
భారత కమ్యూతుసటు  పరటు (మ్ావోయసటు ) 

క ేంద్ర కమిటి 

మ్హతతర సేంసకృతిక విలవేం మ్రియు చారిత్ార తమక నకసల్బరి సయుధ తిరుగుబాటుకు 

చ ేందిన 50వ వరిికోతసవల్నట , రేంచాతుి కుదిపవేసన రషూన్ సో షలిసటు  విలవ శత్ాబి్ద 

వరిికోతసవల్నట, అేంతరా తీయ కరిమక వరగ  మ్ారికిసటు  మ్హో పధ్ాూయుల్ు కర్లల మ్ార్లకి దిి 

శత్ాబి్ద జయేంతి ఉతసవల్నట గొప విలవోత్ాసహేంత్ో , విలవ సఫూరితత్ో తురిహ ేంచేండి!  

పరయమ ైన కమరేడ్సస, భారత విల వ శ్రయేోభిల్ాషుల్ార, కరిమకుల్ార, ర ైతుల్ార, శమే్జీవుల్ార! 

చాలా కొదది  సభామావధద లోనే భనం చారితరఔంగ ఎంతో తృర భుకీతఔయౌగిన నాలుఖు రంచ కరిిఔవయగ 

దదనోతసలలనఽ జయుుకోఫో తునాాభు. ఈ సంవతసయం మాభ ైయేళ్లు  ూరిి చేసఽకోఫో తునా భహతియ ళాభుఔ వయగ 

శూంసకితిఔ యు వం భాలో , చ ైనా ఔభయీతుసఽు  తృరటుల నామఔతవంలో శూో షయౌసఽు  చ ైనాలో ఎగివడిన అూయవమ ైన 

యు వ రజా రబంజనం. అదద శూంసకితిఔ ఉరితలం లోతు రతియొఔక యంగతుా ఆ దేశు శూో షయౌసఽు  ఆరిిఔ ునాదదకి 

అనఽఖుణంగ భలచటాతుకి సఔల ఫయయుు ల తదదతయ రతికిమాాలద సంసకితికి వీతిరేఔంగ యళల ళాభుఔ జన 

ఫాహృఱయీతుా ఔదదయౌంచందద. తిషు లేసఽఔుతు ఔూయుునా ెటటు ఫడిదారట భారటగములెై అదద తీవర తృో రటం చేవందద. గేటా్ 

డిఫేట్ కలంలో జరిగిన రియజతుసఽు  వీతిరేఔ తృో రటాతుకి అదద కొనశూగింు. చ ైనా యు వ అభివిదదిలో అదద ఔ నాతన 

దశ.శూో షయౌజాతుా తురిించ , సఽదిఢం గయంచ టిషఠ యచడం దావర ఔభయీతుజాతుకి చేయుఔునే భాయగంలో ఎనోా 

శూంసకితిఔ యు లలు అవసయభ్తామనే భాలో ఫో ధననఽ అదద ఫలరిచందద.అంతరు తీమంగ చావతి , ఎనోా 

దేళలోు తు ఔభయీతుసఽు  ఉదీభాలోు  రియజతుజంతో తుయణమాతిఔంగ త ఖత ంులు చేసఽకోవటాతుకి రివితులనఽ , 

సందరాతుా అదద ఔలుఖజేవందద. ఎనోా దేళలోు  ఎ ంఎల్ తృరటులు ఏరాటట కవటాతుకి, శూముధ ర ైతాంఖ యు వ తృో రటాల 

లెలుు వ తలెతిడాతుకి దారితీవందద. భాయత దేశంలో మాభ ై వసంతాలు జయుుకోఫో తునా గొా నఔసలబరి ర ైతాంఖ యు వ 

శూముధ తియుఖుఫాటట ళాభుఔ వయగ శూంసకితిఔ యు వంతోనే రభాయతమ ైందద , తరయణ తృ ందదందద. వ  ఐ (భాలోయసఽు ) 

సంశూి ఔులు, గొా నామఔులెైన క. వ ఎం, కే వ లలో ఔర ైన  క. చాయు భజుందార్ నామఔతవంలో నాతన దాయులు 

లేవన ఉదీభంనఔసలబరి ఉదీభం. భన దేశు రజాశూవభుఔ యువ చరితరలో అదద ఔ నాతన అధాీమాతుకి 

నాందద.యశుీ శూో షయౌసఽు  యు వ యజము శతాతి ఔూడా దఖగయ డుతోందద. అదద క. లెతున్ , శూు యౌన్ ల 



నామఔతవంలోయషీన్ ెటటు ఫడిదారట వయగం , బయశూవభీ వరగ ల రజకీమ అధదకరతుా శూయధ తియుఖుఫాటట దావర 

ఔూలదోవ భృటు భృదటి శూరిగ కరిిఔుల , శభాజీవుల నాతన రజాీతుా ఏరాటట చేవందద.అదద శూో షయౌజాతుా తురిించే 

ఔయిలీతుా చేటిు , శూో షయౌసఽు  వీవసి కోసం ునాదఽలు లేవ , ఔభయీతుజం లెైు మతుంచడాతుకి భాయగం లేవందద. 

