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అల�్ లతమ��య�తప్రవకత(స)తహ��థులతనుం��త

అం�మ��నంత�వ్త౫౦త��నలల 

రర�సవ�మం,త మ�ఖయంంాత  భ�యత ్ నలత భ�యంలంత మ�కత అంఅత

ఖ�్అంంాత  ంంరలల�నత అరసరంత లలవక� ���,త �ాలవ�మ�ను�ార��త

ప్రయత��నత��నలలత����ప�ంాత �ా��్న �����.త 

ప్రయ��నత ��నలత సంస�పక త �ా�ాం�ా��; � ��త సభరరంంాత

చ��్సుక ననత అ� వత ప�సక�ాలల,త �ాయ�ాలల,త �ాయల� ట� లలత అందు ు టలంత

 ��న�.తఅల�్ లతమమ�్�నత�ా ��తగ���కం��ల�తమ��య�త��గ�అక తప��ల�త

��య�ంావతమ��య�తఆపదతసమయ�లలంతమ�వలత���క�ర��ంావ. 

"హ�ాఅ�క ంాత�ా��తరదబవలతర��్తఅం�మత్��యతగ���ం�తంావ,త�ార�త���త

గ���ం�ౖె��త��కస�సుక ��న�ా? అ���త�ా �త��నలలత పప ���తర��్�ా�!" 

(సూరలతమ�హమ్మత౪౭:౧౮)  
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 పప �తరరవలతసం భం�నత��నలల 

1. చందు్ ండత��ంండంాత లంం. 

2. ప్రవకతమ�హమ్మతసల్ల�్ హలతఅలలౖ� తరసల్ంత�వ్తమర ం. 

3. ఒవతరవ���నత��ర�త�ార ంంాత� లతమం��తమ�ల�్ ంలలతచ�క� రంం. ( ��త

ఖ��ాత  మఫత  సత ఖ��క బత ర��యల�్ హలత అనుు త �ాలంలంత ర�్నత �ా్ గ�త

�ాయ �్�తసూ�సుక ంద�త�ుభంచ ��ం��.) 

4. మ����లంత ఒవతమ�య�దధంత �రగంంత (౬౩రత� న్,తయనమత �ాలంలంత

���ం�నతఅ�తహ��ా లతయ���ధ �నతసూ�సుక ంద�త�ుభంచ ��ం��). 

5. ��ర�సలలంతప � ��నతమ�ల�్ ంలలత��ంచంం. 

6. �ాసత ా� ం ���ప��త(Constantinople)తనుతమ�ల�్ ంలలత��ంచంం. 

7. ��ంండత �ాదబ తమ�ల�్ ంతసమస�లలతయ�దధంలంతఅల ం ం.త 

8. �ననత వరళ� వ�ం�త  ం��,త ��ం ట్ వల��త అయ�ర�త ��య ��నత �ెప�పలలత

��ండవల్�నత  ం��త ేర� �త రయవలక లవలతమ��య�తమ�ల�్ ంలవలతమలయతయ�దధంత

�రగంం ( �ా్ లయత�ామ�� �యం �ాౖతమంంం�త����ర�లతదంంయ�అ్). 
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9. మ�ల�్ ంలత మ��య�త పసుప�త రరరంలం�త మ�ల�్��అర�లత మలయత సం �్త

�రగంం.త(�ౖె�య�లల,తమంంంలలలలత...త�దలలౖనత�ార�.) 

10. మ� �ాౖపతరంచవలలలత(ద��జ �)త య పంంం,తప్�తఒవ్ర�త��నుతవ ��త

ప్ర��కన�తప్వ �ంచంం. 

ప్సుక అత�ాలంలంతసం భసుక ననత��నలల? 
11. నగన,తఅ�ుగయ,తఒ �� త�ార�తం����లత�ాపర�లలతే�ెెకనత ��ంగ�లలతవ �ంంలంత

క�  �పంంం. 

12.  ు�సతలీక ్తఅనతయ�మ����త�న్�ర�ంం. 

13. ప్�తఅర ��త ం �లంతప్� రం��తఒవతభపఅ�క త(����న). 

14. ��్ నంత �ాౖ��త లలప��� ం ంత (భ��్ నులత మర ం), మ��య�త అ��్ నంత

మసలమసలల�తభసక��ంచంం. 

15. మదయంతేవల్రత���దులంతల�భంచ ంంం. 

