
ఓం �� �ా��ాం

మన స�వ ��ర - సూర��డ�

భ����ౖ ఒక ��త�  ��� ��ా రంభమవ�త�ం��.

�శ��క ఎ���� ఐ�ే, అందుల�� ��రంగ� �ట� �ెలమ
(ఒయ��ి�) మన స�'గ�హం' - భ��. �త�ం �శ�ంల� �వమ�న�ద�
మనక� �ె��ిన ఒ�� గ�హం. (�వం మనగ���న ఒ�� ఒక� ప��ేశం).

450��ట� సంవత��ాల��ా, అ�ే సూర��డ� మన ప�పంచం
�ద ప��ా�సు� ���డ�. మన చ�ా���� ��చ��ా ���� ఆ �ాం� స�ర�, ఇక�డ
��ం�న ప�� వ���� అనుభవ��. ఆ �ాం�, �ై���ార� ��ను�ను స�ృ�ం�ం��.
సమ���� �� వ��� భ�� ��ౖ అడ�గ� ��ట�� �ాహసం �ే�ిన ����వ���
పలక��ం�ం��.

భ���ద జ����న ప�� ఒక� సంఘటనక�, సూర��డ�
ప�త�� �ా��. ఐ�ే మ�గ �ా�� మ�త�ం �ాదు. �జ���� సూర��డ� మన
గ����� శ�����ే� పవ� హౌ�. మన �ా��వరణ���, ఇక�డ ��ే �ా��
�ా�ం�ే శ��� �� అ�ే ఆ��రం. �ాక�త�, ఈదుత�, ఎగ�ర�త�, భ��
అంతట� అల�� క�� ఉన� అ�ా��రణ �వ�ాసుల ఆ��ా��ా��� అ�ే
(��ా ధ�క) మ�లం. భ���ద ఉం�ే ప�� ��ా ణ�, ఏ�ో�ధం�ా మనక�
అత�ంత స�పంల�� న�త�ం - సూర����ద ఆ��రప�� ఉంట�ం��.

ఉద�ం�ే సూర��డ� భ���ద ఉన� ��లను,
సమ���� లను తన ��చ�� �����ల� �� దువ�క�ంట�డ�. �� షణ��ే�
సూర���రణ�ల�, మన గ���� �కట�నుం� ర��ం�, రకర�ాల
�వ�ా��ా�ాలక� ���ారం చుట��  న���ి�ా� �.



సమ�ద�ప� ఆ�ా��లల� క���, �వం
మనుగడక� సూర�ర�� అవసరం.

సమ���� లల�ను, భ�� �ద ఉం�ే �క�ల�,
సూర��ాం�ల�� శ���� �����ంచుక��, ���� ��రణ జన� సం�గ���య
ల��� photo synthesis అ�� ప����య ����ా, ఆ�రం�ా మ�ర��ా� �. ఎ���
��ా�వరణ�లను (ecosystems) న���ిం�ే��, ఈ ఉ���దక�ే. ఇ��,
�ా��వరణం ల��� �ల���ౖన ఆ���జ� ను క��� �డ�దల �ేసు� ం��. మనం
�ీల��క��� ఈ ఆ���జ��, మన �ేహంల�� కణ�లక�, మనం ��� ఆ�రంల��
శ���� ��������ందుక�, ��డ�డ�త�ం��.

మన మనుగడక� సూర���ే ఆ��రమ� అర�ం�ేసు��వ�����
కన� ఎం�� మ�ందు�ం�ే, మ�న�ా� సూర������ౖ దృ�ి� ��ట��ం��. గతంల�
ఉన� ల�క�ల�న�� ��గ��కతలక�, �ాల��� గమ�ంచ�����, ప�� ��ల�, ప��
���, ఆ�ాశం �దు�ా పయ�ం�ే సూర���� అ�����ళ�� ��క��. ��ా �న
�ాలం నుం�, ఆధు�క �ాలంవరక�, గ���� జ�గ�త��ా ���ప� ం�ేసుక��,
భ�ష�త�� క� ప�ణ��కల� ��సుక���ందుక� �ల��ా, ర��� ం��ం�ే
�ా�ల�ండర�క�, సూర�సం��ర�� ఆ��రం�ా ���ం��.

సూర��డ� మన �వన లయను �ా�ి�ా� డ�. భ�� ఇర�సు
ఒక పక�క� �ా�న �ారణం�ా, ఏ���� �ాలంల� పగట�ప�ట భ��� ����
సూర��ాం� ��తల� మ�ర�� వసు� ం��. ���వల� ఋత�వ�ల� ఏర���, వృ���
�య�ల� ప�న�ావృతమవ�త� ఉంట��.

