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x�ి�ల+,  హeరyz� /రyహ{ం 

ప��చయంప��చయంప��చయంప��చయం 

 

సర$f|� తLమ
ల2 అల+, - సుబ}~ నహb��ల+�� ]ెందును 

  

ఏ వA���  అ�6� తను జ/�ం9న ఇంట[�ారm ఆచ��ం]ే 
వAవz�ాల6w ఆచ��ంచటం సహజం. �ా/ మనక2 ఊహ �ెo�ిన 
తరm�ాత మనమ
 ]ేసు� నa >�/ల. ఎంత వరక2 సతAమ
నa>ి 
అనa>ి ఆల.9ం]�o. మ+ ��తమ
��� ల2 ]ేసు� 6�aరm �ాబట[F  6wనూ 
]ేసు� 6�aను అంటr అ>ి సమంజసం �ాదు. మనం ]ే�; పLn ప/ల. 
మం9/ ��దుక2��మ
. అ>ే వసు� వ#లcౖ�ే మ/aకను, 6�ణAతను 
��దుక2��మ
. మ�� మనం ఆ�ాUిం]ే >ేవ#డK ఎవరm అ/ ఎందుక2 
�ెల2సు��క�డదు? మరణం తరm�ాత ఈ <0తం అంతHI� �|�ే 
మ�� <0తం ఉంట�ం>�, ఉంటr ఏ 0ధంqా ఉంట�ం>ి? ఈ సృDిF/ 
సృDిFం9న �ాడK ఉ6�aV�? ఉంటr ఆయన ఎవరm? ఎల+ ఉంట}డK? 
ఆయన ఉ/��/ �ెoయజ�యV�/�� పLవక�లను పం�ాV�? పం:ి�ే 
�ా��వరm? �ా��/ ఎల+ గ
���ం]�o? �ా�� >�$�ా గyం��లను 
పం�ాV�? పం:ి�ే �ాట[/ గ
���ంచడం ఎల+? అనa సం>ేzల2 
మనక2 కoq�నప�డK మన మనసు� స��A6w$షణను, సంకo^ంచు 
క2నaప�డK మనక2 స���న సమ+U�నం >ొరmక2త�ం>ి. 
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 పLO మ/Dిల.ను >ైవ�O ఉంట�ం>ి. >ౖె�ా/a 
ఆ�ాUిం]�ల6w ఆల.చ6� ఉంట�ం>ి. ఈ ఆల.చన మ�ఢత$ంqా 
మ+రక�డదు, మ�ర�ంqా ఉండ�ాదు. స��A/a అంq)క��ం]ే UౖెరAం 
ఉంV�o. అల+, - :�ౖ అ�ారHI�న నమ�కం కo�  వ#ంV�o. ��వలం 
మనసు��76w �ాక2ంV� మనం ఆ�ాUిసు� నa >�/ల. ఎంత వరక2 
/జం ఉంద/ HIదడK�7ను ఆల.9ం]�o. అల+ అ/ 0తండ�ాదం 
]ెయA�ాదు. 
 

 ఆంగ,మ
ల. �Lా యబVిన A brief Illustrated Guide to 

Understanding Islam (www.islam-guide.com) ప#స� కం 
చ>ి0న త�ా$త ఇట�వంట[ ప#స� కం �ెల2గ
 �ాఠక2లక2 
అం>ిం]�ల6w ఆల.చన 6�క2 కo�ం>ి. ఎందుకంటr >ీ/ల. 
9తLపఠమ
ల మ��య
 పLమ
ఖుల �ాAఖ+A6�ల ఆU�రంqా 
ఖు�ఆ� ల. �ెల2పబVిన �ాస� �ాలను స^షFపర]�రm. >ీ// 
స^చ�HI�న మనసు��7 చ>ి0న ఏ �ాఠక2/�� అ�న ఖు�ఆ� 
>ౖెవగyంథం అనa 03ా$సం కల2గక మ+నదు. 
 

 /జంqా �క2 స��A/a గyహeం]ే మనసు� ఉంటr స��A/a 
అంq)క��ం]ే హృదయం ఉంటr ఈ 9రmప#స� �ా/a స��A6w$షణ 
దృDిF�7 చదవంVి. ఖు�ఆ� గyంథం మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe 

వసల, ం రచన �ాదు. సృDిF కర�  అ�నట�వంట[ అల+, - గyంథం అ/ 
�రm గyహefా� రm. ఇfా, ం ధర�ం >ౖెవధర�మ/ ఆ ధ�ా�/a 
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అనుస���;�  తప^క2ంV� ��ం ల�సు� ంద/ గyహefా� రm. అల+, - 
మనంద���� స6��ర�ం �Lా :ి� / కల2గజ�య
qాక!  

 

 ఈ ప#స� �ా/a పLతA�ంqా, ప���ంqా సహక��ం9న 
�ారంద���� ఇహపరల.�ాలల.  q�ప^ fాఫలA ¡}qాA/a సృDిF కర�  
అ�నట�వంట[ అల+, - పLfా>ించు qాక! ఆ��  
 

���� f|దరmడKf|దరmడKf|దరmడKf|దరmడK 

బహదూ�బహదూ�బహదూ�బహదూ� 
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x�ి�ల+,  హeరyz� /రyహ{ం 

అనంత కరmణ�మయ
డK, అ�ార కృ�ా£ల2Vౖెన అల+, - :;రm�7,  
 

>ివAఖు�ఆ� గ
��ం9 >ివAఖు�ఆ� గ
��ం9 >ివAఖు�ఆ� గ
��ం9 >ివAఖు�ఆ� గ
��ం9 ........................................................ 
 

అల+, - మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ను తన 
అంOమ పLవక�qా ఎంచు�T/, ఆయనక2 ఎ6¤a అదు¥��ల2, 
మహeమల2, fా¦§AU��ాల2 
ఇ9¨ సర$మ+న�ాR�� 
స6��ర�ం చూ:; అంOమ 
మ+ర�దర&క2/qా ]ేfాడK. 
అం�ే�ాక ఆయన :�ౖ 
ఖు�ఆ� అ6w మzదు¥త 
అంOమ >ివA గyం��/a 
క�V� అవత��ంపజ���ను.  
ఆ >ివAగyంథం కo^తHI�ం>ి 
�ాదు. >�/ల./ ఎ6¤a 
>ి�ాAదు¥త 0షయ+ల© అందుక2 /దర&నం. 6wడK 3ాస� Y�wత� ల2 
ప��34Uిం9 �ెoయజ��ిన, �ెల2సుక2నa 0షయ+ల2 1400 
సంవత��ాలక2 పªర$Hk /ర��ా« అ�న తన పLవక�  
మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం 6¤ట అల+, - పo��ం]�డK.  
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>ివAఖు�ఆ� అల+, - పం:ిన అంOమ గyంథం. ఈ గyం��/a 
మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం :�ౖ >ౖెవదూత అ�న ¬బ}L � 
అలcౖహeస�ల+ం >�$�ా అవత��ంపజ�fాడK. ఖు�ఆ� 23 

సంవత�రమ
ల �ాట� సంద�ా¥/a బట[F  అం]ెలం]ెల2qా 
అవత��ం9ం>ి. ¬బ}L �® అలcౖహeస�ల+ం అ6w >ౖెవదూత >�$�ా 0నa 
ఖు�ఆ� ఆయ¯ (సూక2� ల) ను పLవక�  మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe 

వసల, ం కంఠసNం ]ేసు�T/, �ాట[/ తన సహచరmలcౖన సzబ}లక2 
0/:ిం]ే�ారm. సz°లల. �Tంద��/ �ాOబ± వహ{ల2qా 
/యlం]�రm. �ాOబ± వహ{ల2 అంటr >ివA�ాణ² o³ం]ే�ార/ 
అరNం. ఖు�ఆ� ఆయ¯ ల(సూక2� ల)ను ´రm తమక2 అందుబ}ట� 
ఉనa జంత� చ�ా�ల:�ౖ, ఖరµ¶ రప# ఆక2ల:�ౖ �Lా సు�T/ 
భదLపర]ే�ారm. ��మ
 �Lా సుక2నa ఆయ¯ (సూక2� )లను 
మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం క2 0/:ిం]ే�ారm. రమ>�� 
మ+సంల., పLO సంవత�రం మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం 

¬బL�® అలcౖహeస�ల+ం క2 ఖు�ఆ� 0/:ిం9, స��చూసుక26w 
�ారm. తన 9వ�� సంవత�రంల. ¬బL�® అలcౖహeస�ల+ం దూతక2 
మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ��ండKమ+రm,  0/:ిం]�రm. 
ఖు�ఆ� అవత��ం9న 6�ట[ నుంVి 6wట[ వరక2 క�V� ఖు�ఆ� ను 
కం·��ాఠంqా ప·�ంచగoq��ారm ��ట, ల. ఉ6�aరm. ఈ ఖు�ఆ� 
గyం��/a 10 సంవత��ాల :ిల, ల2 క�V� కంఠసNం ]ే�ి, ఒక¸ అ�రం 
క�V� �¹ల2,  �|క2ంV� ప·�ంచ గoq��ారm 6wట[�� పLO]ోట} ఉ6�aరm. 
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ఏ ¡}షల.6�ౖ�ే అవత��ం9ం>ో అ>ే ¡}షల. పLపంచం నల2మ�లల+ 
ఉనa మ
�ి, ంల2 ఈ ఖు�ఆ� ను (అర° ల.6w) ప·�సు� 6�aరm. 
పLపంచ�ాAప�ంqా మ�� గyంథమ� ఈ 0ధంqా ప·�ంచబడటం ల©దు. 
 

ఈ ఖు�ఆ� గyంథంల. ఎ6¤a ��ౖజ�¼ /క 0షయ+ల2, ఆ��Nక 
పరHI�న 0షయ+ల2, �ాజ��య అం3ాల2, బ}ధAతల2, హక2¸ల2, 
�ీ� Yప#రmష�ల సంబంU�ల2, బ}ంధ�ాAల2, జరగబ½వ# సంఘటనల2, 
గడ9న వృ��� ం��ల2, పLళయ>ినం 6�డK సంభ0ం]ే 0షయ+ల2, 
nరm^>ినం 6�డK ఎదు��¸బ½వ# 0షయ+ల2, పLళయ>ి6�/�� 
మ
ందు జ��q� 0షయ+ల2, హÀచ¨��కల2, స$ర�ం, నరకం Áక¸ 
03Â,షణల2 ఇల+ంట[ మ��6¤a 0షయ+ల�7 క�Vిన మÃత� ర 
గyంథHk ఈ >ివAఖు�ఆ�.  

 

6wడK ఎంద�� 3ాస� Y�wత� ల2 మ��ంద�� ఆధు/క ప��క�ాలను 
ఉపjq�ం9 �ెల2సుక2నa 0షయ+లను ఓ అ�రజ�¼ నం ల©/ 
/ర��ా« అ�న మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం �ారm 1400 
సంవత��ాలక2 మ
ం>ే �ెoయజ�3ారm. >ీ/a బట[F  ఖు�ఆ� మ+నవ 
కo^తం �ాద/, ఊహeం9 �Lా యబVిన గyంథం �ాద/, మ
మ+�ట[�� 
ఇ>ి >ౖెవ గyంథమ/ �ెoయ
చునa>ి. మచు¨నక2 ఖు�ఆ� ల. 
]ెప^బVిన ��ౖజ�¼ /��పరHI�న �T/a 0షయ+లను చూ>�Å ం. 
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�ీ� Y గర¥ంల. :ిండం ఎల+ ఏర^డKత�ం>ి? ఆ తరm�ాత 
దశలదశల2qా ఎల+ మ+రm^ ]ెందుతÆ వృ>ిÇ  ]ెందుత�ం>ి - అ6w 
0షయ+ల గ
��ం9 ఖు�ఆ� ల. ]ెప^బVిన 0షయ+లను 6wట[ 
ఆధు/క ��ౖదA0జ�¼ నమ
 >�$�ా �ెల2సుక2నa 0షయ+లను �|o¨ 
చూ>�Å ం. 
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1. ఖు�ఆ� ల. మ+నవసృDిF  గ
��ం9 ఖు�ఆ� ల. మ+నవసృDిF  గ
��ం9 ఖు�ఆ� ల. మ+నవసృDిF  గ
��ం9 ఖు�ఆ� ల. మ+నవసృDిF  గ
��ం9 . . .. . .. . .. . .  
 

“Hkమ
 మ+నవ#ణ²È  మట[F  Áక¸ fారం�7 సృDిFం]�మ
. 
త�ా$త అత// ఒక సుర¦ితHI�న fాN నంల. పVే xందువ#qా 
మ+�ా¨మ
, ఆ తరm�ాత ఈ xందువ#క2 మ
దÅ   ఆ�ా�ా/a 
ఇ]�¨మ
, ఆ :�ౖన మ
దÅను కండqా ]ే3ామ
. త�ా$త మ+ంసప# 
కండను ఎమ
కల2qా ]ే3ామ
, ఆ తరm�ాత ఎమ
కలక2 
మ+ంfా/a �ÉVిqామ
, ఆ :�ౖన >�// �నaHI�న సృDిF qా ]ే�ి 
/లబÊట}F మ
. (ఖు�ఆ� 23:12– 14) 

 

:�ౖ ఖు�ఆ� �ా�ాAల2 1) xందువ# 2) మ
దÅ  ఆ�ారమ
 3) కండ 
4) ఎమ
కల2 5) ఎమ
కల:�ౖ మ+ంసం 6) ఆ తరm�ాత ఓ రµపంqా 
మ+రmత�ంద/ మ+నవ సృDిF  గ
��ం9 0వ��ం]��. ఇల+ ఒ��¸ దశ 
ఒ��¸ల+ ఉంట�ంద/ ఖు�ఆ� �ెoయజ��ిం>ి. Ëదట[ దశల./ 
xందువ# -  ప#రmష�/ జన6wం>ిLయమ
 నుంVి ��ల2వVే xందువ#. 
అ>ి �ీ� Y ప#రmష�ల కల�క వలన ప#రmష�/ నుంVి ��ల2వVి �ీ� Y 
గ�ా¥శయంల. ]ేరmత�ం>ి. ఆ తరm�ాత అ>ి మ
దÅqా మ+రmత�ం>ి. 

 

Ëదట[Ëదట[Ëదట[Ëదట[ దశనుదశనుదశనుదశను సూ9ంచట}/��, ఖు�ఆ� ల. అలక అ6w అర° 
పదమ
 �ాడబVిం>ి. అలక అ6w ప>�/�� అర° ¡}షల. మ�డK 
అ�ాN ల2 ఉ6�a�. �ాట[ల. ఒక అరNం జలగ, మ�� అరNం 
�wLల+డKత�నa మ��య
 మ�డవ అరNం గడÌ కట[Fన. ఇక¸డ మ�డK 



ఖు�ఆ� ల./ �ాస� 0క 0షయ+ల2 - ��ౖను� ప��34ధనల /దర&6�ల�7...... 11

పట}ల2 ఇవ$బV�Ì �. �ాబట[F  ఆ xందువ# :ిండంqా మ+�� కyమంqా 
వృ>ిÇ  ]ెం>ే 0U�6�/a గనుక జ�గ�త� qా గమ/�;� , 1వ పటంల. అ>ి 
ఓ జలగను �|oనట�, , 2వ పటంల. అ>ి �wLల+డKత�నaట�,  మ��య
 
3వ పటంల. గడÌ కట[Fన రక�ప# మ
దÅల+ కనబడKను. 

 

తరm�ా� :;< 5,6 పట}లల. గడÌ కట[F న రక�ప# కండల+ 
క/:ిసు� ం>ి. ఈ 9తL పట}లను The Developing Human – 

More and Persaud అను ��ౖదA0జ�¼ 6�/�� సంబంUిం9న 
ప#స� కమ
ను నుంVి �;క��ం9న0.  
 �ీ� Y గర¥ంల. :ిండం ‘జలగ మ+>ి��qా6w ర�ా� /a :ీల2¨తÆ 
వృ>ిÇ  ]ెందుత�ం>ి’ అ/, ‘ఓ అంచుక2 మ+తLHk అత�క2¸/ lq�oన 
¡}గం �wLల+డKతÆ ఉంట�ం>ి’ అ/ ��ౖదA3ాస� Yం క/:�ట[Fన 0షయ+ల2 
ఖు�ఆ� ల. �ెల2పబVిన �ాట[�7 ఎంత ఖ9¨తంqా స�� 
�|త�6�aj ��� గమ/ంచంVి. 

 

పటమ
 1 
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పటమ
 2 

 

పటమ
 3 

 
పటమ
 4 
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��ండవ దశ��ండవ దశ��ండవ దశ��ండవ దశ: ఖు�ఆ� ��ండవ దశక2 మ
దగ మ
దగ మ
దగ మ
దగ అ6w :;రm ఇ9¨న>ి. 
మ
దగ అంటr అర° ¡}షల. HIత� ట[ కండHIత� ట[ కండHIత� ట[ కండHIత� ట[ కండ అ/ అరNం. బబ
 గÍ 
ను �ా�;ప# నlo >�// దవడ పళS మధAన అ>ిl ఆ 
తరm�ాత బయటక2 n�ి చూ�;�  అ>ి క/:ిం]ే HIత� ట[ కండ 
ఆ�ా�ా/a �|o ఉంట�ంద/ ��ౖదA3ాస� YÎ¼ ల ప��34ధనలల. �ేoం>ి. 
దLవంల+ �ాక2ంV� మ+ంసప# కండల+మ+ంసప# కండల+మ+ంసప# కండల+మ+ంసప# కండల+ ఉంట�ం>ి.  
ఈ��yం>ి 9తLపట}ల2 చూడంVి. 

 

పటమ
 5 
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పటమ
 6 
 �ాబట[F , ఖు�ఆ� ల. �ెo:ిన >�/��, ��ౖదA3ాస� Yం ప��34Uిం9 
�ెల2సుక2నa >�/�� ఎంత దగ��� �|oకల26�a�Ï చూడంVి. 
 

 ��y,శ. 1677 సంవత�రంల. Hamm and Leevewenhock 

అ6w 3ాస� Y�wత� ల2 ËటFËదట[fా��qా ప#రmష�/ ఇం>ిLయమ
:�ౖ 
ప��34ధనల2 జ��:ి “ప#రmష�/ప#రmష�/ప#రmష�/ప#రmష�/ నుంVినుంVినుంVినుంVి ��ల2వVే��ల2వVే��ల2వVే��ల2వVే ´రAxందువ#ల.´రAxందువ#ల.´రAxందువ#ల.´రAxందువ#ల. 
మ/Dి/మ/Dి/మ/Dి/మ/Dి/ �|oన�|oన�|oన�|oన సూ��రµపంసూ��రµపంసూ��రµపంసూ��రµపం >�q�>�q�>�q�>�q� ఉంట�ంద/ఉంట�ంద/ఉంట�ంద/ఉంట�ంద/, అ>ిఅ>ిఅ>ిఅ>ి 
�ీ� Yగ�ా¥శయంల.�ీ� Yగ�ా¥శయంల.�ీ� Yగ�ా¥శయంల.�ీ� Yగ�ా¥శయంల. ]ే��న]ే��న]ే��న]ే��న త�ా$తత�ా$తత�ా$తత�ా$త కyమంqాకyమంqాకyమంqాకyమంqా వృ>ిÇవృ>ిÇవృ>ిÇవృ>ిÇ  ]ంె]ంె]ంె]ంె>ి>>ిి>ి «Ðవ#«Ðవ#«Ðవ#«Ðవ# రµపంరµపంరµపంరµపం 
>�ల2¨త�ం>ి>�ల2¨త�ం>ి>�ల2¨త�ం>ి>�ల2¨త�ం>ి” అ6w తప�డK సమ+]��ా/a అం>ిం]�రm. ఇ>ి /జం 
�ాల©దు. ´�� కంటr 1000 సంవత�రమ
లక2 పªర$Hk ఎల+ంట[ 
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ప��34ధనల2 ]ేయక2ంV�6w మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం 

మ+నవసృDిF  గ
��ం9 ఖ9¨తHI�న 0షయ+ల2 �ెoయజ�fారంటr, 
అ>ి ��వలం >ౖె�ానుగyహం మ+తLHk అనటంల. ఎల+ంట[ సం>ేహం 
ల©దు. ఎంద�� పLమ
ఖుల2 >ీ// స$యంqా ఒప�క26�aరm. 
 

 Professor Emeritus Keith L.More Embtyology - 

ఒక పLపంచ పL�ిదÇ  3ాస� Y�wత� . ఆయన Anatomy Embyology 

(:ింVోత^O�  మ��య
 శ�)ర /�ా�ణ 3ాస� Yమ
)లల. ప��34ధనల2 
]ే3ారm. ఆయన The Developing Human అను గyంథమ
ను 
ర9ం]�రm. ఈ గyంథం 8 ¡}షలల. అనువ>ించబVిం>ి. >ీ/:�ౖ 
ఆU�రపVి మ��6¤a ప��34ధనల2 జ��qా�. అHI���ాల./ ఓ పL�ేAక 
కlటÑ �ారm ఈ ప#స� �ా/�� ��ౖదA 0>�Aరంగమ
ల. ËటFËదట[ 
fాN 6�/a కo^ం]�రm. అం�ే�ాదు Professor Keith L. Moore  

��నV�ల./ టÒరంటÒ అను పటaంల. University of Toronto ల. 
Anatomy Professor qా క�V� ప/]ే3ారm. అం�ే �ాక Anatomy 

0¡}గమ
నక2 Óైర�� qా 8 సంవత�రమ
ల �ాట� తన �;వలను 
అం>ిం]�రm మ��య
 అHI���ా, ��నV�క2 ]ెం>ిన Association of 

Anatomists and the council of the union of Biological 

Sciences క2 మ
ఖAసలz>�రm/qా క�V� ఆయన తన �;వలను 
అం>ిం]�రm.  
 

