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�� బం�� �డడ్�
ఆ�శం� మ�బ్ ��నం�,

పచచ్� �ండల మధయ్� వ�చ్

ప���వడం�, ��య్� �ఘం��న ఆ� �ం� ��త� త�గ్ం��. వరష్ం

వ�చ్�ం� ����� ��ట్�మమ్� సం�తం �ం�నన్�ల్ కద���న్�. �ండల �ద
�� తన గమయ్ం ���క్ం� ��వ� �ంద����ం�. ఎపప్���� త�ల్లంద�
అడ�� ���� ఏ��ం� �లల్లంద� �టల్మధయ్ ఆ��ం��న్�. �లల్� పకక్�

�నన్ కపప్ల ��� ��ళ్ ���, �టల్ �మమ్ల� �లబ� �� అమమ్�, �క�ం�
����ల� ��త్�న్�. అంద�� �నన్�న ఓ �ప, అకక్� �లల్ల� ఆ��ం�,

వ�చ్�� �టల� అంద�� న�వ్�త్ం�. ఇంత� �రం� ��ప్�� �మ��టయ్ం
�యడం క��ంచడం� �ంత� ఆ దృ�య్�న్ ��త్ �లల్లంద� తమ� ��

మ�చ్�� తమ ��క �నన్ �ప� ప�ట్ం���ం�� �మ� దగగ్�����, ����ప్

�టయ్ం�� �మ� �య��� �లల్లంద� �మ�����. అ�భ్త�న ఆ ��య్��న్
�� మ�య్హన్ం �ళ� �లల్లంద� తం�����. ���� �క�ం� ప��ప�న ఆ

�ప త�ల్ లకిష్మ్, తన ��� �� �లల్ల� ఆ��ం� ఇం���ళ్ ��ంద� ��ం�ం�.

�యం�లం ����� ఇం����న లకిష్మ్, తన ��� ��ం� ఇం�ల్�

�ం�గ��ల్ ���ం�. కనపడక��స�� మ�య్హన్ం ఆ��నన్ �లల్ల దగగ్ర� ��ళ్

అ���, �� �మ��టయ్ం �డటం వర� ��త్నన్ద� �పప్డం�, �డడ్ అడ��
త�ప్��ంద� ��ధ్రణ� వ�చ్న ఆ కష్ణం తన� �ధ, �భ� �దల�య్ం�.

వంట��త్ బయట� వ�చ్న ��ట్పకక్ల అమమ్లకక్�, “�పం �డడ్� ఎంత

కషట్��చ్ం�” అనడం�, లకిష్మ్ మన�స్�� �ధ ��ట్ంప�య్ం�. �లం�ం� అ��
ఇం� ��చ్న భరత్ ���� � ఏ��త్�, జ��ం� ��ప్ం�.
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��య్� పడమ� �ండ� ����న్�. ���న త��ల�ం� �యం�ల�

ఎండవ�చ్ ��ల �ద ప��నన్�. ���� భయ సం��� అత� మ�త్షక్ం� �గవ�

����న్�. ఊహ� కష్ణకష్��� అ�క�న అలజ�� క�గ�యడం�, �లల్ఏ�న�ల్?

అ�

ఆ���త్

ఆం�ళనప���న్�.

దవడ�

��క్�ం�,

అర���

���క్ం��న్�. అ��� తడప���న్�. మన�స్ ప�ప� ���� ఆ���త్ం�.

�లల్� ఆప��చ్ ప�ం��, �� సవ్యం� అడ�� ��ళ్ �డటం మం��.

ఇకక్డ�ం� బయటప�� �రగ్ం� ప��థ్� �రవ�చ్, కరత్వయ్ం �ధపడవ�చ్ అ�
అ���న్�. �� ఏ ��క్క� �ళళ్డం, ఇంత �దద్అడ�� �ప ఏ�� శబద్� �తక���

ఆ�రం. ఆ శబద్ం ఎంతక� ���ం�? ఈ ��� ‘ఆపద� ప��’ అ�అ���.

