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Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-Masih Vaba delivering 
the keynote address at the House of Commons



Seated: Lord Avebury (Liberal Democrats Spokesman for Foreign Affairs), Rt. Hon. Hazel Blears MP (Secretary of State 
for Communities and Local Government); Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-Masih Vaba; Justine Greening MP 
(Shadow Treasury Minister); Gillian Merron MP (Foreign Office Minister); Councillor Louise Hyams (the Lord Mayor of 
Westminster). Standing: Jeremy Hunt MP (Shadow Culture Minister); Rafiq Hayat (National Amir AMA UK); Virendra 
Sharma MP, Rt. Hon. Malcolm Wicks MP (Former Minister at Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform); 
Rob Marris MP, Simon Hughes MP (President of the Liberal Democrats Party); Martin Linton MP; Alan Keen MP.

Official tour of the House of Commons, 
courtesy of Justine Greening MP
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Brigadier General Alois Bach of 
the German Federal Army
with Hadrat Khalifatul-Masih Vaba

Hadrat Khalifatul-Masih Vaba addressing 
the German Federal Army



1.

3.

2.

4.

1. Colonel Ulrich, 2. Brigadier General Bach, 3. Colonel Trautvetter, and 4. Colonel 
I.G. Janke, meeting Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-Masih Vaba 



మ�రృమవ�ేమ�మపట్మ��్మమగ���ప�మ 

ఇ�ా్ లయమక్ కన�ధ 
��ి్��్ ల్య-రహమ��య-ర �్పలమ – ల��్ హమ ��ర�నమ లనపరమ

 ర�ణ�మయ� �, ల�ారమ ృ�ా��ధ �. 
లసస��మ� ల��� ధలమ ామరహ్రా��్ ల్మ� కర�ారాహ�మ– లమలపద�����మ

�ాప�మమ��య�మల��్ హమర��ా్దమ��ధమఉప �రా . 
��ని ల�తపటట  పట�మ మ�పదిరా, ననితమ లమ పర్�నమ �ారా�ా్ �����మ

ర�్�ప�మల��మ ���తమమ�ట�ధమమ�ం�టటప��పది ధమ ల��ాేపమ  �పప�నమ
లరపద����మకనా ావ��ధమ�ె�యజ�య�����మఈ ల��ా�ా�తమ ��ర�పంి 
�� ా�ని ధపట���తని. లహమవ�య మ��ి్ల సమ�జమ�మ ్ �మ
లర�ప�రా, ��నిమ ఇ�ా్ ల క్ కన�మ గ���ప�మ మ�టబ్ ���ని  ధపట���తని. 
లఅనపపటట��, ఇవ�మఎపరమ సత ృరత��నమలపేమపట�, వ��మగ���ప�మ����పమఒ మ
 � � � ��మ��వ�మఒ మర ధ��మ�ా�ర�� ��మప ��తరామమ�టబ్   పమల�ాకాత��నమ
ప�.మ మ �ాకటట�, ఇ�ా్ లమ్ � ఒ మ లపేమ����మ దృ�ి� మ ఉప�మ వ��మ గ���ప��మ
ల��మ మ�టబ్  ������మ �� ధమ ��నిమ ప����మ  ర�పంి��� పమ ల�సరమ�మ
�బ సిత ��తని.మ 

ఇ�ా్ లమ ్ � కృ���ణమ�మ గ���ప�నమ సివ�రరమ ర� ంన� , ఇ � మ
జర్మ� మమనమసమ�జమ�మ్ �మజ�జయమలకాధ �మలక�ద ��్ మ ార� �సయమ
నిప��మ ��నపది��నతమ  నత�ా�తమ ��నిమ ప�్ాత  ప���సనమ ల�సరపమ ఉపవ�.మ
లపది� మ రయనమ ననిత, ఒ మ స్వ�ే మ����మ ��మ్మ మ��య�మ �ాజభ��త 
 షయపరామ ఇ�ా్ లమ ్ � క్ కన�మ గ���ప�మ మ�టబ్  ���ిపవ�రామ ననితమ
���ార�. 

��ని �ర్య��తమ జసి��� ప� మ ఇవ�మ �� ధస�యపమ ���ిపవ�.మ
లపది��్, ��నిమ ఇప�ప �మ ఈమ  షయపరామ ఇ�ా్ లమ ్ � క్ కన�� �మ
���తమలప�ా�మగ���ప�మ ధ్ పత పరామమ�టబ్  ��ని.

‘ఒ ��మవ�ే పమపట్మ�ాజభ��తమమ��య�మ��మ్’ ల��మమ�ట�ధమమ�టబ్  �����మ
��వ�మ న�����మ����మసి�ధ��రామఉపటబఅ.మలఅనపపటట��,  ాసత ా���మఈమ
���తమమ�ట�ధమఎప��మ సత ృరత��న, లపదత��నమమ��య�మకబరామ� �ె�నమఎ��తమ
ల�ా్ ���ాత అ.మ �జపరా, ఈమ మ�ట�నిమ ప ��తరామ లర్పమ ��సి���, 
రదనిగ�ణత��నమ ల�స�ా� ధమ రగగట�� మ న ంి��� పమ  ాసత ా���మ ����మ
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 ష�త��నమ ప�.మ  వ�మ  త��నపపటట��, లపదికబట�� మ ఉనతమ ఈమ స్�పమ
సమయమ�� ��, ఒ ��మవ�ే పమపట్మ�ాజభ��తమమ��య�మ��్మమగ���ప�మఇ�ా్ లమ
�వి�ధ ప���తమ ���పం�����మ��నిమపయ్�త�ాత ని.మ 

�ట��దటరామ మ��య�మ ల�మ మ�ఖాపరా, ఒ మ �ా��తమ మ�ట�ధమ ��వ�మ
��ర�ధమ మ కపరాన మఎప�ప  మద్పద్మపమ్�ణ��నిమ��వ�మ��ర్ రనిమ
 నకరం � ద��వ�మఇ�ా్ లమ్ �మ�ా్�� మస రమ్�.మ�జత��నమ�ాజభ��త, 
 ే్సమయరమ మ��య�మ సమగగర�మ లదమ ���్ పంక��మ సపకపర��తమ
��ర�రాపవ�.మ ఒ మ �ా��తమ �����మ  �మ �కె�ర�మ పద్��ద�ాత �� మ వ��లవ�మ ��క��మ
ఉప�����వ�మ వ����మ ల�సరప.మ జ�జయరమ  షయ����మ ���త , ఈమ స ��్�ధమ
లరాపరమ�ా్ర�నాత��న .మమ 

�ాకటట�,  మ వ�ే మ ��ర��� అ��, రనమ వ�ే మ�మ పట్మ �జత��నమ �ాజభ��తమ
మ��య�మ ే్సమయర��మఒ మ�ష�్ప త��నమసపకపర��తమ రపరంి��� పమ
����మల�సరప.మ��నిమప�ట��  ��మరమవ�ే మ��ర��ె���, ��వ�మ��సమ���మ��వ�మ
మ��మర�పమ�� � ���మరమర�ా్రమరమవ�ేమ��రస��్�తమ�్ పవ�య���తమవ����మ
��రతమ�మ��ది.మ �ాజభ��తమ ల��వ�మ ఒ మ ర పపమ �కణమ�.మ ఎ������మఈమఉరతమమ
�కణ��తమలరాానతరమ�ా్ అ� మలరాారతమమపమ్�ణ����మపద్��ద�ాత �్మ ార�మ
రమవ�����మ్ �మప�్ త�ధ ల����ర�.  

   షయ������మ స��,  వ�మ  త����మ రామ,  ాటట�మ లమ�ధపరం������మ
రయనమ రవ��ా�నిమ దృ�ి�� మ ఉపంి���మమ�రత్రమ  ృ�ిమ ������రామ వ������� 
 ా����మ గ�మ��మ్మమ��య�మ లనికపకమ�మ ����మ పటటష�మ�రామ ఉప��వ�.మ ఇవ�మ
వ�����మ పట్మ  ా��మ �కదధరనిమ మ��య�మ  ా��మ భ��తమ ్ �మ  ��రత��నమ
పమ్�ణ��న మ నకర����మ���ిపవ�.మ�ాకటట�, ా��మభ��తమపప్రాత �మపమ్�ణ��నిమ
మనపమ రదరదపరామ మ��య�మ నమమ��రామ జసి�� ా�సమ ఉపవ�.మ  వ�మ
 త��నపపటట��, మ�పద �గ�మ �య�����మమ�పదిరా,‘�ాజభ��త’ లపట�మ  �ట�మ
ప ��తరామలర్పమ��సి�� ా�సనమర�ేా రమఎప�ె���మఉపవ�.మమమ 

ఇ�ా్ ల ్ �మ క్ కన�మ ప�్ారమ�, ప�్�ా్ అ� న   ష�న ా� ���మ
సపకపకపమ �� ధప��మ ల�తమ ర�ా�మ ప���ి్రా� ్ న మ ఒ  �ా��తమ్ �మ ప�్జ్మ
మ��య�మ�ర్య�� ధమసపకపర�ప�నమ�ససపవ�హత��న �ాఫ�ారఅ�మ‘�ాజభ��త’ 
�� ��రత��న �ర్ంనమ�మ మ��య�మ  ాసత�త��నమ లర్మ�.మ ఇవ�  ే్స 
మయర ధమ సపకపర�ప�మ మ ఇ�ా్ ల ర్��త నతమ �జత��నమ �ా్మ�ణమ ర.మ  ార�మ
���నిమ పని�ధమ ల�తపటట��మ  ా��మ వ�������మ జ ాక�వ���మ � ల్ప���సమ
య�పట�పవ�మ �ాకటట�, రమ ప�్జ్�ధమ మ��య�మ ఒపపపవ��నిమ � ర ����మ
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జ�ా�� ప రమ్ ఖి�ా్ � మ   క సపద�ాభ� ్ , ల��్ హమ మ��ి్ � ధ 
స �ప�� �.మ వ�������మ ��సి��నత ాటట��మ స�మ ల�తమ ఒపపపవ��న మ
మ��య�మ ఇరరమ ప�్జ్�న మ  ాటటమ  ాటటమ �ా్ర�నా��మ జ�ర్నిమ కటట�మ
� ర ��ా��సమఉపట�పద�మమ��ి్మ�� ధ రయనమస �ప�� �.మ 

ఈ సపదరభపరా,వ��� � మ��య�మ లర�మ మరమ�మ రమ ధమ లరాపరమ
�ా్ర�నా��ప�ా�మ,లపది��్మ వ�����మ పట్మ భ��త��మ రమమ ప�్జ్మ �దటటమ
�ా్ర�నాపరామ ఉపట�పదమ, మ��య�మ వ�����మ పట్మ రమమ ఒపపపదమ�మ ��మ�మ
 �ధ�����మ ల�తపటట�����మ మ��య�మ ��మ�మ � ర ����మ భ  ాాప�ా�మ లవ�మ
ఉపట�పదమమ �ాకటట� మ వ��� �మ రమ��మ �ెపది�� �మ మ��ి్మ��ధ �బ �ాత ర��మ
 షయపరామ పజ్�మ మనసి� ్ మ ఒ మ ప్ే తమ ఉదఅపం�ంి�.మ �ా��న,రన 
వ�ేమ�మ పట్మ ఒ మ��ి్లమ ్ ��ాజభ��తమ��య� ల ���మ ంటబ� �నిమ
ర�ర పం ప���మ లర�మ ప�్జ్మ లర���మ వ�్జయమ �ా్ర�నారమ మ�రత్రమ
ల��రాపద��మ నమ్ పమఉరపనతపమ �ా�ంి�.మ లపది��్, ���తమసపద�ాభ� ్ మ
వ�ేపమపట్మరనమప�్జ్నిమ��ాగపమ����పది ధమలర �మ�దిధప �ంి�. 

ఈ ప్ే త ధమ జ ాక�� ా్�పట�, “వ�ేమ�మ పట్మ ఒ మ �ా��త��మ ఉనతమ ��్మమ
లర�మ �ా్సమ�� మఒ మ�బగప” ల�మప రమ్ప�్ తమ�హమ్ది (లర�����మ
�ాప�మ ఉప �రా ) రన ధమ ��నిరామ క్ ర�ప�నమ  షయ��తమ �దటరామ
ల పద����మ �ె�యజ�య��ని ధపట���తని. �ా��న, �జ�అజమ  �ర�నమ
వ�ేభ��తమఇ�ా్ లమ�  ఒ మల�సరత��నమలపేమ�. వ������ మ��య�మఇ�ా్ లమ
ని �జపరామ ���్ప��మ  ా �మ రనమ వ�ే మ�నిమ  ���మ ��్�ప���సమ ఉపట�పవ�.మ
ఇవ�మ����మసిసపష�మ�, �ాకటట�, వ�����మపట్మమ��య�మవ�ేమ�మపట్మఒ మ�ా��తమ
 నకర��మ��్మ�మమకామ����మఉప ద��మ షయమ�� మఎట��పటటమ  ాదమమమ
ఉప���సనమల�సరపమ��ది. 

వ�ేమ����మ ఒ  �ా��తమ ్ �మ ��్మనిమ ఇ�ా్ ల � మ ఒ మ �బగపరామ
��యక��నపది��్, ��ని ఎపంి��నతమ వ�ే మ�మ పట్మ లరాానతరమ
పమ్�ణ����మ  ���నమ �ాజభ��త� పద్��దపం�����మ ఒ మ��ి్లమ రపప�స��రా 
 ృ�మి ��య����వ�మ సిసపష�ప.మ ఎపది పట�,వ������ ��ర���������మమ��య�మ
లర����మదగగరమ�ా������మలవ�మమ�రగమ�మ�ాకటట� .మ మ  ని , వ�������మ  ట�� క��మ
ఉప��మ ఒ మ �జత��నమ మ��ి్లమ  ధ, రనమ వ�ేమ�మ పట్మ లరనిమ ం ��మ ��మ్మ
మ��య�మ  ే్సమయర�ధ, వ�����మ పట్మ లర�మ ��్మ ధమ ప�్కపక పమ ��వ�మ
ల��్కపమ �ా� ప ల��వ�మ ల�ాకామ�.మ దిరదృష���ార�త , ���తమ వ��ా��  
మరపరత��నమహ ధ��నిమ �ా��ాయ���తమ��వ�మప ��తరామ�రస���పం���తమ
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మనపమ గమ�సిత ��తమ�.�ాకటట�, �ాజామ దిరహప�ార����నమరమ �ా ధత �ధమ రమమ
జ��మ మ��య�మ వ�ే మ�మ పట్మ నఅ��మ ��మ్మ మ��య�మ  ే్సమయరనిమ
 �ర�య�పట���త�ామ ల��మ మ�్మ ప్ే తమ  ���మ ఉదఅపం�ంి�.మ మనమ
సమ�జమ�న ధమ �ా��� పరామ పభ్�ర్మ�మ ప���ా�సిత నతమ �ా���ా్ ్మ � మ
ఇట��పటటమ ప���ి్రా�ధమ � ����య�నతట�్ రామ ��నిజ�త్��న   ాదమ���మ
�ె�యజ�సి��పట���తని. 

ఈలహమవ�య �ా��� మ ంటబ� �ధమ క��పరపరామ ప ్�ే ��ట�క��ట అ.మ
లపది��్ �ా���ా్ ్మ � , ంట�����ామ మ లహమవ� మ��ి్మ��పదర� 
‘మ��ి్తరరర��ధ’రా లర��ా�� పరామ ��� �నక��ట ర�. �ాకటట�  ార�మ రమ ధమ
��మ� ‘మ��ి్ల’రామ �పె�ప��� పమ ���ర�పంక��పవ�. �ా���ా్ ్మ � � 
లహమవ��ధ మ��ి్మ��ధ ����మ  కపరామ �ా్ర్నమ ��య పమ ��వ�మ  వ��మ
ఇ�ా్ ��మ ర���ా�తమ �ాటటపం పమ ��వ�మ ఒ మ మ��ి్మ�గ మ గ���తపంక��ట�్ రామ
సపపవ్�య��తమ�ాటటపం పమ   ���మ���ర�పంక��పవ�. ల��, �ా���ా్ ్మ� �మ
పభ్�ర్తరమ మనమ సమ�జమ�మ ్ �మ సభ�ా� ధమ �ా్��్ప��మ �ా్�� మ
మ�న�హ ధ� ధమ ���మభపగపమ �ర�ప�పవ�.మమ 

ఈ �ా���ా�మ�ి్��మమనసి� ్ ��మభ��స త ,లహమవ�మ��ి్మ��ధర వ�ే మ
ంటబ� �నిమ ఎ��మ �ాటటపంమ గ�ధగ�రా��తర�మ ల�మ రే�రా�� � పమ ����మ
సహజతర.మ  ార�మ రమమ వ�ే మ�మ పట్మ �ాజభ��త� పద్��దపం పమ ఎ��మ
��న�ార�సిత ��తర�? ంట�మ�, మ��య�మ వ�ే మ� పట్మ  ే్సమయరమ ల��మ
��ప  మ ���్ర�మసమసా�ధరామమ���నట��పటట  ప��ర రమప���ి్రా�ధమఎ � మ
� ����మ ఉ��త�ల��మ  షయ��తమ ��నిమ సపష�పమ ��యమ ద�ంి����తని. 
లహమవ�మ��ి్మ��త��న తరమ�, మరమ��వ�మ ప�్్ �����మ రమ ధమ
��మ�రామ ��ాధ ��పంి��దర�నమ �ా��తగరత��నమ లపేమమ, నమ్�ా�మ
 షయమ�� మఎట��పటటమరపక��మఉప  � ద�మ ే్�ి�ాత మ�.మమమ 

�ా��న, ఈహ ధ�� మ ంటబ� �ధమ జ� ాప ��సి��నతట్అ���ససపవ�హపరామ
లవ�మమ�మ �గ రత��నమమ��య�మ ల్ప�ార్ మంరామల��రాపవ�.�జపరా, ల�� మ
�ా���నిప��మ జర�గ�రానతమలట��పటటపభ్���్్వ�రమ ల్ప�ార్ మ ంరానిమ
 సత ృరత��న ���� మఖప��పం పమజర�గ���పవ�. 

మనప ఒ �ా��మయమరపమం��రన్ిమగన మం �నిట్అ��, ఈమఖప ప� �మ
పజ్�ధమ మరపరత��నమ ల్పస ధమ గ���మ లఅనమ కబర�రా�ధరామ గమ��ాత మ�.మ
వ��మఫ�రపరా, ల�� మ ��మపవ�మపజ్�ధమఒ మవ�ే మ�మనిప��మమ�్మవ��ా���మ
��సమ   ��్�సమ ���పవ�.మ  �ా� �బ ా�ధ గ�మ ం��ర�్ార��ధ, పభ్���్�ధ 
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మ��య� పజ్�ధమవ���మ ల్ప�ార్ ంరామమ��య�మలరాపరమ �గ రత��నమంరారామ
ల����్ప��ర�.మలట��పటటమప���ి్రా� ్ , ప���రా�ధమవ�టట, నమ్ే ాపమ�ా�మ
���� మ ల్ప�ార్ మంరా�ధమ��ం����్నప�ప �, ఒ మ�ా��తమరనమమ�����ా�నిమ
ప�్ాపరమ�రామ �ర్ ల్పంి��గ�మపట�ణ����మ రామమ��వ�మ వ��ా���మ రామమ ��సమ
  ్్�ంి�న�మ ఇ�ా్ ల �ెక���పవ�.మ  వ�మ  త����, ఈమ మ�రగదరదనప��మ
�ాట�రామ ఎటట� మ ప���ి్రా� ్ న మ ఒ మ �ా��త, ంటబ� �తమ రనమ ��రా� ్ ���మ జసి�� 
 � ద�మ మ��య�మ రనమ వ��ా���మ �ా��� పరామ  మ ప��ా�ధ, ఉదామ�� ్ మ
�ా��గ న � ద�మ  ���ఇ�ా్ లమ క్ ర���త పవ�.ఇవ�మ ఇ�ా్ ల ప�్ావ�ప�నమ
సిసపష�త��నమమ��య�మ���్ ాదత��నమరవ�ేమ�. 

 ప��రత��న ది�ాగ�����మ గ�ర��రానతపపటట��, ��యన్మ ��వ�ద మ
లహమవ��ధ �ా���ా్ ్మ � ��మ ��నపమ ��న�ార�సిత ��తర�.రమ ��నపమ � �మ
ల�తమ లప�ా� ్ న మ లట��పటట �ి్రత��నమ  �కరమ మ��య�మ  �గ ర��్���మ
గ�ర��ర���,  ార�మ రమమ వ�ేపమ పట్మ �జత��నమ సపప ర్త��నమ �ాజభ��తమమ
మ��య�మసపకపకమకబపక ాా�న మ��న�ార�స త ��మఉ��తర�.మ ార�మ మప�� మ
ఉ��త, ��వ�మ  ార�మ వ��మలదమరర�రప��మ ఉ��త, వ�ేమ ప��్గ���మమ��య�మ
 జయ����మ సహ ��ప��మ పయ్రతప� మ  ార�మ �రపరరపరామ �మగతత��మ
ఉ��తర�.మలహమవ��ధ �ా���ా్ ్మ ధమ ర�య����మఉప  పమ��ద�మద�ాకబద �ధరామ
లహమవ�య �ా��� ధ�ధమర�్�ిప��మ పయ్రతపమ��స త ��మ ఉ��తర�.మలఅ��, 
 ార�మ ఎప�ప  మ రర�నమ �ా��ార��ా���మ  ా��మ ర�్పణ�నిమ �ర��ిపం�� మ
�� య�ర�.మ���రా, �ా���ా్ ్ ��ర ధమ వె���మ��ాగపమ��య��సనమల�సరపమ���త , 
రమమ వ�ే మ�మ ��ర ధమ ఎట��పటటమ ��ారా�తమ ��య��������మ ఎ�్ప�ప  మ
�రపరరపరామ మ�పదిప��మ �దిధమ�రామ ���మ ��ారా�ధమ ���ిపవ�మ లహమవ� 
మ��ి్మ���ల��వ� లకరమసరాప.మ 

ంట�మ�  ా���మ �కాపరామ ��సి���మ కబర�ప�నపపటట��,ఇరర��ధమ
లపద�� పట�మ రమ �ాజాంటబ� � ధమ  ట�� క��మ  ాటట�మ �ాటటప�పవ�మ మ�రప్మ
లహమవ�మ��ి్మ���. ఎపది పట�మ  ార�మ ఇ�ా్ లమ ని ర�ర ప�మ �కదధర��మ
లనిస��ప��మ �జత��నమ��ి్మ��ధ. వ�ేమ�పట్  ర�యర ధమ సపకపర�ప�, 
పజ్�ధ, సభార�ా�,  ాపంమయపమ�ా�మమ��య�మ మ కత��నమ�ర�గ�కబట� ధమ
లఅ��మద రపరామఉప�����వ�మప రమ్ఖి�ా్మ�� ఇ�్క��నమమ�్మ క్ కన.మ
ప��ణ�మ��ధమ జ�మ్ పరా��ా��� ధమ వ���జ��మ ప�ా�ాష�మ లపేపమ పట్మ దృ�ి� మ
��పవ� ్��పం తరమరా , ల�తమర�ా�మ�నతమ�నతమసమసా�మగ���ప�మమ��య�మ
పమ్�దమ���మ �ప��నమ వ���మ   �ప� ధమ మ�న�జ���మ న����పది ధమ ఇ మ
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త�ట�్ రామ ప�మ ��సిత ��తయ�మ మన�తమ �్ం���సిత ప  పఇ�ా్ లమ ్ �మ
సిపదరత��నమ మ��య�మ  ్ష�త��నమ లపేమ�. ర కపరా,ఇ�ా్ లమ ్ � 
మ�రగదరద���తమ గన మ �ాటటప�నట్అ��,  మ సమసానఅ��మ ప���ి్రా�ధమ
��అవ�టట��  ధప��, సి�ధ��రా, ర్��రపరామప��ష���పంి���ంి�. 

ఉవ�హరణ ధ, వ��ా���మ వ�ర�ణపరామ ��మ ��యగ�మ సమసామ �ా ధత �మ
్ �మర��్ మసప�ాద��మ �ాపక.మరరంిరా, రమమలదిప����మ�సిత  ాపం�మ
ంిట�� మ �ర�గ�ర�మ ర��్ పరామ ��ట�� �టబ� ��మ పజ్�మ ���� �ధమ రఖర� ధమ
ల ర�య��మ ంరా� ధమ వ���మ జసిత పటబఅ.మ ల��, లట��పటటమ  షయ��ధమ
������మ ఒ మ �ా��తమ వ��ా���మ �ా��� పరామ వ�్����మ �ా�ప��పది ధమ �ారణపమ
�ా�ంి�.మ��నిమ ��పరమ ����ాత ని.మల���య�మవ��ా� ్ , రమమవ��ా� ధమ��మ
 �ర�ప��మంరా� ధమ�ా�ప�� ా��మగ���ప�మ ���ప��పది ధమకబబ�మల��మపవ��తమ
ఉప�ర��ాత ర�.మ రప�ప �మ ంరా� ధమ �ా�ప��మ  ా����మ ��వ�మ ఇరర�� ధమ��మ
 �ర�ప�� ా����మ ఇవ�మ ���తసిత పవ�.మ ల మ���మ �ా�ప��మ  ా����, రవ�్�ామ ంట�మ
�ా��� మ��వ�మల��ాయ���� మ�సిత మ ర గమణ ధమ�ా�ప��మ ా����మ  ���మఇవ�మ
���తసిత పవ�. 

రమ ల�తమ ప���రా�నిమ వ�టట, ��మ మ��య�మ న ా� �తమ  �ర�స త మ
హదిద ల��మ  ా����మ ఇవ� ���తసిత పవ�.మ ఈమ మ��ాగ �� మ ప�్��తప�� ా���మ
 ే్సమయర��మ ప�్��తప��మ  ా��రామ ర్పం��మ�ఇ�ా్ లమ క్ ర�సిత పవ�. 
ఎపది పట�మమమవ�ే  ర�యరమలరాానతరమ� �� మ �ధ����మ ���మఉపట�పవ�.మ 

ఉనతర� �� మ  �ధ��ధమ �� ధప��వ�ే మ�పట్  ర�యర, మ��య�మ
వ�ేమ�పట్  ర�యరమ �� ధప��మ ఉనతరమ � �� మ  �ధ��ధమ మనిగ  
�ార�పంజ����.మ ఉనతరమ � �� మ పమ్�ణ��మ పట్మ  �నతమ �ా ధత � ధమ  �నతమ
ల��ా్య��ధప �ం���వ�మ  ాసత�పమలఅనపపటట��, ఇ�ా్ లమమరపమవ�������మ
రృ�ిత మ  �ర�మ  కపరామ సమసా�నిమ   పరామ ప��ష���సిత పవ�.ర  కపరా, 
మ��ి్మ��ధఎ�్ప�ప   వ�������మఇష�త��నమ���� మన ంి�� ా�సమఉపట�పవ�.మ
 ధ్ పత పరామ �ె�ాప�పట�, ఇ�ా్ �� క్ కన� ప�్ారమ�, వ�ేమ�పట్మ ��వ�మ
పభ్�ర్మ� పట్ ల�త  ర��మ వ�్హమ�మ ��వ�మ �ర�గ�కబట���తపటటమ 
వ��� � ���ర�ప�� �. �ాజ�ా��� �ా��� పరా �ర�గ�కబట�మ ��వ�మ వ�్హ 
ప ��ర ంరామ రమ జ��మ ్ �మ �ాప�మ మ��య�మ రకణ ధమ  బ�రపమ
 �ర�పం తరమఇపది ధమపర్�నమ�ారణప. 
�జ����, ఎ ��ె���మ లపరరగరపరామ �ర�గ�కబట�మ ��వ�మ �ా��� రమ ఉపట�పవ� , 
ల � మలవ�మకబహామ�ా��� ��మప���� ధమ�� ప��, లపరరగరమ  �ర�ర�ా�నిమ
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ల��ాేపరామ జసి������మ కయటటమ ే ధత �నిమ �� ్ రస ల్సిత పవ�.మ  ని , ల 
వ�ేమ�పట్మ లమ �ాజవ�్హమ�మ ్ �మ పరా��ా���ధమ ����మ జ�మ్�రామ
ఉప �ంి�.మ �ాకటట�, ఒ మ జ����మ��మ  �ర�ప��వ�మ  వె���, ��నిమ  ���ప�నమ
‘కబబ�’ ల��మ పదమ�� మ ��ర�క��మ ఉపట�పవ�.మ వ��నపరటటమమ దృ�ి�� మ
ఉపంి���, ఒ మ �ా��తమ ్ �మ వ�ేమ�మ పట్మ �ాజభ��త�� రమ �ా��తమ ్ర�పని, 
� �� రనిమ మ��య�మ రమ వ�ే ప�మ ంటబ� �నిమ �ాటటపంిమ ర�ర ామతమ పద్��దపం 
���మిఉపట�పవ�.మ 
మ�మమ�ధరా �ె�ాప�పట�, ఈమ రకి� మ య�గప� , ల�� మ పభ్���్�ధ 
పజ్��ా్మా కదధపరా న �సిత ��తఅ.మ�ాకటట�, ఒ మ�ా��తమ��వ�మసమమహమ�మ
పభ్���్�తమ మ��ా���మ లని ధపట�, వ���మ  ార�మ పజ్��ా్� మ ప�్�గయమ
వ�్�ామ ��య���ిమ ఉపట�పవ�. ార� రమపరటమ ��మ�మ కబా�రమ ��ట���మ �దదమ
 �టటపగమవ�్�ామరమమస్�ా�తమ ��ిప���సమఉపట�పవ�.మ�ా��తగరమ�ా్ర���ా�ధమ
��వ�మ �ా��తగరమ రస ధత �మ ప�్ారమ�మ  �ట�్ మ  �య�ాది.మ లఅ��,  ాసత ా���, 
ఒ మ�ా��త, రనమ �ట�నిమరనమవ�ేమ�మపట్మ ే్సమయర,  ర�యరమమ��య�మ
��మ్��మ ��ర�పంి�� ా��మఇ�ా్ ల క్ ర�సిత పవ�.మఒ  �ా��తమరనమ �ట�నిమ
వ�ేమసప��మమ�నిమరనమమనసి� మఉపంి���మ ��ర�పంి�� ా�.మ�ాకటట�, 
్ట�మ �య�నప�ప �మఒ మ�ా��తమఒ మలభా��్మ��వ�మ�ా���మఇ�్్��మరనమస్పరమ
�ా��తగరమ ప�్జ���మ గ���ప�మ ం  �ాది.మ లపది ధమ కది�ధరా,  మ లభా��్మ
��వ�మ  మ �ా���మ వ�ేమ�మ్ �మ సమగగమ ప��్��ృవ�ధ��మ వ�హదప ���్న�మరమ
�ా��తమరా���ర్ మ���� మర� �ప�మరగ�మ�ర్యపమజసి�� ా�.మ 
పభ్���్��� ల�సరత��నవ�మ మ�ఖాపరామ లరాపరమ  ే్సమయర.మ �ా��న, 
్టర�్ , �జ�అజరామ ప���ా��ాత ర�మ  ే్�ిప��మ �ా�����మ మ��య�మ లపది ధమ
లరాారతమమ లరఅరమ �్ పవ�మ �ా�����మ పభ్���్�తమ లపపర�ప���సఉపట�పవ�.మ ఇవ�మ
�జత��నమఇ�ా్ ల, మ��య� ఇవ�మ�జత��నమ�ాజభ��త ల��రాపవ�. 
�జపరా, ప రమ్ ఖి�ా్మ్ � లర�ాయమ� 4, �ంనమ� 59� , లరఅరమ
ఉనత�ా ధత ���మ నమ్�ా�నిమ లపపర�ప����మ మ��య�మ పజ్�మ మకామ
జర�ప�నిమ ఇ���టప�ప �మ ��ాయమ�మ మ��య�మ �జ�అజ��మ �ర్యపమ
జసి�� ా�సమఉపట�పద�మల��్ హమరవ�్ప�మయ���త �.మ �ా��న, ఒ మ�ా��తమ
వ�ేమ�మ పట్మ �ాజభ��త��, �జపరామ లరఅరమ గ�ర�నమ  ా����మ మ�రత్రమ
పభ్���్ర��ారమ�నిమ లపపర�పం మ��వ�మ రపప�స��.మ లపది��్, రమ జ��మ
పప్పంవ��ా�మలగగ�బరానమ���మప��్గమనవ�ే రామల �గ��ధమ �సిత పవ�.మ 
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పప్పంమ�� � ల�� మ �బరా�� మ పభ్�ర్మ  ర���� ధమ �ా��� పరామ పజ్�ధమ
సత�్�ధమమ��య�మ�రసన� ్ మ�ా��గ పట� ఉప ���తమమనపమం సిత ��తమ�.మ
���రా, ���తమమమ��మపప్పంమవ��ా� ్ మ�రసన�ార��ధమపభ్�ర్మరర�నమ�� �మ
రసిత �నిమ ��వ�మ ��ర��మ స్పరమ రసిత �నిమ  క్పసమ�మ ��వ�మ ��ేనపమ
��య పమ జర�గ���పవ�.మ వ�ేమ�మలవ�మ ��మ్����మ ల��మ ��సిత ��తమ�మ  ార�మ
�కె�రానతపపటట��, లట��పటటమ ంరా�ధమ  ా����మ వ�ేపమ పట్మ ��మ్మ ��వ�మ
�ాజభ��తఉపద� �పెప�����మ  మ  కపరాన మ �� ప ��.మ �ాప�య�రపరామ
లట��పటటమసత�్ �ధమ��వ�మ�రసన�ధమజర�ప�రానతమ�్ట్మ ���మ��రప ��రమ
ంరా�ధ,  క్పసమ�మ ��వ�మ ల్పసమ �� �� అనపపటట��, ల మ �ా��� మ
ప�్బ ా�తమ ం ��ిాత య�మ గ�ర�త మ ��ట�� �� ా�.మ ఎపది పట�, �ాప�య�రమ
�రసన�ధమ ���మఒ మవ�ే మ�మ్ �మర��్ మ�ి్����మరరంిరామ��యన్మ��వ�ద మ
న ా� �తమం ప���అ.ఎట��పటట ప���ి్రా� ్ న మలటట� మప�్రతననిమఒ మవ�ే మ�మ
పట్మ �ాజభ��త�� ఉవ�హరణరామ ప��గణమపం � ది.మ ల�తమ సపద�ాభ� ్ న మ
మనపమల��్ హమ ధ, ప�్ త� ధమమ��య�మవ�ేమప���ా� ధ� �మ ర�య��ధరామ
���మఉప�����వ�మలహమవ�య మ��ి్లమజమ�ర �ా��ా్ ప ధ �మక్ ర�ప�నమ
కపరార�మస రమ్�.మ 
ప రమ్ఖి�ా్మ�  ఇ�్క��నవ�మ ���మఇవ�మక్ కన. �ాకటట�, సత�్� ధమ��వ�మ
�రసన� ధమ లనిమ�ప�నమ వ�ేమ�� మ  ���,  ార�మ వ��ా���మ రామమ ��వ�మ
ర��్ �ి్���మ రామమ ఎట��పటటమ నష�మమమ  �ర�పం ధప��మరయ�మ �ారా గమ��నిమ
�ర్ ల్పంి�� ా�.మ 
రరంిరామఉరపనతమ��రానతమమ�్మప్ే తమ �టపట�,�ా�ా�రావ��ా� ్ �మ
���నా �బరా�� మ��ి్మ��ధ��ర�ంి���, ఒ  �్  ��ర�����మ లనిమ����త మ
మ��ి్లమవ��ా���� రమవ��ా�ధమజ����మవ� �� ్ మ ర�మ�ా��గ న�ంి���? ల��వ�.మ
 మ�ా��తమ ���మ �గ రర్మంరా� ధమసహ ��పం�ాదిమల��వ�గమ�ప���సనమఒ మ
మ�ఖామ ఇ�ా్ మమసరమ్�. ఈ మ�ఖామ రవ�ేమ�మ ఎ�్ప�ప  మ  మ మ��ి్మ�మ
మవ�� మ� ���మరపప ధప��మమ�పదిమ�బరానమఉప��మజర���ినవ�.మఒ మమ��ి్లమ
వ�ేమ� ఒ మ  �గ రత��నమ  ర�నమ�� న మ మ��య�మ ల��ాయత��నమ ����  
ప�్��తస త మ వ�్షమ���మ �దటటమ ల �గ�మ  ��నిపది ధమ రానిమ లవ�మ వ�����మ
గ����న� ,్ లట��పటటమ ప���ి్రా� ్ మ లణ� ��� ా��మ ��రా�నిమ రప���ిపవ�రామ
ఖి�ాని్�ి్లమ పభ్���్� ధ రవ�్ప�మ ఉపవ�.మ  �గ ర��్�తమ ర�,ి �ాప�మ
�ా్ పనమ��సమ�మపయ్��త�ధమ��యమ�మవ�� లర్ప. 



పప్పం సప��భమ� మ��య� �ాప� మ�రగమ� 
 

33 
 

 ని , లట��పటటమ ప���ి్రా� ్ మ  �గ ర��్�తమ రప�����మ జసి����మ ంరా�ధమ
లనిమ�పంక ��అ.మ లఅనపపటట��, ఒ మ వ�ే మ�మ రన ధమ ��నిరామ
సపస�రణ�నిమ ��పటట�, �ాప��మ � �����ప�ని ధనతప�ప �, రమ వ�ే మ�మ
మ��య�మరమపజ్�నిమరప�ప �మలపం���ధమ��వ�మమ�తపప��మరర�రమ�రామ
ర గ�పంి��నిట ధమమల��ాేమ�నిమజసి��న�ాది. లపది ధమకది�ధమ ా����మ
మ�  ��ా��మ మ�మమ�ధమ �ి్�మ ��్ం�నిమ మ��య�మ �ా్రప��్త�తఇ ా్�.మ
���నాప�మ ర�ా�బ ా�ధమ �ాప�మ �ా్ పనమ ��ర ధమ మ�రత్రమ ఉప���మ రామ, రమమ
�ీ్యమప�్జ���నిమజర����� పమపట్మ�ాది.మ 
లవ�  కపరా,  �గ రర్మ� మ��య�మ ల్పసనిమ రప�����, లవ�మ మ��ి్లమ
��వ�మ��ి్తరరర వ�ేత����, ల�తవ��ా�న ఇ�ా్ ల లనిమ�సిత పవ�.మ ని , 
ఈమ �ష�్ప త��నమ ���ా�మ �ాకన ధ, మ��ి్తరరరమ వ��ా�ధ ల�సరత���� 
మ��ి్లమవ��ా�ని ప్్ తపం�ంి�.మరమమ��ి్తరరరమవ��ా�� � మ��ి్మ��ధ 
ల ��� ���నామ�� మ ����, ఇరరమ వ�ేమ�నిమ  �గ రర్మ�మ మ��య�మ ల్పసమ
నిప��మరప�����మలనిమ�పంక ��ర�. 
లట��పటటమ ప���ి్రా�ధమ �జపరామ � ����య�నతమ �్ట్, లప�ప �మ మ��ి్లమ
���� ధ�ధ,  ార�మ  మ �ా�ా�రామ ���నామ�� మ కబగపరామ ఉనతపపటట��, �ాప�మ
�ా్ పన���మ ల�సరత����మ రవ��ా�నిమ �ాటటప�మ �� �ా���సమ ఉపట�పవ�.మ మ ఒ  �్ , 
 వ�మ  త��నపపటట��, మ�  మ వ�ేప�మ ���నామ����మ ల��ాయమ�రామ వ���మ
��య���మ ఒ మ ���నామ�మ �ర్యపమ జసి��పట�, లపది��్మ ��నిమ
లణ� �యక��న �బ�న ధమ గ�రఅనట్అ��, లప�ప �మ��నిమ  �గ ర��్���మ
సహ ��ప� నట్��రాపవ�మ �ాకటట�,ఒ మ మ��ి్ల ���� ధ �మ ర���నామ�ని 
 ��పది ధమ�ర్యపమజసి���ంి�.మఈమ�ర్యపమజసి��� పమవ�్�ామలరనిమ
రనమ వ��ా���మ ల ర�య� �రామ ఉనతట�్ మ �ాది.మ  ాసత ా���మ లట��పటటమ
ప���ి్రా� ్ మ రనమ వ�ే మ�మ పట్మ  ర�యరమ లరణమ్ మ ల��పటటమ ప��మ ����పది ధమ
మ��య�మ ల��ాయమ�రా, �గ రపరామ ప�్��తప��మ వ��ా�ధమమ��య�మ పభ్���్�ధమ
ప �రానతమర్రా� ్ మప �����మమ��య�మ ా��మకబట� మన����పది ధమరమ ధమ
��మ�మ లనిమ�పం � ద�మ రనమ స్పరమ పభ్���్�తమ ��ర����� 
��్���సిిత పవ�.మ ఒ  �్ మ  వ�మ  త����, ���నామ�� మ ��ర పమ రపప�స��మ
లఅనప�ప �, వ���మ�వ����ట�� మమ�రగమ�మ��నప�ప �, లర�మలపర�ార్ ధమ
రగ�మ సపష�రమ ��నప�ప �, రమమ��ి్లమవ��ా�త  ���మ   ��్�.మ లఅ��మ రమ
వ�ేమ�మ్ �మ ంటబ� � ధమ �ా��� పరామ గ్త�రత�ాది.మ ఒ మమ��ి్లమ రవ�ే  
��ర���రామ��్పం�����మలనిమ�మ��దిమ�ాకటట�, లర �మరమవ��ా�తమ ���.మ
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లవ�మసమయమ�� మరమవ�ేమ�� మఉపట�మవ����మ�ా��� పరామ�బ�మ�ా��త రణమ
��య పమ�బ�ాపమ�ాది.మ 
ఇ��, ఇ�మతమ ఇ�ా్ �� క్ కన�మ ్ �మ ���తమ లప�ా�ధమ మ�రత్ర.మ ఇ మ
వ�ేమ�పట్మ ర�యరమమ��య�మవ�ే మ����మ��్మమగ���ప�నమ ాసత�మల�స�ా�మ
  �ప� ధమ �జత��నమ మ��ి్మ�� ధ మ�రగ���దేనపమ ���ాత అ.మ లపదికబట��  
ఉనతమసమయ��తమకటట� మ��నిమఈమలపేమ����మసప��పత పరామమ�రత్రమప�్ాత  పం 
గ�రాని. 
�ా��న మ�ర�పప�� , పప్పంమ�ని �� �మమనపమఒ మ��ర్� మ  ధరాగ మపరామ
ప��గణమసిత ��తమ�మ ��నిమ ��ెాప�ని ధపట���తని. మ�న ా�మ మ��పరమ
సపబటటరత��మ స�త ల్రపరామ ల�ధ్  ధ�� రానతవ�.మ ల�తమ వ��ా�మ పజ్�ధ, 
మ���ధమమ��య�మ సపస�ృరా�ధమ ల�తమ వ��ా� ్ న మ  ��సిిత ��తర�.మ వ���మ
ప�్మ వ�ేమ�మ ్ �మ ��య ధ�ధమ ప��గణమప�, పజ్�పద��మ మ���బ ా�ధమ
మ��య�మ �బ �వ�్రా�నిమ ర�ర ప���సనమ ల�సరపమ ఉపవ�.మ ��య ధ�ధమ
మ��య�మ  ా��మ పభ్���్�ధ, పజ్� ధమ ఒ�త��మమ మ��య�మ  సిగ�న మ
 �ర�ప��పది ధమ వ�హదమఅ�ా  ంటబ� �నిమ �ా ధప��, సరామ�మ మ��య�మ
��ాయమ�మ్ �స ్��తమ మ��య�మ ���రద్మ �ాప�య�రమ  ా���రణ��త 
 �పపంగ�మంటబ� �ని ర��్పవ�ప��పది ధమ ృ�ి ��య��. 
ల��ాయ��ధ మ��య�మ  �గ ర��్�నిమ �ారవ�్����నిమ ల�సరపమ ఉపవ�మ
మ��య�మ �జత��నమ ��ాయమ���ర ధమ జ�ప్రామ  ృ��ి�య��సనమ ల�సరపమ
ఉపవ�. ఇవ�మ ��య��పట�, పప్పంమ�మ రనమ సృ�ి� రతనిమ గ���తపం�����మ
మ�పది ధమ �ా� తరమ లరాారతమత��నమ మ�రగమ�.మ �ాజభ��త్ �ప�్ 
ర��ామతమవ�����పట్మ�ాజభ��త�� లనిసపర�నపమ��య��.మఇవ� జ��ర�నట్అ��, 
లప�ప �మ ల�తమ వ��ా�మ పజ్���మ �ాజభ��త్ � లరాానతరమ పమ్�ణ��ధమ
�ా్ �ిపంక��,  ాటట�మమనమస్పర ్్��మమనపమం �నిట్��రాపవ�.మరవ�్�ామ
పప్పంమపరటబమ మ �ాప�మ మ��య�మ రకణ ధమ వ���జయగ�మ ��రత మ మ��ాగ �ధమ
�ెరంి��పటబఅ.మమ 
మ�ర�ప�� మ�పదిరా, ఈమ�్�నమననితమర�్�ప�మ��నిమ�ె�పినమమ�ట�ధమ
 నతపది ధమ రానిమ మ�  ��ా��మ లమ లపద����మ కనా ావ��ధమ �ె�య 
జ�య�����మ ఈ ల��ా�ా�తమ  ��ర�పంి�� ా�ని ధపట���తని.మ లమ
లపద��మమ భగ�పరా �మ ర�ర్వ�పంిమ రా ; మ��య�మ వ��� �మ జర్మ�మ
ర�ర్వ�పంిమరా .మ 
ల��  కనా ావ��ధ.మ 





Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-Masih Vaba 
addressing the 9th Annual Peace Symposium

Dame Mary Richardson DBE, UK President 
of SOS Children’s Villages, accepting 
the ‘Ahmadiyya Muslim Prize for the 
Advancement of Peace’ from His Holiness

Mayor of London Boris Johnson presenting 
His Holiness with a London bus souvenir



Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-Masih Vaba 
talking to the overseas Pakistani press regarding world affairs



ఉ�� వ�ర రమ� 

2012, మ���� 24�మ��వ�న, 9�మ ా��ష మ �ాప�మసతర్్నమ�, రహ్వ�యా 

మ��ి్ల జమ�రమ  సమ�జమ��మ వ�్�ామ య���మ � �మ ్��ట్మ � మ ఉనతమ

ప్�మమయమరపమ� �మల���దద మమ�దిమలఅనమక��రాతమఫ�రాహమమ�ీది� మ

జరపక��పవ�.మ ఈమ  � �  ధమ 1000మ మపవ���మ ���రామ పజ్�ధమ �జరయ�ార�.మ

 ా��� మపభ్�ర్మమపరా్�ధ, �ాజ�ా�మ�ాయకబర��ధ, �ార్త�పట� ధమ�ెపవ�నమ

ఉభయమసభ�మసభ�ా�ధ, �ప ్మతరయర�,   కమఇరరమహ� వ�� ార�, �ృ�త  

�ప�ణ��ధమమ��య�మల�తమ��నరపరా� ధమ�ెపవ�నమల��ి�ధమఉ��తర�.మమఈ 

సప�రసరప�మ సతర్్నమ�మ్ �మ పర్�నమలపేమ�, లపర�ా� జయమ�ాప�.మ

�ాప�మ� ����ధపట� మ �మ ా��ష మరహ్వ�యా మ��ి్లమకహ�మ�� హజర్మ

��ా� మ మస ్యమ లహ్్ లయాదహ���్ హ  ార� య���మ � �మ SOS 

Children’s Villages  ధమ పవ్�నపమ ���ార�.మ వ���, పప్పంమ  ాాపత పరామ

ల��క�ధమమ��య�మ�వ��మ  �యక��నమకబ��మకబక�నిమ �ారవ�్�������మ రమ

సపస్మ ���నిమ �రపరరమ  ృ��ి�మ మ��య�మ  ా��మ వ�రద� రమ లఅనమ ‘ప�్మ

్���న ధ ఒ మ�ియ్త��నమగృహమ�’ లనిమవ���మజ���నపది ధమగ���తపప�రామ

పవ్�నపమ��య పమజ��ర�పవ�.మ� 
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�జ���నమల��ి� ్ మపమ్�ఖి�ధల  

• ���.ర�. జ�ి�్మర�గ�పగ, ఎప.�;ి ర ాణ�మస�యమ�ారాద��దమ 

• �జ��  ఎ�్స్.మఎప.�;ి(కబాట��స) 

• ��ీమ�మ� అ ��్.ఎప.�;ి(న���్ ల లపడమ �్స�్) 

• �టబల క��్.మఎప.�;ి(�ాయ్ ����� ్మలపడమ��్పగ�్) 

• � ��పద ్ేర్.మఎప.�;ి(ఈ�పగ లపడమ��రమరత) 

• ���యట ����ఖమలహమ్,  పక��ట్మ 

• � ల్   �ీ్ మ�్మజ�నస్.మ��య�మ�ాయకబ�� 

• � ల్ లక�ద ��్ మలత-రర�.మఅ�త�్ మ�ాయకబ�� 

• � ల్ �గ�  తమ�్ ����-� ��ం.మప�ార�్మ�ాయకబ�� 

• � ్��య మ����్మల�ర�్.మ�� �ామ�ా్పజయమ మ�ప య 

• ����స�యమజ�� మ �పయ,  ాపడసమ�యతమ్ �మ���షపమఫ�తమతరయయమ 

• ����స���్ ��్ త� ప�మ ఎప.�.ఇ.మ కబ���పగమ లపడమ ��ర�్ మ �లమ

్ �మ���షపమఫ�తమతరయయమ 

• ����స�యల��ర మ�్.మహహ్మ��్ మ్ �మ���షపమఫ�తమతరయయ 

• ��ి��బ్ క��టబ.మ�ప ్మస్రపరమ్తరయయమలభా��్మ 

• �ఇప��య�, ��న��, ఇప�ొ���యి�మమ��య�మర��య���మస�మ  కమ

ఇరరమవ��ా� వహరా �రత�ధ.మ 

 

 

 
 



అణ� య�దధ  �ధ్వంకర ఫ�తమ�ల� 
ంవప�ర్ ��యయ ఆవశయకత 

ర ాహ�్, ����్వమ మ��య�మ ��ి్��్ �్దామ� రర� ార,హదర్ 
ఖ్ఖారాతమ– మ��ిహమ లకబఇ���ె�ాపర�ల 

మ� ల��ి���ా!మ లసస��మ� ల��� ధలమ � రహ్రా��్ ల్మ � 
కర�ారాహ�.మ �ాప�మ మ��య�మ ల��్ హమ ్ �మ ర�సిస�ధమ లమ లపద�����మ
ఉప �రా .మమ 

ఈ �్�న, ఒ మసప�రసరపమర�ా్ర, మ�మర�ర�మయమ ్ష�మల��ి���నమ
�మ్�తపద��మమ మ�  ��ా��మ ఈమ  � �  ధమ ర�్�ప��మ ల��ాేపమ �� ధమ
 �ర�పవ�.మ లమ లమమ�ాత��నమ సమయ��తమ   ��ప�మ ఈమ �్�నమ ఇ �����మ
 ���� ినపది� ధమ��నిమలమలపద����మఎపరరా��మ ృర�్��� �మయ���తని.మమ 

�జపరా, ల� మ ����మ మపవ���మ ‘�ాప�సతర్్నప’ ల� ��ిధ�క��మ ఈమ
 � � మ ఎపరరా��మ సిప���రమ�.మ ఈమ  � � నిమ ప�్సప�రసరమమమ
రహ్వ�యా మ��ి్లమ సమ�జమ�మ �ర్ ల్��త పవ�. పప్పంమ�� మ సి�ి్రమ
�ాప�మ �ా్ �ిపంక�����మ ర�ా�బ�మ�మమ��య�మ ���� ��మతరమ�మ ����మ ల�� మ
పయ్��త� ్ మఇవ�మఒ�ా�� మపయ్రతమ�మమ�రత్ర.

ఈమ �్�నమ ఇ � మ �జరఅనమ  ా��� మ ��పదర�మ ఈమ  � �  ధమ
�ట��దటట�ా��రామ�జర��రానతమ��రత మ�రా్�ధమఉ��తర�.మమ��మ��పదర�మ
ల�� మ సప�రస�ా�ధరామ మ�మ పయ్��త� ధమ మదదరా�స త మ �సిత నతమ �ారమ
�రా్�ధ.మ వ����మ సపకపకపమ �� ధప��, లరపదర�మ మప�మ  వ�ార� ధ�ధమ
మ��య�మ పప్పంమ�� మ �ాప��మ �ా్ �ిప�����మ మ�మ రేయ��తమ లపద����మ
పపంిరానత ార�.మ ఈమ రేయపమ ��్��మ లరపదర�మ ఈమ  � �  ధమ
�జరయ�ార�.మమ 

ఈ�్�న ఇ � మ ఉనతలరపదర�మ పప్పంమ�మ ��్మ, ర�ాాయరమ
మ��య�మ��తహమ���మ�ప��మ�ా ా��మహృదయప ర్ పరామ��ర� ధపట�నత 
 ా��. ఇవ� పప్పంమ�� �మలరార� మపజ్�మ మ�మ��ర� ధ��మమప�మ �ధ��ధమ
మ��య�మల�సరమఅనమదృ ప్��ధ.  ట�తటటమమదృ�ి�� మఉపంి���మం ��త , 
  కమ ��పర�ా�మ నిప��, జ�రా�ధమ మ��య�మ మరమ��మ నిప��మ ���నమ
లరపదర�మ ఈమ �్�నమ ��మ మ�పదిమ  �ర��నతపది ధమ ఇ�మతమ �ారణ��ధమ
ల��సిిత పవ�.మమ 
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��ని ��ెిపనట�్ రా, ఈమ సదసిసనిమ మనపమ ప�్మ సప�రసరపమ జర�ప� 
 ధపట���తమ�.మ ప�్మ సపదరభమ�� న మ మనమపదరమమమ పప్పంమ�� మ
�ాప�మమనమ  ్్మ�పవ�మ �ా్ �పింక �రాపద�మల �మమ���బ ా�ధమమ��య�మ
ర�ా�బ ా�తమ �ా తపర�సిత ��తమ�.మ ల��ర�మ ల ధమ ల��ాేమ�నతమ �్ట��్ మ
లర�మ ఎ�్���మ  �ధసి����తమ మ �ాప��మ � ����ప�����మ రగ�మ పయ్��త�ధమ
��యమ�మప�్మసప�రసరమమమ��నిమలమలపద����మ జ్�ిత మ��సిత ��తని.మలప��మ
�ా ధప��, �ాజ��యమప�����మ��వ�మపభ్���్��� సపకపర��ధనతమ ారపదర�మ
 ���మఈమ�ాప�మసపవ��ా�తమ ా��మ ా��మ��య�� ్ �మస�త ల్రా� ధమ��ెయ 
జ�యమ�మ ���మ��నిమ��ర�రా��తని.మపప్పం �ాప�మ�ా్ పనమ షయపమలదమ
ప�్ ్ �ర�మ ల�రాహనమ  �ర�య�ప  పమ ఎప��మ ల�సరమ�.మ గరప� మ
ఎప�ప  మ ���మ  కపరామ పస్ిత రమ�మ ఉనతర మ��య�మ స ��్���మ  ���నమ
� �� మ �ధ��ధ లరాపరమర�ేా త��మఉ��తఅ.మమ 

రహ్వ�యాసమ�జమ�  షయ����మ���త , ఎప�ప �మఎ � మల��ాేమ�మ
�����,  ��ేనమ�మ మ��య�మ  క్పసమ�మ నిప��మ పప్ప���తమ
�ా�ా గ�ర�వ�మ ఒ��మ ఒ �టటమ మ�రత్రమ ల�మ తరమ�మ మ�మ ల��ా్య��తమ
క ల్రపగపరామ �ా తపర�మ ప ్టటసిత ��తమ�.మ లవ�మపట�, మనమపదరమమమ
��మ్ని, ర�ాాయరనిమ మ��య�మ సమ�జస ్��తమమ  ాా�ిత మ ��య�����మ
రపప�స��రామ పయ్�తప���.మ మ��మ మ�ఖాపరా, ఒ��మ ఒ �మ వ��� అనమ
సృ�ి� రతనిమ ని���������మపప్పంమప��మ ��ి ట�� రామమ�పది ధమ�ా ా�.మ 

 
ఎపది పట�, ఇవ�మసృ�ి� రత ధమగ���తపప�.మలర�మసృ�ి� మ ��ర ధమఇవ�మమన�తమ

��మ్మమ��య�మ భమరదయమ  �ప� ధమ న���ిసిత పవ�, మ��య�మ ఎప�ప�ె���మ ఇవ�మ
మనమ స్�బ�మ�� మ �బగమ��రాపవ�మ లప�ప �మ మనపమ వ�����మ ��మ్నిమ
�్ పదగ�మ�ీ్ రత�మ����మ�.మ 

పప్పంమ��  �ాప�మ ��సపమ తరమ� �రపరరపరామ మ�మ గ���తమ
 ��ిసిత ��తమ�.మ లప���ా ధప��మ మ�న ా�మ ్ �మ కబక�నిమ
�ర�్�పం�����మపయ్�తప��పది ధమమ��య�మమనపమ���పి��మపప్ప���తమ
త�ర�ర��నమ పవ్�ేమ�రామమ����పది ధమ స ్��త�స త , కబర�రపత  హృదయ�� ధ 
ఉపేమ���త���మ లనిభమ� ఇవ�. �జపరా, ఈమమ�ఖా � � మఈమ ���ా�తమ
��ర�����పది ధమతరమ�మ����మల�� మపయ్��త� ్ మఒ టటమమ�రత్ర. 

��ని ఇవ��ర��మ ��ెిపనట�్ రా, లరపదర�మఈమఉనతరత��నమరేయ��నిమ
 �ర�య�పటబర�.మ ���రా, �ాప�మ ��సపమ  ృ�ిమ ��య��సపవ�రామ ��నిమ పవ�మ పవ�మ
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�ాజ��య �రత� �మమ��య�మమర��దద� �మ జ్�ిత మ��స త ��మఉ��తని.మఇ�తమ
పయ్��త�ధమ���నిపపటట��, పప్పంమ ాాపత పరామర�ాపక�ధమమ��య�మ �ర�ధమ
ఇప�ామ��న�ాగ�ర�మలర� మ��రాప ���తమతరమ�మగమ�స త ��మఉ��తమ�. 
��టటపప్పంమ��  మనపమ ఎప��మ బరషణని, ల �ాగ పరరనిమ మ��య�మ
ర�గ్ర�న మ గమ�సిత ��తమ�.మ ���త వ��ా�� మ పజ్�ధమ రమ� మ ��మ�మ
బరషణమ ప �ర�మ �� టబ్  � ధపట���మ ఉ��తర�.మ�� ���తమ వ��ా��  పజ్�ధమ
పభ్���్� ధమ�ా��� పరామ�� �ా �ర�మఉ��తర�, ��వ�మ�ా� ధ��మరమమస్పరమ
పజ్����మ వ���మ ��సిత ��తర�. ఉగగ ాద సమమ��ధమ  ా��మ స్పరమ
ప�్జ���నిమ జర������పది���మ �యపరృ��్���మ రజాపమ �� సిత ��తర�.మ
రవ�్�ామ లమ�య మ మ ల్్ �ని,  ��్ి�నిమ మ��య�మ ��దద�న మ
��ాద ��ణాపరామంప� ి�సిత ��తర�. 

���తవ��ా�� , రమ వ��ా�నిమల��ృవ�ధ మ ��సి���������మ సపబటటరపరామ
మ�పది ధమ �ా� పమ�వ����,ిరమ స్పరమ ప�్జ���నిమ జర�����������, 
�ాజ��యమ ప���ధమ రమ� మ ��మ�మ ర  �ప �ర�మ ఉపట���తఅ.మ ���తమ
పభ్���్�ధమ��య�వ��ా�ధ�రపర�ాయపరా ఇరరమ వ��ా�మ �నర��మ వ�ే రామ
పరసపరపమ  రాత �ధమ ద సి��పట�మ ఉప ���తమ  ���మ తరమ� 
గమ�సిత ��తమ�.మపప్పంమ�మ� �మలగగమ�ాజ�ా�మే ధత �ధమ ా��మరర�ప��ా�తమ
��ధప�����పది ధమ రమమ పయ్��త�ధమ ��స త ��మ ఉ��తర�.మ ఈమ �కా�ాకనమ
వ�ేరామ ాటట� మ మఒ �మపయ్రతమ�న మ ార�మ�ద� పమ��ది. 

ఇ�తపటటమ మనసి� ��మ భ��స త ,రహ్వ�యాసమ�జమ� రామమ ��వ�మ
పజ్�మ మ�� మ సభ�ా���నమ ల� మ లర� మ సపఖ�ా ధ�ధరామమ �ాని ��త��నమ
మ�ర�పనిమ జసి ధ����పది ధమ రర�నమ లర��ారమ�రామమ ��వ�మ లపరటటమ
ే��త�రామమ �ర�మ��ర�తరమ�మగమ�ప��మ�.మఎపది పట�మమన ధమఎట��పటటమ
పభ్���్ర��ారమ�మ రామమ పద మ రామమ ��ది.మ  ాసత ా���మ మనపమ ��తహ 
సపకపర��నిమ రపరంి��నత ార�మమ��య�మమన��మఉనతమల�తమ �్ � ్ న మ
మనమ మ�ట���మ స్రపమ  ���మ �ాజ��య �రత�ధమ  ���మ ఈమ  షయప� మ
కయటట��మ మ�టబ్  �� మ �� రా��తర�మ ��నిమ �పెపద�ంి����తని.మ లపది ధమ
కది�ధరా,  ా��మ స్�ా�ధమ  ���మ  ా��మ ల��ా్య��నిమ �ెపప��నపరటటమ
�ా్ అ��మమమగక్ రా��తఅ.మఇపది ధమ ార�మరపప�స��రామ�ా��� ర���� ధమ
� క�� ఉప�����మ�కపకన�ధమరామమ��వ�మ ా��మర పరాని�����మపప్పంే ధత �మ
నిప��మ ��వ�మ �ాజ��యమ సప���ా్ �మ నిప��మ కయటట ఒ�త ��ధమ రామమ �ారణత��మ
ఉప �ంి�. 
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 వ�  త����, ప�్మ  టబమ ఈమ �ాప�మ సదసిస� మ �ా��గ పట�నతమ మనప, 
�ససపవ�హపరామ �ాప��మ � �����ప���మ ఒ మ రేయ��తమ  �ర�య���తమ�.మ
లప��మ �ా ధప��, ల�తమ మ���� న , ల�తమ జ�జయర� ్ న , ల�తమ
��ా్ �� న మ మ��య�మ �జపరామ మనిషా�పద��� న మ ��మ్, భమరదయమ
మ��య�మ ���బ్రృర్మ�మ   �్ ��య����మ మనమ మ���బ ా�ధమ మ��య�మ
లనిభమరా�నిమరపప ధప��మ�ా తపర��ాత మ�.మమ 

దిరదృష���ార�త , ఈమవ�రద� రనిమ   �ధగ�� ���మ �� ా�పట�మమనమ�మ
ే��త �్ని�త��మ ఉ��తమ�.మ మనపమ ��ర� ధపట�నతమ ఫ����ధమ �ార�ప���పట�మ
మన ధమలర��ా�ా�ధమ రామమమ��ాగ �ధమ రామమ����.మ వ�వ�ప�మ ��ప��్్మ ��గరపమఈమ
��ధ� ��మజ��ర�నమమనమ�ాప�మసదసిస� ��మపప్పంమ�ాప��మ� ����ప�����మ
ఉనతమమ��ాగ �ధమమ��య�మ ర����మగ���ప�మ��నిమఉపనా�ిప�నమ షయ��తమ
ల ధమ గ�ర�త మ ��సిత ��తని.మ ఐ ా�ాజాస��మ ఎ��మ ప�మ ��య��సమ ఉనతద��మ
 షయపమగ���ప�మ ���మ��నిమమ�టబ్ ��ని.మవ��మర�ా్ర, ఈమఉప��ా�ా�తమ
ఐ ా�ాజాస��� ��మ ���ిమ య�పట�మ మ��పరమ కబగ�ప��ద�మ మనమ �ి్యత��నమ
మ��య�మ ర�ర�మయమ�రా్�ధమ ��యటమ ఎ���మ ల �క���మ రార�మ  ాాఖ�ా�పం పమ
జ��ర�పవ�. 

 వ�  త����,దయ��మఎప��మర పపవె�నమ ాాఖామ���మి ార�మరమమబనత��నమ
సదిగ ణ��తమ పద్��దపంి����తర�.లఅనపపటట��, ����పమ ఒ మ ఉప��ాసమ�మ
��వ�మపస్పగమ�నిమఇ�్ పమ��వ�మ న పమమ�రత్రమస���� ది.మలపరమమ�రప్మ
��రమ లవ�మ �ాప�మ �ా్ పన ధమ వ���జసిత పద�మ �పెప��మ�మ ��నిమ ��ెయజ�సి 
��పట���తని.మమ 

 ాసత ా���, ఈ�ా్�� మ���ా�తమ� ర �ర������మ�ా ా�సనమమ�ఖాత��నమ
ల�సరమ�,ల�తమ  షయ�� ్ న మ సపప ర్మ ��ాయమ�మ మ��య� 
సమపజసత��నమ  ర����ధ.మ ప రమ్ ఖి�ా్,రర�ాయమ�4, �ంనమ� 136 
� , వ�� గ���ప�మ మన ధమ మ�రగదరదనపమ ��ర���మ ఒ మ కపరార�మ స రమ్�మ
మ��య�మ �ాఠమ�మ ఇ�్క��మ ఉపవ�.మ లవ�మ  �మ �ెక�ర�మ ఉనతదపట�లమ
��ాయమ�మ ్ �మ ల�స�ా�నిమ జర�������, మ��, మపట్రామమ ��వ�మ మమ
ర�్దప �్�ధమ��వ�మ మమస�త ల్రమకపకి���ధమ��వ�మ�రా్� ధమ�ా��� పరామ
�ా��ా�తమఇ�్��� ి�����మ ���మమ��మలవ�మ��య��.మ 

ఒ  �ార�రణమమప�మ��సపమ�ా��తగరమప�్జ���నిమప ్�న��ట� పమల��వ�మ
�జత��నమ��ాయమ�.మఒ మసపబటటరమ�ా్ అ� మగన మఈమస రమ్�మ గ���ప�మ
మనపమ ర� �ప�నట్అ��, కనమ�మ మ��య�మ ప�ధ ధక�����మ రర�రప��నమ
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లసమపజసత��నమ ��ర్ మ  ర����నిమ ర�ప�మ��ా�సయ�పద�మ లప�ప �మ
మనపమ గగ ల్�ాత మ�.మ లప��మ �ా ధప��, ప�్మ వ�ేమ�మ ్ �మ ప�్�కి�ధమ
మ��య�మ �ాయకబర��ధ, సమపజసత��నమ మ��య�మ సమ�నర్మ స ��్� ధమ
మదదరా� ా్���మర�ాపక��మ�జ�అజరామమ�పది ధమ�ా ా�సఉపవ�. 

�ాప�� � �����ప�పట�మ ల�త ర�ా�  �కర�ధమ మ��య�మ పక�ారమ
ర�రణ��నిమ �ారవ�్� తరమ మనమ మ�పదిమ ఉనతమ  ��� మ మ�రగమ�. 
ఐ ా�ాజాస��మ�ార�రణమసమ� �ేమ�మ��వ�మభద�్�మమప ��మగన మమనపమ
ం �నిట్అ��, రరంిరామ ల ���మ ప ్టన�ధమ ��వ�మ ఉప��ా�ా�ధమ ర పపమ
ప్ే పస�న మమ��య�మగ���తపప�న మ�్ పదిర�మఉపటబఅ.మలఅ��మలట��పటటమ
లపజ�మ బటన�ధమ లర్ర ల్రత��న .మ ఎపది పట�, �జత��నమ �ర్య��ధమ
లపర ధమమ�పవ�మఎప�ప��మజ��ర��� అమఉపటబఅ.మ 

�ాకటట�, లగగమ ే ధత �మ ���అపగమ ��వ�మ ఒ�త్్మ రర�రపరామ ��యక�� 
�ర్య��ని, ��ాయపమ ��సప వ� మ పజ్��ా్� పరామ ��మమ�రప్�మ జర���మ
�ా�����ప�నపపటట��, ల మ కమట త��న , లర్పమ ��� మ మ��య�మ కయటటమ
పప్పంప�మ దృ�ి��మ మ�్ప�,  ా���మ ర ట�� ��������మ మ�రత్రమ ప���మ
��ాత అ.  వ�మ త��నపపటట��, వ��మలర్పమఇపరటట��మమనపమ����పమ��ాేమ�ెపవ�మ
మనమ పయ్��త��తపటటమమ �వ���య���మ �ాది.మ లపది ధమ కది�ధరామ
�కా�ాకనమ మనమ ఉవ�దేాత��మ ఉప���.మ �గ��వ�మ ల ���మ ంటబ� �నిమ కటట� మ
ఉపట�పవ�.మ సమయ����మ రగగట�� రామ ల�స�ా�మ గ���ప�మ పభ్���్� ధమ గ�ర�త మ
��య���తమ ��న�ార�సిత ప���.మ ��ర్� మ �ా్ అ� మ ��ాయమ�మ ���మ
ఉప���పట�, �ా్ర్మ ప�్జ���నిమ ర్సిత నతమ సమమ�� ధమ మనపమ రగ�మ
స���నిమఇస త మఉప���. 

లప�ప�� మనపమ��ర���పట�నతమమ��య�మర�ాప��సిత నతమ�ాప�మమ��య�మ
�ామర�ాా���మ  ���నమ భమర�మ మ స్�ాగ �తమ ం �ాత మ�.మ మ �ాకటట�, మనమ
పయ్��త�నిమ మనపమ   �� � ది.మ  �గ రర్మ�, ల��ాయ�� ధమ
�ా��� పరామమనమగ���నిమ ��పిం పమమ�� ��నిట్అ��, � �� మ �ధ��ధమ
��వ�పమ్�ణ��ధ���  ా��������మ స��, మనపమ  ా��� మ ఒ ��రామ ������ ��మ�.మ
మనమ స్�ా�నిమ ల�ర� ా్ళ్మ  పటబ�ామ ��వ�, ా్్���మ ప�్బ ా�తమ
ం ప���య�మ ల��వ�మ లపస్ిత రప.మ �ాప�మ పట్మ మనపమ ఇరర��నిమ
ఒ�పిపం���తమ ��న�ార�సిత ప���.మ మరమ�మ ��వ�మ జ�జయ��మ �����ధమ
ం   ధప����మ మ�న�మ  �ధ��నిమ � �త�����పంి��� పమ ��సపమ  న������, 
��ర�����������మమ��య�మపప్పంమపరటబమ�ాప�మమ��య�మభమరదయ�నిమ
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� ����ప పమ గ���ప�మ మ�టబ్  ������మ ఈమ  � �  ధమ �జర� పమ పట్ ��నిమ
ఎ�్ప�ప  మ ����మ సప���సిిత పటబని.మ �ా��న, లమ �ామ�ా్ త���మ �ప�మ
�ాప��ా్ పనమ ��సపమ  ృ�మి ��య���ిపవ�రామ ��నిమ �మ్�తపద��మమ
��ర�రా��తని.మ లపది��్, పప్పంమపరటబమ �జత��నమ �ాప�మ మ��య�మ
��ాయమ�మ � ����పక��మ సమయపమ ����టపర�ర �మ మనపమ రమ
  �ధగ���ఖనిమప�్ా్పపజ�స త ��మఉప �ంి�.మ 

ఎప�ప�ె���మ�న� పయ్��త�ధమ  ఫ�మ�����, లప�ప �, వ��� �మ
మ�న ా�్ �మ లదృ ా� �తమ ��ాధ రణమ ��య�����మ రర�నమ రవ��ా�తమ జ���మ
��సిత పటబ �మమనప గ�ర�త పంి�� ా�.మ వ�����మ రవ�ే పమ లమ�అ,  వ�����మ
  �ప� ధ మ��య�మమ�న ా�మహ ధ��నిమజ���మ కపరామపజ్�నిమమ�పది ధమ
����మమ�పదిరా, పప్పంమ�� �మపజ్�పదర�మఈమ �గ రత��నమంరా� � ారణమ
పట్మ  ారపరటమ  ా��మ ేగదధ మ జసి��గ�ర���మ ఎప��మ మప�వ�రామ ఉపట�పవ�.మ
ఎపది పట�, ంరామ జసి��� పమ వ�������మ రపప�స��మ లఅనప�ప �, లర �మ
రగగహమ���మజసి����మంరామమ�న ా��మజ�త్��నమమ��య�మభయప రత��నమ
���� మ�ర్పర�ప�మ �సిత పవ�.మమ 

��టట పప్పంమ�� , వ�����మరవ�ేమ�న ధమసపకపర�ప�నమఒ మ� రత��నమ
స�త �ే మ�మమ�  మపప్పంమయ�దధమ�మర�పమ�� మఉప �ంి�.మలట��పటటమ
య�దధమ�మ ్ �మ ప�్బ�మ�మ మ��య�మ లవ�మ సృ�ి�ప��మ  ��ేనమ�మ రమ
య�వ�ధ ���మ ప���రపమ �ా ధప��మ ��టటమ ర�ా� పరటటమ లవ�మ ప�్బ�పమ
ం ప�రాపదన ప� మ  మ మ�రమ్మమ సపవ�హమ�మ ��ది.మ  ాసత ా���, వ��మ
భయప రమపరా��ా���ధమ�ాక్ అ�మల�� మర�ా�మలదమపద్��దరమ����అ.మ
మంి� ధమ లట��పటటమ య�దధమ�మ ్ �మ ఒ మ   ాద రమ ప��ణ�మపమ
 �టపట�, రమ ప�్బ�పమ ఇప�ప  మ మ��య�మ భ షారాత � మ  ���మ లప�ప��మ
ప�ట�� మ�ి�్�మలదమలర� పరామఉపట�పవ�.  