 1981 సంవత�రంల. fÔ>ీ అ��xయ+ల./ దమ+�Í ల. 
జ��q�న 7వ Medical Conference ల. Dr. Keith L. Moore 
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qారm ఇల+ �ాAఖ+A/ం]�రm. “మ+నవ శ�)ర /�ా�ణం, అ>ి ఏర^Vే 
0U�నం, అ>ి �ీ� Y గర¥ంల. వృ>ిÇ  ]ెం>ే 0U�నం గ
��ం9 ఖు�ఆ� ల. 
]ె:ి^న 0షయ+ల2 6wడK అ�వృ>ిÇ  ]ెం>ిన ��ౖదA 0జ�¼ నం 
ప��34ధనల2 ]ే�ి ]ె:ి^న 0షయ+లల. ఎల+ంట[ వA��Aసం ల©ద/ 
]ెప^V�/�� 6wను ]�ల+ సం�7Dిసు� 6�aను. �T/a వందల 
సంవత��ాలక2 పªర$ం ఎల+ంట[ ప��34ధనల2 ]ేయక2ంV� ఇల+ంట[ 
0షయ+లను మ
హమ
హమ
హమ
హమ��మ��మ��మ�� ]ెప^గoqారంటr ఇ>ి మ+మ�ల2 
0షయం �ాదు. ఆయన ఖ9�తంqాఖ9�తంqాఖ9�తంqాఖ9�తంqా సృDిF కర�యగ
సృDిF కర�యగ
సృDిF కర�యగ
సృDిF కర�యగ
 అల+, -అల+, -అల+, -అల+, - Áక¸Áక¸Áక¸Áక¸ 
/జHI�న/జHI�న/జHI�న/జHI�న పLవక�పLవక�పLవక�పLవక��Ï మ��య
�Ï మ��య
�Ï మ��య
�Ï మ��య
 ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� >ైవ>ైవ>ైవ>ైవ గyంథHkగyంథHkగyంథHkగyంథHk అనడంల. 
ఎల+ంట[ సం>ేహమ� ల©దు.” >ీ/�7 అక¸Vి స�క2ల2 Dr. Moore 

qా��/ ఇల+ పL«aం]�రm. “ఏl, �రm ఖు�ఆ� ను >ౖెవగyంథంqా 
నమ
�చు6�a�ా?” అప�డK Dr. Moore ఇల+ బదుo]�¨రm – 

“ఎల+ంట[ అనుమ+నం ల©దు, ఖు�ఆ� >ౖెవగyంథHk.” Dr. Moore 

ఇం�ా ఇ>ే సభల. – “:ింVోత^O� , >�/ దశల2 �ెoయజ��; 
0U�నమ
 గ
��ం9 ఖు�ఆ� ల. మ��య
 మ
హమ�� 
ఉప>ే3ాలల. �ెoయజ��ిన పదÇ �ే స���న>ి. 6wను ఖు�ఆ� ను 
మ��య
 మ
హమ�� ఉప>ే3ాలను (హ>ీÕ లను), ఆయన 
సహచరmల2 (సz°ల2) �ెoయజ��ిన 0షయ+లను 6wను 6�ల2గ
 
సంవత��ాల �ాట� చ>ి�ాను. �ాట[ల. 6�క2 ఎ6¤a ఆశ¨రAకరHI�న 
0షయ+ల2 �ెofా�. ��y. శ. 6వ శ��బÅంల.6w :ింVోత^O�  గ
��ం9 
ఎం�7 ఖ9�తHI�న 0వ�ాల2 �ెoయజ�యబV�Ì �.  
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 ��y.పª. 4వ శ��బÅంల. అ��fాF ట[ అను 3ాస� Y�wత�  ��Vిగ
y డKÌ :�ౖ 
ప��34ధనల2 ]ే�ి �ెoయజ��ిన 0షయ+ల2 క�V� అంతంత 
మ+తLHk. 20వ శ��బÅం వరక2 మ+నవ#/ :ింVోత^O�  గ
��ం9 
క/:�ట[Fన>ి ]�ల+ తక2¸�w అ/ ]ె�ా^o. �ా/ 6వ శ��బÇమ
ల.6w 
ఎల+ంట[ ప��34ధనల2 జరపక2ంV� ��ౖ�� :�ౖ ఆU�రపడక2ంV� ]ె:ి^న 
0షయ+ల2 గమ/ం9నట, ��ే ఖ9�తంqా ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� >ైవగyంథHk>ైవగyంథHk>ైవగyంథHk>ైవగyంథHk. 
ఎందుకంటr ఈ 0షయ+ల2 �ెoయజ��ిన మ
హమ�� 
/ర��ాసుAడK, 3ా�ీ� Yయ ప��జ�¼ నమ
 అంతకంటr ల©/�ారm. �ాబట[F  
ఖు�ఆ� ఖ9¨తంqా >ౖెవగyంథHk” అ/ పLకట[ం]�రm. 
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2. ఖు�ఆ� ల. పర$��లను ఖు�ఆ� ల. పర$��లను ఖు�ఆ� ల. పర$��లను ఖు�ఆ� ల. పర$��లను గ
గ
గ
గ
��ం9 ��ం9 ��ం9 ��ం9 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  
 

>ివAఖు�ఆ� ల. అల+, - ఇల+ �ెoయజ�య
చు6�aడK: 
“Hkమ
 భ�l/ �ాను^qా ]ే3ామ
, అందుల. పర$��లను 
Hkక2ల2qా �ా��మ
” ఖు�ఆ� 78: 6-7 

 

ఖు�ఆ� ల. మ��]ోట ఇల+ �ెల2పబVిన>ి: “ఆయన భ�lల. 
పర$��లను Hkక2ల2qా �ా��డK. భ�l:�ౖ ఉంVే సమస�  <వ��ట[ 
>ొ��,�|క2ంV� ఉంV�ల/” ఖు�ఆ� 16:15.  

 

ఆధు/క ¡Öq�Rక3ాస� Yం �ెoయజ�సు� నa>ి ఏlటంటr 
“పర$��ల2 ఎంత ఎత�� qా ఉంట}j అంతకంటr ఎక2¸వ ��ట�,  
భ�lల./�� >ిగబVియ
ంట}�” అ/ �ెoయజ�సు� ం>ి. 

 

>ీ/a బట[F  చూ�ినట, ��ే ఖు�ఆ� ల./ “పర$��లను 
Hkక2ల వల© �ా��ను” అ6w అల+, - Áక¸ పLకటన ఎంత 
ఖ9�తంqా స���|త�ం>ో గమ/ంచంVి. 

 

1865 సంవత�రంల. �ాయ స� జ��¶ ఎ��) అను 
3ాస� Y�wత�  తన ప��34ధనల�7 �ెo�ిన 0షయ+లను �ెoయజ�సూ�  
ఇల+ అ6�aడK – “భ�l Áక¸ :�ౖ �¹ర కం:ించక2ంV� 
ఉండట}/�� పర$��ల2 ]�ల+ వరక2 సzయపడ���.” 
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ఇ>ే 0షయం >ివAఖు�ఆ� ల. క�V� ]ెప^బVిం>ి. 
“ఆయన భ�lల. పర$��లను Hkక2ల2qా �ా��డK. భ�l:�ౖ 
ఉంVే సమస�  <వ��ట[ >ొ��,�|క2ంV� ఉంV�ల/” ఖు�ఆ� 16:15. 

 

�Tందరm ¡Öq�Rక 3ాస� Y�wత� ల2 ప��34ధనల2 జ��:ి �ారm 
�ెల2సుక2నa 0షయ+లను ఓ ప#స� కంqా �Lా fారm. >�/ :;రm 
“ఎ��”. ఈ ప#స� �ా/a ర9ం9న �ా��ల. ఒ�ాయన :;రm Prof. 

Emerities Frank Press ఈయన ఒక6�ట[ అHI���ా అధA×Vౖెన 
¬l��ాట� Áక¸ ��ౖ�� సలz>�రmVిqా ప/]ే3ారm. తరm�ాత 
12 సంవత�రమ
ల �ాట� 6wషన అ�ాడ� ఆØ ��ౖ6��t, �ాDింÙ 
ట� DC �� అధA×Vిqా క�V� తన �;వలను అం>ిం]�రm.  

 

ఆ ప#స� కంల. ఇల+ �Lా యబVి ఉం>ి – “పర$��ల2 
భ�lల./�� ]�ల+ వరక2 �wర,వల© ]Úచు¨క2/�|�, భ�lల. 
Hkక2ల2 �ాOనట�, qా ��yందక2 >ిగబVియ
6�a�.” అ0 ఎల+ 
>ిగబVి ఉంట}�?అ6w 0షయ+/a ��yం>ి 7,8,9 పట}లల. చూడంVి 

పటమ
 7 



ఖు�ఆ� ల./ �ాస� 0క 0షయ+ల2 - ��ౖను� ప��34ధనల /దర&6�ల�7...... 20

పటమ
 8 

పటమ
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Modern Theory of Plate ఏమ/ �ెoయజ�సు� నa దంటr 
పర$��ల2 భ�l కం:ించక2ంV� ఉంVేందుక2 సహక��సూ�  ఉంట}� 

అ/. ఈ 0షయ+ల2 1960 సంవత�రం వరక2 ఎవ���� �ెoయవ#.  
 

మ�� మ
హమ�� సల,ల+, హb అలcౖహe వసల, ం 1400 సంవత��ాలక2 
పªర$Hk ఖు�ఆ� ల. ఇల+ంట[ 0షయ+ల2 �ెoయజ�fారంటr ఇ>ి 
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ఆయన >�$�ా సర$ల.క సృDిFకర� �ెo:ిన >ివAజ�¼ నం �ాక మ��కట[ 
ఎల+ అవ#త�ం>ో ��� /స^��ాతంqా ఆల.9ంచంVి. �|Û ఎవ�� 
నుంVో 0/ ]ె�ా^రంటr ఆ �ాలంల. 6wట[ల+ ఆధు/క  ప��క�ాల2, 
ఆధు/క ప��జ�¼ నమ
 అందుబ}ట�ల. ల©దు అనa>ి మనక2 �ెల2సు. 
అ�6� �Tండల2, పర$��ల అడKగ
న ఉనa 0షయ+ల2 క�V� 
మ
హమ�� సల,ల+, హb 

అలcౖహe వసల, ం �ెo�ారంటr 
ఇ>ి ��వలం సృDిFకర� 
అ�న అల+, - Áక¸ 
కృప�Ï. >ీ/ల. ఎట�వంట[ 
సం>ేహమ� ల©దు. ఆయన 
>ౖెవం పం:ిన 9టF9వ�� 
పLవక� అ/ నమ�క2ంV� ఉండట}/�� మన మ
ందు ఇం�� �ారణమ� 
lగలల©దు.   
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3. ఖు�ఆ� ల. 0శ$సృDిF  గ
��ం9 ఖు�ఆ� ల. 0శ$సృDిF  గ
��ం9 ఖు�ఆ� ల. 0శ$సృDిF  గ
��ం9 ఖు�ఆ� ల. 0శ$సృDిF  గ
��ం9 . . .. . .. . .. . .  
 

ఆధు/క 0శ$0జ�¼ న 3ాస� Yప# ప��34ధనల పL�ారం 
�Lా రంభంల. 0శ$మం�� అతAUిక fాందLత మ��య
 అతAUిక 
ఉÜ|È గyత�7, �¹గ రµపంల./ ఓ మబ
Qవల© ఉంVే>ి.  
 

 ఈ అ��Lా యం :�ౖ 3ాస� Y�wత� ల మధA ఎల+ంట[ అ��Lా య 
¡±ధం ల©దు. మ��6¤a �Tత�  �Tత�  న���L ల2 ఈ మబ
Q నుంVే 
ప#ట�F క2 �ావటం:�ౖ 3ాస� Y�wత� ల2 ప��34ధనల2 జరmప#చు6�aరm. 
ఇప�డK మనం చూసు� నa HI���; న���L ల2 ఈ మబ
Q నుంVే 
ప#ట�F క2 వ9¨న�w. ��yంద 9తLపటమ
ల. చూడంVి.  
 

 :�ౖన ]ెప^బVిన 3ాస� Y�wత� ల ప��34ధనలల. �ెo�ిన 
0షయ+ల2 ఖు�ఆ� ల. ]ెప^బVిన 0షయ+ల2 ఎంత ఖ9¨తంqా 
స���|త�6�aj చూడంVి. 
 

 “��వలం �¹గqా ఉనa ఆ�ాశం ��ౖప#నక2 ఆయన తన 
U�A6�/a మరల+¨డK. ఆయన ఆ�ా3ా/a, భ�lÛ ఉ>ేÇ «ం9 
ఇల+ అ6�aడK, “ఉ/��ల./�� రంVి, �క2 ఇషFHI�6�, ఇషFం ల©క 
�|�6�” అ0 ��ండూ, Hkమ
 వ]ే¨3ామ
, 0Uేయ
ల2 మ+>ి��qా 
అ/ అ6�a�.” (ఖు�ఆ� 41:11)  

  

అల+ ��ౖను� >�$�ా మనక2 �ెo�ినం>ేమంటr ఆ�ాశమ
, 
భ�l Ëత�ం (సూరmAడK, చందుL డK, న���L ల2, గyzల2, 
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�ాలప#ంతల2) అÛa ఒ��]ోట ఉంVేవ/ మ��య
 సర$ 
రfాయ6�ల2 అ/a lRతHI� ఉంVేవ/ ఓ 0f|^టం >�$�ా అ0 
�wరm �wరm అ�6�య/ ��ౖ�� ]ెబ
త�ం>ి. 
 

మ�� ఖు�ఆ� ఏl ]ెబ
త�ం>ో చూ>�Å ం - “Oరస¸��ం9న 
�ారm ఈ 0షయ+లను గ
��ం9 ఆల.9ంచ�ా, ఆ�ా3ాల2, భ�� 
పరస^రం కo�ి ఉంVేవÛ, త�ా$త Hkమ
 �ాట[/ �wరm ]ే3ామÛ” 
(ఖు�ఆ� 21:30) 
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Dr. Alfred Kroner ఈయన పLపంచ పLఖ+AO qాం9న 
Geology 3ాస� Y�wత� . ఈయన Institute of Geosciences మ��య
 
Johannes Gutenber University, Mainz, Germanyల. పLU�న 

అUి�ా��qా, �¹L Ý�స� qా తన �;వలను అం>ిం]�రm.  
 

 ఈయన ఒక సందర¥ంల. మ
హమ�� సల, ల+, హb 

అలcౖహe వసల, ం �ా�� గ
��ం9 ఈ 0ధంqా �ాAఖ+A/ం]�రm.  
 

“మ
హమ�� ఎవరm, ఈయన ఎక¸Vి నుంVి వ]�¨రm, 
ఇంత ప��జ�¼ నం ఈయనక2 ఎక¸Vి>ి, ఎంద�� 3ాస� Y�wత� ల2, మ��6¤a 
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ఆధు/క ప��క�ాల2 ఉపjq�ం9, శylం9 �ెల2సుక2నa 
0షయ+లను ఎల+ంట[ ప��క�ాల2 అందుబ}ట�ల. ల©/ సమయంల. 
ఎల+ంట[ ప��క�ాలను 0/jq�ంచక2ంV� 1400 సంవత��ాలక2 
పªర$ం ఓ అ�రజ�¼ నం ల©/ వA���  ఎల+ ]ెప^గoqారm, ఇల+ంట[ 
0షయ+ల2 అణ
 ప��జ�¼ నమ
 ఉనa�ా�� ]ెప^గలరm, మ�� ఈయన 
ఎల+ ]ెప^గoqారm?”  
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4. ఖు�ఆ� ల. HIదడK గ
��ం9ఖు�ఆ� ల. HIదడK గ
��ం9ఖు�ఆ� ల. HIదడK గ
��ం9ఖు�ఆ� ల. HIదడK గ
��ం9    . . .. . .. . .. . .  
 

>ివAఖు�ఆ� ల. సర$ల.క సృDిF కర� అ�న అల+, - ఓ 
దుష�F Vి/ ఉ>ేÇ «ం9 ఈ 0ధంqా  పLకట[ం]ెను: “అతడK గనక 
మ+నక�|�ే Hkమ
 అత/a అత/ నుదుట[ ��ంట�L కల2 పట�F క2/ 
ఈడKfా� మ
, అబ>�Ç /��, Þర�ా�ా/�� �ాల^Vిన నుదురm అ>ి” 

(ఖు�ఆ� 96:15-16) 

 

 :�ౖన ఖు�ఆ� ల. ]ెప^బVిన అబ>�Ç /��అబ>�Ç /��అబ>�Ç /��అబ>�Ç /��, , , , Þర�ా�ా/�� Þర�ా�ా/�� Þర�ా�ా/�� Þర�ా�ా/�� 
�ాల^Vిన నుదురm�ాల^Vిన నుదురm�ాల^Vిన నుదురm�ాల^Vిన నుదురm అనaమ+టల2 6wడK ��ౖదA 0జ�¼ నమ
 >�$�ా 
�ెo�ిన 0షయ+ల2 ఎంత దగ�రqా ఉ6�aj చూడంVి.  
 

 Essential of Anatomy & Physiology అను ప#స� కంల. 
ఈ 0ధమ
qా �Lా యబVిం>ి. నుదురm ��ౖప# ఉనa HIదడK 
¡}qా/a Pre Frontal Area అంట}రm. HIదడKల./ ఈ ¡}గHk 
మ/Dి ఏ>ై6� మం9 ]ెడK పనుల2 ]ెయ+Aల6w ఆల.చన 
కల2గజ�సు� ంద/ �ాట[/ ఆచ��ం]ే ��ౖప#నక2 ప#��q�ల2^త�ంద/, 
ఉ>ేL�ా/a కo�ం]ే ��ందLం క�V� ఇ>ే. సతAం ల©>� అసతAప# 
మ+టల+డట}/�� �ాట[/ ఆచరణల. :�టrF  0ధంqా శ�)రంల. lగ�� 
¡}qాలను ప#రmq�ల2^త�ం>ి అ/ ఈ Pre Frontal Area ప/]ే�; 
0U�నమ
ను ఇటÑవల6w Professor Keith L. Moore అ6w 
3ాస� Y�wత�  క/:�టెFను. 
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 ఒక దుష�F Vౖెన అ03ా$�ి పLవక� మ
హమ�� సల, ల+, హb 

అలcౖహe వసల, ం ను తరmచూ ఇబQందులక2 గ
��]ే�;�ాడK. �ాVి 
బ
రyల. ఎప�డూ మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ను ఎల+ 
��ంచపర]�o, ఆయన సతAధర�పL]��ా/a ఎల+ ఆటంకపర]�o 
అ6w ఆల.చన తప^ మ��కట[ ఉంVే>ి �ాదు. మ
హమ�� సల, ల+, హb 

అలcౖహe వసల, ం �ారm మ�ీదుక2 ��àáS �7L వల. మ
ళSకంపల2 
ప��]ే�ాడK. ఆయన �Lా ��Nసూ�  ఉండqా ´ప#:�ౖ ఒంటె బ½ట[ :;Lగ
ల2 
�w�;�ాడK. ఇసుక గ
మ���ం]ే�ాడK. ఇల+ంట[ �ాVి గ
��ం]ే 
ఖు�ఆ� అబ>�Ç /aఅబ>�Ç /aఅబ>�Ç /aఅబ>�Ç /a, , , , Þ�ా/�� �ాల^Vిన నుదురm �ాVి>ి Þ�ా/�� �ాల^Vిన నుదురm �ాVి>ి Þ�ా/�� �ాల^Vిన నుదురm �ాVి>ి Þ�ా/�� �ాల^Vిన నుదురm �ాVి>ి 
అందు]ేత6w నుదుట[ ��ంట�L కలను పట[F  ఈడK¨క2ంటâ �|� అందు]ేత6w నుదుట[ ��ంట�L కలను పట[F  ఈడK¨క2ంటâ �|� అందు]ేత6w నుదుట[ ��ంట�L కలను పట[F  ఈడK¨క2ంటâ �|� అందు]ేత6w నుదుట[ ��ంట�L కలను పట[F  ఈడK¨క2ంటâ �|� 
నరకంల.నరకంల.నరకంల.నరకంల.    �wfా� న/�wfా� న/�wfా� న/�wfా� న/ హÀచ¨��ంచడం జ��q�ం>ి. అంటr ´���� అల+ంట[ 
]ెడK ఆల.చనల2, పLణ�Rకల2 కo�ం]ే>ి ఈ fాN నHk అ/ ఖు�ఆ� 
]ెబ
త�ం>ి. 6wడK ��ౖదA 0జ�¼ నమ
 ఈ fాN నHk ఇల+ంట[ �ాట[�� 
��ందLxందువ# అ/ ]ెబ
త�ం>ి.  
 

 ��yం>ి :;<ల. Essentials of Anatomy Physiology అను 
ప#స� కమ
 నుంVి �;క��ం9న HIదడKల./ 00ధ ¡}qాలను 
సూ9సు� నa 9తLపటమ
ను చూడంVి. 
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5. ఖు�ఆ� ల. సమ
>�L ల2ఖు�ఆ� ల. సమ
>�L ల2ఖు�ఆ� ల. సమ
>�L ల2ఖు�ఆ� ల. సమ
>�L ల2    నదుల సంగమం గ
��ం9నదుల సంగమం గ
��ం9నదుల సంగమం గ
��ం9నదుల సంగమం గ
��ం9....  
 

��ండK సమ
>�L ల2 కo�; ]ోట �ాట[ మధA ఓ �ెర ఏర^డK 
త�ం>ి.  ఈ �ెర ��ండK సమ
>�L ల Ûరm ఒక>�/ల. మ��క>�/ Ûరm 
కలవక2ంV� అడKÌ క2ంట�ం>ి.ఇ>ి ఎల+ �ెల2సు� ందంటr,ఓ సమ
దLప# 
Ûట[ల. ఉంVే రm9 (ఉప^దనం) qా/ fాందLత qా/ ఉÜ|È గyతల. qా/ 
మ�� సమ
దLప# Ûట[/ �|o ఉండదు. >ీ/a బట[F  ��ండK సమ
>�L ల 
Ûరm ఒక>�/ల. మ��కట[ కల2సు� 6�aయ+ ల©>� అనa>ి 
�ెల2సు� ం>ి. ��ండK సమ
>�L ల2 కo�; పL>ేశమ
ల. జ��:ిన 
ప��34ధనల ఆU�రంqా ��ండK సమ
>�L ల Ûరm కలవవ/ �ాట[ 
మధAల. ఒక �ెర ఉంట�ంద/ ఆధు/క 0జ�¼ నమ
 �ెoయజ�సు� ం>ి. 
 

ఉ>�.HIVిటr��య� సమ
దLం Áక¸ Ûరm అట}, ంట[ã మz 
సమ
దLప# Ûట[ కంటr fాందLత, ఉప^దనం, ఉÜ|È గyత ఎక2¸వ. 
HIVిటr��య� సమ
దLం Gibralter �Lా ంతంల. అట}, ంట[ã మz 
సమ
దLంల. కల2సు� ం>ి. అల+ కo�ి �T/a వందల ��ల.�టర,  
దూరం వరక2 అట}, ంట[ã మz  సమ
దLంల. పLవహeసు� ం>ి. ఇ>ి 
>�>�ప# 1000 �టర,  ల.త� వరక2 ��ళæత�ం>ి. అ�6� 
HIVిటr��య� సమ
దLప# Ûట[ Áక¸ ఉÜ|È గyతలల. qా/, రm9ల. 
qా/, fాందLతల. qా/ ఎల+ంట[ మ+రm^ కలగదు. సమ
దLప# 
ఆట��|ట�,  వలన qా/ :�దÅ  :�దÅ  ��రట}ల వలన qా/ సమ
దLప# 
ల.త�లల. ఏర^Vే క��ంట� వలన qా/ ఈ �ెర ]ెక2¸ ]ెదరదు.  
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ఇ>ే 0షయం ఖు�ఆ� ల. ఇల+ ]ెప^బVిం>ి. “��ండK 
సమ
>�L ల2 ఒక>�/�7 ఒకట[ కo�ి �|�Ïటందుక2 ఆయన (అల+, -) 
�ాట[/ వ>ిo:�ట}F డK. అ�6� �ాట[ మధA ఒక �ెర అడÌంqా ఉనa>ి. 
అ0 >�// అOకylంచవ#” (ఖు�ఆ� 55: 19 – 20) 

 

HIVిటr��య� సమ
దLం అట}, ంట[ã మz సమ
దLంల. కo�; 
0U�6�/a ఈ ��yం>ి 9తLపఠమ
ల. చూడంVి. ఇ>ి Marine 

Geological Kuenen నుంVి �;క��ంచబVిన>ి. 

 పటమ
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అల+q� నదుల2 సమ
దLంల. కo�; ]ోట క�V� ఒక>�/ల. 

మ��కట[ కల2వవ#.>�/ గ
��ం9 క�V� ఖు�ఆ� ల. ]ెప^బVిం>ి. 
“��ండK సమ
>�L లనూ కo:ి ఉం9న�ాడK ఆయ6w. ఒకటr� 

రm9కరHI�న>ి, మధురHI�న>ీను. ��ంVో>ి ]ే>ౖెన>ి, ఉ:�ౖ^న>ీను. ఆ 
��ంట[ మధA ఒక �ెర అడÌంqా ఉనa>ి. అ>ి �ాట[/ కల�ి�|క2ంV� 
ఆ:ి ఉం]ే అవ��ధం” (ఖు�ఆ� 25:53) 
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ఖు�ఆ� ల. ఒక సమ
దLప# Ûరm మ�� సమ
దLప# Ûట[ల. 
కల2పక2ంV� ఓ �ెర అడÌంqా ఉనa>ి అ/ �ెoయజ�యబVిన>ి. 
అ>ే 0షయ+/a ఆధు/క 0జ�¼ నమ
 ధృవపరmసు� ం>ి. ఈ ��yంద 
ఇవ$బVిన 9తLపటమ
ను గమ/ంచంVి. 
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6. ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�    ల. ల. ల. ల. ల.�ైన ల.�ైన ల.�ైన ల.�ైన సమ
దLప# సమ
దLప# సమ
దLప# సమ
దLప# ప���ిN Oప���ిN Oప���ిN Oప���ిN O    &     అలల అలల అలల అలల 
గ
��ం9గ
��ం9గ
��ం9గ
��ం9    . . .. . .. . .. . .  

