ఈ విక్తరాల పటు, మరుిల పటు గుణాతీత్తడు ఎలా వయవహరిస్వుడో ఆ 
విషయాలను ఈ శ్లుక్ాంలో తెలియజేస్తున్నారు.  
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1. సమ కుఃఖ స్తఖః :- స్తఖ కుఃఖాల పటు సమత్వాం క్లిగ ఉాంటాడు. 
ఇాంద్రియాల దావరా బయటి విషయాలను గ్రహిాంచి వాటిని పూరవ 
అనుభవాంతో విలువ క్టిగానే స్తఖమో కుఃఖమో వస్తుాంది.  

ఈ ర్వజ్ఞ మన ఆదాయాం వాంద్ రూప్పయలు. ఇాంత్వరకు ఎపుిడూ 
50 రూప్పయలు దాటలేకు. అపుిడు స్తఖాం. అలాగాక్ ఎపుిడూ 200 
రూప్పయలకు త్గీలేకు. ఇపుిడు కుఃఖాం.  

ఈ ర్వజ్ఞ క్తలునొప్ప ,ి ఇాంత్క్ముాంకు ఎపుిడూ నొప్ప  ిలేకు. ఇపుిడు 
కుఃఖాం. డాకి్రు ద్గీర కెళితే 50 రు.లు ఫీజ్ఞ, 20 రు. లు మాంకులు. ఇపుిడూ 
కుఃఖమ్మ. మాంకులు కొనక్ ముాంద్వ నొప్ప  ిత్గీపోయిాంది. ఇపుిడు స్తఖాం.  

కొాంద్రి స్తఖాం మరికొాంద్రిక్త కుఃఖాం అవుత్తాంది. ప్రక్ాయిాంటి వయక్తు 
క్తరు కొన్నాడు, హాయిగా దానిలో ప్రయాణాం చేసి వస్తున్నాడు. వాడిక్త స్తఖాం, 
మనకు కుఃఖాం. 

ఒక్పిటి స్తఖాం మరొక్పుిడు కుఃఖాంగా కూడా మరిపోత్తాంది. పెళిు 
చేస్తకొనేటపుిడు గప  ిస్తఖాం - ఆనాంద్ాం. వాంశ్లదాధరకుడు పుటిి మనశాిాంతి 
లేకుాండా చేస్తున్నాడు. భారయ పోరు ఎకుావైాంది. ఇపుిడు కుఃఖాం.    

క్నుక్ స్తఖ కుఃఖాలనేవి సాిరాం క్తకు. అసలు నిజాంగా అక్ాడ స్తఖాం 
గాని, కుఃఖాం గాని లేవు. వాటిని చూచే న్న ద్ృషి వలునే స్తఖమో, కుఃఖమో 
అనుకుాంట్లన్నావు. మనోబుకుధలనే రాంగుటదెాల దావరా ఈ ప్రపాంచాని  ా
చూస్తునాపుిడు స్తఖమో కుఃఖమో క్లుగుత్తన్నాయి. ఆ అదెాలను 
తొలగాంచి చూసేు ఉనాది ఉనాట్లు క్నిప్పస్తుాంది. స్తఖ కుఃఖాలు కేవలాం మిధ్యయ 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 111 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

మత్రాలు. క్నుక్నే గుణాతీత్తడు ఈ స్తఖ కుఃఖాలను సమాంగా - ఒక్ాటిగా 
భావిాంచి స్తఖానిక్త పాంగడు, కుఃఖానిక్త క్రాంగడు. వాటిక్త ఏ మత్రాం 
చలిాంచడు. వాటిని సమాంగా చూస్వుడు. 
2. సవసధః :- సవ అాంటే సవసవరూపమన ఆత్మ. సవసా్తడు అాంటే ఆత్మ 
యాంద్వ సాిత్తడై - సమహిత్తడై ఉాంటాడు అని. స్వధ్యరణాంగా అాంద్రూ ఈ 
ద్వహాంతోను, మనస్తుతోను తాదాత్మయాం చెాంది ఉాంటారు. క్నుక్ ద్వహ 
విక్తరాలు, మనో విక్తరాలు స్వమనుయలను చలిాంపజేసూు ఉాంటాయి. 
గుణాతీత్తడు ఆత్మ యాంద్వ ఉాండి, ఆత్మతో తాదాత్మయాం చెాంది ఉాంటాడు 
క్నుక్ను; ఆత్మ ఏ విక్తరాలు లేనిది గనుక్ను గుణాతీత్తడు ఎటిి విక్తరాలు 
లేకుాండా స్తఖ కుఃఖాలు, రాగ ద్వవషాలు లేకుాండా సమత్వాంతో ఉాంటాడు. 
3. సమలోషిా శమ క్తాంచనః :- గుణాతీత్తడు మటిి రాయి బాంగారాని  ాఒక్ాటి 
గానే చూస్వుడు. ఎలా చూడగలుగుతాడు? మనాం చూడలేాం గదా! అలాగ. 
రాత్రి క్లలో క్నిప్పాంచిన బాంగారాని  ా మ్మలుకున  ా త్రావత్ తూక్ాం వేసి 
దాచుకుాంటామ? లేకు గదా! అలాగే ఈ జగత్తు సవపాాం లాాంటిద్వ 
గుణాతీత్తనిక్త. క్నుక్ ఈ జ్ఞగ్రత్తులోని బాంగారాం అత్డిక్త సవపాాంలోని 
బాంగారమ్మ అవుత్తాంది. క్నుక్ అత్డిక్త బాంగారమాంటే ఏ మత్రాం విలువ లేనిద్వ 
అవుత్తాంది. 

ఒక్న్నడు క్బీరుదాస్త కుమరుడు క్మల్ తో క్లిసి ప్రయాణాం 
చేస్తున్నాడు. ముాంకు నడుస్తున  ా క్బీరుదాస్తకు బాంగారు క్డియాం 
క్నిప్పాంచిాంది. కొడుకు దాని ఆక్రిణకు లాంగపోతాడేమోనని క్తలితో మటిిని 
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త్రోసి దాని  ాక్ప్ప  ివేశాడు. కుమరుడు అది చూచి ఏాం చేస్తున్నావు న్నన్నా? 
అన్నాడు. క్బీరుదాస్త నిజాం చెపేిశాడు. అపుిడు క్మల్ అన్నాడు, "త్ాండ్రీ! న్న 
ద్ృషిలో ఆ బాంగారు క్డియము, మటిి వేరుగా ఉన్నాయేమో గాని న్న ద్ృషిలో 
రాండూ ఒక్ాటే. భేద్ాం లేకు అన్నాడు. తెలుబోయాడు క్బీరుదాస్త. నిజమన 
గుణాతీత్తనిక్త అని  ాలౌక్తక్ వస్తువులు ఒక్ాటే విలువ క్లిగనవి. 
4. త్తలయప్రియ అప్రియ :- ప్రియమన వాటిని ఒక్ విధాంగా, అప్రియమన వాటిని 
మరొక్ విధాంగా చూడటాం రాగ ద్వవషాలు గల స్వమనుయల పని. మనస్తుతో 
తాదాత్మయాం చెాందిన వారిక్త ఇషి - అయిషిాలు ఉాంటాయి. తాదాత్మయాం లేని 
గుణాతీత్తనిక్త అన్న  ాఒక్ాటే. అత్డు మనస్తుకు అతీత్తడు. 
5. ధీర :- ‘ధీ’ అాంటే బుదిధ. బుదిధని బయటకు పోన్నయకుాండా అాంత్రుమఖాం చేసి 
ఆతామక్తరాం చేయగలవాడే ధీరుడు. అలా ఆతామక్తరాంలో ఉన  ాగుణాతీత్తనిక్త 
ప్రియ అప్రియాలు, నిాందాస్తుత్తలు, స్తఖ కుఃఖాలు అన్న  ాఒక్ాటే. 
6. త్తలయ నిాందాత్మ సాంస్తుతిః :- స్వధ్యరణాంగా ఎవరైన్న నిాందిసేు కుఃఖాం, స్తుతిసేు 
సాంతోషాం. గుణాతీత్తడు అలా ఉాండడు. అత్డిక్త నిాందాస్తుత్తలు రాండూ 
సమనమ్మ. నిాందాస్తుత్తలు ద్వహ మనస్తులకే గదా! గుణాతీత్తడు ద్వహ 
మనస్తుల క్న్న  ావేరుగా ఆత్మగా ఉాండేవాడు. క్నుక్ నిాందాస్తుత్తలు అత్ణి్ణ 
చలిాంపజేయవు. ఎవరు నిాందిాంచిన్న, స్తుతిాంచిన్న త్నను (ఆత్మను) క్తకు 
గనుక్ సాిరాంగా ఉాంటాడు. 

మనస్తు అలుక్లోులాలతో ఉాంట్లాంది. అాంకులో కూరిునావాడు చలిాంచి 
పోతాడు. అలాగాక్ నిశిలము, ప్రశాాంత్ము, ఆనాంద్మయము అయిన ఆత్మలో 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 113 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

కూరిునావాడిక్త ఏ అలుక్లోులాలు, అలజడులు ఉాండవు. అనిాాంటిని సమనాంగా 
చూడగలుగుతాడు. 

- ఇాంక్త గుణాతీత్తని వయవహార శైలి ఎలాాంటిదో 25 వ శ్లుక్ాంలో. 
- గుణాతీత్తని వయవహార శైలి ఎలా ఉాంట్లాంది? అని అడిగన అరుునునిక్త 

భగవానుడు సమధ్యనాం చెబుతూ, “ఉదాస్వనుడిలా ఉాంటూ, గుణాల 
వలు ఏ మత్రాం చలిాంచకుాండా, గుణాలు అలాగే ప్రవరిుస్వుయిలే అని 
సాిరాంగా ఉాంటాడని, స్తఖ కుఃఖాలలోను, నిాందాస్తుత్తలలోను సమాంగా 
ఉాంటూ, ఎలుపుిడూ ఆత్మలో సాిత్తడై, ప్రియ అప్రియములాంకు సమ బుదిధ క్లిగ, 
మటిి, రాయి, బాంగారాం - అనిాాంటిని ఒక్ాటిగానే చూస్వుడు”అని ఇాంత్వరకు 
చెప్ప  ిఇాంక్త ఏ విధాంగా ప్రవరిుస్వుడో తెలియజేస్తున్నాడు. 

 
శ్లు॥ మన్నవ మన యో స్తులయః  

త్తలోయ మిత్రారి పక్ష యోః ।  
సరావరాంభ పరి తాయగీ  
గుణాతీత్ సు ఉచయతే ॥     (25) 

తా॥ మన్నవమనముల పటు సమభావాంతో ఉాంటూ, మిత్రపక్షాలను శత్ృ 
పక్షాలను ఒక్ాటిగా చూసూు, సమసు క్రమలను త్యజిాంచి బ్రహమనిషిలో 
ఉాండేవాడు గుణాతీత్తడు అని చెపిబడతాడు. 
వాయఖయ :- 1. మన్నవ మనయోః త్తలయః :- మన్నవమన్నల పటు సమాంగా 
ఉాంటాడు గుణాతీత్తడు. అాంటే ఎవరైన్న పూజిాంచిన్న, గౌరవిాంచిన్న 
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పాంగపోడు. అలాగే ఎవరైన్న అవమనిసేు క్ృాంగపోడు. ఇాంత్కు ముాంకు 
శ్లుక్ాంలో నిాందాస్తుత్తలపటు సమాంగా ఉాంటాడు అని చెప్పిరు. ఇక్ాడ 
మన్నవమన్నల పటు సమాంగా ఉాంటాడని చెబుత్తన్నారు. నిాందాస్తుత్తలకు, 
మన్నవమన్నలకు తేడా ఏమిటి? నిాంద్ అాంటే త్పుిలెనాటాం, స్తుతి అాంటే 
గుణాలను పగడటాం. ఈ రాండూ శబె మత్రాలు. అాంటే వాకు  ా దావరా 
వలుడిాంచేవి. మన్నవమన్నలు క్రియారూప్పలు. మనాం అాంటే గౌరవిాంచటాం; 
అవమనాం అాంటే అగౌరవ పరచటాం. ఈ రాండూ క్రియలకు సాంబాంధాంచినవి. 
చేత్ల దావరా వయక్ుమయేయవి. అాంటే గుణాతీత్తడు మటల దావరా వయక్ుమయేయ 
నిాందాస్తుత్తలకు గాని, చేత్ల దావరా వయక్ుమయేయ మన్నవమన్నలకు గాని 
చలిాంచకుాండా ఉాంటాడు - అని. ఎలా ఉాండగలుగుతాడు?  

మన్నవమన్నలు బుదిధ పరిధలోనివి. గుణాతీత్తడు బుదిధక్త అతీత్ాంగా 
నిలిచినవాడు. ఆత్మలో నిలిచినవాడు. ఆత్మగా ఉాండేవాడు. క్నుక్ త్నకు 
సాంబాంధాంచిన వాటిగా భావిాంచడు. 

జైలుకు వళుటమాంటే ఎవరికైన్న అవమనాం. క్తని రాజకీయ 
న్నయకులకు - ముఖయాంగా స్వవత్ాంత్రోద్యమాంలో ప్పలీని జైలుకు వళిున 
వారిక్త అదొక్ గప  ి గౌరవాం. అయితే ఇపుిడు ఆ సాితి కూడా మరి 
పోయిాంది. ఆరిధక్ నేరాలు చేసి జైలుకు వళ్ళువారు ద్వశ సేవ చేస్తునాట్లు, గప  ి
ఘనక్తరయాం చేసినట్లు ఫోజ్ఞలిసూు జైలుకు వళ్ళత్తన్నారు. 

ద్వహసా్వయిలో ఉనావాడిక్త ఏది అవమనమో, ద్వహసా్వయిలో 
లేనివాడిక్త అది ఏ మత్రాం అవమనాంగా భావిాంచడు. 
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ఆరిామెడీస్ట సిదాధాంతాని  ా క్నుగనాది బాత్ రూాంలో స్వానాం చేసూు. 
అయితే ఆ సూత్రాని  ాక్నుగనటాంతోనే అమిత్మన ఆనాంద్ాంతో తొటిి నుాండి 
లేచి హుర్రే - హుర్రే అాంటూ (తెలిసిాంది, తెలిసిాంది అాంటూ) వీధుల వాంట 
నగాాంగా పరుగెతాుడు. అత్డపుిడు ద్వహసా్వయిలో గాని, మనోసా్వయిలో గాని 
లేడు. అాంకుకే శరీరాం మీద్ బటి ఉనాద్గ లేనిద్గ గమనిాంచలేకు. 

అలాగే ద్వహభావనలో ఉనావాడిక్త (అాంటే ద్వ. మ.బు.ల. భావనలో ఉన  ా
వాడిక్త) ఇది సన్నమనాం - ఇది అవమనాం అని తెలిసి సన్నమన్ననిక్త పాంగ 
పోతాడు, అవమన్ననిక్త క్రాంగ పోతాడు. అద్వ ఆత్మ భావనలో ఉన  ా
గుణాతీత్తనిక్త సన్నమనము - అవమనము రాండూ ఒక్ాటే. 

గౌత్మ బుకుధడు భక్షాటనకు వళిునపుిడు ఒక్ గృహసా్తడు ర్వజూ భక్ష 
వయయక్పోగా అవమనిాంచేవాడు. ఆయన మత్రాం మరు మటాుడకుాండా 
వళిు పోయేవాడు. ఒక్న్నడు అత్డే అడిగాడు. ఏమయాయ! ర్వజూ నిను  ా
అవమనిస్తున్న  ాఅలాగే వళిుపోత్తన్నావు. న్నక్సలు సిగీు లేదా? అని. దానిక్త 
బుకుధడు అన్నాడు. న్నయన్న! న్నవు అవమనిాంచేది ఈ ద్వహానే  ాగాని నను  ా
క్తకు గదా! సిగీు పడవలసిన అవసరాం న్నకేమిటి? పైగా న్నవు ఎని  ా
మటలన్న  ా వాటిని నేను స్వవక్రిసేు బాధ పడాలి. క్తని నేను వాటిని 
స్వవక్రిాంచటాం లేకు గదా! క్నుక్ న్నకు సిగీ లేకు, బాధ్య లేకు. న్నవు 
ఎవరికైన్న ఉత్ురాం వ్రాసేు వారు తీస్తకోక్పోతే ఏమవుత్తాంది? తిరిగ న్నకే 
వస్తుాంది గదా! అలాగే న్నవు అన  ామటలను నేను స్వవక్రిాంచక్పోతే అవి న్నకే 
తిరిగ వస్వుయి. క్నుక్ న్నకేమీ సిగీు, బాధ్య లేనేలేవు అన్నాడట. క్నుక్ 
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మహాత్తమలు ఆత్మ సాితిలో కూరిొని ద్వహ మనో బుకుధలకు సాంబాంధాంచిన 
విషయాలను పటిిాంచుకోరు. అాంకుకే నిాందాస్తుత్తల పటు, మనవమనముల 
పటు సమభావాం క్లిగ ఉాంటారు. 
2. త్తలోయ మిత్రారి పక్షయోః :- శత్ృ మిత్ృల పటు గుణాతీత్తడు సమాంగా 
ఉాంటాడు. గుణాతీత్తడు ఆత్మసాితిలో ఉాంటాడు. అత్డు అాంద్రిన్న ఆత్మగానే 
చూస్వుడు. ఎవరిని చూచిన్న వారు త్నక్న్న  ా వేరైన వారిగా భావిాంచడు. 
అయినపుిడు ఎవరిని మిత్రుడుగా భావిస్వుడు?ఎవరిని శత్ృవుగా భావిస్వుడు? 
న్న కుడిచేయి న్నకు మిత్రుడూ క్తకు, ఎడమ చేయి శత్ృవూ క్తకు. రాండూ 
న్నకు సమనమ్మ. ఎాంకుక్ాంటే రాండూ నేనే గదా! న్నక్ాంటే వేరైన దానితో 
మిత్రత్వమో, శత్ృత్వమో ఉాంట్లాంది. న్నకు నేను మిత్రుణి్ణీ  గాకు, శత్ృవున్న 
క్తకు. అాంతా ఒక్ాటే. ఇద్వ గుణాతీత్తని సాితి. 
3. సరావరాంభ పరితాయగీ :- అని  ాక్రమలను వదిలి పెటిినవాడు గుణాతీత్తడు. 
ఇక్ాడ 'ఆరాంభాం' అాంటే ఈ పని న్నది; ఈ ఫలాం న్నకు రావాలి అనే 
భావమ్మ. ఈ ఆరాంభాని  ావదిలినవాడే గుణాతీత్తడు. ఎాంకుక్ాంటే గుణాతీత్తడు 
పూరి క్తముడు. క్ృత్క్ృత్తయడు. ఏ కోరిక్లు లేనివాడు, ఏ పనులు 
చేయవలసిన అవసరాం లేనివాడు. సాంప్పదిాంచటాం, కూడబెటిటాం, 
ఖరిుచేయటాం, అనుభవిాంచటాం - అాంటూ ఏమీ లేవు. లౌక్తక్మన స్తఖాలు 
గాని, కుఃఖాలు గాని లేవు. అత్డు దివయ మనవుడు. అయితే గుణాతీత్తడు 
అసలు ఏ పన్న చేయడా? గోళ్ళు గలుుకుాంటూ కూరిుాంటాడా? లేకు. అత్డూ 
పనులు చేయవచిు. క్తక్పోతే అత్డు భగవత్ ప్రేరిత్తడై, లోక్ సాంగ్రహారధాం 
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క్రమలు చేసేు చేస్వుడు గాని అత్డిక్త క్రుృత్వమనేది లేకు. అాంటే 
వయవహారద్ృషిలో అత్డు పనులు చేస్తునాట్లు క్నిప్పస్వుడే గాని, పరమరధ 
ద్ృషిలో అత్డు ఏమీ చేయనివాడే. అాంతేగాని అత్డు సోమరిగాకు. 

రజోగుణాంలో ఉనాాంత్వరకు ఏదో ఒక్ పని చేసూు ఉాండాలిుాంద్వ. 
ఎకుావగా క్తమయ క్రమలనే చేస్తుాంటారు. ఇక్ త్మోగుణాంలో ఉాండే అజా్ఞనులు 
సోమరులై ఏమీ చేయరు. అయితే వారు సరావరాంభ పరితాయగులు క్తకు. 
ఎాంకుక్ాంటే ఏమీ చెయయకుాండా ఉన్నామనే క్రియను త్మపై 
ఆర్వప్పాంచుకుాంటారు. చెయయవలసిన పనిని చెయయకుాండా త్ప్పిాంచు 
కుాంట్లన్నామనే భావన ఉాంట్లాంది వారిక్త. ఐతే గుణాతీత్తలకు ఏ భావన్న 
ఉాండకు. క్రుృత్వాం గాని, భోక్ుృత్వాం గాని ఏమీ ఉాండకు. క్తమసాంక్లాిలు 
(కోరిక్లు) లేకుాండా నిరిుపుాంగా క్రమలు చేస్తున్న  ా వారు 
సరావరాంభపరితాయగులే. వారిక్త ఫలాసకేు గాకు క్రామసక్తు కూడా ఉాండకు. 

ఈ శ్లుక్ాంలో 'సరావరాంభ పరితాయగీ' అనే పదానిక్త ‘సరావరాంభ ఫల 
తాయగీ’ అనే ప్పఠాాంత్రాం ఉనాది. అయిన్న భావాంలో ఏ మరూ  ి లేకు. 
క్రామసక్తు - ఫలాసక్తు రాండూ లేని వారే గుణాతీత్తలు. 

‘ఉదాస్వన వదాస్వనః’ అని మొద్లుపెటిి ‘సరావరాంభ పరితాయగీ’ అన  ా
వరకు చెప్పిన ఈ లక్షణాలన్న  ాస్వధకులైన వారు ప్రయతిాాంచటానికీ, స్వధన 
చెయయటానికీ వీలైనవే. ఇవి జా్ఞనిక్త సహజ లక్షణాలు అవుతాయి. అత్డు ఏ 
ప్రయత్ామూ చేయనక్ారలేకు. 

అరుునుడు మూడు ప్రశాలు అడిగాడు ఈ అధ్యయయాంలో - అవి.  
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1. గుణాతీత్తని లక్షణాలేమిటి? 
2. అత్డి వయవహారశైలి ఎలా ఉాంట్లాంది. 
3. గుణాతీత్ సాితిని పాంద్టానిక్త ఉప్పయాం ఏమిటి? - అని 

ఈ 3 ప్రశాలలో రాండిాంటిక్త అాంటే 1 శ్లుక్ాంలో గుణాతీత్తని లక్షణాలను, 
3 శ్లుక్తలలో అత్డి వయవహారశైలిని తెలియజప్ప  ి ఇపుిడు 3వ ప్రశాకు 
సమధ్యనాంగా గుణాతీత్ సాితిని పాంద్టానిక్త గల చక్ాని ఉప్పయాని  ా
తెలియజేయబోత్తన్నాడు భగవానుడు. 

- గుణాతీత్తడు క్తవాలాంటే ఉప్పయాం ఏమిటి? అని అరుునుడడిగన 
మూడవ ప్రశాకు సమధ్యనాం  
            

శ్లు॥ మాంచయోఽవయభచారేణ 
భక్తు యోగేన సేవతే ।  
స గుణాన్స సమతీతెచయతాన్స  
బ్రహమ భూయాయ క్లితే ॥           (26)  

తా॥ ఎవరైతే వయభచరిాంచని (అననయమన) భక్తుతో నను  ాసేవిస్వుర్వ అత్డు ఈ 
గుణాలనిాాంటిని చక్ాగా అధగమిాంచి బ్రహమముగా అగుటకు 
(ీవవనుమకుుడగుటకు) సమరుధడౌతాడు. 
వాయఖయ :- గుణాతీత్తడు క్తవాలాంటే ఏ విధమన విచారణ చేయాలో ఏ స్వధన 
చేయాలో ఈ అధ్యయయాంలోని 19 వ శ్లుక్ాంలోనే చెప్పిరు. ఇక్ాడ జరిగే 
క్రమలనిాాంటిక్త క్రు గుణాలేనని, నేను ఆ గుణాలకు వేరుగా, దూరాంగా, కేవల 
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స్వక్షగా ఉన  ాఆత్మను - పరమత్మను - అని ఎవరు తెలుస్తకొాంటార్వ అత్డే 
గుణాతీత్తడు అని ఆ శ్లుక్ాంలోతెలియజేశారు. ఆ త్రువాత్ గుణాతీత్తని 
లక్షణాలేమిటి? అత్డి వయవహార శైలి - ప్రవరున ఎలా ఉాంట్లాంది? అన  ా
అరుునుని ప్రశాకు 4 శ్లుక్తలలో భగవానుడు సమధ్యనాం తెలియజేశాడు. 
అయిన్న ప్రతేయక్ాంగా మళ్లు అరుునుడు గుణాతీత్తడయేయ ఉప్పయాం ఏమిటి? 
అని అడుగుత్తన్నాడు. అాంటే ఇాంత్క్న్న  ాసరళమన - తేలికైన ఉప్పయాం 
ఏద్న్న  ా ఉనాద్వమో చెపిమని క్తవచిు లేదా క్రమలకు క్రులైన గుణాలకు 
వేరుగా - స్వక్షగా ఉాండాలాంటే చక్ాని ఉప్పయాం ఏమిటో తెలుస్తకోవాలని 
క్తవచిు. అాంకుకే భగవానుడు ఇక్ాడ చక్ానిఉప్పయాని  ాతెలియజేస్తున్నాడు. 

భగవదీ్గత్ కేవలాం సిదాధాంతాలను బోధాంచి, త్త్ువ విచారణ చేసి 
విడిచిపెటిే గ్రాంధాం క్తకు. ఆ సిదాధాంతాలను ఆచరణలో పెటిే విధ్యన్నని  ాకూడా 
వివరిాంచే అనుషిాన వేదాాంత్ గ్రాంధాం. 

త్రిగుణాలనే నదిక్త ఆవలి ఒడుడన పరమత్మ ఉన్నాడు. ఆ పరమత్మను 
చేరుకోవాలాంటే త్రిగుణాలనే ఈ నదిని దాటాలి. నదిని దాటాలాంటే పడవ 
క్తవాలి. అద్వ భక్తుయనే పడవ. ‘అననయభక్తు’ - అనే పడవ. భగవదీ్గత్లో ప్రతి 
అధ్యయయాంలోను భక్తుని గురిాంచి చెపిటాం జరిగాంది. అననయభక్తు వలునే జా్ఞన 
సిదిధ. జా్ఞనాం వలునే మోక్షసిదిధ. క్నుక్ మోక్షస్వధనకు భక్తు అనేది 
ఎాంతో ముఖయమనది. ఆ భక్తు అవయభచారిణ్ణీ  భక్తు  క్తవాలి. అననయభక్తు క్తవాలి. 
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"పరమత్మ సరావధకుడు. ఆయనే త్లిు, త్ాండ్రి, ప్రభువు. ఆయనే ప్రాణాం. 
ఆయన త్ప  ిన్నకు అనయధ్యశరణాం న్నసిు" అని త్లచుకుాంటూ ఆయననే సరవ 
క్తల సరావవసాలలోను నమిమ, స్వవరధాంలేని ప్రేమను క్లిగ ఉాండటమ్మ భక్తు. 
భగవాంత్తని త్ప  ి మరి ఎవవరిన్న, ద్వనిన్న ప్రేమిాంచని భక్తుయే అననయ భక్తు - 
అవయభచారిణ్ణీ  భక్తు. ఇటిి భక్తుతో ఎవరైతే నిరాంత్రాం ఆ భగవాంత్తనే సమరిసూు, 
ధ్యయనిసూు ఉాంటార్వ వారే భగవాంత్తని సేవిాంచే నిజమన భకుులు. వారే 
గుణాలకు అతీత్ాంగా ఆత్మలో నిలువగలుగుతారు. 

గుణాతీత్తడు క్తవాలని గుణాలతో కుస్వు పటిే ముాంకు భగవాంత్తని 
అననయభక్తుతో సేవిాంచాలి. అద్వ గుణాలను దాటేాంకుకు స్తలభమన ఉప్పయాం. 
నిరాంత్రాం వారి మనస్తులో భగవాంత్తడే ఉాంటాడు గనుక్ ఇక్ గుణాలకు 
చొరబడే అవక్తశాం లేకు. అాంకుకే "రాముడున  ాచోట క్తముడు ఉాండడు"- 
అని త్తలస్వదాస్త అాంటాడు. భక్తు వారిక్త సవభావాం. భక్తుని విడిచి వారు 
ఉాండలేరు. గుణరహిత్తడైన భగవాంత్తని చిాంత్నలో ఉాండే వాడిక్త గుణాల 
బాంధాం ఊడిపోత్తాంది. ఎాంత్వరకు భగవాంత్తని చిాంత్నలో ఉాంటామో 
అాంత్వరకు గుణాలతో సాంబాంధాం తెగపోత్తాంది. 

నిరాంత్రము భగవచిిాంత్న స్వధయమ? క్తకు. ఈ విషయాం 
భగవానునిక్త తెలియనిది క్తకు. అాంకుకే నిత్యమూ న్నవు చేసే క్రమలనిాాంటిని 
భగవాంత్తనిక్త సమరిిాంచి, వాటిని భగవత్ క్రమలుగా చేయాలి. భగవదారిణ 
బుదిధతో చేయాలి. భక్తు అాంటే కేవలాం పూజలే గాకు. పూజ్ఞమాందిరాం నుాండి 
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భక్తుని ప్రపాంచ వయవహారాంలోక్త తీస్తకురావాలి. భక్తుతో ప్రపాంచాని  ా
మరచిపోవాలి. 

త్తలస్వదాస్తకు భారయపై ఎనలేని ప్రేమ. ఒక్ర్వజ్ఞ త్పినిసరై, పుటిిాంటి 
నుాండి క్బురువసేు, భరు ఇాంటోు లేని సమయాన ప్రక్  ాఇాంటి వారిక్త చెప్ప  ిభారయ 
పుటిిాంటిక్త వళిుాంది. భరు వచిి, విషయాం తెలుస్తకొని, అరధరాత్రి సమయానిక్త 
అత్ుగారిలుు చేరుకున్నాడు. త్లుపు త్డితే ఎవరూ పలక్లేకు. ఒక్ త్రాడును 
పటి్లకొని పైక్తవచిాడు. భారయ లేచి వచిి, భరును చూచిాంది. శరీరమాంతా రక్ుాం. 
ఏమిటని చూసేు అత్డు ఆధ్యరాంగా పటి్లకొని పైక్త వచిిాంది త్రాడు క్తకు. అది 
ప్పము. అపుిడనాది భారయ, "న్న మీద్ చూపే ప్రేమలో 100 వ వాంత్త ఆ 
రామునిపై చూప్పతే ముక్తు వస్తుాంది గదా !" అని. అాంతే దానితో అత్డు 
భకుుడయాయడు. అతిగా ప్రేమ ఉనాపుిడు బాధలు తెలియవు. అలా ప్రేమిాంచాలి 
భగవాంత్తని. క్నుక్నే త్తలస్వదాస్త అాంత్టి భకుుడయాయడు. 

భక్తుతో ఉాంటే మనస్తలోని విషేత్ప్పలన్న  ా తొలగపోతాయి. అపుిడు 
మనస్తు ధ్యయన్ననుకూలాం అవుత్తాంది. ఆ ధ్యయనాంలో మనస్తు లయమ 
పోత్తాంది. 
బ్రహమ భూయాయ క్లితే :- బ్రహమమ్మ అగుటకు సమరధత్ క్లుగుత్తాంది. 
గుణాలలో ఉనాాంత్క్తలాం అవి నిను  ాబాధపెడతాయి. గుణాలను దాటి ఆత్మలో 
ఉన్నావా? అని  ాబాధలు మయాం. క్లలో ఉనాాంత్ క్తలాం న్న ఆరవ కుమరు 
పెళిు కోసాం ఏాంతో బాధ పడుత్తన్నావు. క్ల క్రిగ మ్మలుకున్నావా! కూత్తరూ 
లేకు. పెళిు  లేకు. బాధలు లేవు. క్నుక్ గుణాలను దాటితే ఆనాంద్మ్మ. బ్రహమమ్మ. 
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- నను  ాభక్తుతో సేవిసేు బ్రహమమ్మ అవుతావు అన్నారు. శ్రీ క్ృషిుని సేవిసేు 
బ్రహమముంలా పాంకుతారు? శ్రీక్ృషిునిక్త - బ్రహామనిక్త మధయ గల 
సాంబాంధమ్మమి ? 
 

శ్లు॥ బ్రాహమణ్య హి ప్రతిషిాఽహాం  
అమృత్ స్వయ వయయ సయ చ  ।  
శాశవత్సయ చ ధరమ సయ  
స్తఖస్త్రచయ క్తాంతి క్సయ చ ॥             (27)  

తా॥ అమృత్ము, అవయయము, శాశవత్ ధరమము, ఏక్తాంత్ స్తఖము అయిన 
బ్రహమమునకు నేను ఆధ్యరాని .ా 
వాయఖయ:- శ్రీ క్ృషిుడు, బ్రహమము వేరువేరు క్తకు. ఇదె్రూ ఒక్ాటే. అాంకుకే నేను 
బ్రహమమునకు ప్రతిషఠను అాంట్లన్నాడు భగవానుడు. నిరాక్తర, నిరీుణ 
బ్రహమమునకు ఘన్నభవిాంచిన ప్రతిషియే శ్రీక్ృషిుడు. క్నుక్నే అటిి శ్రీక్ృషిుని 
అననయభక్తుతో సేవిసేు ఆయన వాయపక్ త్త్ువమన బ్రహమములో చేరిపోవటాం 
జరుగుత్తాంది. శ్రీక్ృషిుడు వేరు - పరబ్రహమము వేరు క్తకు. ఒక్ాటే. 

నిరీుణ పరమత్మను ఉప్పసిాంచటాం అాంద్రికీ కుద్రకు. అాంకుకే స్వక్తర 
సగుణ రూప్పలు చెపిబడాడయి. మయకు అతీత్తడైన పరమత్మ యొక్  ా
నిరీుణ సవరూపాం ఒక్ాటే. అయితే సగుణ సవరూప్పలు రాండు. ఒక్టి స్వక్తరాం . 
మరొక్టి నిరాక్తరాం. 
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సరావశ్రయము, సరవవాయపక్ము, సరవక్రు, సరవభోక్ు, సరవభరు అయినది 
పరమత్మ యొక్  ానిరాక్తర నిరీుణ సవరూపాం. 

శ్రీరాముడు, శ్రీక్ృషిుడు, శివుడు, విషిువు అనేవి స్వక్తర సగుణ రూప్పలు. 
ఇక్ాడ శ్రీక్ృషిుడే పరబ్రహామనిక్త ప్రతిషఠ. పరబ్రహమత్తాువని  ా భకుులలో 
ప్రతిషిాంచటానికే ఆయన అవత్రిాంచినది. ఆయన అవయయము, అమృత్ము. 
అాంటే విక్తర రహిత్ము, మరుిలు లేని త్త్ువాం. ఆయన శాశవత్ ధరామనిక్త - 
అాంటే మోక్షానిక్త ప్రతిషి. ఆయన ఏక్తాంత్ స్తఖానిక్త ప్రతిషి. 'ఏక్తాంత్ాం' అాంటే 
ఏక్మ్మ అాంత్ముగా గలిగనది. అద్వ స్తఖమనది. అనేక్ నకులు సముద్రాంలోక్త 
చేరి శాాంతిస్వుయి. అలాగే ఇక్ాడ క్నిప్పాంచే న్నన్నత్వాం అాంతా ఏఏ లోక్ాంలో 
అాంత్మవుత్తాందో అద్వ ఏక్తాంత్ాం. ఆ పరబ్రహమమ్మ ఏక్తాంత్ాం. ఏక్తాంత్ స్తఖాం 
అాంటే బ్రహమ స్తఖాం. ఆత్మస్తఖాం. ఆతామనాంద్ాం. శాశవతానాంద్ాం అని అరధాం. 

శ్రీక్ృషిుడు తాను స్వక్షాత్ పరబ్రహమమునే అని చెపిటానిక్త ఇక్ాడ ఆ 
బ్రహమము యొక్  ా3 లక్షణాలను వివరిాంచటాం జరిగాంది.  
1. అమృత్సయ అవయయసయ :- న్నశనాం లేని అమృత్త్వాం - ఇది 'సత్' అనే 
లక్షణాం.  
2. శాశవత్సయ చ ధరమసయ :- సన్నత్న ధరమ సవరూపాం, మోక్ష సవరూపాం. ఇది 
'చిత్' లక్షణాం. 
3. ఏక్తాంతి క్సయ స్తఖసయ :- సమసుము అాంత్మయేయ ఏక్ాం తాను. అలా 
అాంత్మనపుిడు క్లిగే స్తఖమ్మ. ఏక్తాంత్ స్తఖాం. నిరతిశయ ఆనాంద్ాం. ఇది 
'ఆనాంద్' లక్షణాం. 
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ఈ సత్, చిత్, ఆనాంద్మనే 3 లక్షణాలు ఆ పరబ్రహమము యొక్  ా
సవరూపమ్మ. అాంటే శ్రీక్ృషిుడు యశ్లదానాంద్నుడు, రుక్తమణ్ణీ  వలుభుడు, 
కుర్వయధన కులాాంత్కుడు, గోప్పక్త వసె్వపహారకుడు మత్రమ్మ క్తకు. ఆయన 
'సచిిదానాంద్ సవరూపుడు' అని కూడా సిషిాం. 

ఎవరు త్నను అననయభక్తుతో సేవిస్వుర్వ వారు భ్రమర కీటక్ న్నయయాని  ా
అనుసరిాంచి త్నయాంద్వ - అనగా బ్రహమమునాంద్వ లయాంచెాంది బ్రహమముగా 
అవుతారు. 

క్నుక్ స్వక్తర సగుణ్యప్పసన దావరా చేరుకొనేది నిరాక్తర నిరీుణ 
పరమత్మనే - పరబ్రహామనే .ా స్వక్తర సగుణ్యప్పసన అలిమనది క్తకు. దానికీ 
నిరాక్తర నిరీుణ్యప్పసనకు ఫలిత్ాంలో తేడా లేకు. అాంకుకే 'ద్దచవత్తలు' కేవలాం 
యశ్లదాత్నయుడు, ద్వవకీస్తత్తడు, రుక్తమణ్ణీ వలుభుడు, సత్యభామప్రియుడు, 
పూత్న్నసాంహారకుడు, గోప్పక్తవసె్వపహారకుడు, మురళ్లగానలోలుడు, 
వనాదొాంగ అని శ్రీ క్ృషిుని స్వక్తర సగుణ మూరిుని భక్తుతో పూజిస్వురు. వారిక్త 
ఆయన రూపాం, ఆయన లీలలు, ఆయన మహాత్మయాం వీటితో ప్రభావిత్తలై 
త్నమయులౌతారు. 

ఇక్ 'విశిషిా ద్దచవత్తలు' ఆయన రూప్పని  ా అనాంత్ చైత్నయము, సరవ 
వాయపక్ము, సచిిదానాంద్ము అయిన నిరాక్తర నిరీుణ పరమత్మకు ప్రతీక్గా 
భావిాంచి సేవిస్వురు. 

అద్దచవత్తలు ఆయన రూపాంతో నిమిత్ుాం లేకుాండా నిరాక్తర, నిరీుణ 
పరమత్మగానే భావన చేసి ధ్యయనిస్వురు. ఆత్మ విచారణ చేస్వురు. ఎవరలా 
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కొలిచిన్న, సేవిాంచిన్న, ధ్యయనిాంచిన్న త్న యదారధ సవరూపాం సచిిదానాంద్ 
సవరూపమ్మనని, తాను బ్రహమమునకు ప్రతీక్నని శ్రీక్ృషిుడు సవయాంగా ఇక్ాడ 
తెలియజేస్తున్నాడు. 

'నివసిషయసి మయేయవ'  - న్నలోనే నివసిస్వువు అని 12 వ అధ్యయయాంలో 
చెప్పిన దానిక్త 'బ్రహమభూయాయ క్లితే' - బ్రహమములోనే చేరిపోతావు అని 
క్రిాంద్టి శ్లుక్ాంలో చెప్పిన దానిక్త తేడా ఏమీ లేకు. రాండూ ఒక్ాటే. 

మనోబుకుధలు పూరిుగా పరమత్మలో లయమతే మిగలేది పరమత్మ 
మత్రమ్మ. అద్వ పరమత్మ అనుభూతి. ఒక్ అవసాను విడిసేునే మరొక్ అవసా. 
జ్ఞగ్రద్వసాను విడిసేునే సవప్పావసా. సవప్పావసాను వీడితేనే స్తషుప్పు. స్తషుప్పుని 
వీడితేనే జ్ఞగ్రద్వసా. అలాగే మ్మలుకున  ావిశువడే సవప్పాని  ాచూచే తైజస్తడు. 
సవప్పాని  ా చూచే తైజస్తడే స్తషుప్పులోని ప్రాజా్ఞడు. ీవవభావాని  ా వీడితేనే 
ఆత్మభావన. ఆత్మలో చేరి ఆత్మగా ఉాండిపోయేది. ద్వహ మనో బుకుధల సిృహ 
ఉనాాంత్ వరకు ీవవ భావాం. ఆ స ృిహ వీడితేనే బ్రహామనుభూతి. క్నుక్ సరావని  ా
శ్రీక్ృషిమయాం చేయాలి. 

శ్రీక్ృషిునిక్త ీవవ భావాం లేకు. అాంకుకే ఆయన పరమత్మ. క్నుక్నే 
'క్ృషిస్తు భగవాన్స సవయాం' అన్నారు. 

 
గద్యాం : 
ఓాం త్త్ సత్ ఇతి శ్రీమద్భగవదీ్గతాస్త ఉపనిషత్తు బ్రహమ విదాయయాాం  
యోగ శాసెే శ్రీ క్ృషిారుున సాంవాద్వ గుణ త్రయ విభాగ యోగో న్నమ 
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చత్తరెశ్లఽధ్యయయః  
ఈ ప్రక్తరాంగా ఉపనిషత్తుల స్వరమ, బ్రహమ విద్య, యోగ శాస్త్రము అయి, 

శ్రీక్ృషి అరుునుల మధయ సాంవాద్ రూపాంగా ఉన  ాభగవదీ్గత్లోని పకున్నలుగవ 
అధ్యయయాం గుణత్రయ విభాగయోగాం సమపుాం. 

మనాంద్రాం భగవాంత్తని అనుగ్రహాంతో గుణాతీత్తలాం క్తవాలి. గుణ 
బకుధలమ పశువులాగా ీవవిాంచటానిక్త క్తకు ఈ జనమ వచిిాంది. గుణాతీత్తలమ 
పశుపతిత్వాం - బ్రహమత్వాం పాంద్టానికే ఈ మనవజనమ. క్నుక్ ఈ జనమను 
స్వరధక్ాం చేస్తకోవాలి. అలా గుణాతీత్తలై ఈ జనమను స్వరధక్ాం చేస్తకుాంటారని 
ఆశిసూు ఆశీరవదిసూు ఈ అధ్యయయాని  ాముగదెాాం.  
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శ్రీమద్భగవద్గీత :15 వ అధ్యాయం 
పురుషోతతమప్రాప్తత యోగం 

 

: వ్యాఖ్యాత : 

“అభినవ వ్యాస“,“జ్ఞానప్రపూర్ణ“ 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు B.Sc(Ag) 
వ్ావ్సా్థపకులు 

ఆధ్యాత్మిక జా్ఞన పీఠం : చిలకలూరిపేట. 
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గురుదేవుల పరిచయము 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావుగారు 1946 సెప్ిెంబర్ 12వ తేదీన గెంటూరు 
జిల్లా తుర్పాాడు గ్రామెంలో జన్మెంచారు.  తెండ్రి వీర్రాఘవయ్య, తల్ల ా
పులామమ.  వీరి న్వాసెం చిలకలూరిపేట.  ప్రాధమికవిద్య తుర్పాాడు 
గ్రామెంలోను, ఉననత విద్య చిలకలూరిపేటలోను అభ్యసెంచి, బాపట ా
వయవసాయ్కళాశాల నుెండి  B.Sc. (Ag.) ప్రధమశ్రేణిలో ఉత్తీరుులయ్యయరు. 

పూవు పుటిగానే పరిమళిస్ీెంద్నే నానుడి ప్రకార్ెం 4 సెంవతసరాల 
వయ్స్స నుెండి 8 సెంవతసరాల వయ్స్స వర్కు వీరి నోట్ట నుెండి ఏ వాకుు 
వస్త ీ అల్లగే జరిగేది.  పూర్వజనమ సెంసాుర్ెం వలా వీరు 12 సెంవతసరాల 
వయ్స్స నుెండే రామాయ్ణ, భార్త, భాగవత గ్రెంధాలను, పురాణాలు - 
ప్రబెంధాలను అధయయ్నెం చేయ్టెం ప్రార్ెంభెంచారు.   ప్రతేయకెంగా 
మహాభార్తెంపై విశేషమైన ఆసక్తీ కల్లగి, 20 సెంవతసరాలకుపైగా 
ఆెంధ్రమహాభార్తెం, సెంసుృతమహాభార్త గ్రెంధాలపై త్తవ్ర పరిశోధనలు 
గావిెంచి, చిలకలూరిపేటలో 1988 నుెండి 1992 వర్కు ధారావాహిక 
ప్రవచనములు చేస, శ్రోతల ప్రశ్నలకు అపపట్టకపుపడే జవాబుల్లస్త ీ వారిక్త 
సెందేహన్వృతి ీగావిెంచారు. 

1990 నుెండి చిలకలూరిపేట చినమయ్మిషన్ కార్యద్రిిగా అనేక 
ఆధాయతిమక కార్యక్రమాలను, హోమాలను, పూజలను, గీతాజ్ఞానయ్జ్ఞాలను, 
సతసెంగాన్న న్ర్వహిెంచారు. 1994 లో ‘ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠాన్న’ సాపాెంచి, 
ప్రసనన బెండ్ామాెంబ శ్రీ రాజమాతాదేవి వారిచే ప్రార్ెంభెంపజేశారు.  అపపట్ట 
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నుెండి ప్రతిరోజూ సతసెంగము, ప్రతినెల గీతాపారాయ్ణలతోబాటు శ్రీకృషు 
జనామషిమి, గీతాజయ్ెంతి, శ్ెంకరాచార్యజయ్ెంతి, ర్మణమహరిిజయ్ెంతి, 
ఆషాఢ - కార్తకీ - మాఘ - వైశాఖ పౌర్ుమిల య్ెందు ఆధాయతిమక సద్స్సలు, 
జనమదినోతసవెం, విజ్ఞానయ్యత్రలు, వనసమారాధనలు, ధాయనతర్గతులు, 
వారిికోతసవెం మొద్లగ అనేక కార్యక్రమాలను జరుపుకొనుటలోను, 
న్ర్ెంతర్ జప, ధాయన, ఆతమవిచార్ణ, సాక్షీభావన, బ్రహమన్షఠ మొ||న 
సాధనలతో, పూరి ీ ఆధాయతిమక జీవితాలను గడుపుటలోను, మాకు సదా 
మార్గద్ర్ికులుగా ఉెండి మా వెనునతట్ట,ి చేయిపట్టి ముెందుకు నడిపస్నీన 
కర్మయోగలు, జ్ఞాన ప్రపూరుులు  మా గరుదేవులు. 

భ్గవెంతుడు న్ర్దేశెంచినబాటలో పయ్న్స్తీ, తనలో న్క్షిపమీైయునన 
ఆధాయతిమకజ్ఞనాాన్న పదిమెందికీ పెంచాలనే సెంకలపెంతో 1996 నుెండి 
వివిధ పటిణాలలో ఆధాయతిమక జ్ఞానయ్జమాుల దావరా భ్గవదీగత, ప్రకర్ణ 
గ్రెంధాలైన శ్ెంకరాచారుయలవారి భ్జగోవిెంద్ెం, తతవబోధ, ఆతమబోధ, 
వివేకచూడామణి, అద్వవతసార్ెం, శ్రీ ద్క్షిణామూరిసీ్తతీ్రెం, అపరోక్షానుభూతి, 
శ్రీ సదాశవబ్రహ్మెంద్ర సావముల వారి ఆతమవిదాయవిల్లసెం,  శ్ెంభునటనెం, 
భ్గవాన్ శ్రీ ర్మణమహరుిల వారి ఉపదేశ్సార్ెం, నార్ద్భ్క్తసీ్తత్రములు, 
బ్రహమస్తత్రములు, ఇెంకా రామాయ్ణ, భార్త, భాగవతములు, అల్లగే ఈశ్, 
కేన, కఠ, ముెండ్క, మాండూక్య, కైవలయ, తైతిరీ్తయ్, స్తర్య, మొద్లగ 108 
ఉపన్షతులీపైనను ప్రవచనములుచేస్త ీ జ్ఞాన స్గెంధాలను నలువైపుల 
ప్రసరిెంపజేస్నీానరు.  ఇపపట్టవర్కు చిలకలూరిపేట, విజయ్వాడ్ ధర్మల్ 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 5 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

పవర్ స్తషిన్, రాయ్లసీమ ధర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట,ి వినుకొెండ్, శ్రీశైలెం, కాశీ, 
తిరువణాుమలై, నెలూారు, బాపటా మొద్లగచోట ా 179 ఆధాయతిమక 
జ్ఞానయ్జమాులను చేశారు.  1998 లో వి.ట్ట.ప.య్స్. ఎ.కాలనీ య్ెందు 
108 హోమకుెండాలతో వాస్దేవ మహాయ్జ్ఞాన్న న్ర్వహిెంచారు. 

1993లో భ్గవదీగత ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగాను, 2001లో 
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగా చిలకలూరిపేటలోను; 
1999లో భ్గవదీగత ప్రవచనముల ముగిెంపుసెంద్ర్భెంగాను, 2002లో 
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపుసెంద్ర్భెంగా వి.ట్ట.ప.య్స్.లోను 
శష్యయలెంద్రూ గరుదేవులను ఘనెంగా సనామన్ెంచారు.  2006లో 100 
జ్ఞానయ్జ్ఞాలు పూరిగీావిెంచిన సెంద్ర్భెంగా శష్యయలెంద్రూ కలస 
'జ్ఞానప్రపూర్ు' బిరుదుతోను, 2011లో మహాభార్త పరిశోధనలో గరుదేవుల 
కృషిక్త 'అభనవ వాయస' బిరుదుతోను గరుదేవులను సతురిెంచటెం జరిగిెంది. 

1994లో సామానుయలకు కూడా వేదాెంత విషయ్యలు స్లభ్ెంగా 
అర్ామయ్యయర్తతిలో గరుదేవులు 'కర్మసదాధెంతెం' అనే చినన గ్రెంధాన్న ర్చిెంచి 
ప్రచురిెంపజేశారు.  తిరిగి 2002లోను, 2008లోను, 2009లోను 
పునరుమద్రణ జరిగిెంది. 1998లో శుకయా్జుర్దవద్మునెంద్ల్ల 
'ఈశావాస్తయపన్షతుీ' పై అెంద్రిక్త అర్ధమయ్యయ విధెంగా సర్ళమైన, 
వాడుకభాషలో విపులమైన వాయఖయను ్రాసస ప్రచురిెంపజేశారు.  1999లో 
శ్ెంకరాచారుయల వారి 'భ్జగోవిెంద్ెం' పై అెంద్రికీ అతి స్లభ్ెంగా 
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అర్ధమయ్యయ విధెంగా, ఎెంతో వివర్ెంగా, వాయఖయను ్రాసస ప్రచురిెంపజేశారు.  
తిరిగి 2009లో దివత్తయ్ ముద్రణ జరిగిెంది. 

'భ్గవదీగత' అనగానే "అమ్మమ! అది మనల్లెంట్ట సామానుయలకు కాదు" 
అనుకొనేవారు "భ్గవదీగతను ఇెంత తేల్లకగా అర్ధెం చేస్కోగలమా?" 
అనుకొనేటటుా ప్రవచనములు చేస్నీన గరుదేవులు 2011లో 1, 2 
అధాయయ్ములను ప్రచురిెంపచేశారు. 2012లో భ్గవాన్ ర్మణమహరుిల 
"ఉపదేశ్సార్ము" నకు, సామవేద్ెం నుెండి గ్రహిెంచబడిన ‘కేనోపన్షతుీ’కు 
విపులమైన వాయఖయను ్రాసస ప్రచురిెంపచేశారు.  ఇవిగాక 
‘శ్రీ నార్ద్భ్క్తసీ్తత్రాలు’, శ్ెంకరాచారుయల వారి ‘ఆతమబోధ’, 
‘శ్రీ ద్క్షిణామూరిసీ్తతీ్రెం’ పై ఎెంతో వివర్ణాతమకెంగా, స్తదాహర్ణెంగా, 
విపులమైన వాయఖయను ్రాసస ప్రచురిెంపచేశారు.  2013 లో శ్రీ 
సదాశివబ్రహ్మాంద్రసరసవతి స్వవమివారి 'ఆత్మవిదాయవిలాసాం', భ్గవదీగత 3,4,5 
అధాయయ్ములను ప్రచురిెంపచేశారు.  2015 లో 
ప్రస్తుత్ాం ముాండకోపనిషత్తు, క్ఠోపనిషత్తు, భగవదీ్గత్ 13, 14, 15, 
16 అధాయయ్ములు ప్రచురణకు సిద్ధాం చేయబడుత్తన్నాయి. 

ఇవిగాక విజయ్వాడ్ నుెండి వెలువడే ధ్యయనమాల్లక మాసపత్రికలో 
2008 నుెండి భ్గవదీగతను, 2009 నుెండి మహాభార్తమును 
ధారావాహికెంగా ప్రచురిస్నీానరు.  ఇక దేశ్విదేశాలలోనునన తెలుగవారు 
ఈ జ్ఞానాన్న గ్రహిెంచటాన్క్త వీలుగా www.srichalapathirao.com పేరుతో 
ఒక వెబ్వసట్ ను ప్రార్ెంభెంచటెం జరిగిెంది.  దీన్ దావరా ఆధాయతిమక జ్ఞానపీఠెం 
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కార్యక్రమాలను, గరుదేవుల ప్రవచనాలను, గరుదేవుల వివిధ ర్చనలను, 
భ్జనలు, కీర్ీనలను వినవచుును, చదువవచుును, డౌనోడా్ చేస్కొనవచుును.  
ఇక వివిధ గ్రెంధాలపై గరుదేవుల ప్రవచనములను CD.ల రూపెంలోను, 
వీడియో DVD ల దావరా, PEN Drive, External Hard Disk దావరా 
అెందిస్నీానరు. 

ముెందుముెందు మ్మక్షమార్గెంలో పయ్న్ెంచే ఎెంద్రికో మార్గ 
న్ర్దేశ్నెం చేయ్గల ఎనోన గ్రెంధాలు ముముక్షుజనావళిన్ తరిెంపజేయుటకు 
అెందుబాటులోన్క్త రావాలన్, అెందుకు తాయగధనులైన భ్కుీలు, సాధకులు, 
మ్మక్షారుధలు ముెందుకు రాగలర్న్ భ్గవెంతున్ మనసారా ప్రారిధస్నీానను. 

జ్ఞాన స్తరుయన్ల్ల ప్రకాశస్తీ, న్సావర్ధెంగా తన స్తవలను అెందిస్నీన 
కర్మయోగి, సనాతనమైన వైదికధరామన్న ప్రచార్ెంచేస్తీ, మాకు 
మార్గద్ర్ికులైన భ్గవెంతున్ ముదుబేిడ్డ మా గరుదేవులను పరిచయ్ెం చేస్త 
భాగయెం నాకు కల్లగిెంచినెందులకు భ్గవెంతున్క్త శ్తసహస్రవెంద్నములు 
సమరిపెంచుకుెంటునానను.                                                                                                                                                                                                            

- శ్రీమతి రావూరి అననపూర్ు  
కార్య న్రావహక అధయక్షులు 

ఆధాయతిమక జ్ఞనా పీఠెం, చిలకలూరిపేట. 
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: ఉపోదాాత్ాం : 
ఈ అధ్యయయానికి మరోపేరు ప్రస్వద్యోగాం. ప్రస్వదాని  ా ఆరగాంచే 

సమయాంలో - అాంటే భోజనాం చేసే సమయాంలో ఈ అధ్యయయాని  ా
పారాయణ చేసే స్వాంప్రదాయాం అనేక్ ఆశ్రమలలో పాటిస్తుాంటారు. అాందుకే 
ద్గనికీ పేరు వచ్చాంద్ాంటారు పెద్దలు. ఏది ఏమైన్న ఇది మమూలు ప్రస్వద్ాం 
కాదు. మహాప్రస్వద్ాం. మమూలు ప్రస్వదాని  ా మనాం పూట పూట 
ఆరగాంచాలి. కాని ఈ మహాప్రస్వదాని  ాఒక్కస్వరి ఆరగసేు చాలు. మళ్ళ ీమళ్ళ ీ
ఆరగాంచాలిిన పని ఉాండదు. ఈ ప్రస్వదాని  ా చక్కగా సదీురువుల దావరా 
స్వవక్రిాంచ్ ఆరగసేు నరుడు న్నరాయణుడవుతాడు. మనవుడు మధవుడు 
అవుతాడు. జీవుడు దేవుడవుతాడు. పురుషుడు పురుషోత్ుముడవుతాడు.  
 ఇది పురుషోత్ుమప్రాప్తు యోగాం. అాంటే పరమత్మను  ొంాందే ఉపాయాం. 
పురుషోత్ుముడన్న  ాపరమత్మ అన్న  ా అాంతా ఒక్కటే. పురుషోత్ుముడు ఈ 
దేహమనే పురాంలో కూర్చచని పురుషుడయాయడు. పురుషుడన్న  ా- జీవుడన్న  ా- 
క్షేత్రజ్ఞుడన్న  ా అాంతా ఒక్కటే. పరమత్మ దేహాంలో కూర్చచని దేహభావాంతో 
జీవుడయాయడు. దేహభావాని  ా విడిచ్ ఆత్మభావాంతో ఉన్నాడా? నరుడు 
న్నరాయణుడే. పరమత్మయే. 
 అలా న్నరాయణుడు కావటానికే అసలు ఈ మనవజనమ వచ్చాంది. 
నరుడు చేయవలసినదేదో చేసేసేు సరి న్నరాయణుడే అవుతాడు. కాని అన్నది 
కాలాం ను ాంచ్ మన బుదిధ గుహ మూస్తకుపోయిాంది. బుదిధ గుహను  తెరిచ్ 
సరవస్వక్షి అయిన పరమత్మను  స్వక్షాత్కరిాంపజేస్తకోవాలి. అాందుకే ఈ 
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మనవ జనమనెతిు వచాచమని మరచ్పోత్తన్నాడు మనవుడు. త్న ప్రప్రధమ 
క్రువయాం - ముఖ్య క్రువయాం "తానెవరో తెలుస్తకొని తాను  తాను గా 
ఉాండిపోవటమే" ననే విషయాని  ావిసమరిస్తున్నాడు. క్రువాయని  ావిడిచ్పెటటటాం 
మహాపాపాం. ఆ పాపానికి త్గన శిక్షను  ప్రక్ృతే ఇచ్చాంది. ఏమిటి ఆ శిక్ష? మన 
మీద్ పడడ ఈ ద్ాండగ మరి చాకిీయయే. పుడుూ - చస్తు - దుుఃఖాలు 
అను భవిస్తు - త్లిి గరభాం ను ాండి కాటి వరకు ఈ స్తూలదేహాని  ామోస్తకుాంటూ 
పోవటమే. ఎని  ాజనమత్తిున్న ఇాంతే. ఇదే పని. 
 మన అసలు క్రువాయని  ామరచ్పోయాాం. అసలు దానిని మన క్రువయాం 
అని కూడా అను కోవటాం లేదు. ఈ దేహానికి సాంబాంధాంచ్న అవసరాలను , ద్గని 
కోసాం చేయవలసిన అడడమైన చాకిీయనే మన క్రువయాంగా భావిస్తున్నాాం. ఈ 
గాడిద్ చాకిీయ చేయటానికే మనాం వచ్చాంది అని అను కుాంటున్నాాం. అలాగే 
చేస్తకుాంటూ పోత్తన్నాాం.  
 ఒక్స్వరి అాంటుకున  ా ఈ జిడుడను  వదిలిాంచుకోలేక్ త్ాంటాలు 
పడుత్తన్నాాం. జనమలకు జనమలు గడిచ్పోత్తన్నాయి. యుగాలు 
గడిచ్పోత్తన్నాయి. మహాయుగాలు గడిచ్పోత్తన్నాయి. క్లాాలు, బ్రహమ 
ప్రళయాలు గడిచ్పోత్తన్నాయి. ఈ జిడుడను  ఎపాటికైన్న వదిలిాంచుకుాంటేనే 
నరుడు న్నరాయణుడయేయది, జీవుడు దేవుడయేయది, పురుషుడు 
పురుషోత్ుముడయేయది. 
 నిజాంగా నరుణి్ణ న్నరాయణుడుగా చెయయటానికే శ్రీక్ృషి భగవాను డు 
అవత్రిాంచాడు. క్లిాత్మైన ఉపాధులతో తాదాత్మయాం చెాంది మీరు 
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నరులయాయరు. మీ నిజసవరూపాని  ా మరచ్ దేహ్ాంద్రియ మనోబుదుధల 
తాదాత్మయాంతో నరులుగా వయవహరిస్తున్నారు. మీరు నరులాం 
అను కుాంటున్నారు. కాదుకాదు, "మమైవాాంశుః" మీరాంతా న్న అాంశయే. న్న 
సవరూపాలే. పరమత్మ సవరూపులే. న్న మట నమమాండి అని ఆయన 
హిత్బోధ చేస్తున్నాడు. 
 నీవు ఖాళ్ళ అయిపో. నిను  ా భీయు చేస్వును  అని బైబిల్ వాక్యాం. నీవు 
నరభావాని  ా వదిలితే చాలు. నీవు సవయాంగా న్నరాయణుడివే - ఇది 
గీతాచారుయని వాక్యాం. న్నరాయణతావని  ాక్రొత్ుగా ఎక్కడిను ాంచో సాంపాదిాంచే 
పనిలేదు. 
 ఇాంత్వరకు ఒకొకక్క మెటుట ఎకికస్తు భగవదీ్గత్ మనను  ఈ ప్రపాంచానికి 
దూరాంగా - పరమత్మ ద్గీరకు నడిప్తస్తునాది. మొద్టి ఆరు అధ్యయయాలతో 
కూడిన క్రమషటకాంలో క్రమలను  ఫలాపేక్ష లేకుాండా, సాంగభావాం లేకుాండా, 
నేను చేస్తున్నాను  అనే క్రుృత్వ బుదిధ లేకుాండా, నిష్కకమాంగా చేసి చ్త్ుశుదదిధని 
ొంాందాలని; అలా శుదద్ధమైన చ్త్ుాంతో భగవాంత్తని గురిాంచ్ తెలుస్తకొని 
ధ్యయన స్వధన స్వగాంచాలని భగవాను డు తెలియజేశాడు. ఆ త్రువాతి ఆరు 
అధ్యయయాలతో కూడిన భకిుషటకాంలో భగవాంత్తని మహిమను  గురిాంచ్, 
ఆయన విభూత్తల గురిాంచ్ తెలియజేసి భకిుతో ఆయననెలా ఉపాసన 
చెయాయలో తెలియజేయటాం జరిగాంది. ఇక్ 13వ అధ్యయయాం ను ాండి 
అఖ్ాండ జ్ఞున బోధను  ప్రారాంభాంచారు. 
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 పరమత్మ క్షేత్రాంలో కూర్చచని క్షేత్రజ్ఞుడయాయడని, క్షేత్రాం ను ాండి విడిపోతే 
తిరిగ పరమత్మగానే ఉాండిపోతాడని తెలియజెప్త ,ా క్షేత్రాని  ాక్షేత్రజ్ఞుని విడద్గసే - 
విభాగాంచే ఉపాయాని  ా 13వ అధ్యయయాంలో చెపాారు. క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞులను  
బాంధాంచ్న తాళ్ళ ీగుణాలేనని - త్రిగుణాలేనని తెలియజెప్త ;ా ఆ త్రిగుణాలను , 
వాటి సవరూప సవభావాలను , వాటి వయవహారాలను , అవి జీవుణి్ణ ఎలా 
బాంధస్తున్నాయో, ఆ బాంధన్నల ను ాండి విడిప్తాంచుకోవటాం ఎలాగో 14వ 
అధ్యయయాంలో చెపాారు. ఆ గుణాలను  అధగమిాంచ్ గుణాతీత్తడైతే పరమత్మ 
ప్రాప్తుయే. గుణాలలో చ్కికతే పురుషుడు; గుణాతీత్తడైతే పురుషోత్ుముడు. 
ఆయనే పరమత్మ. ఆయనను  అాందుకోవటమే మనవజీవిత్ క్రువయాం. ఆ 
క్రువాయని  ా నెరవేరుచకోవాలాంటే ఆయన ఎక్కడ ఉనాద్గ, ఎలా ఉనాద్గ 
తెలుస్తకోవాలి. ఆయనను  ఎలా సమీప్తాంచాలో, ఎలా ఆయనతో ఐక్యాం 
కావాలో తెలుస్తకోవాలి. ఆయనతో ఐక్యత్కు అడుడవచేచ ఆటాంకాలేమిటో 
తెలుస్తకోవాలి. వాటిని అధగమిాంచ్ ముాందుకు వెళ్ళ  ీ ఉపాయాలేమిటో 
గ్రహిాంచాలి. అాందుకే ఈ అధ్యయయాం పరమత్మ ొకక్క శకిుస్వమరాూయలను , 
ఆయన ప్రభావాని ,ా ఆయన మహిమను , ఆయన ఎక్కడ ఉనాద్గ, ఆయన 
మనకు చేస్తున  ామేలును , ఆయన గుణగణాలను , ఆయన అసిూతావని  ాపూరిుగ 
తెలియజేయటమే గాక్ ఆయనను  అాందుకొనేాందుకు అడుడవస్తున  ాఈ సాంస్వర 
వృక్షాని  ా ఎలా తెగనరికి వేయాలో, ఈ ప్రాపాంచ్క్ వస్తువులు, విషయాలు, 
భోగాలు ఎటిా అనితాయలో తెలియజేసి, వాటిపై ఆసకిుని పోగొటుటకొని 
పరమత్మతో ఎలా ఐక్యత్ను  స్వధాంచాలో అని  ావిషయాలను  కూలాంక్షాంగా 
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- పూసగ్రుచ్చనటిు తెలియజెప్తాన చ్న  ా అధ్యయయాం ఈ పురుషోత్ుమ 
ప్రాప్తుయోగాం. 

పురుషోత్ుమ ప్రాప్తుకి అననయభకిు కావాలి. అదే సమయాంలో విషయాల 
పటి విరకిు ఉాండాలి. అటువాంటి విరకిుని - వైరాగాయని  ా క్లిగాంచటానికే ఈ 
అధ్యయయాంలో సాంస్వరాని  ాఅశవద్ధ వృక్షాంగా పోలిచ చెపాారు. అాంతేగాక్ ఈ 
వృక్షాని  ాఅసాంగమనే శస్త్రాంతో ఛేదిాంచాలని కూడా చెపాారు. 
 అధ్యయయాంలోని 20 శి్లకాలలో చెప్తాన విషయాలను  న్నలుగు 
విభాగాలుగా చేయవచుచ. 
(1) మొద్టి 6 శి్లకాలు పురుషోత్ుమ ప్రాప్తుకి అడుడవచేచ ఈ సాంస్వర వృక్షాం 
ఎలాాంటిదో, దానిని ఏ ఆయుధాంతో ఛేదిాంచాలో చెప్త  ా ఆ త్రువాత్ 
పరమత్మను  ఎలా శరణుొంాందాలో, దానికి మనలో ఎలాాంటి లక్షణాలు 
ఉాండాలో తెలియజెపాారు. 
(2) 7 ను ాండి 11 శి్లకాల వరకు జీవుడు యదారధాంగా పరమత్మ అాంశయేనని, 
ఆ అాంశయే ఈ క్షేత్రాంలో కూర్చచని, క్షేత్రాంలోని వాసనల కారణాంగా భోగాలను  
అను భవిాంచాలనే కోరిక్తో మనస్తితో సహా 6 ఇాంద్రియాలను  తీస్తకొని, ఒక్ 
దేహాం ను ాండి మరో దేహానికి ప్రయాణ్ణస్తునాద్ని, ఇలా ప్రయాణ్ణస్తు ఆయా 
దేహాలలో ఉనాపుాడు భోగాలనను భవిస్తు, అాందులో మునిగపోయి త్నను  
తాను  మరచ్పోయినద్ని - జ్ఞుననేత్రాంతో తిరిగ త్న సవరూపాని  ా
తెలుస్తకోవాలని; దానికి తీవ్రప్రయత్ాము, చ్త్ుశుదదిధ కావాలని తెలియజేశారు. 
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(3) ఇక్ 12 ను ాండి 15 వరకు గల 4 శి్లకాలలో భగవాంత్తడు - తానెవరో, 
ఎలాాంటి మహిమలు గలవాడో, ఎక్కడెక్కడ ఎలా వయక్ుమవుూ ఉాంటాడో, ఏాం 
చేస్తుాంటాడో తానే సవయాంగా తెలియజేశాడు. 
(4) ఇక్ 16 ను ాండి 20 వరకు గల 5 శి్లకాలలో ఉత్ుమధకారులకు త్న 
యదారూ సవరూపాని  ాతెలియజెపుూ, తాను  క్షర - అక్షర పురుషులక్న  ావేరైన 
వాడనని, అధకుడనని, పురుషోత్ుముడనని చెప్త ,ా త్నను  అలా ఎవరు 
తెలుస్తకొాంటారో అత్డే జ్ఞుని అని, అత్డే త్నకు శరణాగత్తడై త్నను  
సరవవిధ్యలుగా సేవిాంచ్, ఈ అత్యాంత్ రహసయ శాసా్వని  ా తెలుస్తకొని, 
బుదిధమాంత్తడై, క్ృత్క్ృత్తయడై త్నను  చేరుకుాంటాడని తెలియజేయటాం 
జరిగాంది. 
 ఇది పురుషోత్ుమప్రాప్తు యోగాం. ఈ అధ్యయయానికి ఈ పేరు ఎలా త్గ 
ఉనాదో విచారణ చేదాదాం. ఈ పేరులో 4 పదాలున్నాయి. పురుష, ఉత్ుమ, 
ప్రాప్తు, యోగాం అనేవి ఆ 4 పదాలు. 
(1) పురుషుడు అాంటే మగవాడు అని. ఇది కేవలాం శీయర ద్ృష్టటతో చూసినపుాడే 
ఈ అరూాం సరిపోత్తాంది. వేదాాంత్ పరాంగా ఆలోచ్సేు మగ, ఆడ అనే దానికి 
అరూమే లేదు. మరి పురుషుడాంటే అసలైన అరూాం ఏమిటి? ఈ క్నిప్తాంచే 
జడమైన శీయరాని  ా నఖ్శిఖ్పరయాంత్ాం పూరిాంచ్ పూరిాంగా ఉాండేవాడే 
పురుషుడు. ఈ దేహాం ఒక్ పురాం వాంటిది. ఈ పురాని  ా పూరిాంచ్ 
ఆడిాంచేవాడు, క్దిలిాంచేవాడు పురుషుడు. (జీవుడు). 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 14 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

(2) పురుషులలో ఉత్ుముడు - ఎవరు? ఈ ఒకొకక్క శీయరాని  ా పూరిాంచ్, 
నిలబెటేటవాడు పురుషుడైతే - ఈ సమిష్టట బ్రహామాండాని ,ా అని  ా ఉపాధులను  
పూరిాంచ్ పూరిాంగా నిలబెటేటవాడే పురుషోత్ుముడు. ఉపాధని బటిట 
వేరువేరుగా పేరిు పెటిటన్న అసలు వస్తువు మత్రాం ఒక్కటే.  
 ఇత్ుడి రేకును  స్వగగొటిట చ్నాదిగా చేసేు చెాంబు. పెద్దదిగా చేసేు బిాందె. 
సైజ్ఞలో తేడాయే గాని, వస్తువులో తేడా ఏ మత్రాం లేదు. 
(3) ఇక్ ప్రాప్తు అాంటే? ొంాంద్టాం. పురుషోత్ుముని ొంాంద్టాం. 
పురుషోత్ుముని ొంాంద్టాం మన అాంద్రి జనమహకుక. అసలు మనాం ఈ జనమ 
ఎతిు వచ్చాంది అాందుకే. అాందుకోసాం వచ్చన్న ఆ విషయాం తెలియక్ ఈ జనమను  
ఎాందుకోసమో బలిపెడుత్తన్నాాం. పురుషోత్ుముని అాందుకోవాలాంటే ఆయన 
ఎక్కడున్నాడు? ఆయన ఎక్కడో, ఏ లోక్ాంలోనో లేడు. మనాం అాందుకోలేనాంత్ 
ఎత్తులోనూ, ొంాంద్రానాంత్ దూరాంలోనూ లేడు. ఆయన అాంత్టా స్తక్షామతి 
స్తక్షమాంగా ఉన్నాడు. ఇాందుగలడు - అాందులేడు అనే సాందేహాం అక్కరలేదు. 
ఆయన సరోవపగత్తడు. ఎాందెాందు వెద్కి చూచ్న అాంద్ాందే గలడు అని 
చెప్తాన ప్రహిాదుని పలుకులు పరమ సత్యములు. 
 "అహమతామ గుడాకేశ సరవభూతాశయ సిూత్ుః" అని తానే సవయాంగా 
సమసు భూతాలలో నేను న్నాను  అని అరుును నికి చెపాాడు. అసలు ఆయన 
మనలో ఉాండటాం కాదు, ఆయన మనమే. మనాం ఆయనే. అాందుకే "నిను  ానీవు 
తెలుస్తకో. నిను  ా నీవు తెలుస్తకుాంటే పరమత్మను  తెలుస్తకునాటిు. నిను  ా
నీవు తెలుస్తకోలేక్పోతే పరమత్మను  ఎపాటికీ తెలుస్తకోలేవు" అని చెపాటాం 
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జరిగాంది. నీ అసలు సవరూపాం తెలుస్తకుాంటే చాలు. ఎాందుక్ాంటే అదే 
పరమత్మ సవరూపాం. న్న అసలు సవరూపాం పరమత్మ సవరూపమే అయితే 
ఇాంకా ప్రాప్తు = ొంాంద్టాం ఏమిటి? దేనిని ొంాందాలి? ప్రాప్తు అనేది రాండు 
రకాలు. (i) అప్రాపయరూప ప్రాప్తు. (ii) ప్రాపయరూప ప్రాప్తు. 
(i) అప్రాపయరూప ప్రాప్తు : - త్నవద్ద లేని వస్తువును  ొంాంద్టాం. 
(ii) ప్రాపయరూప ప్రాప్తు :- వస్తువు న్న ద్గీరే ఉనాది. కాని ఆ విషయాం 
మరిచ్పోయాను . దానికోసాం వెత్తకుత్తన్నాను . మర్చక్డు వచ్చ న్నకు 
జ్ఞుపక్ాం చేశాడు. ఆ దొరికిాంది - దొరికిాంది అన్నాను . అాంతే. 
 ఒకావిడ పెళ్ళీకి పోూ ప్రక్క ఇాంటి ప్తనిాగారి గొలుస్త అరువు తీస్తకొని 
వెళ్ళీాంది. కారయక్రమాం పూరుయినత్రావత్ చ్రాకుగా - అలసటగా ఉాండటాంతో 
అలా మాంచాం మీద్ పడుకొాంది. కొాంత్సేపటికి గొలుస్త గురుుకు వచ్చాంది. 
చేతితో ఎద్పైన త్డిమిచూచ్ాంది. గొలుస్త క్నిప్తాంచలేదు. ద్డ పుటిటాంది. 
ఇలిాంతా వెతికిాంది. దారిలో ఎక్కడన్న  ా జ్ఞరి పడడదేమోనని ఆదారి వెాంట 
వెతికిాంది. ఎక్కడా క్నిప్తాంచలేదు. భరు తిటి పురాణాం లాంకిాంచుకున్నాడు. ఆమె 
వణ్ణకిపోూ ఏడుస్తునాది. అాంత్లో త్లిి వచ్చ సరిగీా చూస్తకున్నావా 
మెడలో? అనాది. అపుాడు మళ్ళ ీత్డిమి చూచ్ాంది. గొలుస్త చేతికి త్గలిాంది. 
'ఆ! దొరికిాంది, దొరికిాంది' అనాది. నిజాంగా గొలుస్త పోనూ లేదు; ఇపుాడు 
దొరక్నూ లేదు. మాంచాం మీద్పడుకునాపుాడు దిాండు ఉన  ా వైపుకు కాళ్ళ ీ
వ్రేలాడద్గసి పడుకుాంది. దానితో గొలుస్త గొాంత్త ద్గీరకు పోయిాంది. ఇపుాడు 
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మళ్ళ ీ క్రాందికి జ్ఞరి చేతికి త్గలిాంది. అాంతే. ఇదే ప్రాపయరూప ప్రాప్తు. ఉన  ా
వస్తువునే లేద్ను కోవటాం, త్రువాత్ క్నిప్తాంచటాం. 
 మన సవరూపాం పరమత్మ సవరూపాం. అది మరచ్ జీవుణిని భావిస్వుాం. 
ఎవరో తెలియజేసేు పరమత్మనని గ్రహిస్వుాం. మన పెరటిో ప్తచ్చ మొక్కలు 
పెరుగుత్తన్నాయి. అాందులో ఒక్ ఔషధ మొక్క కూడా ఉనాది. దాని ఆకు 
పసరు ప్తాండితే పాముకాటుకు చచేచవాడు కూడా బ్రత్తకుతాడు. ఎాంద్రో 
మనక్ాంటి ఎదురుగా పాము కాటుకు చనిపోత్తన్న  ాఅది ఔషధ మొక్క అని 
తెలియక్ ప్తచ్చ మొక్కగా భావిాంచటాం వలి ఏమీ చేయలేక్పోయాాం. ఒక్న్నడు 
ఒక్ స్వధువును  భోజన్ననికి ప్తలిచ్ భోజనాం పెటాటాం. ఆయన చెయియ 
క్డుకుకాంటూ పెరటిలోకి చూచాడు. ఈ మొక్క విషయాం చెపాాడు. అాంతే 
అపాటి ను ాండి ఒక్కడు కూడా పాము కాటుకు చావలేదు.  
 మనాం కూడా అాంతే. మనాం పరమత్మ సవరూపులమని, ఆనాంద్ 
సవరూపులమని తెలుస్తకోలేక్ జీవుడిలాగా, దుుఃఖాలతో కాలాం 
గడుపుత్తన్నాాం. ప్తచ్చమొక్క లాగా పెరుగుత్తన్నాాం. ఎపుాడో ఒక్ మహాత్తమడు 
మన పూరవపుణయ విశేషాం చేత్ మనకు గురువుగా త్టసూపడి "నీవు జీవుడివి 
కాదు. దుుఃఖ్ సవరూపుడివి కాదు. ఆత్మవు. ఆనాంద్ సవరూపానివి" - అని 
చెప్తానపుాడు మనాం ఆయన మటపై విశావసాంతో స్వధనచేసి మన సవరూపాం 
ఏమిటో అను భూతి చెాందుతాాం. అదే పురుషోత్ుమ ప్రాప్తు. 

చెపావసినద్ాంతా చెప్త  ాశ్రీక్ృషి పరమత్మ అరుును ణి్ణ అడిగాడు.  
క్ృ :- అయాయ అరుున్న! న్న ఉపదేశాని  ాఏకాగ్రత్తో విన్నావా? 
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అ :- ఆ! విన్నాను  స్వవమీ! ఏకాగ్రత్తో విన్నాను . 
క్ృ :- అయితే మరి నీ అను భవాం ఏమిటి? 
అ :- (వెాంటనే చెపేాస్తున్నాడు) "నషోట మోహుః సమృతిరిభాధుః" - న్న మోహాం 
తొలగాంది. నేనెవరినో న్నకు గురుు వచ్చాంది. 
 స్వధ్యరణాంగా గురువులు ఉపదేశాం చేసిన త్రువాత్ 12 సాం॥లు ఆ 
ఉపదేశాని  ా మననాం చేస్తకుాంటూ, నిధధ్యయసన చేస్తు, విచారణ చేస్తు 
ఆత్మతో అను సాంధ్యనమైన శిషుయడు గురువుతో త్న అను భవాని  ాచెబుతాడు. 
కాని ఇక్కడ గురువు స్వమనయ గురువు కాదు. జగదీురువు. 
అలాగే శిషుయడూ స్వమనయ శిషుయడు కాదు. అలౌకిక్ శిషుయడు. శ్రద్ధ, భకిు 
క్లబోసిన శిషుయడు. అాందుకే అను భవాని  ా చెపామని గురువు అడగటాం, 
వెాంటనే ఒక్కక్షణాం త్టపటాయిాంచకుాండా శిషుయడు చెపాటాం జరిగాంది. 
జగదీురువు బోధలకు గడువులు, వాయిదాలు ఉాండవు. అాందుకే వెాంటనే 
సమధ్యనాం వచ్చాంది. "దేవా! నీ ఉపదేశాంతో న్న మోహాం తీరిపోయిాంది. 
ఈ మోహమనే రోగాంతో నేను  క్షత్రియుణిని, కుాంతీ పుత్రుడనని, యుదాధనికి 
క్రునని, యుద్ధఫలానికి భోక్ునని అను కున్నాను . కాని ఇపుాడు "సమృతిరిభాధుః" 
న్నకు సమృతి క్లిగాంది. నేనెవరో న్నకు తెలిసిాంది. న్న సవరూపాని  ాఇాంత్వరకు 
మరచ్పోయాను . నీ ఉపదేశాంతో ఇపుాడు తెలిసిాంది. నేను  క్షత్రియుడనూ, 
కుాంతీపుత్రుడనూ కాదు. అలాగే ఈ యుదాధనికి నేను  క్రునూ కాదు, యుద్ధఫల 
భోక్ునూ కాదు. నేను  అక్రును , అభోక్ును , నిత్తయడను , ఆనాంద్సవరూపుడను , 
పరబ్రహమను . 'త్త్ ప్రస్వదాత్' - ఇద్ాంతా నీ అను గ్రహాం వలినే ొంాందాను . న్న 
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పాాండిత్యాంతోనో, ప్రభావాంతోనో కాదు, నీ క్ృపచేత్ - నీ అను గ్రహాం చేత్ 
లభాంచ్ాంది. అాంతేకాదు "గత్ సాందేహుః" న్న సాందేహాలనీ  ా తీరిపోయాయి. 
ఇద్గ అరుును ని అను భవాం, అరుును నికే కాదు; ప్రతి గీతా విదాయరిూకి క్లుగవలసిన 
అను భవాం ఇది. ఇటిట అను భవాం క్లుగలేదు అాంటే - శ్రద్ధ, గటిట ప్రయత్ాము 
లేద్నామట. త్నకు సమృతి క్లిగాంద్ని అన్నాడే గాని కొత్ుగా ఎక్కడిను ాండో 
సాంపాదిాంచుకున్నానని అనలేదు. అది (ఆత్మ) త్న సవరూపమే. తాను  ఆత్మయే. 
(4) యోగాం:- పురుషోత్ుముని ప్రాప్తుాంపజేస్తకొనే ఉపాయమే 'యోగాం'. - ఇటిట 
పురుషోత్ుమ ప్రాప్తుకి మనాం అధ్యయయాం లోత్తలిోకి వెళదాాం. 
 ప్రపాంచాం అనిత్యమైనద్ని చెప్త  ా దానిపై వైరాగయాం క్లీిాంచుటకు 
ప్రయతిాస్తున్నాడు భగవాను డు, ఈ శి్లక్ాంలో - 
 
 శ్రీ భగవాను వాచ: 

శి్ల॥  ఊరధవ మూల మధశాాఖ్ాం 
   అశవత్ూాం ప్రాహు రవయయాం ।  

ఛాందాాంసి యసయపరిాని  
యసుాం వేద్స వేద్విత్ ॥    (1) 

తా॥ భగవాను డాంటున్నాడు : మొద్లు పైకీ శాఖ్లు (కొమమలు) క్రాందికీ ఉన  ా
అశవత్ూవృక్షాని  ా న్నశనాం లేనిద్ాంటారు ప్రాజ్ఞులు. దేని ఆకులు వేదాలో అటిట 
అశవత్ూ వృక్షాని  ా ఎవడు తెలుస్తకుాంటాడో అత్డే వేద్ముల స్వరాం 
తెలిసినవాడు. 
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వాయఖ్య:- ఈ అధ్యయయాంలో పురుషోత్ుమ ప్రాప్తు ఎలా క్లుగుత్తాందో చెపాటాం 
ప్రధ్యన విషయాం. 14వ అధ్యయయాంలో అరుును ని ప్రశాకు సమధ్యనాంగా 
భగవాను డు బ్రహమప్రాప్తుకి ఉపాయాం తెలియజేశాడు. ఏమని? బ్రహమప్రాప్తుకి 
త్రిగుణాలను  అతిక్రమిాంచాలి. త్రిగుణాలను  అతిక్రమిాంచాలాంటే అననయభకిుతో 
భగవాంత్తని సేవిాంచాలి - అని. బ్రహమప్రాప్తు అన్న  ా పురుషోత్ుమప్రాప్తు అన్న  ా
రాండూ ఒక్కటే. క్ను క్ పురుషోత్ుమప్రాప్తుకి అననయభకిు అత్యాంత్ అవసరాం. 
భగవాంత్తనిపై అాంత్టి భకిు క్లగాలాంటే ఎదురుగా ఉాండే ఈ న్నమరూపాలతో 
కూడిన ప్రపాంచాం (సాంస్వరాం) అడడాంగా ఉాంది. ప్రపాంచాం మీద్ రకిు త్గీతేనే 
పరమత్మపై భకిు కుదురుత్తాంది. ఈ న్నమరూపాల మయకు లోబడి 
మనవుడు భగవాంత్తణి్ణ మరిచ్పోయి భాంగపడుత్తన్నాడు. 
 మయసభలో దురోయధను డు భాంగపడాడడు ఆ శిలాక్ళా సాంద్రయాంలో 

మునిగ. 
 ఈ మయాసభలో అాంద్రూ భాంగపడిపోూనే ఉన్నారు. ఇక్కడి 

విషయాలిో మునిగ, ఈ ఆక్రషణలకు లాంగపోయి. మరి ఈ మయను  
దాటటాం ఎలా? 

మయకు అధపతి అయిన భగవాంత్తణి్ణ భకిుతో, రేమతమతో ఆశ్రయిాంచటాం 
ఒక్కటే ఉపాయాం. మయాధపతి భగవాను డే. ఆయనను  ఆశ్రయిసేునే 
త్రిగుణాత్మక్మైన మయను  దాటగలాం. 
 మనాం ఒక్ అధకారి ఇాంటికి పనిమీద్ వెళాీాం. ఆయన ఇాంటి ముాంగట 
కుక్క ఉాంది. అది మనను  చూచ్ భౌ భౌ అాంటునాది. మనకు భయాం 
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వేస్తునాది. మరి దానిని దాటి ఆ అధకారిని క్లుస్తకోవటాం ఎలా? దానికి 
ఒక్కటే ఉపాయాం. ఆ కుక్కకు యజమని అయిన ఆ అధకారిని ప్తలవాలి. 
ఆయన సహాయాం కోరాలి. ఆయన కేక్వేసేు ఆ కుక్క మౌనాంగా 
ఉాండిపోత్తాంది. దానితో మనాం నిరభయాంగా దానిని దాటి లోనికి 
వెళీగలుగుతాాం. 
 అలాగే మయ అనే కుక్కకు యజమని భగవాంత్తడు. క్ను క్ ఆయననే 
ప్తలవాలి. ఆయన సహాయాం కోరాలి. ఆయనను  ఆశ్రయిాంచాలి. అపుాడే ఈ 
మయ అనే కుక్కను  దాటి పరమత్మను  చేరుకోగలాం. 
 ఇలా భగవాంత్తని ఆశ్రయిాంచాలన్న ,ా ఆయనపై భకిు క్లగాలన్న  ా ఈ 
న్నమరూప ప్రపాంచాంపై, ఇక్కడి విషయాలు - భోగాలపై విరకిు క్లగాలి. 
వైరాగయాం క్లగాలి. ముాందు మనాం పటుటకున  ా వస్తువును  విడిసేునే మర్చక్ 
వస్తువును  పటుటకోగలాం. అాందుకే ముాందుగా మన మనస్త  ి ఏ 
ప్రపాంచాని (ాసాంస్వరాని )ా గటిటగా పటుటకొని కూరుచనాదో ఆ ప్రపాంచాని  ా - 
ప్రాపాంచ్క్ వాయమోహాలను  మనస్త  ి ొకక్క పటుటను ాండి విడిప్తాంచాలి. 
వైరాగయాం క్లగాలి. ఈ సాంస్వరాంపై వైరాగయాం క్లిగతే త్ప  ా ఈ ప్రాపాంచ్క్ 
వస్తువులు, విషయాలు, భోగాల ొకక్క వాయమోహాం ను ాండి - ఈ సాంస్వర 
బాంధాం ను ాండి విముకుులాం కాలేము, విడుద్ల ొంాంద్లేము. ఈ 
వాయమోహాంలో ఉనాాంత్కాలాం బాంధమే. 

మమిడితోటలిో కోత్తలు ఎాంతో నషటాం క్లిగస్వుయి. వాటిని 
పటుటకోవాలాంటే ఒక్ ఉపాయాని  ా అను సరిస్వురు. ఒక్ చెటుట ప్రక్కనే గుాంట 
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త్రవివ అాందులో మూతి సనాగా ఉాండే కూజ్ఞను  దిాంచ్, మూతిని త్ప  ామిగతా 
అాంతా క్ప్తావేస్వురు. అాందులో వేరుశనగ కాయలు పోస్వురు. కొని  ావేరుశనగ 
కాయలను  నేలపై అక్కడక్కడ ఆ దారిలో పోసి ఉాంచుతారు. కోతి వేరుశనగ 
కాయల ఆశతో వాటిని తిాంటూ వచ్చ వచ్చ ఈ కూజ్ఞలో చేయి పెడుత్తాంది. 
అక్కడి కాయలను  గుపెాట పటుటకుాంటుాంది. ఆ త్రువాత్ చేతిని పైకి 
తీయబోత్తాంది. అది రాదు. ఎాందుక్ాంటే కాయలతో గుపెాట పటిట ఉాంది గను క్ 
చ్న  ామూతిలో ను ాండి చెయియ పైకి రాదు. ఎవరో త్న చేతిని లోపల గటిటగా 
పటుటకున్నారని భావిాంచ్న ఆ ప్తచ్చ కోతి అరుస్తుాంది. అాంతేగాని అది గుపెాట 
వద్లదు. దానితో చెటుట చాటున ఉన  ావయకిు ఆ కోతిని పటుటక్పోతాడు. గుపెాట 
వదిలితే అది హాయిగా చేతిని పైకి తీస్తకొని సేవచఛగా వెళి్ళపోయేది. కాని అది 
పటుటవద్లదు. దానితో వాడు దానిని పటుటకుపోతాడు.   
 మనమూ అాంతే. ఈ ప్రాపాంచ్క్ వాయమోహాలను  వద్లలేక్ అనిాాంటిని 
పటుటకు కూరుచాంటాాం. వీటిని వద్లనే వద్లాం. దానితో యమధరమరాజ్ఞ వచ్చ 
మనను  పటుటకుపోతాడు. క్ను క్ ఈ పటుటను ాండి విడిపోవాలి. ప్రపాంచ 
విషయాల పటి వైరాగయాం క్లగాలి. అాందుకే ఈ సాంస్వరాని  ాఅశవత్ూ వృక్షాంతో 
పోలాచరు ఈ శి్లక్ాంలో. ఈ ప్రపాంచాం ొకక్క, వస్తువుల ొకక్క, భోగాల 
ొకక్క అనిత్యతావని  ాతెలియజేయటానికే ఈ పోలిక్. 

ఈ ప్రపాంచాం అనిత్యమని తెలియజేయటాం ఎాందుకు? ద్గనిపై 
వాయమోహాని -ా ఆసకిుని త్గీాంచటానికే. అపుాడే మనద్ృష్టట పరమత్మపైకి 
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మళ్ళీది. అాందుకోసమే ద్గనిని అశవత్ూాంతో పోలాచరు ద్గనితో ఈ సాంస్వరాంపై - 
ఈ ప్రాపాంచ్క్ వాయమోహాలపై విరకిు క్లిగ పరమత్మపై ద్ృష్టట నిలుస్తుాంది. 
 మనాం బొమమ ొకక్క అాంద్చాందాలను  చూస్తునాాంత్ సేపు కొయయ 
ొకక్క న్నణయత్ మీద్కు ద్ృష్టటపోదు. మనాం సినిమ క్థలో లీనమై 
పోయినాంత్ సేపు ఆ సినిమకు ఆధ్యరమైన తెర మీద్కు ద్ృష్టట పోదు. అలాగే 
మనాం ఈ ప్రాపాంచ్క్ వాయమోహాలపై ఆసకిుతో ఉనాాంత్కాలాం ఈ ప్రపాంచానికి 
ఆధ్యరమైన పరమత్మ మీద్కు ద్ృష్టటపోదు. 
 ఈ ప్రాపాంచ్క్ వాయమోహాం మరి ఎలా తొలగుత్తాంది? ఈ సాంస్వరాంపై 
ఎలా విరకిు క్లుగుత్తాంది? ఈ సాంస్వరాంలో ఉన  ాదోష్కలను  చూడాలి. ఈ 
ప్రపాంచాం ొకక్క అనిత్యతావని  ాగురిుాంచాలి. అాందుకే ద్గనిని అశవత్ూ వృక్షాంతో 
పోలిచ చెబుత్తన్నారు ఈ శి్లక్ాంలో. ఇది అనిత్యమైనద్నే భావాని  ా వయక్ుాం 
చేస్తున్నారు. 
 పురుషోత్ుమ ప్రాప్తుని కోరే ఎవరైన్న సరే త్పాక్ ఛేదిాంచాలిిాంది ఈ 
సాంస్వరానే .ా అాంటే ఈ ప్రాపాంచ్క్ వాయమోహాలనే. అాందుకే ద్గనిని వృక్షాంతో 
పోలాచరు. 'వృక్షాం' అాంటే ఛేద్న్నత్ ఇతి వృక్షుః = ఛేదిాంచబడేది వృక్షాం అని 
అరూాం. వృక్షాని  ాఎపుాడో ఒక్పుాడు ఛేదిాంచాలిిాందే - తెగనరికి వేయాలిిాందే. 
అలాగే ఈ సాంస్వరాని  ా కూడా ఎపుాడో ఒక్పుాడు ఛేదిాంచాలిిాందే. ఇదే 
సాంస్వరాని  ావృక్షాంతో పోలచటాంలోని స్వవరసయాం. 
 'శ్రీ భగవాను వాచ' అాంటూ ఇది భగవాను ని మట అని వాయసమహరిష 
అడపాద్డపా మనకు హుష్కరు క్లిగస్తుాంటారు. ఇది భగవాంత్తని సాందేశాం 
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గను క్ త్పాక్ ఆలకిాంచ్, ఆచరిాంచ్ క్ృతారుూలాం కావాలి. జీవితాలను  స్వరూక్ాం 
చేస్తకోవాలి. ఇాంత్క్న  ాక్డతేరే మరీాం వేరే ఏమీలేదు - అనే హెచచరిక్ కూడా 
ఇాందులో అాంత్ీియనాంగా దాగఉాంది. ఇాంత్కూ ఈ సాంస్వరాం ఎలాాంటిది? 
(1) ఊరధవమూలాం అధుఃశాాఖ్ాం అశవత్ధాం :- ఇది అశవత్ూ వృక్షాం. అాంటే 
రావిచెటుట. ఇది మమూలు చెటుటకాదు. ద్గని మూలాం - అాంటే వేరిు ఊరధవాంగా 
అాంటే పైకి ఉన్నాయి. శాఖ్లు - అాంటే కొమమలు 'అధుః' క్రాందికి ఉన్నాయి. ఇది 
స్వమనయ అరూాం. 

'అశవత్ూాం' అాంటే విశేష్కరూాం ఉాంది. 'శవ' అాంటే రేపు. 'శవత్ూాం' అాంటే రేపటి 
వరకూ ఉాండేది అని. అశవత్ూాం అాంటే రేపటి వరకు ఉాండనిది అని అరూాం. అాంటే 
నశవరమని, అనిత్యమని, అశాశవత్మని, నశిాంచ్పోయేద్ని విశేష్కరూాం. అలాగే 
'ఊరూవాం' అాంటే ఉనాత్మైనది, ఉత్కృషటమైనది, శ్రేషటమైనది - అని. 'అధుః' అాంటే 
అలామైనది - నిక్ృషటమైనది, అని విశేష్కరూాం. అాంటే మూలాం ఉనాత్మైనద్ని, 
శాఖ్లు అధమమైనవని అరూాం. ఈ రాండు రకాల అరాూలను  బటిట ఈ సాంస్వరాం 
ఎలాాంటిదో మనకు తెలియజెపాాలనేదే గీతాచారుయని ఉదేదశాం. 
(1) ముాందుగా స్వమనయ అరూాంలో ఊరధవమూలాం అధశాాఖ్ాం అని 
ఎాందుక్న్నారో చూదాదాం. 
 వ్రేళ్ళ ీపైకి కొమమలు క్రాందికి ఉనాది తిరిగబడిన చెటుట. ఇదొక్ విచ్త్రమైన 
చెటుట. స్వధ్యరణాంగా చెటిు ఇలా ఉాండవు. కాని జ్ఞగ్రత్ుగా పరిశీలిాంచ్ చూసేు 
ఇలాాంటి చెటిు క్నిప్తస్వుయి అక్కడక్కడ. ఎక్కడ?  
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(i) ఒక్ చెరువు గటుటన పెద్దచెటుట ఉనాది. అది బాగా ఒడుడను  ఆను కొని ఉనాది. 
చెరువు వైపుకు కొాంచెాం వాంగ ఉనాది. ఆ చెరువులోకి తొాంగచూసేు ఆ చెటుట 
ొకక్క ప్రతిబిాంబాం నీటిలో సాషటాంగా క్నిప్తస్తుాంది. ఎలా ఉనాది ఆ 
ప్రతిబిాంబాం? త్లక్రాందులుగా ఉనాది. దాని మొద్లు పైన; కొమమలు ఆకులు 
క్రాంద్కు ఉన్నాయి. అద్గ తిరగబడిన చెటుట.  
 ఇపుాడీ తిరగబడిన చెటుట ఎవరికైన్న నీడను  ఇవవగలదా? ఇవవలేదు. 
దాని ఆకులుగాని, పూలుగాని, కాయలుగాని క్నిప్తస్తున్న  ా కోస్తకొని 
ఉపయోగాంచుకోగలమ? లేదు. ఈ సాంస్వరాం కూడా అాంతే. నీటిలో 
క్నిప్తస్తున  ాతిరగబడిన చెటుటలాాంటిదే. మనకు ఈ ప్రపాంచాంలో క్నిప్తాంచే ధన 
సాంపద్లుగాని, వస్తువులుగాని, భోగాలుగాని, కీరిుప్రతిషఠలుగాని ఏవీ కూడా 
మన జనమస్వరూకాయనికి ఉపయోగపడవు అని భావాం. ఆ వృక్షాంలాగే ఈ 
సాంస్వరాం కూడా మనను  మోసగాంచేదే. అనీ  ా చూప్తాంచ్ ఆక్రషణీయాంగా 
ఉాంటుాందే గాని మనకు ఉపయోగపడదు అని అరూాం చేస్తకోవాలి. 
(ii) ఇలాాంటి తిరగబడిన చెటుట - అాంటే మూలాంపైకి శాఖ్లు క్రాందికి ఉన  ాచెటుట 
మనకు మర్చక్ చోట కూడా ద్రానమిస్తుాంది. ఎక్కడ? విరిగపోయి - త్తఫాను  
గాలికి రోడుడకు అడడాంగా పడిపోయిన చెటుట. ద్గని వ్రేళ్ళ ీపైకి, కొమమలు క్రాందికి 
ఉాంటాయి. ఆ చెటుట ఇపుాడు మన ప్రయాణానికి ఆటాంక్ాం క్లిగస్తుాంది. 
సేద్ద్గరుచకొనేాందుకు ఉపయోగపడదు. అలాగే ఈ సాంస్వరాం, ఇాందులోని 
విషయాలు, భోగాలు అనీ  ాకూడా భగవాంత్తని చేరుకొనే మరీాంలో మనకు 
ఆటాంకాని  ాక్లిగస్వుయి అని చెపాటానికే ఈ ఉపమనాం. 
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(iii) త్లక్రాందులైన చెటుటను  ఈ బ్రహామాండాం విషయాంలో చెప్తాన్న ఈ 
ప్తాండాాండాం విషయాంలో కూడా అాంటే ఈ శీయరాం విషయాంలో కూడా నిజమే. 
ఎాందుక్ాంటే ఈ శీయరానికి మూలాం - ఉనాత్మైనది - ఊరధవాంగా ఉనాది. అదే 
శిరస్త  ి - త్ల. 'సరేవాంద్రియాణాాం శిరుః ప్రధ్యనాం' అన్నారు. ఈ శిరస్త  ి
శీయరానికి ఊరధవాంగా ఉనాది. ఇక్ శాఖ్లు - అాంటే చేత్తలు - కాళ్ళ ీ
క్రాందికి (అధుః) ఉాంటాయి. అాంటే ఈ శీయరాం కూడా ప్రాపాంచ్క్ 
విషయాలలో మునిగపోతే పరమత్మప్రాప్తుకి ఆటాంక్మే అని గ్రహిాంచాలి.  
(2)ఇక్ విశేష్కరూాంలో 'ఊరధవమూలాం అధశాాఖ్ాం' అని ఎాందుక్న్నారో చూదాదాం. 
 'ఊరధవమూలాం' అాంటే ఈ సాంస్వరానికి మూలాం ఉనాత్మైనది, 
శ్రేషటమైనది, ఉత్కృషటమైనది - అని. అాంటే ఈ సాంస్వరానికి ఆధ్యరాం ఉనాత్మైన 
పరమతేమ అని. 
 'అధుః శాఖ్ాం' అాంటే ఈ సాంస్వరాం ొకక్క శాఖ్లు అాంటే జీవుళ్ళ,ీ 
ఇక్కడి వస్తువులు, విషయాలు, భోగాలు - అనీ  ా అలామైనవి, నిక్ృషటమైనవి, 
అనిత్యమైనవి, పరమరూ స్వధనకు ఎాందుకూ పనికిరానివి - అని. 
 'అశవత్ూాం' అాంటే స్వమనయ అరూాం రావిచెటుట. రావిచెటుటలో తినేాందుకు 
పళ్ళీలేవు. వాసన చూచేాందుకు పూలులేవు. ఆకులు దేనికీ పనికిరావు. 
అయితే యజుాంలో సమిధలుగా రావిపులిలను  ఉపయోగస్వురు. అలాగే ఈ 
జగత్తు మనకు ఎాంత్ ఆక్రషణీయాంగా క్నిప్తాంచ్న్న నిజమైన ఆనాందాని  ా - 
నిత్యమైన ఆనాందాని  ా ఇవవదు; అయినపాటికీ పరమత్మను  చేరేాందుకు 
ఉపయోగపడుత్తాంది. ఈ జగతేు కాదు. దేహాం కూడా అాంతే. ఎాంత్ 
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ఆక్రషణీయాంగా క్నిప్తాంచ్న్న ఈ దేహాం నిజమైన - నిత్యమైన ఆనాందాని  ా
ఇవవదు; కాని శాశవత్ ఆనాందాని  ా ప్రస్వదిాంచే మోక్షస్వధనలో చక్కగా 
ఉపయోగపడుత్తాంది. 
 'అశవత్ూాం' అాంటే మరో అరూాం నశవరమైనది - అని. ఈ జగత్తుగాని, ఈ 
దేహాంగాని రాండూ నశవరమైనవే - నశిాంచ్పోయేవే. కాని ఆ పరమత్మ 
స్వధనలో ఉపయోగపడతాయి. ఇలా ఈ ప్రపాంచాం అనిత్యమని, నిషఫలమని, 
నిత్యస్తఖాని  ా ఇవవలేద్ని, నిను  ా భ్రమలకు గురిచేసి మోసాం చేస్తుాంద్ని, 
భోగాలలో ముాంచ్వేస్తుాంద్ని - హెచచరిాంచ్, ద్గనిమీద్ వైరాగాయని  ా క్లిగాంచ్, 
బ్రహమనిషటను  నెలకొలాటమే ఈ పోలిక్ ఉదేదశాం. 
(3) అవయయాం ప్రాహుుః :- అవయయాం - నశిాంపులేనిది అాంటున్నారు. ఎవరు? 
వేదాలు, ఋషులు, పెద్దలు, తెలిసినవారు (జ్ఞును లు) అాంటున్నారని భావాం. 
ఇాంత్వరకు ద్గనిని రేపులేనిద్ని, నశవరమైనద్ని, అశాశవత్మైనద్ని చెప్త  ా
ఇపుాడు అవయయాం అని పెద్దలు చెబుత్తన్నారనటాం ఏమిటి? 
 ఇాంత్కూ ఈ సాంస్వరాం నశిాంచేదా? నశిాంచనిదా? రాండూ నిజమే. 
జ్ఞునాం క్లిగేాంత్వరకు నశిాంచనిది. జ్ఞునాం క్లిగతే నశిాంచేది. జ్ఞును ల ద్ృష్టటలో 
ఈ జగత్తు లేనిదే. మిథయ మత్రమే. అయితే అజ్ఞును ల ద్ృష్టటలో ఇది 
అాంత్తలేనిది. కోటికోటి జనమల ను ాండి చూస్తున్న  ా ద్గనికి అాంత్త క్నపడటాం 
లేదు. పరాంపరగా నిత్యాం ఇది కొనస్వగుూ ఉాండటాం వలి ఈ 
న్నమరూపాలకు ఆశ్రయాంగా ఉాండటాంవలి, ఆత్మజ్ఞునాంతో త్ప  ానశిాంచనిది 
కావటాం వలి ద్గనిని అవయయాం - న్నశనాం లేనిది అన్నారు. సృష్టటకాలాంలో 
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వయక్ుాంగాను , ప్రళయకాలాంలో అవయక్ుాంగా బీజరూపాంలోనూ ఉాంటుాంది గను క్ 
ద్గనిని అవయయాం అన్నారు. అాంతేగాని నిజాంగా ఈ ప్రపాంచాం అవయయమే 
అయితే - నిత్యమే అయితే - నశిాంచనిదే అయితే అసాంగ శస్త్రాంతో ద్గనిని 
ఛేదిాంచమని 3వ శి్లక్ాంలో భగవాను డు ఎాందుకు చెబుతాడు? క్ను క్ ఇది 
నశిాంచేదే. కాని అజ్ఞునాంలో నశిాంచనిది. అాంతే. 
(4) ఛాందాాంసి యసయపరిాని :- ఈ సాంస్వర వృక్షానికి ఆకులు వేదాలు. ఆకులు 
కొమమల ను ాండే పుడతాయి. ఈ బ్రహామాండ వృక్షానికి మొద్టి కొమమ 
బ్రహమదేవుడు. ఆ బ్రహమదేవుని ను ాండే వేదాలనే ఆకులు పుటాటయి. 
 ఆకుల దావరా ప్రాణవాయువును  గ్రహిాంచ్ చెటుట జీవిస్తుాంది.  
 వేదాలలోని క్రమకాాండ దావరా ఈ బ్రహామాండ వృక్షాం జీవిస్తునాది. 

యజుక్రమ దావరా మేఘాలు. మేఘాల వలి వరాషలు. వరాషల వలి సస్వయలు. 
సస్వయల వలి పురుషునిలో వీరయాం. వీరయాం వలి స్త్రీలో అాండాం ప్తాండాంగా మరుట. 
ప్తాండాం వృదిధ చెాంది శిశుదవుగా జననాం. ఇలా సాంస్వర వృక్షాం క్రమకాాండ దావరా 
నిలిచ్ ఉాంటునాది. 
 ఆకులు ఎలా వృక్షాని  ా క్ప్త  ా వేస్వుయో అలాగే క్రమకాాండాత్మక్మైన 
వేదాలు ఈ ప్రపాంచాం ొకక్క నిజసవరూపాని  ాక్ప్తావేస్వుయి. 

ఛాంద్స్తిలాంటే కోరిక్లనే అరూాం కూడా ఉనాది. కోరిక్ల వలినే ఈ 
సాంస్వరాం పోష్టాంచబడుత్తనాది అనే అరూాం కూడా ఉనాది. 
(5) యసుాం వేద్ సవేద్విత్ :- ఎవడు ఈ సాంస్వర వృక్షాని  ా ఈ విధాంగా 
తెలుస్తకుాంటాడో అత్డే వేద్విదుడు - వేద్వేత్ు. ఏమి తెలుస్తకోవాలి? ఈ 
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సాంస్వరానికి మూలాం పరబ్రహమమేనని; జీవకోటినీ  ాకొమమలని; ఈ సాంస్వరాం 
నశిాంచనిద్గ, నశిాంచేద్గ అని; క్రమలతో వృదిధ చెాందుత్తాంద్ని; జ్ఞునాంతో 
ఛేదిాంచబడుత్తాంద్ని; ద్గని ఆకులు వేదాలని ఎవరు తెలుస్తకుాంటారో అత్డే 
జ్ఞుని - వేద్వేత్ు. 
 ప్రపాంచాని  ా ప్రపాంచాంగా చూచేవాడు స్వమను యడు. అలా చూచ్ 
భ్రమలకులోనై, ఈ ఆక్రషణలలో చ్కుకకొని మోసపోతాడు. కాని ఈ 
ప్రపాంచానికి ఆధ్యరము - మూలము పరమత్మయేనని తెలుస్తకొనావాడు ఇక్ 
మోసపోయే అవకాశమే లేదు. అత్డికి అాంత్టా బ్రహమద్ృష్టట. 
 సాంస్వరవృక్షాం ొకక్క సవరూపసవభావాలను  ఇాంత్వరకు స్వమనయ 
రూపాంతో చెప్తాన భగవాను డు ఇక్ విశేషరూపాంతో చెపాబోత్తన్నాడు. 
 ఎాందుక్ాంటే ఒక్ వస్తువు ొకక్క సమగ్ర సవరూపాని  ాతెలుస్తకోవాలాంటే 
బహిరాంగ నిీయక్షణతోబాటు అాంత్రాంగ నిీయక్షణ కూడా కావాలి. 
 అబాాయికి పెళ్ళ  ీ చేయాలాంటే అమమయి రూపురేఖా విలాస్వలు - 
అాంద్చాందాలు చూసేు చాలదు. ఆమె గుణగణాలు కూడా చూడాలి. అలాగే 
మొద్టి శి్లక్ాంలో ఈ ప్రపాంచాం ొకక్క బహిరాంగ నిీయక్షణ గురిాంచ్ చెప్తా 
ఇపుాడు రాండవ శి్లక్ాంలో అాంత్రాంగ నిీయక్షణ గురిాంచ్ చెబుత్తన్నారు. 

ఈ సాంస్వర వృక్షాం ఎలా వృదిధ చెాందిాందో చెబుత్తన్నారు.  
 

శి్ల॥ అధశ్లచరధవాం ప్రసృతాసుసయ శాఖాుః  
గుణ ప్రవృదాధ విషయ ప్రవాలాుః ।  
అధశచ మూలానయను  సాంత్తాని  
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క్రామను  బాంధీని మను షయ లోకే॥   (2) 
తా॥ దాని (ఆ అశవత్ూ వృక్షాం ొకక్క) కొమమలు క్రాందికీ పైకీ విసురిాంచుకొని 
ఉన్నాయి. గుణాలచేత్ వృదిధ చెాందుతాయి. విషయవస్తువులే చ్గుళ్ళీగా గలవి. 
దాని వ్రేళ్ళ ీ బాగా క్రాంద్కు పాత్తకొని ఉాండి మను షయలోక్ాంలో క్రమలలో 
బాంధస్వుయి. 
వాయఖ్య: ఈ జగత్తు లేదా బ్రహామాండాం ఎాంతో విశాలమైనది. ద్గనిని తిరగబడిన 
అశవత్ూ వృక్షాంతో పోలాచరు క్రాంద్టి శి్లక్ాంలో. ఈ జగత్తు అనిత్యమైనది అని 
చెప్త  ాద్గని పటి వైరాగయాం క్లిగాంచటమే ముఖ్య ఉదేదశాం. ఇపుాడీ శి్లక్ాంలో ఈ 
జగత్తు అనే వృక్షాం ఎలా వృదిధ చెాందుత్తనాదో వివరాంగా తెలియజేస్తున్నారు. 
 ఇది అనాంత్ కోటియుగాల ను ాండి వృదిధ చెాందుత్తనాదే. ఇది బాగా 
విసురిాంచుకొని యునాది. ద్గని మూలాం బాగా వ్రేళ్ళ ీ త్ను ాకొని యునాది, 
బాగా లోత్తగా న్నటుకొని ఉనాది. వేటితో ఇలా న్నటుకొని, విసురిాంచుకొని 
ఉనాదో ఈ శి్లక్ాంలో వివరిస్తున్నారు. 
1. అధశచ ఊరధవాంప్రసృతాుః త్సయ శాఖాుః :- ఈ సాంస్వరవృక్షాం ొకక్క కొమమలు 
పైకీ క్రాందికీ అాంత్టా వాయప్తాంచ్ ఉన్నాయి. కొమమలాంటే జీవుళ్ళ .ీ బ్రహమ మొద్లు 
దేవతా జనమలనీ  ాపైకి వాయప్తాంచ్న కొమమలు. అలాగే పశుదపక్షాయది జాంగమలు, 
నీచమైన రాక్షస జనమలు క్రమికీటకాదులు, చెటిుపుటటల వాంటి స్వూవరాలు - 
ఇవనీ  ా క్రాంద్కు వాయప్తాంచ్న కొమమలు. ఇక్ పైకీ క్రాంద్కీ కాకుాండా మధయలో 
విసురిాంచుకొని ఉన  ా కొమమలున్నాయి. అవే మనవజనమలు. ఈ విధాంగా 
సాంస్వర వృక్షాం ొకక్క కొమమలు అాంత్టా వాయప్తాంచ్ ఉన్నాయి. 
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2. గుణ ప్రవృదాధుః :- ఇవి దేనితో వృదిధ ొంాందుత్తన్నాయి. స్వధ్యరణాంగా వృక్షాం 
ొకక్క కొమమలు నీటితో వృదిధ ొంాందుూ ఉాంటాయి. మరి ఈ సాంస్వర 
వృక్షాంొకక్క కొమమలైన ఈ జనమలనీ  ావేటితో వృదిధ చెాందుత్తన్నాయి? గుణాల 
చేత్. సత్ువరజసుమో గుణాలనే త్రిగుణాల చేత్ వృదిధ చెాందుత్తన్నాయి. 
ఉనాద్ాంతా పైకి విసురిాంచుకోవటానికి గాని, అాంటే దేవజనమల నెత్ుటానికి గాని, 
మధయలో విసురిాంచుకొను టకు - అాంటే మనవజనమత్తేుాందుకు గాని, నీచ సిూతికి, 
అధోసిూతికి విసురిాంచుకొను టకు - అాంటే నీచ జనమలను  ొంాంద్టానికి గాని 
గుణాలే కారణాం. 
 సత్ువగుణాం వలి ఉనాత్మైన దేవజనమలు, రజోగుణాం వలి మధయజనమలు - 
అాంటే మనవజనమలు, త్మోగుణాం వలి పశుదపక్షి - క్రమికీటకాది నీచజనమలు 
వస్తుాంటాయి. ఇలా ఈ సాంస్వర వృక్షాం ొకక్క కొమమలు అాంత్టా 
వాయప్తాంచటానికి కారణాం త్రిగుణాలే. 
3. విషయుః ప్రవాలాుః :- కొమమలకు చ్గుళ్ళీాంటాయి. అవి కొమమలను  ఎాండి 
పోనీయకుాండా రక్షిస్తుాంటాయి. ఈ చ్గుళ ీవలినే కొమమలు ఎపాటిక్పుాడు 
క్ళక్ళలాడుూ క్నిప్తస్తుాంటాయి. ఏమిటీ చ్గుళ్ళీ? విషయాలే చ్గుళ్ళ.ీ శబద 
సార  ారూప రస గాంధ అనే 5 రకాల విషయాలే - విషయవస్తువులే చ్గుళ్ళ.ీ 
ఈ విషయవస్తువులు అత్యాంత్ ఆక్రషణీయాంగా క్నిప్తస్తు ఈ జనమలను  
ఎాండిపోనీయకుాండా క్ళక్ళలాడేటటిు చేస్తున్నాయి. ఈ విషయభోగాల పటి 
ఆసకేు మళ్ళీమళ్ళ ీజనమ పరాంపరలకు కారణాం అవుత్తనాది. అాంటే విషయాసకిు - 
భోగాసకిు ఉనాాంత్వరకు జనమరాహిత్యాం - మోక్షాం లేదు. ఈ విషయాలపటి 
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ఆక్రిషత్తలైన మనవులు కోరిక్లతో వేగపోత్తాంటారు. దానితో సాంక్లాాలు, 
ఆలోచనలు క్లుగుతాయి. వాటిని తీరుచకొనేాందుకు క్రమలు చేస్వురు. క్రమల వలి 
క్రమఫలాలు, వాటివలి మళ్ళ ీమళ్ళ ీజనమలు. క్ను క్నే విషయాలనే చ్గుళ్ళ ీమళ్ళ ీ
మళ్ళ ీ జీవుళీనే కొమమల పుటుటక్కు కారణాం అవుత్తన్నాయి. పాత్వి 
తీరిపోత్తాంటే కొత్ు కోరిక్లు పుడుూ ఎపుాడూ నిత్య నూత్నాంగా ఈ జనమ 
పరాంపరలు వస్తునే ఉాంటాయి. 
4. అధశచ మూలాని అను సాంత్తాని :- వ్రేళ్ళ ీబాగా లోత్తకు పాత్తకొని పోయి 
ఉన్నాయి. ఏ వృక్షమైన్న బలాంగా నిలిచ్ ఉాండాలాంటే వ్రేళ్ళీ బలాంగా 
భూమిలోనికి బాగా చొచుచకొని పోయి లోత్తగా - విశాలాంగా వాయప్తాంచ్ 
యుాండాలి. అలాగే ఈ సాంస్వర వృక్షాం బలాంగా న్నలుగు కాలాలపాటు నిలిచ్ 
ఉాండటానికి ద్గని మూలాం బాగా లోత్తకు పోయిఉనాది. ఆ వ్రేళ్ళ  ీ
సమిష్టటవాసనలు. వ్రేళ్ళ ీక్ాంటికి క్నిప్తాంచనటిే ఈ సమిష్టట వాసనలు కూడా 
క్ాంటికి క్నిప్తాంచకుాండా ఈ ప్రపాంచ వృక్షాని  ా బలాంగా నిలిప్త 
ఉాంచుత్తన్నాయి. అహాంకార మమకారాలు, రాగదేవష్కలు అనే 
స్తక్షమవాసనలే ఈ వ్రేళ్ళ .ీ ఎలా వచ్చనవి? గత్జనమలలో జీవుళ్ళ ీ చేసిన, 
చేయాలను కున  ా క్రమల దావరా వచ్చనవే. క్రమలు చేసేటపుాడు నేను  
చేస్తున్నాననే అహాంకారాం, క్రమల వలి ొంాందిన ఫలాలపై న్నవి అనే 
మమకారాం, ఇషటమైన వస్తువులపటి రాగాం, అనిషటవస్తువుల పటి దేవషాం - ఇవే 
వాసనలుగా ఏరాడినవి. ఈ వాసనలు ఖ్రుచకావాలాంటే క్రమలు చేయాలి. ఆ 
క్రమలు చేయటానికే జనమలు వస్తుాంటాయి. ఇలా వాసనలే జనమలను  తెచ్చ 
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పెడుత్తాంటాయి, ఆ జనమలలో పుణయపాపక్రమలకు - మాంచ్ చెడు క్రమలకు 
రేమతరణలు క్లిగస్తుాంటాయి. ఈ వాసనలు స్తక్షమశీయరాలతో గటిటగా 
పెనవేస్తకొని ఉాంటాయి. అాందువలి స్తూలశీయరాం రాలిపోయిన్న ఇవి స్తక్షమ 
శీయరాంతో క్లిసే ఉాంటాయి. అసలు సృష్టటలేని ప్రళయకాలాంలో కూడా ఈ 
వాసనలు సమిష్టటగా పరమత్మలోనే సిూతి క్లిగఉాంటాయి. క్ను క్ ఇవి ఎాంతో 
లోత్తగా, చొచుచకొనిపోయి గటిటగా ఉాండి ఈ సాంస్వరవృక్షాని  ా నిలబెటిట 
ఉాంచుత్తన్నాయని చెపాటాం జరిగాంది. వీటిని (ఈ సమిష్టట వాసనలను ) 
ఛేదిసేునే మనవుడు ఊరధవమూలానికి - అాంటే పరమత్మ వైపుకు ప్రయాణాం 
చేయగలుగుతాడు. అాంటే వాసన్నక్షయాం జరిగతేనే పరమత్మతో 
స్వనిాహిత్యాం ఏరాడుత్తాంది. ఇవి ఏాం చేస్తున్నాయి? 
5. క్రామను  బాంధీని మను షయలోకే : మను షయలోక్ాంలో క్రమబాంధ్యని  ా
క్లిగాంచేవి ఈ వాసనలే. అాంటే మళ్ళీమళ్ళ  ీ జనమత్త్తుూ ఈ లోకానికి 
రావటాం, ఇక్కడిను ాండి పోవటాం, పోయినవాడు తిరిగ మళ్ళ  ీ రావటాం 
జరుగుత్తనాద్ాంటే ద్గనికి కారణాం ఈ వాసనలనే వ్రేళ్ళ .ీ 
 చెటుట ొకక్క వ్రేళ్ళ ీబలాంగా లోత్తకు పాత్తకొని పోయి ఉనాత్కాలాం 
కొమమలను  నరికిన్న, చెటుటను  కొటిట వేసిన్న మళ్ళ  ీ మళ్ళ ీ చ్గరిచ కాాండాం, 
కొమమలు, ఆకులు, పూలు, కాయలు ఎలావస్వుయో అలాగే ఈ వాసనలునాాంత్ 
కాలాం జనమలు వస్తునే ఉాంటాయి. ఈ లోకానికి బాంధాంచబడియే ఉాంటాాం. 

క్రమలతో ఎలా బాంధస్తున్నాయి ఈ వాసనలు? 
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వాసనల రేమతరణల వలి బుదిధలో కోరిక్లు క్లుగుతాయి. బుదిధలోని 
కోరిక్లవలి మనస్తిలో ఆలోచనలు, సాంక్లాాలు వస్వుయి. ఆ సాంక్లాాలకు - 
ఆలోచనలకు అను గుణాంగా దేహ్ాంద్రియాలు క్రమలు చేస్తుాంటాయి. ఈ క్రమల 
వలి క్రమఫలాలు, ఆలోచనల వలి వాసనలు పేరుకుాంటాయి. ఈ వాసనలు 
క్రమఫలాల వలినే వాటిని ఖ్రుచ చేస్తకొనేాందుకు త్గన జనమలు వస్తుాంటాయి. 
ఇదే బాంధాం, క్రమలతో బాంధాంచబడటాం. 
 ఇాంత్వరకు ఈ సాంస్వరవృక్షాం ఎలా వృదిధ చెాందుత్తనాదో 
తెలియజేయటాం జరిగాంది. ఇది వృదిధ చెాందితే మనకు బాంధాం, దుుఃఖ్ాం. క్ను క్ 
ద్గనిని అాంత్ాం చేయాలి. ఈ సాంస్వర వృక్షాం విచ్త్రమైనది. ముకిుని ప్రస్వదిాంచే 
మూలాం - పరమత్మ పైన (ఉనాత్ాంగా) ఉాంటే, బాంధాంచే వాసనలు-మూలాలు 
క్రాంద్ ఉన్నాయి. ఈ వాసనలే క్రమలకు రేమతరణనిస్తున్నాయి. ఈ క్రమలు 
గుణాలతో, విషయభోగాలతో జీవుణి్ణ బాంధాంచ్ వేస్తున్నాయి. మళ్ళీమళ్ళ ీ
జనమలకు కారణమవుత్తన్నాయి. 
 మరి ఈ సాంస్వర వృక్షాం ఎలా అాంత్మవుత్తాంది? జీవభావాం అాంత్మైతే 
సరవత్రా ఆ పరమత్మ ఉాంటాడు. ఇక్ ప్రపాంచాం అనేదే ఉాండదు అాంటే 
జీవభావాం అాంత్మైతే సాంస్వరవృక్షాం అాంత్మై పోయినటిే. 

మరి జీవభావాం అాంత్మయేయదెలా? అసలు ఎవరికి వీలవుత్తాంది? 
దేవజనమలు గాని, పశుదపక్షాయది నీచజనమలు గాని క్రమఫలాలను  

అను భవిాంచటమే గాని సవయాంగా ఆలోచ్ాంచ్ క్రమలు చేసే వీలులేదు. 
ఎాందుక్ాంటే క్రమలు చేసేాందుకు దేవత్లకు శీయరాం లేదు; పశుదపక్షాయదులకు 
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ఆలోచ్ాంచేాందుకు బుదిధలేదు. ఒక్క మనవులకు మత్రమే క్రమ చేసే అధకారాం 
ఉాంది. ఒక్ప్రక్క క్రమఫలాలను  అను భవిస్తునే మర్చక్ ప్రక్క క్రమలు చేసే 
అధకారాం మనవులకు ఉనాది. ఈ చేసే క్రమల ొకక్క సవభావాని  ా బటిట 
అత్డు పైకో, క్రాందికో వెళ్ళీపోత్తాంటాడు. అాంటే దేవజనమలనో లేక్ 
నీచజనమలనో ొంాందుూ ఉాంటాడు. 

తాను  చేసే క్రమలతో ఈ అధో మూలాని  ా ఛేదిాంచ్ ఊరధవాంగా 
పరమత్మ వైపుకు ప్రయాణ్ణాంచవచుచ. లేదా ఈ విషయభోగాలలో చ్కిక 
మరిాంత్ బదుధడై అధోగతికీ చేరవచుచ. పశుదపతీ కావచుచ. పశుదవూ కావచుచ. 
ఎలా? 
(i) శబద సార  ా రూప రస గాంధ్యలనే విషయాలపటి విరకిు క్లిగతే చ్గుళ్ళ ీ
న్నశనమౌతాయి. 
(ii) త్రిగుణాలను  అధగమిాంచ్తే కొమమలు న్నశనమౌతాయి. 
(iii) వాసనలనిాాంటిని క్షయాం చేస్తకుాంటే వ్రేళ్ళ ీ(మూలాం) న్నశనమవుతాయి. 
 ఇలా వ్రేళ్ళ,ీ కొమమలు, చ్గుళ్ళ ీన్నశనమైతే ఇాంకా ఈ సాంస్వరవృక్షాం 
ఎలా బ్రత్తకుత్తాంది? సాంస్వరాం అద్ృశయమైతే అక్కడ ఉాండేది అధష్కటనమైన 
పరమతేమ. 
 ఈ ప్రపాంచమే పరమత్మకు అడుడగా ఉనాది. ప్రపాంచాని  ాచూస్తునాాంత్ 
సేపు పరమత్మ క్నిప్తాంచడు. సినిమక్ధలో లీనమైనాంత్వరకు తెర 
క్నిప్తాంచదు. క్ను క్ పైన చెప్తాన విధాంగా వాసనలను  ఖ్రుచచేస్తకొని, విషయ 
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వైరాగయాంతో, త్రిగుణాతీత్తడైతే ఈ ప్రపాంచాం అద్ృశయాం. పరమత్మ 
స్వక్షాతాకరాం త్ధయాం. 
 అలాగాక్ విషయ భోగాలపటి ఆసకిుతో, స్వవరూపూరిత్మైన క్రమలతో, 
రాగ దేవష్కలతో వయవహరిసేు క్రమబాంధ్యలలో ఇరుకొకని పోతాాం. దానివలి 
మళ్ళీమళ్ళ ీపుడుూ, మళ్ళీమళ్ళ ీచస్తు పరమత్మకు దూరాంగా ఉాండిపోతాాం. 
 వృక్షాం పెరిగ పెద్దదైన కొద్గద మూలానికి దూరమైనటిు మనాం ఈ 
ప్రాపాంచ్క్ వయవహారాలలో మునిగపోయి, విషయాసకిుతో క్రమలు చేస్తు, ఈ 
సాంస్వర వృక్షాని  ా విసురిాంపజేస్తున  ా కొద్గద ఊరధవ మూలమైన పరమత్మకు 
దూరమై పోవటాం జరుగుత్తాంది. క్ను క్ ఈ సాంస్వర వృక్షాని  ాఈ మనవ 
జనమలోనే ప్రయత్ాపూరవక్ాంగా ఛేదిాంచాలి. అలా ఛేదిాంచాలాంటే మనకొక్ 
గొడడలి కావాలి. ఏమిటా గొడడలి? త్రువాత్ శి్లక్ాంలో - 

ఈ సాంస్వర వృక్షాం ఎలా వృదిధ చెాంది విసురిస్తునాదో క్రాంద్టి శి్లక్ాంలో 
చెపాారు. ఇది విసురిస్తున  ాకొద్గద మూలమైన  పరమత్మకు దూరమై పోవటాం 
జరుగుత్తాంది. క్ను క్ ద్గనిని ఛేదిాంచాలి. తెగనరికి వేయాలి. ఎలా? ఏ 
స్వధనాంతో? సాంస్వరవృక్షాని  ా ఛేదిాంచే గొడడలి ఏది? ఈ శి్లక్ాంలో 
చెబుత్తన్నారు.  
 

శి్ల॥ నరూప మసేయహ త్ధోపలభయతే  
న్నాంతో నచాది రాచ సాంప్రతిష్కఠ।  
అశవత్ూ మేనాం స్తవిరూఢ మూలాం  
అసాంగ శసాేణ ద్ృఢేన ఛితావ ॥    (3) 
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తా॥ దానిొకక్క (సాంస్వరవృక్షాం ొకక్క) రూపాం ఇక్కడ అలా క్నిప్తాంచదు. 
దానిొకక్క అాంత్ాంగాని, మొద్లుగాని, సిూతిగాని ఏవీ క్నిప్తాంచటాం లేదు. 
గటిటగా పాత్తక్పోయిన ఈ అశవత్ూ వృక్షాని  ా ద్ృఢమైన అసాంగశస్త్రాంతో 
ఛేదిాంచాలి. 
వాయఖ్య :- 1. అసయరూపాం ఇహ త్ధ్యన ఉపలభయతే :-  దాని రూపాం ఇక్కడ 
అలా క్నిప్తాంచదు. ఈ సాంస్వరాని  ా అశవత్ూ వృక్షాంతో పోలుస్తు మొద్టి 
రాండు శి్లకాలిోనూ చెపాారు. అయితే ఇలా వరిిాంచ్న వృక్షాలు మనకు 
ఎక్కడా ఈ భూమి మీద్ క్నిప్తాంచవు. నీటిలో ప్రతిబిాంబాంగా క్నిప్తస్వుయే గాని 
యదారధాంగా మూలాం పైకీ కొమమలు క్రాందికీ ఉన  ాచెటిు ఎక్కడా క్నిప్తాంచవు. 
ఇాంకా చెపాాలాంటే అసలు ఈ సాంస్వరాం (జగత్తు) అనేది ఉాంటే గదా ! 
దానికొక్ రూపాం ఉాండేది. ఇది అజ్ఞును ల ద్ృష్టటలో మత్రమే ఉాంటుాంది. ఈ 
చెప్తాన ఉపమనాం వారికోసమే.   ప్రపాంచాంలో ఎకుకవ అజ్ఞును లే ఉన్నారు 
గను క్ను , వారిని ఉద్ధరిాంచవలసిన భాద్యత్ భగవాంత్తనిదే గను క్ను  
భగవాంత్తడు ఇలా ప్రపాంచాని  ా త్లక్రాందులైన అశవత్ూ వృక్షాంతో పోలిచ 
చెబుత్తన్నారు. 
2. న అాంత్ుః న ఆదిుః చ న సాంప్రతిష్కఠచ :- జ్ఞును ల ద్ృష్టటలో అసలు ప్రపాంచమే 
లేదు గను క్ ద్గనికి రూపాం కూడా ఉాండే అవకాశాం లేదు. రూపాం లేదు గను క్ 
ఆది, అాంత్ాం, మధయ అనేవి కూడా లేవు. క్ను క్ ద్గని గురిాంచ్ విచారణ కూడా 
అనవసరాం. ఎాండమవులలోని నీళ్ళ  ీ ఎక్కడి ను ాండి వచాచయి? ఎక్కడ 
క్లుస్వుయి? రుచ్గా ఉన్నాయా? చపాగా ఉన్నాయా? తెలుపా? నలుపా? 
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ఎరుపా? అని విచారిాంచ్ ఏాం లాభాం? ప్రపాంచాం కూడా అాంతే. లేని ప్రపాంచాం 
ఎపాటి ను ాండి ఉనాది?  ఎపాటిదాకా ఉాంటుాంది? అని ఆలోచ్ాంచ్ ఏాం 
ప్రయోజనాం? ఈ ప్రపాంచాం మిథయ. అాంటే నిజాంగా లేక్పోయిన్న క్నిప్తస్తునాది. 

