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DJRD-3-TE	
	
	

!"సు మరణమ) జ!ం, ల./ెన? 3ార5క7మమ) 3 

ఈ"#$ ఒక ప)*ే,క చర/క0 1మ34ను ఆ89:సు< =>?ను ఇకAడ మన మధ,లE ప)పంచ ప)ఖH,త 

*>J9క =>KిMక0Nైన N>. ఆంటS: TUV , ఈయన మ3నుపY ఆకZఫ\] ^శ,^`>,లయపY అb>,పక0డc, 

మ"dయ3 మ"eకరf ghijస<వ *>J9క0డc మ"dయ3 చ"dత)gారfNైన N>. mn"d హబ"ా4q, ప)సు< తమ3 rబ"st 

^శ9^`>,లయమ3లE *>J9క  uvగమ3నక0 అb>,పక0Nxmా ప:yేసు< =>?రf. =zట{ |ా"d 

చర/:యHంశమ3 }~సు మరణమ3ను జ}ం� ల��=>N>? 

ల�దు. =z:కAడ yె�ా�లనుక0న? `ేమంట� ��ల0 :జమ3mా `ే:: చూy>డc. పYనరf*>< నుNైన 

g��సు< ను చూy>న: అతడc `ే:: చూKి అనుక0=>?డc. gా: అత:g� క:�ిం� అత: *�ట{|ా"dg� 

కనబడనట�వంట{ ^ధమ3mా పYనరf*>< నుNైన g��సు<  క:�ింy>N>లH ల�క మ"n`ై=> జ"dmdం`>. 

ప)J ^మర�క0లను �ష�,ల0 పYనరf*>< నుNైన }~సును చూKినట�V mా uv^ంచుక0=>?ర: 

అంట�=>?రf. కనుకఇకANx సమK�,మంట�. పYనరf*>< నుNైన }~సు=z చూy>మ: �ష�,ల0 

uv^సు< =>?రf, కనుక ఇకAడ బv) ంJ ఉంNే అవgాశమ3 ల�దు, ఇక మనక0 *ెrKినంత వరక0 

మ"eకట�`� ఉంNే అవgాశమ3 ల�దు. మనక0 *ెrKినతవరక0 ఇ`� ఒక అదు�త స:?|zశమ3. 

`�:g� ఏ��రf పట�t ట స"hiన`ో  =>క0 *ెrయడమ3ల�దు. =>gn1 క�dనమ3mా అ:�ిసు< ందంట� |ా"dg� 

క:�ిం�నట�V mా yెబ3త�న?`� బv) ంJ yేత=> ల�క మ"n`ై=>, ల�క �రf `>:: uv) ంJ అ: ల�క 

దర�నమ: ల�క మ"n`ై=> అ: yెప�గల"ా. 

��ల0 `�:: uv) ంJ gాదు అ: స�షtమ3 yేసు< =>?డc. 

అ`� అత:*� నున? |ా"dg� క:�ించక �� *ే అపY�డ`� u�Jక� ¡న శ"sరమ3 అయ3ండక 

�� వచు/ను. 

ఇ`� అత:*� నున? |ా"dg� క:�ించల�ద: ఎవర=>?రf. 
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ghijస<వ ^£ా9సమ3 g��సు<  పYనరf*>< నమ3 �¤ౖన=z ఆb>"ా�ాNx అ}*ే :ల0సు< ం`� ల�క పNx�� త�ం`�. 

g��సు<  మృత�లలEనుంNx ల��నట¦§V *ే అపY�డc ghijస<వ ^£ా9సమ3 సత,మ3. ల�క0న?ట¦§V *ే ghijస<వ 

^£ా9సమ3 అబద̈మ3. అ�� స<ల0Nైన ��ల0 క©N> yెబ3త�=>?డc, "g��సు<  ల�పబNxయ3ండ:}«డల 

�¬మ3 yేయ3 ప)కటన వ,రM�¬, � ^£ా9సమ3ను వ,రM�¬. �"dంకను � �ాపమ3లలE=z 

య3=>?రf." ద జ® ఆంక\ బ\̄ °� లE: ఈ ప)*ే,క చర/క0 1మ34ను ఆ89:సు< =>?మ3. 

 

***	

 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    ±ా9గతం! మనమధ, ఇద³రf ప)*ే,క� ¡న అJధుల0 ఉ=>?రf |ారf 

చ"d/సు< న? అంశమ3, }~సు మరణమ3ను జ}ం� ల��=>N>? |ా"hవరంట�: N>. ఆంటS: TUV , 

ప)పంచమ3లE: అ=zక0లH yేత ప)Kిద̈ తత9|zత<mా =>Kి< క0:mా ప"dగణµంచబడcత�=>?డc; ఆయన 

23 పYస<gాలక0 �¤ౖmా ర�ంy>రf |ాట{లE g¹:? హº,»Z ¼ిలHస¼ీ అ¾ ¿À¾Z, mాÁ అంÁ 

¼ిలHస¼,ీ ఇంట)డÂ® ట� |Ãసt\? ¼ిలHస¼,ీ ద �ి)జమZ® అ¾ ఎÄ}జం మ"dయ3 అద\ 

¼ిలE±� ¼ికÅ ఎK�Z ఆ® mాÁ, ¼ీ)డం, అంÁ ఇÆ4రtrటÇ. 

మన "hండవ అJb� N>. mn"d ÈÉబÊ"ా4q, ప)ఖH,త ghijస<వ తత9|zత<  మ"dయ3 చ"dత) gారfడc, ఆయన 

అ=zక0లH yేత }~సు పYనరf*>< నమ3ను గ3"dం�న y>"dత)క ±ాÂ,మ3లను ^వ"dంచుటలE 

ప)మ3ఖుడ: ఎంచబNxన|ాడc. mn"d 21 పYస<gాలను ర�ంy>రf |ాట{లE g¹:? ద ÈÌ±ాt "dకÅ Íసq: 

ఏ:ÎయంÏ ఎ^Nె®Z ఫ\ ద లÐౖ¾ అ¾ ghijqt , ఇ® Nx¼¤®Z ఆ¾ 1రg�ÅZ, మ"dయ3 |Ãౖ ¿ÀÑ? mాÁ 

ఏg�Zqt ! 

 

�ి)య3లH"ా, �"dకAడ ఉండcట మHghం*� సం*�షమ3. 

