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April Fool  -  ఏ�ి�� ఫ��  -  April Fool 

 

అల-ందు.ల ! " (సకల 123 త�మ�ల� 56వలం అల ! " 56 8ెందును), :;మ� అల ! " <= 
సు3 >1ా3 మ�, స@యం 5Bసం అ�CD1ా3 మ� మ�Cయ� EFంచమH పIాJ�K3 ప పడ�Kమ�. 
మ లNH దుషPత&ం నుంQR మ�Cయ� మ  8ెడSపనుల నుంQR 5ాTాడమH అల ! " ను 
�=డSక�ంటV<KWమ�. ఎవ�C5YZ�ే అల ! " మ ర\దర'కత&ం వ]^1ా3 Qో, స<K�ర\ం చూప$�KQో, 
అతHH ఇం5Yవ&రb 
K�C త�ిcంచలdరe మ�Cయ� ఎవ�C<fౖ�ే అల ! " మ ర\భ�షP�K&H5i వ
�. 
�=1ా3 Qో, అతH5i ఇం5Yవ&రb స<K�ర\ం చూపలdరe.  

అబ
Kk ల డటం లd
K అసతlం పలకటం అ<=
� ఒక 8ెడS పH మ�Cయ� దుషP  
లEణం. 
oH5i వl>�6కంpా ప�పంచ మ�KలqW మ�Cయ� rి
Kk ం�KలqW ]sచJ�Cం8Kt. 
అం�ే5ాక అ
� ఒక తపu పనH మ నవ$QR సహజత&ం (wి�K� ) కxQK అంp�క�Cసు3 ం
�. 
yK�C�క, <fౖ>క, 1ాంẑక Hయమ ల� క.pCన �ారe మ�Cయ� {�=కవంత|ల� కxQK ఇ
ే 
మ ట అంట}రe.  

ప�పంచ q>Hయ ల మనుగడ ఆyKరపQR ఉనW మ�లసDం�}లలN సతlత కxQK 
ఒక మ�లసDంభమ�. ప�శం1ార-:��న, :�చJదpCన ప��ేlక లEణKల5i
� ప$<K
� వంట�
�. 
అం�ే5ాక ప�వక3  పద{5i
� ప$<K
� �ాt వంట�
�. 
oH ప�>ఫలం తఖ & (అల ! " �క� 

అt�ాP H5i మ�Cయ� ఆగ�@H5i మనసూc�C3pా భయపQేటటV!  8ేr) అచంచల 
ైవభ5i3 ). సతlత&ప$ 
మ�ల yKరం��ౖ లdH 
�వlIాస<KలqW క�పcకx.T2�Kt. మ ట}! డట:;
� మ నవ$QR 
�క� {�ష�  లEణం 5ావటం వలన  అబ
Kk ల� 8ె�)c లEణKH5i మ�Cయ� ఒక�C 
మ నవ�K&<=W ఖూq 8ేr) గ�ణKH5i 8Kల  దగ\ర సంబంధం ఉనW
�. (బ��ఖ" 
మ�హమ�
�యl", మ�హమ�� అ� ఖ 
�F, 3/183)   

ఖు,ఆ� మ�Cయ� సునW" లలNH (ప�వక3  సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం ఉప
ేIాలలNH) 
స&చ�:��న ఏక
ైవత& ష�Cఅ" (+వన {yKనం) అబ
Kk H5i, అస�KlH5i వl>�6కంpా 
]sచJ�Cసు3 నW
�. ఇ
� హ�ాం అH (H()y�ంపబQRనదH) పంQRత|ందరb ఏ5�భ{ం8Kరe. 
అసతlవంత|డS ఇహపరలN5ాలలN బ}yKకర:��న పరlవస<Kలను ఎదు���ంట}డS.  

+{�Kలను 5ాTాQే, ప�జల మధl �ా+ క�
��6J లdక �}�ాlభర3ల మధl 
�)�మ ను�ాpాల� ��ంT�ం
�ం8ే ఉ
ే� శlం�� ఇతరeల హక��లక� భంగం క.pCంచH, రక3Tాతం 



 

�

�ం
�ంచH లdక ప�జల మ నమ�ాlదల��ౖ అపHందల� �ాl�ింపజ6యH 5�HW ప��ేlక 
సంద�ా�లలN త�ిc�ే అసతlం పలకటమ<=
� ష�Cఅ" లN అస	ల� అనుమ>ంపబడలdదు.  

ఏ వl5i35YZ<K అస�Klల ఆyKరంpా మ ట}! డట}H5i లdక తనక� ఇషPం వ�JనటV!  
పలకట}H5i ఏ<Kడూ మ�Cయ� ఏ సందర�ంలNనూ ష�Cఅ" అనుమ>ంచలdదు. “ఏ�ి�� 
ఫ��	 
�నం” అ<=
� 1ాyKరణ ప�జలలN బ}pా �ాl�ిం� ఉనWటVవంట� ఒక దురల�ాటV. 
<Kల�గవ 1�రlమ సం �క� �దట� ���న అసతlం పలకట}H5i అనుమ>ంపబQRనదH 
�ా�C �ాదన. ��C �ాదనక� ష�Cఅ" +వన {yKనం నుంQR ఏ ఆyKరమ� లdదు.     


oH వలన అ<=క 8ెడS {షయ ల� సంభ{ంచవచుJ. �ాట�H {వరంpా చ�CJంచు
Kమ�.   

