!"#య &ిల)ల పండ-గ – 2020
!ాష$ % 'ా() అంతర .ాఠ0ాలల 'ాంస3ృ5క .7 ట9ల:
;ద= అంట> చదవడం, ప!DEల: !ాయడం మHతIJK Lాదు. అ; ;ద=లO ఒక QRగం మHతIJK. ప!Tస!ాలను సమHజWXY
ప!TZ[ంచడం, \]XX ప^స_ LాలలO ఉనY సమHa]రంbc .7 ల:dLeవడం, బghలOనూ, ఇంటk దగl !ా ఎదుర)n= సమస=లను
గo!T_ంచడం, ప!Tpా3!ాXLqr ఉ.ాయHXY కనుstనడం, uాటkX అమల: aేయడం, అ\ే సమస=క: Lwత_ ఆలOచనbc మyz
పI{గం aేయడం, తమ QRuాలను హత}
_ క:~•లH aెప•g]XL‚ uాటkX కƒ„ర….ాల:sా మలచడం, †దలగo
పనుల‡Y ;ద= అనబgే ~•రˆdLeవg]XY u•గవంతం aే'_ ా). ;ద=లO అట‰వంటk L‚య
Š Hత‹కత Œ•రsాల~• L‚Šంద
ఇవŽబghన 26 అం0ాలలO .7 ట9ల: XరŽ‘’ంచడం జరˆగoత}ం\“. †దటk Œ”!ాలO ఆ అంశం వలన క[s– పI{జనం,
!qంgో Œ”!ాలO Œిలzలక: సూచనల: !ాయడం జ!TsTం\“. ఇక3డ ఇ™dన; సూచనల: మHతIJ.K ప!Tధుల: Lాదు. Œిలzల:
తమ సృజ~]త‹కతbc ఇంLా J›రˆsాl aేœ”_ తప•క:ంg] ఆ•ŽX'ా_మo.

లఘ0 12ట4కల6 :
నటన(acting) అంట> ఆలOచనల:, అలuాట¦
z , QRష, యHస, బRg§ లHంs–Ž¨ bc క©ghన ‡ద)న పరª~][ట9X Lాœ”ప^
పక3క: ~«ట$ ,k aేయH[ªన .ాతI ¬క3 పరª~][ట9X ‡లO Xంప^Leవడం. అలH Xంప^LwX, ఆ L–!క
q $- ఎదు!t3~•
ప!Tœత
ి( }లక: అనుగoణంsా స•ం\“ంచడం. రకరLాల వ=క:_ల పIవర_ నను, ఎ¯ష°ª X, బRg§ లHంs–Ž¨ X గమXం™,
నటkంచడం Leసం తన వ=L‚_b]ŽXY Lw\“± సమయం పక3న Œ•ట$డం అ~•\“ a]లH లOత)న మHనœిక_పI³´ళన(mind
purification process). ఈ పILయ
‚Š
వలన "~] QRష, ~] యHస, ~]QRuాల©, ~] పదÁ త}లÂ క!qÃ"$ అనY "మHనœిక
ÄsTంప^" ఒకటk తనలO ఉందనY ;షయం bె[యవసు_ం\“. మనసు ;0ాలJ›,Å అXY రLాల u«ౖ;\]=లనూ œీŽక!Tంaే
J›ÅంÈ œ•É అÊవృ\“± aెందుత}ం\“. ËsT[న నట‰ల: aేœిన తప^•ల వలన అ)bే~Ì, œ”$¨ Œ•ౖ అనుLeX
సమస=లÂమ)~] వœ”_ ~Ì, అప•టkకప^•డÍ ప!Tœ( త
ి }లకనుగoణంsా స•ం\“ంaే సమయసూÎ!T_ అలవడÍత}ం\“. ఇవ‡Y
సూ
$ gెంÉ వ=L‚_గత Ï;తంలO మ!Tయo Œ•ద±యH=క aేœ” వృ5_ లOనూ a]లH ఉప{గపడÍb]). ఇలH Œ•!TsTన Œిలzల:
మం™ ~]యక:ల: Lాగలరˆ.
కథల ;షయంలO ‡త}ల:, సం\ే0ాలను aెŒ”• కథల కంట> uాస_ ;కతక: దగl రsా ఉంgh, ఆలOచ~]త‹కంsా ఉంgేuాటkL‚
ఎక:3వ .ాIÑ]న=త ఇవŽడం జరˆగoత}ం\“. Lారణం అట‰వంటk కథల నుంgే సహజJ›న
Å నటన 'ాధ=ం Lావడం వలన.
~]టkక ¬క3 ఇ5వృత_ ం సమLాÒన సమHజWXL‚ aెం\“న\ై ఉంg][. 'ాంÓ’క సమస=లక: సంబంÑ“ం™న కథ అ)bే
బRలల సమస=లను ÊనY Leణ]లలO ఆ;ష3!Tంaే\ై ఉండటం అÊలషణÔయం. Œిలzలక: ;~Ì\]XY అం\“స_ ూ, uా!T
;Lా'ాXL‚ పXLwaేdలH ఉంg][ sా‡ uా!T వ{ప!TË5L‚ Ëం™న కÕ]ం0ాల: అంsDక!Tంచబడవ^. అంట> Œ•ద±uా!T
.ాతIల: u•యక©డదX Lాదు. Œ•ద±uా!TL‚ మHతIJK అనుభవమ)n= అం0ాల: కథలO ఉండక©డదు. కథలO sా‡,

సంQRషణలలO sా‡, నటనలO sా‡ అZz లత ఉనY ఎడల పIదర×న X[Œిu•యడJK Lాక:ంg], !ానునY LాలంలO క©g]
XØ”ధం ;Ñ“ంచబడÍత}ం\“. కథ ఎంత stప•sా ఉ~]Y, Œిలzల నటనక:, •వQRuాలక:, uా!Tమధ= సమనŽయHXL–
ఎక:3వ .ాIÑ]న=త ఇవŽడం జరˆగoత}ం\“. ఎందుకంట> అ; మHతIJK సంపÙరÚమosా Œిలzల ~«ప
ౖ ^ణ]=XL‚ సూ™కల:.
X!DÚత సమయమoలOప^ ~]టkక పÙ!T_ aేస_ ూ, అలHగX బRsా తక:3వ సమయంలO పÙ!T_ aేœ”యడం Lాక:ంg]
సమయ.ాలన .ాటkంaేuా!TL‚ .ాIÑ]న=త ఇవŽడం జరˆగoత}ం\“.

నృత;ం

.ాటలOX QRవంలO, సంsDతంలO మoXsT.7 ) తనద)న ఆనందలOకంలO న!T_స_ ుంట>, అ\“ aేœ” uా!TX, చూœ” uా!TX
క©g] పరవÛలను aేస_ ుం\“. సూ
$ gెంÉ ఒక నృత=ర…పకంలO XమగYం అవగ[sTb,ే చదువ^లOనూ, Ï;b]XY
ఆ'ాŽ\“ంచడంలO క©g] అంbే XమగYం Lావడం జరˆగoత}ం\“. ఆ సంsDతంలO వaేd సూE‹మ)న
మHరˆ•లక: అనుగoణంsా శ!Dరం స•ం\“ంచడం వలన బRg§ - J›ÅంÈ Le ఆ!TÝ~•ష° అదుÞతంsా ఉంట‰ం\“. Lాzœికß
g]°ª లO uాgే రకరLాల మoదIల: సూ
$ gెంÉ లO œ•$Ä[ట9X Œ•ంచుb]). g]°ª ఇష$ పgh aేయగల మం™ uా=యHమం
క©g]. జWనపద నృb]=ల: sాŠàణ Ïవ~]XY, అక3gh పIజల ఆలOచ~] ;Ñ]~]XY, uా!T Ï;తంలOX œింŒిz œిట9X, uా!T
ఆనం\]XY, కpా$లను మన కళá మoందు ఉంచుb]).

ఎంచుక:నY .ాటలO stప• QRవం ఉండటం, మం™ సంsDతం ఉండటం, Œ”IEక:ల aేత చప•ట‰z Lwటk$ంచుLw~•లH
మoందుsా~• .ాప^ల- అ) ఉండటం †దలగo uాటkL‚ తక:3వ .ాIÑ]న=త ఉంట‰ం\“. ఎంచుక:నY దుసు_ల: aేœ”
నృb]=XL‚ అనుగoణంsా~• ఉ~]YయH, నృత=ం aేœ”ప^•డÍ Œిలzల: ఆ .ాటbc ఎంతsా ఐక=J›.
Å 7 యHరˆ, నృత=ం \]Ž!ా ఆ
.ాటక: ఎంత అదనప^ ;ల:వను జãghంa]రˆ, నృత=ం aేœ” సూ
$ gెంÉª మధ= సమనŽయం ఎలH ఉం\“ అ~•uాటkL‚ ఎక:3వ
.ాIÑ]న=త ఉంట‰ం\“. œిXమH .ాటల: అంsDక!Tంచబడవ^.

<ాటల6 <ాడటం
ప\]లను స•ష$ ంsా పలకడం, అపశృ5 లÂక:ంg] స!qన
r శృ5 ఎంచుLwX, .ాట 'ా‘’త=ంలO గల QRuాలను అరÁం aేసుక:X
QRuాXY ప[కసూ
_ .ాడటం a]లH మoఖ=J›Åన అంశం. .ాట మXØి~• Lాదు, జంత}వ^లను క©g] క\“[ంచగలదు. ఇ\“
Xర…Œించబghం\“. మHటల: యÕ]తథమosా ఎక:3వ Lాలం గoరˆ_ండవ^. Lా‡ !ాగ యoక_ ంsా మలచబghన .ాట
ఎప•టkLå యÕ]తథమosా గoరˆ_ంట‰ం\“.

