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��� బంజ��ా �ెగ �క� మ�లం ��సం ��ను �ే�ిన అ���షణ నను� ప�� �క� 

ఐగ�ప�ను మ��య� ప��ాతన ఇ��ా ��ల�ను ��ట� ����� �ె��ం��. అర�, లబ�, ల��� �

మ��య� ��ండ వంట� ��లక ప��ల అ��క సంస�ృత�ల �ాడకం గ���ం� ��ను మ�� 

కను��న� �ాట�� పంచు��వడం ���షం. ���గ��ర�ల DNA�� �ం� �ేయబ��ం��. 

మతసంబంధ���న సం��ర �ెగల దుస� ుల ��� లల� ��ణ�ల ఉప�గం �క� సమగ �

�అధ�యనం నను� ప��య�ల�� అ�ె���� �ామ�జ�ం మ��య� ��. ప�. 600  ల���� � �

�క� జ�నపద కథల ల��ైన అధ�యనంల� ��ను బంజ��ాల �� దర�లను 

కను�����ను. ��ను య��� మత  మ�ల���� సంబం��ం�న ���లను కను�����ను, 

ప��ాతన ����ంత య��� మతమ�ల� ���ాల��ా ���ా��ంచబ��న జ�నపద మ��య� 

సంప�� �య�ల�.
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ప��చయం:

2 0 1 8  ����ంబ� ల� ��� బంజ��ా �ెగక� ��� ��సర� సంఘం ఉంద� ��ను కను�����ను,  2 0 1 1 ల� 

��ా రం�ంచబ��ం��. ��షన� బంజ��ా ��� ��స�� అ�� �ి��ష� (NBPA). ప��  సంవత�రం బంజ��ా ��� ��సర�� 

మ��య� ల�క�రర�� జ��య సమ����ా�� ఏ�ా�ట� �ే��ార�. బ�ంగళ�ర� నగరంల� �ా�� వ�వ��ాపక అధ��డ� �� 

��. �ామ� ��య��  సంప�� �ం��ను. బంజ��ా పజ� ల మ�లం �క� ప��ాతన రహ�ా��� �ే��ం� ేఅవ�ాశం�� ౖ

��ను �� దృ�� ి� పంచుక����ను.��య� తన �ెగ గ��� �ంప�ను ����� కను���� అవ�ాశం�� ౖఆస�� �� కనబ����డ�. 

�ా�� ప����క�ల చ��తన� ు ���� రంగంల� �ా�ా�ం�ాల� � �ే�ా�ల� �� ఆశ. ఆ�����ా�ల �� �� ��ా ���ల �� 

బంజ��ాల� మ��య� క�� �ెగలక� సుదూర ఉమ��� ప����క�ల� ఉ���ర�� ఆల�చన�� NBPA� కల�పడం �� 

�దట� ప�. ఈ ��ండ� ����జన సంఘ�ల� "��ం��" అ�� ��లక పదం�� ౖ ఒ�� �ధ���న అవ�ాహనను క��� 

ఉ���� మ��య� �ా�� �� ీల� ఒ�� ప��ాతన దుస� ుల ���న ు పంచుక�ంట�ర�.2919 ఏ�ి�� 7 మ��య� 8 �ే��ల� � �

బ�ంగ�ళ�ర�ల� జ����న పప� ంచ ��మ� బంజ��ా ����త�వ సదసు�ల� ఒక ప��� �� పంచు���ాల� �ాష�ప� � నను� 

ఆ���ం��ర�. �� ��. �ామ� ��య� సమ�ంల� �� ప����ధనను పంచు��వడం ఒక ��రవం మ��య� ��ప� 

అదృష�ం. అతను ఒక ��ప�న ు సమ���ంచమ� మ��య� �� దృ���ణ�ల� మ��య� �ాస��ాలను ఈ ఎక��వ 

మం�� ����క�ల�� పంచు��మ� ��� త���ం��డ�.

ఈ ప�స�కం �ాజ��య�లక� సంబం��ం�న�� �ాదు, బంజ��ా పజ� ల ఆధు�క �ాజ��య ల��� �ాంస�ృ�క 

�� ి�గత�లను ప��గణనల��� �సు��దు. ��ను "��� బంజ��ా" అ�� ప���� ఉప�����ాను ఎందుకంట� ఇ�� 

క�ా�టకల� �వ�ిం� ేబంజ��ాలక� ఉప���ంచబడ�త�ం��. మ��య� �� ప����ధన ఎక��వ బంజ��ా �ెగ 

మ��య� పజ� ల ఈ ���గంల� జ����ం��. ��ను బంజ��ా పజ� ల చ��త � మ��య� �ాధ����న మ�ల�లను ల�త��ా 

ప����ం��ను. ��ధ మ�ల�ల నుం�� ఈ �ెగను క�సం గత 600 సంవత��ాల��ా �ింధు ల�య సమ�జ�లల� 

��గం�ా గ��� �ంచవచు�. ��� బంజ��ాల� ��ా తప�ర�క మ�ల�ల నుం�� 15వ శ��బ� ���� �ెం��న సం��ర 

జ�త�ల��ా, సం��ర �ా��ార సంఘం�ా ��ర�ల � ఒక ��గం�ా ప�� ి�� � �ెం��ర�. ఏ�ాంత �ెగ�ా, �ార� తమ 

ప�ర� ��ాస స�ల�లక� సంబం��ం�న ప��ాతన ఆ���ాలను భదప� ����ర�.�ా�� దుస� ుల ��� మ��య� జ�నపద 

కథలల� �ా��� ��మ�లయ�లల�� ��ౖబ� �ా� ��ట� ప���య� ��ౖప� �ి�� ���ల ��� �సు���� � అం�ాల� ఉ����. 

ప��ాతన మ�ల��� ����� �ేయ����� �� పయ� త�ంల�, ప�న�ాల�చన �ేయ��� వ��ం��. �ా�� ప��ాతన 

మ�ల���� సంబం��ం�న ��ా తప�ర�క మ�ల�ల� ల�నందున.

బంజ��ాల మ�ల��� ����� �ేయ����� ఏ పద�త�ల� ఉప���ంచబ�� ��? ��ను �ా�� వలస నమ���ల 

నుం�� ఆ���ాల� ఉప���ం��ను, �ా�� ��షల�� ��ర��, (లంబ���) ప��లను ����� �ే�ాను, �ా�� ఆడ�ా�� 

దుస� ుల ��� గ���ం� త�ల��త�క అధ�యనం �ే�ాను మ��య� మర��� క�డదు: ��ను �ా�� మగ�ా�� DNA 

ప���ల� �ే�ాను. �త�ం �ేట�ను ��� ��ించడం �జం�ా ��ద�  కష�మ��ా మ���ం��. �ర� ��త�క�త�న� ప��� � 

���� �� చూడల�క�ంట�, �ర� ఒక ప��కల�న�� ��ా రం�ం���, ఇ�� స���న�� ల��� తప�� అ� �ర��ించబ� ేఒక 

�ి�� �ంతం. ఇల�: బంజ��ా పజ� ల� ద��ణ��ియ�క� �ెం��న�ార� �ాదు, మధ���ా చ�ం నుం�� త�ర����ౖప�క� వలస 

వ���ర�. త�ా�త, �ర� ��త�క�త�న��క��మ��� ఎల�ంట� మ�క�ల� ఉ���� గ��� �ంచగల�ా� మ��య� 

ప��� � �తం�  క��ిం� ేవరక� �ాట�� స���� ా �క��మ��� �ేయం��.

��ల�గ�
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ఐదు

�� ��ా���ల� అం�మ���న� �ావ�. ప� ��న�ాగ�త�ం��. ��ధ �శ�����లయ�ల నుం�� ప����ధనల� 

మ��య� �ాస���త�ల ప�� జ��లను ������ించ����� ��ను త��నంత అం�ాలను కను�����న� �

ఆ�స� ు���ను. మ�� ఈ �షయ��� �ార� ప������ � ఖ�ార� �ే��ార�. ��� బంజ��ా �ెగల�� ప�ర�ష�ల 

DNA-ప���ల� �ా��� మధ���ా చ� మ�ల��� � �ెం��న ప�ర�ష�ల��ా గ��� �ం���. ఈ సం��ర �ెగ ఇప�ట�� �

�క� �ా�గతం పలకడంల� ప�� ��� "అరం" అ�� ప���� ఉప���స� ుం��. �ా�� ��షల� మ��క 

మ�ఖ����న పదం (��ర��) ఇప�ట��� ఈ�ప�ల� చూడవచు�:తం�� (��రం). ��రత�ేశం నుం�� �

ఐగ�ప�ల�� ����ను �క� ప��ాతన పచ�� ప��క బయళ�  ��ౖప� �ి�� ��� ��ంట ఆ�����ా�ల � ��ం�� �

క��� క��ిస� ుం��. ��ం��ను మ�����ల�� అట� �� పర���లల� బ����� �ెగల� క��� ఉప�����ార�. ��ను 

�ా����క ���మ�దల� ను ప��ాతన ఇ��ా ��� మ��య� బ��� ె��మ�ల� గ��� �ం��ను. ��ను న��న జన�స�లం 

���ీ�య, నజ��త� ��సు. (��సు). ఆయన మ�ర�దర�కత�ం మ��య� స�యం ల�క�ం�� ఈ ప�స��ా�� 

పచ� ు��ంచడం �ాధ�ం �ాదు. ఈ ��త�  ఆ�ష�రణను బంజ��ా పజ� ల� తమ ������� అదనప� ర���ా 

చూ��ార� �� ఆశ మ��య� ��ా ర�న. �ా�� క�మ�ర�ల� మ��య� క�మ��� �ల� ప��ాతన ఇ��ా ��� పజ� ల�� 

ఉన� సంబం���� ����ా ప��గణ��� ార�, ఆం�ోళన క���ం� ే�షయం �ాదు. �� �ి�య���న బంజ��ా పజ� ల� 

అందర� ��త�క�త�న� �ేవ���� �వ���� �ాం�� �� ం� ే��� గ���ం� ��ను కలల� కంట����ను, �ా� 

�ా��ల� 99 �ాతం మం���� �ె�యదు.

 Gadag, India.

NBPA �క� 8వ �ా���క సదసు�ల� బంజ��ా-క�� సంబంధమ�లను పద� ���ం� ే అవ�ాశం ల�ంచడం ��ప� 

అదృష�ం మ��య� ��రవం.
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బంజ��ా �క� మ�లం మన�� ����� �సుక�వసుం�� �

��. ప�.600 �

బంజ��ాల� మ��య� �ా�� ప��ాతన పయ� �ణం త�ర�� ��శ�ా ��రత�ేశంల���.

బంజ��ా �ెగ �ార� ��ా �న ఇ��ా ��� �ాజ�ంల� ��వ�ే�ినట� ��ా, మధ���ా చ�ంల� ఉం�� 

ఉండవ���? ���. ప�.600  నుం�� ���. ప�.350  వరక� బంజ��ాల� ��ే�ాలల� ఉ���ర� 

మ��య� �ింధు ల�య నుం�� దూరం�ా ఉ���ర� ��� .�ష�� జ�. చ�ా� ��������ర�.

��షన� బంజ��ా ��� ��స�� అ�� �ి��ష� �క� మ�డవ �ా���క �ాన����� నుం�� ���ార��ల�.

��ే�ాలల� ��ా�ాల గ���ం� అ�ే ���ా అంత��ా�య జర�� ఆ� హ��మ��ట�� అం� �� ష� ��ౖ���� 

(IJHSS), ISSN: 2319-393X �ాల��ం.1, ఇష�� 2 నవంబ� 2012 37-44ల� న�దు 

�ేయబ��ం��. Dy.�ై��క�� మ��య� ల�ౖజ� ఆ�ీస� (SC/ST) ���. ���ద�ాబ�� ల�� ��.�.ఆ�. 

అంబ�ద�� ఓ��� య��వ���ట��� �ెం��న బ��� ల�� బంజ��ా �ెగ మ�లం మ��య� ప��ాతన ��ాస 

స�ల�ల రహ�ా���� ఈ ప��చయ��� ఇ���ర�:

��రత�ేశం, ��న� �ాంస�ృ�క �ారసత�ం క���న �ేశం, �ా�� �ా�� వృత� �ల ఆ��రం�ా ��ధ సంస�ృత�ల�, 

సంప�� �య�ల�, క�ల�ల�� �స� ృతం�ా �ా��ిం�ం��. ��రత�ేశంల�� బంజ��ాల� ఒక �ెగ, �ా�� సమర�వంత���న 

ల���� ి�� ��సం ఉ�� ే�ంచబ��ం��, �ేశ సంస�ృ��� ఒక ప�� ా�ం�ే ��పం మ��య� �ా�� బర�వ�ల� �య� 

ఎద�ుల�� సర�క�ల ��సం ఒక ప�� ేశం నుం�� మ��క ప�� ే�ా��� వలస ��ళ������ ప�� ి�� � �ెం��ర�.�ార� ఉత�రం 

నుం�� ద��ణం వరక� ��ధ �ామ�� జ��లక� మ���ా�� చూ�ార� మ��య� �ా���� మ�ర�ం చూపడంల� �ా�లక� 

అత��త�మ ���ా ప�� �తల��ా ఉంట�ర�, ఎందుకంట� �ార� స�యం�ా ప�� ే�ాల అ���షక�ల�.



 �ా�� �ాంస�ృ�క ��ప�త���� ��ం�� ం��ంచ����� మ�నుపట� గ�ం��ల ఆ��రం�ా సం��ప�  ����య ప����ధన 

�ర���ంచబ��ం�� మ��య� ఈ �ెగలక� సంబం��ం�న అ��క �ాస��ాల� అధ�యనం సమయంల� 

ఆ�ష���ంచబ�� ��. ��.� ప�. 6వ శ��బ�ం నుం�� ��ట� వరక� పయ� �ణ�ం�ేల� �ా��దమ� మన�� �ేస� ుం�� మ��య� 

గతం మ��య� వర�మ�నంల� �ాట� ��ా మ�ఖ�తను చూప�త�ం��. �ామ�� జ���� ఏర�ర�చుక���టప��డ� �ాట� 

��ా మ�ఖ�త మ��య� �ా�� ��గ�ా�మ�ం, �ా��దమ�ల� స�ష�ం�ా వ��� �క��ంచబ��ం��.

 ��. బ���� ల�� ఆధు�క �ాలం నుం�� మనక� �ె��ిన �ాట� గ���ం� మ��య� బంజ��ాల� మ��య� 

��రత�ేశ �ఘ� చక�వ�� � మధ� �ాణ�జ� ��షన�  �క� అవల�క���� అం��ం��ర�: అత� పతం�  �క� ����క 

"���ద�ాబ�� �ా�� �ా ��� బంజ��ాల వలసల గ���ం� ����తక�  �ాస��ాల�" ������� త�కం�ా, ��. బంజ��ాల� పబర�వ�ల� 

�య� ఎద�ుల�� �క� �ామ���� మ��య� �ైవర���ా ఉం�ే�ార�. బంజ��ా �ెగ ��ర�య ఉపఖండంల�� ఆ��మ �

మ��య� ఆ��మ �ెగలల� ఒకట� అ� �ర��ిం�ే అ��క ����తక�  ఆ���ాల� ఉ����.  ���.ప�. 6వ శ��బ�ప�  ��ట� 

'ల�మణ� మ���ాల�' ����� �సుక�వస� ుం�� మ��య� ఈ �ెగ బ�ద�  �ాలం కంట� మ�ం�ే ��ం�ంద� ర��వ� �ేస� ుం��. 

బంజ��ాలను �ేశంల�� ��ధ ��ా ం��లల� సు�ా�, బంజ��ా, వంజ��ా, లంబ���, ల�మ�, ల�భ� �దల�ౖన ��ర��� 

�ిల���ార�, �ే��ల� ఒ�� ��మకరణం �క� శబ�  ��ౖ����ల�. �దట� ��ండ� ప��ల� �న� అ�� ప��ల� సంస�ృత 

పదం 'లవణం' నుం�� �సు��బ�� ��, అంట� ఉప��, ఇ�� �ా�� ప�� �న �ాణ�జ� వస� ువ�లల� ఒకట�. బంజ��ా అ�� పదం 

సంస�ృత పదం "వనచర" ల��� అడ� �ాండర�� నుం�� ఉద��ం�ంద� �ెప�బ��ం�� మ��య� 'సు�ా�" అ�� పదం 

'సు�ా�ల�' అంట� 'మం�-ఆవ�ల �ాప��' మ��య� మం� జ�� ఎద�ులను ఉత���  �ే�� పదం నుం�� 

ఉద��ం�ం��.సు�ా�, లమ�� ల��� బంజ��ా ��ర� ఒక జ�� ల��� క�ల��� సూ�ంచదు, ఎందుకంట� ప��  సమ�హం 

ఎల�ప��డూ మ��క��� �ా�� కంట� తక��వ�ా చూస� ుం��, �ా� సంచ��ం�ే ర�ాణ���ర�ల��ా మ�త�� � 

సూ�ంచబడ�త�ం��. సు�ా� అత�ంత ��ా �న���న���ా క��ిస� ుం��. �ా�� వలసల� 6వ శ��బ�ప� B.C. ��ట�� �ాబట� �, 

�ా�� �స� ృత���న వలసల� �ా��� �����ార�� �ాజ��ా� స��హద�ుల ��ల�ప��� �సు���� ��.

 ఖ��బ� మ��య� బ� ల�� కనుమలల� ల�ం�న �ాస��ల ఆ��రం�ా ఈ వలసల� 600 B.C. మధ� 

జ���ా�. మ��య� 350 B.C. �ఘ� దండయ�తక� � మ�ందు 12వ శ��బ�ం A.D.ల� బ�ద�మతం ��ణ�ం�న 

సమయంల� బంజ��ాల� ప��మం ��ౖప� �ా�� వలసలను ���ి���ార�. ఈ �ాలం స���ళ��ల �క� ��ప� 

ఐ�� ల�ష� �� గ��� �ంచబ��ం��. అందువలన, �ా�ా��ర�� వస� ువ�లను �క��ంచ����� ��ప� అవ�ా�ాలను 

కను�����ర�.�ార� ��ంత�ాలం �ల�సవంత���న వస� ువ�లను మ������ �ేసుక����ర� మ��య� ఉత�ర-ప��మ 

��రత�ేశంల�� పట�ణ�ల� మ��య� �ా� మ�ల మధ� ��మయమ��� ��� అవస�ాలక� సంబం��ం�న ఆ�ర 

ప����ాల ప�� జ��లక� ఇ�� ఇవ�బ��ం��.బంజ��ాల�, �ా�� ల���� ి�� క� గతంల� ��ర��ాం�న ��ప� సంస�ృ� 

మ��య� �ారసత�ం క���న �ెగ, �ార� �ామ�� జ��ల� పత����� ల��� ��రగ����� �ారణ�ల�, అం�ే�ాక�ం�� �ార� 

�ే�ా�� అ����ిం�ే ��ణ�తక� ప�� ి�� � �ెం��ర� మ��య� ర�పంల� ��ప� ���ా ప�� �తల��ా ఉంట�ర�. మహమ��-

��-త�గ��, �ాజ��, అల� � ఉ�� �� ��� మ��య� మ����� �ా�లక� మ�ర�ం చూపడం.అ�నప�ట���, చ��త�� ార�ల� 

��ధ గ�ం��లల� �ా�� ��ా మ�ఖ�తను చూ�ిం��ర� మ��య� �ార� �ాయ�వ�ం నుం�� ద��ణ���� ఎల� వలస వ����� 

ప�� � ా�ం��ర�, �ా��ల� ఎక��వ మం�� �ార� ���.శ. 600ల� ద��ణ���� వ��నట� � ��������ర�.
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 �ా�� ��ా మ�ఖ�తక� సంబం��ం�, అందుబ�ట�ల� ఉన� ����య �ేట� ఆ��రం�ా ఒక అధ�యనం 

�ర���ంచబ��ం��, ఇ�� ఒకప��డ� ఈ సం��ర జ�త�ల� ర�ాణ�ల� �ా��ార�ల� మ��య� వలస �వ�ల� య��� �లల� 

��ధ �ా�లక� ��వ �ేయడం���ాట� �ే�ా�� మ��య� పస� � ుతం �జ���న ఆ�ష�ర�ల��ా ఎల� మ�ర�త������ 

మ�క� స�ష����న మ���ా�� చూప�త�ం��. మం� ��గ�ా�మ�ల�.�ా�� ��ా మ�ఖ�తక� సంబం��ం�, అందుబ�ట�ల� 

ఉన� ����య �ేట� ఆ��రం�ా ఒక అధ�యనం �ర���ంచబ��ం��, ఇ�� ఒకప��డ� ఈ సం��ర జ�త�ల� ర�ాణ�ల� 

�ా��ార�ల� మ��య� వలస �వ�ల� య��� �లల� ��ధ �ా�లక� ��వ �ేయడం���ాట� �ే�ా�� మ��య� పస� � ుతం 

�జ���న ఆ�ష�ర�ల��ా ఎల� మ�ర�త������ మ�క� స�ష����న మ���ా�� చూప�త�ం��. మం� ��గ�ా�మ�ల�.

 మహ���య�ల� మ��య� ��ట�� చ��త�� ార�ల� తరచు�ా ప�� � ా�ం�న దక�� బంజ��ాలక� వలసల సు��ర� 

చ��త � ఉం��. బంజ��ాల వలసలను ఇతర ����జన సమ��ల వలసల నుం�� ��ర��ే�� �షయం ఏ�టంట�, �ార� 

ఉన�త���న పజ� ల దండయ�తల�  వల�  ల��� సహజ వనర�ల� ల��� �వ���ా�� వల�  తమ ��ా�క ఆ�ా�ాల నుం�� 

�ాత�క��� �న ల��ం ల�� సం��ర�ల��ా తమ ��ా�ాలను ఎన�డూ మ�ర����ల�దు. అసల� మ�తృభ��.ఈ 

సం��ర వర�క సమ�జ���� సంబం��ం� న���త �ట��దట� �ా��ం �హమ�� ���ా�� �� �ా� � �క� '�����-

ఎ-��-జ�� ల���-ఇ-�య�మ�త�ల� �' �క� వ��� �గత కథనంల� 1612 A.D.ల� మహ�� ఖ��ి� ������ా తన 

'��స��� ఆ� �� ����'��ౖ ప�ల� ��������డ�. ��రత�ేశంల�� మహమ���య శ�� �' 1417 A.D.ల�, గ�ల���ా 

�ిం�స���� ఆక��ంచ����� �ి��� �ా బహమ��క� వ����కం�ా �ర�గ�బ�ట� �ే�ిన ఖ�� ఖ���� �ేత బంజ��ాల 

ఎద�ుల ��ద�  �ా���� లను �ా���నం �ేసుక����ర�. మహమ��-��-త�గ�� �ాలం నుం�� ఔరంగజ�బ� వరక� 

మహ�ద� ��ౖ���లక� ��న�ం ర�ాణ���ర�ల��ా బంజ��ాల� చ��తల� � ����ర�. ���.శ. 1791-92ల� ��రంగపట�ం 

�ా���నం �ేసుక�న� సమయంల� �ార� ��ట�� ��ౖ������, ��ట�� ��ౖ������ �ార� �ా�� ఆధ�ర�ంల� �����లను 

సరఫ�ా �ే�ార�. ��� అ���ా యం ప�� ారం, బంజ��ాల� ద��ణ�����ౖ దం�ె��న �దట� మహ�ద� ��ౖ���ల�� ద��ణ����� 

వలస వ���ర�. 14వ శ��బ�ం.1630ల� �ాజ�� చక�వ�� � అహ�� నగ� మ��య� బ��ా� లను �ా���నం �ేసు��వడం�� 

మ����ిన ప�� �రంల� బంజ��ాల� అస� ఖ�� �� క��ి �ెక�� క� �దట��ా�� వ���ర� ��ట�� చ��త�� ార�డ� 

కంబ� ల�� అ���ా యప�� �ర�.

 ఈ సం��ప�  �ా�ాంశంల� అ��క ఆస�� �కర���న అం�ాల� ఉ����. బంజ��ాల� �ఘ� చక�వ�� � �క� 

మ�ఖ����న సరఫ�ా��ర�ల�, ఎందుకంట� �ార� ��రత ఉపఖండంల� తమ య��� �ల� �ే�ార�. అ��ే ����� మ�ందు, 

సుమ�ర� 100 సంవత��ాల ���తం, బంజ��ాల� బహమ� �ామ�� జ����� ��లక���న సరఫ�ా �ారకం�ా ఉ���ర�, �ార� 

��రత�ేశంల�� మ��ంత ద��ణం�ా �ా�ం��ర�, �ా�� �ాజ��నుల� గ�ల���ా మ��య� ��ట� క��ాటక �ాష�ం� ల� �ద� 

ఉ����.�ఘ� ల� ఆ�����ా� నుం�� ప��ే�ినప��డ�, బహమ�ల� ప��ాతన ప���య� నుం�� �ా�� సూ��� �� 

�� ం��ర�. �� ర����సు�ార� 1510ల� �జ�ప�� బహమ� సుల� �� నుం�� ��ట� ���ా �ా�� �ా �� అం��క��ం��ర�. ���ా 

��ందూ మ�సమ�దం�  ఒడ� �న ఉం��. బంజ��ాల� ��మ�లయ ��ండల గ�ం�� �ామ����� �సుక��ావ����� మ�త�� � 

�య�ంచబ�� �ర�.లమ�� మ��� ల� ట�� �ి� ల� ��ంక� �రంల�� ప��ాతన ���ాశయ� �ల నుం�� అవసర���న 

వస� ువ�లను ల�� �ేయడం మ��య� ��ల�� �ేయడం వంట�� ఉ����. ఈ��ట��� బంజ��ాల� ��లక �ాత �

�� �ిస� ు���ర�.

3



4

���.ప�.600  ��ట��� బంజ��ా �ెగ సుదూర ర�ాణ�ల� ప��ే�ిన ఆన�ాళ�� ఉ���య� ల�� తన 

మ�ల����ాలను పంచు��ల�దు. ���స� ుక� మ�ందు ఆరవ శ��బ�ంల� ప���య� �క� అ������ �ామ�� జ�ం 

��ా ం��ల ��త� సూప� పవ�� ా ��ా�ించబ��ం��. ఈ �ామ�� జ�ం �దట�ా సం��ర జ�త�ల�� ౖతన శ�� �� ఆ��రం 

�ేసుక�ం��. ��ణ�లను మ���ం� చ����� మ��య� మ�డ� ఖం��లల� �ాణ�జ���� ��ా�ించ����� ప�� ి�� � 

�ెం��న �దట� �ాజ�ం. �ామ�� జ�ం �క� ప��మ అంచు ఐ���ాల�� ��ట� బల� ���య�ల� ఉం��. ప���యన� ు 

నల�  సమ�దం�  మ��య� ���� ��ట� ప���ా�ం��ర�. �ామ�� జ�ం �క� త�ర�� అంచు ��� �ా��ార 

సంఘ��� �ా���� ా� మ��య� ��రత�ేశం మధ� పస� � ుత స��హద�ులక� �సుక�వ��ం��. �ింధు ల�య 

మ��య� �ో�� న�� మధ� �ాణ�జ�ం ��ాపన సంపద మ��య� ��య� సు� �క� మ�లం�ా మ���ం��. ప���య� 

�ాయ� ��� బ� స�ర� జలసం��� ��టడం ����ా �ర� �ా���� పస� � ుత ట��� నుం�� ష�ష ��టక� 2.700 

��ల��టర�� పడ�త�ం��. సు�ా ��ట �క� చ��త � మ��య� ప�� ��ా�� అర�ం �ేసు��వడం బంజ��ా �ెగ 

�క� ప��ాతన ప� మ��య� ��ా�ాలను ����� �ేయ����� ��లకం. ప���య� చ��త�� ార�డ� ������ా 24 

నవంబ� 1397 నుం�� 1 అ���బ� 1422 వరక� �ా�ం�న బహమ� చక�వ�� � �ి��� �ా బహమ� తన ��ౖన�ం ��సం 

బంజ��ా �ెగ�� ౖఆ��రప�� �డ� ����� �ే�ాడ�. య�ద�భ��ల� ఓట�� �����ం� ేపయ� త�ంల�, ఒక �� ట� 

�ా� బంజ��ా �ార�ా� నుం�� �ామ����� �ా���నం �ేసుక�� �ొం���ం��డ�. �ి��� �ా బహమ� తన 

మ�ల��� ఇ�� ా�� ��ా ంతం ��ల�పల ��������డ�. బహమ�ల� తమ ప����క�డ� �� బ��� అ� 

నమ����ర�, ఇతను 465 BC నుం�� 424 BC వరక� �ా�ం�న అ�ె���� �ామ�� జ����� �ెం��న �ా� 

అర�హషస� I అ� �ా�� సంప�� �య�లల� ఒక���ల� గ��� �ంచబ��న ���ాణ�క వ��� �. బహమ� చక�వర��ల� 

అస� ు��య� క�మ�ర�ల��ా ���ంచబడ��ర�, బ�ౖ�ల� � ఎ�� �ర� �ాణ��ా గ��� �ంచబ��ం��. బ�����ను �క� 

ఇ��ా ��� �ెగక� �ెం��న ఒక య�దు అమ���, ఆ�� ఉన�త ��ా��� �ేర�క�ం�� మ��య� ప���య� �ాణ� 

అ�ం��. బంజ��ాల� �����య� ల��� మధ���ా చ� మ�ల���� �ెం��న�ా����,ే ఇ�� �ా�� DNAల� 

బ��ర�తమవ�త�ం��. మ��య� ��ల� �ంత �ాదు. మగ బంజ��ా DNA త�ర�� ల��� మధ� ఆ�ియ� 

మ�ల���� �ెం��న�� �ాదు. �ా�� DNA మధ���ా చ�ంల�� అ��క �ెగల�� స���� ల�త�ం��. బంజ��ా DNA 

అ���� మధ� ఆ�ియ�ల�� ఇతర సం��ర �ెగల� ల��� ��ర�య మ�ల�ల ఉపఖండ �ెగల కంట� ప��మ 

ఐ���ాల�� DNA�� దగ�ర�ా ఉంట�ం��. ��� బంజ��ా �ెగక� �ెం��న క�మ��� �ల� ఇ��ా ��� �క� 

త�ి��� �న క�మ��� �ల� �ావ����� ఎంత అవ�ాశం ఉం�ో ఈ ప�స�కంల� ��ను �వరం�ా �వ���� ాను. �ెగ 

ప��� � ����స�వ�� ����ా ��ళ�త�ంద� ఆ�స� ు���మ�.

�ాయ� ��� అ���� ప���య� �ామ�� జ�ం �క� ప��ాతన రహ����.



(https://banjaradna2.wordpress.com) 
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2019ల� ��ను బంజ��ా పజ� ల DNA� �ౖ ��� ��ౖ� ను ర��� ం��ం��ను. �ాస���త�ల� కను��న� �

�ాట� �వ�ాలను ఇక�డ �ర� కను��ంట�ర�.



బంజ��ా మ��ళ ఉప���ం�న ��ండ� ఇ��ా ��� ��ణ�ల�, గడ�క � ద��ణం�ా ఉన� బ�ళ�����తం��ల� తయ�ర� �ే�ిన ఉంగ�ాల�.

 

6

బ�ళ�����  తం��ల� �����ా ��ం�

�ర� క��� ఉన� ఏ�ాంత సం��ర �ెగను ����� �ేయగల�ా�

�ా�� సంస�ృ�ల� క��ి�� వ����� మ��య� �ీ�క��ంచ�����. �ార� చూ�ిన �ాట�� చూడగ���ల�.

ఇ�� �ై�క జ�క�ం ����ా మ�త�� � �ాధ�మవ�త�ం��. బంజ��ాలక� స�యం �ేయడం మ��య� 

ఆ�ర���ంచడం �� ������ ���ీ�య అ�న ��సు �ేత�ల� ��� బహ�మ��ా ఇ��న ఫ�తం�ా ��త 

ల��ం అ��ం��. అతను నను� ఈ �ెగక� ��వక����ా మ�రమ� �ి���డ�. ��ను 2007ల� 

��రత�ేశంల�� ���ాల� �దట� గ��� � ����  పంచుక����ను. ఆ సమయంల� ఈ ��ీ�ల గ���ం� �

��క� అవ�ాహన ల�దు మ��య� ఏ �ెగ��నూ �వ�� ��న ఎ�� �ంటర�� ల�వ�.

�ా� 2004 �వ�� నుం�� య�ద పజ� ల మ��య� ఇ��ా ��� �ేశం ��సం �� గ�ం� ె ��ట����వడం 

��ా రం�ం�ం��. ఇప�ట��� ల�మ��ల�� �� �దట� సంవత�రంల�, �ార� ఇ��ా ��� ల�� ��ల���న 10 

�ెగలల� ఒక����� �ెం��న�ార� ��ను గ��ంచడం ��ా రం�ం��ను.�



��మ����ా ���ీ�య నను� ����ల��� న���ిం��డ�, అక�డ ��ను ప��� � స���� �� మ�క�లను 

కను�����ను. గడ��� నగ�ా��� ద��ణం�ా 10 ��ల��టర� దూరంల�� బ�ళ����� తం��ల� బంజ��ా �� ీ� �

కను��నడం �దట� ఆశ�ర�కర���న సంద����త �ా��ం.  ఆ�� ఇ��ా ��� ��ణ�ల ఉంగ�ా�� 

ధ��ం�ం��. ఒక ����� �క� 10 �ాతం ��ణ�ం. ��ర�సల�ం ఆలయం నుం�� �����ా �క� 

��ర�షల�మ� మ���ం� �న �తం� ��. మ��ళ ఇ��ా ��� ��ణ�ల�� ��ండ� ఉంగ�ాల� ధ��ం�ం��, బహ��ా 

�ంత య�దృ��కం. �ా� ఇప�ట��� అ�ా��రణం�ా ఎట�వంట� ల��ైన �వరణను క��� ఉండదు, ఈ 

మ��ళక� ఇ��ా ��� �ా�� �ా �� మ���ల � ఎక�డ ఉం��ల� క��� �ె�యదు. ��ను ఆ�� ఉంగ�ాలల� 

ఒక���� ��ను��ల� �ే�ాను మ��య� ఒక బంజ��ా �� ీ ఇంత ��ప��ా గర�ం�ా ఈ ���� �� ధ��ంచ����� �

గల �ారణ��� ��తకడం ��ా రం�ం��ను. బంజ��ా పజ� ల� ��రత�ేశంల�� ప�� క�ల య�స 

"లమ���" అ� �ిల���ార� మ��య� ఇతర ��డూ���  

�ెగల మధ� క��� బ��ష�ృతం�ా ప��గణ�ంచబడ��ర�. 

