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! #$ా&సమ) గ)+,ం. ప0పంచమ) అ3456 ప0శ8ల:- <ార>క@మం 2.	

	
3A. జDE ఆంకG బGI:    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: ¤ 
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�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;  

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.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    మ= +ారIకBమ=S+Q �ాdగతం. ¤ క:మ=",bను,	క:మ=రuణº»  +,`aసbX|తb ర +ాలOP+Q,	

యRSవ"TUటW+Q పంrింeనప\]డ_,	అక9�£ f� � �sసరu;  Xా"T+�µ h|"T]�ాb రh| అంNాSj గK"Tంe }ే"T�సుb hijం. vేవ\ణº»  

గK"Tంe ఏం h|రu�క:ంట¡hijరu?	GHసును గK"Tంe ఏం h|రu�క:ంట¡hijరu?	బ�ౖ�ల:o¨ మన సంబం¬iSj గK"Tంe ఏం 

h|రu�క:ంట¡hijరu?	v½Sj ¤రu తప]క oెల:సు+¦Xా{. �¾మK ప��ాb tసుb నj ఈ ప�శjలక: జXాబK hYల= }ెfా]ల3 ఈ 

cviIరu� ల: తప]క oెల:సు +¦Xా{. లOక:ంట¿ Xారu cNాd�ాSj +¦ల3]oiరu.	

+ాలOPల3 అడగబడ_తgనj ప�శjలల3 ఒకట« బ�ౖ�ల: మనక: ఎల= లÀంeంvz?	ఈ లOఖనం అనDా ఏµట«?	

మ"T+·ంచంల3తgDా XYZoే,	+·ంచం XYన+,9ZÁ }ెబKoiం. ¤క: GHసు ఉhijడ_,	fాత Sబంధన ఉనjvz. GHసు +ªBసుb  

మరణం త"ాdత ఆ +ాలప\ యRదుల: మన వద�  fాత Sబంధన గBంధం ఉనjvz కvi అనుక:hijరu. అf1 సbల:ల: 

X�ా �ిన ప��కల:,	Xా"T ప\సb+ాల: +ªసుb  మరణºంeన తరuXాత ఆvz +,`aసbవ\ల:,	fÂల: X�ా �ిన ప��కల:,	fÂల: X�ా �ిన 

ప\సb+ాల:,	r§తgరu ప��కలÃ,	³Eను సుXారb,	లÃ+ా,	fాత Sబంధనల3S లOఖనంo¨ సమ=నమS ఎప\]డ_ 

తలం}iరu. ప�జల="ా,	cమరÄక:లÅౖన పం�£తgల:,	యRSవ"TUటW f� � �sసరu;  GHసు మరణం త"ాdత ఏం జ"TDTందÆ,	+·B తb  

Sబంధనల3S 27	ప\సb+ాలను గK"Tంe ఏం }ెయ=IలÆ,	రకర+ాల అÀf�ా య=లను oె{fారu. �i",B,	cమరÄక:ల: 

}ెrి]న +·Sj అÀf�ా య=లను మ=క: oె{యజ�యం�£.	

3A. 3A+KL బM N:    fాత Sబంధన ప\సb+ాలను గK"Tంe యRSవ"TUటW f�ా ంగణంల3 "ాజ+ªయ���న చర�ల: 

+·న�ాగKతgండDా,	సంఘంల3 Xా"T వ"ా/ S+Q తDTనట¡; Dా,	Xా"T అÀf�ా య=లను,	X|viంoiSj ప��ఫ{ం}ే ప\సb+ాలను 

ఒక వర/ం ఎంrిక }ే�ింvz. cమరÄక పం�£తgS+Q,	ఇల=; ంట« పల:వ\రu cమరÄక:లక: ప�ధమ శoiబ�� లల3 రకర+ాల 

�ిvi� ంoiSj +ాfా�ే +¦టDా Xా"¶ �ిvi� ంoiSj S"T�ం}iరu.	

ఈ పద�� ",ండవ శoiబ�ప\ eవ"T +ాలంల3 వe�న ఇ"�Sయసుక: ఆfాvzంచబడ_తgనjvz. ఐoే,	ఈ cషయంల3 �i( 

బÉ� ( }ెrి]న �ిvi� ంతం ప�జల మధI అ¬zక f�ా ¬iనIతను f� ంvzంvz - అనDా ఇదంoi hiల:గవ,	ఐదవ శoiబ�� ల eవ"#;  

వe�న cNాd�ాల ఫ{oi మS అతడ_hijడ_.కనుక,	ఇvz ఆ తరuXాత }iల= +ాల=S+Q వe� యKంట¡ంvz. 
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ప�oiIమ=jయ �ిvi� ంoiSj oË+Q9X|�§ందుక: "ాజ+ªయపరంDా వe�న �ిvi� ంత��� ఉంట¡ంvz. కనుక ఇvz rsద�  

"ాల+ªయ యKద�ంల3 ఒక Ì�గం.	

