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BD. జMN ఆంకP బPR:    చ)*త, ప.ర0ష2డ4 56సును గ;)*ం=న చర> ?@డ4 ప,జలలCను, EFGHలయJలలCను ఓLM 

మ;ఖJHంశంQా మJ)*, Time, News Week, U. S. News & World Report వంటh అ?@క మJగజkౖనm లC ప,మ;ఖంQా ఈ 

చర>లo మ;Fp,ంచబడ4త2?Gr5. అంsేLాక, 'Media Jesus Seminar' అనబzే ఒక |}~�G> �ాదుల బృందం 

ప,చు)*సు� నr అనవసర���న సంగత2లకo అ�pక �,ా �GనHత �సు� నrFp. L�� త�  �బంధన పంz�త2లలC ఈ బృంFG�L� 

�ెంFpన |}~�G> �ాదులo �GలJ తకo�వQా ఉ?Grర0. 

చ)*త, ప.ర0ష2zైన 56సుకo సంబంFpం=న =కo� ప,శrలను ఈ )�� లCత2Qా ప)*��ం= మJత ప��ాతం ల�� 

ఆ�G)ాలలCను, L�� త�  �బంధనకo సంబం�pం=న ఆ�G)ాలలCను చ)*త, ప.ర0ష2డ4 56సు, Lk��స� వ.లo Eశ~|ిసు� నr 

56సు అ� �ర��ిం�ే అ?@క చ)*త, సsGHలను ఈ LారHక�మంలC Eవ)*ంచబ� త2?Grమ;. 

ఈ?Gటh మన అ��p ప,పంచ ప,ఖJHత �@FGం� ' ¡¢£¤ )*క¥ ¦స§' ప.స� క రచ5త zG. QM)*  ¨బ© మJ§. ఈయన 

ª=Qా« |}¤¬ య�వ)*®ట¯ నుంz� Ph.D అందుకo?Grర0. ఆక®³©́, ఇంQాm ండ4, ఇమJ¶ను56లo క·¸¹ాల నుంz� 

)kండవ zGక¤)M¬ అందుకo?Grర0. zG.  ¨బ© మJ§, �బ)º¤ Eశ~EFGHలయమ; లC� »ిలJస»ీ మ)*య; ½p¾లJ¦ 

¹ాఖకo ¿ైర¶« Qా ఉ?Grర0. 56సు LÀ�సు�  ¦EsG�r గ;)*ం= ఈయన �,ా |ిన వందకo ªం=న �ాH¢ాలo ప,మ;ఖ పంz�త 

జరrళmలC ప,చు)*త���?G5. 

?@టh జÂ« ఆంక© బ©Ã Ä£  లC మJsÅ ఏLÀభEంచంz�. ప.)ాతన చ)*త, ప.ర0ష2డ4 56సు ¦EsG�r కÈzG ఎందుకo 

అªతంQా ప)*��ం�G)� sెలoసుLÊంz�. 

BD. జMN ఆంకP బPR:    ¢ా~గతం. ?@zొక మ;ఖH���న ప,శrను చ)*>ంచబ� త2?Grమ;. sGను Fేవ.డన� 

56సు ఎప.Ìzె?ౖG తల�£ ¹ాzG? ¦సు§ |Îªన)º సంసÏలC� L�ందర0 56సు ఎనrడూ sGను Fవే.డన� 

�ెప.ÌLÊల�ద� అంటÑ?Grర0. అంsLేాక ఇప.Ìడ4 L��త�  �బంధన, LÀ�సు� ను గ;)*ం= �బె;త2నr FG�L� 

వH�)MకంQా ఉనr ఇతర ప.స�Lాలను, సు�ార�లను త)ా~త వ=>న Lk��స�వ.లo Lా�ాల?@ ప,క�కo ?Òటh¤�@¹ార� 

ఈ |}~�G> �ాద పంz�త2లo అ?Grర0. ¦స§ |Îªన)º ఈ )kండ4 అం¹ాలలCను �Ó రబz�ంద� 

Eవ)*ంచబ� త2?Grమ;. 
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56సు LÀ�సు�  sGను Fేవ.డన� �ె�ాÌడ4 ¦స§ |Îª?G© సంసÏ�ార0 ఈ ¢ాÔÕH�G)ాలను EమరÖక దృ×ి¤లC ప)*��ం= 

56సు, sGను Fేవ.డన� �ెప.Ìకo?Grడ� �ర��ించగలzG? FØ�L� జ�ాబ; ఔను, ?@టh మన అ��p, ప,ఖJHత 

»ిలJసఫ©, చ)*త,Lార0డ4 zG. QాబÛ© మJ§ ఈయన 56సు LÀ�సు�  ¦Eతం గ;)*ం= వందకo ªం=న �ాH¢ాలను )ా¹ాడ4. 

Lk��సÏవ.�Qా , అ?@క LారణGలను బటh¤  L�� త�  �బంధనలC� ప.స� LాలÝr సతH���నవ�, �,ా మJణÞక���నవ� ఇతడ4 గటh¤Qా 

నమ;¶త2?Grడ4. ఐsే Lk��స� �@త�ర పంz�త2లo ఈ EధంQా ఆలC=ం= నమ¶ర� ఇత�L� sెలoసు. కనుక Lk��స� �@త� ర 

పంz�త2లo అంQºక)*ం=, అE �G)*sG, త¶కంQా నమ¶దQ*న�@న� Eశ~|ిసు� నr, L�� త�  �బంధనలC L��r àáQాలను, 56సు 

�జంQా?@ sGను Fేవ.డన� �ెప.Ìకo?Grడ� �ర��ిం�ేందుకo �ాడ4కoంటáడ4. కనుక L�� త�  �బంధన EమరÖక 

పంz�త2లo బÛౖâలoలC� ఏàáగం�Îౖన ఆ�Gరపz� �ాFpసు� ?Gr, 56సు తనను sGను మనుషHకoమJర0డన� 

�ెప.Ìకo?Grడ� ãకo sెలoసు. FG�56లo 7:13,14 లC ప,భ;వ.ను గ;)*ం= మనుషHకoమJర0డ� �,ా ¹ార0. EమరÖక 

పంz�త2ల �ాFGలను ఉప¾Q*ంచుకo�, 56సు Fేవ.డ� ఇతడ4 ఎలJ �ర��ిసు� ?Grzో  చూడంz�. 

