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!ర# %&ా(సం ల,ం- ప/012 క4ం/5 ఉం/ేందుక4 :ార;క<మం - 2.	

/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.	
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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;  

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 కరIకBమ=S+Q �ాdగతం. +,`aసbవIం ఎల= f�ా రంభమGIందS h|ను µమK�{j 

ప��jంeనటº�; o ే¤రu hiక: జXాబK Sవdగల"ా?	+ాలO´ చదువ\క:,	యRSవ"TUటW+Q ¤రu ¤ �డ¥లను పంrినప\]డ_ 

ఈ ప�శjక: ఏం జXా�Xాdల3 Xా"T+Q oె{యకf1 o,ే	యRSవ"TUటW f1 � �§సరuB ¼ ¤రu +¦B "�cదంDా+ాక,	X|"½క రకంDా ఈ 

ప�శjక: ¤ rిల; లక: జXా��ాb రu. Xా"T cNాdసం న�ంef1 తgంvz. ఆ ప�శjక: h|¾ "#$ జXాబK }ెబKoiను.	

h|ట« మన అ�¬z ప�పంచంల3S ప�ఖ=Iత పం�£తgలల3 ఒకరu �i. �i",B బ® ¯ GHసు చ"Tత�ను గK"Tంeన సుప��ిద�  

పం�£తgలల3 ఒకరu. ల¿+ా సుXారbను అf1 సbల:ల +ా"ాIమKల గBం¬i{j ÀణÁంDా అధIయనం }ేNారu. డల=; ± 

²z³ల=´కల: �§µన"¶ల3 +·తbSబంధన అధIయhiలను బ® ¬zం}ే �ీSయరu f� � �sసరu. ఈయన ABC,	CNN,	FOX,	

Discovery	}iనళ;ల3 +ారIకBమ=లల3 fాలÂ/ ంట¡hijరu. �i",B ¤"¶"#$ ఇక9�£+Q "ావడం సంo¨షం.	

+·Sj అంNా{j ప�జల+¦సం oెరrsౖన చూrించబ® తghijను. ఇప\]డ_ cశdcviIలయ=ల3;  ÄÅvzసుb నj f� � �sసరu;  }ెrి]న 

మ=టల:. సుప��ిదు� లÆౖన f� � �sసరu;  ¤రu ప�జలక: Xా"T r§రu;  oె{యక f1 Ghi t"TS చూడవచు�. ఈసnరu,	+QBస�సు 

సంద"ాÇలల3 ప�oెIక +ారIకBమ=ల: జ"TDTనప\]డ_ ఆయ= +ారIకBమ=లక: ఈ f� � �sసర;ను rి{rించDా tరu 

+ారIకBమ={j న�£rిసూb  ఉంట�రu.		బ�రun  ఎహÉమ=( అh| పం�£తgడ_ గతంల3 vÊSj గK"Tంe ఈ cధంDా oె{య 

జ�Nాడ_ "+,`aసbవ మతం f�ా రంభ���న సంద"ాÇSj }ెబKతghijను. Xా"T XాviS+Q ఆ¬iరంDా Xా"Tవద�  

ప\సb+ాల:hijG. అf1 సbల:ల}ేతX�ా Ìయబ�£న }ెప]బడ_తgనj ప\సb+ాల:. కనుక GHసు Íక9యK,	ప�ధమ 

అf1 సbల:ల Íక9యK అÎf�ా య={c. ఐoే,	D,{eన గKంప\ GHసు Íక9యK,	అf1 సbల:ల Íక9యK బ® ధ{j 

ప�కట«ంచడం లOదు. D,{ehi గKంప\ oiమK సనతgలమS ప�కట«ంచుక:నjvz. ఐoే,	అvz అసలÆౖన +,`aసbవ మత ర�పం 

+ాదు. అh|క ©�వ� f1 "ాట�ల త"ాdతh| ఇvz cజయ=Sj �ా¬zంeంvz".  	

Xాలn- బ�GÏ- అh| వI+Qb 1934	ల3 అ¯ ప\సb+ాSj X�ా Nాడ_. అ ప\సbకం r§రu,	cమతమKల:,	సhiతనతdం,	ఆvz 

+,`aసbవIం,	అతడ_,	"అvz ప�పంచంల3S +·Sj మoiలనుం�£,	బ�viÎf�ా య=లనుం�£ Ðదట« +,`aసbవIం ప\ట«nంvz. viviప\ 

అSj f�ా ంoiలల3 ఇvz అల]�ా� Gల3 �ి�ర ప�£ంvz" అhijడ_.	
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మ"Tంత సం}iరం +¦సం మ"# ",ండ_ ఉviహరణల:. స"�hi?	మoi}iరuIడ_ �ీnXY( ఎ. �ేc±,	ఈ cధంDా }ెfా]డ_. 

viviప\ 1900	సంవతU"ాలల3,	నజ"�యK�ైన GHసును గK"T�న సమ=}i"ాS+Q +·తbSబంధనల3 }ేర�బ�£న ప\సb+ాలO 

చ"Toi� ధ"ాలS ప�జల: తలం}ేXారu. ఆ త"ాdత ఏం జ"TDTంvz?	1945ల3 ఈ ప"T�ి�� పÑ"TbDా మ="Tంvz. vÊSj గK"Tంe 

¤రu మన r§�Òక:లక: cవ"Tం}i{.	

