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చ"#త% ప(ర*ష,డ. /0సు, ప%జల6 7శ9:ిం=ే /0సు ఒకABేCD? FారHకIమం 6. 

 

 

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 మJగజkనౖmలC 

ప,మ;ఖంQా ఈ చర>లo మ;Fp,ంచబడ4త2?Gr5. అంsLేాక, 'Media Jesus Seminar' అనబz ే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.ర0ష2zెనౖ 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.  బ̈© మJ§, �బ)º¤ Eశ~EFGHలయమ; లC� 

»ిలJస»ీ మ)*య; ½p¾లJ¦ ¹ాఖకo ¿ైర¶« Qా ఉ?Grర0. 56సు LÀ�సు�  ¦EsG�r గ;)*ం= ఈయన �,ా |ని 

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)� sలెoసుLÊంz�. 

+++ 

BD. జMN ఆంకP బPR:    ¢ా~గతం. గత L�FpÌ  �ా)ాలoQా zG. QM)*  ¨బÍ© మJ§ ?@డ4 లCకంలC EమరÎక 

పంz�త2లందర0, 56సును గ;)*ం= అంQºక)*సు� నr ప?Ïrండ4 చ)*త, వHsGH¢ాలను గ;)*ం= �},�కoలsÅ 
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EవరంQా చ)*>సు� ?Grర0. ఈయన మ)* L�ంచం మ;ందుకo �ÏÐm, అంద)*LÀ sె�|ని ఈ అం¹ాలలC LMవలం 

?GలoQ*ంటh� Ñర0 అంQºక)*|}� , 56సు LÀ�సు� ను గ;)*ం= చ)*త, ప.?GదులలC ఉనr అ?@క సsGHలను Ñర0 

నమ¶గలర� �బె;త2?Grడ4. ఈ )�� 56సు ¦EతంలC ªL��� E�ాFGసÒద���న అంశం - ఆయన 

Óష2Hలకo కనపడzG�r గ;)*ం= చ)*>ంచబ� త2?Grమ;. ఈ ¢ాÔÕH�Gరం, zG.  ¨బÍ© మJ§, ª=Qాను |}¤¬ 

య�వ)*®ట¯లC Ph. D. �ేసు� నrప.Òడ4, ఈయన LM�సు� ను అంQºక)*ం=, Lk��సÖవ.�Qా మJరzG�L� 

స×యపz�ంFp. Eనంz�. 

BD. TU"# VWబX"ాYZ:     ?@ను పFేళØm  ?G|ి�కo�Qా ¦Eసు� నrప.Òడ4, Lk��స�వ.లsÅ �ాFpసూ� , ఆ �సు¤ లC� 

అం¹ాలను తQ*ÃంచzG�L� ప,య�rం��ేాz�న� గత�ారం ÑsÅ �ె�ాÒను. Ñకo ఈ సంగ� sె�యదు, 'ఆ 

సంగ� sె�యదంటÚ' �ాFpసు� ంz�ేాz��. ఐsే L��r సsGHలo EÜÝ, ం� క�Q*ం�G5. ?@ను ª=Qాను |}¤¬ 

య�వ)*®ట¯లC Ph. D. �ేయzG�L� �ÏÐm 56సు LÀ�సు� ను సమJ�pలCం= ల�=న అం¹ా�r అక�డ 

ప)*��ం�Gను. ఆ య�వ)*®ట¯L� స?Gతన య�వ)*®ట¯ అ?@ �}ర0 ల�?@ల�దు. ఆ య�వ)*®ట¯లC L�ందర0 

�Þ , »ßసర0m  ?@ను �ెబ;త2నr సంగత2లను పà)*�Qా వH�)ML�ం�Gర0. ఐsే �ార0, 'పర�ాల�దు. ఐs ేబÍౖáలCm  )ా| ి

ఉనrFp గనుక 56సు ల��Gడ� �ెపÒవదÌ?Grర0. ?@ను ఆ మJటను ��ెాÒలనుLÊల�దు, ఎందుకంటâ అFp ?G 

ఉFేÌశం Lా?@Lాదు. కనుక, ?@ను అ�rటhలCL� మ;ఖH���న సంఘటన, 56సు అంద)*L� కనపz�న సంగత2లను 

గ;)*ం= �ె�ాÒను. 

ఐsే చర>?@లJ äదలo �ßటÝ¤ �? 56సు కనపz�న సంగత2�r �ెబ;తæ, ఆ కథనంలC పంz�త2లందర� 

అంQºక)*సు� నr ఒక మ;ఖH���న అంశంsÅ �,ా రంèంచుకoంFGం. "L�� త�  �బంధనలC ఇFp ఎలJంటh �ాFGలకo 

sGవ.ల�� సతHం. sGమ; ప.నర0sG� నుzైన 56సును చూ¹ామ� Óష2Hలo నమJ¶ర�" )kê?G¥́ ఫ.లm© 

�ె�ాÒడ4. 

