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 బ#ౖ%ల'క' అప+,-./ 0ెచు4టక' జర8గ:చున< య:ద?మ:- +ారCకDమమ: 2. 

!"డ$ ద జ() ఆంక- బ-/ 01  2ార5క6మంల9 బ:ౖ<ల= >క? తరAB మC కDEతFGHన JKLల9 జరగలNదO PాQRంSే 

PాJU Pాదన ఎంత సJXYనదO చJUEంచను!\]మ^. సంవతaరమ^ల= గbcdన 2eలQR లNఖక=ల= వచనమ^లను 

మCJాEరA మJUయ^ సంవతaరమ^లల9 రచhతల= iదట Pkా lిన nషయCల= మCరEబbc!\య!" PాJU 

nషయFpqటr? బ:ౖ<ల=ల9 తపuvల= ఉ!\]Pా? !"డ$ బ:ౖ<ల=క= అప2yJUz {ెచుEటక= జరAగ^చున] 

}ద~మ^ల9 �రA {ెల=సు2�ను!\]రA. ఈ ద జ() ఆంక- బర/- 01  2ార5క6మంల9 మమ^�ను 

కల=సు2�ంbc. 

 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మC 2ార5క6మCO2� �ా�గతం. !"టr పk��]మంట�, నూతన Oబంధన iదటr పkత�ల= 

�క= ల�ంచక=ంట�, అ�1 సzల=ల OజFGHన మCటల= �2XలC {ెల=�ాz h? !"టr {ె�nజను సమCజమ^ల9, 

నవలల9, పంbcత�ల పuసzకమ^లల9 పk�ాz nంచబడ$త�న] పkశ] ఇQే, మJUయ^ ఆ పkశ]క= జPాబ^ �రA 

{ెల=సు2�PాలO అనుక=ంట�!\]రA. మంdQR, �క= జPాబ^ Oవ�గల వ5క=z ల= ఇక?డ ఉ!\]రA. అయC5, 

�JUక?డ ఉండ$ట మCక= Oజమ^�ా సం{�షమ^. 

Fpమ^ 2ార5క6మమ^ను �kా రం<సూz  బ�-� ఎ��ర�) �ాJU ��పv పuసzకFGHన " q� 2�టrం� �స�" 

దృ�ా5లను చూ�ింS\మ^. �రAతO{� �ాఠ�ాలక= చదువu2eనుటక= P¡¢£¤ రA, b\), �JUద¥ర¦ l§]�̈త�ల=. 

ఆయనను గ^JUంd �క= {ెల=�ా? 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  అవuను , అతOO !"ను �ిkన©ª) ల9 b\క�J«ట� iదటr సంవతaరమ^ 

చదువuత�న]పuvడ$ క��ాను. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అతO గ^JUంd SెపvOవ�ంbc మJUయ^ అతను Pkా lిన పuసzకFGHన "q� 2�టrం� 

�స�" గ^JUంd SెపvOవ�ంbc. 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  !"!¡పuvడూ బ:-� ను అనుక¬లFGHన వ52�z�ా!", మంdPాbc�ా, మCట�¤ డట�O2� 

ఆనందమ^ను క��Uంచు PాO�ా!" గమOంS\ను. 2ాO �ిkన©ª) ల9 అతడ$ Oవlింdన సమయమ^నుంbc 
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అతడ$ S\లC ఎడమ^క= P¡¤నట�¤ �ా గమOసుz !\]ను. అతడ$ మ®b¯ దగ/ర iదల= �°టr�  అక?డ నుంbc 

±ట) క= P¡¢£²డ$, �ిkన©ª) ల9 తన అ³\5పక పట�� ను ´సుక=!\]డ$ మJUయ^ అక?డ!" b\క�J«ట�ను క¬b\ 

పµJUzSే�ాడ$. మJUయ^ అతO పuసzకFGHన "q� 2�టrం� �స�" తన హృదయమ^నక= అL స�ప 

nషయFGHన నూతన Oబంధనల9O Pాక5మ^నక= సంబం³Rంd అతడ$ పkసుz తమ^ ఎక?డ ఉ!\]డO 

{ె�యSేసుz న]QR. "q� 2�టrం� �స�" ల9  �kా మ^ఖ5FGHన nషయమ^ ఏమంట�, iదటr Pkా lిన 

Pkా తలల9 ఏమ^న]Qో  మనక= {ె�యదు 2ాO మనమ^ Sెపvగ��UనQేమంట� అ!"క=ల= !"డ$ 

Sెబ^త�న]ట�¤ �ా !"డ$న] పkత�ల= పµJUz�ా స!\తనFGHనn 2ాదు అO మCతkFG Sెపvగలమ^. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అవuను. !\ ఉQే¥శమ^, ఆయన Sె�ిvన PాటrO మCతkFp పkజల= ఆల9dసుz !\]రA. 

పkశ]ల= లNవ!¡త�z త�!\]రA. మJUయ^ � తరగత�లల9, !\ ఉQే¥శమ^, Pాక5మ^�°ౖన nమర¹ జరAగ^త�న] 

సమయమ^ల9 పkజల= Oదk�1 త�ంbేPారO 2ాO పkత�ల= చJUతkల9 ఎలC వdEనవ!" nషయCలను 

మCట�¤ bcనపuvడ$ PారA OQRkంSేPారA 2ాదO Sె�ాvరA. మJUయ^ dవJU2� సంఘమ^ల9O �ామCను5ల= 

ఎట�వంటr పkశ]ల= అడ$గ^త�!\]రA? 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  మంdQR, PాJXలCంటr పkశ]ల= అడ$గ^త�!\]రంట� "ఏQై{ే iదట 

Pkా యబbcనQో  లNక Q\O2� స�పమ^�ా ఉన]ట�వంటr బ:ౖ<ల= మన దగ/ర ఉన]దO  Oజమ^�ా మనక= 

{ెల=�ా?" "ఈ వ5{\5�ాల వలన!" అ!"క lిQ\~ ంత వ5{\5�ాల= తల»తzబbcనPా?" ఇలCంటrn 

అడ$గ^త�!\]రA. �క= {ెల=�ా, బ�-� �ాJU nషయమ^ 2eతzQే� 2ాదు. 2XY¼� ఇPా) �ాJU పuసzకం 

"½§<k2«టrం� �స�" ల9O iదటr అ³\5యమ^ల9 - h¿సును గ^JUంdన ��పv పuసzకమQR- h¿సును 

గ^JUంd మJUయ^ 2XY¼సzవ n�ా�సమ^లక= వ5LJ«కమ^�ా Pkా lిన అ!"క వ5క=z ల >క? lీ�యచJUతkలను 

Pkా �ాడ$.  అh{ే అట�వంటr PాJUల9 అ!"క=ల= బ:ౖ<ల=ను nశ�lింSే మJUయ^ 2XY¼సzవ n�ా�సుల ఇంటr2� 

SెంQRనట�¤ �ా Sెబ^త�!\]డ$. ఆయన Pkా lిన lీ�యచJUతkలను �రA గమOl§z  మÁ�క మ!"QR కDEతమ^�ా 

�ాటrంS\ల!" lిQ\~ ంతమ^ వల» అO�ిసుz ంQR, లNఖనమ^ ఎలC పOSేసుz ంద!" nషయమ^ల9 పk{ే5కFGHన 

n³\నమ^న]QR, మJUయ^ Q\Oల9 ఏ ఒక?Q\O!¡ౖ!\ �ాటrంచక=ంట�, � n³\నమ^ మCJUనట�¤ �ా SెలC¤  

SెదుJXY నట�¤ �ా 2ాదు. అన�ా పkLమ >క? ఒక P¡ౖపuనుంbc త�ర త�ర�ా మJ�క P¡ౖపuనక= SేరA2eనుట. 

