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చ"#త% ప(ర*ష,డ. /0సు, ప%జల5 6శ89ిం<ే /0సు ఒక@AేBC? DారFకGమం 5. 

 
 

AC. జJK ఆంకM బMO:    చ"#త% ప(ర*ష,డ. /0సును గ5"#ం7న చర8 9:డ. ప%జలల=ను, 

>?@AలయCలల=ను ఓEF మ5ఖCAంశంJా మC"#, Time, News Week, U. S. News & World Report వంటN 

అ9:క మCగజQౖనSల= ప%మ5ఖంJా ఈ చర8లU మ5?V%ంచబడ.త,9@X/. అంZేEాక, 'Media Jesus Seminar' 

అనబ\ే ఒక ^_`a@8 bాదుల బృందం ప%చు"#సుe నX అనవసరfghన సంగత,లకU అiVక j%ా i@నAత kసుe నX?V. 

Elm తe  kబంధన పం\oత,లల= ఈ బృం?@kEp aెం?Vన ^_`a@8 bాదులU a@లC తకUrవJా ఉ9@Xర*. 

చ"#త% ప(ర*ష,\ెనౖ /0సుకU సంబం?Vం7న 7కUr ప%శXలను ఈ "tu ల=త,Jా ప"#vwం7 మCత పxjాతం 

లyk ఆi@"ాలల=ను, Elmతe  kబంధనకU సంబంiVం7న ఆi@"ాలల=ను చ"#త% ప(ర*ష,డ. /0సు, EQ{|సeవ(లU 

>శ`^ిసుe నX /0సు అk kర~�ింaే అ9:క చ"#త% సZ@Aలను ఈ EారAకmమంల= >వ"#ంచబ� త,9@Xమ5. 

ఈ9@టN మన అ�iV ప%పంచ ప%ఖCAత b:?@ం� '����� "#క� �స�' ప(సeక రచ/త \@. JF"# ��బ� మC�. 

ఈయన �7Jా� ^_�� య�kవ"#�ట� నుం\o Ph.D అందుకU9@Xర*. ఆక����, ఇంJాS ండ., ఇమC�ను/0లU 

క���ాల నుం\o "Qండవ \@క�"F� అందుకU9@Xర*. \@. ��బ� మC�, wబ"�� >శ`>?@Aలయమ5 ల=k 

�ిలCస�ీ మ"#య5 �V�లC� �ాఖకU �ైర�� Jా ఉ9@Xర*. /0సు E�mసుe  �>Z@kX గ5"#ం7 ఈయన b%ా ^ని 

వందకU �ం7న bాA�ాలU ప%మ5ఖ పం\oత జరXళSల= ప%చు"#తfgh9@/. 

9:టN జ¡� ఆంక� బ�¢ £�  ల= మCZ¤ ఏE�భ>ంచం\o. ప("ాతన చ"#త% ప(ర*ష,డ. /0సు �>Z@kX క§\@ 

ఎందుకU అ�తంJా ప"#vwంa@"t ZలెUసుE©ం\o. 

++++ 

AC. జJK ఆంకM బMO:    �ా`గతం. �స� ^ª�9@� సంస«ల=k �త bాద పం\oత,లల= a@లC El?V¬  మం?V 

ప%a@రం aసేుe నX అబదప( అంశం Elంత ప%జ¡i@రణ j¯ ం?Vం?V. /0సు E�mసుe ను >శ`^ించ\@kEp అవసరfghన 

�ాంప%?@యక EQ{|సeవ >�ా`�ాలU, చ"#త% ఆi@"ాలU a@లC తకUrవJా9: ?ొ"#Eాయk bారంట±9@Xర*. ఐZే 

గతbారం >మర³క పం\oత,లU అందర~ అంJ�క"#ం7న /0సును గ5"#ం7న 12 చ"#త% సZ@Aలను \@. JF"# 

��బ´� మC� >వ"#ం7, �స� ^ª�న"� bా"# bారం తప(µ అk aెjాµర*. ఈ "tu ఆ సZ@Aల j%ా i@నAతను 

ప"#vwంచబ� త,9@Xమ5 మన అ�iV \@. JF"# ��బ�́ మC�, ఈయన �7Jాను ^_�� ల= Ph. D. 
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aేసుe నXప(µడ. ఈ bాసebాలను ల=త,Jా ప"#vwసుe ం\bేాడ.. 9@^ి«కUడ.Jా ఉనX ఇతడ. ఈ bాసebాలను 

బటN�  /0సు E�mసుe  >�ా`^ిJా మC"ాడ.. ఈ సZ@AలU మలనను ఎలC మC"#8b:�ాe � >వ"#సుe 9@Xడ.. 

జ¡గmతeJా >నం\o. 

AC. QR"# STబU"ాVW:     గత EారAకmమంల= మనకU ల¶ం7న అరడజను �ా·¸Ai@"ాలను గ5"#ం7 

aెప(µకUk మ5J#ంచుకU9@Xమ5- /0సు మరణºం7 �"#J# లya@డk ?»kX బటN�  మనం bా?Vంచగలమ5. 

ఇకrడ ఒక వAEpe గత అంశం. క¼సం 9@�>తంల= ఈ bాసebాలU ప%i@న jాత%వ��ంచ\@kEp Eారణం, 9:ను 

ప?V సంవత�"ాలU 9@^ిeకUkJా �>ంa@ను EQ{|సeవ(లZ¤ bా?Vసుe ం\ేbా\ok. kజ¡kEp, మత >షయCల=S  ఎవర* 

భEpeJా ఉ9@X bా"#Z¤ bా?Vసుe ం\ే bా\ok. అతడ. /½హ¿ bా >టÀX� ల= ఉండవచు8 Á"ా�� Eావచు8 

�ాi@రణంJా EQ{|సeవ(\ై య5ం\bేాడ.. bార* aబె5త,నX ఆi@"ాwX 9:ను Z¤^పి(చు8త,ం\bేా\ok. ÂకU 

?@kX గ5"#ం7న ఆi@"ాలU లyవ(. ఇ?V సుbారeలల=k?V. ÂకU ఆi@"ాలU లyవ(. ఆi@"ాలU లyవ9: bా\ok. 