ఎందుL�Fp సతH���నFp. ఎందుకంటâ ఎవ)k�?G ఒక వHL�� ఇష¤పàర~కంQా తన ¦EsG�r ఒకFG�LÊసం 

అ)*Òం=నప.Òడ4 అతడ4 కమH�సు¤  అయ;Hండవచు>, Qా� ?Ïడౖ4 ÑFpL� దూL� �,ా ణGలను అ)*Òంచగల�ాzె ౖ

య;ండవచు>. )kండవ ప,పంచయ;దíంలC� ఆsG¶హï� �ßౖలðటñm  Lావచు>. మ;|ిm ం ఆsG¶హï� ట,ò 

zైóవర0లo Lావచు>ను. êô జõ«® అనుచర0లo Lావచు>ను. zేEö LÊ)kష2 అనుచర0లo, ల�FG తమను 

శత2, వ.లo ÷సుకo �ÏళØత2?Grరనుకo� EషంsGQ* �ె��£ 56 'Lా��¬' ప,జలo Lావచు>ను. ఈ 

ప,జలంద)*లCను LÀలక�øªటh? ùళú ప,వర�న మనకo L��r¢ార0m  అరíం Lావచు>ను. ఐsే ఒక సంగ�. 

sGమ; నª¶నFG�L�రLM �ార0 మరణûం�Gర0. మ)üక Lారణం క��ించదు. అంత)*� �ాహనం వసు� నrద� 

నమJ¶ర0. 'COMET' �Ïనుక ఒక U. F. O. ఉ?Grడ� �ార0 నమJ¶ర0. Fశేం LÊసం మరణûంచడం �GలJ 
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QüపÒ sGHగమ� నమJ¶ర0. sGమ; నª¶న |ిFGí ంతం LÊసం - ఒక �@ళ అFp కమH�జ�ø! - చ=>?G 

పర�ాల�దను కo?Grర0. ఇFp Óష2Hలకo కÈzG వ)*�సు� ంFp. F "�L� EవరణQా 56సు మృత2లలC�ం= 

ల��Gడ� �ార0 Eశ~|ిం�Gర� మJత,�ø �పెÒగలం. ర0zG¥# బ;¥¤ మJ«, 1940 లC �,ా |ని �ాHసంలC 

మJమలo చ)*త, Lార0లo. 56సును äదట అనుస)*ం=న E¹ా~సులo, sGమ; ప.నర0sG� నుzెనౖ 

56సును చూ¹ామ� నమJ¶ర?Grడ4. ఇFp �GలJ మ;ఖH���న అంశమ� ?@నంటñ?Grను. F "�లC నుంzే 

పలoవ.)*L� కనపz�న సంగత2లo బÍౖటకo వసు� ?Gr5. 

BD. జMN ఆంకP బPR:    త)ా~త, sGమ; 56సును చూ¹ామ� Óష2Hలo నమ¶డం �ాస�వ�ø Lావచు> ఐsే 

56సును చూ¹ామ� అనుLÊవడం నుంz�, �జంQా 56సును చూ|ిన |ిÖ�L� �ార0 ఎలJ మJ)ార� 

Ñ)*ప.Òడ4 అడ4గ;త2?Gr)M!. ?G|ి�కo�Qా zG.  ¨బÍ© మJ§ కÈzG ఈ ప,శrsÅ కo|ీ�  �ßట¤వల|ి వ=>ంFp. 

ఆయన కనుQüనr సంగ� ఇF.ే 

BD. TU"# VWబX"ాYZ:     F "�r చూసు� నr �},�కoలలC పలoవ.ర0, "ÑరనrFp �జ�ø. Óష2Hలo 56సును 

చూ¹ామ� తలం�Gర0". అ� ఆలC=ంచుకoంటÚ ఉ?Gr)M!. చూ¹ామనుLÊవడం నుంz�, �జంQా ఎలJ 

చూడగ�Qార0? 

F "�r కom ప�ంQా �ెబ;త2?Grను. ?@ను ఎటñ�Ïౖప. �ÏళØ� ?Gr?( సూచనQా తలoప.sGను. సమJ�pలCనుం= 

ల�=న 56సును చూ¹ామ� �ార0 తలంచడం )kండ4 LారణG�rబటh¤ మ;ఖH���నFp. ?@ను Ñకo మ;ను�} 

¢£ FGహరణంQా Eవ)*ం=న ఆర0 సsGHలo. äదటhQా, ఇలJంటh సహజ |FిGí ంsGలo ప��యేవ� 

�ెబ;త2?Gr5. �ార0 ప.నర0sG� నుzైన 56సును చూ¹ామ� నమJ¶ర0. ఐsే �ార0 భ,మపzG´ ర� L�ందర0 

�ెబ;త2?Grర0. ఆ ఆర0సsGHలను �ాడ4కo� ఆ భ,మలo ప�L�)ావ� గ� ¡ం�Gమ;. కనుక, sGమ; సమJ�p 

ల�=న 56సును చూ¹ామ� �ారనుకo?Grర0. అలJ జ)*Q*య;ంటâ ఏమ56Hద� ప,జలంటÝర0. అE 

ప��యెHవ.. సహజ |ిFGí ంsGలo ప��ెయHవ.. ఐs ేఇక�డ, sGమ; 56సును చూ¹ామ� అనుLÊవడం, 

56సును చూడడంQా మJరzG�L� )kండవ Lారణం, ఏªటనQా, అందర� అంQºక)*ం=న ఆ అరడజను 

సsGHలsÅ, 56సును చూ|ిన త)ా~త తమ ¦EsGలo పà)*�Qా మJ)*�£ యJయ?@ మJటను అందర� 

అంQºక)*ంచడ�ø. అF ేF "�లC మ;ఖH���న ప,కటన. �)లo F "�లC ఎలJ �ే)ాడ4? యJLÊబ; F "�లC ఎలJ 

�ే)ాడ4? �ారందర0 సమJ�pలCం= ల�=న 56సును చూ¹ామ?Grర0. 

