
 

 

సుమ� శతకం సుమ� శతకం సుమ� శతకం సుమ� శతకం - వ���త���ాసంవ���త���ాసంవ���త���ాసంవ���త���ాసం 

�ెల�గ�ల� ఇ�� ��శత�ాల� ��ల�వ !"# ఒకర& 'ెప)�� 
మ*+కర& 'ెప)టం �-.షం. '0�తం అన�34 ఒక 5ి7జంల9ంట:34 ' 
అ"#�డ< బ>లగం?ాధర �లA అ"B క�. ఎ�� య�?ాల�?ా 
ఎంతమం34 కవEల�, తత��Bత�ల�, రచGతల� ఎ�� 'ె5ి)"#, ఎంత 
�ాHవడబIJి"# 0��#K� గ�*LంH 'ెప)వలJిం34 ఇం�ా ఎం�M 
ఉంటO"B ఉం34. మ9నవ 0�త ప*LPలనం అసంపQరRం, అసమగం?ా"B S
ఉంటTం34. సుమ� శత�ా�� బ3ెUన *ా-ాడ<. ఇతను 13వ 
శ�#బUం�ాడ<. 'V#*ాళXYZన �త[ల� 'ె\ా� న� ' శపథం 'ేJి 
కృతకృత[�డయ9�డ<.  

- *ా` లa3# ప*L\ాలక�డ< ఎపbడ< ప7జల పcXd వefం'#K. 
�ాళg బ>ధK�, ?hడ<ను �� ప*Lషi*Lంచటం అత� కర�వ�ం. ఇ�ాళ 
మన ప*L\ాలక�ల� స*L?ా అన�Gం'ే \ా3#K�. "అV4�ారం అ"B 
*hగం *ా?ా"B, గ� !j , 'ె�ట: 5ీనుగ�ల9?ా తయ9రవE�#డ<. అటTవంట: 
�ా34� చూడటం కm # \ాపXd" అంట>డ< బ3ెUన. ఇతను 'ప7భ�వE ' 
అ"B �ాదం కm # ఉం34. 'అV4�ార 3#హం' ఎంతట: ప7మ9దకరXYZన3ో 
చూసూ� "B ఉ"#�ం. ఆ 5ీఠం5tౖ కmర&vన��ాడ< 'ె�ట:�ా ై \w�#డ<. 
గ� !j�ా ై \w�#డ<. 'Power corrupts man' అ"#�ర& క3#! 3x�� 

అV4�ార *hగ పQ*Lత 
బV4*ాంధక శవమ� yడ బ>పమ� సుమ� 

 
 



�ెల�సు�z� \ాKJ{�  సమ9జ|}వృ34~� �ో�ా ఉండదు. ప7జల� 
సుఖమయ 0వనులవE�#ర&.  

భ�తలప� జ|ర&డ< �ా*ాద"#�డ<. తపbల� �ెల�సు�z� 
సకSమ మ9ర�ంల� \ాKం'#ల"#�డ<. అంద*L కళ�g \ాలక�� ��ౖ5{ 
ఉంట>G. �ాబట:�  బహ� జ|గర�క� ై, Pలవంత[ ై ఉం #K. ఇ3ే 
�>�ా�� 'య�# *ాజ| త�# ప7జ|'ల� చూ�ా� ం. ప7భ�వE ఎల9 ఉం #ల� 
'ెపQ�  'ఎపbడ< తపbల� ��ద��డ<�' �ా ! దగ�ర ప� 
'ేయకmడద"#�డ<. *ా` అ� అ"#�డ< ?ా� - మన తం !7 లa3# భర�, 
�>ర�, మన బ>�... ఎవ*��"# స*� అల9 'ే�ా�, ఇల9 ఎందుక�, 
అ3ే�ట�?... అంటO ఎపbడ< "�పం �Bసు� ంట>ర&. అంట� 
రంV#7 "B�షపర&లన� మ9ట! అటTవంట: �ా��g దగ�ర ప� 'ెయ�టం 
అంట� నరకXd మ*L! '�zం ెమ�ల� Jt5{)' �ా*L� దగ�రక� 
'ేర�యవదU"#�డ<. మ��ి� గల దుర&� ణం ఇ3ే. �zంద*L� 
�zం ెమ�ల� 'ెప)టXd ప�! ఈ �ధం?ా సుమ� శతక�ార&డ< 
ప*L\ాలక�ల�, ప*L\ాలన, ఉ3ో�గం... వంట: �ాట:� ఎంత �వరం?ా, 
కను�పb కK?�ల9 �ెK\ా ోన� ఆశvర�\w�#ం!  

