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%న'ప)డ+ అంట-, ఓ య�01ౖ
సంవత�6ాల 789తం ఈ ‘చల��
���’ అ;< శబ#> ?78 7ా@,

‘	ిం�ో�ం’ అ;< శబ#> ?78 7ా@
అరBం కC�D EెG	HIJ 7ాదు. ఆ
6NOలPQ  �RంIS 0#ష అరBం
అUVWIే ఏ 7Zంద6[7\.
సూ^ళ`లPQ  � RంIS పం��a bా
ప?cే	H dా6N, లeక
�RంISfదుం�ే
0#gాhమ�నంEj ఏ ‘దk�ణ
0#రత �RంIS ప�cDరసభ’ dా6N
?రl�Rంcే ప6mnలలP
ఉp� రqr లsౖన dా6N తపt
మ�మ�లu ప�జw@7ా?78 �RంIS

అరBం అUVWIJ 7ాదు. ఆఖ6[78 మ�మ�లu పటyణDలPQ  వcేz �RంIS 	ి?మ�ల78 Eెలuగ$లP అనుdాదం cె|Htdారq!
ప�సు� త ప6[	ిB} ఏ�టంట- bNQ బలsౖజ~ష� ధర�మ� అ@, f��య� ధర�మ� అ@, ఈ ‘చల�� ���’ శబ>ం జwpయ
�ాB UలP ‘బ� వ��’ అUంIJ!  ఇంక 	ిం�ో�� గ$6[ంcైEే అడగ;< అక^6~Qదు. ఎU�� శబ>ం %వర ఉన'
ID?వలన 	ిం�ో�ం అంట- కC�D అరBమవ�EjంIJ. అందువలన గమ?ంచవల	ిన �షయం ఏ�టయ�W అంట-
ప�pIS ‘చల�� ���’లP7~ వcేz��� ంIJ. అంద6[7� గ$రq� ం�ే ఉంట�ంIJ. ��JలP78 d���`%zన తరqdాత 7ాళ�`
కడ+7\̂ కuం�D, ఇంట�Q 78 6ా?cేzdారq 7ాదు. ఇప)�ో, 7ాళ�` కడ+7\^డం మ�ట Iేవ��ెరqగ$, d<సుకuన' బ�ట�Q ,

cెప)లC p	ి;D |�ద> �షయ��. ఏ���;D అంట- ‘చల��  ���’ అంట#రq. Iేవ��� గ$��Q 78 Iైవ దర�;D?78 d���Q టప)డ+
కC�D చూసు� ంట#ం. �ా�� pయ�D?78 కC�D బద�క��. అ��b[Eే ‘చల�� ��� గ$ర�! ’.

