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!ర# %&ా(సం ల,ం- ప/012 క4ం/5 ఉం/ేందుక4 :ార;క<మం - 1.	
	

/5. జAB ఆంకD బDF:    ఈ"#$ జ'( ఆం+,- బ-/ 01 ల3 456సూ9ల: "#$ల3;  సంఘ="ాధనలక: కBమంDా 

EజరGHI యKవతల3 70	Nాతం +ాలOP+Q లOక యRSవ"TUటW+Q XYZ;నప\]డ_ +,`aసbవ cNాdసంల3ంe XYన+Q9 

జ'"Tf1 తghijరS,		గణiం+ాల: స]షnంDా oెల:ప\తghijG. cNాdసంల3 rs"TDTన tరu viSj ఎందుక: 

వvz{X|సుb hijరu?	యRSవ"TUటWల3 }ేరDాh| oiమK Gప\]డ_ సం�ేసూ9ల3;  లOమh| సంగ�S cviIరu� ల: 

XYంటh| గB4��ాb రu. GHసు ఎవరh| cషయ=Sj,	+,`aసbవIం ఎల= f�ా రంభమGందh| అంNాSj f� � �sసరu;  

ప��jసుb ంట�రu. GHసు మృతgల3; ంe లO}iడS ఎల=నమ�డం?	బ�ౖ�ల: ఎల= ర�f� ంvzంvz?	బ�ౖ�ల3; S 

సమ=}i"ాSj మనం నమ�వచు�hi?	

జ'� నయKకb���న అనుమ=hiల వలన తమ cNాd�ాSj వvz{ X|NామS 32	Nాతం +,`aసbవ cviIరu� లhijరu. 

cశd�ించడంrsౖన Xా"TSప\]డ_ నమ�కం కలగడం లOదు. జXాబK }ెప]లOS ప�శjల: }iల= ఎక:9వDా 

ఉhijయS Xారu తల:సుb hijరu.	

	
GHసు Sజ���న vేవ\S క:మ=రuడS oiమK నమ�డం లOదS 63	Nాతం యKవ+,`aసbవ\లhijరu.	

	
GHసు ప\నరuoi� నుడయ=IడS oiమK నమ�మS 51	Nాతం ప�జలhijరu.	

	
68	Nాతం ప"T�vi� త� ఉhijడS నమ�మS }ెfా]రu.	

	
+�వలం 33	Nాతం,	oiమK rsvె��న త"ాdత తమ Pcoiల3;  చ"T�+Q మKఖIతdం ఉంట¡ందhijరu.	

	
ఐoే ఈ ఆల3చన{j మ=ర�గలమK. +,`aసbX|తb ర యRSవ"TUటWల3 }ే"Tనప\]డ_ hi మనసుల3S cNాd�ాలSj 

సXాల: }ేయబ�£న సంఘటన hiక: గKరub నjvz. కనుక,	cNాdసంల3ంe ప�£f1 క:ం�i ఉం�ేందుక: ¤ 

�డ¥ల: యRSవ"TUటWల3 }ెరక మKందు h|రu�+¦ వల�ిన సంగతgలS,	ఈ +ారIకBమంక: r§రu rsట�n ను.	ఈ 

+ారIకBమం +�వలం cviIరu� ల+� +ాదు,	+,`aసbX|తb రuలo¨ క{� ిఉనj ప�© +,`aసbవ\S+ª అవసరం.	

	
ఈhiట« అంNాSj చ"T�ం}ే అ�¬z �i. �i",B బ® ¯ ఈయన h|డ_ vేశంల3 GHసు చ"Tత�ను బ® vzం}ే 

పం�£తgలల3 మKఖుIడ_,	ప�పంచ XాIపb ంDా ల3+ా సుXారbను అf1 సbల:ల +ా"ాIలను బ® ¬zం}ే పం�£తgల3;  
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ఒకరu. డల=; ± ²z³ల=´కల: �§µన"¶ల3 +·తbSబంధన అధIయhiలను బ® ¬zం}ే �ీSయరu f� � �sసరu. 30	

ప\సb+ాలను రeం}iరu. ABC,	CNN,	FOX,	Discovery	}iనళ;ల3 ప�సంDTం}iరu. ఈ జ'( ఆం+�- బ-/ ప�oేIక 

+ారIకBమంల3 కల:సు+·మ�S ఆEdSసుb hijమK.	

****	
	
/5. జAB ఆంకD బDF:    మ= +ారIకBమ=S+Q �ాdగతం. ఈ "#$ +ారIకBమంల3 ¤ +¦క మKఖI���న ప�శj 

ఉనjvz. +ాలOP+Q,	యRSవ"TUటW+Q XYళºb నj ¤ క:మ=రuల: క:మ=",bల:,	మనుమలక: సంబం¬zంeన ప�శj 

ఇvz. ఇvz Xా"T ¼దట« లOక ",ండవ ఏ�ivz +ావచు�. Xారu తమ cNాd�ాSj +ాfాడ_+¦Dాల"ా అh|vే hi 

ప�శj. cviIరu� ల: యRSవ"TUటWలల3 }ే"�ందుక: మKందు ఇతర ప�శjలo¨ fాట¡ Xారu మKఖIంDా ఈ +QBంvz 

ప�శjలక: జXాబKల SXాలS h|ను నమK�తghijను.	

+,`aసbవ cNాdస �¾ల= ¼దల¿ౖGంvz?	GHసు }ెrి]న మ=టలక:,	}ే�ిన పనులక: +·తbSబంధనల3S 

ప\సb+ాల: మంe చ"Tత� ఆ¬i"ాలSసుb hijయ=?	GHసు మ=మRల: మత బ® ధక:డ_ +ాదS,	శ"¶ర¬i"TGÀ�న 

vేవ\డS మనక: ఏ ఆ¬i"ాల: oె{యజ�సుb hijG?	బ�ౖ�ల: ప\సb+ాలను ఎవరu X�ా Nారu?	అc ఎవ"T +¦సం 

X�ా యబ�i¥ G?	GHసు ఈసnరu ఆvzXారం ఉదయ=న సమ=¬zS c�£e మృతgలల3; ంe లO}iడS మనమK 

ఎల= గK"Tbసుb hijమK?	