.ాgే æరˆL– Lాక:ంg] .ాటలOX 'ా‘’b]=XL‚ క©g] .ాIÑ]న=త ఉంట‰ం\“. 'ా‘’త= QRsాXL‚ !ాగం స!T.7 uా[. శృ5
,లయ సమనŽయం a]లH మoఖ=ం. .ాట పIదర×న లO , sాయక:ల •వQRuాల:, .ాట 'ా‘’త=ంలO ఎంతవరక: ÒనJ›Å
.ాడÍత}~]Yరˆ అ~•\,“ అత=ంత మoఖ=J›న
Å ;షయం. .ాట ¬క3 పIదర×న, 0çŠతల: ఎంతవరక: œీŽక!Tం™,
అనుభè5X .é ందుత}~]Yరˆ అ~•\“ క©g] మoఖ=J›Åన ;షయం.

>ాద;సంABతం
Lwంత Lాలం 'ాధన \]Ž!ా ఒక uా)ద=ం ¬క3 'ాంL–5క జWê~]నYంb] మనసులOL‚ ఇంL‚ంచుLwX, మనలO .é ంs–
ఆనం\]~ÌY, దుఃఖH~ÌY, u•!– ఏద)~] QRuí\ేŽsాXY ఆ uాద=ప!Tకరం నుంgh వaేd లయబద± మ)న ధŽనులbc వ=క_ ం
aేయడJK uాద=సంsDతం. ఈ 'ాధ~] సమయంలO ఒL–'ా!T J›దడÍలOX చూప^, ;XL‚g,h స•రª , కద[కలను
Xయం5Iంaే అXY QRsాల: పXaేయH[. L–వలం పXaేయడJK Lాదు, ఒక\]Xbc ఒకటk సమనŽయం aేసుక:ంట¦
పXaేయడం మèలHన, ఇ\“ J›దడÍక: పÙ!T_ 'ా_) uా=యHమం. అందువల~• సంsDత ప!Tకరంbc 'ాధన aేœ”
;\]=రˆÁలక: జWêపక శL‚_, గణîతంలO ~«ప
ౖ ^ణ=ం, లHïకß Õ“ంL‚ంð వంటkL‚ బRsా J›రˆగoపడb]). ËsT[న కళల: క©g]
J›దడÍ ఎదుగoదలలO ఉప{గపgh~] ఈ 'ా()లO మHతIం Lాదు.
ఏ uా)ద=ం uా)సు_~]Yరˆ, uా)ంaే .ాట .ాప^ల!ా లÂక ఎవ!TLå bె[యX సంsDతమH అనY\“ ప!TగణనలOL‚
æసుLeబడవ^. ÛŠ5 పకŽంsా, లయబదÁ ంsా uా)సు_~]Y!ా? uా)ంaేటప^•డÍ \]XలO ఎంతsా మJKకం
అవ^త}~]Yరˆ, ఎంత సుల:వ^(ease)bc uా)సు_~]Yరˆ, ఆ!òహణ అవ!òహణŒ•ౖ ఎంత పట‰$ ఉం\“, Œ”IEక:లను ఎంతsా
క\“[ంచగల:గoత}~]Yరˆ వంటk; మHతIJK ప!TగణనలOL‚ æసుLeబడb]).

ఏక<ాD2EFనయం
~]టకం u•యడం a]లH ఎక:3వమం\“bc క©ghన పX. నటన àద ఇష$ ం ఉంgh, ఎప^•డÍ Lావ[œ”_ అప^•డÍ ఎవ!TŒ~
•ౖ ]
ఆÑ]రపడక:ంg] నటkంచg]XL‚ ఉనY మం™ అవLాశం ఏక.ాb]IÊనయం. .ాతIలO పÙ!T_sా Òనమ).7 ), శ!D!ాXY,
సŽ!ాXY, •వ QRuాలను .ాతIకనుగoణంsా మలచడం ;\]=!T( తన మనసును పÙ!T_sా ఒక పXŒ•ౖ లగYం aేయడం
~•రˆdక:ంటRడÍ. ఒక a]!TతIక .ాతI సÏవంsా కళá మoందు X[Œిన QRuాXY చూœ” uా!TలO కల:గజ–'_ ాడÍ.
నటనక©, •వQRuాలక© ఎక:3వ .ాIమoఖ=త ఉంట‰ం\“. దుసు_ల:,JKకó క: తక:3వ .ాIమoఖ=త ఉంట‰ం\“.

<G సH I పEజంటKషM
;\]=రˆ(ల: uారˆ bెల:సుక:నY లÂ\] ప!T0çధన aేœిన ;షయHXL‚ సంబంÑ“ం™న ™b]Iలను, œ”క!Tం™న సమHa]!ాXY
ఒక Œ•ద± a]రˆ$Œ•ౖ కŠమబదÁ ంsా Œ”!dT , ఒక పIజంట>ష° sా తయHరˆaేœి, ఆghయ°ª L‚ అర(ం అ)n=లH ;వ!Tంచడం.
కదలక:ంg] Xలబgh ఉప~]=సం ఇవŽడం కంట>, ఆgh)°
ô ª bc ఇంట!ాÃ$ అవ^తõ ఇaేd .7 స$ - పIజంట>ష° లOత)న
;షయHవsాహనక: అవLాశం క[•సు_ం\“. uారˆ భ;ష=త}
_ లO ఉ\ో =గ సమయHలOz aేœ” పవ- .ా)ంÉ పIజంట>ష°ª L‚
†దటk అడÍగo అవ^త}ం\“.
.7 స$ - ఎంత చక3sా తయHరˆ aే'ారˆ అనY\]Xకంట>, ఎంత బRsా ;వ!Tస_ ు~]Yరˆ అనY \]XL‚ ఎక:3వ .ాIÑ]న=త
ఉంట‰ం\“. .7 స$ - L‚ సంబంÑ“ం™ అghs– పIశYలక: ఎంత బRsా స•ం\“స_ ు~]YరనY \]XL‚ మ!Tంత .ాIÑ]న=త ఉంట‰ం\“.

NOౖMQ పERAాల6
ఒక œి\Á ]ంb]XY ఎ~ÌY 'ారˆz చ\“;~] !ాX అవsాహన ఒక3'ా!T పI{గం aేœ_ ” వసు_ం\“. పI{sాల వలన .ాIL‚$కß
.é I బöz ం÷ అర(మøb]). ఈ అనుభuాల: భ;ష=త}
_ లO 'é ంతంsా ఏద)~] aేœినప^•డÍ ఉప{గపడb]).
పI{గంలO LwXY మHరˆ•ల: aేœ_ ” ఫ[తం ఏమవ^త}ం\“ అనY ఆలOచన, Lwత_ పI{sాలక:, ప!T0çధనలక: \]!T
æసు_ం\“. ప^స_ కపఠనంbc ఆsT.7 )న uారˆ ఎప•టkLå 0ాస_ ú u•త_ల: LాలÂరˆ.
మoందుsా~• తయHరˆaేసుక:వ™d ఇక3డ L–వలం ;వరణ ఇaేd పIæ\“ .ాIజqÃ$ వ-3 మHతIJK అవ^త}ం\“. పI{గం
అప•టkకప^•డÍ aేœి చూŒింa][. .ాIజqÃ$ L‚ ఒక పI{జనం ఉంట‰ం\“. పI{sాXL‚ పI{జనం ఉంg][ªన అవసరం
లÂదు. సత=ం X!ా±రణ అ)bే స!T.7 త}ం\“. పI{గంŒ•ౖ సూ
$ gెంÉª L‚ ఎంత పట‰$ ఉం\“, పIశYలక: సమHÑ]~]ల: ఎలH
aెబoత}~]Yరˆ, ఎంత ~•రˆdక:~]Yరˆ, aేœిన; Lwత_ పI{sాలH అ~•; మHతIJK మoఖ=మo. పI{sాXL‚ ఎంత ఖరˆd
aే'ారˆ, ఎXY ప!Tక!ాల:,వసు_వ^ల© uాg]రˆ అ~•\“ మoఖ=మo Lాదు.

<ాSా;ంTాFనయం
.ాûా=ం0ాÊనయం అంట> .ాఠ=ప^స_ LాలOz ఉనY ఏ\ె~
ౖ ] కథను లÂ\] ఒక Lా~«ªó$ X æసుక:X, \]XY ఒకటk లÂ\] LwXY
సXYu•0ాల:(scenes)sా ;భïం™, అందులOX .ాతIలక: తగl నట‰[Y ఎంచుLwX, ఈ †b]_XY ఒక ~]టkకలH
తయHరˆaేœ,ి ఆ Lా~«ªó$ లO ఉనY QRవం బRsా అర(మ)n=లH నటkం™ చూŒింa][.
bెల:గo, ‘’ం\ü, ఇంsDzý టþÃÿ! ప^స_ LాలOz ఏ\ై~] కథను నటkం™ చూŒించవచుd. అలHs– గణîత, Q"5క, ర'ాయన,
'ాంÓ’క 0ా'ా_%లOz Lా~«ªó$ # X క©g] సXYu•0ాల:sా మల™ పIద!T×ంచవచుdను. .ాతIల: అంట> మనుష}ల: మHతIJK
అuాŽలX లÂదు. జంత}వ^ల:sా, aెటz ‰sా అవసరJ›b
Å ే వసు_వ^ల:sా క©g] నటkంచవచుd. గŠహం sానూ, సమoదIం
sాను, మబo$ల: పరŽb]ల: †దల%న
ౖ uాటksానూ నటkస_ ూ Q"5క 0ాస_ úంలOX లÂ\] ర'ాయXక 0ాస_ úం లOX ఏ\ె~
ౖ ] ఒక

అం0ాXY బRsా అర(మ)n=లH ~]టkకలH చూŒించడం. JKకó u•సుLeక©డదు. అవసరJ›న
Å 'ామHsT(Š properties)
uాడÍLeవచుd.