 

“ల©>� �ా�� కర�లక2 ఒక ల.�ౖెన సమ
దLంల./ çకట[/ 
ఉపమ+నంqా ]ెప^వచు¨. >�/ (ఆ çకట[) :�ౖ ఒక అల �ాA:ిం9 
ఉనa>ి. >�/:�ౖ మ��క అల, >�/:�ౖ Hkఘం, çకట[ :�ౖ çకట[. 
మ/Dి తన ]ేO/ బయటక2 ]�9�ే, >�// క�V� చూడల©డK. 
ఎవ���� అల+, - తన ��ల2గ
ను పLfా>ించVో, అత/�� మ�� ��ల2గ� 
ల©దు.” (ఖు�ఆ� 24:40) 

 

ఆధు/క 0జ�¼ నం �ెoయజ�సు� నa>ి ఏlటంటr సమ
దLప# 
ల.త�లల. 200 �టర,  తరm�ాత 9మ�çకట[qా ఉంట�ంద/ అ>ే 
1000 �టర,  ల.త�ల. అ��ే అసల2 ��ల2గ
 Ó�యల2 క�V� 
ఉండవ/ �ేoం>ి. మ+నవమ+త�L ల2 ��వలం 40 �టర,  వర�� ఏ 
ప��క�ాల సzయం ల©క2ంV� ��ళSగలడK. అంతక2 lం9 ల.త�ల. 
��à®Sలంటr >�/�� సంబంUిం9న ప��క�ాల సzయం�7 ��à®So. 
ఒక�wళ ఎవ���6� 40 �టర,క2 lం9 ల.త�ల.�� ప��క�ాల2 
ల©క2ంV� ��RS6� బLO�� బయటక2 �ాల©డK. అల+6w బయట మనక2 
కo:ిం]ే ��రట}ల వల© అడKగ
న క�V� ��రట}ల2 వfా� య/ 
కనుq�6�aరm. 6wడK మ+నవ#డK జల+ంత�ా� మ
ల సzయమ
�7 
సమ
దLప# ల.త�లల. పLయ+ణ²సు� 6�aడK. >ేశ ర�ణల. ఇ0 ఎం�7 
��లక�ాతLను �|Dిసు� 6�a�. అల+ మ+నవ#డK సమ
దLప# ల.త�ల 
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ల./�� ��ళSబట[F  ఈ 0షయ+లను క�V� �ెల2సు��గoqాడK. మ�� 
1400 సంవత��ాలక2 పªర$ం ఎల+ంట[ ప��క�ాల2 అందుబ}ట�ల. 
ల©క�|�6� సమ
దLప# ల.త�ల./�� ��ళSక2ంV� ల.పల çకట[qా 
ఉంట�ంద/, తన స$ంత ]ే� తన�� కనబడనంత çకట[qా 
ఉంట�ంద/ సమ
దLప#ల.త�లల. క�V� అలల2 వfా� య/ అ0 
Hkఘం వలc కమ
��T/ ఉంట}య/ ఎల+ �ెoయజ�యగoqారm అ6w 
0షయం ఒక¸fా�� ఆల.9ంచంVి.  

 

>ీ/a బట[F  ఖు�ఆ� అల+, - Áక¸ గyంథమ/, 
మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం అల+, - Áక¸ పLవక� , �ాబట[F  
ఇల+ంట[ 0షయ+ల2 ]ెప^గoqార/ రmÎవగ
చునa>ి.  

 

ఏl, ఇప^ట[���6� సృDిF కర� అల+, - ఒక¸Vే >ేవ#డ/ 
ఖు�ఆ� ఆయన పం:ిన గyంథమ/ మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe 

వసల, ం ఆయన Áక¸ పLవక� అ6w 0షయ+/a 0శ$�ించV�/�� 
lమ
�లను ఏ 0షయం ఆ:ి�w�ిం>ి? 

 

సమ
దLప# ల.త�లల. ఉంVే çకట[ �ెరల2 మ��య
 
అలల2 ఉంVే 0U�6�/a �ెoయజ��; పట}లను ఈ ��yంద చూడంVి. 
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7. ఖు�ఆ� ల. వరPప# మబ
Qల గ
��ం9ఖు�ఆ� ల. వరPప# మబ
Qల గ
��ం9ఖు�ఆ� ల. వరPప# మబ
Qల గ
��ం9ఖు�ఆ� ల. వరPప# మబ
Qల గ
��ం9  . . .  . . .  . . .  . . .   

 

మనక2 క/:ిం]ే మబ
QలÛa వరPప# మబ
Qల2 �ావ#. 
అ0 ఒక పదÇO పL�ారం దశల�ా��qా ఒక ఆ�ారంqా ఏర^డ���.  

 

ఈ రకHI�న మబ
Qలను 3ాస� Y�wత� ల2 cumulonimbus 

clouds అ/ :ిల2fా� రm. 3ాస� Y�wత� ల2 ఈ cumulonimbus Hkఘ+ల2 
ఎల+ ఏర^డ��j అనa 0షయం:�ౖ ప��34Uిం9 �ెల2సుక2నa 
0షయ+ల2 ఏlటంటr ఈ మబ
Qల2 మ�డK దశల2qా ప��వర�నం 
]ెం>ిన తరm�ాత వరPం పడKత�ంద/ �ెల2సుక26�aరm. 

 

పటమ
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Ëదట[ దశËదట[ దశËదట[ దశËదట[ దశ: 9నa 9నa మబ
Q త�నకల2 qాo�� 

నల2��ౖప#ల నుంVి �Tట�F క2ంటâ వ9¨ ఒక]ోట ]ేర���. ఇల+ 
ఏర^Vే 0U�నమ
ను ఈ పLక¸ 9తLపటమ
ల. చూడంVి.  
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��ండ��ండ��ండ��ండవ దశవ దశవ దశవ దశ: ఇల+ �Tట�F క2ంటâ వ9¨న మబ
Qత�నకల2 
ఒక :�దÅ  మబ
Qqా ఏర^డKత�ం>ి. ఇల+ ఏర^Vే 0U�నమ
ను ఈ 
��yం>ి పటమ
ల. చూడంVి.  

 

పటమ
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మ�డవమ�డవమ�డవమ�డవ దశదశదశదశ: అల+ ఏర^Vిన మబ
Q :�దÅ  >ిబQ(ప#టF ) వల© :�ౖ�� :�ౖ�� 
ఎదుగ
త�ం>ి. ఇల+ :�ౖ�� ఎ>ిq�న మబ
Qల./ Ûట[ xందువ#ల2 వడ 
గండK, qా మ+రmను. అ0 మ��ంత చల, / �ా��వరణంల./�� ��àáS 
�T>ీÅ  అందుల. ఉంVే Ûట[ xందువ#ల2 వడగండK,  :�దÅ0qా మ+రmను. 

 

  ఇల+ ఏర^Vిన వడగండK,  Ûట[ xందువ# బరm����¸ ఆ 
మబ
Q మ�) :�ౖ�� ��ళSల©క అందుల. ఉనa Ûరm వడగండK,  ��yం>ి�� 
�ాo�|���. ఇల+ వరPం ఏర^డKత�ంద/ 3ాస� Y�wత� ల2 ప��34ధనల2 
]ే�ి �ెల2సుక26�aరm. మ�� ఎల+ంట[ ప��34ధనల2 ]ేయక2ంV� 
ఖు�ఆ� ల. ]ెప^బVిన 0షయ+లను ఒకfా�� చూడంVి.  “అల+, - 
Hkఘ+/a HIల, HIల, qా నడపట}/a >�/ త�నకలను ఒక>�/�7 
ఒకట[ కలపట}/a తరm�ాత >�// �|గ
]ే�ి ఒక దటFHI�న 
మబ
Qqా మలవట}Ûa Ûవ# చూడ�ా? తరm�ాత >�/:�ౖ �¹ర 
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నుంVి వరPప# 9నుక2ల2 �ాల2తÆ ఉండట}/a Ûవ# చూfా� వ#. 
ఆయన ఆ�ాశం నుంVి >�/ల./ ఎ�ెè� న పర$��ల2 �ారణంqా, 
వడగండ, ను క2��:ిfా� డK” (ఖు�ఆ� 24:43-44).  

  

:�ౖన ]ెప^బVిన ఖు�ఆ� ల./ 0షయ+ల2 మ��య
 
3ాస� Y�wత� ల2 ప��34Uిం9 �ెoయజ��ిన 0షయ+ల2 ఒ��ల+ ఉ6�a�. 
Hkఘ+లను నడవటం, ఒక దగ� ర �|గవటం, దటFHI�న మబ
Qqా 
మ+రటం ఇల+ ఖు�ఆ� ల./ 0షయ+ల2 మ��య
 3ాస� Y�wత� ల2 
]ె:ి^న 0షయ+ల2 ఎంత దగ�రqా ఉ6�aj గమ/ంచంVి. 
బÊల�ను, , 0మ+6�ల2, 3ాట[లcౖట�, , ఇం�ా మ��6¤a �ా��వరణంల. 
�ేమ, >�/ హÀచు¨తగ
� ల2 �To]ే ప��క�ాల2 మ��య
 �ా��వరణం 
ల./ :ీడనం గ
��ం9 �ెల2సుక26w ప��క�ాల2 ఉపjq�ం9 
3ాస� Y�wత� ల2 �ెoయజ�3ారm. మ�� ఎల+ంట[ ప��34ధనల2 ]ేయక2ంV� 
ఓ అ�రజ�¼ నం ల©/ వA���  ఇల+ంట[ 0షయ+ల2 ]ె�ా^రంటr ఈయన 
>ౖెవపLవక�/ ఖ9¨తంqా ]ెప^వచు¨.  
 

 ఇక వడగండ, ను గ
��ం9 ఉరmమ
ల2, HIరmప#ల2, 
:ిడKగ
ల2 గ
��ం9 3ాస� Y�wత� ల2 ఏమంట�6�a�� చూ�; మ
ందు 
ఖు�ఆ� ఏమంట�ం>ో చూ>�Å ం. “ఆయన ఆ�ాశం నుంVి, >�/ల./ 
ఎ�ెè� న పర$��ల2 �ారణంqా, వడగండ, ను క2��:ిfా� డK. ��ను 
తల9న �ా���� �ాట[ >�$�ా నషFం కoq�fా� డK. ��ను తల9న �ా��/ 
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�ాట[ నుంVి ర¦ిfా� డK. >�/ :ిడKగ
 Áక¸ HIరmప# చూప#లను 
]ెదరq�డKత�ం>ి” (ఖు�ఆ� 24:43-44). 

3ాస� Y�wత� ల2 �ెల2సుక2నa>ి ఏlటంటr cumulonimbus 

clouds (మబ
Qల2) 25,000 నుంVి 30,000 అడKగ
ల ఎత��  ఎ>ిq�,  

 

పటమ
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:�దÅ  «ఖ�ాల వల© ఏర^డ ��య/ ఇల+ ఏర^Vిన మబ
Q ల.6w 
వడగండK,  క2రmfా� �. ఇ>ే 0షయ+/a ఖు�ఆ� ఇల+ 
�ెoయజ��ిం>ి. “ఎ�ెè� న పర$��ల2 �ారణంqా అంటr పర$��ల+, ంట[ 
Hkఘ+ల నుంVి వడగండK,  క2రmfా� �”. Meteorology Today 

అ6w ప#స� కంల. ఇల+ �Lా యబVిం>ి. “మబ
Qల./ అO £తల దLవ 
xందువ#ల2, వడగండ,  త�నకల2 ఒక>�/�7 ఒకట[ గ
దుÅ క2నa 
సమయంల. అ0 ఒక¸fా�� గడÌ కడ���. ఈ చరA వలన �ాట[ల. 
nవLHI�న �wVి ప#డKత�ం>ి. ఇల+ �wVె��¸న xందువ#ల2 ��yందక2 
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జ�ర���. ఇల+ జ���పVే xందువ# మబ
Q ��yంద ¡}గంల. ఉనa 
మంచు త�నకల�7 కల2fా� �. మబ
Q :�ౖ ¡}గంల. �wVె��¸న 
వడగండK,  మబ
Q ��yంద ¡}గమ
ల. మంచు త�నక కo�ినప�డK 
వడగండ, ల. రmణ 0దుA¯ (Negative) జ/సు� ం>ి. అల+ �wVె��¸న 
వడగండ, �7 మంచు కణ�ల2 కo�ినప�డK మంచుకణ�లల. ధన 

0దుA¯ (Positive) ఏర^డKత�ం>ి. ఇల+ జ/ం9న Positive 

మ��య
 Negative 0దుA¯ కల�క వల6w HIరmప#ల2 
ఉరmమ
ల2 ఏర^డ���”. ఆధు/క 0జ�¼ న3ాస� Yం �ెoయజ�సు� నa 

ఈ 0షయ+ల�7 1400 

సంవత�రమ
ల పªర$Hk 
పర$��ల+, ంట[ మబ
Qలల. నుంVి 
వడగండ, ను క2��:ిfా� డ/, 
అందుల. నుంVి :ిడKగ
ల2 
క2��:ిfా� డ/ ఖు�ఆ� ల. 
]ెప^బVిన 0షయ+ల2 ఎంత 
స��qా�  స���|త�6�aj 
చూడంVి. ఖు�ఆ� ఎంత 
ఖ9�తHI�న సమ+]��ా/a 

అం>ిం9ం>ో ´ట[/ బట[F  అరNం అవ#త�ం>ి. �ాబట[F  ఇ>ి నూట[�� 
నూరm�ాళæS >ౖెవగyంథHk అనటంల. ఇక ఎల+ంట[ సం>ేz/�� ��వ# 
ల©దు.  
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8. ఖు�ఆ� ల. ఖు�ఆ� ల. ఖు�ఆ� ల. ఖు�ఆ� ల. :�RS:�RS:�RS:�RS    �Tరక2 /D;UంిచబVిన�Tరక2 /D;UంిచబVిన�Tరక2 /D;UంిచబVిన�Tరక2 /D;UంిచబVిన    �ీ� Yల2�ీ� Yల2�ీ� Yల2�ీ� Yల2    . .. .. .. .  
 

“�క2 ఈ �ీ� Yల2 (హ�ాÍ) /D;UించబV�Ì రm - � తల2, ల2, 
� క2మ+���ల2, � f|ద�)మణ
ల2, � Hkనత� ల2, � తo,  
f|ద�)మణ
ల2 (:ినతల2, ల2) � f|దరmల క2మ+���ల2, 
Hkన��డళæS �క2 �ాo9¨న తల2, ల2, ��7 �ాట� �ాల2 ��L q�న 
f|ద�)మణ
ల2, � ¡}రAల తల2, ల2, � సంర�ణల. :���q�న � 

¡}రAల క2మ+���ల2 అంటr �రm రlం9న ¡}రAల క2మ+���ల2 
అ��ే ఒక�wళ (0�ాహం మ+తLHk అ�) రlంచటం జ��q� 
ఉండక�|�ే (�ా���� 0V�క2o9¨, �ా�� క2మ+���లను 
0�ాహమ+డటం) �క2 >ోషం �ాదు. � ��నుa నుంVి ప#ట[Fన � 
క2మ+రmల ¡}రAల2, ఇం�ా ఏక �ాలంల. అ�ా¸]ెలc, ళæS ఇదÅ ��Û 
]ే��¨ ¡}రAల2qా ]ేసు��వటం క�V� /DిదÇHk. పªర$ం జ��q�ం>ే>ో 
జ��q��|�ం>ి. అల+, - �lం]ే�ాడూ, కరmణ²ం]ే�ాడూను.” 

(ఖు�ఆ� 4:23) 

 

 ��ౖదA3ాస� Yం క�V� Hkన��కం ]ెయA�ాద/ (అంటr అక¸ 
క2మ+���ను 0�ాహం) ]ేసు��వటం వలన అ6wక సమసAల2 
వfా� య/ ]ెప^డం జ��q�ం>ి. ఇ>ే 0షయ+/a ఖు�ఆ� ల. 1400 
సంవత��ాలక2 పªర$Hk ]ెప^బVిం>ి. ఇప�డK 3ా�ీ� Yయపరంqా 
ప��£o>�Å ం. ��y.శ. 1665 సంవత�రంల. �ాబ�F హbã అను 3ాస� YÎ¼ డK 
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<వ�ాÐల శ�)రమ
 అ6wక గyంధుల2 వంట[ కణమ
ల�7 /���ంపబVి 
ఉంట}య/ కను�T6�aడK.  
17వ శ��బÅం ల. ఆ ��� హbã అ6w 3ాస� YÎ¼ డK ఆ కణం Áక¸ 

��ం>�L /a గ
���ం]�డK. ´ట[ ఆU�రంqా Ëదట[ జంత�వ#ల:�ౖ, 
ప×ల:�ౖ ప��£oంచడం �Lా రం�ం]�రm.  

 

��y �జéÍ :�ౖ మ+తLం 19వ శ��బÅంల. ప��34ధనల2 
�Lా రంభHI�6��. �ాట[/ బటrF  అనువం£కత గ���¨ �ెల2సు 

క26�aరm. తo,తండKL ల ల�ణ�ల2, �ా�� పª�)$క2ల ల�ణ�ల2, 
సం��6�/�� �ావడమ6w>ి /�ాÇ ��ం]�రm. ´ట/aంట[�� �ారణం జనుA 
సంబంధHkన/ �ెల2సుక26�aరm. ఈ జనుAవ# Vి- ఆ������బ½ ��ందL 
�ామ, మ
 ఏర^Vి తo,దండKL ల °జ కణమ
ల >�$�ా జనుAవ#ల2 
సం��6�/�� సంకylfా� �.  

 

అంతర�త జనుAవ#ల2 వలన (అంటr రక�సంబంUీక2ల, 
�ాలసంబంUీక2ల గ
��ం9 ఖు�ఆ� ల. �ెల2పబVినట�, qా) 
అfాU�రణHI�న, �Lా ణ�ంతకHI�న అంతర�త z/కర ల�ణ�ల2 
ఏర^Vి, సం��6�/�� సంకylం]ే ఆfా¸రం పLO నూరm మం>ిల. 99 
మం>ి�� ఉంట�ం>ి. �ాబట[F  3ా�ీ� Yయపరంqా Hkన��డళSను 

(అక¸క�త�రm) / 0�ాహమ+డ�ాదు అ/ /�ాÇ ��ం9ం>ి. (Science 

& Technology B.A.) 
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9. ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�  వచ6�వచ6�వచ6�వచ6�లలలల  వంట[వంట[వంట[వంట[  వచ6�వచ6�వచ6�వచ6�ల2ల2ల2ల2  �ేగల�ా�ేగల�ా�ేగల�ా�ేగల�ా? 

 

ఖు�ఆ� మ+తLHk ఈ స�ాల2ను 0సురmత�నa>ి. మ�� 
గyంథంల.నూ ఇల+ంట[ స�ాల2 కనబడదు.   
  

“Hkమ
 మ+ >�సు/:�ౖ అవత��ంపజ��ిన గyంథం గ
��ం9, 
అ>ి మ+ గyంథం అవ#6¤ �ా>ో అ/ �క2 సం>ేహం ఉనaట, ��ే 
>�/ వంట[ ఒక¸ అU�Aయ+6�ౖa6� �రm ర9ం9 nసుక2రంVి. � 

సహచరmలంద��Û :ిల2చు��ంVి. ఒక¸ అల+, - తప^ మ��వ�� 
సzయ+6�ౖa6� �¹ందంVి. �రm సతAవంత�ల© అ��ే ఈ ప/ ]ే�ి 
చూ:ించంVి. �ా/ �రm అల+ ]ెయAక�|�ే /శ¨యంqా ఎనaట[�� 
]ెయAల©రm. భయపడంVి, మ+నవ#ల2 �ాళæS ఇంధనం �ాగల ఆ 
అq�a��, అ>ి సతAOరfా¸రmల �Tరక2 తయ+రm ]ెయAబVిం>ి.” 
(ఖు�ఆ� 2:23-24) 

 

ఖు�ఆ� అవత��ం9న �ాలంల. మ
హమ�� సల, ల+, హb 

అలcౖహe వసల, ంను వAO����ం]ే �ా��ల. ఎంద�� మ
�ి, Hkతర కవ#ల2, 
అర° ¡}షల. ఎం�7 �Lా ´ణAమ
 ఉనa�ారm క�V� /స�ం>ేహంqా/స�ం>ేహంqా/స�ం>ేహంqా/స�ం>ేహంqా 
ఇ>ిఇ>ిఇ>ిఇ>ి >ైవగyంథHk>ైవగyంథHk>ైవగyంథHk>ైవగyంథHk అ/ అంq)క��ం]�రm. ఇందుల. ¡}�ా/a వAక�ప��]ే 
0U�నం, ఇందుల. �ెoయజ�సు� నa 0షయ+ల2 అ��ాల క�రm^, 
ప>�ల ఉ]��రణ, అందుల./ మ+ధురAం, ఇందుల. సృDిFల. ఏ 
అం3ా/a క�డ వదలక2ంV� �ెoయజ��; 0U�నం -  ఇ>ి ఓ క0 
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ఊహ సృDిF �ాదు. పªర$ప# గyం��లల./ 0షయ+లను చ>ి0 
�ాట[ల./0 ��y Vీక��ం9 �Lా య
టక2 ఆయనక2 చదవడం �ాదు. ఏ 
పంVిత�ల దగ�రక2 ��RS చదువ#6wరm¨క2నaట�,  ఏ ఆU��ాల2 ల©వ#. 
ఎందుకంటr పªర$ప# గyం��లల. క�V� ఈ పLవక�  �ాకడ ఆయన 
<వన3ë�o మ��య
 రµప#, ఆ�ారం, పLవర�న Ëదలగ
న0 
]ెప^బV�Ì �. ఈ ��yం>ి గyం��లల. గల �T/a ఉ>�హరణల2 
ప��£ల6� బ
>ిÇ�7 గమ/ంచంVి. 

 

బÊౖxబÊౖxబÊౖxబÊౖx    ల. ల. ల. ల. మ
హమ��మ
హమ��మ
హమ��మ
హమ��  సల, ల+, హbసల, ల+, హbసల, ల+, హbసల, ల+, హb  అలcౖహeఅలcౖహeఅలcౖహeఅలcౖహe  వసల, ంవసల, ంవసల, ంవసల, ం  �ాక�ాక�ాక�ాక  గ
��ం9గ
��ం9గ
��ం9గ
��ం9   
 

మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం �ా�� గ
��ం9 బÊౖx 
ల.6w �ాదు �w>�లల. క�డ ]ెప^బVినట�,  ఆU��ాల2 ఉ6�a�. 

oంగ��¨>ి. «ఖ+మణ², ఉత� రమ+>ి, కo¸ అవ���, మహమ>�, 
మzఋDి ఇక బÊౖx 0షయ+/�� వ�;�  ఒక]ోట ఇల+ ]ెప^బVిం>ి. 
మ�fా అలcౖహeస�ల+ం 6�ల+ంట[ పLవక�  � వదÅక2 �ాబ½త�6�aడ/ 
�ెoయజ�3ారm. మ�fా పLవక�క2 మ��య
 మ
హమ�� సల, ల+, హb 

అలcౖహe వసల, ం �ా���� ]�ల+ దగ�ర �|oకల2 ఉ6�a�. మ
హమ�� 
సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం వల© మ�fా అలcౖహeస�ల+ంను క�V� ఆయన 
సహచరmల2 >ౖెవపLవక�qా6w 0శ$�ిం]ే�ారm. అల+6w మ
హమ�� 
సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ��ను జ/�ం9న మ�ా¸ నుంVి మ>ీ6�క2 
వలస ��à®Sరm, 0�ాzల2 ]ేసుక26�aరm. :ిల, ల2 క�V� ఉ6�aరm. 
య
>�Ç ల2 క�V� ]ే3ారm. పLజల2 �ా��/ పLళయం వరక2 క�V� 
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పLవక�qా6w 0శ$�ిfా� రm. ఏ 0ధంqా6�ౖ�ే మ�fా అలcౖహeస�ల+ం ]ేfా�� 
అ>ే 0ధంqా మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం క�V� ]ేfారm. ఈ 
ఆU��ాలను బట[F  మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం �ారm మ�fా 
వంట[ పLవక�  అ/ అరNం అవ#త�ం>ి. 

 

బÊౖx ల. ఇల+ ]ెప^బVిన>ి –  
 

�D;�D;�D;�D; వంట[వంట[వంట[వంట[ పLవక�పLవక�పLవక�పLవక�: �ాత/బంధన (>ి$Ojప>ేశ�ాండం 18:18)-

�ా�� సÃదరmలల. నుంVి Û వంట[ పLవక�ను �ా�� �Tరక2 
ప#ట[Fం]ెదను. అత/ 6¤ట 6� మ+టల నుంచుదును. 6wను అత/ 
�ాజ�¼ :ించున>ి య+వత�� ను అతడK �ా���7 ]ెప�ను.  
 

jzనుjzనుjzనుjzను 16:13 ఆయన సతAమ
ల./�� నVి:ించును. 
 

�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం: మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం �ి�ా�ె మ
స�íÍ 

అనqా Oనaట[ >��� సతAHI�న స$ర�ం ��ౖప#నక2 nసుక2��àáS >��� 
��ౖప# ఆz$/ం9��.  
 

jzనుjzనుjzనుjzను 16:14 ఆయన తనంతట ��6w�Ïlయ� బ½Uింపక 
�wట[/ 0ను6¤ �ాట[6w బ½Uిం9 సంభ0ంచపబ½వ# సంగత�లను �క2 
�ెoయజ�య
ను. 
 

�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం: పLవక�  మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం తనంతట 
��ను ఏ>ియ
 బ½Uింపక >ౖెవ�ాణ² (వహ{) >�$�ా ఏ 0షయ+లcౖ�ే 
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అవత��fా� j �ాట[6w పLపంచ పLజలక2 బ½Uిం9�� (ఖు�ఆ�). ఇం�ా 
సంభ0ంచబ½వ# అ6wక సంగత�ల2 క�V� ఖ9�తంqా �ెo:ి��.  
 

ఉ>�ఉ>�ఉ>�ఉ>�హరణహరణహరణహరణ: 6� తరm�ాత ��ండవ�ాకడ ఏసు �ారm వfా� రm. ఆయన 
6� ష��అ- (ఇfా, ం) ధర�ం పL�ారం మ
�ి, HI� ఉంVి, పLజలక2 ఇfా, ం 
ధర�పL]�రం ]ేfా� రm. ఆయన 40 సంవత��ాల2 �ాజAHkల2దురm 
Ëదలగ
న0. 
 

jzనుjzనుjzనుjzను 16:1-11 – �రm అభAంతరపడక2ండవలcన/ �® 
మ+టల2 ��7 ]ెప�చు6�aను. �ారm lమ
�లను సమ+జ 
మం>ిరమ
లల. నుంVి ��o�wయ
దురm; lమ
�లను చంప# పLO 
�ాడK ��ను >ేవ#/�� �;వ ]ేయ
చు6�aన/ అను�Tను �ాలమ
 
వచు¨చునa>ి. �ారm తంVిL/ ననుa �ెo�ి�Tనల©దు గనుగ ఈల+గ
 
]ేయ
దురm. అ0 జరmగ
�ాలమ
 వ9¨నప�డK 6wను �ాట[/ గ���¨ 
��7 ]ె:ి^Oన/ �రm జ�¼ పకమ
 ]ే�ి�Tనుల+గ
న �® సంగత�ల2 
��7 ]ెప�చు6�aను; 6wను ��7 క�V� ఉంట[/ గనుక Ëదట6w 
´ట[/ ��7 ]ెప^ల©దు, ఇప�డK ననుa పం:ిన�ా/ ÁదÅక2 
��ళæSచు6�aను – Ûవ# ఎక¸Vి�� ��ళæSచు6�aవ/ �ల. ఎవడKను 
ననaడKగ
ట ల©దు qా/ 6wను ఈ సంగత�ల2 ��7 ]ె:ి^నందున 
� హృదయమ
 దు:ఖమ
�7 /ంVియ
నa>ి. అ��ే 6wను ��7 
సతAమ
 ]ెప�చు6�aను, 6wను ��RS�|వ#ట వలన �క2 
పLjజనకరమ
; 6wను ��ళS/ �îడల ఆదరణకర�  � ÁదÅక2 
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�ాడK; 6wను ��RSన �îడల ఆయనను � ÁదÅక2 పంప#దును. 
ఆయన వ9¨, �ాపమ
ను గ���¨య
 ÛO/ గ���¨య
 nరm^ను 
గ���¨య
 ల.కమ
ను ఒప��Tనజ�య
ను. ల.క2ల2 6� యందు 
03ా$సమ
ంచల©దు గనుక �ాపమ
ను గ���¨య
, 6wను తంVిL 
ÁదÅక2 ��ళæSటవలన ���క ననుa చూడరm గనుక ÛO/ 
గ���¨య
, ఈ ల.�ాUి�ా�� nరm^ �¹ం>ియ
6�aడK. గనుక 
nరm^ను గ���¨య
 ఒప��Tనజ�య
ను. 
 

�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం: ఏసు �ారm తన «ష�Aల�7 ఈ 0ధంqా ]ెప�చు6�aరm. 
“�రm ఇక నుంVి ఈ 0షయమ
ల2 గyహeంత�రm. అ0 lమ
�లను 
జనుల2 హeం�ిం]ెదరm. కషFమ
ల2 :�ట�F దురm. � �Lా రN6� 
మం>ిరమ
లల. నుంVి lమ
�లను ��ళSq�టెFదరm. lమ
�లను 
చంప#దురm. ఇవÛa ఎందుకనqా �రm పLకట[ం]ే పLకటనల2 >ేవ#/ 
ఏకత$ం మ��య
 6wను ఒక పLవక� , ఒక మ+ర�దర&క2డK/ �రm 
�ా���� బ½Uిం9నందు��.” 

 

�ా/ �ా�� ఆల.చన ఏమనqా �రm ఇల+ ]ేయ
ట ఏ>ో ఒక 
]ెడK �ారAమ/ ¡}0ంత�రm. �ా�� తంVిL/, అనqా �ాలక2డK, 
�|షక2Vౖెన jÃ�ా >ేవ#// గ���¨ �ెoయక మ��య
 6� 
గ���¨ 6wను ఒక పLవక�న/ గyహeంచక ఈల+గ
 ]ేయ
దురm. 
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ఇప^ట[ వరక2 ఈ సంగత�ల2 ��7 ]ెప^ల©దు ఎందుకనqా 
��76w 6wను ఉ6�aను. �ా/ ఇప�డK 6wను ఉండను. తంVిL వదÅక2 
��àáS సమయమ
 వచు¨చునa>ి. 

 

6wను ��7 సతAమ
 ]ెప�చు6�aను. ]ె0 Áq��  0నుమ
. 
6wను ��ళæSట వలన ��� పLjజనం. ఆయన ల.కమ
నక2 వ9¨ 
�ాపమ
ను గ���¨ >�/�� ఏ0ధంqా ఇ�ా$o అను 0షయ+ల2 ల.క 
పLజలంద���� ��yయ+త�కంqా ఆచ��ం9 చూ:; ల.�ాUి�ా�� 
మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం అంOమ పLవక�  అ/ /రÈయం 
జ��q� ఉనaద/ ఏసు��yసు� �ారm తన «ష�Aలక2 ]ె:ి^య
ంట[��.  

 

jషయ+jషయ+jషయ+jషయ+ గyంథంగyంథంగyంథంగyంథం 29:12 ----  మ��య
 Ûవ# దయ]ే�ి చదువ#మ/ 
]ె:ి^ అ�రమ
ల2 �ెoయ/ �ా/�� >�// అప^q�ంచును. అతడK 
అ�రమ
ల2 6�క2 �ెoయవనును.  

 

�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం: చదవటం, �Lా యడం �ాల©నట�వంట[ పLవక�  మ
హమ�� 
సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం �ా�� గ���¨ �ాత /బంధనల. ఈ 
0ధంqా �ెoయజ�యబVిం>ి. Ûవ# దయ]ే�ి చదువ#మ/ ]ె:ి^ 
అ�రమ
ల2 �ెoయ/ �ా/�� >�// అప^q�ంచును. అతడK 
అ�రమ
ల2 6�క2 �ెoయవ6�ను.  

 

:�ౖ �ాకAమ
ల2 6�ర�w��న>ి. పLవక�  మ
హమ�� సల, ల+, హb 

అలcౖహe వసల, ం 40 సంవత�రమ
ల �Lా యంల. qా��హe�ా (గ
హల.) 
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>ౖెవ�ాణ² అవతరణ ËటFËదట[ �ాకAHk అ>ి: ప·�ంచు! స$�ా/a 
సృDిFం9న Û పLభ
వ# (అల+, -) :;రm�7. ఖు�ఆ� 96:1. 

 

jzనుjzనుjzనుjzను 14:25-26 -  6wను � ÁదÅ  ఉండqా6w �® మ+టల2 
��7 ]ె:ి^O/. ఆదరణ కర�  అనqా తంVిL 6�మమ
ను పంపబ½వ# 
ప��Ð>�Ç త� సమస�మ
ను �క2 బ½Uిం9 6wను ��7 ]ె:ి^న 
సంగత�ల/aంట[Û �క2 జ�¼ పకమ
 ]ేయ
ను.  

 

jzనుjzనుjzనుjzను 16:7 - అ��ే 6wను ��7 సతAమ
 ]ెప�చు6�aను. 
6wను ��RS�|వ#ట వలన �క2 పLjజనకరమ
. 6wను ��ళS/ 
Áడల ఆదరణకర�  � ÁదÅక2 �ాడK;6wను ��RSన �îడల 
ఆయనను � ÁదÅక2 పంప#దును.  
 

jjjjzనుzనుzనుzను 16:12 - 6wను ��7 ]ెప^వల�ిన0 ఇంకను అ6wక 
సంగత�ల2 కలవ# qా/ �ప�డK �రm �ాట[/ సహeంపల©రm.  
 

�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం: ఏసు�ారm తన «ష�Aలను ఏ 0ధంqా బ½Uిం9��. 6wను 
��7 ]ెప^వల�ిన అ6wక సంగత�ల2 ఉ6�a� qా/ ఈ �ాలంల. 
ఈ సమయంల. �రm �ాట[/ సహeంచపల©రm. 6� తరm�ాత �ాలం 
�ాబ½త�ం>ి. ఆ సమయంల. �రm �ాట[/ ఆచ��ంచగలరm. అ0 ఆ 
అంOమ పLవక�  �క2 �ెoయజ�య
ను. ఆయనను 0శ$�ిం9 
ఆయన బ½ధనలను q���Tనవలcను. అందుయం>ే ��ం ల�ంచును. 
ఈయన సతAవంత�డ/, ÛOమంత�డ/ xరmదుల2 క�V� గలవ#. 
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jzనుjzనుjzనుjzను 14: 16-17 - 6wను తంVిL/ �wడK�Tందును. � ÁదÅ  
ఎల, ప�డK నుండKట��� ఆయన �w��క ఆదరణకర�ను, అనqా సతA 
స$రµ:ియగ
 ఆత�ను �కనుగyహeంచును. ల.కమ
 ఆయనను 
చూడదు. ఆయనను ఎరmగదు. గనుక ఆయనను �¹ంద6wరదు. 
�రm ఆయనను ఎరmగ
దురm. ఆయన ��7 క�V� /వ�ించును. 
�ల. ఉండKను. 
 

�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం: 6wను తంVిL ÁదÅక2 ఎ��¸�|వ#దును. � వదÅ క2 
ఎల, ప�డK నుండKట��� మzపLవక�  సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ఆ]�రమ
 
పLళయం వరక2 మ+రm^ల2 ]ేరm^ల2 ల©క2ంV� ఉంట�ం>ి. ఆయ6w 
�క2 ఆదరణకర� , సతAస$రµ:ి. ఆ 0షయ+ల2 సర$ fాU�రణHI�న 
వAక2� ల2 గyహeంచల©రm. �రm త$రqా గyహeంచగలరm. ఎందుకంటr 
�క2 6wను మ
ందుqా6w �ెoయపరm¨ చు6�aను. �ాబట[F , అల+6w 
అల+, - దయవల,  అ6wక2ల2 స��A/a �ెల2సు�T/ ఇfా, ం ధర�Hk 
సతAమ/ ఏను బ½Uిం9న ధర�ం క�V� ఇfా, Hkన/, ���ïస� వ#ల2 
ఇfా, ంను �ీ$క��ం9న సంఘటనల2 అ6wకం ఉ6�a�.  

 

:ిLయ:ిLయ:ిLయ:ిLయ ���ïస� వ#ల+�ా���ïస� వ#ల+�ా���ïస� వ#ల+�ా���ïస� వ#ల+�ా! ఇప^ట[���6� స��A/a గyహeం9 ఇfా, ంను 
�ీ$క��ం9న �îడల ��ం ల�ంచును.  

 

jzనుjzనుjzనుjzను 15:26 - తంVిL ÁదÅ  నుంVి � ÁదÅక2 6wను 
పంపబ½వ# ఆదరణకర�  అనqా తంVిL ÁదÅ  నుంVి బయల2>ేరm 
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సతAస$రµ:ి�î�న ఆత� వ9¨నప�డK ఆయన ననుa గ���¨ 
fా�Alచు¨ను. �రm Ëదట[ నుంVి 6� ÁదÅ  ఉనa�ారm గనుక 
�రmను fా�Alత�� రm. 
 

�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం�ాAఖ+Aనం: :ిLయ ���ïస� వ#ల+�ా! ఈ �ా�ాA/a జ�గyత� గ ప��£ల6� 
బ
>ిÇ�7 గyహeంచV�/�� పLయOaంచంVి. తంVిL ÁదÅ  నుంVి � 

ÁదÅక2 ఒక ఆదరణకర�ను పంప#దున/ ఏసు�ారm అంట�6�aరm. 
�ాÛ 6wట[ ���ïస� వ#ల2 ఆదరణకర�  ఆత� అంటr ఏసు వసు� 6�aరm, 
��ళæSచు6�aరm. ఆయన గ���¨ ]ెప�క26�aరm అ/ :ిVి�ాదన 
]ేసు� 6�aరm. ఒక ఉ>�హరణ 6wను ��RS మ��క��/ పంప#దును 
అంటr ���వfా� �ా ? అ/ అVిq�నట�, ం>ి. 

 

ఆయన వ9¨ పLవక�  ఏసు/ గ���¨ fా�Alfా� ర/ ఉం>ి. 
ఏసు�ా�� గ���¨ fా�Al9¨న �ారm ��వలం మ
హమ�� సల, ల+, హb 

అలcౖహe వసల, ం పLవక�  మ+తLHk. ఆయను ప#ట�F క గ���¨ మ��య
 
ఆయన తo,  గ���¨, క2, ప� ంqా 0వ�)ం]�రm. మ
�ి, ంల2 ఏసును 
పLవక�qా నమ�/ �îడల మ
�ి, Hk �ా6wరదు. �ా/ ఏసు ]ె:ి^న 
పL�ారం ఈ6�ట[ ���ïస� వ#ల2 మ
హమ�� ను నమ
�టల©దు. మ�� 
´���� ��ం ల�సు� ం>�? ల©దు ఎట[F  ప���ిN త�లల. >ొరకదు. ఏసు 
బ½ధనలను Oరస¸��ం9న �ా/ fాN నం నరకHk క>�! 
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మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ఇబ}L హ{ం అలcౖహeస�ల+ం 

సం��6�/�� ]ెం>ిన�ా��. ఎల+ అంటr ఇబ}L హ{ం అలcౖహeస�ల+ం క2 
ఇదÅరm ¡}రAల2. ఒకరm zజ�ా, ��ంVో ఆHI :;రm fా�ా. zజ�ాక2 
ఇfా��® అలcౖహeస�ల+ం అను క2మ+రmడK కల2గqా, fా�ా క2 
ఇfాð అలcౖహeస�ల+ం జ/�ం]�రm. బ}oంత�ాల2 అ�న zజ�ా ను 
ప�ికందు అ�న ఇfా, �® అలcౖహeస�ల+ం ను ఎV��� �Lా ంతంల. 
వ>ిo��à®Sరm. ఆ �Lా ంతHk �Tంత�ాలం త�ా$త మ�ా¸qా మ+��ం>ి. 
ఆల+ �ా�� సం��నంల.నుంVే ప#ట[F న మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe 

వసల, ం,  ఇfా��® అలcౖహeస�ల+ం �ా�� వం3ా/�� ]ెం>ిన�ా��. ఈ 
0ధంqా క�V� మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం �ా�� బÊౖx ల. 
]ెప^బVిన పLవక�  అ/ రmÎవగ
చునa>ి.  
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10. ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�  ల.ల.ల.ల.  ]ెప^బVిన]ెప^బVిన]ెప^బVిన]ెప^బVిన  భ0షA�ాణ
లల.భ0షA�ాణ
లల.భ0షA�ాణ
లల.భ0షA�ాణ
లల.  �T/a�T/a�T/a�T/a  

 

ఖు�ఆ� అవత��సు� నa �ాలంల.6w ��Í fామ+ñ జ�A/a 
�ా�)&క2ల2 ���వసం ]ేసుక26�aరm. అప�డK ఖు�ఆ� ల. ఇల+ 
]ెప^బVిం>ి.“��మ� పLజల2 �¹రmగ
 భ�¡}గంల. ప�ా¬త� 
లయ+Aరm; తమ ఈ ప�ాజయం తరm�ాత �T/a సంవత��ాలల.6w 
�ారm 0జ�తలవ#��రm. మ
ం>ౖె6�, త�ా$త అ�6� అUి�ారం 
మ+తLం అల+, - >ే. ఆ ��Îన అల+, - పLfా>ిం9న 0జయ+/�� 
03ా$సుల2 �wడKకల2 జరmప#క2ంట}రm.” (ఖు�ఆ� 30:2-4)  

 

��Í మ��య
 ఇ�ాను �ాజ�Aల (�ా�)&క2ల) మధA జ��q�న 
య
దÇంల. ��మ
 >ేశం 9త�� 9త�� qా ఓVి�|�ం>ి. మరల 
��మనుల2 O��q� /ల>ొక2¸��గలర/ �ా/ O��q� తమ �ాజ�A/a 
]ే¬��¸ంచు��గలర/ qా/ ఎవరµ ఊహeంచల©దు. �ాÛ ఖు�ఆ� ల. 
]ెప^బVినట�,  ��మనుల2 3 సంవత�రమ
ల మధA�ాలమ
ల. O��q� 
తమ �ాజ�A/a, అUి�ా�ా/a fాUిం]�రm. 

 

��మనులక2 మ��య
 �ా�)&క2లక2 (ఇ�ాను) ��y. శ. 622 
సంవత�రంల. Armenian అను �Lా ంతంల. య
దÇం జ��q�ంద/ 
అందుల. ��మనుల2, �ా�)&క2లను ఓVిం9 తమ �ాజ�A/a ���వసం 
]ేసుక26�aర/ చ��తL�ారmల2 ]ెబ
��రm. History of the 

Byzantine అను ప#స� కమ
 ఈ 0షయ+లను �ెoయజ�సు� నa>ి.  
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11.  పLవక�పLవక�పLవక�పLవక�     సల, ల+, హb అలcౖహe  వసల, ం     చూ:ిన �T/aచూ:ిన �T/aచూ:ిన �T/aచూ:ిన �T/a     మహeమమహeమమహeమమహeమల2ల2ల2ల2  

 

మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ]ే�ిన అదు¥��లల. 
మz అదు¥తం ఖు�ఆ�. ఏ మ+నవమ+త�L డూ �ెoయజ�యల©/ 
ఎ6¤a 0షయ+లను ఆయన ఖు�ఆ� ల. �ెoయజ�3ారm. అం�ే�ాక 
మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం మ��6¤a అదు¥��ల2 ]ే3ారm. 
�ాట[ల. �T/aంట[/ చూ>�Å ం. 
 

మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ను ఒక అ03ా$�ి 
Ûవ# /జంqా >ౖెవపLవ���  అ��ే చందుL Vిa ��ండKqా 0డ>ీ�ి 
చూపమనqా మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం అల+, - ను 
స���సూ�  తన చూప#డK �wLల2�7 ��ౖగ ]ేయqా చందుL డK �Tంత�;ప# 
��ండKqా 0Vి�|�îను. (బ
ఖ+�� హ>ీÕ గyంథం) 
 

జ�x� ర>ియల+, హb అను~  �ారm ఉల©, ³సు� 6�aరm – సుల- 
హb>ౖెxయ+ సమయంల. ఓ సంఘటం జ��q�ం>ి. మ
హమ�� 
సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ఓ �ాతLల./ Ûట[�7 వదూ ]ేసు� 6�aరm. 
Hkమ
 ఆయన వదÅక2 ��à®Sమ
. ఆయన మమ
�లను గమ/ం9 
ఏlట[ 0షయం అ/ పL«aం]�రm.  
  

ఓ పLవ�ా� ! � మ
ందు ఉనa ÛళæS తప^ మనక2 
��L గV�/�� qా/ వదూ ]ేయట}/�� qా/ మ+ వదÅ  ÛళæS ల©వ# అ/ 
అ6�aమ
. అంతట మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం తన ]ేO/ 
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ÛళSల. మ
ంచqా, పLవక� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ]ేO �wLళSమధA 
నుంVి ÛళS ఊటల2 9మ�టం �Lా రం�ం9ం>ి. ఆ ÛళSను Hkమ
 
��L q�నంత ��L qామ
. వదూ ]ేసుక26�aమ
. ఆ సమయంల. 
Hkమ
 1000 మం>ి�� :�ౖ6w ఉ6�aమ
. (బ
ఖ+�� మ��య
 మ
�ి, ం 
హ>ీÕ గyం��ల2)  
 

ఆయన ఇల+ంట[ అదు¥��లను మ��6¤a ]ే3ారm. 
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12. మ
హమ��మ
హమ��మ
హమ��మ
హమ�� సల, ల+, హbసల, ల+, హbసల, ల+, హbసల, ల+, హb అలcౖహeఅలcౖహeఅలcౖహeఅలcౖహe వసల, ంవసల, ంవసల, ంవసల, ం fా>��ీ>�fా>��ీ>�fా>��ీ>�fా>��ీ>� <0తం<0తం<0తం<0తం 

 

మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ]�ల+ fాU�రణ <0తం 
గVి:;�ార/, ఆయన <0త చ��తL చ>ి0�ే అరNం అవ#త�ం>ి. 
ఆయన తన �ా��/ ఇహల.కప# బ}ధల నుంVి ర¦ించుట �Tరక2 
qా/ ల©>� అUి�ార �ాA�హంల. qా/ తనను ��ను >ైవపLవక�qా 
పLకట[ంచు��ల©దు. అల+6w అUి�ా�ా/a ఆయన ఏ6�డK తన 
స$పLjజ6�ల �Tరక2 �ాడK ��ల©దు. మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe 

వసల, ం 40 సంవత�రమ
ల వయసు�ల. పLవక�qా /రÈ�ంపబV�Ì రm. 
ఆ సమయంల. ఆయన ఆ��Çక �ిN O ఎం�7 HIరmqా�  ఉంVే>ి. అం�ే 
�ాక2ంV� మం9 �ాA�ార�wత� qా :;రm �¹ం>�రm మ��య
 మ�ా¸ 
�ాసుల2 ఆయనను సతAవంత�డ/ నమ�కసు� డ/, 03ా$స 
�ాత�L డ/, సహన£ల2డ/, >�త�L గ
ణం కల�ాడ/ �T/య+Vే�ారm. 
అల+ �¹q�Vిన �ారం�� ‘��ను >ౖెవపLవక�  న/, బహb>ౖె�ా�ాధన 
మ+/ �రం�� ఒ�� అల+, - ను ఆ�ాUించమ/’ ]ెప^qా6w 
ఆయనను వAO����ం]�రm. పLవక�  సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం నVి]ే 
మ+ర�ంల. మ
ళSకంపల2 ప��]�రm. ఆయన:�ౖ ఇసుక గ
మ���ం]ే 
�ారm. ఆయన6w �ాదు ఆయనక2 సహక��ం]ే �ా��/ క�V� 
హe�ిం]ే�ారm. ఆఖ���� హ��Aయతaం క�V� ]ేfారm. �¹q�Vిన 
�ాàáS 3ాప6��ాN ల2 :�ట}F రm. నమస¸��ం9న ]ేత�ల© �ాళæS 
రm�ా$�. మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం చoంచల©దు. 
మ�ా¸ అ03ా$సులల./ :�దÅలందరµ కo�ి మ
హమ�� సల, ల+, హb 
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అలcౖహe వసల, ం ను ఇfా, ం పL]�రం ఆపమ/ ఆయన బ}బ}� ]ేత 
కబ
రm పం�ారm. >�/�� జ�ాబ
qా ఆయన ఇల+ అ6�aరm. ‘�రm 
ఒక ]ేOల. చందుL డK మ�� ]ేOల. సూరmAడK ఉం96� 6wను 
మ+తLం ఇfా, ం ధర�పL]�రం మ+నల©ను’ అ6�aరm. 