ప7��ాళg�� చుట>� ల�ంట>ర&. 'బంధు��ట: ' తప)దు. అG�ే 
బంధువEల స��>�ాల� ఎల9 ఉంట>� �ెల�సు�z� 'మ�ందుచూపE 
'�M XYల?ాK. లaక\w�ే �ప)ల� తప)వE.  

- మన దగ�ర డబ��న�పbడ< అందర� దగ�*L� 'ేర�#ర&. 
ఇందు7 డ<, చందు7 డ< అ� \�గడ<�#ర&. మన �ద '�ాK ' \w�#ర&. 
�ాళg పబ�ం గడ<పEక�ంట>ర&. చుట>� ల� �ాక�"#� '�ర�ాయ 5ీచు ' 
సంబంధం�M మన ఇంట��  �ష   �B�ా� ర&. ఒక�Bళ మన సంపద \wGన 
పcంల� మన ఇంట: ¡#యల���"# *ార&. మనK� త5ి)ంచుక� 
�ర&గ��#ర&. ఇటTవంట: �ా*Lపట�  అప7మత�ం?ా లaక\w�ే క�టTంబం 
3xనJి¢�ల� పడ<త[ం34. బ3ెUన బంధువEల� అ"#�డ< ?ా� ఈ సూ�� 
�త[7 ల�� వ*L�సు� ం34. డబ��న�పbడ< '#ల9 జ|గత�ల�S  
�సు���ాలన�3ే �ా*ాంశం.  

� శత[7 వEల ఇంట��  �Iజనం 'ెయ�కmడదు  

ఎపbడ< సంపద గK?Lన నపbడ< బంధువEల� 
వత[� ర34 G£ట�న�¤ 3ెప)ల�గ 'ెఱువE �ం !న 
కప)ల� ప34�Bల� 'ేర& గద*ా సుమ� 



� అపb 'ేJి పపbకmడ< �నక�  
� ఇతర&ల ద7వ�ం ఉంచు��కmడదు  
� పర&ల మనసు¦ బ>ధ ప ేల9 మ9ట>� డక�  
� ఇతర&ల� �zడ<క�ను \�?L !నపb ే ఆనం34ం'#K  
� �§ాiరణం?ా న���ే నవE�ల\ాల� �ాక తప)దు  

ఇవ�� మ��ి వ����#��� �కJింపజ�J{�B. ఏ� 'ెయ�కmడ3ో, ఏ� 
'ెయ9�ల� �ేట�ెల� ం 'ే-ాడ< బ3ెUన. 

- ఏ �షయం5tౖ మ9ట>� డదలచు�z"#�© �ెల�సు�z� ఆ 
�షయ9��� ప*L�తXYZ మ9ట>�  #K. ఇతర �షయ9ల� 
మ9ట>� డకmడదు. అంట� అనవసర ప7సంగం మంH34 �ాదు. అల9 
మ9ట>�  !�ే బ>V4ంHన�ారం అవE�#ం సుమ9! అపbడ< �ా*�XYZ"# 
అంట� మనమ� బ>ధపడక తప)దు. �ాబట:�  సంద*ాª�� త?Lన 
మ9టలa మ9ట>�  #K. లaక\w�ే �ాళg� బ>ధ5tట:�న �ాళgమవE�#ం, 
మనమ� బ>ధపడ�#ం. అనవసర �షయ9ల��  తలదూరvక�ం # 
మ9ట>�  #K. ఇ3x బ3ెUన Jtౖ�ాల0 �ా� �! ('#ల9మం34 ఎవ*L�� బ>ధ 
కK?Lంచక�ం # �#ను బ>ధపడక�ం # �ాల«�పం?ా 'ఎJ{i5ిజం'�M 
ఉం #ల� 5tౖ ప3#��� అర¢ం 'ె\ా� ర&. అ34 స*L�ాదు.)  