ఇIJవరకట� 6NOలPQ  	�ౖ78లu fద ఇద>రq d����  �� సులu పట�y కu;<dారq. ఇప)�ో 	�ౖ7 8లe�ట�, సూ^టరq fID,
బ1ౖకufID ఇద>రq 7ాదు మ$గ$¡ రq లsౖట� లeకuం�D సర^¢ cే	ి;D అ��b~ IJకu^ లeదు. మ£Q ఈ ‘చల�� ���UVW
ట#� �ికu^ ర�¤� అ;<�, చట#y ల7~ ప6[�తం అయ�WU. ఎవ�� ID6[ dా��Iే, ఎవ��78 ;¥రqంట- dా��Iే 6ాజWం.
జdాబ$: చల�� ���. ఓ 7Zంప కట�y 7\dాలంట-, సdాలn |�6[�ట�Q  అ� 7ావల	ి వcేz�. ఇప)�ో ఎక^డ ఖ�£ ఉంట-
అక^డ ఓ అ�ారqy ��ంటQ  సమ$IDయం కట-y	 ,ి |�ౖbా dాట�? అ���యడం. IS?78 |�6[�ష� ఉంID అ? అ��b[Eే
చల�� ��� �ా¦, ఓ Ej � §జwU¨bా అంట#డ+. Iేవ���fద 0#రం d<	ి, న%zEే 7Zను7\̂ వడం లeక��Eే త©రqt78
}6[b[ దండం |�ట�y 7\వడం.
6ª«ళ`లPQ  ప�య�ణం cే	Hటప)డ+ ఓ 6ªండ+ మ�డ+ ;�లల మ$ందు నుం�¬ ®లవ� |�ట�y కu? 6NజంED శ9మప��,
ట�7ª^ట�Q  సం�ాIJ�ా� ం. %వ6[78 మనం ప�య�ణం cే	H 6NOన చూ	HIే�ట¯? ఎవ�ో మన 	ీట�Q  కCరqzనుంట#డ+,
ఏ�ట#�  అ? అ��b[E,ే ఇల�ట�వ@' మ�మ�లeనం�¬, (మన సుందర శబ>ం చల�� ���78 అనుdాదం! ) %వ6[
?మ$షంలP d��°Q ల±�%zంIJ. ఏం cేయమంట#రq? ట�.	.ి78 దk�ణ సమ6[tంచుకuంట- ఇక^డ కC6Nzమ;D'డ+.
ఏIో సరq> కu��dాలం�¬ అంట� ఓ జw² నబ³ధ కC�D బ³న¢ bా IొరqకuతµంIJ. 6NడQ  ప�క^ నుం�ే cD¶ �ాy ¤ చూ	H�
క?|ిసు� ంట�ంIJ cD¶ ED� b[న 7ా£ కప)ల@', ఒ7~ బ7ªట�Q ;¥, బ¸	ి� లP;< d<	ి కడ+గ$తµంట#రq. అపtట�7~
dాట�లPQ  ట��ి� }న' |HQ ట�లu కడగబ�� ఉంట#U. అందు7~;<¹ బయట cD¶ అంత రq%కరంbా ఉంట�ంIJ.
మనం మ�6ª^a లP ఏ కCరల దు7ాణD?7ª«;D d�ºQ కCరలu pసుకuంIDమ;D' ఇIే ప6[	ిB}. మనం ఓ అర78లP
కCర pసు7ZంIDమనుకu? అ��b[Eే dాడ+, ఓ అUIో పIో bామ$లu తకu^��ా� డ+ 7ా@9 , ఎట�y ప6[	ిBతµలPQ నూ
ఎకu^వ మ�త�ం ఈయడ+. ��@ అడ+గ$IDమ� అనుకu;D' ‘చల�� � ��’ అంట#డ+. �ైరWం cే	ి అ��b[;D,
పక^dా��`మనుకuంట#6N అనుకu?, మనం కC�D ఈ ‘చల�� � ��’ ప�లPభం అలdాట� cే	Hసుకuంట#ం. మనG'
చూ	H మన |ిలQలC ఇIే ID6[లP d��°� రq. అసలu ఈ చల�� ��� 	ిం�ో�ం ఇల� నరన6ా;D' ఎందుకu d»ంటబట�yంIS
అంట- ఈ 6NOలPQ  ఎవ6[7� cే}లP సమయం ఉండడం లeదు. ఏIో ఒకట� ప;�ౖ��తµంIJbా అ;< మనస�తlం. ఏ రంగం
pసుకu;D' ఇIే ప6[	ిB}. సూ^ళ`లPQ నూ, 7ాలe¼లPQ నూ, �IDW6[B78 అరBం అUంID లeID అ;< �షయం ఎవర�
పట�yంచు7\రq. 	ిలబ¢ ప½ర�UంID లeID మ$ఖW 7ారణం ‘చల�� ���’. ఓ 	ి?మ� pసు7\ం��. ID?లP ఓ
ఐటం�ాంగ�, 6ªం�ో, మ��ో 6~ప) 	ీనులC ఉంట- ‘చల�� ���’. ఇIJవరకట� 6NOలPQ ల�గ ఏd¿ సంIేాలC, �ామ�Àక
;DWయ�లC �ాత %ంత7ాయ పచz��`!  ఓ �ాట �నం��, అందులP చరణం, పలQ� లకంట- d�న7ా^ల చప)ళÁ`,
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Solar Energy Charity
Helping Relieve Poverty Though The Provision of Solar Energy. Join Us!
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Microfinance Empowers

Join us in enabling the poorest of

the poor to improve their own

lives

www.GrameenFoundation.org
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అరBంపరBం లe? అరqప�లe మ$ఖWం. |�ౖbా ఎంత అరBం 7ాక��Eే అంత bÇపt �ాటట అIJ. 7ారణం మ£Q చల�� ���!
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