బంజ��ాల అ��ాస�త 10 �ాతం కంట� తక��వ�ా ఉం��. 

���ా �ాష�ం� ల� “లమ��” అ�� ప���� చదువ���� వ��� �� 

వ���ంచ����� ఉప�����ార� ఎవర�,  ఎక��వ�ా 

పర���లల� �వ�ిం� ేఒక అడ� ��. ��ా�క ��షల�, 

ఒక «ఘట�» �� �.ట�����  బ���ల �� ��డ�  ��ంట ��ల� 

వరక� గ�డ�ల� �యడం ����ా ���ాను �భం� �ా 

ఉం�నందుక� ఈ �ెగను క�సం ��ా�క�ల� ��ర�ం���. 

��రత�ేశంల�� ��ట�� ఆక�మణ �వ�� �ాలంల�, బంజ��ా 

పజ� ల� సు���� ��ట�బ�� �ర�.  1 8 7 1  నుం�� ��ట�� 

కల��య� పవ� ఈ �ెగను ����న� ట�ౖ�� య��� ��ంద �

��ం�ిం�ం��. 1930-సంవత��ాల �వరల� జర��ల� 

య�దుల� ఎదు���న�ట�వంట� క��ాలను బంజ��ాల� 

ఎదు������ర�.�ార� తమ ఆ��యం ��సం �ోచుక�

-���ర�, ఇక�� ౖఎద�ుల�� ఎక��వ దూరం ర�ాణ� �ేయ����� అనుమ� ల�దు. �ార� పభ� �త� భ��ల� 

��ా�ించబ��న ��త�  �ా� మ�లక� ప���తం �ేయబ�� �ర�, �ా� ��ల�� ౖవ�వ�ాయం �ేయవల� ివ��ం��. 

స���న ఆ��యం ల�క�ం�� �ా�� మగ�ార� ఇంట��� ఆ�రం �సుక��ావ����� బలవంతం�ా �ొం���ం��ర�. 

�ర�గ�బ�ట� సమయంల� బంజ��ాల� �ర�గ�బ�ట���ర�లక� సరఫ�ా��ర�ల� �ావచ�� ��ట�� �ా� 

భయప�� �ర�. అందువల�  బంజ��ా �ెగక� �ెం��న ప�ర�ష�ల� ��� ��ా�క �� �� �� �ష�ల � ���� ర�� 

�ేయ��� వ��ం��.  మ��య� అ��ట�కంట� �ెత� .  చట�ం ప�� ారం బంజ��ా �ిల�లను చట�పరం�ా 

��రస� ుల��ా ప��గణ�ం��ర�. అతను తన తండ�� ల వృ��� �ొంగ�ా మ�త�� � �సు��గలడ�. బంజ��ా �ెగను 

లండ� "అంట�� �ం�" �ా ప��గణ�ం�ం��.

7
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ఇ��ా ��� ��ణ�ల ఉంగ�ా�� ��ను��ల� �ేయడం వల�  నను� ���ా�� నగరంల�� క�ా�టక �� �� 

య��వ���ట�ల� ఆం��� �ాల�ల� ��� ��స�� ా �ే�ా�ర�. ��� ��స� ��.� ి���ాచం� ఒక ����జనుడ�. అతను 

�వ��ం��డ� మ��య� అతను �ె�ి�న�� ���ా�� �ేయబ��ం��. ఇ�� య�ధృ��కం �ాదు, ఒక మ��ళ ��డ� � 

��ంట ��ండ� ఇ��ా ��� ��ణ�లను కను��నడం.బంజ��ా పజ� ల� య�గయ��ాల��ా �����ా ������ 

ఆక���త�లయ��ర�. ఇతర సంద����త �ా���ల నుం�� ��ర��ేయబ��న ఉంగరప� ��ణ�ం ఎట�వంట� 

�ా�� ీయ �గ�తను క��� ఉండదు. �ా� బంజ��ా పజ� ల� తమ ఇంట� ప�� �శ ���రం ��ల�� ౖ�ే�� �

న���� �� ���ంట�ం� �ేయడం మ��య� �� లమ� మ�ద�� � పలకలను అలంక��ంచడం చూ�ినప��డ�, 

�ర� ట�� �ల � ఉ���ర� �క� �ెల�సు. �ర� ఒక ��ద�  ఆ�ష�రణ �ే�ార� �క� �ెల�సు.



��ర�షల�మ� నుం�� క��ాటక వరక�
�� ల��ను �ీ� అ���� ఒకప��డ� ఇ��ా ��� �ా� �� ల��నుక� �ెం��న 
ఒక �ి���� ��ం�.

ఇజ�� ���ల �� క���� ��ల �� ��ా ర��� మం��రం.

9

����ప� ప��  ఉదయం ఈ ����� గద� ల�� 

య�ద సంప�� �యం ఉంగ�ా��� మ�ం��క శక��ల� 

ఉ���య� నమ����ర�. ఈ ఉంగరం ���� �ా�ా�త� 

మ��య� ఇ�� ా�� �ద�� ాదంల� క��� �ాత �ాలప� 

య�ద సంప�� �యం నుం�� �ీ�క��ంచబ��న తర��ాత 

సంవత��ాల� � క��ిం�ం��.  ఇ��ా ��� ల��� �ేవ�డ� 

ఎను� క�న� పజ� ల జ��య �హ�ం అ�న ���దు 

�క� న�తం�  నుం�� �� ల��ను మ�ద � �న�ం�ా 

ఉం��. ప��ాణ�ల ప�� ారం, �ాజ�ౖన �� ల��ను  ���దు 

��ా� �క� �ా��రణ ర�పకల�నను ��ర�గ�ప����డ�, 

అతను తన తం�� � �ాజ�ౖన ���దు  నుం�� �ారసత�ం�ా 

�� ం��డ�. ����ప� ��ండ� ��ల సంవత��ాల తర��ాత 

మధ�య�గ �ాలంల�, ����స�వ�ల� మ��య� య�దుల� 

క��� �కట� శక��ల నుం�� �ా��� ర��ంచ����� �� లమ� 

మ�ద � �క� శ�� �� �శ��ిం��ర� ���� ఆ���ాల� 

ఉ����. ఆ సమయ�ల� �, �� ల��ను మ�ద � ఉన� 

����త� �ల� మ��య� ����త� �ల� సర��ా��రణం. 

�ార� ధ��ం�ే�ా��� �ా�సుల� మ��య� దుష� శక��ల� ే

ప�� ��తం �ాక�ం�� ల��� దురదృష�ం నుం�� 

�ా�ాడ��ర� నమ����ర�.��ల� ఇళ�ల� మ�ద �  ఉం�� 

మంటల� మ��య� ఆత�ల నుం�� ఇంట�� ర��ం� ే

ఉ�� ేశ�ం�� తల�ప� ����ల � ల��� ����ా బంధవ� 

��రణ�ల�. న���� �� క��� ఉన� అత�ంత ప�� ిద�  ��ా ర��� 

మం��రం 1866ల� క��ర�హ�మ� (క�� ��చు�)ల� 

కను�� నబ ��ం��, ఇ�� �దట� � గ�లయల�  ��ా�ించ 

బ��న �ా� మం. Hashmoneans అనుస��ం� ే �ా�� 

��ణ�క��ల �జయ�ల�. ఈ ��ా ర��� మం��రం �జ���� 

����స�వ�లల� బ��ా ��ా చుర�ం �� ం��ం��, ఎందుకంట� ల��ా 

మ��య� మ�ర�� సు�ార�ల� ��సు అక�డ ఎల� 

బ� ��ం���ో  �వ���� ా�.

�� �� ర�గ��ార� ��ల��ౖ ���క���� ార�.

ఇజ�� ���ల �� క������ల �� 3వ శ��బ�ప� ��ా ర��� 

మం��రంల� �� లమ� మ�ద.�
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����త� ��� ౖ�� ల��ను  మ�ద�

���దు న�తం�  మ��య� �� ల��ను  మ�ద � క��ాటకల�� గడ� నగరం చుట�� ఉన� ��ండ�ల �� 

బంజ��ాల అంతస� ులల� �ా��రణ ���ల�.



ల�బ�ను మ��య� ఆడ�ార� ల��� అ� �ిల���ార�

11

ఎ�� �ౖ�� ��ీ��య� ��ట���ా ��రత�ేశంల�� బంజ�� �� ీలక� ల��� అ� �
��ర� ��ట� �ం��.
�� �న� సంవత��ాలల� నను� �����ార�� "ల�బ��" అ� �ి��ే�ార�. త�ల�వ మ��య� �స�ాడ� 

��సం ఉప���ం� ేపదబంధం. ఈ పదం �క� మ�లం బ�ౖ�� వ��� � ల�బ��, ఇ��ా ��ల� �క� 12 

�ెగల మ�లం�ా మ�రబ� త�న� 12 మం�� క�మ�ర�ల తం�� � అ�న  య���బ� �క� మ�మ.

సంస�రణ ��ంద ����� ల�థర� �ాజ�ం�ా మ���ం��. ��ను ����స�వ ��ా�సంల� �����ాను, ��ా థ�క 

�ాఠ�ాలల� ����స�వ మ���� �ా�ా�ంశం�ా క��� ఉ���ను. "నువ�� ల�బ��" అ���� ������య� 

��షల� ఒక �ా��రణ పదబంధం, తన ����ల��� �ావ����� �సం �ేయ����� �ిద�ం�ా ఉన� 

అబ�����.



ఎ� ��ౖ�� ��ీ��య� ��ట���ా అ���� ఉత�ర ��రత�ేశంల�� ��� బంజ��ా �� ీలను ల��� ��ర��� �ిలవ����� స���న �

మ�లం. ��ర�య సందర�ంల� ఈ పదం �క� ఉప�గం ఎక��వ�ా "లవ�" అ� �వ��ంచబ��ం��. 

�ెల�ప� అ� అర�ం. �ా� �ర� ల��� అ�� ప���� అ��ాల� ��ం��ల��� అనువ���� �, ఆ పదం ల�బ�� 

క�మ��� ��ా ���క��స� ుం��. ఉత�ర ��ర�య పదం "లభ�" �క� ఉప�గం ప��ాతన చ��త � �క� 

మ�ర�ంల� అ��క �� రల �ాడ�కను క��� ఉండవచు�. ఒంట���ా �లబ���ే అ�� ఏ� �ర��ించదు, ప�� ే���ం� 

బ�ౖ�� మధ�ధ�ా క�ట�ంబ���� �ెం��న ల�బ�� �� ఎట�వంట� సంబంధం ల�దు.

ఆ���ాండమ� 25:20

“ఇ�ా�క� పద�న�ామ�ల� �వ�ించు �ి��య��ా�ైన బ�త���ల� క�మ��� �య�ను �ి��య��ా�ైన ల�బ�ను సహ� ద��య���ౖన  

��బ��ను ��ం�� ��ే�ి��న�ప��డ� నల�బ�� సంవత�రమ�ల�ాడ�.”

�ా� బంజ��ా �� ీల� "లభ�" అ�� పదం�� మ�త�� � �ాక�ం��, �స�ాడ� ��సం ల�బ� అ�� ప���� �

ఉప�����ార�. బంజ��ా �ెగ క���, ప�� ే�కం�ా ��రత�ేశంల�, ��డ� � ��ంబ�� క��ినప��డ� ల��� �����త��� 

ఇంట� ��� ప�� ��ం�నప��డ� �దట� ����ాం�ల��ా "అరం" అ�� ప���� ఉప�����ార�. �ర� ��మం�ా 

ఉ����ా మ��య� ప�� ాంతం�ా ఉ����� ల��ో  �ెల�సు��వ����� బంజ��ా ����జనుల� "అరం �?" అ� 

అడ�గ���ర�. �వ�� ��న తప�� ఏ� ల�క�ంట�, �ర� �ే�� ార� స�యం��లకం�ా «A r a m  T z o » 

పత� ��త�రం.బ�ౖ�� �క� �ాత �బంధనల� బ��ా ��ా �ణ�ం ఉన� �ారంద����. ల�బ�ను, అత� క�మ��� �ల� 

పద�న�ామ� నుం�� వ���ర�. అ�ాం �� ల�ల� అ�ా�య� పజ� ల అసల� ��ాస స�లం. ����య�ల� 

ఇ��ా ���య�ల� అ� �ిలవబడకమ�ందు అ�ా�య� మ�ల���� �ెం��న �ార� �దట� � సంచ��ం�ే 

����జనుల�, �వ���� �ేవ�డ� తన ప�త � �ేశం�ా మ�ర����� ఎను�క����డ� బ�ౖ�� �వ��స� ుం��. బంజ��ా 

ఆడ�ా���� “లభ�” అ�� ప���� ఉప���ంచడం మ��య� �ా�� ����ా�� “ఆరం” ప���� ఉప���ంచడం 

�స���ంచల�� ఆస�� �కర���న సహసంబంధం. ప�� ే���ం� ఈ ��ండ� ప��ల� �ా�� ����జనుల DNA �క� మ�ల 

��ా ంతం�� స���� �నప��డ�.

బ�ౖ�� ల�� ల���ల� ఎవర�?

�ితర�ల� య���బ�ను అత� తం�� � ఇ�ా�క� పద�న�ామ�ల�� బంధువ�ల మధ� తన ��ర� ��సం ��తక����� 

�ి���డ�. అబ�� �మ� ల�బ�ను ��నమ�మ, మ��య� ల�బ�ను ఇ�ా�క� ��ర� ��బ��క� �� దర�డ�. య���బ� 

పద�న�ామ�క� వ��నప��డ� ల�బ�ను �న� క�త�ర� �ా��ల�, అత� ��న మ�మ క�త����� అతను 

�ాఢ���న ���మల� ప�� �డ�. అతను ఆ��క� ప�� � � �ే�ాడ� మ��య� ��ా���� బదుల��ా అత� ��సం ఏడ� 

సంవత��ాల� ప� �ే�� ాన� ల�బ�నుక� �ా��ానం �ే�ాడ�. �ా� ల�బ�ను �ా��ల� ��ద�  �� ద�� ల�య�క� భర�ను 

కను��నల�క�� య�డ� మ��య� ల�బ�ను తన క�మ��� ��ద���� ��ాహం �ేసుక���ల� య���బ�ను 

�స��ం��డ�.
12



బంజ��ా �ెగ ల�బ�ను క�మ�ర�ల� మ��య� క�మ��� �ల� అ��ే, �ార� ����య�ల�� దగ��� సంబంధం క��� 

ఉ���ర�. య���బ�ను సర�శ�� �మంత��ైన �ేవ�డ� ఇ��ా ��� అ� ��ర� మ�ర�బ� త����డ� మ��య� అత� 

క�మ�ర�ల� �ా��ానం �ేయబ��న క��ను �ే�ా��, ��ట� ఇ��ా ��లను బహ�మ��ా ఇ���ర�. బంజ��ాల� �� ీ �

��ఖ ����ా య���బ�క� సంబం��ం�న�. య���బ� మ��య� ల�బ�� సుమ�ర� 1.800 B.C. దగ��� 

బంధువ�ల� అ�నందున �ా�� ��ద�  క�ట�ంబ�ల� �ాబ� �� త�ాలక� �ా�� ��నమ�మల�, అత�మ�మల� 

మ��య� బంధువ�లను సంద���ం���.

13



ఆ���ాండమ�: 30:24 

�����ప�ేశ�ాండమ� 26:5

ల�బ�� �ెగ 800 B.C ల� �ి��� ఎ����ల� ఉం��, ఇప��డ� అష����య�ల� ల�బ�� �క� ���డ � అ� 

��ర� ��ట� �ర�. సుమ�ర� 700 B.C అ�ా�యన�  భ���� ౖఅష����య�ల� అణ���త తర��ాత, అ�ా�యన� ు 

�ాం� మ��య� ��య� సు� ��సం �ా�� అ���షణల� ��ల� సులభం�ా త�ర�� ��ౖప�క� నడపబ�� �ర�. ��ల� 

అవ�ాశం ల�దు, ఇ��ా ��� �క� ��ల���న �ెగల క�మ�ర�ల� ��న�ా�ార� ల�బ�ను క�మ��� �లను ��ాహం 

�ేసు��ం��. దగ��� సహసంబం����� సం��తం�ా, బంజ��ా �ెగ ����� మ�లం �క� ���ల� మ��య� 

క��ర��ాలను ఉప���ంచడం ��న�ా��స� ున�ట� � ��మ� �ా��ం�ా చూ��ామ�.

ఐగ�ప� �క� క�డ��
 ఇ��ా ��� మ��య� ల�బ�ను �ెగల 

�దట� �ా��రణ మ�ర�ం ఐగ�ప�.�

మ��య� ఆ��–��హ� �ా మ���క క�మ�ర�� 

��క� దయ�ేయ�ను�ాక అను��� అత��� ���ప� 

అను ��ర� ��ట� �ను.

�వ�– �� తం�� � న�ంచుచున� అ�ా��ేశస� ుడ�; 

అతడ� ఐగ�ప�నక� ���� �ను. ���� �మం���� అక����� �

�� � పర�ా�ి���,  ��ప���య� బల���న��య� 

���ార���న��య�నగ� జనమ���ను.

ల�బ�ను మనవడ� అ�న ���ప� ఐగ�ప�ల�� �

అత�ంత ప�� ిద�  ��యక�లల� ఒకడ� అవ���డ�.

అతను తన �� ంత �� దర�ల� ే������ట�బ�� �డ�, బ��స�ా �క��ంచబ�� �డ� మ��య� తర��ాత అత� 

ప�� �న మం���ా ఫ�� �క� ���య��ా��లల� ��వ �ేయ����� ఉన��క��ంచబ�� �డ�. య���బ� 

క�మ�ర�డ� ���ప� ఇగ��� �య�లను భయంకర���న కర�వ� నుం�� ర��ం�నందున, ఫ�� 12 మం�� 

����జనులక� ��ౖల� న�� �ెల� � వద�   ����నుల� ఐగ�ప�ల�� ఉత�మ భ��� మం�ర� �ే�ాడ�. ఇ��ా ��� �

�ెగల� బ�ౖ�� �ర�మ�ాండమ� వరక� 400 సంవత��ాల� అక�� ేఉ���ర�.
14



ఆ�����ా� మ��య� ఐగ�ప�ల�� ��ం���

15

���ప� �ాలనల� ల�బ�ను ఐగ�ప�ను సంద���ం�నట���,ే అల�ంట� సందర�నల �

���మ�దల�  ��సం మనం ��త�ా�. "ల�బ��" అ�� పదం ����నుల� కనబడ�త�ం��. �����ల � 

కను��నబ��న మ��క ��లక పదం ప��ాతన���న సంబం���� క��� ఉండవచ�� నమ������ 

��క� ఒక �ారణ��� ఇస� ుం��. ఈ ��లక పదం "��ం��".    



బంజ��ా �ెగ �ార� ���ా��� ��ం�� అ�� ప���� 

ఉప�����ార�. �ార� ఈ ప���� 

ఆ�����ా� ల�� క�� �ెగల�� పంచుక�ంట�ర�. 

�ాంద�� నగ�ా��� దగ�ర�ా ఉన� పర���లల� 

��ం��ల� క��ి��ా�. ఇ�� మన�� ఐ���ా 

మ��య� ఆ�ియ� మధ� ప�� �న ప��ాతన 

�ాణ�జ� రహ���� అ�న �ి�� ��� ��ౖప�క� 

�సుక�వస� ుం��

ఉత�రప�� ే�ల �� ��ం�� నగరం ఆ���ల  ��రత 

�ాజ���.

��చ�� M. ఈట� �ెక��న ు ప���య� సంస�ృ��� 

కల�ప�త�ం�� మ��య� అ���య� నుం�� 

ప�� �వం చూప�త�ం��.
16



11

��ం��ల� ఆ�����ా�ల � మ��య� �ా���� ా�ల �� 

ఖ��బ� మ��య� హజ��ా ��ా ���ల ల� క��ి��ా�.
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బంజ��ాల� ల�బ�ను మ��య� ఐగ�ప�క� అనుసం���ంచబ��న అవ�ాశం ఉం��. ��ం�� అ�� ��లక పదం  �

ఐగ�ప�ల� ��ండ� ��ట�  ఉం��. �����క� ద��ణ�న 250 ��ల��టర� దూరంల� ��ౖల� న�� ��ంబ�� ఉన� ఒక �ా� మం. �

మ��య� ��ౖల� �ెల� � వద�  ����ను న��బ� డ� �న. ����ను ��ం�� స�ష�ం�ా ఒక అదు�త���న ఆ�ష�రణ. ప��ాతన 

�ాలంల� బంజ��ాల� ఇక�డ ���ా�� ఏ�ా�ట� �ే�ార� �ా��ంచవచు�.1.800 BC �ాలంల� జ���� య�గంల� 

ఇ��ా ��� ల�� 12 �ెగల ��రం�ా ����� �ట��దట��ా మ��య� అత�ంత ప�� ి�� � �ెం��ం��. �ార� 400 

సంవత��ాల� అక��ే ఉ���ర�. ఈ య�గం బ��సత�ం తర��ాత బం�ార� ���ల��ా ��ా రంభ���ం��. ఇ�� ఐగ�ప� �

నుం�� వలస�� మ����ిం��.
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ల�బ�ను అ�� �ామం కను��నబ��ం�� ��ం�� �

(తంట�)� � దగ�ర�ా

�ా��  ఎ� ల�బ�ను ����� ల�పల ఉం��. ఐగ�ప�ల� �

��డ� "ల�బ�ను" ఒక ప�� ిద�  �ాల ఉత��� .
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అల���ాం��య� � నగరంల� ల�బ�ను అ�� �ల� � ఉం��. మ��య� నగరం �క� ��ంత ���ా��� "లబ��" 

అ� ��ర� ��ట� �ర�. ఐగ��� � మ��య� అ�ా�య� �ెగల మధ� ప��ాతన సంబంధం బలం�ా ఉం��. 

పద�న�ామ�ల�� ల�బ�ను అ�� వ��� � ఈ ప����� మ�లం.

లబ�� (లబ��) అల���ాం��య� � ల�ౖబ�� ��� స�పంల� ఉం��. 

���ప� ��త తన క�ట�ంబ��� సంద���ంచ����� వ��నందున ����నుల� తన గ����ాలను ఏ�ా�ట� 

�ేసు��వచు�. �స�ం�ేహం�ా ల�బ�ను తన మనవళ�ంద��� సంద���ం��ల� ��ర�క����డ�. �ారం�� 

����నుల� గ��గ���ర� �ాబట� � ఒ���ా�� �ేయడం సులభం. ���ప� త�� అ�న �ా��ల� తం���� ా ల�బ�� 

�శ�యం�ా ��రవ అ����ా ప��గణ�ంచబడ��డ�. ���ప� తమ��డ� బ�����ను ప�ట� �న సమయంల� ఆ�� 

మరణ�ం�ం��. ల�బ�ను క�మ�ర�ల� పద�న�ామ� నుం�� ద��ణం�ా య�తల� � �ే�� ఉండవచు�. అవ�ాశం 

ల�దు. ప�� ిద�  మ��య� ��రవ�య���న ���ప� బ�� య���బ� �ా�� అ�మ�న మ�మయ� అ� ఉం���.



ప���య� ����ాల వద�  ��ం��ల�
ప���య� �ామ�� జ�ం ఐగ�ప� మ��య� ఆ�����ా� �క� �

"��ం��"లను కల�ప�త�ం�.�  త�ర�� మ��య� పడమర మధ� ���రం.

అ�ా�యన� ు మ��య� మ�ఖ�ం�ా ల�బ�� �ెగ �ార� ��రత�ేశంల��� ప�� ��ం�నట���,ే ప���య� ల�పల 

���� ఆ���ాల� కను��నబ���. య�గయ��ాల��ా మనుగడ �ా��స� ున� అట�వంట� ���మ�దల� ను 

కను��నడం స�ాల�. బంజ��ా పదం «��ం��» ��ర�య సందర�ంల� �వ��ంచబడదు. ��ం�� అ���� 

బంజ��ా పజ� ల� ��రత�ేశంల� ప�� ే�కం�ా ఉప���ం� ే"��రం" ��సం క�� ఆ��� పదం. క�� మ��య� 

బంజ��ా �ా�� � ర� సం��ర జ�త�ల ప��ాతన ���ాలక� సంబం��ం�న పదం. ల�మ��ల� తమ గ����ాల� 

ల��� ఇల� � ఏ�ా�ట� �ేసుక�న� �ా� మ���� ప�� ��� ఉప�����ార�.

�ర� ఆ�����ా� పర���లల� అ��క ��ం��లను కను��ంట�ర�. �ాంద�� నగ�ా��� త�ర��న 

వల�. అక�డ సం��ర జ�త�ల� (క��/����) తమ ��స� ���ాలను ఏ�ా�ట� �ేసుక����ర�. 

సుదూర పయ� �ణ�క�ల� �ి�� ��� ��ంబ�� �ార�ాన�ల� తర����� �ర� మ��య� ఆ�����ా� 

��రత�ేశం మ��య� మధ� ప���య�ల�� బజ�ర� మధ� సగం మ�ర�ంల� ఉం��. బంజ��ా �ెగల 

య���క�ల� ప��ాతన ప���య�ల� పయ� �ణ�ం�నట���,ే "��ం��" అ�� పదం ఆ�����ా� పర���ల 

నుం�� ప��మ�న క��� కను��నబ���. ��ను ఇప�ట��� �వ��ం�నట� �, ఇ�� �ేస� ుం�� ఈ 

ప�స�కంల� బంజ��ా పజ� లను ప���య� స�ా�� �ామ�� జ�ం (1501 A.D - 1736 A.D) �ాజ��� 

ఇ�ా��� నగ�ా��� అనుసం���ం�ే ��ా తప�ర�క మ�ల��� �ర� కను��ంట�ర�.

"��ం��" �క� ప���య� సందర�ం �ి�� ��� ��ంట ఒక ��ా� ఓవ� అవ�త�ం�.�  ప���య� పదం 

బంజ� అన�ం �ా���య��  సూ�స� ుం��.  ఐగ�ప�ల�� ��ౖల�- �ెల� � వద�  ��ం�� అ�� పదం �

కను��నబ��నప��డ�, ఐగ�ప�  ప���ియ� �ామ�� జ����� ప��మ అంచు అ� గ�ర��ంచు��ం��. �వ ��

ప��మ స��హద�ుల� ఆ�ి��ాల�� ��య�, ఇక�డ మతసంబంధ���న సం��ర �ెగల� ప���ియ� 

సంస�ృ�� స��ా ఎ����ల��� �సు���� ��. ఉత�ర ప��మ అంచు మధ�ధ�ా సమ�దం�  అంతట� 

�ాణ�జ�ం మ��య� పరస�ర చర�లను �సుక�వ��ం��. నల�  సమ�దం�  వద�  ��ట� బల� ���య�ల� 

ప���యన� ు �ా�ం��ర�. ఐగ�ప� నుం�� ప���య�క� పయ� �ణ�స� ున�ప��డ� �ర� ప��ాతన ఇ��ా ��� �

గ�ం�� ��ళ�వల�ి ఉంట�ం��, ఇ�� ఇద�ర� ��ప� య��� �ా�ల� ���దు మ��య� �� ల��ను. 

ఇ��ా ��� నుం�� ఇంట��� ����� వ�ే� మ�ర�ంల� ��మ�లయ�ల గ�ం�� ��ందు��ా� ల��� అం�మ 

య�తక� � మ�ందు �ా��ార�ల� �ాంద�� నగరంల� ఆ�ార�. ��రత�ే�ా��� �ా�� 

సమ�దయ� �నంల�, ��ల� మం�� సం��ర క�� �ెగల� సుల�ౖమ�� పర���ల గ�ం�� 

�����ర�.��ర�షల�మ� �ా� �� ల��ను ��ర� �క� ప���య� ������ిత ��ర��.
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బంజ��ా �ెగక� �ెం��న DNA

     

��� బంజ��ాలక� మధ���ా ������ ప��ాతన సంబం��ల� ఉ���యన� 

�ాదనక� DNA మద�త� ఉం��.

2003ల� ఆంధ � ప�� ే� ల�� 86 మం� � బంజ��ాల (లంబ���ల�) �క� DNA-ప���ను �ాస���త�ల� �ే�ార�, �

ఇ�� ప��ాతన మధ���ా చ� మ�ల��� పద� ���స� ుం��. �����క ��ర�:��� �� ిర��ాసుల జను� �ారసత�ం 

��ర�య ����జన మ��య� క�ల జ���� ��ం��ంట�ల�నూ ��న�ాగ�త�ం��. �����కను US ��షన� ల�ౖబ� ��

ఆ� �����ి� ��షన� ఇ���ట��� ఆ� ����  (2003) ��ౖ� నుం� � �ౌ� ల�� �ేసు��వచు�.

మ���ంప�:

«అం�ే�ాక, లంబ���లల� M269 �క� అ��క తరచుదనం ��ర�య�లక� దూరం�ా మ��య� 

ద��ణ మ��య� ప��మ య����ియ� జ���� మధ� �ా��� ఉంచుత�ం��, ���ల� ఈ గ�ర�� 

ఎక��వ�ా క��ిస� ుం��. (క�� �ియ�� మ��య� ఇతర�ల�. 2002).»

��ను బంజ��ా �ెగ జను��ాస� ం��ౖ �� స�ంత �న� ��ౖ��� DNA ప����ధన �ే�ాను, ��రత�ేశంల�� � �

క��ాటక �ాష�ం� ల�� గడ� నగరం చుట��పక�ల ఉన� ��ం��లక� �ెం��న 10 మం�� ప�ర�ష�ల DNA� 

ప����ం��ను. మగ�ా�� ఎం�ిక య�దృ��కం�ా జరగల�దు. ఈ వ�క��ల� ��� బంజ��ాలక� ����ప� 50 

��ం��ల� ఉన� �ల� �ల� �వ�ిం��ర�.
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��ను అ� ే�ర�య���� వ���ను. 10 మం�� ప�ర�ష�లల� 4 మం�� R1B M269� బ��ర�తం �ే�ార�. 

మ�� మ�గ��ర� వ�క��ల� R1a-M198. ప����ం�న బంజ��ాలల� 90 �ాతం మం�� ప�� �న ��� � -గ�� R. �

R1b-M269 అ��� � ప��మ ఐ���ాల�� ����� పజ� లక� ప�� �న DNA-���, ఐ��ాం�, �ా�ట� �ం� మ��య� 

����ల � అత���క తరచుదనం ఉం��.

����ల �� మగ ����ల ల� 80 �ా����� ��ౖ�ా M269. 

సుదూర గతంల�, బంజ��ా �ెగ మ��య� ��స���  

�����ల �� మగ�ా���� ఒక �ా��రణ ప����క�డ� 

ఉ���ర�. మ��య� మధ�ధ�ా సమ�దం�  స�పంల� 

మధ���ా చ�ంల� ��ల� �ా��రణ ��ాస 

స�ల�ల�.����� ����ా, �ా�� �ా��రణ అ��క �ీ������ 

M 2 6 9  బంజ��ాలను �ా�ా�త� య����ియ� 

జ�నపద కథల� మ��య� ఇ���ాల ప����ల��� 

�సుక�వస� ుం��.  ప�� ే���ం� ��ను ప����ం�న 

బంజ��ాలల� ఇద�ర�,  ప��మ య����ియన��� 

అ��క ఇట�వ� ఉత���వర���లను పంచుక����ర�. 

�ి�� ��� ��ంట సహ�వనం మ��య� సంబం��ల� 

అ��� ఒక సం��వ� �వరణ.

��ను బంజ��ా DNA �� ౖ���� �ౖ� �ే�ాను
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చట� ��ర��నందు, ��ర పవ� ర�నను �ర��ించ����� 

DNA ఉప���ంచబడ�త�ం�.�  � DNA � 

రక�ంల� ���మ�ద � ల�ంట���. �డ�  �� ే అ� �ిల�ల 

DNA బ��ర�తం �ే�ినప��డ�, తం� � � బ�ధ�త నుం� �

మ�� ి త�ి�ంచు��ల�డ�.  ��ల సంవత��ాల 

వయసు� ఉన� �ా���� క��� D N A  మ��ంత 

సుదూర సంబం��లను పద� ���ంచ����� క��� 

ఉప���ంచవచు�.  ��ను USAల�� హ��స�� 

ట��ా��ల �� �ా��� ట� � DNA (FTDNA) నుం�� 

�ేట�ను ��� ��ిం�నప��డ�,  �� ప����ం�న 2 

బంజ��ా మగ�ా���� అ��క య�దు సంబం��ల� 

ఉ����. మ�ఖ�ం�ా అభ�ర��లల� ఒకర�, ఒంట���ా 

18 ప��ాతన జతలను క�� � ఉ���ర�. �త�ం 10 

నమ���లల� య�దు పప� ం����� �త�ం 2 4 

సంబం��ల� మ��య� స���� �కల� 

కను��నబ�� ��.  య��ాలల� ��� ధర��ాస�  �

బ� ధక�ల� ఈ �ెగక� �ెం��న �ార� ��������ర�, 

పప� ంచ�ా�ప� ం�ా ఉన� �ా�� ��ా ర��� మం���ాల� � 

���ా గంథప� చుట�ల�నుం�� �ేవ�� �ా�ా��� �

చదువ�త����ర�.  బంజ��ా మగ�ా��ల� ఇద�ర� 

త�ర�� ఐ���ా మ�ల���� �ెం��న ల��య�ల�� 

జతలను క��� ఉ���ర�.  R1b M198 ��� �  

సమ�హం.�ా�� �ా��రణ DNA ఉత���వర�నల� 

�దట� సహ��ా ��  A . D  ల�పల �ా��రణ 

ప����క�ల� ఉ���ర� 9 0  �ాతం ����ే� 

అవ�ా�ా�� �ెర�స� ుం��. దయ�ే� ిగ�ర��ంచు��ం��: 

అట�వంట� D N A - ��� �షణల� ల��ాల� ఏర�� ే

అవ�ా�ాల� ఉ����.