Xా"Tక9డ ఏమంతghijరంట¿ - గK"Tbంచు+¦ం�£,	చ"Tత�ల3 సూeంచబ�£న +·Sj అంNాలను గK"Tంe మన µక9డ 

మ=ట�; డ_క:ంట¡hijం. త"ాdత vihÍjక మల:ప\ �fా]రu. ఆvz +ాలంల3,	సుXారbల రచGతల: ఒక"T hÍకరu h|రuDా 

అడహ"Tంచు+¦లOదhijరu. ",ండవ శoiబ�ప\ f�ా రంభంల3 పం�£తgల: కÃ�i +·B తb  Sబంధన గK"Tంe 

మ=ట�; డలOదhijరu. fÂల: ఇల= }ెfా]డ_,	సుXారb ఇల= }ెrి]ంvz,	ల=ంట« మ=టలOj చూసుb hijం. ",ండవ శoiబ�ంల3S 

ప\సb+ాల3;  ఒకట« ",ండ_ సుXారbల: ఉండవచు�. ఒకట«,	",ండ_ fÂల: ప��కల: కనపడవచు�. +·B తb  Sబంధనల3 ఆ 

ఆvz+ాలంల3 అప]ట«+Q ఇం+ా,	27	ప\సb+ాల: బ�ౖ�ల:ల3 }ేర�బడలOదు. కనుక,	బ�ౖ�ల:ను బ�¬zం} ేసంఘ=లల3 

అప]ట«+Qం+ా బ�ౖ�లO పÏ"TbDా �ిద�ం}ేయబడనప\]డ_. X|viంoihYjల= బ® ¬zం}iరS h|ను ప��jసుb ంట�ను. ఆ +ాలప\ 

ప"T�ి�� అల=గKం�ేvz.	

కనుక Xారu v½Sj గKరంeXాvzసుb ం�ేXారu v½Sల3 +·ంత "ాజ+ªయ మKం�ేvz. కనుక ఇక9�ొక ప�శj వe�ంvz. 

లOఖhiSj గK"Tంeన అవDాహన ఎక9నుjంe వe�ంvz?	మ"T,	ఏc¬iనంల3 ఈ ప\సb+ాల: ఉనjత �ా� hiS+Q లOవడం 

ÑదలÅౖGంvz?	�షgIల: X�ా �న ప"Tకలల3 +·Sj vేశమంoi ప�య=ణం �ాDTసూb  అh|క సంఘ=లల3 ప�జల ఎదుట 

చదవ బడ_తghijG. తన ప��కలను +·Sj సంఘ=లల3 చvzcనట¡; Dా fÂల: }ెబKతghijడ_. fÂల: రచనలపట;  

ప�జల: DÒరవం చూప\తghijరu. fÂల:,	తన ప��కలల3 oiను }ెrి]న బ® ధలను సంvేNాలను పట«nంచు+¦S +·ందరu 

ప�జలను గvz�సూb  తన ఉపvేNాSj Xారu Sర;ÓIం}ే�§b  Xా"T+Q +ªడ_కల:గKతgందS 45చ�"Tసుb hijడ_.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    ఊ,	v½S ",ండ_ ఉviహరణలSvi� ం,	ఎందుకంట¿ ఈ ఉviహరణల: +·B తb  Sబం¬i( 

ప��కలల3 నుం�£,	ప\సb+ాలనుం�£ వe�నc. ఐoే v½Sj vైXాXYశమKవలన క{DTన ప"T�ద�XాకIమS,	h|రuDా 

పరల3కంల3నుం�£ vzDTవe�నందున ¤"Tల=ంట« ప�శjల: అడగకÃడదS �¾మK }ెప]డం లOదు. సమ=}i"ాSj 

అందజ�సుb hijమK. ఆ +ాలంల3 Pcంeన +,`aసbవ\ల ఆల3చనల:,	Xారu నµ�న cNాd�ాలను గK"Tంe,	పం�£తgల 

ప"TNÕధనలల3 మనక: లÀంeన సమ=}iరµvz. ఆ సమ=}i"ాSj ©సుక:S,	Xా"T ప\సb+ాలను ప"TÖ{ంe,	ఆ య= 

సంగతgలను oెల:సుక:hijం. Xా",ం }ెfా]"# గమSvi� ం. Ñదట« r§తgరu 1:23-25.	r§తgరu }ెబKతghijడ_,	"¤రu,	

అనDా +,`aసbవ\ల:,	Óయ ×జమK నుం�£ +ాక,	NాశdతమగK PవమK గల vేవ\S XాకIమRలమKDా అÓయ×జమK 

నుం�£ ప\ట«nనXారu. సరd శ"¶రuల: గ�£¥S f1 {నXారu,	Xా"T అందమంతయK గ�£¥  ప\వ\dవలÅ ఉనjvz. గ�£¥  

ఎండ_ను,viS ప\వ\dను "ాల:ను. ఐoే ప�భKవ\ XాకIమK ఎల;ప\]డ_ను Sల:చును". త"ాdత eవరDా }ెfా]డ_,	

"�¾క: ప�కట«ంపబ�£న సుXారb ఈ XాకI�¾" rsతg"Tక9డ ఏమంట¡hijడ_?	