మZ@kX 9:ను య�kవ"#�ట�ల= అధAయనం aే^ ిఅలCJF ఆల=7సుe ం\bేా\ok. ఈ 9@లUగ5 సZ@AwX 

EాbాలంటÃ ఇంEా తJ#¢ంచుE©వచు8Jాk >�ా`^ించ\@kEp EQ{|సeవ(లకU bాకUr ఉనXదk ఈ సZ@AలU 

aెబ5త,9@X/. ఐZ ే?»kX వA�"FEpంaేbా"#Ep, సహజ ^?ి@ ంZ@ల¼X j¯ రjాటk, E�mసుe  మృత,లల=నుం7 

లya@డk, kర~�ించ\@kEp EFవలం ElkX చ"#త% ఆi@"ాలను సZ@Aలను చూ�ి̂ _e  స"#j� త,ం?V. ఈ ఆర* 

సZ@AలU అ?ే పk aసేుe 9@Xయk అనుకUంటÅను. fÆమ5 ఏ� aసేుe 9@Xమ9:?V aబె5త,9@Xను. 

>మర³కUల >i@9@X9:X fÆమ5 ఇకrడ అనుస"#సుe 9@Xమ5. bా"#లCJF ఆల=7సూe , బ´ౖÇలU గmంధం EFవలం 

ప("ాతన Eాలమ5ల= b%ా యబ\oన మCమ�లU గంధfÆ నk aెబ5త,9@Xమ5. ప("ాతన గmంధం Eాక 

అ?ేమÈత,ం?V. ప("ాతన గmంధfÆ. ?@kల= ElkX �_�లU9@X/. �_�లల= మCటలUనX>. ఇ?V అంద"#E� 

Zెw^ిన సంగZే, ఐZే బ´ౖÇలU గmంi@kX ప("ాతన �ా��తA గmంధంJా తలం79@, ?@kల= ప%i@నంJా ఉనX 

సZ@Aలను మనం కనుJÉన గలమ5. EFవలం ?»kX ఆi@రంJా ÊసుకUk, /0సు E�mసుe  చkj� / �"#J# 

లya@డk మనం బలంJా bా?Vంచగలమ5. 

AC. జJK ఆంకM బMO:    త"ా`త, ప9ËXండ. సZ@Aలల= ElkXటNk ల=త,Jా ప"#vwంచబ� త,9@Xమ5. 

ÌదటN?V, /0సు kజంJా ^లిUవ�ªౖ మరణºంa@\@? /0సు ^లిUవ�ª ౖమరణºంచ లyదk, అకrడ మ"ÉకటN ఏ?ో  

జ"#J#ందk ఖు"ాను aెబ5త,నX?V. అంZEేాక అంZేEాక, సహజ ^ి?@ ంత పం\oత,లU /0సు ^లిUవ�ªౖ 

మరణºంచలyద¼, మ�రÎj� యCడ¼ aెబ5త,9@Xర*. ఐZ ేఈ ^ి?@ ంZ@లల=k సమసA ఏమనJా, /0సు 
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మరణం గ5"#ం7న చ"#త% ఆi@"ాలU ఇలCంటN bా?@లకU atటNవ`డం లyదు. \@. JF"# ��బ�́ మC� ?»kX 

>వ"#�ాe ర*.  

AC. QR"# STబU"ాVW:     /0సు మరణºంa@డ9:? ేఈ పటN�కల= ÌదటN అంశమ5. /0సు మరణ@kX గ5"#ం7 

9:టN పం\oత,లU ఎందుకU ప%ÏXంచడం లyదు? ఉ?@హరణకU �స� ^ª�9@"� సంస«ను �ా« �ిం7, ఈ అం�ాkX 

గ5"#ం7 తమ గmంi@లల= b%ా ^ిన పం\oత,లU, జ¡� \ొ�kÐ Elm స��, మCరr� బ�¢ లU, /0సు E�mసుe  

�>తంల= ఆయన మరణºంa@డ9:?V సతAమk ఎందుకU "ా�ార*? ఎందుకంటÃ ?»kEp బలfghన 

ఆi@"ాలU9@X/. 

స"F, ఆ ఆi@"ాలy�టN? ÌదటN?V, ^ిలUవ మరణమనJా, ^ిలUవ�ªౖ b:%లCడ.తÑ ఊ�ిరందక మరణºంచడం. 

మkÓి ^ిలUవ�ªౖన b:%లCడ.త,నXప(µడ. అత\o ఊ�ి"# �త,e ల చుటÔ�  ఉనX >>ధ రEాల కండ"ాలను 

శ"�రప( బర*వ( Epmం?VEp లCగ5త,నXప(µడ., ఆ బర*వ( వలన కwJF ఒ�e\oల= మkÓి ఊ�"ి# 

�ీల8గలUగ5Z@డ. Jా¼, Elంత ^_పటNEp పxbాతప( ^ి«�ల=Ep aేర*Elk, ఊ�ి"# వదలలyk ప"#^ి«� వసుe ం?V.  