ఈ బంజ��ా పద� ర�న �క� DNA య�దు 

పప� ం����� బహ�ళ సంబం��ల�.
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బంజ��ా సంఘమ�ల� ��� ధర��ాస�  బ� ధక�ల� ఉ���ర� నమ������ ఇ�� ��క� �ారణ�లను �

అం��స� ుం��. �ర���ం�న ప��� Y-37 ప���, మ��య� STR మ���ల � �దట� 12 STR మ�ర��ల ల� 11 

��ా�ల� ఉ����.

DNA-మ��� లల�� � ల�త��ా ���� �లనుక�� � �ారంద��� � FTDNA అ��క �ాధ��ల�� క���న �ా���� ను 

క��� ఉం��. ఈ వ��� � �క� సంబం��త అధ�యనం అత� ప��ాతన య�దు క�ట�ంబం�� అతను 

కల�సుక�న� సమయ���� మ���� ఆ���ాలను అం��స� ుం��.  ఉ����య� య�దు ��ర� య�ం��� 

జ�ల�ట����� క��ిస� ుం��,  �� ీ��� �� ల�� �క� ప����క�డ�.  �ట�� �ా�క��ల�ట� F T D N A � 

ఉప���ంచడం వలన గత 24 త�ాలల� ఉమ��� ప����క�లను క��� ఉన� �� ల�� మ��య� లమ���� 

91,41 �ాతం అవ�ాశం ల�స� ుం�.�  FTDNA 25 సంవత��ాల త�ాలను ఉప���స� ుం�.�  అ� � మనక� 600 

సంవత��ాల ��నుకక� సుమ�ర� 1 . 4 0 0  A . D . �� �సుక�వస� ుం��.  బహమ�ల� ప���య� నుం�� 

��రత�ేశంల��� ప�� ��ం� క��ాటకల� తమ �ామ�� జ���� ��ా�ిం�న య�గం.
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��ను గడ� క� ద��ణం�ా ఉన� ఒక �ా� మ���� �ెం��న లమ� ఇంట���ర��� ఉన� బంజ��ా వ��� � �క� DNA-

ప���ల� మ������ ఆస�� �కర���న �షయ�లను ���ల�ౖ� �ేయ�లనుక�ంట����ను. వ��� �గత ��ా�ల�, 

ఇట�వంట� మ��� ల� బంజ��ా �ెగ మ��య� య�దు పజ� ల మధ� ఎట�వంట� సంబం��లను ఏర�రచల�వ�. 

�ా� ఇప�ట��� ఒక మ��హర���న ఆ�ష�రణ. �����ార�� మనం సంప�� �య���� �ర�ద�ం�ా పనుల� �ే�� ాం 

మ��య� మనం ఎందుక� �ే�� ా� అర�ం �ాదు. ��ా� ఆ� �ే��, �� ల��ను �ీ� (మ�ద)� మ��య� �����ా 

��ణ�ల ఉంగరం వంట��. య�దు కమ���ట�లక� 18 ప��ాతన �ంక�ల� మ��య� త�ర�� య�ర� ల�� 

ల��� ల�� స���� �న వ��� ��� అత� దగ��� బంధువ�లల� ��ండ� ల��� ��ర�� ఉ����. అహ��ను మ��య� 

��� 

ఈ అదు�త���న సందర� �ా���ల�� �� �ాఠక�ల� � ��ల� మం��� ఒ�ి�ంచగలవ�. ఈ ప��ాతన 

రహ�ా��� �ే��ం� ే �� పయ� త� మ�నక� ఖ��తం�ా బ�స��. ఐ��� మ��య� �ా�ట�� పజ� ల� 

ఐగ�ప�ల  మ�ల���� సంబం��ం�న ప��ాణ�ాధలను క��� ఉ���ర� ��ను కను��న�ప��డ�, �

చ��తల� � ����� వ��న ������ � బంజ��ా-DNA మ��� మ��ంత ట��� �ం�� ా మ���ం��. �ా�� జ�నపద 

కథలల�, ఒకప��డ�, ����� �ా��ల �ేశంల� �వ�ిం�ే�ార�. ����� జ�నపద కథల� "ల�బ��" మ��య� 

"��ం��" ల�� క�� ి ఒక శ�� �వంత���న సం�ేశం: ����� మ��య� బంజ��ాల� ఇ��ా ��� �ెగల�� క�� ి

�వ�ిం� ేక�డ��ా ����ను  ఉంట�ం��? �వ���� ����య�ల� తమ �ా��ాన �ే�ా��� ���� � మ�ర�ంల� 

�ీ��� ఎ����ల��� వలస ���� �ర�. ఐగ�ప� ఈ సం��ర �ెగల� ����� � చ��త � మ�ర�ంల� ��ధ �

మ���ాలను �సుక�న� ప�� ేశం�ా క��ి�� � ం��



DNA మ��య� ఐగ�ప� మ�ల���� �ెం��న ����� �
ల�జ�ం��

his legend has been shared 

బంజ��ాల� మ��య� ����ల � DNA ��� R1b M269� పంచుక�న�ందున, 

ఐగ�ప�ల� తమ మ�ల��� �ాక�� ప�� �ాదన �ేస� ున� ఐ��� మ��య� �

�ా�ట�� ల�జ�ం�ల ను చూ�� �ం.

ఈ ప��ాణం ��గ�ా�మ�ం �ేయబ��ం�� గత 

��ల�గ� సహ��ా బ� �లల� మ��కం�ా. 

�ట��దట��ా �ె��ిన ��ా తప�ర�క ���ార�� 

"బ�� ఆ� ఇ���ష��", ����� ఐ��ాం� � �ౖ ఎల� 

���� �ే�ార�� ప�స�కం. (ల�బ� గబ�ల� ఎ���), �� 

బ�� ఆ� ��స � �.  అత� ప�స�కం �క� 

ప��ాతన �ా� ీ 9 వ శ��బ� ���� �ెం��న�� 

మ��య� ����ల � కను��నబ��ం��.  1 4 వ 

పద�ంల� ఐ��� ప����క�డ� ���ె� ��ా� �ా�� 

క�మ��� � �� �ట�క� జ��ం��డ� 

చదువ���మ�. సుమ�ర� 400.A.D �� �ట� 

అ���� ఐ��ాం�క � ��మ��ౖ��  ��ర�, �� �ట� �ెగల� 

అక�డ �వ�ిం�నట� � ���ం��ర�. తర��ాత 

ఈ �ెగ ��ట� �ా�ట� �ం� �ే�ా��� తర��� �ం��.
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ఇ��ా ��ల� �ెగల� ���ానుల� �వ�ిం�నప��డ� 

ఐగ�ప� నుం�� ఐ��ాం� ��ా��� పయ� �ణం �

��ా రంభ���ం��. �ా� మృత సమ�దం�  ��ట� �ి��� 

ఎ����ల��� బయల��ే��న ఇ��ా ���య�ల మ������ా 

�ాక�ం��, ప��ాతన ����� ప��మం ��ౖప� ఉత�ర 

ఆ�ి��ాల��� ���� �ర�.ఉత�ర అట� �ంట�� 

మ�సమ�దం� ల�� సుదూర ����ా��� 

పయ� �ణ�ంచ����� 440 సంవత��ాల� పట� �ం��. ఐ��� 

�ాసుల� మధ�ధ�ా సమ���� �� ��ట� ����� 

గ�ం�� న����ర�. ఈ సు��ర� పయ� �ణ��� �వ��ం�ే ఒక 

ప��ాణం మ�త�� � ల�దు. మ��క సంస�రణల� �ా�ట� 

�ెగల� నల�  సమ���� ��� ఈ�ాన�ం�ా ఉన� ��ౖ���య� 

���ర పయ� �ణ�ం��ర�. �ప�� ల�క�ం�� �� గ వ�ే���? 

ప��మ ఐ���ాల�� సుదూర ��ాలక� ���� �ందుక� 

����  ల� ఏ ��డ� � �సుక�న�ప�ట���, ఐగ�ప�ల�� �ా�� �

ఆ��ానం క�ాక�� ప�� �ాదన  �ే�ిన ��ా రంభ ��ానం.
Celtc �క� ఇ���ాల� మ��య� జ�నపద కథల� 

చక��ా న�దు �ేయబ�� ��.

16వ ����ాలల�: ఇప��డ� సృ ర�. ఎసు�  ఎ�. ���ె�, ఫ�� [ఇ��ా ��� ఎర � సమ�దం� ల� అత� ��ౖన�ం��] 

మ������ �న త�ా�త ఐగ�ప� నుం�� బయల��ే��న �����క � అ��ప��ా ఉ���డ�: వరద నుం�� �

అప�ట� వరక� ఏడ� వందల �ెబ�ౖ� సంవత��ాల�.

ఐగ�ప�   నుం�� ����� �ష��మణ �ే�� బ�ౖ�� �క� ��ండవ ప�స�కంల� �వ��ం�నట� ��ా, ప�� మ��య� అత� 

��ౖన�ం ఎర� సమ�దం� ల� మ������ �న త�ా�త మ�త�� � �����నబ��ం��. ��� �క� బ�ౖ�� వ��� � �ాబట� � 

����ల క� �ె�� ిఉం���, �ార� ��ౖల� �ెల� � ��ంట బ��సల��ా క��� ��ం��ర�. ఐ��� ప����క�డ� ���ె� ��ా� ప�� 

క�మ��� � �� �ట�క� క�మ�ర����ా జ��ం��డ�. ��� ప�� మ�ందు క��ిం�నప��డ� ��ా� �ాయ� ����ల � ఉం� ే

అవ�ాశం ఉం��.ఐగ�ప�  �ే�ా��� వ��న ఏడ� �ెగ�ళ�  �పత� �ల�� ఆయన చూ�ా�ా? ఇ��ా ��� పజ� ల� ఐగ�ప� � �

నుం�� బయల��ే��నప��డ�,  ����� �ాట� య�దు��తర ����జనుల� క��� బయల��ే�ార� బ�ౖ�� 

�వ��స� ుం��. ఈ �ెగల ��ర�� ప�� � ా�ంచబడల�దు. ����య�ల� మ��య� ����ల � తమ ��ా ణ�ల ��సం ఐగ�ప�   నుం�� 

�ా���� య�ర�. ����� �ెగల� ����� � ఉండవ���? �ా��ల� ��ందర� ఐగ�ప�  నుం�� �ా�� పయ� �ణంల� ��� �

మ��య� అత� పజ� ల�� �ే�ా�ా? DNA R1B M269ల� ల��ైన అధ�యనం ����� ల�జ�ం� స����� సూ�ం� ే

అవ�ా�ా�� మ��ంత ��ల�గ�ల��� �ెస� ుం��?



�ర�మ�ాండమ� 2:10: 
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ఆ �డ�  ��ద��ా�ైన తర��ాత ఆ�� ఫ�� క�మ��� � �ద�క� అత� ��ి��� వ�ె�ను, అతడ� ఆ��క� 

క�మ�ర�����ను. ఆ��–�ట�ల�నుం�� ఇత� ��ి�న� �ె�ి� అత��� ��� అను ��ర� ��ట� �ను.

��� మ��య� ����� �క� ప����క�ల� ఇద�ర� ప�� ఆ��ానంల� �����ార�. ���� ఐగ�ప� చక�వ�� � �

�క� ఒక క�మ��� � �క� దత�ప�త�� డ�, బ�ౖ�ల� � ��ర� ల�� మ��ళ. �ా� య�దుల� సంప�� �య�ల� 

ఆ��క� "��య�" అ� ��ర� ��ట� ��. ����స�వ సంప�� �య�ల� ఆ��క� ������ మ��య� ����� అ� ��ర� 

��ట� ��. ���ె� ��ా� ప�� క�మ��� � �� �ట� క�మ�ర�డ�.

ప�� ఈ DNA-సమ����� �ెం��న�ా����,ే ఈ ����� ల�జ�ం� �క� ��ా మ�ణ�కతను �ర� 

�శ��ిం��లనుక�ంట�����ా?

మ�గ��ర� ప��ాతన ప�� ఎమ�కలను ప����ం�నప��డ� అవ�� R1b. అ���హ � ట�� III (1386 నుం�� 1349 

BC), అఖ���ట�� (1353-1336 BC) మ��య� త�తంఖమ�� (1342-1325 BC). ఈ ఐగ�ప� �ా�ల� ఐ��ాం� �

పజ� ల� మ��య� బంజ��ా �ెగక� �ెం��న ఒ�� ప��ాతన క�ట�ంబ���� �ెం��న�ార�. ఈ �ా�ల� DNA సమ�హం 

R1b-V88�� �ెం��న�ార�. R1b �క� మ�లం ప��� ��ా �ె�యదు, �ా� R1b �క� అ�� ఉప-సమ��ల� 

ప�ర��ాలంల� ఉమ��� ప����క�లను క��� ఉంట��. సుమ�ర� 15,000 సంవత��ాల ���తం �భజన జ����ం�� 

మ��య� R1b-L754 అ�� ఉప సమ�హం ఏర���ం��. మ��య� 6.400 సంవత��ాల ���తం ఈ సమ�హం V88 

మ��య� M269 అ�� ��ండ� ��న� ఉత���వర�నల��ా ����� �ం��. ఐగ�ప� ఈ �భజన జ����నట� � �ెల��� � ం��. �

��ట� DNA ��ౖ�� ఇప�ట��� మన DNAల�� ఉత���వర�నల� మ��య� �భజనల గ���ం� ప��� � అవ�ాహనను 

సూ�ంచడం ల�ద� దయ�ే� ి ప��గణనల��� �సు��ం��. �ా� DNA మద�త���, బ�ౖ�� �ర�మ సమయంల� 

బంజ��ా �ెగ మ��య� ����� ఇ��ా ��� పజ� ల�� క�� ిఉం� ేఅవ�ాశం ఉం��.



The Stone of Stones from Egypt
�ా�ట� �ం� �ా�ల� ఐగ�ప�ల�� ప�� క�మ��� � �� �ట�య� క�మ�ర�ల� �

��������ర�. ఎర� సమ�దం�  నుం�� �యబ��నట� � ���ంచబ� ేఒక �ా��� ౖ

క�ర��న�ప��డ� ����టం.

ప��ాతన ఇ���ాల �క� ఒక సంస�రణ ��ల� 

అర�దు�ా మ�త�� � ఉం��. ఫ�� క�మ��� � �� �ట�య� 

క�ట�ంబం గ���ం� క���. ఐ��ాం� మ��య� 

�ా�ట� �ం� అ��క ��ర�న� ను క��� ఉ����. �ా�ట� �ం� 

(�ా�ట�) �ెగలక� ఐ��ాం� �ాదు, �ా�ట� �ం� అ� 

�ెప��క��� �ా�ట�� �ా�ల వర�స. 1249 A . D 

�ా�ట� �ం� �ా� అల���ాండ� I I I  పట�����కం 

సమయంల�, �ా� స�యం�ా తన �ాజవంశ 

వంశవృ���� �� �ట�క� తరత�ాల��ా ప��ంచ���� 

����డ�. �ా�ల� �ిం�సనం ��ంద ఉం�న 

పట�����క �ా�, ����య�ల వలస సమయంల� 

ఎం���� �న ఎర� సమ�దం�  నుం�� �యబ��ంద� ఒక 

ప��ాణం �ెబ���ం��. మ��క ప��ాణం ప�� ారం, బ�ౖ�� 

వ��� � య���బ� ఒక ��ె�న స���ా��� �ేర����ాల� 

కలల� కన�ప��డ� ��ండ��ా ఉప���ం��డ� 

మ��య� ఐగ��� �, ����� మ��య� ఐ��ాం� ����ా 

�ా�ట� �ం� క� �సుక� వ���డ�. ఐగ�ప�ల� �ేవ�� �

ఉగ�త నుం�� త�ి�ంచు క�న� �ా�� ల� ఈ �ా�� 

�ా�ట� �ం� క� ర�ాణ� �ే�ినట� � ���స� ు���ర�. 

�ా�� ఇం��ాం� �ా� ఎడ��� I  �ా���నం 

�ేసుక����డ� మ��య� ����   �� స�� అ���� 

�సు���� �డ�. ఏడ� వందల సంవత� �ాల తర��ాత, 

��ట�� ప�� �న మం�� జ�� ��జ� ఊ��ంచ� �ధం�ా 

��� ప�న�ాగమ���� పక� ట�ం��ర�, ఇ�� నవంబ� 

15, 1996న జ����ం��. ఈ �ా� ఇప��డ� 

�ా�ట� �ం� ల�� ఎ��� బ�� ��టల� ఉం��.

ఐగ�ప�   నుం�� వ��న �ా� �ా�ట� �ం� �ా�ల 

�ిం�సనం ���ంద ఉంచబ��ం��

30
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48 B.C ల� ��య� �ీజ� ప��ాతన సమ���రం �క� ఈ ఒయ��ి� ను 

�ప�ంట�ం��డ�. అల���ాం��య� �ల�� ల�ౖబ�� � ప��ాతన పప� ంచంల� అ���ద��� 

మ��య� అత�ంత మ�ఖ����న��.

ఈ ప�స�కం ప��చయంల�, ��ను సంద�ా�ను�ార �ా���లను అం��ంచ����� �� వంత� కృ� ి�ే�ాను. 

బంజ��ా �ెగక� ఇ��ా ��� పజ� లక� ప��ాతన సంబంధం ఉంద� ��ను గట� ��ా నమ��త����ను. 

���� ��ంబర�ల�,  ఇప�ట��� ��ల� సం�ే�ల� ఉంట��.  ���� ���� స��ాల� ఇ�� 

సం�ే�స�ద���న కథ అ� �ెప�వచు�. ఒకరక���న ����క�� క���న ఆల�చన, చ��తక� � ��త�  

కథ���� సృ�� ిం��ల�� ����క.

గత 3,000 సంవత��ాలల� ఇట�వంట� ప��ాతన సంబం��ల ఉ���� చ��త � �క� చ��త�� ార�ల� ఎందుక� న�దు 

�ేయల�దు?

�దట���:  ��ా తప�ర�క మ�ల�ల� ఉం� ే అవ�ాశం ఉం��.  అ�� ే ��ధ �ారణ�ల వల�  అ� 

నష��� య��. ��ండవ��: ��ా తప�ర�క మ�ల�ల� ఉం� ే అవ�ాశం క��� ఉం��, �ా� అ� ఇం�ా 

కను��నబడల�దు. మ�డవ ఎం�ిక ఏ�టంట�, ��ా తప�ర�క మ�ల�ల� ల�వ�, ��వలం జ�నపద కథల�. 

మ��య� �����ార�� అ�� క��� �ాదు. ��ా �ిన ���ార��ల� ఉ���య� ��ను నమ��త����ను. �ా� అ� 

త�ి��� య�� ల��� ��శనం �ేయబ�� ��. పమ� �దంల� ల��� ఉ�� ేశప�ర�కం�ా ��ల��ంచబ��ం��. 

ఐగ�ప�ల�� అల���ాం��య� �ల� ల�ౖబ�� �� ధ�ంసం �ేయడం ప��ాతన �ాలంల� అ���ద�  మ�రణహ� మం. ఈ �

�ా��త� ��కరణ ప��ాతన పప� ంచంల� అ���ద��� మ��య� అత�ంత మ�ఖ����న��. ఈ ల�ౖబ�� �ల� 300 BC 

��ట� ��ా తప�ర�క ���ార��ల� ఉ���య� ఏ�ా���ా యం ఉన�ట� � �ెల��� � ం��.
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ఈ సంస�  ఎప��డ� ��ా�ించబ��ం�ో  మ�క� ఖ��తం�ా �ె�యదు. �ా� ��ల� మం�� పం��త�ల� ఇ�� 

ట�ల�� II �ిల�ెల�� (285-246 BC) �ాలనల� నడ�స� ున�ట� � ��������ర�. ల�ౖబ�� � ప��మ�ణం 

40.000 మ��య� 400.000 గంథప� చుట�ల� మధ� ఉం�,�  బహ��ా ����ప� 100.000 ప�స��ాలక� �

సమ�నం.

అల���ాం��య� �ల� పస� � ుత గ�ం��లయమ�.

ల�ౖబ�� � ధ�ంసం �ేయబ��నందున, అక�డ ఎల�ంట� ప�స��ాల� మ��య� చ��తల� � ఉ���� మ�త�� � ��మ� 

ఊ��ంచగలమ�. �ా� ఐగ�ప�ల�� ����ను బంజ��ా పజ� లక� ఒక మ�ఖ����న క�డ� అ� ���ా��ం�న �

ప����ధక����� ఇ�� మ�ఖ����న��. అల���ాం��య� � ����నుల� ఉన�ందున. ఏ�ై�� గ�ం��లయమ� ��ా�క 

�ా��త�ం �క� అ��క ఉ���� క��� ఉంట�ం��.  ఖ��తం�ా,  అల���ాం��య� � ప�స��ాల� �ా��� 

అదృశ����నప��డ� ఐగ�ప� ��ప�తనం మ��య� బయట� పప� ంచం�� ��� సంబం��ల గ���ం� ��ా తప�ర�క �

జ� �నం ఉం��.��� ���ల�లల� ల�త��ా, ప��ావస� ు �ాస���త�ల� ఒక ఆ�ష�రణ �ే�ార�, ఇ�� ద��ణ ��రత�ే�ా��� �

�ెం��న వ�క��ల� గతంల�� ఈ ��ప� సంస�ల� �ాత � �� �ిం��ర� �శ��ిం� ేమనంద���� బహ�మ�. దయ�ే� ి

అ���బ� 30, 2020న �ెక�� ���ా��  �ా��ాప��కల� పచ� ు��ంచబ��న కథ���� చదవం��. అల���ాం��య� � ల�ౖబ�� � 

���ల�ల ��డల�� ౖ�ార� ��ా ం�య ��ర�య ��ష కన�డల� ప��లను కను�����ర�.

అల���ాం��య� � �ర��ల �� ల�ౖ�హ ౌ� ప��ాతన �ాలంల�� 

అదు���లల� ఒకట�.



ల�ౖబ�� � ఆ� అల���ాం��య� �ల� కన�డ ప��ల�
ఉ��� మ��య� ఇ�ిల� అ�� ప��ల�� క���న ప��� ల� కన�డక� ��ా�ిక� 

హ� �� �� ందడంల� ��లక �ాత � �� �ిం�న ��ంద � పభ� ������� 

సమ���ంచబ�� ��.

ప��ాతన గ�ం��లయం ���ల�లల� కన�డల� ��ండ� ప��ల� కను��నబ�� ��.

కన�డ మ��య� అల���ాం��య� � ప��ాతన ల�ౖబ�� � మధ� �ం� ఉం��?

పమ� �ఖ కన�డ రచ�త మ��య� ��య రచ�త �ొడ�రం����డ అల� అనుక�ంట����ర�. కన�డ ��ా �నత 

��ం��ంట� మధ� ఖ��త���న సంబం���� బలం�ా సూ�స� ుంద� ఆయన �ె�ా�ర�. కన�డ ��ష ��ా �నత 

గ���ం� 1960ల� క�ా�టక ��� క� గ���త ఎం ���ంద �ా� �ా�ిన 28 ���ల �ా�సం �ొడ�రం����డక� తదుప�� 

ప����ధన ��సం ఆస�� �� ������ ం�ం��. .“���క� ��షల� ��ా �ణ�ం ఉన� �ా� ��ా �న ���క� ��ట�ాల� � ఆర� కన�డ 

ప��లను గ��� �ం��ర�. ��ను �దట� సంవత�రం PU ��������ా అత� కథ���� చ���నప�ట� నుం�� ఐగ�ప� �

మ��య� ���సులను సంద���ంచడం �� కల, ”అ� అతను �ె�ా�డ�. 2007ల� �ొడ�రం����డ, ఆయన స�మణ� 

��.�ాజ�శ�����డ ఐగ�ప�ల� పర�ట�ం��ర�. అల���ాం��య� � క���� 48 BCల�, ��య� �ీజ� నగ�ా�� �

మ�ట���ం�న సమయంల� అల���ాం��య� � ల�ౖబ�� � అ����� ఆహ��ైంద�, ��� వలన ����ప� 36,000 ��ళపత �

�ే� ��ా తల� త��ాయ� �ెప�బ��ం��...నుం��...“�ే� ��ా తల� నుం�� అ��ాల� ��డ�� ౖ �ెక�బ�� ఉ����. 

అ��ాలను ��తం�ా గమ�స� ున�ప��డ� కన�డ పదం య���� చూ� ి�� కళ�ను ���� నమ�ల�క�� య�ను. 

��డ�� ౖసంస�ృతం, ��బ�� , ల�ట�� అ��ాల� క��� ఉ����’’ అ� �ొడ�రం����డ �ె�ా�ర�. "
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ఆ ���ల� � �ాధ�మ��� �ాణ�జ� సంబం��లను ప������ �, హం� ికన�డ �శ�����లయం మ�� ��ౖ�-��న�ల� 

��� ��స� � ఎ ����ా �ా� ఉ��� అ�� పదం�� ౖ �ొడ�రం����డ �ే�ిన ప����ధనను ఆ���ం��ర�. “మధ� 

ఐగ�ప�ల�� ఆ������చ � అ�� నగరంల� తవ� ��ాలల� కను��నబ��న ఒక ప��ాతన ���క� ��టకం �క� �ే� �

��ా తల�ల� ���� ���క���తర ప��ల� ఉ����.���ంద �ా�, ��.�.ఎ.�ాల�ట��, ��.ఎ�.��.బ�����, 

��.ఆ�.�ామ�ా�� ి ఈ ప��ల�� ౖప����ధనల� �ే�ార�. ఈ ప��ల� కన�డ ��షక� �ెం��నవ� �ా� �ా��ం��ర�. �

అ��క చక�వ�� � �ల� �ాస��లల�� ఇ�ిల అ�� పదం కన�డ పదం అ� ల�������ా� ఫ� ��ఎ� నర�ిం���� తన 

ప����ధనల� �ా��ం��ర�" అ� ��� ��స� �ా� �ె�ా�ర�.

పస� � ుత క��ాటక �ాష�ం� , ����ను మ��య� ఐగ�ప� మధ� ���. ప�. క���� అల���ాం��య� �ల�� �

���ల�లల� ����� కను��నబ��ం��.

12వ శ��బ�ంల� మంగళ�ర�ల� 17 ఏళ��ాట� బస �ే�ిన య�దు �ా��ా� � అబహ� ం బ�� �� జ���ిన 

ఉత�ర పత� ��త��ాలల� �ా� త�ళ� మ��య� కన�డ ప���� క��� గ��� �ం��ర�. "ఇంగ�ం�క � �ెం��న ఒక 

ప����ధక�డ�, ఇం��య� ట�డ� �� ఆ� �� ���� ఏజ��: ��క����ం�� ఫ��  �� ����� జ��జ� అ�� ప�స��ా�� 

అధ�యనం �ేస� ున�ప��డ�, ఎ� �� ���ట�� మ��య� ������� ఎ ��ౖ�మ �� ���� ��ర�య �

ప��లను అర�ం �ేసు��వ����� పయ� ��ం��ర�. ఇ�� త�ళ� మ��య� కన�డ పదం �క� ఆ�ష�రణక� 

������ిం��, ”అ� ��� ��స� �ా� జత�ేస� ుం��. ఉ��� మ��య� ఇ�ిల� అ�� ప��ల�� క���న ప��� ల� 

కన�డక� ��ా�ిక� హ� �� �� ందడంల� ��లక �ాత � �� �ిం�న ��ంద � పభ� ������� సమ���ంచబ�� ��.
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ల�బ�ను �ెగ త�ర����శ�ా �ా�� పయ� �ణం
అల���ాం��య� �ల�� ల�ౖబ�� � అ���పమ� �దంల� ల�బ�� �ెగ చ��త � జ� �నం 

��ల��� ఉం���.

�ీ��� ఎ���� ల�పల. ప��ాతన ప���య� మ��య� ��రత�ేశంల�� రహ��ర�ల ��ంట ఉన� �ా� మ�ల ��ర�ల� "ల�బ��" కను��నబ��ం��.

అల���ాం��య� �ల� జ����న ���� 1933ల� ���-జర��ల� య�దుల ప�స��ాల దహనం�� �� ల�వచు�. 

���ల� చ��తన� ు ��ల��ం� తమ స�ంత స����� ర��� ం��ంచ����� పయ� ��ం��ర�. ఆ��రపడట���� 

��ా తప�ర�క మ�ల����ాల� ల�క�ంట� మనం ప�� ��మ��య ర��వ�ల ��సం ��త�ా�. ప��ావస� ు 

తవ� ��ాల� గతంల�� మ�న�ిక ��ా�ణ�లను కను��న����� ��ల� ఉప�గకరం�ా ఉ����. �ా� 

సం��ర జ�త�ల� తమ గ��ా� ల�, �ా��దల�� ౖఎ��� ఎక����� ���� ��� �ెప�ల�క�� త����ర�. పద�న�ామ� 

మ��య� ఐగ�ప�ల�� �ా�� � ర� �ీ��ల ల� బంజ��ా గ����� సంబం��ం�న ��సును బల���తం �ేయ�����, �

��మ� ల�బ�� �ెగక� �ెం��న ఆ���ాల ��సం త�ర�� ��ౖప� మ��య� �ింధు ల�యల��� ����ం��మ�. 

బంజ��ా �ెగ ��రత�ేశం నుం�� ప��మం ��ౖప� మ��య� �ి�� ���ల ��� ����నట� � క��� మనం 

����ంచవల� ిఉంట�ం��.

అ�ా�య� మ�ల���� �ెం��న ల�బ�� �ెగ ��ా�ాలక� సంబం��ం�న ర��వ�ను ప������ �ం. 

య�ఫట� �సు న���� ప��మ�న ఉన� అ�� �ే�ాల� ���దు క�మ�ర��ైన �� ల��ను  �ాలనల� ���దు  

�ాజ����� ల�ం���� య�య� బ�ౖ�� గ�ం��ల నుం�� మనక� �ెల�సు. ఇందుల� ల�బ�� ��ాస���న 

పద�న�ామ� మ��య� అ�ా�య� హృదయ భ���గంల� �వ�ిం� ే ��ల� �ెగల� క��� 

ఉ����.అ����క� ఓ��యంట� �� ��ౖట� జర��, �ాల��� 98, నంబ� వ�, జనవ��-మ���� 1978ల�, 

ల�బ�� ప��ాతన నగరం గ���ం� మనం చదువ���వచు�. ���.ప�. 727 నుం�� 722 వరక� �ా�ం�న 

�గ��-�ిల����� మ��య� అత� క�మ�ర�డ� షల���స � V త�ా�త �� అ�ి���య� �ా� �క� చ��త �

మ�లం. ల�బ�� నగరం �ాజ�క� ద��ణ�న ఎ���� ��ా ంతంల�, �ీ��� ఎ���� ల�పల ఉం��.
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The Sheikdom of Laban placed on 
a map 700 B.C

ఈ నగరంల� �వ�ిం�ే పజ� ల� ఐగ�ప� �ా� �ల�ణ��� �ెం��న�ార��ా ప��గణ�ంచబ�� �ర�, "అసూ�� ��� ల��� �

�క� ��ౖభ�ా��� భయప�ే�ార�". ల�బ�� నగరం ��� డ� �ా ప��గణ�ంచబ��ం��, ఇ�� అష����యల ఆ 

ఆధ�ర�ంల� �ా��కం�ా ��ా�క స�యంప�� ప��  క���న �ల� � �ా�. ఐగ�ప� �ా� ��ండవ బ��� ఆ� ��ం�� ల� �

ప�� � ా�ంచబ��ం�� (17:4):"�ా� అష��ర� �ా� హ� ��య �ేశ�ో��� అ� కను�����డ�, ఎందుకంట� అతను 

ఐగ�ప� �ా� ��  వద�క� �ాయబ�ర�లను పం�ాడ� మ��య� అతను సంవత��ా��� �ే�ినట� ��ా అష����య �

�ా�క� ��ాళ�ల���ం��డ�. �ాబట� � షల�����ర� అత�� పట��క�� �ెర�ాలల� ��ట� �డ�.

��ర�షల�మ�ల�� ��బ��  �శ�����లయ���� �ెం��న ��క��. ���� ఎ�ల� ఈ ��ప�ల � ఇల� 

��ా �ార�: ఐగ�ప��� నూతన-అష����యల �ామ�� జ�ం �క� ఆ���క సంబం��ల�. ఇతర �ే�ాల�� �

�ామ�� జ��ల ఆ���క సంబం����� సంబం��ం�న అష����యల �ాచ��క �ాస��ల� ఐగ�ప�క� సంబం��ం�న �

�ాణ�జ�ం గ���ం� మ�త�� � మ�ట� �డ�త����� (మ��య� ఒక��ా�� మ�త�� �).ఈ �ాస��ల� నూతన-

అష����యల �ామ�� జ�ంల� �ాజ ప�� �ధుల� ే�ాణ�జ� �ార�కల��ాల� �ర���ం� ేప�� ే�క ��ా ం��లను 

సూ�ం� ే�ార�-సంస�  గ���ం� మ�ట� �డ�త�����. ఐగ�ప��� �ామ�� జ��ల ఆ���క సంబం��ల �క� �

ప�� ే�క స����ా�� ��ండ� �ామ�� జ��ల� ఎ���� ����ా ��ర� �ే�ాయ�� �ాస��ాల ����ా �వ��ం���.ఈ 

ఎ����� ��ట�����, అష����యల� ఉత�ర �ీ��� మ��య� ద��ణ �ి��� ీయ�ల� సంచ��ం� ేసం��ర �ెగల 

���ల � మ��య� �ా�� నగ�ాల �����క ��ానం �ారణం�ా, �ి��� ీయ�ల �ాజ��ల �ాలక�ల �ా�����ష�� �ౖ 

ఆ��రప�� �ర�. ఐగ�ప��� భ�� మ��య� సమ�ద � కమ�����ష�.�
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ఈ �ా�తంత�� ం అష����య�ల �ామ�� జ�ం �క� చటం� ల� �ాజ��య �� ి�� ప�� ��తం �ే�ిం��.