3A. 3A+KL బM N:    చూడం�£. ఇvz }iల= మKఖ=Iంశం. h|ను గంతgలOసూb  v½S f�ా ¬iనIతను ¤క: 

cవ"Tం}iలనుక:ంట¡hijను. GHమS గమSం}iం?	మనం మ=టలక: }ెంvzhi సంస9ృ�ల3 ఉhijం. అనDా hÙట« 

మ=టలo¨ సంvేNాSj బ® ¬zంచడం. సుXారbను గK"Tంe బ�¬zంచబడ_తgనj సంvేNాSj మనం vేవ\S XాకIమS 
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}ెబKతghijం. vేవ\S XాకIం లOఖన ర�పంల3 బ�ౖ�ల:ల3 {Úంపబ�£న viS మనం తల:సుb hijం. ఐoే ఇక9డ vేవ\S 

వద�నుం�£ మనక: అంvzంచబ�£ మనక: h|"T]ంచబ�£ బ�¬zంప బడ_తgనjvz,	r§తgరu ఆ సంగ�S }ెfా]డ_. ఇతర 

రచGతల: కÃ�i అvే }ెfా]రh|ందుక: SదరÄhiల:hijG.	

అf1 సbల:ల: తమసంvేNాలను �ాÛÜIలను hÙట« మ=టల ప�సంDాలల3 అh|క f�ా ంoiలక: XYZ; ప�జల మKందు 

బ® ¬zసుb ం�ేXారu. ఆ త"ాdత +·B తb  Sబంధన ఎల= వe�ందంట¿,	ఈ అf1 సbల:ల: ఒ+·9క9రuDా చSf1 తgండDా,	

బ® ¬zం}ేందుక: ఎవdర� లOరu,	Xారu బ® ¬zంeన సంగతgలను,	vేవ\S XాకIంDా Sర»Gంe ప\సbకంల3 }ేర�Dా,	అvz +·B తb  

SబంధనDా rిల:వ బడ_తgనjvz.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    fÂల:,	r§తgరu,	లOక ³Eనుల: బ�¬zంeనvz vేవ\S లOఖన మS తలంచడం. మనక: 

cÌ�� ం�Æ క{DTం} ేఆల3చన Xా"�మంట¡hij"# చూడం�£.	

3A. 3A+KL బM N:    లOఖనం "ావ�iS+Q మKంv ేవe�న లOఖనం. 	

3A. జDE ఆంకG బGI:    Sజ�¾ అf1 సbల:ల +ారIమKల: 18:11	fÂల:ను గK"Tంe }ెబKతgనjvz,	"అతడ_,	fÂల:,	

Xా"T మధI XాకIమK బ�¬zంచుచు,	ఒక సంవతUరమK ఆరuhYలల: +·"Tంధుల3 Sవ�ిం}ెను". మరల 

అf1 సbల:ల+ారIమKల: 13:46	"అప\]డ_,	fÂల:ను,	బరjబ�యK ¬ైరIమKDా ఇట;S"T;	vేవ\S XాకIమK Ñదట ¤క: 

}ెప\]ట అవశIక�¾". v½Sj ¤రu cవ"Tంచం�£.	

3A. 3A+KL బM N:    చూడం�£,	లÃ+ా }ెrి]న పదజ'లప\ �ాÛÜIh|j fÂల: బరjబ�ల: కÃ�i Xాడ_క:ంట¡hijరu. 

అf1 సbల:డ_ fÂల: సdయంDా }ెrి]న ఈ అంNాSj +·vz�  �§rsౖhi త"ాdత h|ను ¤క: చూrి�ాb ను. కనుక hÙట« 

మ=టలల3 వe�న ఈ vేవ\S XాకIసంvేశం,	లOఖhiలల3 }ేర�బడ_టGH+ాక,	ఈ సంగ�S దృtక"Tం} ే�ాÝల: ఆvz 

సంఘంల3 పల:వ\రu కనబడ_తghijరu. r§తgరu ఉhijడ_,	లÃ+ా కÃ�i �ాÛ£GH. +·vz�  �§rsౖన త"ాdత fÂల:ను 

గK"Tంe }ెబKoiను. ³Eను కÃ�i ఈ అంశంల3 ఒక NాÛ£Dా ఉhijడ_. కనుక,	ఇక9�ేం }ేసుb hijమంట¿,	ఆ +ాలప\ 

సంఘంల3 ఉనj ప�¬iన X|viంత �ిvi� ంoiSj గK"Tంe మKనుr§ }ెfా]మK. ఆ ప�¬iన X|viంతంల3S మKఖI���న 

�ిvi� ంతం ఇvz. సుXారb సంvేశం ప�కట«ంచబడ_తgనjప\]డ_ vేవ\S XాకIం ప�జలక: అందుతgందh| అంశం. ఈ ప�¬iన 

X|viంతం మKందుక: న�£rిసుb నjvz. ఇక9డ +·B తb  Sబంధన గBంధం ప�¬iన X|viంoiS+Q �ాÓIంDా ఉంvz.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    స"� ప�కటన గBంధంల3S అf1 సbల:డ_ ³Eనును గమSvi� ం. అందర� ప�కటన 

