
 21.09.2022, 
 అ�ం��, అమ�వ�. 

 �జయ�డ, ���  ��వ�� �� �వంగత �త �క ��  �య�  �జ�ఖ� ��� ���  
 ��వ�� �� �� ��� . 

 �సనసభ� సవరణ ���. 

 ఆ సవరణ ���� ����� �ఎం �� �య� .జగ�  ఏమ�� రం�..: 

 ���  ��వ�� �� గతం� ����శం ��� �� ఎ��ఆ� �� �� ��� �. ఆ �� ���  
 ఈ�� �య�� � �� �� ���న�  ఈ సవరణ ���� సంబం�ం�.. ����శం ��� 
 ��� ఉం� ఉం� ��ం��. చం�ద������� �� �ళ�� �డవ ��ంచడం, 
 ��� �� �డవ �� స�� ం� �����ల� ఉ��శం� �వడం మనం ��ం. 

 �� ఎం�� ఈ ���� ����� ం. �ర�� ఏం�? అ� స��క�? ��? అన�  అం�ల 
 �ద చర� � ��� �� ��పం��ం� ��ం��. �ప�త� ం తర�న ఎం�� ఈ �ధం� 
 ����� మన�  ��� �ర�� �� ��� ����ం� ��ం��. 

 ఎ��ఆ� �� అం� చం�ద������� కం� ఎ�� వ �రవం జగ�� హ� ��� ఇ���. ఎ�� 
 ������  అం� �� ఎ�వం� �ప� ��. గతం� �� ఎ�� ������� 
 వ� ��కం� ��� �న సందర� ం ��. అం� ఇం� ఆయన �ద ��మ తప�  ఆయ��  
 అ�రవప�� �ర� �కమం � వల� జరగ�. నంద�� �రక ���� అ� �� మనం ప��� 
 చం�ద�������� నచ� �. చం�ద���� ఎ�� ���� ప��� ��న�  ఎ�� 
 ������� నచ� �. 

 ఎ��ఆ� �� �ప�  న��, �ప�  వ� � � అ� �ప� � �� మన ��� ������ � �� 
 ఇం���� ఎవ� ఉండ�. �ప�  న��, �ప�  �� � సం��ం�న వ� � �. �ఖ� మం��� 
 ��� 7 సంవత� �� ప��లన ���. చం�ద�� ��� �� �డవ�ం� ఉం�... 
 బ�� ఇం� �� �లం�� �బ��ం� ��. �ఖ� మం��� �� క�� తం� �ం� ద� 
 ��� �� ఉం���. చం�ద����� ఎ��ఆ� � ��� �� �డవక�� ఉం�, ఆయన 
 �బ�� ఉం�.. చం�ద�� ఎప� �� �ఖ� మం�� �� అ��  ఉం��� ��. �ప�� క 
 ప������  ఎ�� ������ �జ���� � �వడం, ����శం ���� �� �ంచడం మనం 
 ��ం. 

 1995� ఆయన తన �ంత అ��� ��� ��, ��� �� ఈ�� ������� పథక 
 రచన, మ� జర� ��� ఆం�ధ�� � ��కృష�.. ఆయన డ�� ల సం�� �యడం.. 
 ఇ�వం� ��వల� �న�క �భ� ��న ఎ��ఆ� �� అ�ల మరణం �ం��. ఆయన 
 మర�ం� �� �లం అ�నప� ��, మన ���� ఎ�వం� సంబంధం �క���.. �వంగత 
 మన ��యతమ �త �జ�ఖ� ����� ఆ ����  ఎ��ఆ� � �ప�ప�ం� ఉన�  ���� ఉ�� .. 
 ఎ��ఆ�  ���  మన ��� తర�న ఏ�� �� ఒక� �ట �� అన��. 

 �� � �ద��త ���న�  సందర� ం� ఎ��ఆ�  ���  అ� �� �డ�న� �ప� డం..ఆ 
 త�� త ఆ �ట �ల����� ఎ��ఆ�  �� ఆ ��� � ��� ం. 



