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!"సు మరణమ) జ!ం, ల./ెన?  1 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    ఈ"#$ ఒక ప)*ే,క చర/క0 1మ34ను ఆ89:సు< =>?ను ఇకAడ మన మధ,లE ప)పంచ 

ప)ఖH,త *>J9క =>KిMక0Nైన N>. ఆంటS: TUV , ఈయన మ3నుపY ఆకZఫ\] ^శ,^`>,లయపY అb>,పక0డc, మ"dయ3 

మ"eకరf ghijస<వ *>J9క0డc మ"dయ3 చ"dత)gారfNైన N>. mn"d హబ"ా4q, ప)సు< తమ3 rబ"st ^శ9^`>,లయమ3లE 

*>J9క  uvగమ3నక0 అb>,పక0Nxmా ప:yేసు< =>?రf. =zట{ |ా"d చర/}యHంశమ3 ~�సు మరణమ3ను జ~ం� 

ల��=>N>? 

45. ఆంట@A BCD :					ఒక అదు�త���న ఆశ/ర,g��య చూKిన =>వ=�ౖ |ాNxg� ఇకAడ ఒక త�ి�దమ3 

జ"dmdందనుg�ంటv y>దస<�� అవYత�ం`�. ఆశ/ర,g��య జ"dmdనద: =zను ��)��)�ించబNxననూ అ`� :జమ3mా 

దృశ,=>త4కమ3mా జరగ నవసరమ3న?`�. 

45. EFGH IJబKGాMN:     ఒgnఒక అJమ3ఖ,���న :జ��మంట� �ష�,ల0 ^�ా9సమ3ం�న |ా"d అనుభవమ3ల0 

పYనరf*>నుNైన ~�సును చూచుటవలన వ�/న^. 

"�ష�,ల0 ^శ9Kిసు< న? |ా"d అనుభవమ3ల0 పYనరf*>< నుNైన ~�సును ప)*ె,�మ3mా చూచుట వలన కrmdన^". 

మం�`�, క�/తమ3mా, �రf |ాట{: �ాb>రణ దృ�ిt*  చూసు< =>?రf. కనుక అ`ెలH జ"d"dmdంద=z � Kి`>¡ ం*>:? 

yెప�ంNx? => ఉ`ే£శమ3, ఒకట{ జ"dmdన`�, అ`ే ప)J ఒకAరf yెబ3త�=>?రf. 

45. ఆంట@A BCD :					ఇ^ దుఃఖమ3*  క¥Nxన దర¦నమ3ల0 మ"dయ3 |ారf yెబ3త�న? ^షయHలలE: |ాట{లE 

1mdrన |ారf చూ�న^ ఏ`�¨ ల�వY. 

45. EFGH IJబKGాMN:     => ఉ`ేశమ3లE టS} ఎక0Aవ |zNx }ట{లE మ3:mdª« యHరనుక0ంటv. ¬దట{ 

^షయమ3, అత:దగర ఏ^ధ���న సం`ేహమ3లక0 *>^వ9నట®వంట{ gా¯ సమHb� ఉం`�. "hండవ`�, =z:ంతక 

మ3నుపY yె�ి�న అరడజను gారణ>లను :ర°�ించల�: �ష�,లంద"dg± కrmdనదంట®న? బv) ంJ కనబడcత�ం`�: ఒgn 

బv) ంJ సమ³హమంతట{g± కల0గదు; |ారందర° ఒgn మనసుZ కrmdయ3ండరf. �దగర µన? సమయHలలE, 

సMలHలలE , ప)జల0, వ,క0< ల0 µన? ^షయHల0 yేసు< ంటvరf. gా¯ సమHb�, ఇ`� ¶^*>లను మHర/ల�దు. యHg·బ3, 

ª¸ల0. అ:? gారణమ3లక0. 

45. ఆంట@A BCD :					ల�దు. =z:కAడ yెªా�లనుక0న? `ేమంట� ª¸ల0 ఇకAడ అసZల0 చూKిం`ే1ట{. 

పYనరfb>నుNైన g±�సు< ను చూy>ననుటలE ఆయన ఉ`ే£శ��1ట{. పYనరf*>< నుNైన g±�సు< ను గ3"dం� gా: ల�క 

మ"n^షయమ~న=¹ ª¸ల0క0 తªా� మ"hవ"dg� కనబడ:^ ఏ1ట{. 
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45. EFGH IJబKGాMN:     ప)J ^మర¦క0డc పYనరf*>నుNైన ~�సును �ష�,ల0 చూy>ర: ^శ9Kిసు< =>?రf. 

�ష�,ల0 *>మ3 పYనరf*>< నుNైన ~�సును చూ�ామనుక0ంట�, 1mdrన|zº స"dª« వనుక0: మనమంక0ంట®నపY�డc 

బv) ంJ అనుg�నుటక0 క¥N> క0దరదు. మనక0 *ెrKినదం*> ఒక అదు�త సంఘటన  జ"dmdం`�. 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    ghijస<వ ^�ా9సమ3 g±�సు<  పYనరf*>నమ3 �¼ౖ=z ఆb>రపNx KిM రపర/బNxన`�. g±�సు<  

మృత�లలEనుంNx ల��నట½¾V *ే అపY�డc ghijస<వ ^�ా9సమ3 :జ���న`�. పYనరf*>నమ3 ల�క0ంట� ghijస<వ ^�ా9సమ3 

అబద¡���న`�. అª« స<ల0Nైన ª¸ల0 స¿Àతమ3 "g±�సు<  ల�పబNxయ3ండ:~Áడల ��మ3 yేయ3 ప)కటన వ,రM��, � 

^�ా9సమ3ను వ,రM��. �"dంకను � ªాపమ3లలE=z య3=>?రf." అంట®=>?డc. ద జÂÃ ఆంక\ బ\ Ä«  

gార,క�మమ3లE: ఈ ª)ా మ3ఖ,���న చర/క0 ఆ89:సు< =>?మ3. 
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45. జ78 ఆంక; బ;=:    �ా9గతం! �రf వ�/నందుక0 సం* �ిసు< =>?మ3. =zట{ మన అJధుల0 

ప)పంచమ3లE=z ప)ఖH,త తత9|zత<ల0 మ"dయ3 |ారf ª)ా మ3ఖ,���న ^షయH:? |ారf చ"d/ంచను=>?రf, ~�సు 

మరణమ3ను జ~ం� ల��=>N>? ఈ ¬దట{ gార,క�మంలE =zను |ా"d: గ3"dం� �రf పU"d<mా అర¡మ3 

yేసుg�నుటక0 |ా"hవ"# �క0 ^వ"d�ా< ను. మన ¬దట{ అJb� N>. ఆంటS: TUV , ఇయ,=z ప)పంచత మంతట{లE: 