మన1పY�డc అసలÐౖన ^షయH:? చ"d/ంచను=>?మ3, N>. ÈÉబÊర4®, ఎందుకనmా ghijస<వYల0 

}~సు g��సు<  :జమ3mా  u�Jక శ"sరమ3*� పYనరf*>< న� ¡=>డ: ^శ9Kిసు< =>?రf. ఇపY�డc, 
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మనమ3 బv) :<: గ3"dం�న ^షయHలను చ"d/ంy>మ3. మ"dయ3 అందరf ^మర�క పంNxత�ల0 

అంmsక"dం�న 12 y>"dత)క సత,మ3లను గ3"dం� చ"d/ంచుక0=>?మ3. మ"dయ3 మనమ3 �వ"dg� 

=>ల0గ3 ^షయHలక0 yేరfక0=>?మ3. ఒకటమంట�, g¹ందరf }~సు :జమ3mా Kిల0వలE 

మరణµంy>డ: నమ34టల�దు. మ"eక మHటలE, టSÒ gార,క�మ �)ా రంభమ3లE yె�ి�న`�, "ఆయన 

జన4 `�నమ3క©N> మనక0 క�/తమ3mా *ెrయదు; మనక0 మరణ `�నమ3క©N> *ెrయదు". 

|ాట{ సంగ*ే1ట{? }~సు :జమ3mా Kిల0వలE మరణµంy>డ: మనghలH *ెల0సు< ం`�? |ాట{*� 

�)ా రం¿`>³ మ3. `�:: :రÔ�ింyే నూతన :బంధనక0 |Ãల0పల ±ాÂ,మ3ల�|Ãౖ=> కల|ా? 

9:. CDEF GHబIEాJK:     మం�`�, =zను Kిల0వ మరణమ3ను గమ:ం�నపY�డc, మనమ3 Õన? 

దూతలనుంNx సమHy>రం `ొరfక0త�న?`�. Æదట{mా, |Ãౖద, సమHy>రం; �క0 పంNxత�లనుంNx 

g�Vషt  సమHy>రం `ొ"dg�ం`�; మ"dయ3 బÊౖ¿ల0క0 |Ãల0పట{ నుంNx అ=zక రకమ3ల సమHy>రం ఉన?`�. 

=zను మ3ను�� yె�ి�నట�V mా జ® Nొ1:× g¹� ±ాZ® మ"dయ3 మHరAq బØ \̄ ఇద³రf కrKి Íసq 

స1న"s: ±ాM �ింy>రf, |ా"dద³రÔ yె�ి�న`� }~సు Kిల0వలE మరణµంy>డన? ^షయమ3 పY"ాతన 

gాల ^షయHల0 ఎంత  సత,మ3  అంత సత,మ3 అ=>?రf, క�/తమ3mా g��సు<  Í^తమ3లE. 

|ా"hందుకలH yె�ి� య3ండవచు/? 

మం�`�, |Ãౖద, సత,మ3ల0 ఇ^ క0V ప<మ3mా అ� "dకను � Nxకల0 అ±� Kి}~షను |ా"d |ా"ా<  

పJ)కలలE 15 సంవతZ"ాల g��తం |)ా యబNxన |ా,సమ3, మ"dయ3 ఇలH ఇంgా అ=zక డజనుక0 

1ం�న రచనల0 కలవY. Kిల0వ మరణమ3 మ3ఖ,మ3mా mాr ఆడ:వ9క0ంN> చంపYట వంట{`�. 

Kిల0వ దగ̄ర :ల0వ బNxన వ,g�< శ*>b�పJ అ}=> ల�క మ"hవ"hi=> అకAడ EEG ల�క EKG 

ఉంచుg¹నవసరమ3 ల�దు. �రf Kిల0వలE g��ం`�g� g¹ంత సమయమ3 |z)లHNx*ే - ఒ*>ZÈÌక0ల 

ప"dÞలనలE *ేrన `ేమంట� gnవలమ3 12 :1°ాలEV  Í^ం�గలరf- �రf g¹ంత సమయమ3 g��ం`�g� 

|z)లHడcత�న?పY�డc, �రf నట{ంచడమ3ల�దు, �రf చ:�� యHరf. 

అ}*ే ప)కAలE బలÐV పY �� తß �క0 సమస,mా ఉన?`�, ఇ`� à8ను సు|ార<లE 

కనబడcత�న?నూ బÊౖ¿ల0క0 |Ãల0పట{ "hండc |)ా తల0 `�:: దు) áక"dసు< న?^ - ఒకట{ "#�య3ల; 

ఒకట{ ghijస<వYల - |ా"d`� yేKిర: yెబ3త�న?^. |ారf ఆయనక0 �రకను ఇy>/రf. 
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�దగ̄ర ^మర�క0Nైన Nే^Á ±ాt â q ఉ=>?రf, ప)మ3ఖ ^మర�క0డc, }~సు Kిల0వనుంNx 

త�ి�ంచుక0: Í^ంyే య3న?ట¦§V *ే అపY�డc క�dన సమస, ఎదు"ãత�ం`�. ఎందుకంట� ఆయన తన 

�ష�,లక0 చూ�ించుక0ంట�=>?డంట� మనక0 ఎదు"ãత�న? సమస, ఆయన Í^ం� య3=>?డc 

gా: పYనరf*>< నుడc gాల�దు. మ"dయ3 |ారf ఆయన పYనురf*>< న మHగ3ంట నమ34క0ంట� ghijస<వ 

^£ా9స�¬ ల�దు. ఇపY�డc, ఇ`� |Ãౖద,మ3లE ఇ`� g¹ంత uvగమ3. 

=zను బØ \̄ మ"dయ3 g¹� సZ® గ3"dం� yె�ా�ను. |ా"hందుg�లH ఆలE�ంy>రf? మం�`�, `�:g� అ=zక 

gారణమ3ల0న?^. మ"dయ3 ఇకAడ |ారf సు|ార<లను y>లH క�/తమ: uv^ంy>ర: 

అనుక0ంట�=>?ను. gా: బÊౖ¿ల0క0 |Ãల0పట{ సమHy>రమ3ను �రf అడcగ3త�=>?రf, }~సు 

Í^ం�న gాలమ3లE 100 - 150 సంవతZ"ాల మధ, gాలమ3లE |)ా యబNxన ghijస<|zత< ర, 17 బÊౖ¿ల0 

|Ãల0పట{ సమHy>రమ3లలE మæNxంతలలE "hండవ uvగమ3 అనmా 12 ^షయHల0 Kిల0వ 

మ"dయ3 `>:g� సంబం`�ం�న |ాట{: వ,క<మ3 yేసు< న?^. మ"dయ3 మనg�కAడ ��ల0 అంద"dÒ 

1ం�న పంNxత�డc... 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    |ాట{లE g¹:?ట{: =>క0 yెప�ంNx. బÊౖ¿ల�తర సమHy>"ాలలE g¹:?ట{: 

yెప�ంNx. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     బÊౖ¿ల�తర సమHy>"ాల0: టvg�టసు }~సు Kిల0వలE మరణµంy>డ=z 