 ��� � ��� ం��  � � ���మ�  ఆ�గ�  �ఖ మం�� రజ�  చం�ద�������, 
 ఆం�ధ�� � ��కృష� మధ�  జ��న సం�షణ �వ�ల� �� ��� �  �ద ��ం��. ఏ 
 రకం� 2019 ఎ�� కల� ���ట�� � ���ద�� �����.. ఎ�� ������ �� ��ం� 
 ���, ఆయన ��� ఎ� మ�� ��ట�� ��లన�  �ట� మనం ��ం. ఆ �ట�� 
 �� ఎ��ఆ�  �రం� ఏ��తం �రవం ��ం� ��, �� అ� సం��ంచడం �� మన 
 క�� � ��ం.. �టల��  ��� ం. 

 ఎ��ఆ�  �� ఎం�� ��� ల���� � చం�ద���య�� ����? 
 చం�ద�������� ఎ��ఆ�  తన ���� బ�మ�� ఇ��.. చం�ద���� ఎ��ఆ�  
 ��� ��� ��� �ట��   ��� � ఇ�� �. ఎ��ఆ� � �న�కం� �బ�  ��, ఆయన 
 ఆ��� ��  �డ�� � ��, ఆయన మర��� �రణ�న �� ఈ�� ఎ��ఆ�  ���  
 ��వ�� � అం� ���� �యడమం� ఇంత కం� ��ణం ఎక� � ఉం�ం�? 
 ఆ�చన �యమ� �పజల� ����� �. 

 చం�ద���� ఆ�క��� ��� �ం��. ఆయన �ం�దం� చ�కం ��� �న��.. ��� �న 
 ��ల� �� మనంద�� ���� ��ల�, వ�� ట�� �� ఆయనంతట ఆయ� ��పకం 
 ���� మన� ���ం��. ఎం�మం�� ��ష�ప�ల� ��న�, ఎం�మం�� 
 �ప�నమం��ల� ��న�, �వర� ���� �� తనక��  ��య�  అ�.. ఇ�వం� 
 �ట� అ��  సర�  సహజం� చం�ద���� �� �ం� �� ��� �� ఉం�ం. ఎ��  
 �ప�  �ష�� ��� న ఈ వ� � � చం�ద���� ఎ��ఆ� ��� �రతరత�  ఎం�� 
 ఇ�� ంచ�క��� ��తం �ప� � �ప� �. అ��రం� చం�ద������� 
 �న�� � ��త� ఎ�� ������ చం�ద����� ��� ���� వ���. ఎ��ఆ� � 
 ��� �� �డవ��� సహక�ం�న ఈ�� ����� వం� ��� �� �ం�దం �ం� 
 ఈయన అ���� ఇ�� ���. అ� వ���. �� ఎ��ఆ�  ��� ��తం �రతరత�  అ��� 
 ��. 

 ఇ�వం� ����, మన�� ఒక� ����� బయట మ� రకం� �పవ� �ం� �జ�య 
 �య�� మధ�  �జ��� న����� �. �జ����  ఇ�ళ �త���� కర�న ����  
 మనమం� �బ����� ం. 

 ఈ�� �సనసభ� �ప�శ���న �ద�  �శ� ��� లయం �� ���  ����.. �� ఆ��ం� 
 ఈ �ర �యం ����� ం. ఈ �ర �యం ����ట�� � న��  �� �� ����� 
 �ప�� ం���� �. మనం ���న� � క�� ��? అ�. అ��  ఆ�చన ��న త�� త ఇ� క�� �  
 అ� అ��ం�న త�� త� అ��� �ం�� ��ం. 

 ఈ�� �య�� � �� (�న� ��) �క ��  �య�� � � అంద�� �� �� ���న వ� � �. 
 ఇ�ళ ఆం�ధ�ప�� � అమల��న�  �య�� �  ఆ�గ� �� ��, 108, 104 వం� 
 పథ�ల�� ం�� �� సృ��కర � ఎవ�?. అం� అంద�� �ంట� ���� వ��  �� ఆ 
 �వంగత �త �క ��  �య�  �జ�ఖ� �����. �న� �� చ�����  �� ఎం��ఎ�  �క �� . 
 ఆయన ��రంభం� ���ం�ల ��జకవర �ం� ఆస� �� ��� �క �� � ప� ���  మం� 
 �� సం��ం��న�  త�� త� �జ���� � వ�� �. 