1950 దశకంల= జ"#�ిన ఒక ప%�గంల= మగbాలంట�ర*లను ^లిUవకU ElటN�b:̂ ి, b:లCడ ?»̂ ి ఏమవ(త,ం?ో 

ప"�·oంa@ర*. b:లCడ.త,నX bాలంట�రS కంద"#E� 12 k�£ాల ల=పల సµృహ త�ిµం?V, EాళÕ Epmంద ÖలలU 

Jాk లyక మ"F?ై9@ Jాk ఉంటÀ ప%య�Xం7 �ªEౖpలybా వచు8 �ªౖEp లŷ _e , ఊ�"ి# �త,e లల= కండ"ాల�ª ౖఒ�e\o 

తగ5¢ త,ం?V. మ×Õ Elంచం ^_పటNEp Epmం?VEp జ¡"ాw�ం?ే. ఎకUrవ ^_ప( �ªౖ9: ఉండలyమ5 గనుక Epmం?VEp 

జ¡"ాw�ం?ే. ^ిలUవ�ª ౖEpmం?VEp b:%లC\oZ ేమkÓిEp ఊ�ి"ాడదు. "tమను చ"#త%Eార*kEp bËదౖAంల= \oJ�m 

ఉం\@w�న అవసరమ5 లyదు. ఒక మkÓ ి^లిUవ�ªనౖ El?V¬^_ప( - 30 k�£ాల ^_ప( b:%లC\oZే - 

చkj� bాw�ం?ే. 

"Qండవ?V, బలØS ంZ¤ j¯ డవ(Jా /0సు ప%కrనుం7 రకeం ¼ళÙS  Eా"ాయk b%ా యబ\oం?V. Elందర* పం\oత,లU, 

"అ?V �Úను సుbారeల= ఉనX?V ?@kk fÆమ5 నమ�మk" aెjాµర*.  

ఒక సంగ� aెబ5త,9@Xను. ప("ాతన Eాలంల= ^లిUవ Ïxలల= kం?Vత,\ok EÜÝ \ే JQm�, అనJా చaే8లC 

?ెబÞలU ElడZ@రk b%ా యబ\oం?V. అతkX చం�_ందుకU 7వ"tS  ఇలC ?బెÞ ElడZ@ర*. ^లిUవ Ïxను 

మ5J#ంaేందుకU kం?Vత,k తలను 7తక JÉటN�న కధనం క§\@ ఉనX?V. అతడ. ప%జwX >లUS  బÅణ@లZ¤ 

బ´?V"#ంaేbాడ. చkj� యCడk దృßక"#ంచుకU9:ందుకU /0సుZ¤ ఉనX ఇద¬"#¼ క§\@ j¯ \oa@రk �Úను 

సుbారe aెబ5త,నX?V. క§m ^�ిిగ5రం అ9: లCటNను ప?@kEp ^లిUవ�ªనౖ b:%లCడ.త,నX kం?Vత,డ. మరలC�ªౖEp 
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లyవకUం\@ EాళÙÕ >ర*గJÉట�డమk అరం. అkX సంద"ాàలల=ను ÏxకUడ. ను>`క j%ా ణ@లZ¤ Epmం?VEp 

?Vగవk aెబ5త,9@Xడ..  

కనుక ÌదటN Eారణం, ^ిలUవ�ª ౖb:%లCడ.త,ంటÃ మరణం తపµదు ఊ�ి"# �లీ8లyర*. 

"Qండవ?V. మరణప( ?ెబÞ. /0సు >షయంల= ఆయన గ5ం\ెల=Ep బలyS kX గ5a@8ర9@Xర*. జరX� ఆá ద 

అfg"#కను fg\oక� అ�� �^/ి0ష� ల= ప?V�â9:XళS  Epmతం, ఊ�ి"# అందక j� వ(ట వలన /0సు 

చkj� యCడk అ9@Xర*. మ� EpSkÐ ల=k jా�ోల=ã�� Z¤ కw�ి Elందర* "Q̂ ªర8ర*S  బలØS ం గ5ం\ెల=Ep ?VగJా 

¼ర* బ´టౖకU వ78ంద9@Xర*. ఇ?ెలC Zెw^ిం?V? గ5ం\ె చుటÔ�  ఉం\ే �ª"#Eా"#�యం అ9: సం7ల=ం7 ¼ర* 

వ78ం?V. /0సు మరణºంa@డ.. ఆయన చkj� కUంటÃ, మరణప( ?బెÞ ఆయనుX చం� ిఉం\ే?V. 

మ�డవ Eారణం. ఇ?V భయంకరfghన >షయం ఇంత వరకU Â"Fం kర~�ింa@రk Âర* అడగవచు8 

మ�డవ?V �ీలy8 శబ¬ం aే^_ �@�. ఇ?V bËౖదA పరంJా ప%̂ దిfghన Epmయ, మనwX ఎవ"Q{9@ �@� �ª ౖäÅగంల= 

క�eZ¤ j¯ \ô _e , అ?V ఊ�"ి# �త,e ల=S  ?VJ#Z,ే మన�ంEా బ%�EF ఉనXటÀåSZే, ఆJాయప( రంధ%ంల=ం7 ఏ?ో  

�ీలUసుe నX శబ¬ం వసుe ంట±ం?V. గమkంచం\o ఆ శబ¬ం వసుe నXటÀåSZే అత\oంEా చkj� లyదk aె�_µందుకU 

మనం \@Eా� ర*Jా ఉం\@w�న పkలyదు. ఈ "tu 9@Elక >?@A"#« aెjాµడ.. ఒక ãంకను గ5ం\ ెäÅగంల= 

త,jాE�Z¤ Eాw8 ?@k దగ¢రకU bËæS చూ^_e  - ఆ �ీలy8 శబ¬ం వసుe నX?V. మ×Õ EాలU?@¬ మk త,jాEp 9Ë�eZే 

శబ¬ం ఆJ#ం?V. ãంక చkj� /ం?V. 