స*>,:? |)ా ±ాడc. �ç ంత� �ిలHత� యæ`>�ద గవర?రfmా ఉ=>?డ: yె�ా�డc. మ"dయ3 

ట{బÊ"dయసు క©N> గవర?ర: yె�ా�డc. మ"dయ3 ల©KియHను ఉ=>?డc, ఈయన meప� 

వ,ంగ3,డc, ఆయన ఈయనను "Kిల0వ |zయబNxన జè :" అంట�=>?డc. మ"dయ3 మH"ా బv\- 

K¤ర�ియ® ఉ=>?రf, అతను తన క0మHరf:*� తన Í^తమ3ను 1mdrన |ాట{: మనg��/న 

}~సును వ,J"ng�ంచమంట�=>?డc. àKీపసు, ఒక వచన uvగమ3లE, ఆయన చూడటv:g� 

వ,J"ng�ం�=> Kిల0వను గ3"dం�న ^షయH:?, ఆయన మరణµంy>డ: అందరÔ 

^శ9Kిసు< =>?డంటvరf. మ"dయ3 àKీపసు JబÊ"dయH ghiసరfను క©N> ప)±ా< ^ంy>డc. కనుక 

ఇకANx`� స"d�� త�ం`�. m#?Kిtక0 రచనలలE క©N> ఇ^ |)ా యబNxన^. �దగ̄ర తలVq మ"dయ3 

é�V m#® ఉ=>?రf, ఇద³రf పంNxత�ల0 }~సు Kిల0వలE మరణµం�న సమయమ3లE ప)పంచమ3లE 

êకట{ అల0మ3క0న?ద: yె�ా�రf. కనుక ఇలHట{ ±ాÂ,మ3ల0 అ=zకమ3 కలవY. మ"dయ3 



	 5	

మన1ద³రమ3 మ3ఖ, ±ాëxmా �ిల0సు< న? ��ల0 క©N> ఇకAడ ఉ=>?రf. ��ల0 అ=zక 

ప"ా,యమ3ల0 }~సు Kిల0వ మరణమ3ను ప)±ా< ^ంచుచూ అ`ే తన బØ ధలE: ప)b>న 

అంశమంట�=>?డc. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    స"n, gా: ఖు"ానులE }~సు Kిల0వలE మరణµంచల�దు అ: ఉన?`� మ"d 

`�:�¤ౖ � ^వర=z1ట{? 

9:. CDEF GHబIEాJK:     1985 లE ప)£î?త<"ాల gార,క�మం :రవÈÌం�నపY�డc వ�/న ప)జలలE 

నుంNx ఒక ^`>,"dM అNxmdన ప)శ?, |ారf స"dmా అర̈మ3 yేసుg¹:య3ండరf, gా: అNxmdన`�, "�రf 

}~సు Kిల0వలE మరణµంచల�ద: నమ34త�=>?"ా". ఆయన సు9® Kి`>¨ ంతమ3ను yెత<  అ: 

�ిలవడమ3 గ3రf< న?`�. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    ఇపY�డc, జ® Nొ1:× g¹� ±ాZ®, ఆయన }~సు Kిల0వలE మరణµం�న 

సంగJ నమ34త�న?నూ, తరf|ాత అతడc yెత<  క0ప�లE పడ|zయబNx క0కAలyే êr/|zయబNx 

య3ండవచు/ అంట�=>?డc. ఆయన సమHb�లE ఉంచబడcటను నమ4డమ3ల�దు. ఇపY�డc, 

}~సు సమHb� yేయబNxన సమHb�, `�:: *ెల0పYత�ం`�. `>:g� ±ాÂ,�¬1ట{? Æదట{mా, 

ఆయనను ±ాం`� yేKి. ఆయన సమHb�లE ఉంచబNx=>N>? `>: gn� ¡=> ±ాëï,ల0న?|ా? 

9:. CDEF GHబIEాJK:     మం�`�, ఇకAడ g¹� ±ాZ® గ3"dం�న ఆసg�<కర ^షయ�¬మంట� అత: 

*�ట{|ారf ఈ^షయమ3లE అత:*� అంmsక"dంచరf. `�:g� ఒక �న? ±ాÂ,మ3 క©N> ల�దు, 

�న?`� క©N>, అ`ే1టంట� }~సు ఎవ9"# *ెrయనట�వంట{ |ా: సమHb�లE ల�క అలH బయట 

వ`�r|zయబడల�దు. ఆయన సమHb� yేయబNx=>డ=zందుక0 y>లH ±ాëï,ల0న?^... `>::లH 

గమ:`>³ మ3 - =zను ఒక :1షమ3లE ఆ సమHy>రమ3 వసు< న?`�- g¹� ±ాZ® ఆయన ప)*ే,క 

సMలమ3లE సమHb� yేయబNx=>డ: yెబ3త�=>?డc gా: ఏ సమHy>రమ3 ల�దు. మ"dయ3 �క0 

*ెrKినట�V mా, ఇ`� ±ాb>రణమ3mా ghijస<వYల0, ghijస<వYలమ3mా అ=zక ±ారfV  మనమ3 |ా"d మHటలక0 

ఎకANx`> సమHy>రం? ఎకANx`> సమHy>రం? అంటvమ3. =>క0 ఆశ/ర,ం కrmdంyే`�, N>. g¹� ±ాZ® 

క0 ఆయన అంద"d*� �ాట�mా సమHb� yేయబNx తరf|ాత క0కAలyేత J:|zయబNx=>డ: yెపY�ట 

సులభ�¬. �ర=ðచు/, "రf$|z1టS చూ�ించండ:", 
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9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�, టSÒ. మన1ంgా ఈ ^షయమ3�¤ౖన=z చ"d/సు< =>?మH? 

9:. ఆంటMN OPQ :					మం�`�, => ఆలEచన ప)gారమ3 ఈ ^షయమ3లE మనమ3 పU"d<mా 

సు|ార<ల�¤నౖ=z ఆb>రపNx య3ండవలKి వసు< న?`ేñ, అవY=>? ఈ ^షయH:g� వK�< . 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    అలH=z ఉ=>?మH? 

=zనంmsక"dంచను. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    ఎందుక0? అకAడ � �ి)య3ల*� మHటvV డంNx. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     అవYను, => �ి)య3లక0 yెప�ంNx. మం�`�, "hండc ఉ`>హరణల0: అ�� . 

gా. 13. అ�ç స<ల0లH gార,మ3లలE అ=zక Kి`>¨ ంతపర వచన uvగమ3ల0, �న? Kి`>¨ ం*>ల0 

ఉన?^. మ"dయ3 అ�� . gా. 13 లE ఆయన సమHb�లE ఉంచబNxనట�V  మ"dయ3 `ేవYN>యనను 

ల��ినట�V mా ఉన?`�. [అ�� . gా. 13:29-30] కనుక gాÀ సమHb� ఇకAడ ఉన?`�. 

J"dmd మన �ి)య3Nైన ��ల0 దగ̄రక0. 1 g¹"dంô� 15, ��ల0 ఒక �¤ద³  |ాక,మ3ను |)ా సూ<  `>:లE " 

మæడc ±ారfV  హõ ట{ :బంధన" ఉపàmdసు< =>?డc. ÈÉö) బvషలలE `>: అర̈మ3... మం�`�, ÈÉö) 

ఆలEచనలE, gా: ms�క0లE చూK�< , ఇ`� ఇలH |)ా యబNxం`�: ��ల0 ల�ఖనమ3ల ప)gారమ3 g��సు<  మన 

�ాపమ3ల:1త<మ3 మృJ�ç ం`నెు, సమHb�yేయబNెను, మæడవ`�నమ3న ల�పబNెను, తరf|ాత  

కనబNెను. [1 g¹"dంô� 15:3-5]. 

