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 ఈ సందర� ం� �ఎం �� �య� .జగ�  ఏమ�� రం�..: 

 ���ల� � వంద��. 
 ఇక� ��  వ�� న  ���ల�  �  వంద��.  ఇక� ��  ��క��న  ����  అంద��  �� 
 ����త� వ  ���ం��. 

 ��  చ��  ��� న  ���ల�,  అ�క  త�ల�  చ���  ��� �న�   ���ల�  �ర��  
 వం�  వంద��  ����� �.  ఉ��� �లంద��  ��  ఒక  �ఖరం  �ం�  వ� � �  మన  స�� ప�� 
 ��కృష�  ��.  ఆయన  ��ష�ప�  ����  ఎ��న  ��.  మన  �����  అ�న  ��కృష��� 
 ఈ  ����  ��  ఎదగడ�  ��ం�,  ఉ��� �లంద��  ��  ఒక  ఎత��న  �ఖరం�� 
 �������. అ�ం� ఆ �ప� వ� � �� �� వందనం. 

 �� � �చ��   �... 
 ��ష�ం�  ఇ�  �ప�త�   రంగం��  అ�  ����  రంగం��,  ఎ���   ��� రంగం�� 
 ప����న�  �చర ��, �క� రర �� ఉ��� య��త� వ ���ం��. �� � �చ��   �. 
 ��  జన� ��� నం��  �  తం���  �ణప�  ఉం��.  ఈ  జన� �  �ర�కం  ��� ...���న 
 �����   �ందటం  ఎ��  ��� నం��  �  ����  �ణప�  ఉం��.  ఇ�  ఎం�  �� � � 
 �యక�న  �ట�.  ఇ�  ��  �ప� డ�  ��..  ఏకం�  �పపం���   ఒక�� �  ప���ం�న 
 అ���ండ�  � ���  �� ఇ� �ట� ��� �. 

 �ల� �ల� ం� మ�� ���  – ఉ��� �� 
 �నపట�క�ం�  వ�జం  అ��  ��  ��  �����  ఉం�ం�.  మం�  ���   ���  ప�� 
 ��  ��  ఒక  అ�� త�న  �ల� ం�  ���ం�.  అ�ం�  అ�� త  ��� �  ���   ��� � 
 మన  ఉ��� ��.  ఒక  మం�  �చ�   ఒక  �� � �  �ర� గ����.  ఒక  వ� వస�� 
 �ర� గ����. 



 ��మం�  �ద����  మం�  �చ�   ఒక  �ప����   ����గ����.  ఒక  మం�  �చ�  
 ��  కన�   �ల�ల  భ�ష� �   �సం  ఎంత�  త��� �...  తన  తరగ��  ఉన�   �ప�  ����  �� 
 అ� ���� ��ప�ల� ఆ�టపడ��. 

 ఒక  మం�  �చ�   తన  �ల�ల�  �వలం  స��� �   ��త�  �ప� �.  తన  ��� ��ల  వ� � ��� ��  
 ��  ��  మ����.  ��  ఆత� ��� ��� ,  ������ ,  �����   ��  �ంచడం� 
 �లక��త  �����.  ���  ��న  �ప�భ�  బయట�  �యడం�  �లక��త  �����. 
 �కమ��ణ�  ��ంచడం  ��� ��.  �బతకటం  ఎ�  అన�   ��ణ� ం  ఉ��� �ల  �ం� 
 వ��ం�.  �ల�ల  భ�ష� ���  �ట�  ����.  తన  దగ �ర  చ���న�   �ల�లం�  �� 
 తనకం�  ఇం�  �ప� ���  ��ల�  ఆ�టపడ��.  అ�  ఆ�టప���  �జం�  ఆ  �ల�� 
 అ�  ��ం�న�� �  సం�షపడ��.  ఈ  ��  �పపంచం�  �రంతరం  ��  �గం� 
 ��� �  జ����� �.  ఆ  �పధ� ం�  ���న�   ����  త�న�ధం�  �ల��  �ద���� 
 అ�న  త�� త  ��  ఎ�  �బతకగ����  అన� �  ��  ఆ�����.  ఓ  మం� 
 ఉ��� ��� ఆ��ం�� ��. 