 

 మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం తన సంపదనం�� 
°దfాదల:�ౖ ఖరm¨ ]ే�;�ారm. ఆయన మ>ీ6�క2 వలస ��RSన 
తరm�ాత ఇfా, ం బలం ప#ంÎక2ం>ి. స$చ�ందంqా ఎంద�� ఇfా, ం 
ల. ]ే�ారm. అరబ
Q �Lా ం��లc6¤a ఇfా, ం వశం అ�6��. 

అల+ంట[ సమయంల. క�V� మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం 
fాU�రణ <0తHk గVి:;�ారm. 

 

‘మ+ ఇంటÒ,  ఒ��¸fా�� ��ండK చందుL ల2 గVి96� (��ండK 6�లల 
�ాట�) �¹�A ��oq�ం]ే�ారHk �ాదు’ అ/ ఆ�Üా ర>ియల+, హb 
అ6�~  (ఈHI పLవక� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ¡}�ాAమణ²) అ6�aరm. 
‘ఆ సమయంల. Hkమ
 ��ండK నల, ట[ వసు� వ#ల�76w �ాలం 
��ళSబ
]ే¨�ారమ
. ఆ నల, ట[ వసు� వ#ల2 ఏమ/ పL«aంచqా అ0 
ఒకట[ కరµ¶ రమ
ల2, ��ండవ>ి ÛళæS అ6�aరm.’ (బ
ఖ+�), మ
�ి, ం) 

 

ఇబÊa fా� ర>ియల+, హb అను~  ఇల+ ఉల©, ³సు� 6�aరm -  

‘మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం పLవక�  అ�న 6�ట[ నుంVి 
9వ�� ఘVియ వరక2 ఆయన తన ఇంట[ల. జo,ం9న HIత� ట[ 
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:ింVి�7 ]ే�ిన ��టెFల2 భ
¬ంచ6wల©దు.’ (బ
ఖ+�) మ��య
 
మ
�ి, ం) 

మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం కరµ¶ రప# :ీచు�7 
తయ+రm ]ేయబVిన పరmప#:�ౖ పరmంVే�ారm. >�/:�ౖ పడK�Tనుట 
వలన ఆ :ీచు గ
రm� ల2 ´ప#:�ౖ పVే0. బ
ఖ+�) మ��య
 మ
�ి, ం 
హ>ీÕ ల2 

 

అమ� ఇబÊa హ�)� ర>ియల+, హb అను~  ఇల+ �ెoయజ�3ారm 
-  ‘మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ఈ ల.కంల. నుంVి తనువ# 
]�oం]ే 6�ట[�� ఆయన వదÅ  ఉనa ఆ�ిN  ఏlటంటr ఓ �ెల, qాVిద, 
య
దÇరంగంల. ఉపjq�ం]ే కవచమ
, ò�ల2, ఖడ� ం Ëదలcౖన0. 
�T>ిÅ �ాట[ భ�l ఈ సNల+/a క�V� బÊౖత� మ+ �� ఇ]ే¨fారm.’ 
(బ
ఖ+�� మ��య
 అహ�� హ>ీÕ గyం��ల2) 

 

మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం Áక¸ <0త 
0షయ+ల2 చ>ి0నట, ��ే ఇల+ంట[ 0షయ+ల2 లcక¸6wన/a 
మనక2 కనబడ���. మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం క2 
అUి�ార �ాA�హం ఇసుమంత క�V� ఉంVే>ి �ాదు. అరబ
Q 
�Lా ంతమం�� ఇfా, ం అUీనమ
ల. ఉ6�a, ఏ6�డూ ఆయన తన 
స$ల+భమ
నక2 qా/ తన �ాళS గ
��ం9 qా/ �ాడK��ల©దు. 

 

ఆయన అ/a రంqాలల. తన �ాతLను సమరÇవంతంqా 
/ర$���ం]�రm. ఆయన ఓ బ½ధక2Vిల+ ఎ6¤a మం9 0షయ+ల2 



ఖు�ఆ� ల./ �ాస� 0క 0షయ+ల2 - ��ౖను� ప��34ధనల /దర&6�ల�7...... 59

బ½Uిం]ే�ారm. ]ెప^టHk �ాదు �ాట[/ స$యంqా ఆచ��ం9 
చూ:;�ారm క�V�. ఓ ప���ాలక2/qా అంద���� సమ+నంqా 
6�Aయ+/a అం>ిం]ే�ారm. య
దÇరంగంల. ఉనaప�డK 
��ౖ6�AUిపOqా ఎం�7 UౖెరAfాహfాల2 పLద��&ం9, ��ౖ6�A/a 
మ
ందుక2 నVి:ిం]ే�ారm. ఇంటÒ, / �ా����, ఇంట[ పనులల. క�V� 
సహక��ం]ే�ారm. ఒక భర�qా, ఒక తంVిLqా, ఒక మ+మqా, ఒక 
��తqా, అ/a ��ణ�ల.,  క�V� తన వంత� �ాతLను సకyమంqా 
6�ర�w�ా¨రm. మ>ీ6�ల. మ�ి¶దు /���ం]ే సమయంల. తన 
సహచరmల�7 కo�ి ఆయన క�V� ఇట�కల2 �fారm. ఖందð 
అను య
దÇ  సమయ+న ఖందð (q��A) తLవ#$త�నaప�డK ఆ 
తవ$�ాలల. ఆయన క�V� పల2గ
 పట[F  q��A తLవ$టంల. 
�ాల2పంచుక26�aరm. 
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13. ఇfా, ం �ాA:ి�ఇfా, ం �ాA:ి�ఇfా, ం �ాA:ి�ఇfా, ం �ాA:ి�  
 

6wడK ఇfా, ం ఎం�7 �wగంqా అ�వృ>ిÇ  ]ెందుత�నa>ి. 
మ
ఖAంqా అHI���ాల. మ��ంత �wగంqా అ�వృ>ిÇ  ]ెందుత�ంద/ 
00ధ స��$లల. �ేoం>ి. Hillary Rodham Clinton, Los 

Angles Times క�V� ఇ>ే 0షయ+/a �ెoయజ��ిం>ి. అల+6w 
Population Reference Bureau, USA Today పLపంచంల.6w 
అతAUికంqా �ాA:ి�  ]ెందుత�నaద/ �ెoయజ��ిం>ి. ఇfా, ం 
�ీ$క��ం]ే �ా��ల. అ/a వ�ా� లక2 ]ెం>ిన�ారm 00ధ �Lా ం��లక2 
]ెం>ిన �ారm ఉ6�aరm. ధ/క2ల2, °ద�ారm, 3ాస� Y�wత� ల2, 
0>�A�wత� ల2, �ాOL��య
ల2 మ��6¤a 0¡}qాలక2 ]ెం>ిన �ారm 
ఉ6�aరm. ఈ 0షయ+ల2 ఇక¸డ ]ెప^V�/�� �ారణం ఏlటంటr 
ఇfా, ంల./  �ాస� �ాలను 6wడK పLజల2 గyహeసు� 6�aరm. ఇందుల. గల 
స��A/a �ెల2సుక2ంట�6�aరm. పLn మ/Dి తన మ6¤6w��L ల�7 
ఇfా, ం �ాస� 0కతను చూ�ినటెó, �ే ఇfా, ం ను తప^క అంq)క��fా� రm. 
ఇfా, ం ధర�ం సహజHI�న ధర�ం No way But Islam ఇfా, ం ధర�ం 
>�$�ా6w స$�ా� /a ]ేరగలమ
. �w�� >���ల©దు. ఇ>ి సతAం సతAం. 
సతAం మ
మ+�ట[�� ఇ>ి సతAం. .......... 
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14. ఇfా, ం ధర�ంఇfా, ం ధర�ంఇfా, ం ధర�ంఇfా, ం ధర�ం    వలన ఉపjగHklవలన ఉపjగHklవలన ఉపjగHklవలన ఉపjగHkl? 

 

 

1. స$ర�ంస$ర�ంస$ర�ంస$ర�ంల. 3ాశ$తfాN నంల. 3ాశ$తfాN నంల. 3ాశ$తfాN నంల. 3ాశ$తfాN నం ల�ంల�ంల�ంల�ంచునుచునుచునుచును:  

 

 “� పLభ
వ# �మ+�� ��ౖప#నక2 పరmq�త� ంVి, ఒక��కంటr 
ఒకరm మ
ందుక2 �|�Ï కృDి ]ేయంVి; ఆ�ా3ాలంత, భ�lయంత 
03ాలHI�న స$ర�ం ��ౖప#నక2 పరmq�త� ంVి. అ>ి అల+, - నూ ఆయన 
పLవక�లనూ 0శ$�ిం9న �ా�� �Tకరm �ిదÇం ]ేయబVిం>ి. ఇ>ి 
అల+, - అనుగyహం; ��ను ����న �ా�� �Tరక2 >�// పLfా>ిfా� డK. 
అల+, - ఎం�7 అనుగyహం కల�ాడK.”   (ఖు�ఆ� 57:21) 

 

 మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం  ఇల+ �ెoయజ�3ారm: 

స$ర��ాసులల. 9వ�� ద�ా¶ క2 ]ెం>ిన �ా/�� ఈ భ�ల.కం కంటr ప>ి 
��ట�,  ఎక2¸వ సNల+/a అల+, - పLfా>ిfా� డK.(మ
�ి, ం, అహ��) 
 

 స$ర�ం Áక¸ 0ల2వ ఈ భ�ల.ం�7  �|ల2¨క2ంటr స$ర�ంల. 
ఒక �ాదం �:ినంత సNలం ఈ భ�ల.కం Ëత�ం కంటr ఎం�7 
Hkలcౖన>ి.  (బ
ఖ+�� మ��య
 మ
�ి, ం హ>ీÕ గyం��ల2) 
 

స$ర�ంల. ఉనa�ాట[/ ఈ పLపంచంల. ఏ �Lా ణô చూడల©దు. 
�ాట[ అం>�లను ఏ కనుaల� చూడల©దు. �ాట[ q�ప^త6�/a ఏ 
]ెవ#ల� 0నల©దు.  (మ
�ి, ం మ��య
 అహ�� హ>ీÕ గyం��ల2)  
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ఇహల.క <0తమం�� కÜాF ల2 అనుభ0ం9న వA���  
ఒక¸fా�� స$ర�ం చూ�;�  ఆ వA���  ఇల+ అంట}డK. 6wను ఎ6�డూ 
కÜాF ల2 అనుభ0ంచ6w ల©దు అంట}డK.  (మ
�ి, ం మ��య
 అహ��) 
 

 స$ర�ంల. పL�w«ం9న�ా/�� తనక2 ఏ>ి �ా�ాలంటr అ>ి 
�ా/�� ఇవ$బడKత�ం>ి. అత/�� ఎల+ంట[ ల.టâ ]ెయAబడదు. 
అత/ Áక¸ వfా� õ ల2 మ+�ి�|వ#. అత/ యౌవ$నం త��q��|దు. 
(మ
�ి, ం హ>ీÕ గyంథం) 
 

 “మ+ ఆయ¯ లను (వచ6�లను) 0శ$�ిం9 మం9 పనుల2 
]ే�;�ా��/ Hkమ
, ��yంద �ాల2వల2 పLవహeం]ే ఉ>�Aనవ6�లల. 
పL�wశ:�V�� మ
. అక¸డ �ారm కల�ాలం ఉంట}రm. ఇం�ా �ా���� 
ప��ÐదుÇ లcౖన ¡}రAల2 ల�fా� రm. Hkమ
 �ా��/ దటFHI�న Ûడలల. 
ఉంచు��మ
.”  ఖు�ఆ� 4:57 

 

 “� పLభ
వ# �మ+�� ��ౖప#నక2, స$ర�ం ��ౖప#నక2 �|�Ï 
మ+ర�ంల. పరmq�త� ంVి.ఆ స$ర�ం భ�మ+A�ా3ాల అంత 03ాలHI�న>ి. 
అ>ి భయభక2� ల2 కల�ా�� �Tరక2 తయ+రm ]ెయAబVిం>ి. �ారm 
కolల., ల©lల. ఏ �ిN Oల. ఉ6�a తమ సంపదను ఖరm¨ 
]ే�;�ారm. ���ా/a >ిగlñంq��ారm, ఇతరmల తప�లను �lం]ే 
�ారm. ఇల+ంట[ సజ¶నులంటr అల+, - క2 ఎం�7 ఇషFం – �ా�� �ిN O 
ఎల+ ఉంట�ందంటr ఎప�Vౖె6� ఏ>ౖె6� అ£,ల �ారAం �ా�� వల,  జ��q��ే 
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ల©>� ఏ>ౖె6� �ాపం ]ే�ి, �ారm తమ ఆత�లక2 అ6�Aయం 
]ేసుక2నaట, ��ే, ��ంట6w �ా���� అల+, - జ�¼ పకం వfా� రm. అప�డK 
�ారm ఆయనను తమ తప�ల2 �lంచు అ/ �wడKక2ంట}రm. 
ఎందుకంటr అల+, - తప^ �ా�ాలను �lంచగoq� 
�ాVెవడK6�aడ/ �ారm ��మ
 ]ే�ిన తప�లను గ
��ం9 బ
>ిÇ  
పªర$కంqా ËంVి�ాదం ]ెయAరm. అల+ంట[ �ా���� తమ పLభ
వ# 
వదÅ  ల�ం]ే పLOఫలం ఏlటంటr, ఆయన �ా��/ �lfా� డK. ��yంద 
��ల�ÏళæS పLవహeం]ే ఉ>�Aనవ6�లల.�� �ా��/ పL�w«ంపజ�fా� డK. 
�ారm అక¸డ 3ాశ$తంqా ఉంట}రm.” ఖు�ఆ� 3:131 – 136  

 

 :�ౖన ]ెప^బVిన ఖు�ఆ� వచనమ
ల2 చూ�ినట, ��ే 
స$�ా� /�� అర~త �¹ందV�/�� �ావల�ిన ల�ణ�ల2, గ
ణ�ల2, 
ఇందుల. ]ెప^బV�Ì �.  అల+6w స$ర�ంల. స$ర��ాసులక2 ల�ం]ే 
�ాట[ గ
��ం9 �ెoయజ�యబV�Ì �. ఇfా, ం ధ�ా�/a తÆ.చ. తప^క 
�ాట[ం]ే �ా���� స$ర�ం తప^క ల�సు� ం>ి. ఇ>ి సర$ల.క సృDిF కర�  
అ�న అల+, - Áక¸ �ాqాÅ నం. 
 

2. ఇfా, ంఇfా, ంఇfా, ంఇfా, ం ధర�ంధర�ంధర�ంధర�ం �ాట[ంచుట�ాట[ంచుట�ాట[ంచుట�ాట[ంచుట వలనవలనవలనవలన నర�ాq�aనర�ాq�aనర�ాq�aనర�ాq�a నుంVినుంVినుంVినుంVి 0మ
���0మ
���0మ
���0మ
���  
కల2గ
కల2గ
కల2గ
కల2గ
నునునును: 

 

 “ఎవరm అ03ా$సం అవలంxం9 అ03ా$స �ిN Oల.6w 
అసువ#ల2 బ}3ా��, �ా��ల. ఎవ���6� తమను ��మ
 «� నుంVి 
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�ా�ాడK��వట}/�� భ�lనం�� బంqారం /ం:ి ప��zరంqా 
ఇ9¨6� �ీ$క��ంచబడదు అ6w 0షయం /శ¨యం. ఇల+ంట[ �ా�� 
�Tరక2 బ}U�కరHI�న «� �ిదÇంqా ఉం>ి. ఇం�ా �ా���� సzయం 
]ే�;�ా��వరµ ఉండరm.” ఖు�ఆ� 3:91 

 

 నర�ాq�a నుంVి 0మ
���  �¹ం>�లంటr ఈ ల.కంల.6w మం9 
పనుల2 ]ెయ+Ao. నర�ాq�a నుంVి 0మ
���  �¹ం>�ల6�a,  స$ర�ంల. 
fాN నం సం�ా>ిం]�ల6�a ఇహల.కంల. ]ే�ిన కర�ల© ఉపjగ 
పడKను. ఈ అవ�ా3ా/a జ�ర0డKచుక2ంటr మ�� అవ�ాశమంటâ 
ల�ంచదు.  
 

అప#డK �ారm ఇల+ అంట}రm, “అjA! Hkమ
 మ÷S 
భ�ల.�ా/�� O��q� పంపబVి మ+ పLభ
వ# సూచనలను అస��Aల/ 
Oరస¸��ంచక2ంV� ఉంVే 03ా$సులల. Hkమ
 కo�ి�|�Ï మ+ర�ం 
ఏ>ౖె6� ఉంటr ఎంత బ}గ
ండKను” ఖు�ఆ� 6:27 

 

 ఇహల.కంల. స��A/a :�డ]ె0న :�ట[Fనట, ��ే 
పరల.కంల. బ}ధపVి6� పLjజనం ఉండదు. నర�ాq�a గ
��ం9 
ఖు�ఆ� ల. ఒక]ోట ఇల+ ]ెప^బVిం>ి. 
 

 “అ>ి భగభగమంVే నర�ాq�a జ�$ల, మ+ంfా/a, చ�ా�/a 
��ౖతం అ>ి O6wసు� ం>ి. సతAం పట,  0మ
ఖుVౖె, ��నుa చూ:ి, 
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ధ6�/a క�డబÊట[F  >�// మ+ట[మ+ట[�� :;��¨ :�ట[Fన పLO�ాణ²È  అ>ి 
xగ�రqా అరmసూ�  తన ��ౖప#నక2 :ిల2సు� ం>ి. ” ఖు�ఆ� 70:15-18 

 

ఇహల.కప# అq�a Áక¸ �wVిl కంటr నర�ాq�a �wVిl డబÊౖQ 
��ట�,  అUికంqా ఉంట�ంద/ మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం 

�ెoయజ�3ారm. అ6�aరm (బ
ఖ+�� హ>ీÕ గyంథం) 
 

 “ఈ ల.కంల. ఎనaడూ కషFం అంటr ఎరmగ/ వA���/ నరకం 
ఒక¸fా�� చూ9న వA����7 Ûవ# ఎప�Vౖె6� సుఖ+/a, సం�7Üా/a 
అనుభ0ం]��ా అంటr 6wను సుఖమ6w >�/a ఎరmగను 6� 
<0తంల. ఎనaడK సం�7షంqా గడపల©దు.” అ/ పల2క2��డK 
(మ
�ి, ం మ��య
 అహ�� హ>ీÕ గyం��ల2) 
 

 ఇంతట[ భయంకరHI�న నర�ాq�a నుంVి తమను ��మ
 
ర¦ించు��వV�/�� పLయOaంచంVి. సతAHI�న ధర�ం ఇfా, ం 
ధ�ా�/a అనుస��ంచంVి. 
 

3. ఇfా, ంఇfా, ంఇfా, ంఇfా, ం >�$�ా6w>�$�ా6w>�$�ా6w>�$�ా6w /జHI�న/జHI�న/జHI�న/జHI�న ఆనందంఆనందంఆనందంఆనందం, ఆత�ఆత�ఆత�ఆత� సంతృ:ి�సంతృ:ి�సంతృ:ి�సంతృ:ి�  ల�ంల�ంల�ంల�ంచునుచునుచునుచును: 

 

 మ/Dి�� /జHI�న తృ:ి� , ఆనందం, మన3ా&ంO సృDిF కర�  
అ�నట�వంట[ అల+, - ను ఆ�ాUించటంల.నూ, ఆయనక2 
మనoa మనం స$యంqా అ��^ంచు��వడంల.నూ ల�ంచును. 
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 “ఆయన తన ��ౖప#నక2 మరల©�ా���� మ+తLHk తన ��ౖప#క2 
వ]ే¨ మ+�ా� /a చూప#��డK.అట�వంట[ పLజల© ఈ పLవక�  సం>ే3ా/a 
0శ$�ిం]�రm. �ా�� హృదయ+లక2 అల+, - సంస�రణం వల,  తృ:ి�  
కల2గ
త�ం>ి. ‘�ెల2సు��ంVి! అల+, - సంస�రణ >�$�ా6w 
హృదయ+లక2 తృ:ి� / �¹ం>ే ¡}గAం ల�సు� ం>ి.” (ఖు�ఆ� 13:28) 

 

 అల+, - >ివAఖు�ఆ� నందు మ��క]ోటం ఇల+ 
]ెబ
త�6�aడK: “6� జ�¼ :ికక2 (హe�7ప>ేశం) 0మ
ఖుVౖెన �ా/�� 
పLపంచంల. <0తం ఇరmకవ#త�ం>ి.” (ఖు�ఆ� 20:124) 

 

 :�ౖ వచ6�/a బట[F  �ెల2సు� నa>ి ఏlటంటr ఖు�ఆ� ను 
వ>ిo :�Vి�ే <0తం దుర¥రం అవ#త�ం>ి. 6wడK పLపంచంల. 
మ
�ి, ంల2 దుర¥రHI�న <0��ల2 గడపV�/�� మ
ఖA�ారణం ఇ>ే 
అనడంల. ఎట�వంట[ సం>ేహరమ
 ల©దు. నూట[�� 60% నుంVి 
80% వరక2 ఎవ���� �79న 0ధంqా �ారm నడKచుక2ంట�6�aరm. 
�ాÛ మ
�ి, Hkతరmలల. ఎంద�� 0>�A�wత� ల2 6wడK ఖు�ఆ� 
వచ6�లను అరNం ]ేసు�T/ ఇfా, ం �ీ$క��సు� 6�aరm. �ా/ 
దురదృషFవ3ాత��  మ
�ి, ంల/ :ిల2వబVే�ారm >ౖె�ాజ¼లక2 మ��య
 
:ిLయ పLవక�  సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం బ½ధనలక2 దూరHI�, సమ+Uి 
పªజల2, బ}బ}ల Ëక2¸బడKల2, qాA��´ంల2, బ}ర´ంల2, ఖ�ా$o 
భజనల2 Ëదలcౖన Dి�¸ & x�ఆ¯ పనులక2 ల.6�ౖ�|య+రm.  
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 Cat Stevens (ఇప�డK ఆయన :;రm Yusuf Islam) 

ఈయన q�ప^ �ాø qాయక2డK. ఈయన ఒక¸ fాయంతLం �|L qyా ం 
ఇవ$V�/�� 150,000 V�లరm,  nసుక2ంట}డK. ఈ Ë��� /a మన 
రµ�ాయల�7 �|o¨న 60 ల�ల రµ�ాయల2 అవ#���. ఆయన 
ఇfా, ం �ీ$క��ం9న త�ా$త ఇల+ అ6�aరm. “6wను /జHI�న తృ:ి� /, 
ఆనం>�/a, మన3ా&ంO/ ఇfా, ం �ీ$క��ం9న తరm�ా�ే �¹ం>�ను. 
6� ధనం 6�క2 తృ:ి� / ఇవ$ల©దు.” 
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15.  ఇfా, ంఇfా, ంఇfా, ంఇfా, ం  �$ీక��ం9న�$ీక��ం9న�$ీక��ం9న�$ీక��ం9న  �Tంతమం>ి�Tంతమం>ి�Tంతమం>ి�Tంతమం>ి  పLమ
ఖులపLమ
ఖులపLమ
ఖులపLమ
ఖుల  :;రm,:;రm,:;రm,:;రm,  

 

1. ¬�îÝిL :��ి�� 1900 ��.శ. (ల+యరm, ఇంqా, ండK) �Tత� :;రm – 
జ�ఫ� x� >�వª� 

2. మ+ర�డAã Ýి�ా�  1914 (చ�¨ :ీLtF  ప#త�L డK (( /6��ù చ��¨ 
సహ�ా�ి)) �Tత� :;రm మ
హమ�� మ�ా� డూAã Ýి�ా�  
(ఖు�ఆ� ఇంq),ష� అను�ాదక2డK) 

3. �ాADియt ��,  (అHI���ా) హÀ´ ���ù బ}���ంÙ Ó�ం:ియ� 
�Tత� :;రm మ
హమ�� అú ��,  

4. హÛ �ాంø (ఆ�;F õoయ+) �Tత� :;రm అహ��. 
5. �ాAù �ీF���� (అHI���ా) �ాø qాయక2డK �Tత� :;రm య�సుØ 

ఇfా, ం 1977ల. ఇfా, ం �ీ$క��ం]�రm. 
6. f¹ల.మ� (అHI���ా) జరaoసుF  �Tత� :;రm సులcౖమ+� 1997 ల. 