�రA ఇపvటrవరక= సం�ాQRంdన అనుభPాO] పµJUz�ా మCJUEP"lి �రA అనుభnంdన PాటrO 

hÄవ�రAనూ అనుభnంచక=ండ$ నట�¤ �ా SెయC5లంట� అQR S\లC Å�రFGHనQR. బ�-� �ాJU కథల9 ఇQR ఒక 

nషయమను క=ంట�!\]ను. !"టr తJాO2� SెంQRన nశ�nQ\5లపu పJా5వరణమ^ల9 ఉ�ా³\5య^ల=�ా 

q�U��1 hన రచhతల పuసzకమ^లల9  QÈOO కనుగ^ంట�మ^. కనుక 2eంతవరక= ఆల9dl§z  ఈ పkశ]ల= 
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మ^ఖ5FGHనP" మJUయ^ జPాబ^ల= Sెపv నరÉFGHనn�ా!" ఉన]n.  అQR ఉQ\ర Pాదమ^ను చూ�ిసుz !\]; 

లNక అ�Ëరవ కరFGHనQే అhననూ, లNక మJ«Qైననూ సJ«, మంdQR, ఇn 2«వలమ^ చూపuటక= 2ాదు 

nవJUంచద�Uనn. లNదు, 2eO] nషయమ^లల9 పk{ే5కమ^�ా గమOంచవలlిన పkశ]ల=�ా కO�ిసుz న]n. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అవuను. !\ ఉQే¥శమ^, ఇక?డ అ!"క nధమ^ల»ౖన పkశ]ల= ఉతvన]మÁత�న]n. 

�kా ధqక పkత�ల nషయమ^ నుంbే �kా రం<Q\¥ మ^. బ�-� �ారA లNవ!¡Lzన nమర¹లల9 ఆయనక= 

అO�ింdంQR - ఆయన సూతk �kా యం�ా అడ$గ^త�!\]Jా లNక ఆయన ±టrO సJU�ా అర~మ^ Sేసుక=!\]b\ 

�J« Sెపvంbc, సJ«- అQేqటంట�, �క= {ెల=�ా, మనక= iదటr పkత�ల= లNవu మJUయ^ ఆ iదటr 

పkత�లను చూdPkా lిన పkత�ల= క¬b\ లNవu, మJUయ^ ఆ చూd Pkా lిన పkత�లను చూlి Pkా lిన పkత�ల= 

క¬b\ లNవu. ఆయన QÈO!¡లC Sెబ^త�!\]డంట� మనక= ల�ంdన పkత�ల= చJUతkల9 S\లC h¿ండ¤  

తరAPాతn�ా అంట�!\]డ$. తరAPాత ఆయన Q\O2� మJ�క nషయCO] త�U�ంచుచూ ఆ పkత�లల9 

2«వలమ^ 2eO] పQ\ల= మCతkFp ఉన]వంట�!\]డ$, మJUయ^ నూతన Oబంధన ల9O పkL పదమ^నక= 

�ార¦ప5FGHన మ®డ$ పQ\ల= ఉన]వO అంట�!\]డ$. కనుక!" ఆయన!"QR, "PÌhల! అ�1 సzల=ల= 

Sె�ిvన nషయCల= ఇP"నO పkపంచమ^నక= �JXలC SెపvగలరA?" తరAPాత ఆయన Pాటr2y 2eO] 

మ^�Uంపuలను Sెబ^త�!\]డ$, అP"మన�ా, ఇQR h¿సు >క? S\JUతkక అంశమ^ల�°ౖ పkÅ�nతమ^ 

చూ�ిసుz ంQR, మJUయ^ ఇQR 2XY¼సzవ lిQ\~ ంతమ^లను పkÅ�nతమ^ Sేసుz ంQR. కనుక iదటr�ా అక?డనుంbc 

�kా రం<Q\¥ మ^, h¿సు మJUయ^ అ�1 సzల=ల 2ాలమ^లక= SెంQRన Pkా త పkత�ల= మనక= అందుబ�ట�ల9 

ఉ!\]Pా? 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  బ�-� �ారA Q\Q\పu వంద సంవతaరమ^లక= సంబంQRంdన Pkా త పkత�ల= 

ఒక?టrయ® లNదన] దృ�ా5O] క��Uసుz !\]డO SెపvలO అనుక=ంట�ను. ఒక సమయమ^ల9 ఆయన టrn 

లNక J«bc} 2ార5క6మమ^ల9 QÈOO స�యమ^�ా Sె�ాvడ$. 2ాO ఇQR అసల»ౖన సమస5 2ాదO అతO2� 

{ెల=సు, ఆయన మన Pkా త పkత�లను చూlిPkా lిన పkత�ల= Pాటr పkత�ల= Pాటr పkత�ల= లNవO ఆయన 

గటr��ా SెపvగలడO !"నను2�ను. మనమ^ iదటr Pkా త పkత�ల=�ా Sెబ^త�న] Pాటr2� మ^ందు ఎO] 

తరమ^ల= వ5{\5సమ^న]Qో  !\క= {ె�యదు. 2ాO ఒకటr మCతkం మనక= {ెల=సు. మనక= JXండవ 

శ{\బ¥మ^క= SెంQRన Pkా త పkత�ల= 10 నుంbc 15 ఉన]n, అవO]య® ఖండమ^ల=�ా, ప�°ౖరసు 

2ా�Uతమ^ల�°ౖ ఉన]n 2ాO అవO]య® నూతన Oబంధనక= SెంQRనP". PాటO]టrల9 �K6lి} JÑమను 

Pkా తలక= SెంQRన nషయCల= ఎంతమCతkమ® లNవu. మJ« పuJాతన �K6క= JÑమను Pkా తలక= SెంQRన ఏ 

పkత�ల= క¬b\ ద�ాబ¥మ^ల=�ా iదటr పkత�ల= భదkమ^ SేయబడలNదు. అhననూ పkజల= నూతన 
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Oబంధన పkపkథమ పkత�లల9 ఏq Pkా యబbcనQో  మCక= {ె�యదు అంట�!\]రA. నూతన Oబంధన 

nషయమ^ల9 ఇQR OజFp అh{ే, q�U�న పuJాతన Pkా తల nషయమ^ల9 ఇQR నూరA �ాతమ^ OజFp. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అవuను, �రA ±టrO ఆ³\రమ^ Sేసుక=O నూతన Oబంధన Pkా తలను పkక?న 

