
# रिसपेकट मायरांचीडांनुस�व्दैत नाही बहल�पम�ट
बरांची	 ह�ते वाहतायत����	 म�जाती ,मानव�ते वाहतायत����ल	
ते वाहतायत����	 च्या विकाय�त्यो����8����य�ग	रांची	
�म नुसार���0व्दैत नाही बहते वाहतायत����� कास��ण�च्या विकाय� ग��डांनुस	ते वाहतायत����
कास�रांची�यचार	 म�रांची�म�रांची	

ल��ब(नुसार���0 दिशेल�सण�रांची	
ते वाहतायत����	 विपग्गी बग	 ब्याक�����8य�कास�
जाती ,मानवण( अ�ल�ब(नुसार���0
त्यो����8����य� सम�रांचीच्या विकाय� टh�रांची�रांची

पन्�सच्या विकाय� स्तेज कास��य स्तेज vय�परांची चार�
ते वाहतायत����� आरांचीस�य
प्रेस'���8��विते वाहतायत����लिंगीबब ��ख�ते वाहतायत�����ते वाहतायत����
ते वाहतायत�����मच्या विकाय� य�डांनुसझाले तर �व्य�पण�चार�

�	स म�ळ्या चाय�च्या विकाय�
झाले तर ��पडांनुसपट	ते वाहतायत���� रांची�हते वाहतायत�����य
अस�ह	 ह� अविभम�नुसार���0�नुसार���0�
ब�ल�यल� कास�म	 कास�रांचीण�रांची नुसार���0�य

��मनुसार���0�चार� प�य
ठीक���8�������व��ल� डांनुस�क्युलर�न��8य��रांची ते वाहतायत�����ह्या ईक�
ते वाहतायत����रांची	 ग��डांनुस	ते वाहतायत����(नुसार���0
कास��ढ�ल विस्तेज परांची	ट कास�सल�ब	

ते वाहतायत�����झ्यय�चार फुटलेय��������X���
�!�माणूस�कास�टच्या विकाय�
प�ण्याला ईएक य��रांची जाती ,मानवगण�रांची�
ते वाहतायत����� ब��डांनुसग�ळ
कास�धी	 कास�ळण�रांची ब�

गणपते वाहतायत����	च्या विकाय� स्तेज ट�जाती ,मानवस�ठीक���8�������व	



ख�-ख� कास�बड्डीचे मै	चार� म6��नुसार���0
ते वाहतायत����� वि�कास�ल�स कास��डांनुस	म�ल�ते वाहतायत����
आते वाहतायत����� ते वाहतायत����( 'इकास�� ट�इमस' ��चारते वाहतायत�����नुसार���0�

भ���ल� ल�ट�यचार	
प्रेस'���8��थ� नुसार���0व्दैत नाही बहते वाहतायत����	
वि�कास��ल	 ते वाहतायत�����झ्यय� ब�प�नुसार���0�
य�चार� वि�क्षी होवण कास��ठीक���8�������वल�य

बह	ण	ल� पण ते वाहतायत����(
आते वाहतायत����� जाती ,मानव	न्यास घासत व्हत्या����H�ल(नुसार���0
व्दैत नाही बह्या ईक�क्युलर�न��8य(म क्युलर�न��8ल	नुसार���0रांची ह�ते वाहतायत�����ते वाहतायत���� �	ल�
ते वाहतायत����	 पण त्यो����8����य�ते वाहतायत���� ख(�य

ब�प आते वाहतायत����� ते वाहतायत�����झाले तर ��
विसक्युलर�न��8य�रांची	ट	 आह� विते वाहतायत����थ�
कास��मपQडांनुस मधी� ग�ल�ल�
कास��ट	 बhल द्�यल� पण नुसार���0खरांची�

मZट�नुसार���0न्यास फC
कास��ण
ते वाहतायत�����झाले तर �� ते वाहतायत����	नुसार���0�� स्तेज कास��.फुटलेय��������X���
�!�माणूस�.
कास�C ब�यकास��

आईल� म�कास�ळ� ठीक���8�������व��(नुसार���0
कास��ल� नुसार���0�य उपकास��रांची
पण चार�ळ	ते वाहतायत����(नुसार���0 विते वाहतायत����ल�
उभ्य� झाले तर ��पडांनुसपट	ते वाहतायत����

कास�धी	 प�रांची��चार�
इचार�रांची कास��ल� व्दैत नाही बहय
ककास�ग जाती ,मानवhजाती ,मानव� आते वाहतायत����� मय�नुसार���0विसप�ल्यावर��8����ट	
डांनुसhनुसार���0 बhस्तेज कास��ते वाहतायत���� घासत व्हत्या����H�ल�	ल त्यो����8����य��नुसार���0�



आजाती ,मानव�ब� ते वाहतायत�����झाले तर ��
एकास�Cकास�रांचीण लढ्यात���0�ते वाहतायत����
समष्ट	 वि�कास��ल	 ह�ते वाहतायत����	
आते वाहतायत����� प��ते वाहतायत����	 वि�कास��ते वाहतायत�����ते वाहतायत���� ह� षाची�����X�����!�चैतन्यातल्या अद�ढ

कास��ईम आते वाहतायत����� फुटलेय��������X���
�!�माणूस�ल
ग्गी बल�बल स��नुसार���0 स्तेज ट�रांची
ते वाहतायत�����झ्यय� गhडांनुसफुटलेय��������X���
�!�माणूस��रांचील� पण
विते वाहतायत����थल्यावर��8����य� जाती ,मानवनुसार���0रांचील मध्द य� पडांनुस�यचार�

विमत��च्या विकाय� ग��डांनुस	�रांची ते वाहतायत����(
विचारत कास��ढल�यस
म��डांनुस�ल	 कास�रुनुसार���0
त्यो����8����य�चार	चार ग�म ��जाती ,मानव�ल	

मल� रांची�ग
ते वाहतायत�����झ्यय� ���झाले तर ��ट� डांनुस�क्युलर�न��8य�चार�
एकास�ट� स�ठीक���8�������व	 ��भरांची
जाती ,मानवण��चार	 फुटलेय��������X���
�!�माणूस�लट(

मयते वाहतायत�����ल� ते वाहतायत����(झ्यय� पट�ल
य�ण�रांची कास��?
कास�� आत्ताच�चार दिशेल�ल�य
खचार�� प�नुसार���0	

ब्याक�����8य���	ल� एकास��म जाती ,मानवळ�ल�य
फुटलेय��������X���
�!�माणूस�टल� नुसार���0�य ते वाहतायत������
फुटलेय��������X���
�!�माणूस�डांनुस(नुसार���0 कास��ढते वाहतायत�����य�ते वाहतायत����
आते वाहतायत����� एकास��कास��ल�

ते वाहतायत����� कास��य झाले तर ��डांनुस कास��पल� व्दैत नाही बहय
पण प�नुसार���0� विप�ळ	 कास��ल	ते वाहतायत����



झाले तर ��डांनुस�ल� य�रांची	य� ट�कास��यल� य	ल कास��ण	ब	
��ख एकास�� प	ढ	च्या विकाय� ��जाती ,मानव�ण्याला ईएक य�चार�
*********************************