మ�నవ చ��త� ��ా రంభ���న ��ట�నుం�ే, మనుష�ల�
సూర��డ� ఎంత మ�ఖ����న�ా�ో , గ����ం��ర�. ఎ��� ప��ాణ�ాధలక� ���రణ
అ�న సూర�����, ��ధ �ేవ�� స�ర��ాల��ా ఆ�ా���ా� ర�.

ఐదు��ల ఏళ� ���ందట�, మనుష�ల� ���� �ల�ఫల�ాలను
��ౖ���� , ఇంగ�ండ�ల� ఉన� ��� � ��ం� వంట� ��ా �న �ా�ర�ాలను



����ం��ర�. ఈ ��ా�ణం, ఒక ఏ���� �ాలంల�, సూర��డ� ఆ�ాశంల� ఎల�
సంచ��సు� ����ో �ెల�ప�త�, ఖ��ళ అధ�యనం ��స�� ����ం���ా,
అన�ట��  ఉంట�ం��.

��ా �న�ాలంల� ���క� �ే�య�ల� అ�� ల�ను ఆ�ా��ం��ర�.
�ాం���, కళలక�, ��ౖ������ అ���ా� న �ైవ���న అ�� ల�క� �హ�ం -
సూర��డ�.

��ట� ఆధు�క ������� �ేశంల�, మ�య� ��గ��కతక�
�ెం��న�ార� సూర����� అనుస��ం�ే �ా�ర�ాలను ����ం��ర�.
�త������� ప����తం�ే�� అం�ాల���� సూర����ల� ఉ���య� �ార�
నమ��ర�. ఆ�ాశంల� సూర���� సం���ా��� సంబం��ం�న క��త���న
�వ�ాలను న�దు�ే�ార�.

ఇం�ా ��గ��కతక� �ెం��న, మ�చు �ిచు� నగర ���ల�ల�,
�ేవ��ైన సూర��డ� - 'ఇంట� ', పగట�ప�ట �ే�� సం���ా�� అనుగ�ం�ే,
��య�గ��య��ా�� చూడవచు�. ��ట��� ద��ణ అ�����ా�ాసుల�, ప�� ఏట�,
అ� ��ర����న ��నం��డ�, 'ఇం����' అ�� పండగ జర�ప�క�ంట�ర�. త�� �
ఒ�� �, ���� ��గ��కతల�, సూర��డ�, గ��ల� , న���� ల� భ�� చుట��
�ర�గ�����, ��ా���� భ��� ��ంద�మ� అను��వడం �డూ� రం �ాదు.

అంత���ంల� మన �ా� నం గ���ం� �జ�ల� బయటక�
�ావడం 16వ శ��బ�ంల� �దల�ౖం��. ఐ���ా ఖండప� ఖ��ళ��త� , ���ల�
��ప���క�, సూర��డ� ��ంద�ం�ా ఉం�ే, ��రమండల వ�వస� నమ����
ప���ా��ం��డ�.

సూర������ మన సంబం��లల� మ�ర�� వ��ం��. మ�ందు
అనుక�న�ట�� , సూర��డ� అంత �ర�� ష����న ఖ��ళ���షం �ాద� త�రల���
�ె��ివ��ం��.



1610ల� ఇట� ఖ��ళ��త� , గ��� ����
�ట��దట��ా��, ట���� �� అ�� ప��కరం ఉప���ం�, సూర�����
ప����ం��డ�. సూర���� ఉప��తలం �ద ��ారం�ా, నల�� ���� మచ�ల�
ఉండడం గమ�ం� ఆశ�ర��� య�డ�. ఆ మచ�ల�� స� �ా��� అంట����ం.
�ట��� సంబం��ం�న సమ���రం, ��ౖజ�� �క �ప�వం ��శ�ా ��నుమ�ర��
�సుక�వ��ం��. భ�� �ద మనక� మ������ా��, అంత���ంల�నూ అ��
�ర�� ష����న �యమ�ల� వ����ా� �.

