
�్ర��ధ ్్రతకలప 

భ����ద ధ  

ఇంట�త� ఈ�ానయధల�తత�ధ సతలపన�ధ� ద ధద్ �, అర�, �యయ్పధ �ంం���ధ ాా, 

రంగపతధచూర్ధలపత��  ాా, లపగపగ తలధ �ట�� , �ె ౖధ�ాస ్నధా� త్ ధ్ �ధ�రధ  టన�ధ

��య��.ధ  టధల��ధఎ్�త  ా  ాా, ల��ధ్త్లప ాధ ాాధ ంంరకం �.ధ � ్ధ ధ

  టరలధరకం�ధచర్ ాధ్ �్పధ�ా �, రలంరలల�� బ� ట��  �ట�� ,  ��ధ �ంం� (�యయ్పధ

 �ంం�)ధ��ధలపగపగ ధ��య��.ధ�ాా�రరం ాధఅఅ� ధ   ్��్ర��ధ���ాత రత.ధ్. ధద్ ��ారతధ

్�రతకధలప�ం ాధరక����ా�.ధ.ధ�ై�ాా�ధ్. ం  బ� ్�ర����ధ ధ�ై ంధ ర్ధ

్్�లన� ాా, �్్ధ్టలపన�ధ ాాధ ధ  టధ �ౖధ ంద��.ధలపం � ా ్ �్ప��ధ

గర్�ాధ్య�రతధద్ �ధ(ధ్ �్పన�ధఅ�ల�రతధఅంగప ంధ ��ౖత�ధ�ర్�రధ రక�త� 

లప ద ాధద్ �)ధ��ార�ధరలంరలలధబ� ట�� ధ �ట�� ,  � ్ధ�రధ్��్ంత�ధ ాా, ర�� త్  

్�ంం�గపం్ధ   ాాధ�యయంధం  �ధ��ా �ౖధ�రధ్లతంారలధన�ం�, అం �ధ్ �్పధ

గర్�ధన�ం� అగరతధ ్�త తలధ��� �ంద��.ధఇ్పకం�ధ్. రలధరా త �నధ

  �త  పతన�ధఅలరత�ర��ా�.ధంా�ా�న ర�ౖఋ�ధ��శత�ధద్య త�న�. 

 
��ంా�ా�నరల రా త �నధ  �త  పతలధ-ధ��ంా�ా�నధ�ా�నలప  

��ంా�ా�న దెయపటరలధరలం��ధ(్్� )ధ��ంం���ధ ాా, ఇ త్ం���ధ ాా, లట����ధ ాాధ�ాంధ

 చ��న�. రలం��త�ధ3 అం్ధ ్�త తలధ1 రలంభధ �త ధ(ధల�యత�)ధ�� �ధనూర���ధ

్ం�్ త�న�.ధఇంర�రధఅం్  �త ధనూర���ధ్ం� �ధ.రధ ర�త�ధ(రరరకరధ ర�ర�ధ�ాం్ధ

  �త  ప)ధ�� �ధలపం � ాధ.ర  ర�త�ధ�� �నధ �తాధఅ �గ ధ్పత్��ధ��� �ం�, ��� �ం�నధ

 �త��ధరలం��త�ాధ1 అం్ధ �త ధ1 రలంభధ �త ధ��� �ంచధ త�న�.ధ్�ాా్ధఅ ్తలధ�� �ధ
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��ంా�ా�నన�ధత��్  ారర్లప ాధ ��ం�ధనల�ా్రలపధద్య త�న�.ధరలం��త�ధ

� ��నధ��ంం�ధఅం్ధ ్�త తలధ్. �  లయంత�ధ�ూ్లపధచూ �నధ్రత�ా్ధ

��్ లపధచూ �ంచ�టరలధ�ాం త�న�.ధ��ంా�ా�నరలధన� పాత నూర� ాా, ర�బ్��ధ

నూర� ాా,   పధర��య ాాధ�ాంధ చ��న�.ధఈధ��ం ాధ��్ంధ��� �ం� ఘంటన�ధ

�ా� ూత ధనల ్��ం�ధఈధర��ం��ధ��్ రలపన�ధచ � పర�న త�న�. 

 
ఘంట�ర� లప  

��్  ||  గధల�రధం్�ధ�్�ార�ంధగలర�రధం్�ధర ధ�ా్ 

రల�ాయ దంట�ర  ం్్్ధ�్ ��ధ ా్నధత�ం�ధన్ 

లనలప  చధలనలపధద్ �నట� ంట�ధ్ంచధంా్్ధత�ాధా ళ్ ధ�్ పాధ్. రలధ�ాధ

� �ంచ�ా �.ధ్. రల �ం� ాధ�రధ ా్  � ాా, దెంబప ాాధ� �ర�ాధ��ాత�ధ� ధ ధ

 తలపన�ధదెంబపనరలధరత�ా�ా�న ద్ �ధ ధా ళ్ ధల�్్్రధ�్ పాధ్. రలధ

 ్� �ంచ త�న�. 

్. రల రా త �నధ  �త  పతల  

్�త    ��్ధ�అ�్  పధ(.ధ ్్లపన�ధ(్. న�)ధ చ��ంచ�చ�ర���ధ ధ�్ పా 

 ర్ధబ� ల్(ధ్్�ల ) ( ్లధశర�తధర�త��ధబం ారలప��ధర�ౖనన�, ��ంం���ధర�ౖనన�ధత�రధ

లట����ధర�ౖనన�ధ� �ర�న  త�న�), త���ధ�్్ధ్టలప, 

 లంం్లపనరల ల��ం�ధ రలతల, అరట�ధ�ర్తల, ర�బ్��ధరాయతల, ్ ళ్ , 

్ప పాతల, ్ �్ప, రలంరలల, గం�ం,  ర�ధరరరకరం, అ��ం్తల, అ �గ ధ �టట� , అగరతధ

 ్�త తల,   త ్, య �్ ధ్�్లపతల, ��రలపతలధ(�ెత్ాధ��రలపనరలధ్ �్ప�ా �ధ9 

 రత తలధ(ం గపతల)ధ�� �ధ9 ద�ట్ధ్ప పాత�� రట�� , ఈధ��రలపతన�ధ్�త  ధ ��్ధ
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�అ�్ ార�ధ్. ద్ �ధ్. ధద్ �నధ�ారం రరధ్లధరలం�ధద్�ర� ����ాత రత) ్్�్యరధ

ా�� న( �ంం�ధ ంటతల) 

 
 �ల్ట య ల�న�తలధ(్. ధద్ ��ారత)ధఈధ��గప ధర�శ ర�ల�తన�ధ ్�� ూత ధ

 చలనంధద్య��.ధఈధర�లలపతల � త్ంధ24 రత ప. 

1. " ఓంధర�శ�ాయధ�ాా ధ ధఅాధదె్పకరలాధద�్త�ధారతధ� �ర�ాధత�ార� � �ర��ా�. 

2. " ఓంధర��ాయర�యధ�ాా ధ ధఅన�రలాధ�రధ�ా�� 

3. " ఓంధల��ధ�ాయధ�ాా ధ ధఅన�రలాధ�రధ�ా��ధ తలపన�ధ్పచ��ధర� త�న�. 

్రత�ా్ 

4. " ఓంధ ��ం��యధనలఃధ ధఅాధద్్�తలధరం�గపర��ా�. 

5. " ఓంధ�అ్��ధనలఃధ ధఅన�రలంటటధా ళ్ధ��్  �, ల�యధ��్తల, బ� టనధ��్ ్ధ��ధర ళ్  

్�ం�చ�ర��ా�. 

6. " ఓంధల��ధ ూ ర�యధనలఃధ ధఅాధ �ౖధ � �ాధరలం�ధన�ం�ధఎంలర�ధాలపరత 

ర��ా�. 

7. " ఓంధ��్ర�ధల�యధనలఃధ ధర��ం��ధ � �ాధరలం�ధన�ం�ధఎంలర� ాలపరతర��ా�. 

8,9 " ఓంధ�ాలర�యధనలః ధ ధఓంధ���ధ�ాయధనలః ధఈధ��ంం�ధర�ల�తలధ ్�� ూత ధ

్తధ �ౖధర�ందెం ా ళ్ ధచతల్ ర��ా�. 

10. " ఓంధ్క� ర��ాయధనలః ధఎంలధద్���ధా ళ్ ధచత�్ �. 

11. " ఓంధ్ ్ర� �యధనలః ధంా��తధ �ౖధ�ర�్ర్ధచ�ర్ధారతధచతల్ ర��ా�. 

12. " ఓంధ��� ధ�ాయధనలః ధ�ర �సధ �ౖధ తలపన�ధం ్ ��ంచ�ర� త�న�. 

13. " ఓంధ ంరరషర�యధనలః ధద్�ధ��్ ళ్ ధ �ర��త�ధ పం�ధగం్లప ్�ం�చ�ర� త�న�. 

14. " ఓంధ�ా ��్�ాయధనలః ధ��్ ్��ధలపరల్న�ధ  �తల ాధ్ట�� ర� త�న�. 
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15,16 " ఓంధ్్ �యల��యధనలః ధ ధఓంధఅారత��ద యధనలః ధర���్ తలధ��ర త�న�. 

17,18 " ఓంధ్పరత� త్ల�యధనలః ధఓంధఅా�  �యధనలః ధ��ంం�ధద ెపతకధ

��ర త�న�. 

19,20 " ఓంధర�ర �ం యధనలఃధ ధఓంధఅచ�య��యధనలః ధబ� ం�్ న�ధ

 కక�ంచ త�న�. 

21. " ఓంధ ర�రదధర�యధనలః ధద్���్ ్ధ��ధ  ధ సతం, ్క యంధ��ర త�న�. 

22. " ఓంధ  �ం��్ యధనలః ధద్�ధర�నధ��ధ�ర �సధ��రధ త�న�. 

23,24 " ఓంధ్ర��ధనలఃధ ధఓంధరక�ా్ యధనలః ధరలం�ధల�్పరలపన�ధఎంలధ

ద�్��న�, ఎంలధల�్పరధలపన�ధరలం� దె���న�ధ��ర త�న�. 

 చ లనలపధ��ంటర�ధ ంరతకలపధదె్పకర� త�న�. 

 చధలనలపధఅ�నధ్రత�ా్, ర�ందెంధారత ద�్త�ధం  �రలాధర�తధ �ౖధ�తర��ంచ�్�ధఈధ

��్ రలపధ్ట�ంచ త�న�. 

��్  ||  �తఅ�ం్�ధభ�్ధ ��ాద�ఃధ���్ధభ�� �రరాః 

���్ధ�ాల���ధా్నధబ్్్రర్ధ ల�ర �ధ|| 

 
ంా్ర�య�లలయ : 

ఓం భ� ధ-ధఓంధభప ఃధఓంధ � ఃధ-ధఓంధల్ఃధ-ధఓంధ నఃధఓంధ్్ఃధ-ధఓగo  ్యంధ-ధఓంధ్తధ

 �్�రా ��రయంధభ��గ ధ�ె  యధా�లధ�మ�ధ��నఃధ్్ద� య�తధ-ధఓంధ ం  �య�రధ

� లక్ంధబ్్్ భ�రతభధ  �స ��ంధఅాధ ంరతకలపధదె్పకర�న త�న�. 

