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DB14-2-3-TE	

	

! #$ా&సమ) గ)+,ం. ప0పంచమ) అ3456 ప0శ8ల:- <ార>క@మం 3.	

	
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= +ాయºకBమ=S+Q �ాdగతం. ¤ cviIరu� ల:,	¤ క:మ=రuల:,	క:మ=",bల: 

యRSవ"TUటWల3 }ే"Tనప\]డ_ అక9డ Xా"T+Q GHసును గK"Tంe,	బ�ౖ�ల:ను గK"Tంe ఏµ h|"T]�ాb రh| అంNాSj 

}ే"T�సుb hijం. h|డ_ మన¼క ఆస+Qbకర���న అంNాSj గమSంచ బ® తghijమK. GHసు �ిల:వ X|యబ�£ సమ=¬z 

}ేయబడటం G½ర�షలOమK ప�జల: చూehi తరuXాత GHసు శ"¶రం ఏమGIంvz?	v¾Sj గమSంచం�£. GHసు 

�ిల:వrsౖ శBమపడట�Sj అh|క:ల: చూNారu. ఆయన }ే�ిన పనులను గK"Tంe chijరu. మR�ేళ¿ÀDా ఆయన }ే�ిన 

అదుÁత+ా"ాI{j గK"Tంe +·ంత వరక: oెల:సుక:hijరu. ఇప\]డ_ ఆయన �ిల:వ �Ão¨ట« మరణÄం}iడ_. ఆయన 

ప�కల3;  బల=; Sj గK}i�రu. �ిల:వrsౖ నుం�£vzంe సమ=¬z }ేNారu.	

ఇప\]డ_ మRడ_ "#$ల త"ాdత,	ఆvzXారం ఉదయం �కBXారం "ా��నుం�£ ఆvzXారం ఉదయం వరక: - �షgIల: 

GHసును సPవ\SDా చూNారh| వదంతgల: వసుb hijG. ఇvz క:దరదhijరu. ¤రu ఆ +ాలంల3 G½ర�షలOమKల3 

Sవ�ిసుb నjటÆ�; oే - GHసు సమ=¬z }ేNారS oె{�ిన ¤రu,	GHసు SజంDాh| సమ=¬zల3 నుం�£ లOe �షgIలక: 

కSrిం}iడS ప�జల: }ెబKతgనj మ=టను నమ=�రu. అప\]డ_ ¤"�ం }ే�ాb రu?	¤రu ఈ మ=ట }ెబKoi"�Ç - 

సమ=¬z వద�  +,ళviం. శ"¶రంల3పల ఉనjvేÇ వతgక:viం.	

�i",B,	GHసు+ªBసుb  శ"¶రం ఏమGIందS మనం చ"T�సుb నjప\]డ_,	మ"ాIదDా సమ=¬z }ేNారS oెల:సు. ఆయనుj 

సమ=¬zల3 ఉం}iరu. మRడవ vzhiన ఆయనుj సPవ\SDా చూNామS �షgIలhijరu Xా"T+ాయన కనప�i¥ డ_,	

అh|క:లక: ఆయన 40	"#$ల: కSrిం}iడ_. ప\నరuoi� నం జరగలOదS hi�ిb క:ల: }ెబKతgండDా,	ÈనI సమ=¬z 

cషయంల3 Xారu GHమS }ెబKoiరu?	
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3A. 3A+KL బM N:    చూడం�£ Xా"Tక9డ GHమS }ెబKతghijరంటÉ,	�షgIలక: క{DTన ఏvో  అనుభXాSj బట«n ,	

GHసు cషయంల3 ఒక అదుÁతం జ"TDTందS,	�షgIల: మ=న�ిక���న ఏvో  భ�మల3 ప�£f1 య=రS,	ఇల=ంట« ఏvో  

ఒ�b�£+Q గK", ̀ఇల= తలం}iరS ఆ hi�ిb క:ల: }ెబKతghijరu. Xా"T Xాదం ఆ cధంDా ఉనjvz. ఇక9డ ఆస+Qbకర���న 

అంశ�ËµటంటÉ,	�షgIల: మ=ర�iS+Q vొ"T+Qన �ాÃIం ఆ +ాలంల3 f�ా రంభ���న +,`aసbవ అ¬iIయం,	ఈ �షgIల: 

cశd�ింeన viS+·రక: మరణiS+,`hi Xారu �ిద�పడటం,	దుఃఖంల3 మKSDT f1 G �ి�� నుం�£ ఇల= ¬ైరIం 

oెచు�క:hijరంటÉ,	Xా"Tల3 జ"TDTన మ=రu]క: ఏvో  మKఖI���న +ారణం ఉంvz ఉం�i{. కనుక,	ఇక9డ ఏvో  తప]క 