సరియ ైన కరిిఔ వయగ వదాి ంతమ ైన భారికిజం , సరియ ైన కరిిఔ వయగ తృరటులు ఫొ యౌషయక్ యు లతుకి  భాయగ తురిేశనం 

చేళయ. అదద సరియ ైన వూీహం , ఎతుి ఖడలనఽ అనఽసరిసాి  దేశంలోనా , తృరటులోనా అతిలదాతుకి , భుతలదాతుకి 

వీతిరేఔంగ తుయంతయం తృో రటం చేవందద. శూో షయౌజు తురిణంలోనా , దేశంలో అంతయగతంగనా , అంతరు తీమంగనా, 

భారికిజం ఔ నాతన , ఉనాత దశఔు , అంటే లెతుతుజాతుకి లేదా భారికిజం-లెతుతుజాతుకి చేయుఔునాదద. కరిిఔ వయగ 

వదాి ంతం, రజకీమాలు, ళవి ీమ శోూ షయౌజాల యూఔయి , ూరిిగ నాతనమ ైనదద , సంూయణంగ ళవి ీమమ ైనదద అయన 

వదాి ంతాతుా, దితితూ ఆయషకరించన గొా యు వ తతవలేతి అయన కర్ు భార్కి దదవశతాతి జనిదదనం ఔూడా 

సభూసఽి నాదద. భానవ జాతికి భార్కి ఔ నాతన భారగ తుా చాంచాడు. అదద ఔఠినమ ైన వయగ తృో రటంలో , 

ఫయయుు ల, ెటిు-ఫయయుు ల వదాి ంతం , ఆరిిఔం , రజకీమాలు , సంసకితి కి వీతిరేఔంగ , కరిిఔ వయగ ఉదీభంలో అతి , 

భుత లదాలఔు వీతిరేఔంగ చేవన తృో రటంలో యఔవంచందద , అభివిదది  చ ందదందద. లేలాదద సంవతసరల తృటట వయగ 

దోడ,ీ డనలఔు ఖుయవుతునా భానవ సభాజాతుకి ఔ నాతన ముగయంబం అయీందద. ఔ వయగ యశిత 

సభాజాతుకి, అంటే వతవచుతో ఔూడిన సభాజాతుకి రిణాభం చ ందే ఔ లసివ అవకశం ఔయౌగిందద.  

ెటటు ఫడిదారట యధానం వలు  జతుంచన లేతన ఫాతుసతావతుకీ , దోడీకి , అణచలేతఔు , ఆధదతాీతుకి , తదరికతుకి , 

యవక్షఔు, అసభానతలఔు , సంక్షోభాలఔు , ముదాి లఔు ఏక ైఔ రతాీభాామం శూో షయౌజం , ఔభయీతుజమేననే 

తురివలదమ ైన సతాీతుా ఎలుగ తిి చాటడాతుకి ఈ ఉతసలలు భుకీమ ైన సందరాలు. ెటటు ఫడికి వీతిరేఔంగ చేవత 

తృో రటంలో ెటటు ఫడికి తృతయెటేు   కరిిఔ వయగం వయగయశిత సభాజం లెైు చేవత మనంలో శూో షయౌజాతుా తురిించే 

ఔభాంలో తృత ఔుయితృో యన శూభాజిఔ సంఫంధాలనఽ తృతి ెటిు  లటి శూి నంలో కొతి సంఫంధాలనఽ 

నెలకొలుాతామతు, ఆ యఔంగ భానవ జాతి చరితర ూయవ దశనఽ అంతం చేవ తుజమ ైన చరితర భృదలయేీలా 

చేసఽి ందతు భయి ఔ శూరి రఔటించడాతుకి ఇయ సందరాలు. ెటటు ఫడిదారట యధానం ళశవతమ ైనదతూ , ఔభయీతుజాతుకి 

కలం చ యౌుందతూ అనేలళ్లి భానలయ తన ఉతుకిలోతు అతీంత సఽదీయఘ కలం వయగ యశిత సభాజం లోనే ఖడిందతూ , 

వయగ యశిత సభాజం నఽంచే ఫమటఔు వచుందతూ , భయి ఔ శూరి చరితరలో అతి నాతనమ ైనదీ , చవరిదీ , 

యువఔయమ ైనదీ అయన కరిిఔ వయగ నామఔతవంలో వయుసగ ఉనాత దశల దావర వయగ యశిత సభాజం లోకి 

రలేశిసఽి ందతు భరిచతృో తాయు. శూో యమట్ , చ ైనా శూో షయౌసఽు  సభాజాలు డితృో వడాతుా భాతరమే చాంచే లయు 

ఫయయుు లజీ ఔూడా బయశూవభీ వయగం ెై అంతిభ యజమం శూధదంచే భుందఽ ఎనోా శతాఫాి ల తృటట ఎనోా 



అజమాలనఽ చయచాడ వలవ వచుందతు భరిచతృో తాయు. తుాలనఽండి నేయుుఔుంటూ , ఒటభుల నఽండి 

ఖుణతృఠలు ఖశిాంచఽఔుంటూ కరిిఔ వయగం , దాతు తృరటు తుయంతరమంగ , దిఢచతింతో , భృండి టటు దలతో 

అణచలేతఔు ఖుయవుతునా అతుా శూభాజిఔ వరగ లఔు , వెక్షను ఔు అఖగాభుగ తులఫడి ఫయయుు లజీ ఔు వీతిరేఔంగ 