మిథ్యయ వస్తువు సత్తుకాదు, అసూు కాదు. సత్తు అయితే మూడు 
కాలాలిోను  ఉాండాలి. ప్రపాంచాం అలా ఉాండదు. క్ను క్ సత్తు కానేకాదు. అసత్తు 
గను క్ అయితే అసలు క్నపడకూడదు. కుాందేటి కొముమలాగా, గొడ్రాలి 
బిడడలాగా అసలు లేనిదే కావాలి. మరి ప్రపాంచాం వీటిలాగా అసలు లేనిదా? 
కాదు. మధయలో క్నిప్తస్తునాది. సృష్టటకి ముాందులేదు, ప్రళయాం త్రువాతా లేదు. 
కాని ఇపుాడు క్నిప్తస్తునాది. క్ను క్ అసూు కాదు. సూు అసూు రాండూ కాని 
దానిని మిథయ అాంటారు. ఎాంతో సాషటాంగా క్నిప్తస్తునాది గదా! న్నకే కాకుాండా 
అాంద్రికీ క్నిప్తస్తునాది గదా! మిథయ ఎలా అవుత్తాంది? అని శాంకిస్వురు 
చాలామాంది. గారడీవాడు చూప్తాంచే వస్తువు క్ాంటికి సాషటాంగా క్నిప్తస్తుాంది 
గదా! అయిన్న నిజాం అాంటామ? ఎాండమవులలో నీరునాటిు క్నిప్తస్తుాంది 
గదా! మరి నిజమ? కాదు. ఈ ప్రపాంచాం కూడా అాంతే. క్నిాస్తునాపాటికీ 
నిజాంకాదు. 
  జ్ఞును లకు, అజ్ఞును లకు ఈ ప్రపాంచాం క్నిప్తస్తునే ఉాంటుాంది. కాని 
అజ్ఞును లు ద్గని ఆక్రషణలకు లాంగపోయి, మోసపోయి క్ష్కటల 
పాలవుత్తాంటారు. జ్ఞును లు ఇది సత్యాం కాద్ని తెలుస్తకొని మోసపోరు, 
క్ష్కటల పాలుగారు. ఎాండమవులు వివేక్ాం లేని జాంత్తవులను  మోసాం 
చేస్వుయిగాని, వివేక్ాం గల మనవులను  మోసాం చేయలేవు. 
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క్లలోని వస్తువులు లేనివే అయిన్న క్నిప్తస్తున్నాయి, స్తఖ్దుుఃఖాలను  
క్లిగస్తున్నాయి. అాంత్మత్రాన అవి నిజమ? కాదు. నిద్రిాంచ్నపుాడు 
మనస్తిలో ఎలాగైతే సవప  ాప్రపాంచాం క్లిాాంచబడిాందో అలాగే పరమత్మలో 
ఈ జ్ఞగ్రత్ ప్రపాంచాం క్లిాాంచబడిాంది. త్రాడు త్రాడుగానే ఉాండి భ్రాంతి వలి 
పామై క్నిప్తాంచ్నటిు పరమత్మ పరమత్మగా ఉాండి ప్రపాంచాంగా అజ్ఞును లకు 
క్నిప్తస్తునాది. 

శాసా్వలలో సృష్టటని గురిాంచ్ అనేక్ విధ్యలుగా చెపాారు. ఇద్ాంతా 
ఎాందుక్ాంటే ఈ సృష్టట మొత్ుాం మిథయ అని చెపాటానికే. 

ఒక్ ధనవాంత్తని ఇాంటిలో వైభవాంగా వివాహాం జరుగుత్తనాది. 
మేరువాణ్ణ వేడుక్కు బాణసాంచా తెప్తాాంచారు. ఒక్ పెద్ద ఏను గును  
త్యారుచేసి దానిలోపల రేమతలుడు పదారాూలను  కూరాచరు. ఇక్ నిపు  ా
అాంటిాంచటమే త్రువాయి. ఏను గు ఆకాశాంలోకి ఎగరి పేలిపోత్తాంది. ఈ 
విాంత్ను  చూడటానికి జనాం దాని చుటూట మూగారు. అాందులో ఒక్డన్నాడు, 
అాంతా బాగానే ఉాంది గాని దాని చెవులు చ్నావిగా ఉనావి అన్నాడు. 
మర్చక్డు తోక్ మీయ ొంటిటగా ఉాందే అన్నాడు. ఇలా ఒకొకక్కరు ఒకోక 
లోపాని  ా చెబుత్తన్నారు. అాంత్లో మర్చక్డన్నాడు, ఆ! సిూరాంగా ఇాంటిో 
పెటుటకొని చూచుకొనేదైతే మీరు చెపే  ా మటలు నిజమేగాని ఇాంకొకక్క 
నిముషాంలో కాలి బూడిదై పోయేది ఎలా ఉాంటే ఏముాంది? అన్నాడు. 

సృష్టటని గురిాంచ్ అనేక్మాంది అనేక్ విధ్యలుగా చెపాటాం కూడా ఇాంతే. 
అది మిథయ అని చెపాటానికే. మనవుడికి కావలసిాంది ప్రపాంచ జిజ్ఞుస కాదు. 
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బ్రహమజిజ్ఞుస. 'అధ్యతో బ్రహమ జిజ్ఞుస' అని బ్రహమ స్తత్రాలలో మొద్టి 
స్తత్రాంగా చెప్తానదిదే. అయితే లోక్ాంలో అాంద్రికి బ్రహమజిజ్ఞుస క్న్న  ా
ప్రపాంచజిజ్ఞుసయే ఎకుకవ. అాంద్రూ ప్రాపాంచ్క్ వాయమోహాలకే ప్రాధ్యనయత్ 
ఇస్వురు. వాటికోసమే జీవిస్వురు. 

ఈ ప్రపాంచాం మనను  మోసగాంచేద్ని, పరమత్మను  చేరుకొనేాందుకు 
అడుడ వస్తుాంద్ని, పరమత్మకు మనను  దూరాం చేస్తునాద్ని అజ్ఞునాంలో ఉన  ా
మనాం తెలుస్తకోలేక్ పోత్తన్నాాం. అలా తెలుస్తకోలేక్ పోవటాం వలినే ఈ 
ప్రపాంచాం వెాంటపడి ఏవేవో స్తఖాలు ొంాందాలని భావిస్తు పరమత్మకు 
దూరమై మోసపోత్తన్నాాం. మరి ఎాందుకు తెలుస్తకోలేక్ పోత్తన్నాాం ఈ 
ప్రపాంచ త్తాువని  ా గురిాంచ్? ఎాందుక్ాంటే మనాం పూరిుగా ఈ ప్రపాంచ 
వాయమోహాలలో మునిగపోవటాం వలినే. చీక్టిలో ఉనావాడికి వస్తువులు 
క్నిప్తాంచవు. అలాగే అజ్ఞున్నాంధకారాంలో ఉనావాడికి ఈ ప్రపాంచ 
త్త్ువాం తెలియదు. ఇాంటికి పున్నదులు ఆధ్యరాంగా ఉాంటాయి. ఇాంటి మీద్ 
వాయమోహాంతో ఇాంటిో కూరుచన  ావాడికి పున్నదులు క్నిప్తాంచవు. వాయమోహాం 
తీరి బయటకు వచ్చ త్రవివ చూసేు పున్నదులు క్నిప్తస్వుయి. అలాగే ప్రపాంచ 
వాయమోహాంలో మునిగపోయి, ఇక్కడి వస్తువులతో సాంగభావాం పెటుటకొని 
వాటిలోనే తిరిగే వాడికి ప్రపాంచానికి ఆధ్యరమైన పరమత్మ క్నిప్తాంచడు. 
క్ను క్ వాయమోహాని  ావిడిచ్ విషయ విరకిుతో విచారణ చేసేు, స్తక్షమ బుదిధతో 
విశిేషణ చేసేు పరమత్మ క్నిప్తస్వుడు. అాందుకే ఈ సాంస్వర వృక్షాని  ా
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ఛేదిాంచాలని చెప్త  ా భగవాను డు అలా ఛేదిాంచటానికి ఎలాాంటి ఆయుధాం 
కావాలో తెలియజేస్తున్నాడు. 

ఈ సాంస్వర వృక్షాని  ాద్ృఢమైన వైరాగయమనే గొడడలితో నరికివేయాలి 
అాంటున్నాడు భగవాను డు. ఈ సాంస్వర వృక్షాం అనేక్ కోటి జనమల ను ాండి బాగా 
వాయప్తాంచ్ ఉనాది. శాఖోపశాఖ్లుగా అాంత్టా విసురిాంచుకొని యునాది. 
వ్రేళ్ళ  ీబాగా త్ను ాకొని లోపలికి చొచుచక్పోయి ఉన్నాయి. అాందుకే దానిని 
రూఢ మూలాం అనక్, విరూఢ మూలాం అనక్, 'స్తవిరూఢ మూలాం' అన్నారు. 
గటిటగా పాత్తకొనిపోయి ఉనాది గను క్ ద్గనిని ఛేదిాంచాలాంటే పదునైన గటిట 
ఆయుధమే కావాలి. అదే 'అసాంగ శస్త్రాం'. 
3. అసాంగ శసాేణ ద్ృడేన ఛితావ:- వైరాగయమనే గొడడలితో ఛేదిాంచాలి. వైరాగయాం 
లేనిదే ఈ సాంస్వరాని  ాఛేదిాంచటాం స్వధయాంకాదు. అాంతేకాదు. ఈ వైరాగయాం 
వివేక్ాంతో కూడుకునాదై ఉాండాలి. వస్తువులో ఉన  ాదోష్కని  ాచూడగలగటమే 
వివేక్ాం. నీవు ఎాంతో ఇషటపడే స్వవటును  ఎవరో తెచ్చ ఇచాచరు. దానిని ఎాంతో 
ఇషటాంతో తినబోత్తన్నావు. అాంత్లో ఒక్రు వచ్చ దానిలో విషాం క్లిసిాంది 
అన్నారు. అయితే అయిాందిలే ఈ స్వవటు న్నకాంతో ఇషటమైనది అని తిాంటావా? 
తినవుగదా! 

ఈ ప్రపాంచాంలోని ప్రతి విషయమూ దోష్కలతో కూడుకొనే ఉాంటుాంది. 
ముఖ్యాంగా 3 దోష్కలున్నాయి. అవే క్షయ, స్వతిశయ, పత్నదోష్కలు. ఈ 
లోక్ాంలోనే కాదు సవరీలోక్ాంలోని భోగాలలో కూడా ఈ 3 దోష్కలున్నాయి.  
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ఎనిాక్లలో బాగా ఖ్రుచపెటిట MLA అయాయడు. అక్కడ హాంగ్ అసాంబిీ 
ఏరాడి త్ాంతే బూరలబుటటలో పడడటిు మాంత్రి పద్వి కూడా వచ్చాంది. ఎాంత్ 
సాంతోషమో! త్న జీవిత్లక్షయాం నెరవేరిాంది. ఒక్ నెలరోజ్ఞలు ఆనాంద్ాంతో 
గడిచ్పోయినవి. ఆ త్రువాత్ ఆలోచనలో పడాడడు. ఈ ప్రభుత్వాం పూరిుగా 
ఉాంటే 5సాం॥లు. అపుాడే 1సాం॥రాం గడిచ్పోయిాంది. ఇక్ న్నలుగేళి్ళ గదా! అని 
దిగులు. ఇదే క్షయదోషాం. ఇపుాడు తాను  సహాయమాంత్రి. కేబినేట్ మాంత్రిని 
చూసేు క్డుపు మాంట. త్నక్న  ావాడు ఏాం గొపాని వాడికి పెద్ద పద్వి - అని 
బాధ. ఇది స్వతిశయదోషాం. ఇక్ ఈ ప్రభుత్వాం అవిశావస తీరామనాం నెగీటాంతో 

3 సాంవత్ిరాలకే పడిపోయిాంది. దానితో త్న మాంత్రి పద్వి ఊడిపోయిాంది. 
ఇపుాడు పలక్రిాంచే దికుకలేదు. పైగా మాంత్రి పద్విలో ఉాండి దోచుకున  ా
దానికి CBI వారు సాంజ్ఞయిషీ అడుగుత్తన్నారు. FIR వ్రాసి అరస్తట చేసి 
జైలుకు పాంపారు. ఇది పత్నదోషాం. సవరీలోక్ాంలో కూడా ఈ దోష్కలే. వెయియ 
సాంవత్ిరాలు భోగాలను భవిాంచటానికి సవరీానికి వచాచడు. 100 
సాంవత్ిరాలు గడిచ్ాంది. ఇక్ 900 సాం॥లు మత్రమే. ఇది క్షయదోషాం. ఇక్కడి 
స్తఖాల క్న  ా సత్యలోక్ాంలో ఇాంకా బాగున్నాయి. ఇది 
స్వతిశయదోషాం. 1000 సాం॥లు  పూరుయి, కుక్క జనమ వచ్చాంది. ఇది 
పత్నదోషాం.  

ఇద్ాంతా జ్ఞగ్రత్ుగా గమనిాంచ్నవాడు, వివేకి అయినవాడు ఇహలోక్, 
పరలోక్ స్తఖాలపై ఆసకిుని విడిచ్పెటిట పరబ్రహమ ప్రాప్తుకి ప్రయత్ాాం చేస్వుడు. 
అాందుకే అసాంగ శసా్వని -ా వైరాగయమనే గొడడలిని చేత్ ధరిాంచాలి.  
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సాంగాం అాంటే రాగాం. అసాంగాం అాంటే విరాగాం - వైరాగయాం. వైరాగయమనే 
శస్త్రాంతో ఈ సాంస్వర వృక్షాని  ాఖ్ాండిాంచాలి. ఆ వైరాగయాం ద్ృఢాంగా ఉాండాలి. 
క్తిుని వదులుగా పటుటకుాంటే పెనిిలు చెక్కటానికి కూడా పనికిరాదు. గటిటగా 
పటుటకుాంటే త్లకాయలు కూడా తెగపోతాయి. 'నేను  ఆత్మను ' 'అసాంగ 
సవరూపుణి్ణ' అనే భావనే సాంస్వర తాపాం ను ాండి త్ప్తాస్తుాంది. ఇది 
స్వమను యలకు అరూమయేయది కాదు.  

ఒక్ స్వధువు ధనవాంత్తని ఇాంటికి భక్షకు వెళాీడు. ఆ మహాత్తమనికి 
షడ్రసోపేత్మైన భోజనాం పెటిటాంచాడు ధనవాంత్తడు. త్రువాత్ విశ్రాంతి 
తీస్తకుాంటునాపుాడు యజమని ఆ స్వధువుతో "స్వవమీ! భోజనాం ఎలా 
ఉాంది? త్మకు త్ృప్తుగా ఉనాదా?" అన్నాడు. అాందుకా స్వధువు, 
"ననెాాందుక్యాయ అడుగుతావు? తినావాణి్ణ అడుగు" అన్నాడు. ఆత్మ 
అసాంగమనే పాఠాం చెపాాడు స్వధువు. అది సిదాధవసూకు చెాందిన అసాంగసిూతి. 
అది లభాంచే వరకు 'నేను  అసాంగరూప ఆత్మను ' 'నేను  అక్రును  అభోక్ును ' అనే 
భావన చేస్తు రావాలి. అపుాడు క్లిగే వైరాగయమే పూరివైరాగయాం.    

'ఛితావ' ఛేదిాంచ్ అని ఆగారు ఈ శి్లక్ాంలో. క్రయ ఇాంకా పూరిుకాలేదు. 
వైరాగయాం క్లగటాం కాదు ముఖ్యాం బ్రహమభావన క్లగాలి. వైరాగయ శస్త్రాంతో 
ఛేదిాంచ్న త్రావత్ ఏమి చేయాలో న్నలుగవ శి్లక్ాంలో చెబుత్తన్నారు.  
సాంస్వర వృక్షాని  ాఅసాంగ శస్త్రాంతో ఛేదిాంచ్ ఏమి చెయాయలి?  
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శి్ల॥ త్త్ుః పద్ాం త్త్ారి మరీి త్వయాం  
యసిమన్ గతాన నివరుాంతి భూయుః।  
త్మేవ చాద్యాం పురుషాం ప్రపదేయ  
యత్ుః ప్రవృతిుుః ప్రసృతా పురాణ్ణ॥  (4)  

తా॥ ఆ త్రువాత్ ఎక్కడికి చేరి మళ్ళ ీతిరిగరారో ఆ పదాని  ావెత్కాలి. ఎవరి 
ను ాండి పురాత్నమైన సాంస్వర ప్రవృతిు వాయప్తస్తునాదో ఆ ఆది పురుషుణి్ణ నేను  
శరణు వేడుత్తన్నాను .  
వాయఖ్య:- ప్రపాంచాంలో ప్రతి మనవుడు కోరుకొనేది దుుఃఖ్ నివృతిు, ఆనాంద్ప్రాప్తు. 
మనవుడే కాదు ప్రతి ప్రాణీ దుుఃఖ్ాం పోవాలని, స్తఖ్ాం రావాలని 
కోరుకుాంటుాంది. అాందుకే ప్రతి వయకీు ఈ లోక్ాంలో ఏదో ఒక్ పనిచేస్తు 
ఉాంటాడు. వాయపారాం చేసిన్న, ఉదోయగాం చేసిన్న, వృతిుని చేసిన్న అనిాాంటి 
ఆశయాం ఇదే. అలాగే పూజలు చేసిన్న, వ్రతాలు చేసిన్న, యజుయాగాదులు 
చేసిన్న అనిాాంటి ఆశయాం ఇదే. ఇపుాడు వచ్చన ఈ క్షటాం - ఈ దుుఃఖ్ాం 
తొలగపోతే చాలు భగవాంత్తడా! నీకు 100 కొబారికాయలు కొడతాను ; 
సహస్ర న్నమరచన చేయిస్వును . ప్రస్వద్ాం నైవేద్యాం పెడతాను  అాంటాాం. ఆ 
దుుఃఖ్ాం కాస్వు తొలగపోయిాంద్ను కోాండి; ఊరుకుాంటామ? భగవాంత్తడా! 
నీవు ఎాంతో ద్యామయుడివి. న్న క్ష్కటని  ాతొలగాంచావు. ఆ చేతోునే మ 
అబాాయికి మాంచ్ ఉదోయగాం వేయిాంచు. న్నకు లాటీయ త్గలేటిు చెయియ - 
అాంటూ కోరిక్ల మూటను  విపుాతాాం. క్ను క్ మనాంద్రికీ కావలసిాంది 
దుుఃఖ్నివృతిు. దానితో పాటే ఆనాంద్ప్రాప్తు.  
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మోక్షాం అనే పదాని  ాఅాంద్రూ వాడుత్తాంటారు. కాని అదేమిటో చాలా 
మాందికి తెలియదు. చచ్చన త్రావత్ వెళ్ళ  ీసవరీలోక్మే మోక్షమని చాలామాంది 
అభప్రాయాం. కాని అది నిజాం కాదు. మోక్షమాంటే ఆత్యాంతిక్ దుుఃఖ్ నివృతిు, 
శాశవత్ ఆనాంద్ప్రాప్తు. ఈ రాంటిని క్లిప్త ఒకే మటగా 'మోక్షాం' అన్నారు 
వేదాాంత్తలు.  

ఈ దుుఃఖ్నివృతిుని, ఆనాంద్ప్రాప్తుని స్వధాంచుటకు మనాం ఎనో  ాపను లు 
చేస్తుాంటాాం. వృతిు, ఉదోయగ, వాయపారాల దావరా డబాు సాంపాదిస్వురు. కొాంద్రు 
జను లను  మోసాం చేసి డబాు సాంపాదిస్వురు. కొాంద్రు దొాంగత్నాం చేసి, 
లాంచాలు తీస్తకొని, త్పుాడు పను లు చేసి సాంపాదిస్తుాంటారు. కొాంద్రు 
రాజకీయాలలో దిగ పద్వులు సాంపాదిాంచ్ స్తఖాంచాలను కుాంటారు. 
కొాంద్రు సరవసాంగపరితాయగులై సన్నయస్తలౌతారు. కొాంద్రు స్వవమీజీలై 
ఆశ్రమలను  స్వూప్తాంచ్ ప్రజలను  ఉద్ధరిస్తుాంటారు. ఇలా రక్రకాల వేష్కలతో 
రక్రకాల పను లు చేసి దుుఃఖాలను  తొలగాంచుకోవాలని, ఆనాంద్ాం 
ొంాందాలని ప్రయతిాస్తుాంటారు. కాని ఎవవరూ నిత్యమైన - నిజమైన 
ఆనాందాని  ా ొంాంద్టాం లేదు. ఎాందుక్ని? ఎాందుక్ాంటే తాతాకలిక్ాంగా 
దుుఃఖాని  ా తొలగాంచుకొనేాందుకు ఆనాందాని  ా ొంాందేాందుకు తొాంద్ర 
పడుత్తన్నారే గాని శాశవత్ పరిష్కకరాం కోసాం ప్రయతిాచటాం లేదు. అసలు 
దుుఃఖ్ాం ఎాందుకొస్తునాదో మూలకారణాని  ాశ్లధాంచటాం లేదు. అాందుకే సిదిధ 
లభాంచటాం లేదు.  ప్రతి మనవుని పరిసిూతీ ఇాంతే. ఇలా విఫల ప్రయత్ాాం 
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చేస్తున  ా మనవులను  ఉద్ధరిాంచటానికీ, వారికి సరైన మరీాని  ా
చూప్తాంచటానికే భగవాను డు హితోపదేశాం చేస్తున్నాడు.  

సాంస్వర భ్రమవలినే దుుఃఖ్ాం క్లుగుత్తనాద్ని, ఆ సాంస్వర తాయగాం 
వైరాగయాంతో స్వధాంచాలని ఇాంత్వరకు చెపాారు. సాంస్వర తాయగాంతోనే దుుఃఖ్ 
నివృతిు.  అయితే దుుఃఖ్ నివృతిు క్లిగతే చాలదు. ఆనాంద్ాం క్లగాలి. గాఢనిద్రలో 
దుుఃఖ్ నివృతిు ఉాంది. కాని ఆనాంద్ప్రాప్తు లేదు. గాఢనిద్రలో ఆనాంద్ాం 
ఉనాద్ను కుాంటాాం. అది దుుఃఖ్ాం లేని అభావసిూతి మత్రమే. మనకు పెద్ద క్షటాం 
వచ్చ క్రాందుమీదులైన త్రువాత్ అది తొలగపోతే గుాండెల మీద్ బరువు 
తొలగనటిు ఆనాందిస్వుాం. అది నిజమైన ఆనాంద్ాం కాదు - క్షటాం తొలగన సిూతి 
మత్రమే. 

నెతిుమీద్ క్ట్టటల మోపు పెటుటకొని ప్రక్క ఊరికి ప్రయాణమయాయవు. 
నడచ్, నడచ్ ఆ బరువుతో ఏడుపువస్తునాది. ఆక్లి ద్ాంచేస్తునాది. అలాగే 
ఏడుస్తు నడుస్తున్నావు. ఆ మోపును  దిాంచ్తే మళ్ళ ీఎత్ుటానికి మనిష్ట కావాలి. 
అాందుక్ని అలాగే మోస్తు నడుస్తున్నావు. ఇాంత్లో ఒక్ వయకిు తారసపడి నీ 
బాధ చూచ్ మోపును  క్రాందికి దిాంచాడు. ద్గనితో బరువు తీరిపోయిాంది. 
హాయిగా ఉాంది. కాని ఆక్లి అలాగే ఉాంది. క్ను క్ దుుఃఖ్నివృతేు కాదు, 
ఆనాంద్ప్రాప్తు కూడా మన లక్షయాం కావాలి.  

అాందుకే దుుఃఖ్నివృతిుకి సాంస్వర వృక్షాని  ా వైరాగయమనే ఆయుధాంతో 
ఛేదిాంచాలని చెప్త  ా ఇపుాడు ఆనాంద్ప్రాప్తుకి మరీాం చెబుత్తన్నారు. 
నిష్కకముడైన స్వధకుడు ఉనాతోనాత్మైన పద్విని చేరుకోవాలి. ఎలాాంటిది ఆ 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 46 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

పద్వి? ఈ సాంస్వరానికి ఆధ్యరమైనటిటది; అధష్కటనమైనటిటది. అదే పరమత్మ 
పద్ాం. లోక్ాంలోని పదాలనీ  ాఅనిత్యమైనవి; స్వమనయమైనవి. కాని పరమత్మ 
పద్ాం నిత్యమైనది, శాశవత్మైనది; చాలా గొపాది. దానిక్న  ా ఉనాత్పద్ాం 
మర్చక్టి లేదు. ఒక్స్వరి ఆ పద్విలో కూరుచన  ాత్రువాత్ ఇక్ పద్వీ వియోగాం 
ఉాండదు. అక్కడి ను ాండి జ్ఞరిపడే ప్రశేాలేదు. ఉపు  ాబొమమ సముద్రాం లోత్త 
చూడాలని సముద్రాంలో దిగాంది. అలా దిగ సముద్రపు లోత్తను  చూస్తునాది. 
కాని ఎాంత్సేపైన్న ఇక్ తిరిగ వచేచ అవకాశమే లేదు. ఎాందుక్ాంటే అది ఆ 
సముద్ర సవరూపమే అయిపోయిాంది. జీవుడూ అాంతే. అని  ా బాంధ్యలు 
వదిలిాంచుకొని సాంపూరి వైరాగయాంతో ఆ పరమత్మ పద్ాంలో - పరమపద్ాంలో 
ప్రవేశిసేు అత్డు పరమత్మ సవరుపుడే అవుతాడు. ఇక్ తిరిగ వచేచ ప్రశేాలేదు. 
తిరిగ జనిమాంచే వీలూలేదు.   

ఈ బ్రహామాండాంలో ఎక్కడికి వెళ్ళీన్న తిరిగ రావాలిిాందే. సవరీలోక్ాం, 
చాంద్రలోక్ాం, ప్తత్ృలోక్ాం, వరుణలోక్ాం - - - ఇలా ఏ లోక్ాం వెళ్ళీన్న అక్కడ 
అను భవాలు పూరుయిన త్రువాత్ తిరిగ ఈ మనవ లోకానికి రావలసిాందే. 
అయితే బ్రహమప్రాప్తు - పురుషోత్ుమప్రాప్తుతో ఇక్ తిరిగ రావలసిన 
అవసరాంలేదు. ప్తలి గ్రుడుడ కానటుటగా, ముత్యాం తిరిగ నీరు కానటుటగా 
బ్రహమభావాం ొంాందిన జీవుడికి తిరిగ జనమలేదు. సముద్రరూపాని  ాొంాందిన 
ఉపుాబొమమ తిరిగ ఉపుాబొమమ రూపాని  ా ొంాంద్లేదు. "యసిమన్ గతాన 
నివరుాంతి భూయుః" - దేనిని ొంాందిన త్రావత్ తిరిగ వచేచ పనిలేదో అాంటే ఇదే. 
ఇదే మోక్షసిూతి.  
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భగవాంత్తని అను గ్రహాంతో, గురువు ొకక్క అను గ్రహాంతో, అనేక్ 
జనమల స్తక్ృత్ాం కారణాంగా, ఈ జనమలో చేసిన తీవ్రప్రయత్ాాం కారణాంగా 
ఒక్కస్వరి ఆ పద్విని - ఆ పరాంధ్యమని  ాఅాందుకున్నావా! - తిరిగ జ్ఞరిపోయే 
ప్రసకేులేదు. ఐతే ఆ మోక్షపద్విని ొంాందాలను కునావాడు భగవాంత్తని 
శరణుకోరాలి. సాంపూరి శరణాగత్తడు కావాలి. కేవల ప్రయత్ాాం చాలదు. 
పరమత్మ అను గ్రహాం త్పాకుాండా కావాలి. త్న పురుష్కరూాం అాంతా - త్న 
ప్రయత్ాాం అాంతా  ఆ పద్విని ొంాంద్టానికి పూరవరాంగాని  ా సిద్ధాం 
చేస్తకొను ట కొరకే. కావలసిన స్వమగ్రిని, సాంపద్ను  సిద్ధాం చేస్తకొనేాందుకే 
అని  ాస్వధనలు, ప్రయతాాలు.  

ఎనిాక్లలో గెలిచ్ MLA పద్వినో, MP పద్వినో స్వధాంచాలాంటే 
ముాందుగా నీ ప్రయతాాలు కావాలి. ముఖ్యాంగా డబాు సమకూరుచకోవాలి. 
బాయనరిు, జెాండాలు సమకూరుచకోవాలి. కొాంద్రు పెద్దలను  క్లుస్తకొని 
సహాయాం అరిూాంచాలి. రౌడీలను , గాండాలను  మేపుత్తాండాలి. అధష్కటనాం 
అను గ్రహాని  ా సాంపాదిాంచుకోవాలి. కొని  ా ప్రాాంతాలలో బాాంబులను  
సమకూరుచకోవాలి. కారిు, రిక్షాలు, ఆటోలు మొ॥న వాటిని కూరుచకోవాలి. 
ఇద్ాంతా పూరవరాంగాం. ఇక్ ఎనిాక్ల రోజ్ఞన కావలసిాంది ఓటరి అను గ్రహాం. 
వారి అను గ్రహాం ఉాంటేనే నీవు ఎని  ాప్రయతాాలు చేసిన్న పద్వి లభాంచేది. 
వారి అను గ్రహాం లేక్పోతే అాంతా వృధ్యయే.  

అలాగే మోక్షపద్విని ొంాందాలాంటే భగవాంత్తని అను గ్రహాం కావాలి. 
అాందుకు భగవాంత్తని శరణు ొంాందాలనే శుదభేచఛ క్లగాలి. ఎాంతో పుణయాం 
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చేసిన వారికి మత్రమే అటువాంటి శుదభేచఛ క్లుగుత్తాంది. పూరవజనమలలో 
భగవత్ సాంబాంధమైన చ్ాంత్న ఎాంతో కొాంత్ చేసి ఉాంటేనే; భగవత్ 
సాంబాంధమైన పూజ్ఞధకాలు, యజుయాగాదులు కొనెనై న్న చేసేునే; భగవాంత్తని 
సమరిస్తు జపధ్యయన్నదులు స్వగసేునే భగవాంత్తని శరణు ొంాందాలనే కోరిక్ 
క్లుగుత్తాంది. స్వధ్యరణాంగా ప్రతివాడూ త్న సాంస్వరానికి, త్న పాాండితాయనికి, 
త్న గొపాత్న్ననికి, త్న సాంపద్కు, త్న పద్వికి, త్న కీరిుకి, త్న ఠీవికి, త్న 
ప్రతాపానికి, త్న తెలివి తేటలకు శరణా గత్తడవుతాడే గాని భగవాంత్తని 
శరణు ొంాందాలనే సదాుదిధ నూటికో కోటికో ఏ ఒక్కరికో త్ప  ా అాంద్రికీ 
క్లగదు.  

నిజమైన శరణాగతి ఏది? సరవమూ భగవాంత్తడేనని, త్నదేమీ లేద్ని, 
తాను  కేవలాం నిమిత్ుమత్రుడనని, సరవమూ ఆయన ఇచఛ ప్రకారమే 
జరుగుత్తనాద్నే విశావసాం ఉాండాలి. మనకు ఏ ఇష్కటఇష్కటలు ఉాండకూడదు. 
భగవాంత్తడు ఏది అను గ్రహిసేు దానితో సాంత్తషుటలాం కావాలి. ఇద్గ శరణాగతి.  

అటిట శరణాగతిని ొంాంద్టాం ఎలాగో 5వ శి్లక్ాంలో తెలియజేస్తున్నారు. 
ఈ శి్లక్ాంలో చెప్తాన లక్షణాలను  తెలుస్తకొని, ఆ లక్షణాలను  మన 
సవభావాంగా చేస్తకొను టకు ప్రయత్ాాం చేసేు మనాం భగవాంత్తనికి సాంపూరి 
శరణాగత్తలమై ఆయన అను గ్రహాని  ాొంాంద్గలుగుతాాం. ఆ బ్రహమపద్విని 
చేరుకుాంటాాం. అది ఎలాగో- బ్రహమపద్విని ొంాంద్టానికి అరుులైన వారి 
లక్షణాలేమిటో తెలియజేస్తున్నాీయ శి్లక్ాంలో -  
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శి్ల॥ నిరామన మోహా జిత్ సాంగదోష్కుః  
ఆధ్యయత్మ నితాయ వినివృత్ు కాముః ।  
ద్వాందెనైవరివముకాు స్తిఖ్దుుఃఖ్ సాంజెనైుుః  
గచఛాంత్య మూఢుః పద్మవయయాం త్త్ ॥ (5) 

తా॥ అభమనాం, అవివేక్ాం లేనివారు; ఆసకిుని వదిలినవారు; నిత్యము 
ఆధ్యయతిమక్ జ్ఞునాంలో ఉనావారు; కోరిక్లను  పూరిుగ వదిలినవారు; 
స్తఖ్దుుఃఖాలనే ద్వాందావల ను ాండి విడుద్ల ొంాందినవారు, మూఢత్వాంతొలగ 
ఆ అవయయమైన బ్రహమపదాని  ాచేరుకుాంటారు.  
వాయఖ్య:- బ్రహమప్రాప్తు పరమ జ్ఞునికే. అటిట జ్ఞుని కావాలాంటే అత్డు భగవాంత్తని 
శరణు ొంాందాలి. అననయ భకిు గలవాడై యుాండాలి. అాందుకు త్గన 5 
స్వధనలను  ఈ శి్లక్ాంలో తెలియజేస్తున్నారు.  
(i) అభమనాం, అవివేక్ాం లేనివాడు:- మనము జ్ఞున్ననికి విరోధ. నేను  గొప  ా
అనే అహాంకారమే అభమనాం. మహాభారత్ాంలో దురోయధను డు త్న 
అభమనాం గురిాంచ్ తానే చెపుాకున్నాడు. "మనధన్నడుయడైన భూపతి 
సహియిాంపనోపునే సపత్తాల వృదిధయు ఆత్మ హానియున్" అని. అత్డు 
అాంత్టి మన ధన్నడుయడు గనక్నే మయసభలో పరాభవాం పాలయాయడు. 
పరుల ధన్నని  ాఅపహరిాంచాలని క్పట జూద్ాం ఆడిాంచ్ భగవాంత్తనికి విరోధ 
అయాయడు.  

నేను  ధనవాంత్తణి్ణ, నేను  అాంద్గాడిని, నేను  గొప  ాబుదిధమాంత్తణి్ణ, నేను  
గొప  ా విదాయధకుడిని, నేను  పాండిత్తణి్ణ, నేను  అధకారిని, నేను  బలవాంత్తణి్ణ - 
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ఇలా భావిాంచే వారాంతా అభమనధను లే. దురాభమను లే. ఈ 
అభమనమే అవివేకులను  చేస్తుాంది. మోహాంలో పడవేస్తుాంది. భగవాంత్తనికి 
దూరాం చేస్తుాంది. క్ను క్ అభమన్నని  ావద్లి నమ్రత్ నేరుచకోవాలి.  

రామయణాంలో ఆాంజనేయుడు లాంక్కు వెళ్ళ  ీ స్వతాదేవిని చూచ్న 
త్రువాత్ రావణునితో మటిాడుూ "స్తగ్రీవుని వద్ద న్న క్న్న  ాత్కుకవ కోతి 
లేద్" న్నాడు. ఇద్గ అభమన రాహిత్యాం అాంటే. అాందుకే ఆాంజనేయుడు 
పరమభకాుగ్ర గణుయడయాయడు.  

మోహాం అాంటే అవివేక్ాం. దేహాం నేను  అను కోవటాం, ఈ జగత్తు సత్యాం 
అను కోవటాం, ఇక్కడి వస్తువులు - విషయాలతో నేను  స్తఖస్వును  అను కోవటాం 
మోహాం. మోహాం మోక్షానికి పెద్ద ప్రతిబాంధక్ాం. అసలు మోక్షాం అాంటే 
మోహాని  ాక్షయాం చేస్తకోవటాం అని అరూాం. 
2. జిత్ సాంగదోష్కుః :- సాంగాం అాంటే అత్తకుకపోవటాం. చేసే పనితో, క్లిసే 
వయకుులతో, స్తఖానిాచేచ వస్తువులతో, తిరిగే రాంగాంతో అత్తకుకపోవటమే 
సాంగాం. 'ఇవి లేక్పోతే నేను  బ్రత్క్లేను ' అనే భావమే సాంగదోషాం. సాంగదోషాం 
తొలిగతేనే భగవత్రాాాప్తు.  

సాంగాం మహాదోషాం. భూమయక్రషణ శకిు క్న ,ా విదుయచఛకిు క్న ,ా 
అయస్వకాంత్శకిు క్న  ా ఈ సాంగశకిు చాలా బలమైనది, ప్రమద్క్రమైనది. 
పటుటకుాంటే వద్లదు. ఈ సాంగదోషాం మనవుణి్ణ సరవన్నశనాం చేసి 
వదిలిపెడుత్తాంది.  
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భారాయబిడడలు, ఇలిువాకిళ్ళ,ీ ధనాంసాంపద్లు - ఇవనీ  ాన్నవి న్నవి అనేది 
మమత్వసాంగాం. క్రమలనిాాంటికి క్రును  నేను . నేను  గాబటిట ఇాంత్ బాగా చేశాను  
అనేది క్రుృత్వసాంగాం. ఈ రాంటినీ జయిాంచ్న వారే జిత్ సాంగదోషులు. 
అటిటవారు ఏ వస్తువుల మథయ ఉన్న ,ా ఎవరి మధయన ఉన్న  ా రాగదేవష్కలు 
లేకుాండా ఉాండగలుగుతారు. అటిటవారే భగవత్రాాాప్తుకి అరుులవుతారు.  
3. అధ్యయత్మ నితాయ:- నిత్యము ఆత్మజ్ఞునాంలో ఉనావారే 
భగవాంత్తని చేరుకోగలరు. భగవాంత్తనితో సాంగాం, భగవాంత్తని గురిాంచ్న 
జ్ఞునాంతో సాంగాం పెటుటకునావారు మిగలిన సాంగదోష్కలనిాాంటిని 
తొలగాంచుకోగలుగుతారు. క్ను క్ నిరాంత్రము ఆత్మజ్ఞునాం, ఆత్మవిచారణ, 
శ్రవణ మనన నిధధ్యయసనలతో ఉాండేవారు భగవాంత్తని చేరుకొను టకు 
అరుులు. ఆత్మజ్ఞున్నని  ాశాస్రాల దావరా గురుబోధల దావరా తెలుస్తకుాంటూ 
ఉాండాలి. నిత్యమూ పరమత్మ చ్ాంత్నలో, ఆత్మజ్ఞునాంలో ఉాంటే పూరిు అరుత్ 
ఉాంటుాంది. కొాంత్ ఆత్మజ్ఞునాం మీద్ కొాంత్ ప్రాపాంచ్క్ చ్ాంత్నలోను  ఉాంటే 
ఎపాటికైన్న అరుత్ సాంపాదిాంచగలుగుతారు. అసలు ఆత్మచ్ాంత్న లేక్ లౌకిక్ 
జీవిత్ాం గడిపేవారికి అసలు భగవాంత్తని చేరుకొనే అరుత్ - అవకాశాం 
ఉాండదు.  

నిత్యము ఆధ్యయతిమక్ చ్ాంత్నలో ఉాండలేక్పోతే కాచుకొని కూరుచన  ా
మయ అజ్ఞునాంలోనికి నెటిటవేస్తుాంది. క్ను క్ నిత్యము ఆధ్యయతిమక్ చ్ాంత్నలో, 
ఆత్మజ్ఞునాంలో రమిస్తు ఉాండాలి.  
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4. వినివృత్ు కాముః :- నిత్యము ఆత్మజ్ఞునాంలో, భగవత్ చ్ాంత్నలో ఉాంటే 
కోరిక్లనీ  ా వాటాంత్ట అవే తొలగపోతాయి. వస్తువులపై కోరిక్ ఉాంటే 
మనస్త  ి వాటివైపు పరుగులు తీస్తుాంది. అాంటే భగవాంత్తనికి 
దూరమైపోత్తాంది. కోరిక్లు నశిసేు మనస్త  ి అాంత్రుమఖ్మై భగవాంత్తనికి 
ద్గీరౌత్తాంది. క్ను క్ నిత్యాం పరమత్మ సమరణలో ఉాండి కోరిక్లను  త్యజిాంచాలి. 
రాముడున  ాచోట కాముడుాండడు అాంటారు. క్ను క్ అని  ాకోరిక్లను  నివృతిు 
గావిాంచుకోవాలి. మోక్షాం కావాలనే ఒకే ఒక్క కోరిక్ను  పటుటకొని మిగతా 
అనిాాంటిని వద్లాలి. చ్వరకు ఆ మోక్షాం కావాలనే కోరిక్ కూడా ఫలిత్ాంలోనే 
క్లిసిపోయి మోక్షసన్నయసాం సిదిధస్తుాంది.  
5. స్తఖ్దుుఃఖ్ ద్వాందెనైవుః విముకాుుః :- సాంస్వరాం ఒక్ స్వగరాం అన్నారు. ఈ 
సముద్రాంలో ద్వాందావలనే అలలు నిరాంత్రాం వస్తునే ఉాంటాయి. అవి 
స్తఖ్దుుఃఖాలను , శీతోషి్కలను , లాభనష్కటలను , జయాపజయాలను , 
మన్నవమన్నలను  - ఇలా అనేక్ ద్వాందావలను  క్లిగస్తునే ఉాంటాయి. వీటి 
వలి మనస్త  ిఆాందోళనలతో అలిక్లిోలమవుత్తాంది.  

 అడవిలో ఉాండేవాడికి క్రూరమృగాల పీడ త్పాదు.  
 సాంత్లో కాపురాం ఉనావాడికి సాంత్గోల త్పాదు.  
 గొాంగటిో కూర్చచని తినేవాడికి పురుగుల బాధ త్పాదు.  

అలాగే ఈ ప్రపాంచాంలో జీవిాంచేవాడికి ఈ ద్వాందావల బాధ త్పాదు.  
స్వమనయ మనవుడు వీటి దెబాలకు గోడగడియారాంలోని పెాండుయలాం 

లాగా అటూఇటూ క్ాంప్తాంచ్ పోతాడు. వివేక్ాం గలవాడు సముద్ర త్రాంగాలను  
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త్టుటకొని సిూరాంగా నిలిచే గాండశిలలాగా నిబారాంగా, నిశచలాంగా 
ఉాండగలుగుతాడు. అటిటవాడే పరమత్మను  చేరుకొను టకు అరుుడు.  

ఈ చెప్తాన 5 లక్షణాలు గలవారు అవయయమైన - న్నశరహిత్మైన 
ఉనాతోనాత్మైన త్త్ పదాని -ా ఆ పరమత్మ పదాని  ా- పరాంధ్యమని  ా
చేరుకోగలరు. ఎలా? అమూఢులై. మూఢతావని  ా పై స్వధనల దావరా 
వదిలిాంచుకొని జ్ఞును లై ఆ పరమపదాని  ాచేరుకుాంటారు.  

ఈ ప్రపాంచాం పటి వైరాగయాంతో దుుఃఖ్నివృతిుని, పైన చెప్తాన 5 
లక్షణాలతో అవయయ పరమత్మను  అాందుకొని ఆనాంద్ప్రాప్తుని స్వధాంచగలరు. 
ఈ దుుఃఖ్నివృతిు, ఆనాంద్ప్రాప్తుయే మోక్షాం. కైవలయాం.  
- ఆ అవయయ పరమత్మపద్ాం ఎలాాంటిదో త్రువాత్ శి్లక్ాంలో -  
 

శి్ల॥  నత్ దాభస యతే స్తరయుః  
న శశాాంకో న పావక్ుః ।  
యదీ్తావ న నివరుాంతే  
త్దాధమ పరమాం మమ ॥   (6) 

తా॥ దానిని స్తరుయడు వెలిగాంచలేడు. చాంద్రుడు వెలిగాంచలేడు. అగ  ాకూడా 
వెలిగాంచలేదు. ఎక్కడికి వెళ్ళతే తిరిగ వచేచ పనిలేదో అదియే న్న పరాంధ్యమాం - 
పరమపద్ాం.  
వాయఖ్య:- అదియే న్న పరమపద్ాం - పరాంధ్యమాం అాంటున్నాడు భగవాను డు. 
'ధ్యమాం' అాంటే ప్రకాశిాంచేది అని అరూాం. అనిాాంటిక్న్న  ా గొపాది అనే 
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అరూాం కూడా ఉనాది. ఏకాలాంలో అయిన్న, ఎనిాాంటిలోనైన్న అదే గొపాది - 
అనిాాంటిని ప్రకాశిాంపజేసే శకిు గలది-అని. ఐతే న్న పరాంధ్యమాం అాంటే 
పరాంధ్యమాం అనేది పరమత్మక్నావేరుగా ఉన  ాఒక్ లోక్మ? ఒక్ భవనమ? 
ఇలా పరాంధ్యమాం పరమత్మ క్న  ావేరైనద్ని దెనైవత్తలు భావిస్తు ఉాంటారు. 
వైకుాంఠాం విషిువుద్ని, కైలాసాం శివునిద్ని, సత్యలోక్ాం బ్రహమద్ని 
భావిస్తుఉాంటారు. ఇద్ాంతా దెనైవత్బుదిధ. ఐతే పరాంధ్యమాం, పరమత్మ 
వేరుకాదు. పరమతేమ పరాంధ్యమాం. పరాంధ్యమమే పరమత్మ.  

అదేమిటాండీ! న్న ఇలిు అాంటే నేను వేరు, ఇలిు వేరు అని క్దా! మరి 
న్న  పరాంధ్యమాం అాంటే నేను  వేరు, పరాంధ్యమాం వేరు కాదా? అని సాందేహాం. 
రాహువు త్ల అాంటే రాహువు వేరు, త్ల వేరుకాదు గదా! ఎాందుక్ాంటే 
రాహువుకు త్లత్ప  ా మొాండెాం లేదు. అలాగే నిరాకార పరమత్మయే 
పరాంధ్యమాం. పరమత్మ స్తక్షామతి స్తక్షమము, సరవవాయపక్ము, 
సవయాంప్రకాశము. పరాంధ్యమాం కూడా స్తక్షామతి స్తక్షమము, సరవవాయపక్ము, 
సవయాంప్రకాశము. క్ను క్ న్న పరాంధ్యమాం అాంటే నేనే పరాంధ్యమాం - నేను  
పరాంధ్యమమునే - అని అరూాం.  

ఇక్ ఆ పరమత్మ సవరూపాం ఎాంత్టి వెలుగు గలద్గ అాంటే స్తరుయడు 
గాని, చాంద్రుడు గాని, అగ  ా గాని ఏద్గ దానిని వెలిగాంచ్ చూపలేదు. 
ప్రపాంచాంలోని అని  ా వస్తువులను  వెలిగాంచ్ చూపేవి స్తరయ, చాంద్ర, 
అగుాలే. అనిాాంటిలోకి స్తరుయడు గొప  ావెలుగు. మనాం అనిాాంటినీ ఆ స్తరయ 
కాాంతిలోనే చూస్తున్నాాం. అయితే ఇాంత్టి వెలుగుగల స్తరుయడు కూడా 
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పరమత్మను  వెలిగాంచ్ చూపలేడు. ఒక్ కాయాండిల్ టూయబ్ లైట్ వెలుగును  ఎలా 
చూపలేదో, ఒక్ ద్గపాం స్తరుయణి్ణ ఎలా వెలిగాంచ్ చూపలేదో, అలాగే 
స్తరుయడు పరమత్మను  వెలిగాంచ్ చూపలేడు. ఎాందుక్ాంటే ఈ స్తరుయని 
వెలుగు అాంతా ఆ పరమత్మ ను ాండి వచ్చనదే.  

చాంద్రుడు వెనెాల స్వయాంతో చీక్టిలో మనకు వస్తువులను  
చూపుత్తన్నాడు. అయితే అది చాంద్రుని సవయాంప్రకాశాం కాదు. అది స్తరుయని 
ను ాండి గ్రహిాంచ్న ప్రకాశమే. క్ను క్నే త్నకు ప్రకాశాని  ా ఇచ్చన స్తరుయని 
మత్రాం చాంద్రుడు వెలిగాంచ్ చూపలేడు. అలాగే పరమత్మ ను ాండి శకిుని - 
కాాంతిని ొంాందిన స్తరుయడు ఆ పరమత్మను  వెలిగాంచ్ చూపలేడు. 
పరమత్మది కోటి స్తరయ సమప్రభా తేజాం. ఆ తేజాం ముాందు అని  ావెలుగులు 
దిగదుడుపే.  

ఈ శి్లక్ భావాని  ా తెలిపే మాంత్రాలు క్ఠోపనిషత్తు (5-15) లోను , 
ముాండకోపనిషత్తు (2-2-11) లోను , శేవతాశవత్రోపనిషత్తు (6-14) లోను  
ఉన్నాయి. ఇపుాడు అసలు విషయానికి వదాదాం.  

ఈ బ్రహామాండాంలోని స్తరుయడే ప్తాండాాండాంలోని క్ను .ా బ్రహామాండాంలోని 
చాంద్రుడే ప్తాండాాండాంలోని మనస్త .ి బ్రహామాండాంలోని అగాయే ప్తాండాాండాంలోని 
వాకుక. క్ను ,ా మనస్త ,ి వాకుక - ఇవి ఇాంద్రియాలు. స్తరుయడు, చాంద్రుడు, 
అగ  ా- ఇవి ఇాంద్రియ అధష్కటన దేవత్లు. క్ను  ామనస్త  ివాకుక జీవ పురుషుని 
ఇాంద్రియాలైతే, స్తరయ చాంద్ర అగుాలు బ్రహామాండ పురుషుని ఇాంద్రియాలు.  
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'స్తరుయడు పరమత్మను  ప్రకాశిాంపజేయలేడు' అాంటే క్ను  ా ఆత్మను  
చూడలేదు అని. క్ను  ా జ్ఞునేాంద్రియాలకు ప్రతినిధ. క్ను క్ జ్ఞునేాంద్రియాల 
దావరా ఆత్మను  తెలుస్తకొనే వీలు లేదు అని అరూాం. 

'చాంద్రుడు పరమత్మను  ప్రకాశిాంపజేయలేడు' అాంటే మనస్తితో 
ఆత్మను  తెలుస్తకోలేము అని. మనస్త  ి అాంత్ుఃక్రణాలకు ప్రతినిధ. క్ను క్ 
అాంత్ుఃక్రణాలైన మనోబుదిధ చ్త్ు అహాంకారాలు ఆత్మను  తెలుస్తకోలేవు అని.  

'అగ  ాపరమత్మను  ప్రకాశిాంపజేయలేదు' అాంటే వాకుకకు ఆత్మ అాందేది 
కాదు - అని. వాకుక క్రేమాంద్రియాలకు ప్రతినిధ. క్ను క్ క్రేమాంద్రియాలు ఆత్మను  
తెలుస్తకోలేవు అని అరూాం.  

ఇక్ స్తరుయడు, క్ను  ాప్రత్యక్ష ప్రమణానికి సాంకేతాలు. క్ను క్ ప్రత్యక్ష 
ప్రమణాంతో ఆత్మ తెలియబడేది కాదు.  

చాంద్రుడు, మనస్త  ి అను మన ప్రమణానికి సాంకేతాలు. క్ను క్ 
అను మన ప్రమణాంతో (ఊహిాంచ్ తెలుస్తకోవటాం దావరా) ఆత్మ 
తెలియబడేది కాదు.  

అగ ,ా వాకుక శబద ప్రమణానికి సాంకేతాలు. క్ను క్ శబద 
ప్రమణాంతో (వినటాం దావరా) ఆత్మ తెలియబడేది కాదు - అని అరూాం. 

కేనోపనిషత్తులోని అగ ,ా వాయువు, ఇాంద్రుడు ఆ యక్షుని 
తెలుస్తకోలేక్ - ప్రయతిాాంచ్ విఫలమైన క్థ ఇదే.  
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'పరమత్మను  వాకుక దావరా తెలుస్తకొనే వీలులేదు' అని తెలిసిన 
త్రువాత్ మనకొక్ సాందేహాం క్లుగుత్తాంది. 'పరమత్మను  తెలుస్తకొను టకు 
ఈ ఉపన్నయస్వలు, ఉపదేశాలు, ప్రవచన్నలు ద్ాండగే క్దా!' అని.  

వాకుకలు రాండు రకాలు. 1. లౌకిక్ వాకుకలు, 2. అలౌకిక్ వాకుకలు.  
లౌకిక్ వాకుకలు పరమత్మను  తెలుపుటకు అసలు పనికి రావు. ఇక్ అలౌకిక్ 
వాకుకలైన శాసా్వలు, ఉపనిషత్తులు కూడా పరమత్మను  స్వక్షాత్తుగా 
తెలుపలేవు. స్వక్షాత్తుగా తెలిప్తతే పరమత్మ ద్ృశయ వస్తువైపోత్తాంది. ద్ృశయాం 
నశిాంచ్పోత్తాంది. నశిాంచేది పరమత్మ కాదు. క్ను క్ పరమత్మను  స్వక్షాత్తుగ  
తెలుపకుాండా పరమత్మకు వేరైన అన్నత్మ పదారాూలను  నిష్టధాంచటాం దావరా 
స్వరూక్మౌతాయి. పరమత్మ సవయాంప్రకాశాం గను క్ ఇత్ర సహాయాం 
లేకుాండానే త్నకు తాను గా వయక్ుమౌతాడు.  

ఇలా తెలియబడే ఆ పరమత్మను  - పరాంధ్యమని  ా చేరుకునావారు 
తిరిగ జననమరణ రూప సాంస్వరాంలో ఇరుకొకనే ప్రశేాలేదు, ఏ లోకానికి వెళ్ళ  ీ
రావాలిిన అవసరాంలేదు. బ్రహమలోక్ాం వరకు గల లోకాలనీ  ాతిరిగ 
వచేచవే. ఒక్క పరమత్మ పద్మే తిరిగరానిది; శాశవత్మైనది. అాందుకే అది 
పరమాం - శ్రేషటాం అన్నారు. సమసు జీవులు చేరుకోవలసిన గమయస్వూనాం అదే. 
ఎాందుక్ాంటే జీవుడు సవత్హాగా పరమతేమ. జీవుడనేది ఒక్ భ్రమ మత్రమే. భ్రమ 
తొలిగతే తాను  పరమత్మననే అను భూతి క్లుగుత్తాంది. శాశవత్ాంగా 
పరమత్మగా ఉాండిపోతాడు.  

జీవుడు యదారధాంగా పరమత్మయేన్న? త్రవాత్ శి్లక్ాంలో -  
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శి్ల॥  మమై వాాంశ్ల జీవలోకే  

జీవ భూత్ుః సన్నత్నుః ।  
మనుః షష్కఠణీాంద్రియాణ్ణ  
ప్రక్ృతిస్వూని క్రషతి ॥   (7) 

తా॥ సన్నత్నమైన న్న అాంశయే జీవలోక్ాంలో జీవుడిగా మరి ప్రక్ృతి 
యాందున  ామనస్తితో కూడిన ఆరు ఇాంద్రియాలను  ఆక్రిషస్తునాది.  
వాయఖ్య :- పరమత్మ అాంశయే ఈ లోక్ాంలోని జీవుడుగా ఉనాది. జీవుడు 
యదారధాంగా పరమత్మయే. 

రాజ్ఞగారికి ఒక్ కుమరుడు క్లిగాడు. జోయతిషుకలు అత్ణి్ణ చూచ్ త్ాండ్రి 
గాండాంతో పుటాటడన్నారు. రాజ్ఞవాణి్ణ అడవిలో వదిలి రమమని భటుణి్ణ 
ఆజ్ఞుప్తాంచగా భటుడు అలాగే చేశాడు. ఆ దారిన వెళ్ళున  ాచాక్లి ఆ బాలుణి్ణ 
తీస్తకళ్ళ ీ పెాంచుకున్నాడు. వాడు పెద్దవాడై కులవృతిుని బటిట గాడిద్లను  
కాచుకుాంటున్నాడు. ఒక్స్వరి ఒక్ మహాత్తమడు వీణి్ణ చూచ్ వీడు 
రాజలక్షణాలతో ఉన్నాడని గమనిాంచ్, వాడి జనమస్వూనాం గురిాంచ్ 
తెలుస్తకున్నాడు. ఆ త్రావత్ అత్ణి్ణ త్ాండ్రి ద్గీరకు చేరాచడు. ఇపుాడా రాజ్ఞ 
త్న కుమరుణి్ణ పటాటభష్టకుుని  ా చేశాడు. ఇాంత్వరకు వాడు గాడిద్లు 
కాచుకున్నాడు. ఇపుాడు రాజయపాలన చేస్తున్నాడు.  

వాడు నిజాంగా రాజకుమరుడు. కాని అజ్ఞునాం వలి (తెలియనిత్నాం 
వలి), చాక్లి ఇాంటి స్వాంగత్యాం వలి చాక్లి అయాయడు. గాడిద్లు 
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కాచుకున్నాడు. ఐతే గాడిద్లు కాచేటపుాడు కూడా అత్డు యదారధాంగా 
రాకుమరుడే. అయితే అత్డికి తెలియదు. అత్డిపుాడు క్రొత్ుగా రాకుమరుడు 
కావాలిిన పనిలేదు. అజ్ఞునాం తొలగాంచుకుాంటే చాలు. నేను  రాకుమరుణి్ణ 
అని తెలుస్తకుాంటే చాలు. అలాగే జీవుడుగా వయవహరిాంచేటపుాడు కూడా 
అత్డు పరమతేమ. అయితే జీవుణినే భ్రమను  తొలగాంచుకుాంటే చాలు. 
పరమత్మనని తెలుస్తకుాంటే చాలు.  

అాందుకే అాంటున్నాడు భగవాను డు, "సన్నత్నమైన న్న అాంశయే ఈ 
శీయరాంలో జీవుడుగా ఉన్నాడు. అత్డు ప్రక్ృతిలోని 5 జ్ఞునేాంద్రియాలను  
మనస్తిను  ఆక్రిషస్తున్నాడు అని. "మీరు మటిట ను ాండి రాలేదు. కోతి ను ాండి 
రాలేదు. భగవాంత్తడనైన న్న ను ాండి వచాచరు. న్నకు మీకు తేడా లేదు. 
కాక్పోతే నేనెవరో న్నకు తెలుస్త. మీరవరో మీకు తెలియదు అదే అజ్ఞునాం. 
మీరు 5 ఇాంద్రియాలను , మనస్తిను  త్గలిాంచుకున్నారు. అాందుకే వేరుగా 
భావిాంచుకుాంటున్నారు.  

జీవుడు పరమత్మ అాంశ అనాాంత్ మత్రాన పరమత్మలోని ఒక్ ముక్క 
కాదు. అలా అయితే అనేక్ ముక్కలు జీవుళ్ళీగా ఏరాడి పరమత్మ మిగలడు. 
నశిాంచ్పోతాడు. క్షేత్రాం ద్ృష్టటతో జీవుణి్ణ వేరుగా చెప్తాన్న అది పరమత్మ క్న  ా
వేరుకాదు. అాంతా ఒక్కటే అయిన పరమత్మయే. చెాంబు నీటిని చూప్తాంచ్ ఇది 
గాంగాజలాం అనాాంత్మత్రాన గాంగాజలాం ఈ చెాంబెడు నీళ్ళ  ీఅనికాదు. పోనీ 
ఈ జలాం గాంగాజలాం క్న  ావేరా? కాదు. అలాగే దేహాంతో ఉన  ాజీవుణి్ణ చూప్త 
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ఇత్డు పరమత్మ అాంటే పరమత్మ దేహమనీ కాదు. ఇత్డు పరమత్మ క్న  ా
వేరు అని కూడా కాదు.  

పరమత్మ అాంశయే అయిన జీవుడు త్నను  తాను  మరచ్, ఒకొకక్క 
శీయరాని  ా ధరిస్తు, దానిని వదిలివేస్తు ఆ శీయరాం ఉనాాంత్కాలాం 
ఇాంద్రియాలతో విషయాలను  అను భవిస్తు, ఆ త్రావత్ ఆ దేహాని  ా వద్లి 
మర్చక్ దేహాని  ాత్గలిాంచుకుాంటున్నాడు. ఈ జీవుడు నిజాంగా పరమత్మయే. 
చెాంబులోని మలిన్నలు గాంగాజలానికి అాంటినటిు ఉపాధుల మలిన్నలు ఈ 
జీవుడికి అాంటుత్తన్నాయి. 
 అజ్ఞునాం వలి రాకుమరుడు చాక్లివాడయాయడు. చాక్లితో సాంగభావాం 

వలి గాడిద్లు కాచుకున్నాడు.  
 అజ్ఞునాం వలి పరమత్మ జీవుడయాయడు. ఉపాధులతో సాంగభావాం వలి 

స్తఖ్దుుఃఖాలను  అను భవిస్తున్నాడు; క్ష్కటల పాలవుత్తన్నాడు.  
తాను  రాజకుమరుడనని తెలియక్ గాడిద్ల వెాంటపడినటిు, తాను  

ఆనాంద్ సవరూప పరమత్మనని తెలియక్ ఈ జీవుడు ఇాంద్రియాల వెాంట 
పడుత్తన్నాడు. విషయ భోగాలకై వెాంపరిాడుత్తన్నాడు.  

క్ను క్ ఈ లోక్ాంలో జనిమాంచ్న ప్రతిజీవి పరమత్మ సవరూపమే. మన 
సవరూపాని  ా మనాం మరచ్పోయాాం. ఈ ఉపాధులలో (దేహ్ాంద్రియ 
మనోబుదుధలలో) కూరుచన్నాాం. ఎదురుగా ఉన  ా విషయ ప్రపాంచాని  ా
చూస్తున్నాాం. ఇాంద్రియాలను  ఆక్రిషాంచ్ విషయభోగాలను  అను భవిస్తున్నాాం. 
ఈ ఉపాధుల తాదాతామయని  ావద్లి మన సవరూపాని  ా- యదారూ సవరూపాని  ా
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అను భవానికి తెచుచకుాంటే ఆనాంద్మే ఆనాంద్ాం. అదే ముకిు. అదే మోక్షాం. అదే 
బ్రహమప్రాప్తు. అదే పురుషోత్ుమ ప్రాప్తు.  

ప్రతిరోజూ మన ఇాంద్రియాలు గాఢనిద్రలో వాటి మూలకారణాంలో 
క్లిసిపోతాయి. నిద్రలేవగానే మళ్ళ ీ వాటిని ఆక్రిషాంచ్ స్తఖ్దుుఃఖాలు 
అను భవిస్తున్నాడు జీవుడు. అలాగే ప్రళయకాలాంలో ఇాంద్రియాలు వాటి 
మూలకారణాంలో క్లిసిపోతాయి. మళ్ళ  ీ జనిమాంచ్నపుాడు ఆ 
మూలకారణాం ను ాండి - ప్రక్ృతి ను ాండి ఆక్రిషాంచ్ భోగాలను  అను భవిస్తున్నాడు 
జీవుడు.  

ఇలా పరమత్మ అాంశ స్తక్షమశీయరమనే ఉపాధలో కూర్చచని మనస్త ,ి 5 
జ్ఞునేాంద్రియాలను  ఆక్రిషాంచ్ జీవుడై స్తఖ్దుుఃఖ్ అను భవాలను  
ొంాందుత్తన్నాడు. ఇది చూచ్ పరమత్మ "అయోయ! మనిష్ట మాంచ్వాడే కాని 
పాపాం ఉపాధతో తాదాత్మయాం చెాంది ఈ గతి పటిటాంచుకున్నాడే" అని జ్ఞలి 
పడుత్తాంటాడు.  

జీవుడు 6 ఇాంద్రియాలను  ఆక్రిషస్తున్నాడు. అలాగే ప్రాణాలను  కూడా 
ఆక్రిషస్తున్నాడు. సైకిల్ టూయబుకు చ్న  ా రాంరం ాం పడితే మొత్ుాం గాలి 
త్తస్తిమని పోత్తనాది. మరి శీయరమనే ఈ టూయబుకు ఒక్టి - రాండు కాదు, 9 
రాంధ్రాలున్నాయి. పెద్దపెద్ద రాంధ్రాలే ఉన్నాయి. మరి ప్రాణమనే గాలి 
పారిపోవటాం లేదేమిటి? ఈ విచ్త్రాని  ాగురిాంచ్ ఎపుడైన్న ఆలోచ్ాంచామ?  
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నవదావరాలు గల ఈ శీయరమనే పాంజరాం ను ాంచ్ ప్రాణమనే హాంసపక్షి 
ఎాందుకు ఎగరిపోవటాం లేదు? లోపల ఉన  ా జీవుడు ఈ ప్రాణమనే 
హాంసపక్షిని ఆక్రిషాంచ్ పటిట ఉాంచ్నాందువలినే.  

జీవుని ొకక్క నిజసవరూపాం పరమత్మయే. ఆ చాక్లిబాలుని 
నిజసవరూపాం రాజకుమరుడే. త్న నిజసవరూపాం తెలియక్ గాడిద్లు 
కాచాడు. తెలుస్తకొని రాజై సిాంహాసనాం అధష్టటాంచాడు. అలాగే మన 
నిజసవరూపాం తెలియక్ ఇక్కడ స్తఖ్దుుఃఖాలు అను భవిస్తున్నాాం. 
రాగదేవష్కలలో ఇరుకుకపోత్తన్నాాం. భాద్యత్లతో, బాాంధవాయలలో 
ఇరుకుకపోయాాం. మన నిజసవరూపాం తెలిసేు చాలు ఆనాంద్ స్వమ్రాజయ 
సిాంహాసన్నని  ాఅధష్టటస్వుాం. అదే పరమత్మప్రాప్తు. పురుషోత్ుమప్రాప్తు.  
జీవుడు ఇాంద్రియాలను  ఎలా ఆక్రిషస్తున్నాడు? వాటితో అత్డి సాంబాంధాం 
ఎలా ఉాంటునాది? 
 

శి్ల॥  శీయరాం యద్ వాపోాతి  
యచాచ పుయత్రాక మతీశవరుః ।  
గృహీతెనైవతాని సాంయాతి  
వాయురీాంధ్య నివాశయాత్ ॥   (8) 

తా॥ దేహ్ాంద్రియాలకు ప్రభువైన ఈశవరుడు ఎపుాడు శీయరాని  ా
ొంాందుత్తన్నాడో, ఎపుాడు విడిచ్పెడుత్తన్నాడో అపుాడు వాయువు 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 63 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

పూలలోని వాసనలను  తీస్తకొని పోయినటిు ఈ ఆరు ఇాంద్రియాలను  
గ్రహిాంచ్ ప్రయాణ్ణస్తున్నాడు.  
వాయఖ్య:- భగవాంత్తని అాంశయే జీవుడని, ఈ జీవుడు ఇాంద్రియాలు, మనస్త  ి
అనే ఆరిాంటిని ప్రక్ృతి ను ాండి సాంపాదిాంచుకొని అను భవాలు ొంాందుతాడని 
ఇాంత్వరకు చెపుాకున్నాాం. అయితే అను భవాలు ొంాందాలాంటే ఈ ఆరు 
ఇాంద్రియాలు ఉాంటే చాలదు. ఇవి భోగస్వధన్నలు మత్రమే. ఇవి నిలవటానికి, 
బాహయప్రపాంచాని  ా చూడటానికి ఒక్ ఇలిుకావాలి. అదే స్తూలశీయరాం -
 భోగాయత్నాం.   

అయితే స్తూలశీయరాం ఎాంతోకాలాం నిలవదు. అది వికారాలతో - 
మరుాలతో కూడినది. వృదిధ చెాందుూ, ఉాంటూ, క్ృశిాంచ్పోూ, చ్వరకు 
నశిాంచ్పోత్తాంది. అాందువలి జీవుడు అను భవాలు ొంాంద్టానికి మర్చక్ క్రొత్ు 
శీయరాని  ాధరిాంచాలి. దాని అవసరాం తీరగానే దాని  ావదిలేసి మళ్ళ  ీఒక్ క్రొత్ు 
శీయరాని  ాధరిస్వుడు. ఇలా ఒక్ శీయరాం ను ాండి మర్చక్ శీయరానికి మరేటపుాడు 
ఈ జీవుడు త్నతో పాటు ఏమి తీస్తక్వెళతాడు? ఈ ఆరిాంటినే. మనాం ఇలిు 
మరినపుాడలిా పాత్ ఇాంటిలోని మన వస్తువులను  మూటగటుటకొని క్రొత్ు 
ఇాంటిలోనికి చేరిచ సరుదకునాటిుగా జీవుడు ఈ భోగస్వధన్నలైన 5 ఇాంద్రియాలు, 
మనస్త  ిఅనే ఆరిాంటిని త్నతో పాటుగ క్రొత్ు శీయరాంలోకి తెచ్చ సరుదకుాంటాడు.  

ఈ శి్లక్ాంలో వాడిన పదాల దావరా కొని  ా ముఖ్య విశేష్కలను , 
స్తచనలను  భగవాను డు మనకు అాందిస్తున్నాడు. ఏమిటవి? 
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1. ఈశవరుః :- ఈ శి్లక్ాంలో జీవుణి్ణ ఈశవరుడు (ప్రభువు) అన్నారు. అాంటే 
జీవుడు ఈ ఇాంద్రియాలకు ప్రభువే కాని బానిసకాదు - అని. కాని ఈ అజ్ఞున 
మనవుడు ఇాంద్రియాలకు బానిసగా బ్రత్తకు వెళీద్గస్తున్నాడు. క్ను క్ ఈ 
విషయాని  ా గ్రహిాంచ్ మనాం ఇాంద్రియాలకు దాస్తలాం కాకుాండా బాస్తలాం 
కావాలి. ప్రభువులాగా ఇాంద్రియాలను  శాసిాంచ గలగాలి. వాటికి అధీను లాం 
కాకుాండా అధీశుదలాం కావాలి.  
2. అవాపోాతి, ఉత్రాకమతి :- ఈ శీయరాని  ాొంాందేటపుాడు, విడిచేటపుాడు అని 
చెపాటాం దావరా జీవుడు శీయరాం క్న  ావేరుగా ఉన్నాడని; మనాం ఒక్ వసా్వని  ా
ధరిాంచ్, వదిలిపెటిటనటిు జీవుడు శీయరాని  ా ధరిాంచ్ విడిచ్పెడుత్తన్నాడని 
గ్రహిాంచాలి. అాంటే నేను  శీయరాని  ా కాదు; నేను  ఈశవరుడను , ప్రభువును , 
ఆత్మను , స్వక్షిని అనే ఎరుక్లో ఉాండాలి. 
3. ఏతాని గృహీతావ సాంయాతి:- జీవుడు ఈ 6 ఇాంద్రియాలను  గ్రహిాంచ్ 
ప్రయాణ్ణస్వుడు అనటాంవలి ఎపుాడైతే ఈ శీయరాం త్న అను భవాలకు 
పనికిరాద్ని భావిస్వుడో అపుాడు జీవుడు క్రొత్ు శీయరాంలోకి ప్రవేశిస్వుడు. 
అపుాడు 5 ఇాంద్రియాలు, మనస్త  ి అనే ఆరిాంటిని వెాంటబెటుటకునే 
ప్రయాణ్ణస్వుడు. అాంటే జీవుని వెాంట వచేచది ఇాంద్రియాలు, మనసే .ిదేహాంలో 
ఉనాపుాడు గాని బయటకు వెళ్ళీటపుాడు గాని జీవుడితో క్లిసిఉాండేది ఈ ఆరే. 

అాంటే జీవిత్కాలాంలో నీవు ఎాంత్ ధన్నని  ా సాంపాదిాంచ్న్న; ఎని  ా
భోగయవస్తువులు సాంపాదిాంచ్న్న; ఎని  ా ఇళ్ళ ీ వాకిళ్ళ ీ సూలాలు, ొంలాలు, 
తోటలు, దొడిు, భూములు సాంపాదిాంచ్న్న; ఎాంద్రు భారాయబిడడలను , 
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బాంధుమిత్రులను  సాంపాదిాంచ్న్న; ఈ శీయరాని  ా ఎాంత్ బాగా పోష్టాంచ్న్న 
నీతోపాటుగా ఇవనీ  ాఏవీ రావుగాక్ రావు. నీవు శీయరాని  ావిడిచ్పెటటటాంతోనే 
వీటితో గల సాంభాంధాం తెగపోత్తాంది. ఎాంద్రు ఆతీమయులున్న  ా కొాంద్రు 
ఇాంటిబయట వరకు, కొాంద్రు కాటివరకు మత్రమే వస్వురు. ఈ శీయరాం క్ట్టటల 
మీద్ వరకు వస్తుాంది. ఆ త్రువాత్ నీ ప్రయాణాం అాంతా ఒాంటరి ప్రయాణమే. ఆ 
ప్రయాణాంలో నీతోపాటుగా దారిబతెుాంగా వచేచది ఈ ఆరు ఇాంద్రియాలే. క్ను క్ 
నీతోపాటుగా వచేచ వీటిని శుదద్ధాంగా ఉాంచుకోవాలి. జీవిత్మాంతా అాందుకోసాం 
క్ృష్ట చెయాయలి. క్ను క్ నీ మనస్తిను , ఇాంద్రియాలను  క్లుష్టత్ాం కాకుాండా 
పవిత్రాం చేస్తకోవాలి. ఎలిపుాడూ వాటిని పరమత్మ భావాంతో 
నిాంపాలి. అలాకాక్ క్లుష్టత్ాం చేశావా? క్షుద్రజనమ త్పాదు. క్ను క్ నీతో 
పాటుగా, నీకు రక్షకులుగా, body guards లాగా వచేచవారి గురిాంచే నీవు 
యోచ్ాంచాలి. విడిచ్పెటిట వెళ్ళీవారి గురిాంచ్ ఆలోచ్ాంచ్ ప్రయోజనాం లేదు. ఆ 
ప్రయత్ాాం ఇపుాడే చెయియ.  
4. వాయుుః ఆశయాత్ గాంధ్యని ఇవ :- వాయువు పుష్కాల ను ాండి స్తగాంధ్యని  ా
తీస్తకళ్ళీనటిుగ జీవుడు ఒక్ శీయరాం ను ాండి మరో శీయరానికి ఈ ఆరు 
ఇాంద్రియాలను  తీస్తకళతాడు. ఈ ఉపమనాంలోని విశేషాం ఏమిటి? 
వాయువు పూలను ాండి స్తగాంధ్యనీ ,ా కుళ్ళీన పదారాూల ను ాండి దురీాంధ్యనీ  ాఏ 
పక్షపాత్ బుదిధ లేకుాండా తీస్తకళ్ళత్తాంది. అలాగే జీవుడు శీయరాం ను ాండి 
ఎలాాంటి మనస్తినైన్న, ఇాంద్రియాలనైన్న ఏ పక్షపాత్ బుద్గధ లేకుాండానే 
తీస్తకళ్ళతాడు. వాయువు గాంధ్యని  ాగ్రహిాంచ్ పుష్కాని  ావదిలేస్తుాంది. జీవుడు 
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ఈ 6 ఇాంద్రియాలను  గ్రహిాంచ్ స్తూల శీయరాని  ా వదిలేస్వుడు.పుష్కానికేమీ 
కాకుాండా వాయువు గాంధ్యని  ాతీస్తకునాటుట స్తూల శీయరానికేమీ కాకుాండా 
జీవుడు ఈ ఆరిాంటిని తీస్తకళతాడు.  

ద్గనిని బటిట ఎవరికైన్న ఉత్ుమజనమ క్లిగాంద్గ అాంటే - అత్డు అాంత్కు 
ముాందు జనమలో ఇాంద్రియాలను , మనస్తిను  నిషకలమషాం - శుదద్ధాం 
చేస్తకునావాడు అని అరూాం. పరమత్మ చ్ాంత్నలో పవిత్రాం చేస్తకున్నాడు అని 
అరూాం. పరమత్మ చ్ాంత్నలో పవిత్రాం చేస్తకున్నాడు అని తెలుస్తుాంది. అలాగాక్ 
స్వమనయ జనమ - నీచజనమ లభాంచ్ాంద్గ అాంటే అత్డు మనస్తిను  ప్రాపాంచ్క్ 
విషయాలతో, స్వవరూాంతో అపవిత్రాం చేస్తకున్నాడు - అని అరూాం.  

క్ను క్ మనాం ఇపుాడు ఎాంత్ సాంపాదిాంచాాం? ఎని  ా
భోగాలనను భవిాంచాాం? ఎాంత్ గొప  ా పద్వులు చేపటాటాం? ఎాంత్టి 
అధకారాని  ావెలగబెటాటాం? అనేవి ముఖ్యాం కాదు. మనస్తిను  ఎాంత్ పవిత్రాం 
చేస్తకున్నాాం? అనేదే ప్రధ్యనాం. ద్గనిని బటేట రాబోయే జనమ ఉాంటుాంది.  

పరమత్మ అాంశ అయిన జీవుడు 6 ఇాంద్రియాలను  పాత్ శీయరాం ను ాండి 
గ్రహిాంచ్ క్రొత్ు  శీయరాంలో అమరుచకుాంటాడు, అను భవాలు ొంాందుతాడు అని 
చెపుాకున్నాాం. అయితే ఆ ఇాంద్రియాలేమిటి? వాటిని ఎలా అమరుచకొని 
అను భవాలు ొంాందుతాడు? 
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శి్ల॥  శ్రోత్ాం చక్షుుః సారానాం చ  
రసనాం ఘ్రూణ మేవచ ।  
అధష్కటయ మనశాచయాం  
విషయా ను పసేవతే ॥    (9) 

తా॥ చెవి, క్ను ,ా చరమాం, న్నలుక్, ముకుక, మరియు మనస్త  ి- వీటిని అధష్టటాంచ్ 
ఈ జీవుడు శబాదది విషయాలను  భోగస్తు ఉాంటాడు. 
వాయఖ్య :- జీవుడు ఒక్ శీయరాం ను ాండి మర్చక్ శీయరాంలోకి వచేచటపుాడు 
మనస్తితో క్లిప్త ఆరు ఇాంద్రియాలను  తెచుచకుాంటాడు అని చెపుాకున్నాాం. 
అలా వచ్చన జీవుడు ఈ క్రొత్ు శీయరాంలో అాంత్ుఃక్రణమనే గదెదపై కూరుచాంటాడు. 
తాను  ఆనాంద్సవరూపుడనని మరచ్పోయి అలుాడై పోతాడు. దానితో 
ఆనాందాని  ావస్తువుల దావరా విషయాల దావరా ొంాందాలను కుాంటాడు, అాంతే. 
రూపాలను , ద్ృశాయలను  చూడాలనే కుూహలాంతో క్ాంటిని జత్ 
చేస్తకుాంటాడు. వాసన చూడాలనే ఉబలాటాంతో ముకుకను  జత్ 
చేస్తకుాంటాడు. శబాధలను  విన్నలనే ఆరాటాంతో చెవిని 
ఉపయోగాంచుకుాంటాడు. అనిాాంటిని తాకి సార  ా స్తఖ్ాం అను భవిాంచాలని 
చరమాంతో సాంబాంధాం పెటుటకుాంటాడు. రుచ్క్రమైన పదారాూలను  తిన్నలని 
న్నలుక్తో సాంబాంధాం పెటుటకుాంటాడు. ఈ అనిాాంటి దావరా వచేచ 
అను భవాలను  ొంాంద్టానికి, ఆనాందిాంచటానికి మనస్తితో జాంఝాటాం 
పెటుటకుాంటాడు.  
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మనసినే ప్రియురాలితో ఆడుకుాంటూ, శబధ సార  ారూప రస గాంధ అనే 
స్వవటు  ి తిాంటూ విధ విరామాం లేకుాండా (1) భోగాల కోసాం జీవిస్వుడు, 
జీవిాంచటాం కోసాం భోగాలను భవిస్తు ఉాంటాడు. (2) తినటాం కోసాం 
బ్రత్తకుూ, బ్రత్క్టాం కోసాం తిాంటూ ఉాంటాడు. (3) చావటాం కోసాం 
పుడుూ, పుటటటాం కోసాం చస్తున్నాడు. (4) త్నను  తాను  మరచ్పోయి 
ఎాందుకు బ్రత్తకుత్తన్నాడో తెలియకుాండానే బ్రత్తకుత్తన్నాడు.  

ఇక్కడ తెలుస్తకోవాలిిన విషయాం ఒక్టి ఉనాది.  
జీవుడు మనస్తిను , ఇాంద్రియాలను  ఆశ్రయిాంచ్ విషయాలనను భవిస్తున్నాడు - 
అాంటే జీవుడు మనస్త  ి క్న  ా ఇాంద్రియాల క్న  ా వేరైనవాడు అని 
సాషటమవుత్తనాది. అయితే ఈ వేరైన జీవుడు ఎవరు? అత్డి యదారూ 
సవరూపాం ఏమిటి? అత్డి సవభావాం ఏమిటి? అని విచారణ చేయాలి. శాసా్వల 
దావరా తెలుస్తకోవాలి. అత్డు పరమత్మయే. పరమత్మ అాంశయే జీవుడు. 
అనయాం కాదు. ఐతే ఇాంద్రియాలు, మనస్త  ి ఉపాధులు. ఆ ఉపాధులను  
ఆశ్రయిాంచ్ అవి తాను  ఒక్కటే; అవే తాను  అనాటిు తాదాత్మయాం చెాంది 
స్తఖ్దుుఃఖాలనను భవిస్తున్నాడు.  

వెను క్టి శి్లక్ాంలో జీవుణి్ణ 'ఈశవరుః' అని ప్రభోదిాంచారు. ఈ 
శి్లక్ాంలో 'అయాం' శబధాంతో ప్రబోధస్తున్నారు. రాండూ ఆత్మను దేదశిాంచ్నవే. 
రాండూ క్లిప్తతే అయాం ఈశవరుః అనే వాక్యాం 'అయమతామ బ్రహమ' అనే 
మహావాక్య అరాూని  ాస్తచ్స్తునాది. 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 69 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

ద్గనిని బటిట మన అసలు సవరూపాం - యదారూ సవరూపాం పరమత్మ 
సవరూపమేనని, వాసనల క్షేత్రాంలో ప్రతిబిాంబిాంచటాంతో ఆ వాసనల మలినాం 
వలి - అజ్ఞునాం వలి జీవుడిగా భావిాంచుకొని ఆనాంద్ాం కోసాం, అను భవాల 
కోసాం ఆరు ఇాంద్రియాలను  వెాంటబెటుటకొని ఒక్దాని త్రువాత్ ఒక్టిగా 
స్తూలదేహాలలో ప్రవేశిస్తున్నామని అరూమవుత్తనాది. అయితే ఈ విషయాని  ా
మనాం తెలుస్తకోలేక్పోత్తన్నాాం.  

ఎవరు మన అసలు సవరూపాం పరమత్మ సవరూపమని 
తెలుస్తకోలేక్పోత్తన్నారు? ఎవరు తెలుస్తకోగలుగుత్తన్నారు?  
 

శి్ల||  ఉత్రాకామాంత్ాం సిూత్ాం వాప్త  
భుాంజ్ఞనాం వా గుణానివత్ాం |  
విమూఢ న్నను  పశయాంతి  
పశయాంతి జ్ఞున చక్షుషుః ||    (10)  

తా|| దేహాం ను ాంచ్ వెళ్ళీటపుాడు గాని, దేహాంలో ఉనాపుాడు గాని, 
భోగాలను భవిాంచేటపుాడు గాని, గుణాలతో కూడి ఉనాపుాడు గాని 
విమూఢులైనవారు పరమత్మను  తెలుస్తకోలేరు. జ్ఞుననేత్రాం గలవారు 
చూడగలరు. 
వాయఖ్య:- పరమత్మ స్తక్షామతి స్తక్షమాం, సరవ వాయపక్ాం, ఇాంద్రియ అగోచరాం. 
క్ను క్ క్ాంటితో చూడలేాం, వాకుకతో వరిిాంచలేాం, మనస్తితో చ్ాంతిాంచలేాం, 
బుదిధతో గ్రహిాంచలేాం. అాంటే పరమత్మను  ప్రత్యక్షాంగా తెలుస్తకొనే వీలులేదు. 
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కాని జ్ఞుననేత్రాంతో తెలుస్తకోవచుచ. జ్ఞుననేత్రాం అాంటే మన రాండు 
నేత్రాలు (చరమ చక్షువులు) కాక్ మర్చక్ నేత్రాం అని కాదు. ఆత్మజ్ఞునాంతో 
కూడిన శుదద్ధ బుదిధయే జ్ఞుననేత్రాం. స్వమను యలకు అరూాం కావటానికే 
దానిని 3వ నేత్రాం అన్నారు. పరమశివునికి 3వ నేత్రాం ఉనాది. రాండు నేత్రాలు 
ఈ ప్రపాంచాని  ా చూస్వుయి. ఆయన ఎపుాడూ ఈ రాండు నేత్రాలను  
మూస్తకొని ధ్యయన ముద్రలో ఉాంటాడు. అాంటే ప్రపాంచాంతో ఆయనకు 
సాంబాంధాం లేదు. ప్రపాంచాం మీద్ ఆసకిు లేదు. ఇక్ 3వ నేత్రాని  ా ఒక్కస్వరి 
తెరిచాడు. మనమధుడు త్పోభాంగాం క్లిగసేు అత్డిపై కోపాంతో 3వ నేత్రాం 
తెరవగానే మనమధుడు భసమమైపోయాడు. ఇది పైకి క్నిప్తాంచే క్థ. ఇాందులోని 
వేదాాంత్ రహసయాం ఏమాంటే 3వ క్ను  ా(జ్ఞుననేత్రాం) తెరుచుకుాంటే ప్రపాంచ 
భావన భసమమైపోత్తాంది - అద్ృశయమైపోత్తాంది - అని అరూాం. ప్రపాంచభావన 
ొంతే ఇక్ పరమత్మ స్వక్షాతాకరమే. ద్గనిని బటిట ప్రాపాంచ్క్ వయవహారాలనీ  ా
చరమచక్షువులతో చూడబడతాయి. పరమత్మ ద్రానాం మత్రాం జ్ఞున చక్షువు 
వలినే - అని. జ్ఞునచక్షువును  సాంపాదిాంచలేని స్వమను యలను  'విమూఢుః' 
గొప  ామూఢులు అాంటున్నారు. వారు ఎనాటికీ పరమత్మను  ద్రిాాంచలేరు అని 
ఈ శి్లక్ాంలో తెలియజేస్తున్నారు.  

క్ను క్ భగవాంత్తని ద్రిాాంచాలాంటే ఒక్ సదీురువు దావరా శాస్త్ర శ్రవణాం 
చేసి, మనన నిధ ధ్యయసనలు చేసి, జ్ఞున స్వధనలు - విచారణ చేసి తానెవరో 
తెలుస్తకొని, తాను తాను గా ఉాండాలి. అదే జ్ఞుననేత్రాని  ా సాంపాదిాంచటాం 
అాంటే. అలాగాక్ ప్రాపాంచ్క్ విషయాలలో, వాయమోహాలలో మునిగపోయి, 
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తినటాం - త్రాగటాం - నిద్రిాంచటాం - స్తఖ్దుుఃఖాలు అను భవిాంచటాం - వీటిలోనే 
మునిగనవాడు జ్ఞున్నని  ా ొంాంద్లేడు, స్వధనలు చేయలేడు, పరమత్మను  
తెలుస్తకోలేడు. వారే విమూఢులు. గొప  ామూఢులు.  

చ్నాప్తలిలు మేఘాలు క్దులుత్తాంటే చాంద్రుడు క్దులుత్తన్నాడని 
అను కుాంటారు.  కాని చదువుకున  ావారికి, పెద్దలకు తెలుస్త క్దులుత్తనాది 
మేఘాలే గాని చాంద్రుడు కాదు - అని.  అలాగే బహిరుమఖులైన మనవులు 
పరమత్మను  తెలుస్తకోలేరు. అాంత్రుమఖులైన ఆత్మజ్ఞున సాంపను ాలే 
తెలుస్తకోగలరు.  

అలాగే ఈ దేహమునాంద్త్టా నఖ్ శిఖ్ పరయాంత్ాం వాయప్తాంచ్యున  ా
పరమత్మ చైత్నయాం వలి ఈ దేహ్ాంద్రియ మనోబుదుధలు పనిచేస్తున్నాయి. 
అయితే 'ఇలా పనిచేస్తునాది జీవుడు' అను కోవటాం భ్రమ. ఈ జీవుడి ొకక్క 
అసలు సవరూపాం పరమత్మ అని గ్రహిాంచ్నవాడు జ్ఞుని. గ్రహిాంచలేని వాడు 
అజ్ఞుని, మూఢుడు.  

క్ను క్ ఆత్మ జీవుడిగా ఈ దేహాంలోనే ఉన్న ,ా భోగాలను  అను భవిస్తున్న ,ా 
త్రిగుణాలతో కూడియున్న ,ా ఒక్పుాడు ఈ దేహాని  ా వదిలిపోయిన్న దానిని 
బాహయద్ృష్టటతో గాక్ జ్ఞునద్ృష్టటతో చూడగలగాలి. అత్డే జ్ఞుని.  

ఒక్ త్ాండ్రీ, కుమరుడు - ఇద్దరూ ప్రయాణమై పోత్తన్నారు. రాత్రి 
కావటాంతో మరీ మధయాంలో ఒక్ చెటుట నీడన విశ్రమిాంచారు. 
తెలివారుత్తాండగా ముాందుగా త్ాండ్రి నిద్రలేచ్ "అబాాయీ! స్తరుయడు 
ొండుస్తున్నాడు, ఇక్ నిద్ర లే" అన్నాడు. ఆ చెటుట మీద్ ఒక్ గుడిగబ 
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త్న ప్తలిలతో ఉాంటునాది. ఆ ప్తలి అాంటునాది, "అమమ! స్తరుయడాంట 
ొండుస్తున్నాడాంట, ఎవరమమ ఆ స్తరుయడు? అనాది. దానికి త్లిి "పో! పో! 
స్తరుయడూ లేడు, ొండవటమూ లేదు. మనకు తెలియని స్తరుయడు ఎక్కడ 
ఉన్నాడు? వారికేదో ప్తచ్చపటిట అలా మటిాడుత్తన్నారు" అనాది ఎపుాడూ 
స్తరుయని చూడని ఆ గుడిగబ. పగలాంతా క్ళ్ళ  ీ మూస్తకొని ఉాండే 
గుడిగబలకు స్తరుయడు ఎలా తెలుస్వుడు? 

పరమత్మ స్వక్షాతాకరాం కోసాం జ్ఞున సాంపాద్నకు ప్రయతిాాంచే వారికి 
ఇలాాంటి అను భవాలే త్టసూపడతాయి. జనమరాహిత్యాం కోసాం - మోక్షాం కోసాం 
ప్రయతిాాంచే స్వధకులు శ్రవణాం చేస్తున్న  ా- స్వధనలు చేస్తున్న  ా"ఆ! 
జనమలు లేవు గనమలు లేవు. మోక్షాం లేదు గీక్షాం లేదు. పరమత్మాంట వీళీకు 
క్నబడతాడాంట అనే గుడిగబల పలుకులు వినిప్తస్తునే ఉాంటాయి. అయిన్న 
పటిటాంచుకోకుాండా స్వధనలు స్వగాంచ్ జ్ఞున చక్షువును  ొంాందాలి.  

అయితే ప్రయత్ాాం చేసిన అాంద్రూ జ్ఞునచక్షువును  ొంాంద్గలరా? -  
 

శి్ల॥  యత్ాంతో యోగన శ్నైచనాం  
పశయాంతాయ త్మనయవసిూత్ాం ।  
యత్ాంతోఽపయ క్ృతాతామనుః  
నైనాం పశయాంత్య చేత్సుః ॥    (11) 

తా॥ స్వధన చేసే యోగులు త్మలో ఉన  ాభగవాంత్తని చూడగలరు. చ్త్ుశుదదిధ 
లేని అవివేకులు స్వధన చేసినపాటికీ భగవాంత్తని చూడలేరు.  

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 73 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

వాయఖ్య:- యోగులాంటే ఎవరు? ఎవరైతే ఇాంద్రియాలను  విషయాల ను ాండి 
మరలిాంచ్, మనస్తిలో లీనాం చేసి, ఆ మనస్తిను  ఆత్మలో ఐక్యాం చేయటానికి 
ప్రయతిాస్వురో వారే యోగులు. అాంటే వీరు మనస్తిను  నిరమలాం చేసి, 
స్వవధీనాంలో ఉాంచుకోగలవారు. మనస్తిను  శుదద్ధాం చేస్తకునావారు. 
అటిట యోగులు స్వధన చేసి - అాంటే శ్రవణ మనన నిధ ధ్యయసనలతో ఆత్మ 
విచారణ చేసి త్మ యాందే గల పరమత్మను  ద్రిాాంచగలరు. అయితే ఇలా 
ప్రయతిాాంచే వారిలో - స్వధన చేసే వారిలో కొాంద్రు మత్రాం పరమత్మను  
ద్రిాాంచలేరు. ఎాందుక్ాంటే చ్త్ుశుదదిధ లేక్పోవటాం వలి. అాంటే మనస్తిను  
విషయ వాసనలతో - కోరిక్లతో నిాంప్త - అాంటే ధన సాంపద్ల గురిాంచ్, 
భోగాల గురిాంచ్, వస్తువులు విషయాల గురిాంచ్, భారాయబిడడలు 
బాంధుమిత్రాదుల గురిాంచ్ రాగదేవష్కలతో ఉాండి, మనస్తిను  క్లుష్టత్ాం 
చేస్తకునాాందువలి ఎాంత్గా శాసా్వని  ాశ్రవణాం చేసిన్న, ఎని  ాస్వధనలు చేసిన్న 
ప్రయోజనాం శూనయాం. అాంటే పరమత్మను  తెలుస్తకోవాలాంటే చ్త్ుశుదదిధ, తీవ్ర 
ప్రయత్ాాం - రాండూ ఉాండాలి.  
 భూమిని బాగా దుని  ావిత్ున్నలు న్నటి వయవస్వయాం చేసేు మాంచ్ పాంట.  
 భూమిని దునాకుాండా విత్ున్నలు న్నటి వయవస్వయాం చేసిన్న అాంతా 

వయరూమే.  
అలాగే మనస్త  ి అనే భూమిని బాగా శుదదిధ చేసి స్వధన అనే 

వయవస్వయాం చేసేునే భగవతాిక్షాతాకరాం అనే పాంట పాండుత్తాంది. చ్త్ుశుదదిధ 
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లేని స్వధన బూడిద్లో పోసిన పనీారే. అాందుకే "చ్త్ుశుదదిధ లేని 
శివపూజలేలయా విశవదాభరామ విను రవేమ!" అని వేమన అన్నారు. 

'యత్ాంత్ుః' అన్నారు గను క్ పరమరూ స్వధనలో ప్రయత్ాాం చాలా 
ముఖ్యమైనదే. అయినపాటికీ చ్త్ుశుదదిధ కూడా అవసరమే. ఈ చ్త్ుశుదదిధ 
లేనివారినే అచేత్సుః - అవివేకి అన్నారు. అయితే ఇక్కడ అవివేకులు అాంటే 
న్నసిుకులు కాదు. భగవాంత్తని కొరకు ప్రయత్ాాం చేయని లౌకికాసకిు గలవారు 
కాదు. దైవాని  ాొంాందాలని ప్రయతిాాంచే వారే. కాక్ొంతే చ్త్ుశుదదిధ లేదు.  

గురువు లేకుాండా నేరుచకున  ా విద్య ఫలితానిావవనపుాడు అటిటవారు 
గురువును  ఆశ్రయిాంచాలి. పెద్దల, మహాత్తమల స్వాంగత్యాం చేయాలి.  పెద్దల పటి 
పూజయభావాంతో ఉాండాలి. చ్త్ుశుదదిధతో, విశావసాంతో, మనస్తఫరిుగా గురువును  
సేవిాంచ్ స్వధన స్వగాంచాలి. అపుాడే భగవత్రాాాప్తు.  

ఈ ప్రకారాంగా మనాం భగవాంత్తని అాంశయేనని, ఆ భగవాంత్తని 
అాంశయే ఈ వాసన్న క్షేత్రాంలో ప్రతిఫలిాంచ్, భోగాలనను భవిాంచాలనే 
కోరిక్తో ప్రక్ృతిలోని మనస్తితో క్లిప్త ఆరు ఇాంద్రియాలను  ఆక్రిషాంచ్ ఒక్ 
శీయరాం ను ాండి మర్చక్ శీయరానికి ప్రయాణాం చేస్తునాద్ని, ఇలా ప్రయాణ్ణస్తు 
ఆయా దేహాలలో ఉాండి మనస్తితో భోగాలనను భవిస్తు, ఇాంద్రియాలను  
వాడుకుాంటూ మన సవరూపాని  ామరచ్ పోయామని, తిరిగ జ్ఞుననేత్రాంతోనే 
మనను  మనాం తెలుస్తకోగలమని, అయితే దానికి తీవ్ర ప్రయత్ాము (స్వధన), 
చ్త్ుశుదదిధ కావాలని, త్దావరా ఆత్మస్వక్షాతాకరాని  ా ొంాంద్గలమని ఈ 5 
శి్లకాల దావరా భగవాను డు తెలియజేశాడు.  
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ఇక్ పరమత్మ ద్రాన్ననికి ఆయన మహిమను , ఆయన ఎక్కడ ఎలా 
వయక్ుమవుత్తనాద్గ రాబోయే 4 శి్లకాలిో; తెలియజేయబోత్తన్నారు. ద్గనివలి 
సరవత్రా భగవాంత్తని ద్రిాాంచ్ ఆయనతో అను సాంధ్యనాం కావటాం తెలుస్తుాంది.  
 

శి్ల॥  యదాదిత్య గత్ాం తేజుః  
జగదాభసయతేఽఖలాం ।  
యచచాంద్ర మసి యచాచగ్న  ా 
త్తేుజో విదిధ మమక్ాం॥     (12) 

తా॥ ఈ జగత్తు నాంత్టినీ వెలిగాంచే స్తరుయని తేజస్త  ి ఏది గలదో, 
చాంద్రునిలోను , అగాలోను  ఏ తేజస్త  ిగలదో ఆ తేజస్త  ిన్నది అని తెలుస్తకో.  
వాయఖ్య:- ప్రపాంచాని ,ా ప్రపాంచాంలోని వస్తువులను , వయకుులను  వెలిగాంచ్ చూపే 
శకిు స్తరయ, చాంద్ర, అగుాలది. అయితే వాటికి ఆ శకిు ఎలా వచ్చాంది? ఎక్కడి 
ను ాండి వచ్చాంది? అద్ాంతా పరమత్మ ను ాండి వచ్చన తేజసే  ిఅాంటున్నారు.  

ఈ విషయాం ఇపాటి సైన్  ి విదాయరుూలకు తిక్మక్గా ఉాంటుాంది. ఈ 
భూమి ఎక్కడి ను ాండి వచ్చాంది? అని అడిగతే స్తరుయనిలో ఒక్ ముక్క 
విడిపోయి, క్రమాంగా చలిబడి, పరసార ఆక్రషణ శకిుతో నిలిచ్ ఉాంది - 
అాంటారు. మరి స్తరుయడు ఎక్కడి ను ాండి వచాచడు? అని అడిగతే, ఆ వేడి ఎలా 
వచ్చాంది? అని అడిగతే టీచరుకు కోపాం వస్తుాంది. ఎాందుక్ాంటే సమధ్యనాం 
తెలియదు గను క్.  
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దానికి వేదాాంత్ాం సమధ్యనాం ఇస్తునాది. ప్రపాంచానాాంత్టిని 
వెలిగస్తున  ాస్తరుయని తేజస్త  ిఅాంతా పరమత్మ ను ాండి వచ్చనదే - అని. కోటి 
స్తరయ సమప్రభా తేజ్ఞడైన సరవవాయపక్ - సవయాంప్రకాశ పరమత్మ వలినే 
స్తరుయడు అలా వెలిగ పోత్తన్నాడు. పరమత్మ తేజస్త  ి ఒక్కటే అయిన్న 
ఉపాధ భేదాల కారణాంగా స్తరుయనిలో ఎాండలాగా, చాంద్రునిలో చలిద్నాంగా, 
అగాలో వేడిగా వయక్ుమవుత్తనాది. జగత్తును  సృష్టటాంచటానికి పరమత్మ ఇలా 
విభన  ారూపాలలో చైత్న్నయని  ావయక్ుాం చేస్తున్నాడు.  

ఇది తెలుస్తకున  ా త్రావత్ ఇపుాడు స్తరుయణి్ణ చూచ్న్న, చాంద్రుణి్ణ 
చూచ్న్న, అగాని చూచ్న్న అాంతా పరమత్మయే అనే భావన క్లుగుత్తాంది. 
అలా క్లగాలి. భగవాంత్తనికి ఇవి ప్రతీక్లుగా క్నిప్తస్వుయి. వేద్కాలాంలో ఈ 
ప్రక్ృతి శకుులనే దేవత్లుగా పూజిాంచేవారు. స్తరుయడు,చాంద్రుడు, అగ ,ా 
వాయువు, జలాం, భూమి - వీటినే దేవత్లుగా పరిగణ్ణాంచ్ పూజిాంచేవారు. ఈ 
విధమైన అభాయసాం కుదిరితే - అనిాాంటిలోని శకిు పరమత్మదే అని చూడటాం 
చేత్నైతే క్రమాంగా మనకు ఉపాధ ద్ృష్టట తొలగ వస్తుద్ృష్టట సిదిధస్తుాంది. 
దేవాలయాలిోని విగ్రహాని  ాఅాంద్మైన చలువరాతి బొమమగా చూస్తు చూస్తు 
చ్వరకు ఆ విగ్రహస్వూనాంలో సరావాంత్రాయమియైన పరమత్మయే క్నిప్తాంచాలి. 
అలాగే ఈ స్తరయచాంద్ర అగుాలు కూడా భగవాంత్తని వయక్ు సవరూపాలుగా 
భావన క్లగాలి. అాందుకే వైదిక్ ధరామని  ాఅను సరిాంచ్ ఈ ముగీురు దేవత్లను  
ప్రత్యక్ష స్వక్షయాంగా పెటుటకొని యజుయాగాది క్రత్తవులు చేస్తు ఉాంటారు.  
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6వ శి్లక్ాంలో స్తరయచాంద్ర అగుాలు త్నను  ప్రకాశిాంపజేయలేవని 
చెప్తాన భగవాను డు ఇపుాడు వాటిలోని తేజస్త  ి త్నదేనని 
తెలియజేస్తున్నాడు. అాంటే వారితో త్నకేాం పనిలేదు. త్నతోనే వారికి పని - 
అని. 

స్తరుయడు,చాంద్రుడు,అగ  ాపెద్ద బలాులు. పరమత్మయే క్రాంటు. క్రాంటు 
ఉాంటేనే అవి వెలుగుతాయి, వస్తువులను  వెలిగాంచ్ చూప్తస్వుయి. 
బ్రహామాండాంలో స్తరయచాంద్రఅగుాలు ఎలాగో ప్తాండాాండాంలో క్ను ,ా మనస్త ,ి 
వాకుక అలాగే. క్ాంటిలోని చూచేశకిు, మనస్తిలోని సాంక్లాశకిు, వాకుకలోని 
మటిాడేశకిు నిజాంగా వాటిది కాదు. వాటిలోని ఆత్మశకిుయే. అలాగే 
స్తరయచాంద్ర అగుాలలోని ఎాండ, చలిద్నాం, వేడి అాంతా ఆ పరమత్మ శకిుయే - 
పరమత్మ ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి చేస్తున్నాడు?  
 

శి్ల॥  గామ విశయ చ భూతాని  
ధ్యరయామయహ మోజస్వ ।  
పుషి్కమి చౌషధీ సిరావుః  
సోమో భూతావ రస్వత్మక్ుః ॥   (13) 

తా॥ భూమిలోకి ప్రవేశిాంచ్ ప్రాణులాంద్రినీ నేను  న్న శకిుతో భరిస్వును . ఇాంకా 
రస్వత్మకుడైన చాంద్రుణి్ణ అయి సస్వయలనిాాంటిని వృదిధ ొంాందిస్తుాంటాను .  
వాయఖ్య:- ప్రాణులు నిలవటానికి భూమి ఆధ్యరాంగా ఉనాది. మరి ఈ భూమి 
ఇలా ప్రాణులాంద్రిని ధరిాంచ్ నిలిచ్ ఉనాద్గ అాంటే ఏ ఆధ్యరాంగా ఉనాది? అదే 
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ఆక్రషణ శకిు. ఈ ఆక్రషణశకిు ఎక్కడి ను ాండి వచ్చాంది? పరమత్మ ను ాండే. ఈ 
ఆక్రషణశకిు వలినే భూమి సమసు ప్రాణులకు - అాంటే అాండజ, ప్తాండజ, సేవద్జ, 
ఉదాిజ్ఞలనే న్నలుగు రకాల ప్రాణులకు ఆధ్యరాంగా ఉనాది. అాండజ్ఞలాంటే గ్రుడుడ 
ను ాండి వచేచవి. ఉదా: పక్షులు. ప్తాండజ్ఞలాంటే ప్తాండాం ను ాండి వృదిధ చెాంది త్లిి 
గరభాం ను ాండి వచేచవి. ఉదా: జాంత్తవులు, మనవులు. సేవద్జ్ఞలాంటే సేవద్ాం 
ను ాండి పుటేటవి. క్రమికీటకాలు, స్తక్షమజీవులు. ఉదాిజ్ఞలాంటే విత్ునాం దావరా 
వృదిధ చెాందే చెటిు చేమలు. ఇవనీ  ాభూమి పుటిటనపాటి ను ాండి భూమి మీద్ 
నిలిచ్ ఉన్నాయి, బ్రత్తకుత్తన్నాయి, పుడుత్తన్నాయి, చస్తున్నాయి. ఈ 
ప్రాణులనిాాంటికి భూమి ఆధ్యరాంగా ఉాండటమే కాదు, ఈ ప్రాణ్ణకోటికు 
కావలసిన శకిు స్వమరాూయలనీ  ా కూడా భూమి ను ాండే వస్తున్నాయి. ఈ 
జీవరాస్తలనిాాంటికి ఆహారాం కూడా ఈ భూమి ను ాండే వస్తునాది. ఎనో  ాకోటి 
సాంవత్ిరాల ను ాండి ఈ సమసు ప్రాణులు భూమి మీద్ ఆధ్యరపడి 
జీవిస్తున్నాయి. ఏన్నడు "నేనిక్ మీకు ఆహారాం ఇవవలేను " అని భూమి 
చేత్తత్తేుయటాం లేదు. ఎలా వచ్చాంది ఈ శకిు భూమికి? ఇద్ాంతా భగవాంత్తని 
శకిుయే.  

ప్రాణులనిాాంటికి ఆక్లి అనే జబాు ఉనాది. ఈ జబాుకు మాందు ఏమిటి? 
ఆహారమే. ఈ ఆహారాం ఎక్కడి ను ాండి వస్తునాది? భూమి ను ాండే వస్తునాది. 
సస్వయల రూపాంలో, ఓషధుల రూపాంలో. ఓషధులాంటే ఏమిటి? ఒక్ పాంటతో 
నశిాంచే వాటిని ఓషధులాంటారు. అయితే ఈ సస్వయలు, ఓషధులు, పాండిు, 
కాయలు, ఆకులు - ఇవనీ  ా ఎలా వృదిధ చెాందుత్తన్నాయి? స్తరయకిరణాల 
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ను ాండి తేజస్త ,ి విటమిను లు లభస్తున్నాయి. చాంద్రుని కాాంతి ను ాండి పోషక్శకిు 
లభస్తునాది. నిజాంగా ఈ స్తరయచాంద్రులలోని శకిు పరమత్మ ను ాండి 
వస్తునాదేనని ఇాంత్కు ముాందు శి్లక్ాంలోనే తెలియజేయటాం జరిగాంది. 
అాందుకే అాంటున్నాడు, "రస్వత్మకుడైన చాంద్రుణి్ణ అయి ఓషధులకు 
పుష్టటనిస్తున్నాను " అని. అాంటే బ్రత్క్టానికి స్తరయకిరణాలు, పోషణకు 
చాంద్రకిరణాలు ఉపయోగపడుత్తన్నాయి.  

సైను  ివృదిధ చెాంద్ని రోజ్ఞలిో ఈ చాంద్రుని శకిు సాషటాంగా తెలిసేదికాదు. 
సస్వయల వృదిధకి చాంద్రుని వెనెాల ఎాంత్ అవసరమో ఇపుాడు శాస్త్రీయాంగా 
ఋజ్ఞవైాంది. 
(i) పౌరిమి రోజ్ఞన న్నటిన టొమటో మొక్క ను ాండి వచ్చన టొమటోలను  
పౌరిమిన్నడు కొసేు అవి అధక్ స్వరవాంత్మైనవని తెలుస్తునాది.  
(ii) విత్ుటానికి సేక్రిాంచ్న వడిను  (ధ్యన్నయని )ా వెనెాలలో ఆరబెటిటనట్టనైితే 
ఎకుకస్వరవాంత్మవుతాయని ఋజ్ఞవైాంది.  
(iii) ఆయురేవద్ ఔషధ్యలు కొాంత్కాలాం చాంద్రుని వెనెాలలో ఉాంచ్తే 
రోగనివారణ శకిు అధక్ాంగా ఉాంటుాంద్ని ఋజ్ఞవైాంది.  
(iv) ఔషధ మొక్కలను , ఆకులను  పౌరిమి న్నడు సేక్రిసేు వాటిలో రోగనివారణ 
శకిు అధక్ాంగా ఉాంటుాంద్ని ఆయురేవద్ాం చెబుత్తనాది.  

క్ను క్ సస్వయల వృదిధలో చాంద్రుని పాత్ర ఎాంతో ఉనాది. ఆ చాంద్రునికి గల 
శకిు ఆయనది కాదు. అది పరమత్మ శకిుయే. అాందువలి మనాం జీవిాంచటానికి 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 80 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

కావలసిన ఏరాాటిు - వేడి, వెలుత్తరు, ఆధ్యరాంగా భూమి, ఆహారాంగా 
సస్వయలను  ఇచ్చ కాపాడేవాడు పరమత్మయే. 

అాంటే మనాం భుజిాంచే ఆహారాని  ాఇచ్చాంది నిజాంగా ఆ పరమత్మయే. 
క్ను క్ ఆయన పటి మనాం క్ృత్జ్ఞులమై ఉాండాలి. ఎలా? భగవాంత్తడిచ్చన 
దానిని ఆయనకే సమరిాాంచాలి - నివేదిాంచాలి. దానినే భగవద్రిాత్ాం 
చేయటాం అాంటారు. క్ను క్ మనాం తినబోయే ఆహారాని  ా ముాందుగా 
భగవద్రిాత్ాంచేయాలి. అపుాడే అది ప్రస్వద్ాం అవుత్తాంది. ఇది భగవాంత్తడు 
మనకు ప్రస్వదిాంచ్నదేనని జ్ఞుపక్ాం పెటుటకొని ఆయనకు క్ృత్జ్ఞులమై 
ఉాండాలి.  

ఇలా ప్రాణులు జీవిాంచటానికి బయట ఎనో  ా ఏరాాటిు చేశాడు 
భగవాంత్తడు. ఇాంక్ లోపల కూడా ఎనో  ా ఏరాాటిు చేశాడు. ఏమిటవి? - 
జీవుళీాంద్రికి బయట కావలసిన ఏరాాటిను  - వెలుగును , ఆహారాని ,ా 
ఆధ్యరాని  ా- అనిాాంటినీ క్లిాాంచ్న పరమత్మ జీవుళ ీ లోపల ఎలా 
సహాయపడుత్తన్నాడు?  
 

శి్ల॥  అహాం వైశావనరో భూతావ  
ప్రాణ్ణన్నాం దేహమశ్రిత్ుః ।  
ప్రాణాపాన సమయుక్ుుః  
పచామయనాాం చత్తరివధాం ॥   (14) 
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తా॥ నేను  వైశావనరుణి్ణ (జఠరాగ )ా అయి ప్రాణుల శీయరాలను  ఆశ్రయిాంచ్ 
ఉాంటాను . ప్రాణ అపాన్నలతో కూడి న్నలుగు రకాల అన్నాని  ాఆరగస్వును .  
వాయఖ్య:- ఈ శి్లక్ాం ప్రసిద్ధమైన శి్లక్ాం. భారత్దేశాంలో చాలామాంది, అనేక్ 
ఆశ్రమవాస్తలు అనాదోష నివారణకై భోజనకాలాలలో ఈ శి్లకాని  ాపఠాంచ్ 
భుజిాంచటాం ఆచారాంగా వస్తునాది.  

పరమత్మ సరవవాయప్త. అాంత్టా ఉన్నాడు. వెలుపల అాంత్టా ఎలా 
వాయప్తాంచ్యున్నాడో అలాగే ప్రాణుల లోపల కూడా అలాగే 
వాయప్తాంచ్యున్నాడు. ఎలాాంటి రూపాంలో ఉన్నాడు?  
1. వైశావనరో భూతావ:- వైశావనర రూపాంలో - జఠరాగారూపాంలో ఉన్నాడు. 
ప్రాణాం ఉనాాంత్ కాలాం శీయరాం వెచచగా ఉాండాలి. ఆ వెచచద్న్నని  ా ఇచేచది 
భగవాంత్తడే. అాందుకే మాండు వేసవిలోను , చలిని శీతాకాలాంలోను  
ఒకేవిధాంగా 98.4 F వేడి ఉాంటుాంది. ఆ అగాయే జఠరాగ -ా వైశావనరాగ .ా అదే 
పరమత్మ. ఏాం చేస్తున్నాడు పరమత్మ వైశావనరాగ  ారూపాంలో? 
2. పచామయనాాం చత్తరివధాం:- మనాం తినే 4 రకాల అన్నాని  ా పచనాం 
చేస్తున్నాడు పరమత్మ జఠరాగ  ా రూపాంలో ఉాండి. మనాం హాయిగా తిని 
పడుకుాంటే ఆయన మత్రాం నిద్రపోకుాండా తినాదాని  ా పక్వాం చేస్తున్నాడు. 
మనాం నిద్రిాంచ్న్న ఆయన నిద్రపోడు. మనాం నిద్రలేచ్ మళ్ళ ీ
తిన్నలను కుాంటే తిాంటాాం. అలా తిన్నలాంటే అాంత్కుముాందు తినాది జీరిాం 
కావాలి.  ఆ పనిని ఆయన చేసి మనకు సహాయపడుత్తన్నాడు.  
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మనాం తినే అనాాం చత్తరివధాం. అాంటే న్నలుగు రకాలుగా ఉాంటుాంది. 
అవి. 1. భక్షయాం:- గటిట పదారాూలు. పళీతో కొరికి, నమిలి తినేవి. గారలు, వడలు, 
లాాంటివి. 2. భోజయాం:- మెత్ుని పదారాూలు. ముద్దలుగా చేస్తకొని తినేవి. అనాాం, 
కూరలు, పచచళ్ళ ,ీ పపు  ామొద్లైనవి. 3. చోషయాం:- జ్ఞర్రుకోనేవి,త్రాగేవి అయిన 
ద్రవపదారాూలు. స్వాంబారు, రసాం, మజిుగ, కూల్ డ్రిాంక్స ,ి పాయసాం మొ॥వి. 4. 
లేహయాం:- న్నలుక్కు రాస్తకొనేవి, నాంజ్ఞకోనేవి, చపారిాంచేవి. ఊరగాయలు, 
కొనిారకాల పచచళ్ళ ,ీ తేనె మొ॥వి.  

ఈ న్నలుగు రకాల ఆహారాలను  పరమతేమ జఠరాగ  ారూపాంలో పక్వాం 
చేస్వుడు. ఎలా?  
3. ప్రాణ అపాన సమయుక్ుుః:- ప్రాణ, అపాన శకుులతో కూడి పక్వాం చేస్వుడు. 
మనాం నోటిో వేస్తకున  ాఆహారాని  ాలోపలకు లాగవేసి, దానిని జఠరాగాతో 
బాగా పచనాం చేసి, జీరిిాంపజేసి, అని  ాఅవయవాలకు రక్ుాం దావరా సరఫరా 
చేసి, మిగలిపోయిన స్వరాంలేని, అవసరాంలేని ఆహారపు ప్తప్తాని బయటకు 
పాంపటానికి సిద్ధాం చేసేది ప్రాణాం. ఈ పనికిరాని ప్తప్తాని బయటకు త్రోసివేసేది 
అపానాం. ఈ రాండు చరయల దావరా మనకు కావలసిన శకిు వస్తుాంది. దానితో 
పను లు చేస్తకోగలుగుతాాం. మళ్ళ  ీశకిు కోసాం తినగలుగుతాాం. ఈ నిరాంత్ర 
ప్రక్రయతో ప్రాణ అపానములనే శకుులను  పరమత్మ వినియోగస్తున్నాడు. ఈ 
సహాయాని  ాపరమత్మ చేయక్పోతే మళ్ళ ీమళ్ళ ీతినలేాం. శకిుని ొంాంద్లేాం.  
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నిజాంగా ఇక్కడ ప్రాణ అపాన్నలను  రాండిాంటినే చెప్తాన్న ఇాంకా 3రూపాలలో -
 వాయన, ఉదాన, సమన అనే రూపాలలో పరమత్మ మనకు నిరాంత్రాం 
స్వయాం చేస్తునే ఉన్నాడు.  

వాయన అాంటే జీరిమైన ఆహారాంలోని స్వరాని  ా శీయరాంలోని అని  ా
భాగాలకు చేరేచది. ఈ స్వరాని  ారక్ుాంలో క్లిప్త రక్ుాం దావరా సరఫరా చేస్తుాంది.  

సమన అాంటే ఏ అవయవాలకు ఎాంతెాంత్ అవసరమో అాంత్ 
అనాస్వరాని  ాఆయా అవయవాలకు సరఫరా చేసేది.  

ఉదాన అాంటే అని  ాశీయరభాగాలకు వారులు పాంపటమేగాక్ శీయరాని  ా
విడిచ్న త్రావత్ జీవుణి్ణ చేరచవలసిన స్వూన్ననికి చేరేచది.  

"జఠరాగ  ా అనేది బొడుడ ద్గీర ఉాండే కుాంపటి. ఆ కుాంపటిని 
ప్రజవలిాంపజేసే కొలిమితిత్తులే ప్రాణ అపాన్నలు".  

ఈ పను లనిాాంటిని పరమత్మ ఎక్కడ ఉాండి నిరవహిస్తున్నాడు? నిజాంగా 
పరమత్మ అడ్రస్ లేనివాడు. అని  ా అడ్రస్ లు ఆయనవే. ఎక్కడో ఒక్చోట 
ఉాండేవాడికే అడ్రస్తలు. అాంత్టా ఉాండేవానికి అడ్రస్ ఎాందుకు? 
"ఇాందుగలడాందు లేడను  సాందేహము వలదు చక్ర సరోవపగత్తాండు"అన  ా
ప్రహిాదుని పలుకు ఇదే.  
4. ప్రాణ్ణన్నాందేహాం ఆశ్రిత్ుః:- ఈ పను లనీ  ాచేయటానికి అని  ాప్రాణుల ొకక్క 
దేహాలను  ఆశ్రయిాంచుకొని పరమత్మ లోపలే ఉన్నాడు. క్ను క్ పరమత్మను  
ఎక్కడా వెత్క్నక్కరలేదు. బస్తిలలో, రైళీలో, విమన్నలలో 
ప్రయాణ్ణాంచాలిిన పనిలేదు. ఈ 5 అడుగుల దేహాంలోనే వెతికి 
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తెలుస్తకోవచుచ. అయితే బయటకు చూడకుాండా లోపలకే చూడాలి - 
అాంత్రుమఖులు కావాలి.  

ఈ ప్రకారాంగా పరమతేమ స్తరయచాంద్రుల రూపాంలో ఆహారాని  ా
ఇస్తున్నాడు. ఆయనే జఠరాగ  ా రూపాంలో తిన  ా అన్నాని  ా అరిగస్తున్నాడు. 
ఆయనే దేహాంలోని అని  ాభాగాలకు పాంప్తస్తున్నాడు. ఇాంత్టి ఉపకారాం చేసే 
పరమత్మకు మనాం చూపే క్ృత్జుత్ ఏమిటి? అదే నివేద్న. ఆయన ఇచ్చన 
దాని  ా ఆయనకే సమరిాాంచ్ భుజిాంచాలి. అలా నివేదిాంచకుాండా, 
సమరిాాంచకుాండా, అను మతి తీస్తకోకుాండా తిాంటే దొాంగలమవుతాాం. క్ను క్ 
జ్ఞగ్రత్ు తీస్తకోవాలి.  

ఆహారాని  ా ఇస్తునాద్గ ఆయనే, త్యారుకావటానికి అగారూపాంలో 
స్వయాం చేస్తునాద్గ ఆయనే, తిన  ాఅన్నాని  ాఅరిగాంచ్ అని  ాఅవయవాలకు 
సరఫరా చేస్తునాద్గ ఆయనే. క్ను క్ అనాాం ముద్ద నోటిోకి పోయేముాందు 
పరమత్మ జ్ఞుపకానికి రావాలి. క్ృత్జుత్ తెలుపాలి. అాంతేకాదు. పట్టటడనాాం 
అతిధకి పెటిటనపుాడు ఆ అతిధని భగవాంత్తనిగా భావిాంచాలి. ఒక్ కుక్కకు 
ప్తడికడు అనాాం పెడితే అక్కడ జఠరాగ  ారూపాంలో ఆరగాంచ్ అరిగాంచేవాడు 
పరమతేమననే భావనచేయాలి. ద్గనివలి ఏమిటి ఫలిత్ాం?  

అనాాం ఆరగాంచే వానిలోను , పచనాం చేసే జఠరాగాలోను , వెలుపల 
ఉాండే స్తరయచాంద్రులలోను , క్రాంద్ ఆధ్యరాంగా ఉాండే భూమిలోను , 
సస్వయలలోను , ప్రాణ్ణకోటిలోను  - సరేవసరవత్రా - అాంత్టా, అనిాాంటా, అని  ా
వేళలా బ్రహమబుదిధ - పరమత్మ భావన చేయగా - చేయగా మన పరిమిత్ 
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వయకిుత్వాం (జీవభావాం) క్రిగపోయి నీవు - నేనూ - అత్డు - ఆమె -అద్గ - అనీ  ా- 
సరవమూ బ్రహమమే - పరమతేమ అనే సిూరభావన సిదిధస్తుాంది. 'అపుాడే 
ఊరధవమూలాం' అనే త్తావరూాం అను భవానికి వస్తుాంది. ఇాంకా లోపల ఉాండి 
పరమత్మ ఏాం చేస్తున్నాడు? స్తూలశీయరాలకు కావలసిన ఆహారానిాచ్చ 
అరిగాంచటమే గాక్, స్తక్షమ శీయరాల కొరకు ఏాంచేస్తున్నాడు? 
 

శి్ల॥  సరవసయ చాహాం హృది సనిావిషటుః  
మత్ుుః సమృతిర్ జ్ఞున మపోహనాంచ ।  
వేదైశచ సరనైవ రహమేవ వేద్యుః  
వేదాాంత్ క్ృదేవద్ విదేవ చాహాం॥   (15) 

తా॥ నేను  అాంద్రి హృద్యాలలో ఉన్నాను . న్న ను ాండే జ్ఞుపక్ాం, జ్ఞునాం, 
మరపు క్లుగుత్తన్నాయి. అని  ావేదాల దావరా తెలియబడేది నేనే. వేదాాంతాని  ా
చేసిాంది నేనే. వేదాలను  తెలిసినవాణి్ణ కూడా నేనే.  
1. అహాం సరవసయ హృది సనిావిషటుః:- నేను  అాంద్రి హృద్యాలలోనూ 
ఉన్నాను . ఇాంత్కు ముాందు ప్రాణుల శీయరాలలో ఉన్నాను  అని చెప్త  ాఇపుాడా 
శీయరాలలో ఎక్కడ ఉనాద్గ తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన సరవవాయప్త గదా! మరి 
హృద్యాంలో ఉాండటమేమిటి? ఆయన అాంత్టా ఉనావాడే అయిన్న ధ్యయన 
మగుాడైన స్వధకునికి పరమత్మ త్వరగాను , సాషటాంగాను  వయక్ుమయేయ స్వూనమే 
హృద్యాం. హృద్యాం అాంటే రక్ు ప్రసరణాం చేసే గుాండె కాదు. కొాంచెాం 
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కుడిప్రక్కగా ఉాండే స్వూనాం. 'నేను ' అని జీవభావాం ఉద్యిాంచే స్వూనాం ఇదే. ఇదే 
ఆధ్యయతిమక్ హృద్యాం.  
ఇలా పరమత్మ హృద్యాంలో ఉనాాందువలి ప్రయోజనమేమిటి? 
2. మత్ుుః సమృతి, జ్ఞునాం, అపోహనాం:- సమృతి అాంటే జ్ఞుపక్శకిు. మనిష్టకి 
జ్ఞుపక్శకిు ఎాంతో అవసరాం. తానెవరో, త్నవారవరో, త్న ఊరు, పేరు, ఇలిు, 
వాకిలి ఏదో, త్న హోదా ఏమిటో - అన  ాజ్ఞుపక్ాం ఉాండాలి. వీటిని మరచ్పోతే 
జీవిాంచలేడు మనవుడు. ప్రతిరోజూ రాత్రి అనిాాంటిని మరచ్పోయి నిద్రిస్వుడు. 
తెలివారి నిద్రలేచే సరికి ఈ సమచారానాాంత్టిని అాందిస్వుడు పరమత్మ.  

స్వమను యలకు నిన  ామొనాటి విషయాలు, ఈ జనమలోని విషయాలు 
జ్ఞుపక్ాం చేస్వుడు. యోగులకు గత్ జనమలలోని విషయాలు చెబుతాడు, క్ను క్ 
అాంతా మ గొపాత్నాం అని అహాంక్రిాంచరాదు.  

'జ్ఞునాం' అాంటే క్రొత్ు విషయాలను  అరూాం చేస్తకొనే తెలివితేటలు. 
స్వమను యలది లౌకిక్ జ్ఞునాం. అాంటే ప్రత్యక్షాంగా క్నిప్తాంచే వస్తువుల గురిాంచ్, 
విషయాల గురిాంచ్ తెలుస్తకొనే జ్ఞునాం. ఇక్ యోగుల జ్ఞునాం అలౌకిక్ 
జ్ఞునాం - పరోక్షజ్ఞునాం. దేశాాంత్ర, కాలాాంత్ర, జన్నమాంత్ర విషయాలను  
తెలుస్తకోగల జ్ఞునాం. ఈ లౌకిక్, అలౌకిక్ జ్ఞున్నలనీ  ా పరమత్మ వలినే 
లభస్వుయి.  

'అపోహనాం' అాంటే మరపు. ఇదివరలో క్లిగన చ్కుకలు, బాధలు, 
భయాంక్ర అను భవాలు, జరిగన అన్నయయాలు, అవమన్నలు అనీ  ా
మరచ్పోవాలి. లేక్పోతే బ్రత్తకు దురభరమవుత్తాంది. కాలక్రమాంలో అని  ా
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బాధలను , క్ష్కటలను , నష్కటలను  మరిప్తాంపజేసి, బ్రత్తకు మీద్ ఆశతో - తీప్తతో 
ముాందుకు నడిచేటటిు చేసేది కూడా పరమత్మయే.  

ఏమిటి ఇాంకా పరమత్మ ఆధక్యత్ – 
3. వేదైశచ సరనైవుః అహాం ఏవ వేద్యుః:- అని  ావేదాల దావరా తెలియబడవలసిాంది 
నేనే. వేదాలనీ  ా అాంతిమాంగా చెపేాది పరమత్మను  అాందుకొనే మరీాల 
గురిాంచే. పరమత్మ ొకక్క సవరూపజ్ఞున్నని  ా బోధాంచుటకే క్రమకాాండ, 
ఉపాసన్నకాాండ, జ్ఞునకాాండ అని 3 కాాండల గురిాంచ్ వేద్ాం చెబుత్తనాది . 
క్ను క్ వేద్ ప్రతిపాద్య విషయాం పరమత్మ. తెలియబడవలసిాంది పరమత్మ.  
4. వేదాాంత్ క్ృత్:- వేదాాంత్ క్రు ఆయనే. వేదాలను  ఎవరో రచ్ాంచలేదు. అవి 
అపౌరుష్టయాలు. మహరుషలు, మహాత్తమలు ప్రగాఢ ధ్యయనసిూతిలో ఉనాపుాడు 
వారికి వినిప్తాంచ్నవే ఈ వేద్మాంత్రాలు. అాందుకే వీటిని 'శ్రుత్తలు' అన్నారు. 
అయితే వారికి వినిప్తాంచ్ాంది ఎవరు? వారిలోని పరమత్మయే. క్ను క్ 
వేదాలను  అాందిాంచ్నది పరమత్మయే. క్ను క్ ఇవి భగవనిారిమతాలు. అాందుకే 
వేదాలపై విశావసాం త్పాక్ ఉాండాలి. వేద్ాం అాంటే భగవాంత్తని తెలిపే 
వాజుమయాం. వేదాలలో క్నిప్తాంచే విరోధ్యలనిాాంటిని సమనవయపరచే శాస్త్రమే 
వేదాాంత్ శాస్త్రాం. వాటి మూలపురుషుడు పరమతేమ. వేద్ విజ్ఞున్నని  ా
మనవలోక్ాంలో ప్రచారాం చేసి శాాంతిని ప్రస్వదిస్తున  ావాయస, వాలీమకి, వశిష్కటది 
మహరుషలాంతా న్న సవరూపులే అని భగవాను డు చెబుత్తన్నాడు.  
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5. వేద్విత్ అహాం ఏవ:-  వేద్ములను  ఎరిగన వాణి్ణ నేనే. వేదాలను  
తెలుస్తకోవాలాంటే మనవులకు స్వధయాంకాదు. సరవవేదాలను  ఎరిగనవాడు 
పరమతేమ. వేదాలను  తెలుస్తకొనే బుదిధకి ఆధ్యరాం పరమత్మ చైత్నయమే.  
ఈ శి్లకానికి మర్చక్ అరూాం శాంక్రభాషయాంలో ఉనాది.  