మ�కష్ణం వ�ద్అం� మన�స్ �ం����ం� సం��ల్ ���. భయ సం��ల�
బ���క్న ఆ�చనల�, �నన్ క�త్� ��ల్ ���� ఇం� �ం� బయ����.
��ద్���నన్�,

మనసం� అలల్క�ల్లం� ఉం�. ��ద్�ప�ల్ �క�

ప��ం�. �లల్ ఏ�న�ల్? అ� ఆ���త్ �దద్ అంగల� అడ��� న��త్�న్�. అంగ�

�దద్� �యయ్డం� �డవ� ��నన్�ల్నన్�. ����� కపప్ ���� �క� ��ం�న
��� �యమ�ం�. ��� అ�యతన్ం� ���ల్ ���� �ఖం�ద, �డ�ద

����, తల�� �ం�� ��� ���ఆ�ం�, ��� �ం� త��ం�� తల, �ఖం

�����న్�. తల��� ��ం� క�ట్�. క�త్ �ద �యయ్�� ఉం� �� అ�
మ��� త�� ���.

అ� �రణ్�� �� ��ల �ంద� ��. ��ప్న చం�� మ�ద్��ట్ ��

వ�చ్�. �� చలల్బ��నన్�. మ�ట్�ట ��ద్���� �ల మధయ్� ���నన్�. తన

�డ� �ంబ��త్�న్�. �డ తనక�న్ �గం� �డడ్కేష్��న్ �� �ం�����నన్�.
�ట� మ��ల సం�రం ఏ� కనపడటం ��. �ట �ద అ��� తప తప ప���

ఉ�న్�. తన ఆ�టం కష్ణ కష్��� అ�కమ��నన్�. క�ళ్ ��ట్పకక్ల �దల��ట్�
అ�వ్��త్�న్�.

���ం� �� మధయ్� �ండ ఒక� ��ట్ ��య� ��చ్� ��త్

త���త్నన్�. ఆ �ండ� ��త్ �డడ్ ���� ����న� అడ�ల��ం�ం�. న�

స��ం� ��ంగ�ల� ఏ �ప అ�� ఏ�� అనన్�ల్� ఈ అడ�� �ళళ్పం�ల
�రఖ్�వ్��, ���� ��త్�. శ���, �న్��ల� �� ఇం�తం అడ�
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శంకర� �డ� చ��
���ల �ం�ల��

అడ� �డడ్ల� చ��� అం��త్,

�� ���ల� స���ం�� ��� ఒక క��, ప�ట్దల� �జవ్�ంప�� �థ్వ�ల�
ఆ�మ �ఠ�ల ఒక�. అంగ���� �ధ�క �దయ్ ��త్ ���నన్ �రణ్, ��వ్�

ఆ�మ �ఠ�ల ��య్�థ్ల వస� గృహం� ��ం�. అకక్� గ� �డ� మ��మ్ ��, �.
�.అ� అం�దక్�, ఎ�. ఆ� శంకర� �మమ్ల� �ం� ఉ�న్�.
అన��ల

ప��థ్�ల

మధయ్

��య్�న్

�న��ంచడం,

చ���

�ం�ండటం అంత ��ం� జ�� ప�����. ����ల� �సట్� � ఏ�

అ�కరయ్� �వన. అకక్డ ��య్�థ్ల�� �జనం�డ�� �� ఆ �జనం� �ష��ర

��వ�ండ�. అ�� �సట్� ��� ఎంత ��నపప్�� అ� �రణ్� ఓ ఆ� ��! ఏ� ��

�ట అ� ఒక ��� ��వ్!

�ఠ�ల �ం� �సట్� � �ం� ���టరల్ �రం ఉం�ం�. �సట్�

��ట్పకక్ల పచచ్దనం� ��త్రం� ఉనన్ పంట���, బం�ర� రం� �ం�

పర��నన్ ఆ�పచచ్� ��వరణం, �డ�త�ల్� ��ంతత� �����న్�.

