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BDJ-3-TE	

!"సును '(ంచపర-చుటక0 1ేసు3 న4 య6ద8మ6 - 'ార<క=మమ6 3.	

!"ట$ జ'( ఆంక, బ,. /0 , నూత5న 6బంధన ప9స5;ా=ం;ా >ా?@ AేతCలలE6;F ?ాకమHనుJK 6జLMNన ;OPQస5వ 

STాUVాలW ఇS అ6 Z[ా రంభ ;OPQస5వ9ల ;Oల^ _ెలWసున6 ;aందరc _ెలWసు;d>ాలనుకWంటe!fgరc. 

మ?@యH ప9స5;ాలW >[ా యబjkన త?ాUత lm ప9Vా5 ;ాలW నూతన 6బంధనలE Aేరnబjf= oట$6 

Aేరnకpడద!" Sషయ^లW >ా?@;Oల^ _ె=Vాl? 

tవ?@;F, !"డu మన AేvలE అZ0 స5లWలW >[ా wిన Z0 స5;ాల మ?@యH పv[కల yదట$ >[ా త ప[తCలW లzవ9, 

అల^ంటప9{డu !"డu మన|ద} నునgS >ారc 6జమH~ా >[ా wిన >ాణ� మన;Oల^ _ెలWసు5 ం��? >ాట$6 !"ట$ 

జ'( ఆంక, బ,. /0  లE మనమH _ెలWసు;dను!fgమH. 

*** 

@A. జCD ఆంకF బFH:    మ^ ;ార�క�మ^6;F VాUగతం. మనమH Af?@v[క lmసును గH?@ంt మ?@యH 

�jkయ^లE నవలW�లలE ప9స5;ాలలE ట$S ;ార�క�మ^లలE _ె=యAేయబడuతCనg ;OPQస5వ9లW SశUwిసు5 నg 

lmసు మ?@యH Vాంప[�fయకLMNన lmసు ప9నః 6రUtంచబjf= లzక ప[_f�మ^gయమHను �సుకW 

?ా>ాల!" SSధ ర;ాల ఆలEచనలను గH?@ంt చ?@nసు5 !fgమH. మ?@యH ఇప9{డu మనమధ� ఇద}రc 

ప[పంచ ప[ఖ^�త పంjkతCలW ఉ!fgరc !"డu. jf. jf?O� బ��, డల^� � ���ల^�కలW w��న?�లE నూతన 

6బంధన ప?@T�ధన Z� [ ��సరc, మ?@యH jf. jf6lmలW �. >ాల��, డల^� � ���ల^�కలW w��న?�లE 

నూతన 6బంధన అధ�యన Z�[ ��సరc. 

మ?@యH �స� wి�న?�;F Aెం��న మ^ర�� బ� ,.  ;OPQస5వ STాUVా6g గH?@ంt చూJిన Sషయ^లW �కW 

తక�ప _ె=సుంటeందనుకWంట�ను. అl_ే !f ప[T g�టంట¡, ఆ Sషయ^6g �రల^ చూVా5 రc? మ^ర�� 

బ� ,. , అత6 ¢షC�6JKరc ?ాబ,£ డబ¤� ¥. ఫం�, ఇతనుకpjf w��న?�లE!" ఉ!fgడu. ఈ ప9స5కంలE ఫం� 

అంట�రc, "సు>ార5లW సంఘ STాUVాలను ప[v�ం�ంAే క={త కథల_« �¬తLMNన lmసును గH?@ంtన 

జ' ప;ాల_« >[ా యబjkన కథలW". లzదు, >ా?®� AెZా{లను కWంటe!fgరc, jf?O�? 

@A. @AJKL బM N:    మంt��, మ^,̄ AెబHతC!fgరంట¡ lmసు AెJి{నటe� ~ా Aెప{బడuతCనg మ^టలW 

Afల^ అతC�నgతLMNనS మ?@యH 6జ'6;F దూరమH~ా ఉంjk lmసు సUయమH~ా AెJి{నS ;ాక 

ఆయనను ~°ప{>ా6~ా చూపjf6;F ఆయన ¢షC�లW >[ా wిన>ాట. 6జమH~ా AెZా{లంట¡ �ేవ9డu !"డuనూ 

అదు±తమHలW Aేయగల సమరc² డ6 �రcనమ³కWంట¡ నూతన 6బంధనలE ఉనg >ాట$6 బట$£  �రcనూ 
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అ�ే wి²vలE ఉనg>ారc~ా ఉంట�రc. lmసును గH?@ంt ¢షC�ల´దు;Fల^ంట$ అµZ[ా యమH క=~@యH!fg?¶ 

�రc Sవ?@ంAf గల~ా=. lmసు తనను గH?@ంt _f6ల^ అను;aనకWంట¡ >ా?@ల^ AేయHల^గHన 

JK[?®Jింtన�ే��? ;a6gVారc�  ఇ�� l·వUరcనూ అడగ6 ప[శg6 !f ఉ�ే}శమH. మ?@యH ఇ�� తలZ0 యHటకW 

�గ�LMNన��. 

@A. జCD ఆంకF బFH:    మంt��, గత ;a6g >ారమHలW~ా మనమH �ే66 చ?@nసు5 !fgమH మ?@యH 

_ెలWసుకW!fgమంట¡ Sమర¸లలను ఎjf ఎదు?¶�>ా=? మ?@యH lmసు Vామ^న�LMNన మ^నవ9డu లzక 

ప[_ే�కLMNన మ^నవ9డu, ;ాº �ేవ9డu ;ాదు, ఎవ?@ ZాపమHలW »�ంచలzదు, అదు±_fలzo Aేయలzద6 

AెJK{ >ా?@;F మ?@యH ;OPQస5తUమHకW అన~ా ఆయన �ేవ9డన6 AెబHతCనg మ?@యH ఆయన వtn మన 

Zాప ప?@¼రం Aె=�ంAేన6 మ?@యH మనకW 6_f� �వ�Vా5 డ!" >ాదమHల మధ� స>ాలWల !½ల^ 

ఎదు?¶�>ా=. మంt��, ఆయన మనలను మ?@n ¾��}Aేయవచుn. కనుక >½లWపల ఉనg ఈ ?Oండu 

>ాదనలW!fgl, లzక lmసును గH?@ంtన కథ లW!fgl, ;ా6 6జLMNన మ?@యH Af?@త[క మ¤ల^లW 

;OPQస5_fU6;F AేరcతC!fgl ;ా6 lmసు Vామ^న� మ^నవ9డ!" >ాదనకW ;ాదు. 