ప్రాణులాంద్రి బుదిధగుహలో జీవరూపాంలో ఆ పరమతేమ ఉన్నాడు. 
ఎవరైతే ఈ జీవుడు పరమతేమ అనే అభేధ ద్ృష్టటతో ఉపాసన చేస్వురో వారు 
భగవాంత్తని అను గ్రహాంతోను ; శాసా్వల ొకక్క, గురువుల ొకక్క 
అను గ్రహాంతోను  అాంత్ుఃక్రణ శుదదిధ క్లిగ చ్వరకు 'నేనే పరమత్మను ' 'అహాం 
బ్రహామసిమ' అనే 'జ్ఞుపక్ాం' (సమృతి) క్లుగుత్తాంది. అలాగే న్నతో సహా 
అాంతా (ఇద్ాం సరవాం) పరమత్మయే అనే 'జ్ఞునాం' క్లుగుత్తాంది. అలా అభేద్ 
ద్ృష్టటలేని బహిరుమఖులు - మలిన చ్త్తులు అయిన స్వమను యలకు ఈ సమృతి - 
జ్ఞునాం రాండూ క్లిగే అవకాశాం లేదు. వారికి అాంతా మరపే. అాంటే ఆత్మను  - 
పరమత్మను  అనే విషయాంలో మరపు మత్రమే ఉాంటుాంది. త్మ సవరూపాని  ా
ఎపుాడూ మరచ్పోూనే ఉాంటారు.  

ఇాంత్వరకు స్వమనయ స్వధకులకు, మాంద్ - మధయమధకారులకు త్న 
సవరూపాని  ాగురిాంచ్, త్న మహిమను  గురిాంచ్ చెప్తాన భగవాను డు ఇపుాడు 
ఉత్ుమధకారులకు త్న యదారూ సవరూపాని  ాతెలియజేయబోత్తన్నాడు.  
 

శి్ల॥  దావవిమౌ పురుషౌ లోకే  
క్షర శాచక్షర ఏవచ ।  
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క్షర సిరావణ్ణ భూతాని  
కూటసోూఽక్షర ఉచయతే ॥   (16) 

తా॥ లోక్ాంలో క్షర, అక్షర అని ఈ ఇద్దరు పురుషులున్నారు. అని  ాప్రాణులు, 
ఉపాధులు క్షరమైనవి. కూటస్తూణి్ణ అక్షర పురుషుడు అాంటారు. 
వాయఖ్య:- క్షర పురుషుడు, అక్షర పురుషుడు, పురుషోత్ుముడు - అని ముగీురు 
పురుషులున్నారు. వీరిలో క్షర - అక్షర అనే ఇద్దరు పురుషుల గురిాంచ్ ఈ 
శి్లక్ాంలో తెలియజేస్తున్నారు.  

క్షర అాంటే న్నశనమయేయది. అక్షర అాంటే న్నశనాం కానిది అని అరూాం.  
1. క్షర :- అని  ాప్రాణుల ొకక్క దేహాలు ఉత్ాతిు, న్నశన్నలు గలవి. కాలాంలో 
పుటిట కాలాంలో నశిాంచేవి దేహాలనీ .ా క్ను క్ అని  ాదేహాలు - భూతాలు క్షరాం. 
అని  ా ప్రాణుల ొకక్క స్తూల దేహాలు మరణానాంత్రాం క్నిప్తాంచవు. క్ను క్ 
అని  ాదేహాలు, ఉపాధులు న్నశనమయేయవి గను క్ క్షరాం అన్నారు. 
2. అక్షర:- అాంటే న్నశనాం లేనిది అని. కూటస్తూడైన జీవుడు అక్షరుడు - న్నశనాం 
లేనివాడు. జీవుడు కాలాంలో పుటిట కాలాంలో నశిాంచేవాడు కాదు. శీయరాలు 
నశిాంచ్న్న ఆ శీయరాలను  ఆడిాంచ్న స్తక్షమశీయరాం నశిాంచదు. ఆ 
స్తక్షమశీయరాంలో ఉన  ా జీవుడు ఒక్ స్తూల శీయరాం ను ాండి మర్చక్ 
స్తూలశీయరాంలోకి ప్రవేశిాంచ్, అక్కడ అను భవాలు ొంాందుూ, ఆ శీయరాం త్న 
అను భవాలకు ఇక్ పనికిరాద్ని అను కునాపుాడు దానిని వద్లి అపాటి త్న 
వాసనలు, క్రమఫలాలకు (ప్రారబాధనికి) త్గన శీయరాం కొరకు వెత్తకుకాంటూ 
వెళ్ళీపోతాడు. క్ను క్ అత్డు కాలాంలో నశిాంచేవాడు కాదు. అత్ణి్ణ 
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కూటస్తూడు అాంటారు. కూటాంపై ఎని  ా వస్తువులనైన్న త్యారుచేయవచుచ, 
మరుాలు చేయవచుచ. కాని కూటాం మత్రాం ఏ మరుాలు లేకుాండా అలాగే 
ఉాంటుాంది. అలాగే పరమత్మ ప్రతిబిాంబాం క్షేత్రాంలో ప్రతిఫలిాంచ్నపుాడు దానిని 
జీవుడు అాంటారు. ఆ జీవుడు ఎని  ా శీయరాలు నశిాంచ్న్న ఒక్ దాని ను ాండి 
మర్చక్ దానికి ప్రయాణ్ణస్తు మనస్తితో పాటు ఆరు ఇాంద్రియాలను  త్నతో 
పాటుగా ఆక్రిషాంచ్ తీస్తకొని వెళ్ళత్తాంటాడు. ఇలా అనాంత్కాలాం 
కొనస్వగేవాడు గను క్ కూటస్తూణి్ణ అక్షరుడు అాంటున్నారు. అయితే అసలు 
నశిాంపులేదా? అాంటే జీవుడికి నిజాంగా నశిాంపులేదు. జీవుడు జీవభావాని  ా
వద్లి ఆత్మగా ఉాండిపోతాడు. అాంటే ఆత్మజ్ఞునాం క్లిగేాంత్ వరకు - ముకిుని 
ొంాందేాంత్ వరకు జీవుడిగా ఉాంటాడు. ఆ త్రువాత్ ఆత్మగా త్న యదారూ 
సవరూపాంతో ఉాండిపోతాడు. ఈ శీయరాలు ధరిాంచటానికి, అాందులో కూర్చచని 
అను భవాలు ొంాంద్టానికి కారణమైన వాసనలు, క్రమఫలాలు పూరిుగ 
అాంత్మయేయాంత్ వరకు ఉపాధులతో కూడి జీవుడుగా ఉాంటాడు. త్రువాత్ 
ఉపాధులు లేని ఆత్మగా ఉాంటాడు. 
 కాలప్రవాహాంలో - నిీియత్ కాలాంలో నశిాంచేది క్షరాం.  
 కాలాంతో సాంబాంధాం లేకుాండా ఆత్మజ్ఞునాం క్లగటాంతో అాంత్మయేయది 

అక్షరాం.  
మరి పురుషోత్ుముడెవరు? అసలు నశిాంచనివాడు. అజాం - అవయయాం 

క్షర అక్షర పురుషులకు వేరైన పురుషోత్ుముని గురిాంచ్  
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క్షర - అక్షర పురుషుల గురిాంచ్ తెలియజేశారు. ఇక్ పురుషోత్ుముని 
గురిాంచ్ 17వ శి్లక్ాంలో తెలియజేయబోత్తన్నారు. 
 

శి్ల॥  ఉత్ుముః పురుష సువనయుః 
పరమతేమ త్తయదా హృత్ుః । 
యో లోక్త్రయ మవిశయ 
బిభరుయవయయ ఈశవరుః ॥   (17) 

తా॥ ఇక్ ఉత్ుమ పురుషుడో - వేరే ఉన్నాడు. అత్ణి్ణ పరమత్మ అని ప్తలుస్వురు. 
ఎవరు ములిోకాలిోను  ప్రవేశిాంచ్ భరిస్తున్నాడో అత్డు న్నశనాం లేనివాడు, 
సరావనికి ప్రభువు. 
వాయఖ్య:- 1. ఉత్ుముః పురుషుః త్త అనయుః:- పైన చెప్తాన క్షర అక్షర పురుషులక్న  ా
వేరైనవాడు ఉత్ుమపురుషుడు, అత్డే పురుషోత్ుముడు. అత్డే పరమత్మ. 
ఉపాధులు లేనివాడు. సరవవాయప్త. క్లిాత్ సరాాంలో తాడు వాయప్తాంచ్యునాటిు 
ఈ క్లిాత్ 3 లోకాలిోనూ, 3 అవసూలలోను  త్న మయాశకిుతో 
వాయప్తాంచ్యున్నాడు. 

క్షణ్ణక్మైన దేహాం క్న్న ,ా బదుధడైన జీవుడి క్న్న  ా శాశవత్తడైన 
పురుషోత్ుముడు - పరమత్మ శ్రేషుఠడు. 

జీవుడు గుణాలతో ఉాంటాడు. గుణాల కారణాంగా స్తఖ్దుుఃఖాలతో 
ఉాంటాడు. బాంద్గయై ఉాంటాడు. త్నను  తాను  తెలుస్తకోలేని అజ్ఞుని జీవుడు. 
పురుషోత్ుముడు గుణరహిత్తడు. స్తఖ్దుుఃఖాలు లేనివాడు. సరవసవత్ాంత్రుడు. 
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తానెవరో తెలిసినవాడు. ఎరుక్లో ఉాండేవాడు. ఆనాంద్సవరూపుడు. క్ను క్ 
ఉత్ుముడు - పురుషోత్ుముడు. 
2. లోక్త్రయాం ఆవిశయ బిభరుుః :- క్షర అక్షరు లిద్దరిని జ్ఞగ్రత్ ప్రపాంచాంలో 
చూస్వుాం. అయితే జీవుడికి జ్ఞగ్రత్ ప్రపాంచమే గాక్ మరో రాండు ప్రపాంచాలు 
ఉన్నాయి. అవే సవప  ాప్రపాంచాం, స్తషుప్తు శూనయాం. ఈ రాండూ కూడా అత్డి 
జీవిత్ాంలోని భాగాలే. పరమత్మ ఈ జ్ఞగ్రత్ ప్రపాంచాని  ా నిలబెడుత్తన్నాడు. 
ఎలా? జీవుడిలో చేరి అని  ా ఇాంద్రియాలకు - మనస్తికు చైత్న్నయని  ా
ప్రస్వదిాంచ్ ఈ జ్ఞగ్రత్ ప్రపాంచాంలో వయవహరిాంచేటిు చేస్తున్నాడు. నిజాంగా 
జ్ఞగ్రత్ ప్రపాంచాం జీవుడి సృష్టటయే. ఇక్ మిగలిన రాండు ప్రపాంచాలను  కూడా 
పరమతేమ నిలబెడుత్తన్నాడు. ఎలా? ఆ రాండు ప్రపాంచాలలోకి ప్రవేశిాంచ్ 
నిలబెడుత్తన్నాడు. అాంటే జీవుడు నిద్రిాంచ్న  త్రావత్ మనస్తిలో ప్రవేశిాంచ్ ఆ 
మనస్త  ి  క్లల ప్రపాంచాని  ా సృష్టటాంచుకొని అాందులో కొాంత్కాలాం 
వయవహరిాంచేటిు చేస్తున్నాడు. అలాగే స్తషుప్తులో కేవలాం తాను  మత్రమే 
ఉాండి అనిాాంటిని మరప్తాంచ్ విశ్రాంతిని,  హాయిని అను భవిాంచేటటిు 
చేస్తున్నాడు. ఇలా 3 అవసూలలోను   - 3 లోకాలలోను  తాను  మరకుాండా 
కేవలాంగా ఉాంటూ, 3 అవసూలను  కేవలస్వక్షిగా తెలుస్తకుాంటూ, త్టసూాంగా 
ఉాంటాడు. 3 అవసూల ొకక్క రాక్ పోక్లను  చూస్తు స్వక్షిగా ఉన  ాఉత్ుమ 
పురుషునికి ఆ అవసూల క్ళాంక్ాం ఏమత్రాం అాంటదు. 
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ఈ మూడునార మూరల శీయరాంలో ఉన్నానని, ఈ శీయరాని  ా
పోష్టాంచుకోవటమే త్న క్రువయమనీ పరమత్మ భావిాంచడు, అజ్ఞునాంలో ఉన  ా
జీవుడు భావిస్వుడు. క్ను క్ పరమత్మకు ఏ అాంటు సాంటు లేదు. 

జీవుడు 3 లోకాలిో 3 విధ్యలుగా ప్రవరిుస్తు ఉాంటాడు. జ్ఞగ్రత్ లో 
అను భవాలు ఒక్ విధాం. సవపాాంలోని  అను భవాలు వేరే విధాం. ఇక్ గాఢనిద్రలో 
ఏ అను భవమూ లేకుాండటాం, ఏమీ తెలియకుాండటాం మరిాంత్ ప్రతేయక్ాం. ఒక్ 
అవసూలోని అను భవాలు మర్చక్ అవసూలో తెలియకుాండా ఉాండేవాడు జీవుడు. 
అయితే 3 అవసూలలోని అను భవాలను  కేవలాంగా చూచే స్వక్షియైన 
పరమత్మకు అని  ా అవసూల అను భవాలు తెలుస్త. క్ను క్ 3 అవసూలలో 
ప్రవేశిాంచ్ వాటిని నిలబెటేటవాడు పరమత్మయే. 
3. అవయయుః ఈశవరుః :- పరమత్మ అవయయుడు. అాంటే న్నశరహిత్తడు. దేహాం 
నశిస్తుాంది. అది నిీియత్మైన కొాంత్కాలాం మత్రమే ఉాంటుాంది. జీవుడు ముకిు 
క్లిగతే (ఆత్మ జ్ఞునాంతో) నశిస్వుడు. అాంత్వరకు జీవుడు అవయయుడే - అక్షరుడే. 
ఇక్ పరమత్మకు ఎపాటికీ న్నశనాం లేదు. అాందుకే ఆయనను  అవయయుడు 
అన్నారు. కాలాంతో నిమిత్ుాం లేకుాండా శాశవత్ాంగా ఉాండేవాడు. 
రాండవది ఈశవరుః - అాంటే ప్రభువు, శాసకుడు, నియామకుడు అని. ఆయన 
మర్చక్రి అధీనాంలో ఉాండేవాడు కాదు. సరవసవత్ాంత్రుడు, 'ఈశవరాన్నాం 

ఈశవరుః' అని  ాఇాంద్రియాలను  శాసిాంచేవాడు. ఆయన ఏమీ చేయకుాండానే 
అని  ా ఇాంద్రియాలకు శకిునిచ్చ వాటి పను లు అవి చేస్తకొనేటటిు 
నియమిాంచేవాడు. క్ను క్ ప్రభువు. 
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 దేహ తాదాత్మయాంతో ఉనావాడు స్వమను యడు. 
 జీవ తాదాత్మయాంతో ఉనావాడు మధయముడు. 
 ఆత్మ తాదాత్మయాంతో ఉనావాడు ఉత్ుముడు, పురుషోత్ుముడు. 

ఆయనను   పురుషోత్ుముడు అనటానికి కారణాం ఏమిటి? 
 

శి్ల॥  యస్వమత్ క్షర  మతీ తోఽహాం 
అక్షరాద్ప్త చోత్ుముః । 
అతోఽసిమ లోకే వేదేచ 
ప్రధత్ుః పురుషోత్ుముః ॥      (18) 

తా॥ నేను  క్షరానికి అతీత్తణి్ణ గను క్ను , అక్షరుని క్న్న  ాకూడా ఉత్ుముడను  
గను క్ను  లోక్ాంలోను , వేద్ాంలోను  పురుషోత్ుముడనని కీరిుని ొంాందాను . 
వాయఖ్య :- క్షర పురుషుడాంటే కాలాంలో పుటిట కాలాంలో గతిాంచ్పోయే శీయరమే. 
ఏ ప్రయత్ాాం లేకుాండానే కాలగరభాంలో క్లిసిపోతాయి. క్ను క్ అలామైనవి. 
బలాు పగలిపోతే అాందులో ను ాండి వెలుగురాదు. అలాగే స్తూల శీయరాం 
రాలిపోతే అాందులో ఇాంత్కాలాం తిరుగులాడిన జీవుడు ఇక్ క్నిప్తాంచడు. 
క్ను క్ అలామైనది. ఇక్ అక్షర పురుషుడు కాలాంలో క్లిసిపోయేవాడు కాదు. 
శాశవత్తడు. అాంటే చాలాకాలాం ఉాండేవాడు. ఎని  ాశీయరాలు రాలిపోయిన్న 
అత్డు మత్రాం రాలిపోడు. బాహయ, అాంత్ర కూటాం మీద్ కూరుచని - అాంటే 
స్తూలశీయరాంలో - స్తక్షమశీయరాంలో కూర్చచని క్రమలు చేస్తు, స్తఖ్దుుఃఖాలు 
అను భవిస్తు, మరుాలు చెాందుూ బాధలు పడుూ, క్రుగా - భోక్ుగా 
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ఉాండేవాడు. త్న జీవభావాని  ా- శీయరమనోబుదుధలతో గల తాదాతామయని  ా
వదిలిాంచుకోవటానికి ప్రయత్ాాం చేస్తు - స్వధనలు చేస్తు ఎనో  ా జనమల 
అనాంత్రాం జీవభావాని  ా వదిలిాంచుకుాంటాడు. అపాటిదాకా స్తఖ్దుుఃఖాలు 
అను భవిాంచాలిిాందే. ఇత్ణి్ణ అలుాడు అనటానికి వీలిేదు. పురుష్కరూాం 
చేసేవాడు క్ను క్ స్వమను యడు - అనవచుచ. ఈ క్షర అక్షర పురుషుల క్న  ా
వేరైనవాడు పురుషోత్ుముడు. అత్డు అనిాాంటిని నిలబెడుూ, భరిస్తు, 
దేనిచేత్ అాంటబడనివాడు. 
 పురుషోత్ుముడు ఎపాటికీ నశిాంచేవాడు కాదు. నిత్తయడు, శాశవత్తడు. 
 అక్షర పురుషుడైన జీవుడు ఆత్మజ్ఞున పరయాంత్ాం ఉాండేవాడు. ఉనాాంత్కాలాం 

స్తఖ్దుుఃఖాలతో ఉాండేవాడు. బదుధడైనవాడు. 
పురుషోత్ుముడో - ఎలిపుాడూ ఉాండేవాడు. సృష్టటలోను , ప్రళయాంలోను  
ఆయన ఉన్నాడు. వయక్ుసవరూపాంగాను , అవయక్ు సవరూపాంగాను , 
సోపాధక్ాంగాను , నిరుపాధక్ాంగాను  ఉాంటాడు. ఎలా ఉన్న  ాస్తఖ్దుుఃఖాలు 
అాంటకుాండా శాశవతానాంద్ సిూతిలో ఉాంటాడు. క్ను క్ క్షర పురుషుని క్న  ా
వేరైనవాడు, అక్షర పురుషుని క్న  ాఅధకుడుడైన వాడు - ఉత్ుముడు. క్ను క్నే 
పురుషోత్ుముడు అన్నారు. లోక్ాంలోనే కాదు, వేదాలలో కూడా 
కీరిుాంచబడుత్తన్నాడు. 

వేదాలు మనకు పరమప్రమణాం. క్ను క్ అవీ అలాగే చెబుత్తన్నాయి. 
పురుషోత్ుముని పరమత్మ అని కీరిుస్తున్నాయి. ఆయనను  చేరుకోవటమే 
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మనవ జీవిత్లక్షయాం. ఆయనను  చేరుకొనే మరీాలను  - ఉపాయాలను  
తెలియజేసేవే వేదాలు. 

ఆత్మ శీయరాంలో కూర్చచని జీవుడిగా వయవహరిస్తునాద్ని; మనస్త  ి
ప్రపాంచాం వైపు తిరిగతే జీవులమవుత్తన్నామని, మనస్తిను  ఆత్మ వైపు త్రిప్త  ా
ఆత్మయాందు లయాం చేసేు మనస్త  ి అాంత్మై ఆనాంద్ సవరూప ఆత్మగా 
మిగలిపోతామని తెలుస్తకొని ఆత్మగా - పరమత్మగా మిగలటమే ఆత్మసిూతి - 
ముక్ుసిూతి - జీవను మక్ు సిూతి. అదే పురుషోత్ుమప్రాప్తు. శీయరాం ఉన్న  ా అత్డికి 
లేనటేట. ఈ జగత్తు ఉన్న -ా క్నిప్తస్తున్న  ా అత్డి ద్ృష్టటలో లేనటేట. అటిట సిూతికి 
చేరుకోవటమే ఈ మనజీవిత్ పరమలక్షయాం. అసలు అనేక్ జనమల స్తక్ృత్ాంతో 
ఈ మనవజనమను  తెచుచకునాది కూడా అాందుకోసమే. పురుషోత్ుమప్రాప్తు 
కొరకే. పురుషోత్ుమప్రాప్తుకి ఉపాయాం ఏమిటి? 
 

శి్ల॥  యో మమేవ మసాం మూఢుః 
జ్ఞన్నతి పురుషోత్ుమాం । 
స సరవ విద్భజతి మాం 
సరవ భావేన భారత్! ॥   (19) 

తా॥ భారతా! ఎవరైతే ననే  ా ఈ ప్రకారాంగా అసాం మూఢుడై 
పురుషోత్ుముడనని తెలుస్తకుాంటాడో అత్డు సరవము తెలిసినవాడై అని  ా
విధ్యలుగా నను  ాభజిస్వుడు. 
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వాయఖ్య :- 1. భారత్! : అరుును ణి్ణ అలిారు ముదుదగా భారత్! 
అాంటున్నాడు  భగవాను డు. భారత్! అాంటే భరత్వాంశాంలో జనిమాంచ్న వాడా! 
అనే క్న  ా ఆత్మజ్ఞునాంలో రమిాంచేవాడా! అనే అరూమే మినాగా క్నిప్తస్తుాంది, 
సాంద్రాభనికి చక్కగా సరిపోత్తాంది. 
2. యుః :- 'యుః' ఎవరైతే అనే శబాదని  ామళ్ళ  ీమళ్ళ  ీవాడి మనకు హుష్కరు 
క్లిగస్తున్నాడు పరమత్మ. ఎాందుక్ాంటే బ్రాహమణులు త్ప  ా ఎవరూ వేదాలు 
చదువరాద్ని, స్త్రీలు గాయత్రీ మాంత్రాని  ాఉచఛరిాంచరాద్ని, శూద్రులు మోక్షాని  ా
అాందుకోకూడద్ని అనేక్ రకాల అపభ్రాంశపు మటలు వాడుక్లో ఉన్నాయి. 
అలాాంటి అభప్రాయాలు మనస్తిలో పెటుటకోరాద్ని 'యుః' - ఎవరైన్న సరే - 
జ్ఞతి, మత్, కుల, వరీ, వరి, లిాంగ భేదాలతో నిమిత్ుాం లేకుాండా భగవాంత్తని 
తెలుస్తకోవచుచ, చేరుకోవచుచ, భజిాంచవచుచ అని చెపాటానికే ఈ 
పద్ప్రయోగాం. కాక్పోతే భగవత్ుతాువని  ా తెలుస్తకోవాలాంటే యోగయత్ 
కావాలి. ఏమిటది? 
3. అసాంమూఢుః :- మోహాం - భ్రమలేనివాడు ఐ ఉాండాలి. మోహమాంటే 
ఏమిటి?ఈ జగత్తు నిత్యమను కోవటాం, ఇక్కడి వస్తువులు - విషయాలు - 
భోగాలు స్తఖానిాస్వుయను కోవటాం, అనిాాంటియాందు ఆసకిుని పెాంచుకోవటాం, 
మమకారాం పెాంచుకోవటాం - ఇదే మోహాం. ఇది లేనివాడే అసాంమూఢుడు. 
అటిటవాడు ఎవరైన్న సరే పురుషోత్ుముని చక్కగా తెలుస్తకోగలడు ఏమని, 
ఎలా? 
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4. ఏవాం పురుషోత్ుమాం జ్ఞన్నతి :- ఈ ప్రకారాంగా పురుషోత్ుముడనని 
తెలుస్తకోవాలి. ఏ ప్రకారాంగా? క్షర అక్షర పురుషులకు వేరైనవాడినని, 
ఉత్ుముడైనవాడినని, ములిోకాలలోను  ప్రవేశిాంచ్ వాటిని ధరిాంచ్ 
నిలబెటేటవాడినని, అవయయయుడనని, ఆనాంద్సవరూపుడనని తెలుస్తకోవాలి. 
తెలుస్తకోవటమాంటే ఊరకే తెలుస్తకోవటాం కాదు. నిశచయజ్ఞునాం ఉాండాలి. 
అత్డే - 
5. సరవవిత్ :- సరవము తెలిసినవాడు. ఈ లోక్ాంలో ఎవవరికైన్న కొని  ా
విషయాలు తెలుస్వుయి. కొని  ాతెలియవు. క్ను క్ ఎవవరూ సరవవిత్ కాలేరు. 
అయితే పరమత్మను  అను భవపూరవక్ాంగా తెలుస్తకొాంటే 
సరవమూ తెలిసినటిే. ఎాందుక్ాంటే పరమత్మ పరిపూరిుడు, సాంపూరి 
జ్ఞునసవరూపుడు. దేనిని తెలుస్తకుాంటే ఇక్ తెలుస్తకోవాలిిాంది లేదో అదే 
పరమత్మ. అదే బ్రహమవిద్య. అని  ావిద్యలు, అని  ాశాసా్వలు, అని  ాక్ళలు, అని  ా
సాంపద్లు, అని  ా తెలివితేటలు - సరవమూ పరమత్మలోనే ఉన్నాయి. క్ను క్ 
ఆయనను  తెలుస్తకుాంటే అనీ  ా తెలిసినటిే. ఇలా సరవవిత్ అయినవాడు ఆ 
పరమత్మనే అని  ావిధ్యల భజిస్వుడు - ఎలా? 
6. సరవభావేన :- పరిపూరి మనస్తితో, అని  ా విధ్యలుగా, అని  ా వేళలలో 
పరమత్మను  భజిస్వుడు. సృష్టటలోని యావత్తు రహస్వయని  ాతెలుస్తకున  ాఅత్డు 
ఎక్కడ ఏమి చేస్తున్న  ా అది భగవాంత్తని భజిస్తునాటిే. భగవాంత్తని యదారూ 
సిూతిని, మహిమను  తెలియనివారు గాని, తెలిసిన్న విశావసాం లేనివారు గాని 
భగవాంత్తని మనస్తఫరిుగా భజిాంచలేరు.ఈ ద్ృశయమాంతా మయామయమని; 
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వీటికి ఆధ్యరమైన పరమత్మ సత్యమని; ఆయన క్న  ావేరైనదేద్గ నిజాంగా లేనే 
లేద్ని తెలిసినవాడే అని  ావిధ్యల సేవిస్వుడు. అత్డికి సరవము భగవాంత్తడే. కాని 
మనకో? మన ఇలిే సరవసవాం, భారాయబిడదలే  సరవసవాం, ధనసాంపద్లే సరవసవాం, 
కీరిుప్రతిషఠలే సరవసవాం. క్ను క్నే పరమత్మ మనకు దూరాం. అత్డికి సరవమూ 
పరమతేమ. 

ఇలా ఎవరైతే పరమత్మ గురిాంచ్ మోహాని  ా వద్లి తెలుస్తకోగలరో 
అత్డే పురుషోత్ుమప్రాప్తుకి అరుుడు. ఇక్ ఫలశ్రుతిుః 
ఈ 15వ అధ్యయయాం ఫలశ్రుతిని తెలియజేస్తున్నాడు భగవాను డు - 
 

శి్ల॥  ఇతి గుహయ త్మాం శాస్త్రాం 
ఇద్ ముక్ుాం మయానఘ! । 
ఏత్త్ బుదాధవ బుదిధమన్ స్వయత్ 
క్ృత్ క్ృత్యశచ భారత్! ॥     (20) 

తా॥ భారతా! అనఘా! ఈ ప్రకారాంగా అత్యాంత్ రహసయమైన ఈ శాస్త్రాం న్న 
చేత్ చెపాబడిాంది. ద్గనిని అరూాం చేస్తకుాంటే బుదిధమాంత్తడవుతాడు, 
క్ృత్క్ృత్తయడవుతాడు. 
వాయఖ్య :- (1) 'ఇతి' అనే పద్ాంతో ఈ అధ్యయయాం ముగుస్తునాది. శాసా్వని  ా
ఉపక్రమిాంచేటపుాడు 'అధ' అనే మాంగళవాచక్ాంతోను , ముగాంచేటపుాడు 'ఇతి' 
అనే పద్ాంతోను  పురిుచేయటాం శాస్త్ర సాంప్రదాయాం. చెపాద్లచుకున  ా
విషయాం పూరుయిాంద్నే భావాం 'ఇతి' అనే పద్ాంలో ఉాంది. ద్గనిని బటిట ఈ 
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అధ్యయయాంతో భగవదీ్గత్ పూరుయినద్ని, ద్గని త్రువాత్ ఉన  ా3 అధ్యయయాలు 
పరిశిషట అధ్యయయాలని పెద్దలు చెబుత్తాంటారు. ఈ ప్రకారాంగా అత్యాంత్ 
రహసయమైన గీతాశాసా్వని  ా నీకు భోదిాంచాను  అని భగవాను డు 
తెలియజేస్తున్నాడు. 
(2) శాస్త్రాం :-భగవదీ్గత్ ఒక్ శాస్త్రాం. వేదాాంత్ాంలో కొని  ాశాసా్వలున్నాయి, కొని  ా
ప్రక్రణ గ్రాంధ్యలున్నాయి. త్త్ువబోధ, వివేక్చూడామణ్ణ, వేదాాంత్ పాంచద్శి, 
విచారస్వగరాం, నైషకరమయ సిదిధ - - - మొద్లైనవి ప్రక్రణగ్రాంధ్యలు. ఇవి శాస్త్రాంలో 
చెపాబడిన విషయాని  ా విపులాంగా వివరిస్వుయి. శాసా్వని  ా అరూాం 
చేస్తకొను టకు ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి. 

'శాస్త్రాం' మనాం అాందుకోవలసిన లక్షాయని  ా అాందుకోవటానికి మనను  
శాసిస్తుాంది. ఇలా చెయియ. అలా చెయయకు అని శాసిస్తుాంది. అాంతేగాక్ 
గుపుాంగా ఉన  ా వస్తువును  అభవయక్ుాం చేసేది శాస్త్రాం. అాందుకే 'శాసన్నత్ 
శాంసన్నత్ ఇతి శాస్త్రాం' అన్నారు. అాంటే శాసనము, శాంసనము శాస్త్రాం ొకక్క 
ధరామలు. 

'సత్యాం వద్ - ధరమాం చర' అని వేద్ాంలో శాసన్నలున్నాయి. ఇది 
వేద్శాస్త్రాం. సతాయని  ా పలుకు - ధరామని  ా ఆచరిాంచు - అని వేద్శాస్త్రాం 
నిరేదశిస్తునాది. అలాగే భగవదీ్గత్లో కూడా అనేక్ శాసన్నలున్నాయి. 
 కనైిబయాం మసమ గముః పారూ!' - అరుున్న నపుాంసక్తావని  ావదులు; 
 'తాాం సిూతిక్షసవ భారత్!' - అరుున్న తితిక్షను  అలవరచుకో; 
 'త్స్వమత్ యోగీభవ అరుున!' - అరుున్న! అాందువలి నీవు యోగవికా!; 
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 'నిమిత్ు మత్రాం భవ సవయస్వచ్న్' - సవయస్వచీ! నిమిత్ు మత్రుడవు కా! 
 'మాం ఏక్ాం శరణాం వ్రజ' - నన్నాక్కనినే శరణు ొంాందు ----- 
ఇలా భగవదీ్గత్లో శాసిాంచ్ చెప్తాన మటలు ఎనో  ాఉన్నాయి. అాందుకే ఇది 
శాస్త్రాం. 

ఇక్ 'శాంసనాం' అాంటే గుపుాంగా ఉనాదానిని వయక్ుాం చెయయటాం. అజ్ఞునాం 
కారణాంగా ఆత్మ మరుగున పడిపోయిాంది. దానిని వయక్ుాం చెయయటాం జరిగాంది 
భగవదీ్గత్లో. జీవభావమనే ొంరచేత్ ఆత్మ క్పాబడి ఉనాది. అాందువలి ఆత్మ 
మరుగునపడడది. స్వధన చేసి, ప్రయత్ాాం చేసి ఆ జీవభావమనే ొంరను  
తొలగాంచుకొనే ఉపాయాని  ా చెప్త  ా ఆత్మ వయక్ుమయేయ విధ్యనాం ఇాందులో 
చెపాబడిాంది. అాంటే శాంసనమనే లక్షణాం కూడా ఉనాది. శాసనాం - శాంసనాం 
ఈ లక్షణాలు ఉనాది గను క్ భగవదీ్గత్ శాస్త్రాం. ఈ శాస్త్రాం ఎలాాంటి శాస్త్రాం? 
(3) గుహయత్మాం :-గుహయాం అాంటే రహసయాం. గుహయత్రాం అాంటే అతిరహసయాం. 
గుహయత్మాం అాంటే అత్యాంత్ రహసయాం. positive - comparative – 
superlative degrees. 
రాముడు మాంచ్ బాలుడు. (positive degree) 
రాముడు గోపాలుని క్న  ామాంచ్ బాలుడు. (comparative Degree) 
రాముడు అాంద్రిక్న  ామాంచ్బాలుడు. (Superlative Degree) 
 అలాగే భగవదీ్గత్ గుహయ (రహసయ) శాస్త్రాం కాదు; 
గుహయత్ర (అతిరహసయ) శాస్త్రాం కాదు. మరి? గుహయత్మ (అత్యాంత్ రహసయ) 
శాస్త్రాం. 
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 ధరామని  ాతెలియజేపేాది గుహయశాస్త్రాం. 
 ధరమ సవరూపుణి్ణ పరోక్షాంగా తెలిపేది గుహయత్ర శాస్త్రాం. 
 ధరమ సవరూపుణి్ణ అపరోక్షాంగా తెలియజేపేాది గుహయత్మ శాస్త్రాం. 

భగవదీ్గత్ పరమత్మ ొకక్క అపరోక్ష జ్ఞున్నని  ాతెలియజెప్తాన శాస్త్రాం గను క్ 
గుహయత్మ శాస్త్రాం - అత్యాంత్ రహసయశాస్త్రాం. 

భగవదీ్గత్ను  అత్యాంత్ రహసయ శాస్త్రాం అని ఎాందుక్ాంటున్నారు? ఈ 
శాసా్వని  ాఎవరికి పడితే వారికి చెపాకూడదు. అరుత్ గలవారికే చెపాాలి. ఆక్లి 
అయిన వాడికే అనాాం పెటాటలి. ఆక్లి లేనివాడికి పెడితే వాంక్లు పెటిట 
వెళ్ళీపోతాడు. అలాగే అరుత్ లేనివాడికి వేదాాంత్ాం చెబితే వాడు వినడు, 
విన్న  ాఅరూాం కాదు. అాంత్రుమఖులైన వారే అరూాం చేస్తకుాంటారు, బహిరుమఖులైన 
వారు ఎాంత్విన్న  ా- ఎని  ాస్వరిు విన్న  ాఇది రహసయమే. ఏమిటా అరుత్లు? 
భగవాను డే చెపాాడు త్పస్త  ిచేయనివానికి, భకుుడు కానివానికి, గురుసేవ 
చేయనివాడికి చెపాకూడదు – అని. 

ఈ గీతాశాస్త్రాం చాటిాంపు వేసి చెప్తాన్న అరుత్లేని వాడికి అరూాం కాదు. 
అాందుకే రహసయాం అన్నారు. గురువు దావరా తెలుస్తకోవలసినది గను క్ 
రహసయాం అన్నారు. ఇాంత్టి రహసయశాసా్వని  ాఅరుును నికే ఎాందుకు చెపాాడు? 
(4) భారత్! అనఘ! :- 'భారత్!' అాంటే జ్ఞునప్రకాశాంలో రమిాంచేవాడా! అని. 
నిరాంత్రాం జ్ఞున్నని  ాఆరిుాంచాలని త్ప్తాంచటాం ఒక్ అరుత్. అరుును డు అలా 
జ్ఞున్నరున కొరకు త్ప్తస్తు, జ్ఞునాంలో రమిస్తునావాడు. 'అనఘ' అాంటే 
పాపరహిత్తడా! అని. అరుును డు నిజాంగా పాపరహిత్తడే. మెత్ుని మనస్త  ి

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 103 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

గలవాడు. ఆపను ాలైన వారిని, శరణన  ావారిని ద్యతో రక్షిాంచేవాడు, ఎని  ా
క్ష్కటలు ఎదురైన్న కాపాడేవాడు. ఆవేశపడడు, ఆలోచ్స్వుడు. అనాగారిపై 
అమిత్మైన భకిుగలవాడు. త్నాంత్ తావలచ్ వచ్చన ఊరవశిని నిరాక్రిాంచ్న 
ఇాంద్రియ నిగ్రహపరుడు. అరుును ని జీవిత్ాంలో ఎక్కడా బిాక్స మర్క లేదు. 
అాందుకే అనఘా! అన్నాడు, భగవదీ్గత్ను  బోధాంచాడు భగవాను డు. 
నిరమలచ్త్తుడు, సముయడు, ద్యార్ధధ ా హృద్యుడు. యుద్ధ ప్రారాంభాంలో 
తాత్లు, త్ాండ్రులు, గురువులను  చూచ్ విష్కద్గ్రస్తుడైన వాడు. అాందుకే ఈ 
రహసయ విద్యను  అరుును నికే బోధాంచాడు భగవాను డు . 

ఇటిట గీతాశాసా్వని ,ా అత్యాంత్ రహసయశాసా్వని  ా విాంటే ప్రయోజనాం 
ఏమిటి? 
(5) ఏత్త్ బుదాధవ బుదిధమన్ స్వయత్ :- స్వక్షాత్తు శ్రీక్ృషి పరమత్మ - జగదీురువు 
అరుును ని నిమిత్ుాంగా చేస్తకొని శ్లక్మోహాలలో మునిగన సమసు మనవ 
జ్ఞతిని త్రిాంపజేసేాందుకు ఉపదేశిాంచ్న ఈ అత్యాంత్ రహసయ జ్ఞున్ననిా 
మొద్ట శ్రద్ధగా విన్నలి. అది శ్రవణాం. వినాదానిని విచారణ చేస్తకోవాలి. అది 
మననాం. ఇలా సిూరపరుచుకున  ా జ్ఞున్నని  ా స్వధన దావరా - ధ్యయనాం దావరా 
అను భూతి ొంాందాలి. ఇది నిధధ్యయసనాం. 

ఎవరైతే నిరమల చ్త్ుాంతో, స్తక్షమబుదిధతో విాంటారో వారు విషయాని  ా
బుదిధతో గ్రహిస్వురు. అయితే అది చాలదు. విన  ా విషయాని  ా మననాం 
చేస్తకొని, సాందేహాలను  గురువుల దావరా తీరుచకుాంటేనే 
బుదిధమాంత్తలౌతారు. - బుదిధమాంత్తడు క్ృత్క్ృత్తయడెపుాడవుతాడు? 
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(6) క్ృత్క్ృత్యశచ:- నిరవహిాంచవలసిన పనిని చక్కగా నిరవహిాంచ్న వాడు 
క్ృత్క్ృత్తయడు. సాంవత్ిరాం అాంతా బాగా చదివి, పీయక్షలు చక్కగా వ్రాసి, 
పాసైన వాణి్ణ క్ృతారుూడు అాంటారు. అలాగాక్ సరిగీా చద్వక్, పీయక్షలు సరిగీా 
వ్రాయక్ బజ్ఞరి వెాంట బలాదూరుగా తిరిగన వాణి్ణ ఫెయిలయాయడు - 
అాంటారు. అత్డు మళ్ళ  ీమళ్ళ ీఆ త్రగతినే చద్వాలి. 

అలాగే జీవిత్ాంలో మనాం చేయవలసిన పనిని - అాంటే ఈ 
మనవజనమను  స్వరూక్ాం చేస్తకొను టకు, ముకిుని - మోక్షాని  ా ొంాంద్టానికి 
మనాం ఏఏ శాసా్వలను  శ్రవణాం చేయాలో, ఎలా గురువులను  సేవిాంచాలో, ఏఏ 
స్వధనలను  ఎలా చేయాలో తెలుస్తకొని, వాటిని నిరవరిుాంచ్ లక్షాయని  ాస్వధసేు 
మనాం క్ృతారుూలము, క్ృత్క్ృత్తయలము అయినటిు. మనాం ఈ మనవజనమను  
ఎాందుకు తెచుచకున్నామో తెలుస్తకొని అాందుకు పాటుపడితే క్ృతారుూలాం 
అయినటిు. అలాగాక్ మనాం వచ్చన పని మరచ్పోయి ఇక్కడి ప్రాపాంచ్క్ 
వాయమోహాలలో మునిగపోయి, విషయవస్తువుల వెాంటబడి తిరుగుూ, 
తాతాకలిక్మైన స్తఖ్ భోగాల కొరకు అర్రులు చాస్తు ఈ జనమను  వయరూాం 
చేస్తకుాంటే ఫెయిలయినటిు. పీయక్ష త్ప్తానవాడు అదే త్రగతిని మళ్ళ  ీమళ్ళ ీ
చదివినటిు ఇాందులో మునిగపోయిన వాడు మళ్ళ ీమళ్ళ  ీజనమత్త్తుూ ఈ 
దుుఃఖాలను  ొంాందుూ  ఉాండవలసిాందే. ఈ సాంస్వర జననమరణ చక్రాంలో 
ఇరుకోకవలసిాందే. అాందుకే - 

"అరుున్న! అత్యాంత్ రహసయమైన ఈ గీతాశాసా్వని  ానీకు బోధాంచాను , 
ఎవరు ద్గనిని చక్కగా తెలుస్తకుాంటారో వారే బుదిధమాంత్తలు, ఎవరు త్మ 
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పరమలక్షాయని  ాచేరుకుాంటారో వారే క్ృతారుూలు - క్ృత్క్ృత్తయలు. స్వధన చేసి 
ొంాంద్వలసిన దాని  ాొంాందిన వారౌతారు - అని భగవాను డు తెలియజేశాడు. 

క్ను క్ మనాం అాంద్రాం ఈ శాసా్వని  ా తెలుస్తకొని బుదిధమాంత్తలమై 
క్ృత్క్ృత్తయలమై జనమను  స్వరూక్ాం చేస్తకుాందాాం. 
 
గద్యాం:- ఓాం త్త్ సత్. ఇతి శ్రీ మద్భగవదీ్గతాస్త, ఉపనిషత్త ,ి బ్రహమ 
విదాయయాాం, యోగశాసాే శ్రీ క్ృషి్కరుున సాంవాదే పురుషోత్ుమప్రాప్తు 
యోగోన్నమ పాంచద్శ్లఽధ్యయయుః 

ఇలా భగవదీ్గత్ అనే ఉపనిషత్తులో బ్రహమవిద్య. యోగశాస్త్రాంలో 
శ్రీక్ృషిునికి అరుును నికి మధయ సాంవాద్ రూపాంలో ఉన  ా పురుషోత్ుమప్రాప్తు 
యోగాం అనే 15వ అధ్యయయాం సమపుాం. 

పక్వమైన ద్శ పాంచమద్శ. సరావనికి ఆధ్యరమైన పరమత్మను  
పురుషోత్ుమునిగా తెలుస్తకొని ఆయనను  చేరుకుాందాాం – 

(సవసిు) 

 
Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 
Email : care@srichalapathirao.com 
Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225  
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శ్రీమద్భగవద్గీత :16 వ అధ్యాయం 
దైవాసురసంపద్విభాగ యోగం 

 

: వ్యాఖ్యాత : 

“అభినవ వ్యాస“,“జ్ఞానప్రపూర్ణ“ 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు B.Sc(Ag) 
వ్ావ్సా్థపకులు 

ఆధ్యాత్మిక జా్ఞన పీఠం : చిలకలూరిపేట. 

Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 

Email : care@srichalapathirao.com 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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గురుదేవుల పరిచయము 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావుగారు 1946 సెప్ిెంబర్ 12వ తేదీన గెంటూరు 
జిల్లా తుర్పాాడు గ్రామెంలో జన్మెంచారు.  తెండ్రి వీర్రాఘవయ్య, తల్ల ా
పులామమ.  వీరి న్వాసెం చిలకలూరిపేట.  ప్రాధమికవిద్య తుర్పాాడు 
గ్రామెంలోను, ఉననత విద్య చిలకలూరిపేటలోను అభ్యసెంచి, బాపట ా
వయవసాయ్కళాశాల నుెండి  B.Sc. (Ag.) ప్రధమశ్రేణిలో ఉత్తీరుులయ్యయరు. 

పూవు పుటిగానే పరిమళిస్ీెంద్నే నానుడి ప్రకార్ెం 4 సెంవతసరాల 
వయ్స్స నుెండి 8 సెంవతసరాల వయ్స్స వర్కు వీరి నోట్ట నుెండి ఏ వాకుు 
వస్త ీ అల్లగే జరిగేది.  పూర్వజనమ సెంసాుర్ెం వలా వీరు 12 సెంవతసరాల 
వయ్స్స నుెండే రామాయ్ణ, భార్త, భాగవత గ్రెంధాలను, పురాణాలు - 
ప్రబెంధాలను అధయయ్నెం చేయ్టెం ప్రార్ెంభెంచారు.   ప్రతేయకెంగా 
మహాభార్తెంపై విశేషమైన ఆసక్తీ కల్లగి, 20 సెంవతసరాలకుపైగా 
ఆెంధ్రమహాభార్తెం, సెంసుృతమహాభార్త గ్రెంధాలపై త్తవ్ర పరిశోధనలు 
గావిెంచి, చిలకలూరిపేటలో 1988 నుెండి 1992 వర్కు ధారావాహిక 
ప్రవచనములు చేస, శ్రోతల ప్రశ్నలకు అపపట్టకపుపడే జవాబుల్లస్త ీ వారిక్త 
సెందేహన్వృతి ీగావిెంచారు. 

1990 నుెండి చిలకలూరిపేట చినమయ్మిషన్ కార్యద్రిిగా అనేక 
ఆధాయతిమక కార్యక్రమాలను, హోమాలను, పూజలను, గీతాజ్ఞానయ్జ్ఞాలను, 
సతసెంగాన్న న్ర్వహిెంచారు. 1994 లో ‘ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠాన్న’ సాపాెంచి, 
ప్రసనన బెండ్ామాెంబ శ్రీ రాజమాతాదేవి వారిచే ప్రార్ెంభెంపజేశారు.  అపపట్ట 
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నుెండి ప్రతిరోజూ సతసెంగము, ప్రతినెల గీతాపారాయ్ణలతోబాటు శ్రీకృషు 
జనామషిమి, గీతాజయ్ెంతి, శ్ెంకరాచార్యజయ్ెంతి, ర్మణమహరిిజయ్ెంతి, 
ఆషాఢ - కార్తకీ - మాఘ - వైశాఖ పౌర్ుమిల య్ెందు ఆధాయతిమక సద్స్సలు, 
జనమదినోతసవెం, విజ్ఞానయ్యత్రలు, వనసమారాధనలు, ధాయనతర్గతులు, 
వారిికోతసవెం మొద్లగ అనేక కార్యక్రమాలను జరుపుకొనుటలోను, 
న్ర్ెంతర్ జప, ధాయన, ఆతమవిచార్ణ, సాక్షీభావన, బ్రహమన్షఠ మొ||న 
సాధనలతో, పూరి ీ ఆధాయతిమక జీవితాలను గడుపుటలోను, మాకు సదా 
మార్గద్ర్ికులుగా ఉెండి మా వెనునతట్ట,ి చేయిపట్టి ముెందుకు నడిపస్నీన 
కర్మయోగలు, జ్ఞాన ప్రపూరుులు  మా గరుదేవులు. 

భ్గవెంతుడు న్ర్దేశెంచినబాటలో పయ్న్స్త,ీ తనలో న్క్షిపమీైయునన 
ఆధాయతిమకజ్ఞనాాన్న పదిమెందికీ పెంచాలనే సెంకలపెంతో 1996 నుెండి 
వివిధ పటిణాలలో ఆధాయతిమక జ్ఞానయ్జమాుల దావరా భ్గవదీగత, ప్రకర్ణ 
గ్రెంధాలైన శ్ెంకరాచారుయలవారి భ్జగోవిెంద్ెం, తతవబోధ, ఆతమబోధ, 
వివేకచూడామణి, అద్వవతసార్ెం, శ్రీ ద్క్షిణామూరిసీ్తతీ్రెం, అపరోక్షానుభూతి, 
శ్రీ సదాశవబ్రహ్మెంద్ర సావముల వారి ఆతమవిదాయవిల్లసెం,  శ్ెంభునటనెం, 
భ్గవాన్ శ్రీ ర్మణమహరుిల వారి ఉపదేశ్సార్ెం, నార్ద్భ్క్తసీ్తత్రములు, 
బ్రహమస్తత్రములు, ఇెంకా రామాయ్ణ, భార్త, భాగవతములు, అల్లగే ఈశ్, 
కేన, కఠ, ముెండ్క, మాండూక్య, కైవలయ, తైతిరీ్తయ్, స్తర్య, మొద్లగ 108 
ఉపన్షతులీపైనను ప్రవచనములు చేస్తీ జ్ఞానస్గెంధాలను నలువైపుల 
ప్రసరిెంపజేస్నీానరు.  ఇపపట్టవర్కు చిలకలూరిపేట, విజయ్వాడ్ ధర్మల్ 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 5 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

పవర్ స్తషిన్, రాయ్లసీమ ధర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట,ి వినుకొెండ్, శ్రీశైలెం, కాశీ, 
తిరువణాుమలై, నెలూారు, బాపట ా మొద్లగచోట ా 180 ‘ఆధాయతిమక 
జ్ఞానయ్జమాు’లను చేశారు.  1998 లో వి.ట్ట.ప.య్స్. ఎ.కాలనీ య్ెందు 
108 హోమకుెండాలతో వాస్దేవ మహాయ్జ్ఞాన్న న్ర్వహిెంచారు. 

1993లో భ్గవదీగత ప్రవచనముల ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగాను, 2001లో 
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగా చిలకలూరిపేటలోను; 
1999లో భ్గవదీగత ప్రవచనముల ముగిెంపుసెంద్ర్భెంగాను, 2002లో 
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపుసెంద్ర్భెంగా వి.ట్ట.ప.య్స్.లోను 
శష్యయలెంద్రూ గరుదేవులను ఘనెంగా సనామన్ెంచారు.  2006లో 100 
జ్ఞానయ్జ్ఞాలు పూరిగీావిెంచిన సెంద్ర్భెంగా శష్యయలెంద్రూ కలస 
'జ్ఞానప్రపూర్ు' బిరుదుతోను, 2011లో మహాభార్త పరిశోధనలో గరుదేవుల 
కృషిక్త 'అభనవ వాయస' బిరుదుతోను గరుదేవులను సతురిెంచటెం జరిగిెంది. 

1994లో సామానుయలకు కూడా వేదాెంత విషయ్యలు స్లభ్ెంగా 
అర్ామయ్యయర్తతిలో గరుదేవులు 'కర్మసదాధెంతెం' అనే చినన గ్రెంధాన్న ర్చిెంచి 
ప్రచురిెంపజేశారు.  తిరిగి 2002లోను, 2008లోను, 2009లోను 
పునరుమద్రణ జరిగిెంది. 1998లో శుకయా్జుర్దవద్మునెంద్ల్ల 
'ఈశావాస్తయపన్షతుీ' పై అెంద్రిక్త అర్ధమయ్యయ విధెంగా సర్ళమైన, 
వాడుకభాషలో విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపజేశారు.  1999లో 
శ్ెంకరాచారుయల వారి 'భ్జగోవిెంద్ెం' పై అెంద్రికీ అతి స్లభ్ెంగా 
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అర్ధమయ్యయ విధెంగా, ఎెంతో వివర్ెంగా, వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపజేశారు.  
తిరిగి 2009లో దివత్తయ్ ముద్రణ జరిగిెంది. 

'భ్గవదీగత' అనగానే "అమ్మమ! అది మనల్లెంట్ట సామానుయలకు కాదు" 
అనుకొనేవారు "భ్గవదీగతను ఇెంత తేల్లకగా అర్ధెం చేస్కోగలమా?" 
అనుకొనేటటుా ప్రవచనములు చేస్నీన గరుదేవులు 2011లో 1, 2 
అధాయయ్ములను ప్రచురిెంపచేశారు. 2012లో భ్గవాన్ ర్మణమహరుిల 
"ఉపదేశ్సార్ము" నకు, సామవేద్ెం నుెండి గ్రహిెంచబడిన ‘కేనోపన్షతుీ’కు 
విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపచేశారు.  ఇవిగాక 
‘శ్రీ నార్ద్భ్క్తసీ్తత్రాలు’, శ్ెంకరాచారుయల వారి ‘ఆతమబోధ’, 
‘శ్రీ ద్క్షిణామూరిసీ్తతీ్రెం’ పై ఎెంతో వివర్ణాతమకెంగా, స్తదాహర్ణెంగా, 
విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపచేశారు.  2013 లో శ్రీ 
సదాశివబ్రహ్మాంద్రసరసవతి స్వవమివారి 'ఆత్మవిదాయవిలాసాం', భ్గవదీగత 3,4,5 
అధాయయ్ములను ప్రచురిెంపచేశారు.  2015 లో 
ప్రస్తుత్ాం ముాండకోపనిషత్తు, క్ఠోపనిషత్తు, భగవదీ్గత్ 13, 14, 15, 
16 అధాయయ్ములు ప్రచురణకు సిద్ధాం చేయబడుత్తన్నాయి. 

ఇవిగాక విజయ్వాడ్ నుెండి వెలువడే ధ్యయనమాల్లక మాసపత్రికలో 
2008 నుెండి భ్గవదీగతను, 2009 నుెండి మహాభార్తమును 
ధారావాహికెంగా ప్రచురిస్నీానరు.  ఇక దేశ్విదేశాలలోనునన తెలుగవారు 
ఈ జ్ఞానాన్న గ్రహిెంచటాన్క్త వీలుగా www.srichalapathirao.com పేరుతో 
ఒక వెబ్వసట్ ను ప్రార్ెంభెంచటెం జరిగిెంది.  దీన్ దావరా ఆధాయతిమక జ్ఞానపీఠెం 
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కార్యక్రమాలను, గరుదేవుల ప్రవచనాలను, గరుదేవుల వివిధ ర్చనలను, 
భ్జనలు, కీర్ీనలను వినవచుును, చదువవచుును, డౌనోడా్ చేస్కొనవచుును.  
ఇక వివిధ గ్రెంధాలపై గరుదేవుల ప్రవచనములను CD.ల రూపెంలోను, 
వీడియో DVD ల దావరా, PEN Drive, External Hard Disk దావరా 
అెందిస్నీానరు. 

ముెందుముెందు మ్మక్షమార్గెంలో పయ్న్ెంచే ఎెంద్రికో మార్గ 
న్ర్దేశ్నెం చేయ్గల ఎనోన గ్రెంధాలు ముముక్షుజనావళిన్ తరిెంపజేయుటకు 
అెందుబాటులోన్క్త రావాలన్, అెందుకు తాయగధనులైన భ్కుీలు, సాధకులు, 
మ్మక్షారుధలు ముెందుకు రాగలర్న్ భ్గవెంతున్ మనసారా ప్రారిధస్నీానను. 

జ్ఞాన స్తరుయన్ల్ల ప్రకాశస్త,ీ న్సావర్ధెంగా తన స్తవలను అెందిస్నీన 
కర్మయోగి, సనాతనమైన వైదికధరామన్న ప్రచార్ెంచేస్తీ, మాకు 
మార్గద్ర్ికులైన భ్గవెంతున్ ముదుబేిడ్డ మా గరుదేవులను పరిచయ్ెం చేస్త 
భాగయెం నాకు కల్లగిెంచినెందులకు భ్గవెంతున్క్త శ్తసహస్రవెంద్నములు 
సమరిపెంచుకుెంటునానను.                                                                                                                                                                                                            

- శ్రీమతి రావూరి అననపూర్ు  
కార్య న్రావహక అధయక్షులు 

ఆధాయతిమక జ్ఞనా పీఠెం, చిలకలూరిపేట. 
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: ఉపోదాాత్ాం : 
ఈ లోక్ాంలో క్నిపాంచే సమసు ప్రాణికోటి ఆ పరమత్మయే - 

పురుషోత్ుముడే. చుట్టూ 50 అదాాలు పెట్టూకొని మధ్యలో నీవు నిలబడితే అని  ా
అదాాలలోను నీ ప్రతిబాంబాలు క్నిపస్వుయి. అదాాల వైపుకే చూసే వాడికి 
ప్రతిబాంబాలే త్పప అసలు వయకిు క్నిపాంచడు. అదాాలపై నుాండి నీ ద్ృష్టూని 
తొలగాంచి, ఆ ప్రతిబాంబాలకు కారణమైన బాంబాని  ావెత్క్టానికి ప్రయతిాసేు 
అసలు వయకిు  క్నిపస్వుడు.   

అలాగే ఈ ప్రపాంచాం మీద్ వాయమోహాని  ాపెాంచుకొని, ద్గనినే చూస్తు, 
ద్గనిలోనే అనుభవాలు పాందుతూ ఉాండేవానికి ఈ ప్రపాంచమే క్నిపస్తుాంది. 
ప్రతిబాంబమే క్నిపస్తుాంది. ఈ ప్రపాంచాం మీద్ వాయమోహాని  ా వద్లి, ద్ృష్టూని 
అాంత్రుమఖాం చేసేు పరమత్మ ద్రశనమే అవుత్తాంది. పురుషోత్ుమ ప్రాపుయే 
అవుత్తాంది. ఇదే 15 వ అధ్యయయాం స్వరాంశాం.  

నిజాంగా ఈ 15 వ అధ్యయయాంతో భగవదీ్గత్ పూరుయినటే్ల. ఎాందుక్ాంట్ల 
మనవ జీవిత్ పరమ లక్ష్యాం మోక్ష్ప్రాపు - పురుషోత్ుమ ప్రాపు. ఆ లక్ష్యయని  ా
అాందుకున  ాత్రువాత్ ఇాంకా తెలుస్తకోవలసిాంది ఏముాంట్టాంది? కాని ఇాంకా 
3 అధ్యయయాలు ఉనావి గదా! ఎాందుకోసాం ఉనాటే్ట? అాంట్ల - 16, 17 
అధ్యయయాలు పరిశిషఠఅధ్యయయాలని, 18వ అధ్యయయాం ఉపసాంహారధ్యయయాం 
అని చెబుతారు. ఏమిటా పదాల వెనుక్నున  ాఅరధాం?  

ఒక్ గ్రాంధ్ాం ముగసిన త్రువాత్ "ఇాంకా ఏమైన్న అతి ముఖయ 
విషయాలను వదిలిపెటాూమ? " అని గ్రాంధ్ాం వ్రాసిన వారు ఒక్స్వరి వెనకుు 
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తిరిగ ఆలోచిాంచి; ఏదో ఒక్ కారణాం చేత్ చెపపకుాండా విడిచిపెటిూన 
విషయాలను, లేదా వివరాంగా తెలుపకుాండా కేవలాం స్తచిాంచి విడిచిన 
విషయాలను ప్రతేయక్ాంగా మళ్ళ ీ అధ్యయయాలుగా వ్రాసేు వాటిని 'పరిశిషఠ 
అధ్యయయాలు' అాంటారు. అలాాంటివే ఈ 16,17 అధ్యయయాలు. ఇక్ 18 వ 
అధ్యయయాం ఉపసాంహారధ్యయయాం. ఒక్ుస్వరి వెనకుు తిరిగ గ్రాంధ్ాంలోని 
విషయానాాంత్టిని సాంక్షిపుాంగా చెపప ముగాంచటమే ఈ చివరి అధ్యయయాం 
యొక్ు లక్ష్యాం.      

అాందుకే జా్ఞనేశవరుల వారు భగవదీ్గత్ 15 అాంత్స్తుల భవనాం అని; 
16,17 అధ్యయయాలు గోపురాం అని; 18 వ అధ్యయయాం క్లశాం వాంటిద్ని 
అన్నారు.  

ఈ 16 వ అధ్యయయాం దైవాస్తరసాంపదివభాగయోగాం. అాంట్ల 
దైవీసాంపద్ను, ఆస్తరీసాంపద్ను విభాగాంచి చూపే అధ్యయయాం. ఈ 
అధ్యయయానికి మరొక్ పేరు స్తగుణ దురీుణ విభాగయోగాం; స్తజన దురజన 
వివేక్యోగాం అని మరో పేరు కూడా ఉనాది.  

పాండవులు స్తజనులు. కౌరవులు దురజనులు.  
పాండవుల గుణాలు స్తగుణాలు. కౌరవుల గుణాలు దురీుణాలు.  
పాండవులవి దైవీ గుణాలు. కౌరవులవి ఆస్తరీ గుణాలు.  
మొద్టి అధ్యయయాంలో పాండవులను, కౌరవులను దురోయధ్నుడు వేరు 

వేరుగా పేరొున్నాడు. ఇక్ుడ వారి పేరేు చెపపకుాండా వారి వారి గుణాలను 
వేరు వేరుగా పేరొుాంట్టన్నారు.  
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ఇాంకొక్ విచిత్రాం ఏమాంట్ల అక్ుడ ప్రధ్మధ్యయయాంలో దురోయధ్నుడు 
పాండవ సేనను వివరిస్తు 3 శే్లకాలను చెపప, త్న సేనను మత్రాం ఒక్ు 
శే్లక్ాంలోనే తెలియజేశాడు. ఇక్ుడ 16 వ అధ్యయయాంలో భగవానుడు దైవీ 
సాంపద్ను 3 శే్లకాలలో చెపప, ఆస్తరీ సాంపద్ను ఒక్ు శే్లక్ాంలోనే చెపపటాం 
జరిగాంది. ఈ పోలిక్ను జ్ఞగ్రత్ుగా పరిశీలిాంచగలిగతే ఇది మొద్టి 
అధ్యయయానికి పూరక్ాం అని భావిాంచే వీలుాంది. పాండవులు దైవీ సాంపద్ 
గలవారు, కౌరవులు ఆస్తరీసాంపద్ గలవారని తెలుస్తుాంది.  

భగవాంత్తని అాందుకోవాలాంట్ల శాస్త్రాం దావర ముాందు జా్ఞన్నని  ా
పాందాలి. అయితే శాసా్వనిావిన్నలన్న ,ా విన  ావిషయాలను నిలుపుకోవాలన్న  ా
అరహత్ ఉాండాలి. దానినే అధికారి అాంటారు. శాసా్వని  ా తెలుస్తకొనుటకు 
అధికారి ఎవరో - అనధికారి ఎవరో తేలిి వేసే అధ్యయయాం ఇది. క్నుక్ ఇది 
గ్రాంధ్యనికి మొద్టే్లనే ఉాండాలి. గ్రాంధ్ాంలో ఎక్ుడ ఉన్న  ా స్వధ్కుడి 
విషయాంలో మత్రాం ఇది మొద్టే్లనే తెలుస్తకోవలసిన విషయాం.  

అధికారి కాని వానికి త్త్ువబోధ్ ఫలిాంచదు. అాందుకే చాలామాంది 
వేదాాంతాని  ా విాంట్టన్న  ా ఆచరణలోకి వచిేది మత్రాం ఏ ఒక్రిదా్రికో. 
అాంతేకాదు వినగానే ఆచరిాంచేవారు అరుదు. వినగా వినగా ఎపపటికో 
ఆచరిాంచాలనే భావన క్లుగుత్తాంది. ద్గనికి కారణాం వారు వినే ముాందే 
అధికారులు కాక్పోవటమే. 
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పలలో తోడు వేసేు పెరుగు అవుత్తాంది. కాని నీళ్ీలేో వేసేు అవుత్తాందా? 
అలాగే అధికారి కాని వానికి జా్ఞనాం అాందిసేు ఫలిస్తుాందా? లేదు. క్నుక్ అరహత్ 
లేని వానికి ఎాంత్ జా్ఞనబోధ్ చేసిన్న ప్రయోజనాం లేదు. 

ఒక్ మహానుభావుడు పరుసవేదిని సాంపదిాంచాలని భగవాంత్తని గూరిి 
త్పస్తు చేశాడట. భగవాంత్తడు ప్రత్యక్ష్మై అత్డు కోరిన పరుసవేదిని 
ప్రస్వదిాంచాడు. అత్గాడికి బుదిధ మటూాం. పరుగెత్తుకుాంట్ట ఇాంటికి వచిి 
భారయకు చెపపడు. ఇలేాంతా బాంగారాం చేయాలని ఆ ఇలేాలి ఆశ. అాందుక్ని 
ఎక్ుడెక్ుడో పడి ఉన  ా ఇనుప ముక్ులనిాాంటిని తెచిి రశి పోసిాంది. 
పరుసవేదిని తాకిసేు పపాం ఒక్ుటీ బాంగారాం కాలేదు. లబోదిబోమని ఏడుపు 
లాంకిాంచుకున్నారు. దేవుడు కూడా మోసాం చేస్తున్నాడు. ఇక్ మనుషులకు 
దిక్కువరు? అని రగాలు తీస్తున్నారు. దారిన పోయే పెదా్ మనిష్ట ఈ ఏడుపు 
విని, సాంగతి అడిగ తెలుస్తకున్నాడు. అత్డు "ఓ బుదిధ లేని పెదా్ మనిషీ! 
ఎాందుక్యాయ అలా అలేాడిపోత్తన్నావు. ఇది పరుసవేదే కాని త్తపుప పటిూన 
ఇనుమును బాంగారాం చేయయలేదు. ముాందు ఆ ఇనుప ముక్ులనిాాంటిని 
కొలిమిలో వేసి కాలిి శుదిధ చేస్తకొనిర! "అన్నాడు.  
      అలాగే ఈ బ్రహ్మ జా్ఞనాం పరుసవేది లాాంటిదే. క్నుక్ ద్గనికి కూడా త్తపుప 
లేని ఇనుము - అాంట్ల అరహత్ క్లిగన హ్ృద్యాం కావాలి. 'త్పో భిః క్షీణ 
పపన్నాం' అనాటే్ట త్పస్తు చేత్ పపలను పోగొట్టూకున  ా పవిత్ర 
హ్ృద్యులు కావాలి. అటిూ పవిత్ర హ్ృద్యాలను త్యారు చేయుటకే - 
అధికారులను త్యారు చేయుటకే ఈ అధ్యయయాం.  
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ఒక్ గృహ్స్తుడు రోజూ బుదుధనికి భక్ష్ పెట్లూ వాడట. ఆ సమయాంలో, 
"స్వవమీ! న్నకు ఉపదేశాం ఇవవాండి! ద్గక్ష్ ఇవవాండి" అాంట్ట గౌత్మబుదుధని 
ప్రారిధాంచేవాడు. బుదుధడు ఒక్రోజు భక్ష్య పత్రలో దుముమ, ధూళి పెట్టూకొని 
భక్ష్కు వచిాడు. ఆ గృహ్స్తుడు బక్ష్ వేసేాందుకు వచిి పత్రను చూచాడు. 
"అయాయ! పత్రను శుదిధ చేయకుాండా భక్ష్ భక్ష్ అాంటావేమయాయ! ఆ మురికి 
పత్రలో భక్ష్ వేసేు వయరధమై పోదా?" అన్నాడట.  
      అపుపడు బుదుధడు "అయాయ! న్న పత్ర సాంగతి అలా ఉాండనీ, నీ 
అాంత్ిఃక్రణమనే పత్ర సాంగతి ఏమిటి? నీ అాంత్ిఃక్రణాని  ా శుదిధ 
చేస్తకోకుాండా ఉపదేశాం అాంట్ల ఎలా? క్లమషమైన అాంత్ిః క్రణాంలో చేసిన 
ఉపదేశాం వయరధమే క్దా! " అన్నాడట.  

భగవదీ్గత్ సిదాధాంత్ ప్రధ్యనమైన గ్రాంధ్మే కాదు. ఆచరణ ప్రధ్యనమైన 
గ్రాంధ్ాం కూడా. భగవదీ్గత్ మొత్ుాం సాంగతి అలా ఉాంచితే ఈ అధ్యయయాం 
మత్రాం స్వధ్కునికి ముఖయాంగా కావలసిన అధ్యయయాం. ఆచరణకు పెదా్ 
పీట వేసే అధ్యయయాం.  

మోక్ష్ాం పాందాలాంట్ల ఆత్మజా్ఞనాం కావాలి. ఆత్మజా్ఞనాం భగవదీ్గత్ను 
తెలుస్తకోవటాం వలే త్పపక్ లభస్తుాంది. అయితే భగవదీ్గత్ను 
తెలుస్తకోవాలాంట్ల - శ్రవణాం చెయాయలాంట్ల అరహత్ కావాలి. ఆ అరహత్యే 
అాంత్ిఃక్రణ శుదిధ. అాంత్ిఃక్రణ శుదిధకి దైవీ సాంపద్ కావాలి, దైవీ గుణాలను 
అలవరచుకోవాలి. ఆస్తరీ గుణాలను దూరాం చేస్తకోవాలి. ఎలా?  
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స్వధ్కుడు ముాందుగా త్న అాంత్ిఃక్రణాని  ా పరిశ్లధిాంచుకొని, ఈ 
గుణాలు దైవీగుణాలు, ఇవి ఆస్తరీగుణాలు అని నేరుపతో విచారిాంచి; దైవీ 
గుణాలను గ్రహాంచాలి, ఆస్తరీ గుణాలను వద్లివేయాలి. స్వధ్కుడు త్న 
అాంతిమ లక్ష్యమైన భగవత్ప్పాపుని పాందాలాంట్ల త్న స్వధ్నకు ఉపయోగాంచే 
గుణాలతో బాట్ట, త్న స్వధ్నను నిరీవరయాం చేసే గుణాలను గురిాంచి కూడా 
చక్ుగా తెలుస్తకోవాలి. ఈ ఉదాేశాంతోనే అనుకూల - ప్రతికూల విషయాలను 
- అాంట్ల దైవీగుణాలను - ఆస్తరీగుణాలను రాండిాంటినీ ఈ అధ్యయయాంలో 
చెపపటాం జరిగాంది. ఆస్తరీ సాంపద్ పరమత్మప్రాపుకి ప్రతి బాంధ్క్ాం. దైవీసాంపద్ 
క్లిగ ఉాంట్లనే పరమత్మ ప్రాపు. రష్ట్రపతికో, ప్రధ్యనమాంత్రికో, గవరారుకో, 
ముఖయమాంత్రికో, మాంత్రికో, ప్రజ్ఞప్రతినిధికో స్వవగత్ాం ఇవావలాంట్ల ఎాంత్ 
హ్ాంగామ చేస్వుాం? రోడేనీ  ాఊడిపాంచి, కాలువలేో మాందు చలేిాంచి, మురికి 
కూపలను శుభ్రాం చేయిాంచి, స్వవగత్ దావరలను క్టిూాంచి, రాంగురాంగుల 
తోరణాలతో, పూల ద్ాండలతో అలాంకారలు చేసి - అబోో ఎాంతో హ్డావుడి 
చేస్వుాం? ఎాంత్ ఖరియిన్న వెనుకాడాం. మరి బ్రహామాండాధిపతిని నీ 
హ్ృద్యాంలోకి ఆహావనిాంచాలాంట్ల ఆయన స్వవగతానికి ఏాం సన్నాహాలు 
చేస్తున్నావు? ఏాం తాయగాం చేస్తున్నావు? ఆయన కూరిొనే నీ హ్ృద్య 
సిాంహాసన్నని  ాశుభ్రాం చేయ వదాా? దాని మీద్ ఉన  ాఈ లౌకిక్ ధూళిని దులిప 
వేయవదాా? నీలోని ఆస్తరీగుణాలను దూరాం చేస్తకోవదాా? దైవీగుణాలకు 
స్వవగత్ాం పలక్వదాా? అలా చేసేునే భగవాంత్తడు నీ హ్ృద్యాంలో 
ప్రవేశిస్వుడు. నీ హ్ృద్య సిాంహాసనాంపై ఆశీనుడౌతాడు.  
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 నరుణిి, న్నరయణునిగా చేసేది దైవీసాంపద్.  
 నరుణిి వానరుడిగా చేసేది ఆస్తరీసాంపద్.  
 మనిష్టలో దైవాంశా ఉనాది, రక్ష్స్వాంశా ఉనాది. త్న క్రమలతో  

తాను దేవుడూ కావచిు. రక్ష్స్తడూ కావచిు.  
"యధేచిసి త్థాకురు" - నీ ఇషూాం వచిినటే్ట చేస్తకో - అాంట్ట 

భగవాంత్తడు మనకు క్రమ స్వవత్ాంత్ప్యని  ాప్రస్వదిాంచాడు.  
న్న క్రమ! న్న గ్రహ్చారాం! అాంట్ట ఏడుస్తు కూరిోవాలిున పని లేదు. 

'క్కలేబయాం మసమ గమిః' - పరికి పాంద్వు  కావదాు! - అని హెచిరిక్. మరి ఏాం 
చేయాలి? 'ఉద్ధరేదాత్మన్నతామనాం' - నిను  ా నీవు ఉద్ధరిాంచుకో! పురుషారధాం 
చెయియ - అని ప్రోత్ుహస్తున్నాడు.  

త్న వెాంట వచిే సాంపద్ (పుణయాం, పపాం, జా్ఞనాం) గురిాంచి ఆలోచిాంచడు 
మనవుడు. విడిచి పెటిూపోయే సాంపద్ల (డబోు, ఇలేు, పలాం, సులాం, నగలు .....) 
కోసాం జీవిత్ాం చివరి రక్ుపు బొట్టూ వరకు - చివరి శావసవరకు త్పాంచి 
పోతూనే ఉాంటాడు. అనీ  ా ఉనాపుపడు అహ్ాంకారాం. అాంతా ఉడిగపోయిన 
త్రువాత్ శ్రద్ధ. శావసలునాాంత్ వరకు ఎవరన్న  ాలెక్ులేదు. శావస ఎగరిపోయే 
సమయాంలో డాక్ూరే కాళ్  ీమీద్ పడతాాం. వాళ్ళ ీమత్రాం ఏాం చేస్వురు? వాళ్ ీ
ద్గీర మాందు ఉాంట్టాందే గాని ఆయుషుు ఉాండదు గదా! రోగానికి మాందు 
ఉాంట్టాంది గాని రోగకి మాందు ఉాండదు. క్నుక్ ఓ మనవుడా! నీ గడియ 
గడియా అయిపోత్తనాద్ని గడియారాం టక్టకా గాంటలు కొటిూ హెచిరిక్లు 
చేస్తనాది. ఖబడాార్ మేలుకో! మేలుకొని ద్గపాం ఉాండగానే ఇలేు చక్ుబెట్టూకో. 
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నీలో జరిగే ఈ ఆస్తరీసాంపద్కు దైవీసాంపద్కు మధ్య పోరటాని  ాగమనిాంచు. 
నీ బలాం దైవీసాంపద్కు ఇవువ. ఆస్తరీసాంపద్ను పరద్రోలు. అపుపడే నీ లక్ష్యాం 
నెరవేరుత్తాంది.  

మన జీవిత్మే మహాభారత్ాం.  
మహాభారత్ాం సవరీ పత్నాంతో ప్రారాంభమైాంది. సవరీరోహ్ణాంతో 

ముగసిాంది. సవరీాంలోని మహాభషుడు గాంగా దేవిని చూచి కామ 
మోహత్తడయాయడు. అత్డే శాంత్నుడు. 'శాం' అాంట్ల మాంగళ్క్రమైన - 
క్ళ్యయణప్రద్మైన; 'త్ను' అాంట్ల శరీరాం గలవాడు అని. అాంట్ల - భగవాంత్తడు అని 
అరధాం. భగవాంత్తడు త్న సవస్వునాం నుాండి జ్ఞరిపడాాడు. తిరిగ త్న సవస్వున్నని  ా
చేరుకోటానికి ఎన్న  ాప్రయతాాలు జరిగనవి. రజస్తయాలు, అశవమేధ్యలు 
జరిగనవి. అరణయ - అజా్ఞత్వాస్వలు జరిగనవి. ధ్రమనికి క్ట్టూబడి అనేక్ కేేశాలు 
అనుభవిాంచటాం జరిగనది. చివరకు స్తగుణాలకు - దురీుణాలకు, దైవీసాంపద్కు 
- ఆస్తరీసాంపద్కు, ధ్రమనికి అధ్రమనికి మధ్య యుద్ధాం జరిగాంది. ఆస్తరీసాంపద్ 
నశిాంచిాంది. దైవీసాంపద్ విజయాం స్వధిాంచిాంది. క్నుక్నే సవరీరోహ్ణాం 
జరిగాంది. ఎక్ుడి నుాండి జ్ఞరిపడాాడో తిరిగ అక్ుడికి చేరుకోవటాంతో 
క్ధ్ సమపు మయిాంది.  

పరమత్మ నుాండి జ్ఞరిపడా మనాం మళ్ళ  ీ పరమత్మ ప్రాపుతోనే మన 
జీవిత్ాం సమపుాం. సమ + ఆపుాం. సమ అాంట్ల బ్రహ్మాం. ఆపుాం అాంట్ల పాందుట. 
సమపుాం అాంట్ల బ్రహ్మప్రాపుయే. అాంతేగాని సమపుాం అాంట్ల చావటమో - 
ముగాంపో కాదు. చసేు మళ్ళ  ీపుడతాాం. క్నుక్ అటిూ సమపు (బ్రహ్మప్రాపు) కోసాం 
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మనాం రక్ష్స ప్రక్ృతిపై యుద్ధాం చెయాయలి. దైవీ ప్రక్ృతిని ఆశ్రయిాంచాలి. దాని 
కొరకు ముాందుగా ఆ రాండిాంటిని విభాగాంచి, విశే్లషణచేసి, విచారణ చెయాయలి 
- చేదాాాం.  

ఈ అధ్యయయాంలో మొత్ుాం 24 శే్లకాలున్నాయి.  
1-2-3 శే్లకాలు దైవీ సాంపద్ గురిాంచి, 4 వ శే్లక్ాం ఆస్తరీసాంపద్ గురిాంచి -  
5 వ శే్లక్ాంలో ఆ రాండు సాంపద్ల ఫలశ్రుతి -  
6 నుాండి 20 వరకు ఆస్తరీసాంపద్ గలవారి ఆచారలు, ఆలోచనలు, 
ఫలితాలు.  
21 వ శే్లక్ాంలో నరక్ దావరల వివరణ -  
22 నుాండి 24 వరకు శాస్త్ర విరుద్ధ ఆచరణ వద్లి శాస్త్ర విధిని ఆచరిాంచమని 
బోధ్. ఇవి ఈ అధ్యయయాంలోని విశ్లషాలు.  
 ఉద్యాం ఆకాశాం ఎరుపు రాంగుకు తిరిగతే చాలు ఇక్ స్తరుయడు 

వచిినటే్ల.  
 చెట్టూకు పూలు పూసేు చాలు, ఇక్ ఫలాలు వచిినటే్ల.  
 అలాగే నీ అాంత్ిః క్రణాంలో దైవీసాంపద్ కూడుకుాంట్ల చాలు ఆత్మజా్ఞనాం - 

త్దావర పరమత్మ నీలో ప్రవేశిాంచినటే్ల.  
క్నుక్ ఈ అధ్యయయాంలోని విశ్లషాలను చక్ుగా గ్రహాంచి 

ఆస్తరీసాంపద్ను దూరాంగా త్రోసివేసి దైవీసాంపద్ను ఆహావనిదాాాం, వృదిధ 
చేస్తకుాందాాం.  
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వేదాాంత్ాంలో జీవుణిి పక్షితో పోలుస్వురు. పక్షికి ముఖాం సనాగా 
ఉాండి రాండు క్ళ్ళ ీ ముఖానికి అట్ట ఇట్ట ఉాండి వేరు వేరు ద్ృశాయలను 
చూపస్వుయి. కాని మనవుడిలో ఆధ్యయతిమక్మో - ప్రాపాంచిక్మో ఏదో ఒక్ు 
ద్ృష్టూ ప్రబలాంగా ఉాంట్టాంది. ఆధ్యయతిమక్ ద్ృష్టూ ఉనావాడు ఇాంద్రియాలను, 
మనస్తును స్వవధీనాంలో ఉాంచుకొని త్నలోనే ఉన  ాపరమత్మను తెలుస్తకొనే 
ప్రయత్ాాం చేస్వుడు. ప్రాపాంచిక్ ద్ృష్టూ ప్రబలాంగా ఉనావాడు ప్రపాంచాంలోనే 
కూరుకుపోతాడు. అత్డు త్నలోని వాసనలను గురిాంచి పటిూాంచుకోడు. దాని 
కారణాంగా మళ్ళ ీ మళ్ళ ీ జనిమస్తు - మరణిస్తు ఈ సాంస్వర జనన మరణ 
చక్రాంలో కూరుకుపోతాడు. ఆధ్యయతిమక్ ద్ృష్టూ గలవాడు త్నలోని వాసనల 
గురిాంచి విశే్లష్టాంచి, అవి ఆస్తరీసాంపద్ అయితే త్రోసివేసి, దైవీసాంపద్ను వృదిధ 
చేస్తకుాంటాడు. పరమత్మకు ద్గీరవుతాడు.  

అలాాంటి విశే్లషణకు వీలుగా మొత్ుాం 26 దైవీసాంపద్కు చెాందిన 
లక్ష్ణాలను 3 శే్లకాల దావర అాందిాంచబోత్తన్నాడు భగవానుడు.  
     - ముాందుగా దైవీసాంపద్కు చెాందిన 9 లక్ష్ణాలను ఈ శే్లక్ాంలో -  
 
శ్రీ భగవానువాచ  :-  

శే్ల॥ అభయాం సత్ువ సాంశుదిధిః 
         జా్ఞన యోగ వయవసిుతిిః   ।  

          దానాం ద్మశి యజాశి 
          స్వవధ్యయయసు ప ఆరజవాం ॥       (1)  
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తా ॥ భగవానుడాంట్టన్నాడు. అభయాం, అాంత్ిఃక్రణ శుదిధ, జా్ఞన యోగాంలో 
నిలవటాం, దానాం, ఇాంద్రియనిగ్రహ్ాం, యజాాం, స్వవధ్యయయాం, త్పస్తు, 
నిజ్ఞయితీ - (దైవీ సాంపద్)  
వాయఖయ :- ఈ శే్లక్ాంలో మొత్ుాం 9 లక్ష్ణాలను దైవీ సాంపద్గా చెపపరు.  
(1) అభయాం :- అభయాం అాంట్ల భయాం లేకుాండుట. Be fearless - 
నిరభయాంగా ఉాండు - అనేది స్వవమి వివేకానాంద్ నిరాంత్రాం చేసే ఉపదేశాం. 
ఆయనలా బోధిాంచటమే కాదు. అలా జీవిాంచాడు కూడా.  
         వీరుడు ఒక్ుస్వరే చస్వుడు. భీరుడు పదేపదే చస్తుాంటాడు. క్ష్ణ క్ష్ణమూ 
చస్తు బ్రత్తకుత్తాంటాడు. అాందుకే మహాభారత్ాంలో -  

శే్ల॥ శ్లక్స్వున సహ్స్రాణి భయస్వున శతానిచ ।   
దివసే దివసే మూఢిః మ విాంశతి న పాండిత్ాం - అన్నారు.  

- మూరుుడికి రోజుకు వాంద్ల భయాలు, వేలకొదా్గ దుిఃఖాలు. శ్లకాలు 
భయాలు అత్ణిి వెత్తకుుాంట్ట వస్వుయి. వాటితో వాడి జీవిత్మాంతా 
మునగాన్నాం తేలాన్నాం. పాండిత్తడి జోలికి అవి రవు.  

ఈ ప్రపాంచాంతోను; ఇక్ుడి వస్తువులు, ధ్న సాంపద్లు, భోగాలు 
మొద్లైన వాటనిాటితోను అత్తకుుపోయి, అవి లేక్పతే జీవిాంచలేననుకొనే 
వారే మూఢులు. వారికి పలేిని చూచిన్న భయమే. బలేిని చూచిన్న భయమే. 
శకున్నలు చూచుకొని భయపడుత్తాంటారు. ఇలా భయపడేవారు మూరడు 
ముాందుకు బారడు వెనకుు అనాటే్టాంటారు.  
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భయాంలేని చోట్ట సవరీాం. భయముాండే చోట్ట నరక్ాం. వైకుాంఠాంలో 
గరుత్మాంత్తడు, ఆదిశ్లషువు క్లిసే ఉాంటారు. వారిదా్రూ బద్ధ శత్రువులు. అలాగే 
కైలాసాంలో నాంది, సిాంహ్ాం క్లిసే ఉాంటాయి. అవీ శత్రువులే అయిన్న ఆ చోట్ట 
భయానికి దూరాం.  

స్వవమి వివేకానాంద్ పశిాత్య దేశాలలో తిరిగేటపుపడు ఆయన వేషాని  ా
చూచి చాలా మాంది వెటకారాం చేసేవారు. ఒక్న్నడు ఒక్ నవన్నగరిక్ స్త్రీ 
ఆయనను "ఏ దేశమాండీ మీది?" అని ఎగతాళిగా  అడిగాంద్ట. "గుడాలకు 
కాకుాండా గుణాలకు విలువ ఇచిే దేశాం మది" అని మూతిమీద్ కొటిూనట్టూ 
సమధ్యనాం చెపపడట. ఆమె తెలే మొఖాం వేసిాంది.  

ఒక్స్వరి ఆయన ట్రైన్ లో మొద్టి త్రగతిలో ప్రయాణాం చేస్తున్నాడు. 
కాళ్ీకు తొడుకుున  ాబూటే్ట ప్రక్ున విడిచి పడుకున్నాడు వివేకానాందుడు.  ఒక్ 
తెలేదొర ఆ క్ాంపర్ూ మెాంట్ లోనే ప్రయాణాం చేస్తున్నాడు. అత్డు ఈ స్వవమిని 
చూచి "ఈ బచిగాడికి బూట్ట కావాలిు వచిిాందా?" అనే త్ృణీకార భావాంతో 
ఆ బూట్టను  కిటికీ గుాండా బయట పరవేసి పడుకున్నాడు. స్వవమి లేచి 
చూచాడు. విషయాని  ాగ్రహాంచాడు. వెాంటనే చుట్టూ చూచాడు. దొరగారి 
కోట్ట అక్ుడ కొాండీకి వ్రేలాడుతూ క్నిపాంచిాంది. వెాంటనే దాని  ాకిటికీ గుాండా 
బయటకు విసిరేసి కూరిున్నాడు. దొరగారు  లేచి చూచారు. కోట్ట 
క్నిపాంచలేదు. 'న్న కోట్ట ఏది?' అని కోపాంగా స్వవమిని అడిగాడు. "న్న 
బూట్టను వెద్క్టానికి పోయిాంది" అని తాపీగా చెపపడు స్వవమి. తెలేదొర 
ముఖాం క్ాంద్గడా అయియాంది.  
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ఒక్స్వరి స్వవమి తెలేదొరలుాండే  పెట్టూలో ప్రయాణిస్తున్నాడు. "ఈ బకారి 
స్వధువులకు ఇాంగే్లషు ఏాం తెలుస్తుాందిలే" అని వాళ్ళ ీఇాంగే్లషులో స్వవమిని 
గురిాంచి హ్ళ్నగా మటేాడుత్తన్నారు. ఒక్ సేూషనులో బాండి ఆగాంది. సేూషను 
మసూరును పలిచి స్వవమి "కొదాిగా మాంచి నీళ్ళ ీతెపపాంచాండి" అని ఇాంగే్లషులో 
అడిగాడు. ఓహో! ఈయనకు ఇాంగే్లషు కూడా తెలుస్త అనుకొని ఇాంత్ వరకు 
హ్ళ్నగా మటేాడిన వాళ్ళ ీబక్ుచచిి, తేలు కుటిూన దొాంగలేాగా అయిపోయి, 
"స్వవమీ! ఇాంత్వరకు మేము లోక్ విషయాం మటేాడుకున్నాాం, త్మరి మట 
కాదు. త్మరేమీ అనుకోక్ాండి" అన్నారట. దానికి స్వవమి, "అబో్బ! మూరుులను 
చూడటాం న్నకు ఇదే మొద్టిస్వరి కాదు అన్నాడు. అాంతే. వాళ్ళ ీ
అవాక్ుయాయరు.  

'నిసపృహ్సయ త్ృణాం జగత్' ఆశలేని వాడికి ఈ ప్రపాంచాం గడాిపోచ. జా్ఞని 
ఈ ప్రపాంచాంలో దేనికి భయపడతాడు? సరవమూ భగవాంత్తడే అని నమిమన 
భకుుడికి భయమేమిటి? శిక్షిాంచేవాడికి రాండు చేత్తలైతే రక్షిాంచేవాడికి వెయియ 
చేత్తలు. భకుుడు భయపడడు. భయపెటూడు. 

భయపడేది పశు లక్ష్ణాం. భయపెట్లూది మృగ లక్ష్ణాం. పూరి భకుుడు 
పశువూ కాదు. మృగమూ కాదు. ఆనాంద్ సవరూప ఆత్మయే.  

మృత్తయవుకు అాంద్రూ భయపడతారు. ఒక్స్వరి క్లర వచిి అాంద్రు 
చనిపోత్తన్నారు. దానితో అాంద్రూ క్లర దేవత్ను పూజిస్తున్నారు. "అమమ! 
ఏమిటి ఈ ప్రళ్యాం? ఇాంత్మాందిని పటూన పెట్టూకుాంటావా?" అని ద్గనాంగా 
వేడుకుాంట్టన్నారు. ఆ క్లర దేవత్ ప్రత్యక్ష్మై వారితో ఇలా అనాద్ట. 
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"అయాయ! నేను చాంపాంది 10 మాందినే. మిగతా 90 మాంద్గ భయాంతో 
చనిపోయారు. ఆ భారమూ న్న నెతిునే వేస్వుర?" అని. క్లర దేవత్క్న్న  ాఈ 
భయాం దేవత్ చాలా చెడాది. క్నుక్నే దైవీ సాంపద్లో  అభయానికి 
అగ్రతాాంబూలాం ఇచిారు. క్నుక్ ముాందుగా భయాం నుాండి విముకిు 
సాంపదిాంచాలి. - ఇక్ రాండవ లక్ష్ణాం సత్ువ సాంశుదిధ -    
(2) సత్ువసాంశుదిధిః :- 'సత్ువాం' అాంట్ల అాంత్ిఃక్రణాం - మనస్తు. 'శుదిధ' అాంట్ల 
క్లమషాలు లేకుాండా సవచఛాంగా ఉాండటాం. 'సాంశుదిధ' అాంట్ల పూరిుగ సవచఛాంగా, 
నిరమలాంగా ఉాండటాం. ఇలా మనస్తు పూరిుగా నిరమలాంగా, నిషులమషాంగా, 
సవచఛాంగా ఉాంట్ల అది దైవీసాంపద్ అవుత్తాంది. మనస్తు సవచఛాంగా ఉాంట్లనే 
అాందులో పరమత్మ ప్రకాశాం ఉాండేది. నిరమలమైన అదా్ాంలో ప్రతిబాంబాం బాగా 
ప్రకాశిస్తుాంది గాని, దుముమ కొట్టూకొని ఉన  ా అదా్ాంలో ప్రతిబాంబాం సరిగీా 
క్నిపాంచదు గదా! క్నుక్ నీలో పరమత్మ జా్ఞనాం ప్రకాశిాంచాలాంట్ల నీ 
అాంత్ిఃక్రణాం సవచఛాంగా - నిరమలాంగా ఉాండాలి.  
 మనస్తు నిరమలాంగా ఉాంట్లనే బయటి ప్రవరున - ఆచరణ పవిత్రాంగా 
ఉాంట్టాంది. బయటి ప్రవరున - లోపల మనస్తు రాండూ ఒక్ుటిగా ఉాంట్లనే 
ధ్యయనాంలో మనస్తు నిలుస్తుాంది. జా్ఞన్నని  ా చక్ుగా గ్రహాంచగలుగుతారు. 
అపుపడే పరమత్మకు సమీపాంగా నీ మనస్తు ఉాంట్టాంది.  
 ఇలా మనస్తు నిరమలాంగా సవచఛాంగా ఉాండాలాంట్ల - నిరాంత్రము భగవత్ 
సాంబాంధ్మైన పూజ్ఞదికాలు, యజా దాన త్పస్తులు, శ్రవణాం, సత్ుాంగాం, 
గురుభకిు, గురుసేవ, ఆధ్యయతిమక్ స్వధ్నలు ప్రీతితో ఆచరిాంచాలి. అలాగాక్ 
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ఆచరణ గొపపగా ఉాండి మనస్తు మత్రాం ప్రాపాంచిక్ విషయాలతో, 
స్వవరుపూరిత్ భావాలతో, రజోగుణ త్మోగుణ ప్రాబలయాంతో ఉనాట్టలేతే అది 
ఆస్తరీ సాంపద్ను పెాంచి పరమత్మకు దూరాం చేస్తుాంది.  
(3) జా్ఞనయోగ వయవసిుతిిః:- శాసా్వలలోని విషయాలను గురుసముమఖాంలో 
కూరిొని శ్రవణాం చేసి, గ్రహాంచిన జా్ఞన్నని  ా ఏకాగ్రమైన మనస్తుతో 
అనుభవానికి తెచిుకొనే నిషఠయే జా్ఞనయోగ వయవసిుతి. నీ సవరూపని  ా
తెలుస్తకోవటాం 'జా్ఞనాం'. ఆ జా్ఞన్నని  ా ఏకాగ్రత్తో అనుభవానికి 
తెచిుకొనుటకు ఆచరిాంచే ఉపయమే 'యోగాం'. అలాాంటి జా్ఞనాం క్లిగ, 
నిరాంత్రాం యోగాం నాందే సిుతిని క్లిగ ఉాండటమే 'జా్ఞనయోగ వయవసిుతి' 
అాంటారు. ఇక్ుడ సిుతి అనక్ వయవసిుతి అాంట్టన్నారు. అాంట్ల ఇాంటికి వచిిన 
అతిధిలా కాకుాండా ఇాంటి యజమనిగా ఉాండాలి. అతిధి 1-2 రోజులుాండి 
పోయేవాడు. యజమని శాశవత్ాంగా ఉాండేవాడు. అాంట్ల ఏదో కొదాిసేపు నేను 
ఆత్మను అనే జా్ఞనాంలో ఉాండటాం కాక్ శాశవత్ాంగా - సిురాంగా ఆత్మగా 
ఉాండిపోవాలి.  
 ఇలా ఉాండాలాంట్ల శ్రోత్రియుడు, బ్రహ్మనిషుఠడే గాక్ క్రుణా సముద్రుడైన 
గురువును ఆశ్రయిాంచాలి. నిత్యము శాస్త్రశ్రవణాం చేయాలి. సాందేహాలను 
తొలగాంచుకోవాలి. అలా నిత్యశాస్త్ర శ్రవణాం వలే జా్ఞనాంలో నిలబడటాం 
జరుగుత్తాంది. బుదిధ దావర పరమత్మను గురిాంచి శ్రవణాం చేయటాం, విచారణ 
చేయటాం. ఆయనను చేరుకొనేాందుకు క్ృష్ట చెయయటాం. ఇదే జా్ఞనయోగ 
వయవసిుతి. ఇది దైవీసాంపద్.  
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(4) దానాం:- క్లియుగాంలో దాన్ననికి పెదా్ ప్రాధ్యనయత్ ఉనాది. "దానమేక్ాం 
క్లౌయుగే" అన్నారు. దానాం చేసేు ద్రిద్రులమై పోతామని కొాంద్రి భావన. 
మరికొాంద్రు దానాం చేయక్పోతే ద్రిద్రులమై పోతామని భావిస్తుాంటారు. 
రాండోది నిజాం. న్నయయారిజత్మైన ధ్న్నని  ా సతాపత్రులకు, సత్తపరుషులకు 
సమరిపాంచుట్ల నిజమైన దానాం. ఈశవరుడు మహాదాత్. మరి ఆ ఈశవర 
పుత్రులమైన మనాం త్ాండ్రికి త్గన బడాలుగా ఉాండవదాా? క్నుక్ అనాదానాం, 
వస్త్రదానాం, ధ్నదానాం, భూదానాం, గోదానాం, స్తవరిదానాం, వైద్యదానాం, 
విదాయదానాం, క్న్నయదానాం, శ్రమదానాం, జా్ఞనదానాం - వీటిలో వేటినైన్న దేశకాల 
పత్ప్నుగుణాంగా చేస్తు జీవిాంచాలి.  
 పుశువు దాని పటూ అది చూస్తకుాంట్టాంది. దాని ద్ృష్టూ అాంత్వరకే. 
మనిష్ట అలాకాదు. త్న పటూతో పట్ట ఎద్టివాడి పటూను కూడా చూచే 
చూపు ఇచిాడు భగవాంత్తడు. దానాం వలే సమజాంలోని అసమనత్లు 
కొాంత్వరకైన్న తొలగుతాయి.  
 గృహ్స్వుశ్రమనికి దానాం ప్రాణాంతో సమనమైనది. "నీవు తినాది 
మటిూపలు. ఇత్రులకు పెటిూాంది నీ పలు"- అని స్వమెత్. ఇత్రులకు పెటిూాందేదో 
అదే నీది. దానిపైనే నీకు హ్కుు. దాచిపెటిూాంది నీది కాదు. దానిపై నీకు హ్కుు 
ఉాండదు.  

శే్ల॥ యదా్దాసి విశిష్టూభోయ యచిాశాాసి దినే దినే ।  
త్తేు విత్ు మహ్ాం మనేయ శ్లషాం క్స్వయప రక్ష్సి ॥  
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నీవు ఏది దానాం చేస్వువో, దేనిని అనుభవిస్వువో ఆ సొతేు నీది . మిగలిాంది 
ఎవరి కోసమో భద్రపరుస్తున్నావు అని గ్రహాంచు.  
 ఒక్డు బాయాంకులో డబోు దాచుకొని 'న్నది న్నది' అని ఆనాందిస్తుాంటాడు. 
వాడలా త్లుచుకొని ఆనాందిాంచేవాడే కాని, అనుభవిాంచి ఆనాందిాంచేవాడు 
కాదు గదా! లేనివాడు కూడా అలాగే అనుకొని ఆనాందిాంచవచిు. "ఈ 
బాయాంకులో ఉనాద్ాంతా న్నదే. ఇది విజయాబాయాంక్ అన్నారాందుకో తెలుస్వ? 
న్న భారయపేరు విజయ క్దా!" ఇలా అనుకొని, చెపుపకొని ఆనాందిాంచవచిు.  
 ఒక్ పసినిగొట్టూను చూచి ఆ ప్రక్ువాడాంట్టన్నాడు, "వాడా! అబోో. వాడు 
పరమలోభ. పైస్వ ఇవవడు ఎవవరికీ. వాడు తినడు. ఒక్రిని తిననివవడు. ఇాంటే్ల 
భారయ పలేలను కూడా తిాండికి మొఖాం వాచిపోయేటే్ట చేస్తున్నాడు. ఒాంటి 
మీద్ చొకాు ఉాండదు. కాళ్ీకు చెపుపలుాండవు. కుళిీపోయిన కూరగాయలు 
తెచిుకుాంటాడు. ఒటిూ పసిన్నరి" అన్నాడు. అది విన  ాఅత్ని సేాహత్తడన్నాడు, 
"వాడు పసిన్నరి అాంట్ల నేను ఒపుపకోను. వాడు మహాతాయగ. గడాి తిని, గాద్ాం 
తిని సాంపదిాంచి, పైస్వ పైస్వ కూడబెటిూ, పటూకు తినకుాండా, ఎవవరికీ 
పెటూకుాండా, కూడబెటిూన మొత్ుాం మొత్ుాం ఒకేస్వరి ఎవరికో ఒక్రికి ఇచిి 
పోత్తన్నాడు గదా! ఎాంత్ తాయగమూరిు?" అన్నాడు. ఇలా చేసిన వాడికి ఈ 
తాయగాం ఎపపటికైన్న త్పపదు. వాడు పూరవజనమలో అాంద్రికీ ఋణపడి 
ఉన్నాడు, ఆ ఋణాం తీరిుకొనుటకే ఈ నిక్ృషూ జనమ ఎతాుడు. "ద్రిద్ర 
కోటీశవరుడు" - వాడి బరుదు.  
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 దాన్నని  ా గురిాంచి మహాభారత్ాంలో చక్ుగా చెపపరు. “దానాం 
చేయటాం వలే ధ్నవాంత్తడుగా పుడతాడు. ఈ ధ్నాంతో పుణయాం సాంపదిస్వుడు. 
పుణయాంతో సవరీని  ాచేరుకుాంటాడు. తిరిగ ధ్నవాంత్తడుగా పుడతాడు, మళ్ళ ీ
దానాం చేస్వుడు. ఇదొక్ చక్రాం. దానాం చేయక్పోవటాం వలే ద్రిద్రుడై 
పుడతాడు. ద్రిద్ర దోషాంతో పపాం చేస్వుడు. పపాంతో నరక్ప్రాపు. మళ్ళ ీ
ద్రిద్రుడుగా జనమస్వుడు. పపాం చేస్వుడు. నరక్ాం. ఇదొక్ చక్రాం”.  
 ఇక్ దానాం చేసేటపుపడు కొాంద్రు ఎాంతో తెలివిగా చేస్వురు. చెలేని 
న్నటేను, చెడిపోయిన వస్తువులను, కుళిీపోయిన పాండేను దానాం చేసే 
బుదిధమాంత్తలుాంటారు. వీటిని నిరభయాంత్రాంగా దేవుడికో, మహాత్తమలకో 
గురువులకో సమరిపస్తుాంటారు. ఎాందుక్ాంట్ల వారు చూచి, లెక్ుబెట్టూకొని 
తీస్తకొనే వారు కాదు గనుక్. ఇలా చెలేని న్నటేను క్వరులో పెటిూ ఇచిేవారు, 
కుళిీన కాయలను Red పేపరులో పయక్ చేసి సమరిపాంచేవారు ఎక్ుడా 
చెలేని మనుషులు గాన్న, జబోులతో కుళిీన దేహాలతోన్న జనిమస్వురు.  
 మళ్యాళ్ స్వవములవారు ఒక్స్వరి అగరాం శ్రీనివాస్వశ్రమాంలో 
వేదాాంత్ జా్ఞనసభను జరుపుత్తన్నారు. ఆ సమయాంలో ఒక్ అమమగారు పాండేు 
కొాంట్టన్నారు. ప్రక్ునున  ా ఆమె అాంట్టనాది, "అమమ! ఆ పాండేు కుళిీనవి, 
తినటానికి పనికిరవు గదా! డబోు ద్ాండగ. ఎాందుక్మమ కొాంట్టన్నావు?" 
అనాది. దానికామె, "ఆ! అవి మనకు కాదులే. స్వవములవారికి ఇచిేాందుకు" 
అనాది ఆ పుణాయత్తమరలు. ఇది క్ట్టూక్థ కాదు.  
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 దానాం దైవీసాంపద్. కొాంద్రికి ఈ సాంపద్ పుట్టూక్తోనే వస్తుాంది. 
కొాంద్రికి మధ్యలో వస్తుాంది. కొాంద్రికి ధ్నాం క్లిసి వసేు వస్తుాంది. కొాంద్రికి 
ఎాంత్ క్లిసి వచిిన్న మచిుకు కూడా ఆ గుణాం ఉాండదు. అయితే భగవాంత్తని 
చేరటమే లక్ష్యాంగా పెట్టూకున  ాస్వధ్కులు తాయగబుదిధతో త్మకు ఉనాదానిలో 
కొాంత్ పత్రులకు ఇవావలి. సాంతోషాంతో ఇవావలి. ఇది న్న అద్ృషూాం 
అనుకుాంట్ట ఇవావలి. ఇది గొపప దైవీసాంపద్. ఈ దానగుణాం వలే మనుషయ 
యజాాం నిరవరిుాంచినటే్ల.  
(5) ద్మిః చ :- ద్మాం అాంట్ల "బాహ్యాంద్రియ నిగ్రహ్ాం" అని. మనలోని శకిు 
వృధ్య కావటానికి 5 దారులున్నాయి. అవే క్ను ,ా ముకుు, చెవి, చరమాం, న్నలుక్. 
వీటిని నిగ్రహాంచాలి. వీటనిాాంటిలోను క్ను ,ా చెవి రాండూ ప్రమద్క్రమైనవి. 
చూచినద్లేా కావాలని, వినాద్లేా కావాలని ఆరటపడితే మనస్తు అశాాంతి 
పలౌత్తాంది. మనవుని యొక్ు విశిషూత్ - ఆధిక్యత్ ఈ 'ద్మాం' మీద్నే 
ఆధ్యరపడి ఉనాది.  
 పచిగా క్నిపసేు చాలు పరుగెత్ుటాం పశువు లక్ష్ణాం. క్నిపాంచిన్న వెనకా 
ముాందులు ఆలోచిాంచటాం మనిష్ట లక్ష్ణాం. ఇాంద్రియాలనీ  ాపశువులు . ఏది 
క్నిపసేు దాని వెాంట పరుగులు తీస్వుయి. ఇక్ ఆ ఇాంద్రియాల వెాంట పరుగెతేు 
వాడు, వాటికి బానిసై ప్రవరిుాంచేవాడు ఆ పశువు క్న్న  ాహీనాం, నిక్ృషుూడు. 
పశువుకు దేహ్మే ప్రధ్యనాం గనుక్ దానికి భోగజీవిత్ాం కావాలి. కాని మనిష్టకి 
బుదిధయే ప్రధ్యనాం గనుక్ భోగజీవిత్ాం ప్రధ్యనాం కాదు. అది అధ్మాం. మనిష్టకి 
కావలసిాంది యోగజీవిత్ాం. యోగమరీాంలో జీవిస్తు భోగాల పటే నిరసక్ుత్ 
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చూపలి. అపేక్ష్ లేకుాండా ఉాండాలి. అాందుకే "ఇాంద్రాది భోగాలనీ  ా భోగాలు 
కాదు. అవి భవరోగాలు" అన్నాడు సాంత్ త్తకారాం.  
  గాాంధీ మహాత్తమని 3 కోత్తల క్థ తెలుస్తగదా! ఒక్ కోతి క్ళ్ళ ీ
మూస్తకుాంట్టాంది. ఒక్టి చెవులు మూస్తకుాంట్టాంది. మరొక్టి న్నరు 
మూస్తకుాంట్టాంది. ఈ 3 ఇాంద్రియాలను జయిసేు చాలు అనిాాంటిని 
జయిాంచినటే్ల. ఇాంద్రలోకాని  ాజయిాంచినటే్ల. చెడు క్నకు, చెడు వినకు, చెడు 
మటేాడకు. ఇదే ద్మాం.  
 'ద్మ' అనే పదాని  ాతిరగేసేు 'మద్' అవుత్తాంది. ద్మాం దైవీసాంపద్. మద్ాం 
ఆస్తరీసాంపద్. ద్మాం మోక్ష్యనికి దారితీస్తుాంది. మద్ాం బాంధ్యనికి దారితీస్తుాంది. 
మద్ాం సాంస్వరచక్రాంలో ఇాంకా ఇాంకా ఇరికిస్తుాంది.  
 అరణాయలలో ఉాండే మృగాలలో సిాంహ్ాం గొపపప్రాణి. అది 'ద్మాం' గలిగన 
ప్రాణి. సాంవత్ురనికి ఒక్ుస్వరే అది రతిస్తఖాని  ాఅనుభవిస్తుాంది. అాందుకే అది 
మృగరజాంది. అరణాయనికి మకుటాం లేని మహారజు అది. దాని రజరిక్ాం 
ఎనిాక్లలో నిలబడి గెలుచుకునాది కాదు. అది త్న పరక్రమాంతో - 
నిగ్రహ్శకిుతో సవయాంగా సాంపదిాంచుకునాది.  
 అరణయాంలో మరొక్ గొపప భారీ శరీరాం గల ప్రాణి ఉనాది. అది ఏనుగు. 
అది మద్ాం గలిగన ప్రాణి. దాని చెవుల నుాండి ఎపుపడూ మద్జలాం కారుతూ 
ఉాంట్టాంది. అాందుకే దానిని మద్గజాం - మద్పుట్లనుగు అాంటారు. సిాంహ్ాం 
క్న  ా చాలా పెదా్ది. అయితే ఏాం లాభాం? ఆడఏనుగును చూసేు చాలు 
పరుగెత్తుకుాంట్ట వెళ్ళత్తాంది. అాందుకే వేటగాళ్ళ ీఒక్ పెదా్ గోతిని తీసి పైన 
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చెత్ుతో క్పప అవత్లగా ఆడఏనుగును క్టిూవేస్వురు. అాంతే. దానితో పరుగులు 
తీస్తకుాంట్ట వచిి మగఏనుగు ఆ గోతిలో పడిపోత్తాంది. చేత్తలార చావును 
కొని తెచిుకుాంట్టాంది. ఇది ఇాంత్గా నిగ్రహ్ాం లేనిది గనుక్నే సిాంహ్ాం క్లలోకి 
వసేు చాలు చచిి ఊరుకుాంట్టాంది. అాందుకే అాంత్ పెదా్ఏనుగు ఒక్ు క్నే  ా
మూసి నిద్రపోత్తాంది - క్ల రకుాండా ఉాండటానికి.  
 మహాభారత్ాంలో అరుజనుని గురిాంచి తెలుస్తక్దా! ఇాంద్రలోక్ాం 
వెళిీనపుపడు అపురస ఊరవశి త్నాంత్ తాను వలచి వచిిన్న నిగ్రహ్ాంతో 
ఉన్నాడు. శాపనికి గురయాయడు. అయినపపటికీ ఆ శాపాం అజా్ఞత్వాసాంలో 
వరాంగా పరిణమిాంచిాంది. అదే రమయణాంలో రవణుడున్నాడు. ఇాంద్రుణిి 
జయిాంచాడు కాని ఇాంద్రియాలను జయిాంచలేక్పోయాడు. అాంత్టి 
పరక్రమశాలీ దొాంగ సన్నయసి వేషాం వెయాయలిు వచిిాంది. మరీచుని చేత్ 
బలవాంత్ాంగా దొాంగవేషాం వేయిాంచాలిు వచిిాంది. త్న సరవన్నశాన్ననీ  ా
చేజేత్తలా కొని తెచిుకున్నాడు. క్నుక్ ద్మాం దైవీసాంపద్.  
(6) యజాిః చ :- యజాాం కూడా దైవీసాంపద్గా చెబుత్తన్నారు. 
యజాయాగాదుల గురిాంచి వేదాలలో ప్రస్వువిాంచారు. ఫలాన్న యజాాం చేసేు 
ఫలాన్న ప్రయోజనాం క్లుగుత్తాంది - అని. ఇవనీ  ాకామయక్రమలు. ఎాందుకిలా 
కామయక్రమల గురిాంచి చెపపరు? నిష్టద్ధ క్రమలాచరిాంచే వారిని, సోమరులను 
భగవాంత్తని వైపుకు, సత్ురమల వైపుకు త్రిపపటానికే. అయితే సత్ురమలు 
చేయటాం అలవాటైన త్రువాత్ కామసకిుని, ఫలాసకిుని తొలగాంచుకోవటాం 
స్వధ్యమవుత్తాంది. అాందుకే అనేక్ యజా్ఞల గురిాంచి చెపపరు, ఆచరిాంచారు.  

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 29 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

 పుత్రకామేష్టూ దావర పుత్రులను క్న్నారు. రజస్తయాం దావర 
రజ్ఞయలను విసురిాంచుకున్నారు. అశవమేధ్ాం దావర పపలు 
తొలగాంచుకున్నారు. ఇక్ జనిమాంచిన ప్రతివారూ నిరవరిుాంచవలసిన పాంచ 
యజా్ఞలున్నాయి. అవే దైవయజాాం, ఋష్ట యజాాం, పత్ృయజాాం, మనుషయ(నృ) 
యజాాం, భూత్యజాాం.  
 ఇాంకా రక్రకాల యజా్ఞల గురిాంచి న్నలుగవ అధ్యయయాంలో విపులాంగా 
వివరిాంచారు. యజాాం అనేది దైవీసాంపద్. దైవానికి ద్గీరగా తీస్తక్కళ్ళీది యజాాం. 
ఒక్ుమటలో చెపపలాంట్ల యజాాం అాంట్ల తాయగాం - అని. భగవాంత్తని 
ప్రీతికోసాం, లోక్క్ళ్యయణాం కోసాం మనాం చేసే క్రమ ఏదైతే ఉనాదో అదే యజాాం. 
భగవత్ప్పాతిక్రాంగా, నిస్వవరుాంగా పట్టూడనాాం పెటిూన్న, గేాస్త మాంచి నీళిీచిిన్న 
అది యజామే.  
 మహాభారత్ాంలో సకుుప్రస్తుడనే పేద్ బ్రాహ్మణుడున్నాడు. అత్డు భక్ష్గా 
తెచిుకున  ా పేలపాండిని ఆక్లితోనునావానికి సమరిపాంచి భగవాంత్తనికి ప్రీతి 
పత్రుడయాయడు. రమయణాంలో శబరి అని ఒక్ అన్నగరిక్ ముదుసలి 
ఉనాది. ఆమె శ్రీరమునికి ఎాంగలి పాండేు పెటిూ శ్రీరముని అనుగ్రహాని  ా
సాంపదిాంచిాంది. భగవాంత్తడు నీవు ఏమి ఇస్తున్నావో చూడడు. ఎలా 
ఇస్తున్నావో చూస్వుడు. ఆయన చూచేది నీ వితాుని  ాకాదు. నీ చితాుని .ా క్నుక్ 
యజాభావనతో - తాయగ భావనతో క్రమలు చేయాలి. అదే దైవీసాంపద్లో చేరిన 
యజాాం. క్నుక్ లౌకిక్మైన కోరిక్లు లేకుాండా, నిస్వవరుాంతో చేసే క్రమయే 
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యజాాం అవుత్తాంది. అని  ా యజా్ఞలలోను శ్రేషఠమైన యజాాం ఏదో భగవదీ్గత్ 
తెలియజేస్తునాది. 
 శాసా్వలలో ఉన  ా అదుభత్మైన జా్ఞన్నని  ా- మనవులు త్రిాంచటానికి 
భగవాంత్తడే గుపుాంగా నిక్షిపుాం చేసి ఉాంచిన జా్ఞన్నని  ావెలికితీసి పదిమాందికీ 
పాంచి ఇవవటమే జా్ఞనయజాాం. ఇదే శ్రేషూమైన యజాాం. ఇది చేత్కాద్ని 
బాధ్పడవలసిన పనిలేదు. సక్లదేవత్లను ఆహుత్తలతో త్ృపుపరచే 
యజా్ఞలను నిషులమష హ్ృద్యాంతోను, భకిుభావాంతోను, ఏ మత్రాం 
అహ్ాంకారాం లేకుాండా చేసేు భగవాంత్తని అనుగ్రహ్ాం త్పపక్ లభస్తుాంది. 
దైవానికి ద్గీర చేస్తుాంది. అాందుకే యజాాం కూడా దైవీసాంపద్గా 
పరిగణిాంచబడుత్తనాది.  
(7) స్వవధ్యయయాం :- స్వవధ్యయయాం అాంట్ల సవయాంగా శాసా్వలను అధ్యయనాం 
చేయటాం అని. సవ అాంట్ల ఆత్మ. అధ్యయయాం అాంట్ల అధ్యయనాం చేయటాం. 
క్నుక్ స్వవధ్యయయాం అాంట్ల ఆత్మ స్వక్ష్యతాురనికి  తోడపడే శాస్త్ర గ్రాంధ్యలను 
సవయాంగా అధ్యయనాం చేయటమే.  
 ప్రారాంభాంలో అాంత్లోతైన విషయాలతో కూడిన గ్రాంధ్యలను చద్వలేరు 
గనుక్ రమయణ, భారత్,భాగవత్, పురణాలను చద్వాలి. ఆ త్రువాత్ 
చినాచిన  ా వేదాాంత్ గ్రాంధ్యలను, అ త్రువాత్ భగవదీ్గత్, బ్రహ్మస్తత్ప్లు, 
ఉపనిషత్తులు మొ॥న వాటిని అధ్యయనాం చెయాయలి. మరి చదువురని 
వాళ్ళీాం చెయాయలి? వాళ్ళ ీ ఇత్రుల చేత్ చదివిాంచుకొని విన్నలి. ఇలా 
ప్రతిరోజూ శాస్త్ర గ్రాంధ్యలలోని విషయాలను తెలుస్తకుాంట్ట ఉాంట్ల మన 
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జీవన విధ్యనాం మరిపోత్తాంది. మనస్తు ప్రశాాంత్మై 
ధ్యయన్ననుకూలమవుత్తాంది. 
 స్వవధ్యయయాం వలే శాస్త్రాంలోని మరమాం బోధ్పడుత్తాంది. సత్ుాంగాం 
సాంపూరిమవుత్తాంది. సత్తపరుషుల బోధ్లలోని జా్ఞనాం నిరధరణవుత్తాంది.  
 "నను  ా నరక్ాంలో పెటిూన్న ఫరవాలేదు. మాంచి పుసుకాలు న్న ద్గీర 
ఉాండాలి. మాంచి పుసుకాలు నరకాని  ాసవరీాం చేస్వుయి"- అన్నాడు లోక్మనయ 
బాలగాంగాధ్రతిలక్. మాంచి గ్రాంధ్ాం మాంచి మిత్రుడు, ఆపుుడు.  
 ఈ రోజులేో వారుపత్రిక్లు - వారపత్రిక్లు - నవలలు - డిట్టకిూవ్ నవలలు - 
ఇవే శాస్త్రగ్రాంధ్యల బదులుగా ఉన్నాయి. వీటితో మనస్తు చెడుత్తాంది. 
సమజాం చెడుత్తాంది. ఇపపటి చదువులనీ  ా ఇాందుకే ఉపయోగపడతాయి. 
నిజమైన చదువు ఏదో వేమన తెలియజేశాడు, "చదివి చదివి చదివి చావాంగ 
నేటికి చావులేని చదువు చదువ వలయు - అని. ఏమిటి ఈ చావులేని 
చదువు? అదేమిట్ల ప్రహేాదుడు తెలియజేశాడు, "చక్రహ్స్తుని ప్రక్టిాంచు 
చదువు చదువు"- అని. పరమత్మను తెలియజేసే చదువే నిజమైన చదువు. 
పటూనిాంపు కొనేది గాక్ జీవితాని  ా త్రిాంపజేసేదే అసలైన చదువు. అటిూ 
చదువునే చద్వాలి. అదే స్వవధ్యయయాం. స్వవధ్యయయాం అాందుకే దైవీసాంపద్ 
అయిాంది. వేదాాంత్ గ్రాంధ్యలను, ఉత్ుమ శాసా్వలను అధ్యయనాం చేయటాం 
ఋష్టయజాాం అవుత్తాంది. దానితో ఋష్టఋణాం తీరిుకున  ావారమఅవుతాము. 
(8) త్పిః:- త్పస్తు అాంట్ల ఏమిటి? శరీరని  ాక్షూపెటూటాం త్పస్తు కాదు. ధ్రమాం 
కోసాం, పరమత్మ కోసాం, మోక్ష్ాం కోసాం త్పాంచి పోవటమే అసలైన త్పస్తు. 
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ఆ ప్రయత్ాాంలో క్లిగే ఆటాంకాలను అధిగమిాంచాలి. క్షాూలను త్ట్టూకోవాలి. 
అాంతేగాని గోచిగుడా పెట్టూకొని, గడాాలు మీస్వలు పెాంచుకొని, తిాండి తిపపలు 
వదిలేసి, క్ళ్ళీమూస్తకొని ఏ చెట్టూ క్రాంద్న్న, ఏ కొాండగుహ్లోన్న కూరిోవటాం 
త్పస్తు కాదు. పరమత్మ కోసాం త్పాంచటమే త్పస్తు.  
 శరీరాంతో చేసేది శారీరక్ త్పస్తు. వాకుుతో చేసేది వాచిక్త్పస్తు. 
మనస్తుతో చేసేది మనసిక్ త్పస్తు. త్పస్తుతో స్వధిాంచలేని కారయాం 
ఏద్గలేదు. త్పస్తు చేసి బ్రహ్మదేవుడు సృష్టూ చేశాడు. త్పస్తు చేసియే 
బ్రహ్మజా్ఞన్నని  ాసాంపదిాంచాలని ఉపనిషత్తులు ఘోష్టస్తున్నాయి.  
 మనలో ఉన  ా త్పనను బట్లూ జా్ఞనాం మనకు లభస్తుాంది. శాసా్వలు 
తెలుస్తకోవాలనే త్పన ఉనావాడే ఆ శాసా్వలను బోధిాంచే గురువుల 
మటలను శ్రద్ధగా విాంటాడు. శాసా్వలను బోధిాంచాలనే త్పన ఉనావారే 
శాస్త్రాంలోని పదాల యొక్ు లోతైన అరుల కొరకు ప్రయతిాస్వురు.  
 ఐతే స్వమనుయడికి భగవాంత్తనికై త్పాంచటానికి సమయాం ఉాండదు. 
మెగాస్వూర్ పకి్ర్ కు మొద్టిరోజు టిక్కట్టూ కొరకు కూయలో నిలబడి చెమటలు 
దిగగారుత్తన్న  ా సహాంచి ఎలాగైన్న టిక్కట్టూకొన్నలని త్పస్వుడు. ఇక్ డబోు 
సాంపద్నలో పడావారు తిాండీ నిద్రలేకుాండా ఏమేాం వాయపరలు చేయాలి? 
అని నిరాంత్రాం త్పస్వురు. కిరోసిన్ కోసాం కొాండవీటి చాాంతాడాంత్ ఉన  ా
కూయలో నిలబడి ఎాంతో సహ్న్నని  ాచూపస్తు ఎలాగైన్న స్వధిాంచాలని త్పన 
పడతాడు. ఇవనీ  ా త్పస్తులే. అయితే లౌకిక్ త్పస్తులు ఇవి. భగవాంత్తని 
దూరాం చేసేవి. భగవాంత్తని ద్గీర చేసేది భగవాంత్తని కొరకు త్పాంచే త్పసేు.  
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 'త్పస్వ కిలోిషాం హ్ాంతి' - త్పస్తుతో పపలు పోతాయి. శరీరాంలోను 
ముఖాంలోను తేజస్తు వృదిధ అవుత్తాంది.  
 సరే త్పస్తు చేయని వారి గతి ఏమిటి? 'త్ప' తిరగేసేు 'పత్' అవుత్తాంది. 
అాంట్ల పత్నమే వారి గతి. క్నుక్ భగవాంత్తని కోసాం త్పాంచాలి. అది 
దైవీసాంపద్. త్పాంచేవానికే పరమత్మ జా్ఞనాం. పరమత్మ ద్రశనాం.  

క్నుక్ దేవత్లను, బ్రాహ్మణులను, మహాత్తమలను, గురువులను 
పూజిాంచటాం అనే శారీరక్ త్పస్తు చేయాలి . సత్యాంగా, హత్ాంగా, ప్రియాంగా 
పలుకుతూ వేద్వేదాాంగ విషయాలను వాకుు దావర తెలియజేస్తు వాచిక్ 
త్పస్తు చేయాలి. ప్రసనాత్, ప్రశాాంత్త్, మౌనాం, ఇాంద్రియ నిగ్రహ్ాం దావర 
మనసిక్ త్పస్తు చేయాలి. ఈ త్పస్తుల కోసాం ఎాంత్టి తాయగానికైన్న 
సిద్ధపడాలి. అపుపడే పరమత్మ అనుగ్రహ్ాం. క్నుక్ త్పస్తు దైవీసాంపద్.  
(9) ఆరజవాం:- ఆరజవాం అాంట్ల నిజ్ఞయితీ. ఋజువరునాం. త్రిక్రణ శుదిధ. మనస్తలో 
ఉనాదే మట దావర చెపపలి. వాకుు దావర చెపపనదే దేహ్ాంద్రియాల దావర 
ఆచరిాంచాలి. ఇలా త్రిక్రణాల (మూడు పనిముటే్ట - మనస్తు వాకుు దేహ్ాం) 
దావర నిజ్ఞయితీగా ఉాండాలి. క్లేాక్పటాలు, మయా మరమలు లేకుాండా 
ఉాండాలి. అాంతేగాని మనస్తులో ఉాండేదొక్టి, చెపేపదొక్టి, చేసేదొక్టి 
అయితే అత్డికి త్రిక్రణ శుదిధలేదు అని. ద్గనివలే మనసిక్ ఆాందోళ్న 
అధిక్మవుత్తాంది. ఆాందోళ్న వలే శకిు వృధ్య అవుత్తాంది. దానితో ధ్యయనాంలో 
మనస్తు నిలవదు. ఆధ్యయతిమక్ రాంగాంలో నిజ్ఞయితీ లేనివారు ఏ మత్రాం 
ప్రగతిని స్వధిాంచలేరు.  
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 ఆధ్యయతిమక్ రాంగాంలోనే కాదు. లౌకిక్ రాంగాంలో కూడా ఆరజవాం - 
నిజ్ఞయితీ ఉాండాలి. భారయభరుల మధ్య; త్ాండ్రీబడాల మధ్య, గురుశిషుయల 
మధ్య; యజమని సేవకుల మధ్య; సోద్రుల మధ్య, మిత్రుల మధ్య, బాంధువుల 
మధ్య నిజ్ఞయితీ లేక్పోతే జీవిత్ వయవహారాం అాంతా అసువయసుమై అశాాంతి 
పలౌత్తాంది. లౌకిక్ జీవిత్ాంలోనే అశాాంతి అయినపుపడు ఇక్ ఆధ్యయతిక్ 
జీవిత్ాం గురిాంచి చెపపవలసినది ఏముాంట్టాంది? 
 ఈ ఆరజవాని  ా ఎాందుకు దైవీసాంపద్ అన్నారు? దైవానికి ద్గీరగా 
తీస్తక్కళ్ళీది గనుక్ దైవీసాంపద్. అబదాధలు చెపేపవారు, ఇత్రులపై ఊరకే 
అభాాండాలు వేసేవారు, ఎపుపడు నిజాం బయటపడుత్తాందో అని 
భయపడుతూనే ఉాంటారు. అటిూవారికి మనస్తు అలజడితో ఉాంట్టాంది. క్నుక్ 
శ్రవణాం గాని, జపధ్యయన్నది స్వధ్నలుగాని చెయయలేరు. నిజ్ఞయితీగా 
ఉనావాడికి ఏ అలజడి ఉాండదు. స్వధ్నలు చక్ుగా స్వగాంచి దైవానికి 
ద్గీరవుతారు. అాందుకే ఆరజవాం దైవీసాంపద్.     

దైవీసాంపద్కు చెాందిన మరొక్ 11 లక్ష్ణాలను ఈ శే్లక్ాంలో 
చెబుత్తన్నారు.  
 

శే్ల॥ అహాంస్వ సత్య మక్రోధ్ిః  
తాయగిః శాాంతి రపై శునాం।  
ద్యా భూతేషవ లోలుపువాం  
మరావాం హ్రీర చాపలాం॥   (2) 
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తా॥ అహాంస, సత్యాం, కోపాం లేకుాండుట, తాయగాం, శాాంతి, చాడీలు 
చెపపకుాండుట, భూత్ద్య, విషయలోలత్వాం లేకుాండుట, మృదుసవభావాం, 
సిగీు, చపలత్వాం లేకుాండుట - (దైవీసాంపద్) 
వాయఖయ:- క్రాంద్టి శే్లక్ాంలో 9 లక్ష్ణాలు చెపప ఇపుపడు మరొక్ 11 లక్ష్ణాలు 
చెపపబోత్తన్నారు. వీటిలో ఏవో కొని  ాలక్ష్ణాలను అలవరుచుకోవాలి. అపుపడే 
మనలో దైవీసాంపద్ పెరుగుత్తాంది. ఆస్తరీసాంపద్ దూరమై పోత్తాంది.  
(10) అహాంస:- హాంస చేయకుాండా ఉాండటమే అహాంస. హాంస అాంట్ల 
కొటూటాం, నరక్టాం, చాంపటాం మత్రమే కాదు; తిటూటాం, దుష్పపాచారాం చేయటాం, 
నిాంద్లు వేయటాం, ఇత్రులను త్మ చరయల దావర బాధిాంచటాం కూడా 
హాంసయే. శరీరాంతోగాని, వాకుుతోగాని, మనస్తుతోగాని, స్వధ్యమైనాంత్ 
వరకు ఇత్రులకు బాధ్ క్లిగాంచకుాండా ఉాండటమే అహాంస, ఒకొుక్ుపుపడు 
ఏది హాంసయో, ఏది అహాంసయో చెపపటాం కూడా క్షూమే.  
 కాయకూరలు త్రిగేటపుపడు, చిమేమటపుపడు, వాంట చేసేటపుపడు, 
నడిచేటపుపడు ఎన్న  ాస్తక్ష్మజీవులు చనిపోతాయి. హాంస చేసినటే్లన్న? నేను 
ఉపన్నయసాం చేస్తుాంట్ల మటల ఉరవడికి వేడి పుడుత్తాంది. ఆ వేడిలో కొని  ా
స్తక్ష్మజీవులు చనిపోతాయి. హాంస చేసినటే్లన్న? డాక్ూరు స్తదితో ఇాంజెక్ష్న్ 
చేసేటపుపడు, క్త్తులతో ఆపరేషన్ చేసేటపుపడు ఎాంతో బాధ్. హాంస 
చేసినటే్లన్న? త్లేిద్ాండ్రులు బడాలను తిటిూ, కొటిూ మాంచి మరీాంలో 
పెటాూలనుకుాంటారు. హాంస చేసినటే్లన్న? ఇద్ాంతా హాంస క్రాంద్కు రదు. 
అలాగే యజా్ఞలలో పశుహాంస, యుదాధలలో శత్రున్నశనాం హాంస క్రాంద్కు 
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రదు. స్వవరుాంతో చేసే హాంసయే హాంస. సొముమల కోసాం దొాంగలు 
గొాంత్తపసికి చాంపతే హాంస అవుత్తాంది. మత్ క్లేోలాలు రచిగొటిూ రజకీయ 
న్నయకులు చేసేది హాంస అవుత్తాంది. ఉగ్రవాదులు బాాంబులుపెటిూ 
అమయకులను చాంపతే హాంస అవుత్తాంది. 
 అాందుకే ఇళ్ళ ీ త్గలబెటిూన వారిని ఆత్తాయినులు అాంటారు. మరి 
హ్నుమాంత్తడు ఒక్టీ రాండు కాదు మొత్ుాం లాంకా నగరనే  ాత్గులబెటాూడు. 
ఆయనను దేవుడుగా పూజిస్తున్నాాం.  
 ఒక్డు ఎవరినైన్న హ్త్యచేసేు ఉరిశిక్ష్ పడుత్తాంది. అదే యుద్ధాంలో 
శత్రుసేనలను చీలిిచాండాడిన వాడికి పరమవీర చక్ర బరుదు నిచిి 
సత్ురిస్వుాం. 18 రోజులలో 18 అక్షౌహణుల సైన్నయని  ాసరవన్నశనాం గావిాంచిన 
శ్రీక్ృషిుని భగవాంత్తనిగా పూజిస్వుాం. మరి ఆయన అహాంస్వమూరిు ఎలా 
అయాయడు? ఈ జగత్ుాంతా విరట్ పురుషుని శరీరాం. ఆ శరీరాంలో కౌరవులనే 
ఒక్ అాంగాం కుళి  ీచెడిపోయిాంది. అది సాంధులు, రయబారలు, రజీలు అనే 
మాందులతో త్గీే జబోుకాదు. ఆపరేషన్ చేయాలిువచిుాంది. మాంచి 
కాాంపాండరు కావాలిు వచిిాంది. అాందుకు అరుజనుడే త్గన వాడని నిశియిాంచి 
జగద్ వైదుయడైన శ్రీక్ృషిుడు చక్ుగా ఆపరేషన్ నిరవహాంచాడు. చెడిపోయిన - 
కుళిీపోయిన అాంగాని  ా తీసివేసి మిగలిన దేహాని  ా ఆరోగయాంగా ఉాంచాడు. 
అాందుకే శ్రీక్ృషిుడు అహాంస్వవాది అయాయడు.  
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 ఈ యుగాంలో మనకు ముగీురు గొపప అహాంస్వ మూరుులు 
క్నబడుత్తన్నారు. ఒక్రు గౌత్మబుదుధడు, రాండవవారు ఏస్తక్రీస్తు. 
మూడవవారు మహాతామగాాంధి.  
 భయాంక్రమైన అాంగుళ్ళ మలుడనే రక్ష్స్తడు ఎదురుపడిన్న, 
నిరభయాంగా నిలిచి త్న ప్రశాాంత్ వద్నాంతో అత్డిలో మరుప తెచిిన 
మహాత్తమడు బుదుధడు. అహాంసయే పరమ ధ్రమమని బోధిాంచిన మహాత్తమడు. 
త్నను రజభట్టలు హాంసిస్తున్న  ా- శిలువ వేస్తున్న  ా ఈ పపులను 
రక్షిాంచమని ప్రారిుాంచిన అహాంస్వమూరిు ఏస్తక్రీస్తు. రజకీయాలలో శాాంతి 
అహాంసలను ప్రవేశపెటిూ, రవి అసుమిాంచని బ్రిటీషు స్వమ్రాజ్ఞయని  ాఎదురొుని 
భారత్దేశానికి స్వవత్ాంత్ప్యని  ా స్వధిాంచిన మహాపురుషుడు గాాంధీ 
మహాత్తమడు.  
 ఈన్నడు ఎక్ుడ చూచిన్న హాంస్వ ప్రవృతిుయే. రజకీయాం అాంతా 
హాంస్వమయాం. విన్నదానాాందిాంచే సినిమలు హాంస్వమయాం. ఇపుపడు టి.వి. 
లలో ప్రస్వరమయేయ రిరియస్ ు అనీ  ా కురలులు - కుత్ాంత్ప్లు - మోస్వలు - 
హాంసలతో నిాండిపోయాయి. ఇక్ ఆధ్యయతిమక్ ముస్తగులో దొాంగ బాబాలు, 
సన్నయస్తలు, స్వవమీజీలు ధ్నకాాంక్ష్తో హాంస్వప్రవృతిుని పెాంచి పోష్టస్తున్నారు. 
ఒక్ బాబాను కోరుూ ఆజాపై అరస్తూ చేయాలాంట్ల 14000 మాంది పోలీస్తలను, 
బుస్  డోజరేను ఉపయోగాంచాలిు వచిిాంద్ాంట్ల పరిసిుతి ఏ స్వుయికి 
పోయిాందో తెలుస్తుాంది. కొాంద్రు స్వవమీజీలు ఉపన్నయస్వలతో జన్నని  ా
హాంసిస్వురు. కొాంద్రు శిషుయలు గురువులపై చాట్టగా నిాంద్లువేస్తు 
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హాంసిస్వురు అాంతా హాంస్వమయాం. హాంస ఏ రాంగానికీ అతీత్ాం కాకుాండా 
పోయిాంది.  