బలØS ంZ¤, ప%కrల= j¯ \o7నప(µడ., అ?V గ5ం\లె= ?Vగకj� /నటÀåSZే, ఏ?ో  �ీలUసుe నX శబ¬ం వసుe ం?V గనుక 

మరణºంచలyదk Zెw^ిj� త,ం?V.  

కనుక, ^ిలUవ Ïxమరణ@ంతకమk kర~�ింaే ElkX Eారణ@లU ఇ>. ఊ�రిందక j� వడం, గ5ం\ె Jాయం, 

ప%కrల= బలØS మ5 ?Vగబ\oZే a@�ల=నుం\o ఏ?ో  �ీలUసుe నX శబ¬ం వసుe ం?V.  

/0సు E�mసుe  మరణºం7నట±S  నటNంచలyదk kర~�ించ\@kEp Eాbాw�న చ"#త% ఆi@"ాలU ఒకrటN క§\@ 

?»kల= ల¶ంచలyదు. 1935 ల= జర�ను మతbా?V \ే>ç �ా� è �, లØáౖ ఆá �స� గmంi@kX "ా�ాడ.. అత\o 

మత bా?@kX బటN�  య�kవ"#�ట� ల=ం7 ZéలJ#ం7 ఉ?ోAగం Ê^ిb:̂ ి, �ªనêను ఇ78 పం�ింaే�ార*. /0సును 

గ5"#ం7 >మ"#³ం7నందున �>త EాలCkEp �ªనêనSZ¤ పం�ిb:�ార*. /0సు చkj� లyదk నమ5�త,నX bా"#k 

>మ"#³సూe  అతడ. b%ా ^ని గmంథంల=k మCటwX aబె5త,9@Xను ఐZే 1835 వరకU /0సు చkj� లyద9: 

^ి?@ ంతం ఎంZ¤ ప%జ¡i@రణ j¯ ం?Vం?V. 
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సృహ తjాµడ9: ^?ి@ ంతంల=k సమసAను aెjాµడ.. ఇ?V పరసµర >ర*దfghన ^ి?@ ంతం. /0సు ^ిలUవ�ª ౖ

మరణºం7 ఉం\@w. ?@kX గ5"#ం7 7ం�ంచకం\o. మరణºంచలyదు. సమCiVల= మరణºం7 ఉం\@w. ?@kX 

గ5"#ం7 7ం�ంచకం\o. మరణºంచలyదు.  

ఒకr\ే సమCiV "ా�k ?ొ"#Sచడం ßలUపడదు. a@లCమం?V ?ొ"#Sంa@w - సమCiV మ5ందునX 7నX 

సందుల=ం7 "ా�k Elండ�ªౖEp ?ొ"#Sంa@w ఆయన బల�ìనంJా ఉ9@Xడ.. ?@kX గ5"#ం7 7ం�ంచకం\o. 

ఆయన "ా�k ?ొ"#Sంa@డ.. న\oa@డ., ఎంతదూరం? ఏÁమ"# ÖలలU Elట�బ\oన EాళSZ¤ Ïష,AలUనX 

atట±కU jావ(fghలU దూరం న\o7 bË��Õడ.. 

�ా� è � ఇలC అ\oJాడ., "ఇవ¼X సమసAలk అనుకUంట±9@X"ా? ఇ?V ప%i@న సమసA Eాదు. /0సు 

మరణºంచలyదk అనడంల= సమసAను aబె5త,9@Xను". ఆయన Ïష,AలUనX ఇంటNEp వ78 తలUప(తటÅ� డ.. 

ఆయన తలUప( వద¬కU వ78నప(µడ. ఎలCగ5ంటÅడ.? అప(µడ. ఎలC గ59@Xడ.? బల�ìనంJా, చమటలU 

శ"�రం, ప%కrన Jాయం మ×Õ Zరె*చుకUనX?V. వంJ#j� యCడ.. uత,e  a@లC మ5"#EpJా ఉం?V. aెమటZ¤ 

రకeంZ¤ uట±�  అట�లU కటN�ం?V. కUంట±త,9@Xడ.. "Ïష,AలC"ా! 9:ను మృత,లల=ం7 లy�ాe నk ajెాµను 

క?@?" అ9@Xడ..  

�ా� è � aెబ5త,9@Xడ.. ఇకr\ేమÈత,నX?ో  చూడం\o. స�వ(డ.. ఔను, లya@డ.. లyదు అప(µడ. bార* ఏం 

aే�ార*? �_త,ర~! ¼ కU"�8k ఇవ(`. ఆం?ె%యC ! ¼ళÙS  ÊసుకU"ా. �Úనూ! \@క�ర*ను �లిUవ(!. bార* 

"?ేవ(kEp ��e త%ం బÅగ5ప\@� ర*, లy?@ బÅగ5పడబ� త,9@Xడk" aెబ5Z@ర*. ఐZ ేbార*, ఆయన సమCiVల=ం7 

లyవబ� త,9@Xరk మCత%ం aపెµర*. కనుక �ిwప(µ ఒక మ�లల= నుం\o, "ఇ?VJt 9:ను క§\@ ఒక "tuన 

ఈయనలCJF ప(నర*Z@e నం j¯ ందుZ@నk" aెబ5Z@డk ఎదుర* చూడకUండ. no thanks, thanks. 9@కU ఈ 

శ"�రం a@లU /0సును ఆ శ"�"ా9:X ఉంచుE©kవ`ం\o. 

