
	 1	

BDB-1-TE	

	

	

బ"ౖ$ల&క& అప+,-./ 0ెచు4టక& జర8గ:చున< య:ద?మ:- +ారCకDమమ: 1. 
!"డ$ జ'( ఆంక, బ,. /0  ల2, 45ందర8 అడ$గ;త=న? పAశ? నూతన Dబంధన పFసHకమ;లJ KAా యబడక మ;ందు 

పAధమ;క 4OPQసHవFలకJ ఏTU DజVWXన 4OPQసHవ YZా[సమ; ఏTU 4ాద!"TU ఎల] ^ె`aింTU? నూతన Dబంధన 

పFసHకమ;లJdా K"టf ఆghరమ;dా ఇY jేరlబడవలaిన పFసHకమ;లJ ఇY 4ాదD Kాmn4Oల] ^ె`aినTU? ఎవmo 

Dరpయమ;లను qసుకJ!h?ర8? ఈ mst ఈ పÂ ేuక జ'( ఆంక, బ,. 4ారuకvమంల2 wర8 ^ెలJసు4xను!h?ర8. 

 

 

GH. జIJ ఆంకM బMN:     మ] 4ారuకvమమ;కJ zా[గతమ;. న{? పAశ?ను అడగDవ[ం|}. నూతన Dబంధనల2 

ఉండవలaిన పFసHకమ;లJdా ఈ 27 పFసHకమ;లను �Aా ధ�4� 4OPQసHవFలJ ఎల] Dరp�ంjhరనుకJంట�!h?ర8? wర8 

ట�`Yజనుల2 �టfD చూసుH !h?ర8 అనుకJంట�!h?ను, wర8 పFసHకమ;లల2 చదువFత=!h?ర8, ఈ సమ]jhరం మనకJ 

ఎల] వ�lనదD Yషయమ;��ౖ K"ల45లTU Yషయ]లను గ;mnం�న KాటfD wర8 అ!"క 4ారuకvమమ;లల2 తప�క చూjhర8 

అనుకJంట�!h?ను. ఒక 4OvaీతవFడ$ jెబ;త=న? అసల�ౖన పFసHకమ;లD? ఎపF�|ో  �0 �నవD అ�^ే !hల. వ 

శ^hబ�మ;ల2 4ాన��ంట�ౖ( 45ందర8 ల�ఖకJల^� నూతనVWXన KాటfD KAా �ంjhడD 45ందరంట�!h?ర8. మmn45ందర8 అంత 

త�ి�దమ; జmndn య;ండదు, 4ాD �దటf పAత=లJ తప�క య;ండక�0 వచుlను అంట�!h?ర8. ఇట�వంటf వuకJH లను 

V�మడ$గ;త=!h?మ;, పAపంచమ;ల2D ఉతHమ పం|}త=లను, అట�వంటf Kాmn4� పÂ ేuకమ;dా ఈ 4ారuకvమమ;ను 

చూసుH న? YThuర8� లకJ w జKాబ; ఏ�టf. 

|hmO� బ� � ఈయన నూతన Dబంధన పmnZ�ధనల2 ఉ�ాghuయ;డ$dా డల]  ¡ ¢U£ల]¤క� a��నmoల2 

పDjేసుH !h?ర8. !"టf మ] 4ారuకvమమ;ల2 wర8 ఆయనను జ'గvతH dా గమDa¥H  ఆయన ABC మmnయ; NBC, 

మmnయ; ª0 �« 4ారuకvమమ;లల2 ల�క �¬సును గ;mnం�న jhmnతAక పÂ ేuక 4ారuకvమమ;లల2 ThThపFdా అD? 

సమయమ;లల2 చూ�న వu4�H అD గv®zాH ర8. మmnయ; |h. ThD�¬లJ ¯. Yల]  ¡ ఈయన నూతన Dబంధన 

అధuయనమ;ల ఉ�ాghuయ;డ$dా డల]  ¡ ¢U£ల]¤క� a��నmoల2 పDjేసుH !h?ర8. KAా త Yమర°లల2నూ నూతన 

Dబంధన dovకJ �Aా ధ�క పAచురణhల��ౖ పAపంచ పAఖ]uత అgU4ాmndా ఉన? వu4�H. నూతన Dబంధన పAత=ల��ౖ 

జర8గ;త=న? అధuయనమ;ల a�ంటర8కJ అధu²డ$dా ఉ!h?ర8. ఆయన తన 4ా³ సమయమ;ల2 NET బ¶ౖ¯లJల2D 

నూతన Dబంధన aీDయర8 ఎ|}టర8dా ఉ!h?ర8. ఆయన "zా¸ ండ,¹ dov� dాv మ, ¯£(¹ ద బºaి�«, �»( 

ఎక«¤టfక� aింట¼�« ఆ½ ద నూu ట�స̧VWంట�" ను KAా zార8. �mnద�ర¾ d¿ప� KాmÀ. 

|h(, w^� �Aా రంÁzాH ను. నూతన Dబంధన గvనÂమ;ల2 చరlబడవలaిన పFసH4ాలD �Aా ధ�క 4OPQసHవFలJ ఎల] 

గ;mnHంjhర8? 
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GH. PHQRSల& $ వలUV W:   ఇTU d¿ప� పAశ? జ'(. TÃDD jేmాl` TేDD jేరlకÄడద!" సంఘరÆణ 

జర8గ;త=న? సమయమ;ల2 మÇడ$ �Aా ధ�క Yషయ]లను పmnగణÈంjhరD అనుకJంట�!h?ను. �దటf మనమ; 

�ిలJసుH న?ట�వంటf అ�É సHలత[మ;, ల�క ThDD మనమ; ఎంత �Aా రంభ 4ాలమ;నకJ jెంTUనదD అనవచుlను. 

అ�0 సHలత[మ; అంటË అTU అ�0 సHలJల jేత ల�క అ�0 సHలJల^Ì సహ4ార8లJdా ఉన?Kాmnjే KAా యబ|}నTh? 4ాD 

ఎంత పAపంబ¼ 4ాలమ;నకJ jెంTUనద!" Yషయ]D? గమDa¥H , అTU కÎlతమ;dా 4Ïv. శ. 100 మ;ంTే KAా యబ|} 

య;ం|h`. అTU అ�0 సHలJల^Ì సహ4ార8లj,ే అ�É సHలJలjే ల�క పÂ ేuÒ zా²లల2 ఒకmnjే ల�క �వmn4� mOండవ 

తరమ; 4OPQసHవFలjే KAా యబ|} య;ం|h`. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:     ల�కJంటË Kాటf4� అgU4ాmnకత ల�నటË  . 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:   ల�కJంటË Kాటf4� అgU4ాmnకత ల�నటË  .అ!"క పం|}త=లJ !"డ$ !hల. వ శ^hబ�మ;, 

ఐదవ శ^hబ�మ;, ఆరవ శ^hబ�పF ఆకర8వరకJ పFసHకమ;లJ jేరlబడ$చు ఉన?వD jెబ;త=!h?ర8, అంటË ThనరÂమ; 

jేరlబ|ే పద�Ô4� అంతమ; ల�దు అంటË 4Àవలమ; ఈ  27 పFసH4ాల� ల�క 27 పFసH4ాల� jేరlబ|hలD jెప�గల 

అgU4ాmn �»వ[ర8నూ ల�రంట�!h?ర8. మం�TU, అÎÕ}త=ల�ౖన Kార8 KాటfD చదువFత=న?పF�డ$ Kాmn4� క`dÀ 

ఆల2చన ఏమంటË, ఓ×, అపF�డ$ Kార8 ^�మ] సుKారHను, మmnయ] సుKారHను Øి`పF� సుKారHను �¥త=ర8 

సుKారHను ఇల] mOండవ శ^hబ�మ;ల2 వ�lన అD?రకమ;ల�ౖన వÂ hలను  కÄ|h qసుకJD య;ం|ొచుlను కTh. 