BD. TU"# VWబX"ాYZ:     EమరÖక పంz�త2లo �ెబ;త2నr L��r అం¹ాలను చ)*>ం=న తర0�ాత, 56సు 

మనుషH కoమJర0డన� �పె.Ìకoనr అంశంsÅ LారHక�మJ�r మ;Q*ం�Gం. L�� త�  �బంధనలC ఎర� అ�)ాలsÅ 

ఉనr మJటలÝr 56సు స~యంQా ��ెిÌన మJటల� మనం నమ¶కÈడద� ఈ పంz�త2లంటÑ?Grర0. 

56సు ��ెాÌడ� మJర0� �,ా |ని మJటలను, లÈLా �,ా |ిన మJటలను ¾éను మత�5లo �,ా |ిన 

మJటలను 56సు మJటల� ఎలJ నమ¶డం? 

గత LారHక�మంలC, sGను మనుషH కoమJర0డన� Fేవ.� కoమJర0డన� 56సు �ెప.Ìకo?Grడ?Grను. 

ఇక�డ )kండ4 సంగత2లను EమరÖన దృ×ి¤sÅ ఒక ప.)ాతన గ�ంథంలC�, అ� తకo�వ Eలo�Òనౖ అం¹ాలoQా 

ప)*గణÞసూ� , 56సు LÀ�సు� కo సంబం�pం=న ఈ అం¹ాలను ప)*��FGë మ;. �జ�ì. L�� త�  �బంధన అ�ప.)ాతన 

LాలంలC �,ా యబz�న ప.స�కం. 

FØ�r గ;)*ం= మనం EమరÖకoలవలí ఆలC=ం=, sGను మనుషHకoమJర0డన� 56సు �ె�ాÌzG? అ?@ 

అం¹ా�r గమ�FGë ం. �నrటh Fpనం చూ|ిన ఫ.¬ బá¥ ఆటను గ;)*ం= ¢£ మ�ారం ఉదయం 

�ే)*>ంచుLÊవzG�r ?@�క�డ �బె;త2?Grను. మగ�ాళîï ¢£ మ�ారం ఉదయం క�| ికÈర0>�, �నrటh 

Fpనం చూ|ని ఆటను గ;)*ం= తమ అð�,ా యJ�r పంచుకoంటÑంటáర0. ఇలJ ఆz�s ేబáగ;ంzేFp, అలJ 

ఆz�s ేబáగ;ంzేదంటáర0. 56సు ?ñటhలC సు�ార�ల రచ5తలo తమ మJటలనుం�Gర� బ;¥¤ మJ« �ె�Ìిన 

తర0�ాత పలoవ.ర0 EమరÖకoలo కÈzG ఇFేమJట �ెబ;త2?Grర0. �ార0 ¢£ మ�ారం ఉదయం ఫ.¬ బá¥ 

ఆటను చ)*>ం�ే �ా)*లJగ;?Grర0. మనుషHకoమJర0డ?@Fp జòz�ంచబడల�ద� ఎలJ తలoసు? 

ఇక�డ తపÌక ఉంzGల� EమరÖకoలo ó)ా¶�ం=న �రôయం ప,మJణGలo )kండ4, మనుషH కoమJర0� 

వలన పõ)*� �ేయబz�?G5. య�Gరöతకo ఇFp �రôయ ప,మJణం. ÷దటh FG�r అ?@క అం¹ాలo 
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దృøక)*సు� ?Gr5. FØ�r ఒకటhL� ªం=న ఆ�G)ాలo బలపర0సు� ంటù, ఇFp �జంQా?@ జ)*Q*ంద� మనం 

నమ¶గలమ;. �జÂ�L� ¦స§ |Îª?G© సంసÏ�ా)M ఐదు సు�ార�ల?@ ప.స�కంలC ఈ �రôయ ప,మJణGలను 

�ాడ4కo?Grర0. 

ఇప.Ìడ4 56సు మనుషH కoమJర0డ?@ అంశం సు�ార�లను బటh¤ ఇFp ఆయనకo బáQా న=>న âర0దు 

¢ాంప,FGయకంQా సు�ార�లన బడ4త2నr ఐFpంటhలCను మనం FØ�r చూడగలం. ¢ాంప,FGయక సు�ార�లలC 

÷దటhFp మJర0� "M" - మత�5 �ె�Ìిన సంగత2లను ఇతర0లíవ~ర� �పెÌల�దు. "L" - లÈLా ��ెిÌన 

సంగత2లను ఇతర0లíవ~ర� �పెÌల�దు. ¾éను �,ా |ని ఈ మర¶���న సంగత2ల ప.స�Lా�r పంz�త2లo 

"Q" అ?Grర0. ఐదు �Ó రలo గమ�ంచంz�, మనుషH కoమJర0డ4 ఈ ఐFpంటhలC ఉ?Grడ4. 56సు తనను 

గ;)*ం= �ెప.Ìకoనr మJట అ�r ప.స�LాలCm నూ ప,¢ా� Eంచబz�ంFp.  