F "�r లCత2Qా అరíం �ేసుకo?@ందుకo ?@?*క =నr కథను �బె;త2?Grను. ఈ ఇతర మsGల�rటhలC ల�� 

ప,sేHకత ఈ Lk��స�వ మతంలC ఏమ;నrFp? êô జõ«® అనుచర0లo ఆయ?@ ��స®యH అ� నమ¶ర0. �ా)* 
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నమ¶కం తప.Ò zేEö LÊ)kష2 కÈzG అంsే. ×ల� బ + , sÅకచుక�లo, U F O లo ప,జలo తమ LÊసం 

వసు� ?Grయ� నమJ¶ర0. ఎవ)k�?G స)M �Þ ర�ాటñQా నమ¶వచు>. 

Óష2Hలను గ;)*ం=న ఒక వHsGHస���న సంగ�� �బె;త2?Grను. 56సు ��స®యH అ-, ఆయన 

మృత2లలCం= ల��Gడ� మJత,�ø �ెపÒడం Lాదు; మ;ఖHంQా ఆయనను sGమ; చూ¹ామ?Grర0. ఆయన 

పలoమJర0m  క��ిం�Gడ� ��ెిÒన తర0�ాత (1 L�)*ం½ " 15) LÀ�సు�  ల�పబz� య;ండక�£ sే మన E¹ా~సం 

వHరÖ�øన� �)లo �ెబ;త2?Grడ4. 

F "�r, L�)ాణG L�టñ¤ లC మనకo జ)*QM మJమలo అనుభవంsÅటh �£ �> �ెబ;త2?Grను. ?@ను ªమ¶�r 

�నr )ా�, చూ|ినప.Òడ4 మJటÝm డ4కoనr సంగ� ఈ )�� మ2ú ªమ¶�r ఏF ో  అంగz�లC క�|,ి "�నr 

sÅటకÈర గ;)*ం= మJటÝm డ4కo?Grం" అ?GrననుLÊంz� ఐsే ఆ అంగz�లC?@ L�నుQ�ళúకo వ=>న మన 

పలoవ.ర0 |}r ¡త2లo, అప.Òడప.Òడూ ఒక)*L� ఒకర0 ఎదుర0 పడ4తæ?@ ఉ?Grర0. ఇదÌర0, ªమ¶�r 

చూ¹ార0. ఒక¢ా)* ననుr మJత,ం చూ¹ార0. మ)�¢ా)* ఐదుగ;)*r చూ¹ార0. ఉFGహరణకo �ెబ;త2?Grను. 

ఒక¢ా)* ప?Ïrండ4గ;ర0 ªమ¶�r అక�డ చూ¹ారనుLÊంz�. �నుr ?@ను అంగz�లC ¢ామJనుm  

L�ంటñనrప.Òడ4 Ñర0 ననుr చూడల�ద� �ా)*sÅ �ెపÒడం ùల4త2ంFG? మ;ఖHంQా, �øమ; �నుr ఆ 

అంగz�లC �నr చూ¹ామ;. ఒక¢ా)* ఒంట)*Qా ఉ?Grవ., మ)üక¢ా)* �GలJమంFpsÅ క�|ి ఉ?Grవ� �ెás ే

ల�ద� �పెÒడం ùలoపడదు. 

56సు LÀ�సు�  Óష2Hలo, "ఆయన sGను Fేవ.� కoమJర0డన� �పెÒడం �øమ; పà)*�Qా నమ;¶త2?Grమ; 

Fేవ.zGయనను మృత2లలCం= ల��ాడ?@ మJటను, �øమ; నమ¶త2?Grమ?Grర0, ఈ మJటలలC� L��r 

అం¹ాలకo, ఇతర0లo Eశ~|ిం=న సంగత2లo ఇక�డ �ßదÌQా వHsGHస�øÑ కనబడటం ల�దు. ఐsే Óష2Hలo 

మ)üక అం¹ా�r జõz�ం�Gర0" �నుr చూ¹ాను. �నుr sGకను. ఇFp భలCక సంబంధ���న అనుభవం. 

ఆయనుr చూ| ిEÜÝ, ం� �ెంFGమ?Grర0. ఐsే ఆయన �ా)*sÅ క�| ిÜ5జనం �¹ేాడ4. క�|ి నz��Gడ4. 

సమ;ద, ÷)ాన )üట 6¤ను పం�Gడ4. ఆయన మJమలo పను�r �ేసు� ?Grడ4. ఇF ేL�)ాణG L�టñ¤ లC� 

అనుభవం. 

?@ను ªమ¶�r అంగz�లC ఒక�z�?@ చూ|,ి త)ా~త ఇదÌరం చూ|ి, తర0�ాత పFpమంFpª చూ|}�  

ఏమ7త2ంFp? �)లo, ఒLM¢ా)* ఐదువందలమంFp చూ¹ార?Grడ4. ఒLM¢ా)* ఇంతమంFp L�టñ¤ లCL� �Ïళúల�ర0. 

ఒక)*r �GలJమంFp ఒLM¢ా)* చూ|}� , తపÒక చూ¹ామ� నమ¶వల|ింFే. ఒక)* శ�ా�r గత�ారం సమJ�pవదÌ 

చూ|}�? Ñర0 చ��£ Qా ?@ను సమJ�pL� వ�G>ననుLÊంz�. ఈ)�� ?@ను ªమ¶�r అంగz�లC చూ¹ాను, ?G 

|}r ¡త2లందర� కÈzG ªమ¶�r అంగz�లC చూ¹ార0. �øమందరం ªమ¶�r చూ¹ామ� 
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నª¶ంచzG�L� ఇంLM���?G ¢ాÔÕH�G)ాలo Lా�ాలJ? ఎ�r ఎకo�వ ఆ�G)ాలoంటâ, అంత మం=ద� 

�ెబ;త2?Grర0. F "�� గ;)*ం= అ?@క రLాల అè�,ా యJలo?Gr5. మ;ఖJHంశ�øమనQా, )kండ4 సంగత2�r 

?@ను Eశ~|ించగలను. శవ�}టhకలC శ�ా�r చూ¹ాను, ?@ను ��ే� చూ| ి�నుr sGకQా -వ. చ��£ 5 

ఉ?Grవ.. త)ా~త �నుr అంగz�లC చూ¹ాను. ఎలJ Eవ)*ం�GలC ?Gకo sె�యడంల�దు. -వ. �సేు� నr ప� 

¢ా�Gరణ���నFp. -వ. వసు� వ.�r L�ంటñ?Grవ.. నz�= �ÏళØ� ?Grవ.. మJటÝm డ4త2?Grవ.. 