స�� �� తన ప��ప�ర�����ా �య�ం�న ��� �ా�ం�న ల�బ��, ��ౖ�ా� I � ేజ�ం�న �ాల�� ీ�య� 

నగ�ాల జ����ల� �����న� హ� ���� � సమ�నం�ా ఉంట�ం��. ఈ జ����ల�, ర�ియ� త�ా�త ల�బ�� 

�����నబ�� �డ� మ��య� త����ా మ��ంత ద��ణ�న ఉ���డ�. ���ిక� అ�� �ర�దు, ల�బ�� �ాలక�� �� ౖ

పట� �ం��, అతను సం��ర ల��� �ా��క-సం��ర జ����క� �ాలక�డ� �ా���స� ుం��.అతను �ా�న ు 

��ా�ిం�న ��ా ంతం�� ౖస�� �� �య�ం�న «���ప�», �ారవంత���న ��లవంక అంచున �వ�ిం� ేఒక �ెగక� 

�ెం��న అర� ���. ఆచరణల�, Lbdail �ెగ సభ����� «ఐగ�ప� స��హద�ు �క� �ా���� ా �య�ంచడం �

����ా Tiglath-Pilsear III ఏ�ా�ట� �ే�ిన అ� ేప���ాల�� ��ా�ణ��� స�� �� ఊ��ం��డ�. (,,,).సం��ర 

ల��� �����మ���� �ెగల ��ాస���న బ��ల��-ఏలం స��హద�ుల�� భ����ాలను �యం��ం� ే��ే� 

�ాలక�లక� క�ప� అ�� �ర�దు క��� వ�� �ంచబ��ం��. జ��ీ� అల�� బ� ���  తన 1974 ��ప�ల � «������� 

���� ����ి��ష� ఆ� �� ల��� ��ా ంట�య�». 716 B.C సంవత�రం అతను ల�బ�� ���డ �న ు ��ా�ిం�న 

సంవత�రం�ా గ��� �ం��డ�. అష����య�ల �ాల��ా.

య��� �ాజ� స��హద�ుక� ద��ణం�ా ల�బ�� �ెగ ఉ���� క��� ఉండటం వలన, య���బ� (ఇ��ా ���) 

పద�న�ామ�ను ������ట� �న ���� సంవత��ాల త�ా�త, ఇ��ా ��� క�మ�ర�ల� మ��య� ఇ��ా ���క � 

బహ�మ��ా ఇ��న క�మ��� �ల మధ� స����త సంబం���� ��న�ా��ంచడం �ాధ����ం��. ల�బ�� 

మ��య� ఇ��ా ��� ఒకట� ల��� ��ండ� ���ల� � ��� ఇతర ��ా�ాలక� �ేర���వచు�. ఇ��ా ��� �క� 

ఉత�ర �ాజ�ం�� ౖ అష����య�ల ���� ఇప�ట��� ��ా రంభ���ం�� మ��య� ఆ�ా� డమస� �ాజ�ం �� 

అష����య�ల �ా� �ే�ల� ప���� �ం��.అష��ర� నుం�� వ��న ���� నుం�� త�ి�ంచు��వ����� ల�బ�� 

�ెగ �ార� పద�న�ామ�ల�� �ా�� అసల� ��ా�ాల నుం�� �ా���� � ఉండవచు�. మ��య� �వ���� 

అష����య�ల ల�బ�� నగ�ా�� ��శనం �ే�,ి ఈ �ెగను య�ఫట� �సు న�� ��ంబ�� ఎక��ై�� బం��ల��ా 

�సుక���ళ�వచు�. ల�బ�ను ��� బ��స శమ�  అ� ఉండవచు�. నూతన అష����య�ల �ామ�� జ�ం పతనం 

తర��ాత,  ఈ �ెగ ��ర��� ల�బ�� నగరం ల��� ���డ � గ���ం� మ�క� ఎల�ంట� ���ార��ల� 

ల�వ�.అ�ా�యన�  భ���� త�ర��న �ా�� ఉ���� ���ా ��య�����, ��మ� "ల�బ��" ��ర��� ���ాల 

�ా� మ�ల ��ర�ను ��త�ా�. ల�� ప�ంల�, ��ను �� �షయంల� ���ా ం� �సు��వల� ిఉంట�ం��. �ా� ��ను 

�ా�� త�ర�� ��ౖప� పయ� �ణం ��సం మ��ంత ����ం�నప��డ�, ��ను అల�ంట� �ా� మ�లను కను�����ను.

ల�బ�� అ�� �ా� మం క������ ా�ల � �సు� నగ�ా��� ద��ణం�ా, ఎ���� నగ�ా��� ప��మ�న మ��య� 

��� � నగ�ా��� త�ర��న ఉం��. ల�బ�� �ెగ �ార� నూతన-అష����యన�� ే�ి��� ఎ����ల�� �ా�� 

��ాసం నుం�� బ��ష���ంచబ��నట���,ే ట�� ఎ ల�బ�� �ా� మం �క� ��ానం మ�ఖ����న��.
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ఇ�� అష����యన�   �ామ�� జ�ం �క� గ�ం� ెభ��, ఇక�డ ల�బ�� �ెగ బ��ష���ంచబడవచు� 

మ��య� బలవంతప� ప��� బ��సల� �ావచు�.

ఆ���య ��శల� మ�� ��ండ� ఆస�� �కర���న �ా� మ�ల� ఉ����: ల�బ� ఇ �� �� ా మ��య� ల�బ� ఇ 

ఒ�య�. అ� సు�ా �ిట��ె� క� ఉత��ాన ఉన� జ���� � పర���లల� ల����� ా� (ల����� ా�)ల� ఉ����. 

ల�బ��-ఇ �� �� ా అ���� �ిల�ఖ�� ర�ర� �ల� �, �ిల�ఖ�� �ల� �, �ోర�� ��ంట�, ల����� ా� ��ా ���, 

ఇ�ా�ల �� ఒక �ా� మం. 2006 జ���� ల�క�ల ప�� ారం, ��� జ���� 43 క�ట�ంబ�లల� 176.
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ఈ ��ండ� �ా� మ�లక� �����ర� ��ర�� ఉ����, ప���య� ��షల� ఎగ�వ మ��య� ��గ�వ ల�బ�� అ� అర�ం. 

��ను బంజ��ాఒ����- ప��ల �� ��ధ ���ాల�� ప��న ు ��న�ా��ం�నప��డ�,  ��రత�ేశంల� 

�ాజ��ా�ల � ల�బ�� అ�� �ా� మం ఉండటం �� ల�బ� కథ����� మద�త��స� ుం��. బంజ��ా �ెగల�� ��ధ 

��� ��సర�� ��రత ఉపఖండంల�� ఈ �ెగక� �ాజ��ా� మ�లమ� ��������ర�.

"ల�బ��" అ�� పదం ��ర�య మ�ల���� �ెం��న�ే��?

��ల� అసంభవం. ఇం�ో-య����ియ� ��షల� ప��మం నుం�� త�ర�� ��ౖప� �స���ం���. ఇం�ో-ఆర�న� ు 

క��� ప��మం నుం�� ��ందూ��ా� ల��� వ��ార�. ల�బ�� �ెగ మధ���ా చ�ం నుం�� ��రత ఉపఖండంల��� వలస 

వ��ం��. �ి�� ��� ఈ �ా� మ�లను కల�ప�త�ం��. ఈ �ెగ స�క��ంచబ��నందున మ�లం �క� �వరణ 

"ఉప��", "�ెల�ప�" �దల�ౖన��ా మ���ం��. ��ర�య సందర�ంల� ప���య� మ�ల���� �ెం��న వ�క��ల� ల�త 

చర�ప� రంగ�లను క��� ఉంట�ర� గ�ర��ంచు��ం��. �ెల� జ�� ��ే�య���� "���ా" అ� �ిల���ార�.ప��ాతన 

���ల� � అతను పర���ల నుం�� ���� వ���డ�. ��ట��� ఆ�����ా� ల�� ఒక �ల� �క� "��" అ� ��ర� ��ట� �ర�. 

అ��ే ల�బ�� సమ�దం�  ����ా �ాక�ం�� ��మ�లయ�ల ����ా ��రత�ేశంల��� ప�� ��ం��డ� మనం ఎల� 

ఖ��తం�ా �ెప�గలం?

�ా����ా� ల�� ఖ��బ� ప�� ుంఖ�� �ల� �ల� బల���న సూచన కను��నబ��ం��. 647 �టర� అ��ంశంల� ల�బ�� 

బం�� అ�� �ా� మం ఉం��.
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బంజ��ాలను �సు���� �ల� జహం��� �� ా� �ే�ాడ�

ఇస���
�ఘ� చక�వ�� � జహం��� చ��తల� � మనం బంజ��ా ప��మ ��శ�ా 

ప���య�క� పయ� �ణ�ం� ేఅవ�ాశం గ���ం� చదువ���మ�.

ల�బ�� ��ర� మధ���ా చ�ం నుం�� త�ర�� ��ౖప� ఎల� క���ం�ో  �వ��స�ూ, ల�బ�� ��రత�ేశంల��� 

ప�� ��ంచ����� ��ను �� �ాదనను ���ిం��ను. ��ను ఇప��డ� �� దృక����� మ�ర��క�ంట�ను. బంజ��ా 

�ెగ ��రత�ేశం ��ట�, ప��మ ��శ�ా �ి�� ���ల � పయ� �ణ�ం���ా? సుదూర ర�ాణ� ��ండ� మ���ాల ���. 

ప���య� మ��య� మధ���ా చ�ంల�� బంజ��ా మ��య� సం��ర �ెగల మధ� ఖ��తం�ా బహ�ళ 

సంబం��ల� ఉం�ే�.

బంజ��ా �ెగ �ార� 16వ శ��బ�ంల� ఉత�ర ��రత�ే�ా�� అం��క��ం�నందున �ఘ� �ామ�� జ�ం �క� 

ఆ��� �ధులక� సరఫ�ా �ే�ార���� చ��త�� ార�లల� ఏ�ా���ా యం.  బంజ��ాలను ఆ����� ా 

ప��గణ�ం�నట���,ే �ఘల�ల చ��త�� ార�ల� ���ార��ల� ఉంచు��ర� ��మ� ఊ��ంచవచు�.

అ�� ే�ార� ఎవ��� ఆ����ా ప��గణ��� ార�?

ఆ�����ా� పప� ంచ పటంల� ఆధు�క ప�� �శం. ఆ�����ా� ఆ�ియ�ల� అత���క సంఖ�ల� సం��ర జ�త�లను 

క��� ఉం��. ఆ��� బహ�ళ జ�� �శమ� ం ప�� ే�క���న��, ��� ��ర�ల� అత�ంత ��ౖ�ధ����న మ��య� 

రంగ�రంగ�ల ��ప���లను క��� ఉ���ర�. క�� �ెగలల� ��ల�మం�� ��ట� ఆ�����ా� పర���లల� ��స�� 

గడ�ప���ర�. ����ాలం వ��నప��డ�, �ార� తమ �����ల� మ��య� ��కల ��సం ప��క బయళ�ను 

��త�క�త� మధ� ఆ�ియ�ల�� ��ల� ��ా ం��లక� తర���ార�. సుదూర వస� ువ�ల ర�ాణ���ర�ల� 

ఆ�����ా� �ా� మ�లను ������కం�ా ���ి���ార�. మర�సట� ��� ఉదయ���� �ి�� ��� �దు�ా 

పయ� �ణం ��న�ా��ం��ర�. ఈ సుందర���న పక� ృ� దృశ�ంల� అ���ద�  మ�����ల � క��ించల�దు. ప��మ�న 

�ార� తమ వస� ువ�లను �����య� �ామ�� జ� �ాజ��� ఇస���క � �సుక��ావల� ివ��ం��. ఉత��ాన, 

సమ�ా�ం�క �. మ��య� �ార� ద��ణ�న ���ావ� బజ��ల ��� ���� �ర�, అక�డ డబ�� సం�ా��ం���.

మ�ల� �� మ��య� ఇస��� మధ� �ా� దూరం 1.877 ��ల��టర��.
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��ఘ� చకవ�� జహం��� చ��తల � �

నుం��. 

అం�ారక గహం 1.622 A.D 10వ �ే��న �

ఇ�ా���న ు పట����వ����� చక�వ�� � తన 

ప�� �రంల� బంజ��ాలను ఉప���ంచు�� 

�ాల� �� ా� �ే�ినట� � న�దు �ేయబ��ం��.

" ���� � ���� ���ల మ�ందు,  ప���య� �ాలక�డ� 

కంద��న ు జ�ం��ల�� ఉ�� ే�ా��� �����స�ూ 

కంద��ల �� అ���ార�ల నుం�� �ిట�షన� ు వ����. 

మ�ల� �� మ��య� కంద�� మధ� తక��వ �ాగ� 

ఉన�ందున, ఎట�వంట� �బంధనల� ల�క�ం�� ��ద�  ��ౖ����� 

పంపడం గ���ం� ఆల��ంచడం ల�దు.అందువల�  ��రత�ేశ 

��షల� బంజ��ా అ� �ిల�వబ� ే��న�ం అమ�కం��ర�లను 

��� త���ం��ల� మ��య� �ా���� డబ��ను అం��ం��ల�, 

�ా��� �జయవంత���న ��ౖన�ం�� �ాట� �సు���� �ల� 

�ర��ం��ర�,  త����ా సరఫ�ాల గ���ం� ఎట�వంట� 

ఇబ�ందుల� ఉండవ�. బంజ��ాల� ఒక �ెగ. బంజ��ాల� ఒక 

�ెగ. �ాట�ల� ���� 1,000 ఎద�ులను క��� ఉంట�� 

మ��య� ���� ఎక��వ ల��� తక��వ ఉ����. �ార� 

��ధ �ల� �ల (బ�ల���ా�) నుం�� ������� పట�ణ�లక� 

�సు���� �క����ార�.�ార� ��ౖ���ల�� �ాట� ��ళ��ర� 

మ��య� అట�వంట� ��ౖన�ం�� 100,000 ఎద�ుల� ల��� 

అంతకంట� ఎక��వ ఉంట��. సృ�� ికర� �క� దయ��, 

��ౖన�ం అత� (�ా) తలస�� అ�న ఇ�ా���క � �ేర�క��� 

వరక� ఎట�వంట� ఆలస�ం ల��� సం��చం ల�క�ం�� సంఖ�ల� 

మ��య� ఆయ���ల�� అమర�బ��ంద� ఆ�స� ు���మ� ”.

జహం��� ఇష���న ు పట����వ����� తన ప�� ��ా��� 

100.000 ఎద�ులను అం��ంచగల �ెగ అవసరం ఉం�.�

(మ�లం ��� 234).41



�ాంద��క � త�ర��న �ర� ��ం�� ఘ� పర���ల� మ��య� స�పంల�� �ామం జహం���న ు �

కను��ంట�ర�. ��� అ�� �ామం క��� ఉం��. ఇ�� �ా� �క�� మ��య� ఈ ��ా ంతంల� బంజ��ా �ెగ �

ఉ���� ���ా��ం� ేమం� �ా��ం.

ఇస��� 1050 నుం� � 1722 వరక� అ�వృ��  � �ెం��ం� � మ��య� మ�ఖ�ం�ా 16వ మ��య� 17వ 

శ��బ� �లల� స�ా�� �ాజవంశం ���ంద ప���య� �ాజ����ా మ���ం��. కథ ��న�ాగ�త�ండ�ా, 

�ఘ� చక�వ�� � జహం��� ఇస��� �ాజభవ��లను ఎప��డూ జ�ంచల�దు. �ా� ఇస��� 

ప�� ��ా��� అత� ��ౖన�ం �క� సరఫ�ా��ర�� ఎం�ిక �ేసు��వడం వల�  బంజ��ాల� 

ప���య��ామ�� జ�ం �క� �ాజ���� ఓ��ంచ����� ��ల� పమ� �దకర య�ద�ంల� ��గ�ా�మ�ల��ా 

ప��గణ�ంచబ�� �ర� మ�క� �ెబ�త�ం��.ఈ ప�� జనం ��సం య�దృ��కం�ా ర�ాణ���ర�ల �ెగను 

ఎను���వడం �ె��తక��వద� మ�త�� � �ాదు, మ�ర����న ��ౖ�క వ��హం�ా క��� క��ిస� ుం��. 

ఉత�మ ఎం�ిక అ���� ఉత�మ మ���ాల గ���ం� అవ�ాహన క��� ఉన� �ెగ, భ���గం గ���ం� �ెల�సు 

మ��య� ఊ��ం�న య�ద�భ��ల� ��చవచు�. బంజ��ా �ెగను ఎంచు��వ����� చక�వ�� � �ిద�ం�ా 

ఉన�ందున, బంజ��ాలక� ఇస��� బజ�ర� గ���ం� మ�ందు�ా�� అవ�ాహన ఉంద� మనం 

ఆ�ంచవచు�. �ా�� ప����క�ల� ���ావ� నుం�� ప���య�ల�� తమ ���గ��ర�లక� ఖ���ైన 

వస� ువ�లను �సుక�వ���ర�.
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ప���య� దుస� ుల ���ల � ��ణ�ల ఉప�గం

మ�లం: Youtubeల� ���� ట��:
https://www.youtube.com/watch?v=-NoUYy4OQ14

��జ�ౖన� నూ�ాఫ��� ��వ��� మ���� ప���య� దుస� ుల ���ల � ��ణ�ల 

�ాతన� ు �వ���� ార�. ఇ�� అ�ె���� �ామ�� జ�ంల� ��� మ�ల��� క��� 

ఉం��.

�ా�ష� ��జ�ౖన� మ��య� ప����ధక��ాల� నూ�ాఫ��� ��వ���.

« పప� ంచంల�� ఇతర బట�ల నుం� � ఇ�ా�య� దుస� ులను ��ర� �ే� � ల�ణ�ల� ��ల� ఉ����, అ� 

ప�� ాశవంత���న రంగ�ల� మ��య� దుస� ులల� క�ట� �న ��జ�ౖన� �క� క��త�క �ామర��ం వంట��. 

ప�ే� (ఒక రక���న ఇ�ా�య� హస�కళ), సూ�� ప�, మ��య� క�ట�డం ట�ప�ల�, ��బ�న� ు మ��య� 

మ�ఖ�ం�ా బటల�� ౖ��ణ�ల� వంట���. ��ణ�ం, ఉ��హరణక�, ��  ీ సంపదను సూ�ం�ం�.�  ��  ీ బట�ల� �ౖ� � �

ఉన� ��ణ�ల శబ�ం ఆ�� ఉ���� అంద���� �ె�యజ�స� ుం��. ��ణ�ల� ఇ�ా� మ��ళక� సం��తం. 

ఇ�ా�య� మ��ళల బట�ల�».
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2018ల� ట��� టవ� పద� ర�న.�

                                                                                                                                                   44
పచ� ురణ: 31 �� 2018: మ�లం: nationalclothing.org

ట���� టవ� ల�� ఈ ఎ����ష� ఇ�ా�య� మ��ళల� ఎల� దుస� ుల� ధ��ం��ర� మ��య� తమను 

��మ� ఎల� వ��� �క��ం��ర� అ������� దగ�ర�ా ఉం��. రకర�ాల బట�ల� ఇక�డ అదు�తం�ా ఉ����. 

2 మ��య� 3 ���యం B.C ల� ధ��ం�న బట�ల నుం�� ��ధ �ెగల� మ��య� మతపర���న 

�������ట�ల� ధ��ం�ే �ా����.



ప���య� �ాజ��� ఇస���న ు �ా���నం �ేసుక���ందుక� పణ� ���ాబద����న ��ౖ�క ప�� �రంల� బంజ��ా 

�ెగ ఒక ��గమ� జహం��� చ��తల� � �శ�స�య���న �ా���లను అం����ా�. ఈ సం��ర �ెగల�� 

ప���య� మ�ల���� �ెం��న వస� ువ�ల ఆ���ాల ��సం ����ంచ����� ��� ల�ౖ� ��� బంజ��ా పజ� లల� �

�ా�� �����త�డ�, �త�� డ� మ��య� దయగల క�ట�ంబ సభ����ా ప��� ��ా క��ి�� వడం ����ా 

మ�త�� � ఈ ప�� ప��� � �ేయవచు�. ఒక ���ా

 ��ందు��ా�. ���ా �� లల� ఆభరణ�ల� అమ��త�న� 

య�వత�ల� �� �ి�య���న �ెగ�� ��క� �దట� 

ప��చయం. �రం�� సల��� క�� ల��� �రల� వంట� 

�ాంప�� �య ��ర�య దుస� ులను ధ��ం��ర�. 

య����ియ� ట�����ల �� �ా��ారం �ేస�ూ,  ఈ 

అమ���ల� ��ా థ�క ఆంగ� �ా��ార ��షను 

ఎంచుక����ర�. ��డూ���  �ెగక� �ెం��న �ా�� గ���ం� 

బయట� వ��� ��� క�� ఇవ������ �ా�� పద� ర�నలల� ఏ� 

ల�దు. �ార� తమల� ��మ� మ�ట� �డ�క�న�ప��డ�, 

�ార� ��ం�� మ��య� ��ా�క ���ా ��ష ��ంకణ� నుం�� 

���� ��ష మ�ట� �డటం ��ను గమ�ం��ను. ఈ చక�ట� 

దుస� ుల� ధ��ం�న �క�య �� ీల�= బయట� వ�క��ల�. �

ఒక��� �ా��ల� ఒకర� తమ �ే�ా��� ��ళ�����ర� 

�ె�ా�ర�. ��ను గందర��ళం ల� ప�� �ను.�ాళ�� ఎక����� 

��ళ�����ర�? ���ా�క � ల��� భ�ట��క � ల��� ��లంకక� 

ఉండవ���?  వృ������� ఇ����� ి��ట�� జర��స�ు 

�ావడం��, �ార� పక� �ాష��� ��న క��ాటకక� ���� �ర�, 

�ార� గడ� అ�� నగ�ా��� బసు�ల� ��ళ��ర� 

�ెల�సుక����ను. బ��ా మ��య� మం���.

చూ�ించల�దు. �� అవతల �� దల� మ��య� ��బ��� �ెట�  

మధ� ఒక �ా��య��� ���� ఉం��. ��ను �ా�� �న� �ాం� ట�� 

�� ��� ఇళ�ల��� ప�� ��ం�నప��డ�, �� ఆక�ి�క సందర�నక� 

����జనుల� ఆశ�ర��� య�ర�. తరచు�ా అర డజను మం�� 

పజ� ల� తమ �ాత�� ల� గ���ిన ఒక గ�� మ�త�� �. క�ర��� 

�ా���� �� �దట� కప�� ��� �సుక�ంట�, ఒక మ��ళ 

అ����ం��:

�ల�ంట� ధనవంత�డ� బంజ��ాల ఇంట� � ��� ����� ేఎల�?

అ�� ేఅంతక� మ�ందు ���ాల�� తమ ఇళ�ను ��క� 

గడ� ���ల�� �� �ష� వద� .
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�ా��య��� �న���. ����ప� 10 ఇళ�� మ�త�� � ��ాసం. వృద�  మ��ళల� ��ర�య సంప�� �య వ�� �ా లను 

ధ��ం��ర�. ��ను చూడ� రంగ�రంగ�ల బట�ల� � �ాళ�� ����ార�. �ా�� దుస� ుల� �న� అ�� �ల�� కప�బ�� 

ఉ���� మ��య� �ా�� తల�ా�ా �ం�� ��ణ�ల� ఉ����. �� కళ�  మ�ం� ేపం�ోర ��ట� � �ెరవబ��ం��. 

�ార� ఈ ఆల�చనలను ఎక�డ నుం�� �� ం��ర�? ��� బంజ��ాల మ�లం ��సం �� అ���షణక� ఇ�� ��ా రంభ 

��ానం.

46

�ా�� దగ�ర అంత డబ�� ల�దు. �ా� బంజ��ా �ాల� ������� ఒయ��ి�.



ప��ాతన ప���య�ల�� �షయ�లను �ా�� �� ీల� ��ణ�లను ఉప���ంచడం ����ా గ��� �ంచవచు�.�

ప���య� �� ీల� మ��య� �ా�� ��ణ�ల��

అ�ె���� �ామ�� జ�ంల�� సం��ర జ�త�ల� �ా�� ��  ీదుస� ుల ���ల � �

��గం�ా ��ణ�లను ఉప���ం��ర�.

�����య� �ామ�� జ����� ��ణ�లను ప��చయం �ే�ిన ����ష� �� ��� (మ��ా�)(���.ప�. 550-530). 547 �

BCల�, ��ణ�ల వ�వస�ను ప�� �శ��ట� �న �దట � �ా��ా ���ంచబ� ే ���య� �ా� ��� య� ను ����ష� 

ఓ��ం��డ�. �ాజ��య అ���ారం, ఆస� ుల� మ��య� సంపదక� గ��� �ంప��ా బం�ారం మ��య� ��ం��� 

ఉప���ం�ేందుక� ��ణ�లను మ���ం� చడం స���న మ�ర�ం. ��ణ�ల� �ామ�� జ�ం �క� �ాలక గదులల��� 

ఆ��య మ���ాలను సం�ాదన �ేయ����� ఉప���ంచబ�� ��. చక�వ�� � �తం�  మ���ం� చబ�� 

ఉండటం��, అత� ��ా�స�ాత�� ల�ౖన వ�క��లను �ా�� ఇంట�ల� ల�ం� ే ��ణ�ల ప��మ�ణం ����ా 

సులభం�ా గ��� �ంచవచు�. �ా��ార��త�  ��ర�ను క��� గ��� �ంచడం ��ల� సులభం. అతను కష�ప�� 

సం�ా��ం�న డబ��ల� ��ంత ���ా�� తన దుస� ులల� �స�ున� ��ర�ను అత� �ి�య�డయ��డ�. ��త�  

ప���య� ఎల�ౖ� సభ��ల��ా �ా�� సంపద మ��య� �ాజ��య ��ా మ�ఖ�తను పద� ���స� ు���ర�. ��ణ�ల 

�ాడకం అ�ె���� �ామ�� జ�ం �క� బలం �క� స�ంభం�ా మ���ం��.  �జయవంత���న 

య�య�ద�ం త�ా�త చక�వ�� � �క� �తం�  �జయ���� �హ�ం�ా ఉప���ంచబ��ం��.
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the Achaemenid Empire

అ�ె���� �ామ�� జ�ం ఐ���ా, ��రత�ేశం మ��య� ఉత�ర ఆ�ి��ాలను అనుసం���ం�న �ట��దట� �ాజ�ం.

అ�ె���� �ామ�� జ�ం �క� ఒక అంచు ఐ���ాల�� ��ట� బల� ���య�ల� ఉం��. ��య�ల�� స��ా 

ఎ���� స��హద�ుల� � మ��కట�. త�ర��న �ింధు న�� ఒడ� �న చక�వ�� � ప���ా�ం��డ�. దర��� (522-

486)   BC �ాలంల� �ామ�� జ�ం ��� ��ప� ��ా �ే�క ప����ల� ఉం��.

������� �� ల� ��యక������ ��ేయత చూ�ినందుక� �ామ�� జ�ం �క� స��హద�ుల� �� ��త�  

గవర�� లక� బ� న� �ా ��ణ�ల ఘన���న బహ�మ� ల�ం�ం��. �ాజ�ం నల���ౖప�ల� �స���స� ున� ���� � 

స��హద�ుల నుం� మధ�క� ��ల ��ల��టర�� ��ట�ం��. ప���యన� ు ను�య� �ా�ల�� వర�క సంబం��లను 

ఏర�రచుక�న�ందున, ఎగ�వ ఐగ�ప�ను ��ట��స�ూ ద��ణం ��ౖప�. ఈ�ాన� ప���య� ��ష మ��య� �

సంస�ృ� ఏ��య� సమ�దం�  చుట�� రష�� ��ట� క� �ేర�క�ం��.�ామ�� జ�ం మనుగడ �ా��ంచ����� ��� 

జనర�� మ��య� గవర�ర� ��ేయత ��ల� ��లకం. ��� ప�� �న ఆస� ుల� �ాణ�జ�ం�� ౖ�యంతణ� , పను� 

వసూల� మ��య� ��ణ�లను మ���ం� చ����� మ��య� ఉప���ంచగల ప�� ే�క �ామర��ం. �� ప�� �న 

�ి�� �ం��లల� ఒక����� మద�త� ఇవ������ ��ను ధ�క ప���యన�  దుస� ుల ���ల � ��ణ�ల �ాడకం�� ౖ

��జ�ౖన� నూ�ాఫ��� ��వ��� �క� �వరణను ఉప���ం��ను:

�జ���� ప���య సం��ర �ెగల దుస� ుల ���ల � ��ణ�ల� ��డ� ఉప���ంచబడ�త�����. మ��య� 

అ�ె���� �ామ�� జ�ం �క� ప��ాతన స��హద�ులల� అట�వంట� �ెగల తల�ా�ాల� ��ణ�ల� క��ి��ా�.
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ద��ణ ��రత�ేశంల� ��� బంజ��ా �ెగ �ా�� ����ా�� దుస� ుల ���ల � ��గం�ా ప�� ే�కం�ా ��ణ�లను 

ఉప�����ార�. ��మ�లయ ��ా ంతంల� మ������ �ెగల� ఉ����. �ార� ప��ాతన ప���య� �క� 

అంచులల� ఒక���� క��� సూ���ార�.
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ప���య� �ామ�� జ�ం �క� �ాయ�వ� స��హద�ుల�: ఈ బల���య� తల�ా�ా ��� బంజ��ాల �

తల�ా�ా�� ��ల� �� � ఉంట�ం��.



ఈ బ���ల �� బల���య� 100 ల��ా ��ణ�ల� �ా� బ� ��� III (1918-34) �ాలన ��ట��.�

��ౖన ఉన� గ�ర�� మనక� ఒక ప�� �న ఆ��రం ఇస� ుం��. ��ండ� తలల �ేగ. బహమ� �ామ�� జ�ం 

ఉప���ం� ేఅ� ే�హ�ం, మ��య� 1947ల� ��రత�ేశంల� ��ట�� �ాలన �ష���ం� ేవరక� ప���య� 

��షను ఉప���ం�న ���సూ� �ాజ�ం �క� �హ�ం. ఈ �హ�ం ��రత�ేశంల�� క��ాటక �ాష�  �

అ���ా��క �హ�ం. �ర� అను��క�ం�� బ�ంగళ�ర� నగరంల� బసు�ల� ����నట���,ే �క� ఈ గ�ర�� 

క��ిస� ుం��. ��ండ� తలల �ేగ పభ� �త� ర�ాణ� సంస�  ల���.

���సూ� �ాజ�ం �క� �హ�ం. బల� ���య� ���� ��� �ౖ ��ండ� తల� �ేగ.
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బల� ���య�ల� ఏడ� ��న� జ�నపద �ల� �ల� ఉ����. ఉత�ర బల� ���య�, ట�� ��య�, �ాప��, �ోబ�� �� �, �

మ��ి�ో�య�, �� �ా ం�� � మ��య� ���ో� �ా�� స�ంత �ాంప�� �య �ాట మ��య� నృత�ం మ��య� సంబం��త 

జ�నపద దుస� ులను క��� ఉ����. జ�నపద దుస� ుల� �క� ప��  �ా�సం ���� ప�� �న ���ాలను క��� 

ఉంట�ం��. మ��ళలక�, ఇ�� గ�ల��ల� ల��� బం�ార� ��ణ�ల�� అలంక��ంచబ��న తల ఉపకరణ�ల� 

మ��య� ��ల� తరచు�ా ��ా� ���ందక� ���� � దుస� ుల� (���ియ�).
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�ాంప�� �య జ�నపద దుస� ులల� ఒక బల���య� మ��ళ.�
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స��ా ఉత�ర ��గంల� ఉం� ేసం��ర జ�త�ల� తమ దుస� ుల ���ల � ��ణ�లను ఉప�����ార�. 

ట�వ��� �ెగ వల�, ��య�ల� �ా� � ��ాస స�ల�ల�, ఆ�ి��ాల�� అ�ె���� �ామ�� జ�ం �క� 

ప��మ అంచు.

ఈ ట�వ��� మ�బ���  మ��య� నగల� �� ర�ాట�న బంజ��ా�ా సమ���ంచబ�� ఉండవచు�.
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ఉత�ర ఆ�ి��ాల�� ట�వ��� �ెగ

The main areas of migration of

today’s Tuareg tribe.
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క�� ప���య� �ామ�� జ�ం �క� ఆ���య స��హద�ు. ��ద�  బ�జ� కమ���ట�ల� ��గ���న ��డ��� �ెగక� 

�ెం��న �ా�� � ర� �ీ��ల �.



క�� �క� బ�జ� ��ద��� �ెగ

క�� �క� బ�జ� పజ� ల� ఎగ�వ ఐగ�ప� మ��య� ను�య�ల� �వ�ిం��ర�.� 57



ప���య� �ామ�� జ�ం �క� ఉత�ర అంచు ��ట� త����� ా� మ��య� కజ���� ా�ల క� �ం� ఉం��. ��ండ� 

�ే�ాల� రష�� �����క-వ���త�క ప�� జ��లల� ���ాల�.

��ణ�లను �ా�� ��  ీదుస� ులల� ��గం�ా ఉప���ం�, ఈ ��ా ంతంల� సం��ర �ెగను ��ను కను��నగల��?�

అవ�ను. బ�ి�ర� ����ీ��య� ఇల� న�దు �ే�ిం��: ��ల� మం�� బ�ి��ల � బ�ి�� ��ష మ�ట� �డ��ర�, ఇ�� 

ట�ట� మ��య� కజ� ��షలక� దగ��� సంబంధం ఉన� అంత��ం��� త�న� ��ష, ఇ�� ట���� ��షలల�� 

���చ � �ాఖక� �ెం��న �ార� �స� ృత ట���� పజ� ల�� ����తక�  మ��య� �ాంస�ృ�క అనుబం��లను 

పంచుక�ంట�ర�. . బ�ి�ర�� ప�� �నం�ా జ���� �ి�� �ం���� అనుస��ం�, హ��� ీమధ� ����క � �ెం��న 

సు�� మ��� ింలక� �ెం��న స�� మ��� ింల�. హ���ీ మధ� ��ా�సం �����య� మ�ల���� �ెం��న��. జ���� 

�ి�� �ంతం ప��ాతన రష�� ఆ��పత�ంల� �వ�ిస� ున� సబ� ���ల క� వ�� �స� ుం��. ఇంతక�మ�ందు సం��ర జ�త�ల� 

మ��య� ��ల� స�తంతం� �ా ఉం� ేబ�ి�ర�� క�మం�ా 16వ శ��బ�ంల� ర�ా� �ాలనల��� వ���ర�. అప�ట� నుం�� 

�ార� ర�ా� చ��తల� � ప�� �న �ాత � �� �ిం��ర�, రష�� �ామ�� జ�ం, �� �య� య��య� మ��య� �� �య� 

అనంతర ర�ా�ల� �ా�� స�యంప�� ప��  �� ి��� మ���ంప� ప��ార�. (..) ప���య� మ�లం �ా�� ��ా�సం 

��లకం.����య� III �ాలన సమయంల� బ��ి�ర�� �ామ�� జ�ం �క� ఉత�ర అంచున �వ�ిం��ర�. బ��ి�ర�  �� ీ �

దుస� ుల ��� �����య� సంబం����� మ��క ఉ��హరణ.