తృో రటం చేవ భృదట ఔ దేశం లోనా , అటట భిట లు దేళలోు నా శూో షయౌజాతుా తురిిసఽి ందద. అంతిభంగ 

ెటటు ఫడిదారట యధానాతుా , శూభాా జీలదాతుా , అతుా యకల రతికిమాలదాతుా ఒడించ రంచలీతంగ 

శూభీలదాతుా శూి సఽి ందద.అంతిభంగ అతుా ఆవశీఔ రివితులు రిఔవమ ైనుాడు , సభాజం ఎటుకేలఔు తన 

తాఔంెై ‘రతి ఔకయూ తభ శకిి , శూభరి ాలఔు అనఽఖుణంగ , రతి ఔకరికీ లరి అవసరలఔు అనఽయూంగ ’ అతు 

రసఽకోవచఽు. కఫటిు  ఈ లరిషకోతసలలనఽ జయుుఔునే సందయాంలో భారికిజం/ఎ ంఎల్ ఎం లఔు రతాీభాామం 

లేదతు భరొఔక శూరి ఎలుగ తిి చాటటదాం. కరిిఔ వయగ తృరటుకి/నామఔతావతుకి రతాీభాామం లేదఽ! యులతుకి 

రతాీభాామం లేదఽ! శూో షయౌజం, ఔభయీతుజాలఔు రతాీభాామం లేదఽ! 

యటిలో భయడు లరిషకోతసలలనఽ-అంటే ళాభుఔ వయగ శూంసకితిఔ యు వు అయిశతాతి ఉతసలలు ,ఫో యౌషయక్ యు వు 

శతాతి ఉతసలలు , కర్ు భార్కి దదవశత జమంతి ఉతసలలనఽ రంచ లీతంగ అతుా దేళల కరిిఔ వయగం 

జయుుఔుంటటందద. భన తృరటు అయన భాయత ఔభయీతుసఽు  తృరటు (భాలోయసఽు ) అంతరు తీమ ళాభుఔ వయగు దదటాచ్ 

మ ంట్. అదద భారికిజం-లెతుతుజం-భాలోయజం భాయగదయశఔతవంలో తు చేసఽి ందద. ఈ వదాి ంతాతుా తురిిషు యు వ 

ఆచయణఔు సిజనాతిఔంగ అనవయసఽి ందద. అదద భుతలద అవకశలదం , అతిలద ంటెతుి తృో ఔడలతో సశృ అతుా 

యకల రియజతుజాతుకి వీతిరేఔంగ తురివరభంగ తృో రటం చేసఽి ందద. రంచ శూో షయౌసఽు  యు వంలో అయభాజీమ ైన 

భాఖంగ ఉనా భాయత దేశు నాతన రజాశూవభుఔ యులతుా యజమవంతంగ రిూరిి చేమడాతుకి దీయఘకయౌఔ 

ముదింలో తుభఖామ ై ఉందద. ఈ ఉతసలలనఽ జయుుకోవటంలో వ  ఐ(భాలోయసఽు ) అంతరు తీమ కరిిఔ వయగంతో 

చేతులు ఔలుుతుందద.ఎ ంఎల్ ఎం నఽ ఎతిిటిు , కతృడి , అనఽసరించ ,దాతుతు అనవయంచ భన దేశంలో నాతన 

రజాశూవభుఔ యులతుా యజమవంతం చేమడమ్ కోసంఇతయ అతుా తుజమ ైన భాలోయసఽు  తృరటులు , సంసిలు , 

వీఔుి లతో ఔయౌవ ఈ భయడు గొా రంచ శూి య యులతిఔ కరిిఔవయగ దదనాలనఽ జయుుకోవడం భన ఔయివీం.ఈ 

యువదదనాలనఽ జయుుకోవడం అంటే, భారికిజు యు వ శూరతుా ఖశిాంచడం , ఖత కలు యజమవంతమ ైన కరిిఔ 

వయగ యు లల సాూరిితు అనఽఔరించడం , అంతరు తీమ కరిిఔ వయగు తృజిటివ్ , నెగ టివ్ అనఽబలల నఽండి 

నేయుుకోవడం,భన ఒటభులు , తుాల నఽండి ఖుణతృఠలు తీసఽకోవడం , కొతి శూభాజిఔ , యు వఔయ రివితులలో 

శూభాా జీలదాతుకి, సఔల రతికిమాాలదాతుకి వీతిరేఔంగ తృో రడుతూ , భన దేశంలో నాతన రజాశూవభుఔ యులతుా 

యజమవంతం చేమడంకోసం భన శకిి శూభరి ాలెై ఆధాయడి శూహశోూ తతంగ భుందఽఔు శూఖడం. 



అందఽవలు , భన తృరటు ఉనా చోటలాు  భన శకిి శూభరి ాలఔు అనఽఖుణంగ ఈ చారితరఔ దదనాలనఽ భనం జయుుకోలయౌ. 