 ��� రంగం– ��ళ�� �ంద���... 
 అం��  ఏ  �శ��,  ఏ  ���,  ఏ  స�జ��,  ఏ  మం�  �ప�త� ��  ��  చ���  ఉన�  
 అ�క  �ప�జ�ల  దృ�� �   ���   సంస�ల�  ��ం�  ఉ��� �ల�  ��  �ప� � 
 �ర���ం�. �ర�ం�� ��. 
 చద�ల�న�   ��వ�,  ���న�   �పపంచం�  మన  �ల�ల  భ�ష� � �  దృ���  ఉం��� 
 అత� ంత  ���న� �  రంగం�  ��� రం���   ��ం�,  �� �ం�  మన  �ప�త� ం  ఈ  �� 
 సంవత� �ల �లం� అ�క �ంద��� ��ం�. 

 � అంద�� ���న �ష���  మ��� ��య����� �. 
 ��  �ఖ� మం��  అ�న  త�� త  ��న  స��ల�  ��� �ఖ�  సంబం�ం�  ��న��  
 స���  మ��ఖ�� �య��. 
 �రణం  ఇ�  మన  ��ష�ం��  �ల��,  ��  ��ం��,  ��  తల�తల�,  భ�ష� � � 
 �ర� గ�� �ప� �న అ�స�ం ఈ ��� �ఖ. అం�� ��� �ఖ�ద అంత �� స ��� ం. 

 మనమం�  ��  ఒక  �షయం  ఆ�చన  ���.  మన  ���   ��నం,  మన  ���   వ� వస� 
 మన� ఈ �� ఒక ఆ��� ఉం�? �క �రం� ఉం� అన� � ఆ�చన ���. 

 మనంద� �ం�న�  స�� ... 
 చ���న�   చ��ల  వల�  మన  �ల�ల�  �ప�జనం  క���ం�  ?  �క  �వలం  ప��  
 ��త�  ��  ���  ఉం�  ఒక  ఊరట  క��ం�  �ధం�  ఉం�  ?  అన� �  మన��   మనం 
 �ప�� ం����, ఆత�  ప��లన �����. 

 చ��� �ర�న ���క వ��ల �సం... 
 ���   ���క  వ���  �ల  సంవత� �ల  ��  చ��ల�  �రం�  ఉ�� �.  �ఖ� ం� 
 ఎ�� �,  ఎ���,  ���,  �����  �� తం�త� ం  త�� త  ��  �పపంచం�  ��  పడ�� 
 చ���, తమ �ద �ద�బ�న చ���, �� గత� ంతం �క చ���ం�న�  ����. 



 ���   ��� ం��  మనంద�  �ప�త� ం  గ��న  �����  దృ��  ��ం�  ���రం  ���ం�.  ఈ 
 ��� �  ఉ��� �ల�  ఇబ� ం�  ����  ��.  ఇ�  ఉ��� �ల�  ఇబ� ం�  ��� ల� 
 ���న�  �ర ��� అంతకం� ��. 
 ఇ�  ఉ��� �ల  ���  ��� ��  ��  �ల�ల  భ�ష� ���  మ�ంత  ���ప�� ం��, 
 ��  భ�ష� ���  దృ���  ఉం���  ���వ��న�   ��� �.  ఈ  అట���న  ఉన�   �ద 
 ���క వ��ల చ��త� �� ���� ���  ��� �. 
 మ�ంత  అర �వంత�న,  భ�ష� �   త�ల�  అవసర�న  చ���  �సం  అ���  �ం�� 
 ���న�  ��� �. 

 ఇ�  గత  �ప�త� ం  ����  ���   రంగం  �ం�  �ప�త� ం  త�� ��...  ��� �� �  ���  
 రం���   అ�� �, �ద ���క వ��ల� అ�� యం �య��� ఉ���ం�న ��� � ��. 