16. భచ్లతభ��ంాతఅవ�మతసం ం్�లలత�ాయ �ాంచంం.త 

17.  సవంకాలలత �ా��ం�క� రంం. 

18. సమయంత��ల�తఅ�రంాతగ���క� రంం. 
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19. భపఅ�క లల,తదు���ా�ాయలలత(����న)త �ా��ం�తక� రంం. 

20. రవకకాఅంత �ా��ం�తక� రంం. 

21. ఒవతరయ��కతమ��వతరయ��కతసమ� �్తద����ప�లలంతమ�ందువలత�ాగ�అ�,తఆత

��ం�ో త�ా�త�ా్ నంలంతఅనుం టతేంఅత ుగ�ం����తఅ�త�ుభంచంం. 

22. నమ్వంతనరం�తక� అ�ం��, i.e. అనర�ు లలతఅ �్�ారంలం���త�ారంం. 

23. ప్�లలత నమ��త ��రవలత సమ�� �మరంా,త నమ��లంత �ా����త

��యవఅ�ంతర� ంచ�����త మ�ంతల�ంచవక� రంం. 

 భ�యఅ�క లంత�రగ గ ��త��నలలత? 
24. ప�ర���లత సంఖయత అం��క� అ�ం��,త లీక ్లత సంఖయత �ా��ం�క� అ�ం��త -త లీక ్లత

సంఖయతప�ర���లతవం టత౫౦త�� ట్ తఅ��యతరరవల.తత 

25. యసఫ��టత న��త ( �ాఖ)త  ంంారప�త ఖ����నుత  �ౖ త �ాండఅ�ం��.త

����త ����త �����్ంచు���ాల�త ఆరసూక త ప్�త ఒవ్ర�త ��ల�త క� �ా ంలంత

అ� వతమం��తకా్ �లలత��లంప��ర�.త 

26. అమఖత లలవత �ా ఖత అ� త కా్ంఅం �ాౖత �ంమను్ త (యస�ం �ాయను్ )త ����త

���ాక ర�,త�ా���తేదు��్న ు���తమ����తనుం��త అకమతరయవలక ల��త వ ��నత

ల�ౖనయంత యలలత��ర�అ�ం��.త 
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27. మ�ల�్ ంలలత�ం�త���ా�నత���ాక ర�. 

28. మ� బ త (స��్ర�ంతచూప ��న�ాండ)త �ౖ పం��ర�తమ��య�తమ�ల�్ ంలత

��యవలండతఅర���ర�.త 

29. ంమ�స్కత లంత ప్రవకత నసకత అలలౖ� స�ల�ంత  సాత �ాౖ��త ��ం�త ర�ాక ర�త

మ��య�త మ�ంతమ� బ త��నువతనమ��త���ాక ర�. 

30. ప్రవకత నసకత అలలౖ� స�ల�ంత రలలరనుత భ�����ాక ర�త మ��య�త పం���త

చంప���ర�తఅం టతఅసఅయత����సక�ా�నత���నంత���ాక ర�. 

31. �సం,త రంచనత�దలలౖనత ప��వ�ాల��త య�ం �త ����క� త (అ�త మలీలత

ద��జ �త –త ���సుక భ�ం �్)త  �ౖ  ం��ండ.త అ��త ఒవత వ�����త వ��న���నత ప�కస�త

సమయం.త అస్�సత (ప్సుక అత  �ాసత ���ంలం�త ఒవత ప � ం)త నుం��త

౭౦,౦౦౦తమం��తయసదులలతఅఅ���తఅనుస���ాక ర�. 

32. యస�జతమ��య�తమ��జత (ంంగత మ��య�తమ�ంంగ)త  �ౖ పం��ర�త

మ��య�త�ా����త�ెం��నత పద్�ాలలతసం భ�ాక �.త 

33. ప్రవకతమస�ాతఅలలౖ� స�ల�ంత�వ్తవర�నుతమ��య�తప్రవకతసులలౖమ�సత

అలలౖ� స�ల�ంత�వ్త లీలలతమ�ద్నుత�సువం క,త  సాలంత నం��త ఒవత

రవ���నత �ంఅ�ర�త  య పండఅ�ం��.త అ��త ప్�ల��త మ� ు్ ండత అ�ం��త
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మ��య�త ��రయత ��నలనుత ర���ంాత నమ్�త భ�యంత �ా����త ��్ పవంత

��సుక ం��. 