NOUV) ంW
ఈ .7 ట9 ;\]=రˆÁల ¬క3 ఆంగz పదజWలHXY వృ\“Áaేœి uా!T జWêపకశL‚_X Œ•ంచుత}ం\“. ;;ధ ప\]ల ఉచ&రణ, uాటk
శబR±లను బటk$ అE!ాల అమ!Tక ŒిలzలOz ఊ•త‹కతను !–Lwల:•త}ం\“ ఎక:3వ ప\]ల:, uాటk œ••[z ంగoల: ~•రˆdLeవడం
వలz ఇంsDzష}X తŽరsా చదవg]XL‚, !ాయg]XL‚ ఉప{గ పgh, ;\]=రˆÁల కమè=XL–ష° œి3ßª X Œ•ంచుత}ం\“.
భ;ష=త}
_ లO ఉనYత చదువ^లL‚, \ేశ, ;\ేZ పIయHణ]లLå, Ïవ~Ì.ాÑ“L‚ మoఖ=ం అవŽడం వలz ;\]=రˆÁల ఆంగz
ప!Tఙê )నం uా!TL‚ ఆత‹;0ాŽ'ా‡Y, త\]Ž!ా J›రˆsqrన Ï;b]XLå స•య పడÍత}ం\“ మHతృQRషLాX QRషX
~•రˆdLeవడం, ŒిలzలOzX ఎ\“s– J›దడÍను సృజ~]త‹కంsా aేస_ ుం\“.
uాడÍకలO తప^•డÍ ఉచ&రణక: అలuాట‰పgh.7 ) ఉంటRమo. .7 ట9లO మHతIం స!qrన ఉచ&రణలO ;X œ••[z ంð aె.ా•[ª
ఉంట‰ం\“.

!"XY
;\]=రˆÁల జనరß ఏu•!Y
q ÷, !DజXంð Œ•రగg]XL– Lాక, bె[œిన ;షయHలను Lwత_ పIశYలక: అనŽ)ంaే a]కచక=ం
క©g] అలవడÍత}ం\“. ~•రˆdక:నY అం0ాXY మరల జê Œ_ L
ి ‚ bెచుdక:~• పIL‚Šయ. ఎక:3వLాలం ;షయం J›దడÍలO
~]ట‰క:X జWêపకశL‚_X ఎ~ÌY!qటz ‰ Œ•ంచుత}ం\“. గè
Š ప^లOX, ఇతర గè
Š ప^ వ=క:_ల మధ= ఆ!òగ=కరJ›Åన చరdల: జ!TŒ”
అవLాశం క[sT ™నY వయసు నుంgే ట9* వ-3 L‚ అలuాట‰ పడడం, త\]Ž!ా వ=క:_ల మధ= సతªంబంÑ]ల: ~«లLwX
J›రˆsqన
r సమHజWXL‚ బRట ఏర•డÍత}ం\“. !ò+uా!D తరగ5 ;ద=క: ÊనYంsా ఉండడంbc ;\]=రˆÁల: ఉb]ªహంsా
.ాల,l నడంbc, ఇ\“ .7 ట9తతŽం Œ•ం™ uా!T ఉనY5L‚ ఉప{గపడÍత}ం\“
ప^స_ క సమHa]రం, uార_ ల: bె[œి ఉండటJK Lాక, లHïకß sా ఆలO™ంచడం, Xజ Ï;తంలO వసు_వ^ల, Ïవ^ల ర…పం,
లEణ]ల: ఎలH ఉంటR) †దలగo జWêనం అవసరం.

Z[బ]^
ghబ-É అంట> ఒక పIకటన లÂ\] పI5.ాదన(statement or proposition)క: 'ానుక©ల మ!Tయo వ=5!–క అÊ.ాIయHల:
గల !qండÍ గè
Š ప^ల:, ఒక!Tbc ఒకరˆ చ!Tdంచుక:ంట¦, తమ అÊ.ాIయం అవత[uా!T అÊ.ాIయంకంట> ఏ ;ధంsా కరLe$
Xర…Œించడం Leసం aేœ” పIయతYం.

అనుLeక:ంg] అప•టkకప^•డÍ ఎదు!qన
r Lwత_ పIశYలను స!qrన !D5లO సమHÑ]నం aెప•g]XL‚ సమయసూÎ!T_, లHïకß
sా మHటRzడటం, a]లH ;షయHలŒ•ౖ అవsాహన ఉండటం అవసరం అవ^b]). ఇట‰వంటk ghబÉ
- లO uాదనల వలన
అంతక: మoందు ఎవర… అనుLeX Lwత_ ప!Tpా3!ాల: క©g] సుÎ!T'_ ా). ;\]రˆ±ల ఆత‹ œ•( ర
. =ం Œ•రˆగoత}ం\“. తప^•
అÊ.ాIయHలను b/లsTంచుLw~• అవLాశం ఉంట‰ం\“. జWêనం ÛదÁ మవ^త}ం\“.
ట9ం లO ఉనY మoగolర… క[œి, ఇవŽబghన పIశYక: అవ^న~Ì, Lాద~Ì XరÚయం æసుLwX, !ాత ప!DE !ాయH[. సగం
సమ!T(స_ ూ, సగం వ=5!–L‚స_ ూ uాదన ;XŒించక©డదు. ghబ-É లO .ాల,l ~• Œిలzలక: †దట ఎదుర)n= పIశY
"పI5.ాదనక: అనుక©ల పEం వ‘’ంa]లH? లÂక పI5క©ల పEం వ‘’ంa]లH?" అ~•\.“ పIజల ఆ¯దం \ేXL‚
ఎక:3వsా ఉంట>, ఆ పEJK Xలబgh.7 \]ం అనుLeవడం తప^•డÍ XరÚయం. ghబÉ
- లO à uాదనలOz బలం చూ'ా_రˆ, à
అవsాహనలO స•ష$ త చూ'ా_!– తప•, పIజల: ఏË అనుక:ంట‰~]Y!ò చూడరˆ. Lాబటk$ ఉనY !qండÍ ఆప0 °ª X బRsా స$ g§
aేœి, !qంghంటkలO ఉనY బలHలనూ, లO.ాలను అర(ం aేసుక:నY తరˆuాత, !qంghంటkలO ఏ\“ J›రˆsqrన\ో \]XX
ఎంచుLeuా[. పల~] పEం æసుక:ంట> ~]=యX!–Úతల: మం™ మHరˆ3ల: u•'_ ారˆ అనుLeవడం క©g] తప^•.
~]=యX!–Úతల: à uాదనలOz బలం ఆÑ]రంsా మHతIJK మHరˆ3ల: u•'_ ారˆ.

ghబ-É Leసం ŒిIŒ” అవడం ఎలH?
ఏ ;షయం గo!Tం™ ghబ-É జరˆగoత}ం\ో \]XL‚ సంబంÑ“ం™ àghయHలO వ™dన uార_ లను, .ాఠ=ప^స_ LాలOz ఉనY
అం0ాలను, ఇంట!qYÉ లO \ొ !TL– అÑ“Lా!Tక లÂ\] .ాIమHణîక సమHa]!ాXY œ”క!Tం™, బలH[Y బల‘2నత[Y ~ÌÉ
aేసుLeuా[. à .ాఠ0ాలలO~• గè
- aేసుLeవడం †దల: Œ•gb
h ే, Lwత_ పIశYల: వ'ా_). ఆ
Š ప^ల:sా ఏర•రచుLwX ghబÉ
Lwత_ పIశYలక: సమHÑ]~]ల: u«త}క:3ంట> ఇంLాస_ లObెన
ౖ అవsాహన వసు_ం\“. †దటk'ా!T ఎవ!qrbే 'ానుక©లంsా
uా\“ంa]!ò, uాళ3á తరˆuాత పI5క©లంsా uా\“ంaే గè
- aేసుLeవడం \]Ž!ా మ!TXY Lwత_ పIశYల:
Š ó లOL‚ మH!T ghబÉ
ఎదు!ò3వడం, \]Xవలz Lwత_ లO.ాల:, Lwత_ బలHల: bె[య పడb]). ఈ ;ధంsా aేయడం వలన ghబ-É లO
ఎదుర)n= రకరLాల పIశYలక: సమHÑ]నం aెŒ”• అవsాహన వసు_ం\“.

సూ3ß 'ా() ghబ-É Œ•ట$ ‰LwX, .ాILå$÷ aేయక:ంg], ఎంత సమHa]రం œ”క!Tం™~], ఎంత చదువ^క:~]Y, ghబ-É లO
.ాల,l నYప^•డÍ అప•టkకప^•డÍ ఎదుర)n= Lwత_ పIశYలను ఎదు!ò3లÂరˆ. వక_ ృతŽం u•రˆ, ghబÉ
- u•రˆ. వక_ ృతŽంలO
అ)bే మoం\ే ŒిIŒ” అ)న ;షయHXY అరÁమ)n=లH, ఆకట‰$Lw~•లH మHటRzghbే a]ల:. ghబÉ
- లO అలHLాదు.
మoందు ఎంత bెల:సుక:~]Y, ఎంత చ!Tdంచుక:~]Y Lwత_ sా ఎదు!t3~• పIశYలక: అప•టkకప^•డÍ స•ం\“ంa][ª
ఉంట‰ం\“. పIశYలక: సమHÑ]~][aేd uాళáL– Lాదు, ghబ-É లO క©!òd~• వరక© అghs– uా!TL‚ క©g] bెÒదు అలHంటk
పIశYల: తడb]యX. అప•టkకప^•gే ప^టk$న Lwత_ పIశYలbc సమHÑ]~]ల Leసం J›దడÍ Lwత_ ప^ంతల: b/L‚3 ఏ

ప^స_ LాలOzనూ లÂX Lwత_ సమHÑ]~][Y aెప•వచుd. అందువలz సూ3లOz ghబ-Éª కండÃ$ aేసుLeవడం వలz , ఆ ;షయం
గo!Tం™ సమగŠJ›Åన అవsాహన వ™d, ఎట‰వంటk పIశYల~«ౖ~] ఎదు!t3~• 'ామర(4ం వసు_ం\“.

ghబ-É అంట> ఎక:3వ సమHa]!ాXY వ=క_ ం aేయడం Lాదు. చ!TతIలO gేÉª sాX, చ!TతIలO వ=క:_ల Œ”రz ˆ sా‡, మన దగl ర
ఉనY జనరß ~]ల%È5 X పIద!T×ంచడం Lా~• Lాదు. ghబÉ
- లO \ేXL‚ 'ానుక©లంsా ఉ~]Y¯, ఆ uాదనలOX బలH[Y
బRsా పIజqంÉ aేయH[. అలHs– అవత[ uాళá uాదనలO ఉనY బల‘2నతలను ఎ5_ చూపడం aేయH[. అవత[ uాళ3á
మన uాదనలO బల‘2నత[Y ఎ5_ చూŒినప^•డÍ, మన uాదనలO ఉనY లO.ాల: లÂవ^ అనడం sా‡, uాటkL‚ సమHÑ]నం
aెప•క:ంg] ఉండటం Lా‡ aేయక©డదు. ఆయH లO.ాల: ఉనYప•టkLå, మనం స.7 -$ aేœ” uాదన ఏ ;ధంsా
అవతలuా!T uాదన కంట> J›రˆsqrన\ో ;వ!Tంa][.