అసతlమ డటం��ౖ  ఉనW H()yKజ  ల�అసతlమ డటం��ౖ  ఉనW H()yKజ  ల�అసతlమ డటం��ౖ  ఉనW H()yKజ  ల�అసతlమ డటం��ౖ  ఉనW H()yKజ  ల� .    

1. అల ! " ఇల  ప�కట�సు3 <KWడS (ఖు,ఆ� వచన �}వప$ అను�ాదం):   

“అల ! " �క� ఆయ ¡ లను (ఋ�వ$ల�, 1ా£¤lల�, వచ<Kల�, సూక�3 ల�, �@Wల�, 

��ాlతరణల� �దల�ౖన �ాట�H) {శ&rించH �ా�6 అబ
Kk ల� పల�56�ారe. �ా�6 అసల�ౖన 
అసతl�ాదుల�.” [అనWహ� 16:105]   

ఇబ¥W క¦o, ఇల  {వ�Cం8ెను:   

“తన రసూ� (ప�వక3  సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం) అబ
Kk ల 5Bరe, మ ట5ా�C 5ాడH 
అల ! " ఇక�డ మనక� �ెల�ప$త|<KWడS. ఎందుకంట§ అల ! " �క� ఆయ ¡ లను 
అంట§ �@Wలను {శ&rించH  సతl>ర1ా�రeల� (5ాwి, ల�) మ�Cయ� కపటVలd 
q8K>qచ:��న దుష|P ల�. �ారe తమ ప�జలలN అల ! " మ�Cయ� రసూల�ల ! " (ప�వక3  
సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం) గ��Cం� అబ
Kk ల� 8ె�)c అసతlవంత|ల�pా ప�ఖ l> గQRం� 
ఉ<KWరe. ప�వక3  మ�హమ�� సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం �త3ం ప�జలలN 5Yల !  అతlంత 
సతlవంత|డS, ప$ణlప$రeష|డS మ�Cయ� జ¨  నంలN, ఆచరణలN, దృఢనమ�కంలN, అచంచల 
{Iా&సంలN ప�Cప�రe« డS. తన ప�జలలN ఆయన సతlవంత|QRpా ప�rి
�k  8ెం
ెను; �ా�CలN 
ఎవరb ఆయనను అనుమ Hం8ే�ారe 5ాదు. అందువలన ప�జల� ఆయనక� 
‘మ�హమ�దు� అ¬� అంట§ Hజ¨tపరeQైన మ�హమ��’ అ<= మ రe �)రeను 
ఇ8KJరe. 
oHH ఆయన వl>�6క�ల� సt®తం ఒపuక�<KWరe. ఉ
Kహరణక� - ప�వక3 
మ�హమ�� సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం ఇ1ా! ం ధర�ప�8K�ాHW వl>�65iం�న అబ� సు¯ాl� ను 
ప�వక3 లEణKల గ��Cం� ��° చక�వ�C3  ]^�ాక�lల± అQRpCన ప�శWలలN ‘ఈ ధర�ప�8Kరం 
ఆరంభం 8ేయక మ�ందు ఆయన��ౖ అసతlం ప.5ాడH ¬�YపcQై<K ఆ���ిం8K�ా?’ అ<= 



 

�

ప�శW కxQK ఉనW
�. 
KH5i అబ�సు¯ాl� ‘లdదు.’ అH బదుల� �ి.5Yను. అపuడS 
]^�ాక�lల± ఇల  ప�కట�ం8ెను: ‘ప�జల గ��Cం� ఆయన అబ
Kk ల� 8ెపcనపuడS, అల ! " 
గ��Cం� అస	ల� అబదkం 8ెపcడS.’  (తwీ	, ఇబ¥W క¦o,)   

2. అబ� హ��YZ�ా" ర
�యల ! హ� అను-  ఉలd! ´ం�న ఒక హ
oµ లN ప�వక3  మ�హమ�� 
సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం ఇల  ఉప
ే�ం8Kరe: “కపటVల �@Wల� మ�డS: అతను 
ప.5iనపuడS అసతlం పల�క��KడS; అతను �ాpా� నం 8ేrినపuడS 
KHH భంగపరe1ా3 డS; 
మ�Cయ అతH��ౖ నమ�కం ఉం�నపuడS 
KHH వమ�� 8ే1ా3 డS (¶సpC1ా3 డS).” స]·" 
బ�ఖ �� మ�Cయ� స]·" మ�rి! ం హ
oµ గ�ం¦Kల�.  

అనW�ా� ఇల  {వ�Cం8Kరe:   

“�ాlఖ lనకర3ల� మ�Cయ� అ<=క పంQRత|ల� స�YZన పదk>H అనుస�Cసూ3  ఇల  
{వ�Cం8Kరe – ఇ{ కపటVల లEణKల�, అంట§ ఎవ�CలN<fౖ�ే ఈ లEణKల� ఉ<KW¸, �ారe 
కపటVలను T2. ఉంట}రH అరDం.  