�°టr�P"l§z  �రA ఆ !\టr చJUతkను, పuJాతన 2ాలమ^ను మJUయ^ పuJాతన 2ాలపu చJUతkను 2�ల9vhనట�¤ . 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  iదటr Pkా త పkత�ల nషయCO2el§z  కDEతమ^�ా ఇQే జరAగ^త�ంQR. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అవuను. మంdQR, ఈ �ాÒ5మ^లను గ^JUంd మJUయ^ ఇQెంత సమర~వంతFGHనQో  

Sెపvంbc. 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  మంdQR, Pkా త పkత�ల పkత�లను గ^JUంdన పkశ]క= �ాధ5FGH{ే నను] 

జPాబ^ SెపvOవంbc. !\ ఉQే¥శమ^ల9 బ�-� ఇక?డ Sెపvb\O2� పkయL]సుz న] ఊÔ�ానమ^, మనందJU2y 

బ��ా {ె�lిన ఊÔ�ానFp అనుక=ంట�!\]ను. ఇQR మనమ^ dన]తనమ^ల9 ఆbcన Õ1 ను ఆట వంటrQR. ఆ 

Õ1 ను ఆట ఏqటంట� �రA ఒకJU Sెnల9 ఒక మCట Sె�ిv అQR 9 నుంbc 10 మంQR ఒకJU నుంbc ఒకJU2� 

అంQRంచుక=ంట× dవJU2� �దగ/రక= వdEన తరAPాత Sె�ిvన nషయCO] nO అందర¦ నవu�{\రA. ఈ 

ఆటల9 మ^ఖC5ంశFpమంట� Sె�ిvన ఒక nషయమ^ dవరక= ఎలC మCJU�1 త�ంQో  చూడటFp. కనుక ఇQR 

�kా రం�ంచb\O2� త�Uన �Ø ంQR2XYన సమCS\రం 2ాదు. ఈ nషయమ^క= SేరAక=!"ంత వరక= అవసరFGHన 

iదటr పkత�ల పkత�ల పkత�ల పkత�ల= లNవ!" ఆల9చన కల=గ^త�న]QR. అh{ే ఒ2« వరAసల9 ఉన]PాJU2� 

సమCS\రం అందSేయబbcనద!" ఆల9చనక¬b\ కల=గ^త�న]QR..... 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  ఇQR Õ1 ) ఆటలCంటrQR. 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  ఇQR Õ1 ను ఆటవంటrQR. 2ాO ఈ పద¥LO ఉప}�Uంచుటల9 అ!"క 

సమస5ల= ఉన]n, ఎ��ర�) �ారA QÈOO సvష�మ^�ా లNక అవ5కzమ^�ా ఉప}�UంS\Jా. iదటr�ా, 

మనమ^ Pkా త పkత�లను గ^JUంd మCట�¤ డ$త�!\]మ^. మనమ^ అQే సమయమ^ల9 నున] మCటల 

Q\�Jా nషయమ^ను Pా5�ిzSేయ^ nషయCలను చJUEంచుటలNదు. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మJ�క మCటల9, �JXవJU!¡ౖ!\ అbc�U{ే, nనంbc, Q\OO మCటల{� 

Pా5�ిzSేయ^టను గ^JUంd 2ాక, ఆ సమCS\రమ^ను Pkా lి !\క= అంQRంచంbc అO �రA నను] 

అడ$గ^త�!\]Jా. 
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GH. PHQRSల' % వలUV W:  కDEతం�ా. � Sేత�లక= Pkా యబbcన }Ôను సుPారz ఇవ�బbcనQR, 

మJUయ^ � పkక?నున] వ52�z Q\OO LJU�U Pkా యC�, ఈ మCటలను nంట�న] వ52�z మCJUE Sె�ిvనంత�ా 

అతడ$ PాటrO మCJUE Pkా �ాz డO అనుక=ంట�!\]Jా? ఇQR జరగb\O2� �ాధ5మ^ 2ాదు. JXండవQR�ా, అ!"క 

వరAసలల9 ఉన]PాJU2� సమCS\రం అందSేయబడ$త�ంQR. iదటr వ52«z పkL వరAసల92� P¡¤ Sెపuvట 

2ాదు. ఇపuvడ$ మ®డ$ లNక !\ల=గ^ వరAసలల9 Pkా యటం జరAగ^త�న]QR. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  ఎందుకంట� }Ôను సుPారz మ®డ$, !\ల=గ^, ఐదు, ఆరA �ారA¤  ఒ2« iదటr 

పkత�ల నుంbc �ామCÚ జ5మ^ల9O nnధ �kా ంతమ^లక= అందSేయ^టక= Pkా యబbcనQR అనుక=ంQ\మ^. 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  కDEతం�ా. కనుక iదటr పkత�ల నుంbc ఇలC అందSేయ^టల9 2eO] 

నూతన Pాక5మ^ల SేJUక ఏరvడ$త�ంQR. ఇపuvడ$, �రA ఆ వరAసలల9 dవJU వ5క=z లందరA Pkా lిన 

Pాక5మ^లను �రA ఒకQ\O{� ఒకటr పJUÛ�ంd చూl§z , ఆ iదటr పkత�లక= Pాటr2� S\లC 

వ5{\5సమ^న]ట�¤ �ా అO�ిసుz ంQR. 2ాO మ®డవQR�ా, �రA గమOంచ వలlినQR 2«వలమ^ dవJU వ5క=z ల!" 

2ాదు మధ5ల9O PాJU Pkా త పkత�లను ´సుక=O పJUÛ�l§z  అn iదటr పkత�లక= S\లC దగ/ర�ా ఉన]ట�¤ �ా 

గమO�ాz రA. కనుక !"ను ఈ వరAసల9 మ®డవ వ52�zO, మJ�క వరAసల9 !\ల/ వ వ52�zO మJ�క వరAసల9 

ఆరవ వ52�zO చూడను!\]ను అంట�, 300 మంQRల9 ±రA iదటr Pkా తలక= S\లC, S\లC దగ/ర�ా 

Pkా యb\O] గమO�ాz మ^. మనమ^ PాటrO �1 �E చూడగల=గ^{\మ^. ఇలC dవJU�ా, iదటr Pkా తలను 

ఒక?�ాJU మCతkFp 2ాక అ!"క �ారA¤  చూd Pkా యడమ^ జJU�UనQR. కనుక మరలC, ఇQR 2«వలమ^ ఒక 

వరAసల9 ఉ!\]PాJU2« Pాక5మ^ Sెపvబడ$ట 2ాదు 2ాO అ!"క వరAసలక= 10 నుంbc 20 వరAసలల9 PారA 

ఈ పkత�లను చూd Pkా య^ట జరAగ^త�ంQR. �రA ఈ P¡ల=గ^ల9 QÈOO చూl§z , ఇQR మన2«q 

Sెబ^త�ందంట�, ఓß, ఇQR Õ1 ను ఆటక= S\లC �న]FGHనQR, మJUయ^ "q� 2�టrం� �స�" అ!" 