L�ంచం �Òనకo� �Òým చూ|}� , "ఈ �}ర0 అంద)*LÀ sె�|ని �}ర0లJగ;నrFp. సంఘం FØ�r క�Ìం= �ెపÌల�ద� 

ఎలJ నమ¶డం. ఐs,ే మనుషH కoమJర0డ4 అనQా, ఐsే, సు�ార�ల రచ?G LాలంలC 56సుకo ఈ �}ర0నrద� 

అంద)*LÀ sలెoసు, ఔ?G?" �ార0 LÀ�. శ. 30 లC ఆ �}ర0ను 56సు ?ñట ఉం�Gర0. ఐs ే�జÂ�L�, సు�ార�లo 

�,ా యబz�నప.Ìడ4, అంద)*LÀ 56సుకo ఈ �}ర0నrFp sలెoసు". ఇFp )kండవ అంశం. FØ?@r వHsGHసప. 

�రôయం ప,మJణమ� ��ెాÌర0. 56సు యదుల వదë  ఏª ప.చు>LÊక�£ sే, 56సు LÀ�సు�  బ� ధలo ఆFp 

సంఘమ;లC కనబడక�£ sే, అE �,ా మJణÞక���న�@ అయ;HంzG�. ఇFే ఇక�z� మ;ఖH���న �రôయం 

ప,మJణం. ãకo sెలo¢ా? మనుషH కoమJర0� యదుల �ాFGల వదë ఉంచడం øలoLాదు. మనుషH 

కoమJర0��Î ౖ�ా)*కoనr అð�,ా యJ�r 56సుకo అన~5ం�Gర0.   

ఐsే సంఘం సంగ� ఏªటh? ¢£ మ�ారం ఉదయప. ఫ.¬ బá¥ చర>కo ఇFp మం= ఉFGహరణకFG? �ార0 

తమకo బáQా న=>న పదE� 56సు ?ñటhలC ఉం�Gర0. కనుక సు�ార�లo �,ా యబz�నప.Ìడ4 అFp 56సుకo 

న=>న âర0దుQా మJ)*ంFp. ఈ �ారం �లoవదు. ఎందుకంటù L�� త�  �బంధన సు�ార�లCm  F�ేలCనూ, 

56సును గ;)*ం= మనుషHకoమJర0డన� �,ా యబడల�దు. �జÂ�L� ఒక� సందర"ంలC Lాక, మ)kక�zG 

సు�ార�లలC ఆయనుr మనుషHకoమJర0డనల�దు, అక�డ కÈzG, �ìఘJర�ర�ఢ4zెనౖ 

మనుషHకoమJర0డ� �,ా యబz�ంFp. ఈ లCకప. మనుషH కoమJర0డ4 ఈ లCకప. 56సును సు�ార�లకo 

�Òలoపల ఎవ~ర� మనుషHకoమJర0డనల�దు. 56సు మJత,�ì అ?Grడ4, ఒLMఒక ��ట మJత,ం Ýవ. 

మనుషHకoమJర0డవ� �ెప.ÌకoంటÑ?Grవ� ఒక వHL�� 56సుsÅ ప�L�నటÑm Qా �,ా యబz�ంFp. కనుక ఈ  

âర0దు LMవలం 56సు �ÎFGల�Îౖన?@ ఉంFp. ఈ అం¹ా�r L�ంచం EవరంQా ��ెాÌలనుకoంటÑ?Grను. ఈ 

âర0దును త)ా~� LాలంలC 56సు మJటలలCL� క�� ిఉండzG�L� øలoల�దు. ఎందుకంటù అలJ క��sిే, 

ఆFp సంఘJ�L� న=>న âర0Fె ౖఉంzేFp ఐsే ఈ âర0దు సంఘంలC ల�దు. 
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కనుక, ఇFp �Ó రలCm నూ ఉనrందున 56సుLM సంబం�pం=నద� �పెÌడం ఉత�మం. )kండవFpQా, FØ�r 

56సుsÅ Lాల �రôయం, సంఘంsÅ Lాల �రôయం, �యేల�మ;. చూడంz�, 56సు �జంQా?@ 

మనుషHకoమJర0డన� �ెప.Ìకo� ఉండవచు>. FØ?ñm  సమసH ఉనrFp, ఎందుకంటù, FG�56లo 7:13,14 

లC� మనుషH కoమJర0డ4 ఎంsÅ ప,sHేక���న �ాడ4. మé వృదుö � స�r�pలCనుంz� వ�G>డ4. ఆFp నుంz� 

ఉనr ఇతడ4 Fేవ.� )ాజÂH�r ఈ భª�Îౖన ¢ాÏ �సిు� ?Grడ4. 56సు ఈ EధంQా �పె.Ìకo?Gr, ఆయన 

Fేవ.డ� ãర0 నమ¶క �£ 5నట $%m5sే, పర~తమంత �Îదë  ¢ాÔÕH�r ãర0 వH�)ML�సు� ?GrరనrమJట. 

BD. జMN ఆంకP బPR:    ఇక�zొక ప,శr వసు� నrFp. 56సు ఎనrzై?G sGను Fేవ.� కoమJర0డన?GrzG? 

FØ�L� ¢ాÔÕH�Gర మ;ంFG? మరల, zG.  ¨బÛ© మJ§, EమరÖకoల అð�,ా యJల?@ óసుకo�, చ)*త, 

సమJ�GరంలC� ఐదు �@)M~ర0 ఆ�G)ాలలCనుంz� L��r ¢ాÔÕHలను మనకo ఎ��  చూ�సిూ� , 56సు Fేవ.� 

కoమJర0డ� ఈ ఆ�G)ాలను Eవ)*సు� నr సంగ�� తలoప.త2?Grడ4. Eనంz�. 