 �దల �సం ���న�  ��� ��... 
 �ద�  చ��ల�,  మం�  చ��ల�  �ద�కం  అన� �  అ��  ��డ�..  �ప�  ఒక� ��  �� 

 అం�����  ��ల�  ���న�   ��� �.  ఇ�  గతం�  ����  ��� ��   రంగం� 
 �మ� �� ,  ఇం� ��  ��యం�,  �� ��  ఎ�� �ష� �  �దల�  �రమ�� �  గత  �ప�త� ం 
 ��న�ం� ��� � ��. 

 గత  �ప�త� ం�  ����  �ప�త�   ఉ��� �ల�,  �ప�త�   బ�ల�,  �ం�ం��  �� 
 ��� ర� ం �� �ధం� ���వ�� న చర� �, ��� � అంతక��  ��. 

 �ర�  �భవం �శ�... 
 �రత�శం�  �గ�  అ��   ����ల  కం�  ��  ����   ఉం��  ��� ����...  మనం 
 అ��� ���  ��� � ������� ం. 
 మనవ��   ��  �ప�త�   బ�ల�  మ��  �� �ం�,  ఆ  �భవం  �����లన�   తపన� 
 ���న�   ��� �.  �ప�త�   బ��  ఇప� ��  ��  మ�  ��  �క  చ���ం�న�   ���ద 
 ఎ�� ,  ఎ��,  ��,  ����  వ���,  ద�����  ��  �����   ఆ���   ఎ��  ���న�  
 ��� ��.  తమ  �ల�ల�  చద���న� ఆ  త��ల�  చ���  ��త� �ం�ం��  మద��� 
 �లబ� ��� �. 

 బ��  వ�� న  �ల��  ఆక��  ఉండ�ద�  ���  ��������   అం�ంచడ�  �క,  ���  �� 
 ఉం�� �� ��ం� �� ���న�  ��� �. 
 �ప�త�   బ�  ��� ��   బ�  కం�  ��ం�ల�,  అ�  ఉం��  ���వ��న�   ��� �.  �ద 
 �ల��  ��త�  ��ం�..  మం�  చ���  ��ల���  �ప�  త��తం��,  ఆ  �ప�త�  
 బ�ల�  ప����న�   �చ��  �తం  ��  �ల�ల�  ��  ఇ�  �ప�త�   బ�ల�  చ��ం� 
 ప���� ��లన�  మం� సంకల� ం� ���వ��న�  ��� �. 

 ��� �� � ��ప��... 
 �ప�త�   బ�ల�  చ��న  �ల��  ��  ��� ��   ��� సంస�ల�  ��ప�,  ఏ  ప��� 
 అ��  స�  �� ��  ���వ��న� ��� �.  ��� ��ల  �జ�  ����   �ంచడం  ఎ�? 
 అ��స� త�  �ంచడం  ఎ�?  �ణ� �న  �ద� �  అం�ంచడం  ఎ�?  అన�   �పశ� ల� 
 స��నం� మన �ప�త� ం ���వ��న�  అవసర�న ��� �. 



 స�న  �� ���  �క�వడం  వల�  ఆడ�ల���   ఎ�� వ�తం  బ�  ������ �  అన�   ����  
 గమ�ం�న  త�� �..  వంద�తం  అ��స� త,  క�సం  అం�  70�తం  ఉన� త  �ద� �  �ఈఆ�  
 ��� �ం� �ధం� ల�� ం� ����న�  �ప�త� ం ఆ �శ� అ��� �ం�� ���ం�. 

 �ద� మన�� ఒక� ట�� �... 
 ఇ�  జర�లం�...  ఈ  �క�� ల��   ��ం�లం�,  ఈ  ల�� �  అ��   ��లం�  �ద�  మన� 
 ���� మనమం� ఒక� ��� ఇ� �ధ� మ��ం�. 