ప�సుb తం cviIరu� ల: యRSవ"TUటWల3 }ే"Tన +·vz�"#$లల3h|,	oiమK ఇప\]డ_ సం�ేసూ9ల: +ా; సుల3;  లOమh| 

సంగ�S గB4�సుb hijరu. తమ cNాd�ాSj +ాfాడ_+¦�iS+Q Xారu ఇక9డ మKఖI���న +·Sj సంగతgలను 

oెల:సు +¦Xా{. cమరÁక పం�£తgల:,	cviIరu� ల నమ�+ాలను ప��jంeనప\]డ_,	Xారu తమ cNాd�ాSj 

+ాfాడ_క:ంటÂ ఎల=ంట« �ాÃÄI{j చూrిం}iలh| అంNాSj గK"Tంe cవ"Tం}ేందుక:,	ప�పంచ XాIపb ంDా 

ఉతbమ NÅBణÆ పం�£తgలల3 ఒకఋ h|డ_ ఇక9డక: వ}i�రu.	

మన అ�¬z �i. �i",B బ® ¯. GHసు చ"Tత� గK"Tంeన సుప��ిద�  పం�£తgలల3 ఒకరu. ల3+ా సుXారb 

అf1 సbల:ల+ారIమKల గBం¬i{j ÈణÉంDా అధIయనం }ే�ారu. డల=; ± ²z³ల=´కల: �sµన"¶లÊ 

+·తbSబంధన అధIయhiలను బ® ¬zం}ే �ీSయరu f� � �sసరu. టË{cజను +ారIకBమ=ల3;  ఎప\]�ైhi GHసు 

చ"Tత�క: సంబం¬zంeన చర�ల: జరuగKతgనjటË�; oే,	అల=ంట« +ారIకBమ=లక:  �i. �i",B బ® ¯ ను తప]క 

ఆEdSసుb ంట�రu. పల:మ=రu;  ABC,	CNN,	FOX,	Discovery	}iన +ారIకBమ=లల3 fాలÊ/ hijరu.	

�i",B. తరగతgలక: XYళºb నj ¼దట« "#$లల3 ఈ cviIరu� ల మనసులల3 ఏంజరuగKతgంvో  }ెప]ం�£. 

cమరÁలక: జXాబKDా Xా",ల=ంట« �ాÃÄISj ఉప³DTం}i{?	ఎల= Xాvzం}i{?	
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/5. /5HIJ బK L:    చూడం�£. తరగతgలక: "ాDాh|,	లOక యRSవ"TUటW f�ా ంగణంల3+Q ప�X|�ంచDాh|,	+·Sj 

ప�శjలను ఎదు"#9Xా{,	vేవ\డ_ SజంDా ఉhij�i?	బ�ౖ�ల: Sజ���నvేhi?	+·తb  Sబంధనను నమ� 

వచు�hi?	GHసు Pcం}i�i?	GHసును గK"Tంe మన+,ంతoెల:సు?	కనుక,	చ"T�+Q XYళÍడంకంటÎ ఇక9డ 

ప"T�ి��X|రu. చూడం�£,	మనం,	మనం చ"T�+Q XYZ; బ�ౖ�ల:ను oె"Te vihÏ; S సంగతg{j చదువ\oiం. ¤ 

cNాd�ాSj బలపర}ే సంగతgల: అÐj ఆ వచhiలల3h| ఉhijG. ఆ r§PS oె"Te వచhiSj చvzc  

h|రuDా చర� f�ా రం�ంచగలం. యRSవ"TUటWలల3 ఏంజరuగKతgనjదంటÎ,	tట«S,	ఈ r§Pలను ప\సbకంల3ంe 

eంrిX|యడం లOదు +ాÐ,	Xాట«S ల3పల rsట�n లh| ప�యతjం.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    సXాల: }ేయబడ_తghijG.	

	
/5. /5HIJ బK L:    సXాల: }ేయబడ_తghijG. కనుక ప�శj ఏంటంటÎ SజంDా GHసు ఈ మ=ట{j 

}ెfా]�i?	ఫల=hi రచGతGH ఫల=S ప\సb+ాSj X�ా �ాడS ¤రu కe�తంDా ఎల= }ెప]గలరu?	ఈ 

గBంధంల3S సంగతgల: SజంDా ¼దట శoiబ�ంల3 జ"TDాయS ¤",ల= }ెప]గలరu?	బ�ౖ�ల3;  అల= X�ా � ి

యKనjందున }ెబKతghijనS ¤రu అh|ందుక: tలO; దు. ఎందుకంటÎ బ�ౖ�ల: జXాబKDా ఉనj �ి��నుం�£ 

ఇప\]డ_ ప�శjDా మ="Tంvz.	

	
/5. జAB ఆంకD బDF:    Sజ�¾ vÒh|j మ"# cదంDా }ె�oే,	h|ను cశdcviIలయ=ల f�ా ంగణiలల3ను,	

సంఘ=లల3ను ప�సంDTసూb  ప�జలక: }ెబKతgంట�ను. చూడం�£,	¤రu అబ�EమK {ంకను Pcత చ"Tత�ను 

ప"TÓ{ంeనటÎ;  vÒSÐ ప"TÓ{ంచం�£. ఇc చక9S ఆ¬i"ాల:. ఇc చ"Tత�ల3ంe ©సుక:నj సoiIల:. ఈ 

చ"Toi� ¬i"ాల: {ంకను గK"Tంe GHమS }ెబKతghij³ ¤రu ప"TÓ{ంచగలరu. అతడ_ ²zGHటరuల3 

చంపబ�i¥ �i?	లOక అ"Tట« o¨క9rsౖ జ'"Tప�£ మరణÆం}i�i?	SజంDా ఏంజ"TDTంvz?	సమ=}i"ాSj బట«n  