��ట� ర�ా� ల�పల బ��ి�ర� మ�తృభ��

ర�ా� 
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ర�ా� �క� బ�ి�ర��
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ర�ా� �క� బ�ి�ర��
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ర�ా� �క� బ�ి�ర�� 

బ�ి�ర�� మ��య� ��� బంజ��ాల �� ీల� తమ దుస� ుల ��� ల� ��ణ�ల ����ా�� మ�త��  ��

పంచు��ర�. �ా�� ప�ర�ష�ల� క��� R1b-M269 �క� అ� ే�శమ� ��� పంచుక�ంట�ర�. �ా��ల� 

10 మం��ల� 4 కంట � ఎక��వ మం� � ����-ఈ��� ియ� DNA క�� � ఉ���ర�.�
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  ఈ ��ా ం��ల� � ల��� ��ష మ��య� మ�ండ��ాల� మ�ట� �డ��ర�.

 

ల���� అ�ె���� �ామ�� జ�ం �క� దుస� ుల 

���న ు సంర��ం��ర�

ప���య� దుస� ుల ��� ప��ాతన ప���య� �క� ���ల ��ం�ల �� 

ల����� ా� (ల����� ా�)ల� ����ా�� ��తంల� ఉప���ంచబడ�త�ం��.

ఇ�ా�య� క������ ా�ల �� సం��ర �ెగల� మ��య� ద��ణ�న ల����� ా� (ల����� ా�)ల� ��ణ�లను తమ 

తల�ా�ాల� ��గం�ా ఉప�����ార�. అ�ె���� �ామ�� జ�ం �క� అంచులల� ఉన� �ెగల వల�. 

అత�ంత స��త�క���న �వరణ ఏ�టంట�, �����య� మ�ల���� �ెం��న సం��ర పజ� ల మధ� ప��ాతన 

సంబంధం, �ార� స�ష�ం�ా అ� ేసూ��� �� �� ం��ర�. ��ా తప�ర�క ���ార��లను వ�����యడం మ��య� 

��ల ��ల��టర� దూరంల� �వ�ిస� ు���ర�. ��మ� ��ట� ఇ�ా�ల �� ప��ాతన ప���య� �క� హృదయ 

భ���గంల��� ��ళ�త�న�ప��డ�, ఈ ��ప� సంప�� �య�ల� �ాట� ర�చుల� మ��య� రంగ�లను మనం 

గమ�ంచవచు�. ప��మ ఇ�ా�ల �� జ���� � పర���లల� �వ�ిం� ేల���� అ�� పజ� ల�� ౖ��ను ప�� ే�కం�ా 

శద� �  చూప���ను. ల���� పట�  ��క�న� ప�� ే�క ఆస�� � ��నుక �ారణం: ఇ�ా��� మ��య� సు�ాల�� ��ద 

పజ� లక� ���దం పం�ేందుక� ఒక ప���య� �ా� ��రత�ేశం నుం�� ల����న ు �సుక�వ���డ�. మనం 

�ా�� ఆడ దుస� ుల�, �ా�� ��ణ�లను ప����ం�, �వ���� �ా�� DNA� బంజ��ాల�� �� �� చూ�� �ం.
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ఇ�ా�య� క������ ా� ��ా ��� ల����� ా� (ల����� ా�)�� ఉత��ాన ఉం��. ఈ ��ండ� జ�� �������ట�ల మధ� స��హద�ు 

�ార�ప�తల� ఉ����. ల��� ��ష మ��య� క������ ా� ల�పల మ�ట� �� ేమ�ండ��ాల� మ��య� ��ా ���ా�. ఈ ��  ీ�

�ర�� �ా ణ ఆభరణ�ల� ఆ��ను ల��� అ� బ��ర�తం �ే��ా�, �ా� ఆ�� క����� �� ద��మణ�ల మ������ా�� �ా��� మ��య� 

రంగ�లను ఉప�����ా�.



���� క����� �� ీ�
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క����� �ధుల� తల�ా�ాల� ��ణ�లను ఉప�����ార�
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From a horse exhibition outside Sanadaj the capital of the province of Iranian Kurdistan. 

క����� పజ� ల� ��ల�గ� �����ర� �ే�ాలల� క��ి��ార�. �ార� తమ �� ంత 

�ేశం ��సం �� �ాడ�త����ర�.

�ార� ఎంతమం�� ఉ����� �ా���� �ె�యదు. క����� పజ� ల అంచ�� 30-40 ��యన� ు, మ��య� �ార� 

ఇ�ా�, ఇ�ా�, ట��� మ��య� �ి��య� స��హద�ుల� � �వ�ిస� ు���ర�. ప�ర�ష�ల� మ��య� మ��ళల� 

ఇద�ర� �న� వయసు� నుం�� �� �ాడట���� ��ణ �� ందు��ర�. �ార� తమ �ేశం ��సం �� �ాడ�త����ర�. 

క������ ా�. క����� పజ� ల మ�లం �ె�యదు, మ��క రహస�ం ప��ష���ంచబడల�దు. ఇ�ా�య� క������ ా� 

మ��య� ల����� ా� ఉమ��� స��హద�ును క��� ఉ����. క�ర��ల� పట�ణ�ల� మ��య� �ా� మ�లల� �� ిరప�� 

వ�వ�ాయం �ేస� ుంట�, ల����� ా�ల � పజ� లల� ఇప�ట��� ప�వ�ల సం��ర �ెగల� ఉ����.



క����� మ��ళ ��ణ�ల�� దుస� ుల� ధ��ం�ం��.

ల��� పజ� ల� సు�ా ��టక� ఉత��ాన ఉన� పర���లల� �వ�ిస� ు���ర�. ల���� మ��య� క�ర��ల 

మధ� స��హద�ు ��ా ంతంల� మ�ట� �� ే��షను "���ా�" అంట�ర�.
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ఇ�ా�య� క������ ా� �క� ఉత�ర ��ా ం��లల� మ��య� ఇ�ా�� క�����ా� ల�పల పండ�గ ��సం �

దుస� ుల� ధ��ం� ే�ాంప�� �య పద��.



బ�� �య��� మ��య� బంజ��ా �ెగల స��పడ�ట

బ�� �య��� ల��� �ెగ. �ార� ల��� ��ష �క� బ�� �య��� మ�ండ�కం 

మ�ట� �డ��ర�.

బ�� �య��� అ���� ల��� �ెగలల�� ఉప-�ెగ, మ��య� ల����� ా� మధ�ల� ఉం��.

భ�� �య���ల� ప�� �నం�ా ��ర�హ� మ��య� బ�� య��� మ��య� త�ర�� ఖుజ��� ా�, ల����� ా�, 

బ���హ� మ��య� ఇస��� ��ా �ను�లల� �వ�ిస� ు���ర�. మ�� �� �� ల�మ��, ఇజ��, షహ�-ఎ-���� 

మ��య� అం���ా �ా� మ�లల� బ�� �య��� �ెగల� ప�� ే���ం� అ��క జ����ను క��� ఉ���ర�.భ�� �య���ల� 

���� � �ాతం మం�� ఇప�ట��� సం��ర ప��� షక�ల��ా ఉ���ర�. సమ�� �ా�ర��� (స��� ి� ల��� 

యయ� ��) మ��య� ����ాలప� �ా�ర��� (గ��� ీ� ల��� ���� ా�) మధ� వలస. �ా�� �త�ం జ���� 

�క� సంఖ�� అంచ��ల� �స� ృతం�ా మ�ర�త� ఉంట��. �ా�� ��ా�ాల� సు�ా ��టక� త�ర��న 

ఉన� జ���� � పర���లల� ఉ����.
68



��� ీ భ��య���ల� మ��య� �ా�� ��ణ�ల ఉప�గం�
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��� ీ భ��య���ల� మ��య� �ా�� ��ణ�ల ఉప�గం�

ల�����ా�ల � 24 �ాతం కంట� ఎక��వ మం�� ప�ర�ష�ల� DNA ��� M269� క��� ఉ���ర�, అ��క 

తరచుదనం �ార� ����� మ��య� బంజ��ాల�� పంచుక�ంట�ర�.
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క�ర�ం� పజ� ల చ��త � మ��య� ��ణ�ల�

క�ర�ం� పజ� ల� ఉత�ర క���ల � ఒకప��డ� త�ర�� ��ా ��� ఖ��ాస�క � బ��ష���ంచబ�� �ర�. 

�ా���� రంగ�ల�, దుస� ుల ��� మ��య� �ా�� స�ంత మ�ండ�కం ఉ����.

ఖ��ాస�ల �� క�ర�ం� పజ� ల� స���న 

క������ ా�ల �� �ా�� ��ాసం నుం�� 

బ��ష���ంచబ�� �ర�. 17వ శ��బ�ంల� �ా 

అబ��� ప��మ�న ఒట� �మన� ు మ  ��య� 

ఈ�ాన�ంల� ఉజ���ల � ేబ�����ం�న �ా�� �ా �� 

�ారసత�ం�ా �� ం��డ�.అతను �దట����� 

��ను��ల� �ే�ాడ�, ��ం�ో���� ఓ��ంచ����� 

సమయ��� �� ందడం ��సం, ఆ త�ా�త అతను 

జ���� � మ��య� �ాకస� �����లను ఎం�ిక 

�ే�,ి క�ర��ల�, అ����యన� ు, జ����యన� ు, ఉత�ర 

�ా���ియన� ు మ��య� ఇతర�లను 

బ��ష���ం��డ�, �ార� ఇష�ప�ర�కం�ా ల��� 

సరఫ�ా �ేయల�ర�, మద�త� ఇవ�వచు� ల��� 

ఉండగలర�. ��ా ంతంల� ఒట� �మ� ప�� �రంల� 

ఏ�ై�� ఉప�గం.ఒట� �మ� �స�రణక� మ�ందు 

�ా అబ��� ��ల� క����� భ�మ�లను 

బలవంతం�ా �ర���ం��డ�. అతను క�ర��లక� 

��ౖ�క �ర�ం��ల��ా మ�ర���� 

ల�భ��యకం�ా మ��య� ప�� ��ాత�కం�ా 

�ే�ాడ� మ��య� పదుల సంఖ�ల� ��ౖ����� 

��ం��డ�.��ల��� మం�� ప�� �నం�ా క����� 

��ౖ�క�ల�. అబ��� క��� �ా� మ�లను ��లమట�ం 

�ే�ాడ� మ��య� పజ� లను ప���య� గ�ం�ెల� ��� 

మ����ం��. 

క����� మ�ల���� �ెం��న ��ల� ���� � మం�� వ�క��ల� ���ా� అ�� 

మ�ండ��ా�� మ�ట� �డ��ర�. బంజ��ాల� లంబ���లను ��ర�� అ� 

క��� �ిల���ార�.



ఖ��ా�ా�క � �ెం��న క�ర�ం� మ��ళ

72



ఖ��ా�ా� నుం�� ఒక క��ా�ం� మ��ళల�
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74

"అ�ా�" అ�� ప����� ల�బ�� అ� అర�ం

అ�ా�’ ల��� అర�’�’? క�ర�ం� మ��య� ��ర��ల� ఈ పశ� �క� అ� ే

అర�ం: "�ర� �ాం��ా ఉ����ా"?
క��ా�ం� అ���� �ి��య�, ఇ�ా� మ��య� ���� ��స���  ఇ�ా� (ప���య�) ��ా ం��లల� మ�ట� �� ేఉత�ర క����� 

��ష, ఇప�ట��� ప��ాతన అ�ా�యన�  �ేశంల� �వ�ిస� ున� 15-20 ��యన�  మం�� పజ� ల� 

ఉప���స� ు���ర�. ఇ�� క�ర�ం�ల�� �ఘంట�వ� నుం��:

బంజ��ా పజ� ల� ప�� ��� "అరం" అ�� ప���� ఉప�����ార�. �ర� ���ం�� పశ� ��� �ా�గ�ంచబడ��ర�: 

అర� �? సమ���నం "అరం �� �" అవ�త�ం��. ��ట�� ర�� �ా�� �వ��స�ూ (��ౖన) అ�ా� �క� బ�ౖ�� 

ఉప�గం ల�బ�� అ� అర�ం.



ఇ��ా ��� ��ా�క�ల� �ె��  ���ల � ��ణ�లను ఉప�����ార�

 

�����య� య�దుల� తమ తల�ా�ాల� ��గం�ా ��ణ�లను ఉప���ం��ర�. ��ట� ఇ��ా ��లల� మనం 

అ� ేదుస� ుల ���న ు కను��ంట�మ�.

(��ౖ�ా). బ��� ె��మ� నగ�ా�� � �ెం��న ��ా�క�ల� ఆ సమయంల� �ా� �

ప�� ిద�  చ��� ��ల�పల ���స��.

(ఎడమ). సమరయ �ల� �ల� ఒక య�వ� ఆ� � తల�ా�ాల� 

��ణ�లను పద� ���ం�ం��.

బ�ౖ�� �ల� � సమ��య�ను "����  బ��ం�" అ� క��� 

�ిల���ార�. "�ాల�� ీ�యన� ు" అ� �ిల�వబ� ే��ా�క�ల� 

పండ�గలక� గ��గ��ేటప��డ� ��ణ�ల�� క���న 

తల�ా�ాలను ఉప�����ార�. 1880 నుం�� 1920 వరక� 

బ��� ె��మ�ల� ��ిన �� ట�ల� �����య� కథ����� మద�త� 

ఇస� ు����. పట�ణంల� �వ�ిస� ున� ��ా�క�ల� ��సు 

జ��ం��ర�, �ా�� పప� ంచ ప�� ి�� � �ెం��న చ��� ��ల�పల ఉన� 

ప�� � �����న ు తల�ా�ా మ��య� ��ణ�ల�� �ం��న 

దుస� ుల�� గర�ం�ా �ం�ార�.75
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�ాంప�� �య దుస� ులల� ఉన� 

��ా�క బ��కల� మ�ంగ� ����� 

వద�  ���స�� �ెట�� మ�ందు 

�� �����ర�

బ��� ె��మ�, య�దయ, 

ఇ��ా ��� 24 ����ంబ� 



బ��ె��మ�ల�� ��ా�క �� ీల� తమ ��ణ�లను పద� ����� ార�.� �
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��ా 5:2

బ��� ె��మ� ఎ��ా ��, య����ా�� క�ట�ంబమ�లల� �వ� స�ల��ామ���నను ����రక� �

ఇ��ా ���య�లను ఏలబ� వ��ాడ� �ల�నుం�� వచు�ను; ప��ాతన �ాలమ� �దల���� 

�ాశ�త�ాలమ� ఆయన పత� �� మగ�చుం�ెను.౹ 



బ��ె��మ�ల�� ��ా�క వధువ� తన ��ణ�లను పద� ���స� ుం�.��
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జ�ర�సల�ంల� ��ా�క మ��ళల� తమ ��ణ�లను పద� ����� ార�
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ఆ�����ా� క�� �ెగల రంగ�ల� మ��య� ��ణ�ల�

క��ల� ల��� ���ల� ఆ�����ా� �క� ద��ణ, ప��మ మ��య� ఉత�ర 

��ా ం��లల� ప�� �నం�ా ���� పష���క � �ెం��న మతసంబంధ సం��ర 

జ�త�ల�. ప���య� ��షల� "���" అంట� వలస అ� అర�ం.

2004ల� ��షన� మ��-�����ర� అ��� ��ం� ఆ� క�� ఆ�����ా� ల� ����ప� 2.4 ��యన� ు ఉ���ర�, 

����ప� 1.5 ��యన� ు (60%) ప��� ��ా సం��ర జ�త�ల��ా ������ య�ర� అంచ�� ���ిం��. సం��ర 

జ�త�ల� మ��య� �ా��క సం��ర జ�త�ల� ఎక��వ�ా �����ల� మ��య� ��కలను ��ంచు��ర�. �ా��ా�� 

�� �ం�� (����) [ల��� ��ల� ��] పష��న� ు ఆ�����ా� పర���ల నుం�� �ింధు ల�యక� ఏట� తర����� ��ార�.
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ఆ�����ా�ల � క�� �� .ీ �
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బంజ��ా మ��య� హజ��ా దుస� ుల ���ల � 

అ�� �లను ఉప�����ార�

హజ��ా �ెగక� �ాంద�� నగరం మ��య� చుట��పక�ల బల���న ��ట ఉం��. 

ప���య� మ��య� ��రత�ే�ా�� క��� నగరం.

ఆ��� నగరం �ాంద��ల � బంజ��ాల� ఉ���ర� చక�వ�� � జహం��� మ�క� ర��వ� ఇ���ర�. అక��� నుం� 

తమ దుస� ుల� � అ�� �లను ఉప���ం��ల�� ఆల�చనక� వ��నట� � �ెల��� � ం��. బంజ��ాల� హజ��ా �ెగ�� 

ఈ నమ���ను పంచుక�ంట�ర�. ఈ �ధం�ా అ�� �లను ఉప���ం� ేఇతర ఆ�ియ� �ెగలను ��ను 

చూడల�దు.



హజ��� 
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ఇద�ర� బంజ��ా మ��య� హజ��ా మ��ళల�. �ార� �� ద��మణ�ల�?



��న��ల�� �ాం��వ�ల � �ి�� ��� ���� ివ�

��ండ� సహ��ా బ� �ల �ాత �ి�� ��� 5,000 ���ళ�క� ��ౖ�ా �స���ం� ఉం�� 

మ��య� �ై�� మ��య� మధ�ధ�ా మధ� �ాణ�జ� మ�ర�ం�ా ప��ే�ిం��.

�ాం��వ� ఆ�� �ా�ల��ల� �ల� ౖ6 మ��య� 7 �ే��ల� � జ���� ఉ�త, ��ండ� ���ల ఉత�వంల� ��న� ర�ాల 

దృశ� మ��య� పద� ర�న కళల�, రంగ�రంగ�ల కళల� మ��య� �ే�పనుల�� �ం��న బజ�� మ��య� 

ప��ాతన �ి�� ��� సూ��� ��� క���న ఆ�రం మ��య� �ా�య�ల� ఉంట��. CBC �ాం��వ� �క� 

�య� ��ం� �ల� ౖ6న ఉత��ాల ��ా రంభ ��డ�కను �ర���స� ుం��. మ�లం: CBC కమ�����ష�� · 

�� ��  �ేయబ��ం��: �� 13, 2019
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When I pressed the number 6 on this website,
the name of a girl from Kandahar came on my display. 

�ి�� ��� ���� ివ�ల � �ాంద�� నుం�� 

దుస� ుల�� ఉన� �� ీ�



����ష��ా� ఇ��ా ���  �ేవ���� గ��� �ం��డ�

2 ��నవృ��ంతమ�ల� 36:23. �

ఎజ� 1:2-4�

��� బంజ��ా �ెగక� �����య� సంబం��ల� 

ఉ����. ఇ��ా ��� క�మ�ర�ల�� ప���య� 

�ామ�� జ��ల సంబంధం నుం�� మనం మ��ంత 

��ర����గలమ�?  �ార� బం��ంచబ�� �ర� 

మ��య� య�ఫట� �సు న�� ��ట� 

బ��ష���ంచబ�� �ర�. ����ష� �ా� ఇ��ా ��ల� 

�ేవ�ణ� �, ��ర�షల�మ�ల� �వ�ిం�న �ేవ�ణ� � 

గ��� �ం��డ�.  అతను ఇ��ా ��ల� పజ� ల 

అవ���ాలను ��ర�షల�మ�క� ����� 

�ావ����� మ��య� �ాజ�ౖన �� ల��ను 

ఆలయ��� ప�న������ంచ����� 

అనుమ�ం��డ�. బ�ౖ�ల� � ఉన� ���ార��లను 

ఒక�ా�� ప������ �ం.
�ార�ీక�ేశప� �ాజ�ౖన ����ష�  �ాలన �క� 2550 సంవత��ాల 

�ా�����త�వం ��సం తయ�ర� �ేయబ��న ��ణ�ం

�ార�ీక�ేశప� �ాజ�ౖన ����ష� ఆజ���ించున�ేమన�ా–ఆ�ాశమంద� �ేవ��ైన ��హ� �ా ల�కమందున� 

సకలజనమ�లను �� వశమ��ే�,ి  య��� �ేశమందున� ��ర�షల�మ�ల� తనక� మం��రమ�ను 

కట� �ంచుమ� ��క� ఆజ� ఇ��య����డ�; �ావ�న �ల� ఎవర� ఆయన జనుల�ౖయ������ �ార� బయల��ేర 

వచు�ను; �ా�� �ేవ��ైన ��హ� �ా �ా���� ��డ��ా నుండ�ను�ాక.  

2–�ార�ీక�ేశప� �ాజ�ౖన ����ష� ఆజ���ించున�ేమన�ా – ఆ�ాశమంద� �ేవ��ైన ��హ� �ా ల�కమందున� 

సకల జనమ�లను �� వశమ� �ే�,ి య����ేశమందున� ��ర�షల�మ�ల� తనక� మం��రమ�ను 

కట� �ంచుమ� ��క� ఆజ� ఇ��య����డ�.౹ 3�ావ�న �ల� ఎవర� ఆయన జనుల�ౖయ������ �ార� 

య����ేశమందున� ��ర�షల�మ�నక� బయల��ే��, ��ర�షల�మ�ల�� �ేవ�� మం��రమ�ను, అన�ా 

ఇ��ా ���య�ల�ేవ��ైన ��హ� �ా మం��రమ�ను కట�వల�ను; �ా�� �ేవ�డ� �ా���� ���ె ౖయ�ండ�ను�ాక.౹ 

4 మ��య� ��ర�షల�మ�ల�నుండ� �ేవ�� మం��రమ�ను కట� �ంచుట� �� ������ర�ణను �ాక ఆయ� 

స�లమ�లల���ార� తమ �ద�  �వ�ించు�ా���� ��ం�� బం�ారమ�లను వస� ువ�లను ప�వ�లను ఇ�� 

స�యమ� �ేయవల�న� ఆజ���ిం�ెను.౹
91
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ఎజ�  4:6-10. �

��ర�షల�మ� ��ండవ �ే�ాలయం.

6మ��య� అహ�����ష� ఏల��రం�ం�నప��డ� �ార� య����ేశస� ులనుగ����య� ��ర�షల�మ� పట�ణప� 

�ా��� గ����య� ఉత�రమ� ��ా � ి�ా���ద తప�� ��ి��. 7అర�హషస��క� ��నమ�లల� ��� ామ�ను ��� 

��త�ను ట�బ���ల�ను �ా�� ప�మ��ానున� త���న�ార�ను �ార�ీక�ేశప� �ాజ�ౖన అర�హషస�క� ఉత�రమ� 

��ా �ి పం�ి��. ఆ య�త�రమ� �ి��య���షల� ��ా యబ�� �ి��య���షల��� ��త�ర�మ� �ేయబ��న��.౹ 

8మ��య� మం��యగ� ��హ�మ�ను ల�ఖక�డగ� �ిమ� �య� ఈ ప�� ారమ��ా ��ర�షల�మ� సంగ��గ���� 

ఉత�రమ� ��ా � ి �ాజ�ౖన అర�హషస��ద�క� పం�ి��. ౹ 9 అంతట మం��యగ� ��హ�మ�ను ల�ఖక�డగ� 

�ిమ� �య� �ా�� ప�మ��ానున� త���న�ా���న ������య�ల�ను అపర� ���య��ల�ను ట���ల���ల�ను 

అ�ా�ా�య�ల�ను అ����ాయ�ల�ను బబ�ల�ను�ార�ను ష�ష���య�ల�ను �ె���య�ల�ను 

ఏల��య�ల�ను 1 0 ఘనుడ�ను,  ��ష� � �డ���ౖన ఆస�ప�ర� న�� �వతలక� ర�ి�ం� �� �� ను 

పట�ణమ�లందును న�� యవతలనున� ప�� ేశమందును ఉం�న త���న జనమ�ల�ను, న�� �వతలనున� 

త���న�ార�ను ఉత�రమ� ఒకట� ��ా �ి��.౹  
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��ర�షల�మ� �ే�ాలయం ప���య� ��ణ�ల ����ా ప�న������ంచబ��ం��. ప���య� �ా�ల� ����ష�, 

ద�ా���ష� మ��య� అహ�����ష� �క� �తం�  మ���ం� చబ��ం��. ఇ��ా ��ల� పజ� ల� ఈ ప���య� ��ణ�లను 

తమ�� �సుక���ళ�డం ఎంత ఆనం���� క��� ఉంట�ం��, ఇ�� �ా�� �ాజ మద�త�క� �హ�ం�ా మ��య� 

ర��వ��ా ఉం��. �����య� �ామ�� జ�ంల�� వ�క��ల� తమ ��ర�ల� మ��య� క�మ��� �ల దుస� ులక� ��ణ�లను 

���� ార� �ె��ినప�ట���, ఇ��ా ��ల� మ�ల���� �ెం��న మ��ళల� ఎందుక� అల� �ే�� ార�� ����� �ారణం 

ల�దు.ష�ష ��ట నుం�� మద�త� ఉన�ప�ట���, ఇ��ా ��ల� ����జనుల� ��ర�షల�మ� ఆలయ 

ప�న����ా�ణ���� వ����కతను ఎదు������ర�. నూతన-అష����య�ల� వృ�� �ేయబ��న భ�� ��త�  

��ర�ల�ే ఆక��ంచబ��నందున.

2 �ా�ల� 17:24.

అష��ర��ా� బబ�ల�ను, క���, అ�ా�, హమ�త�, ��పర���మ� అను తన �ేశమ�లల�నుం�� జనులను 

ర�ి�ం�, ఇ��ా ��ల��ా���� మ�ర��ా �� �� ను పట�ణమ�లల� ఉం�ెను గనుక �ార� �� �� ను �ేశమ�ను 

స�తం��ంచు��� ��� పట�ణమ�లల� �ాప�రమ� �ే�ి��.౹

నూతన-అష����య�ల� ఇ��ా ��ల� పజ� లను బ��స �ా���క�ల�� మ��య� ��గ�వ ప���య�ల�� ఎల�� 

నుం�� వలస వ��న �ా���� భ�� � �ే�ార�. ఇ�� ష�ష చుట�� తరచు�ా జ���� �ర�గ�బ�ట�లను 

అణ����య����� మ��య� ��శనం �ేయ����� ఒక పయ� త�ం, తర��ాత �����య� �ామ�� జ����� 

�ాజ����ా మ���ం��. ఇ�ా� ��ల� పజ� ల� ప���య� �ామ�� జ����� ��ేయ�ల��ా ల�ర� �����ంట� ప�ర�ప� 

ఎల��� ల�, ఇప��డ� సమ��య ��ాసుల� ��ర�షల�మ�ల� ఆలయ ప�న����ా�ణ���� వ����కం�ా 

�ి�ా�దు �ేయడం ��ా రం�ం��ర�. �జ��, సమరయల�� �� ిర��ాసుల� తమ ��ా�ాలను స��ే�ా��� 

వ��న య���బ� క�మ�ర�లక�, ప�� ే���ం� బ��ల�� ల� 70 సంవత��ాల� ప�� ాసంల� ఉన� య��� 

మ��య� బ�ంజ�� ల�� ��ండ� �ెగలక� �ెం��న �ా���� అప���ంచ����� ఇష�పడల�దు.

ఎజ�  4:6-10. �
6మ��య� అహ�����ష� ఏల��రం�ం�నప��డ� �ార� య����ేశస� ులనుగ����య� ��ర�షల�మ� పట�ణప� 

�ా��� గ����య� ఉత�రమ� ��ా � ి�ా���ద తప�� ��ి��. 7అర�హషస��క� ��నమ�లల� ��� ామ�ను ��� 

��త�ను ట�బ���ల�ను �ా�� ప�మ��ానున� త���న�ార�ను �ార�ీక�ేశప� �ాజ�ౖన అర�హషస�క� ఉత�రమ� 

��ా �ిపం�ి��. ఆ య�త�రమ� �ి��య���షల� ��ా యబ�� �ి��య���షల��� ��త�ర�మ� �ేయబ��న��.౹ 8మ��య� 

మం��యగ� ��హ�మ�ను ల�ఖక�డగ� �ిమ� �య� ఈ ప�� ారమ��ా ��ర�షల�మ� సంగ��గ���� ఉత�రమ� 

��ా � ి �ాజ�ౖన అర�హషస��ద�క� పం�ి��.౹ 9అంతట మం��యగ� ��హ�మ�ను ల�ఖక�డగ� �ిమ� �య� �ా�� 

ప�మ��ానున� త���న�ా���న ������య�ల�ను అపర� ���య��ల�ను ట���ల���ల�ను అ�ా�ా�య�ల�ను 

అ����ాయ�ల�ను బబ�ల�ను�ార�ను ష�ష���య�ల�ను �ె���య�ల�ను ఏల��య�ల�ను 10ఘనుడ�ను, 

��ష� � �డ���ౖన ఆస�ప�ర� న�� �వతలక� ర�ి�ం� �� �� ను పట�ణమ�లందును న�� యవతలనున� 

ప�� ేశమందును ఉం�న త���న జనమ�ల�ను, న�� �వతలనున� త���న�ార�ను ఉత�రమ� ఒకట� ��ా �ి��.౹  
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ఇ��ా ��ల� �క� 12 �ెగలక� 

అ�ా�యన� ు మ��య� ఎల�����ల � 

దూరప� బంధువ�ల�. అ�ా� మ��య� 

ఏల�� ఇద�ర� ��మ� క�మ�ర�ల�, �ా�� 

�ా��రణ ప����క�ల� �ార� అబహ� ం, 

ఇ�ా�క�ల�� పంచుక����ర�

మ��య� య���బ�. అ�ా�యన� ు 

మ��య� ఎల����ల � సమరయ�ల��ా 

మ��ార� మ��య� ����� వ�ే� ఇ��ా ��ల� 

పజ� లక� అడ�ం���ా మ��ార�.ఏలం ప���య� 

�ామ�� జ�ంల� ఒక ��గం �ావడం�� 

శత�� త�ం�� క���న బయట��ా���ా 

ప��గణ�ంచబ��ం��. ��త�  సమరయ ఒక 

��ే� �ేశంల� ఉం��, ఇ�� �����కం�ా 

య�దయల�� ద��ణ �ల� �ను ఉత�ర 

గ�లయ నుం�� ��ర� �ే�ిం��. ప��ాతన 

ఇ��ా ��ల� మ�డ� మ�క�ల��ా 

�భ�ంచబ��ం��. సమరయ నగరం 

�ాజ����ా ఇ��ా ��ల� ఉత�ర �ాజ���� 

����� ��ా�ించడం �ాధ�ం �ాల�దు. 

ఇ��ా ��ల�  పజ� ల� అ�� �ెగలను ��� 

ప��ాతన ��ా�ాలక� ����� 

�సుక��ాగ����,ే ప��ాతన �ే���� �ాజ�ం 

�క� జ��య �ా�ాలక� �ేవ�డ� �ా��� 

��ం��డ� �ార� �ెప�గలర�. �ా� 

ఇ��ా ��ల�ల�� 10 �ెగల� �� య��. 

����� వ��న య��� మ��య� 

బ�����ను �ెగల�, ప�న������ం�న 

�ే�ాలయం�� క��� ���దు �ాజ�ం 

�క� ��ప�త���� ����� 

�� ందల�క�� య��.

సమరయ�ల� ఒక ����స�వ �� ీ ��ణ�ల� �

మ��య� �ల�వలను పద� ����� � ం��.
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ఉత�ర �ాజ�ం పత����� మ�ందు ��� జ���� ఇ��ా ��ల�ల�� 10 �ెగల�, అ�ాం మ��య� ఇతర మధ���ా చ� 

�ెగల పజ� ల కల�క�ా మ���ం��. అహ�����ష� ���� నుం�� తమను ��మ� ర��ంచు ��వ����� �ార� 

సంయ�క�ం�ా పయ� ��ం��ర�. ��ర�షల�మ� �ే�ాలయం ప�న������ం�న త�ా�త గ�లయ ప��� ��ా 

మ�ర�బ��ం��. ఇప��డ� �� ిరప��న�ార� ��ాసం ఉంట����ర�. �ా��� య��� పజ� ల� �శమ� జ�� పజ� ల��ా 

ప��గణ�ం��ర�, ���ల� ��ల� తక��వ ల��� మం� ఏ� ల�దు.

��ను 1: 46

అందుక� నతన��ల� – నజ��త�ల�నుం�� మం��ే�ైన �ాగల�� అ� అత� నడ�గ�ా–వ�� చూడ�మ� �ి�ప�� 

అత��� అ��ను.