అతుా తృరటు మయతుటటు  సనాాశృలు చేసఽకొతు , తభ శకిినంతా యతుయోగించ ఈ ఉతసలలలో కిమాాశీలంగ , చఽయుఔుగ 

తృలగగ నాలతు రజలఔు లుుతులవయౌ.భహతియ శూంసకితిఔ యు వ 50వ లరిషకోతసలలనఽ ఈ సంవతసయం16మే నఽండి 

22మే వయఔు , నఔసలబరి శూముధ తియుఖుఫాటటఔు చ ందదన 50వ లరిషకోతసలలనఽ 23మే నఽండి 29 వయఔు , ఫో యౌషయక్ 

యు వ శతాతి లరిషకోతసలలనఽ 2017లో 7 నఽండి 13 మే వయఔు , అంతరు తీమ కరిిఔ వయగ భారికిసఽు  

భహో తృధాీములు కర్ు భార్కి దదవ శతాతి జమంతి ఉతసలలనఽ 2018 లో 5 నఽండి 11 మేవయఔు గొా 

యు లోతాసహంత ,ో యు వ సాూరిితో తుయవశించాలతు లుుతుసఽి నాాం! ఏదేతు కయణం వలు  ఈ దదనాలనఽ ెైన తరొకనా 

తేదీలలో జయుుకోవడం శూధీం కఔతృో తే ఆమా సంవతసరలలో ఎుాడ ైనా జయుుకోవలవందదగ లుుతుసఽి నాాం.  

(అతులయీ కయణాల వలు  ళాభుఔ వయగ శూంసకితిఔ దదనోతసవం జయుుకోవడం ఖురించ లుు తువవడంలో జరిగిన 

జాతృీతుకి కేందర ఔభుటీ యచాయం వీఔిం చేశూోి ందద. అందఽవలు  శూంసకితిఔ యు వ తృర ధానీతనఽ అందరి లోకి 

తీసఽక ళ్ిడాతుకి మే 2016 నఽండి మే 2017 వయఔు ఈ దదనాతుా జయుుకోలయౌ). ఈ ఉతసలలనఽ కీంెయను  

యూంలోనా, లరిషకోతసవ లరలుగనా జయుుకోలయౌ. 

కమాేడ్సస, 

రంచ ెటటు ఫడిదారట యధానం అతి తీవరమ ైన ఆరిిఔ , రజకీమ సంక్షోభాలఔు , ఉతాతిి శఔుి ల యనాశనాతుకి , దోడీ , 

అణచలేతలు తీవరతయం కవడాతుకి , రంచలీింగ రనాబుఔుక ముదాి లు చ లరేఖడాతుకి కయణభవుతునాదద. 

శూభాా జీలదు ఉఔుక కౌగియౌలో అతీధదఔ దేళలు , జాతులు , రజలు నయౌగితృో తుండడంతో రజలలో తీవర తుయసన , 

రతిగటన ెయుఖుతునాాయ. రఫో యే శూభాజిఔ తియుఖుఫాటు నఽ తలుచఽకొతు రంచ లీింగ రతికిమాాలదఽలు , 

లరి సంసిలు బమభీతులఔు లోనవుతునాాయ. అందఽవలు  ఔుతఔుతలాడుతునా శూభాజిఔ అసంతిి తు చలాు రిు , 

లటితు తుా తోవ టిుంచడాతుకి ఎ ంఎల్ ఎంఔు , శూభీలద యు లలఔు , నాతన రజాశూవభుఔ యులలఔు , జాతి 

యభుకిి తృో రటాలఔు , అతుా యకల రజా తృో రటాలఔు వీతిరేఔంగ యభినా అణచలేత చయీలు , మోసూరిత చయీలు 

చేడుతునాాయు. అటటవంటి వితిలో శతుర వునఽ వెైదాి ంతిఔ , రజకీమ , వెైతుఔ తదదతయ అతుా యంగలలో ఎదఽరోకవడం 

భన లక్షీంగ ఉండాయౌ. రఫో యే నాలుఖు లరిషకోతసలలనఽ ఇందఽక ై యతుయోగించఽకోలయౌ. ఈ సందరాలనఽ భనం 

భన దేశు కరిిఔులనఽ , ర ైతాంగతుా , యదాీయుి లనఽ , మువఔులనఽ , మేధావులనఽ , దయతులు , 

ఆదదలవలు,అణచలేతఔు ఖుయవుతునా జాతులు , భతయమ ైన మ ైనారిటీలనఽ , శభాజీవులలోతు ఇతయ వెక్షను నఽ 

వెైదాి ంతిఔంగ, రజకీమంగ ఎడుీకేట్ చేమడాతుకి ఉయోగించఽకోలయౌ. సభమాతుకి అనఽఖుణంగ లేచ 



తులఫడాలతు, ఏఔభయీ ఫలంగ సంగటితమ ై తృలఔ వరగ ల దాడితు అతుా యధాలుగ తిాకొటాు లతు లుుతులవయౌ. 

నాతన రజాశూవభుఔ యువంలో తృలు ంచఽకోలలతూ , కొనశూఖుతునా రజాముదింలో ెది య తుి న భుయౌటెంట్ గ 

తృలగగ నాలతు రజలఔు లుుతులవయౌ. శభాజీవుల యభుకిిక ై నాతన రజాశూవభుఔ యువం ఔకటే భాయగభనే సందేశం 

లరిలో యసిితంగ రచాయం చేమాయౌ. 