జ"TDT ఉం�i{ ",ండ_ +ారణiలను మ=త�ం }ెప]గలం ప\నరuoi� నం జ"TDT ఉం�i{. లOvi GHసు �షgIల:,	ఇvz SజంDాh| 

జ"TDTందS,	మనసుల3 ©"ా�Sంచుక:S యKం�i{. ఐoే ఈ cవరణల3 ప�జల: అంD¶క"TంచS cదంDా ఒక సమసI 

ఉనjvz. ఒక9 వI+Qb+Q మ=త�ం ఈ అనుభవం క{DT అతడ_ దుఃఖంనుం�£ XYల:ప{+Q వe� ఉండవచు� అంద"T+ª ఇvే 

అనుభవం క{DT ఉంట¡ందనడం నమ�శకIంDా లOదు. కనుక ఇంత మంvz+Q ఒ+� సమయంల3 ఒ+� అనుభవం 

క{DTందంటÉ,	GHసు ప\నరuoi� న మh|vz Sజ�Ë అయKIండవచు�.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    ఊ,	తరగ�ల3 Xా"T+Q ఏం }ేబKoiరంటÉ,	సమ=¬zల3 ఎవర� లOరS }ెబKoే,	viS+Q 

+ారణi{j కÏ�i }ెfా]{. ÈనIసమ=¬z+Q +ారణiల: }ెfా]{. GHసు SజంDాh| మృతgలల3ంe లOe �షgIలక: 

కSrిం}iడS Xారu }ెప]క f1 oే,	అక9డ GHసు +ªBసుb  సమ=¬z ÈనIంDా ఎందుక:నjvz?	GHసు శ"¶"ాSj 

vొంDT{ం}iరS అh|క:ల: }ెబKతghijరu. viSల3 ఏం ల3పమKనjvz?	

3A. 3A+KL బM N:    శ"¶"ాSj vొంDT{ం}iరంటÉ +ావ{ Xారu ఏం }ేసుb hi"# }ెfా]{. ఎవరu vొంDT{ం}i"# }ెfా]{. 

ఎక9�£+Q ©సు+,ÐÑ; రu,	ఎందుక: vొంDT{ం}iరu?	శ"¶"ాSj vొంDT{ంeనvz �షgIలO ఐoే,	viS+Q అర��Ë లOదు. ఎందుకంటÉ,	

"�ËమK GHసు శXాSj vొంDT{ం}iం,	ఐoే vొంDT{ంచలOదS }ెబKతÒ }iవ�iS+,`hi �ిద��Ë" అS Xారu }ెfా]రu. అvz 

పS+Q"ాదు. కనుక శవం vొంDT{ంచబ�£ందS }ె�o ేvihÔ;  }iల= సమసIల:hijG.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    మంevz. ¤రu  GHసును గK"Tంeన ABC,	NBC,	CBS	+ారIకBమ=లల3 fాలÕ/ hijరu. 

ఇటWవల మనం  క:ట¡ంభమK  గK"Tంeన ఒక +ారIకBమం చూNాం.  శXాSj ఆ సమ=¬zల3 ఉం}iరS 

+·ందరంట¡hijరu. ప�జ{ం+ా శXాSj XYతgక:తghijరS oెల:సుb ంvz.	

3A. 3A+KL బM N:    Sజ�Ë. క:ట¡ంభం  గK"Tంeన మ"# అంశం - GHసును క:ట¡ంభ సమ=¬zల3 rsటnడం క:దరదు. 

ఎందుకంటÉ h|రసుb SDా మరణÄంeన వI+QbS క:ట¡ంభ సమ=¬zల3 fా� rsటnకÏడదు. యRదుల మదI ఈ Sబంధన 

ఉనjvz. కనుక GHసును మ"ాIదDా fా�rsట�n రంటÉ ఆయనను ఓ+� సమ=¬zల3 fా�rsట�n రనjమ=ట. శXాSj ప�క9న 

fారX|యలOదు. ఐoే ఒక రకంDా ఇvz అమ"ాIvే,	ఎందుకంటÉ అంద"Tల= +ాక:ం�i అయన శXాSj సమ=¬zల3 

rsటÉnందుక: Xా"T+Q అనుమ� ల×ంచలOదు.	
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3A. జDE ఆంకG బGI:    ఔను. ఐoే,	ఇప]ట«+ª ప�జల: ఆయన సమ=¬z +¦సం XYతgక:తghijరu.	