}ెప]గలం. బ�ౖ�ల: vైXాX|శంవలన కలగలOదÐ,	vihÏ;  తప\]ల:hijయÐ �¾మనడంలOదు. ఈ cషయంల3 

�¾మK Xాvzంచడం లOదు. +·Sj SరÉయ=ల త"ాdత viSj గK"Tంe చ"T�vi� ం. ఐoే ఈ ప\సbకం ఆ+ాశంల3ంe 

ప�£ందÐ viSj tదుల3; ంe ©సుక:S,	ఇvే vేవ\�£e�న అ¬z+ార మత గBంథమS,	cviIరu� ల: Xాvzంచ�iS+Q 

tలO; దుS }ెబKతghijమK. }i"Toi� త�క X�ా తప�తgల:hijయంట¡hijరu. బల���న �ాÃÄIvi"ాల:hijG. 

Sజ'S+Q ఆvz +,`aసbవ\{j గK"TంÕ +ªBసుb ను గK"TంÕ �ాÃÄIvi"ాల:hijG.	

	
/5. /5HIJ బK L:    ఔను,	ఇక9�ేమ×తgందంటÎ cviI"T� బజ'రuల3+Q XYZoే బ�ౖ�ల:ను గK"Tంe అh|క 

XాIఖ=Ihiలను cంట¡hijడ_. బ�ౖ�ల:ను గK"Tంeన అh|క ప�శjలను viSj నమ�వచు�hi?	
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cశd�ించవచు�hi అh| ప�శjలను అతడ_ cంట¡hijడ_. యRSవ"TUటW+Q మKందు,	సం�ేసూ9ల:ల3 బ�ౖ�ల: 

సతI���నvz అh| ప�సంDా{j మ=త��� cS ఉంటÎ,	బ�ౖ�ల: సoiIలను అతడ_ ఇతరuలక: cవ"Tం}i{ గనుక,	

సం�ేసూ9ల:ల3 h|రu�క:నj అంNాల: మ=త��¾ ఇత�£+Q స"Tf1 వ\. ఈ ప�శjలక: జXాబKల: }ెfా]గ{DTన 

మంe cviIరu� ల: మనక: +ాXా{. ఈ చర�లను గK"Tంeన పØ"Tb అవDాహన ఉనj cviIరu� ల: +ాXా{. 

ఇల= }ెప]గ{DTన cviIరu� ల: +ాXా{. "ఈ సంÛ�షణలల3S అంత"ార�ం మ=క: oెల:సు. ¤రu 

}ెప]బ® తgనj సంDాతgలల3 +·Sjంట«S �¾మK మKందుDాh| cS ఉhijమK. ఈ సంగతgలను గK"Tంe 

+·ంచం చ"T�ం}i{. ఇల=ంట« చర�లను �ాDTసుb నjప\]డ_ బ�ౖ�ల: గBంధం }ెబKతgనj సంగతgలను �¾మK 

జ'గBతb Dా ప"TÓ{ంe }ే�ినప\]డ_,	ఆ సంగతgలÐj పØ"TbDా XాసbXాలOనS }ెప]�iS+Q +ాXా{UనSj 

�ాÃÄI¬i"ాల:hijG.	

	
/5. జAB ఆంకD బDF:    ¤రందర� +ాలOPలల3 ch| మ=టను }ెబKతghijను. cనం�£. అమ�ల:,	

hiనjల:,	cనం�£. ¤ �డ¥ను +,`aసbX|తb ర +ాలOP+¦,	యRSవ"TUటW+¦ పంrిoే,	Xారu ఈ మ=ట{j chi{Uంvే 

తప]క. GHసు +ªBసుb  తన �షgIలక: }ెrి]న అంNాలrsౖన సుXారb ఆ¬iరపడదు,	ఐoే అvz +,`aసbవ శకప\ 

¼దట« శoiబ�� లల3 +ాల కBమంల3 అం}ెల Xా"¶Dా అతI¬zకసంఖ=Iక:ల సdరంDా ఎvzDTf1 Gంvz. vÒS 

అర�ంఏµట«?	cమరÁక:ల: GHమS }ెబKతghijరu?	¤రu +,`aసbవ cviI"T� ఐoే vÒSS ఎల= cవ"T�ాb రu?	

	
/5. /5HIJ బK L:    చూడం�£,	+·తb  Sబంధన గBంధంల3 మనం చూసుb నj X|viంతపర���న సంగతgల: 

GHసు ప"TచరIల3ంe h|రuDా వe�న అంNాల:+ావS,	అf1 సbల:ల రచనల: +ావÐ cమరÁక:లంట¡hijరu. 

ఎందుకంటÎ ఈ ",ండ_ మRల=¬i"ాలనుం�£ లOఖhiSj Xారu దూరం చూసుb hijరu. Xా"�మS 

Xాvzసుb hijరంటÎ,	ఇvz తరuXాత ప��ఫ{ంeందS,	¼దట« శoiబ�ం eవ"#;  వe�న X|viంoiSj ఇvz 

ప��ఫ{ంeందÐ }ెబKతghijరu. కనుక t"T సంÛ�షణలల3 +·Sj Û�Dాల: ఈ రచనల: X�ా యబ�£న 

+ాల=S+Q,	ఆ సంఘటనల: జ"TDTన +ాల=S+Q దNాబ�� ల వIoiIసమKనjప]ట«+Q,	సంఘటన{j మ=త�ం 

కe�తంDా oెల:ప\తghijG. మనµప\]డ_ ఆ సంఘటనల: జ"TDTన +ాల=S+Q,	అనDా మKrsౖ]ల 

f�ా రంభ+ాల=S+Q,	ఆ త"ాdత మKఖIంDా +·తb  Sబంధన సుXారbల: X�ా యబ�£న +ాల=S+Q,	అనDా 

య=Û�ౖలనుం�£ oÜంÛ�ౖల మధIనునj అంత"ాSj గK"Tంe చ"T�ం}iబ® తghijం. +·ందరu ఇvz ఎనÛ�ౖలల3 

oÜంÛ�ౖలల3 జ"TDా యంట¡hijరu. ఈ+ాల వIoiIసం మKఖIం +ాదు DాÐ ఇc జ"TDాయS నమ�డ�¾ 

మKఖIం.	
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/5. జAB ఆంకD బDF:    ఔను. GHసు +ªB. శ. 30-33	వరక: Pcంeన సంగ�S }ెబKతghijరu. చSf1 G,	

�"TDT లO}iడ_. తరuXాత అf1 సbల:ల: వ}i�రu ఇvే ఆ cవరమK. 	