*>J9క =>Kి< క0డయ3ంటv దనుక0ంట®=>?ను. "sNxంÆ ఇÃ ఇంmాV ంÇ ^శ9^`>,లయంలE ప)b>న ఉªాb>,య3:mా 

ప:yేసు< =>?రf. మ"dయ3 అబÈ"s]Ã ^శ9^`>,లయం g�ంÆZ కÉÊ�ాలలE ghijqt  చ\/ లE: ఆకZఫ\] 

^శ9^`>,లయమ3లE తత9 �ాస< Ëమ3ను :త,మ³ బÌ b�ంచు ఉªా`>,య3డc; ఇక ప)పంచ|ా,ప<మ3mా 12 

^శ9^`>,లయHలలEను ఉªాb>,య3డcmా ప:yేసు< =>?రf. ఆయన ఆకZఫ\] ^శ9^`>,లయపY K¼ంÏ. జÂÃ 

కÉÊ�ాలలE M.A. పటvt ను Òసుక0=>?రf, మ"dయ3 g±ల� ^శ9^`>,లయమ3 నుంNx �ా¿Àత,మ3లE N>కtరf పటvt ను 

Òసుక0=>?రf. ఆయన 23 పYస<gాలను |)ా �ారf, 12 పYస<gాలక0 సంªాదక0ల0mా ఉ=>?రf, ప)మ3ఖ |ా"ా<  

పJ)కలలE 72 1ం� |ా,సమ3లను |)ా Kియ3=>?రf. ఇవ:?య³ ఆయనను గ3"dం�న |ాట{లE ఒక uvగమ3. �రf 

తత9 �ాస< ËపY ఎ=�ౖZg·V �¼NxయHను చూK�< , ఆశ/ర, gార,మ3లను గ3"dం�న |ా,సమ3 |)ా Kిన`� N>. TUV  ఎందుకనmా =zట{ 

ప)పంచమ3లE అంద"dyేత అంmsక"dంచబNxన meప� పంNxత�డc ఇతNే. 
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మH "hండవ అJb� N>. mn"d ¿ÕబÈర4q. ఈయన వ"sÖ:యH, rం× బ\ లE: rబ"st ^శ9^`>,లయమ3లE తత9 �ాత)మ3 

మ"dయ3 |z`>ంత �ాత) ^uvగమ3నక0 అధ,Øడc. mn"d mారf ఇంmాV డcక0 yెం`�న ఆకZఫ\] లE: ఇమH4ను~�ల0 

కÉÊ�ాలలE N>కt\ అÙ Nx^:ట{ పటvt ను Òసుక0=>?రf; మ"dయ3 1�mాను "ాషt Ú ^శ9^`>,లయమ3లE Ph. D. 

పU"d<yే�ారf. ఆయన 21 పYస<gాలను |)ా �ారf మ"dయ3 ప)మ3ఖ |ా"ా<  పJ)కలలE 110 |ా,�ాల¥ |)ా �ారf. ఈ ఇద£రf 

ప)మ3ఖుల0 ఇకAడ ఉండcట =>ghం*  సం* షమ3. మనమందరమ3 meప� సంuvషణలE ªాలß నను=>?మ3. 

N>. ¿ÕబÈ"ా4q, => ఉ`ే£శమ3లE ఇపY�డc ఈ gార,క�మ3ను చూసు< న? |ారందరf, ��మ3 ~�సు :జమ3mా 

మరణమ3ను జ~ం� ల�y>డ=z`� మHటvV డcత�=>?మంట� |ారంట®=>?రf, "ఊరfg�ంNx! => ఉ`ే£శమ3, చ"dత)లE g�:? 

రf$వYల0 �ా�,మ3ల0 ఉన?వంట®=>?"ా?" ప)J ఆరf ల�క ఎ:1`� =�లలక0 ఒక�ా"d వyే/ నూ,q ºá మ"dయ3 

ట½ౖం పJ)కలను �రf గమ:K�< , మ"eకట{ క¥N> ఉన?`� "~�సు దర¦నమ3ల0"; ఈ పYస<gాలలE �క0 gావలKిన 

^షయHల}? ఉంటv~ మ"dయ3 "పYనరf*>నమ3 గ3"dం�న రf$వYల0 బహâ అరfద:" |ారf yెబ3త�=>?రf. 

ఇపY�డc, అట®వంట{ సమయమ3లE �రf y>"dత)క ~�సు అ=z పYస<gా:? |)ా Kి, �రf 1�mాను "ాషt Úమ3లE � 

Ph. D  g·సం అధ,యనమ3 yేసు< న?పY�డc సం`ే8త4క0ల0mా ఉ=>?ర=z ^షయH:? *ెrయyే�ారf. మ"dయ3 ఆ 

�ాãä,ల0 1మ34ను ^శ9Kిం�నట®V  yేKిన|ా: ఒపY�క0=>?రf. మ"dయ3 12 y>"dత)క �ా�,మ3ల0 ^మర¦క 

పంNxత�లyేత క¥N> అంmsక"dంచ బNxన|ా: *ెrయyే�ారf. ఆ ^షయHల*  =zట{ మన ఈ å"dæకను 

ª)ా రంµంచమంట®=>?ను 

45. EFGH IJబKGాMN:     మం�`�, జÂÃ, |ాట{లE: g�:? మ3ఖH,ంశమ3ల0 ఏమంట�. =zడc సహజమ3mా ఆలE�K�<  

ప)J ఒకAరf ~�సు Kిల0వలE మరణçంy>డ: అనుక0ంట®=>?రf. => ఉ`ే£శమ3, జÂÃ g�� �ాZÃ మ"dయ3 ¶సq 

K¼1న"sg� yెం`�న 1mdrన |ారfక¥N> పY"ాతన ప)పంచమ3లE ఇ`� అంద"dg± *ెrKిన సత,మంట®=>?రf. ఆయన 

సమHb� yేయబNx=>డc. మ"eకట{, ఈ స:?|zశమ3 g�ందరf :రf*>Zహâలèౖన �ష�,లను ప)uv^తమ3 yేKిం`�. 

ఇపY�డc, ఇక సమHb� gా¯mా ఉన?దన? స*>,:? అ=zక పంNxత�ల0 అంmsక"dం�=> 1mdrన |ారf `>: 

నంmsక"dంచుటల�దు. అ~*ే అ:?ట{g± 1ం�న మ3ఖHయ���న రf$|zమంట� �ష�,ల0 తమ అనుభ|ాల=z 

పYనరf*>నుNైన ~�సు దర¦నమ3ల0mా ^శ9Kిసు< =>?రf. |ాట{ ఫrతమ3mా మHరf�yెం`�=>రf. పYనరf*>నమ3 

|ా"d బÌ ధనలE: gnంద)ంశమ3. |ారf ~Áర°షల�మ3లE బÌ b�ంy>రf. సంఘమ3 �ాM �ించబNxన`�. ఇకAడ మ3నుపY 

సం`ే8త4క0లèౖన యHg·బ3 మ"dయ3 ª¸ల0 అ=z ఇద£రf ఉ=>?రf- ఒకడc బంధు|�ౖన సం`ేహక0డc మ"eకరf 

బయట{|ాడc సంఘమ3ను ¿ÀంKిం�న సం`ేహక0డc- |ారf క¥N> తమ అనుభవమ3ల0 పYనరf*>నుNైన ~�సుక0 

yెం`�నవ: ^శ9Kించుట*  g±�సు< ను అంmsక"dంy>రf. 