ఆండూ�  సులÆ�; Xా( 'నూI "Tప�; ¯ మ=గజ,ౖ('-	మKనుపట« ఎ�£టరu "గత మKrsౖ] సంవతU"ాలల3 అసలÆౖన సుXారbలను 

�ÓమK కనుD½hijమK". Xాట«ల3;  +·Sjవందల సుXారbల: అ¬z+ా"Tక సుXారbల: +ావ\DాS,	ఆvz సంఘప\ చ"T�లల3 

ఇc క¿�i Ä�గ��� ఉhijG.	

�ి{Ô జ,( +Q(U,	rsనుUలOdSయ= "ాషn Õంల3 చ"Tత� మ"TయK మoiదIయhiల మ"½క f� � �sసరu ఈయన,	"viersటnబ�£న 

అh|క సుXారbల: h|డ_ XYల:గKల3+Q వe�నందున,	h|డ_ మన వద�  నునj ప\సb+ాలంతDా,	ఈ ప�oiIమ=jÌయ గBం¬iల: 

క¿�i GHసును గK"Tంe oెల:ప\తghijమంట¡hijరu. GHసును గK"Tంeన +·తb  cవరణలను XY{+Q ©�§ందుక: 

viersటnబ�£న సుXారbలను పం�£తgల: Xాడ_క:ంట¡ ఉhijరu".	

ఒక9 �ా"TDా,	మనక: ఈ +·తb  సుXారbల: లÎం}iG,	మKఖIంDా +·తb  GHసు లÎం}iడ_. SజంDా,	అసల: �ిసలÆౖన 

+,`aసbవIం ఇvే అయKIం�i{. ఐoే vÊSj మRడవ,	hiల:గవ శoiబ�ప\ ప�జల: అణeX|Nారu. vÊSS గK"Tంe ¤రu మ=క: 

cవ"Tం}i{.  	

/5. /5HIJ బK L:    చూడం�£ ఏం జ"TDTందంటÖ 1945	hi× హమ=�vz మరu]లh| r§రuo¨ +·Sj ప\సb+ాలను 

కనుD½hijరu. అh|క బ�ౖ�లOతర సుXారbలను పం�£తgల: కనుD½hijరu. వందల=vz సుXారbలS సులÆ�; మ=( }ెrి]న 

మ=ట అ�శ³+QbDా ఉం�iలS hi ఆశ,	ఎందుకంటÖ మనం కనుD½నj సుXారbల సంఖIక:,	ఈ సంఖI +·vz� Dా క¿�i 

దగ/రDా లOదు. మనం vÊSj గK"Tంe చ"T�సుb నjప\]డ_ 37,38	సుXారbల: మత��Ó vొ"T+ాయS h|ను Gక9డ 

}ెప]గలను. Xాట«ల3;  అh|కం,	",ండవ శoiబ�ం త"ాdత vొ"T+ాG. అc Ðదట« శoiబ�ప\ సుXారbలను }ెప]�iS+Q 

ఎల=ంట« ఆ¬i"ాల: లOవ\.	కనుక Ðదట« శoiబ�ంల3 X�ా యబ�£న సుXారbల �ా� Gల3+Q,	ఆతరuXాత ఎప\]�ో  ",ండవ,	

మRడవ శoiబ�� లల3 X�ా యబ�£న ఈ ప\సb+ాలను 45e�ంచ�iS+Q }ే�ిన ప�యతjం. ఇక9డ కనపడ_తgనjvz.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    ఊ. ఇక9డ �ÓమK సుXా"ాb లh| మ=టS Xా�£నందున. నల:గK బ�ౖ�ల: సుXారbలను 

tట«o¨ కలపక¿డదు. ఔhi?		

	

/5. /5HIJ బK L:    Sజ�Ó.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    ఇvz +�వలం ఒక r§రu. ",ం�ొందల ఏండ_; ,	మR�ొందల ఏండ_; . ఈ సుXారbల: ఎల= 

X�ా యబ�£hiయh| అంNాS+Q,	ఆhiడ_ Pcంeన ప�జలక: vÊSo¨ట« ఎల=ంట« సంబంధమK లOదు.	
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/5. /5HIJ బK L:    Sజ�Ó,	�ి{Ô జ,S9(U }ెrి]న మ=టను ¤"Tక9డ ఉviహ"Tంచడం }iల సంo¨షం,	ఎందుకంటÖ 

అతడ_ }i"Tత�క X|viంత పం�£తgడ_,	ఈ సంగతgలను గK"Tంe ల3తgDా ప"TÜ{ంe,	సుS�త���న +,`aసbవ దృక]ధంo¨ట« 

X�ా Nాడ_. అత�£ ప\సbకం,	'viచబ�£న సుXారbల:'	ఇX| Sజ���న సుXా"ాb లh| XాviSj ప"TÜ{సుb నjvz. vÊSల3S 

సమసIను,	ఇX| Sజ���న సుXా"ాb లh| Xాదంల3S అసoiISj ఇvz చూrిసుb నjvz. vొరకS సుXారbలS h|hÝక 

ప\సbకం"ాNాను. ఈ అసoiI Xాviలను గK"Tంe h|ను ఈ ప\సbకంల3 cవ"Tం}iను. ఇల=ంట« ప\సb+ాల: ఏమS 

}ెబKతghijG?	ఇX| మంట¡hijG?	ఇc ఏం బ® ¬zసుb hijG?	ఇల=ంట« అంNాలను గK"Tంe tట« గత చ"Tత�ను 

గK"Tంe }ెబKతÞ,	ఇc GHసును గK"Tంe }ెబKతgనj సంగతgల:,	ఆ +ాల=S+Q XYళßమS "ాNాడ_.	