��ను 7: 41-2

మ����ందర�–ఈయన ����� � అ���; మ����ందర�–ఏ�? ���స� ు గ�లయల�నుం�� వచు���?౹ 42���స� ు ���దు 

సం��నమ�ల� ప�ట� � ���దు ఉం��న బ��� ె��మను �ా� మమ�ల�నుం�� వచు�న� ల�ఖనమ� �ెప��టల��� అ���.౹

����ష� �ా� ఆలయ��� ప�న������ంచ����� అనుమ�ం�న 600 సంవత��ాల తర��ాత, య��� మ��య� 

బ�����ను �ెగల� ఇప�ట��� ��ల���న ఇ��ా ��ల� ఇంట�� ప�న������ంచగల ��ప� �ా� ��సం ఎదుర� 

చూస� ు����. �ా��ానం �ేయబ��న ���ీ�య మ��య� ఇ��ా ��ల�  �క� ��చక�� ��సం �ార� ��� 

ఉ���ర�. య�దుల ��త�  �ా� ���దు �ా� ఇంట��� �ా��ానం �ే�ిన �ాశ�త���న �ిం�సనం��ౖ తనను ��ను 

�లబ�ట�����ా�. ���. ప�. 350 ల� అల���ాండ� �� ���� �ా��ానం �ేయబ��న ���ీ�య అ� ��ల�మం�� 

���ం��ర�. మ��ి�ో�య �ా�ల� ���ట� ప���య� �ామ�� జ�ం �క� య��ా�� మ���ం��ర� మ��య� 

ప���య� ��గ��కతను ��ల��జం�� �ం�ార�, ���క�ల సంస�ృ� మ��య� ఆల�చన. ఇ�� య�దు పజ� లక�, 

య���మతం పట�  శత�� త�ం ఉన� ���క� �ాలక�లక� ఉచు��ా మ���ం��. �ాత �బంధనల�� మ�ా��య�ల� 

ప�స��ాలల� ఈ వయసు� గ���ం� చదవమ� ��ను �క� సూ���ాను.

�వ���� ��ర�షల�మ� మ��య� �త�ం ��ా ంతం ����� �ం�� 

మ��య� ��మన� ు ప  ���ాల��పరం�ా �ా���నం �ేసుక����ర�. 

ఇ��ా ��ల� ల�పల �వ�ిం� ే పజ� ల�� ౖ ��� ఎప��డూ ��మ� 

�ేవతలను అమల� �ేయల�దు.  య�దులక� �ా�� స�ంత 

ప�జ�ర�ల� మ��య� మతపర���న �షయ�లల� 

స�యంప�� ప��  ఉ����. బ�ౖ�� ఈ య�గం �క� స�ాళ�ను 

�వ��స� ుం��.  ���� దర���ల� అం��ంచబ�� �� మ��య� 

పవ� చ��త�క స��ాల� ల�వ�. బ��� ిస��చు� ��ను  ���ల 

వరక�,  ఇ�� ��త�  �బంధన య�గం �క� ��ా రం���� 

సూ�స� ుం��.

ఆలయ��� �భప� రచ����� హను�ా ��పం 

ప��  ��� �������� క��� ఉంట�ం��.



�� గ�పట�����న ��ణ�ం �క� ఉపమ�నం

  . 

ల��ా 15:8-10
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�� ��ట��క�న� ��ణ�ం �క� ఉపమ����� ��సు ���ీ�య పంచు 

క����డ�. బ� ధుక�� బ� ధనల� మధ���ా చ�ంల�� మతసంబంధ���న 

సం��ర �ెగలక� అర�వంతం�ా ఉ����.

8ఏ �� ీ���నను ప� � ��ం� � ��ణ�మ�ల�ండ�ా �ాట�ల� ఒక ��ణ�మ� �� ��ట����ంట � ఆ� � ��పమ� �����ం� �ల� � ఊ��� �

అ�� �ొరక�వరక� జ�గ�త��ా ��దక��? 9అ�� �ొర��నప��డ� తన �ె�క�� ెలను �� ర�గ��ా��� �ి�� –����క�డ 

సం���ించు��, ��ను �� ��ట�����న ��ణ�మ� �ొర��నద� �ా���� �ెప��ను గ��. 10అట�వల� మ�ర�మనసు� �� ందు 

ఒక �ా� ి�షయ��� �ేవ�� దూతల��దుట సం��షమ� కల�గ�న� ��� �ెప�� చు���న��ను.

�ా�ా�త� ��గ��కతల� ���క�ా����� వస� ువ�ల��ా ఉన� వ�క��లక�, ఈ ఉపమ�నం అర�ం �ాదు. ఎవ����� 

��ణ�ం �� ��ట��క�ంట� ఎవర� పట� �ంచుక�ంట�ర�? జ�బ�ల�ం� ��ణ�ం �ా�నట� � నష�ం ��ల� తక��వ. �ా� 

ప���య� మ�ల���� �ెం��న సం��ర �ెగలక� ఇ�� �వ�� ��న �షయం. తల�ా�ాల� ��ణ�ం �� ��ట�� ��వ����, 

�ర� మ�ందు దం���� �� ��ట����వడం�� �� ల�వచు�. �ర� ��ా���� �జర� �ా�ా��న ���. అక�డ 

దం��ల� ల�క�ం�� �లబడడం భయంకర���న అవమ�నం.
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అల��� తన ��ణ�లల� ఒక���� �� ��ట��క�న� �� ీ, ఆ�� పజ� ��ాజ�ంల��� ప�� ��ం�న �ణంల� అవమ������ �

గ�రవ�త�ం��. తన ధనవంత��ైన భర� �క� గ�ా��� �స�ూ, ఆ�� అజ�గ�త��ా �ం��ంచబడ�త�ం��. ప�� � 

అవమ����� ��ా��ంచ����� ఏ���క మ�ర�ం, ఆ�� �ొ���� వరక� ��ణ�ం ��సం ��తకడం. ఆ�� ���� కను���� 

మ�ందు ఆగదు. ఆ�� తన ��ణ�లను కను��న�ప��డ�, సహజం�ా ఆ�� తన స����త�ల�� మ��య� తన 

�� ర�గ��ా���� క��� సం���ిం��ల� ��ర�క�ంట�ం��, �ార� �� ��ట��క�న� ��ణ��� �ా�� ఇంట� గ�మ�ం ��ల�పల 

చూ�ి ఉండవచు�. ��సు �ా�� కళ�  మ�ందు �ాపం �క� �వత� ను ���ంచ����� ��ల���న ��ణ�ం �క� 

సం������ ఉప���ం��డ�. మ��య� ఒక వ��� � �ా�ాల నుం�� ���� మ��నప��డ�, అత� అప�ా���� 

అం��క��ం�, అతను ��ంచబ�� �డ� అర�ం �ేసుక�న�ప��డ� సం���ిం�ేటప��డ� స�ర��ాజ�ంల� ఆనందం. ఏ 

బంజ��ా �� ీ అ���, ��ణ�ల�� �ం��న సంప�� �య �ర�� �ా ణ��� ఉప����� �, ���ీ�య �వ��ం�న ���� అర�ం �

�ేసు��గల�గ���ర�. మ��య� ఆ�ాజనక ఈ సం�ే�ా�� ఆ�� హృదయ���� �సు��ళ�ం��.



�ర� ఎ�� న���� లను ల����ంచగలర�?

అబ�� ం �ిల�ల�: న���� లంత మం��

�ితృ�ా�మ���ైన అబ�� �మ� తన భ�ష�త� � �ారసులను ల����ం� ే

పయ� త�ంల� న���� ల ��ౖప� చూడమ� �ెప�బ��ం��.

�ామ��క-మ�నవ �ాస� � �ాఠ�ాల అ��క ఇతర �ా�� ీయ �ాఠ�ాలల నుం�� ��ల� �న�ం�ా ఉంట�ం��. ప��ావస� ు �

�ాస���త�ల� మ�నవ ��ా�ాల ఉ���� గ��� �ంచ����� భ���� ౖ���క ర��వ�ను ��మ�ం� �ేస� ున�ప��డ�, �

మ�నవ �ాస���త�ల� �ా��రణ నమ���ల� ల��� పవ� ర�న ���క స��హద�ుల� మ��య� స��హద�ులను ��ట����� �

పయ� ����ార�. ��ా తప�ర�క ���ార��ల ����ా �ర��ించబడ� ప��ాతన సంబం��ల� ఉండవచు� ల��� దుమ�� 

ల��� బ�రదల� ఏ�ై�� �ా��ం�ా ఉప���ంచబడవ�. ఇప�ట��� పజ� ల� స����త సంబం��ల� క��� ఉం��ల� 

��మ� గ��� �ంచగలమ�. ��ను ��ా �ిన ���ార��ల ��సం ��ల� సమయం ����ం��ను. ��ను ���క ఎ�� �ంటర� 

�క� సంద����త �ా��ం ��సం క��� ఎక��వ మ��య� తక��వ ����ం��ను. ��ను ���� కను�����ను 

మ��య� ఆ�ాజనక మ���� కను��ంట�ను. ఇప��డ� ��ను బంజ��ా �ెగ �క� ఆ���ాల�� ౖదృ��  ి��డ��ను, 

��ను ఇ��ా ��ల�ల బ�ౖ�� సంస�ృ��� �� ల����ను. �ాలం మ��య� �ేశ స��హద�ుల� ��ట�.
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గడ� మ�నవ �ాస���త�లక� ఒక కల�
"ఇ� � ��ౖ��  ��ౖ��  ����  ఆ� ఇం��య� అ� ఉం���." గడ� నగరంల�� 

���ల�� �� �ష�ల � నను� ట����ల� ఎ���ంచుక�� �� �����త�డ� న�ా�డ�.

గడ� సందర�క�లక� గ�ర�ప� ట����ల� పయ� �ణ�ం� ేఅవ�ా�ా�� క��స� ుం��.

అతను నను� ���ి�ల � ఎ���ంచు��ల�దు. ఇం��య� ఆట�,మ�డ�చక�మ�ల �ాహనమ� �ాదు. ఈ 

�ా��ల � ఒ�� గ�ర�ం ఉం��. మ��య� అ�� �� మ�ందు ���ం��. గ�ర�ం మ��య� బం���� ౖ��ర�య నగరం 

ల�పల నడపడం ��ను ఊ��ం�న�� �ాదు. ఇ�� �జం�ా అన��ేశ���న��, మ��య� శ��బ� �ల��ా �శ�లం�ా 

ఉన� ప�� ేశం �క� కథను �ెప�బ��ం��.  క�సం ��� జ����ల�� ���� �ా��ట�ల�.  ఈ రక���న 

సంస�ృత�ల� మ��య� సమ�జ�ల� మ�నవ �ాస���త�లక� బహ�మ��ా ఉ����. �ర� �ా����ా �క �

�ప��ా��� మ�ందు నుం�� చూడ� ప� �����లను ఉప���ం� ే�ా� మ�లక� ��ర��ా నడ���ార�. �ా��ప�ట 

నూ�� ���ాలను ఉప���ం� ేగృ�ల� మ��య� మ��కం�ా ప�� ారం �ేయబ��న జ������ తదుప�� త�ా��� 

�వరం�ా అందజ�స� ు���ర�. అమ��ా�� �ా��ల దగ�ర క�ర��న� అమ���ల� �కట� ��న త�ా�త బయటక� 

��ళ������ అనుమ�ంచర�. సం��ర �ెగల నమ���ల� మ��య� ప�� �ాత�క అం�ా�ాలను ��ర����వడం 

మ��య� సంర��ంచడం. వంద �ా�ాతం క��తత�ం��.



బంజ��ా ��ాహం �క� ఆ���ాల�
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2012ల� ఈ ��ం��ల� � ఒక���ల� బంజ��ా ��ా��� � నను� ఆ���ం��ర�. ��ను ఏ� అనుభ�ంచ    

బ� త������ ��ను ఊ��ంచల�క�� య�ను. ఆ���ాల�, ఏ �ారణం �ేత��ౖ��, బ�ౖ�� �క� �ాత �బంధన 

మ������ా�� ఉంట��. బంజ��ాల� మ�త�� � రహస� చట��ల� మ��య� �బంధనల�� క���న �ెగ �ాదు, �ెగ 

��ల�పల వ�క��ల�� పంచు��క�డదు.  �జ����,  ��ను ఒ�� జంట �క� ��ండ� ��ా�లల� �ాల� �న 

బ� త����ను.ఒకర� ��ా�క ��ందూ సమ�జం ఆ�ం�న ��� ప�� ారం వర�సల� �ర���ం��ర�. ��ా�క ప�జ��� 

��ాహ ఆ���ాలను పర�����ంచ����� ఆ���ం��ర� మ��య� ��ా�క �గ��ల మ�ందు ప�జను �ిద�ం 

�ే�ార�. అ�� ే���� క�����న త�ా�త, ప�జ��� తన ఆలయ���� ����� ��ళ�డం��, బంజ��ాల� ��ం�ో  ������ 

�ిద�మయ��ర�. ఇ�� ��ందూ ఆ���ాల నుం�� ఉ�తం. అ�� బ��ల�� ����ాల� ఇప��� ే�ె���నట� � ఉం��.

������ ���� � ���ల మ�ందు 

వధువ� మ��య� ఆ�� త�� �ా�� 

వంటగ��ల� ఉ���ర�.



ఆ���ా� ీ�� ీల బృందం వ��ం��, మ��య� �ల�ించడం ��ా రంభ���ం��. త�� మ��య� క�మ��� � మధ� ����ప� �

�వ��ంచల�� బంధం ఉం��. ఆ���ాలక� హృదయ��� మ�క�ల� �ే�� శ�� � ఉం��.

దగ��� బంధువ�లందర� వధువ�ను ఆ�� ������ జపం 

�ేయ����� వ���ర�.

����ల� ప��ాతన �ాటల� �ా�ేందుక� ��ళ��న� ఇద�ర� 

మ��ళల�.

�న� ఇంట� గ�మ�ం వద�  ����ప� న���, ఇంత క��ళ�ను చూ��ాన� �� ��తంల� ఎప��డూ అను��ల�దు. 

�����ే�గప���త���న �ాటల� �ా��వరణమ�ను హ�ాను �ం�ా�. ఈ లమ�� క�ట�ంబ���� �ెం��న 

క�త�ర� ��క� �ెల�సు. ప������ �ం� ��కక�ం�� ఉండటం అ�ాధ�ం. ��ంట�� ��ను అ�ే క��ళ�  

మడ�గ�ల� నను� కను�����ను.

"�� �ి�య���న క�మ��� �, �� స�ంత మ�ంసం. నువ�� �� హృదయంల� �����ావ�. నను� ఒంట���ా వ��ల��ి, 

మ�స��ా��� అ��, �� దుఃఖంల� చ��� ��వ�. �క� హృదయం ల��� �� �ి�యతమ�. నువ�� ల�క�ం�� 

��ను ఎల� బత�క���ను. �ర� �� హృదయ��� ��� �ెం��డ�త����ర�. �ర� పర���లను ��ట�, ల��ైన 

నదులను ��ట���ర�. నువ�� ఎక����� ���� ���, ��ను ఎప�ట��� �ాల�ను. నువ�� ల�క�ం�� ��ను ఎప�ట��� 

బత� కల�ను. క�సం ఒక��� ����� వ�� �� సమ���� సంద���ంచం��».
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��కను బ� ఇవ�డం మ��య� ��� ర��ా�� 

ఉప���ంచడం

బంజ��ా �ెగక� �����ల� మ��య� ��కల మందల� ఉ����. ప��  

పండ�గల� ��కలను వ���� ార�.

బంజ��ాల� ��క మ�ంసం మ��య� రక�ం ��ం��ంట�� �న����� మ�ందు ఆ���ాలల� ��గం�ా �ే�� ార�. క�ట�ంబం 

�క� తం�� � �����ల �ాప���� ��ళ������ ��ను �ా���ా ఉ���ను. అతను ��ల���ప� అక�డ గ���ాడ�, ప��ప�ర� 

��క ��సం ��త�క�త����డ�. ఇ�� గ��� ��ా ల��� క�ంట��ా ఉండక�డదు, �ా� ఖ��త���న ప���� ిత�ల� � ఉం���. 

మనం బ�ౖ�� �ాత �బంధనల� చ���నట� ��ా��. ఇ��ా ��ల� పజ� ల� తమ �ేవ���� అర�ణల� �ేయ��. ��కల� 

మ��య� ఇతర జంత�వ�ల అప�ాధం మ��య� �ాప అర�ణల�. ��ప� ��ా య��త�ం ���న ��ండ� ��కలను 

�ేవ���� బహ�మ��ా ఇ�ా��. బ�ప�వ� ఇ��ా ���య�ల �ా�ాలను �యవల�ి ఉం��. ��ద�ల� ఇ��ా ��ల� 

�ేవ���� బ��ా ��కను అరణ�ంల��� ��ంబ��ం�ే మ�ందు, ��రంల�� పజ� లందర� ��క కళ�ల��� ల�త��ా 

చూడవల�ి ఉం��. ��ం�ో  ��కను వ��ం���. ఈ ��క ర��ా�� ప�జ��� వద�క� �సుక����� ��, అతను ���� �ాప 

�మ�పణ ��సం �ాపప����ార� బ��ా అ���ం��డ�.��ప� ��ా య��త�ం ���న ��ండ� ��కలను �ేవ���� 

బహ�మ��ా ఇ�ా��. ��ం�ో  ��కను వ��ం���. ఈ ��క ర��ా�� ప�జ��� వద�క� �సుక����� ��, అతను ���� 

�ాప �మ�పణ ��సం �ాపప����ార� బ��ా అ���ం��డ�. ఈ ఆ���ాల� �ే�ిన తర��ాత, ఇ��ా ��ల� పజ� ల� 

�ాం��� ���ా ం� �సు��వచు�.

���� ��న ఇంట� గ�మ�ం వద�క� ��కను �సుక� వ��నప��డ�, ఆ జంత�వ�ను ���� జంటక� సమ���ం��ల� 

���ం��ను. బహ��ా బహ�మ��ా ల��� క�సం వ��ంచ����� మ�ందు గ��� �ం� ఆ���ంచబ�� ఉండవచు�. 

అ��ే అక�డ �� కళ�  మ�ం�ే ��కను చం���ార�. ఇ�� ఒక ఆ��రం. ��ంత� ���ి, ర��ా�� �ాతల� �  ��క��ం��ర�. 

వంటగ�� ల�పల ��ందర� ఆడ�ార� ర��ా�� �ిద�ం �ే�ార�.�ార� రక�ం మ��య� ��ధుమలను క��ి �న� �న� 

��ట� �లను �ాల��ర�, ����ప� �ాథ�� చ���ల� య��ా����  ల��ా ఉ���ర�. అ�థులందర� ���ం���. ����న 

రక�ం �ాతల� � ఉం��, ఒక కర� మ�ందు ఉంచబ��ం��. �ె�య� �ేవ���� �ాపప����ార�ం. ఈ ర��ా�� ��ందూ �ేవత 

ల��� ఏ�ై�� గ��� �ంచద��న �గ����� సమ���ంచల�దు.

ల��య�ాండమ�16:15

15అప��డతడ� పజ� ల���ంచు �ాపప����ార�బ�యగ� ��కను వ��ం� అడ��ెరల�ప��� ��� రక�మ� �ె�� ఆ 

���ెరక�మ��� �ే�ినట� � ��� రక�మ���ను �ే�ి, కర�ణ��ీఠమ� �దను కర�ణ��ీఠమ� ఎదుటను ��� 

�� � ��ంపవల�ను.౹
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�ా�ాల� మ��య� ����నల�...
��ను య�ర� ల� ల�థర� ����స�వ �ాజ�ంల� �����ాను. �����ల� ��ా�ల� సం��షకర���న పండ�గల��ా 

�����ార�. దగ��� బంధువ�ల� మ��య� అ�థుల� చ����� మ��య� ���ం�� ����ప�� క� తమ ఆ��ా���లను 

�సుక��ా�ా�. మం� మ��య� మం� మ�టల� మ�ట� ���ల� ఆ�ం��ర�. వధువ� �క� తం�� � ఒక 

��ం� పస� ం�ాలను ��ా రం���ార�, అందర� వధూవర�ల గ���ం� బ��ా మ�ట� �డట���� ట�బ�� వద�  �ా�� 

అవ�ా�ాలను ఉప���ంచుక�ంట�ర�.బంజ��ా ���� జర�గ�త�ండ�ా, ��ను ఆశ�ర��� య�ను. 

గ��గ���న క�ట�ం�క�ల� అక�ా�త� ��ా ఒక����కర� దూ�ించు��వడం ��ా రం�ం��ర�. అ���ా��క 

ఆ���ాలల� ��గం�ా. ఇ�� ఒక తమ��ా ల��ా ���� మం� అవమ���ల�� ��ా రంభ���ం��. "వధువ� ��ద�  

�ెవ�ల� క��� ఉం��, మ� అబ����� త��న�� �ాదు.”

వ��� �గతం�ా �ెప������ ఒక ��త�� ��న �షయం, మ��య� ��ద�ల బృందం �ా��నప��డ� మ��ంత బ��ి�ా 

ఉం��. వధువ� క�ట�ంబం ఇప��డ� �ా�� తలలను ఒక��ట �ే��� పత� ��త�రం �ిద�ం �ేయవల�ి ఉం��. ఇల�: 

"బ�ల��� మ�క�� ��ద��� మ��య� ��ారమ�గ ఉం��. అత�� భయ��ట� � �ా���ా ఉప���ంచవచు�». 

�దట� ఐదు �మ��ాల �ాట� ఎల�ంట� ��ం�ా�ాండక� ��వ�ల�క�ం��, అవమ���ల �ాటల� ప�� ాంతం�ా 

�ా�ా�. �ా� అక�ా�త� ��ా ఎవ�� ఒక వస� ువ�ను �ా�ల� ��ి�ార�, అ�� వర��� బంధువ�లల� ఒక��� 

����ం��.ఎవ�� ��� ల�ౖ� ను ��ట�ర�, అవమ�నం తమ��ా మ��య� ఆ�ద�గ�ం �ాదు. అ�� స�ర�ం 

నుం�� �ాపం వ��నట� � ఉం��. “����క�త�ర� �ొంగ. ఆ�� ఒక అ���� �ోచు��వడం ��ను చూ�ాను». 

త�ా�త ఐదు ���ాల� �ీడకలల� మ���ం��. ��ప�ల�ట జ����ం��. పజ� ల� అర�ప�ల�, ��కల�. వర��� 

క�ట�ంబం తమ వస� ువ�లను �ా�� �ే�ి, �ష��మణక� ��ళ�డంల� ఆశ�ర�ం ల�దు. �ాళ�� ������ య�ర�. 

��ను గందర��ళంల� ప�� �ను. "�ా��� అ��� �ం��?"���� �ా�ే � ���� �ా���� �ేసు��బ� త�����ా? 

����ల�, వధువ� క�ట�ంబ సభ��లల� ఒకర� �ాం� ఒప�ం���� అం��ం��ర�. సం��త ��ళన ఎవర� 

�ె��ం��ల�� �����ౖ �ా�ా�దం జ����నట� � �ెల��� � ం��. ఒక ఒప�ందం క�����ం��, మ��య� వర�ల క�ట�ంబం 

య�-ట�� �ే�ి ����� వ���ర�. మ��య� �ా��� ��న�ా��ం��. త�ా�త ఏం జ����ం�ో  �ె��� �, ��ను �� 

�����ాను �ిద�ం�ా ఉంచుక�ంట�ను. అ�� య�దుల ��ా�లల�, వర�డ� ఒక �ా���ౖ అడ�గ� ��ట� �డ� 

మ��య� ��ర�షల�మ�క� ��ేయ����ా ఉంట�న� పమ� �ణం �ే�� ాడ�. బంజ��ా �క� వర�డ� మ��య� 

వధువ� �ా�� ��ట� � కట� �ర� మ��య� �ా�� ��సం ఒక �న� గ���రం �ిద�ం �ేయబ��ం��. ��ల� తక��వ 

స�లంల� �ల��న� �ా�� సంఖ� �ారణం�ా, వర�డ� మట� � క�ండ��ౖ తన �ాల�ను �����నప��డ� ��ను �� ట� 

�యల�క�� య�ను. ఈ మట� � క�ండను అణ����యడం ఏ�ట� ��ను తర��ాత అ����నప��డ�, ��క� ఇల� 

�ెప�బ��ం��: ��మ� ���� ఎందుక� �ేస� ు���� మ�క� �ె�యదు. ��మ� ��వలం �ే�� ా�� ామ�.
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మట� � క�ండక� ��ండ� ��ౖప�ల� �ెల�ట� �ల�వ ఎందుక� ఉం�ో  

ఎవర� ��క� �వరణ ఇవ�ల�ర�.

వర�డ� క�ండ �ద 

మ�ద�� �య�టక� మ�ందు .   



ఇ��ా ��ల� పజ� ల� ప�నర�ద���ంచబడ��ర�

107

ఇ��ా ��� ఎవర�? ఇ��ా ��� అంట� ఏ�ట�? ఇ��ా ���య�ల�, ఇ��ా ��� క�మ�ర�డ� 

మ��య� క�మ��� ��ా ఎవర� ప��గణ�ంచబడ��ర�?

ట�ంప�� మ�ం� ఎదుర��ా ఉన� ��ల� �� �����ా(బం�ార� ��ప స�ంభమ�). మ�డవ ఆలయ��� చూ��లనుక��� �ారంద���� �హ�ం.

ఇ��ా ��� �క� ఆధు�క �ాష�ం�  1948ల� ��ా�ించబ��ం��. ఇ��ా ��� ��ర����ా ��ం� ే�ా���� క�సం 

ఒక �షయం ఉమ����ా ఉంట�ం��. ఒక అమ�మ�క� య�దుల ఇంట���ర� ఉంద� �ార� ��క����ం� 

�ేయగ��ార�. �ె��ిన య�దు సంఘంల� ��గ���న య�దుల ��ా ర��� మం��రంల� సభ���ా��ా ఆ�� 

ర��� ే (బ� ద����)ే న�దు �ేయబ��ం��. ఇజ�� ���ల � �వ�ిస� ున� �ా��ల� ����ప� 20 �ాతం 

మం�� య�దులక� �ెం��న�ార� �ాదు. �ా��� ఇ��ా ��� అరబ��ల��ా ప��గణ��� ార�. ఒక జంట �ాతం 

సం��ర బ��ౌ�న� ు ల��� మధ���ా చ�ంల�� ఇతర మతపర���న �������ట�లల� ��గం.



ఇ��ా ��� ఎవర� అ�� పశ� �క� సమ���నం ఇవ������, "ఇ��ా ���" అ�� ��ర� �క� మ�లం�� ��ా రం��� �ం. 

ఇ�� �దట బ�ౖ�� �క� �దట� ప�స�కంల� క��ిస� ుం��.

ఆ���ాండమ� 32:28

“అప��డ� ఆయన– �వ� �ేవ����ను మనుష��ల��ను �� �ా�� ������ గనుక ఇక�దట � ��ర� 

ఇ��ా ��ల��ా� య���బ� అనబడద� �ె���ను.౹” అబ�� �మ� క�మ�ర��ైన ఇ�ా�క� క�మ�ర��ైన య���బ� 

�ేవ���� �� �ా��డ�. ఈ సమయంల� బ�ౖ�� �ేవ�డ� అబ�� ం, ఇ�ా�క� మ��య� య���బ� �క� �ేవ�డ��ా 

ప��గణ�ంచబ�� �డ�. అబ�� ం మ�ందు, ��మ� �ేవ�డ�, ��వహ� �ేవ�డ�. అబహ� ం �ిల�ప� �త�ం పప� ం���� 

మ�ర�బ� ��ం��. �ేవ�డ� అబ�� �మ�క� అత� సం��నం అసంఖ��కమవ�త�ంద� �ా��ానం �ే�ాడ�. అత� 

క�ట�ంబ వంశం ����ా ఒక �ేశం, �ా��ానం �ేయబ��న భ�� ����ంచబడ���ం��. మ��య� ఈ �ేశం ����ా 

అ�� �ే�ాల� ఆ�ర���ంచబడ���. అబహ� ం ఆ�ాశంల��� చూడమ� �ెప�బ��ం��. అత� అర�ణల� ఎ�� 

అవ���� అత��� అర�మ���ల� �ేయడం �ేవ�� ����క. ల�క�ల�న��.

ఆ���ాండమ� 32:28

“మ��య� ఆయన ��ల�ప��� అత� ��ి��� వ��– �వ� ఆ�ాశమ���ౖప� �ే��చూ� న�తమ� �లను 

ల����ంచుటక� � �ేత��ౖ� ేల����ంచుమ� �ె�ి�–� సం��నమ� ఆల�గవ�న� �ె���ను.౹” 12 �ెగల� ఇ��ా ��ల� 

�క� అసల� క�ట�ంబం�ా ప��గణ�ంచబడ�త�����. �ా� ��ల� తన �ాజ�ంల� అ�� �ెగలను ఏకం 

�ేయగల �దట� �ా�. �ా� �ాజ�ం అత� నుం�� ��ి��యబ��ం�� మ��య� ��ష�� క�మ�ర��ైన ���దుక� 

బహ�మ��ా ఇ��ం��. ���దు �ాజ���� ��ా�ిం��డ� మ��య� �వ���� ��ర�షల�మ�ను �ాజ����ా �ే�ాడ�. 

���దు ప���ాలనల� �ా��ానం �ేయబ��న �ేశంల� �వ�ిం�న పజ� లందర� ఇ��ా ��ల�  ��ప� �ే�ా��� 

�ెం��న�ార�.���దు క�మ�ర��ైన �� ల��ను �ాలనల�, ఇ��ా ��ల� �ాజ�ం ��� ��ప��ా �స���ంచబ��ం��. 

య�ఫట� �సు న���� ప��మ�న ఉన� అ�� పజ� ల�, �ెగల� మ��య� �ే�ాల� ఇ��ా ��ల�క� సంబం��ం�న�. 

అతను ఉత��ాన ల�బ��� నుం�� ద��ణ�న ఐగ�ప� స��హద�ు వరక� ప���ా�ం��డ�. ��ర�షల�మ�ల� �

ఇ��ా ��ల� �ేవ���� ఆలయ��� ����ంచ����� వస� ువ�లను ��క��ంచ����� �� ల��ను సుదూర ��ా��� 

ఓడలను పం�ాడ�. �� ల��ను �ాజ�ం మ��య� �ాజ�����ారం పప� ంచమంతట� ప�� ి�� � �ెం��ంద� బ�ౖ�� 

�వ��స� ుం��.

1. �ా�ల� 4: 34.

“అత� జ��నప�మ�టల� �ె��ి��నుట��� అత� జ��నమ�నుగ���� ��న భ�పత�లంద��ల�నుం��య�, 

జనులంద��ల�నుం��య� మనుష��ల� �� ల��ను ��ద�క� వ����.” �� ల��ను �ా�క� ఎంతమం�� �ిల�ల� 

ఉ����� మనక� �ె�యదు. �ా� ప�ష�లం�ా ఉండవచు�. �� ల��ను ��ల� మం�� ��ే� �� ీలను ��ాహం �

�ేసుక����డ� బ�ౖ�� �వ��స� ుం��. వృ�� �ప�ంల� ఈ �� ీల� అత�� ��ే� �ేవతలను ఆ�ా��ం�ేల� న���ి�� ార�. �

�� ల��నుక� ��ద�  సంఖ�ల� అత� ��ర�ల� మ��య� ఉంప�డ�గ�� ెల�� �ిల�ల� ఉ���ర� మనం 

ఊ��ం�నట���,ే  ఇ��ా ��ల� పజ� ల�,  ���� వందల సంవత��ాల త�ా�త,  ల����ంచల�నంత 

ఎక��వయ��ర�.��� బంజ��ా �ెగక� �ెం��న ఒక జ�నపద సంప�� �యం �ార� �� ల��నుక� అత� ��ర� ����ా 

సంబంధం క��� ఉ���ర� ��������ర�. బ��ా, ఇ�� ఖ��తం�ా �ాధ���. �� ల��నుక� 799 మం�� ��ర�ల� 

మ��య� 300 మం�� ఉంప�డ�గ�� ెల� ఉ���ర�.
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అ��క మం�� ��ే� �ెగల సభ��ల� ఇ��ా ��ల� �క� ����జన సంఘంల� క��ి�� య�ర�. బ� య�ను 

��ాహమ���న ర�త� ఉత�మ ఉ��హరణల�. ఆ�� �య��య��ాల�.ఆ�� ���దు �ా�క� మ��� �త 

అ�ం��. జను� �ాస�  �బంధనల ప�� ారం, ���దు వంద �ాతం య�దుడ� �ాదు. ����య��ైన ఊ��య� ��ర� �

బ�� ెబ��� �ా� ���మల� ప�� �డ�. ఈ �� ీ ���దు �ాజ����� �ెం��న య�దు��తర ��ర���� ��ాహం �ేసుక�ం��, �

12 �ెగల క�మ��� � �ాక�� వచు�. అత� క�మ�ర�డ� �� ల��ను ��వలం 50 �ాతం య�దుడ� మ�త�� � 

�ావచు�. ఇ��ా ��� �ాజ�ం య���మతంను �ీ�క��ం�న య�దు��తర ��ర�లను �ీ�క��ం�ం��. �ా��� 

మతమ����డ�ల� అ� �ి��ే�ార�. మతమ����డ�ల అం���ారం�� మతమ����డ�ల� మ��య� ��ా��ా��� 

సంబం��ం�న ��ా��ల� వ����. 12 �ెగల సభ��లందర� ��ేయ�ల� మ��య� ��ా�సక�ల� �ాదు. 

�� ల��ను �ా�ాల �ారణం�ా �ే�� �ాజ�ం �వ���� క���� �ం��. ఇ��ా ��� �క� ఉత�ర �ాజ�ం �క� 

�ా�ాల� ��ల� �రం�ా ఉ����, ఇ��ా ��� �ేవ�డ� ��� ��ర�లను కర�వ�ల బ���న పడట���� మ��య� 

�ా�� ట�� �ి� లను �ర���న �ా���నం �ేసు��వ����� అనుమ�ం��డ�. సమరయ నూతన-అష����యల� 

�ేత�ల� � పడకమ�ం�ే, ఇ��ా ���య�ల� ��ం�ే పయ� త�ంల� �ా�� స�ంత �ిల�లను �నవల�ి వ��ం��.