BD. TU"# VWబX"ాYZ:     ఇప.Ìడ4, )kండవ âర0దు, Fవే.� కoమJడ?@Fp ఈయనకo మ)*ంత చక�Qా 

స)*�£ త2ంద� అ��ిసు� ంFp. sGను Fేవ.� కoమJర0డన� 56సు �ె�ాÌzG? 56సు sGను 

Fేవ.�కoమJర0డన� �పె.Ìకoనr సంగ�� ఆFpLాలప. సమJజంలC� Lk��స�వ.లo క�Ìం= �ెపÌల�ద� 

�ర��ిం�ే L��r మ;ఖH���న బÛౖâలo �ాకHàáగమ;లను గ;)*ం= మనªప.Ìడ4 లCత2Qా 

చ)*>ంచబ� త2?Grమ;. 

స)M, ÷దటhQా. మత�5 11:37 - లÈLాలC కÈzG ఇF ేఅంశం - ఇక�డ, EమరÖకoలo 'Q' అంటÑనr 

ఆFpLాలప. గ�ంథంలC� మJట క��ిసు� నrFp, త~రQా �బె;sGను. ఇFp, సు�ార�లకo ద¹ాబáë లకo మ;ంFే 

వ=>ంద� �ారంటÑ?Grర0. ఐsే, మత�5 11:27 లC�, FG�� �£ �న లÈLాలCను తంz�,� ãకo 

చూ�ిం�ేందుకo వ�G>న?Grడ4. ఆయన ��ెిÌన మJట ఇFే. తంz�,Qాక ఎవడ4ను కoమJర0� ఎర0గడ4; 

కoమJర0డ4Qాక... మ)* ఎవడ4నూ తంz�,� ఎర0గడ�, ఈ �ాకHం �బె;త2నrFp. ఈ వచనంలC 56సు Fవే.� 

గ;)*ం= తనకoనr జÂ( ?G�r sె��ాడ4. ఈ సంగ�, EమరÖకoలo ఏరÌర=న పదö�� బటh¤  ÷దటh �Ó రలC?@ 

తలoసు� నrFp. ఇFp క) *న���న �ాకHం. 

మ)*క వచనం మJర0� 14:36. Fవే.ణÞô , 56సు అబá, అంటÑ?Grడ4. జర¶« L��త�  �బంధన పంz�త2డ4 

జk)kªయJ§ sÅ క�� ిఅ?@కoలo FØ�r గ;)*ం= పలo సంగత2లను )ా¹ార0. 'అబá,' �GలJ ప,sHేక���న మJట 

అ� అతడ?Grడ4. యFG సమJజంలC ఇలJంటh �ాFGల �ాడకం మనం మ)kక�zG చూడల�మ;. FØ��, 

'?Gయ?G', అÝ 'తంz -,' అ� sెలoగ; àáషలC అనువFpం�Gర0. ఐs ేఇFp అరమJ5కo పదం గనుక, ఆFpలC 

ఈ బáషలC?@ �,ా యబz�ంF.ే. L��త�  �బంధన Qº�కoలC �,ా యబz�ంద� మ)*=�£ కంz�. 56సు అరమJ5కo 
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àáషలC మJటám zGzే.. 'అబá,' అ?@Fp అరమJ5కo. ఐsే, 56సు క/>తంQా ఏమJటను ప�Lాడ� 

sెలoసుLÊగలమ� L�ందరంటÑ?Grర0. ఐs ేఆ మJటకo అరÏ�ìªటh? 56|} తంz�, య� ఈ పదం 

సూ=సు� నrFp. 

కనుక ఆFpLాలప. మJట 'అబá,' మనకo Fొ)*L�ంFp. ఇక�డ అ�rటhకంటù బల���న �ాకHం మJర0� 13:32 

ఉనrFp. FØ�r, ãర0 చFpEsే ఇతz�L� �ి=> పటh¤ంద��సిు� ంFp. ఇFp LÀ�సు� , FెవౖsG~�r గ;)*ం=న 

మJటLాదు. ఎందుకంటù 56సు, ఆ Fpనమ;ను గ)*> అంటÑ?Grడ4. ఆ Fpనమ;ను గ)*> తంz�, తపÌ ఏ 

మనుష2Hzైనను, దూతలíౖనను, కoమJర0zైనను ఎర0గర0. ఆ తంz�, 0క� కoమJర0డ4, ల�క Fేవ.� 

కoమJర0డ4 sGను వ�ే> సమయం తనLM sె�యదంటÑనrందు వలన ఇFp �GలJ బల���న �ాకHంQా 

మJ)*ంFp. ?G ప,శr ఇFp. Lk��స�వ సంఘం ఈ మJటను క�Ìం= �బె;త1, 56సు LÀ�సు�  �Îదవ.ల�Îౖ ఈ మJటల 

నుం=నట $%msే, ఒక �@FGం� �ె�ÌినటÑm , "�@FGంత పరంQా �ా)*� |ిగ;Ã  ప)*�ే ఇలJంటh మJట?Òందుకo �ె�ాÌ�? 

56సు మనుషHకoమJర0డ� �పెÌద�|}�  ?@ర0Qా �ె�Ó Ìచు> ల�క Fేవ.� కoమJర0డ� ?@ర0Qా �పెÌవచు>, 

ల�క Fేవ.� కoమJర0డ� ?@ర0Qా �పెÌవచు>". 56సు, "ఇFpQ�, ?@ను Fేవ.� కoమJర0డను అ?Grడ?2చు> 

.... ల�దు, ?@?Òప.Ìడూ వ¢ా� ?ñ ?GLM sె�యద� �ెబ;త2?Grడ4". 