సుXారbలల3 మనక: }ెప]బ�£న సంగతgల: DాS hi�ిb క:ల: X�ా �ిన cషయ=లను గK"Tంe మనం cSన అంNాలను 

DాS - అh|క���న Xాట«S Xారu గK"Tb�ాb రu. అf1 సbల:ల: ఈ ప\సb+ాలను "ాNారS tరu అంD¶క"Tంచక f1 వచు�DాS,	

tట«ల3;  ",ండవ,	మRడవ తరం +,`aసbవ\లక: సంబం¬zంeన అh|క అంNాల:hijయS,	ఎంo¨ +·ంత �Óరక: GHసుo¨ tట«+Q 

సంబంధమKనjద¾ tరu అంD¶క"T�ాb రu.	

కనుక,	ఈ ప\సb+ాల3;  +·ంత �Óరక: hi�ిb క XాదమKనjvz. vÊSల3 GHసుక: సంబంధ�Ó లOదS ©వ� hi�ిb క:ల: 

}ెబKతghijరu. ఇతరuల:,	ఊ,	vÊhá;  GHసు vÊSల3 +·vz� Dా కSrిసుb hijడ_ DాS,	vÊSల3S ¤ గత సంగతg{j క¿�i 

మనం గమS}iలంట¡hijరu. కనుక ఇక9డ రకర+ాల Xాviల: జరuగKతghijG. తరగ�ల3 }ే"Tన తరuXాత ¤ 

rిల; ల: గమSం}i{Uన cషయ=లల3 ఒక cషయ�ÓµటంటÖ,	ccధ -â¼ వIక:b ల అÎf�ా యలను Xారu ఇక9డ 

oెల:సుక:ంట¡hijరu DాS,	ఈ తరగ�ల3 ఒ+��ా� Gల3 ఉంచబడ_తghijరu DాS,	Sజ'S+Q,	1900	ఏండ_; Dా సుXారbలO 

మనక: Sజ���న ఆ¬i"ాల:Dా ఉhijయS,	vÊhá; S అంNాల: సoiIలS పం�£తgల: నమK�తghijరS Xారu గK"Tbం}i{.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    ఊ,	rి�నుUటã( ల3S ఎలÆౖ( r§D,U మ=ట{j ప"TÜ{vi� ం. ఆ�� అనjvz,	"+,`aసbవI మనDా 

ఏµటS మన µప\]డ_ చూసుb hijం. +·Sj S"T�షn���న ఆ¬i"ాలక: మ=త��Ó +,`aసbవIం f�ా �SధIం వ4�సుb నjvz. 

పంoäµ�vz వందల ఏండ_; Dా ఉనj viSj గK"Tంe ఆ�� }ెబKతgనjvz". అh|క అ¬i"ాల3; ంe vే¾j ఎంచుక:hijరu. 

ఈ ఇతర రచనలక: µనESంప\ Se� (ఇప\]డ_ మనం కనుగKనj Xాట«+Q) cమతమKలను Sç§vzం}iరu. 

అXYందుక:+ాంత ఆfాయకరం?	µమ�{j ఇక9డ ఒక ప�శj అడ_గKతghijను. hi�ిb క:ల: �ా¬iరణంDా ఎందుక: ఈ 

,మ=టను ఉప³DTసుb hijరu?	ఈ Xాదం The	Davinci	Code	క¿,	ఇల=ంట« ఇతర గBం¬iలక: ఉప³DTంచబ�£ంvz. 

+,`aసbXాISj cజ�తల: X�ా Nారh| ఈ XాviSj గK"Tంe cవ"Tంచం�£.	

/5. /5HIJ బK L:    మంevz,	ఇvz +·ంత వరక: Sజమన వచు�. �ా¬iరణంDా చ"Toi� ంNాలల3నుం�£ XాసbవంDా 

కనపడ_తgనj సంగతgలను మనం ఆ¬iరంDా ఎంచుక:S ©సుక:ంట�ం. మనం ఎంrిక }ే�ిన అ¬i"ాంNా{j µగoi 

ప�జలక: అంvz�ాb ం. ఈ ఆ¬i"ాల: cల:XYౖనXాణè తలంచబడ_తÞ,	అంvzంచబడ_తgంట�G. cల:XYౖన ఆ¬i"ాలను 
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అ¬z+ారంల3 ఉనj వIక:b ల:,	ఆ¬i"ాలను Sయం��ం}ే వIక:b ల: తమ }ేతgలల3 ఉంచుక:ంట�రu కనుక చ"Tత� cజ�తల}ే 

X�ా యబడ_తgందS µగoivz oä+Q9X|యబడ_తgందh| అÎf�ా యం క{DTంvz.	