అవత[ గè
Š ప^ మHటRzడÍత}నYంత œ”పÙ జWగŠత_sా ;X , †త_ ం అ).7 యHL– à uాదన †దల: Œ•ట$ R[. ఇక3డ
;నడం a]లH మoఖ=ం. ఎందుకంట> స•ం\“ంa][ªం\“ అప•టkకప^•డÍ ప^టk$న Lwత_ పIశYలక: Lాబటk$. uాదనక:, చరdక:
సంబంధం లÂX ;షయHలను పI'_ ా;ంచడం, ghబ-É ను పక3\ో వ పటk$ంచడం ~«గటk6 sా చూడటం జరˆగoత}ం\“. \]X
కంట>, “ఈ ఒక3 అంశంలO మH uాదన తప•X అంsDక!Tస_ ు~]Yం” అX aెప•డ¯, లÂ\] ఎక:3వ అం0ాలలO మH uాద~•
స!qrనదX ;వ!Tంచడ¯ స!qన
r పX.
ghబ-É లO ఆu•0ాలక:, వ=L‚_గత దూషణక: b]వ^లÂదు. Lారణం ghబÉ
- !qండÍ అÄ.ాIయHల మ\ే= తప•, ఇద± రˆ వ=క:_ల
మద= Lాదు. ఒL– గè
- లOక©రˆd~]YLా గè
Š ప^లO ఉనY మoగol!TLå u•!–Žరˆ అÊ.ాIయHల: ఉంgొ చుd.Lా‡ ghబÉ
Š ప^ అంb]
క[œి ఒL– అÊ.ాIయHXY సమ!TÁస_ ూ uాదన 'ాsTంa][. వ=L‚_గత అÊ.ాIయHల కంట> uాస_ uాలL– ;ల:వ ఇuాŽ[.
అంద!TLå ;XŒింaేలH మHటRzg][. uా)÷ Œ•ంచడం \]Ž!ా అవత[ uా!TX భయŒ•ట$ ల
> H పIవ!T_ంచడం ~«గటk6 ఇంŒ•Iష°
క[sTస_ ుం\“.

క_2రచన
కథ అంట> uా=సం Lాదు. uా=సం ఒక అం0ాXY గo!Tం™ ;వ!Tస_ ూ ;09z Øిస_ ూ అXY u«ప
ౖ ^ల నుం: ఆ ;09z షణను
బలపరˆసూ
_ నడÍసు_ం\“. \]ంట;z పÙ!T_sా ఆలOచ~• పIÑ]నంsా ఉంట‰ం\“. అ\“ బo\“Á L‚ పదునుŒ•డÍత}ం\“. Lwంaెం
పXగట‰$LwX చదuా[, కథ అలH Lాదు. కథ క©g] మHనవ పIపంa]XL‚ సంబంÑ“ం™న అం0ా~•Y aెŒ•ి నప•టkLå అందులO
ఒకటk లÂ\] అంతకనY ఎక:3వ సంఘటనల: ఉంg][. అ; Lwందరˆ మనుష}ల మధ= జరˆగob]) గనక LwXY .ాతIల:
అంట> Lwందరˆ వ=క:_ల: ఉంg][. uారˆ మHటRడÍక:ంటRరˆ కనుక సంQRషణల: ఉంg][. సంఘటన ఎక3డ జ!TsTం\ో ఎలH
జ!TsTం\ో aె.ా•[ కనక వరÚనల: ఉంg][. కధL‚ ఒక †దల:, ఒక త}\“ ఉంg][. ఇలH !ాœ”_ కథ అవ^త}ం\“.

Œిలzలంద!TLå ™నYతనం నుం: కథల: ;నడం ఇష$ ం. ;నsా ;నsా కథల: 5!TsT aెప•డం అలuాటవ^త}ం\“. ఇక uాళáL‚
ఒక అంశం ఇ™d కథ !ాయమనYప^•డÍ uాళz లOX సృజ~] శL‚_ బయటక: వసు_ం\“.
ఇ™dన అం0ాXY కథsా మలచడంలO Œిలzల సృజ~] శL‚_, సంఘటన క[•ంచగలగడం, .ాతIల అవసరం bె[యడం, aేœ”
వరÚనల: కథక: ఎంతవరక© అవసర¯ bె[œి ఉండడం, †దటkనుం™ ™వ!T \]Lా చ\“;ంపaేœ”లH !ాయగలగడం
అవసరం. కథలOX ‡5, కథ చ\“uాక bె[యH[ తప• పXగట‰$LwX aెప•నక3ర లÂదు.

లఘ0 bతE సcd (fాIH gిVం hiవk;) :
ప^స_ కం !ాœ”_ చదువ^క:నY uా!TL‚ మHతIJK మన QRuాలను aేరu•యగలం. అ\ే ;షయHXY pా-$ =ి[ం లÂ\]
g]క:=J›ంట!D ర…పంలO æœ”_, చదువ^!ాXuా!TL‚ క©g] మన QRuాలను aేరu•యవచుd . œిXమH àghయంX బRsా
అరÁం aేసుLwX, స‘>త}కంsా ;మ!T×ంచగ[s– L‚ట
Š kÃª, సుX?తంsా ఆలO™ంచ గ[sTన Œ”IEక:ల: ఎక:3వ సంఖ=లO ఉంట>,
ఆలOచ~]త‹క œిXమHల: వ'ా_). అలH లÂనంత Lాలం మèస Ñో రణî œిXమHలbc స!TŒట
• $ ‰Leuా[ªం\ే. సూ
$ gెంÉª =ిß‹
L‚ సంబంÑ“ం™న కథ, œీ@°
A Œ”z , B7 ట;గŠ=ి, ఎghటkంð వంటk అXY పILయ
‚Š లను స!Tsా అరÁం aేసుLw~• 'ా() వœ”_, uాళá
QRuాలను వ=క_ ం aేయg]XL‚ అ5 తక:3వ ఖరˆdbc pా-$ =ిß‹ æœ” 'ామర±4ం gెవలó అవ^త}ం\“.
pా-$ =ి[ంX =ి[ంలH ;09z Øింa][ తప• కథలH Lాదు. ఇందులO œీ@°
A Œ”z ఒక QRగం మHతIJ.K నటన, B7 ట;గŠ=ి, ఎghటkంð,
~•పథ= సంsDతం వంటk అం0ాలక: సంబంÑ“ం™న లO.ాలను, బలHలను గo!T_ంచడం, సరళమ)న QRషలO, తక:3వ
ప\]లOz ఎక:3వ QRuాXY వ=క_పరచడం pా-$ =ి[ం !TవÙ=L‚ ఉంg][ªన లEణం.

క_2 mTn)షణ
కÕ] ;09z షణ అనY\“ J›దడÍL‚ మం™ అQR=సం. మoందుsా కథలO ÒనJ›Å కథX చదువ^Leuా[. త!ాŽత !qంgో 'ా!T
ఆ'ాŽ\“స_ ూ~• ఆలOచనbc చదuా[. అంట> మనL‚ బRsా న™dbే ఎందుక: న™dం\“ అX ఆలO™ంa][. నచdక .7 )~]
అంbే. త!ాŽత రచ)త కథ లO ఏం aె.ా•డÍ అX పI?Yంచుక:X \]XL‚ జuాబo కథలO~• u«తLా[. కథ \]Ž!ా ఏం
aె.ా•డÍ అనY\“ !qంgో పIశY. ఇక ఈ కథ \]Ž!ా మనL‚ ఏం bె[œిం\“, కథ X •)sా చ\“uయ
« =గ[sామH, కష$ పgh
చ\“uామH అనY\“ 0Cr[ XరÚ)సు_ం\“. .ాతIల:, సంఘటనల:, సంQRషణల: కథL‚ స!T.7 యHయH, లÂక కథX
Ëంs–'ాయH అనY\“ క©g] చూg][. అవసరJ›Åbే ;09z షణ Leసం కథX ~]ల:sqrదు'ారˆz చదవడం మం™\ే. uాLా=ల:,
ప\]ల: క©g] రచ)త ఎంత అవసరంsా uాg]gో క©g] గమXంa][. రచ)త Œ”రˆ గoరˆ_ Œ•ట$ ‰Leuా[. Dల%b
ౖ ేఆ
రచ)త గo!Tం™ bెల:సుLeuా[.