మ"eక ^షయమ3, =zడc =>క0 ~Áడమ|�ౖపYన దూరమ3mా ఉన? ఎంద"# పంNxత�ల0 క¥N> y>"dత)క ~�సు 

ఉద,మంలE ఉంNx ఇలHంట{ రf$వYలక0 yెం`�=> పట{tకను కrmdయ3=>?రf |ాట{=z |ా"d సం`ేహమ3లను 

:వృJ<yేయ3 పY=>`�mా చూ�ించవచు/ను. 
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45. జ78 ఆంక; బ;=:    ఇపY�డc టS} �రf ¿ÕబÈర4Ã రf$వYలను గ3"dం� ఏమనుక0ంటvవY? 

45. ఆంట@A BCD :					మం�`�, ఆ రf$వYలను =zను వ,J"ng�ంచనుgా: =z=zమంటvనంట�, అవYను, gా: 

రf$వYల0 అ=zక "sత�లలE పU"d<mా రf$వYyేసు< న?ట®V  అ:�ించుటల�దు. ¬దట{mా, ఎవ9"d} Kిల0వ మరణమ3 

`>: తరf|ాత జ"dmdన సంగత�ల0 క�/తమ3mా ఏ సంవతZరమ3లE జ"dmdన|ê *ెrయదు. ఇక మ"eక ఆసg�<కర 

అంశమ3 ఎవ9"d} జన4 `�నమ3 *ెrయక ª« వYట... మం�`�, ఈలHగ3న మ3ఖ,���న వ,క0< లలE అ=zక0లH జన4 

`�నమ3ల0 ఎవ9"dg± *ెrయదు. మ"eక లEట®, |)ా యబNxన ప)త�ల ఆb>ర���న మన రf$వYల:?య³ ^శ9Kిం�న 

ghijస<వYల yేత |)ా యబNxన|z, |ా"dలE ఒకAరfక¥N> ప)*ే,� �ాØల0 gాదు, మ"dయ3 |ా"hందుక0 ~�సును 

అంmsక"dంచల�దు మ"dయ3 భ³కంపమ3 మ"dయ3 1mdrన meప� అదు�తమ3ల0 :జమ3mా జ"dmdన|ా ల�`> అ: 

*ెrయyేయ3టక0 ~Áర°షల�మ3లE: మ"hవ9"d �ా�,మ3 ల�దు. 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    |ాట{ గ3"dం� �"nమనుక0ంట®=>?రf mn"d? 

45. EFGH IJబKGాMN:     మం�`�, ఇపY�డc, ª)ా ధ1క ghijస<వYలలE ఒకAరfనూ ప)*ే,� �ాØల0gార: అనుటలE 

� ఉ`ే£శమ3 |ా"dలE ª¸ల0ను yేర/ల�దనుక0ంటvను, అవY=>? 

45. ఆంట@A BCD :					ఓì, :జ��, అవYను. =zను సు|ా"d<క0ల గ3"dం� yెబ3త�=>?ను. 

45. EFGH IJబKGాMN:     అవYను. gా: మనమ3 yెబ3త�న? ª¸ల0 క�/త���న ప)*ే,� �ాãx. 

45. ఆంట@A BCD :					క�/తమ3mా. 

45. EFGH IJబKGాMN:     ª¸ల0 పYస<gాలలE అ:?ట{} క�/త���న రf$వYలనుక0ంట®=>?"ా. 

45. ఆంట@A BCD :					ఓì, అవYను. gా: :జమ3mా ఆలE�K�<  అపY�డతడc ~Áర°షల�మ3లE ల�డc. 

45. EFGH IJబKGాMN:     మం�`�, :జమ3mా అ^ జh"dmdన |�ను|�ంట=z, K¼<ఫనును "ాళV*  g�ట{tనపY�డc అతడకANే 

ఉ=>?డc. అ~*ే బÈౖîల0క0 |�ల0పట{ రf$వYలను =zను అంmsక"dంచను. ప)Ò|ాట{g� బÈౖîల0క0 |�ల0పల అ=zక 

రf$వYల0 కలవనుక0ంట®=>?ను. =z:�/న పట{tక లE: రf$వYల:?ట{g±, ప)J`>:g� �ష�,ల :రf*>Zహమ3ను 

1న8~ం� ఎందుకంట� అ`� మHనKిక సంబంధ���న ^షయమ3, `>:: 1=>8~ం� అ:?ట{} ª¸ల0 

పJ)కలలE నుంNే రf$వYyేయవచ/ను క0ంట®=>?ను. అ~*ే |ాట{లE అb�క �ాతమ3 బÈౖîల0క0 |�ల0పట{ 

�ా¿Àత,మ3లలEనూ మనమ3 చూడవచు/ ననుక0ంట®=>?ను. 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    మం�`�, మHg�క ఉ`>హరణ ఇవ9ంNx. |ాట{లE g�:?ట{: మHక0 చూ�ించంNx. 
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45. EFGH IJబKGాMN:     మం�`�, 1 g�"dంïð 15, ఏమHత)మ³, సం`ేహమ3ల�క0ంN> రf$వYల:?ట{లEg� gnంద) 

అంశమనవచు/ను. మ"dయ3 అ`� ఇట® క0Nx |�ౖపYనుంNx అట® ఎడమ|�ౖపY వరక0. => ఉ`ే£శమ3, బహâ Ò�ణ3Nైన 

పంNxత�డc yేKిన అధ,యనమనుక0ంటvను, టS} g� ఎడమ|�ౖపYనున? |ాడనుక0ంటvను, yెªా�డc, "¿ÕబÈ"ా4q క0 

yెపY�g·N>:g� 1 g�"dంïð 15 తప� మ"eకట{ ల�దు అ=>?డc". మ"dయ3 �రలH yె�ి� పYనరf*>< నమ3 జరగల�దనల�రf 

ఎందుకంట� 1 g�"dంïð 15 అదు�త���న రf$వY, ª¸ల0 yేత |)ా యబNxన`�, అ`� క¥N> ª)ా రంభమ3లE=z g±�. శ. 50-57 