ఐoే ఇక9డ మన{j f1 "ాfాతgల3+Q న�£rిం}ే ఒక సంగ�S h|ను తప]క }ెfా]{. 1945ల3 కనుగKణబ�£న hi× 

హమ=�vz గBం¬iలల3,	Apocryphon	of	John	అh| గBంధం }iల= మKఖI���నvzDా ఎంచబడ_తgనjvz. ",ండవ 

శoiబ�ంల3 వe�న ప��ిద�  మర�జ'� నం Sం�£న +,`aసbవ గBంధం ఇvz. hiల:గK X�ా త ప�తgల:Dా ఉనjvz - ",ండ_ f� డXYౖన 

ప�తgల:. ",ండ_ +·ంచం eనj ప�తgల:. +·తb Dా కనుD½నబ�£న మర�జ'� న గBంధంDా ప�కట«ం}iరu. }iల= చక9S సుXారb. 

ప�జలంద"T+Q రహ�ాI{j గB4�ం}iలh| ఆశ ఉంట¡ంvz. ఇప\]డvz vొ"T+Qంvz. అh|క మ"ా�ల: oె{NాG. 	

Sజ'S+Q ప�జల: Apocryphon	of	John	ను చvzcనప\]డ_ - ఈ ఉదIమ=లక:,	XాvోపXాviలక: ప�జల Íక9 

అÎf�ా య=లక: ఇvz అ¬iరభRత���న సుXారbDా ఉనjదS ప�జల: తలంచడం Ðదల: rsట�n రu,	vÊhá; S కధ 

ప"Tచయ���నvzDా కSrిసుb నjదనుక:hijరu. vÊS+Q +ారణ�ÓµటంటÖ,	",ండవ శoiబ�ం eవరన,	viviప\ 180	

సంవతUరంల3h| ఇ"�Sయసు ఈ సుXారb కధను గK"Tంe X�ా Nాడ_. కనుక ఈ +·తb ,	తrి]f1 Gన,	రహసI���న,	

మర����న ఎవ"T+ª oె{యS సుXారbల: }iల= ఏళß +QBతంనుం�ే ఉhijయS ప�జల: గK"Tbం}iరu - 1800	సంవతU"ాల 

నుం�£ కనుక,	మనం ఏvో  స"T+·తb  అంNాSj,	నూతన అంNాSj కనుD½hijమh| ఆల3చన f� రfాట¡ ఆల3చన,	ఇvz 

అ�శ³+Qb.	

+·Sj �ారu;  మనం ఇల=ంట« సంగతgల o¨ట«,	అ�శ³+Qb¾,	+·ంత సoiI¾j అందుక:ంట¡ంట�ం. SజంDాh|,	చ"Tత� 

తరచుDా cజ�తల }ేతh| X�ా యబడ_తgంvz. cనప�£న మ"½క సతI�ÓµటంటÖ,	cజ�తల: +·Sj�ారu;  cజయ=S+Q 

అరué ల:. ఎందుకంటÖ ఈ ఉదIమం ప�జ'Îf�ా య=Sj సంత"Tంచు క:నjదh|ందుక: చ"Tత�క: సంబం¬zంeన అh|క 

+ారణiల:,	కనపడ_తghijG.	vÊhá; S అంNా{j GHసు +ªBసుb ,	అf1 సbల:ల: Pcంeన +ాలంవరక: XYZ; ఆ గతంల3S 

+·Sj సoiIలను మనక: అంvzసుb hijG.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    ఔను,	Sజ'S+Q,	ఈ hi× హమ=�vz గం¬iలను ప"TÜ{ంeన ఆhiట« సంఘhiయక:లల3 

+·ందరu,	సUంఘం ఇల=ంట« ప\సb+ాలను చదవడం మంevz +ాదS గట«nDా }ెfా]రu. ఇతర +ారణiలo¨ tట«S 

Sç§vzం}iరu. లOక అf1 సbల:ల త"ాdత ఇc X�ా యబ�£నXాణè tట«S �రస9"Tం}iరu.	

/5. /5HIJ బK L:    Xా"Tvz సమసIల: Sం�£న �ిvi� ంతం - GHసును గK"Tంe ఇvz }ెrి]అన సమసIల వలÆh| 

+ాదు. vేవ\S గK"Tంe ఇvz }ెrి]న X|viంతం వలన ఇvz సమ�ాIపÑ"Tత���ంvz. యRviGజంrsౖ,	+,`aసbXాISక:నj 

DêరXాSj బట«n  ఇvz vihá; ంe బ�ౖట+·e�ంvz. Sజ'S+Q,	ప�ధమ అf1 సbల:ల: సమ=జ మంvz"ాS+Q XYZ; }ెబKతgం�ేXారu. 