;ా6 �f66 6ర¿Jించjf6;F,	మనమH ఆ సంwిప5  సంగతCలను _ె=యజ®సు5 !fgమH. మ?@యH ;a6g 

>ారమHల నుంjk lmసు 6జమH~ా 6వwింAfడu మ?@యH 12	మం�� ¢షC�లను ఎంచుకW!fgడనg 

6జ'6g చ?@nసు5 !fgమH �À6;F ప[vఒక�ర¿ అం~�క?@Vా5 రc. మ?@యH lmసు మరణ�ంAfడu మ?@యH 

మరణమHనుంjk v?@~@ లzt!fడ6 మనమH SశUwింtన 6జమH,	;ా6 ఆయన మరణ�ంAfడ!" Sషయ^6g 

మ^త[ం అందర¿ నమH³_fరc. మ?@యH ఆయన సమ^Â�లE ఉంచబjkన య^ÃÄ ౖ?¶ÆలకW J�ంతC;dస5!" 

య¤దుల పండuగకW Aెం��న స6g>"శమH జ?@~@ం�� �f6లE 12	అZ0 స5లWలW 6లWవబjk ఆయన చంపబjkన 

అ� ేనగరమHలE 6లWవబjk బ� Â�ంచ~ా 3000	మం�� ;Ç�సు5 ను అం~�క?@ంAfరc. అల^ ;Ç�సు5 నం~�క?@ంtన 

>ా?@లEనుంjే ప[జలW ?¶మ^ Vామ^È జ�మంతట$;Fº >½¬� 15	µనg Z[ా ంతమHలలE సంఘమHలను ఏర{రAfరc 

స?®!f?	మ?@యH >ాట$ ఆÂfరLÊ�ట$?	J�ం_ె;dసు5 ?¶Æన >ారc అZ0 స5లWల |ద} Sనg బ� ధJ�ౖన!".	

ఇప9{డu,	J�ం_ె;dసు5  నుంjk ఆ సంఘమHల Vా² పనకW మధ� ;ాలమHలE అZ0 స5లWలW 6వwింAే యH!fgరc 

సంఘమHలను ద?@¸సు5 !fgరc. "JKతCరc,	ఒక కప9{ ;ా� ీ_fగjf6;F వAfnరc. మHy³క ప[శg 

అడగదలAfను". >ారc ఏ�� స!fతన STాUసÌ ఏ�� స!fతన STాUసమH ;ా�ో  Aెప{గలరc ఎందుకన~ా 

>ారc lmసు_« ఉనg>ారc.	

�f6త?ాUత మHఖ� Sషయ^లW,	ఆచరణfత³క బ� ధనలW మ^త ప[మ^ణfల ర¿పంలE6;F వAfnl. 

మ?@యH >"�fంతమHల_« 6ంjkన ZాటలW మ?@యH ;Çర5నలW అందుబ�టeలE6;F వAfnl. మ?@యH 
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బ�Jీ5స³మH మ?@యH ప[భH ÃÎజనమH వంట$ సంVా�?ాలW వAfnl. >ాట$ త?ాUత అZ0 స5లWల పv[కలW 

>[ా యబjk!fl. 40	దTాకమH Z[ా రంభమHలE!" అS >[ా యబjkనవ6 �కW AెబHతC!fgమH. 6జ'6;F  

;Ç�సు5  30	వ దశకంలE మరణ�ంtయHంట¡ అ�� �f�fప9~ా 10	-	15	సంవత�రమHలE మధ� ;ాలమHలE!" 

>[ా యబjk!fl. అ�� Afల^ తU?@త సమయమ6 AెZా{=. �f6 త?ాUత 60	-	70	దశకమHలలE >ారc 

హతVాÐలవడం yదలlన��,	�¼ను మ^త[LÊ 100	సంవత�రమH వరకW �SంAfడu,	;ాº అందర¿ 

100	సంవత�రమHనకW మరణ�ంAfరc.	

>ారc మనకం��ంtన సమ^AfరమHJ�ౖన!" మన�ప9{డu ఆÂfరపjk యH!fgమH. మ?@యH >ారc 

!Ñట$మ^టAేత >ారc బ� Â�ంAే మ^టలz �ేవ96 మ^టల6 >ారc దృఢమH~ా ప[కట$ంAfరc. మ?@యH >ారc 

పv[కలను >[ా wినప9{డu >ారc >"ట$!½ౖ_ే AెJి{యH!fg?¶ >ాట$!" సంఘమంతయ¤ లzఖనమ6 

SశUwింAfరc. >ాట$లE6 తప9{లను గH?@ంt !"6ప9{డu మ^ట�� డటంలzదు ;ా6 ఆ ;ాలమH=g ;OPQస5వ 

సమ^జమH ఆ పv[కలW ప[_ే�కLMNన S~ా Ã�SంAfర6 అందు;® >ాట$6 భద[మH Aేwి!fర6 !"ను 

AెబHతC!fgను. మ?@యH మనమH ;Ç�. శ 100	సంవత�రమHనకW ఈ పv[కలºg ఒక A¶ట$;F AేరnబjkనS.	

ఇప9{డu,	ºవ9 >ాట$6 అరÔమH Aేసు;dగల ఒక SషయLÊమంట¡ అZ0 స5లWలంద?@;Ç ¢షC�లW ఉ!fgరc,	

అవ9!f?	మ?@యH ;Ç�. శ 95	వAేnప{ట$;F ?¶మHకW Aెం��న ;O�LMంటe వAfnడu. మ?@యH �¼నును 

¢షC�jైన Z0 =;ారc{ వAfnడu. మ?@యH ఇ~®gwియ^సు వAfnడu మ?@యH ZాJియ^సు ఇక 

;aంత;ాలమHనకW ఐ?®6యసు వAfnడu. ఇక ఈ క�మమHలE!" త?ాUత గమ6wK5  ఈ ¢షC�లకW ¢షC�లను 

గమ6Vా5 మH. అl_ ే!"ను � స¼య^6g ;d?® SషయLÊమంట¡ jf?O�,	6జ'6;F,	అZ0 స5లWల >[ా తల 

గH?@ంt మ?@యH >ాట$6 ఎవరc >[ా Vారc అS ఎల^ బయటకW వtn!fయ!" సంగv6 ;aందరc S�f�రc² ల^ 

AెబHతC!fgరc?	