 �ద�  �స� �.53 �ల ��� ఖ�� ... 
 ఇక� డ  మన  అమ� ఒ�,  సం�ర�  �షణం�  ��,  ���ద�,  ��� ��క,  మనబ�  ��–��, 
 ఇం� ��  ��యం,  ��ఎ� ఈ  �లబ�,  స��� �   �చ��    ��� ��,  ���   ఒప� ందం�  �� 
 ఎ���  తరగ�  �ల�ల�  �� � �  పం��,  ��ట�   ���   �� �,  �  �ం�వ�   �� ��  ���   
 పం��,  ���సం�  ��ం�ం��  ఉ��� �ల�  ��  �� ��    అ� ���ేష�   ����ం.. 
 ఉన� త  �ద� �  ��� ��న,  వస�  ��న,  క��� ల�   ��� �  ఇ�  ఈ  ��ళ��  ���ద 
 ��త�  మనంద�  �ప�త� ం  ��న..  ���న�   ఖ��   �.53  �ల  ���.  ఉ�తం�  �ద� � 
 అం�ంచడం� �� ఉప�గప� �ధం� �ణ� �న చ�� ఇ�� లన� � మన ��నం. 

 �ప�త�  రంగం �ద ���� ఉన�  �ప�త� �� 
 ఇం��  ���� �  అ�� �  ��  �లక�న  అంశం.  �  అంద��  ���   స�నయం� 
 ��య����� �.  �ప�త�   రంగం  �ద  ��మ,  ����  ఉన�   ఏ�క  �ప�త� ంమన�. 
 �రణం  గత  �ప��� �  �ప�త�   రం���   ��� ర� ం  ��  ��� ��   రం���  �ద��ట  ���. 
 �ప�త�   �� ��  �,  ఆ�ప���  �ళ�డం  వృ�..  �వ��  ఆ� ��  బ��   ఎక� డం  ��  వృ�  అన�  
 ��ం�  �ర� ర� ం  ���.  ఇ�  ���ం�  ��  ఇ�  ఎక� ��  ��ందం�  �వర�  �ప�త�  
 రంగ  ఉ�� �ల�  ���  ప������  ���.  అ�వం�  గత  �లన�  ����  ��ద�ం� 
 �ప�త�  రంగం �ద ��మ, ���� ఉన�  ఏ�క �ప�త� ం మన�. 

 ఉ�� �ల �సం �త�����... 
 60  �ం�  62  సంవత� �ల�  ఎవ�  అడక� ���  పద��రమణ  వయ�� �  �ం�ం. 
 ఎవ�  అడక� ���  ఎ���ల�  �� � అ���ం���  ప�న� �  క�� ���� ం.  �� �  
 అ���ంట��  ���   2  ��   ���ర ��  �ప��   ����� ం.  ��   ���ర ��  ఎంఈఓల�  ప�న� � 
 క�� �� ..  ��మ��  ������ ం.  ఇవ��   ఎవ�  అడగక���..  ��� రంగం�  ఇవ��  
 అవసరమ�  ���   తల�,  ఎక� �  ��క��  �య�ం�  మన�  ���  ఆ�చన  ��  �ం�� 
 ������� ం. 

 ��త����  ��� �ధన�  ప�ష�ం  ��ం��  అ���  �ం��  �గం�  ����� ం.  గత 
 �ం�  ద�����  ఏ  ఒక� �  ప��ం���  ఉ�� �ల  �న��   �షయం�  ��..  ���  �త����� 
 ఉ�� �ల  �ద  ��మ,  ���  మం�  ��ల�  తపన�  ���  మం�  ప��� రం  �సం 
 ప����న�  �ప�త� ం మన�. 

 ఉ�� �ల� ప��ం��� గత �ప�త� ం... 
 ఈ  �షయం�  గతం�  ఏ��  ఉ�� �ల  �ద  ����  �ప�  �ప��� ��   ��  గత  ఐ� 
 సంవత� �ల�  ���.  గత  ఐ�ళ��  ఉ�� �ల  సమస� �  ప��� రం  �ద�ల�,  ���  మం� 



 ��ల�  తపన  ఏ��తం  �ప�  గత  �ప�త� ం..  ఈ  ��  మం�  ���న�   మన  �ప��� �� 
 వ� ��కం�  ����ల�  �చ� ���  �ధం�  �చర ��  �తం  వదల�ం�  �శ� �పయ�� � 
 ���ం�. ఇంత క��  ��ణం ఏ�� ఉం�ం�? 