ఆvzల3 అబ�EమK +ాలంల3 vేవ\డ_ తన ప�జలక: ఇe�న XాDా� నం ఈhiడ_ ఈcధంDా పÑరbGందS Xారu ప�జలక: 

}ెr§]Xారu.	
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fాత Sబంధన,	45ë� లOఖhiలల3S f�ా viనంNాల నSjట«S Xారu అంD¶క"Tం}iరu. vేవ\�ే సృçిnకరb సృçిnమంevzDా 

ఉనjదh|vz ఈ ప�¬iన అంNాలల3 ఒకట«. మ"T,	Apocryphon	of	John	ల3నూ,	సృçిnS గK"Tంe }ెr§] మర�జ'� న 

సుXారbలల3ను vేవ\డ_ సృçిnం}iడ_ DాS,	eనj vేవ\ళìß సృçిn�ాb రu. Ðదట« నుంe Xారu ఈ పSS తప\]Dాh| 

}ేNారu. కనుక,	vేవ\డ_ సృçిnంచక f1 వడ�Ó +ాక ఆvzయందు సృçిn  మంevzDా లOదు. Ðదట¡jంí అvz }ేదుDాh| 

ఉనjvz. ఈ దdందd�ిvi� ంతం,	ఈ సుఖబ® Dాలల3కం,	ఆ©�యల3కంకhij తక:9వ అS అÎf�ా యపడ�iSj 'hYÍ - 

fా; o¨SజమK'	అంట¡hijరu. ఇvz యRviGజం +ాదు. ఆvz కB�ితవ ఉదIమ=S+Q Pవం f1 �ిన యRviGజం 

ఇvz+ాదు. ఆvzమ త"ాల +,`aసbవ cNాd�ాS+Q ఈ �ిvi� ంoiల: XYîïß అవ+ాశం ఎంతమ=త�ం లOదు.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    సంఘం fాత Sబంధన �ిvi� ంoiలను అంD¶క"Tంe,	GHసు +ªBసుb  ఎవరu అh| అంNాSj,	

ఆయన మరణèంe �"TDT లO}iడh| సంగ�S,	ఆయh| "ాÒక:ద¾ అంD¶క"T�§b  Xారu  ఆ"ాక���న X|viంoiSj XYంటh| 

�రస9"Tంe యKం�ేXారu.	

/5. /5HIJ బK L:    ¤రనjvz Sజం. కనుక ఇక9డ కలDాప\ X|viంతం లÎంeంvz,	ఇvz +ాల=S+Q సంబం¬zంeన 

X|viంoiSj ఒకరక���న +,`aసbవIంo¨ క{r§ందుక: ప�య�jసుb నjvz. ఇvz ర�ప\ మ="Tf1 Gన +,`aసbవIం. ��{కల: 

�"TDTf1 Gన +,`aసbవIం,	vÊSj సంస9ృ�ల3 కలfాలS ప�య�jం}iరu. ఇvz D½ప] f�ా జ'¬iరణ f� ంvzంvz. ",ండవ 

శoiబ�ంల3 ఇvz rsద�  ఆfాయం. ఆvzమ సంఘం Íక9 అh|క }i"Toi� త�క cవ"ాల:,	ఆvzమ త"ాల తరuXాత వe�న 

త"ాల Íక9 సంగతgల:,	అh|కం vÊSల3 ఉhijG. ఐoే ఈ పం�£తgల: Xాvzసుb నj "¶�ల3 GHసును గK"Tంí,	+·తb  

Sబంధనను గK"Tంe మన అవDాహనను ఇvz ప�Ä�cతం }ెయIదు?	

/5. జAB ఆంకD బDF:    మంevz,	+·ంచం c"ామం ©సుక:ంviం. �"TDT వe�న త"ాdత సుXారbల: ఎల= 

లÎం}iయh| అంNాSj ప"TÜ{vi� మK?	GHసుo¨ f�ా రంÎంe,	అf1 సbల:లను గమSvi� ం. త"ాdత అvెల= cసb"Tంeంvz?	

viSj గK"Tంe c"ామం త"ాdత చ"T�vi� ం చూసూb h| ఉండం�£. 	

 

***	

/5. జAB ఆంకD బDF:    మంevz,	మñß వ}i�ం. మనం �i. �i",B బ® ¯ o¨ట« చ"T�సుb hijం. ఈయన,	

ల¿+ాసుXారb,	అf1 సbల:ల+ారIమKలల3 ప�పంచ ప��ిద�  అంvzతgడ_ �i",B. ఇప\]డ_ h|ను µమK�లను అడగదలeన 

ప�శj +,`aసbవ X|viంతంల3S ప�¬ihiంNాల:,	సంఘంల3 మనక: h|"T]ంచబడ_తgనj �ిvi� ంoiల:,	GHసు వద�నుం�£,	

త"ాdత అf1 సbల:లనుం�£ మనక: }ే"ాయS ఎల= గK"TbంచగలమK. మKందు నుం�£ లOvi XYనక నుం�£ }ెప]ం�£. vÊSS 

ఎల= cవ"T�ాb రu?	
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/5. /5HIJ బK L:    చూడం�£,	háట«మ=టల vid"ా,	fారంపరIంDా వe�న �ిvi� ంoi{j గK"Tంe చ"T�సుb hijమK. 