పuసzకమ^ల9 !"ను చQRnన Pాటr2� పµJUz �న]మ^�ా ఉంbc, ఇపuvడ$ మనదగ/ర ఉన]n iదటr 

పkత�లల9O nషయCల!" Sెబ^త�న]n అO�ిసుz ంQR. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మంdQR. !\ ఉQే¥శమ^, �రA Oజమ^�ా పkపంచమ^ల9O అO] సàలమ^లక= P¡¤ 

అక?డ nnధ 2ాలమ^లక= SెంQRన పkత�లను �రA Õ1 టáల= ´�ారA. Pాటrల9 ఎంత {ేb\లను �రA 

గమOంS\రA మJUయ^ ఎO] �ార¦ప5తలను �రA గమOంS\రA? 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  ఎ��ర�) మన iదటr పkత�లల9 Q\Q\పu 400,000 రకమ^ల {ేb\ల= 

ఉన]వO Sెపvడమ^ కDEతమ^�ా OజమO !\ ఉQే¥శమ^. 2ాO ±టrల9 ఆయన సvష�మ^�ా nవJUంచలNక 
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�1 hనQR ±టrల9 అ³Rక �ాతమ^ పµJUz�ా �న]FGHనn�ా ఎలCగ^న ఉన]Pã SెపvలNక�1 యCరA.Pాటrల9 75 

�ాతమ^ అచుE త�ిvదమ^ల= లNక అట�వంటr వ5ర~FGHన nషయCల=. ఉQ\హరణక= Pాటrల9 ఒకటr, 1 

åెసaలæçకయ^లక= 2:7 ఇక?bc Pాక5ంల9 ఒక �°ద¥  సమస5 వdEంQR అక?డ �éల= �మధ5 Fpమ^ " 

�ాధువuలమ^�ా" ఉ!\]మO లNక Fpమ^ dన] �ిల¤లవల» ఉ!\]మO అంట�!\]డ$. �K6క=ల9 �ాధువu 

మJUయ^ dన] �ిల¤ల= అ!" మCటల మధ5 {ేb\ dన] అÒరమ^. ఇQR అh{ే ½ి}h లNక Oê}h. 

మంdQR, ఒక పkLల9 Fpమ^ �̈�1 vh అయC5మ^ అO ఉన]QR, అన�ా, �మధ5 Fpమ^ గ^Jా6 లమ^ 

అయC5మ^. మంdQR, QÈO!" �రA వ5ర~FGHన వ5{\5సమ^ అంట�రA. ఇQR అ³R2ాJUకFGHనదO hÄవ�రAనూ 

అను2�రA. ఇQR క¬b\ Pkా తల9 వ5{\5సం�ా పJUగణëంచ బడ$త�ంQR. ఇQR Pkా lిన వ52�z ఎక=?వ 2e2XYను 

´సు2eనుట వలన {\!"q Sేసుz !\]bో  {ెల=సు2�నక=ండ$ట వలన ఇQR జJU�UంQR. 2ాO OజFpమంట�, ఈ 

త�ిvదమ^లO] వ5ర~FGHనn�ా లNక Pkా త త�ిvదమ^ల=�ా పJUగణëంచ బడవu. ఇలC 75 �ాతం త�ిvQ\ల= 

అh{ే వ5ర~FGHనn�ా లNక 2«వలమ^ అచుE త�ిvదమ^ల=�ా Sెపvబడ$ను. ±టO]టrల9 ఎక=?వ�ా జJU�« 

త�ిvదమ^ను మ®వబ^ì నూ5 అంట�రA . ఇQR 2«వలమ^ ఆక పదమ^ dవరను ఉంSే N అÒరమ^ వంటrQR, 

ఆంగ¤ Å�షల9O ఇంbె½ి!¡î ఆJU�కల=�ా �ిల=వబbే a లNక an, a యC�ిల= లNక an యC�ిల= వంటr {ేb\. ఒక 

ఇంbె½ి!¡î ఆJU�కల= dవరను N SేరAEట{� అంత �°ద¥  సమl§5� Jాదు, ఇQR ఆ వ52�z2� Pా5కరణమ^ ఎంత 

వరక= {ెల=సు నO మCతkFp Sెబ^త�ంQR. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మJUయ^ 400,000 �ాQ\ల  గ^JUంd ఎందుక= మCట�¤ డ$త�!\]ñ పkజలక= 

nవJUంచుట మంdదనుక=ంట�!\]ను, అQెందు �క= అంత మ^ఖ5FGHన nషయమ^ 2ాదు. అQేqటంట� 

�రA iదట �1 �E చూచుట �kా రం�ంచుటక= iదల= �°టr�నపuvడ$ ఎంచుక=న] Pkా త పkత�ల= iతzమ^ 

Q\Q\పu 30,000 Pkా త పkత�ల=�ా ఉన]n. 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  అవuను, కDEతం�ా. మJUయ^ నూతన Oబంధన Pా5కరణ nమర¹�ా 

�ిల=సుz న] nషయCల= ఐశ5ర5మ^నక= ఇబòంQR కరFGHనదO !\ Pాదన. పuJాతన 2ాలపu పంbcత�లల9 

ఎవJXY!\ మనదగ/ర ఉన] Pkా త పkత�లను iదటrn�ా మCరEb\O2� తన �°ౖ పను]ను లNక తన క=bc SేLO 

ఇdEP"యb\O2� lిద~పడ$ను. �రA 2«వలమ^ �K6క= Pkా త పkత�ల!" గమOl§z , మనక= {ె�lినంత వరక= గత 

Pారమ^ వరక= 5,752 తపuvల=న]n, ఇn ఇంకనూ అలC!" ఉన]n. 5,752. PాటrO �ామCన5 �K6క=- 

JÑమను రచhతల రచనల{� పJUÛ�l§z , 20 2� తగ/క=ంb\ ఉన] పkత�ల{� మనమ^ �1 �E చూసుz !\]మ^. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  !"ను కట�లC¤ � �ాఠ�ాలల9 ఉన]పuvడ$ అనుక=ంట�ను, PాJUకక?డ JXండ$ 

ఉన]n. 
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GH. PHQRSల' % వలUV W:  అవuను. PారA �1 �Eచూసుz న] nషయCలల9 ఇn S\లC తక=?వ. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అవuను. ఇక?bc... nషయFpమంట�, ఇQR !\ �ాఠ�ాలల9 ఒక తరగత�లC ఉన]QR. 