దైవానికి ద్గీర కావాలాంట్ల అహాంస్వ మరీాంలో ప్రయాణిాంచాలి. 
సాంపదిాంచుకున  ా పుణయఫలాం వయరుాం కాకుాండా ఉాండాలాంట్ల అహాంసయే 
పరమధ్రమాం.  
(11) సత్యాం:- సత్యాం అాంట్ల తెలిసిాంది తెలిసినటే్ట, చూచిాంది చూచినటే్ట, 
వినాది వినాటే్ట చెపపటమే. అయితే ఈ సత్యాం హత్ాంగా - ప్రియాంగా కూడా 
ఉాండాలి. ఇక్ుడే గొపప చికుు వస్తుాంది. మీ ప్రక్ు ఇాంటిలో ఉాండే యజమనికి 
గుాండెజబోు ఉనాది. ఆయన కుమరుడికి యాకిుడెాంట్ అయిాంది. హాసిపటస్  లో 
చేరిరు. పరిసిుతి రిరియస్ గా ఉాంది. ఈ వారు ఆయనకు చెపపలిు వచిిాంది. 
జరిగాంది జరిగనటే్ట చెబతే ఆయన హ్రీ! అాంటాడు. మరిి చెబతే అబద్ధాం 
అవుత్తాంది. ఎలా? అలాాంటపుపడు నిజాం చెపపక్ పోయిన్న - కొాంత్ మరిి 
చెపపన్న అసత్యదోషాం అాంటదు.  
 ఒక్ అమమయిని రౌడీలు త్రుముత్తన్నారు. నీ ఇాంటే్ల దాకుుాంది. వాళ్ళ ీ
వచిి అడిగారు. నిజాం చెబతే అమమయికి ప్రమద్ాం. చెపపక్పోతే అబద్ధాం 
అవుత్తాంది. క్నుక్ ఏదో తెలివిగా సమధ్యనాం చెపప త్పపాంచాలి. ఇలాాంటి 
సమసేయ ఒక్ ఆశ్రమాంలో స్వధువుగారికి ఎదురైతే ఆయన, "చూచినవాడు 
చెపపలేడు, చెపపగలవాడు చూడలేదు" అన్నాడట. వాళ్ళ ీఇదేదో మెాంటస్  కేస్ 
అని వెళేిపోయారు. చూచిాంది క్ళ్ళ .ీ చెపపగలిగాంది న్నరు అని ఆయన 
ఆాంత్రయాం.  
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అాందుకే శుక్రనీతి చెబుత్తనాది. వారిజ్ఞక్షులాందు వైవాహక్ములాందు 
ప్రాణ విత్ుమనభాంగమాందు …బొాంక్వచిు - అని. సత్యాం దైవీసాంపద్. 
 సత్యాం పలకాలి గదా! అని గుాండెలు పగలేటటే్ట నిజ్ఞలు చెపపకూడదు. 
అలాగే ప్రియాంగా ఉాండాలి గదా! అని క్ట్టూక్థలు, పచిి అబదాధలు చెపపరదు. 
ఇత్రులకు బాధ్ క్లగకుాండా, నీకు స్వవరు బుదిధ లేకుాండా ఉాండే విధ్ాంగా 
సత్యాం పలకాలి.  
 వేద్ాంలో 'సత్యాంవద్ ధ్రమాంచర' - అన్నారు. సతాయని  ాపలుకు - ధ్రమని  ా
ఆచరిాంచు అని. దానినిపుపడు 'సత్యాంవధ్ ధ్రమాం చెర' - చేశారు. సతాయని  ా
వధిాంచు, ధ్రమని  ాచెరబట్టూ అని. సతాయనికే ప్రథమస్వునాం ఇవావలి.  
 'సత్యమేవజయతే' అని ఉపనిషత్తులు చెబుత్తన్నాయి. సతాయనికి 
మిాంచిన ధ్రమాం లేదు. 'Truth is god' అన్నారు. భూదేవి అాంట్టాంది "పరవతాలు 
అరణాయలు మోయటాం న్నకు బరువు కాదు. అసత్య వాదులను మోయటమే 
న్నకు స్వధ్యాం కాదు" - అని. ధ్రమరజు ఒక్ చిన  ాఅబద్ధాం ఆడాడు. భూమికి 4" 
ఎత్తున నడిచే ఆయన రథాం ఆ దెబోతో నేలకు ఆనిాంది. చివరలో నరక్ద్రశనాం 
చేయాలిు వచిిాంది. మరి రోజూ కోకొలేలుగా అబదాధలాడే వారిగతి ఏమిటి?  
 'ఆ! ఏదో చెబుతారు గాని నిజాం మటేాడితే ముదా్ కూడా దొరక్దు' 
అాంటారు. ముదా్ కోసమేన్న నిజాం పలకాలిుాంది? క్షాూలు రకుాండా 
ఉాండటానికా? లాభాం కోసమ సత్యాం? సత్యాం దైవీసాంపద్. దైవానికి ద్గీర 
చేసేాందుకు సత్యవాకాపలన. మోక్ష్స్వధ్నకు సత్యస్వధ్న మెట్టూ. "హ్రిశిాంద్రుడు 
సతాయని  ాపలికితే ఏమయిాందో మనకీ అాంతే. క్నుక్ సతాయని  ాపలుక్రదు" అని 
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కొాంద్రు లాపయిాంట్ట తీస్వురు. సత్యాం కోసాం అని  ాక్షాూలు పడాాడు గనుక్నే 
ఆయన సత్యహ్రిశిాంద్రుడై శాశవత్ాంగా మన హ్ృద్యాలలో జీవిాంచి 
ఉన్నాడు. అబదాధలు పలికిన రజులను ఎవరు త్లుచుకుాంటారు? ఏ 
కాలాంలోనైన్న సత్యాం సత్యమే. అసత్యాం అసత్యమే.  

అసలు అబదాధలు అసతాయలు పలక్టానికి ఒక్ హెడాాఫీస్త ఉాంది. అదే 
కోరుూ. అక్ుడ లాయరేు ఎలా అబదాధలు చెపపలో, త్పుపడు స్వక్ష్యయలు 
చెపపలో ట్రైనిాంగ్ ఇస్వురు. నేను ఇలా అదుగుతాను. నీవు ఇలా చెపుప - అని 
పఠాం నేరుపతారు. కోరుూలో ప్రశాలు అడిగే ముాందు భగవదీ్గత్ఫై చేత్తలు 
పెటిూాంచి భగవాంత్తని స్వక్షిగా అాంతా నిజమే చెబుతాను. అబద్ధాం చెపపను, అని 
చెపపస్వురు. ఇదే మొద్టి అబద్ధాం. భగవదీ్గత్, భగవాంత్తడు ఈ అబదాధలకు 
మౌనస్వక్షులు. ఇదొక్ అబదాధల ప్రపాంచాం. అబద్ధాం తాతాులిక్ాంగా విజయాని ,ా 
లాభాని  ా క్లిగాంచవచిు. కాని దాని ఫలిత్ాం మత్రాం ఘోరతి ఘోరాంగా 
అనుభవిాంచవలసి ఉాంట్టాంది.  
 గాాంధీమహాత్తమనికి సత్యాం అాంట్ల ప్రాణాం. బ్రిటీషు వారిపై పోరటాంలో 
ఆయన ఆయుధ్ాం సతాయగ్రహ్ాం. సత్య+ఆగ్రహ్ాం. సతాయని  ా ఆయన త్నతో 
పట్ట తీస్తక్కళ్యీడు. ఇపుపడాయన శిషుయలు ఆగ్రహాని  ాఆయుధ్ాంగా చేస్తకొని 
శాసనసభలేోను, వెలుపల విక్ృత్ తాాండవాం చేస్తున్నారు. సతాయని  ా
పలక్టానికి ధైరయాం ఉాండాలి. తాయగబుదిధ ఉాండాలి. నిబద్ధత్ ఉాండాలి. 
భగవాంత్తడాంట్ల భయాం ఉాండాలి.  
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 వేదాాంత్పరాంగా సత్యాం అాంట్ల పరమత్మ అని. అాందుకే 
ఈశావాసోయపనిషత్తులో 'సత్యస్వయప హత్ాం ముఖాం' అన్నారు. అాంట్ల సత్యసయ 
ముఖాం అపహత్ాం - పరమత్మ ముఖాం క్పపబడిాంది - అని. సతాయని  ాపలికితే 
మనాం సత్య సవరూపులమవుతాాం. అాంట్ల పరమత్మ సవరూపులమే అవుతాాం. 
అాందుకే సతాయని  ా దైవీసాంపద్గా చెపపటాం జరిగాంది. సతాయనికి మిాంచిన 
పుణయాం లేదు . అసతాయనికి మిాంచిన పపాం లేదు. క్నుక్ క్షాూలకు వెరవక్ 
సతాయనికి క్ట్టూబడిన వారే పరమత్మ అనుగ్రహానికి పత్రులు.  
(12) అక్రోధ్ిః :- కోపాం లేకుాండుట. వచిిన కోపని  ానిగ్రహాంచుకొనుట. కోపాం 
ఒక్ పపాం. అది విషాంతో సమనాం. కోపాంతో ఆవేశాం వస్తుాంది. ఆవేశాంలో 
విచక్ష్ణా జా్ఞనాం నశిస్తుాంది. న్నటికి ఏ మటలు వస్వుయో తెలియదు. సభయత్ 
సాంస్వురాం అద్ృశయమైపోతాయి. బుదిధహీనసిుతికి దిగజ్ఞరిపోత్తాంది. 
అాందువలే సరవన్నశనాం. 'క్రోధ్యద్భవతి సమోమహ్ిః' అాంట్ట క్రోధ్ాం వలే క్లిగే 
నషాూని  ా2వ అధ్యయయాంలో వివరిాంచారు. ఈ కోపాంతో శరీరనికి ఎాంతో 
హాని జరుగుత్తాంది. గుాండెజబోులు ఉాంట్ల గుాండె ఆగపోయే ప్రమద్ాం ఉాంది. 
లేనివారికి ఈ గుాండెజబోు కోపాం వలే వచిే ప్రమద్ాం ఉాంది. బ.ప. 
పెరుగుత్తాంది. ఆరోగాయని  ాఅని  ావిధ్యలా దెబోతీసేది ఈ కోపాం. క్నుక్ కోపని  ా
జయిాంచాలి.  
 కోపాంలో కోసిన ముకుు శాాంత్ాంలో అత్తకోుదు. కోపాం ఒక్ ద్యయాం 
లాాంటిది - భూత్ాం లాాంటిది. 'న్నకు కోపాం వచిిాందా? నేను మనిష్టని కాను'- 
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అాంటాడొక్డు. అది నిజాం. కోపాం వచిినపుపడు అదా్ాంలో ముఖాం చూస్తకుాంట్ల 
తెలుస్తుాంది ఆ విషయాం.  
 కోపాం వచిిాందా - క్ళ్ళీన్న  ా గ్రుడాివాడౌతాడు, చెవులున్న  ా
చెవిటివాడౌతాడు. తెలివి ఉన్న  ాబుదిధహీనుడవుతాడు. మాంచిని చూడలేడు, 
వినలేడు, చదివిన చదువాంతా వయరుమవుత్తాంది.  
 కోపాం ఛాండాలుని వాంటిది. ఛాండాలుని తాకితే స్వానాం చేస్వురు. 
క్రోధ్యని  ా తాకిన్న అాంతే. స్వానాం చేయాలి. గాంగలో స్వానాం చేసి ఒక్ 
బ్రాహ్మణుడు పైకి వచిాడు. అలాగే ఒక్ ఛాండాలుడు కూడా స్వానాం చేసి అదే 
రేవు మీద్కువచిాడు. ఛీ! ఛీ! ఛాండాల సపరశ అయిాంద్ని బ్రాహ్మణుడు మళ్ళ  ీ
గాంగలో దిగాడు. ఆ ఛాండాలుడు కూడా దిగాడు. నీవెాందుకుర దిగావు? అని 
బ్రాహ్మణుడడిగతే నీవెాందుకు దిగావని వాడు అడిగాడు. 'న్నకు ఛాండాల సపరశ 
అయిాంది, అాందుకు - అన్నాడు బ్రాహ్మణుడు. న్నకు కోపఛాండాలుని సపరశ 
అయిాంది అన్నాడు వాడు. ఒక్డు జ్ఞతి ఛాండాలుడు. మరొక్డు 
కోపఛాండాలుడు.  
 కోపాం వలే హ్ృద్యాంలో క్షోభ క్లుగుత్తాంది. శాాంత్ాం వలే శ్లభ 
క్లుగుత్తాంది. చినాపత్రలు తొాంద్రగా వేడెకుుతాయి. అలాగే చిన  ా
హ్ృద్యాలకు కోపాం తొాంద్రగా ఎకుుత్తాంది. కోపాం వలే ఇహ్ము, పరము - 
రాండూ చెడతాయి.  
 కోపని  ా త్గీాంచుకోవటాం ఎలా? ఎలా? అని అాంద్రూ 
ఆరటపడతారు. దానికి ఒక్టి నుాండి 50 వరకు అాంక్కలు లెకిుాంచటాం ఒక్ 
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ఉపయాం. అలాగే అదా్ాంలో త్దేక్ాంగా ముఖాని  ా చూస్తకోవటాం మరొక్ 
ఉపయాం.  

కోపాం సరవ అనరులకు హ్త్తవు. లౌకిక్ వయవహారలలో గాని ఆధ్యయతిమక్ 
వయవహారలలో గాని కోపాం లేకుాండా ఉాండాలి. అది దైవీసాంపద్.  
(13) తాయగిః :- తాయగాం అాంట్ల విడిచిపెటూటాం. వేటిని విడిచిపెటాూలి? ద్గనికి 
అనేక్మాంది అనేక్ రకాల సమధ్యన్నలు చెబుతారు.  
 వస్తువులను వద్లటాం తాయగాం అాంటారు కొాంద్రు,  
 వస్తువులపై గల వాయమోహాని  ావద్లటాం తాయగమని కొాంద్రు,  
 వస్తువులు క్లిగాంచే వికారలను వద్లటాం తాయగమని కొాంద్రు, 
 నేను దేహాని  ా- జీవుణిి అనే భావన వద్లటమే గొపపతాయగమని కొాంద్రు,  
 జీవుడు - దేవుడు అనే రాండు ఉన్నాయనే దెలవత్ భావనను వద్లటమే 

అసలైన తాయగమని మరికొాంద్రు అాంటారు.  
ఇవనీ  ాతాయగాలే. ఒక్ దానిని మిాంచినది మరొక్టి.  
 వస్తువులను విడిచిపెటూటాం దానాం క్రాందికి వస్తుాంది గనుక్ తాయగానికి 

మరొక్ ఉనాత్మైన అరుని  ాచెపపరు పెదా్లు,  
 వస్తువులపై గల రగాని  ా విడిచిపెటూటమే - అాంట్ల వైరగయమే తాయగాం 

అన్నారు రమనుజులు,  
 ఆత్మకు వేరైన అన్నత్మ భావాని  ా- జీవభావాని  ా విడిచిపెటూటమే అసలైన 

తాయగమని శాంక్ర భగవతాపదులు అన్నారు.  
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 అన్నత్మ భావనను త్యజిసేు మిగలేది ఆత్మభావనే. అదే నీవు. అాందుకే "తేన 
త్యకేున భాంజీదా" - క్నుక్ త్యజిాంచి అనుభవిాంచు అని ఈశావాసోయపనిషత్తు 
అన్నత్మభావనను త్యజిాంచి ఆత్మగా ఉాండిపో - అాంట్టనాది. 
 'తాయగేనైకే అమృత్త్వ మనస్తిః' - తాయగాం వలేనే అమృత్త్వాం లభస్తుాంది 
- అని కైవలోయపనిషత్తు తాయగాని  ాగురిాంచి చెబుత్తనాది. 

'తాయగవి క్ముమ!' అని భగవదీ్గత్ స్వరాం.  
తాయగ ఉనాదానికి అత్తకోుడు. లేనిదానిని కోరడు.  

నేను తాయగన్న? కాదా? అని ఎవరికైన్న తెలుస్తకోవాలని ఉాందా? అయితే ఈ 
రాండు ప్రశాలు మీకు మీరే వేస్తకోాండి.  
1. నేను అది కావాలి, ఇది కావాలి అని కోరుకుాంట్టన్నాన్న? లేదా? 
2. ఉనావాటితో అత్తకుుపోయి వాటిని వద్లలేక్పోత్తన్నాన్న? లేదా?  
 తాయగ భోగాలకు వయతిరేకి. భోగాలకు బానిసకాడు. తాను సాంస్వరాంలో 
ఉన్న  ా త్నలో సాంస్వరాం ఉాండదు. తాయగాం వలేనే శాాంతి లభస్తుాంది. 
'తాయగాచిాాంతి రనాంత్రాం' - అని 12వ అధ్యయయాంలో చెపపరు. 

ఒక్ స్వధువు బజ్ఞరేో వెళ్ళత్తన్నాడు. ఒక్ పెదా్ షావుకారు ఎదురొచిి 
వినయాంగా నమసురిాంచాడు. స్వధువు, "అయాయ! త్మరవరో న్నకు 
తెలియదు. నేను ఎవరినని మీరు నమస్వురాం చేస్తున్నారో?" అన్నాడు. 
అపుపడు షావుకారు, "స్వవమీ! మీరు చాలా గొపపవారు. సరవసాంగ 
పరితాయగులు. అాందుకే మీకు నమస్వురాం" అన్నాడు. "అయితే 
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షావుకారుగారూ! నేను మీకు స్వషాూాంగ నమస్వురాం చేయాలి గాని, మీరు 
న్నకు నమస్వురాం చేయటమేమిటి? అన్నాడు షావుకారు.  
 దానికా స్వధువు, "అయాయ! నేను భగవాంత్తని కోసాం ఈ అలపమైన 
సాంస్వరని ,ా వస్తువులను, ఇళ్ీను, భోగాలను తాయగాం చేశాను. కాని మీరో! ఈ 
సాంస్వరాం కోసాం, భోగాల కోసాం ఆ భగవాంత్తనే తాయగాం చేశారు గదా! 
తాయగాంలో మీరే గొపపవారు గదా! అాందుకే మీకు స్వషాూాంగ నమస్వురాం" 
అన్నాడు.  
 క్నుక్ అాంత్ పెదా్ తాయగాం మనాం చెయయకూడదు. చినాచిన  ాతాయగాలే 
చెయాయలి. కాని మనాం చిన  ావాటిని మత్రాం వద్లలేక్ పోత్తన్నాాం.  
 బుదిధపూరవక్ాంగా తాయగాం చెయయటాం ఇషూాం లేక్పోతే  ప్రక్ృతే మన 
నెతిున మొటిూ బలవాంత్ాంగా తాయగాం చేయిస్తుాంది. జబోులో, దొాంగత్నమో, 
దుబారయో, అగాప్రమదాలో, పోగొట్టూకోవటమో - ఏదో ఒక్ దారిన 
తాయగాం చేయిస్తుాంది. బలవాంత్పు తాయగవి కావదాు. దానివలే మనశాశాంతి 
చెడుత్తాంది. బుదిధ పూరవక్ాంగా, ఇషూాంతో తాయగాం చెయియ. అపుపడే శాాంతి. 
అపుపడే ప్రయోజనాం. అదే దైవీసాంపద్ అవుత్తాంది.  
(14) శాాంతిిః :- 'తాయగాత్ శాాంతిిః అనాంత్రాం' - తాయగాం త్రవత్ శాాంతి. 
అాందుకే ఇక్ుడ తాయగాని  ా చెపప శాాంతిని చెబుత్తన్నారు. ఇాంగే్లషు 
అక్ష్రలు 26. మధ్య అక్ష్రలు M.N. (13,14). అలాగే ఇక్ుడ దైవీసాంపద్లో 
మధ్యనున  ాలక్ష్ణాలు తాయగాం. శాాంతి. ప్రాపాంచిక్ విషయాలతో - వస్తువులతో - 
వయకుులతో సాంగభావాని  ావద్లటమే తాయగాం. తాయగాం వలేనే శాాంతి.  
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 బాాండీని పయియ మీద్ పెటాూరు . అాందులో నీటి చుక్ులునాాంత్ వరకు 
చిటపటలు త్పపవు. అలాగే హ్ృద్యాంలో లౌకిక్ విషయాలు, కోరిక్లు 
ఉనాాంత్వరకు మనస్తుకు అశాాంతి త్పపదు. శాాంతి లేక్పోతే స్తఖాం 
లేదు. 'శాాంత్మూ లేక్ సౌఖయమూ లేదు' అని తాయగయయ పడతారు. 
'అశాాంత్సయ కుత్ిః స్తఖాం' - అశాాంతితో ఉాండేవానికి స్తఖమెక్ుడ? అని గ్లత్ 
ప్రశిాస్తునాది. 
 మనాం రోజూ కోరిక్లతో, కోపాంతో, దేవషాంతో, అసాంత్ృపుతో, 
ఆలోచనలతో, అస్తయతో, గజిబజితో, గాభరతో పనులు చేస్తుాంటాాం. 
ద్గనివలే స్తఖాంగా ఉాండటాంలేదు. కాని రత్రి పడుకొని గాఢ 
నిద్రపోయినపుపడు ఇక్ మనస్తులో ఏమీ ఉాండవు. అసలు మనసేు ఉాండదు. 
దానివలే స్తఖాంగా - హాయిగా ఆనాంద్ాంగా ఉాంట్టనాది. ఎాందువలే? అనిాాంటిని 
తాయగాం చేయటాం వలేనే. అాంట్ల తాయగాం వలేనే శాాంతి. శాాంతి ఉాంట్లనే స్తఖాం 
అని ఋజువౌత్తనాది. క్నుక్ ఈ ప్రపాంచాం మిథయయని, ఇక్ుడి వస్తువులు, 
విషయాలు, భోగాలు, లాభాలు, నషాూలు అనీ  ా క్లలోని సాంఘటనల 
వాంటివేనని భావిాంచి, వాటితో సాంగభావాని  ా విడిచి, కేవలాంగా ఉాంట్ల 
శాాంతియే. అటిూ శాాంతి దైవీసాంపద్యే.  
(15) అపైశునాం :- అపైశునాం అాంట్ల చాడీలు చెపపకుాండా ఉాండటాం. చాడీలు 
చెపపటాం అనేది సమజాంలో సరవవాయపక్మైన రోగాం. ఇాంటిలో పలేలు ఒక్రి 
మీద్ ఒక్రు త్లేిద్ాండ్రులకు చాడీలు చెబుతారు. స్తులేో టీచరుకు చాడీలు 
చెబుతారు. ఇక్ ఇదా్రు ముగీురు ఆడవాళ్ళ ీఒక్చోట చెరితే ప్రధ్యన విషయాం 
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ఇదే. ఇక్ రజకీయ న్నయకులు, సినిమ వాళ్ళ  ీ- అాంద్రూ ఇాందులో 
ఆరితేరినవారే. పలేెలేో రచిబాండలుాంటాయి. పేకాట, పులిజూదాలు ఆడుతూ 
న్నరు ఊరికే ఎాందుకుాండాలని వారి మీద్ వీరు, వీరి మీద్ వారు చాడీలు 
చెబుత్తాంటారు ఇాంద్రినీ చెపప ఆధ్యయతిమక్రాంగాని  ావదిలితే త్పేప. ఆశ్రమలలో 
శిషుయలు తోటివారిపై ఆశ్రమధిపతికి చాడీలు చెబుత్తాంటారు. ఇక్ గురువులు, 
స్వవమీజీలు వీరూ త్కుువ తినలేదు. ఈ పైశున వృతిు వలే ఎవరికి 
ప్రయోజనాం? ఎవవరికీ ప్రయోజనాం లేక్పోగా కావలసినాంత్ పపని  ా
మూటగట్టూకోవచిు. గొపపవారిని పదిమాందిలో పలుచన చేయాలని చూచే 
ద్ృష్టూ కాకిద్ృష్టూ. కాకి ఎపుపడూ ఛాండాలానే  ాచూస్తుాంది. హ్ాంసది గుణద్ృష్టూ.  
 ఇలా చాడీలు చెపప ఇత్రులను, మహాత్తమలను పలుచన చేసేవారికి 
నిక్ృషూ జనమలే గతి. కాకులుగాన్న, గడాి పురుగులుగాన్న జనిమాంచి వాసనలను 
ఖరిు చేస్తకోవాలి. ఇత్రులలో దోషాలు వెతికే వారికి త్మ దోషాలు 
తెలియవు.  
 చెడిపోయిన గడియారాం కూడా రోజుకు రాండుస్వరేు ఖచిిత్మైన 
టైమును చూపాంచినటే్ట, చెడావానిలో కూడా ఏవో కొని  ా మాంచి 
గుణాలుాంటాయి. హ్ాంసలాగా ఆ మాంచిగుణాలను చెడాగుణాల నుాండి 
వేరుచేసి గ్రహాంచాలి.  
 ప్రపాంచాంలో మనాం స్తదిలాగా ఉాండకూడదు. దారాంలాగా ఉాండాలి. 
స్తది బెజ్ఞజలు వేస్తకుాంట్ట పోత్తాంది. దారాం పూడిుకుాంట్ట వస్తుాంది. 
అాందుకే పెదా్లు చెబుత్తాంటారు. చేటలాగా ఉాండు. జలేెడలాగా ఉాండవదాు - 
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అని. చేట చెడును చెరిగ పరేసి మాంచిని త్నలో ఉాంచుకుాంట్టాంది. జలేెడ 
మాంచివాటిని దూరాం చేసి, చెతాుచెదారని  ా త్నలో ఉాంచుకుాంట్టాంది. 
చాడీలు చెపపటాం ఆస్తరీసాంపద్. చెపపకుాండా ఉాండటాం దైవీసాంపద్.  
(16) ద్యాభూతేషు :- సరవ భూత్ద్య దైవీసాంపద్. ఇది భకుుల లక్ష్ణాం 
కూడా. జన, బౌద్ధ ధ్రమలలో ఇది ముఖయమైనది. అలుపలపై అధికులు 
ద్యచూపాంచాలి. మనవులు అలపజీవులపై ద్యచూపలి. అది 
భూత్ఋణాం తీరిుకోవటమే.  
 ద్యలేనివాడు దైత్తయడు. ఆాంజనేయుడు లాంక్ నుాండి తిరిగవచిిన 
త్రవత్ రమునితో అన్నాడట. "ద్య, సత్యాం, శౌచాం - రక్ష్స్తలకు లేవు" - 
అని. ద్య దైవత్వాం. నిరాయ రక్ష్సత్వాం. ద్యగల హ్ృద్యమే 
భగవనిాలయాం అన్నారు మళ్యాళ్ స్వవములవారు. నిజాంగా ద్య అనేది 
హ్ృద్యమునాందే ఉనాది.  
 రిత్మమవారిని వెద్క్టానికి లాంక్కు వెళిీన హ్నుమాంత్తడు 
అశ్లక్వనాంలో రితాదేవిని చూచాడు. చుట్టూ రక్ష్సస్త్రీలు ఆమెను త్మ 
మటలతో ఎలా హాంసిస్తున్నారో కూడా చూచాడు. అాందుకే ఆమెతో 
మటేాడేటపుపడు, "అమమ! ఈ రక్ష్స స్త్రీలు నిను  ాఇాంత్గా హాంసిస్తున్నారు 
గదా! నీవు గనుక్ అనుమతిసేు వీళ్ీాంద్రిని హ్త్ాంచేసి వెళ్తాను" అని 
అడిగాడు. దానికి రితాదేవి, "న్నయన్న! ఇలాాంటి దుషూకోరిక్ నీక్కలా క్లిగాంది? 
పపాం వాళ్ళ ీ మత్రాం ఏాం చేస్వురు? వారు రవణుని ఆజాకు లోబడి 
పనిచేయవలసిన వాళ్ళ.ీ వారికి సవత్ాంత్రాం లేదు గదా! యజమని చెపపనటే్ట 
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సేవకులు వినక్ త్పపదు గదా! అద్గగాక్ వారు రక్ష్స్తలు. హాంస వారి ప్రవృతిు - 
సవభావాం. మళ్ళ  ీతిరిగ హాంస చేయటానికి మనాం రక్ష్స్తలాం కాదు గదా! 
ద్య చూపటమే మన సవభావాం. న్నయన్న! స్తఖాం గాని, దుిఃఖాం గాని, 
ప్రతివాడికి వాడివాడి క్రమఫలాంగానే వస్వుయి. వాళ్ళ ీచేశారు - వీళ్ళ  ీచేశారు 
అనుకోవటాం అరుాంలేనిపని. త్నపళ్ీతో త్న న్నలుక్ కొరుకొుని ఎవరిన్న 
అాంట్ల ఏాం ప్రయోజనాం?నిరపరధి, పరమభకుుడు, తాయగశీలి అయిన లక్ష్మణుని 
అనరని మటలన్నాను. ఘోరమైన నిాంద్వేశాను. ఆ పప ఫలాని  ా నేను 
అనుభవిాంచవదాా?" అనాది. "అయయకు ద్యలేదు గాని రక్ష్స్తలాంట్ల 
అమమక్కాంత్ ద్యో!" అనుకున్నాడు హ్నుమ. ద్య దైవీసాంపద్.  
(17) అలోలుపువాం :- లోలత్వాం అాంట్ల లాంగపోవటాం. అలోలుపువాం అాంట్ల 
నిగ్రహ్ాంగా ఉాండటాం. ఇాంద్రియాలకు, విషయాలకు బానిసలు గాకుాండటాం. 
మనవుడిలో శకిు స్వమరుయలనీ  ావృధ్య అయేయది ఈ ఇాంద్రియలోలత్వాం వలేనే. 
ఇాంద్రియాలు విషయాలతో సాంపరుాం పెట్టూకొని మనస్తును ఆత్మకు 
దూరాంగా, ప్రపాంచానికి ద్గీరగా తీస్తక్కళ్తాయి.  
 ఆధ్యయతిమక్ స్వధ్కులకు ఈ విషయలోలత్వాం ఉాండరదు. ఈగ తేనె 
యొక్ు రుచికి మరిగ, దానిని వద్లలేక్ అాందులోనే చికుుకొని మరణిస్తుాంది. 
అలాగే స్వమనుయలు విషయలాంపటాంలో చికుుకొని, విషయానాందాని  ా
వదులుకోలేక్ అాందులోనే మునిగపోయి శాశవతానాందానికి దూరమై 
న్నశనమై పోత్తాంటారు. ఈ లోలతావనికి గురై స్వమ్రాజ్ఞయలే 
పత్నమయాయయి.  
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 లోలత్వాం వలేనే రవణుడు స్వమ్రాజయాంతో సహా పత్నమయాయడు.  
 కీచకుడు లోలత్వాం వలేనే భీముని చేతిలో ముదా్ ముదా్యాయడు.  
 ద్య అనే లోలత్వాం వలేనే భరత్తడు జిాంక్గా జనిమాంచాడు.  
 అజ్ఞమీళ్ళడు ఈ లోలత్వాం వలేనే పత్నమయాయడు.  
 విశావమిత్రుడు ఈ లోలత్వాం వలేనే త్పోభాంగమై పత్నమయాయడు.  

క్నుక్ లోలత్వాం పత్న్ననికి దారితీస్తుాంది. పశిాత్యదేశాలలో భోగాలు 
ఎాంత్ పెాంచుకుాంట్ల అాంత్గొపప. మనదేశాంలో ఎాంత్ త్గీాంచుకుాంట్ల అాంత్ 
గొపప. అలోలుపువాం అనేది అాందుకే దైవీసాంపద్ అయియాంది.  
(18) మరావాం:- అాంట్ల మృదుత్వాం. దేహ్ాం ఎాంత్ గటిూగా ఉన్న  ా మనస్తు 
మత్రాం మెత్ుగా - మృదువుగా ఉాండాలి. క్ఠినత్వాంతో ఉాండకూడదు. కొాంద్రిని 
చూడాండి పైకి మెత్ుగా క్నిపస్వురు. కాని గుాండెలు తీసిన బాంటే్ట. కొాంద్రు 
మటేాడుత్తాంట్ల ఫెళ్ ఫెళ్య రళ్ ీ వరుాం కురిసినటే్ల ఉాంట్టాంది. ఎలాాంటి 
నిాంద్లు వెయయటానికైన్న, ఎలాాంటి మటలు మటేాడటానికైన్న వెనుద్గయరు. 
పరుషాంగా మటేాడతారు. వారి మటలకు అవత్ల వారు చాలా రోజులు 
బాధ్పడాలిుాందే. పరుషత్వాం సపువయసన్నలలోను ఒక్టి. ఇది రక్ష్స లక్ష్ణాం.  
 మటలో మృదుత్వాం, మనస్తులో మృదుత్వాం, నడక్లో మృదుత్వాం, 
నడత్లో మృదుత్వాం, నవువలో మృదుత్వాం - ఇలా అాంత్టా మృదుత్వాం క్లిగ 
ఉనావారిని భగవాంత్తడు మెచిుతాడు. క్నుక్నే ఇది దైవీసాంపద్.  
 ఒక్ మహాత్తమడు అవస్వనద్శలో ఉన్నాడు. ఆయన శిషుయలు చుట్టూ 
చేరి దుిఃఖిస్తు త్మకు అాంతిమ సాందేశాం ఏదైన్న ఇమమని ప్రాధేయపడాారు. 
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దానికి ఆయన త్నన్నరు తెరిచి, "పళ్ళీన్నాయా?" అన్నాడు. లేవు 
అన్నారువారు. 'మరి న్నలుక్ ఉాందా?' అన్నాడు. ఆ! ఉనాది అన్నారు శిషుయలు. 
ఇదే న్న సాందేశాం అన్నాడు. అాంట్ల క్ఠినమైనవి(పళ్ళ)ీ మధ్యలో వస్తుాంటాయి, 
పోత్తాంటాయి. మెత్ుగా ఉాండేదే శాశవత్ాంగా ఉాండేది అని ఆయన భావాం. 
పళ్ళ ీ మధ్యలో వచిి పోత్తాంటాయి. న్నలుక్ మొద్టి నుాండి చివరి దాకా 
ఉాండేది. మృదుత్వాం ఒక్ుట్ల శాశవత్మైనది అని చెపపటమే ఇాందులోని విశ్లషాం. 
(19) హ్రీిః :- హ్రీిః అాంట్ల లజజ అని అరుాం. యోగయమైన లజజ ఒక్ భూషణాం 
లాాంటిది. అపకీరిుని క్లిగాంచే పనులకు భయపడటాం, అలాాంటి పనులు 
చేయవలసి వచిినాందుకు సిగీుపడటాం లజజ యొక్ు ముఖయలక్ష్ణాం.  
 కొాంద్రు త్పుపడు పనులు చేసేటపుపడు భయపడతారు. అదే లజజ. 
కొాంద్రు అదే గొపప విషయాంగాను, ఎవరేమనుకుాంట్ల న్నకేాం అనే మద్ాంతోను 
చేస్తుాంటారు. అలాాంటి వారికి లజజ అనేదే లేద్ని అరుాం.  
 ఈన్నటి మనవులకు సిగీు ఉనాది కాని దేనికి సిగీు పడాలో దానికి 
సిగీుపడరు. దేనికి సిగీు పడాలిున పనిలేదో దానికి సిగీు పడుత్తాంటారు.  
 కే్బోులకు పోవటానికి, పేకాట ఆడటానికి, త్ప్గటానికి, సినిమలకు 
పోవటానికి, బార్ షాపుల క్కళ్ీటానికి సిగీుపడరు. కాని దేవాలయాలకు 
వెళ్యీలాంట్లన్న, వేదాాంతోపన్నయస్వలు వినటానికో, గురువులను మహాత్తమలను 
సేవిాంచటానికో ఎక్ుడ లేని సిగీు - లజజ క్లుగుత్తాంది. కొాంద్రికి భగవాంత్తనికి 
నమసురిాంచాలన్న  ాసిగీే. కొాంద్రికి బొట్టూ పెట్టూకోవాలాంట్ల సిగీు. కాని సిగీు 
పడాలిుాంది వీటికి కాదు, చేయకూడని పనులు చేసినపుపడు సిగీుపడాలి.  
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(20) అచాపలాం:- చపలాం అాంట్ల సిురత్వాం లేక్పోవుట. అచాపలాం అాంట్ల 
సిురత్వాం. ఆథాయతిమక్ రాంగాంలో వృదిధలోకి రవాలనుకొనేవారికి సిురత్వాం 
ఉాండాలి. ఎాందుక్ాంట్ల పూరవజనమ స్తక్ృత్ాం వలే, లభాంచిన గురువులవలే 
బ్రహ్మజా్ఞన్నని  ాపాందుతూ, అాందులో ఎాంతో కొాంత్ క్ృష్ట చేస్తునావారు ఈ 
చపలత్వాం కారణాంగా ఎవరో స్వవములవారు వచిి ఫలాన్న పూజ చేస్తకోాండి, 
ఫలాన్న మసాంలో ద్గపలు వెలిగాంచాండి ముకిు వస్తుాంది అాంట్ల ఇక్ ద్గని  ా
వదిలి దాని వెాంటపడతారు. మళ్ళ ీ ఎవరో యోగా చేసేునే ఆరోగయాం, 
భగవాంత్తని చేరుకోవటాం జరుగుత్తాంది అనగానే ఆ వైపుకు పరుగెడతారు. 
అబో్బ ఇవనీ  ా అక్ురలేద్ాండీ! న్నమసాంకీరునమే క్లియుగాంలో ముకిుకి 
దారిచూపేది అని చెబతే, ఓహో! అలాగా అని అట్టవైపుకు తిరుగుతారు. ఇలా 
న్నలుగు రకాలుగా తిరిగ త్రవత్ ఒక్ అనుభవాం వస్తుాంది, 'అబో్బ! అసలు ఇవేవీ 
అక్ురలేదు. హాయిగా T.V. రిరియస్ ు చూస్తకుాంట్ట, T.V.లలో వచిే 
ఉపన్నయస్వలు విాంట్ల చాలు' అనుకొని అనిాాంటికి స్తన్న  ాచుట్లూస్వురు. ఇలా 
ఎాంద్రో ఉనాతోనాత్మైన మరీాం నుాండి పత్నమై పోత్తాంటారు. అాందుకే 
సిురత్వాం కావాలి. చపలత్వాం పోవాలి. భగవాంత్తని చేరుకొనే సరైన మరీాం 
తెలిసిన త్రువాత్ ఆ మరీాంలోనే ప్రయాణిాంచాలి. ఆ మరీని  ా చూపన 
గురువునే విశవసిాంచాలి. అలాగాక్ చపలత్వాంతో - చాపలయాంతో సిురతావని  ా
కోలోపయి అట్టఇట్ట తిరుగుతూ ఉాంట్ల భగవాంత్తడు ప్రస్వదిాంచిన 
అమూలయమైన సాంపద్ను పోగొట్టూకున  ావారవుతారు. ఇలాాంటి వారికోసమే 
ఎాంద్రో బాబాలు, క్లిుభగవానులు, నితాయనాందులు పుట్టూకొస్తు ఉాంటారు.  
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 భగవాంత్తడు మనకిచిిన సాంపద్ బుదిధ. మనాం తెచిుకున  ా సాంపద్ 
మనస్తు, ఇాంద్రియాలు. వీటిని బురద్లో పరేిాంచి, పరేిాంచి వెాంట 
తెచిుకున్నాాం. ఇపుపడు వీటిని బుదిధ అనే నీటితో శుభ్రాం చేస్తకోవాలి. 
ప్రాపాంచిక్ విషయ భోగాలలో పరేడాలని త్పాంచే మనస్తును బుదిధ అనే 
పగీాంతో క్ళ్ీాం వేసి, క్ాంట్రోస్  చేసి పరమత్మ వైపుకు త్రిపపలి.  
 కాళ్ళ ీఆడిస్వుాం. చేత్తలను త్రిపుపత్తాంటాాం, వాకుుతో ఇాంటి విషయాల 
నుాండి అాంత్రజతీయ విషయాల దాకా చరిిస్తుాంటాాం. క్ళ్ళ  ీచపలాం, కాళ్ళ ీ
చపలాం, న్నలుక్ చపలాం, మనస్తు చపలాం. అనీ  ాచపలమే.  
 వీటనిాాంటిని సిురాంగా ఉాంచాలి. అనిాాంటికి సిురమైన ఆధ్యరని  ా
చూపలి. అపుపడే ఈ క్ళ్ళ ీభగవాంత్తని చూడటానికి, చెవులు భగవాంత్తని 
గురిాంచి వినటానికి, చేత్తలు భగవాంత్తని పూజకు, కాళ్ళ ీ భగవాంత్తని 
చేరుటకు, మనస్తు భగవాంత్తని సమరిాంచుటకు, న్నలుక్ భగవాంత్తని 
కీరిుాంచుటకు ఉన్నాయనే భావన క్లిగ సరవాం భగవనమయాం అవుత్తాంది. 
నిరాంత్రాం భగవాంత్తని సేవలో ఈ దేహ్ాంద్రియాలకు స్వరుక్త్ క్లగాలి. అదే 
అచాపలాం. అది దైవీసాంపద్ అవుత్తాంది. ఈ దైవీలక్ష్ణాలను 
అలవరుచుకోవాలి.  

ఇాంత్వరకు 2 శే్లకాలేో దైవీసాంపద్కు చెాందిన 20 లక్ష్ణాలను చెపప, 
ఇపుపడీ శే్లక్ాంలో మరో ఆరు లక్ష్ణాలను తెలియజేస్తున్నారు.  
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శే్ల॥ తేజిః క్ష్మ ధ్ృతిిః శౌచాం  
అద్రో హో న్నతి మనితా।  
భవాంతి సాంపద్ాం దైవీాం  
అభజ్ఞత్సయ భారత్!॥    (3) 

తా॥ తేజస్తు, ఓరుప, పట్టూద్ల,శుచిత్వాం, ద్రోహ్చిాంత్న లేక్పోవటాం, 
అభమన రహత్యాం. అరుజన్న! దైవీసాంపద్లో పుటిూనవారి లక్ష్ణాలు ఇవి. 
లేదా - పుటిూన ప్రతివానికి ఇవే దైవీసాంపద్ అవుత్తన్నాయి.  
వాయఖయ:- ఈ శే్లక్ాంలో మరో 6 దైవీసాంపద్ లక్ష్ణాలు చెబుత్తన్నారు.  
(21) తేజిః:- ఇదొక్ గొపప దైవీసాంపద్. ఇది నేరిుకుాంట్ల వచిేదికాదు. గురువు 
చూపన మరీాంలో శ్రద్ధతో స్వధ్న చేసేు త్నాంత్ట తానుగా లభాంచే తేజస్తు 
ఇది. ద్గనినే బ్రహ్మతేజస్తు అాంటారు. ఇది చక్ుగా మేక్ప్ చేస్తకుాంట్లన్న, 
ఆక్రుణీయమైన డ్రస్ వేసేున్న, ఆభరణాలు ధ్రిసేున్న, బొటే్ట పెట్టూకుాంట్లన్న 
వచిేది కాదు. ఇలా చేసేు అాంద్ాం, ఆక్రుణ పెరగవచిు గాని తేజస్తు రదు. ఈ 
బ్రహ్మతేజస్తు శ్రద్ధగా శాస్త్ర శ్రవణాం చేయటాం వలేను, జపధ్యయన్నది స్వధ్నలు 
చేయటాం వలేను, త్పస్తు వలేను, యోగాం వలేను లభస్తుాంది. వారి క్ాంటి 
చూపులో జా్ఞనజోయతి క్నిపస్తుాంది. వారిలో ఒక్ పరిపూరిత్, సాంత్ృపు, శాాంతి 
క్నిపస్వుయి.  
 మహాత్తమల చిత్ర పఠాలలో వారి త్లచుట్టూ ఒక్ తేజో వలయాం 
ఉాంట్టాంది. అది వారి దివయతేజస్తుకు స్తచన. దానిని 'అర' అాంటారు. 
ఇది క్ాంటికి క్నిపాంచదు. ద్గనిని ఫోట్ల తీసే కిరేియన్ ఫోట్లగ్రఫీ అనేది 
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రషాయలో ఉనాద్ాంటారు. ద్గనిని గ్రహాంచలేని వారు పైపై వేషాలకే మోస 
పోత్తాంటారు. ఈ తేజస్తు దైవీసాంపద్. 
(22) క్ష్మ:- ఓరుప. ఎవరిలో ఓరుప ఉాంట్టాందో - క్ష్మగుణాం ఉాంట్టాందో 
వారిలో కోపాం, దుిఃఖాం మొ॥న వికారలుాండవు. త్నకు ఎవరైన్న అపకారాం 
చేసేు తిరిగ అపకారాం చేసే శకిు ఉన్న  ాచేయని వాడే క్ష్మగుణాం గలవాడు. 
ఇలాాంటి వాడు స్తఖదుిఃఖాల పటే, లాభనషాూల పటే, జయాపజయాల పటే - 
అని  ా ద్వాందావల పటే సమభావాం క్లిగ ఉాంటాడు. దూషణ భూషణ 
తిరస్వురల పటే సమభావాంతో ఉాంటాడు. ఈ క్ష్మగుణాం దైవీసాంపద్. 
క్ష్మగుణాం క్లవాడిని దైవ సమనాంగా చూస్వురు.  
 భూమిది గొపప క్ష్మగుణాం. త్నను న్నగలితో దుని ,ా దోకి, అనేక్ 
హాంసలు పెటిూన వారికి భూమి అనాాం పెడుత్తాంది. త్నను నరికిన కొడవలికి, 
గొడాలికి గాంధ్పుచెట్టూ స్తవాసననిస్తుాంది. త్నపై రళ్ళ ీవిసిరిన వారికి వృక్ష్ాం 
ఫలాలనిస్తుాంది. అాందుకే అవధూత్లు భూమిని, చెటేను కూడా గురువులుగా 
భావిస్వురు. భూమి త్న మొద్టి గురువు అని ద్తాుత్రేయుడు అన్నాడు.  
 ఘోషయాత్ర పేరుతో పాండవులను అవమనిాంచి, వారి ఎదుట త్మ 
వైభవాని  ాచాట్టకోవాలని దురోయధ్నుడు సాంక్లిపసేు గాంధ్రువల చేతిలో తానే 
సోద్ర భారయ సమేత్తడై బాంద్గ అయాయడు. ఈ విషయాం తెలుస్తకున  ా
ధ్రమరజు భీమరుజనులను పాంప కౌరవులను బాంధ్విముకుులను గావిాంచాడు. 
ఇద్గ క్ష్మ. ఇత్రులు చేసిన చెడును మరచిపోయి తిరిగ అవసరమైతే వారికి 
ఉపకారాం చేయటాం గొపప క్ష్మగుణాం.  
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(23) ధ్ృతి :- ధ్ృతి అాంట్ల పట్టూద్ల - స్లధరయాం - ద్ృఢ నిశియాం. చపల చిత్తుడైన 
వాడు దేనినీ స్వధిాంచలేడు. విజయాం స్వధిాంచేాంత్ వరకు పట్టూ వద్లకుాండా 
స్వధ్న స్వగాంచటమే ధ్ృతి. ఇది దైవీసాంపద్.  
విజయమో వీరసవరీమో, క్రో యా మరో, Do - or Die - అాంట్ట ఈ ధ్ృతిని 
ప్రశాంశిస్తుాంటారు.  
 ఎని  ాఅడాాంకులు వచిిన్న నిజమైన స్వధ్కుడు స్వధ్న ఆపకూడదు. అలా 
ఆపతే సిదాధరుుడు బుదుధడయేయవాడు కాదు. ధ్ృవుడు చిరస్వుయిగా 
ఆచాంద్రతారరుాం నిలిచేవాడు కాదు.  
 ఆధ్యయతిమక్రాంగాంలో కూడా అనేక్ ఆటాంకాలు వస్తుాంటాయి. అనేక్ 
భయాలు, సాందేహాలు క్లుగుత్తాంటాయి. ఒక్స్వరి ఒక్రు గ్లతా పరయణాం 
చేయిాంచారు. ఆ రోజే  ఆ ఇాంటే్ల వారి గొడాు చచిిపోయిాంది. అాంతే. ఆ 
బజ్ఞరులో ఇాంక్కవవరూ గ్లతాపరయణాం జోలికి పోలేదు. వేదాాంత్ శ్రవణాం 
చేసే వారొక్రు వారి సేాహత్తణిి బలవాంత్ాంగా తీస్తకొచిాడు. ఆ రోజు నుాండి 
అత్డికి జవరాం వచిిాంది. అాంట్ల వేదాాంత్ాం విాంట్ల జవరాం వస్తుాంద్ని శాసనాం 
చేశాడు. ఇక్ ఎపుపడూ దాని జోలికి పోలేదు. ఇవనీ  ా మూఢనమమకాలు. 
అరహత్ లేనివారికి ఇలాాంటి ఆటాంకాలు వస్వుయి. ఇది నిజాం ఏమిట్ల 
తెలుస్తకోలేని మూరుుల అజా్ఞనాం త్పప మరేమీ కాదు.  
 గురువుగారు శిషుయణిి పలిచాడు, 'అరే న్నయన్న! ఈ రోజు కేాస్తకు 
రలేదేాం?' అన్నాడు. దానికి శిషుయడు, 'గురువుగారూ! ఈ రోజు 
భరిాంచలేనాంత్ క్డుపు నొపప వచిిాంది' అన్నాడు. 'రత్రి ఏాం తిన్నావు?' 
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అడిగాడు గురువు. 'బాగా మజిజగ త్ప్గాను' అన్నాడు శిషుయడు. గురువు, "మజిజగ 
త్ప్గతే క్డుపు నొపప ఎాందుకు వస్తుాంది? మజిజగ మాంచి చేస్తుాంది. 
అాంత్కుముాందు ఏాం తిన్నావు?" అన్నాడు. దానికి శిషుయడు, ఏమీలేదు 
గురువుగారూ 20 గారలు 10 బూరలు తిన్నానాంతే' అన్నాడు. 'ఆ! అద్గ సాంగతి. 
క్డుపునొపప రత్రి త్ప్గన మజిజగ వలే కాదు. అాంత్కు ముాందు తిన  ాగారలు, 
బూరల వలే' అన్నాడు గురువు. ఇద్గ అాంతే. వేదాాంత్ాం విాంట్ల జవరాం రదు, 
గ్లతా పరయణాం చేసేు గొడాు చావదు. వీటిక్న్న  ా ముాందు చేసిన క్రమల 
యొక్ు ఫలిత్ాంగానే ఇలా జరుగుతాయి.  
 అసలు కారణాం తెలుస్తకోకుాండా అపరులు చేస్తకొని, సాందేహాలు, 
భయాలు పెట్టూకొని సతాురయలను, స్వధ్నలను విడిచిపెటూకుాండా ధైరయాంతో - 
పట్టూద్లతో - ధ్ృఢద్గక్ష్తో వాటిని కొనస్వగాంచాలి. అదే ధ్ృతి. అటిూవారికే 
విజయాం.  
 గౌడపదుని మాండూక్య కారిక్లలో ధ్ృతికి ఒక్ ఉదాహ్రణ ఉాంది. 
ఒక్ 'టిటిూభ పక్షి' సముద్రాం ఒడాున గూడుక్ట్టూకొని గ్రుడేుపెటిూాంది. అలలు వాటిని 
త్నలోకి లాకుున్నాయి. దానితో కోపాం వచిిన పక్షి ఈ సముద్రాని  ా ఖాళ్ళ 
చేయాలి అని నిశియిాంచుకొని, ఒక్ గడాిపోచను ముకుున క్రచుకొని 
సముద్రాంలో ముాంచి ఒడాున విదిలిస్తు ఉాంది. ఎాంద్రు చెపపన్న వినలేదు. 
ఏమైన్న సరే ఈ సముద్రాని  ా ఖాళ్ళ చేసి న్న గ్రుడేను తెచిుకుాంటాను అని 
రోజులకు రోజులు అలా చేస్తునే ఉాంది. ఒక్రోజు న్నరదుడు ఆ మరీన 
వెళ్ళతూ చూచాడు. పక్షిని అడిగ విషయాం తెలుస్తకున్నాడు. ఆ త్రవత్ 
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న్నరదుడు శ్రీహ్రిని ద్రిశాంచి, అక్ుడే ఉన  ాగరుడునితో, ఈ విషయాని  ాచెపప 
మీ జ్ఞతివాడికి సహాయాం చెయయరదా ? అనగా గరుడుడు వచిి సముద్రాని  ా
బెదిరిాంచి గ్రుడేు ఇపపాంచాడట. ఇది క్థే. అయిన్న ధ్ృతి అాంట్ల ఎలా ఉాండాలో 
చెపపటానికి గొపప ఉదాహ్రణ ఇది.  
(24) శౌచాం:- శౌచాం అాంట్ల శుచిత్వాం. ఇది 2 విధ్యలు. బాహ్యశుదిధ, 
అాంత్ిఃశుదిధ. శరీరాం, వసా్వలు, సులాం, పరిసరలు అనీాశుభ్రాంగా ఉాండాలి. ఇది 
బాహ్యశౌచాం. మనస్తు - అాంత్ిఃక్రణాం నిరమలాంగా ఉాండాలి. ఇది అాంత్ిఃశౌచాం. 
ఈ రాండూ లేక్పోతే ధ్యరిమక్ - ఆధ్యయతిమక్ రాంగాంలో ముాందుకు పోలేాం. 
బాహ్యశౌచాం అవసరమే అయిన్న అాంత్ిఃశౌచాం అాంత్క్న్న  ా ముఖయాం. ఇది 
ముఖయాం అన్నారు గదా! అని బాహ్యశౌచాని  ావిడిచిపెటూకూడదు.  
 ఒక్రైత్త ప్రతి సాం॥రాం క్షూపడి పాంట పాండిస్తున్నాడు. అయితే పశువులు 
పాంటను న్నశనాం చేస్తుాంట్ల ఒక్ పెదా్రైత్త ఇత్డితో అన్నాడు, 'చేనుకు క్ాంచే 
ముఖయాం' అని. దానితో అత్డు క్ాంచె వేసి చక్ుగా రక్షిస్తున్నాడు. ఒక్రోజు ఆ 
పెదా్రైత్త, “ఏమయాయ! పైరు పేటూలేదేాం?” అన్నాడు. దానికి ‘మీరు క్ాంచే 
ముఖయాం’ అన్నారు గదా! అన్నాడీ దికుుమలిన తెలివిగల బుదిధశాలి. 
 క్నుక్ బాహ్యశుద్గధ, అాంత్ిఃశుద్గధ రాండూ కావాలి. జలాంతో దేహాని ,ా 
సత్యాంతో మనస్తుని, జా్ఞనాంతో బుదిధనీ, విదాయత్పస్తులతో జీవాత్మను శుదిధ 
చేస్తకోవాలి. 'చిత్ుశుదిధ లేని శివపూజ లేలయా' - అన్నాడు వేమన.  

అయితే చిత్ుశుదిధ క్లిగనటే్ట ఎలా తెలుస్తుాంది?  
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 ఎపుపడైతే అాంత్ిఃక్రణాంలో కామక్రోధ్యలు గాని, రగదేవషాలు గాని 
లేకుాండా స్వతివక్ గుణాలు నిాండి ఉాంటాయో అపుపడే చిత్ుశుదిధ ఉనాటే్ట. 
చిత్ుశుదిధ లేకుాండా చేసిన స్వధ్న్నలనీ  ా బోరేిాంచిన కుాండపై కురిసిన 
వరుమేఔత్తాంది.  
 ధ్రమరజు సాంపూరి తీరుయాత్రకు వెళ్ళతూ శ్రీక్ృషిుణిి ఆహావనిాంచాడు. 
ఆయన త్న ప్రతినిధిగా ఒక్ సొరకాయను పాంప, ద్గనిని అని  ా తీరులలో 
స్వానాం చేయిాంచి, దైవద్రశనాం చేయిాంచమని కోరడు. అలాగే అని దానిని 
క్ృషిునిగానే భావిాంచి, 3 నెలల తీరుయాత్రల త్రువాత్ వచిి ధ్రమరజు 
సమరధ్న జరిపాంచాడు. అాంద్రూ తాాంబూలాలు వేస్తకోబోయే ముాందు 
శ్రీక్ృషిుడు, ధ్రమజ్ఞ! న్న సొరకాయ ఏది? అన్నాడు. తెపపాంచాడు ధ్రమరజు. 
ద్గని గుజుజను తీసి అాంద్రికీ ప్రస్వద్ాంగా పెటూమన్నాడు క్ృషిుడు. ఆ ప్రస్వదాని  ా
ఆరగాంచిన అాంద్రూ డోకుుాంట్టన్నారు. అయోయ! క్టిక్ చేదుగా ఉాంద్గ 
ప్రస్వద్ాం అన్నారు అాంద్రూ.  

అపుపడు శ్రీక్ృషిుడన్నాడు, ధ్రమజ్ఞ! ఇది అసలు చేదుదే. అయితే అని  ా
పుణయతీరులలో మునిగతే చేదు పోత్తాంద్నుకున్నాను - అన్నాడు. ద్గనిని బటిూ 
ఏాం తెలుస్తునాది? లోపల విషాం అలాగే పెట్టూకొని ఎని  ానదులేో మునిగన్న 
ప్రయోజనాంలేదు. చిత్ుశుదిధ ఉాండాలి. చిత్ుశుదిధలేని పూజలు వయరుాం - అని.  
 క్నుక్ బాహ్యశౌచాం క్న్న  ా అాంత్ిఃశౌచాం ముఖయాం అని గ్రహాంచాలి. 
అాందుకే శుచి కూడా దైవీసాంపద్ అయియాంది. శుద్ధమైన - నిరమలమైన 
అాంత్ిఃక్రణాంలోనే పరమత్మ నివశిస్వుడు.  
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(25) అద్రోహ్ిః :- ద్రోహ్ాం చేయకుాండటాం. ద్రోహ్చిాంత్న కూడ ఉాండరదు. 
నీకు ఎవరైన్న అపకారాం చేసినపుపడు వారికి ఏదో రక్ాంగా కీడు చేయాలనే 
భావన ఉాంట్టాంది. అది లేకుాండా ఉాండాలి అాంట్టన్నారిక్ుడ. ఇలా 
ద్రోహ్చిాంత్న చేస్తుాంట్ల మనస్తు క్లుష్టత్మవుత్తాంది. క్లుష్టత్ మనస్తులో 
పరమత్మ నివశిాంచడు. క్నుక్ ఎవరిపటే కూడా ద్రోహ్చిాంత్న ఉాండరదు. 
'అదేవషాూ సరవభూతాన్నాం' - అనేది భకుుల లక్ష్ణాలలో మొద్టిది.  
 పాండవుల పటే దురోయధ్నునిది ద్రోహ్బుదిధయే. చినాత్నాం నుాండి 
వారికి అనేక్ అపకారలు త్లపెటాూడు, చాంపలని ప్రయతిాాంచాడు. ఈ 
ద్రోహ్బుదిధవలే సరవన్నశనమయాయడు. ధ్ృత్రషుునిద్గ అదే బుదిధ. క్నుక్నే 100 
మాంది పుత్రులను కోలోపయి ఆ పాండవుల పాంచన 13 సాం॥లు 
బ్రత్కాలిువచిిాంది. కాని ధ్రమరజుకు మత్రాం కౌరవుల పటే ద్రోహ్బుదిధ లేదు. 
పైగా వారు ఆపద్లో ఉాంట్ల స్వయపడాలనే భావనే. అాందుకే త్మను 
అవమనిాంచాలని ఘోషయాత్ప్ నెపాంతో వచిిన దురోయధ్న్నదులను 
గాంధ్రువల చెర నుాండి విడిపాంచి పాంపాంచాడు. క్నుక్నే ధ్రమరజుకు 
ధ్రమవిజయాం క్లిగాంది. క్నుక్ అద్రోహ్ాం దైవీసాంపద్.  
(26) న్నతి మనిత్:- న+అతిమనిత్: నేను గొపపపాండిత్తణిి, గొపపభకుుణిి, 
గొపపజా్ఞనిని, గొపపబలవాంత్తణిి - అనే అభమనాం - మనిత్వాం అాంటారు. 
ఇలాాంటి అభమనాం లేకుాండుట్ల న్నతిమనివత్ాం అాంటారు. అమనివత్ాం అని 
కూడా అనవచిు. అమనిత్వమన్న  ా న్నతిమనిత్వమన్న  ా రాండూ ఒక్ుట్ల. 
Simple living, High thinking. నీరు ఏమత్రాం గరవాం లేనిది. నేను లేక్పోతే 
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ఎాంతెాంత్టి మొనగాళ్ీయిన్న న్నళ్ళ ీ వెళ్ీబెటాూలిుాందే - అని గరివస్తునాదా? 
ఎాంత్ అణకువగా ఉాంట్టాందో చూడాండి. ఏ రాంగు క్లిపతే ఆ రాంగులో 
క్నిపస్తుాంది. ఏది క్లిపతే దాని రుచే ఇస్తుాంది. ఎపుపడూ త్లవాంచుకొనే 
ఉాంట్టాంది. క్రాందికే ప్రవహస్తుాంది. మనాం నీరు లేకుాండా ఒక్ురోజు 
కూడా గడపలేాం. ఎాంత్టి వారైన్న నీరు లేకుాండా బ్రత్క్లేరు. ఇాంద్రికి 
ప్రాణదానాం చేసే నీరు త్లవాంచుకుాంట్టాంట్ల, చిన  ా సహాయాం చేసిన్న 
త్లఎగరేస్వుాం. పేపరేలో ఫొట్లలతో సహా పేరేు రవాలి.  
 మటిూలో దాగఉన  ావిత్ునాం మొలక్కతిు ఫలానిాస్తుాంది. బయటపడా విత్ునాం 
నశిాంచిపోత్తాంది. క్నుక్ అహ్ాంకారాం అభమనాం సరవనరుదాయక్ాం.  
 ఈ పైన చెపపన గుణాలనీ  ా దైవీసాంపద్కు చెాందినవి. ఈ గుణాలనీ  ా
ఉాంట్ల నీవు స్వమనయ మనవుడవు కాదు. దైవ మనవుడవుతావు. దైవానివే 
అవుతావు. దైవీసాంపద్లో పుటిూన వాడనని గ్రహాంచాలి. వీటిలేో నీలో ఉన  ా
గుణాలేవో, లేనివేవో గమనిాంచు. ఉనావాటిని వృదిధ చేస్తకో. లేనివాటిని 
స్వధిాంచ ప్రయతిాాంచు. కొాంద్రిలో ఈ దైవీసాంపద్ పుట్టూక్తోనే వస్తుాంది. 
కొాంద్రు ప్రయతిాాంచి స్వధిాంచుకుాంటారు. ప్రయతిాాంచి స్వధిాంచుకొనేవారు 
వీటిలో ఆచరణకు అనుకూలమనుకున  ా ఏవో ఒక్టి - రాండు లక్ష్ణాలను 
స్వధిాంచటానికి ప్రయతిాాంచాలి. ఆ త్రువాత్ మిగలినవనీ  ా తేలిక్గా 
స్వధిాంచవచిు.  
 మనలో ఏ కొాంచమైన్న స్వతిువక్గుణాలు ఉాంట్లనే వీటిని గురిాంచి 
విన్నలనుకుాంటాాం, అరుాం చేస్తకుాంటాాం, స్వతివక్గుణాం బాగా ఉాంట్లనే 
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ఆచరిాంచాలనుకుాంటాాం. పూరిుగా ఉాంట్ల ఆచరిాంచి సిదిధని పాందుతాాం. 
తీవ్రప్రయత్ాాంతో దైవీసాంపద్ను పెాంచుకోవాలి.  

ఇాంత్వరకు దైవీసాంపద్ను గురిాంచి వరిిాంచి, ఇక్ ఆస్తరీసాంపద్ గురిాంచి 
ఒక్ు శే్లక్ాంలో తెలియజేస్తున్నారు. 
 

శే్ల॥  ద్ాంభో ద్రోపఽభమనశి  
క్రోధ్ిః పరుషయ మేవచ।  
అజా్ఞనాం చాభజ్ఞత్సయ  
పరు! సాంపద్ మస్తరీాం॥   (4) 

తా॥ అరుజన్న! ద్ాంభాం, ద్రపాం, అభమనాం, క్రోధ్ాం, పరుషయాం, అజా్ఞనాం - ఇవి 
అస్తరసాంపద్లో జనిమాంచిన ప్రతివానిలోను ఉాండే లక్ష్ణాలు ఇవి.  
వాయఖయ:- ఈ లోక్ాంలో జనిమాంచిన ప్రతి మనవునిలోను కొదాో గొపోప - ఈ 
ఆస్తరీసాంపద్కు చెాందిన లక్ష్ణాలు ఉాంటాయి. ఇవి దైవానికి దూరాం చేసే 
లక్ష్ణాలు. వీటిని తొలగాంచుకుాంట్లనే దైవానికి ద్గీరవుతారు. అసలు 
దైవీసాంపద్ను పాంద్టాం క్న్న  ా ఆస్తరీ సాంపద్ను దూరాం చేస్తకోవటమే 
ముఖయాం. అాందుకే ఆస్తరీ సాంపద్లో ఉనావారు ఎలా ప్రవరిుస్వురు? ఎలాాంటి 
ఆలోచనలు చేస్వురు? అటిూవారు భగవాంత్తనికి దూరమై ఎట్టవాంటి జనమలను 
పాందుతారు? వారిగతి ఏమిటి? అనే విషయాలను గురిాంచే ఈ 
అధ్యయయాంలో చివరివరకూ తెలియజేయటాం జరిగాంది. క్నుక్ ఆస్తరీ సాంపద్ 
విషయాంలోనే చాలా జ్ఞగ్రత్ుగా ఉాండాలి.  
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 ద్ాంభాం, ద్రపాం, అభమనాం, క్రోధ్ాం, పరుషయాం, అజా్ఞనాం - అని ఇక్ుడ 
ఆరిాంటిని ఆస్తరీ సాంపద్గా చెపపన్న ఈ ఆస్తరీసేన చాలా పెదా్దే. 
దైవీసాంపద్లో చెపపన లక్ష్ణాలకు వయతిరేక్మైనవనీ  ా ఆస్తరీసాంపద్యే. ఈ 
ఆరూ రోగాల వాంటివి. ఒక్ురోగాం ఉన్న  ాచాలు పీకోులేక్ చావటానికి . ఇక్ 
ఆరూ ఉాంట్ల చెపేపపనేలేదు. ఇక్ వాటిని వివరాంగా తెలుస్తకుాందాాం.  

ఆస్తరీసాంపద్ యొక్ు లక్ష్ణాలు.  
(1) ద్ాంభాం:- ద్గనినే డాంబాచారాం అాంటారు. ఇత్రులకు త్న గొపపత్న్నని  ా
చాటటానికి చేసే ప్రయత్ామే ద్ాంభాం. గొపపత్నాం లేకున్నా ఉనాటే్టగా 
చాట్టకోవాలి.  
 మ్రాంగ మెత్తకులేదు - మీస్వలకు సాంపెాంగ నూనె. 
 పటూకు రొట్టూ లేక్పోయిన్న జుట్టూకు మలేెపూలు కావాలి.  
 పైన పటారాం - లోన లఠారాం.  
 పాండిత్తడు కాక్పోయిన్న పాండిత్తడిలాగా క్నిపాంచాలి.  
 భకుుడు కాక్పోయిన్న భకుుడిలాగా క్నిపాంచాలి.  
 లోపల అగాపరవత్ాం బ్రదా్లవుత్తన్న  ాపరమ ప్రశాాంత్ాంగా ఉనాటే్ట గొపప 

జా్ఞనిలాగా ఫోజ్ ఇవావలి. 
 అజా్ఞనాంలో కొట్టూమిటాూడుత్తన్న  ాగొపప జా్ఞనిలాగా ఫోజ్ ఇవావలి.  
 వారాు మెాంబరుగా ఓడిపోయిన్న MLA గా ఫోజ్ ఇవావలి.  
 చెలేని రూపయికి గ్లత్లెకుువ.  
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 రజకీయన్నయకులు, సమజసేవకులు, ధ్యరిమక్ ప్రచారకులు, 
దొాంగబాబాలు, పాండిత్తలు, పమరులు, స్వధువులు, సన్నయస్తలు - అాంద్రూ 
కూడా వారివారి అాంత్స్తులలో ఈ ద్ాంభదేవత్ పూజ్ఞరులే. కొదాో గొపోప 
ఎపుపడో ఒక్పుపడు ప్రతివాడూ ఈ ద్ాంభానికి లాంగాలిుాందే.  
 మహాత్తమలు, స్వవమీజీలు, గురువులు, పీఠాధిపత్తలు ఫోట్లలు 
దిగేటపుపడు చూడాలి. ఆ ఊరధవద్ృష్టూ, ఆ చినుమద్రలు, ఆ సమధి నిషాూగరిషూత్వాం, 
జపమలలు, క్మాండలాలూ, క్ృషిాజిన్నలు, యోగద్ాండాలు, పదుక్లు - 
అనిాాంటిని ప్రతేయక్ాంగా ప్రద్రిశస్తు ఉాంటారు. స్వదారిదాగా ఉాంట్ల ఏమిటి 
నషూాం? ఆ! ఎవరు చెపుపకుాంటారు గొపపగా వారిని? నిజాంగా నీలో సరుకుాంట్ల 
ఎవవరూ చెపుపకోనవసరాం లేదు.  
 రమక్ృషి పరమహ్ాంస వేషాం ఎలా ఉాంట్టాందో చూడాండి. 
రమణమహ్రిు వేషాం చూడాండి. గాాంధీమహాత్తమని వేషాం చూడాండి. ఆచారయ 
విన్నబాభావే వేషాం చూడాండి. వారికేాం త్కుువైాంది?  
 నీ దోషాని  ాదాచుకొని పైకి నటిాంచటమే ద్ాంభాం. ఇలాాంటి డాాంబకాల 
వలే ధ్యరిమక్ విశావస్వలు దెబోతిాంటాయి. కాషాయవసా్వలు ధ్రిాంచి అని  ాలౌకిక్ 
విషయాలకోసాం, భోగాలకోసాం అర్రులు చాస్తు ఉాంట్ల వీడేాం సన్నయసాండీ. ఏాం 
వదులుకున్నాడు? ఆశ్రమాంలో అని  ా కుటీరలు స్వమనయాంగా ఉాంట్ల వీడిది 
మత్రాం Special. A/C రూము, Special Meals, Costly Dressలు, 
ఎక్ుడిక్న్న  ా రవాలాంట్ల A/C కారేు, ప్రవచన్నలకు పలిసేు ముాందే ఇాంత్ని 
మటేాడుకోవటాం, ముాందుగానే సమరిపాంచుకోవటాం - అని స్వమనుయలు 
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విమరిశాంచే అవకాశాం ఇస్వురు. ఈ విమరశలు వారిని మత్రమే తాకి 
ఊరుకోవు. వారు చెపేప శాసా్వలపై కూడా దాడి జరుగుత్తాంది. ఆ! ఏముాంది 
గొపప ఆ శాసా్వలేో? మనకు తెలియని శాసా్వలా? అాంట్టాంటారు. క్నుక్ 
డాాంబక్ప్రవరున ధ్యరిమక్రాంగాని  ాకూడా దెబోతీస్తుాంది.  
 ఈ డాంబాచారులు కొాంత్కాలాం, లేదా చాలాకాలాం త్పపాంచుకోవచిు 
గాని ఎపుపడో ఒక్పుపడు బయటపడక్ త్పపదు. నిజాం నిలక్డమీద్ తెలుస్తుాంది. 
అపుపడు నేరనికి త్గన శిక్ష్ కూడా పడుత్తాంది.  
 అనేక్మాంది దేశాధినేత్లను త్న చెపుపచేత్తలేో పెట్టూకొని, ప్రపాంచ 
వాయపుాంగా పేరు ప్రఖాయత్తలు సాంపదిాంచుకున  ాతాాంత్రిక్వేత్ు చాంద్రస్వవమి ఈ 
దేశాంలోని అనేక్మాంది రజకీయన్నయకులను, అధికారులను, ఉదోయగులను, 
న్నయయమూరుులను త్న మయాజ్ఞలాంలో ముాంచాడు. చివరకు ఏమైాంది? 
తీహారు జలులో ఊచలు లెక్ుబెటాూడు. ఏమి డాంబాచారాం వెలగబెటాూడు? 
సొాంత్విమనాం, సొాంత్ విమన్నశ్రయాం, త్న ప్రయాణ ఖరిులు 200 
కోటేరూపయలని ఈ దొాంగసన్నయసి CBI వారికి వాాంగూమలాం ఇచిాడు. 
ఇలాాంటి వారాంద్రో పుట్టూక్వస్తున్నారు. క్లిుభగవానులు, నితాయనాందులు, 
రాంపస్  బాబాలు. పపాం పాండితేగాని ఫలిత్ాం అాంద్దు. ఇలాాంటి వారివలే 
కాషాయ వసా్వలకు, దైవకారయలకు, వేదాాంత్ శాసా్వలకు ఎాంత్టి హాని 
క్లుగుత్తనాదో చెపపలేాం.  
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 పులితోలు క్పుపకొని గాడిద్ ఒక్టి ద్ాండగ మేత్ మేసిాంద్ాంట. దాని 
గుట్టూ బయటపడే సరికి దాని ప్రాణానికే ముపుపక్లిగాంది. డాాంబకుల క్థ 
ఇాంతే. ఏ పపనికైన్న ప్రాయశిిత్ుాం ఉాందిగాని ద్ాంభానికి లేదు.  
(2) ద్రపాం:- ద్ాంభానికి ద్గీర చుటూాం ద్రపాం. అక్ుడ ఏమీలేక్పోయిన్న గొపపగా 
నటిాంచటాం. ఇక్ుడ కిాంచిత్తు ఉాంట్లచాలు పటూపగీాలు లేక్పోవటాం. న్నలుగు 
ఇాంగే్లషు ముక్ులు వసేు చాలు. వాళే్ళ మటేాడుతూ మటేాడుతూ మధ్య 
మధ్యన so, but, No, Alright, Yes లాాంటి పదాలను ఉపయోగాంచి 
ఇాంగే్లషులో పెదా్ పాండిత్తణిని ఫోజ్ ఇస్వురు. ఇక్ కొాంద్రికి న్నలుగు 
రూపయలు చేతిలో ఉాంట్లచాలు చూపులు చుక్ులేో ఉాంటాయి.  
 ఒక్ క్పపకు రూపయి దొరికిాంద్ట. ఇక్ దాని ద్రపాం చెపపటానికి 
వీలులేదు. ఒక్ ఆబోత్త ఆ దారిన వస్తునాది. దాని  ాచూచి క్పప అాంట్టనాది, 
'ఇదిగో న్న ద్గీర రూపయి ఉాంది. జ్ఞగ్రత్ుగా వెళ్ళ.ీ నేను త్లచుకుాంట్ల నిను  ా
ఏమైన్న చేస్వును. నీవే పెదా్గొపప అనుకుాంట్టన్నావేమో అనాద్ట. తానూ 
ఆబోత్ాంత్ కావాలని నీరు త్ప్గ ఉబో ఉబో పటూ పగలి చచిిాంద్ట. ఇదే ద్రపాం 
యొక్ు మహమ. క్లెక్ూరు కానక్ురలేదు. క్ాండక్ూరైతే చాలు. ఇక్వాడి ద్రపాం 
పటూశక్యాం కాదు. తానేదో జ్ఞలిత్లచి ఈ ప్రయాణికులాంద్రిని వారివారి 
గమయస్వునాం చేరుస్తున్నానని, త్నాంత్టి తాయగపురుషుడు మరొక్డు లేడని, 
త్ను ఆగమాంట్ల బస్తు ఆగాలి, పమమాంట్ల పోవాలి అనీ, త్నకు తానే కిరీటాం 
త్గలిాంచుకుాంటాడు. అాంద్రినీ తిరసురిస్వుడు. త్నను తాను 
ప్రశాంశిాంచుకుాంటాడు. 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 67 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

 ఆధ్యయతిమక్రాంగాంలో ద్రపాం స్వధ్కుడికి శత్ృవు. ఏవో రాండు 
ఉపన్నయస్వలు విని, రాండు గ్రాంధ్యలు చదివి, న్నలుగు ముక్ులు న్నటబెట్టూకొని 
ఎక్ుడకు వెళిీన్న ఆ న్నలుగు ముక్ులూ వాడేస్తు గొపప ఉపన్నయసకుడుగా 
ఫోజు ఇస్వుడు. అాంతా త్నకే తెలుస్తనని ఏవోవో అసాంద్రభ ప్రలాపలు 
స్వగస్వుడు. అయితే ఎక్ుడో ఒక్చోట ఎదురుదెబో త్గలితే గాని త్త్ువాం 
బోధ్పడదు. క్నుక్ ద్రపాం పనికిరదు. దైవానికి దూరాం చేసిది ద్రపాం.  
(3) అభమనాం:-   ఇదే అతిమనాం. కులాభమనాం, జ్ఞత్యభమనాం, 
మతాభమనాం, విదాయభమనాం, రూపభమనాం, ధ్న్నభమనాం, 
శీలాభమనాం - ఇలా ఎనిారకాల అభమన్నలో - మనమున  ా చోట 
జా్ఞనముాండదు. మనాం వదిలినవాడికి విమనాం వస్తుాంద్ట. త్లవాంచితే శివాం. 
త్లఎతిుతే శవాం. అభమనాంతో మనవుడు ఉబో్బ కొదా్గ ప్రక్ృతి ప్రవాహ్ాంలో 
బాధ్లు త్పపవు. ఫుట్ బాస్  ను చూడాండి. గాలి లేకుాండా ఉాంట్ల హాయిగా 
ఉాంట్టాంది. గాలితో ఉబో్బ కొదా్గ త్నుాలు జ్ఞసిు. ఉడక్ని మెత్తకును మనాం తినాం. 
అభమనిని భగవాంత్తడు అాంగ్లక్రిాంచడు.  
 ఇది న్నతిమనితా అనే దైవీసాంపద్కు వయతిరేక్ాం. తాను చాలా 
గొపపవాణిని, అాంద్రూ త్నను గొపపగా చూడాలని, గౌరవిాంచాలని, 
భావిాంచుకోవటమే అభమనాం. అలాగాక్ త్నలో ఏద్న్న  ా గొపప ఉాంట్ల 
అద్ాంతా పరమేశవర క్ృప అనే భావన ఉాంట్ల అదే వినయాం. నిరడాంబరత్ 
ఉాండాలి .  
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 మహాభారత్ాంలో దురోయధ్నుడున్నాడు. త్న గురిాంచి తానే 
చెపుపకున్నాడు 'మనధ్న్నఢుయడైన భూపతి సహయిాంపన్నపునే సపత్తాల 
వృదిధయు ఆత్మహానియున్' అని. అాందుకే పత్నమయాయడు. 
సరవన్నశనమయాయడు. 
(4) క్రోధ్ిః:- దైవీసాంపద్లో అక్రోధ్ాం చెపపరు. ఇపుపడు ఆస్తరీసాంపద్లో 
క్రోధ్యని  ాచెబుత్తన్నారు. నిజాంగా ఇది ఆస్తరీసాంపద్లో గొపపగుణాం. కోపాం 
మనవుణిి సరవన్నశనాం చేస్తుాంది. కోపాం ఎవరికి?  
 కోరిక్లు బలాంగా ఉనావాడికే కోపాం ఎకుువగా వస్తుాంది. కోపాం 
తారస్వుయినాందుకుాంట్ల విచక్ష్ణాజా్ఞనాం నశిస్తుాంది. త్న సిుతిని, హోదాను 
చూడదు, అలాాంటి వానికి ఏాం మటేాడాలో - ఏాం మటేాడకూడదో 
తెలియదు.  
 దైవాని  ా గురిాంచి ధ్యయనిాంచాలన్న ,ా దైవసమరణచేయాలన్న  ా మనస్తు 
ప్రశాాంత్ాంగా ఉాండాలి. కోపాంలో ఉనావాడికి మనస్తులో ప్రశాాంత్త్ ఉాండదు. 
ఉద్రేకాలతో ఊగపోత్తాంది. క్నుక్ పరమత్మను తెలుస్తకొనే వీలులేదు. 
క్రోధ్ాం అనేది కామాంవలే - కోరిక్వలే క్లుగుత్తాంది. లోభాం, మొహ్ాం, మద్ాం, 
మత్ురయాం - ఇవి ద్గని సోద్రులే. క్నుక్ దైవాని  ాతెలుస్తకోవాలాంట్ల ముాందు 
ఈ క్రోధ్యని  ాజయిాంచాలి. క్రోధ్ాం ఆస్తరీగుణాం.  
(5) పరుషయాం:- క్ఠినాంగా మటేాడటమే పరుషయాం. పరుషాం అనే పద్ాం నుాండి 
వచిినదే పరుషయాం. దైవీసాంపద్లో మృదుతావని  ా చెపపరు. ఇక్ుడ దానికి 
వయతిరేక్మైన పరుష వాకుుల గురిాంచి చెబుత్తన్నారు. ఇద్గ ఆస్తరీసాంపద్యే. 
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కొాంద్రు సవభావసిద్ధాంగానే క్ట్టవుగా మటేాడటాం అలవాట్ట. క్ట్టవుగా 
మటేాడేవారు పశిాతాుపాం చెాందాలిున సాంద్రభలు అనేక్ాం వస్తుాంటాయి.  
 మహాభారత్ాంలో విదురనీతి అని ఉాంది. అాందులో "పరుషాంగా 
మటేాడనివాడు, పపపుపనులు చేయనివాడు ఉత్ుముడుగా ప్రఖాయతి 
చెాందుతాడు" అని విదురుడు ధ్ృత్రషుునితో చెబుతాడు. ఇాంకా విదురుడు 
ఇలా అాంటాడు, "హత్వుగా, ప్రియాంగా, మనస్తుకి త్ృపుగా ఉాండే మటలు 
మటేాడగలిగతే మాంచిది. లేకుాంట్ల న్నరుమూస్తకొని కూరిోవటాం 
శ్రేయసురాం. మనాం మటేాడే తీరులోనే మనకు ఎవరితోనైన్న సేాహ్ాం 
ఏరపడుత్తాంది. అలాగే దానితోనే శత్ృత్వాం ఏరపడుత్తాంది. మన వివేక్ాం, 
పలుకుబడి - అనీ  ా మటేాడే విధ్యనాంలోనే ఉన్నాయి. అాందుకే పెద్వి క్దిప 
మటేాడబోయే ముాందు బాగా ఆలోచిాంచి జ్ఞగ్రత్ుగా మటేాడాలి. గొడాలి 
దెబోతిన  ా మ్రాను మళ్ళ ీ చిగురిాంచి యేపుగా పెరగవచిు గాని ఒక్ు 
పరుషవాక్యాం వలే విరిగన మనస్తు తిరిగ కుదుటబడటాం చాలా క్షూాం. అలాగే 
శరీరాంలో గ్రుచిుకున  ా బాణాని  ా తీయవచిు. కాని మనస్తును నొపపాంచే 
మటను పలికి వెనకుు తీస్తకోవటాం స్వధ్యమయేయది కాదు" - 
అని ధ్ృత్రషుునికి చేసిన బోధ్లో పరుషవాకుుల వలే క్లిగే నషాూని  ా
వివరిాంచాడు.  
 వాకేు విషాం. వాకేు అమృత్ాం. మన శరీర అాంగాలేో అనిాాంటిక్న  ా
మెత్ునిది న్నలుక్. అయితే అది క్తిుక్న  ా పదునైనది. న్నలుక్ ఎపుపడూ 
క్తిులాగాన్న,  తేలుకొాండీలాగాన్న ఉాండకూడదు.  
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 రితాదేవి బాంగారులేడిని తెమమని రముని పాంపాంచిాంది. రమునికి 
ఆపద్ క్లిగాందేమోనని లక్ష్మణుని పమమాంది. అత్డు ఎాంత్గా నచిచెపపన్న 
వినకుాండా అనరని మటలను, వినలేని మటలను, పరుషమైన వాకుులను 
పలికిాంది. ఫలిత్ాం ఏమైాందో మనకు తెలుస్త.  
 ఇలా పరుషాంగా మటేాడటానికి క్రోధ్ాం కూడా ఒక్ కారణాం. క్నుక్ 
క్రోధ్యని  ాజయిసేు - నిగ్రహసేు పరుషాయని  ాకూడా నిగ్రహాంచవచిు.  
 న్నరు మాంచిదైతే ఊరు మాంచిద్వుత్తాంది - అని స్వమెత్. క్ట్టవుగా 
మటేాడేవారికి ఎక్ుడ చూచిన్న శత్రువులే. ప్రియాంగా మటేాడటాం 
పూరవజనమ స్తక్ృత్ాం. పరుషయాం ఆస్తరీసాంపద్. భగవాంత్తని దూరాం చేసేది.  
(6) అజా్ఞనాం:- అజా్ఞనాం అని  ాఅవలక్ష్ణాలకు 'కుదురు'. చేయద్గన పనులేవో, 
చేయకూడని పనులేవో నిరియిాంచుకోవలసి వచిినపుపడు సరైన నిరియాం 
తీస్తకోలేక్ పోవటాం, విపరీత్ నిరియాం తీస్తకోవటమే అజా్ఞనాం. అజా్ఞనాం 
ఒక్ుట్టాంట్ల చాలు అని  ాఅవలక్ష్ణాలు ఉనాటే్ల.  
 మవాడికి ఏ రోగాం లేద్ాండీ ఒక్ుటి త్పప అన్నాడొక్డు. ఏమిటయాయ 
అది? అాంట్ల 'కుషుూ' అన్నాడు. అదొక్ుట్టాంట్ల చాలు అనీ  ా ఉనాటే్ల. అలాగే 
అజా్ఞనాం ఒక్ుట్టాంట్ల చాలు అని  ాఅస్తరగుణాలు ఉనాటే్ల.  
 ఆధ్యయతిమక్ రాంగాంలో ప్రగతిని స్వధిాంచటానికి పెదా్ అవరోధ్ాం అజా్ఞనమే. 
ఈ అజా్ఞనాం తొలిగతేనే ఆత్మద్రశనాం. భగవాంత్తని ద్రిశాంచకుాండా మనకు 
అడాుపడేది ఈ అజా్ఞనమే. అాందుకే ఇది ఆస్తరీసాంపద్లో చెపపరు. 
ఆస్తరీసాంపద్కు మొద్టిది ద్ాంభాం. చివరిది అజా్ఞనాం. ఈ రాండూ 
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ఆస్తరీసేనను రక్షిస్తున్నాయి. ఆస్తరీ సాంపద్లో జనిమాంచిన వానికి ఈ 
లక్ష్ణాలనీ  ాఉాంటాయి.  

దైవీసాంపద్ వలే ఫలిత్ాం ఏమిటి? ఆస్తరీ సాంపద్ వలే ఫలిత్ాం ఏమిటి? 
   
  శే్ల॥  దైవీ సాంపదివ మోక్ష్యయ  

నిబాంధ్య యా స్తరీమతా ।  
మశుచ సుాంపద్ాం దైవీాం  
అభజ్ఞతో2సి పాండవ! ॥   (5) 

తా॥ దైవీ సాంపద్ మోక్ష్యనికి, ఆస్తరీ సాంపద్ బాంధ్యనికి కారణమవుత్తాంద్ని 
నిశియాం. అరుజన్న! దిగులు చెాంద్కు. నీవు దైవీసాంపద్లోనే జనిమాంచావు.  
వాయఖయ:- ఓ పాండుకుమర! అరుజన్న! ఇాంత్వరకు నీకు దైవీసాంపద్ అాంట్ల 
ఏమిట్ల, ఆస్తరీసాంపద్ అాంట్ల ఏమిట్ల తెలియజేశాను. ఎాందుక్ాంట్ల 
దైవీసాంపద్ను సాంపదిాంచుకోవాలి, ఆస్తరీసాంపద్ను వదిలిాంచుకోవాలి. 
కారణాం ఏమిటాంటావా? దైవీసాంపద్ సరవ క్రమబాంధ్ విమోచన్ననికి అాంట్ల 
మోక్ష్యనికి దారితీస్తుాంది. అదే ఆస్తరీసాంపద్ బాంధ్యనికి - క్రమబాంధ్ాంలో - 
సాంస్వర జననమరణ చక్రాంలో నిను  ాగటిూగా ఇరికిాంచటానికి దారితీస్తుాంది.  
 ఇాంత్కీ బాంధ్మాంట్ల ఏమిటి? న్న యదారు సవరూపాం సరవవాయపక్ 
చైత్నయ సవరూపమైన పరమత్మయే అయిన్న ఆ భావన సిురాంగా ఉాండదు. 
నేను దేహాని ,ా మనస్తును, బుదిధని అని ఈ దేహ్ాంద్రియ మన్నబుదుధలతో 
తాదాత్మయాం చెాంది, అవేనేను అనుకుాంట్ట న్న యధ్యరు సవరూపని  ామరచి 
ఉాండటమే బాంధ్ాం. నేను కాని దానిలో బాంధిాంచబడి ఉాండటమే బాంధ్ాం. ఈ 
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శరీరాం క్ద్లటానికి కారణాం ప్రాణాం అని అనుకుాంటాాం. కాని ఈ ప్రాణాం 
జడమైనద్ని తెలియదు. మనస్తు ఆలోచనలు చెయయటానికి కారణాం 
మరేమీలేదు, అది మనస్తు యొక్ు సిుతియే ననుకుాంట్టన్నాాం. ఇలా జడమైన 
దేహ్ాం, ఇాంద్రియాలు, మనస్తు, బుదిధ, ప్రాణాలు - అనీ  ా చైత్నయమని 
భావిాంచటమే బాంధ్ాం. ఇవనీ  ాచైత్నయాం వలే పని చేస్తునావే - అని గ్రహాంచాలి. 
ఆ చైత్నయాం ఈ దేహానికి, ఇాంద్రియాలకు, మనస్తుకు, బుదిధకి, ప్రాణాలకు 
ఆధ్యరాంగా ఉనాద్ని, ఆ చైత్నయమే నేనని, అదే ఆత్మయని, క్నుక్ నేను ఆత్మను - 
పరమత్మను అని తెలుస్తకొని, అటిూ పరమత్మగా కేవలాంగా ఉాండిపోవటమే 
మోక్ష్ాం. అదే ఆతామనుభూతి.  
 ఈ మోక్ష్ాం ఎలా క్లుగుత్తాంది? జా్ఞనాం వలేనే. 'జా్ఞనే నైవత్త కైవలయాం' - 
క్నుక్ జా్ఞనాం దావరనే మోక్ష్ాం. అయితే ఆ జా్ఞనాం ఎలా క్లుగుత్తాంది? 
దైవీసాంపద్ ఉాంట్లనే. క్నుక్ దైవీసాంపద్ వలే జా్ఞనాం, జా్ఞనాం వలే మోక్ష్ాం. క్నుక్ 
మోక్ష్యనికి దైవీసాంపద్ విశ్లషకారణాం అవుత్తనాది. అాందుకే 
'దైవీసాంపదివమోక్ష్యయ' అని ఈ శే్లక్ాంలో సపషూాంగా చెపపరు. అలాగే బాంధ్ాం 
ఎలా క్లుగుత్తాంది? అజా్ఞనాం వలే. ఆ అజా్ఞనాం ఆస్తరీసాంపద్ వలేనే బాగా 
వృదిధ అవుత్తాంది. క్నుక్ బాంధ్యనికి విశ్లషకారణాం - మూలకారణాం 
ఆస్తరీసాంపద్యే గనుక్ 'నిబాంధ్యయాస్తరీమతా' - అని చెపపబడిాంది.  
 దైవీసాంపద్లో పుటిూనవానికి 26 లక్ష్ణాలుాంటాయని, ఆస్తరీసాంపద్లో 
పుటిూనవానికి 6 లక్ష్ణాలుాంటాయని; దైవీసాంపద్ మోక్ష్యనికి, ఆస్తరీసాంపద్ 
బాంధ్యనికి దారితీస్తుాంద్ని భగవానుడు తెలుపగానే అరుజనునిలో సాందేహ్ాం 
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క్లిగాంది. ఏమిటి? దైవీసాంపద్లో పుటిూనవారికి 26 గుణాలుాంటాయా? మరి 
నేను దైవీసాంపద్లో పుటాూనని భగవానుడు అాంట్టన్నాడు గదా! అాంట్ల న్నలో 
ఆ స్తగుణాలనీ  ాఉన్నాయా? అసలు మొద్టి దైవీగుణాం 'అభయాం' గదా! అదే 
న్నలో లేదుగదా! అభయాం అాంట్ల భయపడకుాండా ఉాండటాం. మరి నేను 
యుద్ధరాంగాంలోకి రవటాంతోనే భయపడుత్తన్నాను గదా! చేత్తలు వణికి, 
పెద్వులు ఆరిపోయి, శకిుహీనుడనై, గాాండీవాం చేతిలో నుాండి జ్ఞరిపోయి 
రథాంలో కూలబడిపోయాను గదా! అాందుకే గదా! శ్రీక్ృషిుడు ఇని  ా
విషయాలు చెపప, నను  ాయుదాధనికి ప్రోత్ుహస్తునాది! 'యుద్ధసయ విగత్ జవరిః' 
అని హెచిరిస్తునాది. మరి దైవీసాంపద్లో పేరొున  ా'అభయాం' అనే మొద్టి 
గుణమే త్నలో లేక్పోతే ఇక్ తాను దైవీసాంపద్లో పుటిూనటే్ట ఎలా నమమటాం? 
మరి ఏమిటి త్నగతి? - ఇద్గ అరుజనుని సాందేహ్ాం - ఆాందోళ్న.  

అరుజనుని ఆాందోళ్నకు కారణాం సరైనదేన్న? విశే్లషణ చేదాాాం.  
 అరుజనుడు యుద్ధరాంగాంలో ప్రవేశిాంచి విషాద్ాంతో యుద్ధాం చేయనని 
అనటాం భయపడటమ? ఇది అస్తర గుణమ? కాదు. ఎాందుక్ాంట్ల అరుజనుడు 
ఎదురుగా ఉన  ా సేనను చూచి భయపడటాం లేదు. వీరులను చూచి 
భయపడటాం లేదు. ఇాంత్కు రాండు నెలల ముాందు ఇదే వీరులు - భీషమ, ద్రోణ, 
క్ృప, అశవదాధమ, దురోయధ్న, దుశాశసన, శకుని, క్రిులు - ఇాంకా అనేక్మాంది 
వీరయోధులు, రథగజ త్తరగ పదాత్తలతో కూడిన అపరసేన్నవాహని 
విరటనగారనికి ఉత్ురదికుున ఉన  ా గోవులను త్రలిాంచుకు పోవటానికి 
వచిినపుపడు ఈ అరుజనుడు బృహ్నాలగా, ఏకాకిగా, కేవలాం ఉత్ురుని స్వరథిగా 
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చేస్తకొని, సైనయాంగాని, వీరయోధులు గాని, సోద్రులు గాని ఎవవరు తోడు 
లేకుాండా వచిి అపరసేన్నవాహనిని, అస్త్ర, శస్త్ర విదాయ ప్రవీణులైన 
వీరధివీరులను ఎదురొునుటకు వెనుకాడలేదు. ఇాంకా భయపడిపోయిన 
ఉత్ురుని భయాని  ా పోగొటిూ ప్రోత్ుహాంచాడు. ఆన్నటి యుద్ధాంలో 
అవక్రపరక్రములైన భీషమద్రోణాది వీరులను నిలువరిాంచి, జయిాంచి, గోవులను 
త్రలిాంచుకొని వెళిీపోయాడు, మరి ఈన్నడు స్వక్ష్యత్తు భగవానుడైన 
శ్రీక్ృషిుడే త్నకు స్వరథిగా ఉన్నాడు. త్న సోద్రులాంతా త్నకు అాండగా 
ఉన్నారు. ప్రతేయకిాంచి భీమసేనుడు కొాండాంత్ అాండ. మహావీరులైన పాంచాల 
యోధులు అాండగా ఉన్నారు. 7 అక్షౌహణులసేన త్న వెనుక్ ఉనాది. మరి 
ఇపుపడెాందుకు భయపడతాడు? క్నుక్ అది యుదాధనికి భయపడటాం కాదు. 
మనసిక్ వేద్న. ధ్రమనికి భయపడటాం, పపనికి భయపడటాం, త్నవారిని - 
అాందున్న త్నను ఎాంతో ప్రేమతో పెాంచి పెదా్చేసిన తాత్ను, త్నపై అపరమైన 
వాత్ులయాంతో విద్యలు నేరిపన గురువును - శత్ృపక్ష్ాంలో చూచి వారిని 
చాంపవలసివచిిాందే అని ఆవేద్న, బాధ్, విషాద్ాం. ఇది భయాంకానేకాదు. 
పపనికి వెరవటాం. అాందువలే అరుజనునిలో దైవీసాంపద్లేద్ని అనుకోవాలిున 
పనిలేదు. 
 మరి దురోయధ్నుడు యుదాధనికి భయపడలేదు గనుక్ అభయాం అనే 
దైవీసాంపద్ క్లిగయున్నాడా? 
 దురోయధ్నుడు భీమునికి విషానాాం తినిపాంచాటానికి భయపడలేదు. 
పములచే క్రిపాంచటానికి భయపడలేదు. గాంగలో త్రోయిాంచటానికి 
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భయపడలేదు. లక్ుయిాంటిలో త్గలబెటూటానికి భయపడలేదు. 
మయాజూదానికి భయపడలేదు. నిాండుసభలో ద్రౌపదిని ఘోరతి ఘోరాంగా 
అవమనిాంచటానికి భయపడలేదు. అాందువలే అభయాం అనే స్తగుణాం 
ఉనాదా? లేదు. ఎాందుక్ాంట్ల ఇవనీ  ాచేసిాంది పాండవులాంట్ల భయాం వలేనే. 
దురమరీాం చెయయటానికి భయపడితే స్తగుణాం. దురమరీలకు భయపడక్పోతే 
అది దురీుణాం. అస్తరగుణాం.  
 అాందుకే భగవానుడు అరుజన్న! దుిఃఖిాంచవదాు. నీవు పాండుపుత్రుడవు. 
పేరుకు త్గీట్టూ నీ సవభావాం కూడా పరిశుద్ధమే. (పాండు = పరిశుద్ధాం). నీవు 
దైవీసాంపద్లో పుటిూనవాడవు. దైవీసాంపద్లో పెరిగనవాడవు ఎని  ా క్షాూలు 
వచిిన్న ధ్రమాం త్పపకుాండా ప్రవరిుాంచినవాడవు. నీవు దైవీసాంపనుాడవనటానికి 
ఒక్ు ఉదాహ్రణ చాలు.  
 నీవు, దురోయధ్నుడు న్న సహాయాంకోసాం దావరక్కు వచిారు. 
దురోయధ్నుడేమో ననుాకాద్ని న్న సేనను కోరుకున్నాడు. నీవేమో యుద్ధాం 
చేయని నను  ా కోరవు. నీ రథానికి స్వరథిగా కోరుకున్నావు. భగవాంత్తని 
కోరేవాడు దైవీసాంపద్ గలవాడు, భగవానుని వద్లి లౌకిక్ సాంపద్లను 
కోరేవాడు ఆస్తరీసాంపనుాడు. క్నుక్ నీవు దైవీ సాంపనుాడవు - చిాంతిాంచవదాు - 
అాంట్టన్నాడు భగవానుడు. పరమత్మ చెాంత్ ఉాంట్ల, రథానికి - జీవన రథానికి 
స్వరథి అయి ఉాంట్ల ఇాంక్ చిాంత్ ఎాందుకు?   
 దైవీసాంపద్లో పుటిూన అరుజనుడు భగవాంత్తని ఆశ్రయిాంచి 
ఉతీురిుడయాయడు. మనమూ అాంతే. దైవీసాంపద్లో పుటిూన్న భగవాంత్తని 
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బోధ్ను ఆలకిాంచాలి. దైవీసాంపద్ను వృదిధ చేస్తకోవాలి. ఆస్తరీసాంపద్ను 
దూరాం చేస్తకోవాలి. జా్ఞన్నని  ా పాందాలి. మోక్ష్యనికి మరీాం వేస్తకోవాలి. 
అాంతేగాని న్న ప్రారబధాం ఎలా ఉాంట్ల అలా జరుగుత్తాంద్ని ఏ ప్రయత్ాాం 
చేయకుాండా కూరిోరదు. క్నుక్ మోక్ష్స్వధ్నలో పురుష ప్రయత్ాాం ఎాంతో 
ముఖయమైనది. 'ఉద్ధరే దాత్మ న్నతామనాం' అన్నారు. ఈ అధ్యయయాంలో 
చెపపనటే్టగ ఆస్తరీగుణాలను ప్రయత్ాపూరవక్ాంగా తొలగాంచుకోవాలి. 
త్దావర బాంధ్యని  ా వదిలిాంచుకోవాలి. అదే సమయాంలో దైవీగుణాలను 
అలవరుచుకోవాలి, వృదిధ చేస్తకోవాలి. త్దావర మోక్ష్ప్రాపుకి దారి 
వేస్తకోవాలి.   

ఇక్ ఆస్తరీ సాంపద్ గలవారు ఎలా ప్రవరిుస్వురో తెలియజేస్తున్నారు-  
 

శే్ల॥  ద్వవ భూత్ సరీౌ లోకే2సిమన్  
దైవ ఆస్తర ఏవచ ।  
దైవో విసురశిః ప్రోక్ుిః  
ఆస్తరాం పరు! మేశ్రుణు ॥   (6) 

తా॥ ఈ లోక్ాంలో దైవాస్తరులనే రాండు రకాల ప్రాణులున్నారు. పరు! 
దైవజ్ఞతిని గూరిి విస్వురాంగా చెపపను. అస్తర జ్ఞతిని గురిాంచి ఇక్ న్న నుాండి 
విను.  
వాయఖయ:- ఈ లోక్ాంలో సృష్టఠ అాంతా రాండు విధ్యలు. దైవీవరీాం, ఆస్తరీవరీాం. 
వేద్ాం కూడా అలాగే తెలియజేస్తునాది. "ద్వయాహ్వై ప్రాజ్ఞపత్య దే 
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వశిా2స్తరశిా" - ప్రజ్ఞపతి సాంతానాం దేవత్లు - అస్తరులు అని రాండు 
విధ్యలు. అయితే 3వ వరీాం కూడా ఒక్టి ఉనాది. అదే రక్ష్స వరీాం. దానిపటే 
భగవానుడిక్ుడ మౌనాం వహస్తున్నాడు. ఎాందుక్ాంట్ల వారు సాంసురిాంపబడటాం 
అస్వధ్యాం క్నుక్. వారిలో ఏ మత్రాం వికాసాం ఉాండదు. 
వారు నీచయోనులాందు జనిమాంచినవారు. కాలమే వారిని పరిపక్వాం చేసి 
అస్తరవరీాంలో చేరిలిుాందే గాని వారు ఏ ప్రయత్ామూ చేయరు, చేయాలనే 
ఊహ్రదు. తెలియదు.  
 మాంచివాడు ప్రయత్ాాంతో త్న మాంచిత్నాం నిలుపుకోవాలి.  
 చెడావాడు త్నలోని చెడును తొలగాంచుకొని మాంచివాడుగా మరలి.  
 కాని పరమ దురమరీుడో - వాడికి మాంచి - చెడూ తెలియదు. మరుప 

చెాంద్డు.  అాందుకోసాం ప్రయతిాాంచడు. బాగుపడటానికి వీలులేని జనమ. 
వాణిి వదిలేదాాాం.  

 అనాాం వేడిగా ఉనాపుపడు రాండవ ఆలోచన లేకుాండా తినేస్వుాం. ఒక్వేళ్ 
మరున్నటికి తిన్నలిువసేు జ్ఞగ్రత్ుగా చూస్వుాం. మెత్ుబడి చెడిపోయిాందేమో 
గమనిస్వుాం. పైన అాంతా బాగుాండి అడుగున బాగా లేక్పోతే దానిని తీసేసి 
బాగున  ా దానిని తినవచిు. అలాగాక్ 2,3 రోజుల త్రవత్ చూసేు అాంతా 
పచిపోయి, క్ాంపు కొడుత్తాంది. దాని  ాఏాంచేస్వురు? దాని  ాదూరాంగా ఎక్ుడో 
పరవెయాయలి. అాంతే.  
 అలాగే దైవీసాంపద్ గలవాడు దైవీసాంపద్ను వృదిధ చేస్తకుాంట్ట ఆస్తరీ 
గుణాలు చేరకుాండా ప్రయతిాస్వుడు. ఆస్తరీ గుణాలునావాడు వాటిని 
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దూరాంగా త్రోసివేస్తు దైవీ గుణాలను అలవరుచుకోవటానికి ప్రయతిాస్వుడు. 
రక్ష్స ప్రవృతిు గలవాడు మరడు, మరలని తెలియదు. అాందుకే 
పచిపోయిన అన్నాని  ావదిలేసినటే్ట వదిలేయాలి. క్నుక్ ఇదా్రినే చెపపటాం 
జరిగాంది.  
 దైవీసాంపద్ను గూరిిఇాంత్వరకు అనేక్ విధ్యలుగా చెపపటాం జరిగాంది. 
భగవదీ్గత్ అాంతా అదే. భగవాంత్తని వైపు నడిపాంచటమే. ఆస్తరీ సాంపద్ను 
అక్ుడక్ుడ స్తచన మత్రాంగా మత్రమే చెపపటాం జరిగాంది. క్నుక్ ఇక్ుడ 
ప్రతేయక్ాంగా ఆస్తరీ గుణాలు గలవారి పనులు ఎలా ఉాంటాయో వారి 
ఆలోచనలు, ఆచరణ ఎలా ఉాంట్టాందో వివరాంగా ఇక్ నుాండి 
తెలియజేయబోత్తన్నారు. 
 స్వధ్యరణాంగా ప్రపాంచాంలోని అని  ామత్గ్రాంధ్యలు మాంచిత్నాం, ధ్రమాం, 
సదాభవనలు, సదీుణాలు, సత్ురమలు - వీటిని వివరాంగా తెలియజేస్వుయి. మనాం 
వాటిని చదివి, విని, తెలుస్తకొని అలా మాంచి భావాలు, మాంచి లక్ష్ణాలతో 
పయనాం స్వగాంచాలని తెలుస్తకుాంటాాం. అయితే చెడాగుణాల గురిాంచి, నిష్టద్ధ 
క్రమల గురిాంచి, దురమరీపు ఆచరణ గురిాంచి ఆయా మత్గ్రాంధ్యలు చెపపవు. 
కాని హాందూ ధ్రమ శాసా్వలు గాని, మత్ గ్రాంధ్యలు గాని, ఈ చెడా విషయాల 
గురిాంచి వివరణ ఇస్తున్నాయి. ఎాందుకు? మనవుడు త్నలోని లోపలను, 
చెడును తెలుస్తకోగలిగతేనే ఆ లోపలను, చెడును తొలగాంచుకొనుటకు 
వీలవుత్తాంది. తెలుస్తకోలేక్పోతే ఇక్ ప్రయత్ామే జరగదు గదా! 
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 స్తగుణాలు, దురీుణాలు - రాండిాంటికి నిలయాం హ్ృద్యాం. అవి రాండూ 
గుణాలే. స్తగుణాలకు క్ళ్ాంక్ాం క్లిగతే దురీుణాలవుతాయి. ఇపుపడు 
దురీుణాలను గురిుాంచగలిగతే, వాటిలోని మలిన్నలను తొలగాంచగలిగతే 
చాలు అవి స్తగుణాలౌతాయి. అాందుకే ఆస్తరీ సాంపద్ను గూరిి కూడా 
వివరాంగా వరిిాంచవలసి వచిిాంది. 'వాటిని న్న నుాండి విను' అాంట్ట భగవానుడు 
అాందుకే చెబుత్తన్నాడు.  
 ఇక్ ఈ శే్లక్ాం నుాండి ఆస్తరీ సాంపనుాలైన వారు ఎలా ప్రవరిుస్వురో, వారి 
భావాలేమిట్ల, వారి ఆలోచనలు ఎలా స్వగుతాయో వివరిాంచబోత్తన్నారు. 
ఎవరైతే ఈ విషయాలను శ్రద్ధతో విని, అరుాం చేస్తకొని, త్మను తాము 
పరిశీలన చేస్తకుాంటారో - వారు త్మలోని చెడును క్నుగొనగలగుతారు, 
దానిని తొలగాంచుకొనేాందుకు ప్రయత్ాాం చేస్వురు.  

ఆస్తరీ సాంపనుాల గుణాలు, ఆచారలు గురిాంచి -  
 

శే్ల॥  ప్రవృతిుాంచ నివృతిుాంచ  
జన్నన విదుర స్తరిః।  
నశౌచాం న్నప చాచారిః  
న సత్యాం తేషు విద్యతే॥   (7) 

తా॥ అస్తర సవభావాం గల మనవులు ధ్రమప్రవృతిుని గాని, అధ్రమ నివృతిుని 
గాని తెలుస్తకోలేరు. వారికి శుచిత్వాం ఉాండదు. ఆచారాం కూడా సరిగా 
ఉాండదు. వారిలో సత్యాం కూడా కానరదు.  
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వాయఖయ:- లోక్ాంలో స్వధ్యరణాంగా 3 రకాల మనవులుాంటారు. వారు -  
(i) ఉత్ుములు:- వీరు అసలు ఎపుపడూ త్పుపలే చేయనివారు. ఒక్రిచేత్ 
చెపపాంచుకోవలసిన పనిలేని వారు.  
(ii) మధ్యములు:- వీరు అపుపడపుపడు త్పుపలు చేస్తుాంటారు. అయితే ఇత్రులు 
చెపపనపుపడు విని, వారి ప్రవరునను మరిుకుాంటారు. ఇక్ ఆ త్రువాత్ 
ఎపుపడూ త్పుపలు చేయరు.  
(iii) అధ్ములు:- వీరు ఎపుపడూ త్పుపలే చేస్తుాంటారు. వీరికి మాంచి ఏమిట్ల 
తెలియదు. తెలిసిన్న ఆ మరీన నడవరు. ఒక్వేళ్ ఎవరైన్న చెపపన్న 
వినిపాంచుకోరు, త్మ ప్రవరునను మరిుకోరు.  
 ముఖయాంగా ఈ శే్లక్ాంలో ఇలాాంటి వారిని గూరిే తెలియజేస్తున్నారు. 
వీరికి ప్రవృతిు - నివృత్తులాంట్ల ఏమిట్ల తెలియదు. వాటిని పటిూాంచుకోరు. 
ప్రవృతిు అాంట్ల ధ్రమకారయలు, పుణయకారయలు, సత్ురయలు చేయుటయాందు 
ఆసకిు. నివృతిు అాంట్ల అధ్రమకారయలు, పపకారయలు, దుషాురయలు - మొ॥న 
వాటి వైపుకు మనస్తు పోకుాండుట, వీరికి ఆ రాండూ తెలియవు. 
 చేయవలసిన పనులు ఏమిట్ల తెలియనాందున చేయవలసిన పనులు 
చేయరు. చేయకూడని పనులు ఏవో తెలియనాందున వాటిని చేస్వురు. వారికి 
విధినిష్టధ్యలు తెలియదు. వారి సవభావాం అాంతా అక్టావిక్టాం. వారి 
పద్ధత్తలనీ  ాఅసువయసుాం - అయోమయాం.  
 త్మకు తెలియదు. తెలిసిన వాళ్ీను ఎగతాళి చేస్వురు.  
 తాము చేయరు. చేసేవాళ్ీను ఎగతాళి చేస్వురు.  

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 81 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

 త్మకు తోచదు. ఎవరన్న  ాచెబతే వినరు.  
ఇద్గ ఆస్తరీ సవభావాం గల వారి ప్రవరున.  
 వారిలో ఏకోశాన్న శుచిత్వాం ఉాండదు. రూపులోకాని, చూపులో కాని, 
పలుకులో గాని, భావాంలో గాని, కాగడాపటిూ వెతికిన్న శౌచాం లేదు. పైగా 
శుచిగా ఉనావారిని చూసి ఎగతాళి చేస్వురు.  
 ప్రతిరోజు క్ళ్ళ ీతెరవక్ముాందే - పళ్ళ  ీతోమక్ ముాందే బెడ్ కాఫీ కావాలి. 
'ఆచారిః ప్రథమో ధ్రమిః' - ధ్రమలలో మొద్టిది ఆచారాం అన్నారు. ఆచార 
హీనుని వేదాలు కూడా కాపడలేవు. అాంద్రూ అాంగ్లక్రిాంచే ఆచారలను, 
అాంద్రూ పటిాంచే ఆచారలను, సరవస్వధ్యరణమైన వాటిని అాంద్రూ 
పటిాంచాలి. కాని ఆస్తరీ సవభావాం గలవారికి ఆచారలను పటిాంచటాం 
చినాత్నాం - న్నమోషీ. ఆచారహీనులు సతాయని  ాపలక్రు. సత్యము - శౌచము 
మోక్ష్యరిుకి చాలా ముఖయాం. అాందుకే యమ నియమలలో ఈ రాండిాంటిని 
చెపపరు.  

యమ అాంట్ల అహాంస, సత్యాం, అసేుయాం, బ్రహ్మచరయాం, అపరిగ్రహ్ాం. 
నియమ అాంట్ల శౌచాం, త్పస్తు, స్వవధ్యయయాం, సాంతోషాం, ఈశవర ప్రణిధ్యనాం.  
 'ద్యా సత్యాంచ శౌచాంచ రక్ష్స్వన్నాం నవిద్యతే' - రక్ష్స్తలకు ద్య, 
సత్యాం, శౌచాం అనేవి తెలియదు - అని లాంక్ నుాండి తిరిగవచిిన 
హ్నుమాంత్తడు శ్రీరమునితో అన్నాడు. క్నుక్ ఇవి లేనివారు అస్తరులే. 
క్నుక్ వీటిని తెలుస్తకొని వాటి కొరకు ప్రయతిాాంచాలి. స్వధ్న చేయాలి.  
ఆస్తరీ సాంపనుాల ఆలోచనలు ఎలా ఉాంటాయి?  
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శే్ల|| అసత్య మప్రతిషఠాంతే  
జగదాహు రనీశవరాం |  
అపరసపర సాంభూత్ాం  
కిమనయ తాుమ హైత్తక్ాం ||  (8) 

తా|| అస్తరగుణ సాంపనుాలు ఈ జగత్తు అసత్యమని, ధ్రమధ్రమ వయవసు లేనిద్ని, 
అసలు పరమేశవరుడు లేడని అాంటారు. ఈ జగత్తు ఎవరివలేన్న పుటిూాంది 
కాద్ని, కామమే కారణాంగా గలిగనద్ని అాంటారు. స్త్రీపురుష సాంయోగాం వలే 
త్పప ఇత్రకారణాం ఏద్గ లేనిద్ని వారి భావాం.  
(i) ఆస్తరీ సాంపనుాలది న్నసిుక్వాద్ాం. ఈ జగత్తు అసత్యాం, అప్రతిషూాం, 
అనీశవరాం అనేది వీరి భావన.  
 'అసత్యాం' అాంట్ల పటిూాంచుకోవలసినది కాదు - అని.  
 'అప్రతిషూాం' అాంట్ల ద్గనికి ఆధ్యరాంగా, అధిషాూనాంగా ఏదో దివయశకిు లేద్ని -  
 'అనీశవరాం' అాంట్ల అాంద్రిని, అనిాాంటిని శాసిాంచే ప్రభవు లేడని.  
 జగత్తు అసత్యాం అని అస్తర సవభావాం గలవారు - న్నసిుకులు 
అాంట్టన్నారు. వేదాాంత్తలు కూడా బ్రహ్మ సత్యాం జగనిమధ్య - పరమత్మ సత్యాం, 
జగత్తు మిథయ అనే అాంట్టన్నారు - అాంట్ల జగత్తు లేనిదే - అసత్యమే 
అాంట్టన్నారు. ఐతే ఇదా్రిలోనూ ఒక్ భేద్ాం ఉనాది. జగత్తు అసత్యమే అయిన్న 
ద్గనికి ఆధ్యరాంగా ఒక్ దివయశకిు ఉనాద్ని, ద్గనిని సృష్టూాంచి, పలిాంచే 
ఈశవరుడున్నాడని వేదాాంత్తలాంటారు. అలాాంటి దివయశకిు ఉనాద్ని ఆస్తరీ 
సాంపనుాలు అాంగ్లక్రిాంచరు.  
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 జగత్తు అాంట్ల క్దిలేది, మరుపలు చెాందేది అని అరుాం. ఈ క్ద్లటాం 
మరుపలు చెాంద్టాం దాని సవభావమని ఆస్తరీ సాంపనుాలాంటారు. ఈ 
క్ద్లటాం మరుపలు చెాంద్టాం వెనుక్ ఒక్ సిురమైన ఆధ్యరాం ఉనాద్ని 
వేదాాంత్తలు అాంటారు. తాము క్ాంటితో చూచేదే సత్యమని, ఆస్తరీ 
సాంపనుాలు నముమతారు. బాహ్యాంగా క్నిపాంచే దానిక్న  ా శుద్ధమైన బుదిధకి 
అాందే విషయాం మరొక్టి ఉనాద్ని వేదాాంత్తలు నముమతారు.  
 మరుపలు లేని ఒక్ సిురమైన ఆధ్యరాం ఉాంట్లనే మరుప అనేది 

జరుగుత్తాంద్ని శాస్త్రజాులు కూడా అాంగ్లక్రిస్వురు.  
 సిురమై నిశిలాంగా ఉాండే తెర ఒక్టి ఉాంట్లనే దానిపై బొమమలు క్దిలి సినిమ 

ప్రకాశిస్తుాంది.  
 చలనాం లేని నద్గగరభాం ఉాంట్లనే దానిపై నద్గజలాం ఉరవడిగా ప్రవహాంచి 

చలిస్తుాంది, పరుగులు తీస్తుాంది.  
 మరి ఈ జగత్తులో భూమితో పట్ట అనేక్ గ్రహాలు నిరాంత్రాం 
తిరుగుతూ ఉాంటాయి. ఈ స్తరయకుట్టాంబాం అాంతా క్దులుతూనే ఉాంట్టాంది. 
మరి క్దిలే ఈ జగత్తుకు ఆధ్యరాంగా క్ద్లకుాండా సిురాంగా ఒక్ శకిు ఉాండాలి 
క్దా! అదే పరమత్మశకిు. క్నుక్ క్దిలేదానికి ఆధ్యరాంగా ఉన  ా త్త్వమే 
సత్యత్త్ువాం. అదే ప్రతిషఠాం. కాని ఈ ఆస్తరీ సాంపనుాలు అటిూ సతాయని  ా
అాంగ్లక్రిాంచరు. అాందుకే జగత్తు అసత్యమే కాదు అప్రతిషూాం అని కూడా 
అాంటారు.  
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 అాంతేకాదు 'అనీశవరాం' అని కూడా అాంట్టన్నారు. ఈశవరుడు 
అాంట్ల  శాసిాంచేవాడు - ప్రభవు అని అరుాం. మన మాంచి చెడాలను చూసేవాడు, 
త్పుప చేసేు శిక్షిాంచేవాడు, మాంచి చేసేు ప్రశాంసిాంచేవాడు, ఫలితానిాచిే వాడు 
ప్రభవు. అాంతేకాదు అాంద్రినీ శాసిాంచేవాడు. ఇలా నడుచుకోవాలి - అలా 
నడుచుకోకూడదు అని చెపేపవాడే ప్రభవు - శాసకుడు.  
 అటిూ ప్రభవు - ఈశవరుడు ఒక్డు ఉన్నాడని  వీరు అాంగ్లక్రిాంచరు. ఈ 
జగత్తులో ఉన  ా గ్రహాలు, ఉపగ్రహాలు అనీ  ా ఎాంత్ వేగాంతో తిరగాలో, ఏ 
మరీాంలో తిరగాలో ఎవరు శాసిాంచారు? పపలు చేసినవారికి దుిఃఖాలు, 
పుణయాం చేసినవారికి స్తఖాలు ఎవరు ఇస్తున్నారు? వీటనిాాంటిని ఇచిే క్రు - 
ఈశవరుడు - ప్రభవు ఒక్రు ఉాండాలని వేదాాంత్తలు నముమతారు. అయితే 
పపపుణాయలు లేవు, జగత్తును శాసిాంచేవాడు లేడు, అలా తిరగటాం ఈ జగత్తు 
యొక్ు సవభావాం - అాంతే. అలాగే స్తఖదుిఃఖాలనేవి మన తెలివితేటల వలేనే 
వస్తుాంటాయి అని నమేమవారు ఆస్తరీ సాంపనుాలు. నిరీశవర వాదులు వీరు.  
 వీరాందుకిలా న్నసిుకులవుత్తన్నారు? - దేవుడు లేడని, పపపుణాయలు 
లేవని, ధ్రమాం అధ్రమాం లేద్ని త్రోసివేసేు సేవచఛగా సాంచరిాంచవచిునని, ఎని  ా
అన్నయయాలు, అక్రమలు చేసిన్న ఫరవాలేదు అనే భావాం. ఈ ప్రపాంచాం 
ముణిాళ్ ీ ముచిట అని, బ్రతికినన్నాళ్ళ ీ హాయిగా తిని, త్ప్గ చావాలని, 
అపుపచేసైన్న పపుప కూడు తిన్నలని, ఎాంద్రిని హాంసిాంచిన్న మనాం హాయిగా 
బ్రత్కాలి అని భావిస్తుాంటారు. కాలి భసమమైన త్రువాత్ ఈ శరీరాం మళ్ళ ీఎలా 
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వస్తుాంది? క్నుక్ ఉనాన్నాళ్ళ ీ భోగజీవిత్ాం అనుభవిాంచాలనే భావన వీరిది. 
అాందుకే ఈ న్నసిుక్ వాద్న చేస్తుాంటారు. మరి ఈ జగత్తు ఎలావచిిాంది? -  
(ii) అపరసపర సాంభూత్ాం:- అపర అాంట్ల పురుషుడు, పర అాంట్ల స్త్రీ. అసలు ఈ 
సృష్టూ అాంతా స్త్రీపురుషుల క్లయిక్ వలేనే జరుగుత్తనాది. ఇాందులో దేవుని 
జోక్యాం ఎక్ుడుాంది? వేదాాంత్తలు ఏవో చెబుతారు - భగవాంత్తడని - ఆయన 
వలేనే సృష్టూ అనీ - అవనీ  ాఒటిూది. ఇవనీ  ాకాక్మమ క్థలు అనేది వీరి వాద్న. వీరి 
వాద్నలో నిజమెాంత్?  
 స్త్రీ పురుషుల క్లయిక్ వలేనే సృష్టూ జరుగుత్తనాద్ాంట్ల - మరి 
స్త్రీపురుషులు క్లిసిన్న ఎాందుకు సాంతానాం క్లగటాంలేదు? కొాంద్రికి ఏదో 
లోపాం ఉాంట్ల క్లగటాం లేదు అనుకుాందాాం. లోపాం లేని వారికి కూడా 
ఎాందుకు క్లగటాం లేదు? ద్గనికి వారేదో కాక్మమక్థలు చెబుతారు గాని, 
క్రమఫలాం కారణాంగానే ఇలా జరుగుత్తనాద్ని చెపపక్ త్పపదు.  
 సరే క్రమలను బట్లూ ఫలిత్ాం గదా! ఇాంక్ ఇాందులో భగవాంత్తని ప్రసకిు 
ఎాందుకు? అని మీమాంసకుల సాందేహ్ాం. ఈ సాందేహాని  ా భగవాన్ రమణ 
మహ్రిు త్న ఉపదేశస్వరాంలో మొద్టి శే్లక్ాంలోనే తీరిేశారు.    
  

శే్ల॥  క్రుృ రజాయా ప్రాపయతే ఫలాం ।  
క్రమ కిాంపరాం క్రమ త్జజడాం॥  

క్రమ జడమైనది గనుక్ త్నాంత్ తాను ఫలితానిావవదు. ఫలిత్ాం క్రు 
(భగవాంత్తని) యొక్ు ఆజా చేత్నే లభస్తుాంది - అని.  
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 నీ ఇాంటే్ల నెలరోజులు పనిచేసిన పనిమనిష్టకి జీత్ాం ఇచిేది ఎవరు? ఆ 
పనిఇస్తుాందా? ఆ ఇాంటి క్రువైన నీవు ఇస్తున్నావా?  
 అలాగే క్రుయైన భగవాంత్తడే క్రమ ఫలాలనిస్వుడు. అద్గ మనాం చేసిన 
క్రమలను బటిూ.  
 ద్గనిని బటిూ సృష్టూ కేవలాం స్త్రీపురుషుల క్లయిక్ వలే మత్రమే కాదు. 
స్త్రీపురుషుల క్లయిక్ అనే మరీాం దావర భగవాంత్తడే మన క్రమఫలాలను బటిూ 
ఇస్వుడు. ఆయన ఇవవటానికి క్రమఫలాలు లేక్పోతే ఎన్నాళ్ళ ీ స్త్రీపురుషులు 
క్లిసిన్న ప్రయోజనాం ఉాండదు.  
(iii) కిమనయత్ కామ హైత్తక్ాం :- కామాం త్పప వేరొక్ కారణాం ఏద్గలేదు - అని 
వారి విశావసాం. వాళ్ళ ీ తెలివి త్కుువ వారు కాదు, ఆలోచిాంచలేని వారూ 
కాదు. కాని బుదిధ శుద్ధాంగా లేనివారు. అాందుకే వారు - క్నిపాంచేదే నిజాం, 
క్మమగా తినేదే తిాండి, అాందినాంత్వరకు అనుభవిాంచటమే క్రువయాం, క్డుపే 
కైలాసాం, విలాసమే వైకుాంఠాం; వారికి రాండే పురుషారులు - అరుాం, కామాం. 
Wealth - wine - women - ఇవే వారి ప్రస్వున త్రయాలు.  
 రూపాం మీద్ - రూపయల మీద్ పడిచస్వురు. బేాక్ మరుట్ చేసో, 
దొాంగన్నటే్ట వేసో, లాంచాలు పట్లూ, మోస్వలు చేసో - ఏదో విధ్ాంగా వచిే డబో్బ 
వారికి పరమత్మ. అాందుకే 'పైస్వమే పరమత్మహై' అాంటారు. సిగీులేని సినిమ 
తారలు, రాంగులు మరిే రజకీయన్నయకులు వారికి ఆచారుయలు. ఇవీ ఆస్తరీ 
సవభావాం గలవారి ఆలోచనలు -  
ఇలాాంటి వారికి ఎలాాంటి జనమలు వస్వుయి? - 
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శే్ల॥  ఏతాాం ద్ృష్టూ మవషూభయ  
నషాూతామ న్నఽలప బుద్ధయిః।  
ప్రభవాం త్తయగ్ర క్రమణిః  
క్ష్యాయ జగతోఽహతాిః॥   (9) 

తా॥ ఈ రక్మైన ద్ృష్టూని అవలాంబాంచి, సాంకుచిత్ బుదిధ గలవారై, భ్రషుఠలైన 
వీరు లోక్క్ాంటకులై, దాని న్నశన్నని  ా కోరుతూ క్రూరక్రమలు చేసేవారై 
పుడతారు.  
వాయఖయ:- (i) ఏతాాం ద్ృష్టూాం అవషూభయ :- ఈ రక్మైన ద్ృష్టూని 
అవలాంబాంచినవారు. ఏ రక్మైన ద్ృష్టూ? ఈ జగత్తు అప్రతిషూాం, అనీశవరాం - 
అాంట్ల ఈ జగత్తు నిరధ్యరమైనది, భగవాంత్తడనే వాడెవడూ లేడు అనే ద్ృష్టూ 
గలవారు. ఇది ధ్రమాం - ఇది అధ్రమాం అనిగాని, ఈ పని చెయయవచిు - ఈ పని 
చెయయకూడదు అనిగాని, ఇది పపాం - ఇది పుణయాం అనిగాని చూడకుాండా 
విచిలవిడి త్నాంతో, నీతినియమలు లేకుాండా, హాంస, క్రూరత్వాంతో త్మ 
స్తఖాల కోసాం - భోగాల కోసాం, స్వవరుాం కోసాం ఎలాాంటి ఘోరలకైన్న 
తెగబడతారు. జీవితాలను పశుప్రాయాంగా గడుపుతారు. చివరకు 
సరవన్నశనమై పోతారు. వీరే నషాూత్తమలు, అలప బుదుధలు. వీరు క్రూరక్రుమలై, 
లోక్క్ాంటకులై త్మకు, లోకానికి న్నశన్నని  ాతెచిిపెడతారు.  
(ii) నషాూతామ:- ఇక్ుడ ఆత్మ అాంట్ల మనస్తు. నషాూతామ అాంట్ల మనస్తు 
చెడినవారు. సరైన ఆలోచన చేయలేరు. అశాాంతితో ఏపని సరిగీా చేయలేరు. 
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ఏ తెలివీ ఉాండదు. అతితెలివి ఉాంట్టాంది. వారికి మనసేు కాదు, మనస్తుతో 
పట్ట బుదిధ కూడా చెడుత్తాంది. భ్రషుఠలై యుాంటారు.  
(iii) అలపబుద్ధయిః:- అలపబుదుధలు అలపమైన వస్తువులపై ఆసకిు క్లిగఉాంటారు. 
అలపవస్తువు లేవి? అధిక్ వస్తువేది? పరమత్మయే అధిక్వస్తువు పరమత్మతో 
సమనమైనది గాని, అాంత్క్న  ాఅధిక్మైనది గాని మరేద్గ లేదు, ఉాండదు. ఈ 
ప్రాపాంచిక్ వస్తువులనీ  ాఅలపవస్తువులే. వీటిని పట్టూకొని ప్రాకులాడే వాడలేా 
అలపబుదిధయే.  
 రవణాస్తరినికి 10 త్లలు . అనిాాంటిలోని బుదిధని ఒక్చోట చేరిి 
కుపపవేసేు ఎాంత్ పెదా్ది? కాని అత్డిది అలపబుదిధయే. రక్ష్స బుదిధయే. అత్డు 
మహాభకుుడే అయిన్న అలపమైన విషయాని  ాపట్టూకొని న్నశనమైపోయాడు. 
న్నసిుక్ ద్ృష్టగలవారు అలపమైన విషయాలను పట్టూకొని ఇాంకా 
న్నశనమైపోతారు.  