ఫార హిణలద శిందా తౄవజం భాయత తృలఔవరగ ల , శూభాా జీలదఽల రయోజనాలనఽ ెది ఎతుి న నెయలేయుసాి  

ఔభయీతుజం ెైన,అతుా రజాశూవభుఔ వదాి ంతాలు , ఉదీభాలు, సంసకితులు, యలువలు, ఆకంక్షలు, ఆచయణలెైనా, 

ఫశియంఖంగ, తృయుమ ంటరట భుసఽఖులో దాడిచేసఽి నా రసఽి త తయుణంలో దీతుకి భరింత తృర భుకీత ఉందద.  

 ఈ లరిషకోతసలలనఽ తుయవశించేందఽఔు భనం ర ండుయకల కయీఔభాాలు తుయవశించాయౌ. భృదటియఔం 

కయీఔభాాలు భనతృరటు,  ఎల్ జి ఏ, యు వ రజాఔభుటీలు, రజా సంగాలు గాభూణ తృర ంతాలోు  తుయవశించే కయీఔభాాలు. 

ర ండవయఔం ఫశియంఖ రజాసంగాలు సవతంతరంగనా లేదా ఇతయ యు వ రజాశూవభుఔ సంసిలు , వీఔుి లతో ఔయౌవకతు , 

భుకీంగ టుణాలోు  తుయవశించే ఫశియంఖ చటుఫది కయీఔభాాలు.  

 నఔసలబరట తియుఖుఫాటట మాబమీవ లరిషకోతసలతుకి అంతరు తీమ తృర భుకీత ఉనాాటికీ అదద 

రధానంగ భనదేశంలో కొనశూఖుతునా దీయఘకయౌఔ రజాముదాి తుకి సంఫంధదంచనదద. భనం అవసయమ ైన రమతాాలు , 

చొయవతో చేవ , తఖు టటు యడుులు చావతి  భాలోయసఽు  అనఽఔూల , రడిఔల్ , రజాశూవభుఔ తృరటులు , సంసిలు , 

వీఔుి లు అఖిల భాయత శూి యలోనా , రశుు ా ల శూి యలోనా సంముఔింగ భనతో ఔయౌవ ఉతసలలు తుయవశించడాతుకి 

భుందఽఔు రవచఽు. ఇతయ శఔుి లతో ఔయౌవ తుయవశించటాతుకి తృర భుకీత ఉనాాటికీ నఔసలబరి అంతశూసయు 

తృర భుకీతనఽ తగిగంచతులరితో భాతరమే భనం ఔలవటం భంచదద. రసఽి తం కొనశూఖుతునా యు వ , రజాశూవభుఔ 

ఉదీభాలఔు భదితుగ ఉండేలయు అయఉండాయౌ. యటితు దిఴులో ఉంచఽకొతు , యలయనంత ఎఔుకవ భందద 

భాఖశూవభులయేీలా చాడాయౌ. యభినాదేళలోు  ఉనా తుజమ ైన కరిిఔవయగ తృరటులు , సంసిలు, వీఔుి లు, భాయత యు వు 

భుతుర లు, ళరయాోభిలాషులు , భదితుదాయులు భాయతదేశంలో కొనశూఖుతునా దీయఘకయౌఔ రజాముది నేథీంలో 

నఔసలబరి మాబమీవ లరిషకోతసలతుా జయవయౌవందదగ భా కేందర ఔభుటీ లుుతుశూోి ందద. 

 తుజమ ైన భారికిసఽు లతోతృటట రియజతుసఽు లుఔూడా ళాభుఔవయగ శూంసకితిఔ యు వు అయి శతాతి 

ఉతసలలనఽ, ఫో యౌషయక్ యు వ శతాతి ఉతసలలనఽ భార్కి జమంతి దదవశతాతి ఉతసలలనఽ జయుుతాయు. కఫటిు  

నఔసలబరట లరిషకోతసవం ఔనాా యళల తృర తిదదఔన భర నోా శఔుి లనఽ ఔదదయౌంచ ెై ఉతసలలనఽ జయడాతుకి అవకశం 

ఉందద. అయతే భనం తృత రజాీతుా ఫలరయోఖం దావర ధవంసం చేమడం అతులయీం అతూ , వయగయశిత సభాజాతుా, 



ఔభయీతుజాతుా శూి ంచే దదశలో మతుంచేందఽఔు కరిిఔ వయగ తుమంతితవం లోనే శూో షయౌజాతుా తురిించఖలభనే 

భార్కి కీలఔ ఫో ధననఽ ఎతిిటేు  భారికిసఽు , రజాశూవభుఔ శఔుి లతోనే ఔలలయౌ. భారికిజు ఈ కీలఔ ఫో ధననఽ దాతు 

తుజమ ైన సాారిిలో భృదట లెతున్ శూు యౌన్ ల నామఔతవంలో యశుీలో ఆచయణలో ెటాు యు. ఈ ఫో ధననఽ రంచంలోతు 

రియజతుసఽు లు, నమా రియజతుసఽు లు తురఔరించ ెటటు ఫడిదాయుల , శూభాా జీలదఽల రయోజనాలకోసం భారికిజు 

భుసఽఖులోనే భారికిజంెై తృో రడుతాయు. ఈరోజు అతుా దేళలలోనా ఇటటవంటి శఔుి లు ఉతుకిలో ఉనాాయ. 