మనం మ=టల సంస9ృ�ల3 Pcసుb hijం.	Ðదట« ప\సbక రచన మన సంస9ృ� +ాదు. కనుక háట« మ=టలల3 Xారbల 

XYళìb ం�ేvz,	ఒకట« నుం�£ మ"½క"T+Q,	సమ=జం నుం�£ మ"½క సమ=జ'S+Q ఐoే. ఈ సoiISj బట«n  తరగ� గvzల3 

GHమS }ెబKతghijరంటÖ,	చూడం�£,	సంఘటన జ"TDTన }iల= +ాలం త"ాdత Xాట«S గK"Tంe ప\సb+ాల3;  "ాNారu 

సుXారb సంఘటనల త"ాdత 40-60	ఏళßక: Xాట«S గK"Tంe "ాNారu. }iల= rsద�  c"ామం కనుక ఈ c"ామంల3 అh|క 

అంNాల: తrి]f1 oiG.	

ఇక9డ,	మ=టల చ"Tత�ల3S సమసI ఏంటంటÖ మనక: ఆ¬i"ాల: vొరకవ\. �ాòóI¬i"ాల: ఏ¤ ఉండవ\. ఆvz+ాలంల3 

మ=ట లOల= పS }ేNా³ మనం ఆల3eం}i{. కనుక ఆ+ాలంల3 రకర+ాల సంఘటనల: జ"TDాయS Xాvzసుb hijరu. 

ccధర+ాలÆౖన మ=రu]ల: ఈ కధల3 జ"TDాయS }ెబKతghijరu. }iల= rsద�  చర�Dా మ="Tంvz - ఎల= cవ"Tం}i{?	ఆ 

+ాలంల3 జ"TDTన సంఘటన మధI,	rsద�ల3యల వంట« మ=రu]లను కధక: జô�£ం}iరu. కనుక ఈ ఆ¬i"ా{j SజంDా 

జ"TDTన సంఘటనల: +ావ\. మధIనునj c"ామ=Sj మనం గమSం}i{.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    ఔను,	GHసు +ªB. శ. 30ల3 చSf1 G యKంటÖ,	ఇvz Ðదట« c"ామం - Ðదట« +·తb  

Sబంధన ప\సbకం ఎప\]డ_ XYల:వ�£ంvో  మనమK }ెప]గలమK. మధIల3 c"ామం ఉనjvz.	

/5. /5HIJ బK L:    Sజ�Ó. మ"T పల:వ\రu పం�£తgల: సుXారbల: 60లల3 X�ా యబ�£న వhijరu - క¾సం 

Ðదట« మRడ_. ³Eను 90లల3 X�ా యబ�£ందhijరu. ఇతరuల: Ðదట« మRడ_ సుXారbల: 80లల3 90లల3 

X�ా యబ�£న వhijరu. అక:jక సంఘటనక:,	X�ా యబ�£న +ాల=S+Q,	మధI 30	నుం�£ 50,	60	సంవతU"ాల వIoiIసం 

కనబడ_తgంvz. }iల= rsద�  c"ామం. ఈ +ాలంల3 }iల= సంగతgల: జ"TDT ఉండగలవ\. Sజ'S+Q,	}iల= సంగతgల: 

జ"TDాయh| }ెబKతghijరu.	

ఐoే h|ను ఈ c"ామ=S+Q,	XYన+Q9 vొ"T;ం}iలను క:ంట¡hijను. మన మ=టల సంస9ృ�ల3 ఉhijం. viSj oె"Te 

చూ�§b ,	ఈ X|viంoiSj మనం XYనక:9 fõల: వద�క: D,ం�ంచగలం. fõల:,	ఈ �ిvi� ంoiSj అందుక:h| అరéత క{DTన 

Xాడ_. ఎందుకంటÖ అతడ_ ఆ దశమ=ం+ాంల3 మరణèం}iడ_. 50	లల3,	60	లల3 ప��కల¿ "ాNాడ_. ఐoే 30	లల3 

క{DTన అనుభXాలను గK"Tంe X�ా Nాడ_. 30	లల3 నµ�న viSj గK"Tంe "ాNాడ_. c"ామం ఎమవ\తgనjvో  

చూడం�£. ఔను తగK/ తgనjvz. XYన+¦సుb నjvz. అÒ"ాల సంఘటన నలబ�ౖ +·e�ంvz. మనం }ెబKతgనj సంఘటన 

త"ాdత ",ండ_ సంవతU"ాల3;  fõల: మ=రu మనసుU f� ంviడS పల:వ\రu పం�£తgల: గK"Tbసుb hijరu. మ=రu 

మనసుUక: మKందు +ªBసుb  వI�"�+QDా అతడ_ cNాdసుల నంద"T¾ 4�ం�ిసూb ఉhijరu. అత�£ మ=రuమనసుU vzనం 

మన{j తDTనంత XYన+Q9 ©సు+,ళßడం లOదు.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    ఔను. GHసు 30	ల3 చSf1 య=డను క:ంviం. fõల:,	31-32ల3 మ=రu మనసుU 

f� ంviడ_. ఔhi?	
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/5. /5HIJ బK L:    ఔను.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    అతడ_ Ðదట« +·"Tం¬Ê ప��కను 50లల3 X�ా Nాడ_ 40లల3 ఇతర ప\సb+ా{j గల© 