@A. @AJKL బM N:    మంt��,	6జ'6;F Z[ా రంభమHనుంjk అZ0 స5లWల సమయమH తరc>ాత వtnన 

yదట$ >[ా తలనుంjk,	ఆ సమయమH ప[_ే�కLMNనద6 మనమH గH?@5ంచడమH జ?@~@ం��,	మ?@యH 

సంఘమHనకW సంబంÂ�ంtన మ?@యH >ాట$ ఆÂfరమH~ా అµవృ��ÔAెం��న ఒక ప[_ే�కLMNన SషయమH 

జరcగHతCనg��. కనుక,	ఉ�fహరణకW,	?¶మHకW Aెం��న ;O�LMంటe~ా?@ >[ా తలలE yదట$ ;O�LMంటe పv[క 42	

అÂf�యం,	"అZ0 స5లWలW ప[భH>½ౖన lmసు ;Ç�సు5 నుంjk సు>ార5లను అందుకW!fgరc. lmసు ;Ç�సు5  �ేవ96 

నుంjk పంపబjk!fడu. అంట¡ ;Ç�సు5  �ేవ96 నుంjk వAfnడu మ?@యH అZ0 స5లWలW ;Ç�సు5 నుంjk వAfnరc. 

కనుక!" ఇరcవ9రcనూ స?OPన సమయమHలE �ేవ96 ప[ణf¬క ఆÂfరమH~ా వAfnరc. కనుక!" �ేవ96 నుంjk 

ప66 Z� ందుకWనg>ా?OP,	ప[భH>½ౖన lmసు ;Ç�సు5  ప9నరcత5నమH వలననూ,	మ?@యH ప?@¾�fÔ త³ �ేవ96 
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>ాక�ంలE ltnన పÖ?@5 నమ³కమH_«నూ,	>ారc �ేవ96 ?ాజ�మH బహ× స�పమH~ా ఉనgద!" 

సు>ార5ను బ� Â�ంచుచు వtn?@. కనుక,	�ేశమHలEనూ పట£ణమHలE6 ప[v స²లంలEనూ బ� Â�ంt?@,	మ?@యH 

SశUwింtన >ా?@;aరకW ఆత³�fU?ా నjkJించబjkన >ా?@6 !fయకWలW ~ాను మ?@యH ప?@AfరకWలW ~ాను 

6య�ంt?@."	

కనుక మన;Fప9{డu ;Ç�సు5  ఉ!fgరc;	మ?@యH ;Ç�సు5  బ� ధను చూJించగల అZ0 సు5 లWలW ఉ!fgరc;	>ారc 

ప[పంచమంతట� v?@~@ బ� Â�ంచుట ఉనg��;	మ?@యH >ారc సంఘమHలను Vా² Jింt >ాట$6 Sడt >ా?@;F 

బదులW~ా సంఘమHలE !fయకWలను మ?@యH ప?@AfరకWలను ఏర{రచుట ఉనg��. �À6!" J�ౖన Aెప{బjkన 

మ^టలలE చూVా5 మH. ;ా6 అZ0 స5లWల వద}  ప[_ే�కLMNన�� ఒకట$ జరcగHతCనgద!" SషయమH 

గమ6Vా5 మH,	మ?@యH మనకW ఎకW�వమం�� అZ0 స5లWలW లzరనg SషయమH _ెలWసు. ఆ మ^టల 

అ?ాÔ 6g గమ6wK5  అZ0 స5లWలW చ6Jిl!f త?ాUత మ?°కరc అZ0 స5లWలW~ా లzర6 _ెలWసు5 ం��. oరc 

మ^త[LÊ lmసు ;Ç�సు5 _« ప[త�» అనుభవమH క=~@న ప[_ే�క సమ¤హమH.	

@A. జCD ఆంకF బFH:    అl_ ేఆస;F5కర SషయLÊమంట¡,	jf(,	6జ'6;F JKతCరc�fU?ా ;O�LMంటe 

6య�ంచబjk యH!fgడ6 _ెలWసు5 ం��. ?¶మHలE !fయకW6ల^ ఉండuల^గHన JKతCరc�fU?ా 

6య�ంచబjk!fjf?	

@A. OAP!"ల0 R వలTU V:   అవ9ను.	

@A. జCD ఆంకF బFH:    కనుక ఇక�డ Af?@త[క >[ా తలను గH?@ంtన దృఢLMNన Sషయ^లను 

_ె=యAేwిన �SంtయHనg అZ0 స5లWలW >[ా wిన >[ా తలవంట$ >½ >[ా wిన మ?°క ¢షC�6 >[ా తలW ఉ!fgl.	

@A. OAP!"ల0 R వలTU V:   కtnతం~ా. 6జ'6;F,	lసూ�యసు పv[కలను గ�ంధస5ం Aేయjf6;F 

కtnతLMNన Vా»�మHలను గH?@ంt ఆలEtసు5 నgప9{డu,	Aేwిన�ేమంట¡ తన|ద} నునg అ6g ప[తCలను 

ప?@¢=ంAfడu. మ?@యH హØ ÌలE~ÙLÊ6య^ అ6 JిలWవబjే �f6;F వAfnడu,	అన~ా,	ప9స5;ాలW,	మ¤ల 

ప9స5;ాలW- మనమH >ాట$6 గH?@ంtన Sషయ^లను మ?°క ;ార�క�మంలE _ెలWసు;dను!fgమH- ;ా6 

మ¤ల ప9స5;ాలను ?Oండవ శ_fబ}  అంతమHనకW అందర¿ అం~�క?@ంAfరc. >ారc AెబHతC!fg >ాట$లE 

�f�fప9~ా ఇర>½ౖ ప9స5;ాలW అZ0 స5లWలకW Aెం��నS~ా _ెలWసు5 నgS. lసూ�యసు ~ారc మధ�ద?ా 

సమHద[�ర ప[పంచమంతట$లE6 సంఘమHలలE6 �షప9{ త?ాUత �షప9{కW త?ాUత �షప9{కW v?@~@ 

�షప9{కW >½¬� wKక?@ంAfడu.	



	 5	

@A. జCD ఆంకF బFH:    మంt��,	!fకW మ?°క?@ మ^టలను _ె=యజ®యంjk,	అ�� Z0 =;ారc{��. 

