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!"సు మరణమ) జ!ం, ల./ెన? 3ార5క7మమ) 5 

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:    ఆ89నమ3! �¬మ3 yే"d/సు< న? ప)శ? }~సు:జమ3mా మరణమ3ను జ}ం� 

ల�yె=>? y>లH మ3ఖ,� ¡న ప)శ?. ఇకAడ మన*� ఇద²రf ప)పంచ ప)ఖH,త తత9|zత<ల0 ఉ=>?రf. |ా"hవరనmా N>. 

ఆంటS³ TUV , ప)సు< త gాలమ3లE =>Kి< క త< ´|zత<లలE ప)�)ా ంచమ3లE=z ప)మ3ఖుడcmా �ిల0వబడcత�న? |ాడc. 

ఈయన 23 1ం�న �ాస<కమ3లను |)ా Kి=>రf, ఆయన |)ా Kిన పYస<కమ3లలE హ·,¸Z ¹ిలEº� ¹ీ ఆ¼ ½¾¼Z, 

mా¿ అం¿ ¹ిలEº� ¹ీ, ద �¤)సుమ�À® ఆ¼ ఎÁ�}జం మ"dయ3 అద\ ¹ిలEº� ¹ికÂ ఎK�Z ఆ® mా¿, ¹ీ)డ¸, అం¿ 

ఇÃ4"ాrటÄ ఉన?^. 

ఇక మన "hండవ అJb� N>. ÅÆబÇ"ా4q, ప)మ3ఖ ghijస<వ తత9|zత<  మ"dయ3 చ"dత)gారfడc, }~సు g��సు<  

పYనరf*>< నమ3ను గ3"dం�న రf$వYలను ^వ"dసంచుటలE `�టtmా అ=zక0లyే yెప�బడcత�=>?|ాడc. మ"dయ3 mn"d 

21 పYస<gాలను |)ా ºారf, |ాట{లE ద ÅÉºాt "dకÂ Êసq: ఏ:ÌయంÍ ఎ^Nె®Z ఫ\ ద లÎౖ¼ ఆ¼ ghijqt , ఇ® Nx¹¤®Z ఆ¼ 

1రg�ÂZ, మ"dయ3 |Ïౖ ½¾Ð? mా¿ ఏg�ZqtÀ! ఉన?^ ప)య3లH"ా �"dకAడ ఉండcట మHghం*� సం*�షమ3. 

�¬మ3 =zట{ gార,క�మంలE చ"d/ంచదల�న ప)£Ñ?1టంట� అ`� మరలH మరలH ఎదు"Òత�ంట�ం`�, "ÅÓ, మH అమ4, 

మH అకA, మH క0ట�ంÔక0ల0, మH K�?ÅÉత�ల0, |ారడcగ3త�ండవచు/, టS³, పYనరf*>< నమ3ను 

నమ34త�న?|ా"n, gా: `>:: మ"d/�� }, ప)J "#$ పYనరfత<నమ3ల0 జరfగ3ట చూడటంల�దు అంట�=>?రf". 

స"n=>? =z:ప�ట{ వరక0 |ÏÕVన భ×ºాM పన ల:?ట{లEనూ, N>. ÅÆబÇ"ా4q |ా"dలE ఒకA"hi=> సమHb�లEనుంNx 

బయటక0 వచు/ట =zను చూN>r. కనుక => అనుభవమ3, ఇప�ట{వరక0 =>క0న? అనుభవమ3, "చ:�� }న వ,g�< 

చ:�� }నట�V mా=z ఉంటvడc అంట�న?`�". మ"dయ3 �రf నను? mÒ� ం¿ Ê"# దగ̄రక0 Øసుక0 |Ïళ*>"ా, అకAడ 

చ:�� }న |ారf చ:�� }నట�V  ఉ=>?రf, కనుక ఇ`� పU"d<mా అదు�త�¬- }~సు g��సు<  మృత�లలEనుంNx 

పYనరf*>< నుడగ3ట ºామHన,� ¡న అదు�త�¬� gాదు, `>:: =zను అనుభ^ంచల�దు, `>:: గ3"dం�న gÛ`�²�ాట{ 

అవmాహన క©N> =>క0 ల�దు. ఇపY�డc, =>క`� ^వ"dంచంNx. 
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9:. CDEF GHబIEాJK:     మం�`�, ఇ`� బvగ3న?`�. => ఉ`ే²శమ3, "గత చ"dత)ను ^వ"dంyే సమయమ3లE జ"dmn 

తపY�ల0mా తత9|zత<ల0 uv^ంచుచున?|ాట{: �"dపY�Nే ^వ"dంy>రనుక0ంట�=>?ను. అదు�తమ3ల�¤ౖన yేKిన 

gార,క�మమ3లలE ఇ`ే �¤ద²దనుక0ంట�=>?ను- పYనరfత<నమ3ను గ3"dం� gాదు gా³ అదు�తమ3లను గ3"dం�న 

సంగJ. `�:: అర̈మ3 yేసుgÜN>:g� ఒక ఆKిMక0డc "hండc ^ధమ3ల0mా ప)యJ?ºా< డc అనుక0ంట�=>?ను. ఒకట{ 

ప)పంచమ3ను గ3"dం�న � ఆలEచన తపY� అనుట. మన� కAడ ఉ=>?మ3 మ"dయ3 పYనరfత<నమ3 ఎకANో  

ఎవ"hసుt  పర9తమంత ఎత�< mా ఉన?ట�V  gాదు. ఇకAడcన? ప)పంచమ3ను స"dyేసుgÜ|ాr. ఇపY�డc, 1mdrన 

^షయమ3లE చ"d/ంచు gార,క�మమ3 gా`�`� gా: ఈ చర/ మ3ందుక0 gÛనºాmdంచబNxనట¦§V *ే అపY�డc తప�క, 

"మం�`�, మన ప)పంచ� లH కనబడcత�ంద: అడcగ3*>ను?", `ేవYడc ఉ=>?డ=z సమHy>రం గ3"dం� చ"d/ంy>ల: 

అనుక0ంట�=>?ను. మరణపY అంచున ఎలH ఉంట�ం`ో  అ: చ"d/ంచను=>?ను. ఇ`ెందుకంట�, చూడంNx, `ేవYడc 

ఉన?టV}*,ే మనమ3 ఆటసMలమ3 gÛంచమ3 �¤ౖg� ల�సు< ం`� ల�క0ంట� gÛంద"dలH అంటvరf, ఇలH అంటvరf, => 

ఉ`ే²శమ3, ఇకAడ =>*� నున? |ారంటvరf , N>. TUV , 1985 లE మH చర/లE yె�ి�య3=>?డc, అతడపY�డc, 

"`ేవYడc ఉ=>?డ: మన�¬gారణమ3 yేత=Ïౖ=> ఉపY�క0న?ట¦§V *ే అపY�డc పYనరfత<నమ3 జరగటం అºాధ,� ¡న ప: 

gాదు అ=>?డc". మ"dయ3 => ఉ`ే²శమ3లE "అºాధ,� ¡న ప: gాదు" అన?^ క�/తమ3mా అత: మHటల� 

అనుక0ంటvను. కనుక `ేవYN> దృ£ా,:? మH"n/ºా< డc. 