�� �లపదికబట��  ఉనతమ మ�రణ�య�ర��ధమ రరపమ రర� ారమ రరపమ
�ి�్�ధమ జ�త్��నమ జనిామ � �ా�ధమ ��వ�మ లపగమ   � ��ా���మ జ�్ప��ట�్ రామ
వ���జయమగ�ర�నపరమమ�మలరాపరమ ��ే రత��న .మ 

��ప � పప్పంమ య�దధమ�మ సపదరభపరామ లణ�కబపక����మ వ�����మ
గ�రఅనమ�ి్�� , లణ�మయ�దధమ�మ్ �మలస�య రమపరా��ా���నిమ
లనిభ ప�నమ ��� వ�ేమ�మజ�ా్.మ��టట��మ ���, లర� గన మజ�ా్మవ��ా�తమ
సపద��దప�మ ల ���మ పజ్�నిమ  �ధసి��నతట్అ��,  ార�మ ��ె�పమ మ�ట�మ
వ�్�ామ ా��మ ్్� మసపప ర్త��నమభయ�పవ�్న�నిమమ��య�మరమభయ�న మ
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య�దధమ ప���ి్��మ లర�మ ం  �ంి�.మ ఇప�ామ రమ సమయమ�� మ
ఉప�ర�ప�నమలణ�కబపక��ధమజ�త్��నమ క్ప�ా�తమసృ�ి�ప��అ.మలఅ��, 
�� �మ �నతమ �నతమ వ��ా�ధమ ���రమ�మ ప�్ర�ప����మ ం సిత నతమ
లణ�్య�ర��  పట�మల మర ధ��మే��త�పరత��న .మమ 

జ�ా్ � ,   �మ ద�ాకబద �ధమ గ ��� అనపపటట��, రటపమ కబపక��మ
ప�్బ�మ�మ న�జ�రమ ్�������మ ప  పమ ఇప�ామ ��న�ాగ�ర���మ ఉపద�మ
�ెప�ప ధపట���తర�. ఒ మ �ా��త�మ రా�ా��మ ర�టబ��మ �ా��నట్అ��, ���తమ
సమయ�� ్ మ లర �మ   �దామ ���రసవ�్�ామ క�్��మ కయటమ ప టపమ �ాకామ�మ
�ా�ంి�.మఐ��మఒ మలణ�మయ�దధమ�మ���్నట్అ��, రమ���్ధ �మప��ర�� మఉనతమ
 మ ఒ �����మ లట��పటటమ లదృష�మ�మ ఉప ది.మ �����ంి�, ర పజ్�ధమ
లపపటట ప�ప � మరణమప�మ  గగ�����మ �గ�సి ధ�� � పమ మ��య�మ  ా��మ
ంర్పమ ���రాగ మ  ��ర��� ����తమ మనపమ గమ��ాత మ�.మ ��్గ�మర�, ర�రమ�మ
మ��య�మ పం�దనమ�మ  �ధ�ిరత��మ �� అమ లణ�ర���్  ర ధమ � న����అ. 
లట��పటటమ �ా�ధషామ�మ  మ  కత��నమ జక�్� ధమ వ���మ జసిత పవ� మ మనపమ
� ల్పంి���ంి�.మ ��ర�రామ వ�����మ గ����ా�మ పవ్��ా� ్ న మ మ��య�మ లణ�మ
ర���్ రమప�్బ�మ�మ��పర�ర ధమర ధ��రామఉనతమ�ా్ప��� ్ మ ���, జక�్�ధమ
మ��య�మ ర�గ్ర�మ పమ్�దమ�మ ఎ ధ��రామ ఉప��మ భ షారమ ర�ా�మ  ార�మ
 ���మలర� మపమ్�వ��నిమభ��పం���ిమ�సిత పవ�.మ 

�ాకటట�, ��నిమ ��ెిపనట�్ రా, లణ�య�దధమ�మ ��్మ  �ర�మ  ��ే రమ
మ��య�మ క్పస రమప�్బ ా�ధ, రమమయ�వ�ధ ���మరదనపరరమప��ణ�మ�� �మ
మ�రత్రమ ప���రపమ �ా��, ల మ ఒ మ రరపమ నిప��మ మ�్మ ర�ా���మ
��న�ాగ�రాపటబఅ.మ ఇ , రమ య�దధ మ ప���ి్���మ �జత��నమ పరా��ా���ధ.మ
లఅనపపటట��, లట��పటటమమ�రణమ లణ�్య�ర��నిమ  నిర నతమమమర�త �ధమ
��టట��మ  ���మ ��తరవ� మ బన�ారాపమ ���ినట�్ రామ గర్ప���� ర�, రమమ
ల��్షణ��మ పప్ప�����మ ఒ మ ��ా�తమ ర��్పవ�ప��మ�మ సపకరప�� 
�� రా��తర�.మ 

లణ�ే��తమ మ��య�మ �ాప��� మ ప��జ�్ ���మ నిప��మ ప�్జన రమ� 
�బ పంక��మ లప�ా�ధమ సపప ర్పరామ పమ్�దభ��రమ�మ �ా�ంి�, మ��య�మ
 ాటటమ  ��గమ�� మ �ర్కామ� ��్మ రామమ ��వ�మ పమ్�వ��మ ��్మ రామమ
 ప��రత��నమ క్ప�ా���మవ���మజయ�ం���వ�మ ాసత�త��నమసరామ�.మ 19. మ
� మ ఇపపటటమ ఉ��గఅ్మ � �మ ��ె్త�తమ � మ జ��ర�న లట��పటటమ  ప��రమ
సపబటననిమఇపపటట��మమనపమపర్ాకపరామం �మిఉ��తమ�. గరమసప�రసరతరమ
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భమ పపమ�మమ��య�మసి��లమసపభ ప�నమజ�ా్మ� , రమర�ా్రమ ���మ
లవ�మ ర పపమపమ్�వ��తమ  �ర�ప�మ మ వ��ా�తమభయ�బ్పరమప���ి్రా� ్ ���మ � టట� 
 ��ిపవ�.మ ఎప�ప �మ లట� �పటటమ సపబటన�ధమ జ��ర���, రమ ర�ా్రమ ప�్బ రమ
�ా్ప���� మ పజ్�నిమ ���ర�మ ���ిపపజ�య పమ ����మ  ష�మ����పవ�.  ా��మ
 ్ష�మ మ��య�మ   ాద రమ లనిభ ా�మ దృ ా� త, జ�ా్మ వ�ే సి్ �ధమ ప ��తరామ
లపమ్రతర��మఉపట���తర�,  ా��మ భయ�పవ�్న�ధమమ��య�మ ాటటమ జ�ర్ ధమ
�జపరా��మప ��తరామ��ాయపమ��యక��పవ�.మమ 

పజ్�ధయ�వ�ధ ��  మరణమప��ర��వ�సహజపరా�� ����మ ప ్టన.మ �ాకటట�, 
జ�ా్మఎప�ప�ె���మ��ప�� మపప్పంమయ�దధమ�� మప ్�్ ప�పవ� , ��పదర�మపజ్�ధమ
ంపపక ��ర� రమ పభ్���్���మ మ��య�మ పజ్� �మ కబరామ ��ెధసి. 
వ�వ�ప�రామమమ �మ��యన్మమపవ�మపజ్�ధమలపట�, రమవ�ేమజ���బ� మ4%మ
మపవ�మజ�ా్మపజ్�ధమం��� య�ర� ��� �నక��పవ�.మల�� మఇరరమవ��ా��  
 ���మ ం��� అనమ  ా��� మ లర� మ �షప�త� మ రమమ పజ్�మ మరణ��నిమ
గణమపంి���మ ఉప �ంి�.మ లఅ��, య�దధమ�మ ్ �మ � రమ మ��య�మ
హృదయమ వ�ర మప���ి్���మఇరర����మ�� ���త మజ�ామయ���మలర� సపఖా� మ
క�య�ార�. ��ప��మ పప్పంమయ�దధపమ సపదరభపరామ జ�ా్మలదమ ��ప �మ లణ� 
కబపక��ధమ  �య ప, మ��య�మ  ాటటమ పరా��ా���నిమ  ార�మ పర్ాకపరామ
లనిభ ప�మ��టట��మ ���మభ��స త మరట�� ���మఉప గ�గ తరమవ����మసి�ధ  �నమ
�ారణపమ �ా�ంి�.మల�మర్రరా��మరమపట�ణ��� మపజ్� ధమ���ర�మ రేగయమ�మ
మ��య�మ ప�న�ా ాసమ�మ  �పపం పమ వ�్�ామ రనమ ర పపర���తమమ��య�మ
రట�� ����మ�ామ�ా్ త�తమజ�ా్ �ర��ిపంి��పవ�.మలఅ��, మ�్మ�� �మ ���మ
లణ�్య�ర��నిమ ఉప�ర�ప�నట్అ��మ ���తమ వ��ా� ్ �మ �బరా�ధమ
పప్పంమ పటపమ నిప��మ ప ��తరామ రా�����ట��  ధమ �� � పమ వ�వ�ప�మ ఖ�యమ�మ
సపష�రరామఉపవ�ప. ాటట ఉ���మపమ్�దమ�� మ�ర�పంి ధ�� �ంి�. 

��ప � పప్పంమయ�దధమ�� మమరణమప�నమ  ా��మ సపఖా వ�వ�ప�రామ  2మ
��యని్ మ ఉప �ంి�నమ, లపది� మ సమ�ర�మ 40మ ��యన్మ మపవ�మ
�ార�రణమ ��ర���మ �ాపపవ్�అ  లపం���ధమ �� �మ  టబ� అ.మ లపట�,  ���మ
మ�ట� ్ మ �ె�ాప�పట�, ���� ధ� పట�మ ఎ ధ��మపవ�మ ��ర���మ ంపపక��ట రనతమ
మ�ట.మ  ాసత ా���మ జ�ా్మ � ��మ �ా ధప��మ ప�్�్టబమ �ాపపవ్�అ  
మ�రణ�య�ర����మ ఒ మ �ాపపవ్�యమ య�దధమ���మ లట��పటటమ  ��ేనపమ
జ��ర�పవ�.మ 
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య�� �ట�డమ ��పగమ  లమ వ�వ�ప�రా లరమ ��య్మ మపవ�మ పజ్�తమ
�� ర ట�� �� ా�సమ���పవ�.మకహ�ేహమఇవ�, రమసమయమ�� మఇప�ామ�ా్పజయమ
ే ధత �మ��గపద��మ�ాజ�ార��ారమ�మఉప��మరయ�మ�ా్ప���మ ార�మ ���మరమే ధత �మ
రరఫ�నమ �� �ా  పమ ��్మ �ా�ంి�.మ  ా��మ న ా� �నిమ  ���మ  �ధప� ధపట�మ
మరణ��మసపఖామ��యన్ ధమ��ర�రాపవ�.మ 

����పఇప��య��  మ�రత్ర, వ�వ�ప�మ 1. మ ��యన్మ మపవ�మ రమమ
�ా్ణ��ధమ �� ర ట��  ధ��తర�.మ లఅ��,�� � ప���ి్�మ మ���పవ�.మ ఒ  �్ మ
య�దధమపట�మజ��ర���, �� �మయ�� �ట�డమ��పగమ లమ�ా�న�  ఉప��, �్టట�మ
�ామ�� జామ�మ రరఫ�నమ �� �ా��నమ ����మ వ��ా�ధమ �� �మ ర�గరమ �్ట్మ  ధమ
�ా��� పరామ�� �ా �ంి�.మ���రా, ��నిమఇపర ధమమ�పదిమ��ెిపనట�్ రా, మ��మ
���తమ�నతమవ��ా�ధమ���రమమమలణ�్య�ర��తమ�్ పరపమ��సి����తఅ.మ 

�� �లరాపర భయ��తమ  �ర�సిత నతవ�మ �ాప��� మప��జ�్ నతర.మ లట��పటటమ
లణ�్య�ర��ధమ రర�నమ సమర్రమ ���మ  ా్్మ ��రా� ్ ��మ ��వ�మ రమమ ంరా�మ
పరా��ా���మ గ���ప�మ ర� �పం�����మ ఇష�ప �మ  ా్్మ ��రా� ్ ��మ ప��మ
సర్��ేనపమ ��య�ంి���్ !మ �జ����, లట��పటటమ  ా్ళ్మ  మసపమ
పరా��ా���మ గ���ప�మ ఎపరమ మ�రమ్మమ ర� �పం ధప��మ గ���మ ��టట� మ
రనపవ�సిత పటబర�.మ 

లపది��్, లగగమ �ాజామ ే ధత �ధమ ��ాయపరామ ప�్��తపం �� అనట్అ��, 
�నతమవ��ా�మరపవ�్న�నిమద రపమ��యనట్అ��, ర పపమమ��య�మ��ె  �నమ
 ర����నిమ �ాటటపంనట్అ��, లప�ప �మ ప���ి్రా�ధమ లదిప�మ ర�ిప, మనమ
�హ� ధమ మ��య�మ రాగ హ ే��త��మ లపదనపరరామ ల�ాం మ�మ మ��య�మ
 క్పసమ�మ ��ట�ర్�మ �� రాపవ�.మ �ాప��మ ��ర�����మ పప్పంమ�మ్ �మ లర� మ
�బగమ�మ���రమమమఈమ క్ప�ా���మరహ�రఅమ�� రాపవ�.మ 

�ాకటట�, ల�తమ లగగ�ాజ�ా�మ లర���ర�ధమ ఈమ   ్రమ  ాసత ా�తమ లర్ప 
��సి��������మమ�పది ధమ�ా ా�మ, లప��మ�ా ధప��మ ా��మ���ా�ధమమ��య�మ
ఉవ�ద�ాా�నిమ �ార�పం�����మ క�ప�్గమ�మ ��స త ,  �్ర��త ��ప��మ
 ర����నిమ �ాటటపం ధప��, ��ాయ��తమ ��ప�్ పవ�ప�మ సి�ి్రపర��మ
పదధరా�నిమ�� ్ రస ల్ప��పది ధమ ృ�ిమ��య���మ��మపర్ా్మ ాప మమ��య�మ
ర�ాపక.మ 

ఇట�����, ర ాా ధమ �ెపవ�నమ ��ట��మ  మ�ప యమ ఒ ర�మ లణ�య�దధపమ
జరగక్ అ�మ పమ్�దపమ ఉనతట�్ రామ ఒ మ జ�త్��నమ్�ం��� మ జ���మ ���ార�.మ రమ
య�దధమ�మర�యి�� ��మ��వ�మమ�్మ�్ట��మ�ా ధప��మయమరపమస��హదిద �� మ
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జర�గ�ంి�నమ, లవ�మర�ర�పయమ�్�ియ్మవ��ా�� మఉరపనతత��మవ����్మ
రయ�మ వ��ా� ధమ మ�ప�ప ాటట�్�ంి�న��వ�మ లర�మ ల��ా్యప లఅ 
ఉప�ొంి�. ల�� మపవ�మలవ�మ����పలర�మ�ా��తగరమల��ా్యప మ�రత్రన�మ
�ె�పి��,లర�మ లపం���ధమ ��టట� మ �ా��యదర�న��మ ��నిమ  ే్�ిపం��ని.మ
లపది ధమ �� �రా, లట��పటటమయ�దధతరమ సపభ ��త , ర�యి�మ వ��ా�ధమ  ���మ
లపది� మ �ా�ధమ పపంి����మ ల��ా�ా�ధమ ఎ ధ��రామ ఉపటబయ�మ ��నిమ
నమ�్��ని.మ 

ప�్ార �ాక���మవ�్�ామఇట�����మకహ�్ �ా్ంిరామ�మ� ���మ���నమ
మ�    ా�ాత పేమ�మ  �టపట�, ఇజ�్అ�తమ ్ �మ  �ాగ పరమ ఇపట��జ�్సమ
 జ�మసమ మ�ఖిా �మ��ాస్మ రా��మ ల��ా్య��మ  �నప. పఖ్�ా�మ రాప�నమ
లత��� ్మ ట�� జ్మ ��నతమ �ి�ఎలమ  ధమ ఇ��నమ ఇపటర�్త� , ఇజ�్అ�తమ
పభ్�ర్మ�మ ఇ�ా్మ ���మ వ���మ ��య���మ సప �పసిత నతట�్ రామ  ��ి��త పద�మ
లర �మ�ె�ాప �.మలట��పటటమవ���మజ��ర�నట్అ��, ఎ � , మ��య�మఎ��మరమ
య�వ�ధ ���మ మ�ర�పప�మ �సిత పవ� మ ��ెధసి��� పమ వ�వ�ప�మ ల�ాకాపమ
�ా�ంి�న�మలర �మ�ె�యజ��ా �.మ 

ల��,రయన ఎట��పటటమవ���� ���మస��మలర �మగటట�రామ�ా�����ప�� �.మఈమ
 షయప� , లట��పటటమయ�దధమ�మలణ�మ క్పసమ���మమ�గ�సిత పద��వ�మ��మ
�ా��తగరమల��ా్యమ�.మర��్ మ షయపరామమ��య�మ�ాజ��యమపరపరామ ���మ
19 2మ� మఉనతమప���ి్�అ�మపప్పంమ�� మపస్ిత రపమ� ����మఉపదపట�మఒ మ
రంఅరమ  ా్�ినమ  ాాసమ�ని��నిమ ఇట�����మ ంవ� ాని. ���తమ వ��ా�� మ
పజ్� ధమ రమమ �ాజ��యమ ��య ధ����మ రామమ ��వ�మబనరమ � ల్ప�నమ రమమ
పజ్��ా్మ�ా����మరామమ �ా్సపమ��ద�మలర �మ ా్�ా �.మ 

ల�తపటటమ  �గ���ి�మ ��ప � పప్పంమ య�దధమ�మ సపభ పం�����మ
మ�పదిరామ ం �నిమ ప���ి్రా��మ మనమ  ్్మ మ�పదిమ ర్ం��సిత ��తయ��మ
ల��ా్య��తమ  �ర�ప��ట�్ రామ ల�� �� � �ధ మ��య�మ సమ�పర�ా�ధమ
ఉ��తయ�  ��� లర � �ె�ాప �.మ 

ఈ  ��్షణ��మ��పదర�మ ��భ పం మ�� �ంి�.మలఅ��, ఒ మ కపరామ��నిమ
వ����మ ఒప�ప ధపటబని.మ లపది��మ పప్పంమ�� �మ పభ్���్�ధపస్ిత ర 
�ా���ా�మ ప���ి్�మ గ���ప�మ జ�ప్రామ రపవ�్నమ �ెపవ��సమ ఉపద�మ ��నిమ
 ే్�ిసిత ��తని.మలవ�మ కపరా,   కపరా� ���మస��మ��వ�మఎటట�ప���ి్రా� ్ న మ
లర��ారమ�� ���మ�ా� తరమమ ��� మర�ాయపరామ �ర�న���తమ��ి్లమవ��ా� ధ 
�పెవ�నమమమరతమ ��య ధ�ధమ  ాసత ా�తమ గగ ల్ప��పది ధమమ�పది ధమ �ా ా�సమ
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ఉపవ�.మ ��దపట�,  ా��మ ంరా�ధమమ��య�మమమరతప�మ ��   �ధమ  ా��మ లప�����మ
�ారణత��,  ా��మ వ��ా�నిమ లరాపరమ భయప రత��నమ సప టమ �ి్�� ���మ
� టట� ��నిమ ార����ర�.మమ 

రహ్వ�యా మ��ి్లమ సమ�జమ� ్ �మ సభ�ా�త��నమ తరమ�, 
 క్పసమ�మ నిప��మ పప్పంమ�మ మ��య�మ మ�న ా��మ ర��ప��మ వ�ేరా మ� 
�ాయమే ధత ��మపయ్�త�ాత మ�.మఎపది పట�,ఈ ే ప� మ�ా్మ�ణమ మత��ిసయ�మ
రామ ల��్ హమ ��మ పపపక��నమ య�గప�ర�షా �మ ఇమ�లమ నిమ తరమ�మ
ర్వ�ప��మ�.మలర �మప రమ్ప�్ తమ�హమ్ది (లర�����మ �ాప�మఉప � 
రా ) ధ ��� ధ��రామ ���, రనపరటమ ����మ మ�న ా�మ లపరటట��మ  ర�ణ��మ
ప�్ావ�పంక��ట  �.మ 

ఎపది పట�,ప ర ్ప�్ తమ(లర�����మ�ాప�మఉప �రా మ) క్ కన�నిమతరమ�మ
లనిస���ాత మ�మ �ాకటట�, తరమ�మ పప్పంమ�మ �� �మ ఉనతమ �ి్�మ గ���ప�మ మ�మ
హృదయ�� ్ మ లరాపరమ కబకమమ��య�మ  �దనమ �ెపదిరా��తమ�.మ లవ�మ కబక, 
మ�న ా��మ  క్పసమ�మ మ��య�మ కబక�మ నిప��మ ర��ప��మ వ�ేరామ
పయ్�తపం�����మ  ృ�మి ������మ మమ్�తమ న���ి��త పవ�.మ �ాకటట�,��ని 
మ��య�మఇరరమలహ్వ� మ��ి్మ��ధ లపదర�పప్పంమ��  �ాప�మ �ాకనమ
వ�ేరామమ�మకబకార�నిమ�ర్��తప��పది ధమ ృ�ి ��సిత ��తమ�.మ 

��పదర� పప్పంమ��య ధ� ధమ��నిమ ా్సిత నతమఒ మ��ఖ�మపరపపరమవ�్�ామ
�ాప��మ��ప�్ పవ�పం�����మఒ మ కపరామపయ్రతపమ���ాని.మ��వ�ద మ� ��మ��గరప, 
��నిమ �� పమ క�� ����మ  ధమ ఒ మ ��ఖమ పప�ాని.మ వ���మ ��మ �ా��తగరమ మ లహ్వ� 
ప�్�ర� వ�్�ామ లర���మ లపవ�ట�్ రామ పప�ిప��ని.మ పప్పంమ�� �మ లరార� మ
సపఖ�ా ధ�ధమగ�మమ�����మ��య ధ�ధరామలర�మభ షారాత � మపప్పంమ�ాప�మ
�ా్ పన ధమపయ్�తపంమ���ిపవ�రామర ��ఖ� మ��నిమలర���మ�ె�ాపని.మ 

లవ�మ  కపరా, ఇట�����మ ఇ�ా్మమ��య�మఇజ�్అ�తమమకామ  �ర�ర�ా�ధమ
ఒ మలరాపర పమ్�ద రమ�ా్ అ� మమరగ��ధరాప ���తమగమ�ప�నమలదట, 
��నిమ ఇజ�్అ�తమ పర్�నమప�్మ క�పజ�్మ అ�ర��ాహ�మ మ��య�మ ఇ�ా్మ
లకాధ �మ మహమమ్మ లహ్వ� ��జ�్మ ఇదద����మ ఒ మ ��ఖనిమ పప�ాని.మ
మ�న ా� ��సపమరగ�మ�ర్య��ధమ����టప�ప �మల�తర�ా�మ సిగ�మమ��య�మ
�ర్��ా�నిమ�వ���యమ�మ��నిమలపది� మ ా���మ���ాని.మ 

లప�� �ా ధప��మ ��నిమ లత����ామ లకాధ �మ క�ా�మ ఒకబమ�మ మ��య�మ
��న��మ పర్��మ �ీ�న�్ మ �రపయమ రార్ ధమ  ���మ ఇట�����మ ఒ మ ��ఖమ  ా్�ాని.మ



పప్పం సప��భమ� మ��య� �ాప� మ�రగమ� 
 

52 
 

పప్పంమ�� మ�ాప�మమ��య�మ���బ్రృ��్�నిమల��ృవ�ధ మపర��మవ�ే రామ ా��మ
�ారమ్�� �ిస త మరమమకబకార�నిమ�ర్��తప����మ ా��దద��మమ��ర పమజ��ర�పవ�.మ 

సలపమభ షారాత �  ఇరరమ �ాజ�ా�మలర���ర�ధమమ��య�మ��య ధ� ధమ
 ���మ��ఖ�ధమ ా్�ిమ �్ం���ప����మ��ని లని ధపట���తని.మ��నిమ ా్�నిమ
��ఖ� ధమ   కమ ��య ధ�ధమ  వె���మ  �ధ�మ ��వ�మ �ా్ర�నారమ ఇ�ాత �్మ ��వ�మ
�� ధమ ��ెయది.మ లఅ��,  ా��మ ప�్సపపదనమ  వె������, ఒ మ ఖ్ఖారామ
మ��య�మ రర�ా�్ మ ��య ధ��రా, పప్పంమ  ాాపత పరామ ��యన్మ ��వ�ద మ
ఉనతలహ్వ� మ��ి్మ�� రరఫ�నమ పప్పంమ�మ ్ �మ దయమయమ �ి్�మ
గ���ప�మ ా��మమ���బ ా�ధమమ��య�మ�బ �వ�్ రా�నిమ�ె�య జ���పది ధమ��మ
  �ప�మనిప��మఒ మపయ్రతపమ��య పమజ��ర�పవ�.మ 

 వ�� �ా��తగరమ భయమ���మ ��నిమ ఈమ �బ �వ�్రా�నిమ �ా తపరం��ద�మ
ఇపదిమమ�పరామ సపష�పమ ��సిత ��తని.మ లఅ��, మ�న ా����మ ��్మ��మ
�జ�అజరామ��్రణమ�్ పవ�మ��నిమరమప�మ���ాని.మప రమ్ప�్ తమ�హమ్ది 
(లర�����మ �ాప�మ ఉప �రా ) ్ � క్ కన�వ�్�ామమ�న ా����మ ఈమ ��మ్ 
�ృవ�ధ మ�ెపవ�మ�జత��నమమ��ి్మ��ధమలపద��మమనసి� ్ న మ��ట� ధ �� అపవ�.మ
ఇపర ధమమ�పదిమ��నిమ�ె�పినట�్ రా, లర �మమ�న ా�మపట్మదయమమ��య�మ
 ర�ణ��మవ�������మపప�పింక��ట  �.మమ 

ప రమ్ ప�్ తమ (లర�����మ �ాప�మ ఉప �రా ) ్ �మ క్ కన�మ పర్ాకమ
ఫ�రతరమ మ�న ా�మ పట్మ మ�మ ��మ్మ ల�మ �ె�ధసి��రా��మ కహ�ేహమ లర�మ
రే��ాా���మ��వ�మసపభమ్����మ ���మగ���మ�ా�ంి�.మ 

లఅ��, మ��ి్లమఉగగ ాదమసమమ��ధమఎపది ధమలమ�య మపజ్�నిమ
ంపప�రా��తర�, ��వ�మ ఎపది ధమ మ��ి్లమ పభ్���్�ధమ రమమ లర��ారమ
పద���ని, �ీ ా�నిమ �ా�ా ���������మ  ా��మ్ �మ పజ్�మ �ామమ ల్ మ
హ��ా�ాప  ధమ రవ��ా�సిత ��తఅమల��మ ప్ే త�ధమలమమనసి� ్ మ ఉదఅపం 
�ంి�.మ 

వ�� గ���ప�మ సపష�పరామ ��ెధసి ధపవ�ప.మ  ాసత ా���, లట��పటటమ
 �గ రత��న, �్యత��నమంరా�ధమ�జత��నఇ�ా్ లమక్ కన� ధ ప ��తరామ ర�దధప. 
ఎటట� ప���ి్రా� ్ న , జ� ్ావ����మ ��వ�మ ఉగగ ావ����మ ప రమ్ ఖి�ా్ 
లనిమ���్ది. 

ఈ ే మ�� , మ�మ �ా్�ా�మప�్ారమ�, వ��� �, రహ్వ�యా మ��ి్లమ
జమ�అ�ర ్ �మ �ా��ా్ ప ధ �, ఖ�వ�య�్మ ్ �మ హదర్ ��ా� మ
గ���లమలహమ్మ(లర�����మ�ాప�మఉప �రా మ)  ా��� �ా్మ�ణమరమత��ిసయ� 
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మ��య�మ ఇమ�లమమ�్�ద మ రా ప రమ్ ప�్ తమ�హమ్ది (లర�����మ �ాప�మ
ఉప �రా )  ా��మ సపప ర్మసమరపణ ధమ పప�ిప�� �. �ా్మ�ణమరమత��ిసయ�మ
(లర�����మ �ాప�మ ఉప �రా ), �జత��నమ��య� సరాత��నమ ఇ�ా్ లమ్ � 
క్ కన�ధ మ��య� ప రమ్ ఖి�ా్ �నిమ ప�్�రమ�మ ��య�ట���మ
పప�ిపంక��ట  �. మ�న������ మ��య�మ వ�������మ మకామ కపర��తమ
� ����ధపట���మ రయనమ పపపక��ట  �.మ మ��మి పరసపరమ� �్ పదిరానతమ
హ ధ��నిమ గ���తపపజ��మి గగ ల్పపజ�య�ట���మ రయనమ పపపక��ట  �.మ ల�తమ
 ర����నమ మరమయ�వ�ధ �నిమ లపరపమ ��య������మ రయనమ పపపక��ట  �.ప�్మ
మరమ�మ ్ �మ �ా��ా్ ప ధ �మ మ��య�మ ప�్మ ప�్ తమ ్ �మ మ�ాాద, 
హ�పవ�రనమ�మమ��య�మర�ర ా�నిమ��క�ట������మరయనమపపపక��ట  �. 
� �� మ  �ధ�� ్ �మ లరాానతరమ పమ్�ణ��నిమ �ార�ప��మ వ�ేరామ లపద��మ
దృ�ి�మమ మర�������మ మ��య�మ పప్పంమపరటబమ �ాప�, ��్మ, దయమ
మ��య�మ ���బ్రృ��్�నిమ � ����ప������మ రయనమ పపపక��ట  �. లర�మ
పప్పంమ��   మ మమ� ధమ   �్��, �జత��నమ లహమవ�మ��ి్మ��ధ 
లపద��� న మమమ��తభ ప�నమఈమ కత��నమసిగ�ణ��ని లర�మ నిర పటబర�. 
మ� ధ జ� ్ాది�ధమరామమ��వ�మఉగగ ాది�ధమరామమరదరదమ�మ�ాది.మల��ర�, 
 �గ రత��నమమ��ి్లమ �యపర�ధమ రామమ ��వ�మ �ా�ా�రామ ే ధత �ధమ రామమమ� ధమ
రదరదమ�మ�ాది. 

తరమ� లనిస��ప��మ రదరదమమ��తమ ఇ�ా్ లమ మర �ా��ా్ ప ధ �మ
లఅనప రమ్ ప�్ తమ �హమ్ది (లర�����మ �ాప�మ ఉప �రా ) మ��య� 
మ� ధమమ�రగదరదనపమప రమ్ఖి�ా్ మ�రత్ర.  

లపది ��, ఈమ �ాప�మ సదసిసమ నిప��మ ��నిమ సమసత మ పప్ప�����మ ఒ మ
సపవ��ా�తమ పపప�రా��తని.మ లవ��టపట�, ��మ్, దయ,  ర�ణమ మ��య�మ
�ాప�అ�ఇ�ా్ లమ్ � సపవ�ే మ�మమ��య�మక్ కన�ధ. 

 ��ర రపరా, ఒ మ స్�పమ సపఖ�ా ధ���నమమ��ి్మ��ధమ�రత్ర ఇ�ా్ లమ
్ �మ �రణ్మ గ���ప�మ ప ��తరా ���గ ��స త , రప�ప �మ  �ా్�ా���మ
రప�పవ��� మ న �సిత నతట�్ రామ మనపమ గమ�సిత ��తమ�.మ �జత��నమ ఇ�ా్ లమ
 ధమ �పెవ�నమ  ార�రామ లర�మ వ���మ నమ్ � ద�మ లమ లపద����మ ��నిమ
 నత సిత ��తని.మ ల��మ రప�పవ���మ పటట�ప��మ ంరా�ని �ాప�మ య�రపరామ
� సిత నతమ లర� మ సపఖ�ా ధ���నమ మ��ి్మ��మ మ���బ ా�నిమ
రాయపర��పది ధమ లనిమ�రామ ఉప�ర�పం�దిద  ��వ�మ  ా���మ  �గ రర్పమ
  �ప� ధమగ�����టట� మన���ిప����మ��య�దద�మ ���మ జ్�ిత మ��సిత ��తని. 
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ప ర ్ఖి�ా్మల��వ�మమ��ి్మ��పద���� పరమమప రమ్�మమ��య�మవె��మ
గగపకమ�.మ �ాకటట�, వ�����మ ల�్�మ మ��య�మ ల� �� మ �బషమ ఉప�ర�పం పమ
��వ�మ వ���మ ద ల్పం పమ ��్మ లసపఖ�ా మ��ి్మ�� మ���బ ా�ధమ ల�మ
జ�ప్రామవెక్మ�పటబఅ. ఇట��పటటవ� జ��ర�నప�ప �మరరంిరామలవ�మప ��తరామ
రప�పమవ�ే � మన����పది ధమవ���జ�,ి ఉగగ ాదమమ��ి్మ����మరగ�మపజ్�ారమ
ంరా�నిమమనపమం �ామ�.మ 

ఇట�����,ర�ర��ా్ ్మ�  ��ప �మసపబటన�మగ���ప�మతరమ�మ ��తమ�.మ
ల � మ ��పదర�మ లత��� ్మ ���� ధ�ధమ ప రమ్ ఖి�ా్ పట్మ లమ�ాాద రపరామ
ప�్��తప��ర�మ మ��య�మ లమ�య మ మ ల్్�నిమ మ��య�మ �ి�్�న మ  ా��మ
ఇ్్� ్ ��మ ంప�ి ��ార�.మ లవ� ���� , ఎట��పటటమ �ారణమమమ �� ధప����మ ఒ మ
�ా��తమ ��పదర�మ న�్ప�మ ���� ధ�ని  � రపమ �� ధప��మ ద��ణమ ఖా్నిస� మ �ా��మ
ంప�ార�.మ మ��మ ���తమ �్��మ ర�ా్ర,  రమ �ా��తమ ఒ మ స ��ధ� మ ప ్�్ప�మ
 ంకణ�మ ర ల్రపరామ మ�గ�గ ర�మ యమదిమ �ి�్�నిమ మ��య�మ ఒ మ
ఉ�ార�ాయ�ణమ్ మంప�ా �.మ 

ఇట��పటట ప�్రతనమప ��తరామరప�పమమ��య�మఇవ�మఎపపటట��మ�ాప���మవ���మ
జయద�మ మనపమ గమ�సిత ��తమ�.మ లట��పటటమ  �గ రంరా�ధమ  గమపమ
రపప ధప��మ �ా���ా్ ్మ రవ�రరమ పవ్��ా� ్ మ జర�గ�రాప  ప, ఈమ ంరా�మతమ
ఇ�ా్ లమ �ా��� ధ�మ  ధటట�ంరా� ధమ రజాపమ �� స త మ  ా��మ ���ా� ధమ �బ��మ
అ�రాత నమ మదదరామ ఇసిత ప ���తమ మ  ���మ మనపమ ం సిత ��తమ�.మ �ా��తగరమ
ేరృ��్�ధమ ��వ�మ   �ర�ర�ా�మ ����ామ ��పటట�నమ లట��పటటమ ల��గ�� మ ంరా�నిమ
�నతమ �ా్ అ� మ �ర్ ల్పం పమ ��ది.మ లఅ��,  ాసత ా����ా్ � మ మ��య�మ
లపర�ా� జయమ �ా్ అ�� మ ���తపభ్���్�ధమ ల��ప�ప�నమ ల��ాయత��నమ
 ర����మఫ�రతరమఇవ�.   

ల��, పప్పంమ�� మ�ాప��మ� ����ప������, ప�్�ా్ అ� న మమ��య�మ
పప్పంమ�� �మ ప�్మ వ�ేమ�మ � న మ ���తమ  ర��మ స��అ��నమ ��ాయమ
పమ్�ణ��నిమ ర��్పవ�పం���నిమ ల�సరపమ ఉపవ�.మ ఎట��పటటమ �ారణపమ
�� ధప����మఒ మలమ�య మ�ా��త�మంపప ప, మ�న ా�నపరటటమమంపప ప��మ
స��సమ�నమ�మప రమ్ఖి�ా్ �కె���పవ�.మ 

�ాకటట�, ఒ మ మ��ి్ల రామ  �గ ర��్�త ��వ�మ లణ� �రనిమ ఇ�ా్ లమ   
మ�రగమ�� న ,  మ కపరాన ,  ర�పమ�� న  లనిమ�పంద� మ�  � 
�ా��మ సపప ర్పరామ సపష�పమ ��యద�ంి����తని.మ ఇవ�మ ఎట��పటటమ
�న�అపప�మ ���మ సపప ర్త��నమ రవ�ే మ�.ఇప�ా,  మ వ�ేమఅ��మ ��వ�మ
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పజ్�అ��మలమపట్మ  ��ా�తమపద్��ద��త ,  ా��మపట్మప ��తమ��ాయమ�మమ��య�మ
సమపజసత��నమ ���� మ �ా�హ��పం�����మ లవ�మ ల టప��మ �ా � ద�మ ఖి�ా్మ
�కె���పవ�.మ లట��పటటమ  మ   ��ా�అ��మ ��వ�మ ేరృ��్�అ��మ �మ్�తమ
పజ్�ారపమ జర����������మ రామమ ��వ�మ లసమపజసపరామ ప�్��తపం�����మ రామమ
��్���ిపం � ది.మఇరర��మసపపదమమ��య�మ�నర��నిమ  ��� �బ�మ�మ��వ�మ
వ�్ షమ �బ�మ���మ ం  �ాద��వ�ప రమ్ ఖి�ా��� మన ధమ ఇ�్క��నమమ�  మ
మ�ఖాత��నమరవ�ేమ�.  

��ని ����పమ ���తమ లప�ా�నిమ మ�రత్రమ ప�్ాత  ప��ని.మ లఅ��, ఇ మ
����మ��� త��నమమ�ఖాత��నమలప�ా�ధ.మఎపది పట�, ల మసమ�జమ�� న మ
మ��య�మ సి �ా�మ పప్పంమ  ాాపత పరామ �ాప�మ మ��య�మ ��ాయమ �ా్ పన���మ
ప���ది�ధమ  �యగ�ర�నపరటటమ మ�ఖాత��న .మ ఈమ ��� త��నమ లప�ా�మ పట్మ
పప్పంమ�మదృ�ి� మ���ా��మ��నిమ�ా్��్సిత ��తని.మలపది��్మల��ాయత��నమ
మ��య�మ �జ�అజమ ���మ  ా్్మ   �ప� ధమ మన�తమ ��� ి�యగ�మ పప్పం 
 ��ేనమ�మనిప��మమనపమర��పపక ��మ�.మ 

��ని ల్ �మ����మ �ధ  �నమసమయ��తమలర� పరామజసి ధ��తని.మ
లపది���మ కమ�పణ ��ె�పపది ధమ ఈ ల��ాేమ�నిమ  ��ర�పంి�� ా�ని 
 ధపట���తని.మ ఐ��, పప్పంమ�� మ �ాప��మ � �����ప�సనమ  షయపమ
మ�రమ్�మ �జపరామ ఎప��మ  సత ృరత��నమ �ా్ర�నారనిమ  �ర�య�పవ�.మ �ా�పమ
 �గపరామ పర�ర� ���పవ�. మ��మ ర�సాపమ �ా ధప��మ మనమపదరపమ ఈమ
సమయ����మ రగగట�� రామ ల�సరత��మయ�నతమ ేగవ�ధ స ధత �నిమ రపప మం �ా�సమ
ఉపవ�.మ 

�� ఉప��ా�ా�తమ మ�ర�పం�����మ మ�పదిరా,��నిమ ఒ మ మ�ఖాత��నమ
 షయపమ గ���ప�మ మ�టబ్ ����మ లని ధపట���తని.మ మన ధమ లపద����మ
�ె��నిట�్ రా, ఈమ�్�� ్ మమ�నిా�ధ ఎ�జక�రమమ��ాణమ-II రా��మ�జ�్రస�మ
సపక�ా�ధమ జరగక్ రా��తఅ. మనప ఒ ��ా��మ 1.99మ �ర ధమ 111మ  ్్మ
  న���మ ���ర�మ ం �ామపట�,  ��� ��య�మ మ��ాణమరా�� �జ�్రస�మ సపక�ా�ధమ
 ���మలప�ప �మజ��రాఅ.మర సమయమ�� మరహ్వ�యా మ��ి్లమసమ�జ 
�ా��ా్ ప ధ�ధమ  ��� ��య�మ మ��ాణమ రా����మ ఒ మ ల�నపదనమ సపవ��ా�తమ
పప�ిపం పమజ��ర�పవ�. 

లర� సపవ�ే మ�� , లర �మ ఇ�ా్ లమ ్ � క్ కన�నిమ మ��య�మ
�్టట�మపభ్�ర్మ�, మ��ాణమమరా����మవ��ార య�షాష మ��సపమ�ా్ర్��మసపవ��ామతమ
పప�సి త మ ��బ�ాపక�ధమ �ె�యకర�� �. లర� సపవ�ేమ�� , �ా్మ�ణమరమ
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త��ిసయ�మ(లర�����మ�ాప�మఉప �రా ), మ��ాణమమరా��మపభ్�ర్మపజ్�రపజ మ
ప���ా�న� మపజ్�ధమలపద����మమరమ��్ం�మప�్ావ�పంక��నట�్ రా  ా్�ా �. 

��టట పప్పంమ�� , �్టట�మపభ్�ర్మ�మ మఉపఖప���తమప���ా�పం పమ
��ది.మ లఅ��మ మరమ �ా్రపరత్మ�మ ్ �మ స ��్�ధమ ఇప�ామ �్టట�మ
సమ�జమ�మ మ��య�మ వ��మ ంటబ� �� మ � రారామ  �్ ళ్ని���మ ఉ��తఅ.మ
 ాటట��్మప�్మ�ా��త��మమరమ�ా్రపరత్మ�మప�్ావ�పంక��మఉపవ�.మ�జపరా, ఈమ
��్ంచ ధమ కహ�మ సిపదరత��నమ పజ్ రా,   కమ  �నతమ  �ా్�ా�ని, 
మ���నిమమ��య�మ నమ్�ా�నిమ రం��ప�� ార�మ ఇ � మ ఒ��మ �్టమ  ��,ి 
పప్పంమ�ాప�మ�ా్ పనమ��ర���మ�ార�రణమరేయమ���మసపబటటరపమ�ా����తఈమ
�ా� ్�్ మమనపదరమమమ ��్�ామం సిత ��తమ�.మ 

�ాకటట�,�ా్మ�ణమరమ త��ిసయ�మ (లర�����మ �ాప�మ ఉప �రా ) �� � 
ఉప�ర�ప�న లవ�మపదజ��మ�మమ��య�మ�ా్ర్న�నిమ ా �ర�మఎ�జక�రమ
మ��ాణమ రా����మహృర�పర్ త��నమల�నపదన�నిమ�ె�యజ���పది ధమ��నిమ
ఈమ  �వ� నిమ ఉప�ర�పంి��ద�ంి����తని.మ రయనమ ��ెిపనట�్ రాలమ
సప��షమ�మ మ��య�మ  ృరజ్ర��మ �ప��నమ మనమ ల�నపదన�ధమ
దయ�మయ��ా���నమ మ��ాణమ��మ లపదిరా .మ మ��య�మ ర�ర�మయ��ా���నమ
మ��ాణమమరార�మఎ�్ప�ప  మసిఖమసప�� ా���మ���ధ�ధ్ దిర�మరా !మ 

�ా్మ�ణమరమత��ిసయ�మ (లర�����మ �ాప� ఉప �రా ) ��� ��య�మమ��ాణమ 
��ర ధమ ఇప�ామ �ా్ర్న�ధమ ���ా �, �ాకటట� మ ఎ�జక�రమ మ��ాణమమ ��సప 
�ా్��్పం����� మ�్మ��నిమలర�మమ�ట���మప�ధ ధరా��తనిల 

్ే��త�పరత��న వ��ాత��నమవ�����! మ�మర�ర�మయమమ��ాణమ ా��మదయమ
మ��య�మం�్��ా�నమ��గపదమతరమ�మఎ��మసప��షపరామఉ��త్మలవ� కపరామ
రత�నిమ  ���మ మమదయమమ��య�మర�సిస���మ ఎ�్ప�ప  మ సప��షమ�రామ
ఉపంిమ�.మమతరమ�మ మ కపరామరత�మఉవ�రత��నమమ��య�మఉరతమ ప���ా�న 
� మ �ాప���మ � సిత ��త్మ లవ�మ  కపరామ రత����మ  ర�ణమ��య�మ ��్మ��మ
ఉప �మ�.మ 

�ా��న, �్టట�మ ��ర��ె�నమ ప�్లహమవ�మ మ��ి్ల ్ �మ  ృరజ్ర�� 
 ���నమ ఈమ �బ �వ�్ రా�ధమ ఇ .మ ��రరా, ఇ �����మ �ా� పమ వ�్�ామ ��్మ, 
ర�ాాయరమ మ��య�మ ���బ్రృర్మ��నిమ ��టటనమ లమ లపద����మ ��మ
హృదయప�మ � రా� ్ ప�మ పర్ా్త��నమ  ృరజ్��ప ర్ మ కనా ావ��ధమ
�ె�యజ�సి �� ా�ని  ధపట���తని. ల�� మకనా ావ��ధ. 

 





Brad Sherman (Democratic member of the United 
States House of Representatives) presenting 
American flag to Hadrat Khalifatul-Masih Vaba

The first Muslim Congressman, Keith Ellison
meeting Hadrat Khalifatul-Masih Vaba

Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-Masih Vaba 
leading silent prayer at U.S. Capitol Hill

Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-
Masih Vaba delivers his keynote address 
at U.S. Capitol Hill



Hadrat Khalifatul-Masih Vaba during his 
official tour of U.S. Capitol Hill

Hadrat Khalifatul-Masih Vaba in U.S. Capitol Hill 
after his historic address to the US Statesmen
and Bureaucrats



ఉ�� వ�ర రమ� 
2012, ్్ 29�మ��వ�న,  ా�పిగ�్, ��.� ియపద�మ�ాా�టితమ ల్తమ� 

ఒ మ ������్ర్ మ  � � మ జ��ర�పవ�.మ �ా్మ�ణమరమ మ�ీహమ ల��� ల్మ సస��ప
లఅద�మ  ారసి�ధమ మ��య�మ రహ్వ�యా మ��ి్లమ సమ�జమ�మ్ �మ
రదిా �మఎప��మమపవ�మపమ్�ఖమ�ాపర�గలమత�్, ����టర�్ , �ాయకబర��ధ, ��్రమ
��కమ�మ మ��య�మ ���రమ ���ాయ�మ త�పర �కి్పవ�, స్ంచపదమ సపస్�మ
��య ధ�ధ, మరమ��దద�ధ, �్ ్ న�సర�్ , �ా��మీల�ె�్జర�్ , కమా�్�ాగ ట�్ , వహరామ
�ా�ాా�య��మ లర��ార��ధ, తరర� మ ప�్�కి�ధమ మ��య�మ ��పటరా్మ
మ��య�మ ల��య�మ �ా��్�య��నిమ ఉవ�ద్ప�మ ఉపనా�ిప��ర�.మ ఈమ
సమ� �ేమ�మ�ట��దటట �ా��రామపప్పంమ�ాప����మ ర�ర�మయ��ధమ��ామసమ
��� ��ీ�మ స�మ య�� �ట�డమ ���రస � �మ లరాపరమ ప�్బ రమ �ా ధత � ధ, 
ప�్�కి�మ సభ� �మ ��ె�ాగ టట�మ ��య ధ� ధమ పప్�్మమ �ా్ అమ ఇ�ా్ లమ
సపవ��ా�తమ  ��మ ల��ాేమ�నిమ  �పప�పవ�.మ ఈమ  � � మ రర� ార,  ార� 
య�� �ట�డమ ���రస సపదరదనమ పట్మ ర�ర ార్మ�రామ ప�్�కి�మ సభ� మ ఒ మ
జ�ా్నమ�మ ప ్�ే��ట������మ మ�పదిరామ పరమమ ప �ా�ధ ప ��తమ భదర్��మ
�ాా�ిటతమ ల్తమభ����త సపద��దప��ర�.మ 

ర జ�ా్నమ�మ్ �మప��ంయమ���ారాగ ఫ�మఇ��మ��ెయజ��ిపవ�ల
పరమ ప �ా�ధ, రహ్వ�యా మ��ి్ల సమ�జమ�మ ్ �మ

పప్పం ాాపత  రర�ా�్ మ మ��య�మ ప���ా���మ మ�ఖిా�ధ, హజర్మ ��ా� మ
మస ్యమ లహమ్మ రా���  ా�పిగ�్, ��� ి ��మ ర�్�స త , పప్పం �ాప�, 
��ాయమ�, ల ల్పస, మ�న�మ హ ధ��ధ, మరమ ��్ ంచమ మ��య�మ
పజ్��ా్మామ�మపట్మ ా����మగ�మ�కదధరనిమగ���తపం త��నవ�..... 



WORLD CRISIS AND THE PATHWAY TO PEACE 

The full list of attendees at the Capitol Hill event reads as follows:
 ◆ U.S. Senator Robert Casey, Sr. (Democrat Pennsylvania)
 ◆ U.S. Senator John Cornyn (Republican Texas)
 ◆ Democratic Leader Nancy Pelosi (Democrat California)
 ◆ U.S. Congressman Keith Ellison (Democrat Minnesota)
 ◆ U.S. Congressman Bradley Sherman (Democrat 

California)
 ◆ U.S. Congressman Frank Wolf (Republican Virginia)
 ◆ U.S. Congressman Michael Honda (Democrat California)
 ◆ U.S. Congressman Timothy Murphy (Republican 

Pennsylvania)
 ◆ U.S. Congresswoman Jeannette Schmidt (Republican 

Ohio)
 ◆ U.S. Congresswoman Janice Hahn (Democrat California)
 ◆ U.S. Congresswoman Janice Schakowsky (Democrat 

Illinois)
 ◆ U.S. Congresswoman Jackie Speier (Democrat California)
 ◆ U.S. Congresswoman Zoe Lofgren (Democrat California)

◆ U.S. Congresswoman Sheila Jackson Lee (Democrat 

Texas)
◆ U.S. Congressman Gary Peters (Democrat Michigan)
◆ U.S. Congressman Thomas Petri (Republican Wisconsin)
◆ U.S. Congressman Adam Schiff (Democrat California)
◆ U.S. Congressman Michael Capuano (Democrat 
(Massachusetts
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 U.S. Congressman Howard Berman (Democrat ◆
California)

 ◆ U.S. Congresswoman Judy Chu (Democrat California)
 ◆ U.S. Congressman André Carson (Democrat Indiana)
 ◆ U.S. Congresswoman Laura Richardson (Democrat 

California
 ◆ U.S. Congressman Lloyd Poe (Republican Texas)
 ◆ U.S. Congressman Barney Frank (Democrat 

Massachusetts)
 ◆ U.S. Congressman. Bruce Braley (Democrat Iowa)
 ◆ U.S. Congressman Dennis Kucinich (Democrat Ohio)
 ◆ U.S. Congressman Trent Franks (Republican Arizona)
 ◆ U.S. Congressman Chris Murphy (Democrat 

Connecticut)
 ◆ U.S. Congressman Hank Johnson (Democrat Georgia) 
 ◆ U.S. Congressman James Clyburn (Democrat South 

Carolina)
 ◆ His Excellency Bockari Kortu Stevens, Ambassador of 

Sierra Leone to the United States

◆ Dr. Katrina Lantos Swett, Chairwoman, United States 
Commission on International Religious Freedom

◆ Hon. Tim Kaine, Former Governor of Virginia
◆ Amb. Susan Burk, Special Representative of President 

Barack Obama for Nuclear Nonproliferation
◆ Amb. Suzan Johnson Cook, U.S. Ambassador at Large for 

International Religious Freedom
◆ Hon. Khaled Aljalahma, Deputy Chief of Mission, 

Embassy of the Kingdom of Bahrain to the United States
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 ◆ Rev. Monsignor Jean-Francois Lantheaume, First 
Counselor (Deputy Chief of Mission), The Apostolic 
Nunciature of the Holy See to the United States

 ◆ Ms. Sara Al-Ojaili, Public Affairs/Liaison Officer, 
Embassy of the Sultanate of Oman to the United States

 ◆ Mr. Salim Al Kindie, First Secretary, Embassy of the 
Sultanate of Oman to the United States

 ◆ Ms. Fozia Fayyaz, Embassy of Pakistan to the United 
States

 ◆ Hon. Saida Zaid, Counselor, Embassy of Morocco to the 
United States

 ◆ Hon. Nabeel Munir, Minister-IV (Security Council), 
Pakistan Permanent Mission to the United Nations

 ◆ Hon. Josef Renggli, Minister-Counselor, Embassy of 
Switzerland to the United States

 ◆ Hon. Alyssa Ayres, Deputy Assistant Secretary for South 
and Central Asia, U.S. Department of State

 ◆ Amb. Karl Inderfurth, Senior Adviser and Wadhwani 
Chair in U.S.-India Policy Studies, Center for Strategic 
and International Studies

◆ Hon. Donald A. Camp, Senior Associate, Center for 
Strategic and International Studies

◆ Amb. Jackie Wolcott, Executive Director, U.S. 
Commission on International Religious Freedom

◆ Dr. Azizah al-Hibri, Commissioner, U.S. Commission on 
International Religious Freedom

◆ Mr. Isaiah Leggett, County Executive, Montgomery 
Count, Maryland

◆ Ms. Victoria Alvarado, Director, Office of International 

Religious Freedom, U.S. Department of State



 ◆ Dr. Imad Dean Ahmad, Director, Minaret of Freedom 
Institute

 ◆ Dr. Zainab Alwani, Assistant Professor of Islamic Studies, 
Howard University School of Divinity

 ◆ Ms. Deborah L. Benedict, Associate Counsel, U.S. 
Citizenship and Immigration Services, Department of 
Homeland Security

 ◆ Ms. Lora Berg, Senior Adviser to Special Representative 
to Muslim Communities, U.S. Department of State

 ◆ Dr. Charles Butterworth, Professor (Emeritus) of 
Government and Politics, University of Maryland, 
College Park

 ◆ Father John Crossin, Executive Director for Secretariat 
for Ecumenical and Interreligious Affairs, United States 
Conference of Catholic Bishops

 ◆ Major (Ret.) Franz Gayl, Senior Science Adviser, U.S. 
Marine Corps.
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◆ Dr. Sue Gurawadena-Vaughn, Director of International 
Religious Freedom and South East Asia Programs, 
Freedom House

◆ Mr. Frank Jannuzi, Head of Washington Office, Amnesty 
International USA

◆ Mr. T. Kumar, International Advocacy Director, Amnesty 
International USA

◆ George Leventhal, Member of the Montgomery County 
Council

◆ Mr. Amer Latif, Visiting Fellow, Wadhwani Chair in 
U.S.-India Policy Studies, Center for Strategic and 
International Studies

◆ Mr. Tim Lenderking, Director of Pakistan Affairs, U.S. 
State Department



WORLD CRISIS AND THE PATHWAY TO PEACE 

 ◆ Mr. Jalal Malik, International Affairs Officer, U.S. Army 
National Guard

 ◆ Mr. Naveed Malik, Foreign Service Officer, U.S. 
Department of State

 ◆ Ms. Dalia Mogahed, Senior Analyst and Executive 
Director, Gallup Center for Muslim Studies

 ◆ Mr. Paul Monteiro, Associate Director, White House 
Office of Public Engagement

 ◆ Major General David Quantock, United States Army 
Provost General

 ◆ Ms. Tina Ramirez, Director of International and 
Government Relations, The Becket Fund

 ◆ Rabbi David Saperstein, Director and Counsel, Religious 
Action Center for Reform Judaism

◆ Chaplain, Brigadier General Alphonse Stephenson, 
Director of the National Guard Bureau Office of the 
Chaplain

◆ Mr. Knox Thames, Director of Policy and Research, U.S. 
Commission on International Religious Freedom

◆ Mr. Eric Treene, Special Counsel for Religious 
Discrimination, Civil Rights Division, U.S. Department 
of Justice

◆ Dr. Hassan Abbas, Professor, Regional and Analytical 
Studies Department, National Defense University

◆ Mr. Malik Siraj Akbar, Reagan-Fascell Fellow, National 
Endowment for Democracy

◆ Mr. Matthew K. Asada, Congressional Fellow to Rep. 
Gary Peters



 ◆ Ms. Stacy Burdett, Director of Government and National 
Affairs, Anti-Defamation League

 ◆ Ms. Elizabeth Cassidy, Deputy Director for Policy and 
Research, U.S. Commission on International Religious 
Freedom

 ◆ Ms. Aimee Chiu, Director of Media, Communication, 
and Public Relations, American Islamic Congress

 ◆ Mr. Cornelius Cremin, Department of State, Bureau of 
Democracy, Human Rights and Labor, Acting Deputy 
Director and Foreign Affairs Officer for Pakistan

 ◆ Mr. Sadanand Dhume, Resident Fellow, American 
Enterprise Institute

 ◆ Dr. Richard Gathro, Dean of Nyack College, Washington 
D.C.

WORLD CRISIS AND THE PATHWAY TO PEACE 

◆ Mr. Joe Grieboski, Chairman, The Institute on Religion 
and Public Policy

◆ Ms. Sarah Grieboski, The Institute on Religion and Public 
Policy

◆ Dr. Max Gross, Adjunct Professor, Prince Alwaleed 
Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding, 
Georgetown University

◆ Dr. Riaz Haider, Clinical Professor of Medicine, George 
Washington University

◆ Ms. Huma Haque, Assistant Director, South Asia Center, 
Atlantic Council

◆ Mr. Jay Kansara, Associate Director, Hindu American 
Foundation

◆ Mr. Hamid Khan, Senior Program Officer, Rule of Law 

Center, U.S. Institute for Peace
◆ Ms. Valerie Kirkpatrick, Associate for Refugees and U.S. 



WORLD CRISIS AND THE PATHWAY TO PEACE 

Center, U.S. Institute for Peace
 ◆ Ms. Valerie Kirkpatrick, Associate for Refugees and U.S. 

Advocacy, Human Rights Watch
 ◆ Mr. Alex Kronemer, Unity Productions
 ◆ Mr. Paul Liben, Executive Writer, U.S. Commission on 

International Religious Freedom
 ◆ Ms. Amy Lillis, Foreign Affairs Officer, U.S. Department 

of State
 ◆ Mr. Graham Mason, Legislative Assistant to Rep. Allyson 

Schwartz
 ◆ Ms. Lauren Markoe, Religion News Service
 ◆ Mr. Dan Merica, CNN.com
 ◆ Mr. Joseph V. Montville, Senior Associate, Merrimack 

College Center for the Study of Jewish-Christian-Muslim 
Relations

◆ Mr. Aaron Myers, Program Officer, Freedom House
◆ Ms. Attia Nasar, Regional Coordinating Officer, U.S. 

Department of State
◆ Ms. Melanie Nezer, Senior Director, US Policy and 

Advocacy, HIAS
◆ Dr. Elliott Parris, Bowie State University
◆ Mr. John Pinna, Director of Government and 

International Relations, American Islamic Congress
◆ Mr. Arif Rafiq, Adjunct Scholar, Middle East Institute
◆ Ms. Maya Rajaratnam, Amnesty International
◆ Ms. Rachel Sauer, Foreign Affairs Officer, U.S. 

Department of State
◆ Dr. Jerome Schiele, Dean of College of Professional 



Studies, Bowie State University
 ◆ Ms. Samantha Schnitzer, Staff, United States Commission 

on International Religious Freedom
 ◆ Dr. Mary Hope Schwoebel, Senior Program Officer, 

Academy for International Conflict Management and 
Peacebuilding, U.S. Institute for Peace

 ◆ Ms. Sarah Schlesinger, International and Government 
Relations Associate, The Becket Fund

 ◆ Dr. Frank Sellin, Kyrgystan Desk Officer, U.S. 
Department of State

 ◆ Ms. Anna-Lee Stangl, Christian Solidarity Worldwide

WORLD CRISIS AND THE PATHWAY TO PEACE 

◆ Ms. Kalinda Stephenson, Professional Staff, Tom Lantos 
Human Rights Commission

◆ Mr. Jordan Tama, Lead Democratic Staffer, Tom Lantos 
Human Rights Commission

◆ Mr. Shaun Tandon, AFP
◆ Dr. Wilhelmus Valkenberg, Professor of Religion and 

Culture, The Catholic University of America
◆ Mr. Anthony Vance, Director of External Affairs, Baha’is 

of the United States
◆ Mr. Jihad Saleh Williams, Government Affairs 

Representative, Islamic Relief USA
◆ Ms. Amelia Wang, Chief of Staff to Congresswoman Judy 

Chu
◆ Ms. Moh Sharma, Legislative Fellow to Congresswoman 

Judy Chu
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112�మ�ాపర�గల 

2�మ��ష్మమ �్్.మ���ి.మ909 

పరమ ప �ా�ధ, రహ్వ�యామ��ి్ల సమ�జమ�మ ్ �మ పప్పం ాాపత  
రర�ా�్ మమ��య�మప���ా���మమ�ఖిా�ధ,హదర్మ��ా� మమస ్యమలహమ్మ
రా��� ా�పిగ�్, ��� ి ��మ ర�్�స త ,పప్పం�ాప�, ��ాయమ�, ల ల్పస, 
మ�న�మహ ధ��ధ,మరమ��్ంచమమ��య�మ పజ్��ా్మామ�మ పట్మ  ా����మ గ�మ
�కదధరనిమగ���తపం త��నవ�. 

ప�్�కి� సభమయపది 

్్మ29, 2012. 

�ా�ఖ� ��తయ� ధ �ెపవ�నమ �గమ�మ జ�మ ����గ ్్ మ  రనమ రరఫ�న, �గమ ���ా్్, 

�����య� ధమ�ెపవ�నమ�గమ ��త్్, �గమ ల్ప �, �గమ�మఎష�, �గమ�మ�ీపఅయయ, 

�గమ�మ ��ంయటమ స్, �గమ ��ిచ, �గమ�మ  ా�మ ���ీ�, �గమ హ�ప��, �గమ � త్, �గమ

�ీటయస, �గమ �ెపర, �గమ�మ  , �గ క�ర్్, ల��జ���మ  ధమ �పెవ�నమ �గమ ఖా్ప�స, 

ట��ాసలమ ధమ�ెపవ�నమ�గమ�మజ� స్మ్, �గమ�మ ా్య�,్ �  ామ ధమ�పెవ�నమ�గమక�్్ మ

మ��య�మ �గమ త��మ గ�యతమ రార�ధ�ఈమ ��గపవ�మ జ�ా్నమ�నిమ ప ్�ే ��ట� పమ

జ��ర�పవ�.మవ���మ వ��మ�ా���ా�మ �ట���మపపప త��నవ�. 

జ�ా్నమ� 
పరమ ప �ా�ధ, రహ్వ�యామ��ి్ల సమ�జమ�మ ్ �మ పప్పం ాాపత  

రర�ా�్ మమ��య�మప���ా���మమ�ఖిా�ధ,హదర్మ��ా� మమస ్యమలహమ్మ

రా��� ా�పిగ�్, ��� ి ��మ ర�్�స త ,పప్పం�ాప�, ��ాయమ�, ల ల్పస, 

మ�న�మహ ధ��ధ,మరమ��్ంచమమ��య�మ పజ్��ా్మామ�మ పట్మ  ా����మ గ�మ

�కదధరనిమగ���తపం త��నవ�. 
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లప�� రా ,2012 ్్మ1 మనిప��, 2012, ్���మ2మ�ర ధమపరమ ప �ా�ధ, 

పప్పం ాాపత పరా ��యన్మ��వ�ద మసభ�ా�ధమగ�మఒ  లపర�ా� జయమమరమసపస్మ

లఅనమరహ్వ�యామ��ి్ల సమ�జమ�మ్ �మ పప్పం ాాపత  రర�ా�్ మ

మ��య�మ ప���ా���మ మ�ఖిా�ధ, హదర్మ ��ా� మ మస ్యమ లహమ్మ రార� 

య�� �ట�డమ��ష్సమ ధమఒ మ������్ర్ మపరాటనమ��సిత ��తర�; 

లవ�  కపరా,పరమ ప �ా�ధ, ��ా� మ గ���లమ లహమ్మ  ధ� ర�ా�మ

హ� వ���మ లఅద�మ ఖ్ఖారామ 200 మ సప�రసరపమ  �ి్తమ 22మ �మ ��వ�నమ

ఎ�త య�ార�; 

లవ�  కపరా,రనమరర�ా�్ మపస్పరా�ధ, ఉప��ా�ా�ధ,  � � �ధమమ��య�మ

�ా��తగరమ సమ� ��ా�మ వ�్�ామ పప్పంమ �ాప�మ �ా్ పన ధమ  ృ��ి�సిత నతమ

మ��ి్మ��� మ లగగగణ�ా�ధరామ ఉపట�నతమ పరమ ప �ా�ధమ �రపరరపరామ

మ�న ా���మ రహ్వ�యా �� ామ  �ధ��ధ, �ా్పప� మ మ�న�హ ధ��ధమ

మ��య�మ�ాప�, ��ాయమ���  ���నమసమ�జమ�మ��సపమ���్�ామపరామ ృ�మి

��సిత ��తర�.మ 

లవ�మ కపరా, రహ్వ�యా మ��ి్లమసమ�జమ�మపవ�మపవ�మ  ా� �ని, 

ఇక్పది�ని,  �కరని, ��ాద ��ణ�ా�తమమ��య�మ ల్పసన మం మం �ిపవ�. 

2010, తరమ� �మ2.న, �ా���ా్ ్మ� �మ��హ� యమయపది, రహ్వ�యా �ా��� మ

ఉగగ ాది�ధమ రహ్వ�యా మ��ి్లమ సమ�జ����మ �ెపవ�నమ ��ప �మమ�ది����మ

వ���మ���నిమసపదరభపరామ. మమపవ�మలహమవ�మమ��ి్మ��ధమంపపక��ట ర�. 

లహమవ�మ మ��ి్మ��ధమ �రపర�ాయపరామ  �ర�పప��నిమ ఎది� �పట� 

నతపపటట��మ  ���,పరమ ప �ా�ధమ ల్ప�ార్ మ  ర����నిమ �ా�����స త మ

���ర�సిత ��తర�. 
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మ�న ా���మ ���మ ��య పమ మ��య�మ ���నిమ �� ్ రస ల్పం పమ ��ర ధ, 
  కమ వ��ా�మ లకాధ�ని, పర్�నమపరా్�ని, �ార్త�పట�మ సభ�ా�నిమ
మ��య�మ వ��ా�మ �ాయకబర��నిమ  �ధసి��� పమ ��ర ధ,పరమ 
ప �ా�ధ ే్మ ాాపతమ�రామపరాటటప��ర�.మ 

లవ�మ కపరా, ఐ ా�ాజామస���మసపద��దప�నప�ప �,పరమ ప �ా�ధమ
 �����వ�మ లత��� ్మ మ��ి్మ��నిమ  �ధసి��పటబర�.మ లప��మ �ా ధప��మ
పజ్�పద����మ �ాప�మ మ��య�మ ��ాయమ�నిమ ��ప�్ పవ�పంిమ వ�ేరామ  ా����మ
సరసపకపర��నిమ క� ��రమ�మ ��సి��నిమ ��రతమ�మ య�� �ట�డమ ���రసమ
పభ్�ర్మ��య ధ�నిమ ���మ �ధసి��పటబర�; మ��య� 

2012, ్్మ 29మ ఉదయమ�మ �ాా�టిత ల్తమ �దదమ ��కయతమ హహలమ
�ా�ాా�యమభ�నమ�� మజ��ర�మఒ మప�్�ా మవె�్�ా�� మర�్నమ�ారా గమమ�� మ
పరమ ప �ా�ధమ “ �ాప���మ మ�రగమ�లమ వ��ా�మ మకామ ��ాయత��నమ
సపకపర��ధ” ల��మలపేపమగ���ప�మపర్���ప��ాసమ�మరా �ాత ర�.మమ 

�ా��న, పస్ిత రపమ, 
ప�్�కి� మ�సభమఈమ��గపవ�మ కపరామజ�ా్�పం త��నవ�ల-  
పరమ ప �ా�ధమ ��ా� మ మస ్యమ లహమ్మ రా���మ  ా�పిగ�్,���మి ��మ

ర�్�పం త��నవ�; 
�ా��తగరమమ��య�మపప్పంమ�ాప�మమ��య�మ�ా��తగరమమ��య�మ�ా్పప� మ

��ాయమ�నిమ ��ప�్ పవ�పం పమ పట్మ పరమ ప �ా�మ  ా���మ
�ా్ లలపం త��నవ�; మ��య� 

జ�త్��నమ  �ర�పప�మ మ��య�మ  �క�నిమ ఎది� �పట�నతపపటట��, 
లహమవ�మ మ��ి్మ��ధమ ఎటట� మ ప���ి్రా� ్ న మ   కత��నమ ల్ప�ాయ�రమ
ంరా� అ��మస��, �ా�ప  ధప��మ�రపరరపరామర్వ�పపమజ�సిత నతమరయనమ
 ృ��ిమ����తస త మపరమ ప �ా�మ ా���మ�ా్ లలపం త��నవ�. 
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వ�ేమ� � మకామ��ాయప ��ర సపకపకమ��ధ 
��ి్��్ ల్య-రహమ��య-ర �్ల-ల��్ హ 
 ��ర�న,లనపరమ ర�ణ�మయ� �, ల�ారమ ృ�ా��ధ �.  
�ి్యత��న ప�్�ా మ ల��ి���ా — లసస��మ� ల��� ధలమ � 

రహ్రా��్ ల్మ � కర�ారాహ� — ల��్ హ ్ �మ �ాప�మ మ��య�మ
ర�సిస�ధమలమలపద�����మసవ�మఉప �రా !. 