ప��కను "ాNా�ేö కనుక ¤రu-	

/5. /5HIJ బK L:    ఐoే తన మ=రuమనసుU గK"Tంe }ెబKతghijడ_. తన మ=రuమనసుUను గK"Tంí,	30	లల3 

GHసుo¨ క{DTన అనుభXాSj గK"Tంí }ెబKతghijడ_. కనుక ఏµ జరuగKతgనjదh| cషయంల3 మనం 

సంఘటనలక: rsౖన ఉhijం. అత�£+Q rsతgరuo¨ సంబంధమKనjvz. fõల:,	య=+¦బK,	r§తgరuల: ఒక"T+·కరu 

ప"TచGసుb లO. ఒక"#b  ఒకరu మ=ట�; డ_క:h|Xారu. కనుక,	ఈ అf1 సbల:ల:క{�ి బ® ¬zసుb నj �ిvi� ంoiSj fõల: త"ాd� 

త"ాలక: క¿�i oెల:పదల}iడ_. Ðదట« +·"Tం¬Ê ప��క 15ల3 oiను అందుక:నj ఉపvెశమKను గK"Tంe 

cవ"Tసుb hijడ_,	+ªBసుb  వI�"�+QDా ఉనjXాడ_,	+ªBసుb ను oెల:సుక:S. మ=రu మనసుU అనుభXాSj f� ంvz,	GHసు 

+ªBసుb ను గK"Tంe ప�¬ihiంNాల+¦సం ఈ c"ామం త"TDTf1 వడం చూసుb hijం.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    c"ామం తDT/ందhijరu. అనDా అర�ం ఏµట«?	మనం సంఘటనలrsౖ నుhijం కvi?	

/5. /5HIJ బK L:    Sజ�Ó. మనం సంఘటనలrsౖనుhijం. అంoే+ాక,	�ిల:వ �Ò 30ల3hi 33	ల3hi అh| 

సంvేహం ఇక9డ మనకvz అవసరంలOదు. మనµక9డ ఏం}ెబKతghijమంటÖ,	ఈ సంఘటనల త"ాdత ",ం�ేళ;ల3 

జ"TDTన మ=రu మనసుU,	సంఘటనల వలన జ"TDTన 4�ంస{j గK"Tంe }ెబKతghijం.	ఆ¬i"ాల cషయంల3 మనం ఈ 

సంఘటనలక: rsౖh| ఉhijం. కనుక మనమK háట« మ=ట{j hÝ+Q9 X|యగల గvzS కనుD½న గ{DTo,ే	ఆయ= 

సంఘటనలo¨ సంబంధమKనj ప�జల అÎf�ా య=లను Xారu X�ా సుb నj సంగతgలను ఇంతకంటÖ అ¬zకంDా hÝ+Q9 

X|యలOమK.	

ఐoే,	�sౖ¬iం�క ప���ంబమKనjదh|vz సతI�Ó. ఆల3చనలను oెల:పడం,	అÎf�ా య=లను }ెప]డంల3 క¿�i X|viంత 

�ిvi� ంoiల: అÎవృvz�  }ెందటం అh|vz ఇµ�£ ఉంట¡ంvz. +·తb  Sబంధన ప\సb+ాలల3S మ=టల3 మన+ª అంశం 

కనబడ_తgంvz. ఐoే GHసు ప\నరuoiనమh| ప�¬ihiంశం,	ఘనపరచబడటం,	¾�మంతgSDా ©ర�బడటం,	+ªBసుb  

�షgIల: vÊSS నమ�డం,	ఇల= X�ా యబ�£న సంఘటన{j 30	దశకంల3 జ"TDాG. అంద"T+ª oె{�ిన బ�ౖ�ల: 

పం�£తgల: మ="Tnను 45ంజ,,	ఇతరuల: ఈ సంఘటనలక: rsౖన,	ఈ సంఘటనలక: rsౖన ప�¬iన �ిvi� ంత 

cNాd�ాల:hijయS X�ా Nాడ_.	Sజ'S+Q 45ంజ, ఇల=ంట« అÎf�ా య=Sj oె{fాడ_,	"ఈ సంఘటనల త"ాdత వe�న 

దNాబ�� లల3 కhij,	ఈ సంఘటనల: జ"TDTన XYంటh|,	మ"TయK ఈ సంఘటనల ¾డల=ల3S ప��ర�fాలల3ను,	

ఆ+ాలంల3 అతI¬zక���న X|viంత �ిvi� త �ిvi� ంoiల: ప\ట¡n క:S వ}i�G."	

/5. జAB ఆంకD బDF:    ఊ,	ఆX|viంతం ఎక9డనుం�£ వe�ందS ¤రu ఇప\]డ_ అడDా{ ఎందుకంటÖ మనం 

అf1 సbల:లక: దూరంDా XYZßf1 తghijమK. చ"Tత�ల3 మRడ_,	hiల:గవ శoiబ�ంల3+Q మనం XYల:తghijమK. 
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ఎందుకంటÖ ఆ f�ా రంభ+ాలంల3 మ=టల సంస9ృ�ల3 X|viంతం �ిvi� ంతం }iల= ©వ�ంDా ఉం�ేvz. అvెక9నుjంe 

వe�ంvz?	