అట్టవాంటి అలపబుదుధలైన వారు ఎట్టవాంటి క్రమలు చేస్వురు? ఎలా 
ప్రవరిుస్వురు? ఎలాాంటి క్రమలు చేసే వారుగా పుడతారు?  
(iv) ఉగ్రక్రమణాం :- క్రూరమైన క్రమలు చేసేవారుగా జనిమస్వురు. ఎాంత్టి 
హాంసకైన్న తెగబడతారు. వారికి భగవాంత్తడే లేడు గనుక్ భయమూ లేదు. 
భకీు లేదు.  
 పరభారయపహ్రణాం చేయాలనుకున్నాడు రవణుడు. దానికోసాం 
త్పస్తు చేస్తకొనే మరీచుని త్పస్తును భగాాం చేశాడు. బాంగారులేడిగా 
మయారూపని  ాధ్రిాంచి ద్ాండకారణయాంలో తిరుగుతూ ఉాండమని, రముడు 
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బాణాం వేయగానే రముని క్ాంఠ సవరాంతో హా! రితా! హా! లక్ష్మణా! అని కేక్లు 
వేయమని చెపపడు. తానేమో దొాంగసన్నయసి వేషాం వేశాడు. ఇలాాంటి 
దొాంగవేషాలు వేయవలసిన ఖరమ అాంత్టి లాంకేశవరునికి ఎాందుకు వచిిాంది? 
బుదిధ అలపవిషయాల మీద్కు పోవటాం వలేనే. దానివలేనే సరవన్నశనాం 
అయాయడు.  
 పరులరజయాం మీద్, సాంపద్ల మీద్ ఆశపడాాడు దురోయధ్నుడు. 
అాందుకోసాం విషాం పెటాూడు, గాంగలో త్రోయిాంచాడు, లక్ుయిాంట 
త్గలబెటాూలనుకొన్నాడు. మయాజూద్ాం ఆడిాంచాడు, ద్రౌపద్గదేవిని నిాండు 
సభలో వలువలూడిపాంచి అవమనిాంచాడు, అరణయవాస్వనికి పాంపడు. 
అక్ుడవారు స్తఖాంగా ఉన్నారేమోననే అస్తయతో ఘోషయాత్రక్ని వెళి ీ
అవమన్నల పలయాయడు. దురవస్తని ప్రయోగాంచాడు, ఉత్ురద్క్షిణ 
గోగ్రహ్ణాలు జరిపాంచాడు, భగవాంత్తనే బాంధిాంచబోయాడు. చివరకు 
కురుక్షేత్రయుద్ధాంలో సరవన్నశనమయాయడు. ఈ క్రూరక్రమలనీ  ా ఎాందుకు 
చేసినటే్ట? అలపబుదాి గనుక్. ద్ాంభాం, ద్రపాం, క్రోధ్ాం, పరుషయాం, అజా్ఞనాం, 
అభమనాం మూరీు భవిాంచినవాడు కావటాంవలే. ఆస్తరీ సాంపనుాడు గనుక్.  
(v) క్ష్యాయ జగతోఽహతాిః:- ఇలాాంటివారు లోక్క్ాంటకులే. జగత్తుకు 
ఆహత్తలై త్మ క్రూరక్రమల దావర లోక్క్ాంటకులౌతారు. ఈన్నడు కూడా 
ఆస్తరీగుణాలు గల వారాంద్రో అలపవిషయాల పటే ఆసకుులై, భ్రషూమనస్తులై, 
మూరుులై ఎాంత్టి క్రూరక్రమలైన్న తెగబడుత్తన్నారు. మత్ాం పేరుతో దేశాం 
పేరుతో ఉగ్రవాదానికి పూనుకొని అమయకుల నెాంద్రిన్న బలి తీస్తకొనే 
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ద్వరభగుయలు ఈ కోవకు చెాందినవారే. వీరే సమజ్ఞనికి పటిూన చెద్పురుగులు. 
శరీరాంలో కాయనుర్ క్రమి లాాంటివారు. విమన్నలు హైజ్ఞక్ చేయటాం, 
ఆకాశాంలో పేలిివేయటాం, శకిువాంత్మైన బాాంబులు పెటిూ జనసాంచారాం 
ఎకుువగా ఉనాచోట పేలిి హాంస్వకాాండను సృష్టూాంచటాం, భవన్నలను 
కూలగొటూటాం, న్నయకులను చాంపటానికి వాహ్న్నలను పేలిివేయటాం - ఇలా 
క్రూరమైన, ఘోరమైన క్రమలకు తెగబడి చివరకు న్నశనమైపోయే వారాంతా 
ఈ భ్రషూమైన ద్ృష్టూ గలవారే. న్నశనాం చేయటమే వీరి పని. వీరిది విధ్వాంసక్ 
పధ్ధతి. విధ్యయక్ పధ్ధతి కాదు. ఇలా జగత్తుకు - లోకానికి అహత్ాం చేసి 
చివరకు తామూ న్నశనమైపోతారు.  
 వీరిలో ఏ మత్రాం మనవత్వాం ఉన్న  ా- బుదిధలో ఏ మత్రాం జా్ఞనాం 
ఉన్న  ాఇలాాంటి ఆలోచనలు చెయయరు. ఇలాాంటి క్రూరక్రమలు చేయరు. ఇలా 
జనమలకు జనమలు నీచులుగా - భ్రషుూలుగా జనిమస్తు ఉాంటారు ఈ ఆస్తరీ 
సాంపనుాలు. 
       ఇాంకా వారి ఆలోచనలు ఎలా ఉాంటాయో, ప్రవరున ఎలా ఉాంట్టాందో … 
 

శే్ల॥  కామ మశ్రిత్య దుష్పపరాం  
ద్ాంభ మన మదానివతాిః ।  
మోహాదీ్ృహీతావఽసదాీ్రాహాన్ 
ప్రవరుాంతేఽశుచివ్రతాిః ॥   (10) 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 91 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

తా॥ త్నివి తీరని కోరిక్లతో, ద్ాంభమన మదాలతో, అవివేక్ాంతో, మొాండి 
పట్టూద్లలు గలవారై నీచప్రవృత్తులు గలవారై ప్రవరిుస్తుాంటారు.  
వాయఖయ:- ఆస్తరీసవభావాం గలవారు నిరీశవరవాదులు. అనగా 
భగవాంత్తడులేడని, ఉనాదేదో ఈ ప్రపాంచమేనని, అద్గ మూణిాళ్ ీముచిట్లనని, 
క్నుక్ త్వరత్వరగా అనుభవిాంచవలసిన భోగాలనిాాంటిని అనుభవిాంచాలని, 
పపపుణాయలాంట్ట ఏమీలేవని భావిాంచేవారు. వీరు భౌతిక్వాదులు. వీరు ఈ 
ప్రపాంచాంలో తిరిగేటపుపడు వీరి మనస్తులోని వికారభావాలు ఎలా 
ఉాంటాయో ఈ శే్లక్ాంలో చక్ుగా వరిిస్తున్నారు.  
(i) కామాం ఆశ్రిత్య దుష్పపరాం :- దుష్పపరాం కామాం అాంట్ల త్నివితీరని 
కోరిక్లు. ఇలా అనాంత్మైన కోరిక్లను ఆశ్రయిాంచేవారు ఈ 
శుద్ధభౌతిక్వాదులు. మనాం ఏ పని చేయాలన్న  ా దానికి మూలకారణాం 
కోరిక్లే. కోరిక్లు లేక్పోతే ప్రయతాాలు ఉాండవు. పనులు చేయాలిున 
అవసరాం ఉాండదు.  
 సాంతోషాంగా - ఆనాంద్ాంగా ఉాండాలనుకుాంట్టన్నాాం గనుక్ ఏవో 
వస్తువులు కావాలనుకుాంట్టన్నాాం. వాటిని తెచిుకోవాలాంట్ల డబోుకావాలి. ఆ 
డబోు కావాలాంట్ల ఏదో ఒక్ పని - వృతిు, వాయపరాం, వయవస్వయాం - - - ఏదో 
ఒక్టి చేయాలి. ఒక్ కోరిక్ తీరితే మరొక్ కోరిక్ పుడుత్తాంది. అనాంత్ాంగా 
కోరిక్లు పుడుతూ ఉాంట్ల సాంక్లాపలకు, ప్రయతాాలకు, పనులకు అాంత్త 
ఉాండదు. కొాంద్రికి గొాంతెమమ కోరిక్లుాంటాయి. అవి ఎపపటికీ తీరవు. కోరిక్ల 
సవభావాం అనాంత్ాంగా స్వగపోవటమే.    
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 యయాతి 10వేల సాంవత్ురలు కామోప భోగాలలో తేలియాడాడు. 
అయిన్న త్ృపు లేదు. చివరకు మనస్తును నిగ్రహాంచుకొని కోరిక్లను 
త్యజిాంచాడు. క్ట్టూలు వేసిన కొదా్గ అగ  ా ప్రజవరిలేినటే్ట అనుభవిాంచిన కొదా్గ 
కోరిక్లు ఇాంకా ఇాంకా పెరిగపోత్తాంటాయి. ఇదొక్ విషవలయాం. ఈ కోరిక్ల 
విషవలయాంలో పడిపోతే ఏాం జరుగుత్తాంది?  
(ii) ద్ాంభమన మదానివతాిః:- ద్ాంభమనమదాలు పెరిగపోత్తాంటాయి. 
అనాంత్మైన కోరిక్లు క్లిగనవాడు ఒక్ కోరిక్ తీరిన త్రవత్ మరొక్ కోరిక్ను 
తీరిుకొనుటకు ప్రయతిాస్తు - ఇలా కోరిక్ల విషవలయాంలో పడిపోతాడు. 
కోరిన కోరిక్లనీ  ా తీరిపోతూ ఉాంట్ల అత్డిలో ద్ాంభాం, మనాం, మద్ాం 
పెరిగపోతాయి.  
 ద్ాంభాం అాంట్ల డాంభాచారాం. నేనే గొపపభాగయవాంత్తడనని, 
విదాయవాంత్తడనని, తెలివిగలవడినని గొపపలకు పోత్తాంటాడు. దానితో 
మనాం - అాంట్ల అభమనాం - దురభమనాం క్లుగుత్తాంది. త్నక్న  ాఅధికులు 
ఉాంట్ల సహాంచలేని మనసుత్వాం ఏరపడుత్తాంది. ఈ లోక్ాంలో ఒక్రి క్న  ాఒక్రు 
గొపపవారుాంటారు. దురోయధ్నుని లాగా పరుల గొపపత్న్నని ,ా సాంపద్లను 
చూచి సహాంచలేని కుళ్ళీబోత్తత్నాం ఏరపడుత్తాంది. ఇదే దురభమనాం. 
దానితో మద్ాం హెచిుత్తాంది. ద్క్ష్ప్రజ్ఞపతి ద్ాంభమనమదానివత్తడే. 
ఈశవరుని క్న్న  ాతానే గొపప అనుకున్నాడు. ఈశవరుడు లేకుాండా యాగాం 
చెయాయలనుకున్నాడు. అహ్ాంక్రిాంచాడు. అాంద్రినీ పలిచి ఈశవరునికి 
ఆహావనాం పాంపలేదు. నిరీశవర యాగాం యుద్ధరాంగమైాంది. త్లతెగ 
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హోమగుాండాంలో పడిపోయిాంది. అహ్ాంకారాం అణగటాంతో మేక్త్ల వచిిాంది. 
ఈశవరుని ద్యతో యజాాం పూరుయిాంది.  
 లేనిదానిని ఉనాటే్ట ప్రద్రిశాంచటాం ద్ాంభాం.  
 ఉనాదానిని అనిాాంటిక్న్న  ాగొపపగా భావిాంచటాం అభమనాం.  
 ఈ అభమనాం వలే క్లిగేది మద్ాం. నేనే గొపప అనుకోవటాం.  

ఈ మద్ాంతో విచక్ష్ణాజా్ఞనాం నశిస్తుాంది.  
 ద్ాంభాం, ద్రపాం, మనాం, మద్ాం ఉన  ాఒక్ రజుగారు పాండిత్తలను పలిచి 
న్నకూ శత్ృరజుకు జరిగన యుదాధని ,ా అాందులో మనకు క్లిగన విజయాని  ా
వరిిస్తు నను  ా ధ్రమరజుగా - ఎద్టి శత్ృరజును దురోయధ్నునిగా పోలిి 
మహాభారత్ాం వ్రాసి తెమమన్నాడు. ఆ రజుకు కీరిుకాాంక్ష్. ఎవరైతే వ్రాయరో 
వారి త్లలు కోటగుమమనికి వ్రేలాడద్గస్వునన్నాడు. దానితో పాండిత్తలు 
భయాంతో గజగజలాడుతూ వెళ్యీరు. అాంద్రూ సమవేశమై ఏాంచేయాలా? 
అని ఆలోచిాంచారు. ఒక్రోజున అాంద్రూ రజుగారి వదా్కు వెళి ,ీ రజ్ఞ! 
అాంద్రాం త్లకొక్ రక్ాం వ్రాసేు బాగుాండదు గదా! మ అాంద్రి త్రపున్న మన 
ప్రధ్యన పాండిత్తలవారు మహాభారతాని  ా వ్రాస్వురు. అనుజా ఇవవాండి అని 
వేడుకున్నారు. 6నెలలు గడిచిాంది. రజు పాండిత్తని అడిగాడు, ఎాంత్వరకు 
వచిిాంది నీ రచన? అని. పూరుయి పోత్తనాది మహారజ్ఞ! ఇాంకొక్ు 
వారాంరోజులేో మీకు సమరిపస్వును అన్నాడు. వారాం త్రువాత్ ఒక్ బాండిపై 
వేలకొదా్గ ఎాండిన ఖాళ్ళ తాటాకులక్టూలు ఎకిుాంచి వెాంట తెచిాడు. 'మహారజ్ఞ! 
ఇదిగో గ్రాంథాం పూరుయిాంది' అన్నాడు. మహారజు చదివి వినిపాంచమన్నాడు. 
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జనాంతో క్రకిురిసి పోయిాంది సభ. ఆ పాండిత్తడు, 'మహారజ్ఞ! అాంతా 
పూరుయి పోయిాంది. కాని ఒక్ు సాందేహ్ాం మిగలి ఉాంది. అది మీరు తీరిసేు 
పూరిుచేసి చదివేస్వును' అన్నాడు పాండిత్తడు. 'ఏమిటా సాందేహ్ాం?' అన్నాడు 
రజు.  
 "మహారజ్ఞ! ధ్రమరజుగా మిమమలి  ా పోలిి వ్రాశాను. మీ భారయను 
ద్రౌపదిగా పోలిి బ్రహామాండాంగా వరిిాంచాను. మరి ద్రౌపదికి ధ్రమరజు కాక్ 
ఇాంకా నలుగురు భరులున్నారు గదా! మరి మీ భారయకు ఆ మిగలిన నలుగురిని 
ఎవరిని పెటిూ వ్రాయమాంటారు?" అన్నాడు పాండిత్తడు ఎాంతో వినయాంతో.  
 దానితో మహారజు క్రోధ్ాంతో, "ఛీ!ఛీ! ఈ గ్రాంథాని  ాత్గులబెట్లూయాండి" 
అన్నాడు. వెాంటనే బాండి వదా్ ఉన  ాసేవకుడు నిపపాంటిాంచగా ఆ తాటాకుల 
క్టూలనీ  ాబూడిద్ కుపపగా మరిపోయినవి.  
 ద్ాంభమన మదాలకు లాంగనవానికి వివేక్ాం ఉాండదు. వివేక్ాం 
లేనివాడికి మొాండిపట్టూద్ల ఎకుువగా ఉాంట్టాంది.  
 స్వధ్యరణాంగా ఫ్యయక్ష్న్ రజకీయాలలో మునిగన వారికి ఇలాాంటి 
మొాండిపట్టూద్లలు ఎకుువ. వారికి వివేక్ాం ఉాండదు. మద్ాం - అభమనాం 
అధిక్ాం. అాందుకే వాణిి నరికేయాలిుాందే అని పట్టూబటిూ ఎదుటివాణిి చాంపేస్వురు. 
ఆ వరీాం వాళ్ళ ీఅదే పట్టూద్లతో వీళ్ీను చాంపుతారు. ఇలా చాంపుకుాంట్ట 
త్రత్రలు పగను పెాంచుకుాంట్టనే ఉాంటారు. అాంతేకాదు.  
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(iii) ప్రవరుాంతే అశుచివ్రతాిః:- ఇలాాంటి వారి ప్రవరున కూడా నీచమైనదే. జూద్ాం, 
మద్యపనాం సరవ స్వధ్యరణాం. ద్గనివలే కాపురలు న్నశనమైపోతాయి. ఇక్ 
మాంసభోజనాం ఎలాాంటిదో వేదాలు, సమృత్తలు చెబుత్తన్నాయి.  

"మాంసభోజనాం విడిచి శుదాధనాాం భజిాంచేవారు శ్రేషుఠల" ని 
ఋగేవద్ాం 2వ అషూక్ాం మొద్టి మాంత్రాం చెబుత్తనాది.  
 "ప్రాణిహాంస నరక్హ్త్తవని, క్నుక్ మాంసభోజనాం మనమని" 
మనుధ్రమ శాస్త్రాం 5వ అధ్యయయాం చెబుత్తనాది.  

శాస్త్రాం చెపపనటే్ట నడుచుకొనే వారే దైవీసాంపనుాలు.  
 మహాభారత్ాం అనుశాసనిక్ పరవాంలో 116వ అధ్యయయాంలో ఒక్ శే్లక్ాం 
ఉనాది. అాందులో మాంసాం అాంట్టనాద్ట -  
'నను  ాతినే వాణిి నేను తిాంటాను' అని.  
 భాగవత్ాంలో కూడా మాంసభక్ష్ణ చేసేవారి గురిాంచి చెబుతూ, 
"ఎవరైతే జాంత్తవులను, పక్షులను చాంపతిాంటారో వారి కొరకు నరక్ాంలో 
ఉకుు ముకుులతో ఆ జాంత్తవులు, పక్షులు ఎదురుచూస్తు ఉాంటాయి" అని 
చెపపరు.  
 మాంసభక్ష్ణాం వలే స్వతిువక్త్త్ువాం న్నశనమవుత్తాంది. రజోగుణాం 
పెరుగుత్తాంది. మద్ాం - దురభమనాం - ద్ాంభాం పెరుగుతాయి. దానితో 
ఆత్మజా్ఞన్నని  ాఅాందుకొనే అవకాశాం లేకుాండా పోత్తాంది. ఇదే ఆత్మన్నశనాం.  
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 ఆస్తరీ గుణసాంపనుాల ఆలోచనలు, ఆచారవయవహారలు ఇలా 
ఉాంటాయి. ఆస్తరీ సవభావాం గల నిరీశవరవాదులు నిరాంత్రాం ఏది ముఖయాంగా 
భావిస్వురు?- 
 

శే్ల॥  చిాంతా మపరి మేయాాంచ  
ప్రళ్యాాం తా ముపశ్రితాిః ।  
కామోప భోగ పరమిః 
ఏతావదితి నిశిితాిః ॥    (11) 

తా॥ చనిపోయేాంత్వరకు అాంత్తలేని కోరిక్లలో మునిగతేలుతూ, 
కామభోగాలు త్పప జీవితానికి వేరే లక్ష్యాం ఏద్గలేద్ని నిశియిాంచుకుాంటారు.  
వాయఖ్య:- (i) ప్రళ్యాాంతాాం అపరిమేయాాం చిాంతాాం ఉపశ్రితాిః:- 
చచిేాంత్వరకు అాంత్తలేని కోరిక్లలో మునిగతేలుతూ ఉాంటారు. క్ట్టూ 
విపుపకొన  ాగొడాు ముాందూ వెనక్లు చూడకుాండా ఎలా పడితే అలా పరుగులు 
తీస్తుాంది. ఎవరో ఒక్రు దానిని హాంసిాంచి అదుపులోకి తీస్తకొనేదాకా అది 
ఆగదు. ఊపరి ఉనాాంత్వరకు, ఓపక్ ఉనాాంత్వరకు అలా పరుగులు తీస్తునే 
ఉాంట్టాంది.  
 తెగన గాలిపటాం గాలి ఎట్ట వీసేు అట్ట క్దిలిపోత్తాంది. అది ఎక్ుడో ఒక్ 
చోట, చెట్టూకొమమల మధ్య చికుుకొనే దాకా ఎగురుతూనే ఉాంట్టాంది.  
 అలాగే అస్తరసవభావి భగవాంత్తనిపై విశావసాం లేనివాడు గనుక్ 
వాడిక్కపుపడూ విషయచిాంత్నే. చిన  ా వాయపరాం ప్రారాంభస్వుడు. క్లిసొసేు 
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ఇాంకా పెదా్ది - ఇాంకా పెదా్ది అని పెాంచుకుాంట్ట పోతాడు. ఇళ్ళ ీకొాంటాడు. 
సులాలు కొాంటాడు. పరిశ్రమను స్వుపస్వుడు. సినిమహాలు క్టిూస్వుడు. ఆశ 
తీరదు. కాలేజీలు క్టిూాంచి విదాయవాయపరాం బాగుాంద్నుకుాంటాడు. హాసిపటస్ ు 
క్టిూాంచి పెదా్పెదా్ డాక్ూరేను రపపాంచి వైద్యవాయపరాం ప్రారాంభస్వుడు. ఇక్ ఇక్ుడ 
లాభాంలేద్ని విదేశాలకు వెళ్తాడు. నిరాంత్రాం శ్రమిస్తునే ఉాంటాడు. శరీరాం, 
మనస్తు, బుదిధ - అనీ  ావిషయ చిాంత్నలోనే. భారయకు స్తఖాంలేక్ పోయిన్న, 
కొడుకులు చెపపనమట వినక్పోయిన్న, బాంధువులు శత్ృవులుగా మరిన్న 
ఆ జీవుడు ఆశల పలేకిలో ఊరేగుతూనే ఉాంటాడు. త్నాంత్ట తాను మరడు. 
ఎపుపడో భగవాంత్తడే ద్యత్లచి ఏ విమన ప్రమద్ాంతోన్న, హార్ూ ఎటాక్ 
తోన్న అత్ణిి బాంధ్విముకుుణిి చెయయక్పోతే అత్డికీ గాడిద్ చాకిరీ త్పపదు. 
ప్రక్ృతి వేసిన శిక్ష్ను అనుభవిాంచక్ త్పపదు. ఒక్వేళ్ ఆరోగయాం చెడిన్న, 
కాలోచేయోయ విరిగన్న, మాంచాంలో పడిఉన్న  ామనస్తు మత్రాం ప్రపాంచాని  ా
చుటిూ వస్తుాంది. కోరిక్ల వేడితో - విషయచిాంత్న అనే అగాలో 
కాలిపోత్తాంటాడు.  

శే్ల॥  బాలస్వువత్ క్రీడాసక్ుిః త్రుణస్వువత్ త్రుణీసక్ుిః ।  
వృద్ధస్వువత్ చిాంతాసక్ుిః పరమే బ్రహ్మణి కోఽపనసక్ుిః॥  

 బాలయాం ఆటపటలతో, యవవనాం కామప్రేరిత్ చరయలతో, వృదాధపయాం 
చిాంత్లతో గడిచిపోతే పరమత్మను త్లచుకోనేది ఎపుపడు? అని 
భజగోవిాంద్ాంలో శాంక్రులు ప్రశిాాంచినటే్టగ - అత్డికి అనీ  ా చిాంత్లే. అనీ  ా
కోరిక్లే. త్తది శావస వరకూ ఊహ్ల లోకాలలో ఊరేగుతూ ఉాంటాడు. 
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అపుపడు రజకీయాలేో దిగనటేయితే ఎాంత్ బాగుాండేది? చినాపుపడు బాగా 
చదువుకొని డాక్ూరునైతే ఎాంత్ బాగుాండేది? అని చిాంత్లలో 
మునిగపోత్తాంటాడు.  
(ii) కామోప భోగపరమిః :- ఆస్తరీ సాంపనుాలకు కామోపభోగమే 
పరమలక్ష్యాం. దైవీ సాంపనుాలకు మోక్ష్మే పరమలక్ష్యాం. ఆస్తరీ సాంపనుాలకు 
లోపలవాసనలనీ  ా ప్రాపాంచిక్మైనవే. అవి కోరిక్లుగా వయక్ుమవుతూ 
ఉాంటాయి. వాటిని ఎలాగో తీరిుకుాంటారు. తీరే కోరిక్లు తీరుత్తాంట్ల పుట్లూ 
కోరిక్లు పుడుతూ ఉాంటాయి. ఒక్వేళ్ వారు దైవకారయలను చేస్తున్న  ావాటిని 
కూడా ప్రాపాంచిక్ వాసనలను త్ృపుపరచుకొనుటకు లౌకిక్కారయల 
మదిరిగానే చేస్తుాంటారు. మనాం చేసే పూజకు - యజా్ఞనికి ఎాంత్ ప్రచారాం 
వచిిాంది? ఎాంద్రు వస్తున్నారు? భోజన్నలలో ఏమేాం వైరటీస్ చేయిస్తున్నాాం? 
పూజకు పూలు ఎక్ుడెక్ుడి నుాండి తెపపస్తున్నాాం? మైకు పెడదాాం. బాయనర్ు 
క్టిూదాాాం - అాంట్ట అాంతా హ్డావుడి. ఈ మధ్యలో అసలు కారయక్రమాం 
ప్రాధ్యనయత్ కోలోపత్తాంది.  
 ఇలా నిరాంత్రాం లౌకిక్ క్రమలు చేస్తు, కోరిక్లు తీరిుకుాంట్ట, అసలు 
ఈ జనమ వచిిాందే అాందుకు అనుకుాంట్ట నిరాంత్రాం సాంతోషాని  ా
వెత్తకుుాంటారు. అాంతేత్పప ఈ జనమ ఎాందుకు వచిిాందో తెలియదు, 
తెలుస్తకోవాలనుకోరు, ఎవరన్న  ా చెబతే వినరు, పైగా ఎగతాళి చేస్వురు. 
కోరిక్లు తీరిుకోవటాం, అాందినాంత్వరకు భోగాలు అనుభవిాంచటాం, అాంద్ని 
వాటిని ఎలాగైన్న అాందుకోవటాం, ద్గనికోసాం మోస్వలనెనిాాంటినైన్న 
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చేయటానికి సిద్ధాం. ఎని  ానక్ుజిత్తులైన్న వేస్వుడు. ఎని  ాక్షుద్ర ఉపసనలైన్న 
చేస్వుడు. అాందితే జుట్టూ, అాంద్క్పోతే కాళ్ళ ీఅాంటాడు.  
 కాకులను కొటిూ గ్రదా్లకు వేస్వుడు.  
 ఆవులను చాంప చెపుపలను దానాం చేస్వుడు.  

 త్న స్తఖాం కోసాం, సాంతోషాం కోసాం, స్వవరుాం కోసాం, ఎని  ాఅబదాధలైన్న 
ఆడటానికి సిద్ధపడతాడు. అసలు ఈ జనమ వచిిాంది దేనికి? ఈ ప్రపాంచాంలో 
స్తఖాలునాది దేనికి? హాయిగా మనాం అనుభవిాంచి ఆనాందిాంచటానికే. చచిిన 
త్రవత్ ఏముాంట్టాంది? బూడిద్ త్పప అాంటాడు. ఇవీ ఆస్తరీ సాంపనుాల 
ఆలోచనలు, భావాలు.  

ఇాంకా వారి ఆచరణ ఎలా ఉాంట్టాంది?  
 

శే్ల॥  ఆశాపశ శతైరిదాధిః  
కామక్రోధ్ పరయణాిః।  
ఈహ్ాంతే కామభోగారుాం  
అన్నయయే న్నరు సాంచయాన్॥   (12) 

తా॥ వాంద్లాది ఆశాపశాల చేత్ క్టూబడిన వారై, కామక్రోధ్యలకు వశులై, 
వారి కోరిక్లు తీరిుకొనుటకు అన్నయయాంగానైన్న సరే 
సాంపదిాంచుకోవాలనుకుాంటారు.  
వాయఖయ:- (i) ఆశాపశ శతైరిదాధిః :- లోక్ాంలో ఎవరినైన్న ఒక్ు త్ప్డుతో క్టిూవేసేు 
ఆ బాంధ్ాం నుాండి త్పుపకొనుటకు ఎాంతో క్షూపడాలి. శరీరనికి ఎన్న  ాచోటే 
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గాయాలవుతాయి. అలాాంటిది వాంద్ల కొదా్గ త్ప్ళ్ీతో క్టిూవేసేు! వారి పరిసిుతి 
ఏమిటి? ఇక్ ప్రయతిాాంచటాం కూడా అనవసరమే. ఎవరో వచిి విడిపసేు త్పప 
విముకిు లేదు.  
 మరి ఈ ఆస్తరీసాంపద్ గలవారి పరిసిుతి ఏమిటి? 'ఆశాపశ శతైిఃబదాధిః' 
వాంద్ల కొదా్గ ఆశలనే త్ప్ళ్ీతో బాంధిాంచబడాారు. ఈ త్ప్ళ్ళ ీ పశాలు - 
యమపశాల లాగా చాలా గటిూవి. మరి ఇలా వాంద్ల కొదా్గ పశాలచేత్ 
బాంధిాంచబడావారు ఎలా బయటపడగలుగుతారు? అసాంభవాం. అయితే ఎవరో 
వచిి స్వయాం చేసేు బాంధ్విముకిుని పాంద్వచిు. ఎవరత్డు? అత్డే సదీురువు. 
గురువు లభసేు నీ ఆశాపశాలనీ  ా తొలగాంచుకోవచిు. గురువు ఎలా 
లభస్వుడు? సన్నమరీాం కోసాం, దైవాం కోసాం అనేక్ జనమలలో త్పసేునే గురువు 
లభాంచేది.  
(ii) కామక్రోధ్ పరయణాిః :- ఆస్తరీ సాంపద్ గలవారు కామక్రోధ్పరయణులు. 
కోరిక్లు తీరిుకోవటాం, భోగాలనుభవిాంచటాం త్పప ఈ లోక్ాంలో మరొక్ 
క్రువయాం ఏమీ లేద్నుకొనేవారు. ఎపుపడూ కోరిక్లతో వేగపోతూ ఉాంటారు. 
క్రమరాంగాంలో ఊగపోతూ ఉాంటారు. ఎపుపడైతే త్మ కోరిక్లు 
తీరిుకోవటానికి ఆటాంక్ాం క్లుగుత్తాందో, వారి భోగాలకు ఎవరు అడాువస్వురో 
వారిపై క్రోధ్ాం క్లుగుత్తాంది. కామాం క్రోధ్ాం విడద్గయ వీలులేని 
జాంటప్రేమికులు. క్నుక్ ఆశలు కోరిక్లతో తేలియాడే వారికి త్పపక్ వచిే 
భయాంక్రమైన జబోు క్రోధ్ాం. ఇది మనిష్టని సరవన్నశనాం చేస్తుాంది.  
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 దురోయధ్నునికి ధ్రమరజు రజస్తయాం అస్తయ క్లిగాంచిాంది. 
మయసభలో అవమనాం జరిగాంద్నుకున్నాడు. దానితో క్రోధ్ాం. దానివలే 
జూద్ాం, ద్రౌపద్గ వసా్వపహ్రణాం, అరణయ అజా్ఞత్వాస్వలు, యుద్ధాం, 
సరవన్నశనాం.  
(iii) అన్నయయేన అరుసాంచయాన్:- కోరిక్లు తీరలాంట్ల వస్తువులు, విషయాలు 
కావాలి. అాందుకు ధ్నాం కావాలి. క్షూపడి సాంపదిాంచాలి. న్నయయాంగా 
సాంపదిసేు కొదాిపటి ధ్నమే. ఆ కొదాిపటి ధ్నాం ఆశపోత్తలకు చాలదు. 
అాందువలే బాగా ద్ాండిగా సాంపదిాంచటానికి ఎని  ాఅన్నయయాలు, అక్ృతాయలు 
చేయటానికైన్న వెనకాడరు. ఎని  ా అడాదారులు త్రొక్ుటానికైన్న, ఎాంద్రిని 
మోసాం చెయయటానికైన్న తెగస్వురు. ఎలా సాంపదిస్తున్నాాం అనాది ప్రధ్యనాం 
కాదు, ఎాంత్ సాంపదిస్తున్నాాం అనాదే ప్రధ్యనాం వీరికి. పటూలు, పెట్టూలు, 
పక్కటే్ట నిాంపుకోవటమే వారిపని.  
 'అనితాయని శరీరణి - అాంద్రి సొముమ న్నకేరనీ' - ఇదే వారి వరస. 
రవణాస్తరునికి ఏాం త్కుువ? అషూదికాపలకులు అధీనులు. పుషపక్విమనాం 
సవాంత్ాం. దేవేాంద్రునిపై విజయాం స్వధిాంచాడు. ఎాంద్రో భారయలు, బడాలు, 
శత్ృదురేభద్యమైన లాంకానగరాం, చుట్టూ సముద్రాం. పరమ భకాుగ్రేసరుడు, 
మహావీరుడు. అయిన్న పరస్త్రీని అపహ్రిాంచాడు. దానితో సరవన్నశనమై 
పోయాడు. కాాంతా - క్నక్ాం - కీరిు - ఈ 'క్' కారత్రయాంతో చస్వురు ఆస్తరీ 
మనవులు. దురోయధ్నుడు అన్నయయాంగా పాండవ సాంపద్ను కాజేశాడు. కాని 
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క్రొత్ు నీళ్ళ ీవచిి పత్నీళ్ళ ీకొట్టూక్పోయినటే్ట వారి రజయాంతో పట్ట త్న 
రజ్ఞయనీ  ాపోగొట్టూకున్నాడు.  

ఆస్తరీ సాంపనుాల మటలు ఎలా ఉాంటాయో 13-14-15 శే్లకాలలో 
చెబుత్తన్నారు.  
 

శే్ల॥  ఇద్ మద్య మయా లబధాం  
ఇమాం ప్రాపేుయ మన్నరథాం ।  
ఇద్ మరిుద్ మపమే  
భవిషయతి పునరునాం॥    (13) 

శే్ల॥  అసౌమయా హ్త్ిః శత్ృిః  
హ్నిష్టయ చాపర నప।  
ఈశవరోఽహ్ మహ్ాం భోగ్ల  
సిదోధఽహ్ాం బలవాన్ స్తఖీ॥   (14) 

శే్ల॥  ఆఢ్యయఽభ జనవానసిమ  
కోఽన్నయఽసిు సద్ృశ్లమయా।  
యక్షేయ దాస్వయమి మోదిషయ  
ఇత్య జా్ఞన విమోహతాిః॥   (15) 

తా॥ ఇది ఇపుపడు న్నకు లభాంచిాంది. ఈ కోరిక్ను తీరిుకుాంటాను. ఇది 
ఉనాది. ఈ ధ్నాం కూడా ఇక్ ముాందు న్నకు లభస్తుాంది.  
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తా॥ ఈ శత్ృవు న్న చేత్తలో హ్త్మయాయడు. మిగలిన వాళ్ీను కూడా 
చాంపేస్వును. నేను ఈశవరుణిి. నేను భోగని. నేను సిదుధణిి. బలవాంత్తణిి. స్తఖిని.  
తా॥ నేను ధ్నవాంత్తణిి. గొపపకులాంలో పుటాూను. న్నతో సమనమైనవాడు 
ఎక్ుడున్నాడు? యాగాలు చేస్వును, దాన్నలిస్వును. సాంతోషాని  ా
పాందుతాను. ఈ విధ్ాంగా అజా్ఞనాంలో మోహ్ాం చెాందుత్తాంటారు ఆస్తరీ 
సాంపనుాలు.  
వాయఖయ:- అస్తరసాంపద్ న్నశ్రయిాంచిన వారి సవభావాం గాని, వారి చిత్ువృతిు 
గాని ఎలా ఉాంట్టాందో తెలియాలాంట్ల వారి మటలు విన్నలి. వారు మటేాడే 
విధ్యన్నని  ా భగవానుడు ఇక్ుడ ఎాంతో చక్ుగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఈ 
మటలను మనాం ఎక్ుడో అక్ుడ అపుపడపుపడూ విాంట్టనే ఉాంటాాం. 
అపుపడపుపడు మనాం కూడా అాంట్టనే ఉాంటాాం.  
 ఈ క్నిపాంచే ప్రపాంచాం శాశవత్మని నమిమ అనిత్యమైన విషయభోగాల 
యాందు, వస్తువుల యాందు ఆశ; ఆసకిు క్లిగ ఉాండి; ఆ వస్తువులను, భోగాలను 
సాంపదిాంచటమే గొపపగా భావిాంచి, గరవాంతో పలికే మటలే ఇక్ుడ చక్ుగా 
వివరిాంచబడాాయి. ఈ మటల వెనుక్ పలికిన వాడి హ్ృద్యాం క్నిపస్తుాంది. 
వారి యొక్ు అహ్ాంభావాం, ద్రపాం, గరవాం, డాంబాం తెలుస్వుయి.  
 ఇలాాంటి మటలను వినాపుపడు మనాం వాటిని విశే్లషణ చేసేు చాలు. 
మనాం అలా మటేాడటానికి ఆ త్రవత్ వెనుకాడతాాం.  
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కోరిక్ల వెాంట కోరిక్లు క్లుగుత్తాంట్ల ఒక్ దాని త్రవత్ ఒక్టి 
తీరుత్తాంట్ల ఇద్ాంతా న్న ప్రతిభ, గొపపత్నాం అనుకునేవాడు ఇలా 
మటేాడుతూ ఉాంటాడు. 
 ఆ! ఇపపటికి ఈ కోరిక్ తీరిాంది. మ పెదా్మమయి పెళి  ీచేసేశాను. ఇాంత్ 
గొపప సాంబాంధ్ాం తేగలననుకోలేదు. ఎలాగైతేనేాం? న్న తెలివితేటలు, 
చాక్చక్యాం ఉపయోగాంచి గొపపసాంబాంధ్యని  ాతెచిాను. 10 లక్ష్ల క్టాాం క్న  ా
త్కుువ సాంబాంధ్యలు అసలు చూడాం అన్నారట. అయినపపటికీ 6 లక్ష్లతో 
వాళ్ీను ఒపపాంచాను. వాళ్ ీబలహీనత్ తెలుస్తకొని దెబోకొటాూను. ఇక్ మ 
రాండవ అమమయి పెళి  ీన్నకో లెక్ుకాదు. ఇాంకా గొపపసాంబాంధ్యని  ాతెస్వును. 
ఇపపటి అనుభవాం ఉాందిగదా! నేను త్లచుకొాంట్ల ఎలాాంటి వాళ్ీనైన్న బుటూలో 
వేయగలను. ఇక్ మ అబోాయికి ఒక్ బలాిాంగ్ క్టిూాంచేసి, వాడు పెదా్ డాక్ూరు 
అయిన త్రవత్ హాసిపటస్  క్టిూాంచేసి, పెళిీచేసేు న్న భాద్యత్ తీరిపోత్తాంది. 
వాడి బ్రత్తకు వాడు బ్రత్తకుతాడు.  

ఇక్ న్న విషయాం అాంటార! ప్రతేయక్ాంగా న్న కోసాం 10 లక్ష్లు F.D 
చేశా. రిటైరయేయటపపటికి మరో 20 లక్ష్లు వస్వుయి. దానిలో ఒక్ుపైస్వ 
కూడా ఎవవరికీ ఇవవను. అద్గ F.D. చేస్వు. ఆ 30 లక్ష్ల మీద్ వడాీ వస్తుాంది గదా! 
కాలుమీద్ కాలువేస్తకొని కూరిొాంటాను. నను  ాక్దిలిాంచే వాడుాండడు. ప్రతి 
సాంవత్ురాం ఇదా్రమమయిలను తీస్తకొచిి చెరొక్ లక్ష్ ఇచిి పాంపస్వును. ఇాంకా 
కావాలనుకుాంట్ల రిటైరయిన త్రవత్ మరొక్ ఉదోయగమో - లేక్పోతే 
వాయపరమో చేస్వు. లేదా Finance క్ాంపెనీని పెటిూ సాంపదిస్వు. నేను 
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త్లచుకుాంట్ల చెయయలేని పనేాం ఉాంట్టాంది? మ ఆఫీస్తలో న్నలాగ 
తెలివైనవాడు, ముాందు చూపుగలవాడు ఒక్ుడు కూడా లేడు. అాంద్రూ 
చచిుద్దా్మమలే. అసలు మ ఆఫీస్తలో న్నలాగా సాంపదిాంచిన 
వాడెవడున్నాడు? నేను ఇాంత్వరకు సాంపదిాంచినది ఒక్ లెక్ులోది కాదు. 
ఇక్ముాందు చూపస్వు న్న త్డాఖా ఏమిట్ల.  
 ఫలాన్నవాడు అనవసరాంగా న్నతో శత్ృత్వాం పెట్టూకున్నాడు. అక్ుడికీ 
చెపపను వాడితో. 'ఒరే! న్నతో పెట్టూకోకుర ఖరియిపోతావు' - అని. విాంట్లన్న! 
అాందుకే వాణిి తెలివిగా మన చేత్తలకు మటిూ అాంటకుాండా మట్టూబెట్లూశాను. 
న్నతోన్న పెట్టూకొనేది? ఇాంకా ఇదా్రున్నారు. వాళ్ీను కూడా వదిలే ప్రసకేు 
లేదు. వాళ్  ీ అాంత్తచూస్వు. శని పడితే 7 ఏళ్ళ.ీ నేను పడితే 14 ఏళ్ళ.ీ 
వాళ్ీకిాంకా న్న సాంగతి పూరిుగా తెలియదు. శత్ృశ్లషాం, ఋణశ్లషాం 
ఉాంచకూడద్ాంటారు గదా! క్నుక్ వాళ్  ీఅాంత్త తేలికుాండా వదిలే ప్రసకేు లేదు. 
వాళ్ళ  ీ కాదు. ఎవడైన్న సరే న్న జోలికి వచిాడా? ఒక్టి రాండుస్వరేు 
చెపపచూస్వు. విన్నార సరేసరి. వినకుాండా త్ల ఎగరేశార? త్లకాయలు 
ఎగరిపోతాయి. ఎవవడైన్న సరే న్నకు లాంగఉాండాలిుాందే. న్న మటకు విలువ 
ఇవావలిుాందే. నేను చెపపనటే్ట చేయాలిుాందే. అసలు వీళ్ీాంతా న్న గురిాంచి 
ఏమనుకుాంట్టన్నారు? నేనాంట్ల ఎవరనుకుాంట్టన్నారు?  
 న్న సాంగతి ఇాంకా వీళ్ీకు తెలిసినటే్ట లేదు. నేను చెపపాందే వేద్ాం. నేను 
గ్లచిాందే గ్లత్. నేను అన్నాన్న - అలా జరిగపోవాలిుాందే. నేను అనాదాని  ా
ఎవడైన్న కాద్న్నాడా? వాడిపని అాంత్టితో సరి. న్న క్తిుకి ఎదురేలేదు. 
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అనిాాంటిలో నేనే ఫస్తూ. న్న మటకు తిరుగులేదు. న్నది సిద్ధహ్సుాం. నేను 
భాగయవాంత్తణిి, ధ్నవాంత్తణిి, బలవాంత్తణిి. ఏది కావలసి వచిిన్న డబోు పరేసి 
కొనుకుుాంటాను. న్న మట వినక్పోతే న్నలుగు త్ని  ా న్న దారికి 
తెచిుకుాంటాను. ఏ కోరులు తీరిుకోవాలనుకుాంట్ల వాటిని తీరిుకుాంటాను. 
సక్ల భోగాలు అనుభవిస్వును. కొాండ మీది కోతిని దిగరమమన్న  ా దిగ 
రవాలిుాందే. పపాం - పుణయాం, ధ్రమాం - అధ్రమాం, న్నయయాం - అన్నయయాం అాంట్ట 
చేత్గాని మటలు చెపేప అసమరుుణిి కాదు. అవి న్న డిక్ష్నరీలోనే లేవు. న్నకు 
ఎవరన్న  ాభయాంలేదు. నను  ాచూసేు భయాం కూడా భయపడాలిుాందే. అసలు 
అనిాాంటికీ భయపడేవాడు ఏాం అనుభవిస్వుడు? వాడికా భయాంతోనే 
సరిపోత్తాంది. స్తఖపడాలాంట్ల అలాాంటి వాడి వలే ఏమవుత్తాంది? నేను అలా 
కాదు. డబోుపరేసి మనుషులను కొాంటాను.  స్తఖాని  ాకొాంటాను, ఆనాందాని  ా
కొాంటాను, కావాలాంట్ల దేవుణిి కూడా కొాంటాను.  డబోుతో పనికాక్పోతే 
బలప్రయోగాంతోనైన్న అనుకునాది స్వధిస్వును. అాంతేగాని మీనమేషాలు 
లెక్ుబెడుతూ కూరిోను. నేను ఏమనుకుాంట్ల దాని  ా స్వధిస్వును. అసలు 
చినాపపటి నుాంచి నేనాంతే. న్న పట్టూద్ల అలాాంటిది. అనుకునాది 
స్వధిాంచేాంత్వరకు నిద్రపోను.  
 అసలు మది ఎలాాంటి వాంశాం? మ తాత్ల ద్గీర నుాండీ న్నకు తెలుస్త. 
శుద్ధ శ్రోత్రియ వాంశాం. అసలు ఈ కులాంలో పుటూటాం న్న అద్ృషూాం. మ ఊళ్ళ ీ
మ కుట్టాంబాం అాంట్ల అాంద్రికీ ఎాంత్ గౌరవాం! మేాం బజ్ఞరులో వెళ్ళుాంట్ల 
అాంద్రూ లేచి నిలబడతారు. ఎదురొచిిన వారాంతా త్లవాంచి నమసురిస్వురు. 
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మకు ఇచిే గౌరవాం ఇక్ ఊళ్ళ ీఎవవరికీ ఇవవటానికి వీలులేదు. అసలు మ 
వాంశాం వాంటి వాంశాం ఈ రష్ట్రాంలో లేదు. రష్ట్రాంలోనే కాదు దేశాంలోనే లేదు. 
అాందుకే నేనాంట్ల అాంద్రికీ హ్డస్ . న్నతో సమనమైనవాడు ఈ జిలేాలోనే 
లేడు. జిలేాలో ఏాంటి రష్ట్రాంలోనే లేడు. నను  ాచెపపన చోట వేరొక్ణిి చెపేప 
వీలులేదు.  
 నేను అనిాాంటే్ల ఉన్నాను. యజా్ఞలు చేస్వును. పూజలు చేస్వును. 
సపుహాలు జరిపస్వును. సమరధ్నలు చేయిస్వును. దానధ్రమలు చేస్వును. 
ఎక్ుడ దేవాలయాం క్డుత్తన్న  ా న్న పేరు అక్ుడ రతి మీద్ ప్రత్యక్ష్ాం 
కావాలిుాందే. మొనానే శివాలయాంలో రళ్ళ ీ పరిపాంచాను. వెాంక్ట్లశవర 
స్వవమి గుడికి ధ్వజసుాంభాం ఇచిాను. గ్లతామాందిరాంలో శ్రీక్ృషి విగ్రహ్ాం 
ఇచిిాంది నేనే. మొనానే గాయత్ప్యజాాం చేయిాంచాను, 200 మాందికి 
షడ్రసోపేత్ాంగా భోజన్నలు ఏరపట్ట చేశాను. ఇాంకా 2 నెలలేో రుద్రయాగాం 
చేయిాంచబోత్తన్నాను. శ్రీశైల అనాసత్రాంలో న్న ఫోట్ల చూశార? 
తిరుపతిలో మొనానే సత్రాంలో గది నిరమణానికి డబోు ఇచిాను. కాశీ సత్రాంలో 
కూడా న్నగది ఉనాది. ఇవనీ  ాన్నకొక్ లెక్ు కాదు. ఒక్ు సాంవత్ురాం వడాీ న్నది 
కాద్ను కుాంట్ల సరి. ఎనెలా న్న చెయయవచిు. అసలు అడిగనవాడికి లేద్నటాం న్న 
వలే అయేయ పనికాదు.  
 ఇలా స్వగపోత్తాంటాయి అస్తర సవభావాం గలవారి మటలు. వీరాంతా 
అజా్ఞనాంలో - భ్రాంతిలో పడి కొట్టూక్పోయేవారు. ఇలాాంటి వారు చేసే 
యజా్ఞలుగాని, దాన్నలు గాని, సతాురయలు గాని - అనీ  ా ఇత్రుల వదా్ 
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డాంబాచారాం కొరకే. ఇత్రుల మెరమెచిుల కోసమే. వీరుచేసే యజా్ఞలు 
రజసిక్ యజా్ఞలు. వీరుచేసే దాన్నలు రజసిక్ దాన్నలు. వీరుచేసే త్పస్తులు 
రజసిక్ త్పస్తులు. ఈ విషయాం త్రువాతి శే్లకాలేో చెపపబోత్తన్నారు. వారి 
విలాస్వలు ఇలా ఉాంటాయి.  
 వారివి వాంగే మెడలు కాదు. దిగే చూపులు కాదు. ధ్నాం, 
ద్రపాం, అధికారాం, అహ్ాంకారాం, అవివేక్ాం - వీటిలేో ఒక్ుటి ఉన్నాచాలు పుటిూ 
మునగటానికి. ఇక్ అనీ  ాఉాంట్ల చెపేపపనేముాంది? అసలే కోతి. క్లేు త్ప్గాంది. 
తేలు కుటిూాంది. ద్యయాం పటిూాంది - అనాటే్టాంట్టాంది వీరి వయవహారాం.  
మరి ఇలాాంటి వారికి అాంతిమ ఫలిత్ాం ఏమిటి?  
 

శే్ల॥  అనేక్ చిత్ు విభ్రాం తాిః  
మోహ్జ్ఞల సమవృతాిః ।  
ప్రసకాుిః కామ భోగేషు  
పత్ాంతి నరకేఽశుచౌ॥    (16) 

తా॥ అనేక్ రకాల చిత్ు భ్రాంత్తలలో మునిగపోయి, మోహ్ాంలో చికుుకొని, 
కామభోగాలలో ఆసకిు గలవారై వీరు అపవిత్రమైన నరక్ాంలో పడిపోతారు.  
వాయఖయ:- ఇలాాంటి మటలు మటేాడే ఆస్తరీ సాంపనుాలైన మనవులు 
ద్ాంభమన మదానివత్తలై ఎాంత్గా ఆనాందాని ,ా సాంతోషాని  ాఅనుభవిస్తునాటే్ట 
క్నిపాంచిన్న వారి మనస్తు సిురాంగా ఉాండదు. చాంచలాంగా ఉాంట్టాంది. వారి 
మనస్తులో అనేక్ ఆాందోళ్నలు, భయాలు, వయథలు ఉాంటాయి. 
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అవసరమైనపుపడు సరైన నిరియాని  ా తీస్తకోలేరు. మోహ్జ్ఞలాంలో 
చికుుకుపోతారు. అాంట్ల ఈ ప్రపాంచాం, ఇక్ుడి స్తఖాలు, భోగాలు - ఇవే 
ప్రధ్యనాంగా అనుకుాంటారు. ఇదే మోహ్ాం. ఇదే భ్రమ. ఇదే అజా్ఞనాం. ఈ 
అజా్ఞనాం ఒక్ స్తడిగుాండాం లాాంటిది. స్తడిగుాండాంలో పడినవాడు అక్ుడే 
గరగర తిరుగుతూ చికుుకు పోతాడు. త్పపాంచుకోలేక్, త్పనపడుతూ 
చివరకు ప్రాణాలు వదులుతాడు. వీరి పరిసిుతి కూడా ఇాంతే. ఈ ప్రాపాంచిక్ 
విషయాలనే విషవలయాంలో చికుుకుపోయి జనమలకు జనమలు వృధ్య 
చేస్తకుాంటారు. వీరికి కామభోగాల యాందు విపరీత్మైన ఆసకిు. ప్రాపాంచిక్ 
వస్తువులతో విడద్గయరని బాంధ్ాం పెట్టూకొని వాటితోనే సరవన్నశనాం 
అవుతారు. ఆత్మన్నశన్నని  ాకొని తెచిుకుాంటారు.  
 తేనెలో పడిన ఈగ ఆ తేనె యొక్ు రుచిని ఆస్వవదిస్తు ఆనాందిస్తు 
మైమరచిపోత్తాంది. ఇాంకా ఇాంకా ఆ రుచిని ఆస్వవదిాంచాలని అాందులో నుాండి 
బయటకు రవాలనుకోదు. చివరకు ఆ తేనేలోనే చికుుకొని ప్రాణాలు 
వదిలేస్తుాంది. కామభోగాలేో మునిగన వాడి పరిసిుతి కూడా అాంతే. 
మహాభారత్ాంలో విచిత్రవీరుయడు భారయలతో భోగాలలో మునిగ 
రజకారయవయవహారలను కూడా పటిూాంచుకోలేదు. చివరకు రజ యక్ష్మ 
వాయధితో మరణిాంచాడు.  
 ఒక్ భ్రమరాం ష్టకారుగా అలా వెళ్ళునాది. అక్ుడొక్ 
ఉదాయనవనాం. అాందులో ఒక్ సరస్తు. అాందులో పరిమళ్యలు వెద్జలేే పదామలు 
క్నిపస్తున్నాయి. ఆ పుషప స్తవాసనలకు ఆక్రిుాంపబడా భ్రమరాం ఒక్ పద్మాంపై 
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వాలిాంది. దానిలోని మక్రాందాని  ా పీలిుకుాంట్ట త్న అద్ృషాూనికి 
పాంగపోత్తనాది. ఇాంకా ఇాంకా మాందార మక్రాంద్ మధురయని  ా
చవిచూస్తు ఆనాంద్ డోలిక్లలో తెలియాడుత్తనాది. ఇాంత్లో స్తరుయడు 
అసుమిాంచాడు. ఆ పుషపాం కాస్వు ముడుచుకునాది. దానితో భ్రమరాం అాందులో 
ఇరుకుుపోయిాంది. జలులో పడా ఖైద్గ లాగా అాందులో బాంద్గ అయిాంది. అది 
బయటపడాలి అనుకుాంట్ల ఆ పుషాపని  ాచీలిుకొని బయటకు రవచిు. కాని 
అది మక్రాంద్ాం యొక్ు మధురయని  ా గ్రోలుతూ మైమరపులో ఉాంది. 
ఆనాందాని  ావదులుకోలేక్ ఇలా అనుకుాంట్టనాది. "మరి కొదాిసేపు ఓరిుకుాంట్ల 
రత్రి గడిచిపోత్తాంది. తెలేవారుత్తాంది. అపుపడు స్తరుయడు రనే వస్వుడు. 
అపుపడీ క్మలాం ఎలాగూ త్నాంత్ట తానే విచిుకుాంట్టాంది. అపుపడు 
మక్రాందాని  ాజుర్రుకొని ఈ పుషపాం నుాండి హాయిగా బయటకు వెళిీపోవచిు. 
అపపటిదాకా హాయిగా ఈ రత్రాంతా మహారజు లాగా విశ్రాంతి తీస్తకోవచిు. 
అపుపడపుపడు మక్రాందాని  ా పీలిుకుాంట్ట ఉాండవచిు. ఇాంత్మత్ప్నికి 
అాంద్మైన ఈ పుషాపని  ా చీలిుకొని బయటకు వెళ్ీటాం ఎాందుకు?" 
అనుకుాంట్టనాది.  
 ఇాంత్లో వేకువజ్ఞము అయిాంది. ఒక్ ఏనుగు అట్టగా వచిిాంది. 
సరస్తులోకి దిగాంది. క్మలాని ,ా దానికాడను లాగ న్నటే్ల 
వేస్తకుాంది. 'సహ్ాంద్ర త్క్ష్కాయ స్వవహా' అనాటే్ట క్మలాంతో పట్ట భ్రమరాం 
కూడా గుటకాయ స్వవహా అయిాంది.  
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 కామోప భోగాలపై ఆసకిుతో మోహ్జ్ఞలాంలో చికిు, చిత్ు చాపలయాం 
పాందిన వారిగతి కూడా ఇలాగే అవుత్తాంది. వారు మళ్ళీమళ్ళ ీఅపవిత్రమైన 
ఘోర నరక్ాంలోనే పడిపోతారు. అాంట్ల ఈ జననమరణ రూప సాంస్వర 
చక్రాంలో ఇరుకుుపోతారు. జననమరణ చక్రాంలో ఇరుకుుాంట్ల నషూాం ఏమిటి? 
దేహాని  ావదిలిన త్రవత్ జీవుడి ప్రయాణాంలో అనేక్ యాత్నలు; ఆ త్రువాత్ 
చేసిన పపలకు నరక్లోక్ శిక్ష్లు; తిరిగ జనమకు రవటానికి యాత్నలు; 
త్లేి గరభాంలో చేరి గరభనరక్ాం అనుభవిాంచటాం; ఇక్ భూమి మీద్ పడా త్రువాత్ 
బాలయ, యవవన, వారుకాయలలో రక్రకాల యాత్నలను అనుభవిాంచాలి.  
ఇక్ ఆస్తరీ సాంపనుాల యజా్ఞలు ఎలా ఉాంటాయి?  

 
శే్ల॥  ఆత్మ సాంభావితాిః సుబాధిః  

ధ్న మన మదానివతాిః ।  
యజాంతే న్నమ య జెలా సేు  
ద్ాంభేన్నఽవిధి పూరవక్ాం ॥   (17) 

తా॥ త్మని తాము గొపపగా భావిాంచుకొనేవారు; వినయము, గౌరవము 
లేనివారు, ధ్నమునాద్నే దురభమనాంతో మదోనమత్తులైనవారు, ద్ాంభాంతో, 
శాస్త్ర విధిని పటిాంచకుాండా న్నమమత్రపు యజా్ఞలు చేస్వురు.  
వాయఖయ:- (i) ఆత్మ సాంభావితాిః, సుబాధిః:- ఆస్తరీ సాంపనుాలు త్మను తాము 
గొపపగా భావిాంచుకుాంటారు. ఆత్మస్తుతి చేస్తకుాంట్ట ఉాంటారు. ఆత్మస్తుతి 
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చేస్తకొనేవారు పరనిాంద్కు కూడా పలపడుతూ ఉాండటాం సహ్జాం. 'సుబాధిః' 
వినయ విధేయత్లు లేనివారు, పెదా్ల యెడల గౌరవాం లేనివారు. ఇలాాంటి 
వారు అాంతా మకు తెలుసాంటారు. త్మకు తెలియని విషయాం లేద్ని 
విర్రవీగుత్తాంటారు. వీరికి జా్ఞనమరీాం మూస్తకుపోత్తాంది.  
 అాంతా న్నకు తెలుస్త అనావాడి తెలివి అాంత్టితో ఆగపోత్తాంది. వాడు 
ఇక్ ఇత్రుల నుాండి ఏమీ వినడు, వినిపాంచుకోడు. తాను చెబుత్తాంట్ల 
ఇత్రులు విన్నలిుాందే. ఒక్వేళ్ ఎవరైన్న తెలిసినవారు త్టసు పడినపుపడు ఒక్ 
ప్రశ  ా వేస్వుడు. ఆ ప్రశాకు సమధ్యనాం కూడా త్నకు తెలుస్త. అాందుక్నే 
ప్రశాగా ప్రారాంభాంచి సమధ్యన్నని  ాచెబుతాడు. న్నకేమీ తెలియదు అని గాని, 
లేదా ఆ! న్నకు తెలిసిాంది ఎాంత్? తెలుస్తకోవాలిుాంది ఎాంతో ఉాంది అని గాని 
భావిాంచేవాడే మహాత్తమల ద్రి చేరతాడు. వారు చెపేప విషయాలను ఎాంతో 
జ్ఞగ్రత్ుగా విని అరుాం చేస్తకుాంటాడు. న్న క్న్న  ాఅత్డు బాగా తెలిసినవాడు 
అని విశవసిాంచినపుపడే నీవు ఏదైన్న నేరిుకోగలుగుతావు. ఆ! వాడికేాం తెలుస్త. 
న్నకు తెలిసిన దానిలో 100వ వాంత్త కూడా వాడికి తెలియదు. న్న సరీవసాంత్ 
లేదు వాడి వయస్తు అని అనుకుాంట్ల - అహ్ాంక్రిసేు తెలుస్తకొనేది ఏమీ 
ఉాండదు.  
 ఇలా ఆత్మస్తుతి చేస్తకొనే వారు ఎవరు చెపపన్న వినరు. అలా వినటాం 
త్మ ఘనత్కు లోపాంగా భావిస్వురు. పైన పటారాం - లోన లటారాం. 
మేడిపాండు చూడ మేలిమై ఉాండును పటూ విపప చూడ పురుగులుాండు 
అనాటే్టాంట్టాంది వారి పరిసిుతి. ఆధ్యయతిమక్ రాంగాంలో కూడా ఇలాాంటి ఆత్మస్తుతి 
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పరయణులుాంటారు. ఇత్రుల ద్గీరవినటాం అవమనాంగా భావిస్వురు.   క్నుక్ 
ఎవరు చెపపన్న వినరు. గురువు చెపపన్న వినరు. వినక్పోతే నషూాం వారికే.  
 ఆత్మస్తుతి చేస్తకొనే వారి పరిసిుతి ఇది. అయితే కొాంద్రు సవాంత్ 
తెలివితేటలు లేనివారు గురువు చెపపనది చెపపనటే్ట విన్నలని 
నిరియిాంచుకున్న  ాప్రమద్మే. 
 ఒక్ గురువుగారు బాండిలో వెళ్ళత్తన్నారు. శిషుయలు వెాంట నడుస్తున్నారు. 
గురువుగారు నిద్రలో ఉాండగా శాలువా జ్ఞరి క్రాంద్పడాది. శిషుయలు చూశారు 
గాని గురువుగారి ఆజాలేద్ని ముట్టూకోలేదు. కొాంత్సేపటికి గురువుగారు లేచి 
చూచి, శాలువా ఏదిర? అన్నాడు. 'క్రాంద్ పడాద్ాండీ! ' అన్నారు శిషుయలు. 'మరి 
తియయలేదేమిటి? అనగా, 'త్మ ఆజాకాలేదు గదా!' అన్నారు శిషుయలు. ఓరి 
మురుులార! మన వస్తువులు ఏవి పడాా ఎతిు బాండిలో వెయాయలి - అన్నాడు 
గురువు. సరేనన్నారు శిషుయలు.  
 మరికొాంత్ దూరాం ప్రయాణాం చేసిన త్రవత్ బాండికి క్టిూన ఎదాుపేడ 
వేసిాంది. మన ఎదాు వేసిాంది గనుక్ అది మన పేడయేనని నిశియిాంచుకొని ఎతిు 
బాండిలో వేశారు. గురువుగారు ఉలికిుపడి చూసి 'అరే వెధ్వలేార! అనీ  ా
వెయయమన్నాాం గదా! అని పేడ కూడా వేస్వుర?' అన్నాడు.  
 "గురువుగారూ! ఇద్ాంతా ఎాందుకు? ఏమేమి పడిపోతే ఎతిు బాండిలో 
వెయాయలో లిస్తూ వ్రాసి ఇవవాండి" అన్నారు. గురువుగారు అలాగే చేశారు. 
అాంత్లో ఒక్ నది అడాు వచిిాంది. అాంద్రూ బాండి దిగ స్వమనాంతా పడవలోకి 
ఎకిుాంచి, అాంద్రూ పడవ ఎకాురు. నది మధ్యకు పోయిన త్రవత్ పడవలో 
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నుాండి గురువుగారు జ్ఞరిపడాారు. పపాం ఆయన మునక్లు వేస్తున్నారు. 
న్నటమట రవటాం లేదు. శిషుయలు లిస్తూ చూచారు. లిస్తూలో గురువుగారి 
పేరులేదు. దానితో వారు మెద్లకుాండా ఊరుకున్నారు. గురువుగారు 
హ్రీమన్నారు. 'నద్గన్నాం స్వగరో గతిిః' అనాటే్ట సముద్రాంలో తేలారు. ఇలాాంటి 
వారు విన్న  ాప్రమద్మే. తెలివైన వారు వినక్పోయిన్న ప్రమద్మే.  
 ఆత్మస్తుతి పరయణులకు వినయ విధేయత్లుాండవు. ధ్నసాంపద్లు 
ఉన్నాయనే అహ్ాంకారాం, మద్ాం, దురభమనాం ఉాంట్టాంది. ధ్నమద్ాం - 
జనమద్ాం - విదాయమద్ాం - వైభవమద్ాం - మద్ాం మీద్ మద్ాం. కాలపురుషుని 
దెబోతో త్పప ఈ కైపుదిగదు. క్లేుత్ప్గన వాడి కైపు కొాంత్సేపటికి దిగుత్తాంది, 
కాని మద్ మెకిున వాడి కైపుకు హ్దాులు లేవు.  
 ఇలాాంటి వారు యజా్ఞలు, యాగాలు, సాంత్రపణలు, సమరధ్నలు, 
దాన్నలు, ధ్రమలు - అనీ  ా చేస్వురు. గుళ్ళ ీ గోపురలు క్టిూస్వురు. ఇవనీ  ా
భగవాంత్తనిపై భకిుతో కాదు. కీరిుకాాంక్ష్లతో. పత్రిక్లేో ప్రచారాం కోసాం. 
ఫొట్లలతో సహా మొద్టి పేజీలో పడాలనే త్హ్త్హ్. ఇద్ాంతా ఒటిూ 
పటాట్లపాం. త్మకు పెత్ునాం ఇవవక్పోతే ఆ గుళ్ళీగోపురలను 
కూలద్రోయటానికి కూడా వెనుకాడరు. ఆశ్రమలు క్టిూస్వురు. అాందులోని 
వారు త్మ మట వినక్పోతే దేహ్శుదిధ చేయిస్వురు. ఉత్ువాలు 
ఊరేగాంపులు చేయిస్వురు. దేవుడి మీద్ భకిుతో కాదు, భోగాం మేళ్యలపై రకిుతో. 
సినీతారల డాయనుులపైనే భకిు అాంతా.  
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 ఇలాాంటివారు ఏదైవ కారయని  ా చేసిన్న వారి మనస్తులో ఉాండేది 
అాంతా అహ్ాంకారమే. డాంబాచారమే. పేరుకోసాం, కీరిుకోసాం మత్రమే. 
ఇలాాంటి వారికి విధివిధ్యన్నలు అసలే పటూవు. ఇవీ వారి ధ్రమకారయల పధ్ధతి.  
ఆస్తరీ సాంపనుాలు భగవాంత్తని పటే ఎలాాంటి ద్ృక్పధ్ాం క్లిగ ఉాంటారు?  
 

శే్ల॥  అహ్ాంకారాం బలాం ద్రపాం  
కామాం క్రోధ్ాంచ సాంశ్రితాిః।  
మమత్మ పరదేహ్షు  
ప్రదివషాంతోఽభయ స్తయకాిః॥    (18) 

తా॥ అహ్ాంకారాం, పశుబలాం, ద్రపాం, కామాం, క్రోధ్ాం - వీటిని 
ఆశ్రయిాంచుకునావారు త్మలోను, ఇత్రులలోను ఉన  ా నను  ా
అస్తయాపరులై దేవష్టస్వురు. 
వాయఖయ:- న్నటిలో సిగరట్టూ, చేతిలో భగవదీ్గత్ - ఇద్గ అహ్ాంకారాం, ద్రపాం 
ఉనావారి పధ్ధతి. వారి బలాం పశుబలాం. ఆ బలాం ఇత్రులను రక్షిాంచటానికి 
పనికిరదు. అమయకుల, అలుపల భక్ష్ణకు మత్రాం ఉపయోగపడుత్తాంది. 
ఇక్ కామక్రోధ్యలు వారి నిత్యక్ృతాయలు. వారిని ఎటిూ పరిసిుతిలోను అవి 
వద్లవు. అాంత్తలేని కోరిక్లు, ఆశలు క్లుగుత్తనాపుపడు వాటికి ఎవరైన్న 
ఆటాంక్ాం క్లిగసేు అగీమీద్ గుగీలాం అవుతారు. క్నుక్ ఈ 
జాంట (కామక్రోధ్యలు) వారిని విడిచిపెటిూ ఉాండలేదు. వారి రోమ రోమాంలోనూ 
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అస్తయ నిాండి ఉాంట్టాంది. త్మకు లేద్నికాదు, ఇత్రులకు ఉనాద్నే ఏడుపు. 
అస్తయ అస్తర గుణాలనిాాంటికీ ప్రతినిధి.  
మాం ఆత్మ పరదేహ్షు ప్రదివషాంతి:- ఇట్టవాంటి వారు త్మలోను, 
ఇత్రులలోను ఉన  ానను  ా(ఆత్మను - భగవాంత్తని) దేవష్టస్తుాంటారు. త్మలోను, 
ఇత్రులలోను ఉన  ానను  ాఅనటాం వలే మనకొక్ విషయాం రూఢి అవుత్తాంది. 
పరమత్మ అని  ాదేహాలలోను ఉన్నాడు. క్నుక్ పరమత్మ కోసాం ఎక్ుడెక్ుడికో 
వెళి  ీ వెత్క్నక్ురలేదు. ఆయన అాంద్రిలోను - అనిాాంటిలోను, అని  ా
కాలాలలోను ఉన్నాడు. న్నలోను, నీలోను, అత్డిలోను - అాంద్రిలోను - అని  ా
శరీరలలోను ఉన  ా పరమత్మను తెలుస్తకోలేక్ ఒక్రు మరొక్రిని 
దేవష్టస్తున్నారు. అలా దేవష్టస్తున్నారాంట్ల ఎద్టివానిలో ఉన  ా పరమత్మను 
దేవష్టాంచినటే్ల. అలాగే ఎద్టివాడికి చేత్నైన సహాయాం చేసేు స్వక్ష్యత్తు 
పరమత్మను సేవిాంచినటే్ల, పూజిాంచినటే్ల. అాందుకే "మనవ సేవయే మధ్వ 
సేవ" అన్నారు. అలాగే ఎవరిని దేవష్టాంచిన్న త్నను తాను దేవష్టాంచినటే్ల. మరి 
భగవాంత్తని దేవష్టాంచకుాండా ఉాండాలాంట్ల స్వధ్న ఏమిటి? ఎలా ఆచరణ 
చేయాలి?  
 స్వధ్కులైన వారు ముాందుగా భకుులను, జా్ఞనులను, స్వధుపురుషులను, 
గురువులను, మహాత్తమలను, పాండిత్తలను, పెదా్లను దేవష్టాంచకుాండా ఉాండాలి. 
అది క్రమాంగా అలవాటైతే ఇక్ ఎవరినీ దేవష్టాంచకుాండా ఉాండటాం 
స్వధ్యమవుత్తాంది.  
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 అలాగే భగవత్ సవరూపములే అయిన వేదాలను, శాసా్వలను కూడా 
దేవష్టాంచకుాండా ఉాండాలి. వీటిని దేవష్టాంచిన్న, పైన చెపపన వారిని దేవష్టాంచిన్న 
మనవజనమను వయరుాం చేస్తకునావారే అవుతారు. ముకిుకి స్వధ్నమైన ఈ 
మనవజనమను వృధ్యచేస్తకుాంట్ల అపూరవమైన అవకాశాని  ాపోగొట్టూకునాట్లూ.  
 ఈ మనవదేహ్ాం మురికి మూటయే అయినపపటికీ, మనస్తు 
అజా్ఞనాంతో కూడినదే అయినపపటికి ముకిు నాందుకొనుటకు, పరమత్మ 
స్వక్ష్యతాురనికి ఈ దేహ్ాం, మనస్తు అనేవే స్వధ్న్నలు.  
 క్నుక్ భగవత్ువరూపులైన భకుులను, మహాత్తమలను దేవష్టాంచకూడదు. 
అలాగే భగవత్ సవరూపలైన వేదాలను, శాసా్వలను దేవష్టాంచకూడదు.  
'ప్రదివషాంత్ిః' అాంట్ల దేవష్టాంచుట. విచక్ష్ణా జా్ఞనాం గల బుదిధని మనవులకు 
మత్రమే ఇచిి పాంపాంచాడు భగవాంత్తడు. 84లక్ష్ల రకాల జీవరస్తలలో 
83,99,999 రకాల జీవరస్తలకు బుదిధలేదు. కేవలాం శరీరాం, మనస్తు 
మత్రమే వాటికి ఉన్నాయి. కాని ఒక్ు మనవుడు మత్రాం బుదిధని కూడా 
క్లిగఉన్నాడు. అటిూ బుదిధని సరిగీా ఉపయోగాంచకుాండా - దేవషబుదిధతో త్న 
న్నశన్నని  ా తానే కొనితెచిుకుాంట్టన్నాడు మనవుడు. త్నకు బుదిధని 
ప్రస్వదిాంచిన భగవాంత్తని దేవష్టస్తున్నాడు బుదిధలేని మనవుడు. 
 ఒక్ పలేి ఎలుక్ను త్రుముకుాంట్ట వస్తునాది. ఎలుక్ భయాంతో 
పరుగెడుతూ ఒక్ ఋషీశవరుని ఆశ్రయిాంచిాంది. భయపడుత్తన  ాఆ ఎలుక్ను 
చేరద్గసి అభయమిచిి, 'మరజలోభవ' అని ఆశీరవదిాంచాడు. దానితో ఆ ఎలుక్ 
పలేిగా మరిపోయిాంది. ఇపుపడు దానికి పలేి భయాం తీరిపోయిాంది గాని 
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కుక్ు త్రుముత్తనాది. మళ్ళ  ీఋష్ట పదాలపై పడాదా పలేి. ఆయన 
జ్ఞలితో 'శునకోభవ' అని ద్గవిాంచాడు. దానితో ఆ పలేి కుక్ుగా 
మరిపోయిాంది. దానితో కుక్ు భయాం తీరిపోయిాంది. ఆ త్రువాత్ ఒక్న్నడు 
ఈ వేటకుక్ును పులి త్రుముకుాంట్ట వచిిాంది. ఋషీశవరుడు చూచి ఆ 
కుక్ును 'వాయఘ్రోభవ' అని ద్గవిాంచాడు. దానితో ఆ వేటకుక్ు పులి 
అయిపోయిాంది. ఇక్ దానికి ఎవరి భయమూ లేకుాండా పోయిాంది.  
 న్నలుగు రోజులు గడిచిన త్రువాత్ ఆ పులికి అనుమనాం వచిిాంది. 
మళ్ళ  ీ ఏదో ఒక్ జాంత్తవు భయాంతో వసేు ఈ ఋష్టపుాంగవుడు దాని  ా
సిాంహ్ాంగా మరిసేు న్న గతేమవుత్తాంది? క్నుక్ ఈ ప్రమద్ాం త్పపలాంట్ల ఈ 
ఋష్టని మ్రాంగేసేు సరిపోత్తాంది అని అనుకుాంది. "అలపబుదిధ వాని 
క్ధికారమిచిిన దొడావారి నెలే తొలగగొట్టూ" అనాటే్ట దానికి ఇాంత్ మేలుచేసిన 
ఋష్టకి కీడు త్లపెటిూాంది. దాని తెలివిని అరుాం చేస్తకున  ా ఋష్ట, 'పునిః 
మూష్టకోభవ' అన్నాడు. అాంతే అది మళ్ళ ీఎలుకై పోయిాంది.  
 మనాం అనేక్ జనమలు గడిప ఒకొుక్ు మెట్టూ ఎకిు మనవజనమకు వచిాాం. 
ఈ సిుతిని మనకు క్లిపాంచిన భగవాంత్తని దేవష్టసేు ఆయన ఊరుకుాంటాడా? 
'పునిః నీచజన్నమభవ' అాంటాడు. అలాగాక్ ఆ పరమత్మను విడవకుాండా 
పట్టూకుాంట్ల 'ముకోుభవ' అాంటాడు. క్నుక్ భగవాంత్తని దేవష్టాంచరదు.  
 అజా్ఞనమనే వాయధికి ఔషధ్మూ ఇక్ుడే, చికితాు ఇక్ుడే. ఈ 
మనవజనమను విడిచి ఏ జనమను పాందిన్న ఔషధ్ాం లేదు, చికితాు లేదు. క్నుక్ 

'చేస్తకునావారికి చేస్తకునాాంత్ మహ్దేవా' అనాటే్ట ఈ అపురూపమైన, 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 119 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

దురేభమైన మనవజనమలో భగవాంత్తని గూరిి తెలుస్తకోవాలి, అజా్ఞన్నని  ా
తొలగాంచుకోవాలి, స్వధ్న చెయాయలి.  
 గోడ క్ట్లూవాడు పైకి పోతాడు.  
 భావి త్రవేవవాడు క్రాందికి పోతాడు.  

భగవాంత్తని దేవష్టాంచేవాని గతి అధోగతియే.  
 కాబటిూ ఈ ఆస్తరీ గుణాలు ఎవరిలో గూడుక్ట్టూకొని ఉన్న ,ా వారు 
ఎాంత్టి ధ్నవాంత్తలైన్న, బలవాంత్తలైన్న, గొపపవారైన్న, అధికారులైన్న, 
స్వధువులైన్న, సన్నయస్తలైన్న ఎవరైన్న సరే వారు అస్తరుల క్రాంద్నే లెక్ు. క్నుక్ 
ప్రతివారూ త్మత్మ హ్ృద్యాలను శ్లధిాంచి, త్మలోనే కాపురాం ఉాంట్టన  ా
ఆస్తరీ గుణాలను గురిుాంచి, ప్రయత్ాపూరవక్ాంగా ఒకొుక్ు దానిని బయటకు 
పాంపవేయాలి. ఒక్ుటి కూడా మిగలకుాండా ఆస్తరీ గుణాలను పూరిుగా 
ప్రక్ష్యళ్న చేయాలి.  
 "ఆగమరుాంత్త దేవాన్నాం గమన్నరుాంత్త రక్ష్స్వాం" అాంట్ట గాంటకొటిూ 
ద్గపాం వెలిగస్తున్నామాంట్ల ఆస్తరీ గుణాలను బయటకు పాంప, దైవీ గుణాలను 
రపపాంచుకొని జా్ఞనజోయతిని వెలిగాంచాలి - అనే భావాం.       
 ఆస్తరీ సాంపనుాలకు ఎలాాంటి జనమలు వస్వుయి? "పెకుుభాంగులు వివేక్ 
భ్రషూ సాంపత్ముస్ " అని భరుృహ్రి త్న స్తభాష్టతాలలో చెపపటాం జరిగాంది. 
గాంగ ఆకాశాం నుాండి శివుని శిరస్తుపైకి, అక్ుడి నుాండి హమలయాం పైకి, 
అక్ుడి నుాండి భూమిపైకి, ఆ త్రువాత్ జహుాని న్నటిలోనికి, ఆయన చెవి 
నుాంచి పతాళ్యనికి వచిిాంది. అలాగే వివేక్ శూనుయడైనవాడు అాంత్ 
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ఎత్తునుాండి (మనవజనమ నుాండి) అనేక్ విధ్యలుగా పత్నమై పతాళ్యనికి 
పడిపోతాడు. (హీనజనమలు) 
 ఈ మనవజనమ నుాండి కాలు జ్ఞరిాందా - ఇక్ త్ట్టూకోవటాం చాలా క్షూాం. 
మళ్ళ  ీఈ ఛానుు దొరుకుత్తాంద్నే గాయరాంటీ లేదు. భగవతాుక్ష్యతాురనికి - 
శాశవత్మైన ఆనాందాని  ాపాంద్టానికి వీలులేని జనమలు ఎని  ావసేు మత్రాం ఏాం 
లాభాం? 
 అయోయ! భగవాంత్తడిలాచేశాడేాం? అని ఎాంత్ ఏడిిన్న ప్రయోజనాంలేదు? 
భగవాంత్తడిపై నెపాం పెటిూన్న, తిటిూన్న లాభాం లేదు. 'చేస్తకున  ా వాడికి 
చేస్తకునాాంత్ మహ్దేవ!'అన్నారు. నీవు నీ బుదిధని ఉపయోగాంచుకొని, 
ఆత్మజా్ఞన్నని  ా పాంది స్వధ్నలు చేశావా? వాటి ఫలితానే  ా భగవాంత్తడు 
అాందిస్వుడు. భగవాంత్తణిి మరిిపోయి, పెదా్లను - మహాత్తమలను దూష్టాంచి, 
దేవష్టాంచి, దుిఃఖాల పలుచేసి నీ స్తఖాలు, భోగాలు చూస్తకున్నావా? దాని 
ఫలితానే  ాఅాందిస్వుడు భగవాంత్తడు. ఆయనకు ఏ పక్ష్పత్ బుద్గధ లేదు. నీవు 
చేసిన దాని  ా బట్లూ నీకు ఫలిత్ాం. మిరపకాయనమిలితే అబోా! అన్నలిుాందే, 
మైస్తర్ పక్ న్నటే్ల పెట్టూకుాంట్ల ఆహా! అన్నలిుాందే.  
 ఇపుపడు ఎని  ాజనమల పుణయఫలాంగాన్న దురేభమైన మనవజనమ వచిిాంది. 
ఈ జనమ దావర నీవు రక్ష్స్తడవూ కావచిు, దానవుడవూ కావచిు, దేవత్వూ 
కావచిు, మధ్వుడవూ కావచిు. ఏది కావటానికైన్న భగవాంత్తడు నీకు 
చేత్తలిచిాడు. నీ భవిషయత్తును నీ చేత్తలతో నీవే వ్రాస్తకో - అని నీకు 
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చేత్తలిచిాడు. పశుపక్ష్యయదులకు చేత్తలనివవకుాండా మూత్తలనిచిాడు. 
ఎాందుక్ాంట్ల తినటమే వాటి ముఖయమైన పని.  
 భగవాంత్తడు మనపై క్ృపతో చేత్తల నిచిినాందుకు మనాం ఆయనకు 
క్ృత్జాులాం కావాలి. అాందుకే కొాంద్రు ప్రొదునే  ా నిద్రలేవటాంతో చేత్తలను 
చూస్తకుాంటారు. అవి చూస్తకునాపుపడు భగవాంత్తడు మనకు చేసిన 
మేలేమిట్ల? గురుువస్తుాంది. అాందుకే 'ప్రభాతే క్రద్రశనాం' అన్నారు. అయితే 
ఈన్నడు చాలామాంది క్రద్రశనాం కాకుాండా క్పుప ద్రశనాం 
చేస్తకుాంట్టన్నారు. క్రములు లేక్పోతే  క్పుపనెలా పట్టూకుాంటాాం అనే జా్ఞనాం 
కూడా ఉాండటాం లేదు. నీ ప్రారబధాంలో ఉన  ా కాఫీ ఎక్ుడకూ పోదు. 
క్రములిచిి, వరములిచిి, నరజనమ నిచిి, బుదిధనిచిిన భగవాంత్తని ముాందుగా 
గురుు చేస్తకోవాలి. మళ్ళ  ీమళ్ళ ీజనమలు వదాు. గరభనరక్ాం వదాు - అని క్ాంక్ణాం 
క్ట్టూకోవాలి. ఇది స్వధిాంచాలాంట్ల అస్తరగుణాలు పోవాలి. వాటివలే మనకు 
ఎట్టవాంటి దురీతి క్లుగుత్తాందో తెలుస్తకోవాలి. అాందుకే ఆ దురీతిని 
తెలియజేయటానికి, ఎలాాంటి జనమలు వస్వుయో చెబుత్తన్నారు.  
 

శే్ల॥  తానహ్ాం దివషత్ిః క్రూరన్  
సాంస్వరేషు నరధ్మన్।  
క్షిపమయ జస్ర మశుభాన్  
ఆస్తరీ ష్టవవ యోనిషు॥    (19) 
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తా॥ ఇలా నను  ా దేవష్టాంచే ఈ క్రూరులైన నరధ్ములను నేను ఎలేపుపడు 
జననమరణ సాంస్వర మరీాంలో నీచయోనులేో విసిరేస్వును.  
వాయఖయ:- అస్తరసవభావాం గలవారు ఇత్రుల శరీరాంలో కూడా భగవాంత్తడు 
ఉన్నాడని తెలియక్ వారిని దేవష్టస్తుాంటారు. అలా దేవష్టసేు వారు పరమత్మను 
దేవష్టాంచినటే్ల. అలాాంటివారు ఎలాాంటి క్రూరక్రమలకైన్న వెనుద్గయరు. అాందుకే 
వారిని 'క్రూరన్' - క్రూరక్రుమలు అన్నారు. అటిూ క్రూరులను నరులు అనరు. 
నరధ్ములు అాంటారు. మనవాధ్ములు అాంటారు. అాంట్ల భగవాంత్తనికి 
వారిపటే ఎాంత్టి హ్యభావాం ఉనాదో ఈ పదాని  ా బటిూ తెలుస్తకోవచిు. 
నరధ్ముడవయాయవా! త్గన శాసిు త్పపదు. ఏమిటా శాసిు?  
తాన్ నరధ్మన్ ఆశుభాన్ ఆస్తరీషు యోనిషు ఏవ అహ్ాం క్షిపమి:-  
 అలాాంటి క్రూరులను - నరధ్ములను నీచమైన నిక్ృషూమైన ఆస్తరీ 
యోనులాందు ఎలేపుపడూ విసిరేస్తుాంటాను అాంట్టన్నాడు భగవానుడు. నేనే 
విసిరేస్వును అాంట్టన్నాడు గనుక్ భగవాంత్తడు క్రమఫల ప్రదాత్. శాసకుడు. 
అాంత్మత్ప్న ఆయన పక్ష్పత్ బుదిధతోన్న, అసువయసుాంగాన్న చేయడు. 
వారివారి క్రమలను బట్లూ చేస్వుడు. ఎలాాంటి క్రమలు చేసేు అలాాంటి జనమలే 
వస్వుయి. నీచయోనులాంట్ల పశుపక్షి క్రమికీటకాది జనమలే. అాంతేగాక్ 
'యోనిషు' అని బహువచనాం వాడటాం వలే అనేక్ నీచజనమలు ఎతాులిువస్తుాంది. 
 క్స్వయివాడు గొర్రెను తెచిి నరక్బోత్తాంట్ల అది ఎలాగో త్పపాంచుకొని 
పరుగెతిు పోత్తాంది. కొాంత్దూరాం పోగానే క్స్వయివాడు దానివెాంట పరుగెతిు 
పటిూతెచిి బలిఇస్వుడు. అలాగే ఈ నీచ జనమల నుాండి త్పపాంచుకుాందామని 
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ఎాంత్ గాంజుకున్న  ాప్రయోజనాం లేదు. క్రూరక్రమలు చేసినవాడికి ఆ క్రమఫలాం 
ఉనాాంత్వరకు ఒక్దాని వెాంట ఒక్టి నీచ జనమలు వస్తునే ఉాంటాయి. 
త్పపాంచుకొనే వీలులేదు. ఈ భయాంక్రమైన సతాయని  ాద్ృష్టూలో ఉాంచుకొని 
అస్తరగుణాలను పరద్రోలాలి. ఇపుపడు తెలివిగా త్పుపలు చేశాాం అని 
ఆనాందిసేు సరిపోదు, అపుపడు ఏడుస్తు క్షాూలు, దుిఃఖాలు అనుభవిాంచాలి. 
నిక్ృషూాం అనుభవిాంచాలి.  
  'సాంస్వరేషు క్షిపమి' అాంట్టనాాందున ఈ సాంస్వర జననమరణ 
చక్రాంలో పడి గలగల కొట్టూకోవాలిుాందే. పైగా ఈ అస్తర జనమలలో - నీచ 
జనమలలో విసిరివేస్వును అాంట్టన్నాడు. అాంట్ల భగవాంత్తనికి వీరిపటే ఎాంత్టి 
నిరసన భావమో - ఏహ్యభావమో చూడాండి. భగవాంత్తనికి ఇాంత్గా 
అసహ్నాం క్లిగాంచే ఈ క్రూరక్రమలను చేయరదు.  
 దురమరీలకు - దురమరీులకు దూరాంగా ఉాండాలి.  
 సతాురయలకు - సత్తపరుషులకు ద్గీరగా ఉాండాలి.  

 సత్తపరుష స్వాంగత్యాం వలేనే భగవాంత్తని క్ృపను పాంద్గలుగుతావు. 
భగవాంత్తని వదా్కు నిను  ాచేరిేవాడే సజజనుడు, సత్తపరుషుడు అయిన గురువు.  
అజస్రాం:- ఈ భగవాంత్తని నియమాం (Rule) ఎపుపడూ ఉాండేది. అని  ా
యుగాలలో, అని  ాకాలాలలో, అని  ాదేశాలలో, అాంత్టా ఎలేపుపడూ ఉాండేదే.  

పోనివవాండి, కొాంత్కాలాం కొని  ానీచజనమలు పాందిన్న ఆ త్రవతైన్న 
మాంచిజనమ రక్ పోత్తాందా! అని ఆశపడతావేమో! ఎాం జరుగుత్తాందో చూడు  
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శే్ల॥ ఆస్తరీాం యోని మపన్న ిాః  
మూఢా జనమని జనమని ।  
మమప్రాపెుయవ కౌాంతేయ!  
త్తోయాాం త్యధ్మాం గతిాం॥   (20) 

తా॥ అరుజన్న! ఆస్తరిక్మైన నీచ యోనులాందు జనిమాంచిన మూఢులు జనమలకు 
జనమలు నను  ాచేరుకోలేక్ ఇాంకా ఇాంకా అధోగతికి పోత్తాంటారు.  
వాయఖయ:- నీచ యోనులలో జనిమాంచిన వారికి భగవాంత్తని త్లాంపే ఉాండదు. 
క్నుక్ ఒక్ు మెట్టూ కూడా పైకి ఎక్ుటాం జరగదు. ఏ జాంత్తవుగాన్న, క్రమిగాన్న, 
కీటక్ాంగాన్న, మటిూదినే త్తట్టూ పురుగుగాన్న జనిమాంచి, క్రమఫలాని  ా
అనుభవిాంచవలసిాందే. అలా వేలకు వేల జనమలెతిు భయాంక్రమైన యాత్నలను 
అనుభవిాంచాలిుాందే. పైగా ఆ జనమలలో ఏదైన్న మాంచి చెయయటానికి కూడా 
వీలులేదు. ఎాందుక్ాంట్ల అవి భోగజనమలేగాని, క్రమజనమలు కాదు. క్నుక్ 
మాంచిపనులు చేసి ఒక్ు మెట్టూ కూడా ఎకేువీలులేదు.  
 ఒక్వేళ్ మధ్యలో ఎపుపడైన్న మనవజనమ వచిిన్న పచిివాడుగాన్న, 
మెద్డు మొదాుబారిన వాడుగాన్న, మూరుుడు గాన్న, న్నసిుకుడు గాన్న జనిమాంచి 
భగవాంత్తని చేరుకొనుటకు ఏ మత్రాం ప్రయత్ాాం చేయడు. ఇాంకా ఇాంకా 
పపక్రమలను, క్రూరక్రమలను, దురమరీలను చేసి మరిాంత్ నీచమైన జనమ 
పరాంపరలను కొనస్వగాంచటాం జరుగుత్తాంది.  
 ఒక్ బాంతి మేడ మెటే పైన బడి జ్ఞరితే అది మధ్యలో ఎక్ుడా ఆగదు. ఒక్ 
మెట్టూ నుాండి మరో మెట్టూకు దిగజ్ఞరుతూ చివరి మెట్టూకు వచిి, అక్ుడి నుాండీ 
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క్రాంద్కు నేలపైకి వచిి, ఇాంకా క్రాందికి జ్ఞరటానికి వీలుాందేమోనని అట్టఇట్ట 
తిరిగ తిరిగ వీలులేక్ ఆగపోత్తాంది. ఈ క్రూరక్రమలు చేసే ఆస్తరీ సాంపనుాల 
గతి కూడా ఇాంతే. వారి గతి అధోగతియే.  
 క్నుక్ ఒక్ు మనవ జనమలో చేసిన త్పపదానికి ఎని  ావేల నీచ, నిక్ృషూ 
జనమలెతాులో తెలుస్తకుాంట్ల ఈ మనవజనమ యొక్ు ప్రాధ్యనయాం ఏమిట్ల, ఈ 
జనమను ఎాంత్ జ్ఞగ్రత్ుగా స్వరుక్ాం చేస్తకోవాలో తెలుస్తుాంది. క్నుక్ ఈ 
ఒక్ు జనమలో మాంచి స్వధ్న చేసేు, భగవాంత్తని ఆశ్రయిసేు, ఆయన గురిాంచి 
తెలుస్తకుాంట్ల, అజా్ఞన్నని  ా పరద్రోలే ప్రయత్ాాం చేసేు ఎాంతో ముాందుకు 
వెళ్ీగలుగుతాాం. భగవాంత్తని ద్రి చేరుకోగలుగుతాాం. 'మాం అప్రాపెుయవ ' - 
నను  ాచేరుకోలేక్ - అని భగవాంత్తడాంట్టన్నాడాంట్ల భగవాంత్తని చేరుకోవటమే 
మనవజనమ యొక్ు పరమరుాం అని తెలుస్తునాది.  
 అయితే ఇక్ ఈ రక్మైన జీవుళ్ళ ీత్రిాంచే అవకాశమే ఉాండదా? అాంట్ల 
ఉాంట్టాంది. త్రిాంచవచిు. ఎపపటికి? కొని  ాలక్ష్ల, కోటే జనమలు ఎతిున త్రవత్. 
ఈ జనమలనిాాంటిలో దురభరమైన దుిఃఖాని ,ా నరక్యాత్నలను అనుభవిాంచిన 
త్రవత్; లేదా కొని  ాయుగాల త్రువాత్. గడచిన అనేక్ జనమలలో ఏవో కొని  ా
మనవ జనమలు ఎతిు ఏ కొాంచెమైన్న సతాురయలు చేసేు, మాంచి ఆలోచనలు 
చేసేు, అవి సదావసనలుగా ముద్రిాంచబడి, అవి పకావనికి వచిినపుపడు మాంచి 
మనవజనమ క్లిగ, ఆ జనమలో ఈ సదావసనల ప్రేరణలతో భగవాంత్తని వైపుకు 
తిరగాలనే ఆలోచన వస్తుాంది. ఆ ఆలోచనల క్నుగుణాంగా సత్ురమలను, జా్ఞన 
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స్వధ్నలను చేసేు రూట్ మరి భగవాంత్తని వైపుకు ప్రయాణాం చేసే జనమలు 
వస్వుయి. అలా క్రమక్రమాంగా త్రిాంచే అవకాశాం ఉాంట్టాంది.  
 అయితే ద్గరాకాలపు శిక్ష్ మత్రాం త్పపదు. దొాంగత్న్నలు, త్పుపడు 
పనులు చేసినవాడు ఆ పనుల ఫలితాని  ాఅనుభవిాంచాలిుాందే. మాంచివాడుగా 
మరలనుకుాంట్ల మరవచిు గాని, చేసినవాటికి శిక్ష్లు అనుభవిాంచక్ 
త్పపదు గదా! అలాగే ఈ ఆస్తరీ సాంపనుాలు ద్గరాకాలాం నీచజనమలెతిు 
యాత్నలను అనుభవిాంచక్ త్పపదు.  
 ఈ ఘోరలు జరగకుాండా త్పపాంచుకోవాలాంట్ల అపురూపాంగా 
లభాంచిన మనవజనమను స్వరుక్ాం చేస్తకోవాలి. అాందుకు ఇపుపడే ప్రయత్ాాం 
ప్రారాంభాంచాలి. తిథులు, వారలు, నక్ష్త్ప్లు, వరజయలు, రహుకాలాలు 
చూస్తకుాంట్ట ఆలసయాం చేశావా? మృత్తయదేవత్ ఊరుకుాంట్టాందా? క్నుక్ 
పుణయకాలాం అయిపోయే దాకా ఎదురుచూడవదాు. చేత్తలు కాలిన త్రవత్ 
ఆకులు పట్టూకుాందామాంట్ల ప్రయోజనాం లేదు. మనలోని ఆస్తరీ గుణాలను 
గురిుాంచి పరద్రోలాలి. దైవీగుణాలను ఆహావనిాంచాలి, పెాంపాందిాంచుకోవాలి. 
అపుపడే  
 హీనమైన జనమలను త్పపాంచుకుాంటాాం -  
 భగవాంత్తని చేరుకొనుటకు వీలయేయ జనమలను పాందుతాాం.  

క్నుక్ ఆస్తరీ గుణాల వలే జరిగే ఘోరాం ఏమిట్ల, నషూాం ఏమిట్ల మళ్ళ ీమళ్ళ ీ
గురుుచేస్తకుాందాాం. ఆ గుణాలను దూరాంగా త్రిమివేదాాాం.  
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మరి ఈ నీచజనమల నుాండి, నరక్ యాత్నల నుాండి త్పపాంచుకొనే 
ఉపయాం ఏమైన్న ఉనాదా? - ఉనాది. అదుభత్మైన ఉపయాం ఉనాది. ఏమిటా 
ఉపయాం?  
 

శే్ల॥  త్రివిధ్ాం నరక్ సేయద్ాం  
దావరాం న్నశన మత్మనిః।  
కామిః క్రోధ్ిః సుథా లోభిః  
త్స్వమదే త్తా్యాం త్యజేత్॥     (21) 

తా॥ కామాం, క్రోధ్ాం అలాగే లోభాం - ఈ మూడూ ఆత్మన్నశన్ననికి దారితీసే 
నరక్దావరలు. అాందువలే ఈ మూడిాంటిని విడిచిపెటాూలి.  
వాయఖయ:- నరక్ాంలో ప్రవేశిాంచటానికి దావరలు 3 ఉన్నాయి. అవే కామాం, 
క్రోధ్ాం, లోభాం. ఈ 3 దురీుణాలు ఉాంట్ల నరక్దావరలు తెరుచుకుాంటాయి. 
ఈ 3 గుణాలు లేక్పోతే నరక్దావరలు మూస్తకుపోతాయి. నిజాంగా ఆస్తరీ 
గుణాలనిాాంటిని ఈ మూడుగా ఇక్ుడ విభజిాంచి చెబుత్తన్నారు. ఈ 3 
గుణాల చరిత్ర రమయణాం అాంత్ ఉాంట్టాంది. అయిన్న 'రమయణాని  ా3 
ముక్ులలో చెపపాండి' అాంట్ల క్ట్టూ - కొట్టూ - తెచిె అని చెబుతారు మనవాళ్ళ.ీ  
 ఒక్ హ్రిదాస్త గారిని ఒకామె అడిగాంద్ట. రమయణాని  ా3 ముక్ులేో 
చెబుతారు గదా! 3 చరయలతో చేసి చూపస్వుర? అని అడిగాంద్ట. ఓ అలాగే 
అన్నాడు హ్రిదాస్త. 2 మాంచాలు వేసి ఆ మాంచాం మీద్ నుాండి ఈ మాంచాం 
మీదికి, ద్గనిమీద్ నుాండి దానిమీదికి ఎగరి తొక్ుటాంతో ఆ మాంచాలు 
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విరిగపోయినవి. ఇదే సముద్ర లాంఘనాం అన్నాడు. ఆ త్రవత్ వాళిీాంటే్ల ఒక్ 
ముసలమమ కూరిొని ఉాంది. ఆమె ద్గీరక్కళి  ీ చెాంప ఛెళ్ళీమనిపాంచాడు. ఆ 
దెబోతో ఆమె హ్రీ మనాది. ఇదే రవణవధ్ అన్నాడు. ఆ త్రవత్ ఇద్ాంతా 
కురిీలో కూరిొని చూస్తున  ా ఆమెను ఎత్తుకొని పరుగెతాుడు. ఇదే రిత్ను 
తీస్తక్కళే్టాం అన్నాడు.  
 అలాగే ఆస్తరీ గుణాలనిాాంటికి త్లమనిక్ాం ఈ 3 గుణాలు. ఈ 
ముగీురు ఆస్తరీసేనకు సేన్నన్నయకులు. వీరిని జయిసేు ఆస్తరీసేన అాంతా 
చెలేా చెద్రైపోత్తాంది. ఈ మూడిాంటిలోను కామమే ప్రధ్యనమైనది. కామాం 
అాంట్ల కోరిక్. మనాం దేనిని త్లచుకుాంటామో దానినే తెచిుకొని 
అనుభవిాంచాలనిపస్తుాంది. ఈ కోరిక్నే 'కామాం' అాంటారు. కోరిక్లు తీరుత్తన  ా
కొదా్గ కొత్ు కోరిక్లు పుడుతూ ఉాంటాయి. అవి తీరే సమయానికి ఎవరైన్న 
అడాుపడితే వారిపైక్రోధ్ాం క్లుగుత్తాంది. ఇక్ కోరిన వాటిని సాంపదిాంచుకుాంట్ల 
వాటిని జ్ఞగ్రత్ుగా దాచుకోవాలని, వాటిని వద్లకుాండా పట్టూక్ కూరిొని, 
చూచుకొని ఆనాందిాంచాలనిపస్తుాంది.  ఇది లోభాం. ఈ మూడూ ఆస్తరీ 
సాంపద్కు పెటూని కోటలు. 
(i) నరక్సయ దావరాం:- ఈ 3 నరక్దావరలు అన్నారు. వీటిలో దేని దావర 
ప్రయాణిాంచిన్న చేరుకొనేది నరకానే .ా ఇక్ ఈ మూడిాంటిని ఆశ్రయిాంచి 
మూడిాంటి దావర ప్రయాణిసేు సరసరి నరకానికే వెళ్తాడు. ఈ మూడూ 
ఆత్మన్నశాన్ననికి - అాంట్ల త్న న్నశన్ననికి - సరవన్నశన్ననికి కారణమౌతాయి. 
ఆత్మన్నశనమాంట్ల అధోగతికి పోవటమే. నీచ నిక్ృషూ జనమలెత్తుతూ 
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భగవాంత్తనికి దూరాం కావటమే. ఈ మూడిాంటికి లోనైనవాడు మనవుడుగా 
జనిమాంచిన్న పశువులాగా జీవిస్వుడు. జనమను వృధ్య చేస్తకుాంటాడు. 
దురమరీాంగా ప్రవరిుస్వుడు. ఎపుపడూ ప్రాపాంచిక్ విషయాల కొరకు, భోగాల 
కొరకు అాంగలారుస్తు ఉాంటాడు. కోరిక్లతో వేగపోత్తాంటాడు. వాటిని 
తీరిుకొనుటకు ఆరటపడుతూ న్నయయమరీాంలో వీలుకాక్పోతే అన్నయయ 
మరీాంలోన్న, బలప్రయోగాంతోన్న - ఎలాగో ప్రయతాాలు చేస్తుాంటాడు. ఈ 
కారణాంగా అత్డిలో దైవానికి చోట్టాండదు. ఇలా పశుజీవితాని  ాకొనస్వగాంచి 
చివరకు కోరిక్లనే వాసనల మూటను నెతిున పెట్టూకొని హీనాంగా - ద్గనాంగా 
నీచ నిక్ృషూ జనమల వైపు ప్రయాణాం స్వగస్వుడు. మరేాం చేయాలి?  
(ii) త్స్వమత్ ఏత్త్ త్రయాం త్యజేత్ :- అాందువలే ఈ మూడిాంటిని వద్లాలి. 
ఎాందువలే? ఈ మూడిాంటికి లోనైనవాడు పశుజీవితాని  ాగడిప భగవాంత్తనికి 
దూరమైపోతాడు గనుక్. ఏ మూడిాంటిని వద్లాలి? కామ, క్రోధ్, లోభాలనే 
మూడిాంటిని. వద్లాలి అని కోరుకోవటాం మాంచిదే గాని, వద్లటాం అాంత్ 
తేలిక్కాదు. అనుకునాాంత్ మత్ప్న వద్లవు. ఎాందుక్ాంట్ల - వాటిపట్టూ 
ఉడుాంపట్టూ. క్నుక్ గొపపప్రయత్ాాం కావాలి. చాలాకాలాం త్పస్తు చేయాలి. 
ద్గరాకాలాం చెయాయలి. ఎాందుక్ాంట్ల అవి ఏళ్ీకు ఏళ్ళ  ీ- జనమలకు జనమలు 
హ్కుుభక్ుాం చేస్తకొని మనలో తిషఠవేస్తకొని కూరిున్నాయి. క్నుక్ 
తీవ్రప్రయత్ాాం చేయాలి. సహాయనిరక్రణాం చేయాలి. సతాయగ్రహ్ాం 
చేయాలి. Quit ఉద్యమాం చేపటాూలి. నిరాంత్రాం మెలకువతో జ్ఞగరూక్త్తో 
ఉాండాలి. తెలేవారేూ మేలుకొని ఉాంట్ల దొాంగల భయాం ఉాండదు. అలాగే 
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నిరాంత్రాం వాటిని జయిాంచాలనే భావనతో ఉాంట్ల కొాంత్వరకైన్న భయాం 
తీరుత్తాంది. తిరిగ ప్రవేశిాంచకుాండా No Vacancy board పెటాూలి.  
 మన ప్రారబధాం ఎలా ఉాంట్ల అలా జరుగుత్తాందిలే - అని కూరిుాంట్ల 
పోయేవి కాద్గ మూడూ. ఆయుస్తు తీరిపోతే ప్రాణాలు పోతాయే గాని, ఇవి 
మత్రాం పోవు. ఇవి మనస్తును అాంటిపెట్టూకొనే ఉాంటాయి. క్నుక్ 
ప్రయత్ాపూరవక్ాంగా పాంపాంచాలిుాందే. కాబట్లూ మోక్ష్ాం అనేది ప్రారబధాం దావర 
వచిేది కాద్ని, పురుషారుాం చెయయవలసిాందేనని శాసా్వలు ఘోష్టస్తున్నాయి. 
క్నుక్ జా్ఞనప్రాపుకి పురుషారుాం త్పపనిసరి. 'ఏదో చూదాాాంలే' - అనే అలసత్వాం - 
సోమరిత్నాం పనికిరదు.  
 ఈ కామక్రోధ్ లోభాలు ఎాంత్ గటిూవాంట్ల మనాం ఒక్ దావరాం మూసేసేు 
మరో దావరాం గుాండా లోనికి ప్రవేశిస్వుయి.  
 పరమశివుడు సతీవియోగాం త్రువాత్ తీవ్రమైన త్పస్తులో 
మునిగపోయాడు. ఆయనకు లోక్సపృహ్ లేదు. యుగాలు గడిచిపోయాయి. 
జన్నమాంత్రాంలో సతీదేవి హమవాంత్తని పుత్రిక్ పరవతిగా జనిమాంచిాంది. ఆమె 
పరమశివుని వివాహ్మడాలనుకుాంది. ఈయనేమో క్ళ్ళ ీ తెరచి చూడడు. 
పోనీ ద్గీరకు వెళి  ీ చెపపలాంట్ల దేవత్లాంతా గజగజలాడుత్తన్నారు. 
మరలాగ? చివరకు దేవత్లాంతా ఆలోచిాంచి మనమధుని పాంపాంచారు. 
మనమధుడు కామదేవుడు. ఆయన త్న పుషపబాణాలను వదిలాడు శివునిపైకి. 
దానితో క్నుాలు తెరచి గమనిాంచాడు పరమశివుడు. వెాంటనే త్నకు 
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త్పోభాంగాం క్లిగాంచిన మనమధునిపై తీవ్రమైన క్రోధ్ాం క్లిగాంది. దానితో 
మూడవనేత్ప్ని  ాతెరిచాడు. మనమధుడు కాలి బూడిదైపోయాడు.  
 మనమధుణిి కాలిేశాను గదా! నేనే గెలిచాననుకున్నాడు శివుడు.  
 పరవతితో పెళి  ీజరిపాంచాను గదా! నేనే గెలిచాననుకున్నాడు మనమధుడు. 

ఎవరు గెలిచినటే్ట?  
 కాముణిి జయిాంచాననుకున్నాడు శివుడు కాని క్రోధుడు ప్రవేశిాంచాడు. 
క్నుక్ కామక్రోధ్యలు స్వమనయమైనవి కావు. ఒక్దాని  ా పాంపతే రాండవది 
ప్రవేశిస్తుాంది. పరమశివుని అాంత్టివాడినే లోబరుచుకున్నాయి. ఇక్ 
స్వమనుయడి సాంగతి చెపలిుాందేమునాది?  
 కామక్రోధ్యలను జయిాంచటాం దురేభాం. ఒక్వేళ్ ఎవరైన్న అలా జయిసేు 
అత్డు మనవుడు కాదు, మహాత్తమడు - మధ్వుడు అని చెపపవచిు. అయితే 
అరుజనుడు స్వమనుయడు కాద్ని శ్రీక్ృషిునికి తెలుస్త. అాందుకే అాంట్టన్నాడు, 
"అరుజన్న! నీవు దేవరజు ఇాంద్రుని పుత్రుడవు. ధ్రమత్తమడైన ధ్రమరజు 
సోద్రుడవు. నీ యోగయత్ను బటిూ నీవు ఈ కామక్రోధ్ లోభాలను గెలవటాం 
గొపపవిషయాం కాదు. నిజాంగా నీవు ఇాంత్కు ముాందే వీటిని జయిాంచావు.  
 నీవు సవరీలోక్ాం వెళిీనపుపడు త్రిభవన స్తాంద్రి, అపురస ఊరవశి 
నినుాకోరి, వలచి త్నాంత్ తాను నీ ద్గీరకు వసేు ఆమెను తిరసురిాంచి నీవు 
కామని  ా జయిాంచావు. తిరసురిాంచబడిన ఆడపులి ఆ ఊరవశి క్రోధ్ాంతో 
నిను  ా'నపుాంసకుడివి క్మమ' ని శపాంచిాంది. అయిన్న నీకు కోపాం రలేదు. 
ధ్రమమే రక్షిస్తుాంద్ని మౌనాంగా ఉన్నావు. అలా క్రోధ్యని  ాజయిాంచావు.  
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 ఇపుపడు నీ రజ్ఞయని  ా శత్ృవులు హ్రిాంచారు. దూయత్ నియమాం 
ప్రకారాం ఇపుపడు మీ రజ్ఞయని  ా మీ కివావలి. కాని ఇవవలేదు. దానితో 
యుదాధనికి సిద్ధపడాారు. నీవూ యుదాధనికి వచిావు. అయిన్న బాంధుప్రీతితో, 
జ్ఞలితో యుదాధనికి విముఖుడవై రజ్ఞయని  ా వదులుకోవటానికి సిద్ధపడాావు. 
భక్ష్యనాాం రివక్రిస్వునని కూడా అాంట్టన్నావు. అాంట్ల లోభాని  ా కూడా 
జయిాంచావు.  
 ఇలా కామ, క్రోధ్, లోభాలను మూడిాంటిని జయిాంచిన వాడవు నీవు. 
అాందుకేనయాయ నిను  ాచూస్తుాంట్ల న్నకిాంత్ Love - ప్రేమ - ఇషూాం. న్న నుాండి 
ఈ బ్రహ్మజా్ఞన్నని  ాఅాందుకొనుటకు అరహత్ సాంపదిాంచినవాడవు గనుక్నే ఈ 
జా్ఞన్నని  ాఅాందిాంచటానికి నినే  ాఎనుాకున్నాను.  
 పేరుకు పెదా్ దేవేాంద్రుడే గాని మీ అయయకు ఈ సదీుణా లెక్ుడ 
ఉన్నాయి? అహ్లయ పాందుకోసాం దొాంగవేషాలు వేసి, స్తరయచాంద్రుల 
స్వయాం తీస్తకొని పడరని పటే్టపడి కామనికి లాంగపోయాడు. 
గౌత్ముని చేత్ శపాంచబడాాడు. గోకుల బృాందావనాంపై 7రోజులపట్ట 
నిరాంత్ర వరుధ్యరలు కురిపాంచి క్రోధ్యనికి లాంగపోయాడు. కారణాం ఏమిటి? 
గోపలురు గోవరధన పూజ జరిపస్తున్నారనే చినాకారణాంగా.  
 అనాంత్తని ద్యతో, దేవత్లు రక్ష్స్తలు అాంద్రూ క్లసి 
సముద్రమధ్నాం చేసి అమృతాని  ాసాంపదిసేు కొదాిగా పాంచి మిగతా మొత్ుాం 
తెచిుకొని సవరీాంలో దాచుకున్నాడు. త్ను త్ప్గడు, ఇత్రులకు పోయడు. 
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చుట్టూ మహావీరులను కాపలాగా ఉాంచి చూచుకొని ఆనాందిస్తు లోభానికి 
లాంగపోయాడు.  
 అలాాంటి త్ాండ్రికి జనిాంచిన కుమరుడవు. నీవు త్ాండ్రిని దిగదుడిచిన 
త్నయుడవు. నీ జనమధ్నయాం. అాందుకే నీ వాంటి శిషుయని పాందిన నేనూ 
ధ్నుయడనయాయను.  
 నీలాగా ఈ కామ, క్రోధ్, లోభాలను మూడిాంటిని ఎవరు 
జయిాంచగలుగుతారో వారికిక్ నరక్ాంతో పనిలేదు. నరక్ ప్రవేశాం లేదు. వారు 
నీలాగా న్నకు ఎాంతో ఇషుఠలౌతారు; శిషుయలౌతారు, జా్ఞన్నని  ాపాందుతారు, 
చివరకు వారు ననే  ాచేరుకుాంటారు.  
 మనవజనమకు ముఖయపురుషారుాం మోక్ష్ాం. దానికి ప్రతిబాంధ్కాలు ఈ 
కామ, క్రోధ్, లోభాలు మూడూ. ఈ ప్రతిబాంధ్కాలతో మనవజనమను న్నశనాం 
చేస్తకొని పశుజీవితాని  ాగడుపుతారు ఆస్తరీ సాంపనుాలు. వారికి మనవజనమ 
యొక్ు గొపపత్నాం తెలియదు. అాందుకే -  
 శ్రీ గాంధ్పు చెటేను బొగీులు చేసి అముమకునాటే్ట -  
 రతాాలను పటూలను తోలటానికి రళ్ళీగా ఉపయోగాంచినటే్ట -  
 అపురూపమైన, దురేభమైన మనవజనమను ప్రాపాంచిక్ భోగాలకోసాం, 

తాతాులిక్ స్తఖాలకోసాం ఉపయోగాంచుకుాంటారు ఆస్తరీ సాంపనుాలు. 
క్నుక్ నరక్దావరలైన ఈ కామక్రోధ్ లోభాలను పూరిుగా విడిచిపెటాూలి.  

అలా విడిచిపెడితే ప్రయోజనమేమిటాంటావా - విను.  
కామక్రోధ్లోభాలను మూడిాంటిని విడిచిపెడితే ఫలిత్ాం ఏమిటి?  
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శే్ల॥  ఏతైరివ ముక్ుిః కౌాంతేయ!  
త్మోదావరై స్త్రి భరారిః ।  
ఆచర తాయత్మన శ్రేశాయిః    
త్తోయాతి పరాం గతిాం॥   (22) 

తా॥ కౌాంతేయా! ఈ మూడు త్మో దావరల నుాండి విడుద్ల పాందిన 
నరుడు శ్రేయస్తును స్వధిాంచిన వాడవుతాడు. దానివలే పరమగతిని 
పాందుతాడు.  
వాయఖయ:- కౌాంతేయా! ఓ కుాంతీ పుత్ప్! అరుజన్న! విాంట్టన్నావా? కామ క్రోధ్ 
లోభాలు మూడూ నరక్దావరలు. వీటినే త్మోదావరలాంటారు. త్మస్తు 
అాంట్ల చీక్టి. అాంట్ల ఈ మూడిాంటిని ఆశ్రయిాంచిన వాడు చీక్టిలో - అాంట్ల 
అజా్ఞనాంలో పడిపోతాడు. చీక్టి ఉనాచోట అని  ావిషపురుగులు చేరతాయి. 
అజా్ఞనాం ఉనాచోట అని  ాదోషాలు చేరిపోతాయి.  
 అజా్ఞనాంలో పడవేసే ఈ 3 అస్తరగుణాలను పూరిుగ బయటకు నెట్టూ. 
వీటినుాండి విముకుుడవుకా! కేవలాం ముకుుడవైతే చాలదు. విముకుుడవు కావాలి. 
పైపైన మొక్ును త్రుాంచితే చాలదు. అడుగున ఉన  ావేరేతో సహా తొలగాంచాలి. 
క్నుక్ మూలఛి్చద్నాం చెయియ. మూలమైన అజా్ఞనాంతో సహా పెక్లిాంచి వెయియ. 
 రమయణాంలో శ్రీరముడు ముాందు తాటకిని చాంపడు. అదే బోణీ. ఆ 
త్రువాత్ మరీచుని చాలా కాలానికి చాంపడు. తాటక్ అాంట్ల అజా్ఞనాం. 
మరీచుడాంట్ల కామాం. ముాందు అజా్ఞన్నని  ా నశిాంపజేసి త్రవత్ కామని  ా
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నశిాంపజేయాలి. అజా్ఞనాం అలాగే ఉాందా, కామాం మళ్ళ ీచేరుత్తాంది. అజా్ఞన 
న్నశనాంతో కామక్రోధ్లోభాల కున  ాపట్టూ కాస్వు సడలిపోత్తాంది.  
 అరుజన్న! నీవు కౌాంతేయుడవు. కుాంతీ పుత్రుడవు. కుాంత్ాం అాంట్ల బలేెాం. 
బలేెాం చివర చాలా పదునుగా ఉాంట్టాంది. మీ త్లేి కుాంత్ాం లాగా పదునైన - 
స్తక్ష్మమైన బుదిధగలది. అాందుకే ఆమెది స్వరుక్న్నమధేయాం. ఆమె పుత్రుడవు 
క్దా! నీద్గ స్తక్ష్మబుదేధ. లేక్పోతే యుద్ధరాంగ మధ్యలో వేదాాంత్ శ్రవణాం 
చేయగలవా? అాందుకే చెబుత్తన్నాను. ముాందుగా నీ స్తక్ష్మబుదిధతో 
అజా్ఞన్నని  ా తొలగాంచుకొని ఆ త్రవత్ కామక్రోధ్లోభాల నడాి విరగగొట్టూ. 
నీకు త్పపక్ విజయాం లభస్తుాంది.  
 ఇలా కామక్రోధ్లోభాల నడాి విరగగొడితే ప్రయోజనాం ఏమిటాంటావా? 
ఆత్మనిః శ్రేయిః ఆచరతి :- నీ శ్రేయస్తును స్వధిాంచినవాడివవుతావు. 
శ్రేయసుాంట్ల ఏమిటి? ఆతామనుభూతిని పాందుట్ల శ్రేయస్తు. మోక్ష్మే 
శ్రేయస్తు. ఆత్మజా్ఞన్నని  ా అాందుకోవాలని భావిాంచేవారిని ఈ మూడూ 
బాంధిాంచివేస్వుయి. ఈ బాంధ్ాం నుాండి త్పపాంచుకుాంట్లనే శ్రేయస్తు.  
 నేరస్తుడు జలునుాండి విడుద్లైనటే్ట, గజేాంద్రుడు మొసలి పట్టూనుాండి 
విడిపాంచుకొనాటే్ట జీవుడు ఈ కామ క్రోధ్ లోభాలనే బాందిఖాన్న నుాండి 
విడుద్ల పాందాలి.  
 కామాం ఇాంద్రియాలకు సాంబాంధిాంచినది.  
 క్రోధ్ాం మనస్తుకు సాంబాంధిాంచినది.  
 లోభాం బుదిధకి సాంబాంధిాంచినది.  

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 136 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

 ఈ కామక్రోధ్లోభాలు మూడిాంటిని జయిసేు ఇాంద్రియాలు, మనస్తు, 
బుదిధ - ఈ మూడూ శుద్ధమైనటే్ల.  
 దేహ్ాంద్రియ మన్నబుదుధలను సవరిాంచుకునావాడే - వాటిని సరైన 
సిుతిలో ఉాంచుకో గలిగనవాడే ఆత్మజా్ఞన్నని  ా- వేదాాంత్ జా్ఞన్నని  ా- 
బ్రహ్మజా్ఞన్నని  ాఅాందుకోగలడు. అటిూ జా్ఞన్నని  ాఅాందుకో గలిగతేనే మోక్ష్ాం.  
 అనిాాంటి క్న  ాశ్రేషూమైన పద్వి ఆ మోక్ష్పద్వి - పరమత్మ పద్వి. అటిూ 
పద్విని పాందాలాంట్ల ఆత్మజా్ఞన్నని  ా పాందాలి. వేదాలు, ఉపనిషత్తులు 
తెలియజేసిన బ్రహ్మజా్ఞన్నని  ా పాందాలి. అటిూ జా్ఞన్నని  ా పాందాలాంట్ల 
నిగ్రహాంచబడిన ఇాంద్రియాలు, శాాంతిాంచిన మనస్తు, స్తక్ష్మబుదిధ ప్రధ్యనాం. 
ఇాంద్రియ మన్నబుదుధల యొక్ు శుదిధ ఈ కామక్రోధ్లోభాలనే మూడు 
క్లమషాలను పరద్రోలితేనే స్వధ్యాం. క్నుక్ ఈ మూడిాంటిని పరద్రోలాలి. 
ఎలా? కామక్రోధ్లోభాలను పరద్రోలే ఉపయాం ఏమిటి?  
 బృహ్దారణయకోపనిషత్తులో ఒక్ క్థ ఉాంది. 3 లోకాలేో ఉాండేవారాంతా 
ఒక్న్నడు బ్రహ్మదేవుని సమీపాంచి తాము త్రిాంచే మరీని  ా బోధిాంచమని 
ప్రారిుాంచారట. బ్రహ్మదేవుడు క్నిక్రిాంచి వారికి ద్ - ద్ - ద్ అని ఉపదేశిాంచి, 
ద్గనితో మీరు త్రిస్వురు ఆత్మ శ్రేయస్తు క్లుగుత్తాంది - అని ద్గవిాంచి 
పాంపాంచాడు.  
 ఈ మూడు 'ద్' లు ఏమిటా? అని అాంద్రూ ఆలోచనలో పడాారు. 
చివరకు అవి ద్మాం - ద్య - దానాం అని నిశియిాంచుకొని ఆ మూడు 
గుణాలను ఆశ్రయిాంచుకొని, ఆత్మశ్రేయస్తును పాందారట.  
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 కామాం - క్రోధ్ాం - లోభాం వీటిని విడిచిపెడితే ఆత్మశ్రేయస్తు - అని 
భగవానుడాంట్టన్నాడు. ద్మాం - ద్య - దానాం వీటిని ఆశ్రయిసేు ఆత్మశ్రేయస్తు 
అని బ్రహ్మదేవుడాంట్టన్నాడు. ఇపుపడు మనాం ఆలోచిాంచాలి.  

ఈ రాండూ నిజమేన్న? నిజమే. ఎలా? ఎలాగాంట్ల -  
(i) కామని  ాజయిాంచాలి. ఎలా? ద్మాంతో - ఇది దేవత్లకు  
(ii) క్రోధ్యని  ాజయిాంచాలి. ఎలా? ద్యతో - ఇది దానవులకు  
(iii) లోభాని  ా జయిాంచాలి. ఎలా? దానాంతో - ఇది మనవులకు. ఎలాగో 
చూదాాాం.  
(i) కామాం:- కామాం అాంట్ల కోరిక్. చూచినవాటిని, వినావాటిని, తినావాటిని, 
బాగునావాటిని కావాలనుకోవటమే కామాం, కోరిక్.  
పచిగ క్నబడితే చాలు పరుగెతేుది పశులక్ష్ణాం. ప్రపాంచాంలోని వస్తువులను, 
విషయాలను, భోగాలను ఇాంద్రియాల దావర తెలుస్తకోవటాంతో వాటివైపుకు 
పరుగెతిుతే అత్డు పశువులాాంటివాడే. చూచిన గడాినలేా 
మేయాలనుకుాంట్టాంది పశువు. కాని మనిష్ట త్నకు త్గనట్టవాంటి దానిని - 
సరైన దానిని మత్రమే కావాలనుకుాంటాడు. బుదిధతో ఆలోచిాంచగలిగే శకిు 
మనవుడికి మత్రమే ఉనాది. క్నుక్ ఇాంద్రియాలను బుదిధ యొక్ు అధీనాంలో 
ఉాంచి - నిగ్రహ్ాంతో ఆలోచిాంచి అనుభవిాంచాలి.  
 పశువుకు దేహ్ాం ప్రధ్యనాం. మనిష్టకి బుదిధ ప్రధ్యనాం. అాందుకే పశువుకు 
భోగజీవిత్ాం కావాలి. మనిష్టకి యోగజీవిత్ాం కావాలి. ఇలా ఇాంద్రియనిగ్రహ్ాం 
దావర - ద్మాం దావర కామని  ాజయిాంచాలి.  
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(ii) క్రోధ్ాం:- క్రోధ్యని  ా ద్యతో జయిాంచాలి. క్రోధ్ాం అాంట్ల కోపాం. అదొక్ 
భూత్ాం. క్రోధుడు త్న గొపప త్న్నని  ాఇలా చెబుత్తన్నాడట.  
 "నేను త్లచుకొన్నాన్న! నీవు క్ళ్ళీన్న  ాగ్రుడాివాడివైపోతావు. చెవులున్న  ా
చెవిటివాడివైపోతావు. మటఉన్న  ా మూగవాడివైపోతావు. తెలివి ఉన్న  ా
బుదిధహీనుడవైపోతావు. నీ చదువు, సాంస్వురాం అనిాాంటిని వయరుాం చేస్వును. నీ 
న్నటితో అనరని మటలను అనిపస్వును. అసలు నీరూపని  ా కూడా 
మరిేస్వును. నీ శరీరని  ా వణికిస్వును. నీ పెద్వులను అదిరిస్వును. గజగజ 
వణికిస్వును. ఆపుుల మటలు వినకుాండా చేస్వును. నీ చేత్ చిాందులు 
వేయిస్వును. చివరకు నిను  ానలుగురిలో నగుబాటే్ట గావిస్వును" - ఇది క్రోధుడి 
ప్రతిజా.  
 మనస్తు ద్యతో నిాండిపోయినపుపడు క్రోధ్ాం నిరోధిాంచబడుత్తాంది. 
అసలు కోపాం వచిిన్న నిలవదు. 'ద్యగల హ్ృద్యమే భగవనిాలయాం' 
అన్నారు. ద్య ఉాంట్లనే అది హ్ృద్యాం. ద్యలేక్పోతే హ్ృద్యాం ఎలా 
అవుత్తాంది? 'హ్ృము' అవుత్తాంది. మధ్యలో ద్యను నిాంపతేనే హ్ృద్యము.  
 అశ్లక్వనాంలో రితాదేవిని చూచి హ్నుమాంత్తడు, "అమమ! ఈ రక్ష్స 
స్త్రీలు నిను  ాహాంసిస్తున్నారు గదా! నీవు అనుమతిసేు వీరిని చాంపేస్వును" 
అన్నాడు. అపుపడు రితాదేవి, "న్నయన్న! నీకీ పపష్టూ క్రోధ్ాం ఎలా 
క్లుగుత్తనాది? పపాం వాళ్ళ ీ రజ్ఞజాను పటిాంచవలసిన సేవకులు గదా! 
పైగా వాళ్ళ ీ రక్ష్స్తలు. హాంస వాళ్ ీ ప్రవృతిు. మరి మనాం రక్ష్స్తలాం 
కాదుగదా! ద్యచూపవలసిన హ్ృద్యాం మనది. ఏది ఏమైన్న మన 
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స్తఖదుిఃఖాలకు కారణాం మన క్రమలే. ఆన్నడు లక్ష్మణుని న్నటికి వచిినటే్ట 
ప్రేలానుగదా! ఆ పపాం ఊరికే పోత్తాందా? అాందుకే ఇపుపడు 
అనుభవిస్తున్నాను" - అనాది.  
 "అమమకు రక్ష్స్తలపై ఎాంత్ ద్యో" అనుకున్నాడు హ్నుమ. హ్ృద్యాం 
ద్యతో నిాండాలి. ద్యతో కోపని  ాజయిచాలి.  
(iii) లోభాం:- లోభాని  ాదానాంతో జయిాంచాలి. చేత్చికిున దాని  ావద్లకుాండా 
పటిూ ఉాంచటాం లోభాం. అాంట్ల పసిన్నరిత్నాం. ద్గనిని దానాంతో జయిాంచాలి.  
 దానాం చేసేు ఉనాది పోత్తాంద్ని భావిస్వురు. కాని దానాం చేస్తుాంట్ల 
పోవటాం క్నబడుత్తాంది గాని రవటాం క్నిపాంచదు. అదే అద్ృషూాం. 
క్నిపాంచనిది. నీవు చేసిన దానాం అద్ృషూాంగా - క్నిపాంచకుాండా నీకు తిరిగ 
వస్తుాంది. కొాంద్రికి వెాంటనే రవచిు. కొాంద్రికి కొాంత్కాలాం త్రవత్ రవచిు. 
కొాంద్రికి మరుజనమలో రవచిు. మొత్ుాం మీద్ రటిూాంపై తిరిగ వస్తుాంది.  
 ఇపుపడు ధ్నవాంత్తలు పూరవాం దానాం చేసినవారే. ఇపపటి ద్రిద్రులు 
దానాం చేయనివారే. దానాం చేసిన్న భగవాంత్తని ఆశ్రయిాంచని వారికి ఇపపటి 
ధ్నాం అహ్ాంకారని  ా క్లిగస్తుాంది. దానాం చేయక్పోయిన్న భగవాంత్తని 
ఆశ్రయిాంచిన వారికి ద్రిద్రాంలో కూడా ఆనాంద్మే. దానాం ఎలా ఉాండాలి?  
(i) ప్రతిఫలాం పుచిుకోకుాండా ఇవవగలిగనది ఇవావలి.  
(ii) అవత్లివారికి పనికి రని దానిని దానాం చెయయరదు.  
(iii) పత్రులకు మత్రమే ఇవావలి. దుషుూలకు ఇవవరదు.  
(iv) ప్రచార పటాట్లపాం పనికిరదు.  
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 ఇలా చేసిన దానాం లోభాని  ాజయిాంచటమే గాక్ మరుజనమలో ఎని  ా
సాంపద్లున్న  ాఅహ్ాంకారాం ఉాండదు. ఆ సాంపద్లు సదివనియోగమౌతాయి.  
 ఈ ప్రకారాంగా ఎవరైతే ద్మాం - ద్య - దానాం తో కామ - క్రోధ్ - 
లోభాలను జయిస్వురో అటిూవారే దేహ్ాంద్రియ మన్నబుదుధలను 
శుదిధగావిాంచుకొని ఆత్మశ్రేయస్తును పాంద్గలుగుతారు. ఆ త్రువాత్ 
మోక్ష్ప్రాపుతో పరమపదాని  ాపాందుతారు. తిరిగ జనమలు ఉాండవు. ఇద్ాంతా 
శాస్త్రాం చెపేప పధ్ధతి. శాస్త్రాం చెపపనటే్ట నడుచుకోక్పోతే ఏమవుత్తాంది?  