 మ�పది ధమ   ��్మ మ�పది, ��నిమ మ�టబ్  ద�ంి��నతమ  షయ��నిమ
 ��పది ధమసమయమ�మ���మఇ �����మ ����నిమలమలపద����మకనా ావ��ధమ
�ె�యజ���పది ధమ ఈమ ల��ా�ా�తమ ��నిమ  ��ర�పంి �� ా��మ
లని ధపట���తని.మఒ మ సత ృరత��నమమ��య�మ �ా�త��నమ షయపమగ���ప�మ
మ�టబ్  మ�మ ననితమ ��ర పమ జ��ర�పవ�.మ లవ�మ ల�� మ  ర��ధరామ
కహ�మ�ఖత��నమ లపేమ�.మ �ాకటట�,ఇపరమ ర ధ��మ సమయమ�� మ వ��మ
గ���ప�మ ప��పరామమ�టబ్   పమ�� ధమ�ాకామ�మ�ాది.మననితమమ�టబ్  మ�మ
����నమలపేమ�, పప్పం�ాప��మ�ా్ �ిపం పమగ���ప�.మ.ని, రపప ధప��మఇవ�మ
����మ మ�ఖాత��నమ మ��య�మ పప్పంమ�మ �� �మ ఎది� �పట�నతమ ��� త��నమ
సమసా.మ లఅనపపటట��, సమయమ�మ ర ధ��రామ ఉపవ�మ �ాకటట�, ఇ�ా్ ��మ
కర్మ�మదృ ా� త, వ��ా�మమకామ��ాయత��నమమ��య�మసమ�నర్మసపకపర��మ
వ�్�ామ�ాప� �ా్ పనమగ���ప�మ ధ్ పత పరామమ�రత్రమ ����ాత ని.మమమమ 

�జపమ  �టపట�, �ాప�మ మ��య�మ ��ాయమ�మ ల��మ ��ప  మ   వ�య 
��� .మ ఒ టటమ �� ధప�� మ�్వ���మ లర�మ �్ పద��ర�.మ రపప ధప��మ ఈమ
స ��్�తమ ��ె  �న ా్ళ్మ మ��య�మ తరర����ధమ లర్పమ ��సి��పటబర�.మ
పప్పంమ�� మల�ాప��మసృ�ి�ప��పది ధమ ప ణపమ ట�� ��నతమ��పద���మప ్�నమ
������, ��ాయమ�మమ��య�మసమరమఉనతమ�్టమల��ాయమమమ��వ�మల�ాప�మ
�ాజాతర������మ మసమ�జమమ,  మవ�ేమమమ��వ�మ�రతపమపప్పంమ�� ��మ
ఎ�్ర�మ ��ర���ర�.మ  వ�మ  త��నపపటట��, పప్పంమ�� �మ ����మ �బరా� ్  
ల��ాయమ�మమ��య�మల�ాప�మ� ����మఉప టబ�త మనపమం సిత ��తమ�. 
లట��పటటమలసత�ాసత మప���ి్�మ  కమవ��ా�మమకామసపకపర��మ షయమ�� మ
లపరరగరపరామమ��య�మకయటమ ���మ ��ి��త పవ�.మ��ాయపమలద రర�రప��మ
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రమమ ర����ధపటబయ�మల�తమపభ్���్�ధమ��ెపినపపటట��మ ���మలట��పటటమ
�ి్�మ మ��య�మబరషణమ  ా���రణపమ  ��సిిత పట�పవ�.మ �ాప��ా్ పనఅ�మ రమమ
�ా్�� మర�ాయమ�మలపదర�మలపటబర�.మఇప�ా, �ార�రణపరా, పప్పంమ�� మ
జ�� ���రనపమ మ��య�మ ఉరాస రమ ����ర��� ��పదమ, లపది��్��మ లసత�ాసత మ
�ి్�మ  ాా�ిస త మ ఉపద�మ ��వ�దరామ సపవ�హపమ ఉపవ�.��ఖ   పక��మ  వ� మ ఒ మ �్టమ
��ాయ��స�ా�ధమ జర��ద�మ ఇవ� సపష�పరామ �ర���ి�త పవ�.�ాకటట�, ఎ ��ె���మ
మ��య�మ ఎప�ప�ె���మ లసమ�నరమ ఉపట�పవ� , లప�ప �మ రకణతరమ వ���మ
�ర�్�ప��మ పయ్రతమ�మ జరరా�సనమ ర�ేా రమ ఉపవ�.మ లపది��్, పప్పంమ
 ాాపత మ రహ్వ�యా మ��ి్లమ సమ�జమ�మ ్ �మ లర�ప�రా, ��ాయమ�మ
రర�రపరామ�ాప�మ�ాకనమ్ �మర�ేా రమగ���ప�మ��నిమ���తమలప�ా�నిమ
లమమ�పదిమఉప����మ�బ సిత ��తని.మమ 

రహ్వ�యా మ��ి్లమ సమ�జమ� ప ��తరా ఒ మ మరపరత��నమ
సమ�జమ�.మ ఈమ ే మ�� మ ఉదభ ప�, ఇ�ా్ లమ్ �మ �జత��నమ క్ కన�మ
వ�్�ామపప్ప�����మ  �ధగ�నిమప�్ావ�ప���సనమత��ిసయ�మమ��య�మసపస�రతమ
�జపరామ ర రభ ప�� ��వ�మ మ�మ కృ్త��నమ  �ా్సమ�.మ మ�మ సమ�జమ�మ
్ �మ �ా��ా్ ప ధ �మ ఖ�వ�య�్మ ్ �మ హదర్మ ��ా� మ గ���లమ
లహమ్ఎఎల, �ా్మ�ణమ మ త��ిసయ�మ మ��య�మ సపస�రతమ �ాకటట� మ తరమ�మ
లర���మ �ీ్ ��ప��మ�. ప రమ్ ఖి�ా్మ రర���రత��నమ ఇ�ా్ లమ ్ �మ
�జత��నమమ��య�మసరాత��నమక్ కన� ప�్ారమ�మన ంి���, వ��మగ���ప�మ
ప�్�రమ�మ��య���ిపవ�రా లర �మరనమ్షాా����మఒ�త��మ�ె��� �.మ�ాకటట�, 
�ాప�మ �ా్ పనమ గ���ప�మ మ��య�మ ��ాయత��నమ లపర�ా� జయమ సపకపర��నిమ
� �����ప  షయపరామ��నిమ�పెపక్ అ�మప�్మ షయమమమఖి�ా్మక్ కన�మ
రర�రపరా��మఉపట�పవ�. 

పప్పం �ాప�మ�ా్ పన ధమసపకపర�ప�, లరపదర�మ గమపమరపప ధప��మలమ
ల��ా్య��నిమ �ా��త ��స త , �జపరామ ర పపమ పయ్రతపమ ��సిత ��తర�.మ లమ
సృజ��ర్ మమ��య�మ�ె�  �నమమనసి�ధమర పపమర� ంన�ని, పణ్�� �నిమ
మ��య�మ�జపరామ �ాప�మ్ �మవ�రద� రనిమ  �ధ����ాత అ. లపది��్, 
��నిమఈమసమసామగ���ప�మ�ా్పప� మ��వ�మ�ాజ��యమకృ���ణమ���మం స త మ
ఎ ధ��రామమ�టబ్ ���సనమల�సరపమ��ది.మలఅ��మ ప ��తరామ ��మదృ�ి� మ లప��మ
మరపమరర�రపరామ�ాప��మ� ����ప త���రామల��మలపేపమ�����మఉపట�పవ�.మ 

ఈ �ారణపరా, ఇపర ధమ మ�నిప�మ ��నిమ ��ెిపనట�్ రా, ప రమ్ ఖి�ా్మ
్ �మ క్ కన�మ రర�రపరామ ���తమ ల�మమ�ఖాత��నమ మ�రగదరద�ా�నిమ లమ



పప్పం సప��భమ� మ��య� �ాప� మ�రగమ� 
 

77 
 

మ�పదిమ ఉపంక్ రా��తని.మ మ�న�మ ప��జ�్ నపమ మ��య�మ �ె� ��ట�ధమ
 ��రత��న మ �ా�మ, లఅ��మ  ాసత�పరామ ప���రత��న�మమ ఎ�్ప�ప  మ
గ�ర�త పంి��� పమ����మమ�ఖాప.మలపది��్, �ర్య��ధమ����టప�ప �మ��వ�మ
ర� �ప��టప�ప �మ రరంిరామ ���తమ లప�ా�ధమ మనిషా�మ మనసి� ్ మ
ప ్�్ సిత పటబఅ.మఒ మ�ా��తమరనమస్పరమహ ధ��నిమజర������మపయ్��త� ధమ
వ���మ జ����మ ల మ జర�ప�నిమ   �ధ���పంగ�ధగ���అ.మ రఖర� ధ, ఒ మ
ల��ాయత��నమ ఫ�రమ�మ ����మ �ర్య����మ ఇవ�మ వ���మ జయగ�ది.మ  వ�మ
 త����, వ�����మ ంట�మ�మ  ��రత��నవ�మ మ��య�మ ఎట��పటటమ �ా్ర్మ
ప�్జ���ధమ��వ�మలసమపజసమ ర�����మఉప �వ�.మఎపది నరా, వ��� �మ
మ�రత్రమమప�మమమ��య�మరనమసృ�ి���మమప�మజరరా�మమర్�ాత  �, �ాకటట�, 
లర�మంట�మ�మప ��తరామ��ాయమ����న��మ���్రత��మఉపట�పవ�.మఎప�ప�ె���మఈమ
��� త��నమ లప�ా�తమ పప్పంమ�� �మ పజ్�పదర�మ గ���తప�మ లర్పమ ��సి����మ
�్�మ �సిత పవ� , రమ �్జ�మ �జత��నమ మ��య�మ �ాే్రత��నమ �ాప�మ �ా్ పన ధమ
ప���వ��ాఅమప �రాపవ�.మ �� �� ��, పప్పంమ �ాప�మ �ా్ పన ధమ ల �ాగ పరపరామ
పయ్��త�ధమ ���నిపపటట��మ ల మ  �ధ  �నమ ఫ����నిమ లపవ�పం�����మ
స���� ��మమనపమగమ�స త ��మఉపటబమ�.మ 

�దటట పప్పంమయ�దధమ�మమ�ర��నిమర�ా్ర, భ షారాత � మల�తమవ��ా�మ
మకామ మప�మ మ��య�మ �ాప�య�రమ సపకపర��ధమ ఉప����మ ���తమ వ��ా�మ
��య ధ�ధమ ర్ప��ర�.మ లపది��్, పప్పం �ాప�మ �ాకన ధమ ����మ
పయ్రతమ�� మ వ��ా�మ సమమహమ�మ  రప��పవ�.మ పప్పంమ �ాప��మ �ార�ప�, 
భ షారాత � మ య�వ�ధ �ధమ సపభ పం ధప��మ � ా��పం తరమ మ వ��మ �ా్�� మ
�కాప.మ 

దిరదృష���ార�త ,ఈమ సమమహప�మ �యమ��ధమ మ��య�మ లవ�మ ���నిమ
జ�ా్���� మ ���త� �ా�ధమమ��య�మ క� �్నర�ధమ ఉప టప��మ ల మ ల�తమ
వ��ా�మ ్ �మ పజ్�పద��మ హ ధ��నిమ స��సమ�నపరా, స���నమ  కపరా 
�ా�ా ��  �� య�అ.మ వ��మ పరా��ానమ�రా, ఉనత లసమ�నర�మ
ఫ�రపరా, వ�రర�ా� మ �ాప�మ � ���న�� మ �� అపవ�.మ రమ సమమహప�మ
పయ్��త�ధమ  ఫ�త�� పర్ాకపరామ లవ�మ ��ప �మ పప్పంమ య�వ�ధ ���మ వ���మ
జ�ిపవ�. 

జ��ర�నలసమ�పరర  క్పసమ�మ మ��య�మ  ��ేనమ�మ ��్మ పప్పంమ
 ాాపత పరామ వ�వ�ప�మ 91మ ��యన్మ మపవ�మ రమమ �ా్ణ��ధమ ��� పయ�రమ, 
లపది� మఎ ధ��మపవ�మలమ�య మ��ర����మసపగ�మ మమనపద���� ��ెధసి.మ
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రమయ�దధమ�, పప్పంమ�మ్ �మ ్ళ్మ�ె���ిపం�����మల�సరత��న వ�� 
 పట�మ ఎ ధ� �మ ���ిపవ�.మ పప్పంమ�� మ �ాప�మ � ����పక����మ ��య������మ
పప్పంమ పజ్�పద��మ ��ాయ�ర���రమ హ ధ��ధమ ర��పపక �����మ ల�సరత��నమ
�ె�  �నమ ర����నిమర��్ పవ�పం�����మలవ�మల��ాేమ�నిమ �పప�పవ�. రమ
సమయమ�� మపప్పంమ�మ్ �మపభ్���్�ధమపప్పం�ాప�మ�ా్ పన ధమ��పర 
�ర ధ పయ్��త�ధ ���ాఅ.మ రమ ఫ�రపరా��మ ఐ ా�ాజామ స��మ
�ా్ �ిపంక��పవ�.మ 

లఅనపపటట��, ఐ ా�ాజామస��మవ�్�ామరమమహ� ర�ృష�త��నమఉవ�దేామ�మ
� ర �ర పమ ల�ాకామఅ�ా��మ  ��ిప�పవ�. ర  �ఫ��ా���మ  ���రామ
�జపరా�� �మ ���తమపభ్���్�ధమకబ�టపరామప ్టన�ధమ��సిత ��తఅ.మ�ాప�మ
�ా్ పనమ ��ర���, ��ాయ�ర���రత��నమ లపర�ా� జయమ సపకపర�� ధమ సపకపర�ప�మ
ఇ�ా్ లమ �మ�కె���పవ�? మనమజ�జయర�ధమ��వ�మ� �� మ��పర�ా�ధమమన ధమ
ఒ మ గ���తపప�రామ ప�మ ����త , ల మ  మ ర�పమ�� న మ ఎట��పటటమ రర� ారన మ
పద్��దపంమజ����మప ర ్ఖి�ా్మ� , వ��� �మసపష�పరామ��� ���త �.  

లపది��్,మనిషా�పదర�మసమ�నమ�రామజ�్ప��ర�మఖి�ా్మసపష�పమ
����త పవ�.మ ���రా, ప రమ్ ప�్ తమ �హమ్్ఎలఎమ ���నిమ ����మ పక్్ కమ
ఉప��ాసమ�� మఒ మలరక�్, లరక�్మ�ా�మమ�  మ�ా��త��మలర� ధ �మ�ాదమ, 
ల��ర�మలరక�్మ�ా�మ�ా��తమలరక�్ ధమలర� ధ �మ�ాద��మ షయ��తమమ��ి్మ� 
�పదర�మఎ�్ప�ప  మగ�ర�త పంి�� ా��మస �ప�� �.మ 

ఒ మ��్రమజ��మ�ా��త, న�్జ��మ�ా��త��మలర� ధ �మ�ాదమ, ల��ర�మమన�్జ��మ
�ా��తమ ��్రమ జ��మ �ా��త�� లర� ధ �మ �ాద�మ రయనమ క్ ర�ప�� �.మ లపది��్మ
ల�తమ జ�రా�మ మ��య�మ ల�తమ ��ా్ �మ పజ్��మ సమ�నతరమ ల��వ�మ
సిసపష�త��నమ ఇ�ా్ లమ క్ కన.మ ఎట��పటటమ  �క��వ�మ పక�ారమ�మ �� ధప��మ
పజ్�పద����మ సమ�నమ హ ధ��ధమ ఇ ా్���వ�మ  ���సపష�ప ��యక��పవ�.మ
  కమ సమమ��ధమమ��య�మ వ��ా�మమకామ �ామర�ాా���మమ��య�మ �ాప�మ
�ా్ పన ధమప���వ�మ ���పది ధమఇవ�మమమ�భమరత��నమకపరార�స రమ్�. 

లఅనపపటట��, �� �మే��త�పరత��నమమ��య�మక� �్నత��నమవ��ా�మమకామ
ఒ మ భజనమ��ఖమఉపద�మమనపమగమ�సిత ��తమ�.మఉవ�హరణ ధ, ఐ ా�ాజా 
స��� మ���తమ���్రమవ��ా�మమకామఒ మ�ా��ా�ా�తమమనపమం సిత ��తమ�.మ
లపది��్, భద�్�మ మప �� మ ��పదర�మ �ాే్రమ సభ�ా�ధమ మ����పదర�మ
������ మసభ�ా�ధమఉ��తర�.మఈమ భజనమలపరరగరత��నమరస��త�మమ��య�మ
 సిగ�న మ  �ర�సిత నతట�్ రామ  �������త పవ�.మ లపది��్�� ���తమ వ��ా�ధమ
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లసమ�నర ధమ�ా��� పరామ�రసనమ�ా తపమ��సిత నతట�్ రామమనపమ గమపమరపప�మ
� �వ� �నిమ  పట���తమ�.మ ల�తమ  షయ�� ్ న మ సపప ర్మ ��ాయమ�మ
మ��య�మసమ�నర్మ�నిమఇ�ా్ లమక్ ర���త పవ�.మలపది��్��, ప రమ్ఖి�ా్మ
్ �మరర�ాయమ�మ1, �ంనమ�మ మయపదిమ����మ��� త��నమమ�రగదరద మ
స ��్�త గమ��ాత మ�.��ాయమ�మ ్ �మ ల�స�ా�నిమ ప ��తరామ
జ���పది���, వ�్షమ�మ మ��య�మ ేరృర్మ���మ హదిద �ధమ ల��మ న ంి����మ
 ా���మ  ���మ సమపజసత��నమ మ��య�మ సమ�నర్త��నమ ���� మ
ం సి�� ా��మ ఈ �ంనమ�మ మ ��� �పట�నతవ�.మ మప�రనపమ మ��య�మ
కర్మ�మ గ���ప�మల ధమ ఎ�్ర�మ  �మ ��ెిప��మ వ���మలర�మ �ీ్ ��ప���, 
మ��య�మ�ాపప�మంరామ��వ�మల��ాయత��నమప�్రతనమ గ���ప�మల ధమఎ�్ర�మ
 �మ��ెపి��మవ���మలర�మ�రస���ప����మఖి�ా్మక్ ర�సిత నతవ�.మ 

ఎట��పటట ��ాయమ �ా్మ�ణమ రనిమ ఇ�ా్ లమ ��ర� ధపట�నతవ�మ ల��ప్ే త 
సహజపరా��మ ఉదఅపంవ�? రర�ాయమ�మ 4, �ంనమ�మ 1  మ � , లమ
గ���ప�మ ల��మ స్యపరామ ��వ�మ లమ ర�్దప �్�ధమ ��వ�మ ల ధమ లరాపరమ
�ీ�్�ారత్��నమ  ా����మ ప����పపక��నపపటట��, ��ాయమ�నిమ మ��య�మ
సరామ�నిమ �����రాత �� �������మ లర�మ వ����మ గ���మ �ా మ రపపద�మ ప రమ్
ఖి�ా్మ��� �పట�నతవ�.మ 

ే��త�పరత��న మ��య�మ క� మ వ��ా�ధమ ��దమ మ��య�మ క� �్నమ వ��ా�మ
్ �మ ��ాయత��నమ హ ధ��నిమ క��పరమ�రామ �ా��ాయ�ాది.మ ల��ర�, 
��దమ మ��య�మ క� �్నమ వ��ా�ధమ రమమ హ ధ��నిమ �ా�ా �����మ
పయ్రతమ�� మరమ పట�మ��దమలఅనమవ��ా���మ ా����మల��ాయమ�మ �ధగ�మ
���� మ �ా�హ��పం�ాది.మమ�్మ   �ప�న, ఎప�ప �మ ల��ాేపమ  �ర�నపపటట��, 
��దమమ��య�మ క� �్నమ వ��ా�ధ, ే��త�పరత��న ��వ�మ క� మ వ��ా� ధమ��మ
 �ర�పంిమంరా�నిమ��పట��ాది.మ 

లపది ధమ కది�ధ, ఇర�మ ప����మ భ షారాత � మ ��ాయమ స ��్� ధమ
ప ��తరామ  ట�� క��మ పయ్రతపమ ��య��.మ �జపరా, వ��ా�మమకామ �ాప�య�రమ
సపకపర��మ�ర్హణ� మఇవ�మ����మ��� మ�ా్ర�నారమ �ర�నమలపేమ�.మవ��ా�మ
మకామ ��ాయపమ లదమ రర�రప��నమ �ాప��� ల�సరత��నమ మ�  మ లపేమ�మ
గ���ప�మప రమ్ఖి�ా్మరర�ాయమ�మ11, �ంనమ�మ.9మ� మఇ�్క��పవ�.మ మ
పకమ�మ ���మఇరరమవ��ా�మసపపదమమ��య�మ�నర��మపట్మేరా్మ�బ�మ���మ
ం   � ద�మ లవ�మ �కె���పవ�.మ లవ�  కపరా,  ా����మ స�యపమ
��సిత ��తమ�మ��వ�మమదదరా�సిత ��తమ��మరప�ప �మ �ారణపమం �,ి మ�  మ
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వ�ేపమ్ �మ �నర��నిమ ల��ాయమ�రామ ర గ�పంి��న�ాది.మ లపది��్, 
�ాప��� మ � �ప�ణామ�నిమ లపదజ�సిత ��తమ��మ � పమ���, పభ్���్�ధమ
ల��ాయమ ప ��రత��నమ  ాా�ారమ �ా���ా�ధమ ��వ�మ ఒపపపవ��నిమ ఇరరమ
వ��ా���మ  ధదిర������మ ల��ా�ా�తమ జసి���ాది.మ లవ�  కపరా, �ాప��� మ
� �ప�ణామ�మ��వ�మస�యమ�నిమలపదజ�సిత ��తమ��మ�ష��, పభ్���్�ధ, 
ల��ృవ�ధ మ �ెపదిరానతమ వ��ా�మ సహజ�నర��మ ��వ�మ రసిత ����మ �యపరణ్మ
�ార�పం�����మ పయ్�తపం�ాది. రమమ సహజమ �నర��నిమ స గమపరామ
సవ�్��గప ��సి�� ా�సనమ ర�ేా ర గ���ప�మ ర ధ��మ ంది����నతమ
పజ్�ధమ ��వ�మ పభ్���్� ధమ ల�రాహనమ  �పప���స ���నమ �్ట్, రమ ప�మ
��య��.మ 

లప�ప �, ర ధ��మలదృష��పరా���నమపజ్� ధమ���మమ��య�మస�యమ�మ
����పది ధమ రయ�మ వ��ా�ధమ మ��య�మ పభ్���్�ధమ ప�మ ��య��.మ
లఅనపపటట��, లట��పటటమ���ని, జ�జయమ��వ�మ�ాజ��యమప�్జ���నిమ
�్ పద�����మ రామమ ��వ�మ �ా్ర్మ ప�్జ���నిమ జర������మ ఉవ�దేప��మ రామమ
లపవ�పం � ది.మ మగరమరర�మ��వ�మ  �మద�ాకబద �ధరా,��దమవ��ా�మప��్గ���మ
సహ ��ప�����మఉవ�దేామ���మఐ ా �ాజా స��మల��  �ారా గమ��ని ��వ�మ
ఖ�ప��షన్నిమ�ా్రప�పం���తమమనపమం సిత ��తమ�. ఈమపయ్రతపమవ�ే రా 
ల��ృవ�ధ మ�ెపదిరానతమవ��ా�మసహజమ�నర��మగ���ప�మ ార�మర�ామజయ పమ
జ��ర�పవ�.మ 

ఈపయ్��త�ధ జ��ర�నపపటట��మ  ���,  మ ఒ �మ ��దమ వ�ే మ�మ  ���మ
ల��ృవ�ధ మ �ెపవ�నమ వ�ేప�మ �ా్ అమ ��వ�మ దే ధమ ��ర�����ది.మ కహ�ేహమ ల�� మ
ల��ృవ�ధ మ�ెపద�మవ��ా�మ్ �మపభ్���్�మేృ�మ�ప�నమల మ�మవ���� ఒ మ
�ారణత��మఉప �ంి�.మ 

 ��ర రత��నపపటట��, ఇపరమ జ��ర�నపపటట��మ  ���, రమమ �ీ్యమ
ప�్జ���మ ��సపమ ల��ృవ�ధ మ �ెపవ�నమ వ��ా�ధమ లట��పటటమ పభ్���్���మ
�ా���ా�నిమ ��న�ార�స త ��మ ఉ��తయ�మ ��నిమ �పెప మ రపప పమ ��ది.మ
 ాణమజామ �ా���ా�ధ,  వ��మ స�యమ�మ మ��య�మ  ాా�ారమ ఒపపపవ��మ
ప�్�గయ�ధమ ��న�ాగ�ర���మ ఉ��తఅ.మ వ��మ ఫ�రపరా, సమ�జమ�� �మ��దమ
మ��య�మలణరా��నమ��ాగ �� మ సిగ�మమ��య�మల �గా పరర�ధ ����ర��� � పమ
��న�ాగ�ర���మ ఉపవ�.మ ఇవ�మ రయ�మ వ��ా�� మ �ర�గ�కబట� ధమ మ��య�మ
లపరరగరమ ల�ాప���మ వ���మ జ��త పవ�.మ ల��ృవ�ధ మ �ెపదిరానతమ వ��ా� ్ �మ ��దమ
పజ్�ధమమ��పరమ �ిర��� అ,  ా��మస్పరమ��య ధ�మలదమమ�రత్రమ�ా ధప��మ
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��దద మ ే ధత � ధమ  ���మ ఎదిర�మ �ర�గ�రా��తర�.మ ఇవ�మ జ� ్ాదమ సమమ��మ
��రా� ్ ���మ  �్,  ార�మ��ద�మలసహ���తమల��ాేపరామజసి���మలట��పటటమ
 ా���మరమమసమమ�� ్ ���మ������మ�� ్ రస ల్స త మ ా��మవ�్షమప ��రమజ� ్ాదమ
 ర���� ధమ మదదరామ  � గట�� ������మ ���ిపవ�. వ�� �ట� ����మ ఫ�రమ�మ
పప్పంమ�� మ�ాప���మ బ����తమ �ర�ప�పవ�. 

లపది��్, �ాప�మ ��సపమ ఇ�ా్ లమ   కమ ��రా�ధరామ మనమ దృ�ి��మ
మ�్ప�పవ�.మ లపది��సపమ సపప ర్మ ��ాయపమ ల�సరప.మ వ����మ ఎ�్ప�ప  మ
 ే్సమయ కృ  రణనిమ ఇ ా్�సనమ ల�సరపమ ఉపట�పవ�.మ వ����మ ఇరర��మ
సపపద���మ వ�్షప ��రమ వ�ే� మ మనమ దృ�ి� మ ప  ధప��మ ఉప  పమ �ా ా�.మ
ల��ృవ�ధ మ �ెపవ�నమ వ��ా�ధమ రమ �ా్ర్మ ప�్జ���నిమ ప ్� ధమ ��టబ� �, ���మ
��ంి�మర ధ��మల��ృవ�ధ మ�ెపవ�నమమ��య�మ��దమవ��ా� ధమ�జత��నమ��ా్ర్మ
స్�బ�మ���మ మ��య�మ �� ామ స ్��త��మ స�యమ�మ ��య పమ వ����మ
ల�సరమ�.మఇ�మతమజ��ర�నట్అ����, �జత��నమ�ాప�మ�ా్ పనమజర�గ�రాపవ�. 

���న ��� �నతమ ల�తమ పదధరా�ధమ ��పటట�నపపటట��,  మ వ�ేత����మ
ప���రా�నిమల�� మ�  మవ�ే మ����మవ���మ���,ి రమవ�ేప�మసహజ�నర��నిమ
ల��ాయపరామ రనమ �యపరణ్� ���మ జసి ధనతట్ అ��, లట��పటట 
 �గ రత��నమ ంరా�నిమ రప�����మ ఇరరమ వ��ా�ధమ రర�నమ ంరా�నిమ ��పటబ� �.మ
లఅ��మల��మ��య ప� మ ార�మఎ�్ప�ప  మ��ాయపరామప�్��తప���.మమ 

ఇ�ా్ �� క్ కన�మ రర�రపరామ ంరా జసి����పది ధమ ల�సరత��నమ
ప���ి్రా�నిమఖి�ా్మలర�ాయమ�49మ� మ ���పంక��మఉపవ�.మ��ప �వ��ా�ధమ
  ాదమ�� మ ఉప��, లవ�మయ�వ�ధ ���మ వ���జ� ి నప�ప �,ంర��ధమ మ��య�మ
వహరాపమ ��సపమ ఇరరమ పభ్���్�ధమ  ా����మ నం�జ�పప�����మ గటట�రామ
పయ్�తప���మ, లపది��్మ  ార�మ ఒ మ ఒపపపవ����మ ���మ ంర��మ వ�్�ామ
ప��ష���పంి��������మల��ాేపమ �ధగ�రాపద�మలవ�మ క్ ర�సిత పవ�.మలఅ��, 
ఒ  �్ ,  వ� మ ఒ మ పకమ�మ ఒపపపదమ� ్ �మ �యమ�కపకన� ధమ
లపర� ��పం ,య�వ�ధ ��తమ ��ర� ధనతట్అ��, లప�ప �మ �గ��మ వ��ా�మతమ
ఐ ాత��మ రమ ది�ాగ�����మ �ారణత��నమ వ��ా�తమ ర��పది ధమ �� �ా���.మ
ఎప�ప�ె���మ రమ ది�ాగరమ వ�ేమ�మ ్���� అమ పరసపరమ క�ర�ా�ా� ధమ
లపర� ��సిత పవ� , లప�ప �మ ల�తమ ప����మ సమసామ ప�� ా�రమ���మ �ాట�రామ
వ�రర�ా� మ�ాప�మ�ా్ పనమవ�ేరామఒపపపవ�����మ ృ�ిమ��య��.మ 

  వ�ే మ�మ  ���మ ��రా�ధమ  టట� �యక��పది ధమ వ���మ జయ�నట�్ రామ
  �నత��న మ��య�మ లసమపజసత��నమ ప���ి్రా�నిమ ���్��ిపం�ాది.మ
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ఎపది పట�, వ�రర�ా�మ�� మలవ�మమ�వ����� అ,ల �గా పరర  ాా�ిత �� వ���జయ 
గ�ది.మలట��పటటమల �గా పరరమ్ �మఫ�రమ�మమ�  మర�గ్రమల��రాపవ�.మ
��ప �మ ప���మ మకామ మప�మ �ామరసారమ ��సపమ ఒ మ మమ �మ పకప�మ
పభ్�ర్మ�మ ప ్�్ప�నమ �్ట, లవ�మ ప ��తమ � ాప�� పరామ �జ�అజరామ ప�మ
��య��సమ ఉపట�పవ�.మ ఒ  �్మ ఒ మ పకమ�మ రన ధమ �ా��� పరామ
మ�టబ్ ��నపపటట��మఈమ� ాప�� రమల��ర�మ ���మఉప���.మ �ాకటట�, లట��పటటమ
ప���ి్రా� ్ మ మమ �మ పకమ�మ ఎట��పటటమ ��ప���ా�నిమ పద్��దపం�ాది, 
పజ్�ారమ�మజర����న�ాదిమమ��య�మలసమపజసపరామప�్��తపం�ాది.మమల�త 
ప����మ  ా��మ  ా��మ హ ధ��నిమ  ��ర�పంి������మ ం ���.మ లపది��్, 
 �పపం���నిమ ��ాయ��స�ా� ��ర ధ, ప�� ా�రపమ ��సపమ �ాయకబరమ�మ
స�ధప�మవ��ా�ధ, ఎ�����మ ార�, ా��మ�ా��తగరమప�్జ���నిమజర����నిట ధమ
�ా ధప��, ��వ�మ  మ వ�ే మ�మ నిప��మ లఅ��మ ప�్జ���తమ �్ పవ�పది ధమ
పయ్�తపం ధప��మఉప���సనమర�ేా రమఉపవ�.మమమ 

 మపకమ�మ్ �మ�ా��రమ�� మ ��� ల��ాయమ�రామ��వ�మఒ�త����మ
రామమ  ార�మ జ� ాపమ ��సి�� � ది.మ  మ వ�ే మ�మ ్ �మ సహజమ
�నర��నఅ��మ ల��ాేమ�రామ జసి��న�ాది.మ  మ వ�ే మ����నన మ
లన�సరత��నమ మ��య�మ లసమపజసత��నమ హదిద �ని  ర�పం�ాది.మ
ఎపది పట�, లవ� ��ాయమమమ �ాది, ��వ�వ��ా�మకామ సపకపర��నిమ
త�ర�గ� పరంగ�మమ�రగమ�మ ���మ�ాది.మ 

సమయ��బ�మ� దృ ా� త, ��నిమఈమ  షయ��మ గ���ప�మ ����మ  ధ్ పత పరామ
మ�రత్రమ మ�టబ్ ��ని.మ సప��పత పరా, మనపమ పప్పంమ�� మ �ాప�మ �ా్ పననిమ
గన మ ర్సిత నతట్అ��, లప�ప �మమనపమ ర పపమప�మ ��సపమమనమ �ా��తగరమ
మ��య�మజ�జయమప�్జ���నిమ ప ్�నక�టట�, లపది ధమ కది�ధరామమనపమ
ప ��తరామ��ాయమ����మరర�రప��య�నతమపరసపరమసపకపర��నిమ�ా్ �ిప���.మ
��దపట�,  �టమ��మ ��్మ భ షారాత � మ ��ాగ �ధమ  రప �ంి�, ��వ�,  ాటటమ
�ా్రపభపమ�ద���పద�మ ���మ��నిమ�పెపగ�ని, మ��య�పప్పంమ�� మఈమ
జ� ాపమమ��రగ మ��వ�మ��న�ాగ�ంి�, ������మలవ�మమ�మ ��ే�����మ ���మ
వ���మజయ�ంి�న��మ��మమ�ట���మల� మ��పద�����మ ��భ �ాత ర�.మలట��పటట 
మ�మ క్పసమ�మ��వ�మమ�రణహ�మమ�మ్ �మప�్బ�మ�మరపప�స��రామ
ల�� మర�ా�మ�ాట�రామ���ఉపట�పవ�.మ 

�ాకటట�, ��నిమ  ���ప�నట�్ రామ పప్పంమ�మ ్ �మ ల�మ ��దద మ లగగమ
�ాజాపరామ య�� �ట�డమ ���రస, �జత��నమ ��ాయమ�మ మ��య�మ సదివ�ద�ా���మ
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పప్పంమ �ాప�మ �ా్ పన� మ ��� మ �ారన్ిమ �� �ిప���సమ ఉపవ�.మ ఒ  �్ మ ల��మ
జ��ర�నట్అ��, లమర పపమ పయ్��త�ని, ృ�మిమ పప్పంమ�మ ఎపపటట��మ గ�ర�త మ
��ట�� ��పట�పవ�.మఇవ�మ�జపమ�ా ా��మ��మ�ా్ర్న.మమ 

ల�� మకనా ావ��ధ.మమ�  ��ా��మ ృరజ్ర�ధ. 
మన �ాపపవ్�యమ�మ ప�్ారమ�మ సమ� �ేమ�మ ర�ా్రమ �ార�రణపరామ

తరమ�మ ఒ మమమనమ �ా్ర్నమ ���ాత మ�.మ �ా��న, ��నిమ మమనమ �ా్ర్నమ ���ాత ని, 
�గ��మలహమవ��పదర�మననితమలనిస���ాత ర�.మ�ర��నమలరపదర�, మ�మ
ల��ి�ధ.మలమస్పరమపదధ�� మలర�మ�ా్ర్నమ��సి���ంి�.మ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 





Hadrat Khalifatul-Masih Vaba being welcomed by 
Martin Schulz, President of European Parliament

His Holiness leading silent prayer at conclusion of 
the European Parliament event. 
Seated to his right: Dr. Charles Tannock (MEP-
UK), left: Rafiq Hayat (National Amir AMA UK) 

Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-
Masih Vaba delivers the keynote address 
at the European Parliament event



Press Conference with Hadrat Khalifatul-Masih Vaba at European Parliament. 
Seated with His Holiness is Dr. Charles Tannock (MEP-UK and Chair 
of European Parliament Friends of Ahmadiyya Muslims Group) 

Tunne Kelam (MEP Estonia & Vice-Chair of 
European Parliament Friends of Ahmadiyya 
Muslims Group) meeting with His Holiness

Phil Bennion (MEP West Midlands and 
member of European Parliament’s South Asia 
Delegation) meeting with His Holiness



ఉ�� వ�ర రమ� 
2012, ����పకర�మ  మ మ��య�మ 4మ �మ ��వ��� , �ా్మ�ణమ  మ�ీహ
లఅద�  ారసి�ధమమ��య�మ పప్పంమ  ాాపత మ రహ్వ�యా మ��ి్లమ
సమ�జమ� లర�ప�మ లఅనమ హజర్మ ఖ్ఫరాతమ మ�ీహ    రార�మ
క�్�సతసమ � �మ యమ�్�ియ్మ �ార్త�పట�ని �దటట �ా��రామ
సపద��దప�, ల � మ  0మ వ��ా�మ నిప��మ  10మ మపవ�మ ప�్�కి�ధమ
�జ���నమ ��గ������ినమ సమ� �ేమ� నపదిమ ������్ర్ త��నమ
పర్���ప��ాసమ�  రా ప��ర�.మ
ఈ  � � ని, యమ�్�ియ్మ �ార్త�పట��  ల�తమ ప��� నిప��మ
�ా్��కాపమ గ�ర�, ��రతరామ �ా్రపభత��న “రహ్వ�యా మ��ి్మ��మ
సమమహమ� �రమ్ప �”  ార�మ ��.మ ����్లమ టబ��త�మ (ఎపఇ�ి-
య���) లకాకరనమ�ర్్లప��ర�. ఇవ�సర్మప���మమ��య�మఎపఇ�ిమ
�మ �ా్-యమ�్�ియ్మ సమమహమ�.మ రహ్వ�యా మ��ి్లమ
సమ�జమ�నిమ యమ�్�ియ్మ �ార్త�పట��  �� ్ రస్లపం పమ ��ర ధమ
మ��య�మ  ా��మ రస ధత �నిమ యమరపమ � న మ మ��య�మ �గ��మ
పప్పంమపరటబమ  సత��పపజ�య పమ ��ర ధవ���మ  �ాపట�మ ��య పమ
జ��ర�పవ�.మ సపదరదనమ సపదరభపరా,హదర్మ ��ా� మ మస ్యమ లహ్్ 
లయాదహ���్ హ�, �ార్త�పట���యని్  మ��య�మఇరరమలర���య ధ�
��మ ���మల�� మసమ� ��ా�నిమ�ర్్లప��ర�. 
 ా���  �ధసి ధనతమ ా��� మఈమ��గపవ�మ ార�మఉ��తర�ల  
��. ����్లమ టబ��త� (ఎపఇ�ి-య���)—యమ�్�ియ్మ �ార్త�పట�
్ �మ  వ��మ �ా���ా�మ  �ట�మ సభ�ా�ధ,మ�న� హ ధ����� ఉపమ
సపబమ�మసభ�ా�ధ, ��ట�మ�ార్త�పట�� ల��ప�్��మసపకపర��మగ���ప�మమ
ప�్�ర�మ �రగ ఉ�ాకాధ�ధమ మ మ��య�మ యమ�్�ియ్మ �ార్త�పట� 
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్ � రహ్వ�యా మ��ి్మ��మ సమమహమ� �రమ్ప �మ
లకాధ�ధ. 
ట���త ���ల (ఎపఇ�ి- ఎ��� �య�)—యమ�్�ియ్మ �ార్త�పట� 
్ �మ వ��మ�ా���ా�మ �ట� సభ�ా�ధ, భదర్మ��య�మరకణమఉపమ
సపబమ�మమ��య�మయమ�్�ియ్మ�ార్త�పట� ్ �మరహ్వ�యా 
మ��ి్మ��మసమమహమ� ఉ�ాకాధ�ధ. 
�ా్ డ ్��ల (ఎపఇ�ి-య���)— లరబమ ���నిస����మ సపకపర��మ
��ర ధమ ప�్�ర�మ �రగమ ఉ�ాకాధ�ధ, ��ర హ ధ��ధ, ��ాయమ�మ
మ��య�మ వ��యమ �ా���ా����మ  �ట�మ సభ�ా�ధ,యమ�్�ియ్మ
�ార్త�పట�� ��కయమ �ా���మ ఉపమ ��య ధ�ధమ మ��య�మ యమ�్�ియ్మ
�ార్త�పట� ్ �మ రహ్వ�యా మ��ి్మ��మ సమమహమ� 
ఉ�ాకాధ�ధ. 
కబర్�ా � ్మ �్�్ య (ఎపఇ�ి-జర్మ)—మ�న� హ ధ�� ��� 
యమ�్�ియ్మ�ార్త�పట� ఉపమసపబమ�మలకాధ�ధ. 
�్ ��ాపకయ� (ఎపఇ�ి-య���)—యమ�్�ియ్మ �ార్త�పట� 
ద��ణ��ియ�మప�్�ర�మ�రగ లకాధ�ధ. 
నిత క��తయ్ (ఎపఇ�ి-య���)—యమ�్�ియ్మ �ార్త�పట� 
ద��ణ��ియ�మప�్�ర�మ�రగ సభ�ా�ధమమ��య�మ�బమ�ెలమయమ�్�ియ్మ
గమగ ప�మలకాధ�ధ. 
పర్�న  � �  ధమ మ�పదిమ యమ�్�ియ్మ �ార్త�పట� ��్లమ
భ�నమ�� మ ����పకర�మ 4మ �మ ��వ�న, ఒ మ లపర�ా� జయమ �ా�్��య��మ
సమ� �ేమ�మ జ��ర�పవ�.మ పరమప �ా�ధమ లపది� మ పర్���ప��ాసమ�మ
రా ప��ర�.మ 
య�� �ట�డ ��పగమ  ల, ��పఅ్, ఖా్్స, క���యల, �ా���ా్ ్మ
మ��య�మ ఇరరమ వ��ా�మ నిప��మ �జ���నమ జరత�సి� �ధమ మ��య�మ
ల��య�మ సపస్���మ న���� �మ� ా�మ �ాట�మ �ార�నమ �ా�్��య��మ
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సమ� �ేమ�� మ పరమమ ప రా్�ధ ల�� మ ప్ే త�మ ��గణమ��మ
సమ�ర�������ర�.మ పప్పంమ�� మ ఇ�ా్ లమ ్ �మ �ార ్ధమ
సపకపర�ప�మ ���ిమ ల��ర�నమ ఒ  ప్ే త ధమ సమ�ర�న�స త మ పరమమ
ప రా్�ధ, “ఇ�ా్ లమ ్ �మ �ాప�మ సపవ�ేమ�మ �ార్జమనత��నవ�.మ
లపది��మ “లపద����న మ��్మ,   �రమ�మఎ�్����న మ��ది” ల��వ�మమ�మ
ర�ాయమ�.మ �ాప��మల��య�మ్ �మ ప�్�ర�మ ల��ర�నమ ఒ మ ప్ే త ధమ
పరమమ ప రా్�ధ సమ�ర�న�స త , ల�తమ మ����మ రమమ సహజమ
ర�పమ�� , �ాప�మ సపవ��ా�తమ క్ ర�ప��యమ, �ాకటట� మ �జత��నమ
మ��ి్మ��ధమప�్ త�పద��మమ ే్�ిప��ర� ల��తర�. ప�్ ప�్ తమ ���మ
వ��� �మ ఒ ���మ ల��మ సపవ��ా�తమ �ె��� �మ రయనమ ల��తర�.మ
మ���త ’లమ ల��య�మ ప�్�ర�మ ల��ర�నమ ఒ మ ప్ే త ధమ సమ�ర�న�స త మ
పరమమ ప రా్�ధ, మ�న ా�నపరటటమమ వ�������మ దగగరరామ జసి ధమ
�ా� పమ మ��య�మ ఒ ��మ హ ధ��ధమ మ�  ర�మ �ా�ా��ట�్ రామ పప్పంమ
పజ్� ధమ  ా��మ  రత�ామ�మ పట్మ ల�రాహనమ  �పపం తరమ లహ్వ� 
మ��ి్మ��  ర�మల�మల��తర�.మ 
ఒ  ��గ������ినమ ��్క ధ�మ మ�పదిమ ఈమ పర్�నమ సమ� �ేపమ జ��ర�పవ�.మ
యమ�్�ియ్మ�ార్త�పట� � �రహ్వ�యా మ��ి్మ��మసమమహప� 
�రమ్ మప �మ లకాకమ ఉ�ాకాధ�ధ, పప్పంమ  ాాపతరహ్వ�యా 
మ��ి్లమసమ�జమ� ్ �మలర�ప�మలఅనహదర్మ��ా� మమస ్యమ
లహమ్ లయాదహ���్ హ�  ా���మ మ��య�మ ��్క ధ�న మ
�ాదరమ�రామ ర�్�స త మ పరమ ప రా్�మ  ా���మ  �వ� మ లద ధమ
���ొ��మ   ��్ర�.మ ఎపఇ�ిమ మ��య�మ యమ�్�ియ్మ �ార్త�పట�మ
లకాధ�ధమ �గమ మ����్ షాత� రార�మ  ��� పరమప రా్�మ  ా���మ
 �ధసి��నిట���  ప�్�ా మ�రామ ����ార�. 
పరమప  రా్�మ  ార�మ రమమ పర్���ప��ాసమ�మ రా పం�����మ
మ�పది, సభనిమ ఉవ�ద్ప�మ ల�� మమపవ�మయమ�్�ియ్మ �ార్త�పట�మ
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సభ�ా�ధమ పస్పర�స త , రహ్వ�యా మ��ి్లమ జమ�రమ క్ ర�సిత నతమ
ఇ�ా్ లమ �ాప�మ సపవ��ా�తమ  ా��మ ర�ాక��మ �బ�మ�మ గ���ప�మ
���య���ర�. యమ�్�ియ్మ �ార్త�పట� � �మ రహ్వ�యా 
మ��ి్మ��మ సమమహప� �రమ్ప �మ లకాధ�ధమ మ��య� ఎపఇ�ిమ
��. ����్లమటబ��త�మ “పప్పంమ��  సహ�����మమ�ర���ర�మలహమవ�మ
మ��ి్మ��ధ” ల�మ�ా్ లలప��ర�.మమ 
ఖ్ఫరాత-మ��ీహ, పప్పం ాాపత  రహ్వ�యా మ��ి్లమసమ�జమ�మ
లర�ప� లఅనమ హదర్మ ��ా� మ మస ్యమ లహ్్ లయాదహ���్ హ� 
రార�మ రా ప�నమ ����ర ్మ పర్���ప��ాసమ�నిమ ఇ �  �్ పది 
పర�సిత ��తమ�. 

 

 

 

 

 

 

 

 



అవత�ాజ ్య ఐకయత 

�ావ��� మ�లమ� 

��ి్��్ ల్య-రహమ��య-ర �్ల- 
ల��్ హ ��ర�న,లనపరమ ర�ణ�మయ� �, ల�ారమ ృ�ా��ధ �. 

�ి్యత��న ప�్�ా మ ల��ి���ా — లసస��మ� ల��� ధల �మ
రహమరా��్ ల్  ామ కర రాహ� — ల��్ హ ్ �మ �ాప�మ మ��య�మ
ర�సిస�ధమలమలపద�����మసవ�మఉప �రా !. 

యమ�్�ియ్ �ార్త�పట�మ�దద మలమలపద����మమ�టబ్  �����మల��ాేపమ
 �పసిత నతమఈ సమ� ��ా�తమ �ాపట�మ���నిమ��ా్హ ధ� ధమ�దటరా ��నిమ
కనా ావ��ధమ ��ెయజ�సిత ��తని. ఎప�� ేగమ�����మ ఈ సమ� ��ా���మ
�జరఅనమ   కమ వ��ా� ధమ �ెపవ�నమ ప�్�కి�ధమ మ��య�మ ఇరరమ
ల��ి�పద����మ ���మ��నిమకనా ావ��ధమ��ెయ జ�సిత ��తని. 

రహ్వ�యా మ��ి్లమజమ�రమ��మమప�మలనికపకమ�, �ాహంరామ�మ
ఉనతమ పజ్�ధమ ��వ�మ  మమా�ట�, ��వ�మ ర ధ��మ ప��ంయమ�మ ఉప��మ  ���మ
లహ్వ����మ �ా��తగరమ లనికపకమ�మ ఉనత ార�మ  ���, ఒ మ  మమా�ట�రామ
తరమ�మ�ాప�మ�ా్ పనమమ��య�మభదర్మ  �ప� ధమ గమపమరపప ధప��మపప్పంమ�మ
్ �మ దృ�ి��మ ర ��ష�ాత మ��మ ప ��తమ ల�రాహననిమ  �ర�మ ఉపటబర�.మ
ఈ���ా�ని ��ర�����వ�ే రామ తరమ�మ రపప ధప��మ మ�మ ప ��తమ
పయ్��త��తపటటమమ���ాత మ�. 

రహ్వ�యా మ��ి్లమజమ�ర లర�ప�రా, ల��ాేమ�మ���నప�ప ��్ మ
లట��పటటమ  షయ��మ గ���ప�మ ��నిమ  గమపమ రపప ధప��మ పస్పర�సిత పటబని.మ
�ాప�మమ��య�మపరసపరమ��మ్మ్ �మల�సరమ�మగ���ప�మ��నిమమ�టబ్ ��మ
 ాసత�మ�మ రహ్వ�యా సమ�జమ�మ వ�్�ా ���నమ  మ ��రత మ క్ కనమ ��్��మ
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�ాది.మ లఅ��మ �ాప�మ మ��య�మ స�కామ జసి ధ�ా� పమ రహ్వ�యా 
మ��ి్లమసమ�జమ� ్ �మ�ా��ా్ ప ధ�మ�ా  ధమ�ఖాత��నమఉవ�ద�ాా�� మ
ఒ ట��వ�మ�జపరామ ాసత�మ�.మఇ�ా్ లమ్ �మమమ�ప�ర�షా అనమప రమ్
ప�్ తమ మహమ్ది�ా ా��మ క్ కన�మ ��్��మ మనమ లపద��మ ంరా�ధమ లర���మ
సమ��పరమ����య��వ�మ �జత��నమ  ాసత�ప.మ ప రమ్ ప�్ త�ామ  ా��మ �ా�మ�మ
ననిస��ప�మ 1400మ సప�రసరప� మ లర �మ క్ ర�ప�నమ �జత��నమ క్ కన�నిమ
దిరదృష���ార�త మ లర� �బగపమ మపవ�మ మ��ి్మ��ధమ సివ�రర�ా�పమ �ాట�మ
మర��� య�ర�.మ లపది��్మ �జత��నమ ఇ�ా్ మ�నిమ ప�నర��� పపజ�య పమ
��సపమ వ��� �మ ల��్ హ, ఇ�ా్ లమ ్ �మ ప రమ్ ప�్ త�ామ ్ �మ ప రమ్
�వి�ధ పరమ�మ ప�్ారమ�మ రహ్వ�యా మ��ి్లమ సమ�జ �ా��ా్ ప ధ � 
ఖ�వ�య�్ ్ �మ హదర్మ ��ా� మ గ���లమ లహమ్ఎఎలమ  ా���మ
పప�పి�� �.మ పప్పంమ�� మ �ాప�, �ామర�ాా�నిమ � ����ధపట ధమ
సపకపర�ప�మ ఇ�ా్ లమ్ �మ క్ కన�మ గ���ప�మ ��నిమమ�టబ్ ��టప�ప �మ ఈమ
 షయ��తమమనసి� మఉపంి��మ్�మలమలపద��మమ��నిమలభా��్సిత ��తని. 

‘�ాప�’ మ��య� ‘భదర్’ గ���ప�మ ంర�� మ కహ�మ�ఖ లప�ా�ధమ
ఉ��తయ�మ ���మ��నిమప�్ాత  సిత ��తని.మప�్మ�ా��తమ్ �మల��ా్యప� మ
 ా��మస్పరమహ ధ�మల��వ�మమ�ఖాత��నమ షయప.మలవ�మసమయమ�� మప�్మ
లప�ా���మ మ�   వ����మ గ�మ లపరహమ సపర�నమఅ�ామ జర�మ  ���మ ఎప��మ
మ�ఖాత��నవ�.మ ఉవ�హరణ ధ, సమ�జమ�� మ �ాప�మ �ా్ పన ధమ �ా్�� మ
ప���వ�మ�ాఅ, ఇపట�్ మప�్ాపరరమమ��య�మ�ామరసాప ర్ మ ా���రణతర.మ
ఇపటటమ� ప�మప���ి్�మప���రత��నవ�లమ�ాది, లఅ��మలవ�మ�ా్ � మపవ్�ేమ�మ
్ �మ �ాప����మ ప�్బ ా�తమ ం ప�రాపవ�, రమ ర�ా్రమ పట�ణపమ ��వ�మ
నగరమ����మ సత ృరమప�్బ ా�తమం ప�రాపవ�.మఒ   �్ మఇపట�్ మల�ాప�మ��వ�మ
లసహనమ�మ గన మ ఉనతట్అ��, లవ�మ �ా్ �  పవ్�ే మ�మ �����, రదిప��మ
పట�ణపమ��వ�మనగరమ������మ�ా��� మప�్బ ా�తమం ప�రాపవ�.మమ 

లవ�మ కపరా, పట�ణమ�మ��వ�మనగరమ�మ్ �మ�ి్�మరమవ�ేమ�మ్ �మ
�ి్�మ లపరటట�����మ ప�్బ�మ�మ ం ప�రాపవ�, రఖర� ధమ ఒ మ వ�ేమ�మ్ �మ
�ి్�మ రమ �ా్పరమ�మ ��వ�మ �రతమ�మ పప్పంమ�మ ్ �మ �ాప�మ మ��య�మ
�ామర�ాా����మ ప�్బ ా�తమ ం ప�రాపవ�.మ �ాకటట�, లర�మ �ాప�మ ్ �మ
ఒ �లపేపమ గ���ప�మ  మసపమ ం���పంద����, వ��మ ల��ాేపమ ప���రమ�మ
�ాదమ, లవ�మ  సత ృరపరామ ��న�ాగ�ర���మ ఉపట�పదమమ లర�మ గమ��ాత ర��వ�మ
సిసపష�ప.మ లవ�మ మ�వ���రా��, �ాప���మ ఎ ��ె���మ � పపమ ఉపట�పవ� , ల � మ
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� ����మయ�నతమప���ి్రా�మరర�రపరామసమసానిమప��ష���పం�����మ  కమ
మ��ాగ �ధమ ల�సరపమ �ా���మత, మ��య�మ �ాప�మ మ��య�మ భదర్ ధమ
సపకపర�ప�నమ ���్రమ లప�ా�ధమ ఉ�్పలలపం క టబమతమమనపమ గమ��ాత మ�.మ
వ���మ మనపమ మనసి� మ భ��పంగ�ర� నప�ప �, ఈమ సమసా�మ గ���ప�మ
ప ��తరామ ం���ప�మ  టటపట్మ  �రపరామ ప�్ాత  పం�����మ పస్ిత రపమ ఉనతమ
సమయమ�మ పట�మమ��పరమఎ ధ��రామ  ��ప���సనమల�సరపమసహజపరా��మ
ఉపట�పవ�.మ  వ�మ  త��నపపటట��, ఇ�ా్ లమ్ �మ �జత��నమ క్ కన�మ గ���ప�మ
 మసపమ���తమలప�ా�� ���మమ�ం�టటప��పది ధమ��నిమపయ్�త�ాత ని.మ 

రకి� మ పప్పంమ�� మ ఇ�ా్ లమ  ధమ �ా��� పరామ ల�� మ లభాపర�ా�ధమ
���� రత��మత, మ��య�మ పప్పంప� మ ల�తమ ల� �ా� �మ మ��య�మ
బరషణ�న మమ�����మ ర�ావ�స త  �పవ�పం��మత మనపమ గమ�సిత పటబమ�. 
ఇ�ా్ లమ లపట�మ ‘�ాప�’ మ��య�మ ‘భదర్’ ల��మ లర్మ�మ �సిత పద�మ
�ె��నిపపటట��మ ���మలట��పటటమర�్పణ�ధమ��సిత ��తర�.మ��� ��ంి�, �ాప��మ
ఎ��మ � �����ప� మ ���దష�త��నమ మ�రగదరదనపమ ఇస త , వ���మ �ార�పం�����మ
���తమ�యమమ�కపకన�నిమ రపర�నమమరమ�మఇ�ా్ ల.మఇ�ా్ లమ్ � 
�జత��నమ మ��య�మ సరాత��నమ క్ కన�మ గ���ప�నమ �రణ్నిమ లమ మ�పదిమ
ఉపం�����మ మ�పదిరా, పప్పంమ�మ ్ �మ పస్ిత రమ �ి్�మ గ���ప�మ ��నిమ
 ధ్ పత పరామ ం���పంద�ంి����తని.మ ఈమ  షయ��మ గ���ప�మ ల ధమ ఇపపటట��మ
కబరామ �ె�ధసిన�మ �� ధమ కబరామ �ె�ధసి.మ లఅ��,�ాప�మ మ��య�మ
�ామర�ాా�మ గ���ప�మ ఇ�ా్ లమ ్ �మ క్ కన�మ గ���ప�మ ��నిమ మ ం���ప��మ
సపదరభపరామ  ాటట�మ దృ�ి�� మ ఉపంి��గ�ర��మ ఉవ�దేప��మ  ాటటమ గ���ప�మ
ప�్ాత  �ాత ని. ��టట పప్పంమ�మ ఒ మ ��ర్� మ  ధరాగ మపరామ మ����� అపద��మ
 షయ��తమమనపదరమమమఒప�ప ధపటబమ�మల పద����మ��ెధసి.మరకి� మ
��రా�మర ాణ�మపదధరా�మమమ�పరామ� ���మ���, ల��య�మమ��య�మలపర�ా� �మ
 ర����మ ��్మ � ���మ ���, ��వ�మ ఇరరమమ��ాగ �� మ   కమ ర�ా�ధరామమనపమ
లనిసపర�నత��మ ఉ��తమ�.మ పప్పంమ�� �మ వ��ా�ధమ ఇపర ధమ
మ�ని��నత  మ ��నపరరామ ఒ వ����మ మ�  టట మ��పర స�త ల్రపమ
లఅ�ాపది ధమఈమలప�ా�మతమవ�హదప �రా��తఅ.మ 

��దదవ��ా��  ల�త��ా్ � �,మ��� �మ మ��య�మ జ�రా� �మ �పెవ�నమ
పజ్�ధమ �ి్రప���� అమ  ��ిమ � స త మ ఉప టబ�తమమనప గమ�సిత ��తమ�.మ
�జపరా, ల�� మ వ��ా�� మ  వ��ా�నిప��మ ��సమ ���మ �ి్రప ట మ పజ్�ధమ
గణమయత��నమసపఖా� మఉపట���తర�.మ 
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 వ��ా� నిప����స ���మ �ి్రప��న ార�మ ఇప�ప � ఎపరమ కబరామ
ల�ధ్  ధ�� య�రపట�, పభ్���్�ధమ రామమ ��వ�మ �ా్ � మ పజ్�ధమ �ామమ  ా���మ
ల ���నిప��మ   వ�య ప ఎప�� ష�మ�, ��వ�మ ల�ాకామ�మ  ���.మ
��స�నిమ ల�� ట������మ పయ్��త�ధమ ��స త , ���తమ షరరా�నిమ
 ర�పం���తమమ�మ్రపమ ���నిపపటట��మ  ���,ఇప�ామ ల�� మమ��ాగ �మ వ�్�ామ
ఒ మవ��ా���మ �ెపవ�నమ ��ర� �మమ�  మవ�ే మ�� మప ్�్పంగ�ధగ�రా��త �.మ
�జపరామ ంట� �ా��� మ ��స�నిమ ప ్�నక�����, ���తమ �జ�అజమ గ�మ
�ారణ����మ రపప�స��మ ��స� ధమ వ�హదప��మ ���తమ లపర�ా� జయ ంటబ� �ధమ
ఉప ���తమమనపమగమ�సిత ��తమ�. 

మమ ధమ్��మ��స�మఫ�రపరా, ���తమవ��ా�� మల �ాగ పరరమమ��య�మ
ఉరాస ర�ధమ  ాా�సిిత ప ���తమ  ���మ మనపమ గమ�సిత ��తమ�.మ
��సవ�ర��ధమ మ��య�మ �ా్ � మ పజ్�ధమ ��ప �మ ప���మ లవ�మ వ����మ
సపకపర�ప�మ జ ాక�వ��� ఉపట�పవ�.మ ఒ మ   �ప�మ ��పదర�మ ��సవ�ర�్ మ  మ
�ా్ అ� న మ �ా్ � ధ���మ  ��ిమ �� అ�పది ధమ �ా��� రనిమ
  �క�ంి�రాప రా, మ�్మ   �ప�మ ��పదర�మ �ా్ � ధ�ధమ ్ర�పమ మ��య�మ
సహృదయర�మ ����మ  నకర�సిత ��తర�.మ సమయమ సమయ����మ వ�్షమ
�బ�న�ధమమ��మపమ్�ద రమ�ా్ అ��మ��ర�రా��తఅ.మప�్�ా��ప�, ��పరమపవ�మ
మ��ి్మ��, ప�్�ా పరామ ��సవ�ర�మ మ��ి్మ��మ �ా��� మ ప�్రతన�మ
మమ�పరా, �ా�ా�రామ వ��ా�� �మ�ా్ � ధ�� మఇ�ా్ లమపట్మవ�్షమ�మ��వ�మ
  �ర�బ�మ�మరరంిరామకయటమప �ర�మఉపట�పవ�.మరమ��పమ�మ��వ�మప�్ంరామ
మ�మమ�ధరామ ర ధ��మ �ా్ అ� మ ఉప ది, లవ�మ ఎపరటటమ ఎరాత �����మ
  ్్గ�ధగ�రాపవ�, లపది ��మ�ా�ా�రామ��య ధ�ధమపవ�మపవ�మరమసమసా�మ
గ���ప�మ మ�టబ్  �ర�మ ఉపటబర�.మ �ాకటట�,రయ�మ సపద�ాభ�నిమ కటట�, 
మ��ి్మ��ధమ జర్మ� మ ఒ మ �బగపమ ల�మ జర్్మ ��నస�యమ మ�టబ్  �ర�మ
ఉప టబమత, మ��ి్మ��ధమ ��ి��  ా�సనమర�ేా రమగ���ప�మయ�� �ట�డమ��పగమ
 లమ పర్��మ మ�టబ్  �ర�మ ఉప టబమత, ���తమ వ��ా�మ ��య ధ�అ��మ
మ��ి్మ��నిమ �్ం���ప��టపరమ ద రపమ �ర �మ   ్ ్��మతమ మనపమ
గమ�సిత ��తమ�. 

లపరరగర ��వ�� �ి్�మలపరరామ�ా ��ానపపటట��, ఎప��మ��పరమరపవ�్నమ
 �ర�సిత నతమ లపేపరామ రయ����పవ�.మ ఈమ సపగరా�ధమ మ��పరమ  ��ె���మ �ాప�మ
 ��ే�����మ  ���మ వ���మ జయ�ంి�.మ లట��పటటమ రరావ��మ ప�్బ ా�ధమ
ప్�మ����మ ప���రమ�మ �ా��, �రతపమ పప్ప��మతమ ప�్�ా��ప�మ మ��ి్ పమ
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వ��ా�నిమ ప�్బ రపమ ���ాత అమ ల�మ �ెపప ప�  ఎట��పటట సపవ�హమమ 
ఉప ది.మఇవ�, ప్�మమమ��య�మర�ర�పమపప్పంమవ��ా�మమకామసపకపర��ధమ
మ��పరమ జ�ప్రామ వకె్���పది ధమ �ారణమ��రాపవ�.మ �ాకటట�, ప���ి్��మ
త�ర�గ�పర�, �ాప��మ �ృవ�ధ మ ��య������మ ల�తమ ప����మ  ��ిమ ప�మ
��య��సనమల�సరపమఉపవ�.మఇరర��మమ���బ ా�నిమవకె్జ��మ ర����నిమ
��వ�మ ా����మఎట��పటటమ��� ���మ �ర�ప��మ�ి్��మ��్ిప��ట� పమవ�్�ామపరసపరమ
ర�ర ా�తమ� ����ధపర�, వ���మప��ర��పం������ పభ్���్�ధమరర�నమ ర�నమ
�ర్య��నిమ��య��.మ 

��సవ�ర��  షయ����మ ���త ,  ా్ళ్మ �ా్ � మ పజ్���మ  �� ి
�� అ�పది ధమ�దిధప��మప ్�్ప���.మలవ�మసమయమ�� మ�ా్ � మపజ్�ధమ ���మ
 �ా�మహృదయమ���మరర�నమ్ర�పనిమపద్��దప��పది ధమమ�పది ధమ�ా ా�.మ
�����ంి�, ����పమ మ��ి్మ�� ధమ �ా��� పరామ ���తమ ర�ా�మ షరరా�ధమ
 ర�ప�నపరమ మ���్నమ లవ�మ �ాప���మ వ���మ జయది.మ ఎపది పట�,  ా్ళ్మ
మ�రత్రమ పజ్�మమనసి�నిమమ��య�మ  ా��మ ల��ా్య��న మమ�ర���ర�.మ
ఇవ� మ��ి్మ����మ ప�్�ా మ�మ �ాది, లఅ��మ  మ �ా��తమ లఅ��మ ఎప�ప�ె���మ
లర�మ మరమ�మ ��వ�మ  �ా్�ా���మ సపకపర�ప�మ లణ�  �ర ధమ
గ�రఅనట్అ��, లవ�మ �ాప���మ జ�త్��నమ  బ�రపమ  �ర�ప��ట�్ రామ �ా��� మ
ప�్��గయ ధమవ���మ జసిత పవ�.మ ��నిమఇపర ధమమ�పదిరా��మ �ె�పినట�్ రా, ���తమ
వ��ా�� , ప�్�ా��ప�మ�ా్ � మపజ్�ధమమ��య�మమ��ి్లమ��సవ�ర��మమకా 
రరావ��ధ,   ావ��ధమ ��ర�గ�ర���మ ఉనతమ  షయ��తమ మనపమమ
గమ�సిత ��తమ�. ��ప �మ   �ప���మ ర ధ��మ సహనమ�మ ఉనతట�్ రాన మ
మ��య�మ ఒ ��మ గ���ప�మ మ�  ర�మ ��ెధసి��� ప� మ ��ాస తరమ
ఉనతట�్ రాన మసపష�పరామ ���ి�త పవ�.మ 

ఈ  ాసత ా�తమ యమ�్�ియ్ ��య ర్మ�మ లపర� ��స త , పరసపరమ
మరమర�ర ా�ధమమ��య�మసహ���తమ� �����ప�సనమకబకారమరన���మఉపద�మ
లర్పమ ��సి�� ా�సనమ ల�సరపమ ఉపవ�.మ యమ�్�ియ్మ వ�ేమ�మ � ప�, 
మ��య�మయమ�్�యి్, మ��ి్లమ వ��ా�మమకా, మప�మ సిహృవ�భ�మ�మ
� �����మ  ా���రణమ�మ  రప����రామ రవ�్�ామ పప్పంమ �ాప���మ  బ�రపమ
 �ధగ ధప �నట�్ రామం ���సనమల�సరపమఎప�ె���మఉపవ�.మమ 

లట��పటట రరావ�� ధమమ��య�మ భజన� ధమమరమ� ��వ�మ �ా్�ా�ధమ
మ�రత్రమ �ారణపమ �ాదమ, లవ�మ �ా�ా�రామమ��య�మమ��ి్లమ వ��ా�మమకామ
 ��వ��మప్ే తమమ�రత్రమ �ాద�మ  ���మ��ని  ే్�సిిత ��తని.మ ాసత ా���, 
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ఈమ సమన్యమ � �ా���మ పర్�నమ �ారణపమ ��ర్� మ ర��్ మ సప��భతర.మ ద�్ామ
మ�పదామ�మ��వ�మ ణ�బరమ�మ��నప�ప �, ఎ�్ర�  ���మ ��సవ�ర��మ
ప ్ాహమ�మ మ��ి్మ���, ��వ�మ మ��ి్తరరర���మ ��వ�మ రని్�ామ వ��య���మ
ల��మ  షయ��తమ పటట�పంి��ర�.మ లఅనపపటట��, ఇప�ప �మ ఉనతప���ి్�మ
�నతత��నవ�.మ లవ�మ ఇ�తపటట��మ �ారణత��పవ�.మ లవ�మ యమ�్�యి్మ వ��ా�మ
్ �మపరసపరమసపకపర��నిమ ���మప�్బ రపమ���ిపవ�.మలపది��్, ���తమ
యమ�్�ియ్మవ��ా�మపజ్�ధమమ�����తమఇరరమయమ�్�ియ్మవ��ా�మపజ్�మ
మకామ �్��్� �మ ��ప���ా�ధమ ����ర��� అ�ట�్ రామ ����త పవ�.మ ఈమ ��ా�ాజన మ
�ి్�మప�్మ�్టబమ ��ి��త పవ�.మ 

యమ�్�ియ్మవ��ా�మ  �ప�మ నిప�మం ��త మయమ�్�యి్మయమ�య్మ
 �ాపట�మ ఒ మ ర పపమ �ాకన.మ లవ�మ యమ�్�ియ్మ వ��ా�నిమ ఖప మ�� మ
  ��్టట�����మ ��గ�ర�పవ�.మ లపది��్,ప�్్ ���మ హ ధ��నిమ ర�ర పం పమ
వ�్�ామ ఈమ ఐ ారనిమ ��ప�����మ లర�మ �ాకాత��న�తమ పయ్��త�నిమ
��య��సమ ఉపట�పవ�.మ �ార�రణమ పజ్�మ మ�మ ్ �మ భయ��నిమ మ��య�మ
రపవ�్న�న మ �� ర టబ� �సమ ఉపట�పవ�.మ పరసపరమ సమ�జ��నిమ ర��పంి 
���������, ల�ర�మ�ా ధత �మసమపజసత��నమమ��య�మ��ాయత��నమ���� �నిమ
లర�మ లపర� ��పం�����మ �దిధప���సమ ఉపట�పవ�.మ ప�్వ�ేమ�మ ్ �మ
పజ్�నిప��మ ���మసమపజసత��నమమ��య�మ��ాయత��నమ�������మ�ా ా�సనమ
ల�సరపమ ���మఉపట�పవ�మమ��.మమమ 

యమరపమ్ �మే��తమఐ ారరా ఉప  పమమ��య�మ ��మిఉప  పమవ�్�ామ
వ��లద��మరర�రప��మఉపట�పవ�.మలట��పటటమఐ ార, ����పమఇ � మయమరపమ
� మమ�రత్రమ రా , ��ర్�  ాాపత మ �ా్ అ� మ ���మఈమఖప మ�మరన్ �మ
ే��తమ మ��య�మ ప�్బ ా�తమ ��క�ట�� ����పరటటమ ప�్జ���నిమ  �ర�సిత పవ�.మ
 ాసత ా���, ఇ�ా్ ��మకృ ప�మ���మమ�టబ్ ���పట�, పప్పంమప��మఐ ాపరామ
ఉప��పది ధమ మనపమ  ృ�మి ��య��సమ ఉపట�పవ�.మ ద�్ామ ప���బష� మ  ���మ
పప్పంమప��మ ఐ ాపరామ ఉప���.మ ��్���య�రమ  ాా�ారమమ��య�మ  ాణమజామ
 షయ�� ్ మ ���, ���ర�మ��్ం�మమ��య�మ��సమ  ��్మ��్ంచ�మ షయపరా 
పప్పంమ�మ ఐ ాపరామ ఉప���.మ సిహృవ�భ�మమ��య� రంరణ�ర్ మ  ర�నమ
�ర్య��నిమ �ృవ�ధ మ ��సి�� ా�.మ లప�ప��మ పప్పంమ�మ ఐ మరామ�రామ
ఉప గ�ధగ�రాపవ�.మమ 

లప��మ �ా ధప��, లట��పటటమ  భజనమ ఐ ార ధమ మ�ర�నట�్ రామ రయ�మ
వ��ా�ధమ పరసపరపమ స�యమ సహ�ా�ా�ధమ ఇ��మ ప�ంి��� ా�.మ ఈమ
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 షయ��నిమగన మప��గణనమ� ���మజసి���, ప�్మవ�ే మమమరనమకబకారనిమ
గ���త��ర�మ �జత��నమ ��ాయమ  ర����నిమ ల��ప�ప� నట్అ��, పస్ిత రపమ
� ����య�నతమ  ��వ��ధ, రరావ��ధమ పటబపపం���మ �ాప�మ �ామర�ాా�ధమ
మ��య�మపరసపరమ ర�ర�మమ�ాాద��మ��ర�గ���అ.మఇవ�మ ఇ�ా్ ��మ క్ కనమ
లఅనపపటట��, ఇ�ా్ ��మ వ��ా�ధమ రమ� మ ��మ�మ ఐ మరాపరామ
ఉప �� �� రా��తయ�మ��నిమ����  ����స త మ�పెప మరపప పమ��ది.మ ార� 
�జపరామ పరసపరపమ సహ ��పంి���, ఐ మరాపరామ ఉప��మ ఉపట�, ఇ�ా్ ��మ
వ��ా�ధరమమలపరరగరమఇక్పది�నిమమ��య�మల�స�ా�నిమ�ారవ�్�������మ
రరంిరా �ా�ా�రావ��ా�మ స�యమ����మ రర�రప �ర�మ ఉప��మ ల�సరపమ
����వ�మ�ాది.మ 

ఈ మ�ట���, ఇప�ప �మ��ని, పప్పంమ�� మవ�రర�ా� మ�ాప�మ�ా్ పన ధమ
సపకపర�ప�, �జత��నమ ఇ�ా్ ��మ క్ కన�మ గ���ప�మ మ�టబ్   క్ రా��తని.మ
ల�తపటటమ  పట�మ మ�పదిరా,�జత��నమ మ��ి్లమ ల��మ �ా��తమ ్ �మ  ా��మ
మ��య�మ ర్ణ�మఇరరమ�ాప��ామ� మపజ్�పదర�మసిర��రపరామఉపటబర��వ�మ
�ా్�� త��నమమ��య�మరదాత��నమఇ�ా్ �� క్ కన.మమ��ి్లమలపట�, ప రమ్
ప�్ తమ మహమ్వ�సమ ్ �మ �ర్ంనమ�మ ఇవ�.మ ఈమ �ా్�� మ మ��య�మ
సిపదరత��నమస రమ్�నిమ నతమర�ా్ర, ఇ�ా్ లమలదమ వె���మర�్పణనిమ
రామమ��వ�మన�ిాాదినిమరామమర�ావ�పంగ�మ�?  మ�రమ్మమ��యజ��మ�.మ
ల��ాయమ�మ మ��య�మ వ�్షమ�నిమ  ాా�ిత మ ��య�����మ రమమ మ�ట�నిమ
మ��య�మ ��ర�న మ ఉప�ర�ప�� ార�మ మ�రత్రమ ్��ర�అ ��మ ఇ�ా్ లమ
��సిత నతవ�. లపది��్, ఒ మ �ా్పరప�మ �ా్ అమ నిప��మ  ే్�ా్ అమ �ర �మ
లపదర�మ ఈమ కపరార�మ స ��్���మ � క��మ య�నతట్అ��, ఎపపటట��మ
మరపరత��నమ  వ�్  ా�ధమ ఉప �మ ప���ి్��మమనపమ ం  గ�మ�.మ ఎపపటట��మ
�ాజ��యపరత��నమ బరషణమ రామమ ��వ�మ లర��ా�ా�తమ �్ పవ����మ ర�ాపకమ
రర�రపరామ �ర్పరత��నమ  �కరమ రామమ ఉప ది.మ ఈమ �జత��నమ ఇ�ా్ ��మ
క్ కన�నిమ గన మలనిస��ప�నట్అ��, లప�ప �మవ��ా�మ� ప�, �ార�రణమ
పజ్�మ మ�మరమమమ��య�మఎదిటట ా��మహ ధ��ధమమ��య�మమ���బ ా�నిమ
ప��ర��పంి��గ�ధగ���ర�, మ��య�మ పభ్���్�ధమ  ���మ ��ర��పద��మమ
ర��ప��మరమమకబకార�నిమ�ర్��తపంగ�ధగ���అ.మమమమమ 

లపర�ా� జయ �ా్ అ� మ ప�్మ వ�ేమమమ పరసపరమమమఒ ��పట్మమ�  ర�మ
�జత��నమ �ానిభమ�మ మ��య�మ దయ�మ స ్��త��మ  ��ిమ ప�మ ��య��సనమ
ర�ేా రమఉపవ�.మ 
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�ాప�� � ����ప�����మ ����మ పయ్రతమ�� మ ల�తప����మ
 ర�పమ�� న మ ఎట��పటటమ గర్�బ�మ�నిమ రామమ ��వ�మ �యపరృర్మ
  �ఖ���మరామమం �పిం � ద��వ�మఇ�ా్ ల క్ వ�ప��మమ�  మమ�ఖా స రమ్�.మ
ఒ మన�్జ��మ�ా��తమ��్రజ�జయ�����మలర� ధ ��ాదమ, ల��ర�మ��్రజ��మ�ా��తమ
న�్జ��మ �ా��త��మ లర� ధ �మ �ాద�మ ర పపరామ �ెక�ర�మ వ���ప రమ్ ప�్ తమ
మహమ్వ�సమ  ��రపరామ ���ిమ ం �ిప��ర�. ఒ యమరప వ�ేసి్  �మ�� 
ఇరరమవ�ేసి్ ��మ పట�,  ార�మరని్ ని్ మరామ, ర�యిని్ మరామమ��వ�మపప్పంమ�మ
� �మ మ�బరా���మ�ెపవ�నమ�ా��త��మలఅ��మ  ���మలర� ధ �మ��వ�ర పప ా �మ
�ా �.మజ�జయర, �ర్మ�మ��వ�మజ��మ��వ��ధమ ����పమగ���తపప� ధమమ�రత్రమ
ప���మ��ాత అ.మమ 

రకి�  పప్పంమ�� మ ఒ �����మ మ�  ర�మ రర�రప �రా��తమ��వ�మ
సరామ�.మ ఈమ �్�� ్ మ యమరపమ ��వ�మ య�� �ట�డమ ���రసమ �పటటమ లగగ�ాజ�ా�ధమ
 ���మ �గ��మ  ారపద����న మ సపప ర్పరామ  ��రామ ఉపట�మ ఒపట��రామ
� పం����.మ మ రని్�ామ వ��ా�ధమ ఒపట��రామ మనిగ మ �ార�ప�, ల��ృవ�ధ మ
�పెద����.మ ల��ర�మ ర�ియ�మ వ��ా�ధమ మ��య�మ పప్పంమ�� �మ  మ ఇరరమ
పవ్�ే మ�మ  ���.మ మ ఉవ�హరణ ధ, లమర��్ మ ప���ి్�మ   �ిప���పట�, లర�మ
లపర�ా� జయమ  ాణమజామ�మ � రప�ట ధమ రస��తమ  �ర�మ ఉప���. గరమ ��వ�ద మ
సప�రస�ా�ధరామయమరపమ��వ�మపప్పంమ�మ్ �మర��్ మసప��భమ�, ఇపంిమ
�పంిరా, వ�వ�ప�మ పప్పంప� మ ప�్మ వ�ేమ�మ ్ �మ ర��్ మ �ి్జమ
�ా��� మ�రామ ప�్బ రత��మ ఎ��మ ఇప�ప �మ లనిసపర�నత��మ ఉపవ�మ
�ె�యజ�సిత నతమ  ాసత�తరమ ఇపది ధమ సపష�త��నమ ఉవ�హరణ.మ ��� ��ంి�, 
�ా�ీతయౖమ రపగమ�� , ��వ�మ మ��మ ఇరరమ � �ప�ణామ రపగమ�� � ���మ �ాణమస త  
మ�పద �గ�మ  �సిత నతమ వ��ా� ధ పరసపరమ�మ సహ ��పంి�� ా�సనమ
ర�ేా రమ రప �రానతవ�.మమ 

పప్పం పజ్�ధ,  ా్ళ్మ రని�్ామ  ా�����, యమరపమ  ా�����, ర�ియ�మ
 ా�����, ��వ�మ ఎ ���మ  ా�����,  ారపద����మ భగ�పరా�ె�నమ ల��్ హమ �� ర పపమ
తరర�మే��తమ �ామ�ా్ త�ధమప�్ావ�పంక��ట య��మ షయ��తమమనప ఎ�్ప�ప  మ
గ�ర�త పంి�� ా�.మ ఒ  �్ మ లపదర�మ భగ�పరా����మ ప�్ావ�పంక��నమ
�ామ�ా్ త�నిమ మ�న ా�మ ప�్జ���మ ��సపమ గన మ ఉప�ర�ప�నట్అ��, 
పప్పంమ�మ ఒ మ �ాప�మ ర�మపరా, భమర�మ స్రగపరామ రయ�ర�మ �ా����తమ
మనపమం  గ�ధగ���మ�.మ 
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 వ�  త��నపపటట��, ల��ృవ�ధ మ�ెపవ�నమవ��ా�ధ, ర ధ��మల��ృవ�ధ మ�ెపవ�నమ
వ��ా�మ ��వ�మ ల��ృవ�ధ మ �ెపదిరానతమ వ��ా�మ ప��్గ��మ ��వ�మ ఎదిగ�ద�నిమ
లణ�  �య�����మ గన మ పయ్�తస త , రమ వ��ా�మ పజ్�మ సర్��మ�ఖమ
ల��ృవ�ధ��మ ల��ా�ా�నిమ ఇ�్నట్అ��, లప�ప �మ �ససపవ�హపరామ
ఉరాస ర�ధమ����ర��� అ, లపర�ా� జయమ�ా్ అ� మ �ాప�మమ��య�మభదర్నిమ
�ా �మ���,ి ల �ాగ పరరనిమరపప�స��రామ ాా�ిపపజ��ాత అ.మ 

మనప ఇరర�� పట్మల��ాయమ�మ��య���తమ ��వ�మ  ా��మహ ధ��నిమ
క��పరపరామ ���������తమ స ల్పం�ాద��వ�మ �ాప�� ��ప�్ పవ�పం �����మ
ఇ�ా్ లమ్ �మమ�  మ స రమ్�.మ లవ�మ  కపరామమనమ స్పరమహ ధ��నిమ
మ�  ర�మ ���������తమ మనమ�మ లపర� ��పం � దిమ మ��య�మ ఇరర��మ
��సమ�మ వ���మ �ీ్ ��పం�����మ �ిదధప  � ది.మ �ా్య్�రతమ�మ
ల�సరత��నమ�్టమవ����మరగగట�� రామేృ��ప�నమవ�షప ��రమంరామఉప����మ
ఇ�ా్ లమ క్ ర�సిత పవ�.మ లఅనపపటట��, ఒ  �్మ కమ�గ�ణమ�మ ల��వ�మ రమ �ా��తమ
ప�నర�దధరణ ధమవ���మ జ��టట్అ��, లప�ప �మక�పం పమగ���ప�మర� ంనమ
��పటబ� �.మ�జత��నమమ��య�మపక్�త��నమఉవ�ద�ా�ధమ ఎ�్ప�ప  మ���ర�మ కబగ�మ
ప �����,స�కా ధమమ��య�మవ�రర�ా� మ�ాప�మ�ృవ�ధ��మ�� ప���.మలఅ��, 
ఈమ�్�నమ ాసత�పరామ �మజర�గ���పవ�? ఒ  �్మఎ������మ వె���మరప�ప ధమ
��వ�మ ల��ాయ����మ గన మ �ా�ప��నట్అ��, లప�ప �మ కబర�రా�ధమ ప ��తరామ
రప�ప ధమ�ప�నమమ��య�మ ాసత�పరామ రమ ధమజ��ర�నమ ల��ాయమ�మ  పట�మ
ఎ ధ��రామపజ్�ారపమజర����������మపయ్�త�ాత ర�. 

