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!"ట$ ద జ() ఆంక- బ-/ 01  ల3 చర67య9ంశమ<. >?సు BCDసుE  గ<GHంI, ఆయన LMతమ<, 

మరణమ< పQనరRSTE న పUశVలకW XGYల9 బదుZ[ాE రR?  

>?సు మగ̂ల_!" మGHయను M`ాహమ< bేసుకW7 తరR`ాత dUా నుeల3 7వgిసుE నV కWమ9GYEకW 

జనi7bT6Gా? >?సు మరణమ<నుంjk బlmకంnా ల_I!TjT ల_క Boవలమ< ఆpiయమ<nా!" 

ల_bె!T? >rరsషల_మ<ల37 ఆయన కWటuంvకWల సమ9wx అటzడ|గ<న ల}ంIన ఎమ<కలW 

>?సు`"!T? !"ట$ మ9 ద జ() ఆంక- బ-/ 01  పUSే�క �GH�కల3 చూడను!TVమ<. 

 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		మ9 Bార�కDమమ<నకW [ా�గతమ<. !"ట$ Bార�కDమమ<ల3 మన సమ9జమ<కW 

పQసEకమ<లW, ట$ M Bార�కDమమ<లW మGHయ< ఇతర మ9ర/మ<ల�ౖన పంjkత పQసEమ<లW ఇల9 అ!"క 

Mధమ<లWnా పGHచయమ< bేయబjk మGHయ< >?సు గ<GHంI మ9ట�� డ|ట �Uా రం}ంచnా!" మGH 

�ట$ సంగSే�ట$? అ7 అందరs పU�VంచుచునV చర6కW మ<nHంపQ 7వ�గల `ాట$7 గ<GHంI 

మ9ట�� డను!TVమ<. మGHయ< !"ట$ సమ9జమ<ల3 అ7V b�ట��  M7�ిసుE నV పUశVలను గ<GHంI 

చGH6ంచను!TVమ<. మGHయ< మనS� ఇక�డ `ాట$7 చGH6ంచుటకW పUపంచ పUఖ9�త పంjkత�లW 

ఇద̂రR ఉ!TVరR. jT. jTGY� బ� �, ఈయన !�ట��  bTGHతUక >?సును గ<GHంIన పUm �GH�కల3ను 

క7�ిసుE ంట�రR మGHయ< డల9� స g��నG�ల37 నూతన 7బంధన పGH��ధనలకW �� U  �సరRnా 

ఉ!TVరR, మGHయ< అసంఖ9�క¡¢£న పQసEకమ<లను రIంbTరR. n¤ప¥ `ారR. మGHయ< `ారR ఒక 

">?సును B¨ంచపరచుట" అ!" నూత పQసEకమ<ను `Uా [ారR. ఈయనS� చర6ల3�  �ాల©/ ననునV 

`ారR jT. ªT7>?లW «. `ాల�¬, �ాఠ� Mమర®న మGHయ< n�DకW నూతన 7బంధన చూI `Uా త 

పUత�ల��ౖ పUఖ9�త అwxBారRలల3 ఒకరR. నూతన 7బంధన `Uా త పUత�ల అధ�యన సంస̄కW 
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jైGYకzరRnా ఉ!TVరR, మGHయ< NET బ³ౖ«లW ´క� నూతన 7బంధన సంగDహµలల3 

అనుభవ·̧లWnా ఉ!TVరR. మGHయ< "n�D� nాD మ- «¹)º ద బ»gి�e: >r) ఎకeజYట$క� gింట�� 

ఆ½ ద నూ� ట¾సz¡¢ం¿" ను `Uా gిన `ారR. jTGY� ఈ చర6ను మ<nHంచు Mషయమ<లంటÀ ఏ�ట� 

bెప¥ంjk ఎందుకంటÀ ఆ పదమ<ను XGo pసుకW వbT6రR.   

GH. GH-PQ బR S:   చర6ను మ<nHంచు Mషయమ<లంటÀ XరR >?సును గ<GHంI చGH6సుE నVపQ¥డ| 

ఆ చర6ను ఆపQbేయగZnHనM. XరR ఆయనను గ<GHంI మ9ట�� డ|త�ంట�రR అ>Sే ఎవG� 

ట¾ZMజనుల3 ఏªో  ఆయన గ<GHంI M!TVరR, అªేల9ంట$దంటÀ, అªx బ³ౖ«లWకW సంబంwxంIనªx 

Bాదు, BÃంతవరకW అªx బ³ౖ«లWకW చుటÄz  ఏ� జరRగ<త�నVªx, ల_క బ³ౖ«లW ఎల9గ<న ఒక 

రsపమ<ల37B ̈Sేబjkనద!"ందుకW ఒక ఊÆ IతUమ< వంట$ªx. కనుక `ాG� పUశVను ల_వ!�త�E దురR, 

XకW ఆ పUశVకW జ`ా«చు6టకW ఏMధ¡¢£న సమ9wTనం ల_కWంటÀ ఆ చర6 అక�jkS� ఆnH�1 త�ంªx.  

>?సు దగ/రకW XరR bేరRBÇల_రR. చర6 అక�jkS� ఆnH�1 త�ంªx కనుక ÈవQ bె�ా¥ల7ఆ�ంIన 

Mషయ97V bెప¥ల_వQ. ఇల9ంట$ పUశVలకW XకW సమ9wTనమ< SెZgి య<ంjTల!"ªే మ9 ఈ �GH�క 

´క� పUwTన M�ా�సమ<. XB¨షz¡¢£Sే గత `ారపQ Mషయమ<లను గ<రRE bేయంjk, ఎందుకంటÀ 

�� U  �సర�ందరs గ<రRE bేయjT7B¨ ఇషzపడSTరR. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		ఒక B¨�É 

GH. GH-PQ బR S:			అªx 7జ¡Ê. ఒక IనV BాnHతమ<ను pసుBÇంjk ఒకట$ నుంjk 10 వరకW.  ఆ 

పUశVలను గమ7gÍE  చర6 మ<nHంపQ Mషయ9లWnా bెబ<త�నV పªx పUశVలW వరRసnా 

bెప¥బడ|త�నVM. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		మంIªx Îదట$ªx. ఇªx "ద jTM7e BÇÏ" వరకW pసుకW `�ళÑత�ంªx. XరR 

బ�GYV¬ మGHయ< !Òబ³� ల_క మGo ల3BYÓక పQసEక �ాలకW `�Ô�!T అక�డ ఒక `�ౖపQన n�Vgిz� బ³ౖ«లW, 

BYÓÕసE  M�ా�సమ<కW bెంªxన గDంథస̄మ< bేయబడ7 సు`ారEలW, S�మ9 సు`ారE, �Íత�రR సు`ారE 

మGHయ< మGHయ సు`ారE వంట$ `ాట$��ౖ `Uా యబjkన పQసEకమ<లW అసంఖ9�కమ<nా ల}[ాE >. 