కష¤���న మJట. �జంQా Fేవ.� కoమJర0zెsౖే, sG?Òప.Ìడ4 వ¢ా� zో  తనLM sె�యFG? ఈ మJటను 

¢ాంప,FGయకంQా Eవ)*ంచవచు>ననుకoంటáను. ఎందుకంటù, 56సుకo మJనవ స~àáవమ;నrFp, Fైవ 

స~àáవం కÈzG ఉనrFp. ఐsే, ఏFp ఏ���ననూ, ఈ మJట క�Ìం= �ె�ÌినటÑm Qా క��ించుట ల�దు. 

ఎందుకంటù ఇFp |ిగ;Ã  క�Q*ం�ే మJట. Fవే.� కoమJర0డన� �ె�ాÌడనవచు>ను ల�దు. కoమJర0�L� 

sG?Òప.Ìడ4 వ¢ా� zో  sె�యద� �,ా ¹ార0. ఇFp �GలJ కష¤���న మJట. కనుక 56సు ��ెిÌ ఉండవచు>.  

ఇక�డ మ)*క మJట ఉనrFp. 56సు LÀ�సు�  'అబá,' అంటÑ?Grడ4. అంsLేాక, ?@?Òప.Ìడ4 వ¢ా� ?ñ ?GLM 

sె�యద� �బె;త2?Grడ4. ఈ సంద)ా"ల�rటhÝ బటh¤  చూ|}� , సు�ార�లo �బె;త2నrటÑm Qా, 56సు, sGను 

Fేవ.� కoమJర0డన� �ెప.Ìకo?Grడ��ిసు� నrFp. 

BD. జMN ఆంకP బPR:    EమరÖక పంz�త2ల అð�,ా యJలను ఉప¾Q*ంచుకo�, 56సు �జంQా?@ 

sGను Fవే.� కoమJర0డన� �పె.Ìకo?Grడ� మనం చూ�ించవచు>న� అనుకoంటÑ?Grను. అంటù, �ా)* 

అð�,ా యJలను మనం అంQºక)*సు� ?Grమ� అనుLÊకÈడదు. చ)*త, ¢ాÔÕHలo అంత బలంQా ఉనrందువలన, 

¢ాÔÕH�G)ాలను ప)*��ం=న Lk��స��@త�ర0లo కÈzG FØ�� అంQºక)*సు� ?Grర� FØ� àáవం. zG.  ¨బÛ© మJ§ 

ఈ అం¹ా�r Eవ)*సు� ?Grడ4. Eనంz�:  
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BD. TU"# VWబX"ాYZ:     మనం ఇక�డ L�ంచం �Òనకo� �Òým �@FGంత �ర~చ?Gలను గ;)*ం=, మ;ఖHంQా 

?@�క�డ ఉప¾Q*సు� నr పదö� గ;)*ం= చ)*>ంచుకoంటù మం=Fp. ?G అంశం ఇFp సు�ార�లCm  

¢ాంప,FGయకంQా 56సును గ;)*ం= �ె�Ìిన సంగత2లను గమ�|}� , ఎర� అ�)ాల బÛౖâలo, అ�£ స�లoల 

LారHమ;లo, �3లo ప�,క�r గమ�|}�  - 56సు sGను Fవే.� కoమJర0డన� �పె.Ìకo� |ిలoవ�Î ౖ

మరణÞం=, సమJ�pలCం= �)*Q* ల��Gడ?@ సsGH�r ఎవ~ర� ఒప.ÌLÊకoంzG ఉండర0. 

?@ను మ)*క పదë�లC �Òళîత2?Grను. FØ?@r తకo�వ సsGHల E�Gనమ� ?@నంటÑ?Grను. అ�తకo�వ 

Eలoవగల ?GణHప. E�Gనమ� ?@నంటÑ?Grను ఇక�డ ఏª �సేు� ?Grనంటù, EమరÖకoల అð�,ా యం 

ఒక�@ళ స)*5 4�నFై?G, �ారంపరH సు�ార�లలC జర¶ను àáషలC ఆ�Gరమ?@ �ాదమ;లC నుంz� వ=>న 'Q' 

ను కలoప.కo� ఆలC=|}� , FØ� అరöమ; కom ప�ంQా 56సు LÀ�సు�  మJటలలలCనుం= వ=>న ప.స�కమ� 

�ెపÌవచు>. LMవలం 56సు మJటల?@ �Ó ందుపర=న ఒక ప.స�కం ఆFp సంఘ LాలంలC వ=>ంFp 

EమరÖకoలo నమ;¶త2?Grర0. 56సు LÀ�సు�  Fేవ.� కoమJర0డ� �బె;త2నr మత�5 11:27 ను 

�Ó ందుపర=న ఈ ప.స�కం మ;ఖH���నద?Grర0 

మనం E¹ా~¢ా�r గ;)*ం= �ెప.Ìకo?Grం. సు�ా)*�కoలo ఈ EధంQా ఆలC=ంచర0. �ార0, ఇFpQ�, ఈ ప.స�కం 

÷త�ం ల�ఖన�ì మ;క�లను చూzG�®న ప� ల�దంటáర0. 