 
 ంరతకలప : 

లల  ంా త్ ధ ల త ధ ���ధ్ యధ��ా�ాధ��ధ్ర్రశారధలప దశయధ��ధ్ర్రశారధ  ్్యరధం � �ధ
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��భనధలప్���త 

  య బ్్్రఃధ(ఇర్ంధ��ధల �� ్ ధ�ా ్య�ధఅాధరకం�ధదె్క చ��)ధ��ా�యధ్�ా��ధ ��ా ్ధ

 �ా్రత�కధ��ౖ ధ ా్లనాం్��ధర�యప �ధ్్�లంా�్ధ ంబ�ధ��ా �భర్ధ ��షధభర్ధ�ంం్ 

్ర��రద��రధ�� ాభ �ధ��ధ� �త యధఈ�ానయధ్్�్��ధ(లనరలధ��ధ� �తలపధ్్ా�న ��్ ్లపధరా పనధ

లనలపధ��ధ� �తలపనరలధ.ధ��రల్నధ ర���ధ ధ��రల్ధదె్పకర�న త�న�), రక�ా్ ధ �����య ధ

ల�యధ్్�్��ధ(లనంధ..ధన �తరలధల�యనధ ర���ధ య�ధన �తధ �రత్  దె్పకర�నధ

 త�న�), ��భనధగక��ధ(ధఅ�ెద ధఇతల్ ధఅ�నద�ధ  �ధగక��ధఅాయప, �� ం్ధఇత్�నద� 

 ాగక��ధఅాయపధదె్పకర�న త�న�),  ల త ధ�్ ��ధబ�్ ్్రధ్��ధ్రధ ా�ా�ధ  �్ఆధ

 రత ల�ర�ధ�ాయ ధ ��రధద�ం ్ధల�ర�నధ ం ్స��, (ఇర్ంధ�ెతలగపధ ం ్సరలపన�ధఅంటంధ

్.  దయ్పన్పం�ధ.ధ ం ్సరలపధ రతగపచ�న��� ధ ధ ం ్సరలపధ ర్ధ �రతన�ధ

దె్పకర� త�న�), అయర�, (  ం ్సరలపనరలధ��ంం�ధఅయనలపతలధ-ధ త్ ధ�ాయరలప, 

 ��ర�యనలప.ధ న ��ధ15 లరర  ంర�లరంధ� తలధ�త�ౖధ14 ర�ా్టరధ ంర�లరంధ

 రరలధ త్�ాయరలప, �త�ౖధ15 ర�ా్టర  ంర�లరంధన�ంం�ధలరతధ న ��ధ14  � ద ధ

్ంం�గధఅన ాధలరరధ ంర�లరంధ రరలధ ��ర�యనం. ్. దయ్పన్పం�ధ.ధఅయనలపధ

 రతగపచ�న��� ధ��ాాధదె్క త�న�)ధఋ్� , (   ం్,  ��అ్,  రష �|| ఋ్� పతత�ధ

్. ధ లయలపత�ధ రతగపచ�న�ధల� ంధ �రత)ధ్��, (ర�తరలధ��ంం�ధ్ లపతల ం�ర్�ర�ధ

లపం �ధ�ర్ధ్ లప, అల��ా యరలధలపం �ధరకఅ్ధ్ లపతలధ�ట�త�ధ్.   రతగపచ�న�ధ

 లయలపనధగతధ్ లపధ �రత)ధ�ా�, (  ���ధ�ా�)ధ�ా ��ధ( ���ధ.ధ�ారధలన�� 

దె్పకర�ా)ధ�భధన �్్, �భధ� �, �భధరరర�ధ. ంధగపరధ���ా� య�ంధ�భధ�ా�ధలల 

 ంా త్ ధ ల త ధ ���ధ్ యధ��ా�ాధ���ాల�ధలప దశయధ���ాలధ  ్్యరధంధ్పరతఅ�త�ౖనద� 

��ల�ఆ....ధ �్్ య.....ధర�లా్యః, ��ధల్యః,  �్్ య, ర�లా్య యధఅాయప,   త ్ధత�ౖనద�ధ

��ల�,  �్్ �, ర�లాయ్ �, ��ధల��యః,  �్్ధ ��యః, ర�లాయ్ ��యఃధఅాయపధ(ధ్. ధ
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దయ్ప�ా��ధ �్్లప, ర�లలపధదె �క)ధర�లా్య యఃధ ర్ధ్��  ్ర్ యధ(ధ

్పరతఅ�త�ౖనద�)ధలలధ ్ధరలట�ంబ య, ��లధ ��స థరయధ�రయధ� యధఅభయ  యప�ా��గయధ

ఐశా�ాయయధ క ధ థరధం, ��ా్రధధరాలధ� ధకతధ్పరత�ారధధ � ద థరధం, ్ప్్ధం���్ యధ క ధ థరధంధ

 రత��ధలర��ాం��కతధ � ద థరధం, ���ాలధలప దశయ ���ాలధ  ్్యరధం(ధ.ధ�్ పాధ

్. ంచ�చ�ర���ధ ధ�్ పా ర్ధ �రతధదె్పకర�ా)  ంభ ��భధరత్ద���� ధ

 ంభ ��ాయ్రనధ ంభ ��ధ్్రా��రధయ� చ�ర�తధ(ధర�రలధ���నధ���త�, ర�రలధ���నధ

��లప ా, భర�తధశ� దత��ధ ల��కంచ�ర�ంట�న�ధ్. )ధా�యర��ా్ర��� � ం��్ద�రధ

్. �ంధర����య.ధ్�ంగధరతశధ్. �ంధర����యధ||  � ధ్రత�ా�ా�ధనన� దెయ త�న�. 

రతశధ్. న�ధగ����నధ� రర : 

��ంం�, �ా �, త�రధరంచ�ధ ా్ ధ �తల(ధత���ధ్ంచధంా్్తల)ధ��ంం�ంట�త�ధ� ద ధ తలపన�ధ� �ర�ాధ

�ర ��ాయం �ధ  ద��రణా, ��ంం ధ��ాయం �ధఅ��ం్తల, ్లతంారల, ్ప పాధ

 ంచ�ర�న త�న�. ��ంం� ధంా్్రలధబయటధల�ం�ధ��్ౖపత�ధగం�లపన�ధ�ా్  �ధరలంరలలధ

అ ద త�న�.ధఇట�్ ధద్యపన్పం�  ా్  �న�ధగపంం్లప ాధ�్్పకచూధగం�లపన� ాా, 

రలంరలలన� ాాధ్.య�ా �.ధగం�లపన�ధ ంగర్ప �����ధ్.య త�న�.ధరలంరలలధ

అ ్తల ధ ���ాబ� టన, ల�య,  ంగర్పధ��్ ్న�ధర� �  ల��కంచ త�న�.ధయ ల�న�తల(ధ

�ర్����్ధ�రరత,  ం్్�తలధత�ౖ�్ధఇ దరరన�)ధ ధరత�ాా�ధరలం� ద�్��ధల� � పం�, ఇత�ధ

అన�ర��ా�.ధఈధ��లప ాధరతశలపన�ధ్య�రతద్ �ధ్. న�ధదయ్పన్పం� � ట ాధఈధ

��్ రలపన�ధచ   త�న�. 

లం || రతశ యధలప��ధ�అ�్  ధరంటంధరత ్ధ సల� �మ�్ ః 

ల�త� ్్్ధ �స��ధబ్ ్లా్యధల�్కధగర� ్క��ః|| 

ఋ �ా��  �య���ా ధ�ాసల����� ధ్య�రారః  
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అం ��శ�  ���� స��ాధరత�ాంబపధ ల�����ః  

��్  || గం ��చధయలపర�ధదై ధరక��్ ,  ��� ��,  ర ా�, 

నర్��  �ం��ధరా�����ధ త�ధ �్ఆధ ా��ంరలరతధ|| 

ఇర్ం ఇత�ధ��్ రలపధలప � �నధ్రత�ా్ధ య�్�ధ��ధ్�త �ధ ��్ధ�అ�్ (ధ.ధ�్ పాధ

్. �ౖ�్ ద్ �త ర���ధ ధ�్ పాధ �రతన�ధదె్క త�న�)ధ్. �రధంధలలధ ���్ యరారధరాఃధ

రత��ధ ర�న ఓంధ�్ ంధ ంధం ్  యధ(రతశధలం �ధ  రలపన�ధ�్ పాధ �ౖధచత�్ �)ధఓంధ

 ��్నం  ంం ్  యధఅాధ( ధాట�ాధ్నధ �ౖధచతల్ ధర��ా�)ధఓంధ్. �ధ ్�ాయరణధ ంం ్  య 

(్. � ్ యలపతలధ �ౖధరకం�ధచత�్ �) రతశధలం �ధాట�ాధ �ౖధలం్్ంధచ � ప్�ధ్ప పా�� 

 ాా,  రల��ధ ాాధచత�్ �. 

 
ల�రజనలప  

ఓం అ్�్్ఃధ్���్ �ాధ �ాా ధ�ాస ంగ��ధ ��ా 

య స్��్�కంం�� రా ంధ బ� యభయం్రధ�్� ||  

అా  � ధ్రా �ాధఅ ్తల, ్ �్ప, గర్�ధ �ౖధ�� �,  యనన�ధ��ర�ధనల ్��ం�ధంా్ర 

్్��ా� ్నధద్య త�న�.ధంా్రధ్్�అ్ధఅన ాధ��ధల ధగర�ా�ధ్్��నలఃధంా్రధ్్��ా�  ్నధ

లప్�రత �సధలప్���త  �త ధ్ా� �త .ధ్రత�ా్ధఇత�ధచ � ప్�ధ��త�శారతార� 

నల ్��ంచ త�న�. 

��్  || �రా్ ంబరధ�రంధ�అ�్ ంధశ� ర్ంధచ్�రతభ ్ 

్్ న�  నం ా�య��ధ్సరాధ�వ�ధ్�ాం్��ధ|| 

 �లప�� ��రధ ం్శ�ధర �త� గ రర్రః 

తంబ�   రశ�ధ�రటటధ�ఘ��ా �ధ�ర�యరః 

�ూలర� ్�రగర��య ఃధషాతధచం��్ ధగ �ననః 
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 ర� ్�ంంధ�్రకర��్ ధ��రంబఃధ ్ం�ధ్.రా ః 

� ం � �ధ��ాధర�ల�ాయఃధ్టంచ��రపధయ�  � 

���యరం � ��ా��చధ్్����ధారగ్రధ్ా� 

 ం ా� ్ర  రారా��యఅ�ధ�ఘ� త యధన �య�్ధ|| 

 � ్ � ం��ధ్ద�రధ్. న�ధద్య త�న�.ధ� ం��ధ్ద�రధలపతన ాధ �ా్న,   నం, 

 రదథం, ంా యం,  చలాయం, �ా�నం,   త ్ం, య �్ ధ్�్ం, గం�ం, ్పఅకం, �ూ్ం, 

��్ ం, ర�ౖ�� యం, ��ంబ�తం, నల�ా్రం, ్్ ��రలపతలధ� తగపన�.ధ � ్ధ� ం��ధ

్ద�రధ్. న�ధద్య త�న�. � ం��ధ్ద�రలపతన ాధా�యన,  �ా్న,   నం,  రదథం, 

ంా యం,  చలాయం, �ా�నం,   త ్ం, య �్ ధ్�్ం, గం�ం, ్పఅకం, �ూ్ం, ��్ం, 

ర�ౖ�� యం, ��ంబ�తం, నల�ా్రం, ్్ ��రలపతలధ� తగపన�.  

 
� ం�� ్ద�రధ్. �ంా్రంభః 

ా�యనం  

��్  || ఓంధ��ధ�్ర�� నలఃధా�యయ��ధ-ధా�యనంధ లరకయ�� 

అాధ�్ర���ాధలన �సనధా�యాం�ధనల ్��ంచ త�న�. 

 �ా్నం  

��్  || ఓంధ��ధ�్ర��ధనలఃధ �ా్య��.ధ �ాధ్ర�రధంధఅ ��ంధ లరకయ��. 

అన ా లన ూక��త ాధ�్ పాధలనధఇంటట్ ర�ధ  ాాంచంం.ధఅట�్ ధలన �సనధ ్�� ూత ధ

అ ్తల �్ పాధ �ౖధ��య త�న�. 

  నం  

��్  || ఓంధ��ధ�ర్��ధనలఃధన ర్�ధ��్ధ �ం  నంధ లరకయ�� 

 �ం  ర�రధం అ ��ంధ లరకయ��.ధ�్ పం�ధరకరత�ంం�టధర��ధలం�ధబంగరత  టధ
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�� �నట�్ ధఅన�రలంటటధఅ ్తల ��య త�న�. 

 
అరదథం  

��్  || ఓంధ��ధ�ర్��ధనలఃధ్��త  ధఅరదథంధ లరకయ��. 

�్ పం�ధద్్�తలధరం�గపధర�న�టర��ధా�్ �త ర��లాధలన �నధ్తల ూత ,   ద��రణ��ధారత 

����రధ �ర��త�ధ  త తయపన�. 