Óష2Hలo 56సును Eశ~|ిసు� ?Grమనల�దు Qా� �øమ; 56సును చూ¹ామ?Grర0. 56సును చూ¹ామ?@ 

మJటకo మనం ఎలJQk�?G ?GHయం �యెJH�. లðù§ �ె�Òినటñm Qా LÀ�సు�  ప.నర0sG� న�ø అదు8త���న అంశం. 

ఆయన నడవడం మJటÝm డటం, ÷రంలC Ü5జనం �యేడం, ఇవ-r, సమJ�pలCం= ల�=న తర0�ాత 

మJమలoQా జ)*QM పనుల�. సర0కoలo L�నడం మJమలoQా �ే|}ప?@. �నr �నుr చూ¹ాను. ఈ)�� 

�నుr సర0కoల అంగz�లC చూ¹ాను. ఇక�డ ఒక సంగ�. F "�r మJత,ం ?@ను ఎనrడూ మ)*=�£ ల�ను. 

అనుమJనం వ=>న �Ïంట?@ |}r ¡త2ల వదÌకo �ÏÐú�£ sGను. మనమందరం క�|ి చూ¹ాం" అ� 

�ారంటÝర0. ఇలJంటh అం¹ా?@r మన��క�డ చ)*>సు� ?Grమ;. ఔను Óష2Hలo Eశ~|ిం�Gర0. 56సు LÀ�సు�  

ల��Gడ� Eశ~|ించర0. ఆయ?@ ��స®యH అ� Eశ~|ిం�Gర0. ªగsG �ా)kవ~)*LÀ ల�� మ;ఖJHంశం �ా)*వదÌ  

ఉనrFp. నువ.~ అంగట:m  అంద)*sÅ క�|ి ఉండటం చూ¹ాన?@ అంశం. �నుr అంగట:m  చూడటం �ßౖన ?G 

E¹ా~సం ఆ�Gరపz�sే, అFp �GలJ బల���న E¹ా~సం. చూడట�ø Eశ~|ించడమ� నª¶ Óష2Hలo 

ఆనంFpంచzG�L� ఇFp కÈzG ఒక మ;ఖH���న Lారణం. 

BD. జMN ఆంకP బPR:    స)M, ప,జలo అదు8sGలను అంQºక)*ం�Gర-, FG�L� Lారణం ¢ాÔÕH�G)ాల ÜÝరం 

సంఘటనలకంటâ ªం=�£ 5ంద-, zేEö హ;Hô తన ప,ఖJHత �ాHసంలC )kండ4వందల యJÜÍౖ 

సంవత®)ాల L��త�ø �,ా ¢ాడ4. అనQా, మనకంద)*LÀ క�Q*న అనుభ�ాలను బటh¤  చ��£ 5న�ార0 మరల 

బ,�L� ల��Gర� మనమ; నమ;¶త2?Grమ;. ఐsే ఈ అè�,ా యJ�r మJర0>LÊ�ాలంటâ ఎలJంటh ¢ా�Hం 

లèం�G�? ఇలJంటh, నూతన అ¢ా�Gరణ ¢ా�Hం Óష2Hలకo ఇవ~బz�ంFp? zG. QM)*  ¨బÍ© మJ§ 

ఔనంటñ?Grడ4. Eనంz�. 

BD. TU"# VWబX"ాYZ:     ఒక �ªషం L��తం, ?@ను అంగz�లC ªమ¶�r చూ�Gన?@ మJమలo EషయJ�r 

�ె�ిÒ ఇలJంటh ¢ా�Gరణ���న సంగ�� ?@ను నమ¶గలన� ఉFGహరణ )º�లC Ñకo Eవ)*ం�Gను. చూడంz�. 

?G |}r ¡త2z ొకడ4 ఈ ఉFGహరణ?@, L�ంచంQా ప,క�కo ��ిÒ, FG�?@ L�ంచం మJ)*> �ె�ాÒడ4. గత�ారం 

శ¶¹ానంలC ఒక మృత2�r చూ¹ాను. ఈ �ారం అతz� కoమJర0డ4 "�నr మJన?Grను చూ¹ాన?Grడ4". 
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?@ను వHంగHంQా, 'ఔను, �జ�ø న�' �బె;sGను. ఐs ేఅతడ4 �జంQా చూ¹ాన� ననుr ఒ�Òి¢ా� డ4. అతడ4 

తన తంz�,� చూ¹ాన� నమ;¶త2?Grడ� ?Gకo అరíమవ.త2ంFp. Óష2Hలo నª¶నటñm Qా - అతడ4 - 

�జంQా నమ;¶త2?Grడ4. ఈ అంశం L�ంచం సంL�mష¤���నద� ?Gకo అ��ిం=ంFp. అతz = EషయంలC 

భ,మపzG´ zే!. ఐs ేఇFp భ,మLాద� �ర��ిం�ే అ?@క LారణGలo?Gr5. 