శే్ల॥  యిః శాస్త్ర విధి ముత్ుృజయ 
వరుతే కామ కారత్ిః।  
న స సిదిధ మవాపోాతి  
న స్తఖాం న పరాం గతిాం॥   (23) 

తా॥ ఎవరు శాస్త్రవిధిని విడిచిపెటిూ త్న కోరిక్ల ప్రకారాం ప్రవరిుస్వుడో అత్డు 
కారయసిదిధని పాంద్డు; స్తఖానీ  ాపాంద్డు; పరమగతినీ పాంద్డు.  
వాయఖయ:- ఇాంత్వరకు భగవానుడు ఈ అధ్యయయాంలో పట్టూకోవలసిన 
దైవీసాంపద్ను, విడిచిపెటూవలసిన ఆస్తరీ సాంపద్ను గురిాంచి చెపప, ఆస్తరీ 
సాంపనుాల ఆచారవయవహారలు, వారి ఆలోచనలు, వారి మటలు, వారి 
చరయలు ఎలా ఉాంటాయో వివరాంగా తెలియజేశారు. చివరకు ఆస్తరీ సాంపద్ 
మొతాుని  ా సాంక్షిపుాం చేసి కామ, క్రోధ్, లోభాలనే మూడు గుణాలుగా 
విభజిాంచి, ఆ మూడిాంటిని వద్లమని, అలా వదిలిన వారికే మోక్ష్ప్రాపు అని 
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కూడా తెలియజేశాడు. అయిన్న ఈ బోధ్ చాలద్నుకున్నాడు భగవానుడు. 
ఎాందువలే?  
 మనవ జీవన ప్రయాణాం ఎాంతో కేిషూమైనది. ఎన్న  ా క్రమలు 
జరిగపోత్తాంటాయి. అలా క్రమలు చేస్తు ఉాండటమే జీవనప్రయాణాం.  
 అయితే ఎలాాంటి క్రమలు చేయాలి? ఎలాాంటి క్రమలు చేయకూడదు? 
అనే సాందేహ్ాం జీవిత్ాంలో అనేక్స్వరేు క్లుగుతూనే ఉాంట్టాంది. ప్రతి క్రమను 
ఇది చేయద్గనదా? కాదా? ద్గనివలే మనాం భగవాంత్తని వైపుకు ఒక్ అడుగు 
ముాందుకు వేస్తున్నామ? వెనకుు వేస్తున్నామ? అని ఆలోచిాంచుకోవాలి. 
బ్రతికి ఉనాాంత్కాలాం క్రమలు చేస్తుాండాలి. క్రమలు చేస్తునాాంత్కాలాం ఇలా 
ఆలోచిాంచి చేయాలిుాందే. ఇలా ఎపపటిక్పుపడు తెలుస్తకోవాలాంట్ల మనకు 
ఏదో ఒక్ ఆధ్యరాం కావాలి. అదే శాస్త్రాం. క్నుక్ శాస్త్రసహాయాం తీస్తకొని మనాం 
మన క్రమలను కొనస్వగాంచాలి. శాస్త్ర సహాయాం లేకుాండా సేవఛిగా 
ప్రవరిుాంచేవాడు ద్గపాం లేకుాండా చీక్టిలో నడిచేవాడే.  

ఇాంత్కూ శాస్త్రాం అాంట్ల ఏమిటి?  
 'శాసన్నత్ - శాంసన్నత్ ఇతి శాస్త్రాం' శాసిాంచేద్గ - శాంసనాం చేసేద్గ శాస్త్రాం. 
సేూషన్ మసూరు చేతిలో పచిజెాండా, ఎర్రజెాండా రాండూ ఉాంటాయి. అలాగే 
శాస్త్రాం చేతిలో శాసనాం - శాంసనాం అని రాండూ ఉన్నాయి.  
(i) శాసనాం:- శాసనాం అాంట్ల శాసిాంచి చెపపటాం. విధినిష్టధ్యల గురిాంచి - అాంట్ల 
ఇది చెయాయలి - ఇది చెయయకూడదు. ఇలా చెయాయలి - అలా చెయయకూడదు 
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అని తేలిిచెపపటాం శాసనాం. ఇలా చేసేు బాగుపడతావు. అలా చేసేు 
చెడిపోతావు అని శాసిాంచి చెపపటాం శాసనాం.  
(ii) శాంసనాం:- శాంసనాం అాంట్ల అవయక్ుమైన విషయాలను వయక్ుాం చెయయటాం. 
క్రమఫలాలు, వాసనలు, గత్జనమలు, రబోయే జనమలు - ఇవనీ  ాఅవయక్ుాం. అసలు 
పరమతేమ అవయక్ుాం. అవయక్ుమైన విషయాలను మనాంత్ట మనాం తెలుస్తకోలేాం. 
క్నుక్ వాటిని వయక్ుాం  చేసి తెలియజెపేపది శాస్త్రాం. మనాం మరచిపోయిన 
విషయాలను, మనకు తెలియని విషయాలను తెలియజెపపటానేాశాంసనాం 
అన్నారు.  
 ఇలా శాసనాం - శాంసనాం - ఈ రాండిటిని తెలియజేసేదే శాస్త్రాం. ఈ 
శాసా్వలనీ  ా అతీాంద్రియశకుులు గల ఋషుల యొక్ు అనుభవాలే. ఈ 
శాసా్వలనీ  ామనుషుల కోసమేగాని పశువుల కోసమో పక్షుల కోసమో కాదు. 
'ఇక్ుడ మూత్రవిసరజన చేయరదు' అని గోడమీద్ హెచిరిక్గా ఒక్ వాక్యాం 
వ్రాసి ఉాంట్టాంది. ఎవరికోసాం అది? కేవలాం మనుషుయల కోసమే. మనుషుయలు ఆ 
హెచిరిక్ను ఉలేాంఘిసేు యజమని అత్ణిి శిక్షిస్వుడు. అదే జాంత్తవులు చేసేు 
ఏాం చేస్వుడు? పబేక్ పేేస్ లో మనిష్ట మలమూత్ప్లు విసరిజసేు చటూాం అత్ణిి 
శిక్షిస్తుాంది. అదే ఒక్ గొడాు చేసేు ఏ చటూాం దాని  ాశిక్షిస్తుాంది? 
 క్నుక్ శాసన్నలనీ  ామనుషులకే గాని, పశువులకు కాదు.  
 శాసా్వని  ాఅనుసరిాంచి నడుచుకొనేవాడు మనిష్ట.  
 శాసా్వని  ాఅనుసరిాంచకుాండా సేవచఛగా నడుచుకొనేవాడు పశువు.  

అాందుకే పెదా్లాంటారు -  
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శే్ల॥  శ్రుత్యో యత్ర వరుాంతే - త్త్ర తిషూాంతి వైనరిః ।  
మత్యో యత్రవరుాంతే - త్త్ర తిషూాంతి వానరిః ॥  

- శ్రుతిని అనుసరిాంచేవాడు నరుడు  
- మతిని అనుసరిాంచేవాడు వానరుడు.  

 శ్రుతి త్పప పడరదు. 
 తాళ్ాం త్పప ఆడరదు.  
 శాస్త్రాం త్పప నడవరదు.  

 శాస్త్రాం త్పపనడిచే వాడికి ఇహ్ాంలేదు - పరాం లేదు. అాందుకే నసిదిధాం, 
నస్తఖాం, నపరాంగతిాం అవాపోాతి:- కారయసిదిధ లేదు, స్తఖాం లేదు. మోక్ష్ాం 
లేదు - అని చెబుత్తన్నారు. ఎవరైతే శాస్త్ర విధిని త్పప నడుస్తున్నారో అటిూ 
వారికి లక్ష్యాం సిదిధాంచదు, స్తఖాం క్లగదు, పరమగతిని పాంద్లేరు అని 
సపషూాం చేస్తున్నారు.  
 శాస్త్రాం చెపపనటే్ట నడుచుకోక్ పోవటానికి కారణాం ఏమిటి? కామమే. 
కోరిక్లే, ఆశలే, స్వవరుమే. క్రాంద్టి శే్లక్ాంలో కామాం వలే క్రోధ్ాం, లోభాం 
క్లుగుతాయని, ఈ మూడిాంటిని వద్లాలని చెపపరు. కోరిక్ల కారణాంగా 
శాసా్వని  ా కూడా ధిక్ురిస్వురు. క్నుక్ కోరిక్లను వద్లాలి. అాంట్ల 
కామప్రేరిత్తలు, క్రోధ్పూరిత్తలు, లోభగ్రస్తులు అయినవారు విషయాలకు 
లాంగపోయి శాస్త్రవిధిని తిరసురిసేు అశాాంతి - సాంక్షోభాం త్పపదు అని సపషూాం. 
మరి ఏాం చేయాలి?  
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శాస్త్రవిధిని పటిాంచక్పోతే సిదిధలేదు, స్తఖాం లేదు, మోక్ష్ాం లేదు. క్నుక్ 
ఏాం చేయాలో సపషూాం చేస్తున్నారు.  
 

శే్ల॥  త్స్వమ ఛిాస్త్రాం ప్రమణాం తే  
కారయ కారయ వయవసిుతౌ।  
జా్ఞతావ శాస్త్ర విధ్యన్నక్ుాం  
క్రమ క్రుు మిహారహసి ॥   (24) 

తా॥ అాందువలే చేయద్గన పనిఏది? చేయకూడని పనిఏది? అని నిరధరణ 
చేస్తకొనటాంలో నీకు ప్రమణాం శాస్త్రమే. క్నుక్ శాస్త్రాం చెపపన విధి 
విధ్యన్నలను చక్ుగా తెలుస్తకొని ఇక్ుడ క్రమ చేయటానికి అరుహడవు.  
వాయఖయ:-ఎట్టవాంటి కారయలు చెయాయలి? ఎట్టవాంటి కారయలు చేయకూడదు? 
అనే సాందేహ్ాం క్లిగనపుపడు శాస్త్రమే నీకు ప్రమణాం. శాస్త్రాంలో చెపపన 
దానిని బట్లూ నడుచుకోవాలి. అాంతేగాని ఎవరికి వారు నిరియిాంచుకోకూడదు. 
ఎవరి మనస్తుకు త్గీట్టూ వారు నిరియిాంచుకుాంట్ల అది శాస్త్ర విధి 
అనిపాంచుకోదు. అటిూవారికి స్తఖాంలేదు, శాాంతిలేదు, మోక్ష్ాంలేదు.  
జా్ఞతావ శాస్త్ర విధ్యన్నక్ుాం:- క్రమలు చేసే ముాందు ఇది శాస్త్రసమమత్మ? కాదా? 
అనే విషయాం తెలుస్తకోవాలాంట్ల శాస్త్రవిధిని గురిాంచి ముాందు 
తెలుస్తకోవాలి. అలా తెలుస్తకున  ా త్రువాత్నే చేయవలసిన క్రమలను 
చెయాయలి.  
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"ఓ అరుజన్న! నీ వెలాగూ శస్త్ర ప్రవీణుడవే గదా! ఇక్ శాస్త్ర ప్రవీణుడవు 
కావాలి. శాస్త్రాం జనమజనమలకు త్లేి. శాస్త్రమనే ద్గపని  ానీ చేతిలో ఉాంచుకొని, 
అాంధ్కార బాంధురమైన ఈ జీవితాని  ానడుపుకో. మహాత్తమల చరిత్రలే నీకు 
మరీద్రశకాలు. వారి బోధ్లే నిను  ాసాంస్వరసముద్రాని  ాదాటిాంచే ఓడలు.  
 శాస్త్రాం అనేది ఒక్ గైడ్ లాాంటిది. మనాం క్రొత్ుగా ఢిలేీకో,బాాంబ్బకో, 
బెాంగుళ్ళరుకో వెళ్యీమనుకోాండి. అక్ుడ ఏమేమి చూడద్గన ప్రదేశాలు 
ఉన్నాయో, ఎక్ుడికి పోవాలో, ఏ నెాంబరు బస్తు ఎకాులో - అాంతా తెలిసేు 
హాయిగా తిరిగరవచిు. అాందుకే ఒక్ గైడ్ మనతోపట్ట ఉాండాలి. లేదా ఒక్ 
గైడ్ ను (పుసుకాని )ా కొనుకోువాలి.  
 అలాగే ఒక్ పుణయక్షేత్ప్నికి వెళిీనపుపడు కూడా అక్ుడ చూడవలసిన 
ద్ృశాయలను, విశ్లషాలను తెలుస్తకోవాలాంట్ల అక్ుడి విషయాలతో పరిచయాం 
ఉన  ా గైడ్ ఉాండాలి. మనక్న్న  ా అక్ుడి విశ్లషాలు, ప్రదేశాలు, గుడులు, 
గోపురలు - అనీ  ాబాగా తెలిసినవాడే గైడ్. లేదా వాటిని తెలియజేసే పుసుకాలే 
గైడ్. అలాగే శాస్త్రాం కూడా.  
క్రమక్రుుాం ఇహ్ అరహసి:- ఈ లోక్ాంలో మనాం క్రమలు చేస్తునే 
జీవిాంచాలి. "కురవనే  ావేహ్ క్రమణి జిజీవిష్టచఛత్గ్ాం సమిః" - క్రమలు చేస్తునే 
ఇక్ుడ నూరేళ్ళ  ీ జీవిాంచాలి - అని ఈశావాసోయపనిషత్ చెబుత్తనాది. 
“నహక్శిిత్ క్ష్ణమప జ్ఞత్త తిషఠత్య క్రమక్ృత్” - క్రమలు చేయకుాండా 
ఒక్ుక్ష్ణాం కూడా ఉాండలేము అని భగవదీ్గత్ చెబుత్తనాది. క్నుక్ క్రమ చేయక్ 
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త్పపదు. అయితే ఆ క్రమ ఎలా ఉాండాలి? శాసా్వనుకూలాంగా ఉాండాలి. శాస్త్రాం 
చెపపనటే్టగా ఉాండాలి. క్నుక్ శాసా్వని  ాతెలుస్తకొని చేయాలి.  
 శాసా్వని ,ా దాని అవసరని  ా ఇాంత్ గటిూగా నొకిు చెపపటాంవలే 
భగవాంత్తని ద్ృష్టూలో వేదాలు - శాసా్వలు ఎాంత్టి పరమప్రమణ గ్రాంధ్యలో 
తెలుస్తునాది. స్వక్ష్యత్తు భగవానుడే అవి పరమప్రమణాలు అని చెపపటాం వలే 
వాటిపై మనక్కాంత్టి విశావసాం ఉాండాలో అరుాం చేస్తకోవచిు.  
 ఐతే మనాం ఏ శాసా్వని  ా అనుసరిాంచాలి? ఏది ఆచరణ యోగయాం? 
బ్రహ్మవిద్యను, ఆత్మజా్ఞన్నని ,ా మోక్ష్ప్రాపుకి త్గన జా్ఞన్నని  ా అాందిాంచేవే 
వేద్శాసా్వలు. ఆ శాసా్వలు అాంత్ తేలిక్గా అరుాం చేస్తకోలేము గనుక్ వాటికి 
అనేక్ వాయఖాయన్నలుగా వెలువడిన గ్రాంధ్యలే ప్రక్రణ గ్రాంథాలు. ఇవి ఆచరణ 
విధ్యన్నని  ా తెలియజేస్వుయి. అయితే భగవదీ్గత్లో శాస్త్రవిషయాలూ 
ఉన్నాయి, ఆచరణ పద్ధత్తలూ ఉన్నాయి. అాందుకే భగవదీ్గత్ను అనుషాూన 
వేదాాంత్ాం అన్నారు. క్నుక్ నిజమైన శాస్త్రాం - ప్రమణ గ్రాంధ్ాం ఏది? అాంట్ల 
భగవదీ్గత్యే. భగవదీ్గత్ను కూలాంక్షాంగా తెలుస్తకుాంట్ల మనవుడు పరిపూరి 
జీవితాని  ా గడపవచిు. మనవుడు ఉత్ుముడుగా - మహాత్తమడుగా - 
పరమత్మగా ఎద్గవచిు. అలా కూలాంక్షాంగా తెలుస్తకోవాలాంట్ల 
సదీురువులను ఆశ్రయిాంచి తెలుస్తకోవాలి.  
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గద్యాం: ఓాం త్త్ుత్ ఇతి శ్రీమద్ భగవదీ్గతాస్త ఉపనిషత్తు బ్రహ్మ విదాయయాాం 
యోగశాసాే శ్రీక్ృషిారుజన సాంవాదే దైవాస్తర సాంపదివభాగ యోగోన్నమ 
షోడశ్లఽధ్యయయిః॥  

తా|| ఈ ప్రకారాంగా ఉపనిషత్తుల స్వరము, బ్రహ్మవిద్య, యోగశాస్త్రము అయిన 
భగవదీ్గత్యాందు శ్రీక్ృషిునికి అరుజనునికి మధ్యగల సాంవాద్ రూపాంలోని 
దైవాస్తర సాంపదివభాగ యోగమనే పేరుగల 16వ అధ్యయయాం సమపుాం.  
 
వాయఖయ:- మనలో ఉన  ాదైవీసాంపద్ను, ఆస్తరీసాంపద్ను పరిశ్లధిాంచి, విశే్లషణ 
చేసి ఆస్తరీగుణాలను అధిగమిాంచే పద్ధతిని అధ్యయనాం చేయటాం జరిగాంది.  

 
 

Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 
Email : care@srichalapathirao.com 
Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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శ్రీమద్భగవద్గీత :17 వ అధ్యాయం 
శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం 

 

: వ్యాఖ్యాత : 

“అభినవ వ్యాస“,“జ్ఞానప్రపూర్ణ“ 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు B.Sc(Ag) 
వ్ావ్సా్థపకులు 

ఆధ్యాత్మిక జా్ఞన పీఠం : చిలకలూరిపేట. 

Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 

Email : care@srichalapathirao.com 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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గురుదేవుల పరిచయము 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావుగారు 1946 సెప్ిెంబర్ 12వ తేదీన గెంటూరు 
జిల్లా తుర్పాాడు గ్రామెంలో జన్మెంచారు.  తెండ్రి వీర్రాఘవయ్య, తల్ల ా
పులామమ.  వీరి న్వాసెం చిలకలూరిపేట.  ప్రాధమికవిద్య తుర్పాాడు 
గ్రామెంలోను, ఉననత విద్య చిలకలూరిపేటలోను అభ్యసెంచి, బాపట ా
వయవసాయ్కళాశాల నుెండి  B.Sc. (Ag.) ప్రధమశ్రేణిలో ఉత్తీరుులయ్యయరు. 

పూవు పుటిగానే పరిమళిస్ీెంద్నే నానుడి ప్రకార్ెం 4 సెంవతసరాల 
వయ్స్స నుెండి 8 సెంవతసరాల వయ్స్స వర్కు వీరి నోట్ట నుెండి ఏ వాకుు 
వస్త ీ అల్లగే జరిగేది.  పూర్వజనమ సెంసాుర్ెం వలా వీరు 12 సెంవతసరాల 
వయ్స్స నుెండే రామాయ్ణ, భార్త, భాగవత గ్రెంధాలను, పురాణాలు - 
ప్రబెంధాలను అధయయ్నెం చేయ్టెం ప్రార్ెంభెంచారు.   ప్రతేయకెంగా 
మహాభార్తెంపై విశేషమైన ఆసక్తీ కల్లగి, 20 సెంవతసరాలకుపైగా 
ఆెంధ్రమహాభార్తెం, సెంసుృతమహాభార్త గ్రెంధాలపై త్తవ్ర పరిశోధనలు 
గావిెంచి, చిలకలూరిపేటలో 1988 నుెండి 1992 వర్కు ధారావాహిక 
ప్రవచనములు చేస, శ్రోతల ప్రశ్నలకు అపపట్టకపుపడే జవాబుల్లస్త ీ వారిక్త 
సెందేహన్వృతి ీగావిెంచారు. 

1990 నుెండి చిలకలూరిపేట చినమయ్మిషన్ కార్యద్రిిగా అనేక 
ఆధాయతిమక కార్యక్రమాలను, హోమాలను, పూజలను, గీతాజ్ఞానయ్జ్ఞాలను, 
సతసెంగాన్న న్ర్వహిెంచారు. 1994 లో ‘ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠాన్న’ సాపాెంచి, 
ప్రసనన బెండ్ామాెంబ శ్రీ రాజమాతాదేవి వారిచే ప్రార్ెంభెంపజేశారు.  అపపట్ట 
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నుెండి ప్రతిరోజూ సతసెంగము, ప్రతినెల గీతాపారాయ్ణలతోబాటు శ్రీకృషు 
జనామషిమి, గీతాజయ్ెంతి, శ్ెంకరాచార్యజయ్ెంతి, ర్మణమహరిిజయ్ెంతి, 
ఆషాఢ - కార్తకీ - మాఘ - వైశాఖ పౌర్ుమిల య్ెందు ఆధాయతిమక సద్స్సలు, 
జనమదినోతసవెం, విజ్ఞానయ్యత్రలు, వనసమారాధనలు, ధాయనతర్గతులు, 
వారిికోతసవెం మొద్లగ అనేక కార్యక్రమాలను జరుపుకొనుటలోను, 
న్ర్ెంతర్ జప, ధాయన, ఆతమవిచార్ణ, సాక్షీభావన, బ్రహమన్షఠ మొ||న 
సాధనలతో, పూరి ీ ఆధాయతిమక జీవితాలను గడుపుటలోను, మాకు సదా 
మార్గద్ర్ికులుగా ఉెండి మా వెనునతట్ట,ి చేయిపట్టి ముెందుకు నడిపస్నీన 
కర్మయోగలు, జ్ఞాన ప్రపూరుులు  మా గరుదేవులు. 

భ్గవెంతుడు న్ర్దేశెంచినబాటలో పయ్న్స్తీ, తనలో న్క్షిపమీైయునన 
ఆధాయతిమకజ్ఞనాాన్న పదిమెందికీ పెంచాలనే సెంకలపెంతో 1996 నుెండి 
వివిధ పటిణాలలో ఆధాయతిమక జ్ఞానయ్జమాుల దావరా భ్గవదీగత, ప్రకర్ణ 
గ్రెంధాలైన శ్ెంకరాచారుయలవారి భ్జగోవిెంద్ెం, తతవబోధ, ఆతమబోధ, 
వివేకచూడామణి, అద్వవతసార్ెం, శ్రీ ద్క్షిణామూరిసీ్తతీ్రెం, అపరోక్షానుభూతి, 
శ్రీ సదాశవబ్రహ్మెంద్ర సావముల వారి ఆతమవిదాయవిల్లసెం,  శ్ెంభునటనెం, 
భ్గవాన్ శ్రీ ర్మణమహరుిల వారి ఉపదేశ్సార్ెం, నార్ద్భ్క్తసీ్తత్రములు, 
బ్రహమస్తత్రములు, ఇెంకా రామాయ్ణ, భార్త, భాగవతములు, అల్లగే ఈశ్, 
కేన, కఠ, ముెండ్క, మాండూక్య, కైవలయ, తైతిరీ్తయ్, స్తర్య, మొద్లగ 108 
ఉపన్షతులీపైనను ప్రవచనములు చేస్తీ జ్ఞానస్గెంధాలను నలువైపుల 
ప్రసరిెంపజేస్నీానరు.  ఇపపట్టవర్కు చిలకలూరిపేట, విజయ్వాడ్ ధర్మల్ 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 5 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

పవర్ స్తషిన్, రాయ్లసీమ ధర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట,ి వినుకొెండ్, శ్రీశైలెం, కాశీ, 
తిరువణాుమలై, నెలూారు, బాపట ా మొద్లగచోట ా 180 ‘ఆధాయతిమక 
జ్ఞానయ్జమాు’లను చేశారు.  1998 లో వి.ట్ట.ప.య్స్. ఎ.కాలనీ య్ెందు 
108 హోమకుెండాలతో వాస్దేవ మహాయ్జ్ఞాన్న న్ర్వహిెంచారు. 

1993లో భ్గవదీగత ప్రవచనముల ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగాను, 2001లో 
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగా చిలకలూరిపేటలోను; 
1999లో భ్గవదీగత ప్రవచనముల ముగిెంపుసెంద్ర్భెంగాను, 2002లో 
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపుసెంద్ర్భెంగా వి.ట్ట.ప.య్స్.లోను 
శష్యయలెంద్రూ గరుదేవులను ఘనెంగా సనామన్ెంచారు.  2006లో 100 
జ్ఞానయ్జ్ఞాలు పూరిగీావిెంచిన సెంద్ర్భెంగా శష్యయలెంద్రూ కలస 
'జ్ఞానప్రపూర్ు' బిరుదుతోను, 2011లో మహాభార్త పరిశోధనలో గరుదేవుల 
కృషిక్త 'అభనవ వాయస' బిరుదుతోను గరుదేవులను సతురిెంచటెం జరిగిెంది. 

1994లో సామానుయలకు కూడా వేదాెంత విషయ్యలు స్లభ్ెంగా 
అర్ామయ్యయర్తతిలో గరుదేవులు 'కర్మసదాధెంతెం' అనే చినన గ్రెంధాన్న ర్చిెంచి 
ప్రచురిెంపజేశారు.  తిరిగి 2002లోను, 2008లోను, 2009లోను 
పునరుమద్రణ జరిగిెంది. 1998లో శుకయా్జుర్దవద్మునెంద్ల్ల 
'ఈశావాస్తయపన్షతుీ' పై అెంద్రిక్త అర్ధమయ్యయ విధెంగా సర్ళమైన, 
వాడుకభాషలో విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపజేశారు.  1999లో 
శ్ెంకరాచారుయల వారి 'భ్జగోవిెంద్ెం' పై అెంద్రికీ అతి స్లభ్ెంగా 
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అర్ధమయ్యయ విధెంగా, ఎెంతో వివర్ెంగా, వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపజేశారు.  
తిరిగి 2009లో దివత్తయ్ ముద్రణ జరిగిెంది. 

'భ్గవదీగత' అనగానే "అమ్మమ! అది మనల్లెంట్ట సామానుయలకు కాదు" 
అనుకొనేవారు "భ్గవదీగతను ఇెంత తేల్లకగా అర్ధెం చేస్కోగలమా?" 
అనుకొనేటటుా ప్రవచనములు చేస్నీన గరుదేవులు 2011లో 1, 2 
అధాయయ్ములను ప్రచురిెంపచేశారు. 2012లో భ్గవాన్ ర్మణమహరుిల 
"ఉపదేశ్సార్ము" నకు, సామవేద్ెం నుెండి గ్రహిెంచబడిన ‘కేనోపన్షతుీ’కు 
విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపచేశారు.  ఇవిగాక 
‘శ్రీ నార్ద్భ్క్తసీ్తత్రాలు’, శ్ెంకరాచారుయల వారి ‘ఆతమబోధ’, 
‘శ్రీ ద్క్షిణామూరిసీ్తతీ్రెం’ పై ఎెంతో వివర్ణాతమకెంగా, స్తదాహర్ణెంగా, 
విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపచేశారు.  2013 లో శ్రీ 
సదాశివబ్రహ్మాంద్రసరసవతి స్వవమివారి 'ఆత్మవిదాయవిలాసాం', భ్గవదీగత 3,4,5 
అధాయయ్ములను ప్రచురిెంపచేశారు.  2015 లో 
ప్రస్తుత్ాం ముాండకోపనిషత్తు, క్ఠోపనిషత్తు, భగవదీ్గత్ 13, 14, 15, 
16 అధాయయ్ములు ప్రచురణకు సిద్ధాం చేయబడుత్తన్నాయి. 

ఇవిగాక విజయ్వాడ్ నుెండి వెలువడే ధ్యయనమాల్లక మాసపత్రికలో 
2008 నుెండి భ్గవదీగతను, 2009 నుెండి మహాభార్తమును 
ధారావాహికెంగా ప్రచురిస్నీానరు.  ఇక దేశ్విదేశాలలోనునన తెలుగవారు 
ఈ జ్ఞానాన్న గ్రహిెంచటాన్క్త వీలుగా www.srichalapathirao.com పేరుతో 
ఒక వెబ్వసట్ ను ప్రార్ెంభెంచటెం జరిగిెంది.  దీన్ దావరా ఆధాయతిమక జ్ఞానపీఠెం 
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కార్యక్రమాలను, గరుదేవుల ప్రవచనాలను, గరుదేవుల వివిధ ర్చనలను, 
భ్జనలు, కీర్ీనలను వినవచుును, చదువవచుును, డౌనోడా్ చేస్కొనవచుును.  
ఇక వివిధ గ్రెంధాలపై గరుదేవుల ప్రవచనములను CD.ల రూపెంలోను, 
వీడియో DVD ల దావరా, PEN Drive, External Hard Disk దావరా 
అెందిస్నీానరు. 

ముెందుముెందు మ్మక్షమార్గెంలో పయ్న్ెంచే ఎెంద్రికో మార్గ 
న్ర్దేశ్నెం చేయ్గల ఎనోన గ్రెంధాలు ముముక్షుజనావళిన్ తరిెంపజేయుటకు 
అెందుబాటులోన్క్త రావాలన్, అెందుకు తాయగధనులైన భ్కుీలు, సాధకులు, 
మ్మక్షారుధలు ముెందుకు రాగలర్న్ భ్గవెంతున్ మనసారా ప్రారిధస్నీానను. 

జ్ఞాన స్తరుయన్ల్ల ప్రకాశస్తీ, న్సావర్ధెంగా తన స్తవలను అెందిస్నీన 
కర్మయోగి, సనాతనమైన వైదికధరామన్న ప్రచార్ెంచేస్తీ, మాకు 
మార్గద్ర్ికులైన భ్గవెంతున్ ముదుబేిడ్డ మా గరుదేవులను పరిచయ్ెం చేస్త 
భాగయెం నాకు కల్లగిెంచినెందులకు భ్గవెంతున్క్త శ్తసహస్రవెంద్నములు 
సమరిపెంచుకుెంటునానను.                                                                                                                                                                                                            

- శ్రీమతి రావూరి అననపూర్ు  
కార్య న్రావహక అధయక్షులు 

ఆధాయతిమక జ్ఞనా పీఠెం, చిలకలూరిపేట. 
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: ఉపోదాాత్ాం : 
ఈ అధ్యయయానికి అనేక్ పేర్లున్నాయి. 1. శ్రదాధ యోగము. 2. శ్రదాధ వివేక్ 

యోగము. 3. శ్రదాధ త్రివిధ యోగము. 4. శ్రదాధ గుణనిరే్దశ యోగము.  5. శ్రదాధ 
గుణబేధ యోగము. 6. గుణక్రమ శ్రదాధవివేక్ యోగము. 7. అనుషా్టన 
యోగము. 

ఇలా ఎని  ా రకాల పేర్లు ఉన్న  ా 'అనుషా్టన యోగము' అనే పేర్ల 
ఎాంతో సమాంజసాంగా ఉాంటాంది. మొత్ుాం 18 అధ్యయయాలలోను స్వధ్యరణ 
మనవులకు అనుషా్టనయోగయమైనది ఈ అధ్యయయాం. 
'శ్రద్ధ' – ఈ పద్ాం స్వధనచత్తషాయసాంపద్లో 3వదైన శమదిషట్కసాంపతిులో 
చెపపబడాంది. వేదాాంత్జా్ఞన్నని  ా శ్రవణాం చేయాలన్న ,ా అాంద్లి జా్ఞన్నని  ా
అవగాహన చేస్తకోవాలన్న  ా అరహత్ కావాలి. ఆ అరహతే స్వధనచత్తషాయ 
సాంపద్. అాందులో మొద్టిది వివేక్ాం, రాండవది వైరాగయాం, మూడవది శమది 
షట్క సాంపతిు. అాంటే ఏమిటి ఆ ఆర్ల? శమము, ద్మము, ఉపరమము, తితిక్ష, 
శ్రద్ధ, సమధ్యనాం. 

శ్రద్ధ అాంటే ఏమిటి? "గుర్ల వేదాాంత్ వాకాయదిషు విశ్వవసః శ్రద్ధ!" అని 
త్త్ువబోధలో శాంక్రాచార్లయల వార్ల శ్రద్ధకు నిరవచనాం ఇచాార్ల.  గుర్లవు పట్ు, 
వేదాాంత్ వాకాయల పట్ు విశ్వవసాం క్లిగి యాండట్మే శ్రద్ధ.  

ఈ శ్రద్ధ 3 విధ్యలు (1)స్వతిువక్ శ్రద్ధ. (2) రాజసిక్ శ్రద్ధ. (3) తామసిక్ శ్రద్ధ. 
ఈ మూడు రకాల శ్రద్ధను విభాగిాంచి, విశ్లుషాంచి, వివరిాంచే అధ్యయయమే ఇది 
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గనుక్ ద్గనికి శ్రదేాత్రయవిభాగయోగాం అని పేర్ల వచాిాంది. ఇది 
సపుద్శోఽధ్యయయాం. అాంటే 17 వ అధ్యయయాం. 

సపు అాంటే 'సృప్తు సాంఖ్య' - అని. అాంటే జ్ఞలువార్ద సాంఖ్య అని. సప్తుద్శ 
అాంటే జ్ఞలువార్దద్శ. అాంటే సరైన శ్రద్ధతో మోక్షాం వైపు జ్ఞలువార్ద ద్శ అని. 
ప్రతి మనవుడు మోక్షాం వైపు ప్రయాణాం స్వగిాంచాలిసాందే.  

నదికి గమయసా్వనాం సముద్రాం. విదాయరిధకి లక్ష ాం పక్క్షలో ప్త క కావట్ాం. 
అలాగే మనవుడై పుటాిన ప్రతి వానికీ లక్ష ాం - గమయాం మోక్షప్రాప్తు. అయితే 
మోక్షాని  ాపాందాలాంటే అరహత్ కావాలి. - అధికారి కావాలి. దైవీసాంపద్ క్లిగి 
ఉాండట్మే అధికారాం. 

పాంద్వలసిన దైవీసాంపద్ గురిాంచి, వదిలిాంచుకోవలసిన ఆస్తక్సాంపద్ 
గురిాంచి వివరిస్తు 16 వ అధ్యయయాం బయలు దేరిాంది. పరమగతిని 
చేర్లకోవాలాంటే ఆట్ాంక్ాం కామక్రోదాలే గనుక్ వాటిని త్యజాంచమని చెపపట్ాం 
జరిగిాంది. ఆస్తక్సాంపద్ను తొలగిాంచుకోలేక్పతే ఆత్మశ్రేయస్తస క్లగద్ని 
కూడా చెప్తపర్ల. అయితే ఆస్తక్సాంపద్ను ఎలా తొలగిాంచుకోవాలో, 
దైవీసాంపద్ను ఎలా పాందాలో అక్కడ వివరిాంచలేదు. ఇక్కడ 17 వ 
అధ్యయయాంలో ఆ లోటను రుర్లస్తు ఆస్తక్సాంపద్ను దైవీసాంపద్గా 
మరా్లకొనే ఉప్తయాలను, స్వధన్న పద్ధత్తలను తెలియజేయబోత్తన్నార్ల. 
అాందుకే ద్గనిని అనుషా్టనయోగాం అనట్ాం ఎాంతో సమాంజసాంగా ఉాంటాంది.  

అసలు ఈ ఆస్తక్సాంపద్ ఎక్కడ ఉనాది? - కారణ శక్రాంలోనే 
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బాహయద్ృషాని క్లిగిాంచేవి, చెడడకారాయలకు ప్రేర్దప్తాంచేవి స్తక్షామతి 
స్తక్షమమైన వాసనలే. అవే కారణశక్రాంలో నిక్షిపుమై ఉాంటాయి. వాటినే 
గురిుాంచి తొలగిాంచుకోవాలి. లేదా మరా్లకోవాలి.  

సా్తలశక్రాం చేసే దుష్టకరాయలకు మూలాం కారణశక్రాంలో ఉన  ాకామ 
క్రోధ లోభాలేనని 16 వ అధ్యయయాంలో  వివరిాంచార్ల. వాటిని 
వదిలిాంచుకోవటానికి, చేయద్గిన సత్కరమలు చేయటానికి శ్వసా్వని  ా
ప్రమణాంగా రుస్తకొని, ప్తటిాంచమని ఆ అధ్యయయాని  ాముగిాంచార్ల.  

అర్లునునికి ఇపుపడొక్ సాందేహాం. శ్వసా్వలా అనాంత్ాం. అవి అన్న  ా
తెలుస్తకోవాలాంటే ఈ జనమ చాలదు. అసలు కొాంద్రికి శ్వసా్వలను 
తెలుస్తకోవాలనే ఆలోచన కూడా రాదు. ఒక్వేళ వచాిన్న శ్వసా్వలను చదివి 
అరధాం చేస్తకొనే తెలివి గాని, ప్తాండత్యాం గాని, అరహత్ గాని అాంద్రికీ ఉాండదు. 
ప్రతి చిన  ాపనికీ శ్వసా్వలను తిరగేస్తు కూరా్చవట్ాం ఆచరణలో స్వధయమయ్యయ 
పని కాదు. మరి అలాాంట్పుపడు శ్రద్ధతో మాంచి కారాయలు చేయవచాు గదా! 
పెదే్లు నడచిన బాట్ను అనుసరిస్తు, వార్ల చెప్తపన మట్లకు త్గినటుగా 
సత్కరమలను చేసేు సరిపోదా? శ్వసా్వలను తెలుస్తకోకుాండా శ్రద్ధతో 
పూజ్ఞదికాలను, సతాకరాయలను, పుణయకారాయలను చేసేు ఆ అభాయసాం 
ఎలాాంటిద్వుత్తాంది? ఆ నిషా స్వతివక్ాం కాదా? దానివలు ఫలసిదిధ లబాంచదా? - 
ఇద్గ అర్లునుని సాందేహాం.  

ద్గనికి భగవానుడు స్తటిగా సమధ్యనాం చెపపకుాండా 3 విధ్యలైన 
శ్రద్ధను గూరాి విపులాంగా తెలియజేస్తున్నాడు. శ్రద్ధ స్వతివక్మని, రాజసిక్మని, 
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తామసిక్మని 3 విధ్యలుగా విభాగిాంచి తెలియజేశ్వడు. ఇక్ అధ్యయయాం 
చివరిలో అశ్రద్ధ వలు క్లిగే అనరాధని  ా తెలియజెప్తపడు. ఈ విధాంగా శ్రద్ధతో 
ప్రారాంభాంచి, అశ్రద్ధను నిరశిస్తు అధ్యయయాని  ాముగిాంచాడు.  

భగవదీ్గత్లో శ్రద్ధ గురిాంచి అనేక్ పరాయయాలు చెపపట్ాం జరిగిాంది. శ్రద్ధ 
లేకుాండా భగవాంత్తనిపై భకిు కుద్రదు. శ్రద్ధ లేకుాండా జా్ఞనస్వధన కూడా 
అస్వధయాం. భకిు జా్ఞన్నలు రాంటికీ శ్రద్ధ అనేది ఎాంతో అవసరాం.  

భకిుయోగాంలో 'శ్రద్ధయాపరయోపేతాః' అాంటూ 2 వ శోుక్ాంతో 
ప్రారాంభాంచి 'శ్రద్ధ దాన్న మత్పరమ' అాంటూ 20 వ శోుక్ాంలో శ్రద్ధతోనే 
ముగిాంచార్ల. అాంటే భకిు అనేది శ్రద్ధ మీద్నే ఆధ్యరపడ ఉనాది. ఇక్ జా్ఞన్నని  ా
పాందాలాంటే ఉపనిషత్తులను (వేదాాంత్ శ్వసా్వలను) అరధాం చేస్తకోవాలి. 
అాందుకు స్వధనచత్తషాయసాంపద్ కావాలి. అాందులో ముఖ్యమైనది శ్రద్ధ. 
నిజాంగా శ్రద్ధ అనేది అనిాాంటికీ కుదుర్ల లాాంటిది. వివేక్ వైరాగాయలు, శమ ద్మ 
ఉపరమ తితిక్షలు - అన్న  ాకూడా శ్రద్ధపై  ఆధ్యరపడనవే. శ్రద్ధ లేనిచో అన్న  ా
వయరధమయ్యయ ప్రమద్ాం ఉనాది. అడుగున గుాండ్రాంగా ఉాండే కుాండలు, ప్తత్రలు 
ఉాంటాయి. వాటినిాండా న్నర్ల నిాంప్త ఉాంచాలాంటే వాటి అడుగున ఒక్ కుదుర్ల 
ఉాండాలి. అది లేక్పోతే  అవి కాస్వు దోరిుపోతాయి. న్నరాంతా వయరధమై 
పోత్తాంది. అలాగే అని  ాస్వధనలకు, లక్షణాలకు కుదుర్ల లాాంటిది శ్రద్ధ.  

ఆచారయ వినోబాభావే అభప్రాయాంలో శ్రద్ధ ప్తత్ర వాంటిది. మిగతా 
స్వధనలన్న  ాపదారాధల వాంటివి. అనాాం, కూర, పపుప, పులుస్త - అన్న  ాత్యార్ల 
చేస్వుాం. అయితే వాటిని ఉాంచటానికి, మనాం ఉపయోగిాంచుకోవటానికి 
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త్గిన ప్తత్రలు కావాలి. ప్తత్రలు లేక్పోతే వాటిని ఎక్కడ ఉాంచుతాాం? అలాగే 
అని  ాస్వధనలకు శ్రద్ధ కావాలి. శ్రద్ధ లేక్పోతే  సిదిధ లేదు.  

'శ్రద్ధ ఎాంత్ గొపపదో సిదిధ అాంత్ ద్గీర' అన్నార్ల రమణ మహరి .ి శ్వశవత్ 
బ్రహ్మమనాందానికి కీలక్ాం ఏమిటి? అని ప్తరవరుదేవి అడగితే 'శ్రద్ధ' అని సమధ్యన 
మిచాాడు పరమశివుడు. 'శ్రదాధవాన్ లభతే జా్ఞనాం' అని గీత్ బోధిస్తునాది. అాంటే 
శ్రద్ధ గల వానికే జా్ఞనాం లభస్తుాంది - అని. 

దేవునిలో కాని, వేద్ములో కాని, గుర్లవులో కాని, మాంత్రాంలో కాని, 
రురధాంలో కాని, పెదే్లలో కాని, వైదుయలలో కాని ఎాంత్ శ్రద్ధ ఉాంటాందో 
అాంత్ సిదిధ లభస్తుాంది. 

ఒక్ గొపప డాకా్ర్లగార్లన్నార్ల. చుటాప్రక్కల చాలా ఊళళలో ఆయన 
హసువాసిపై ఎాంతో నమమక్ాం. ఒక్ర్చజు రాత్రి హ్మసిపట్ల్ మూసేసి ఇాంటికి 
బయలుదేరాడు ఆ డాకా్ర్ల. ఇాంత్లో ఒక్డు విపక్త్మైన క్డుపునొప్తపతో 
మెలిక్లు తిరిగిపోతూ వచాాడు. డాకా్ర్ల గారితో చెప్తప వలవల ఏడాాడు. 
డాకా్ర్ల గార్ల అత్డ బాధను చూచి, కోట జేబులో నుాండ ఒక్ మత్రను రుసి 
ఇచాి ఇది నోటిలో పెటాకొని రస్వని  ాపీలుస్తు ఉాండు. ఎటాి  పరిసాితిలోనూ 
మ్రాంగవదేు అని చెప్తప, ఇాంటికి రమమని చెప్తపడు. అత్డు ఆ మత్రను నోటిలో 
పెటాకొని రస్వని  ాపీలుస్తు ఉన్నాడు. ఒక్ గాంట్ త్రావత్ డాకా్ర్ల గారిాంటికి 
వెళ్ళళడు. ఆయన స్వానప్తన్నదులు ముగిాంచుకొని వచాి ఎలా ఉాంది? అని 
అడగాడు. 'చాలా వరకు త్గీి పోయిాంద్ాండీ' - అన్నాడు వాడు. ఏద్గ ఉయ్ 
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దానిని అన్నాడు డాకా్ర్ల. అత్డు ఊశ్వడు. అది డాకా్ర్ల గారి కోట గుాండీ. 
అపుపడు మాందు ఇచాి పాంప్తాంచాడు. విశ్వవసాం అలా పనిచేసిాంది.  

ఒక్ శిషుయడు గుర్లవుపై గల అచాంచల విశ్వవసాం (శ్రద్ధ) తో గుర్లన్నమ 
సమరణ చేస్తకుాంటూ న్నటి మీద్ నడచి పోత్తన్నాడు. అది చూచిన గుర్లవు న్న 
న్నమాంలో ఇాంత్ మహ్మత్యాం ఉాంటే ఇక్ న్నకాంత్ మహతోు అని న్నటిపై 
అడుగులు వేశ్వడు. అాంతే డభీమని క్రాంద్పడ  మునిగిపోయాడు. విశ్వవస్వనికి 
అాంత్ మహత్తు ఉనాది. 

ఒక్ అన్నధయైన పేద్రాలునాది. ఒక్కడే కొడుకు. ఆర్దాండు ప్తలువాడు. 
చదువు మీద్ కోరిక్తో చదువుకుాంటానని త్లిుని అడగాడు. అపుపడా త్లిు, 
వాడతో, "న్నయన్న! తినటానికే లేదు, ఇాంకా చదువుకుాంటానాంటే డబుు 
ఎక్కడ తెచాేదిరా?" అనాది. ఆ పసివాడు, "అమమ ! అాంద్ర్ల ప్తలులు చదువు 
కుాంటన్నార్ల గదా! నను  ా వదే్ాం టావేమిటి?" అన్నాడు. దానికా త్లిు, 
"న్నయన్న ! మనాం దికుకలేని వాళళాం న్నయన్న! అనాది. అమమ! మనకవవరూ 
దికుకలేరా? అని బుాంగమూతి పెటాాడు. త్లిు అనాది, "దికుకలేని వారికి దేవుడే 
దికుక" అాంటార్ల. ఆయన సహ్మయాం చేయాలిసాందే త్పప ఇాంకవవరూ చేయర్ల 
న్నన్న "ాఅనాది. ఆ మట్లకు ఉతాసహాంతో, "అమమ! దేవుడు ఎక్కడుాంటాడో 
చెపుప. లెట్ర్ల వ్రాస్వును" అన్నాడు. త్లిు ప్తలువాడ మట్లకు ముచాట్ పడుతూ,  
"న్నరాయణ మూరిు, వైకుాంఠాం" అనాది. ప్తలువాడు కార్లడ తెచాి లెట్ర్ల 
వ్రాయిాంచుకున్నాడు. అడ్రస్త వ్రాయిాంచుకొని పోసా్వఫీస్తకళ్ళళ బాక్సస లో 
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వేయాలనుకున్నాడు. కాని ఆ బాక్సస అాంద్ట్ాం లేదు. పోసా్తమసార్ చూచి ఆ 
ప్తలువాణి్ణ అడగాడు. అాంతా చెప్తపడు. 

"అబాుయీ! వారాం ర్చజులకు సమధ్యనాం వస్తుాంది" -  అన్నాడు 
పోసా్తమసార్. వారానికి వచాి చేత్తలు క్టాకొని వినయాంగా నిలబడాడడు. 
"అబాుయి! దేవుడు న్నకు డబుు పాంపుతానన్నాడు. నేను న్నకు ఇస్వును. 
చదువుకో!" అన్నాడు పోసా్తమసా్వర్ల. సాంతోషాంతో త్లిు ద్గీరకు వెళ్ళళ 
చెప్తపడు. శ్రద్ధ ఉాంటే చాలు, సిదిధ త్పపదు. 

శ్రద్ధ గురిాంచి మనకు రామయణ భారత్ భాగవతాలలో కూడా అనేక్ 
సాంఘట్నలున్నాయి.  

రామయణాంలో శబరిని చూడాండ. ఆమెకు గుర్లవు ఒక్ మట్ 
చెప్తపడు. న్నకు ఎపపటికైన్న శ్రీరామ ద్రశనాం అవుత్తాంది - అని. ఆ గుర్లవు 
మట్పై విశ్వవసాంతో ప్రతిర్చజూ శ్రీరాముని ద్రశన్ననికి వేచి చూస్తునాది. 
ఏళళకు ఏళ్ళళ గడచిపోత్తన్నాయి. అయిన్న ఆమె నమమక్ాం సడలలేదు. నిరాశ 
చెాంద్లేదు. వృదాధపయాంలో కూడా ఆమె ప్రతిర్చజూ శ్రీరాముని రాక్కై ఎదుర్ల 
చూస్తు ఉాండేది. చివరకు ఒక్న్నడు రామ లక్షమణులు సవయాంగా ఆమె 
కుటీరానికి రానే వచాార్ల. ఒక్ అన్నగరిక్ భలుస్త్రీ అయిన శబరి యొక్క కోరిక్ 
నెరవేరిాంది. అద్గ శ్రద్ధ (విశ్వవసాం) అాంటే.  

మహ్మభారత్ాంలో ఏక్లవుయడు ఉన్నాడు. ఆట్వికుడు. ద్రోణాచార్లయని వదే్ 
విలువిద్య నేరా్లకోవాలనుకున్నాడు. కాని ద్రోణుడు నిరాక్రిాంచాడు. అయిన్న 
ఆయనపై భకిు సడలలేదు. అడవికి వచాి, ద్రోణుని మటాి విగ్రహ్మని  ా త్యార్ల 
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చేస్తకొని ఆయనే విద్య నేర్లపత్తనాటు భావిాంచుకొని విలువిద్యను అభాయసాం 
చేశ్వడు. అదుుత్మైన విలువిద్యను నేరా్లకున్నాడు. ఇద్ాంతా ద్రోణాచార్లయనిపై 
గల శ్రద్ధ వలునే. అద్గ శ్రద్ధ అాంటే.  

భాగవత్ాంలో స్తదాముడనే మలాకార్లడున్నాడు. అత్డు ప్రతిర్చజూ 
శ్రీక్ృషిుని కొరకు ఒక్ మలను త్యార్లచేసి ఆయన కొరకు ఎదుర్లచూస్తు 
ఉాండేవాడు. ప్రతిర్చజూ అదే పని. అత్డకి శ్రీక్ృషిునిపై అచాంచల విశ్వవసాం. 
ఒక్న్నడు బలరామునితో క్లసి శ్రీక్ృషిుడు త్నను వెత్తకుకాంటూ రానే 
వచాాడు. త్న పూజను అాందుకున్నాడు. శ్రద్ధ ఉాంటే సిదిధ త్పపదు. 

మనాం కూడా అచాంచలమైన విశ్వవసాంతో పటా వద్లకుాండా 
భగవాంత్తని కోసాం ఆరాట్పడతే ఆయన ద్రశనాం త్పపక్ లభస్తుాంది. ఏది 
ఏమైన్న శ్రద్ధ - విశ్వవసాం ముఖ్యాం. 

గాంగానద్గ పుషకరాలు జర్లగుత్తన్నాయి. గాంగలో స్వానాం చేసేు సమసు 
ప్తప్తలు తొలగిపోతాయి. అాందుకే అాంద్రూ ఎాంతో శ్రమకోరాి, ఎాంతో ఖ్రా్ల 
పెటాకొని గాంగా స్వాన్ననికి వెళ్ళతూ ఉాంటార్ల. పుషకరాల సమయాం గనుక్ 
జనాం త్ాండోపత్ాండాలుగా ఉన్నార్ల. స్వాన్నలు చేస్తున్నార్ల. ప్తరవరు 
పరమేశవర్లలు అటగా వెళ్ళతూ క్రాందికి చూచార్ల. ఆ జన సాందోహ్మని  ా
చూచి ప్తరవరుదేవి భకిుతో, "స్వవమీ! వీళళాంద్రూ గాంగలో స్వానాం చేసి 
ప్తప్తలన్న  ాతొలగిాంచుకొని, పుణాయత్తమలై కైలాస్వనికి వసేు వీళళాంద్రికీ అక్కడ 
చోటెక్కడ ఉాంటాంది? అనాది. దానికి పరమశివుడు, "ప్తరవరు! వీళళాంద్రికీ 
ప్తప్తలన్న  ాతొలగి పుణాయత్తమలమౌతామని, కైలాస్వనికి వెళతామనే విశ్వవసాం 
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ఉాంటే గదా! వీళ్ళళ కైలాస్వనికి వచాేది" అన్నాడు. "ఆ! అలాగా! మరి అాంద్రూ 
ఇలా ఎాందుకు గాంగా స్వాన్నలు చేస్తునాటు?" అని ప్రశిాాంచిాంది ప్తరవతి. "సర్ద. 
వీరిలో ఎాంత్ మాందికి అలాాంటి నమమక్ాం ఉాందో పక్క్షిదేాాం అన్నాడట్ 
పరమేశవర్లడు. ఇదే్ర్ల వృద్ధ ద్ాంపత్తల వేషాంలో భూమి మీద్కు వచాి, గాంగా 
స్వానాం చేయటానికి సిద్ధమయాయర్ల. ముసలాయన గాంగలో దిగుతూ 
జ్ఞరిపడాడడు. "బాబూ! రక్షిాంచాండ" అని కేక్లు వేస్తునాది ముసలమమ. ఇది విని 
ఒక్ భకుుడు, "అమమ! నేను రక్షిస్వును న్న భరును" అని చెయియ 
అాందిాంచబోయాడు. అాంత్లో ఆ ముసలమమ అనాది, "న్నయన్న! ప్తప్తత్తమలు 
న్న భరును తాకితే చాలు వెాంట్నే వార్ల త్ల పగిలి చనిపోతార్ల. జ్ఞగ్రత్ుగా 
ఆలోచిాంచు కొని చేయి అాందిాంచు" అనాది. "అమోమ! అలాగా! ఇాంకా నయాం 
ముాందే చెప్తపవు" అని అత్డు జ్ఞర్లకున్నాడు. ఆ ముసలమమ మళ్ళళ 
రక్షిాంచమని కేక్లు వేస్తునాది. స్వానాం చేసి పైకి వస్తున  ావారిలో ఒకొకక్కర్ల 
రక్షిాంచేాందుకు వస్తున్నార్ల కాని ఈ ముసలమమ మట్లు విని త్పుపకొని 
పోత్తన్నార్ల. అలా ఎాంద్ర్చ వచాి వెళ్ళళపోత్తన్నార్ల. ఒక్కర్ల కూడా ధైరయాం 
చెయయట్ాం లేదు. అలా 4 గాంట్లు గడచి పోయిాంది.  

ఒక్ వేశయ ఎాంతో కాలాం నుాండ పుషకరస్వానాం చెయాయలనే కోరిక్తో ఈ 
న్నటికి ఆ కోరిక్ రురా్లకొాంది. గాంగా స్వానాం చేసి ఒడుడకు వస్తు ఈ ముసలమమ 
కేక్లు వినాది. ఆ ముసలాయనను రక్షిాంచటానికి చెయియ అాందిాంచబోయిాంది. 
అాంత్లో ప్తరవరు దేవి, "అమమ! న్నలో ప్తపాం ఉాంటే  త్ల పగిలి చనిపోతావు, 
జ్ఞగ్రత్ు!" అనాది.  
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గాంగలో మునిగి పుషకరస్వానాం చేసిన త్రావత్ ఇాంకా 
ప్తపమేమిట్మమ! అసలు ఇక్కడకు వచాిాంది ఎాందుకు? ప్తప్తలు 
పోగొటాకోవటానికే గదా! " అనాది.  

అపుపడు శివుడు అన్నాడు, "ఈమెకు కైలాసాంలో సీట ఖాయాం" అని. 
క్నుక్ శ్రద్ధ - విశ్వవసాం - నమమక్ాం ముఖ్యాం.  

ఈ విషయాం అాంద్రికీ తెలుస్త. వేదాాంతాని  ా చెపేప వాళుకు, వినే 
వాళళకు, చదివేవాళుకు - అాంద్రికీ తెలుస్త. కాని అది లోపలకు ఎక్కదు. 
అాంత్రాాంత్రాలోు నిలవదు. ఇత్ర్లలకు చెప్తపలాంటే చక్కగా చెబుతాాం.  

కొాంద్ర్ల ఆశ్రమలకు వెళతార్ల. గుర్లవులను ఆశ్రయిస్వుర్ల, భకిుతో 
సేవలు చేస్వుర్ల. వార్ల చెప్తపన మట్లను లొటా్లేస్తకుాంటూ విాంటార్ల. వారి 
గొపప త్న్నని  ాగూరాి పది మాందికీ చెబుతార్ల. కాని చాటగా చేసే పని వేర్ల. 
ఆయన లోని లోప్తలను వెత్తకుతార్ల. నిాంద్లు వేస్వుర్ల. అలాాంటి వార్ల ఏమి 
కోలోపతార్చ, ఎాంత్ కోలోపతార్చ వారికి తెలియదు.  

పైనున  ాకుళ్ళయి నుాండ ఎాంత్ న్నర్ల తొటాిలో పడుత్తన్న  ాక్రాంద్నున  ా
రాంధ్రాని  ాతెరచి ఉాంచితే తొటాి ఎపపటికీ నిాండదు. పడడ న్నరాంతా వృధ్య. అలాగే 
శ్రద్ధ - విశ్వవసాం అనే తొటాికి రాంరం ాం వేసి, ఆ రాంధ్రాని  ాతెరచి ఉాంచి, ఎాంత్ 
జా్ఞన్నని  ా సాంప్తదిాంచిన్న ఆ జా్ఞనాం అాంతా వృధ్య అయిపోవట్మే 
జర్లగుత్తాంది. 

గుర్లవుపై న్నకున  ా శ్రద్ధ వలునే - అచాంచలమైన విశ్వవసాం వలునే న్నవు 
అదుుత్ాంగా ముాందుకుపోగలవు. ఆ గుర్లవులో ఒక్వేళ లోపాం ఏదైన్న ఉన్న  ా
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అది ఆ గుర్లవుకే నషాాంగాని, విశ్వవసాంతో సేవిాంచిన న్నకు మత్రాం గొపప 
ప్రయోజనమే. క్నుక్ శ్రద్ధ అనేది ఎాంతో ముఖ్యాం. సిదిధకి సోప్తనాం.  

అాందుకే శ్రద్ధ యొక్క అవసరాని  ా నొకిక చెప్తప, స్వధకులను సరైన 
మరీాంలో నడప్తాంచటానికి, వార్ల చేసే క్రమలను, యజా దాన త్పస్తసలను, 
ఎలా చెయాయలో, ఎలా చెయయకూడదో తెలియజేసి వారిని సరియైన మరీాం 
వెాంట్ చెయియపటాి నడప్తాంచటానికే ప్రతేయక్ాంగా ఈ అధ్యయయాం ఉనాది. ఇక్ 
అధ్యయయాంలోనికి ప్రవేశిదేాాం.  
- అర్లునుని సాందేహాం ఏమిటో వయక్ుాం చేస్తున్నాడు.  
 
       అర్లున ఉవాచ:  
        శోు ॥  య్య శ్వస్త్ర విధి ముత్సృజయ  
                యజాంతే శ్రద్ధ యాఽనివతాః  ।   

తేష్టాం నిషా్టత్త కా క్ృషి !  
సత్ువ మహో రజ సుమః ॥            (1)  

తా॥  అర్లునుడాంటన్నాడు, క్ృషి్ట! ఎవరైతే శ్వస్త్రవిధిని ప్తటిాంచకుాండా శ్రద్ధతో 
ఆరాధిస్వుర్చ అటాివారి నిషా ఎలాాంటిది! అది స్వతిువక్మ? రాజసిక్మ? 
తామసిక్మ? 
వాయఖ్య:- కొాంద్ర్ల శ్వసా్వని  ాచక్కగా తెలుస్తకొని పరిపూరిమైన శ్రద్ధతో దైవ 
కారాయలు, లోక్ క్ళ్ళయణ కారక్మైన కారాయలు చేస్తుాంటార్ల. అది దైవీసాంపతిు. 
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అటాి వారి గురిాంచి ఆలోచిాంచవలసిన పనిలేదు. ఎాందుక్ాంటే  వారికి సిదిధ 
త్ధయాం గనుక్. 

ఇక్ మరికొాంద్ర్ల శ్వసా్వని  ాతెలుస్తకొన్నఉాండవచాు, తెలుస్తకోకుాండాను 
ఉాండవచాు. కాని వారికి శ్రద్ధ ఏ మత్రాం లేదు. క్నుక్ వార్ల చేసే క్రమలు 
స్వవరాధనికి, కోరిక్లను త్ృప్తు పరచుకోటానికి, కీరిుప్రతిషాల కొరకు చేస్తుాంటార్ల. 
క్నుక్ వారిది ఆస్తక్సాంపతిు. అటాి వారి గురిాంచి కూడా ఆలోచిాంచనక్కర 
లేదు. ఎాందుక్ాంటే వారికి సిదిధ లేదు గనుక్. 

మరి ఎవరి గురిాంచి ఆలోచిాంచాలి? 
కొాంద్రికి శ్వసా్వని  ా గురిాంచి తెలుస్తకోవాలనే తెలియదు. ఒక్వేళ 

తెలిసిన్న వారికి ఆ అవకాశాం లభాంచదు. సమయాం లేక్పోవచాు, శకిు 
లేక్పోవచాు, అరధాం చేస్తకొనే తెలివి లేక్పోవచాు, ప్తాండత్యాం లేక్పోవచాు. 
అయినపపటికీ పెదే్లు చెప్తపనటుగానో, శిషా్టచార స్వాంప్రదాయాని  ా
అనుసరిాంచియో ఎాంతో శ్రద్ధతో - విశ్వవసాంతో సత్కరమలను ఆచరిస్తుాంటార్ల. 
తాయగ బుదిధతో, లోక్ క్ళ్ళయణ కాాంక్షతో చేస్తుాంటార్ల.  
 పూజలు, యజా్ఞలు, ఆరాధనలు, ఉప్తసనలు, ప్తరాయణలు చేస్వుర్ల.  
 దానధరామలు చేస్తుాంటార్ల.  
 త్పస్తస చేస్వుర్ల.  
ఇలాాంటి వారి గతి ఏమిటి? వారిది దైవీ సాంపదా? ఆస్తక్ సాంపదా? వారి 

నిషఠ స్వతిువక్మ? రాజసిక్మ? తామసిక్మ?  
శ్వస్త్రవిధిని విడచి పెటాార్ల గనుక్ ఆస్తక్సాంపద్ అన్నలా?  
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శ్రద్ధతో చేస్తున్నార్ల గనుక్ దైవీసాంపద్ అన్నలా? ఇద్గ అర్లునుని సాందేహాం.  
వీర్ల కోరిక్లతో వేగిపోయి, సేవచాాచార్లలై శ్వస్త్రవిధిని వదిలినవార్ల కాదు. 

శ్వసా్వని  ా తెలుస్తకోవాలని తెలియక్, తెలిసిన్న వీలుపడక్, తెలుస్తకొనే 
సమరధత్ లేక్ వదిలినవార్ల. శ్రద్ధ మత్రాం ఉనాది. దైవాం పట్ు, పెదే్ల పట్ు 
నమమక్ాం - విశ్వవసాం ఉనాది. వార్ల చెప్తపనటుగానే చేస్తుాంటార్ల. అలాాంటి వారి 
పరిసాితి ఏమిటి? అనేది అర్లునుని ప్రశ .ా  

అసలు శ్వసా్వని  ావదిలేవార్ల 2 విధ్యలుగా ఉాంటార్ల?  
1. కామచార్లలై భోగాలాలస్తలై శ్వసా్వని  ావద్లినవార్ల కొాంద్ర్ల.  
2. శ్రద్ధ ఉన్న  ాశ్వస్త్రాం తెలియక్, తెలుస్తకోక్ శ్వసా్వని  ావద్లినవార్ల కొాంద్ర్ల.  

ఇదే్రూ శ్వసా్వని  ా వదిలినటేు గదా! మరి ఈ ఇదే్రి నిషాలో భేద్ాం 
ఉనాదా? అని అర్లునుని సాందేహాం.  

శ్వసా్వనికి ప్రాముఖ్యమ? శ్రద్ధకు ప్రాముఖ్యమ?  
ఈ సాందేహ్మని  ా రురాటానికే ఈ అధ్యయయాం అాంతా. ఇది స్వధకునికి 

బాగా ఉపయోగపడే అధ్యయయాం. అాందుకే అనుషా్టనయోగాం అన్నార్ల.  
ఈ అధ్యయయాం యొక్క స్వరమాంతా ఏమిట్ాంటే?- 

1. శ్రద్ధ గనుక్ లేక్పోతే శ్వస్త్ర విధిని ప్తటిాంచిన్న ప్రయోజనాం లేదు.  
2. అయితే కేవలాం శ్రద్ధ మత్రాం ఉాండ, శ్వస్త్ర విధిని ప్తటిాంచక్పోతే - శ్వస్త్రాం 
యొక్క సహ్మయాని  ారుస్తకోక్పోతే సిదిధ వరకు చేర్ద అవకాశాం ఉాండదు. అది 
దేవతోప్తసన వరకే చేర్లస్తుాంది గాని పరమతోమప్తసన వరకు చేరాలేదు. 
ముాందుకు పోవట్ాం ఉాంటాంది గాని పరమ సిదిధ లేదు మోక్ష ప్రాప్తు లేదు.  
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   శోు|| యాాంతి దేవ వ్రతాదేవాన్ ప్తత్రూన్ యాాంతి ప్తత్ృవ్రతాః  ।  
            భూతాని యాాంతి భూతేజ్ఞయః యాాంతి మదాయజనోఽప్తమాం ॥     
- దేవత్లను పూజాంచేవార్ల దేవత్లను, ప్తత్ృ దేవత్లను పూజాంచేవార్ల ప్తత్ృ 
దేవత్లను, భూతాలను పూజాంచేవార్ల భూతాలను, ననుా పూజాంచేవార్ల 
ననే  ా చేర్లకుాంటార్ల - అని 9 వ అధ్యయయాంలో చెప్తపనటు పరమత్మను 
చేర్లకోవట్మే పరమసిదిధ - మనవ జీవిత్ పరమ లక్ష ాం. క్నుక్ త్పపకుాండా 
శ్వస్త్ర విధిని ప్తటిాంచవలసిాందే. అపుపడే పరమసిదిధ, మోక్షాం. ద్గనిని బటాి శ్వస్త్ర 
విధి క్న్న  ాశ్రద్ధ ముఖ్యమైనద్ని, అయినపపటికీ శ్వస్త్ర విధి కూడా అవసరమేనని 
భగవాంత్తని అభప్రాయాం. 

ఇక్కడ ప్రశ  ాఇలాాంటి వారిని గురిాంచే గనుక్ వారికొక్ ఉప్తయాని  ా- 
అాంటే స్వధన్నమరీాని  ాతెలియజేస్తున్నాడు భగవానుడు.  

శ్రద్ధ స్వతివక్ాంగా ఉాండాలాంటే స్వతివకాహ్మరాం యొక్క ప్రయోజన్నని  ా
తెలియజెప్తపర్ల. అలాగే యజా దాన త్పస్తసల గురిాంచి కూడా చెబుతూ 
స్వతివక్యజా, స్వతివక్దాన, స్వతివక్త్పస్తసలను కూడా తెలియజేస్తున్నార్ల.  

శ్వస్త్రాం ముఖ్యమ? శ్రద్ధ ముఖ్యమ? అాంటే శ్రద్ధయ్య ముఖ్యమని, శ్రద్ధ 
లేని శ్వస్త్రాం 'అసత్' అన్నార్ల. ఇక్ శ్రద్ధ స్వతివక్మైన్న శ్వస్త్రవిధి 
లేక్పోతే  దోష్టలుాంటాయని, క్నుక్ వాటి నివారణ కోసాం ఒక్ 
మహ్మమాంత్రాని  ా ఉపదేశిాంచట్ాం జరిగిాంది. అాంటే భగవన్నామసమరణతో 
క్రమలాచరిాంచి పవిత్రాం చేస్తకొనే పద్ధతిని చెపపట్ాం జరిగిాంది.  
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శ్వస్త్రాం చద్వట్ాం, తెలుస్తకోవట్ాం ముఖ్యాం కాదు. శ్వస్త్రాం చెప్తపనటు 
ఆచరణ చేయట్ాం ముఖ్యాం. శ్వస్త్రాం చదివినాంత్ మత్రాన శ్రదాధ భకుులు 
క్లగవు. అవి పూరవజనమ పుణయసాంస్వకరాల వలు లభస్తుాంటాయి.  

స్వధకుడకి కావలసిన విధి విధ్యనాం అాంతా ఒక్ పధధతి ప్రకారాం ఈ 
అధ్యయయాంలో బోధిాంచట్ాం జరిగిాంది. 9 వ అధ్యయయాంలో -  
       శోు ॥   యత్ క్ర్చష యద్శ్వాసి యజాుహోష ద్దాసియత్ ।  
               యత్ త్పసయసి కాంతేయ! త్త్తకర్లషవ మద్రపణాం ॥   (27)  
- న్నవు ఏమి చేసిన్న, ఏమి తిన్న ,ా ఏ యజాాం చేసిన్న, త్పస్తస చేసిన్న అది 
న్నకు అరపణాం చెయియ - అని చెపపట్ాం జరిగిాంది. ఆ శోుక్ాంలో ఎలా అరపణ 
చెయాయలో చెపపలేదు. దానినే ఈ అధ్యయయాంలో చెబుత్తన్నార్ల. అాంటే  ఈ 
అధ్యయయానికి అది  బీజశోుక్ాం అనామట్.  

మనిష ఏ పనిచేసిన్న ముాందు తిాండ తిన్నలి. ఏ ప్తట త్ప్తపన్న స్వప్తట 
త్పపదు గదా! ఎాంత్ తిన్నలో ఇాంత్కుముాందు చెప్తపనపపటికీ ఎలాాంటిది 
తిన్నలో అక్కడ చెపపలేదు. అాందుకే ఇక్కడ చెబుత్తన్నార్ల. quantity గురిాంచి 
అక్కడ చెబతే quality గురిాంచి ఇక్కడ చెపపబోత్తన్నార్ల.  

ఆహ్మరాం రుస్తకుాంటూ మనాం చేయవలసిన ముఖ్యమైన పనులున్నాయి. 
అవే యజా దాన త్పస్తసలు.  
 దేవత్లను త్ృప్తు పరచటానికి యజా్ఞలు,  
 సమజాంలోని అసమనత్లను తొలగిాంచటానికి దాన్నలు,  
 దేహాంలోని లోప్తలను సరి చేయటానికి త్పస్తసలు  
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ఎలాాంటి యజా దాన త్పస్తసలు స్వతిువక్మో, ఎలాాంటివి రాజసిక్మో, 
ఎలాాంటివి తామసిక్మో వివరిాంచబోత్తన్నార్ల.  

ఇలా అర్లునుని ప్రశాతో - రుస్తకొనే ఆహ్మరాం, చేయవలసిన పనులైన 
యజా దాన త్పస్తసలు; వాటిని గురిాంచి విశ్లుషాంచి, విభాగిాంచి వివరిాంచి 
చెపపబోత్తన్నార్ల.  

క్నుక్ ఏ పని చేసిన్న శ్రద్ధ ముఖ్యాం. అని  ా రకాల కూరగాయలు, 
వస్తువులు, అగి  ా ఉన్న  ా వాండేవారికి శ్రద్ధ లేక్పోతే ఆ వాంట్క్ాం ఎలా 
అధ్యవనాాంగా త్యారవుత్తాందో - అలాగే స్వధకుడకి ఎని  ామాంచి గుణాలున్న  ా
శ్రద్ధ లేక్పోతే స్వధన ఫలిాంచదు. ఈ ఉదేేశాంతోనే అశ్రద్ధతో ఏమి చేసిన్న 
అసతేునని, ఇహపరాలు రాండూ ఉాండవని ఈ అధ్యయయాని  ా
ముగిాంచబోత్తన్నార్ల. 

"శ్రదాధవాన్ లభతే జా్ఞనాం" - శ్రద్ధగలవానికే జా్ఞనప్రాప్తు అన్నార్ల. శ్రద్ధ లేని 
వానికి జా్ఞన ప్రాప్తు లేదు. జా్ఞనాం అాంటే ఈ వేదాాంతాని  ాఅరధాం చేస్తకోవట్ాం 
కాదు. జా్ఞనాం అాంటే మన సవరూపమే. 'అది నేనే' అని తెలుస్తకోవట్మే జా్ఞనాం. 
నేను ఆత్మనని అనుభవపూరవక్ాంగా నిశాయానికి రావట్మే జా్ఞనాం.  

అన్నత్మ వస్తువులనైతే ముాందుగా వాటిని చూడాలి, లేదా వాటి గురిాంచి 
విని తెలుస్తకోవాలి. ఆత్రావత్ బయట్నుాండ తెచాుకోవాలి. కాని జా్ఞనసవరూప 
ఆత్మ అలా బయట్నుాండ తెచాుకొనే వస్తువు కాదు. అది సిద్ధవస్తువు. క్నుక్ 'అది 
నేనే' అనే అనుభూతి క్లిగితే చాలు. ఆత్మ వస్తువును తెలుస్తకోవాలాంటే 
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అన్నత్మ వస్తువులను - ఆత్మ కాని వాట్నిాాంటిని "నేతి - నేతి";  - న ఇతి - న ఇతి; 
ఇది కాదు - ఇది కాదు అాంటూ అనిాాంటిని నిషేధిసేు సరి. మిగిలేది ఆత్మవస్తువే. 

అనేక్మైన నకిలీ వస్తువులను, ఒక్క అసలైన వస్తువును ఒక్చోట్ కుపపగా 
పోశ్వరనుకోాండ. అాందులో అసలు వస్తువేదో మనకు తెలియదు. కాని 
నకిలీవన్న  ాతెలుస్త. అపుపడు అసలు వస్తువును క్నిపెటాాలాంటే ఏాం చేయాలి? 
ఒకొకక్క నకిలీ వస్తువును రుసి అవత్ల పడేసేు సరి. అసలు వస్తువు 
మిగులుత్తాంది. 

న్నట్క్ాంలో న్నవొక్ వేషాం వేశ్వవు. అది సేవకుడ వేషాం. న్న అసలు రూపాం 
బయట్ పడాలాంటే ఏాం చేయాలి? వేషాం రుసేసేు సరి. 

ఒకాయన ఒక్ వడ్రాంగిని ప్తలిచి ఒక్ శ్రీక్ృషి విగ్రహ్మని  ా చెకిక 
ఇవవమన్నాడు. ఆ వడ్రాంగి అడగాడు, 'మీ ఇాంటోు ఏవైన్న చక్కలు ఉన్నాయా'! 
అని. లోపలకు రుస్తకళ్ళళ చూప్తాంచాడు. అాందులో ఒక్ చక్కను రుస్తకొని 
వెళ్ళళడు వడ్రాంగి. నెల ర్చజుల త్రావత్ ఆ వడ్రాంగి అదుుత్మైన, అాంద్మైన 
శ్రీక్ృషి విగ్రహ్మని  ా తెచాి ఇచాాడు. నిజాంగా ఆ వడ్రాంగి ఏ ర రక్రకాల 
వస్తువులను తెచాి విగ్రహ్మని  ాత్యార్ల చేశ్వడా? లేదు. ఆ చక్క త్పప మర్ద 
వస్తువూ లేదు. అాంటే శ్రీ క్ృషిుడు ఆ చక్కలోనే ఉన్నాడు. అయితే ముాందు 
క్నిప్తాంచ లేదు గదా! లేదు. మరి ఆ వడ్రాంగి ఏమి చేశ్వడు? ఆ చక్కలోని 
శ్రీక్ృషిుడు కాని కొయయ ముక్కలనిాాంటిని త్న పరిక్రాలతో జ్ఞగ్రత్ుగా రుసి 
వేశ్వడు. ఉన  ాక్ృషిుడు ఉనాటాగా మిగిలాడు. ఇది వేదాాంత్ాం చెపేప సత్యాం.  
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ఆత్మ అనేది ఉాండనే ఉనాది. అయితే అది అన్నత్మ పదారాధలతో క్లిసి 
పోయి ఉనాది. దేహాం, ఇాంద్రియాలు, మనస్తస, బుదిధ, ప్రాణాలు అనే ఈ 
అన్నత్మపదారాధలను తొలగిాంచి వేసేు సరి - ఇపుపడు ఆత్మ మత్రమే 
మిగులుత్తాంది. తాను తానుగా మిగిలిపోత్తాంది. సవయాం ప్రకాశాం, సవయాం 
వయక్ుాం అాంటే అదే. ఇలా అన్నత్మ పదారాధలను ఆత్మ నుాండ విభాగిాంచి, 
తొలగిాంచే విధ్యన్నని  ాతెలియజేయటానికే 13 వ అధ్యయయాం నుాండ విభాగ 
యోగాలు ప్రారాంభమైనవి. క్షేత్రక్షేత్రజావిభాగయోగాం, గుణత్రయవిభాగయోగాం, 
దైవాస్తరసాంపద్ విభాగయోగాం, ఇపుపడు శ్రదాధత్రయ విభాగయోగాం. -  

'శ్రద్ధ' అాంటే విశ్వవసాం. గుర్లవుపట్ు, శ్వసా్వలపట్ు విశ్వవసాం ఉాండాలి. 
విశ్వవసాం లేని వాడకి నిశ్వవసాం లేదు - అాంటార్ల. ఒక్డు ఒటాి  అనుమనపు 
మనిష. ఎవరిన్న నమమడు. తాను బజ్ఞర్లకు పని మీద్ వెళ్ళతే భారయ ఇాంటోు ఉన  ా
డబుు నగలు మూట్ గటాకొని పుటాిాంటికి పోత్తాందేమోనని అనుమనాం. 
ఇాంటికి తాళాం వేసేు ప్రక్కఇాంటి వాళ్ళళ తాళాం పగలగొటాి అన్న  ా
దోచుకుపోతార్దమోనని అనుమనాం. తాళాం వేసిన త్రావత్ పడడదో లేదో అని 
అనుమనాం. అన్న  ాఅనుమన్నలే. దేనిన్న నమమడు, ఎవరిన్న నమమడు, త్నను 
తానే నమమడు. ఒక్స్వరి ఒక్ విచిత్రమైన అనుమనాం వచాిాంది. "గాలిని 
బయట్కు వదులుత్తన్నాను గదా! అది తిరిగి వస్తుాందో - రాదో" అని 
అనుమనాం వచాి గటాిగా ముకుక మూస్తకున్నాడు. పది కాలాల ప్తట బ్రతికి 
బటా్క్టాాలిసనవాడు ఠా అన్నాడు. క్నుక్ విశ్వవసాం ముఖ్యాం. గుర్లవు మీద్, 
శ్వసా్వల మీద్, భగవాంత్తని మీద్, డాకా్ర్ల మీద్, మాందుల మీద్ త్పపకుాండా 
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విశ్వవసాం ఉాండాలి. 'విశ్వవసః ఫలదాయక్ః' అన్నార్ల. విశ్వవసాం ఉాంటేనే 
ఫలిత్ాం ఉాంటాంది. 

- అర్లునుని ప్రశాకు భగవానుని సమధ్యనాం ఏమిటో చూదేాాం -  
- శ్వస్త్రవిధిని ప్తటిాంచక్, శ్రద్ధతో సతాకరాయలు చేసేవాని శ్రద్ధ ఎలాాంటిది? 

అనే అర్లునుని ప్రశాకు భగవానుడు సమధ్యనాం ఇవవట్ాం ప్రారాంభస్తున్నాడు.  
        
 

శ్రీ భగవానువాచ :-  
        శోు ॥ త్రివిధ్య భవతి శ్రదాధ  

దేహిన్నాం స్వ సవభావజ్ఞ ।  
  స్వతిువకీ రాజసీ చైవ  

                 తామసీ చేతి తాాం శృణు ॥    (2)  
తా॥ భగవానుడాంటన్నాడు; మనవుల సవభావాం వలు పుటాిన శ్రద్ధ స్వతిువక్ము, 
రాజసిక్ము, తామసిక్ము అని మూడు విధ్యలుగా ఉాంటాంది. వాటిని గురిాంచి 
విను. 
వాయఖ్య :- 'శ్రద్ధ'అాంటే భగవాంత్తనిపై నమమక్ాం. ఆయన ఉన్నాడనే విశ్వవసాం. 
ఆయనను చేర్లకొని, ఆయనతో ఇక్యత్ను స్వధిాంచేాందుకు మరీాలను చూపే 
శ్వసా్వలపై విశ్వవసాం. ఆ శ్వసా్వలను బోధిాంచే గుర్లవులపై విశ్వవసాం. అయితే ఈ 
శ్రద్ధ ఎవరిలో ఉాంటాంది? అాంటే - 'దేహిన్నాం' - దేహధ్యర్లలలో - అాంటే 
మనవులాంద్రిలో అని అరధాం. మనవులాంద్రిలోను శ్రద్ధ ఉాంటాందా? - 
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ఉాంటాంది. కాక్పతే అాంద్రిలోనూ ఒకే విధాంగా ఉాండదు. శ్రద్ధ మనవులలో 
3 విధ్యలుగా ఉాంటాంది. అవే స్వతిువక్ాం, రాజసిక్ాం, తామసిక్ాం - అని.  

అసలు శ్రద్ధ దేనిమీద్ ఆధ్యరపడ ఉాంటాంది? 'సవభావజ్ఞ' వారివారి 
సవభావాని  ా బటాి, పూరవజనమలలో వార్ల చేసిన ఆలోచనలు, సాంక్లాపలు 
ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సాంస్వకరాలను బటాి, వాసనలను బటాి వారి సవభావాం 
ఉాంటాంది. సవభావాని  ా బటాి శ్రద్ధ. క్నుక్ శ్రద్ధ అనేది సాిరాంగా ఒకే విధాంగా 
ఉాండేది కాదు. అది 3 విధ్యలు: 
(i) పూరవజనమలలో దైవాం గురిాంచిన ఆలోచనలు చేస్తు, దైవ కారాయలు చేస్తు, 
ఇతిహ్మస, పురాణ, వేదాాంత్ గ్రాంధ్యలను చద్వట్ాం, వినట్ాం మొ॥న వాటితో 
కాలాం గడప్త ఉనాటెలుతే ఈ జనమలో అటాివారి సవభావాం భగవాంత్తని వైపుకు 
మళ్ళళత్తాంది. అాంటే ఈ జనమలో న్నవు భగవతేసవలో ఉన్నావాంటే - స్వధకుడగా, 
ముముక్షువుగా ఉన్నావాంటే పూరవజనమలలో న్న ఆలోచనలు, సాంక్లాపలు ద్గనికి 
అనుగుణాంగా ఉాండబటాేనని తెలుస్తకోవచాు. ఇదే స్వతిువక్శ్రద్ధ.  
(ii) పూరవజనమలలో తిాండ, సాంప్తద్న, స్తఖాలు, భోగాలు మొ॥న వాటిలో 
ఎలుపుపడూ నిమగామై ఉాంటే, వాటి గురిాంచే ఆలోచిస్తు ఉాంటే అటాివాడు ఈ 
జనమలో నిరాంత్రాం సాంప్తద్నలోను, స్తఖాలను భోగాలను 
అనుభవిాంచట్ాంలోను ఆరాట్పడుతూ, శ్రమిస్తు, సాంప్తదిాంచిపెటాే 
యాంత్రాంలా పనిచేస్వుడు. లేదా జాంత్తవు గానో, పక్షిగానో పుటాి ఆహ్మర, నిద్రా, 
మైధున్నలతో ఒక్క క్షణాం రురిక్ లేకుాండా గడుపుతాడు. ఇదే  రాజసిక్ శ్రద్ధ. 
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(iii) పూరవజనమలలో ఏ మత్రాం భగవాంత్తనిపై శ్రద్ధ అనేది లేకుాండా, పెదే్లపై 
గౌరవాం, విశ్వవసాం లేకుాండా, శ్వసా్వలపై విశ్వవసాం లేకుాండా, ఏ పన్న 
చేయకుాండా సోమరిపోత్తలా తిరిగినవాడు ఈ జనమలో బుదిధహీనుడు గానో, 
ప్తచాివాడు గానో, దుషాుడుగా దురామరీ్లడు గానో పుటాి అాంద్రిచేత్ ఛీతాకరాలు 
పాందుతూ, భగవాంత్తని గురిాంచిన ఆలోచన ఏ మత్రాం లేకుాండా హీనమైన 
బ్రత్తకు బ్రత్తకుతాడు. ఇదే తామసిక్ శ్రద్ధ. వీర్ల పేడకుపపలోని పుర్లగులాాంటి 
వార్ల. పేడపుర్లగు ఎపుపడూ పేడలోనో, పెాంట్కుపపలలోనో ఉాంటూ, 
అాందులోనే దాని పనులన్న  ాపూరిు  చేస్తకుాంటూ, అాందులోనే ఉనాటు ఈ 
తామసికులు అలాగే హీనాంగా బ్రత్తకుత్తాంటార్ల. వీరికి లోక్ చిాంత్న త్పప 
భగవచాిాంత్న ఉాండదు, ఒకోకస్వరి న్నచ జనమలు ఎత్తుతార్ల.  

రాజసిక్శ్రద్ధ గలవార్ల అలా కాదు. వాళ్ళళ ఈగలాాంటి వార్ల. ఈగ 
అసహయక్రమైన పుాండు మీద్, పెాంట్కుపపల మీద్ వాలుత్తాంది. భగవాంత్తని 
క్రిపాంచే నైవేద్యాం పాంగలి మీద్, బెలుాం మీద్ వాలుత్తాంది.  

కొలిమిలో కాలుత్తనాాంత్ సేపు ఇనుము ఎర్రగా చాండ్రనిపుపలా 
ఉాంటాంది. కాని కొలిమిలో నుాండ రుయట్ాంతోనే నలుబడ పోత్తాంది. అలాగే 
ఈ రాజసికులు సజున స్వాంగత్యాంలోనో, దేవాలయాలోునో, ఆశ్రమలలోనో, 
మహ్మత్తమల స్వనిాధయాంలోనో ఉనాపుపడు భకిుతో పరవశిాంచిపోత్తాంటార్ల. 
కాని మర్లక్షణాంలోనే లౌకిక్ వయవయహ్మరాలలోను, లోకాభ రామయణాంలోను 
మునిగిపోతార్ల. అాంత్కు ముాందున  ాపవిత్రభావాలన్న  ాఅాంత్మైపోతాయి.  
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ఇక్ స్వతిువక్శ్రద్ధ గలవార్ల తేనెటీగ వాంటివార్ల. తేనెటీగలు ఎపుపడూ 
స్తగాంధభరిత్మైన స్తవాసనలు వెద్జలేు పుష్టపలపై వ్రాలి వాటిలోని 
మక్రాందాని  ాపీలాుకుాంటాయ్య గాని, ఎపుపడూ పేడ కుపపలపై వ్రాలవు. అక్కడ 
క్ాంపును భరిాంచలేవు. ఆ క్ాంపు వాటికి అసహయాం వేస్తుాంది. అది భరిాంచలేక్ 
చనిపోతాయి. అలాగే స్వతిువక్శ్రద్ధ గలవార్ల ఎలుపుపడూ భగవత్ కారాయలను 
చేస్తు సతాకలక్షేప్తని ,ా వేదాాంత్జా్ఞన్నని  ా ఇషాపడతార్ల గాని దుషా 
ఆచారాలను ప్తటిాంచర్ల, దురలవాట్ుకు లోనుగావట్ాం ఉాండదు. లౌకిక్ 
జీవన్ననికి దూరాంగా ఉాండాలనుకుాంటార్ల.  

ఇలా మూడు రకాల శ్రద్ధ గలవార్ల ఉాండటానికి కారణాం వారివారి 
పూరవజనమలలోని సాంక్లాపలు, సాంస్వకరాలు, వాసనల ప్రభావమే. ఆ వాసనలే 
అత్డ సవభావాంగా మరి, ఆ సవభావానే  ాఅత్డు వయక్ుాం చేస్తుాంటాడు.  

శ్వస్త్రాం తెలిసి, శ్రద్ధ ఉనావాడు ఆ శ్వసా్వని  ా అనుసరిస్తు, త్నలోని 
దోష్టలను తొలగిాంచుకుాంటూ, త్న సవభావాని  ా మరా్లకోగలుగుతాడు. 
శ్వస్త్రాం తెలియనివాడు, తెలుస్తకోవాలనే ఆలోచన లేనివాడు త్న సవభావాని  ా
బటాే ప్రవరిుస్తుాంటాడు గాని, త్నలో దోష్టలను గురిుాంచలేడు,  మరా్లకోలేడు. 
ఇక్ శ్వస్త్రమూ తెలియక్, శ్రదాధలేనివాడు అసువయసు జీవితాని  ా గడుపుతూ, 
త్నలోని దోష్టలను కూడా గొపప గుణాలుగా భావిస్తు దురామరీాంగా 
ప్రవరిుాంచట్ాం కూడా గొపపగా భావిస్వుడు.  

ఇలా వారివారి సవభావాని  ాబటాి శ్రద్ధను మూడు విధ్యలుగా విభజన 
చేసి ఈ అధ్యయయాంలో వివరిాంచబోత్తన్నార్ల. అర్లునుని ప్రశ  ా శ్వస్త్రాం 
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తెలియక్ శ్రద్ధతో సతాకరాయలు చేసే వారి గురిాంచే గనుక్ అటాి వారి శ్రద్ధను 
స్వతిువక్ శ్రద్ధ, రాజసిక్ శ్రద్ధ, తామసిక్ శ్రద్ధ అని మూడు విధ్యలుగా విభాగిాంచి 
తెలియజేయబోత్తన్నార్ల.  

పూరవ జనమ సాంస్వకరాలను బటాి సవభావాం,  
సవభావాని  ాబటాి శ్రద్ధ,  
శ్రద్ధకు త్గినటుగా వారి వారి పనులు ఉాంటాయని , క్నుక్ వార్ల 

వార్లచేసే పనులను బటాి, వార్ల ప్రవరిుాంచే రుర్లను బటాి వారి నిషాను గురిుాంచ 
వచాునని భగవానుడు తెలియజేయబోత్తన్నాడు.  

శ్వస్త్రాం తెలుసో, తెలియదో అనేది ముఖ్యాం కాదు. అత్డు ఎలా 
ప్రవరిుస్తున్నాడో, ఎలాాంటి పనులు చేస్తున్నాడో, ఏ ఉదేేశాంతో చేస్తున్నాడో 
తెలుస్తకుాంటే త్పప వాడ నిషా స్వతిువక్మో రాజసిక్మో, తామసిక్మో చెపేప 
వీలు లేదు. ఎవడది ఎటవాంటి శ్రదేో వాడ ముఖ్ాం చూసి, వాడ ఆకారాం చూసి, 
వాడ అాంద్చాందాలు చూసి చెపపలేాం. మరి? వాడు చేసే పూజ, యజాాం, 
దానాం, త్పస్తస, ఉప్తసన - వీటిని బటాి చెప్తపలి. ఎలాగ?  

పూజ, యజాాం, దానాం ... ఇలా ఏదో ఒక్టి చేసేట్పుపడు  
(i) ఏ ఆడాంబరాం లేకుాండా, మనః పూరవక్ాంగా, త్న క్రువయాం ఇది అనుకుాంటూ 
భకిుతో, త్ృప్తుతో చేసే వాడదే స్వతిువక్ శ్రద్ధ అవుత్తాంది.  
(ii) మాందిరాని  ా అలాంక్రిాంచట్ాంలో విపక్త్మైన ఆసకిుని చూపుతూ, 
ఆట్ప్తట్ల యాందు ఆసకిుతో, మేళ తాళ్ళలతో, ఫోటోలు - వీడయో 
షూటిాంగులతో, అటా్హ్మసాంగా, బాగా డబుు ఖ్రా్ల చేస్తు, జన్నని  ాసమకూరాి, 
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వారి ముాందు త్న గొపపత్న్నని  ా ప్రద్రిశాంచటానికి, కీరిు ప్రతిషాలకు 
ప్రాకులాడుతూ, మైకులతో హోర్దతిుస్తు, రక్రకాల ప్రస్వదాలు, భోజన్నలు 
మొ॥న వాటితో, అసలు విషయాం క్న్న  ావీటికే ప్రాధ్యనయత్ నిచాి చేసేవాడు 
రాజసిక్ శ్రద్ధ గలవాడు.  
(iii) నోర్లలేని మేక్లను, గొర్రెలను బలిఇస్తు, మద్య మాంస్వల మత్తులో ఒళ్ళళ 
తెలియకుాండా చిాందులు త్రొకుకతూ, ఇత్ర్లలకు అసౌక్రయాం క్లిగిస్తునో, 
పీడస్తునో, అసలు విషయానికి ఏ మత్రాం ప్రాధ్యనయత్ ఇవవకుాండా తినట్ాం, 
త్రాగట్ాం, చిాందులు త్రొక్కట్ాం మత్రమే ముఖ్యాంగా భావిస్తు చేసేవాడు 
తామసిక్ శ్రద్ధ గలవాడు.  
  ఈ 3 రకాల శ్రద్ధ గలవార్ల ఎలా వయవహరిస్వుర్చ వారి వయవహ్మర సరళ్ళ 
ఆలోచన్న విధ్యనాం ఎలా ఉాంటాందో చూడాండ.  

ఒక్డకి శ్వస్త్రాం తెలియదు. కాని ఎలాగో మొత్ుాం మీద్ ఒక్ సతాకరయాం 
చేశ్వడు. ఆ సమయాంలో ఎవరైన్న త్ట్సా పడ, "ఏమయాయ! ఇలా 
చేశ్వవేమిటి? ఇది శ్వస్త్రాం అాంగీక్రిాంచే పధధతి కాదు గదా!" అాంటే -  
(i) స్వతిువక్ శ్రద్ధ గలవాడు, "నిజమే కావచాు. న్నకు తెలియక్ అలా చేశ్వను. 
ఇక్ముాందు న్నవు చెప్తపనటుగానే చేస్వును, శ్వస్త్ర విధిని పెదే్ల దావరా 
తెలుస్తకుాంటాను" - అాంటాడు. అదే  
(ii) రాజసిక్ శ్రద్ధ గలవాడు, " ఏాం? ఎాందుకు ఇలా చేయకూడదు? ఇలా 
చెయయకూడద్ని, న్నవు చెప్తపనటేు చెయాయలని ఎక్కడైన్న రూలు ఏమైన్న 
ఉనాదా? న్నవు చెప్తపనటేు చెయాయలా? న్న పధధతి ఇాంతే. న్నకూ తెలుస్త 
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పద్ధత్తలు. నేను ఇలాగే చేస్వును. ఎవడు కాద్ాంటాడో రమమను న్న ముాందుకు" - 
అాంటాడు. అదే 
(iii) తామసిక్ శ్రద్ధ గలవాడు వినిప్తాంచుకోడు, సమధ్యనాం చెపపడు, ఒక్ వేళ 
గటాిగా అడగితే "ఆహ్మ! అలాగా! అసలు న్నవు చెప్తపాంది త్పుప. నేను చెప్తపాందే 
రైట. ఇదే శ్వస్త్రాం చెప్తపన పధధతి. న్నకు తెలియని శ్వసా్వలా ఇవి?" అాంటాడు. 
అసలు ననాడగే శ్వసా్వలు వ్రాయాలి - వాళళకేాం తెలుస్త? అాంటాడు.  

ఇలా వారి వారి ప్రవరునను బటాి, మట్లను బటాి వారి వారి నిషా ఎటాిదో 
నిరియిాంచవచాు. స్వతిువక్సవభావాం గలవారిది స్వతిువక్శ్రద్ధ. రాజసిక్ సవభావాం 
గల వారిది రాజసిక్ శ్రద్ధ. క్నుక్ సవభావాని  ాబటాే శ్రద్ధ ఉాంటాంది. ఈ విషయాం 
3 వ శోుక్ాంలో ...  

- శ్రద్ధ దేని మీద్ ఆధ్యరపడ ఉాంటాంది? వయకిుత్వాం దేని మీద్ ఆధ్యరపడ 
ఉాంటాంది?  
 

శోు॥  సతాువను రూప్త సరవసయ   
శ్రదాధ భవతి భారత్! ।  
శ్రదాధమయోఽయాం పుర్లషః  
యో యచ్్ఛరద్ధః స ఏవసః ॥           (3)  

తా ॥ సరవజీవులకు వారివారి అాంత్ఃక్రణాని  ా బటాి శ్రద్ధ ఉాంటాంది. 
మనవులాంద్రూ శ్రదాధమయలే ఎవరి శ్రద్ధను బటాి వారి వయకిుత్వాం ఉాంటాంది. 
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వాయఖ్య :- లోక్ాంలో ప్రతి వాడకీ శ్రద్ధ ఉాంటాంది. అయితే ఆ శ్రద్ధ వాడవాడ 
అాంత్ఃక్రణాని  ాబటాి ఉాంటాంది. మరి ఈ అాంత్ఃక్రణాం దేనిాబటాి ఉాంటాంది? 
పూరవజనమలలో అత్డు చేసిన ఆలోచనలు, క్రమలను బటాి ఉాంటాంది.  

పూరవజనమల వాసనలను బటాి సవభావాం, సవభావాని  ాబటాి శ్రద్ధ - అని 
ఇాంత్కుముాందు శోుక్ాంలో చెప్తప, ఇపుపడు పూరవజనమల వాసనలను బటాి 
అాంత్ఃక్రణాం, అాంత్ఃక్రణాని  ాబటాి శ్రద్ధ - అని ఈ శోుక్ాంలో చెబుత్తన్నార్ల. 
అాంటే సవభావాం, అాంత్ఃక్రణాం రాండూ ఒక్కటే. 

ఇక్కడే మరొక్ విషయాని  ాకూడా తెలుస్తకోవాలి. అాంత్ఃక్రణాని  ాబటాి 
శ్రద్ధ క్లుగుత్తనాదా? లేక్ శ్రద్ధను బటాి అాంత్ఃక్రణాం ఏరపడుత్తనాదా? అాంటే 
అవి రాండూ ఒక్దానితో ఒక్టి సహక్రిాంచుకుాంటూ పరసపరాం సమిమళ్ళత్మై 
పోయి ఉాంటన్నాయి. క్నుక్ ఒకొకక్కపుపడు సపషాాంగా చెపపట్ాం క్షామే. ఏది 
ఏమైన్న అాంత్ఃక్రణాని  ా బటాి శ్రద్ధ అనేది భగవదీ్గత్ తెలుపుత్తన  ా సత్యాం. 
భగవాంత్తడు చెబుత్తన  ాయదారధాం. మన అాంత్ఃక్రణాని  ాబటాియ్య మన శ్రద్ధ 
ఉాండేమట్ నిజమే అయిన్న ఆ శ్రద్ధను బటాే మర్ల జనమలో అాంత్ఃక్రణాం 
(సవభావాం) ఏరపడట్ాం కూడా నిజమే. అాంటే స్వతిువక్ శ్రద్ధ గలవార్ల స్వతిువక్ 
క్రమలను, రాజసిక్ శ్రద్ధ గలవార్ల రాజసిక్ క్రమలను చేస్తుాంటే వారికి అటాి 
వాసనలే చేకూర్లత్తాంటాయి. ఆ వాసనలే అాంత్ఃక్రణాంగా మర్లత్తన్నాయి. 
అయితే ప్రయత్  ాపూరవక్ాంగా శ్రద్ధను మరా్లకునాపుపడు మత్రాం అాంత్ఃక్రణాం 
కూడా మరిపోత్తనాది. 
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స్వధ్యరణాంగా మన అాంత్ఃక్రణాంలో వాసనలనే బీజ్ఞలు రహసయాంగా 
దాగి ఉన్నాయి. వాటికి అనుగుణాంగానే వయకుులు త్మ జీవితాలను 
మలచుకుాంటన్నార్ల, క్రమలు చేస్తున్నార్ల. 
అయాంపుర్లషః  శ్రదాధమయః :- ఈ మనవులాంతా శ్రదాధమయలే. అాంటే - 
అాంద్రి అాంత్ఃక్రణాలలో ఏవే ర బీజ్ఞలున్నాయి. వాసనలు ఉన్నాయి. క్నుక్ 
వారాంద్రికీ ఏదో ఒక్ శ్రద్ధ ఉాంటాంది. వారి అాంత్ఃక్రణానికి - బుదిధకి త్గినటు 
వారి శ్రద్ధ ఉాంటాంది. బుదిధ స్వతిువక్మైతే స్వతిువక్ శ్రద్ధ, బుదిధ 
రాజసిక్మైతే రాజసిక్ శ్రద్ధ, బుదిధ తామసిక్మైతే తామసిక్ శ్రద్ధ ఉాంటాంది.  
యో యచ్్ఛరద్ధ సస ఏవసః :- ఎవరిలో ఎటవాంటి శ్రద్ధ ఉాంటాందో వార్ల అలాగే 
ప్రవరిుస్తు ఉాంటార్ల. అాంటే శ్రద్ధను బటాే ఆలోచనలు, క్రమలు ఉాంటాయి. వాడు 
స్వమనుయడైన్న - మహ్మత్తమడైన్న - రాక్షస్తడైన్న - అాంతా  శ్రద్ధకు లోబడయ్య 
ఉాంటార్ల. 

త్రిగుణాలలో ఒక్ గుణాం ప్రధ్యనాంగా ఉాంటాంది. అదే మిగతా రాండు 
గుణాలను అణచివేస్తుాంది - అని 14 వ అధ్యయయాంలో తెలుస్తకున్నాాం. ఏ 
గుణాం ప్రబలాంగా ఉాంటే వాడకి అలాాంటి శ్రద్ధ ఉనాటా. సత్ువగుణాం ప్రబలాంగా 
ఉాంటే స్వతిువక్శ్రద్ధ; రజోగుణాం ప్రబలాంగా ఉాంటే రాజసిక్శ్రద్ధ; త్మోగుణాం 
ప్రబలాంగా ఉాంటే త్మోగుణశ్రద్ధ - తామసిక్శ్రద్ధ. వారి వారి శ్రద్ధను బటాే వారి 
వారి జీవితాచరణ  ఉాంటాంది.  

కొాంద్రి ఇళళలో ఎకుకవగా దేవతామూర్లుల ఫోటోలు, లేదా 
మహ్మత్తమల ఫోటోలు ఉాంటాయి. అటాి వారిది స్వతిువక్ శ్రద్ధ. కొాంద్రి ఇళళలో 
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రాజకీయ న్నయకులు, సిన్న తారలు, క్రకట్ క్రీడాకార్లలు మొ॥న వారి 
ఫోటోలుాంటాయి. ఇటాి వారిది రాజసిక్ శ్రద్ధ. ఇక్ కొాంద్రి ఇళళలో సిాంహ్మలు, 
పులులు, కుక్క ప్తలులు, మృగాల కొముమలు, అసభయ ద్ృశ్వయలు ఉాంటాయి. వారి 
ఆలోచనలన్నాక్రూరాంగా, న్నచాంగా ఉాంటాయి. వారిది తామసిక్ శ్రద్ధ.  

ఇలా రక్రకాల శ్రద్ధ గల వార్లాంటార్ల. వారి నిషాను తెలుస్తకోవాలాంటే 
వార్ల చేసే పనులను బటాి, వారి ఆలోచనలను బటాి, వారి ఉదేేశ్వలను బటాి 
తెలుస్తకోవచాు. వారూ పూజలు చేస్వుర్ల, యజా్ఞలు చేస్వుర్ల, దాన్నలు 
చేస్వుర్ల, త్పస్తసలు చేస్వుర్ల. ఐతే ఎవరిని ఉదేేశిాంచి చేస్తున్నార్ల? 
ఎాందుకోసాం చేస్తున్నార్ల? ఇది గమనిసేు వారి నిషా ఎలాాంటిదో 
తెలిసిపోత్తాంది. అలాగే వారూ తిాండ తిాంటార్ల, నిద్ర పోతార్ల. ఐతే ఎలాాంటి 
ఆహ్మరాని  ా వార్ల ఇషాపడుత్తన్నార్చ తెలిసేు వారి శ్రద్ధ ఎలాాంటిదో 
తెలిసిపోత్తాంది. క్నుక్ ఈ విషయాలనిాాంటిని న్ననుాండ స్వవధ్యనాంగా విను - 
అని ప్రారాంభస్తున్నాడు భగవానుడు.  

ఇక్కడ నుాండ ప్రారాంభాంచి భగవానుడు 22 వ శోుక్ాం వరకు  
(i) ఎలాాంటి శ్రద్ధ గలవార్ల ఎవరిని పూజస్వుర్చ -  
(ii) ఎలాాంటి శ్రద్ధ గలవార్ల ఎలాాంటి త్పస్తసలు చేస్వుర్చ -  
(iii) ఎలాాంటి శ్రద్ధ గలవార్ల ఎలాాంటి ఆహ్మరాని  ాఇషా పడతార్చ -  
(iv) ఎలాాంటి శ్రద్ధ గలవార్ల ఎలాాంటి యజా్ఞలను చేస్వుర్చ -  
(v) వివిధ రకాల త్పస్తసలే ర వాటిని వివిధ శ్రద్ధలు గలవార్ల ఎలా చేస్వుర్చ -  
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(vi) ఏ శ్రద్ధ గలవార్ల దాన్నలను ఎలా చేస్వుర్చ - వివరాంగా 
తెలియజేయబోత్తన్నార్ల. ద్గనిని తెలుస్తకొని మన శ్రద్ధలను మరా్లకోవాలి. 
మన అాంత్ఃక్రణాని  ాప్రయత్ాాంతో మరా్లకోవాలి.  

మనాం ఏ ప్రయత్ాాం చేయక్పోతే న్నర్ల ఎపుపడూ పలాునికే పోత్తాంది. 
అలాగే మనాం ఏ ప్రయత్ాాం చేయక్పోతే మన అాంత్ఃక్రణాం - మనస్తస 
ఎపుపడూ క్రాందికే, న్నచ సాితికే, అలప విషయాలపైకే పోత్తాంది. క్నుక్ 
ప్రయత్ాాం చేసి - స్వధన చేసి మన అాంత్ఃక్రణాని  ా ఉనాత్ాంగా రురాి 
దిదేుకోవాలి. అపుపడే మనలోని ఆస్తక్గుణాలను దైవీగుణాలుగా 
మరా్లకొనుట్కు వీలవుత్తాంది. తామసిక్, రాజసిక్ గుణాలను స్వతిువక్గుణాంగా 
మరా్లకొనే వీలు క్లుగుత్తాంది. 
- ఏ నిషా గలవార్ల ఎవరిని పూజస్వుర్ల? ఎవరిని ఆరాధిస్వుర్ల?  
            

శోు॥ యజాంతే స్వతిువకా దేవాన్  
యక్ష రక్షాాంసి రాజస్వః ।  
ప్రేతాన్ భూత్ గణాాం శా్వనేయ  
యజాంతే తామస్వ జన్నః  ॥         (4)  

తా  ॥ స్వతిువకులు దేవత్లను ఆరాధిస్వుర్ల. రాజసికులు యక్ష రాక్షస్తలను, 
ఇత్ర తామసిక్ జనులు భూత్ ప్రేత్ గణాలను ఆరాధిస్వుర్ల.  
వాయఖ్య :- (i) స్వతిువక్నిషా గలవార్ల రాముడు, క్ృషిుడు, విషిువు, శివుడు, 
గణపతి, ఆాంజనేయడు, లక్ష్మీదేవి, సరసవతి మొ॥న దేవత్లను పూజస్వుర్ల. ఈ 
మనవజనమనిచాి, ఇాంద్రియాలను, బుదిధని ప్రస్వదిాంచి, త్రిాంచటానికి కావలసిన 
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వేదాాంత్ శ్వసా్వలనిచాి అని  ాఅవకాశ్వలు క్లిపాంచినవాడు పరమత్మ గనుక్; ఆ 
పరమత్మకు ఏజాంటుగా ఉాండ ఆయన ఆదేశ్వల ప్రకారాం గాలి, న్నర్ల, 
వెలుత్తర్ల, ఆధ్యరాంగా భూమిని, తిరిగేాందుకు అవకాశాంగా ఆకాశ్వని  ాఇచాి, 
ఆహ్మరాం కొరకు పాంట్లను పాండాంచుకోనేాందుకు భూమి, స్తరయ చాంద్రులు, 
వరిాం మొ॥న వాటిని ఇచాి, ప్రాణులను రక్షిాంచేవార్ల దేవత్లు గనుక్; వారి 
పట్ు క్ృత్జాతా పూరవక్ాంగా వారిని పూజాంచేవార్ల స్వతిువకులు. అలా దేవత్ల 
పట్ు భకిుని క్లిగియాండుటే యజనాం. 

దేవత్లు అాంటే శ్వాంత్సవభావులు. 'దాన్నత్ దేవః' అన్నార్ల. అాంటే 
అరేిాంచే మనవులకు అవసరమైన సాంపద్లనిచాి రక్షిాంచేవార్ల. అలాగే 
'దోయత్న్నత్ దేవః' అన్నార్ల. అాంటే సక్లాని  ావెలిగిాంచి చూపేవార్ల. దేవత్లు 
సమద్ృషా గలవార్ల, క్ర్లణాసవభావులు, వారివారి అరహత్లను బటాి కావలసిన 
వాటిని ప్రస్వదిస్తు ఉాంటార్ల. క్నుక్ వారిపట్ు క్ృత్జాత్ చూపట్ాం మనవ 
ధరమాం. అాందుకే స్వతిువకులు దేవత్లను పూజస్వుర్ల. వారిది సవభావ సిద్ధమైన 
ఆసకిు. ఆ దేవత్ల దావరా కారయసిదిధని పాందాలనుకోనేవార్ల స్వతిువక్ 
నిషా గలవార్ల. 
(ii ) రాజసిక్నిషా గలవార్ల యక్ష రాక్షస్తలను పూజస్వుర్ల అని ఈ శోుక్ాంలో 
భగవానుడు తెలియజేస్తున్నాడు. రజోగుణాంలో ఉాండే వారికి ఆశలు, కోరిక్లు 
ఎకుకవ. వారికి కోరిక్లను రురా్లకోవట్మే ప్రధ్యనాం. క్ృత్జాత్ చూపుట్ యాందు 
అాంత్గా ఆసకిు ఉాండదు. క్నుక్ వారి కోరిక్లను రురా్ద దేవత్లు ఎవరా? అని 
ఆలోచిాంచి అటాి వారినే ఆశ్రయిస్వుర్ల, పూజస్వుర్ల. యక్షులు సాంపద్లతో త్తల 
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తూగేవార్ల. వారి అధిపతి కుబేర్లడు. అత్డు దేవత్ల కోశ్వధికారి. ధన్నగారాం 
అాంతా అత్డ అధీనాం. శ్రీనివాస్తడు కూడా త్న వివాహ ఖ్రా్లల కోసాం 
కుబేర్లణి్ణ అడగి అపుప రుస్తకున్నాడు. క్నుక్ రాజసిక్ నిషా  గలవార్ల 
సాంపద్లను ప్రస్వదిాంచే వారిని, కోరిక్లను రురా్ద వారిని ఆశ్రయిస్వుర్ల. అలాగే 
రాక్షస్తలు అాంటే బలాం గలిగిన వార్ల అని. రాజసిక్ ప్రవృతిు గలవార్ల త్మకు 
అవసర సమయాలలో స్వయాం చేస్వురనే ఉదేేశాంతో బలవాంత్తలైన వారిని 
ఆశ్రయిస్తు ఉాంటార్ల. రాజసికులు యక్ష రాక్షస్తలను పూజస్వుర్ల అాంటే ధనాం 
గల వారిని, పద్వులు గల వారిని, బలాం గల వారిని ఆశ్రయిస్తు, వారిని 
సేవిస్తు, వారి చుటాూ తిర్లగుతూ త్మ త్మ ఆశలను, కోరిక్లను, స్వవరాధని  ా
రురా్లకుాంటూ ఉాంటార్ల. యక్ష రాక్షస్తలు చిలిప్త వాళ్ళళ. ఒకోకస్వరి మాంచిని, 
ఒకోకస్వరి చెడును కూడా చేస్తుాంటార్ల.  
(iii) ఇక్ తామసిక్ నిషా గలవార్ల భూత్ ప్రేత్ గణాలను పూజస్వుర్ల. ధరమ భ్రషుఠలై 
చనిపోయిన వార్ల వాయ శక్ర ధ్యరణాం చేసేు వారిని భూతాలు, ప్రేతాలు 
అాంటార్ల. అయితే ఈ కాలాంలో వీటిని నమమని వార్ల చాలామాందే ఉాంటార్ల. 
అయితే ఇక్కడ మయలు, మాంత్రాలు, వశీక్రణాలు, ట్కుకట్మరాది విద్యలు, 
చేత్బడులు మొద్లైన వాటిని నేరా్లకొని త్మ న్నచమైన దురాశలను 
రురా్లకొనుట్కు లేదా ప్రరుకారాని  ారురా్లకొనుట్కు ప్రయతిాాంచే వార్ద భూతాలు 
- ప్రేతాలు అని అరధాం చేస్తకోవాలి. భూత్ ప్రేతాలాంటే మనవతావని  ా
కోలోపయిన వార్ల, ఎలాాంటి ఘాత్తకానికైన్న వెనుకాడని వార్ల, ఆరితేరిన 
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మోసగాళ్ళళ ఈన్నటి సమజాంలోని భూత్ ప్రేతాలు. వీరిని ఎవర్ల ఆశ్రయిస్వుర్చ 
వార్ద తామసిక్ నిషా గలవార్ల.  

భాగవత్ాంలో శ్రీక్ృషిుడు ఉద్ధవునికి ఆధ్యయత్మబోధ చేస్తు ఇలా అన్నాడు. 
శోు॥ స్వతిువ కాయధ్యయతిమ కీ శ్రదాధ - క్రమశ్రదాధత్త రాజసీ ।  

తామసయ ధర్దమయా శ్రదాధ - మతేసవా యాాంత్త నిరీ్లణా ॥  
- స్వతిువక్ శ్రద్ధ గల వారికి ఆధ్యయతిమక్ ఆసకీు,  
  రాజసిక్ శ్రద్ధ గల వారికి క్రమల యాందు ఆసకిు,  
  తామసిక్ శ్రద్ధ గల వారికి అధరమము నాందు ఆసకిు,  
  నిరీ్లణ శ్రద్ధ గల వారికి న్న యాందు ఆసకిు ఉాంటాంది - అని. ద్గనిలో 
ఎాంతో వేదాాంత్ాం దాగి ఉాంది. ఈ వేదాాంతాని  ా గీత్లోని ఈ శోుక్ాంతో 
అనుసాంధ్యనాం చేసి సమనవయాం చేయవచాు. అాంతేకాదు పూజ్ఞ 
పునస్వకరాలు చేయట్ాంలో ఏమత్రాం ఆసకిులేని ఈన్నటి ఆధునికుల 
మనుకొనే వారికి, విదేశ్వలలోని వారికి, మేధ్యవులకు కూడా ఇాందులో ఒక్ 
అదుుత్మైన ఆాంత్రయాం ఉనాది. 

ఏమిట్ది?  
(1) స్వతివకులు దేవత్లను పూజస్వుర్ల - అనే వాకాయని  ాచూడాండ. దేవత్లు 
అాంటే ఇచాేవార్ల, వెలిగిాంచి చూపేవార్ల. అాంటే మనవులు త్మ త్మ మనవ 
జనమలను స్వరధక్ాం చేస్తకోవాలాంటే, పరమ లక్ష మైన మోక్షాని  ాపాందాలాంటే 
వేదాాంత్ జా్ఞనాం, ఆధ్యయతిమక్ జా్ఞనాం కావాలి. ఈ జా్ఞన్నని  ా ఇచాేవార్ల జా్ఞన 
సాంపనుాలైన మహ్మత్తమలు, మహర్లిలు. అలాగే వార్ల ప్రస్వదిాంచిన జా్ఞన్నని  ా
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మనకు వెలిగిాంచి చూపేవార్ల గుర్లవులు. క్నుక్ స్వతిువక్ నిషా గలవార్ల త్మ 
జనమస్వరధక్య హ్త్తవైన మోక్షాని  ాపాంద్టానికి మహ్మత్తమలను, మహర్లిలను, 
స్వధు పుర్లషులను, గుర్లవులను ఆశ్రయిాంచి జా్ఞన్నరున చేస్తు ఉాంటార్ల. జా్ఞన 
సాంప్తద్నలో నిమగుాలౌతార్ల. ఆధ్యయతిమక్ ఆసకిుని క్లిగి ఉాంటార్ల. ఇలా 
జా్ఞన్నరునకై జా్ఞన ప్రకాశ్వని  ా క్లిగిాంచే మహ్మత్తమలను, గుర్లవులను 
ఆశ్రయిాంచుటే దేవత్లను పూజాంచుట్.  
(2) రాజసికులు యక్ష రాక్షస్తలను పూజస్వుర్ల - అనే వాకాయని  ాచూడాండ. 
యక్ష అాంటే తినట్ాం, రక్ష అాంటే దాచుకోవట్ాం. ఎపుపడూ డబుు 
సాంప్తదిాంచుకోవట్ాం, స్తఖాలు భోగాలు అనుభవిస్తు, సాంపద్లను ప్రోగు 
చేస్తకుాంటూ దాచుకోవట్ాం స్వధ్యరణాంగా మనవులాంద్రి మనసుత్వాం. 
అాందుకోసాం చివరి శ్వవస వరకు నిరాంత్రాం క్ృష చేస్తుాంటార్ల. ఇలా 
నిరాంత్రాం క్రమల యాందు ఆసకిు క్లిగి క్రమరాంగాంలో మునిగిపోయ్య వార్ద 
రాజసిక్ నిషా గలవార్ల. రజోగుణాం అధిక్ాంగా ఉాండేవార్ల ఒక్క నిమిషాం 
కూడా ఊరికే కూరా్చలేర్ల. వారికి ఆధ్యయతిమక్ జా్ఞనమునాందు ఆసకిు ఉాండదు. 
ఒక్వేళ దేవత్లను పూజాంచిన్న అది కూడా త్మకు బాగా క్లిసి రావాలని, 
నషా్టలు క్షా్టలు ద్రి చేరరాద్నే కోరిక్తోనే. అయితే ఈ రాజసికులు త్మ 
కోరిక్లను, ఆశలను త్ృప్తు పరచుకొనుట్కు యక్ష అాంటే - ధనవాంత్తలను, 
ప్తరిశ్రామిక్ వేత్ులను, రాజకీయ న్నయకులను, పెదే్ పెదే్ ఉదోయగులను 
ఆశ్రయిస్తు ఉాంటార్ల. అలాగే రక్ష - అాంటే - రౌడీలను, గూాండాలను, అాండర్ 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 41 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

గ్రాండ్ దాదాలను ఆశ్రయిస్తు ఉాంటార్ల. ఇదే యక్ష రాక్షస్తలను పూజాంచట్ాం 
అాంటే. అాంతేగాని ఎవవరూ యక్షులను, రాక్షస్తలను పూజాంచర్ల.  
(3) తామసికులు భూత్ ప్రేతాలను పూజస్వుర్ల - అనే వాకాయని  ాచూడాండ. 
భూత్ అాంటే జరిగి పోయిన కాలాం; ప్రేత్ అాంటే చనిపోయిన వార్ల. అాంటే 
తామసికులైన వార్ల సత్ువ గుణ సాంపనుాలవలె దైవాం వైపు తిరిగేవార్ల కాదు. 
అలాగే రజోగుణ సాంపనుాల వలె నిరాంత్రాం క్రమలు చేసేవారూ కాదు. 
త్మోగుణాం గలవార్ల సోమర్లలు, ఏ పన్న చేయర్ల. చేయవలసి వసేు 
అసువయసుాంగా చేస్వుర్ల. వీరికి తిాండ - నిద్ర ఈ రాండే ప్రధ్యనాం. వీరి మనస్తస 
కూడా విపక్త్మైన ఆలోచనలతో ఉాంటాంది. ఈ తామసిక్ ప్రవృతిు గలవార్ల 
గతిాంచిపోయిన విషయాలను త్లచుకుాంటూనో, ఇత్ర్లలతో చెబుతూనో 
కాలాం గడుపుతార్ల. అలాగే చనిపోయిన పూక్వకుల గురిాంచి, వారి 
గొపపత్న్నని ,ా లేదా చేత్గాని త్న్నని  ాగురిాంచి చెబుతూనో, ఆలోచిస్తునో 
ఉాంటార్ల. అసలు మ తాత్ ముతాుత్లు ఎాంత్టి గౌరవాని  ాపాందేవార్చ అని, 
మ తాత్ ఒటాి ద్రిద్రుడు. ఆసిునాంతా పేకాట్లో హ్మరతి క్రూపరాం చేశ్వడు అని, 
1960 లో నేను గనుక్ ఆ ఇలుు కొనాట్ుయితే ఇపుపడు కోటీశవర్లణి్ణ అయ్యయ 
వాడని అనో ఇలా గతాని  ాత్లచుకుాంటూ ఉాంటార్ల. ఇదే భూత్ ప్రేతాలను 
పూజాంచుట్ అనే దాని లోతైన అరధాం. క్నుక్ వీరికి అధరమమునాందు ఆసకిు అని 
భాగవత్ాంలో  చెపపట్ాం జరిగిాంది. ఎాందుక్ాంటే ఇపుపడు త్మ క్రువయాం ఏమిటో, 
త్మ ధరమాం ఏమిటో ఆలోచిాంచర్ల.  
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ఈ పై మూడు రకాల శ్రద్ధ గలవార్ల గాక్ శ్వస్త్రవిధిని ప్తటిస్తు శ్రద్ధ 
గలవార్ల నిరీ్లణ పరమత్మను ఆరాధిస్వుర్ల.  

- ఇాంత్వరకు 3 రకాల శ్రద్ధ గలవార్ల ఎలాాంటి పనులు చేస్వుర్చ చెప్తప 
శ్రద్ధ లేనివార్ల, శ్వసా్వలు నిషేధిాంచిన పనులు చేసేవార్ల అయిన ఆస్తక్ 
సాంపనుాల గూరాి రాబోయ్య 2 శోుకాలోు తెలియజేస్తున్నార్ల.  
         

శోు॥ అశ్వస్త్ర విహిత్ాం ఘోరాం  
త్పయాంతే య్య త్పో జన్నః ।  
ద్ాంభాహాంకార సాంయకాుః  
కామరాగ బలానివతాః ॥        (5)  

శోు॥ క్రమయాంత్ః శక్రసాాం  
భూత్ గ్రామ మచేత్సః   । 
మాం చైవాాంత్ శశక్రసాాం  
తాన్ విదాధ  స్తర నిశాయాన్ ॥    (6) 

తా॥ద్ాంభాహాంకారాలతోను, బలమైన కామరాగాలతోను కూడ అవివేక్ాంతో,  
శక్రాంలోని జీవక్ణాలను, శక్రాంలో ఉాండే నను  ాకూడా హిాంసపెడుతూ, 
శ్వస్త్ర విర్లద్ధమైన, క్రూరమైన త్పస్తసలను ఏ జనులు చేస్తుాంటార్చ వారాంతా 
ఆస్తరిక్మైన గుణాలు గలవారిగా తెలుస్తకో (5,6)  
వాయఖ్య :- స్వతిువకుల శ్రద్ధ శ్వసా్వనికి అనుకూలాంగా ఉాంటాంది. క్నుక్ వారి 
క్రమలు భగవాంత్తని సనిాధికి చేరాట్ాంలో స్వయపడతాయి. రాజసిక్ శ్రద్ధ 
గలవార్ల ప్రయత్ాాంతో మరవచాు. ఇక్ తామసిక్ శ్రద్ధ గలవార్ల శ్వస్త్ర 
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విర్లద్ధమైన క్రమలు చేస్తుాంటార్ల. వారికి శ్వసా్వలతో పని లేదు. పెదే్ల 
మట్లతో పని లేదు. తాము పటాిాందే పటా. తాము చెప్తపాందే వేద్ాం. తాము 
మునిగిాందే గాంగ. వీరి క్రమలు వీరిని భగవాంత్తనికి దూరాం  చేస్వుయి. ఇలాాంటి 
వారి చరయలు ఎలా ఉాంటాయో, వారి సవభావాం ఎలా ఉాంటాందో ఈ రాండు 
శోుకాలలో వివరిాంచబోత్తన్నార్ల. వీర్ద ఆస్తక్ సాంపనుాలు. వీరి త్పస్తసలు 
ఎలా ఉాంటాయో చెబుత్తన్నార్ల.  
(i) శక్రసాాం భూత్ గ్రామాం క్రశయాంత్ః :- వీరి త్పస్తసలు ఎలా ఉాంటాయి? 
శక్రాంలో ఉన  ా పాంచభూతాలను శుషకాంపజేస్వుర్ల. ఇాంద్రియాలను 
శుషకాంపజేస్వుర్ల. ఇాంద్రియాలకు పీడ క్లిగిస్వుర్ల. ఇాంద్రియాలను త్మ 
స్వవధీనాంలో ఉాంచుకోవాలనే కోరిక్తో వాటిని బాగా క్ృశిాంపజేస్వుర్ల. ఇదే 
క్ఠినమైన త్పస్తస అని, ద్గనితో భగవాంత్తడు అనుగ్రహిస్వుడని భావిస్వుర్ల. 
అాందుకోసాం చలికాలాంలో కుత్తుక్ బాంటి న్నటిలో నిలబడట్ాం, రాండు చేత్తలూ 
పైకతిు నిలబడట్ాం, ఒాంటి కాలి మీద్ నిలబడట్ాం లాాంటివి చేస్వుర్ల. ఇక్ వేసవి 
కాలాంలో పాంచాగి  ామద్యాంలో నిలిచి త్పస్తస స్వగిస్వుర్ల. చెటా కొమమకు 
త్లక్రాందులుగా వేలాడుతార్ల. ఇలా దేహ్మని  ాపీడస్తుాంటార్ల. అలాగే గోచి గుడడ 
ధరిాంచి మాంచు గడడపై కూరా్లాంటార్ల. ఇలా దేహ్మని ,ా ఇాంద్రియాలను త్మ 
చెపుప చేత్తలోు పెటాకుాంటన్నామని, ఇదే ఇాంద్రియ నిగ్రహాం, మనో నిగ్రహాం 
అని భ్రమ పడుత్తాంటార్ల. ఈ నిగ్రహాం తాతాకలిక్ాం మత్రమే. త్పస్తస 
ముగిసిన త్ర్లవాత్ ఆ ఇాంద్రియాలే దివగుణీక్ృత్ శకిుతో త్మ ప్రభావాని  ా
చూపుతాయి.  
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ఇక్ కొాంద్ర్ల శక్రాంలోని పాంచభూతాలను క్ృశిాంపజేస్వుర్ల. అాంటే 
శక్రానికి కావలసిన ఆహ్మరాని  ాఇవవర్ల. ఈ శ్వక్రక్ హిాంస జరిగినపుపడు 
ఇాంద్రియాలు అణగినటేు ఉాంటాయి, త్ర్లవాత్ విజృాంభస్వుయి. శక్రాంలో 
ఓప్తక్ లేనపుపడు ఏ ఇాంద్రియాలు పనిచేయవు. క్ాంటితో చూడలేర్ల, చెవితో 
వినలేర్ల, కాళళతో నడవలేర్ల, చేత్తలతో పని చేయలేర్ల. మనస్తసతో 
ఆలోచిాంచలేర్ల. తిరిగి శక్రానికి బలాం చేకూరట్ాంతో అని  ా ఇాంద్రియాలు 
యదావిధిగా పని చేస్తుాంటాయి. క్నుక్ ఈ రక్మైన శ్వక్రక్ హిాంస లక్ష  
సిదిధకి ఏ మత్రాం ఉపయోగపడదు.  

గౌత్మబుదుధడు ఒక్స్వరి పూరిుగా ఉపవాసాం ఉాండ త్పస్తస 
చేయాలనుకున్నాడు. కొదేి ర్చజులు నిషాగా ఉపవాసాం ఉాండట్ాంతో బుదిధ 
కూడా పని చేయలేదు. ఏమీ ఆలోచిాంచ లేక్పోయాడు. చివరకు న్నరసాంతో 
సొమమసిలిు పడపోయాడు. అపుపడు ఒక్ స్త్రీ ఇది గమనిాంచి ఆయనకు 
ప్తయసాం తెచాి ఇచాిాంది. ఆ ప్తయస్వని  ా త్రాగిన త్ర్లవాత్ శక్రానికి 
కావలసిన బలాం వచాి బుదిధ ఆలోచిాంచట్ాం ప్రారాంభాంచిాంది. అసలు 
'ఉపవాసాం' అనే పద్ాం యొక్క సరైన అరధాం తెలుస్తకోక్ అనేక్ మాంది ఇలా 
ప్రవరిుస్తు ఉాంటార్ల.  

'ఉపవాసాం' అాంటే సమీపాంగా ఉాండట్ాం. ఎవరికి? భగవాంత్తనికి. అాంటే 
భగవాంత్తని సమరణలో, భగవత్ భావనలో మైమరచి, పరవశిాంచి, భోజనాం 
మరచి పోయారవర్చ. దానితో ఉపవాసాం అాంటే భోజనాం చెయయకుాండా 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 45 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

ఉాండట్ాం అని నిశాయిాంచుకున్నార్ల. భగవాంత్తని సమరణను మరచిపోయార్ల. 
ఇది ఆస్తరిక్ త్పస్తస.  
(ii) అాంత్ః శక్రసాాం మాంచ ఏవ :- శక్రాంలో ఉన  ా నను  ా కూడా 
హిాంసిస్తున్నార్ల. సమసు శక్రాలలోను భగవాంత్తడున్నాడు. ఎలా ఉన్నాడు? 
వైశ్వవనరాగి  ారూపాంలో - 'అహాం వైశ్వవనర్చ భూతావ ప్రాణ్ణన్నాం దేహమశ్రిత్ః' 
- నేను వైశ్వవనర్లణ్ల ి ప్రాణుల దేహ్మలను ఆశ్రయిాంచుకొని ఉన్నాను. అని 
భగవానుడే సవయాంగా 15 వ అధ్యయయాంలో తెలియ జేశ్వడు. అలా ఉాండ ఏాం 
చేస్తున్నాడు? మనాం తినే ఆహ్మరాని  ా పాంచప్రాణాల స్వయాంతో లోనికి 
రుస్తకోవట్ాం, దాని  ా జీరిిాంపజేసి, ఆ అనాస్వరాని  ా శక్రాంలోని అని  ా
అవయవాలకు సరఫరా చేస్తు, పనికిరాని  వయరధ పదారాధలను బయట్కు 
పాంప్తస్తున్నాడు. ద్గనివలు శక్రానికి కావలసిన శకిు వస్తునాది. దానితో అని  ా
పనులు జరిగిపోత్తన్నాయి. అాంటే మనాం చక్కగా పనిచేస్తున్నామాంటే దానికి 
కారణాం భగవాంత్తడే అని గ్రహిాంచవచాు. మనాం రుస్తకున  ా ఆహ్మరాని  ా
భగవాంత్తడలా ఆరగిాంచి శక్ర అవయవాలకు అాందిాంచక్పోతే శక్ర 
నియమలన్న  ా ఆగిపోతాయి. అాంటే మనాం త్పస్తసల పేర్లతో శక్రాని  ా
శుషకాంపజేసేు భగవాంత్తని ఆదేశ్వలకు విర్లద్ధాంగా ఉనాటాే. 

అసలు భగవాంత్తని హిాంసిాంచట్ాం ఎవరివలాు అయ్యయ పని కాదు. మరి 
ఎాందుక్లా అన్నార్ల? ఈ దేహ్ాంద్రియాలతో, మనస్తసతో స్వధన చేసి 
త్రిాంచమని భగవాంత్తని ఆదేశాం. దేహ్ాంద్రియాలను మనస్తసను శుషకాంప 
జేసి శక్ర వాయప్తరాలనిాాంటిని బాంధిాంపజేసి నిష్క్కరయా పర్లలమైతే 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 46 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

భగవాంత్తని ఆదేశ్వని  ా ఉలుాంఘాంచినటేు గదా! ఇది త్పపని - నేరమని 
చెపపటానికే శక్రాంలో ఉన  ా నను  ా హిాంసిాంచినటేునని చెపపట్ాం. ఎలా 
చేస్తున్నార్ల ఈ త్పస్తసలను? 
(iii) ద్ాంభాహాంకార సాంయకాుః :- ఇలా శక్రాని  ాహిాంస పెటాి త్పస్తసలు, 
ఉపవాస్వలు చేసేవార్ల ఎలా చేస్తున్నార్ల వీటిని? ద్ాంభాంతో, అహాంకారాంతో 
కూడనవారై చేస్తున్నార్ల. ద్ాంభాం అాంటే త్మ గొపపత్న్నని  ా
ప్రద్రిశాంచుకోవట్ాం. అాందుకోసాం చేస్వుర్ల త్పస్తసలు. 

రావణుడు వెయియ సాంవత్సరాల కొక్స్వరి త్న ఒకొకక్క శిరస్తసను 
ఖ్ాండాంచి అగిాలో కాలుస్తు త్పస్తస చేశ్వడు. కుాంభక్రి్లడు నిరాహ్మర్లడై 
గాలిని కూడా బాంధిాంచి, ఏక్ప్తద్ాంపై నిలిచి త్పస్తస చేశ్వడు. భస్వమస్తర్లడు 
ఘోరమైన త్పస్తస చేశ్వడు, హిరణాయక్ష, హిరణయక్శిపులు కూడా అలాగే 
ఘోరమైన త్పస్తసలు చేశ్వర్ల. భగవాంత్తని అణకువతో, నమ్రత్తో, భకిుతో, 
వినయాంగా ప్రారిధాంచట్ాం కాదు. న్న కోరిక్ రుర్లస్వువా? చస్వువా? అాంటూ 
బెదిరిాంచట్ాం క్నపడుత్తాంద్గ చరయలలో. ద్గనివలు వారి కోరిక్లు రురినవే గాని, 
చివరకు ఆ వరాలే వారి న్నశన్ననికి కారణమయాయయి. ఇలాాంటి త్పస్తసలను 
భగవాంత్తడు మెచాడు.  