ప)సు< తమ3 అదు�తమ3ల0 జరfగ3త�ంట�, ºా® à)ా :Zº� A ఆసుపJ)లE: 400 మం`� గ3ంNె |ా,b�గసు< ల�¤ౖ gÛ:? 

సంవతZరమ3లక0 మ3నుపY జ"dmdన అధ,యనంలE |ా"dg� "hంNxంతల అంధత9మ3 వంట{ అనుభవమ3 కrmdనద: 

yె�ి�న ^షయH:? ఆలE�సు< =>?ను. సగమ3 మం`�gÛరక0 �)ా ర̈నల0 జ"dmdన^, 1mdrన సనమ3 మం`�g� �)ా ర̈నల0 

జరగల�దు. |ా"dయ3 |ా"s అ=>"#గ,వంత�లను 26 ^ధమ3ల0mా ప"därంy>రf ఇ}*ే �)ా ర̈నల0 yేయబNxన |ారf 

గణ³యమ3mా � రfగ3పNxనట�V  కనుగ3=>?రf- ఇపY�డc ఇ`� �)ా మ3ఖ,� ¡న`�: |ారf � రfmా¯  ఉండcట gాదు 

గణ³యమ3mా � రfmా¯  ఉండcట- ఈ 26 ^`>నమ3లలE 21 ^షయHలలE. కనుక `�:: మ×Nåmా"d పJ)కలE 

ప)చు"dంy>"ా? ల�దు. `�:: సదర® జర?ÂZ ఆ¼ � NxKి®. మ×Nxg� వ,J"nకం gాదు, gా: => ఉ`ే²శమ3, సదర® 

జర?ÂZ ఆ¼ � NxKి® పJ)క సం�ా`�క0లÎౖన|ా"dg� �)ా ర̈నల0 yేయబNxన |ారf 26 ^ధమ3లలE 21 ^షయమ3లలE 

� రfmా¯  ఉండcట �)ా మ3ఖ,మ3mా అ:�ిం� |)ా ºారf. 

=zను yె�ి�నట�V mా, `>`>పY మరణæం�న అనుభవమ3.  మరణమ3 త"ా9త Êవమ3 :జ�¬ అ}*ే, మ"dయ3 

మరణపY అంచువరక0 |ÏÕVన అనుభవమ3ల0 ^మర�=>త4క � ¡న^, ఆట సMలమ3 �¤ౖg� వసు< ం`�. అ}*ే ఒక"sJmా 

�రf ఆటస̈లమ3నక0 |ÏళVక0ంN> ఉండవచు/ ల�దంట� అకAడ మ"n|ç జరfగ3త�న? వనవచు/ను. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    ఇపY�డc మనమ3 టS³ mా"d అè�)ా య�¬1టS *ెల0సుక0ం`>మ3, న=é?క ఉపమHనం 

yెప�:వ9ంNx టS³. ఒక "hiత� ఉ=>?డc అతడc తన Ê^తమం*> �ê లమ3లE: సమయమ3ను గNx�ాడc. స"n=>? 

అత:g�  *ెల0సును జంత�వYల0 అతడc చూ�నట�వంట{^ gÜళëV , ఆవYల0 మ"dయ3 గ3ఱíమ3ల0 మHత)�¬. అ}*ే 
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ఒక"#$న అతడc îg� |Ïïðñడc, అకAడ చూK�< , అతడc ఒక �వ"dg� |ÏÕV చూK�<  అకAడ ò"ా¹ీ ఉం`�. అతడc `>:|ÏౖపY 

చూy>డc, మరలH J"dmd `>:: చూy>డc, అతడc తన uvర,*� అ=>?డc "ఇట�వంట{ జంత�వYల0 అసల�ó ఉండవY!" 

అత: గ�ÅÉంపYక0 1ం�న ద`�. ఇపY�డc, �రf క©N> ఆ "hiత�వలÎ=z ఉంNx, "=z:ంతక మ3నుపY పYనరfత<నమ3ను 

చూడల�దు కనుక అ`ే`� ల�దంట�=>?"ా", gా: � కనుల మ3ందు క:�ించుచున? మ3ఖ,� ¡న రf$వYలను �రf 

చూడటమ3 ల�`>? 

9:. ఆంటMN OPQ :					ఇ`� స"d�� త�ంద: =zననుgÜను, ఎందుకంట� అదు�త�మ3లను గ3"dం�న ఆలEచన ప)కృJ 

:యమ3�¤ౖన ప"ాన? Ê^వంట{`�. ఎపY�డూ ఏ`ో  ఒకట{ జరfగ3త�న?ద: చూ�ించుట మ"dయ3 ఇ`� అºాధ,మ: 

అనుgÛనుటక0 gారణ�¬� ల�క0ండcట ఎందుకంట� ప)జల ôకA మతమ3ను ల�క ^£ా9సమ3లను మHర/గల `�:: 

yేయ3క0ండcటgn. ఈ పYనరfత<నమ3 జ"dmdనద: yెప�N>:g� మ3ఖ, gారణ�¬మంట� ఇ`� 1mdrన |ా"dg� అºాధ,మ3 

gా: gnవలమ3 `ైవశg�< మHత)�¬ yేయగలద: :రõ�ించుటక0. �క0 *ెల0ºా? �క0, �క0 *ెల0ºా, ò"ా¹ీల0 

ఉన?వ=z̀ � మనంద"dg� *ెrKిన ^షయ�¬; y>లH ఉప÷గకరం జంత�వY. కనుక `>:: చూ�.... మ"dయ3 

అట�వంట{^ అసZల0 ఉండవ: yెపY�టక0 స"hiన gారణ�¬`� ఉండదనుక0ంటvను. కనుక, ఇ`� ఆసg�<కర� ¡న 

^షయమ3 `ే:³ :రõ�ించదు. ఇ`ే మ3ఖ, ^షయ మనుక0ంట�=>?ను: అదు�తమ3లను గ3"dం�న :యమమ3 

క�/తమ3mా �)ా కృJక :యమమ3�¤ౖన మ"dయ3 బ�Jకంmా అºాధ,� ¡న|ాట{�¤ౖ ఆb>రపNx ఉంట�ంద=z ఆలEచన. 