కÕ] ;09z షణ వలz మం™ అవsాహన Œ•రˆగoత}ం\“. పIæ అం0ాXY X?తంsా చూœ” దృØి$ అలవడÍత}ం\“. ప^స_ క పఠనం
L–వలం ;జWêనం LeసJK Lాక మం™ Ïవన;Ñ]~]XY అలవరచుLeవg]XL‚ క©g] పXLwaేdలH aేస_ ుం\“. గoghÝsా Lాక:ంg]
అవsాహన bc Ï;ంచడం ~•రˆ•త}ం\“.

pqన పrE!ా పఠనం
వ=L‚_గత అÊవృ\“ÁLqr~], సమHజంలO బRధ=b]యoతంsా నడÍచుLeవg]XLq~
r ], చుట¦
$ ఉనY సమHజంలOనూ, \ేశంలOనూ,
పIపంచంలOనూ జరˆగoత}నY uాస_ uాలను, ఎప•టkకప^•డÍ bెల:సుక:ంట¦ ఉండడం a]లH అవసరం. అలH
bెల:సుLeవg]XL‚ \“నప5Iకల: పIÑ]న ఆÑ]రం. నూ=÷ E]నßª ఎక:3u«న
ౖ త!ాŽత \“నప5Iకల: చదవడం తsTlం\“. Lా‡
నూ=÷ E]నßª అ~•;, LwXY పIb=ే క uార_లను బ-IL‚ంð నూ=÷ sా మyáమyá u•స_ ుంటR). అలHs– TRP !ాX
uార_ లక: సమయం L–టR)ంచక.7 వడం క©g] aేస_ ుంటR). అu• uార_ లను \“నప5Iకల)bే ™వ!T Œ”ÏలOz అ)~]
u•'_ ా). \“నప5Iక అ~•\“ మన aే5లO ఉంట‰ం\“. ఏ uార_ ను ఎంత œ”ప^ చదuా[, ఏ\“ వ\“లÂయH[ అ~• œ”Žచ& మనక:
ఉంట‰ం\“. ఈ u«సుల:బRట‰ లÂL– ట9D uార_ల వలన సమయం వృÑ] అవ^త}ం\“. QRషŒ•,ౖ QRuాXY వ=క_ ం aేయడంŒ•ౖ
పట‰$ Œ•రˆగoత}ం\“. చ\“;న\“ దృశ=ంsా మHరˆdLw~• 'ామర(4ం Œ•రˆగoత}ం\“.
అందుL– \“నప5Iకల: చ\“u• అÊరˆ™X Œ•ంచడం Leసం DటkŒ•ౖ .7 ట9. \üX Leసం, .7 ట9L‚ uారం !ò+ల: మoందు \“నప5Iకల
నుంgh పIశYల: తయHరˆ aేœ,ి uాIత ప!DE XరŽ‘’'_ ాం.

అంతhాuలంలv అ1wXషణ
;\]=రˆ(లక: LwXY పIశYల: ఇ™d, uాటkL‚ సమHÑ]~][Y, 'ా‹-$ B7 ° స•యంbc అంత!ా5 లంలO u«5L‚
!ాయమనడం. ఇప^•డÍ పIæ ఇంటkలO అందుబRట‰లO ఉనY 'ా‹-$ B7 ° వలన Œిలzల: .ాడ).7 త}~]YరX Œ”!ంq Éª
కంపz )ంÉ. అలHగX వద± X aెÄbే, a]ట‰sా చూ'ా_రˆ తప• మHనరˆ. అలH Lాక ఇంట!qYÉ \]Ž!ా œ•°
ౖ ª సంగత}ల:,
a]!Tతక
I uాస_ uాల©, !ాజW=ంగంలOX Xయమ-Xబంధనల:, .ాఠ=ప^స_ LాలలOX ప\]లక: సంబంÑ“ం™న వసు_వ^ల,
Ïవ^ల B7 ట;లను ఎలH u«5L‚ bెల:సుLeవaòd aెప•డం వలన uా!TX సకŠమJ›Åన, మ!Tయo uా!TX అÊరˆ™L‚ తsTన
మHరl ంలO Œ•ట$ న
k uారం అవ^b]ం. అట‰వంటk కలd- X సూ
$ gెంÉª అంద!TLå అలuాట‰ aేయg]XL‚ ఈ .7 ట9
ఉప{గపడÍత}ం\“.

a]లH తక:3వ సమయంలO ఎక:3వ పIశYలక: సమHÑ]~]ల: !ాయH[ª ఉంట‰ం\“. అందువలన ఇంట!qYÉ gేటR ఉం\]
లÂ\]? ~«É œీ•È బRగoం\] లÂ\]? †దలగoన; మoందుsా~• aెÃ aేసుLeuా[. ప!DE Œ”ప- సూ
$ gెంÉª తమbc æసుLwX
.7 వచుdను.

మy;z
మH=ó .ా)ంటkంð వలz ;\]=రˆÁలక: పIపంచంలOX ;;ధ ఖంg]ల:, \ే0ాల:, \ే0ాలలOX మoఖ=J›Åన నగ!ాల Œ”రz ˆ
ప!Tచయం అవŽడJK Lాక, ఆయH \ే0ాల Q"sòFక, 'ాంÓ’క, !ాజLåయ అం0ాలక: సంబంÑ“ం™న ప!Tఙê )నం వసు_ం\“.
ఒక.ాIంతంలOX అడవ^ల:, నదుల:, సమo\]Iల వంటk సహజ వనరˆల ఉXL‚X bె[యజ–స_ ుం\“. ఒక Q"sòFక .ాIంతంలOX
;;ధ స( లHల: ఏ\“క:3sా, ఎంత దూరంలO ఉ~]Y{ bెల:సుLeవడం సులభం aేస_ ూ ;\]=రˆÁల గణîత, sాŠG ఙ)ê ~]XY,
uా!T .ాIబz * 'ా[Žంð మ!Tయo !DజXంð ~«ౖప^ణ]=లను Œ•ంచుత}ం\“. Œిలzలక: b]మo ఒక Œ•ద± పIంపంచంలO
Xవœిస_ ు~]YమనY స•ృహ uా!T ఆలOచ~] ధృక•Ñ]XY ;0ాల ప!Taే ;ధంsా bcడ•డÍత}ం\“. !–ప^ uారˆ Œ•ద±యH=క
సుదూర .ాIంb]లక: యHతIక: u«ƒHáటప^•డÍ ఈ జWêనం ఉప{గపడÍత}ం\“.

mbతE >wష{2రణ
;™తI u•షÑ]రణ .7 ట9ల\]Ž!ా ™~]Yరˆలక: ;;ధ రLాల u•pాల:, ఆ•ర=ంలOX మHరˆ•ల: ప!TచయమవŽడJKLాక,
Œిలzల ప!TZల~] దృØి$X J›రˆగo పర™ ఊ•శL‚_X J›రˆగoపరˆసు_ం\“. తమ .ాûాలOzX Lా!qక$!TY పIద!T×ంచడం \]Ž!ా
Œిలzల: తమ 'é ంతsా ప!T0çధన aెయ=g]XL‚ అవLాశం కల:గoత}ం\“. తమక: ఇష$ Jన
›Å u•షÑ]రణ ŒిలzలOz
•స=పటkమను u«[L‚ æœి, uా!TL‚ ఆనం\]‡Y, మHనœికJ›Åన ఆ•z\]‡Y కల:గజ–స_ ుం\“ అలంకరణను ఆనం\“ంaే పœి
మనసులక: అవసరJ›న
Å మHనœిక తృŒి_X ఇసు_ం\“.
u•షÑ]రణలO ;షయంలO త[z దండÍIల, ట9చరz .ాbేI ఎక:3వ Lాబటk$, Œిలzల నడక æరˆ, మoఖ కవFకల:, తమను b]మo
ఎలH పIజqంÉ aేసుక:~]Yరˆ అ~• \]XL‚ ఎక:3వ .ాIమoఖ=త ఇవŽడం జరˆగoత}ం\“.

కథ }ెపUడం
0çŠతలను ఆకట‰$Lw~•లH కథ aెప•గలగడం వలన ;~• Œ”E
I క:ల అవsాహనక: అనుగoణంsా పలకడం, •వQRuాల àద
మం™ పట‰$ వసు_ం\“. బRsా కథ aెప•గ[sTన uాళ3á, ;~• uా!T మనసులO దృ0ా=లను ™æIక!T'_ ారˆ. œిXమH అంద!TLå
ఒL–లH కXŒిœ”_ కథ మHతIం మXØి మXØిL‚ పIbే=కంsా కXŒిస_ ుం\“. ;~•uా!T ;+వల%జ
ౖ –ష° œి3ß X Œ•ంచుత}ం\“. కథ
;ంట‰నY 0çŠతల స•ందనక: అనుగoణంsా అప•టkకప^•డÍ మHరˆ•ల: aేసుక:ంట¦ ఆసL‚_కరంsా మHటRzడటం అలuాట‰
అవ^త}ం\“.

కథ ఎంత stప•sా ఉంద~• \]XL‚ తక:3వ .ాIÑ]న=ం ఉంట‰ం\“. కథను ఆకట‰$క:~•లH aెప•డం, ఎÃª Œ•Iష°ª మ!Tయo
బRg§ లHంs–Ž¨ ఆ సXYu•శంలOX QRuాXL‚ అనుగoణంsా ఉండటం LåలకJ›Åన;.

<ాEజ•€H ప•
ఏద)~] ఒక œి\± ]ంb]XY ;వ!Tంచg]XL‚ Lా‡, Xజ Ï;తంలO ఎదురవ^త}నY సమస=లను ఎదు!ò3వg]XL‚ sా‡,
లÂ\] ఇంLాస_ సుల:వ^sా పనుల: aేయg]XL‚ sా‡ సూ
$ gెంÉª .ాIజqÃ$# aే'_ ారˆ. ఇందుLeసం uాƒHá సŽయంsా స!–Ž
aేసుLwX, వసు_వ^లను సమక©రˆdLwX, Q"5కంsా ఒక .ాIజqÃ$ aేయడం వలన చదువ^ అ~•\“ మHటలను \]టk
L‚ŠయHత‹కం అవ^త}ం\“. భ;ష=త}
_ లO మం™ .ా!T0ాŠËకu•త_ల:sా తయHరˆ LావడంలO ఇ\“ మoఖ=.ాతI వ‘’స_ ుం\“.
ఇ\ే Xజమ)న ;ద=.
మoందుsా~• తయHరˆaేసుక:వ™d ఇక3డ ;వరణ ఇaేd పIæ\“ .ాIజqÃ$ వ-3 అవ^త}ం\“. œ•°
ౖ ª పI{గం మHతIం
అప•టkకప^•డÍ aేœి చూŒింa][. పI{sాXL‚ పI{జనం ఉంg][ªన అవసరం లÂదు sా‡, .ాIజqÃ$ L‚ ఒక పI{జనం
ఉంట‰ం\“. పI{గJ›Åbే సత=ం X!ా±రణ అ)bే స!T.7 త}ం\“. .ాIజqÃ$ aేయg]XL‚ ట9చ- సల• æసుLwX ఉండవచుd
sా‡ .ాIజqÃ$ †త_ ం, అXY దశలలO సూ
$ gెంట>ª సŽయంsా aేœి ఉంg][. అవసరం అ)నంత JKరL– ఖరˆd aేయడం,
!qg§ J›È వసు_వ^లను తక:3వ uాడటం, పI{జనకరంsా ఉండటం మం™ .ాIజqÃ$ లEణ]ల:.