ఈ �్�� ్ మ  ాసత�పరామ ఇజ�్అ�తమ మ��య�మ �ా��ీ్��మ వ��ా�మ మకామ
ఉకృరమ��రానతమ   ాదమ�� మ  ��రపరామ ఇ��పటటమ ప���ి్���మ మనపమ
ం సిత ��తమ�.మ  ా��మ లపరరగరమ �ా���ా� ్ మ జ� ాపమ ��సి��పట���తర��మ
 ాదనమఉనతపపటట��మ ���, ��ి�య�, ��య�మ��వ�మఈ�ప�� � �మప���ి్రా�మ
గ���ప�మలగగ �ాజ�ా�ధ  ా��మ రపవ�్నని కబ�టపరా��మ �ా తపర�సిత ��తఅ. 
ఇప�ా,�ా��ీ్్ పజ్�ధమరపవ�్నమ�ెపదిరానతపరమసహజపరామ ార�మరపవ�్నమ
�పెదిరానతట�్ రామ  ��ిసిత ��తర�.మ ద్పద్మ పమ్�ణ��ధమ లభార్న� ధమ
మ��య�మ మ��ి్లమ వ��ా�మ పజ్�మ హృదయ��� మ పప్పంమ లగగమ �ాజ�ా� ధమ
�ా��� పరామ దిర�్వ�ధ�మ ��ప��పది ధమ �ారణపమ ల��రానతట�్ రాన  
ల��ి��త పవ�. ఈమ ��పమ�మమ��య�మ వ�్షమ �బ ా�ధమ లరాపరమ పమ్�ద రమ�మ
మ��య�మ మసమయమ�� మ� ���మ ��ె���మ �� ్టనపమ�ెపద�ంి�.మ 
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వ�� ఫ�రప ఎ��మ ఉప క్ ��పవ�? ల��ృవ�ధ మ �ెపదిరానతమ పప్ప�����మ
ఎపరటటమ ��ే���తమ �ర�పంమక్ ��పవ�?  ార�మ  మసపమ��వొ ధ���మ గ��ా? 
ల��ృవ�ధ మ �ెపవ�నమ వ��ా�ధమ ఎపరతరర ధమ ప�్బ రమ����అ? ఇట��పటటమ
ప్ే త��తపటట��మ సమ�ర����ధమ రమ వ�������మ మ�రత్రమ ��ెధసి.మ ��నిమ ఈమ
ప్ే త� ధమజ ాక��ధమ�పెప��ని, మ���్ర�మ ���మ�పెప��ర�.మపప్పంమ�ాప�మ
�ా అ �� రాపద��వ�మమ�రప్మమనపమ ��రపరామ�బ పం�ంి�.మ 

��ని ప�్�ా ��ప�   ్ � వ��ా���మమదదరారా రామమలని ��పరామరామమ
మ�టబ్   ప ��ద��వ�మ సపష�పమ ��సిత ��తని.మ ��నిమ �ె�ాప�ని ధపట�నతవ�మ
 �టపట�, ల�తమ ర��ా�� �మ  �గ ర��్�ని, ల మ ఎ � ���తమ స��మ రమ
దిష�ృ��ా�నిమ��సిత నతవ�మ �ా��ీ్్మపజ్�ధ, ఇజ�్అ�తమపజ్�ధ, ��వ�మమ��మ
ఇరరమ వ�ేమ పజ్�ధమ ల��మ వ����మ ��రతమ�మ �� ధప��,  ాటట�మ సమమ�పరామ
�ర�్�ప�, రకణపమ రప�మ ��య��.మ  �గ రత��నమ ంరా�ధమ  ాా�ిపంినట�్ రామ
లనిమ���త , పస్ిత రమ ర��్ మ సప��భమ�మ సృ�ి�సిత నతమ ఇక్పది�మ గ���ప�మ
పజ్�ధమ ర్ర� ��మ మర� �� అ�టపరరామ వ�్షజ�్��ధమ రర��, పప్పంమ�మ
���త మతమ ద ల్ప� ��ాత అమ �ాకటట� మ  ాటట�మ రప�మ ��య��.మ లప��మ �ా ధప��, 
 ా��మ �ా���ా� ్ మ  ార�మమ��పరమ భయప రమ �ి్��మ ఎది� �పటబర�.మ మనపమ
 మసపమ� ల్పం��నపరరామఎన���మ�ా్ణనష�మ�మజ��ర�మల��ాేపమఉపట�పవ�.మ 

లపది��్, ��ప �మ పప్పంమ య�దధమ�� మ ఎ������మ �బ��రామ నష��� � పమ
జ��ర�పవ� , రమయమ�్�ియ్మవ��ా�ధమ  ా��మ గరపమనిప��మ �ా ా�ధమ��ర�����, 
 క్పసమ�న ధమగ���మ�ా ధప��మపప్ప���తమర��పం పమ ా��మ రత�ామ�.మఇవ�మ
��య������, ��ాయ����మ ల�సరత��నమ �యమ��నిమ జర�స త మ  ా��మ
కబకార�నిమ�ీ్ ��పం�����మ�ిదధప��మఉప  పమల�సరమ�.మ 

ఎ�్ప�ప   సమపజసత��నమమ��య�మ��ాయత��నమ���� మప�్��తప���సనమ
ల�స�ా�తఇ�ా్ ల గటట�రామ �����మ �ెక�రాపవ�.మ  మ ఒ �మ పకమ���మ  ���మ
లని ��త��నమ ర�రణమ��మ పక�ారమ�రామ �ా�హ��పం � ద�మ లవ� 
క్ ర�సిత పవ�.మ మవ�ే మ�మపట్మనఅ��మ��నిమల��ాయమ�రామప�్��తపం�����మ
పయ్�తప�నట్అ��, లవ�మ ఎపరటటవె���మ ��వ�మ  మ �ి్�� �వ�మ లఅ��మ ల��మ
��య�����మలపర�ా� జయమసమ�జమ�మలనిమ�పంద�మమమరప�పమ����మ ా �మ
��ెధసి ��గ�రా�.మ ఐ ా�ాజామ స��మ్ �మ సభావ��ా�ధ, యమ�్�ియ్మ
యమ�య్మనిప��మప�్జనపమ�్ పదిరానతమవ��ా�ధమమ��య�మమలగగ�ాజ�ా�మ
్ �మప�్బ�మ���మ ా��మమ నమఉపట�నతమవ��ా�ధ ��వ�మల��ృవ�ధ మ�ెపద�మ
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వ��ా�ధమ ���రమమమ  ��మి  ట�� రామ వ���మ లపర� ��ప�నట్అ��, లప�ప��, 
లప�ప �మమ�రత్రమపప్పంమ�ాప�మర రభ సిత పవ�.మ 

���రా, ఒ  �్ మఐ ా�ాజాస��� మ ట�మలర��ారమ�మ �ర�య�నతమవ��ా�ధమ
రమమంరా� ధమ��తరమకబకారమ� ల్ప���సమఉపట�పద�మగన మగ���త��ర�నట్అ��మ
మ�రత్ర�జపరా ��ాయ��తమ� ����పనట్��రాపవ�.మ ాసత ా���, ��నిమమ�్మ
ల �గ�మమ�పది ధమ ��,ి  ట�మలర��ారప�మహ ధ�మఎపపటట��మ�ాప�మ�ా్ పన ధమ
 �ధమ  �ధగమ జ�యదిమ ��వ�మ �ాని �� పరంద�మ �పెపగ�ని.మ ఎపది పట�మ
ల�తవ��ా��మ ఒ��మ  కత��నమ సపష�ర� మ ����.మ ఈమ  ��వ�మ �ా్రపభమ�� మ
�ాా�ిటతమ ల్తమ�దదమ ��� పవ�నమ �ాజ��య �రత�ధమమ��య�మఐ ా�ాజాస����మ
�ెపవ�నమ  ర�నమ ���్ర���మ మ�టబ్ ��నప�ప �మ ��నిమ ఈమ లప�ా�తమ ఇపర ధమ
మ�పవ�మ ��� ���తని.మ ఐ ా�ాజామ స��మ ్ �మ  �టటపగమ ం��రన్ిమ గన మ
మనపమ ం �ినట్అ��, లణ�  �యక �రానతమ  ా����మ ��వ�మ సరఅనమ
మ�రగమ�� మ న ంి��పట�నతమ  ా����మ స�యమ�మ ��య�����మ  ట�మ
లర��ారమ�నిమ ఎ�్ప�ప  మ ఉప�ర�పం��ద�మ మన ధమ ��ెధసిత పవ�.మ
 ాసత ా���, ���తమ సపద�ాభ�� మ  �గ రర్మ ంరా� � ారణ ధ �ా ధప��, 
లపది ధ స�యమ�మ ���ిమ సహ ��పం������మ  ట�మ లర��ారమ�నిమ
ది��్��గమ�మ ��య���తమ మనపమ ం �ామ�.మ ఇవ� వ����టట�నవ�మ �ాదిమ
��వ�మ ఎ�్����మ ��ెయ�వ�మ �ాది.మ ల�� మపవ�మ  ాాఖ�ార�ధల  ��్ష ధ�ధమ
క ల్రపగపరా��మవ��మగ���ప�మ ా్�ార�మ��వ�మమ�టబ్ ��ర�.మ 

సమ�జమ��  �ాప���సప �జ�అజమ మ��య�మ ��ాయమ స ��్����మ
��ె�అపప�మ ��య ధప��,ప�్మ ఒ �ర�మ రమమ ��గ ర��తమ లణ� �య��సనమ
ల�సరపమ ఉపట�పద��వ�మ ఇ�ా్ ల క్ ర�ప�నమమ�  మ సిపదరత��నమ స రమ్�.మ
�జత��నమ మ��ి్మ��ధమ ఎ�్ప�ప  మ ఈమ స రమ్�మ లద��మ ప�మ ���ారమ, 
మ��య�మ ఎ������మ ��య��వ�మ  ార�మ ప రమ్ ప�్ తమ మహమ్వ�సమ ��మ జ�ప్రామ
� ాట్ ధమ గ�రయ�ారమమ ఇ�ా్ �ా � గరమం��రమ్ ��ెయజ�సిత పవ�.మ ఇప�ా, ఈమ
�్�న, దిరదృష���ార�త , ఇవ�మ ఎ�్ప�ప  మ జరగటపమ ��ది.మ �ాప��మ
� ����ప�����మపపపక��నమ�����ా�ధమ��వ�మ���� ధ�ధమ���రమమమ ా��మప ్టటరమ
���ా� ధమ  ర�దధపరామ రమపరటమ ��మ�మ ఇ ా� ని�ారమ�రామ �ా�హ��ప�నమ
ఉదప���ధమఉ��తఅ.మఉవ�హరణ ధ, ���తమవ��ా�� మ వ��మ���� ధ�ధ,  ా��మ
కబర�రా�మ మృరవ���మ పట్మ లరాపరమ లమ�ాాద రమ ���� మ కబర� రత��నమ
 కపరామ ప�్��తప��ర�.మ ఇట��పటటమ మ�రగమ�� మ �ాప�మ �ా్ పనమ
�ాకామ��రాపవ�? లట��పటటమ ప�్రతనమ పట్మ ప�్��గయమ ����పమ ప�్బ రమ
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వ��ా���మ మ�రత్రమ ప���రపమ �ా��రది.మ పప్పంమపరటబమ వ��మ గ�ర�త �ధమ
పద్��దరమ����అ.మ 

సహజపరా, మ��ి్మ��నిమ లర�ర�ప����త ,ఇ�ా్ లమ ్ �మ క్ కన� ధమ
�ా��� త��నపపటట��మ  ���మ మ��ి్లమ జ� ్ాది�ధమ వ���మ ల��ాేపరామ
జసి��పటబర�, రవ�్�ామ పప్పంమ �ాప�మ పటబపపం���రాపవ�.మ ప ��తరామ
�షపక�ారమఅనమ ���� , �ా్ర్ ప�్జ��� ధమ లజరపరామ లణ� 
 �యక��న ా����మ మ��య�మ లణ� ��నిమ  ా����మ  ���మ స�యప �ర�, 
ల�తమేరృ��్�న మ�� ర టట�నట్అ��మమ�రత్రమ�ాప��మ� ����ప�ంి� న�మ
ఇ�ా్ లమక్ ర�సిత పవ�. ల�తమప��� �మఒ మసమ�నమ �వ� నిమమ��య�మరగ�మ
�ా్ ��మతమఇ�్గ�ర� నప�ప��మ�ాప�మ�ా్ �ిపంక �రాపవ�.మ 

సమయమ� ర ధ��రామ ఉనతపది��్, ��నిమ ����పమ మ�  మ లపేపమ
గ���ప�మ ప�్ాత  �ాత ని.మ లవ�, ఇరర��మ సపపదమ మ��య�మ �నర��నిమ వ�్ షమ
�బ�మ���మం   � ద�మఇ�ా్ లమక్ ర�సిత పవ�.మఇరర��మ�్ రాత ���మమనపమరేమ
ప  � ది.మ ఎపది పట�, �ాప�మ  బ������మ ఇవ�మ  ���మ ఒ మ �ారణమ�.మ
ఒ  �్  క� మవ��ా�ధమ గన , రమమస్పరమప�్జ���నిమఈ��ర����� పమ
��సపమ ర ధ��మ ల��ృవ�ధ మ �ెపవ�నమ వ��ా�మ సపపదమ ��వ� �నర��నిమ
వ�ంి��������మ పయ్�తప�నట్అ��, లప�ప �మ సహజపరా��మ లసహనమ�మ
 ాా�ిత మ �ెపదిరాపవ�.మ స��అ��న�్ట, ల��ృవ�ధ మ �ెపవ�నమ వ��ా�ధమ స్�పత��నమ
మ��య�మసమపజసత��నమ���త �తమ ా��మ���� ధమప�్ఫ�పరామజసి���ంి�.మ
ల��, లర� మ�బగపమ�నర��నిమల��ృవ�ధ మ�ెపద�మవ��ా�మపజ్�మ్ �మ��నమ
పమ్�ణ��నిమ��పం�����మ ��ర�ప���.మల��ృవ�ధ మ�ెపవ�నమవ��ా�మ��రా��మ
రమమ �ా్ అ�మ ��పంి��������మ ����మ పయ్��త� ధమ స�యపమ ���,ి 
ప��్గ�ప��ట�్ రామ  ాటట�మ లనిమ�ప���.మ ఎపది పట�, లప�ప��, లపట�మ
లప�ప �మ మ�రత్రమ �ాప�మ �ా్ పనమ జర�గ�రాపవ�.మ రమ వ��ా�మ ��య ��్�ధమ
�జ�అజరామఉప  �� ��, లప�ప �మ�ా�ా�రావ��ా�ధమ��వ�మల��ృవ�ధ మ�ెపవ�నమ
వ��ా�ధ, రమపరమ��మ�రామపరా ���ప�, రమవ��ా���మ మస�యమ�మ��య పమ
వ�్�ామరమవ��ా��ృవ�ధ��మ��యమర� ా్�.మమ 

��నిఇప�ా �పె�ప ధమ ��  ా�పట�మ ల�� మ ఇరరమ  షయ��ధమ ఉ��తఅ.మ
లఅ��మ సమయ��బ�మ�మ దృ ా� త, ��నిమ ���ర ధమ ��నిమ ��ెిపనమ ���తమ
లప�ా���మ ప���రమ����ని.మ ��నిమ  మ  షయ��� ���మ  ���ప����మ ల మ
�జత��నమ ఇ�ా్ లమ క్ కన�ధ.మ రపప ధప��మ లమ మనసి� ్ మ ఒ మ ప్ే తమ
ఉదఅపం�ంి�, వ��మ గ���ప�మ లమ  పట�మ మ�పదిరా��మ ప�్ాత  �ాత ని.మ ఇ మ
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�జపరామ �జత��నమ ఇ�ా్ లమ క్ కన��మ లఅ��, మ��ి్లమ సమ�జమ�� ��మ
ఎపది ధమ ల�తమ  భజన�ధమ మ��య�మ ర�గ్ర�ధమ � ����మ ఉ��తఅ? ల�మ
లర�మల గ�ంి�.మ 

రహ్వ�యా మ��ి్లమ సమ�జమ� ్ �మ మమ�ప�ర�షా �మ మనపమ
 ే్�ిప��ఒ  సపస�రతమ�ా ా�సనల�స�ా�త ��� �పట�మ��నిమవ���� ఇపర ధమ
మ�ని��మ సమ�ర�న����ని.మ రహ్వ�యా మ��ి్లమ జమ�ర లఅనమ
తరమ�, ఈమ �జత��నమ క్ కన�నిమ మ� ధమ �ాకాత��నపరమ ఎ ధ��మ మపవ�మ
��గ ర� ధమ �ె�యకరం�����మ ఎ�్ప�ప  మ పయ్�తస త ��మ ఉపటబమ�.మ ఈమ
సమసా�మ గ���ప�మ లర�మ  ���మ లమ స్పరమ ప�్బ రమ ��య��మ � ప�మ
ల�రాహనమ ��ప�్ పవ�పం�����మ పయ్��త�ధమ ��య��మ, లపది��్మ
పప్పంమ�� �మల�త�బరా� ్ న మ�ాే్రమ�ాప��మ�ృవ�ధ మ��య�ంి�నమమల 
లపద��మమలభా��్సిత ��తని.మ 

ఈ ప�� మమనమ�మ ఫ�త��నట్అ��, పప్పంమ�� మ మఒ �మ�బగమ�మ
 ���మభయ�న మయ�దధ మతరబ��ధమ మ�్�� ధప��మమ��య�మయ�దధ మ క్పసమ
ప�్బ ా� ధమ ద రమ�రామ సిర��రపరా ఉప జ��ది.మ పప్పంమ పజ్�ధమ రమమ
�ీ్యమ ప�్జ���ధ, ర�ాపక� ధమ లజరపరా, జరగక్ అ�మ  క్పసమ�మ
నిప��మ పప్ప���తమ ర��ప��పది���మ రమమ గ���నిమ  పపగ�ర���మ �ె�రనా 
�పరా�నిమ ��య���మ సర్ ాా�ిమ భగ�పరా అనమ ల��్ హమ నిమ ��ని 
�ా్��్సిత ��తని.మ ��టట పప్పంమ�� మ లరార� మ ే��త�పరత��నమ వ��ా�ధరామ
�ా�ా�రామవ��ా��మగ���తపప�మ �ర�య���తఅ.మలపది��్, లపద�� పట�మ ���మ
ఈమ ��� మ  షయ�����మ రకణపమ లరార� మ �ా్మ�ఖారనిమ ఇ�్ పమ  ా��మ  ర�.మమ
��రరా, ఇ �����మ ���,��నిమ ��ెిపనమ  షయ��నిమ  ��పది ధమ లమ
లమమ�ాత��నమ సమయ��తమ ��టబఅప�నపది� ధ మ�  �మ�ర�మ లమ
లపద����మకనా ావ��ధమ��ెయమజ�సి��పట���తని.మ 

ల��్ హమ�మ�్�నిమర�ర్వ�పంిమరా .మ 
ల�� మకనా ాదమ��ధ. 

 

 

 

 





Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-Masih Vaba 

delivers the keynote address at Baitur-Rasheed Mosque 





మ��ి్మ��ధమప్�మమ

సమ�జమ�� ఇ����� గ��ా? 
��ి్��్ ల్య-రహమ��య-ర �్ల-ల��్ హ 
 ��ర�న,లనపరమ ర�ణ�మయ� �, ల�ారమ ృ�ా��ధ �. 
�ి్యత��న ప�్�ా  మ ల��ి���ా— లసస��మ� ల��� ధల �మ

రహమరా��్ ల్మ  ామ కర రాహ� — ల��్ హ ్ �మ �ాప�మ మ��య�మ
ర�సిస�ధమలమలపద�����మసవ�మఉప �రా !. 

ల�తపటట పట� మ�పదిరా, మ�మర�్���తమమ�తప�మఈమసమ� ��ా���మ
�జ���నమల��ి�పద����మ��నిమ ృరజ్ర�ధమ��ెయజ�సి ��పట���తని.మల� మ
����మమపవ���మమ�మ సమ�జమ���మ కబరామ ప��ంయపమఉపవ�, ��వ�మ లహమవ�మ
మ��ి్మ����మ�ారమకపర��ధమ��వ�మ��తహపమఉపట�పవ�.మ����పమఇట�����మమ�మ
రహ్వ�యా సమ�జమ���మ ��రతరామ ప��ంయమ�మ  రప��నమ  ార�మ ఇపపటట��మ
జమ�రమ గ���ప�మ మ��పరమ ��ెధసి�� ా���మ రస��త��మ  ���నమ ర�ాపకనిమ
హృదయమ�మ �ప��మ �పప���� ఉ��తర�మ �� ధమ ��ెధసి.మ లహమవ�మ
మ��ి్మ����మ సమ� �ేపమ �ా� ప� మ రామమ మ��య�మ  ా����మ సపపవ్�స త మ
ఉప  ప� మ రామమ మ��య�మ  ా����మ  ��మి మ�ది� ధమ   ్్ ప� మ రామమ
ఎట��పటటమ పమ్�దమమమ ��వ�మమ�ప�పమ ��ద�మలర�మ నమ�్రా��తర�మలమ
లపద��మ�జర�మ ���మ����త పవ�.మ

��టటమ  ా���రణమ�� మ ఎ ధ��మ  ారత�ధమ మ��య�మ � �వ� �ధమ ఇ�ా్ లమ
గ���ప�మప ��తరామ�ా��� పరామ�స త మఉప  పమ��్, మ��ి్తరరర����నమలర�, 
ఒ మ లహ్వ�మ మ�దీినిమ సపద��దప� నట్అ��, లవ�మ ����ర�ా�మ
ఇక్పది� �మ ��వ�మ ర పపమ ��మ జరగ����� వ���జసిత పద�మ ఎప��మ
సి�ధ��రామ రపవ�్నిమ ��పంి ధపటబర��వ�మ  ాసత�ప.మ లఅనపపటట��, ��నిమ
�ె�పినట�్ రా, లర�మ ఈమ �ారా గమ����మ �జర�మ �ా� పమ వ�్�ామ లహమవ�మ
మ��ి్మ��మ ��్మ ల��లమ భయపమ ��దమ,  ా���మ ఒ మ మ�ప�పరామ లర�మ
ప��గణమపం పమ ��దమమ ��ెధ��త పవ�.మ లర�మ మ లహమవ�మ మ��ి్మ�� ధమ  �ధ�మ
ఇసిత ��తరమ,  ా���మనమ్ సి్ ���నమ ా��రాన మమ��య�మలమ�పటటమమ��య�మ
లర� మ �బగపమ పజ్�మ ���మ మ�ాాదమ  �ర�నమ  ార�రామ �బ సిత ��తరమమ ఇవ�మ
�ె�యజ���త పవ�.మమ 
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ఈ మ�ట�ధమలపట�నతప�ప �, ఈమ�్�నమఇ �����మ���నపపటట��మ ���మ
ల� మ ర ధ��మ సపఖ�ా ధ�ధ,ఇ��మ �జరఅనపది ధమ ఎప��మ ��పరమ � ె�మ
పరా��ా���ధపటబఅ�్న�మ ఇప�ామ లనిమ���� ధ మ��య�మ
రపవ�్న� � ����మ ఇ�్గ�ర�నమ ల��ా�ా�నిమ ��నిమ ర ధ��రామ లపం��మ
 �య��ని.మ జ� ్ాదమ ��   �ధమ ��వ�మ మ���బ ా�ధమ గ�ర�నమ  ా��మ ప ్�నమ
తరమ�మ  �ర����తమ�మ లర�మ భయప��మ ర�ా�రమ�పవ�.మ ఒ  �్మ ల� మ
ఎ��������మలట��పటటమభయ��ధమగన మఉనతట్అ��, రకణపమలమమనసి� ్ ప�మ
 ాటట�మజ��యప��.మతరమ�మఈమ షయపరామలరాపరమ�బ�మ �ర�మయ�పట�, 
ఒ  �్ మ లట��పటటమ జ� ్ాదమ �ా��తమ ఎ������మ ఈమమ�దిమ ��వ�మమనమ �ా్పరపమ
� ��� ప ్�్ప��మపయ్రతపమగన మ���నిట్అ��,ఈమభ�నపమనిప��మ రకణతరమ
పప� ి���మ ంరా�నిమ ��ప ��మ�మ భ�్�ామ ఇసిత ��తని.మ �ాకటట�, సిర��రమ
పవ్�ే మ� � ఉ��తమ�మరె�రాపరామఉప ప��.మ 

�జపరా��, రహ్వ�యా మ��ి్ పమజమ�రమల��వ�, ఎ������మఒ మసభ�ా �మ మ
సమయమ�� � ���, ఎ ��ె���మ జ� ్ాదమ ంరా� ధమ గన మ �ా�ప����, 
�యమ��నిమ ఉ�్పలలప���, ��వ�మ �ాప���మ  బ�రపమ  �ర�ప���,  ా���మ
జమ�రమ నిప��మ క ల్ష���ప��మ  ట�� వ�ట�త��నమ మ�మ �యమ��ధమ  �ర�నమ ఒ మ
సమ�జమ�.మలక�ా��మ ‘�ాప�’ మ��య�మ ‘ భదర్’ ల�మలర్పమ����మ ‘ఇ�ా్ ల’ 
ల��మ పదమ�మ పట్మ తరమ�మ సపప ర్త��నమ ర�ర�మ���మ ఉ��తమ�మ �ాకటట�, 
లట��పటటమ గటట� మ ంరామ జసి��������మ తరమ�మ సర్వ�మ  ట�� క��మ ఉ��తమ�.మ
‘ఇ�ా్ ల’ ల��మపవ����మమ�మసమ�జమ�మ�జత��నమ�ా్��కామ�మ� ల్��త పవ�.మ
ఇ�ా్ లమ్ �మ�జత��నమ�రణ్నిమ ాసత�పరామవ�వ�ప�మ1400మసప�రస�ా�మ
��గరతర, ఇ�ా్ లమ్ �మమమ�ప�ర�షా �మప రమ్ప�్ తమమహమ్వ�సమఒ మ
ర పపమ ప�్ంనమ�� మ మ�పదిరా��మ ��� ���తర�.మ మ��ి్మ��� మ లర� మ
సపఖ�ా ధ�ధమఇ�ా్ లమ్ �మ�జత��నమమ��య�మప���దధత��నమక్ కన�నిమ
మర��� అ�మసమయమ�మ�సిత పద�మరమప�్ంనమ�� మప రమ్ప�్ తమ స�్ప, 
�ె�ాపర�.మమ 

రమ ప�్ంనమ�మ ప�్ారమ�, లట��పటటమ సమయమ�� , పప్పంమ�� మ
�జత��నమ ఇ�ా్ లమ్ �మ ప�నహ�ా్ పనమ ��సపమ ల��్ హ, సపస�రతరా మ�ీహ 
మ��య�మమ� �్ద మల��మఒ మ�ా��త�మపప�ి�ాత  �మ�పెపక��పవ�.మ 

రహ్వ�యా మ��ి్లమజమ�రమలఅనమతరమ�, రమర పపమప�్ంనమ�నిమ
�జపమ ��య�ట ధమ పపపక��నమ �ా��తరామ మ�మ సమ�జప�మ మమ�ప�ర�షా �మ
ఖ�వ�య�్మ ్ �మ హదర్మ ��ా� మ గ���లమ లహ్్మ ల���్ లసస��ప ల�మ
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 ే్�ి�ాత మ�.మ ల��్ హమ దయ��్, ఈమ సమ�జమ�మ కబరామ   �పి�, 
పప్పంమ�� �మ 202మ వ��ా� ధమ  సత��ప�పవ�.మ ప�్వ�ే మ�� న మ ల�తమ
రపరా� �మ మ��య�మ ల�తమ  �ా్�ా� �మ �ెపవ�నమ �ా్ � మ పజ్�ధమ
లహమవ�యారమనిమ�ీ్ ��ప��ర�.మ 

రహ్వ�యా మ��ి్మ��ధరామ ఉప  తరమ �ా ధప��,  ార�, రమమ రమమ
వ��ా�మ ్ �మ �జ�అజమ గ�మ ��ర��ధరా  ా��మ �ారన్ిమ �� �ిస త ��మ
ఉపట���తర�.మఇ�ా్ లమపట్మమ��య�మ ా��మవ�ేమ�మపట్మ ా��మ��మ్�మమకామ
ఎట��పటటమ   �ర�కామ�మ రామమ ��వ�మ   ాదమ�మ రామమ ����.మ  ాసత ా���, ఈమ
��ప �మ  ే్సమయర��మ ఒ మ వ����మ మ�  టటమ మ���ప��మ లనిసపర�నత��మ
ఉ��తఅ.మ ఎ � మ � ాసపమ ఉపట���త, రహ్వ�యా మ��ి్మ��ధ, వ�ేపమ
లపరటబమంటబ� �తమర�ర ప��మ�కదధరమగ�ర�నమ��ర��ధరామఉపట���తర�.మ 

ఈ సిగ�ణ��మతమ గణమయత��నమ సపఖా� మ మ�మ జమ�రమ సభ�ా�� మ
ఉపటబయ�మ  �య� మ�రత్����మ సపవ�హపమ �� ధప��మ ��నిమ  ��రపరామ
�ెపపగ�ని.మఎపది��్మననరా, రహ్వ�యా మ��ి్మ��ధమఒ మవ�ేమ�మనిప��మ
మ�్మవ��ా���మ ఎప�ప �మ��సమ  �్��మ��వ�మ �ా్ � పజ్�ధమలహమవ�యారమ
� ���మ మ���నమ ఉదపరమ�మ � న ,  ా�� ��రత మ సమ�జమ�� మ ��రత��మ
�� ������మ లహమవ��ధమ ఎప�ప �మ  ���మ ఎట��పటటమ రపవ�్నన మ
ఎది�్���ది; ��వ�మ రమనిమ �ీ్ ��ప�నమ వ��ా�మ జ�జయమ ప�్జ���నిమ
మ�పది ధమ జసి ధ  ��్మ  సత ృరమ ల��ా�ా�� మ రమమ �పరామ �ారన్ిమ
�� �ిప��పది ధ ార�మఎప�ప  మభయప ��ది.మ 

లహమవ��ధ ఎ �����మ  �్��మల ���మ�జత��నమ��ర��మ��రా��మ ార�మరమ
వ�ేమ�నిమ ���్�ాత ర�.మ రమ వ�ే మ�మ ్ �మ మప���మ మ��య�మ ప��్గ����మ
ంిర�రాగ మ రమమ � ���నిమ   ���ాత ర�.మ ఈమ  కపరామ � పంమ�మ ఇ�ా్ లమ
మ� ధమ క్ ర�ప�పవ�.మ �జపరామ ����పమ మ�ట�� మ �పెప తరమ రా ధప��, 
 ాసత�పరామసపప ర్మ�జ�అజ��మమ��య�మ��్సిత నతమవ�ే మ����మసదభ��త��మ
రంరణ�ర్ పరామఉప����మలవ�మఉవ�్ర�సిత పవ�.మ 

�జపరా, ఒ మ �ా��తమ్ �మ వ�ేమ�మ పట్మ ��్మమ �జత��నమ   మ��ి్మ� 
 అ�� లర�మ �ా్సమ�� మ�బగతరన�మప రమ్ప�్ తమ �ామప�్�ా��ప�మ�����మ
�ె�ాపర�.మ ��్సిత నతమ వ��ా�తమ ���్పం తరమ ఇ�ా్ లమ ్ �మ �ా్�� మ
�కణపమ లఅనప�ప �,  మ మ��ి్ పమ లఅ��మ రనమ ల ర�యరనిమ ఎ��మ
ప ్టట�ాత  �మ ��వ�మ రనమ వ��ా���మ ఎ��మ వ�్హపమ ���,ి రనమ  �ా్�ా�తమ
మర��� �� �?. లహ్వ�మ మ��ి్మ��మ  షయమ�� , తరమ�మ �ర్ ల్ప��మ
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��దద మ �ారా గమ�� ్ , ప�ర�షా�అ��, మ ల్్ �అ��, ��్ి�అ��మ ��వ�మ
��దద ా్్అ��మ స��,  లపదర�మ ���మ ��క��మ వ�����మ �ా��రామ ప�్జ్మ
జసి�� ా�.మ రమ ప�్జ్� మ  ార�మ ����పమ రమమమరపమ ��సపమ మ�రత్రమ �ా , 
రమమజ�� మ��య�మవ�ే ప ��సపమరమమ�ా్ణ��ని, సపపదని, సమయ��తమ
మ��య�మ ర�ర ా�తమ ���రమ�మ ��ాగమ�మ ��య�����మ   ని�ా మ�మ
పమ్�ణమ�మ���ాత ర�.మ�ాకటట�, రమమవ��ా���మ���మ��య���మపవ�మపవ�మజ�్ ప పమ
��యక �రానతమ ార�,��వ�  ా��మ �ా్సమ�, జ��మమ��య�మవ�ేమ�మ��సపమ
ల�త ��ారా��మ��య�����మఎ�్ప�ప  మ�దిధపరామఉప����మపవ�మపవ�మప�్జ్మ
జసి��క �రానత ార�మ -ఎ�ర�మ ఎ ధ��మ ర పపమ  ర�య��ధరామ
��� �నక ��ర�? 

ఇ �  జర్మ� , ఎ ధ��మ �బగపమ మ��ి్మ��ధమ �ా���ా్ ్, ట���మ ��వ�మ
ఇరరమ ర�ియ�మ వ��ా�నిప��మ �సిత పటబర�, రమమ వ��ా�మ ��సపమ ��ారా�ధమ
��య���నిమసమయపమ���నప� �,  ార�మజర్మమ  �ప�మ�ా ధప��, ��మ�మ
ప�టట�నమ వ��ా�  ���మ�గ�గ మ ����మ ల��ాేమ�పట�పవ�మ  వ�మ ల�� ప్ే తమ ��పద�� 
మనసి� ్ మఉదఅపం�ంి�.మలపది��్, ఒ మ�ా��తమజర్మమజ�జయరనిమ��వ�మ
మ��మవ�ే ప�మజ�జయర� ���మ�్ పవ�నట్అ��, లప�ప �మలర �మప ��తరామరమవ�ేమ
��ర� ���� �మ��నిమసపష�పమ��స త మ ���సిత ��తని. జర్్మ��ట��మపర్�నమ
�ా్ �రమ�మ ��క�్ పంమ నపదిమ ఈమ  ��వ�మ �దట�్ మ ��నిమ మ�టబ్ ��నమ ఒ మ
సపదరభప� మ ఈమ  షయ��తమ ��నిమ సపష�పమ ���ాని.మ ఇ�ా్ �� క్ కన�మ
ప�్ారమ�, జర్మ, రనమ ��ర���రామమ���నమ ఒ మ ��సవ�ర��మ స్వ�ేమ���మ
ఒ మయ�దధమ�� మ�ా��గ న���ిమ���త ,  �మజర�గ�రాపవ�మ��నిమ ���ప��ని.మ 

ఒ  �్  ��సవ�ర� �మరనమస్వ�ేమ�మపట్మ�ానిభమ�మ�బ�న��మగన మ
ఉప��, ��నిమ జర్మ��మ ��మ ర���ట�� ల��ాేమ�మ ��వ� పమ్�దమ�మ
ఉనతట�్ రామ �బ ప�నట్అ��, లట��పటటమ �ా��తమ రకణతరమ రనమ జర్మమ
��రస��్�తమ��వ�మ��సమ�ి్��మరదిద మ��అపంి���మరనమస్వ��ా���మ���ర�మ
  ��్�.మ 

లఅనపపటట��, లర �మ ల ���మ ఉప���ని ధపట�, లప�ప �మ
ఎట��పటటవె���మస��, వ�ే మ�మపట్మల ర�యరనిమఇ�ా్ లమఎటట� మప���ి్రా� ్ న మ
లనిమ�పంది.మ ఇవ� సపప ర్త��నమ మ��య�మ లసమ�నత��నమ క్ కన.మ
ఇ�ా్ లమ ఎటట� మ ప���ి్రా� ్ న మ �ర�గ�కబట�మ ప�్రతననిమ రామ, ��వ�మ ఒ మ
��ర� �, లర �మజన్రహమ��ర��ె���మ��వ�మ��రసర్మ�మఇ�్క��నమ ా�ె���, 
రనమవ�ేమ�న ధమ�ా��� పరామ  ధటమ్����మర�రణమ�మ రామమ��వ�మమ��మ ర�పమ�మ
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� న మ��మర���ట����తమ లనిమ�పంది.మ ఒ మ �ా��తమ రననిమ �ీ్ ��ప�నమ
వ��ా���మ�ా��� పరామప�మ����ి�మ��వ�మ��మర���టట���, లరణమ్ మవ�ే వ�్ ల్రా��మ
ప��గణమప�, రమవ�ేప�మంటబ� � ధమలనిగ�ణపరామ్��ప���.మమ 

ఒ  మ��ి్లమ��సవ�ర���మ షయమ�� మఈమప���ి్�మ����మసపష�రనిమ
ఇ��త పవ�.మ ఒ మ �ా్ � మ జర్మమ �ా��తమ ��వ�మ  మ వ��ా���మ �ెపవ�నమ �ా��తమ లఅ��, 
ఇ�ా్ లమమ���తమ �ీ్ ��ప�మ ఉపట�, రనమ ర పపమ వ�ేమ�మ పట్మ సపప ర్త��నమ
 ర�యరని ం �పిం పమ రపపమ లర���మ ��వ�మ రత� ధమ మ�్మ మ�రగపమ
ఉప ద��వ�మసిసపష�మ�.మ 

���త సపద�ాభ� ్ మమ�్మ ప్ే తమ  ���మ ఉదఅసిత పవ�, లవ��టపట�లమ ఒ మ
�ా�ా�రామ వ�ే మ�మ ఒ మ మ��ి్లమ వ�ేమ���మ య�దధమ�మ ��పటట�నట్అ��, రమ
�ా�ా�రామవ�ే మ�� మఉనతమఒ మమ��ి్లమ మంరామజసి�� ా�?వ���� జ ాక� 
�ెపప������, ��నిమ�ట��దటరా, మనపమఇప�ప �మమరయ�వ�ధ �ధమప ��తరామ
మ�ర��ి�� అనమే మ�� మఉ��తమ�మల�మమనమసమ�జమ�మ్ �మమమ� 
ప�ర�షా �, �ా్మ�ణమ మ త��సియ�ఎఎలమ �ె�పినమ మ�ట�నిమ ��� �న���మి
ఉపట�పవ�.మ ం��రమ్ గమనమ�� మ మ��ి్మ��ధమ మ��య�మ ఇరరమ మ��� ధమ
�పెవ�నమ ా��మమకామయ�వ�ధ �ధమమ��య�మ�� �ాటబ�ధమజ��ర�మ �ా���ధమఉప�� .మ
రమయ�వ�ధ ��  మ��ి్తరరర��మ ��� మ�కామ�, మ��ి్మ��నిమ�ం��రమ���మి
ఇ�ా్ మ�నిమరాదమ�టట�పం తరమప�రామఉప��వ�. 

ఇపర ధ మ�నిప�మజ��ర�నమయ�వ�ధ �� , మ��ి్మ��ధమరమనిమమ��య�మ
రమమ మ���తమ ర��పంి��� పమ రపపమ మ�్మ గరాపరరపమ ���మ  కపరామ
మ��ి్తరరర��ధమ�దట��మద  ధ �మంరా�ధమజసి����మ ార�.మలఅనపపటట��, 
లట��పటటమ ప���ి్రా�ధమ ఎప��మ �ా�పమ ఉప �మ, ఎపది పట�మ ఈమ రకి� మ
�ా�మ�� మ మపభ్���్�ధమ ���మఇ�ా్ మ�నిమర�ప�మమ���మపయ్రతమ�� మ
య�వ�ధ �నిమ ప ్టటపం పమ ��వ�మ దప�రెత పమ �పటట మ ��య��మ �ా్మ�ణమ మ
త��ిసయ�ఎఎలమ ���ప��ర�.మమ 

పరసపర  ర�దధపరా, �ా�ా�రామమ��య�మమ��ి్తరరరమవ��ా�� మఎ ధ��మ
 ాటట� మ ఎప��మమరమ పరత��నమ ��్ంచమ  ��ి��త పవ�.మ లట��పటట మరమ ��్ంచమ
ఉనతట్అ��, మ�మ జమ�రమ ఎపరరా��మ  ృరజ్రరా ఉపట�పవ�.మ వ����్మ
మ��ి్తరరరమ వ��ా�� మ లహమవ�మ మమ��ి్మ��ధఇ�ా్ లమ్ � సపవ�ేమ�మ
గ���ప� ప�్�రమ�మ �ర్ ల్పం�����మ  �ధమ  �ధగ�రాపవ�.మ �ాకటట�, తరమ�మ
�ా�ా�రామ పప్ప�����, �ాప�మ మ��య�మ �ామర�ాా�ధమ లనక�� �జత��నమ
మ��య�మ సిపదరత��నమ ఇ�ా్ లమ క్ కన�ని ప��ంయపమ ��యగ�ధగ� 
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రా��తమ�.మ �� �మ ��నిమ లమ మ�పదిమ ��క��మ �జత��నమ ఇ�ా్ పమ గ���ప�మ
�ెపపగ�ధగ�రా��తనపట�, రపప ధప��, ఇవ�మమరమ��్ం�మమ��య�మపరమరమ
సహనమ�మ��్��.మ లపది��,�� � మరమయ�వ�ధ �మ గ���ప�నమ ప�్ాత �నమ��ది.మ
ఎ ��ె���, లరార� మమ��ి్లమజ���బమఉనతవ�ే మ�మమ��య�మలరార� మ����సత�మ
జ���బమఉనతవ�ేమ�, ��వ�మ మఇరరమవ�ే త����, ఒ మమ��రరమయ�దధమ��  
�ా��గ నతట్అ��మల � మలట��పటటమప���ి్�మఉరపనతమ�మ�ా�ంి�.మమ 

����సత�మవ�ేత����, ��వ�మమ��మఇరరమమ�����మ�ెపవ�నమవ�ేత����, రమవ��ా� 
� మ ��్సిత నత ఒ మమ��ి్లమలట��పటటమ ప���ి్రా� ధమ ఎ��మ సపపవ�ప���? 
ఈ ప్ే త ధమజ ా��్������, ఒ మ�ా��తమ �గ ర��్���మరామమ��వ�మలణ� �ర ధమ
రామమ ఎప�ప  మ సహ ��పం � ద�మ ఇ�ా్ లమ ఒ  కపరార�మ స ��్�తమ
లపవ�ప�పవ�.మ �ాకటట�, ఒ మ మ��ి్లమ వ�ే మ�మ  �గ ర��్���మ రామమ ��వ�మ
లణ� �ర ధమ రామమ �ా�ప��నట్అ��, వ���మ��� ి�య��స ఉపట�పవ�.మ ఒ  
����సత�మ వ�ే మ�మ ల��పటటమ  �గ ర��్���మ �ా�ప����, వ���మ  ���మ ��� ి
 �య��సమ ఉపట�పవ�.మ ఒ  ��ర� �మ రనమ స్పరమ వ�ే మ�మ  �గ రర్మ�మ ��వ�మ
ల��ాయమ�మ��య ధప��మఎ��మరపగ� �? వ����మజ ాక�మ����మసి�భప.మ
��టట �్�న, �ా�ా�రామ పప్పంమపరటబమ పజ్��ా్మాపమ ప��్  �ధ్ ��పవ�. 
��ాయ��తమర్ప��మఒ మ��ర� �, రనమపభ్�ర్మ�ఒ  రప�ప �మమ�రగమ�� మ
న �సిత నతట�్ రామగమ�ప�నట్అ��, లప�ప ర �మపభ్���్���మ�ా��� పరామ
రనమగ���తమ ��ిప�, రనమవ�ేమ�మస గమత��నమమ�రగమ�� మన ంినట�్ రామ
మ�రగదరదనపమ��య��.మఒ మపజ్�మసమమహమ�మ ���మఈమప�మ��య�ంి�.మ
ఒ మ��ర� �, రనమవ�ేమ�మమ�  మవ�ేమ�మ్ �మ�ార్��మ�ర��ారమ�నిమ
ఉ�్పలలప�నట�్ రామ గన మ గమ�ప�నట్అ��, లప�ప �మ లర �మ వ��మ పట్మ
రనమ పభ్�ర్ దృ�ి�� ర ��షప�మ రనమ రపవ�్ననిమ �ె�యకర���.మ ల��మ
ఎ�ధర�రత పమ మ��య�మ �ాప�య�రపరామ లమ రపవ�్ననిమ �ె�య కరం పమ
ల�� మ�ర�గ�కబట�మంరా�ధమరామమ��వ�మర��ా�రమంరా�ధమరామమ�ా��ర��.మ 

 ాసత ా���, లవ�మ లమ వ�ే మ�పట్మ లర�మ �ా తపర��మ �జత��నమ ��్మమ
ల��రాపవ�.మరనమవ�ే మ�మ్ �మపర���మప�్ష��ధమవ�గజ����� ����తమ��వ�మ
లపర�ా� జయమసమ�జమ�మమకానమ మసపమరప�పపట����తమ�జత��నమ��ర� �మ
ఎ�్  మ భ��ప�మ స ల్పంజ�� �.మ లపది��్��మ రనమ వ�ేమ�మ పట్మ ��మ్మ
మ��య�మ  ర�యరనిమ పద్��దపం�����మ మ రనమ వ�ే మ�మ్ �మ జ ాక�వ��� 
ర���తమగ�ర�త మ��సిత పటబ �.మ 
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లపర�ా� జయమసమ�జమ�, వ��మసపస్�నిమకటట� మం ��త , ఒ మవ�ేమ�మమ�్మ
వ�ేమ����మల��ాయపరామవ���మ����త , ఇరరమవ��ా�మతమఐ ాత��, రమది�ా గమణమ
వ��ా�తమర�ా��మఇ�ా్ లమక్ ర�సిత పవ�. ఒ  �్ మరమది�ా గమణమవ�ే మ�మరనమ
రప�పనిమ�ె�ధసి���, వ����మఉపసపహ ��పంి��పట�, లప�ప �మపజ్�ారమ�మ
జసి��నిట ధమ రామమ ��వ�మ రమ ప���ి్��మ ల��ాేమ�రామ జసి���మ వ�����మ
 �గ రత��నమ ్క�ధమ మ��య�మ లసమపజసత��నమ �ర్య��నిమ ర�దద � ది.మ
�ాకటట�, ల�తమ ప���ి్రా� ధమ ఇ�ా్ లమ �ాకాత��న ప�� ా��ా�నిమ మ��య�మ
మ��ాగ �న మ��ెయజ�సిత పవ�.మ మ�ా��తమమ�ట�ధ, ��రా�� మఇరరమ�ాప�య�రమ
�ా ధత �పదర�మ సిర��రపరామ ఉపటబ�్మ లర��మ మ��ి్లమ ల�ప రమ్ ప�్ త�ా 
�ర్�ప�య���తర�, �ాకటట�, లర� �ాకాత��నపరమ �ర �మ �ాప��మ
 ాా�ిపపజ�య��మల��వ�మఇ�ా్ ��మక్ కన� సిగపకమ�.మ 

��ని ఇపర ధమమ�పదిరా��మ��ెిపనట�్ రా, లర�మఎప�ప  మ �గ రర్మ��వ�మ
లణ� �రమంరా� ధమసహ ��పంమ � ద�మఇ�ా్ లమక్ ర�ప�పవ�. ఒ మ�జత��నమ
మ��ి్ల, ��నిమ ��్సిత నతమ  మ వ�ేమ�� మ నఅ��మ స��, ర�ర�త��నమ
మ��య�మ హ�పవ�రనమ���మ  ���నమ �ి్��మ �్ పద�����మ వ���జ��మ ����మ
సిపదరత��నమ మ��య�మ ��ె  �నమ క్ కన.మ �జ�అజమ గ�ర�నమ మప�మ
�ా ధత �పదర�మ రమమ సమ�జ��� మ లట��పటటమ �ాప�య�రత��నమ మ��య�మ
గణమయత��నమ �ా ధత �నిమ  �ర�మ య�ప����మ ��ర���� ప� మ సపవ�హమ� 
��ది.మ ప రమ్ ప�్ తమ �హమ్్మ స�్ప మ��ి్మ�� � ��� ధ మ�  మ
లపదత��నమక్ కననిమలపవ�ప�� �.మ�జత��న నమ్ సి్  � మప�మమ��య�మ
�దధత��నవ�మ  వె���మ స��మ వ��� ల��్�ిప����మ లర �మ క్ ర�ప�� �.మ
జ�్ నమ�న ధ ��వ�మ వె���మస��మమప���మసపకపర�ప�నమ షయపమగ���ప�మరనమ
ప��ర�� ���మ ���త , ఒ మ మ��ి్లమ వ���మ రనమ స్పరమ  ారసర్మ�రామ
ం సి�� ా��మలర �మక్ ర�ప�� �.మ 

�ా��న, ఒ మ �ా��తమ రనమ హ ధ���మ  ���నమ  ారసర్మ�నిమ �్ పవ�నమ
��ాధ రణ��, మప�మ ఎ � ���తమ స��,�ె�  �న స���ధమ మ��య�మ
మప�రనమ��� ప�్జనపమ �్ పవ�పది ధమ మ��ి్మ��ధ  ృ�మి ��య���మ
క్ ర�పంక��పవ�.మ 

��సవ�ర��ధ ��రత��మ �� ����తమ గ���ప�నమల�� మ సపవ���ధమఉనతమ
ఈమ రర�ణమ�� మ ఇవ�మ ఎపరమ మప�మ మ��య�మ  ��రత��నమ మ�రగదరద మ
స ర�్వ�.మ  ా���మ రమమ �ా్ � మ సమ�జ���   �ధప����మ పరసపరమ ర�ర�మ
మ�ాాద�నిమ��ప�్ పవ�పంి���������, ప�్మసమ�జమ�, ప�్మ�ా్పరమ�, ప�్మ
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నగరమ�మ మ��య�మ ప�్మ వ�ే మ�మ ్ �మ మప�మ  షయ��మ గ���ప�మ
��ర���� ా��మ మ��ి్మ�� ధక్ ర�పంక�� ఉపవ�.మ ఇవ� ����పమ �ర ��మ
లట��పటటమ �ధ��మగ���ప�మ��ర����� పమమ�రత్రమ �ాది, లఅ��,  ాటట�మ
రమమ �ీ్యమ � ��� ధమ లన్అపంి��������మ మ��ి్మ� �ధరపప  
పయ్�తప���.మ ఈ మ�రగదరద ర్మ�మ �జపరామ మన ధమ సపబటటరర్మ�మ
మ��య�మపరసపరమ �ా్సమ�మమ��య�మ��్మ�మస ్��త�మ��ర�పరాపవ�.మ 

�జపరా, రనమ �ా్సమ�మ్ �మల�స�ా�నిమజర�� ధపట�, రనమ��వ�మ
మ��మ ఇరరమ సమ�జమ�� �మ మప�మ లప�ా�న�తపటటమమ ల��ప�పం�����మ
పయ్�తప��మ�ా��త  పట�, �ాప��మ ే్�ిప��మ�జత��నమ�ా��తమమ���ర�పటబర�? 
లర� పట�మత�ర�రాగ  మ���ర�మ �ాప�మమ��య�మ భదర్మ గ���ప�మ ��టగ�ర�? 
�� �మ మన ధమ లపదిరానతమ సమ���రమ�మ ప�్ారమ�మ పప్పంమ�మ ���ొ మ
��ర్� మ ధరాగ మమ�రామమ����� అపవ�.మఇవ�, �� �మలనరామ1400మ ్్మ��గరపమ
ప రమ్ప�్ తsaప�్�ప�న  షయ��తమ�జపమ����త పవ�.మపప్పంమ�మ  మఅ�ా మ
సమయమ�మ�సిత పవ�, లప�ప �మద �ా�మతమరర�గ�� అమలదృేా మ����అమ
ల�మరయనమప�్�ప��ర�.మ �గత��నమమ��య�మరకి� మసమ���రమప�్�గయ�మ
మమ�పరా, పజ్�ధమ�రతపమపప్ప���తమం  గ�ధ��ర�మరయనమల��తర�.మ
 ాసత ా���, ఇవ�మ రయనమ సివ�రరమ�రామ  ���ప�నమ ప రమ్ ఖి�ా్మ్ � 
ప�్ంనమ�.మ వ���� సపకపర�ప�, లట��పటటమ సమయమ�మ ���నప�ప �, 
ఒ ��మ మప�మ  షయ��మ గ���ప�మ మ�  ర�మ ��ర�����మ �ాటటప���మ, లవ�మ
 కపరామ ��మ�మ ��� పఅనమమ�న�ర్మ ర�ిత�మమ�్మ సప�ావ�పంి�� ా�మమ
ప రమ్ప�్ త స�్పమక్ ర�ప��ర�. మ�్మర పరామ��ెాప�పట�, ల�తమ�ాని ��మ
లప�ా�న మ��ర�����మ�ాటటప���, ల�తమర�ా�మ�ె �మలప�ా�న మద రపరామ
ఉప���మల�మ�ెపప�ంి�.మ ఎ� �మమప��మర�ా్వ�ప�మ� ె�నిమ�వ����ాత ��మ
 ా��మ�జత��నమమ��ి్లమల�మ�ెపప పమవ�్�ామప రఖ్ి�ా్మఈ రవ�ే మ�ని 
 ���ప�పవ�.  ట�తపటటమమమనసి� మ జ�్ ప పమ ఉపంి���, ��మ�, �ాప��మ
��్�ప��మమ��ి్మ��నిమ��వ�మఇ�ా్ లమనిమభ��పంజ��మ�మ��వ�మరమ� ���మ
�ీ్ ��పంజ��మ�మ మవ�ే మ�మ��వ�మ మసమ�జమ�మ�పెపగ�ధగ�రాపవ�? 

క���్్మ్ �మతరయర�నిమ �ధసి����మల��ాేపమగరమసప�రసరపమ�� ధమ
��ప�పవ�.మ  మ వ��ా���మ సపకపర�ప�నమ ప�్మ మప�మ లప�ానతఅ��మ స��, 
వ���మల స్పరమ �ా��తగరమర�ిత మ ��రామ ం సి�� ా��ఇ�ా్ లమక్ ర���త పద� 
లర���మ ���పం పమజ��ర�పవ�.మ 
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లపది ధ కది�ధరా, ఈమ క్ కనమలద��మ లర�మ ప�మ ��యగ�ర���మ సర్మ
పప్పంమమమల��మ��రా�ధమ  ��ిమల ధమమదదరా�సిత పదన ప� మ ఎట��పటటమ
సపవ�హమమమ��ద�మలర �మల��త �.మజర్మమ� �మ���తమ�ా్ప��� ్ మరమనిమ
జర్మమ సమ�జమ�మ � ���మ  �ప�����మ మ��ి్మ�� ధరామ ��వ�ఇ�ా్ లమ
 ధరామ రర�నమ�ామ�ా్ త�ధమ����మ��పదర�మ�పెపరామ నతప�ప �మ��నిమ����మ
రే�రా�� అమ  ����ప��ని.మ రపప ధప��, జ� ్ాది�ధమ ��వ�మ ఉగగ ాది�ధమ
పద్��దప�నమఇ�ా్ మ�న ధ, ����పమజర్మ��మ�ాది, మ��మవ��ానతఅ��మ��వ�మ
 మసమ�జ�నతఅ��మ ���టట��పటటమే��తమ�ామ�ా్ త�ధమ�����వ��జప.�జపరా, 
లట��పటటమ జ� ్ాదమ �వి�ధ ప��� ధమ �ా��� పరామ మ��ి్మ�మ వ��ా�� మ  ���మ
గటట�రామ గ్త���త మ సమయమ�మ రపప ధప��మ �సిత పవ�.మ లఅ��  ���, ప రమ్
ప�్ తsa,వ�్�ా జసి ధ�ాక��నమ �జత��నఇ�ా్ ల, �జ�అజ గ�మమ��య�మ
మప�మ �ా ధత �నిమ ఎ�్ప�ప   రపప ధప��మ రన  �ప� ధమ ర ��షసిత పవ�.మ ఈ 
ే మ�� , �జత��నమక్ కన�నిమలపవ�ప��పది���మ ల��్ హ,ప రమ్ప�్ తsa  ధ 
��� ధ��రామ �ా్మ�ణమ మ త��ిసయ�నిమ పప�ిప�� �.మ లపది ��మ లర�మ
సమ�జమ�మ�జత��నమఇ�ా్ లమసపవ�ే మ�నిమలభా�ిస త మక్ ర�సిత నతవ�. 