�)ా కృJక :యమHల0 మ"dయ3 మHనవ ºామర̈øమ3క0 అºాధ,� ¡న ^షయHల0 తప�క ఉన?^ కనుక ఇ`� yెపY�ట 

ఆసg�<కరంmా అ:�ిసు< ం`�, "ఇకAడ! అºాధ,� ¡న`� ఒకట{ జరfగ3త�న?`>?" ఇ`� మHనవYలక0 అºాధ,� ¡న`�. ఇ`� 

gnవలమ3 `ై^క శg�<g� మHత)�¬ ºాధ,మ3. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�, �మHట స"dmా ^:య3ంట�, =>క0 ఒక అవgాశమ3 వ�/ందనుక0ం`>మ3, 

అ`� బvb>కర అవgాశమ3, gా: =>క0 ఒక భ×ºాM పన yేయవలKి వ�/ం`�. మ"dయ3 =>gా Kీ< ù `>`>పYmా ఒక 

=zలనుంNx *ెల0సు, =zను ú�V "dN>క0 |ÏÕV సమHb� gార,క�మం yేºాను. మ×డc |ారమ3ల తరf|ాత =zను మరలH 

అకANxg� |Ïïðñను మ"dయ3 =zను ప)సంగమ3 yేసు< =>?ను ఆ క0ట�ంబమ3 క©N> అకAడ ఉన?`�. =zను అకAడ ఒక 

ఉపమHనమ3 yెబ3తû అ=>?ను, "� క0మH"h< ఒక లHయ"hiవYంNå =>దగ̄రక0 వ�/ ఇలH అంట� ఎలH ఉంట�ం`�, 

'�క0 *ెల0ºా... ' ఇపY�డc, ఇ`� తన తrV చ:�� }న =>ల0గ3 |ారమ3ల తరf|ాత ఆ�  yెబ3త�న?`�`�, '�క0 

*ెల0ºా, =zను మH అమ4ను :న? చూ� ఆ� *� uýజనమ3 yేºాను అం`�'". 

ఇపY�డc, �"n1 yెబ3త�=>?రంట�, మనలE ఎవ9రfను |Ïను|Ïంట=z, �రf లHయ"n అ}ననూ � ºాþ,మ3 

నమ4దmdన`ే అ}ననూ, మనమంటvమ3, "=z=éకట{ *ెల0ºా, ³^పY�డలH yె�ా�వY కనుక, � అమ4 à� ను 

=Ïంబరfను => à� ను పYస<కమ3లE |)ా సుgÜ|ాr". మరణæం�న |ారf J"dmd ల�� వºా< ర: మనమ3 ఊÅÉంచమ3. 

కనుక `>::పY�డc mn"dg� అప�md`>² మ3. పY"ాతనgాల చ"dత)లE పYనరfత<నమ3, ప)*ే,కమ3mా }~సు g��సు<  

పYనరf*>< నమ3 జ"dmdనద=z ^షయమ3 :జమ: నమ4గల ప"dKిMJg� మమ34=ÏలH Øసుక0"ాగల0గ3*>రf?. 
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9:. CDEF GHబIEాJK:     మం�`�, =zను yె�ి�నట�V mా=z, తక0Aవ అనుక0ంట� "hండc `>రfల0 కలవY. ఒకట{ 

ప)కృJలE అదు�తమ3ల0 జరfగ3న: అంmsక"dంచుట: �)ా రMనలక0 జ|ాబ3mా, స9సMతల0; ల�క మరణపY అంచువరక0 

|ÏÕVనట�వంట{ అనుభవమ3ల0: మరణమ3 త"ా9త Êవమ3 ఉన!"టం :జమ: :"#� �ించగల మరణపY అంచు 

అనుభవమ3ల0. మ"eక |ÏౖపYన, ఆ�  అలH yె�ి�నట¦§V *ే, ఒక లHయ"ాలH yె�ి�నట¦§V *ే �రf `>:: |ా`�ంచుచూ 

"ల�దు ఇ`� స"d�� దు అనవచు/ను". gా: ఆ�  |ాట{ తరf|ాత yెబ3త�న? 1mdrన సమHy>రం మHట ఏ1ట{. 

ఇపY�డc, అకANే =zను |ాÂ- మH\t ఉపమHనమ: =zను �ిryే `>:: ఉప÷mdంy>ను. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    అ`ే1టS మHక0 yెప�ంNx. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     => |ాÂ- మH\t ఉపమHనమ3లE, ఇకAడcన? |ా"hవ"d �¤ౖ=Ïౖ=> =zను పNx�� యH 

ననుgÜంNx. ఇపY�డc, మనమ3 దుgాణ>:g� |ÏళñN>:g� ఇషtపడ*>మ3, �రf � బ3టtను ఒక వరfసలE మ3ందుక0 

*�సూ<  తరf|ాత వరfసలE K�?ÅÉత�: పలక"dºా< రf తరf|ాత "hండc వరfసల తరf|ాత మ"eక K�?ÅÉత�డc "n?డc 

వరfసల తరf|ాత మ"eక K�?ÅÉత�డc ఇలH అందరõ కrKి ఒకy#టyే"d*ే ఒక గ3ంపY అవYత�ం`�. =zను |ాÂ- మH\t 

దుgాణంలE ఒక"d: కrKి |ా"d yేత�లను కరచలనం yే£ాను అనుgÜంNx ఏమవYత�ం`�. gÛ:? వరfసల తరf|ాత 

మ"eక"hవ"# ఇత:*� మHటvV డcత�=>?రf మ"d "hండc వరfసల త"ా9త ఐదుగ3రf ఇత:*� మHటvV డcత�=>?రf 

మ"dయ3 =zను మHటలలE:g� జరfక0=>?ను, అ`ే సమయమ3లE మ"dgÛ:? గ3రfత�ల0 జరfగ3*>}. అకAN ొక 

వ,g�< |ా"d gాళñ�¤ౖన మట{t  |zసు< =>?డనుgÜంNx. అ}*ే =zనత: దగ̄రక0 |ÏÕV అత: భ3జమ3ను తట{t  అJ=%<  

కరy>లనం yేºాను అనుgÜంNx. =z=éక à� టSg� �� òy>/ను అనుgÜంNx. ఇపY�డc, ఒక |zళ- ఇ`� గమ:ంచవలKిం`�- 

�వ"dºా"d మ×డc "#$ల0 ల�క |ారమ3 మ3ందు  |ా"d సమHb� gార,క�మమ3లE=z అత:: చూºామనుgÜంNx 

ఏమ&త�ం`�? =>క0 =zనుmా ననుక0=>?ను, "=zను సమHb� yేKిం`� అత:: gాదు. => ఉ`ే²శమ3, =zను |Ïౖదు,: 

:|z`�కను చూºాను. ఇతను చ:�� యHడ: =>క0 *ెల0సు". స"n, =>క0న? అవgా£ాల�1ట{? 