మ?@యH ఈయన �¼ను |క� ¢షC�డu _ెలWVా?	

@A. @AJKL బM N:    ఈయన అZ0 స5లWjైన �¼ను ~ా?@ ¢షC�డu. మ?@యH 6జ'6;F ఇ�� Z0 =;ారc{ 

|క� ¢షC�jైన ఐ?®6యసు |క� మ^టలలE నుంjk �సు;dబjkనS. ఇ�� !fwి5 కతUమHనకW 

వ�v?®కమH~ా,	311	లE >[ా యబjkం��. �f6లE సు>ార5లW ఎక�నుంjk వAfnయ!" ఆAfరమHను గH?@ంtన 

సు>ార5ల |క� సంwిప5  SషయమHను _ె=యజ®సు5 ం��. "మత5l తన సు>ార5లను ÛÜÝ[యHల ;aరకW 

>[ా Vాడu [అన~ా య¤దులW],	>ా?@ సUÃ�షలE అ� ేసమయమHలE JKతCరc మ?@యH ZàలWలW ?¶మHలE 

సు>ార5ను బ� Â�ంచుచు సంఘమHలను కడuతC!fgరc. >ా?@ తదనంతరమH [60	దశకంలE º?¶ Ûáంసల 

;ాలమHలE >ా?@ మరణమH గH?@ంtన Ã�[ ంv,	స?®!f,	>ా?@ 6షâãమమH త?ాUత,	అన~ా,	>ా?@ మరణమH],	

మ^రc�,	JKతCరc ¢షC�డu మ?@యH తరcä మ^�fరcడu~ా ఉంjk JKతCరc AెJి{న Sషయ^లను >[ా w ిమనకW 

అం��ంAfడu. లp;ా, ZàలW |క� అనుచరcడu, తన బ� ధకWడu _ె=యAేwిన >ాట$6 ఒక సు>ార5~ా 

>[ా Vాడu. త?ాUత �¼ను, ప[భHవ9 ¢షC�లలE ఒకడu, ఆయన ?°మH³న ఆను;a6న >ాడu, ఆwియ^లE6 

ఎ��సు�లE 6వwిసు5 నgప9{డu సUయమH~ా సు>ార5ను >[ా Vాడu."	

కనుక ఇల^ మనకW !fలWగH సు>ార5లW >[ా యబjkనS. �రc గమ6wK5  ఇద}రc మత5l మ?@యH 

�¼న!" ఇద}రc అZ0 స5లWల´ౖన సు>ా?@5కWలW >[ా Vారc. మ?°క?®Ì JKతCరcను అv స6gÛáతCjైన 

మ^రc�. మ?°క?®Ì ZàలWకW అv స6gÛáతCjైన లp;ా ~ారc. �f6 త?ాUత,	;a6gVార��� స>ాలW 

Aేయబjkన��. ;aందర!" Sషయ^లను గమ6wK5 ,	;ా6,	లW;ా సు>ార5ను 6జమH~ా ZàలW >[ా యలzదు. >ారc 

ఎవ?¶ ఒక?@6 ఎంచుకW6 ZàలW |ద} >[ా యjf6;F ఉంAfరc. ;ా6 అల^ంట$ సల¼లE గమ6wK5  ఒక సమస� 

ఉనg��. అ�ేమంట¡,	ZàలWకW సహ;ారcలW~ా ఉం�� లp;ా మ?@యH అZ0 స5లWల ;ార�మHలను >[ా యగ=~@న 

>ా?Oవ?OP!f ఉ!fg?ా గమ6ంAfడ6?	vÌv ఉ!fgరc,	�తCకW ఉ!fgరc,	బరgబ� ఉ!fgరc మ?@యH 

wీలలW ఉ!fgరc. ఇల^ సమరcÔ ల´ౖన>ా?@ t_f Z� డవ9~ా!" ఉం��. ఈ ప9స5కమHను >[ా యjf6;F ZàలW 

స¼;ా?ాలW ఎవరc!fgర6 చూసు5 !fgను �f6వలన అZ0 స5లWల సహ>ాసమH లµసు5 ం��. అ!"కWలW 

ఉ!fgరc,	ఒక tనg సమస� ఉం��: సంఘ ఆAfరంలE గమ6wK5 ,	సంఘ ఆAfరమH >[ా wిన�� లE;ా6 అ6 

నమH³తCనg��. అl_ ేలp;ాను గH?@ంtన ఆస;F5కర SషయLÊమంట¡ ZàలWకW అv స6gÛáతCల´ౖన 

>ా?@లE ప[మHఖుడu లp;ా~ారc ;ాదు. అl_ ే!"6ప{ట$ వరకW AెJి{న >ారం�f?@లE ZàలWను 

చూJించగల>ాడu లp;ా మ^త[LÊ. ;ా6 �రc JKరcలను æటe�  >"సు5 నgటçè� _ే - >ాట$;F అవసరLMNన 

6యమ^లW �?® >[ా సు;d>ా=- ఒక JKరc �య^లనుకWంట¡,	�రc లp;ా ~ా?@ JKరcను >½=;F �యలzరc. 
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కనుక సమస� ఏ�టంట¡ లp;ా �f6;F సంబంÂ�ంచు>ాడu ;ాకWంట¡ మ?@ ఆయన ఎల^ ZàలWకW అంత 

స6gతCడu~ా ఉ!fgడu?	అ� ేఅసల´ౖన SషయమH.  	

@A. జCD ఆంకF బFH:    "అZ0 స5లWలW !fకW AెJి{న���ే" లzక "!fకW _ె=wిన���ే" ఈ 

SషయమHల6gట$;Ç �f~@?ా సంబంధమHకలద6 అZ� స5లWల ¢షC�లW Aెప{డమHలE6 Z[ా మHఖ�త ఏ�ట$?	