�లల్లంద� �సత్�ల సం�� త��ం��� �కృ�� పలక��త్ బ�� �ర��. అ�� ఆ
పచచ్దనం �� కం�� ఇం�� ఉనన్పప్��, మన�� ��ం ఏ� ��య� అ�కరయ్ం.

�సట్� � దగగ్�ల్ అకక్డకక్� రణ�ణ శ�ద్� �� �� �ప్క�ల్, మ���

���, మ���ల్ం�, చ�చ్�ల్ం� �నబ� �ం��, �వం �� ��� ఎ���త్ �ర��ట్

�ం��న్�. �సట్� �� �ంతమం� �లల్� ��� �రల్� ఆ��ం�ం�, మ��ంద�

��ల్, ఇ�కల� ఒక��� మ�క� ��చ్ సంబరప���న్�. ఇం�ంద� �త
�సత్�ల �ప�ల్ �ం� ����� ���� ఎగ��త్�న్�. �లల్� ఆటల� �రమ��
��� �లం� �ల్షమ్ం� పడడ్ ఈగల వ� గ��న్ ��త్ బ����.

�సట్� ��ట్పకక్ల ���ల� �వనం ���త్నన్ �� �జం� �యకషట్ం

��, �యం��� వ�చ్న �� డ�బ్ల� క���ంత వం��� ��, ���న డ�బ్�

�పనన్� ��య�ం� క�ల్, �� ��, �ం���, �� ���వడం, మ�న్� ��� అ�
�వ��న్ �న��ంచడం, �� �నచరయ్. ఇక �� �ద�� ఒక �తత్ ఆ�చన, ఒక �తత్
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సంకలప్ం, ఒక �తత్ ఎ��ం�� ����. ఒక �తత్ ����� �రంభం ఎ�

జ���ం�??. �� ��ట్ �నన్ ��వరణ ప��థ్�� �తన ఆ�చన�

�ల�తత్��� ఆ�క్ర� ��ం� ��త్�. �� ���ల�� ��చ్��చ్న అణ��త,
సత్బద్త� “� �ం��” వం� ప�ల� క�ట్బ� �సస్��ల�య్�.

సం�ర ��ల�� మ� �కం. �� �తయ్ం భ��న్ ఊ��త్, భయప��

తమ ���ల� ఎ��న సంఘరష్ణల� ���త్ గ����. ఈ �ల�, �ం��

ఆ��ం�న �ల�ల �� ��హం �కృ�� బ��న అడ� �డడ్ల ఆశల� హ�ం�
���. సరవ్ం ���ట్�నన్ ��� ���ం� “సమ్�న �శశ్బద్ం” ���.
కలప్న�, �సత్��� మధయ్ ��

�ర�ం�ం�. మనమందరం �ర��లం.

మన�న్ మన� ప���ం� �ల��ట్���.

మన �శ జ���� ��య్� �గల జ��

ఏ��తం ���, �� మన �ళల్� �ర�త్��

��� �� 22 �తం ఉం��. �రం� �ంగ�
��.

అవ�శ

��ల�

ఆ

వృ�త్��

�టట్బ�న��. �ర�త్�� ఎవవ్� �టట్�.
���ంతం

�ర�త్��

ఆ��ంచడం

అసంభవం. �రం అం��నన్ జబబ్�, ��� త�న

మం� స�జ� �మ� అం�ం�ల� �.�. ఆ�. అం�దక్� ��ం��.

�పంచం� ఎకక్��� �లవయ్వసథ్, అంట��తనం, క�ట్��ల్, �ం�క

�రవం� ఎ�క్వ త�క్వ� ఇవ�న్ మన వయ్వసథ్�� ���. �� ��ల్ గ�ట్�� ���
���. �రవ్ం ��వ్��, ����� ఈ వయ్వసథ్� చకక్��ద్ �యతన్ం ���.
అ�� ��న్��ల్ సమసయ్ జ�లమ� �ద�� వ�చ్ం�.