�జత��నఇ�ా్ లమ   సమ�జమ�� ���మ లఅ��మ  ��ి�� జ��ద�మ  మ
ఒ �ర�మ ��ాయకదధపరామ ��� �న��ర�మ  ��రపరామ సపష�ప ��సిత ��తని.మ
�జత��న ఇ�ా్ లమమ� �యమ��నిమమ��య�మమప�ర���త ాా�ిపపజ��,ి 
ల�తమ ర�ా�మ � ె�న మ మ��య�మ � ె�మ ��య��మతమ  �్ర�సిత పవ�.మ � ె�మ
మ��య�మ  �గ రర్మ�మ ఎ � ���తమ  ాటట�మ ���ర�ప����మ �జత��నఇ�ా్ లమ
మ��ి్మ�� ధ క్ ర�సిత పవ�. �ా��న, సపబటటరపమ ��య�ట� మ  ఫ�పమ
�ా� మ��వ�మలట�ప�, �జత��న ఇ�ా్ ల సహజపరా రమసమ�జమ�నిమఒ మ
లయ�ా�పరమ�మ��రామరన  �ప� ధమ��గ�రాపవ�.మఒ మ�ా��తమ����పమరనమ��సపమ
మ�రత్రమ �ాప��మ �్ పద పమ ��వ�మ ర�ాప��పం పమ ��సపమ  ృ�ిమ ��య పమ
�ా ధప��, రన ధమ��రా��మఇరర��ధమ ���మ�ాప��మ�్ పవ����మ��పరయ్ప��మ
ఇరర�� ధమ  ���మ �ాప�, �ామర�ాా�నిమ  ాా�ిత మ ��య�����మ ప ��తరామ రనమ
�పరామపయ్��త�ధమ��య���మఇ�ా్ లమ క్ ర�సిత పవ�. ఈమ��ా్ర్మస్�బ�తరమ
పప్పంమ�ాప�మ�ా్ పన ధమమ�రగమ�.మ 

లట��పటట క్ కన�నిమ ల�నపవ�పం ధప��, లట��పటటమ  ర�నమ�నిమ
ర్వ�పం ధప��మఉప��మసమ�జమ�మఎ ��ె���మఉపట�పవ�?  ��రపరా, ఒ మ
మప�మ సమ�జమ�మ రన� మ ల మ��మ మ��య�మ � ె�మ ��   �నిమ
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 ాా�ిపపజ�య���మ ర�ాప��పంది, మ��య�మ మప�ర��మత, �ాప�మమ
��ప�్ పవ�ప��మంరా�నిమ�ా�����పంది.మమ 

మనప ‘మప�రనప’ గ���ప�మ�ర్�ప���సమ���త ,వ��మగ���ప�మ�ా��త రణ 
� మ ఒ మ మరపరత��నమ �ా��త��మ మ��య�మ మరపరపమ �ా�మ �ా��త�� మకా 
ల��ా్యమ ��వ��ధమ  ��రపరామ ఉపటబఅ. ఇ�ా్ లమ �ె��పమ మప�రనమ�మ
మ��య�మకర్మ�మల��మలప�ా�� మ��ప �మప్ే సతత��నమ కి�ధమఉ��తఅ.మ టటమ
వ�్�ామమప�రనమ�న ధమసపకపర�ప�నమఇరరమర��ా�ధమఉదభ �ాత అ.మఒ మ
స��అ��నమ  ర�మ వ��� అన ల��్ హమ మ��య� మ�  మ  ర�మ మ�న ా����మ
��య�నవ�.మఒ మమరమ�ా��త��మమ��య�మఒ మమ��రరమ�ా��త��మమకామఒ మ ర�మ
లప�ా���మ సపకపర�ప�నమ �ర్ంనమ�� మ �����ధమ ఉపటబఅ.మ మ�్మ  ర���మ
సపకపర�ప�, లవ�మమ�న ా����మ��య�మ ర�� మ లమ����మఉప ది.మల��్ హ�� 
సపకపర�ప�నమ  కి�ధమ ర�ాకన ధమ సపకపర�ప�న , ల�తమ మ����మ రమమ
లనింర�� ధమఈమ షయపరామవ��ా���దేపమ���ాత అ.మమ�న���మపట్మ కి� ధమ
సపకపర�ప�, రయ�మమ���ధ, సమ�జ��ధమ��ప  మమ�న ా���మ టటమగ���ప�మ
ల�రాహననిమ  �పప��అ.మ మ�న ా�మ పట్మ మనమ  కి� ధమ సపకపర�ప�, 
 ��ా�నిమ����మ� రారామఇ�ా్ లమమన ధ క్ ర�సిత పవ�. ల�తమక్ కన�న మ
ఈమసమయమ�� మ�ాటటపం పమ�ాకామ�మ�ా �� �ంి�.మలఅ��, సమ�జమ�మ
� ప�మ�ాప��మ��ప�్ పవ�పం�����మల�సరత��న రామఇ�ా్ లమ��� �నత ���తమ
మ�ఖాత��నమ కి�నిమ��నిమఉదహ���ాత ని.మ 

ఇరర పజ్�మ మ���బ ా�నిమ లర�మ రపప మ ర�ర ప�మ రగ�మ ేగదధమ
జసి�� ా��మ ఇ�ా్ లమ క్ ర�సిత పవ�.వ���  �ార�రణమ �ామ�� మ సమసా� ధమ
సపకపర�ప�, మరమ సపకపర�రమ మ���బ ా�ధమ మ��య�మ ఇరర��మ
లనిభమరా��మ ����మ ఉపటబఅ.మ ఒ మ సపదరభమ�� , యమది�మ
సి�తర��్�నిమ �ా�ా ������,ప రమ్ ప�్ తsa ఒ మ యమది �మ మ��య�మ
మ��ి్మ�న ధమమకామజ��ర�నమ ాదననిమరన ధమ� �వ�ప�నమర�ా్రమయమది 
�ా��తమ పకతరమ � ల్ప�� �.మ యమదిమ �ా��తమ ్ �మ మ���బ ా�నిమ
ర�ర పం������, రఖ��మ ంట�కదధమ గగపకమ�నిమ ��ె�నట�్ రామ రన ధమ
�ె��నిపపటట��మ ���, ్��మ పట�మప రమ్ప�్ తsa లర� ధ �మల�మ ావ�పం పమ
రగద�మ ప రమ్ ప�్ తsa మ��ి్మ��� � ాట�్ మ ��టబ�  �.మ ఇరర��మ మ��మ
�బ ా�నిమఈమ కపరామర�ర ప�, సమ�జమ�మ� ప�మ�ాప��మ�ా్ �ిపం�����మ
ప రమ్ప�్ తsa ేగదధ మజసి����తర�.మ 
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��ద మ��య�మ లణరా��నమ పజ్�మ హ ధ��ధమ జర�క�����వ�మ ఇ�ా్ లమ
్ � మ�   ర పపమ క్ కన.ఇవ�మ ��య��పట�, పజ్�ధ, సమ�జమ�� � 
లణరా��న ��ాగ �మ �ామ��  ��  మ త�ర�గ�ప �����మ ల�సరమఅ�ా మ
ల��ా�ా�మ��సపమల��్�ిప����మలవ�మక్ ర�సిత పవ�.మ�సస�య����నమపజ్� ధమ
��ా్ర్త��నమ ���� మ స�యప ������మ మనమ�మ  ృ��ి�య��మమ��య�మ  మ
 కపరాన మఎపపటట��మ ా���మవ�ంి��������మం  �ాది.మ 

దిరదృష���ార�త , ��టట సమ�జమ�� మ లణరా��న ��ాగ �మ  ా����మ
స�యప టపమ ��సపమ సృ�ి�ప�నమ ప��ా�ధమ ��వ�మ ల��ా�ా�ధ, రరంిరామ
 ణమ�మ రర�రపరామ ర��్ పవ�పంక��ట అ.మ  టటమ ���ర�మ ��్ెపప��� మ ���ట�మ
 ��మి�ె�్ప���సయ�పట�పవ�.మ 

ఉవ�హరణ ధ,  వ�ార�్ �ధమ రమమ ంది���ధమ ప ��తమ ��సి��� ప� మ
స�యప �����, ��వ�మ  ాా�ా�ా�నిమ �ా్రప�పం�����మ పజ్�ధమ
లప�పజసి��పటబర�.మ  ాటట�మ ���ర�మ  ాపసిమ ��్ెపం�����మ  ా����మ
సప�రస�ా�ధ, ������మ ద�ాకబద �ధమ  ���మ ప �రాపవ�.మ ఒ  �్ మ ���తమ
సప�రస�ా�మ �� �ాటపమ ర�ా్ర, ��వ�మ ఒ మ ర��్ మ సప��భమ�మ  రప����, 
లప�ప �మ ల మ �దటమ లప�పమ జసి��నతమ �ా్ అ� మ ��వ�మ �ాకాత����మ
లపర పట�మ ర ధ��మ �ా్ అ� మ మ�ర��ి�� ��అ.మ పప్పంమ�� �మ ల�� మ
�ా్ప���ధమ ర��్ మ సప��భప� మ � ధ� ధ�� అమ నప�ప �మ గరమ ���తమ
సప�రస�ా�ధరాఇ��పటటమ లసపఖ�ా త��నమ ఉవ�హరణ�ని మనపమ పర్ాకపరామ
ం �ామ�మ��వ�మ ��తమ�.మ 

ఇ�ా్ లమ మ ల్్�ని స��అ��నమ ��వ�మ సమ�నత��నమ ���� మ ం   పమ
��ద��వ�మవ����మ�ా��� పరామ��యక��మ�ార�రణత��నమర�్పణ.మలఅనపపటట��, 
ఈమ ర�్పణమ ఎ��పటటమ ప���వ�మ ��వ�మ రర�రపమ ���వ�.మ ఇ�ా్ లమ మ ల్్� ధ 
మ�ాాదని, ర�ర ా�తమ ఇ��పవ�; ఇపది ధమ ��నిమ ఒ టటమ ��వ�మ ��ప �మ
ఉవ�హరణ�ధమఇ�్గ�ని.మమ ల్్ని ఒ మ�ా్ర�నప�మర�ిత రామ��వ�మం�ా�ిత రామ
మ�రత్రమ�బ ప��మ�్�� ్ మరన భరతమరప�పరామప�్��త��త , లర�మనిప��మ �� ధ�ధమ
జసి����మ హ ధ�నిమ మ ల్్  ధమ ఇ�ా్ లమ  �పప�పవ�.గర ే��కదమ�� మ
మ�రత్రమల��ృవ�ధ మ�ెపవ�నమవ��ా� ్ మఈమహ ధ�నిమమ ల్్ � ధమస���నమ కపరామ
 �పపం పమజ��ర�పవ�.మ 

�����ంి�, ఇ�ా్ ల, మ ల్్ � ధమ సరఅనమ �ా్ నమ�మ ��వ�మ ర�ర�మ�మ
��నప�ప �మ ా����  ారసర్ప� హ ధ�ని ఇ��పవ�.మ గతర�ీమఈమహ ధ�నిమఈమ
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మకా��మ యమరపమ � �మ మ ల్్� ధమ మ�రత్రమ  �పపం పమ జ��ర�పవ�.మ ఒ  
�ా��త��మఇర�గ�మ�్ ర�గ�రామఉప��మహ ధ�నిమ ���మఇ�ా్ లమలపదజ�సిత పవ�. 

ల ఇర�గ�మ �్ ర�గ�రామ ఎ�ర�మ ��� �నక ���్,  ా��మ హ ధ��ధమ
 �ట�ల��మ  షయప���మ ఖి�ా్మ స �రత��న మ�రగదరద���తమ ఇ��త పవ�.మ
ఇర�గ��్ ర�గ�  ార�మలపట�, లమప ్�నమ �� ��� ార�, దగగరరామఉనతమఇ్ళ్, 
ల ధమ�ె��నిమ ా్ళ్, ల ధమ�ె�య �� అ��, లమఇపటటమంిట�� మఉపట�నతమ
న����మఇ్్ ా���మ��ర��ంి�.మల��మ ��మిపయ్�ణమ�మ����మ ా్్నిమ ���మ
�్ ర�గ� ా��రామ ��� �న�ంి�, ఎపది పట�, పయ్�ణమ �ా�మ�� మ  ా��మ
కబర్గ��నిమ మనపమ ం సి�� ా�సమ ఉపట�పవ�మ �ాకటట� .మ ���దష�  ారసి�� మ
�్ ర�గ� ా���మ  ���మ ��ర��ంి�న�మఈహ ధ�మ గ���ప�మ ప రమ్ ప�్ త స�్ప 
ఎప�� ఎ ధ��రామ����� �ె�ాపర�.మ ాసత ా���, ఇర�గ�మ�్ ర�గ�నమఉనతమ�ా��త��మ
సిర��రమ�రామ ఉప �మ ప���ి్�మ ఉనతట్అ��, లర���మ ఒ మ నమ్ సి్ ��రామ
��వ�మఒ మమ��ి్మ�రామ�బ పం��మ�మప రమ్ప�్ త స�్ప �ె��పటపర ద రపమ
�ర �మ  ��్ర��వ�మగమ�ప���సనమలపేమ�.మ 

క� �్న ��ాగ �ధమ మ��య�మ �సస�య��మ �ి్రా�నిమ త�ర�గ� పరం 
������, రమమ  కి�నిమ �ర్��తపం ప� మ ల�త ప����మ ఒ ���� ర�మ
సహ ��పంి ధపట�, పరసపరపమ మదదరానిమ ఇంి���� పమ ల�సరమ��వ�మ
ఇరర�� సప��మమ�మ��ర ధమఇ�ా్ లమఇ��న మ�  మరవ�ే మ�.మలపది��్, 
రనమ  ర�మ �ర్హణ ధమ మ��య�మ ఈమ క్ కన�నిమ లమ�ధ పరం������, 
రహ్వ�యా మ��ి్లమ జమ�ర,పప్పంమ�� �మ ��దమ మ��య�మ లణరా��నమ
��ాగ �ధమఉనతమ�ా్ప���� మ�ా్�� మమ��య�మఉనతరమ దానిమలపవ���త పవ�.మ
తరమ�మ�ాఠ�ా��నిమ���్ ప�,  ాటట�మన �ప�ర�, ఉనతరమ దా ధమక్ క��మ
ర�సిమ��ధమమ��య�మ మ ఉప�ారమ  �ర���నిమ లపవ�సిత ��తమ�.మ లపది��్, 
లణరా��నమ ��ాగ � ార�మ రమమ స్పరమ �ా్్���మ ��మ�మ ��ధంి��మ ప���ి్�మ
�్ పదగ�ధగ�రా��తర�.మమ 

లర� ���ినమ ప�్జ్�ధమ � ర ����, మ��య�మ �ల�నిమ ��క�ట��  
�� ా���వ�మ ఇ�ా్ లమ ఇ��న మ�  మ రవ�ే మ�.మ మ�  ����మ లర�మ ���నిమ
 ారాద ���ధమ ���మఇపది� మ����మ ఉపటబఅ.మలప��మ �ా ధప��, ఒ మ��ర���రామ
రనమ వ�ే మ�మ పట్మ ఒ మ మ��ి్లమ �ా��త, ��నిమ ���నిమ  �ా్సమ ప�్జ్నిమ
� ర �ర�����మజ�ా��మలవ�మ క్ ర���త పవ�.మవ��మగ���ప�మ��నిమఇపర ధమమ�పవ�మ
మ�టబ్ ��మఉ��తని.మ 
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ఇ ,ఇ�ా్ లమఎపర దయ�ప ��రత��నమమ��య�మ��మ్��మ ���నమమర్మ
ల ధమ ��ెయజ�య�����మ ��నిమ ఉదహ��ప�న ���తమ లప�ా�ధ మ�రత్ర. 
పప్పంమ �ాప� ��సపమ ఇ�ా్ లమ ఎపర ే��త�పరపరామ �ె�యజ�స త , 
ఉవ�్ర�సిత నతవ� , వ�� �జత��నమ క్ కన���మ �ాహంరాపమ ���మ  ార�మ ��వ�మ
ఇ�ా్ లమ �ా��� ధ�ధ లప��మ ే��త�పరపరామ లర్పమ ���మ ర�్పణ�నిమ
సపర�సిత ప  పమఎప��  ����పందగగమ షయమ�.మ  

��ని ��ెిపనట�్ రా, ఈమే ప� , రహ్వ�యా మ��ి్లమజమ�ర,ఇ�ా్ లమ
్ � �జత��నమ సపవ��ా�తమ ప�్�రపమ ��స త మ పద్��ద��త పవ�.మ ఈమ
వ�ే� ,మ��ి్మ���  ��పదర�మ����మంరా�మరర�రపరాఇ�ా్ లమ ధ �ా��� పరామ
లభాపర�ా�ధమ �ా తపమ ����మ  ార�, రమ ంరా�నిమ ����మ �ా ధత �నిమ పట�� ���మ
రపప ధప��మ ప్్ తపంమ�మ ��నిమ ��ర�రా��తని.మ లప��మ �ామ, �జత��నమ
ఇ�ా్ లమ క్ కన� ధమ లప ాదినిమ  �ర�పం�����మ ��వ�మ ల�మ��పం�����, 
లటట� ఉవ�హరణ�నిమజసి�� � ది.మఇ�ా్ లమక్ కన�ధ పమ్�ద రత��న��మ
రామమ��వ�మజర్మ��మ రామమ��వ�మమ��మవ��ా������మ రామమఒ మరపదమల�మరామమ
లర�మ�బ పం�ాది.మఒ  మ��ి్లమజర్మమసమ�జమ�� మ ���ి� గ��ామ��వ�మ
ల��వ�మల ధమఒ మసమసామ�ా��మ�ా � ది.మ 

��ని ఇపర ధమ మ�పదిరా��మ ��ెపినట�్ రా,మప�మ  షయ���తపటటమమ
ల��రంి��మ్�మఇ�ా్ లమమ��ి్మ�� ధ క్ ర�పం తరమ్మప�్�ా  త��నమర పపమ
 షయమ�.మ మ��ి్మ��ధ   సమ�జమ�� � ���మ ఇట�� మ  ��ి�� అమ
� పంగ�ర�మలన ప� మఎట��పటటమసపవ�హమమమ��ది.మలపది ధమ�ా��� పరామ
ఎ������మ వె���మ����త ,లర �మ��ర���మమ��ి్లమ�ామ,ఇ�ా్ లమ్ � �జత��నమ
క్ కన�నిమ �ాటటపంిమ  ా �మ �ా �.మ  ాసత�పరా, ఒ  �్ మ  వె���మ రప�పమ ప�మ
��యమ� రామమ ��వ�మ � �� త��నమ స ��్� ధమ సపకపర�ప�మ ప రమ్ ఖి�ా్మ
్ �మ స ంన�నిమ �� �ె నమ ��ట�మ�మ మ��ి్మ��ని ఎ������మ
ల��ర�నట్అ��, మరమ�మ్ �మ ప రర్నిమ కటట� మ ��వ�మ మ���మ �ా��� పరామ
న ంి��� మ��రాపద�మ ార�మల��మ��య��ర�.మ  వ�మ  త����, లట��పటటమ
 షయ��ధమ����పమ ��మి� పం�����మమ�రత్రమరా ,  ాసత�పరామఒ మ�ా��తమ
్ �మ�ా��తగర మరమ��్ం� ధమసపకపర�ప�నమప్ే తమల��రాపవ�.మ 

మర ��్ంచమ ఉ�్పబన, ����పమ మ��ి్మ��ధమ మ�రత్రమ వ����మ
�ా��� పరామ ���మ ��క��మ �� �ా �����మ సపకపర�ప�నమ లపేమ�మ �ాది.మ
లఅ��,  ాసత ా���మ�జ�అజగ�మమ��య�మమప�మ�ా ధత �పదర�మఎ�ధర��త మ
వ����మ�ా��� పరామఉదా�ప�,  మపభ్�ర్మ�మ��వ�మ మసమ�జమ�మ ���మ
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�ా��తగరమమరమహ ధ��మ షయమ�� మజ� ాపమ��సి�� � ద�మక ల్రపగపరామ
ప ్టటప���సనమ లపేమ�.మ జర్మ, మ��య�మ  ాసత�పరామ ఐ��మ   కమ
జ�జయర�ధమ మ��య�మ సపస�ృరా� ధమ ర� ా�త��నమ ప�్వ��ా���మ
సపకపర�ప�నమ�ా ధత ��, రమపరసపరమలనిభమరా�ధమమ��య�మమ���బ ా�మ
ప��రకణ���మ సహనమ�మ మ��య�మ ర�ర ా�మ లరాానతరమ పమ్�ణ��నిమ
�ాటటపంగ�మ ర�ా�హ��ధరామ మ��ా���వ� ��మ �ా్ర్న.మ ఈమ  కపరా,  ార�మ
పరసపరమ ��్మ, దయమ మ మ��య�మ �ాప��మ పద్��దప��మ రదరద�ా్య��ధమ
�ాగ�ర�.మ ఇవ�మ పప్పంమ�� మ �ాే్రమ �ాప�మ మ��య�మ భదర్ ధమ �లమ
�ాగ�ది.మలపది��్, పరసపరమసహనమ� సపప ర్పరామ� �పి�నమఫ�రపరామ
 ��ేనప వ�ేరామ �ాగ�రానతమ  క్పసమ�మ నిప��మ పప్పంమ�మ ర��పప 
క గ�ది.మమ 

భయ�న   క్పసమ�మ ్ �మ ల��్కమ�మ మనమ ంిట�� మ
ల�ధ్  ధ�� ర���మ ఉపవ�.మ లట��పటటమ � రమ �ి్�మ నిప��మ మన�నిమ
ర��పంి���������, ప�్మవ�ే మ�, ప�్మ�ా��త,  ార�మమ�����మ�పెవ�నమ ా�����, 
�ా �� అ��, ����మ����మజ�గగరతరామ�ా�హ��ప���సనమల�సరపమఉపవ�.మ మఈమ
పప్పంమ�� �మప�్మ�ా��తమఈమ ాసత ా�తమగ���తర�గ�దిర�మరా !మరఖర�రా,ఈమ
�్�నమ ��నిమ ��ె�పమ మ�ట�నిమ  న�����మ లమ లమమ�ాత��నమ సమయ��తమ
  ��ప�, ఇ �����మ �జ���న లమ లపద����మ మ�  ��ా��మ కనా ావ��ధమ
�ె�యజ�సిత ��తని.మ 

ల��్ హమ�మ్�తపద��మమవ� పంిమరా .మ 
ల�� మకనా ావ��ధ.మ 

 

 

 

 

 

 





The Shadow Foreign Minister Rt. Hon. Douglas 
Alexander with Hadrat Khalifatul-Masih  Vaba

The Deput y Prime Minister, Rt. Hon. Nick Clegg 
in discussion with Hadrat Khalifatul-Masih  Vaba, 
House of Commons, London, 11th June 2013

The Home Secretar y, Rt. Hon. Theresa May MP 
with Hadrat Khalifatul-Masih  Vaba

Rt. Hon. Ed Davey MP with Hadrat Khalifatul-
Masih  Vaba



Rt. Hon. Ed Davey MP escorts Hadrat Khalifatul-Masih  Vaba 
through Westminster Hall, House of Commons, London, 11th 

June 2013

Hadrat Khalifatul-Masih  Vaba delivering his historic speech to Parliamentarians, VIPs and 
diplomats at the House of Commons, London, 11th June 2013

Hadrat Khalifatul-Masih  Vaba received at 
the House of Commons by Rt. Hon. Ed 

Davey MP 
London, 11th June 2013



ఉ�� వ�ర రమ� 

2013, ్్ 11మ �మ ��వ�న,పరమమ ప రా్�ధ, పప్పం  ాాపత మ

రహ్వ�యా మ��ి్లమసమ�జమ�మలర�ప���ా� మమస ్యమలహమ్, 

ఖ్ఖారాత-మ��ిహ ాకబ (ల��్ హలర���మ �� �మ ఉప �మ రా ), 

య�� �ట�డమ��పగమ ల � � రహ్వ�యా మ��ి్లమసమ�జమ�మ్ � 

ే���ద మ ఉరస ా�నిమ జర�ప�����పది ధమ మ �ప ్ � �మ �ార్త�పట� 

సభ�� మ�ర్్లప�న  � � మయపదిమఒ మఉప��ాసపమ���ార�. 

ే���ద మ ఉరస ా� ధ 0మ మపవ�మ �ార్త�పట�మ సభ�ా�ధమ మ��య�మ 12మ

మపవ�మ హహలమ రచమ ��యటపమ సభ�ా�ధ,  మ మపవ�మ �ాా�� రమ మపరా్�ధమ

మ��య�మఇదదర�మమపరా్���మస�మ�రతపమ .మమపవ�మర�ర�మల��ి�ధమ

�జరయ�ార�.మ ���ి, ����మ టట , మ��య�మ ఐటట మ ��మ స�మ   క

ల��య�మ సపస్� ధమ �ెపవ�నమ ప�్�కి�ధమ  ���మ ఈమ  � � నిమ  �యమ

��య�����మ ����ార�.మ�జరఅనమఇరర�� ్ , ే��త�నర��ధమమ��య�మ

 ా���రణమమ�ర�పమ �బగమ�మ్ �మస�యమ�ారాద��దమ��.ర�.మఎడమ

వ� �మ ఎప.�ి, ��ప ాట�మ ప్ర�నమ మప�్��.ర�. ��మ ��్గమ ఎప.�ి, హ�లమ

�ారాద��దమ ��.ర�.మ ్�ె��ాసమతరమ ఎప.�ి,  ా�� మ  వ��ాపగమ �ారాద��దమ ��.ర�.మ
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 రా్ లమ ల��రా� ప య,ఎప.�ి, హ�లమ �ా���ా�మ ఎప�ి మ  �ట�మ �ె�ర్్మ

��.ర�.మ��రమ ాంమఎప.�ిమమ��య�మ�ం�పమమ��య�మ్రట్మ�ి����్మ

�ార్త�పట�మసభ�ా�ధమమత��మ����చమఎప.�ిమఉ��తర�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ఇ�ా్ లమఒ   �ాప� �ామరసాత��న కర్మ� 

��ి్��్ ల్య-రహమ��య-ర �్ల—ల��్ హ ��ర�న, లనపరమ
 ర�ణ�మయ� �, ల�ారమ ృ�ా��ధ �. 

�ి్యత��న ర�ర�మల��ి���ా— లసస��మ� ల��� ధల �మరహమరా��్ ల్మ
� కర�ారాహ� —ల��్ హహా � �ాప�మ మ��య�మ ర�సిస�ధమ సవ�మ ల���మ
ఉప �రా . 
ల�తపటట పట�మ మ�పదిరా,మన��మ గ�మ �ా�త ల్రామ�మ మ��య�మ ��త����మ
గ�ర�త రామ �ా��త ��పం������మ మనమ సమ�జమ�మ ్ �మ ే���ద మ ఉరస ా�మ ఈమ
 � � నిమఎప��మేగమ�����మయ�� �ట�డమ��పగమ లమ� �మ�ార్త�పట�మసభ�� మ
�ర్ ల్పంిట ధమ  ృ�మి ���ినమ రహ్వ�యా మ��ి్లమ సమ�జమ�మ ్ � 
�రా్�పద����మ ��నిమ కనా ావ��ధమ ��ెయజ�య��ని ధపట���తని.మ ఈమ
 � � మ జయ�పరమ�మమ��య�మ �ధ  �నవ�మల�మభ�్�ామ  �ర�ప����మ�� �మ
ఈమ ఉరస ా� ధమ �బ��మ సపఖా� మ �జరఅనమ ల��ి� ధమ ���మ ��నిమ
కనా ావ��ధమ ��ెయజ�య��ని  ధపట���తని.మ ఇ � మ ర�ీని���మయ�నతమ
ల� మ లర� మ సపఖ�ా ధ�ధమ మ��మ  కత��నమ �ారా గమమ�� న మ ��వ�మ
సమ� �ేమ�� న  �బగ�ా్మాపమ � ల్పం పమ ��ద�మ ��ెధసి��నతపది ధమ
రానిమ ��నిమఎపరరా��మసప���సిిత ��తని.మ
��మ కనా ాదమ��ధమ మ��య�మ ల�నపదన�మ సమరపణ��మ �ాట�రామ ఈమ
ర�ాపక ధమ జ ాక�రా, ఈమ ర పపమ మ��య�మ సిపదరత��నమ భ�నమ�� మ ప�మ
��సిత నతమ ల�తమ  �బరా�ధమ మ��య�మ �ా ధత �ధమ ఈమ వ�ే మ�మ మ��య�మ వ��మ
పజ్� ధమ ���మ ����మ హ ధ�నిమ సమర్ర��మ జర�గ� ార�రామ ఉప����మ ��మ
ర�ా�బ�మ�మమ��య�మ�ా్ర్నమ ���మల�మ��నిమ��ెాప�ని  ధపట���తని.మ
ఇరరమ వ��ా���మ మప�మ సపకపర��నిమ � ����ధప����మ వ�ే రామ  ార�మ
లరాారతమత��నమ ���� మ ప�మ ��యగ�ర�, ��ాయపరామ న ంి��������మ
మ��య�మల�తమప���మ ా����మప�్జనపమ �ర�పంిమ���� మ ార�మ�ర్య��ధమ
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జసి��గ�రమమ ���మ��నిమమనస ్��తరామర్స త మ�ా్��్సిత ��తని.మఒ  �్ మఈమ
స ్��త�మ గన మ �ాటటప�నట్అ��, లవ�మ ��మ్, ర�ాాయరమమ��య�మ �� దరమ
�బ�మ���మ  ���నమ లరాారతమమ ఫ���నిమ లపవ�సిత పదమమ మ��య�మ లవ�మ
పప్ప���తమ �ాప�మ మ��య�మ ���రద్ర���మ  ���నమ భమర�మ స్రగపరామ
మ����పది ధమ వ���మ జసిత పదన ప� మ ఎట��పటటమ సపవ�హమమమ ��ది.మ �� ఈమ
ర�ాపక, �ా్ర్నమ లహమవ�మమ��ి్మ��ధ లపద����న మ పపంి��పట���తని.మ
ఎపది పట�, రనమ వ�ే మ����మ మ��య�మ మ�న�ర���మ ప�్మ �ా��త��మ ల�ారత��నమ
��మ్��మ����ధమఉప  పమల�సరమ�తరమ�  ే్�ి�ాత మ�.మ�జపరా, �ా��త��మ
రనమవ�ే మ����మ ��మ్మఉప  పమ �ా్సమ�� మమ�ఖాత��నమ�బగపరామలహ్వ�మ
మ��ి్మ��ధ  ే్�ి�ాత ర�. ఎపది నరామ ఇ�ా్ ల �ా్ ప ధ�ె�న ప రమ్ ప�్ తమ
�హమ్్�ావ��� రవ�్స త మ క్ ర�ప�� �.మ �ాకటట�,�్టట� ��ర��ె�నమ ప�్మ
లహమవ�మ మ��ి్ల, లర �మ ఇ � మ య���మ � మ జ�్ప�య���త, ��వ�మ
 వ��ా�నిప��మ ���య���త, ప ��తరామ ఈమ వ��ా���మ �జ�అజ��మ  ట�� క��మ
���్ప����మ ��నిమ సపష�పమ ��యద�ంి����తని.మ  ార�మ ఈమ ర పపమ వ�ే మ�మ
్ �మప��్గ�మమమ��య�మ��గయసిసన మర�ాప��ప���. 
పస్ిత రప య���మ � మ ��్సిత నతమ ఇరరమ వ��ా�మ పజ్�మ సపఖామ ����మ
గణమయపరా��మఈమవ�ేప�మ�రతమ�మ జ���బ� మవ�వ�ప�మ14-11%మ�ారపరామ
లపం��మ  �యక��మ ఉపవ�.�ాకటట�, ప ్ాసి�నిమ రమమ వ�ే ��ర��ధరామ
ర్వ�పంిట� మమ��య�మ �్టట�మసమ�జమ�సతమౖ�నపదిమ ా���మ ���మఒ మ
�బగపరామ లపర� ��పంిట� న మ �్టట�మ పజ్�ధమ ం �ిప�నమ .వ�రామ�, 
సహృదయరమమ��య�మ ార�మపద్��దప�నమసహనమ�మ�పటటమర పపమ�కణ��నిమ
��నిమ ఉదహ��పం ధప��మ మ��య�మ  ా���మ ప్ే ప�ిపం ధప��మ మ�పది ధ 
�ాగ��ని.మ ఈమ దే� , ఈమ వ�ే మ�� మ �ి్రప��పది ధమ ���నమ  ార�మ ��మ�మ
�జ�అజమ గ�మ ��ర��ధరామ  ���మ ��సి���, ల�తమ  ర����నమ ర�గ్ర�ధమ
మ��య�మల�్�రా�ని ప��ష���ప��పది ధమపభ్�ర్మ�మజసి����మంరా� ధమ
మదదరారామ ఉప  మ��వ�మ  ా��మ ల� ారాత��నమ � �� మ కర్పరామ ఉపట�పవ�.మ
�ాకాత��నపర�ర ధ రహ్వ�యా మ��ి్లమ సమ�జమ�న ధసపకపర�ప�, 
��మ�మ మవ�ేమ�� మ��్సిత ��తమసమ�జమసభ�ా�ధమఈమస ��్���మ ట�� క��మ
ప�్��త�ాత ర�.మ 
లమలపద����మ��ె�ియ�నతట�్ రా, మనమ�మపస్ిత రపమయ�� �ట�డమ��పగమ లమ�  
రహ్వ�యా మ��ి్లమ సమ�జమ�మ ్ �మ ే���ద మ ఉరస ా�నిమ
జర�ప���పట���తమ�.మ రహ్వ�యా సమ�జమ�మ ్ �మ సభ�ా�ధమ
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ఎ�్ప�ప  మరమమవ��ా���మ ర�యరరామఉప���సనమల�స�ా�తమ� ర �ర�స త మ
����ర�, మ��య�మ ఎప�ప  మ ల�తమ  ర����నమ జ� ్ాదమ�, 
�ా���  ాదమ�మమ��య�మఇరరమ ర�గ్ర� ధ ద రపరామ న �స త మ ����ర��మ
 ాసత ా�తమ గ �నమ ఈమ 100మ సప�రస�ా�ధమ  ���మ ��స త మ లపది ధ 
�ాకాపరామ ��ధసిత ��తఅ.మ�జ����మరహ్వ�యా మ��ి్లమసమ�జమ�మఒ  
�జత��నమ ఇ�ా్ ��మ మర సమ�జమ�మ �ా� తరమ ఇట��పటట  ర�యరమ
మ��య�మ ���్ప��మ  ర������మ సపప ర్త��నమ మమ��ారణమ�.మ మనమ�మ
పప్పంమ మ�న ా���మ �రపరరపరామ �జత��నమ మ��య�మ �ాప�య�రత��నమ
ఇ�ా్ లమ క్ కన�నిమ ప��ంయమ�మ ���ామ�మ �ాకటట�, రమ �జత��నమ క్ కన��మ
�జత��నమ ఇ�ా్ లమ ల�మ ర్వ�పపజ�య�����మ మనమ�మ ఎ�్ప�ప  మ  ృ�మి
���ామ�మ�ాకటట�,మన సమ�జమ�మ �ర�రామ��ధసిత పవ�.మ 
ర ��వ�ద మ ప��ంయమ  ా�ాా���, ఇప�ప �మ ��నిమ ��మ ఉప��ాసమ�మ ్ �మ
మ�ఖ�ా వ�దేామ�మ పట్మ మ��్��మ �బ సిత ��తని.మ �ాప�, ప�నహసమ్�మ
మ��య�మ �ామర�ాా� ధమ మనమ సమ�జమ�మ �ా్మ�ణమ మ  ాహ మ�మ �ాకటట�, 
మ�మ �కామ�మ ‘లపద��మ ���్పంి, ఎ�్��మమ వ�్�ిపం ధ’ ల��మ  కమ�రామ
ఉపట�పవ�.మ��పదర�మ��ి్తరరర��ధమమన ధ ��ె�నిమ ార�రామఉనతమ షయప, 
��వ� మన��మ స�త ల్రపరామ ఉపట�నత  షయప  ాసత�త��నపపటట��, 
రహ్వ�యా మ��ి్లమ సమ�జమ�మ వ��్ �మ �ాప�మ మ��య�మ
���బ్రృర్ప�మ సపవ��ా�త ఇ�ా్ లమ  ధ ��ర�రామ లపవ�సిత నతపది ధమ  ార�మ
�జపరామ ఎప��మ రే�రా�� రా��తర�.మ  ా��మ సపభమ్�ే��ాా� ధ �ారణప, 
ల�� మపవ�మ ఇరరమ ఇ�ా్ ��మ మరమ  �పదస ాది�ధమ మ��య�మ సపస్�ధమ
సపప ర్పరామ ఒ మ �నత���� మ �ా�హ��స త , �నతపరామ మ�టబ్  �ర�మ ఒ మ
 �నతత��నమసపవ��ా�తమఇస త మఉప ���తమ ార�మం �ియ�ప  తర.మ 
ఈ �ా��ా�ా�తమ  ���పం������, లహమవ�మ మ��ి్మ��త��నమ తరమ�, ఈమ
ే మ�� మ ల్ప�ార్ మ �వి�ధ పరత��నమ ‘ �త��మ ��్’ ల��వ�మ ప ��తరామ రప�ప, 
వ���మ�ా�����ప����మ ే్�ిసిత ప రా, మ��మ��పదర�మమ��ి్లమపప��రా�ధమ
వ���మ �� ్ రస ల్పం తరమ రా మ రం��సిత ��తర�మ  ���మ ��నిమ సపష�పమ
��యద�ంి����తని.మ ా��మఈమనమ్�ా�ధ, పప్పంమ�� �మ  కమ�బరా� ్ మ
మ��ి్మ��మ మకామ ల�� మ జ� ్ాదమ ంరా�ధమ మ��య�మ ఉగగ ాదమ సపస్�మ
 �ాపట� ధమవ���మజసిత ��తఅ. 
ఇవ� ����పమలట��పటటమసమమ��ధమప�ట�� ��సిత ��తయ�మమ�రత్రమ�ా ధప��, 
��పదర�మ �ా ధత �ధమ వ���మ ఒ మ ల��ాేపరామ జసి ధపట�, ఈమ రప�ప �మ
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 �ా్�ా�నిమ రం��సిత ��తర�మ  ���మ తరమ�మ గమ�సిత ��తమ�.మ వ���� 
ఇట���మఉవ�హరణరా,�ప ్  కి� ్ మఒ మలమ�య మ�్టట�మ���� ధ���మల�మ
వ�ర�ణపరామహరమ����నమసపబటననిమ�పె�ప���ంి�.మలవ�,ఇ�ా్ ల ్ �మ
�జత��నమ క్ కన���మ  మ మ�రమ్మమ సపకపకమ�మ ���మ ����ా� త��నమ వ���; 
���రా,ఇ�ా్ ��మ క్ కన�ధ లట��పటటమ ంరా�నిమ �రద్పద్పరామ ఖప���ాత అ.మ
లట��పటటమ దిే�రా�ధమ �జత��నమ ఇ�ా్ ��మ క్ కన�ధ మ��య�మ
మ��ి్మ��మ� �పె�ప���� ా��మదిర�వ�దేమప ��రమ ధహ�� ాదమ క్ కన� �మ
మకామ సపష�త��నమ �ా��ా�ా�తమ ం �ి�ాత అ.మ ���తమ �ా్ � మ సమమ��మ
ప�్��గయమ స��రామ ��ద�మ మ��య�మ లవ�మ సమ�జమ�� �మ �ాప��మ �ా �మ
��యగ�ద�మ ���మఇపదిమమ�పరామ��నిమ�పెపద�ంి����తని. 
మనప నమ�్రానతమ ఇ�ా్ ��మ క్ కన�ధమ స��అ��న���మ మన  ాదన ధమ
మదదరా�స త మ �ర��ిపంిట ధ రర�రతరమ�నతవ�? గమ�పందగగమ లపేమ�మ
 �టపట�,ఇ�ా్ ల  ధమ �ా��� పరామ మరయ�దధపమ ప�్ర�పంమ క��నప�ప �మ
 �త�మ��వ�మక���తమఉప�ర�పం పమమ�రత్రమలనిమ�పంక �రాపవ�.మ��టటమ
పప్పంమ�� ఒ  వ�ేమ�మ రామమ ��వ�మ ఒ మ మరమ�మ రామమ మరమ�నిమ
రర�రపరామ��సి���మఇ�ా్ లమ��� య�దధపమప ్టటప�మ��� పరామవ�����మవ�గ పమ
��ది. �ాకటట�, మ��ి్మ��ధ  ఇరరమ పకమ�మలదమ � ���మ వ�����మ వ�గ పమ  మ
 కపరాన మ��ాయసమ్రమ�మ�ాది, ఎపది పట�, ఇవ� ఖి�ా్ క్ కన�నిమ
సపష�పరామఉ�్పలలసిత పవ�.  
ఇ�ా్ ల  ధమ �ా��� పరామ ఎ������మ య�దధపమ ప ్టటప�మ  �త మ ద �ాత �్మ  ా����మ
�ా��� పరామే��త�మప�్ర�పంమ�మమ�రత్రమఖి�ా్మలనిమ�ప�పవ�.మమ�  మ
��� త��నమలపేమ�మ �టపట�, ఒ మ��ర� �మగన మరనమవ��ా���మ��వ�మ��టటమ
వ�ే ాసి� ధమ   కత��నమ ��మ ర���టట���, లప�ప �మ రమ �ా��తమ మ సపష�పరామ
ఇ�ా్ లమక్ కన� ధమ�ా��� పరామప�్��తప�నట�్ మల��రాపవ�.మ మ�ా��తమలఅ��మ
లమ�య మ�ా ధత �మర�ాత �తమ�పవ��ాత �్, రమ�ా��తమమ��ి్మ�మ�ా��మ�ా �మప రమ్
ప�్ తమ �హమ్్మ ఎలఎ��ెాపర�. లట��పటటమ �ా ధత �ధమ  �ా్సమ�� మ
క� �్ని�ధమమ��య�మ�ాప��ధమల�మప రమ్ప�్ త�ా ��� ���తర�.మ 
���ప�ప �, �జపరామ ఇ�ా్ లమ క్ కన�ధమ ఎపరమ ప రత్��న �, ల మ ఎపర 
ప�్బ��పరపరామ జ�్ ��దయ��తమ  �ర��ాత �మ �ర��ిప��మ ఇ�ా్ లమ ్ � 
ఇరరమలప�ా�మగ���ప�మప�్ాత  �ాత ని.మ��పదర�  ధహ��మమ��ి్మ�మసమమ��ధమ
ఇ�ా్ లమనిమపద్��దప��మమ�రగమ�మమరమ�మ్ �మ�జత��నమక్ కన� ధమ మ
 కపరాన మ��వ�మ మర�పమ�� న మ�ా్��కామ�మ� ల్పంద��మ షయమ�మ
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గ���ప�మ ��ని  ����ాత ని.మ  ా��మ స్పరమ ప�్జ���ధమ జర���� ా���మ  ��� మ
రేయమ���మ�ర్��తపంక��మ  ా��మ లసభా రమంరా�నిమ సమ��్పంి��������మమ
ఇ�ా్ లమ నిమ ది��్��గమ�మ ��య పమ జర�గ�రానతద�మ వ��మ వ�్�ామ
సపష�మ��రాపవ�.మ లట��పటటమ ఉనతరమ పమ్�ణ��నిమమ�� ���మ  నిర న పమ
ల�ాకామ��ిప��మ  కపరామ పరమరమ సహనమ�మ ్ �మ �ా్మ�ఖార���మమ
ఇ�ా్ లమ ఎపరరా��  ృ�మి ��సిత పవ�.మ ఇరరమ మ���ధమ రప�ప ���మ
 ��అ�ా�ర �, రమమ మరమ�మ ్ �మ స��ా�తమ  ���మ
��సి��జ��ర�మ ఇరర �ా ధత �ధమ సహజపరా��మ  ే్�ి�ాత ర�.మ ఇ�ా్ లమ ్ �మ
 ర�నమ� ����మ �నతపరామ ఉపట�పవ�.మ ఎపది పట�,ఇ�ా్ లమ ఒ  �జత��నమ
మరమ�రామ సర్మ మ�న ా���మ పపపక��మ ఉప రా, వె��మ ప�్ త�పదర�మ
పజ్�పద��మ �దద �మ మ��య�మ పప్పంవ��ా��తపటట��మ పపపక��య���తర�మ
లవ�మక్ ర�సిత పవ�. ప ర ్ఖి�ా్మ�  ఇవ�మసపష�పరామ��� �నక��మఉపవ�. 
��మ్ మ��య�మ ర�ాాయర���మ క్ కన��� ప�్ త�పదర� రనమ ��ర��మ
పప�ిపంక��ట రమ, �ాకటట� మ�జత��నమమ��ి్మ��పదర�మ ా���మర్వ�ప����మ
ల��్ �్��ాపర�. ప�్  �ా్�ామత, ప�్మ వ��ామతమ ఉవ�దేప ��రపరా, 
క ల్రపగపరా ఇ�ా్ లమప్ే ప�ిప� నపరరా మ��మఇరరమమరమమమప్ే ప�ిపంది. 
ఎపది పట�, వె��మ ప�్ త�పదర�మ పజ్�పద��మ �దద �మ మ��య�మ
పప్పంవ��ా��తపటట��మ పపపక��య���తర�మ  ార�మ ఎపపటట��మ రప�పరామ
ప��గణమపంక రమమ మ��ి్మ��ధ  ే్�ి�ాత ర�. �ాకటట�, మ��ి్మ��ధ   వె��మ
ప�్ తనిమ  ���మ లర�ర�పరం��ర�,  ా���మ  �����్పమ ��యర�మ ��వ�మ
ల�మ�నపరంర�, ��వ�మ మమరమ�నిమలనిస��ప�� పజ్� మ���బ ా�� ���మ
రాయపరంజ��ర�. 
ఇప�ా, ��పదర�మ మ��ి్తరరర��మ స్�బ�మ ప�్రతనమ ప ��తరామ �ా��� పరామ
ఉప టపమ  ��ర రప.మ  ార�ఇ�ా్ ల �ా��ా్ ప ధ��మ ఎలఎ�  �����్మ�మ ���,ి 
లప ాదిమ  �య�����, మ��య�మ మ��ి్మ�� మ���బ ా�నిమ జ�ప్రామ
రాయపరం�����మ ����మ   ల��ా�ామతమ �ది�ధ��ర�.మ తరమ�మ నతర్ మ
 �ా్�ా�మ ప�్ారమ�మతరమ� �జపరామ మరమ సహ���తమమ��య�మ పరసపరమ
ల�రాహననిమ ర�ాప��సిత ��తమ�.మ  వ�మ  త����, దిరదృష���ార�త మ ���తమ
ల� ారామ ప���ి్రా� ్ , మ��ి్మ�� మ���బ ా���మ ���తమ ే ధత �ధమ
ర ���నతప�ప �, ��పదర�  ధహ��మమ��ి్మ��ధ లపది ధమ ప�్రామ ప ��తరామ
రప�ప �మ ���� మ  మ మ�రమ్మమ జ ాక�వ���మ �� ధప��మ ప�్��తపం�����మ ఇవ�మ
వ���మ జ��త పవ�.మ  ా�� ప�్��గయమ మ��య�మ సపపదన� ధమ ఇ�ా్ లమ క్ కన���మ
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ఎట��పటటమ సపకపకమమమఉప ది, మ��య�మఎపరరా ��ం�ర టట�నపపటట��మ ,  మ
లహమవ�మమ��ి్లమ ��� లట��పటటమ�ా��� త��నమజర�� మప�్సపపవ�పంర�మ
లర�మరపప ధప��మ�ె�ధసి��పటబర�.మమ 
ఇ�ా్ ల�ా�ా��ా్ ప ధ � మ��య�మఖి�ా్మ ధ �ా��� పరామ్పక �రానతమ
మ�  మ జ�త్��నమ ల��గమ�మ  �టపట�,  ార�మ జ� ్ాదమ���మ  ���నమ
క్ కన�ధమ���ాత రమమమ��య�మఇ�ా్ లమసపవ��ా�తమ ప�్�రపమ����పది ధమ ే��త�మ
ప�్ర�ప��రమ.మ ఈమ ల��రా�తమ  ��్�ిపం�����మ మ��య�మ  ాసత ా�తమ
గగ ల్పం�����మ మనపమ ఖి�ా్మ �� ప����వ�ద ప.మ వ��వ����ె�నల��్ హఇ�� 
�కె�రా��తర�లమ మ��య�మ వ��� �మ గన మ రనమ ే��త�మ ప�్ర�ప�నట్అ��, 
 ��రపరా, ఈమ భమ����మ ఉనత ారపదర�మ  ���మ  ే్��ిాత ర�.మ �ా��న, 
లప�ప �మ పజ్�నిమ  ే్సమయ��ధరామమనమ�మ ��యగ�మ�?(ం.మ 10లమ �. 
100) 
వ��� �, సర్మ ే ధత �న మ �ా్ర�నపమ ��సి��నతమ లర�ప�, ����మ సి�ధ��రామ
పజ్�పదర�మ లవ�మ మ���తమ ల��ప�ప����మ ే ధత �నిమ ఒ టగ� �మ ఈ 
�ంనమ�మ సపష�పరామ �ె�యజ�సిత పవ�; లఅనపపటట��, లర �మ ల��మ
��య ధప��, పప్పంమపజ్�ధమస్రపరప్రామ��్ంచరా, వ���మనమ�్��మ��వ�మ
నమ్ � వ�మల�మఎపంి����మల��ా�ా�తమ �పప�� �.మమ 
మ��య� �ాకటట�, వ��� �మగన మఎప� ిమ��సి����మఈమల��ా�ా�తమమ�న ా���మ
ఇ��య�పట�,ప రమ్ప�్ తమ�హమ్్మఎలఎ��వ� లర�మ్షాా�ధమఎ���� ���మ
మ��ి్మ�రామ మ�రమ�మ ఎ��మ క��పరమ�మ ��వ�మ ఒ�త��మ ��యగ�ర�? 
వ��వ����ె�నమల��్ హమఖి�ా్ యపదిమఈమ కపరామ ���మ�ె�యజ��ా �ల 
...ల వ�����మ నిప��మ ఇవ�మ సరామ�;నతర్ ా��� నమ్��్ప��, నమ్�మ
 ా���మనమ్ ధప��మఉప ��్ప��...మ(ం.మ1.ల�.30) 
ఇవ� ఇ�ా్ లమ్ �  ాసత�మసరామ�. ఇవ� వ��్ �మ�జత��నమక్ కన. 
ఒ  �ా��తమహృదయమ�మ గన మర�ాప����త ,ఇ�ా్ ల నిమ�ీ్ ��పం�����మ  ా����మ
��్ంచమ ఉపట�పవ�, లఅ��,  ా��మ హృదయ��ధమ గన మ ఇ�ా్ ల నిమ
�ీ్ ��పం�����మ సమ్�పంనట్అ��,  ా����మ �రస���ప��మ ��్ంచమ  ���మ
ఉపట�పవ�.మ�ాకటట�, క��పరమ�మ��య�����మమ��య�మజ� ్ావ����మఇ�ా్ లమ
ప ��తరా �ా��� మ�; ���రా, లవ�మ సమ�జమ�మ్ �మల�తమ �ా్ అ�� న మ
�ాప�మమ��య�మ �ామర�ాా�నిమ పక్్ ర�సిత పవ�.మ ల్పసనిమ క్ ర�పం పమ ��వ�మ
ఒ�త��మ ��య పమ ఇ�ా్ లమ  ధ �ాకామ�మ �ా��మ �ాది, ఎపది పట�, ‘ఇ�ా్ లమ ’ 
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లపట� �ాప���మ � పంమ�మ మ��య�మ ఇరర��ధమ లపద����మ �ాప��మ
లపవ�పంమ�మ�ా్�� పరామలర్మ�.మమ 
 వ�మ  త��నపపటట��మ, మన మరపరత��నమ మ���బ ా�ధమ వెక్�నతప�ప �, 
లవ�మమన ధమలరాపరమకబకనిమమ��య�మఉరాస రనిమ �ధగజ�సిత పవ�.మప రమ్
ప�్ తమ �హమ్్మ ఎలఎ గ���ప�మ ఎ������,  వె���మ లర�ర�పరామ
మ�టబ్ ��నప�ప �, లవ�మ మనమ హృదయ��నిమ �పి�� ��,ి రాయపర�సిత పవ�.మ
ఇ�ా్ లమఎలఎ �ా��ా్ ప ధ � మనమహృదయ�� ్ మవ�����మపట్మ��మ్నిమమ��య�మ
లర�మ సృ�ి� మ పట్మ ��మ్నిమ �ృవ�ధ మ ���ా �.మ లర��మ మన� �మ ల�తమమ���ధమ
మ��య�మ మ�న ా�మ లపద����మ లమమ�ాత��నమ ��్మమ మ��య�మ ర�ర ా�నిమ
�ా్ �ిప�� �.మప ర ్ప�్ త�ా ఇ�ా్ లమ్ � క్ కన�నిమమ��య�మసపవ��ా�తమ
 ��పి�నప�ప �, లర�మ�ా��� ధ���మ ఇ�్క��నమసపపదన�మ  పట�ఇ�ా్ లమ
్ �మ�ాప� క్ కన� ధమ��దద మ ����ధమ �మ�ా ా�మమ��.మఇ�ా్ ల � మ
��రమ�మర�్�పం పమవ�్�ామప రమ్ప�్ త స�్ప   ��మ  �గ రర్మంరా� ధమ
��వ�మరప�పమపని� ధమ�ా�ప మ�మల��తర�మ ార�మ�పెప��ది. ���రా, ార�మ
ప�్ తమ క్ కన�నిమ గన మ �ీ్ ��ప�నట్అ��,  ా��మ సపపదమ మ��య�మ �ి్�మ
రపవ�్న రపరామఉప �ంి�నమమ��వ�మజ��, దయ���మ  �గ ర����మ �ా్ర�నపమ
��సి��క��దమమ ార�మ జ ా����ర�.మ ఎపది పట�, ప రమ్ప�్ త స�్ప ����ప 
�ాప�మ మ��య�మ �ామర�ాా���మ  ృ�ిమ ���ార�మ �ాకటట� .మ ఒ  �్ ార�మ గన మ
ఇ�ా్ లమనిమ�ీ్ ��ప�, �ాప��మ��పటట�య�నతట్అ��, ఇర�గ��్ ర�గ� ార�, 
ర���జని�ధమ ��వ�మ వ��ా�ధమ ���రమ�మ వ���మ ల��ాేపరామ జసి���మ రమనిమ
��ేనపమ���మిఉప�� ార��మభయప��నట�్ రామ ార�లపర� ��ప��ర�. 
 ధ్ పత పరా �ె�ాప�పట�, ఇ�ా్ లమ గన  ల్పసనిమ ���్��ిప�మయ�పట�, మ��య� 
మ��ి్మ��ని గన  రాత �ధ ద �మి య�వ�ధ �తమ ప ్టటపంమ�మ ��ిధప�మ
ఇ��య�పట�, లప�ప �మ ఇ�ా్ మ�నిమ నమ్� ా����మ సపష�పరామ ఈమ స �్రా మ
��ాయమ�మఇ�్క��వ�మ �ాది.మఇ�ా్ లమని �ీ్ ��పంిట� మ ా��మ  �ఫ�ామ�మ
భయపమ���దమ, వ��మ్ �మ�ాప�మక్ కన�ధమపప్పంమపజ్�మ��రా� ్ మ ా��మ
��ే�����మవ���జ�మిఉప���మమ ార� ��ెిపమఉప�� ార�మ�ాది.మ 
వ����� ్ �మగ�ణగణ�� ్ మఒ టటమ‘స��ల’ లనరామలర �మ‘�ాప���మమ�రగమ�’ 
ల�మ ప రఖ్ి�ా్మ �కె�రాపవ�. వ��� �మ గన మ �జపరామ ‘�ాప���మ మ�రగమ�’ 
లఅనట్అ��, లప�ప �మలర�మ �ాప�మల�తమ ర�ా�మలర�మసృ�ి� మమ��య�మ
సర్మ�న ా����మ పస్��ప���మ రామమ  మ ఒ �మ ���దష�మ పజ్�మ సమమ����మ
ప���రపమ�ా � ద��మ�యమ��తమలవ� �ాటటసిత పవ�.మవ�����మ్ �మ�ాప�మ
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గన మ ����పమ ��పరమ మపవ�మ పజ్�నిమ ర��పం�����మ ర��్ పవ�పంక��మ ఉపట�మ
మ�రప్మ లర �మ సర్మ పప్ప�����మ వ��� �మ �ెపపజ��మ�.మ భగ�పరా�ె�నమ
ల��్ హఈ  షయ����మ ఖి�ా్మ �  సమ�ర�న���� �. ల��్ హఇ�� 
�కె�రా��తర�ల 
ఈ పజ్�ధమ ే్�ిపంక్ ర�మ��ని పవ�మపవ�మలర�మ��ిధ���నమ“్ ��మవ�����!” 
ల��మ పదమ���మ పమ్�ణమ�మ ��సిత ��తని.మ �ాకటట�,  ా��మ   �ప�మ నిప��మ ఇట�మ
���ర�, మ��మ “�ాప�” ల�మ �ెపపప��; లప�ప �మ ర్ర� ��మ  ార�మ
�ె�ధసి��పటబర�.(ం.4 ల�.మ .9-90). ప రమ్ ప�్ తమ �హమ్్మ ఎలఎసర్మ
మ�న ా���మ దయమ మ��య�మ జ����మ మ�రగమ�మ లఅనమ క్ కననిమ
జసి ధ���� �, లపది��మలవ�మసర్మమ�న ా���మ�ాప��మ �ర�ప�పద�మఈమ
పవ��ధమ �ె�యజ��ాత అ.మ ప రమ్ ప�్ తమ ఎలఎ ్ �మ �ాప�మ సపవ��ా���మ
సపపదనరాలర�మ �ా��� ధ�ధమ ����పమ లర�మ క్ కన�నిమ �రస���పం తరమ
�ా ధప��, లర���మ ఎగ���మ ���మి ల�మ��ప��ర�మ  ���మ ఈమ �ంనమ�మ
�ె�యజ�సిత పవ�.మ �జపరా,  ార�మ లపర పట�మ  ���మ మ�పది ధమ   �్, 
ేరృర్మ���మ లర���మ �ా�����ప�, బరషణమ  ా���రణ��తమ సృ�ి�ప��ర�. 
 ట�తపటటమ భ��స త ��,‘��నిమ  ా����మ �ాప��మ ఇ ా��మ ర్సిత ��తనిమ �ామమ
 ార�మ�� ధమ�ాప��మఇ�్ పమ��ది.మ ా���మల��ర�మ�వ�����త మ ార�మమ��పరరామ
�� ధమకబకమమ��య�మ �దననిమ �ర�పం�����మపయ్�త�ాత ర�’ప రమ్ప�్ తమఎలఎ 
వ�������మ�రమ��ట�� ����త �. 
లపది ధ జ ాక�రా, ల��్ హ,‘ ార�మ �మ����ి�మల�కామ�మ�ెఅామమ��య�మ
 ా����మ ద రపరామ ఉప �.మ పప్పంమ�� మ మ �ాప��మ  ాా�ిపపజ��ిమ వ���మ
�ా్ �ిపం తరమ మమ్ �మ  ��� మ �ారామ�.మ  ా��మ వ�్షప ��రమ ల� గమణ� ధమ
జ ాక�రామ‘ల��మ�ాప�మఉప �రా ’ ల�మసి�ధ��రామ�కె�ర�మ‘లమ��సపమ��నిమ
�ాప��మ�ె���ని’ ల� మ��మజ ా� ా్��మ�కె�ర�మలర��� ్వ��ా� �.మ 
ల��, ప రమ్ ప�్ తమ స�్పమ రనమ � ��నతపరటటమమ పప్పంమ�� మ �ాప��మ
 ాా�ిపపజ�య�����మ  ��ప�� �.మమలవ� లర�మప రమ్�ారామఅపవ�.మలర �మ
ఎట��పటటమ జ� ్ాదమ క్ కన�న మ జసి ధ�ా��ద�మ పప్పంమ పజ్�ధమ గ���త��ర�మ
లర్పమ ��సి����మ �్�మ రపప ధప��మ �సిత పవ�.మ లర � ��ె�పద��్ మ �ాప�మ
సపవ�ే మ�, ��్మమ మ��య�మ దయఅ�న�మ  ార�మ గ���త�ాత ర�.మ ఇప న , ఈమ
ప రమ్సపవ�ే ధణమ్ మలనిస��ప�� ార�,  �గ ర��్� ధమమ��య�మల��ాయ�� �మ
లవ�మ ��మ్ప ర్ ���� మ గన మసపపవ�పంగ�ర���, లప�ప �, ఇ�ా్ లమ్ �మ
ర పప క్ కన� ధ �ా��� పరామలభాపర�ా�ధమ���� ��త ార�మ వ� మఒ మ�్�నమఈమ
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సరామ�మమ��య�మ��పద�ాా�తలపర� ��ప�, వ����మర ��షరా�����రన ప� మ
సపవ�హతరమ��ది.మరహ్వ�యా మ��ి్లమసమ�జమ�మఈమక్ కన�నిమ�ాటటప�మ
 ాటటమవ�్�ా��మ� సిత పవ�.మల�రాహన, సహనమ�మమ��య�మదయ��మ ���నమ
ఈమ క్ కన���మ తరమ�మ పప్పంప�మ మమ�మమ�� �మ �� ్ రస ల్ప�మ
 ాా�ిపపజ��ాత మ�.మ ల�� మ సప�రస�ా�మ �ాట�మ లరాపరమ ��దిమ లనిభ ా�ధ, 
భయప రమ  �గ రర్మ�మ మ��య�మ ల్పసనిమ ఎది� �నతమ లనపరరపమ
 జయ�పరపరామ మ�ా�మ  కి�� ���మ ���ర�మ ప ్�్పంగ�ర�నమ ప రమ్ ప�్ త 
మహమ్్ స�్ప పద్��దప�నమదయమమ��య�మ � రమ���మ ���నమ����ర ్మ
మ��య�మలసమ�నత��నమఉవ�హరణనిమతరమ�మలనిస���ాత మ�.మమ 
ల��  సప�రస�ా�ధరామ లర �మ మ��య�మ లర�మ ్షాా�ధ, లరాపరమ  మసమ
�ా్���ా�స�ా���నమ �ప��మమ��య�మ మటట�మ ���రమ�మ లపదికబట�మ �ా ధప��మ
� ా��పంక��ట ర�.మ లపది��్,  ార�మ ల�� మ వ�నమ��ధమ ర �మ దప�ప���మ
కబకప �ర���మ గ���ార�.మ లర�మ ్షాా�ధమ ల�� మ మపవ����మ వ���మ జ��ర�పవ�, 
మ��య�మ��పదర�మలరాపరమ �గ రపరామ � రమ�మ���మజర�� మ మసపమఎ�్ర�మ
� ల్పం���మ  కపరామ హరమ�ర�క��ట ర�మ  ���.మ మ ���ృదిధ ���నమ
మ��ి్మ��ని ���రమ�, మ��ి్ల మ ల్్ �నిమమ��య�మమ��ి్లమకబ��నిమ
 ���మ �ద��్ ది; ���రా,  ా్్నిమ  ���మ లరాపరమ భయ�న పరామ మ��య�మ
 �గ రపరామ ల్ప�పి��ర�.లఅ��,ప రమ్ ప�్ త స�్పమ మ�ా� ధ  జయప��మ
���ర�మ���నప�ప �మ ���మలర �మపజ్�ారమ�మజర������ది.మ 
�����ంి�, ‘��నిమ �మ్�తపద��మమ క�ప��ని, �ాకటట�, ల� మ ఎ�్�������మ
ఎట��పటటమ ్కమ ఉప క్ ది.మ ��నిమ ��మ్మమ��య�మ �ాప��మ పప��మ ద రని.మ
“��ని �ాప���మ�రగమ�’ రామ ఉపట�, ల��్ హ ్ �మ లరాపరమ ర పపవె�నమ
జ�్ నమ�నిమ �్ పవ�య���తని– లర�ొ ��� �ాప��మఇంి� ా �.మల��, గరమ
ల� గమణ��తపటటమ నిప��మ ��నిమ �మ్�తమ క�స త , �ాప�మ మ��య�మ
భదర్ ధమల ధమభ�్�ామఇసిత ��తని.మలర�మ��్ంచరామమ�ా�� మఉప��పది ధమ
మ��య�మలమమ���తమ��్ంచరామ�ాటటప��పది ధమ�ా్రపరత్పమఉపవ�.మఎ�్ర�మ
 మ  కపరాన మ క��పరమ�మ ��వ�మ ఒ�త��మ ��యక ర�.’ల�మ లర �మ
ప ్టటప�� �. 
 ర � గటట�నమ ల ర�య��ధమ ��పదర�మ ్కమ ప �రాపవ�్ననత భయమ���మ
మ�ా�ని �వ��మ �ా���� య�ర�.మ ఎపది పట�,మ��ి్మ�� ధ �ా��� పరామల�మ
 �గ రత��నమప�్రతన ధమసపకపర�ప�మల�తమర�ా�మహదిద �న మల� గ�ప��మ�మ
 ా����మ ��ెధసి.మ లఅనపపటట��, దయమ మ��య�మ  � రమ���మ  ���నమ
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 �్కమ�మ���మంరా�నిమమ��య�మ�ాప�, �ామర�ాా�మ ్ష�మమపద్రదనన మ
పర్ాకపరామ ం �నిమ ర�ా్ర, రమ ల ర�య��మ ్ �మ కపకి���ధమ ���ర�మ
రమ్�మ ా����మసపవ�ేమ�మపప�ార�.మ�ాప��మమ��య�మభదర్నిమ �పపం పమ
రపప, ప రమ్ ప�్ తమ స�్ప మ��లమ ��య��ద�మ  ా����మ �ె�యజ�యక�� 
నపదిన,  ార�మమ�ా� ధమ���ర�మ����ర�.మ 
లపర ధ మ�నిప�మ ఇ�ా్ లమ ్ �మ లరాపర  �్కి�అనమ రమ �ా ధత �ధమ
ఎప�ప�ె���మ ప రమ్ ప�్ తమ స�్పమ ్ � కర్మ గ�ణ��తమ మ��య�మ దయనిమ
 ారపరటమ  ార�రామ ం �ా�్,లప�ప��మ  ార�మ రమపరటమ ��మ�మ ��్ంచరామ
ఇ�ా్ లమని �ీ్ ��ప��ర�.మ 
��ని ఇపర�ర �మ��ెిపనదప��మం��ర�్ మన్దఅఉనతమ�బగతరమమ��య�మ
మ��ి్తరరరమ ం��ర�్ార�� ్ మ లరార� ధ�ధమ మ��య�మ క్ క ధ�ధమ ���రమమమ ఈమ
స��ా�తమ కృ  ��ప�య���తర�.మ ఇ ఇ�ా్ లమ ్ � �జత��నమ క్ కన�ధమ
మ��య�మ ఇవ�మ ప రమ్ ప�్ తమ �హమ్్మ స�్పమ ్ � ప రత్��నమ
ఉవ�హరణ.మ �ాకటట�, ఇ�ా్ లమ మ��య� వ��మ �ా��ా్ ప ధ����మ �ా��� పరామ

ల్ప�ార్ మ మ�దమ్  ��,ి లట��పటటమ ల��రా�ధమ ్ప మ��వ�మ లరాపరమ
 �గ రత��నమ ల��ాయమ�మ ల��రాపవ�.మ లట��పటటమ రప�ప �మ ల��రా�ధమ
ఎ � మ్పక����, తరమ�మఎపరరా��మదిహ�రా�����మనటప� మఎట��పటటమ
సపవ�హమమమ��ది. 
�� � రహ్వ�యా మ��ి్లమసమ�జమ�మలఅనమమనమసమ�జమ�,ఇ�ా్ ల 
్ �మ  ాసత�మ మ��య�మ �ాప�య�రమ క్ కన�నిమ లనిస��ప�మ లపది ధమ
లనిగ�ణపరామ� సిత పద�మ��ని మ�్మ�పెపగ�ని.మజ� ్ాదమసపస్���మ��వ�మ
�ా ధత ���మ ���్��ిపంక �రానతమ వ�్షప ��రత��నమ ంరా���మ ఇ�ా్ ల ్ �మ
�జత��నమ క్ కన� ధమ ఎట��పటటమ సపకపకమమ ��ద�మ  ���మ ��నిమ మ�్మ
మ�్మ�ెపపగ�ని. 
ఒ  మ�����మ సపకపర�ప�నమ క్ కన�నిమ �ా్ర్ ప�్జ���నిమ ర్ప��మ
�ా ధత �ధ ��వ�మసమమ�� ధమర�ావ�పం � దిమల��వ�మ�జత��న ��ాయమ�.మ
 మమరమ�మ���నమరామమ��వ�మవ��మ�ా��ా్ ప ధ��మ���నమరామమలసమపజసత��నమ
 మరద�ధమ ��య�����మ లట��పటటమ ంరా�నిమ ఒ మ �ా ధరామ ఉప�ర�పం 
 � ది.మపప్పంమ�ాప�మమ��య�మ�ామర�ాా�నిమ�ా్ �ిప��మపయ్రతమ�� , 
పజ్�పదర�మ ఒ ���� ర�మ మ��య�మ ల�తమ మ���మ పట్మ పరసపరమ ర�ర�మ
మ�ాాద�నిమపద్��దపం పమఈమసమయ����మలరాపర రకణ��సరమ�.మ 
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ప�్�ామ�తయ��ధ ����మ భయప రపరామ ఉ��తఅ.మ పప్పంమ�మ ఒ మ
 ధరాగ మపరామమ����� అపవ�.మ�ాకటట�, పరసపరమర�ర�మ�మ� �పిం పమమ��య�మ
�ాప��మ ��ప�్ పవ�పం�����మ సపబటటరపమ �ా� ప� మ   �ఫ�ామ�, �ా్ � మ
పవ్�ే మ�, నగరమ�మ ��వ�మ వ��ా��� ��మ ��య ప మ�రత్రమ �ా ధప��, 
 ాసత�పరా, రఖర� ధమ య��రమ పప్ప��మతమ  క్పసమ�మ ����మ ప���ి్���మ
������మవ���మజసిత పవ�. గరమ��ప �మపప్పంమయ�వ�ధ �మ��్మజ��ర�నమభయప రమ
 క్పసమ�మ గ���ప�మ మనపద����మ కబరామ �ె�ధసి.మ ���తమ వ��ా�మ ంరా�మ
మమ�పరామ మ�  మ పప్పంమ య�దధమ�మ �్ ప�మ య�నతద�మ సప�����ధమ
�సిత ��తఅ.మ ఒ  �్ మ మ�  మ పప్పంమ య�దధమ�మ గన మ �జపరామ
సపభ ప�నట్అ��, ఎప��మ �ా�ప�ాట�మ ��న�ార�మ వ��  క్పస రమ
పరా��ా��� మమ�పరామ �ా�ా�రామ వ��ా�ధమ  ���మ ����మ జ�ప్రామ
ప�్బ రమ����అ.మ 
లట��పటట  క్పసమ�మ నిప��మ మన�తమ మనతరమ ర��పంి��పవ�ప.మ య�దధపమ
��్మ �ర�మదయమయత��నమమ��య�మల�మజ�త్��నమప��ణ�మ��మనిప��మమనమ
భ షారమ ర�ా�మ  ా���మ �ా�ా � ధపవ�ప.మ సహజపరా��మ లరాపరమ భయ�న మ
ర త��నమ య�దధమ�మ ఒ మ లణ�య�దధతరమ ల��రాపవ�, మ��య�మ పప్పంమ�మ
మ�పది ధమ �ాగ�రానతమ ర�రణమమ ం సిత పట�, ఒ  పరమ�ణ�మ య�దధమ
 �� ్టనమ�మ జ��ర�మ �జత��నమ పమ్�దమ�మ   �ప� ధమ పయ���త పద�మ
ల��సిిత పవ�.మ లట��పటటమ భయప రమ ఫ����తమ � ా��పంిటమ ��సపమమనమ�మ
��ాయ��త, సమగగరనిమమ��య�మ�జ�అజ�మరం��స త , లపదరమమమ ��మి
రమ  ��ే���తమ ర��పది ధమ సపబటటరత��, పప్పంమ �ాప��మ ��ేనపమ
��య��ని����మరమసమమ��ధమ వ�్  ా�నిమ ాా�ిత మ��య ధప��మల�� టబ� �.మమ 
ఈమ పయ్రతమ�� మ లరాపరమ సమపజసత��నమ మ��య�మ ��ాయత��నమ ���� మ
పప్పంమ రర�పరామ ే ధత �ధమ  ా��మ  కి�నిమ జ ాక�వ���య�రపరామ
�ర్��తప��పది ధమ  ా����మ వ��� � మప�మ క�వ�ధ మ ప�్ావ�పంగ� �మ �� 
ర�ా�బ�మ�మ మ��య�మ �ా్ర్న-రల్. మ�ర�ప��మ మ�పదిరా, ఈమ �్�నమ
ఇ �����మ ���, లమ సమయ��తమ   ��ప�నపది����మ ��నిమ లమ లపద����మ
మ�  ��ా��మకనా ావ��ధమ��ెయజ�సిత ��తని. 
ల��్ హమ�మ్�తపద��మమవ� పంిమరా . ల�� మకనా ాదమ��ధ. 
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Hadrat Khalifatul-Masih  Vaba leading si lent prayers 
at the conclusion of the off icial  f unction in the 
Grand Hall ,  Ne w Zealand Parl iament

Hon. Kanwaljit Singh Bakshi (MP) receiving 
the Holy Qur’an from Hadrat Khalifatul-
Masih  Vaba

Det. R akesh Naidoo meeting Hadrat 
Khalifatul-Masih  Vaba in representation of the 
Commissioner of Police New Zealand 

Iranian ambassador Seyed Majid Tafreshi 
Khameneh meeting Hadrat Khalifatul-Masih  Vaba

Dr. Cam Calder MP meeting Hadrat 
Khalifatul-Masih  Vaba



Hadrat Khalifatul-Masih  Vaba delivering the 
keynote address at the Grand Hall, in the 

New Zealand Parliament. 4th Nov 2013 

Hon. Kanwaljit Singh Bakshi (MP) with Hadrat Khalifatul-Masih  Vaba 
and his entourage in front of the New Zealand Parliament
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ఉ�� వ�ర రమ� 
 

 

 

రహ్వ�యా మ��ి్లమసమ�జప�మపప్పంమ ాాపత మలర�ప�మ , హద�్్�ా� మ

మస ్యమలహమదత్ఖారాత-మ��ిహ ాకబరార�, 2013, న�పకర�మ4మ�మ

��వ�న, న ా���పడమ � �మ   �్పగ�్మ యపదిమ గ�మ జ�జయమ

�ార్త�పట�భ�నమ�నపదిఒ  ����ర ్మఉప��ాసపమరా ప��ర�.మ  కమ

�ార్త�పట���యని్ , �ాజ�ా�మ �ాయకబర��ధ, వ�ా �రత�ధమ మ��య�మ

ఇరరమల��ి�మ��గణమమ��గ ర�మమ�పదిమ�ా్మ�ణమ మత��ిసయ�మఎఎల ్ �మ

ఖ్ఖారార�, పప్పం ాాపత పరామ   కమ �ా్ప��� ్ మ ����ర��� రానతమ

ఉవ�్గతర�ధమ మ��య�మ సప���బ�మ ��పకాప� మ పప్పంమ �ాప�� �ృవ�ధ మ

���ిమ ��ాయమ�మ ��య��సయ�నతమ రకణమ ల�సరపమ గ���ప�మ �ి�ధప�మ

����ర�.మ ా��మ �����ప��ాసమ�మరర� ార, ఇరరమప్��కి�ధమ ���మ

సభనిమఉవ�ద్ప�మఉపనా�ిప��ర�.మమర�ర��ార్త�పట� సభ�ా�ధమ న్��రమ

�ిపగమ క��మ రార�మ మ�టబ్  �ర�మ ఇ��మ ల��తర�లమ “పరమమ

ప రా్�ధహద�్్�ా� మ మస ్యమ లహమవ�గ ర� ఇ � మ న ా���పడమ

�ార్త�పట�భ�నమ�� రమమ ల�ారమ ప��జ�్ నమ�మ మ��య�మ
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ర� ంన�నిమ పపంి��� పమ మ� ధమ ��ప�నమ ర పపమ ర�ర�మ�.”  