కరిిఔవయగంయు వ థంలో భుందఽఔు శూఖడాతుా ఆ శఔుి లు తురోధదశూి య. భన దేశంలో వ  ఐ , వ  ఎం వంటి 

అవకశలదఽలు ఔూడా భార్కి యొఔక ఈ భ్యౌఔ ఫో ధనఔు ఔటటు ఫడిఉండయు. కఫటిు  ఈ ఉతసలల కోసం ఆ 

శఔుి లతోతృరటుల ఫాీనర్ కింద ఔలవఔుండా చాడాయౌ. భనతృరటు ళరణాులు , రజలలో ఔ సాషుత , ధ ైయీం , ఐఔీత లేఔుండా 

భన శతుర వుఔు వీతిరేఔంగ జరిత తృో రటంలో భుందఽఔు శూఖలేభతు , అలా చేమలంటేఅతుా యకల అవకశలదాతుకి 

వీతిరేఔంగ అలుెయుఖతు తృో రటం చేమడం తాతుసరి అతు ఖురిించడం అవసయం. అయతే ఆ తృరటులఔు భదితు 

త లుుతూ ఔూడా భార్కి ఫో ధనల , ఫో యౌషయక్ యు వ , ళాభుఔవయగ శూంసకితిఔ యు లల అంతశూసరతుా ఎతిిటేు  

మేధావులనఽ ఈ కయీఔభాాలఔు ఆశృవతుంచవచఽు.  

 ళాభుఔవయగ శూంసకితిఔ యు వ అయిశతాతి , ఫో యౌషయక్ యు వ శతాతి , భార్కి జమంతి దదవశతాతి 

ఉతసలలనఽ రంచ లీింగ జయుుకొంటాయు. కఫటిు  భాయతదేశంలో ఔూడా ఏద ైనా ఔ టుణంలో ఔతూసం ఔ 

అంతరు తీమ కయీఔభాాతుా తుయవశించేందఽఔు రమతాాలు చేమాయౌ. అందఽలో తృలగగ నేలయందరికీ అనఽఔూలమ ైన 

తేదీలలో దాతుతు తుయవశించాయౌ. అటాు గే తుజమ ైన యు వశఔుి లు ఇతయ దేళలోు  తుయవశించే ఈ కయీఔభాాలోు  భాయత 

యు వకయులు ఔూడా తృలగగ నాయౌ.  

 భనం ఈ ఉతసలలనఽ తుయవశించఔుండా తురోధదంచేందఽఔు శతుర వు టుణాలోు నా , గాభూణ తృర ంతాలోు నా  

అతుాయకల ఆటంకలు సిఴుంచడాతుకి రమతిాశూి డు. అటటవంటి యచినాఔయ రమతాాలు జరిగినాటికీ భన 

కయీఔభాాలనఽ యజమవంతంగ జయుుకోనేందఽఔు సనాాశృలనఽ చేసఽకోలయౌ. అందఽఔు తగిన యధంగనే ఆచయణ 

శూధీభయేీ థకలనఽ భాతరమే లేసఽకోలయౌ. భనరజా ునాదద ెై ఆధాయడి రజలనఽ ఔదదయౌంచ టుణ తృర ంతాలోు  

ఫశియంఖ సబలు , శృలు సభాలేళలు , వెభునాయుు  తుయవశించాయౌ. ఎ ంఎల్ ఎనఽ , రసఽి త రివితులలోనా , 

బయషీతుి లోనా దాతుఔుండే ఓచతాీతూా , తృరటు వెైదాి ంతిఔ , రజకీమ ంథానఽ యళల రజాతూఔంలోకి తీసఽక ళ్ుటం అతుా 

కయీఔభాాల లక్షీంగ ఉండాయౌ. ఆరిిఔలదం , సంసకయణలదం , తృయుమ ంటరటలదం , తృో స్టు  భాడరిాజమ్ వంటి 

ఫయయుు ల,ెటీు  ఫయయుు ల వదాి ంతాలఔు , రతాీభాామంగ ఎ ంఎల్ ఎం నఽ తులఫ టాు యౌ. రంచ కరిిఔవయగు 

ఆవశీఔతనఽ, యశుీ , చ ైనా యు లలు శూధదంచన అూయవమ ైన రంచ తృర భుకీత ఔయౌగిన యజమాలనఽ , 



తయులతికలంలో తృరటు నామఔతవం లోనఽండే ుటిున రియజతుసఽు లు , ర నగేడుు , ెటటు ఫడిదారట భారటగములు యదోరహం 

చేవనాటికీ భానవజాతి చరితరలో అయ శూధదంచన భహతియ యజమాలనఽ ఎతిిటాు యౌ.  