=వ)*Qా, మృత2డ4 అతడ4 తంz�, అ?@ సంగ�� గమ�FGÌ ం. ఇFp �జమ� ఒప.Òకo?@ందుకo కÈzG F "�లC 

L��r సంగత2లo?Grయ?@ అం¹ా�r మనం గ;)*�ం�G�. ?G అం¹ా�r �ెబ;త2?Grను. చ��£ 5న �ార0 

�)*Q* ల�వర� ప,కృ� |ిFGí ంsGలo �ెబ;త2?Grయ� zేEö హ;Hô )kండ4 వందల సంవత®)ాల L��తం తన 

�ాHసంలC )ా¹ాడ4. ఐsే L��r సంద)ా8లలC, అదు8sGలo �జంQా?@ జ)*Qాయ� మనం గమ�ం�Gల� ?@ను 

సూ=సు� ?Grను. ఈ సందర8ంలC తంz�, చ��£ 5 �)*Q* ల��Gడ� ¢Þ ంతకoమJర0z ే�బె;త2?Grడ4. F "�� 

ఎలJ నమJ¶�? Eప)ºతంQా �ß)*Q*న ¢ాÔÕH�G)ాల మలంQా ?G |}r ¡త2డ4 మృత2ణû> చూ¹ాడ4 అFp భ,మ 

Lా- Lాదు. పలoవ.ర0 56సును చూ¹ార0. 

స)M, పలoవ.ర0 క�| ిఒLM ¢ా)* ఆయనుr చూ¹ార� �ెబ;త2?Grం. చ��£ 5న �ార0 �)*Q* ల�వర� zేEö 

హ;Hô �ెబ;త2నr సంగ� ఇక�డ ప�L�)ాద� ?@నంటñ?Grను. ఎందుకo? ఎందుకంటâ ఈయన గత�ారం 

చ��£ యJయJడ?@ందుకo అ?@క ¢ాÔÕH�G)ాలo?Gr5. ఐsే �@)M~ర0Qాను, గ;ంప.లoQాను అ?@కoలo 

ఆయనను స¦వ.�Qా చూ¹ార� ఆ�G)ాలo F ొ)*Lా5. ఇ�r బల���న ¢ాÔÕH�G)ాలo F ొ)*L�నందున, 

ఇలJంటhE జరగవ� ఆలCచన�r మనం వFp� �ÏయJH�® వసు� నrFp. 

ఒక సంగ� �ెపÒద��Gను. ¢ా�GరణంQా, అదు8sGలo జరగవ.. ఐsే ఇక�డ �జంQా?@ QüపÒ అదు8తం 

జ)*Q*ంFp. ?@ను చూ¹ాన?Grడ4. 56సును చూ|ిన Óష2Hలo కÈzG ఇF ేEధంQా తలం�Gరనుకoంటñ?Grను. 

స)M, �ÏనLk�Ðú ఆ ఆర0 సsGHలను గమ�FGÌ ం. 56సు మృత2లలCనుం= ల��Gడ� sె��} అంశం F "ంsÅ 

ఏమ;నrFp? ఆయన మరణûం�Gడ4. ఊ�)ి* అందక మరణûం�Gడ4. ¢ా¤ @ § �ె�Òినటñm , ఊ�ి)* అంFp సÒృహ 

వ=>?G ఆయన మృత2లలCం= ల��Gడంటâ ఎవ~ర� నమ¶ర0. ఔ?G? 

)kండవFpQా, ప.నర0sG� నుzెనౖ 56సును చూ¹ామ� పలoవ.ర0 ��ెాÒర0. 

మడవFpQా, �ా)* ¦EsGలo మJ)*�£ యJ5. 56సు LM�సూ�  బ� ధలను E�నందువలన �ా)* ¦EsGలo 

మJ)ా5. LÀ�సు�  ల�పబz�య;ండకoంటâ మనE¹ా~సం వHరÖమ� �)లo �ె�ాÒడ4. 

?GలoగవFp - ఇక�డ �)లo అ?@ వHL�� ఉ?Grడ4. Lk��స�వ.లను చం�}ందుకo బయల�Ì )ాడ4. మృత2లCm ం= ల�=న 

56సును చూ|} "మనసు®" అత�L� ఇప.Òడ4 ల�దు. అదు8తం! 56సు ప,sేH�మయJHడ4. అతడ4 ?Ïలకo 
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కÈలJడ4 అదు8తం క�Q*ంద� బÍౖáలo �బె;త2నr ప.నర0sG� నుzెనౖ 56సును చూ¹ాన� అ�£ స�లozైన 

�)లo )kండ4¢ార0m  ��ెాÒడ4. 

56సుకo సహ Bదర0డ4, ?G|ి�కozైన యJLÊబ; సంగsేªటh? అతడ4 సమJ�pలC నుం= ల�=న 56సును 

క�¹ాడ4. 

ఈ సంగత2ల�rటhలC అ?@కoలo 56సును చూ|ని అవLా¹ాలo �ß)*Q*�£ త2?Gr5. చ��£ 5న �ార0 �)*Q* 

ల�వర?@ సూత,ం ఇక�డ స)*�£ త2ంద� అ��ించడం ల�దు. FG�� sCL���@|} ¢ాÔÕH�G)ాలo �GలJ ఎకo�వQా 

ఉ?Gr5. 