కనుక, =>క0 *ెrKిన ఒక వ,g�< చ:�� }, సమHb�yేయబNx, ల��, క:�ించుట అ=z ప)g��యలE 

సమHb� yేయబNxన`� J"dmd ల�చుట అ=z ^షయమ3 ల�క0ంN> ఊÈÌంచుట కషtమ3. సమHb� 

yేయబNxన`� J"dmd ల��ంద=z ^షయమ3లE ��ల0 y>లH స�షtమ3mా ఉ=>?డనుక0ంటvను. �g�`� 

అర̈మ}ం`� "మ"dయ3, మ"dయ3, మ"dయ3"- మæడc ±ారfV  హõ ట{ :బంధన. "ఆయన 

చ:�� }«ను; సమHb� yేయబNెను; J"dmd ల�yెను; అంద"dg� క:�ింyెను". 

మ"dయ3 ¼ిr�ీ� 3:11 వచ=>:? గమ:K�< : ఎ× అన±ాt ±� q, "మృత�లలEనుంNx ల�చుట". ఈ 

"hంNxట{ స�¬4ళనమ3ల0 ఎలH అర̈మ3 yేసుక0ంటvరf మ"dయ3 ఒక ప"dసయ3,:mా ల��నట�వంట{`� 
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సమHb� yేయబNxన`� gాద: ఎలH నమ34*>రf, ��ల0 తప�క gాÀmా ఉన? సమHb� చూy>డ: 

అనుక0ంటvను.   

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    అవYను, ఇ`� J"dmd అకANxg� నNx�ిసు< ం`�. ఆయన `>:: 55 లE 

|)ా Kియ3ంట�, 51 లE అతడc బØ b�ం� య3ంట�; ఆయన `�:: 35 లE ��త�రf దగ̄ర *ెల0సుక0ంట�. 

��త�రf `>:: మ"eక y#ట =zరf/gù|ాr, మ"dయ3 ఆయన అందరfనూ ఇ`ే ^షయH:? 

బØ b�సు< =>?ర: yెబ3త�=>?డc. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     తప�క0ంN>. �gా ^షయమ3 మ3ం`ే అ�� . gా. 13లE |)ా సు< =>?డc. gా: 

gాలHmా ఉన? సమHb�: ��ల0 చూ�నట�V న?`�. gాÀ సమHb�: ^శ9KించN>:g� మ"dg¹:? 

gారణమ3ల0 క©N> ఉన?వనుక0ంట�=>?ను. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    ±ాÂ,మ3ల0 చూ�ించబడcత�=>?వ: �"hందుక0 అనుక0ంట�=>?రf, 

స"n, ఆయన సమHb�లE ఉంచబNx=>డc, మ"d మæడవ "#$న సమHb� gాÀmా ఉ=>?డ: ల�క g¹:? 

"#$లక0 మ3ందు g��సు<  చ:�� యHడ: ఎందుక0 అనుక0ంట�=>?రf? వ,J"nక `�శలE ఆలE�ం� 

చూ`>³ మ3. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     అ`� gాÀ సమHధ: ఎందుక0 అనుక0ంట�=>?రf? 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    అవYను. మ"eక మHటలE, అ`� gాÀ సమHb�: చూ�ింyే ±ాÂ,మ3ల0 

ఏ1ట{? 

9:. CDEF GHబIEాJK:     ఓû, �"ా సమHb� ఎందుక0 gాÀmా ఉన?ద: అడcగ3*>రనుక0=>?ను, 

అ}*ే ఆయన ల��నందువలన అ:=zను yెబ3*>ను. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    ఇకAడc=>?రf �రf. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     స"n, gాÀ సమHb�g� ±ాÂ,మ3ల0. మం�`�, ఇకAడ =zను �g�yే/ ఒక 

సూచన ఇసు< =>?ను �)ా ధ1క |)ా తలలE నుంNే: మత Kి`>¨ ంత వచన uvగమ3ల0న? అ�� . gా. 13 

మ"dయ3 1 g¹"dంô� 15 లE: ��ల0 క�మ పట{tకలE. gా: మ"eg�:? 1mdrన ^షయHల0: యæదుల0 

gాÀ సమHb�: అంmsక"dసు< =>?రf. మనక0 మæడc |)ా తల0 కలవY: మత<} మHత)�¬ gాదు, gా: 



	 8	

మనక0 జKిt® మH"hüt\ మ"dయ3 టvరÔt rయను ఉ=>?రf. ఈ మæడc ^షయHలలE యæదుల0 

సమHb� gాÀmా ఉన?ద: అంmsక"dంy>రf. 

:జ:g� }~సు మరణµం�న అ`ే పటtణమ3లE �ష�,ల0 తమ ÆటtÆదట{ ప)సంగమ3ను yే£ారf. 

ప)J ఒకA"dg� Æదట{ ప)సంగమ3 }«రÔషల�మ3లE జ"dmdనద: *ెల0సు. `�:g� ఏg�భ^ంచ: |ారf 

ఎవ9రÔ ఉండరనుక0ంటvను. అ}ననూ, ఒక సమస, ఉన?`�. ఆయన మరణµం�న పటtణమ3లE: 

g¹:? "#$ల త"ా9త �ష�,ల0 ప)సంగమ3ను �)ా రంÕంy>రf. సమHb� మæయబNx య3ంట� ఎవ"hi=> 

వ�/ "ఉû, �రf yెబ3త�న? ^షయHలలE అబద̈ మ3న?`�. అ`ే1టంట� ఈ శ"sర�¬" అ: 

య3ండరంటv"ా. కనుక ఇ`� ప)సంmdంచుటక0 అనుక©ల సMలం gాదు. |ారf గrలయలE=ý ల�క 

"#మ3లE ప)సంmdంచవచు/ gాÒ }«రÔషల�మ3లE gాదు. కనుక }«రÔషల�మ3 పటtణ�¬ ఒక 

±ాÂ,మ3mా ఉన?`�. 

Æదట� మనక0 రf$వY `ొ"dg�ం`�. యæదుల0 `>:కంmsక"dంy>రf. మ"dయ3 �క0 *ెల0±ా, ఒక 

ప)*ే,క y>"dత)క :యమ3న?`�: � శత�) వYల0 అంmsక"dంyే`� ±ాb>రణమ3mా సత,�¬ అవYత�ం`�. 