45ందర8 అ�0 సHలJల ªాదర8ల రచనలJ, KాటfD కÄ|h గvంథస�మ; 4ాYంచవచుlను కTh. 

4ాD అTU సతuమ; 4ాదు. సతuV�మంటË 4Àవలమ; అ�0 సHలత[మ; క`dn �Aా ధ�క 4ాలమ;నకJ jెంTUన రచనలను 

మ]తAV� అgU4ాmnక రచనలJdా �Aా ధ�క 4ాలమ;నుం|ే Kార8 గv®ంjhర8. wదగ.ర �రటÛmnయ]ను ªAా dOÜంÝ 

ఉందనుకJంట¼ను, ThDD మనమ; తర8Kాత చmnlంచను!h?మD అనుకJంట�!h?ను, 4ాD �రటÛmnయ]ను 

ªAా dOÜంÝ ల2 "మ] 4ాలమ;ల2 ÞmÀÜ¡ d¿ఱàá ల 4ాపmn KAా యబ|}నTU" అD jెబ;త=న?TU. మ] 4ాలమ;ల2 అంటË 

ఆయన mOండవ శ^hబ�మ;ను గ;mnం� మ]ట¼  డ$త=!h?డ$. మmnయ; ఇTU మం� పFసHకమD అతనంట�!h?డ$. ఇTU 

మం�Tే, అTU అ�0 సHలJల ªాదర8లjే KAా యబ|}నTU. అTU మం� పFసHకV�, �0 A ^h«హ కరVWXనTే 4ాD సంఘమ;ల2 

అందmn ఎదుట చదవ గ`dnనTU 4ాదు ఎందుకంటË ఇప�టfవరకJ !"ను jె�ి�న పFసH4ాలకJన? అgU4ాmnకత అ!" మ;దA 

ThD4� ల�దు. కనుక �వmn గ;mnHంపF 4ాలమ; 4Ïv. శ. 100 ThD తర8KాÔ పFసHకమ;లJ jేరlబడల�వF. 4Ïv. శ 100 కJ 

మ;ందున?Kాటf4� అవ4ాశమ;న?TU. 

mOండవ అgU4ాmnకత 4ా¢ో`aిటf, అంటË అTU msమను 4Àథ`కJలకJ jెంTUనTై య;ం|hలD 4ాదు, ఇTU  ల2కమ;ల2D 

Kారందmn4Ï jెంTUనTై య;ం|hలD అరÂమ;. ఆ పFసHకమ;ను అD? సంఘమ;లJ మmnయ; అ�0 సHలJల ఆjhరమ;లJ 

అD? అంdoకmnంచ గ`dn య;ం|}, ఈ ¯షపFలకJ బ� gUంచుచు, Kాmn తర8KాÔ !"టfవరకJ వచుlచున? ¯షపFలకJ 

బ� gUంచగలJగ;ల]గ;న ఉండవల�ను. Kార!"TU, "ఇTU ఆ వuకJH ల âద�కJ qసుకJKãళåæనD ^ెలJసు. స!hతన 
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ఆjhరమంటË ఏ�టÛ ఇTU jెబ;త=న?TU. ఇTU అ�0 సHలJల âద�కJ ల�క Kాmn a¥?®త=ల âద�కJ qసుకJ 

Kãళåత=ంTU. ల�ఖనమంటË అర�V��టÛ �TU ^ె`య jేసుH న?దన? Yషయమ; మ]కJ ^ెలJసు అంట�!h?ర8". 

GH. జIJ ఆంకM బMN:     మmnయ; మనమ; KాటfD mOండవ శ^hబ�మ;ల2 కÄ|h గమDzాH మ;, DజV�మంటË, 

Kార8 ఆ Yషయమ;!" ఆల2�సుH !h?ర8. ThD!" Kార8 jెబ;త=!h?ర8. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:   అవFను. mOండవ శ^hబ�పF పAధమ]ంకమ;ల2 Kార8 అ�0 సHలJల అgU4ాmnకత��ౖ!" 

ఎకJçవ పAgh{త ఉం�mn. నూతన Dబంధన కÄ|h ల�ఖనమ;dా!" పmnగణÈంjhల!"ట�¸ dా ఆల2�ంjhms ల�దు !hకJ 

^ె`యదు. అTU మm¿క Yషయమ; ThDD మనమ; తర8Kాత చmnlTh� మ;, !"ననుకJంట�!h?ను. 4ాD ఈ రచనల 

అgU4ాmnకత Yషయ]D4� వచుl సmn4�, ఇTU పAపంచ KాuపHమ;dా నున? అD? సంఘమ;లjేత అంdoకmnంచబడ వల�ను. 

ThD తర8Kాత ఇక మÇడవ Yషయమ;, అTU స!hతనVWX య;ండవల�ను. అనdా, అప�టf4À �¬సును గ;mnం�న 

సతuమ;ను బ� TUంసుH న?ట�  dా è¼Yంచబడ$త=న? ఇతర పÔAకల^� ఇTU ఏ4ÏభYంచవల�ను. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:     |hmO�? 

GH. GH-XY బZ [:      మం�TU, మÇడవ Yషయ]D? గ;mnం�న మ;ఖuYషయ V�మనుకJంట�!h? నంటË, అTU 

స!hతనVWXనTUdా ఉం|hల!" ఆల2చన, ThDల2D మ;ఖuYషయమ; మ]తAమ; స!hతన బ� ధనకJ అనుకÄలVWXనTై 

య;ం|h`, మ;నుపFటf¸  4ారuకvమమ;లల2 మనమ; చmnlనట�  dా అTU సంఘమ;ల2 అప�టf4À ఉన? Yషయ]లను �0 ` 

య;ం|h`. అనdా, YThuభuసమ; Th[mా, aిThÂ ంత పరVWXన బ� ధనలJ, 4ÏరHనలJ, �ాటలJ �ాడ$ట, సంzాçర Yషయ]లకJ 

సంబంgUం�నY. కనుక YZా[సమ;నుకJ jెంTUన Dయమమ;న?TU. మనమ; 45D? zార8   "mÀగ;ల Øీé" అ!" మ]టను 

Kాడ$దుమ;. YZా[స Dయమమ;న?TU, మmnయ; ఈ పFసHకమ;లJ KాటfD అనుకmnం�నY. గvంధమ;ల2 jేరlబడక, 

గ;mnHంచబడక ఉన?ట�వంటf అ!"క పFసHకమ;లJ ఈ mÀగ;ల Øీé ను �ాటfంచల�క �0 వFట వలన పAకçను ఉం�K"య బ|}నY. 