పUజలW �ట7Vట$È చూIనపQ¥డ| "ద jTMÈe BÇÏ" ల3 jT) బlU )  బ³ౖ«లWల3 bేర6బడక 

�nHZ�1 >న సు`ారEల సంగSే�ట$? అ7 అjknHన పUశV`ాGH చుటÄz  mరRగ<త�ంªx. 80 సు`ారEలW 
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`Uా యబjkనవ7 `ాట$ల3 Boవలమ< !TలWగ< సు`ారEలW మ9తU¡Ê bేర6బjkనవ7 కØjT 

bెబ<త�!TVడ|. `ాట$S� �Uా రం«ªT^ మ<. 

GH. GH-PQ బR S:			మంIªx, jT) బlU ) bెబ<త�నVటu� nా గమ7gÍE , [ాwTరణమ<nా అ!"కWలW ఇM 

ఎం�ిక bేయబడ|టకW BారకWలW Bా!TÙÚంట¾ౖ) అ7 bెబ<త�ంట�రR. అ>Sే బ³ౖ«లW గDంథస̄మ< 

bేయబడ|టకW Bా!TÙÚంట¾ౖనుకW సంబంధమ< ల_దు.   

GH. జIJ ఆంకM బMN:		ఒక [ాంBomక పదమ<. 

GH. GH-PQ బR S:			అªx ఒక [ాంBomక పదమ<, ªTనరÛమ< ఏX ల_దు- ఏX ల_దు. సGo, ఈ పUB¨DయకW 

ఆయనకW ఏMధ¡¢£న సంబంధమ< ల_దు. నూతన 7బంధనల3 చర6బడ7 పQసEకమ<లW bేర6బడక 

�1 వQటకW Bారణమ< మనX Bార�కDమమ<ల3 మ9ట�� డ|త�నVటuవంట$ గDంధసE  7యమమ< 

ఏర¥డ|టకW మ<ంªే గ<GHEంపQ కZnHయ<నV gిªTÛ ంత Mషయ9లW మGHయ< BCరEనలW మGHయ< 

ఆbTరమ<లS� కలపబjkన స!Tతన M�ా�సమ<nా �ిలWవబడ|త�నV Goగ<ల  ీÏ ల3నునV `"ªTంత 

7యమమ<లకW «నV¡¢£నMnా ఉండ|ట. ల_క అM bTల9 ఆలస�మ<nా `Uా యబడ|ట. BÃ7V 

రచనలకW ఈ GYండ|ను ల_వQ; 7జమ<nా, అ!"క రచనలకW ఈ GYండ|ను ల_వQ. మGHయ< అM 

M�ా�సమ<ను, సంఘ dాదరRల M�ా�సమ<లను, అ�1 సEలWల మGHయ< >?సు M�ా�సమ<ను 

కZnHయ<ండక �1 వQట వలన bేర6బడల_దు. కనుక!" అM గDంథస̄మ< bేయబడల_దు.   

అవÈV కZ�ిSే 80 అయ<ండవQ, సGo. మ<నుపQ jT) 45 పQసEBాలWనVటu� nా bె�ా¥ 

డనుకWంట�ను. మన bేmల3 ఉనVటuవంట$M అ>Sే 30 B¨ అwxకమ<nా 40 B¨ తకW�వnా ఉంjk 

య<ండవచు6. కనుక jT) బlU ) bె�ి¥న `ాట$B¨ సగమ< మ9తU¡Ê ఉనVM. �ట$ల3 అwxక రచనలను 

గ<GHంIన M`ాద¡ÊX ల_దు. �ట$ల3 అm స7Vãäతమ<nా క7�ింbే సు`ారE ఏ�టంటÀ S�మ9 

సు`ారE. S�మ9 సు`ారE �Ôత సు`ారE. ఈ సు`ారE BÃంత å�గమ< >?సు ఉనV సమయమ<కW 

bెంªxనటu� nా ఉంటuంªx. XరR S�మ9 సు`ారEను bేదువQకWంటÄ `�ÔSే ªTªTపQ 25 �ాతం సు`ారE 

బ�nా SెZgినటu� nా!" అ7�ిసుE ంటuంªx. మంIªx, ఇªx SెZgినటu� nా అ7�ించుటకW Bారణమ< 

ªç7ల37 స7V`"శమ<లW మతE>, మ9రR�, లØBా మGHయ< ¹Æనులల37 `ాట$7 �1 Z 

య<ండ|ట. తరR`ాత 25 �ాతం SెZgినటu� nా అ7�ించుటకW Bారణమ< అM మతE>, మ9రR�, 

లØBా మGHయ< ¹Æనులల3 ఉండ|ట.  ఇక  �nHZన 50 �ాతం Mషయ9లను !"నంతకW 
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మ<ను��నVడూ Mనల_దు ల_క చూడల_దు. ªT7B¨ గల Bారణ¡ÊమంటÀ ఆ Mషయ9లW 

మ<ను��నVడూ M7�ించల_దు ల_క క7�ించల_దు. ఇM ఎక�jkనుంjో  వI6నM. కనుక S�మ9 

సు`ారE �Ôత¡¢£న సు`ారE. ఇªx GYండవ శSTబ̂పQ పUధమ9ంకపQ సు`ారE, మGHయ< ఇM మèడ| 

సు`ారEలS� BÃంత [ారsప�త కZnHయ<ండ|ట వలన BÃంత �Uా wTన�తను �� ందుకWనVªx. Bా7 

ఒGHగను మèడవ శSTబ̂మ<ల3 S�మ9 సు`ారE సంఘమ<లల3 చదవ బడల_దు అ7 bెబ<త�!TVడ| 

అంటÀ ఇªx ల_ఖనమ<nా పGHగణéంచబడల_ద7 SెలWసుE నVªx. 

GH. THUVWల& $ వలYZ [:			మG¤కట$ కØjT జêjkంచ7వ�ంjk, jT) బlU ) ఈ సు`ారEలW >?సు 

´క� మ9నవST�7V మ9తU¡Ê SెZయbేసుE నVM BాÈ ఆయన ªైవత�మ<ను Bాదు అ7 

`ాªxంచు చు!TVడ|, Bా7 సు`ారEలW ªT7B¨ వ�mGoకమ<nా SెZయbసేుE నVM. గDంథస̄మ< 

bేయబడక Mడ|వబjkన సు`ారEలల3 అwxకమ<  ఆయన ªైవత�మ<��ౖ మGHయ< మ9న�య 

BÇణమ<నకW అpత¡¢£న `ాట$7 SెZయbేసుE నVM. ఆయన పëGHE మ9నవQjk7 అM SెZయbేయ<ట 

ల_దు. `ాట$ల3 `Uా యబjkన ఒక Mషయమ< "!"ను >?సు �ాదమ<ల అచు6లW ఎక�డ పjkనటu� nా 

చూడల_దు.... ల_క ఇసుకల3 ఆయన �ాదమ<ల అచు6లW పడల_దు" అ!" మ9టలW `Uా యబjkనM. 