`�:: శత�) వYల అంmsgార :యమమంటvరf. మ"d g¹ంద"d: ఇకAడ =zను చూ�ి±ా< ను. రfN>Åþ 

¿లHt ÿ® yె���`� :జ�¬ అ}*,ే మ"dయ3 నూతన :బంధనలE, సు|ార<ల0 ±� మ|ారం ఉదయం 

మత�< లEనుంNx వ�/న|Ãౖ*ే - g��. శ 80 లE చ`�^న |ాట{: సు|ార<ల0mా |)ా Kియ3ంట� - �రf 

Kీ< !లను మHక0 ±ా",ల0mా uv^ంచరf. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    ఎందుక0? 

9:. CDEF GHబIEాJK:     ఇకAడcన?  ప)జలను =zను :రf*>Zహప"ా/ లనుg¹నుట ల�దు, gా: 

Æదట{ శ*>బ³మ3లE, =>,య ప)g��యలE Kీ< !ల ±ాÂ,మ3 ప"dగణµంచబడదు. యæ`> |)ా తల0 Kీ< !ల0 

అబ`�¨క0లంటv}. ఇక ఆసg�<కర ^షయ�¬మంట�, ల©gా 24:11, Kీ< !ల}న |ారf సమHb� నుంNx 

J"dmd వ�/ �ష�,లక0 yె�ి�నపY�డc, |ారf అబద̈మ3ను yెబ3త�=>?ర: అనుక0=>?రf. |ారf 

కట�t  కధల0 yెబ3త�=>? రనుక0=>?రf. కనుక, =z=z g��. శ. 30 జ"dmdన |ాట{: g��. శ. 80 లE: 

|)ా తలలEనుంNx Äసుక0: |)ా సు< న?ట¦§V *ే Kీ< !లను => ప)b>న ±ా"ల0mా చూ�ించను. కనుక ఇకAడ 

మ"eక �¤ద³  సమస, వ�/ం`�. 
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అ^ gాÀ సమHb�: గ3"dం�న g¹:? ±ాÂ,మ3ల0. �దగ̄ర Kీ< !ల0=>?రf. మ"dయ3 ��ల0 mారf 

ప)ప)ధ� ¡న అంmsgారమ3ను *ెrయyేసు< =>?రf. యæదుల0 అంmsక"dంచుట క:�ిసు< న?`�. ఇక ఒక 

పటtణ� ¡న }«రÔషల�మ3, ఇ`� y>లH �¤ద³`� "ల�దు- ల�దు"; సమHb�లE శ"sరమ3న? పటtణమ3లE 

�రf ప)సంmdంచల�రf. ఇకAడ =>ల0గ3 ^షయHల0న?^ áట{�¤ౖ టSÒ: స�ం`�ంచ మంట�=>?ను. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�, మనÆక ^"ామం Äసుgùను=>?మ3, టSÒ, �¬మ3 J"dmd 

వ�/న త"ా9త � స�ందనను *ెల0సుgùను=>?మ3. చూసూ< =z ఉండంNx. 

*** 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�, �¬మ3 వy>/మ3 మ"dయ3 మనమ3 meప� ^షయమ3�¤ౖ ఇద³రf 

అJధుల*� మHటvV డcత�=>?మ3: }~సు మరణమ3ను జ}ం� ల��=>N>? మనమ3 N>. ఆంటS: 

TUV , ప)పంచమంతట{ yేత meప� *>J9క =>KిMక0డcmా ప"dగణµంచబడcత�=>?డc; మ"dయ3 N>. mn"d 

ÈÉబÊర4®, ప)Kిద̈ ghijస<వ *>J9క0డc చ"dత)gారfడc మ"dయ3 }~సు పYనరf*>నమ3ను గ3"dం�న 

±ాÂ,మ3లను ^వ"dంచుటలE Kిద̈హసు< డcmా �ిల0వబడcత�=>?డc. ఇ`� ఆసg�<కర 

చర/:యHంశమ3 మ"dయ3 మ3ఖ, చర/:యHంశమ3. మ"dయ3 టSÒ, N>. ÈÉబÊర4® mారf 

ఇప�ట{వరక0 gాÀ సమHb��¤ౖ చూ�ిం�న ±ాÂ,మ3లను గ3"dం� �"nమనుక0ంట�=>?"# yెప�ంNx? 

`>:*� �రf ఏg�భ^±ా< "ా? 

9:. ఆంటMN OPQ :					�"s ^షయమ3�¤ౖ ఏమHత)మ3 వ,J"ng�ంచర: => ఉ`ే³శమ3. ఈ స*>,ల0 

స*>,ల0 మ"dయ3 ఈ ^షయHలలE అ=zక0ల0 సత,మ3నుంNx �ా"d�� క0ంN> ఎదు"#AN>:g� 

Kిద̈మ3mా ఉంNx, "ఇ`� ఎప�ట{g�Ò yెప�కంNx" అంట�ంటvర: uv^సు< =>?ను. ల�దు. ఇ`� y>లH 

మ3ఖ,� ¡న చర/:యHంశమ: uv^సు< =>?ను. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     అంట� gాÀ సమHb�: �రf అంmsక"dసు< =>?రf? 

9:. ఆంటMN OPQ :					మం�`�, ఇ`� ఆసg�<కర� ¡న ±ాÂ,మ: అనుక0ంట�=>?ను. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     వంద=>ల0. 

9:. ఆంటMN OPQ :					ఎందుకంట�, �క0 *ెల0±ా, `�:: అర̈మ3 yేసుgùవడమ3 y>లH కషtమ3. 
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9:. CDEF GHబIEాJK:     ఇ`� =>gn జ"dmdనట�V mా మ3నుపY అ:�ిం�ం`�, సమHb� gాÀmా 

ఉన?టV}*,ే మ"d uv) ంJ గ3"dం� అ`� ఏ1 yెబ3త�న?`�? ఎందుకంట� బv) ంJ అ: yె¿*ే 

సమHb�లE శ"sరమ3 ఉంN>r. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�, అవYను, gా: Æదట{ ప)£ %?1టంట�, "శ"sరమ3 ఏ� ¡ 

�� }ం`�?" 

9:. CDEF GHబIEాJK:     అ`ే=> � ప)శ?. 

9:. ఆంటMN OPQ :					మం�`�, మనక0 స9తంత�) లÐౖన ±ా",ల0 ల�రf. శ"sరమ3లను అ=zక 

రకమ3ల0mా మHర/గల0గ3చూ ఉండవచు/. =z=ðక Kి`>¨ ం*>:? yెప�డమ3 ల�దు ఎందుకంట� ఎ=ý? 