ంా యంధ   

��్  || ఓంధ��ధ�ర్��ధనలఃధంా�� ధంా యంధ లరకయ��. 

�్ పం�ధరా ళ్ ధరం�గపధర�న�టరలధారతధఇ �త ర��లాధలన �నధఅన�రలంటటధ్ప పా�� 

్ంచంా్్త�ాధారతధఅ�్ధ �ర��త�ధ  ద��ర���ధ  త త�న�. 

 చలాయం : 

��్  || ఓంధ��ధ�్ర��ధనలఃధ చలాయంధ లరకయ��. 

అంటట �్ పాధలప�లపధరం�గపధర�న�టర��ధా�్ �త ర��లాధలనలపనధ్తల ూత ధ �ౖనధ

దె �కనధంా్్త�   ద��ర���ధ�రధల�రతధారతధ  త త�న�.  

 ూచన  

అరదథం, ంా యం,  చలనంధ� తగపధ�ాట�ర�ధ  ద��ర���ధారతధ����రధంా్్ధత�ధ  త త�న�.ధ

అ����రం (్ంచధంా్్రలధర��ం ధనంచ�ధ్త�్ లప)ధత�ధ  త�ా �. 

ల��్ర్ం : 

��్  || ఓంధ��ధ�్ర��ధనలః ల��్ర్ం  లరకయ��. 

అా �ాా��ా��ర�ధ�ా�నంధద్యపటరలధ  త ్ధ�చ��చ�ర��లాధ్తల ూత ధ, ఈధల��్ర్ంధ

న�ధ యన ్్�లరలధఅ ద త�న�ధ(్్�తాధ � ద ధబ� ట�� ధ� ్ధ �ౖ�త�ధగపంం్లప ాధద్ �ధాట�త� 

్ం� �ధ ధ �ౖనధ��ంం�ధ��్ౖ పత�ధ్ �్పత�ధఅ��ద ధ ంచ�ర�న�ధ��ా�ధల��్ర్ంధఅంట�రత ) 
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్ంద�లక్ �ా�నంధ  

��్  || ఓంధ��ధ�ర్��ధనలః ్ంద�లక్ధ�ా�నం ధ లరకయ��. 

అా �ా�నలపనరలధ్ంద�లక్లపత��ధరకం�నధారతధఇచ��నట�్ ధ ��ం�ధ  పర��యధ

,  పంాతల,   ప �రతగప, �్ర�, ్ంచ��రధర� �నధ్ంద�లక్లపన�ధ�ాా� �ౖధ  ద��ర��� 

చత్ త�న�. 

 
���ద  ర �ా�నంధ  

��్  || ఓంధ��ధ�ర్��ధనలః ���ద  రధ�ా�నంధ లరకయ��ధ. 

్ంచంా్్త�ా � ధధాట�ాధ్ప పా��ధ�్ పా �ౖధచత్ త�న�ధ. 

  త ్ యపగ్ంధ  

��్  || ఓంధ��ధ�ర్��ధనలః   త ్ధయపగ్ంధ లరకయ��ధ(యపగ్లన ాధ��ంం�ధ)ధఅన�చ� 

  త ్లపన�ధ(్్�తాధ � ద ధబ� ట�� ధ� ్ధ �ౖ�త�ధగపంం్లప ాధద్ �ధాట�త�ధ్ం� �   �ౖనధ��ంం�ధ

��్ౖ పత�ధరలంరలలత�ధఅ��దనద�ధఅ��ధ  త ్లగపన�ధఇట� ంట��ధ��ంం�ధద్ �ర�న త�న� ) 

�ాా��ా��ధ్్�లరలధఅ ద త�న�. 

య �్ ్�్ంధ  

��్  || ఓంధ��ధ�్ర��ధనలః  ్�్ంధ లరకయ�� 

అన ా  ం�ెలపన�ధఇ ా త�న�ధఇ��యపన�ధ్్�త��ధద్య చ��న�ధ.్్�తాధ� �రలాధ

్ �్పధద�్�త  బ� టనధ��్తల, ల�యధ��్���ధల�యధల�యధనతల్ప్�ధం� ం ప ాధద్ �ధ,రలంరలలధ

అ ద త�న�. ��ాాధ్పరతఅధ�్ ��ధ్. రలధల�్్్రధ ల��కంచ త�న�. 

 
 
గం�ం : 
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��్  || ఓంధ�్ర��ధనలఃధగంా�ఆధ లరకయ��. 

లపం � ా � �ధ �ట�� రలన�ధగం�లపన�ధరలం�ద�్ధ ంగరంధ��్తల��ధ�ాా��ా��ధ్్�ల �ౖ 

చత్ త�న�. 

 భరరం : 

��్  ||  ా � ధ �ం �ాం ాయధర�ర�ధశరాత థధశ�య�య�్ధ| 

భ�అర�ా ����్ రణధరతకయ�ధలయల�ా���్ధ|| 

ఓం ��ధ�్ర��ధనలః  భరర�ఆధ లరకయ�� 

అా �ాా�ర�ధలనలపధద్�ం�నధ భరరలపతన�ధఅతంర��ంచ త�న�ధత�ాద�ధ

అతంరరర�రధంధఅ ��ఆ  లరకయ��ధఅాధఅ ్తలధ�ాా� �ౖధ�� �ధ భరర�ఆధ

 లరకయ��ధఅా నల ్��ంచ త�న�. 

అ ్తల  

��్  || ఓం ��ధ�్ర��ధనలఃధఅ ధ��ఆధ లరకయ��. 

( అ ్తరలధర���ద ధ�యయలపన�ధ్ం� �ధ్ �్ప�� �ధరతల్ త�న�)ధఅ ్తలధ� �ర�ాధ

�ాా��ా�� ్్�లధ �ౖధచత్ త�న�. 

్పఅక  లరకరధ  

��్  || ఓంధ��ధ�ర్��ధనలఃధ్ప�ాకరణధ లరకయ��. 

�ాా��ా��ర� ్ప పాత��ధఅతంరారలపధద్య త�న�.ధ్ప పాతన�ధ�ాా�ధ �ౖధ�� �ధ

నల ్��ంచ త�న�.  

 � ్ అా�ంగధ్. న�ధదయ్ త�న�.ధఈధర��ం��ధర�ల�తన�ధచ � పచ�ధ్పఅకలపత��ధ ాా, 

్ �్పధరలంరలలత��  ాాధ�ాా�ాధ్. ంచ త�న�. 

 
్రత�ా్ అ� � త్ రధశ్ర�ల� �ధ్. .ధ��ాయం �ధ108 లం్్ధలపతలంం�న�.ధఈధ
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లం్్ంలపతలన�ధచ � పచ� ్పఅకలపత��ధ ాా, ్ �్పధరలంరలలత��ధ ాాధ�ాా�ా 

్. ంచ త�న�. 

�్ర��ధ ్్రతకలప 

ఓంధభ���్్ర�ధనలః 

ఓం అ యయ�యధనలః 

ఓం ్పరత�ాయధనలః 

ఓం ్రల���్యధనలః 

ఓం బత�యధనలః 

ఓం భ�్రక�్ధనలః 

ఓం శ�ాాయధనలః 

ఓం లపరలం��యధనలః 

ఓం అ్రయ�్్ర�ధనలః 

ఓం �భధ్్��యధనలఃధ|| 10 || 

ఓం రక్��ధనలః 

ఓం ంా్ర��ాయధనలః 

ఓం �్  �ధనలః 

ఓం గర్్��ధనలః 

ఓం � ాయధనలః 

ఓం ���ాద యధనలః 

ఓం  ���ాధ యధనలః 
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ఓం ��త�ధనలః 

ఓం ంా్ర��యధనలః 

ఓం ల����ధనలఃధ|| 20 ||  

ఓం ్పనరా ��ధనలః 

ఓం ల��ధ�ాయధనలః 

ఓం ల ధ�్�ాయధనలః 

ఓం  � ధ��ధనలః 

ఓం ��బత�యధనలః 

ఓంధన ధర�యరాయధనలః 

ఓం ్ం�ాయధనలః 

ఓం బ�ర�ధనలః 

ఓం బత�యధనలః 

ఓం అనం ధ��యధనలఃధ|| 30 ||  

ఓం గపర��ధనలః 

ఓం  గధల�యధనలః 

ఓం అనత�యధనలః 

ఓం బప ద��ధనలః 

ఓం ్ ్ర� �యధనలః 

ఓం  �కత�యధనలః 

ఓం  �్ న��యధనలః 

ఓం  �్ ార�ధనలః 
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ఓం శ��ం��ాయధనలః 

ఓం ్ ర�యధనలఃధ|| 40 || 

ఓం � ాయధనలః 

ఓం  రా�ాయ �ర�ధనలః 

ఓం �ాల�యధనలః 

ఓం ా���ధనలః 

ఓం  ూ�ాయయధనలః 

ఓం �ాార�ధనలః 

ఓం అర���ధా�ర�యధనలః 

ఓం ్���్ యధనలః 

ఓం అరణధల�యధనలః 

ఓం ్��్్ధనలఃధ|| 50 || 

ఓంధ�ర�ల�యధనలః 

ఓం రాం��యధనలః 

ఓం ల���ాయధనలః 

ఓం �్�ాయధనలః 

ఓం అనం��యధనలః 

ఓం లక ��ధనలః 

ఓం అ ల�యధనలః 

ఓం ���ాయధనలః 

ఓం ్ం�ాయధనలః 
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ఓం ��ాయధనలఃధ|| 60 ||  

ఓం  ��ధ�్�ాయధనలః 

ఓం  �త �యధనలః 

ఓం ��రరాయధనలః 

ఓం  �గయ��యధనలః 

ఓం  ా��ాయధనలః 

ఓం ��ాయధనలః 

ఓం ���ాయయధనలః 

ఓం అాత�యధనలః 

ఓం శంభ��ధనలః 

ఓం  �రక�ర�ధనలఃధ|| 70 || 

ఓం ్్ �నధనలః 

ఓం �ల�యధనలః 

ఓం గ��యధనలః 

ఓం ర �త�యధనలః 

ఓం త�����యధనలః 

ఓంధ ల�యధనలః 

ఓం అ �యధనలః 

ఓం ్ ��ధనలః 

ఓం �అల�యధనలః 

ఓం ల�య�యధనలఃధ|| 80 || 

15



ఓం ర ��ధనలః 

ఓం ����ం ాయధనలః 

ఓం �ాలర�యధనలః 

ఓం �శా�్ �యధనలః 

ఓం ����యయధనలః 

ఓం  ం �ాయధనలః 

ఓం  లర�యధనలః 

ఓం  �అ� ధ�ాం�ాయధనలః 

ఓం బం�రాయధనలః 

ఓం ల�త�ా��ాయధనలఃధ|| 90 || 

ఓం అ �యధనలః 

ఓం అ ��యధనలః 

ఓం ఈ�ార�యధనలః 

ఓం బత �్ధనలః 

ఓం ల �్�ాయధనలః 

ఓం  ����యధనలః 

ఓం ్�ా్క�ాయధనలః 

ఓం రక� రర��ర�ధనలః 

ఓం  � ాయధనలః 

ఓం �భధ ంా�యధనలఃధ|| 100 || 
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ఓంధ్�ార�ధల�యధనలః 

ఓం  ��ాయధనలః 

ఓం  ్్త�యధనలః 

ఓం �్ ధ�్�ాయధనలః 

ఓం బ్ ్యధనలః 

ఓం �అ్��ధనలః 

ఓం ల��శా�ాయధనలఃధ|| 108 || 

ఓం �ల్���తధ ారర్ధనలః 

ఓం ��ధ�్ర��ధ��్ాయధనలః 

 � ్ అగరత �తాధ��� �ం� 

 
�ూ్ం : 

��్  || ఓంధ��ధ�ర్��ధనలఃధ�ూ్ల�ఘ�� ్య��. 

�ూ్ం  లరకయ��.ధఅంటటధఎంలధద్��త ధగంటధ�ా� ూత ధరలం�ధద్��త ధఅగరతబ�తాధ

�్పక్�ధం� గన� �ాా�ర�ధచూ్ త�న�.  