ప�వక3 సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం ఇక�డ �ాQRన ‘అతను ¹దk  కపటVడS’ అ<= ప
Kల 
�}వం ఏFటంట§ ఈ లEణKల వలన అతను ఎక��వpా కపటVలను T2. ఉంట}డS అH 
అరDం. ‘ఎవ�CలN<fౖ�ే ఈ లEణKల� ప�బలంpా ఉంట}¸ ఈ ప
Kల� �ా�C గ��Cం� 

ఉ
ే� �ం�న�=నH’ 5�ందరe పంQRత|ల అºT�ా యం; 5ాH అపuడపuడS ఇటVవంట� లEణKల� 
ప�ద�C'ం8ే�ారe ఈ కపటVల 5BవలNH5i �ారe. ఈ హ
oµ �}వం గ��Cం�న ఉత3 మ 
అºT�ా యం ఇ
ే. ఇమ ం అబ� ఈ1ా అ>3 ర�¦o (ర]^మహ�ల ! ") 
oH గ��Cం�న పంQRత|ల 
అºT�ా య HW ఇల  �ె.Tారe ‘ఒక�C ఆచరణలలNH కపటత&:; �ట� �}వం అH పంQRత|ల 
అºT�ా యం.’”  స]·" మ�rి! ం  

అస�KlలలN »�ా>»ర:��న ర5ాల�అస�KlలలN »�ా>»ర:��న ర5ాల�అస�KlలలN »�ా>»ర:��న ర5ాల�అస�KlలలN »�ా>»ర:��న ర5ాల�:   

1. అల ! " గ��Cం� మ�Cయ� రసూల�ల ! " అల ! " గ��Cం� మ�Cయ� రసూల�ల ! " అల ! " గ��Cం� మ�Cయ� రసూల�ల ! " అల ! " గ��Cం� మ�Cయ� రసూల�ల ! " ((((అల ! " �క� ప�వక3అల ! " �క� ప�వక3అల ! " �క� ప�వక3అల ! " �క� ప�వక3 ) ) ) ) సల! ల ! హ� అల�ౖ]^ సల! ల ! హ� అల�ౖ]^ సల! ల ! హ� అల�ౖ]^ సల! ల ! హ� అల�ౖ]^ 

వసల! ంవసల! ంవసల! ంవసల! ం    గ��Cం� 8ెపcబQే అస�Klగ��Cం� 8ెపcబQే అస�Klగ��Cం� 8ెపcబQే అస�Klగ��Cం� 8ెపcబQే అస�Klల�ల�ల�ల�, , , , అబ
Kk ల�అబ
Kk ల�అబ
Kk ల�అబ
Kk ల�.   

ఇ
� అHWంట�కంట§ అతlంత గం¼ర:��న అబదkం. ఇల ంట� �ా�CH వ�ంpా 
]sచJ�Cంచ వలrి ఉంటVం
�. ఇటVవంట� �ా�C5i 5ాwి, అంట§ సతl>ర1ా�రeలH 
బ]^రంగంpా ప�కట�ంచవచJH 5�ందరe పంQRత|ల అºT�ా యం.   

అల ! " ఇల  ప�కట�సు3 <KWడS (ఖు,ఆ� వచనప$ �}వం �క� అను�ాదం):   



 

�

“8ెపcంQR: HశJయంpా, అల ! " గ��Cం� అస�Klల� ప.56 �ారe ఎనWట�5� 1ాఫలlవంత|ల� 
5ాలdరe” [10:69]   

అ½ ర
�యల ! హ� అను-  ఉలd! ´ం�న ఒక హ
oµ లN ప�వక3  సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం ఇల  
ఉప
ే�ం8Kరe: ‘<K గ��Cం� అస�Klల� పలకకంQR. ఎవ�YZ�ే <K గ��Cం� అస�Klల� 
పల�క��K�� �ారe నర5ాpCWలN ప��=�1ా3 రe.’” స]·" బ�ఖ �� హ
oµ గ�ంథం   

అబ� హ��YZ�ా ర
�యల ! హ� అను-  ఉలd! ´ం�న ఒక హ
oµ లN ప�వక3 సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం 
ఇల  ఉప
ే�ం8Kరe: “<K గ��Cం� అబ
Kk ల� 8ె�)c�ా�Yవ�YZ<K స�6, అతH 1ాD నం నరకంలN 
ఉంటVం
�.” స]·" బ�ఖ �� హ
oµ గ�ంథం మ�Cయ� స]·" మ�rి! ం హ
oµ గ�ంథం.   

ఇబ¥W అ� ఖయ�l° ఇల  {వ�Cం8ెను: 

“… ‘<K గ��Cం� అబ
Kk ల� 8ె�)c�ా�Yవ�YZ<K స�6, అతH 1ాD నం నరకంలN ఉంటVం
�.’, i.e., 

అతH 1ాD నం నరకంలN 56ట}tంచబడSత|ం
�, అక�Qే అతను Iాశ&తంpా 
H�ాసమ�ంట}డS; అం�ే5ాH అ
� ప�య ణంలN 5ాr)ప$ ఆpC {I�ా ం> సుక�H మ�ందుక� 
1ాpCT2t¿ ఒక {QR
� వంట�
� లd
K 5ాlంప$ వంట�
� 5ాదు.” (త��* అ� ]^జ�̈ �ై�, p. 

169)   

అసతlంలN ఇతరeల గ��Cం� అసతlం, అబదkం పలకటం కxQK ఉం
�. ఉ
Kహరణక� -  

2. �ాlTార ల �ా
ే�లలN�ాlTార ల �ా
ే�లలN�ాlTార ల �ా
ే�లలN�ాlTార ల �ా
ే�లలN, , , , �ాణÀజlంలN�ాణÀజlంలN�ాణÀజlంలN�ాణÀజlంలN, , , , వర3కంలN అబ
Kk ల డటంవర3కంలN అబ
Kk ల డటంవర3కంలN అబ
Kk ల డటంవర3కంలN అబ
Kk ల డటం.... 