 �ద�కం� ఉం� �� క���, �ద�� �ం� చ�� � �� ���న వ� � � �వంగత �త �క ��  
 �య� .�జ�ఖర���. �బ��ంచడం ���న �క �� . ���ల ��వ ���న �క �� . ఒక 
 ��ంబం� ఒక స�� � �ద� ం అందక మర���.. అ�వం� ప������  ఆ ��ంబం 
 ఎంత� త����� ప������ � ��ంద� ���� ����� ��� ఒక �క �� � �ద� ం 
 ��ల� ���  �పయత� ం ��న ఒక సంస� రణకర � ఆ �వంగత �త ��యతమ �య�� 
 �య�  �జ�ఖ� ���. 

 ఖ��న ��� ��  ��� ��  �� �దల� దగ �ర�, �దల దగ �ర�, ��� ఒక హ�� � 
 ���వ�� న �నవ��ద మ��ఖరం ఆ �వంగత �త ��యతమ �య�� 
 �జ�ఖర�����. 
 ��ష�ం�� ��ం� �శం� �� ఆ�గ�  రంగం� ��� ��� �.. ఇ�ళ �ప�నమం�� 
 దగ �ర �ం� ఆ�గ� �� ��ం� ��� � �పకల� న �� �ర� �కమం వర� ఎవ��, ఏ�� ��� 
 ��� ఆ�� � �వంగత �త �జ�ఖర��� �� ���� వ���. 

 ఇ�ం� ప������  ���  �స��� ఏ�� అన� � �� మనం ఆ�చన �����. ఇ�ళ 
 మన ��ష�ం� 11 �ప�త�  ��క�  ���� ఉ�� �. ఇం�� ���  గమ�ం��� న 
 అం�� ఉ�� �. ��� 8 �ప�త�  ��క�  ����. ����శం ��� �ట�క ��� 
 అం� 1983 కం� �ం� వ�� �. ఆ త�� త �గ� 3 ��క�  ���� ����ళం, ఒం��, 
 కడప� వ�� �. ఇ� ���ం� ఎవ� అం� �య�� � ��. ��ష�ం� �ప�త�  రంగం� 11 
 ��క�  ���� ఉం� అం�� 8 ���� ��� �ట�క ��� ఉం�.. ���న 3 ��క�  
 ���� �వంగత �త, �జ�ఖర�����  హ�ం� వ�� �. 

 ఇక ఇ�� � మన �ప�త� ం� అం� ఆయన ��� �ప�త� ం� మ� 17 ��క�  ���� 
 క���� ం. ఆ 11, �ప��తం క��న�  17.. �త�ం 28 ��క�  ���ల� 20 ���� 
 �య�� � �� వల�� �� ఆయన ��� �య�� �  �ం���  ��� �ప�త� ం �యం�� 
 ఏ�� ట���� �. 

 మ� ��� హ�ం� 1983 �ం� 2019 వర� క�సం ఒక� టం� ఒక�  ��క�  ��� �� 
 �ప�త�  రంగం� ��� కట���. ��� కట�క���.. అ��రం ఉంద� ���  బలవంతం� 
 �ళ�� ���� న �� ��� ����� ఆ �� �న��ం�ల� అడగడం ధర� ��? అ� 
 అంద� ఆ�చన ���. 

 28 ��క�  ���ల� 20 ���� క��న, క��న�  �య�� � �� �� �ట��డ� అనడం 
 �� య��? అ� ఆ�చన �యమ� ����� �. ����  ఇవ� వల�న వ� � �� ����  
 ఇవ� క�వడం ధర� ��? అ� ఆ�చన �యమ� ����� �. 
 ఎ��ఆ� ��� �ర�ం� �షయం� ఎక� � �� మన�� �� కల� షం ��. ఆయన �ప�  
 వ� � �, మం� వ� � � అ� సం�ర�ం� న�� ��� ం. అం�క� ఎవ� అడగక��� ఆయన 
 �� �జయ�డ ��� � ��� ం. ఇం� ఎక� �� ఆయన హ�ం� ��, ��� హ�ం� �� 
 క�� ఉం�.. ��� ఆయన �� ��� ల� �ళ� దగ �ర �ం� �ప��దన ఉం� ఇవ� మనం�. 
 క�� తం� ఆ �ర� �కమం �� ��� ం. అ� త�� ం ��. �ళ�� ����  �వ�� న ప���� 
 ఉం� ���� � ���లం� స� ం��� ం. �� ����  ���� న వ� � ��, ����  
 ఇవ� క�వడం �� ధర� ం, �� యం �ద� అంద� ���ర��. 