��్ం : 

��్  || ఓంధ��ధ�ర్��ధనలఃధ�ా��తధ��్ంధ రదయ�� 

అా � టట్ ధదె �కనధ��ం ాధ��ంా�ా�నత�ధ పన�ధఅ న్పధ ్�త త��ధ�రధ��ాాధ� �ర�ాధ

 ర� ��� �ంద్ధ��ంటట్ ధ�� �ధ��� �ం�ధగంటధ��  � ూత ధ ధ��్ంధ�ాా�ర�ధచూ్ప్�ధ �ౖ 

��్ రలపన�ధచ   త�న�. 

 
ర�ౖ�� యం : 
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��్  || ఓంధ��ధ�ర్��ధర�ౖ�� యంధ లరకయ�� 

అా �రధబ�త్ంధలపర్, ్ ళ్, ర�బ్��ధరాయధ� తగపన�ధ�రధ్త�్ లపత�ార�ధ� �ర�ా 

�ాా�  ద ధన�ం�ధ��ాధ �ౖధ్ప పా��ధా ళ్ ధచతల్ ్�ధఎంలధద్��త ధగంట�ా� ూత ధ' ఓం 

భ�రతభ  �స ఃధఓంధ్తధ ధ�్�రా��రయంధభ��గ ధ�్  యధా�ల��, ా��ధ�నఃధ్్ద� య�త, 

 ్యంధ్ా��తనధ్��ధ��ంద��,( ఋ్ం��ాధ �్య్ధ్��ధ��ంద��ధఅాధ�ా�్ధదె్క త�న�) 

అలక్ధల �త ధఅలక��ధ్ త ధరరల �, ఓంధంా్ర�యధ�ాా , లాయ్ధలా్య 

ంాాయం  లరకయ��ధఅంటటధ రతధల�రత్ ధద�్��ధ(ద్�త�ాధ  ద��ర���)ధ�ాా�ర�ధ

ా�� నం చ� �ంద��.ధ � ్ధఓంధ్�త  ధ ��్ ధ�అ�్ ధనలః ర�ౖ����యనం్రంధ' ్��త ధ్్�� ధ

య��' అాధ  ద��ర���ధ్ంచధంా్్త�ాధారతధలపం �ధదె �కనధఅరదథంా్్ధ(ధ్ంచధంా్్ధ

రారలంం� �ం� ాధదెంబపత�ధ �ట�� ర�ర�ధా ్ధంా్్ధ)ధత�ధ  త��.ధ్రత�ా్ధ' ంా��్్�� ధయ��' 

అాధల��ధ�ా��ధారతధఅరదథధంా్్త�ధ  ద��ర���ధ  త��.ధ్పనఃధ���ద చధలాయంధ

 లరకయ�� అాధఇంర�రధ్�ాయయంధారతధ  త��ధ్ నం్రం 

��ంబ�తంధ  

��్  || ఓంధ��ధ�్ర��ధనలఃధ��ంబ�తంధ లరకయ�� 

అా దెబప్�ధ��ంబ�తలపన�ధ(ధల�ం�ధ్లతంారలతల, ��ంం�ధం రధదెర్తల, అరట�ధ్ంం�ధ

�� �)ధ�ాా�   ద ధ ంద��.ధ��ంబ�తంధ�� �రలర��ర ర�రతధరం�ర�్న�టరలధారతధ

ఇ �త ర��లాధ్తల ూత , ' ��ంబ�తధచర ర�నం్రంధ� ద ధ చలాయంధ లరకయ��ధ' 

అంటటధ  ద��ర���ధారతధఅరదథంా్్త�   త��. �ల్టధరరరకరంధ��� �ం� 

 
ా�ా నం : 

��్  || ఓంధ��ధ�్ర��ధనలఃధరరరకరధా�ా నంధ లరకయ�� 

అా రరరకరధ� ్తలధ ర�ధరలం��త�ధ�� �ధలపం � ాధ��ంా�ా�నరలధ��� �ం�నధ��్ం�� 
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��� �ం�, ల�ం�ల�రత్ ధ�్్పకచూ, �న� ాధఘంటధ�ా�ంచ త�న�.ధఅనం్రంధలమ్ధ

్ప పా�� ారతధ ర�ధరలం��ధ� రధ  �తల్� ' రరరకరధా�ా ర�నం్రంధ���ద చధ

లాయంధ లరకయ��ధ' అాధదె �కధా�ా నంధ�ాా��ా��ర�ధచూ �ం�ధ్రత�ా్ధఇంట�త�ాధ

�ారం రరధ ర�ాధర ్రల అ �ద ర��ా�.ధ్రత�ా్ధఅ ్తల, ్ప పాతల, �త్రధంబప్తలధ

ద�్�� ్ట�� ర�ా 

 
లం్్ ్పఅకంధ  

��్  || ఓంధ��ధ�ర్��ధనలఃధయా�శర�తధలం్్ధ్పఅకంధ లరకయ�� 

అా దె్పకర�ాధఅ ్తల, ్ప పాతల, �త్రధ�ాా�  ద ధ ంచ త�న�.ధ �ల్టధఈధ��గప ధ

లం్్ం   � ూత ధల�ం��ారత్ ధ్్ ��రతలధద్య��. 

 
్్ ��రం  

��్  || ్్ ��రంధర���ాయ�ధ ్్ంధ� రధ �్య, 

నల �త  �ఘ�ధ�ా �యధన్ర �త ధ�ఘ�ధర�శనధ|| 

��్  || ్్ల�ధగరధ�్��శధ్్ ��్ద ధగరర�యర, 

్్ ��రం ర�����ాధ శధ్ప్్ధన� �త �్ధ|| 

��్  || య�ారాాచధంాంాాధ ర�్ం్రధరక��ాచ 

��ా��ా ్్ర యం�ధ్్ ��రధ్�్ధ్�్ధ|| 

ఓం ��ధ�్ర��ధనలః  ్్ ్్ ��రధద్ �ధ(ధఅన ాధ్లత�ధ��లపధచ�టట� ధ��� �ధ)ధ �ల్టధ

�ా�ా� ంగధనల�ా్రంధద్ �ధ( లగధ�ారతధ్.��త ాధ్ం�రలాధ్తన�ధర�తరలధ ా�,  ం��ారతధ

�రా ్ధ �ౖధ్ం�రలాధరలం�రాతల ఎంలరాతలధ �ౖధ�� �ధ)ధ్రత�ా్ధ�ాా�ధ �ౖధద్�త�ధన�న�ధ

అ ్తల, ్ప పాతలధచ�్ధలరతధ్ల �ాస నలపనధ  �న�త�ౖధనల ్��ంచ�చూ 
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్పనః ్.  : 

ఓం ��ధ�్ర��ధనలః ్పనః ్ప �ంచధర����య 

అా దె్పకర�ా, ్ంచంా్్ధత�ాధాట�ాధద్���ధ��ర�, అ ్తలధ�ాా�ధ �ౖధచతల్ ్�ధఈర��ం�� 

లం్్లపతలధచ � పర�న త�న�. 

���� ధ్ద�రలపతల  

�్్ం  ద�� య��, ద�లరంధ� య��, నక్యంధ రదయ��, నక్యంధ రదయ��,  �్ంధ

��ా  ధయ��, �ా యంధవఅయ��,  ల త ధ�ా �ధ్ద�ర, భర�త థ్ద�రధ్. �ంధ లరకయ��ధ

అన�ర�ా, నల ్�� ూత ధఈర��ం��ధ��్ రలపన�ధచ � పర�న త�న�. 

 
్. �కత  లరకర్  

��్  || య య ్క��యచధర��రాత థధ్్ంధ్. �ధర��య���ధఅ� 

య�న  ం్.ర��ంయ��ధ �� యధ ం�్ధ్లచ�య్్ 

లం్్ �మనంధర��య��మనంధభర�తధ�మనంధల��శార 

య్�క ్ం లయ��్ ధ్��్.ర్ంధ్  �త �్ధ|| 

అనయ�ా�యర��ా్ర��� � ం��ధ్ద�రధ్. య�చధభగ�ాఆధ �ాా్్రః �� �్ర�� 

 �  ్్ �సధ్్ ర��ధ ర�� ధభ ్�. 

.్్్తం ��ధ్�త  ధ ��్ ధ�అ�్  ధఅరకరల �త ధఅంటటధఅ ్తలధాట���ధంాట�ధఅర��రంత�ధ

  త త�న�.  �ల్ట �� �్ర�� ్్�ా ంధ�ర�ాగక ��' అన�ర�ాధ�ాా�  ద ధఅ ్తలధ

� �ర�ాధ్లధ్లధ్తత �ౖ �� �ర�న త�న�. ధ � ్ధ్ �్పధగర్�ధ న�ధ్��్లపధ

ర�ర�ా��ధ �ౖర�ధఎ�త ధ��� �ధర��ం   ం�ధ్��్లపత�ధ న�ధ్ �్పధగర్�ాధ� �ధ�్ పాధ

  టలప �ౖధన�ంచ త�న�.ధ��ాాధ ��ా న దె్కటంధఅంట�రత. 
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ఓం ��ధ�్ర��ధనలః యా��ాస నం ్్��శయ��. 

��భర�రధం ్పన�ాగలర�యచధఅాధ ��ా నధ్తలరల��రత. 

్. � �ా�నంధ ం్.ర్ం.  

 
�రధ ంా్శధన్ధ  

��్  || అరాతధలక్�య్రరంధ రాధ�ాయా�ధా�ారర్ధ| 

 ల త  ంా్ ధయరరంధ��ధ్�త  ధ ��్ధ�అ�్ ధంా�� ధ రంధంా నంధ�భ్ధ|| 

అా �రధలపన�ధద్�త�ధ�� �ర�ాధల�ం�ల�రత్ ధర�ట�ధత�ార� � �ర�న త�న�. 

 
�్ర���ా  ్్ధరా�ధంా్రంభలప 

ల�� ూ న�ా ర� 

భరలత త��ా ! లన �సధార్తం��ధ�నంం�ధ.ఈధ�ర్���తధచ��్్లపధల�ట�ధల�ట�ర�ధ�న�టరలధ

అలక్లప త� న�ంం�న�.ధ��ధ్పరలపధఅన�ధ ా� లలపధనం �ధల�� ూ న�ంన�ధర�రధ

బ�్ ్్రప ం�ంంెం��ాం�.�ర�్�ధ �� �్  గపటద్ధ� ధ్ ్�త రలాధ్�ంద్ధ�ాం�.ధ  

బ�్ ్్రపనరలధ�రధరలల�రతం�ధ ా్ందెన�.ధ్�్ర�ధంాతలధద�తనం �నధఅధబ�తలాధశ��రలపధ

��న ��నలపధరక�ంచ�ధచ�న���ధ.ధ ధబ�తలం�ధ�ర్ధం  పచ�న�ం �నధ ధబ�్ ్్రపాధ �రయ 

 �ా�ట���ధాట�్ ధ్�ర�న�. 

�్ర��ధ ్్రతకలప 

" అయ�యధ ధర�న�ధదె �కం�ధల�ట శ� ద ాధ�నంం�ధ,లనధ �త్�ాార�ధంాతలధా� త్లపధ

ంాతలధగతధ  పధర�రట�ధ� �ర�ంం�ధ ధఅా దె్క ాధ ధల�టధ�ాధభరతధ��లాధదె్పకధ

చ�ర��ంంటంధ'ఓ  ధ' ారలధ�����ధ్ట��న��ధ? లనలపధచూం ాధరం�ధ� �ారలపధంాతలధ
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ఇద్�ధ  పధ.త�గపనధ��రతరల్�ం��ధ? �నధర్�లపతలధలనధ  ద  త� పధర�న�ధత�రంత�ధ

.ధ��ం ాధగరయ్ధం� ం ���న�ధ? ఎ ��ర���్ధ�నధ ం్ తలధర� �ధయపంం�ర� ,�ా��ర�ధ

త�రలం��ధల�ాయ తలధద్ �త ం��ధ.ధఅట�� ధ�ా��ర�ధత�రలం��ధభయ్ం��రత.ధలన ంట� 

� �ా��ా ధఎ రతధఅంగప��రత.ధఅాధబ�్ ్్రపం�ధదె �కన�.ధబ�రయధ�గపతధ

 �ః�ం�న�ైధ,ఓ బ్్్ధ�్ పం�ధ ధా పధల�ధ ంట�ధ� ధ�ా��ంటట్ ధఈధ�ం్న�ధఎం �రలధ

్పట�� ంద� పధ?.� �ాధఈధ�ం్ధబ్్�రల��ం�ధ? ఈధ��ధ్్యధర�రలధచ�ట�� రలంట�ం��ధ

అాధ �ః�ంచ�ధచ�ంం ా  �త్�ాాధవఅధచూ �ధ.�యపధ��చరధ ధబ�్ ్్రపం�ధ

�ం��ధర�ా ం్�ంైధ�ద���ం�ధ,్నధఇంట�త�  ంం�నధరలంంతలపధ  ���ాధ�త్రధ

�ాల�న�తలధ ం్త�ధఅ�్ధ, ధ ��నధ�� లప్ధఅ� �ధరరంాయతల  �గ� త్  ాధ

్ట�� ర�ాధ���్ధ �రయధద్�ర�ధఇ ా ాధ, ్ ధ ధ�� లప్ధచూ�ధ ం����ం�ధ,  �ా�ట�ాధ

చూ�ధఅయ�యధ ధఈధ�� లప్న�ధ� �రలధ���్ధంాతలధఇద్�ధ  పన�ధర�ాధ� �రల రంంాధ

దె �కన��. 