కవలల0 అయ3ంN ొచు/; మ"dయ3.... ఏ`ైననూ స"n. �)ా కృJక సంబంధ :యమHల: �ిల0వబడcత�న?^. gా: ఆ 

వ,g�< వ�/, "ల�దు, =>క0 gారf ప)మHదమ3లE �¤ద²  `ెబ' తmdrం`�, మం�`�, `>: మచ/ ఇ`�m#. ఇ`� => కవల 

తమ34డc gాదు =z=z అంట�". "మం�`�, �"hకAడ ఉంNx య3ండక�� వచు/". "మం�`�, నను? గ3చ/ంNx, గ3చ/ంNx 

అంటvరf". 

మ"dయ3 =zను gÛంత సమయమ3 త"ా9త yెబ3త�=>?ను, gాళV�¤ౖ నున? మ3"dg�, భ3జమ3�¤ౖన తట�t ట.... ఒgా=éక 

సమయమ3లE �రf, "అ÷,! ఇకAడ =>gn1 yెయH,లE *ెrయదు gా³ =>దగ̄ర |Ïౖదు,ల "d�� రft  ఉం`�, =zను ³ 

భ×ºాM పనక0 వy>/ను, =zను gారf ప)మH`>:? చూy>ను, `>: మచ/ ³ ను`�ట{�¤ౖ చూy>ను. =zను మ×డc 

సంవతZ"ాల0mా ³క0 ఎం*� �ి)య3డcmా ఉ=>?వY అ: yెప�వలKి వసు< ం`�". 
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మ"dయ3 ఇపY�డc, �రf మ"d gÛంద"d: అNxmd*,ే "�రత:: అకAడ చూy>"ా? �రందరõ ఆయనను చూy>"ా? 

అతడc �ాడcత�ండmా చూy>"ా?" మం�`�, ఇ`� భ)మ అయ3ండవచు/. �రf సమ×హమ3లలE ఉండcట చూy>"ా? 

స"n, ఇపY�డc, "ఇంgా ఎవ"hi=> అత:: మ3ట�t క0=>?"ా?" =zనంట�=>?ను, `�:: ^వ"dంచN>:క0న? మ"eక 

మHర̄మ3, "ఇ`� => అనుభవమ3ను అర̈మ3 gావడమ3ల�దు gా: అతడc ఒకANే అయ3ంటvడc" అ: yెప�వలKిన 

సమయమ3 ఎదు"Òత�ం`�. 

ఇ`� `>`>పYmా అలHగ3=z ఉన?ట�V mా =>క0 అ:�ిసు< ం`�, ఆయనక0 *�మH ^షయమ3 న�/ం`�. అ`� *�మH 

^షయమనుక0ంట�=>?ను. ఇ`ేవ,g�< |ాÂ మH\t దగ̄ర నడవటv:g� ఏ^ధ� ¡న ఆºాAరమ×ల�దు. కనుక 

అతడంట�=>?ను "ప"s( xంచంNx". మ"dయ3 ��ల0 అంట�=>?డc, "=zను |ా"dనంద"d³ చంపYటక0 |Ïళëత�=>?ను". 

మం�`�, ఆయన }~సును చూy>డc. యHgÜబ3 అంట�=>?డc, "ºాధ,మ3 gాదు". `>:: ^వ"dంచN>:g� ఉన? 

"hండవ మHర̄�¬మంట� మనదగ̄ర నున? సమHy>రం అb�కమ3mా ఉండcట వలన �)ా కృJక ^షయHల0 ప"dగణనలE:g� 

ØసుgÜబడల�దు. 

మ"dయ3 ప)కృJ :యమHలక0 yెం`�న ఒక ^షయH:? =z:కAడ yెబ3*>ను. ప)కృJ :యమHల0 హ·,మ3 

:యమHల వంట{^, ల�క0ంట�, నూ,టను :యమHల వంట{^ gాదు. హ·,మ3 నూ,టను కంట� gÛంచమ3 మం�mా=z 

yె�ా�డc, gా: అ^ జరfగ3త�న? ^షయHలను ఆపగrmdన ^షయHల0 gాదు. ప)కృJ :యమHల0 ప)కృJలE 

సహజమ3mా జరfగ3త�న? ^షయHలను గణ>ంకమ3ల ఆb>రమ3mా ^వ"dంచగrmn^ మHత)�¬. అ^ గణ>ంకమ3ల 

ఆb>"dత ^వరణ>ల� gా: "ాJ m#డల0 gాదు, ల�క Kి� ంట� m#డల0 gాదు గనుక, గణ>ంకమ3ల0 మHర/బడcను కనుక 

=zను :జ�¬ yె�ా�r అ`ేమంట� |ాÂ మH\t దగ̄ర =zను చూ�న`� సమHb�దగ̄ర చూ�=> వ,g�<=z. `�:: తప�క =zను 

ఒపY�gÜ|ాr. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    �"nమనుక0ంట�=>?రf, టS³? 

9:. ఆంటMN OPQ :					మం�`�, ఇకAడ మనమ3 మHటvV డ వలKిన ^షయ1`ే అ: =zను అనుgÜను, gా: 

�)ా కృJక :యమHల0 gnవలమ3 గణ>ంకమ3ల ఆb>ర� ¡న|z అ=z ఆలEచనక0 =zను పU"d< వ,J"nకమ3. 

అదు�తమ3 ప)కృJ సంబంధ :యమమ3ను gాల"ాయడ�¬ అ=z ^షయమ3ను J"dmd |Ïళëత�=>?ను, ల�క �రf 

ఒపY�క0ంట�, మHనవYల0 yేయటv:g� పU"d<mా అºాధ,� ¡న `>:: yేయ3ట అనవచు/ను. `�:g� రf$వYల0 క©N> 

కలవ: అనుక0ంట�=>?ను, gా: అ^ � మ3ను�ాట{ ^£ా9సమ3ల0 ఒపY�క0=zట�t mా ఉన?|ా అ=z|ాట{�¤ౖ 

ఆb>రపడcను, gా: అ`�9Øయ శg�< మHత)�¬ అయ3ండక �� వచు/ను, gా: ఆ అ`�9Øయ శg�< ôకA ఉ`ే²శమ3ల0 

మ"dయ3 |ాట{ ప)వృJ<  ఆb>"dతంmా ^£ా9సమ3ల�¤ౖ ఆb>రపడcను. �రf gnవలమ3, "ఓ*, ఈ ^షయHల 

�)ా రంభమ3నక0 మ3నుపY తప�క0ంN> gÛ:? వ,g�<గత ప)uv|ాల0 ఉండవచు/ను... " ఈ ప)*ే,క� ¡న ^షయమ3లE 