YZా[స Dయమమ;ను అY �ాటfంచల�క �0 �నY. కనుక అY Kాటfల2 KAా యబ|}న Kాటf ఆghరమ;dా 

తృణëకmnంచబ|}నY. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:     ఈ Yషయమ; దగ.mÀ ఆగ;Thమ;. ఆస!hతనమ;dా 45D? పFసHకమ;లJ ఉండ$టకJ 

4ారణం V��టf, మmnయ; 4OPQసHవFలJ అంdoకmnం�న YZా[సమ; ఏ�టf మmnయ; �టfD మ]తAV� 4ాక �dn`న 

KాటfనD?టf{ తృణëకmnంచునట�   jేaిన మ;ఖu YZా[సమ;లJ ఏ�టf? 

GH. GH-XY బZ [:      మం�TU, మ;ఖuVWXన YZా[సమ; Kాటfల2 ఉండవలaినTU ఏ�టంటË సృìి¸కరH TేవF|ే; 

ఆయన సృìి¸ం�న సృìి¸  మం�TU; మmnయ; �¬సు పîmnHdా మ]నవFడ$ మmnయ; Dజమ;dా TేవF|ై య;!h?డ$; 

మmnయ; Yడ$దల �É ందు45నవలaినTU 4Àవలమ; మ]నవFల2 ల�క Kాmn �Aా ణమ; మ]తAV� 4ాదు, 4ాD èïÔక 

Yషయ]లD?యÇ అనdా సృìి¸ల2D పAÔ వసుH వFను. సృìి¸  స®తమ; TేవFD కJమ]ర8ల పÂ ేuÒత 45రకJ 

ఎదుర8చూచుచున?TU. m¿మ;Ü పAÔAకల2 పAఖ]uత Kాకuè¼గమ; 8 అghuయమ;ల2 ఉన?TU అకçడ సృìి¸  య]వత=H ను 

TేవFD కJమ]ర8ల పÂ ేuÒత 45రకJ ఎదుర8చూచుచున?దD jెబ;త=న?TU. కనుక రÒణ అ!"TU సృìి¸ల2D పAÔ 
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వసుH వFకJ అందjేయబడ$త=ంద!" ఆల2చన �Aా రంభమ�నTU. పFనర8తHనమ;ల2 èïÔక Yషయమ;కÄ|h 

Thdnయ;న?TU, అనdా 4Àవలమ; ఆతÜకJ మ]తAV� Dతuత[మ;ంట�ందD అను4xకÄడదుకనుక ఆTUల2 !hశనమ; 

jేయబ|}న సృìి¸  గ;mnం�న ఆల2చన jేసూH  ThD !hశనమ;నకJ TేవFడ$ పAghన 4ారకJడ$ 4ాదు 4ా{ K"m¿క TేవFడ$ 

4ారణమD jె�¥� బ¶ౖ¯ల�^hర KAా తలJ jెబ;త=న?Y. అ!"క zార8   �¬సు పîmnHdా మ]నవFడ$ 4ాదు. zాghరణమ;dా 

�Aా రంభ 4OPQసHవFలల2 సమసu ఏ�టంటË �¬సు TేవFడ$ అన? Yషయమ; 4ాదు, ఆస4�Hకరంdా చూa¥H , సమసu 

ఏ�టంటË �¬సు పîmnHdా మ]నవFడ$ 4ాదు. wకJ ^ెలJzా ఆయన ఇసుకల2 తన 4ాళæ గ;ర8H లను వTU` Kãñòæడ$, 

4ా{ అTU 4Àవలమ; గ;ర8త=లJ మ]తAV�. ఇక ఆయన �Aా ణమ;.... 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:   ల�క ఆయన తన Kãనుక వసుH న? Kాmn4� గ;ర8త=ల�Kãౖ!h ఉంచల�దు. 

GH. GH-XY బZ [:      కÎlతమ;dా jె�ా�ర8, ల�క ఆయన సమ;దA qరమ;న న|}jhడ$ 4ా{ గ;ర8త=ల�� 

Y|}���ట̧ల�దు. అంటË ఆయన aిలJవల2 మరణÈం� నపF�డ$ మ]నవ శmoరమ;ల2 DవaిసుH న? ఆయన ఆతÜ Y|}� 

Kãóæ�0 �నTU, అంటË ఆయన Dజమ;dా శvమ అనుభYంచల�దు. wరల]ంటfY jేaిన అTే Òణమ;ల2, wmnకçడనుం|} 

KãలJప`4� Kãóæ�0 ^hర8. ThD తర8Kాత ఇక పFనర8^hH నమ; Dజమ;dా జmndnనదనట¼D4� అవ4ాశమ;ండదు. 

wmnకç|}నుం|} KãలJప`4� Kãóæ�0 ^hర8. కనుక �టfల2D 45D?Yషయ]లJన?Y అY ఆ పFసHకమ;లJ 

పmnగణÈంచకJం|h jేaినY, అ!"క Yషయ]లల2, ఆ పFసH4ాలJ KAా యబ|}నY మmnయ; అ!"కJలకJ 

అందjేయబ|}ననూ. మmnయ; అTే�టÛ Kాmn4� ^ె`య;ను, కనుక!" Kార8 "ఇY Kాటf4� సmn�0 వF అD అ!h?ర8". 

GH. జIJ ఆంకM బMN:     మం�TU. !"నTU నమ;Ü^hను. ఎపF�డ$ 45D? పFసHక jేరlబ|}నవ!" స^huD? 