3A. 3A+KL బM N:    ఔను Sజ�Ë! XYతgక:తÒ ఉం�i{Uంvే.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    ఔను,	అంoే+ాక:ం�i మృతgలల3నుం�£ లOeన GHసు +ªBసుb ను Xారu చూ}iరuగనుక 

సమ=¬zల3 ఎవdర� లOరS,	సమ=¬z ÈనIంDా ఉhijడS మనమK cviIరu� లక: }ెప]వచు�ను.	

3A. 3A+KL బM N:    ఊ. ఇvz SజంDా }iల= మKఖ=Iంశం ఇక9డ h|ను +·ంచం XYన+�ల=; {. ఎందుకంటÉ,	GHసు 

సమ=¬z గK"Tంe మ=ట�; డ_తgనj cమరÚక:ల:,	¼దట« సుXారb అS పం�£తgల: తల:సుb నj మ=రu9 సుXారbను 

చూrి�ాb రu. మ=రu9,	సమ=¬z అంNాSj 16:8	ల3 ఒక9 �ా"TDా మKDTసుb hijడ_. మ=రu9 మKDTంeన c¬iనం గK"Tంe 

పల: చర�ల:hijG. సమ=¬zల3 ఎవdర� లOరS దూత }ెప]Dా cS �ీb Ûల: భయప�£f1 య=రu. ఇక9డ ఆ అంశం 

మKగKసుb నjvz. మర�గ"TÁత���న కధhiలను ¼దట X�ా �ినvz EÜవ\Ý +ాదు. ఇక9డ మ=రu9 అలంట« కథhiలను 

}ెబKతghijడ_. అత�ే ప\నరuoi� నం గK"Tంe ప�కట«ం}iడ_. eవ"TDా,	ఇప\]డ_ ¤"�ం}ెబKతghijరంటß తన 

సుXారbను మKDTసుb hijడ_. సమ=¬z ÈనIంDా ఉనjvz. శ"¶రం vొరకలOదు ఇప\]డ_ ¤"�ం }ెయIబ® తghijరu?	

ఐoే v¾S అర��ËµటంటÉ,	GHసు కనప�£న కథhiల: లOవ\. మతbG,	లÏ+ా,	³Eను సుXారbలల3 ఉనjట¡; Dా ÈనI 

సమ=¬zS �షgIల: చూ�ినట¡; Dా లOదు. కనుక hi�ిb క:డ_ ఏమంట�డంటÉ,	"చూNా"ా,	�షgIల: GHసు సమ=¬zS 

చూ�ారh| సంగ� పà"TbDా కట¡n క²ే. GHసు కనపడడ మంoi కట¡n కథGH అc త"ాdత వ}i�G". �ËమK మKంv ే

}ెrి]న c"ామ +ాలంల3 ఇల=ంట« కట¡n కథలSj ప\ట¡n క: వ}i�G. v¾ంo¨ట« ÈనI సమ=¬zS 

+·ట«nfా",య=Iలనుక:ంట�రu. సమసI ఏమంటÉ,	ÈనI సమ=¬z అక9డ ఉనjvz. G½ర�షలOమK పటnణంల3 జ"TD� 

బá దలకSjట«+ª ÈనI సమvzGH ఆ¬iరం. సూనI సమ=¬z లOక:ంటÉ అక9�£+Q }ేరu+¦లOరu. కనుక సూనI సమ=¬z 

fారంపరIం +¦సం మ=రu9,	లÏ+ా,	మతbG,	³Eనుల: ఉండవల�ిన పSలOదు. ఆvz సంఘప\ బ® ధల3h| ఆ 

సంగతgల: ఉhijG.  	

3A. జDE ఆంకG బGI:    మ"T,	�i",B,	బ�ౖ�ల: సుXారbల: X�ా యబడక మKందు అf1 సbల:�ైన fâల: +ªBసుb  శకం 

55ల3 +·"Tంv¾యKలక: ఒక ప��క X�ా �ాడ_. అతడ_ +ªBసుb  శకం 50ల3 ఆ cషయ=లను బ® ¬zం}iడ_. }iల= XYనక:9 XYZ; 

అ+ాలంల3 జ"TDTన సంగతgలను గK"Tంe Xా"T+Q బ�¬zసుb hijడ_. Xా"To¨ }ెబKతÒ,	"hi+QయIబ�£న ఉrs�శమKను 

¼దట ¤క: అప]DTంe�S. లOఖనమKల ప�+ారమK +ªBసుb  మన fాపమKల +·రక: మృ�f� ంvెను. సమ=¬z }ేయబ�£ 

మRడవ vzనమKన లOపబ�ెను. అట¡ త"ాdత అయన +�ãాక:ను,	పం�ె�ండ_గK"T+QS,	ఐదు వందల మంvz+Q,	

య=+¦బKక:,	eవ"TDా fâల:క: కనబ�ెను". ఆయన సమ=¬z }ేయబ�£ లO}iడS }ెబKతghijడ_. అనDా మృతgల3; ంe 