గBంధంల3 కÆసం Ñదట ",ండ_ అ¬iIయ=లhYౖhi చvzc ఉంట�రu. Ñదట అ¬iIమల3 అf1 సbల:డ_ ³Eను ఇల= 

}ెబKతghijడ_ "¤ సహÞ దరuడ_ను,	GHసును బట«n  కల:గK శBమలల3ను "ాజIమKల3ను సహనమKల3ను 

fా{XాడనుhYౖన ³Eనను h|ను. vేవ\S XాకIమK SµతbమK ... ... పoi�సు v½dపమKన పరXా�ిhYౖ�S 

(ఎందుక:?)"	
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3A. 3A+KL బM N:    సుXారb బ® vzసుb నjందున �Óక: గK"T అGhiడ_. ఆ XాకIం }ెబKతgనj సంగ� Gvే. 

మ=నXాZS càeం}ేందు+,`న vేవ\S ప�ణiZకను అతడ_ మనక: cవ"Tసుb hijడ_. vైవసంvేNాSj బ® ¬zంeనందున,	

�ÓDా పoi�సు v½c+Q తర{ంచబ�£ అక9డ ప�కటన గBం¬iSj "ాNాడ_.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    �i",B,	అf1 �ాb ల:డ_ fÂల: ఒక చక9S మ=ట }ెబKతghijడ_. Ñదట« �à© 5	ల3 - 

"నూ",��£ ఎదు�  మR�+Q eక9మK X|యవదు�  అS లOఖనమK }ెప\]చునjvz" ఇvz fాత Sబంధనల3S వచనం. 

పSXాడ_ తన PతమKనక: fాతg� డ_. ఈ వచhijSj లÃ+ా సుXారbల3 మనం చూడగలం.	

3A. 3A+KL బM N:    లOvi ఆ fారం పరIం ఆ¬iరంDా GHసు +ªBసుb  బ® ¬zసుb hijడ_. ఈ ",ంట«ల3 ఒకట«. 	

3A. జDE ఆంకG బGI:    ఔను,	అతడ_ ఏ ఉvే�శంo¨ v½Sj }ెfా]�ో  cవ"Tంచం�£.	

3A. 3A+KL బM N:    చూడం�£,	ఇక9డ అతడ_ fాత Sబంధన లOఖhi{j,	GHసు }ెrి]న అంNాలo¨ట« f1 {� మనక: 

cవ"Tసుb hijడ_. లÃ+ా తన సుXారbల3 GHసు }ెrి]న సంగతgలను లOఖhiలo¨ కల:ప\తghijడ_. ఇక9డ ఒక 

45చ�"Tక చూసుb hijను. fÂల:క: సంబvzంe మKందు +ాల=S+Q }ెంvzhi వచన µ�£. f� ఉల: Ñదట« �à© ప��క 

X�ా యలOదS జXాబK వసుb ంvz. hi�ిb క:ల: కÃ�i ఇvే మ=ట }ేబKతghiరu. ఇప\]డ_ మ"ãక చర� Ñదలäతgంvz. 

స"�,	Xాదన +¦సం fÂల:,	Ñదట« �à© ప��క X�ా యలOదS అనుక:ంviం. ఐనప]ట«+ª Ñదట« శoiబ�ప\ �ాÝల:,	

fాత Sబంధన లOఖhiSj,	+·B తb  Sబంధననూ,	లOక GHసు }ెrి]న vేవ\S Xా+ాISj ప�క9ప�క9h| ఉంeoే,	",ం�£ట«+ª 

సమ=న అ¬z+ార మKhijడS oెల:సుb ందS }ెfా]రu. Xాట«h| లOఖhiలS }ెబKతghijం. గBంధసb ం }ేయబ�£న ఈ XాకI 

Ì�గం ఆvz సంఘంల3 Xాడ_కల3 ఉనj fారంప"ాI}i"ాలను +QBంvz త"ాలక: అందజ�యబ�£న పద�తgలను మనక: 

oెల:ప\తgనjvz.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    ఊ,	స"� ప�జల="ా,	ఆvz +ాలంల3 ఉనj ప�జలo¨ ఆసంగతgలను h|రuDా కనులo¨ 

చూehi �ాÝల: }ెrి]న అంNాలను cనం�£. ఆ అf1 సbల:ల: ఇల= }ెబKతghijరu. "ఇvz లOఖనంo¨ట« 

సమ=న���నvz. ఇvz vేవ\S XాకIమS }ెబKతghijం". +·B తb  Sబంధన X�ా యబ�£న ప��కలÃ,	ఆvz +,`aసbవ\ల: 

cశd�ింe,	}ెrి]న సంగతgలను,	ఆ¬i"ాలo¨ cవ"Tం},ే	మనక: vొ"T+Qన ప\సb+ాలల3 ప\"ాతన���నc,	అంతకంట¿ 

XYన+Q9 XYళÁలOమK. కనుక �i",B గల© ప��కల3 f� ఉల: X�ా �న వచhiSj గమSvi� ం. ఈ ప��క ఎప\]డ_ 

X�ా యబ�£ంvz?	