మనక0 :జమ3mా gావలKిం`� మ"dయ3 మనక0 లèం�న |zమంట� మన1పY�డc చ"d/ంచుచున? Ã+ � ఆKి< క 
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ఆy>రమ3. `ేవYడc అ`�9Øయ శg�<, సర9శg�<మంత�Nైన |ాడc మHత)�¬ gాదు. Ã+ � ఆKి< క ఆy>రమంతట{లE: 

`ేవYడc, �ాత :బంధన అంతట{లE: `ేవYడc. మ"dయ3 |ాట{�¤ౖన గల ^£ా9ºాల� ఈ అదు�తమ3ల�¤ౖన గల 

^£ా9సమ3లను దృఢ� ¡న ^£ా9ºాల0mా మHరfసు< న?వ: అనుక0ంట�=>?ను. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     =zనంmsక"dºా< ను. =zనంmsక"dºా< ను. gా: గత gార,క�మమ3లE }~సు స9యమ3mా |ారf 

ఆచ"dంచుచున? `ేవY:లH చూ�ించుక0ంట- "=z=z `ేవY: క0మHరfడcను. =z=z మనుష,క0మHరfడన:" yె�ి�న 

^షయHలను చ"d/ంy>మ3. తరf|ాత ఈ రf$వYల:?ట{*� ఆయన పYనరf*>< నుNైన J"dmdల�సు< =>?డc. ఇ`� 

ఖ�/తమ3mా |ా"d ఆy>రమ3లలE:g� yeచు/క0 |ÏళëV ట�, ఆయన ఎవర: }~సు yెబ3త�=>?Nో  `>:g� బల� ¡న 

వ,J"nకత ఇ`�. 

9:. ఆంటMN OPQ :					అవYను. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     కనుక ఆయన ల��య3ంట�, మరణమ3నుంNx ల��=>డ=z తపY� బ . ధక0డc gాదుmా: 

`ేవY: క0మHరfడcను, మ"dయ3 =z=z `ేవYNxన: yెపY�క0ంట�న? వ,g�< ఇకAడ ఉ=>?రf. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�, మన చర/³యHంశమ3, }~సు మరణమ3ను జ}ం� ల��=>N>? మ"dయ3 

�¬మ3 J"dmd వ�/నపY�డc, �¬1ంgా `�:: ^వ"dంచను=>?మ3 మ"dయ3 }~సు మృత�లలEనుంNx ల��=>డ: 

1మ34ను ^శ9Kించునట�V mా yేK� మ"dgÛ:? రf$వYలను �¬మ3 ^వ"dంచను=>?మ3. చూసూ< =z ఉండంNx. 

 

**** 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మనమ3 మHటvV డcత�న?`� N>. mn"d ÅÆబÇ"ా4q మ"dయ3 N>. ఆంటS: TUV . మ"dయ3 

mn"d, �)ా కృJక సంబంధమ3ను రf$వY yేయHలంట�న? �)ా కృJక :పYణ3r? ఒ�ి�ంచగrmdన రf$వYల�� ¡=> 

చూ�ిºా< "ా? టS³ óట{: ఎలH ^వ"dంy>లE *ెల0సుgÛనవసరమ3 ల�దు, ఆ రf$వYలను, }~సు పYనరfత<నమ3ను 

గ3"dం�న y>"dత)క రf$వYల0 ఇప�ట{వరక0 చూ�ిం�ంచబNxన^. gా: ఆయన ఆలEచ=zమంట�, "ÅÓ, ºామHన, 

అనుభవ పUర9కమ3mా ఆలE�K�<  ఇ`� జరfగ3ట అºాధ,మ3". ఇపY�డc, `�:g� �"nమంటvరf? 

9:. CDEF GHబIEాJK:     అవYను, =zను yె�ి�న మ"eక ^షయమ3, ఒకట�Ã పYనరfత<నమ3ను గ3"dం�న 

అంద"dg� *ెrKిన రf$వY, gా: `>:: ^వ"dంచN>:g� ఉన? మ"eక మHర̄మ3, ఈ ప)పంచమ3 1mdrన ^షయHలను 

అంmsక"dసు< న?ద: yెపY�ట. ఇపYడc, మరణపY అంచు అనుభవమ3, ఒక ఉ`>హరణ yె�ా�లంట�, అదు�తమ3 

gాక�� వచు/ను. ఏ� ¡ననూ, మరణ అంచు అనుభవమ3 మరణమ3 తరf|ాత Ê^తమ3 ఉన?దనుటక0 రf$|Ïౖ*,ే 

}~సు పYనరf*>< నమ3 మ"dంత ప)*ే,కమ3mా :ల0సు< ం`�. gా: మరణమ3 తరf|ాత ప)జల0 :వKిసు< న?ట¦§V *ే, అ`� 
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పYనరfత<నమ3ను గ3"dం�న � ఆలEచనను పU"d<mా మH"d/|zసు< ం`�. కనుక, లþల మం`�g� కrmdన మరణపY అంచు 

అనుభవం�¤ౖ => ఆసg�<ల�దు gా:, గలHV 0 స"dmా=z yె�ి�య3ంట�, ఆ� "dgాలE: 8 1rయనుల మం`�g� మరణపY 

అంచు అనుభవమ3 ఉన?`�. ఆలHగ3న=z ºê రంగమ3లలE మ"dయ3 లÎౖట�ల�¤ౖ ఆసg�<: చూ�ించను ఎందుకంట� అ`� 

gÛంతgాల�¬ ఉంNే`�; అ`� ఆg�Zజను gÜర*� ఏర�డcనట{t`�.   

=>మట�t క0, 1972 నుంNx =zను మరణపY అంచు అనుభవమ3 కrmdన 100 మం`��¤ౖ yేKిన ప"d£2ధనలE "hండc 

గదుల0 ల�క "hండc � ¡ళñ దూరమ3న?ట�V mా రf$వYల*� :రõ�ించబNxన^. ఇపY�డc, =zను ఒకA ఉ`>హరణ 

yెప�=>, ఇ`� 3న?=z జ"dmdన`�. gా: ^ధు,ల}న |ారf, గ3ంNె |Ïౖదు,డc, � ¡ghల0 సబ 4 ¸, *>ను 1982 లE 

|)ా Kిన "sకలþ®Z ఆ¼ Nె5: ఎ � NxకÂ �¤)K¤�g�tÐ, అ=z పYస<కంలE, అతన=>?డc, "=z=> పYస<కం |)ా KినపY�డc మHక0 

మరణపY అంచు అనుభవమ3 మHత)�¬ ఉం`�. ఇపY�డc మHక0 మరణమ3 తరf|ాJ అనుభవమ3 ఉం`�". ఆయన 

3న?=z |)ా Kిన లÎౖÍ అం¿ Nె5 పYస<కమ3లE ఆయన ద( xణ uvగమ3నక0 yెం`�న ఒక తrV తన 30 సంవతZరమ3ల 

వయసుZలE � దడcలE వ�/న "#గమ3ను బvగ3yే}ంచు gÛనుటక0 ప)*ే,క� ¡న |Ïౖద,మ3 అం`�ంచబడcత�న? 