మన�పF�డ$ గమDTh� మ;. సుKారHలను గ;mnం�, !hలJగ; సుKారHలను గ;mnం� d¿ప� చరl జmndnంTU. TÃD నంతటfD 

|h( బïA ( Yవరణ అం^h "ద |h Y{« 4xé" చూzాH మ; - ThThపFdా 80 సుKారHలJ KAా యబ|}నY, 4ాD Kాటfల2 

!hలJగ; మ]తAV� qసుకJ!h?ర8, �dn`నY mాజ4Ïయ సంబంధVWXనY, బ¼  , బ¼  , బ¼  . DజV�మంటË, చmnతAల2 అసలJ 

జmndnనTే�టÛ మ]ట¼  డ$కJంThమ;. �Aా రంభ సంఘమ; ఎంత మ;ందుdా, ల�క ఎంత మ;ందుdా ఈ !hలJగ; 

సుKారHల!" గvంధమ;ల2 jేరlవలaిన !hలJగ; సుKారHలD �ారvంభ సంఘమ; గ;mnHం�ంTU? 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:   మనమ; |h( బïA ( dాmn 80 సుKారHల^� �Aా రం¯Th� మ;, అతD4ా సంఖu 

ఎకçడనుం|} వ�lంTో  !hకJ ^ె`యదు. 4ాD ఒకç Yషయమ;, ఆ!hటf 4ాలమ;ల2 ఎD? సుKారHలJ సంఘమ;ల2 

Kాu�ిం� య;న?Kõ మనకJ కÎlతమ;dా ^ె`యదు. ఏTేVWXననూ, ఆయన jెబ;త=న? Yషయమ;కÄ|h అY 

�Aా రంభ 4ాలమ;నకJ jెంTUనK", 4ాD అY అప�టfY 4ావF. మనకJ KAా తలJdా ఉన?Y �దటf శ^hబ�మ;నకJ 

jెంTUనYdా గvంథస�మ; jేయబ|}న !hలJగ; సుKారHల�. Kాటf తర8Kాత 2,3 �వmn4� 9 శ^hబ�మ; వరకJ కÄ|h 

KAా యబ|}న సుKారHలJ ఉన?Y. ఈ KAా తలD?టf{ wర8 ల�4�ça¥H  అనdా 2 నుం|} 9 ఆ ల�కç45a¥H  11 శ^hబ�మ; వరకJ 

- సూ|ో- మతH�dా �ిలJసుH న?TU 9 శ^hబ�మ; !hటfదD wకJ ^ెలJసు- అవD?యÇ ThThపF 45 నుం|} 60 

సుKారHలJ అవF^h�, అంతవర4À వzాH �. 4ాD అవD?యÇ పÔAకల�. అTU అసలJ Yషయమ;. ఇపF�డ$, !"Dకçడ 
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KాTUంచుచున? �దటf Yషయ�Tే, ఇపF�డ$ మనకJ లÁం�న పAపAథమ KAా తలను గమDTh� మ;, అనdా !hలJగ; 

సుKారHలJ. 

అ�^ే !"డ$ అనుకÄల గv®ంచD Yషయమ; ఏ�టంటË !"డ$ మనమ; కJ|}KãౖపFన గటf¸dా కJటf¸  4ాdn^hలను 

ÔAప�|hD4� Kా|ే పదÂÔD 4xé« అంట¼ర8. TÃDD �దటf శ^hబ�పF �వmn దశకంల2 కనుగ;D య;ంట¼ర8. మmnయ; 

ఈ పదÂÔD 4OPQసHవFల� �Aా రంÁం�నట�  dా మmnయ; పAaిTUÂల2D4� ^ె�lనట�  dా �వmn4� ThDD పîmnHdా 

ఉప£dnంచుకJన?ట�  dా మనకJ కÎlతVWXన ఆghmాలJన?Y. ఎందుకనdా 4ÏvసుH  శకం �దటf 5 శ^hబ�మ;లల2, 

4OPQసHవFలJ తమ పFసH4ాలల2 80 Zాతం వరకJ 4xé« పదÂÔ!" ఉప£dnంచdా �dn`న పAపంచమ; 4Àవలమ; 20 /ాతÜ 

మ]తAV� 4xé« పద�ÔD Kా|}mn. కనుక �dn`న Kారందmnక!h? ఎం^� ఎకJçవdా TేDD ఉప£dnం�ంTU 4OPQసHవFల�. ఈ 

4xé« పద�Ôల2 ఎకJçవ పFసH4ాలను ఒకçjsట!" క`�ియ;ంచుటకJ zûలభuమ;dా ఉంట�ందD అTే చుట̧లJdా 

ఉం�నట �^ే 4Àవలమ; లÄ4ా సుKారH అంత ఒకç పFసHకమ;ను మ]తAV� ఉంచగలమD 45ందర8 సలü 

ఇసుH !h?ర8. చుట¼¸ లల2 !hలJగ; సుKారHలను wర8 ఉంచల�ర8. కనుక 4OPQసHవFలJ  4x|ె�« పద�ÔD ఉప£dnంచ|hD4� 

మÇల4ారణమ; !hలJగ; సుKారHలను ఒకçjsట!" ఉంచవచుlను. కనుక!" భదAపర8lకJD మmnయ; సుH Ôంచునట�  dా 

Th� ఉంచగల  సుKారHలJ ఇK" అD మనమ; jెప�గలJగ;నట�  dా చూపగల పFసHకమ;`వD jపె�వచుlను. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:     wర8 అ�0 సHలJలను Kార8 YThuర8� లను, ఆ YThuర8� ల YThuర8� లను  wర8 

పmný`ం�నపF�డ$ wకJ పÂ ేuకVWXన మ]టలJdా అD�ిసుH న? మ]టల��టf. Kాmn తmా[త సంఘ!hయకJలJ ఒకmn 

తర8Kాత ఒకర8dా KAా సూH  aిThÂ ంత YZా[సమ;లను 45నzాdnసూH  వjhlర8. మనకJ !hలJగ; సుKారHలJ కలవF 

మmnయ; !hలJగ; సుKారHల� ఉ!h?వ!" Yషయ]D? ఎపF�డ$ jెపF�టను �Aా రంÁంjhర8? 

GH. GH-XY బZ [:      మం�TU, mOండవ శ^hబ�మ;ల2 జmndnనTేమంటË ఇTే. mOండవ శ^hబ�పF పAధమ]ంకమ;ను 

wర8 గమDa¥H , ఇపF�డ$ మనమ; అ�0 సHలJల ªాదర8లను గ;mnం� మ]ట¼  డ$త=!h?మ;,ఈ తరమ; �దటf 

4O VWంట�^� �Aా రంభమþత=ంTU, wకJ ^ెలJzా, ఈయన అ�0 సHలJల దగ.ర !"ర8lకJ!h?డ$ 4ాD స[యమ;dా 

అ�0 సHలJడ$ 4ాదు, wర8 జaి¸( మ]mOÿ¸, గమDంచం|}, ఆయన ఒక a�ౖ!hugU4ాmn YZా[సమ;నకJ �దటf ఉతHరKాTUdా 

ఉ!h?డ$. �ర8 KAా aిన పFసH4ాలను క`�ి అ�0 సH`� ªాద,« అD �ి`jhర8 �ర8 ఆ పFసH4ాలను KAా aిన Kార8. �ర8 

zాghరణమ;dా �దటf è¼గమ; అనdా 2శ^hబ�పF పAథమ]రÂమ;కJ jెంTUన Kార8. wర8 Kాmn KAా యతలను 

చూaినట �^ే, ఎంత త[రdా నూతన Dబంధనల2D పFసH4ాలJ KAా యబడ$ట మ;dnంచబ|}నTU ఎంత త[రdా అY 

కనుd¿నబ|}నవD అడ$గ;^hర8. ThD4� జKాబºమంటË, wరనుకJన?ంత త[రdా 4ాదు. అం^ే4ాదు అంత త[రdా 

కÄ|h కనుd¿నబడల�దు. 