 ఈ��  �ద�  రంగం� ��ష�ం� ఎక� �, ఎ�� � �డ� ��� � జ����� �. �ద�  
 రంగం� �ప�వం �� ���ం�ం�. �న� �� ఒక అ�� �ం�����.. ఆయన 
 ���� జగ�  ��� అ��� �ం�� ����� �. మన �ప�త� ం �నంత వర� 
 ఆ�గ� ��� 1059 ���జ��   ��త� ఉం�.. ఇప� �� 2400� �� ���జ��  � పథకం� 
 ��� ం. వ��  అ��బ� 5వ �� (�జయదశ�) �ం� ఏకం� 3118 ���జ��  � ఆ�గ� ���� 
 ��� వ���� ం. ఇం� ఆ�గ� �� ���ఖ� ������ ం. 
 ఆ�గ� �� �ంద ఆస� ��� ��త�  �ం�న త�� త ఆ �� ���ం� ���� సమయం� 
 ��� � ��ం�నంత �లం.. ఆ�గ�  ఆస� �ంద ��� �.225 �� �ల� గ�ష�ం� �.5 
 �� ఇవ� డం జ���ం�. ఆస� �� �ం� �� ��� � �  అ��  సమయం�� ఆ�గ�  ఆస� 
 �ంద �����  ఆ� �క స����  అం����� ం. 

 ఈ�� ��ల�న ప����ల� ఉన�  ఆస� ��ల ���ఖ� అ��  ����� �. ��  ��� 
 �� 108,104 ప���� �ం� ఏకం� 1088.. 108, 104  అం����  ల� �ం�  స�� � � �ం� 
 ఊ� �పజల� అం����� ���వ�� ం. ఇం� 104 అం����  � అదనం� 
 ����� �. 10�ల� �� �����  �య�� �  ���  � ��� � ����� �. ఇక �� మ� 
 ���  �ంట� �, క�� �� ���  �ంట��, ఏ�� ఆ�ప��ల �ం�, ���  ఆ�ప��ల� 
 క���� �ధ��ప��ల వర� ���ఖ� అ��  ������ �. 

 స� తం�తం వ�� నప� � �ం� ��ష�ం� ఇప� �వర� �వలం 11 ��క�  ���� ��త� 
 ఉం� మ� 17 ��క�  ���� అదనం� ����� �. �� వ��   ఆస� ��ల� �ప��� 
 ���� ఇ���� ం. �ం�ం�  ఎక� � ��. �ప�త�  ఆస� ����  డ�� � �� ఓ, �ఎం� 
 �ప���న�  మం�� ��త� అం���� ఉ�� �. ఒక�  �ద�  ఆ�గ�  రంగం�� మన 
 �ప�త� ం వ�� న త�� త ఈ ��ళ� �లం�� 40,500 ���ల� ��మ�� ��ం. 
 అ��బ� 15 క��  మ� 4�ల మం� ��మ�� �ర����. ఆ త�� త �ప� �ప�త�  
 ఆస� ��� ఎంత మం� ��� �, న�� � ఉం�� క�� తం� అంత మం� ఉం�ట��� 
 �� అ��� ప���� �. 

 ఇ��  �ప��త� క ��� � జ���న� �� �.. ఇ� �ద�  ఆ�గ�  రం��� సంబం�ం� ఇ� 
 ��వ�� �� ఆ �వంగత �త, ��యతమ �య�� �జ�ఖర����� �� �ట�డం 
 సమంజసమ� మన�� � �� �� ���� .. ఇ� ఎవ� �� �� అ�రవ ప�� �ర� �కమం �ద� 
 ��య����� �. �ళ�� ఎక� �� ���� న ����  �క��..  అ��� అ� �� ఇవ� ��� 
 �� �ద�ం� ఉ�� � అ� ��య��� .. ఈ ���� ఆ��ంచవల�ం�� సభ� ��� 
 �ల� ���ం��� � అం� �ఎం �� �య�  జగ�  �పసంగం ��ం��. 