మధ, |)ా యబNxం`�. మ"dంత మ3ఖ,మ3mా 1 g�"dంïð 15:3 లE, అతడc *>ను అందుక0న? ఉప`ేశమ3ను ఇతరfలక0 

అప�mdంy>నంట®=>?డc. మ"dయ3 అకANx ^షయHల0.... ఆ మHటల0, మ"eక మHట, "ఇవ9బడcట మ"dయ3 

అందుg�నుట" అ=zమHటల0 "ఆy>రమ3ను ఇతరfలక0 అం`�ంచుటను" *ెrయyేసు< న?^. �రf |ాట{: స"dmా 

^భòంచగrmd*ే ఈ సమHy>రమ3ను ª¸ల0 ~Áర°షల�మ3లE ��త�రf యHg·బ3 దగర ªó ందుక0=>?డc. ఇపY�డc 

మ"eకట{, ª¸ల0 స9g±య మHటలలE నుంNే గలÒయ3లక0 1:18 |)ా యబNxన`� గమ:K�<  ఈ ప"d�õధన క�మమ3లE 

*>ను g�ంత ªా*>)  ª« �ిం�నట®V mా ఉంట®ం`�, మ"dయ3 `>: త"ా9త మ"dయ3 మ3ందున? సందర�మ3 సు|ార<ను 

ª« rయ3న?`�. `ð:: బట{t  ª¸ల0 Kిల0వ మరణమ3 త"ా9త ఒకట{ - ఒకట{న?ర సంవతZరమ3లE�� రãxంచబNx 

య3ంటvడc; ^మర¦క0ల0 yె��� *>"sక`ే. మ³డc సంవతZ"ాల త"ా9త ~Áర°షల�మ3క0 |�ళöత�=>?డc. అంట� g±�. శ 

35 అనుg·వచు/. మనమ3 Kిల0వ మరణమ3 g±�. శ. 30 జ"dmdందనుక0ంట� g±�. శ. 35 లE ఐదు సంవతZ"ాల త"ా9త 

��త�రf యHg·బ3ల దగరనుంNx ఈ సంy>రమ3 వ�/య3ండవచు/. కనుక పY"ాతన చ"dత) వలన ఇ`� y>లH 

ª)ా ధ1క ^షయ���య3ండవచు/. 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    ��త�రf తనక0 yె�¼�న: ª¸ల0 |)ా Kిన మ3ఖ,���న ^షయ��1ట{? 

45. EFGH IJబKGాMN:     మం�`�, ª¸ల0 1 g�"dంïð 15 లE కనబNxనట®V  yెబ3త�న? ^షయమ3ల0 యHg·బ3 

మ"dయ3 ��త�రfల0 yె�ి�నట®V mా ఉన?`�. మ"eక మ3ఖ,���న ^షయమ3, ª¸ల0*  ªాట®mా, ��త�రf మ"dయ3 

యHg·బ3 ��రfల0 మHత)�� ª¸ల0 1 g�"dంïð 15 లE |)ా Kిన జÂî*>లE ఉన?`�, కనుక y>లH �న? సమ³హ�� 

ఉన?`�. మ"dయ3 పY"ాతన చ"dత)ను గమ:K�< , ఒక జర4} ^మర¦క చ"dత)gారfడనుక0ంటv, హÃZ |êÃ gా,ం�¼=øù K¼Ã, 

1 g�"dంïð 15:3 గ3"dం� yెబ3తú పY"ాతన |)ా తలను గ3"dం�న పU"d< ఆb>రమ3mా yెప�N>:g� అవసర���న |ాక, 

uvగమ: అంట®=>?డc. కనుక ~Áడమ |�ౖపYన ఇతడc దూరమ3mా ఉ=>?డనుక0ంటvను. కనుక, => ఉ`ే£శమ3, టS} 

ª¸ల0 yె�ి�న`� నమ4డ: =>క0 *ెల0సు, gా: ఇ`� మనక0 అJ పY"ాతన సమయమ3నుంNే లµం�ం`� మ"dయ3 

ఇ`� y>లH y>లH మ3ఖ,���నద: => ఉ`ే£శమ3. 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    టS}, ª¸ల0 mారf ఈ ప)*ే,� �ా�,మ3ల0mా yెబ3త�న? |ాట{: గ3"dం� 

�"nమంటvరf? 
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45. ఆంట@A BCD :					ఓì, తన * ట{|ా"d*  జ"dmdన ఒక^షయH:? yెబ3త�=>?డనుటలE �¼ద£  అనుమHన��� 

ల�దు. gా: ఆయ:కAడ yెబ3త�న? `ేమంట� ఆయన |ా"d: కల0సు< =>?డc.... ల�క ఆయన పYనరf*>నుNైన g±�సు< ను 

చూy>న: అనుక0ంట®=>?డc. gా: ఆయన * ట{|ారf ఏ1య³ చూడల�దు, అవYను క`>? |ారf స9ర���=> 

^=>?"ా అ=z అనుమHనమ3 ఉన?`�. 

45. EFGH IJబKGాMN:     ¬దట{mా, ª¸ల0 *  నున? ఆత: * ట{|ారf ఆయన చూ�న`� చూడల�ద: ^షయమ3 

స�షtమûత�ం`�, ఇ`� అª« స<ల0ల gార,మ3లలE=z ఉన?`�; `>:: ª¸ల0 దగర మనమ3 చూడమ3. కనుక, �రf 

అª« స<ల0ల gార,మ3ల గంధమ3*  ఏg±భ^�ా< రనుక0ంటvనుఇ`� ఆ పYస<కంలE: మ"d:? ^షయHలను 

ఉప¨mdంచుg�నులHగ3న yేసు< ం`�. gా: => మ"eక ^షయమ3 =zను �*  అంmsక"dంచుట ల�దు. ª¸ల0 ~�సు 

తనక0 బüJకంmా క:�ింy>డ: అనుక0ంట®=>?డc �రf చూN>లనుక0ంట� ª¸ల0 Kి9య |)ా తలE=z ఇ`� 

చూ�ించN>:g� ఇషtపడcత�=>?ను. 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    మం�`�. మన��కAడ g�ంత ^"ామమ3 Òసుక0: J"dmd "ాను=>?మ3. మనమ3 

చ"d/సు< న? అంశమ3 "~�సు :జమ3mా మరణమ3 జ~ం� ల��=>N>?" మ"dయ3 మనమ3 అª« స<ల0Nైన ª¸ల0 

గ3"dం� మ"dయ3 అత:g� యHg·బ3 మ"dయ3 ��త�రf దగరనుంNx లµం�న సమHy>రమ3 మ"dయ3 ఎట{t  

పYనరf*>< నమ3 జ"dmdనద=z అంశమలను మHటvV డcక0ంట®=>?మ3. ఇ`� ఆÒ4య���న`>? ల�క uüJక ���న`>? 