@A. @AJKL బM N:    ఇక�jk SషయLÊమంట¡ oట$_« Zాటe~ా సంఘమH వసు5 నg��,	మ?@యH ఈ 

సంగతCలను >ారc అZ0 స5లWలకW మ?@యH అZ0 స5లWల ¢షC�లకW ఆZా��ంచుచు!fgరc. ఇప9{డu మరల^,	

�రc 6యమ^లను ఏర{రcసు5 !fgరను;dంjk,	�?® 6యమ^లను ర¿Z� ం��ంAf=. lmసు Vామ^న� 

మ^నవ9jk6 >ా��ంAే >ారంట�రc,	సంఘమH ఎదుగHతCనg ;aల�� అవసరLMNన 6యమ^లను 

ఏర{రచుకWంటeం��,	>ారc అవVారcనుకpలం~ా >"�fం_f6g ఏర{రcnకWంటe!fgరc,	అవ9!f?	కనుక >ాట$_« 

Zాటe~ా >ాసు5  AెబHతC!fgరc,	"మంt��,	మనకW అZ0 స5లWలW లzక అZ0 స5లWలకW స6gÛáతCల´ౖన>ా?@_« 

>[ా యబjkన !fలWగH సు>ార5లW ఉండక Z0 lmS. మనకW అZ0 స5లWలW మ^త[LÊ >[ా wిన !fలWగH సు>ార5లW 

ఉంjేS". !f;®మ6Jిసు5 ందంట¡ ºలzo 6యమ^లను >[ా సుకWంట¡ �రc >ాట$6 పÖ?@5~ా అZ0 స5లWలA ే

>[ా యబjేల^గHన Aేయవచుn,	అన~ా,	ఇతరcలW మHటe£ ;dనటeవంట$ ఎంJిక Aేయబjkన నలWగHరc 

అZ0 స5లWలA ే>[ా యబjkన సు>ార5లW ఇద}రc అZ0 స5లWల ఇద}రc అZ0 స5లWల ¢షC�లW >[ా wిన >ాట$;F 

బదులW~ా ఉంjేS.	

@A. OAP!"ల0 R వలTU V:   అl_ ేఆ స6gÛáతCల_« ఒక?®Ì ప[త�» Vాék  ;ా6 ఒక అZ0 స5లW6;F 

స¼యకWడu. మ?°క మ^టలE,	ZàలW తరc>ాత చరnబjk!fడu.  	

@A. @AJKL బM N:    ఖtnతమH~ా AెZా{రc.	

@A. OAP!"ల0 R వలTU V:   కనుక ఈ SధమH~ా ఆలEtwK5  లp;ా ?Oండu అడuగHలW >½న;F� >½êëìడu,	

మ?@యH �?@ప{ట$;Ç గ�6ంt నటe� ~ా ఆయనకW సUల{ Zాత[ మ^త[LÊ ఉం��...	

@A. @AJKL బM N:    ఇక�డ గమ6ంచ వలwిన మ?°క >½_f�సమHనg��. ;aందరc మ^రc� ZàలW సు>ార5ను 

ప[v�ం�సు5 నg దంట�రc,	మ?@యH ఈ వృ_f5 ంతమHలE >ారc అZ0 స5లWలను ఒక?@;F ఒక?@6 వ�v?®కమH~ా 

t�[క?@సు5 ంట�రc. మత5l,	JKతCరc మ?@యH య^;dబHలను ;OPQస5వ STాUVా6;F ఒక >½ౖప9న ఉంచు_fరc - 

>ారc ఎకW�వ~ా య¤దులW. ఇక ZàలW మ?@యH మ^రc�లW ;OPQస5వ STాUwి6 మ?°క >½ౖప9న ఉంచు_fరc- 

>ారc ఎకW�వ~ా అను�లను గH?@ంt AెబHతCంట�రc. ఈ  Sషయ^6;F వwK5  మ^రc� ZàలWకW ఎకW�వ~ా 
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సహ;ా?@~ా ఉనgటe� ~ా ఉంటeం��. ;ా6 ఆAfరమH అతjk6 ZàలWకW సహ;ా?@~ా అం~�క?@ంచదు. ఆAfరమH 

మ^రc�ను JKతCరc సహ;ా?@~ా అం~�క?@సు5 ం�� క�f?	మ^రc� ~ారc అటe jెÌ;ా� అటeల^ మ?@యH 

?@ప�� కనులకW కpjf ఆÌద�గH�jైన >ాడu. కనుక lmసు Vామ^న� మనుషC�డ6 AెJK{>ారc 

చూJింAే సంబంధమHలE Afల^ వ�_f�VాలW ఉనgటe� ~ా గమ6ంచగలWగH_fమH.	

@A. జCD ఆంకF బFH:    అవ9ను,	మ?@యH ఇ�� ఎప{ట$;Ç అంతC tక�6 >ా~ాUదమH~ా ఉంjkZ0 తCం��. 

6జLÊమంట¡,	1	;a?@ం�À 15	లE ZàలW AెబHతC!fgడu,	!"!½ౖన!"� >ా?OPన!"�,	6జ'6;F,	ఆల^గHన!" LÊమH 

ప[కట$ంచుచు!fgమH,	ఆల^గHన!" �రcను SశUwింtv?@. [1	;a?@ం�À 15:11].	

@A. @AJKL బM N:    అ�� క¢nతమH~ా 6జమH. lmసు Vామ^న� మనుషC�డ6 >ా��ంAే >ారc ఈ tనg 

Sషయ^లను ఎv5  J�ద}S~ా Aేwి AెబHతC!fgరc. >ారల^ Aేwి AెZా{=. >ారc బÄౖ�లWను ఇల^ మ^?@n 

చూJింAf=. >ారc బÄౖ�లWను ºల^ మ^?@n చూJించగ=~@ నటçè�l_ే,	అప9{డu >ా?@;F ;OPQస5వ STాUసమH 

ఎక�డ ఉం�� ఏ సమయమHలE ఉం�� అ6 అ!"క SధమHల´ౖన Sషయ^లను Aేరnjf6;F స²లమH లµసు5 ం��. 

;ా6 బÄౖ�లం_f ఏకమH~ా ఉంటç ఇల^ంట$S చూJించలzక Z0 _ ే>ాట$6 లEప= �సుకW ?ాలzరc క�f. !"ను 

?ామHకW లzక య¤రప9లE6 ;a6g స²లమHలకW >½¬ìనప9{డu ఒక?�vలE!" లzక మ?°క ?�vలE!" JKతCరc 

మ?@యH ZàలW ఇరcవ9రcనూ ప[క�!" ఉనgటe� ~ా చూJింAే t_f[ లW అ!"కమHలW tv[ంచబjkనటe� ~ా 

చూwినటe�  గH?°5 సు5 ం��. �కW _ెలWVా,	�రc ప?@¾దÔ  ZàలW మం��?ా6;F >½¬_ే అక�డ ZàలW JKతCరcనూ 

ప[క�!" ఉనgటe� ~ా చూJించబడuతCం��. JKతCరcను ZàలWనూ ప[క�!" ఉనgటe� ~ా ఉంjే ÌVాlకW అక�డ 

ఉనg��. మ?@యH ప?@¾దÔ  JKతCరc wK�íరcకW >½¬_ే అక�డ JKతCరc ~ా?@ ప[vమయH మ?@యH ZàలW ~ా?@ 

ప[vమయH ఉంట�l. మం��రమH o?@రcవ9?@ సంబంధమHను గH?@ంt మ?@యH ;OPQస5వ STాUస 

Z[ా రంభమHనుంjk సంఘమH SశUwింt అనుక?@ంtన ఒక Sషయ^నgS చూJిసు5 !fgl.	