అªx ఆయన అల3B¨క¡¢£న వ�B¨E అ7 SెZయbేసుE నVM. ఆయన [ాwTరణ మ9నవQడ| Bాదు అ7 

bెబ<త�నVM. 

GH. GH-PQ బR S:			7జ(7B,̈ !TకW SెZgినంత వరకW Boవలమ< ఒక BYÓÕసEవ సమèహమ< మ9తU¡Ê 

>?సు ªేవQడ7 ఒపQ¥BÇల_దు. `ారR యèªT మతసు¯ లW, `ారR >?సు ªేవQడ7 ఒపQ¥BÃనక 

�1 వQటకW Bారణమ< Boవలమ< తంjkU>r£న ªేవQడ| మ9తU¡Ê ªేవQడ|nా �ిలWవబడ|టకW అరRì డ7 

å�MంచుBÃనుట. ªొGHB¨న `Uా తల7Vట$ల3ను ఈ సమèహమ< ఒక�రR మ9తU¡Ê.  కనుక jT) బlU ) 

nాGH ఆల3చన పëGHEnా తపQ¥. మనమ< �Uా రంభమ< నుంjk >?సును గ<GHంI కZnHయ<నV 

ఆల3చ!T bTల9 ఉనVత¡¢£న ఆల3చన, ఇªx >?సును జYసూ�7ట$`ారR చూ�ింbTలనV ªT7S�  

అనnా >?సు ªేవQడ| Bాద7 bెప¥jT7B¨ bేgÍ పUయతVమ<S� �1 Z6నపQ¥డ| ఆసB¨Enా అ7�ిసుE ంªx. 

ఇªx పQGాతన రR·వQలS� �1 Z6నపQడ| సGH�1 వQట ల_దు. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		Lస[ా�7టî మGHయ< BYÓÕసEవ�మ<కW మధ� వ�ST�సమ< ఏ�ట$? 
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GH. GH-PQ బR S:			Lస[ా�7టî అంటÀ >?సు బ� ధలW మ<ఖ�¡¢£నM మGHయ< ఆయన n¤ప¥ పUవకE 

కనుక nïరMంప తnHన`ాడ!" ఆల3చనల3నుంjk ఏర¥jkన gిªTÛ ంతమ<. Bా7 ªేవQ7 పUణTÔకకW 

మGHయ< BYÓÕసEవ M�ా�సమ<కW ఆయన వ�B¨Eత�మ<S� సంబంధమ< ల_దు. BYÓÕసEవ M�ా�సమ<ను 

అంటÀ >?సు అ}ðికWE డ| మGHయ< ªేవQ7 పUణTÔకకW >?సు వ�B¨Eత�మ< పUwTన ¡¢£నªx మGHయ< 

�Uా మ<ఖ�¡¢£నªx కనుక BYÓÕసEవ M�ా�సమ<కW ఆయన వ�B¨Eత�మ< ఎంS� మ<ఖ�¡¢£నªx అ7 

bెబ<త�నVªx. స!Tతన BYÓÕసEవ M�ా�సమ< కØjT ఎపQ¥డ|నూ BYÓÕసEవ M�ా�సమ< nా!" ఉనVªx. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		తరR`ాత bెప¥నునVªx XBYంS� ఇషz¡¢£నద7 !TకW SెలWసు. !"ట$B¨È ఇªx 

మనమ<ందు ఉంచబడ|ట దుఃఖకరమ<, ఇªే ఆల3చనకW సంబంªxంIన Bార�కDమమ<లను 

తరR`ాత మనమ< చూడను!TVమ<. పU�òV�టంటÀ, చGHతU జ>ంIన `ాGHbే `Uా యబడ|త�ంద7 

అ>Sే n�Vgిz� సు`ారEల వంట$ ఓjk�1 >న `ాGH Mషయ9లను M!TలంటÀ మనమ< బ³ౖ«లW 

కథల7Vట$È mGHnH `Uా య9ల9?   

GH. GH-PQ బR S:			ఇªx ఆసB¨Eకర¡¢£న Mషయమ< ఎందుకంటÀ, [ాwTరణమ<nా bె�ా¥లంటÀ, 

జ>ంIన `ాGHbే `Uా యబjkన చGHతU అ>Sే!" ఆ చGHతU ఎకW�వ Bాలమ< 7ZIయ<ంటuంªx. 

మGHయ< మ<నుపQ ల_నటuవంట$ మGHయ< చGHతU��ౖన మన అవnాహనను పëGHEnా బద̂లW 

bేయగZnHనంత ఎంS� ఎకW�వ సమ9bTరం !"డ| మనbేత�లల3 ఉనVదనుట సత�మ<. ఇదంతయè 

7జ¡Ê. సూతU �Uా యమ<nా అసత�¡¢£న Mషయమ< ల_వంటÀ ఇ`". మనమ< !"రR6కWనVªx మGHయ< 

మనమ< కనుగ<నVªx BYÓÕసEవ M�ా�సపQ ఆwTGHత ఆbTరమ<లW అ�1 సEలWల ఆbTరమ<ల��ౖన 

మGHయ< >?సు మ9టల��ౖన ల3త�nా !Tటబjkనవ7 SెలWసుBÃన నవసరమ< ల_దు కనుక mGHnH 

`Uా య<ట గణÈయ¡¢£న మ9రR¥ను సంతGHంచుBÇ`ాZ. ôనట¾õ� Sే ఈ n�VgిzకW BYÓÕసEవ M�ా�సమ< ల_క 

BYÓÕసEవ n�VgిzకW M�ా�సమ< యèªT మతమ<ల3నుంjk బయటకW ఉదöMంIన bTGHతUక BYÓÕసEవ 

M�ా�సమ<కW }నV¡¢£నద!" సత�మ<ను మ9ర6ల_దు. మనమ< కనుగ<నV `ాట$S� ఈ GYండ| 

మ<ఖ� సత�మ<లW మ9ర6బడవQ. ఇక�డ ఆసB¨Eకర¡¢£న Mషయ¡ÊమంటÀ BYÓÕసEవ M�ా�సమ< కØjT 

ఓjk�1 >!T `ాGHbేత!" `Uా యబjkనªx, అవQ!T? XరR సమయమ<ను గమ7gÍE  BYÓÕసEవ M�ా�సమ< 

ఎపQ¥డ| అ}వృªxÛ  bెంªx, ఎదుగ<ట ఆరంభ¡¢£ ÎలకలW SøjknHనªx, G�Xయ<లW బ�nా 

7వgిసుE నV Bాలమ<ల3!" అ7 !"ను bెబ<STను. 
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GH. జIJ ఆంకM బMN:		అవQను. మంIªx, ఇపQ¥డ| తరR`ాతªx pసుకWంªTమ<, ఈ పUశVS� BÃంత 

ఆసB¨E ªTnHయ<నVªx. >?సు మగ̂ల_!" మGHయను M`ాహమ< bేసుకW7 �Uా నుeల3 కWమ9రEను 

కZnHయ<ండల_ªT? ªç77 XరR MవGH[ాE Gా? 