ఇ?ే �ా� è � aెబ5త,నX అంశం. మ�రÎ j� వడం ల=k అం�ాkX వ?Vw b:సుe 9@Xం: స�వ(డ. - ఔను, 

ప(నర*Z@e నం - లyదు. సమసA ఏ�టN? ఆయన లya@డ9: అం�ాkX క§\@ Ïష,AలU నమ�కj� Z,ే Elm తe  

kబంధన సంఘCkX �ా« jా/ంa@w�న పkలyదు. సుbారe బ� iVంa@w�న పkలyదు. క¼సం ఆయన లya@డk 

ఐ9@ bార* నమC�w. మ�రÎ ^?ి@ ంతం ఈ సంగ�k మనకU ZలెUపడం లyదు.  

మ5J#ంప(: ఊ�"ి# అందక j� వడం, గ5ం\,ె �@�, �ా� è � >మర³. ?»ంZ¤ ఇంEా అ9:క సమసAలU9@X/. మ"#, 

jñలU సంగZే�టN? యCE©బ5 సంగZ�ేటN? E�mసుe ను నమC�ల9: E©"#క bా"#EQలC కwJ#ం?V? కనుక, "tమనుల 

^ిలUవ Ïxల= /0సు మరణºంa@డk మనం గటN�Jా aపెµగలం. 
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AC. జJK ఆంకM బMO:    /0సు ^ిలUవ�ªౖన ఉనXప(µడ. ఆయనకU మత,e  ప?@"ా లU ఇ78నందువలన 

ఆయన మరణºం7నట±S  కk�ింa@డk, తన 'jా�� వ� j�S �' అ9: ప(సeకంల= హòó �� rkô��  "ా�ాడ.. \@. 

�âబÅ� మC� >వ"#�ాe ర*.  

AC. QR"# STబU"ాVW:     మన అం�ాkX 1965 ల= వ78న ఎకUrవ అమ5�డ/న ప(సeకం 'jా�� వ� j�S �' 

కU అన`/^_e  ఏమÈత,ం?V? /0సు ^ిలUవ�ªౖ మరణºంచ లyదk ఈ రచ/త సూ7ంa@డ. - ఐZ,ే పలUవ("# 

Ep?V గ5ర*e ండదు Jాk, "ఇ?V EFవలం ఒక సూచన మCత%fÆ. ఇ?V kజంJా జ"#J#నదనడం లyద9@Xడ.". E�mసుe  

^ిలUవ�ª ౖమరణºం7నటÀåSZే ఏమÈత,ం?V అ9@Xడ..   

అతడ. ఊ�"ి# అందకj� వడం జరగలyద9@Xడ.. /0సు గ5ం\ెల=ను, ప%కrల=ను బలØS ం ?Vగ9:లyదు అ9@Xడ.. 

�ా� è � >మర³లను ఒప(µE©న9@Xడ.. కనుక /0సు ^ిలUవ�ªౖ మ�రÎj� యCడ9: ^ి?@ ంZ@kX పలUవ(ర* 

>మర³కUలU అంJ�క"#ంచలyదు. kజ¡kEp, /0సు మ�రÎ j� వడమ9:?V మC అ¶j%ా యం Eాదk పలUవ(ర* 

సూ7ంa@ర*. ఎందుకంటÃ ఇkX ఆi@"ాలను kరSxAం aయేడం కUదరద9:? ేఇకrడ మ5ఖCAంశం. 

మ"Éక సంగ� aెబ5త,9@Xను. 1835 ల= వ78న �ా� è � >మర³ల త"ా`త, ఆలÞ�� స8bË/టõ� తన ప%ఖCAత 

గmంధం, 'ద EQ`�� ఫ� ద ���ా� "#క� �స�' ల= 1840 త"ా`త మ�రÎ ^ి?@ ంZ@kX బలప"#8న పం\oత,లను 

ఎవ`"#¼ ఉదహ"#ంచలyదు. చ"#Z@% త�కంJా aెÇZ,ే �ా� è � ^ి?@ ంతం మCత%fÆ, /0సు ^లిUవ�ªౖ 

మ�రÎj� యCడ9: ^ి?@ ంZ@kX చం�bి:^ిందk aెపµగలమ5.  

AC. జJK ఆంకM బMO:    మధAల=ం7 చూసుe నXbా"#Ep - \@. JF"# ��బ�́ మC� >మర³క పం\oత,లందర~ 

అంJ�క"#ం7న 12 చ"#త% సZ@Aలను >మ"#³సుe 9@Xర*. ఈ ప9ËXండ. సZ@Aల j%ా i@నAత ఏ�టనJా /0సును 

గ5"#ం7న �ాంప%?@/క, EQ{|సeవ >�ా`�ాలకU అ> చ"#త% ఆi@"ాలను సమక§ర*సుe 9@X/. �స� ^�ిన"� 

bా"# bా?@kX వA�"FEpసుe 9@X/. /0సు E�mసుe  ప(నర*Z@9@kX >వ"#ంచ\@kEp> ప%య�Xసుe నX సహజ 

^ి?@ ంZ@లkXటN¼ Z¤^పి(చు8 త,9@X/. త"ా`త మనం /0సు సమCiVk గ5"#ం7 ప"#vwంచ బ� త,9@Xం. 

అ?ెందుకU మ5ఖAfghన?V? >నం\o. 

AC. QR"# STబU"ాVW:     అj¯ సeలUడ. jñలU aెబ5త,నXట±S  E�mసుe  మరణ@kEp, ప(నర*Z@e 9@kEp ÌదటN 

j%ా i@నAత kసుe నX >�ా`^,ి ఇకrడ నుం\o �ªbౖËౖప(కU bË��Õw?  