3A. 3A+KL బM N:    గల=�యల3S ఏ f�ా ంoiSj గK"Tంe ప��క X�ా యబద�£నదh| చర� ఉనjvz. 50	లల3 

X�ా యబ�£ంvేà. 50	దశకం f�ా రంభంల3.	
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3A. జDE ఆంకG బGI:    ఊ,	కనుక GHసు త"ాdత ఇరXYౖ ఏండ; క: ఇvz X�ా యబ�£ంvz. గల�య=ల3S ప�జలను 

45చ�"Tసూb  fÂల: ఈ మ=టలను X�ా Nాడ_. 	

"+ªBసుb  క:B పను బట«n  µమK�ను rి{ehi XాSS c�£e,	Àనj���న సుXారb తట¡n క: ¤"Tంత తdరDా �రuగKత hiక: 

ఆశ�రIమగKచునjvz. అvz మ"Tåక సుXారb +ాదు DాS,	+ªBసుb  సుXారbను }ెరuపD#"T µమK�ను కలXార పరచుXారu 

+·ందరuhijరu". త"ాdత "�¾మK ప�కట«ంeన సుXారb+ాక మ"ãక సుXారbను,	�¾���నను,	పరల3కప\ దూతGæ�నను 

¤క: ప�కట«ంeన}# అతడ_ NాపగBసుb డగKను Dాక". Ñదట« �ా"T Xా"T+Q అర�ం +ాకf1 oే,	అతడ_ మరల }ెfా]డ_,	

�i",B,	సుXారb సంvేNాSj గK"Tంe ఎందుక: అల= }ెfా]డ_?	

3A. 3A+KL బM N:    అf1 సbల:ల: }ెrి]న సుXారb సంvేశమK,	oiను }ెrి]న సుXారb సంvేశమK ఒకట¿నS fÂల: ఈ 

Ì�గంల3 Xాvzసూb  ఉhijడ_. సుXారb మ=రలOదు ప�¬iన X|viంతం ల3ంe rsౖ+Q వe�న �ిvi� ంoiSj గK"Tంeన చర�ను 

మనµక9డ చూసుb hijమK,	ఐoే ccధ రచGతల: X�ా �న ప\సb+ాలల3 ప�¬iన X|viంతంల3 viDT ఉనj అh|క 

మ"ా�లను ఈ రచGతల: XY{+Q oేవడం గమSంచ గలమK. ఐoే ప�¬iన X|viంతం మ=రదు. అందుకh|,	మనం గత 

అంNాలను గమS�§b ,	సం�ా9"ాలను ఆచ"Tసూb  ప�భKవ\ బల;  వద�  కÃరu�S ఉనjప\]డ_ GHసు వచు� వరక: ప�భKవ\ 

మరణమKను ప�కట«ంచు చుhijరu. అందు}ేతh|,	బ�rీbస�ం ప\చు�క:నjప\]డ_ vైXాత� ఇచు� SతIPవమh| వ"ాSj 

మనం అందు+¦వ�iS+Q,	ప"Tషgvi� తg�S vid"ా మనం �v½�క"Tంచబ�£ +ాదుDా బడoiమK. సుXారb అనDా ఇvే.	

ఇvz GHసు +�Bసూb  మRలంDాh| వసుb ంvz. fాfాS+Q మరణºంచడం వలన మ=త��� +ాదు. ఈ మరణం వలన Æవ\ 

�v½�క"Tంచబ�డDా,	vేవ\డ_ Sనుj పÏ"TbDా మ="T�X|� ిÆXాయనo¨ క{� ిన�£}ేcధంDా }ే�ాb డ_. కనుక,	ఏ మ=ర�] 

లOS ప�¬iన X|viంoiSj మనం ఇక9డ చూసుb hijమK. ఐoే ఈ చర�క: అంత�¾ లOదు,	ఎందుకంట¿ సుXారb ల3oైనvz. 

ఐoే ప�¬iన X|viంతం Ñదట« నుంe ఉనjvz. అvz ఎనjడూ మ=రదు.	ఇక9డ ఒక సమసI ఉhijడS fÂల: 

గK"Tbసుb hijడ_ DాS - సుXారbను X|రu cధంDా చూrిం}iలS,	సుXారbను +·ంచం వI�"�కంDా చూrిం}iలS ఆ +ాలంల3 

+·ందరu వI�"�క:ల: ప�య�jసుb hijరu- అతడంట¡hijడ_,	"¤రu hi బ�ధ{j cంట¡hijరu,	GHసు +ªBసుb o¨ క{� ి

న�£e,	మ=ట�; �£న అf1 సbల:లo¨ ¤క: సంబంధమKనjటç�; o,ే	ఇvే ఆ సుXారb"	

3A. జDE ఆంకG బGI:    ఔను,	గల© ప��కల3 Xా"TS గvz�సుb hijడ_,	ఎందుకంట¿ Xారu vi"T తrి]f1 తghijరS,	

Ñదట« �ా"T అతడ_ XారS 45చ�"Tం}iడ_. Xా"TS XYనక:9 oెసుb hijడ_. +·"Tం¬½ సంఘంల3 కÃ�i అతడ_ మèÁ ఇvే 