ఆ"dజ6=> �)ా ంతమ3ను |ÏళñవలKి వ�/ంద: |)ా ºాడc. మ"dయ3 ప)పంచమ3లE ఒకA |Ïౖదు,డc మHత)�¬ ఆ �g�తZ 

yేయగలడ=>?డc, gా: ఆ |Ïౖద,మ3 yేయ3టక0 ఆ గ`�లE:g� 30 |Ïౖదు,ల0 ఉండవలKి వ�/ం`�, అపY�డc ఏ1 

జ"dmdందంట�, ఆ�  పYఱ7í ను అతడc *ె"dy>డc gా:త అకANే ఉన?టV}*ే *8లmdం� |zయవచు/. gా: అ`� లEపr 

|ÏÕVయ3ంట�, అపY�డc |ారf 'ఆప"nషను ºాt ం¿ KిtÂ' అ: �ిల0సు< న?ట�V mా yేయHr. ఇ`� y>లH èన?� ¡న`� 

ఎందుకంట� |ారf తమ "#md: �)ా ధ1కంmా చం�ి|zºా< రf. 

ఇపY�N>, Kీ< ù ఆ"dజ6=>క0 |ÏÕñం`�. అత=>�  పYఱ7í ను *ె"dy>డc. అకAడ ఆ అg�ంత y>లH లEపr ఉన?ట�V mా 

గ�ÅÉంy>డc, కనుక ఆ� ను |ాళëñ చంపవలKి వ�/ం`�. |ా"n1 yే£ారంట� ఆ�  శ"sర ఉ°�9 గ�తను 59 Nxms�లక0 

తmd¯ంy>రf, ఆ�  శ"sరమ3 లE: రgా< న?ం*> ØK�ºారf. ఆ�  గ3ంNెను ఆ��ºారf; ఆ�  � దడcను ఆ��ºారf. అ^ 

gÛ:? గంటల0 ఆ�ి|zయబNxన^. అతను తన ప:: yేసుక0ంట�=>?డc, �¤ద²  కథను �న?mా yేయHలంట�, ఆ�  

కణæతను కనుగ3=>?డc, *8లmdం�|z£ాడc, ఇపY�N>�  మం�mా ఉన?`�. స"n=>? gా: ఆసg�<కర� ¡న 

^షయ�¬మంట� ఆ�  తన ºాþ,మ3లE, ఆ�  రంపమ3 �)ా రంèం�న శబ²మ3 ^న?పY�డc, ఆ�  తన శ"sరమ3 

|Ïల0పrg� వ�/నట�V mా yెబ3త�న?`� ఆ�  |ారంద"d uýజమ3ల�¤ౖనుంNx తన తలను చూKినదట. ఇపY�డc, ఆ�  

తనను |ారf చంప=Ïౖయ3న? ^షయమ3 దగ̄రక0 వసూ<  |ారf yేKిన |ాట{లE: ఆరf ^షయHలను yెబ3త�న?`�. 

ఆ�  yె�ి�న ^షయHలలE ఒకట�మంట�, ఆ�  అన?`�, "|ారf =>ను? కJ<"dంచN>:g� |ాNxన`� ఒక �ీజ; ను 

కJ<"dంచN>:g� |ాNే కJ<లH ఉన?ట�V mా అ:�ిం�ం`�, gా:", ఆ�  అన?`�, "ఒక gాలమ3ల0 �వరను మ3:వంట{`� 

.... ఇ`� �ghకAడ ` ొరfక0త�ం`�?" మ"dయ3 ఆ�  అన?`�, "³ ప)కA=z ఒక "hంచు క©N> ఉంచబNxన`�". 

మ"dయ3 అకAడ ఉన? ఒక |Ïౖదు,డc ఆ� ను, "ఒక "hంచు అనుటలE � ఉ`ే²శ�¬1ట{ అ:అNxmాడc".  ఆ�  స"hiన 

రf$వYల0 yె�ా�ల: ఆయన ఉ`ే²శమ3. ఆయన=>?డc, "మం�`�, మHర/వలKిన అవయవమ3ల:?ట{*� 

:మ�బNxన �¤ట¦t  అకAడ ఉన?`>" అనడcగ3తû, "అ`ెలH ఉన?`ో  =>క0 బ 4 మ4 msKి చూ�ించంNx అ=>?డc". అ�¬4 
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`>: బ 4 మ4 msKిం`�. తరf|ాత ఆ గ`�లE జ"dmdన ^షయHలను ఆ�  yెప�డం 3దల0�¤ట{tం`�. ఆ�  రక< ధమనుల0 

|ా"dg� ` ొరకల�దు. |ారf `>:gÛరక0 "hండవ |ÏౖపY చూడవలK ివ�/ం`�. ఆ |Ïౖదు,లలE ఎవరf :ర9యమ3 

Øసుక0=>?"#, ఎవరf రక< N>మణæ: కనుmeనల�క �� యHడc ఆ�  గ3"d<ం�ం`�. ఇదం*> ఆ�  |Ïౖద, �టvt లE 

|)ా యబNxం`�. gా: అ`� జరfగ3త�న? సమయమ3లE.... తరf|ాత ఆ� ను |ారf చం��£ారf. => ఉ`ే²శమ3, ఆ� ను 

మ×డc గంటల0 మరణæం�నట�V mా yే£ారf అ}*ే ఆ�  óట{న:?ట{: జ< పకమ3ంచుక0న?`� మ"dయ3 ఆ�  óట{: 

ఇతరfలక0 yెప�గల0గ3త�న?`�. 

మ"eక"d ^షయమ3లE, త9రmా ^వ"dºా< ను, ³ట{లE మ3:md�� }న ఒక యవ9ను"ాల0. ఆ�  ³ట{లEపల 19 

:1°ాల0 ఉన?`�. ఆ�  తన తrVదండ)ల0 ఆ "ాJ) ఇంట{దగ̄ర ఏ1 yేసు< =>?"# yెబ3త�న?`�, ఆ�  తrV 

బ . జనమ3gÛరక0 `ే:: Kిద̈మ3 yేసు< న?`�, ఆ�  తంNx) ఎకAడ క©రf/=>?డc, ò. ఐ. జ6 ఆ�  అన? ఆడcత�న?`�, 

అలH=z ఆ�  అకA ఆడcత�న? బ 4 మ4 ఇవ:?య× yె�ి�ం`�. ఆ�  "nNx÷లE వ�/న ప)Kిద̈ �ాట ఏ1టS yె�ి�ం`� 

మ"dయ3 ఆ�  yెబ3తû.... ఆ�  � దడc ప:yేయ3ట ల�దు, gÜమHలE ఉం`�. ఆ�  మ×డc"#$ల త"ా9త 

స�ృహలEg� వ�/, �¤ౖg� చూ� |Ïౖదు,:*� అం`�, "³|Ï=>క0 పYన"s;వమ3 :�/ం`�". ఈ కదం*> yె�ి�ం`� అపY�డతడc 

మ×డc "#$ల g��తమ3 జ"dmdన ^షయHలను ప"s( xంy>డc. 