@A. జCD ఆంకF బFH:    అవ9ను. మ?°క�Vా?@ మనమH Aెప{jf6;F ఆలEtwK5 ,	100	సంవత�రమHను 

అZ0 స5లWల Vా»�మHలW >[ా యబjk!fl,	స?®!f?	అZ0 స5లWల ¢షC�లW >ాట$6 గH?@5ంAfరc మ?@యH 

Z[ా ధ�కం~ా AెZా{ర,	మ?@యH ఇ�� >ారc క=~@యHనg అZ0 స5లWల >[ా తలకWను మ?@యH >ా?@ బ� ధనలను 

Afల^ వ��fసమHనgటe� ~ా కనుగH!fgరc. ఇప9{డu,	�ేవ9డu >ా?@;F 6జమH~ా ఇtnన�ే�� మ?@యH >ా?@ 

|ద} �~@=న�ే�ట!"�� గ�Ûáంచjf6;F సంఘ^6;F ;aంత సమయం పట$£ం��. ;ాº tవ?@;F >ా?@�� AేTారc,	

మ?@యH >ారc అ� ేZ[ా మ^ణ�క |ద}కW వAfnరc: ఇS అZ0 స5లWల >[ా తల లzక >[ా wిన>ారc అZ0 స5లWల 

సహ;ారcలz!f?	ఇ�� 6జLMNన SషయమHలz!f,	స?®!f?	ఇప9{డu,	మనమH v?@~@ వtnనప9{డu ~¶gwి£� 

సు>ార5లW,	స?®,	ఎప9{డu >[ా యబjkనవ!"�� _ెలWసు;dను!fgమH,	స?®!f?	�f6 త?ాUత ఇం;ా మHందుకW 
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>½¬� lmసు AెJి{న మ?@యH ఆయన AెJి{నటe� ~ా _fమH S!fgమ6 AెJి{న అZ0 స5లWల 

Vా»�మHలEనుంjk మనలను ఆశnర� ప?®n Sషయ^లను గH?@ంt _ెలWసు;dను!fgమH,	స?®!f?	�ేవ96 

కWమ^రcjె ౖయHండuట మ?@యH LMస�య�~ా ఉండuట!" అంTాలW. ఈ మనసునుకW ఆశn?ా�6g క=~@ంAే 

Sషయ^లW. �కW ప[_ే�కమH~ా క6Jింtన,	మ?@యH ఎవ?OP!f అjk~@నప9{డu బÄౖ�లWలEనుంjk �రc 

చూJించగ=~@న వచ!fలW ఏ�ట$?	>ాట$6 v?@~@ వtnన త?ాUత మ^ట�� డu;dను!fgమH.	

****	

మంt��,	LÊమH v?@~@ వAfnమH. మ?@యH మనమH jf. jf?O� బ��,	Af?@త[క lmసును గH?@ంtన 

పంjkతCడu మ?@యH !fయకWjkతను;	మ?@యH jf. �f6lmలW �. >ాల��,	!"ట$ ప[పంచమHలE JKరcZ� ం��న 

లzఖన అధ�యన;ారcడu,	మన నూతన 6బంధన ~��కW Z[ా ధ�క ప[తCలJ�ౖ అÂ�;ారమH క=~@న>ాడu. 

మ?@యH �?@క�డ ఉండటం Afల^ సం_«షకరLMNన��. �_« మ^ట�� డ_fమH ~°ప{ ఘనత. LÊLMక�డ 

SjkAfÌ అక�డనుంjk yదలWJ�ట�£ లనుకWంటe!fgమH. 6జ'6;F,	�|ద} lmసు,	అZ0 స5లWల,	

J�ం_ె;dసు5 ,	మ?@యH Z[ా రంµంచబjkన సంఘమH ఉనg��,	మ?@యH పv[కలW మ?@యH సు>ార5లW 

>[ా యబడuటం జ?@~@ం��,	మ?@యH అS అÂ�;ా?@కం~ా ధు[ oక?@ంtన Sషయ^లW~ా AెబHతCనg అZ0 స5లWల 

¢షC�లW ఉ!fgరc. మ?@యH మన� Sషయ^6g అరÔం Aేసు;d>ా=,	~¶gwి£కW సు>ార5లW ఎప9{డu వAfnl 

మ?@యH ;OPQస5వ STాUVామHలEనుంjk _î=~@Z0 lన Sషయ^ల గH?@ంt మHఖ� సంగv ఏ�ట$?			

@A. @AJKL బM N:    మంt��,	అS yదట$ శ_fబ}ప9 చరమ^ంకంలE మ?@యH ?Oండవ శ_fబ}ప9 

ప[ధమ^ంకమHలE Z[ా రంభLMNనS. అl_ ే>ాట$6 6జమH~ా ~¶gwి£కW~ా అమ?®n అంTాలzవంట¡ >ాట$º 

మ?@యH Zాత 6బంధన Sషయ^లకW మధ� నుంj ేవ�_fVాలW మ?@యH య¤�f మతమHనుjk ;OPQస5వ 

STాUసమH !"రcnకW6 Zాట$ంచుకWనg >ాట$ మధ� నునg వ�_f�సమH. Z[ా థ�కLMNన అంశం LÊమంట¡ ఈ 

ప[పంచమH ?Oండu >½ౖప9లకW ఊ~@సల^డu ప[పంచమH. Aెడð  >ాట$_« ఉనg ప[పంచమH ఉనg��,	మ?@యH 

ఆ�³య Sషయ^ల_« 6ంjkన మంt ప[పంచ మHనg��. �ేవ96;F6 మ?@యH AెడuగHనకWను ఎటeవంట$ 

సంబంధమH లzదు కనుక >ాట$ Z[ా రంభమHనకW �ేవ96;F6 సంబంధమHలzదు. తన సUర¿పమందు కలWగ 

Aేయ^లనుకWనg �ేవ96;F Aెం��న ;a6g ల»ణfలW!fgl ప[;F�యలE AెjkZ0 య^l. కనుక సృñి£  

ఆరంభమHనుంjk ZాతLMNZ0 lన సృñి£ . ఇ�� ఆ��;ాండమH 1లE మ?@యH మ?@ ;a6g >ాక�Ã�~ాలలE 

Aెప{బjkన య¤�f STాUVా6;F వ�v?®కLMNన��,	�ేవ9డu సృñి£ంtనప9{డu అS మంt~ా ఉనgS. 