సంవతZ"ాలక0 మ3నుపY జ"dmdన సంగJg� అవసర� ¡న ±ాëï,ల0 పU"d<mా లÕంచల�ద: అ^ 

:జ� ¡న`> కr�తమH అ: yెపY�టక0 ఇపY�డc ghమH"ాను Äసుక0: ±ాëï,మ3లg¹రక0 

ప)యJ?ంచడమ3 ±ాధ,మ3 gాదు కనుక. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�, mn"d, ఇపY�డc � పYస<కమ3లE, ఇకANే ఆ�ి|zKి � 

పYస<కమ3లE: ^షయH:? ప)±ా< ^±ా< ను, ద ÈÌ±ాt "dకÅ Íసq, స"n=>. ఒక అb>,యమం*> టSÒ 

మ"dయ3 అత: 1త�) ల0, ప)కృJ £ాస< !|zత<ల0, ఆ శ"sరమ3నక0 ఏమ}నద=z ^షయH:? 

yెప�N>:g� ^|ాద రకమ3ల పద³త�లను చూ�ింy>రf. "hండc :1°ాలలE |ాట{: yెప�ంNx. 

|ాట{లE మ3ఖ,� ¡న|ాట{: yెప�ంNx. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     మం�`�, ఎ=ý? ^షయHలను చ"d/ంy>మ3. g¹ందరf }~సు Kిల0వలE 

చ:�� ల�దంట�=>?రf, `�:: =zడc అకANx పంNxత�లలE ఎవ9రfనూ బÈÌరంగమ3mా 

yెప�క0న?ప�ట{g�Ò. ఎవ"hi=> }~సు Kిల0వలE చ:�� ల�ద: అనుక0ంట�, �దగ̄ర |Ãౖద, 

సమHy>రమ3న?`�; �రf ��ల0 మHటలను గ�ÈÌంy>r; �క0 బÊౖ¿ల0క0 |Ãల0పట{ ఆb>"ాల0 

ఉన?^; మ"dయ3 సు|ార<ల0 క©N> ఉన?^. అ=zక ^షయHల0 �దగ̄ర కలవY. �రత:: మ3ం`ే 

అNxmారf, "�ష�,ల0 అబద̈మ3 yె�ా�"ా?" :జ:g�, g¹ంద"dలH=z అనుక0ంటvరf. `>:కతడc, 

"ల�దు" అ=>?డc. 
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g¹ందరf �ష�,ల0 శ"sరమ3ను `ొంmdrం� తరf|ాత ఆయన క:�ిం�నట�V mా అబద̈మ3 yెబ3త�=>? 

రంట�=>?రf. ఇ`� అంత స"d�� దు ఎందుకంట� |ారf మHర/బNx=>రf. |ా"dలE అ=zక0ల0 *>మ3 

^శ9Kిం�న`� :జమ: న14నందుక0 చంపబN>] రf. మనమ3 uv) ంJ గ3"dం� మHటvV డcక0=>?మ3. 

అ`� మ3ఖ,� ¡న Kి`>¨ ంతమ3 ఎందుకంట� ఆయన �ాట{సు< న?`� అ`ే. g¹ందరf ఇ`� పY"ాణ కథ 

అంటvరf. అ}*ే పY"ాణ కథలE నున? సమస, ఏ1టంట�, ఆ సమస,లలE మ3ఖ, ^షయమ3, 

�)ా రంభ సమHy>రమ3ను అం`�ం�న ��ల0 వంట{ వ,g�< ఇకAడ ఉ=>?రf, పY"ాణ కథ అనుక0న?నూ 

అ`�క©N> :జ� ¡న`ే అయ3ంN>r, �రf g¹ంద"d ప)*ే,Â ±ా"ల దగ̄ర |ాట{: Äసుక0: 

|ాట{లEనుంNx g¹:?ట{: *'rmdం� య3ండవలÐను. => ఉ`ే³శమ3, ఉ`>హరణక0, meప� Í^త 

mాధలÐౖన meప� చక�వ"d< అలmా( ండరfను గ3"dం�న రచనల0 అలmా( ండరf చ:�� }న మæడc ల�క 

=>ల0గ3 శ*>బv³ ల త"ా9త |)ా యల�దు. మ"dయ3 ఆ సమయమ3 తరf|ాత ఆ పY"ాణ కథ � లV mా 

|ా,�ించుట ÆదలÐౖన`�, అలmా( ండరfను గ3"dం�న అదు�త సంగత�ల0, మ"eక మHట, అ^ g��సు< క0 

తరf|ాత జ"dmdన^. అ^ g��సు<  తరf|ాత జ"dmdన^ మ"dయ3 ఆయన g��. పU. =>ల̄వ శ*>బ³మ3లE 

:వKింy>డc. 

కనుక, పY"ాణ కథలక0, �)ద³  �)ా రంభgాల ప)*ే,Â ±ా"ల0ండcట సమస,వYత�ం`�. కనుక ఈ 

సమHy>రం �)ా కృJక Kి`>¨ ంతమ3క0 yెం`�న ఆరf ల�క ఎ:1`� ^షయHలను �ాట{ంచల�క 

�� త�న?నూ ఇ`� మ3ఖ,� ¡న`� అనుక0ంట�=>?ను ఎందుకంట� మన1పY�డc చ"d/ంచుక0ంట�న? 

అంశమ3 uv) ంJ Kి`>¨ ంతమ3 మ"dయ3 gాÀ సమHb� క©N> `�:g� సమస,mా ఉన?`> 

వచ/నుక0ంట�=>?ను. ఎందుకంట� ఇపY�డc టSÒ ఆ Kి`>¨ ంతమ3లలE "hంNxట{: :రÔ�ింy>r. 

uv) ంJ: క©N> :రÔ�ింy>r... మం�`�, :జమ3mా, ఆయన మæNxంట{: :రÔ�ింy>r. ఆయన 

��ల0నక0 ఒకరక� ¡న uv) ంJ కrmdనట�V  :రÔ�ింy>r; �ష�,లక0 మ"eకరకపY uv) ంJ కrmdనట�V  

:రÔ�ింy>r, అతడc ఎంచుక0న? ^b>న1`;ే అ}*ే ఇకAడ ఆయనక0 శ"sరమ3 మ"dయ3 

సమHb� సమస,mా ఉన?^. అతడc yె���`� :జ�¬: ^^ధ gారణమ3ల*� శ"s"ాల0 సమHb�నుంNx 

*'లmdంచబడcత�ంటv}; ఏ� ¡ననూ, ఆయన ఒgn సమయమ3లE శ"sరమ3 సమHb�లEనుంNx 

*'లmdంచబN>r మ"dయ3 �ష�,లక0 ఆయన ప)*ే,Âత జరmాr. ఇక మ"eక ^షయమ3, తరf|ాత 
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��ల0 వy>/డc. కనుక ఆయన ఈ Kి`>¨ ంతమ3 ల:?ంట{Ò ��రf/త�=>?డc మ"dయ3 ఎ:? 

నమ4దగ: Kి`>¨ ం*>లను Äసుక0ంట�, నమ4కమ3 కల0గ3ట అంత అ±ాధ,మ*త�ం`�.... 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    |ాట{: ^వ"dంyే సమయమ3లE ఏ`ై=> రచనలను ఆయన |)ా £ాN>. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     ఎపY�Nై=>, ఏ`ోఒక సమయమ3లE. 