‚ƒతE పర;టనల6
చదవడం !ాయడమ~•\“ అE!ాస=త. ;ద=లO అE!ాస=త ఒక ™నY QRగం. Lwత_ ;షయHలను bెల:సుLeవడం, bె[œిన
;షయHల గo!Tం™ లObైన అవsాహన bెచుdLeవడమ~•\“ ;\]=QR=సంలO పIÑ]న QRగం. \]XLeసం పIకృ5‡
ప!Tస!ాలనూ, సమHజW‡Y, సంస( లనూ ప!TZ[సూ
_ Xరంతరం ~•రˆdక:ంట¦ ఉంg][. అందువల~• క!Tక:=లంలO ³–తI
పర=టనల: aేరdడJ›న
Å \“. మHరˆ3ల: లÂX Lారణంsా uాటkŒ•ౖ శŠదÁ తs–l అవLాశం ఉండటం వలన, L‚ŠయH Œిలzల పండగలO
³–తI పర=టనలŒ•ౖ .7 టk XరŽ‘’స_ ు~]Yమo. Œిలzల: తమ దగl రలO ఉనY పంa]యæ ఆ=ీ÷, .7 ÷$ ఆ=ీ÷, !qల
r ÂŽ œ”$ష°,
.7 Ò÷ œ”$ష°, œ•ౖLß
‚ pాó, సమoదIం, న\“, ఆనకట$ , ప!TశŠమల: వంటk; చూœి, ప!TZ[ం™, అక3gh వ=క:_లbc మHటRzgh
b]మo Lwత_ sా ~•రˆdక:నY ;షయHలను ఇక3డ ;వ!T'_ ారˆ.
³–తI పర=టనక: ఎంత దూరం u«ƒz „రˆ అ~• \]Xకంట>, ³–తI పర=టన నుంgh ఎంత ~•రˆdక:~]Yరˆ,ఎంత
bెల:సుక:~]Yరˆ,ఎంత ఆనం\“ంa]రˆ అ~•\“ మoఖ=ం. అడ;, సమoదIం, Bా=క$!ల
D :, ఓడల!–వ^ మHతIJK Lాదు, దగl రలO
ఉనY పంa])æ ఆ=ీసు, .7 Òసు œ”$ష°, .7 'ా$=ీసు, œ•ౖL‚ß !TŒ”- pాప^, బ÷ gh.7 , క:ట9ర ప!TశŠమల:, !qrసు Ëల:z,
œిXమH, .é I జqక$- ర…* ఇలH బJ ల%డXY ³–తI పర=టనల: aే¬చుd.

12ణ„మ0ల6 , త<ాలy †ళˆల N‰కరణ
~]ణKల:, క!q‡ª అధ=య~]XY నుË'ా‹టkÃª(numismatics) అ‡, uాటkX œ”క!Tంaే వ=క:_లX నుË'ా‹టk÷$
(numismatist) అ‡ అంటRరˆ. ~]ణLమoల: œ”క!Tంaే •M ఉనY uా!TL‚ చ!TతŒ
I •ౖ అవsాహన Œ•రˆగoత}ం\“. ఏ LాలంలO ఏ
[Œి uాడబghం\“? ఎట‰వంటk లOహం uాడబghం\“ అ~• \]X బటk$ ఆ !ాజ=ంలOX ఆ!TÁక ప!Tœి(త}ల:, \ేశంలOX !ాజW=ల:,
uాటk !ా+ల©, \ొ !TL‚న పI\ే0ాXY బటk$ ఏ !ాజ=ం ఎంతవరక: ;స_ !Tం™ం\“ లHంటk పల: అం0ాలŒ•ౖ లOత}sా bెల:సుక:~•
అవLాశం కల:గoత}ం\“. .7 ట9లO .ాల,l ~• ;\]=రˆ(ల: త.ాలH Äళáల:, ~]ణKల: œ”క!Tంచడం bc .ాట‰ œ”క!Tం™న uాటkL‚
సంబంÑ“ం™న పÙ!T_ ;వ!ాల:, చ!TతI bెల:సుక:X ఉంg][. ఎXY œ”క!Tంa]రˆ అనY \]X క~]Y ఆ œ”క!Tం™న uాటk
గo!Tం™ ఎంత సమHa]!ాXY క[sT ఉ~]Yరˆ అనY ;షయJK పIÑ]నం.

చ!TతL
I ారˆల ప!T0çధనల పILారం Lå.Š పÙ 6-7 శb]బR±ల నుం: ~]ణKల: చలHమణÔ లOL‚ వ™dనట‰zsా QR;'ా_రˆ. .ాI:న
LాలంలO ఇనుమo, !ాsT, ఇత_ g,h œీసం, సత}
_ , u«ంgh, బంsారˆ †దలగo లO•లbc ~]ణKలను b]యHరˆ aేœu
” ారˆ.
ఇu• Lాక:ంg] గవŽలను క©g] ~]ణKలక: పIb]=మHY4యం sా ఉప{sTంaేuారˆ. ఏu«~
ౖ ] ప^!ాతన ~]ణKల: \ొ !TL‚న
u«ంట~• 'ా(Xక .7 Òసులక: Lా‡, !q;నూ= అÑ“Lారˆలక: Lా‡ సమHa]రËuాŽ[. uారˆ uాటkX పంచ~]మH aే0ాక ïలHz
కల%క$ \]Ž!ా uాటkX ప^!ావసు_ 0ాఖ క: aేరu•యడం జరˆగoత}ం\“. uాటkX ÛభIప!Taేందుక:, ~]ణLప^ లO•XY బటk$
ర'ాయ~]లను uాడb]రˆ. DటkX ప!T0çÑ“ంచడం \]Ž!ా uాటk u«నుకనునY చ!TతIక సంఘటనల:, ఆ LాలంలOX
సంస3ృ5 సంపI\]యHలను bెల:సుక:~• అవLాశం కల:గoత}ం\“.
ఉ\]హరణL‚: క!Dంనగ- ïలHz Leటk [ంsాల తIవŽLాలలO \ొ !TL‚న ~]ణKల వలz 0ాతuాహనుల b/[ !ా+ ZŠమoఖుడÍ అX
X!ాÁరణ అ)ం\“. ;జయనగరం ïలHz Leనయ=వలస లO \ొ !TL‚న u«ంgh ~]ణKల వంటk; \ేశంలO మ!qక3g] లÊంచలÂదు.
Låసరగoట$ లO \ొ !TLన
‚ ~]ణKల బటk$ ఆ .ాIంb]XY ;ష}Ú క:ంghనుల: .ా[ంa]రX bె[œిం\“. ఇ\ే Lాక uారˆ uాghన
లO•XY బటk$ ఆ !ా+ ¬క3 ఆ!TÁక œి( 5గత}లను bెల:సుLw~• అవLాశం క©g] ఉంట‰ం\“.
పIస_ ుతం మనం uాgే ~]ణKల:, ~Ìటz గo!Tం™ bెల:సుక:ం\]ం. QRరత పIభoతŽం 1950 నుం™ ~]ణKల మoదIణ
.ాIరంÊం™ం\“. ~]ణKల మoదIణ Leసం ~]ల:గo టంక0ాలల: (MINTS), Mumbai, Kolkata, Hyderabad, NoidaలలO
పX aేస_ ు~]Y). ~]ణLం u«నుక పక3 సంవతªరం Œ”!t3నY L‚ందనునY పIb=ే కJ›న
Å మoదI \]Ž!ా ఏ ~]ణLం ఎక3డ
మo\“Iంచబghం\ü bెల:సుLeవచుd.
వజIం గoరˆ_ ఉంట> మoంబöౖ
నEతIం గoరˆ_ ఉంట> ‘_ద
` !ాబRa
చుక3 గoరˆ_ ఉంట> ~Ì)g]
ఖHysా ఉంట> Leల3b] లలO మo\“Iం™నట‰z గo!T_ంచవచుd.

!ాsT, XLqß లO•లbc b]యHరˆ aేœన
ి 1,2, 5 ర….ాయల ~]ణKల: చలHమణÔలO ఉంటR) Lా‡ u«ంgh, ËశŠమ
లO•లbc తయHరˆ aేœన
ి 50, 100 ర….ాయల ~]ణKల: మHతIం చలHమణÔలO ఉండవ^. DటkX ~]ణKల œ”కరణకర_ల:,
ఔb]ª‘’క:ల: సంబంÑ“త mints L‚ తsTన రˆసుమo aె[zం™ Lwనుsòల: aే'_ ారˆ.

పIమoఖ వ=క:_ల శతజయంత}ల:, వరÁంత}ల:, పIభoతŽ రంగ సంస( ల sòల%Ý ° +ÄÒలక: 'ా‹రక ~]ణKలను
(commemorative coins)పIభoతŽం ;డÍదల aేస_ ుం\“. జవహ- లHß ~«హe d 75వ జయం5 సందరÞంsా †ట$ †దటk
'ా‹రక ~]ణKXY 1964, నవంబ- 14న QRరత పIభoతŽం ;డÍదల aేœిం\“. 1969 లO మ•b]‹ sాంÑü శత జయం5
సందరÞంsానూ, 1997 QRరత సŽతంతI సŽ!òÚతªuాలLå, అంట> ఇప•టkవరక: !qండÍ 'ారˆz మHతIJK QRరత పIభoతŽం
బంsారˆ ~]ణKలను ;డÍదల aేœిం\“. ghÒz X ప!T.ా[ం™న Ø”- pా సూ!T 1542 లO "\]*" అ~• †ట$ †దటk u«ంgh
ర….ా)X మo\“Iంa]డÍ. ఈ u«ంgh ర….ా) ;ల:వ 64 Œ•స
ౖ ల:. 1957 లO QRరత పIభoతŽం నయHŒ•స
ౖ ల ;Ñ]నం
bెaేdవరక: ర….ాయక: 64 Œ•స
ౖ ల ;Ñ]నJK Lwన'ాsTం\“.