�తనయ్ం అణగ�కక్బ�ం�. ద��ద్�� జ��న ఈ అ�య్��న్ ��మ్�ం��.

��� �సట �ల�ల� �. �. ఆ�. అం�దక్� న�� ��ం��. ఉదయ్��� �రథయ్ం
వ�ం� ఏం���, ఎ� ��� ��ప్�. ��య్ంగం� �దయ్, ��క వస�ల పటల్
�జ�వ్ష�స్ ఏరప్రచడం వలల్ ద��ల� �ంత ఆస� ����ందనన్ ఆ�చన�,
��య్ంగం� ��� �థ్నం క�ప్ంచడం�, ��త �జల� �య�డ�య్�.
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ఎవ� �సం ఈ ��

ఆ� ఎ� ��� ��� ఆ����రం, ��.ఏం. ఐ స�కిష్ం�

ఇ�చ్న ���ట్ ఆ�రం� �ఖ���, పర�� ప� మం� �లల్ల� ల�� �ంట�

ఎకస్��ష� ��ట్ � ��ం�ం��. ��� ��మ్� మం�� �జయవంతం� ల�� �

�కష్ణ ��త్ ����న్�. ఈ ల�� �ంట� ఎ�స్��ష� � �లల్�, మం�� నడవడం,

�ల్�ం� �య్�� మ�� �ంటల్� ���ళ్ గడపటం అల�� ����న్�. అం��క
�న�ల్ �లల్ల �కక్ శ�త్ �మ�ధ్�ల� ప�కిష్ంచగ���.

ల�� �ంట� ఎకస్��ష� �జయవంతం త�వ్త, �రణ్, ఆనం� ,సతయ్��

మ�� గం�ధ� అ� న��� �లల్ల� ఎవ��ట్ ఎకస్��ష� � ఎం�క ��త్,

చరచ్లనంతరం గవరన్�ం� ఇదద్� ��� ఎకస్��ష� �య��� అ�మ��
����, 70 లకష్ల ��య� మం�� ��ం�. ���, ఆనం�, �రణ్ �న� �
ఎం�క�య్�.

*****

ఇట��� ��� ��వ�స్��� ��య్�థ్�, ఎవ��ట్ �ఖ��న్

అ���ం� పరవ్��హ�ల� �య్నం ����, �య� ��� ���� ప��ధన
జ���. �� ఫ�తం, ఎవ��ట్ య�న్�� �ం� �ం� సంవతస్�ల �� ��� గంట
��న �య్నం �� పరవ్��హ�� ఆ�స్జ�� ఎ�క్�� ���వడం�, ఊ����త్ల

��లయ్ం� 70 �తం వృ�ధ్ క�ప్ం�ం�. ��� �ంద� ఆ�స్జ� ��ండ� అవసరం �దద్�
��ం�� �ఖ��� ����న్�.

�య్నం, �వ్స� ప�ట్ �జ��న్ దగగ్ర ��త్ం�. �య్నం, శ�ర �న�న్�మ్ణ శ�త్�

క���త్ం�. ఆ�స్జ� ���స్ త�క్వ� ��న్ �� ��� శ�త్��త్ం�. ఇ��య�
పరవ్��హ�� ����డ్ �సన్� �ద���� ��� 100 �. అ��� ��న
ఘనత� �వ్స �ద �య్స �టట్డం� ��ం�డ� �లల్�ం��. ��� ‘��స్ ఆ� ��ం�’
అం��.

మన�స్,శ�రం మధయ్ సమనవ్యం ��ం�లం� �య్నం దగగ్� �ర� ���న

�� �ఖ���, ఎవ��ట్ అ��హణ ��య �దలవవ్�� �రణ్,ఆనం� ల �సం ��న్
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�న�క,��రక �కష్ణ ���క� �దధ్ం���. ��� �గం� ���� �య్నం,
�గ, �రయ్ నమ�క్�� తపప్�స�.