మనం సFG ¢ాధHమ56H |ిÖ��ßనౖ?@ ఆ�Gరపడ4త2ంటÝం. ఇFp �జంQా జ)*Q*ంFG? అ� ఆలC=ం= మనం 

�ర>5ంచుLÊ�ా�. ఇFp ¢ాÔÕH�GరమJ? ఒక �@ళ ఇFp జ)*Q* ఉండవచు>న� తలంచడంLాక, లèం=న 

¢ాÔÕH�G)ాలను బటh¤ ఆయన �జంQా?@ ల��Gడ� �ెపÒగలQా�. Ñర0 �ెపÒగలర0. ?@�క�డ ఏం 

సూ=సు� ?Grనంటâ, Óష2Hలకo అ�pక సంఖHలC ¢ాÔÕH�G)ాలo లèం=నందున, �ా)* మనసులo ఇలJQM 

మJ)*�£ యJ5. ùటh?@ లÈLా 'అ?@క ర0�వ.ల�' అ�£ స�లoల Lా)ాHలలC �,ా ¹ాడ4. 

BD. జMN ఆంకP బPR:    ªమ¶�rప.Òడ4 వHL��గతంQా ఒక మ;ఖH���న ప,శr అడ4గ;త2?Grను. 56సును 

గ;)*ం=న �G)*�,క సsGH�r నª¶నంతమJsG, న Lk��స�వ E¹ా~|ిQా మJ)*�£ sG)ా? ల�దు. ఐsే, E¹ా~సమనQా 

ఏªటh? ఒకడ4 E¹ా~|Qిా ఎలJ మJరsGడ4. zG.  బ̈Í© మJ§ ùటhL� జ�ాబ;ల �సు� ?Grడ4. Ñరందర� 

జÂగ�త�Qా E?G�. 

BD. TU"# VWబX"ాYZ:     చూడంz�, ప,జలలC L�ందర0 F "�� వH�)ML�సు� ?Grర?@Fp ?Gకo sలెoసు� నrFp. 

Lk��స�వ.లలC L�ందర0, ఈ ¢ాÔÕH�G)ాల-r ఎంsÅ నమ¶దQ*నEQా క��ిసు� ?Gr5. E¹ా~సం సంగsªేటh? 

¢ాÔÕHలo మన�r Fేవ.� వదÌకo �రే>వంటñ?Grర0. ఐs ేE¹ా~సమంటâ DనHంలCL� దూకడం Lాదు. L��త�  

�బంధనలC ఎలJంటh ªన×5ంప.లo ల�కoంzG E¹ా~సం ¢ాÔÕH�G)ాల�ß ౖఆ�Gరపz�ంFp. äదటh L�)*ం½ " 

15:1 లC �)లo, ?@ను ప,కటhం=న సు�ార�లC మడ4 సంగత2�r Ñకo sెలoప.త2?Grను అ?Grడ4. L��త�  

�బంధన ఎలmప.Òడూ, LÀ�సు�  Fైవత~ం, మరణం, ప.నర0sG� ?Gలను గ;)*ం= ప,జలకo మ;ఖHమ;Qా 

బ� �pసు� నrFp. Ñర0 ఈ సంగత2లను నª¶sే ర�ణ �Þ ందగలర0. �తH¦వమ; లèసు� ంFp. 

Lk��స�వHంలC ఎలmప.Òడూ ఒక సతHమ;నrFp. F "?@r సు�ార� సంFేశమంటñ?Grం. 56సు Fైవత~ం, మరణం, 

ప.నర0sG� నం, ఐs ేసు�ార�లC నుంz� ర�ణలC�L� ఎలJ �Ïళmడం? F "�లC ఏF ో  లCపమ;నrFp. సతHం 

E¹ా~సంsÅ క�|}�  ర�ణ లèసు� ందంటñ?Grను. ఐ?G ఈ మJట స)*QాÃ  ఉనrటñm  ల�దు. L��త�  �బంధనలC 
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సsGHల�ß?ౖG ఆ�Gరపz� మనం Eశ~|ిం�Gం. ?Gకo చ)*త, అంటâ ఇష¤ం ఐs ేL��త�  �బంధన E¹ా~సం చ)*త�ß ౖ

ఆ�Gరపడదు. చ)*త, ప.ర0ష2డ4 56సు�ßౖ ఆ�Gరపz�ంFp. ల�క, ఇంLా క=>తంQా �ె�ాÒలంటâ, సు�ార� 

సsGHలలC� 56సు Fైవత~ం - మరణం, ప.నర0sG� నం, E¹ా~సంsÅ క�|}�  ర�ణ. 

56సు LÀ�సు� ను Eశ~|ించడ�ø మ;ఖJHంశం. ఇFp E�ాహమJడటం వంటhFp. ఒక |ీ� ó ?Gకo అనుకÈలవ�5 F�న 

ÜÝరHQా  నమ¶కం క�Q*నFp అనుLÊంz�. ఆ�� అ?@క రకమ;లðౖన మం= పనులను �|ేింFp. �GలJ మం=Fp. 

ఐsే ఒక సంగ�. �ßంz�m  ప,మJణGలo ల�కoంటâ, E�ాహ���నటñm  Lాదు. L��త�  �బంధన �ెబ;త2నr సంగ� ఇF.ే 

ఇF ొక ¢ాదృశHం. ఐs ే56సును Eశ~|ించడం గ;)*ం=న L�� త�  �బంధన బ� ద�Fp Eవ)*సు� ంFp. ఆయన 

లCకంలC అ?@క అదు8sGలo �ే¹ాడ� మనం నమ¶గలం. ఔను, ?G �ా�ాలLk� మరణûం= �ా��ßట¤బz� 

మృత2లలCం= మ2ú ల��Gడ4. ఆయన Fేవ.� కoమJర0డ4. ఐsే L�� త�  �బంధన ప,Lారం ?@ను ఆయనుr 

Eశ~|ించక �£ sే, అంQºక)*ంచక �£ sే, �జ���న Lk��స�వ.ణû>  Lాల�ను. కనుక F "� అరí�øªట� 

గమ�ం=నప.Òడ4, ఇFే ఇక�డ LÀలLాంశం. 56సు సు�ార� సsGHలను E¹ా~¢ా�r క��ిs,ే ర�ణ 

లèసు� ంFp. äదటh L�)*ం½ " 15 లC� äదటh వచ?GలCm  �)లo ��ెిÒన సంగ� ఇFే. 