అట�్   �రయధదె �కనధల�టతధ్్రారలపధబ�్ ్్రపం�ధ ధరరంాయతలధ్ట�� రలాధ ా� లధ

 ా� లలప ��� �న�ధ.ఇట�్ ధ�రతగపచూధ, � ద ధ �గయధ ం్�ంగపధ�ా పరారతధ ంం్ధ

 ా� లలపనరలధ����్న� . �నధా�ర�యతలధ్��్.ర్్ �ధరలబ�రతా��ధ ధ�ా పరారతధ ��ధ

 ల�నలప ాధ ర��ం�.ధఅ్ా   పతా�యపధంాత��ధాంం�ధయపన��.ధ�ై ధఘటనధ

ల�్్ంధల��ధ��లప ాధయపన���ధ.ధ్నధ  పతత� ' ���ధ' అర�ధ  పధ ంంెన�ధ.అ��ధ

�గపతధ �అ� ధబపం�్ ధగత��ధ.బ�ౖటరలధ్ర్రలధ����త ధ్రతత  య �ాయంత�ధద�రబం�ధ�ాధ

�� �త ం��ధ.�రధ��నలపనధ�ా పరారతధచూ �త ంం ార�ధ � ద ధ�ా�� ం� తంత�ర�ధద�రబం�ధ

్ంం�నధ్ంటన�ధ�ాధ��యపచంంెన�ధ.ధఅ��ధచూ�ధ�ా పరారతధఅ�ధర�్ం��ధ��లన� 

చ�ర��ంంటంధ ఇరధ��ాధలప�లపధచూంరకం �ధ.అ పన�ధఇ్పకం్ధఅ�్���ాత న�ధ

22



.ఇ��ధ50 రరధ|| తల అ�న్కట�ర�ధర�రలధలం�రతధత� �ధఇ్పకం�ధబ�రంధ ��నద�ధ

ఐ �ధరరంాయతర�ధఇ��ధ���ాత న�ధ  అర� ��ర�ధల�� ూ న�ంర�ధబ�్ ్్రపం�ధ ధ

ల�టతలధ�ాధ�ా పరారత��ధ�ట్ర�న�.ధ �ా పరారర  �నంం�ధ50 రరంాయతలధ��� �ధ

రతధ  పధఅ�న్కట�ర�ధఅం � తనధ రలధలం�రతధత� �ధ ధ5 రరంాయతల ర�ర�ధ

ఇ�ాత న�ధ  .ధ ూం�ధ��ంం�ట�ాధర�రలధఇ �కంచంం�ధ ధఅాధఅన ార�ధ ధఓధబ�్ ్్రపం� 

ారలధ�����ధ్ట��న��ధ ధఅాధ�ా పరారతధఅర�న�.ధఅం్ధబ�్ ్్రపం�ధ  రతధ�ా పరారత్ ధ

అ�  ర��రతధ ల�టధ రతధాతల్పధర�ంం�ధల�టధ్ �క�్ధ రతధఅ ్యధ

 ం్�త ప��రతధ ధఅాధఅర��ం� .  ధబ�్ ్్రపం�ధఅన�ధల�టతలధ�ా పరారతధ�ాధ

,్నధల��త�ధ�ద���ం�ధ�ె�యరధఅా�� �ర�న� .ఈధబ�్ ్్రపం�ధఎర్ంధన�ంం�ధ

�ంట�ర��ం� ధ, ఈధ  పన�ధఅ్ార� ారధం �్ధర�రలధఅ ్యలప ంా్ �త ంచ�న�ధర��ధ ధఅాధ

బ�్ ్్రపాధచూ�ధదె�యధద��ర�ం�ధ��ంటర�ధ�� లప్ ్పచ��రలాధ  పన�ధ ూంన�ధ

బ�్ ్్రపనరలధ�ా పరారతధఇ��ధ�� �ర�ం�ధ ధ  పన�ధచూం ార� బ�్ ్్రధ  త ్ధచం �్ ాధ

చూ�నధరతల ధ త�ధ ం��అధ్ంెన�.ధ��ంటర�ధంాతలధ ��ర� రలల�రతార�ధం  �ధ

 నం లపధం� ం��న��ధ.ఇట�్ ధర�ా�ధ��నలపతలధగం�నధ్రత�ా్ధ  పధఎట� 

ం �న�� ధరా �ంచధత� �ధ.ం�్  �ద ధం ��ం�ధ�� �న��ధ  పధ�ారం  ంలపధచూ�ధ

బ�్ ్్రపం� �� రధబ� �ర�ం�ధ.���త�్ నూధ,  ్లపనధ న�ధ య �ాయధ

భ�లపత�్ న�ధచూదెన�ధ.ధ  పధరా �ంచ త� �ధ.�త్ె�ార ార�ధా ్ధ్రత�్ాధ  పన�ధ

�� �రలటర��ధబయతల�్��ధర�ం్ధ ూరలపధనం� ���్ధ��టత�ధ�రధదెట�� న�ధచూ�ర�ం� 

 ల��ధ ూ న�నరలధ�ర్��ధ� ్పతలధ రదన �చ��టధ  

అ�� �రధ �్కధల���ధదెట�� ,  �ౖనధలపగపగ రతధలన�అ�యతలధరకరత�ాధ పర��రతధ.�ారతధ రత  ా 

బ్్్, �అ�్ ధ,ల��శారతతలధ�ా��ధ�్ల�రతత తలధఅట� ంట�ధదెట�� ధర��ం ధబ�్ ్్రపం� రక���ాధ
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 య� లపధ�రత�రలాధ,త��ధం  పచ�ంం ాధ,�్ల�రతత తలధబ�్ ్్రపా��ధ' ఓ �్ప� ం�ధాధ

లన �సరలధఎం �ద్్ధ �ః�లపధర� �న��ధ? ా పధఎర్ం�ర�ధ�� ళ్ చ�ర�� ప?    ంగ�ధ

ల���ధదె్పకధ ధలన ాధబ�్ ్్రపం�ధద్్�తలధ �ం�ం�ధ అయ�యధ ర�న�ధరం�ధ� �ాంన� � ధ

్ ్�త రలాధబ్�ర�ధ�ాంన�ధర�రలధ�రధ  పధ న���ధ.అ��ధరా �ంచటం్  �ధఈధ��నలప ��ధ

్పరలపధ ం్ధఅగపచ�న���ధ. ధ ం్రలధ���్ధ���ర� న�ధ.ఎ ���ర�ధ��ం ��ం�ధ� �ర�ా 

ం �నట్��్ధ ధ ం్ధత�ర�ధఅలప్��రతధగ��ధ ధ�్ర��ధ�ాాలపత��ాధ ధఈధ �్దశయలప��ర� 

ర�న�ధ��్�రల్ంటటధ�� ళ్చ�ర��న�ధ. అాధ్నధ ంగ�ధద ె�కన�. 

అ�� �ాధబ�్ ్్రపనరలధ�్ల�రతత తలధ���ధదె్పకచ�ర��రంటంధ ధాధ��త�గ�ధ ం్రల 

�� ళ్ చ�ర�� పధరన�రధ,ల�ధా� త్లపధ.లర��ధర�ా�ధ��న� �తలధ� �రల�ా త�న�ధఅా 

�ల్�రతత తలధఅర��రతధ.ధఅం్ధబ�్ ్్రపం�ధ ధ���ధ��న� �తలధరా�ాతాధఅం�గ ా 

�ల్�రతత తలధ�ట్ా��ధ.�ర్ధ �ౖ�ాధ రలధదెర్ధ,�ర్ధ �ౖ�ాధనూర�ధల�్్లపధ�ె�� ఇల్ాధ

దె �క��ధ. ధల�టతలధ�ాధబ�్ ్్రపం�ధ��లాధదె్పకధచ�ర��ంంటంధ ధఓ �ల్�రతత త��ాధ ధ

ర�రలధ ��ౖాతలధఎర్ంధ��రతరలన�ధ? ర�న�ధ� �ాంన�ధగ��ధ? �  ్ ్�త రలాధ్�ంచ�ధ

చ�ర��న�ధ అాధఅన ాధ,�ల్�రతత తలధ���ధదె్పకధచ�ర��రంటంధ ఓ బ�్ ్్రపం�ధ ధ�న�, 

అ�� �ధ ధ �రంటధం�  ధరా �ంచ�ధచ�న���ధర��ధ ధ��ాధ� టధల�ం�  �ౖ�ాతలన��ధ ధ ధ

ల�టతలధ�ాధబ�్ ్్రపం�ధ���్ధ ధ �రంట�ధగం�్ ధ� తలధ �ౖర�ధత� �  ��ర�ధల�ం�ధ �ౖ�ాతలధ

����ర�న�ధ.ఇంరాధ ంం�ర��ధనాధ ధదెట�� ధాంరన�ధ �ౖర�ధత�గపధచ�ంంెన� అ��ధచూ�ధ

�్ర� �త�ారతధ ధబ�్ ్్రపం�ధ ారలధ�����ధ్పట��న��ధ? అం �త�ధ �ౖ తలధఇంరా త� పధ,ఎం్ధ

����ర�న�� ధఅం�్ధయపంం�న�ధ ధఅాధఅర��రతధ ధల�టతలధబ�్ ్్రపం�ధ�ాధ,అచ�ట న�ంం�ధ

���్ం ��న�.ధర�ం్ధ ూరంధ���్ధ��� �ధ ��ధ ధదెట�� ధర��ం ధా��ధద్్�తల  �ం�ంచ ాధ

�్ర� �తలధఇట�్ ధ్�ర���.ధ ఓధ�్ప� ం�ధ ధ��� �ధఎం �ర�ద�� పధ ధఅన ా అయ�యధ రతధదె �కనధ

  �త  పతలధర�న�ధఎత�గపనధ�ె�ాత న�ధఅాధ్్��ంచ ాధా �ౖధ    ా ంద�త�ధ�ెల్ాధ
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�్ర� �తర��రతధ.అం �తరాధబ�్ ్్రపం�ధ ా ంద�త�ధనూర�ధఎత�ధ ంట�ం�� ?  రతధ

 గ్్రతతలధ,ర���ధర్టం ాధదెబప్�ర��రతధఅన ాధ ఓ��ధ ధా��ధర్టం ాధదె్కత� � 

.లలప్ధ్తలచ�రలాధనూర�ధ ా ంద�త�ధం  �ధ� �రలరల్ాధదె్క ాధ ధబ�్ ్్రపం�ధ��ధ

్పరం  ం్త�ధ్్���ం�ధర�ం�ధ.���్ధచూం ాధ  పధరా �ంచధత� �ధ.�్ర� �తధరరతరద్ధ �ౖధ

్ందెత�ధనూర� ాతలచ�ట 

 రలతల  ర్తలధ,గం ��ధ� �రలాధ,నూర�ధర� ంధబ �రతర��్ధ�ె�రతధ�ాా��ధ �ర్ధ �ౖ�ాధ

నూర�  ా ంచధత�ధం యలర��ం�ధఅం �తరాధ�ె�రత�ాం�ధ శ�రయధ్ం�ధ, " ఈధబ�్ ్్రపం�ధ

 ���ధ�ాం� రాబ� తాధనూర�త� �ధ.అాధదె �కర�ం�ధ.అర్ంధన�ంం�ధ���్ధ�రధలప �ధ

�ె�రత�ాాాధనూర� అం� �ర�ం�ధఅం్ధలప ��ాం�ధ ధ��గపలట�� ధనూర�ధఎం్ట���ధరా�ాతాధ

అం�గ ాధ�ర్ధ �ౖ�ాధనూర� ల�్్ధ�ల్ాధబ�్ ్్రపం�ధ ా ంద�ధచూ �ర�ం�ధ�ె�రత�ాం�ధ

 ధఈధబ�్ ్్రపం�ధ�రార్ప �ాం�ధరాబ� తలధ ధ�ాాధ� లపధద్ �ధ �ౖ�ాతలధ� �రలంట�న�ధ ధ

అాధ త��ం�ధర�త్ధంా్్ �రగధ�� �ధనూర�ధర�త్ధ�� �ధఇ��ర�ం�ధ.ధ�్ప� ం�ధ ా ంద�ధర�నధ

దెంగపధ్ట�� ర�ాధఅచట న�ంం�ధ��ం�ం ��న�ధ.  