���� ���ష� �యడం� �రణ్� ఓ �తత్ �పంచం ��త్నన్�ల్ం�.

�ద�ల్ �వ్స� �య్స� �లపడం ��ట్� ��ం�. ��� ఓ ప��ల���� ��, తన
శ�రంత� గమ�ంచ��ం�. తన�� �� అవయ��న్ త�� �డటం, �కీష్�తం�

�డటం అల�� ���ం�. �రణ్�ం�� �నం� ఉండటం �వ్ంతన�
అ��ం�ం�. ఆ �న కష్�� తన�ం� ���న�� ���. �రంతరం �ల���నన్

అంతరగ్త �ష, �శబ్బద్ �గర� ��� క����ం�. మన�� ��� �� ఎ�న్

�శన్�, ��ప్�, �ఞ్ప��, ��క�, �కక్�న�న్ ఆ�చన� �నయ్ం� క�����.

�రణ్� ప�� అల��� ��ం�. ���� ��యసం� 25 �� �రం

ప����ం�.

�లల్ల

ఓ�ప్�

ప�కష్

అనన్�ల్�

మ���

�తత్

అంచ��

�దధ్మ���న్�. �� �ట్� ర�న్ం� ���డ్ 31.4 �.� దగగ్ర ఆ�ం�. �� � కసర�త్
��� �����న్, �రణ్� కషట్�� అ��ంచడం ��. ���� ఇవ�న్ �రణ్ వయ��

�ం�న ప��! �� ఇషట్ప� మన�స్��ట్ ��త్ం�. తన �ద�� వయ�� �ం� �య్�

��ం�. మన �ద�� ఎ� �య్� ��త్ ��క��ణం� అ�ం� తరం�ల� అం�
�ం�ం�. ఇ�� �రణ్ మనసం� ఎవ��ట్ తరం��� ����ం�.

ప�తనం ఉ��� ��లయ శ�త్ �రమమ్� ���ం�.�� �య� ఆ�య్�మ్క

����� ఇ� �ం� �వ�చ్. ���నన్ ���వ్స, ప�� �� పదం, �� చరయ్, ఈ

���ద ఎ��త్న �ఖ�ల� ఒక�న ��� ఆ�ంగనం ����ం�� �దధ్మ�య్�.
బ�� ��ల�� �� అ�ర�న అందచం�ల�

ఆక�ష్ం� ఉం���!

ఇ�� �రణ్ మన�స్�, శ���� ఏక �కయ్ ప��లన ���ం�. అ� ‘ఎవ��ట్ �ష�’.

ఉ�ణ్�త� ���ం�� ����ం� థ�మ్�ట�� �న� 63o గ�షట్ం�

���ం�. అంతకం� ఎ�క్వ ఉ�న్ అ� �ప��. �రణ్ మం� �ం�ల �వన

����న్ చ��ం�. ఎవ��ట్ �సత్��, ఎవ��ట్ పరవ్��� సంబం�ం�న �వ��
సమ�ం� అరథ్ం ���వ��� �య�న్ం�ం�. ఎవ��ట్ ఎకక్��� �ం� ���

ఉ�న్య�, �� ��-�య్ం� ���� 5,364 �టరల్ ఎ�త్� ఉండ�, ��త్ ��-�య్ం�

���� 5,150 �టరల్ వదద్ ఉం�. ఈ �ం� ��ల� ��త్ ��-�య్ం� �� �రగ్ం

�ం�ం �ల్షట్తరం. చ��� అ� త�క్వమం� పరవ్��హ�� ���ం�న �రగ్ం

�� ఈ ��త్ ��-�య్ం��� ��!
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మం� వసంతం

