
 04–07–2022, 
 �మవరం. 

 ఆ��  �  అమృ�   మ�త� � �  �గం�  �మవరం�  �ప�వ���  అ�� �  ���మ�� 
 125వ జయం� ��క�. 

 అ�� �  ���మ��  జయం�  ��క��   ���న�   �ప�నమం��  ��  న�ం�ద  ��,  గవర� �   �� 
 �శ� �ష�   హ�చంద�,  �ఖ� మం��  ��  �య� .జగ�,  �ం�దమం��  ��  �ష� ���,  ��ష� 
 మం��� ��మ� ఆ�  � ��, ����� �మ�ం�శ� ర��(��)�. 

 ��క�  �ప��  ��  న�ం�ద���  ��వ�  సత� �ం�,  �� �క�,  �ప�వ  ���  ����� 
 ���� ���,�ణం బ�క�ం�న �ఎం �� �య� .జగ� . 

 �ర� �కమం�  �గం�  అ�� �  ���మ��  30  అ��ల  �ంస�   ��గ���   ఆ�ష� �ం�న 
 �ప��. 

 అ�� �  ���మ��,  మ���ర  �ర�ల�  సత� �ం�న  �ప��  ��  న�ం�ద��,  �ఎం  �� 
 �య� .జగ� �. 

 ఈ సందర� ం� �ఎం �� �య� .జగ�  ఏమ�� రం�....: 

 మ� ��� ��గ��ష� రణ.... 
 ����  �� తం�త� ం  వ��   75  సంవత� ��  ����వ��న�   �పధ� ం�  ఈ  ఆ��  �  అమృ�  
 మ�త� ���   �ర� �ం��ం��� ం.  ఈ  సందర� ం�  అ�� �  ���మ��  ��  125  వ 
 జయం��  �రస� �ం���  ఆ  మ����  ��గ���   ఆ�ష� �ంచ���  �మవరం  వ�� న 
 మన  �ప�నమం��  న�ం�ద��  ���,  గవర� �   �శ� �ష�   హ�చంద�   ���,  �ం�దమం�� 
 �ష�   ������,  ��క  �ద  ఉన�   �  మం��వర �  సహచ�ల�,  �ద��  �రం�����,  ఇతర 
 �ద�ల� ���లంద�� స�ధ� �� ��� �దర �� గతం ప����� �. 

 అంద�� హృదయ �ర� క �� గతం... 
 � అన� ద�� ల�, అ�� �త� అంద�� హృదయ�ర� క ���ం��. 
 అ�� �  ���మ��  ��  125వ  జయం��  �రస� �ం���  మనమం�  ఇ�ళ  ఏకమ�� ం. 
 ఒక  ����   మ�  �శం,  ఒక  ���  ఇం�  ��,  ఒక  మ���  మ�  మ��  ���  �య��� 
 ����  స����   ��� ం�ల�  మన  �� తం�త�   ��లంద�  ��  కల�  క�� �.  ఇ� 
 ���  స� �ం��ం�  ఆ��  �  అమృ�   మ�త� వం  జ���ం�న�   సంవత� రం.  మన 
 �� తం��� ��  ఈ  ఏ��  75సంవత� ��  �ం���.  అం�  �నర�ం  మన��   మనం 
 ��ం��వడం  ��రంభ�  ఇప� ��  75  సంవత� ��  అ��ం�.  మన  గడ��ద  మన 
 ��� ��  మన  �� తం�త�   సమర���  ��  భ�ష� ���,  ��  ����� ,  ర����   �ర�� 
 మన  ����  ఈ  �� తం��� ��   ఇ�� �.  అ�ం�  �� తం�త� ం  అమృతం�  స�నం.  ఇ�  ఈ 
 అ��  �  అమృ�   అ�  ప���  అర �ం.  75  ఏళ�  ��తం  వర�  జ�గన  మన  �శ  �� తం�త�  
 సమరం�,  మన  ��య  ఉద� మం�  1757  �ం�  1947  సంవత� రం  వర�..  అం�  ���  190 
 సంవత� ��  ఒక� ��  ���  ���..  ప��  ��ల,  ప��  �లన  �ద  మన  �శం  �ద�ం 
 ��� �... అ��� �ం�� ��ం�. 