ఇ`ే���=> ఊ8యH? ల�క మ"n`ై=>? ��మ3 J"dmdవ�/ ºట:?ట{} ^వ"dంచను=>?మ3. 

**** 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    మం�`�, ��మ3 వyే/�ామ3, మ"dయ3 మనమ3 ఇద£రf meప� అJదుల*  

మHటvV డcత�=>?మ3: N>. ఆంటS: TUV , ప)పంచమ3లE: అ=zక0లyేత meప� తత9 |zత< mా గ3"d<ంచబNx=>డc, మ"dయ3 

N>. mn"d ¿ÕబÈ"ా4q, ప)ఖH,త తత9|zత<  మ"dయ3 చ"dత)gారfడc, ~�సు పYనరf*>నమ3ను గ3"dం�న రf$వYలను 

^వ"dంచుటలE ప)మ3ఖుడ: అ=zక0లyే గ3"d<ంచబNx=>డc. 

ఇపY�డc, ^మHరæక పంNxత�లందర° అంmsక"dంyే 12 రf$వYల0, ºట{: అంmsక"dం�ం`� సు|ా"d<క0ల0 gాదు, అకAడ 

ఉన? ^మర¦క పంNxత�ల0 అంmsక"dంyే ^షయHలలE ª)ా మ3ఖ,త ఏ1ట{. ºట{: ఆలE�ంచంNx. ¬దట{mా, ఈ 

^షయHలను |ా"hందుక0 అంmsక"dసు< =>?రf? 

45. EFGH IJబKGాMN:     మం�`�, |ారf ºట{: అంmsక"dంచుటక0 gారణమ3 |ాట{ పY=>`� గట{tmా ఉండcటను 

క0ంట®=>?ను. =zడc ª¸ల0 అంద"dyే అంmsక"dంచ బడcత�=>?డc, టS} ఇకAడ yె�ి�నట®V mా=z. ఈ పట{tకలE 

^షయమ3ల:? ª¸ల0 పJ)కలలE నుంNే మనమ3 రf$వYyేయవచు/ను. మ"dయ3 ప)J ఒకAరf సు|ార<లలEనుంNx 

అª« స<ల0ల gార,మ3లలEనుంNx g�:?ట{: మనమ3 గమ:ంచవచ/: అనుక0ంట®=>?రf. కనుక, ఇ`� మం� 
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రf$వ: uv^సు< =>?ను. ఇపY�డc gnవలమ3 ప=�?ంNే ఎందుక0? ఇ^ =zను గమ:ం�న ^షయHల0mా y>"dత)క 

~�సు అ=z పYస<కంలE |)ా �ాను. 1mdrన |ా"dg� g�:? ఎక0Aవ ల�క తక0Aవ ^షయHల0 ఉండవచు/. 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    మ"dయ3, ప)జల0 ప)�?సు< న?పY�డc, mn"d, } ªాస<కమ3లE నుంNx =zనర¡మ3 

yేసుక0న?`�, ఈ ప=�?ండc అంశమ3లక0, చ"dత)లE నుంNx అవసర���న:? రf$వYల0 బలపరf/చున?^. మనమ3 

|ాట{: ఇకAడ చూడను=>?మ3. 

45. EFGH IJబKGాMN:     |ాట{లE ఏ`ై=> ఒక`>:: మనమ3 చూడవచు/ను. 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    ఇపY�డc, టS}, ఈ 12 రf$వYల0 పంNxత�లyే అంmsక"dంచబNxనవ: �రf 

ఏg±భ^�ా< రf. 

45. ఆంట@A BCD :					అవYను. 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    మం�`�, ఇపY�డc, ప)�þ?1టంట�, మనదగ"s రf$వYల0న?^, ఇపY�డc |ాట{నుంNx 

�వరక0 మన�� ^షయH:? yెప�వచు/? టS}, |ాట{నుంNx �రf =zరf/క0న? `ే1ట{? 

45. ఆంట@A BCD :					ºట{లE నుంN,ే ª¸ల0 |)ా తల0 1న8~ం�, ఏ^ధ���న ఆసg�<కర ^షయమ3, ల�దు. 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    కనుక :జ��మంట�, |ాట{లE ఒకట{, =>క0 స"dmా గ3రf< ంట�: "�ష�,ల0 తమక0 కrmdన 

అనుభవమ3లను  :జమ3mా పYనరf*>నుNైన ~�సు ప)త,�తల: ^శ9Kిసు< =>?రf". మం�`�, క�/తంmా, �రf 

|ాట{: సహజKిద¡మ3mా చూసు< =>?రf. కనుక � Kి`>¡ ంత��1టS yెప�ంNx, అ`ెలH జ"dmdయ3ంట®ం`�? => 

ఉ`ే£శమ3, ఏ`ో  జ"dmdనద=z అందర° yెబ3త�=>?రf. 

45. ఆంట@A BCD :					ఓì, అవYను. ఇ`� దుఃఖమ3నక0 సంబం`�ం�న దర¦నమ3ల: => గట{t  నమ4కమ3. 

సహజమ3mా, ఇలH జరగటం y>లH సహజమ3. సహజమ3mా తమ భర<=¹, uvర,=¹ ల�క స�ప బంధువY=¹ 

g·లE�~న|ారf బvధలE మ3:mdª« ~ అక�ా4త�< mా |ారf తమ ఇంట{ చూట®t =¹ ల�క ఇంghకANో  అట®వంట{ |ా"n 

కనబNxనట®V mా అనుక0ంట®ంటvరf. అ^ దుఃఖమ3 వలన కrmdన దర¦నమ3ల: మ"dయ3 అట®వంట{ |ాట{: ఇతరfల0 

చూడటమ=z`� జరగª« వచ/: =zననుక0ంటvను. 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    �రf జÂá ghంట®mారf |)ా Kిన ద K¼ౖg·లHòక! ఒ"dజÃZ ఆÙ ద "dజరకZÃ 1" �¼ౖ � 

అµª)ా యమ3ను |)ా �ారf. అవY=>? మ"dయ3 అ`ే1టంట�, => ఉ`ే£శమ3, #ీ) ఇంghi9"s |ా"ా<  పJ)gా ల�క 1mdrన 

g�:?ట{లE ఇ^ ^వ"dంచబNxన^ ల�క ^వ"dంచబడcత�న?^. 

45. ఆంట@A BCD :					అవYను. 
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45. జ78 ఆంక; బ;=:    సం�ప<మ3mా, ఆయ:కAడ yె���`ేమంట� �ష�,లక0 కrmdన అనుభవమ3లను గ3"dం� 

ఈయన ఆªా`�ం�న ^షయHలక0 "hండc gారణమ3ల0న?^: �ష�,లgn% దుఃఖమ3* ట{ కrmdన uv) ంJ మ"dయ3 

ª¸ల0క0 మHరfమనసుZ అª« హ. �రf |ాట{*  ఏg±భ^�ా< "ా? 