పSS }ేNాడ_. Ñదట« +·"Tం¬½ 15ల3 }ేబKతghiడ_. య=బ�ౖ ఐదులé ఈ ప\సbకం అంగêë; +Q వe�ందhijడ_. య=బ�ౖల3 

ప�జలక: బ® ¬zంeన సంగ�Sక9డ }ెబKతghijడ_. కనుక,	GHసు నుం�£ ఇరXYౖ ఏండ_;  viట«f1 య=ం.	“సహÞ దరuల="ా 

h|ను ¤క: ప�కట«ంeన సుXారbను ¤క: oె{య పరచుచుhijను. viSS ¤రంD¶క"Tంe�"T. viS యంvె S{e 

యKhijరu. ఈ సుXారb వలన రÓణ f� ందుదురu”.	
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3A. 3A+KL బM N:    అంoే +ాక. ఇతడ_ ఇక9డ ఏమంట¡hijడంట¿,	ఇvz fÂల: åక9 సుXారb +ాదు. 

fారంపరIంDా అతడ_ అందుక:నj సుXారbను. ఇప\]డ_ ఇతరuలక: అంvzసుb hijడ_. ఇతర అf1 సbల:లక: 

}ెబKతghijడ_. h|"¶Óణక: ప\నరuoi� న�¾ మKఖI���నదh| ఈ ఆల3చనను,	ప�¬iన X|viంతంDా పvz4ìనవ 

అ¬iIయంల3 మ"Tంత cవరంDా సమ"T�సూb  ఉhijడ_. కనుక,	GHసును మృతgలల3ంe లOrి ఆయన Æ�మంతgదS 

vేవ\డ_ Sర�rిం}iడh| ఆల3చన - Ñదట« +·"Tం¬½ ప��కల3 ",ండవ ఆ�iమKDా చూrించబ�£నట¡; Dా - సృíిnS 

అ³మయంల3 పడX|�ినviSj మ="T�X|�,ి	అల=మ=ర�డంvid"ా,	ఆ గందరD#ళంల3ంe బ�ౖటప�ే అవ+ాNాSjవdడం 

- ఈ రÓణల3 +ªBసుb  v½Sh| అందîప\తghijడ_. అతడ_ v½Sj గK"Tం} ే}ెబKతghijడ_.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    v½Sj గK"Tంe చ"T�సూb  - ఈ cNాdసం మ="Tంvi?	ఈ �ిvi� ంతం మ="Tf1 Gంvi?	+ªBసుb ను 

గK"Tంeన ఆ Ñతbం కvi క{]త���నvi?	లOదు లOదు. ఆvz,	�ాÝల: ఇvz Ñదట« నుంe ఉనj అంNాలనుం�£ 

©సుక:నjviS }ెfా]రu ఒ+� అంNాSj X|"�dరu c¬iల:Dా }ెfా]రhijరu. యRvi ఉhijడ_,	య=+¦బK సహÞ దరuడ_,	

Sజ'Sకతడ_ GHసు సహÞ దరuడ_. యRvi లOఖనంల3 ఒ+� ఒక r§P గల ప��కను X�ా Nాడ_.	అత�£ల= అhijడ_,	

"rి�యKల="ా,	మనంద"T+Q క{D�డ_ రÓణను గR"T�GH X�ా యవలÅనS ప�య�jసుb ండDా,	ప"T�దు� లక: ఒక9�ా"� 

అప]DTంపబ�£న బ® ధSµతbమK ¤రu f1 "ాడవలÅనS µమK�ను X|డ_+·నుచు ¤క: X�ా యవల� ివe�నదS 

}ెfా]డ_" v½Sj 65ల3 X�ా Nాడ_ ఒకరu అhijరu. 80ల3 "ాNాడS +·ందరhijరu. 80ల3 hYౖhi స"� cNాdసం 

ప�కట«ంచబ�£ంvz,	µత�మ=! viSS,	Xారu ఆద"Tం}iలS ఎదురu చూNాడ_.	

3A. 3A+KL బM N:    ఔను,	మనక: +·B తb  Sబంధనల3 కÃ�i ఉనj అంNాలS బట«n  ఇక9డ ఏం జరuగKతgనjvో  

oెల:సు+¦వడం }iల= మKఖIం. ఇక9డ ప�¬iన �ిvi� ంతం ఉhijడS �¾మK Xాvzసుb hijమK. ఈ �ిvi� ంతం 

అf1 సbల:ల:,	GHసు బ�ధలక: ఇక9డ అf1 సbల:లO �ాÝల:. బ® ధ ఉనjvz అvz మ=రదు. ఐoే మనం +·B తb  Sబంధనల3 

ఏం చూసుb hijమంట¿,	ఆ ప\సb+ాల3;  ఏం చూసుb hijమంట¿,	ఈ ప�¬iన �ిvi� ంతం ఏµటS ప�జల: తల:సుb hijరu. 

ఇvెక9నుjంe వe�ంvz,	vేవ\S గK"Tంe,	రÓణను గK"Tంe GHమS }ెబKతgనjvz. GHసును గK"Tంe ఆత�ను గK"Tంe 

ఏం }ెబKతgనjvz,	ల3+ాSj గK"Tంe,	ఇNBా GHల:ను గK"Tంe ఏం }ెబKతgనjvz,	భcత గK"Tంe ఏం }ెబKతgనjvz?	