	
/5. /5HIJ బK L:    Sజ�¾	

	
/5. జAB ఆంకD బDF:    త"ాdత Xారu తమ ఆల3చన{j ప\సb+ాల:Dా X�ా యడం f�ా రంÝంeన 

+ాలంనుం�£,	ప��క{j X�ా సుb నjప]ట«నుం�£,	అనDా +ªB. శ. 40,	50,	60	లల3 ఇvz f�ా రంభం. కనుక �¾మK 

}ెబKతgనj c"ామం,	ఆvz+ాలంల3 +,`aసbవ\లక: ఏ ఆ¬i"ాల:hijG. GHసు Pcంeన +ాల=S+Q,	ఆయనుj 

గK"TంÞ X�ా �ిన +ాల=S+Q మధIనునj c"ామంల3 +,`aసbవ\ల: అh|క cషయ={j జß�£ంe X�ా యలOదS ఎల= 

}ెప]గలం?	

	
/5. /5HIJ బK L:    తరగ�ల3 cviIరu� లక: ఈ అంNాలO బ® ¬zంచబడoiG. GHసు Pcతంల3 ఈ 

సంఘటనల: జ"TDTన +ాల=S+Q,	ఆ య= సంఘటనల: X�ా యబ�£న +ాల=S+ª,	మధI +·ంత +ాలం 

గ�£ef1 GందÐ +ా; సుల3 cviIరu� లక: }ెబKoiరu. ఐoే +·Sj సంఘటనల: అ�శ³+Qb+ాదు. GHసు }ే�ిన 

పనుల: ఇక9డ అంద"T+ª oెల:సుb hijG. GHసు +ªBసుb  }ే�ిన పనులను గK"TంÕ,	Xాట« ఫ{oiలను గK"Tంe,	

ప�జల: గB4�ంe Xాట«ల3; S అంత"ార�ం గB4�సుb hijరu. ఇక9డ +·ంత అÝవృvz�  కనపడ_తgనjvz,	ఐoే ఆ 

అÝవృvz�S µంe +·Sj సంగతg{j chi{Uవసుb నjvz. +·Sj సంఘటన{j క{]ంe X�ా Nారu. +·Sj 

cవ"ాలను వvz{ X|Nారu,	లOvi సంగతg{j తప\]Dా "ాNారu. ఈ c"ామ +ాలంల3 ఇల=ంట« రకర+ాల 

మ=టల: cనవసుb hijG. ఈ c"ామం సమసIలమయం. ఈ c"ామం hÏట«మ=టల +ాలం. hÏట« మ=టల 

+ాలంల3 X�ా తప�తgల: లOవ\. ప�జల: }ేప\క:నj మ=టలO మన ఆ¬i"ాల:. ఆ మ=టల ఆ¬i"ాల: +ాల 

గరàంల3 క{� ిf1 య=G కనుక ఇప\]డ_ మనం áనIంo¨ వIవహ"Tసుb hijమK. ఇప\]డ_ ఆ áhiISj 

ఉfాviIయ=ల:,	ఒకరక���న ఆల3చనo¨ Sంప\తghijరu,	ఐoే �¾µక9డ GHమS }ెబKతghijమంటÎ,	

మ"âకరక���న సంగతgల: జ"TDాయS ¤రu గK"Tbం}iలS +¦రuతghijం.	

	
/5. జAB ఆంకD బDF:    ఔను. Xారu ఇల= }ెబKతghijరu. c"ామం ఉనjvz Sజ�¾ ఈ ప��కల:hijG. 

+·తb  Sబంధన ప\సb+ాల:hijG. 27	ప\సb+ాల: ప��కల: ఉhijG,	మంevz,	ఐoే Xారu ఇదంoi ఎల= 

జ"TDTందంట¡hijరu?	+·ందరu,	vÒSj ఊ4�ంe "ాNారంట¡hijరu. vÒS+Q Sజంo¨ సంబంధంలOదు. లOvi,	

+ాలకBమంల3 ప�జల ఆల3చనల: ��ల; Dా మ=రడం కSrిసుb నjదhijరu. ¤"�మంట�రu?	
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/5. /5HIJ బK L:    ¼దటDా,	Xారu vÒSj ఎల= cవ"T�ాb "# గK"Tbం}iం. Xారu vÒSS ఎల= cవ"T�ాb రంటÎ,	

vÒS కధhiల3; S వIoiI�ా{j ఎ�b  చూrి�ాb రu. పoi� లల3S వI�"�కతలను Xాడ_క:ంట�రu. త"ాdత తమ 

జXాబKo¨ c"ామ=SjపØడ_�ాb రu. ¼దట« ఆ¬iరం ఈ మ=టను }ెప]డం లOదు. vÒSj గK"Tంeన 

�ాÃÄI¬iరం ఏ¤ vొరకలOదు. కనుక ఈ +·తb  అంNాSj ఇక9డ రచGతGH ప\సbకంల3 X�ా � ియKం�i{. ఇvz 

మ",క9నుం}ే వe�}ే"Tంvz. ఇvz GHసు చ"Tత�+ాదు. Xారu ఈ cధ���న cవరణలSసుb hijరu. hÏట« మ=టల 

fారంపరIం ఇక9డ ఉనjదS �¾మK }ెబKతghijమK. ఈhÏట« మ=టల fారంప"ాI}iరమh|vz,	సంఘ=S+Q 

oె{�ినviSకంటÎ X�ా తప�తgల3;  X�ా యబ�£నviSకంటÎ అ¬zక���నvz. కనుక,	ఏµ X�ా య=లh| cషయంల3 

రచGతల: ఎంrిక }ేసుక:ంట¡hijరu. ఒక రచGత ఒక గKంప\ cవ"ాలను,	మ"# రచGత fారంపరIంల3 

తనక: oె{�ిన మ"#రకం cవ"ాలను X�ా �ి యKం�ొచు�. +·తbDా కనుDâనjc +ావ\. వIoiIసం,	

కనుDâన�iS+Q సమ=నం +ాదు. వIoiIసం వI�"�కతక: సమ=నం +ాదు.	