45. ఆంట@A BCD :					మం�`�, మJ భ)1ం�న మHరfమనసుZ గ3"dం� =>క0 *ెrయదు, gా: స�షtమ3mా ఇ`� 

^rయ& జn&Z |)ా Kిన |�"hiట ' ఆÙ "d¯òయq ఎకZ� ీ"dయనుZ  లE ఉన?ట®V mా  ఉంట®ం`�. ఈ ఆశ/ర,కర���న 

మతపర���న మHరfమనసుZలలE ఏ1 జరfగ3త�ంట®ం`�? ఒక మతమ3నుంNx మHరf� అ=z`� y>లH =�మ4`�mా ల�క 

మ"eక ^ధమ3mా జరfగ3త�ంట®ం`�. gా: అట®వంట{ |ాట{లE అ=zక సంగత�ల0 ఆ ^rయ& జn&Z mా"d రచనలలE 

కనబడcత�ంటv~. 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    ఇపY�డc, ఇ`ెందుకంత మ3ఖ,���న`ో  నను? ^వ"dంచ:వ9ంNx. ప`�¿ (ను సంవతZ"ాల 

g��తమ3 �"dద£"dg± మం� |ాmా9దమ3 జ"dmdన`�. ఇపY�డc, ఇకANx|ా"dలE అ=zక0ల0 `>:: చూడల�దు. ఆ 

^షయHలను =zను పYస<కమ3లE చద|ాr, gా: అ`� అదు�త���న |ాmా9దమ3. gా: జÂá ghంÏ, `>:�¼ౖ స�� 

|)ా Kిన వ,g�<mా yెబ3త�=>?డc, "¿ÕబÈ"ా4q yె�ి�న డజను రf$వYల:?య³ meప� సంగత�ల0. ఇకAడ 

సమK�,మంట� ఆ రf$వYలను ^వ"dంచN>:g� TUV  దగ"n Kి`>¡ ంతమ3 ల�నందుక0 ఓNxª« ~=>డc". ఇపY�డc, �రf 

ఏg±భ^ంy>లనుక0న? Kి`>¡ ంత 1`ే=>? 

45. ఆంట@A BCD :					అవYను. గNx�న 15 ఏండVలE =zను =zరf/క0న?`�`ే. `ð:*  ªాట®mా మ"dg�:? 

^షయHలలE =zను =zరf/క0=>?ను, gా: ఇ`� |ాట{g� స"dª« ~� అంశమ3. 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    మం�`�. ఇపY�డc mn"d, :జ��మంట�, "uv) ంJ" y>లHgాలమ3 ఇకAడ g�న�ాmdం`� gా: 

ఇ`� ఒక ప)*ే,క���న సMలమ3క0 yెం`�న uv) ంJ. �ష�,లక0 దుఃఖమ3*  క¥Nxన uv) ంJ కrmdనద=>?మ3. ఇ`ే1టS 

�రf g�ంచం ^వ"d�ా< "ా. మJ భ)1ం�న మHరfమనసుZmా అª« స<ల0Nైన ª¸ల0 గ3"dం� అంట®=>?రf. అ`� 

స"hiన`ే=>? 

45. EFGH IJబKGాMN:     ఇదంత దగరmా ఉన?ట®V  అ:�ించుట ల�దు. |ాట{: |�నుక నుంNx ^వ"dంచ:వ9ంNx. 

ª¸ల0*  ª)ా రంîంచ:వ9ంNx. ఈ పYస<కమ3లE జÂá ghంÏ ª¸ల0నక0 కrmdన`� మHరfమనసుZ మHత భ)మmా 

�ిల0సు< =>?డc. gా: ఆయన yెప�: అంశ��మంట�, => ఉ`ే£శమ3లE, ఇ`� y>లH సులభ���న ^b>నమ3 ఎందుకంట� 

అ=zక0లక0 ఈ మHరfమనసుZ మJ బ)మనమంట� ఏ1టS *ెrయదు, `ð:=>యన DSM3 అంట®=>?డc ఇ`� 

�ా`>రణమ3mా మHనKిక రfగ4తల �g�తZలE |ాNే ^b>నమ3. 

ª¸ల0 దమసుAనక0 |�ల0V మHరమ3లE మHరfమనసుZ మJ భ)మక0 లE=�ౖట½¾V *ే, అ=zక సమస,ల0 ఈ క�మమ3లE 

మనghదు"**>~. `ð:: అతడc ^వ"dంచుటల�దు. ¬దట{`�, �g�తZ రచనలలE uv) ంJg� సంబం`�ం�న ªాదమ3ల�º 
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క:�ించవY. ఇ`� gnవలమ3 అJ|zగమ3mా మనసుZ yెrంచుటక0 సంబం`�ం�న KిMJ. ఇ`� g�ంతgాలమ3ంNx, తరf|ాత 

ª« త�ం`�. కనుక, మHరfమనసుZ మJ భ)మ `ð:: జ"dmdంచదు. ఒక ^మర¦క0:g� క¥N>. }క0 క�/తంmా 

మHరfమనసుZ మJ భ)మ కలmాr, అ`� క¥N> ghంÏ పYస<కమ3లE నుంN,ే మ"dయ3 �క0 ^:g�Nx yెం`�న uv) ంJ 

క¥N> కrmdయ3ంN>r; �క0 దృశ, సంబంb�త uv) ంJ కrmdయ3ంN>r; ఇక �వ"dmా, ª¸ల0 పU"d<mా �ి�/|ాNై 

య3ంN>r, `ð:: ఎక0Aవmా ��సయ, uv) ంJ అంట®ంటvరf, ఎందుకంట� తరf|ాత ª¸ల0 బయటక0 |�+V , "`ేవYడc 

=>*  మHటvV Nx �g�`� yెప�మ=>?డc" అంట®=>?డc. కనుక, ఒgn సమయమ3లE =>ల0గ3 ^షయHల0 జరmాr: 

మHరfమనసుZ మJ భ)మ, µన? రకమ3ల0 uv) ంత�ల0, ఒక�ా"d ��KిZయ, uv) ంJ కrmd |�ంట=z అత:: uv) ంJ 

^Nx��¼ట{t|zయHr ఎందుకంట� తరf|ా*ెకAN> `ð:: మనమ3 చూడమ3. 