BD. జMN ఆంకP బPR:    �ాస��ా�r, E¹ా~సంsÅ క��sిే ర�ణ వసు� ంద� QM)* �ె�ాÒడ4. ÑL�క ప,శr - ర�ణ 

�Þ ందzG�L� Ñ�ßౖన Ñకoనr నమ¶Lా�r 56సు LÀ�సు�  �ßౖL� మJరలJ>)ా? 56సును Eశ~|ి¢ా� మ� 

�ర>5ంచుLÊzG�L� ఆయనుr గ;)*ం=న �G)*త,క సsGHలo స×య పడsG5. ఐsే, సsGHలo మJత,�ø 

రÔ�ంచవ.. సతH�� 56సు మJత,�ø రÔ�ంచగలడ4. Eశ~|ిం=న �ారందర0, ఈ సsGHల స×యంsÅ?@ LÀ�|}�  

ర�కoడ� sెలoసుకo?Grర0. �ార0 అనుభవ పàర~కంQా �,ా రíనలC ఆయన వదÌకo �రే0L�� sGమ; �ాప.ల 

మ� ఒప.Òకo�, తమ E¹ా~¢ానrంతటh� ఆయన�ß ౖ���ార0. -� కట¤zGలను �pక�)*ం= ప,జలందర� 

Fేవ.�L� దూర��� �£ యJర� బÍౖáలo గ�ంధం �బె;త2నrFp ఆయన ?ÏFp)*ం= �ాపం �ే¹ాం, FG�r 

గ;)*�సు� ?GrమJ? )kండవFp. 56సు మన �ాపమ;లL�రకo, మనకo మJర0Qా |ిలoవ�ßౖ మరణûం�Gడ� బÍౖáలo 

�ెబ;త2నrFp. మనL�రకo Ó�ను అనుభEం= మన �ాప ప)*×ర క�యధ?G�r పà)*�Qా �ె�mం�Gడ4. ఇFp 

ఆయన ఇ=>న బహïమ�. 

Ñర0 56సు వదÌకo వ=> �ాప.లమ� ఒప.Òకo�, �మJపణ అz�Q*s ేతపÒక �ª¢ా� డ4. Ñర0 ఆయన 

ఎదుట �,ా )*íం= ఆయన హ¢ా� లకo సమ)*Òంచుకoంటâ �Gలo. ఆయన ªమ;¶లను రÔ�¢ా� డ4. Ñ �ా�ాలను 

�ªం= Ñకo �తH ¦�ా�r దయ�ే¢ా� డ4. ప,భ;వ. ?Gమమ;న �,ా )*Ìంచు�ాడ4 ర�ణ �Þ ందున� బÍౖáలo 

గ�ంధం �ెబ;త2నrFp. 
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E¹ా~¢ా�r గ;)*ం= Ñకo Eవ)*¢ా� ను. Ñ)üక )kండసుÖ ల భవనం�ß ౖఉ?GrరనుLÊంz�. L��ంFp అంతసుÖ లC 

మంటలo ల�వQా?@ �ßౖL� పర0QksG� ర0. త�ిÒంచుకo?@ మJరÃం ల�దు. అQ*rమJపక దళం �ార0వ=> ఒక వలను 

?@ల�ß ౖáQ*ం�Gర0. ªమ¶�r ఆ వలలCL� దూకమంటñ?Grర0. Ñర0 L��ందనునr ఆ వల�Ïపౖ. చూ|ి ?Gకo 

భయం. దూకన?Grర0. "-కo మJ�ß ౖనమ¶కం ల�FG?" అ��ాళØú అడ4గ;త2?Grర0. )kండసుÖ ల�ßౖ నుంz� 

దూLా� కFG! -కo మ)� మJరÃమ;ంFG? అ� �ార0 అz�Qార0. Ñ చుటÚ¤  కమ;¶కo� �ßౖL� ల�సు� నr �Þ గ 

మంట�r Ñర0 చూసు� ?Grర0. 

ఐsే, అQ*rమJపక దళం ªమ¶�r Lా�ాడ గలర� గ;)*�|}�  � ,ా ణG�ాయం తప.Òత2ంFG? ల�దు. �ాస��ా�r 

గ� ¡ంచQా?@ ర�ణ F ొరకదు. Ñర0 ఆ ªFెÌ  =వరL� వ=>. అQ*r మJపక ద·¸�r, L��ందనునr వలను నª¶ 

ఎQ*)* దూL�s?ే@, Ñకo ర�ణ లèసు� ంFp. L�ంద)*L� 56సును గ;)*ం=న సతHం sలెoసు. ఐs,ే ఆయనకo 

ªమ¶�r సమ)*ÒంచుL�� ల�దు �Ïంట?@ ఆప� �యెHంz�. 