ఇపF�డ$, నూతన Dబంధనల2D Yషయ]లకJ zాmsపuVWXన Yషయ]లJ Kాటfల2 అ!"కVWXనY కలవF, కనుక 

బ¶ౖ¯లJల2D పFసHకమ;లల2 నున? Yషయ]లను మనమ; qసుకJంట�!h?మ] ల�క బ¶ౖ¯లJ పFసHకమ;లల2D 

ఆjhరమ;లను �0 `న KాటfD గ;mnం�న Yషయ]లను qసుకJంట�!h?mా అ!"TU jెప�డమ; కష̧మ;. అల]ంటf పmnaి�Ô. 

అTU wకJ Yషయమ;ను క! nనతరం jేయ|hD4� 4ాదు 4ాD, పAజలJ పFసHకమ;ల ల2D KాటfD qసు4xవడమ; 4ాదు 
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4ాD K"Thంత Yషయ]లను ^ెలJసు4x|hD4� మ]తAV�. మనకJ జaి¸( మ]mOÿ¸, మmnయ; �mÀDయసు  ^ెలJసు. 

అసలJ జmndnనTేమంటË �dn`న ఉదuమ]లJ VWల  dా �దలవFట �Aా రంభమ�నTU. ఈల]గ;న ఉదuమ]లJ 

�దలవFట �Aా రంభమ�నపF�డ$ Kాmn K"Thంతమ;ను సmOPనదD Dర¾�ించ|hD4� Kార8 తమకJ ^hమ;dా 

అgU4ార8లJdా è¼YంచుకJD తమ K"Thంతమ;^� కÄ|}న రచనలJ KAా యటం �Aా రంÁంjhర8. కనుక ఇపF�డ$ 

మనమ; ఎవmnTU సmOPనTU ఎవmnTU 4ాదD పAÎ?ంచు4xవలaిన పmnaి�Ô వ�lనTU. ఈYధVWXన సంè¼షణ 

జmnగ;త=న?పF�డ$ మన YZా[సమ;ను వuకHమ; jేa¥ పFసHకమ;లJ ఎవD ఆల2�ంచడం �Aా రంÁzాH మ;. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:     మం�TU, ఇపF�డ$ మనమ; Ymామం qసు4xను!h?మ;, Ômndn వ�lనపF�డ$ TÃD!" 

45నzాdnంచను!h?మ; మmnయ; !ãౖaియ] సమ]K"శమ; వరకJ తర8Kాత అÔ!"aియ¡ వరకJ ఉన? 4ాలమ;ల 

కvమమ;ను గ;mnం�, మmnయ; "ఇK" ఉన?Y" అD అతడ$ jె�ి�న గ;mnం� jెప�ను!h?మ;. ఈ పFసHకమ;లను 

గ;mnHంచుట, KాటfD కvమమ;dా jేర8lట ఇK" ఉన?వD jె�¥�ంతవరకJ ఎల]గ;న గ;mnHంచగ`dార8? మmnయ; ఎంత 

త[రdా Kాmnల2D 45ందర8 ఇK" ఉన?వD jెపF�గ`dార8. మం�TU, V�మ; Ômndn వ�lనపF�డ$ TÃDD 

చmnlంచను!h?మ; త[రdా వjేlzాH మ;.   

GH. జIJ ఆంకM బMN:     మం�TU, V�మ; Ômndn వjhlమ;. మmnయ; మనమ; పAపంచమ;ల2D ఉతHమ 

పం|}త=ల^� మ]ట¼  డ$త=!h?మ;, |h. |hmO� బ� � మmnయ; |h. |hD�»� ¯. Kాల]  ¡. మmnయ; మనమ; 

చmnlసుH న? మ;ఖu పAశ?, !"TU నూతన Dబంధనల2 గvంథస�మ; jేయబ|}న పFసHకమ;లJ ఎల] పAపంచమ;ల2 

లÁంjh�, �Aా రంభ 4OPQసHవFలJ �టfD ఎంచు4xKాల2 ఎల] ^ెలJసుకJ!h?ర8? ఈ Yషయ]లJ wకJ అ�0 సHలJల 

దగ.రనుం|} మmnయ; అ�0 సHలJల సహచర8లనుం|} లÁసుH న?Y, 4ాD తర8KాÔ 4ాలమ;ల2 Kార8 ఇY మ]తAV� ఇY 

మ]తAV� jేరlబ|hలD jె�ా�ర8, మmnయ; అTే గvంధస�  పFసHకమ;లJdా 4OPQసHవFలJ అgU4ాmnకంdా పmnగణల2D4� 

qసుకJన? పFసH4ాలJdా మ]రlబ|}నY. �dn`నY TÃDల2 è¼గమ; 4ాదD jెప�|hD4� ఇTU మm¿క మ]ర.మ; కTh? 

ఇకçడనుం|} �Aా రంÁంచం|}. ఈ పFసH4ాల!" KాmOల] jేmnl!hర8? చmnతAల2 TÃDD మనకJ ^ె`యjేయ; 

సూచనల��టf? 

GH. GH-XY బZ [:      మం�TU, మనమ; జaి¸( మ]mOÿ¸, ^� �Aా రం¯Th� మ; ఈయ!" �టfD jhల] ఎకJçవdా 

పAzాH Yంjేతను �Aా రంÁం�న వu4�H, మmnయ; ఇY ఈ సమ]jhరం నుం|} వసుH !h?య!" Kాటf��ౖ ఏYధVWXన Kాదనయ; 

ల�దు. ఆయన 4OPQసHవ YZా[సమ;కJ ఉతHరKాTUdా ఉ!h?డ$ కనుక ThD4� అనుకÄలమ;dా ఈKాదనను 

ఉప£dnంచుకJ!h?డ$. Kాటf తర8Kాత wర8 ట¼టfయను దగ.రకJ వzాH ర8. ట¼టfయను !"Dష̧పడ^hను. 

ట¼టfయనుకJ d¿ప� ఆల2చన ఉన?TU. ఆయన !hలJగ; సుKారHలJ ఉండ$ట 45ంత సంTUగÂమ;dా!" ఉన?దD wకJ 

^ెలJసు కTh అ!h?డ$. TÃDD ఒ4À కథల2 ఎందుకJ మనమ; jెప�కÄడదు? ఒ4À ��ద�  సుKారHను మనమ; 

ఏmా�ట�కjేసుకJంThమ; ThDD మనమ;, wకJ ^ెలJzా, ThDD మనమ; |}య]టస«ms( అంThమ!h?డ$. 