ఋ� తన వ� సంకలప్ం� ప����త్�. ��త గమ��న్ �ఖ,

�ః�ల� ��సప్ం�ంచ�ం� ఏ కష్��� ఆ కష్ణ� గమ��త్�. పరవ్�ల మధయ్ �లబ�న

ఎవ��ట్� ��త్ ఒక �న��� క���త్నన్�. ���గ�ప్న ��వరణం, ఏట�� ��
���, త�క్వ� ఆ�స్జ� లభయ్త అ�� ఎవ��ట్� బల�న ఆ���. చ��� ��త్
2005 సం. వర� �� ఆ���� ఒక�� ‘�కక్�’ బ����నన్ �ఖర��. అతయ్ంత

��శకర�న ��వరణం క�గ్ �నన్ ఈ �ఖ��� పరవ్��హ�ల ఓ�ప్� ప�కిష్ంచడం
బ� సర��న ఆట. ఆట� �ంట��స్ �� ఓ�ప్ సహ��న్ ఖ�చ్��ట్�త్, �ఖరం ��
��ల్ �నం�� �జయం ���త్ం�.

��-�య్ం�� ���నన్ �ఖ��� �ం�, �య్ం� యజ�� న�వ్� ����

�ష� �వ్గతం ��ప్�. అంద� ��టనల్ �� ఇత� �� �త��. ఇకక్��� �రణ్,

ఆనం� ల� �� ���ం� ��త్�న్�. ‘ఇంత �నన్ �లల్� ఎవ��ట్� అ����త్�’
అనన్ �వ��! అ�� అపప్�� ఆ ��� ��� అల�ట� ���. �య్� �య్�
సం��న్ ���� �� �ం�� ���నన్ �రంద�� �� �� � �గడం� అలసట

��ం�.

�� �య్ం�� అ�క �� �ంటల్� వంటగ�, ��ం�, ��ం� సథ్లం ఏ�ప్�

���. ��ం� �ం� ��� 30 మం�� స���ంత �దద్�. ��జ్, బరగ్�, �� ��,
���స్, ��త్, ��, సప��త్, ��స్, ��ల్�స్, ��, �� �ం�స్, �ట� ��� అ�న్ ర�ల
��, �గ��ల్ అకక్డ �����న్�. ఐ� అ�మ్�రంద� �� వ�త్�� ఒ� �� �
అ�మ్��న్�. ఇకక్డ ��ల్ �ంద �ం� �� ��ళ్న ��ద్ ���� ఉం��.

��ధ మ�ల�� �రధ్న� ���వ��� ��య్క ఏ�ప్�ల్ ���. ��

��వ�క్� � �ంద� �� ��ంబ వయ్�త్ల� ��ల్���న్�. �ంట��స్ �య్ం� 3

�ం� ��-�య్ం�� ���� �� �వ్� �� �యవ�చ్. ��దం �సం ���జ�
అం���� ��న్, అ� �గట� �� ��� ���� ��. అ�� �� �ం�

��చ్� ప��� �� �� ఇకక్� �� ఎం���త్�?.
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��-�య్ం�

��ట్

��ప్�

స�య����

ఉ�న్�.

��ప్�

��ల�ల� �ం� �ంతం� 14,000 అ��ల ఎ�త్న �వ�ం� �కృ� �వ��.
�� ��ట్ం�, ���ం� ఇకక్� �వడం�త, సహజం�� ��ల�ల ��వర���

అల��ప� �ండ ��క్ �మ�థ్��న్ క�� ఉం��. �� చలల్� పరవ్�ల� ���గ్

�����. ఇంత� ఎ�త్�, చలల్� ��శం� �� జ�య్�ల ��ప్ �రడం�, ��
�కృ�� మ�క� ఈ �ండల� �వ���� ����న్�. �� మం� �ండల� తమ