ఐsే, L��త�  �బంధన LMవలం ఒక ప.)ాతన గ�ంధం మJత,�ìన� తలం�ే EమరÖకoలo, ఒక మJట 

�ెబ;త2?Grర0. మ;ఖH���నద� �ారంటÑనr అంశం �జ�ì అనుకoంటÑ?Grను. బÛౖâలoలC �పెÌబz�న 

L��r సంగత2లo ఆ LాలJ�L� మ;ందుQా?@ జ)*Q*నటm5sే - అనQా, ?@నందుకoనrFG�� ãL�సు� ?Grన� 

�3లo �పెÌడం, �Îదëలo �ె�Ìిన ఆ�G)ాలను �ాటhంచమ� �3లo �ెపÌడం - బÛౖâలo ప.స�LాలలC ఉనr 

సంగత2లo, FG�L� �GలJ Lాలం మ;ంF ేజ)*Q* ఉనrటm5sే, అE ఆFp Lాలం ?Gటhవనవచు>. అE 

అ�£ స�లoల వ� ?@ను ?Gటhం�Gను. కనుక ఇలJ EమరÖ?Gత¶కంQా, అ� తకo�వ Eలo�Òనౖ ?Gణ 5ం పదë�లC 

ఆలC=ంచడం, మనకo E¹ా~¢ాలo?Gr5, 'Q' ఉనrFp. ఆ�G)ాలo?Gr5, సు�ార�లo?Gr5. 

అంశ�ìమనQా, ప)*6దöత�r ఉప¾Q*ం=?G, 56సు Fైవత~ం, మరణం, సమJ�p, ప.నర0sG� ?Gల 

EషయంలC L��r బల���న �ాFG�r �ా)* మ;ందు ఉంచగలమ;. 

BD. జMN ఆంకP బPR:    ప,సు� తం ¦స§ |Îª?G© సంసÏ�ార0 �ేసు� నr Eప)ºత���న ఆ)�పణలCm  

ఒకటùªటంటù, L�� త�  �బంధనలC� 27 ప.స�Lాలను Lk��స�వ.లందర0 అంQºక)*ం=నందున Lాక, )ాజLÀయ 

Lారణమ;లనుబటh¤  øటh� బÛౖâలoలC �)ేా>ర� ఈ పంz�త2లo �ాFpసు� ?Grర0. మత�5, మJర0�, లÈLా, 

¾éను ప�,కలCm వలí Lాక �@)M EధంQా 56సును చూ�ిం=న గ�ం�Gలను ఆFp Lk��స�వ.లo, కoతంత,ంQా 
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s7L���@|,ి బÛౖâలoలC �రే>కoంzG ఆ��ి@¹ార� ¦స§ |Îªన)º �ారంటÑ?Grర0. Lా�ాల?@ బÛౖâలoలC 

�ేర>కoంzG ఆ��ి@యబz�న ప.స�LాలCm  sÅమJ సు�ార�కÈzG ఒకట?Grర0. ఐsే zG.  బ̈Û© మJ§  ఇలJంటh 

మJటలCm  �జంల�దÝ - LÀ�. శ. 150 L� మ;ందు sÅమJ sÅమJ సు�ార� �,ా యబడ?@ల�ద�, L�� త�  �బంధన 

ప.స�LాలÝr LÀ�. శ. 90 L� మ;ంFే �,ా యబzG´ య� �ర��ించబ� త2?Grర0. కనుక sÅమJ సు�ార� బÛౖâలoలC 

ఒక àáగ��� ఉండదు. Eనంz�. 

BD. TU"# VWబX"ాYZ:     చూడంz� జÂ«, ఇలJ ననుr ప,/rం|}�  =క�Qా జ�ాబ; �పెÌగలను. మనకo 

సు�ార�లo?Gr5. అ�£ స�లoల Lా)ాHలలC E¹ా~¢ా�r బ� �pం�ే వచ?Gలo?Gr5. �3లo ఉ?Grడ4. 

�జ���న సు�ార�ల� ప)*గణÞంచబడ4త2నr ఆ ఐదు, ఆర0, ఎ�ªFp సు�ార�లలC మన ఇష¤ప,Lారం 

�ాడ4కo?@ందుకo EమరÖకoలo �3లo �సు� ?Grర0. అ�£ స�లoల LారHమ;లo, సు�ార�లలC� E¹ా~¢ాలLÊసం 

మనం �ాFpం�G�® వసు� ంFp. ఐs ేఇFp ¢ాంప,FGయక గ�ంధమ?@Fp �ాస�వం. ఇతర అం¹ాలCm  ªమ¶�r 

ఓz�ం�Gల� EమరÖకoల ఆLాం�... మJమలo EమరÖకoలను గ;)*ం= �పెÌడం ల�దు. ¦స§ |Îª?G© 

EమరÖకoలను గ;)*ం= �బె;త2?Grను. )ాజLÀయ దృకÌధంsÅ మనం ఇతర గ�ం�Gలను బÛౖâలoలC 

�ేర>ల�ద� �ార0 �ాFpసు� ?Grర0. ఇతర ఆ�G)ాలo కÈzG అక�డ4?Gr5. ఐs ేమనకo 56సు ఒక�z ే

Lా�ా� గనుక, బÛౖâలoలC FేÝr �)ేా>� Fే�� �ేర>కÈడద� �రô5ం�Gం. )�మJ సు�ార� లJంటh Q*పÌ 

సు�ార�ను బÛౖâలoలC మనం ఎందుకo �రే>ల�దు. 56సు LÀ�సు�  ప�L�న మJటలలC FGFGప. వందకo ªం=న 

మJటలo sÅమJ సు�ార�లC �Ó ందుపరచబz� య;నrవ� అ?Grర0. ఇలJ �ార0 �ాFpం�Gర0. 