	
/5. జAB ఆంకD బDF:    Sజ�¾. GHసు }ే�ిన అదుàoiలను చూ�ిన ప�జలను గK"Tంe ఆల3eంచం�£. 

ఆయన అh|క f�ా ంoiలల3 అదుàoiలను }ేసుb hijడ_. పల: f�ా ంoiలల3 Ûåvzసుb hijడ_ కనుక ఆయ= 

DాB మ=ల3;  ప�జల: cంట¡hijరu. GHసు PcoiSj చూసుb hijరu. Sజ�¾ చూ�ిన సంగతg{j Xారu 

X�ా �ిఉంచుక:hij"�æ. అv ేDాB మంల3S మ"âక వI+Qb తన Nç`{ల3 X�ా Nాడ_. ప�మ=viSj చూNారu. నల:గKరu 

eనj వIoiI�ాలo¨ "ాNాడ_,	ఒ+� ప�మ=దం. ఔhi?	ఇX| సంగతgల: +·తb  Sబంధనల3 X�ా యబ�i¥ G. 

మతbG vÒSj ఎల= చూNాడ_ మ=రu9 ఎల= చూNాడ_?	లè+ా  ఎల= "ాNాడ_?	అf1 �ాb ల:డ_ ³Eను ఎల= 

గK"Tbంచుక:hijడ_?	Xారu ఎల= వ"TÉం}iరu?	ఐoే ¼దట« సంఘటనను Xా"âక é1 టê +ాrీల=Dా X�ా �,ి	"	h|ను 

అక9డ_hijను. అvz జ"TDTంvz. hi r§రu "ాయం�£" అనలOదు. మKఖI���న XాణÆ oi{ంeన ఇతర అంNా{j 

కè�i జß�£ం}iరu. ఎందుకంటÎ Xారu అక9డ ccధ ర+ాల ప�జలo¨ మ=ట�; �i"�æ.	

	
/5. /5HIJ బK L:    ఔను,	Sజ'S+Q,	³Eను సుXారbను చూ�§b  viSల3S 88	Nాతం సంగతgల: మతbG,	

మ=రu9,	లè+ా  సుXారbలల3 కనబడవ\. ³Eను ఇప\]డ_ రంగంల3+Q వe� ,	"	GHసు ప"TచరIను 

ఇప\]డ_ ¤క: +·తb  +¦ణంల3 చూrించబ® తghijను. �sౖhirిn¯ fారంపరIంల3 లOS +·తb  అంNాలను h|ను 

X�ా యబ® తghij నhijడ_. మతbG,	మ=రu9,	లè+ా సుXారbల3;  లOSc. ఈ ప\సb+ాల మధIనునj Ûëviలను 

గK"Tంe hi�ిb క:ల: ప��jసుb hijరu. ఐoే viSS µంe ఇక9డ మ"âక అదనప\ సమసI ఉనjvz. ఈ 

కదనంల3ంe రకర+ాల ప�శjల: ప\ట¡n క: వ}i�G. GHసును గK"Tంeన ప�శjల: మ=త��¾ +ాదు. బ�ౖ�ల:ను 

గK"Tంeన ప�శjల: +ాదు. vేవ\S గK"Tంeన ప�శjల: కè�i ఉhijG. కనుక vేవ\డ_ సూచక +QBయ{j 
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}ేNాడh| అంశం కè�i చర�క: వe�ంvz. కనుక,	అì"ాల=,	¤రu ఈ బ�ౖ�ల:ను oె"Te చvzcనప\]డ_,	"	

ఆvzయందు vేవ\డ_ సృ´ం}ెను" అh| మ=ట,	త"ాdత vేవ\డ_ "ప{+ాడ_",	ఈ ",ండ_ పviల: ¼దటê;  

ఉhijG. ఆ వచనంల3S ¼దట« పviSj మనం గK"TbంచలOమK.	

	
/5. జAB ఆంకD బDF:    మంevz rి�యKల="ా! ¤క: గKరub  }ేసుb hijను. � ఓ ",`ï; తను X�ా �ిన Killing	

Jesus	అh| ప\సb+ాSj గK"Tంe మ=ట�; డ_తð,	viSj Bibliography	ల3 కè�i X�ా Nాడ_ - బ�ౖ�ల: ఆ¬i"ా{j 

ఎల= కనుDâhiల3 �i",B క: oెల:సునhijడ_. ఎక:9వ బల���న,	నమ�దDTన ఆ¬i"ాలను +·Sjట«S 

}ెప]ం�£. tట«S ¤"Tల= SరÉG�ాb రu?	Sజ���న �ాÃÄI¬i"ాల:hijG ¤కంద"T+ª oె{�ిన ఒక ¤కంద"T+ª 

oె{�ిన oే{+,`న ఉviహరణను ఈయన cవ"Tం}i{ ¼దట« +·"Tం¬Ò 15	-	X�ా తప�తgలo¨ fాట¡ hÏట«మ=టల 

సమ=}iరం కè�i ఆ hiట« సంఘటనలhYల= oె{యజ��ాb ³ ఈయన cవ"T�ాb డ_. ఇvz అదుàత���న 

అంశం. చూసూb h| ఉండం�£ �¾మK XYంటh| వ}ే��ాb ం.	