అక?డ A nQ\5రAà ల=, B nQ\5రAà ల=, C nQ\5రAà ల= మJUయ^ !\ l§]�̈త�ల= ఉ!\]రA, సJ«!\? PారA 

మన2eరక= �Xటr�� బ-/ dరA!\మCను చూd Pkా యC� అనుక=ంQ\మ^, సJ«!\? �దగ/ర ఒక 2ా�UతFp ఉంQR 

మJUయ^ �రందర¦ Q\OO చూlి Pkా �ారA. మంdQR, A nQ\5రAà ల= కDEతమ^�ా Pkా �ారA అంట� 2ామCల= 

పuల=�ా� పuల= అO]టrO �ాటrంd Pkా �ారA, సJ«!\? PాJU తరAPాత B nQ\5రAà ల= PాJU2� అంత దూరమ^�ా 

ఏ� లNరA. PాJU తరAPాత ఇక C nQ\5రAà ల= మJUయ^ PాJU తరAPాత D nQ\5రAà ల=, ఇn చూడట�O2� 

ఆస2�zకరం�ా ఉన]n. 2ాO �రA ±టO]టrç క��ి చూసూz  మధ5ల9నున] JXంbcటrç పkక?న �°టr�P"lి A 

nQ\5రAà ల మJUయ^ C nQ\5రA~ లP" గమOl§z  �రA అర~మ^ Sేసు2�వడమ^ కష�మÁత�ంQR. 2ాO �దగ/ర 50 

మంQR �ిల¤ ల=ంట�, ఎంత ఎక=?వ అh{ే అంత సుల=వవuత�ంQR. మJ�క మCటల9 �దగ/ర ఎO] పkత�ల= 

ఉంట÷ �క= �1 ల=Eటక= అంత సుల=వవuత�ంQR, మJUయ^ పkL ఒక?రA ఒ2« �ాదమ^ల9, ఒ2« సàలమ^ల9, 

ఒ2« అÒరమ^ను తపuv�ా Pkా యరA కQ\? �రA 5,000 qంdన �K6క= Pkా త పkత�లను పJUÛ�ంd 

PాటO]టrç క��ి{ే, ఏమÁత�ంQR? 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  మంdQR, తరAPాత లCటrను Pkా త పkత�ల nషయమ^, మన>ద¥ 10,000 

qంdన పkత�ల= అందుబ�ట�ల9 ఉన]n, �K6క= Pkా త పkత�లక= Q\Q\పu JXంbcంతల పkత�ల= అందుబ�ట�ల9 

కలవu. Pాటr తరAPాత � దగ/ర 2��ి�క= మJUయ^ lిJUయC పkత�ల= కలవu. అh{ే 2��ి�క= మJUయ^ 

lిJUయCక= SెంQRన పkత�ల= ఎO] కలPã మనక= {ె�యదు, 2ాO అn కDEతమ^�ా P"లల9¤ !" ఉంbc 

య^ండవచుE. మJUయ^ జ(JUBయనుn, ఆJ«�Oయనుn, �ాత సంఘ �ా¤ PãO2�n పkత�ల= కలవu. ఎవ�JU2y 

{ె�యO, ఎవ�ర¦ nనO !"డ$ 2«వలమ^ ఇద¥JU2� మCతkFp {ె�lిన Å�షలల9ను పkత�ల=న]n, ఇQR 

పJUlిàL. 2ాO అO]టrO క��ి{ే మనమ^ పJUÛ�సుz న]n పk{ే5Ò �ాøల >ద¥నుంbc �K6క= Pkా త పkత�ల 

వరక= గమOl§z  Q\Q\పu 20,000 నుంbc 30,000 Pkా త పkత�ల= అందుబ�ట�ల9 ఉన]n. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మంdQR. ఇపuvడ$ మJ�క nషయFpమంట�, !"ను తపuv Sె<{ే సJUSేయంbc, � 

>ద¥ సంఘ ÕాదరAలక= సంబం³Rంdన q�యనుల మCటల= ఉన]n. 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  నూతన Oబంధనక= SెంQRన q�యనుక= qంdన మCటల=. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  సJ«, ఈ సంఖ5లO]టrç ఒకSÑట!" ఉంd{ే. అక?డ ఒక q�యను ఉన]n, మJUయ^ 

ఇక?డ Q\Q\పu 138,000 పQ\ల= 30,000 సమయCలల9 ఉన]n. 
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GH. PHQRSల' % వలUV W:  కDEతమ^�ా 2ాదు, ఎందుకంట� ఆ పkత�లల9 QేOల9నూ నూతన Oబంధన పµJUz�ా 

లNదు. Pాటrల9 అ³Rక�ాతమ^ ఎం�ిక Sేయబbcనn. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  2ాO ఇn మనమ^ మCట�¤ డ$త�న]Qేమ!" ఆల9చనను కల=గSేసుz ంQR, ఎందుకంట� ఇక?డ 

మనమ^ 2«వలమ^ సంఖ5ల!" Sెబ^త�!\]మ^. 2ాO �దగ/ర టను]ల2eలQR పQ\ల= కలవu. ఆ సంఖ5 ఎంత!ú !\క= 

{ె�యదు 2ాO అQR �°ద¥  సంఖ5. 

GH. GH-XY బZ [:    Pాటrల9 ఎక=?వ �ాతమ^ !"ను Sె�ిvనట�¤ �ా �1 �క వంటrn. అP"లCంటr వంట� !\దగ/ర నుంbc �క= 

ఈFGhల= వl§z  మJUయ^ �1 �క లNనట�వంటr మJ�కటr �క= వl§z , Q\నర~మ^ !"ను Q\OO పంపలNదు. 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  ±టrO మనమ^ �1 �నవO అనలNమ^ PాటrO మనమ^ Ôంbో� అంట�మ^. 

GH. GH-XY బZ [:    అQR OజFp. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మంdQR, nషయFpమంట�, ±టO]టrల9నూ పLkకల9 ఏQై!\ ఒక త�ిvదమ^ంట� అQR 

పkత�ల మCJUvbc. 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  Q\O మCరAv�ా ల»2�?�ాz రA. పkL అÒరమ^ >క? త�ిvదమ^ మCJUvbc�ా!" 

పJUగణëంచబడ$త�ంQR. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  కనుక ఆ సంఖ5 అంతటr ల9O 400,000 నుంbc, అQR Q\Q\పu�ా మ®డ$ <�యనులక= 

qంdనQR, !\ ఉQే¥శమ^, �kా రం�ంచb\O2� 2eQR~  ల»క? మCతkFp. PాటO]టrల9 75 �ాతం వరక= అh{ే అn అÒJాల= 

తపuv�ా Pkా య^ట వంటr త�ిvQ\ల=. 