ఐsే ఒక ప.స�Lా�r ఎందుకo - sÅమJ సు�ార�ను ఇక�డ �ాడ4కoంFGం - FG?Òrందుకo మనం 

�ాడ4LÊల�దు? )kండ4 సంగత2లను �ెబ;sGను. ÷దటhFp - ఇతర ప.స�LాలsÅ ã)Mం �|ేి?G, ãర0 ఈ 

¢ాÔÕH�G)ాలను గమ�ంచుLÊ�ా�. A . �3లo B. అ�£ స�లoల LారHమ;లo, C. సు�ార�లo. ఇతర 

ప.స�Lాలo?Gr ల�క�£ 5?G, øటhలC వHవహ)*ం�G�®ంFే. ఏFే���?G �3లo ఆFp అ�£ స�లoడ4 �}త2ర0 ఆFp 

అ�£ స�లoడ4. 56సు ¢£ దర0డ4 యJLÊబ; ఆFp అ�£ స�లoడ4 - sÅమJ సు�ార� 56సు మJటలsÅ 

�,ా యబz�ంద?Grర0 Lా�, ఆ సు�ార�ను sÅమJ56 )ా¹ాడ� ఎవ~ర� నమ¶డం ల�దు కనుక ¢ాంప,FGయక 

బÛౖâలo ఒక LారణG�r బటh¤  అక�డ4నrFp. అFp మ)*ంత �,ా మJణÞకం. మ)*ంత �,ా మJణÞకమనQా ఏªటh? 

56సుకo దగÃరQా ¦Eం=న �ా)*�ేత ఈ ప.స�కం �,ా యబz�ంFp. 

ఐsే, )ాజLÀయ LారణGలను బటh¤  sÅమJ సు�ార�ను ప,క�కo ?Òటh¤�@¹ార� �ెబ;త2?Gr)Mªటh? ఇక�zొక 

సంగ� �బె;త2?Grను అప.Ìడ4 )ాజLÀయ LారణGల�ã ల�వ.. ఎందుకంటù బÛâౖలoలC �రే>కoంzG 

sÅ|ి�@యzG�L� ఆLాలంలC sÅమJ సు�ార� వంటhE ల�?@ల�వ.. "మJర0�ను �ేర0>LÊంz�, sÅమJను 

ó|ÎయHంz�" అ� �ార0 �పెÌల�దు. ఎందుకంటù ఆ LాలంలC మJర0� సు�ార� �,ా యబడ?@ల�దు.  



 8 

sÅమJ సు�ార� LÀ�. శ. 50 లC �,ా యబz�ంద� �ెబ;త2నr L�FpëమంFpలC ¦స§ |Îªన)º �ార0?Grర0. మ)*క 

సంగ�, sÅమJ Lాలం LÀ�. శ. 90 అ� ఆ తర0�ాత LÀ�. శ 50 అÝ �ార0 ��ెిÌన పsG, లను ?@ను 

చూ�ించగలను FØ� àáవ�ìªట= sెలoసు?G? �ార0 యJàÛలౖలC వ=>న మ)*క పsG, �r సం�ాFpం=, 

sÅమJకo ప,తH)*ÏQా చూ�ిం�G�. 

అందర� sÅమJ )kండవ శsGబëంలC �,ా యబz�ంద?Grర0. ఎవ~ర� sÅమJకo వH�)MకంQా LÀ�. శ. 

50,60,80,90 లC �రôయం óసుLÊక �£ వzG�L� Lారణం, అప.ÌzG ప.స�కం ల�ద� పలoవ.ర0 పంz�త2లo 

అంటÑ?Grర0.  

కనుక "ఇక ఇంsే, �ìమ; ఈ EషయJలను మJత,�ì అంQºక)*ం= ªగsG �ాటh� బÛటౖ�ా)Mసు� ?Grమ� 

�ె�}Ìందుకo �,ా మJణÞక గ�ంధం ల�దు. FØ�L�క మ;ఖH Lారణమ;నrFp". మJ వదë  ఒక గ�ంథ మ;నrFp అFp 

FGFGప. వంద సంవత®)ాలo ఆలసHంQా వ=>ంFp )kండవ శsGబëంలC వ=>ంFp. ఐsే, మJకo అFp న=>ంFp. 

కనుక FG�r �,ా మJణÞకంQా గ�ంధంలC చర0>sGమంటù అందర� నవ.~sGర0. �ాýmప.Ìడ4 ఏమంటá)� 

sెలo¢ా? వంద సంవత®)ాలంటù FGFGప. LÀ�. శ. 150 కFG? 56సుకo ఆFp ఆ�GరంQా ఇFp ఎలJ 

ప�L�సు� ందంటáర0. sÅమJ సు�ార� ఇలJంటhFే. 

అFp ఆలసHంQా వ=>నందున అFp �)ాక)*ంచబz�ంFp. )ాజLÀయJలo �ా)*L� నచ>నందువలన Lాదు, 56సు 

�ా)*L� నచ>ల�దు, ఆ LాలంలC పలoవ.ర0 56సులo �ర0గ;త2ంz�ేార0. FG�r చూ�ించల�ర0. అ�£ స�లoలo 

�3లo, �}త2ర0, యJLÊబ; 56సుLాక మ)*క �,ా మJణÞక���న 56సు ఈ లCకంలC ఉనrటÑm  �ార0 

చూ�ించల�ర0. ఆ ప.స�కం అపÌటhLÀ �,ా యబడ?@ల�దు. ఇక�డ, ?@ను sÅమJ సు�ార�ను గ;)*ం= 

�ెబ;త2?Grను. 