2 �ా�ల�  6: 28-29

“� ���రమ�నక� �ారణ��మ�యడ�గ�ా అ��–ఈ �� ీ నను� చూ�– ��ట� ఆ�రమ�నక� � �డ�ను ఇమ�� �

��ప� మనమ� �� �డ�ను భ��ంచుదుమ�, అ� �ె�ి�నప��డ� ��మ� �� �డ�ను వంట�ే�ి��� �ంట��. అ��ే 

మర���ట�యందు ��ను ��� చూ�–��ట� ఆ�రమ�నక� � �డ�ను ఇమ�� అ�������ా� అ�� తన �డ�ను 

�����ట� �న� �ె���ను.౹”

ఈ ప�స�కం �క� ����క బంజ��ా ఆడ�ా��� "ఇ��ా ��ల� క�మ��� �ల�"�ా ప��గణ�స� ుం��. ఇ��ా ��ల�ల�� 12 

�ెగల �ా�� రక�సంబం���� మ��య� DNA ను మనం గ��� �ంచల�మ�. �ా� ప��ాతన ఇజ�� ��� ల� ��� బంజ��ా 

�ా�� ��ా�ాల� ల��� ���ాలను క��� ఉ���ర� త��న �ా������ాల� ఉ����. అందువల�  ���� ఇ��ా ��ల� 

�ామ�����  ల� ��గం�ా ప��గణ�ం���. ���దు �ాజ����� మ��య� మ�ఖ�ం�ా అత� క�మ�ర�డ� �� లమ� క� 

ల�బ�� ��ం�న �ెగల�, పజ� ల� మ��య� �ే�ాల �క� ���ా��త సంఘం.

సమ��య� మ�ట��� సమయంల� ���. ప� 740-721 

ఇ��ా ��ల� పజ� ల� �ా�� స�ంత �ిల�లను �నవల�ి 

వ��ం��.



అల� కల� �ల���న �ా�� మనసుల�

��ీ�ల� తమ ఆనందం మ��య� దుఃఖం ��ం��ంట�� �ప��తం�ా 

�సుక�ంట�ర�.

య�దుల గ���ం� ఒక �ా��త ఉం��. మ�గ��ర� య�దుల� గ��గ���న ��ట ��ల�గ� �న����న 

అ���ా య�ల� ఉంట��. ��ను అ��క సంద�ా�లల� ఇ��ా ��ల�ను సంద���ం�ే ��రవం మ��య� అ���ా�ా�� 

�� ం��ను. ��ను గణనను ��ల��య�ను, �ా� క�సం 15 ల��� 16 �ార��. ఇ��ా ��ల� �ాజ��య�ల� రంగ�ల 

�ా��ారం. ఒక �ా��� ఏ� ల�క�ం�� జ��దరణ �� ందగలదు మ��య� తర��ా� ఎ��కలల� జ��య �ార���ం� 

������ నుం�� ప���� త�ం��. ఇ��ా ��ల� �ాదన �క� �ైన��� ను ఇష�పడ��ర�. అ��క ��బ��  ప��లక� 

అ��క ��న� అ��ాల� ఉన�ందున, గ�ం��ల �క� ర���ల �వరణ గ�ం��లయ�ల� � ప�స��ాల అరలను 

మ�త�� � �ంపదు. �ార� య�దుల మనసు�ల� ఒక సమగ� ��గం. �����ార�� �ర�య�త�క మ���ంప�క� 

�ేర���వడం కష�ం, మ��య� తరచు�ా అ�ాధ�ం. �ర� బ�ౖ�� �క� �ాత �బంధనల� ఇ��ా ��ల� బ�ౖ�� 

చ��తన� ు అధ�యనం �ే�� �, ఈ అంత�ల�� చర�ల� మ��య� చర�ల �క� మ�ల��� �ర� చూ��ార�, ఆక�ి�క 

��పం మ��య� �ాజ��య ఆట��� ట�  �క� సమ�ల మ�ర��. ఒక��� ఇద�ర� �� ర�గ��ార� ఒ�� ట�బ�� ��ౖ �� 

��గ���ర�. మర�సట� ��� �ార� �వ � వ����కత�� �లబడ��ర� మ��య� �ా�� ���హం మ����ింద� �ర� 

అనుక�ంట�ర�. �ర� ఆశ�ర��� వచు�: �ా� సూర��డ� త�ర��న ఉద�ం�న ��ంట��, ఇద�ర� �� ర�గ��ార� 

ఒక�� ��ా ంగణంల� ఒక�� ��చ�� కప�� ట���� �ా�ీ� పంచుక�ంట�ర�.

య�దుల� మ��య� ��ీ�ల ���ం� ��� ల� �ార�ప�తల� ఉ����. �ా� ��ీ�ల� తమ ఆనం���� మ��య� 

బ�ధలను �ప��తం�ా �సుక�ంట�ర�. మనల� ��ల� మం���� సమత�ల����న మనసు� ఉంట�ం��. మన 

ఆల�చనల� మ��య� ���ాల� రక��� ట� పమ� �దకర ��ా��� ��ళ�వ�. ��ల� అర�దు�ా మనం ��ల� ��ాక� 

�ెందు��మ�, మనం ఘర�ణల� మ��య� �ా��రక కల�కలల� �ాల� �ంట�మ�. మనం ఆం�ోళనక� గ����నప��డ�, 

��ాశల� పడక�ం�� మన స�ాళ�ను ఎదు���వచు�. మనల� ��ల� ���� �మం�� మ�త�� � ఆత�హత�క� �� ా� 

�ేసుక��� పద��ల��� వ��ార�.  బంజ��ా �ెగ�� �� ఎ� ��ంట�� ల�, ��ను కలత �ెం��న మ��య� కలత �ెం��న 

మనసు�ను గ��� �ం��ను. త��ాను �ా��వరణం ఏ�ై�� ���� �� మ�ందు, సం����ల� మ��య� ��చ���కల� 

ఉంట��. �ాబట� � �ర� ఇబ�ం�� తరం�ాల ����ా ���� ��సం �ిద�ం �ేయవచు�. �ర� బంజ��ా�� సంబం���� 

ఏర�ర�చుక�న�ప��డ� �ా�� ���� ��సం �ిద�ం�ా ఉండం��. ��గవంత���న మ�ర��ల� బ�ంబ� ��� ల��ా వ��ా�. 

�ర� ఈ సం��ర �ెగక� �ెం��న ఇంట� ��� ప�� ��ం�నప��డ�, ��ండవ పగట�ప�ట ఒక �ీడకల�ా మ�రవచు�. 

క�సం, బయట� వ�క��లంద���� ఇ�� ఇల� క��ిస� ుం��.�ారణ�ల వల�  బంజ��ాలక� మ�త�� � �ెల�సు. �ార� �న� 

గదులల� �వ�ిస� ు���ర�, ఒ���క����� ���� చదరప� �టర� వ��� �గత స�లం మ�త�� � ఉంట�ం��. ఉ��క� �తలను 

��ా��ంచడం ����ప� అ�ాధ�ం. ఒ�� క�ట�ంబ���� �ెం��న ఇద�ర� ఆస�� �గల వ�క��ల మధ� �ా��రకం�ా అడ�ం���ా 

నను� ��ను త�ర�ా �లబ�ట����వడం ����ా హత�ను �����ంచవచ�� ��ను ��ల��ార�� ���ం��ను.
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ఒక����కర� అర�స�ూ, �ా�� క�ట�ంబ సభ��లను �ి��, ����� మ��య� బ�స���� ��డ�క�ల� అ� �ిల���ార�. �� 

ఉ��త����న జ�క�ం ����ా, ��ను �� గ���ం� ఒక మ�ర����� మ�త�� � �ే�ాన� మ��య� �ా�� ��త�  నవ��ల ��ా� �ా 

మ��ాన� తర��ాత ��క� �ెల�స� ుం��. ఎందుకంట� ���� ���ాల త�ా�త, �ర���న ఘర�ణ ల��ా క��ిం�ం��, 

ప��క బయళ�ల��� మ�ర�బ��ం��. �ా� మ�� �ర�నవ���� �ం���� �ం��. ఎద� ుల �� ర� మ����ినట� � 

అ��ిం�ం�� మ��య� �ర� క��� �����ంచు���ాల� ఆ�ంచవచు�. ����� ఉం�న క��  ఎక�డ ఉం���.

బంజ��ా �ెగ మనస�త��ాస� ం గ���ం� �ా�� ీయం�ా అధ�యనం �ే�ిన ��కంట� ��ల� �ె���ౖన వ�క��ల� ఖ��తం�ా � �

ఉ���ర�. �ా� ఈ అంశం��ౖ ఒక �ామ�ను����ా, ��ను �ా�� మనసు� �క� బల���న ప�� ా�లను 

ప�� �ం�ం��ను. ��ల��� సంవత��ాల��ా ����జనుల� తమ ఇళ��, ప�వ�ల�, �ా��దల ��నుక �వ�ిం�ే�ార�. 

అ�� ర�ాల �ా��వరణ ప���� ిత�ల� మ��య� �ర�న స�ాళ�ను ఎదు���ంట� ఎల�ప��డూ కద�కల� ఉంట�ం��. 

మ�ర�త�న� �ీజన�ల� ఒక సమగ� ��గం�ా క��న���న ��తం. ఆ�����ా� పర���ల క��న���న భ���గంల�, 

�ార� ఒ�� ���న ��ల�గ� �ీజన�ను ఎదు���ంట�ర�. ��ఘ ��� �టనం అక�ా�త� ��ా ��ద�  వడగండ�  ����� 

�ెస� ుం��. ఈ మంచు�� �ం��న మంచు బంత�ల� �ిల��ా��� ��ల�ద ప�ేయగలవ�, �ెగ త�ర�ా త��న కవ� ను 

కను��నక�� �ే. మర�సట� గంటల�, అ��క ��స�ల� సూర��డ� ప�� ా���ాడ�. ఈ సం��ర జ�త�ల� అ�� ర�ాల 

�ా��వరణ�లను ఉప���ంచగలవ� మ��య� ప� �ేయగలవ�.సూ�ా�స�మయం ��ౖప� �గ��చూప�త� 

��తం �క� రంగ�లను ��� అదు�త���న అందం�� చూ�� � ం��. �ా�� ����ల� �ొంగలను ఎదు���ంట�, �ార� 

తమ ��ా ణ�ల ��సం �� �ాడవల�ి ఉంట�ం��. ఈ రక���న �వన���� �మ��� �రంతరం అపమ� త� ం�ా ఉంచడ�� 

�ాదు. ఇ�� ���ౖ ��ి��న ఎల�ంట� ఇబ�ం�� నుం�� బయటప�ేల� �ేస� ుం��. ��ండవ పప� ంచ య�ద�ం త�ా�త 

�ాజ��య పక� ృ� దృశ�ం సం��ర జ�త�లంద���� �పత� � ��ా ంతం�ా మ���ం��. మ�ళ�  �గ�� ��ౖ�క �యం��త 

స��హద�ుల� పప� ంచ�ా�ప� ం�ా అమల� �ేయబ�� ��.స��హద�ు ��ట�, సుదూర పయ� �ణం గ�హం �ద ����న 

���� వన���ా ణ�ల ��ా ం��లక� ప���తం �ేయబ��ం��. ��ల� ��ీ�ల� మనుగడ ��సం పట�ణ�కరణక� ��ళ�వల�ి 

వ��ం��. ఈ రక���న �వన���� ��ీ��� స���� దు. ఇ�� ��ల� �సుగ� మ��య� ర���ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��. �ా�� 

ల��ైన ల�యల దుఃఖ���� �ారణం. ఆధు�క నగర �వన ���నం �ా�� �ె����న మ��య� సమ�ా�త�క���న 

మనసు�లక� మ��ంత ఆజ�ం �� స� ుం��.

ఈ అల� కల� �ల���న ఉ����� అప���త���న ��ౖ ��ా� క��� ఉంట�ం��. �ర� బంజ��ా �ెగ�� సంబంధం క��� 

ఉన�ప��డ�, �ర� � ��తంల�� ���� అత��త�మ మ��య� 0 అత�ంత ఉ�� ేజకర���న �ణ�లను �� ందవచు�. 

�ర� ��ీ��� ���� మం� మ��య� దయగల మ�టల� �ె��ే, �ర� ����ంతం �����త���� �� ందు��ర�. 

�క� ఒక కప�� �ె� మ��య� ��ంత బంజ��ా ��ట� � అం��ంచ����� ఎవర� �ర� ����� �ా�ాల� ��ర�క�ంట�ర�. 

(��ట� �).�ర� �ా�� సమ�ంల� ఆనం��ంచ���� చూడట����. �కట�� ��ి���ినప��డ�, బంజ��ా అ���� 

న���� లను �ేర���వ����� �ా��వరణం �క� ఎగ�వ ప���త�ల గ�ం�� �� �ే�� �ా��� ల�ంట���. �ర� 

మ��ంత ��చ���ం�ే మ��య� ఉ���హభ��త���న వ��� �� కను��నల�ర�. ��� బంజ��ా కమ���ట� సభ��ల� 

�ాడట���� మ��య� నృత�ం �ేయ����� తదుప�� అవ�ాశం ��సం ��� ఉండల�ర� మ��య� ��ద�  ���� ల��� 

��కను క��� ఉంట�ర�. �ార� �మ��� �జ���న �����త���ా ����� �, �ర� తప�క�ం�� �ా����� ఆ�����ార�. 

రంగ�ల�, ���� మ��య� ఆనందం �క� ��� �టనం ��సం �ిద�ం�ా ఉండం��.
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అ�� � దు �ా� "లమ��".

���ాల�� బ��ా ��ల �� బంజ��ా �ాల�ల� ��ే� సందర�క�ల నృత�ం.

���ాల� ��ల� మం���� "లమ��" చదువ���� మ��య� ��గ��కత ల�� 

వ��� ��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

��ల� ��షల� ఒ�� ప��లను ఉప�����ా�. ఇప�ట��� ��షల మధ�, ప��ల ఉప�గం ల��� �ాట�� 

ఉప���ం� ేవ�క��ల మధ� ఎట�వంట� సంబంధం ఉండక�� వచు�. �ా� ఉండవచు�. ఈ ప��లల� ఒకట� 

"లమ��". ��� బంజ��ాలక� ఈ పదం �ా� � ��లక ప��లల� ఒకట.�  �ార� ఎక��వ�ా ఉప���ం� ే ఇంట���ర�ల� 

ఇ�� ఒకట�. గడ� చుట��పక�ల ��ం��లల� లమ�� ఇంట���ర� బ��ా ��ా చుర�ం �� ం��ం��.బయట� వ�క��ల� ే

ప��� � ��� బంజ��ా కమ���ట��� "ల�మ��" క��� య�స�ా ఉప���ంచబడ�త�ం��. మ�ఖ�ం�ా ���ాల�, 

బంజ��ాల� ����ప� 15 �ాతం జ����ల� ��ద�  �������ట��� ��ా ��ధ�ం వ��స� ు���ర�. ���ాలక� "లమ��" 

అ���� ఇబ�ం���� య�స. ��ంతమం�� ���ాళ�� తమ �ిల�లక� "ల�మ�ల�" �ొంగల� అ� బ� ���� ార�. �ర� � 

వస� ువ�లను చూసు��క�� �,ే ఒక «లమ��» ���� �సుక�ంట�ం��. ఒక ���ా మ��ళ ���� �ె�ి�ం��, �ా�� 

క�ట�ంబంల� �ిల�ల� అల� �� �ేస�ూ�� ఉంట�, �ా�� త�� �ా��� "లమ����" అ���స� ుంద� �ె�ా�ర�. �డ�  

�� త�ం��. ఈ �ర�గ�త�న� ��ీ� �ెగ �క� ఖ��త���న ఆచూ�� ఎవ���� �ె�యదు �ాబట� �. ఒక "లమ��" 

ఒక �ర��ాసు�డ� మ��య� ��గ��కత ల�� వ��� ��ా ప��గణ�ంచబడ��డ�, అతను ఎక��ో  అరణ�ంల�, 

పర���లల� �వ�ిం�ే�ాడ�. ఒక "ఘ�ట�". ���ాల ��సం, ��ంక� ప��మ కనుమలల� �వ�ిం� ేవ��� � ఖర��.
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��షన� బంజ��ా ��� ��స�� అ�� �ి��ష� (NBPA) మ���ం� �న �న� ప�స�కం ����ా ��ను "��ం� 

లమ��"� కను�����ను.

ఈ �ా� బంజ��ా �ెగ �క� మ�లం�ా ల��� ప����క����ా పద� ���ంచబడల�దు, �ా� �ా��ల� ఒక���ా అ� ే��ర�ను 

ఉప���ం�న �ా�. ఈ �ా� గ���ం� ���� పంక��లల� మ�త�� � ప�� � ా�ంచబ��ం��. �� ఆస�� �� ������ ం�న�� ఈ 

�ా� ఉన� ప�� ేశం. ఇ��ా ��ల�ల�� అ�� � దు నగరం. ఈ �ా� ����ప� ���. శ.  700  ఇ��ా ��ల�ల� అల� కల� �ల���న 

�ాలంల� �వ�ిం��డ�. ���దు �ాజ�ం ����� �ం�� మ��య� ��ండ� �� ట� �ాజ��ల��ా ����� �ం��. ద��ణ�న 

య���, మ��య� ఇ��ా ��ల� ఉత�ర �ాజ�ం. "లమ��"� అర�ం �ేసు��వ����� మనం ఈ య�గం �క� �����క 

�ాజ��య ప���� ి�� అధ�యనం �ేయ��. ఈ �ా� ఎవ�� మ��య� అత� మద�త���ర�ల� ఎవ�� మనం సందర�ంల� 

ఉం���. నూతన-అష����య�ల�� ే"లమ��" అ� �ిల�వబ�� �ర�, �ార� ఈ వ��� �� అ���ా�ా�� �ోచుక��� వ��� ��ా 

చూ�ిం��ర�, �ాజ��క ��పథ�ం ల�� �ామ�ను�డ�. �ా� ఖ��తం�ా ఒక �ారణం�� �ర�గ�బ�ట���ర�డ�, అత� 

�ర�గ�బ�ట�ను చక�వ�� � అ�� ఖర��ల వద�  అణ����య�ల� ��ర�క�ంట�డ�. �ర�గ�బ�ట� �ఫల���ం��, మ��య� 

"లమ��" తన ��ర� మ��య� క�ట�ంబ��� ������ట�  � ఎగ�వ ఈ�ప�క� �ా���� య�డ�. అష����య�ల�క� �

��ేయ��ైన ��ా�క �ా� "లమ��"� పట��క�� అష����య�ల�క� అప���ం��డ�. �ో�ి����ర�డ� అష��ర�ల� 

బం���ా బం��ంచబ�� �డ�. ��� బంజ��ా లమ��ల మ�లం గ���ం� �� ప����ధనక� ఈ �ా� ��ర� "లమ��" అ� 

ఖ��తం�ా �ెప�వచు�.సహజం�ా�� ��మ� ఈ �ా� మ�ల��� �ర��ించ����� అత� DNA ను ��క��ంచల�మ�. 

మ��య� అత� ఉ��� �షయ���� వ�� � మనం ఆ��రపడవల�ిన అష��ర� ఖ��� మ�త�� � ఉం��. అత� ��ర� 

"లమ�" ల��� "యమ�" అ� పం��త�ల� ��ాదం �ేస� ు���ర�. మ�నవ �ాస�  ���నం ఈ వ��� � ఎవ��� � ��ంత �

��ల�గ��స� ుం��. అష����య�ల� ఇ��ా ��ల� (ఉత�ర �ాజ�ం) �క� 10 �ెగలను 740-722 B.C ప�� ాసంల��� 

పం�ిన తర��ాత సంవత��ాలల�, ఇ��ా ��ల� నగర���న అ�� � దు పజ� ల� �ర�గ�బ�ట� �ే�ార�.
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అష���య� నుం�� వ��న ���ార��ల�� ౖ���� �

ప���ంబ�లను చూ�� �ం.
����� � ఫ� ట��� ి� ఈ ప�స�కంల� ఈ �షయ��� 

ల�త��ా ప������ాడ�:

"అ�� � � క� �ెం��న యమ�� ��ౖ�ి�య� �ాహ�ి 

అ� ��ందర� �శ��ిం��ర� మ��య� అల� 

అ��ే, అత� �ార�కల��ాల� దృ�� ి� ఆక���ం� 

ఉండవచు� �ా� ��ల� ల�పభ��ష�ం�ా 

ఉ����. "యమ�"� "అ��య�" అ� 

అర�ం �ేసు��క�డదు మ��య� ���� 

సంస�రణల� � యమ� ��ానంల� Ia-ad-na 

పఠనం ల� మ�-� �క� �ా��రణ తప�� 

రచన�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��, ఇయ�������ే 

������ించబ��న ఒక �ధ���న ��ా ���య� 

�� ి� �ా �ాదు మ��య� �ో�ి����ర�డ� 

��ౖ�ి�య�� అ� ల�ఖక�లక� �ెల�సున� 

��ా�ణ�త�క �ా���లను అం��ంచడం, ఇ�� 

యమ��� మ�త�� � �ాక�ం�� మ��య� 

మ�ఖ�ం�ా అ��య� ల�� �����ల చ��తక� � 

సంబం��ం�న అంశం:(a) �� ��ియ� �రంల� 

అ��య� ��ట�� ల��� ��ౖ��ట�క� సంత��� 

�ెం��న �ా�� గ���ం� ఖు���-అసు�-ల�మ�� 

�క� �����క. (�) 715 సంవత��ాలక� 

సంబం��ం�న స�� �� �ా�����త��ాలల� 

అ��యన� ు క��ించడం���ాట� క�� 

(�ి��ియ�) �క� శత�� వ�లను ��ా�ిం��ర�. 

మ��య� (�ి) ఖ��తం�ా క��ి ��ళ�ం�� 

మ��య� మ�గ��ర� �ి��ియ�ల�� ���క�ల�� 

ప�� ే�కం�ా సంబంధమ� క��� ఉండవచు�»



. 
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ఇ�� �ాల��� 68 �క� �ా�ీ

ఓ��యంట��య�, �ాల��� 70, 2001, �ా� 

�� ల�ా� ����ా.�

ట�ం�-ఐ �ా� �ాస��ల నుం��, షబ��� ���.ప�. 

706ల� ల�మణ�� స�� �� క� అప���ం�నప��డ� 

అప�ట��� అ���ారంల� ఉ���డ� మనక� 

�ెల�సు. ఈ ఎ�ి�� � దు�-�ార���� (ఖ��ా�బ��) 

నుం�� స�� �� �క� �ాస��లల� క��� ��ల� 

�ార�� ���ా�� �ేయబ��ం��. ��� ������ �ాసనం �

ప�� ారం. అసూ�, నబ� మ��య� మర��� �ేవతల 

అదు�త���న ��ౖభ�ా�� చూ� ి��ల�హ �ా� 

పరవ�ం� ల�మణ�� స�� ��క � అప���ం��డ�. 

సల�� XIV �క� ��� ������ �ాస��ల� �

మ��య� �న� ������ �ాస��ల� స�� �� �క� 

పదవ సంవత�రం, ��ా�� 707 ���.ప�.- అ��� 

���.ప�.706  (…).  ���.ప�. 713/2 ల��� 712/1 

ల� అ�� � దుక� �ెం��న ల�మ�� అష����య�క� 

వ����కం�ా �ర�గ�బ�ట� �ే�ాడ�. అతను ��ా�క 

�ాలక�ల నుం�� మ��య� ఐగ�ప� �ా� �ిర� �

(ఫ��) నుం� � మద�త�ను క�డగట����� �

పయ� ��ం��డ�. అ�నప�ట���,  ���.ప�. 712 

ల� అష����య� అ�� � దు వద�క� 

�ేర�క�న�ప��డ�, ల�మ� ఈ���క � �ా���� �, 

క��ా� ఐగ�ప� స��హద�ు వద�  మ����ిం��.అతను �

�దట� � క�ష� �ా� నుం�� ఆశయ� ం �� ం��డ�, 

�ా� �వ���� సం��ళ��� �����క� ����� 

పంపబ�� �డ�.
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���� ��. జ�.క�� ా�, మ���యం ఆ� య�ంట����ట�� ఆ� ట�� అ��-జ��ా ���ా�� �ే�ార�. అ�� � దు-య�� 

వద�  యమ� �క� బల���న ��ట. ఇ��ా ��� ఎ��� � � ��ష� జర��, �ాల��� 19, సంఖ� 3 (1967), 

��� 137-149.

"అ�� � దు ��ట, అ�� � దు య�� అష��ర� చక�వ�� � స�� �� II (742. BC నుం� � 705 B.C) �ాలం నుం� � ప��� లల� 

మ�త�� � ప�� � ా�ంచబ��ం��. 713 BCల� అ�� � దు �ాజ����� వ����కం�ా అత� ప�� ��ా��� సంబం��ం�. ఈ 

��ౖ�క చర� �క� ఉ�� ేశ�ం,  �ర��ా ంత పట�ణంల� �ాలనను �ా���నం �ేసుక�న� వ�� � �ా��ా�� 

�ర�గ�బ�ట�ను అణ����యడం. ఈ �ో�ి����ర�డ� స�� �� �ేత ల�మ� అ� �ి���డ�, అత��� ౖ�ర�గ�బ�ట� 

�ే�ాడ� మ��య� ప��� ల ప�� ారం, లమ�� ��ల� ��ందరప�� అ�� � దు �ాజ�ంల� మ�డ� నగ�ాలను 

బలప����డ�. అ�� � �, �ాత� మ��య� అ�� � దు-య��. �వ���� పమ� �ద సమయంల� ప�� �న నగ�ా��� 

��నుక ��ావరం�ా ప��ేయడం స�ష�ం�ా ఉం��».

అష����య�ల� ���ార�� "లమ��" అతను "అ��య�" ఒక ��క� ల��� ��ల���� ి� మ�ల���� �

�ెం��న వ��� � అ� �����ం��. "�� ఓ��యంటల�ౖ�ం� ����ల�ష�: �య� ఈస��� ఇ�� ����� ఆ� ��� ��

కల�� ఇ� �� ఎ�ా��ియ� ఏ�" అ�� ప�స�కంల�, రచ�త �ాల�� బ����� ల�మ�� �క� మ�లం 

��ా��స�దం�ా ఉంద� ��������ర�.



��ను ఈ ����, �ా� మ�ఖ����న మ�ల�ల ����ా ����నప��డ�, ��ద�  �క��మ���ల�� ���� మ�క�ల� ��ట��� 

వ��ా�. ఈ "లమ��" ఎవ��. అతను చక�వ�� ��� ల��� అష��ర�� �ేవతలక� ల�ం���� �ాల� ��ర���ల�దు. అతను 

సమరయ మ�ట��� గ���ం� మ��య� అష����య�ల� భయంకర���న య�ద�  వ��హం గ���ం� �ెల�సు, పజ� ల� ఆక��� 

చ��� ��ల� �ే�ిం��. మధ���ా చ�ంల�� ��ల� మం�� పజ� ల� ఒక�� �ేవ�ళ�ను అం��క��ం��ర�. ఇ�� ���దు �ాజ�ం 

�క� �వ�� సంవత��ాల ఫలం, ఇక�డ �� ల��ను �ా� తన ��ే� ��ర�ల �ేవతలను ఆ�ా��ంచడంల� తన 

తప��ను ��ా రం�ం��డ�. ఒక �న� �������ట� ఈ రక���న పద�త�లను అం��క��ంచ����� ��ాక��ం�ం��. YA 

ఆ�ాధక�ల�, ��మ� �ేవ�డ�. ఈ ����ల � తమ ��ౖఖ�� ��సం �ే�షం మ��య� ��ంసను ఎదు������ర�. �జ���న 

మ��య� స�వ �ేవ�డ� ఏ �గ�హంల�నూ క��ించడ� అ� �ార� దృఢం�ా �శ��ిం��ర�. మ��య� �గ��ల ఆ�ాధన 

��పం మ��య� �ా�ాలను ������ిస� ుం��.  అష����య�ల� ��ణం నుం��,  ఏ�ై�� �ర�గ�బ�ట� �ాత � "���క�"  �ా 

ప��గణ�ంచబడ�త�ం��. క�ప � మ��య� ���త� వంట� ���క� ఆ��పత� ����ాల�� ౖ ఆగ�హం�� ఉన� అ�ి���య� ������ 

వ����కం�ా �� �ాడ�త�న� అ��క మం�� వ�క��లక� ప�� క�ల య�స. ఏ�ె�� బ��నర� ���ంద �� �ాటం. ����� � ఫ� ట��� ి� 

తన "అ�ె���� స����" ప�స�కంల� ఈ �షయ��� ���ల�ౖ� �ే�ాడ�: నూతన-అష����య�ల� ఉక�� �క� 

ఉన�త���న ఆయ���లను క��� ఉ���ర�. ���.ప�. 722ల� ఉత�ర �ాజ����న ఇజ�� ��� పతనం త�ా�త, ద��ణ ��శ�ా 

అ�ి���య� ప���గమ��లను ఆపగ��� �ార� ఎవర� ల�ర�. ఈ ప�స�కంల� "ఐగ�ప�   ఆశయ� ం �క� ప��ేశం" �ా���� 

�ా�� ఇల� ��ా �ాడ�: "నూతన-అష����య�ల� �ాజ�ం �క� శ�� ��� ఏ ల��ాంట�ౖ� సం��ర�ం �లబడల�దు �ాబట� �, ��ా�క 

శక��ల� తమ �ాజ��య�లను సర��బ�ట� �ే� ిమనుగడ ��సం సమయ��� ��ను��ల� �ేయ��� వ��ం��."ల�మ�� 

నమస���ంచ����� ��ాక��ం��డ� మ��య� అత� ��ా ణ�ల ��సం �� �ా��డ�.  అ�� � దు పతనం తర��ాత, 

��ర�షల�మ�ను �ా�ం�న �ా� ����య� క��� అష��ర� �ా��� �ా� క�దుర��క����డ�, అతను �� ల��ను 

�ా� ��ా�ిం�న నగరం ��� ��ౖభవం�� ��శనం �ేయ���� చూడ����� ఇష�పడల�దు. ��ర�షల�మ� �వ���� 

��బ�క�ె�జర�II �ే�ల��� వ��ం��. 597 B.C. ���దు నగరం మ��య� �� ల��ను �ే�ాలయం �ోచు��� ��శనం 

�ేయబ�� ��.

లమ�� ఎందుక� �� �ా��ల� �ర��ంచుక����డ�?

అతను YA �క� నమ�క���న అనుచర�డ� అ��,ే (��ను ��ప��ాడ�) అత��� ���� ఎం�ికల� క��ించవ�. అతను 

�ా�ప��, అసూ� �ేవతలక� వం��, ఆ�ా���� � స�వ��ైన �ేవ�� ఆగ����� గ�రవ���డ�. అష��ర� �ా� YA �క� 

శత�� వ�లల� ఒకడ�. �ా� ఇజ�� ��� ఉత�ర �ాజ�ంల� �ెడ��ా �ా�ైన పజ� లను ���ంచ����� అష����య�ల� �ా�ను 

పం�ిన�� YA.

ఈ లమ�� ��ీ��� మ�లం �ాగల��, సంచ��ం� ే�ెగక� మ�� పదం?

��ల� �ాధ���. ��ీ� పజ� ల� తమను ��మ� "��ీ�" అ� �ిలవల�ద� గ�ర��ంచు��ం��. య��ాల��ా ఈ పదం ప�� క�ల 

య�స�ా ఉప���ంచబ��ం��. అ�� � దు �ా� ల�మ�� ఈ య�సక� మ�లం. య�ద�ంల� ఓ���� య�డ�. అతను 

ఐగ�ప�క� �ా���� వడం�� అతను తన క�ట�ంబ��� ఉన�త మ��య� �� ���ా ������ట� �డ�. ఎగ�వ ఐగ�ప�ల� అతను � �

�ో�హం �ేయబ�� �డ� మ��య� ��ల�సులల� ఉంచబ�� �డ�. అతను �వ���� అ� ే���� ఇ��ా ��� �క� ఉత�ర �ాజ�ం 

�క� �ెగల�� పంచుక����డ�, �ార� YA �క� నమ�క���న అనుచర�ల��ా ���ంచబడ��ర�. ��ా �న ఇ��ా ��ల� 

ల� ��గ���న �ారందర�, ��� మద�త���ర�ల� క��� అష����య�ల� �ెరల��� పంపబ�� �ర� మ��య� బ��సల��ా 

ఉ���ర�.117
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బంజ��ా ��� ��స� ����� ���ా �ా�ో� ��షన� బంజ��ా ��� ��స�� అ�� �ి��ష� 7వ జ��య 

సదసు� �న� ప�స�మ�ల� «��ీ�» పదం �క� మ�ల��� �వ��ం��ర�.

"��ం� లమ��" వయసు�ను �వ��ంచ����,�  ��ను ��ం�,�  లంబ�� � మ��య� మతపర���న ��ష కన�డల�� �

అనువ��ంచబ��న ఒక ఆంగ� ����ను ర��� ం��ం��ను. ఈ సంస�రణలను య�ట���ల � ల��� ఈ 

���� �ౖ��  సంద���ంచడం ����ా చూడవచు�: https://banjarapeople.wordpress.com
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��ం� బహ�ం ��� V, ల���� మ��య� ��ర�య 

అందగ�� ెల�

ప���య�-��ర�య సంబం��లక� మద�త� ఇ�ే� జ�నపద కథల� మ��య� 

సంప�� �య�లను �ర� కను��నవచు�. �ాట�ల� ఒకట� ప���య� క�త "���  

��క�" (ఏడ� అందగ�� ెల�). ���.శ.1141ల� జ��ం�న �జ�� గంజ� ర�ం��ర�.

���  ��క�, ���ౖ�క � ఆ�ా��ంచబ��ం��, ఇస�ంద� సుల� �� సంకలనం, �ి�ా�, 

ఎ��దవ శ��బ�ం AD (��షన� ఆ���య�ల� మ���యం, �స��, �� ర��గ�).
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ఈ పద�ం బహ�ం ��� V గ���ం�. అతను ప���య� �క� 14వ స�ా��� �ా� మ��య� ���. శ. 420 నుం�� ���. శ. 