ఇల=ంట« అంNాల:.	

చూడం�£,	ఆ +Qరణiల: అSjvzశలక: ప�స"Tసూb  ఉhijG. +·B తb  Sబంధనల3 మనం చూసుb నj అంNాల:,	అÀవృvz�  అS 

పం�£తgల: }ెబKతgనj అంNాల:,	అÀవృvz�  అS పం�£తgల: }ెబKతgనj అంNాల: - ఈ ప�¬iన �ిvi� ంతంల3S 

cషయ=లను ఆ¬iరమK }ేసుక:S ఉhijG. ఔను. ప�¬iన �ిvi� ంతంల3ంe వసుb నj +·Sj సంగతgలను 

రచGతలను గK"Tంe ఇతర రచGతల: "ాNారu. ccధ +¦ణiలల3ంe Xారu v½SS చూNారu. v½S+Q ఉviహరణ,	

cNాdసం,	+QBయ{j గK"Tంeన య=+¦బK,	fÂల:ల రచనల:,	fÂల: ప�శj ల3S+Q vేS vid"ా "ాగలం?	cNాdసంvid"ా,	

య=+¦బK XYన+Q9 చూ�ి }ెfా]డ_: +·ంత+ాలం త"ాdత cNాdసం ఎల= గKంట¡ంvz?	ఫ{తమKంvz. ఔను Xా"Tద�"Tల3 

అనంD¶కరమh|vz లOదు. X|"�dరu +ాలప"Tµతgల3; ంe viSj చూNారu.	
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బ�viÀf�ా య=ల:ంట�G. ఒ+·9క9"T+Q ఒ+·9క9 అÀf�ా యమKంట¡ందS ¤రu అను+¦Xాలh|vz hi ఉvే�శం+ాదు. లOదు,	

viS+Q ల3తgనjvz ఆ ల3తgల3 పం�£తgల: కనుగKనj అంNాలల3S X|"�dరu సంగతgల: ఉhijG. +·ందరu +·Sj 

సంగతgలక: f�ా ¬iనIతS�§b  +·ందరu ఇతర అంNాలక: f�ా ¬iనIత S}i�రu. ఇట¡వంట« అÀవృvz�S గK"Tంe +·B తb  

Sబంధనల3 ¤రu చూడగలరu. ఐoే ఇదంoi ఈ ప�¬iన �ిvi� ంతంల3నుం�£,	ఈ +�ంద�ంల3 నుం�£ బ�ౖట+·సుb నjvz.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    ఊ,	మనం మ=ట�; డ_తgనj ప�సంDాంశం ఇvే ప�¬iన X|viంతం ప"T�దు� లక: 

అందజ�యబ�£ంvz. 	

3A. 3A+KL బM N:    ¤రనjvz Sజ�¾.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    యRvi కÃ�i v½Sj గK"Tంe పvijల:గK వచhiల త"ాdత "ాNాడ_. "ఐoే rి�యKల="ా,	

మన ప�భKXYౖన GHసు +ªBసుb  అf1 సbల:ల: పÏరdమందు ¤o¨ }ెrి]న మ=టలను జ'� పకమK }ే�ి+·ను�£" కనుక 

అf1 సbల:ల+Qక9డ మKఖIంDా Xారu }ెrి]న సంగ�,	లOఖనం.	

3A. 3A+KL బM N:    +·B తb  Sబంధన +ాలంల3 ఏం జరuగKతgనjదంట¿,	మన అf1 సbల:ల: చSf1 తghijరu. hÙట« 

మ=టల vid"ా సుXారb �ాDTf1 GHoదుక: అవ+ాశం తDT/f1 తgనjvz. Xా"T �ాÛÜIలను X�ా త ప�తgలల3 "ా�ి 

ఉం}iలనుక:hijం. కనుక అf1 సbల:ల:,	మతbG,	మ=రu9ల: ఈ �ాÛÜIలను ఆhiట« సమ=}i"ానjంతట«Æ 

సుXారbలల3 X�ా � ిఉం}iరu. r§తgరuక: ప��S¬zDా మ=రu9 ఉhijడ_. Ñతb  సంఘ=S+Q అh|క c¬iల:Dా f�ా �SధIం 

వ4�సూb  లÃ+ా ఉhijడ_. మన సుXారbల: అక9�£నుం� ేప\ట¡n క: వ}i�G. fÂల: బ® ¬zంeన సంగతgలను,	చూ�ిన 

cషయ=లను తన �ాÛÜIలను fÂల: తన ప��కలల3 "ాNాడ_. అf1 సbల:లల3 ఒకరu r§తgరu åక9 బ® ధలను 

అనుభXాలను గK"Tంe X�ా Nాడ_. ³Eను కÃ�i తన అనుభXాలను గK"Tంe "ాNాడ_. 4ì×�యKలక: X�ా �ిన 

ప��కల3 +·Sj సంగతgలక: కరb ఎవ"# oె{యదు DాS అcకÃ�i v½Sల3 }ేర�బ�i¥ G.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    మనం }ే�ిన f1 � DాB మK{j సంగBహంDా }ెప]ం�£. GHసును గK"Tంe మనం 

}ెబKతgనj సమ=}iరం సుXారbను గK"Tంeన సంvేశం,	cviIరu� లక: నమ�+ాSj క{DTం}i{,	లOఖనం 

లÀంeన c¬iనం గK"Tంñ ప\నరuoi� నం గK"Tంñ }ెప]ం�£.	