9:. ఆంటMN OPQ :					చూడంNx అకANే1 జ"dmdంద: �)ా కృJక పరమ3mా =zను yెపY�ట ల�దు. 

ప)యJ?ంచుటల�దు... `>:g� ప)కృJ సÈÌత� ¡న ఆñదàగ, ^షయH:? *ెrయyేయ3ట 

±ాధ,మ: అనుg¹నుట ల�దు.... 

9:. CDEF GHబIEాJK:     gా: �రf "hండc uv) ంJ Kి`>¨ ంతమ3లను అంmsక"dసు< =>?రf. 

9:. ఆంటMN OPQ :					gా: uv) ంJ Kి`>¨ ంతమ3 క©N> ఎం*� సమHy>రమ3ను కrmdయ3ంట�ం`� 

అనుక0ంటvను. gా:  gాÀ సమHb� ±ాÂ,మ3ను క�ి� య3ంచుటక0 =zను `�:: yెపY�టల�దు. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    టSÒ, �రf ±ామæÈÌక uv) ంJ: నమ34*>"ా? 

9:. ఆంటMN OPQ :					`�:: ప)కAను =Ãట{t|zయవలKిన అవసరమ3 ల�దనుక0ంటvను. సు|ార<లలE 

ఒక సమæహమ3ను yెం`�న ప)జల0 |zరf|zరfmా ఒక ^షయH:? చూ�నట�V mా మ"dయ3 అందరÔ 

కrKి ఆ ^షయH:? చూ�నట�V mా |zరf yేయబNx ల�దు gా: ఇకAడ |ాట{: మనమ3 |zరfyేయHr 

అనుక0ంట�=>?ను. �క0 *ెల0±ా, "ప=Ã?ండc మం`�g� క:�ింyెన:" |)ా యబNxన ^షయHల0 

తరf|ాత yెప�బNxన^. |ారంద"dg� దర�నమ3 కrmdనపY�డc ఒక y#ట క©డcg¹:రనుట వ"s¯కరణ 

|ాక,మ3 gాదు. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    �"nమనుక0ంటvరf, mn"d? 

9:. CDEF GHబIEాJK:     టSÒ gాగ3త�న? Òట{లE మ3:md�� త�న? డనుక0ంటvను. Æదట{`�, 

ఎవరfనూ అడcగ3�¤టtనట�వంట{ gాÀ సమHb� కనబడcత�న?`�. "hండవ`�, =zను మ3నుపY yె�ి�న 

ఆరf gారణమ3లను ^వ"dంచల�: �ష�,లక0 uv) ంJ కrmdనద: అంశమ3 ఉన?`�: సమæహమ3లక0 

ఒgn±ా"d uv) ంJ కల0గదు; |ా"d మHనKిక KిMJ స"dmా ల�క0ండcట; Õన? సమయమ3లలE, 
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సMలమ3లలE, ప)జల0, వ,క0< ల0 Õన? gార,మ3ల0 yేసు< న?ట�V mా ఉన?`�. gాÀ సమHb�, అ`� 

Í^*>లను మHర/ల�దు. యHgùబ3, ��ల0. అ:? gారణమ3లక0. 

uv) ంJ y>లH అరfదుmా కల0గ3త�ం`�. అ^ ఏ}~ సందర�మ3లE జరfగ3త�ం`ో  �క0 ^వ"d±ా< ను. 

£ా"sరక అలసట కrmdనపY�డc ల�క ఎవ"hi=> మత�< లE ఉన?పY�డc; అ}*ే �ష�,ల0 అట�వంట{ 

KిMJలE లÐరపY�డc. అందుgn అతడంట�=>?డc, "సమæహమ3క0 uv) ంJ కల0గదు" gా: 10 ల�క 20 

మం`� ఏ^ధ� ¡న |Ãౖద,పర� ¡న :రÔపణ ల�క0ంN> వ,g�<గత� ¡న uv) ంJ �ç ం`�నట�V mా 

yెబ3త�=>?డc. gా: అందరÔ ఒgn^ధ� ¡న uv) ంJ కrmdయ3=>?రంట�=>?డc. ఇ`� :జ� ¡న 

^షయమనుక0ంట�=>?ను. 

9:. ఆంటMN OPQ :					ఎవ"dghi=> yెప�N>:g� ±ాధ,మ3 gాద: =zను ^శ9Kిం�న`� yెప�వలKి వK�<  

ఇవÒ? =zను yేయవలKి వసు< ం`�: ఒకAN> ఏ1 జరfగ3త�న?ద=z |ాట{g� పU"d< �)ా కృJక ^వరణ. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     �రf మం�ప: yేసు< =>?రf, ఎందుకంట� ప)J|ా"dg� కrmdన ప)*ే,క uv) ంJ: 

ఆయన yెబ3త�=>?డc... 

9:. ఆంటMN OPQ :					ఒక :1షం ఆగంNx. గNx�న 15 సంవతZరమ3లలE నును గమ:ం�న 

^షయ �¬మంట� ఒకట{ ల�క "hండc అదు�త� ¡న ±ామæÈÌక uv) ంJ కrmdన సంద"ా�ల0న?^: => 

ఉ`ే³శమ3లE "+ాJమH అదు�తమ3", �క0 తల0సుక`>. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     ల�క � డc( m#"d(. 

9:. ఆంటMN OPQ :					ఇందులE అ=zక0ల0 ఏg�భ^ంచల�దు. ఎంతమం`� ఏg�భ^ంy>రf? 

9:. CDEF GHబIEాJK:     య3m#K�V ^యH. 

9:. ఆంటMN OPQ :					అవYను, ఎంతమం`� ఏg�భ^ంy>రf? 

9:. CDEF GHబIEాJK:     |zళలEV  �ాల0¯ =>?రf. gా: `�:g� మ"dయ3 +ాJమHక0 మధ, ఎదుర}~, 

ఏghiక సమస, అకAడ |ారf మ"dయH ఆgారమ3ల0mా �ిల0వబడcత�న? |ాట{*� వK�<  ఇకAడ 

�ష�,ల0 `>:g� వ,J"nకమ3mా ప)వ"d<సు< =>?రf. ఎందుకంట� ప)జల0 ల©రf³  )ద³క0 ల�క +ాJమH 

)ద³క0 ల�క � డc( m#"d( )ద³క0 |Ãళ,త�ంటvరf. ప`�|zల మం`� తమ �ిలVల0 మ"dయను 
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చూసు< ండటv:? చూ±ా< రf. ఒgnఒకA సమస,, ప`�|zలమం`� "పరలEకమ3లE సూచన" చూ£ామ: 

yెబ3*>"ngా: |ా"n1 చూడల�దు gా: |ారf మ"dయను చూడల�దు. మ"eకట{ |ారf }~సును 

క©N> చూడరf. 

9:. ఆంటMN OPQ :					gా: పరలEకమ3లE జరfగ3త�న? |ాట{: ప)కృJ ప"d£îధక0ల0 

చూసు< న?ట�V =>?రf, చూసు< =>? రంటv"ా? 