/0సు ^లిUవ�ªౖ మరణºంa@డk తల§�÷ క§\@ aబె5త,నX?V. త"ా`త సమCiV aయేబ\o9@డ.. ఈ 

సంగ�k ఎవ`ర~ వA�"FEpంచడం లyదు. ఇ?V మCమ�లUJా జ"#JF సంగZే. మృత,లను jా��ªట� వల^ిం?ే. 

ఐZే, /0సు సమCiV aయేబ\o9@డk Elm తe  kబంధనల= aెబ5త,నX bాకAäÅJాలy�టN? 
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ÌదటNJా, ఈ9@డ. >మర³కUలU jñలU మCటలk అంJ�క"#ం7నట±S Jా సుbారewX అంJ�క"#ంచకj� /9@. 

/0సును ఉం7న సమCiV øనAంJా ఉనXద9: మCటను 9@లUగ5 సుbారeలU అంJ�క"#ంa@యk మCత%ం 

aెప(µకUం?@ం. స"F9@? >మర³కUడ. "9@కU సుbారeలంటÃ నచ8ద9@Xడ.".  

ఐZే, "Qండవ అంశం. >మర³కUలకU సbారeలU నచ8నంత మCZ@% న సుbారeలU అబదమk అన\@kEp 

ßలUలyదు. /0సు శ"�"ాkX Â"Qకr\ో jా� �ªట�బ\o9@డ9: �ా·¸Ai@రం. ఈ bా?@kX ఎవ`ర~ 

అంJ�క"#ంచలyదు. ఎందుకU? మ"Qకr\ో jా��ªట� బ\@� డ9: ప("ాతన ఆi@"ాలyß ల¶ంచలyదు. Âర* >>ధ 

Eారణ@wX aపెµవచు8. ఐZ,ే ఇప(µడ. అ>�ా`^ిk అ? ేప%శXను EQ{|సeవ(\ok అ\oJF ఆ >వ"ాలను 

అడ.గ5?@ం. సుbారeలU aెబ5త,నXట±S Jా /0సు సమCiV aేయబడలyద9: �ా·¸AkX చూపం\o. 

మ�డవ అంశం. /0సు, సమCiV కi@9@లల= �^_ప(, ¼El?మే5ల �_ర*S  b%ా యబ\o9@/, bార* kజంJా 

సమCiV aయేకj� /నటÀåS Z ేఆ �_ర*S  అకrడ ఎందుకU ఉనXbù aపె(µట కష�ం. సమCiVk aయేk bా"# �_రSను 

అనవసరంJా ఆ కథనంల= ఎందుకU a"ేా8w? Z@మ5 aబె5త,నX సంగ� kజfÆనk న��నbా"F ఈ 

>ధంJా aెపµగలర*.  

త"ా`త ElkX ఆ?V కథ9@లUనX>. ?»kX గ5"#ం7 fÆమ5 ÌదటúS 9: aెjాµమ5 - ^?ి@ ంZ@లU. ÌదటN 

El"#ం�» 15, గ5ర*e నX?@, మ�డ. అం�ాలU, త"ా`త, bా?@లU లyఖ9@ల ప%Eారం ఆయన చkj� /, �"#J# లy7 

పలUవ("#Ep కk�ింa@డk jñలU aబె5త,9@Xడ.. స"F, ఈ కథ9@kX jñలUకU మ5ం?ే వ78న ఆ?V 

ప(సeEాలల= గమkంచం\o. ఒకర* akెj� /, సమCiV aయేబ\o �"#J# లya@డk ప%జలంటÅర*. 

jా��ªట�బ\oనట±S  jñలU aబె5త,9@Xడ.. ఐZే ?@kకంటÃ Elంచం మ5ందుకU bË��Õడ.. øనA సమCiV 

bాAఖCAనంల= ?@kX గ5"#ం7 aపె(µకUం?@మ5. ÌదటN El"#ం�» 15 సమCiV aయేబ\o9@డk ఉనX?V. ఇకrడ 

మ×Õ ఆ?V �ాxAం కk�ిసుe నX?V. 

మ"Éక మం7 bాదం అj¯ సeలUల EారAమ5లU 13:29 ఎందుకU? ఎందుకంటÃ, 9:ను మ5ం?ే aె�µినట±S  

అj¯ సeలUల EారAమ5లU 13 ల= మ"Éక 7నX ^ి?@ ంతం, కUS పefghన ^ి?@ ంతం ఉనXదk >మర³క పం\oత,లU 

ఒప(µకUంట±9@Xర*. ఆయన మన సమCiVల= �ªటÅ� రk అj¯ సeలUల EారAమ5లU 13:29 aెబ5త,నX?V. కనుక 

"Qండ. ప("ాతన bా?@లU మనకU కk�ిసుe 9@X/. మనకU సుbారeలU9@X/. �^_ప(, ¼El?మే5లను 

ఎదు"#ంa ే�ా·¸Ai@రం లyదు. ÌదటN El"#ం�» 15 అj¯ సeలUల Eా"ాAలU 13 7వరJా, /0సు, 

/½ర~షలyమ5ల= jా��ªట�బడకUం\oనటÀåS Z,ే bార* ఆ ఊ"#�_ర* aె�_µbార* Eాదు. ఎందుకంటÃ తప(µ అk 

kర~�ింaేందుకU ßలUనX ఒEFఒకr �ాxAం అ?.ే bార* శ"�"ాkX ?ొంJ#wం7 ఆయన ఇకrడ లyడనగలర*. 
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ఐZే, /½ర~షలyమ5ల= ఆమCట aెపµలyర*. కనుక సమCiVk గ5"#ం7 సుbారeలU aెబ5త,నX కథ9@లU 

ఆ?VEాలంల=9: సమCiVk గ5"#ం7 jñలU aె�µిన మCటలU kజమk నfÆ�oదుకU ఆర* ఆi@"ాలU9@X/.   