GH. THUVWల& $ వలYZ [:			jTGY� ªT7B¨ జ`ా«య�మ7  bెబ<త�!TVను. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		ఇªx bTల9 సులభ¡¢£నªx ఆయనను ªç7B¨ జ`ా«య� 7ªT^ మ<. 

GH. GH-PQ బR S:			ఇªx bTల9 IనVªx. !TకW నవQ�కZnHbే పUశV ఇªx, ఎందుకంటÀ ఈ పUశV Îదట 

ల_వ!�తEబjkనపQ¥డ|, bTల9 Bాలమ< B¨Dతమ< "హù ô బ³� Ï, హù ô nYD>�" అ!" పQసEకమ<ల3 

Îదట ఈ  పUశV ల_వ!�తE  బjkనªx, అ>Sే ఇªx mGHnH jT) బlU ) వలన ల_వ!�తE  బjkనªx. >?సు 

సమèహమ< `ాGHS� జGHnHన BÃ7V Mధమ<ల�ౖన `�ౖMధ� స7V`"శమ<ల వలన ఇªx ల_వ!�తE  బjkనªx. 

Bా7 ఈ పUశVను beliefnet.com `ారR ననుV మGHయ< జ() jొ�7� BÃD [ాe) ను జ`ా«మi7 

అjknారR, ఎందుకంటÀ !"ను సంపUªTయ `ాªx7 మGHయ< అతడ| సంపUªTయ `ాªx Bాదు. `ారR 

తమ `�బ³ౖeటuల3 [ాi� jౌ) అ7 `Uా [ారR అªx `"ªTంత Mషయ9లల3 �నÆ �nHZన `ాట$ల3 

వర�º  `�ౖÏ GYgి� ం&  �డGoషను వంట$ªx. ఇªx భయంకర¡¢£న స7V`"శమ7 !TకW SెలWసు, Sెల�7 

దుసుE లల3 ఎవరR!TVరR మGHయ< నల�7 దుసుE లల3 ఎవరR!TVర7 ఆల3Iంచకంjk. ఏªే¡¢£!T `ారR 

మమ<iను ఈ [ాi� jౌ) bేయమ7 అjknారR. ఉనV `�సులWబ�టÀమంటÀ సంపUªTయ`ాªx ఒక 

[ా¯ నమ<ను pసుBÇవచు6 ఉªTర`ాªx మG¤క [ా¯ నమ<ను pసుBÇవచు6ను. మంIªx, 7జ(7B¨ 

>?సు M`ాహమ< bేసుBÇల_ద7 మGHయ< ªT7B¨ ఏMధ¡¢£న bTGHతUక ఆwTరమ<లW ల_వ7 !"ను 

`ాªxంbTను. మGHయ< ఉªTర`ాªైన జ() jొ�7� BÃD [ాe) >?సుకW M`ాహమ< Bాల_ద7 

మGHయ< ªT7B¨ సంబంªxంIన ఆwTరమ<లW ఒక�ట$యè ల_ద7 `ాªxంbTడ|... ఇక�డ [ాi� jౌ) 

ల_!"ల_దు, అవQ!T? ఇªx �ÍUమ పండ|గ. మGHయ< !"ను MªT�రR¯ లS� ఉªTర `ాదులను మGHయ< 

సంపUªTయ bెGHతUక >?సు పంjkత�లను ªç7��ౖన `ాªxంచుటకW ఆÆ�7gÍE , ఇªx ఎకW�వnా జరRగదు 

Bా7 అªx జGHnHSే ఇªే 7రs�ించబడ|త�ంద7 bె�ా¥ను. 7జమ<nా, మGHయను పUక�న ��jkSే 

>?సు ఎవGH!�ౖ!T M`ాహమ< bేసుకWనVటu� nా చూ�Í సGYÓన రR·వQలW ఏ�యè ల_వQ.   

GH. జIJ ఆంకM బMN:		మంIªx మ9నÎక MGామం pసుBÇను!TVమ<, అ>Sే ¡Êమ< mGHnH 

వI6న తరR`ాత �nHZన పUశVలను చGH6ంచను!TVమ< . మGHయ< ¡Êమ<, >?సు �nHZన 
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కWటuంvకWల సమ9ధుల అడ|గ<న >?సు ఎమ<కలW ల}ంచల_ªT? అ!" పUశVS� 

�Uా రం}ంచను!TVమ<. ఈ పUశVను M�ò�ðింIన ట¾Ï BÃప¥� సమèహమ<ల3 XరRను å�గ¡¢£ 

య<!TVరR, మGHయ< XరR !�ట�-� ట$M Bార�కDమంల3 కØjT ఉ!TVరR, ¡Êమ< mGHnH వI6న 

తరR`ాత XరR ªç7B¨ జ`ా«య�వల�న7 అడ|గ<త�!TVమ<. 

*********** 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		మంIªx, ¡Êమ< mGHnH వbT6మ<. మనమ< !"ట$ సమ9జమ<లల3 

M7�ిసుE నV చర6ను మ<nHంచు అంశమ<లను గ<GHంI మ9ట�� డ|త�!TVమ<, ఇM >?సును 

గ<GHంIన చర6ను ÈరRBాGH6 ఆ�ి`"య<ల9గ<న bేయ<ను కనుక XరR `ాట$ జ`ాబ<లను 

తలWసుBÇ`ాZ. కనుక మన సమ9జమ<ల3 నునV మG¤క పUశVను చూªT^ మ<, ఇªx BÃంత Bాలమ< 

B¨Dత¡Ê ట$M Bార�కDమమ<ల3 వI6ంªx. ఆ పU�òV�టంటÀ, ">rరsషల_మ< ట�Z¥¹¿ సమ9wx 

అడ|గ< బ�గమ<లల3 ªొGHB¨న ఎమ<కలW >?సుM మGHయ< ఆయన కWటuంvకWలM Bా`ా?". 

మGHయ< ªç7S� ఏBCభMసూE  మG¤క పUశV ఎదుGïత�ంªx, "మంIªx, >?సు పQనరRSTE నమ< 

Boవలమ< ఆpiయ పQనరRSTE నమ< ålmక¡¢£నªx Bాదు కనుక >rమ<కలWండ|టకW ªT7B¨ 

సంబంధమ< ల_దు". 

GH. THUVWల& $ వలYZ [:			ననుV ఈ Mషయమ<S� �Uా రం}ంచ7వ�ంjk. ఈ Mషయమ<ల3!" !"ను 

jTGY� S� ఏBCభMంచుట ల_దనుకWంట�ను. `ారR ట�Z¥¹¿ సమ9wxల3 >?సు >rమ<కల!" 

కనుగ<!TVర7 అనుకWంªTమ<. అM >?సు ఎమ<కలW అ7 bెప¥jT7B¨ మèల Bారణమ< ఎడమ 

bేm మణéకటuz ��ౖ "న!"V� bేయమంట�రR?" అ7 `Uా యబjkన IనV కంకణమ< ఉనVªx. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		ఇపQ¥డ| X సమయమ<. 