Z[ా రంభమHలE అS మంtS,	మ?@యH పతనమ!"�� సృñి£లE6 ఒక ప[v;F�యలEనుంt వtnన SషయమH. 

కనుక,	>½ను>½ంట!" ºవ9 సమస� లE6;F >½¬Z0 తC!fgవ9.	
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@A. జCD ఆంకF బFH:    మ?@యH �|ద} మ¤ల^ంశమHలకW Aెం��న Sషయ^లW!fgl అS మ?°క 

Sషయ^లW క=~@న ఏ ;OPQస5వ9jైననూ తృణòక?@Vా5 డu.	

@A. @AJKL బM N:    ఈ ఆలEచనలE అv మHఖ�LMNన SషయLÊమంట¡ ;OPQస5వ9లW సృñి£6 గH?@ంt 

స!fతనLMNన వృ_f5 ంతమH~ా Ã�Sసు5 నg�� య¤�f మతమHలEనుంjk >½లWవjkన ;OPQస5వ STాUwి6 Aెం��న�ై 

యH!fgడనg అంశమH. ;ా6 ~¶gwి£కW బ�ధలకW Aెం��న సృñి£  ;F�య అటeవంట$ బ� ధనల దగ.రకW 

నjkJించడమHలzదు. ఇ�� య¤�f మ^త wి�fÔ ంతమH,	>ాట$;F య¤�f మ^త వ�;F5తUమHనg��,	;ా6 సృñి£  

Z[ా రంభమHలE మంt��~ా ఉనgదనg ఆలEచన �f6లE లzదు. కనుక ఈ Sషయ^లను Sంటeనg>ా?@;F 

>½ంట!" ఇ�� వ�v?®కLMNనద!" ఆలEచనను ఇ�� త=యAేసు5 ం��.	

@A. జCD ఆంకF బFH:    ~¶gwి£కW Sషయమ6 ఈ >[ా తలW ఎప9{డu >½లWవjk!fl?	

@A. @AJKL బM N:    ఒక క�మబదÔLMNన ర¿పమHలE ఈ ~¶gwి£కW Sషయ^లW ?Oండవ శ_fబ}మH 

ప[ధమ^ంకమHలE బయలW�ే?@!fl.	

@A. జCD ఆంకF బFH:    స?®,	అంట¡ ;OPQస5వ సంఘమH ;Ç�సు5 ను గH?@ంt >[ా తలW క=~@న సమయమH నుంjk 

Afల^ ;ాలమH తరc>ాత�� ఇ��.	

@A. @AJKL బM N:    ఆవ96 �రం� ేక¢nతమH~ా 6జమH.	

@A. OAP!"ల0 R వలTU V:   కనుక ;Ç�wK5  సృñి£కర5 అ!" దృశ�మH అప{ట$;® Z[ా ధ�క ;OPQస5వ ;Çర5నలలE 

పÖ?@5~ా A°Jి{ంచబjkటను గమ6ంచ వచుn. ~¶gwి£� Sషయ^లW �f6;F Afల^ దూరమH~ా ఉంట�l. 

అl_ే >ారc స?OPన?�v~ా ఎదురc�!" Sషయ^లzమంట¡ అS ?Oండu SÂf!fలలE కనబడ_fl. yదట$�� 

>ారc >ాట$;F అZ0 స5లWల JKరc!Ñ లzక ప[మHఖ వ�కW5 ల´ౖన మ?@య లzక �ి=ప9{ లzక _«మ^ లzక య¤�f లzక 

మ?°క?@ JKరc!Ñ >ాట$;F జójkVా5 రc. ;ా6 య¤�f, >ారc �f6;F అం~�క?@ంచ బడట�6;F మ^రnడమH 

జరcగHతCనg�� ఎందుకంట¡ ఆయన ఇతరcలAే ~ÙరSంt బjkన>ాడu ;ాదు; మంt ;ారణమHలకW కpjf. 

ఇక >ారc Aేwిన మ?°క� SషయLÊమంట¡ >ా?@ సు>ార5లW వృ_f5 ంతLMNనS ;ావ9. ఇదంతయ¤ 

Tా?�రకLMNనవºg AెడðS మ?@యH ఆ�³యన>½ౖనవºg మంtవ6 �ైUత� 6య^మమHJ�ౖ ఆÂfరపjk ఉం��. 

వృ_f5 ంతLMNనS సు>ార5లW ;ాకZ0 వ9ట వలన, ప[పంచమHను పÖ?@5~ా Vార¿ప�కLMNనS లzవ9, మ?@యH 

అS Af?@v[కం~ా కpjf రcÆవ9 Aేయబడలzవ9. అందు;® అS, !f ఉ�ే}శమHలE, ~¶gwి£కW 

Sషయ^లలE6>ాట$;Fº మ?@యH నూతన 6బంధన సు>ార5లలE6 >ాట$º Afల^ వ�_f�సమHం��. అl_ే 
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నూతన 6బంధన Af?@v[క ప?@õలనకW లE!½ౖన�� కనుక Af?@v[కం~ా 6ర¿Jించగ=~@న�� ;ాº ~¶gwి£కW 

>[ా తల!"S అల^ంట$S;ావ9. 