GH. GH-XY బZ [:    చదువuత�న] PాJXవJXY!\ Q\OO చూdనపuvడ$, అ!"క nషయCలల9 ఏq జరAగ^త�న]QR 

P¡ంట!" అర~మ^ Sేసు2�గల�ా�, Q\OO సJUSేయగల�ా�. 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  కDEతం�ా. ఇQR Q\Q\పu�ా మనమ^ JÑû PాJాz  పLkకలను చQRnనపuvడ$ 

మJUయ^ 2«6b\ nషయCలల9 అక?డ �1 ?రA బü రAý ను చూd "ఆ JXండ$ టþమ^ల మధ5 �1 ?రAను {\రA మCరA 

Sేlినట�¤ �ా ఉ!\]రO" Sె�ిvనట�¤ �ా ఉంట�ంQR. �క= {ెల=�ా, ఈ nషయCలను చదువuత�న]పuvడ$ అపvటrకపuvbే 

మCJ«E అలPాట� మనక= సహజమ^�ా!" వసుz ంట�ంQR. మంdQR, ఎక=?వ �ాతమ^ అÒర Qోషమ^ల= ఇలC dన] 

dన] త�ిvQ\లN. 2ాO JXండవ nషయమ^ అంత మ^ఖ5FGHనQR 2ాదు; ఇQR మCJUvbc2� సంబం³RంdనQR లNక పJా5య 

�ాదమ^లను ఉప}�Uంచుటక= సంబం³RంdనQR. .... 

GH. GH-XY బZ [:    మJ�క మCటల9, పదమ^ల క¬రAv. 
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GH. PHQRSల' % వలUV W:  అవuను. పJా5యపQ\లను గ^JUంd ఆల9dl§z , }Ôను 4:1 గ^JUంd ఆల9dl§z  

అక?డ "పkభ^వu" అO లNక "h¿సు" అO Pkా యబbc య^ండ$టను గమO�ాz మ^.  ±టrల9 ఇక?డ సJXYనదO �°ద¥  

Pా�ా�దమ^ Pా5కరణ nమర¹క=ల మధ5 జరAగ^త�న]QR. 2ాO పkభ^వu లNక �§త�రO Pkా యబడలNదు, JXండ$ �ారA¤  

పkభ^వu లNక h¿సు అO ఉంQR. ఇQR ఒ2« వ52�zO చూ�ిసుz న]QR. అhననూ ఇQR క¬b\ ఉపకరణమ^{� 2e�dనపuvడ$ 

Pా5కరణ వ5{\5సమ^�ా పJUగణëంచబbేంత మ^ఖ5FGHనQR.   

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మంdQR ఆగంbc. మనమ^ nJామం ´సు2�ను!\]మ^, LJU�U వdEనపuvడ$ బ�-� 

ఎ��ర�) Sెబ^త�న] 400,000 పkత�లల9O వ5{\5సమ^లను 100 �ాతమ^�ా ´సుక=ంట� Pాటrల9 75 

�ాతం ఇపvటr2« చJUEంS\మ!" nషయమ^ను Sెపvను!\]మ^. ఇపuvడ$ మనమ^ Pాటrల9 q�U�న PాటrO 

మCట�¤ డ$త�!\]మ^. మJUయ^ ఇక?డ మ^ఖ5FGHన nషయమ^క= మనమ^ SేరA2�ను!\]మ^, Fpమ^ 

LJU�U వdEనపuvడ$ అQR nవJUంచను!\]మ^. కనుక చూసూz !" ఉండంbc. 

******** 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మంdQR, Fpమ^ LJU�U వS\Eమ^. మనమ^ b\. b\JXì బü ! మJUయ^ b\. 

Q\Oh¿ల= <. nలC¤ � ల{� నూతన Oబంధన Pkా త పkత�ల గ^JUంd మCట�¤ డ$త�!\]మ^. అ�1 సzల=ల= 

Oజమ^�ా లNఖనమ^లల9 Pkా lిన Pాటr!" కDEతమ^�ా మనమ^ !"డ$ చదువuత�!\]మC?.  తపuvల= 

సJUSెయ^టక= చదువuPారందJU2y {ె�lినట�¤ �ా జ(గ6తz �ా చూd Pkా యగల PారA స�̈తమ^ తపuvల= 

Sే�ాz రA. కనుక మనమ^ పµJUz జ(" నమ^{� ఏQR Oజమ^�ా Pkా యబbcనQR మJUయ^ ఏQR Oజమ^�ా బ:ౖ<ల= 

Pాక5మ^�ా Pkా యబbcనQR కDEతమ^�ా Sెపuvటక= �ాధ5మ^ 2ాదు అO �స� l°qనJK Pారంట�!\]రA. 

ఇపuvడ$, b\), ఈ రచనలO]టrల9నూ 400,000 Pkా త పkత�ల వ5{\�ాల= మJUయ^ �న]త�మ^ల= 

కనబడ$చున]వO Pారంట�!\]రA. �దగ/ర 30,000 పkత�ల= ఉన]n మJUయ^ Pాటrల9 138,000 Q\O2� 

దగ/ర�ా పkL పkLల9నూ పQ\ల= ఉన]వంట�!\]రA. �రA PాటO]టrç క��ి{ే, Pాటr{� సంఘ ÕాదరAలక= 

SెంQRన q�యనుల మCటలను SేJUE{ే, �క= 2«వలమ^ 400,000 {ేb\లN కO�ింS\h. మJUయ^ �రA 

�kా రం�ంd... మరలC ఆ పటr�కను గమOQ\¥ మ^. 400,000 Pkా త పkత�ల త�ిvదమ^లను 100 �ాతమ^�ా 

పJUగణël§z  Pాటrల9 �రA 2«వలమ^ 75 �ాతమ^ {�!" �kా రం��ాz Jా ఏqటr?   

GH. PHQRSల' % వలUV W:  75 �ాతం అÒర Qోషమ^ల= లNక Pా5కరణ Qోషమ^ల= లNక అవసరమ^ లNO 

తపuvల=. ఇక q�U�న JXండ$ 25 nషయCల= �ాతమ^క= SెంQRనn అP"మంట� మCటల �Ø ంQRకల9O 

మCరAvల=, ఎందుకంట� �K6క= Å�షల9 Pాక5 అర~మ^ మCరEక=ంb\ �ాదమ^లను అట� ఇట� మCరEవచుEను. 
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�రA "h¿సు }Ôనును �§kqసుz !\]డ$" అO Sె<{ే �రA Q\O2� బదుల=�ా "}Ôనును 

�§kqసుz !\]డ$ h¿సు" అO Pkా యబbcనట�¤ �ా ఉన]QR, 2ాO �K6క= {ె�lిన PాJXవJXY!\ ఆ మCటల9 కరz 

h¿సుO మJUయ^ కర� }ÔనO {ెల=సుక=ంట�రA ఎందుకంట� ఆ �ాదమ^ల dవరల= PాటrO {ె�య 

Sే�ాz h. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అర~మ^ల9 వ5{\5సమ^ లNక=న]నూ, పkL �ాJK పదమ^ల SేరAvల9 మCరAv 

ఉన]దO, ఇలC మCరAvల= Pkా యబbcన వO �రA Sెబ^త�!\]రA, అంట� "h¿సు }Ôనును 

�§kqసుz !\]డ$" అ!" మCటను �K6క=ల9 ఎO] nధమ^ల=�ా Pkా యగ��U{ే అO] JKత�ల=�ా Pkా యవచుE 2ాO 

పkLQÈ వ5{\5సమ^�ా!" పJUగణëంచబడ$త�ంQ\? 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  JXంbcటr మధ5 ఏnధFGHన అÒర Qోషమ^ల= లNక=ంb\ "h¿సు }Ôనును 

�§kqసుz !\]డ!"" మCటను Q\Q\పu�ా 18 రకమ^ల=�ా Pkా యవచుE అంట�!\]రA. అÒర Qోషమ^ను 

ల»2�?l§z  Pాటrల9O ఒక �§రA ఆ³\రమ^�ా గమOl§z  Q\OO JXంbcంతల= అన�ా ఆ సంఖ5ను 36 

SేరAEత�!\]రA. మJUయ^ తరAPాత ఇం2ా q�U�న dన] dన] nషయCల= తరAPాత �§kమ అ!" 