ప�� ఆ�ధయ్�వం� ���త్�. ఓ�� ఇకక్�� వ�చ్న జప�� అ��హ�� ��-��ల్

� ఆ�ట్�య్� ���� ఎ�� (HACE) వలల్ అ��గయ్ం �ల�య్�. అ� అత� �ద�

��� �రణ�ం�. త�వ్� అత� �వరత్న� వ�చ్న అనవసర�న ����,

��ప్ల� �డవ ��ట్��న్�. అత�� స�యం�య��� �య�న్�త్నన్��

��ప్ల� ఒక�� ��ట్�. అ�� ��ప్� �మ� అత�న్ �మమ్�� దగగ్ర �� ABC
�య్ం�� ��చ్�. ఆ త�వ్త ��ల్ �ం� వ�చ్న ���పట్�ల్ �టమ్ం� తర�ం� �దయ్ం

అం�ం��. �� �ంట��స్ పటల్ �మ� ��� �ప� �య్మ��. ఏ�ట��� ఈ
��ప్ వృ�త్ ఇపప్��, ఎపప్�� ��దకర�!

��ప్� ఎకస్��ష� �ం� ఓ �� ఎవ��ట్ � వర� ఉనన్ ��ల్, ��చ్న� త����,

బల�నం� ఉనన్��� ���త్�. ఎవ��ట్ �ఖ��న్ ఎ�క్ ��ఒకక్� సంకలప్ం�
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�ం�� ��చ్న�
� 23, 2014 సమయం �� 9:30 గంట�, �రణ్ మనసం�

�జయం ��ం�ల� తపన� �ం���ం�. ��ప్ �గ్���, �ఞ్��ట్�
�జయ�తనం ��ం� �రగ్ ��ద్శం ���. ��మ్� ���య్ం�� స����వడం�

�� �దల�ం�. ఇ� అ�త్�వ్�న్ ��� ���� �రగ్ం. తన�, తన ��� అ��రయ్
��ణం. తన త�ల్�మ ��త్� ఈ అ�వ్షణ �రగ్ం �రడమనన్� సఫలం ��ల���
�ద� అ�� ��ం�.

దటట్�న మం�� కపప్బ� ���� �నన్ �ండల మధయ్, ప�ళల్�ం� ఎకక్డం

�రం�ంచ�� �రణ్� అమమ్ ��త్��చ్ం�. ఇం��ం� బయ��� �ం� ఎవ��ట్

�ం� ఏం �మమ్ం�వ� అ���, తన� ��ట్��� �గగ్ర� ఏ�చ్�ం�. బయట వ���

�� ���నన్ ���� కళల్ �ం� �ం�న �ళల్� ప���త్ ��చ్ లకిష్మ్� �రం� ����

��ళ్�. అమమ్� ఏ� ��ప్� ఏ�, ఏ�� ఆ�, ‘�� సం��ం� �� దగగ్ర�� ఉంద�
�రణ్� మ� �� గ�ట్�హ�త్�� ��ద్��ట్ం�’.

ఒక మ� ��హం�� �చండ �గం� �� ���, మ��ల� పడమర

�ం� ��ప్� ���ద ��� ���నన్ �రణ్� �� ��ల్వ�� ��త్
��ల�ల� �గ�ం��వ��� �య�న్�త్ంద��ం��. ఆ సమ��� �రణ్�,

ఆనం�� ఎ�ం� క�య్��ష� ��. అం� సవయ్ం� జ���, మ�న్� �లల్����న

స�మ్� త��త క��త్�.

ఏ ��ం �� ��ం�, ���� ఉనన్ ఈ �రగ్ం ���ద ��ల్ అతయ్ంత

�రగ్మ�న మం� �రగ్ం. ఎ��త్న ���ల� ���నన్�� మన� ఆ�స్జ� �వ�స్

త�గ్�వడం� ఏ కష్ణం��� శ�రం ���న తల��ప్��� �ఢ�న ఒ�ళ్��ల�
�ర��ం�. ��న్��ల్ ��త్� �కం క�మ్ ��దం �� ఉం�ం�.
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�రణ్ తన ��ం� ఒక అ��, ��ంబం ��ం� �ం� అ��, �����త్ �

�హస� అ��, �త్ర్ �వ్తం�య్��� ఓ�ప్� మ� అ�� ��త్�, ఒ�క్ అ��� గ�ట్�
�వ్�� ప� ��ల� ��త్ �� ��ల్ స�మ్� ��� నడక ��ం�ం�.
�రణ్ �క్� � ��ం� �వ్�� ప� ���…
1. �� ఎవ�కం� త�క్వ ��.