�ార్త�పట�మసభ�ా�ధమ��.మ �ాజ్మప�్ా్మరార�మమ�టబ్  �ర�లమ “పరమమ

ప రా్�  ా���మ న ా���పడమ �ార్త�పట� ధ ర�్�పం పమ మ� ధమ

ఎప��మ సపరృ�ిత�మ  �ర���త పవ�.మ లహమవ�య��ధమ వ�ేమ ��ర��ధరామ

��నమ�మ గ �ప�ర�మ  ా��మ �ాప�మ సపవ��ా�తమ  మ  కపరామ

లపదజ�సిత ��త�్మ �ె�ధసి���మ ��నిమ ఎ�్ప�ప  మ ����మ సప���ి 

సిత పటబని.” ల�మల��తర�.మఈమ � � మమ�ర��ినమర�ా్ర,హదర్మ��ా� మ

మస ్యమ లహమ్  ాకబరార�ఇ�ా్మ మ��య�మ ఇజ�్అ�తమ వ��ా�మ

�ాయకబర����మ స�మ   కమ ప�్�కి�నిమ  �ధసి����తర�.మ ర 

ర�ా్ర,పరమమ ప రా్�ధ రా�����ార్త�పట� సభ�ా�ధమ  న్��రమ �ిపగమ

క��మరా����మ�ార్త�పట�య�రన్ి రా పపజ��ార�.మ 
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పప్పంమ�ాప� 

��టట ల�సరమ� 
 
��ి్��్ ల్య-రహమ��య-ర �్ల— 
ల��్ హ ��ర�న, లనపర  ర�ణ�మయ� �, ల�ార  ృ�ా��ధ �. 
�ియ్త��న ర�ర�మల��ి���ా— లసస��మ� ల��� ధల �మరహమరా��్ ల్మ
 ామకర రాహ�. ల��్ హ �ాప�మమ��య�మర�సిస�ధమసవ�మల���మఉప �రా . 
�ట��దటరా, ఈమ  � � నిమ  �ాపట�మ ���ినమ  ారపద����, ప�్�ా��ప�మ ఈమ
�్�నమ లమ లపద����మ మ�టబ్ ��మ మహద��ాేపమ  �పప�నమ ర�ర��ార్త�పట� 
సభ�ా�ధమ  న్��రమ �ిపగమ క��మ రా����మ కనా ావ��ధమ ��ెయమ జ���పది ధమ ఈమ
 �వ� నిమ ఒ మ ల��ాేపరామ జసి��పట���తని.మ ��ప �వ�రా, ��మ మ�ట�నిమ
 ����మ ఇ �����మ  ����నిమ లమ లపద����మ కనా ావ��ధమ ��ెయజ�య��ని 
 ధపట���తని.మ ఈమ �ార్త�పట� భ�నమ��  వ��ా�తమ ప��్గమనపమ   �ప� ధమ
న���పింగ�మ  ర�నమ �ర్య��ధమ మ��య�మ పజ్�ని ��మ ంటబ� �నిమ
ర��్ పవ�ప��పది���మ   కమ �ాజ��య �రత�ధమ మ��య�మ �ార్త�పట� సభ�ా�� 
 గమపమ రపప ధప��మ సమ� ��ా�ధమ �ర్ ల్పంి���మ ఉప �ంి�.మ లప�� 
�ా ధప��, వ����మ�ాట�రా, ల�� మ���� మ��వ�మపప్పంమ��య ధ�ధమఇ �����మ
���,  ా��మప��జ�్ నమ�, � �ప�ణామ�మమ��య�మగరమలనిభ ా�మరర�రపరామ
ల��మపస్పర�ప�మఉపటబర�మ ���మ�� ధమ ��రపరామ��ెధసి.  
లఅనపపటట��, ����మ లర�దిరా, ��వ�మ ఎప�ప�ె���మ  ���,ఒ మ మరమ
సమ�జప�మ ��దద , ప�్�ా��ప�మ ఒ మ మ��ి్లమ ��య ధ��మ ఉప��ాసమ�నిమ
 ����మ లని��పట���త�ా?. లఅ��, ఒ  స్ంచత��నమ ఇ�ా్ ��మ సపస్ 
లఅమఉప��, ఇ�ా్ ల ్ �మ�జత��నమక్ కన�నిమ ాా�ిత మ ��య తరమవ��మ
 ��� మ�కామ�మలఅ ఉనతరహ్వ�యా మ��ి్లమసమ�జప�మపప్పంమ ాాపత మ
లర�ప�రా ల��మమ�టబ్ ��పది ధమ�� ధమఒ �మల��ాేపమఇ�్గ�ర���, లవ�మలమ
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ఉవ�రమహృదయ����మమ��య�మలమలరాానతరమ�ా్ అమసహ�����మ�హతమ�మ
�ాగ�ది. 
�ాకటట�, ఈమ కత��నమ��రా�����మ ��నిమ కనా ావ��ధమ ��ెయ జ���పది ధమ
కదిధ  � �మ ఉ��తని.మ ఈమ కనా ాదమ ప�ధ ధ���, ��మ ఉప��ాసమ�మ ్ �మ
పర్�న�బరా��� ��నిమ   ్్ద�ంి����తని, మ��య�మ ఇ�ా్ లమ ్ �మ
సిపదరత��న క్ కన�మ గ���ప�మ ���తమ  షయ��ధమ �పెపద�ంి����తని.�� 
ల��ా్యమ�� మ ఈమ సమయ����మ ��� పరామ ల�సరత��నటట�వ�,పప్పంమ �ాప� 
�ా్ పన ధమ సపకపర�ప�నవ�మ లఅన రమ సమసామ గ���ప�మమ�టబ్  ��ని.మ ఒ మ
���� మకృ ప�పమనిప��మం ��త , ల� మ����మమపవ�, �ాజ��యమ �రత�ధమ�ా��తగరమ
�ా్ అ� మమ��య�మ మ పభ్�ర్మ� ��� సపబటటరపరామ �ాప�మ �ాకనమ ��సపమ
 ృ�మి��సిత ��తర�.మలమపయ్��త�ధమమప�మఉవ�దేామ���మ��్���ిపంక��, లర�మ
ఈమ పయ్��త� ్ మ ��పరమ  జయ��తమ �ార��ాత ర�.మ లప��మ �ా ధప��, �ాక్ ��మ
సప�రస�ా� ్ , లపభ్�ర్మ� �ాప� మ��య�మ�ామరసాప ర్ మపప్పంమ�మ
్ �మర�ేా రమగ���ప�మఇరరమలగగమ�ాజ�ా� ధమస��మఇ�్�ంి�.మమ 
�� � పప్పంమ�మఉపట�నతమ�ి్�మమ��య�మప���ి్రా�ధమభదర్మ���మ కపరా, 
����మజ�ప్రామ్�ం��� మ����మ కపరా, య��రమపప్ప�����మరపవ�్న రపరామ
ఉ��తయన ప� మఎట��పటట సపవ�హమమమ��ది.మలరబమపప్పంమ�� మ�� �మ
���తమ ��దద మ సప���బ�ధమ � ����మ ఉప రా, లట��పటటమ సప���బ�ధమ ����పమ రమ
�ా్ప�����మ మ�రత్రమ ప���రపరామ ఉప ��మ  మసపరామ ��ె ��ట�ధమ ��వ�మ
ప��జ�్ నమ�మఉనతమ మ�ా��త�����మఇట�� మ�ె��మి�� రాపవ�.మఒ పభ్�ర్మ�మ��య� 
వ��మపజ్�మమకామఉప��మసపబరషణమ����ర�మ��దదవె�మఒ మలపర�ా� జయమ  ాదపరామ
మ�రగ�దన ప� మ మమ�రమ్మమసపవ�హమ�మ��ది.మఇపపటట��, లగగమ�ాజ�ా�మ
మకామ ��ప �మ  భజన�ధమ  రప��నట�్ రామ మనపమ గమ�సిత ��తమ�.మ ఒ మ
 భజనమ �ి��య�పభ్���్���మదదరాని ఇసిత ప రా, మ�్మ  భజనమ వ��మ
�ా��� మ ే ధత � ధమ మదదరా�సిత ��తఅ.ఈ ప���ి్�మ ����మ సపష�పరామ ����పమ
మ��ి్లమవ��ా� ధ సమ�ర�మ�పటటవ�మమ�రత్రమ�ా ధప��, �గ��మపప్ప�����మ
 ���మజ�త్��నమపమ్�ద రమమ�రగమ�మ�ాగ�ది.మమ 
గర ే��కదమ�� మ జ��ర�నమ ��ప �మ పప్పంమ య�వ�ధ �� మ జ��ర�నమ హృదయ 
 వ�ర  లనిభ ా�తమ మనప ఎప�ప  మ మర���  � ది. ల  సృ�ి�ప�నమ
� ర  క్ప�ా�ధ, ప�్�ా��ప�మ ��ప �మ పప్పంమ య�దధమ��  జ��ర�న మ
ఎ�్ర�మ � ల్పం�మ ���� మ జ��రాఅ.మ ����పమ �ాపపవ్�య మ
మ�రణ�య�ర��నిమ ఉప�ర�పం పమ మ వ�్�ా��మ �బ��మ జ���బ �మ �ా్ప���ధమ
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మ��య�మజనమసమ్రదమ�మగ�మపట�ణ��ధమమ��య�మనగ�ా�ధమల�మ� రపరామ
���మట�త��, సపప ర్మ  ��ేనపమ జ��ర�మ �క��వ�మ మపవ�మ పజ్�ధమ
హరమయ�ార�. ఇప�ా, ��ప �మపప్పంమయ�దధమ� సపదరభపరా, జ�ా్మలదమ
ప�్ర�ప�నమ లణ�కబపక�మ సృ�ి�ప�నమ �జత��నమ � రమ భ���ప���తమ
పప్పంమ�మ పర్ాకపరామ ం �ిపవ�.మ లవ�మ ఎట��పటట  ��ేనమపట�, వ��మ
ప్్ యమభయప రమేకబద �ధమ నత�ా ధత �ధమ���రమ�మజ�మ్భయమ���మ ప�ిప�మ
�� య�ర�.మ ల్�్�ిమ�మ మ��య�మ ��గ�ా��� మ ఉనతమ మమా�యమ��ధమ రమ
భయప రమసపబటన� మజ��ర�నమ క్ప�ా���మ�ా��ా�ధరా, రమ� రమప���ి్���మ
రర�నమజ�్ ప�ా�ధరామమఉపట���తఅ. 
��ప �మ పప్పంమ య�దధమ��  వ�వ�ప�మ 90మ ��యన్ మపవ�మ పజ్�ధమ
ంపపక��ట ర�.మ లపది� మ మరణమప�నమ మ సిమ�ర�మ 40మ ��యన్మ మపవ�మ
�ామ�నామ��ర���మలపట���తర�.మల��, ���� మ�కి్పవ�మ పట�మఎ ధ�� మపవ�మ
��ర��ధమ రమమ  �ధ  �నమ �ా్ణ��నిమ ��ాగపమ ���ార�.మ ఇప�ా, య�వ�ధ నపరరమ
పరా��ా���ధమ �జపరామ ��మ ర ��ాఅ.మ య�దధమ�మ ర�ా్రమ సపభ ప�నమ
మరణ��ధ ��యన్మ సపఖా� ���మ   ��్అ.మ లణ�కబపక��ధమ ప�్ర�ప�నమ
ల�� మ సప�రస�ా�మ రర� ారమ  ���మ లణ�మ ర���్  రమ ��న�ార�,న�జ�రమ
్������� భయప రమపమ్�ద రమప�్బ ా�నిమం �ాఅ. 
��టటమపప్పంమ�� , ���త�నత వ��ా�ధమ���రమ�మలణ�్య�ర��ని స్పరపమ
��సి��������మ  �ాపట�్ మ ��సి��పట���తఅమమ��య�మ  ాటటమ ��ర�ధమ  ���మ
సప��షపరామ రమ పయ్రతపమ ��సిత ��తర�.మ ం సిత పట�,  ా��మ ంరా� ��్మ జ��ర�మ
లన�ా్ �ధమమ��య�మ క్పస రమపరా��ా���పట్మ ా����మ��ే మ�రమ్అ��మ
�కామ�మ ��ది.మ �ాకటట�, �� �మ ఒ మ లణ�య�దధమ�మ జరగక్ ��పద�మ గన మ
మనపమ � ల్పంి��పట�, వ����మ గ����నమ �ా��తమ �గ�ర�టబ ధ��మ �ణమ���� రానతమ
భయ�న మ �రప్మ మనమ  ్్మ�పదిమ త�ది�ధరాపవ�.మ �� �మ �నత వ��ా�ధమ
స్పరపమ ��సి��నతమ లణ�కబపక��ధమ కహ�ేహమ ��ప �మ పప్పంమ య�దధమ�� మ
ఉప�ర�ప�నమ  ాటట పట�మ లరాపరమ ే��తమపరత��న మ �ా�ంి�.మ �ాకటట�, 
�ాప��మ �ా్ �ిప���ని ధపట�నతమ  ా����మ మ��య�మ రమ వ�ే రామ  ృ�మి ��సిత నతమ
 ా����, ఈమ సపబరషణ�ర్ మ మ��య�మ ల�ి్రమ ప���ి్�మ ర పపమ రపవ�్నమ
�ార మ��రాపవ�.మ 
��టటమ పప్పంమ�మ ్ �మ �ి్�మ మనసి�తమ  �� �సిత ప రామ ఒ మ �ా్ అ� మ
పజ్�ధమ�ాప�మ�ా్ పనమగ���ప�మమ�టబ్  ���పట���తర�, మ�  మ�ా్ అ� మ ార�మ
రమమ లహప�బ�మ ప�్రతనమ మ��ాగ �� మ మ��ర�, గర్మ�మ మ��య�మ
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లహప�ారమ�మ ల��మ మ�సిగ�� మ ంిటట� �యక �రా��తర�.మ  ా��మ
రర�పరామ�, క���తమపద్��దపంి����పది ధమప�్మే��త�పరత��నమపభ్�ర్మమ 
�ాయే ధత ��మపయ్రతపమ��య�����మ�ిదధమ��రాపవ�.మ 
��ప �మపప్పంమయ�దధమ� మ�ర��నిమర�ా్ర, పప్పంమ��  వ�రర�ా� మ�ాప�మ
�ా్ పనమ��ర ధమమ��య�మభ షారమయ�వ�ధ �మ� ారణ ధమ����మ ృ��ి ,ఐ ా�ాజామ
స��మ లనిమ ఒ మ సపస్రామ  రప��పది ధమ వ��ా�ధమ  ��మి  ట�� రామ సపబటటర 
మయ�ాఅ.మ లఅనపపటట��, ����పమ వ��ా�మ సమమహమ�మరనమ ఉవ�ద�ాా�� మ
వ�ర�ణపరామ  ఫ�త��మ ఐ ా�ాజామ స�� ్ �మ �ి్�మ మ��య�మ ర�ర�మ�మ
�్��్� �మ వ�గజ����� రానతట�్ రామ  ��ి��త పవ�.మ ��ాయ��స�ా�నిమ గన మ
జర� �� ��, లప�ప �మ �ాప�మ �ా్ పనమ ��సపమ ఎ�తమ సపస్�ధమ  రప����, 
ఎట��పటటమ సపవ�హమమమ �� ధప��మ  ా��మ పయ్��త�మతమ �ష్�మఅన రామ
 ������అ.మ ��నిమ ����పమ వ��ా�మ స��మ్ �మ   �ఫ�ామ�మ గ���ప�మ
మ�రత్రమఉదహ��ప��ని. 
పప్పంమ �ాప�� ప��ర��పం మ��మ  ��� మ ఉవ�దేామ��� �దటటమ పప్పంమ
య�దధమ� రర� ారమఈమసపస్నిమ �ాపట�మ��య పమజ��ర�పవ�; లఅనపపటట��, 
��నిమఇపర ధమమ�పవ�మ��ెిపనట�్ రామఎప��మ క్ప�ా�తమమ��య�మన ా� �న మ
�ర���నమ ��ప �మ పప్పంమ య�దధమ� �ా్రప�బ�తమ లవ�మ రప�� �� అపవ�.మ
య�దధమ�మ ్ �మ ప�్బ�మ ఫ�రపరా న ా���పడమ  ��� ఎప��మ మపవ�మ
�ా్ణ��నిమ �� ర ట�� ��పవ�.మ లవ�మ వ�వ�ప�మ 11,000మ మపవ�మ పజ్�నిమ �� ర ట��  
��నతట�్ రామ �ెపపక��పవ�.మ  ా్్పదర�మ  ���మ ��ట����మ సపకపర�ప�నమ
�ా ధత ��మ�ా� పమగమ��రఅప.మ 
న ా���పడ, య�దధ ��రమ్�మ నిప��మ ద రపరామ ఉపంక��నపది��్, లవ�మ
�ామ�నామ ��ర��మ మరణ����మ కబకప ��ది.మ లఅనపపటట��,��నిమ ఇపర ధమ
మ�ని��మ��ెిపనట�్ రా, �రతపమలదమరమయ�దధమ�� మ���� మ�ిక్పవ�మ పట�మ
ఎ ధ��మపవ�మ లమ�య మ ��ర��ధమ �ా్ణ��ధమ ��� పయ�ర�.మ ����పమ
� ల్పంప��లమ ఎట��పటటమ ��రమమమ ��య  �� అ��, లసపఖ�ా ధ���నమ
మ ల్్�ధ, ��్ి���మ స�మ �ామ�నామ లమ�య మ ��ర��ధమ ల�� మపవ�మ
 ంకణ�మర ల్రపరామంపపక��ట ర�. 
ఈమ �ారణపరా��,  ���నమ రమ య�దధమ�� మ పర్ాకపరా �ా��గ నతమ వ��ా��  
��్సిత నతమ పజ్�మ హృదయ��� మ లపర��్నమ�రామ రమ య�దధమ�మ పట్��మ
గమ �మ  ట�� ��నతమ వ�్ ష�బ�మ�నిమ లర�మ గమ��ాత ర�.మ రపప ధప��, రనమ
వ�ేమ����మవ���మగన మఎప�ప �మజ��ర���, ప�్మ��ర�  మవ���మఎది� ��మవ�ే మ
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రకణమ మ��య�మ ర�ర�మ�మ ��సపమ ��ాగమ�మ ��య��సనమ  దిా తమ కర్మ�మ
ఉప �నపరరామ ఇవ�మ వ�ేమ�మ పట్మ ��మ్ ధమ సపకపర�ప�నమ  షయమ�.మ  వ�మ
 త��నపపటట��మ,   ాదమ� గన మ ంర��ధమ ��వ�మ వహరామ�మ వ�్�ామ
�ామరసాప ర్ పరామ ��వ�మ �ాప�య�రపరామ ప�� ా�రమ�మ లఅనట్అ��, 
లన�సరపరామ ఎ�్ర�మ �ా్ణ��ధమ ��� ప���ినమ ప���ి్�మ �ాది.మ ప ర్ప� 
�్�� ్ మయ�వ�ధ �ధమ జ��ర�నప�ప �, ల�మ ��వ�ద మ సపఖా� మ ��ర��మమరణ����మ
పర్�నపరామ���� ధ�మ�ా్ణ����మమ�ప�పమ ాటట��్ వ�.మలఅ��, ��టటమయ�వ�ధ � ధమ
లర్మ�మ మ����మవ�్�ామకబపక�వ� ��ధ,  ష ాయ�మప�్రా�ధమమ��య�మ
ర�ాయ� మ మ�రణ�య�ర��ధమ ���రమమమ ప���ాటటరామ లఅపవ�.మ లప��మ
�ా ధప��, ��నిమ ఇపర ధమ మ�పదిమ ��ెిపనట�్ రా,  లరాపరమ  ��ే�ార మ
మ�రణ�య�కత��నమపరమ�ణ�మకబపక�మప�్రా���మ ���మ�ాకా����ా�ా�ధమ
ఉ��తఅ.మ పరా��ానపరా, ��టటమ య�వ�ధ �ధమ గరప� �మ య�వ�ధ ���మ �� ���త మ
సపప ర్పరామ  �నతత��న రా, భమ�మ లదమ నిప��మ మ�న�మ జ���మ
సమమ�పరామరా���మ��ట�� మ కపరామప��ణ�పం క్ రా��తఅ. 
ఈ సపదరభపరామననిత, �ాప�మ�ా్ పన ధమసపకపర�ప�మప రమ్ఖి�ా్మ్ �మ
సిపదరత��నమక్ కననిమప��ంయపమ��య��్ప��.మఖి�ా్మఇ�� �కె���పవ�లమ
మప� మ��య�మ � ె�మ పని�ధమ ఒ��మ  కపరామ ఉప ��.మ  వ�మ లరాారతమ్మ
వ����మ � ె�నిమ ��్ిప��ట�ప��.మ లప��మ �ా ధప��, ఎ���మ మకామ ేరృర్మ�మ
ఉపట�పవ� ,  ార�మపరసపరమ�మ���రద్మ��త ల్రా�ధరామమ����� ��ర�.మ(ం.మ41లమ
�. 35) 
ర  కపరా,�ాకాత��నపర�ర ధ, ఎట��పటటమ ేరృ��్�ధమ ��వ�మ సపరధ�ధమ
లఅ��మ పరసపరమ సమ���రమ  �మయమ�మ మ��య�మ ���రద్మ ప ర్ మ
ంర��ధ, సప�బషణ�మ వ�్�ామ ప��ష���పంి���ంి�న�మ ఖి�ా్ క్ ర�సిత పవ�.మ
సర్మ �ార�రణపరా ఒ మ �ా��త��మ దయ��మ మ��య�మ జ�్ నమ� ��మ మ�టబ్ ����మ
మ�రత్రమ హృదయ�� ్ మ �ాని ��త��నమ మ��య�మ �ర�ా్ అరామ ����� అ�మ
ప�్బ�మ�మ  �ధగ�రాపవ�, మనసినిప��మ వ�్  ా�ధ, సపరధ��మ   �వొ�ర�మ
సపపదనమ��సిత పవ�.మమ 
ఈ �ా�మ�� మ మనపమ ఎప��మ లకి��రనమ ��గ�� ర� మ ఉపట���తమ�మ
 ే్�ిసిత ��తమన ప� మ ఎట��పటట సపవ�హమమమ ��ది.మ మనప, ��్ి� ధమ
ర�్గామ సపరకణమ మ��య�మ  దానిమ ��వ�మ ర�ధ్ � ధమ ర�్గామ సపరకణనిమ
లపవ�ప��మ   కమ లపర�ా� జయమ ర���్ మ సపస్�నిమ మ��య�మ ఖ�ప��షన్నిమ
 �ాపట�మ���ామ�.మలవ�మ కపరా, మ�న� �ానిభమ�మమ��య�మభమరదయమ
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దృ ా� తమ లసపఖ�ా త��న ఇరరమ ర���్  మ సపస్�ధమ �ా్ �ిపంక��ట అ.మ మ ఇదప��మ
���నిమ మనమ�, ఈమ �ా�����మ లరా�సరత��నమ లప�ా���మ సపపవ�ప�మ ేగదధమ
ం �ా�సమ ఉపవ�, మ��య�మ  క్పసమ�,  ��ేనమ�నిప��మ ఇరర��నిమ
ర��పం ప��మ �ాట�రామ మన�తమ మనమ� ఎ��మ �ా�ా ��� ా� మ
ర� �ప���సనమల�సరపమఉపవ�.  
గర రర�మ ��వ�మ   �మ ద�ాకబద �మ ��గరప��టట��మ �� ���త , ఇప�ప �మ పప్పంమ�మ
����మ స�త ల్రమఅపద��మ  షయ��తమ మనమ� జ�్ ప పమ ఉపంి�� ా�.మ
లర  �మ ��వ�మ �కె��భమ సప�రస�ా�మ ��గరపమ న ా���పడ, ర�ియ�మ మ��య�మ
ఐ�్�ా� ధమ ఒ మ సిద రమ వ�ేమ�.మ లఅ��, �� వ�మ పప్పంమ �ార�రణమ
సమ�జమ�� మ   వ�య���మ లపర�ాభగమఅపవ�.మ లపది��్, ఒ మ
య�దధప���ి్�� ,  మవ�ే మ�మ��వ�మ మమరమమమ ���మసిర��రపరామఉప ది.మ
ల ��య ధ�ధమ మ��య�మ లమ �ాజ��య �రత�ధమ వ��ా���మ సపరక ధ�ధ.మ వ�ే మ
భదర్ ధమ మ��య�మ వ��మ �రపరరమ ప��్గ�మ మ��య�మ సప��మ����మ  ార�మ
జ ాక�వ���మ � ల్ప���.�ాకటట�, �ా్ � మ య�వ�ధ �మ వ�్�ా��మ  క్పసమ�మ
మ��య�మ  ��ేనమ�మ  సత ృరత��మ  �గపరామ  ాా�ిత మ �ెపది��య��మ ��� మ
 షయ��తమ ార�మఎ�్ప�ప  మమనసి� మఉపంి��� పమలరాపర ల�సరప.మ 
పప్పంమ� ఎది�్�క్ అ�మ పమ్�దపమ ఉనతమ జ�మ్  క్పసమ�నిమ సృ�ి�ప��మ
య�వ�ధ �త � ా��పంిట ధమరర�నమంరా�ధమ��పటబ� ���మమప�మక�వ�ధమమమ��య�మ
జ�్ ���తమఇట����� ���తమలగగమ�ాజ�ా� ధమప�్ావ�ప�నపది ధమమనపవ������� 
 ృర�్���మ ఉప���.మ ఇపది ధమ సపకపర�ప�మ ఇట�����మ ర ాామ లకాధ �, 
�ి��య���� వ����మ ాపసిమజసి�����పివ�రామఇరరమలగగమ�ాజ�ా�నిమఒ�ిపప��మ
పయ్��త�ధమ ���ార�.మ �నత  ���, ��దద  ���, ల�తమ వ��ా�న మ ఒ��మ  కపరామ
సమ�నమ �బ�మ��� ం ����లర � సపష�పమ ���ా �.మ ��ాయ����మ
�ా ా�సయ�నతమ ల�స�ా�నిమ గన మ జర� �� ��, మ��య�మ ఇరరమ వ��ా�ధమ
గన మ స్రపరప్రామ య�వ�ధ ���మ   �్నట్అ��, లప�ప �మ వ��ా�  �ట�రామ
ఐ ా�ాజామస��  ���మలవ�మ కత��నమకబకనిమలనిభ ప���సమమ�సిత పద�మ
 ���మ లర �మ �ె�ాప �.మ ఈమ  ��్షణ� మ లర �మ ప ��తరామ స��య�మ ��నిమ
 ే్�ి�ాత ని.మ��నిమలర��మ ర�����తపటటమమమసమ��్పంనపపటట��,ఒ మ��ె  �నమ
ప��మర్వ�ప�మజ�ా�. 
లర � ఒ మల �గ�మమ�పది ధమ  ��,ి ఐ ా�ాజామ స��మభద�్�మమప ��  
ఐదిమ �ాే్రమ సభావ��ా�మ ్ �మ  ట�మ లర��ారమ�మ హ ధ�మ ఎపపటట��మ
మ�ర��ి��  ా��, లప�ప��మ ల�తమ వ��ా�మ మకామ �జత��నమ ��ాయమ�మ
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మ��య�మ సమ�నర్మ�మ ���య�పట�పద�మ �ె�ాప��మ మ�రత్ర ��నిమ
��ర� ధపటబని. 
గర సప�రసరప,  ా�పిగ�్మ ��.�ి. � � �ాా�టితమ ల్తమ �  ఉపనా�ిప��మ
ల��ాేపమ �� ధమ  �ర�పవ�.మ స� ధ�� మ ల�� మపవ�మ ��� టర�్ , �ాపర�గలమ
పమ్�ఖి�ధ, త�ర� మ ప�్�కి�ధమ మ��య�మ   కమ రపరా� ధమ �ెపవ�నమ ల�� మమ
ఇరరమ  వ�ా �రత�ధమ ఉ��తర�.మ ల�తమ ప���నిమ మ��య�మ పజ్�పద��మమ
సమ�నమ�రామ ం �ినప�ప �మ మ�రత్రమ ��ాయ����మ �ా ా�సనమ ల�స�ా�ధమ
జరయ�య�మ ��నిమ  ా����మ సపష�పరామ ��ెాపని.మలర�మ గన మ ��దద మ మ��య�మ
�నతమ వ��ా�ధ, క� మమ��య�మ ��దమ వ��ా�మమకామ �ా��ా�ా�తమ గన మ ఎ�త మ
ం �ా�ని ధపట�, మ��య�మ ట�మలర��ారమ�మ్ �మల��ాయ��తమల��ర�మ
��న�ార�ప���ని ధపట�, లప�ప �మ ల �ాగ పరరమ మ��య�మ సపబరషణ�ధమ
రపప�స��రామ క�ప ��య���నిమ  ా����మ �ె�ాపని.మ �జపరా�� లట��పటటమ
రపవ�్న�ధమపప్పంమ�� మఇపపటట��మ�్  స ప�రా��తఅ. 
�ాకటట�, పప్పం ాాపత మమ��ి్లమసమ�జప�మలర�ప�రా, �ాప�మ�ా్ పనమ  �ప� ధమ
పప్పంమ�మ్ �మ దృ�ి��మ మ�్పపజ�య పమ ��మ  దిా తమ కర్మ�.మ ��నిమ
వ���మ ��మ కబకారరామ ప��గణమ�ాత ని, ఎపది పట�, ఇ�ా్ లమ ్ �మ లస���న 
లర్మ�మ �ాప�మ మ��య�మ భదర్.మ ���తమ ���దష�మ��ి్లమ వ��ా�ధగన మ వ�్ షమ
ప ��రమ జ� ్ాదమ ంరా�నిమ �� ్ రస ల్ప���మ ��వ�మ ��పటట���, ఇ�ా్ ��మ
క్ కన�ధ ల�ాప�మమ ��వ�మ కబకన మ  �ర��ాత య��మ మ�ర�పప� ధమ
వ���జయ � ది.మ ��ని ����పమ ప రమ్ ఖి�ా్మ ్ � ఒ మ �ంనమ�నిమ
మ�రత్రమ ఉదహ��ప��ని.మ లపది� ��మ �ాప��మ ఎ��మ � �����ప� మ ల��మ
�ాఠమ�మఉపవ�.మ 
ఇప�ా, ఎ�్ప�ప  మ “స��ల” ఇ�్మ�, లనరా ఎ�్ప�ప  మ �ాప�మ
సపవ��ా�తమ  ాా�ిపపజ�యమ�మ ఇ�ా్ ల �ా��ా్ ప ధ �, ప రమ్ ప�్ తమ
మ�హమ్్ స�్ప రన ్షాా� ధమక్ ర�ప�� �.మమ��ి్తరరర� �పద��� న , 
 ార�మ యమది�����, ����సత�������మ ��వ�మ మ��మ ఇరరమ  �ా్�ా�ధమ ��వ�మ
ర���ా� ధమ సపకపర�ప���, లర �మ �ాప��మ � ����పగ� �మ లర�మ
ర��ా్దమ ప ర్ మ ఉవ�హరణమ నిప��మ మనమ���ెధసి ధపటబమ�.మ
పజ్�పదర�మ వ�����మ సృ�ి�� మ �బగపరా��మ  రప��ట ర�మ లర �మ లర్పమ
��సి����త �మ �ాకటట�, వ���్్� మ ఒ ����ర�మ “�ాప���మ మమ�మ�” �ాకటట�, 
సర్మ�న ా���మ�ాప�మమ��య�మభదర్నిమలర �మ��ర���పట���త �మ�ాకటట�, 
లర �మల��మ���ా �. 
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�ాప��� సపకపర�ప�మ ఇ�ా్ లమ ్ �మ ���త క్ కన�నిమ ��నిమ
ఉదహ��ప�య���తని.మ లఅ��మ సమయ��బ�మ�మ దృ ా� త, ��నిమ ���తమ
లప�ా�నిమమ�రత్రమ ��� ���తన�మ ��నిమ సపష�పమ ��య��సమ ఉపవ�.మ �జ����, 
ఇ�ా్ ల, పజ్�పద����మ�ాప�మమ��య�మభదర్�మగ���ప�నమరవ��ా�ధ మ��య�మ
క్ కన���మసపప ర్పరా �ప��మఉపవ�.మ 
మ��య� ��ాయమ �ా్ పన ధమ సపకపర�ప�మ ఖి�ా్మ  � �కె���పవ�? 
లర�ాయమ� 5, �ంనమ� 9� , ల��్ హఇ�� �కె�రా��తర�లమ్  ే్�ిపంిమ
 ార���ా!మ ల��్ హ  షయపరా, సమ�నర ధమ �ాకాపరామ వ���మ భ��స త మ
�ి్ర�రతమ���మ ఉప ప��; మ��య� ��ాయమ�మ ర�ిపమ ప�్��తప��మ  కపరామ
మనిషా� ్ మగ�మేరృర్మ�బ�న�నిమల� మప ్�్ పంమయ ప��. ఎ�్ప�ప   
��ాయమ�రామఉప ప��, లవ�మక�ా్���మదగగరరామఉపట�పవ�.మమ��య�ల��్ హ 
పట్మ భయభ ధత ���మ ఉప ప��.  ��రపరా ల���మ ��సిత ��త�్మ ల��్ హమ
గమ�స త �� ఉపటబ �. 
�ా��న, ఈమ�ంనమ�� మ��ాయమ�మ్ �మలరాానతరమ�ాకా��మపమ్�ణ��మ
గ���ప�మఖి�ా్మసపష�మ� ��సిత పవ�.మఈ రవ�ేమ�మమ��ి్మ��మ� �పె�ప���మ
 �ర�పప��ధమ మ��య�మ  �గ ర��్� ధమ �ా�ప��మ �ా ధత � ధమ ఎట��పటటమ
ల��ా�ామతమ  �ర�పంది.మ ఇ�ా్ లమ ని ఒ మ ల్ప�ార్ మ మ��య�మ జ� ్ాదమ
మరమ�రామ �బ ప�మ ప �ప��మ �ా ధత �మ నిప��మ లవ�మ ఎట��పటటమ  మరద �మ
�్టట�్ది. ఇప�ామ ఖి�ా్మ ��ాయమ� మ��య�మ సమపజసరమ ్ �మ
లరాపర ��గష�త��నమ పమ్�ణ��నిమ  రపర�పవ�.మ లవ�మ ����పమ ��ాయమ�రామ
ఉప  తరమ�ాది,లఅ��మ ాసత ా���మసమ�నర్మ�నిమ�ాకాత��నపర�ర �మ
�ాటటప�మఇ��మ�కె�రాపవ�లమ 
్  ే్�ిపంిమ ార���ా!మ��ాయమ�ని �ాటటపంిట� మ  ��రపరామఉప ప��మ
మ��య�మ ల��్ హ ��ర ధమ �ాకామ�రామ ఉప ప��, లవ� ల ధమ ��వ�మ లమ
ర�్దప �్� ధమ ��వ�మ లమ సప�������మ �ా��� మ�రామ ఉ��తమ స��.మ ఒ  �్ మ
లర �, ఎ����� �ా��� పరా� ���మ �ాకామ�మ భ��పంక��మ ఉనతవ� ,క� ధ�ె���, 
��దమ లఅ��మ  ా��మ పట్మ ల పట�మ ఎ ధ��రామ ల��్ హఎప��  �ా్స�ారప్రామ
ఉపటబ �.మ �ాకటట�, లర�మ సమ�నర్మ� ��మ ��యగ�ర���మ ర ధ��మ
ర�ాపక�నిమ లనిస��పం�దిద . మ��య� ఒ  �్మ లర�మ �జ��తమ వ����మ
��వ�మర�ప�మ��ి��, ల��్ హమ మలర� ��సిత నతమవ���మం స త ��మఉపటబ �మ
�ె�ధసి��ప��.మ(ం.మ4లమ�. 136) 
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�ాకటట�, లపర�ా� జయమ కృ���ణమ�మ వ�్�ామ లరాపరమ �ా్�� మ �ామ�� మ
మమ���మ నిప��మ ం ��త , ఇ మ పప్పంమ�� మ �ాప��మ �ా్ �పి��మ ��ాయమ�మ
్ �మ స జ ్ృరత��నటట� మ పమ్�ణ��ధమ ల����అ.మ ఇ�ా్ లమ ్ � 
�ా��ా్ ప ధ �మ ప రమ్ ప�్ తమ మ�హమ్్ స�్పమ ఈ క్ కనమ ప�్ారమ�మ
ప�్��తప�, పప్పంప�మ ల�తమ మమ�� �మ  సత��పపజ��ారన�����మ ం��రమ్
 ాసత ా��� �ా��భమరపరా ��ధసిత పవ�.మమ��య�మఇప�ప �మఈమే ప� , ప రమ్
ప�్ త స�్ప ్ � �జత��నమ భ ధత �ధ, రహ్వ�యా మ��ి్లమ జమ�లరమ
 సమ�జమ��మ ్ �మ �ా��ా్ ప ధ�ధ, ఖ�వ�య�్మ ్ �మ హజర్మ ల�ా� మ
గ���లమ లహ్్మ ల���్ లసస��పమ రార�మ ఈమ క్ కన�నిమ  ే్ ాాపత పరామ
ప�్�రమ�మ��య�ట���మన �పమ�ర�ప�, �ాప��మ సత��పప జ�య���పివ�రామరనమ
్షాా�నిమ  ���మ ప�రమ�అప��ర�. ఇప�ా లర �, వ�����మ హ ధ��నిమ
మ��య�మవ�����మసృ�ి� మ్ �మహ ధ��నిమ� ర �ర��వ�ేరామమ�న ా�మదృ�ి��మ
ర ��షపం���ిపవ�రామరనమ్షాా� ధమస �ప�� �. 
ఈ �ారణపరా��మ ల��్ హమ్ �మమ��య�మలర��మ సృ�ి� మ్ �మహ ధ��నిమ
� ర �ర��టమ మ��య�మ లరాపరమ ఉర�ృష�త��నమ పమ్�ణ����మ  ���నమ
��ాయమ�నిమ �ా్ �ిపం���నిమ ��� త��నమ ర�ేా రనిమ రహ్వ�యా 
సమ�జమ�మ పజ్�పద����మ �����మ �కె�రాపవ�.మ మన� మ ప�్మ ఒ �రమమ, 
మరమ���మ ��వ�మ  �ా్�ా���మ ��రతమ�మ �� ధప��, పరసపరమ హ ధ��నిమ
ర�ర పంి ధపట�, పప్ప���తమ �ాప� మ��య�మ �ామర�ాా�మ స్రగపరామ
మ�ర������మ ృ�మి��య���పివ�రామ��మస నయమ�ా్ర్న.మమమ 
ఈ ��వ�ద�ాటటమ మ�ట���మ ��నిమ ��మ ఉప��ా�ా�త మ�ర�సిత ��తని.మ ననిత 
ఇ �����మర�్�ప�మ��మ్ �మఈమప�ధ ధ�నిమేగదధరామర���ప� నపది� ధమ
ల ధమ�  ��ా��మకనా ావ��ధమ�ె�యజ�సిత ��తని.మ 

 





Hadrat Khalifatul-Masih  Vaba at a special session of the Standing Committee for Foreign Affairs  
at the Netherlands National Parliament. 

Members of the Standing Committee for Foreign Affairs at the Netherlands National Parliament  
with Hadrat Khalifatul-Masih  Vaba



Hadrat Khalifatul-Masih  Vaba answering a question about a range of political and religious issues.

Hadrat Khalifatul-Masih  Vaba delivering his historic address at a special session  
of the Standing Committee for Foreign Affairs at the Netherlands National Parliament. 
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Hadrat Khalifatul-Masih  Vaba leading silent prayer at a special reception in Tokyo, Japan.



Hadrat Khalifatul-Masih  Vaba watering a plant at a special reception in Tokyo, Japan.

Hadrat Khalifatul-Masih  Vaba delivering keynote address at a special reception in Tokyo, Japan.
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31 అ��్ బబ 2011 

పరమ్ప�త�్ల� �� ప బ�����క్ XVI �ా����, 
�ేవ�వే��ైన అల�్ ల తన దయ్మ��య�్ఆ�సుసలను్స��్ ��్ౖ  పం�లల్
��్ �ా్రరనథ్ పప్పం్ �ాయపప ్ అహ్��య్ మ��ి్ల్ సమ�మమ� అ��ప��ా, 
పరమ్ ప�త�్ల� �� ప్ �ా����్ ప�త్్ ఖు�ాన్  కక సప�శేమ�ను్
అప��సుప ���ను: ‘ఓ గ�పధమ�్ కక్ పమ్ల��ా�్ మ�క� మ��య�్  క�్
మధయ్సమ�నమ��ా్ న�్్్పదమ�్వదవక�్రప��- అ��్ మనప్అల�్ ల్ను్
తపప్ మ��క��ల్ పప�పంమ�, అతల��్ �ాట�్ ఏ్ ��గ�ా్వ��నన్
అనుబపధమ�్ క���య�పడమ�, మ��య�్ మనల�్ ��పదర�్ ఇతర�లను్
అల�్ ల పక్కన్పభ్�వ�ల��ా్�సుక�����మ�థ’ 
ఇ�ా్ ల, పస్ుప త ���ల�్ , పప్పంమ�ల�ల్అపద��్ ����ల�నన్��నుత�న���, 
తరంు�ా్ అసతయ్ ఆ��పపల�్ లలయప�ా్ ంేసు��న���ననథ్ అ�నపపటట��, 
ఇ�ా్ ల్ కక లమ���న్బ� ధనలను్ందవల్�ా��్్్అసతయ్ఆ��పపలను్
ల�వ��సుప ���ర�థ్  
దురదృష్వ�ాతతప , ��ల�్మ��ి్ల్సపసరల�్��వలప్తమ్�ా్రర్పర్మ��ల్
��స��్ ఇ�ా్ ల ను్ పప��ప�ా్ తప�ప�్వ్ పటట్సుప ����థ్ ��ల ఫ�తప�ా, 
�ా�ా్తయ మ��య�్ మ��ి్��తర్ �ే�ాల పమ్ల్ హృదయ�ల�్  మ��ి్మ�ల 
పట్, ఎపత �వప్�ా్ అపనమ్కప్ ��ర�గ���పదపటం, బ��ా్ ందువ���న�్

16 Gressenhall Road 
Southfields, London 
SW185QL, UK 
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�ా���్��తౖమ�్ఇ�ా్ ల  కక్వయవ�ార పక�డక, ప�త్్ పవ్కప్తహమ్హ్
సల్ల�్ హల్అలఅౖ�్ౖవసల్ప్��్ౖఆ���ాల�్ల�ల్అసతయ్ఆ��పపల�్ంసేుప ���ర�థ్్్ 
మ�నవ�� �ల�వల్ �ార పన్ ��సప్ మల�ిల్ భగవపత�����్ ంేర�వ్
ంేయ�లన��ే్ అల�్మ��ల్ �ేవశయమ�థ్ఏ్మత్�ార పక�డక్క���్ఇతర�ల్
హక�కలను్�ాల�ాయమల, �ా��పట్్క�� రప�ా్పవ్��పపంమల్తన్తష�యలక�్
ఎప�పడన్ బ� ��పంల�దుథ్ �ావ�న, స్లప్ సపఖయల�్ తప�ప����్ పటట్న్
మ��ి్మ�ల్ ంరయలను్ ఇ�ా్ ల్మ��య� ��ల్ ప�త్్ �ార పక���్ సల్ల�్ హల్
అలఅౖ�్ౖ వసల్ప్ ��్ౖ ������్  క �ాక��ా్ ప��గప�పంక�డదుథ అల�్ మ��ల్
పవ్కపలనన్ � ర�పంమల్ ఇ�ా్ ల్ మనక� బ� ��సుప ప��, అపదు��్  క్
మ��ి్ల, ప�త్్ బ�ౖౖ ల�్ ల���్ ప�త్్ ఖు�ాన్ మ��య�్ ��సు్ ���సుప ్
అలఅౖ�ౖససల�ల్ ��్ స ్ పవ్కపలపద��ం్ �శ్�ిపండప్ అవసరపథ్ ��మ� 
ప�త్్ పవ్కప్ తహమ్హ్ సల్ల�్ హల్ అలఅౖ�్ౖ వసల్ప్ �ా�� �నమ�్
��వక�లమ�, �ాబటట్, మ� ప�త్్ పవ్కప సల్ల�్ హల్ అలఅౖ�్ౖ వసల్ప్ ��ౖ 
మర�గ�త�న�్ ��డకల్ పట్్ �వ్్ �ం��ాల�్ మ��య�్ �యా��ల�్ వయకపప్
ంేసుప ���మ�థ్ అ��,ే అతల్ మప�్ లలప�లను్ పప్పం�ల��్
�ె�యమ�యడప్ మ��య�్ ప�త్్ ఖు�ాన్  కక్ మ��ల�్ సుపదర���న్
బ� ధనలను్�వ��పండప్��సప్స��్కృ�ి్ంేసనప ��్ పట�మ�థ్  
 క వయ��ప్ గనక్  క్ ల��వష్్ బ� ధనను్ బ� ��సనప , ��లల్ ��ను్ స్యప�ా్
ఆం��పంనట్��,ే ఆ్వయ��ప్బ� ��పండప్ల�దు, తప�ప్ంసేుప ���డక్అల్అరరపథ్
‘ఇ�ా్ ల’్అను పదమ�్ కక్అరర��్ ‘�ాప�, ��్మ్మ��య�్భదత్’ అలథ్
��ా్సమ� �షయమ�ల�్ఎటట్ బలవపతమ�్ పడక�డదు్అ����్ ఖు�ాన్
 కక్ సపష్���న్ ఆ�ేశమ�థ్ �ా్రపభమ�్ నుప��్మ���పప�్ వరక�్ ప�త ్
ఖు�ాన, ��మ్, ఆ�ాయయత, �ాప�, ప�ా్��ప పమ�్ మ��య�్ ��యగమ�్
 కక్ సనూ��ప��్  బ� ��సుప ప��థ ధ�ా్ల�్ � ్క��పంల్ వయ��ప్ అల�్ ల్ నుప��్
దనరప�ా్ పంబడ��డక, త��్�ా్ఇ�ా్ ల్ కక్బ� ధనల్నుప�్క���్
దనరమవ���డక్ అల్ప�త ్ఖు�ాన్ప�పే� ేంెబ�త�ప��థ �ాబటట్, ఇ�ా్ ల 
ను్ �ాటటపంే్ ఏ్ వయ��ప్ అ���, ��లల �ౖపస��్ క���, రకపమ�్ �ప��పంే్
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బ� ధన�ా్ ���ప�నట్��,ే అట�వపటట్ �ా����్ లమ���న్ ఇ�ా్ ల ��్
ఎట�వపటట్సపబపధమ�్ పడదుథ 
అహమ��య్మ��ి్ల్సమ�మమ�్లమ���న ఇ�ా్ ల్ను మ�త�్�్ఆం��సనప , 
�ేవ���ల్సపతృ�ిపపరంేపదుక�్పలంేసుప ప��థ్ క���్ఏ�ేల్ం��్ ్ల���్ఇతర్
�ా్రర��్మప��రమ�్రలప్అవసరమ�ల�్గనక్ న�ట్��,ే �ా����్భ�మప్
భ�మప్ కలప��ల��్ ��మ�్ �ిదధప�ా్  న�ట�్ �ా్ �ార�్ గ���ప�ాప ర�థ్ మన్
మ�దుల్ నుప��  క��� ఏ�లే్ సప�ేశమ�్ గనక్ ��ల�వ��నట్��,ే అ��్
��వలప్ అల�్ ల ��పపత��ల�్ ����పపంుటక�్ మ��య�్ అతడక్ మ��య�్
అల�్ ల దనత్ అ�న్పవ్కప్మ�హమ్హ్ సల్ల�్ హల్ అలఅౖ�్ౖ వసల్ప్ ను 
పప�పం��ల�� మ�త�్�్�ా��భ�తప�ా్ పట�ప��థ్్  
��పదర� పమ్ల�్ ��మ�్ ��ె��నౖ�ా��మల, ���య��క�లమల్ మ��య�్
�మ���ప్�� ప��న�ా��మల్అనుక�పటం్మత్�ార పక�లను్����క��ప�్�ం�న్
ంేయట�ల��్ ��్ంచ్ క���య�పడటప్ పప్పం �ాప�ల్ ��శనప్ ంేయ�టల�్
ప�్�న్ �ాత్్ �� �ిపంే్ అపశమ�థ్ సమ�మమ�ల�్ �ాప�ల్ లర్�ౖపం��ల��, 
వయ��ప్ హృదయమ�్ నుప��్ �����ల��్ సపబప��ప�న్ అల�్మ�����ాలనన్
లర�్�ప�, సహనమ�్ కక్�ార �ల్��పండప్అతయపత్ఆవశయకపథ్మత్
పవ్కపలక�్ సపబప��ప�్ ఆత్రలపల�్  పటం��్  క���ఒకర�్
� ర�పంు���ా�సన్ అవసరప్  ప��థ్ పస్ుప తప్ పప్పంమ�్ అ��ా� పతత్
మ��య�్అ��కరయమ�్��పౖ�్పర�గ�ల�్��డక��ప��, మ��య�్��మ్్మ��య�్
ఆ�ాయయతల్�ా��వరపమ�ను్సృ�ి్పంు��వడప్ ్ ్��ల��్అవసరమ�థ్��మ్్
మ��య�్�ాప�్సప�ే�ాల�్మన్ంుట�్ పట్్ న��ా����్అప��పండప్��్�ా్
మనప్్్ త�సకత్మ��య�్భయ�ల�్� ల���ాప మ�థ్త��్�ా్ ఎప�పడన్
ల�ల్ ��పప్ �ామరసయమ�్ మ��య�్ ఇపతక�్ మ�పదు్ కపటం్ ��ర����న్
మ�రగమ�ల�, మ�నవ��్ �ల�వలను్ గ���పసనప ్ ��పం��ల�్ మనప్
��ర�్��పట�మ�థ్  
��డక �న��ాటట్ య���ధ ల్ ��� ూటనప్ పప్పం�ల�్ ంుట�్ మ�డకత�����, 
ఇతర్ �ా్ప��ల�్ ్ అగ��ామాయల�్ �ాప�ల్ �ంెే్పదుక�్ పయ్��సుప ���మల్
ంెప�ప��పట�����థ్ ��పదర�్ మనక�్ బయటట��్  క్ �షయప్ ంబె���ర�, 



పప్పం సప��భమ� మ��య� �ాప� మ�రగమ� 
 

198 

 

అ��ే్ పర��్ ��నుక్ �ా��్ లమ���న్ �ా్��నయతల�్ మ��య�్ �����ల�్
రహసయప�ా్ �ర�్��పట�ర����్ ఇక్ ఎపత్ మ�తమ్�్ రహసయమ�్ �ాదుథ 
అట�వపటట ప���ిరత�ల�్ ్పప్పంమ�ల� �ాప�్�ార �ితమవ�త�ప��్అ���ే్పశ్�థ్
మనప్ పస్ుప త్ పప్పం్ ప���ిరత�లను్ గనక్ లతతప�ా్ గమలప�నట్��,ే 
మ��క్ పప్పం్య���ధ ల��్ ఇపపటట��్ ప������ా�్ ప��పదల్ గమలపండప్
�ం�రకరపథ  క��� ��పడవ్పప్పం్య�దధమ� త�ా్త, ��యయ�ల��్ ����్���్
సమ�నత్్ మ�రగమ�ను్ గనక్ మనప్ �ాటటప�య�ప��నట్��,ే 
పప్పంమ�ల�్ మమ�్ య�దధమా్లల�్ రగ�లరకలయ�న�్ ఇపపటట్ ప���ిర�ల్
ంన�ి్  ప�ే్ �ా��ప్ �ాదుథ్ అ��క్ ��ేాల�్ అప�్ మ�రప�య���లను్
క���య�న�్ పరయవ�ానప�ా, కలల�్ మ��య�్ �����ల�్ �������� �, 
పప్పంమ�్ ���శనమ�్ అపంున్ క���్ల్  ప��థ్ మ ్ �ధ్ప�ాల�్
సృ�ి్పంే్ ్్ మ�రప�య���ల�్ గనక్ ��� ూటనప్ ంెప��నట్��,ే �ాశ్త్
��ౖకల�యల�్�� ప��న్అ��క్భ�షయయ్త�ాల�ార�్మన��్లవపంర�థ్సృ�ి్కరప్
మ��య�్అతడక్సృ�ి్ప�న్�ా్ప�ల్ కక్హక�కల్పట్్శ�దధ ్ంనప��ల��్
పప్పం�ల��్ఇప�ా సమయమ�్వప��� ల�దుథ  
ఇప�పడక, పప్పంమ�్ కక్ప���గమనప��్ౖ దృ�ి్ ్��ట్��ల��్ మ�పదు�ా, ్్
�ధ్పసమ�్ నుప��్ పప్పం�ల�్ �ా�ా�ేపదుక�్ మనప్ అతయవసరప�ా్ మన్
పయ్���లను్మ�మ్రప్ంయేడప్ం�ల�్మ�ఖయమల, లమప�ా్అవసరమల్
��ను్ నమ�్త����నుథ్ మ�నవత్మ�ను్ స�వప�ా్  పంగల్ ఏ���క్
  ��ర��ా్మ�న�ా�్తన్సృ�ి్కరపను్గ���పపం��సన్తలప�వశయకత్ ప��థ్
ల�క�� �,ే పప్పంమ�్ అ�్ ��గప�ా్ � ్య�ధ్పసమ�్ ��పౖ�క�్ అడకగ�ల�్
��సుప ప��థ్ ��డక్ మ�నవ�డక్ గనక్ లమప�ా్ �ాప�ల్ ��ల��ల�పటల�్
�మయవపతమ�్�ా�ాలను��పటం, అప�పడక్ఇతర�లల�్తప�పల�్��తక��ల��్
బదుల��ా్ తనల�ల్ ���ౖ�న్ ను్ అదుప�్ ంేయ��ల��్ పయ్��పం��థ్
తనల�ల్ ంెడకను్ � ల��పంు��వడప్ ��్�ా,  క్ వయ��ప్ ��యయ�ల��్
సపబప��ప�్ క్అదుభత���న్ ��హరపను్ంన�ా�స్ పట�ప��థ్ఇతర�ల్
పట్్ ్్ వ� ��న్ శతృ��్ల�్ పప��ప�ా్ మ�నవ్ �ల�వలను్
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త������సుప ���యల్ మ��య�్ పప్పం�ల�్ లర�్�పంే్ ��పౖ�క�్
న���సిుప ���యల్��ను్తరంు�ా్పప్పం�ల��్గ�ర�ప ్ంసేుప ���నుథ 
పప్పంమ�ల�  క�్ ం�ల�్ పల�క�బ��్  ప��్ �ాబటట్, �వే�డక్ ఏ�ాపట�్
ంే�యి�న�్సహమ్సమత�లయతక�్అడఅపక�ల�్క�పపండప్��్�ా్అ�్అ�్
��గప�ా్ ���శనప్ ��పౖ�క�్ కదుల�త����యల్ ్్ సు��ాల్ పప్పం�ల��్
 ర�్ ��ెయ్ మ�యవల�పి���ా్ ��ను్ వమ్��్  �ప��్ ంేసుప ���నుథ్ ్్
సప�శేమ�ను్ఇపతక�్మ�నుపటటకపటం, మ�ను్పదుక�్మ��య�్�సప ృతప�ా్
ఎప��్అ��క్�ా్��నయత��్అప��పంవల�ని్అవసరప్ఎప��్ ప��థ్్ 
పప్పంమ�ల�ల్ మ��లల�పటట��్ మత్ �ామరసయమ�్  కక్ అవసరప్
 ప��థ్పప్పం్పమ్లపదర�్��మ్్ కక్సనూ��పల, ఆ�ాయయతను్మ��య�్
�� దర���ాల�్ ��ప�� ప��పంు�����స్  ప��థ్ మనమపదరమ�్ మన్
బ�ధయతలను్ అరరప్ ంసేు��ల్ �ాప�్ మ��య�్ ��మ్్ ���ాలను్
��ల��లప��ల��, మ��య�్ పప్పంమ�ల�్ మన్ సృ�ి్కరపను్ గ���పపండపల�్
మన్ వపత�్ �ాతన్ు్ �� �ిపం��సప���ా్ ��్ �ా్రరనథ మనక� మనమ��ా్
�ా్��ర��వ ప, మ��య�్ పప్పం్ �ధ్ప�ాల�్ ల�ా��పంమల్ మనప్ క�మప్
తపపక�ప��్ అల�్ ల ను ��డక��ప��పథ్ మనప్ ఆ్ �ధ్పసమ�్ నుప��్
ర��పపబ��లల్��ను్�ా్��ర�ాప నుథ 
 ్��ా్స�ాత�్డక, 
 
వ�ాజ ్మసన్బ్అహ్హ  
ఖ�ఫత�ల్మ� హలల్ఖ�వ�్ 
అపత�ాజ �య్అహ్��యయ్మ��ి్ ప్మామ�అయ్ఇమ�ల  
31-10-2011 
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�� బ�పమవన్��త��యహల్�ా��్ ��వయ్సమ�ఖమ�నక� 
ఇమా్��ల ప�్�న్మప� ్
మ�ర�సల�ల                                                  

 26 �ిబవ్�� 2012 
 
�ియ్���న ప�్�న్మప� ్�ార�, 
��ను ఇట�వల��్ � రవంయ�ల�్ఇమా్��ల్అధయధల�్� ిన్�����్�ా����, 
పస్ుప తప్ పప్పంపల� తపన�మవ�త�న�్ పమ్�దకర్ వయవ �ాలక�్
సపబప��ప�  క్ ల�ఖను్ పప�పిం�నుథ్ అతయపత్ ��గప�ా్ మ�ర�త�న�్
ప��ప�మ�ల్ ��పధయపల�,  ర�్  ్ ్ �శే్ పభ్���్����త్ �ాబటట్, ��్
సప��ేాల�్ క�్క���్అపదమ�యడప్అవసరమల్��ను్���పం�నుథ్్ 
  �ేశ్ ం��త,్ పవ్కపల��్ మ��య�్ ��వయ్ పవ్ం��ల��్ ం�ల�్ దగగ��్
సపబపధమ�్ క���్  ప��థ్ లమప�ా, ఇమా్��ల్ ౖడఅల్ పవ్కపల�్  ్ �శే్
భ�షయత�ప ్ గ���ప�్ ం�ల�్ సపష్���న్ పవ్ం��ల�్ ంే�యి����ర�థ్ పవ్కప్
 కక్బ� ధనల్పట్్అ��యేత మ��య�్�ా��్పవ్ం��ల్పట్్లర్లయమ�్
ఫ�తప�ా, ఇమా్��ల్ ౖడఅల�్ కయా్ ల�్మ��య�్ ఇబ�పదుల��్ బ�ధప���స్
వ�్ప��థ్  క���్ ్ �శే్ ��యక�ల�్ గనక్ పవ్కపలక�్ గటట్ ్ ��ేయ�ల��ా్
 ప��నట్��,ే �ార�్ దురదృయా్ ల�్ మ��య�్ బ�ధల్ నుప��్

16 Gressenhall Road 
Southfields, London 
SW185QL, UK 
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ర��పపబ��య�ప��ేార�థ్ �ావ�న, పవ్కపల్ కక్ పవ్ం��లక�్ మ��య�్
ఆ��ేాలను్ అనుస��పండప్  ్ �దుయకప్ ధర్మ�్ ల���్ అపతకపటం్
ఎక�కవ�ావంు్థ 
ప�త్్ పవ్కప్ తహమ్హ(అల�్ ల  కక్ �ాప�్ మ��య�్ ఆ�సుసల�్
అతల��్ౖ  పడక్ �ాక)  కక్��వక����ా్ పపపబ��న్ �ా్మ�ప�క ���ిసయ�్
మ��య�్ ఇమ�ల్ మ���వ ్ (అతల��్ౖ �ాప�్  పడక�ాక)  కక్ ఖ��ా�ా్
��ను  ��్ సప���సిుప ���ను; మ��య� ప�త్్ పవ్కప (అల�్ ల  కక్
�ాప�్మ��య�్ ఆ�సుసల�్ అతల��్ౖ  పడక్ �ాక),  ��్ (అతల��్ౖ �ాప�్
 పడక�ాక) ర�పమ�ల�ల్ ఇమా్��ల ౖడఅల్ సహ� దర�లపద���� దయను్
పపం�డక్(��్�రప�ేశ �ాపడమ� 18:18)థ అపదువల్, �వే���్ సప�ే�ాల�్
 క�్ గ�ర�ప ్ ంేయడప్ ��్ ధర్మ�థ్ �వే���్ �ిల�ప�ను్ శ�దధ�ా్ ఆల��ప�న్
�ా��ల�నన్ మ��య�్ ్్ భ�వ్ మ��య�్ స్�ాగ ల��్ అ��ప�్ అ�న్
స��్న�త���్ మ�రగదర్కత్మ�ను్ అనుస��ప�్ స�����న్ మ�రగమ�ను్
ఎపంు��వటపల�్ �మయవపత���న్ �ా��ల�నన్  ర�్ క���్
లఅ��కపంబడగలరల్��ను ఆతసుప ���నుథ 
 ర�్ ఇ�ాన్ ��్ౖ ����్ ం�ే�పదుక�్ సన�దధమవ�త����రల్ ఇట�వ�్ �ారపల�్ ్
�పట����మ�థ్ఇప�ా,  క్పప్పం్య�దధమ�్ కక్భయపకర్ప�్�వమ�్
స���ాగ ్ ్మ�ప�ే్ల��్ ప��థ్ గత్పప్పం్య�దధమ�ల�, వ�యన్్����వ ్
ఇతర్ పమ్ల�్ మరప�పం�ా, వపదల్ ��ల్ సపఖయల�ల్ య�దుల�్ క���్
�ా్ప�ల�్��ల�పయ�ర�థ్ప�్�న్మప��్ా  ్�ేశ్పమ్ల్�ా్ప�లను్�ా�ాడటప్
 ్బ�ధయతథ్పప్పంయ�దధమ�్��వలప్��పడక్�ే�ాల్మధయ్మ�త�్�్మరగడప్
ల�దల, ��ల�్ క�టమ�ల�్ ఏ�ాపట�్ �ాబ� త����యం్ పస్ుప త పప్పం్
ప���ిరత�ల�్సన�సుప ����థ్ 
పప్పం య�దధ్ ��� ూటనప్ మరగబ� త�న�ద��్ భయ��్ ం�ల�్ �వ�్��న్
�షయమ�థ్మ��ి్మ�ల�, ����సపవ�ల� మ��య�్య�దుల్ ����ల�్ అం�్
అపదుక�్పపప�ా్ పంబడ���థ్అట�వపటట య�దధ��్గనక్సపభ���ప , అ��్
మ�నవ్ �ధ్ప�ాల��్  క్ ��ల�సు్ ప�్���య��్ అవ�త�ప��థ్ ్్ ���శనప్
 కక్ప�్��ాల�్అపగ��ౖకలయమ��ా్ల���్అవయవల��ాల��్మల్పంలే��ా్
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భ�షయయ్త�ాల్�ా����్ �ా�ాలవ����థ్లససప�ేహప�ా అటట్ ్య�దధ్భ�వ్
అప�్య���ల్రపరపగమ��ా��్ పట�ప��్�ాబటట్ ్ఇ��్అల�ారయమవ�త�ప��థ్
�ాబటట్, పప్పం్య�దధప�్ గ��ిపటప్ ��్ పప్పంమ�్����క�ప��్త��న్�ధప�ా్
కృ�ి్ ంే�,ి �శ్్���శనమ�్నుప��్ పప్పం�ల��ా�ాడవల�ిప���ా్�� �ా్రరనథ్
బలపర్గమ���్��ా��లను్ప��షక��పంు���ాలనుక�����ల��్బదుల��ా, 
�ామరసయ్ పపర్క్ ంర్ల్ ��్�ా్ ప��షక��పంు����పదుక�్  ర�్
పయ్��పం��థ్ త��్�ా్ భ�షయయ్ త�ాల్ �ా����్ అపగ��ౖకలయ్ మ��య�్
అవయవల��ాల్����ల�్�ానుక�ా్ఇవ్��ల��్ బదుల��ా్మప�్ మ్ల్
భ�షయత�ప ను్ఇవ్గల�గ���ర�థ 
  బ� ధనలల�్తదట�ా మాబ�బ అ��యయమ�్నుప��్ గ��ౖప�న్్్���ప��్
�ా�ాయల్��్�ా్�� అ��ా్య�లను్వయ��పక��పంేపదుక�్పయ్���ాప ను: 
‘�ాపమ� ంయే��ా��్ పట్్ ��పమ�్ వ�ౖపంవదువ థ్ తప�ప ంేయ��ా��ల్
�ే్�ిపంవదువ థ్ త్రల���్ �ార�్ గ��అల��ా్ ��యబడకదుర�, మ��య�్
పం్గ��అల��ా్తల్వపంు��పదుర�థ్�వే�����్ౖ��ా్సమ�్ పంప��, మ��య�్
మప�ల్ ంేయప��థ్ ��ల��్ౖ సుర��త్ ప�్క��్ౖ పర�పడప��థ్  క�్  ర��ా్
�ేవ���ల్ ఆ�ా్��పంప��, అతడక్  ్ హృదయమ�ల�ల ����కలను్
్�ేర��ాప డకథ్ �వే���్ ��ౖప�క�్  ్ మ��ాగ ల��్ లబదుధ ల�్ కప��థ్ అతలల�్
��ా్సమ�పంప��, అతడక్ ��లల్ ��ర��ర��ాప డక:్ అతడక్  ్ ధర్మ�ను్
 య� దయమ�్ల��ా్మ�పదుక�్�సుక������డక్మ��య�్ ్��యయ�ల�్
వట్మ��యహ�ప�్ సనర�య��ల��ా్ లలబ�డ��డకథ్ వ���న��లల్ �వే�����్ౖ
వ��ల�యప��, అతల్ ��సప్ ఓ�కి��్ ���్ ంనడప��థ్ మల�ి్ ం�ే�్ �కృత్
ంేష్లను్ తన్ మ�రగమ�ల�్ ��ను్ ంనసుప పట�డక్ �ాబటట్ ్ అత����్ౖ ��నుక్
వ�ౖపంక�థ్ ��పమ�ను్ వ�����ట�్ , ��పమ�్ ��వలప్ తప�పల�్ ంేయ��ల��్
����్ �సుప ప��థ్ �ాపమ� ంేయ��ార�్వ�����య్బడ��ర�, అ��ే్�ేవ���్
��సప్ ���ంన��్ �ార�్ భ�వ��్ �ారసుల��ా్  ప���� ��ర�థ్ ఇప�ా, ����వ ్
�ాలమ�్ ���్ ంన��ప ్ దుష�్ ల�్  పడబ� ర�థ్ అవ�ను,  ర�్ �ా��కకడకన���్
ంన��లనుక�న�పపటట��, అతడక్ అకకడ్ ల�డకథ్ అ��,ే మ�ాయదసుర ల�్
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భ�వ��్ �ారసత్ప�ా్  పట�ర�, మ��య�్ �ార�్ సపపపర్���న్ �ాప���్
���ాప ర�థ’్(మాబ�బ,37:1-11) 
అ�ే్ �ధప�ా, మనమ� ���ాల�్ంన�ాప మ�: 
‘ంవ� ం కక్ ��రమ�ను్ అ��్ �న��ె�ౖ�, ��దవ�ై��్  యవల�ని్
అవసరమ�్ల�దుథ్�ార�్��పప్మ��య�్�న�్��రతమయ్��రమ�ను్క���్
య�పడర�థ్ ్ [అ��]ే �ార� ఖ�్త���న్ బర�వ�్ బ�ధయతలను్
క���య�ప��, �ాటటల్��యయప�ా్���ంే్ మా� నమ�ను్క���య�పట�ర�థ్�ా����్
���ల�్��ేక�ా్ పడవంు్, పభ్�వ�్�ా����్ శ��పల్ప�్ా��ప�్ పట�డకథ్�ార�్
ంేయ�్పనులల�పటట���ౖ�, [మ��య�] �ార� ం�ే�్తప�పలల�పటట��, [ ప��] 
పభ్�వ�ను ంేర���నుటక�్ అస య�లఅ్ౖ  పట�ర�థ’్ (��్�రప�ేశ 
�ాపడమ�, 25:13-16) 
అపదువల్, పప్పం్��యక�ల�్మ��య�్ప�్యే��ప�్ ర�్�ాలన్తలపప�ను్
బలవపతప�ా్ఎ�ప���,ి బల��నులను్అప���యడప్నుప��్ వమ్�� ర�్
ప�నర�దధ��పంు���ా�థ్ అపదుక�్ బదుల��ా, ��యయమ�్మ��య�్ �ాప�ల్
�సప��పపమ�య��ల��్ కృ�ి్ ంయే��థ్ అల�్ ంేయడప్ వల్్  క�్  ర��ా్
�ాప��ా్ పట�ర�,  ర�్బల���త���, పప్పం్�ాప� క��� వ��ధల�్ త�ప��థ 
 ర�్మ��య�్ఇతర్పప్పం్��యక�ల�్��్సప�ే�ాల�్అరరప్ంసేు��ల, 
 ్గమ�యల�్మ��య�్�ిర�ల్గ���పప�్ ్బ�ధయతలను్లర్��పపంవల�ిప���ా్
 ���ే్��్�ా్రరనథ 
 
వ�ాజ ్మసన్బ్అహ్హ  
ఖ�ఫత�ల్మ� హలల్ఖ�వ�్ 
అపత�ాజ �య్అహ్��యయ్మ��ి్ ప్మామ�అయ్ఇమ�ల  
26-02-2012 
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అతయపత � రవంయ�ల�్ 
ఇ�ా్ వక్��ప్ౖక ఆఫ్ఇ�ాన్అధయధల�్మహమ�హ్అహ్��్��మాహ్ 
ట� �న                                                          

7 మ���్ 2012 
 
�ియ్���న ���్�ిెపట�్�ార�,  
అససల� ్అలఅౖక�ల్�ా్రహమత�ల�్ �ం్�ా్బరక��హల, 

పప్పంమ�ల�్��ల��న�్��టట్ భయపకర్ప���ిరత�ల్��పధయపల�,  ర�్ఇ�ాన్
�ేశమ�నక�్ అధయధల��ా్  ���ర�్ �ాబటట్, మ��య�్  ్ �ేశ్ భ�షయత�ప ్
మ��య�్  తప��తప�ా్ పప్పంమ�్  కక్ భ�షయత�ప ్ గ���ప�న్
లర్య����ారమ�ను్ ర�్క���య����ర�్�ాబటట్ ్ క�్్్ల�ఖ్�ా్యడప్
అవసరమల్��క�్అల�ిప�ప��థ్పస్ుప తమ�్పప్పంమ�ల�్్��పప్సప్రసప్
మ��య�్అ��ా� పతత్��ల��ల్ ప��థ్��ల�్�ా్ప��లల�్�న��ాటట్ య���ధ ల�్
క���్ రగ�ల�త�����థ్మ�� ��ల�్ ం�ట్్ అగ�్ �ామాయల�్ �ాప�్ ��ల��ల�ప్
వష��్ పయ్త�ప్ ంేసుప ����థ్ ప�్్ �శేమ�్ క���్ ఇతర్ ��ేాలక�్
మదవత�ను్ ఇవ్డపల���్ ల���్ వయ�����పండపల���్ లమగ����్  ����థ్
అ��,ే ��యయమ�్ కక్ అవస�ాల�్ మ�తప్్ �రల�దుథ్ మనప్ పస్ుప త్

16 Gressenhall Road 
Southfields, London 
SW185QL, UK 
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పప్పం్ ప���ిరత�లను్ గనక్ గమలప�నట్��,ే మ��్ పప్పం్య���ధ ల��్
అపక��ారపప్ మ������ �పద��్ �షయ�ల�్ గమలపండప్ �ం�రకరపథ అ��క 
�ే�ాల�, ��దవ్, �న�్్ క���్అప�్య���లను్ క���్  ����, కలల�, 
�ారపప�యల�్�������� త�����థ్ 

అట�వపటట్ సపకటప���ిరత�ల�్ , ����ప��ా్ మన్మ�పదు్ మ�డవ్ పప్పం్
య�దధమ� అల�్ ��పటపప��థ  క�్ అపద����్ ��ె�ినట�్ �ా్ అప�్య���ల�్
అపదుబ�ట�ల�్  ���యపటం, మ�డవ్ పప్పం్ య�దధమ� అప్సప త 
య�దధప�ా��్  పట�పదల్ అరరమ�థ్ ��ల్ ఆఖ��్ ఫ�తప్ అ�్ భయపకరప�ా్
 పట�ప��థ్�ా�ా, ��ర్�ా�క్ప�్��ాల�్భ�షయయ్త�ాల్�ా��ల్అపగ��ౖకలయమ�్
కల�ా���ానన, ల���్ల��ాల��్మల్ప�న్�ా���ానన్ఫ���లల�ాప �థ 