AC. జJK ఆంకM బMO:    ఆత"ా`త మనం øనA సమCiVk ప"#vw?@¬ ం. ఇ?V క§\@ చ"#త% సతAfÆ. ఇ?V 

సమCiVల=k /0సు శ"�రం ఏమ/Aం?V? /0సు ఏమయCAడ9: ప%శXలకU ?@"# Êసుe ం?V. \@. ��బ´� మC� 

>వ"#�ాe ర*.  

AC. QR"# STబU"ాVW:     స"F. త"ా`� అం�ాkEp bËళ?@ం. ఆయన మరణºంa@డ.. jా��ªట�బ\@� డ.. 

సమCiVల= ఏం జ"#J#ం?V? ఆయన లy79@డk బ´ౖÇలU aెబ5త,నX?V. ఐZ ేసమCiVE�, ప(నర*తe9@kEp మధA 

సమCiV Eాû aేయబ\oందk అ9@Xర*. /0సు లyవటంZ¤ సమCiV Eాû అ/Aం?V. ?»kX 9ËfÆ�oదుకU 

Eారణమ5నX?@? మ×Õ ÌదటN అంశంJా 9@లUగ5 సుbారeలU øనA సమCiVk గ5"#ం7 b%ా �ాయk 

aెబ5త,9@Xమ5. bËంట9: >మర³కUలU, "మ5ం?ే ajెాµం" మCకU సుbారeలంటÃ నచ8వంట±9@Xర*. øనA 

సమCiVk గ5"#ం7 సుbారeలU aెబ5త,నX కథ9@లకU ఆi@రంJా ఉనX అం�ాలy�టN? బ´ౖÇలUల=k మ�డ. 

మ5ఖA ఆi@"ాలను ÂకU చూ��ిాe ను. 

ÌదటN?V, /0సు లyk øనA సమCiVk చూ^ిన ÌదటN �ాüలU ^ీe ýలU. ఎందుకం\þ మ5ఖAfghన?V? 

ఎందుకంటÃ Âర* కwµత కథwX aెబ5త,నXటÀåS Z ే- �� మbారం ఉదయం ఆ?Vbారప( ఫ(� బÅ� కథను 

aెపµడం ÂకU గ5ర*e నX?@? - సంఘటన జ"#J#న Elంత Eాలం త"ా`త, ఆ?V EQ{|సeవ(ల 9ÿళÕల= Âర* మCటwX 

�ªటN�  కwµత కథను aె�ిµసుe నXటÀåS Z,ే ^ీe ýలను ÌదటN �ాüలUJా bాడ.E©ర*. ఎందుకU? ÌదటN శZ@బ¬ంల= 

9@Aయ�ా« నంల= �ాxAం aె�_µందుకU bా"#Ep అనుమ�లyదు. bార* kజం aబె5Z@రk ప%జలU నfÆ�bార* 

Eాదు. మనకU ఆ సంగ�k aెjాµర*. bార* �ాxAం aెపµక§డదు. ఐZే, �ాxAం aపెµక§డదk ^ీe ýల kకrడ 

ఎందుకU bాడ.కU9@Xర*? ఇ?V 7నX �ిలSwX మ5ఖA �ాüAలUJా kలUవబట́�డంలC ఉంట±ం?V. ^ీe ýలU øనA 

సమCiVk చూ�ార*. /0సును చూ�ార*. అk ఎందుకU b%ా �ార*? ఎందుకంటÃ అంద"#కంటÃ మ5ందుJా ^ీe ýలU 

øనA సమCiVk చూ�ార*. స"F9@? 

"Qండవ Eారణం. సమCiVల= ఎవర~ లyరk య�దులU నమ�ర*. చూడం\o, చ"#త%ల= ఒక సతAం చ"#త%ల= ఒక 

పద� ఉనX?V. >మర³కUడ. ?ే¼X అంJ�క"#^_e  అ?V సతAfÆ అయ5Aంట±ంద9:?V. ÂకU ఒకర* నచ8కj� Z,ే 

అతడ. అలCంటNbాడ.. ఇలCంటNbాడ., ఐZే iెరౖA�ాw అk aెÇZ,ే అతడ. తపµక iైరA�ాw అయ5AంటÅడ.. అ?V 

øనA సమCiV అk Ïష,Aల9@Xర*. Ïష,AలU శ"�"ాkX ?ొంJ#wంa@రk bారనుకU9@Xర*. ఐZ ేఎవ`ర~, 

సుప%̂ ిద  పం\oత,లU ఎవ`ర~, ఆ ^ి?@ ంZ@kX "Qం\ొందల ఏళÙÕ సమ"#ంచలyదు. ఎందుకంటÃ హత�ాüలU 
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అబ?VకUలU Eాలyర*. Ïష,AలU మCర*మనసు� j¯ ం?V E�mసుe  9:ందుకU >శ`^ింa@"t bార* aెపµలyర*. bార* 

/0సు శ"�"ాkX ?ొంJ#w^_e , యCE©బ5కU >వరణ ఇవ`లyర*. jñలU రచనలకU >వరణ ఇవ`లyర*. కనుక, ఆ 

>వరణ ఏమCత%ం క78తfghన?VJా ఉండదు. మ"#ంEF� �J#wం?V? య�దులంట±నXట±S , Ïష,AలU శ"�"ాkX 

kజంJా ?ొంJ#wం79@, ఈ మCట త"ాrkEp kలUవలyదు. య�దుల 9@యకUలU ఇకrడ ఏ?ో కథను 

అలUS త,నXట±S  కనబడ.త,నX?V. సZ@AkX >వ"#ంaేందుకU శ"�రం లyదk కథను అలUS త,9@Xర*. 