 ఎ��  ��� �తం��� 
 గతం�  చం�ద��  ��  అ��రం�  ఉన� �� �  ఉ�� �ల�,  ��  �న��   సమస� ల� 
 అ��లం�  ఒక  �� ఖ�   ��  �య�,  �ప�  ఇ�  ఎ��   ప��క�,  ఎ��   ����.  ఇ�� � 
 క�సం  ఒక  ప��� రం  �సం  మన  �ప�త� ం  మన����  ఆ�చన  ��� ...అ���  �ం�� 
 ���ం�..  �పశం�ంచక��...  �చ� ����  �తం���  ప�� ��� �.  ���  గమ�ంచమ�, 
 ఆ��ంచమ� ����� �. 

 అ��  వ��ల� మం� ��న చ��త మన�... 
 అ��   వ��ల�మం�  ��న  చ��త  మన�.  �చర ��,  �ప�త�   బ�ల�  ��  గతం�  ఎన� � 
 �నంత� �రవం �ం��,  మం� జ��� అ��� ���న�  �ప�త� ం �� మన�. 
 ���  దయ,  �పజలంద�  చల��  ��న�,  �  అంద�  ��� �  సర� �  ల�ం�ల�,  ఇం� 
 ��� రంగం�  మం�  ��  ��� ల�  క��బ�  ఉం�న�,  మన��  ��య���   �ల� 
 ���ం��� న� �ఎం �� �య� .జగ�  తన �పసంగం ��ం��. 
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 ఉత�మ ఉ��� �ల� �ర�� �ల� అం�ం� స�� �ం�న �ఎం �� �య�  జగ�  

 ఈ సందర� ం� ��� �న ���  �ఖ మం�� ఏమ�� రం�... 

 �త�  సత� ��యణ, ���  �ఖ మం�� 

 అంద��  నమ�� రం,  �చ��    �  ���ం��,  త��దం��ల�  ��  ���ల� 
 �వస����  ��ం�  �ర�ం�  సం�ప�యం  మన�,  �క ��   స�� ప��  ��కృష��   �� 
 మన  ఆం��  ��వ�� �  ���  ప��యడం  మనంద��  గర� �రణం.  అంద�  క��  ��� 
 �ల��,  స����   ��� ం��  �ద�   �ఖ� �న  �ధనం  అ�  గ���  న�� న  వ� � �  ఆయన, 
 ��  ఆ�చనల�  అ��ణం�  ఉ��� య  వర �మం�  ప���ల�  ��  ఆ�ం����� ,  �� 
 ��త� వం  సందర� ం�  అ����  �� క���న�   �ప�  ఒక� ��  �ప�� కం�  అ�నందన� 
 ��య����� �.  ���   �రణం�  �ం��� �  �చ��    �  జ����క��ం,  అ��  �� 
 ఉ��� ��  ��� ��ల�  �ద�  �ర� �క��  �ప��న  ��  ఎం�  అ�నంద�యం.  ఉత�మ 
 స�జ  ��� ణం�  ఉ��� �ల  ��త  ఎం�  �లకం,  ��� ��ల�  �ద� �  ��� ,  ���నం 
 �ం�,  ���  �నవ�  ��వ�  �ం�ం���   ఎంద��  ఉన� త����  ��� న 
 ఉ��� యవ��ల  ���  �  వంద��.  �ఎం��  పద�  �ధ� త�  �ప��న  త�� త 