		
	
/5. జAB ఆంకD బDF:    మంevz మòÍ వ}i�ం. మనం �i. �i",B బó ¯ o¨ చ"T�సుb hijం. h|ట« మన 

చ"ా�ంశం,	cviIరu� ల: యRSవ"TUటW+Q XYôõÍ మKందు ఏ సంగతg{j oెల:సు+¦Xా{?	చూడం�£,	

యRSవ"TUటWల: GHసును,	బ�ౖ�ల:ను,	vేవ\�£S గK"Tంeన cNాd�ాSj cviIరu� ల3;  rsంచడంలOదు కనుక 

cviIరu� ల: తమను oiమK ఏcధంDా +ాfాడ_+¦Xా{?	�ాÃÄI¬i"ాలOµట«?	

	
ఆvz +ాలప\ సమ=}iరం మనక: ఏ cధంDా లÝంeంvz?	GHసును గK"Tంeన కe�త���న సమ=}iరం 

మనక: SజంDా లÝంeంvi?	ఔhi?	బ�ౖ�ల3; S ఈ వచనం }ేబKతgనjదనకèడదు. ఐoే ¤రu బ�ౖ�ల:ను 

oె"Te,	+·ంత సమ=}i"ాSj h|ను �§క"Tం}iను. ప\"ాతన చ"Tత�ను ప"TÓ{ం}ే Xా"T+Qvz �ాÃÄI¬i"ాలSసుb ంvz. 

GHసు +ాలప\ సంగతg{j గB4�ం}iమS "¤రu }ెప]గలరu. ¼దట« +·"Tం¬Ò 15ల3S ఈ అంNాSj �i",B 

¤క: }ెప]Dా cవ"Tంచగలడ_.	

	
föల: vÒSS +ªB. శ. 55	ల3 X�ా Nాడ_. ఈ సమ=}i"ాSj ¼దట +ªB. శ. 50	ల3 బ® ¬zం}iడ_కనుక GHసు 30	

చSf1 o ేఇరXYౖ,	ఇరXYౖఐvేళÍ త"ాdత +·"Tం¬Ò ప\సbకNాలల3+Q వe�న ప\సbకం గK"Tంe మ=ట�; డ_క:ంట¡hijం. 

¼దట« +·"Tం¬Ò 15ల3 ఏమhijడ_?	hi+QయI బ�£న ఉపvెశమKను ¼దట ¤క: (+·"Tం¬ÒయKలక:) 

అప]DTంe�S. అvెప\]�£యIబ�£ంvz vi",B cవ"T�ాb డ_. లOఖనమKల ప�+ారం మRడవ vzనమKన 

లOపబ�ెను. ఆయన +�éాక:ను,	పం�ె�ండ_గK"T+QS కనప�ెను. rిమ�ట,	ఐదువందలక: µంeన 
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సహù దరuలక: కనప�ెను. అh|క:ల: ఇప]ట« వరక: S{e యKhijరu. +·ందరu Svz�ంe"T. త"ాdత ఆయన 

య=+¦బKనక:,	అf1 సbల:లంద"T+QS అంద"T+Q కడపట ప\ట«nనట¡n నj hiక:నూ కనప�ెను". vÒS 

అంత"ార��¾µట«. యRvi పం�£తgల: జúఆ+Qû జ�"�µయ=± ¼దట« +·"Tం¬Ò 15ల3S ఈ వచhiలను 

చూ� ిసంగతg{j cహంగtìణంల3ల= గB4�ంచగ{Dాడ_. cవ"ాల: }ెప]ం�£.	

	
/5. /5HIJ బK L:    సంఘం üక9 మRల �ిvi� ంoiలను ఇvz oెల:ప\తgంvz. ¼దట« శoiబ�ంల3 hÏట« 

మ=టల vid"ా సంగతgల: అంvzంచబడ_తgం�ేc. �ా¬iరణంDా Xారu ప\సb+ా{j "ా�§Xారu +ాదు. ప\సb+ాల 

రచన }iల= అరuదు. కనుక ఒక సంగ�S ఇతరuలక: oెలfాలంటÎ hÏట«మ=టలvid"ాh| 

oె{యజ�సుb ం�ేXారu. ఏvైhi సంగ�S గK"Tbంచు+¦XాలంటÎ ఇల= hÏట«మ=టల పద��ల3 యRదుల: ప�tణKల:. 

కనుక ¼దట« +·"Tం¬Òల3,	"	లOఖనమKల f�ా +ారం మృ�f� ంvెను,	లOఖనమKల ప�+ారం మRడవ vzనమKన 

లOపబ�ెను" అంట¡నj ఈ మ=టల: ప�జల గK"Tbంప\ +·ర+� X�ా యబ�£hiG.	

	
ఎందుకంటÎ ఇvే మRల=¬iర���న X|viంతం. ఈ fారంప"ాIంNాSj అందుక:hijనS föల: అనుక:hijడ_. 

అf1 సbల:లందర� బ® ¬zసుb నj అంNాలను అతడ_ బ® ¬zసుb hijడ_. ఇvే అంNాSj అత�£క9డ oె{fాడ_. ఈ 

అ¬iIయంల3S GHసు ప\నరuoi� నమh| మKఖI���న అంNాSj అతడ_ సమ"T�సుb hijడ_.	

	
ఈ +,`aసbవ �ిvi� ంతంల3ంe మనం గB4�సుb నj మ"âక మKఖI���న ఆల3చన ఏµటనDా +ªBసుb  ప\నరuoi� ను�ై 

�"TDT లOe ప�జలక: కSrించడం చ"Tత�ల3 జ"TDTనదh| అంశం GHసు మరణం,	సమ=¬z }ేయబడటం,	GHసు 

ప\నరuoi� నం అÐj ఒ+�వరuసల3 X�ా యబ�£ యKhijG. ఇvz చ"Tత�.	