/5. /5HIJ బK L:    Ðదట« శoiబ�ం f�ా రంభంల3 X|viంతం ©వ�ంDా ఉండట�Ó+ాదు - Sజ�Ó,	GHసు vÊSj 

�షgIలక: h|"T]ంeనందున Xారu vÊSj ఇతరuలక: అంvz}iరంట¡hijరu. ఇvz Sజ���న అంశంల=D� కSrిసుb నjvz. 

ఐoే Ðదట«,	",ండ_ శoiబ�� లల3 క¿�i �ిvi� ంతం మ=రu]లO; క:ం�i ఉం�ేvz. సంఘ Sయమ=లక: XYళ;క మKందు 

మనం ఈ రచనలను చూ�ినటº�; oే,	గK"Tbంప\ f� ంvzన ప\సb+ా{j చూ�§b ,	vైXాX|శమK వలన వe�న ఈ 27	ప�oేIక 

ప\సb+ాల:;	గK"Tbంప\ f� ంvzన గBం¬iల:నjప\]డ_ క¿�i ఉhijG. ¤ బ�ౖ�ల3;  "#మ= ప��క oెరవం�£. Ðదట« 

+·"Tం¬ÊయKలక: ప��క oెరవం�£,	అS }ెప]క:ం�ih| సంఘం �ిvi� ంoi{j బ® ¬zం}i{U వe�ంvz. Xా"T+Q ఒక సుXారb,	

లOక fõల: X�ా �ిన ",ండ_ ప��కల¿ oె{సుండవచు�. ఈ రచనలSjట«ల3ను ఏమ=ర�] లOక:ం�i ఉనj X|viంoiSj 

మనµప\]డ_ XYనుvz"TDT ప"TÜ{ంచగలం. tటSjటã;  ఒక ప�¬ihiంశం ఉనjvz. ఈ అంశం 30	దశకం నుం�£ 

మ=రu]లO; క:ం�i,	బ�ౖ�ల: ప\సb+ాల చ"ా�+ాలం వరక:,	ఇ"�Sయసు వరక: �ాDTf1 Gంvz. సమ=జంల3 తరత"ాల:Dా 

ప�¬ihiంశం అంvzంచబ�£ందS,	ఇvz oెల:ప\ తgనjvz.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    స"�. viviప\ ప�� ప\సbకంల3నూ ఉనj ఈ ప�¬iన �ిvi� ంoiలను గK"Tంe ¤రu oె{య 

జ�Nారu. మంevz ¤రu vÊSల3 అనుమ=hiల: లOక:ం�i కనుD½నj +·Sj సంగతgలను cవ"Tంచం�£.	

/5. /5HIJ బK L:    vేవ\�ే సృçిnకరb. మనక: రÒక:డ_ అవసర��� యKhijడ_. fాత Sబంధనల3S XాDా� hiలను 

బట«n  ఆయన అరuvెం}iడ_. ఆయన ¾�మంతgSDా ©రu] ©ర�బడoiడ_. ఈల3కంల3 ఆయన ఘన���న fాత�ను	

f1 çి�ాb డ_. రÒణల3 శ"¶రం,	ఆత�,	మనసు ఇµ�£ ఉhijG. ఆత� మనసు మ=త�ం +ాదు. ఈ ప�¬ihiంNాల: ",ండ_ 

శoiబ�� ల:Dా ల3కంల3 +·న�ాDTf1 య=G. tట«ల3 మ=రu]ల: "ాలOదు. ఇవ¾j,	rsౖన}ెప]బ�£న ప�¬ihiంNాల¾j 

Ðదట« ",ండ_ శoiబ�� లల3S రచనలల3 ఉhijG.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    GH�§ vేవ\డh| అంశం. 	

/5. /5HIJ బK L:    GH�§ vేవ\డh| అంశం అSjట«ల3 ఉనjvz. GH�§ vేవ\డS +·తb  Sబంధన ఆ¬iర గBం¬iల: 

క¿�i }ెfా]G. +·Sj +·తb  Sబంధన ఆ¬i"ాలల3 +·ందరu hi�ిb క:ల: ఆయన vేవ\డ_ +ాదhij,	ఆయన vేవ\�ే. 

ఆయన vేవ\డS Xారu }ెప]క f1 Ghi ఆయన తన పనులvid"ా oiను vేవ\డనS oెల:ప\క:hijడ_.	

/5. జAB ఆంకD బDF:    మంevz. ప�జల="ా! ³Eను 3:16,	vేవ\డ_ ల3కమKను ఎంo¨ r§�µం}ెను +ాDా తన 

అvzd©య క:మ=రuS యందు cNాdసమKంచు ప��Xాడ_ న�ంపక SతIPవమK f� ందునట¡;  ఆయనను 

అనుగB4�ం}ెను. oiరత"ాల:Dా అంvzంచబడ_తgనj ప�¬iన అంశం ఇvే. మనం వ}ే�Xారం చూడదలచుక:నjvz,	
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కe�తంDా అంvzంచబ�£ంvi?	లOక +ాల కBమంల3 ప�జల: viSS క{]ంe జô�£ం}i"ా?	viS గK"Tంe చ"T�vi� మK. 

X|eయKండం�£.	
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