 ��� రంగం�  అ�క  సంస� రణ�  �����   మన  �ల�ల�  ��బ�   ���� �  ��� ��� ల� 
 తపన�  అ�క  చర� �  ����� �.  ఈ  �ప�త� ం  ��� రం���  �ద�  �ట  ���ం�.  మన  బ� 
 ��  ��  ��ంద  ���  �.  ��  �ల  �ట��  ��  ���  16  �ల  �ఠ�ల�  ��క 
 స����  ఏ�� �  ��న  ఘనత  మన  �ఎం���,  ఇ�  �ద�  �డత  ��త�,  అ�� 
 �ం�  �డత,  ��  �డత  ��  ఈ  �ర� �క��  �ర� ����� ం.  గత  ��ళ� � 
 ��� సంస���   ��క  స���ల  �సం  ��� రంగం  �ద  ���  �.  52,000  ���  ఖ��  
 ����� ం,  �ఠ�లల  ���ఖ�  �ర� డ�  ��ం�  ��య  ��� ��నం�  అ��ణం� 
 ��� �  �యడం,  అ��తన  స���ల�  ��ట�   ���   �� �  ఏ�� ��యడం, 
 అమ�   ఒ�,  ���   ��న  వం�  ఎ��   �ర� �క��  ��ం�  ���  �ం�  ప�  తరగ�  వర� 
 ���   కం�ం� �  ఉ�తం�  అంద�యడం,  ఎ���  తరగ�  ��� ��ల�  �� � �� � 
 పం��  �యడం  ��  జ���ం�.  �ఠ�లల��   ��  దశల���  ��ఎ� ఈ� 
 అ�సం��ంచడం  ��  జ���ం�.  ��� రంగం�  ఎ�వం�  సంస� రణ�  ����� � 
 అవ��   ��� ��ల�  ���న  �ణ� �న  �ప�ణం�  ��న  �ద� �  అం�ంచడ�  ల�� ం� 
 ������� ం.  �� �ం�   �ం���   అ�  చర� �  ���ం��� ం,  ���  సమర�వంతం� 
 అమ���  ఉత�మ  ప��లన�  ��ంచడం  ఉ��� �ల  ��తర  �ధ� త�  ����ల� 
 ����� �.  ��రణ  ఉ��� ��  �వలం  తరగ�  గ��� ,  �ఠ�ల��   ��త� 
 ��� ��ల�  సంబం��  ����ం��,  మం�  ఉ��� ��  తన�న  ��ద�  �ల�ల 
 మన��  �ర����  �����రనడం�  ఎ�ం�  సం�హం  ��.  ��ధ  �ఠ�ల��  
 ప����న�   ఉ��� �లంద�  ���  ఎ��� �  ��� �  ���  ఉ��� య  వృ��� 
 �� క�ం�న  ��,  అ�ం�  ��  త�� ��   ��� ��ల�  ��  �ం�ం�ం��,  ��� ��� 
 ఉ��� �ల  మధ�   ����,  ��� �  ��త�  ��,  ప��దల,  �నయం,  వ� � �త� ం,  స�జం� 
 ఉన� త  ����  ఎ��ం��  అవసర�న  ��� �  అం�ం��.  ఉ��� �ల 
 �ప�జ��  ���ం��  �ప�త� ం  �ద�ం�  ఉం�.  �ఈ�,  �ం�� �   పం�ం�,  �� �  
 అ���ం� ల�,  �డ�   �� �   �చర �  ప�న� ��  క�� ంచడ�  ��ం�  పద�  �రమణ 
 వయ�  �ం�ం,  ఇ�  ��ం�  ���న  అ�� పక  వృ���  ఉన�   అంద��  పద�  �రమణ 
 వయ�  �ఎం��  62  సంవత� �ల�  �ం�  �ధం�  ఆ��ం��.  ఉ��� ��  ��  ఈ 
 �ప�త� ం�  �గ�,  ఇ�  ఉ�� �ల�  �� హ�రక  �ప�త� ం,  ��  �ప�జ�ల  ప�ర�ణ� 
 �ఎం��  ఎ�� �  �ం�ం��,  ���న�   ����  అ�గణం�  ��� ��ల  బం�� 
 భ�త�  అంద�  క��  �ట�  ��� ం,  ఒక  మ��  వ� � �త� ం,  భ�ష� � �  ��ం�ంచడం� 
 �దన  అ��  ��  ప��త�న  వృ��  అ�  ��  ��ష�ప�  అ���   క�ం  ��  ��� న  �టల� 
 ������   ఏ  �షయం���  ఏ  సందర� ం���  ఉ��� ��  ఈ  �ప�త� ం� 
 �గ�� �� �  అ�  ����  ఈ  �ప�త� ం  ప����ం�,  ��� రం���  �ద��ట  ��న 
 �ఎం��� మ�క� �� � అంద� తర�� ధన� ���, �ల�. 