ఇపF�డ$, ఇTU ఎవ[mn{ TేD4�D ఉప£గపడదు, ఎందుకంటË ఎవ[mn{ ల]టfను è¼ష mాదు. 4ాD wకJ ల]టfం¯ వa¥H  

ThనరÂమ; "!hలJగ; సుKారHలను క`�ి". కనుక అత|ే� jేసుH !h?డంటË, అతడ$ !hలJdnంటfల2 Yషయ]లను జ"|}ం� 



	 7	

Kాటf4� మmn45D? కలJపFత=!h?ర8. KాటD?టf{ ఒక కvమ పద�Ôల2 jేకÄmnl ThDD సంఘమ;ను ఒక నూతన 

శ4�HవంతVWXన పFసHకంdా అంTUం� ఒ4Àzాmn సుKారHలల2D సంగత=లను YవmnంjhలD అనుకJ!h?డ$. ఇTU 

Yషయ]లను 4xv | #కmnంచనట�  dా ఉంట�ంTU. ఇTU 45D? సందర$మ;ల Yషయమ;ల2 �Aా ర�నలల2 ఉప£dnంచుటకJ 

మmnయ; సంఘమ;ల2 ఉప£గకరంdా ఉన?నూ !hలJగ; సుKారHల zా� నమ;ను ఆకv�ంచల�క �0 �నTU. 

ఎందుకJ? ఎందుకంటË !hలJగ; సుKారHలJ ఇతర పFసHకమ;లJ మ]రlల�నంతటf zా� నమ;ను ఆకv�ంjh�. మmnయ; 

ఇTU 4Ïv. శ 170 Yషయమ;. 

180 ల2 మనకJ �mÀDయసు రచనలJ వjhl�. ఆయన 4Àవలమ; !hలJగ; సుKారHల� ఉన?వD అంట�!h?డ$. 

కథకJ మ;dnంపF. కనుక మనమ; mOండవ శ^hబ�మ; �వmn4� వచుlనప�టf4�, మనకJ గvంథమ;ల2D మ;ఖu è¼గమ; 

పîరH�నTU. wకJ ^ెలJzా, 45D? సమయ]లల2 పAజలంట¼ర8, "మం�TU గvంథస�మ; jేయబడ$ట !hల. వ శ^hబ�పF 

మధu వరకJ పîmnH4ాల�దు". సmndా jె�ా�లంటË అTU DజV� 4ాD అTU కÄ|h తపF� మ]ర.మ;ల2D4À న|}�ిసుH ంTU. 

ఎందుకంటË ఱందవ శ^hబ�పF �వmn4� వచుlసmn4À నూతన Dబంధనల2 20 నుం|} 21 పFసH4ాలJ అgU4ాmnకంdా 

jేరlబ|}నY. Kాటfల2 !hలJగ; సుKారHలJ, అ�É సHలJల] 4ారuమ;లJ, �ûలJ పAÔAకలల2 అgUక Zాతమ; మmnయ; 

1�¥త=ర8 కÄ|h jేరlబ|} య;ండవచుlను. కనుక �టfనటf¸{ ఒకjsట�కJ jేmnl^ే mOండవ శ^hబ�పF అంతమ;4À 

నూతన DబంధనకJ ఒక ర¾పమ; వ�lనTU. 

ఇక తర8KాÔ కనుd¿నబ|}న పFసHకమ;లను jేmాlల] వTh�  అన?Yషయమ;ల2 ఎD? పAశ?లJ ఉత�న?మవFట వలన 

సంè¼షణ !hల. వ శ^hబ�పF మధu వరకJ 45నzాdnంTU. ఆ పFసH4ాలJ �న?Y ల�క పAకటన గvంధమ; Kాల� Áన? 

VWXనYdా అD�ిం�నY. యÇTh, Øిల%&ను మmnయ; 2 �¥త=ర8వల� �న?Y. 2 �¥త=ర8 మmnయ; £Th 

45ంతవరకJ అంతu4ాలమ;నకJ jెంTUనY, కనుక ఇY 45TU� dా Áన?VWXనY.  కనుక అY jేరlబడట¼D4� 45ంత 

సమయమ; పటf¸నTU. అTే సమయమ;ల2 45D? పFతHకమ;లJ jేరlబడల�దు: 1 4O VWంట�, |}|h4À, ì�ప,¹ ఆ½ 

ÞmÀÜ¡, �టfD 45ందర8 ఒక సమయమ;ల2 అgU4ాmnకVWXనYdా è¼Yంjhర8, 4ాD �dn`న పFసHకమ;ల వల� ఇY 

అgU4ాmnకతను సం�ాTUంచు4xల�క �0 �నY. కనుక �వmn4� మనమ; 4Ïv. శ 367 కJ jేర8కJ!h?మ;. అÔ!"aియ¡ 

Øిస̧� పÔAకdా �ిలJసుH న? ThDD KAా zాడ$, ThDల2 27 పFసHకమ;ల �¥ర8   KAా zాడ$. మmnయ; తర8Kాత ఇY 

సమ]K"శమ;లల2 Ômndn DmాÂ mnంచబ|}నY ఇTU మనలను !hల. వ శ^hబ�పF �వరకJ మmnయ; ఐదవ శ^hబ�పF 

�Aా రంభమ;కJ qసుకJవసుH ంTU. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:     మం�TU. 45ంచమ; Kãన4�ç Kãñò� మ;. Dజ'మ;dా మనw ýmnÆకను మన 4ారuకvమంల2 

�Aా రంÁం�నపF�డ$, మనమ; jె�ి�న Yషయమ; �¬సు ఉ!h?ర8, ఆయన 12 గ;mnD ఏmా�ట�jేసుకJ!h?ర8, KాmÀ 

అ�0 సHలJలJ అ!h?మ;. Kార8 �¬సు సమ]gUల2 ఉంచబ|}న 50 mstలకJ వ�lన ��ం^4ే5సుH  mstన è(TUంjhర8. ThD 

తmా[త KాmÀ స)వFల�ౖన అ�0 సHలJలJdా ఉం|} పÔAకలను మmnయ; పFసHకమ;లను KAా zార8. ఇప�టf4� బ¼dా!" ఉంTU, 

ఇపF�డ$ మనమ; నూతన Dబంధనdా �ిలJసూH  మనమ; అD?jెట  కJ qసుకJ Kãళåత=న? ThDల2 గvంథస�మ; 
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jేయబ|} అÔ!"aియ]సుjే ఇK" jేరlబ|}నY, �టfD �ం� �dn`నY jేరlబడవD jెప�బ|}న మనమ; 

�Aా ధ�కంdా �ిలJసుH న?వ{? mOండవ శ^hబ�పF �వరకJ సమకÄరlబ|}నY. 

GH. GH-XY బZ [:      4ాDష̧ంట�ౖనుకJ jhల] మ;ంTే. ఇTU మ;ఖuVWXనTU. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:     ఇTU పAghన Yషయమ;. 4ా{ సతuV�మంటË ఈ పFసHకమ;లJ మÇలలను 

గమDంచం|}. ఇTU jె�ి�నపF�డ$ Dజమ;dా ఆశlరuమ; క`dnంjే అంశమ;. TÃDDకç|ే Y|}���ట̧ం|}. 