34. ���ం�త ర�్నత ప్రవకత నసకత అలలౖ� స�ల�ంనుత భ��ల�ం��త యసదులలత

మ��య�త ����సకర�ల��త వ ��నత  మ�ంత మ� బ త ��యవఅ�ంలం�త మ�ల�్ ంలత

పస����తమ��య�త అరతయసదులల,తమ�ల�్��అర�ల��త వ ��నత���సుక భ�ం �్త

��యఅ�ంలం�తపస����తమలయత �ాదబ తయ�దధంత�ర�గ�అ�ం��.   

35. లలమబ త ���రంత రదబ త (ప్సుక అత  �ా్�్�త లం�త ఒవత భమ�����యంత

మ��య�తఒవత �ాదబ తల�ౖ�వత�ా్ రరం)తప్రవకతనసకతఅలలౖ� స�ల�ంత���సుక భ�ం �్�త

చంప���ర�. 

36. ప్రవకతనసకతఅలలౖ� స�ల�ంతనభఅ�ాలంలం�తమ��య�తఆయనతఅ�ా��త

�ాం� ద్అలతఒవత ంంార�తసమయం. 

37. ఐ��రయంత ేంఅంాత �ా��ం�త క� అ�ందం ట,త ��నంత �సువల� త �ద�ార�నుత

వను��్రంంత��ల�తవ��మర�అ�ం��.త 

38. అరబత ���ంత �� ల��త �ం��క� �,త నదులలత ప్ర� ం��త కా్ంఅంంాత

మ���క� అ�ం��.త 

39. ఆతఅ�ా�అతసమ��ంతస� ణంచంంత�దలర�అ�ం��. 
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40. దు�త ఖుల��త అ� త భగ�హంత�వ్త ప్దస� లంత ��కత �ెగత మ� రలత

�ార�దులలతమరల�తఊగ����.త 

41. � ��జతలంత ర���నతఅం�నప్మ�దం.తఅ��త ేంఅంాత �ాౖ��త లల�ాక యం ట,త

���తమం లనుత( �ాఖ)త �ా్తప � �ాసులలతవ ��తచూంగలలగ���ర�.తత 

42. మసండత �ాదబ తల�ౖ��యలలత సాలంతవ ర�వలక� ���: అ�ర�పలంతఒవ �,త

పర్మంలంత��ం�ో��,తఅరబతకా్ంఅంలంతమస�ో��. 

43. సనన �త �ా� �ావ్త మ�ంద �త �ుగంత వ�ం�త  ననత ఒవత అ లీ�య�త

( ��� �ాయ�)త��యవలండత�ా ుగృ��నతల�ంసంత���ాక ండ.త 

44. క� గ��త�ం��నతఒవత ్�్ంం���నతమ ��తవమ�్వలం టం��. 

45. సూర�యండత(�ం�తఅసకాం��)తపంమ �త�ా్ నంతనుం��త ద��ాక ండ.  

46. ఒవతచల్ �తంా�తభ�ా�సులత(�ానుల)తకా్ �లలత�సుక ం��.త 

47. "అల�్ ల, అల�్ ల"తలలవ "ల�త ల�హత ల్ల�్ లత–తఅల�్ లతఅపప,త� ��త

ఆ�ాలుయ�ెరర�త లలర�"త అ�త ప����ార�లంత ఒవ్ర�త వ ��త  సా �ాౖతాం��త

 ంంర�.త 

48. ంా��దలత రలలత ప్�లత మలయత  � రంగంంాత సం�ంగంత ��ల�త �చుల �ాౖత

�ర����త�ర�ప��నంత�ా్ �ాఅమర�అ�ం��.త 
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49. �ౖెరదూఅత �ా్�ీ�త �ంఖంతఊదంా,తఆతల����తఅల�్ లతఅ��నత�ార�త

అపప,తాం��నత�ారందర�తసృహతఅ �ాపక� ��ర�.త 

50. ��ం�ో�ా��త�ంఖంతఊద ంంా,తప్�తఒవ్ర�త���ం�తలలప ం��ర�. 

 �ా్ ా�త�� ల�ౖ �త��త��ా��త��లత౧౪౨౦,త(�నర��త౨౦౦౦)తసంరఅ�రంలంత

��ం ్రజ తయస�ర��వ �లంత ర� ��నత�ర�ప��నత��నలలత(Signs of the 

Day of Judgment) అ� త ప��యసంతనుం��...  
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