ఇfా, ం �ీ$క��ం]�రm. 
7. ûLా ంã (ఇంగ,ంü), 0>�A�wత�  �Tత� :;రm ûLా ంã సల+వ#>ీÅ � 

8. మ��యÍ జ�ల+ (అHI���ా) య�ద�ీ� Y �Tత� :;రm మ��యÍ 

జ�ల+ 
9. �¹L . ��వ��ంü Vే0ü బÊంజl� ��ల+Å Û (ఇంగ,ంü) చ��¨ xషø) 

�Tత� :;రm �¹L , అబ
Å  అహ�� >�వ#� 

10.  ల©Vీ యవo� (ఇంqా, ండK) జరaoష�F  �Tత� :;రm జ�ౖనý 

11.  V�. ఎ.ఆ�. లcహ�� (జర��, మత ధర�3ాస� Y�wత� ) (��మ� 
�ాథoã :ీLసుF ) �Tత� :;రm V�. యzA 
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12.  V�. l�� (జ�ా�, ఆ��Çక 3ాస� Y�wత� , సమ+జ�wత� ) �Tత� :;రm     
�¹L  ఉమ� 

13.  V�. మ+ర¸t (జర�/) 3ాస� Y�wత� , రచ�త మ��య
 పOL�ా 
0ల©ఖ��) �TతL:;రm V�, హ�� 

14.  V�. ఎ�a Ýీ� (ఆం�7L �ాల<, ûÔండ� ఆØ �డL� సF õక¨ర 
Ýి¬jల¬) �Tత� :;రm V� ఉమ� ఎ��� Ýీ� 

15.  �î��� ��ü ú (జర�� �ాOL��య
�ాల2 �Tంత�ాలం ఆþ�/fా� � 
ల. బంUించబVి, 0డKదలcౖన త�ా$త ఇfా, ం �ీ$క��ం9ం>ి. 
(�;క��ం9న ప#స� కం :;రm - �ాపం, ప��zరం, ర�ణ) 

ఇfా, ం �ీ$క��ం9న ఎంద�� పLమ
ఖుల వృ��� ం��ల అ6wక ��ý 
��ౖట�లల. ఉ6�a�. 
 

ఇfా, ంఇfా, ంఇfా, ంఇfా, ం అంటrఅంటrఅంటrఅంటr     ఏlట[ఏlట[ఏlట[ఏlట[?  
 

ఇfా, ం అనqా పL3ాంతంqా, 0Uేయతqా, మనసూ^���qా సర$ల.క 
సృDిF కర�  అ�న అల+, - క2 స$యంqా సమ��^ంచు�Tనుట. అల+ 
సమ��^ంచుక2నa�ా��/ మ
�ి, ంల2 అంట}రm. 
  

��వలం ఖు�ఆ� మ��య
 మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe 

వసల, ం పLవచనమ
ల2 మ+తLHk ఇfా, ం ధర�ప# హeతబ½ధనల2. 
ఖు�ఆ� ల. ల©/0 మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం బ½Uించ/0 
ఇfా, ం ధ���ప>ే3ాల, మ�ల �ి>�Ç ం��ల ప��Uిల./�� �ాజ�లవ#. 
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 పLn మ
�ి, ం ఈ >ిగ
వ �ాట[:�ౖ పª���  03ా$సం కo�  ఉంV�o. 
1) అల+, - :�ౖ అ/ 2) >ౖెవగyం��ల:�ౖ 3) >ౖెవదూతల:�ౖ  4) >ౖెవ 
పLవక�ల:�ౖ  5) nరm^>ినం:�ౖ  6) 0Uి�Lా త :�ౖ ఇ�w �ాక2ంV� స$ర�ం 
నరకం ఉ6�aయ/ నమ�కం ఉం]�o.  
  

మ��]ోట ఖు�ఆ� ల. ఈ 0ధంqా ]ెప^బVిం>ి. “అల+, - 
ఆయన తప^ ఆ�ాధA>ైవం ఎవ$డూ ల©డK. సకల చ�ాచర సృDిF �� 
మ�ల+U�రం అ�న ఆయన స<వ#డK, /త�AడK, అనంత�డK, 
ఆయన /దుర�|డK, ఆయనక2 క2నుక2 �ాదు. భ�మ+A�ా3ాలల. 
ఉనa సమస� మ� ఆయన>ే. ఆయన సమ
�ఖంల. ఆయన అనుజ¼  
ల.క2ంV� �ిûారm� ]ెయAగల �ాVెవ$డK? పLజల మ
ందు ఉనa 
>�/Û ఆయన ఎరmగ
ను. �ా���� గ
ప�ంqా ఉనa>ీ ఆయనక2 
�ెల2సు. ఆయన స$యంqా �ెoయజ�య+Aల/ అ�లDి�;�  తప^ 
ఆయనక2నa జ�¼ న 03ÂÜాలల./ ఏ 0షయమ� �ా�� గyహణ 
ప��Uిల.�� �ాదు. ఆయన �ాజ�AUి�ారం ఆ�ా3ాలనూ, భ�lÛ 
ప���wDి� ం9 ఉనa>ి. �ాట[ సంర�ణ ఆయనక2 ఎంతమ+తLమ
 
అలసట కoq�ంచదు. ఆయన మ+తLHk స�ా$Uిక2డK, 
స��$త�మ
డూనూ.” (ఖు�ఆ� 2:255) 

 

 మన మ>ిల. HI>ిల© ఊహలను సహeతం ఎరmq� శ���  
కల�ాడK అల+, - మనం ]ే�; పLO 0షయ+/a క�V� ఆయన 
గమ/సు� 6�aడ/ మనం పª���qా నమ+�o. ఆయనను అ��Ç�;�  
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ఆయన కరmణ²fా� డ/ క�V� ఆయనను వAO����ం96� ల©>� 
ఆయన�7 ఇతరmలను fాట[ కo^ం96�, ఆయన ఆగyz/�� గ
�� 
�ావo� వసు� ం>ి అ/ గyహeం]�o. ఆయన రµ�¹ం>ిం9న చటF  
పL�ారHk మనం నడKచు���ాo. మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe 

వసల, ం అల+, - Áక¸ 9టF9వ�� పLవక� , ఆదరణకర�  అ/ క�V� 
పª���qా నమ+�o. మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం చూ:ిన 
0U�నం పL�ారHk <0తం గడ�ాo. ఇందుల. ఎల+ంట[ హÀచు¨ 
తగ
� ల2 ]ేయ�ాదు.  
  

“03ా$సుల+�ా! �రm అల+, - క2 0Uేయత చూపంVి, 
పLవక�క2 0Uేయత చూపంVి, � పనులను (కర�లను) వృU� 
]ేసు��కంVి.” (ఖు�ఆ� 47: 33) 

 

 ఇfా, ం ధ�ా�/�� ఖు�ఆ� మ��య
 మ
హమ�� సల, ల+, హb 

అలcౖహe వసల, ం ఆచరణల2 �ా�� పLవచ6�ల2 ��ండK చ�yా ల ల+ంట[0. 
´ట[ల. మ��మ+ట ]ే��¨6� ల©>� అందుల. ��రmమ+రm ]ే�ి6� అ>ి 
ఇfా, ం �ాదు, మనం ఇfా, ం ధ�ా�/a గ
��ంచV�/�� ఇ0 ��ండK 
q)ట��ా� ల+ంట[0. ఎంత :�దÅ  0>�$ంసుVౖె6� ´ట[ ఆU�రంqా6w 
బ½ధన ]ెయ+Ao. ఇ0 తప^ తన స$ంత ఆల.చనల2 ]ె:ి^న అ0 
ఇfా, ంక2 సంబంధం ఉండదు.  
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>ేవదూతల:�ౖ>ేవదూతల:�ౖ>ేవదూతల:�ౖ>ేవదూతల:�ౖ 03ా$సం03ా$సం03ా$సం03ా$సం కo�కo�కo�కo�  ఉంV�oఉంV�oఉంV�oఉంV�o: >ేవదూతల2 ఉ6�aర/ �ారm 
ఎల, �wళల+ అల+, - 6�మస�రణల.6w ఉంట}ర/ అల+, - �ా��ల. 
�Tంద��/ ఒ�T¸క¸ �ారAకyమమ
ల. /యlం9 ఉం]�డ/ �ారm ఆ 
ప/ల. /మగaHI� ఉంట}రm. ´��ల. ¬బL�® అను >ేవదూత 
పLవక�ల వదÅక2 అల+, - సం>ే3ాలను nసు�T/ వ]ే¨�ారm ఇ>ి 
ఆయన ప/. అల+6w పLO మ/Dి వదÅ  ఇదÅరm >ేవదూతల2 
ఉంట}రm. �ా�� :;రm,  ���ామ
�, �ాOx� ల2. ఇల+ ఎంద�� 
>ేవదూతల2 ఉ6�aర/ ఒక మ
�ి, ం పª���  03ా$సం కo�  ఉంట}రm.  
 

>ైవగyం��ల>ైవగyం��ల>ైవగyం��ల>ైవగyం��ల పట,పట,పట,పట,  03ా$సం03ా$సం03ా$సం03ా$సం: అల+, - తన పLవక�ల:�ౖ తన గyం��లను 
అవత��ంపజ�fా� డ/ మ
�ి, ంల2 0శ$�ిfా� రm. ఉ>�హరణక2 – 

మ�fా అలcౖహeస�ల+ం :�ౖ �ౌ�ాత� గyంథం, ఈfా అలcౖహeస�ల+ం :�ౖ 
ఇం<ల2 (బÊౖxల2 పLత�ల2), >�వª� అలcౖహeస�ల+ం జబ�� గyంథం 
ఇల+ ఎంద�� పLవక�ల:�ౖ అవత��ం9న �ాట[:�ౖ 0శ$�ిfా� రm. అల+6w 
ఖు�ఆ� 9ట[F9వ�� గyంథం అ/ >ీ// అనుస��ం9 <వనం 
fాq�ం9న �ా���� స$ర�ం ల�సు� ంద/, ఇ>ి మం9 ]ెడKలను 
0డమ��¨ ]ె:;^ గyంథం అ/ ఇ>ి పLళయ >ినం వరక2 ఎల+ంట[ 
మ+రm^ల2 జరగక2ంV� ]ే�; బ}ధAత త6w nసుక26�aడ/  ఖు�ఆ� 
ల. అల+, - ఇల+ ��ల0]�¨డK. “ఇక ఈ జ�¼ :ికను (ఖు�ఆ�) 
>�// Hkమ
 అవత��ంపజ�fామ
. స$యంqా HkHk >�// 
ర¦ిfా� మ
” ఖు�ఆ� 15:9 
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>ైవపLవక�ల:�ౖ>ైవపLవక�ల:�ౖ>ైవపLవక�ల:�ౖ>ైవపLవక�ల:�ౖ నమ�కంనమ�కంనమ�కంనమ�కం: ల�క2 :�ౖqా పLవక�ల2 వ]�¨ర/ మ
�ి, ంల2 
నమ
���రm. ´రం�� సతAవంత�ల/, ´రm అల+, - సం>ే3ా/a 
తమ పLజలక2 0/:ిం]ే�ార/, ´��ల. �Tందరm ఆదం, నూహb, 
ఇబ}L హeÍ, ఇfాð, ఇfా��®, ల�¯, య�ఖుý, య
సుØ, 
య
నుt, సులcౖమ+�, మ
fా, ఈfా, ఇల+ అంద�� పLవక�ల పట,  
03ా$సం కo�  ఉంట}రm. 9టF9వ�� పLవక�  మ
హమ�� సల, ల+, హb 

అలcౖహe వసల, ం అ/ ఆయన తరm�ాత మ�� పLవక�  �ారm. 
“(మ+నవ#ల+�ా) మ
హమ�� �ల./ ఏ ప#రmష�/�� తంVిL �ారm. 
�ా/ ఆయన అల+, - Áక¸ పLవక� , >ౖెవపLవక�ల పరంపరను 
సమ+ప�ం ]ే�; 9వ���ారm అల+, - సకల 0షయ+ల జ�¼ నం 
కల�ాడK” (ఖు�ఆ� 33:40) 

 

 పLవక�ల2 సతAOరfా¸ర(అ03ా$స) ��ౖఖ�� అవలం�ంచమ/ 
qా/ ల©>� తమను ఆ�ాUించమ/ ఎప^ట[�� అనరm. �ారందరµ 
ÛOమంత�ల2, సతAవంత�ల2. ఈ 0షయ+/a ఖు�ఆ� ధృవ 
పరmసు� ం>ి. “అల+, - ఒక మ/Dి�� గyంథం, �ాజ�AUి�ారం, 
>ౖెవ>ౌతAం పLfా>ిం9నప�డK, ఆ వA���  పLజల�7 �రm అల+, - ను 
వ>ిo తనక2 భక2� ల2qా మ+రమ/ అనడం తగదు. >�/�� బదుల2 
‘�రm గyం��/a(పLజలక2) బ½Uిసు� 6�aరm. స$యంqా ప·�సు� 6�aరm 
క�V�. అందువల,  �రm (�) పLభ
వ#క2 0శ$సÛయ
ల�న 
>�సుల2qా రµ�¹ందంVి’ అ/ అంట}డK అతను. 
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 అం�ే �ాక2ంV� �రm >ౖెవదూతలను, >ౖెవ పLవక�లను 
>ేవ#ళæSల2qా ]ేసు�T/ ఆ�ాUించండ/ క�V� అతను పLజల�7 
అనడK. ���కfా�� మ
�ి, ంలcౖ�|�న తరm�ాత O��q� అ03ా$స 

��ౖఖ�� అవలం�ంచమ/ అత6�ల+ ]ెప^గలడK?” ఖు�ఆ� 3:79-80 
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16.     nరm^>ినం ఉంద/ మ
�ి, ంల2 nరm^>ినం ఉంద/ మ
�ి, ంల2 nరm^>ినం ఉంద/ మ
�ి, ంల2 nరm^>ినం ఉంద/ మ
�ి, ంల2 0శ$�ంి]�o0శ$�ంి]�o0శ$�ంి]�o0శ$�ంి]�o 
   

మ/Dి మరణ²ం9న తరm�ాత ఒక��Î మ+నవ#లం�� O��q� 
ల©పబడ��ర/ ఇహల.కంల. ]ే�ిన కర�లను బట[F  nరm^ 
ఇవ$బడKత�ంద/ మ
�ి, ంల2 0శ$�ిfా� రm. ��మ
 ]ే�ిన కర�లను 
బట[F  స$ర�ం, నరకం /రÈ�ంపబడKత�ంద/ క�V� నమ
���రm.  
 

nరm^>ినంnరm^>ినంnరm^>ినంnరm^>ినం: పరల.క <0తం ఉంద/, అ>ే 3ాశ$త <0తమ/, 
ఇహల.కంల. మనం ]ేసుక2నa కర�లక2 ఫoతం అక¸Vే /రÈ�ంచ 
బడKత�ంద/, ఇహల.కం ఓ ప�)¦§ /లయమ/, అందుల. ఉn� రmÈ ల2 
అ��ే6w పరల.కంల. స$ర�ం ల�సు� ంద/ 0శ$�ిం]�o. 
 

 అంOమ >ి6�న ఓ పLళయం వసు� ం>ి. అప�డK పLపంచం 
Ëత�ం 6�శనం అ��|త�ం>ి. తరm�ాత అల+, -, ËటFËదట[ 
మ+నవ#డK అ�న ఆదం అలcౖహeస�ల+ం Ëదల2�T/ పLళయ>ినం 
వరక2 జ/�ం9న సమస�  మ+నవ#లనూ O��q� ల©ప#ను. ఆ 
తరm�ాత �ా�� కర�ల గ
��ం9 పL«afా� డK. తన ఆజ�¼ నుfారం 
నడKచుక2నa �ా���� స$ర�ంల. fాN 6�/a కo^ంచును. తన ఆజ¼లను 
Uిక¸��ం9న �ా��/ నరకంల. పడ�wయ
ను. 
 

 “అల+, - ను 0శ$�ిం9, మం9పనుల2 ]ే�;�ా�� స$ర�  
�ాసుల2, �ారm స$ర�ంల. 3ాశ$తంqా ఉంట}రm.” ఖు�ఆ� 2:82 
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ఖు�ఆ� ల. మ��]ోట ఇల+ ]ెప^బVిం>ి - “ఎవVౖె6� ఈ 0Uేయ�� 
0U�6�/a (ఇfా, ం) �ాక మ��క మ+�ా� /a అవలం�ంచదo�;� , ఆ 
మ+ర�ం ఎంతమ+తLం ఆ�>ించ బడదు. అతడK పరల.కంల. 
0ఫల2Vౌ��డK, నషF�|��డK” ఖు�ఆ� 3:85 

 

 ఇహల.కప# <0తం ]�ల+ 9నa>ి. nరm^>ినం 6�డK 
సతAOరfా¸రmలను అల+, - “�రm భ�ల.కంల. ఎంత�ాలం 
ఉ6�aర/” పL«afా� డK. అప�డK �ా��మంట}�� ఈ ఖు�ఆ� 
వచ6�లల. చూడంVి. “]ెప^ంVి, భ�ల.కంల. �రm ఎ/a 
సంవత��ాల26�aరm” �ారm, “Hkమ
 ఒక ��జé ల©క ��Îల. 
�Tంత¡}గ� అక¸డ ఉ6�aమ
. లcక¸ :�టrF�ా��/ అడగంVి” అ/ 
అంట}రm. ఇల+ ��ల´యబడKత�ం>ి, “�Tంత�ాలHk ఉ6�aరm క>�! 
అjA, �రm ఈ స��A/a అప�Vే అరNం]ేసుక2/ ఉంటr ఎంత 
బ}గ
ంVే>ి. Hkమ
 lమ�oa వృU�qా6w ప#ట[Fం]�మ/, మ+ 
��ౖప#నక2 �రm ఎనaడూ మరo �ావటమ6w>ి జరగద/ 
¡}0ం]��ా?” ఖు�ఆ� 23:112-115 

 

 ఒకfా�� మనం గVి9న గతం గ
��ం9 ఆల.9�;�  అరNం 
అవ#త�ం>ి మన బ}లAం, యౌవ$నం ఇల+ ఏ దశక2 ఆ దశ ఇటr,  
గVి9�|త�ం>ి. అసల2 /జHI�న <0తం 3ాశ$తHI�న <0తం 
పరల.క <0తHk ఇహల.క <0తం�7 �|o�;�  ఎంత ఉంట�నa>ీ 
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అనa 0షయం గ
��ం9 మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ఓ 
ఉ>�హరణ ఇ]�¨రm – �రm సమ
దLంల. ఒక �wల2 మ
ంచంVి, 
తరm�ాత >�// బయటక2 OయAంVి. � ]ేO �wLను�� ఎంత Ûరm 
అంట�క2/ ఉం>ో అ>ి ఇహల.క <0తం అ��ే సమ
దLంల. 
lq�oవ#నa Ûరm పరల.క <0తం (అంటr పరల.క <0తం మ
ందు 
ఇహల.క <0తం Ûట[xందువ# ల+ంట[>ి) 
 

మ
�ి, ంల2మ
�ి, ంల2మ
�ి, ంల2మ
�ి, ంల2 ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� తరm�ాతతరm�ాతతరm�ాతతరm�ాత మ
హమ��మ
హమ��మ
హమ��మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం 

ఉప>ే3ాలనుఉప>ే3ాలనుఉప>ే3ాలనుఉప>ే3ాలను    అం�ే ప0తLంqా ¡}0fా� రmఅం�ే ప0తLంqా ¡}0fా� రmఅం�ే ప0తLంqా ¡}0fా� రmఅం�ే ప0తLంqా ¡}0fా� రm.... 
 

 మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం <వన 0U�నం 
మ��య
 ఆయన Áక¸ పLవచ6�లను అనుస��ం9 తమ 

<0��/a fాq�ం]�o. ´ట[6w హ>ీÕ  ల2 అంట}రm. మ
హమ�� 
సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం �7 ఉంVిన సహచరmల2 �Tందరm ´ట[/ �Lా �ి 
భదLపరmచుక26w�ారm. �Tందరm కంఠస�ం ]ేసుక26w�ారm. �ా�� 
>�$�ా6w హ>ీÕ 6wడK మన వరక2 వ9¨6��. మ
ఖAHI�న హ>ీÕ 
గyం��లల. Ëదట[>ి బ
ఖ+�� హ>ీÕ గyంథం, ��ండవ>ి మ
�ి, ం 
హ>ీÕ గyంథం. ´ట[ త�ా$త fాN నంల. Oర��ీ, ఆబ
>�వ#�, 
నfా�, ఇబÊa మ+జ�, Oబ}L / Ëదలcౖన ఇతర హ>ీÕ గyం��ల2 
వfా� �.  
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మ
హమ��మ
హమ��మ
హమ��మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం బ½Uిం9న బ½Uిం9న బ½Uిం9న బ½Uిం9న �T/a�T/a�T/a�T/a హ>ీÕ ల2హ>ీÕ ల2హ>ీÕ ల2హ>ీÕ ల2. 
• >ేవ#డK � రµపం qా/ � రంగ
 qా/ � ధ6�/a qా/ 

చూడడK. � భయభక2� ల© ఆయన చూfా� డK. (మ
�ి, ం గyంథం) 
• 3yా lక2/ ]ెమట ఆరక మ
ం>ే ఆయన క�o డబ
Qల2 

ఆయనక2 ]ెo,ంచంVి (ఇబÊa మ+జ� హ>ీÕ గyంథం) 
• జంత�వ#ల�7 మం9qా పLవ���ంచంVి. >�/ ఫoతం >ేవ#/ వదÅ  

ఉంట�ం>ి. (బ
ఖ+��, మ
�ి, ం హ>ీÕ గyం��ల2) 
• మ
�ి, ంలందరµ ఒ�� శ�)రంల+ కo�ిHIల�ి ఉంV�o (శ�)రంల. 

ఏ ¡}qా/�� qాయHI�న Ëత�ం శ�)�ా/�� బ}ధ కల2� త�ం>ి.) 
బ
ఖ+�), మ
�ి, ం హ>ీÕ గyం��ల2 

• /జHI�న మ
�ి, ం ]ే�; పనుల2 మం9qా ఉంట}�. మ��య
 
ఆయన తన ఇంట[�ా���7 మం9qా HIల2గ
ను.అహ��, O����ి 

• Ûక2 ఇషFHI�న>ే Û�7ట[ �ా�� �Tరక2 ఇషFపడK (బ
ఖ+��, మ
�ి, ం 
హ>ీÕ గyం��ల2) 

• మ+న�ాR:�ౖ కరmణ చూపంVి అల+, - � :�ౖ కరmణ 
చూప#��డK  (O���>ీ, అహ�� హ>ీÕ గyం��ల2) 

• � f|దరm/�7 నవ#$తÆ పలక���;�  >�నం ]ే�ినంత ప#ణAం 
ల�సు� ం>ి. (Oర�>ీ హ>ీÕ గyంథం) 

• ఓ మం9మ+ట >�నం ల+ంట[>ి.బ
ఖ+��,మ
�ి, ం హ>ీÕ గyం��ల2 

• ఎవ����ే అల+, - ను మ��య
 nరm^>ి6�/a 0శ$�ిfా� ��, �ారm 
తమ ఇరmగ
�¹రmగ
�7 మం9qా పLవ���fా� రm. (బ
ఖ+��,మ
�ి, ం) 
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 మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ఇల+ంట[ బ½ధనల2 
ఎ6¤a మనక2 ]ే�ి6�రm. మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం మ+ట 
స$�ా� /�� బ}ట. మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం 0U�6�/a 
వదo �w�� 0U�6�/a అనుస���;� , �ాVి కర�ల2 వృU� అవ#��య/ 
ఖు�ఆ� ల. హÀచ¨��ంచబVిం>ి.  
 