ఈ మHరfమనసుZ మJ భ)మ గ3"dం� ఇద£రf మHనKికరfగ4తల ^దు,లèౖన కªాV Ã మ"#క"d సుప)Kిద¡  |)ా తలలEనుంNx 

^వ"dంచ:వ9ంNx - `ð:లE: స*>,:? గమ:ం� ఇ`� ª¸ల0క0 స"dª« త�ం`ే% గ1:ంచంNx- ఈ ఐ`�ంట{లE ఒకట½ౖ 

య3ండవచు/ K ీ< Ëలక0 జరfగ3త�ం`�, ఎక0Aవmా �¼ద£లgn జరfగ3త�ం`�. ��ద"dకమ3లE: |ా"dghక0Aవmా 

జరfగ3త�ంట®ం`�. జÂ, నమ3 తక0Aవmా ఉన?|ా"dg� మ"dయ3 య3ద¡మ3లE నున? K¼ౖ:క0లక0 జరfగ3త�ంట®ం`�. ఇ|z 

మ3ఖ,���న ఐదు ప"dKిMత�ల0. ºట{లE ఒకAట{క¥N> ª¸ల0క0 స"dª« దు. 

కనుక, �g± ఐదు సమస,ల0 ఉన?వ: �రంట�, |ాట{*  ªాట®mా అత:g� మJభ)మ ఉంN>r, "hండc uv) ంJ, 

��సZయ, uv) ంJ కలmాr - మ"dయ3 ఇకAడ మ"eకట{ కల0పY`>మ3, ª¸ల0లE య³`> మతమ3నుంNx ghijస<వ 

^�ా9సమ3లE:g� మH"ాల=z ఆలEచన �న? నల0సంత~ననూ ల�దు- �g�కAడ meప� సమస,mా ఉందనుక0ంటvను. 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    దుఃఖమ3*  కల0గ3 uv) ంJ: గమ:`>£ మ3. `ð: గ3"dం�న సంగ*1ేట{? 

45. EFGH IJబKGాMN:     మం�`�, స"n, దుఃఖమ3* ట{ uv) ంJ, జÂá ghంÏ mా"d ప)gారమ3, �ష�,లక0 మ"dయ3 

యHg·బ3క0 ఇ`� కrmdం`�. ఇక మ"eక ^షయమ3, ఇ`� రచనలలE=z ఉన?ట®V mా �రనుg·|ాల: ఆయన 

uv^సు< =>?డc. దుఃఖమ3* ట{ uv) ంత=z`� ఎంతమHత)మ³ ల�దు DSM4 లE. ఏ�ల�దు. 

ఇపY�డc, టS} స"dmా=z yెªా�డనుక0ం`>మ3. ప)జల0 uv) ంJ: కrmdయ3ంటvరf, gా: M.O. సంగ*ే1ట{? 

దుఃఖమ3*  క¥Nxన uv) ంJ ఒకA"dgn కల0గ3త�ం`�. సహజమ3mా, భర<ను g·లE�~న ఒక వృదు£ లH=z Òసుక0ం`>మ3. 

ఆ�� గ`�లE  "ాJ) సమయమ3లE ఒంట"dmా ఉన?`� మ"dయ3 =zను ªాసtరfmా ప:yేKిన మం`�రమ3లE ఒgా�� =>క0 

గ3"e< సు< ం`�, ఆ�� yెబ3త�ంNే`�, "N>N / ఎకAడ? N>N / ఎకAడ?" ఆ�� ఇలV ం*> Jరfగ3*  ఆ ఒకA�ట� 

అడcగ3త�ంNే`�. ఆ�� ఈ దుఃఖమ3*  క¥Nxన uv) ంJg� స"dª« ~� వ,g�<mా మనమనుg·వచు/. 

gా: ఇకAడ సమ³హమ3లE: ప)జల0 ~�సును చూడటమ=z`� `ð:లE: సమస,. అ`ే 1 g�"dంïð 15 లE మ³డc 

సమ³హమ3ల ప)జల0=>?రf. |ారf దుఃఖమ3*  ఉ=>?రన? సంగJ మనక0 *ెల0సు. uv) ంJ అంట� ఏమంట� 

�"nద~=> ^షయH:? దృఢమ3mా నమ34త�న?పY�డc `>:g� సంబం`�ం�న దృశ,మ3 కనబడcత�ం`�. ª¸ల0 
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సందర�మ3లE క¥N>, అ=zక0ల0 ఆయన*  ఉన?ట®V mా yెప�బడcత�ం`�, వ,క0< ల0, సMలHల0. అకAడ K ీ< Ë పYరfష�ల0 

ఉ=>?రf; ఇంట{ లEపల |�ల0పట; నడcచుట, క¥రf/ండcట, :ల0చుండcట. అ=zక ^షయHల0 yెప�వచు/. మనక0 

gా¯ సమHb� కనబడcత�న?`�. 

మ"eక ^షయమ3, ఈ uv) ంJ�¼ౖ g�ంత ప"d�õధన yేKిన => K�?¿Àత�డc ఒకరf ఉ=>?రf. �ాb>రణనమ3mా 

గమ:K�< ,.... ఈ uv) ంJ ఏ^ధ���న, ఏ^ధ���న మHరf�ను Òసుక0 "ాల�ద: గమ:ంచగలమ3. ఒక"dలH అ=>?రf, 

"ఇపY�డc, ఆగంNx! � భర<:పY�డc �రf చూచుటల�దు". |ారనవచు/, "ఓì, అవYను, అవYను. �రf yె���`� 

:జ��". |ా"dg� *ెrయక0ంN>=z మHటvV డcత�ంటvరf. 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    �"n మనుక0ంటvరf, టS}? 

45. ఆంట@A BCD :					మం�`�, ఒక ప)*ే,క���న మHనKిక పర���న మHరf�ను గ3"dంy>, `>:: =zను ప"dårం� 

|ాట{�¼ౖ జÂ, నమ3ను ఆ"dÖంy>లనుg�నుట ల�దు. ª¸ల0 :రf*>Zహపడటv:g� అ=zక gారణమ3ల0న?వ: 

=zననుక0ంట®=>?ను. మనమ3 గమ:K�< , ghijస<వYలను ¿ÀంKింyే ప:లE అతడc :మగ?���న|ాడc మ"dయ3 ఈ 

^షయమ3లE ప)జలక0 g�:?సందర�మ3లలE మనసుZ మH"dª« త�ంట®ం`�. 