	
ఐoే,	తరగ� గదుల3;  cviIరu� లక: }ెప]బ�ే అంశం,	X|viంత అంNాల: +·Sj ఉhijG,	చ"Tత� అంNాల: +·Sj 

ఉhijG- ",ం�£ట«Ð క{పకèడదు,	GHసు +ªBసుb  మృతgలల3ంe లO}iడh| అంశం,	X|viంత పర���న అంశం,	

ఇvz చ"Tత�క: సంబం¬zంచదు. ఐoే ఈ లOఖన Û�గంల3,	GHసు +ªBసుb  మరణÆంe సమ=¬z }ేయబడ�iSj 

ఆయన మృతgలల3ంe లO}iడh| మ=టను,	ఒ+� XాకIంల3 ¼తbం క{r ిX�ా Nాడ_. ఈ పనులÐj ¼తbంDా 

ఒ+� వరuసల3 క{� ిf1 య=G. మరణÆంeలOeన GHసు ప�జలక: కSrింeన అంశం,	చ"Tత�సతIంల=,	ఇక9డ 

X�ా యబ�£ంvz. సంఘటనక: మనం 20	ఏళÍదూరంల3 ఉhijం. ఐoే అంతకంటË మKఖI���న అంశం,	ఇక9డ 

föల: }ెబKతgనj సంఘటన,	అత�£క9డ బ® ¬zసుb నjX|viంతం,	XYనక:9 అత�£ మ=రu] వరక: XYళºb ంvz. 

అత�£ మ=రuమనసుU మనం }ెబKతgనj సంఘటనలSjట«Ð µంe XYళºb ంvz. GHసు �ిల:వ �ìక: ",ం�ేళÍ 

త"ాdత అతడ_ మ="Tf1 య=డ_.	
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/5. జAB ఆంకD బDF:    Sజ�¾. GHసు మKrsౖ]ల3 మరణÆ�§b ,	föల: మKrsౖ]",ండ_ f�ా ంతంల3 మ="T 

ఉం�i{. మKrsౖ] ఐదుల3 అf1 సbల:లను కల:సుక:hijడ_. ఐoే,	మKrsౖ] ",ండ_ల3 ఏvో  తనక: 

ఇయIబ�£ందhijడ_. ఎవరu viS}i�రu?		

	
/5. /5HIJ బK L:    చూడం�£,	vేవ\S ప�తIìతవలన తనక: ఈ అనుభవం క{DTందS అతడ_ గల© 

ప��కల3 చfా]డ_. ఐoే,	oiను cSన viSS బ® ¬zం}iడS ఇక9డ గB4�సుb hijం. అతడప\]డ_ +ªBసుb వలన 

4�ం�ిసుb hijడ_. అతడ_,	"h|ను ఈ మ=ట{j నమ�ను. Xారu }ెr§]vz తప\]" అంట¡hijడ_. ప�జ{j 

బంvzసుb hijడ_. �§bఫనును "ాళÍo¨ +·ట«n  చంrిhi ప�జలక: మద��సుb hijడ_.	

	
/5. జAB ఆంకD బDF:    ఐoే,	",ం�ేళÍ త"ాdత föల: మ=ర�iS+Q మKంv,ే	+·ందరu +ªBసుb ను గK"Tంe 

బ® ¬zసుb hijరh|ందుక: ఇvz �ాÃÄIviరం.	

	
/5. /5HIJ బK L:    ఔను,	Sజ'S+Q,	ఈ అంNాS+Q మనం }iల= మKఖIoidSjXాd{. föల:క: GHసు +ªBసుb  

కనపడనప\]డ_,	"	h|ను Ðవ\ 4�ం�ిసుb నj +ªBసుb నhijడ_". ఆ ప�తIìIతను అర�ం }ేసు+¦�iS+Q అత�£+Q ఒక 

ఆ¬iరం +ాXా{. viSj అర�ం}ేసు+¦�iS+Q సEయప�ే ఆ¬iరం ఏµటనDా,	అf1 సbల:ల బ® ధల:,	సమ=¬zల3 

ఎవdర� లOరనడం,	GHసు మృతgల3; ంe లOవడం,	సPవ\డ_,	ఆయh| ��సUయI,	ప�భKవ\ - GHసు +ªBసుb  

కSrిం}ేంతవరకè föల: ఈ మ=టలను నమ�లOదు. అత�£+Q GHసు కనపడDాh|,	"	అ³I! 

తప\]}ేNానhijడ_". అత�£ అÝf�ా యం మ="Tf1 Gంvz. ఈ ప"T�ి��ల3నుం�£. ¼దట« శoiబ�ంల3 ఆvz 

+,`aసbవ ఉదIమంల3నుం�£ Dâప] ప"Tప� క{DTన,	ఈ వI+Qb +,`aసbవ బ® ధక:SDా అf1 సbల:ల:Dా "ావడం 

చూసుb hijమK.	

	
/5. జAB ఆంకD బDF:    ఔను,	föల: తన ప��కను ఎవ"T +·రక: X�ా సుb hij�ో ,	Xారu ఒక X|ల తనను 

నమ�క f1 GనటË�; oే,	XYZ; GHసును చూ�ిన ఇదు వందలమంvzS అడగమS ఇతడంట¡hijడ_. అనDా,	

GHసు ప\నరuoi� hiSj చూ�ిhi,	యRSవ"TUటWల3 ¤రu cంట¡నj +·Sj Xాviలను ఇc సులభంDా 

oÜ+Q9X|యగలవ\. �షgIల: భ�మల3 ప�£hiరనడం,	లOక అvz vzగKల:,	మ",hÏj +ారణiల: viSj గK"Tంe 

cవ"Tంచం�£.	
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/5. /5HIJ బK L:    స"�,	ఇక9�ేమ×తgనjదంటÎ,	GHసు మృతgలల3ంe లOeన కథ{j ©సుక:S,	ఈ కథల 

మధI నునj బë¬iలను జ'గBతb Dా ప"TÓ{ంe cNÅ;ýిసూb ,	ప\నరuoi� నం జ"TDTందh| XాviSj +·ట«n  X|�§టందుక: 

ప�య�jసుb ంట�రu. ఈ కథల: GHసు �ిల:వ �ì తXాత క{]ంచబ�£న కథలÐ,	ప\నరuoi� నం జరగలOదS 

}ెబKoiరu. ఐoే vÒSల3 }ెప]బ�£న +·Sj అంNాల: ఇcక{]త కథల: +ావS మనక: oె{యజ�సుb hijG. 