అబ� ధ, ర
�యల ! హ� అను-  ఉలd! ´ం�న ఒక హ
oµ లN ప�వక3  సల! ల ! హ� అల�ౖ]^ వసల! ం ఇల  
ఉప
ే�ం8Kరe: “ప�>ఫల 
�నమ�న మ�డS ర5ాల వlక�3 ల�� అల ! " మ ట}! డడS, �ా�C 
�fౖప$నక� చూడడS లd
K �ా�CH ప�శంrించడS. మ�Cయ� �ా�C 5Bసం బ}yKకర:��న �E 
ఉనW
�.” ప�వక3 సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం 
oH<= మ�డS 1ారe!  �C�ీÁ 8ే1ారe. అ
� {H అబ� 
ధ, ర
�యల ! హ� అను-  ఇల  ప��Wం8Kరe: “అటVవంట� �ారe సర&<Kశన:��T2వ$pాక, ఓ 
రసూల�ల ! " (అల ! " �క� ప�వ5ా3 )! �ా�Yవరe?” ఆయన బదుల� ప.5ారe, “తమ 
దుసు3 లను Ãలమండల ల కంట§ 5i�ందక� �=�ల QేటటV!  వ
�లdr)�ారe, ఇతరeలక� 8ేrిన 
మం�H గ��Cం� �ా�C5i జ¨  పకం 8ేసు3 ంQే�ారe మ�Cయ� తమ సరeక�లను అసతlప$ 
ప�మ ణKల� 8ేసూ3  అ:;��ారe.”  మ�rి! ం హ
oµ గ�ంథం. 

@5i° ఇబ¥W ]^జ¨° ర
�యల ! హ� అను-  ఉలd! ´ం�న ఒక హ
oµ లN ప�వక3  సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ 

వసల! ం ఇల  ఉప
ే�ం8Kరe: “‘ల �ా
ే�ల� జరeప$త|నW �YండS Tా��Pల� �ారe {QRT2క 
మ�ం
ే తమ ఒపcందం గ��Cం� (రదు�  8ేసుక�<=) Hర«యం సు5BవచుJను. �ారe గనుక 



 

�

Hజ¨tపరeల� మ�Cయ� సతlవంత|ల�ౖ�ే �ా�C ఆ �ాlTారం �ా�C 5�రక� ¹�}ల 
సంTా
�ం� ��టVP ను. ఒక�=ళ �ారe ఏ {షయ <fౖW<K 
K�, అబ
Kk ల� ప.5iనట! t�ే �ా�C 
ఆ �ాlTారంలNH ¹�}ల�, 
o�fనల� ప��C3pా త|QR� �=యబడSను.’” స]·" బ�ఖ �� 
హ
oµ గ�ంథం మ�Cయ� మ�rి! ం హ
oµ గ�ంథం.   

()ఖు� ఇ1ా! ం ఇబ¥W �ైFయ" ఇల  �ాlఖ lHం8Kరe:   

“సతlతను మ�Cయ� Hజ¨tH అల ! " ఆ
ే�ం8ెను. అస�Klలను మ�Cయ� బయట ��టP  
వలrిన, ప�జలక� �ె.యవలrిన {షయ ల� 
K���టPQKHWఅల ! " H()y�ం8ెను. ఈ 
{షయ:�� ప�వక3 సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వస! ం బÅy�ం�న హ
oµ లN(
oH T�ా మ ణÀకత గ��Cం� 
అందరb అంp�క�Cం8Kరe) ఇల  ఉనW
�: ‘ల �ా
ే�ల� జరeప$త|నW �YండS Tా��Pల� �ారe 
{QRT2క మ�ం
ే తమ ఒపcందం గ��Cం� (రదు�  8ేసుక�<=) Hర«యం సు5BవచుJను. �ారe 
గనుక Hజ¨tపరeల� మ�Cయ� సతlవంత|ల�ౖ�ే �ా�C ఆ �ాlTారం �ా�C 5�రక� ¹�}ల 
సంTా
�ం� ��టVP ను. ఒక�=ళ �ారe ఏ {షయ <fౖW<K 
K�, అబ
Kk ల� ప.5iనట! t�ే �ా�C 
ఆ �ాlTారంలNH ¹�}ల�, 
o�fనల� ప��C3pా త|QR� �=యబడSను.’” మ�Cయ� అల ! " 
ఇల  ప�కట�సు3 <KWడS (ఖు,ఆ� వచన �}వప$ అను�ాదం): 

‘ఓ {Iా&సుల �ా! <Klయవంత|ల�ౖన 1ాÆల�pా అల ! " 5Bసం rిD రంpా Hల�వంQR; 
మ�Cయ� ఇతరeల��ౖన ఉంQే శత�త&ం మ�Cయ� అసహlం Fమ�.W <Klయం నుంQR 
త�ిcంచHవ&కంQR. <Klయంpా ఉండంQR: అ
ే అల ! " �క� భయభక�3 ల దగ\రక� 
8ేర�=సు3 ం
�.’ [ఖు,ఆ� 5:8].”   