పదమ^ను ఎలC Pkా సుz !\]ర!" nషయమ^ను బటr�క¬b\ {ేb\ల= వ�ాz h. !\ అంచ!\ పk2ారమ^ �K6క=ల9 

అరàమ^ను మCరEనవసరమ^ లNక=ంb\ 500 నుంbc 1000 రకమ^ల=�ా "h¿సు }Ôనును 

�§kqసుz !\]డ!"" మCటను �రA Pkా యవచుE. ఇQR ఆ మ®డ$ �ాదమ^ల మCటల9 మనమ^ 

Sేయగల=గ^నంతటr మCరAvల=. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అh{ే �దగ/ర 30,000 Pkా త పkత�ల= ఉన]n. 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  అవuను. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  సJ«. మJ�క nషయFpమంట�.... !"ను P¡నక=? P¡ళ%త�!\]ను, మJUయ^ �JUQR 

ఇపvటr2« Sె�ిvయ^ండవచుE, 2ాO OజFpమంట�, PారA �§రAలక= మ^ందు తపvక=ంb\ bె½ి!¡î ఆJU�కల=ను 

ఉంSేPారA. అంట� ద జ(), ద మJUయ, ద ½ి�పuv, అన]ట�¤ �ా? OజFpమంట� �రA PాటrO తరAB మC 

Sేlినపuvడ$ అQR ఏnధFGHన మCరAvను ´సుక=JాలNదు. మనందJU2y జ(), మJUయ, ½ి�పuv గ^JUంd 

మCట�¤ డ$త�!\]మO {ెల=సు, అవu!\? 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  అవuను. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మంdQR, ఇం2ా ఏమ^న]n? 
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GH. PHQRSల' % వలUV W:  మంdQR, తరAPాL అL�°ద¥  వర/ం ఏqటంట� అర~వంతFGHనP" 2ాO అంత 

అనుక¬లమ^ 2ానట�వంటr �ాఠ5 త�ిvదమ^లక= సంబం³Rంdనn. ఇn అనుక¬లFGHనn 2ావO అనుటల9 

!\ ఉQే¥శమ^ ఇn iదటr Pkా త పkత�లక= SెంQRనn 2ావu, ఎందుకంట� ఇn 14 శ{\బ¥పu Pkా త పkత�లల9ను 

లNక 12 శ{\బ¥పu Pkా త పkత�లల9 ల�సుz న]n ఇn  iదటr పkత�లక= SెంQRనn అనుటక= ఏnధFGHన 

S\JUతkక ఆ³\రమ^ల= లNవu. ఇQR S\లC �°ద¥  సమ®హమ^. కనుక అర~వంతFGHన మJUయ^ అనుక¬లFGHన 

త�ిvదమ^ల= S\లC తక=?వ కO�ిసుz న]n ఈ nధFGHన �ాఠ5 త�ిvదమ^ల సమ®హమ^ 2«వలమ^ ఒక? 

�ాతFp కలవu. అంట� మనమ^ ఏnధFGHన పkÅ�వమ^ను చూపలNO 400,000 �ాఠ5 త�ిvదమ^లల9O ఒక 

�ాతమ^కంట� తక=?వ PాటrO ఇపuvడ$ మనమ^ చJUEసుz !\]మ^. ఇక?డ పk��]qటంట�, అn QేOO 

పkÅ�nతమ^ Sేసుz న]n? 

GH. GH-XY బZ [:    అంట� �రA Pాటrల9O 99 �ాతం Pాక5మ^ మంచు వలN {ెల¤ �ా ఉన]దంట�!\]రA, 

మC>ద¥ నున]QR 99.4% స�చ'FGHనQR. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అవuను. �రA అక?bే ఆ�§l§z  అQR మంd�ా!" ఉంట�ంQR 2ాO మనమ^ మJUంత 

ల9త��ా P¡ళQ\మ^. 2ాO ±Òక=లక= న!(]క ఉQ\హరణ SెపvOవ�ంbc. !"ను Sె�§vQR nనంbc. !"ను 

}Ôను 3:16 ను ఇలC Sె�ాvనను2�ంbc, "Qేవuడ$ ల9కమ^ను ఎం{� �§kqంSెను. 2ా�ా ఆయన తన 

అQR�´యక=మCరAO�ా పuటr�న PాOయందు n�ా�సమ^ంచు పkLPాడ$ను నDంపక Oత5�వమ^ 

�Ø ందునట�¤  ఆయనను అనుగ6�̈ంSెను." �దగ/ర ఇQే పదమ^ల వరAస{� Pkా యబbcన 29,000 Pkా త 

పkత�ల= ఉ!\]వనుక=ంQ\మ^, సJ«!\? 2ాO �దగ/ర మJU2eO] 30,000 వరక= Pkా త పkత�లల9 "Qేవuడ$ 

ల9కమ^ను ఎం{� �§kqంSెను. ఆయన తన అQR�´యక=మCరAO�ా పuటr�న PాOయందు n�ా�సమ^ంచు 

పkLPాడ$ను నDంపక Oత5�వమ^ �Ø ందునట�¤  ఆయనను అనుగ6�̈ంSెను." అO ఉందనుక=ంQ\మ^. సJ«, 

�దగ/రAన] 29,000 పkత�లల9 '2ా�ా' అ!" పదమ^ ఉన]QR 2ాO q�U�న పkత�లల9 ఆ పదమ^ 

nbcdP"య బbcనQR, సJ«!\? ఇపuvడ$ ఒక �ాఠ5 nమర¹క=O�ా �రA ఇక?డ ఏq జJU�U య^ంట�ందO 

అనుక=ంట�JÑ Sెపvంbc, ఒక �ాJU? 29,000 పkత�లల9 ఆ పదమ^ ఉన]QR కనుక ఇQR అక?డ 

ఉండవలlినQే అంట�రA. అQR అక?డ లNక=న]నూ అQR }Ôను 3:16 >క? అర~FpమCతkkమ^ మCరదు. 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  సJ«. ఆ పదమ^ Sేయగ��Uనందం{\ 2«వలమ^ ఆ వచనమ^నక= మJUయ^ 

�°ౖ వచనమ^నక= మధ5 సంబంధమ^ను క��ియ^ంచుత�ంQR. మJUయ^ మనక= Sెబ^త�న] 

వ5{\5సమ^లల9 అ³Rక �ాతమ^ ఇలCంటr dన] క��ి య^ంచు పదమ^ల సంబం³Rంdనn�ా!" ఉన]n. అn 
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అర~వంతFGHన మJUయ^ అనుక¬లFGHన వ5{\5సమ^ల=. ఆయన 2ా�ా అ!\]Jా లNక మJUయ^ అ!\]Jా? 