అం���ధ,�ె��ధరత�ాాధరలంంత�ధనూర� ర�ంచ్ �ననూధత�రలంం�ధం �న��ధ.అ��ధచూ�ధ

�ె�రత�ాం�ధల�ర�ం �ర�ం�ధ.ధ�ె�రతధ�ా ్ం రర ్�� �్�త ధర���ధలప ��ాాధ

లప�లప �ౖధా ళ్ధచ�్ధ, � ధ����ధరకరత�ంంధబ�ట��ర�రత. .�ధదె్పక న�ధ? ఎర్ంధన�ంద�ధ

�రధ �్ ్్రపం�ధ ��ధ ��ెదం�ధనూర�ధర�ర��ం�. ఇ్పకం�ట�్ ధ���్ర�ం�ధరలంంత�ధచూం ార�ధ

నూర�ధత� ాధదె్క ాధఅం రరధ�ద���ం�ర�రత.  �్ప� ం�ధల�ధ  దరల  ��ధలలప్ధరకం�ధ

నూర�ధఅం� �ర�ం�ధత� ాధఅన ాధ���్ం� �ర�ం�ధ.ఈ త�గపనధఅం రరధ�ద���ం�ధ

్రత �్�త ర�ాధ�్ప� ాధ  దరలధ���్ధఇత�ధఅర��రత ."�్ప� ం�ధ ధ�న�ధ రతధనూర�ధర�ర��రతధర��ధ

 ధఅ��ధర�త్రలధ్రల్  ాధయపన���ధ్.��త ా ఇ�����ాత లపధ్ట�� రలాధ�� ్ంం�ధ ధఅర��రతధ
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.లమ్ధ�్ప� ం�ధ ం్రలధ����్ం�ధఈధ�ా�� ,లపం �ధ�ె��నధ � త్ ధ��ర�ధచలపరతధ �� ాధ

ర�త  ాధఎ్కట� త�ర�ధ � త్ ధభ��త త�ం �న�� . అ��ధచూ�ధలప �ధ�ె�రత�ాాధ

 నం లపధదె్కనత�ధరాం �న��ధ.�్ప� ాధ ా ంద�త�ధచలపరత  ం�ర�రత.అ��ధ్ట�� రలాధ

�్ప� ం�ధ��ం�ం �ర�ం�.ధ�్ల�రతత తధ�ా��ర�ధ �ౖధ�ాల�న�తల ఇ���� �ధశత పధఅం� �ర�ం�ధ. 

�ర్���త  న �ౖధబ�్ ్్రపం�ధ్ర��ధ రత్పట 

శత ప అంగ ార�ధ�్ల�రతత తలధ�్ప� ా��ధ.లర��రంటంధ ఓ��ధ ధాధరఅ�లపధచూ�ధల�ధ

ల��త�ధ య ర� �న��ధ.�రధల�టధ�న�ధ.ా పధ�ర్���తధ � ధద్ � ��ాధాధ �� ్లపధ్ట�ధ

్ంచత�ధౖఅా�ర  ం్ తలధరతలగ నాధ�్ర���తన ాధఅ��ధ�ాధ �ాా ధ ధ.ధ��  �త  పత��ధ

�లప్తన�ధ్.  దయ్ త�నన ాధ�్ర���తలధఇత�గర��రతధ.ధ'ఓధ��ా�ం�ధ ధ�న�లప.ధల�ధ

్. రలధఅా�రధ ్ యలప అర్రత� �ధర�ందెలపధ��ర�ధ్�్  �త ధం� ం � �లప.ఇ్పకం�ధా పధ

�ె��నధల�ం�ధ �ౖ త �ాల� ��ధద�తలన�.ధ�్ల�రతత తధ్. �ధ ్ యలపతలధఇం�్ధ.ధల�రలధ

�ా��ర�ధ్ర��ధద్యపలప. ల�ం�ధలట�� ధ�తలలతధయం �ధగం ��ధన� �ధ,అం �త�ధ

ా్పక��ధ�ూ్లపధ��య త�న�ధ.��్ ్్� తలధల�ం�ధద్ �ధఅం �త�ధచలపరతధ�� �ధ

, ్�త తలధ�� �,  రలదెర్తలధ �గ� త్ ధద్ �  ం�ధ,�ా�ధ్���ధ �లపత�ధాధఇంట�త�ార�ధాధ

 ����్�తన�ధ ���ధ్. �ధ ్ యలపతల �ె��ధఅచ�టధ ం�ధ రతధ్��రధలపతన�ధ

�ాాలపతరలధ ల��కంచ త�న�.ధఅత�గపనధద్ �నధ రత ంా్లపతలధా�ా��ంచ�న�.ధ ధఅ��ధ

�ాధ��ా �ం�ధ్. ధద్యపటరలధ ్ర��ందెన�ధ.దెట�� ధ� టర� ్. ధ రం�ం�ధ,గం ��ధ

లపం �ధ్య�రతధ్ర�ర�ం�.ధఅ్పకం�ధ�్ల�రతత తలధ ాధ ా ంద�ధదెంగప ���ధ ్�త తలధ

ద్యలన ాధ��ా �ం�ధదె్పకచ�ర��ం�ధ, ర�న�ధ� ధబ�్ ్్రపంన�ధ�  ్ ్�త రలాధ

��నలపన�ధగం�్పర�ాధరలట�ంబధం అరధద్ �ర�న�చ�ర��న�.ధఅన�ధ  త ్లపతరలధబ్  రఅ� ధ

్ం�చ�ర��న�ధ,��్లపధలపట�� ంచ�టరలధఅ �గ ధత� �ధర� ా ంద�ధ ్�త తరలధంా్ త్్ �న�� ర�ధ

  పధ��ంగతంాత�ౖన��ధ.ర�ధరలట�ంబలపధ ్�ా లప��ధఎ �రతధచూ �త ంట�రతధ.ధబప��ద��ధ
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్.  ద్�ాత న�ధ? అాధ.  �ంచ�ధరలాధ��ా�ం�ధరకరత�ర��ం�.ధఅ��ధచూ�ధ�్ల�రతత తలధ ధఓ 

��ా�ం�ధ ధల��త�ధ�ం్ధ్ంరలధ.ాధ  పధ �య�యధ��రతరల���ధ.ధా పధాధరలట�ంబలప 

,���యలప ాధ ంట�రత.  త ్లపతలధరకం�ధ��రతరలనాధదె �కర�రత.ధఅం్టధబ�్ ్్రపం�ధ

ద్్�తల  �ం�ం�ధ ధ�ాాలపత��ాధ ధఅట� ంట�ధ �గయలపధర�ర�్పకం�ధరతలగప్�ం�� ధఅ్పకం�ధ

ఐ �ధ్ర��తల �ాా�ధ�ా��ర�ధఇ�ాత న�ధ. 

ఈధల�టధ ్యలాధదె �కర�ం�.ధ��్లప ��� �ంచ�టరలధఅ �గ ధత��్ధ ధర�న�ధ.�ధద్యగతన�ధ? 

అన ాధ�్ల�రతత తలధదె్పకచ�ర��రతధ ఓ బ�్ ్్రపం�ధ ధాధ��ంం�ధర�్్లపతలధల� �ర�ధ ధ

��ంటర�ధబ�్ ్్రపం�ధర�్్లపతలధల� �ర� ా అర�ా్్�త  ాధ��్లపధ��� �న��ధ.అ��ధచూ�ధ

బ�్ ్్రపం�ధ నం��ం�ధ�ాా�ర�ధ్ర��  ల��కం�ర�ం�ధ.ధ్ర��ధఇ��ధ�� �ధ నం ం��ధ

బ�్ ్్రపం�ధద్్�తలధ �ం�ం�ధ,�ా�ా� ంగధ ంం �న��ం�ర�ం�ధ. 

�్ర���తల బ�్ ్్రపాధఅన�గ���ంచ�ట 

�్ల�రతత త   ద ధశత పధం� ం��ధర�ందెలపధ ూరలపధనం�ధ�� ళ్ధచ�ంం ాధ��్  త�ధ  పన�, 

 ూంన�ధచూ �  ం����ం�ధ ధ�్ర� �త�ారతధర�యం �ధ యధ ం�ధ  పన�ధ, �యయన�ధ

��ె�ధఇ��ర�రతధ�ా�� ్. ధబ�గప ాధద్ �ర�న�ధ ధఅాధ ��ంచ�ర�ాధ  పన�ధ ూంన�ధ

��తలర�ాధం �ధఇంట�ర�ధద్��ర�ం�. చూం ాధ్నధఇంట�త�ధ ���ధ ం్ తలధ్��్.ర్లప ాధ

యపన��ధఅ��ధచూ �ధఅా�రలప ాధ ం��అలపధం� ం�� ,రం�ధశ� ధ��ధ్. ధన��కం�ర�ం�ధ.ధ

దయ్ధ త �నధరారయర�లలపతధనం ��ర�ధ�శ లప ాధ�ె�య ్ర�ర�ం�ధ.్నధ ����్�తన�ధ

ర �కం�ధ��న�రట�ధ త�ర�ధ్ర��ధ ల��కం�ర�ం�.ధ్ర��ధద్యప ్ ద�ాధఅం ��ర�ధదె్క ాధ

అం��ధ�్పకరలర��రత.ధ ధ�ా యలపత�ధ న�ధ్్ తం రరధ�్ర�� ్. ధద్ �ర�రత.ధఅం ��ధ

ఇంం్ధయం �ధ ��ధ ం��అలపతలధాంంెన�.��ా త్ధ�ా పరారత్ ధఅం రర �ాయంారలపతలధ

ల� ��� �ర�రత.అం రరధ ధ�్శ్పధ�ా�ధ  దరలధ���్ధల��ాయ �ధద్ �ర�రత . 
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�ా� �్ర���తన�ధ్�తర�ం�ధ్ర��న�ధా����ంచ�ట 

�ా��ా  చూ�ధ�ా�ధ ధ రం రరధ��ం �రలధ ��ర�రతధ? అాధఅం�గ ాధ ధఅయ�యధ

ల�ల��ాయ �ధ రత �న తయపన�ధల�� ూ న�ంన�ధ � ధబ�్ ్్రపం�ధ�రం�ధ� ధ

్ ్�త రలాధ్�ందెం��ాం� ��్ పరలపధ���్ధ ��ధ�్ర��ధ్ర��న�ధ చ��ం�ర�ం�ధ.�్ర� �తలధ

��ధ�్ ్త�ధ? �ా��ా   ధబ�్ ్్రపం�ధ్. ంచ ార�ధ రతధ ం్ తలధఅ్ార�ధర� �న�ధ.ధ

ఊ��త�ధన�న�ధ���్�తల య� న్ం��ధ�్ర��ధ్ర��ధద్ �ర�రతధగప� ం�్�ారతధ,రలంట��ారత, 

అం రరధరకం�ధఈధ్ర��న� ద్ �ర�రత.ధఅం రరధ� లం��ధర�రత.ధ�నధా�ర�యతలధర� �ధ

రలబ�రతా��ధ ల�న్ �ధం �ర�రత.ల� �ాయంారలపతలధం �న�ధల�ధర�యధ�ర�యలపతలధ

.త�గపనధ రతగప���ధ.  ధఅాధదె్క ాధ�ా�ధ  ల�టతలధ�ాధద�త�ధర�్లపధ�ెచ��ర�ాధ

 రతధ న�తన�ధ �� �ం�ధర�్లప�� ఇట్ర��ం�."�్ర� �తలధఅర�ధ�్ ్తలధ���ధ�్ ్తల 

? �ా��ా ధ రతధ��ం �రలధ్. ంచ�ధచ�ర��రత.ధ? ర�న�ధదె్పకచ�ర��న�ధ�నంం�ధ ధ్. ధ

 రత దయ్రకం �ధఅట�్ ధ్. ధఎ రతధద్�ాత ��ధ�ారతధఐ � ం తధరరంాయతలధ ��ల�ర�ధ

ఇ��ధ రతధల� లపతల ��� �త�ధ ంం త �ం��ధ.అట�తధరాాధ��ంతధ�తంధ��యబం�నాధ

�ా�ధ ారతధ్్ తం ��ర�ధ��� � ఇ��ధ్ం �ర�రత. 