లO}iడ_. అvz ÈనI సమ=¬z. �£ Sజం +ాక:ంటÉ fâల: అల= }ెప]డ_.	
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3A. 3A+KL బM N:    శ"¶రం సమ=¬zల3 ఉంటÆ,	�షgIలక: ఎల= కనబ�£ యKంట�డ_?	మKఖIంDా,	ఇల=ంట« అంశంo¨h| 

మనం వIవహ"Tసుb hijమK. కనుక,	GHసు లOe కSrిం}iడ_. ఆయన శ"¶రంo¨ట« కSrిం}iడS X�ా యబ�£ ఉనjvz. 

అc దరÚhiల: +ావ\. అc ప�జల: మనసుల3 ఊ4�ంచు క:నjc +ావ\. ఆయన ప�జలo¨ åæజనం }ే�ాడS కÏ�i 

X�ా � ిఉంvz.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    స"�,	మ"# అంNాSj చూviం. ¤క: భ�మల: దరÚhiల: క{DాG. స"�,	ఈ ",ం�£ట«+ª 

మదI +·vz� Dా వIoiIసం ఉనjvz. అంoే +ాక ఇvz ఎల=ంట« ప\నరuoi� నమh| ప�శj ఉనjvz. ఇvz ఆత� ప�+ారమ= లOక 

ఆయన శ"¶రంo¨ట« సమ=¬zల3నుం�£ లO}i�i?	¼దట v¾Sj చూvi� మK. �షgIలక: మ� భ�మ క{DT,	GHసు 

మృతgలల3ంe లO}iడS Xారu f� రబ�£hiరS ఎందుక: అను+¦కÏడదు?	

3A. 3A+KL బM N:    ఇక9డ అh|క:లక: ఒ+��ా"T,	ఒ+�రకం మ� భ�మ కల:గKతgనjvz - ¼దట« +·"Tం¬¾ ప��కల3 

ఒ+��ా"T  ఐదు వందల మంvz+Q మ� భ�మ - త"ాdత GHసు పhYjండ_ మంvz+Q ఒ+��ా"T కనబ�i¥ డ_.  rsద�  గKంప\లక:  

మ�భ�మ. ఐoే �ా¬iరణంDా,	ఏvైhi మ=దకద�వIం ©సుక:ంటÉ DాS అంద"T+ª ఒ+��ా"T మ� భ�మ కల:గదు.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    ఐhi ఇvz ¼దట« Xాదం. ¤రu ట�4��+Q XYZÀనట¡;  కలగS,	å�రIను Sద�లOrి,	"నువ\d 

కలల3 hio¨ట« ట�4��+Q రమ�నడం" వంట«vz,	కలల3 ఇద�ర� ఒ+��ా"T అక9�£+Q XYళÀలOరu. 	

ఇద�"T+ª X|"�dరu కలల:ంట�G.	

3A. 3A+KL బM N:    ¤రనjvz Sజం. కలల3 ఇల=ంట« సంగతgల: ఎనjడూ జరగవ\.	ఇక9డ,	అh|క:ల: ఒ+��ా"T 

ఆయనను చూNామS �ాÃIµసుb నjందున,	అంద"T+ª మ� భ�మ క{DTందనడంల3 సమసI వసుb నjvz.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    స"� మంevz viSS వvzలOvi� ం. ఇక9డ ",ండ_ ర+ాల దరÚhiల:hij యంట¡hijరu.	

3A. 3A+KL బM N:    ఔను. దరÚhiల:hij యh| cవరణ SజంDా మనసుrsౖ ఆ¬iరపvz ఉంట¡ంvz. Xారu ఏvో  

దరÚhiSj చూ�ారu మరణÄంeన GHసు కSrింeనట¡;  ఊ4�ంచుక:hijరhijరu. v¾Sj h|ను అర�ం }ేసు+¦గలను. మ= 

అమ� ఆ�� eనjవయసుల3h| చSf1 Gనvz. మరణం త"ాdత కÏ�i +·Sj }#ట;  ఆ�� ఉనjట¡; Dా hiక: 

కSrిసుb ం�ేvz,	ఆ�� సdరం cSrింeనట¡;  అSrిం}ేvz. hi�ిb క:ల: GHసు కనబడట�Sj v¾So¨ f1 ల:సుb ంట�రu. h|ను 

v¾Sj అర�ం}ేసు+¦గలను. ఎందుకంటÉ h|ను న �1 ద"To¨ ఈ అSå�XాSj పల:మ=రu;  చ"T�ం}iను.	