మ�డవ bాదం. 9:kప(µ\ే ఆ?V వచనం ÌదటN El"#ం�» 15 గ5"#ం7 aెjాµను. /0సు, మన jాపమ5ల 

ElరకU మరణºం7 jా��ªట�బ\o, �"#J# లy7, కk�ి^_e  ఏంజర*గ5త,ం?V? శ"�రం అకrడ అండదు. ల=kEp 

bËæÕన?V �ªEౖpవ78ం?V. ఇకrడ ఒక బలfghన సూచన ఉనX?V. ÌదటN El"#ం�» 15, /0సు సమCiV 

aేయబ\o9@డంట±నX?V. త"ా`త, øనA సమCiVk గ5"#ం7 క§\@ అకrడ b%ా యబ\o ఉనX?V. 

బ´ౖÇలUల=k ఇతర వచ9@లU నుం\o ?»kX గm��ంa@మ5. సమCiV వంటN?,ే /½ర~షలyమ5 అ9: అంశం. 

సమCiVల= శ"�రం లyదk aె�_µందుకU /½ర~షలyమ5ను ఎంచుE©ర*. ఎందుకంటÃ, సమCiV øనAంJా 

లyద9:ందుకU ఇకrడ అవEాశమ5నX?V. సమసA మ×Õ ÌదటNEp వసుe ం?V. 

అj� సeలUల EారAమ5లU 13:29- ఆ?V ^ి?@ ంత పరfghన bాకA äÅగం, /0సును ఉం7న సమCiVల= ఎవర~ 

లyరనX?V. కనుక ఇకrడ మ"t ఆర* bా?@లU9@X/. మ5ఖAమ5Jా ^ీe ýల సంగ� 9@కU న78ం?V. య�దులU 

సమCiVల= ఎవర~ లyరనడం న78ం?V. ÌదటN El"#ం�» 15 ల= jñలU ^ి?@ ంతం న78ం?V. "చూడం\o, 

సుbారeలల=k ఈ మ�డ. సంగత,లను బటN� ßటNల= Elంత సతAమ5నXదk గm��ంa@లk" ఈ bా?@లU గటN�Jా 

మనకU గ5ర*e aేసుe 9@X/. 

AC. జJK ఆంకM బMO:    ఈ "tu /0సును గ5"#ం7న మ�డ. చ"#త% సZ@Aలను గమkంచబ� త,9@Xం. 

ÌదటN?V - /0సు ^ిలUవ�ªౖ మరణºంa@డ.. "Qండవ?V, సమCiVaయేబ\@� డ., మ�డవ?V సమCiVల= ఎవర~ 

లyర*. /0సు ^ిలUవ b:యబ\o, సమCiV aేయబడటం చూ^ిన త"ా`త ఆయన తమకU కk�ింa@డk 

Ïష,Aలందర~ న��న సZ@AkX గ5"#ం7 వaే8bారం చ"#8?@¬ ం. ?»kk ఎలC >వ"#ంచగలం? అంద"#Ep 

భ%మలU, దర³9@లU కwJాయC? లyక kజంJా /0సు కk�ింa@\@? ఈ ప%శXలకU fÆమ5 వaే8 bారం జbాబ5 

aెబ5Z@ం. ఇప(µడ. \@. ��బ�́ మC� ఈ "tu మనం >నX సంగత,లను కUS �ీe క"#ం7 aెపµబ� వ(త,9@Xర*. 

AC. QR"# STబU"ాVW:     ఈ చర8 ఎకr\oEp ÊసుకU bËళÙత,నX?V"ÌదటN >మర³కUలU ఇరbËౖ 9@లUగ5 

అం�ాలk aపెµగలర9@Xను త"ా`త", ప"ా`లyదు. ప9ËXండ. a@లU న9@Xను. ప9ËXండ. a@లC 

ఎకUrవనుకU9: bా"#Ep ననుX నమ�ం\o, ఈ అం�ాkX గ5"#ం7 అంతకంటÃ a@లC ఎకUrవమం? ేb%ా �ార* - 
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9@లUగం�ాలkసుe 9@Xను. ఈ అం�ాkX బటN�, మరణºం7న వAEpe/0 �"#J# లya@డk గm��ంచగలమk అ9@Xను. 

ఈ "Qండ. సంఘటనలకU మధA jా��ªట�బడటం, øనA సమCiV ఉ9@X/. ఈ "Qం\oటNk నమ�\@kEp ఆర* 

Eారణ@లను ajెాµను.  

ఇపµటN వరకU fÆమ5 చ"#8ంచk అంశం /0సు ప%జలకU కనబడటం. ఇ?V అkXటNక9@X మ5ఖAfghన 

�ాxAం.. Eారణ fÆమనJా సమCiVల=నుం7 లy7న /0సును చూ�ామk Ïష,AలU నమC�రk 

అంJ�క"#ంచ\@kEp >మర³కUలU ఒప(µకU9@Xర* /0సు సమCiVల= నుం7 లya@డన\@kEp ఇ?V మం7 

�ా·¸Ai@రం. 

 

మX మ"#YZ ట\] ^_% QాG మ`Z  చూ9bందుక5 ఉeత  John Ankerberg Show App <ెసుDtంAu 

"/0సు DwGసుx ను అంQ{క"#ంచACYD| ^%ా "#}ంచు" @ JAshow.org ను 
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