(F<K- �� సునW", 1/16)   

3. కలల మ�Cయ� స&TాWల గ��Cం� అబ
Kk ల� 8ెపcటం ��ౖ H()ధంకలల మ�Cయ� స&TాWల గ��Cం� అబ
Kk ల� 8ెపcటం ��ౖ H()ధంకలల మ�Cయ� స&TాWల గ��Cం� అబ
Kk ల� 8ెపcటం ��ౖ H()ధంకలల మ�Cయ� స&TాWల గ��Cం� అబ
Kk ల� 8ెపcటం ��ౖ H()ధం   

ఆ య  {షయ లను �Kమ� స&పWంలN చూ1ామH �ా
�ం8ే అతH గ��Cం� 
ఇక�డ �ె.యజ6య బడSత|నW
�. 5ాH అతను Hజం 8ెపcటం లdదు. త�ా&> ఉదయం 
అతను కలలN �Kను చూడH {షయ ల గ��Cం� ప�జల దగ\ర p�పcpా 8ెపcటం 
T�ా రంºంచును.  

ఇబ¥W అబ}Ç± ర
�యల ! హ� అను- మ  ఉలd! ´ం�న ఒక హ
oµ లN ప�వక3 సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ 

వసల! ం ఇల  ఉప
ే�ం8Kరe: “ఎవ�YZ�ే �Kమ� చూడH కల గ��Cం� అబదkం 8ెబ��KQో, 
(ప�>ఫల 
�<Kన) �YండS బ}��!  pCంజలను ఒక
KH�� ఒకట� బంy�ంచమH అతH5i 
ఆజ¨  �ించబడSను. 5ాH అతను ఎపcట�5� అల  8ెయlలdడS. ఎవ�YZ�ే ఇతరeల� 



 

�

అtషPపడSత|<KW లd
K అతH నుంQR దూరంpా T2�ాలH ప�య>Wసు3 <KW �ా�C 
మ టలను 
ొంగతనంpా {ంట}H5i ప�య>W1ా3 Qో, ప�>ఫల 
�<Kన అటVవంట� �ాH 
8ెవ$లలN క�CpCంచబQRన ఇత3 QR T2యబడSను. మ�Cయ� ఎవ�YZ�ే �త�పట}HW తయ రe 
8ే1ా3 �� అతను కxQK �£RంపబడSను. మ�Cయ� 
KHలN T�ా ణం T2యమH అతH5i 
8ెపcబడSను. మ�Cయ� అతను అల  8ేయలdక T2వ$ను.”  స]·" బ�ఖ �� హ
oµ గ�ంథం.   

అ� మ<K� ఇల  �ాlఖ lHం8ెను:   

“‘�YండS బ}��!  pCంజలను ఒక
KH�� ఒకట� బంy�ంచమH అతH5i ఆజ¨  �ించబడSను. 5ాH 
అతను ఎపcట�5� అల  8ెయlలdడS’ – మ మ�ల�pా ఒక pCంజను �YంQో 
KH�� 
కటPడమ<=
� 1ాధlం 5ాదు. అతను 8ేయలdక T2t¿ంత వరక� �£RంపబడSతÉ<= ఉండSను. 
మ�Cయ� అతను అల  ఎపcట�5� కటPలdడS మ�Cయ� �E నుంQR త�ిcంచు5Bనూ లdడS. 
అంత�ాయం లdH �Eను ఇ
� సూ�సు3 నW
�. ఇక�డ బ}��!  pCంజలd (షఈ,) ఎందుక� 
ప��ేlకంpా �)���నబQR <Kయంట§ �ాట�5�, �}�ాలకx (షఊ,) సంబంధం ఉనW
�; షఈ, 
మ�Cయ� షఊ, అ<= అరË ప
Kల� ఒ56 మ�లం నుంQR వ8KJt.   

కలలN చూడH {షయ ల గ��Cం� 8ె�)c అబ
Kk లd అంత కÌCన �Eక� గ��C8ేr)3 , 
:;లÍ�నW rిD >లN 8ె�)c అబ
Kk ల� ఇం5ా ఎక��వ న�ాP HW కల�గ జ61ా3 t, ఎందుకంట§ అ
� 
మరణ�E లd
K భయంకర హ� �Eలక� 
K�Cr) ప�yKన 1ాEl:�� ఉండ వచుJ – 

అం�ే5ాక సతlస&TాWల� ప�వక3ల లEణKలలNH �}గంమవటం మ�Cయ� అ{ అల ! " 
నుంQే వ1ా3 t. 5ాబట�P  �ాట� గ��Cం� అబదkం పలకటమంట§ అల ! " గ��Cం� అబదkం 
పలకట:; అవ$త|ం
�. సృ(ిP కర3 గ��Cం� అబదkం ఆడటమ<=
� సృ(ిPలNH {షయ ల గ��Cం� 
అబదkమ డటం కంట§ ఎం�� qచ:��న
�. (w�ౖ� అ� ఖ
o,)   

4. {నW ప�> {షయ మ� అంద�C మ�ందు 8ెపcటమ<=
� H()y�ం{నW ప�> {షయ మ� అంద�C మ�ందు 8ెపcటమ<=
� H()y�ం{నW ప�> {షయ మ� అంద�C మ�ందు 8ెపcటమ<=
� H()y�ం{నW ప�> {షయ మ� అంద�C మ�ందు 8ెపcటమ<=
� H()y�ంపబQRన
�పబQRన
�పబQRన
�పబQRన
�....   