ఇపుపడు ఉపవాస్వలు చేసేవార్ల చెబుత్తాంటార్ల, "నేనసలు పచాి మాంచి 
న్నళ్ళళ కూడా ముటా్లేద్ాండ. ఎాంత్ ఆక్లైన్న సర్ద ఒక్క పాండు కూడా తినలేదు" - 
అని అదొక్ గొపప ఘనకారయమైనటు చాటిాంపు వేస్తుాంటార్ల. ఇదే ద్ాంభాం. ఇదే 
అహాంకారాం. నేను ఇాంత్టి వాణి్ణ, అాంత్టి వాణి్ణ అని పది మాందిలో గొపప 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 47 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

కోసాం త్ాంటాలు పడట్ాం. అాంతేగాని "నేను ఈ ర్చజాంతా భగవాంత్తని 
సమరిస్తు, జప ధ్యయన్నలు చేస్తు, భగవాంత్తని క్ధలు విాంటూ, చదువుతూ, 
ఎవరితోనన్న  ామటాుడన్న భగవాంత్తని గురిాంచే మటాుడుతూ ఉన్నాను" 
అని అాంటాడా? అనడు. ఎాందుక్ాంటే అత్నికి భోజనాం చేయకుాండట్ాం గొపప 
విషయాం గాని, భగవాంత్తని త్లచుకుాంటూ ఉాండట్ాం గొపప కాదు. అయితే 
ఇలా ఎాందుకు ప్రవరిుస్వుర్ల వీళ్ళళ? -   
(iv) కామరాగ బలానివతాః :- ప్రాపాంచిక్ వస్తువులు, భోగాల పట్ు రాగాం; ఆ 
రాగాం వలు భోగయ వస్తువులను సాంప్తదిాంచుకోవాలనే కోరిక్; ఆ కోరిక్ను 
రురా్లకొనుట్కు కావలసిన శ్వక్రక్ బలాం ఉనాది గదా అనే అహాంకారాం, 
దానితో శక్రాని  ా హిాంసిాంచే కారాయలు చేస్తు ఉాంటార్ల. త్మకు చావు 
లేకుాండా ఉాండాలని రావణ కుాంభక్రి్లలు, హిరణాయక్ష హిరణయక్శిపులు, 
భస్వమస్తర్లడు మొ॥న రాక్షస్తలు ఘోరాతి ఘోరమైన త్పస్తసలు చేశ్వర్ల. 
ఎాందుక్ాంటే విపక్త్ భోగాసకిు కారణాంగానే, ఏదో జీవిాంచి ఉనాాంత్ వరకు 
హ్మయిగా, ఏ లోటూ లేకుాండా, ఆనాంద్ాంగా ఉాండాలని కోర్లకోవట్ాంలో త్పుప 
లేదు. కాని అసలు చావే లేకుాండా ఉాండాలని కోర్లకోవట్ాం అాంటే ఏమిటి? 
పుటాిన వారికి చావు త్పపదు గదా! ఇది భవగవాంత్తని నియమాం. శ్వసనాం. 
ప్రక్ృతి ధరమాం.  

ఈ అస్వధ్యరణ కోరిక్లే కామాం; భోగాల పట్ు ఆసకేు రాగాం; వీటిని 
స్వధిాంచటానికి ఉపయోగిాంచేదే రాక్షస బలాం - శ్వక్రక్ బలాం. ఈ 
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మూడాంటితోను ఇలా ప్రవరిుస్వుర్ల ఆస్తరిక్ మనవులు, ఇలా ప్రవరిుాంచే వార్ల 
ఎలాాంటివార్ల?  
(v) అచేత్సః :- అస్వధ్యరణ కోరిక్లను రురా్లకొనుట్కు శక్రాని  ాహిాంసిాంచే 
క్టిక్ త్పస్తసలు చేసేవార్ద అచేత్స్తలు - అవివేకులు. యకాు యక్ు విచక్షణా 
జా్ఞనాం లేనివార్ల. వీటివలు అాంతిమాంగా ఎటవాంటి ఫలిత్ాం క్లుగుత్తాందో 
సరిగీా అాంచన్న వేయలేనివార్ల. సరవన్నశనాం జర్లగుత్తాంద్ని ఊహిాంచ 
లేనివార్ల. ఆస్తరిక్ సవభావాంతో కేవలాం భోగాసకిు కారణాంగా ఇలా 
అసువయసుాంగా ప్రవరిుస్వుర్ల. ఇక్ ఈ త్పస్తసలు ఎలాాంటి ర కూడా 
చెబుత్తన్నార్ల.   
(vi ) అశ్వస్త్ర విహిత్ాం :- శక్రాని  ా క్షాపెడుతూ చేసే ఈ క్ఠిన త్పస్తసలు, 
ఉపవాస్వలు శ్వస్త్ర విహిత్మైనవి కావు, శ్వస్త్ర విర్లద్ధమైనవి. శ్వస్త్రాం  ఎపుపడూ 
అప్తయాం లేని ఉప్తయానే  ాచెబుత్తాంటాంది. అనేక్ కోణాల నుాండ 
విచారిాంచి లక్ష సిదిధని పాందే మరీాని  ాతెలియజేస్తుాంది. ఏదైన్న పరప్తట 
జరిగితే దానిని సరిదిదేుకొనే మరీాని  ా కూడా చెబుత్తాంది. భగవాంత్తని 
యొక్క శ్వసన్నలకు, ఆజాలకు, అభప్రాయాలకు లోబడ చెబుత్తాంది. క్నుక్ 
శ్వస్త్రవిధిని ప్తటిాంచిన వానికి ఎపపటికీ న్నశనాం ఉాండదు. కాని శ్వస్త్ర 
విర్లద్ధాంగా ప్రవరిుాంచే వానికి దార్లణమైన ఫలితాలే ప్రాప్తుస్వుయి.  

క్నుక్నే క్ఠిన త్పస్తసలను శ్వస్త్ర విర్లద్ధమైనవిగా ఖ్ాండాంచట్ాం 
జరిగిాంది. సత్ువగుణాంలో ఉాండేవార్ల శ్వస్త్ర విర్లద్ధమైన వాటిని ప్తటిాంచర్ల. 
రజోగుణాంలో ఉాండేవార్ల దురాశ వలునో, సహవాస దోషాం వలునో 
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ప్తటిస్తుాంటార్ల. అయితే త్మోగుణాంలో ఉాండే వారికి ఇవే బాగా నచాుతాయి. 
ఇవి శ్వస్త్ర విర్లద్ధమే కాదు. ఇాంకా -  
(vii) ఘోరాం :- ఇవి ఘోరమైన త్పస్తసలు అాంటన్నార్ల. అాంటే త్నకు, 
ఇత్ర్లలకు కూడా ఇవి పీడాక్రమైనవి. త్న శక్రాని  ాశుషకాంప జేస్తకోవాలి. 
అనేక్ బాధలను ఓరా్లకోవాలి. ద్గనితో మనస్తస క్రడుగటాి పోత్తాంది. ద్య, 
జ్ఞలి, క్ర్లణ, పరహిత్ాం, సమజ శ్రేయస్తస పటా్వు. క్ఠినాంగా మటాుడుతార్ల. 
కారయసిదిధ త్ర్లవాత్ లోక్క్ాంట్కులౌతార్ల. యజా యాగాలు ధవాంసాం 
చేయట్ాం, స్వధుపుర్లషులను హిాంసిాంచట్ాం, ప్రజలను పీడాంచట్ాం, 
దురామరీాలు చేయట్ాం, అహాంకారాంతో విర్రవీగట్ాం, తాము పటాిన కుాందేటికి 
మూడే కాళళనట్ాం - ఇవన్న  ావారి దిన చరయలవుతాయి. రావణాది రాక్షస్తల 
చరయలన్న  ాఈ రక్మైనవే.   
య్యజన్నః త్పః త్పయాంతే  :- ఎవర్ల ఇలాాంటి త్పస్తసలు చేస్వుర్చ వార్ల 'అస్తర 
నిశాయాన్ విదిధ' - అస్తర సవభావాం గల వారని తెలుస్తకో.  

నిజాంగా త్పస్తసలు ఎాందుకు చేయాలి? న్న అాంత్ఃక్రణాంలో ఉన  ాకామ, 
క్రోధ, లోభ, మోహ, మద్, మత్సరాయలనే అరిషడవరీాలను జయిాంచటానికి 
చేయాలి. భగవాంత్తనికి సనిాహిత్మయ్యయాందుకు చేయాలి. కాని ఈ పైన 
చెప్తపన క్ఠిన త్పస్తసలు - ఉపవాస్వలు దోష్టలను పోగొడుత్తన్నాయా? 
లేదు. అసలు ఈ త్పస్తసలు చేసేదే రువ్రమైన కోరిక్లతో, అస్వధయమైన 
కోరిక్లతో, అలవి గాని ఆశలతో. మరి ఈ త్పస్తసలు కామని  ా(కోరిక్లను) 
ఎలా అరిక్డతాయి? పైగా కోరిక్లు రురక్పోతే క్రోధాం. రురిన్న ఆ త్రావత్ 
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అహాంకారాంతో క్రోదానే  ా క్లిగి ఉాంటార్ల. ఇాంత్వరకు తాను శ్వక్రక్ాంగా 
ఎాంతో హిాంసను అనుభవిాంచి వరాలను స్వధిాంచాడు గనుక్, ఇత్ర్లలను 
ఇాంకా ఎకుకవగా హిాంసిాంచటానికే ఈ వరాలను వినియోగిస్వుడు. క్రోధాం 
పెరిగిపోత్తాంది. తానొక్కడే సక్ల భోగాలను అనుభావిాంచాలనే లోభాం 
పెర్లగుత్తాంది. వరాలను పాంద్ట్ాం  వలు లోక్ాంలో త్నను మిాంచినవార్ల 
లేరని, తాను అస్వధ్యరణ వయకిునని, పై నుాండ దిగివచాిన దైవానానే మోహాం 
క్లుగుత్తాంది. దానితో మద్ాం హెచాుత్తాంది. త్నక్న్న  ా అధికుణి్ణ చూసేు 
మత్సరయాం క్లుగుత్తాంది. క్నుక్ ఈ త్పస్తసలు దోష్టలను తొలగిాంచక్ 
పోగా, దోష్టలను పెాంచుతాయి. అాందుకే వీరిని అస్తర్లలు అాంటార్ల.  

ఈ అస్తర బుదిధ పోవాలాంటే, రాజసిక్ తామసిక్ గుణాలు తొలగి 
స్వతిువక్ గుణాలు వృదిధ చెాందాలాంటే ఎలాాంటి ఆహ్మరాం రుస్తకోవాలి? యజా, 
దాన, త్పస్తసలనెలా చేయాలి అనే విషయాలను వివరిాంచబోత్తన్నార్ల.  
-  ముాందుగా ఆహ్మరాం గురిాంచి. ఎలాాంటి ఆహ్మరాని  ాఏ గుణాలు గలవార్ల ఇషా 
పడతార్ల? –  

 
శోు॥ ఆహ్మర సువప్త  సరవసయ  

త్రివిధో భవతి ప్రియః ।  
యజా సుప సుధ్య దానాం  
తేష్టాం భేద్ మిమాంశ్రుణు  ॥     (7)  
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తా॥  అాంద్రికి ఆహ్మరాం కూడా మూడు విధ్యలుగా ప్రియమవుత్తాంది. అలాగే 
యజాాం, దానాం, త్పస్తసలలో కూడా వాటి భేదాని  ాఇదిగో విను.  
వాయఖ్య :- అస్తర సవభావాని  ా దైవ సవభావాంగా మరా్లకోవాలన్న ,ా రాజసిక్ 
తామసిక్ గుణాలను స్వతిువక్ గుణాంగా మరా్లకోవాలన్నా మనాం రుస్తకొనే 
ఆహరాం విషయాంలో ముాందుగా జ్ఞగ్రత్ుపడాలి. అలాగే మనాం చేసే యజా 
దాన త్పస్తసల విషయాంలో కూడా జ్ఞగ్రత్ుపడాలి. అాందుకే ఇక్కడ ముాందు 
ఆహ్మర విషయాని  ా ప్రస్వువిస్తున్నార్ల. ముాందు ఆహ్మర విషయాని  ా చెప్తప, 
త్ర్లవాత్నే యజా దాన త్పస్తసలను గూరాి చెబుత్తన్నారాంటే ఆహ్మరాం యొక్క 
ప్రాధ్యనయత్ ఆధ్యయతిమక్రాంగాంలో ఎాంత్టి ప్రాధ్యనయత్ గలిగిన అాంశమో 
గ్రహిాంచవచాు. 

అర్లునుడు మొద్టి శోుక్ాంలో ప్రశావేస్తు 'యజాంతే' అాంటూ యజా 
విషయాని  ా ప్రస్వువిాంచాడు. భగవానుడేమో 'యజాంతే' అన  ా దానికి యజా 
దాన త్పస్తసలు మూడాంటిని చెబుత్తన్నాడు. అాంటే ఈ మూడూ 'యజాంతే' 
అనే పదానికి సాంబాంధిాంచినవే. ఈ యజా, దాన, త్పస్తసలు మూడాంటికి 
ముాందు ఆహ్మర చరా వచాిాంది. "అన  ామీమాంస లేక్పోతే బ్రహమ మీమాంస 
జీరిాం కాద్" ని పెదే్లు చెబుతార్ల. మనవుల యొక్క ఆధ్యయతిమక్ ప్రగతికి ఆహ్మర 
శుదిధ ఎాంతో ప్రధ్యనాం. మనాం తినే ఆహ్మరాంలో సా్తలభాగాం శక్రానికి శకిుని, 
పుషాని ఇస్తుాంది. ఇక్ స్తక్షమభాగాం మనస్తసగా ఏరపడుత్తాంది. క్నుక్ 
ఆహ్మరాని  ా బటాే మనస్తస. అాంటే ఆహ్మర శుదిధ వలునే మనశుశదిధ. మనశుశదిధ 
వలు బుదిధస్తక్షమత్. దానివలునే ఆధ్యయతిమక్ జా్ఞనప్రాప్తు. "న్నవు ఏ ఆహ్మరాని  ా
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రుస్తకుాంటా ర చెపుప. న్న ఆలోచనలేమిటో చెబుతా" నాంటాడు పైధ్యగర క అనే 
శ్వస్త్రవేత్ు. 

ఛాందోగోయపనిషత్ ఇలా చెబుత్తనాది.  
మాం॥ ఆహ్మర శుద్ధధ సత్ువ శుదిధః సత్ువ శుద్ధధ ధృవా సమృతిః ।  

              సమృతి లాంభే సరవ గ్రాంధీన్నాం విప్రమోక్షః ॥  
- ఆహ్మర శుదిధతో అాంత్ఃక్రణ శుదిధ. అాంత్ఃక్రణ శుదిధతో నిశాలమైన సమృతి. 
నిశాలసమృతితో హృద్యగ్రాంధులన్న  ావిచ్ినామౌతాయి - అని. అాంటే ఆహ్మరశుదిధ 
వలు హృద్యగ్రాంధి విమోక్షణాం.  

మహ్మభారత్యద్ధాంలో భీషుమడు 10 వ ర్చజున అర్లునుని బాణ 
వరిాంతో అాంపశయయపై నేలకూలాడు. యద్ధాం పూరుయిన త్ర్లవాత్ 
జరగవలసిన క్రమకాాండలన్న  ాజరిగి ధరమరాజు పటాాభషకుుడయాయడు. భీషుమడు 
ఉత్ురాయణ పుణయకాలాం వచాే వరకు ప్రాణాలు దేహాంలో నిలుపుకొని 
శరత్లపగత్తడై జీవిాంచి ఉన్నాడు. ఉత్ురాయణ పుణయకాలాం సమీప్తస్తుాండగా 
శ్రీక్ృషిుడు ప్తాండవులను, బాంధువరీాని  ావెాంట్బెటాకొని భీషుమని సాంద్రశన్ననికి 
వచాాడు. ఆ సమయాంలో భగవానుని ఆదేశాంపై భీషుమడు ధరమరాజుకు అనేక్ 
రాజధరామలు, స్త్రీ ధరామలు, మోక్ష ధరామలు అన్న  ాచెబుత్తన్నాడు. ప్తాంచాలితో 
సహ్మ ప్తాండవులాంద్రూ ఆయన మట్లను ఎాంతో వినమ్రత్తో - ద్ప్తపక్ 
గొనావాడు అమృత్ాం లభసేు ప్తనాం చేసినటు - విాంటన్నార్ల. అాంత్లో  ద్రౌపద్గ 
దేవికి ఏదో జా్ఞపక్ాం వచాి పుటకుకన నవివాంది. అది చూచి భీషుమలవార్ల 
కారణాం అడగార్ల. అపుపడు ద్రౌపది, తాత్గారూ! ఇపుపడని  ా ధరామలను 
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బోధిస్తున్నార్ల; అనేక్ శ్వసా్వలలోని రహస్వయలను తెలియజేస్తున్నార్ల - బాగానే 
ఉాంది. కాని న్నకొక్ సాందేహాం . ఆన్నడు కరవుల నిాండు సభలో పటా్పగలు, 
పెదే్లాంద్రి సమక్షాంలో న్నకు జరగరాని ఘోర పరాభవాం జర్లగుత్తాంటే మరి 
ఈ ధరమస్తత్రాలేవీ మీకు జా్ఞపక్ాం రాలేదా? ఈ ధరమపన్నాలన్న  ాఅపుపడే 
మయిపోయాయా? అని న్నకు నవువ వచాిాంది; క్షమిాంచాండ" అనాది. దానికి 
భీషుమడు, "అమమ! అపుపడు నేను దుర్చయధనుని కొలువులో పనిచేస్తున్నాను. ఆ 
దుషుఠని దుషా్టన్నాని  ా తిన్నాను. అాందువలు ఈ ధరామలన్న  ా మర్లగున 
పడపోయాయి. అర్లునుని బాణాల దెబుకు ఆ దుషారక్ుాం కారిపోయిాంది. 
దానితో ఈ ధరామలన్న  ాబయట్పడాడయి" - అన్నాడు భీషుమడు. ఆహ్మరాం యొక్క 
ప్రభావాం ఎటాిదో తెలియజెపేప సాంఘట్న ఇది. 

శ్రీక్ృషిుడు రాయబారిగా హసిునలో అడుగుపెటాిన త్ర్లవాత్ 
దుర్చయధనుని గృహ్మనికి వెళ్ళళ క్షేమ సమచారాలు అడగి తెలుస్తకున్నాడు. ఆ 
సాంద్రుాంలో త్న ఇాంట్ విాందు ఆరగిాంచమని ప్రారిధాంచాడు దుర్చయధనుడు 
శ్రీక్ృషిుని. అపుపడు శ్రీక్ృషిుడు, బావా! ఇపుపడు నేను ప్తాండవ రాయబారిగా 
వచాాను. నేను ప్తాండవుల క్షేమాం కోర్దవాడని, కాని న్నవేమో ప్తాండవులను 
దేవషాంచేవాడవి. వారికి ఎనో  ా అపకారాలు చేసినవాడవు. క్నుక్ న్నకు 
శత్ృత్తలుయడవు. క్నుక్ న్న అనాాం దూషత్ాం. విదుర్లని అనామే న్నకు 
సీవక్రిాంచ త్గినది, అని చెప్తప ఆహ్మవనాం లేకుాండగానే విదుర్లని ఇాంటికేగి 
ఆయన ఇచాిన విాందును ఆరగిాంచాడు. ద్గనిని బటాి ఆహ్మరాం ఎాంత్ 
ప్రాముఖ్యమైనదో తెలుస్తుాంది. 
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అాంతేకాదు. ఒక్స్వరి జైమిని మహరి  ిఒక్ చెటా క్రాంద్ కూరాొని త్పస్తస 
చేస్తున్నాడు. ఆ చెటాపైన ఒక్ పక్షి 'కాభుక్స కాభుక్స' ఏమి తిన్నలి? ఏమి తిన్నలి? 
అని అరిచిాంది. దానికాయన "మిత్భుక్స హిత్భుక్స" - మిత్ాంగా తిన్నలి, 
హిత్ాంగా తిన్నలి అన్నాడట్. 

సిాగధమైన, ఉత్ుమమైన, మధురమైన ఆహ్మరాని  ా భగవత్ ప్రీతిక్రాంగా, 
పటా్లో ప్తవు భాగాం ఖాళ్ళగా వద్లి భుజాంచుట్య్య మితాహ్మరాం - అని 
హట్యోగప్రద్గప్తక్ చెబుత్తనాది. మితాహ్మరి కానివాడు యోగస్వధన చేసేు 
అత్డకి ర్చగ సిదిధయ్యగాని, యోగసిదిధ లేద్ని శ్వసా్వలు చెబుత్తన్నాయి.  

క్డుపులో సగభాగాం అనాాంతోను, ప్తవుభాగాం న్నళళతోను నిాంప్త 
మిగిలిన ప్తవుభాగాని  ా గాలికోసాం వద్లాలి అని ఆయర్దవద్శ్వస్త్రాం 
చెబుత్తనాది. ఆహ్మరాం మిత్ాంగానే కాక్ న్నయయారిుత్ాం గాను, యజాశ్లషాం 
గాను, భగవనిావేదిత్ాంగాను ఉాంటేనే అది స్వతిువకాహ్మరాం అవుత్తాంది.  

ఆహ్మరాం 3 విధ్యలు. అలాగే యజా దాన త్పస్తసలు కూడా ఒకొకక్కటి 
మూడు విధ్యలు. వారివారి శ్రద్ధను బటాి ఒకొకక్కరికి ఒకొకక్కరక్ాం ప్రీతిగా 
ఉాంటాంది. స్వతిువక్శ్రద్ధ గలవారికి స్వతిువకాహ్మరాం, రాజసిక్శ్రద్ధ గలవారికి 
రాజసికాహ్మరాం, తామసిక్శ్రద్ధ గలవారికి తామసికాహ్మరాం ప్రీతిక్రాంగా 
ఉాంటాంది. ఈ విషయాం 3 శోుకాలలో రాబోత్తనాది.  
- ముాందుగా స్వతిువక్శ్రద్ధ గల వారికి ఎలాాంటి ఆహ్మరాం ప్రియమో ఈ శోుక్ాంలో 
చెబుత్తన్నార్ల.  
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శోు॥ ఆయససత్ువ బలార్చగయ  
స్తఖ్ ప్రీతి వివరధన్నః ।  
రస్వయః సిాగాధః సాిరా హృదాయ  
ఆహ్మరాస్వసతిువక్ ప్రియాః ॥          (8)  

తా ॥  ఆయస్తస, సత్ువగుణాం, బలాం, ఆర్చగయాం, స్తఖ్ాం, ప్రీతి - వీటిని వృదిధ 
చేసేది, రసము గలది, జడుడ గలది, జీరిమయ్యయది, మనస్తసకు ఇాంప్తత్మయ్యయది 
అయిన ఆహ్మరాం స్వతిువకులకు ఇషాాంగా ఉాంటాంది. 
వాయఖ్య :-  ప్రపాంచాంలో ముఖ్యాంగా ఆహ్మరాం రాండు రకాలే. అవి - 
మాంస్వహ్మరాం, శ్వకాహ్మరాం. వీటిని భుజాంచేవారి సవభావాలు వాటిని బటాే 
ఉాంటాయి మాంస్వహ్మరాం మాంచిది కాద్ని, శ్వకాహ్మరమే శ్రేషఠమని భగవానుని 
అభప్రాయాం. అాందుకే శ్రీక్ృషిుడు గోప్తలుడయాయడు. సవయాంగా గోప్తలన, 
గోసేవ చేశ్వడు. బాలయ క్రీడలలో - లీలలలో ప్తలు, పెర్లగు, వెన ,ా నెయియ 
దొాంగిలిాంచట్ాం, తానుతినట్ాం, ఇత్ర్లలకు పెటా్ట్ాం దావరా వాటి శ్రేషాతావని  ా
లోకానికి చాటాడు. భగవదీ్గత్లో చెపేపముాందే స్వతిువకాహ్మరాని  ా
గూరాి బాలయాంలోనే ఆచరిాంచి చూప్తడు.  

ద్గనిని బటాి భగవానుడు మాంస్వహ్మరానికి వయతిర్దక్మని తెలుస్తుాంది. 
స్వతిువకులకు ఇషామయ్యయ ఆహ్మరాం 10 లక్షణాలతో కూడ ఉనాది. ఇలాాంటి 
ఆహ్మరాని  ాసీవక్రిసేు ఎవరిలోనైన్న స్వతిువక్గుణాం వృదిధ అవుత్తాంది. త్దావరా 
చిత్ుశుదిధ క్లుగుత్తాంది. 
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(i) ఆయః :- ఈ మనవజనమను త్రిాంపజేస్తకోవాలాంటే ధరామచరణ ఉాండాలి. 
అాందుకోసాం ఆయస్తసను వృదిధ చేస్తకోవాలి. ఆయస్తసను వృదిధ 
చేస్తకొనుట్కు త్గిన ఆహ్మరాని  ారుస్తకోవాలి. పోషక్ పదారాధలు ఎకుకవగా 
ఉాండ, రకాుని  ావృదిధచేసి, ప్రాణశకిుని బలిషాాం చేసే ఆహ్మరాని  ాసీవక్రిాంచాలి. అది 
ఆయస్తసను వృదిధ చేస్తుాంది. స్వతిువకులకు అటాి ఆహ్మరమే ఇషాాంగా ఉాంటాంది. 
(ii) సత్ువాం అాంటే సత్ువగుణాం. సత్ువగుణాని  ాపెాంచే ఆహ్మరాం రుస్తకుాంటే ధ్యయన 
శకిు పెర్లగుత్తాంది. మనిషలో శుద్ధమైన బుదిధని ఉత్పనాాం చేసే శకిు ఈ 
సత్ువగుణానిదే. మనాం రుస్తకునే ఆహ్మరాం దావరా మనలో సత్ువగుణాం వృదిధ 
అయిాందా? లేదా? అని ఎలా తెలుస్తుాంది? ముఖ్ాం ప్రసనాాంగా, మనస్తస 
ఆనాంద్ాంగా, అాంద్రి పట్ు ప్రీతి, పెదే్ల పట్ు వినయ విధేయత్లు - ఇవి 
ఉాంటే సత్ువాం వృదిధ అయినటేు. 
(iii) బలాం :- ఆహ్మరాం బలాని  ా ఇచాేది కావాలి. పుషాని క్లిగిాంచే ఆహ్మరాం 
రుస్తకునాపుపడే శ్వక్రక్ బలాం క్లుగుత్తాంది. అది మనస్తసకూ బలాని  ా
క్లిగిాంచి ఇాంద్రియాలను జయిాంచగలిగే శకిు క్లుగుత్తాంది. శక్రాంలో 
బలహీనత్ వసేు బుదిధ కూడా మాంద్గిస్తుాంది. 
(iv) ఆర్చగయాం :- ఆహ్మరాం ఆర్చగాయని  ా క్లిగిాంచాలి. దోష యక్ుమైన ఆహ్మరాం 
ర్చగాలను తెస్తుాంది. దానితో స్వధనకు ఆట్ాంక్ాం క్లుగుత్తాంది. 
(v) స్తఖ్ాం :- ఆహ్మరాం సీవక్రిాంచిన త్రావత్ స్తఖ్ాంగా ఉన  ాభావన క్లగాలి. 
క్డుపునిాండా తినాపుపడో, క్డుపు మడాుకునాపుపడో అసహనాంగా ఉాంటాంది. 
క్డుపులో ఏదో త్రిప్తపనటు ఉాండరాదు. మితాహ్మరాం స్తఖ్ ప్రద్ాం.  
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(vi) ప్రీతి వివరధన్న :- ఇాంప్తత్మైన ఆహ్మరాం ప్రీతి క్లిగిస్తుాంది. ఇషాాంగా 
ఆహ్ముద్ాంగా ఉన  ా ఆహ్మరానే  ా సీవక్రిాంచాలి. అలా కాక్పోతే ఆహ్మరాం 
మనస్తసను ప్రభావిత్ాం చేస్తుాంది. క్నుక్ ఇషాాం లేని దానిని తినరాదు.  
(vii) రస్వయః :- రసవాంత్మైన ఆహ్మరాం - అాంటే పాండుు, కాయలు, కూరలు - ఇవి 
రసవాంత్ములైనవి. ఇవే స్వతిువకులకు ప్రియాం.  
(viii) సిాగాధః :- బాగా ఉడకిన పదారాధలు ఆర్చగాయనికి మాంచిది. అలాగే జడుడ 
క్లిగిన పదారాధలు - ప్తలు, పెర్లగు, వెన ,ా నెయియ, నూనెలు -ఇవి స్వతిువక్మైనవి. 
(ix) సాిరా :- త్వరగా జీరిమయ్యయ పదారాధలు స్వతిువకులకు ప్రియాం. అవే పీచు 
పదారాధలు. 
(x) హృదాయ :- అనుకూలమైనవి, ఇషామైనవి. అాంటే మనాం తినే ఆహ్మరాం మన 
ప్రక్ృతిని - సవభావాని  ాబటాే ఉాంటాంది. కొని  ార్లచులాంటేనే మనకు ఇషాాంగా 
ఉాంటాయి. వాటినే తిన్నలనుకుాంటాాం. జాంత్తవులు మత్రాం శక్ర 
అవసరాలను బటాి ఆహ్మరాని  ామరా్లకుాంటాయి. 

కుక్కలు, ప్తలుులు అపుపడపుపడు గడడ తిాంటాయి. 
పశువులు అపుపడపుపడు ఉపుప రాళళను న్నకుతాయి. 
యోగశ్వసా్వలలో ఇలా చెబుతార్ల. స్తలువుగా జీరిమయ్యయది, తినటానికి 

ఇషామైనది, విట్మినులతో - పోషకాలతో కూడనది, జడుడ క్లిగినవి, 
పుషాక్రమైనవి, మనస్తసకు ఇాంప్తత్మైనవి అయిన ఆహ్మరానే  ా యోగులు 
సీవక్రిాంచాలి - అని. 
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ఏది ఏమైన్న స్వతిువక్ సవభావాం గల వారికి స్వతిువక్ ఆహ్మరమే ఇషాాంగా 
ఉాంటాంది. అటాి స్వతిువక్ ఆహ్మరాని  ా రుస్తకుాంటన  ాకొదే్గ వారిలో స్వతిువక్ 
గుణాం బాగా వృదిధ అవుత్తాంది, ప్తలు, ప్తల పదారాధలు, పాండుు, ఆకుకూరలు, 
కాయగూరలు, పపుపలు మొ॥నవి స్వతిువక్మైనవి.  
- రాజసికులకు ప్రీతిక్రమైన ఆహ్మరాం ఏమిటో తెలియజేస్తున్నార్ల.  
 

శోు॥ క్టావము లవణా త్తయషి  
రుక్షణ రూక్ష విదాహినః ।  
ఆహ్మరా రాజస సేయషా్టః  
దుఃఖ్ శోకామయ ప్రదాః  ॥          (9) 

తా॥ చేదు, పులుపు, ఉపుప, ఎకుకవ వేడ, కారాం, ఎాండపోయినవి, దాహాం 
క్లిగిాంచేవి, దుఃఖాని ,ా ర్చగాలను క్లిగిాంచే ఆహ్మరాం రాజసికులకు ఇషాాంగా 
ఉాంటాంది. 
వాయఖ్య :-  రాజసగుణాం గల వాడకి నోటి ర్లచి ఎకుకవ. ఉపుప, కారాం, పులుపు, 
వేడ ఏ మత్రాం త్గీిన్న వారికి ఇషాాం ఉాండదు. ఆ త్గీిన కాస్వు క్లుపుకొని 
మత్రమే ఆ పదారాధలను తిాంటార్ల. వీరికి ఎలాాంటివి ఇషాాం? 

క్ట అాంటే చేదు, ఆము అాంటే పులుపు, లవణ అాంటే ఉపుప, అత్తయషి 
అాంటే ఎకుకవ వేడ, రుక్షణ అాంటే కారాం, రూక్ష అాంటే ఎాండనవి (జడుడ లేనివి), 
విదాహినః అాంటే ఎకుకవ ద్ప్తపక్ క్లిగిాంచేవి. ఇలాాంటి ఆహ్మరాం రాజసికులకు 
ఇషాాం. ఇటవాంటి ఆహ్మరాం దుఃఖాని ,ా శోకాని  ాక్లిగిాంచట్మేగాక్ ఆమయాని  ా
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అాంటే ర్చగాని  ా క్లిగిస్తుాంది. కొదేిగా ఉపుప, కొదేి కారాం. కొదేి వేడ, కొదేి 
పులుపు స్వతిువకులకు కూడా ఇషామే. కాని అతివేడ, అతి పులుపు, అతికారాం, 
అతిఉపుప రాజసికులకు ఇషాాం. 
(i) క్ట :- బాగా చేదుగా ఉాండేవి రాజసికులకు ఇషాాం. కాక్రకాయల వాంటి 
వాటిని రాజసికులు ఇషా పడతార్ల. స్వతిువకులు అాందులోని చేదును త్గీిాంచి 
వాడుకుాంటార్ల. కొాంచెాం సేపు ఉపుపలో వేసి ఉాంచి గాని, లేదా చిాంత్పాండు 
న్నటిలో ఉడక్బెటాి గాని వాడుకుాంటార్ల. 
(ii) ఆము :- బాగా పులుపు పదారాధలు రాజసికులకు ఇషాాం. కొాంద్ర్ల మమిడ 
కాయలు, చిాంత్కాయలు మొ॥న వాటిని పకావనికి రాక్ముాందే తిాంటార్ల. 
అపుపడవి కొర్లడు పులుపుగా ఉాంటాయి. వీర్ల స్వమనయమైన పులుపుతో సరి 
పెటాకోర్ల. నిమమరసాం సరాసరి త్రాగేస్వుర్ల. 

పులుపు ఎకుకవగా తిాంటే వీరయ క్షయాం అవుత్తాంది. క్ాంఠసవరాం దెబు 
తిాంటాంది. రక్ు దోష్టలు వృదిధ చెాందుతాయి. చాంచలత్వాం సిదిధస్తుాంది. 
(iii) లవణ :- ఉపుప ఎకుకవగా వాడే రాజసికులకు వెాంట్రుక్లు త్వరగా 
తెలుబడతాయి. చరమ ర్చగాలు వస్వుయి. ద్ప్తపక్ వేస్తుాంది. అసలు వాడక్పోతే 
Low B.P. 
(iv) అత్తయషిః :- కాఫీ త్రాగట్ాం కొాంద్రికి అలవాట. కొాంద్రికి న్నగరిక్త్. 
కొాంద్రికి ఫ్యయషన్. ఆఫర్ చేయట్ాం కొాంద్రికి మరాయద్. చాలా మాందికి వేడ 
వేడగా పగలు వస్తునాపుపడు త్రాగాలనుకుాంటార్ల. కొదేిగా చలాురితే త్రాగర్ల. 
తిరిగి వేడ చేస్తకొని త్రాగాలిసాందే. అలాగే అన్నాని  ాకూడా సాౌ మీద్ నుాండ 
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దిాంచట్ాంతోనే తిన్నలనుకుాంటార్ల. కొదేిగా చలాురిన్న తినర్ల. ఇద్ాంతా 
రాజసికుల చేషాయ్య. 

ఇలా అతి వేడ పదారాధలను తిన్న ,ా త్రాగిన్న అతిగా ద్ప్తపక్ క్లుగుత్తాంది. 
వీరయ క్షయాం క్లుగుత్తాంది. శక్రాంలో వణుకు ఏరపడుత్తాంది. ఎముక్లకు 
సాంబాంధిాంచిన జబుులు క్లిగే అవకాశాం ఉాంటాంది.  
(v) రుక్షణ :- ఎకుకవ కారాం జీరిశకిుని ప్తడు చేస్తుాంది. మస్వలాలు, 
ఊరగాయలు, మిరపకాయలు - ఇలాాంటివి రాజసికులకు ఇషాాం. 
పచాిమిరపకాయలు ఎలుక్లకు, ఎాండుమిరపకాయలు కాకులకు ఇషాాం. 
ఎలుక్ల, కాకుల సవభావాం గల వారికి ఇవి ఎాంతో ఇషాాంగా ఉాంటాయి. కారాం 
అతిగా తిాంటే క్డుపులో అలసర్లస ప్రమద్ాం ఉాంది. 
(vi) రూక్ష :- ఎాండన పదారాధలు. అాంటే జడుడ లేనివి, రసాం లేనివి. ఇలాాంటి 
పదారాధలు రాజసికులకు ఇషాాంగా ఉాంటాయి. కాని ఇవి రక్ుహీనత్ను 
క్లిగిస్వుయి. వాండన త్రావత్ వారాం ర్చజుల దాకా తినేవి. చక్రాలు, కారపూపస, 
ఇత్ర పదారాధలు. 
(vii) విధ్యహినః :- ద్ప్తపక్ క్లిగిాంచే వేడ వస్తువులు, ఉపుప, కారాం అతిగా ఉన  ా
పదారాధలను ఎకుకవ వాడతే జీరిశకిు నశిస్తుాంది. శక్రాం బలహీనమై పోత్తాంది. 
ర్లచులు కోర్లకునే వార్ల ఇలాాంటి పదారాధలనే కోర్లకుాంటార్ల. 

"అధరానికి ర్లచి - ఉద్రానికి బాధ" అన్నార్ల. రాజసికులు ఇషాపడే 
ఇలాాంటి ఆహ్మరపదారాధలు దుఃఖాని ,ా మనస్తసకు బాధను క్లిగిాంచి 
ఆర్చగాయని  ాదెబు రుస్వుయి. అాందుకే 'దుఃఖ్ శోకామయప్రదాః' అన్నార్ల.  
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(i) దుఃఖ్ :- దుఃఖ్ాం అాంటే శక్రానికి క్లిగేది. తిన  ా వెాంట్నే శక్రానికి క్లిగే 
బాధయ్య దుఃఖ్ాం. 
(ii) శోకా :- తిన  ాత్రావత్ మనస్తసకు క్లిగే బాధ శోక్ాం. 
(iii) ఆమయాం :- ఆమయాం అాంటే ర్చగాం. ఇది తిన  ా వెాంట్నే రాదు. కొాంత్ 
కాలాం త్ర్లవాత్ వస్తుాంది. శక్రాంలోని ధ్యత్తవులలో క్లిగే వికారాం 
వలు ర్చగాలు వస్వుయి. శక్రాం యొక్క సాితి ధ్యత్తవులపై ఆధ్యరపడ ఉాంటాంది. 
ఈ రక్మైన పదారాధలు మనస్తసను సవసాత్లో ఉాంచవు.  

మనస్తస సవసాత్ త్ప్తపతే ధ్యత్తవులు నశిస్వుయి. ధ్యత్తవులు నశిసేు 
ఆర్చగయాం దెబు తిాంటాంది. క్నుక్ ఆర్చగాయని  ాకోర్లకొనేవార్ల త్పపక్ ఆహ్మర 
నియమని  ా ప్తటిాంచాలి. రాజస్వహ్మరాం వలు దుసవప్తాలు వస్వుయి. దుషా 
వాసనలు కూడుకుాంటాయి. క్నుక్ చిత్ుాం చెడకుాండా - ధ్యత్తవులు 
నశిాంచకుాండా - ఆర్చగయాం చెడకుాండా ఉాండాలాంటే స్వతిువకాహ్మరాని  ా
భుజాంచాలి. రాజస్వహ్మరాని  ానిషేధిాంచాలి. మాంస్వహ్మరాం ఏదైన్న రాజసిక్ 
ఆహ్మరమే. 

స్వతిువకాహ్మరాం ఆయససత్వ బలార్చగయ అని చెబతే రాజసిక్ ఆహ్మరాం 
దుఃఖ్ శోకామయ ప్రదాః అని చెప్తపర్ల. క్నుక్ రాండూ పరసపర విర్లద్ధమైనవి.  

- ఇక్ తామసికులకు ఇషామైన ఆహ్మరమేదో చెబుత్తన్నార్ల .  
          

శోు॥ యాత్యామాం గత్రసాం  
పూతి పర్లయషత్ాం చ యత్  ।  
ఉచాిషామప్త చామేధయాం  
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భోజనాం తామస ప్రియాం  ॥       (10)  
తా ॥  వాండన త్రావత్ జ్ఞముదాటి పోయినది; రసహీనమైనది(స్వరాం లేనిది), 
క్ాంపు కొటాేది, ప్తచి పోయినది, ఎాంగిలిది, భగవాంత్తనికి నివేదిాంచనిది, 
అయిన భోజనాం ఏది గలదో అది తామసికులకు ఇషాాం. 
వాయఖ్య :- (i) యామాం అాంటే జ్ఞము అని. వాండన త్ర్లవాత్ జ్ఞము గడసేు అది 
యాత్యామాం అని. ఈ కాలాంలో వాండన త్రావత్ ఆ వేడ త్గీకుాండా 2,3 
జ్ఞముల కాలాం ఉాంచే Hot paches వస్తున్నాయి. క్నుక్ చలాురినది అని గాక్ 
'సగాం ఉడకిాంది' అని శాంక్ర్లలు వాయఖాయనిాంచార్ల. 
(ii) గత్రసాం :- స్వరాం పోయినది - అాంటే పోషక్ పదారాధలు నశిాంచినది అని 
అరధాం. ఉత్ురదేశాంలో ముాందు ర్చజు చేసిన రొటాెలు తిాంటాంటార్ల. స్వరాం 
పోయిన పదారాధలను తినట్ాం తామసికులకు ఇషాాం.  
(iii) పూతి :- క్ాంపు కొటాేవి. దురావసన వేసే పదారాధలను, బూజు పటాిన రొటాెల 
లాాంటి పదారాధలను, క్లుు స్వరాలాాంటివి పులియబెడతార్ల గనుక్ క్ాంపు 
కొడుత్తాంటాయి. అలాాంటి వాటిని తామస్తలు ఇషా పడతార్ల. స్వరాలాాంటి 
మత్తు పదారాధలను సేవిాంచే వారాంతా తామసికులే. వార్ల ఎాంతో ఇషాాంతో 
వాటిని సేవిస్వుర్ల. పులిసినవి మతెుకికస్వుయి గనుక్ తామసికులకు 
ఎాంతో ఇషాాం. 
(iv) పర్లయషత్ాం :- ప్తచి పోయినవి. చదేి అనాాం ఒకొకక్కస్వరి న్నర్ల వచాి, 
వాసన వస్తుాంది. దానిని ఇషా పడతార్ల తామస్తలు. ఇది ర్చగాలకు 
దారిరుస్తుాంది .  
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(v) ఉచాిషాాం :- ఎాంగిలి తిాండ, ఒక్రి తిాండ ఒక్ర్ల తిాంటే ప్రేమకు చిహాాం 
అనుకుాంటార్ల. అది కూడా అన్నర్చగాయని  ా క్లిగిాంచేదే. అయినపపటికీ భరు 
ఉచాిషాాం భారయకు, బ్రహమనిషుఠలైన గుర్లవుల ఉచాిషాాం శిషుయలకు దోషాం కాద్ని 
శ్వస్త్ర వచనాం, పెదే్ల మట్. 
(vi) అమేధయాం:-  భగవనిావేదిత్ాం కానిది. యజామునకు యోగయాం కానిది. 
మద్యాం, మాంసాం, చేపలు మొ॥నవి నిషదాధలు. ప్రక్ృతి వైదుయలు కూడా వీటిని 
నిషేధిాంచార్ల. ఒక్ కూలి పని చేసే కుర్రవాడు మద్య మాంస్వలు ముటా్డు. 
అత్డ ముఖ్ాంలో స్వతిువక్ క్ళ  ఉాంటాంది. అత్డే సైనయాంలో చేరి అన్న  ా
అలవాట చేస్తకుాంటాడు. వాడ ముఖ్ాంలో క్ళ మరిపోత్తాంది. ఇవి 
తామసికులకు ఇషాాం. శ్వస్త్రాం నిషేదిాంచిన పదారాధలు ఇవి.  

ఇక్కడ గ్రహిాంచవలసిన ముఖ్య విషయాం ఒక్టి ఉనాది. స్వతిువకాహ్మరాం 
తినేవారాంతా స్వతిువకులు కాదు. స్వతిువకాహ్మరాం ఎవరికి ఇషామో వార్ల 
స్వతిువకులు. రాజస్వహ్మరాం తినేవారాంతా రాజసికులు కాదు. రాజస్వహ్మరాం 
ఎవరికి ఇషామౌత్తాందో వార్ల రాజసికులు. అలాగే తామస్వహ్మరాం 
తినేవారాంతా తామసికులు కాదు. ఈ తామస్వహ్మరాం ఎవరికి ఇషామో వార్ద 
తామస్తలు. అాందుకే స్వతివక్ ప్రియా, రాజస ప్రియా, తామస ప్రియా అన్నార్ల. 
స్వతిువకాని  ాగ్రహిాంచాలి. రాజసిక్, తామసికాహ్మరాలు విడచిపెటాాలి . అాందుకే 
ఆహ్మర చరా.  

- ఇక్ యజాాం గురిాంచి - ముాందుగా స్వతిువక్ యజాాం అాంటే ఏమిటో -  
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శోు॥ అఫలా కాాంక్షి భరయజాః    
విధి ద్ృషా్ట య ఇజయతే ।  
యషా వయ మే వేతి మనః  
స మధ్యయ స స్వతిువక్ః ॥    (11)  

తా ॥ ఫలాకాాంక్ష లేకుాండా, శ్వస్త్ర విధిని అనుసరిాంచి, త్పపక్ చేయవలసినది 
అనే భావాంతో, ధరమమునాందు సాిరచిత్ుాం క్లిగియాండ చేయబడే యజాాం 
స్వతిువక్యజాాం అవుత్తాంది. 
వాయఖ్య :- మనవుడు పుటాక్తోనే దైవానికి ఋణపడయన్నాడు. 
పెరిగేట్పుపడు సమజ్ఞనికి ఋణపడతాడు. అలాగే శక్రానికి కూడా ఋణ 
పడ యాంటాడు. ఈ 3 ఋణాల నుాండ విడుద్ల పాందాలి. ఈ 3 ఋణాలు 
రురా్లకుాంటేనే జనమరాహిత్యాం. ఏ ఋణాం మిగిలిఉన్న  ా మళ్ళళ మళ్ళళ తిరిగి 
రావాలిసాందే. ఈ 3 ఋణాలు రుర్దది ఎలా? దైవఋణాం రురా్లకోవాలాంటే 
యజాాం చేయాలి. సమజఋణాం రురా్లకోవాలాంటే దానాం చెయాయలి. శక్ర 
ఋణాం రురా్లకోవాలాంటే త్పస్తస చెయాయలి. ఈ యజా దాన త్పస్తసలతోనే 
ఈ 3 ఋణాల నుాండ విముకుులాం కావాలి. అాందుకే భగవానుడు ముాందుగా 
యజా్ఞని  ాగురిాంచి తెలియజేస్తున్నాడు.  

గుణ భేదాని  ాబటాి యజాాం 3 విధ్యలు. అవే స్వతిువక్ యజాాం, రాజసిక్ 
యజాాం, తామసిక్ యజాాం.  

స్వతిువక్ యజాాం అని దేనినాంటార్ల?   
(i) ఫలాపేక్ష లేకుాండా చేసినపుపడు,  
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(ii) శ్వస్త్ర విధిని ప్తటిాంచినపుపడు,  
(iii) ఇది త్పపక్ చేయద్గినది అనే క్రువయతా భావాం ఉనాపుపడు, 
(iv) ధరమము నాందు సాిర చిత్ుాం ఉనాపుపడు.  అాంటే -  

క్రు యొక్క నిస్వవరధాం, క్రమ యొక్క విహిత్త్ువాం, హృద్యాంలో 
క్రువయతా భావాం, మనస్తసలో సాిరత్వాం - ఈ న్నలుగూ ఉాండాలి.  

యజాాం అాంటే పశుహిాంసతో చేసేది కాదు. యగ ధరామని  ాబటాి యజాాం 
యొక్క సవభావాం మరిపోత్తాంది. క్ృత్ త్రేతా దావపర యగాలలో యజాాంలో 
పశుహిాంస ఉాండేది. కాని ఈ క్లియగాంలో యజాాం అనే పదానికి అరధాం 
పూరిుగా మరిపోయిాంది. దైవసాంబాంధమైన కారాయలు, భగవధ్యయనాం, 
పర్చపకారాం, సమజసేవ, భూత్త్ృప్తు అన్న  ాయజా్ఞలే. అలాగే దైవ ఋణాం, 
ఋష ఋణాం, ప్తత్ృ ఋణాం, మనుషయ ఋణాం, భూత్ ఋణాం రురా్లకొనేాందుకు 
దైవయజాాం, ఋషయజాాం, ప్తత్ృయజాాం, నృయజాాం, భూత్యజాాం అని 
పాంచయజా్ఞలు చెపపబడాడయి. ఇాంకా భగవదీ్గత్లోని 4 వ అధ్యయయాంలో 
ఇాంద్రియ నిగ్రహాం, వైరాగయాం, మనో నిగ్రహాం, స్వవధ్యయయాం, ప్రాణాయామాం, 
ఆహ్మర నియమాం, జా్ఞన యజాాం మొద్లైన అనేక్ యజా్ఞలు చెపపబడాడయి. 
వీటిలో చాలా వాటిలో అగి  ా మధనాంతో కూడా పని లేదు. పశుహిాంస 
దేనిలోనూ లేదు. అయితే ఈ యజా్ఞలు చేసేట్పుపడు క్రు యొక్క భావాని ,ా 
మనోసాితిని బటాి అవి స్వతిువక్మో, రాజసిక్మో, తామసిక్మో అవుతాయి. ఈ 
శోుక్ాంలో స్వతిువక్ యజాాం అనేది ఏదో తెలియజేస్తున్నార్ల. ఎలా చేసేు స్వతిువక్ 
యజామౌత్తాందో తెలియజేస్తున్నార్ల. అాందుకు 4 లక్షణాలను చెబుత్తన్నార్ల. 
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(i) ఫలాపేక్ష లేకుాండా :- ఈ చేసే యజాాం వలు ఏదో ఫలిత్ాం, ప్రయోజనాం 
క్లగాలి - అనే ఉదేేశాం లేకుాండా చెయాయలి. నిజాంగా మనాం భగవాంత్తనికి 
ఋణపడ ఉన్నాాం. ఎాందుక్ాంటే ఆయన మన ద్గీర ఏమీ వస్తలు 
చేయకుాండా, ఏమీ ఆశిాంచకుాండా మనకు ఆహ్మరాని ,ా న్నటిని, గాలిని, 
వెలుత్తర్లను, భూమిని, ఆకాశ్వని ,ా త్రిాంచేాందుకు వేదాలను, శ్వసా్వలను  - 
అనిాాంటిని ఇచాాడు. క్నుక్ ఋణపడ ఉన్నాాం. ఆ ఋణాం రురా్లకోనేాందుకే నేను 
యజాాం చేస్తున్నాను అనే భావన ఉాండాలి. అలాగాక్ మనాం భగవాంత్తణి్ణ 

ఏవే ర కోర్లకుాంటే మనాం మళ్ళళ ఋణపడపోతాాం.  
మీ అబాుయిని బాగా చదివిాంచి ఉదోయగాం వేయిాంచటానికి అపుప 

రుస్తకున్నావు. ఉదోయగాం వచాిాంది. నెలనెలా కొాంత్ అపుప రుర్లస్తుాంటే కొాంత్ 
కాలానికి అపుప రురిపోత్తాంది. అలాగాక్ మధయ మధయలో అమమయి  పెళ్ళళక్ని, 
భారయకు జబుు చేసిాంద్ని, అపుప చేస్తు ఉాంటే ఇక్ ఆ అపుప రుర్దది ఎపుపడు? 
అలాగే యజాాం దావరా భగవాంత్తని ఋణాం రురా్లకోవాలేగాని, కోరిక్లు కోరి 
మళ్ళళమళ్ళళ ఋణగ్రస్తులాం కారాదు. క్నుక్ ఫలాపేక్ష లేకుాండా యజాాం 
చెయాయలి. 
(ii) శ్వస్త్ర విధిని ప్తటిాంచాలి :- శ్వస్త్రాం చెప్తపన విధాంగా యజాాం చేయాలి. 
శ్వసా్వని  ాఅనుసరిసేు స్తలభాంగాను ఉాంటాంది, స్తఖ్ాంగాను ఉాంటాంది. శ్వస్త్రాం 
మన యొక్క క్షేమని  ా కోరి చెబుత్తాంది. శ్వస్త్రాం అాంటే మహ్మత్తమలు 
అనుసరిాంచినది, నిరియిాంచినది  మత్రమే. క్నుక్ ఎవరి ఇషాాం వచాినటు వార్ల 
చేసేు అది అసువయసుమవుత్తాంది. 
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(iii) ఇది న్న క్రువయాం అనే భావనతో చేయాలి :- ఏదో త్పపక్ చేయవలసి 
వచాిాంది అని తిటాకుాంటూనో, అాంద్రిపై విస్తకుకాంటూనో, ఖ్రా్లను గురిాంచి 
ఆలోచిాంచుకుాంటూనో, యజా్ఞని  ా చేయిాంచే వారికిచాే ద్క్షిణను ఎలా 
త్ప్తపాంచుకోవాలనో, త్గీిాంచాలనో చేసేు ఆ యజాాం వలు మనశ్వశాంతి 
క్ర్లవవుత్తాంది. అలాగాకుాండా ఇది న్న ధరమాం, న్న క్రువయాం, భగవాంత్తడు న్నకు 
ప్రస్వదిాంచిన అవకాశాం అనుకుాంటూ ప్రీతితో, ఇషాాంతో చెయాయలి. అరణయవాస 
కాలాంలో ధరమరాజును ద్రౌపది నిషూఠరమడుతూ "ఇని  ాధరామలు, సతాకరాయలు 
క్షా్టలు పడటానికేన్న చేస్తునాది?" అాంటాంది. దానికి ధరమరాజు "ఓ రాజపుత్రీ ! 
ఏదో ఫలిత్ాం కోసాం నేన్న ధరమాం చేయట్ాం లేదు. ధరమాం చేయట్ాం న్న 
సవభావాం, న్న క్రువయాం, న్న విధి" అన్నాడు. ఇదే క్రువయతా భావాం. ద్గనివలు 
అహాంకారాం, అభమనాం తొలగిపోతాయి.  
(iv) మనససమధ్యనాం :- మనస్తస నిరివకారాంగా, నిరమలాంగా, సాిరాంగా, 
శ్వాంత్ాంగా ఉాండాలి. అపుపడే అది స్వతిువక్ యజామవుత్తాంది.   
- ఇక్ రాజసిక్ యజాాం అాంటే ఏమిటో -  
           

శోు॥ అభసాంధ్యయ త్త ఫలాం  
ద్ాంభారధ మప్త చైవ యత్  ।  
ఇజయతే భరత్ శ్రేషా ! 
త్ాం యజాాం విదిధ రాజసాం ॥         (12)  

తా ॥ భరత్ శ్రేషుఠడా! ఫలితాని  ా ఆశిస్తునో, డాంబాంకోసమో చేయబడేది 
ఏదైతే ఉనాదో ఆ యజాాం రాజసిక్యజాాం అవుత్తాంది. 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 68 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

వాయఖ్య :- రాజసిక్యజాాం అాంటే ఫలితాని  ా ఆశిాంచిచేసేది, డాంబాచారాం 
కోసాం(ఇత్ర్లల ముాందు గొపప కోసాం) చేసేది. 

ఫలాపేక్ష లేకుాండా చేసేది స్వతిువక్యజాాం. ఫలాపేక్షతో చేసేది రాజసిక్ 
యజాాం. ఇది న్న క్రువయాం అని చేసేది స్వతిువక్యజాాం. డాంబాం కోసాం చేసేది 
రాజసిక్యజాాం. ఈ రాండూ భేదాలు. ఇక్ శ్వస్త్రవిధిని వారూ ప్తటిస్వుర్ల, వీరూ 
ప్తటిస్వుర్ల. అక్కడ మనస్తస సాిమిత్ాంగా ఉాంటాంది. ఇక్కడ సాిరాంగా ఉాండదు.  
(i) అభసాంధ్యయత్త ఫలాం :- ఫలితాని  ా కోర్లకునాాంత్సేపు మనస్తస 
అశ్వాంతితో, ఆాందోళనతో ఉాంటాంది. ఏమవుత్తాందోననే ఆరాట్ాం, ఆాందోళన. 
డాకా్ర్ల ద్గీర కళ్ళళన ర్చగికి ఏాం చెబుతార్చ, ఏమవుత్తాందో అనే ఆాందోళన 
ఉాంటాంది. అదే ఇత్ర్లల విషయాంలోనైతే మనకు ఏ ఆరాట్ాం, ఆాందోళన్న 
ఉాండదు. ప్రశ్వాంత్ాంగానే ఉాంటాాం. క్నుక్ ఫలాసకిు మనస్తసను ఆాందోళన 
పర్లస్తుాంది. 
(ii) ద్ాంభారధ మప్త చైవయత్ :- పదిమాందిలో గొపప కోసాం, పేర్ల ప్రఖాయత్తల 
కోసాం, డాంబాం కోసాం, త్మ సాంపద్లను ప్రద్రిశాంచట్ాం కోసాం చేసే 
యజా్ఞలన్న  ారాజసిక్మైనవే. ద్గనివలు అహాంకారాం పెర్లగుత్తాంది. గొపప గొపప 
స్వధువులు, సన్నయస్తలు కూడా ఈ డాంబాచారానికి లొాంగిపోతూనే 
ఉాంటార్ల. కొాంద్ర్ల త్మలోని దోష్టలను క్ప్తప పుచాుకోవటానికి, న్నచ 
కారాయలను క్ప్తప పుచాుకోవటానికి కూడా యజా్ఞలు చేస్తుాంటార్ల.  

నట్న ఎకుకవ, చిత్ుశుదిధ త్కుకవ. 
అాంత్రాంగాంలో శ్వాంతి ఉాండదు. సాంత్ృప్తు ఉాండదు.  

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 69 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

అయితే వీర్ల శ్వస్త్ర విధిని ప్తటిస్వుర్ల, అదొక్ గొపపగా భావిస్వుర్ల.  
- ఇక్ తామసిక్ యజాాం అాంటే ఏమిటో -  
 

శోు॥ విధిహీన మసృషా్టనాాం  
మాంత్రాం హీన మద్క్షిణాం  ।  
శ్రదాధ విరహిత్ాం యజాాం  
తామసాం పరి చక్షతే  ॥     (13) 

తా ॥ శ్వస్త్రవిధిని ప్తటిాంచకుాండా, అనాదానాం చేయకుాండా, మాంత్రాలు 
చద్వకుాండా, ద్క్షిణలు సమరిపాంచకుాండా, శ్రద్ధ లేకుాండా చేయబడే యజాాం 
తామసయజాాంగా పరిగణ్ణాంచబడుత్తాంది.  
వాయఖ్య :- ఇక్కడ ఐదు దోష్టలను చెప్తపర్ల.  
(i) విధిహీనాం :- శ్వస్త్రవిధిని ప్తటిాంచకుాండా చిత్ుాం వచాినటు చేసేది తామసిక్ 
యజాాం. నియమలను, విధివిధ్యన్నలను ప్తటిాంచక్పోతే శ్రేయస్తస క్లగదు. 
అలాాంటి యజాాం చేసిన్న చేయనటేు. ఫలిత్ాం లేక్పోగా ఒకొకక్కపుపడు 
మనవత్వాం నుాండ పత్నాం జరగవచాు.  

శ్రుత్తలు చెప్తపనటు నడచేవార్ల నర్లలు.  
మత్తలు చెప్తపనటు నడచేవార్ల వానర్లలు.  

ఇలా చేసేు శకిు, సమయాం రాండూ వృధ్యయ్య. సేవచ్గా చేసే యజాాం ద్క్ష 
యజాాం అవుత్తాంది. దానివలు ఘోరాలు జరగవచాు.   
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(ii) అసృషా్టనాాం :- యజా్ఞనికి కూడా రాండు దేహ్మలున్నాయి. అవి 1. సా్తల 
దేహాం. 2. స్తక్షమదేహాం. అనాదానాం సా్తలదేహాం, ద్క్షిణదానాం స్తక్షమదేహాం. 

అనాదానాం అని  ా దాన్నలలోను శ్రేషామైనది. అాంద్రిలో భగవాంత్తని 
చూడట్ాం లేదా అాంద్రిని త్నలాగా చూడట్ాం అనే స్వధన ఇాందులో ఇమిడ 
ఉనాది. 

అని  ా పుణయకారాయలలోను, ప్రతేయక్ సాంద్రాులలోను అనాదానాం 
ప్రధ్యనాంగా ఉాంటాంది. "అనాాం బహు కుక్వత్, త్ద్ వ్రత్ాం" - అన  ావృదిధ బాగా 
చేయాలి. ఇది వ్రత్ాం - అని ఉపనిషత్తులు పేరొకన్నాయి. అటాి అనాదానాం లేని 
యజాాం తామసిక్ యజామవుత్తాంది.  
(iii) మాంత్రహీనాం:- 'మాంత్రా ధీనాంత్త దైవత్ః' - దేవత్లు మాంత్రానికి అధీనులై 
ఉాంటార్ల. ఎక్కడ ఏ లోక్ాంలో ఉన్న  ామాంత్రోచ్ాట్నతో ఆ దేవత్లు మన 
ముాందుకు రావాలి. జనమేజయని సరపయాగాంలో త్క్షకుడు ఇాంద్రుని 
సిాంహ్మసన్నని  ా చుటాకున్నాడు. మాంత్రోచ్ాట్నతో ఇాంద్రుని సిాంహ్మసనాం 
కూడా క్దిలిాంది. మాంత్రాం లేని యజాాం ప్రాణాం లేని జీవితో సమనాం. 
(iv) అద్క్షిణాం :- ద్క్షిణలు లేని యజాాం తాయగాం లేని యజాాం అవుత్తాంది. తాయగాం 
లేని యజాాం తామసయజామే. ద్క్షిణలు ఇవవలేద్ాంటే క్రుకు లోభగుణాం 
ఉనాటా. లోభాం అని  ాప్తప్తలకు మూలాం. 

కొటా్క్పోతే వాదులేదు. పెటా్క్పోతే ముకిులేదు అని స్వమెత్. ఇత్ర్లలకు 
పెటాిాందే న్నది. న్నవు అటాి పెటాకునాది ఎపపటికైన్న పర్లల ప్తలే. ఇత్ర్లలకు 
పెటాావాంటే దానిమీద్ న్నకు హకుక - అధికారాం ఉనాద్ని అరధాం. అది న్నది. దాని 
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ఫలిత్ాం న్నకే వస్తుాంది. కాని న్నవు అటాి పెటాకునాది న్నవు తిాంటా ర లేదో 
తెలియదు. దానివలు ఏ ఫలిత్మూ రాదు. ఉనాది అని చెపుపకోవట్ాం త్పప 
ఇాంక్ ఏ ప్రయోజనము లేదు. అసలు 'యజాాం' అాంటే తాయగాం అనియ్య అరధాం. 
ద్క్షిణ లేక్పోతే తాయగాం లేనటాే. 
(v) శ్రదాధ విరహిత్ాం :- శ్రద్ధతో చేసేునే సత్ఫలిత్ాం. క్పట్ శ్రద్ధ వలు, స్వవరధ పూరిత్ 
శ్రద్ధ వలు అాంతా అసువయసుమే - నషామే.  

పై లక్షణాలతో చేసేది తామసిక్ యజాాం. చేయకూడనిది. ఇాంత్వరకు 
ఆహ్మరాని  ాయజా్ఞని  ాగూరాి చెప్తపర్ల. ఇక్ త్పస్తస గురిాంచి –  

 
త్పస్తస : 

ఉపోదాాత్ాం :- యజాాం, దానాం, త్పస్తస. ఈ మూడాంటిని అాంద్రూ త్పపక్ 
చేయవలసిాందే. ఇవి పరమ ప్తవనమైనవి. ఇాంత్వరకు ఆహ్మర నియమాం 
గురిాంచి, యజాాం గురిాంచి తెలియజేసిన భగవానుడు ఇపుపడు త్పస్తసల 
గురిాంచి తెలియజేస్తున్నాడు. అసలు త్పస్తస అాంటే ఏమిటో చెప్తప, ఆ 
త్ర్లవాత్ 3 రకాల త్పస్తసల గురిాంచి వివరిాంచట్ాం జరిగిాంది. స్వతిువక్, 
రాజసిక్, తామసిక్ త్పస్తసలను వివరిాంచే ముాందే అసలు త్పస్తస అాంటే 
ఏమిటో ప్రతేయక్ాంగా తెలియజేయట్ాం వలు త్పస్తస యొక్క ప్రాధ్యనయత్ 
ఏమిటో తెలుస్తునాది. ఈ త్పస్తస అనేది ముకిుకి ఒక్ గటాి సోప్తనాం. 
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'ముకిు' అాంటే జీవ బ్రహెలమక్య సిదిధయ్య. జీవుడు బ్రహమము ఒక్కటైపోవట్మే. 
జీవుడు బ్రహమముతో క్లసి ఒక్కటై పోవాలాంటే ముాందుగా జీవుడు త్నలోని 
జీవ భావమనే మలిన్నయని  ాతొలగిాంచుకోవాలి. 

ఒక్ గాుస్తలో సవచామైన న్నర్లాంది. మరొక్ దానిలో మురికి న్నర్ల ఉనాది. 
రాండూ క్లిప్తతే మురికి న్నర్ద అవుత్తాంది. అలాగాక్ మురికి న్నటిలోని మురికిని 
తొలగిాంచి ఆ సవచ్మైన న్నటిని సవచ్మైన న్నటితో క్లిప్తతే ఇపుపడు 
ఏమవుత్తాంది? మొత్ుాం సవచ్మైన న్నర్ద అవుత్తాంది. ఇక్కడ మురికి న్నర్ద జీవుడు. 
సవచ్మైన న్నర్ద బ్రహమము. మురికి న్నటిలోని మురికిని తొలగిాంచే 
చిలుగిాంజయ్య త్పస్తస. త్పస్తస దావరా జీవునిలోని జీవ భావమనే మలిన్నయని  ా
తొలగిాంచినపుపడు ఈ జీవుడు బ్రహమమే అవుతాడు. అదే జీవబ్రహమల ఐక్యత్. 
క్నుక్ త్పస్తస ఎాంతో ముఖ్యమైనది.  

ఆచరణకు అస్వధయమైన మట్లు ఎాంత్ మాంచివైన్న, ఎాంత్ 
ఆక్రిణీయమైనవైన్న, ఎాంత్ వినసొాంపుగా ఉన్న ,ా ఎాంత్ గొపపవార్ల చెప్తపన్న 
విాంటామే గాని ఆచరిాంచలేము. అాందుకే త్పస్తస అనగానే ఇది ఏదో -  

(i) ఇళ్ళళ వాకిళ్ళళ విడచిపెటాి,  
(ii) భారాయ బడడలను, బాంధు మిత్రులను విడచిపెటాి,  
(iii) సమసు సాంపద్లను, భోగాలను విడచిపెటాి,  
(iv) ఏ అరణాయలకో, గుహలకో, సమశ్వన్నలకో వెళ్ళళ,  
(v) ఎాండలో ఎాండ, వానలో త్డసి, చలిలో వణుకుతూ, 
(vi) తిాండ, తిపపలు లేకుాండా, దొరికిన కాయ గస్తర్లలు తిాంటూ,    
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(vii) గడాడలు, మీస్వలు, జుటా, గోళ్ళళ పెాంచుకుాంటూ,  
(viii) క్టా కొనేాందుకు బటా్లు లేక్ గోచిగుడడ ధరిాంచి,  
(ix) శక్రాని  ావిపక్త్ాంగా క్షా పెడుతూ,  
(x) మాంచుపైన, ముళళపైన కూరా్లని,  
(xi) ఒాంట్రిగా, ఏకాకిలా, ఏ దికూక లేనివాడలా ముకుక మూస్తకొని,  

భగవాంత్తని త్లచుకుాంటూ ఉాండట్మే 'త్పస్తస' అని చాలామాంది భ్రమ 
పడుత్తాంటార్ల, భావిస్తుాంటార్ల. అటవాంటి భ్రమను - భ్రాంతిని పోగొటాి ఇది 
అాంద్రూ చేయద్గినది, చేయగలిగినది, స్తలభమైనది, స్త్రీలు - పుర్లషులు - 
వృదుధలు - వార్ల వీర్ల అనే భేద్ాం లేకుాండా సర్లవలకు ఆచరణ స్వధయమైనదే 
'త్పస్తస' -  అని చెప్తప అాంద్రిని మోక్షమరీాం వైపుకు మళ్ళళాంచటానికే 
భగవానుడు ప్రతేయక్ శ్రద్ధ రుస్తకుాంటన్నాడు. త్పపక్ ఆచరిాంచమని ఆచరణ 
యోగయమైన విధ్యన్నని  ాతెలుపుత్తన్నాడు.  

ఈ 8 శోుకాలలో చెప్తపన దానిని ఆచరిాంచక్పోతే 100 జనమలు 
భగవదీ్గత్ను విన్న ,ా 108 ఉపనిషత్తులను పూరిుగా అరధాం చేస్తకున్న  ాముకిు 
లేదు. ఈ 3 విధ్యలైన త్పస్తసలను ఆచరిసేు న్నవు ఏ విధమైన వాసనలతో 
ఉన్న ,ా ఎని  ాప్తప్తలు చుటాకొని ఉన్న  ాఅనిాాంటిని త్తడచిపెటాేది ఈ త్పస్తస. 
ఎాందుక్ాంటే 'త్పస్వ క్లిుషాం హాంతి' - 'సరవాం ఏత్త్ త్పో మూలాం(శ్వాంతి 
పరవాం) - అాంటే 
 త్పస్తస చేసిన వానికి ప్తప్తలు నశిాంచిపోతాయి. 
 సమసుమునకు త్పస్తస మూలాం (శ్వాంతి పరవాం) - అని 
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బ్రహమదేవుడు సృషా చేయటానికి ముాందు ద్గరాకాలాం త్పస్తస చేశ్వడు. 
అపుపడే సృషా చేసే శకిు క్లిగిాంది. వాయస్తడు త్పస్తస చేసిన త్ర్లవాత్నే 18 
పురాణాలు వ్రాశ్వడు. మనలో కూడా సృజన్నత్మక్ శకిు క్లగాలాంటే త్పస్తస 
చేయాలి. క్షీణ్ణాంచిన శకిుని పుాంజుకొనుట్కే త్పస్తస. 'త్ప' తిరగవేసేు 'పత్' 
అవుత్తాంది. అాంటే త్పస్తస చేయని వాని గతి పత్నమే - అని.  

త్పస్తస శ్వక్రక్, వాచిక్, మనసిక్ అని 3 విధ్యలు. అాంటే త్పస్తస 
దావరా మనో వాకాకయములనే త్రిక్రణములు శుదిధ కావాలి. త్దావరా 
మనస్తసలోని మలిన్నలు, వాకుకలోని మలిన్నలు శక్రాంలోని మలిన్నలు - 
మొత్ుాం తొలగిపోయి మనో వాకాకయములు శుద్ధమౌతాయి. ఆ విధాంగా 
ఆత్మ స్వక్షాతాకరానికి మనలను సిద్ధాం చేసేది త్పస్తస. ఇటాి అమోఘ 
త్పస్తసను మనాం కూడా చేయాలి అని నిరియిాంచుకున్నారా? ఇక్ అదేమిటో 
తెలుస్తకోాండ.  

- ముాందుగా శ్వక్రక్ త్పస్తస గురిాంచి  

 
శోు॥ దేవ దివజ గుర్ల ప్రాజా  

పూజనాం శౌచ మరువాం ।  
బ్రహమ చరయ మహిాంస్వచ  
శ్వక్రాం త్ప ఉచయతే ॥   (14)  
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తా ॥  దేవత్లను, దివజులను, గుర్లవులను, ప్రాజాులను పూజాంచట్ాం, శుచిత్వాం, 
నిజ్ఞయిరు, బ్రహమచరయాం, అహిాంస - వీటిని ఆచరిసేు అదే శ్వక్రక్ త్పస్తస 
అవుత్తాంది. 
వాయఖ్య :- ఇాందులో మొత్ుాం 5 స్వధనలను చెప్తపర్ల.   

1. దేవత్లను, దివజులను, గుర్లవులను, ప్రాజాులను పూజాంచుట్.  
2. శౌచాం.  
3. నిజ్ఞయిరుగా ఉాండట్ాం.  
4. బ్రహమచరయాం.  
5. అహిాంస.  

ఈ 5 రకాల స్వధనలకు వాకుకతోను, మనస్తసతోను సాంబాంధాం ఉన్న  ాఇవి 
ప్రధ్యనాంగా శక్రాంతో చేసేవి గనుక్ శ్వక్రక్ త్పస్తస అన్నార్ల.  
1. (A) దేవపూజనాం :- దేవత్లను - ఇషా దైవాని  ాపూజాంచట్ాం వలు  ఆయా 
దేవత్ల అనుగ్రహాం సిదిధస్తుాంది. మనలో దైవాం పట్ు భకిు భావాం క్లుగుత్తాంది. 
క్షా్టలను ఎదురొకనే ధైరయాం వస్తుాంది. దైవ ఋణాం రురా్లకున  ావారిమౌతాాం.  

దేవతాపూజల వలు నేను నిమిత్ుమత్రుణి్ణ, భగవాంత్తని చేతిలో 
పనిముటాను. నేను ప్తత్రధ్యరిని ఆయన స్తత్రధ్యరి, ఆయనే న్న చేత్ ఇలా 
చేయిస్తున్నాడు అనే భావాం సాిర పడుత్తాంది. దానితో వినయాం - నమ్రత్ 
క్లుగుతాయి. 

బ్రహ్మమాండాంలోని దేవత్లాంతా ప్తాండాాండాంలో ఉన్నార్ల. ఇది 
ఉపనిషత్తులు తెలియజేసే సత్యాం. బ్రహ్మమాండాంలోని దేవత్లను పూజసేు 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 76 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

ప్తాండాాండాంలోని దేవత్లకు (ఇాంద్రియాలకు) పుషా లభస్తుాంది. క్నుక్ ఈ దేవ 
పూజనాం మనలో శకిు వృదిధ చెాంద్టానికి తోడపడుత్తాంది. ప్రపాంచాంలో మనాం 
పనులు చేసేట్పుపడు ఇాంటా - బయటా మన శకిు వృధ్య అవుత్తాంది. అలా 
వృధ్య అయ్యయ శకిుని ఈ దేవ పూజనాం దావరా పూరిాంచుకోవట్ాం 
జర్లగుత్తాంది. 
(B) దివజ పూజనాం :- దివజుడు అాంటే రాండవస్వరి పుటాినవాడని అరధాం. త్లిు 
గరాుని  ాఛేదిాంచుకొని, ఆ గరుాంలోని అాంధకారాని ,ా మలిన్నలను ఛేదిాంచుకొని 
బాహయ ప్రపాంచాంలోకి వచాి పడేది మొద్టి జనమ. జా్ఞన సాంప్తద్నతో, 
స్వధనలతో, సాంస్వకరాలతో అజా్ఞనమనే అాంధకారాని  ా ఛేదిాంచుకొని 
ప్తత్ భావాలను వదిలిపెటాి బ్రహమ జా్ఞన ప్రాప్తుతో కూడనది రాండవ జనమ. ఇటాి 
వానిని దివజుడు అాంటార్ల. వీర్ల బ్రహమ తేజస్తసతో ప్రకాశిస్తు ఉాంటార్ల. వీరి 
వలు సమజ్ఞనికి, మనవ జ్ఞతికి శ్వాంతి లభస్తుాంది. మేలు క్లుగుత్తాంది. 
స్వధ్యరణాంగా దివజుడు అాంటే బ్రాహమణుడు అని అాంటార్ల. కేవలాం బ్రాహమణ 
కులాంలో పుడతే చాలదు. "బ్రహమ జా్ఞనేన బ్రాహమణః" - బ్రహమ జా్ఞనాం గలవాడే 
బ్రాహమణుడు - అనేది శ్వస్త్ర నిరియాం. అటాి బ్రహమ జా్ఞన సాంపనుాలైన దివజులను 
శ్రద్ధతో పూజాంచట్ాం శ్వక్రక్ త్పస్తస అవుత్తాంది. 
(c) గుర్ల పూజనాం :- ఆధ్యయతిమక్ రాంగాంలో ఉన  ావారికి అత్యాంత్ ముఖ్యమైనది 
ఈ గుర్లపూజ. శ్రోత్రియడు, బ్రహమనిషాుడు అయిన గుర్లవు లభాంచి, ఆయన 
దావరా జనమస్వరధక్య హ్త్తవైన అత్మజా్ఞన్నని  ాపాందుత్తన  ా శిషుయలు త్పపని 
సరిగా ఆచరిాంచవలసినది ఈ గుర్లపూజ. గుర్లవు అలారాం టైాంపీస్త 
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లాాంటివాడు. నిద్రపోయ్య వాణి్ణ నిద్ర లేపేది అలారాం టైాంపీస్త. అజా్ఞనమనే 
నిద్రలో ఉన  ాజీవుణి్ణ నిద్ర లేపేవాడు గుర్లవు. అటవాంటి గుర్లవును సేవిాంచి, 
పూజాంచి, ప్రారిధాంచి, ప్రసనాాం గావిాంచుకొని త్నలోని అజా్ఞన్నని  ాపోగొటా 
కోవాలి. అజా్ఞనమనే రాక్షసి జా్ఞనాం వైపుకు వెళళన్నయకుాండా అడుడ 
త్గులుత్తాంది. అాంధకారాంలోనే క్టాి పడవేస్తుాంది. ఈ ప్రమద్ాం నుాండ 
త్ప్తపాంచుకొనుట్కే మనవుడు ఒక్ మహ్మశకిుని ఆశ్రయిాంచాలి. ఆ మహ్మశకిు 
ఎవర్చ కాదు. అత్డే సదీుర్లవు. అటాి సదీుర్లవును పూజాంచి, ఆయన 
అనుగ్రహ్మని  ాపాంది, జా్ఞన్నని  ాగ్రహిాంచి, సమసు క్రమబాంధన్నల నుాండ విడుద్ల 
పాందాలి. ఇది సన్నత్న స్వాంప్రదాయాం. 
(D) ప్రాజా పూజనాం :- ప్రజా అాంటే తెలివి - జా్ఞనాం - మేధ్యశకిు, విద్య లేక్పోయిన్న 
అనుభవాం ఉాంటే ప్రాజాులే. విదుర్లడు, ఉద్ధవుడు, ధరమవాయధుడు మొ॥న 
వారాంతా ప్రాజాులే. అటాి వారిని పూజసేు తానూ ప్రాజాుడవుతాడు. ఈ పూజల 
వలు అహాంకారాం తొలగిపోత్తాంది. 
(2) శౌచాం :- శక్రాం, పరిసరాలు శుచిగా ఉాంటేనే దైవమరీాం బోధ 
పడుత్తాంది. ఈ శౌచాం కూడా శ్వక్రక్త్పస్తస. జపధ్యయన్నలు కుద్రాలన్న  ా
ఈ శుచిత్వాం అనేది చాలా అవసరాం. 
(3) ఆరువాం :- ఋజుత్వాం. నిజ్ఞయిరు. క్పట్ాం లేకుాండా ఉాండట్ాం. 
చేయవలసిన దానిని చేయట్ాం, చేయకూడని దానిని చేయకుాండట్ాం, చేసిన 
త్పుపలను నిజ్ఞయిరుగా ఒపుపకోవట్ాం, ఇత్ర్లలను మోసగిాంచకుాండా 
ఉాండట్ాం - ఇవన్న  ాఆరువాం అవుత్తాంది. ఇది కూడా శ్వక్రక్ త్పసేస. 
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(4) బ్రహమచరయాం :- ఇది కూడా శ్వక్రక్ త్పసేస. వీరయ సాంగ్రహమే బ్రహమచరయాం. 
బ్రహమచరయాం వలు శక్రాంలో శకిు వృదిధ అవుత్తాంది. తేజస్తస క్లుగుత్తాంది. 
మనసిక్ వికారాలను జయిాంచిననే గాని ఇది సిదిధాంచదు. అాందువలు ద్ృమమైన 
పటాద్ల ఉాండాలి. పూరిసిదిధకి ఇది తొలిమెటా. టెాంకాయ చెటా న్నటిని ఊరధవ 
ముఖ్ాంగా రుస్తకుాంటాంది. ఆ న్నర్ల అమృత్ త్తలయాంగా మర్లత్తాంది, అలాగే 
బ్రహమచరయాం దావరా ఊరధవర్దత్స్తకడైన స్వధకుడు పూరిసిదిధని పాంది సాిత్ 
ప్రజాుడౌతాడు. అని  ాస్వధనలకు పున్నది లాాంటిది బ్రహమచరయాం.  
(5) అహిాంస :- ఎవరిన్న శ్వక్రక్ాంగా హిాంసిాంచకుాండా ఉాండట్మే అహిాంస. 
ఇదే శ్వక్రక్ త్పస్తస. మనవులకే గాక్ పశుపక్షాయదులకు కూడా హ్మని 
త్లపెటా్రాదు. ఏ ప్రాణ్ణన్న, అది ఎాంత్ అలపమైనదైన్న హిాంసిాంచరాదు. హిాంస 
మహ్మప్తపాం. 

బ్రహమచరయాం, అహిాంస - ఈ రాండాంటిని శ్వక్రక్త్పస్తస అనట్ాంలోని 
ఆాంత్రయాం ఏమిటి? బ్రహమచరయాం దావరా కామని ,ా ఆహిాంస దావరా క్రోధ్యని  ా
క్లగకుాండా చేస్తకోవట్మే ఇాందులోని ఆాంత్రయాం. కామక్రోధ్యల వేగాని  ా
అరిక్టాాలనట్మే ఇాందులోని విశ్లషాం. దేవ దివజ గుర్ల ప్రాజాుల పూజ, శౌచాం, 
ఆరువాం, బ్రహమచరయాం, అహిాంస - ఈ ఐదిాంటితో శక్రాంలోని దోష్టలను 
తొలగిాంచుకొని, జీవితాని  ా రురాిదిదేుకోమని ఈ శ్వక్రక్త్పస్తస దావరా 
సలహ్మ ఇస్తున్నార్ల. 
 - ఇక్ వాచిక్ త్పస్తస గురిాంచి -  
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శోు॥ అనుదేవగ క్రాం వాక్యాం     
సత్యాం ప్రియ హిత్ాం చయత్ ।  
స్వవధ్యయయాభయ సనాం చైవ  
వాజామయాం త్ప ఉచయతే  ॥    (15)  

తా॥ ఉద్రేక్ాం లేని మట్లు; సత్యమైన, ప్రియాం క్లిగిాంచే, ఇత్ర్లలకు 
శ్రేయస్తస క్లిగిాంచే మట్లు మటాుడట్ాం, స్వవధ్యయయాని  ాఅభయసిాంచట్ాం - 
ఇవి వాచిక్ త్పస్తస అనబడుత్తాంది. 
వాయఖ్య :- మనాం కొని  ాజ్ఞగ్రత్ులు రుస్తకోక్పోతే నోర్ల దాని ఇషాాం వచాినటు 
వాగేస్తుాంది. (i) కొాంద్ర్ల త్మకు ఏమీ ఉపయోగాం లేక్పోయిన్న సర్ద ఠపీమని 
అబద్ధాం ఆడతార్ల. కొాంద్ర్ల నిజాం చెపపలేక్ దాచేస్తుాంటార్ల. 
(ii) కొాంద్ర్ల చెవి ద్గీర గాంట్ కొటాినటోు, గులక్రాళ్ళళ డబాులో వేసి 
వాయిాంచినటోు, రాగి ర్దకుతో తార్ల ర్చడుడ మీద్ గీకినటోు, ఛట్ర్ బాక్సస 
లాగానో వాగేస్తుాంటార్ల. (iii) కొాంద్ర్ల ఇత్ర్లలను - బాధలలో ఉన  ావారిని 
మరిాంత్ బాధిాంచేట్టు త్మ అతి తెలివితేట్లను ప్రద్రిశస్తుాంటార్ల. ఒక్ 
వయకిు కుమరు వివాహాం కోసాం త్పపని సరై అపుప చేశ్వడు.  అపుప రురా్ద 
అవకాశాం లేక్ ఉన  ాఇలుు అముమకున్నాడు. అత్డతో ఒక్ ద్ధరాుగుయడు 
అాంటన్నాడు. "న్నకే హ్మయి. ఇక్ ఇాంటి పను  ాచెలిుాంచే అవసరాం లేదు" - అని. 
దానికి ఆయన ఎాంతో ఖినుాడయాయడు. వెాంట్నే ప్రక్కనే ఉన  ా ఆయన 
కుమర్లడు అన్నాడు, "అాంకుల్! న్నకూ ఆ అద్ృషాాం క్లుగుత్తాందిలే!" అని. ఆ 
మట్తో నోర్ల వెళళబెటాాడు ఆ నోటి దుర్లస్త పగర్లబోత్త. 
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(iv) కొాంద్ర్ల నోర్ల విప్తపతే స్పపషల్ భాష. క్రి క్ఠోరాంగా మటాుడుతార్ల. 
వినలేక్ త్లలు వాంచుకోనేట్టు మటాుడుత్తాంటార్ల. అద్ాంతా త్మ 
గొపపత్నాం అనుకుాంటార్ల. ఇలాాంటి మట్లు శబే కాలుష్టయని  ాక్లిగిస్వుయి.  
(v) కొాంద్ర్ల వార్దాం మటాుడుత్తన్నార్చ వారికీ అరధాం కాదు, వినే వారికీ అరధాం 
కాదు. శకిు వృధ్య త్పప ప్రయోజనాం లేదు. 
(vi) కొాంద్ర్ల వాకుకను దురివనియోగాం చేయకూడద్ని మౌనవ్రత్ాం పడతార్ల. 
ఆ వ్రత్ాం పూరిు కాగానే లోక్ాంలోని అనవసర విషయాలన్న  ావారికే కావాలి. ఆ 
రాండు ర్చజులు మటాుడనివన్న  ాఇపుపడు పూరిు  చేయాలి. 
(vii) కొాంద్ర్ల ఏాం మటాుడన్న త్మ గొపపత్న్నని  ా పది మాందికీ 
ప్రద్రిశాంచాలనే త్హ త్హ త్పప ఇాంకేమీ ఉాండదు. రాండవ వారిని 
మటాుడనివవకుాండా మటాుడేస్వుర్ల.  
(viii) కొాంద్ర్ల దాన ధరామలు చేస్తుాంటార్ల. కాని సేాహిత్తడు ఏదైన్న సతాకరయాం 
చేయాలనుకుాంటే అత్డతో అాంటాడు - "నేను చెయయను, న్నవు చేయవదేు" - 
అని. 
(ix) మరికొాంద్ర్ల ధరామత్తమలుాంటార్ల. ఎవరైన్న ఏదైన్న వాగేానాం చేస్తుాంటే 
ఎలాగైన్న చెడగొటాాలని అద్ాంతా నేను చూస్తకుాంటాను. మీకాందుకు మీర్ల 
వెళళాండ అని పాంప్తాంచి సాంత్ృప్తు చెాందుతాడు.  ఈ పుణయాం అాంతా చిత్రగుపుుడ 
చిటాా కకుకత్తాంది.  
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(x) మరికొాంద్ర్లాంటార్ల. త్మకు ఎాంత్ ఉన్న  ా ఎద్టివార్ల బాగుాంటే 
చూడలేర్ల. క్ళళలోు నిపుపలు పోస్తకుాంటార్ల. ఇలాాంటి వారాంతా త్మ 
వాకుకను వాచిక్ త్పస్తసతో సరి చేయాలి.  

వాకుకను ఎలా ఉపయోగిాంచుకోవాలో చెబుత్తన్నార్ల.  
1. అనుదేవగక్రాం వాక్యాం :- ఇత్ర్లలకు ఉదేవగాం క్లిగిాంచేట్టు, బాధ 
క్లిగిాంచేట్టు, కోపాం - ఉద్రేక్ాం క్లిగిాంచేట్టు మటాుడకూడదు. అది 
పైశ్వచిక్త్వాం అవుత్తాంది. ఒకోక సాంద్రుాంలో ఆాందోళనలో ఉాండ  మాంచివార్ల 
కూడా అలా మటాుడ ఇత్ర్లలను బాధ పెడుత్తాంటార్ల. త్రావత్ వార్ద 
పశా్వతాుపాం చెాందుతార్ల. (1) సీతాదేవి అలాగే లక్షమణుని క్ఠినమైన 
మట్లతో, అనరాని మట్లనాది అరణయాంలో. అశోక్వనాంలో హనుమాంత్తని 
వదే్ పశా్వతాుపాం చెాందిాంది. (2) నిాండుసభలో ద్రౌపదిని అనరాని మట్లన్నాడు 
క్రి్లడు. విక్టాటా్హ్మసాం చేశ్వడు. ఘోరాంగా అవమనిాంచాడు. చివరకు 
శ్రీక్ృషిుని వదే్ త్న పశా్వతాుప్తని  ా ప్రక్టిాంచాడు క్రి్లడు. (3) శ్రీక్ృషిుని 
ద్రశన్నరధాం వస్తున  ాదూరావస్వది  మహ్మమునులను ఆవమనిాంచార్ల యాద్వ 
బాలుర్ల. యదువాంశ  న్నశన్ననికి కారకులయాయర్ల. క్నుక్ మటే అమృత్ాం. 
మటే విషాం. క్నుక్ అనుదేవగక్రాంగా ఉాండాలి మట్.  
2. సత్యాం :- కొాంద్ర్ల ఊరకే అలవాటగా అబదాధలు ఆడేస్తుాంటార్ల. 
లోకోపకారాం కోసమో, ప్రమదాని  ాత్ప్తపాంచుకోవట్ాం కోసమో, ఇత్ర్లలను 
రక్షిాంచటానికో అబద్ధాం ఆడతే ఆడవచాుగాని స్వవరధాం కోసాం అసత్యాం పలుక్ 
కూడదు. రాజ్ఞయని ,ా సాంపద్లను పోగొటాకొని, చివరకు భారాయ బడడలను 
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కూడా పోగొటాకొని సతాయనికి క్టాబడాడడు హరిశాాంద్రుడు. 
సత్యహరిశాాంద్రుడగా శ్వశవత్కీరిుని పాందాడు. ఒక్కస్వరి - అద్గ శ్రీక్ృషిుని 
ప్రోతాసహాంతో అబద్ధమడన ధరమరాజు నరక్ద్రశనాం చేయాలిస వచాిాంది. ఇక్ 
ర్చజూ అబదాధలాడే వారి గతి ఏమిటో ఆలోచిాంచుకోవాలి. సత్యాం 
పలక్మన్నార్ల గదా! అని ఇత్ర్లల గుాండెలు పగిలే సత్యాం చెపపరాదు. ప్రాణ, 
విత్ు, మన భాంగమాందు బాంక్వచాునన్నాడు శుక్రాచార్లయడు. 
3. ప్రియాం :- మనాం పలికే పలుకు ఇత్ర్లలకు ప్రియాంగా, సాంతోషాంగా 
ఉాండాలి. త్ృప్తుగా ఉాండాలి. అాందుకోసాం లేనిపోని క్లపనలు, అబదాధలు 
చెపపరాదు. ఒక్రికి ప్రియాం క్లిగిాంచాలని మరొక్రికి అప్రియాం క్లిగిాంచరాదు. 
దుర్చయధన్నదులకు ప్రీతిని క్లీిాంచటానికి ప్తాండవులను అనేక్ విధ్యల 
దురాుషలాడాడు క్రి్లడు. ఈ మట్ తానే సవయాంగా శ్రీక్ృషిునితో చెబుతాడు. 
'ప్రియారధాం ధ్యరు రాష్ట్రసయ తేన త్పేయహయ క్రమణా' - అని. సత్యాం పలుకుత్తన్నాాం 
గదా! అని ఎదుటి వారి గుాండెలు పగలగొటా్రాదు. అలాగే ప్రియాంగా 
పలక్మన్నార్ల గదా! అని అబదాధలు చెపపరాదు. మట్ మృదువుగా ఉాండాలి. 
ఇత్ర్లలకు శ్రేయసకరాంగా ఉాండాలి. బాధలోు ఉన  ావారికి ఓదార్లప క్లిగేలా 
మటాుడాలి.   
4. హిత్ాం :- మనాం మటాుడే ప్రతి మట్ సత్యాంగాను, ప్రియాంగాను ఉాండట్మే 
కాదు, ఎదుటి వారికి శ్రేయస్తస క్లిగేలాగా ఉాండాలి. ఒకొకక్కస్వరి శ్రేయస్తస 
క్లగటానికి క్ఠినాంగా మటాుడవలసి రావచాు. అయిన్న త్పుపలేదు. విదుర్లడు 
గొపప ధరామత్తమడు, దూరద్ృషా గలవాడు, కరవ శ్రేయస్తసను కోర్లకునావాడు. 
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అాందుకే ఎలుపుపడూ ధృత్రాషుునికి శ్రేయస్తసనే చెబుతూ ఉాంటాడు. త్న 
మట్ వినక్పోయిన్న సర్ద అత్డు ఎలుపుపడూ ధృత్రాషుునికి శ్రేయస్తసనే 
చెబుత్తాంటాడు. అలాగే భీషమ, ద్రోణ, క్ృప, సాంజయలు కూడా ధృత్రాషుునికి 
ఎలుపుపడూ శ్రేయస్తసనే చెపేపవార్ల. అదే క్రి్లడు మత్రాం దుర్చయధనుని ప్రీతి 
కొరకు అత్డ దురామరీాలను సమరిధాంచేవాడు, దురామరీాల వైపుకు ప్రోత్సహిాంచే 
వాడు. త్లిు బడడల శ్రేయస్తస కోసాం ఒకొకక్కపుపడు క్ఠినాంగా  మటాుడుత్తాంది. 
గుర్లవు శిషుయల శ్రేయస్తస కోసాం క్ఠినాంగా  మటాుడుతాడు. క్ఠినమైన 
పక్క్షలకు గురిచేస్తుాంటాడు. ఇది వారి భాద్యత్.  
(5) స్వవధ్యయయ అభయ సనాం  :- 'సవ + అధ్యయయ అభయసనాం' అాంటే సవరూప్తని  ా
గురిాంచి - సవసవరూప్తని  ా గురిాంచి - ఆత్మ సవరూప్తని  ా గురిాంచి 
అధయయనాంచేయట్ాం . అాంటే ఆత్మ స్వక్షాతాకరానికి - మోక్షానికి మరీాం 
చూపే వేదాాంత్ శ్వసా్వలను చద్వట్ాం, ఇత్ర్లలకు చెపపట్ాం, వినట్ాం, 
తెలుస్తకోవట్ాం - ఇద్ాంతా వాచిక్త్పసేస. 

అలాాంటి శ్వసా్వలు ఏమి ఉన్నాయి? ప్రధ్యనాంగా భగవదీ్గత్, బ్రహమ 
స్తత్రాలు, ఉపనిషత్తులు. ఈ మూడాంటిని ప్రసా్వనత్రయాం అాంటార్ల. వీటిని 
గ్రహిాంచలేని వారికి ప్రక్రణ గ్రాంధ్యలున్నాయి. వీటిని లోత్తగా అరధాం 
చేస్తకోవట్మే గాక్ ఇత్ర్లలకు బోధిాంచట్ాం కూడా వాచిక్త్పసేస.  

ఆతామనుభూతి క్లగాలాంటే ధ్యయనాం చేసేు సరిపోత్తాంది గదా! ఈ 
శ్వసా్వల అధయయనాం ఎాందుకు? అాంటార్ల కొాంద్ర్ల.  
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ఒక్డకి జబుు చేసిాంది. తినాది అరగట్ాం లేదు. జీరికోశాంలో ఏదో తేడా 
వచాిాంది. ఆపర్దషన్ చేసేు సరిపోత్తాంద్ని డాకా్ర్ల చెప్తపడు. అాంటే క్తిుతో 
పటా్ను కోసి లోపల ఉన  ాతేడాను సరి చేయట్మే గదా! ఈ మత్రాం దానికి 
MBBSలు, MSలు చెయాయలా? మనాం ర్చజూ కూరగాయలు త్రగట్ాం లేదా? 
అని క్తిుతో పటా్ కొసేు సరిపోత్తాందా? ఇద్గ అాంతే. అలాగే ధ్యయనిాంచాలాంటే 
విషయాం కావాలి. అది శ్వసా్వలను అధయయనాం చేసేునే లభస్తుాంది. శ్వస్త్రజా్ఞనాం 
లేని ధ్యయనాం డగ్రీ లేని డాకా్ర్ల చేసే ఆపర్దషన్ లాాంటిది. క్నుక్ శ్వసా్వధయయనాం 
ముఖ్యమైనది.  

ప్రణవమాంత్రాం, లేదా ఏదో ఒక్ మాంత్రాం జపాం చేయట్ాం వాచిక్ త్పస్తస 
అవుత్తాంది. ఇది వాకుకను శుదిధ చేస్తుాంది. వాకుక దావరా కూడన మలినయాం 
అాంతా తొలగి వాకుశదిధ జర్లగుత్తాంది. - ఇక్ మనసిక్ త్పస్తస గురిాంచి.  
మనసిక్ త్పస్తస అాంటే ఏమిటో - ఎలా చేయాలో 16 వ శోుక్ాంలో.  
    

శోు॥ మనః ప్రస్వద్ సౌసమయత్వాం  
మౌన మత్మ వినిగ్రహః  ।  
భావ సాంశుదిధ రితేయత్త్  
త్పో మనస ముచయతే ॥      (16) 

తా॥ మనస్తసను ప్రసనాాంగా ఉాంచట్ాం, క్రూరత్వాం లేకుాండా శ్వాంతితో 
ఉాండట్ాం, భగవాంత్తని గూరాి మననాం గావిాంచట్ాం, మనస్తసను బాహయ 
విషయాల నుాండ నిగ్రహిాంచట్ాం, పరిశుద్ధ భావాలు క్లిగిఉాండట్ాం - ఇది 
మనసిక్ త్పస్తస అనబడుత్తాంది. 
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వాయఖ్య :- మనవునిలో ఉన  ాత్రిక్రణాలలో మనస్తస ప్రధ్యనమైనది. మనస్తస 
బాగుాంటే మనిష బాగుాంటాడు. మనస్తస చెడపోతే మనిష చెడపోతాడు. 
మనస్తస చెడకుాండా ఉాండాలాంటే మనసిక్ త్పస్తస దివ్యయషధాం. ఎలా 
ఉాంచాలి మనస్తసను? ఇక్కడ 5 లక్షణాలను తెలియజేశ్వర్ల.  
1. మనః ప్రస్వద్ః :- మనస్తస నిరమలాంగా ఉాండాలి. మనస్తసలో కోరిక్లు, రాగ 
దేవష్టలు లేకుాండా ఉాంటే నిరమలాంగానే ఉాంటాంది. మనస్తసలో ఏవే ర 
కోరిక్లుాంటే అనేక్ రకాల ఊహ్మగాన్నలు బయలుదేరతాయి. అనుకునావి 
అనుకునాటా జరగక్పోతే కొాంద్రిపై రాగాం, కొాంద్రిపై దేవషాం. విషయ 
వాాంఛల వ లు మనస్తస ప్రశ్వాంత్ాంగా ఉాండదు. ఆశ నిరాశల వలు ఆాందోళనలు, 
ఉద్రేకాలు అధిక్మై ఆ భావాలన్న  ాముఖ్ాంలో క్నిప్తస్వుయి. అాందుకే ఈన్నడు 
ఎవరి ముఖ్ాం చూచిన్న ఆముద్ాం త్రాగిన ముఖ్ాంలా, క్ాంద్ గడడలా, కుముమలో 
పెటాిన వాంకాయలాు మడపోతూ ఉాంటనాది. కోరిక్లు, ఆశలు, రాగదేవష్టలు, 
ఉద్రేకాలు, అలజడులు లేకుాండా దైవ స్వనిాధయాంలోనో, సత్సాంగాంలోనో, జప 
ధ్యయన్నలలోనో నిలుపగలిగితే తాతాకలిక్ాంగానైన్న మనస్తస నిరమలాంగా 
ఉాంటాంది. క్నుక్ మనస్తసను నిరమలాంగా ఉాంచుకోవాలాంటే 
 కోరిక్ల వతిుడ త్గీిపోవాలి.  
 రాగ దేవష్టలు సమసిపోవాలి.  
 విషయ వస్తువుల పట్ు వైరాగయాం క్లగాలి.  
 తాయగబుదిధ ఉాండాలి.  

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 86 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

ఇవన్న  ాకావాలాంటే మనస్తసకొక్ ఆలాంబనాం కావాలి. అదే పరమత్మ. 
పరమత్మను ధ్యయనిస్తున్న ,ా ఆత్మజా్ఞన్నని  ా తెలుస్తకుాంటన్న ,ా భగవాంత్తని 
పూజలు చేస్తున్న ,ా యజా యాగాదులు ఆచరిస్తున్న ,ా భగవత్ క్ధలను శ్రవణాం 
చేస్తున్న  ా మనస్తస ప్రశ్వాంత్ాంగా ఉాంటాంది. మనస్తస పరమత్మ వైపుకు 

పర్లగులెత్తుత్తాంటే అలపమైన కోరిక్లు మనస్తసనాంట్వు. విషయ వస్తువులు 
విషాంలాగా అనిప్తస్వుయి. దానితో నిరమలత్వాం. ఇలా చేసేు అది మనసిక్ 
త్పస్తస అవుత్తాంది. 
2. సౌమయత్వాం :- మనస్తస సౌమయాంగా - అాంటే మెత్ుగా ఉాండాలి. ప్రేమ, ద్య, 
క్ర్లణ, హృద్యాం ద్రవిాంచిపోవట్ాం - ఇలాాంటివి మనస్తసలో ఉాంటే 

సౌమయత్వాం ఉనాటా. త్న స్వవరధాం కోసాం, స్తఖ్ాం కోసాం, ప్రయోజనాం కోసాం 
ఇత్ర్లలను బాధిాంచటానికి, హిాంసిాంచటానికి వెనుకాడని వాని ముఖ్ాంలో 
క్రూరత్వాం క్నిప్తస్తుాంది. కేవలాం చుటాూ ఉన  ా మనుషుయలపైననే కాదు పశు 
పక్షాయదులపై, సమసు భూత్ కోట్ుపై ద్య ఉాండాలి. మనస్తస మృదువుగా 
ఉాంటే ఎటవాంటి ఉద్రిక్ుత్లు, అలజడులు ఉాండవు. ఇలా మనస్తసను ప్రేమతో 
నిాంపుకొని, క్ర్లణ, ద్య క్లిగి ఉాండట్మే మనసిక్ త్పస్తస.  
3. మౌనాం :- మౌనాం అాంటే మటాుడకుాండా ఉాండట్ాం అనేది మమూలు 
అరధాం. వయరధమైన ఆలోచనలు లేకుాండా ఉాండట్మే నిజమైన మౌనాం. మర్దాం 
చేయాలి? భగవత్ సాంబాంధమైన ఆలోచనలనే చేయాలి. ఇది గొపప శకిునిచాే 

స్వధన. కొాంద్రికి ద్గనిపై సరైన అవగాహన లేక్ సినిమలు చూస్తునో, క్ధలు 
- నవలలు - డటెకాివ్ నవలలు చదువుతూనో, గాంట్ గాంట్కు ఏద్న్న  ా
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తిాంటూనో, ఏవైన్న ఆట్లు ఆడుకుాంటూనో మౌనాంగా ఉాంటార్ల. ఏదైన్న 
మటాుడవలసి వసేు సైగలు చేస్తుాంటార్ల. ఇది మటాుడకుాండా ఉాండట్మే గాని 
మౌనాం కాదు. వాకుకను క్టా్డ చేసేు అది వాచిక్ త్పస్తస అవుత్తాందే గాని 
మనసిక్ త్పస్తస కాదు. మనసిక్ త్పససాంటే మనస్తస మౌనాంగా ఉాండాలి. 
అాంటే ఆలోచనలు లేకుాండా ఉాండాలి. మనన శీలత్వమే మౌనాం. ఇదే 
మనసిక్ త్పస్తస లక్షణాం.  
4. ఆత్మ వినిగ్రహః :- మనో నిగ్రహాం - అాంటే మనస్తసను అదుపులో ఉాంచట్ాం. 
మనస్తస కోతిలాాంటిది. ఎటవైపు క్దిలితే అటవైపు ఆలోచనలు చేస్తుాంది. 
ఒక్దాని త్రావత్ ఒక్టిగా ఆలోచనలు స్వగిపోత్తాంటాయి. వరుమన 
విషయాలు, గత్కాలపు జా్ఞపకాలు, భవిషయత్తుకు సాంబాంధిాంచిన భయాలు 
అన్న  ాముప్తపరిగొని మనిషని అత్లాకుత్లాం చేస్వుయి.    

అటాి మనస్తసను స్వవధీనాంలో ఉాంచుకోవాలి. అలా స్వవధీనాంలో 
ఉాంచుకోవాలాంటే మనస్తసను జప ధ్యయన్నలతో, ప్రాణాయామాంతో 
ప్రశ్వాంత్ాంగా ఉాంచుకోవాలి. ఇలా ప్రయతిాాంచి మనస్తసను స్వవధీనాంలో 
ఉాంచుకోవట్ాం మనసిక్ త్పస్తస అవుత్తాంది.  
5. భావసాంశుదిధ :- మనస్తసలోని భావాలు శుద్ధమైనవి, పవిత్రమైనవి కావాలి. 
జా్ఞనసిదిధని పాందాలాంటే భావశుదిధ ఉాండాలి. శుద్ధమైన భావాలుాంటే, మనస్తస 
శుద్ధమౌత్తాంది. శుద్ధమైన మనస్తస ఉాంటే ఆత్మత్త్వాం ఎర్లక్ పడుత్తాంది. ఇది 
కూడా మనసిక్ త్పసేస. 
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ఇలా శ్వక్రక్త్పస్తస ప్రమిద్. వాచిక్త్పస్తస వతిు. మనసిక్త్పస్తస 
ఆవునెయియ. ఈ మూడూ ఉాంటేనే జోయతి చక్కగా వెలిగేది. ఈ మూడూ ప్రతి 
వయకీు చేయవలసిన త్పస్తస. అయితే ఈ త్పస్తస వలు ఫలితాలు మత్రాం  వేర్ల 
వేర్లగా ఉాంటాయి. ఎాందుక్ాంటే వారి వారి గుణాలను బటాి. ఏ గుణాంవారి 
త్పస్తస ఎలా ఉాంటాందో దానిని బటాి వారికి ఫలితాలు. ఇలా త్పస్తసలు 3 
గా విభజాంచబడాడయి. 
 - ముాందుగా స్వతిువక్ త్పస్తస ఎలా ఉాంటాందో -  
 

శోు॥ శ్రద్ధయా పరయా త్పుాం  
త్పసు త్రివిధాం నరైః ।  
అఫలా కాాంక్షి భర్లయకలుః   
స్వతిువక్ాం పరిచక్షతే ॥        (17)  

తా ॥ మికికలి శ్రద్ధతో, ఫలాకాాంక్ష లేకుాండా సమచిత్ుాంతో కూడ ఆ మూడు 
విధ్యలైన త్పస్తసలను మనవులు ఆచరిసేు దానిని స్వతిువక్ త్పస్తస అాంటార్ల.  
వాయఖ్య :- 1. పరయా శ్రద్ధయా :- ఈ త్పస్తస న్న జనమను చరితారధాం 
చేస్తకొనేాందుకు త్పపక్ ఉపయోగపడుత్తాంద్నే నమమక్ాంతో చేసేునే అది 
స్వతిువక్ త్పస్తస అవుత్తాంది. ఇాంత్ గొపప శ్రద్ధ లేక్పోతే త్పస్తస మధయలోనే 
ఆగిపోత్తాంది. శ్రద్ధ ఉాంటే త్పపక్ లక్షాయని  ాస్వధిాంచగలర్ల.  

ఒక్ గుర్లవు శిషుయని ప్రశిాాంచాడు, నిన  ా కాుస్తకు రాలేదేమని? నది 
బాగా పాంగి ప్రవహిస్తునాది. అాందుకే రాలేక్ పోయానన్నాడు శిషుయడు. 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 89 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

దానికి గుర్లవు "న్నకేాం భయాం లేదు. గుర్లవుపై శ్రద్ధతో ఉాంటే త్పపక్ గుర్ల 
అనుగ్రహాంతో దాట్గలవు" అన్నాడు. త్ర్లవాత్ 10 ర్చజులకు మళ్ళళ నది 
పాంగి ప్రవహిస్తునాది. గుర్లవును సమరిాంచి, ఆతామరపణ భావాంతో నదిలో 
దిగాడు. ఆశారయాం! అత్డు నది మీద్ నడచివచాాడు. గుర్లవు ఆశారయాంతో 
అడగాడు ఎలా వచాావు? అని. మీర్ద దాటిాంచార్ల గుర్లదేవా! అన్నాడు 
శిషుయడు. గుర్లవు పక్క్షిాంచాలని శిషుయనితో క్లసి వచాాడు. శిషుయని ఆవలి 
వడుడకు పమమన్నాడు. శిషుయడు గుర్లవును సమరిాంచి నడచి వెళ్ళళడు. దానితో 
త్న శకిు ఏమిటో గుర్లవుకు తెలిసిాంది. వెాంట్నే నదిలో దిగాడు. కొాంత్ దూరాం 
పోగానే ఠపీమని మునిగి కొటాకుపోయాడు. శ్రద్ధ త్పప అనయాం తెలియని 
వాడు శిషుయడు. శ్రద్ధతో ప్తట అహాంకారాం గలవాడు గుర్లవు. ఇది రాజసిక్ 
శ్రద్ధ అవుత్తాంది. అాందుకే మునిగి పోయాడు. క్నుక్ మికికలి శ్రద్ధ ఉాండాలి. 
కేవల శ్రద్ధ ఉాండాలి. స్వతిువక్ శ్రద్ధ ఉాండాలి.  

ఆాంజనేయడు శ్రీరామునికి విశ్వవసప్తత్రుడు. రామన్నమాం త్నను 
త్రిాంపజేస్తుాంద్నే విశ్వవసాం గలవాడు. అహాంకారాం లేని భకుుడు. అాందుకే 
నూర్ల యోజన్నల సముద్రాని  ాదాటాడు. మరి ఆ శ్రీరాముడో క్షాపడ వారధి 
నిరిమాంపజేశ్వడు. 
 ఆాంజనేయని శ్రద్ధ సముద్రాని  ాదాటిసేు -  
 ప్రహ్ముదుని శ్రద్ధ అగిాని చలుబరచిాంది -  
 మరకాండేయని శ్రద్ధ మృత్తయవును జయిసేు -  
 మీరాబాయి శ్రద్ధ విష్టని  ాఅమృత్ాంగా మరాిాంది -  
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 ధృవుని శ్రద్ధ శ్వశవత్ సా్వన్నని  ాఅాందిసేు -  
 ద్రౌపది శ్రద్ధ మనసాంరక్షణ గావిాంచిాంది.  

ఇలా పరమ శ్రద్ధ గలవార్ల అదుుతాలు చేయగలిగార్ల. ఇలా శ్రద్ధతో చేసే 
త్పసేస స్వతివక్ శ్రద్ధ అవుత్తాంది. ఇటాి వారినే త్పోధనులు, త్పససాంపనుాలు 
అాంటార్ల. 

తాతాకలిక్ భోగాలకు ఆశపడక్, లభాంచిన సిదుధలకు ప్రాధ్యనయత్ నివవక్, 
లక్షాయని  ాస్వధిాంచే వరకు శ్రద్ధతో త్పస్తసను స్వగిాంచేవార్ద త్పోధనులు, - 
త్పససాంపనుాలు, వారి త్పసేస స్వతిువక్త్పస్తస.  
2. అఫలాకాాంక్షిభః :- ప్రతిఫలాని  ాఆశిాంచకుాండా చేసేునే అది స్వతిువక్ త్పస్తస 
అవుత్తాంది. అలపమైన ప్రాపాంచిక్ భోగాలను కోరకుాండా ఇది న్న క్రువయాం అని 
చేసేవార్ద నిజమైన శ్రద్ధ గలవార్ల. ఫలితాని -ా భోగాలను కోరినపుపడు ద్ృషా 
అాంతా వాటి మీద్నే ఉాంటాంది. చేసే పనిలో నిషా  కుద్రదు. ఏకాగ్రత్ ఉాండదు. 
అాందుకే భగవదీ్గత్ నిష్టకమ క్రమయోగానిా విధిాంచిాంది. ఫలిత్ాం మీద్ ఆసకిు 
ఉాంటే అసతాయనికి, అన్నయయానికి ప్తలపడవలసి ఉాంటాంది. అపుపడది 
స్వతివక్ాం కాదు. 
3.యక్ుః :- యోగమునాందే చిత్ుాం గలవాణి్ణ 'యోగయకుుడు' అాంటార్ల. 
యోగమాంటే సమత్వాం గనుక్ సమచిత్ుాం గలవాడు అని. సమచిత్ుాం అన్న ,ా 
నిరివకార చిత్ుాం అన్న  ారాండూ ఒక్కటే. క్నుక్ ఎలాాంటి వికారాలు లేకుాండా, 
దేనికీ చలిాంచకుాండా, అనిాాంటిని సమాంగా భావిస్తు నిరమల చిత్ుాంతో చేసే 
త్పసేస స్వతిువక్త్పస్తస. ఈ సమచిత్ుాం ఎలా క్లుగుత్తాంది? 
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భగవాంత్తనితో సాంగభావాం, ప్రపాంచాంతో అసాంగభావాం ఉాంటే సరి, చిత్ుాం 
సమమవుత్తాంది. 
4. నరైః :- మనవులెవరైన్న సర్ద ఈ త్పస్తస చేయవచాు - అని 
- ఇక్ రాజసిక్ త్పస్తస గురిాంచి. 
 

శోు॥ సతాకర మన పూజ్ఞరధాం  
త్పో ద్ాంభేన చైవయత్ ।  
క్రయతే త్దిహ ప్రోక్ుాం  
రాజసాం చల మద్ధృవాం ॥    (18) 

తా ॥ ఇత్ర్లలచే సత్కరిాంచబడాలని, పూజాంపబడాలనే కోరిక్తో, ద్ాంభాంతో 
మత్రమే ఏదైతే చేయబడుత్తాందో ఆ త్పస్తసను రాజసిక్ త్పస్తస అాంటార్ల. 
అది నిలక్డలేనిది. ఫలిత్ాం నమమక్ాం లేనిది.  
వాయఖ్య :-  దేనిని రాజసిక్ త్పస్తస అాంటార్ల?  
1. సతాకర :- ఇత్ర్లల నుాండ సతాకరాలు, ప్రశాంసలు, బర్లదులు 
అాందుకోవాలనే ఉదేేశాంతో శ్వక్రక్, వాచిక్, మనసిక్ త్పస్తసలు ఏవి చేసిన్న 
అది రాజసిక్ త్పసేస అవుత్తాంది. 
2. మన :- త్నను అాంద్రూ గౌరవిాంచాలని, సన్నమనిాంచాలని, శ్వలువ 
క్ప్తపలని, పూలద్ాండ వేయాలని, అాంద్రూ లేచి నిలబడ గౌరవవాంద్న్నలు 
సమరిపాంచాలని చేసే త్పస్తసలు రాజసిక్ త్పస్తసలే. 
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3. పూజ్ఞరధాం :- త్నను అాంద్రూ పూజాంచాలని, త్న కాళళకు మొకాకలని, 
ప్తద్ పూజలు చేయాలని, సేవలు చేయాలని భావిాంచి చేసే త్పస్తసలన్న  ా
రాజసిక్ త్పస్తసలే. 
4. ద్ాంభేన :- పది మాందిలో త్న ఆధిక్యత్ను ప్రద్రిశాంచాలనే డాంబాచారాంతో 
చేసే త్పస్తస రాజసిక్ త్పసేస అవుత్తాంది. అాంద్రూ చూచేట్పుపడు 
ఒక్విధాంగా , ఎవరూ చూడనపుపడు మర్చ విధాంగానూ చేస్తుాంటే ఆ త్పస్తసల 
ఫలాం వయరధమైపోత్తాంది. 
5. చలాం :- ఇలాాంటి త్పస్తస చాంచలమైనది, నిలక్డ లేనిది. అసలు రజోగుణాం 
ఉన  ావారాంతా సాిర చిత్ుాం లేనివార్ద. పని ప్రారాంభస్వుర్ల. కాని పూరిు చేయర్ల. 
మరొక్ పని ప్రారాంభస్వుర్ల. ఒక్ పని చేస్తు మరొక్ దాని గురిాంచి 
ఆలోచిస్తుాంటార్ల. 
6. అధృవాం :- త్పస్తస పూరిుగా కొనస్వగిాంచగలరనే నమమక్ాం లేదు. ఇటాి 
త్పస్తస వలు ఫలిత్ాం శూనయాం.  
- ఇక్ తామసిక్ త్పస్తస గురిాంచి  

 
శోు॥ మూమ గ్రాహ్ణాత్మ నోయత్  

పీడయా క్రయతే త్పః  ।  
పర సోయతాసద్న్నరధాం వా  
త్తాు మస ముదాహృత్ాం  ॥     (19)   
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తా ॥ మూరఖపు పటాద్లతో, త్నను తాను హిాంసిాంచుకుాంటూ; లేదా 
ఇత్ర్లలకు పీడాక్రాంగా చేయబడే త్పస్తస ఏది గలదో అది తామసాం అని 
చెపపబడుత్తాంది.  
వాయఖ్య :- (1) మూమ గ్రాహ్ణ :- పటాద్ల మాంచిదే. సతాకరాయలు చేసేట్పుపడు 
పటాద్ల కారయ సిదిధని క్లిగిస్తుాంది. అయితే ఆ పటాద్ల వివేక్ాంతో, విచక్షణా 
జా్ఞనాంతో కూడనదై ఉాండాలి. అలాగాకుాండా మూరఖపు పటాద్ల గలవారిలో 
వివేక్ాం ఉాండదు. ఆలోచన ఉాండదు. ఇది మాంచిదా? చెడడదా? అనే విచక్షణ 
ఉాండదు. తాను చేసే కారయాం ఎాందుకు చేస్తున్నాడో తెలియదు. శ్వస్త్ర 
విహిత్మో - కాదో తెలియదు. ఈ పటాద్ల మాంచిది కాదు. 

త్పస్తస అనేది మనస్తసను భగవాంత్తని వైపు త్రిపపటానికి, 
భగవాంత్తనిలో నిలపటానికి మనస్తసకు ఇచాే శిక్షణ. ఇది తెలియనపుపడు 
త్పస్తస అాంటే మనస్తసను హిాంసిాంచట్ాం, శిక్షిాంచట్ాం అని భావిాంచి మూరఖపు 
పటా పడతాడు. దేహ్మని  ాఎాంత్గా హిాంసిసేు అాంత్ గొపప అనుకుాంటాడు. ఇలా 
చేసేవాడు తామసికుడే. 
(2) ఆత్మనః పీడయా :- త్నను తాను పీడాంచుకుాంటాడు. ఉపవాస్వల 
దావరానో, ఎాండకు ఎాండ - వానకు త్డుస్తునో, ఆర్చగాయనికి కావాలని హ్మని 
చేస్తకుాంటూనో క్ఠిన త్పస్తసలు చేస్వుడు. ఎాండాకాలాంలో పాంచాగి  ా
మధయాంలో నిలబడ, వరాికాలాంలో కుత్తుక్బాంటి న్నటిలో నిలబడ, చలికాలాంలో 
మాంచు గడడపై కూరాొని, కొని  ాసమయాలలో చెటా కొమమకు త్ల క్రాందులుగా 
వ్రేలాడుతూ గొపప త్పస్తస చేస్తున్నాననుకొని చివరకు త్పస్తస చేయలేని 
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సాితికి చేర్లకుాంటాడు. ద్గనితో మనస్తస క్రడు గటాక్ పోత్తాంది. ఇలాాంటి 
త్పస్తసలు రాక్షస్తలు చేసేవి. వీటిని భగవాంత్తడు నిరసిస్తున్నాడు. ఈ 
త్పస్తసల వలు ఏ వరాలు పాందుతార్చ ఆ వరాల వలునే న్నశనమైపోతార్ల.  
3. పరసయ ఉతాసద్ న్నరధాంవా :- ఇలాాంటి త్పస్తసలు చేసేవార్ల త్మను తాము 
హిాంసిాంచుకోవట్మే కాదు; ఇత్ర్లలను కూడా హిాంసిస్వుర్ల. ఇత్ర్లలకు 
పీడాక్రాంగా త్యారవుతార్ల. ఇత్ర్లల న్నశన్నని  ా కోర్లకుాంటార్ల. కొాండ 
మీద్ నుాండ దొరిు పడే రాయి అదొక్కటే పడదు. త్నతో ప్తట మరి 
కొనిాాంటిని పత్నాం చేస్తుాంది.  

ఒక్ గ్రామాంలో ఇర్లగు పర్లగున ఇదే్ర్ల శత్రువులున్నార్ల. ఇదే్రూ 
రాండవవాడు చెడపోవాలని కోర్లకుాంటార్ల. ఎలాగైన్న ఎదుటివాణి్ణ న్నశనాం 
చెయాయలని ఒక్డు త్పస్తసకు వెళ్ళళడు. ఇది తెలిసి రాండవవాడు కూడా 
వెళ్ళళడు. శాంక్ర్లని గూరాి ఇదే్రూ ఘోర త్పస్తస చేశ్వర్ల. శాంక్ర్లడు ఒక్డకి 
ప్రత్యక్షమై వరాం కోర్లకోమన్నాడు. రాండవ వాడు ఏాం కోరతాడోనని భావిాంచి, 
స్వవమీ ఆ రాండవ వానికి కూడా వరాం ఇస్వుర్ల గదా! వాడేాం కోరితే న్నకు 
దానిక్న్న  ాడబల్ (రాండు రటు) ఇవవమన్నాడు. రాండవ వాడ ద్గీరకు వెళ్ళళడు 
శాంక్ర్లడు. వరాం కోర్లకోమన్నాడు. వాడేాం కోరాడు స్వవమీ! అన్నాడు వీడు. 
చెప్తపడు శాంక్ర్లడు. అయితే న్నకు ఒక్ క్ను  ాపోయ్యటు వరమివవమన్నాడు. 
త్ధ్యస్తు అన్నాడు శాంక్ర్లడు. దానితో వీడకి రాండు క్ళ్ళళపోయినవి. ఇదే 
తామసికుల లక్షణాం. 
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మనకు కోరా్లల ద్గీర క్నిప్తస్వుర్ల ఇలాాంటి వాళ్ళళ. పీుడర్లగారూ! న్న ఆసిు 
మొత్ుాం పోయిన్న సర్ద. వాడకి మత్రాం జైలు శిక్ష పడాలి, బచాకూడు తిన్నలి 
అాంటార్ల. తామసలక్షణాం. భస్వమస్తర్లడు త్పస్తస చేసి నేను ఎవరి నెతిున 
చెయియ పెడతే వాడు భసమమైపోవాలని వరాం కోర్లకున్నాడు.  

"న్నకు నిద్ర వరాంగా కావాలని" కుాంభక్రి్లడు వరాం కోర్లకున్నాడు. ఇవే 
తామసిక్ త్పస్తసలు.  

ఇక్ దానాం గురిాంచి - దానాం 3 రకాలు.  
- ముాందుగా స్వతిువక్దానాం  

        
 

శోు॥  దాత్వయ మితి యదేానాం  
               ద్గయతేఽనుపకారిణే ।  

దేశ్ల కాలేచ ప్తత్రే చ  
త్దేానాం స్వతిువక్ాం సమృత్ాం ॥    (20)  

తా ॥ దానాం చేయట్ాం త్న విధి అని భావిస్తు; దేశ, కాల, ప్తత్రలను బటాి, 
ప్రత్తయపకారాం చేసే శకిు లేని వారికి ఏ దానాం చేయబడుత్తాందో అటాి దాన్నని  ా
స్వతిువక్దానాం అని అాంటార్ల.  
వాయఖ్య :-  1. దాత్వయాం ఇతి  :- ఇత్ర్లల మెపుప పాంద్టానికో, త్న 
గొపపత్న్నని  ా ప్రద్రిశాంచటానికో గాక్ దానాం చెయయట్ాం న్న విధి, త్పపక్ 
చేయవలసినది అని చేయాలి. దానాం ఇత్ర్లలనుద్ధరిాంచటానికి కాదు, త్నను 
తాను ఉద్ధరిాంచుకొనుట్కే. 
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విత్ునాం ఎలాగైతే భూమి, న్నర్ల, గాలి, వెలుత్తర్ల సహ్మయాంతో మహ్మ 
వృక్షమై ఫల పుష్టపలను ఇస్తుాందో అలాగే మనవుడు కూడా త్లిు, త్ాండ్రి, 
గుర్లవు, మిత్రులు, బాంధువులు, ఇత్ర మనవులు, భూత్జ్ఞలాలు, 
భగవాంత్తడు - వీరాంద్రి సహకారాంతోనే అభవృదిధ చెాందుతాడు. దానాం 
చేయట్మాంటే వారాంద్రి పట్ు విదుయక్ు ధరామని  ానేరవేర్లస్తున్నాడు - అని అరధాం 
చేస్తకోవాలి. 

దానాం చేయట్మాంటే సమజ ఋణాం రురా్లకోవట్మే, ఒకొకక్కపుపడు 
బచాగాడాంటూ ఉాంటాడు, "ధరమాం చెయియ బాబూ! న్నకే పుణయాం. ధరమాం చెయియ 
త్లీు! న్నకే పుణయాం" - అని. అాంటే ధరమాం చేసేు న్నకే మాంచిది అని. బచాగాడు 
మనకొక్ న్నతిని నోటితో చెపపకుాండానే బోధిస్తుాంటాడు. అదేమిట్ాంటే - దానాం 
చెయయక్ నేనిలా అయాయను. న్నవు కూడా మర్లజనమలో న్నలాగా కావదేు - అని 
మన క్రువాయని  ాగుర్లు చేస్తుాంటాడు. క్నుక్ దానాం చేయట్ాం న్న క్రువయాం, న్న 
విధి అని భావిస్తు అహాంకారాం లేకుాండా, ప్రచార పటాటోపాం లేకుాండా 
చేయగలిగినాంత్ చేయాలి. ఎవరికి చేయాలి?  
 2. అనుపకారిణే :- త్నకు ఇాంత్కు ముాందే ఉపకారాం చేసిన వారికి చేసేది 
దానాం కాదు. అలాగే భవిషయత్తులో వీడు న్నకు త్పపక్ స్వయాం చేస్వుడు అని 
గాని, లేదా వీడ పలుకుబడని, అధికారాని  ా భవిషయత్తులో 
ఉపయోగిాంచుకోవచాు అని గాని చేసేది కూడా దానాం కాదు. త్నకు ఏ 
విధాంగాను తిరిగి ప్రత్తయపకారాం చేసే శకిు లేనివారికి ఇచాేదే దానాం అవుత్తాంది. 
పేద్లు, బాధలలో ఉనావార్ల, అన్నర్చగయాంతో ఉనావార్ల, అశకుులు - ఇలాాంటి 
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వారికి దానాం చేయాలి. అలాగే ఈ దానాం పది మాందికీ తెలిసి నను  ాగొపపగా 
భావిాంచాలని చేసేది కూడా స్వతిువక్ దానాం కాదు. 
3. దేశ్లకాలేచ ప్తత్రేచ :- ఏ ప్రదేశాంలో దానాం చెయాయలో, ఏ సమయాంలో 
చెయాయలో, ఎలాాంటి వారికి చెయాయలో - ఈ మూడు విషయాలను జ్ఞగ్రత్ుగా 
లెక్కలోకి రుస్తకోవాలి.  

పుణయక్షేత్రాలు, రురధసాలాలు, దేవాలయాలు, నద్గరురాలు, ఆశ్రమలు; 
త్తఫ్యనులు - భూక్ాంప్తలు వచాిన ప్రదేశ్వలలో చేసే దానాం శ్రేషాాం. బ్రాాంద్గ 
ష్టపులు, క్లుుదుకాణాలు, పేకాట్ క్ుబుుల వదే్ చెయయకూడదు.  

పరవదిన్నలలో, గ్రహణకాలాంలో, పుణయకారాయలు జరిగిన సాంద్రుాంలో, 
ఇాంటిలో శుభకారాయలు జర్లపుకునాపుపడు చేసే దానాం శ్రేషాాం.  

ఇక్ యోగయత్ గలవారికే దానాం చెయాయలి. త్పోనిషుఠలు, జా్ఞనులు, 
స్వధువులు, భక్షుకులు అరహత్ గలవార్ల. దురలవాట్ుకు లోనైన వారికి, 
ప్తప్తత్తమలకు దానాం చేసేు ఆ ప్తపాంలో దాత్కు భాగాం ఉాంటాంది.  

పుచాుకునావాడు ఇచాిన వానికి క్ృత్జాత్ తెలియజేయట్ాం  ప్తశా్వత్య 
స్వాంప్రదాయాం. దానాంచేసి పుచాుకునావారికి నమసకరిాంచట్ాం మన 
స్వాంప్రదాయాం. ఇద్గ స్వతిువక్దానాం. 

- రాజసిక్ దానాం అాంటే ఏమిటి?  
          

 శోు॥ యత్తు ప్రత్తయపకారారధాం  
ఫల ముదేిశయ వా పునః ।  
ద్గయతే చ పరికిుషాాం  

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 98 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

త్దేానాం రాజసాం సమృత్ాం ॥    (21)  
తా ॥ ప్రత్తయపకారాని  ాఆశిాంచి, ఫలితాని  ాకాాంక్షిాంచి, బలవాంత్ాంగా గాని – 
బాధపడుతూ గాని ఏ దానాం ఇవవబడుత్తాందో దానిని రాజసిక్దానాం 
అాంటార్ల. 
వాయఖ్య :- పైకి చూడటానికి స్వతిువక్ దానమైన్న, రాజసిక్ దానమైన్న రాండూ 
ఒక్కటి గానే ఉాంటాయి. కాని ఆ దానాం చేసేట్పుపడు దాత్ మనస్తసలో ఉాండే 
భావాని  ాబటాి అది స్వతిువక్మో - రాజసిక్మో అవుత్తాంది.  

స్వతిువక్దానాం ప్రత్తయపకారాని ,ా ఫలితాని  ా ఆశిాంచకుాండా చేసేది. 
రాజసిక్ దానాం ప్రత్తయపకారాం కోరి, ఏదో ఒక్ మాంచి ఫలితాని  ా ఆశిాంచి 
చేసేది. దానాం చేసేట్పుపడు న్నకీ అవకాశాం క్లగట్ాం న్న అద్ృషాాం అని చేసేది 
స్వతిువక్ దానమైతే, దానాం చేసేట్పుపడు అయోయ ! త్పపక్పోయెనే, ఇవావలిస 
వచాిాందే! అని బాధ పడుతూ, తిటాకుాంటూ చేసేది రాజసిక్ దానాం.  

1.ప్రత్తయపకారారధాం :- ఇాంత్కుముాందు ఇత్ర్లల వలు ఏదో ఉపకారాని  ా పాంది, 
అపుపడు ప్రత్తయపకారాం చేయలేక్పోయాాం గనుక్ ఇపుపడు చేదేాాం అని 
దానాం చేసిన్న లేక్ భవిషయత్తులో మనకు ఏదైన్న ప్రత్తయపకారాం చెయయక్ 
పోతాడా! అనే భావాంతో చేసిన్న ఆ దానాం రాజసిక్మే అవుత్తాంది.  
2. ఫలాం ఉదేిశయ :- మనాం ఇపుపడు చేసిన దానాం వలు మరణానాంత్రాం సవరీ 
లోక్ భోగాలు లభస్వుయనో, లేక్ మర్లజనమలో భాగయవాంత్తల ఇాంట్ జనిమాంచి 
స్తఖ్భోగాలు అాందుకోగలననో, లేదా ఈ జనమలోనే ధనాం, సాంపద్లు 
క్లుగుతాయనో, కోరా్ల వయవహ్మరాలో విజయాం క్లుగుత్తాంద్నో, పద్వులు 
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సాంప్తదిాంచగలననో, క్షా్టలు తొలగిపోతాయనో -ఏ ర  ఫలితాలను ఆశిాంచి 
దానాం చేసేు అది రాజసిక్ దానాం. 