క�మం�ా ప��ాణ�ల �ా� ����, �ాస� � �జ�� నం ఆక��ం�ం��
శ��బ�� ల� గ���ే ����� , �ాం���క ప��జ�� నంల� ప�గ�

�ారణం�ా, సూర���� గ���ం� మనక�న� జ�� నం �స���ం�ం��. ఎంద��
ఖ��ళ��త�ల� న���� ల��ౖప� దృ�ి� �ా��ం�, �ాట� రహ�ా�ల� ��ల����ేయ�����
నడ�ం కట�� ర�. భ��నుం�, సూర��డ� 15 ��ట� ��ల��టర� దూరంల�
ఉ���డ� ల�క� కట�� ం.

సూర��డ�, �ాలప�ంతల� ఉన� 20,000 ��ట� ���ాలల�
ఒకడ� మ�త���న�, ఇప��డ� మన�క అంచ��క� �ావచు�. మనం
సూర���� చుట�� �����నట�� , సూర��డ� క���, 25 ��ట� సంవత��ాలక�
ఓక�ా��, మన ��ల���� ��ంద�ం చుట�� , �ర�గ�త� ఉంట�డ�.

ఈ బృహ� వ�వస�ల�, ��ల��� గ��ల�, తమ తమ
��రలచుట�� ప��భ��సూ� ఉన�ట�� , మనం కను�����ం . ఆ బ�హ� గ��ల�
(exoplanets ) ��ట���, �ాట� �ాట� సూర�� �ాంత�లల� ��చ�దనం
�� ందు���.

ఇం�ా ఎ��� బ�హ�గ��లను క���ట������, భ���ద,
అంత���ంల�ను ఉన� ట���� �ప�ల��, అంత������ జల�� డ పడ�త����ర�.
ESO�� �ెం��న 3.6 �టర� ట���� �ప� �ాట�ల� ఒకట�. మన సూర������ అ�
�ేర�వల��, '��ా ���మ� ��ంట���' అ�� ��ర చుట�� �����, ఒక బ�హ�గ����



కను�����ర� క���.

ప�సు� తం మన��, ఈ ��త� ప�వం��ల� �వం ఉం�������
అనుక�ల���న�ా �ా�ా అ���� �ెల�సు��గల, �ాం���క �ామర��ం ల�దు.
�ా�, �ానున� ఒకట� ��ండ� ద�ాబ�� లల���, మన అ���షణల�, అధ�య��ల
����ా, మనం ఈ �శ�ంల� ఒంట���ా ల�మ� �ెల�సు��వచు�. గ��ంతర
�వం ��సం అ���షణక�, మన న�త�ం వంట� ��రల చుట�� ప��భ��ం�ే
గ��ల� ఉత�మం. ఒక న�త�ం�ా మన సూర������ ఏ ప��ే�కత ల�దు. త��క
సగట� ��ర.

న���� ల� రకర�ాల ప��మ�ణ�ల�, రంగ�ల�� అంట�, �న���ౖన
'�����' (క�బ� ��ర)ల దగ�రనుం�, ఐదు వందల ��ట� సూర��ళ�ను తమల�
ఇమ�డ����గల 'సూప� జ��ంట�  వరక� ఉంట��.

��ర�ను బట�� �స�� కం��.... 'ఎల�� �����' (పసుప�క�బ� )
��రల ��వ�� �ెం��న మన సూర��డ�, మన భ��వంట��, ప�� ల�ల
గ��ల� �ే�క�ా పట��ంత ��ద��ాడ�.

���� ప��మ�ణంగల ప��ాశవంత���న సూర��డ�, మన ��ర
వ�వస�ను ఏల�త�ంట�డ�. ఈ ��ర, తన గ��ల �త�ం ప��మ�ణం కన�
500 ��ట�� ��ద���. ఐదు వందల ��ట� సంవత��ాల వయసున� మన
సూర��డ�,
య�క�యసుల� ప����ం��డ�.

��రవ�వస�ల�� ఇతర గ��ల�� �ాట�, సూర���� కథ క���,
�ాయ�వ�ల�, ధూ��� క���న, ఒక ���� ��ఘం�� �దలవ�త�ం��.
ప��భ��ం�ే ఆ ��ఘం, గ�ర����కర�ణ శ����� ల�బ�� మ�డ�చుక� �� �ం��.
ఫ�తం�ా, మధ� ��గంల�, మం�ే ఒక ��ళం ప�ట��ం��. ���ల� అ��క��గం
����ో�జ� �ా�ా, �న� ���� లల� �ార��, ��ౖట�� జ�, ఆ���జ�, ఇనుమ���



స� ����మ�ల�ాల� ఉంట��. ఆ మ�ల�ాల� మన �ే�లల�ను, అ��
�వ�లల�ను ఉ����.