పప్పంమ�ల� �ాప�ల్ ��ల��లప��ల��్ మ��య�్ రహమత��్ల ఆల న– 
మ�న�ా��� దయ�ా �వే���ంే్పపపబ��న్ప�త్్ పవ్కప్తహమ్హ్(pbuh) 
తష�యల��ా, పప్పంమ�్అట�వపటట్ దురదృష్మ���్బ�ధ్ప�ే్పల్ంయేమ�్
మ��య�్ ంయేమాలమల్ ��్ నమ్కపథ్ అపదుక��, పప్పంమ�ల�్ ఇ�ాన్
క���్  క్ గపంయ���న్ శ��ప్ కల్ �శే��్ �ాబటట్, మ�డవ్ పప్పం్
య�దధమ�ను ల�ా��పం��ల��్అ��్తన్వపత�్�ాతన్ు్�� �పిం�ల����్ క�్
��్ అభయరరనథ్ అగ�్ �ామాయల�్ ద్పద్్ పమ్�ప�ల��్ పవ్��ప�ాప య����్
లరవ్పద్ప�ా్ ్ �ాసపవమ�థ్ �ా�� అ��యయ�ల�్ పప్పం్ �ాయపప ప�ా్ పమ్లక� 
అ��ా� పతత్ మ��య�్ ఆప�్�నల�్ �ాయ�ిపంేపదుక�్ �ారపమయ�య�థ్
అ�నపపటట��, ��ల�్ మ��ి్ల్ సమ� ల�్ అసమపమసప�ా్ పవ్��పసనప , 
ఇ�ా్ ల్ బ� ధనలక�్ వయ���కప�ా్ పల్ ంసేుప ���య��్ �ాసప�ాల�్ మనప్
�స్��పంల�మ�థ్ పప్పం్ అగ��ామాయల�్ తమ్ �ా్రర్ పర్మ��లను్
�ర�్����పదుక�్ ��లల్ ��ద్ మ��ి్ల్ ��ేాలక�్ వయ���క���న్ అవ�ాశప�ా్
�సు��పట�����థ్ అపదువల్,  ర�్మ�డవ్ పప్పం్య�దధమ� నుప��్
మ�న�ా�ల్ �ా�ా�ేపదు���్ అల�్ ర�ాల్ పయ్���లనన్ మ��య�్ శ��ప్
య�క�ప లనన్  పర��పం�లల్ ��ను్ మ��కక�ా��్ వమ�్లను్
��ర�త����నుథ్ ఏ్ �శేమ�్ పట్్ ��రౖమ�్ అ���్ ��యయ���న ���ల�్



పప్పం సప��భమ� మ��య� �ాప� మ�రగమ� 
 

211

 

పవ్��పపంుటక�్ అ��్ ఆటపకప్ �ాక�డదల్ ప�త ్ ఖు�ాన్ మ��ి్మ�లక� 
బ� ��సుప ప��థ్ సన�ాల అల్�����ల్ల�, అల�్ ల మనక� ఇల� సన��ాప ర�: 
“మ��య� పమ్ల  కక శతృత్మ�, ప�త్్ మ�దు్ నుప��్ వమ్��్
���య�న�టట్��, హదువ  ర�టక�్  ల�్ ప�్�తపంక�పడక్ �ాక�్ ్ మ��య� 
ధర్మ�్మ��య�్�ెవౖభ��ప్యపదు్ క���ఒకర�్స యమ�్ంసేు��పదుర�్
�ాక; అ��,ే �ాపమ�్ ంయే�టల�ను్ మ��య�్ అ�క�వపంుటల�నన్
మ��క����్ �ాయపడక�పదుర�్�ాక�్మ��య�, అల�్ ల పట్్ �్వ�ౖపంప��; 
క�్తప�ా, త��పంుటల�్ అల�్ ల �వమ్��ా  పట�ర�థ”్ (ంథ5:వథ3)్ అ�ే్
�ధప�ా, ప�త ్ ఖు�ాన్  కక అ�ే అ��యయమ�నపదు, మనమ� 
మ��ి్మ�లక� ఇవ్బ��న్్్���ప��్ఆ�ే�ాలను్కను��పట�మ�: 

“ఓ �శ్�ిపంు�ారల��ా�్అల�్ ల �షయప�ా, సమ�నతక�్�ాలయప�ా్��లల్
భ��సనప ్ �ిరర�తపమ���్  పడప��; మ��య� ��యయమ�్ త�పి్ పవ్��పపంే్
�ధప�ా్ మనుష�ల�్ ్ గల్ శతృత్్ ��వనలను్  ల�్ ప�్�తపంంయకప��థ 
ఎల్ప�పడన ��యయమ��ా్  పడప��, అ��్ ధ�ా్ల��్ దగగర�ా్  పట�ప��థ్
మ��య� అల�్ ల పట్్ భయభక�ప ల��్  పడప��థ్ క�్తప�ా  ��వ్
ంేసుప �����్అల�్ ల గమలసనప ��  పట�డకథ”(ంథ5:వథ9) 

�ాబటట్, ��వలప్�ే్షమ�్మ��య�్��రౖమ�్ఆ��రప�ా్ంేసు��ల్ ర�్మ��క్
�ే�ాల�్వయ�����పంక�డదుథ్ఇమా్��ల్తన్హదువ లను్ ��పదల్మ��య�్
��ల్ దృ�ి్ ్ ఇ�ాన్  ద్ ప��పదం్ ��ను్  ప�ప��పట�నుథ్ లమప�ా, ఏ�ె�ౖ�్
�ేశమ�్  ్ ��ేాల��్ వయ���కప�ా్ అ�క�వ��ప , సహమప�ా్  క�్ వమ్��్
సమ��రపంు����్ హక�క్  పట�ప��థ్ అ�నపపటట��, �ాధయ���నపత్ వరక�్
��ా��లను్ �ా�్ ంర్ల�్మ��య� �ౌతయమ�్ ��్�ా్ ప��షక��పంు���ా�థ్
ఇ��  క�్��్�నమ�్ పపర్క్అభయరరనథ్ శ��పల్ పర��పండప్బదుల��ా్
ంర్ల్��్�ా్��ా��లను్ప��షక��పంు��వ��ల��్ పయ్��పంప��థ్  

��ను ్ అభయరరన్ంయే��ల��్ �ారప��వటపటం, ��ను,్్శ�ాల��్ ్�వే�డక్
ఎప�ిక్ ంసేు��ల, ప�త్్ పవ్కప్ తహమ్హ్ (pbuh)  కక్ లమ���న్
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��వక����ా్ వ�్, �ా్మ�ప�క్ ���ిసయ�్ మ��య�్ ఇమ�ల్ మ���వ �ా్
ంెప�ప��న�్ వయ��ప్  కక్ అనుంర�డనుథ్ మ�న�ా�ల్ �వే�����్ దగగర�ా్
�సుక��ావడప్ మ��య�్ మన్ గ�ర�వ�, మ�రగదర్క�డక్ అ�న్
రహమత��్ల్ఆల� న- సర్మ�న�ా���్ దయ�మయ�డక-  ప�త్్ పవ్కప 
(pbuh) మనక�్ ంన�ని్ ���ల�్ పమ్ల్ హక�కలను్ ప��ర��పండప్ అతల్
లలయమ�థ్సర్్పమ్లక�్�వే��ైన్అల�్ ల, ్్సుపదర���న్బ� ధనను్అరరప్
ంేసు����ల�్మ��ి్ల్ మ�్ను్ఆ�ర్��పంు�ాక�్  
 
�ాససల�ల, 
వ�ాజ ్మసన్బ్అహ్హ  
ఖ�ఫత�ల్మ� హలల్ఖ�వ�్ 
అపత�ాజ �య్అహ్��యయ్మ��ి్ ప మామ�అయ్ఇమ�ల  
07-03-2012 
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���్�ిెపం బ�ాక  బ�మ�్�ార� 
అ�����ా సపయ�కప్�ాయా్ ్ ల్అధయధల� 
�� ��ం్ౖహౌ� 
1600 ��లసల�్లయ� అ��ననయ NW 
�ా�పిగ్న్��థ�ిథ      

8 మ���్ 2012 
 
�ి్య���న ���్�ిెపట�్�ార�,  

పప్పంమ�ల�్��ల��న�్��టట్ భయపకర్ప���ిరత�ల్��పధయపల�, పప్పంమ�్
 కక్ అగ��ామయ���న్ అ�����ా్ సపయ�కప్ �ాయా్ ్ లక�్  ర�్ అధయధల��ా్
 ���ర�్ �ాబటట్, మ��య�్  ్ �శే్ భ�షయత�ప ్ మ��య�్  తప��తప �ా్
పప్పంమ�్  కక్ భ�షయత�ప ్ గ���ప�న్ లర్య����ారమ�ను్  ర�్
క���య����ర�్ �ాబటట్ ్  క�్ ్్ ల�ఖ్ �ా్యడప్ అవసరమల్ ��క�్
అల�ిప�ప��థ్్దురదృష్వ�ాతతప , ్్సప��భమ�్��ల��న�్�ా్ప��ల�్ ్�ాప�ల్
�ార �ిపంే్ ��శ�ా్ ం�ేని్ తమ్ పయ్���లల�్ అగ��ామాయల�్ ఆతప�నపత�ా్
�మయప్�ా��పంల�క�� య��థ్పప్పం�ాయపప ప�ా, ����ప��ా్ప�్్�ేశమ�్
ఇతర్ ��ేాలక�్ మదవత�లవ్డపల���్ ల���్ వయ�����పండపల���్ లమగ����్
 న�ట�్ �ా్మనప్గమలసుప ���మ�థ్అ�నపపటట��, ��యయ�ల��్�ా�ా�సన్

16 Gressenhall Road 
Southfields, London 
SW185QL, UK 



పప్పం సప��భమ� మ��య� �ాప� మ�రగమ� 
 

216

 

అవస�ాల�్ �ర్బడల�దుథ్ మనప్ ఇప�పడక్ పప్పం్ ప���ిరత�లను గనక్
గమలప�నట్��,ే మ��క్ పప్పం్ య���ధ ల��్ ప�����్ ప��నట�్ �ా్
గమలపండప్ం�ల�్�ం���పంద��న్�షయమ�థ్అ��క్��దవ ్మ��య�్�న�్
�ే�ాల�్క���్��డక్అప�్య���లను్క���్  ����థ్్�ే�ాల్మధయ్కలల�్
�ారపప�యల�్ �������� త�����థ్ అట�వపటట్ సపకటప���ిరత�ల�్ , ����ప��ా్
మన్ మ�పదు్ మ�డవ్ పప్పం్ య�దధమ� అల�్ ��పటపప��థ అట�వపటట్
య�దధమ�్ క�్తప�ా్ అప�్య���ల����్ క���్  పట�ప��; �ాబటట్,  క్
భయపకర్మ�రపహ�మప్ ��పౖ�క�్మనప్ అడకగ�ల�్ ��సుప ���మ�థ్ ��పడవ్
పప్పం్య�దధమ� త�ా్త్ క���్సమ�నత్మ��య�్��యయమ�్ కక్
మ�రగమ�ను్గనక్అనుస��ప�య�ప��నట్��,ే మ��కక�ా��్య�దధ్��లల�్
ంుట�్ మ�టం్ట�్ �ా్ ్ పప్పంమ�్  న�్ పస్ుప త్ గప ర్ �ిర�ల్ మనప్ ంన�ి్
 ప��ేా��మ�్�ాదుథ 

మనపద���� �ె��నిట�్ �ా, ��ేాల్ క�టవ్  కక్ ��ౖఫలయమ�్ మ��య�్
1932్ ల�్తదల�న్ ఆ��రక్ సప��భమ�్ ��పడవ్ పప్పం్య�దధమ�నక� 
���� ��ిన్ ప�్�న్ �ారప�ల��ా్  ప�����థ్ ��డక, 1932్ ��టట్ ఆ��రక్
సప����ల��్ మ��య�్ ��టట్ ఆ��రక్ సప����ల��్ మధయ్ అ��క్ �� �కల�్
 న�ట�్ �ా్ పమ్�ఖ్ ఆ��రక్ �ాసప త��తపల�్ ంెబ�త����ర�థ్ అట�వపటట �ే�ాల్
మధయ��్ �ామ��య్ మ��య�్ ఆ��రక్ సమసయల�్ మ��కక్ �ా��్ య���ధ లక�్
మ��య�్ అపతరగత్ �����ల�్ అసమ్త�లక�్ ������,ి ఆ్ ��ేాల్ మధయ్
��ౖషమ�యలక�్�����సుప న�ట�్ �ా్మనప్గమలసుప ���మ�థ 

ఇ��్ ఆఖర�క�, పప్పం్ య���ధ ల��్ �ారధయమ�్ వ�ౖపంే్ ��ల�్ శక�ప ల�్
పభ్�త్్ ప�ాగ ల�్ ంపేటం్ల�్ ప�్��ాల�్ ంనప�త�ప��థ్ �న�్ ��ేాల్
త�ా��లను్ గనక్ �ామ��యంర్ల�్ ల���్ �ౌతయ్ పదధత�ల్ ��్�ా్
ప��షక��పంల�నట్��,ే అ��్ పప్పంమ�ల�్ ��తప ్ క�టమ�ల�్ ఏరపడట�ల��్
����్ �సుప ప��థ్ఇ��్ క మ�డవ్పప్పం్య�దధమ�  కక్��� ూట��ల��్
తదటట్ ��ట�్ ్ �ాగలదుథ్ �ాబటట్ ్ ఇప�పడక, పప్పంమ�్  కక్
ప���గమనప��్ౖ దృ�ి్ ్ ��ట్��ల��్ మ�పదు�ా, ్్ �ధ్పసమ�్ నుప��్
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పప్ం�ల�్ �ా�ా�ేపదుక�్ మనప్ అతయవసరప�ా్ మన్ పయ్���లను్
మ�మ్రప్ ంేయడప్ ం�ల�్ మ�ఖయమల, లమప�ా్ అవసరమల్ ��ను్
నమ�్త����నుథ్మ�నవత్మ�ను్స�వప�ా్ పంగల్ఏ���క్  ్��ర��ా్
మ�న�ా�్ తన్ సృ�ి్కరపను్ గ���పపం��సన్ తలప�వశయకత్  ప��థ్ ల�క�� �,ే 
పప్పంమ�్అ�్��గప�ా్� ్ య్�ధ్పసమ�్��పౖ�క�్అడకగ�ల�్��సుప ప��థ్ 

ఇతర ��ేాలను్ అప���య��ల��్ బలపర్గమ�్ ంేయ��ల��్ బదుల��ా, 
�ౌ��యల�, ంర్లను్ మ��య�్ ��ె�ం్  పర��పం్ వల�ిప���ా్ ��ను 
వమ్��్ మ��య�్ లమప�ా్ పప్పం్ ��యక�లపద��ం్ ��ర�త����నుథ్
అ�����ా్ వపటట్ పప్పం్ అగ�్ �ామాయల�్ �ాప�్ �ార పన్ ��శ�ా్ తమ్ వపత�్
�ాతన్ు్�� �ిపం��స్ ప��థ్పప్పం్�ామరసయతక�్�్�తప్క���పంే్�న�్
�ే�ాల్ ంరయలను్  క్ �ాక��ా్ �ార�్ �సు��క�డదుథ్ ్ పస్ుప తమ�, 
అప�్య���ల�్ ��వలప్ పప్పం్ అగ��ామాయల్ వదవ ్ మ�త�్�్ �ాదు, ం�ల�్
�న�్��ేాల�్��ౖతమ�్మ ్�ధ్ప�ాల�్సృ�ి్పంగల్మ�రప�య���లను్
క���్  ����థ్ అ���ారమ�ల�్  న�్ �ార�్ తరంు�ా ఆల�ంన్ ల���్
ప��గపన్ ల�క�ప��్ సప��షప�ా్  ప�ే్ ��యక�ల��్ౖ గ�����డకత�పట�ర�థ్
�ావ�న, మ�డవ్ పప్పం్ య�దధమ� మరక�కప�� ల�ా��పం��ల���్  ర�్
ంేయగల్సర్్శక�ప లనన్ డఅవల�ిప���ా్��్�నమ�పపర్క్�ా్రరనథ్ 

్ �ారయమ�ల�్ గనక్మనమ�్ �ఫల����,ే అట�వపటట్య�దధమ�్ కక్
ప�్��ాల�్మ��య�్య���ధ నపతర్ప��ప�మ�ల�్ ��వలప్ఆ�యి�, ఐ���ా, 
మ��య�్ అ�����ా్ ల�ల్ ��ద్ ��ేాలక�్ మ�త�్�్ ప��వతప్ �ాద��్
�షయ�ల��్ సపబప��ప�్ మన మనసుల�్ ్ ఎట�వపటట సప�హేమ�్
 పడక�డదు; ���ౖా, మన ంరయల్వల్్క���్భయపకర పరయవ�ా��లను మన 
భ�షయయ్త�ాల�ార�్భ��పం��స్య�పట�ప��, మ��య�్పప్పంమ�ల�్ప�్్
ం�ట�్ �ల్ిల�్ అపగ��ౖకలయమ�����్ ల���్ ల��ాల����్ మల్�ాప ర�థ్ పప్పం 
�ధ్ప�ాల��్ �ారప���న్ తమ్ ��దవలను్ �ా���్ ఎన�టట��్ లవపంబ� ర�థ్
��వలప్ �ా్రర్ పర్మ��ల�్ మ�త�్�్ ంనసు��క�ప��,�ాబ� వ�్ త�ాల్
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సప��మమ�్మ��య�్�ా��్  మ్ల్భ�షయత�ప ్��రక�్మనప్కృ�ి్ ంయే��సన్
అవసరప్ ప��థ్ 

�� ్్ సప��ేాల�్ అరరప్ ంసేు��ల్ �ాటటపంలే�్ ఆ్ సర్�ాయ�ి్ �వే�వే�డక్
 క�, మ��య�్పప్పం్��యక�లక�్అనుగ�హప్ప�్ా��పంు�ాక� 

��ాజ ్ మసూ ్్అహ్హ  
ఖ�ఫత�ల్మ� హలల్ఖ�వ�్ 
అపత�ాజ �య్అహ్��యయ్మ��ి్ ప్మామ�అయ్ఇమ�ల  
08-03-2012 
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�� � ్��న్ రపబ్ 
��న�� ప�్�నమప� ్�ా����, 
 ట��ా,  పట���ర్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్ 

8 మ���్ 2012 
 
�ి్య���న ప�్�న్మప� ్�ార�,  
పప్పంమ�ల�్ ��ల��న�్ ��టట్ భయపకర్ ప���ిరత�ల్ ��పధయపల�, ��న��్
�ే�ాల��్ ర�్ప�్�న్మప� ్�ాబటట్, మ��య�్ ్�ేశ్భ�షయత�ప ్మ��య�్
 తప��తప�ా్ పప్పంమ�్  కక్ భ�షయత�ప ్ గ���ప�న్ లర్య����ారమ�ను్
 ర�్ క���య����ర�్ �ాబటట్ ్ క�్్్ల�ఖ్�ా్యడప్అవసరమల్��క�్
అల�ిప�ప��థ్ ్ పస్ుప తమ�్ పప్పంమపతట�్ అ��ా� పతత్ మ��య�్
�ర�గ�బ�ట�్ ప���ిరత�ల�్ ��ల��ల్  ����థ్ ��ల�్ �ా్ప��ల�్ ్ �న�్ ���్ౖ
య���ధ ల�్క���్�� డసనప�త�����థ 

దురదృష్వ�ాతతప , ్్ సప��భమ�్ ��ల��న�్ �ా్ప��ల�్ ్ �ాప�ల్ �ార �ిపంే్
��శ�ా్ ం�ేిన్ తమ్ పయ్���లల�్ అగ��ామాయల�్ ఆతప�నపత�ా్ �మయప్
�ా��పంల�క��య��థ్ పప్పం�ాయపప ప�ా, ����ప��ా్ ప�్్ �ేశమ�్ ఇతర్
�ే�ాలక�్ మదవత�లవ్డపల���్ ల���్ వయ�����పండపల���్ లమగ����్

16 Gressenhall Road 
Southfields, London 
SW185QL, UK 
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 న�ట�్ �ా్మనప్గమలసుప ���మ�థ్అ�నపపటట��, ��యయ�ల��్ �ా�ా�సన్
అవస�ాల�్ �ర్బడల�దుథ్ మనప్ ఇప�పడక్ పప్పం్ ప���ిరత�లను్ గనక్
గమలప�నట్��,ే మ��క్ పప్పం్ య���ధ ల��్ ప�����్ ప��నట�్ �ా్
గమలపండప్ం�ల�్�ం���పంద��న్�షయమ�థ్అ��క్��దవ ్మ��య�్�న�్
�ే�ాల�్క���్��డక్అప�్య���లను్క���్  ����థ్్�ే�ాల్మధయ్కలల�్
�ారపప�యల�్ �������� త�����థ్ అట�వపటట్ సపకటప���ిరత�ల�్ , ����ప��ా్
మనమ�పదు్ మ�డవ్ పప్పం్ య�దధమ� అల�్ ��పటపప��థ అట�వపటట్
య�దధమ�్ క�్తప�ా్ అప�్య���ల����్ క���్  పట�ప��; �ాబటట్,  క్
భయపకర్మ�రపహ�మప్ ��పౖ�క�్మనప్ అడకగ�ల�్ ��సుప ���మ�థ్ ��పడవ్
పప్పం్య�దధమ� త�ా్త్ క���్సమ�నత్మ��య�్��యయమ�్ కక్
మ�రగమ�ను్గనక్అనుస��ప�య�ప��నట్��,ే మ��కక�ా��్య�దధ్��లల� 
ంుట�్ మ�టం్ట�్ �ా్ ్ పప్పంమ�్  న�్ పస్ుప త్ గప ర్ �ిర�ల్ మనప్ ంన�ి్
 ప��ేా��మ�్�ాదుథ 

మనపద���� �ె��నిట�్ �ా, ��ేాల్ క�టవ్  కక్ ��ౖఫలయమ�్ మ��య�్
1932్ ల�్తదల�న్ ఆ��రక్ సప��భమ�్ ��పడవ్ పప్పం్య�దధమ�నక� 
���� ��ిన్ ప�్�న్ �ారప�ల��ా్  ప�����థ్ ��డక, 1932్ ��టట్ ఆ��రక్
సప����ల��్ మ��య�్ ��టట్ ఆ��రక్ సప����ల��్ మధయ్ అ��క్ �� �కల�్
 న�ట�్ �ా్పమ్�ఖ్ఆ��రక్�ాసప త��తపల�్ంెబ�త����ర�థ 

అట�వపటట ��ేాల్మధయ��్�ామ��య్మ��య�్ఆ��రక్సమసయల�్మ��కక్�ా��్
య���ధ లక�్ మ��య�్ అపతరగత్ �����ల�్ అసమ్త�లక�్ ������,ి ఆ్
�ే�ాల్ మధయ్ ��ౖషమ�యలక�్ �����సుప ����థ ఇ��్ ఆఖర�క�, పప్పం్
య���ధ ల��్ �ారధయమ�్ వ�ౖపంే్ ��ల�్ శక�ప ల�్ పభ్�త్్ ప�ాగ ల�్ ంేపటం్ల�్
ప�్��ాల�్ంనప�త�ప��థ్�న�్�ే�ాల్త�ా��లను్గనక్�ామ��యంర్ల�్
ల���్�ౌతయ్పదధత�ల్��్�ా్ప��షక��పంల�నట్��,ే అ��్పప్పంమ�ల�్��తప ్
క�టమ�ల�్ ఏరపడట�ల��్ ����్ �సుప ప��థ్ ఇ��్  క మ�డవ్ పప్పం్
య�దధమ�  కక్��� ూట��ల��్ తదటట్ ��ట�్ ్�ాగలదుథ్�ాబటట్ ్ఇప�పడక, 
పప్పంమ�్  కక్ ప���గమనప��్ౖ దృ�ి్ ్ ��ట్��ల��్ మ�పదు�ా, ్్
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�ధ్పసమ�్ నుప��్ పప్ం�ల�్ �ా�ా�ేపదుక�్ మనప్ అతయవసరప�ా్ మన్
పయ్���లను్మ�మ్రప్ంయేడప్ం�ల�్మ�ఖయమల, లమప�ా్అవసరమల్
��ను్ నమ�్త����నుథ్మ�నవత్మ�ను్ స�వప�ా్  పంగల్ ఏ���క్  ్
��ర��ా్ మ�న�ా�్ తన్ సృ�ి్కరపను్ గ���పపం��సన్ తలప�వశయకత్  ప��థ్
ల�క�� �,ే పప్పంమ�్ అ�్ ��గప�ా్ � ్య్ �ధ్పసమ�్ ��పౖ�క�్ అడకగ�ల�్
��సుప ప��థ్ 

పప్పంమ�ల�్��యయ�ల��్ బదధ���్ న�్�ే�ాలల�్ కటట�ా్��న��క�్�సప ృత్
ప��గపన్  ప��థ్  ్ �ేశమ�్ �ా��రపప�ా్ ఇతర్ ��ేాల్ ఆపతరప��క్
సమసయలల�్ మజకయప్ ంేసు��దుథ్ ���ౖా,అహమ��య్ మ��ి్ల్ సమ�మమ�్
అ�న్��మ�, ��న��్పమ్ల��్ క్ప�్ేయక్అనుబప��ల�్క���్ ���మ�థ్
�ావ�న, ��దవ ్ మ��య�్ �న�్ ��ేాల�్  క �ధ్పసకర్ మ�డవ్ పప్పం్
య���ధ ల�� ��యకత్ప్వ�ౖపంే్ప���ిర�ల్ల�ా��పంుటక�్ ్�ాయశక�ప ల�్
కృ�ి్ ంేయవల�పి���ా్��ర�త����నుథ 

ఇతర ��ేాలను్ అప���య��ల��్ బలపర్గమ�్ ంేయ��ల��్ బదుల��ా, 
�ౌ��యల�, ంర్లను్ మ��య�్ ��ె�ం్  పర��పం్ వల�ిప���ా్ ��ను 
వమ్��్ మ��య�్ లమప�ా్ పప్పం్ ��యక�లపద��ం్ ��ర�త����నుథ్
��న��్వపటట్పప్పం్అగ�్�ామాయల�్�ాప�్�ార పన్��శ�ా్తమ్వపత�్�ాతన్ు్
�� �పిం��స్  ప��థ్ పప్పం్ �ామరసయతక�్ �్�తప్ క���పంే్ �న�్ ��ేాల్
ంరయలను్ క్�ాక��ా్�ార�్�సు��క�డదుథ్ ్పస్ుప తమ�, అప�్య���ల�్
��వలప్ పప్పం్ అగ��ామాయల్ వదవ్ మ�త�్�్ �ాదు, ం�ల�్ �న�్ �ే�ాల� 
��ౖతమ�్ మ ్ �ధ్ప�ాల�్ సృ�ి్పంగల్ మ�రప�య���లను్ క���్
 ����థ్ అ���ారమ�ల�్  న�్ �ార�్ తరంు�ా్ ఆల�ంన్ ల���్ ప��గపన్
ల�క�ప��్ సప��షప�ా్  ప�ే్ ��యక�ల��్ౖ గ�����డకత�పట�ర�థ్ �ావ�న, 
మ�డవ్ పప్పం్ య�దధమ� మరక�కప�� ల�ా��పం��ల���్  ర�్ ంేయగల్
సర్్శక�ప లనన్ డఅవల�ిప���ా్��్�నమ�పపర్క్�ా్రరనథ్ 
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్ �ారయమ�ల�్ గనక్మనమ�్ �ఫల����,ే అట�వపటట్య�దధమ�్ కక్
ప�్��ాల�్మ��య�్య���ధ నపతర్ప��ప�మ�ల�్ ��వలప్ఆ�యి�, ఐ���ా, 
మ��య�్ అ�����ా్ ల�ల్ ��ద్ ��ేాలక�్ మ�త�్�్ ప��వతప్ �ాద��్
�షయ�ల��్ సపబప��ప�్ మన మనసుల�్ ్ ఎట�వపటట సప�హేమ�్
 పడక�డదు; ���ౖా, మన ంరయల వల్్క���్భయపకర పరయవ�ా��లను మన 
భ�షయయ్త�ాల�ార�్భ��పం��స్య�పట�ప��, మ��య�్పప్పంమ�ల�్ప�్్
ం�ట�్ �ల్ిల�్ అపగ��ౖకలయమ�����్ ల���్ ల��ాల����్ మల్�ాప ర�థ్ పప్పం 
�ధ్ప�ాల��్ �ారప���న్ తమ్ ��దవలను్ �ా���్ ఎన�టట��్ లవపంబ� ర�థ్
��వలప్ �ా్రర్ పర్మ��ల�్ మ�త�్�్ ంనసు��క�ప��,�ాబ� వ�్ త�ాల్
సప��మమ�్మ��య�్�ా��్  మ్ల్భ�షయత�ప ్��రక�్మనప్కృ�ి్ ంయే��సన్
అవసరప్ ప��థ్ 

�� ్్ సప��ేాల�్ అరరప్ ంసేు��ల్ �ాటటపంలే�్ ఆ్ సర్�ాయ�ి్ �వే�వే�డక్
 క�, మ��య�్పప్పం్��యక�లక�్అనుగ�హప్ప�్ా��పంు�ాక� 

��ాజ ్ మసూ ్్అహ్హ  
ఖ�ఫత�ల్మ� హలల్ఖ�వ�్ 
అపత�ాజ �య్అహ్��యయ్మ��ి్ ప్మామ�అయ్ఇమ�ల  
08-03-2012 
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��పడక ప�త్్ సరల�ల్��వక�ల�్ 
���� అ��ౖయ�్�ామయమ�్ కక్�ా�్ 
అబ�వ ల�్  ౖన-అ�జ్అల్��హ్ 
��య�హ, ���� అ��ౖయ�్           

 28 మ��్్2012 
� రవంయ �ా�్అబ�వ ల�్ ్�ార�, 
అససల� ్అలఅౖక�ల్�ా్రహమత�ల�్ �ం్�ా్బరక��హల, 

 క అ�్మ�ఖయ���న్�షయప్గ���ప�్ ��్ల�వ���ేప పదుక�్��ను్్్���న్
 క�్ ్్ ల�ఖ్ �ా్సుప ���నుథ్ ఎపదుకపటం, ��పడక ప�త ్ సరల�ల్ �� షక�ల�్
మ��య�్ ���� అ��ౖయ�్ �ామయమ�్  కక్ �ా��ా్  ర�్ మ��ి్ల్
 మ�్ల్ల�్అత�యన�త్�ార నమ�ను్�� ప��్  ���ర�థ్ ్�ేశమ�్ల�పల్
ఇ�ా్ ల్ ల�్ ����కనబ��న్ ��పడక్ అ�్ ప�త్్ �ార ��ల�్ – మ�ాక్ అల-
మ�కర�మ�్ మ��య�్ మ����్ అల-మ�న�ా్�ా్  న�్ �ారపప�ా, అ�్
మ��ి్మ�ల్ ��ా్సమ�ల�్ ��గప�ా్ ��వ్పంబడకత�����థ్ ్ �ార ��ల�్
మ��ి్మ�లం ే్నప�ా్�ా�పంబ��న్ఆ��య�్క్ప���గమన్��ప��్ల�్క���్
అ�్ ����థ్్్��పధయపల�,  మ��ి్మ�ల� అపదర�్మ��య�్మ��ి్ల 
పభ్���్ల�  క�్ క్ప�్యేక్�ిర�ల్ఆ�ా��సుప ����థ్ క్��పౖ�్్్�ిర���్
అ��్ ్ అవసర���  పడ�ా,  ర�్ మ��ి్ల్  మ�్ల్ క�్ మ�రగదర్నప్
ంేయ��స్  ప��, మ��్ ��పౖ�్ మ��ి్ల్ ��ేాలల�్ �ాప�్ మ��య�్
�ామర�ాయలను్ ��ల��లప��ల��్ �ాట�ప���స్  ప��థ్  ర�్ మ��ి్మ�ల్

16 Gressenhall Road 
Southfields, London 
SW185QL, UK 
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మధయ్పరసపర్��్మ్మ��య�్�ానుభ��ల్��ప�� ప��ప�, �ా��ల్్్���ప��్
�షయప�ా్�ా��ల్ంైతనయపరం��ల��్క���్పయ్��పం��స్ ప��:్్్్ 

ఆఖర�క�, సర్్ మ�న�ా�్  కక్ పర్మ��ల్ ��సప్  ర�్ య�వయ్
పప్పంమ�ల�్్�ాప�్�ార పనక�్కృ�ి్ంేయ��స్ ప��థ్అహమ��య్మ��ి్ల్
మమ�’య్అ��ప�్మ��య�్�ా్మ�ప�క్���ిసయ�్మ��య�్ఇమ�ల్మ���వ ్
(అతల��్ౖ �ాప�్  పడక�ాక)  కక్ ఖ��ా�ా, అహమ��య్ మ��ి్ల 
మమ�’య్మ��య�్ఇ�ా్ ల  కక్  ఇతర్����ాల్మధయ్��ల��లయ�న�్
��ల� ���ౖ�ధ ప�క్ �����లక�్ అ�తప�ా్ పప్పం్ �ాప�్ �ార పన్ ��రక�్ ం�ే�్
పయ్త�మ�ల�్ మనమ�్ ఐకమతయమ���్  పడవల�ిప���ా్ ��్ అభయరరనథ్
��మ్్మ��య�్�ాప�్అ��రప�ా్గల్లమ���న ఇ�ా్ ల బ� ధనల్�షయప�ా్
పప్పం�ల��్ అవ�ాహన్ క�పపంేపదుక�్మనప్ �ాయశక�ప ల�్ కృ�ి్ ంేయ��స్
 ప��థ్  ఇల� ంేయడప్ వల్, మనప్ �ా�ా్తయ్ మ��య�్ పప్పం��ేాల్
పమ్లల�్ ఇ�ా్ ల్ గ���ప�్ ��ల��లయ�న��ా��రప���న్ అ�� హలను్
� ల��పంగల�గ���మ�థ్ ఇతర్ ��ేాలక�్ ల���్ సమ� లక�్ వయ���కప�ా్
 న�్ ��ౖరమ�, మనమ�్ ��యయ���న్ ���ల�్ పవ్��పపం��ల��్  క్ అడఅప��్
�ాక�డదుథ్్్   

ప�త ్ఖు�ాన్ కక సన�ాల అల్�����ల్వంనమ�్3్ల�, �వే�ేవ��ెన్ౖ
అల�్ ల ఇల� పక్టట�ాప ర�: 

 “…థమ��య� పమ్ల  కక శతృత్మ�, ప�త్్ మ�దు్నుప��్వమ్��్
���య�న�టట్��, హదువ  ర�టక�్  ల�్ ప�్�తపంక�పడక్ �ాక�్ ్ మ��య� 
ధర్మ�్మ��య�్�ెవౖభ��ప్యపదు్ క���ఒకర�్స యమ�్ంసేు��పదుర�్
�ాక; అ��,ే �ాపమ�్ ంయే�టల�ను్ మ��య�్ అ�క�వపంుటల�నన్
మ��క����్ �ాయపడక�పదుర�్�ాక�్మ��య�, అల�్ ల పట్్ �్వ�ౖపంప��; 
క�్తప�ా, త��పంుటల�్అల�్ ల �వమ్��ా  పట�ర�థ”్   

ఇ��్ మనప్ గ�ర�ప పంు��నవల�ని్ మ�రగదర్క్ సనతమ్�థ్ అపదువల్, 
పప్పం�ల��్ ్ఇ�ా్ ల్ కక ��పదరయ్���్ల�్ంనపగల్మన్���ల్మనప్
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లర్��పపంవంు్థ్ ఇ��్ గ�ప�లె్ లప��్ లపప���న�్ ��్మ్ మ��య�్ ల��ైన్
దయ��్ క���న్ మ�����ాల��్ ్ �షయప్ గ���ప�్  ్ �ాతన్ు్  ర�్
�� �ిపంవల�పి���ా్పప్పం�ాయపప  మ��ి్మ�లపద���� �మ��ిప ్ంసేుప ���నుథ్  

��డక పప్పంమ�ల�్ ��పదర�్ �ామ��య��తపల�్ మ��య�్
����వ�లనబ�ే�ార�, ప�త్్ పవ్కప(అల�్ ల  కక �ాప�్ మ��య�్
ఆ�సుసల�్ అతల��్ౖ  పడక�ాక)ను అప�్ష్్ �ాల�్ ం�ే�్ పయ్త�మ�ల�్
ఇ�ా్ ల్ క�్ వయ���కప�ా్ �ే్ ష్ ్మాలను్ ��ట�త�న�ట�్ �ా్ మనమ�్
గమలసుప ���మ�థ్ �ార�్ తమ్ ల�లయలను్ �ా��పంేపదుక�్ ప�త్్ ఖు�ాన్
 కక్ బ� ధనలక�్ పప��ప�ా్ వక���షయప్ ం�ె�పపదుక�్ పయ్��సుప ���ర�థ్
��ౖ�ా, �ాల� పన్ మ��య�్ ఇమా్��ల్ ��ేాల్ మధయ్ సప��భప్ ����టట��్
మ�దుర�తత��్  ప��థ్ఇప�ా్ఇమా్��ల్మ��య�్ఇ�ాన్మధయ్్రసపల�్ఆ్
�ే�ాల్మధయ్సపబప��ల�్�వప్�ా్ంె���� ��పత �వ్్ �ార ���్ ం�ేా�థ్్్
ప���ిరత�ల�్ , మ��ి్ల్ మ�్ల ల�్ క్అతయపత్ప�్�న���న్��యక����ా్
్్��ా��లను్��యయప�ా్మ��య�్సమ�నత��్ప��షక��పంపేదుక�్ ర�్
ప�్్ పయ్త�మ�్ ంయే��సన్ అవసరప్  ప��థ్ ్ ఇ�ా్ ల క�్ వయ���కప�ా్
ర���సుప న�్ �ే్ష్ పప��త్ ��వనల� ఎప�పడక ఎకకడ తట�ిరప���్
�ాధయ���నపతవరక� �్�పి��ట్��ల��్ అహమ��య్ మ��ి్ల్ మమ�’య్
ంేయగ���నప��్ ం�ేపి��థ్ య�వయ మ��ి్ల్  మ�్ల   కకటట�ా్ ఏక���్
��లపట్్పయ్���ల�్ం�ే�టపతవరక�్�ాప�్�ార పన్మరగదుథ 

అపదువల్, ్్ �షయప�ా్  ర�్ ంయేగ���పదప��్ ంయే�లల్  క�్ ��్
అభయరరనథ  క���  మ�డవ్పప్పంయ�దవమ�్అపటం్లమప�ా్మ����్ ప���ిర�్
ఏరప���,ే కంసప్అ��్ఏ్ కక్మ��ి్ల్�శేమ�్వల్్ తపన�మ�్�ాక�ప��్
ల�ాధ ��పంు��నుటక�్ మనమ�్ పయ్��పం��థ ఏ మ��ి్ల్ �శేమ�్ ల���్
పప్పంమ�ల�్ ఎకకడ్ పట�న�్ ఏ్మ��ి్ల్వయ��ప్ క���, ��డక్ �ాం్ల���్
భ�షయత�ప ల�్ �ాం, �శ్�పత�ప ను్ ర���్న్ అప�ాదును్ తమ్
భ�మసకప��ల��్ౖ ��సు���ాలల్ అను��ర�థ్  క���్ ఇప�పడక్ గనక్ పప్పం్
య�దవమ�్ సపభ���ప , అ��్ క�్తప�ా్ అప�్య���ల����్ మర�గ�త�ప��్
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�ాబటట్, ��లవల్్ క���్ ��ర్�ా�క్ ప�్��ాల�, భ�షయయ్ త�ాల్ �ార�్
అపగ��ౖకలయమ���్ ల���్ అవయవ్ ల��ాల��్ మల్పంే్ ప���ిర���్ ����్
��ాప �థ్మనప్ ఇపపటట��్ ��పడవ్ పప్పం్య�దధమ�్ సపదరభప�ా్ ్ మ�ాన్
 కక్��పడక్నగ�ాల��్ౖ అప�బ�పబ�ల�్���ని్పరయవ�ానప�ా, ఆ్య�దధమ�్
వ���్న్��ర�ప్�ధ్ప�ాల�్��వలప్��పతవరక�్అనుభ�ప�్ ���మ�థ్ 

�ావ�న ఓ్����్ అ��ౖయ�్మ �ామా�్మ ్���శనప్నుప��్ పప్పం�ల�్
ర��పం��ల��్  ్శ��ప్�ామ�ార ్లను్మ��య�్పల�క�బ��ం్ పర��పంప���్
�ేవ�వే��ైన అల�్ ల  క� తన్ స య�ల�్ మ��య�్ ����పట�నన్
అప��పంు�ాకథ్ఆ నథ్ 

 క�్మ��య�్య�వయ్మ��ి్ల్ మ�్ల్��రక�్�ా్రరనల��,  
 
��ాజ ్ మసూ ్్అహ్హ  
ఖ�ఫత�ల్మ� హలల్ఖ�వ�్ 
అపత�ాజ �య్అహ్��యయ్మ��ి్ ప్మామ�అయ్ఇమ�ల  
28-03-2012 
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అతయపత � రవంయ�ల�, 
ంై�� పమ్ా్��ప్ౖక్��్ం్� లసల్ కక్ఆధుయల�్ 
�� ��న్�య�బ���్ 
�పగ ����్ �, ంె�ౖ�                                       

 9్ఏ�ిల్ 20l2్
 
�ి్య���న � వ్యబ్�ార�,  
��ను ్్ ల�ఖను్ మ�్ అహమ��య్ మ��ి్ల సమ�మమ�్  కక  క్
ప�్ల��ంే్ క�్పప�ిసుప ���నుథ్అతడక్ఇమా్��ల్ల�ల్కబ�్బ్యపదు్
మ�్సమ�మమ�్ కక్అధయధడక్మ��య�్ంై��్�������ట�ల్మప�్్ �ా��ంే్
ఆ ్లపంబ��య����డకథ్ కబ�్బ్ ల�ల్ మ�్ వషన్ హౌ�్ క�్ ంె�ౖ�్
�������ట�ల్ ��పపయట�్ మప�్్ �ా����్ స ్ ంె�ౖ�్  కక్  క్ ప�్ల��్
బృపదమ�్ ం�ేిన్ సపదర్న్ సపదరభప�ా్ ంె�ౖ�్ అ���ార�లక�్ మ�్ ప�్ల��్
ప��ంయప్ంయేబ��్  ���డకథ్్ 

అహమ��య్మ��ి్ల్సమ�మమ�్అనున�� ఇ�ా్ ల్యపదు, ్్శకమ�ల�్
మ��ి్మ�లక�్ మ�రగదర్నప్ ంయే��ల��్ మ���వ �ానన, ����సపవ�లక�్
���ాల��వశప్ ంయే��ల��్ ��ససయ�్ �ానన్ మ��య�్ సర్మ����  క్
మ�రగదర్క����ానన,    ప�త్్ పవ్కప్ తహమ్హ్  (అతల��్ౖ �ాప�్
 పడక�ాక) పవ్ం��ల్ ప�్ారమ�్ పప�ిపంబ��న్ ���ిసయ�్ మ��య�్

16 Gressenhall Road 
Southfields, London 
SW185QL, UK 
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సపసకరపను్ అప��క��ప�్ �శ్�ిపంే్  క్ ���గమ�థ్  అతడక ఇప��య�ల�ల్
ఖ���య�న్  కక్ హదయ్్ వ�ాజ ్ గ�ల�ల్ అహమహ(అతల��్ౖ �ాప�్
 పడక�ాక)థ్ �వే�వే��� ఆ�ే�ాలను్ అనుస��ప�్ అతడక్ 1889్ ల�్
అహమ��య్ మ��ి్ల్ సమ�మమ�ను �ార �ిపం�డకథ్ 1998్ ల�్ అతడక్
పరమప��ప�న్తర��ాత, వపదల్��ల్సపఖయల�్పమ్ల�్్్సమ�మమ�ల�్
సభ�యలయ�యర�థ అతల ల�ాయపమ�్త�ా్త్తల�ఫయ్సపసర్�ార �ిపంబ��ప��థ్
పస్ుప తమ�్ ��మ�్ 5వ్ తల�ఫయ్ శకమ�ల�్  పటం, ��ను్ �ా్మ�ప�క 
���ిసయ�్(అతల��్ౖ �ాప�్ పడక�ాక)  కక 5్వ్ఖ��ా�ా్ పట����నుథ్్ 

్ శకమ�ల�్మత్య���ధ లక�్మ���పప�్పల�ాలన��ే్మ� బ� ధన్ కక్
అతయపత్ �ా్్వక్ మ�ఖ�యపశమ�థ్ ఇప�ా, ఎవ్�����్ ఏ�ై��్ బ� ధనను్
అప��పం�లను�����్ ల���్ �ాయ�ిప ్ ంయే�లను�����, ��లల్ ��మ్, దయ్
మ��య�్ �� దర్ ��వమ�  కక్ సనూ��ప్ మ��య�్ అటట్ ్
�ా��వరపమ�నపదు్ ంయే�లం, త��్�ా��్ �ార�్ �ాప�్ �ార పన, సమ్�్
మ��య�్ �ామర�ాయలక�్ మ�రగప�ా్  పట�ర��్ అప�ాల�్ ��మ�్
�శ్�ి�ాప మ�థ ఇ�ా్ ల  కక్లమ���న్ బ� ధనలను్ ఆ��రప�ా్ ంేసు��న�్
్్ మ�ఖయ���న్ అపశమ�ను్ అహమ��య్ మ��ి్ల్ సమ�మమ�్ పప్పం 
�ాయపప ప�ా �� ్ తస�ౖసనప  పం్�రమ�్ ంసేనప ్  ప��థ్ సమ�మమ� పస్ుప తమ�్
పప్పంమ�ల�ల్299్��ేాలక�్�సప��ప�, వ�యన్్����వ ్అనుయ�య�లను్
క���య�ప��థ్్ 
��ను ్ ���ప��్సప��ేాల�్ క�్ఇవ్దలంు�����ను:్పప్పంమ�్పస్ుప తప్
 క్ ��పప్ సప��్ష్్ ప���ిరత�ల�్ ్ పయలసనప ్  ప��థ్ లమప�ా, మనప్ పప్పం్
య���వ ల��్ ం�ల�్దగగరక�్వ��్ వ���ా్����త�న�ట�్ ్కల�ి��ప ప��థ్ ర�్ క్
��పప్ అగ��ామాయల��్ ��యక�ల��ా్  ���ర�థ్ అప�ే్ �ాక�ప��, పప్పంమ�్
 కక్మ����ల�్గపంయ���న ��గప  ్ఏల�బ��ల�్ ���ర�థ్ఐకయ�ామయ్
సవ�ల�్ అవసర���నప�పడక్ ్టప్ ం�ే�్ అ���ారమ�, హక�క్ క���  క�్
 ప��థ్ �ాబటట్, మన్మ�పదు్ అల�్ ��ల్య�న�్ ����్ �ధ్పసమ�్ నుప��్
పప్పం�ల�్ర��పంుటల�్ ్వపత�్�ాత్్ �� �ిపం�లల్్్సపదరభప�ా్ క�్
�మ��ిప ్ ంసేుప ���నుథ్ మ�న�ా�ల్ ర��పం��ల���్ మా�యత, మతమ�, 
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క�లమ�్ ల���్ వరగ్ ��రతమ�యల�్ ంనపక�ప��్మనప్ �ాధయ���నపతవరక�్
కృ�ి్ ంేయ��థ్ �ప్�ానపతరమ�్ ంె�ౖ�ల�్ ��పప్ ప���గ�్మ��య�్మ�ర�ప్
వ�్ప��థ్  ్ �ేశప�్ ��పప్ ��యక��ెన్ౖ � రవంయ�ల�్ మ���్ ��ట�పగ్
అత�యన�త్���ౖక్పమ్�ప�లక�్ప�����్�ా�్���ార�థ్��ల��్మ��్మ�టల�్ ్
అతయపత్ �తష్���న్ మ�నవ్ �ల�వల��ా్ ంెపపవంు్థ్ �వే���్  ల��్ పట్్
 క�్ ��ా్సమ� ల�క�� �నపపటట��,  ్ సన��్ల�్ ���ౖకత��్ౖ ఆ��రప��్
 పట��థ్మ�్�వే�డక, అన�ా, ఇ�ా్ ల ంే్ ��లయ�డబడకత�న�్�వే�డక్ 
ఖు�ాన్ను మ�న�ా���్  క్మ�రగదర్కప�ా్����క���డం, మ��య�్ఖు�ాన్
 ర� �ాటటపంటేట�వపటట ���ౖక్�ల�వలల�పటటం్����పసుప పదం, అ��ే్అ��్
మ��పత్ ���ౖక్ మ�రగదర్క��్ల�్ ఇసుప పదం్ ��ను్ సపష్మ�్
ంేయదలంు�����నుథ్ అ��్ మ�న�ా���్ సు�ిరర��్ల�్ ప�్ా��పంగల్
మ��య�్ మ�నవ్ ���ౖక్ �ల�వల��్ క���న్ సుపదర���న్ బ� ధనలను్
క���య�ప��థ్  క���్ పప్పంమ�, ప�్ేయ��ప�్ మ��ి్ల్ పప్పంమ�్ ్్
ఖు�ాన్ బ� ధనలను్ �ాటటపం్ గ����,ే సమసయల�్ మ��య�్ సప����లం�్
ప��షక��పంబడ���, మ��య�్  క్ �ాప�య�త్ మ��య�్ �ామరసయ్
పపర్క్�ా��వరపమ�్ఏరపడకత�ప��థ 

��డక అహమ��య్మ��ి్ల్సమ�మమ�్్ �షయప�ా్పప్పంమ�్ కక్
ప�్్ ��గమ�ల�నన్ కృ�ి్ ంయే��ల��్ పయ్��సనప   ప��థ్ ్ ��ను్ ంపేటట్న్
మన �ాప�్ సదసుసల్ ��్�ా్ మ��య�్ అల�్ �వన్ రప�ాలక�్ ంెప��న్
��ధ్ వ�ాగ ల్ పమ్ల�్ మ��య�్ సమ� ల��్ లర్�ౖప�న్ అసపఖ�యక్
సమ����ాల్��్�ా, ��ను్్్��లక్లలయప్గ���ప�్గ�ర�ప ్ంసేనప ��్  ���నుథ్
పప్పం్ ��యక�ల�్ �ె���ా్ వయవహ��ప�్ �ే�ాల�్ మ��య�్ పమ్ల్ మధయ్
పరసపర్ �ే్ష���ాలక�్ ��వ�్ ఇవ్క�ప��, �శ్్ సప����ల�్
ల�ా��పం��ల��్ అట్డకగ�్ �ార �్ నుప��్ ంరయల�్ �సు��వల�ిప���ా్ ��్
�మ��ిప థ్ ��పప అగ� �ామాయ����త�ా్ ర�్ పప్పం్ �ాప� �ార పనల� ్ వపత�్
�ాత్్ �� �ిపంవల�ిప���ా్ క���్ ��ను్ ��ర�త����నుథ్ పప్పం్ య�దధమ�్
 కక్భయపకర్పరయవ�ా��ల నుప��్ పప్పం�ల�్ �ా�ాడప��థ్ అట�వపటట్
య�దధ��్గనక్సపభ�ప�నట్��,ే అ��్అప�్య���ల్పర్గమ���డ��్
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మ�గ�సుప ప��థ్ ఫ�తప�ా, పప్పంమ�ల�ల్ ��ల��ే�ాల్ ���ాల�్ మ��య�్
�ా్ప��ల�్్్భ�వ్నుప��్కనుమర�గ��య్సప��వయత్ ప��థ్ 
 క అప�్ య�దధమ�్  కక్ ప�్��ాల�్ మ��య�్ య���ధ నపతర్
ప��ప�మ�ల�్తలప్�ధ్ప�ాల��్ మ�త�్�్ ప��వతప్�ావ�థ్�ా�ా, ��ర్�ా�క్
ప�్��ాల�్ భ�షయయ్ త�ాల్ �ా��ల్ అపగ��ౖకలయమ�్ కల�ా���ానన, ల���్
ల��ాల��్ మల్ప�న్ �ా���ానన్ ఫ���లల�ాప �థ్ అపదువల్, అట�వపటట 
�యాదకర పరయవ�ా��ల నుప��్ మ�న�ా�ల్ ర��పంే్ కృ�లి�్  ్ శ��ప్
య�క�ప లను, �ామ�ార ్లను, అర్తలను్ మ��య�్ వనర�లనల�పటటం 
���్పంప��థ్  ర�్ ఇల�్ ంే�నిపదువల్్ ఆఖర�క�్ అ��్  ్ ��ేాల��్
పర్మనప్ క���సుప ప��థ్పప్పంమ�ల�ల్��ేాలం�, ��దవ్, �న�్్్్��్
సప��ేాల�్అరరప్ంసేు��వల�పిదల్�ా్��రసుప ���నుథ 
����ాపలల� మ��య�్�ా్రరనల��,  

వ�ాజ ్మసన్బ్అహ్హ  
ఖ�ఫత�ల్మ� హలల్ఖ�వ�్ 
అపత�ాజ �య్అహ్��యయ్మ��ి్ ప్మామ�అయ్ఇమ�ల  
99-04-2012 
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���ం ్ౖటన్మ��య�్ తపర్ఐ�ా్ పం్ల్య���ౖట�ం్��పగ్డల్ కక ప�్�న్
మప� ్ 
��థ � థ్��ేం్�ా���ాన,  
10 �ౌలపగ � ్ం్, లపడన SW1A 2AA 
య���టౖ�ం్��పగ్డల్     

15 ఏ�ిల్ 2012 
�ియ్���న ప�్�న్మప� ్�ార�, 

పప్పంమ�ల�్ ��ల��న�్ ��టట్ భయపకర్ ప���ిరత�ల్ ��పధయపల�,  క�్ ్్
ల�ఖ్ �ా్యడప్ అవసరమల్ ��క�్ అల�పి�ప��థ్ ్ య���టౖ�ం్ ��పగ్ డల్
�ే�ాల��్ ్ ప�్�న్మప��్ా,  ర�్ ్ �ేశ్ భ�షయత�ప ్ మ��య�్  తప��తప �ా్
పప్పంమ�్  కక్ భ�షయత�ప ��్ౖ ప�్�వమ�్ ం�ే�్ లర్య�ల�్ ంయేగల్
లర్య����ారమ�్ క�్ న���థ్ 

పస్ుప తమ�్ పప్పంమపతట�్ య�దధ��్�ల�్ కమ�్��ల్ ప�్ాపతత్
ల��ిప�య�న�్ ప���ిరత�లను్మనమ�్ గమలసుప ���మ�థ్ స్లప�ార �ల�్
�ే�ాల్ మధయ్ త�ా��ల�్  క్ �శ్్ సప����ల��్ �������్ ప���ిరత�ల�్
కల�సిుప ����థ్ పప్పంమ�ల�్ పస్ుప తమ�న�్ �ిర�్ ఆ��రకప�ా మ��య�్
�ామ��యప�ా్ క���్ 1932్ ��టట్ ప���ిరత�లను్ తల�సిుప న�ట�్ �ా్
గమలసుప ���మ�థ్ పస్ుప తమ�న� పప్పం్ ప���ిరత�లల�పటటం్ కలగ��ి్

16 Gressenhall Road 
Southfields, London 
SW185QL, UK 
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ంన�నిట్��,ే  ��పడవ్పప్పం్య�దధమ� సపభ�పం��ల��్ మ�పదు్ఏ���ౖే్
గప ర���న్ ప���ిరత�ల�్ ��ల��ల్  ప����ర, ����ప��ా్ ్ అట�వపటట్
ప���ిరత�ల�్ ��డక్ మనక�్ ��ం��సుప ����థ్  క���్ ఇ�ే్ మా్లల�్ గనక్
రగలడప్ లమప�ా్ ��న�ా���ే్ మనమ�్  క్ మ�డవ్ పప్పం్ య�దధమ� 
 కక్భయ�నక్దృ�ాయల�్ంన�ాప మ�థ్అసపఖ�యక ��దవ , �న�్��ేాల్వదవ ్
��డక్అతయపత్�ధ్పస�ారక్అప్�ాప ్ ల�్ పడటప్వల్, అట�వపటట్య�దధ��్
గనక్ మ�����ే్ లససప�ేహప�ా్ అ��్ అప్సప త్ సమర��్ అవ�త�ప��థ్ ��డక్
అపదుబ�ట�ల�్  న�్ మ�రప�య���ల�్ ఎపత్ శ��పవపత���నవపటం, �ాటటల్
గనక్ పర్��ప�నట్��,ే భ�షయయ్ త�ాల్ �ార�్ �వ్్ అవకర�ల��ానన్
మ��య�్మ�పదయమ�,��ౖకలయమ�్క���న్�ార��ానన్మల్పంే్ �వ్్ భయ�నక్
ప���ిర�్ పట�ప��థ్్��పడవ్పప్పం్య�దధమ� సపదరభప�ా్��పడక్నగ�ాల��్ౖ
అప�్య�ధ్����్ మ����్ అప�య�దధమ�్ కక్ కర్ప���ిర�ల్మ��య�్
తదనపతర్ లసస య్పరయవ�ా��లను ఎదు��కన�్ �శేమ� మ�ానథ్మ��్
ఆస��పకర్ �షయమ�్ ఏవటపటం, అపతటట్  కర్ �ధ్ప�ాల�్ సృ�ి్ప�న్
ఆ��టట్ అప�బ�పబ�ల�, ��డక్ మ��్ �న�్ �ే�ాల�్ ��తౖమ�్ క���య�న�్
అప�్ బ�పబ�ల్ కపటం్ ఎప��్ తక�కవ్ శ��పవపత���న�థ్  �ాబటట్, మరగబ� ��్
అతయపత్ పమ్�దకర���న్  ��పతమ�్ నుప��్ మ�న�ా�ల్ �ా�ా�ేపదుక�్
అగ��ామాయల�్ క��ి్ క���్ల్  క్ ప��యాకర్ మ��ాగ ల�్ అ��్�ిపం��సన్
అవసరప్ఎప�ె�ౖ�్ ప��థ 

అతయపత  �ల్ �����్ �షయమ�్ ఏవటపటం, �న�్ �ే�ాల్ వదవ్ గల్
అప�్య���ల్ టల�, ���శ��ల�్���దప�ా్ ంనసనప ్ సప���పింే్ ��ల�్
��దవ ్ ��ేాల్ ం�ేల�్  ప��, తమ్ పబ��ల�్ గడకప���వ��ల��్ గ�����ట్బ�ే్
ప���ిర�్ ��ప���ప�్య�పడడపథ్ అపటం్ ����ప��ా్ �ి�్�ా��్ ం�ేల�్ �ా�్
 న�ట�్ థ్ ఆ్ వయక�ప లక��ామరర్మ�్ ల�దు, ల���్ �ా��్ ంరయల్ వల్్ క���్
భ�షయయ్ �ధ్పస్ పరయవ�ా��ల్ గ���ప�్ ఆల��పంగ���న్ ప��మా� నమ�్
ల�దుథ్అగ��ామాయల�్గనక్��యయప�ా్పవ్��పప�, �న�్��ేాల్ఆప�్�నలను్
గనక్ప��షక��పంుట���్ �ె���న్ౖలర్య�ల�్�సు��నక�� �,ే అప�పడక్ప���ిర�్
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అదుప�్త�పి,  ఊ�ౖపంల�నపతటట్ ్�ధ్పసమ�్మ������ త�ప��థ్�ాప�ల్����్
అతయ��క్పప్పం్మ����్��ౖతమ�, ్్ప�్య్�ధ్ప�ాల��్బల��� త�ప��థ్ 

�ాబటట్, అగ��ామాయ����తలపదర�్ ్్ కక�ర్ �ాసప�ాల�్ అరరప్ ంేసు��ల,  ్
 �ేవ�ాయల�్మ��య�్ ల�లయల్ �ాధన���్ కట���ౖన్ �����ల�్ అవలపౖపండప, 
బలపర్గమ���్ అప���యడప్ వపటట్ ంరయలక�్ �ాలపడక�ప��్
��యయమ�ను్సు�ిరర్పరంేపదుక�్అవసర���న్�����ల�్ంేపట్వల�ిప���ా్
�� ప�్ాా్ఆ�ాపల్మ��య�్�ా్రరనథ 

ఇట�వ� గ��ల�్ గనక్ మనమ�్ ంన�నిట్��,ే ్ౖటన్ అ��క్ ��ేాలను్
ప���ా�ప�్ ప�్ేయ��ప�్ ��రత్  పఖపడమ�్  కక్ ��రయ్ మ��య�్
�ా���ాప న్ ల�్  న�త్ పమ్�ప�ల�్ గల్��యయమ�్మ��య�్మత��్ంచను్
��ల���ప్అకక��నుప��్ ్��ప��థ్అహమ��య్మ��ి్ల్సమ�మమ�్ కక 
వయవ�ార పక�డక, ్నత్వ�ౖప�న్మ �ాప�్ ���్ ��య�్�ా��ల, ఆ��్ కక్
వమజ్తస�ాల్ సపదరభప�ా్ ����ాపలల�్ �ె�యమ��,ి ఆ��క�్ ఇ�ా్ ల్
గ���ప�్ �వ��ప�నప�పడక, అతయపత్  ��రయమ���, ��యయప�ా్ మ��య�్
సమ�నత్్ దృ�ి్��్ ప���ాలన్ �ా�సుప న�్ ్ౖటట�్ పభ్���్ల��్ �����ా్
అపడదపడల�్ అప��పం�లల్ అతడక్ ప�్యేకప�ా్ �ేవ�ప�్ ్ �ా్��రపం�డకథ్
��యయ���న్ �����ల�్ మ��య�్ మత్ ��్ంచ్ క�పప�నపదుక�్ ్ౖటట� 
పభ్�త్మ�ను అతడక ��పప�ా్ పశ్ప�ిపం�డకథ ��టట్ పప్పంమ�ల�, ్ౖటట� 
పభ్�త్మ�  పఖపడమ�ల� ప���ాలన్ �ా��పంనపపటట��, ్ౖటట�్
సమ�మమ�ంే్ మ��య�్ ��ల్ ంట�్ ల్ ��్�ా్ ప�్్ వయ��ప��్ క�పపంబ��న్
మత��్ం్్మ��య�్సమ�న్హక�కలక�్సపబప��ప�న్సన��్ల�్ఇపపటట��్
�ాటటపంబడకతత్  ����థ్ ్ సపవతసరప్ ్నత్ వ�ౖప�న్ ఎ�మబ�య్
మ �ాప�్ �ా��్ వమజ్తస�ాల�్మర�గ�త�న�్సపదరభమ�ల�, పప్పం�ల��్తన్
��యయ్ మ��య�్ లమా����్ సపబప��ప�న్ పమ్�ప�లను్
పద్��్పంు����పదుక�్ ్ౖటన్ క�్  క్ అవ�ాశమ�్ కల�గ���ప��థ్ ్ ్్ సమ్
��యయమ�్ పట్్ అవ�ాశపవ�్నప�పడల�్ ్ అహమ��య్ మ��ి్ల్
సమ�మమ�్ కక ం��త్్ తన్ కృతమ�తలను్ ��ెయమ��ిప��,భ�షయత�ప ల�్



పప్పం సప��భమ� మ��య� �ాప� మ�రగమ� 
 

242 

 

క���్ ��ెయమ�సుప ప��థ్ ��వలప్ మత్ సపబప��త్ �షయ�ల్ పట్మ�త�్�్
�ాక�ప��, ప�్్ అపశమ�ల�నన్  ్ౖటట� పభ్���్ల�� ��యయమ�్ అ����్
ఎపపటట��్ ల���� ��్ సదుగ పప�ా్  పట�ప��థ్ అల�్ అప�ాల�్ నన్ ్ౖటట�్
పభ్�త్మ�, గత్ మ��య�్ పస్ుప త్ పప్పం్ ప���ిరత�ల�్ ్ పద్��్ప�న్
మ�ాయదకర్ �ర�ను్ పప్పం్ �ాయపప ్ �ాప�్ �ార పనల�్ తన్ వపత�్ �ాతన్న 
�� �పిండప ఎపపటట�� మర��� దుథ 

ప�్ �ార �ల�నన్మ��య�్ప�్్��శల�నన్మనప్�ే్ష్���ాలను్ర�ప�్
మ���పదుక�్ మన్ �ాయశక�ప ల�్ కృ�ి్ ంయే�లల్ ��్ అభయరరనథ్ ్్
పయ్త�మ�ల�్ సఫలత్ �ా����ప ్ మ�త�్�, మన్ భ�షయత�ప ్ త�ాల�ా����్
 మ్ల్భ�షయత�ప ్ కక్భ���ాను్్క�పపంగల�గ���మ�థ ఏ�� ఏ�����, ్్
కృ�లి�్ గనక్ మనమ�్ �ఫల���నట్��,ే మన్ ంరయల్ వల్్ సపభ�పంే్
అప�య�దధమ�్  కక్ పరయవ�ాన్ ఫ�తప�ా్ ప�్ం�ట�్ మన్ భ�షయత�ప ్
త�ాల�ార�్ భయపకర్ ప��ప�మ�లను్ అనుభ�పంక్ తపపదను్
�షయమ�ల�్ మన్ మనసుల�్ ్ ఎట�వపటట్ సప�ేహమ�్  ప���సన్
అవసరమ�ల�దుథ్ పప్పం్���శ��ల��్ ����్ ��ని్తమ్��దవల్ తప�పలను్
�ార�్ ఎన�టట��్ లవపంర�థ్ అ�వృ��ధ ్ ంెప��న్ మ��య�్ ంెపదుత�న�్
పప్పంమ�ల�్ ప�్�వమ�్ంనపగల్�ే�ాల�్ ్ ్ౖటన్ క���్  కటట్ అల్��ను్
మ��కక�ా��్ గ�ర�ప ్ ంేసుప ���నుథ్ సమ�నత్ మ��య�్ ��యయ�ల���్ ్్
పప్పం�ల��్  ర�్���ాల��వశప్ంయేవంు్థ్�ావ�న, పప్పం్�ాప��ార పనల�్
్ౖటన్ క్��పప్�ాత్్ �� �ిపం�లల్��ను్ఆతసుప ���నుథ్్్సప��ేాల�్అరరప్
ంేసు����ల�్భగవపత�డక్ క�్శ��పల్ప�్ా��పంు్�ాక�థ్్ 
����ాపలల�్మ��య�్�ా్రరనల��్, 
 
వ�ాజ ్మసన్బ్అహ్హ  
ఖ�ఫత�ల్మ� హలల్ఖ�వ�్ 
అపత�ాజ �య్అహ్��యయ్మ��ి్ ప్మామ�అయ్ఇమ�ల  
15-04-2012 
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అతయపత � రవంయ��ాల�, మర్ం్���్ౖం�నసలబ్్ 
ఆపమ�ల� ����కల, బ�ప�ె�ాకపమ�్ �ాపం్ 
��్-బ�్పం్-� ్ం్థ1క 10557 బ���్న  

15 ఏ�ిల్ 2012 
�ియ్���న ం�నసలబ్�ార�,  
పప్పంమ�ల�్ ��ల��న�్ ��టట్ భయపకర్ ప���ిరత�ల్ ��పధయపల�,  క�్ ్్
ల�ఖ్ �ాయయడప్ అవసరమల్ ��క�్ అల�ిప�ప��థ్ మర్ం్ �ేశప�్ ం�నసలబ్
�ా,  ర�్  ్ �శే్ భ�షయత�ప ్ మ��య�్  తప��తప �ా్ పప్పంమ�్  కక్
భ�షయత�ప ్ గ���ప�న్ లర్య����ారమ�ను్  ర�్ క���య����ర�థ్ ��డక్
పప్పంమ�్ఖపడఖప��ల��ా్�భ�పంబడక��ప��థ్�వ�్ాదమ�్పబ్ల���ప��, 
మ��య�్ �ామ��య్మ��య�్ఆ��రక్ ప���ిరత�ల�్అ��్న�మవ�త�����థ్
అల�్ ర�ాల్ ��ే్యాలను్ ర�ప�్ మ��ి్ �ాప�ల్ ��ల��లపమ�యవల�ని్
అ��యవశయకత్  ప��థ్ ప�్్ వయ��ప్  కక్ మ�����ాలను 
� ర�పంగ���నప�పడక్ మ�త�్�్ ��లల్ �ా��పండప్ �ాధయమవ�త�ప��థ్
అ�నపపటట��, ��లల్ స���ాగ , లమా���ా్ మ��య�్ �ాసపవప�ా్ అమల�్
ంేయక�� �,ే పప్పం్ ప���ిర�్ అ�్ ��గప�ా్ అదుప�్ తప�పత�ప��థ్ అ��క్
�ే�ాల�్ ��యయమ�్  కక్ అవస�ాలను్ �ర్డప్ ల�దల్ మనమ�్
గమలసుప ���మ�థ్ ఫ�తప�ా్ మ��క్ పప్పం్య���ధ ల��్ ఇపపటట��్ ప�����్
ప���� �ప��థ్ 

16 Gressenhall Road 
Southfields, London 
SW185QL, UK 
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అసపఖ�యక ��దవ , �న�్��ేాల్వదవ ్��డక్అతయపత్�ధ్పస�ారక్అప్�ాప ్ ల�్
 ����థ్ కనుక్ పప్పం్ య�దధ��్ గనక్ మ�����ే్ అకకడ్ �ాపప�్�యక్
ఆయ���ల�్  పర��పంబడవ�, లససప�హేప�ా్ అ��్ అప్సప త్ సమర��్
అవ�త�ప��థ్అప�్సప��భమ�వల్్మ����్ ���శనమ�్అతయపత్�ధ్పసకరప�ా్
 పట�ప��థ్ అ��్ తలప్  ��ప��ల��్ మ�త�్�్ �ాక, ఆ్ �ధ్పసమ�్ వల్్
భ�షయయ్ త�ాల్ �ార�్ �వ్్ అవకర�ల��ానన్ మ��య�్ మ�పదయమ�, 
��ౖకలయమ�్ క���న్ �ార��ానన్ మల్పంే్ �వ్్ భయ�నక్ ప���ిర�్ మ��య�్
�వ�్��న్��ౖదయ్మ��య�్అవయవ్ల��ాల��్క���న �ారసత్ప్ పట�ప��థ్్ 

పప్పం్�ాప�ల ��ల��ల�పలపటం, లమ���న ��యయమ�్అవసరమల్మ��య�్
పమ్లపద��్ మ�����ాల�్ మ��య�్ మత్ ఆంరపల�్ � ర�పంబ���స్
 పట�పదల్��ను్�శ్�ి�ాప నుథ్అ��క్�ా�ా్తయ్�ే�ాల�, తమ్తమ్��ేాల్
సమసయలను్ �ా��్ పరసపరమ�్ ప��షక��పంు��వ��ల��్ మ��ి్ల్ �ే�ాల��్
స ్ ��ద్ ల���్ అ�వృ��ధ ్ ంెపదల్ �ే�ాల్ పమ్లను్  ��రప�ా్
అనుమ�పం��ల�్ ��ను్ అ�నప��సుప ���నుథ్ లససప�ేహప�ా్ ��పతమప��్
ం�ల�్ తక�కవ్ సపఖయల�్ మ��ి్మ�లమల ంపె�ప�����ా���్ పప��ప�ా్
అను�తప�ా్ పవ్��పసనప ్ �ా�ా్తయ్ �ే�ాల్పమ్ల్మనసుల�్ ్ అపనమ్�ాల�్
క���సుప ���ర�థ్  అ�నపపటట��, అట�వపటట్ �ా��్ ంరయలక�్ ఇ�ా్ ల్ �� 
ఎట�వపటట్ సపబపధమ�్ ల�ద����్ సుసపష్మ�థ్ అట�వపటట �వ�్ాదుల�్
లమప�ా్�ాప�, ��మ్్మ��య�్సమ్�్సప��ేాల�్పప్పం�ల��్అప��ప�న 
ప�త్్ పవ్కప్తహమ్హ్  (అతల��్ౖ �ాప�్  పడక�ాక) ను్ ��్వపం�ేార�్
�ార�థ్ లమప�ా, ������్ౖ లఅ��కపంగ���న్ సపఖయల�్  న�్ అట�వపటట్ వయక�ప ల్
ంరయలను్మ�్మతమ�్పట్్అభయపతరమ�్ంపెప��ల��్�ాం, ల���్లమా��్
గల్ మ��య�్ అమ�యక్ మ��ి్మ�ల మ�����ాలను్ బ�ధ��ట్��ల��్
 పర��పంు��క�డదుథ్్ 
 
సమ�మమ�ల� �ాప�్అ����్ ��పడక్���ల��ా్మ����్ప�్��య, మ��య�్అల�్
ప�లల�్ పరసపర్ సమ్�్ ��శ�ా్ క��ి్ పల్ ం�ే�ప ్ మ�త�్�్ అ��్
�ాధయమవ�త�ప��థ �ా�ా్తయ �ే�ాల్పమ్ల�్ ్ గల్అపనమ్కప్వల్, �ే�ాల�్
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మ��య�్ పమ్ల్ మధయ్ సపబప��ల�్ బలపడట�ల��్ బదుల��ా, ��పదర�్
మ��ి్��తర�ల ప�్���యల�్ ����టట��్ ��ప�ప�, మ��ి్ల్ మ��య�్
మ��ి్��తర్పప్పంమ�్మధయ్అ్���ల� సృ�ి్సుప ����థ్్ 