�షgIల: దుఃఖంo¨ ఉhijరu. అంoే+ాక మ"çక రకంDా అల3eంe చూ�§b ,	Xా"T Pcతంల3 ఉనj ఒక వI+Qb èక9 

సSj¬z ఇక9డ కSrిసుb ంvz ¤ t¬zల3 ఉనj ప"Tచయసుb So¨ గo¨మల3 hiక: ఆ అనుభవం కల:గలOదు. 

చSf1 Gంvz - మ= అమ�,	Pcతంల3 hio¨ సSj4�తంDా గ�£rిన +·ందరu వIక:b ల: మరణÄంeన త"ాdత hi+Qల=ంట« 

అనుభవం క{DTంvz. అంoే +ాక,	పల:వ\"T+Q ఒ+��ా"T ఇల=;  జ"TDTంvz. మనక: క{D� అనుభవం ఇల=ంట«vz +ాదు. h|ను 
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}ెబKతgనj అనుభవం మనల3 పల:వ\"T+Q కల:గKతgంvz,	అh|క:లక:. మృతgదు మన ప�క9h| ఉhijడS మనక: 

}iల=�ారu;  అSrిసుb ంvz h|ను v¾Sj గK"Tంe }ెప]డం లOదు.  	

3A. జDE ఆంకG బGI:    v¾Sj దృtక"Tంచగలం. ఇక9డ అf1 సbల:లందరu,	GHసును చూ�ిన ప�జలందర� 

దుఃఖంల3 ఉhijరS hi�ిb క:ల: }ెబKతghijరu. కనుక vzక దుఃఖం వలన Xా"Tకంద"T+ª ఒ+� దరÚనం క{DTందhijరu.	

3A. 3A+KL బM N:    ఆE,	స"� ఐoే!	

3A. జDE ఆంకG బGI:    ఐoే,	ఈ సంగతgలను X�ా �ిన అf1 సbల:డ_ fâల: X|"� పనుల: }ేసుb hijడ_,	ఎందుకS?	

3A. 3A+KL బM N:    అతడ_ దుఃéంచడం లOదు. +ªBసుb  సంఘ=Sj ఎదు"Tసుb hijడ_. సంఘ=Sj 4�ం�ిసుb hijడ_,	

సంఘంo¨ట« f1 "ాడ_తghijడ_. GHసు చSf1 య=డS అతడ_ పà"TbDా నమ=�డ_.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    +,`aసbవ\లను చంప\తghijడ_.	

3A. 3A+KL బM N:    అvz Sజం. ఈ వృతb ంల3 అతSj }ేర�లOమK. fâల:,	అh|క అంNాలల3 ఈ చర�ల3 మKఖI���న 

fాత� f1 êిసుb hijడ_. f�ా రంభంల3 ఇతడ_ +ªBసుb  సంఘ=Sj 4�ం�ిం}iడ_. ఆ తరuXాత మSêి ¼తbంDా 

మ="Tf1 య=డ_. మనం ఈhiడ_ అనుస"Tసుb నj +,`aసbవ �ిvi� ంoiS+Q ఆ¬iర���న +·B తb  Sబంధన గBంధంల3 ఎక:9వ 

ప\సb+ాలను X�ా �ినvz ఈ అf1 సbల:డ_ fâలO. ఈ సంఘటనల +ాలంల3 అతడ_ Pcం}iడ_,	అh|క vేNాలక: సుXారbను 

©సుక: XYZ; ప�జలక: బ® ¬zం}iడ_. fâల: ఇక9డ }iల= మKఖI���న వI+Qb. ¼దట +,`aసbవ\లను 4�ం�ింeన Xాడ_ 

గనుక ఇతS బ® ధల: Sర�rిత���నc.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    ఊ. GHసుక: దగ/రDా సSj4�తంDా ఉనj వI+Qb,	ఆయన �1 దరuడ_ య=+¦బK - ఇతడ_ 

GHసు Pcంeన "#$లల3 ఆయనను నమ�లOదు. మ"T,	¤ సహë దరuడ_ vేవ\డS ¤రu ఇతరuలను ఏcదంDా 

నµ�ంచగలరu?	