హ¯ా	 ఇబ¥W ఆ�° ర
�యల ! హ� అను-  ఉలd! ´ం�న ఒక హ
oµ లN ప�వక3  సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ 

వసల! ం ఇల  ఉప
ే�ం8Kరe: ‘తను {నW {షయ లHWంట� గ��Cం� ఇతరeల మ�ందు 
చ�CJంచడమ<=
� కxQK అబ
Kk H5i స�CT2త|ం
�.’”  (మ�rి! ం హ
oµ గ�ంథం)   


oH హ
oµ మ�Cయ� 
oH��ౖ వ�Jన H�=దనల ఆyKరంpా {నW ప�> {షయం 
గ��Cం� చ�CJంచQKHW Hరe�K	హపరచబQRన
�. 1ాyKరణంpా ఒక వl5i3  {నW�ాట�లN 
HజHజ¨ల� �Yండూ ఉంట}t. 5ాబట�P , తను {నW ప�> {షయం గ��Cం� మ ట! డటమంట§, 
అసల� జరగH 
KHH జ�CpCనటV! pా తను {H అ
ే అతను 8ెబ�త|ండటం వలన, తనక� 
�ె.యక�ంQK<= అబదkమ డSత|<KWడనWమ ట. 5ాబట�P  సతlవంత|ల ��ౖ అºT�ా యం 



 

	

ప�5ారం: అబదkం, అసతlం అంట§ ఏ
ై<K {షయ HW జ�CpCన
� జ�CpCనటV!  5ాక�ంQK �=�6 
{ధంpా 8ెపcటం. అ
� 5ా�ాలH 8ేrిన
ై ఉంQKల<= షరత| లdదు. 5ాH అల  5ా�ాలH 
8ేయటమనW
� అంట§ 5ా�ాలH అబదkమ డటమనW
� Tాప5ారlంpా గ��C3ంప బడట}H5i 
అవసర:��న షరత|ల� ప��C3  8ేrినట! గ�ను. అల ! " మ త�:; అqW �ె.rిన�ాడS.”  
(షర" మ�rి! ం)   

5. ప�C@సంలN అబదkం 8ెపcటంప�C@సంలN అబదkం 8ెపcటంప�C@సంలN అబదkం 8ెపcటంప�C@సంలN అబదkం 8ెపcటం   

ప�C@సంలN అబదkం 8ెపcవచJH 5�ంద�C అºT�ా యం. �ారe ఏ�ి�� �దట� �ే
o 
లd
K అటVవంట� ఇతర 
�<KలలN అబ
Kk ల డట}H5i 
oHH ఒక 1ాక�pా 8ెబ��Kరe. ఇ
� 
తపu. స&చ�:��న ష�Cఅ" లN (ఇ1ా! ¬య +వన {yKనంలN) ఈ 5ారణKH5i ఏ ఆyKరమ� 
లdదు. అసతlం – అబదkం 8ెపcటమ<=
� ఇ1ా! ం H()y�ంచబQRన
�, అ
� ప�C@1ాH5i 
అt<K లdక rీ�Cయ± pా అt<K స�6.  

ఇతర పదkత|లలN అబ
Kk ల డటం H()y�ంపబQRన {ధంpా<=, ప�C@1ాH5i అబ
Kk ల డటం 
హ�ాం (H()ధం)  8ేయబQRన
�.    

ఇబ¥W ఉమ, ర
�యల ! హ� అను- మ  ఉలd! ´ం�న ఒక హ
oµ లN ప�వక3 సల! ల ! హ� అల�ౖ]^ వసల! ం 
ఇల  ప.5ారe: “‘<=ను కxQK ప�C@సమ డ�Kను, 5ాH సతlం తపc ఇం56¬ 
పలకను’” (అత3 బ}� q, అ� మ�జమ�� కË,)   

మజ�అ� జ�ాt� లN అ� ]sÎ¦KF ఈ హ
oµ ను హస� pా మ�Cయ� స]·" అ� 
జ¨¬ లN ()* అ� బ}q 
oHH స]·" pా వ��\ క�Cం8Kరe.)   

అబ� హ��YZ�ా ర
�యల ! హ� అను- మ  ఉలd! ´ం�న ఒక హ
oµ లN ప�వక3  సల! ల ! హ� అల�ౖ]^ 

వసల! ం ఇల  ప.5ారe: “�ా�Cల  అ<KWరe, ‘ఓ రసూల�ల ! " (అల ! " �క� ప�వ5ా3 )! ¬రe 
మ �� ప�C@సమ డ�K�ా (జÏÐ 8ే1ా3 �ా).’ ఆయన ఇల  జ�ాÑ8KJరe, ‘5ాH, <=ను సతlం 
మ త�:; పల�క��Kను.’” (అ>3 �C�¦o హ
oµ గ�ంథం)   

అబ� ఈ1ా ఇల  ప.5Yను: ఇ
� స]·" హస� వ��\ కరణలNH హ
oµ.   

ఇల ంట� హ
oµ <= అ� ఔస¡ గ�ంథంలN అత3 బ}� q ఉలd! ´ం8ెను మ�Cయ� మజ� అ� 
జ�ాt� గ�ంథంలN అ� ]sÎ¦KF హస� pా వ��\ క�Cం8ెను.   