GH. GH-PQ బR S:			!"7ంBo� bెప¥ను? అవQను 7జమ<nా!", ట�ల3¥>¿ సమ9wx ��ౖ `Uా యబjkన 

Mషయ9ల��ౖ స¥ందన ఏ�టనnా `ాట$నుంjk ఏ సXకరణమ<ను bేయవల�న!TV ఆ �ÍరRలW 

అందరs ఎకW�వnా ��టuz కW!"Mnా ఉనVM. Îదట$nా, >?సు కWటuంబ సమ9wxnా bెప¥బడ|చునV 

సమ9wx ఉంచబjkన స̄లమ< సGYÓన స̄లమ<ల3 ల_దు. ఆయన nాZలయల3 7వgింbTడ| కనుక 

కWటuంబ సమ9wx అక�jే ఉంjTZ. కనుక ఒక సంవతeరమ< ల3పQ!" ఈ సమ9wx7 సం�ాªxంచుBÃను 
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[ామరÛ(మ< కZnHయ<ండ|ట మGHయ< mGHnH సమ9wx bేయగలWగ<ట పëGHEnా రహస�మ<nా 

అ7�ిసుE ంªx, ఇªx పëGHEnా అ[ాధ�మ<. కనుక ఈ Bార�కDమమ<ల3 ఇ�jkయ<నV [ామ9)క 

Mషయ9లW మGHయ< �ÍరRలల3 ఉనV [ారsప�త ఈ Mషయ97V ఒకట$ ల_క GYండ| `ారమ<లకW 

�ంI ఉండÈయవQ, అనnా �GHల3 నునV `ారR [ాంపUªTయక¡¢£న BYÓÕసEవQలW ల_క అంత 

[ాంపUªTయక¡¢£న BYÓÕసEవQలW Bా7 `ారR, ల*B¨క యèదులW, [ాంపUªTయక యèదులW,మGHయ< 

!TgిE కWలW. అనnా పంjkత పUపంచమ<ల3 నునV `ారందGHల3 అwxక �ాతమ< ఈ  Mషయమ< 

అ`ాసEవ¡¢£నద7 ఆ+ªxసుE !TVర7 !T ఉªే^శమ<. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		XరR ట¾Ï BÃ��¥� S� పUSే�క Bార�కDమ అనంతరమ< >rరsషల_మ<ల3 

అ+¬ BÇ� !"- S� సమయమ<ను గjk�ార7 bె�ా¥రR. ఆయ!"� bె�ా¥రR? 

GH. GH-PQ బR S:			అ+¬ BÇ� !"- ఆ స̄లమ<ల3 జGHnHన తవ�కమ<ల��ౖన పëGHE అwxBారమ< కZnHన 

వ�B¨E. మGHయ< ఆయన ఆ పUSే�క Bార�కDమమ<ల3 పUm ఐదు 7�షమ<లకW ఒక త�ి¥దమ< 

వI6నటu� nా bెబ<త�!TVడ|. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		XరR ట�� ఇల) ను కØjT కZgినటu� nా bెబ<త�!TVరR, ఈ ట�� ఇల) 

ఎవG� bెప¥ంjk. 

GH. GH-PQ బR S:			ట�� ఇల) ఆ సమయమ<ల3 ఉనV �ÍరRలW మGHయ< ఆ �ÍరRలW ఎంత 

ఎకW�వnా ఉప¹nHంచబjkనద!" Mషయ9లW పëGHEnా SెZgిన gీE -. ఆ¡¢ను `ారR పU�VంIనపQ¥డ| 

ఒక హంతకW7 తరRపQన మ9ట�� డ|టకW 7లWవబjkన శత�U  [ా. knా అ7�ింIంద7 bెబ<త�నVªx 

ఎందుకంటÀ `ారR ఆ¡¢ను తమ పUశVలల3 IB¨�ంచjT7B¨ పUయmVసుE !TVరR. IవGHB¨ `ాGHB¨ 

అవసర¡¢£న జ`ాబ< ఆ¡¢ దగ/రనుంjk వbే6 Mధమ<nా 7జ¡¢£న జ`ాబ< వbే6 Mధమ<nా 

పU�VంbTరR. Bా7 `ారR ªే77 ఆ¡¢నుంjk ఆ�సుE !TVG� ఆ¡¢ గDãäంIంªx. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		XరR ఆ Bార�కDమమ< bేgిన`ాGH7 ã /చ6GHంbTరR, `ాGH పUm స¥ందన 

మGHయ< `ారR ªే77 IవGHB¨ కనుn¤నను!TVG� `ాGHB¨ 7జమ<nా SెZయడం ల_దంటÄ `ాGH7 

ã /చ6GHంbTరR. తరR`ాత XరR ట¾Ï BÃప¥� Bార�కDమమ<ల3 �ాలW/ !TVరR. XరR bె�ి¥న 

Mషయమ<లల3 ఒకట$ "XరR ఇªx Boవలమ< ఆpiయ పQనరRSTE న¡Ê BాÈ ålmక పQనరRSTE నమ< 
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Bాదు అ7 bెబ<త�!TVరR. ªç7B¨ ఎంS� అరÛమ< ఉనVªx. XరR పGH�ZసుE నV అంశమ< ఎంత ��ద̂ªో  

XకW SెZయద7 bె�ా¥రR". ఎందుBÇ మ9కW bెప¥ంjk.    

GH. GH-PQ బR S:			అవQను. ఈ  gి7మ9ను pgిన యèదు7B¨ ఈ సలÆను ఇI6నªx ఉతEర కG�Z!T 

BాG¤� టÀz  Mశ�MªT�లయమ<ల3 పQGావసుE  Må�గమ<ల3 ప7bేసూE  బ� wxంచుచునV )0 ట�బ- అ!" 

BYÓÕసEవ సలÆ ªTరRడ|. మGHయ< ålmక శG�రమ< ల_కWంjT పQనరRSTE నమ< జరRగ<త�ంద!" 

ఆల3చన ¹ªT మతమ<ల3 ఎంతమ9తUమè క7�ించ7 ఆల3చ!T MwTనమ7 !"న!TVను. 

యèదుల M�ా�సమ<లకW సంబంwxంI మనదగ/రRనV రచనలÈV ålmక పQనరRSTE నమ<!" 

SెZయbేసుE నVM. ఇM స¥షzమ<nా GYండ| మGHయ< !Tల/ వ మBా�vయ<ల రచనలల3 ఉనVªx. 