మ9నవE� �Hత7 మనస�త�ం ఈ పద�ంల� కనబడ<త[ం34. 
J{�హం?ా ఉన�పbడ< ఎదుట:�ా*Lల� అ�� మంH గ�ణ#లa, ఒపbలa 
కనబడ�#G. �ెగ XYచుvక�ంట>ం. అ3ే J{�హం 'ె !\w�ే... అత� 
ప7�ప�, ప7�మ9ట> 'ెడj34?ా"B కనబడ<త[ం34. అంట� మంH?ా 
ఉన�పbడ< ఒక �>వం, �*hV4?ా ఉన�పbడ< మ*+క �>వం 
ఏర)డ<త[ం34. 3x�� గefంH కm*L� గల 34"#లల� S
రహ�ా�ల��ంట:�, బలe¬నతల��ంట:� 'ె5t)య�కmడదు. J{�హం 
ఉన�పbడూ, J{�హం 'ె !నపbడూ ఒ�� �ధం?ా ఉండటXd ఉత�మ 
వ���త�ం అవEత[ంద� �>వం.  

ఎప)ట:��య�34 ప7సు� త 
మప)ట:�ా మ9టల9 ! యను�ల మనమ� 
"®5ి)ంపక �# "®వ�క 
త5ి)ంచుక� �ర&గ��ాడ< ధను�డ< సుమ� 

కm*L� గల 34నమ�లల� 
"Bరమ� ల¯న�డ<ను గల�గ "BరవE మఱ°య9 
కm*L� �రసంబ±ౖనను 
"Bరమ�లa �Mచుచుండ< �కiమ� సుమ� 



మన �త[7 డ< లa3# మన బంధువE సంపను�డ<?ా ఉంట>డ<. 
మనకంత సంపద ఉండదు. ఈ �#రతమ9��� 34గ�ల� 'ెందనవసరం 
లaదు. మనం కm # ధ�క�లం �ాలa3ే అ� మధనపడటం అనవసరం, 
�ష²³�జనం. 5tౖ?ా అతడ< మన��3ో 'ే�ా� డ� కm # ఆ´ంచకmడదు. 
ఆశప ! భంగపడటం అ��Bకం. ఎవ*L Jి¢�గత[ల� �ా*L�B. 3x�� బ3ెUన 
మంH పద�ం 'ె\ా)డ< -  

- ఈశ�ర&�� క�బµర&డ< J{�efత[ ే, దగ�*L�ా ే! క�బµర&డ< 
ధనప�. మ*L ´వE ో? *hy }«¶టన 'ేసు��వటం లaదూ? �ాబట:�  
తన�ా*L��ంత డబ��"#� తన� ఉప�గపడదు. 3#���సం వగపE 
కmడదు. ల«·¸3ే�, జ��§ా  3ే¹ ఇదUర� �wద*ºమణ�లa! ఒ�ాXY 
సంపను�*ాల�, మ*+�ాXY ద*Lద73ేవత! సృ�ి�ల�"B ఈ �#రతమ�ం 
ఉంద� �ెల�సు�z� ఉన�ంతల� తృ5ి� ?ా 0�ం'#లన�3ే �#త)ర�ం.  

ఈ�ధం?ా శతకప3#�ల� మదడ<� Xdతనం34�ా� G. �న�� 
నడతను చూ5tడ�#G. ఆ�#¸వల�కనం 'ేసు��మంట>G. 

?hర&మ�దUలవంట: ప3#�ల�M సం�ాi*ా�� 5tం\�ం34ంపజ��ా� G. 

వ����#��� Hత7పడ�#G. అందు�� శతకప3#�ల� �ార��ాK�ాల�!!  

 

 

ధనప� సఖు ై య�ం !య� 
"�నయం?ా ´వEడ< }cXYత�గ వలJt¤ 
తన�ా*L��ంత గK?Lన 
తన �>గ�XY తనక�?ాక తథ�మ� సుమ� 
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మ9త7Xd. 

ఇంతవరక� \ాఠక�ల �ర&): �మ9ట ఒకi మ9టల�....