9:. CDEF GHబIEాJK:     అ`� gnవలమ3 ఊ8}~, పU"d<mా, uv) ంJ gాక0న?నూ. సూరf,డc 

నడcసు< =>?డ=z ^షయH:? yె�ా�లనుక0ంట�... ghంÏ mా"d ఊహక0 మ"dయ3 uv) ంJg� మధ,గల 

u -దమ3ను yె�ి�న ^షయమ3 గ3రf< న?`>? ఊహ అంట� �"eక ^షయH:? చూKి అ`� మరకట{mా 

uv^ంచుg¹నుట. uv) ంJ అంట� అకANే`� ల�క0న?నూ ఉన?ద: uv^ంచుట. మ"dయ3 � డc( m#"d( దగ̄ర 

:ల0చు=>? ప)జల0 *>మ3 ఆgాశమ3లE �హ?మ3లను చూసు< న?ట�V mా yెబ3త�=>?రf, gా: 

�వ"dg�, అకAడ నÂ*>) ల0న?^, yెట�V  ఉన?^, g¹ండల0 ఉన?^, మ"dయ3 సూరf,డc ఉ=>?రf. 

|ా"nమంటvరంట�, సూరf,డc కదుల0త�=>?డc మ"dయ3 నÂ*>) ల0 కదుల0త�న?^, gా: :జమ3mా 

సూరf,డc నÂ*>) ల0 కదుల0త�=>?|ా. |ారf మ"dయను చూy>మ: yెప�N>:g�`� y>లH పU"d< 

Õన?� ¡న`�. => ఉ`ే³శమ3, =zను yె���`ేమంట� ఆ � డc( m#"d( దగ̄ర, 99. £ాతం మం`� మ"dయను 

చూడరf.   

9:. ఆంటMN OPQ :					ల�దు. ల�దు. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     gా: �ష�,ల సంగJ, అకAడcన? సమæహమం*> }~సును చూy>మ: 

yెబ3త�=>?రf. కనుక  ఇ`� gnవలమ3 ±ారÔప,త అనుg¹నుట ల�దు. ±ారÔప,త అనుg¹నుట 

:జమ3mా �¤ద³  సమస, అనుక0ంట�=>?ను. మ"dయ3 ఇ`� క�/తమ3mా ±ామæహక uv) ంJ అ: 

అనుgùను. ఇ`� సమæహక ఊహ అనుgùవచు/, gా: ఊహమHత)�¬, మరలH yెబ3త�=>?ను, 

�"nద}=> చూ�నపY�డc కrmn`�: ఎండ మHవYల వంట{`�, ల�క � తల �ాmా మంచమ3�¤ౖన �¤ట{t  

"ాJ"d సమయమ3లE ల�� చూ�నపY�డc ఎవ"# అకAడ :ల0చున?ట�V mా అ:�ిసు< ం`�; ల�క 

మHయలH అ:�ిసు< ం`�. ఇవ:?యæ ఊహల0. gా: uv) ంJ అ=z`� `�:g� పU"d< Õన?� ¡న`�, 
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అందుgn =z:`� yెబ3త�=>?ను. ఆయన 12 ల�క 15 ల�క 20 మం`�g� ఒgn±ా"d uv) ంJ కrmdనదంట� 

అ`� పU"d<mా Õన?� ¡న`� మ"dయ3 :రÔ�ించుటక0 ±ాధ,మ3 gా:`�.   

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    స"n, 15 సంవతZ"ాలక0 �¤ౖబNx టSÒ `�:=z ఆలE�సు< =>?డc, �రf క©N> 

టSÒ గ3"dం� ఆలE�సు< =>?రf, ఆలE�ంచుట ల�`>? 

అవYను. =zను టSÒ గ3"dంyే ఆలE�సు< =>?ను. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    ఆయనక0 ఏ1 yె�ా�లనుక0ంట�=>?రf? 

9:. CDEF GHబIEాJK:     మం�`�, ఒక ప)*ే,క� ¡న ^b>నమ3లE ఎందుకంట�, �)ా య3లH"ా, =zను 

అ=zకమం`� =>Kి< క0ల*�, అ=zక సం`ే8త4క0ల*� మHటvV N>ను. =zను "hండc మ"dయ3 మæడc 

మ"dయ3 ఐదు సంవతZ"ాల దూర^ద,ను అభ,Kింy>ను. మ"dయ3 ఇపY�డc ప"dపUర/ జè నమ3 

సం�ా`�ంచుg¹నల�మ=z |ా"dదగ̄ర ఎ:1`� సంవతZరమ3ల0mా దూర^ద,ను అభ,Kిసు< =>?ను. gా: 

టSÒ, `�:: హృదయపUర9కమ3mా yెబ3త�=>?ను, టSÒ y>లH =>క0 *ెrKిన |ారంద"dలE 

దయగల, =ÃJౖకతగల, నమ4క� ¡న =>Kి< క0డc. మH }ద³"d K�?హమ3 15 సంవతZ"ాల �ాత`�. 

=>దగ̄ర 1985 లE => "hండc సంవతZ"ాల క©త�రf ఆయన ఒ012 క©"d/: Ä}ంచుక0న? + ç టS 

ఉన?`�. ఆయన ఆ� ను మ3దు³  �¤ట�t gù:వ9క0ంN> :ద) �� :yే/|ాడc gాదపY�డc. ఇపY�N>�  

వయసుZ 17 }~ండcV . అంతక0 మ3నుపY^ తరf|ాత + ç టSల0 క©N> మHదగ̄ర కలవY. => 

ఉ`ే³శమ3, ఆయన మం�|ాడc. gా: =zను క©N> ఆయనg¹రక0 15 ఏండcV mా �)ా "dMసు< =>?ను. టSÒ, 

`ేవY:g� ఏ`�à అసంధ,� ¡న`� gాదు. 

9:. ఆంటMN OPQ :					ఒక సమయమ3లE, మనమ3 మ"eకA±ా"d ప"d3ద̈ ��ల0ను గమ:`>³ మH? 

=zన`� అర̈మ3 yసేుక0న?ట�V mా, దమసుA మHర̄మ3లE జ"dmdన`� ఏ1టంట� ఆయనg¹క దర�నమ3 

కrmdన`� gా: అత: *�ట{|ా"dg� gnవలమ3 స9రమ3 తప� �"n1యæ క:�ించల�దు. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�, ఇకANే మనమ3 ఆ�ి|zయను=>?మ3. మన తరf|ాJ 

gార,క�మH:? `�:=z ప)శ?mా Äసుక0: �)ా రంÕంచను=>?మ3. కనుక చూసూ< =z ఉండంNx. 
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ద జ® ఆంక\ బ\̄ °�  

�� qt  బv×Z 8977 

చటtనూmా, ట=Ã?K�Z37414 

మH |Ã4 K¤ౖÏ: JAshow.org 

	
	
	