ఐoే,	ఇక9డ f�ా రంభంల3h| జ"TDTన మKఖ=Iంశం - vÒSj త"ాdత cవరంDా చ"T�vi� ం - ఈ సంఘటనల3 �ీb þల: 

ప�ధమ �ాÈల:Dా చూపబడ_తghijరu . fాల�ీbhi సమ=జంల3 �ీb þలను �ాÈల:Dా ప"TగణÆంచరu. ¤రu ఈ 

కథను క{]ంe ఆ సంస9ృ�ల3 ఇమ�i�లS ప�య�jసుb నటË�; oే,	ఈ పSS సమ"T�ం}ేందుక: ¤రu �ీb þలను 

ఎనjట«+ª Xాడ_+¦రu. ఆhiట« సంస9ృ�ల3 vÒSS ఇమ�i�{ �"TDT లOవడం,	ఇల=ంట« దృNాISj 

చూNామh|ందుక: ¤రu �ీb þలను �ాÈల:Dా GÀనjట«+QS ఎనుj+¦రu.	

	
/5. జAB ఆంకD బDF:    Sజ�¾. +ా; సుల3 సంగ�¤క: గKరub ంvi?	�¾µద�రం యRSవ"TUటWల3 

}ే"Tనప\]డ_,	f�� �sసరu;  +,`aసbX|తb రuల:. ¤రప]ట«+Q +,`aసbవ\ల: +ారu. h|ను +,`aసbవ\ణÆÉ  }ే"Tన f�ా రంభంల3 మ= 

f� � �sసరu;  అందర� +,`aసbX|తb రuలO. ఔను,	DాB ÿ సూ9ల:ల3 మ= f� � �sసరu +,`aసbవ\డ_. hiక: ఆ +ాలప\ h|పధIం 

oె{యS �ి��ల3 f� � �sసరu;  అh|క సంగతgల: }ెfా]రu. hiక: cవ"ాల: oె{యవ\. యRSవ"TUటWల3 }ే"Tన 

ఒక సంవతUరం త"ాdత,	cviIరu� ల: తరగ�ల3 f� � �sసరu;  }ెrి]న అh|క సంగతg{jcంట¡ంట�రu. vÒhÏ;  

బల���న �ాÃÄI¬i"ాల:hijయS ¤రu ఎల= f1 � తU4��ాb రu?	Xారu �ాÃÄIలSం+ా cనలOదు కvi?	

	
/5. /5HIJ బK L:    ఇక9డ,	",ండ_ సంగతg{j Xా"T+Q }ెfా]{. ¼దట«vz,	బల���న �ాÃÄIviరమKhijడS 

}ెfా]{. Xారu,	తరగ� గvzల3 cనS ఒక మKఖI���న సంగ� vÒSల3 ఉhijడS }ెfా]{. యRSవ"TUటW+Q 

మKందు Xారu చ"T�ల3 కè�i vÒSj cS ఉండక f1 వచు�. అందు+� �¾మK ఈ +ారIకBమ=Sj }ేసుb hijమK. 

",ండవvzDా,	తరగ� గvzల3 ¤o¨ మ=ట�; డ_తð బ® ¬zసుb నj వIక:b ల:,	తమ Pcత +ాలమంoi ఈ అంNాSj 

గK"Tంe అధIయనం }ేNారh| సంగ�S ¤రu గB4�ం}i{. ఒకట« ",ండ_ Xా"ాల3;  ఈ సంగతgలను }ెvzc 

oెల:సుక:S Xా"T+Q }ెfా]లంటÎ క:దరదు. cviIరu� ల ఆల3చనలను oెల:సుక:S Xారu అ�£D� ప�శjలక: 

జXాబKలSXాd{. తరగ�ల3S సంచలhiSj గB4�ంచగలDా{. +·ంచం XYన+Q9 తDT/  ఊrి"T rీల:�క:S,	

బ�ౖ�ల:ను అధIయనం }ేసుb నj వIక:b ల మధI జ"TD� సంÛ�షణల3 సగం మ=త��¾ cనుb hijమh| సంగ� 

గB4�ం}i{.	
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/5. జAB ఆంకD బDF:    ఊ,	rి�యKల="ా! ఇప\]�ే అంశంల3+Q వసుb hijం ఈ అంశప\మKఖIoidSj 

గB4�సుb hijరనుక:ంట¡hijను. త"ాdత వ}ే�Xారం,	+,`aసbవIం ఎల= f�ా రంభమGIందh| అంNాS+Q }i"T��క 

ఆ¬i"ాలను ప"TÓ{vi� ం. +,`aసbవIం ఎల= f�ా రంభమGIందh| ప�శjక: అh|క జXాబKల:hijG. అనDా,	¤రu 

�£స9వ"¶ }iనల:j చూ�§b}iల:,	+QBస�సు,	ఈసnరu +ాలంల3 CNNను చూ�§b  }iల:,	ceత����న ఆల3చనలo¨ 

Xారu జXాబK{j చూrి�ాb రu. ఔను +,`aసbవIంఎల= ¼దల¿ౖంvz?	viSj గK"Tంe వ}ే�Xారం చ"T�vi� ం. 

తప]క:ం�i చూడం�£. 	

	
మ"TSj +ారIకBమ=లను చూడట�S+Q మ= ఉeత 	

vz జ'( ఆంకర!-/ 01 		app	

"Pray	to	accept	Jesus	Christ"	@JAshow.org		ను }ేసు+¦ం�£. 	

+ాrీ",`" 2015	ATRI.	

	
	