2. �� ఎకక్డ ఉ�న్ �య���� ఉం��.

3. ��షట్�న ��� అంద�కం� �నన్ం� ��త్�

4. �� �పప్� ఆ���త్ ఉనన్త లకాష్య్ల� ఏరప్ర��ం��.

5. �� �����, కషట్ప� ప� ��త్ సమయ�లన ���త్�.
6. � �ఫ�య్ల� ఎపప్�� ఇత�ల� �ం�ంచ�.
7. ���� ��ంచ�, �స�ంచ�.
8. �� �ం�న ���న్ ��� ��ల్�త్�.
9. �� ��య� ��� భయపడ�

10. �� �ద���ట్న ప�� ��త్ �� �� వదల�.

�ం� ఎవ��ట్ �లక�న �ర�� దశ� ����న్క, ఉతత్ర �ఖర �రగ్ం�

�� దశ�ల్ అవ��� ఎ�ర���. �ద�దశ 8,501 �ం� 8,534 � (27,890
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� జ�న్ � ఎవ��ట్ ఇ� �ం�

�రత�శం �ం� కం�య్ట� ��ఞ్నం� బయట ��ల� వలస

వ�చ్న � త��� ��త్ �సం �రంతరం ఉ�య్గం �యడం తపప్�స�. ఈ�� ���ళళ్
‘��’ చ��� ���ంతం అ� రంగం� ఉ�య్గం ��త్ �న�గటం అ�ధయ్ం. �లం�

�� అ�న్ �గం� ����న్�. �� �వత �తయ్ం ���ం����స్న అవసరం
ఏరప్�ం�,

�సత్కం �య��� �దధ్, ఓ�ప్, ��ప్, సమయం, ఎంద� స�య

సహ��� ఉనన్పప్��,��ట్ ఉం� ��వరణం ��� �న�� �సత్కం �యడం ఒక

యజఞ్� అ��ం�. ��క ��ంబం� ��ట్, ��ట్ ఎ�వం� ��తయ్ ��వరణం
�� ��, రచన అ�� �జం�’తప�స్’ అ��ం�.

�యడమం� ఏ� �నన్ �షయం ��. ��ట�� ��న్ �ష�ల�

�ం�� �వడం ఎ� అనన్� తటట్క��, ��� ��ల� ప�� ఎ�����. తర�
��త్ ఆ ప�ల� అకష్�� �యమ���. అకష్�ల� �య్స ��� ����

ఆ�చన� ఆ�� అ����. అంద� �� ���కరప్ణం అనన్�ల్, ఈ �య�క
��న �సత్కం ఎవ�� సమ�ప్ం��? అనన్�ల్ం�ం� వయ్వ�రం.

ఉ�ంప�ట్ �ం� �ం�తనం ఉనన్ �ళల్� ��� �� అ�త్తవ్ం� ��చ్

��లనన్ ��క ���ం�. �జ��� �దద్ �� “���”. �� �కట్��, ��

�కట్��, �� ��ప్�� ఉ�య్�� అనన్ 'అహం' మన�స్� ఒక జ�బ్� అం��ం�ం�.

ఎ�క్వ�లం కంఫ�ట్ ��ల్ ఉం� ��తం� అ�త�క్వ ఆస�త్ కలగడం� ��తం��
��� వరద�వ�త్ం�.

మన�స్న �నన్ ఉ�� �నన్ ��ం� �� �యయ్మం�ం�. ప�� ��

ఆ��ంచ�వవ్�. ఉ��� ��చ్�వడం అ�� �ం� ��� ప��నన్ క�త్ �ం��.

��చ్ �వడం అంత ��క ��. మన ���ల� �గ� ��లం�, �సత్�ం��ం�
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