438 వరక� ప���ా�ం��డ�. అ��క మం� � �ా�ల వల� అతను తన �ాజభవనం ల�పల అంద���న య�వ�ాణ�ల 

అంతఃప��ా�� క��� ఉం��ల� ��ర�క����డ�. అత� త�� �షణ����  య�దు అ� గ�ర��ంచు��ం��. ఈ 

ఏడ�గ�ర� అందగ�� ెల� ��రత�ేశం, ట���, ఉజ������ ా�, ర�ా�, ��ా��, �ై�� మ��య� అజ�బ �ౖజ��/ఇ�ా��లక� 

�ెం��న య�వ�ాణ�ల�. ఈ �ే�ాల��, ��ా���� �ాట�, �ి�� ��� ��ంట ఉ����. ��ా�� మ��య� �ై�� 

నుం�� వ��న య�వ�ాణ�ల� �����య� ప�� �వం �క� కథను �ెబ���ర�, ఇ�� మధ� ఆ�ియ�ల�� 

రహ��ర�ల ��ంట మ�త�� � �ాక�ం��, అత�ంత సుదూర ��ాల నుం�� క��� �ాణ�జ�ం మ��య� ��ర�లను 

�సుక�వ��ం��. ��మ� ఉత�ర అట� �ంట�� సమ�ద � ��ాలల� ప���య� ప�� ��ా�� కను��ంట�మ�. ప�ి�ి� 

మ�సమ�దం�  �దు�ా ఉద�ం� ే సూర��� నుం�� మ��క ��ర� వ��ం��. �ా�� ప��ాతన �ాజ��� 

������� ��ల � "అ�� �ే�ాల ����ాల�" ఉ����.స�ా��� �ా�ల దృ�� ి అంద��కంట� ��ప���.

������� �� వద�  "అ�� �ే�ాల 

����ాల�”

��రత�ేశం ప���య� దృ�� ిల� �ేర�బ��ం��,  ��వలం �ాణ�జ�ం మ�త�� � �ాదు.  ��ందు��ా� క�మ��� �ల� 

ఎల�ప��డూ అత�ంత అంద���న ఆడ�ా��ల� ప��గణ�ంచబడ��ర�. మన ఆధు�క ���ల� � ��రత�ేశం �� 

వర��  మ��య� �� య��వ�� �� ట�లల� డజను ��ల�చుక�ం��. బ��వ�� నుం�� వ��న �ి�మ�ల� ��వలం 

ప���యన��� �ాదు, ��ా�� నుం�� ఇం�ో���ియ� వరక� ల�ల��� మం�� మ��� ింల దృ�� ి� ఆక���ం���. 

ప����ను వందల సంవత��ాల� గ��� ఉండవచు�. �ా� సూర��� ���ంద ఏ� మ�రల�దు. బ��� ��� V 

అత��� ���� సంవత��ాల మ�ందు ��ా రంభ���న ప��ాతన ప���య� సంప�� �య��� ధృ�క��స� ుం��. 

పప� ంచంల�� అత�ంత అంద���న �� ీల� �ామ�� జ��ల� ��రగ����� మ��య� పతనమ���ల� �ే��ార�. ఎ�� �ర� �

ప�స�కంల� మనం అంద��కంట� ��ద�  �� వర��  �� ట� గ���ం� చదువ���వచు�. �ాజ�ౖన అహ�����ష� ��రత�ేశం 

నుం�� క�ష� వరక� �స���ం� ఉన� 127 ��ా �ను�లను ప���ా�ం��డ�. అతను తన �ాణ� వ��  ిపట�  అసంతృ��  ి

�ెం��డ� మ��య� ఆ��ను భ�� � �ేయ����� �సం �ే�ాడ�.

ఎ��ర� 2:2-4:�

2 య�వనులగ� �ా� ప����రక�ల� ఇట���–� అంద���న కన�కలను �ా���రక� ��దకనగ�ను, ౹ 

3అందు��త�మ� ��ందర�వత�ల�ౖన కన�కలంద��� సమక���� ష�షను ��ట అంతఃప�రమ�నక� �ే��� 

�� ీలక� �ాప��యగ� �ా��క� నప�ంసక�డగ� ���� వశమ�నక� అప���ంచునట� � �ా� తన �ాజ�మ��క� �

సం��ానమ�ల��ట�ల� ప����రక�లను �య�ంచును�ాక. ��� ���రక� సుగంధదవ� �మ�లను �ా������న 

తర��ాత 4�ా� ఆ కన�కలల� �ే�యందు ఇష�పడ��� ఆ�� వ�� ి�� బదుల��ా �ాణ�యగ�ను. ఈ మ�ట 

�ా�నక� అనుక�లమ���ను గనుక అతడ� ఆల�గ� జ����ం�ెను.
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ఎ��ర� 2:7:�

ప���య� ��రత�ేశం�� స��హద�ు క��� ఉన�ందున, ��ర�య మ�లం ఉన��ార� ప���య� క�ట�ంబ�లల� 

��ాహం �ేసుక����ర� మనం అను��వచు�. ఈ అం��ల �� ట�ల� �ింధు �ా��ద�ర� ఎవ����� ఉ����ా? 

��మ� మ�త�� � ఊ��ంచగలమ�. అ�� ���ార�� �ాల�దు. �ా� మనక� �ె��ిన �షయం ఏ�టంట�, ష�ష 

�ిం�సనం�� య�దుల సంబంధం ఏర���ం��. ఈ అం��ల �� ట�ల� ��ల��� ం��న య�దు మ��ళ ��ల� 

అంద���న అమ��� అ� తక��వ అంచ�� ��యవచు�.

“తన �ినతం�� � క�మ��� ����న హద�ా� అను ఎ�� �ర� త�దండ�� ల� ల���ె ౖ య�ండ�ా అత����ను 

��ంచు����ను. ఆ�� అంద���న ర�పమ�ను సుందర మ�ఖమ�నుగల�ె ౖ య�ం�ెను. ఆ�� త�దండ�� ల� 

మరణమ� �� ం��న తర��ాత �ర���� ఆ��ను తన క�మ��� ��ా �ీ�క��ం�ెను.౹”

2.600 సంవత��ాల ���తం సు�ా అం��ల �� ట�ల� ����న దుస� ుల ��� ల� ప���య� �ాజ�ంల�� ఈ సం��ర 

జ�త�ల దుస� ుల ��� ���� ఉం��?

�ా� బహ�ం ��� V ��రత�ే�ా��� �ం� �ే�� య�వ�ాణ� అందం మ�త�� � �ాదు. అతను ��రత�ేశం నుం�� 

ప���య�క� ల����న ు ��ను��ల� �ే�ిన �ా��ా �����య� చ��త�� ార�ల� ే���క��ంచబ�� �డ�. అ�� బంజ��ాల 

మ�ల���� సంబం��ం�న ��ల� ఆస�� �కర���న కథ. ఎందుకంట� ల���� �����య� ��ీ�ల�. ఈ సమ����ా�� 

ప���య� చ��త�� ార�డ� హమ� � ( ���. శ.  9 5 0 )  అం��ం��ర�.  బహ�ం గ�� మ��య� ప���యన� ంద��� 

అల��ంచ����� ల���� పంపబ��ం��.  ట�� ���ం� ఎంట�ట �ౖ�� �ం� �����ల � ��ంతమం�� ఆత�ల� 

ఉ���య�? అస�ల� క�దరదు. �ా��ల� 12,000 కంట� తక��వ �ాదు.



ఆ�� "�� ఇ���ంష� ఆ� ��� ఇ� �� య����ియ� ���� ఏజ��" అ�� ప�స�కంల� ���ా��� ��ం� ఇల� ��ా �ార�: అర� 

చ��త�� ార�డ� ఇ�ా��� (c. 950) ఐదవ శ��బ�ప� ప���య� చక�వ�� � బహ�ం గ��క � ఒక మ�ఖ� కథను ��ట��ం��డ�, 

అతను "అత� సబ� ���ల � ఉం���" అ� �ర��ంచుక����డ�. సగం ��� మ�త�� � ప� �ేయం�� మ��య� �ా�� 

����న సమయ��� సం��తం �క� ధ���� �ంట� మ��య� ��� గ����� గడ�ప���ర� », సం��త�ార�ల� ల��� 

సం��తం ల�� సబ� �క��లను ఎదు������ర� మ��య� 12,000 మం�� సం��త�ార�లను పంపమ� ��రత�ేశ �ా�ను 

ఒ�ి�ం��ర�:బహ�ం గ�� సం��త�ార���� ప���య� అంతట� పం�ిణ� �ే�ార�, అక�డ �ార� గ�ణ�ం��ర�. �ా�� �ారసుల� 

హమ� � అ� �ా�ఖ���ం��ర�, అ�నప�ట��� జ��. తక��వ సంఖ�ల� ఉ���ర�. ఈ శృం�ార మ�లం �క� మ��క 

సంస�రణ �ిర��� �క� పద��ండవ శ��బ�ప� ప���య� ఇ��సం, షమ�����ల � క��ిస� ుం��. మ�� బహ�ం గ�� 

తన పజ� ల ��సం సం��త�ార�లను ��త�క�త����డ�- ఈ�ా�� ��దల ��సం, సంపను�లల� �ాక�ం��, సం��త 

సహ�ారం ల�క�ం�� �ా�� ��ౖ� ���ా�. ప���య� �ా తన మ�మ�ా���� ��రత�ేశ �ా� అ�న శంగ�క � ల�ఖ �ా�ాడ�.

“- �ర� ఇప��డ� ��క� స�యం �ేయ��. �ణ �ా�ంచడం �ె��ిన ల����, ప�ర�ష�ల� మ��య� �� ీలల� �

ప����ల మం��� ఎంచు��ం��. �ా��� ప���య�క� పంపం��, �ార� ��ద�ా���� ������� అం��ంచగలర�.”

శంగ� ల�ఖను చ���, ల����న ు ఎంచుక��, అతను ����నట� ��ా�� �ా�క� పం�ాడ�. ల���� ��ర��క� 

వ��నప��డ�, �ా� �ా��� అం��క��ం��డ� మ��య� �ా��ల� ప��  ఒక����� ఒక ఎద�ు మ��య� �ా��దను 

ఇ���డ�, �ాట�� ���త�లను �ేయ�ల�� ఆశ��. అతను ���� �ా��ద-ల�� ��ధుమలను క��� ��నం �ే�ాడ�, 

�ాబట� � �ార� భ��� దున������, ప��మ�న �త������ మ��య� పంటను �సుక��ావ����� జంత�వ�లను 

ఉప���ం��ర�. �ార� క��� �� � ��సం సం��త�ార�ల� ఉం���, త����ా �ామ�ను�ల� పభ� �వ�ల వల� 

ఉంట�ర�. ల���� �����డ�, �ా� �ార� ఎద�ుల� మ��య� త��� ����ర�, మ��య� సంవత�రం �వ�� ��ట��� 

�ా�� మ�ఖ�ల� ఆక��� �ా��� య��. �ా� �ా���� ఇల� అ���డ�: "�ర� �త����� ఇల� వృ�� �ే�,ి �త�న 

సమయం మ��య� పంట గ���ం� మర��� క�డదు. స��, � దగ�ర ఇం�ా �ా��దల� ఉ����: � వస� ువ�లను 

ఎ���ంచు��ం�� మ��య� � �ణల�� ౖపట�� �గలను ఉంచం��. మ��య� ఇప��డ�, అత� మ�టల �ారణం�ా, 

ల���� పగల� మ��య� �ా�� పయ� �ణ�ల� మ��య� �ొంగత��ల� �ేస�ూ ��ంచ����� పయ� ��స� ు���ర�.
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ఈ సమ��ల గ��� �ంప� అ���తం�ా ఉం��, �ాట� గ���ం� ఎట�వంట� గణ�ం�ాల� ల�వ�; ఉత�మం�ా �ార� "��ండ� ల��� 

మ�డ� ��ల మం��"�ా అంచ�� ��యబ�� �ర� (అమ��ల��� మ��య� ������, ��� 2). �ాట� మ�ల�ల� క��� అం� ే

అస�ష�ం�ా ఉ����. Šāh-nama (మ��� �, VII, pp. 451-52)ల� �����ంచబ��న ఒక ప��ాణం ప�� ారం మ��య� 

అ��క మం�� ఆధు�క రచ�తల� (ఉ��., బ��ా�; ����) ప�న�ావృతం �ే�ిన ప�� ారం, స�ా�య� �ా� బ��� V 

Gōr (q.v.) తన �ాలన �వ��ల� ��ర��క����డ�. (421-39) ��దల� సం������ ఆ�ా���ంచల�ర� మ��య� అతను 

��రత�ేశ �ా�ను "ప�� ��ల మం�� ల���ల�, ప�ర�ష�ల� మ��య� మ��ళల�, �ణ �ా�ం� ే�ప�ణ�లను" పంపమ� 

���ాడ� (l. 2558). ల���� వ��నప��డ�, బ��� ప��  ఒక����� ఒక ఎద�ు మ��య� �ా��ద మ��య� ఒక �ా��ద 

��ధుమలను ఇ���డ�, త����ా �ార� వ�వ�ాయం�� ౖ ఆ��రప�� ��ంచ����� మ��య� ��దల ��సం ఉ�తం�ా 

సం������ �ా�ం��ర�. �ా� ల���ల� ఎద�ు మ��య� ��ధుమలను ��, ఒక సంవత�రం తర��ాత ఆక��� �ెంపల� 

���ంచుక�� ����� వ���ర�. ��ను ఇ��న �ాట�� వృ�� �ే�ినందుక� �ా� ��ప��ంచుక����డ�, తమ సంచులను తమ 

�ా��దల�� ౖసర��క�� పప� ం���� చుట��మ�ట�మ� ఆ�ే�ం��డ�.

���ా��� ��ం� ఒంట���ా ల�డ�, ల���� మ��య� ��మ�� పజ� ల మధ� సంబం���� క��� ఉ���డ�. ��ంతమం�� 

పం��త�ల� ��మ�� పజ� ల� �ాయ�వ� ��రత�ేశంల� తమ మ�ల��� క��� ఉ���ర�, అక��� నుం�� �ార� ప��మ 

ఐ���ాక� �ేర�క����ర� ���స� ు���ర�. ��ను ఈ ప��కల�నక� వ����కం�ా �ా��ంచను, అ�� �జం �ావచు�. ఈ ��� 

ప���య�ల�, ��ట� ప��మ ఇ�ా�ల � �వ�ిస� ున� బంజ��ాల� మ��య� ల����ల  మధ� ప��ాతన సంబంధం ��సం ��ను 

�� �ాదనను ���ి��ాను. అక�డ ల����� ా� అ� క��� �����ం� �ేయబ��న ల����� ా� అ�� ��ా ����  ��మ� 

కను�����మ�. ఇ�� అ��ాల� ల��� అ�� �ా�� స�ంత ��షలను మ�ట� �� ేల��� �క� భ�� అ� అర�ం. ల��� 

�క� భ�� ఇ�ా�� స��హద�ు మ��య� ���ా��� ా నగరం నుం�� �స���ం� ఉం�� మ��య� ఖుజ���ా� ల�తట�� 

��ా ం��లను అంతర�త ఎగ�వ ��ా ం��ల నుం�� ��ర� �ేస� ుం��. ల��� బల���న ఇ�ా�య� మ��య� అర� స���ళ��ల�� 

ఆ��మ�ాసుల�, �����య� మ�ండ�కం మ�ట� �డ��ర�. ప�� �� ��ంద ల��� �� ిరప�� �ర� మ��య� ��ంతమం�� మ�త�� � 

తమ మతసంబంధ���న సం���ా�� ��న�ా��ం��ర�. ల����� ా� �ాం�ా�ల�, అష����య�ల�, బ��ల��య� మ��య� 

ఇ�ా�య� క��త�క మ�ల�ం�ాల ప���ల��త�క ��ణ� ��� ప�� ి�� � �ెం���, ఈ కల� �ల �ాలం ��ట��. కంచుల� ప�� �నం�ా 

���ా��� ా స�పంల�� సమ�ధులల� కను��నబ�� ��. ���. ప�620 ల� ����య� �ాలక�డ� ��ౖ����� �ి��యన�ను 

త�����ట� �డ�. ����ష� ఆధ�ర�ంల� ���� ల����� ా� సుమ�ర� ���. ప�540 ల� ��ర�గ�త�న� అ������ �ామ�� జ�ంల� 

��నం 
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�ేయబ��ం�� మ��య� వర�స�ా ��ల���ి�, �ా���య� మ��య� స�ా�� �ాజవం�ాలల� ��గం. ల��� 

మ�ండ��ాల� సుమ�ర� ఐదు ��యన�  మం�� మ�ట� �డ��ర� మ��య� మధ� ప���య� నుం�� వ��న� 

మ��య� ��ంట��  ల���, బ�� �య��� మ��య� సదర� ల���. బంజ��ా �ెగ మ�ల���� సంబం��ం�న �� 

��లక �ా���లల� ఒకట� �ా�� ఆడ�ా�� దుస� ుల ���ల �� ��ణ�ల�. అ�ె���� �ామ�� జ�ం �క� 

న��బ� డ� �న �వ�ిం� ేల���� గ���ం� ఏ�ట�? �ార� ��ణ�లను ఈ �ధం�ా ఉప�����ా�ా? 

ల����� ా�ల � �వ�ిం� ేసం��ర జ�త�లందర� తమ ఆడ�ా���� ��ణ�ల�� దుస� ుల� ధ���� ార�. జ���� � 

పర���లల� ����జన మ��ళక� ఇ�� ఆ��రం.

ల���� మ��య� బంజ��ాల DNA గ���ం� ఏ�ట�. అ� స���� ��య�? బంజ��ాల� మ��య� ల���� 

��ండూ DNA ��� R1b �క� అ��క తరచు దనం క��� ఉంట��. Y-DNA ��� � గ�� � R1b �క� 

�ా���ం�ా ఎ���ట�� తరచు దనం ����ా ల��� ఇతర ఇ�ా�య� సమ��ల నుం�� ��ర� 

�ేయబ�� ��.

ల���� మ��య� బంజ��ాల DNA గ���ం� ఏ�ట�. అ� స���� ��య�? బంజ��ాల� మ��య� ల���� 

��ండూ DNA ��� R1b �క� అ��క తరచు దనం క��� ఉంట��. Y-DNA ��� � గ�� � R1b �క� 

�ా���ం�ా ఎ���ట�� �ీ������ ����ా ల��� ఇతర ఇ�ా�య� సమ��ల నుం�� ��ర� �ేయబ�� ��.



����త� �ల� ల��� ట���ా��� ా ���జ� �క� 

సం��ర ఉప�గం.

ఇ��ా ��ల�ల� �ర� ప��  మతపర���న య�దుల ���రం��ౖ ���జ�ను 

చూ��ార�. �ార� తరచు�ా ల���క పజ� ల ఇళ�ల� క��ి��ార�. 

��ను బంజ��ా �ెగ �క� మ�లం ��సం �� అ���షణను ��న�ా��ం�నప��డ�, ��ను ఒక ��త�  ప���� 

��ర��క����ను. రక�మ������. ఇ�� ఇద�ర� వ�క��ల� ఒ�� ���లను పంచు��వడం ����ా �వ��ంచగల పదం. ఇ�� 

తప��స���ా ప��ాతన సంబం��ల� మ��య� �ా��రణ ��ా��ాల ���ారణ �ాదు. ఇ�� ఒక�����కట� కలపడం ల��� 

స�లం మ��య� సమయ�లల� ���� �ంత య�దృ��కం ఫ�తం�ా ఉండవచు�. ఆధు�క సందర�ంల� ���� 

�వ��ంచ�����: ����స�వ �ల�వను ధ��ం�న వ��� � ���� అత��� బహ�మ��ా ఇ��నందున మ�త�� � ఉప�����ాడ�.
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ట���ా��న ు �స�ున� ప���య� య�దుల�

ల��� అతను ���� రహ���� ��ంట కను�����డ� మ��య� ���� �సుక����డ�. అతను ����� 

ఇష�ప�� �డ�, �ా� అత� ఆ�����క ������� ఇ�� ఎట�వంట� ��ా మ�ఖ�తను క��� ఉండదు. ���� వందల 

సంవత��ాల త�ా�త ఒక ప��ావస� ు �ాస���త�  అత� సమ���� కను�����డ�. అత� ��డ చుట�� ఉన� �ల�వ �

ఈ వ��� � ����స�వ�డ� మ��య� �ాస���త�ల� ����స�వ�ల ��ావ�ా�� కను�����ర� ర��వ��ా పద� ���ం��ర�.�

య�ద మ�ల���� �ెం��న ఒక మ�ఖ����న వస� ువ� �క� ఉప��ా�� ప������ �ం. ��� ధర��ా�� �ా ��, 

���ాను �ా�ాడ���వ����� య�దుల� �ిల�వబ�� �ర�. ఇ��ా ��ల�ల� �ర� మతపర���న య�దుల ���రం�� ౖ

���జ�లను చూ��ార�. ���జ� ల�పల అత�ంత �ా��రణ ��ా ర�న: ఓ ఇ��ా ��ల� �నం�,�  మన �ేవ��ైన 

ప�భ�వ�, ప�భ�వ� ఒక��.ే �న� ����త� �ల� ల��� ��ా ర�న ��ట� �ల ల�పల ట��� � �క� ���ా�� ఉంచడం అ��� �

చట�ం �క� ��ప� ఆజ�లను �సుక���ళ������ మ��క మ�ర�ం. సం��ర సంస�ృ�ల� ట���ా�� అ� �ిల���ార�. 

ఈ రక���న ����త� �లను �ాబ���� ి� సంప�� �య�ల అనుచర�ల� క��� ఉప���ం��ర�. అట�వంట� 

����త� �ల�� ���� �స� ను �సు����� ��ల� మం�� పజ� ల� ��ా ర�న ��ట� � దుష�శక��ల� మ��య� �ా�సుల నుం�� 

ర�ణ క��స� ుంద� నమ����ర�. ����స�వ సందర�ంల�: బ�ౖ��� � ���ం� చడం �మ��� ర��స� ుం��. ల��� అ�� 

�మ��� ర��స� ుం�� అ� నమ��త� � ��డ చుట�� ఒక �ల�వ ��సు��ం��. ఇ�� ాం పప� ంచ దశ ���.శ.  600 ల��� 

ప�� ��ం�నప��డ�, ఇ�� ాంల��� మ���న య�దుల� ఈ య�దుల అ����ా�� �ా� ీ�ే�ార�. ఈ ��త�  మ��� ింల� 

ఖు�ా�ల �� ��ంత ���ా�� తమ ట���ా�� ల�పల ఉంచుక����ర�. ఈ ����త� �ల ��ల�పల క��� 

ఖు�ా�ల �� ����ాల� మ���ం� చబ�� ��. ప���య�ల� య�దుల� తమ దుస� ుల ���ల � ��గం�ా ట���ా��న ు 

�స�ున� అ��క �� ట�ల� ఉ����. ఈ �� ట�లల� ���� య�దుల తల�ా�ాల� ��ణ�ల� క��� ఉ����.
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క�����  య�దు బ��కల�, ప���య� (ఇ�ా�): 

ఆంట��� ��వ�����, �.ి1880
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ఇ��ా ��ల�ల�� సమరయల�� రమల� � నుం�� "�ాల�� ీ�య�" య�దుడ�.



అజ�బ ��� �� య�దుడ�, బంజ��ా మ��య� ప���య� య�దల �� ీ. అ�� ట���ా��� �.�
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అ�� �ల� మ��య� 

ట���ా�� ఉన� 

బంజ��ా.
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ట���ట �ౖ�� ఆ� �� బంజ��ా: ��ా� అం� కల�� ఆ� ఎ �ాండ��ం� ట�ౖ� ��� కవ� – 29 �

మ���� 2016 ���� �� �ా�� (రచ�త)

ట���ా��� � ట�వ��� �ెగక� �ెం��న ఒక మ��ళ.
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ఒక క�� ట���ా��. �ర� ల�పల ఒక �న� �� ��� ఉంచవచు�.



ఎ��ర� 1:1�
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1అహ�����ష� ��నమ�లల� జ����న చర�ల �వరమ� : ��ందూ�ేశమ� �దల���� క�ష� 

�ేశమ�వరక� నూట ఇర�వ����డ� సం��ానమ�లను అహ�����ష� ఏల�ను.౹ 
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ఆ�����ా� క�డ�
���ా��� ఉప���ం�ే బంజ��ా పదం "��ం��" గ���ం� ��ను ఇంతక� మ�ందు ��ా �ాను. ఉత�ర ప�� ే� ల�� ��ం�� 

నగరం ��రత�ే�ా��� ఆ��� �ాజ���. ఆ��� నగర���న �ాంద�� క� త�ర��న �ర� మ��య� తం�� ఘ� పర���ల�. 

��ం��ల� �ా����ా� ల�నూ, ��ందు��ా� ల� ఎక�డ బంజ��ాల� ఉ���� అక�డ క��� చూడవచు�. �ఘ� చక�వ�� � 

జహం��� బంజ��ా �ెగను మ�ల� �� నుం�� �ాంద�� వరక� తన ��ౖ������ సర�క�ల ర�ాణ���ర�ల��ా 

ఉప���ంచుక�న�ట� � ��ను �క� ఆ���ాల� ఇ���ను. బంజ��ాల� �����య� �ాజ��� ఇస��� ను �ా���నం 

�ేసుక��� ��ౖ�క పణ� ��కల� ��గం�ా ఉ���ర�. � మనసు�ల� ఎట�వంట� సం�ే�ల� ఉండ�వ�ం��: ఆ�����ా� 

బంజ��ాల� �వ�ిం�న ప�� ేశం మ�త�� � �ాదు. ఇక��ే �ార� ���ట� ప���య�ల�� ఇతర �ెగల�� ���ల�, నమ���ల� 

మ��య� ఆభరణ�లను పంచుక����ర�. �ర� చూ���� �ా�� ప��ాతన సంబం��లక� ర��వ�.

జ��� ద�� , ఆ�����ా� - ���� �ంబ�. 4: �ా���� ా� మ��య� ద��ణ ఆ�����ా� స��హద�ులక� స�పంల�� �ి�� 

బ� ల� �� చుట�� ఉన� ��ానభం� శం �ెం��న పజ� ల ��రంల� �వ�ిస� ున� ఆ��� క�� సం��ర �ిల�ల�, 

UNHCR ���� �ంబ� 4, 2002 ����ా జ�� � ����  ���ా�� � మ�ర�బ�� �ర�. ఝ� � ����  వంట � దుర�ర���న 

���ాల� ఇ�� �ాంద��క � ప��మ�న 30 ��ల��టర� దూరంల� గనుల�� చుట��మ�ట�బ��న ఎ���� మధ�ల� 

ఉం��. (అ� �ట�ల�/జ�ట� � ఇ��జ�� ����ా �� ట�)
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ఆ�����ా�ల �� ఈ క�� అమ��� �� ట� చూ�ినప��డ�, �� గ�ం� ెఉ�� �ం��ం��. ఆ�� వస�  ��రణ చూడం��. ఆ�� �

గడ� నగరం చుట�� �వ�ిస� ున� �� �ి�య���న బంజ��ా క�ట�ంబ���� �� ద�� �ావచు�. ��ను క��ల� మ��య� 

బంజ��ాల మధ� �ార�ప�తలను ��తకడం ��న�ా��ం�నప��డ�,  �ార� తమ దుస� ుల ���ల � ��ణ�ల 

����ా�� పంచుక����ర� ��ను కను�����ను. ��రత�ేశంల�� బంజ��ా �ెగ �ా�� ఆడ�ా�� దుస� ులల� ��ద�  

అ�� �లను ఉప���ంచడం ��సం ప�� ే�కం�ా ప�� ి�� � �ెం��ం��. ఆ��� హజ��ా �ెగ �ార� అ� ేనమ���ల� మ��య� 

అ�� �లను ఉప�����ార�. హజ��ాల� �ియ� మ��� ింల�, �����య� మ�ల���� �ెం��న ఇ�� ా�� కమ���ట�. 

ఇ�� ాం �క� �ియ� ���గం ��ట� ఇ�ా�ల � ఆ��పత� ���గం, �ా��� అ���య� అనుక�ల సు��ల నుం�� ��ర� 

�ేస� ుం��. ఆ�����ా�ల �� పష���ల � ఎండల�, హజ��ాలక� �ర�ాల శత�� వ�ల�. హజ��ాల� మ��య� బంజ��ాల 

�భజన 1 1 వ శ��బ�ంల� జ���� ఉండవచు�.  హజ��ాల� ఖ��ా ��ా��ా�� అం��క��ం��ల� 

�ర��ంచుక�న�ప��డ�, బంజ��ాల� బలవంతప� మతమ����డ�ల నుం�� త�ి�ంచు��వ����� త�ర����ౖప� 

��రత�ేశంల��� ���� �ల� �ర��ంచుక����ర�. కరడ�గట� �న ఇ�� ాం ������ �స���ంచడం��, ��� బంజ��ాల� మ���� 

ఉ��ర�ాద �ాజ��ల ��సం ద��ణ��� ��ౖప� పయ� �ణ��� ��న�ా��ం��ర�. ��ట� క��ాటకల� తమ ��ావ�ా�� క��� ఉన� 

బహమ� �ామ��జ���� ��ను ప�� � ా�ం��ను. �ార� ఇ�� ాంక� �ం�న మ�లం, ఇ�� ా�� ప�ర� ప���య� 

�ామ�� జ��ల ��నుక ఉ���ర� ��������ర�. మ��య� బహమ�ల� ఇ�� ాం �క� మ��ంత ఉ��ర�ాద సంస�రణ 

అ�న సూ�ీ� �ీ�క��ం��ర�. స�ీల� తమ ��ా ంగణ�లల� �వ�ిం� ేఇతర ��ా��ాల పజ� లను అం��క��ంచ����� 

ప�� ి�� � �ెం��ర� మ��య� అందువల�  మ��ంత సంప�� �య�ాద మ��� ింల� మ��య� ��� శక��ల� ే

బ���త�లయ��ర�. బంజ��ా సమ�జం ��ట� వరక�, మ��� ింల�� ఎక��వ�ా సం���ించల�దు. బంజ��ాల� తమ 

ఏ�ాంత ��ం��లల� �వ�ిం��ల� ��ర�క�ంట�ర�.అ�నప�ట��� బంజ��ాల� ��ండ� ��ౖప�ల� ��ౖ�క ��ా��లక� ��వ 

�ే��ంత �ె��గల�ార�. మ��� ింల� క���. య�ద�ంల� ఎవర� ������, బంజ��ాల� ��త�  �ాలక�ల పట� �కల� ��జనం 

�ే��ార�. �ఘ� చక�వర��ల �ాలనల� �ార� �ే�ినట� �.

బంజ��ాల� ఆ�����ా��ల� ఉంట�. �ార� ఇ�� ాంల��� మ�ర����� ఎందుక� ��ాక��ం��ర�?

�ా��రణ సమ���నం ల�దు. �ా� ���� ఈ పశ� � ��సుక����ను. �ాధ�మ��� ఒక �వరణ: బంజ��ాల ��షను 

��ర�� అ� �ిల���ార� మ��య� బంజ��ాలను ��� బంజ��ా అ� క��� �ిల���ార�. క�� �ెగల� ఆ�����ా�ల �� 

�� ��ా ��� పర���లను తమ ��స� ��రం�ా ఉప���ం��ర�.  చ��ాలంల� �ాట� మందల� మధ� 

ఆ�ియ�ల�� ��ల� వరక� ల�తట�� ��ా ం��ల� మ��య� �������ల� ��� ���� ��. ఆ�����ా� య�దుల� క��� �� 

��ా ��� పర���లను ఉప���ం��ర�.  �ా� ప��� ��ా �న����న �ారణం��.  అ�� ఒక రహస� ��ావరం, 

త�ి�ంచుక��� ప�� ేశం. య�దుల� ఎల�ప��డూ ఇ�� ాం మ���� క�ి�ప�చ������ ��ాక��ం��ర� మ��య� 

తక��వ శత��  �ాజ���� ��త�ా�, అక�డ �ార� �� ిరప�� తమ ��ా ర��� మం���ా�� ����ంచు��వచు�. ఈ 

పర���లల� బంజ��ాల� య�దులను ఎదు����� అవ�ాశం ఉం��. య��� మతమ� మ�ల���� సంబం��ం�న 

���లను మ��య� జ�నపద కథలను గ��� �ంచడంల� ర��ల� బంజ��ాలక� స�యం �ేయగలర�.మ��య� 

����జన �యమ�ల� మ��య� �బంధనల� ��� ధర��ాస� ం అ�న ���ాల� స�ష�ం�ా ఉ����. ర��ల� తమ �

ప��ాతన ఇజ�� ��� సంబం��లను �వ��ం�నప��డ�,  బంజ��ాల మనసు�లల� �ాం� క��ిం�ం��. 

ఆ�����ా�ల �� య�దుల� మ��య� ��ీ�ల� ����� య�ర� మ��య� �ా�� అంత�ల�� పయ� �ణ��� 

��న�ా��ం��ర�. ప��ాతన జ��నం పమ� �దం మ��య� శత�� త�ం �క� �ా� మ�ర�ంల� ��ల���ం��.
138



��ణ�ల�� �����య� దుస� ుల ���

�����ా ��ణ�మ� ఉంగరమ�

రక� య�గమ�

����ళ�ల� మట� � క�ండల� మ�ద � ��యడం.

దుస� ుల ���ల � ట���ా�� �క� ఉప�గం

లభ�, అర� ల�ంట� ప��ల�.
139

ఇ��ా ��ల�ల�� �శ�����లయ�ల� బంజ��ాల గ���ం� అధ�యనం �ేయ�ల� �� ఆశ. ��ను కను��న� ���� 

ఇతర �షయ�ల�: కన�ను ��ర�మ�ర� �ే�� బంజ��ా వధువ� ధర �ె��ంచవల� ిఉంట�ం��. �ా���గ�స� ు�� ఆత� 

మ�డ� ���ల �ాట� మృత�ేహం�� ఉంట�ంద� బంజ��ాల� నమ����ర�. �దట ��ల� వ ���న, క�ట�ంబ 

సభ��ల� �ా�� ఖననం �ే�ిన ప�� ే�ా��� ��ళ��ర�. �ాత �బంధన రక�ం �క� అర�ణల ఉప�గం, ��ను 

ఇంతక� మ�ందు అ���యంల� �వ��ం��ను. అల��� వర�డ� తమ ����ళ�ల� మట� � క�ండను ట��ం�ిం� �ేయడం. 

�� ల��ను మ�ద � మ��య� ���దు �క� న�తం�  అలంకరణలక� ఉప���ంచబడ�త����� మ��య� 

ఉంగ�ాల తయ���ల� �����ా ���� ల�� క���న ఇ��ా ��ల� ��ణ�ల� ఉప���ంచబడ�త�����.
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