 ల�ల మం� ��ణ�� �ల ఫ�తం... 
 ల�ల  మం�  తమ  ����  పణం�  ��� �.  ��  �� �ల  ఫ�త�  ��  మన  �రత�శం. 
 అ�వం�  మ�  �� గ  �����   మన  గడ��ద,  ఈ  ��ష�ం  మ��  �ం�,  ఇక� డ  �పజల  �ం� 
 అ�క అ�� క�� ����. �� ఎం��న�  ���� ��� �� ల�� ం ��తం ఒక� �. 

 మ� అ�� కణం– అ�� � 
 అ�వం�  �� గధ��� ,  అ�వం�  ��ట  ��ల�  ఒక  మ�  అ�� కణం  ఈ  ��ష�ం�  ���న 
 అ�� �  ���మ��  అ�...  ఈ  ��ష�ం�  ���న  �  �డ��  సగర� ం�  ��య����� �. 
 అడ��  ��  అ� �  ���ం�న  ఆ  ���,  ���క  ఐకమత� ం  అవస���   ��య��� న 
 సంస� ర �.  ��ల  పరం�  ఎన� ��  మరణం  ��  ఓ  �ప�వ���.  ఈ  125  వ  జయం� 
 సందర� ం�..  ఆ  అ�� ��  స� �ం���ం��  మన  �ప�మం��  సమ�ం�  మనమం� 
 ఈ�� స��శమ�� ం. 

 ������, �రత���� �� � � �ప�త... 
 ������,  �రత����  ��  �ప�   �� � �  �ప�త  అ�న  ఆ  మహ���  అడ��డ�ల� 
 ఆ�ధ� ���.  ఆయన  వ� � ��� ��,  ఆయన  �ప� త���,  ఆయన  �� ���  ఈ  ��  �ప� � 
 ����  అ�� ���� ం.  అ�� �  ���మ��  ��  ఘనత�  �ం���   ������ ం  �బ��... 
 ఆయన  నడ��న  �ల,  �ల���న  �ప�శం  ఉన�   గడ��  మనంద�  �ప�త� ం  ��� ల 
 �న�� భజన� �గం� అ�� � ���మ�� ���  అ� �� ��� ం. 

 తన ��తం, మరణం �� సం�శ�... 
 ఇక� డ  (�మవరం�)ఏ  రకం�  ��గ��ష� రణ  జ���ం�  ఆ  ����  ��  ఆ  మ����� 
 �ంస�   ��గ��ష� రణ  జ���ం�.  తన  మర��� ,  ��  ��ం�న  �����   �� 
 తరత�ల�  సం�శ��� �  బ��  �న�   వయ���  తన  ���ల�  �� గం  ��న  ఆ 
 మ�మ���  �����  ఎప� ��  మ�� ��.  �శం  �సం  అడ�  �డ�ల  �సం  తన�  �� 
 �� గం ���న�  ఆ మ����� � వందనం. 
 ఎప� ��  ��  ఆ  మ����  చ�����.  అత�  �� గం  �ప�  �ప,  �ప�  ��,  �ప�  మ�� 
 �ం���   �ర�లం  ��� ��ం�.  అమ�   ర�  అ�� �  ���మ��,  అ�� �  ���మ�� 
 ��ం�  అ� ... �ఎం �� �య� .జగ�  తన �పసంగం ��ం��. 

 ======================================================================== 
 ============================================== 

 *04-07-2022,* 
 *�మవరం.* 

 *ఆ��  �  అమృ�   మ�త� � �  �గం�  �మవరం�  �ప�వ���  అ�� �  ���మ�� 
 125వ జయం� ��క�.* 

 *అ�� �  ���మ��  జయం�  ��క��   ���న�   �ప�నమం��  ��  న�ం�ద  ��,  గవర� �   �� 
 �శ� �ష�   హ�చంద�,  �ఖ� మం��  ��  �య� .జగ�,  �ం�దమం��  ��  �ష� ���,  ��ష� 
 మం��� ��మ� ఆ�  � ��,  �� ����� �మ�ం�శ� ర��(��)�.* 



 *��క�  �ప��  ��  న�ం�ద���  ��వ�  సత� �ం�,  �� �క�,  �ప�వ  ���  ����� 
 ���� ���,�ణం బ�క�ం�న �ఎం �� �య� .జగ� .* 

 *�ర� �కమం�  �గం�  అ�� �  ���మ��  30  అ��ల  �ంస�   ��గ���   ఆ�ష� �ం�న 
 �ప��.* 

 *అ�� �  ���మ��,  మ���ర  �ర�ల�  సత� �ం�న  �ప��  ��  న�ం�ద��,  �ఎం  �� 
 �య� .జగ� �.* 