ఇపY�డc, ఇ^ gÛ:? క�dన సంగత�ల0 అనుక0ంట�=>?ను ఇలHంట{^ డజనుల gÛల`� ఉన?^. ఇపY�డc, ఇ`� 

:జమ} మ"dయ3 మరణమ3 త"ా9త Ê^తమ3 ఉంట¦, ఇ`� }~సు gాదు, gా: మరణం త"ా9త Ê^త మ3ంట�, ఇ`� 

మనమ3 పYనరf*>< నమ3 ఎలH ఉంట�ంద=zందుక0 gÛంత ఆºాAరమ3ను అం`�సు< ం`�. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    టS³? 

9:. ఆంటMN OPQ :					మరణమ3 త"ా9త Êవమ3న?దనుటక0 ఇ`� స"d�� త�ం`>? 

9:. CDEF GHబIEాJK:     మం�`�, =z=zమనుక0ంటvనంట�, ఆ Ê^*>:? చులకన yేయ3ట gాదు, పరలEకమ3 

నరకమ3 gాదు, gాను =zను ^వ"dసు< న?`� మరణమ3 తరf|ాJ క0రfచ=Ïౖ=> Ê^తమ3ను గ3"dం�. మరణమ3 

తరf|ాJ క0రfచ=Ïౖ=> Ê^త మనుటలE => ఉ`ే²శమ3, :1°ాల0, gÛ:? ºారfV  గంటల0, గ3ంNె మ"dయ3 � దడc 

ప:yేయ3ట ఆmd�� }న మరf :1షమ3.    

ఇపYడc, =>మట�t క0, ఎవ"hi=> `�:: గ3"d<సు< న?ట¦§V *ే, => |Ïౖద, �టvt లE => గ3ంNె 3:02 g� ఆmd�� } మ"dయ3 => 

� దడc 3:15 ప:yేయ3ట ఆmd�� *ే మ"dయ3 అ`� జ"dmdన gÛ:? :1°ాల త"ా9త ల�క ఒక గంట తరf|ాత ఏ1 

జ"dmdం`ో  =zను yెబ3*>ను, మ"dయ3 ఏ1 జ"dmdన`ో  =zను yెప�గలను, అ`�, ఒక ప)మHదం జ"dmdన త"ా9త �� ¾సుల0 

|)ా K� "d�� \t వంట{`�. ల�దు మరణమ3 తరf|ాJ Ê^*>:? ఆy>రంmా yెబ3త�న? పరలEక నరక దృక�దం*� 

చూN>లనుgÛనుట ల�దు gా: మరణమ3 తరf|ాJ :1షమ3లE లèంyే సమHy>రమ3mా, మ"dయ3 ప)కృJ 

Kి`>¨ ంతక0:g� మరణమ3 తరf|ాJ Ê^తమ3 అర̈మ3 gా:`� అనుక0ంట�=>?ను. 
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9:. జ<= ఆంక? బ?A:    టS³, ప)కృJ Kి`>¨ ంతమ3ను 1ం�న`� మ"eకట{ ఉన?ద=z |ాదనక0 ఇ`� తల0పYల0 

*ెరfసు< ందనుక0ంటv"ా? 

9:. ఆంటMN OPQ :					హ=¸ ? ఆలHగ3న gాదు, => ఉ`ే²శమ3, gా: ఇ`� మ"eక ^షయమ3. :జ:g� ఇ`� 

=>ghం*� ఇషt� ¡న ^షయHలలE ఒకట{. భ^ష,త�<  Ê^తమ3లE జరగ=Ïౖ య3న? ^షయHలను ఉ`ే²�సూ<  =zను అ=zక 

^షయHలను |)ా ºాను. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    ప)కృJ Kి`>¨ ంతమ3ల ^షయమ3లలE ఈ అంశమ3లను గ3"dం� ఏ1 

జ"dmdయ3ంట�ంద: � ఉ`ే²శమ3? 

9:. CDEF GHబIEాJK:     ఎ=%? � ¡ళñ దూరమ3లE ఉన?ట�V mా |ా"d హృదయమ3 లHgా � దడc ప:yేయ: 

సమయమ3లను గ3"dం� |ారf yెబ3త�=>?"ా? 

9:. ఆంటMN OPQ :					`�:: ºాb>రణమ3mా మనమ3 "శ"sరమ3 |Ïల0పట{" అనుభవమ: �ిల0సు< ంటvమ3 క`>? 

9:. CDEF GHబIEాJK:     OBE : 1న8}K�<  ఒక వ,g�< ఎకAN> మరణమ3 అంచువరక0 |Ïళñల�డc. NDE 

సమయమ3లE క©N> మరణమ3 వరక0 వ,g�< |Ïళëత�ంటvడc. gా: అలబvమHక0 yెం`�న Kీ< ù ^షయమ3లE మHత)మ3, 

=> ఉ`ే²శమ3, ల�క జ"d;యH, ఆ�  అ:? ప"d£2దల ఆb>రమ3mా చ:�� }న తరf|ాJ సంగ*ే. �క0 *ెల0ºా, 59 

Nxms�ల శ"sర ఉ°�9 గ�త, � దడcక0 గ3ంNెక0 తలక0 గంటల gÛ`�²  రక< సరఫ"ా ల�దు. ఆ� క0 ఏ^ధ� ¡న చలనమ3 

ఉండక�� వచు/ను, ఉంNxయ3ంట�ం`>? 

9:. ఆంటMN OPQ :					ల�దు, gా: ఆ�  మరణæం� య3ంట� =zడc ఈలHగ3న ఆ�  మనమధ, ఉండగrmn=>. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     � దడcలE ఏ చలనమ3 |ా"dg� ఈ�  ఒక చకAట{ రf$వYmా ఉన?`�. ఆ�  ఊ�ి"dJత�< ల 

యంత)మ3�¤ౖ ఉంచబNxం`�. మ"eక మHట, ఆ�  |Ïౖదుడc ఆ�  బ)తకటv:g� 10 £ాత�¬ అవgాశమ3న?ద: మ"dయ3 

|Ï},లE ఒక £ాత�¬ ఆ�  అవయవమ3ల:? ప:yేKి అవgాశమ3న?ద: yె�ా�డc. అ}*ే మ×డc "#$ల 

తరf|ాత ఆ�  స�ృహలEg� వ�/న వంట=z yె�ి�ం`�,"నను? J"dmd Ê^ంప yేKిన|ాడవY ³|z. గడ]మ3 ల�క0ంN> ఉన? 