@A. జCD ఆంకF బFH:    అవ9ను. మన�క�డ ;a6gట$6 స{ష£మH Aేయ^లనుకWంటe!fgను, అ�ేమంట¡ 

lmసు ప[_ే�కతలW మ?@యH lmసు Vామ^న� మ^నవ9డ!" wి�fÔ ం_fల >[ా తలలE ;aంత ÌసమH 

జరcగHతCందనుకWంట�ను. మ?@యH అ�ేమంట¡, మరల^, Z[ా ధ�క ప[తCలను మ?@యH ప[ప[ధమLMNన 

ప[తCలను వ�_f�సమH. అ!"క ;OPQస5వ9లW �À66 అరÔమH Aేసు;dలzదు మ?@యH అZ0 స5లWల ¢షC�లW >ాట$6 

అరÔమH Aేసు;dలzదు. ;ా6 �f66 గమ6ంచంjk. 

@A. @AJKL బM N:    ;ా6 ప[_ే�కతలలE తరచు~ా ఉంjే�ేమంట¡ Z[ా ధ�క ;OPQస5వ STాUVా6;F ప[_f�మ^gయ 

;OPQస5వ STాUసమH ఉం��. కనుక!" ?Oండవ, మ¤డవ !fల. వ శ_fబ}మHలలEనూ >ా~ాUదమHలW 

జరcగఫ9తCనgప9{డu అS v?@~@ yదట$ శ_fబ}మHకW నjkJింAేS. ;ా6 yదట$ శ_fబ}మHలE ఈ 

ఆలEచనలను వ�క5మH Aేయగ=~@న ప[తCలW మనకW లzవ9, స?®!f? మనకW yదట$ Tా_fబ}మHలE నుంt 

వtnన ఆలEచనలW ;®వలమH ఆAfరమHలనుంjk వtnనS. ఇప9{డu, >ారc AెJK{�ేమంట¡ ఈ 

ఆలEచనలºg తCjktJ�ట£బjkనS కనుక మనకS లzవ9. ;ాº మన|ద} నునg >[ా తలలE కpjf ఆ 

ప[తCలW క6Jించవ9, అక�డ ;aందరc అZ0 స5లWలలE6 రచlతలకWను మ?@యH >ా?@;F వ�v?®కమHల´ౖన 

SషయమHల6 ;aందరc అను;aనుచునg >ాట$º మధ� >ా~ాUదమH జరcగHతCనg��. సృñి£6 గH?@ంtన 

క={త Sషయ^లW అందులE oట$లEనూ ఉండవ9. కనుక ?Oండu మ¤డu !fలWగH శ_fబ}మHలలE ~¶gwి£కW 

wి�fÔ ంతమH~ా JిలWవబjkన�� yదట$ శ_fబ}మHలE లzదు, మ?@యH అS µ!fgµZ[ా యమHకW లzక 

>½నుకకW నjkJిసు5 !fgl, �f�fప9~ా yదట$ శ_fబ}ప9 ?ాచ?@కమHనకW Aెం��న��~ా అ6Jిసూ5  lmసు 

Vామ^న� మనుషCడ6 >ా��ంAే >ా?@;F అనుకpలLMNన ప[_f�మ^gయ ;OPQస5వ STాUVాలను Sవ?@ంచుల^గHన 

AేVా5 l. 

@A. OAP!"ల0 R వలTU V:   అ�� Afల^ మంt SషయమH. 

@A. జCD ఆంకF బFH:    మంt��. మనLÊ�� ;dరcతC!fgమంట¡.. 

@A. OAP!"ల0 R వలTU V:   !"6�� జójkంచ గ=~@నటçè� _ే. yదట$ శ_fబ}మHలEనుంjk మన;Ç ప[తCలW 

లzవ!"�� 6జLMNన SషయLÊ ;ాదు. మనకW ?Oండవ శ_fబ}  Z[ా రంభమHలE >ాట$6 గH?@ంt మ^ట�� డగ=~@న 

Zà?ాణ�క రచlతలW కpjf లzరc, ఎందుకన~ా >ా?@ం;ా లzరక�డ. ?Oండవ Tా_fబ}ప9 ?Oండవ అంకంలE 

Zà?ాణ�క రచlతలW వAfnరc, ప[_ే�కం~ా ఐ?®6యసు, టర¿£ =యను, �~@=న వంట$>ారc, >ారc ఇS 
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Aేదు ప[తCల6 AెJి{న >ారc; ఇ�� అసల´ౖన ;OPQస5వ STాUసమH ;ాదు; అZ0 స5లWలనుంjk ఉనg ;OPQస5వ 

STాUస��� ;ాదు అనgటeవంట$>ారc. 

@A. @AJKL బM N:    ;ాº >ాట$6 గH?@ంtన ;a6g Sషయ^లW 120-130 ;ాల^6;F వtnనS ;ాº పÖ?@5 

సంగతCలW ?Oండవ శ_fబ}ప9 ?Oండవ Ã�~ా6;F _ె=యబjkనS. 

@A. జCD ఆంకF బFH:    మంt��, కనుక ఒక వ�;F5 గH?@ంt ;ా6 లzక ఉద�మమHను గH?@ంtన Af?@v[క 

ఆÂf?ాలW Z[ా ధ�క ప[తCలలE ఉ!fgl. 

@A. @AJKL బM N:    అ�ే జ?@~@ంద!" ప9;ారcలW బయలW�ే?@నS. 

@A. జCD ఆంకF బFH:    అl_ే 6జLÊమంట¡, మన నూతన 6బంధనలE 27 ప9Vా5 ;ాలW ఉ!fgl. 

ఇప9{డu, వAేn>ారంలE మనమH చ?@nంచనునg �ేమంట¡, ప[పంచమHలE6 మ^?O మతమHలEనూ లzకWంjf 

;®వలమH lmసులE!" ఉనg ?Oండu Sషయ^లW అ>"మంట¡, ఆయన �ేవ9డన6 ప[కట$ంచుకW!fgడ6 

మ?@యH ఆయన మృv6 ~O=t లzచుట వలన తన ప[కటనను 6ర¿JించుకW!fgడ6 ;OPQస5వ9లW Aెప9{ట. 

మనమ^ అంశమHల6g !"రcn;dను!fgమH మ?@యH బÄౖ�లWలE ప[v ఒక�ర¿ గH?@5ంచగ=~@న ప[ఖ^�త 

>ాక�మHల´ౖన ;a6g మ^టలW Z[ా రంభ ప[తCలలE >[ా యబjkనటe�  కను~°నుట. �f6 త?ాUత ప[కటనలW. 

మ?@యH ఇం;ా మనమH మHందుకW >½¬_ే ;OPQస5వ సంఘమHలకW వ�v?®కమH~ా !"డu ప[భ=Z0 తCనg 
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