అ�pక E¹ా~సం ర�ణ �సు� ంద� తలంచకంz�. అQ*rమJపక దళం మJటల� నª¶ Ñర0 పనుంFp L��ంFpL� 

దూLారనుLÊంz�, సగం దూరం L��ంFpL� పz�న తర0�ాత, �ాళú �తే2లCm  వలల�దుQా� ఊరLM ��>� ఉ?Grర� 

చూ¹ార0. Eశ~సం ఇప.Òడ4 స×యపడగలFG? తQ*న FG��ßనౖ, అనQా �తే2లCm  �Ïలల�� అQ*rమJపక 

దళం�ßనౖ ���ని E¹ా~సం ªమ¶�r రÔ�ంచగలFG? ªమ¶�r రÔ�ం�ేFp E¹ా~సం Lాదు. సమర0Ö లðౖన 

అQ*rమJపక దళం, వలలC �లo>� ఉనrFో ల�F ో  äదట చూసుLÊంz�. 

F "?@r, ర�ణకo అన~5|}�  ªమ¶�r రÔ�ం� ేE¹ా~సం LాదుQా�, సమJ�pలCనుంz� �ßLౖ� ల�=, Ñ �ా�ాలను 

�ªం= Ñకo �తH¦�ా�rవ~గల 56|} ªమ¶�r రÔ�¢ా� డ4. ఆయన�ßౖ?@ Ñ E¹ా~¢ా�r �ల�ా�. 

E¹ా~సమనQా 56సు �Ïౖప. �ేత2లo �G�,ి "?G వదÌ  ఏÑ ల�దు, �తH¦�ా�r ?GL�వ~మ� ఆయనను 

�@సుLÊవడ�ø". ఇ¢ా� న� �ాQాí నం �ే¹ాడ4. ఇప.Òడ4 E¹ా~సంsÅ �,ా )*íం= ఆయన హ¢ా� లలCL� 

సమ)*Òంచుకo�, ఆయన �తH¦�ా�r¢ా� డ� నమ;¶sG)ా? 

�,ా )*íంచంz�: Fే�ా! ?@ను �ా�ని� గ� ¡ం�Gను. ?G �ాపం వలన ?@ను - వదÌనుంz� �తHం 

దూర����£ యJను. 56సు ?Gకo బదులoQా |లిoవ�ß ౖమరణûం�Gడ� నమ;¶త2?Grను. తన మరణంsÅ ?G 

�ా�ా�L� పà)*� ప)*×రం �ె�mం�Gడ4. ఆయనుr ర�కo�Qా అంQºక)*ం�Gను. ననుr రÔ�ం=నందుకo 

వంద?Gలo. 56సు ?Gమమ;లC �,ా )*Öసు� ?Grను. ఆ��«!. 

Ñర0 ఈEధంQా �,ా )*Ìం=నట 6Gmsే, ప,భ;వ. ?Gమమ;న �,ా )*Ìంచు ప,��ాడ4 రÔ�ంపబడ4న� బÍౖáలo గ�ంధమ; 

�ెబ;త2నrFp. L�ందర0, "?@�ప.Òzే అలJ �,ా )*íంచల�ను" అంటñ?Gr)M!. LÀ�సు� ను అంQºక)*ంచడంలC 

ఆలసHం �|ే}�ా)*L� zG.  ¨బÍ© మJ§ =వ)* సల× ఇసు� ?Grడ4. Eనంz�. 
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BD. TU"# VWబX"ాYZ:     Ñర0 అక�డ కÈర0>� "ఏం �యెJHలC sÅచడం ల�దు. ?@ను  ¨Hందవ.z��, 

బIదíమతసుÖ z��, ?@ను ?G|ి�కoz��, Fవే.z�� నమ¶ను" అ� �బె;త2?Grర0. స)M, 56సును నమ¶కoంzG 

Ñర0 �ÏÐm�£ గలర0. ఐs ేఒక సంగ�. F "�L� ఎలJంటh ఆ�G)ాలo ల�వ� �ెపÒడం మJత,ం కoదరదు. F "�లC 

సతHం ల�ద� �ె�Òి �ÏÐm�£ వడం కoదరదు. F "�లC సతHం ల�ద� ��ెిÒ �ÏÐm�£ వడం కoదరదు. Ñర0 ఆ ఆర0 

సsGHల పటh¤కను ఇంLా తQ*Ãం�Gల� అనుకoంటñ?Gr)M! - �øమ; �ాటhలCm  ఒL��క� FG�r సమ)*íసూ�  

�ాFpంచగలమ;. 

ఐsే, ఇదంsG ఎటñ �ÏళØ� నrF ో  sెలo¢ా? LÀ�సు�  ప.నర0sG� నం వలm?@ మరణప. మ;లom  E)*Q*ంద� �)లo 

�ెబ;త2?Grడ4. LÀ�సు�  ప.నర0sG� నం వలm?@ మరణG�L� Eజయం ల�కoంzG �£ 5ంFp. LÀ�సు�  ప.నర0sG� నం 

వలm?@ మనకo �తH¦�ా�r �Þ ంFే అవLాశం లèం=ంFp. ఐs,ే �)లo వల� మనమ LÀ�సు� ను అంQºక)*ం�G�. 

ఆ �ర>యం�ßనౖ?@ ఇదంsG ఆ�Gరపz� ఉనrFp. ఒకర0 తQ*న ¦Eత ÜÝగ¢ా~ª అ��ించవచు>. �ßంz�m  

ప,మJణGలo ల�కoంటâ E�ాహ���నటñm  Lాదు. 56సు నంQºక)*ంచక�£ s,ే ఇంLMం ªగ;లoత2ంFp? Ñ)*ంLా 

ఆయన బ� ధనలను అంQºక)*ంచల�దు. "ఓ మరణమJ! - Eజయ��క�డ? ఓ మరణమJ! - మ;లðm క�డ?".  

"?@ను ¦Eసు� ?Grను గనుక Ñర0ను ¦Eంచుచు?Grర?@" 56సు మJటలsÅ F "�r మ;Q*సు� ?Grను. 
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