7జ(7B,̈ ఉనV రచనలల3 ఒక b�ట ఒక స7V`"సమ<ల3  అత7 ఏడ|గ<రR �ిల� లW ఒBo[ాGH ఒకGH 

తరR`ాత ఒకరR చం�ి`"య బjkనటu� nా `Uా యబjkంªx. అత7 మèడవ కWమ9రRడ| 

చంపబడ|త�నV సమయమ<ల3 అతడ| తన GYండ| bేత�లW ��ౖBYmE  తన !TలWకను ��ౖB¨ bT�ి "�GH7 

XరR చంపవచు6 BాÈ ఒకG�·న ªేవQడ| `ాGH7 mGHnH !TకW ఇవ�ను!TVడ|" అ!TVడ|. ఇªx 

పQనరRSTE నమ< ålmక¡¢£నదనjT7B¨ చక�ట$ ఉªTహరణ. కనుక పQనరRSTE న శG�రమ<, మãäమ 

శG�రమ< Boవలమ< ålmక¡¢£నªx మ9తU¡Ê Bాక, Boవలమ< శG�రక¡¢£నద!" Bాదు Bా7 BÃంత ålmకత 

ఉనVటu� nా చూ�ించవచు6న7 bెప¥బjkనªx. �1లW ఈ ఉపªేశమ<ను మGHయ< gిªTÛ ంతమ<ను 1 

BÃGHం2 ç 15 ల3 దృఢపరRచుచు!TVడ|. 7జ(7B,̈ అతడ| ªç77 ålmక పQనరRSTE నమ<��ౖ దృఢమ<nా 

�ాత�కW�1 >న యèªT మ9తమ<నకW bెంªxన తన �ాత LMతపQ అనుభవమ< నుంjk BYÓÕసEవ 

M�ా�సమ<ల37B¨ pసుకW Gాబjkనªx. కనుక BYÓÕసEవ M�ా�సమ<S� ఆpiయ పQనరRSTE నమంటÀ 

నూతన 7బంధన రR·వQలను పట$zంచుBÃనకWండ|టÀ Bాదు నూతన 7బంధనల37B¨ వI6న ¹ªT 

మèలమ<లను సãäతమ< పట$zంచుBÃనకWండ|టÀ అవQత�ంªx. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		1 BÃGHం2 çయ<లకW 15 గ<GHంI bెప¥ంjk. >?సు పQనరRSTE నమ< జGHnHన 

మGHయ< తరR`ాత  `�ను `�ంట!" జGHnHన Mషయమ<లకW ఇªx నjk�ిసుE నVªx కనుక ఇªx మ<ఖ� 

సమ9bTరమ7 !T ఉªే^శమ<. అªే� bెబ<త�నVªో  మ9కW bెప¥ంjk. 

GH. GH-PQ బR S:			మంIªx, >?సు ల_ఖనమ<ల పUBారమ< మరణéంbెను,  సమ9wx bేయబjెను 

మGHయ< ల_ఖనమ<ల పUBారమ< మèడవ ªxనమ<న మరణమ<నుంjk mGHnH ల_bెను అనునªx 
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మనమ< మ<నుపQ చGH6సుE నVటu� nా �Uా రంభమ<ల3 నునV సంgింపE  gిªTÛ ంత `ాక�మ<nా ఉనVªx. 

మGHయ< Bాô సమ9wx7 గ<GHంIన మGHయ< పQనరRSTE నుjైన >?సు ålmక దర®నమ<ను 

గ<GHంIన దృశ�మ< ఉనVªx. మGHయ< ఈ అwT�య మధ�ల3 �1లW bTల9 నమiకమ<nా ">?సు 

మృత�లల3 నుంjk ల_పబడ7 >rడల మనమందGH కంటÀ మèరR�లమ<" అ7 bెబ<త�!TVడ|. 

అంటÀ అతjేమంటu!TVడనnా మనమ< నమ<iత�నVªx ఒక అబదÛమ<ను మGHయ< ఒక అబదÛమ< 

BÃరకW న�iకS� ఎదురR చూసుE !TVమ<. కనుక BYÓÕసEవ నమiకమ<నకW పQనరRSTE నమ< ఎంత 

�Uా మ<ఖ�¡¢£నªో  bTల9 స¥షzమ<nా bెబ<త�!TVడ|. ఎందుకనnా BYÓÕసEవ M�ా�సమ<ల3 సగå�గమ< 

7త��jైన ªేవQ7S� bెకW� bెదర7 మGHయ< ఎడబ�య7 సంబంధమ<. మGHయ< ªç7B¨ 

పQనరRSTE నమ< తప¥క b�టubేసుBÇ`ాZ. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		అవQను. XరR 1 BÃGHం2 çయ<లకW 15 ల3 ఉనV వ�కWE ల �ÍరRల9!" pసుకWంటÀ 

అªx `�నుకకW ఎంత దూరమ< pసుకW `�ళÑత�ంªx? 

GH. GH-PQ బR S:			అªx ఎక�డ అ!" ఆwTరమ<nా bెబ<త�!TVGా.... 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		G�·ను గమ7gÍE . 

GH. GH-PQ బR S:			G�·. మంIªx, `�ను `�ంట!" జGHnHన దర®నమ<లను గ<GHంI ఇªx 

మ9ట�� డ|త�నVªx. ªç77 �1లW మధ� నుంjk IవGH 50 దశకంల3 `Uా సుE !TVడ|, Bా7 ఆయన 30 

దశకంల3 జGHnH తన వరకW SెZయbేయబjkన ఆbTGాలల3 నుంjk తనకWనV అనుభవమ<ను 

SెZయbేసుE !TVడ|. కనుక మనమ< ఆ స7V`"శమ< జGHnHన సంవతeరమ<లల3!" ఉ!TVమ<.... 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		మGHయ< తనకW పUSే�4 [ా5లWnా bెప¥బjk �1లW `Uా gిన Iట�z ల3 

bేర6బjkన `ారR 500 మంªx. ఎవGYÓ!T �GH7 జêjkంI య<ంట�Gా... 

GH. THUVWల& $ వలYZ [:			ఒక సమయమ<ల3 500 మంªx. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		అవQను, ఒBo సమయమ<ల3 500 మంªx >?సును చూbTరR. Bా7 XరR 

అక�డ bెప¥బjkన `ారందGHÈ ల�B¨�gÍE  ఆ సంఖ� 515, ల_క ªT7B¨ సమ9నమ<nా ఉంటuంªx. `ాGHల3 

ఒBÃ�క�GHB¨ మ9టల9డ|టకW 15 7��ాలW సమయ�I6!T అªx ªTªTపQ 129 గంటలW 5 G�·లW 

అవQత�ంªx... 
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GH. GH-PQ బR S:			XGా !T�య 7Go7తల వరRసల3 ఉండ|టకW ఇషzపడ|టల_దు. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		ఐదు G�·ల [ా4�మ<, సGo!T? XకW SెలW[ా 129 గంటలW [ా4�మ<ను 

MనV తరR`ాత ఇంBYవరR "ఆ8, ఇªx 7జమ<nా జరగల_దు" అంట�రR? !T ఉªే^శమ<, ఇªx 

ఉప¹గమ< ల_7ªx. మంIªx, తరR`ాm Mషయమ<ను గమ7ªT^ మ<. చకDవGHE Bా!TÙÚంట¾ౖ) 325 

సంవతeరమ<ల3 7�య9 325 సంవతeరమ<ల3 సమ9`"శమ<ల3 BCDసుE  ªైవత�మ<ను కనుగ<7 

య<ంటÀ మGH ªT7B¨ మ<ందునV BYÓÕసEవQలW >?సును అందరR మనుష�ల వల�!" 

