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M" యNన OPQ 8B,

ప" పంచం ప" R గంట, ప" R SOషం SతUం VBW  ప" Xర కథ>ల జI9 ల[ \ం]తW ^, మన "̀ aన 
bలం , 1cd, అవ^హన, ప" Rgంబం, iరదృkl  ఉనn మన VసW వ పop, bBUచరణ, ఆrచ> 
stనం uoంv ఆrvంపDయwSx, సృkl  కరW I^ yz మనందo{ ఆ|}Sంచ>? మనం 1నవ 
చoత"  r ఐR|�క bలంr Sవ��W >n\, 1న�ల సంబంtI  �}యం^, ఒకo[ ఒకc, 
అ1న�య ప" పం�ల[ ��ర� , క� మంr అzభs�W నn 1cdలz అర( ం D��వwSx, 
రvంచwSx, ]పdwSx, �వవU�W కరణH �8 వరH మన XమB( �లz  Oంv ఉ>n4. 

మనం 24 గంటల VBW  చక� ంr Sవ�ంచటం ��, మనం bలం అం�న ఉం�>n\. VBW  పR" కI, 
ప" Xర 1ధU1I మనం అz��W నn V�S  ఎ�c�yం�H అXమర� �త,  ఏ� Dయ�S 
పo�( Rr ఉ>n4.

�ష ఎక�డ, కద�కI ఏO�, ఎం�వం� �`I మనం అz��W నn �వ"  1cdI, ^�I అర( ం 
D��వwSx �I క�dXW 4?  ఇంb, మనం ఏ sధం^, తక� ణ�  మన  s¡ల XBSn  VBW  
కథనం b� అzభవం అS ¢Iపగలం?

రంగస( లం అzభవం గల క£ �పం.

sసW ¤త VBW  ప" కటనI, అzకరణ అzభVI, భ�నకNన భsషU¥ ఊహల [ \S§¨4న ఈ 
ప" పంచంr, `రదరGకత, అంతం �S ఒక   sతం, పBUవరణ వUవస( , 7nహం, �ª svత"  
sహంగంrS «Iu >ణUతz అz¬R ందwSx, \§ం® �S, ®నBవృత మ�Pనn 
ఆrచలz ª� ఎ8 Dరగలం? ¯ం° సంవత-Bల �s±-19 మz²Uల ఆrచ> శxW S మసక^ 
D�ం*, Vo  s¡లz v>n�నnం D�ం*, సంబంtలz Pంv ³�, మనందo{  ఏ� �S 
భ�నకNన అధః `¡ళంrx 1నవ SVXSn [� ³�ం* .



ఈ  సమయంr  ఎ�వం� ఆrచ> sPW లz >w�, Ro§ ¶క�I^ ·ం��, ఏ®^ ·o§, 
|S క�§ంD  వ B¸S ¶తW ం^, vవox ఎ8 ¹ల§ం��?  �8 మం* మz²UI ఆ 
అం�న ఉ>nc. అz�Hంº, �ª అర( ర»తం^ మoంత  »ంస ]ల¼u[ం*. ఎ+n X( Mంvన 
వUవస( I జcuPనn sధ}ంXSx ప" R�`I^ కSM�W >n4 .

½¾ పకం^ మనం D�Hy bరUక�1I ఎక�డ? మనం ఏO ucW  ·టl �V�-న అవసరం ఉం*? 
ఎ�వం� పద� PI vవox మన�nమ¿À ఆrvంప D7 *శ^ అ°u�ÁW , ఇంతH \ం� 
ఎ®dÂ ³యS Xధ> 1BÃ లz అy}k�W >n4 ?

 �oత" క ఆశయం, ఉ/Ä శUం, యtర(  �( Rx Dరటం , మరమPW , సంరక� ణ DయwSx  రంగస( 8Sx  
sÅతn పద� PI అవసర\ం*. మన�n s+*ంప D��-న అవసరం ��. మనం ఒక Æట 
స1³శ మV�-న అవసరం ఉం*. మనం  ఆrచనలz  వUకW పరచ వల�న  అవసరం ఉం*, ఆ 
sధం^ ఆrచనలz పరసdరం పం�Hy అలV� D��V�. అ8 అందo ఆrచనలz 
స1నత}ం [ sనగ�Ç సంరక� ణ మనx అవసరం.

1న�I, /�ÈÀ, ¶క�I, జంP�I, VనvzHI, క{nÈ9 , ®నః సృkl   మధU ఆrచ> 
సమనత}ం[ ఉనn ¬O �ద సృkl ంvన/  రంగస( లం. 

É�� ° Ê� ఆభరË Áత" ం r 1నవ  sతంr ప* stల Ìపd ఓcdz ¢�యDÎc. 
అం�r అతUంత శxW వంతNన* అSn�{ ఎండ1�I^ అర( ం D�Hy ఓcd. ఈ ప" పంచంr 
 s¡Sn రంగస( లం ఎ®dÂ ఒక ఎండ1s[  ¨IÁW  ఉం�ం* , 1నవ �" ంR, 1య, 
అంధత}ం, 7}చÏ[ ÐÑన  సdషl త, బలం Rరస�రణల ª}B ÒడwSx [డd°Pం*.

మనం  Ò�W నn ªS uoంv �8 ఖv3తం^ ఉ>n\,   ªSS  అర( ం D�Hy stనం ఎ8 
ఉందంÔ ప" ¡U1nయ VసW VI, ÕతW  అవbÎI, ssధ st>I, కSMంచS సంబంtI, 
సమ��త సంబంtల z Ò�, అz¬R ]ంద�క ¨P>n\.

మన మన�ల, ఇం*" �ల, ఊహల, చoత" ల, భsషUPW z ఆంతoకం^  Öభ" పoD సమయం. ఈ 
పSS iరం^ ఉనn 1న�I ఒక�×À Dయ�c. ఈ bరUక� మం అంద� క�� D��-న*.
ఈ bరUక� మం అంద� Ð°ÕS DయwSx రంగస( లం అy* ఒక ఆ|}నం.

� bరUక�1Sx మనఃÊర}క ధనUVద\I.

5ట2 782-.
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