“పLవ�ా� ! Ûవ# పLజలక2 ఇల+ ]ెప� “�క2 /జంqా6w అల+, - పట,  
:;Lమ ఉంటr ననుa అనుస��ంచంVి. అప�డK అల+, - lమ�oa 
:;Llfా� డK. � �ా�ాలను మ/afా� డK. ఆయన అlతంqా 
�lం]ే�ాడK, అననAంqా కరmణ²ం]ే�ాడూను.”” ఖు�ఆ� 3:31 

 

“అల+, - క�, పLవక�తÆ 0Uేయత చూ:;�ారm, అల+, - క2 
భయపVే�ారm ఆయన పట,  అ0Uేయతక2 దూరంqా ఉంVే�ారm 
మ+తLHk 0జయం �¹ందు��రm” ఖు�ఆ� 24:52 

 

“నమ+Î fాN :ించంVి, జ�ా¯ (>�నం) ఇవ$ంVి. >ౖెవపLవక�క2 
0Uేయ
ల2qా ఉండంVి. అప�Vే �రm కరmణ²ంపబడ��ర/ 
ఆ«ంచవచు¨” (ఖు�ఆ� 24:57) 

 

 పLO ఒక¸రµ మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ను 
తప^క అనుస��ంచవల�ి ఉనa>ి అల+ ]ేయ/ �ా�� కర�ల2 వృU� 
అవ#���, పరల.కంల. ఎట�వంట[ పLjజ6�Ûa ]ేక�ర¨ల©వ#. 
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17. ఒక వA���  మ
�ి, ంఒక వA���  మ
�ి, ంఒక వA���  మ
�ి, ంఒక వA���  మ
�ి, ంqా మ+�ాqా మ+�ాqా మ+�ాqా మ+�ాలంటrలంటrలంటrలంటr . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .  
 

ËటFËదట - అల+, - తప^ మ�� ఆ�ాధుAడK ల©డ/ మ��య
 
మ
హమ�� అల+, - Áక¸ పLవక�  అ/ మనసూ^���qా నమ+�o.  

 

       అల+, - క2 fాట[ స��సమ+నుల2 ఎవ$రµ ల©ర/ ఆయనను 
తప^ మ��వ$��/ ఆ�ాUించ�ాదు. ఆయ6w ఆపదల నుంVి 
ర¦ించు�ాడK, ఆకoద:ి^కల2 nరm¨�ాడK ��గమ
లను నయం 
]ేయ
�ాడK, ఆ�ాశమ
ను భ�మ+/ �ాట[ మధA ఉనa 
సమస�మ
ను సృDిFంచు�ాడK ఆయ6w. �Lా ణమ
 �|య
�ాడK, 
�Lా ణమ
 nయ
�ాడK ఆయ6w. సూరAచందుL లను నVి:ించు �ాడK, 
�ాOL పగల2 ఒక>�/ తరm�ాత ఒకట[ ఏర^రచు�ాడK, ఆయనక2 
తo,దండKL ల2 ల©రm. ఆయన ఎవ��/ కనల©దు. ఆయన /దL�|డK 
ఆయనక2 క2నుక2�ాదు. ఈ సృDిF/ నVి:ించడంల. ఆన 
అల�ి�|డK. ఆయన Hkల2 ]ేయదల9న వA���/ 
పLపంచ�ాసులందరµ కo�ి6� ��డK ]ెయAల©రm. అల+6w ఆయన 
��డK ]ెయAదల9న వA���/ ఎవ$రµ Hkల2 ]ెయAల©రm. 

 

 «Ðవ# ప#ట[Fనప^ట[ నుంVి 9వ���� మ
సo�ాVౖె మరణ²ం]ే 
వరక2 <0తంల. పLO 0షయంల. :ిల, �ాVి�� :;రm :�టFడం, �ాVి 
అ¡}Aసం, :�RS మ��య
 >ినచరAల2 ఆసు� ల2 �ాట[ పంప�ాల2, 
ఇల+ <0తంల. పLO అంశంల. మ
హమ��సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం 
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చూ:ిన, ]ె:ి^న 0ధమ
6w అనుస��ం]�o మ��య
 ఖు�ఆ� ను 
>ౖెవగyంథం అ/ నమ+�o. nరm^>ినం ఉంద/ నమ+�o. 
మరణ�నంతర <0తం ఉంద/, అ>ే 3ాశ$త <0తం అ/ నమ+�o.  
  

అల+, - అనంత కరmణ�మయ
డK. ఎవ����ే తమ తప�లను 
�ెల2సు�T/ ఆయన పట,  0Uేయ
Vౖె �మ+పణ ��రmక2ంట}��, 
ఆయన �ా��/ �lfా� డK మ��య
 తన ��ౖప#నక2 మరo వ9¨ 
నందుక2 ఆయన ఎం�7 ఆనం>ిfా� డK. ఈ 0షయHI� మ
హమ�� 
సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ఇల+ �ెoయజ�3ారm. తప� ]ే�ిన వA���  
అల+, - ఎదుట �మ+పణ ����న]ో అల+, - ఎంతqా ఆనం>ిfా� డంటr 
- ఎV���ల. ఒంటె:�ౖ పLయ+ణ²సు� నa వA���  ఎV��� మధA మ+ర�ంల. 
��à®Sక �Tంత�;ప# �;ద nరm¨��వట}/�� ఆq�నప�డK ఆ వA���  /దL 
పటrF �ిం>ి. HIళæక2వ వ9¨న తరm�ాత ఆ వA���  చూడqా ��ను 
పLయ+ణ²ం9న ఒంటె >�/:�ౖ ఉనa fామ+నుల�7 సz అక¸డ 
క/:ించల©దు. చుటâF  కoయచూfాడK. ఒంటె జ�డల©దు. 
మ
ందుక2 పLయ+ణ²ం]ే శ���  ల©దు. /రm���హం�7 అక¸Vే క�లబVి 
�Tంత�;ప# /దL�|య+డK. త�ా$త Hkల�¸/ చూడqా అత/ ఒంటె, 
>�/ �ద అత/ fామ+ను,  తన మ
ందు కనబVి6��. 
ఒక¸fా��qా అతడK ఆశ¨రAం, ఆనందం�7 “ఓ అల+, - Ûవ# 6� 
>�సుడవ#, 6wను Û యజమ+// అ6�aడK.” 6wను Û >�సుడను 
అనట}/�� బదుల2qా ఆనందంల.మ
�ి, ం, బ
ఖ+�� 
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త:ి^�|�న వసు� వ# >ొ����నప�డK మనం ఎంత ఆనందం 
�¹ందు��� అంతకంటr ఎక2¸వqా, మ+ర�భLష�F Vౖెన వA���  
స6���ా� /a అనుస��ం9నప�డK, తన �ా�ాల2 �lంచమ/ 
�wడKక2నaప�డK అల+, - ఆనం>ిfా� డK. అం�ే�ాక ఆ వA���  
�ా�ాలను �lం9 ఇహపరల.�ాలల. సుఖ3ాంత�లను, 
fాఫల+A/a పLfా>ిfా� డK.  
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18. ఖు�ఆ� ఖు�ఆ� ఖు�ఆ� ఖు�ఆ� ల. ఏమ
ం>ి ల. ఏమ
ం>ి ల. ఏమ
ం>ి ల. ఏమ
ం>ి ? 

 

ఇ>ి అల+, - పం:ిన గyం��లల. 9టF9వ�� గyంథం. ఇ>ి 
��వలం మ
�ి, ంల �Tరక2 మ+తLHk అవత��ం9న గyంథం �ాదు. 
Ëత�ం మ+నవజ�O మ+ర�దర&కత$ం ��సం అవత��ం9న గyంథం. 
ఈ గyం��/a అనుస��ం9 <వనం fాq�ం9న �ాVే అసలcౖన మ
�ి, ం. 
 

 ఈ గyంథంల. ఒక మ/Dి�� �ావల�ిన అ/a అం3ాల2 
]ెప^బV�Ì �. అసల2 ఎవ��/ ఆ�ాUిం]�o, ఆయన6w ఎందుక2 
ఆ�ాUిం]�o, ఎవ��/ 0�ాహమ+V�o, ఎవ��a 0�ాహమ+డ 
క�డదు, తo,దండKL లను ఎల+ qౌర0ం]�o, ప#రmష�/ బ}ధAతల2 
ఏlట[, �ీ� Yల పట,  ఎల+ వAవహ��ం]�o, బంధువ#ల పట,  ఎల+ 
HIలqాo, అ6�ధల పట,  ఎల+ HIలqాo, ఆ��ÇకపరHI�న 
ల+�ా>ే´ల2, య
దÇ రంగంల.ను వAవహ��ంచవల�ిన /యమ 
/బంధనల2, మ+నవ�� ధ�ా�ల2 ఇల+ంట[ మ��6¤a 0షయ+ల2 
ఇందుల. ఉ6�a�. ఈ గyం��/a అనుస��ం9 తన <0��/a 
fాq�ం9న �ాVే /జHI�న మ
�ి, ం. 
 

మ
హమ�� మ
హమ�� మ
హమ�� మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం    ఎవరm ఎవరm ఎవరm ఎవరm ? 

మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం అల+, - Áక¸ 9టF9వ�� 
పLవక� . ఈయన మ�ా¸ల. ��.శ. 571 సంవత�రంల. జ/�ం]�రm. 
తo,  గర¥ంల. ఉనaప�Vే ఆయన తంVిL చ/�|య+రm. ఆ తరm�ాత 
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ఆయన ప�ితనంల.6w తo,  చ/�|�ం>ి. ´రm మ�ా¸ల./ ఖు���� 
వం3ా/�� ]ెం>ిన �ారm. తo,దండKL oదÅ రµ చ/�|�న త�ా$త 
ఆరm సంవత��ాల వరక2 ��తqా���న అబ
Å  మ
త� oý వదÅ  
:���qారm. ��తqా�� మరణ�నంతరం 96�aనa అ�న అబ���oý 
ఈయనను :�ం9 :�దÅ  ]ే3ారm. మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం 
9నaతనం నుంVి సత��వర�న కoq� ఉంVే�ారm. ఈయన 
య
క�వయసు� వ]ే¨స���� మ�ా¸�ాసుల మ>ిల. సతAవంత�Vిqా 
/జ��n పరm/qా, కల�షం ల©/ వA���qా :;రm�¹ం>�రm. 
ఈయనను మ�ా¸�ాసులందరµ అ��, fా>ిð అ/ 
�T/య+Vే�ారm. 40 సంవత�రమ
ల వయసు�క2 ]ేరmక2నaప�డK 
మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం :�ౖ ఖు�ఆ� అవత��ండం 
ఆరంభHI�ం>ి. ¬బ}L � అలcౖహeస�ల+ం అను >ౖెవదూత ఖు�ఆ� 
వచ6�లను మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం క2 0/:ిం]ే�ారm. 
ఈ ఖు�ఆ� గyంథం ఒక¸fా��qా �ాక2ంV� 23 సంవత��ాల �ాలం 
�ాట� �T>ిÅ �T>ిÅ qా అవత��ం9ం>ి. పLవక�qా /యlంపబVిన 
త�ా$త మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం 13 సంవత��ాల �ాట� 
మ�ా¸ల. ఉ6�aరm. ఈ 13 సంవత�రమ
ల �ాలంల. 
సతAOరfా¸రmల2 మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ను ఎ6¤a 
ర�ాల2qా  బ}ధ :�ట}F రm. ఆయన6w �ాదు ఆయనను అనుస��ం]ే 
�ా��/ సహeతం వదలల©దు. �¹q�Vిన 6¤àáS దూDిం]��. సల+ం 
�Tట[Fన ]ేత�ల© �ాళæS రm�ా$�. అ�6� ఆయన చoంచల©దు. 
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9వరక2 అల+, - ఆజ�¼ నుfారం 260 HI�ళS దూరంల. ఉనa 
మ>ీ6�క2 వలస ��à®Sరm. ఇ>ి మ�ా¸క2 ఉత� ర >ిక2¸న ఉనa>ి. 
ఇక¸డ నుంVి ఇfా, ం నల2>ిక2¸లక2 �ాA:ి�  ]ెం>ిం>ి. �Tంత�ాలం 
తరm�ాత మ
�ి, ంల2 మ�ా¸ను క�V� జ�ం]�రm. అప�డK క�V� 
మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం మ�ా¸ల. తనను �wUిం9న 
�ా��:�ౖ పLn�ారం nరm¨��వటం qా/,  �ా��/ «¦ించటం qా/ 
]ెయAల©దు. �ారంద��/ �lం9 0Vి9:�ట}F రm. మ>ీ6� వ9¨న 
త�ా$త మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం >�>�ప# 10 
సంవత��ాల �ాట� <0ం]�రm. మ>ీ6�ల.6w ఆయన తన 9వ�� 
3ా$స 0Vి]�రm. ఈ6�ట[�� మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం 
సమ+Uి మ>ీ6�ల./ మ�ి¶ >ే నబ0 పLక¸న ఉనa>ి.  
 

 మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం సదు� ణ సంపనుaల2. 
ఆయన సంfార <0��/a గడKప#తÆ6w /�ాండంబరHI�న <0తం 
గVి:;�ారm. ఒక తంVిLqా, ఓ భర�qా, ఓ బ½ధక2/qా, 6�Aయ/��Èతqా, 
��ౖ6�AUిపOqా, �;aహeత�/qా ఇల+ ఆయనను ఎల+ చూ�ి6� 
అ/aంట[ల.నూ మ+నవజ�Oల.6w మÃనaత�Vిqా కనబడKను. 
ఆయన పLn>ీ ఆచ��ం9 చూ:;�ారm. అందు�� ఆయన 6�మ+/a 
ఎల, �wళల+ తన 6�మం�7 ఉచ���ం]ే 0ధంqా ]ేfాడK అల+, -. 
 

 ఉ>�హరణక2 పLపంచం Ëత�ం �ద మ
�ి, ంల2 ఉ6�aరm. 
మ
�ి, ంల2 ఉనa]ోట కÛసం ఒక¸ మ�ి¶దు అ�6� ఉంట�ం>ి. ఆ 
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మ�ి¶� ల. పLO��� అ�దు పªటల+ అ>�� ఇవ$బడKను. 
సూ��Aదయం కంటr మ
ందు, మU�Aహaం �wళల.,  fాయంతLం 
�wళల., సూ�ాAస� మయం త�ా$త, అల+6w çకట[పVిన తరm�ాత. 
సూ��Aదయం సమయం ఒక �Lా ం��/�� మ�� �Lా ం��/�� �ేV� 
ఉంట�ం>ి. /మ
Üాల2 నుంVి గంటల వరక2 �ేV� ఉంట�ం>ి. 
03ాఖపటaంల. ఉదయం గం 4 – 20 /lÜాలక2 అ>�� ఇ�;� , 
0జయనగరంల. �T/a /మ
Üాల2 �ేV��7 ఇవ$బడKత�ం>ి. మన 
పగల2, అHI���ాల. �ాOL అవ#త�ం>ి. అక¸Vి పగల2, మనక2 �ాOL 
అవ#త�ం>ి. ఇల+ మనం చూ�ినట, ��ే పLపంచంల. పLO 2 నుంVి 
5 /మ
Üాలల. ఏ>ో ఒక]ోట సూ��Aదయం, సూ�ాAస� మయం 
అవ#త�ంట}�. అంటr పLO 2 నుంVి 5 /మ
Üాలల. ఎక¸Vో ఒక 
]ోట అ>�అ>�అ>�అ>����� ఇసూ� 6w ఉంట}రm. పLO అ>�� ల.నూ మ
హమ�� 
సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం :;రm తప^క2ంV� :;��¸నబడKత�ం>ి. ఈ 
0ధంqా పLపంచంల. ఏ మ+నవ#/�� దక¸/ ప#రfా¸రం అంటr పLO 
�ణం ఏ>ో ఒక ]ోట ఆయన :;రm :;��¸నబడటమ6w 
మÃనaతHI�న qౌరవం మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం క2 
పLfా>ించపVిన>ి. 
 

 అల+q� అ>�� ఆ�న త�ా$త దరµ� ప·�ం9 దుఆ 
]ేయ+o. అంటr పLపంచంల. పLవక�  :�ౖ దరµ� ప·�ంచ/ (దుఆ 
పంప/) �ణHk ల©దనaమ+ట. 
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ఇfా, ం �ాA:ి�  వల,  0జ�¼ న 3ాfా� õ /��  ఎం�7 Hkల2 ]ేక���న>ిఇfా, ం �ాA:ి�  వల,  0జ�¼ న 3ాfా� õ /��  ఎం�7 Hkల2 ]ేక���న>ిఇfా, ం �ాA:ి�  వల,  0జ�¼ న 3ాfా� õ /��  ఎం�7 Hkల2 ]ేక���న>ిఇfా, ం �ాA:ి�  వల,  0జ�¼ న 3ాfా� õ /��  ఎం�7 Hkల2 ]ేక���న>ి:     
 

 ఇfా, ం మ/Dిల. ఆల.చన శ���/ :�ం�¹ం>ిసు� ం>ి. ఇfా, ం 
బ½ధనల2 �ాA:ించుట వలన 00ధ �Lా ం��ల కల�క ఏర^Vిం>ి. 
తÆరm^ పడమరలల. ఉనa�ారm కల2సు�Tనుట వలన ఎ6¤a 
0U�6�ల2 బయటక2 వ]�¨�. సమ
దL పLయ+ణ�లల. 
HIళæక2వల2, కం�ాసు,  0శ$0>�Aలయ+ల2, ��ౖదA0U�6�ల2 ఇల+ 
ఎ6¤a నూతన 3ాfా� õ లక2 ఇfా, ం ప#6�>ి అ�న>ి. గణ²త, ¡ÖOక, 
¡Öq�Rక, ఖq�ళ 3ాfా� õ లక2 ఇfా, ం వలన ఎం�7 సహ�ారం 
ల�ం9ం>ి. సృDిF రహfాAల2 క/:�టrF  3ా�ీ� Yయ ప��34ధనలను ఎంతqా6¤ 

�|L త�హeసు� ం>ి. భవన /�ా�ణంల. HIళæక2వల2 కà®ఖంV�ల2 
తయ+రm ]ేయటంల. చ��తLల. >�q� ఉనa 0షయ+ల2 ఇfా, ం 
>�$�ా6w బయట పV�Ì �. అ <బ}L  అర°Q అం��ల2, సు6�a >�/ 
Áక¸ 0ల2వ ఇవÛa క�V� ఇfా, ం �ాజ�Aల నుంVే �ా3ా¨తA 
>ే3ాల �ారm �ెల2సుక26�aరm. ఈ ప#స� కం 9వ��:;<ల. �Tందరm 
పLమ
ఖ మ
�ి, ం 3ాస� Y�wత� ల :;రm,  ఇవ$బVిన0. 
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19. ఖు�ఆ� ల. ఖు�ఆ� ల. ఖు�ఆ� ల. ఖు�ఆ� ల.     <సt <సt <సt <సt ((((అఅఅఅ) ) ) ) గ
��ం9 గ
��ం9 గ
��ం9 గ
��ం9 ....................  
 

మ
�ి, ంల2 ఏసు (ఈfా) అలcౖహeస�ల+ం ను ]�ల+ qౌర0fా� రm. 
ఆయన పLమ
ఖ పLవక�లల. ఒక/qా నమ
���రm. ఏసు (ఈfా 
అలcౖహeస�ల+ం) Áక¸ తo,  అ�న Hk�� (మరAÍ) ను పరమ 

ప0త�L �ాల/ ఖు�ఆ� గyంథం ]ెబ
త�ం>ి. ఆHI :;ర ఖు�ఆ� ల. 
ఒక అU�Aయం క�V� అవత��ం9ం>ి. ఏసు (ఈfా అలcౖహeస�ల+ం) 

ప#ట�F కను గ���¨ ఖు�ఆ� ల. ఇల+ ]ెప^బVిం>ి.  
 

“>ౖెవదూతల2 ఇల+ అ6�aరm ‘మరAÍ! అల+, - తన ఒక 
ఆజ¼  క2 సంబంUిం9న Ðభ�ార�ను Ûక2 పంప#త�6�aడK. అత/ 
:;రm ఈfా మ�ి-. అతను మరAÍ క2మ+రmడK. అతడK ఇహపర 
ల.�ాలల. qౌరవÛయ
Vౌ��డK. అల+, - fా�పAం �¹ం>ిన >�సుల 
ల./ �ాడKqా ప��గణ²ంపబడ��డK. ఉయ+Aలల. ఉనaప�డూ, :���q� 
:�దÅవVౖెనప�డూ పLజల�7 సం¡}Dిfా� డK. ఇం�ా అతను ఒక 
సత�^రmష�డవ#��డK.’ ఇ>ి 0నa మరAÍ ఇల+ అ6�aరm ‘పLభ�! 

6�క2 «Ðవ# ఎల+ జ/�సు� ం>ి? ననుa ఏ ప#రmష�డూ ]ేO�76�ౖ6� 
��కల©>ే!’ సమ+U�నం ల�ం9ం>ి అల+6w జరmగ
త�ం>ి. అల+, - 
��ను ����న >�/a సృDిF fా� డK. ఆయన ఒక ప// ]ెయ+Aల/ 
/రÈ�ం9నప�డK ��వలం >�// ‘అ��|’ అంట}డK అం�ే అ>ి 
అ��|త�ం>ి.”  (ఖు�ఆ� 3:45-47) 
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ఏసు (ఈfా అలcౖహeస�ల+ం) ను తంVిL ల©క2ంV� ప#ట[Fం9న 
అల+, - ఆ>ిమ+నవ#/a (ఆదÍ) తo,దండKL ల2 ఇదÅరm ల©క2ంV� 
సృDిFం]�డK. ఈ 0షయ+/a ఖు�ఆ� ల. ఇల+ ]ెప^బVిం>ి 
“అల+, - దృDిFల. ఈfా (�Ïసు) ప#ట�F క ఆదÍ ప#ట�F క వంట[>ే. 
అల+, - ఆదమ
ను మట[F�7 ]ే�ి ‘అ��|’ అ/ ఆజ�¼ :ిం]�డK. 
అతడK అయ+AడK” (ఖు�ఆ� 3:59) 

 

 >ేవ#డK (అల+, -) ఏసు (ఈfా అలcౖహeస�ల+ం)ను తన 
ఏకత$మ
ను ]�ట�ట �Tరక2 పLవక�qా /యlం9 పం:ి6�డK. 
అల+6w ఆయనక2 �T/a అదు¥��ల2 ]ే�; శ���/ క�V� ఇ]�¨డK. 
ఈ 0షయHI� ఖు�ఆ� ల. ఇల+ ]ెప^బVిం>ి – “ఇం�ా అత// 
(ఈfా) ఇfLా �®ల2 సంతO వదÅ క2 తన పLవక�qా పంప#��డK. 
(పLవక�qా ఇfLా �®ల2 సంతO వదÅ క2 వ9¨నప�డK ఇతను ఇల+ 
అ6�aడK) “6wను � పLభ
వ# నుంVి � వదÅక2 సూచనను 
nసుక2వ]�¨ను. � మ
ం>ే 6wను మట[F�7 ప¦ి ఆ�ారం గల ఒక 
బ	మ�ను తయ+రm]ే�ి >�/ల./�� 3ా$స ఊదు��ను. అ>ి అల+, - 
ఆజ¼�7 ప¦ి అవ#త�ం>ి. 6wను అల+, - ఆజ¼�76w ప#ట�F గ
VిÌ /, 
క2ష�� ��q�/ బ}గ
 ]ేfా� డK, ఆయన ఆజ¼�7 మృత�లను బLO��fా� ను. 
ఇం�ా �రm ఏHkl Oంట}�� � గృzలల. ఏHkl /ల2వ]ే�ి 
ఉంచు���� క�V� �క2 �ెల2ప#��ను. �రm 0శ$�ిం]ే �ా�� 
అ��ే, �ాస� వంqా ఇందుల. �క2 q�ప^ సూచన ఉం>ి.” 
ఖు�ఆ� 3:49. 
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ఏసు (ఈfా అలcౖహeస�ల+ం) :�ౖ ఖు�ఆ� ను ]ెప^బVిన 
అదు¥��ల2 ]ే�; >ేవ#/ పLవక� అ/ మ
�ి, ంల2 0శ$�ిfా� రm. 
అల+6w ఏసు(ఈfా అలcౖహeస�ల+ం) ను «ల2వ ��యAల©ద/ ఆయనను 
>ేవ#డK తన వదÅ క2 ఎత�� క26�aడ/ ఆయనక2 బదుల2 మ��క��/ 
య�దుల2 «ల2వ �wfార/ నమ
���రm. ఇ>ే 0షయ+/a 
ఖు�ఆ� ల. ]ెప^బVిం>ి - స$యంqా, “Hkమ
 మ�ి-, మరAÍ 
క2మ+రmVౖెన ఈfా అ6w >ౖెవ పLవక�ను చం�ామ
 అ/ అ6�aరm. 
�ాస� �ా/�� �ారm ఆయనను చంపనూ ల©దు. «ల2:�ౖ�� ఎ��¸ంచనూ 
ల©దు. �ా/ ఆ 0షయంల. �ారm భLమక2 గ
�� ]ెయAబV�Ì రm. ఈ 
0షయం గ
��ం9 ¡±>���Lా యం వAక�ం ]ే�ిన�ారm క�V� 
సం>ేz/�� ల.నయ+Aరm. >ీ// గ
��ం9 �ా���� అసల2 ఏ� 
�ెoయదు. �ారm ��వలం ఊహ6w అనుస��సు� 6�aరm. �ారm అత// 
/శ¨యంqా చంపల©దు. �ా/ అల+, - ఆయనను తన ��ౖప#నక2 
ల©ప#క26�aరm. అల+, - అదు¥త శ���  సంపనుaడK. అతAంత 
0�wకవంత�డK” ఖు�ఆ� 4:157 – 158  

 

 ఏసు (ఈfా) >ేవ#/ Áక¸ పLవక� అ/ ఆయన 
చంపబడల©ద/ ఆయనను >ేవ#డK తన ��ౖప#నక2 ల©ప#క26�aడ/ 
మ
�ి, ంల2 నమ
���రm. అం�ే�ాక2ంV� ఏసు (ఈfా) మ
హమ�� 
సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం �ాక గ
��ం9 మ
ం>ే �ెoయజ�fార/ 
ఖు�ఆ� ల.  మ��య
 బÊౖx ల. క�V� ]ెప^బVిం>ి. 
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 మరAÍ క2మ+రmడK ఈfా అ/న మ+టలను జ�¼ పకం 
�ెచు¨��, “ఓ ఇfLా �® పLజల+�ా! 6wను � వదÅ క2 అల+, - ]ే 
పంపబVిన సం>ేశహరmణ²È ; 6�క2 పªర$ం వ9¨న �ౌ�ా¯ గyం��/a 
ధృవపరmసు� 6�aను;6� త�ా$త అహ�� అ6w పLవక�  �ాబ½త�6�aడK 
అ6w Ðభ�ార�ను అంద]ేసు� 6�aను” ఖు�ఆ� 61:6 

 

�îzను 16:6-7 : ఇప�డK ననుa పం:ిన �ా/ ÁదÅక2 
��ళæSచు6�aను – Ûవ# ఎక¸Vి�� ��ళæSచు6�aవ/ �ల. ఎవడKను 
ననaడKగ
ట ల©దు qా/ 6wను ఈ సంగత�ల2 ��7 ]ె:ి^నందుక2 
� హృదయమ
 దు:ఖమ
�7 /ంVియ
నa>ి. అ��ే 6wను ��7 
సతAమ
 ]ెప�చు6�aను, 6wను ��RSన �îడల ఆయనను � 

ÁదÅక2 పంప#దును.  
 