మ��కం�ా సూర��డ�, మన ప�పం����� �న�ం�ా ఉంట�డ�.
మనం సూర���� ��ౖ అడ�గ� ��ట������, గట����లల�ంట��� ల�క�� ���, కంట���
క��ిం�ే ఉప��తలం ఐ�ే ఉం��. �ాం�వలయం (photosphere) అ� �ి��ే
ఆ ��ా ంతం, ఉడ�క�త�న� ���� ప�ల�సు �����ల� ఉంట�ం��. కనబ�ే ఆ
ఉప��తలం �ద, 5500 �����ల ����య� ఉ��� గ�త ఉంట�ం��. అ��, ఎక��వ
���� ఉం�ే వంట�ంట� ఓ��ను� కన�, 20 ��ట�� ఎక��వ ఉ��� గ�త. �ా� ఆ
ఉప��తలం ���ంద, సూర���� ��ంద�ంల� ఉ��� గ�త నమ�శక�ం �ా� �ధం�ా, 150
ల�ల �����ల ����యసు �������� త�ం��.

సూర���� ల�ప��� చూడగ����ే, ఆ శ��� ఎక�డనుం�
వ��� ం�ో �ెల�సు��వచు�. సూర���� గర�ంల���, ఇంచు�ంచు�ా ఆ ��ర శ���
అం�� ప�డ�త�ం��. �ప��త���న ����, వ���� ����ో�జ� అణ�వ�లను ఏకం
�ే�ి ���యంను తయ�ర� �ే�ా� �. అత���క ప��మ�ణంల� శ���
�డ�దలవ�త�ం��. ఆ ప����య�� 'నూ����య� ఫ��జ�' (అణ�సంఘటన)
అంట�ర�. ఫ��జ� ప����య ����ా సూర��డ� ��కం� �� 600 ��య�
టను�ల ����ో�జనను, �����ంచుక�ంట�, 596 ��య� టను�ల
���యం�ా మ�ర��ా� డ�. ����న 4��య� టను�ల ప��ర�ం,
అ�ార���న అంట�, ఒక ఏ���� �ాలంల� �త�ం ప�పంచం ఉప���ం�ే
శ���కన� ఒక ��య� ��ట��  అ��క���న, �ద�  శ����ా మ�ర�త�ం��.

"ఈ, ఈ� ఈక�� ట�, ఎం�ి �����" అ�� సుప��ిద� ఐ���ీ��
సూత�ం, అ� ����� ప���ా� ��, అ�ార���న శ����ా ఎల� మ�ర�వ��� �ెప�� ం��.
�ాం����ా�� (�ి) ప��ర�ం (ఎం) �ా�ి�� గ�ణ�ం�, ���� ����� �ాం���గం��
��చ������ అ�� శ��� ప��మ�ణ���� (ఇ) సమ�నం అవ�త�ం��. �ాం���గం
గంటక� వంద��ట� ��ల��టర� క��� ఎక��వ �ాబట�� , ఒక �ా� మ� ప��ర�ంల�



���� ఉన� శ��� ప��మ�ణం ఎంత���� ఊ��ంచడం క��� కష�ం.
సూర���� ��ంద�ం వద� , ప��జ� వల� ఉత�త���� శ���,

�డ�దల��సం పర�గ� ��ా రం�సు� ం��. �ా� ల�పల�న� ద�వ��ా�ి �ాంద�త
వల� , ఒక ����ట� దూరం ����� ల��ా�� అణ�వ�ల ర�పంల� అడ�ంక�ల�
ఎదురవ����. ఫ�తం�ా శ��� ల�ప��� �ీల����బడ�త�, ����� �డ�దల
�ేయబడ�త�, �వర�� ఎ��� ��ల ఏళ���, �ాం�, ఉ�ా� ల ర�పంల�, సూర����
ఉప��తల��� �జయవంతం�ా, �ేర�క�ంట�ం��. ఇక�డనుం� అ��, ఇక ఏ
ఆటంకం ల�క�ం��, �ాం� ప����ష�ం (క����) అ� �������, పల��ా ఉం�ే
సూర���� �ా��వరణం గ�ం�� అంత���ం ఆ�ా��లల��� ప�య�ణం �ా��సు� ం��.

భ�� ��ౖప� �ాగ�త�న�, ఒక �ాం� ��రణ��� మనం
అనుస����� ం. భ��� �ేర����� ����� 8 �మ��ాల� ��ల�. ����ల� �����,
మనుష�ల� అంత���ంల��� ప����ం�న ��ర ప���లక�ల� (��ర
ఉపగ��ల�) తటస�

పడవచ�
.