��ల� మ��ి్మ�్ సమ� ల�్ మ��య�్ ��ేాల్ తప�ప్ ంరయల్ మ�లప�ా, 
లమా��్ మ��య�్ �ాప���్ బదుల��ా్ ��ల�్ అగ�్ �ామాయల్
�ా్రరపర్మ��లక�్ �ా్��నయప్ ఇవ్బడకత�న�ట�్ �ా్ మనప 
గమలసుప ���మ�థ్ ��ల�్ శ��పవపత���న్ �ే�ాల�, ��ల�్ �ే�ాల్ సపపద్
మ��య�్వనర�లను సులభప�ా్అపదుబ�ట�ల�ల��్�ంెు్���ాలను��పటం, 
అ��్ వనర�ల్ ��సప్ వగ��్ ��ేాల�్ �� ట�పడక�ప��్ ల�ా��సుప ����థ్
అపదుక��్ పమ్లక� స యప్ంేయడప్ల��� పప్పం్�ాప� �ార పన్ఆ��రప�ా్
తరంు�ా్లర్య�ల�్ంేయబడకత�����థ్���ౖా, ఆ��రక్��నుకబ�ట�్పస్ుప తప్
అతయపత్ఆప�్�న్క���పంే్ అపశమ�థ్అ��్ మ��క్పప్పంయ�దధమ�్��ౖప�క�్
ల�గ���ప��థ్ క���్లమప�ా్ న�్ప���ిర�ల్గనక్��ల్��ప�నట్��ే్��ల�్
�ే�ాల�్తమ్మధయ్తగ�్�ా���ా� వక్ల���్ఆ��రక్బప��లను్ఏరపరంు��ల్
 క్��యయమగ�్���ల�్పరసపరప్ఇ�్్ప�ంు్����్�్రప�ల�్పర్మ��ల�్
�� పదు���థ్ అ�్ మ��క��్ వనర�ల్ నుప��్ తగల్ పర్మ��లను్
ఆతపంక�ప��, పరసపరమ�్ సహక��పంుక�పటం్ క��ి్ పల్ ంయేగలవ�థ్
క�్ పప ప�ా్ ంె�ాపలపటం, పప్పంమ�ల�్ ��డక్ ��ల��ల్య�న�్ అలత్త్ �ిర�, 
 క��్  ద్ మ��కర�్ ఆ��పతయప్ వ�ౖపం�ల��్ �్రప�్ వల్��్ ఏరపడక��ప��థ్
అ��్ పప��ప�ా్ ��యయమ��ా్ ల�క�� వడప్ వల్��్ పప్పంమ�ల�్  ��్గ�త్
మ��య�్అ��ా� పతత్��ల��ల్ ప��థ 

�ావ�న, పప్పం్ య�దధమ�ను్ ల�ా��పంుట���్  ర�్ �ాయశక�ప ల�్ కృ�ి్
ంేయ�ల����్ ��్ అభయరరనథ్  ్ శ��పయ�క�ప లను, వనర�లను్ మ��య�్
పల�క�బ��ం్  పర��ప�్ మన్ మ�పదు్ కమ�్��ల్య�న�్ భయపకర్
�ధ్పశమ�నుప��్ పప్పం�ల�్ర��పంప��థ్అపదుత�న�్సమ�ం��ాల�్బటట్, 
ఇమా్��ల్ క�్ మర్ం్ అప్�ాప ్ ల��్ క���న్ మ�డక్ అధు��తన్
ఆయ���లను్అప��సుప న�ట�్ �ా్�లె���ప ప��థ్అట�వపటట్ లర్యమ�్ఇపపటట��్
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ఇమా్��ల్మ��య�్ఇ�ాన్మధయ్��ల��లయ�న�్ తకప ప���ిర�ల్మ��పత్
ఎగ�్య��ల��నల్  క్ మర్ం్ �� ్ ��సబ్ ంబె�త����ర�థ్ పస్ుప తమ�్
అప�్య���లను్ ��వలప్��దవ ్అగ��ామాయల�్మ�త�్�్ �ాక�ప��్మ��్ �న�్
�ే�ాల�్��తౖమ�్క���్  ���యన�్�ాసప�ాల�్మనప్�స్��పంక�డదుథ్ 

లమప�ా ఆప�్�న్ క���సుప న�్ అపశమ�్ ఏమపటం, ��ల�్ �న�్ �ే�ాల్
��యక�ల�, అట�వపటట్ మ�రప�య���లను్  పర��పండప్ వల్్ క���్
పరయవ�ా��ల వల్్మ��� ్ �ాదు్ లఅమ్ల్ ఏ్మ�తప్్ ఆప�్�న్ ల�క�ప��్
సప��షప�ా్ ���ర�థ్�ాబటట్, పప్పం్�ాప� �ార పన్��సప్ ర�్�ాధయ���పత్
��ర్ కృ�ి్ ంేయ�లల్ మ��కక్ �ా��్ ��్ �నమ�్ పపర్క���న్ �మ��ిప థ్ ్్
�ారయమ�ల�గనక్ మనప్ �ఫల���నట్��,ే అపగ��ౖకల�యల�, అవయవ్
ల��ాల��్ మల్ండప్ వపటట్ ్్ భయ�నక్ �ధ్పసప�్ పరయవ�ా��ల�్
తరత�ాల్ �ాట��ా్ ��న�ాగ���యనుటల�్ ఎట�వపటట్ సప�ేహమ�్ ల�దుథ్
�శ్్���శ��ల��్�ారప���న్తమ్��దవలను్భ�షయయ్త�ాల్�ార�్ఎన�టట��్
లవపంర�థ్ ్్ సప��ేాల�్ అరరప్ ంసేు����్ శ��పల్  క�్ ఆ్ �ేవ�వే�డక్
ప�్ా��పంు్�ాకథ 
����ాపలల�్మ��య�్�ా్రరనల�� , 
 
వ�ాజ ్మసన్బ్అహ్హ  
ఖ�ఫత�ల్మ� హలల్ఖ�వ�్ 
అపత�ాజ �య్అహ్��యయ్మ��ి్ ప్మామ�అయ్ఇమ�ల  
15-04-2012 
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��ప్ం ��ప్ౖక్అధయధల�్  
అతయపత � రవంయ�ల�్�ా్పం���్హ� ల�పం్పల���్��్ఐ�� ్  
55, ర�య డక్�ాబ� బగ ్���పం- ��బ, 75008 �ాయ���, �ా్నస్ 

16 �� 2012 
�ి్య���న ���్�ిెపట�్�ార�,  
 ర� �ా్నస్��ేాల��్ననతన్అధయధల��ా ఎను���బ��న్సపదరభప�ా్ క�్
����ాపలల�్�ె�యమ�సుప ���నుథ్తపపలస���ా్ఇ��  ��్ౖ  పబ��న్ క్
గ�ర�తర్ బ�ధయతథ్  ్ ��యకత్మ�్ వల్, �ా్నస పమ్ల� మ��య�్
పప్పంమప��్ క���్ పర్మనప్ �� ప��లల్ ��ను్ ఆతసుప ���నుథ్ ఇట�వల్
అ���గప�ా్మర�గ�త�న�్పప్పం్ప��ప�మ�ల్గ���ప�్��ను్ఇ��వరల�్ ్
�ార నమ�ల�్  న�్ అధయధల�్ ల��ల�్ స��క�్ �ా����్ ల�ఖ్ �ా్�ి్  ���నుథ్
 క్ పప్పం్ ��యక����ా్ ��యయ�ల�్ తమ్ భ�మసకప��ల��్ౖ ��సు����్
బ�ధయతలను్ లర్��పపం�లల, పప్పం్య�దధ ్ ��� ూట��ల�్ ఆప��ల��్ తన్
సర్్ శక�ప లను్మ��య�్ పల�క�బ��ం్  పర��పం�లల్ ��ను్ ఆ్ ల�ఖల�్
����క���నుథ్ �ా్నస్ ననతన్ అధయధల��ా్  ్ �ేశ్ భ�షయత�ప ్ మ��య�్
 తప��తప�ా్ పప్పంమ�్  కక్ భ�షయత�ప ్ గ���ప�న్ లర్య����ారమ�ను్
 ర�్క���య����ర�్�ాబటట్ ్ క�్అ�ే్సప�ేశమ���్్్ల�ఖ్�ా్య�లల్
���పం�నుథ్్ 

16 Gressenhall Road 
Southfields, London 
SW185QL, UK 
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పప్పం పభ్���్ల�్పస్ుప తమ�్��ల��లయ�న�్ప���ిరత�ల్పట�్ ్అప�్�న�ా్
 ���యల్ ్ �� ��ా్సమ�థ్ �ే�ాల్ మధయ్ అ��యయమ�్ మ��య�్
శతృ��్ల�్  క్ పప్పం్ సప����ల��్ ����్ ���ల�్  ����థ్ గత్
శ��బవమ�ల�్ మనప్ ��పడక్ పప్పం్య���ధ లను్ ం�్ ంన�ామ�థ్తదటట్
పప్పం్ య�దధమ� త�ా్త, �ే�ాల క�టవ్ ఏరప��ప��థ్ అ�నపపటట��్
��యయ�వస�ాల� �రక, పరయవ�ానప�ా్ అ��్ అప�్ బ�పబ�ల్పర్గమ���్
క���న్ ��పడవ్ పప్పం్ య�దధమ�నక� ����్ ��పి��థ్ అ�ే సమయపల�్
మ�నవ్ హక�కల్ ప��రలప్ మ��య�్ పప్పం్ �ాప�్ �ార పన���్ ఐకయ�ామయ్
సవ� ఆ��ాభవమ�్ మ����ప��థ అల�, య�దధ్ ల�ారపక�్ �ా్��నయత్
గ���పపంబ��ప��థ్ అ���, మ�డవ్ పప్పం్ య���ధ ల�� ఇపపటట��్ ప�����్
��యబ��నట�్ �ా్మనప్గమలసుప ���మ�థ్  
అ��క ��ేాల�్ �న�్, ��దవ్్ క���్ ��డక్ అప�్య���లను్ క���్
 ����థ్ ఆప�్�న్ క���పంే్ �షయ��వటపటం, ��ల�్ �న�్ అప్సప త్
�ే�ాల�్ అటట్ ్ మ�రప�య���ల్ వల్ మ����్ �ధ్పసకర్ పరయవ�ా��ల పట్్
లర్లయప�ా, ల��్పపత�ా్  పట�����థ్  క��� అప�్య���ల�్ గనక్
 పర��పంబ���,ే తదనపతర్ కర్ప��ప�మ�ల�్తలప��్అనుభవపల�ల��్
వ�్్పప్పంమ�్మర�భ�వ�ా్మ���్���్వసుప ప��థ్��డక అపదుబ�ట�ల�్
 న�్మ�రప�య���ల�్ తరప్ త�ా్త్ తరప్ �ల్ిల�్ ��ౖకలయమ���, మనుయ, 
��ౖదయపర���న్ల��ాల��్మల్పంే్ ప���ిర�్ పట�ప��థ్అప�్య�దధమ�్ కక్
�ధ్పసకర్ ప�్�వమ�ను్ పత్యలప�ా్ అనుభ�ప�న్ ఏ���క్ �ేశమ�్ మ�ాన్
ల�, ఏడక్ద�ాబ�వ ల�్ గ���న్త�ా్త్ క���్ఇపపటట��్ ఆ్���శన్�ధ్పస్
పరయవ�ా��ల�్��టట్ నవమాత్త�వ�ల��్ౖ పడకత�న�ట�్ �ా్ంబె�త����ర�థ్ 
�ావ�న, మ��ి్మ�్ మ��య�్ మ��ి్��తర్ ��ేాల్ మధయ్ ��ల��లయ�న�్
అపనమ్కమ�్ మ��య�్ ��ౖరమ�ను్ ర�ప�్ మ�ప��ల��్  ర�్  ్
�ాయశక�ప ల�్ పయ్��పం�లల్ ��్ �నమ�పపర్క���న్ అభయరరనథ్ ��ల�్
ఐ���ా్ ��ేాల�్ ఇ�ా్ ల్ బ� ధనల� మ��య�్ �ాపప�్�య�ల్ పట్్
గపంయ���న్ వయ���కతలను్ ��పంు��ల్ �ా����్ౖ ��ల�్ ప��వత�లను్
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���సుప పడ�ా, మ����ల�్ అల�్ ంేయడ��ల���్
�ెల�సు���ాలనుక�పట�����థ్్ 
��పదర� �వ�్ాద్మ��ి్మ�ల�, అను�త్�ర�ల�్ప�్���య��్మత్
సహనమ�్మ��య�్అ�ాప�్��ం్��ల�్ ్�ధప�ా్ఇపపటట��్ �ా�ా్తయ�ే�ాలపట్్
శతృ��్ల�్��పంు��ల్ ���ర�థ్�ాప�ల్��్వపంే్మత���న్ఇ�ా్ ల,  క 
తప�పను్సవ��పం��ల��్ఏ�ె�ౖ�్ంేయమల్తప�పను్బ� ��పందుథ్��మ�, 
అహమ��య్మ��ి్ల్సమ�మమ�, ్్సన��్ల�్�ాటట�ాప మ�్మ��య�్
అల�్�షయ�లల�నన్�ాప�య�త్ప��యాక�ాల��్ �శ్�ి�ాప మ�థ్ 
�యాదకరప�ా, తక�కవ్ సపఖయల�ల్ ��పదర�్ మ��ి్మ�ల�్ తప�పడక్
��ా్�ాలక�్ ల���,ౖ ఇ�ా్ ల్ కక ప�్ష్క�్ పప��ప�ా్ భపగమ�్ క���ల�్
పవ్��పసుప ���ర�థ్  ‘సర్ మ�న�ా�పట్్దయగల’ ప�త్్ పవ్కప్తహమ్హ 
(అతల�� ౖ �ాప�్  పడక�ాక) పట్్ ��్మ��్ ��ను, �ాప�య�తప�ా్
��పం�లను����్ అసపఖ�యక, అతయ��క్ సపఖయల�గల్ మ��ి్మ�ల్
మ�����ాలను్ బ�ధ��టం్ల�్ తప�ప్ పనుల�్ ం�ే�్ ��పదర�్ మ��ి్మ�ల్
ంేతల�� లమ���న ఇ�ా్ ల్బ� ధనల��ా ���పంక�డదల్�మ��ిప ్ంేసుప ���నుథ్
ఇట�వల��,  క్ దయల�ల,హృదయమ�్ ల�ల్  క్ క�� ర్ వయ��ప్ ఎట�వపటట్
�ారపమ�్ ల�క�ప����, ద��ప్ �ా్నస్ ల�్ ��పదర�్ ��ప్ం్ ��ౖలక�లను్
ల�ావ ��పయప�ా్ �ా�్్ ంప�ాడకథ్ త�ా్త్ ��ల�్ ���లక�్ అతడక్  క్ బ��ల�్
ప�్�తప�్ మ�గ�గ ర�్ అమ�యక్ య�దుల్ �ల్ిలను్ మ��య�్  క్
 �ా��యయ�ప�్ ్�ా�్్ంప�ాడకథ్్ఇతర మ��ి్ల్��ేాలల� క��� అట�వపటట్
క�� ర���న్  దప��లను్ మనమ�్ గమలసుప ���మ�థ్ ఇట�వపటట్ ంరయలం�్
ఇ�ా్ ల వయ���క�లక�్ అ�����్ ఆమయప్ �� �నిట�్ �ా్ �ా��్ �ే్యాలను్
����గ�కక��ల��్ మ��య�్ �ా��్  �ేవ�ాయలను్ ��ర��ర�్��వ��ల��్
��డవ�త�����థ ఇ�ా్ ల్ఎటట్ ప���ిరత�ల�్ నన, ఏ్�ధప�ానన, ఏ్ర�పమ�్
ల�నన్్క�� ర��్ల� ల���్అప���తనన్అనుమ�పందల్ క మ��ి్మ��ా్
��ను్ సపపపర్ప�ా్ సపష్ప్ ంసేుప ���నుథ్ ప�త్్ ఖు�ాన్  కక 
అమ�యక�ప్���్�ారపప్ల�క�ప��్ంపపవదవల్ంెబ�త�న�్సనత�్�్సర్్
మ�న�ా���్వ��పసుప ప��థ్ఎట�వపటట్��రతమయమ�్ల�క�ప��్ఇ��  క్సపపపర్్
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మధయపతర్ ఆ�శేమ�థ్ ఇప�ా, ఏ�ేల్ �ేశమ�్ ల���్ పమ్ల�్ ం్ పట్్ ��ౖరమ�్
వ�ౖప�నపపటట��, �ా����్ వయవహ��పంునప�పడక్ ంవ�్ ��యయప�ా్మ��య�్
స�ంత�క���న్ ���ల�్ నడంు��వడప్ మ�నక�డదల్ ఖు�ాన్ ంబె�త�ప��థ  
శతృ��్ల� ల���్��ౖ�ాల�, ప�్�ారమ�్�ర�్����ల�్ ్ల���్అసమపమసప�ా్
పవ్��పపంలే�్లను�్���్��ిపంక�డదుథ్ 
 ర� ��ా��లను్�ాప�య�తప�ా్ంర్ల్��్�ా్ప��షక��పంు���ాలలగనక్
���సుప న�ట్��,ే త��న్�ామరసయ్ప��యాక�ాల్��సప్పయ్��పంప��థ్��ద్
ల���్అ�వృ��ధ ్ంెపదల్�ే�ాల్పమ్ల�, అపదుల�్మ��ి్మ�ల��్స , తమ్
స్పత్�ే�ాల�్ ��్తమ్సమసయలను్ప��షక��పంు��వ��ల��్అ��క్�ా�ా్తయ్
�ే�ాల�్ ��రప�ా్అనుమ�పం��థ్లమప�ా, అ��కమప�� మ��ి్మ�ల�   
�ేశమ�ల�్లవతసనప ్ ్�శే్��ర�ల��ా్ ్ంట�్ లక�్కట�్ బ��్  పట����ర�థ్
అప�ే �ాక�ప��, వయ��ప�� తన్ �ేశమ� పట్్ ��్మ, తమ్ ��ా్సమ�ల� 
��గమల్ఇ�ా్ ల్సపష్పంసేుప ప��థ  అహమ��య్మ��ి్ల్ సమ�మమ�్్ 
సప��ేాల� పప్పం్�ాయపప ప�ా్�� ్ తస�ౖసుప ప��థ్ఇ�ా్ ల్ కక ్్లమ���న్
బ� ధనను్ గనక్ అల�్ ం�ట్క�్ �ాయ�ిపపమ�యగ����,ే అప�పడక్  క్ వయ��ప, 
తన్ �శేమ�్ పట్్ ంన�ిపం��సన్ ��మ్్ ��ర��ర్బ��, ప�్్ �ేశమ�ల�నన్
�ాప�్ ��ల��లపబ��, పప్పం్ �ే�ాల్ మధయ్ �ాప�్ �� రవరతల�్
��ల��పట�య����్ క���్��ను్ క�్్్సపదరభప�ా్గ�ర�ప ్ంసేుప ���నుథ్  
ఇతర ��ేాలను్ అప���య��ల��్ బలపర్గమ�్ ంేయ��ల��్ బదుల��ా, 
�ౌ��యల�, ంర్లను్ మ��య�్ ��ె�ం్  పర��పం్ వల�పి���ా్ ��ను 
వమ్��్ మ��య�్ లమప�ా్ పప్పం్ ��యక�లపద��ం్ ��ర�త����నుథ్
�ా్నస్వపటట్పప్పం్అగ�్�ామాయల�్�ాప�్�ార పన్��శ�ా్తమ్వపత�్�ాతన్ు్
�� �ిపం��స్  ప��థ్ పప్పం్ �ామరసయతక�్ �్�తప్ క���పంే్ �న�్ ��ేాల్
ంరయలను్ క్�ాక��ా్�ార�్�సు��క�డదుథ్్�ావ�న, ��దవ ్మ��య�్�న�్
�ామాయల్ంరయల్వల్్మ�డవ్పప్పం్య�దధమ� మరక�కప�� ల�ా��పం��ల���్
 ర�్ ంయేగల్ సర్్ శక�ప లనన్  డఅవల�ిప���ా్ ��ను్ మ��కక�ా��్  క�్
గ�ర�ప ్ంసేుప ���నుథ్్ 



పప్పం సప��భమ� మ��య� �ాప� మ�రగమ� 
 

255

 

్ �ారయమ�ల�్ గనక్మనమ�్ �ఫల����,ే అట�వపటట్య�దధమ�్ కక్
ప�్��ాల�మ��య�్ య���ధ నపతర్ ప��ప�మ�ల�్ ��వలప ఆ�యి�, ఐ���ా, 
మ��య�్ అ�����ా్ ల�ల్ ��ద్ ��ేాలక�్ మ�త�్�్ ప��వతప్ �ాద��్
�షయ�ల��్ సపబప��ప�్ మన మనసుల�్ ్ ఎట�వపటట సప�హేమ�్
 పడక�డదు; ���ౖా, మన ంరయల్వల్్క���్భయపకర పరయవ�ా��లను మన 
భ�షయతప�ాల�ార�్ భ��పం��స్ య�పట�ప��,మ��య�్ ప�్్ ం�ట�్ �ిల్ల�్
అపగ��ౖకలయమ�����్ల��� ల��ాల����్మల్�ాప ర�థ్పప్పం ��యక�ల�్��ె�్
మ��య�్ మా� నమ���్ వయవహ��పం�లల్ మ��య�్ ��ేాల�్ మ��య�్ పమ్ల్
మధయ్ �న�్ �ార �ల�ల్ పరసపర్ ��రౖమ�్ ����్ ����్ పప్పం్ సప��భమ�్
అ��యపదుక�్ అనుమ�పంక�డదల్ ��్ �ా్రరనథ �� ్్ సప��ేాల�్ అరరప్
ంేసు��ల్ �ాటటపంలే�్ ఆ్ సర్�ాయ�ి్ �వే�ేవ�డక్  క�, మ��య�్ పప్పం్
��యక�లక�్అనుగ�హప్ప�్ా��పంు�ాక� 
����ాపలల�్మ��య�్�ా్రరనల��, 
 
వ�ాజ ్మసన్బ్అహ్హ  
ఖ�ఫత�ల్మ� హలల్ఖ�వ�్ 
అపత�ాజ �య్అహ్��యయ్మ��ి్ ప్మామ�అయ్ఇమ�ల  
16-05-2012 
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అతయపత � రవంయ��ాల�, ఎ�మబ�య్మ �ాప� II 
య���టౖ�ం్��పగ్డల మ��య�్�ామ��్లప ్��ల్�్మ �ాప�   
బ��పగ  యల్�ాయల�, లపడన SW1A 1AA 

య���టౖ�ం్��పగ్డల్                                                                                       
19్ఏ�ిల్ 2012 

మ �ాప� �ార�, 
అహమ��య్ మ��ి్ల్ సమ�మమ� అ��ప��ా్ మ��య�్ పప్పం�ాయపప ్
అహమ��య్మ��ి్ల్సమ�మమ�్ కక లలల���్ సభ�యల్తరఫ�న్��ను 
అతయపత్ ్నత వ�ౖప�న మ �ాప�్ �ా����్ తమ్ వమజ్తసవ్ సపబ�ాల్
ఆనప�్��స ల్ �భ���్ మ�్ హృదయపపర్క్ అ�నపదనల�్
�ె�యమ�సుప ���నుథ్ ్్ సప��షకర���న్ ��డకకల�్ �ాలరగ ��ల�్ ంే�నిపదుక�్
��మ�్ప�్ేయకప�ా్�ేవ�వే�����్కృతమ�తల�్�ె�యమ�సుప ���మ�థ్ప�్యేకప�ా, 
య���టౖ�ం్ ��పగ్ డల్ కక ��ర�లఅౖన్ అహమ��్ మ��ి్మ�లపదర�్ ్్
వమజ్తస�ాల్ సపబ�ాలను్ ��పప్ సపతృ�ిప ్ మ��య�్ ప�్ష్�ా్
�సు��పట����ర�థ్�ాబటట్, �ా��్తరఫ�న్��ను్్నత వ�ౖప�న మ �ాప�్
�ా����్ ��్ �నమ�పపర్క్ మ��య�్ హృదయపపర్క్ అ�నపదనల�్
�ె�యమ�సు��పట����నుథ్ �వే�వే�డక దయ�మయ��ాలఅౖన్మ�్మ �ాప�్
�ా���� సప��ష��యక్ఆ��గయకర్����ల�్ప�్ా��పంు�ాకథ 

16 Gressenhall Road 
Southfields, London 
SW185QL, UK 
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్ భ�వ్మ��య�్ స్�ాగ లను్ సృ�ి్ప�, �ాటటల్ అసపఖ�యక్ ఆ�సుసల��్
మనక�్అప��ప�న్భగవపత�డక, తన్ ��ర���న్ప���ాలనల�్ న�్అ��క్
�ామ�� మాయల�్ మ��య�్ �ామ��్లప ్ �ే�ాల�్ �ాప�, ప�్ాపతత్ మ��య�్
భదత్��్వ��ధల�్ ల�్ప���ాలన్�ా�పంుట���్మన్మ �ాప�్�ా����్ఎల్ప�పడన్
లప�ెన్ౖ అనుగ� ల�్ ప�్ా��పం�లల్ �వే�ప�్ ్ ��ను్ ��డక��పట����నుథ్
మ �ాప�్ �ార�్ తమ్ పమ్లపద��ం�ే�్ � ర�పపబడకత�న�్ మ������ా��, 
�ేవదనతల�్ క���్ ఆ��ను్ ���పం�లల్ ��ను్ ��ర���పట����నుథ్ సర్్
శ��పమపత��ైన్ �వే�వే�డక్  ��రప�ా్ ఆ����్ౖ తన ఆ�సుసల్ మల�్ ను్
అ�ారప�ా్క����పింు�ాకథ్్్����నల్��్�ా్్్్న���న్�ేశమ�్ కక్
��ర�లపదర�్ స��్న�త�డ�న్ �ేవ�ప�్ ్ గ���పపంగ���, పరసపర్
��మ్��మ���ల��్ ��పత�ర�్ �ాకథ్ వర్, వరగ, మా�, మా�యత్ ల���్
మ��లక�్ అ�తప�ా్  య���ౖట�ం్ ��పగ్ డల్   కక పర�లపదర�్
 క����కర�్ ��మ్�ద�ాలను్ పద్��్పంు��ల, ఇతర్ �ే�ాల్ �ార�్ తమను్
ఆదర్ప�ా్ �సు��ల్ తమ్ �శేమ�ల�్ క���్ అ�ే్ �ధ���న్ ��్మ, �ాప�్
మ��య�్ �� దర���ాలను్ ��ప�� ప��పంు��ల్ �ామరసయమ���్ ��పంగ���్
�ార ���్ ్్ ����్తృత్మ�్ �ాయ�ిప�్ పప్పంమపతట�్ �సప��పం��థ్
పప్పంమ�ల�్ ��డక్ య�దధ�ా��వరపమ�, అవకతవకల�, అ��ా� పతత్్
మ��య�్ శతృత్్��వనల�్ �ామయ��ల�ప న�్్్సమయమ�ల�, అ�్��మ్, 
�ాప�, �� ద�ాభవమ�్ మ��య�్ ��� ల��ా్ ప��వరపన్ ంెప��్ ్్ భ�వ్
స్రగ��మప�ా్ మ�ర��ాకథ్ ్ ్నత్ వ�ౖప�న్మ �ాప�్ �ా��్ ��ర్లకత్
మ��య�్కృ�,ి ్్��లక్మ��య�్అతయప��వశయక్ �ేవ�ాయల�్��ర��ర�్టల�్
అతయపత్పమ్�ఖ్�ాత్్ �� �ిపంగలదల్�� బల���న్��ా్సమ�థ 
గత శ��బవమ�ల�, ��పడక్ పప్పం్య���ధ ల�్ మ����, వ�యన్����వ ్ ��ర�ల్
�ా్ప�ల�్�ా�ల�్క��ి�� య��థ్��డక్�ే�ాల్మధయ్�����ల�్గనక్ఇల���్
��న�ా��నట్��,ే అ��్ �వ����్ మ��్ పప్పం్ య�దధ ్ ��� ూట��ల��్ ����్
�సుప ప��థ పప్పం్య�దధమ�ల�్అప�్య���లను  పర��పంే్సప��వయత్
అపటం, పప్పంమ�్  క్ ంపెపల�ల్ భయపకర్ �ధ్ప�ాల�్ ఎదు��కవల�ి్
 పట�పదల్అరరమ�థ పప్పం పమ్లపద��ం్�మ�త్మ��య�్సమయసనూ��ప�ా్
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ఆల��పంలే�్ ంసేనప ్ �ేవ�డక అటట్ ్ ���శ��ల�్ ల�ా��పంు్ �ాకథ్ ్్
సప��షకర్వమజ్తసవ్సపబ�ాలను్మ�న�ా���్ �ాప�్మ��య�్��యయమ�్
 కక్భ���ాను్ క�పపంేపదుక�్  క్ �ానుక�ల్అవ�ాశమ��ా్�సు��ల, 
అల�్ ��ేాల్ పమ్ల�్ పరసపర్ ��మ్�ద�ాల�్ మ��య�్ �ామరసయమ���్
��పంగల్ �ా��వరప�ల�్ కల�గమ�య�లల్ ్నత్ వ�ౖప�న్ మ �ాప�్
�ా����్��్�నమ�పపర్క���న్�మ��ిప థ 
్ సపదరభపల�, వమజ్తసవ్ �భ్ ���ల�, ఏ్ మ��ల�్ �ాటటపంే�ార���, 
�ేవ���ల్�శ్�ిపంల్�ార�్��తౖమ�్ఎల్ప�పడన్ఇతర్��ా్�ాలక�్ంెప��న్
పమ్ల్ మ�����ాలను్ � ర�పం�ల��్ సప�ేశమ�ను్ ఇ�ా్�సప���ా్ ్నత్
వ�ౖప�న్ మ �ాప�్ �ా��ల్ ��ను్ �నమ�ప�ా్ అభయ��రసుప ���నుథ్ ��డక, 
పప్పంమ�ల�్ ఇ�ా్ ల్ గ���ప�న అ�� హల�్ ��ల��ల్  ����థ్ ఇ��, 
 క��పౖ�్ �ాప�ల్��వ్పంే్మ��ి్మ�ల మ�����ాలను్ �ాయపర�సుప పడ�ా, 
మ����ౖప�్మ��ి్��తర�ల్హృదయ�లల�్ఇ�ా్ ల్క�్వయ���కప�ా్ఖపడనను్
మ��య�్ అపనమ్�ాం�్ వృ��ధ ్ ంసేుప న���థ్ �ావ�న, ్నత్ వ�ౖప�న్
మ �ాప�్ �ార�్ గనక్ పమ్లపదర�్ అల�్ మ��ల్ పట్్ మ��య�్ �ాటటల్
అనుస��పంే్�ా��్పట్్� రవ��వమ���్ పడమల్సప�శేమ�్ఇవ్గ����,ే 
అ��్ పప్పంప్త��ప ల��్ క్��పప్దయ�పపర్క���న్వరమ�్�ాగలదుథ్్్
మహ��కరయమ�ను్ లర్��పపంుటల�్ ఆ్ భగవపత�డక్మ �ాప�్ �ా����్ తగ�్
స యమ�ను్అప��పంు�ాకథ్ 

్ ల�ఖ్ �ా్రపభమ�ల�్ ��ను్ ��ె�ినట�్ �ా,  ��ను్ పప్పం్ �ాయపప ్
అహమ��య్ మ��ి్ల్ సమ�మమ�నక� ఆదుయ���ా్  ���నుథ్ ్ 
�షయప�ా, మ�్సమ�మమ�్గ���ప�్క�్ పప ప�ా్�వ��పం�లనుక�పట����నుథ్
�ా్మ�ప�క్���ిసయ�్మ��య�్సపసకరప, ప�త్్ పవ్కప్తహమ్హ (అతల��్ౖ
�ాప�్ పడక�ాక) �ా��  కక్మ��య�్గత్పవ్కపల్ కక్పవ్ం��లను 
అనుస��ప�్ ్్ శకమ�ల�్ �ేవ���్ పనుప�న్ వ�్న్ పవ్కప్ ఖ���య�న 
 కక్హదయ్్వ�ాజ ్గ�ల�ల్అహమహ (అతల��్ౖ�ాప�్ పడక�ాక) తపప్
ఇతర్ వయ��ప్ �ాదల్ అహమ��య్ మ��ి్ల్ సమ�మమ�్ ధృాప�ా 
�శ్�ిసుప ప��థ్ 1889 ల�, అతడక  క్ స్ంచ���న్ మ��య�్ ధ�ా్ల�్
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అనుస��పంే్ సమ�మమ�్ - అహమ��య్ మ��ి్ల్ సమ�మమ�ను 
�ార �ిపం�డకథ �వే�����్ మ�నవ�����్ మధయ్  క్ సపబప��ల�్ ��ల��లపడప్
మ��య�్ పరసపర్ హక�కలను్ � ర�పంు����ల�్ పమ్లను్ ప�����లపడప, 
త��్�ా్ �ార�్ మప�్ ��వమ���్ పరసపర్ � రవ్ మ�ాయదల��్ ��పంలే�్
ంేయడ��్ ్ సమ�మమ�ను్ �ార �ిపంుటల�్ అతల్  �ేవశయమ�థ్ 1998్ ల�్
హదయ్్ వ�ాజ ్ గ�ల�ల్ అహమహ(అతల��్ౖ �ాప�్  పడక�ాక)�ార� 
మరప�ప�నప�పడక, అత��్ వదవ ్ సుమ�ర��ా్  99,999్ మప��్ సభ�యల�్
 ���ర�థ 

అతల ల�ాయపమ�్ త�ా్త, ��వయత్్ శ��పల్ అనుస��ప�్ తల�ఫయ్ అ��్
వయవసరను్ ��ల��లపడప్ మ����ప��థ్ పస్ుప తమ�్ �వే���్  కక్ ్్ �నమ�్
��వక�డక్ �ా్మ�ప�క్ ���ిసయ�్ (అతల��్ౖ �ాప�్  పడక�ాక)  కక్
అ�దవ్ ఖ��ా�ా్  పట����డకథ్ కనుక,  అహమ��య్ మ��ి్ల్
సమ�మమ�, తన్ వయవ�ార పక���్ సపకల�పల�్ పప్పం్ �ాయపప ప్ ంేయ��ల��్  
ఇప�ా కృ�ి్ ంసేనప ��్  పట�ప��థ్ మ� సప�ేశమ�్  కకటం, ��్మ, సమ్�, 
మ��య�్ �� దర��వమ�, మ��య�్ మ�్ �ేయయమ�, ‘అపద��ం ��్వపంు, 
ఎవ్��ం్�ే్�ిపంక�’థ్లమప�ా ఇ��్ ఇ�ా్ ల్ కక సుపదర���న్బ� ధనలను్
 ��ం�ట్క���య�ప��థ్  

అహమ��య్ మ��ి్ల్ సమ�మమ�్  కక వయవ�ార పక���్ శకమ�ల���్
్నత్వ�ౖప�న్మ �ాప�్���్ ��య�్�ా��్వమజ్తస�ాల�్మ����య�పడడప్
సప��యాల�్ క���పంే్ య�దృ�చక్ ్టన్ అల్ ఇకకడ్ ంెప�ప��వడప 
మ���వహప�ా్  పట�ప��థ్ ఆ సమయపల�్ అహమ��య్ మ��ి్ల్
సమ�మమ�్  కక వయవ�ార పక�డక్ మ �ాప�్ ���్ ��య�్ �ా����్
అ�నపదనల�్�లె�ప�తత్్ ‘ మ �ాప�్ �ా����్  క్�ానుక’ అ��్ ప�సప�ాల�్
�ా్�ియ����ర�థ 

అతల సప�శేమ�ల�, హదయ్్ వ�ాజ ్ గ�ల�ల్ అహమహ(అతల��్ౖ �ాప�్
 పడక�ాక), మ �ాప� �ా��్ వమజ్తసవ్ ��డకకల్ సపదరభప�ానన, మ��య�్
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��రత్  పఖపడమ�్  కక్ పమ్ల��్ స , ��యయమ�్ మ��య�్
మత��్ంచను్క�పప�్�ాప���్లవ�ిపంేల�్ంసేుప న�్ఆ��్ ప���ాల��ప�ాల్
పట్నన్ ఆ��ను పశ్ప�ిప�్ అ�నప��పం�ర�థ అతడక తన్ ఆగమనమ�్
గ���ప�్మ��య�్��ను్ంపెపదలంు��న�్అప�ాల్గ���ప� మ��య�్ఇ�ా్ ల్
 కకఅపద���న్బ� ధనల్గ���ప�్ఆ��క�్��ెయమ��ార�థ్   
 
్ౖటట� పభ్�త్మ� �ా��ంే్ ఇప�పడక్  పఖపడప�్ పమ్లక�్ �ా్తపత్్ మ�్
మప�ర�్ంయేబ��నపపటట��, �ాసపవప�ా్్ౖటన్యపదు్్ పభ్�త్మ� ��ధ 
��ప��యల�్ గల్ పమ్లను మ��య�్ మ��లను్ ఇకకడ్ లవ�ిపం��ల��్
అనుమ�ప�ప��, మ��య� ్ౖటన్ కక్ అత�యన�త్ �ార �్ సహ��ల��్
లదర్నప�ా్ �ా����్ అల�్ సమ�న్ హక�కల�, మత��్ంచ, ��వ్ పక్టన్
మ��య�్��ా్�ాల్�ాయ�ిప ్��్ంచల�్క�పపంబ��అ �థ 

��డక, య���టౖ�ం్ ��పగ్ డల యపదు్ ��ల���్ అహమ�� మ��ి్మ�ల� 
లవతసుప ���ర�థ �ా��ల�్ అ��కమప��్ తమ్ స్పత్ ��ేాలల�్ �ౖపసను్
ఎదు��కవడప్ నుప��్ శరప�ర�ర ల��ా్ �ా���� �్ ఇకక����్ వ�్న�ా��థ్
మ �ాప�్ �ా��్ దయగల్ప���ాలనల�, �ార�్ ��యయ�ల�, మ��య�్మత్
�ా్తప��్్ం�్ �� ప��్ �ాప�య�త���న్ �వనమ�్ గడకప�ంు���ర�థ్ ్ 
 ��ర్స్���ాల���, ��ను్మ��కకమ�ర�్మ�్� రవంయ్మ �ాప�్�ా����్
హృదయపపర్క్కృతమ�తలను్��ెయమ�సు��పట����నుథ 

అతయపత � రవంయ్మ �ాప� �ా��్ ��రక�్్్���ప��్ �ా్రరన్ంేసనప , ��్్్
ల�ఖను్మ���సుప ���నుథ్ఇ��్ �ాసపవప�ా, ���్ ��య�్మ �ాప�్�ా��్ ��రక�్
అహమ��య్మ��ి్ల్సమ�మమ�్ కక వయవ�ార పక�డక్అప��ప�న్అ�ే్
�ా్రరన:్ 

 “ఓ శ��పవపత���న ప�త�్�ెన్ౖ �వే����్ ��మ�్ ఎల�����ే్ మ �ాప�్ �ా��్
సహన�లత్ మ��య�్ లర�ాయకర���న్ సుప���ాలన్ ���పద్ ఆనపదప�ా్
��సుప ��� , అ�ే్ �ధప�ా్ ం్ దయ్ మ��య�్ ఆ�సుసల్ ��్�ా్ మ�్
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మ �ాప��ార�్స��్సప��షమ��ా్ పదుర�్�ాక�థ్సర్�ాయ�ి్ భగవపత����్ 
ఆ��్ సహృదయ్ ��ర్�ాలన్���పద్��మ�్�ాప�, ��ఖ�యల��్��సుప న�్
మ������ా��, ంవ�్ ఆ�� పట్్ దయ��, ఆ��ను్ ��మ్��్  ప��లల్ ��్
�ా్రరన”థ్్ 

ఇప�ా, భగవపత�డక,తనక�్ � ్��ాత�్��న్ ���ల�్ �ా�పంమల్ మ�్
� రవంయ్ మ �ాప�్ �ా����్ మ�రగదర్నప్ ంయే�్ �ాక్ అల్ ��్ �ా్రరనథ్
సతయమ�ను్�ార �ిప�్��ల్పట్్ఇతర�లక�్క���్ఆదర్ప�ా  పడకనట�్ �ా్
మ �ాప�్ �ా��్ �ారసులక�్ క���్ �వే�డక్ మ�రగదర్నప్ ంేయ��ాకథ్
��యయమ�్ మ��య�్ �ా్తపత్్ మ�్ కక్ ఫల�ల�్ ్ౖటట�్ �ామ�� మయమ�్
 కక్ మ�రగదర్క్ సన��్ల��ా్ స��్ ల��య�పడక్ �ాకథ్ ్్ సప��ష్
సమయమ�్ సపదరభప�ా్ మ �ాప�్ �ా��ల్ మ��కకమ�ర�్
హృదయపపర్కప�ా్ అ�నప��సుప ���నుథ మ� అతయపత్ � రవంయ్
మ �ాప�్ �ా����్ లమా����్ లపడక్ హృదయమ���్ ��్ అ�నపదనల�్
�ె�యమ�సుప ���నుథ 

����ాపలల�్మ��య�్�ా్రరనల��, 

 ్��ా్స�ాత�్డక 

వ�ాజ ్మసన్బ్అహ్హ  
ఖ�ఫత�ల్మ� హలల్ఖ�వ�్ 
అపత�ాజ �య్అహ్��యయ్మ��ి్ ప్మామ�అయ్ఇమ�ల  
19-04-2012 
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ఇ�ాన  కక్ఇ�ా్ వక్��ప్ౖక్స��్న�త్అ��ప�్ 
అయ� ల�్  సయయహ్అ�్హ ��సం్ఖ��ం్ 

ట� �న, ఇ�ాన్్                                                                                            
14 �� 2012 

 
� రవంయ అయ� ల�్  �ార�, 
అససల� ్అలఅౖక�ల్�ా్రహమత�ల�్ �ం్�ా్బరక��హల, 

�ేవ�వే��ైన అల�్ ల ఇ�ా్ ల్ క�  ర�్ ఇ�ాన్ ల�్ ��వ్ ం�ే�ల�్
అనుగ��ౖపం�డకథ్ పస్ుప తప్ ఇ�ాన పభ్�త్మ� క���  ్���పద్ పల్ంేసనప ్
 ప��థ్ మనమ�్ �ాధయ���నపత్ ��రక�్ పప్పం�ల�� స�����న్ ఇ�ా్ వక్
బ� ధనలను అప��పంవల�ని్ అవస�ాల�్ ఇ��్ �ఒ��క్ ంబె�త�ప��థ్
మ��ి్మ�ల��ా మనమ�, �ాప�, ��మ్్మ��య�్�ామర�ాయల��్��పంేల�్
పప్పం�ల�� బ� ��పంేపదుక�్ �ాట�్ ప���స్  ప��థ్ ప�్ేయ��ప�,  మ��ి్ల్
��యక�ల�్��ల్పట్్అతయవసరప�ా్సపప��పం��స్ ప��థ్ 

్్�ారపప�ా, పప్పంమ�ల�్�ాప�్�ార పన్పట్్బ�ధయతలను్లర్��పపంేల�్ ్
పభ్�త్మ�  కక దృ�ి్ల్మ��పం్వల�ిప���ా్��ర�త����నుథ్ ్ క���్
ఇ�ాన్గనక్������్గ�ర�నట్��,ే �ే�ాల�్�ా�ాడట�ల��్తనక�్��ను�ా్
ఆత్రలప్ ంసేు����్ హక�క్ ్  ప��థ అ�నపపటట��, దనక�డక�ా ��ం్��టట్, 

16 Gressenhall Road 
Southfields, London 
SW185QL, UK 



పప్పం సప��భమ� మ��య� �ాప� మ�రగమ� 
 

268

 

ఎట�వపటట్ సప్రసపక�్ మ�పదడకగ�్ ��యక�డదుథ్ అపదుక� బదుల��ా, 
మత్ ����లను్ వ������,ి �ా��రప్ �ల�వల��్ ఐకమతయప్ �ా��పం��ల��్
 క్ పయ్త�ప్ ంేయ��థ్ ్్ పదధ�్ ఇ�ా్ ల  కక్ ం��తల్�్ ఆం��పంబ��్
య�న�ట�్ �ా్మనమ�్�లె�సు��పట�మ�థ 

��ను �ా్మ�ప�క ���ిసయ�్ మ��య�్ ఇమ�ల్ మ���వ ్ (అతల��్ౖ �ాప�్
 పడక�ాక) మ��య�్ అతల్ ఆగమ��ల�్ పవ్�ప�న్ ప�త్్ పవ్కప్
తహమ్హ్ (అతల��్ౖ �ాప�్  పడక�ాక)  కక్ ��ా్�,ి మ��య�్
�ారసుడక్మ��య�్ఖ��ా్అ�న్�ారపప�ా  క� ్్ల�ఖ్�ా్సుప ���నుథ్
అతడక్ �ార �ిప�న్ సమ�మమ�్ అహమ��య్మ��ి్ల్ సమ�మమ��ా్ ��ర�్
గ��ప�ప��థ్ అల�్ ల దయ్వల్, సమ�మమ� ఇప�పడక్ పప్పంమ�ల�్ 299్
�ే�ాలక�్ �సప��ప�, పప్పం్ �ాయపప ప�ా్ వ�యన్్ ����వ ్ అప��త��వప్ గల్
అనుంర�లను్ క���య�ప��థ్ పప్పం�ల�్ పరసపర్ ��్మ్మ��య�్ �ాప���్
�వనపంే��్ ��పౖ�క�్ న���పిండ��్ మ�్ప�్ాా్ఆ�ాపలథ్ ్ఇపదు��సప్��ను్
క�మప్ తపపక�ప��్ అల�్ రప�ాల్ పమ్ల్ దృ�ి్ల్ ్్ ��పౖ�క�్
మ��పపమ���పదుక�్ పయ్��సుప ���నుథ్ అపదువల్��, ��ను్ ఇట�వల��్
ఇమా్��ల్ ప�్�న్మప� ్�ా����, అ�����ా్అధయధల్�ా����, మ��య�్ఇతర్
పప్పం్ ��యక�లక�్ క���్ ల�ఖల�్ �ా్�ానుథ్ అల���, �� ప్ బ�����క్్ XVI 
�ా���� క���్్్�షయ���్ల�ఖ్�ా్�ానుథ్ 

 క ��పప ఇ�ా్ వక్�ే�ాల�� సపబప��ప�న్ఆ��య�్క్��యక����ా్ ర�, 
 క���్ య�వయ్ మ��ి్ల్  మ�్ల్ గనక్ ఐకమతయ���, క��ి్ పల్
ంేయగ����,ే పప్పం్ �ాప� �ార �ిపంబడగలద�� �షయ�ల�్  ర�్
అప��క���ాప రల్��ను ఆతసుప ���నుథ్  అనవసరప�ా మనప్��ౖ�ాల�్మ��య�్
కలలక�్ ఆమయప్ �� యక�డదుథ్ అపదుక�్ బదుల��ా్ �ాప�్ మ��య�్
కలతల�్ ల�ల్ ప���ిర�ల్ ��ల��లపగ���్ అవ�ా�ాలను్ అ��్ �ిపం��థ్ ్ ���ౖా, 
ఇతర�ల్ పట్్ శతృత్మ�్ ల���్ వయ���కత, ��యయమ�ను్ కనుమర�గ�్
ంేయక�డదుథ ప�త ్ఖు�ాన్యపదు ఇ�ే్ �షయమ�్మనక�్బ� ��పంబ��్
 ప��: 
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 “ఓ �శ్�ిపంు�ారల��ా�్అల�్ ల �షయప�ా, సమ�నతక�్�ాలయప�ా్��లల్
భ��సనప ్ �ిరర�తపమ���్  పడప��; మ��య� ��యయమ�్ త�పి్ పవ్��పపంే్
�ధప�ా్ మనుష�ల�్ ్ గల్ శతృత్్ ��వనలను్  ల�్ ప�్�తపంంయకప��థ 
ఎల్ప�పడన ��యయమ��ా్  పడప��, అ��్ ధ�ా్ల��్ దగగర�ా్  పట�ప��థ్
మ��య� అల�్ ల పట్్ భయభక�ప ల��్  పడప��థ్ క�్తప�ా,   ��వ్
ంేసుప �����్అల�్ ల గమలసనప ��  పట�డకథ”(సన�ాల అల-�����ల, వథ9) 

�� సప�ే�ాల�్ అరరప్ ంేసు��ల, పప్పంమ�ల�్ �ాప�ల్ ��ల��ల�పటక�్ ం�ే�్
కృ�లి�్��గప�ా్తమక�్సపబప��ప�న్బ�ధయతలను్లర్��పపంేపదు���్తమక�్
��మ��ా్ �దిధమ��యపదుక�్ తతపప మ��ి్ల్  మ�్ల్ మ��య�్ అల�్
మ��ి్ల పభ్���్లక� అల�్ ల తగ�్శ��పల్ప�్ా��పంు�ాక�థ 

తతపప మ��ి్ల్  మ�్ల్ ��రక�్ ��పంు��న�్ ��్మ, మ��య�్
‘సర్మ�న�ా���్ దయ’ అ�న్  మ�్ల్ ల�్ ��క��ా్ ��ను్
సభ�యడ�నపదుక�్ క���్మ�న�ా�్పట్్ ఏరపరంు��న�్��్్్��మ్్్్
ల�ఖను్�ా్��ల�్ంే�పి��థ్పప్పం ��యక�ల�్��్మ�టలను్అరరప్ంసేు��ల్
పప్పం్ �ాప� �ార పనల�్ ంుర����న్ �ాత్్ �� �ిపంుట���్ �ా����్ అల�్ ల శ��పల 
ప�్ా��పంు్ �ాకథ ల�క�పటం,  క���, ఏ�ేల్ �శేమ�్  కక్
� పదర�ాట�తనమ�్ మ��య�్ లర్లయమ�్ ��పడక్ ��ేాల్ మధయ్ య�దధ్
��� ూట��ల��్ ����్ �యగలదు; అటట్ ్ ��ాదమ�్ ��వలప్ ఆ్ ��పడక్ ��ేాల్
మధయ్మ�త�్�్ ప��వతమ�్�ాదు; ఆ్య�దధ్ ��లల�్య�వయ్పప్పం�ల��్
�ాయ�ిపంగలవ�థ్్ 

అపదువల్,  క్పప్పం్య�దధమ�్అపటం్సపభ���ప , అకకడ్�ాపప�్�యక్
మ�రప�య���ల�్  పర��పంబడవ�, ��వలప్ ్ ్ అప�బ�పబ�ల�్
పర్��పంబడ��య��్ సతయమ�్ అపదర�్ అప��క��పంే్ �షయ��థ్  క్
అప�య�దధమ�్ ఎపతటట్ భయపకర���న్ ్ మ��య�్ �ధ్పసకర���న్
పరయవ�ా��లను కల�గమ�సుప పదపటం, య���ధ నపతరమ�్ఇప�పడక్భ�వ్ ద్
 న�్ �ా��్  ద��్ �ాక�ప��, ��ర్్ �ాలప�ా్ ఆ్ య�దధ ్ ప�్��ాల�, 



పప్పం సప��భమ� మ��య� �ాప� మ�రగమ� 
 

270

 

అపగ��ౖకలయమ���్ మల్పంుట, ల��ాల��్ మల్పంుట్ వపటట్ భయపకర���న్
బహలమత�ల�్ భ�షయయ్ త�ాల�ా����్ అపదమ�యబడకత�పట��థ్ ్్
�ారపప�ా, ఏ్ �శేమ�్ క���్ �ధ్పసకర్  ��పతమ�్ నుప��్ ��మ�్
సుర��తప�ా్ పట�మల్ఊ�ౖపంక�డదుథ్   

�ాబటట్, అల�్ ల మ��య� అత��్ దనత్ ��ర�న, మ��య�్ మ�న�ా�్ పట్్
దయ, మా�్మ��య�్��మ్��, పప్పం్�ాప� �ార పనల�్ ్వపత�్�ాతన్ు్
 ర�్�� �పిం�లల్��ను్మ��కక్మ�ర�్�మ��ిప ్ంసేుప ���నుథ 
 
����ాపలల�్మ��య�్�ా్రరనల��, 
 
�ాససల�ల, 
వ�ాజ ్మసన్బ్అహ్హ  
ఖ�ఫత�ల్మ� హలల్ఖ�వ�్ 
అపత�ాజ �య్అహ్��యయ్మ��ి్ ప్మామ�అయ్ఇమ�ల  
16-05-2012 
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రషయన సమ�ఖయ్అధయధల�్ 
మ�నుయల� ��్�ా్ ��వబ్ప��న్�ా��్��వయసమ�ఖమ�నక�,  
���వ్న 23, ఇ��ప�ా ్��, 
మ��� క 103132 రయాయ    

                                                                   18 ����్పబబ 
2013 

 
�ియ్���న అధయధల్�ా����,  
పప్పంమ�ల�ల 29 ్ �ే�ాల్ �ాయపప ప�ా్ �ాయ�ిప�య�న�్ సపపపర్్ �ాప�ల్
��ప�� ప��ప�, �ాప�ల్��వ్పంు్సమ�మమ�్అ�న్అహమ��య్మ��ి్ల్
సమ�మప� అ��ప��ా ��ను్ క�్్ ల�ఖ్�ా్సుప ���నుథ 
పప్పంమ�ల� పస్ుప తమ�్��ల��లయ�న�్ప���ిరత�ల్దృయా్ ్, ��ను్��్��ధ్
పస్ప�ాల�్ మ��య�్  ప��య�ాల్ ��్�ా్ �ా��్ సృ�ి్కరప్ మ��య�్ అతల్
తష�యల్పట్్పప్పం్పమ్లక�్�ా��్ బ�ధయతలను్మ��య�్�ధులను్ గ�ర�ప ్
ంేసనప ్ వసుప ���నుథ్ �ం�రకరప�ా, ఇపతవరక�్  ��్ ��ర��ా్ మ�ట�్ �ే్
అవ�ాశప్ ��క�్ �ాక�� �నపపటట��, ��ి�య�ల�్ ��డక్  తపన�మవ�త�న�్
ప���ిరత�ల�్ క�్్్ల�ఖ్�ా్��ల�్��్���ిప�, య�దధరపగమ�్వదవ ్�ాక�ప��, 
సప��షప�్ పపర్క్ం�ా్్ ����క్ వదవ ్ పప్పం�ల�్సప్టటతప్ ంయే��ల��్
కృ�ి్ ంయే��సప���ా్వమ్�� ����ల�్ ం�ేా�థ్ క్�ేశమ���్ౖ మ����్ ����్

16 Gressenhall Road 
Southfields, London 
SW185QL, UK 
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��వలప్ఆ్�ా్పతమ�ల�్య�దధ్పమ్���ల�కల�గమ�యడ��్�ాక,  క్పప్పం్
య���ధ ల��్ క���్ ����్ �యవంు్థ్ �ాబటట్, ఆ్ �ధ���న్ ంరయ్ అతయపత్
పమ్�దకర���న��్ మ��య�్ య�దధ్ �ాయ�ిప ��్ ����్ �యవంు్నపటం్  క్
పమ్�ఖ్�ా�ా్తయ్�ా�ాప ప�క్్యపదు్ఎ�ప ్ంనప�తత్ఇట�వల్ ర�్�ా్�ని్
�ాయసమ�ను్ ం���్ ం�ల�్ సప���ిపం�నుథ్  ్ లల�గడ్ �ారపప�ా, 
అగ��ామాయల�్ ����వ�ా్ ��నుకపమ్ ���,ి మ��పత్ �ామరసయ్ �్రప�ల్
అవలపౖప�, ్్ సమసయను్ �ౌతయ్ మ��ాగ ల్ ��్�ా్ ప��షక��పంు��వ��ల��్
అప��క��పం��థ్ ఇ��, ����్  ��పతమ�్ మ��య�్ �ధ్పసమ�్ నుప��్
పప్పం�ల�్�ా�ా��పదల్��ను్తపపలస���ా్�శ్�ి�ాప నుథ ప�్ేయ��ప�, �ే�ాల�్
గనక్ స్తపతప్�ా్ పవ్��పపంపేదుక�్ లర్�పంు��ల, ఏకపల్ లర్య�ల�్
�సు��న�ట్��,ే అప�పడక్�ే�ాల్సమ�హమ��ా్ఐకయ�ామయ్సవ� అ�ే్
�ధ���న్ప���ిర���్ బ�ధపడకతత్�ఫలమవ�త�పద��్ ్అ��ా్యమ���్
��ను్ఏ��భ�పం�నుథ్ 
క�్తప�ా, ఇట�వల��్ య�దధమ�్  కక్ లప�పరవ్ల�్ ర��ల��్ �ాం్
�ేవ���్ దయవల్్ ఇప�పడక్ అ�్ ��పతవరక�్ అప��నట�్ �ా్ కల��ి�ప ప��థ్
య�దధమ�్వల్్క���్పమ్���ల�్లర�్�పం��ల��్ అం�్క��ి్ తతపప�ా్
�సు��న�్ క్�ానుక�ల���న్అడకగ�్��య��ల��్�వే�డక్అనుగ��ౖపంు్
�ాక�థ్ అగ��ామాయల� ��వలప్ తమ్ ్టప్ అ���ా�ాలను్  పర��పంు��వడప్
మ�త�్�్ �ాక�ప��, తమ్��టట్ �ే�ాల్పట్్ శ�దధ ్ వ�ౖసనప ,�ాటటల్ � ర�ప�, 
�ా��్ హక�కలను్ప��ర��పంు్�ాక�థ్్్ 
ఏ�� ఏ�����్�ాం, �ాప�్�ార పన్��సప్ ర�్ంసేుప న�్కృ�,ి ధనయ�ా��ల��్
 క�్ ్్  తపరప్ �ా్��ల�్ నను�్ ప������పప��థ్ ఇ��్ ����క�క���న్ కృ�ి్
�ాదం,  ర�్ ఎల్ప�పడన్ �ాప�్ ��సప్ కృ�ి్ మర�ప�తత��్  ప��ల��్
ఆ�ా��వమ���్ ��ను్ �ా్��రసుప ���నుథ్ ��లల్ �ా��పంుట���్ అల�్ ల  క� 
శ��పల్ప�్ా��పంు్�ాక�థ్ 
పప్పం్�ాప� ��ర���, ��క� ఎకకడ్అవ�ాశప్ల�ప���, ��యయమ�్��్�ా్
�ాప�ల్�ార �ిపంే్��శ�ా్పమ్ల్దృ�ి్ల్ఆక��సపంేపదుక�్పయ్���ాప నుథ్పప్పం 
సప��భమ�్మ��య�్�ాప���్మ�రగమ�్అ��్ ���సక్గల్ప�సపకమ�నపదు్��్
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 కక్ ��ల�్ �ర���మ�ల�్ పం్ు��పంబ��అ �థ్  క�్ బహలమ��ా్ ్ 
ప�సపకప్ కక్ క్ప�్ల్��ను ఇపదు��పట్మతపరంుంు���నుథ్ 
����ాపలల�్మ��య�్�ా్రరనల��, 
 
వ�ాజ ్మసన్బ్అహ్హ  
ఖ�ఫత�ల్మ� హలల్ఖ�వ�్ 
అపత�ాజ �య్అహ్��యయ్మ��ి్ ప్మామ�అయ్ఇమ�ల  
18-09-2013 
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పం్ురప్కరపల్సనంనల� 
 

్ అను�ాదమ�ల� �ాబ� వ�నటట్ బ�్��ట్ల� ( ) ఇవ్బ��న� �ా్మ�ప�క 

���ిసయ�ఎఎ� కక మ�టల�్ అల్ దయం�ేి్ గమలపంగలర�థ్  క���్

అను�ాదక���ంే్ సపష్త్��సప్ఏ���ౖ�్ �వరప�త్క్ప��ల�్ల���్మ�టల�్

�ాడబ��్  పటం, �ాటటల్ ందరప�్  బ�్��ట్ల� [ ]  పండప్ మ����ప��థ్

పం్ురపకరపలంే ఇవ్బ��న్ సనంనలను‘[పం్ురప కరపల�]’అల మ�ర�క్

ంేయడప్ మ����ప��థ్ ఇపదుల� ����కనబ��న్ ��ఫ��నుసల�్ అం�, ప�్యే��ప�్

ల��వష్ప�ా్ ����కనబ��్  పటం్ తపప, హదయ్్ మ ల� ��బ్ అ�్ �ా్ �ా��ంే్

అనువ��పంబ��న ప�త్్ ఖు�ాన్ కక ఆపగ్ అను�ాదమ�్ల�ల�థ్  

్ ���ప��్ పద��శ్ పల�క�లను్  పర��పండ���న��:్ ప�సపకమ�ను్

ందువ�నప�పడక, �ా క�ల�, పప��ప్ �వరపలను్ పల�కవల�ిప���ా్

��రడ���న��: 

‘�ా’ సల్ల�్ ల�్ హల ‘అలఅౖ�� �ా్ సల�్ ల, అన�ా అరరమ� ‘అల�్ ల  కక 

�ాప�్ మ��య�్ ఆ�సుసల�్ అతల��్ౖ  పడక�ాకక’్ ఇ�� ప�త్్ పవ్కప్

తహమ్హ�ా ��ర� �వరన్�ా్యబ��్  పట�ప��థ్ 

ఎఎ� ‘అల����ౖ-సల�ల, అన�ా అరరమ� ‘�ాప� అతల��ౖ  పడక�ాకక’్

ప�త్్ పవ్కప్ తహమ్హ్ ఎ�ఎ �ాక�ప�� ఇతర్ పవ్కపల్ ��ర�్ �వరన్

�ా్యబ��్ పట�ప��థ 

ఆబఎ్ ‘ర��యల�్ హల‘అను్ /‘అన్/‘అను్ ల, అన�ా అరరమ� ‘ అల�్ ల 

అతల/ఆ��/�ా���� దయగ���్  పడక్ �ాకక’థ ఇ��, ప�త్్ పవ్కప్
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తహమ్హ�ా ల��� �ా్మ�ప�క్���ిసయ�ఎఎ� �ా��్సహంర�ల్��ర్్�వరన్

�ా్యబ��్ పట�ప��థ 

అబ�  ‘అయ�యదహలల�్ హల ��’అల� ౖ���ి�్ౖల-‘అ�జ,, అన�ా అరరమ� 

‘సర్ దయ�మయ��ైన అల�్ ల అతల��్  శ��పవపత���న ����పట�ను్

అప��పంు్�ాక’థ ఇ��, అహమ��య మ��ి్ల్మమ�య్అ��ప� హదయ్్ వ�ాజ ్

మసన్బ్అహమహ, ఖ��ాత�ల-మ��ిల �్అబ� ��ర�్�వరన్�ా్యబ��్

 పట�ప��థ 

 

అరౖక ప��లను్ట�్నస్�ట��షన్ంయేడపల�్��మ�, �ాయల్ఆ�యి�టటక్

�� ��ౖట�ంే్�ార �ిపంబ��న్్్���ప��్పదధ�ల్�ాటటప�్య����మ�థ 

్��క పదమ�్�ా్రప��ల  ا మ�పదు, అ� స్లప సర�మ�్య�స��్a, i, u 

�ా  ంచ��సనప , ఇప��్�్పదమ� honour ల�్h వలఅ్పర్��పం��స్ పట�ప��థ   

 th, ఇప��్� పదమ� thing ల�ల th వలఅ్ ంచ��పం��థ్్ ث

h,  క కక�న్పర�షమ�్ల��ా్h కపటం్ ح ధృాప�ా  ంచ��పం��థ్్ 

 kh, �ాకం ల��ా్loch ల�ల్ch వలఅ్ ంచ��పం��థ్్ خ

 dh, ఇప��్� పదమ� that ల�ల th వలఅ్ ంచ��పం��థ్్ ذ

 s, s ధృాప�ా  ంచ��పం��థ్్ ص

 d, ఇప��్� పదమ� this ల�ల th వలఅ్ ంచ��పం��థ్్ ض

 t, మ�మ�ల��ా్t ల్ధృాప�ా  ంచ��పం��థ్్ ط

 z, z ల్ధృాప�ా  ంచ��పం��థ్్ ظ

క గటట్  ,‘ ع ్కపకాయలరప, ��ల్ ం�చరప్ంె�ంే్గ��ౖపంబడకనట�్ �ాథ్ 
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్ా�gh, ��్పం పదమ� r grasseye మ��య�్మర్న r క�్ం�ల�్దగగర غ

�ల�పింే్ధ్లథ్��లల పలక��ల�� ��పత�్కపడ�ాలను్‘ప���క�పంు’్�ిర�ల� 

 పం��థ 

 q,  క ల��ెన్ౖk ధ్ల��టట కపకాయలరపథ ق

్�క్స్రమ�ల�  క్�ధ���న్పట’ ء థ 

�న� అంు్ల�్్్���ప��్�ాటటంే్�ా్�లధయప్వ�ౖపంబడ���: 

a for (bud ల�ల u ల��ా) 

i for (bid ల�ల్i ల��ా) 

u for (wood ల�ల్oo ల��ా) 

��ర్ అంు్ల�్ఇల�:్ 

a for or آ (father ల�ల్a ల��ా); 

i for ی or (deep ల�ల్ee ల��ా); 

u for و (root ల�ల్oo ల��ా); 

ఇతరమ�ల�: 

ai for ی (site ల�ల్i ల��ా); 

au for و (ou in sound ల�ల్ou ల��ా్ప�్ధ్ల) 

��ౖ మాౖ��ల�్ంేర్బడల్హల�్ ల�్ఐ���ా్ కక్మ�ల్��షల�్వలఅ్అ�ే్

�ధ���న్��యా�ల�వను్క���్  పట��థ్్అరౖక్ن అలరప n, ను 

�ె�యమ�సుప ప��; ��మ�  ర�వ  ను n �ా్సన�పం�మ�థ ں 

వపప� �ామ�లను్ట�్నస్�ట��షన్పదధ�ల�, ‘ for ,  ع’్for్థء �ా్

 పర��పం�మ�. 
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��మ� అరౖక్ప��లను్ట�్నస్�ట��ం్ంేయల�దుథ్అ�్ఇప��్�్ల�్

��గ����� య��థ్ ��థ, ఇ�ా్ ల, ఖు�ాన, హ��య, మ���వ , � హ, 

రమ��న్మ��య�్ మ�్్వపటట�థ వయక�ప ల�, సరల�ల్��ర్ను్మ��య�్ఇతర్

ప��లను్ట�్నస్�ట��షన్ంయేడపల�్్్ప�సపకమపతట�్��్�ాయల్

ఆ�యి�టటక్�� ��టౖ�్ కక్లయమ�లను్�ాటటపండప్�ాధయప్�ాల�దు, 

ఎపదుకపటం, అ��క్��ర�్ ్అరౖక్��తర్అల�ాలను్క���్  ����, 

మ��య�్ క్�ార లక్ట�్నస్�ట��షన్మ��య�్ఇపదుల�ల్ ం�చరప్�్��్

క���్�ిరర���న��్�ాదుథ్ 

పం్ురప కరపల� 
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సప��పప  పద��శమ� 
అహమ��య మ��ి్ల్ మమ�య్ — ఖ���య�న  కక్ హదయ్్  �ాజ  

గ�ల�ల్అహమహ �ా్మ�ప�క్���ిసయ�ఎఎ� మ��య�్మ���వ ్ంె�పిన��లల్

� ్క��ప�న్మ��ి్మ�ల సమ�మమ�థ్్్సమ�మమ�్హదయ్్ �ాజ  గ�ల�ల్

అహమహ్ �ా��ంే్  1889 ల�్ �ార �ిపంబ��ప��, పస్ుప తమ�్ అ��్  అ�దవ 

ఖ��ా—హదయ్ వ�ాజ ్మసన్బ్ అహమహ (అల�్ ల అతల�� స యమ��ా్

 పడక�ాక) �ా��్ ��యకత్మ�్ ���పద్  ప��థ్ ్ సమ�మమ�్ మమ�య-ఇ-

అహమ��య�్ అల్ క���్ �ిల�వబడకత�న���థ్ ్్ సమ�మమ�్  కక్

సభ�య��ల్  క్ అహమ��్ మ��ి్ల �ా్ ల���్ సుల�వ��ా్ అహమ��్ �ా్

�ిల��ాప ర�థ్ 

అల-ఇమ�ల-అల-మ���వ — ప�త్్ పవ్కప్తహమ్హఎ�ఎ �ా��ం ే�ా్మ�ప�క 

సపసకరపక�్ ఇవ్బ��న్ౖర�దు; ��ల��్ అరరమ�్మ�రగదర్నమ�్ంయేబ��న్

��యక�డక్అలథ్  

ఆవన— క �ా్రరన్మ����ిన్ త�ా్త్ంెపపబడక్పదమ�థ్ ��ల్అరరమ�, ‘ 

అల�్ ల అల� ంయే�్�ాకథ’ 

అససల� ్అలఅౖక�ల్�ా్రహమత�ల�్ �ం్ �ా్బరక��హ�— �ాపప�్�యక 

ఇ�ా్ వక్����ాపలల�థ ��ల��్ అరరమ�, �ాప�్ ��్ౖ  పడక�ాక, మ��య�్

అల�్ ల దయ మ��య�్అతల్ఆ��ా్దమ�్కల�గ�్�ాకథ 

హదయ్—ధర్మ�ను �ార �ిప�్ బ� ��పంు్ మ��య�్ �ెవ్ౖ భ��ప్ గల్ వయ��ప్ పట్్

� రవ సనంకప�ా్  పర��పంు్ పదమ�; �ా�ౖతయ పరప�ా్ ప�త�్ల�, 

పప�యల�్అల్అరరమ�థ్ 
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ప�త్్ పవ్కప ఎ�్ ఎ్ —ఇ�� ప�్యేకప�ా్ ఇ�ా్ ల వయవ�ార పక�డక, హదయ్ 

తహమ్హ్�ా����్ పర��ప�న్పదమ�, అల�్ ల  కక �ాప�్మ��య�్

ఆ�సుసల�్అతల��్ౖ పడక�ాకథ 

హ� � ఖు�ాన్— అల�్ ల ంే మ�న�ా��� మ�రగదర్నప్��సప్పప�ిపంబ��న్

గ�పధమ�థ్ఇ��్ ప�త్్ పవ్కప్తహమ్హఎ�ఎ �ా���� పదమ�్పదమ�్ఇర��్ౖ

మ���ే��ాట�్ప�నశ్రప్ంయేబ��ప��థ్ 

ఖ��ా—�ారసుడకథ్ఖ��ా అను్పదమ�్ క్పవ్కప్��రక�్

 పర��పంబ��ప��థ్పవ్కప్ కక్ఖ��ా అను పదమ�్అతల్�ారయమ�ను్

��న�ా��పంే్�ా��్ గ���ప�్�ె�యమ�సుప ప��థ 

ఖ��ాత�ల-మ��లి—అహమ��య మ��ి్ల్మమ�య్ంే్�ా్మ�ప�క్

���ిసయ�ఎఎ� �ారసులను్సన�పంుటక�్ పర��పంబడక్పదమ�థ 

ఖ��ాయ— అల�ాల�్�ారసత్మ� అను్మ�టక�్ పర��పంబ� ేపదమ�థ్ 

మ���వ  —��ల�� అలర్అను�ాద్పదమ�్‘మ�రగదర్నమ�ంయేబ��న్వయ��ప’ 

అలథ్ఇ��, ప�త్్ పవ్కప్తహమ్హఎ�ఎ �ా��ంే ఆ్త�ా్�్���లక�్

���య�ప�ే్ సపసకరపక�్ఇవ్బ��న్ౖర�దుథ 

�� �ా్వ�అ్���ిసయ�(�ా్మ�ప�క్మ�ిసయ�)—్ పదమ�్అహమ��య 

మ��ి్ల్మమ�య్వయవ�ార పక�డక ఖ���య�న  కక్హదయ్్ �ాజ  గ�ల�ల్

అహమహ్ను ��ెయమ�సుప ప��థ అతడక అల-ఇమ�ల-మ���వ (మ�రగదర్నప 

ంేయబ��న్��యక�డక)్మ��య�్���ిసయ�్�ాక్గ���ప�న ప�త్్ పవ్కప  

ఎ�ఎ పవ్ం��లను అనుస��ప�్అల�్ ల ంే్ పప�పింబ��న్వయ��ప�ా్

ంెప�ప�����డకథ 