ఇfా, ం మ��య
 ఉగy�ాదంఇfా, ం మ��య
 ఉగy�ాదంఇfా, ం మ��య
 ఉగy�ాదంఇfా, ం మ��య
 ఉగy�ాదం 

 

ఇfా, ం 3ాంOసుఖ+ల మ��య
 :;Lమ+ను�ాqాల /లయం. 
ఇfా, ం ఎప�డూ హeంfా >ౌర¶6�Aలను సమ��Çంచదు.  

 

 ఎవ����ే ధర�0షయంల. ��7 య
దÇం ]ేయల©>ో, 
lమ�oa � ఇళS నుంVి ��ళSq�టFల©>ో, �ా�� పట,  �రm 
మం9తనం�7, 6�Aయం�7 వAవహ��ంచట}/a అల+, - /��UించడK. 
అల+, - 6�Aయం ]ే�;�ా��/ :;Llfా� డK (ఖు�ఆ� 60:8) 
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మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ఇల+ ఆ>ే«ం]�రm. 
య
దÇ రంగంల. �ాల�� 6w ��ౖ/క2ల ను>ేÇ «ం9 �రm శత�L వర�ంల./ 
9నa:ిల, లను, �ీ� Yలను వృదుÇ లను వUించ�ాద/ ఆ>ే«ం]�రm. 
బ
ఖ+��, మ
�ి, ం. 

 

మ�� హ>ీÕ ల. - ఉ>ేLకంల. 9నa :ిల, లను చంపవదుÅ  అ6�aరm .  
మ
�ి, ం, O���¬ 

 

మ�� హ>ీÕ ల. - మ
�ి, ంలల. ఎవ���6� సంUి క2దురm¨క2నa 
తరm�ాత �ా��/ హతA]ే�;� , �ాడK స$ర�ంల. పL�w«ంచడK స��క>� 
స$�ా� /�� 40 సంవత��ాల (పLయ+ణ²ం]ే) దూరంల. ఉంట}డK, 
బ
ఖ+��, ఇబÊa మ+జ� 

 

ఎవ$��/ అq�a�� ఆహbO ]ెయAకంVి  అబ� >�వ#� 

 

అ6�Aయంqా హతA]ేయడం ÞరHI�న �ా�ాలల. ఒకట[ అ6�aరm. 
బ
ఖ+��, మ
�ి, ం. 

 

nరm^>ినం 6�డK �ా�ాల లcక¸ల2 చూ�;టప�డK మ
ందుqా 
హతAల:�ౖ లcక¸nసుక2ంట}డK. బ
ఖ+�� , మ
�ి, ం హ>ీÕ గyం��ల2. 

 

ఏ మ
�ి, ం అ�6� మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం 
బ½ధనలక2 వAO��కంqా పLవ����;�  అ>ి ఇfా, ంక2 సంబంధం ల©దు. 
6wడK ¬z� :;రm�7 ]ేసు� నa �ారAకల+�ాలక2 మ��య
 ఇfా, ంక2 
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ఎట[F  సంబంధం ల©దు. ఆ6�డK య
>�Ç లల. �ాల�� నa ��ౖ/క2లను 
మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ఈ 0ధంqా హÀచ¨��ం]ే�ారm – 
శత�L వ#ల �7టలను 6�శనం ]ెయAవదÅ/ �ా�� ఇళSను ధ$ంసం 
]ెయAవదుÅ . మ�� 6wడK ఈ nవL�ాదుల2 ]ేసు� నa>ేlట[? 

 

మనుష�ల పటr,  �ాదు జంత�వ#ల పట,  క�V� కరmణ మనుష�ల పటr,  �ాదు జంత�వ#ల పట,  క�V� కరmణ మనుష�ల పటr,  �ాదు జంత�వ#ల పట,  క�V� కరmణ మనుష�ల పటr,  �ాదు జంత�వ#ల పట,  క�V� కరmణ 
చూపమ6�aరm మ
హమ�� చూపమ6�aరm మ
హమ�� చూపమ6�aరm మ
హమ�� చూపమ6�aరm మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ంసల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ంసల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ంసల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం .... 

 

ఒక �ీ� Y తన ఇంట[ల. ఉనa :ిo,/ కట[F  పVేసు� ం>ి. >�/�� OంVి 
:�టF క, తన ఆzరం సం�ా>ించు�Tనుటక2 0Vి9:�టF క అల+6w 
వ>ిల©సు� ం>ి. 9వ���� ఆ :ిo,  ఆకo�7 అలమట[ం9 చ/�|త�ం>ి. ఆ 
:ిo,  ]�వ#క2 �ారmణHI�న �ీ� Y/ అల+, - నర�ా/�� పంప#��డK అ/ 
మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం అ6�aరm బ
ఖ+��, మ
�ి, ం. 

 

మ�� హ>ీÕ ల. - ఓ వA���  >�హం�7 అలమట[సు� నa క2క¸ను 
చూ�ి, ఆ వA���  నూOల. >ిq� ÛళæS �ె9¨ ఆ క2క¸ >�z/a 
n�ా¨డK. ఇల+ క2క¸ >�z/a nర¨డం వలన స$ర�ంల. 
పL�w«ం]�డK ఆ వA���  అ6�aరm.  ఇ>ి 0నa సహచరmల2 ఇల+ 
అVిqారm ఓ పLవ�ా� ! జంత�వ#లను కరmణ²ంచుట వలన మ+ 
�ా�ాలను �lfా� V�, మ+క2 బహbమ+నం ఇfా� V�? ఆయన 
జ�ాబ
qా ఏ �Lా ణ²:�ౖ6�ౖ6� కరmణ²�;�  అల+, - �ా���� తప^క2ంV� 
బహbమ+నం ఇfా� డK. అ/ అ6�aరm బ
ఖ+��, మ
�ి, ం హ>ీÕ ల2. 
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మ�� హ>ీÕ ల. - �రm జంత�వ#లను ¬బ} ]ే�;టప�డK >�/�� 
తక2¸వల. తక2¸వ బ}ధ కoq�ల+ చూడంVి. ¬బ} ]ే�;టప�డK 
స���న పదÇO/ అనుస��ంచంVి. ¬బ} ]ేయట}/�� ఉపjq�ం]ే కO�  
మం9 పదు6�ౖన>ిqా ఉంVేల+ చూడంVి. ఎందువలనంటr >�/ 
q�ంత� సుల2వ#qా �ెగ
త�ం>ి. >�/ వలన ఆ జంత�వ#క2 :�దÅ qా 
బ}ధ కల2గక2ంV� ఉంట�ం>ి.  మ
�ి, ం, O���>ి హ>ీÕ గyం��ల2. 

 

 మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం Áక¸ హృదయం, 
శత�L వ#లను సహeతం �lంచగల q�ప^ హృదయం. మ
�ి, ంలక2 
ఆయన తన 0U�6�6wa అవలం�ంచమ/ బ½Uిం]�రm. అం�ే�ా/ 
అమ+యక2లను, /స�zయక2లను, 9నa:ిల, లను, �ీ� Yలను, 
వృదుÇ లను, చంపమ/ ఆయన ఏ6�డూ బ½Uించల©దు. ఇల+ంట[ 
పనుల2 ]ే�;�ా����, ఇfా, ంక2 ఎట�వంట[ సంబంధం ల©దు. 
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20. ఇfా, ం ఇfా, ం ఇfా, ం ఇfా, ం -  మ+నవ��ధర�ంమ+నవ��ధర�ంమ+నవ��ధర�ంమ+నవ��ధర�ం  

 

ఇfా, ం ధర�ం పLO మ+నవ#Vి ధనమ+న �Lా ణ�లక2 
0ల2వ/సు� ం>ి. ఇfా, �య �ాజ�Aలల. ఉంVే మ
�ి, Hkతరmల 
0షయంల. క�V� ´ట[ ర�ణక2 తగ
 ఏ�ా^ట�,  కo^ంచబడ���.  

 

ఇతరmలను హ 
ళన ]ేయడం, తక2¸వ ]ే�ి మ+ట}, డటం 
వంట[ పనులను ఇfా, ం �ా��సు� ం>ి.  

 

 ఒక�� ధన మ+న �Lా ణ�లక2 నషFం కoq�ంచడం /DిదÇం 
]ేయబVింద/ మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం �ెoయజ��ి��.  
బ
ఖ+��, అహ�� హ>ీÕ గyం��ల2. 

 

వరÈ¡±>�/��వరÈ¡±>�/��వరÈ¡±>�/��వరÈ¡±>�/��  ఇfా, ంల.ఇfా, ంల.ఇfా, ంల.ఇfా, ంల.  ��వ#��వ#��వ#��వ#  ల©దుల©దుల©దుల©దు .  
 

 “మ+నవ#ల+�ా! Hkమ
 lమ�oa ఒ�� ప#రmష�/ నుంVి 
ఒ�� �ీ� Y నుంVి సృ¬ం]�మ
. తరm�ాత �రm ఒక��6�కరm ప��చయం 
]ేసుక26wందుక2 lమ�oa జ�త�ల2qానూ, �ెగల2qానూ, ]ే3ామ
. 
�ాస� �ా/�� �ల. అంద�� కంటr ఎక2¸వ భయభక2� ల2 కల�ాVే 
అల+, - దృDిFల. ఎక2¸వ qౌరవ�ాత�L డK /శ¨యంqా అల+, - 
సర$ల.కజ�¼ నం కల�ాడK, సకల 0షయ+ల2 �ెo�ిన �ాడూనూ.” 
ఖు�ఆ� 49:13. 
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>ౖెవ పLవక�  సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ఇల+ అ6�aరm. “� అజ�¼ న 
అహం�ా�ాలను, ��తమ
��� తల �ద గ��$ం]ే త��$/a అల+, - 
అంతËం>ిం]�డK. మ/Dి 03ా$�ి, >ౖెవ�O గల�ా/qా6¤ ల©>� 
హ{నHI�న దు�ా]���qా6¤ రµ�¹ందు��డK. సర$మ+నవ#ల� ఆదం 
సం��నం. ఆదం మట[F�7 సృDిFంచబV�Ì రm.” O���>ి హ>ీÕ గyంథం. 

 

మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ఇల+ ఉప>ే«ం]�రm -  

“ఓ జనుల+�ా! � ఆ�ాధుAడK ఒక¸Vే. � తంVిL (ఆదం) ఒక¸Vే. 
అరబ
Q�ాVి క6�a అరబ±QతరmVేl q�ప^�ాడK �ాదు. అల+6w 
అరబ±Qతరm/ క6�a అరబ
Q�ాడK q�ప^�ాడK �ాదు. �ెల, �ాVి 
క6�a నల, �ాడK, నల, �ాVి క6�a �ెల, �ాడK q�ప^�ాడK �ాదు. 
అల+, - దృDిFల. ఆయన పట,  భయభక2� ల2 కల�ా�� ఉత�మ
ల2.” 
అహ�� హ>ీÕ గyంథం. 

 

ఇfా, ంక2 పªర$ం అజ�¼ న �ాలంల. పLజల2 జ�Oదుర�మ+6� 
ల�7 �Tట�F lట}F Vే�ారm. �ా�� దృDిFల. వంశం, జ�O ఔనaతAHk 
మ+నవ 3Âyష�తక2 పLమ+ణం. ఇ>ి �ా��ల. అహం�ారం, గర$ం ల+ంట[ 
¡}వనoa జ/ంపజ��ిం>ి. �ా�� సంస¸రణల. ఆటంకంqా 
ప��ణlం9ం>ి. య�దుల2 క�V� జ�O దురహం�ార రmగ�తక2 
గ
��� ఉనa�ా��. ఫoతంqా �ారm �ారAనుAల2qా రµ�¹ం>�రm. ఈ 
అజ�¼ న ¡}వనoa lధAqా, మzÛచHI�న0qా ఇfా, ం 
అ�వ��Èం9ం>ి. మ+నవ#లం�� సమ+నHkన/, మ+నవ#డK తన 
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]ెడK పLవర�న వల,  ]ెడÌ �ాడKqా సత��వర�న వల,  మం9�ాడKqా 
రµ�¹ందు��డ/ స^షFప��9ం>ి. qౌర�ా/�� పLమ+ణం వంశం, q�తLం 
�ాద/, అల+, - :�ౖ 03ా$సం మ��య
 భయభక2� ల2, £ల సంపO�  
మ+తLHk qౌర�ాదరణలక2, 3Âyష�తక2 ఆU��ాల/ �ెo:ిం>ి. మ/Dి 
ఏ వం3ా/�� ]ెం>ిన �ాడ�నను అత/ల. అల+, - :�ౖ 03ా$సం, 
అల+, - పట,  భయభక2� ల2 కoq� ఉంVి, ఆయన ఆ>ే«ం9నట�, qా 
<0ం]ే మ+నవ#Vే ఉత� మ
డ/, qౌరవÛయ
డÛ ఇfా, ం స^షFం 
]ే�ిం>ి. >ౖెవ పLవక�  ఇల+ ఉప>ే«ం]�రm - ఓ జనుల+�ా! అ6�Aయం 
]ేయడం నుంVి దూరంqా ఉండంVి. అ>ి �క2 nరm^>ినం 6�డK 
çకట[ల./�� 6�ట[F�wసు� ం>ి. బ
ఖ+��, అహ�� హ>ీÕ గyం��ల2. 

 

మ�� హ>ీÕ ల. - ఎవ������ే ఇహల.కంల. 6�Aయం జరగల©>ో �ా���� 
nరm^ >ినం 6�డK అల+, - 6�Aయం ]ేfా� డK. �ా�� హక2¸లను 
�ా���� ఇ:ి^fా� డK  O���>ి, ఇబÊa మ+జ� హ>ీÕ గyం��ల2. 

 

ఎదుట[ మ/Dి/ qౌర0ంచడం తన వల,  �ా���� ఎల+ంట[ ఇబQం>ి 
కల2గక2ంV� చూడడం పLO మ
�ి, ం ధర�ం.  బ
ఖ+�� హ>ీÕ గyంథం. 

 

>ౖెవ పLవక�  సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ఇల+ ఉప>ే«ం]�రm. అల+, - � 

రµప#��ఖoa, ధనసంపత�� లను చూడడK. ఆయన � సంకల+^/a 
మ��య
 � ఆచరణలను చూfా� డK మ
�ి, ం హ>ీÕ గyంథం. 
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మ
�ి, ంల2 నమ+Î ]ే�;టప�డK మ��య
 హ� య+తL 
]ే�;టప�డK �ా��/ గమ/ం9నట, ��ే అందుల. మనక2 
క/:ిం]ే>ి ��వలం సమ+నత$ం మ+తLHk. అక¸డ q�ప^�ాడK, 
°ద�ాడK అను ¡±దం అస�ల2 క/:ించదు. వరÈ 0వ�తక2 
���wల©దు. ధ/క2ల పLక¸న °ద�ాడK, నల, �ాVి పLక¸న �ెల, �ాడK 
ఇల+ ఎల+ంట[ వA��Aసం ల©క2ంV� అక¸డ అందరµ సమ+నంqా 
పLవ���fా� రm. fాట[ మ/Dి�� కషFం కoq�ం]ే వసు� వ#ను సహeతం అడKÌ  
�Éలq��;�  అల+, - దృDిFల. qౌర0ంపబడ��ర/ మ
హమ�� 
సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం �ెo:ి��. 

 

ఓ వA���  >���న నడKసు� 6�aడK. మ+ర�ం మధAల. అతడK ఓ 
మ
ళSకంపను చూfాడK. >�/a అతడK >���ల. నుంVి 
�Éలq�ం]�డK. అతడK ]ే�ిన ఆ ప// అల+, - qౌర0ం9, అతణ²È  
కట}¦ిfా� డK. మ
�ి, ం హ>ీÕ గyంథం. 
 

మ�� హ>ీసుల. -  >ౖెవపLవక�  సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం ఇల+ 
బ½Uిం]�రm – అ6�aరm� లక2 ¡½జనం :�ట�F , ��q�/ ప�ామ��&ంచు, 
ఖ��>ీ/ 0Vి:ించు (బ
ఖ+�� హ>ీÕ గyంథం) 

 

 ఇfా, ం ఓ పL�ేAకHI�న fÔ£లAతను /���ం]�ల/ ��రmత�ం>ి. 
అందుల. fానుభ�O, బ}ధల.,  �ాల2పంచు��వడం సzయ 
సహ�ా�ాల2 అం>ించడం పLU�న ల�ణ�ల2. ఇతరmoa కÜాF ల.,  
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ఆదు���ాo, �ా�� బ}ధను తన బ}ధqా ¡}0ం]�o. ఈ fానుభ�O 
దయ+గ
ణ�ల2 బ}U�గyసు� Vౖెన పLO వA���  పట,  వAక�మ�ా$o. తన 
�ా���6�, ప�ా��ా���6�, ఏ మతం �ా���6�, ఏ జ�O �ా���6� అంద�� 
పట,  పLద��&ం]�o. ఆకo q�నa �ా���� అనaం :�టFడం, ఆకo 
దప�oa దూరం ]ెయAడం ఇfా, ం ఆశయ+ల., / ఒక పLమ
ఖ అంశం. 
��q�/ ప�ామ��&ంచడం అంటr jగ¦�మ+ల 0]�రణ�7 �ాట� ��q��� 
ప��చరAల2 క�V� ]ేయ+o. ఖ��>ీ/ 0Vి:ించడం అంటr 6wరం ]ేయ/ 
అమ+యక2ల2 జ�ౖల2 �ాలcౖ�ే �ా��/ 0Vి:ించV�/�� పLయOaం]�o. 

 

 ఇ�w �ాక2ంV� ఇfా, ం మ��6¤a 0షయ+ల2, /యమ+ల2 
/బంధనల2 �ెoయజ��ిం>ి. �ాట[/ �ెల2సు���ాలంటr ఖు�ఆ� 
చదవంVి. మ
హమ�� సల, ల+, హb అలcౖహe వసల, ం Áక¸ పLవచ6�ల2 
చదవంVి. 6wడK మన మధA ఉంVే మ
�ి, ంలను చూ9 ఇfా, ం 
గ
��ం9 అంచ6� �wయకంVి. స$చ�HI�న ఖు�ఆ� ల. మ��య
 
హ>ీÕ లల. ఉనa>ే /జHI�న ఇfా, ం ధర�ం.  
 

ఓ అల+, -! ఇహపరల.�ాలల. fాఫల+A/a ]ేక���¨ మ��య
 Ûవ# 
ఇషFపVే స6��ర�మ
 :�ౖ6w మమ�oa నVి:ించుమ
! 
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24. �Tంతమం>ి�Tంతమం>ి�Tంతమం>ి�Tంతమం>ి  పLమ
ఖపLమ
ఖపLమ
ఖపLమ
ఖ  మ
�ి, ంమ
�ి, ంమ
�ి, ంమ
�ి, ం  3ాస� Y�wత� ల3ాస� Y�wత� ల3ాస� Y�wత� ల3ాస� Y�wత� ల  :;రm,:;రm,:;రm,:;రm,  

1) అ ఖ��<  180 – 232 హe (795 – 847 ��y.శ.) అ ¬బ}L , 
��ఖ+గణ²తం, OL��ణlO. 

2) అ ర¬  251–313హe (865–925) ��ౖదA3ాస� Yం, రfాయన 3ాస� Yం. 
3) అ ఒట}F / 264 – 306హe (877 – 918) భ�q�ళ3ాస� Yం 

4) అ ఫ�ాజ 259- 339హe (872 – 950) Ýిల+సÝీ, �¹oట[క ��ౖ�� 

5) ఇబÊa బÊౖ��� 586–646హe (1190-1248) వృ�3ాస� Yం, ఔషధ3ాస� Yం 

6) ఇబÊa మ+¬� 835–906హe (1432–1500) సమ
దLయ+న 3ాస� Yం, 
మzసమ
దLమ
నక2 >��� 

7) అహ�� లÃ�� 999–1059హe (1591–1649) భవన /�ా�ణం, 
��� మహ 

8) అ జజ��� 550 – 602హe (1155 – 1206) HI�ా/క 0¡}గం  
9) అ �ాజ/  515 హe – (1121 - )  HI�ా/క హÀ�VLో�;F ట[ã� 

10)  ఇబÊa అ ���Ø 630–685హe (1233–1286) సర¶�), Ýి¬jల< 

11)  అ ష- రfా� / 469–548హe (1076–1153) కం:;��ట[� 
��o¬య� 

12)  అదు ఫజ 958–1002హe (1551–1599) �;F ù ఎVి�/D;F õష�, 
హeసF �) 

13)  ఎxLమ
దxQ�  552–628హe (1157–1231 ) య
దÇ6�ౖప#ణAత, 
య
దÇ  fామq�y 

14)  ఇబÊaఅఅ�ా$Í1050–1650అq�yకల¨�, య+/మ హ��Qండ�) 
15)  ఇబÊa బతÆ¯ 703హe (1304)  ట}L �� మ��య
 హeసF �). 

�;క��ం9న ప#స� కం – 1000 మ
�ి, ం ��ౖంట[సుF ల :;రm, . 