3A. 3A+KL బM N:    Sజ�Ë. ఇvz }iల= మంe ప�శj. XాసbవంDా,	v¾SS ల3తgDా ఆల3eంeచూ�§b ,	అక9డ 

పhYjండ_గKరu �షgIల: క{� ిఒ+� మ=ట }ెfా]లనుక:hijరS,	ఇదంoi క{]త కదయS - ఆ+ాలప\ ఆvz సంఘం 

ఎక:9వ ఒ�b�£ల3 ఉనjందు వలన,	ఆ �షgIల: viSj Sర�rిం}ేందుక: ఈ cధంDా కధల: క{]ం}iరh| XాదంకÏ�i 

ఉనjvz. ఐoే అSjట«ల3 ఉతbమ���న cవరణ GHసు ప\నరuoi� నమS మనం గమSం}i{. ఈ cధంDా }ెr§] ప�జల 

rsౖన hiక: జ'{ ఉనjvz. అదుÁoiల: �ా¬iరణంDా జరగవ\. ఇvz ఒక9ట« మ=త��Ë µనEGంప\. చ"Tత�ల3 ఇల=ంట« 

అదుÁoiల: �ాధరణంDా జరగవ\. అదంoi బ�గKంvz.	+·B తb  Sబంధన కÏ�i ఈ సంగ� oెల:సు నS h|ను 

తల:సుb hijను. v¾Sj ఎల= చూrిసుb నjదంటÉ,	ప\నరuoi� ను�ైన GHసు కSrిం}iడS }ెప]Dాh| పరజలల3S 

hiయక:ల:,	సంఘంల3 hiయక:ల:,	లOe ఈ మ=ట }ెప]లOదు "E,	ఔను,	ఆయన GH�§,	�ËమK oెల:సు క:hijమK" 
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Xారu మ=మRల:Dాh| స]ంvzం}iరu. Xారu ప"Tపàరì ఆధుSక XాదులS }ెబKతghijను. సమ=¬zల3 ఎవdర� లOరS 

�ీb Ûల:,	�షgIలక: }ెrి]నప\]డ_ వ"Tల=Dాhijరu,	"ఇటWవల ¤రu ఒ�b�£ల3 ఉhijరu. GHసు �ిల:వ �Ã తరdత క{DTన 

ఒ�b�£ అvz. కనుక Xారu అనుమ=నంo¨ స]ంvzం}iరu". Dాయ=లను �9oే DాS h|ను నమ�నS o¨మ= }ెfా]డ_. 

వరu అనుంSం}ే �ి��ల3h| ఉhijరu. viSj oíలDTం}ే సంగ� ఏvో  ఇక9డ ఉనjvz.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    +ాలOPల3 f� � �sసరu;  "ఔను,	�షgIల: v¾SS  క{]ంe }ెfా]రu. ఇvz +�వలం కట¡n కధ" 

అంట�రu. vi"�B చక9S ఉviహరణSసుb hijడ_. మదట« శoiబ�ంల3 ¤రu అడd",în´ంగKల= ఉం�£,	ఇలంట« కధను 

క{]ంe }ెrి]నటÆ�; oే,	అh|క సమసI{j,	సXాళÀను ఎదు"#9వల� ివ}ే�vz. అX|µటï }ెప]ం�£.	

3A. 3A+KL బM N:    మ= కÏ�£కను,	S"¶Ãణను సPవంDా ఉంచుక:ంviమhi{. ��సUయI చSf1 య=డ_. 

సమ=¬zల3 ఉhijడ_. ఐoే క{]ంe }ెప]బ�£నvైన ఈ కధ ప�+ారం,	GHసు చSf1 Gన సమ=¬zల3h| యKంట�డ_. 

మనం GHసు సంvేNాSj సPవంDా ఉం}iలS +¦రuతghijం కనుక,	Xారu ఏం}ే�ి ఉం�iలంటÉ,	+·Sj మంe 

సంగతg{j }ెrి]న ð� బ® ధక:SDా ఆయనను చూrింe,	ఆయన }ేSf1 G �"TDT లO}iడS }ెప]క:ం�i అల=D� 

వvz{X|�ి,	ఆయన ఉపvేNాలను మ=త�ం ప�జలక: బ® ¬zంe ఉం�i{Uంvz. ఐoే అల= జరగలOదు గనుక Xారu ఆ సంగ� 

}ెప]లOదS తల:సుb hijను. ఆల3eంచం�£,	ఇvz కట¡n కధ ఐoే,	మనం v¾SS నమ=�లS Xారంట¡hijరu?	}ెG½I�b  

}ెబKoiరu,	"మంe ఆల3చన ఉనjvz ప\నరuoi� నుడయ=IడS కధ }ెప]దు" (ఆయన సPవ\SDా వ�ాb డ_)	

ఈ కషn���న ఆల3చనను అంD¶క"Tం}ేల= }ే�ాb ం - ఆhiట« యRvi ప�జలల3 ఎవ"# +·vz�మంvz తప],	GHసు +ªBసుb  

మృతgలల3 నుం�£ లO}iడS }ె�o,ే	µDT{న Xా",వdర� నమ�రu. ఈ కషn���న ఆల3చనను అంD¶క"Tంప జ��ాb ం. 