45. EFGH IJబKGాMN:     దమసుAలE నున? ghijస<వYలను బంb�ంచుటక0 ల�క చంపYటక0 |�ళöV చున? ª¸ల0 

ఎలHగ3న మHరfమనసుZ ªó ం`>లనుక0=>?డ: ఆయన |)ా Kిన పJ)కలలEనుంNx ఏ �ా�,మ3ల0 ల�క0ంN> మనమ3 

yెప�గలమ3? ఆయన ఈ ప)జల సమ³హమ3లలE `ే:g�: స"dª« డc. అ~*ే => �¼ద£  సమK�,మంట� ఆయనక0 ఒgn 

సమయమ3లE ఈ =>ల0గ3 సమస,ల0 కలmాr: మHరfమనసుZ uv) ంJ, ^:g�Nx uv) ంJ, దృశ, సంబంb�త uv) ంJ 

మ"dయ3 ��సZయ, uv) ంJ ఎందుకనmా అతడc " `ేవYడc =>*  మHటvV Nx=>డc మ"dయ3 ప)పంచమ3లE: |ారంద"d 

g�రghi 1భ|ార< =>దగర కలదు" అంట®=>?డc. ఇ`� =>ల వ`�. ఈ =>ల0గ3 ^షయHల0 జరగటమ=z`� y>లH 

సమ�ా,త4క���న Kి`>¡ ంతమ3. అ~*ే => ^షయ��మంట�, 1mdrన అంశమ3ల0 మHరfమనసుZ uv) ంJmా 

yెబ3త�న? DSM లE కల0గవY. కనుక ఒgn సమయమ3లE =>ల0గ3 ^ధమ3లèౖన సమస,ల0 కలmాr మ"dయ3 ఒgn 

వ,g�<g� ఆ అంశమ3ల:? ఒgn�ా"d ఆయన K ీ9య రచనలE కల0గ3ట y>లH అ�ాధ,మ: => అµª)ా యమ3.   

45. జ78 ఆంక; బ;=:    అవYను. తనదగర ఉన? సమHy>రమ3 ల�క �ా�,మ3ల ఆb>రమ3mా ghంÏ ఈ ఇట{t  

మ3mdంపY Òసుక0 "ాగrmాడc? ఎందుకంట�, అª« స<ల0Nైన ª¸ల0 దగర మనకట{t  దృశ,మ3 క:�ించదు. ఇ`� మ"dంత 

ప"dకrతమ3mా అ:�ించుటల�`>? 

45. ఆంట@A BCD :					మం�`�, అవYను, ఇ`� అలH=z అ:�ిసు< ం`�. ghijస<వ |zత< ర |)ా తలలEనుంNx అవసర���న:? 

రf$వYల0 ల�: gారణమ3yేత, అకAడ క�/తమ3mా ఏ1 జ"dmdనద=z ^షయH:? దృఢమ3mా మనమ3 yెప�N>:g� 

�ాధ,మûత�ంద: �రf uv^ంచక¥డదు. మనక0 లµం�న ^షయHల ఆb>రమ3mా, స"n, ºట{gn మనమ3 
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రf$వYలను చూ�ించగలమ3. gా: ఇ`� అకAడ జ"dmdన అ:? రf$వYలక0 వ,J"nక���నద: గ�¿Àంy>r. 

�ాధ,���నంతవరక0 మనమ3 yేయగrmdన`ేమంట� అ~*ే మనక0 లµం�న �ా�,మ3లను |ారf చూ�ం`� uüJక 

శ"sరమ: మ"dయ3 మ"dయ3 అకAడ నున? |ా"hవ"dghi=> ఇ`� క:�ిసు< ంద: మ"dయ3 అపY�డc gh��"ా క:�¼ట{t  

య3ంNxయ3ంట� 2 « టS Òయగrmnట®t mా ఉన?ద: ^వ"dంచN>:g� ప)యJ?ంచమ: ఇతరfలక0 సల8 ఇవ9వచు/ను. 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    మం�`�, మనమ3 `>:: ^వ"dంచను=>?మ3, gా: mn"d, మన��ప�ట{వరక0 ఈ 

gార,క�మమ3లE yె�ి�నదంతట{} క¥� N /క"dంచుమ3. అపY�డc =zను yేయదల�న `ేమంట� ^షయమ33కA 

మ³లHంశమ3ను ప"dårంచుట: 1mdrన పY"ాతన y>"dత)క సమHy>రమ3ను గ3"dం� టS} ఇకAడ yెబ3త�న? 

`ే1ట{? `>: సంగ*ే1ట{? ఇకAడ ª)ా మ3ఖ,మ3mా =>ల0గ3 y>"dత)క రf$వYలను �రf పYస<కమ3లE |)ా �ారf |ాట{ 

నుంNx ఇకAడcన? �ాãä,ల ఆb>రమ3mా |ాట{లEనుంNx 12 ^షయHలను |�rg�Ò�ారf: 129 µన? |ాక,మ3లను  44 

నుంNx 49 µన? మ³లమ3లనుంNx g·� N /క"dంy>రf. `>:: మనమ3 చ"d/ంy>r. అ~*ే ఇప�ట{g� `ð:*  ��మ3 

మ3mdసు< =>?మ3. 

45. EFGH IJబKGాMN:     మం�`�, ఇపY�డc మనమ3ందు ఉన?`ేమంట� టS} జÂá ghంÏ 3కA |)ా తలను 

Òసుక0: �ష�,లక0 మ"dయ3 యHg·బ3క0 uv) ంJ కrmdనద:, దుఃఖమ3*  క¥Nxన uv) ంJ అ:; మ"dయ3 ª¸ల0నక0 

మHరfమనసుZ మJ భ)మ కrmdనద: yెబ3త�=>?డc. అ~*ే �ాãä,ల0 ఈ "hండc ఆలEచనలక0 y>లH దూరమ3mా 

ఉన?^.  టS} yె���`� :జ�� అ~*ే. ఇకAడ అ=zక ^షయHల0 మనక0 *ెrయ3ట ల�దు, gా: సమK�,మంట�, 

మనక0 *ెrKిన ^షయHల0 స*>,లక0 y>లH దూరమ3mా కనబడcత�న?^, => ఉ`ే£శమ3లE, ప)J ^షయమ3లEనూ: 

మHనKికరfగ4తల0, మHనKిక �ాస< Ëమ3, చ"dత). �రf yె�ి�ం`� :జ�� అ~*ే, ఆ =>ల0గ3 మ3ఖ,���న సత,మ3లను 

గ3"dం� మనమ3 J"dmd చ"d/ంచను=>?మ3, మనమ3 పYనరf*>< నమ3నక0 స�పమ3mా ఉంట®=>?మనుక0ంటvను 

ఎందుకంట� ఆ పట{tకలE 12 ^షయHల0 |ారf చూ�న`� ~�సు=z అ=z ^షయH:? చూ�ిసు< =>?~. 

45. జ78 ఆంక; బ;=:    మం�`�. మH gార,క�మH:? చూసూ< =z ఉండంNx ఎందుకంట� వyే/ gార,క�మమ3లE 

పY"ాతన మ³ల ^షయHల0 :ర°�ిసు< న? =>ల0గ3 మ3ఖ, y>"dత)క రf$వYలను చ"d/ంచ=�ౖ య3=>?మ3 మHరf 

తప�క చూ�ా< ర: uv^సు< =>?ను. 
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