మన \ేశంలO †ట$ †దటk Œ”ప- క!q‡ªX BANK OF HINDOSTAN మo\“Iం™ం\“. 1935 లO ÄIటký పIభoతŽ
హయHంలO RESERVE BANK OF INDIA మoదIణ] అÑ“Lారం æసుక:~• వరక: ;;ధ బR=ంక:ల: ~Ìటzను మo\“ంI aే;.
సŽతంతI QRరత పIభoతŽం 1950 నుం™ RBI అజమH)Øీ లO ~Ìటz ‰ మo\“Iంచడం .ాIరంÊం™ం\“. ఒక3 ర….ా) ~Ìట‰
àద తప• పI5 క!q‡ª ~Ìట‰Œ•ౖ RBI గవరY- సంతకం ఉంట‰ం\“. ర….ా) ~Ìట‰Œ•ౖ SECRETARY, FINANCE
MINISTRY సంతకం ఉంట‰ం\“. ~Ìట‰ u«నుక 15QRషలలO \]X ;ల:వ మo\“Iం™ ఉంట‰ం\“. Nasik(Maharashtra),
Dewas(Madhya Pradesh), Mysore(Karnataka), Salboni(West Bengal)లలOX ~]ల:గo మoదIణ]0ాలలOz మన
క!q‡ª X మo\“స
I _ ు~]Yరˆ. క!q‡ª L‚ ఉప{sTంaే Œ”ప- మoghసరˆక: X Hoshangabad(Madhya Pradesh) లOX
Œ”ప- Ëల:z సరఫ!ా aేస_ ుం\“. 5000, 10000 ర….ాయల ~Ìటz ‰ LwంతLాలం చలHమణÔలO ఉ~]Yఆ!TÁక సమస=ల దృpా$4
1978 లO అప•టk !ాష$ ప
% 5 ‡లం సంÏవ!qgÝ h ఉపసంహ!Tంa]రˆ. పIపంచంలO †ట$ †దటk స!Tsా .ాzœి$Ã క!q‡ª X
ఆœ”$[
% యH \ేశం 1980 లO పIu•శ Œ•ట$ ంk \“.

ŠాHంప‹ల N‰కరణ:
.7 స$ ß చ!TతI మ!Tయo 'ా$ంప^ల అధ=యనం, మ!Tయo œ”కరణ X =ిలHటþÒ( philately) అX అంటRరˆ. 'ా$ంప^ల:
œ”క!Tంaేuారˆ œ”కరణకర_ ల: మHతIJK అవ^b]రˆ. Lా‡ uాటkL‚ సంబంÑ“ం™న ;షయం ప!Tజê Wనం కలuారˆ మHతIJK
=ిలHట[సు$ల: అవ^b]రˆ. మన త.ాలH 0ాఖ uారˆ =ిలHటÒ Œ•ౖ ఆసL‚_ Œ•ం.é ం\“ంaే \“శsా ;\]=రˆ(ల Lwరక: ఒక

'ా3ల!T0ó .7 I sాŠం X క©g] ఏ!ా•ట‰ aేœిం\“. 6 నుంgh 9 తరగత}లలO ఎంŒిLqrన Œిలzలక: సంవతª!ాXL‚ 6000
ర….ాయల 'ా3ల!T0ó X అందజ–స_ ుం\“ క©g].

ఏ \ేశప^ 'ా$ంప^, ఏ సందరÞంలO ;డÍదల అ)ం\“, ఖ!Dదు, Õü*, ghజqౖ°, ఆ \ేశప^ Lాల ప!Tœత
ి( }ల వంటk ఎ~ÌY
;షయHల: 'ా$ంప^ల: œ”క!Tంaేuారˆ bెల:సుLeగల:గob]రˆ. 'ా$ంప^ల: œ”క!Tంచడం †దల%ట$ న
k Lwత_ లO ఏ 'ా$ంప^
\ొ !TL‚~] œ”క!Tంa][. 'ా$ంప^ల సంఖ= Œ•రˆగoత}నY Lw\ü±, uాటkX Õü* పILారం ;భïం™ అమరˆdLeuా[. తరˆuాత
తరˆuాత న™dన Õü* X ఎంచుక:X 'ా$ంప^ల: œ”క!Tంచవచుd. \ü~Y
• thematic కల%E° అంటRరˆ. ఏ\“
ఏJ›Å~],'ా$ంప^ల సంఖ= కంట> uాటkLå సంబంÑ“న సమHa]ర œ”కరణK పIÑ]నం

bతEలŒఖనం
B7 ట;గŠ=ీ ఎంత gెవలó అ)~] ™తIలÂఖనం 'ా() ఏ మHతIం తగl క:ంg] ఉండటRXL‚ Lారణం ఇప•టk వరక© పIపంచం
చూడX ;షయHXY క©g] ™తILారˆల: ™æIక!Tంచగలరˆ. ™తIలÂఖనంలO QRవ వ=Lå_కరణక: హదు±ల: లÂవ^. B7 ట;
!TయH[ట9‡ మHతIJK చూŒించగలదు. ™తIలÂఖనం Lwత_ .ాïÄ[ట9÷ X క©g] చూŒించగలదు. ఇమHï~•ష° క:
బలమ)న !qక3లXసు_ం\“. ŒిలzలOz L‚Š)ట
n k;ట9 Œ•రˆగoత}ం\“. ఒక బè=టkఫ^ß మèJ›ంÉ X B7 ట; L‚zÃ aేయడం Leసం
బo[z œీ@°
A àద చూg][ª!ావడం B7 ట;గŠ=ీలO ఉనY Œ”ద± సమస=. అ\ే దృ0ా=XY ™తILారˆల: సంపÙరÚంsా
ఆ'ాŽ\“ం™, మనసులO Xంప^LwనY తరˆuాత ప^న:సృØి$ †దల:Œ•డb]రˆ. వందల Lwల\ü ప\]ల: uాgh aెŒ”•
QRuాXY ఒక ™తIం aెబoత}ం\“. ఈ కళక: QRషbc సంబంధం లÂదు స!T క\] క‡సం చదువ^LwX ఉంg][ªన అవసరం
క©g] లÂదు. ™తIలÂఖనం 'ాధన వలన మనుష}ల:, వసు_వ^ల:, జంత}వ^ల Œ•ౖ Lాం5 ఎట‰వంటk ‡డలను
ఏర•రˆసు_ం\“, ఏ ;ధమ)న రంగoలను u«దజల:zత}ం\“ వంటk; ప!TZ[ంచడం †దల%ౖ ~•రˆdLw~• uా!TL‚ సుX?త దృØి$
అలవడÍత}ం\“. కంsారˆ, అసహనం .7 ), ఓరˆ• అలవడÍత}ం\“.
™తIలÂఖ~]XL‚ ఏ రంగoల: uాg]రˆ, ఎXY రంగoల: uాg]రˆ, ØీÉ లO ఎంత QRsాXY Xం.ారˆ అ~•\“ మoఖ=ం Lాదు.
stప• ™తIమo మన దృØి$X ఆక!T0ం™,తల 5ప^•LeXవŽదు. గత జWêపLా~ÌY, Lwత_ ఆలOచన~Ì, Lwత_ పIశY~Ì XదI లÂŒి,
ఆనం\]~ÌY, దు:ఖH~ÌY , pాÃ ~Ì ఏ\ో ఒక అనుభè5X క[sTస_ ుం\“. అట‰వంటk ™b]Iలక: ఎక:3వ .ాIమoఖ=త ఇవŽడం
జరˆగoత}ం\“.
™తIలÂఖనం .ాILå÷
$ aేయడం Leసం Œిలzల: తమ చుట¦
$ ఉనY ప!Tస!ాలను ప!TZ[సూ
_ ఉంg][. aెటz ‰, జంత}వ^ల:, uాటk
ఆకృత}ల:, ఇంట;z ఉనY వసు_వ^ల:, uాహ~]ల:, Ä[Ý ంగoల:, L‚టkLåల:, sòడల:, uాటk àద పgే Lాం5, అ; ఏర•రaే
‡డల:, ఇవ‡Y గమXసూ
_ , బx మ‹ల: sDస_ ూ ఉంg][. ఇలH sDœన
ి రG œ•3aె÷ వలన బRsా .ాILå$÷ అవ^త}ం\“.

చూœిన పI5 దృశ=ంలO ఏ ఏ ఆకృత}ల: ఉ~]Y{ గమXసూ
_ ఉంg][. వృb]_Lారం, 5IభoజWLారం, చతృరసIం †దల%ౖన
ఆకృత}లను గo!T_ం™ uాటkX u•రˆu•రˆ Leణ]లOz చూœ”_ ఎలH కXŒి'_ ా{ sDస_ ూ ఉంట> మం™ .ాILå$÷ అవ^త}ం\“.
ఒక రంగoX ఇంLe రంగobc కల:ప^తõ, Lwత_ Lwత_ LాంÄ~•ష°ª ఎలH వసు_~]Y{ గమXసూ
_ ఉంట>, కల- œ•ౖ°ª అÊవృ\“Á
aెందుత}ం\“.
మoందు మXØిX sDయడం బRsా వœ”_ , తరˆuాత ఆ మXØిL‚ !qక3ల: sDœి, ఆLాశంలO ఎగoరˆత}నYట‰$ sD'7 , తమ
QRuా[Y వ=క_ ం aేœ” ;ధంsా బx మ‹ల: sDయగల:గob]రˆ.
™తIలÂఖనం అ~•\“ L–వలం •M మHతIJK Lాదు. ఇ\“ ËsT[న అXY =ీßÝ# లO ఉప{గపడÍత}ం\“. ఆ!T3టþÃ$ œ•ంౖ టk÷$,
g]క$-, లÂ\] !Dœ• d 'ా3ల- ఎవ!TL~
qr ] తమ Lq!D- లO ఎదగg]XL‚ ™తIలÂఖనం ఉప{గపడÍత}ం\“.