¼దట ఈ cషంల3 �ీb Ûలను �ాóల:Dా ©సు+·e� Sలబ�డoiం. ప\నరuoi� నం జ"TDTందS }ెrి]Xారu అంద"¶j 

నµ��ాb రu. ఒ+�ఒక సమసI ఏµటంటÉ ¼దట« శoiబ�ంల3 �ీb Ûల �ాôõIలను hiIయ�ా� hiలల3 ఎవdర� అంD¶క"Tం} ే

Xారu +ాదు. లöౖంDTక h|"ాలక: తప] µగoi Xాట«+ª Xారu �ాÃIµవd�iS+Q tలO; దు. ¤"¶ కషn���న ల3చనను }ెfా]{. 

v¾Sj గK"Tంe Xాvzం}ేందుక: ఒక hiIయXాvz +ావ{,	v¾Sల3 �ాóల:Dా �ీb Ûలను ©సు+·e� మKంvz Sలబ�ట«n  

Xాదనను ప�రం�ం}i{. }iల కషnం.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    స"�,	rsతgరuను గK"Tంe రంగంల3+Q vzDT vేhYౖjhi క{]ంe }ెప]వచు� కvi?	

3A. 3A+KL బM N:    Sజ�Ë,	r§తgరu లOక అf1 సbల: లöవd",`hi ccధ ర+ాల వIక:b {j Xారu Xాడ_క:S 

యKం�ొచు�. ఇక9డ మ"çక సమసI ఉనjvz. ఇక9డ_నj మ"çక సమసI ఏµటంటÉ,	మKనుప\ ఎనjడూ ��సUయI 

మృతgలల3 నుం�£ rsౖ+Q లOపబడలOదు. Sజ'S+Q ��సUయI �ిల:వ X|యబడoiడS ఆ ప�జల: అను+¦లOదు. Xారu 

�ిల:వ �Ãను ఏడ_ చూడలOదు. Xారu G½షయ= 53ను అల చదువ లOదు. కనుక,	ఇక9డ Xారu D,ల:ప\ +¦సం 

జరuగS పàరd సంభXాSj ఉviహరణDా చూrిసూb  Xాvzసుb hijరu. "చూడం�£,	GHసు తను ��సUయIనS 

ప�కట«ంచు+¦లOదు. oiను ��సUయIనS ఆయన తలంచ లOదు. �షgIల: ఆయనుj ��సUయI }ేNారh|Xా"T+Q 
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జXాబKDా ఇల= }ెfా]{". లOదు. GHసు }ే�ిన పనులల3 ఉనj ఏvో  ఒరవ�£ వలన GHసు +ªB�§b  ��సUయI అS 

ప�జల: తలం}iరu.	ఆయన మృతgలల3ంe లO}iడS Xారu నమ=�రంటÉ అక9డ ఏvో  జ"TDT ఉం�i{,	Xారu ÈనIంDా 

ఉనj సమ=¬zS చూ�ి ఉం�i{. f�ా రంభంనుం� ేఆ �ీb Ûల: GHసు +ªBసుb  శ"¶రంలOS ఆ ÈనI సమ=¬zవద�  ఉం�i{. 

ఎందుకంటÉ Xా"¶ కథను క{]సుb నjటÆ�; oే �ీb Ûలను సమ=¬zవద�  rsట«n  ఉండరu.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    Sజ�Ë,	ఇప\]డ_ ¤రu మనక: µDT{ ఉనj సమయంల3 +,`aసbవIంల3 +·Sj సంగతgల: 

4÷తgబద�  ���నవð ఇvే తDTన జXాబS,	ఇvే కe�త���న �ాôõIviరమS,	ఎందుక: నమK�తgనjÇ ¤ cviIరu� లక: 

ఎల= cవ"T�1b ø  }ెప]ం�£. ఈ �ిvi� ంతం సoiIS+Q దూర���నvz +ాదు. ప��fాvzంచబ�£న ఉతbమ cవరణలక: ఇvz 

అనుగKణIంDా ఉనjvz ¤రu ఇం+����hi }ెfా]"ా?	

3A. 3A+KL బM N:    ఔను. ల×ంeన cవరణలల3 ఇvz SజంDాh| ఉతbమ���నvz. v¾S+Q µంe ఆ¬iరంDా,	మనం 

+·ందరu GHసు �షgIలను గK"Tంe }ెప\]+¦వచు�. fâల:,	య=+¦బK,	rsతgరuలను గK"Tంe }ెప\]+¦వచు�. tరu 

పà"TbDా మ="Tf1 వడం చూసుb hijమK. �ిల:వ �Ãక: మKందు r§తgరu,	తనక: GHసు oెల:సునS }ెప]లOక f1 య=డ_. 