 యశుీ , చ ైనా తదదతయ , శూో షయౌసఽు /నాతనరజాశూవభుఔ దేళలు ఔూయౌతృో వడం లెనఽఔ ఉనా కయణాలనఽ , 

బయషీతుి లో భయి ఆ యఔంగ తిరోఖభుంచఔుండా ఉండేందఽఔు చేటువయౌవన చయీలనఽ లోతుగ , సభఖంాగ 

చరిుంచాయౌ. ఉతాతిికోసం జరిగే తృో రటం , వయగతృో రటం , ళవి ీమ తోృ రటాలెై ఆధాయడి ఉదాయంచన కరిిఔ వయగు 

ళవి ీమ వదాి ంతంెై భన దిఴుకోణాతుా , కరిిఔవయగ నామఔతవ దితి , తు ళ ైలులనఽ అవలంతంచవయౌవన 

అవసరతుా, వయగంథా, రజాంథాలనఽ ఆచరించవయౌవన తీయునఽ యళల రజాతూఔం భుందఽ ఉంచాయౌ.  

 దాతుకితోడు భాయత యు లోదీభం శూధదంచన యజమాలనఽ తృరటు ,  ఎల్ జి ఏ , రజారజాీధదకయ 

అంగలు/యువరజా ఔభుటీలు , యు వరజాసంగాలు ెది ఎతుి న రజలఔు వదిఔు తీసఽక ఱయియౌ. ఈ లరిషకోతసలలా 

సందయాంలో తృరటు తృర ధభుఔ మయతుటుతో సశృ ెైనఽండి కిందద దాక తృరటు ఔభుటీలు రజాసంగాలు , ఐఔీ 

సంగటనలలోతు తృరటు తౄర క్షనఽు  ఎ ంఎల్ ఎం , ఫో యౌషయక్ యు వం , ళాభుఔవయగ శూంసకితిఔ యు వం , భన దేశంలోతు నాతన 

రజాశూవభుఔ యులలనఽ వెైదాి ంతిఔంగ అధీమనం చేమాయౌ. రజకీమ తయఖతులు తుయవశించాయౌ. తృరటు , భుయ్ఴమా, 

రజాసంగాలు నాతన శఔుి లతో తభ ఫలాతుా ెంతృ ందదంచఽకోవడం కోసం కొతిగ బరటి చేసఽకోనే కీంెయనునఽ 

తుయవశించాయౌ.  

 గ రిలాు  జోను లో కఖడాల రదయశనలు , శూముధ రదయశనలు , రీయ్లు , ఫశియంఖసబలు , ఖయాు 

సభాలేళలు వంటియ తుయవశించాయౌ. భన కయీఔభాాలనఽ బఖాం చేమడాతుకి శతుర వు దాడి చేవత అవకశం ఉనాందఽన 

యక్షణకోసం చేటువయౌవన అతుా చయీలు చేటాు యౌ. అటాు గే యహసీ తు దితులనఽ తృటించాయౌ. అదేయధంగ 

భావశూయూీత ఔయౌగిన శఔుి లనఽ , రజలనఽ ఔదదయౌంచ టుణాలలో ఔూడా రీయ్లు , శృలు భూటింఖులు , ఫశియంఖ 

సబలు, సదసఽసలు భృదలఖునయ తుయవశించాయౌ. భన తృరటు ,  ఎల్ జి ఏ, యు వ రజా ఔభుటీలు , యు వ రజాసంగాలు, 

రచాయ శూభగితాు తమాయుచేమాయౌ. భూడిమాఔు ఇంటయూవాలు ఇలవయౌ. వెైదాి ంతిఔ , రజకీమ ుసికలనఽ 

రచఽరించాయౌ. తిరఔల రతేీఔ సంచఔలు తేలయౌ. యువ వదాి ంతం , యు వ చరితరల ుసికలనఽ 

భుదదరంచాయౌ/ునయుిదదరంచాయౌ. యయధయకలెైన రచాయ శూభగిా ,రచఽయణలు రజలు సఽలబంగ అయిం చేసఽకొనేలా , 

సఽలబమ ైన, సిజనాతిఔమ ైన ళ ైయౌలో ఉండాయౌ. రజాసంగాలలోతు తౄర క్షనఽు  ఈ యషమంలో రతేీఔ శదిా ెటిు , చొయవనఽ 

రదరిశంచాయౌ. ఎ ంఎల్ ఎం , యశుీ యు వం , ళాభుఔవయగ శూంసకితిఔ యు వం , భన తృరటు చరితరల టు  అవగహన 

ెంతృ ందదంచేలాకీడయుఔు, కయీఔయిలఔు సఽలబంగ అయిం అయేీ ళ ైయౌలో రసాి  ుసికలు , ఫుక్ లెట్ లు , లీస 



సంఔలనాలు తేవడాతుకి రతేీఔ శదిాెటాు యౌ. నాలుఖు లరిషకోతసలల తృర భుకీతనఽ దిఴులో ఉంచఽకొతు తృరటు వెైదాి ంతిఔ 

రజకీమ శూి యతు ెంతృ ందదంచేలా భనం శదిా వశించాయౌ. 

యువం అంటే కరిిఔుల , శభా జీవుల ండుఖ.  లరి శూహశోూ తత తాీగల పలాలే యు వం శూధదంచే యజమాలు. 

రఫో యే లరిషకోతసలలు ఔూడా శభాజీవులఔుయవదదనాలే.  కఫటిు , భన రచాయంలోనఽ, కయీఔభాాలనఽ తుయవశించడం 

లోనా, లరితు ఔదదయౌంచడం లోనా లరి కిమాాశీలఔ భాఖశూవభాీతుా ెంచాయౌ. యలయనంత ఎఔుకవగ రజలు 

ఇందఽలో భాఖశూవభులయేీలా చేవ ఈ సందరాలనఽ లయు తభ సవంతం చేసఽఔునేలా , దేశంలో కొనశూఖుతునా 

యు వ ముదింలో లయు తభ తృతరనఽ ెంచఽఔునేలా తీవరంగ ఔిఴ చ మాీయౌ. 