ఉడ�క�త�న� సూర����� �ాస� ���త�ల� �����ామం�ా
గమ�ం�ేందుక� �ల��ా, య���ౖట�� �����, య�ర�, జ�ా� �ే�ాల�, '
�ీ����, �� ��ూ, SDO ' వంట� ఖ��ళ ప����ధ�� �ాలలను ����ం���.

ఈ ఉపగ��ల� సూర����� ఎ�� ��ల�, ఇం�ా అ��లల���త
(అల�� � వ�ల��) ప�ార�ణ (ఇ� ��ా ం�) �ాంత�ల, తరంగ�ై�ా�లల�
ప�����ా� �. అ�� భ��నుం� �ాధ�ం �ాదు. అదృష�వ�ాత�� , ఇట�వంట�
�ాం��, భ��ా��వరణం �ీల��సు� ం��. ల�క�ంట�, ��ణ���న అ��లల���త
��రణ�ల�, �వ��ాసుల ల�ప� సు��త���న కణ�లను, కణసమ���య�లను
��శనం �ే���ా� �.

'�� ��ూ' వంట� ధృఢ���న ఉపగ��ల�, సూర����



అధ�య����� ������� �� ��ీ� �ాడ�క�ంట��. సూర��ాం�� ��ధ
రంగ�ల��ా �డ����� , ���ల� ఉం�ే ప�� మ�ల�ా��, �ాట� ప��ే�క���న
మ�ద�ను బట�� , గ����ంచవచు�. త����ా సూర���� ర�ాయన స���ళ����
�ెల�సు��వచు�.

శ���వంత���న ఎ�� ��రణ�లల� �ాక, ����� తరం�ాల�
భ��ా��వరణం గ�ం�� పయ��ా� �. తక��వ శ��� క���న ఈ �ాం�
ర��ాలను ట���� �ప�ల స�యం�� గమ�ంచవచు�. �� �ేశప� ఉత�ర
��ా ంతంల� ఉన�, ALMA ట���� �ప�, ఇంతక� మ�నుప� �ాధ�ం�ా�
పద�త�ల�� , సూర���� �ా��వరణ��� అధ�యనం �ే��� ం��.

భ���దనుం�, అంత���ం నుం� జ���ిన
అధ�య��లవల� , మన న�త�ం అప��డప��డ� కల�� ల���� గ�రవ�త�ంద�
�ె��ిం��. సూర����ల� ����� కను��న� మచ�ల�, అ�శ���వంత���న
��ణ�వ�లను (�ా������� - పరమ�ణ�వ�లను?) ��దజల�� ��� �ట�ల�
మన��ప��డ� �ెల�సు. �ాట��� ��రజ��లల� (�� ల�� ��� ��) అ� �ిల��ా� ర�.
ఆ జ��లల�, ఉపగ��లను, భ���ద �దు�� శ��� వ�వస�లను ��శనం
�ేయగలవ�. సూర���� వంట� ఇతర ��రలను అధ�యనం �ేసు� న�ప��డ�,
అంతకన� ప�మ�దకర���న సూప� ��� �� గ���ం� �ె��ిం��. �ాట��� ఉం�ే శ���
అ�ారం.

అ��వ����న ఈ ��� �ట��ల�, �వం మనుగడక� మ�ప��
క���ంచవచు�. మన సూర���� నుం� అల�ంట� ��� �టనం జ���� ప�మ�దం
ల�దు �ా�, అందుక� గల అవ�ా�ాలను ��ట���ా��యల�ం. �ధ�ంసం
క���ంచగల బ���ండ���న శ��� ఉన�ప�ట���, �త�ం�ద మన సూర��డ�
��ల��ే�� శ��� అ�� �ె�ా��.

అంత���ంల��� సూర��డ� ��దజల�� అ��కశ��� ��ణ�వ�ల�,
భ���� అం���� �ేక�ర��ా� �. 'అంత��� �ా��వరణం' అ����,



అల���క���న ఉత�ర, ద��ణ ��ల�గ�లను (అ���ాల�) ఉధృతం �ేసు� ం��.
మనక� ర�ణ కవచం�ా ఉం�ే అయ�ా�ంత ��త�ం అకర�ణక�ల���ౖ, సూర��డ�
�ర���న ��ణ�వ�లక�, భ��ా��వరణం�� సంపర�ం కల�గ�త�ం��. �ాట�
పరస�ర ప���వం వల� , ధృ�ాల వద�  ఈ అ���ాల� ఏర�డ���.