సృజ12తŽక వసు•వ‹ల తయyhB
వ=ర(ంsా పgh ఉనY వసు_వ^ల: లÂ\] అ5 తక:3వ ;ల:వ క[sTన వసు_వ^లను æసుLwX, uాటkbc Q"5కంsా
ఉప{గపgే వసు_వ^లను, లÂ\] ఆ•zదం Leసం uాgే వసు_వ^లను తయHరˆ aేయడం. అంట> ;ల:వలÂX లÂ\] అ5
తక:3వ ;ల:వ ఉనY uాటk నుంgh ;ల:వను సృØి$ంaే సృజ~]త‹క పX.

అందుబRట‰లO ఉనY వసు_వ^లbc తక:3వ ఖరˆdbc ప!Tpా3ర మH!ాlలను కనుst~• "+sాÈ"(jugaad) అ~• పILయ
‚Š క:
~]ం\“ పల:క:త}ం\“. Lwత_ ; కXŒ•ట$ Rల~• తపనను Œ•ంచుత}ం\“. ఇంLా ఖరˆdbc క©డÍLwX, Lాల:ష= LారకJ›న
Å
వ=!ా(ల !Dœ•ౖLß
‚ X తsTlంచడం \]Ž!ా ప!ా=వరణ]XL‚ JKల: క©g].
Lwత_ ద~]XY కనబరచg]XL‚ అÑ“క .ాIÑ]న=ం ఉంట‰ం\“. అలHs–, తక:3వ ఖరˆdలO \ొ !TL– స!qrన J›ట9!య
T ßX
ఎంచుLeవg]XL‚, క5_ !Tంచడం, మడతŒ•ట$డం †దలగoన; uాటkలO చూŒిం™న ~«ౖప^ణ]=XL‚ .ాIÑ]న=ం ఉంట‰ం\“. ™నY
™నY వసు_వ^ల: ఏJ›Å~] జãghంa]!ా, X!ా‹ణం ఎంత సంL‚zష$ంsా ఉం\“, ఎంత పI{జనం ఉం\“, ఎంత అందంsా ఉం\“
అనY; తరˆuాత 'ా(నంలO ఉంటR). మoఖ=ంsా తక:3వ ఖరˆdbc ఎక:3వ ;ల:వను సృØి$ం™న uాటkL‚ .ాIÑ]న=ం
ఉంట‰ం\“. ఇక3డ ;ల:వ అంట> uాటk వలz క[s– పI{జనం Lాuzచుd లÂ\] '{ందర=ంక©g] Lాuzచుd.

మట4HD‘ బ’ మŽల6 }ేయడం
ŒిలzలOzX సృజ~]త‹కతX, ఊ•త‹కతX Œ•ంచడJK Lాక ™నY™నY u•ళá కద[క \]Ž!ా •ంÈ - ఐ Leఆ!TÝ~•ష°, ;;ధ
¯టR- ఫంE°ª వృ\“Á aెం\“ Œ•!s
T – J›దళáŒ•ౖ .ాïటk6 ఎ=•Ã$ X æసుLwసు_ం\“. మ!Tయo ఎక:3వ సమయం ఒL– పXలO
XమగYJ›Å ఉండడం uా!TలO ఏLాగŠతను బలపరˆసు_ం\“. æI gెJ
ౖ ›న0 ß sా ఒక ర….ాXY తయHరˆ aేయడం వœ”_, ?ల• కళ
u«ౖప^ అడÍగou•యg]XL‚ \ో హదపడÍత}ం\“. ఇ\“ ఒక రకంsా ఆట ఆÑ]రంsా ~•రˆdLeవడం వలన Œిలzల: ఆసL‚_bc
;షయHలను గŠ‘'
’ _ ారˆ. J›త_X బంక మటk$X aేత}లbc కలపడం Œిలzలను పIకృ5L‚ మ!Tంత దగl రsా aేస_ ుందనడంలO
అ5శ{L‚_ లÂదు మ!Tయo aేత}లక: మటk$ అంటkనప^•డÍ పgే ™!ాక: దూరJ›Å ఒక .ాïటk6 దృక•థం
అలవరచుLeవg]XL‚ \ో హదం aేస_ ుం\“

బx మ‹లక: రంగoల: uాడక©డదు. గghÝ పరకల:, ప^లz మoక3ల: వంటk; uాడÍLeవచుd. ఎంత మటk$ uాg]రˆ, ఎంత
Œ•ద±sా, లÂ\] ™నYsా aే'ారˆ అ~•\“ మoఖ=ం Lాదు. ఇ™dన Lా~«ªó$ ప!TÑ“లO~• ఉంట¦, ఎంత Lwత_ ద~]XY చూŒింa]రˆ,
ఎంత సూE‹ంsా ;వ!ాలను(details) .é ందుప!Ta]రˆ అ~•; మoఖ=ం.

&ిల)లపండ-గ ఎందుక6?
ఐ° œీ$° 0ాస_ úu•త_ అX అంద!TLå bెల:సు. Lా‡ అతXL‚ వ{[° uా)ంచడం a]లH ఇష$ మX, అత~|క stప• సంsDత
Œ”IËక:డX Lw\“±మం\“L– bెల:సు. ఐ° œీ$° పI5.ా\“ం™న పIœిద± "'ాŒ”E œి\± ]ంతం" (theory of
relativity) పIణ]FLాబద± ంsా aేœిన ఆలOచన Lాదు. అ\“ అతXL‚ సహజంsా, సు•!Tం™న (intuition) సత=ం.
œ•ౖనుªక: సంబంÑ“ం™న మèల సూb]IలŒ•ౖ లOత)న అవsాహన లÂక:ంg] ఇ\“ 'ాధ=ం అ)n=\“ Lాదు. Lా‡ ఆ
EణంలO ఆ సత=ం తట$ g]XL‚ u«నుక ఉనY బలమ)న శL‚_ సంsDతమX a]లH 'ారˆz aె.ా•డÍ క©g]. œ•°
ౖ ª, లÂ\]
ఆ-$ !qంghటల
k O ఏ\ో ఒకట> ఎంచుLeవడం వలన ఆ =ీßÝ లO ఉనYత 'ా(~]XY aేరˆLeవచుd అనY\“ ఒక అ.7 హ మHతIJK
అX ఐ° œీ$° Ï;b]XY గమXœ”_ బJ ధ పడÍత}ం\“. మXØి J›దడÍలO ఎడమ QRగం లHïకß sా ఆలO™ంచg]XL‚, క:gh
QRగం కƒ„త‹క QRవనలక© సంబంÑ“ం™న;. ఒక QRsాXY మHతIJK ఎక:3వ ఉప{sTం™, ఆ ఒక3 QRగJK అÊవృ\“Á
aెం\“bే సమత}ల=ం \ెబ$5~• ప!Tœ_ 5
ి వసు_ం\“. Lాబటk$ అలH జరగక:ంg] ఉండటRXL‚ ఒక 'ా()L‚ aేరˆక:నY
తరˆuాత J›దడÍ ఎదుగoదలను Xల:ప^దల aేసుక:ంట‰ం\“. !qండవ అర± QRsాXY క©g] సమHనంsా
ఉప{sTంచగ[sTbే~•, మyá †దటk QRగం ఇంLా అÊవృ\“Á aెం\“ పÙ!T_ 'ా()లO ఉప{sTంచుLeవడం జరˆగoత}ం\“.
కళLe , లÂక œ•ౖ°ª Le ఏ\ో ఒక \]XL– ప!TËతమ).7 bే ఒక œ”$¨ తరˆuాత J›దడÍ అÄవృ\“± aెందడం 0ాశŽతంsా
ఆsT.7 త}ం\“.

పIస_ ుతం అందర… మHరˆ3ల:, !ా=ంక:ల: à\ే దృØి$ L–ం\üIక!Tంచడం వలన సమHజం †త_ ంలO ఒక ;ధమ)న
మHనœిక అసమత}ల=త, అసంతృŒి_ కXŒిస_ ు~]Y). ఇట‰వంటk ప!Tœత
ి( }లలO కళ, మXØి Ï;b]XL‚ u«ల:గoను
æసుLwసు_ం\“. అందులOనూ ఆ Mజం ™నY ŒిలzలలO~• పడటం మం™\“ అనY మoఖ= ఉ\ే±శంbc L‚Šయ సంస( ;;ధ
అం0ాలలO 'ాంస3ృ5క .7 ట9లను XరŽ‘’స_ ునY\“.

L‚ŠయH Lార=కŠమHల: †దల: Œ•ట$ Rక a]లH సూ3ßª లO Œిలzల: ల%ౖబ!
I DX, లH=} ప!Tక!ాలను ఉప{sTంచడం Œ•!s
T Tం\“.
చుట¦
$ ఉనY పIపంa]XY ప!TZ[ంచడం, అవsాహన aేసుLeవడం, మ!Tంతsా ప!T0çధన aేయడం, QRuాలను చక3sా
వ=Lå_క!Tంచడం, ఓటË-sqల:ప^లను అనుభ;ంచడం, సŽతంతIంsా ఆలO™ంచగలగటం వంటk; వ=L‚_గత పI{జ~]ల:.
చుట¦
$ ఉనY uా!TX అరÁం aేసుLeవడం, కలœి పX aేయడం వలన స•నుభè5X .é ం\“ బRధ=b]యoతమ)న
వ=క:_ల:sా తయHరవడం అ~• 'ామHïక పI{జ~]ల: .é ందుత}~]Yరˆ. అXYటk కంట> మoఖ=ంsా Ï;b]XY బRsా
ఆ'ాŽ\“ంaేలH aేœి, ప^స_ LాలలO గŠ‘’ం™న ;షయHలను ప\]ల దగl ర ఆsT.7 క:ంg] uాటkX L‚య
Š Hత‹కం aేస_ ుం\“ L‚య
Š
ŒిలzలపండÍగ.