‘అబ�� ర�@�� ఇబ¥W అÑ ల�ౖల  ఇల  �ె.��ను: రసూల�ల ! " (అల ! " �క� ప�వక3 ) 
సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం సహచరeల� మ క� ఇల  �ె.Tారe – �ారe ఒక1ా�C రసూల�ల ! " 



 




�� ప�య ణం 8ేసు3 ండpా, �ా�CలNH ఒకతను Hద�T2య డS. 5�ందరe అతH దగ\రక� T2t, 
అతH వద�  నునW బ}ణKల� సుక�<KWరe. ఆ వl5i3  Hద� నుంQR :;లÍ�నWపuడS, తన 
బ}ణKల� కనబడకT2వటం గమHం�, ఆం
ోళన 8ెం
KడS. అతH rిD > చూrి అక�QR 
FpC.న�ారe న�ా&రe. అపuడS రసూల�ల ! " సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం �ా�C�� “ఏ {షయం 
గ��Cం� ¬రe నవ$&త|<KWరe?” అH ప��Wంచpా, �ారe “ఏ¬లdదు, 56వలం :;మ� అతH 
బ}ణKల� సుక�<KWమ� మ�Cయ� అతను ఆం
ోళనక� గ��YZ<KడS.” అH జ�ాÑ�J<Kరe.  
అ
� {H రసూల�ల ! " సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం ఇల  ఉప
ే�ం8Kరe: “ఒక మ�rి! ం తన ��ట� 
మ�rి! ంను ఆం
ోళనక� గ��C 8ేయడం తగదు” (అబ� 
Kవ�� మ�Cయ� అహ�� హ
oµ 
గ�ం¦Kల�).  

స]·" అ� జ¨¬ లN ()* అ� బ}q ఈ హ
oµ ను స]·" pా వ��\ క�Cం8Kరe.  

అబ�� ల ! " ఇబ¥W అ� 1ాtÓ ఇబ¥W య+� తన తంQR� , తన �Kత నుంQR {నW ఒక 
హ
oµ లN ప�వక3  సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం ఇల  ఉప
ే�ం8KరH �ె.Tారe: “¬లN ఎవరb 
తమ 12దరeH5i  8ెం
�న వసు3 వ$లను ప�C@1ాH5YZ<K లdక �=�6 5ారణKల వల<fౖ<K 
సు5Bకxడదు. తన 12దరeH కర�మ�క�<fౖ<K స�6 ఎవ�YZ<K సుక�H ఉంట§, 
KHH 
�ాపసు 8ేయ వల�ను.” అబ� 
Kవ$� మ�Cయ� అ>3 �C�¦o హ
oµ గ�ం¦Kల�   

స]·" అ� జ¨¬లN ()* అ� బ}q ఈ హ
oµ ను హస� pా వ��\ క�Cం8Kరe.   

6. �ిల! ల�� ఆటల QేటపuడS అబ
Kk ల డటం�ిల! ల�� ఆటల QేటపuడS అబ
Kk ల డటం�ిల! ల�� ఆటల QేటపuడS అబ
Kk ల డటం�ిల! ల�� ఆటల QేటపuడS అబ
Kk ల డటం   

�ిల! ల�� ఆటల QేటపuడS 8ె�)c �నW �నW అబ
Kk ల గ��Cం� మనం 8Kల  జ¨గ�త3  
వ]^ంచవల�ను. ఎందుకంట§ అ{ కxQK ఎవ�YZ�ే 8ే1ా�� �ా�C ఆచరణల ల�క�లN 
��ా యబడSను. అటVవంట� తపuల గ��Cం� రసూల�ల ! " సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం 
]sచJ�Cం8Kరe. అబ�� ల ! " ఇబ¥W ఆF, ర
�యల ! హ� అను-  ఒక హ
oµ లN ఇల  
ఉలd! ´ం8Kరe: “ఒక��� మ  ఇంట�లN రసూల�ల ! " సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం ఆÔనుల�ౖ 
ఉండpా <K త.!  ననుW ఇల  �ి.�న
� -  ‘ఇక�డక� �ా, <=ను q5i
� (ఒక వసు3 వ$) 
ఇ1ా3 ను.’ అపuడS రసూల�ల ! " సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం ఇల  ప��Wం8Kరe, ‘అతH5i q�=F 
ఇ�ా&లనుక�<KWవ$?’ ఆ{డ ఇల  జ�ాÑ8KJరe, ‘<=ను అతH5i ఒక ఖరeÕ రప$ పండS 
ఇ1ా3 ను’ రసూల�ల ! " సల! ల ! హ� అల�ౖ]^ వస! ం ఇల  ప.5ారe: ‘ఒక�=ళ అతH5i ఏ
ై<K 
ఇవ&క T2tనట! t�ే, qవ$ అబదkమ QRనట! t¿l
�’”   

అబ� హ��YZ�ా ర
�యల ! హ� అను- మ  ఉలd! ´ం�న ఒక హ
oµ లN ప�వక3  సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ 

వసల! ం ఇల  ఉప
ే�ం8Kరe: ‘ఎవ�YZ<K �నW �ిలల! ��, ‘ఇక�డక� వ�J ఇ
� సు5B,’ అH 



 

��

8ె�ిc, ఆ త�ా&త ఆ �ిల! �ాH5i ఏ¬ ఇవ&కT2�ే, అ
� అబదkం 8ె�ిcనటV! pా 
ల�5i�ంచబడSను.’”(అబ� 
Kవ�� హ
oµ గ�ంథం)   

స]·" అ� జ¨¬ లN ()* అల Çq ఈ హ
oµ ను హస� pా వ��\ క�Cం8Kరe.   