�ిల:వ �Ãత"ాdత r§తgరu,	f�ా ణiలక: oెDTంe సుXారb ప�కట«ం}iడ_. కనుక,	మనం XYళ¿b నj vi"TS ఇvz చూrిసుb ంvz.	

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 

ల×ంeన c¬iనం గK"Tంù ప\నరuoi� నం గK"Tంù }ెప]ం�£.	

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

ఆvz �ాôõIలSjటï;  అvz కSrిసుb ంvz. ఆvz �ాóIల:,	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 

కల:సుక:ంట¡hijG. v¾h|j �ËమK }ెబKతghijమK. ఇvz నమ�దDTన cవరణ. ఔను +·Sj సంగతg{j hú+Q9 

}ెప]డం వలన లöఖన¼;  +·Sj మ=రu]ల: oెల:సుb hijG. GHసు }ెrి]న మ=టలల3S అంత"ార�ం అSj vzశలక: 

fా+Q,	ల3oైన å�వం క{DT ఉండ_టGH v¾S+Q +ారణం.	

కనుక,	¼దట« శoiబ�ంల3 ఆvz సంఘం,	ప�¬iన సుXారb సంvేNాSj vేవ\S XాకIమS ప�కట«ంeందS �ËమK 

}ె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: 

Ãమ=పణ నంvzంe సEయfాడగలడ_.	+�వలం fాప Ãమ=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 
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అందు+¦గలరu. SతIPవం +�వలం v¾రû+ాలం మ=త��� +ాదు. ఎంo¨ ఉతbమ���న +ాలం SతgIడగK తం�£� వద�  నుం�£ 

వసుb ంvz. ¤రu సహXాసంల3 మüÀ క{� ిమüÀ సృêిnల3+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. ఈ +ారIకBమ=Sj చూసుb నj ప�జలక: ఇvz }iల= మKఖI���నvz. +,`aసbవ\SDా 

ఉండమS య=viల=పంDా SరìGంచు+¦లOరu. ¤ అంతట ¤రu +,`aసbవ\SDా మ="Tf1 లOరu. v¾Sj ¤"� ఉత]�b  

}ేయలOరu. ఇvz vేవ\S వరం. అదుÁత"¶�Dా ¤ PcoiSj మ="�� GHసు +ªBసుb  వద�క: ¤రu "ాXా{. ఆయన Sనుj 

మ="T� ð మKనుపట« Pcతం కంటÉ వIoiIసంDా Pcం}ేందుక: ðక: శ+QbS�ాb డ_.	

3A. 3A+KL బM N:    ఇక9డ ఆస+Qbకర���న అంశ�ËµటంటÉ,	cNాdసంల3పల cనయం viDT యKనjvz. h|ను 

సdశ+Qbo¨ సంfాvzంచు+¦లOS viSS vేవ\డ_ నక: ఇe� సEయ పడoiడS నమK�తghijను.	కనుక cNాdసంల3పల 

cనయమKనjvz. ప�భKవ\ G½డల బ�ధIoi యKతంDా ప�వ"Tbంచ�iS+Q అvz మన{j �ిద�పరuసుb ంvz. కనుక 

cNాdసంల3పల నమ�క�Ë +ాక:ం�i - ఈ పviS+Q మనం అ¬zక f�ా ¬iనIత Sసుb hijం - +ారణం cNాdసమనగ అvే - 

నమ�కం. ఐoే,	ఆ నమ�+ాSj µంe,	hi ఆ©�య=×వృvz�S ð }ేతgల3;  rsడ_తghijనS" తం�£�o¨ }ెr§] cనయం 

ఉనjvz.	

3A. జDE ఆంకG బGI:    ఊ,	ప�జల="ా! ¤క: పvz4÷ను ఏళÀGhi,	fా�+�ల;Ghi,	య=å�ౖ ఏళÀGhi,	ఎనå�ౖ 

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

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

Pcతంల3 ఎప\]�ో  ఒకప\]డ_ ఆయనుj గK"Tంe తలం}i{. ð రÃక:SDా ఆEdS�ాb Xా లOvi అh|vz SరìGంచు 

+¦Xా{. Sనుj మ=ర�మS ð fాfా{j ÃµంచమS అడ_గKoiXా?	ðX| SరìGంచు+¦Xా{. ఇప\]�ే SరìGంచు 

క:ంoiవS ఆ�సుb hijను. ప�జల="ా,		+ారIకBమమKల నSjట«ð చూ�ి cవ"ాలను oెల:సు+¦�iS+Q,	చూసూb h| 

ఉండం�£,	cనం�£.	
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