మహ్మభారత్ాంలో క్రి్లడన్నాడు. ప్రతిఫలాని  ా కోరి, పుచాుకొని, ఆ 
త్రావత్నే క్వచకుాండలాలు దేవేాంద్రునికి ఇచాాడు. ఇది రాజసిక్ దానాం. 
అాందుకే ఫలితానిావవలేదు. బలి చక్రవరిు, శిబ చక్రవరిు, ద్ధీచి మహరి  ిమొ॥న 
వార్ల ఏ ప్రతిఫలాని  ాకోరకుాండానే త్మ రాజ్ఞయలను, దేహ్మలను దానాం 
చేశ్వర్ల. అద్గ స్వతిువక్ దానాం అాంటే.  

3. పరికిుషాాంచ :- మనస్తసలో బాధ పడుతూ, దానాం చేయవలసి వచాిాందే అని 
త్నను తాను తిటాకుాంటూ, ఇత్ర్లలను తిడుతూ చేసే దానాం రాజసిక్ దానాం 
అాంటార్ల. ఇత్ర్లల ఒతిుడ వలునో, ప్తసిన్నరి అని అనిప్తాంచుకోకుాండా 
ఉాండటానికో, పదిమాందిలో పలుచన అవుతానేమోననో ఇషాాం లేక్పోయిన్న 
మనస్తసను క్షాపెటాకుాంటూ ఇచాే దానాం రాజసిక్ దానాం. దానాం ఇచాే 
ముాందు గాని, ఇచాిన త్రావత్ గాని, ఇచాేట్పుపడు గాని మనస్తసలో ఏ మత్రాం 
బాధ ఉన్న  ాఅది రాజసిక్ దానమే అవుత్తాంది.  
- ఇక్ తామసిక్ దానాం అాంటే -  
 

శోు॥ అదేశ కాలే యదేానాం  
అప్తత్రేభయశా ద్గయతే ।  
అసత్కృత్ మవ జా్ఞత్ాం   
త్ తాు మస ముదాహృత్ాం ॥    (22)  
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తా ॥ దానాం చెయయటానికి త్గని ప్రదేశాంలో, త్గని సమయాంలో, అర్లహలు 
కాని వారికి - నిరాద్రణ పూరవక్ాంగా, అవమనిస్తు లేదా హ్ళన చేస్తు ఇచాే 
దానాం ఏదైతే ఉాందో దానిని తామసిక్ దానాం అాంటార్ల.  
వాయఖ్య :- దేశకాల ప్తత్రలను బటాి చేసే దానాం స్వతిువక్దానాం అయితే వాటిని 
పటాిాంచుకోకుాండా చేసే దానాం తామసిక్ దానాం. 
అదేశ :- దానాం ఇవావలనుకున్న  ా ఇచాే ప్రదేశాం యోగయమైనది కావాలి. 
అయోగయ ప్రదేశ్వలలో ఇచాే దానాం నిర్లపయోగాం, వయతిర్దక్ ఫలిత్ాం ఇస్తుాంది. 
జూద్ర్లలుాండే జూద్శ్వలలోు, త్రాగుబోత్తలుాండే ప్తనశ్వలలోు, వయభచార్లలుాండే 

వయభచారకూప్తల వదే్, దురాచార్లలు - దుషాులు - దురామరీ్లలు - రౌడీలు - 
గూాండాలు - ఖూన్నకోర్లలు ఉాండే ప్రదేశ్వలలో దానాం చేసేు ఆ డబుు 
దురామరీాలకు, దురాచారాలకు, వయసన్నలకు ఖ్రలాపోత్తాంది. అలాగే  
అకాలే :- ఇచాే సమయాం కూడా త్గినదై ఉాండాలి. ఇచాే వాడకి శకిు లేని 
కాలాంలో, పుచాుకొనే వాడకి అవసరాం లేని కాలాంలో దానాం చేయకూడదు. 
బాగా అవసరాంలో ఉనాపుపడు, క్షాాంలో ఉనాపుపడు, సదివనియోగాం 
అవుత్తాంద్నుకునాపుపడు ఇవావలి. అలా కాకుాండా అవసరాం లేని సమయాలోు 
చేసిన దానాం వృధ్య అవుత్తాంది. ఇదే తామసిక్ దానాం.    
3. అప్తత్రేభయశా :- అప్తత్ర దానాం తామసిక్ దానాం అవుత్తాంది. దురవ సన్నలు 
గల వాడకి, ద్ాండగా భోగాలకు ఖ్రా్ల పెటాే వాడకి, క్పటాచార్లలు, దురామరీ్లలు 
అయిన వారికి ఇచాేది తామసిక్ దానాం. అటవాంటి దానాం దాత్ను నరక్ాంలో 
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పడవేస్తుాంది. ఇచాిన దాన్నని  ాప్తప కారాయలకు వాడతే ఆ ప్తపాంలో భాగాం 
దాత్కు వస్తుాంది. 
4.అసత్కృత్ాం :- తిరస్వకరభావాంతో, విస్తకుకాంటూ, ఏ మత్రాం ఆద్రణ 
లేకుాండా, దానాం పుచాుకోనేవాణి్ణ అలుపడుగా - హీనుడుగా భావిస్తు చేసే 
దానాం తామసిక్ దానాం అవుత్తాంది. 
5. అవజా్ఞత్ాం :- తిడుతూనో, వెట్కారాం చేస్తునో, వయాంగయాంగా 
మటాుడుతూనో, అవమనిస్తునో ఇచాే దానాం వలు ఫలిత్ాం శూనయాం. వయతిర్దక్ 
ఫలిత్ాం కూడా క్లుగుత్తాంది. 

కొాంద్ర్ల త్మ భాష్ట పరిజా్ఞన్నని  ా బయట్పెడుత్తాంటార్ల. "అడుగో. 
త్యారయాయడాండ. క్లెకా్ర్ల గార్ల ఆఫీస్తకు రావట్ాం లేట్వుత్తాందేమో గాని 
వీడు మత్రాం ట్ాంచనుగా వస్వుడు" - అని; "మన వాడకి ప్తవలా అరాధ అాంటే 
లెక్కలేద్ాండ. 5 రూ., 10 రూ. పడాలి. డగిాటీ మైన్ టైన్  చేస్వుడు.  అని; "వీడు 
పటాకుాంటే వద్లడాండ, జడుడ. శని పడతే 7 ఏళ్ళళ. వీడు పడతే 14 ఏళ్ళళ. న్నకు 
అని  ాపీడాలు "విరగడయాయయి గాని వీడ పీడ విరగడ కాలేద్ాండ" - అని - ఇలా 
మటాుడుత్తాంటార్ల. కొాంద్ర్ల డబుును విసిర్దస్తుాంటార్ల. విస్తకుకాంటార్ల. ఇది 
తామసిక్ లక్షణాం. కొాంద్ర్ల బూత్తలు తిడతార్ల. కొాంద్ర్ల కొటా్బోతార్ల. ఇలా 
చేసే దానాం అసలు దానమే కాదు. ద్గనివలు వయతిర్దక్ ఫలితాలే వస్వుయి. 
ప్తచిపోయిన అనాాం, కుళ్ళళన పాండుు, చినిగిన నోటు ఇచాే వారాంతా 
తామసికులే. 
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ఉపోదాాత్ాం :- యజా దాన త్పస్తసలు ఎాందుకు చేయాలి? -  
 దేవత్లకు ప్రీతి క్లిగిాంచేాందుకు చేయవలసినవి యజా్ఞలు.  
 సమజ్ఞనికి మేలు చేకూరా్దవి దాన్నలు.  
 దేహ్ాంద్రియ మనో బుదుధలను శుదిధ చేసేవి త్పస్తసలు.  

అయితే ఈ యజా, దాన, త్పస్తసలు చక్కగా ఫలిాంచాలాంటే శ్రద్ధ 
ఉాండాలి, శ్వస్త్ర జా్ఞనాం ఉాండాలి. శ్రద్ధ రాజసిక్మో, తామసిక్మో అయితే 
ప్రయోజనాం లేదు. స్వతిువక్ శ్రద్ధ ఉాండాలి. దానితో ప్తట శ్వస్త్ర జా్ఞనాం 
లేక్పోతే దోష్టలు దొర్లుతాయి. ఈ దోష్టలను తొలగిాంచుకోవాలి. ఎలా?  

ఈ దోష్టలను తొలగిాంచుకొనుట్కు ఒక్ గొపప మాంత్రాని  ాఅర్లునునికి; 
త్దావరా సమసు మనవలోకానికి ఉపదేశిస్తున్నాడు భగవానుడు. అదే 'ఓాం 
త్త్సత్' ఇది భగవాంత్తని న్నమమే. భగవాంత్తని స్తఫరిాంపజేసేదే. ఈ 
మాంత్రోచ్ారణ దావరా చేసే క్రమలన్న  ామోక్షానికి దారి రుస్వుయి.  

ఈ మాంత్రాని  ాఎక్కడ? ఎపుపడు? ఉపదేశిస్తున్నాడు? పటా్పగలు, రాండు 
సేనలు యదాధనికి సనాద్ధమై క్త్తులు నూర్లకుాంటన  ావేళ; ఆ రాండు సేనల 
మధయ నిలిచి, రణరాంగ రణగొణ ధవనుల మధయ, యద్ధరాంగాంలో నిలబడ 
చేశ్వడు. స్వధ్యరణాంగా మాంత్రోపదేశాం రహసయాంగా చేస్వుర్ల. కాని 
జగదీుర్లవుకు ఆ నియమలు లేవు. అాందుకే అలా ఉపదేశిాంచాడు.  

భగవాంత్తడు ఉపదేశిాంచిన ఈ మాంత్రాని  ా ముటాకొని, సపరిశాంచి, 
సమరిాంచి, మననాం చేసి మన దోష్టలను తొలగిాంచుకొని మనాం చేసే ఈ 
యజా దాన త్పస్తసలనే క్రమలను పవిత్రాం చేస్తకోవాలి.  
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అటాి శుద్ధ స్వతివక్ శ్రద్ధ కావాలాంటే -  
 భగవాంత్తని యాందు శ్రద్ధ - శ్వస్త్రము నాందు శ్రద్ధ - గుర్లవు యాందు శ్రద్ధ 
ఉాండాలి. అపుడే క్రమలన్న  ాపవిత్రాం అవుతాయి. 
- ఇాంత్కూ ఈ మాంత్రాం దేనినుదేేశిాంచినదో - దాని మహ్మత్మ ాం ఏమిటో 
తెలుస్తకుాందాాం. 
            

శోు॥ ఓాం త్త్స దితి నిరే్దశః  
బ్రాహమణ స్త్రి విధః సమృత్ః ।  
బ్రహమణా సేున వేదాశా  
యజా్ఞశా విహితాః పురా ॥         (23)  

తా ॥ ఓాం త్త్ సత్ అనేవి బ్రహ్మమని (ాపరమత్మను) నిరే్దశిాంచి చెపేప మూడు 
విధములైన సాంకేతాలు. వీటిని అనుసరిాంచియ్య బ్రాహమణులు - వేదాలు - 
యజా్ఞలు పూరవాం నిరియిాంచబడాడయి.  
వాయఖ్య :- ఓాం త్త్ సత్ అనేవి పరమత్మను నిరే్దశిాంచే 3 విధ్యలైన పేర్లు. దారిన 
పోయ్య వారిని ప్తలిచి మటాుడాలాంటే వారిని పేర్లతో ప్తలవాలి. వారి పేర్ల 
తెలియనపుపడేాం చేస్వుాం? స్వర్ అనో, అాంకుల్ అనో, పెదేాయన్న! అనో, 
అబాుయ్ అనో, ఏమాండీ అనో ప్తలుస్వుాం. అలాగే ఏ పేరూ లేని, పరమత్మను 
సమరిాంచుట్కు, చిాంతిాంచుట్కు ఏదో ఒక్ గుర్లు ఉాండాలి. అాందుకే ఈ ఓాం - త్త్ 
- సత్ అనే పదాలు.  

పరమత్మను సమరిస్తు యజా దాన త్పస్తసలేమి చేసిన్న వాటిలో ఇక్ ఏ 
దోష్టలు ఉాండవు. పైగా అవి సత్ఫలితాలనిస్వుయి, విఘాాలు తొలగిపోతాయి. 
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అాందుకే చాలామాంది ఓాం అాంటూ ప్రణవ శబేాంతో కారాయలు ప్రారాంభస్వుర్ల. 
ఇద్ాంతా దోష్టలు ఏమీ లేకుాండా పోయ్యాందుకే. అాంతేగాక్ త్న ప్రయతాానికి 
భగవాంత్తని స్వయాం లభాంచటానికే.   

నిజాంగా ఇదొక్ సమరపణ మాంత్రాం. ఓ పరమతామ! అన్న  ాన్నవే. అన్న  ాన్న 
నిరియాం ప్రకారమే జర్లగుతాయి. నేను కేవలాం నిమిత్ు మత్రుడను అనే 
సమరపణ భావాం ఈ మాంత్రోచ్ారణలో ఉనాది. 

ఈ మాంత్రోచ్ారణ వలునే పూరవాం బ్రహమదేవుడు బ్రాహమణులను, 
వేదాలను, యజా్ఞలను సృషాాంచట్ాం జరిగిాంది. 
(i) బ్రాహమణులు :- ప్రారాంభాంలో బ్రహమదేవుడు విషిువు న్నభ క్మలాం నుాండ 
బయట్కు వచాి క్రువయమేమని విషిువును అడగాడు. సృషా చేయమని ఆయన 
ఆదేశిాంచాడు. కాని ఎలా సృషా చేయాలో బ్రహమకు తెలియదు. అాందుకే 
ఆయన 'ఓాం' అనే ప్రణవ మాంత్రాని  ా జప్తాంచి బ్రాహమణులను - అాంటే 
సనక్సనాంద్న్నదులనే బ్రహమజా్ఞనులను సృషాాంచాడు. వార్ద బ్రాహమణులు. వార్ల 
నిరాంత్రాం పరమత్మను ద్రిశస్తు, పరమత్మ భావనలోనే ఉాంటార్ల. వారికి 
పరమత్మ జీవుల రూపాంలో వయక్ుాంగా క్నిప్తస్తుాంటే, ఆత్మ రూపాంలో అవయక్ుాంగా 
క్నిప్తస్తు ఉాంటాడు.  
(ii) వేదాలు :- బ్రహమదేవుడు సనక్సనాంద్న్నదులను సృషా చేయమనగా వార్ల 
తిరసకరిాంచార్ల. వార్ల ముక్ు జీవులు. అక్రు. క్నుక్ అాంగీక్రిాంచలేదు. దానితో 
బ్రహమ ప్రజ్ఞపత్తలను సృషాాంచి సృషాని కొనస్వగిాంచమన్నాడు. 
అాంగీక్రిాంచార్ల. అాంత్ట్ బ్రహమ ఈ ప్రజ్ఞపత్తలాంద్ర్ల త్రిాంచే మరీాం 
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ఏమిటా? అని ఆలోచిాంచి వేదాలను సృషాాంచాడు. వేదాలాంటే 
తెలుస్తకోవలసినవి. పరమత్మను అాందుకొనే మరీాలను, స్వధనలను 
తెలియజేసేవి. వీటి దావరా ఆ ప్రజ్ఞపత్తలు త్రిాంచగలర్ల అని బ్రహమ యొక్క 
భావన. 
(iii) యజా్ఞలు :- ఆ ప్రజ్ఞపత్తలాంతా సృషా కారాయని  ా ప్రారాంభాంచార్ల. మరి ఈ 
సృషాలో జనిమాంచే స్వమనుయలాంతా త్రిాంచే మరీాం ఏమిటి? అని ఆలోచిాంచి 
బ్రహమదేవుడు వారికి సత్కరమలైన యజా్ఞలను సృషాాంచాడు. సత్కరమలైన 
యజా్ఞలను ఆచరిాంచినపుపడు సత్ఫలితాలు క్లుగుతాయని, ఆ ఫలితాలనిచాే 
క్రు పరమత్మయ్యనని గ్రహిాంచి యజా్ఞచరణ చేయాలి. 

ఓాం అాంటే పరబ్రహమ - పరమత్మ. త్త్ అాంటే అది. సత్ అాంటే ఉనాది, 
సత్యమైనది అని. క్నుక్ ఓాం త్త్ సత్ అాంటే పరబ్రహమ అనేది ఒక్కటే 
సత్యమైనది అని. పరబ్రహమమొక్కటే సత్యమైనపుపడు క్నిప్తాంచే ఈ జగత్తు 
అాంతా అసత్ - మిధయ - లేనిదే - అని గ్రహిాంచాలి. ద్గనితో బ్రహమసత్యాం - 
జగనిమధయ అనే సరవ వేదాాంత్ సిదాధాంత్ స్వరాం సాిర పడుత్తాంది. ఎలా జప్తాంచాలి 
ఈ మాంత్రానిా?  

'త్జాపః త్ద్రధ భావనాం' మాంత్రాం యొక్క అరాధని  ా భావన చేస్తు 
జప్తాంచాలి - అని పత్ాంజలి మహరి  ివచనాం. భావశుదిధ లేని జపాం వృధ్యయ్య. 
మరి ఓాం త్త్ సత్ అనే మాంత్రాని  ాజప్తస్తు ఏ భావన చెయాయలి? బ్రహమము 
ఒక్కటే సత్యము - నిత్యము అని; అది త్పప ఈ సమసు జగత్తు, ఈ సృషా 
అాంతా క్లలోని వస్తువులాగా మిధయయ్యనని జప్తాంచాలి.  
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క్లలోని వస్తువు క్లలో ఉనాాంత్ వరకు సత్యమనే అనిప్తాంచిన్న 
మేలుకోవట్ాంతోనే అసత్యమై పోత్తనాది. అలాగే జ్ఞగ్రద్వసాలో క్నిప్తస్తున  ా - 
సత్యమని నముమత్తన  ా ఈ జగత్తు అాంతా మన సవరూపాం లోనికి మనాం 
మేలుకుాంటే ఇది అాంతా మిధయయ్య - లేనిదే అవుత్తాంది.  

ఈ మాంత్రాని  ాజప్తస్తు ఈ భావన చేస్తుాంటే క్రమాంగా మనకు వైరాగయాం 
క్లుగుత్తాంది. క్లలోని వస్తువులపై గాని, గారడీ వాడు సృషాాంచే వస్తువులపై 
గాని మనకు రాగాం, ఆసకిు ఉాంటనాదా? అలాగే మనకీ జగత్తుపై  రాగాం - 
ఆసకిు తొలగిపోత్తాంది. ఇలా మాంత్రాని  ా జప్తస్తు, అరధ భావాన చేస్తు 
ప్రాపాంచిక్ విషయాలపై వైరాగయాం పెాంచుకుాంటూ, పరమత్మను అాందుకొనే 
ప్రయత్ాాం చేయాలి. ఈ ప్రయత్ాాం లోనే జీవిాంచాలి. ఈ ప్రయత్ాాంలోనే 
మరణ్ణాంచాలి. ఇది మాంగళక్ర మాంత్రాం. 

- ఓాం త్త్ సత్ అనే ఈ పరబ్రహమ వాచకాలను ఎవర్ల ఎలా 
ఉపయోగిాంచుకుాంటూ త్రిస్తున్నార్చ రాబోయ్య 3 శోుకాలోు వివరిస్తున్నార్ల. 
ముాందుగా ఓాం ను ఎవర్ల ఉపయోగిాంచుకుాంటార్ల?  
          

శోు॥  త్స్వమదో మిత్తయ దాహృత్య  
యజా దాన త్పః క్రయాః ।  
ప్రవరుాం తే విధ్యనోకాుః  
సత్త్ాం బ్రహమ వాదిన్నాం   ॥       (24)  
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తా ॥ అాందువలు బ్రహమవాదులైనవార్ల (వేద్ముల నెరగినవార్ల) శ్వస్త్రములాందు 
చెప్తపన ప్రకారాం 'ఓాం' అాంటూ యజా దాన త్పః క్రయలలో  నిమగుాలై 
యాంటార్ల. 
వాయఖ్య :- అాందువలు - - - ఎాందువలు ? ఓాం త్త్ సత్ అనే పదాలు మూడూ ఆ 
పరబ్రహ్మమని  ా స్తచిాంచే పదాలు గనుక్, ఈ మహ్మమాంత్ర ఉచ్ారణ చేత్నే 
బ్రాహమణులు, వేదాలు, యజా్ఞలు ఉత్పనామైనవి గనుక్ - బ్రహమవేత్ులైనవార్ల 
లోక్ క్లాయణాం కొరకు శ్వస్త్రాం విధిాంచిన యజా దాన త్పస్తసలను 'ఓాం' అనే 
ఉచ్ారణతో చేస్తుాంటార్ల. 'బ్రహమవేత్ులు' అాంటే పరమత్మను వయక్ుాంగాను, 
అవయక్ుాంగాను ద్రిశస్తు పరమత్మ స్వనిాధ్యయని  ాఅనుభవిాంచేవార్ల. వార్ల లోక్ 
క్లాయణాం కొరకు యజా దాన త్పస్తసలు ఆచరిాంచేవార్ల. వార్ల చేసే క్రమలలో 
ఏవైన్న దోష్టలు, పరప్తటు దొరువచాు. ఆ దోష్టల నివారణ కొరకు వార్ల 
'ఓాం' అాంటూ ప్రణవ న్నదాని  ాచేస్తు, ఆ పరమత్మను ద్రిశస్తు యజా్ఞది క్రమలు 
చేస్తుాంటార్ల. వృక్షానికి విత్ునాం ఎలా మూలకారణమో అలాగే అని  ా
మాంత్రాలకు ఆధ్యరాం ఈ ఓాంకారాం. ఏడుకోట్ు మాంత్రాలనిాాంటిలోకి 
ఏకాక్షరమైన 'ఓాం' కారాం మాంగళక్రమైనది, పరమ పవిత్రమైనది. అాందుకే 
అన్నది నుాండ మహ్మత్తమలు, మహర్లిలు, భకుులు, జా్ఞనులు, స్వమనుయలు - 
అాంద్రూ ఓాంకారాం తోనే పూజలు, యజా్ఞలు, ప్తరాయణలు, సదీోషాులు, 
సత్సాంగాలు - అనిాాంటిని ప్రారాంభస్తు ఉాంటార్ల. ద్గనితో వార్లచేసే క్రమలలోని 
దోష్టలు తొలగిపోతాయి. అద్గ ఓాంకారాం యొక్క మహిమ. 
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నిజాంగా బ్రహమవిదులు, బ్రహమవేత్ులు అయిన వారికి ఏ క్రమలు 
చేయవలసిన అవసరాం లేదు; ఏ స్వధనలు చేయనవసరాం లేదు. ఏ ఫలితాలు 
అవసరాం లేదు. అయినపపటికీ స్వధకులను ఉద్ధరిాంచట్ాం కోసాం, 
స్వమనుయలకు మరీద్రశకులుగా ఉాండట్ాం కోసాం దేహాం ఉనాాంత్ వరకు 
ఓాంకార ఉచ్ారణతో, పరమత్మ సమరణతో యజా్ఞది సత్కరమలు చేస్తునే 
ఉాంటార్ల.  
విధ్యనోకాుః :- వార్ల శ్వసా్వల యాందు విధిాంచబడన క్రమలనే చేస్తుాంటార్ల. 
అయినపపటికీ మాంత్రాలు చద్వట్ాంలో ఉచ్ారణ దోష్టలు ఉాండవచాు. 
క్రయాచరణలో మనవ సహజమైన దోష్టలు ఉాండవచాు. ఋతివజులు స్వవహ్మ 
అనాపుపడు ఆహూత్తలివవ లేక్పోవచాు. ఇలా ఏవైన్న దోష్టలుాంటే వాటిని 
నివారిాంచాలి. అాందుకే 'ఓాం' కార ఉచ్ారణ.  
సత్త్ాం :- ఎలుపుపడూ ప్రతి కారాయనికీ ముాందు ఓాంకారాని  ా ఉచ్రిాంచాలి. 
ఇాంజనుాంటేనే రైలు పెటాెలకు చైత్నయాం. 1 అాంక ఉాంటేనే 'స్తన్న 'ా లకు విలువ. 
అలాగే ఓాంకారాని  ాఉచారిస్తు భగవాంత్తని సమరిసేునే కారయ స్వఫలయత్. అాందుకే 
బ్రహమవేత్ులైన్న సర్ద ఓాంకార్చచ్ారణతోనే యజా క్రమలు చేస్తుాంటార్ల.  
- ఇక్ మోక్షాని  ాకోరి అాందుకొరకై ప్రయతిాాంచే స్వధకులు, ముముక్షువుల 
విషయాం. 
 

శోు॥  త్దిత్య నభ సాంధ్యయ  
ఫలాం యజా త్పః క్రయాః  ।  
దాన క్రయాశా వివిధ్యః  
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క్రయాంతే మోక్ష కాాంక్షిభః ॥      (25) 
తా ॥ మోక్షాని  ాకోర్దవార్ల ఫలితాని  ాఆశిాంచకుాండా 'త్త్' అాంటూ యజా్ఞలు, 
త్పస్తసలు అనేక్ రకాల దాన్నలు చేస్తుాంటార్ల.  
వాయఖ్య :- 1. మోక్ష కాాంక్షిభః :- మోక్షాని  ా కోర్లకొనే వార్ల. వీరినే 
ముముక్షువులు అాంటార్ల. వీర్ల స్వతిువక్సవభావాం గలవార్ల. వీర్ల 
ప్రాపాంచిక్మైన భోగాలను కోరర్ల. కేవలాం వారికి మోక్షాం మత్రమే కావాలి. 
సవరీ భోగాలను కూడా వీర్ల కోరర్ల. మోక్షాం కొరకు వీర్ల రువ్ర స్వధనలు 
చెయాయలి. శ్వస్త్ర శ్రవణాం, మననాం, నిధిధ్యయసనాం చెయాయలి. యజా దాన 
త్పస్తసలు చేయాలి. అనేక్ క్ఠిన స్వధనలు కూడా చెయాయలి. వీరికి ఈ 
క్రమలు, స్వధనలు చేసేట్పుపడు ద్ృషా అాంతా పరమత్మ మీద్నే ఉాండాలి. 
అాందుకే 'త్త్' అని ఆ పరమత్మ న్నమని  ాఉచ్రిస్తు; ఆ పరమత్మను వేదాలు 
నిరే్దశిాంచి చూప్తనటుగా ద్రిశస్తు, సమరిస్తు ఆయా క్రమలను ఆచరిస్తు 
ఉాంటార్ల. ద్గనివలు ఆయా క్రమలలోని దోష్టలు తొలగిపోతాయి.  

 'త్త్' అనే పద్ాం పరమత్మను స్తచిాంచే సరవన్నమాం. సమసుము 
పరమేశవర్లడే. ఇచాేవాడూ ఆయనే. పుచాుకొనే వాడూ ఆయనే. ఇవావలన్న ,ా 
పుచాుకోవాలన్న  ా ఆయనకు ఉపక్రణాం - నిమిత్ుాం కావాలి. అాందుకే 
మనవులు. క్నుక్ మనాం నిమిత్ుమత్రులాం. ఒక్ క్వి క్లాని  ా
వాడుకొని అదుుత్మైన క్విత్వాం వ్రాసినటు భగవాంత్తడు కూడా మనవులమైన 
మనను వాడుకొని త్న అదుుత్ శకిుని ప్రద్రిశస్తున్నాడు. మనాం అజా్ఞనాం వలు, 
అహాంకారాం వలు ఇక్కడ జరిగే క్రమలనిాాంటికీ క్రులాం అని అనుకుాంటన్నాాం. 
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ఇక్కడ ఏదైన్న గొపప సాంఘట్న జరిగితే న్న తెలివితేట్ల వలునే ఇద్ాంతా 
జరిగిాంది అని భ్రమ పడుతూ ఉాంటాాం. అలాగే భగవాంత్తని కోసాం ఈ చాందా 
ఇస్తున్నాను అాంటాాం. నిజాంగా భగవాంత్తడే మనకు ఇస్తున్నాడు. ఆయన 
ఇవవక్పోతే మనాం గిల గిల కొటాకుాంటాాం. అలాాంటి మనాం భగవాంత్తడకి 

ఇచాేదేమిటి? నిజాంగా న్నక్ాంత్ ఉదారసవభావాం ఉాంటే ప్రక్కవాడకి ఇవవవేాం? 
ఒకొకక్కపుపడు న్నవు ఇవవక్పోయిన్న ఇచాేవాణి్ణ చూచి సహిాంచలేక్ 
పోత్తన్నావెాందుకు? క్నుక్ మనాం భగవాంత్తనికిచాేదేమీ లేదు.  

మనాం భగవాంత్తనికి ఇస్తున్నాాం అనే ఆలోచన వెనుక్ ఒక్ సత్యాం దాగి 
ఉాంది. మనాం భగవాంత్తనికేద్న్న  ాఇసేు దానికి 10 రటు మనకు తిరిగివస్తుాంది 
అనే భావన. ఇదే ఫలాసకిు. ఈ ఫలాసకిు వలు మనశుశదిధ ఏరపడదు. భగవాంత్తనికి 
మనాం ఇస్తున్నాాం అనే భావన త్పుప.  

ఒకాయన బెలుాంతో గణపతిని త్యార్ల చేయిాంచి పూజస్తున్నాడు. ఆ 
బెలుాం నుాండే ముక్కను త్రుాంచి నైవేద్యాం పెడుత్తన్నాడు. అలాగ ఉాంది మన 
పరిసాితి. క్నుక్ ఈ సరవము ఆ భగవాంత్తనిదే. మనాం క్రువయతా భావాంతో, 
మోక్ష కాాంక్షులమై క్రమలు చేయాలి. ఫలాపేక్ష లేకుాండా క్రమలు చేసేు చిత్ుశుదిధ. 
చిత్ుశుదిధ వలు మోక్షాం. క్నుక్ యజా దాన త్పస్తసలను 'త్త్' అాంటూ స్వధకులు 
మోక్ష ప్రాప్తు వరకు చెయయవలసిాందే.   
- ఇక్ స్వమనుయలు ఈ మాంత్రాని  ాఎలా ఉపయోగిాంచుకోవాలో -  
        

శోు॥ సదాువే స్వధు బావేచ  
సదితేయ త్త్రపర యజయతే  ।  
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ప్రశసేు క్రమణ్ణ త్థా    
సచాబేః ప్తరధ! యజయతే ॥    (26)  

తా ॥  'ఉనాది' అనే అరధాంలోను, 'మాంచిది' అనే అరధాంలోను 'సత్' అనే ఈ 
పరబ్రహమ వాచకాని (ాపదాని )ా వాడుతూ ఉాంటార్ల. అలాగే మాంచి క్రమలకు ఓ 
అర్లున్న! సత్ అనే శబేాని  ాప్రయోగిస్తుాంటార్ల.  
వాయఖ్య :- 'సత్' అనే పద్ాం కూడా పరమత్మను నిరే్దశిాంచి చెపేప పద్మే. 
ఐనపపటికీ దానిని రాండు అరాధలలో వాడుత్తాంటార్ల.  
      1. 'సత్' అాంటే ఎలుపుపడూ ఉాండేది అనే భావాంలోను,  
      2. 'సత్' అాంటే మాంచిది అనే భావాంలోను వాడుత్తాంటార్ల.  
1. సత్ :- కుకా్ ఉనాది, బలు ఉనాది, చెటా ఉనాది, నది ఉనాది, కుాండ ఉనాది, 
కొాండ ఉనాది - - - ఇలా ఉనాది అనే భావాంలో 'సత్' అనే పదాని  ాచెపపవచాు. 
అాంటే కుకా్ సత్, బలు సత్, చెటా సత్, నది సత్, కుాండ సత్, కొాండ సత్ - - - 
అని. 

అయితే వేదాాంతారధాంలో సత్ అాంటే తాతాకలిక్ాంగా ఉాండట్ాం గాదు. 
శ్వశవత్ాంగా ఉాండట్ాం. చావు పుటాక్లు లేకుాండా ఎలుపుపడూ ఉాండట్ాం. 
త్రికాలాలలో ఉాండట్ాం. అదే ఆత్మ - అదే పరమత్మ. పరమత్మ ఒక్పుపడు 
ఉాండ ఒక్పుపడు లేనివాడు కాదు. పరమత్మకు పుటా లేదు. అలాగే చావు 
కూడా లేదు. ఎలుపుపడూ ఉాండే నిత్య సత్యాం పరమత్మ. త్రికాలాలలోను, 
త్రికాలారుత్ాం గాను ఉాండేది పరమత్మ. అాందుకే పరమత్మ 'సత్'. 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 112 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

ఈ జగత్తు సృషాకి ముాందు లేదు. ఇపుపడు క్నిప్తస్తునాది. అలాగే 
ప్రళయాం త్ర్లవాత్ కూడా ఈ సృషా లేదు. ఇలా ఒక్పుపడు ఉాండ, 
మరొక్పుపడు లేని దానిని 'అసత్' అాంటార్ల. కుాండ, కుకా్, బలు మొ॥ త్యార్ల 
కాక్ముాందు లేవు. ఇపుపడునావి. అవి విరిగిపోయిన త్ర్లవాత్, పగిలి 
పోయిన త్ర్లవాత్, శిధిలమైన త్రావత్ లేవు. క్నుక్ అసత్. అలాగే ఈ 
మనుషులు, జాంత్తవులు, ఇత్ర ప్రాణ్ణకోట్ున్న  ాపుటా్క్ముాందు లేవు. మరణ్ణాంచిన 
త్రావత్ ఉాండవు. మధయలో కొాంత్ కాలాం ఉాంటాయి . క్నుక్ అవి త్రికాల 
సత్యాం కాదు. అాందుకే వీట్నిాాంటిని  'అసత్' అన్నార్ల.  
   మరి సత్ ఏది? సత్య వస్తువు ఏది? నిత్య వస్తువు ఏది? "నిత్య వసేు క్ాం 
బ్రహమ త్ద్ వయతిరిక్ుాం సరవాం అనిత్యాం". నిత్యవస్తువు - సత్యవస్తువు పరమత్మ 
ఒక్కటే . దానికి వేరైనవన్న  ాఅనిత్యాం, అసత్యాం. అాంటే 'అసత్'. పరమత్మ ఒక్కటే 
'సత్' 
2. సత్ :- ఇక్ సత్ అాంటే మాంచిది అనే అరధాం కూడా ఉనాది. మాంచి 
మనుషులను 'సత్ పుర్లషులు' - 'సజునులు' అాంటార్ల. మాంచి క్రమలను 'సత్ 
క్రమలు' అాంటార్ల. మాంచి ఆలోచనలను 'సద్ భావనలు' అాంటార్ల. మాంచి 
గ్రాంధ్యలను 'సద్ గ్రాంధ్యలు' అాంటార్ల. మాంచి ఆచారాలను 'సదాచారాలు' 
అాంటార్ల. పది మాంది కూడ మాంచి విషయాలతో కాలక్షేపాం చేసేు 'సత్ సాంగాం' 
అాంటార్ల. ఇలా మాంచిని 'సత్' అాంటార్ల.  

ఈ సత్ మనను భగవాంత్తని ద్రిచేరా్దది. సత్సాంగాం మనను భగవత్ 
స్వనిాధ్యయనికి చేర్లస్తుాంది. భగవాంత్తని చేర్లకొనుట్కు సత్తపర్లషులు మనకు 
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మరీాం చూపుతార్ల. సద్ గ్రాంధ్యలు, సత్ శ్వసా్వలు మనకు భగవాంత్తని 
గురిాంచి చెప్తప భగవాంత్తనితో ఐక్యత్కు మరీాం చూపుతాయి. సత్కరమలు 
మనను భగవాంత్తని సమరణలో నిలుపుతాయి. క్నుక్ భగవాంత్తని ద్గీరకు చేరా్ద 
మరీాని  ాతెలియజేసే పద్ాం 'సత్' భగవాంత్తని స్తచిాంచే పద్ాం 'సత్'   

మనిష చనిపోయిన త్రావత్ 'అయోయ! పోయాడాండీ ప్తపాం!' అాంటార్ల. 
పోయ్యది ఎపపటికైన్న పోయ్యదే. అది అసత్తు. అదే దేహాం. ఈ దేహాం 
పోవటానికే వచాిాంది. దేహాం పోయిన్న పోకుాండా ఉాండేది ఒక్టి ఉాంది. అదే 
ఆత్మ. అదే 'సత్'. దానితో ఇక్యాం చెాంది అదిగా అనుభూతి చెాందేవార్ల 
అర్లదుగా ఉన్నార్ల. వారికి మృత్తయ భయాం లేదు. మృత్తయవును జయిాంచిన 
వార్ల. వార్ద ఆతామనుభూతి చెాందినవార్ల. ముకుులు. వార్ద పరమత్మ. పరమత్మ 
ఎపుపడూ ఉాండే సత్. ఒక్ దేహ్మని  ా త్గిలిాంచుకొని జీవుడుగా ఉాండ తిరిగి 
దేహాం రాకుాండా చేస్తకొని ఆత్మగా - పరమత్మగా - సత్ గా ఉాండ పోతార్ల.  

క్నుక్ సత్ భావాంలోను, స్వధుభావాంలోనూ - అాంటే ఉనాది అనే 
భావాంలోను, మాంచిది అనే భావాంలోను అధిషా్టన రూపాంలో ఉనాది 
పరమతేమ. 
       స్వతిువకులు కానివార్ల - అాంటే సత్ువగుణాం లేనివార్ల రజోగుణాం ఉన్న ,ా 
వార్ల మాంచి బుదిధ గలవారైతే పరమత్మను అాందుకోవాలనే కోరిక్తో 
సత్కరమలు ఆచరిాంచాలి. యజా దాన త్పస్తసలు చెయాయలి. సత్తపర్లష 
స్వాంగత్యాం చెయాయలి. సదీ్రరాంధ్యలను అధయయనాం చేయాలి. దానితో వార్ల 
కూడా స్వతిువకులుగా మరిపోతార్ల. ఐతే వార్ల చేసే క్రమలలో ఏవైన్న 
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దోష్టలు దొర్లుత్తాంటాయి గనుక్ వాటిని నివారిాంచుకొనేాందుకు 'సత్' అాంటూ 
ఆ క్రమలను చేయాలి. 
   - 'సత్' అని ఇాంకా వేనిని అాంటార్ల?  
           

శోు॥ యజాే త్పసి దానేచ  
సాితి ససదితి చోచయతే ।  
క్రమ చైవ త్ద్క్ధయాం  
సది తేయ వాభ ధీయతే   ॥   (27)  

తా ॥  యజా దాన త్పస్తసలలో నిషా క్లిగి ఉాండట్ాం 'సత్' అని 
చెపపబడుత్తనాది. భగవత్ ప్రీతి కొరకు చేసే క్రమలను కూడా 'సత్' అనే 
అాంటార్ల. 
వాయఖ్య:- యజా దాన త్పస్తసల యాందు నిషాను, - వీటిని చేయాలనే భావనను, 
భగవత్ ప్రీతి కోసాం చేసే క్రమలను - అనిాాంటిని సత్ అాంటార్ల. ఎాందుకు? 
ఇవన్న  ాసత్ (భగవాంత్తని) వైపుకు నడప్తాంచేవి గనుక్.  

ఈ ప్రపాంచాని ,ా ప్రక్ృతిని, సమజ్ఞని ,ా జీవులను సృషాాంచిాంది 
పరమతేమ. మనకు ఈ శక్రాని  ా ఇచాిాంది కూడా ఆయనే. పరమత్మ 
ప్రస్వదిాంచిన ఈ శక్రాని ,ా మనో బుదుధలను సరిగీా వినియోగిాంచుకొని, ఆ 
పరమత్మను చేర్లకొనుట్కు దారి చూపే స్వధనలే యజా దాన త్పస్తసలు.  
 యజాాం దావరా ప్రక్ృతిని, దేవత్లను ఆరాధిాంచి త్ృప్తు పరచాలి.  
 దానాం దావరా సమజాంలోని దోష్టలను తొలగిాంచి మనవ అభుయద్యాం 

కొరకు ప్తట పడాలి.  
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 త్పస్తస దావరా మనో వాకాకయములను సరి చేస్తకొని, ఆత్మ నిగ్రహ్మని  ా
ప్తటిాంచి, సన్నమరీాం వైపు తిరగాలి.  

 వీటిని మనాం శ్రద్ధతోను, శ్వస్త్ర విధిని అనుసరిాంచి చేయాలి. ఎాందుకు?  
 శ్వస్త్ర విధిని ప్తటిసేు - ఒక్వేళ మన శ్రద్ధ రాజసిక్ శ్రద్ధ అయిన్న, ప్రతిఫలాని  ా

కోరి చేసిన్న క్రమాంగా మనలను పరమత్మ వైపుకు తిరిగేట్టు చేస్తుాంది 
శ్వస్త్రాం. అాందుకే వీటిని సత్కరమలు అన్నార్ల. ఎాందుక్ాంటే  ఇవి సత్ వైపుకు 
త్రిపేపవి గనుక్. 

 త్ద్క్ధయాం క్రమచ ఏవ సత్ ఇతి ఏవ అభధీయతే: “త్త్ - అక్ధయాం” - ఆ 
భగవాంత్తని పాందుట్ కొరకు, భగవత్ ప్రీతి కొరకు చేసే క్రమలను కూడా 
సత్కరమలే అని చెబుత్తన్నార్ల.  

పరమత్మకు సమరిపాంచని క్రమలలో ఒక్ దోషాం ఉాంటాంది. ఏదో ఒక్ 
రూపాంలో ఆ క్రమలో స్వవరధాం ప్రవేశిస్తుాంది. పరమత్మకు ఆ క్రమను  సమరిపసేు ఆ 
స్వవరధ క్రమ కూడా పరమరధమై పోత్తాంది. 'మద్రధ' క్రమ కాస్వు 'త్ద్రధ' క్రమ 
అవుత్తాంది. క్నుక్ క్రమ త్ద్క్ధయాం కావాలాంటే ఆ క్రమను భగవత్ భావనతో, 
భగవత్ ప్రీతిక్రాంగా, నిష్టకమాంగా, ఫలాపేక్ష వదిలి, తాయగ బుదిధతో చేయాలి. 
అపుపడే ఆ క్రమకు పవిత్రత్, ఔనాత్యాం. అలాగాక్ స్వవరధాం కొరకు చేసే క్రమ 
క్రమగానే మిగిలిపోత్తాంది. క్నుక్ క్రమలో లోపాం లేదు, క్రమ చేసే సమయాంలో 
మన భావనలోనే లోపాం. దైవ బుదిధతో, భగవత్ భావనతో చేసిన క్రమ భగవత్ 
రూప క్రమయ్య అవుత్తాంది.  
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స్వధ్యరణాంగా మనవుడు ఏ క్రమలు ఆచరిాంచిన్న స్వవరధాంతోనే, ఏదో 
లౌకిక్ ప్రయోజన్నని  ాఆశిాంచే చేస్వుడు. లేదా కీరిు కోసమైన్న చేస్వుడు. ఇలా 
జీవిత్మాంతా కుసీులు పడుతూ జీవితాని  ాకొనస్వగిసేు ఈ జీవితానికి అరధమే 
ఉాండదు, వయరధమైపోత్తాంది.  

మరి స్వరధక్ాం చేస్తకొనుట్కు, మనాంత్ట్ మనాం తెలుస్తకొని, మన 
జీవితాలను మలుపు త్రిపుపత్తన్నామ? - లేదు. ఏదో ఒక్ సాంఘట్న జరిగి 
గాని, ఏ ర బాధలు క్షా్టలు చుటాి ముటాి గాని, అక్స్వమత్తుగా పరిసాిత్తలలో 
మర్లప వచాి గాని, మహ్మత్తమల స్వాంగత్యాం వలు గాని, అనుకోకుాండా ఒక్ మాంచి 
మట్ వినట్ాం వలు గాని, మహ్మత్తమల ఉపదేశాం వలు గాని, ఎవర్చ ఒక్ మిత్రుని 
ప్రోద్ులాం వలు గాని తెలియకుాండానే భగవాంత్తని వైపు తిర్లగుతాాం. అలా 
తిరిగే అవకాశాం వస్తుాంది. ఆ అవకాశాం అాంద్రికీ వస్తుాందా? రాదు. ఏ కొదేి 
మాందికో వస్తుాంది. ఎాందువలు? ఎపుపడో ఒక్పుపడు, ఏ జనమలోనో సత్కరమలు 
చేసి ఉన్నావు గనుక్, వాటి ఫలిత్ాం ఇపుపడు పకావనికి వచాిాంది గనుక్ అలా 
తిరిగే అవకాశాం వచాిాంది. క్నుక్ సత్కరమలు భగవాంత్తని వైపు త్రిపుపతాయి.  

క్నుక్ స్వమనుయలు కూడా భగవాంత్తని వైపుకు తిరగాలాంటే యజా 
దాన త్పస్తసలనే సత్కరమలు చేసి ఉాండాలి. సత్ అాంటూ ఈ క్రమలను భగవత్ 
సమరణతో చేయాలి.  
 ఓాం త్త్ సత్ అనే మహ్మమాంత్రాం బ్రహమవిద్యను భద్రాంగా రక్షిాంచే బీర్లవా 

లాాంటిది. మన క్రమలను దోషరహిత్ాం చేసే మాంత్రాం. ద్గనిని భగవదీ్గత్ 
ఎాంతో ప్రేమతో, వాత్సలయాంతో మనకు బోధిస్తునాది.  
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 లక్షమణ గీత్ను దాటిన సీత్ రామునికి దూరమై క్షా్టల ప్తలైాంది.  
 భగవత్ గీత్ను దాటితే మనాం పరమత్మకు దూరమై క్షా్టలప్తలవుతాాం. 

క్నుక్ శ్వస్త్రాం తెలుస్తకొని శ్రద్ధతో క్రమలు చేయాలి. ఒక్వేళ శ్రద్ధ ఉన్న  ా
శ్వస్త్రాం తెలియక్పోతే పరమత్మ సమరణతో క్రమలు చేసి దోష్టలను 
తొలగిాంచుకోవాలి. ఇదే అర్లునుని ప్రశాకు భగవానుని సమధ్యనాం.  

- ఇలా అర్లునుని ప్రశాకు సమధ్యనాం చెప్తపన భగవానుడు అడగని ప్రశాకు 
కూడా చెపపబోత్తన్నాడు. శ్రద్ధ లేని వాని క్రమ ఫలిత్ాం ఏమిటి?  
      

శోు॥ అశ్రద్ధయా హుత్ాం ద్త్ుాం   
త్పసుపుాం క్ృత్ాం చ యత్  ।  
అసది త్తయచయతే ప్తరధ! 
నచ త్త్రేపరత్య నో ఇహ ॥    (28)  

తా ॥  శ్రద్ధ లేకుాండా చేసే హోమాం, దానాం, త్పస్తస గాని మరి ఏ ఇత్ర క్రమలు 
గాని అసత్ అని చెపపబడతాయి. అర్లున్న! ఆ క్రమలు ఇహాంలో గాని, పరాంలో 
గాని ఫలితానిావవవు.  
వాయఖ్య :- శ్వస్త్రాం తెలియక్పోయిన్న శ్రద్ధతో చేసేు భగవత్ సమరణతో దోష్టలను 
తొలగిాంచుకోవచాు. కాని శ్రద్ధ గనుక్ లేక్పోతే ఇక్ ఉదాధరక్ాం లేదు. అసలు 
శ్రద్ధ అాంటే ఏమిటి? 

(1) భగవాంత్తడున్నాడనే విశ్వవసాం, (2) ఆయనకు దూరమై బాధలు 
పడుత్తన్నాాం క్నుక్ మళ్ళళ ఆయనకు ద్గీరైతేనే ఆనాంద్ాం క్లుగుత్తాంద్నే 
నమమక్ాం, (3) భగవాంత్తని చేర్లకొనేాందుకే ఈ మనవజనమ వచాిాంద్నే 
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విశ్వవసాం. (4) ఆయనను చేర్లకొనే మరీాని  ా తెలియజేపేపాందుకే 
శ్వసా్వలున్నాయని నమమక్ాం. (5) ఆ శ్వసా్వలలో చెప్తపన విధాంగా మనకు మరీాం 
చూపే వార్ద గుర్లవులు అని నమమక్ాం. ఇద్ాంతా క్లిప్త 'శ్రద్ధ' అాంటార్ల. ఇవి 
లేక్పోతే శ్రద్ధ లేనటేు, శ్రద్ధ లేక్పోతే సిదిధ లేదు. 
 శ్రద్ధతో క్రమలు చేసేు అవి స్వతిువక్ాం కాక్పోయిన్న 'ఓాం త్త్ సత్' 

మాంత్రోచ్ారణతో స్వతిువకాలు అవుతాయి.  
 శ్రద్ధ లేకుాండా చేసేు అవి స్వతిువకాలైన్న సర్ద మాంత్రోచ్ారణ వలు సఫలత్ 

క్లుగదు. అవి తామసిక్మైపోతాయి. 
ఆధ్యయతిమక్ రాంగాంలో శ్వస్త్రాంపై, గుర్లవుపై శ్రద్ధ ఉాండాలి. గుర్లవులో 

లోప్తలు వెతికితే ఆయన చెపేప మట్లపై విశ్వవసాంపోయి సిదిధ లభాంచదు. 
డాకా్ర్లపై ర్చగికి విశ్వవసాం ఉాంటేనే మాందు పని చేస్తుాంది. అలాగే గుర్లవుపై 
శ్రద్ధ (విశ్వవసాం) ఉాంటేనే జా్ఞనాం అవగత్మవుత్తాంది.  
 అశ్రద్ధతో చేసే యజాాం ఇత్ర్లలను మోసాం చేయటానికే.  
 అశ్రద్ధతో చేసే దానాం ఫలితానిావవదు.  
 అశ్రద్ధతో చేసే త్పస్తస డాాంబక్ త్పస్తస అవుత్తాంది.  
 అశ్రద్ధతో చేసే క్రమలన్న  ాతామసిక్ క్రమలవుతాయి.  

అలా చేసిన వారికి ఇహమూ లేదు, పరమూ లేదు.  
(1) ద్క్ష ప్రజ్ఞపతి గొపప 'యజాాం' చేశ్వడు. అది నిక్శవర యాగాం. అత్డకి 
పరమేశవర్లనిపై కోపాం, దేవషాం. ఆయనను అవమనిాంచట్మే త్న యాగ 
లక్ష ాం. భగవాంత్తనిపై దేవషాంతో చేసే యాగాం సఫలమవుత్తాందా? అాందుకే 
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యజా వేదిక్ రస్వభాస అయిాంది. కుమరు సరుదేవి అగిాకి ఆహుతి అయిాంది. 
దేవత్లాంతా ప్తరి పోయార్ల. యజాాం భగామైాంది. చివరకు ద్క్షుని త్ల తెగి 
పడపోయిాంది. అాంతా వయరధమై పోయిాంది. 
(2) క్రి్లడు క్వచ కుాండలాలను దానాం చేశ్వడు. ఇచాిాంది క్పట్ బ్రాహమణునకు 
అని తెలిసీ ఇచాాడు. ఇవవకుాండా ఉాండేాందుకు, వచాినవాడు ఇాంద్రుడని తెలిసీ 
తెలియనటు నటిాంచి ఎాంతో ప్రయత్ాాం  చేశ్వడు. చివరకు ప్రతిఫలాంగా 'శకిు' 
ని కోరి, ముాందుగానే దానిని ఇాంద్రుని వదే్ నుాండ గ్రహిాంచి ఆ త్ర్లవాత్నే 
ఇచాాడు. ఇచాిన క్వచ కుాండలాలు ఇాంద్రునికి పనికి రావు. రుస్తకున  ా'శకిు' ఒక్ 
మహ్మవీర్లని సాంహరిాంచటానికి త్గినది. క్నుక్ ఇది స్వతిువక్ దానాం కాదు. 
అాందుకే పుచాుకున  ా శకిు ఎవరిని సాంహరిాంచటానికి రుస్తకున్నాడో వారిని 
చాంపలేదు. క్వచ కుాండలాలు పోయినవి. ద్గనిని దానాం అనటానికి వీలేుదు. 
ఇది వస్తు వినిమయాం. ఈ మట్ను క్రి్లడే ఇాంద్రునితో అన్నాడు. వినిమయాం 
చేస్తకుాందాాం - అని.  
(3) రావణ కుాంభ క్రి్లలు, హిరణాయక్ష హిరణయ క్శిపులు, భస్వమస్తర్లడు మొ॥న 
రాక్షస్తలెాంద్ర్చ శక్రాని  ాహిాంసపెటాే క్ఠిన త్పస్తసలు చేస్వర్ల. ఇవి తామసిక్ 
త్పస్తసలు. ఈ త్పస్తసలకుమెచాి భగవాంత్తడు వార్ల కోరిన వరాలు 
ప్రస్వదిాంచాడు. అయిన్న ఏాం ప్రయోజనాం? వారి వరాలతోనే వార్ల 
సాంహరిాంచబడాడర్ల. 

క్నుక్ ఇలాాంటి యజా దాన త్పస్తసలు వయరధమై పోయ్యవే.  
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శ్రద్ధ స్వతిువక్ాం కావాలాంటే సత్ సాంగము, భగవత్ చిాంత్న త్పపనిసరి 
అని గ్రహిాంచాలి. అాందుకే ఓాం త్త్సత్ మాంత్రోచాారణ దావరా మన శ్రద్ధను 
స్వతిువక్ాం చేస్తకోవాలి.  

ద్గనితో అని  ాఅనరాధలకు కారణమైన అజా్ఞన్నని ,ా అజా్ఞన రూప 
సాంస్వరాని  ాదాటి ధనుయలమయ్యయ మరీాం తెలుస్తుాంది.  
 శ్రద్ధ వలు. ప్తపుల ప్తపాం భసమమైపోత్తాంది,  
 జజా్ఞస్తవుల జజా్ఞస పూరువుత్తాంది,  
 జా్ఞని యొక్క జా్ఞనాం స్వరధక్మవుత్తాంది.  

చివరకు ఆత్మ స్వక్షాతాకరాం - మోక్షాం ప్రాప్తుస్తుాంది.  
క్నుక్ శ్రద్ధ - స్వతిువక్ శ్రద్ధ కావాలి. ఇదే ఈ అధ్యయయాం యొక్క 

ఆాంత్రయాం.  
 ప్రపాంచాం రుర్ల తెలుస్తకోకుాండా,  
 ఆచరిాంచవలసిన పధధతి తెలుస్తకోకుాండా,  
 జీవిత్ాం యొక్క పరమ లక్ష ాం తెలుస్తకోకుాండా,  
 వీటిని తెలియజేసే శ్వసా్వలను పటాిాంచుకోకుాండా,  

డబుు కోసాం, పద్వుల కోసాం, కీరిు ప్రతిషాల కోసాం, సవలాభాం కోసాం, 
డాంబాం కోసాం, కోరకలు రురా్లకోవట్ాం కోసాం, ఇషాాం వచాినటు ప్రవరిుసేు అది శ్రద్ధ 
కాదు. తామసిక్ ఆచరణ. 

ద్గనివలు ఇహమూ లేదు, పరమూ లేదు.  
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వాసనలను మరా్లకొని శ్రద్ధతో త్రిాంచే అధ్యయయాం ఇది. అయితే 
వాసనలు మరా్లకొనట్ాం స్వధయమ? అనేక్ జనమల నుాండ వచాే ఈ 
సాంస్వకరాలు ఎలా మర్లతాయి? వాసనలవలు వచాే ప్రేరణలను నిర్చధిాంచట్ాం 
ఎలా? మనవులకు మత్రమే అవకాశాం ఉనాది. ఎలా? 

జీవులు పూరవజనమ సాంస్వకరాలను బటాి ప్రవరిుాంచట్మే నిజమైతే 
దురామరీాలు చేసేవార్ల దురామరీ్లలుగానే ఉాంటార్ల. ప్రపాంచాం వైపుకు తిరిగిన 
వార్ల ప్రాపాంచిక్ వయవహ్మరాలలోనే మునిగిపోతార్ల. మరి వార్ల పరమత్మ 
వైపుకు ఎలా తిరగగలుగుతార్ల? అలా తిరగక్ ఎవరి వాసనలను బటాి వచాే 
ప్రేరణల ప్రకారాం వార్ల ప్రవరిుస్తుాంటే శ్వసా్వలెాందుకు? గుర్లవులెాందుకు?  

జీవుల యొక్క నిజ సవభావాం దైవ సవభావాం. వారి త్త్ువాం దైవత్త్ువాం. 
వారిది శుద్ధ జా్ఞన సవరూపాం, ఆనాంద్ సవరూపాం. క్నుక్ ప్రతి జీవుడు 
ఆనాందాని  ా అాందుకొనుట్కే ప్రయతిాస్తు ఉాంటాడు. కాక్పోతే ఎలాగో 
తెలియక్ దారి త్పుపత్తన్నాడు.  

క్రొత్ుగా ఒక్ ఊరికి వెళ్ళళలనుకున  ావాడు 4 ర్చడు కూడలి ద్గీరకు 
చేరినపుపడు తాను ఎటవెళ్ళళలో తెలియక్ తిక్మక్పడతాడు. తాను 
వెళళవలసిన ఊరికి ఒక్టే రూట. మిగిలిన ర్చడుతో త్నకు పని లేదు. అాందుకే 
అలాాంటి చోట్ు బోర్లడ లేక్పోయిన్న, అత్డకి చదువు రాక్పోయిన్న అక్కడ 
సా్వనికులు చెప్తపలి. దానిని బటాి గమయసా్వనాం చేర్లకుాంటాడు.  

అలాగే మరీాం తెలియక్ ప్రయాణ్ణాంచే వారికి అక్కడ బోర్లడలాగా 
శ్వసా్వలు మరీాని  ా చూపుతాయి. శ్వసా్వని  ా అవగాహన చేసికోలేని 
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వారికి శ్వస్త్రాం తెలిసిన గుర్లవులు ఆ మరీాని  ాచెబుతార్ల. క్నుక్ శ్వసా్వలను 
తెలుస్తకొనుట్కు గుర్లవులను ఆశ్రయిాంచి వార్ల స్తచిాంచిన మరీాలలో 
స్వధనలను స్వగిాంచాలి . 

అలా మరటానికి ఇషాపడక్, గుర్లవుల వదే్కు వెళళక్, శ్వసా్వలను నమమక్, 
త్మకు అన్న  ాతెలుస్తననే అహాంభావాంతో ఉాండే వార్ద తామస్తలు. వారిలో ఏ 
మరూప రాదు. ఇక్ రాజసికులైన వార్ల త్మకు విధిాంచిన నియమలను 
ప్తటిస్తు స్వతిువకులుగా మరవచాు . 

క్నుక్ మనలోని వాసనలు మరాలాంటే జా్ఞన్నని  ా ఉపదేశిాంచే 
గుర్లవులను ఆశ్రయిాంచాలి. పవిత్రమైన శ్వసా్వలను తెలుస్తకోవాలి. గుర్లవులు 
చూప్తాంచిన మరీాంలో ప్రయాణ్ణాంచాలి. అలా చేసినపుపడే త్మ వాసనలలోని 
మర్లపలను తెలుస్తకోగలుగుతార్ల. ద్గనిని బటాి -  

సదీుర్లవు లభసేునే న్న వాసనలలో మర్లపలు సాంభవాం. ఒక్వేళ 

సదీుర్లవు, లభాంచిన్న న్నవు గురిుాంచలేక్పోయినట్ుయితే ఆయనను 
ఆశ్రయిాంచలేక్పోయినట్ుయితే ఏమీ ప్రయోజనాం లేదు. వయరధజీవితాని  ా
గడపవలసిాందే. క్నుక్ సదీుర్లవులన్నశ్రయిాంచి న్న జీవితాని  ాధనయాం  చేస్తకో. 
న్న జనమను స్వరధక్ాం చేస్తకో. 'న్ననయ పాంధ్య అయన్నయ విద్యతే '. 

 
గద్యాం : ఓాం త్త్ సత్ ఇతి శ్రీమద్ుగవదీ్గతాస్త, ఉపనిషత్తస, బ్రహమ విదాయయాాం, 
యోగ శ్వసాే, శ్రీక్ృషి్టర్లున సాంవాదే శ్రదాధత్రయ విభాగ యోగో  న్నమ సపు 
ద్శోఽధ్యయయః  
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ఏ కోరిక్లు లేకుాండా బ్రహమజా్ఞనులై శ్వసా్వలను ఆచరిాంచేవార్ల 
మహ్మత్తమలు. మోక్షార్లధలై శ్వస్త్ర విహిత్ క్రమలు చేసేవార్ల స్వతిువకులు. ఇహ పర 
స్తఖాల కోసాం శ్వస్త్రాంలో విశ్వవసాం ఉాంచి ఆచరిాంచేవార్ల రాజసికులు. అద్గ 
ఇద్గ లేక్ శ్వసా్వలను వద్లి మూరఖాంగా ప్రవరిుాంచేవార్ల తామస్తలు. శ్రద్ధతో 
స్తన్నయాసాంగా త్రిాంచే అధ్యయయాం ఇది. 

 

 
Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 
Email : care@srichalapathirao.com 
Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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0883 - 246 2565
903 246 2565

yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡,
 n»+‘ê Vü≤À≥ Ÿ̋ m<äT≥,  ø√≥>∑TeTà+, sê»eTùV≤+Á<äes¡+ ` 533101.

WWW.MOHANPUBLICATIONS.COM

e÷e<ä› \_Û+#·T  Á>∑+<∏äe≠\T
1. Áe‘·ø£<∏ä\T ` |üP»\T

 1. l $Hêj·Tø£ Áe‘·+                                               yÓ\ s¡÷.10-00
 2. l $ù|òTïX¯«s¡|üPC≤`|ü⁄D≤´Vü≤yê#·q+ 30`00
 3. l $ù|òTïX¯«s¡|üP» (ø±DÏbÕø£πøåÁ‘·e÷Vü‰‘·à´+‘√) 10`00
 4. dü+ø£wüºVü≤s¡#·‘·T]ú leTVü‰>∑D|ü‹ Áe‘·+ 30`00
 5. es¡\ø°Î Áe‘·+ 10`00
 6. πø<ëπsX¯«s¡ Áe‘·+ 10`00
 7. Á‹Hê<Ûä Áe‘·+(ø£\sY) 10-00
 8. Á‹Hê<ÛäÁe‘·+(kÕ<ë) 5-00
 9. ø°åsê_∆ Áe‘·+ 12`00
10. eT+>∑fi¯ >öØÁe‘·+ 10-00
11. yÓ’uÛÑe\ø°Î Áe‘·+ bǫ̀ {À j·T+Á‘·+‘√ 25-00
12. l\ø°Î ≈£îuÒs¡ Áe‘·+ (bò˛{À j·T+Á‘·+‘√) 25-00
13. ø£qø£eTVü‰\ø°Î Áe‘·+ (ø±y˚TX¯«ØbÕ≥‘√) 25-00
14. dü+‘√w”e÷‘ê Áe‘·+ 25-00
15. @&ÉT X¯ìyêsê\ Áe‘·+ 25-00
16. dü‘·´Hêsêj·TDÁe‘·+ 25-00
17. l düTes¡Ã˝≤Vü≤qTeTB›ø£å 30-00
18. •eBø£å 10-00
19. ø±‘ê´j·T˙ Áe‘·+ 20`00
20. kÂuÛ≤>∑´ >öØÁe‘·+ 20`00
21. ‹s¡TbÕŒyÓ’ (<ÛäqTsêàdüÁe‘·+) 36`00
22. Ád”Ô\ Áe‘·ø£<∏ä\T 36`00
23. Ád”Ô\Áe‘·ø£<∏ä\Tdü÷ú˝≤ø£å] (H˚<äTq÷]>∑+>±<Ûäs¡sêe⁄>±]) 54`00
24. ô|[fl bÕ≥\T ` Åd”Ô\bÕ≥\T (ø±y˚TX¯«]bÕ≥‘√) 36`00
25. düs¡«<˚e‘ê |üPC≤$<Ûëq+ 25`00
26. Äs¡TÁe‘ê\T 30`00
27. sêVüQø±\+˝À<äTsêZ<˚M|üPC≤ 10-00

á <Ûäs¡\T ìø£s¡e≠ø±<äT, m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT e÷s¡T#·T+&Ée#·TÃqT.
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28. ‘·T\dæ ì‘·́ |üP», ‘·T\d”ñ|üjÓ÷>±\T 10-00
29. l #·Áø£ s¡Vü≤dü´ $C≤„qyéT 36`00
30. l#·Áø£ |üPC≤$<Ûëq+(ô|<ä›~) 36`00
31. \ø°Î ` >öØ  ì‘·´|üP» 10-00
32. l düs¡dü«r ì‘·́ |üP» 10-00
33. l <äTsêZì‘·́ |üP» 10-00
34. ø±\uÛ…’s¡e ì‘·́ |üP» 10-00
35. •e|üP» 10-00
36. Ms¡uÛÑÁ<ä |üP» 10-00
37. Ä+»H˚j·T ì‘·́ |üP» 10-00
38. Hêπ>+Á<ä kÕ«$T |üP» 10-00
39. düTÁãVü≤àD´ ì‘·́ |üP» 10-00
40. sêeT<˚e⁄ì ø£<∏ä 10-00
41. •e<˚e⁄ì ø£<∏ä 10-00
42. \ø°Îqs¡dæ+Vü≤|üP» 10-00
43. y˚+ø£fÒX¯«s¡|üP» 10-00
44. ÁãVü≤à+>±] ì‘·́ |üP» 10-00
45. dü÷s¡´ ì‘·´|üP» 10-00
46. qeÁ>∑Vü≤ ì‘·́ |üP» 10-00
47. s¡TøÏàD° ø£˝≤´D+ 25`00
48. ñe÷eTùV≤X¯«s¡ Áe‘·+ 36`00
49. l ø±y˚TX¯«Ø Áe‘·+ 36`00
50. 16 k˛eTyês¡e≠\ Áe‘·e≠ 25`00
51. bÕs¡«rø£˝≤´D+ 25`00
52. düVü≤Ádüø£eT\e]Ô Áe‘·e≠ 25`00
53. |ü+#·e≠K Ä+»H˚j·T |üPC≤$<ÛëqeTT 36`00
54. nwüºHê>∑|üP» 36`00
55. |üP»\T m+<äT≈£î#˚j·÷* ? 36`00
56. @ <˚e⁄ìøÏ @|ü⁄cÕŒ\‘√ |üPõ+#ê*? 36`00
57. @ <˚e⁄ìøÏ @Á|ükÕ<ä+ HÓ’y˚<ä´+ ô|{≤º*? 36`00
58. @<˚e⁄ìøÏ @$<Ûäe≠>±BbÕsê<Ûäq#Ój·÷´*? 36`00
59. @<˚e⁄ìøÏ mìï Á|ü<äøÏåD\T#˚j·÷* ? 36`00
60. Vü≤qTeT<é Áe‘·+ 36`00
61. |ü+#êj·T‘·q |üP» 63`00
62. 28 Áe‘·e≠\T 120`00
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63. ø£\X¯|üP»\T (9ˇπøkÕ]) 150`00
64. ø£\X¯|üP»\T ($&ç$&ç>±) (Á|æ+≥T˝À) ....
65. ÁV”≤+ø±s¡ eTVü‰j·T»„+ (Á|æ+≥T˝À) ....
66. >√e÷‘· 40-00

2. k Ǫ̂Á‘ê\T`düTÁ|üuÛ≤‘·e≠\T düVü≤ÁdüHêeTe≠\T
 1. l \*‘ê $wüßí düVü≤ÁdüHêeTk Ǫ̂Á‘ê\T 45`00

|ü⁄sêD|ü+&É sê<Ûëø£èwüíe∂]Ô>±] dü+ø£\q+
 2. \*‘ê$wüßí düVü≤ÁdüHêeTk Ǫ̂Á‘·e≠\T (Væ≤+B)   ,, 50`00
 3. \*‘ê$wüßí düVü≤ÁdüHêeTk Ǫ̂Á‘·e≠\T (Ç+^¢wüß)  ,, 50`00
 4. dü÷ú˝≤ø£å]\*‘ê$wüßídüVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·e≠\T(|üÁ‹ø£ôd’CŸ) 99`00
 5. \*‘ê$wüßí (πødt u…’+&é) 1/8 &Ó$Tà 63-00
 6. dü÷ú˝≤ø£åØ \*‘ê$wüßí (ÁøöHéôd’E)πødtu…’+&é 108-00
 7. düs¡«<˚e‘ê k˛ÔÁ‘·eT+»] 120`00
 8. düø£\<˚e‘ê nc º̨‘·Ôs¡X¯‘·Hêe÷e[' (63) 24`00
 9. $wüßídüVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·yéT (ÁøöHé) 25`00
10. \*‘ê düVü≤ÁdüHêeT k Ǫ̂Á‘·yéT (ÁøöHé) 36`00
11. \*‘ê düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 24`00
12. \ø°Î düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 24`00
13. <äTsêZ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 24`00
14. Ä+»H˚j·T düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 24`00
15. •e düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 24`00
16. $wüßí düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 24`00
17. >∑D|ü‹ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 24`00
18. düTÁãVü≤àD´ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 24`00
19. >±j·TÁ‹ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 24`00
20. \*‘ê$wüßí düVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘ê\T 24`00
21. lsêe÷ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 24`00
22. düs¡dü«‹ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 24`00
23. dü÷s¡´düVü≤ÁdüHêeTe≠\T   Ä~‘·´Vü≤è<äj·T+ 24`00
24. ly˚+ø£fÒX¯«s¡düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 24`00
25. eTDÏB«|ües¡íq (ô|<ä›~) 24`00
26. dü+<ë´e+<äq+ 24`00
27. eT+Á‘·|ü⁄wüŒyéT ....
28. Á‹uÛ≤cÕ Vü≤qTe÷Hé#ê©kÕ 15`00
29. Vü≤qTe÷Hé #ê©kÕ 10`00
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30. eTDÏB«|ües¡íq (bÕ¬ø{Ÿ) 10`00
31. Äs¡T #ê©kÕ\T 10`00
32. •yêsê<Ûäq (•ek˛ÔÁ‘ê\T) 10`00
33. y˚+ø£fÒX¯«s¡ düTÁ|üuÛ≤‘·+ (bÕ¬ø{Ÿ) 10`00
34. Äs¡T<ä+&Éø±\T 5`00
35. y˚+ø£fÒX¯«s¡ >√$+<äHêeTe≠\T 5`00
36. nwüº\ø°Î k˛ÔÁ‘·yéT ø£qø£<Ûësêk˛ÔÁ‘·yéT 10`00
37. <˚MK&ÉZe÷˝≤k˛ÔÁ‘·yéT (eTVæ≤cÕdüTs¡eTs¡›˙k˛ÔÁ‘·+‘√) 10`00
38. düT+<äs¡ø±+&É (bÕ¬ø{Ÿ) 10`00
39. uÛÑ>∑eBZ‘· e∂\+ 27`00
40. sêeTs¡øå±k˛ÔÁ‘·yéT 15`00
41. k˛ÔÁ‘· s¡‘êïe[ 36`00
42. |ü⁄sêD|ü+&É \*‘ê`$wüßí düVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·yéT($T˙) 10`00
43. |ü⁄sêD|ü+&É \*‘êdüVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·yéT($T˙) 10`00
44. |ü⁄sêD|ü+& É $wüßí düVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·yéT 10`00
45. |ü⁄sêD|ü+&É Ä~‘·´ Vü≤è<äj·T+ 10`00
46. eT+Á‘·|ü⁄wüŒ+ ($T˙) 10`00
47. •yêq+<ä\Vü≤]`kÂ+<äs¡´\Vü≤] 36`00
48. ≈£î»<√wü+ 10`00
49. ø±\düs¡Œ <√wü+ 10`00
50. MT n|ü\T rsê˝≤? 10`00
51. <äèwæº<√cÕ\T ìyês¡D 10`00
52. |ü+#·dü÷ø£Ôe≠\T 10`00
53. dü+<Ûë´e+<äq+ 10`00
54. s¡TÁ<äqeTø£yéT`#·eTø£yéT 10`00
55. >±j·TÁreT+Á‘ê\T 10`00
56. Vü≤j·TÁ^e k˛ÔÁ‘·e÷\ 10`00
57. <äøÏåD≤e∂]Ô k˛ÔÁ‘·e÷\ 10`00
58. <ë«<äX¯ CÀ´‹]¢+>±\T ` |ü+#êsêe÷\‘√ 10`00
59. ldü÷ø£Ô+ |ü⁄s¡Twü dü÷ø£Ô+ 10`00
60. qeÁ>∑Vü≤k˛ÔÁ‘·e÷\ 36`00
61. eTVü‰Hê´düyéT 36`00
62. düT+<äs¡ø±+&É >±HêeTè‘·+ 36`00
63. >√e÷‘·|üPC≤$<Ûëqe≠ 10`00
64. Äq+<ädæ~∆ ` 1 l<˚M k˛ÔÁ‘·e÷\ 108`00
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65. Äq+<ädæ~∆ ` 2 @ düeTdǘ ≈£î @ k Ǫ̂Á‘·yéT bÕsêj·TD#˚j·÷* 108`00
66. Äq+<ädæ~∆-3 e÷qdü<˚M k˛ÔÁ‘·e÷\ 108-00
67. l ø±\uÛ…’s¡e s¡øå± ø£e#·yéT 63-00
68. ns¡Ãq 40-00
69. ì‘·´<˚e‘ês¡Ãq 40-00
70. düs¡«<˚e‘ê k˛ÔÁ‘· ì~Û 99-00
71. l#·Áø£ qees¡D≤s¡Ãq 63-00
72. #·+&û dü|üÔX¯‹ bÕsêj·TD Áø£eT+ 99-00
73. l<˚$ k˛ÔÁ‘· s¡‘êïe[ 32 <˚$ k˛ÔÁ‘ê\≈£î ‘ê‘·Œs¡´+‘√ 99-00
74. eq<äTsêZ eT+Á‘êqTcÕ˜q Áø£eTyéT 63-00
75. l ø±\uÛ…’s¡e Áe‘·eTT 63`00

3. l kÕs≠ <ä‘·Ô Á>∑+<∏äe≠\T
 1. l kÕs≠u≤u≤ dü#·Ã¤]Á‘· 120`00
 2. dü+|üPs¡í l >∑Ts¡T #·]Á‘· 120`00
 3. l kÕs≠Äsê<Ûäq`wæ]¶yÓ’uÛÑe+ 120`00
 4. l kÕs≠u≤u≤ J$‘· #·]Á‘· (ÁøöHé) 63`00
 5. l >∑Ts¡T#·]Á‘· (ÁøöHé) 63`00
 6. qeHê<Ûä #·]Á‘· 99`00
 7. lkÕs≠#·]Á‘· (u…’+&ÉT) Á|üj·÷D|ü⁄bÕsêj·TDÁ>∑+<∏ä+ 63`00
 8. l>∑Ts¡T#·]Á‘· (u…’+&ÉT) Á|üj·÷D|ü⁄bÕsêj·TDÁ>∑+<∏ä+ 63`00
 9. dü‘·´<ä‘·ÔÁe‘·+ <ä‘êÔÁ‘˚j·T|üPC≤ø£\Œ+,düVü≤Ádü+‘√ 30`00
10. nq|òü÷<˚M Áe‘·+ 30`00
11. uÛÑ≈£îÔ\ Á|üX¯ï\≈£î u≤u≤ »yêãT\T 30`00
12. l kÕs≠|üPC≤ø£\Œ+ (düVü≤Ádü+‘√) 25`00
13. l kÕs≠uÛÑ»qe÷\ 20`00
14. l kÕs≠ uÛÑ»Hé‡ 20`00
15. l kÕs≠uÛÑøÏÔ ^‘ê\T 20`00
16. •]&çVü‰s¡‘·T\T (uÛ≤e+‘√) 20`00
17. ªªlkÕs≠μμø√{Ï 27`00
18. ªªlkÕs≠sêyéTμμø√{Ï 20`00
19. l kÕs≠Hê<∏ä k˛ÔÁ‘·eT+»] 10-00
20. l kÕs≠y˚s≠Hêe÷\T 8-00
21. l kÕs≠ Vü‰s¡‘·T\T (bÕ¬ø{Ÿ) 15`00
22. l kÕs≠ düÔeqeT+»] 10`00
23. Væ≤+B l kÕs≠ Vü‰s¡‘·T\T 15`00
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24. X¯ì dæ+>∑D≤|üPsY πøåÁ‘·e÷Vü‰‘·à´+ 63`00
25. Ç+^¢wüß l kÕs≠Vü‰s¡‘·T\T 15`00
26. wæ]&ç <äs¡Ùq+`lkÕs≠ yÓ’uÛÑe+ 99`00
27. kÕs≠dü‘·´Áe‘·+ 30`00
28. kÕs≠ nqTÁ>∑Vü≤yéT 120`00
29. qe>∑Ts¡Tyêsê\ Áe‘·ø£\Œe≠ 15`00
30. l<ä‘·Ô©˝≤eTè‘·e≠ 99`00
31. Vü≤è<äj·T+˝À kÕs≠ 15`00
32. lwæ]&ûkÕs≠ ©˝≤eTè‘·+(ldü#·Ã¤]Á‘·) 120`00
33. >∑C≤qqeTVü≤sêCŸ #·]Á‘· 99`00

4.  CÀ´‹cÕ\T
1. ªø±\#·Áø£+μ >∑+≥\|ü+#ê+>∑+ (>±πsZj·T) 72`00
2. Á>∑Vü≤uÛÑ÷$T |ü+#ê+>∑e≠ (>±πsZj·T) 108.00
3. Äq+<ädæ~∆ |ü+#ê+>∑+ (yÓ’.$.XÊÁdæÔ) 63.00
4. e≠\T>∑T yê] sê•|òü*‘ê\T (12sêX¯ó\Tyê]øÏ) 50.00
5. e≠\T>∑T yê] sê•|òü*‘ê\T $&ç$&ç>±ˇø=ÿø£ÿ{Ï 12.00
6. ø±\#·Áø£+CÀ´‹wüø±´\+&ÉsY 25.00
7. Á>∑Vü≤ã\+ ø±´\+&ÉsY (lìyêdü>±πsZj·T-uÛÑøÏÔ{Ï$) 25.00
8. X¯óuÛÑeTdüTÔ (|æ&É|ü]Ô) ø±´\+&ÉsY 25.00
 9. kÕ<ë ø±´\+&ÉsY 5.00
10. bÕ¬ø{Ÿ ø±´\+&ÉsY 15.00
11. ‘ê»ø£˙\ø£+Øƒj·TyéT 100`00
12. πøs¡fi¯ CÀ´‹wü s¡Vü≤kÕ´\T 180`00
13. CÀ´‹wü ÁãVü≤à s¡Vü≤kÕ´\T 180`00
14. e÷qükÕ>∑] C≤‘·ø£|ü<äú‹ 180`00
15. esêVü≤$TVæ≤s¡ C≤‘·ø£|ü<äú‹ 180`00
16. e<Ûä÷es¡ $yêVü≤yÓTÆÁ‹<ë«<äX¯≈£L≥e≠\T 99`00
17. dæ+|ü⁄˝Ÿ ¬s$T&ûdt 180-00
18. X¯+uÛÑT Vü≤Às¡Á|üø±•ø£ 250`00
19. |üPs¡« |üsêX¯] 100`00
20. |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü$C≤„q düs¡«dü«+ 200`00
21. Á|üX¯ï dæ+<ÛäT 99`00
22. qø£åÁ‘· $X‚wü |òü*‘ê\T 63`00
23. dü÷s¡´dæ<ë∆+‘·|ü+#ê+>∑>∑DÏ‘·+#˚j·T&É+m˝≤? 180`00
24. <äèøÏ‡<ë∆+‘·|ü+#ê+>∑>∑DÏ‘·+ #˚j·T&É+m˝≤? 180`00
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25. Äj·≠sê›j·T ìs¡íj·T+ 63`00
26. C≤‘·ø£ >∑DÏ‘· Á|üy˚•ø£ 63`00
27. CÀ´‹wüeTs¡àuÀ~Ûì 63`00
28. CÀ´‹wü Á|üXÀï‘·Ôs¡e÷\ 63`00
29. e≠VüAs¡Ô+ ìs¡ís≠+#·&É+m˝≤? 63`00
30. C≤‘·ø£ eTø£s¡+<ä+ 63`00
31. CÀ´‹wü düs¡dü«‹ 63`00
32. MT»qqø±\ $X‚cÕ\T 63`00
33. e≠VüAs¡Ô $C≤„q uÛ≤düÿs¡+ 63`00
34. CÀ´‹wü dü«j·T+uÀ~Ûì 63`00
35. X¯óuÛÑe≠VüAs¡Ô •s√eTDÏ 63`00
36. qø£åÁ‘· |òü\eT+»] 36`00
37. |ü+#ê+>∑+ #·÷ùd $<Ûëq+ 36`00
38. düsê«s¡ú CÀ´‹wü+ 36`00
39. ÁbÕ<∏ä$Tø£ CÀ´‹wü+ 36`00
40. qes¡‘·ïe≠\T X¯óuÛÑjÓ÷>∑e≠\T 36`00
41. X¯óuÛÑX¯≈£îHê\T 30`00
42. Vü≤düÔπsU≤|òü*‘ê\T 36`00
43. dü+K´˝À¢ uÛÑ$wü´‘Y 36`00
44. e≠VüAs¡Ô B|æø£ 99`00
45. |ü⁄≥TºeT#·Ã\T |òü*‘ê\T 30`00
46. ø£\\T |òü*‘ê\T 30`00
47. C≤‘·ø£ #·Áø£+ y˚j·T&É+ m˝≤? 36`00
48. e÷qkÕ>∑] (ÁbÕNqCÀ´‹wüÁ>∑+<∏ä+) `|ü⁄#êÃlìyêdüsêe⁄ 250`00
49. CÀ´‹wüXÊg ∫{≤ÿ\T 120`00
50. >∑TbÕÔ X¯‘ê_∆ |ü+#ê+>∑+ (1940`2050) 999`00
51. Á|üX¯ï#·+&˚X¯«s¡yéT 63`00
52. <ë«<äX¯uÛ≤e |òü\#·+Á~ø£ 250`00
53. CÀ´‹wü X¯‘·jÓ÷>∑s¡‘êïe[ (q÷s¡TjÓ÷>±\|òü*‘ê\T) 120`00
54. n+>∑kÕe≠Á~ø£+ 36`00
55. Vü≤düÔ kÕe≠Á~ø£+ 63`00
56. ˝≤˝Ÿ øÏ‘êuŸ 99`00
57. X¯≈£îqXÊg+ 63`00
58. Ä<ÛäTìø£Á|üX¯ïXÊg+ 120`00
59. |üsêX¯s¡CÀ´‹wü Á|üX¯ïCÀ´‹wü+ 180`00



9e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+.
60. nwüºø£es¡TZ (ø=+&É|ü*¢) 63`00
61. ãèVü≤‘YC≤‘·ø£+ (ÁbÕNqÁ|ü‹øÏ|ü⁄qs¡TàÁ<äD) 250`00
62. \>∑ïs¡‘êïø£s¡+ 63`00
63.  wü≥Œ+#ê•ø£ 120`00
64. 40 s√E˝À¢ CÀ´‹wü+H˚s¡TÃø=q+&ç 270`00
65. 40 s√E˝À¢ kÕe≠Á~ø£+H˚s¡TÃø=q+&ç 180`00
66. 40 s√E˝À¢ dü+U≤´XÊg+ 180`00
67. 40 s√E˝À¢ qø£åÁ‘· (Hê&û) |òü*‘·e≠\T 270`00
68. 40 s√E˝À¢ yÓ’<ä´CÀ´‹wü+ H˚s¡TÃø√+&ç 250`00
69. MT |ü⁄{Ïºq‘˚B n<äT“¤‘·s¡Vü≤kÕ´\T (kÕsTT>∑D|ü‹¬s&ç¶) 270-00
70. ¬ø.|æ.CÀ´‹wü+ (|ü]#·j·T+) 63`00
71. e≠VüAs¡Ô∫+‘êeTDÏ 99`00
72. dü÷s¡´#·+Á<ä Á>∑Vü≤De≠\T 63`00
73. Á|üdæ<ä∆e´≈£îÔ\ C≤‘·ø±\T (y˚πsø=+&É|üŒ) 180`00
74. n<äèwüº¬syÓT&ûdt 144`00
75. Á>∑Vü≤dü+#ês¡ |òü\ìs¡íj·TB|æø£ 63`00
76. CÀ´‹wü ¬s$T&ûdt 300`00
77. C≤‘·ø£e÷sêÔ+&É+ bÕ‘·Á|ü‹øÏ j·T<∏ë‘·<∏ä+ (ø=+&É|ü*¢) 250`00
78. CÀ´‹wü$<ë´Á|üø±•ø£ bÕ‘·Á|ü‹øÏ j·T<∏ë‘·<∏ä+ (ø=+&É|ü*¢) 250`00
79. Hê&ûCÀ´‹wü+ 63`00
80. qø£åÁ‘·bÕ]C≤‘·+ (>√s¡düMs¡uÛÑÁ<ë#ês¡´) 63`00
81. \>∑ïbÕ]C≤‘·+ (>√s¡düMs¡uÛÑÁ<ë#ês¡´) 63`00
82. >ö‘·eTdü+Væ≤‘· 63`00
83. Vü≤Às¡s¡‘·ïe÷\ 63`00
84. C≤‘·ø£|òü\ eTDÏeT+»] 200`00
85. |ü⁄wüÿs¡ |ü+#ê+>∑+ (2013`14qT+&ç 2024`25) 560`00
86. <äXÊuÛÑTøÏÔ|òü\ ìs¡íj·T+ 250`00
87. $+‘· CÀwü´e≠\T 63`00
88. c˛&ÉX¯es¡TZ\T 200-00
89. s¡$Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 99-00
90. #·+Á<ä Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 99-00
91. ≈£î» Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 99-00
92. ãT<Ûä Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 99-00
93. >∑Ts¡T Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 99-00
94. X¯óÁø£ Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 99-00
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95. X¯ì Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 99-00
96. sêVüQ   πø‘·T Á>∑Vü≤eTT\ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 99-00
97. Ä<ÛäTìø£ Á>∑Vü≤e≠\T-ñ|üÁ>∑Vü≤e≠\T düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 99`00
98. e≠VüAs¡Ôe÷sêÔ+&É+ 63`00
99. \|òü≠C≤‘·ø£+ 63`00
100. C≤‘·ø±\+ø±s¡e≠ 63`00
101. y˚Twü\>∑ï |òü*‘·e≠\T 99`00
102. eèwüuÛÑ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 99-00
103. $T<ÛäTq \>∑ï |òü*‘·e≠\T 99-00
104. ø£sêÿ≥ø£ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 99-00
105. dæ+Vü≤\>∑ï |òü*‘·e≠\T 99-00
106. ø£q´\>∑ï |òü*‘·e≠\T 99-00
107. ‘·T\ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 99-00
108. eè•Ãø£ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 99-00
109. <ÛäqTdüT‡ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 99-00
110. eTø£s¡ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 99-00
111. ≈£î+uÛÑ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 99-00
112. MTq \>∑ï |òü*‘·e≠\T 99-00
113. Hês¡<ä dü+Væ≤‘· 200`00
114. |ü+#ê+>∑|”]ƒø£˝Òœø±>∑DÏ‘·+ 250`00
115. ‘êsêã\+ ` #·+Á<äã\+ (y˚πs ø=+&É|üŒ) 99`00
116. düT\uÛÑ\>∑ï kÕ<Ûäq (∫Á‘ê\>∑Ts¡Te∂]Ô>∑TbÕÔ) 200`00
117. sêVüQ πø‘·Te⁄\ jÓ÷>∑eTT 99`00
118. #Ûêj·÷Á>∑Vü≤eTT\T 99`00
119. CÀ´‹wü$C≤„q B|æø£ 63`00

_.$.sêeTHé >±]  Á>∑+<∏äe≠\T
120. CÀ´‹wü $<ë´s¡+uÛÑ+ 50`00
121 Á>∑Vü≤uÛ≤e ã\e≠\T 50`00
122. ø±\#·Áø£<äX¯ 50`00
123. nqTuÛÑe Á|üXÊïCÀ´‹wü+ 50`00
124. CÀ´‹wüXÊg+˝À yê‘êes¡D uÛÑ÷ø£+bÕ\T 50`00
125. |ü⁄s√>±$T C≤‘·ø£+ 50`00
126. uÛ≤yês¡∆s¡‘êïø£s¡+ 75`00
127. uÛ≤s¡rj·TCÀ´‹wü düs¡«dü«+ 75`00
128. nwüºø£es¡Z |ü<ä∆‹' 75`00
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129. CÀ´‹wüXÊg+˝À dü+<˚Vü‰\T,düe÷<ÛëHê\T 75`00
130. Á|üX¯ï‘·+Á‘· 75`00
131. e≠VüAs¡Ô+ 75`00
132. $•wüº C≤‘·ø£e≠\T 125`00
133. uÛ≤s¡rj·T|òü*‘·CÀ´‹wü+ 125`00
134. 300 e≠K´yÓTÆq jÓ÷>∑e≠\T 125`00
135. C≤‘·ø£+|ü]o*+#·&É+m˝≤ ? 300`00

sêh|ü‹ nyês¡T¶Á>∑V”≤‘·, eTVü‰eTVü≤ÀbÕ<Ûë´j·T, yê#·düŒ‹
l eT<ÛäTs¡ø£èwüíe∂]Ô>±] Á>∑+<∏äe≠\T

136. ãèVü≤‘Y|üsêX¯s¡Vü≤ÀsêXÊge≠`1 200`00
137. ãèVü≤‘Y|üsêX¯s¡Vü≤ÀsêXÊge≠`2 200`00
138. ãèVü≤‘Y|üsêX¯s¡Vü≤ÀsêXÊge≠`3 200`00
139. ãèVü≤‘Y|üsêX¯s¡Vü≤ÀsêXÊge≠`4 200`00
140. uÛ≤yês¡ús¡‘êïø£s¡e≠ 100`00
141. e≠VüAs¡Ô ∫+‘êeTDÏ 100`00
142. e≠VüQs¡Ô ∫+‘êeTDÏ`bÕs¡Tº2 200`00
143. dü«|üï XÊge≠ 36`00
144. X¯‘·jÓ÷>∑eT+»] 50`00
145. Áe‘·ìs¡íj·Tø£\Œe*¢ 250`00
146. <Ó’e»„e\¢uÛÑ+ 75`00
147. edü+‘·sê»X¯≈£îqyéT (ãèVü≤‘YX¯≈£îqXÊg+) 250-00
148. yêdüTÔXÊg$y˚ø£e≠`1 100`00
149. yêdüTÔXÊg$y˚ø£e≠`2 200`00
150. yêdüTÔXÊg$y˚ø£e≠`3 100`00
151. yêdüTÔXÊg$y˚ø£e≠`4 200`00
152. nqTuÛÑedüT\uÛÑyêdüTÔ ` 1 50`00
153. nqTuÛÑedüT\uÛÑyêdüTÔ ` 2 100`00
154.|ü+#ê+>∑ $y˚ø£eTT 99`00
155. e•wü˜ dü+Væ≤‘· 360-00
156. |ü+#·|üøÏå XÊg+ (πødtu…’+&é) 200-00

5. yêdüTÔ\T
 1. 40 s√E˝À¢ ªªyêdüTÔ$<ä´μμ H˚s¡TÃø=q+&ç 180`00
 2. yêdüTÔXÊg s¡Vü≤dü´e≠\T 200`00
 3. yêdüTÔqTã{Ïº MT Ç\T¢ 63`00
 4. MTs¡÷ MT yêdüTÔ 63`00
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 5. >∑èVü≤yêdüTÔ ∫{≤ÿ\T 63`00
 6. yêdüTÔ |üP» 63`00
 7. yêdüTÔ dü÷Á‘·e≠\T 63`00
 8. yêdüTÔXÊg s¡Vü≤kÕ´\T 63`00
 9. >∑èVü≤yêdüTÔ es¡TZ\T 99`00
10. $X¯«ø£s¡àyêdüTÔ XÊgØ‘ê´ MT Ç+{Ï bÕ¢qT\T 63`00
11. $X¯«ø£s¡à yêdüTÔXÊgØ‘ê´ MTÇ+&É¢Äj·Te≠\T 99`00
12. $X¯«ø£s¡à yêdüTÔ XÊg+(∫Á‘ê\>∑Ts¡Te∂]Ô>∑TbÕÔ) 180`00
13. Ä<ÛäTìø£ >∑èVü≤yêdüTÔ 99`00
14. X¯óuÛÑyêdüTÔ 270`00
15. yêdüTÔj·T+Á‘· s¡‘êïe[ 120`00
16. yêdüTÔXÊg+ 120`00
17. Vü≤Ödt bÕ¢Hé‡ 63`00
18. >∑èVü≤ìsêàD yêdüTÔ 63`00
19. yêdüTÔ ¬syÓT&ûdt 63`00
20. >∑èVü≤yêdüTÔ <äs¡ŒD+ 63`00
21. CÀ´‹wü`>∑èVü≤yêdüTÔ#·+Á~ø£ 200-00
22. yêdüTÔs¡‘êïø£s¡+     (ø=+&É|ü*¢) 63-00
23. yêdüTÔ•s√eTDÏ               ,, 120`00
24. yêdüTÔdü+Á>∑Vü≤yéT            ,, 63-00
25. |ü+#·yêdüTÔ bÕ]C≤‘·+        ,, 120`00
26. yêdüTÔ&ç+&çeTyéT              ,, 63`00
27. yêdüTÔ<äT+~_Û                 ,, 120`00
28. $X¯«ø£s¡àyêdüTÔÁ|üø±•ø£ (πødtu…’+&é) 250-00
29. ø£èwüíyêdüTÔXÊge≠ 63`00
30. »\yêdüTÔ,X¯\´yêdüTÔÔ (<ä+‘·÷]|ü+&ÉØHê<∏é) 99`00
31. eTj·TyêdüTÔ (>√s¡düMs¡uÛÑÁ<ë#ês¡´) 120`00
32. yêdüTÔ CÀ´‹ 63-00
33. eTq Ç\T¢-eTqyêdüTÔ 99-00
34. yêdüÔe yêdüTÔ|üPC≤$<ÛëqeTT 108`00
35. yêdüTÔ <äs¡ŒD+ 120`00

6.  eT+Á‘·XÊÁkÕÔ\T
 1. eT+Á‘·kÕ<Ûäq 63`00
 2. ‘·+Á‘·C≤\+ 63`00
 3. eT+Á‘·X¯øÏÔ 63`00
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 4. <ä‘êÔÁ‘˚j·T ‘·+Á‘·$<ä´ 63`00
 5. <ä‘êÔÁ‘˚j·T e∂*ø±‘·+Á‘·yéT 63`00
 6.  ‘ê+Á‹ø£ |ü+#ê+>∑+ 63`00
 7. j·TøÏåD° ‘·+Á‘·+ 63`00
 8. eT+Á‘êqTcÕ˜q #·+Á~ø£ 63`00
 9. düs¡«<˚e‘ê eT+Á‘·ø£e#·e≠\T 63`00
10. eT+Á‘êø£åsê\s¡Vü≤dü´+ (;C≤ø£ås¡ì|òüT+≥Te⁄) 63`00
11. düs¡«<˚e‘ê eT+Á‘·s¡‘êïe[ 63`00
12. dü<ë#ês¡ B|æø£ 63`00
13. jÓ÷–˙`yêeTπøX¯«s¡‘·+Á‘·+ 63`00
14. Á|ü|ü+#·kÕs¡‘·+Á‘·+ 63`00
15. ã<äìø£ ‘·+Á‘·yéT 63`00
16. ñ∫Ã¤wüº >∑D|ü‹ ‘·+Á‘·yéT 63`00
17. >∑T|üÔ kÕ<Ûäq ‘·+Á‘·+ 63`00
18. >∑+<Ûäs¡« ‘·+Á‘·yéT 63`00
19. kÂ+<äs¡´\Vü≤] (eT+Á‘·j·T+Á‘·s¡‘êïe[) 63`00
20. j·T+Á‘· eT+Á‘· ‘·+Á‘· 63`00
21. bÕX¯ó|ü‘· ‘·+Á‘·+ 99`00
22. |ü+#·<äX¯ eTVü‰K&ÉZ ‘·+Á‘·+ 99`00
23. s¡TÁ<ëcÕ˜<Ûë´j·T' 99`00
24. eT+Á‘·dæ~∆ 120`00
25. |üs¡X¯ósêeT‘·+Á‘·yéT 108`00
26. l\*‘ê$˝ÀeT |ü+#·<äo 108`00
27. l >∑Ts¡T ‘·+Á‘·+ 108`00
28. >±j·TÁr ‘·+Á‘·yéT 108`00
29. eTVü‰X¯øÏÔ eT+Á‘· ‘·+Á‘· s¡Vü≤kÕ´\T 150`00
30. l <äTs¡Z ‘·+Á‘·yéT 200`00
31. eTVü‰eTè‘·T´+»j·TneTè‘·bÕX¯ó|ü‘·yéT 200`00
32. düs¡Œ (Hê>∑)‘·+Á‘·+ 250`00
33. Vü≤eq ‘·+Á‘·+ 250`00
34. c˛&ÉX¯ì‘·´‘·+Á‘·+ 250`00
35. XÊπøÔj·T‘·+Á‘·+ 250`00
36. s¡TÁ<äj·÷eTfi¯‘·+Á‘·+ 250`00
37. \ø°ÎÁ|ü‘·´+–sê ‘·+Á‘·yéT 250`00
38. Væ≤s¡D´X¯S*˙ ‘·+Á‘·yéT 250`00
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39. e÷j·÷Á|ü‘·́ +–sê ‘·+Á‘·yéT 250`00
40. l $X¯«s¡÷|ü Á|ü‘·´+–sê ‘·+Á‘·yéT 250`00
41. dü«sêíø£s¡¸DuÛ…’s¡e‘·+Á‘·+ 250`00
42. ø±o$XÊ˝≤øÏå ‘·+Á‘·+ 250`00
43. XÊ+‹‘·+Á‘·yéT 250`00
44. j·T+Á‘·dæ~∆ 360`00
45. l \ø°Î ‘·+Á‘·yéT 360`00
46. eT+Á‘·eTVü≤À<ä~Û (Ád”Ô<˚e‘ê'ø£\ŒyéT) 360`00
47. eT+Á‘·eTVü≤À<ä~Û (|ü⁄s¡Twü<˚e‘ê'ø£\ŒyéT) 360`00
48. eT+Á‘·XÊg+ (Á>∑+<∏äe≠) 360`00
49. Á|ü‘·´+–sêø£è‘ê´‘·+Á‘·+ 360`00
50. ø±eT<Û˚qTe⁄ ‘·+Á‘·+ 360`00
51. X¯S*˙<äTsêZ‘·+Á‘·+ 360`00
52. l$<ä´ s¡Vü≤dü´+ 290-00
53. ≈£î˝≤s¡íe ‘·+Á‘·yéT 150`00
54. Ä#ês¡´ dæ<ä∆ Hê>±s¡T®q‘·+Á‘·+ (ˇ]»q Ÿ̋) 390-00
55. dæ<ä∆e∂*ø£ s¡Vü≤dü´+ (eT+Á‘·,j·T+Á‘·düVæ≤‘·+) 63-00

7. Á>∑+<∏ë\T ` Äsê<Ûäq\T
 1. uÛÑ>∑eBZ‘· XÀ¢ø£ ‘ê‘·Œs¡́  düVæ≤‘·+ 54`00
 2.  uÛÑ>∑eBZ‘· (e#·q+) 99-00
 3. uÛÑ>∑eBZ‘· XÀ¢ø£‘ê‘·Œs¡´+- πødüTu…’+&ç+>¥ 72-00
 2. >∑DÒX¯ Äsê<Ûäq 1 99`00
 3. >∑DÒXÀbÕdüq 2 99`00
 4. qeÁ>∑Vü≤yÓ’uÛÑe+ 99`00
 5. qeÁ>∑Vü≤ ¬syÓT&ûdt 99`00
 6. qeÁ>∑Vü≤ y˚<ä+ 99`00
 7. X¯ìÁ>∑Vü‰sê<Ûäq 99`00
 8. Ä~‘ê´sê<Ûäq 99`00
 9. düTÁãVü‰àD≤´sê<Ûäq 99`00
10. l •e Äsê<Ûäq 99`00
11. \ø°Î Äsê<Ûäq 99`00
12. Vü≤qTeT<ësê<Ûäq 99`00
13. \*‘êsê<Ûäq 99`00
14. l #·Áø±sê<Ûäq 99`00
15. >±j·TÁr Äsê<Ûäq 99`00
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16. Ms¡uÛÑÁ<ësê<Ûäq 99`00
17. ≈£î»Á>∑Vü‰sê<Ûäq 99`00
18. uÛ…’s¡yêsê<Ûäq 99`00
19. <Ó’yêsê<Ûäq 99`00
20. ^‘êsê<Ûäq (uÛÑ>∑eBZ‘· XÀ¢ø£‘ê‘·Œs¡´düVæ≤‘·) 99`00
21. ly˚+ø£fÒX¯«sê<Ûäq 99`00
22. Vü≤j·TÁ^yêsê<Ûäq 99`00
23. \ø°Îqs¡dæ+Vü‰sê<Ûäq 99`00
24. l u≤˝≤Á‹|ü⁄s¡düT+<äØ k˛ÔÁ‘· ø£<ä+ã+ 99`00
25. <˚M ©˝≤eTè‘·+ 99`00
26. |ü⁄sêD|ü+&É düT+<äs¡ø±+&É e#·q+ 99`00
27. |ü⁄sêD|ü+&É sêe÷j·TD+ 99`00
28. |ü⁄sêD|ü+&É uÛ≤s¡‘·+ 99`00
29. |ü⁄sêD|ü+&É uÛ≤>∑e‘·+ 99`00
30. (dü÷]) yê©àøÏ sêe÷j·TD+ 99`00
31. ø±\düs¡Œ jÓ÷>∑+ 99`00
32. ì‘·´ J$‘·e≠˝À s¡TÁ<ëø£å\T 99`00
33. ì‘·´ J$‘·e≠˝À qes¡‘êï\T 99`00
34. y˚<ädü÷ø£Ôe≠\T 99`00
35. y˚eTq |ü<ä´kÕsêeTè‘·+ 99`00
36. |ü+&É>∑\T |üs¡«~Hê\T 99`00
37. dü÷øÏÔs¡‘êï\T 99`00
38. Vü≤qTeT#·Ã¤]Á‘· 99`00
39. qeÁ>∑Vü≤ <äs¡ÙqyéT 99`00
40. ì‘·´J$‘·+˝À qeÁ>∑Vü‰\T 99`00
41. kÕ\Á>±eTe≠\T 99`00
42. >∑Ts¡TX¯óÁø£ Á|üuÛ≤ee≠ #·+Á<äø£fi≤Hê&û 99`00
43. X¯ìÁ>∑Vü≤¬s$T&ûdt 99`00
44. C≤‘·ø£düT<ÛëkÕs¡e≠`C≤‘·ø£yÓ÷ø£åÁ|ü<ës≠ì 99`00
45. $yêVü≤CÀ´‹wüeT+»]`e÷´πsCŸe÷´∫+>¥¬>’&é (kÕs≠>∑D|ü‹¬s&ç¶) 99`00
46. MT|ü⁄{Ïºq‘˚Bìã{Ïº MTJ$‘·s¡Vü≤kÕ´\T (q÷´eTsê\J ˝…’|òt¬>’&é) ,, 99`00
47. MTn<äècÕºìøÏ (ù|s¡T) H˚yéTø£s¡ø£åHé                  ,, 99`00
48. q÷´eTsê\J ¬s$T&ûdt 99-00
49. e∂ø£|ü+#·X¯r 99`00
50. lsêeTø£sêíeTè‘·+ 99-00
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51. s¡Vü≤dü´≈£î≈£îÿ≥XÊg+ 300-00
52. ñbÕdüq $<Ûëq+ 99-00
53. |ü+#·eTy˚<ä+ eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ 99`00
54. <˚e⁄fi¯ófl &Ü{Ÿ ø±yéT 99`00
55. >∑D|ü‹uÛ≤wü´+ 99`00
56. j·TEπs«<ä ñ|üqj·Tq$yêVü≤Á|üjÓ÷>∑eT+»] 99`00
57. qejÓ÷>∑T\T 99`00
58. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì<ä]Ù+#·e\dæq Á|üe≠K<äsêZ\T 99`00
59. düø£\<˚e‘ênc˛º‘·Ôsê\T(ô|<ä›~)`(180nc˛º‘·Ôs¡X¯‘·Hêe÷efi¯ó\‘√) 99`00
60. düø£\<˚e‘ê nc º̨‘·Ôs¡X¯‘·Hêe÷efi¯ó\T (πødtu…’+&ç+>¥) 216-00
61. düø£\<˚e‘ê düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 99`00
62. Ä<Ûë´‹àø£ dü÷øÏÔ ì~Û 99`00
63. Áu≤Vü≤àDT\T >√Á‘ê\T,Á|ües¡\T 99`00
64. düs¡«<˚e‘êdü«s¡÷|ü⁄&ÉT l y˚+ø£fÒX¯«s¡T&ÉT 99`00
65. l \ø°Îdüìï~Û 99`00
66. l\ø°Î >∑D|ü‹ Vü≤ÀeTø£\Œ+ 99`00
67. e÷s¡¸˝ŸÄsYº ‡ (ø£sêfÒ,≈£î+>¥|òüPH˚s¡TÃø√+&ç) 99`00
68. e÷´õø̆¬>’&é 99`00
69. #·<äs¡+>∑+ 99`00
70. |ü+#·e≠K Vü≤qTeT‘Y yÓ’uÛÑe+ 63`00
71. >∑s¡T&É|ü⁄sêD+ 40`00
72. e÷|òüT|ü⁄sêD+ 36`00
73. •e|ü⁄sêD+ 36`00
74. yÓ’XÊK|ü⁄sêD+ 36`00
75. ø±ØÔø£ |ü⁄sêD+ 36`00
76. ø±ØÔø£ |ü⁄sêD+ (∫qï~) 25`00
77. düs¡«ø±s¡´dæ~∆øÏ sêe÷j·TDbÕsêj·TD 63`00
78. ô|<ä›u≤\•ø£å 50`00
79. >±j·TÁr eTVæ≤eT 36`00
80. eèø£å<˚e‘·\T 63`00
81. j·÷Ewü kÕàs¡Ô dü+kÕÿs¡ #·+Á~ø£ 200`00
82. düHê‘·qyÓ’~ø£ Áu≤Vü≤àDkÕàsêÔ>∑eTø£\ŒyéT 150`00
83. #·‘·Tπs«<äe≠\T 120`00
84. qeÁ>∑Vü‰sê<Ûäq 120`00
85. ‘êfi¯|üÁ‘· düe÷Vü‰s¡ >√|ü⁄s¡+ 120`00
86. eTqT<Ûäs¡à XÊg+ (e#·q+˝À...) (πødtu…’+&ÉT) 250`00
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87. e÷qe<Ûäs¡àeTT\T 120`00
88. y˚<äeT+Á‘· dü+Væ≤‘· 120`00
89. düVü≤Ádü*+>±s¡Ãq 120`00
90. l •e^‘· 120`00
91. <ë«<äX¯ñ|üìwü‘·TÔ\T 120`00
92. |ü⁄sêD|ü+&Éyê] kÂ+<äs¡´\Vü≤]                π(ødtu…’+&é) 250`00

(XÀ¢ø£‘ê‘·Œs¡´düVæ≤‘· $|ü⁄\yê´K´‘√)                kÕ<ë 120`00
 93. ãèVü≤‘Y •e k˛ÔÁ‘· s¡‘êïø£s¡e≠ 200`00
94. ãèVü≤‘Y <˚M k˛ÔÁ‘·s¡‘êïø£s¡e≠ 200`00
95. ãèVü≤‘Y $wüßí k˛ÔÁ‘·s¡‘êïø£s¡e≠ 200`00
96. πø<ës¡Hê<Ûé ã<äØHê<Ûé j·÷Á‘ê¬>’&ÉT 63`00
97. <äøÏåD≤eè‘· X¯+Ke≠\T 63`00
98. 108 ~e´<˚XÊ\ $wüßíπøåÁ‘·<äs¡Ùì 36`00
99. <Ûäs¡àdæ+<ÛäTe⁄(πødtu…’+&ç+>¥) 270`00
100. uÛ≤s¡rj·T XË’eπøåÁ‘·j·÷Á‘ê<ä]Ùì 99`00
101. ∫\T≈£L] u≤˝≤J#·]Á‘· 36`00
102. uÛÑ>∑e‘YdüTÔ‹ 63`00
103. dü÷s√´bÕdüq 36`00
104. ø±oK+&É+ 250`00
105. <˚MuÛ≤>∑e‘·+ 360-00
106. l Ä+»H˚j·T+ 216-00
107. <Ûäs¡àdü+<˚Vü‰\T 216-00
108. Ä<Ûë´‹àø£ <Ó’$ø£ edüTÔe⁄\T 250-00
109. sêe÷j·TD+ 600`00
110. b˛‘·q uÛ≤>∑e‘·+ 900`00
111. •eeT+Á‘·eTT\T 63`00

8. yÓ’<ä́  Á>∑+<∏ë\T
 1. ÄVü‰s¡+ Äs√>∑´+ 36`00
 2. e∂*ø±yÓ’<ä´ ∫{≤ÿ\T 36`00
 3. Äj·≠πs«<ä yÓ’<ä´ ∫{≤ÿ\T 30`00
 4. >∑èVü≤yÓ’<ä´ s¡Vü≤kÕ´\T 36`00
 5. >∑èVü≤yÓ’<ä´kÕs¡+ 36`00
 6. Vü≤À$TjÓ÷yÓ’<ä´+ (<ë«<äX¯\eD∫øÏ‘·‡) 63`00
 7. Á|üø£è‹yÓ’<ä´+ 36`00
 8. ÄVü‰s¡+`yÓ’<ä´+ 99`00
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 9. dü+|üPs¡í Äj·≠πs«<ä`∫{≤ÿ yÓ’<ä´+ 99`00
10. Äj·≠πs«<äyéT 36`00
11. Äj·≠πs«<ä e∂*ø±yÓ’<ä´B|æø£ 99`00
12. <äT+|ü≈£Ls¡\T, Ä≈£î≈£Ls¡\T, ø±j·T>∑÷s¡\T (yê&Éø£+ ` ñ|üjÓ÷>±\T) 99`00
13. @ø£e∂*ø±yÓ’<ä´+ 99`00
14. ncÕº+>∑ Vü≤è<äj·T+ (4uÛ≤>±\T) 1200`00
15. s¡Vü≤dü´dæ<ä∆jÓ÷>∑yÓ’<ä´kÕs¡yéT 99`00
16. ÁbÕ<∏ä$Tø£ Vü≤À$TjÓ÷yÓ’<ä´+ 99`00
17. ˇu…dæ{Ï 99`00
18. ôV≤˝ŸÔ¬>’&é 99`00
19. Äj·≠πs«<ä+`Jeqy˚<ä+ 99`00
20. |òü⁄&é<∏Ós¡|æ 63-00
21. Hê´#·Ts¡˝Ÿ<∏Ós¡|æ 99`00
22. dü+|üPs¡íÄs√>±´ìøÏ 20ìˆˆ 63`00
23. ø°fi¯flH=|ü\T MT düeTdü´˝…’‘˚... 99`00
24. jÓ÷>±eT+Á‘· 63`00
25. jÓ÷>± eT+&˚ ≥T dü+&˚ 63`00
26. ôV≤s¡“˝Ÿ yÓT&çdæHé`ôV≤˝ŸÔ≥T&˚ 99`00
27. ôV≤˝ŸÔô|ò’˝Ÿ 108`00
28. edüTÔ>∑TDbÕsƒ¡+ 250`00
29. s¡kÕj·Tq yêJø£s¡D ‘·+Á‘·+ 150`00
30. edüTÔ>∑TD eTø£s¡+<ä+ 400-00
31. Hê≥TyÓ’<ä´+ -(πødtu…’+&é) 360-00
32. Hê≥TyÓ’<ä´+ (∫qï~) 99-00
33. ÁbÕD≤j·÷eTe≠-jÓ÷>∑ 63-00

9. nj·T´|üŒ ` uÛÑyê˙ s¡ø±\T
 1. l nj·T´|üŒ ©˝≤eTè‘·+ 30`00
 2. l nj·T´|üŒ uÛÑ»qbÕ≥\T 63`00
 3. l nj·T´|üŒ |üPC≤ø£\Œ+ 20`00
 4. l nj·T´|üŒ uÛÑøÏÔ ^‘ê\T 20`00
 5. Vü‰s¡‹¬>’ø=qTe÷ 40-00
 6. l nj·T´|üŒ Bø£å F 10`00
 7. l nj·T´|üŒ uÛÑ»qe÷\ F 10`00
 8. l nj·T´|üŒ ì‘·´|üP» P 10`00



19e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+.

 9. l nj·T´|üŒ ì‘·́ ìj·Te÷e[ P 10`00
10. uÛÑyê˙Bø£å (l uÛÑyê˙ ©˝≤eTè‘·+) 36`00
11. <˚M©˝≤eTè‘·+ 99`00
12. l <˚M |üPC≤ø£\Œ+ 20`00
13. <˚M uÛÑøÏÔ^‘ê\T 20`00
14. uÛÑyê˙Bø£å P 10`00
15. <˚M uÛÑøÏÔe÷\ F 10`00
16. l nj·T´|üŒ uÛÑ»Hêe[ 120`00
17. nj·T´|üŒ|üPC≤$~Û (CÒdüT<ëdüTkÕ+>¥‡‘√) 24`00

10. uÛÑ»q\T ` ø°s¡Ôq\T
 1.   nqïeTj·T´ ø°s¡Ôq\T 20`00
 2. lsêeT<ëdüT ø°s¡Ôq\T 20`00
 3. düs¡«<˚e‘ê eT+>∑fi¯Vü‰s¡‘·T\T 20`00
 4. edüT+<Ûäs¡ eT+>∑fi¯ Vü‰s¡‘·T\T 25`00
 5. kÂuÛ≤>∑´ <˚e‘ê eT+>∑fi¯Vü‰s¡‘·T\T 36`00
 6. düs¡«<˚e‘ê uÛÑ»q\T 36`00
 7. ∫{Ïº bı{Ïº bÕ≥\T 10`00
 8. C≤rj·T ^‘ê\T 10`00
 9. <˚X¯uÛÑøÏÔ ^‘ê\T 36`00
10. |ü+&ÉT>∑\T`|ü⁄D´πøåÁ‘ê\T uÛÑøÏÔ^‘ê\T 36`00
11. >=_“fi¯flbÕ≥\T,˝≤*bÕ≥\T,ø√˝≤≥bÕ≥\T 36`00
12. nqïeTj·T´ dü+ø°s¡Ôq\T 99`00
13. ô|[flbÕ≥\T`Ád”Ô\bÕ≥\T 36`00
14. uÛÑø±Ôq+<ä uÛÑ»qø°s¡Ôq\T(z˝Ÿ¶dæ˙ôdºÌ˝Ÿ) 36`00
15. düs¡«<˚e‘êuÛÑøÏÔeTDÏe÷\ 36`00
16. ã‘·Tø£eTà ñj·÷´\ bÕ≥\T 36`00
17. nqïeTj·T´ dü+ø°s¡ÔHêì~Û(1000ø°s¡Ôq\T) 270`00

11. Væ≤{Ÿ‡  kÕ+>¥‡
 1. |òüT+≥kÕ\ uÛÑøÏÔ^‘ê\T`uÛÑ>∑eBZ‘· 36`00
 2. mdt.|æ.u≤\T uÛÑøÏÔ^‘ê\T 36`00
 3. |òüT+≥kÕ\ düTeT<ÛäTs¡^‘ê\T 99`00
 4. |æ. düTo\ düTeT<ÛäTs¡^‘ê\T 99`00
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 5. mdt.|æ. u≤\T düTeT<ÛäTs¡^‘ê\T 99`00
 6. mdt.C≤qøÏ düTeT<ÛäTs¡^‘ê\T 99`00
 7. y˚≥÷] düT+<äs¡sêeTe∂]ÔVæ≤{Ÿ‡ 99`00
 8. düs¡«<˚e‘ê dæ˙uÛÑøÏÔ^‘ê\T 99`00

12. Ád”Ô\≈£î ñ|üj·≠ø£Ô |ü⁄düÔø£e≠\T
 1. lø±+‘êeTDÏ e+≥\T (yÓCŸ) 63`00
 2. lø±+‘êeTDÏ e+≥\T (HêHéyÓCŸ) 63`00
 3. XÊø±Vü‰s¡ e+≥\T 30`00
 4. e÷+kÕVü‰s¡e+≥\T 30`00
 5. ∫{Ïº∫{≤ÿ\T 30`00
 6. n+<ëìøÏ ∫{≤ÿ\T 30`00
 7. |æ\¢\ ù|s¡T¢ (ô|<ä›~)  30`00
 8. |æ\¢\ ù|s¡T¢ (∫qï~) 10`00
 9. ˝Òf…dtº m+Áu≤s≠&ÉØ XÊØuÀs¡¶sY‡ 36`00
10. ˝Òf…dtº m+Áu≤s≠&ÉØ &çC…’Hé‡ 36`00
11. ∫Hêïs¡T\≈£î ∫s¡T‹fi¯ófl 30`00
12. |üdü+<Ó’q bòÕdtº|òü⁄&é e+≥\T 30`00
13. |ü˝≤yé\T, Áô|ò’&é ¬s’dt\T, yÓ¬s’{°¬s’dt\T 30`00
14. y˚|ü⁄fi¯ófl`Ç>∑Ts¡T¢ 30`00
15. ÁuÒø˘bòÕdtº e+≥\T 30`00
16. |ü+&ÉT>∑\˝À #˚düTø=H˚ |æ+&çe+≥\T 30`00
17. yÓTÆÁø√y√yÓHé e+≥\T 99`00
18. düs¡«<˚e‘êuÛÑøÏÔe÷\ 36`00
19. |æ\¢\ù|s¡T¢ (u≤ãT) 36`00
20. |æ\¢\ù|s¡T¢ (bÕ|ü) 36`00
21. yÓ÷Á&ÉHé yÓTVü≤+~ (>√]+{≤≈£î &çC…’Hé‡) 36`00
22. yÓ÷Á&ÉHé |æ\¢\ù|s¡T¢ 99`00
23. H√s¡÷]+#˚ HêHéyÓCŸe+≥\T 99`00
24. yÓ÷Á&ÉHé f…Æ\]+>¥ (˝Ò&ûdt   »+{Ÿ‡) 99`00

$$<Ûä s¡ø±\T
m+<äs√eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T 270-00
jÓ÷>±düHê\T  36`00
dü÷s¡´qeTkÕÿs¡e≠\T 36`00
bı&ÉT|ü⁄ ø£<∏ä\T (∫qï$) 10`00
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Væ≤+B`‘Ó\T>∑T`dü«uÀ~Ûì 20`00
Ç+^¢wüß`‘Ó\T>∑T`dü«uÀ~Ûì 20`00
»qs¡˝Ÿ Hê˝…&é® 20`00
q÷s¡T mø±ÿ\T 10`00
1`100 fÒãT˝Ÿ ãTø˘ 10`00
1`100 fÒãT˝ŸãTø˘ (ÁøöHéôd’E) 4`50
lsêeTø√{Ï 27`00
l•eø√{Ï 27`00
y˚Tõø˘ 30`00
n+¬ø\‘√ >±s¡&û 30`00
Vü≤è<äj·TdüŒ+<äq (ø£$‘·\T) 30`00
yê‘·‡´j·Tq ø±eTdü÷Á‘ê\T 36`00
m.|æ.≥÷]dtº ¬>’&ÉT 36`00
Ç+Á<äC≤\ s¡Vü≤kÕ´\T 30`00
eTùV≤+Á<äC≤\ s¡Vü≤kÕ´\T 30`00
X¯Øs¡uÛ≤wü (u≤&û ˝≤+π>«CŸ) 99`00
ÁøÏj·÷jÓ÷>∑+ 36`00
Äq+<ä+>± J$<ë›+ 99`00
Vü≤]X¯Ã+Á<ä Hê≥ø£+ 50`00
yê‘ê‡j·Tqø±eTdü÷Á‘ê\T 99`00
|ü+#·kÕj·Tø£+ 99`00
s¡‹s¡Vü≤kÕ´\T 99`00
nq+>∑s¡+>∑+ (ø£+uÛÑ+bÕ{Ï dü«j·T+Á|üø±wt) 99`00
X¯è+>±s¡πø[ (ø£+uÛÑ+bÕ{Ï dü«j·T+Á|üø±wt) 99`00
>±j·TÁr$C≤„Hé 99`00
∫+‘êeTDÏ (Hê≥ø£+) 50`00
u≤\Hê>∑eTà 50`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ Ád”Ô\ Áe‘·ø£<∏ä\T 36`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ sêe÷+»H˚j·T j·≠<ä∆+(ã~¬s&ç¶) 50`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ >√$+<ä Hêe÷\ uÛÑ>∑eBZ‘· 36`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ >∑èVü≤yêdüTÔ ∫+‘êeTDÏ 99`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ >∑èVü≤yêdüTÔ eTsêà\T (u…’+&ÉT) 63`00
sêeTsêj·TyêdüTÔXÊg+(e≠Á<ä>∑&Ésêe÷sêe⁄) 90`00
m+.mdt.ÄsY.Vü≤qTe÷Hé#ê©kÕ 10`00
m+.mdt.ÄsY.düT+<äs¡ø±+&É 80`00
ÁãVü≤à+>±]J$‘·#·]Á‘· (»e+>∑T\) 125`00
l Ä~X¯+ø£sê#ês¡́  ~e´#·]‘êeTè‘·+ 40-00
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ø±osêy˚TX¯«s¡ eTõ© ø£<∏ä\T 63`00
l\*‘êdüVü≤ÁdüHêeTe≠(uÛ≤düÿs¡uÛ≤wü´+) 600-00
Á|üø£è‹dæ<ë∆+‘·e≠\T`y˚<ä$C≤„qe≠`|òü*‘·C≤‘·ø£ dü÷Á‘·e≠\T 595`00
                e≠<äT+&ç $X¯«Hê<∏äsêE>±] Á>∑+<∏äe≠\T
$X¯«ø£s¡à Á|üø±X¯e≠ 80`00
ÁbÕNqyêdüTÔXÊÁkÕÔ\T`Ä<ÛäTìø£yêdüTÔ|ü]o\q       ,, 250`00
Hês¡<ä dü+Væ≤‘·                                  ,, 150`00
yêdüTÔsê»e\¢uÛÑe≠`e∂˝≤qTyê<äe≠             ,, 60`00
eTj·TeT‘·e≠ ` e#·qe≠                       ,, 80`00
ãèVü≤‘·‡+Væ≤‘· ` e#·qe≠                       ,, 160`00
yêdüTÔ$C≤„qCÀ´‹ ......
|ü⁄s√Væ≤‘· <äs¡Ùì   (>√s¡düMs¡uÛÑÁ<ë#ês¡´) ....
$X¯«ø£s¡àyêdüTÔ$<ë´s¡Vü≤dü´e≠\T     ,, ....
yêdüTÔ $C≤„q #·+Á~ø£               ,, ....
eTVü‰<äXÊ bÕ]C≤‘·+               ,, ....
yêdüTÔ Hêsêj·TD°j·T+     ,, 120`00
jÓ÷>±e∞K+&É+         ,, 120`00
e≠VüAs¡Ôdæ+<ÛäTe⁄ 150-00
düsê«s¡∆#·+Á~ø£ (4uÛ≤>±\T) 1208`00
MTπs q÷´eTsê\õdtº (<ëeP<é) 370`00
ìs¡íj·Tdæ+<ÛäT (2uÛ≤>±\T) 590-00
kÕs≠...                      ,, 45`00
l <äTsêZq+<ä\Vü≤]            ,, 200`00
Äs¡‹kÕs≠u≤u≤               ,, 11`00
Á|ü‹wü˜ø£\Œ'(kÕ– qs¡dæ+Vü≤e∂]Ô) 500`00
‘êEB›Héu≤u≤ dü#·Ã¤]Á‘· 100`00

düTe÷s¡T 100 dü+ˆˆsê\THê{Ï ÁbÕNq Á|ü‘·T\T ‹]–
á ÁøÏ+~ Á>∑+<∏äe≠\T Á|ü#·T]+#·ã&çq$.

lsêeT eT+Á‘êqTcÕ˜qe≠ 300-00
lsêeTqesêÁ‘√‘·‡eø£\Œ' 300-00
d”‘êsêeT ø£<Ûë düT<Ûä njÓ÷<Ûä´ø±+&É 200-00
d”‘êsêeT ø£<Ûë düT<Ûä u≤\ø±+&É 150-00
ns¡D´ø±+&É 100-00
ÁXÊ<ä∆e≠ m+<äT≈£î ô|{≤º* ? c˛&ÉX¯ dü+kÕÿs¡e≠\T 200-00
kÕàs¡Ô ø±|ü]› ø±]ø£\T 200-00
q|ü⁄+düø£ dü+Jeqe≠, yÓ’<ä´ •s√eTDÏ 200-00
$wüyÓ’<ä´ ∫+‘êeTDÏ 200-00
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ùV≤e÷Á~ dü÷]D≤ ÁbÕj·T•Ã‘êÔ<Ûë´j·T' 300-00
düs¡«e∂*ø± >∑TDs¡‘êïø£s¡+ 300-00
Ä|üdüú+;j·T <Ûäs¡àdü÷Á‘ê\T 300-00
düs¡«XÊ+‹ <äs¡ŒD+ - n|üs¡ Á|üjÓ÷>∑ <äs¡ŒD+ 200-00
>∑Dø£s¡+»ì 200-00
dü+‘êq B|æø£ 200-00
‹~Ûìs¡íj·T ø±D¶' 250-00
e≠VüAs¡Ô <äs¡ŒD+ 200-00
CÀ´‹wü XÊg s¡‘·ïe≠ (l|ü‹C≤‘·ø£ |ü<ä›‹) 250-00
\|òü≠‘ê#·ø£e≠ 200-00
l yÓ’Kqdü ô|’‘·èy˚T~ø£ Á|üjÓ÷>∑' 300-00
düàè‹ s¡‘êïø£s¡e≠ (<Ûäs¡àXÊg+) 400-00
C≤‘·ø±eTè‘·‘·kÕs¡+ 300-00
C≤‘·ø£ uÀ~Ûì 300-00
dü+^‘· $<ë´<äs¡ŒD+ 300-00
dü+^‘· düsê«s¡úkÕs¡dü+Á>∑Vü≤+ 300-00
e≠VüAs¡Ô e÷sêÔ+&É+({°ø£‘ê‘·Œs¡´+) 450-00
C≤‘·ø£s¡Vü≤dü´+ 200-00
sê»e÷sêÔ+&É+ 200-00
Äj·≠sê›j·TB|æø£ 200-00
yÓ’<ë´eTè‘·+ 200-00
nqTbÕqeT+»Ø 200-00
qeÁ>∑Vü≤XÊ+‹ $<Ûëq+`ñ<äø£XÊ+‹ $~Û' 200-00
∫øÏ‘·‡s¡‘·ïe≠ 200-00
dü«s¡∫+‘êeTDÏ 200-00
<ë«<äX¯˝ÀVü≤ uÛÑdüà$<Ûëq+ 200-00
<Ó’e»„j·TXÀ $uÛÑ÷wüD+ 200-00
nqTbÕq s¡‘·ïø£s¡e≠ 200-00
ø±˝≤eTè‘·e≠ 250-00
<Ó’e»„ø£sêíeTè‘·e≠ 300-00
s¡ùd+Á<ä ∫+‘êeTDÏ 300-00
s¡düs¡‘·ï düe≠#·Ãj·T+ 300-00
edüTÔ>∑TDs¡‘êïø£s¡e≠ 300-00
Vü≤ÀsêqTuÛÑe<äs¡ŒDe≠ 360-00
$X¯«ø£s¡à Á|üø±•ø£ yêdüTÔXÊge≠ 250-00
Ád”Ô»q ø£\Œe*¢ 450-00
dü+^‘· düsê«s¡∆ dü+Á>∑Vü≤+ 300-00
dü+^‘· düT<Ûëdü+Á>∑Vü≤e≠ 250-00
ns¡ÿ Á|üø±X¯e≠ 200-00
dü+^‘· e÷sêÔ+&Ée≠ 200-00
dü+^‘· Á|ü<ÛäeTuÀ~Ûì 200-00
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yÓ’<ä́ ø£\Œ‘·s¡Te⁄ 200-00
s¡düÁ|üB|æø£ 250-00
>∑Dø±q+<äe≠ 250-00
l \*‘êdüVü≤ÁdüHêe÷e['`$es¡D≤‘·àø£ uÛ≤e+‘√ 200-00
qe#·+&û y˚<√ø£Ô l <˚M |üPC≤ø£\Œ+ 200-00
l >±j·TÁr nqTcÕ˜q ‘·‘·Ô«Á|üø±•ø£ 360-00
dü+^‘·e÷sêÔ+&Ée≠ 250-00
kÕsêe[ 360-00
uÛÒwü»ø£\Œe≠ 200-00
>∑Ts¡T•wü´ Äj·≠πs«<ä yÓ’<ä´∫+‘êeTDÏ 360-00
C≤‘·ø£eTDÏ 200-00
düs¡«X¯≈£îq Á|üø±•ø£ 200-00
j·÷Ewü Á|üjÓ÷>∑ #·+Á~ø£ 250-00
•øå±e©¢`Äq+<äe©¢`uÛÑè>∑Te©¢ 300-00
edü+‘·sê» X¯≈£îqe≠ 250-00
‘={Ïº yÓ’<ä´+ 450-00
CÀ´‹wü dæ<ë∆+‘· dü+Á>∑Vü≤e≠ (|ü+#ê+>∑ >∑DÏ‘·+) 300-00
düVü≤Ádü jÓ÷>∑Á|üø±•ø£ 300-00
l$<ë´s¡Vü≤dü´+ 290-00
eTVü≤s¡T¸\ #·]Á‘· 1,3 300G300
y˚+ø£≥ k˛eTj·÷Jj·T+ nqT <Ûäs¡àXÊgø±+&Ée≠ 250-00
lÄ+»H˚j·T+ 216-00
sê•‘·T\´e‘·‡s¡ |òü*‘·+ 200-00
Hê&ç CÀ´‹wü $X‚¢wüD 400-00
s¡Vü≤dü´≈£î≈£îÿ≥X¯g+ 300-00
Ád”Ô <Ûäs¡às¡‘·ï u≤+&Ü>±s¡e≠ 200-00
XË’y√‘·‡es¡‘êïø£s¡+ 300-00
j·÷EwüÁ|üjÓ÷>∑ ∫HêÔeTDÏ 300-00
düTdü«s¡ ãTTπ>«<ä Á|üjÓ÷>∑<ä]Ùì 300-00
Äj·≠πs«<ä yÓ’<ä´ dü+Á>∑Vü≤+ 300-00
e•wü˜ dü+Væ≤‘· 360-00
Vü≤À$TjÓ÷|ü‹ >∑èVü≤yÓ’<ä´+ 200-00
Áe‘·#·÷&ÜeTDÏ 300-00
yÓ’X¯´<Ûäs¡àÁ|üø±•ø£ 300-00
Ä\j·T ì‘ê´s¡Ãq |ü<ä∆‹ 200-00
düàè‹e≠ø±Ô|òü\+ 300-00
Ä|üdüú+ãj·T˝≤¢Jj·TyéT 300-00
CÀ´‹wüXÊgdü+Á>∑Vü≤e≠ 200-00
ø£s¡à$bÕø±K´j·T+ 360-00
e≠VüQs¡Ô s¡‘êïe[ 250-00
düT~$˝À#·q+ 300-00
ñ‘·Ôs¡ ø±˝≤eTè‘·+ 200-00
düs¡Œ$wüj·T düs¡«dü«dü+Á>∑Vü≤+ 200-00
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