�ర్���తల �ా� �ౖధర� �ంచ�టధ-ధయప �ా�ధలరరలప 

ఈధ ంగ� �్ర���త �ా��ర�ధ�ె� �ధ ధ�ా�నరలధ ంంనధ�ా�ం�ధర�రతధ.��ాధక�్లప ాధ

�ా రలల�రతం�ధచాం �ర�ం� నగరంత�ధ.ం�కధవఅధ�ా �ంచ�ధచ�న���ధ.్్ తం రరధ

�ా�ధ  దరలధ్రత ��తర�రతధ.�ా� �ై ధరక్ధ,్్కంంధ తనధ్నధరలల�రతం�ధ

చాం �ర�ంాధఅన�రలంట�ర��ం�ధరలల�రతాధలప�ంధచూ ూత  �ా�ధ.ం��ధచ�ర��ం�.ధ

్�్ధ,బం�� పతలధ� తగపధ�ారం��ధ �ః�ంచ�ధచ�ర��రత.ధ ్నలప దయ్పటర��ధ ార్ధ

భ��్ ధన��ధ�రలం �ధ ధశ లపధన�ం�ర�రత. 
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�్ర���త  య��ధయప �ా�ధబ్్�రలట 

�్ర� �తరల  యధర� �న��ధ �ా ధరలల�రతాధబ్�ర�ం�ధ��్�ల�ధ ధలనరలధ �రతధ్్��య్�తలధ

రతలగపన�ధ.  అాధబ�గప ాధ త��ం�ధబ�్ ్్రధరర్ంత�ధ ధ ్�ానలపనరలధ ��ర�రత.ధ

�ా�న�ధ�ా��  ల�్లపన�ధచూ �ధ  రం రరధఈధన��ధ�రలపనరలధ��ం �తధర���ర�రతధ

?.తధ�ద�రలప ా రకరత�ర��రతధ.ఈధ �త్�ాం�ధఎం �రలధ్ంం�ర�ాధయపర��ం�ధ? ఇ్ాధ

శ��రలపత�ధచత్ నలపధరత�్ ? అాధఅం�గ ాధఅం��ధ�్ల�రతత త��ధఇత�ధఅర��రతధ.ధ  ��ధ

.�ధదె్కగతంధ�ా ధరలల�రతం� చాం �ర�ం�ధ ధ�ా ��ధ��అలపధద్ �ర�ధరాాధఈ్ం�ధ

చాం �ర�ం�.ధ ధఅన ాధఈధరలర��ాం� చాం త� �ధ�ర్���తధ�ా��ర�ధ�ా�ధఅ్�ా�లపధ

ద్ �నం �ధనధఈధద� పధర� �న��ధ.ఇ్పకం�  రం రరధ�్ర���తన�ధభ ం��్ధఈధబ�తలం�ధ

త��ధరకరత�ంట�ం�ధ.ధల�ధ్ర��ధద్యపటరలధ�ా� �్పకరలన�ట్��్ధఈధ�ా రలల�రతం�ధ

బ్్రధగతంాధదె �కధ�్ర��ధల�రతత తల అ క�యత�ౖర�రతధ.అం రరధ�ా��ధల�టతన�ధ�ాధ

�ర్��ధ�ాాలపతధ �రతధ ధ�ా ధ్నయపాధద�ెత� దె �కర�రత.ధ.ం�ధ్ర��తలధద్యపటరలధ

�్పకరలర��రతధ.అత�ధ�్పకర� ార�ధ�ా రలల�రతం�ధత�� రకరత�ర��ం�.ధఅ��ధచూ�ధ

అం రతన�ధ ం��అలపధన�ధం� ం��ర�రతధ.అ్పకం�ధ�్ల�రతత తధ �రత ల�ట�ధల�ట�ర�ధ

 ్��ం�ర�రత.ధఅం ��ధర�ట�న�ంం�ధ��తల ం�నధ్తలరలతలధ లప ్ధగరజనధ త� �ా �ం�న�ధ. 

 రతరలం�ధ�్ర���తధ్ర��ధద్యపటరల �� రల్ర�న�ట 

అట� ంట�  లయలపనధ�రధ రతరలం�ధ ధ .��ధ  � ాధ్నధఓంతత�ధ��్శలపతరలధ

 రతరలతన�ధ� �రలధ�� ళ్ చ�ంంెన�ధ. ధఓంన�ధనం� �ంచ�ర�ాధ ార్ధభ��్ న��ధ�రలపనధ

్్���ం�ర�ం�.ధవఅధద్ �న  సతలపధ గగరరలధ���్ర�ం�.ధ�ా��ాధచూ�ధ న�త��ాధ ధ

�్ర���తధ �రత్ ధ���ధ �రత్ ధ?  ��తధ ్��ంచ�ధచ�ర��రతధ? �నం�ార�ధశ� ద ాధ న��ధ.అన ాధ

�ా� ా��ధలన�అ�యతల ఇట్ర��రత.ధఓధ రతరలం�ధ ధ�న�లప.ధబ్్్, �అ�్ , ల��శారతతలధ
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అర��ారతధ�్ర�� �ాాలపతలధఅట� ంట�ధ్్భప పతన�ధల�ధ�ా�ధ ారతధలా�ంచధనం �నధ

అ్�ా �ంైర�ం�ధ.ధ ధఅ్�ా�లప  తనధఈధ�ా రలల�రతం�ధచాం  పటధద్ధఇ్ాాధ్రలపధ

� �రలాధ ��ధఅ ��ధ ం�ా్రలపధద్యపటరల రకరత�ాధయపర��లప.ధఇ��ధచూ�ధ

్్భప పతరలధ యర� �న��ధ ��ధ�ాాధబ్�ర�ం�ధర�రత .అం �రలధ.ం�ధ్ర��తలధద్యపటరలధ

�్పకరలర��లపధ.��ంటర�ధ�ా రలల�రతం�ధబ్�ర� రకరత�ంంెన�.ధఈధ��ం ాధ�ారతధదె్క ాధ

�ాధ,�ా పరారతధల��త�ధ ం����ం�ధఅట� ంట� ్్భప పధత�ర్ం�ం ���ధ? చాం �నధ

�ారలల�రతం�ధబ్�ర�ధరకరత�ంంెన�ధ.ర�ధఓంతలధఓంతల �ం�్ నధఅం�్ ర�ాధయపన��ధర�న�ధఈధ

�ం �ౖధ���్ధ �ాత న�ధర�ధఇంట�ర�ధ ��ం ాధద్రతరలంట�న� . ర�రలధ�ాయంారంత�ధనఅ�లపధ�ారధ

ం �నట్�నధ్్భప పత�ా��ర�ధఐ �ధ్ర��తలధద�్ాత న�. ఇట�్ ధలన �సత�ధ ంర�కంచ�ర�ాధ

ఓం �ౖధరకరత�ాధనం� �ంచ�ర�ాధ���్ం� �ర�ం�.ధ �ౖ�్శలప ���్ధఅచ�టధ �్కధత�భలపధ

ం� ం��ధ��� �ధ ��ధఓంధనం�బ� ం�్ నధతంగరతధ���ం�ధఇంట�ర� ���్ర�ం�. 

్ర��ధద్యర ం  పటద్ధఓంధలపన�గపట 

్నధర�రర్ం రరధఓం త�ాధ�నలపధ� �ర�ాధం �ర�రత.�నలపన�ధఇంట�త�ధ�� �రలాధ

�ా పరారతధ ం��అలప��ధ ర��ం�. �నంధచూ�ధ్్భప పత�ా��ధ్ర��తలధల��దెన�ధ.ధ

అం �రలధ్్భప పతరలధర�్లపధర� �ధ ంంన �� �ర�రతధఓంధాట�త�ధలపా �ం �న��ధ.ధ

ర�రరత్ , ఓంత�ధన�న�ధ�ారం రరధాట�త�ధలపా � ం ���ధ.అ��ధ�ె� �నధఅ్న�ధరకం�ధ

భ�� �ౖధ్ం�ధ �తధ �ట��ర�ం�.ధల��ధర�ం్ధ �్ట�ర�ధ�ె�� �ెచ��రలాధ.ం��ధచ�ంం ాధ

 రాశలపత�ధన�ంం�ధ�ర్���తలధా పధల�రలధ్ర��తలధఇ��ర� ప రా ప.ధఅం �ద్్ర�ధఓంధ

లపా �న��ధ.ధా పధఐ �ధ్ర��తలధ ల��కం�ధనట్�నధాధఓంధారల ంా్ �త ంచ�న�.ధఅాధ

 �త���ర�రతధఅ��ధ�ాధ�ా పరారతధల��త�ధ �ః�ం�ధలపం �ధర�న�  ంరతకలపధ

ద్ �యపంట�ా ధ్్భప పతధల��లన�ధలర��ాధఇ్పకం్ధ�్ర� �త�ా��ర�ధ్ర�� ఇ�ాత న�.ధ
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అాధల��త�ధాశ��ంచ�ర�ాధ్ర��రలధరా త �నధ�ాల� ��ధ�ె �కం�ధ ����్�తన� ర �కం�ధ

్్భప పత�ా��ర�ధ్ర��ధ ల��కం�ధంా్��ధం�ర�ం�ధ.ాట�త�ధలపా �ం �నధఓం ��ంటర�ధ �ౖర�ధ

�్�న��ధ.అ��చూ�ధ్ట�త�ాధ ం��అలపధం� ం�ెన�ధ్��ద�రరతలధర�రరత్ , ఓంత�ధగత � ��నధ

�నలపధర�ాధం �ర�రత.ధ�నలపధ��ం�ధ�ా పరారతధఇంట�త�ధ్్���ందెన�.గం �� 

 రలతలధ,దెర్తలధఅా�ధ�ాా�ధ�ా��ర�ధ్ర��ధ ల��కం�ధ�ా�ా� ంగధ ంంధ్్ర�లంబపతల 

ద్ �ర�రతధ.�ా యలం��ధ�్ర��ధ�ాా�ధ్ర��ధగప��ం�ధ్్రటనతలధ్ం �ం�ధర�రత.్ర��న� 

చూచ�టరలధఅం��ధ  �త ర��రతధ. 