GH. GH-XY బZ [:      మం�TU, పAghన మÇలమ;, పAghన మÇలమ; mOండవ శ^hబ�పF అంతమ;కJ కÄర8� 

పîmnH4ావ�lనదD jెప�గ`dnనTU �mÀDయసు . ఆయన KAా సూH  !hలJగ; సుKారHలను Yవmnంjhడ$, మmnయ; 

ఆయన jె�ి�నTU.... ఇపF�డ$ ఆయన మనVWన?డూ jేయనట�వంటf Kాదనను jేసుH !h?డ$, సmÀ!h? ఇTU 

అలం4ాmnత Kాదన. ఆయన పAghనమ;dా అంట¼డ$, !hలJగ; మÇలలJ మmnయ; పAపంచమ;కJ !hలJగ; 

KãౖపFలనుం|} dా` K"సుH న?ట�  dా !hలJగ; సుKారHలJ ఉం|h`. 4ాD YషయV�మంటË, ఇTU ఎంత DmాÂ mnంచబ|}నTో  

jెబ;త=న?TU. ఇTU పAకృÔ వంటfTU, సmÀ!h? ఇTే ఆయన jెబ;త=న?TU. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:   మmnయ; ఆయన నూతన YషయV�w jెపF�టల�దు. ఆయన అట�వంటf 

మ]టను jెప�ల�డ$. ThD4� తప�క ఎం^� ఆjhరమ; ^�డ$4ావలaి య;ంట�ంTU. 

GH. GH-XY బZ [:      ఇTU తప�క సతuమ;ల2D మmnయ; పAజలల2ను !hట�45నవలaి య;ంట�ంTU, "ఒక D�షం 

ఆగం|}, ఒక D�షం ఆగం|}. ల�దు, అY 4Àవలమ; !hలJdÀ 4ాదు. Kాటf^� �ాట�dా !hకJ ^ె`aిన 5 ల�క 6 

పFసH4ాలJన?Y... ". ల�దు, ఈ మ]ట ఆయన jెప�|hD4� ఒ4À ఒక మ]ర.మ; Kాటfల2 అపF�డ$ జర8గ;త=న? 

Yషయ]లJ పAzాH Yంచబడ$ట. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:     4ాD 27 పFసH4ాలJ jేరlబడట¼D4� 9 మÇల 4ారణమ;లJ కలవF. అK"�టf? 

GH. GH-XY బZ [:      అవFను. నూతన Dబంధనల2 jెరlబ|} మ;dnంచబడ$టకJ 9 మంTU ThD4� పAghనమ;dా 

ఉపకmnంjhర8. KాmOవరనdా మతH�; మ]ర8ç; లÄ4ా/ అ�0 . 4ా.  jేరlబడ$టకJ లÄ4ా; £üను, £üను 

పÔAకలJ మmnయ; పAకటన jేరlబడ$టకJ £üను. 45ందర8 TÃDD YèºTUzాH ర8, 4ాD అ!"కJలJ �టfD KAా aింTU 

ఒకçmÀనD ఒపF�కJంట¼ర8. అ�0 సHలJల 4ారuమ;లJ లÄ4ా KAా aినట�  dా jెప�బ|}నTU. కనుక �వmn4� మతH�, 

మ]ర8ç, లÄ4ా, £üను, మmnయ; అ�0 సHలJల 4ారuమ;లJ లÄ4ా^� �ాట�dా jేరlబ|}నY. తర8Kాత �ûలJ 

పÔAకలJ, తర8Kాత య]4xబ; పÔAక, తర8Kాత  +, Aయ;లకJ KAా యబ|}న పÔAక, ఒmnగను ThDD ఎవర8 KAా zాms 

TేవFD4À ^ెలJసు అంట¼డ$. తర8Kాత �¥త=ర8 పÔAక jేరlబ|}నTU. ఇK" అనుకJంట¼ను !"ను.... 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:   యÇTh. 

GH. GH-XY బZ [:      యÇTh. యÇTh �వmnల2 jేరlబ|}నTU, సmÀ!h? కనుక 9 మంTU ఈ పFసHకమ;లను 

�Aా మ;ఖuమ;dా KAా zార8. 
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GH. జIJ ఆంకM బMN:     Kార8 అ�^ే అ�0 సHలJల ల�క అ�0 సHలJల^Ì సహచర8లJ. ఈ చరl ఇకç|}^� 

మ;dnaి�0 �ంTU. 

GH. GH-XY బZ [:      అవFను కÎlతంdా. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:     YThuర8� లJ ఇTే సmOPనదD మmnయ; Kార8 సmndా!" �»ంచుకJ!h?రD 

గv®ంచు45నునట�   ఇం4ా TÃD4OPVWX!h wర8 jేరlగలmా? 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:   ఈ పFసHకమ;ల âకç రచ�తలను గ;mnం�న చరlకÄ|h jేzానD 

అనుకJంట�!h?ను ఇTU �Aా రంభమ;కJ mOండవ శ^hబ�మ;కJ న|}�ిసుH ంTU. �ా�ియసు నుం|} మనకJ చరlలJ కలవF. 

మmnయ; �mÀDయసు âకç Yవరణ TÃD4� మ;ందునుం|ే మనదగ.ర కలదు. ఇdÀ?aియ]సు అ�0 సHలJల గ;mnం� 

మ]ట¼  డ$త=!h?డ$. 4O VWంట� మ]ట¼  డ$త=!h?డ$. ఈ చరlలJ ఈ పFసHకమ;లJ �mnjేత!" KAా యబ|}నKాD 

jెబ;త=న?Y. Kాmnం4ా నూతన Dబంధనల2 పFసHకమ;లను ల�ఖనమ;లJdా గv®ంచ�0 �ననూ, �Aా రంభ 

సమయమ;ల2, అ�ననూ Kార8, "ఈ పFసHకమ;లను KAా aిన అgU4ాmnక వuకJH లJ �mÀ" అD jెబ;త=!h?ర8. అ�^ే 

మనమ; KాTUంచుచున? Yషయమ;లల2 ఒకటËమంటË, !"డ$ ఎవmOP!h వ�l "wకJ ^ెలJzా, బ¶ౖ¯లJల2 66 

పFసHకమ;లJ ఉన?Y 4ాD !"ను 67 పFసHకమ;ను jేmాlలనుకJంట�!h?ను. ఇTUds TÃDD !"ను KAా zాను కనుక 

ఇపF�డ$ !"ను ఎవmnD jేర8lటకJ కలKాలD" అ|}dn^ే ఏ� jె�ా�`. ఆశvమంల2 ఉంచవలaిన KాmnD ఎవms ఒకర8 

wకJ ఎదుm-త=ంట¼ర8, Kార8 ఎపF�|ో  ఒకపF�డ$ ఇల]టf మ]టలJ jెబ;త=ంట¼ర8. 4ాD wర8 నూతన Dబంధన 