మన ప�పం�����, ���ల�� ��ా�వరణ����, �ైతన�ం
క���ం�ే సూర���� అనంత���న �ాం�� ��రఫల�ాల ����ా ఒ���ి పట�� ,
ఆధు�క ��గ��కతక� అవసర���న ప���భ����న, ప�న�����గ
శ���వనర��ా, �����ంచు��వచు�.

భ�� ��ే �ాదు. అంత���ంల�ను ��రఫల�ాల� ఎం��
��కర�ం�ా ఉంట��. �ట� ����ా�� ఉపగ��ల�, తమ �ద ప�ే అ�ార���న
��రశ��� నుం�, ����ప� 30 �ాతం శ���� గ���ం� �ాడ�క�ంట��.

��ర�దు�త�� , శ���� ��ర��ా సూర���� నుం� గ���సు� ం��.
అల��� ఇతర శ��� వనర�ల� క���, సూర���� ��ే ఆ��రపడ���.

ఆధు�క ప�పంచ అ�వృ����� ��డ���న బ� గ�� , చమ�ర���
స�, �����ా ల�ం�ే �ల�జ ఇంధనవనర�ల �ల�ల� ప���త���న�. ఆ
�ల�జ�ల� ��ట�� �� సంవత��ాల ���తం, సూర� �ాం��ేత �� �ించబ��న,
�క�ల�, సమ�ద��వ�ల వల� ఏర���న�. ��ట�� �� సంవత��ాల��ా
భ�గర�ంల� ���ప����న ఉన� �ల�జ ఇంధ��లను మం��ంచడంల� మనం
చూ�ిన అత�����హం వల� , మన �ా��వరణం ��ల�క� ర�ాయ�క �����ే
మ����� �ం��. �శ��ా�ప� ం�ా �ా��వరణంల� మ�ర��ల� వ��,
��ా�వరణ���� �ేట��ా ప��ణ�ం���.

సూర����నుం� ��� �ి��యబడ�త�న� శ����
�����ంచు��వడం �ాదు, సూర���� గర�ంల� జ���� ఫ��జ� ప����య ��ౖ
పట�� �ా��ంచడ�� మన సమస��� ��ర��ా�క ప���ా�రం అ� ��ంద��



ఆల�చన. ఫ��జ� ప����యక� అవసర���న ఇంధనం అ�ారం�ా
లభ�మవ���ం��. �శ�ంల� అప���తం�ా ల�ం�ే మ�లకం, ����ో�జ�� ఆ
ఇంధనం.

ప�సు� తం నూ����య�� �ిజ� (అణ��ఘటన) �దు��
��ం��� లక� ఇంధన���న య����యం అర�దు�ా ల�సు� ం��. ��� కన�
�ే�క�ా మన గ�హం �ద ఉన� సమ���� లల���, �ావల�ినంత ����ో�జ�,
�ొర�క�త�ం��. మ�న�ా� అవస�ాలక� త��నంత శ����, ఫ��జ� ప����య
అం��సు� ంద� మనం ఆశ పడ�త����ం. �ా� సూర���� �షయంల� ఆ మ�ట
�ెప�ల�ం.

ఏ�ో ఒక ��ట���, సూర���ల�� ఇంధనం త������ �, ���
��ంద�ంల� ఫ��జ� ప����య ����� త�ం��. పరమ�దు�తం, �ా�
��ా ణ�ంతక���న మ�ర�� ��ట��ేసుక�ంట�ం��.

ఇంధనం ల�క, సూర��డ� ��రగడం �దల� ��ట�� ,
స�పంల�� గ��లను అక��ం�, తనల� �నం �ేసు��వడం ఇంచు�ంచు
ఖ�యం. మన ��ర, ఒకప��డ� ��ను �� �ిం�న ప�పం����, ����
�ం����సు� ం��. అదృష�వ�ాత�� , సుదూర భ�ష�త�� ల�, అంట� మ�� ఐదు
వందల ��ట� సంవత��ాలక� మ�త��� అల� జరగవచు�. అప�ట�వరక�, ఈ
���, �� గ�హం �ద, ��ా���ే� స�వ ��ర, మన సూర����
అమృతమ���న ��రణ�ల�� ��� ల�త�, �వప���ా��ి� జర�గ�త��� (�వజ�లం
ప�ట�� , ��ర�గ�త���) ఉంట�ం��.

...........సమ�ప�ం ..............