å�MంచుకW!TVGా? 

GH. GH-PQ బR S:			ఇªx పëGHEnా అర̄రãäత¡¢£న Mషయ9లల3 ఇªx ఒకట$. అ>Sే మనదగ/ర GYండవ 

శSTబ̂పQ GYండవ దశకంల3 చకDవGHE ట�U జ) కW యవ�నుjైన �ి� È `Uా gిన ఉతEరమ< ఉనVªx. �ి� È 

!"డ| టG��nా �ిలWవబడ|త�నV «wxVయ9కW గవరVరRnా ఉ!TVరR. ఆయన BYDసEవQలను 

ãäంgించుటను పU[ాE MసూE  ఉతEరమ<ను `Uా సుE !TVడ|. ఆయన BYÓÕసEవQలW BÃ7Vట$7 bేgినట�>Sే 

ST!�వGH7 ãäంgింbTjో  `ాGH7 mGHnH pసుకW Gాnాలను అ7 bెప¥jT7B¨ పUయmVసుE !TVడ|. 

�GH!Tయన 4�ంచగలjT? `ారR Gాజ�మ<నుంjk 4మ9«4 �� ందుBÃనగలGా? "7జ¡¢£న 

BYÓÕసEవQడ| BYÓసరR పUmమకW +కGHంచడ7 !TకW �Uా ధ�కంnా తZయbేయబjkనªx. మGHయ< 

¡Êమ< `ాGH ఆGాధ!T MwTనమ<ను పGH�ZంbTమ<. ¡Êమ< `ాGH ఆGాధనకW `�Ô9నపQ¥డ| `ారR 

>?సునకW ªేవQడ7, BCDసుE  ªేవQడ7  �ాటలW �ాడ|ట" గమ7ంbTమ7 `Uా సుE !TVడ|. ªç7ల3 

GYండవ �ాSTబ̂మ<ల3!" ఇ�Dా >?లWనకW ఎంS� దూరమ<ల3 నునV టG��ల3 ఆGాధ!T MwTనమ<ను 

SెZయbేసుE నVªx. ఇక�డ bెప¥బjkన G�mల3!" మనదగ/రRనV సమ9bTరంల3 అwxక �ాతమ< 

Mషయమ<లW `Uా యబjkయ<నVనూ �Uా ధ�క సంఘమ<ను >?సును ªేవQడ7 ఆGాwxంIనటu� nా 

SెలWసుE నVªx. >?సును గ<GHంIన ఈ ఆల3చనకW Bా!TÙÚంట¾ౖ) ఏMధ¡¢£న అనుమm7 ఉంచల_దు. 

ªç77 ఇల9 bెబ<ªTమ<, BYÓÕసEవ M�ా�సమ< ఇపQ¥డ|నVటu� nా Bా!TÙÚంట¾ౖ) వలన Bాల_దు Bా7 

Bా!TÙÚంట¾ౖ) ఇపQ¥డ| ఉనVటu� nా BYÓÕసEవ M�ా�సమ< వలన అయ9�డ|. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		ఇªx మంInా ఉనVªx. 

GH. THUVWల& $ వలYZ [:			న7Vªx జêjkంచ7వ�ంjk, Xదగ/ర Îదట$ తరమ< బ³ౖ«లW పUత�లW 

ఉనVవనుకWంటu!TVను, `ాట$ల3 ¹Æను 1:1 ల3 P66, P75 Bా!TÙÚంట¾ౖ) Bాలమ<నకW 100 
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సంవతeరమ<లకW మ<ందుకW bెంªxన బహµ పQGాతన ప��ౖరసు `Uా త పUత�ల7 అంటu!TVరR. 

మGHయ< `ారR �nHZ `Uా త పUత�లW bెబ<త�నV `ాట$!" bెబ<త�!TVరR: "ఆªxయందు 

`ాక�మ<ంjెను `ాక�మ< ªేవQ7 ´ద̂ ఉంjెను `ాక�మ< ªేవQjై య<ంjెను". ఇపQ¥డ| 

Bా!TÙÚంట¾ౖ) BCDసుE  ªైవత�మ<ను కనుగ<నVట�>Sే అపQ¥డతడ| GYండవ శSTబ̂మ<ల3 7వgింI 

య<ంjTZ. Bా7 అతడంతట$ వయసుe కల`ాడ7 !"ననుBÇను. 

GH. GH-PQ బR S:			BÃ7V సమయమ<లల3 Bా!TÙÚంట¾ౖ) గDంధస̄ం 7యమమ<లను gిదÛమ< 

bేయ<టల3 ల_క అటuవంట$ MwTనమ<ను gిదÛమ< bేయ<టల3 BÃంత �ాతU కZnHయ<!TVడ!" 

`ాదనకØjT M7�ిసుE ంటuంªx. Bా7 మరల9 మన¡¢ప¥ట$Bo చGH6ంIనటu� nా ఇªx కØjT సGYÓన 

Mషయమ< Bాదు. అ>Sే Bా!TÙÚంట¾ౖ) BYÓÕసEవ M�ా�gిnా మ9రsట వలన తప¥కWంjT G�మ9 

[ామ9= జ� మంతట� BYÓÕసEవ M�ా�సమ< పUబలWటకW మ9ర/మ< సుగమ¡¢£నªx మGHయ< యèరపQ 

ªేశమంతట� BYÓÕసEవ M�ా�సమ< �ాత�కW �1 వQటకW ఎంతnా!Ò ªోహద పjkనªx. ªç7ల3 ఏ 

సంªేహమ< ల_దు. Bా7 gªిTంత పర¡¢£న Mషయ9లల3 ఆయన �1U దöల¡¢ంత మ9తUమ< ల_దు. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		మంIªx, తరR`ాm పUశV. !"డ| మన bేmల3 ఉనV `ాక�మ< ఖI6తమ<nా 

అ�1 సEలWలW `Uా gిన`" మGHయ< ల_ఖకWలW చూI `Uా gిన సమయమ<ల3 వచనమ<లను 

మ9ర6ల_ద7 మనBYల9 SెలWసుE ంªx? 

GH. THUVWల& $ వలYZ [:			మంIªx, 7జమ<nా BÃ7V సమయమ<లల3 ల_ఖకWలW వచనమ<లను 

మ9GH6నటu� nా మనకW SెలWసు. `ారR వచనమ<లను మ9GH6 `Uా య<టల37 �Uా ధ�క ఉªే^శమ< 

చదువQటకW సులWవQnా ఉండ|టకW. ఉªTహరణకW, మ9రR� సు`ారE 6 నుంjk 8 అwT�యమ<లల3 

ఉనV 69 వచనమ<లల3 వరRసnా ఎక�jT >?సు �ÍరR ఒక�[ాGH కØjT `Uా యబడల_దు. కనుక 

ల_ఖకWలW ఆయన �ÍరRను bేGా6ల!" ఆల3చన తప¥క కZnHయ<ంట�రR. కనుక మèడ| 

సందరöమ<లల3 >?సు �ÍరRను ల_క ఆయనను పUభ<వ7 �ిZbTరR అందువలన చదువరRలకW 

`ారR ఎవGH7 గ<GHంI MవGHసుE !TVG� అరÛమ>త�ంªx.   