పAత=లను గమDa¥H , అల]ంటf మ]ట తప�క ఎదుm-త=ంTU. సంఘమ;నకJ "!"డ$ మనకJన?TU  +, A బ¶ౖ¯లJdా 

�ిలJవబడ$త=న? పîmnHjేయ;టకJ కలJపబ|}నదD" jెప�ట¼D4� ఎంత4ాలమ; పటf¸ంTU. mOండవ శ^hబ�మ;4À  +, A 

గvంధమ;ను పîmnH గvంధమ;dా చూచుట �Aా రంÁంjhర8. అ�^ే ఇపF�డ$ wకJ నూతన Dబంధన పAత=లJ 

లÁంjh�. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:     మం�TU, మరల] !"టf4ాలంల2 పAZ .?�టంటË, బలవంత=లJ చmnతAను Kాmn4� 

అనుకÄలVWXన moÔdా KAా సు4xల�Th? మmn TÃD4� w సమ]ghనం ఏ�టf? 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:   బలవంత=లJ 4ాదTU jేaినTU అంట¼ను !"ను, 4ాD �ర8 సతuమ;ను ఎmndnన Kార8 

మmnయ; సతuమ;ను పAకటfం�న Kార8 మmnయ; పAజలను �¥AmÀ�ించKారD అంట�!h?ను, ఎందుకంటË Kాmn�lన 

సంTేశమ; అదు$తమ;dా �¥AmÀ�ించదdnనTU మmnయ; ఎందుకంటË అTU )Y^hలను మ]రlగ`dnనTU. 

GH. GH-XY బZ [:    మmnయ; మనమ; గమDంచవలaిన మm¿క మ;ఖ]uంశమ; ఇY గvంథస�మ; jేయబడ$ట 

mswయ;ల mాజ4Ïయ !hయకJలJ 4OPQసHవFలవFటకJ మ;ంTే పîmnHjేయబ|}నY. కనుక!" మనకJ mOండవ శ^hబ�పF 

అంతమ;నకJన? సమయమ;ల2 �mÀDయసు మmnయ; �dn`న Kార8 స!hతనత[మ;ను �0 A త«®ంచుటకJ 

KAా యబ|}నY. KాmÀ ¯షపF�లJ. ఎ!/? d¿ప� చరlలJ జర8గ;చున? సమయమ;ల2 �mÀ సంఘమ;ల2 45ంత అgU4ారమ;ను 

క`dnయ;!h?ర8. 4ాD �¥Aరణ క`dnంjేంతdా KాటfD మ]mnlనTే�టf? KాటfD �¥AరణhతÜకమ;dా మ]mnlనTేమంటË ఆ మ]టలJ 
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మmnయ; Yషయ]లJ ఆjhరమ;��ౖ పîmnHdా ఆghరప|}య;ండ$ట. మmnయ; TÃDల2 wకJ ఆశlరuకరVWXన Yషయ]లJన?Y. 

!h ఉTే�శమ;, wర8 �ûలJ సహచర8లల2 ఒకmnD wర8 ఎంచుకJన?ట�0  ^,ే సుKారHను KAా aినట�  dా jెబ;త=న? లÄ4ా dార8 

zాghరణVWXన �ûలJ âకç సహచర8డ$ 4ాదD మనమ; మ;నుపటf 4ారuకvమంల2 మ]ట¼  డ$కJ!h?మ;. �¥త=ర8 

సహచర8డ$dా ఉం|} సుKారHను KAా aిన KాడD jెడ$త=న?Kాడ$ మ]ర8ç అయ;ండక�0 వచుlను. �వmn4�, అతడ$ �ûలJ 

పmnచరuల2 మ;ందుకJ 45నzాగల�క ఇంటf4� Kãóæ�0 య]డ$. అతడ$ Kãన4�ç Kãó �0 వFట వలన, �ûలJ తన తర8KాÔ 

పmnచరuకJ అతDD qసుకJ Kãళæల�దు. కనుక wర8 ఎకç|ో  ఆ4ాశమ;నుం|} qసుకJన?ట�0  ^ే wర8 ఇల]ంటf వu4�HD ఏmా�ట� 

jేసు4xర8. కనుక ఇల]ంటf అ!"క వuÔmÀకతలJ కలవF, !"ను jె�ి�నట�  dా, �టD?టf{ మనమ; ఆjhరమ;లJ మధuల2 

అgU4ాmnకత Yషయమ;ల2 �న? అవమ]నకరVWXన Yషయ]అంశమ;లంట¼మ;. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:     �టD?టf{ మ;dnసూH  ఒక మ]ట jెప�ం|} |h(. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:   !"ను jె�¥� సతuV�మంటË ఈ �Aా ధ�క సంఘ రచ�తలJ ఈ పAత=లJ అ�0 సHలJలjతే 

మmnయ; Kాmn సహచర8లjేత KAా యబ|}న KాణÈ గv®ం� mOండవ శ^hబ�మ; తర8Kాత నుం|} మmÀTU£ Kాటf4� 

�0 లlబడ$నట�వంటf అgU4ాmnతను Kాటf4� ఆ�ాTUంjhర8. మmnయ; �వmn4� గvంథస�మ; jేయబడవలaిన పFసH4ాలJdా ఆ 

పFసH4ాల�!" Kార8 అంdoకmnంjhర8.   

GH. జIJ ఆంకM బMN:     మహ 1న?తVWXన Yషయమ;. ఇపF�డ$ మనకJ మm¿క 4ారuకvమమ; మ]తAV� 

�dn`య;న?TU, అTU �Aా ధ�కంdా, ల�ఖకJలJ �దటf పAత=లను మ]రlల�Th? మmnయ; బ,H ఎ +రÜ( ThDD 

"మ]z0 çటfం2 )స¡" అంట¼డ$ ఆయన KAా త పAత=లల2 400,000 రకమ;లJ కలవF, అD?రకమ;ల �0 `కలJగల 

KAా తలJ కలవD jెబ;త=!h?డ$. 4ాD 4Àవలమ; 136,000 వచ!hలJ మ]తAV� ఉన?Y.  

138,162 పThలJ. 

GH. PHQRSల& $ వలUV W:   138,162 పThలJ. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:     సmÀ, అంటË నూతన Dబంధనల2D పAÔ పThD4� మÇ|ేaి ర4ాల 

పThలJ!h?యన?మ]ట. మmOపF�డ$ wర8 అసల�ౖన పThల!" అ�0 సHలJల ఉప£dnం�న పThల!" Kా|}నట�  dా 

w4Oల] ^ెలJసుH ంTU? ఇTU వjేlKారంల2 మన చరlDయ]ంశమ;. అgU4ార8ల నుం|} ThDD Yనం|}. wర8 తప�క 

చూzాH రD అనుకJంట�!h?ను. 

 

మU మ-.Q< ట\] ^_` aాD మb<  చూdeందుక& ఉgత  FREE John Ankerberg Show App 

download iెసు+kంGl 
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