BD. జMN ఆంకP బPR:    L�� త�  �బంధనలC� 27 ప.స�Lాలo 56సును గ;)*ం=న �ాస��ాల� 

�ెబ;త2?Grయ�, 56సు LÀ�సు�  ¦EsG�r చూ|ిన ప,తH� ¢ా?లo FØ�� అంQºక)*ం�Gర�, అ�£ స�లoలను 

గ;)*ం= sె�|ిన ఆFp Lk��స�వ.లo ఇE �,ా మJణÞక గ�ం�Gల�న?Grర� Lk��స��@త�ర0లను ఎలJ నª¶ంచగలం? 

చూడంz� ఈ ప.స�Lాలను మనం నమ¶zG�L� బల���న ప.?GFpQా అ?@క చ)*త, ¢ాÔÕH�G)ాలo మనకo 

లðం�G5. Eనంz�.  

BD. TU"# VWబX"ాYZ:     ఆFp గ�ంధం గ�ంధసÏ  �యమJలను గ;)*ం= మ)*క సంగ� �ెబ;త2?Grను )kండ4 

సంప.టáల ప.స�LాలsÅ మనం వHవహ)*సు� ?Grం. అ�£ స�లoల Lా)ాHలo, సు�ార�లo, ఈ ప.స�Lా�r లÈLా 

)kండవ సంప.టh అ� �బె;త2?Grర0. అనQా ఐదు ప.స�Lాలo �3లo �,ా |ిన ప�,కలo, EమరÖకoలo ఐదు, 

ఆర0 ఎ�ªFp అంటÑ?Grర0. సు�ార�ల మదëత2FGర0లo పదమడ4 ప�,కల� �ె�ాÌర0. ఐs ేఈ )kండ4 
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రLాల ప.స�Lాలo ÷దటh శsGబëం =వ)*L� అంQºక)*ంచబz�?G5. �|ియJ LÀ�. శ. 325, వరకo ఎవ~ర� 

అడగల�దు ?GL�లJ sలెoసు? మ;గ;Ã ర0 ఆFpLk��స�వ రచ5త�r óసుLÊంz�. LMm��ం¬. FGFGప. LÀ�. శ. 95; 

ఇQMr×ియ¢ాë FGప. LÀ�. శ. 107, �£ �క©Ì FGFGప. LÀ�. శ. 110. s7ª¶Fp =నr ప�,కలo. �ాళîï �3లoను 

చూ�ిసు� ?Grర0. �3లo ప�,కలCm � వంద అం¹ాలను �ార0 ఉFGహరణQా చూ�ిసు� ?Grర0. అతz� 13 ప�,కలCm  

ప?Òrంz�ంటh� చూ�ిం�Gర0. »ిల@.ను ప�,కను మJత,ం వFpల�¹ార0. Lారణం ãర0 ఊ ¡ంచుLÊగలర0. ఒLM 

ఒక అ�GHయం, �@FGంతం ల�దు. ఐsే �3లo� ేFవే.డ4 )ా5ం�Gడ?Grర0. అతణÞô  అ�£ స�లoడ?Grర0. LÀ�. శ. 

100 లC, మ;గ;Ã ర0 �,ా మJణÞక రచ5తల ప.స�LాలCm  అతz� రచనలo క��ిసు� ?Gr5 సు�ార��r - 

అ�£ స�లoల Lా)ాH�r �ార0 వంద¢ార0m  ఉదహ)*ం�Gర0. ¢ా ¡తHంలC ఈ ప.స�Lాలను సు�ార�లo, అ�£ స�లoల 

LారHమ;లo, �3లo ప�,కలo, 13 లC ప?Òrంz�ంటh� చూ�ిం�Gర0 - ఇవÝr Fై�ా�@శం వలన క�Q*న వ�, 

L�� త��బంధన ప.స�Lాలను �రô5ంచకమ;ంF ేLÀ�. శ. 100 లC ó)ా¶�ం�Gర0. 

మBï sÅమJ సు�ార�ను గమ�FGë ం. ఎందుకo ఇతర ప.స�Lాలo �£ ట¯L� )ాల�దు. అప.Ìడ4 �£ ట¯ FGర0లo 

ల�ర0, సు�ార�లsÅ, అ�£ స�లoల LారHమ;లsÅ �£ ట¯ పzేందుకo ఆ LాలంలC ఇతర సు�ార�లo ఏø ల�వ.. �3లo 

�,ా |ిన ఉత�మ¢ాÏ 5లC ఇతర ప�,కల�ø �,ా యబడల�దు. ÷దటh శsGబëప. =వ)* LాలJ�L� �3లo ప�,క�r 

గ;)*ం=, )kండ4 వందల ¢ార0m  ప,¢ా� Eం�Gర0. ప,జలJ)ా, ఈ ప�,కలo ఆFp Lాలం నుంzే ఉ?Gr5.  

మ)*క సంగ� �ెబ;త2?Grను Lkm��ంటÑ LÀ�. శ. 95, ఇQMr×ియసు LÀ�. శ. 107, �£ �Lా©Ì FGFGప. LÀ�. శ. 

110. øర0 సు�ార��r, �3లoను )kండ4వందల ¢ార0m  ఉదహ)*ం�Gర0. ఐsే ఒక సంగ�, øర0 sÅమJ సు�ార�ను 

మJత,ం ఉFGహ)*ంచల�దు. ఎందుకo? గ�ంధసÏ  �యమమ; నుంz� అతణÞô  ó|�ిÒయJHల� అనుకo?Gr)ా? 

ల�దు. అప.Ìడ4 sÅమJ సు�ార� ల�దు. FG� సంగ� �ా)*L� sె�యదు. అందుLM ప,¢ా� Eంచల�దు. అందుLM L��త�  

�బంధన సు�ార�లCm , అ�£ స�లoల Lా)ాHలCm  �3లo ప�,కలCm  మనకo మ)*�r ¢ాÔÕHలo Fొ)*Lా5. 
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