			

3A. 3A+KL బM N:    ప�¬iన X|viంత మh|vz f�ా రంభదశనుం�£ ఉhijడS �¾మK గట«nDా Xాvzసూb  బ® ¬zసుb hijమK. 

ఆvz �ాÛÜIలSjటò;  అvz కSrిసుb ంvz. ఆvz �ాÝIల:,	Xా"T �ిvi� త పర���న కధhiలo¨ Xా"T fాటలo¨,	Xా"T 

సం�ా9"ాలo¨,	సంఘటనల: జ"TDTన +ాల=S+Q అc X�ా యబ�£న +ాల=S+Q,	మధIన ఉనj c"ామ=Sj కe�తంDా 

oెల:ప\ తghijరu. Xా"T+Q,	ఒక"#b ,	ఒక"T+Q సంబంధం ఉనjvz. GHసు ప"TచరI,	అf1 సbల:ల బ® ధల: అక9డ 
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కల:సుక:ంట¡hijG. v½h|j �¾మK }ెబKతghijమK. ఇvz నమ�దDTన cవరణ. ఔను +·Sj సంగతg{j hÍ+Q9 

}ెప]డం వలన లÅఖనÑ;  +·Sj మ=రu]ల: oెల:సుb hijG. GHసు }ెrి]న మ=టలల3S అంత"ార�ం అSj vzశలక: 

fా+Q,	ల3oైన Ì�వం క{DT ఉండ_టGH v½S+Q +ారణం.	

కనుక,	Ñదట« శoiబ�ంల3 ఆvz సంఘం,	ప�¬iన సుXారb సంvేNాSj vేవ\S XాకIమS ప�కట«ంeందS �¾మK 

}ెబKతghijమK. ఈ సంvేNాh|j అcNాdసుల: బ® ¬zం}iరu. vేవ\S వద�  నుం�£ h|రuDా వe�న ఈ �భసంvేశం,	

GHసు +ªBసుb  vid"ా ¤రu vేవ\So¨ట« సంబంధంల3+Q "ాగలరS }ెబKతgనjvz,	GHసు+ªBసుb  vid"ా ఆయన ¤క: 

Óమ=పణ నంvzంe సEయfాడగలడ_.	+�వలం fాప Óమ=పనGH +ాదు,	vైXాత� మRలంDా ఆయన మ=+Q}ే� శ+Qb 

vid"ా,	¤రu తం�£�S అందు+¦వ�iS+Q tల:పడ_తgంvz. ¤రu vేవ\So¨ SతI+ాల=S+Q కల:సుక:S SతIPXాSj 

అందు+¦గలరu. SతIPవం +�వలం v½రó+ాలం మ=త��� +ాదు. ఎంo¨ ఉతbమ���న +ాలం SతgIడగK తం�£� వద�  నుం�£ 

వసుb ంvz. ¤రu సహXాసంల3 మèÁ క{� ిమèÁ సృíిnల3+Q vేవ\డ_ ర�f� ంvzంeన cధంDా "ాగలరu. ఆvzసంఘ,	

vేవ\S XాకIమS }ెrి]న సుXారbల3S మKఖI���న సంvేశం. మKఖI���న అంశం ఇvే.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    ఊ,	ప�జల="ా! ¤క: పvz4ìను ఏళÁGhi,	fా�+�ల;Ghi,	య=Ì�ౖ ఏళÁGhi,	ఎనÌ�ౖ 

ఏళÁGhi,	¤రu Pcతంల3 ఏవయసుల3 ఉనjనూ GHసు ఆయన }ెrి]న వI+QbGHనS �ాÓIం oెల:ప\తgనjvz. 

GHసు SజంDా మృతgలల3ంe లO}iడ_. ఇప\]డ_ సPవ\డ_. ఆయన ఈ ల3¯ రÓక:SDా Sనుj రÛ£ంచ దల}iడ_. 

Pcతంల3 ఎప\]�ో  ఒకప\]డ_ ఆయనుj గK"Tంe తలం}i{. Æ రÓక:SDా ఆEdS�ాb Xా లOvi అh|vz Sర»Gంచు 

+¦Xా{. Sనుj మ=ర�మS Æ fాfా{j ÓµంచమS అడ_గKoiXా?	ÆX| Sర»Gంచు+¦Xా{. ఇప\]�ే Sర»Gంచు 

క:ంoiవS ఆ�సుb hijను. ప�జల="ా,				

		

		

మ"TSj +ారIకBమ=లను చూడట�S+Q మ= ఉeత	

vz జ'( ఆంకరô-/ 01 		app	
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