ఆ �ê డ|Ïౖన వ,g�< ఎకAడ ఉ=>?డc?" `>: కతను, "ఆయనను Øసుక0 వºా< ను అ=>?డc". ఇతను `ేవYడc=>?డన? 

^షయమ3ను నమ4: |ాడc =z=z స9యమ3mా ఆ |Ïౖదు,:*� మHటvV N>ను. ఏ1టS ఊÅÉంచంNx. `ేవY: 

నమ4Nx|ాడcmా అతNxపY�డc ల�డc. `ేవY:�¤ౖ ^£ా9సమ3ం� |ాNxపY�డతడc. ఆయన ghijస<వYడc gాదు gా: `ేవY: 

నమ34త�=>?డc.   

కనుక ఇ`� మ"eక ^షయH:g� రf$వYmా ఉన?`�. 
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9:. ఆంటMN OPQ :					అవYను. => ఉ`ే²శమ3, మHనKిక ప"d£2ధక0ల0 ల�క =zట{ gాలమ3లE �ా"ాK¤ౖgÜలHÊmా 

�ిల0సు< న? |ారf ప"däలన yేసు< న? ^షయమ3mా మHటvV డcత�=>?రf =>మట�t g�`� K¤ౖgÜg�=zKిq లH... మన 

జ< =zం`�)యమ3లక0 అంద: అనుభవమ3mా=% yెప�వలKి వసు< ం`�. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     gా: �రf జ< =zం`�)యమ3లక0 అంద: అనుభవమ3ను నమ4రf క`>. 

9:. ఆంటMN OPQ :					ల�దు. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     కనుక గ3ంNె మ"dయ3 � దడcక0 ఏyెలనమ3 ల�నపY�డc ఎం*� దూరమ3లE ఉన?ప�ట{ 

అనుభవమ3 గ3"dం� ప)కృJ Kి`>¨ ంJక0ల0 ఏమంటvరf? 

9:. ఆంటMN OPQ :					`�:: గ3"dం� =>క0 *ెrయదు. జ< =zం`�)యమ3లక0 అంద: ^షయHలను ఎలH 

^వ"dంy>లE =>క0 *ెల0సు ఎందుకంట� ప)జల0 మరలH మరలH `�:: గ3"dం�న రf$వYల*� `�:: 

:రõ�ింy>లనుక0ంట�=>?రf అ}*ే |ాట{: ^వ"dంచN>:g� ఒgnఒక మHర̄మ3 ప)ద"d�ంచుట�. 

9:. CDEF GHబIEాJK:     gా:, :జమ3mా చూK�< , óరంద"dg� |ారf గ3ంNె మ"dయ3 � దడc ప:yేసూ< =z ఉన?^. 

9:. ఆంటMN OPQ :					అవYను. అవYను. ఇ`� నూతన ^b>నమ3.... 

9:. CDEF GHబIEాJK:     gా: గ3ంNె మ"dయ3 � దడc ల�క0ంట� ఇ`� పU"d<mా అºాb>రణ� ¡న ^షయ�¬. 

9:. ఆంటMN OPQ :					ఇ`� =>క0 పU"d<mా నూతన � ¡న`�. అవYను. ఇ`� పU"d<mా నూతన ^షయమ3. 

9:. జ<= ఆంక? బ?A:    మం�`�, `�:: మనమ3 మ3mdంy>r. mn"d, మనమ3 మHటvV డcత�న? ^షయHలలE 

మరణపY అంచు అనుభవమ3ల0 ఎకAడ ఇమ3డcత�న?^. ఇ`� ఎకAడ ఇమ3డcత�ం`�? ఇప�ట{వరక0 �క0 

క:�ిసు< న? రf$వYల�1ట{? 

9:. CDEF GHబIEాJK:     మం�`�, =z=z1 yెబ3త�=>?నంట�, మన� ప�ట{ వరక0 చ"d/ంచనట�వంట{`�, gా: 

ghijస<వYల0 ఆKి< క ప)పంచ ఆలEచన ^b>నమ3 గ3"dం� మHటvV డcదురf. టS³ yె�ి�నట�V mా, `ేవYడc అకAడ ఉన?ట�V mా 

gాదు, అ`� �ాత:బంధనలE: `ేవYడc. ఇకAడ పU"d<mా ఆy>ర�¬ ఉన?`�. కనుక �దగ̄ర `ేవYడc ఉ=>?డ=z 

^షయH:g� అవసర� ¡న ఆb>"ాల0న?టV}*ే మ"dయ3 `ేవYNే ల�ఖనమ3ల0 |)ా ºాడనుటక0 ఆb>"ాల0, 

సమయమ3లE ఆయన g��యల0 yేºాడనుటక0 ఆb>"ాల0, }~సు అదు�తమ3ల0 yేయ3టక0, ఆయన 

మృత�లలEనుంNx ల�y>డనుటక0 ఆb>"ాల0న?|ా. మ"dయ3 |Ïౖద, జర?ళVలE �)ా రMనలక0 జ|ాబ3ల0 అ=z ä"dÌకలE =zడc 

"hంNxంతల అంధgారపY ప"d£2ధనల0mా |)ా సు< =>?రf, `>:లE: 26 లE: 21 ^షయHలలE ఆ వ,g�< గణ³యమ3mా 

మం�mా=z ఉ=>?డc; మనమ3 gÛ:? స9సMతల సంగత�ల0 ఉన?^ |ాట{: ^వ"dంచుటక0 సమయమ3ంట� 
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మం�దనుక0ంట�=>?ను; మరణపY అంచు అనుభవమ3; మ"dయ3 `>: త"ా9త పYనరfత<నమ3ను గ3"dం�న 

రf$వYలను చూy>మ3, ghijస<వYల ^షయ�¬మ: అనుక0ంట�=>?నంట�, పYనరf*>< నమ3 రహస,మ3mా జ"dmdన`� 

gాదు, ఇ`� meప� దృశ,మ3లE: uvగమ3, మనమ3 ఆKి< క ప)పంచ ఆలEచనmా మనమ3 �ిల0సు< న? ^షయమ3. 

ఇవ³? meప� దృశ,మ3లE: uvగమ3 మ"dయ3 ఆ దృశ,మ3లE, }~సును `ేవYడc ల��ాడనుట అºాb>రణ� ¡న 

^షయమ3. ఇ`� ఒక ^b>నమ3, ఇ`� }~సు *>=Ïవరన: yెపY�క0=>?Nో  అ`ే ఆయన: :రõ�ిసు< న?`�, gా³ 

ఆయన సÊవYడc మ"dయ3 `ేవYడc లEకమ3లE మ"eక మHర̄మ3లE సÅÉతమ3 ప:yేసు< =>?డc. 
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