చూడంbc, ఇట�వంటr వ5{\5సమ^లN. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మంdQR. ఇపuvడ$, మ^�Uంపu�ా ఆయన దగ/ర �J«q n!\]JÑ Sెపvంbc? 

GH. GH-XY బZ [:    మంdQR, !"నతO దగ/ర nన]Qేమంట� ఆయన ±టO]టrç Sె�ిv మJUయ^ Sేlిన 

తరAPాత.... మJ�క nషయమ^ ఆయన ఒక?bే Sెబ^త�న]QR 2ాnn. 2eO] శ{\బ¥మ^ల=�ా �ాఠ5 

nమర¹క=ల= సvష�మ^�ా Sెబ^త�న] అంశమ^�P". ఇవO]య® Sె�ిv Sేlిన తరAPాత ఏ lిQ\~ ంతమ^, 

2XY¼సzవ n�ా�సమ^లక= SెంQRన ఏ మ^ఖ5 lిQ\~ ంతమ^ క¬b\ పkÅ�nతమ^ Sేయబడదు. ఒక పk{ే5కFGHన 

వచనంల9 నున] వ5{\5సమ^ వలన ఏQై!\ పk{ే5క బü ధ ఏFGH!\ పkÅ�nతమ^ Sేయబడ$త�ంQేñ 

మనమ^ చJUEంచ వలlి య^ంట�ంQR 2ాO iతzమ^ 2XY¼సzవ n�ా�సమ^ను పJUగణనల9O2� ´సుక=ంట� ఈ 

వ5{\5సమ^లO]టrవలన ఏ పkÅ�వమ^ లNదు. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అవuను. ఇQR nమర¹ దగ/రక= మనలను నbc�ిసుz ందనుక=ంట�ను. ఈ Pkా త 

పkత�లల9O వ5{\5సమ^ల= h¿సును గ^JUంdన మన S\JUతkక అవ�ాహనను లNక ఏQో  ఒక nషయమ^ల9 

2XY¼సzవ lిQ\~ ంతమ^లను పkÅ�nతమ^ Sేయవలlి య^ండవలlినQR, పkÅ�nతమ^ SేlినPా? 

GH. PHQRSల' % వలUV W:  మంdQR, ఈ ఆల9చనను క��Uంచb\O2� ఎ��ర�) పkయL]ంS\డ$ 2ాO 

Q\OO రA*వu Sేయట�O2� అవసరFGHన PాటrO అతడ$ చూపలNక �1 యCడ$. కనుక!" పkజల= అతO 

పuసzకమ^ను చQRn, "ఓ Qేవub\, ఆ2ాశమ^ పbc�1 త�ంQR, ఇపuvడ$ QేOO nశ�lింS\ల9 !\క= అర~మ^ 

2ావడమ^లNదO" బ�ధపbే వ52�zవంటr సంక=dత మనసzత�మ^ కలPాడ$ అంట�!\]రA. 2ాO �రA 

రA*వuలను చూచుట �kా రం�l§z ,ఈ అనుక¬లFGHన వ5{\5సమ^ల=  2y6సుz  Qైవత�మ^ను ఇn 2ాదనలNక 

�1 hనn, కన5క జన�మ^ను 2ాదనలNక �1 hనQR, 2y6సుz  పuనరA{\z నమ^ను 2ాదనలNక �1 hనవO మరA 

ఒపuvక=ంట�రA. బ:ౖ<ల= P"టrO మ^ఖ5FGHన సత5మ^లO, �kా మ^ఖ5FGHన సత5మ^లO బü ³Rంచుచున]Pã 

PాటrO ఈ Pkా త పkత�లల9O వ5{\5సమ^ల= h¿మCతkమ^నూ మCరEలNక �1 hనn. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  మంdQR. మనమ^ ఈ nషయమ^ను తరAPాL Pారమ^ల9 Sెపvను!\]మ^, 

ఎందుకంట� మనమCయన Sె�ిvన తరAPాత మ^ఖ5 nషయమ^ను {ెల=సు2�Pా�. మJUయ^ 2XY¼సzవuలల9 

అ!"క=లక=నూ ఇట�వంటr పkశ]ల= అ!"కమ^ ఉన]n. అn ఉండక¬డదు 2ాO ఉన]n.  
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ఎ��ర�), వ5�S\రంల9 �°ట�బbcన lీz +O గ^JUంdన ఉదంతమ^ అసల= బ:ౖ<ల=క= సంబం³RంdనQే 2ాదO  

అంట�!\]డ$. అతడ$ మCరA? సుPారz 12 అ³\5యమ^ల9 dవJU వచ!\ల= క¬b\ బ:ౖ<ల= ల9On 2ాదు 

అంట�!\]డ$. Lkత�మ^ను Oర�dంచుచున] వచనFGHన 1 }Ôను 5:7 క¬b\ బ:ౖ<ల= ల9OQR 

2ాదంట�!\]డ$. ��,k పLkకల9 h¿సును గ^JUంd Pkా యబbcన nషయCల=, h¿డ$Eట వంటrn, ఆయన 

lిల=వల9 మరణëంచుట, Pాటr{� �ాట��ా సుPారzలల9 క=- ి�Pా5QR గలPాOO స�సà  పరచుట వంటrPాటrO 

పk�ాz nసూz , ఆయన PాJU�°ౖ జ(�{� Sేlి!\ లNక PాJU�°ౖ 2�పమ^{� Sేlి!\ అనడ$గ^త�!\]డ$. ఎ��ర�) 

±టO]టrç ఉQ\హరణల=�ా Sెబ^త�!\]డ$, ±టrO వSేE Pారం చJUEంచను!\]మ^ ఇవO]య® �°ద¥  

త�ిvదమ^ జJU�UనQR ��పv మCరAv జJU�UనQR అO Sెపvb\O2� ఉQ\హరణల=�ా అతడంట�!\]డ$. 

2eంతవరక= లNఖక=ల= ఉQే¥శ పµర�కం�ా!" ±టrO SేJాEరA అంట�!\]డ$. కనుక � దగ/రAన] బ:ౖ<ల=ను 

�రA నమ�లNరA అంట�!\]డ$. అQR తపuv, అh{ే అQెందుక= త�1 v Fpమ^ వSేE Pారమ^ 2ార5క6మంల9 

Sెపvను!\]మ^. �రA తపvక చూ�ాz రO Å�nసుz !\]ను.   
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