గప� ం�్�ాార�ధచూ్ప ,రలంట��ాార�ధరా ళ్ధ చ��ట 

ఇట�� ధ �స�త� గప� ం�్�ాం�రం�ధ��్  న�ధబ� ��ధ�ా����ధఅర��ధ �� రతధ  ����ట�ధ?  ��ర్ంరలధ

�� ళ్ చ�ర��రతధ? అర�న�ధ�ారతధ్ర��ధచూచ�టధరా��ధ.అ��ధ�ాధగప� ం�్ ధ�ారతధర�రలధరంం�్  

రాన�ా పధ. రం రరధర�్్లపత��ధచూ�ాత రతధ.ర�న�ధ�్ా��ధచూ�ాత న�.ధఅాధఅన ా గప� ��ద�ాం�ధ

 ధ�్ర��ధ�ాా ధ�ా��ాధభ ం్పలపధాధరన��తలధబ�గప ాధరన్ం�న�. ్్భప పతధ�ా��ధ

ల��లధచూంధ చ��న�.ధఅాధదె �కధ,�ారం��ధ్ర��ధ  దరలధ్్���ం�ర�రత .గప� ం�్ ధ�ాం�ధ ధ

��్  త�ధరకరత�ాధ�ాా��ా��ధభ నధద్యపచ�ంం ాధర�ందెలపధరన��తల రాకం�న�ధ

.అ్పకం�ధగప� ం�్�ాం�ధర�ం్ధ ూరలపధం �ర�ం�ధ.����త�ధ�రధం� ట� ధ�ాం� రకరత�ాధ

యపర��ం�ధ.�ాాాధచూ �ధా పధ ����ధ�ాం పధఇం్ధరఅ�ం��ధఎర్ంరల �� ళ్ చ�ర�� పధఅాధ

అం� �ర�ం�ధ.గప� ం�్�ాం�ధదె్పకచ�ర��ం�ధ.అర��ధ ధర�న�ధ్ర��న� చూచ�టరలధ�� ళ్ధ

చ�ర��న�ధ ధల�టతలధం� ట��ాం�ధ�ాధ ధ�ాా�ధ�ా��ధ యధర�ధ  ధత� � .ద్్�తలధ,రా ళ్ధ

,ం� ట� ధ,ర�ర�త�గపనధనం� గతన�? ారలధరా ళ్న��ధ�్రల్ాధ�� ్గత ప , అం్ధగప� ం�్�ాం�ధ

దె్పకధచ�ర��ం�ధ ధా పధ�్ర��ధ�ాా�ధ�ా��ధాధభ ం్పలపధ.ా రా ళ్ధద్్�తలధబ� �్�ధ

. రంత�ధఇ దరంధరత �ధ��ం�ం ��లప.ర�న�ధర� తంధగప� ం�్�ాం�ా ఎధల�్్ంధరన��తలధ
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రా �ంచ�టత� �ధ.�్ర��ధ�ాా�ధ�ా��ాధభ ం�ధర�న�ధరన�రధ,ర�ందెలప రా � �త న���ధ

.అం �ద్ధ,ా పధరకం�ధ�ాా��ా��ాధభ ం�ర� ంటంధాధబ��తలధా�ారర ద్�ాత రతధ.ధఅాధ

దె్క ాధం� ట��ాం�ధ�్ర�ా� ధ�్ర�ా�ధ ధఅాధభ ం�ర�ం�..గప� ం�్  అర��ధ ధారలధరా ళ్న��ధ

,నం ధగత ప, ర�న�ధఎత�గపధనం ధగతన�ధ.నన��ధాధభప లపధ   రక���ధబ�ట�� ర�నధ

ర�ల్�� ాధనం�ధ�� ళ్ధర�న�ధ��్  ధచూ్ప్�ంట�న�.ధా��ం్ ా ఇ దరల�ధ్ర��రలధ

ద్రతరలం��లప.ధఅాధం� ట��ాం�ధదెంాకం�.ధఅ్ాధల�టతలధ�ాధగప� ం�్�ాం� ం� ట��ాాాధ

భప లప �ౖధరక���ధబ�ట�� రలాధ్ త్ ాధనం�ధం ్�ర��ం�.ర� త ంధ ధర� ర���్ తలధార్తం ాధ

రా �ంచ�ధచ�న��ధఅాధఅన ాధం� ట��ాం�ధఅయ�యధఇ్పకం�ధనం�ధం గతన� ఈధ��ం ాధ

గప� ం�్�ాం�ధ,ం� ట��ాం�ధరత �ధ�్ర��ధ�ాా�ధ్ర��ధ గగరరలధ్్���ం� ర�రతధ. 

�ర్���తల ��ౖఅ్ ధభరలత ాధర��ంచ�టధ,ల�ర్్పధగపరత పన�ధ���ంచ�ట 

 ధ్ర��ధ రతగప  సతలపనరలధా్యల�ధ�రధ��ౖఅ్ పం�ధ  ూత ధ ంంంె��ాం�ధ.అ్ం�ధ�్ర��ధ

్ర��ధదెత్రలంం� ఇంట�ర�ధఎ్పకంూధ���్ం ్�ధ ంట�ం�.అ్ాాధఈధం�్  �ద ధలనధ�ాస నధ

లం �ధరకరత�ంంధబ�ట�    �ద ధఅాధఅన�రలాధ్ర��ధద్యపధ�ారం��ధ��ౖఅ్ పం�ధ�ా ార�ధచూ�ధ

్ర��ధదె�్ంచధరలంం� ా పధ�� ళ్ధచ�ర�� ప.ధరాబట�� ధాన��ధ్ర��ధ  దరలధ�ారలంం�ధ ్పధ

ద్యం్ �న��ధ.అా దె్క ాధ��ౖఅ్ పధం్�ధఅంట�ర��ంన ాధర�యనత��ాధ ధఅ్�ా�లపధ

 �ంచంం�ధ.ధఇరన�ంం�ధ్ర�� రారలంం�ధ�� ్న�.ర�న�ధారరలప ాధదె్పకచ�ర��న�ధర�ధ

గపరత పధఇర్ంరలధ ��ర�ధ �� �ం��ధ�� ్న�ధ.�ై ధ�గలపనధ ధ ర్రధగపరత పధ ��ధ

��అ్ౖ పాధఇంట�త�ార� ���్ర�ం�.ధర�ధ�అ�యం�ధఎర్ంరలధ���్ర�ం�ధ?  ధ��నలపధ

అగప �ంచత��్ధ? లాధ��అ్ౖ పా గప��ం�ధఅ్ాధ్�్ాధఅం� �ర�ం�.ధఅ్పకం్ా��ధఇత�గపనధ

దె �కన��ధర�ధరలల�రతం�ధ్ర��   దరలధ���్ర�ం�ధగపరత పధ్ర��ధఎ �� ాధఅం� �ర�ం�ధ

అం �తరాధలప ���ధఅ��ధ�్ర���ా ్ర��ధఅాధదె �కన��ధ. ధల�టతలధ�ాధగపరత పధ
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అర్ంరలధ���్ధచూం ాధఅం��ధ�ాా��ా��ా భర�తధశ� దత��ధ్. ధద్యపచ�ర��రతధ.అ��ధచూ�ధ

గపరత పరలధర�్ంధ ��ధ,బ� ాధ�ట��  ,్ర��ధ సతలపన�ధ�ాల� ��ాధరా���ధ్ా����ాం�ధ

.్రత�ా్ధ��ౖఅ్ పాధ్ట�� రలాధబరధబ�ా త�రల్ధం య�ం�ధ.ర�ం్ధ ూరలపధ����్  ��ర�బ� రతనధ

 రషలపధరల��య�ా �న��ధ.రట�రధ�రట�ధరా ంం  తనధ��్  ధరాకంచంలపధత� �ధగపరతధ

�అ�యతలధదెత�్ ధదె ����ధఅ�ధరఅ�ంధ  ధగపరత ప ా�� ఇంట�ర�ధద్రతరలర��రతధగపరత పధఇంట�త�ధ

చూం ాధ,అ్ాధ్�్ధగం్ధ  ద ధరకరత�ాధ.ం�� చ�న���ధగపరత పధ శ�రయ్ం�ధత�ార�ధం �ధ

చూం ాధఅ్ాధ �రయధ,రలల�రతం� చాం� �ర�రత. 

గపరత ప ్�ా���త ్ధ్ం�ధ్ర��ధద్యపటధ,�్ర���తలధరరతరణంచ�ట 

�ా��ాధచూ�ధగపరత ప ల�ర�బ� య�ం�ధ�అ�యం�ధ్ట�� రలాధత� �ధరకరత�ంంధబ�ట�� ధ

,లప�లప �ౖధా ళ్ధచ�్ ధఅయ�య ! ్లరతధ�ర్��ధ�ాా��ా��ర�ధఅ్�ా �తల, �్ర��ధ

్ర��న�ధంాం�ధద్ �ర�రత.ధఅం �ర�  ర���ధ్్�కతలపధ. రతధాఅ���ధ�ాా ధ�ా��ధ్ర��న�ధ

ద్ �నధ��ంతధ ధ ��ాయధరలల�రతతల బ్్�రల��రత. ధఅాధ�అ�యంన ాధ ధల�టధ�ాధ

గపరత పధఐ �ధ్ర��తలధఇచ��టరలధ�్పకర�న ా ,��ంటర�ధ ��ాయధరలల�రతతలధత��ధ

రకరత�ర��రత.ధ�్ర��ధ్ర��ధంాం�ద్ �నం �రలధ్ �న � ధ����ర�ం��ధ. ర�న�ధల�రత్ ంన�ధ

,అ�లపంన�ధ్్భప పత�ా��ధల��లధ�ె� �ర�నత�రం �ాధ  అాధ్్భప పతధ�ా��ాధ

 ల�్రధ��ం�ధ్ర��రలధరా త �నధ్��రదలపతలధయ� ్�త ధ�ె �కం� అం ����ధర� �ధ్ర��ధ

 ల��కం�ర�ం�ధ.ధనూర�ధరాంంలపధదె�్న��ధ.్్భప పతధ�ా��ధ్.  రా ��న��ధ. రలతలధ

దెర్తలధగం ��ాధఅం రరధ్ంచ�రలాధ ��ం�  ��లన�భ�ం�ర�రత. 

కత�� � 
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ఈధచ��్్ధఎ రత �ంట���ధ�ా��ర�ధరలఅ�� ధ�ాయా�ధగప� ం�్ ధ్నలపధరకం�ధం �ధ్���ాత రత.ధ్ప్�్ తలధ

త�ా   త ్ధార్తం ాధ�ంటంధ్ప్�్ తలధ్పం��రత.ధఎ ���ర�ధర�ంటట ాధ  యలపధదె �కనధ��ంత 

నం�్ ధ్నలపధ,గప� ం�్ ధ్నలపధరతలగప్�ం��ధ.లపగపగ రతధ�్ల�రతత తన�ధల�ం�ధ సతలపతధ

న�ం� లపం �ధ�అ�్  పన�ధ్. ంచ త�న�ధ.చం నలపధ్ప పాతన�ధ��ె�ధ�్ల�రతత తన�ధ

��రతధ��రత ా ్. ంచ త�న�.ధర��ౖ� యలపధ ల��కం�ధగం ��త�ధఅ ��ాధ��య త�న�.ధ

��ంబ�తలపధల�ం�  �గలపతలధద్ �ధ ంచ త�న�.ధ�్ల�రతత తధ�ా��ధఎంలధ �గలపనధ

�ర�యరలరణ్ ధ ంచ త�న�.ధల�ం� ��్ లపతలధ��� �ం�ధ ఓధ�్ర��ధ�ాాలపత��ాధ యధ

ద్యంం�ధ ధఅాధఅన తయపన�.ధఅం��ధ ల��కం� �్ర��ధ�ాాలపత�ా��ధంా లపత �ౖధ

్ం త�న�.ధఅం రరధార్త్ �నధలన �స��ధరకరత�ాధర�� �న తయపన�.ధ్్�ా లపధ

అం రరధ్ంచ�రలాధ ��ంచధ త�న�.ధఈధ��లప ాధ�్ర���తన�ధ్. ం� ్��ంచంం�ధ ధఅాధ

ఈధర�న�ధ  ��ధ�� �ధదె �కధయపర��రత. 

��్ ధ|| లంగ ంధభగ�ాఆధ�అ�్ ధ ధలంగ ం ల�� ూ న 

లంగ ంధ్పంం��ధరా ధలంగ ంధగరతం�ా  

ాత�చతధా�ా�ాయధా��యయధ్రల�్్ర� 

��ధత��్ధంా్రధర���యధ గర����య లంగ ం.|| 

 ��త �్్యధ్ప��్ యధ��ధ�్ర�ా�యధలంగ ంధ. 

��ధ�ర్��ధ్ర��ధ ల� త్ ం 
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