GH. జIJ ఆంకM బMN:		పUSే�కమ<nా ఆGాధన కDమమ<ల3 bేర6బjkన వచనమ<లల3. 
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అవQను పUSే�కమ<nా ఆGాధన కDమమ<ల3 చªx`" ఆGాధన పQసEకమ<ల3 bేర6బjkన వచనమ<లల3 

`ారమ< తరR`ాత `ారమ< ఏ వచనమ<లW చదువQటకW ఇవ�బడ|!Ò `ాట$ల3 మ9ర6డమ< 

జGHnHనªx. "ఆయ7ల9గ<న bేg�ను" అ7 XరR �Uా రం}ంచల_రR, అక�డ "ఆయన"  ఎవర!"ªx 

bెప¥వలgి య<ంటuంªx. కనుక `ాGా వచనమ<లను మ9Gా6రR. అ>Sే 1400 సంవతeGాలWnా 

ఒక పUmనుంjk మG¤క పUm7 చూI `Uా య<ట జGHnHననూ Boవలమ< 2 �ాతమ< మ9తU¡Ê `Uా త 

పUత�లW ��రRగ<ట జGHnHనªx. ఇపQ¥డ|, ªç7వలన ఎవ�GHBC ఏMధ¡¢£న ఆGHÛక ల9భమ< ఉండదు 

కనుక ªç7 BÃరకW `�I6ంచుటకW ఎవ�రRను మ<ందుకW GారR. BాÈ 1400 సంవతeరమ<లల3 2 

�ాతమ< ��రRగ<ట అంత గణÈయ¡¢£న మ9రR¥ను pసుకWGాదు. వ�ST�సమ<లW ఉనVవనుట 

సత�¡Ê; Bా7 అM ఇపQ¥డ| మనమ< మ9ట�� డ|త�నV మ<ఖ� gిªTÛ ంతమ<లల3 ªç77 మ9ర6ల_వQ. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:		అవQను. మ<ందుకW `�ళªTమ<, మనకW Boవలమ< ఒకట$నVర 7�ష¡Ê 

�nHZ ఉనVªx, అªే�టంటÀ, నూతన 7బంధనల37 Mషయమ<లW BÃ7V `ాట$B¨ అ`" 

వ�mGoక¡¢£నMnా ల_`ా? ఉªTహరణకW, �1లW మGHయ< �Íత�రR మధ� గలpయ<ల గ<GHంIన 

M`ాదమ< జరగల_ªT? 

GH. GH-PQ బR S:			గలpయ<లను గ<GHంI `ాGHద̂GH మధ� `ాదమ< జరRగ<ట 7జ¡Ê. Bా7 `"ªTంత 

పర¡¢£న బ� ధనలకW సంబంwxంI `ారR ఒకGHB¨ ఒకరR సహకGHంచుకWనVటu� nా మనమ< 

గమ7[ాE మ<. >?సు ఎల9గ<నV అను�లS� కZgి య<ండగలర!" Mషయమ<��ౖన!" `ాGH మధ� 

`ాదమ< జGHnHనªx. అ>Sే >?సు బ� wxంIన Mషయమ<ల7V బంnారమ< వంట$ 7యమమ<లW 

మGHయ< >?సు��ౖ ఒకరR M�ా�సమ< కZnH య<ండ|ట అంటÀ ఒక పUSే�క మ9ర/మ<ల3 నడ|చుట 

అ!" Mషయమ<ల��ౖ `ాGHద̂రs ఏBCభMంచుట జGHnHనªx. ఈ Mషయమ<ల3 `ారR పëGHEnా 

ఏBCభMసుE !TVరR.   

GH. జIJ ఆంకM బMN:		ఈ చర6ను మ<nHంచు Mషయమ<ను BYÓÕసEవQలకW అరÛమగ< Mధమ<nా 

కØD j ?కGHంచంjk. `ాGo� bెయ9�Z? 

GH. GH-PQ బR S:			మంIªx, ªç7నంతట$È కØD j ?కGHంI bె�ా¥లంటÀ Îదట$nా BYÓÕసEవQలW `"గమ<ను 

పQం·BÇ`ాZ. XరR ఇటuవంట$ అంశమ<లను గ<GHంI చGH6ంచుటకW అనుకØలమ<nా 

ల}ంచుచునV మంI పQసEకమ<లను చదువQటకW, `ాట$7 ఉప¹nHంచుBÃనుటకW మGHయ< 
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తGా�nా `"గమ< పQం·BÇనుటకW ఈ �GH�క gిదÛమ< bేయ<ట జGHnHనªx. అ>S ేచర6లను జరపంjk 

Bా7 M`ాదమ<లకW `�ళ9కంjk. 

GH. THUVWల& $ వలYZ [:   కI6తంnా 

GH. GH-PQ బR S:			ఇతరRలW పU�VంIనపQ¥డ| `ారR ªే77 bెపQ¥టకW పUయmVంసుE !TVG� Îదట 

ఆలB¨ంచంjk. అ!"క సందరöమ<లల3 `ారR అ>Sే ట$M Bార�కDమమ<లల3 చూgిన ల_క 

పQసEకమ<లల3 చªxMన `ాట$7 బట$z  వI6న 7జ¡¢£న పUశVలను అడ|గ<త�ంట�రR. కనుక `ాGHB¨ 

[ాధ�¡¢£Sే MవGHంచంjk Bా7 `ాదమ< bేయకంjk. XరR `ాదమ<ను జ>ంచల_రR కనుక `ాGHB¨ 

MవGHంచంjk. ఇక మèడవ Mషయ¡ÊమంటÀ, X వ�B¨Eగత అనుభవమ< మ9తU¡Ê Bాక BYÓÕసEవ 

M�ా�సమ<నకW సంబంwxంIన bTGHతUక మèలమ<లను ఎల9గ<న MవGHంbTల3 !"రR6BÇంjk. 

ఎందుకనnా BYÓÕసEవ M�ా�సమ< చGHతUకమ<nా అ!"క Mషయమ<లను తనల3 ఇమ<డ|6కWనVªx. 

GH. జIJ ఆంకM బMN:  అయ9�, XS� మ9ట�� డ|ట మGHయ< XS� ఈ Bార�కDమమ<ను bేయ<ట 

ఎంS� å�గ�మ<nా !"ను å�MంచుకWంటu!TVను. మGHయ< ఈ Bార�కDమమ<ను చూIన `ారందరs 

ఎంతnా!Ò ఆ�ర�ªxంచబjk!Tర7 !T నమiకమ<. వందనమ<లW, మGHయ< X పQసEకమ< 

">?సును B¨ంచపరచుట" BÃరకW కØjT వందనమ<లW. 
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