కమాేడ్సస, 

వయగయశిత సభాజాతుా శూి ంచడం కోసం ఔషుబయయషుమ ైన భాయగం ఖుండా శతుర వుఔు వీతిరేఔంగ లేలాదద ముదాి లోు  

అసంకాీఔ జన ఫాహృఱయీతుా నడించే చారితరఔ ఫాధీత అంతరు తీమ కరిిఔ వయగ బుజసకంధాలెై ఉందద. 

అజేమమ ైన నేటి భారికిజం- ఎ ంఎల్ ఎంనఽ- ధరించ అదద తన చారితరఔ ఔయిలీతుా రిూరిి చేవతందఽఔు భుందఽఔు 

శూఖుతుందద. అంతరు తీమ కరిిఔ వయగు డిటాచ్ మ ంట్ గ భన తృరటు భహతియ నఔసలబరి శూముధ ర ైతాంఖ 

తియుఖుఫాటట కలం నఽండి ఖత మాభ ై ఏళ్లిగ దీయఘకయౌఔ శూముధ తృో రటంలో ఎనోా ఆటటతృో టు నఽ , డిదఽడుఔులనఽ 

ఎదఽరొకంటూ భుళ్ి దారిఖుండా శూఖుతూనే ఎనోా ఖణతూమమ ైన యజమాలనఽ శూధదంచందద. ఎ ంఎల్ ఎంనఽ భన దేశ 

తురిిషు రివితులఔు సిజనాతిఔంగ అనవయంచడం దావర శూభాా జీలదఽలతో ఔుభిక ైక తృలఔ వరగ లు నెయుతునా 

తౄవసఽు  తుయబంధాతుా తిాకొడుతూ లేలాదద అభయుల యఔి తయాణం దావరనే ఈ యజమాలు శూధదంచాభు. శూధదంచన 

ఈ యజమాలనఽ ఎతిిటిు , కతృడేందఽఔు , లటి నఽండి తరయణ తృ ందద రజాముదింలో భరింత ురోఖతి శూధదంచేందఽఔు 

రఫో యే ఉతసలలనఽ ఉయోగించఽకోలయౌ. తృరటుతు , రజలనఽ ఎ ంఎల్ ఎంతో సఽసజిుతులనఽ చేవ , ఎడుీకేట్ చేవ 

భలచటాతుకి ఈ సందరాలనఽ ఉయోగించఽకోలయౌ. సకరతిఔ , నకరతిఔ అనఽబలలనఽ , భన ఆచయణలో 

జరిగిన తుాలనఽండి నేయుుఔునా తృఠలనఽ రజల భుందఽ ఉంచాయౌ. ఈ లరిషకోతసలల దావర తృరటు ,  ఎల్ జి ఏ , 

యువ రజా ఔభుటీలు , రజా సంగాలు , భుతర శఔుి లు రజల ఉతాసశృతుా , తృో రట సాూరిితు ెంతృ ందదంచడాతుకి ఔిఴ 

చేమాయౌ. భనం భుతర శఔుి ల , రజల యళవశూతుా చాయగొనడాతుకి , లరితు భన లెైు గ లుచఽకోవడాతుకి 

రమతిాంచాయౌ. తదావర ఉభిడి శతుర వుఔు వీతిరేఔంగ ఫలంగ , భరింత యళల తృర తిదదఔన ఐఔీ యచవచఽు. 

దోడ,ి అణచలేత , లెటిు , ఫాతుసతావల సంక ళ్ి నఽండి యభుకిి తృ ందడాతుకి నాతన రజాశూవభీం , శూో షయౌజం , 

ఔభయీతుజం భాతరమే ఏక ైఔ రతాీభాామభతు రచాయం చేమడాతుకి సఔల రమతాాలు చ మాీయౌ. గొా 



అంతరు తీమ కరిిఔ వయగ నామఔులెైన భార్కి , ఎంగ ల్స , లెతున్ , శూు యౌన్ ,భాలో లు భనఔు చాన భాయగం ఇదే. 

ఫో యౌషయక్ యు వం , చ ైనా యు వం , నఔసలబరటలు భన భుందఽ యచన భాయగం ఇదే. ఈ థాన భుందఽఔు శూఖుతూ 

ఉంటాభతు భనం ఈ నాలుఖు ఉతసలల సందయాంలో ునశశథం చేదాి భు. ఈ లుునఽ రజలలో యసిితంగ 

రచాయం చేమాలతూ, రజల కిమాాశీలఔ భాఖశూవభీంతో ఈ లరిషకోతసలలనఽ యజమవంతంగ జయతృలతు మేభు అతుా 

తృరటు మయతుటు ఔు, సబుీలఔు లుుతుసఽి నాాం. 

16 భార్ు 2016 

ఖణతి 

కేందరఔభుటీ కయీదరిశ 

వ  ఐ(భాలోయసఽు ) 