7. ప�జలను న{&ంచట}H5i అబ
Kk ల డటంప�జలను న{&ంచట}H5i అబ
Kk ల డటంప�జలను న{&ంచట}H5i అబ
Kk ల డటంప�జలను న{&ంచట}H5i అబ
Kk ల డటం   

మ {య  ఇబ¥W ]sÎద" ర
�యల ! హ� అను-  ఉలd! ´ం�న ఒక హ
oµ లN ప�వక3  
సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం ఇల  ప.5ారe: ‘అబ
Kk ల� 8ెబ�తÉ, ప�జలను న{&ంచట}H5i 
మ ట}! Qే�ా�CH (అల ! ") శ�ించుpాక, శ�ించుpాక, శ�ించుpాక.’”  (అ>3 �C�¦o హ
oµ 
గ�ంథంలN హస� pా వ��\ క�CంచబQRన
�. అబ� 
Kవ�� హ
oµ గ�ంథం).   

అబ
Kk ల QRనందుక� అబ
Kk ల QRనందుక� అబ
Kk ల QRనందుక� అబ
Kk ల QRనందుక� –  అస�Klల� ప.5iనంఅస�Klల� ప.5iనంఅస�Klల� ప.5iనంఅస�Klల� ప.5iనందుక� పదుక� పదుక� పదుక� పQే �EQే �EQే �EQే �E:   

అబ
Kk ల5Bరe, అసతlపరeQR  ఇహలNకంలNH {<Kశకర:��న �E మ�Cయ� పరలNకంలNH 
బ}yKకర:��న �E గ��Cం� ]sచJ�CంచబQRన
�. అ{:   

1. మనసు	లNH కపటత&ంమనసు	లNH కపటత&ంమనసు	లNH కపటత&ంమనసు	లNH కపటత&ం.   

అల ! " ఇల  ప�కట�సు3 <KWడS (ఖు,ఆ� వచన �}వప$ అను�ాదం):   

“�ారe అల ! " ఎడల 8ేrిన ప�మ ణభంగం 5ారణంpా, �ారe 8ెబ�తÉ వ�Jన అబదkం 
5ారణంpా, అల ! " �ా�C హృదయ లలN 5ాపట}lHW <Kట}డS. అ
� ఆయన సమEంలN 
�ారe @జరt¿l ��� వరకx �ా�CH �fంట}డటం మ నదు.” [అ�ౌ3 బ"  9:77]   

‘అబ�� ల ! " ఇబ¥W మ±ఊ� ర
�యల ! హ� అను-  ఇల  ప.5ారe: “కపటVలను ¬రe మ�డS 
{షయ ల 
K&�ా కH��టPవచుJ: అతను మ ట}! QR నపuడS అసతlం పల�క�ను; �ాpా� నం 
8ేrినపuడS అతను 
KHH భంగపరచును; మ�Cయ� అతH��ౖ నమ�కం ఉం�నపuడS 
నమ�క
�ోహం 8ేయ�ను.”. ఇం5ా ఆయన ఇల  ప.5ారe: 5i�ం
� ఆయ" ను పÌCంచంQR 
(ఖు,ఆ� వచన �}�ాH5i అను�ాదం): 

‘ఆయన గనక తన అనుగ�హం నుంQR మ క� ప�1ా
�r)3  :;మ� 
Kనం 8ే1ా3 మ�, సజÕనుల:�� 
ఉంట}మ� అH అల ! " క� ప�మ ణం 8ేrిన�ారe కxQK 5�ందరe �ా�CలN ఉ<KWరe. 5ాH, 
అల ! " తన అనుగ�హం వల!  �ా�CH సంపనుWల�pా 8ేrినపuడS, �ారe �ిrి<K�Cత<KH5i 

�pారe. తమ ప�మ ణం నుంQR మర.T2య రe. 
KHH ఏ మ త�ం ల�క�8ేయటం లdదు. 
ఫ.తం ఏమtందంట§, �ారe అల ! " ఎడల 8ేrిన ఈ ప�మ ణభంగం 5ారణంpా, �ారe 
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8ెబ�తÉ వ�Jన అబదkం 5ారణంpా, అల ! " �ా�C హృదయ లలN 5ాపట}lHW <Kట}డS. 
అ
� ఆయన సమEంలN �ారe @జరt¿l ��� వరకx �ా�CH �fంట}డటం మ నదు. 
[అ�ౌ3 బ"  9:75-77].”   

(మ�సW× ఇÑW అË (�ౖబ}" 6/125)   

2. అపమ �ా\ H5i మ�Cయ� నర5ాpCW5i 
K�C చూప$నుఅపమ �ా\ H5i మ�Cయ� నర5ాpCW5i 
K�C చూప$నుఅపమ �ా\ H5i మ�Cయ� నర5ాpCW5i 
K�C చూప$నుఅపమ �ా\ H5i మ�Cయ� నర5ాpCW5i 
K�C చూప$ను   

అబ�� ల ! " ఇబ¥W మ±ఊ� ర
�యల ! హ� అను-  ఉలd! ´ం�న ఒక హ
oµ లN ప�వక3 
సల! ల ! హ� అల�ౖ]^ వసల! ం ఇల  ఉప
ే�ం8Kరe: ‘సతlత అ<=
� స<K��ా\ H5i, స<K�ర\ం స&�ా\ H5i 

K�C చూప$ను. సతlవంత|డS అల ! " వద�  తన �)రe సతlవంత|QRpా .´ంపబQే వరకx 
Hజం పల�క�తÉ<= ఉంట}డS. అబదkం అ<=
� అపమ �ా\ H5i, అపమ ర\ం నర5ాH5i 
K�C 
చూప$ను. అబ
Kk ల5Bరe (అసతlవంత|డS) అల ! " వద�  తన �)రe అసతlవంత|QRpా 
.´ంపబQే వరకx అబ
Kk ల� 8ెబ�తÉ<= ఉంట}డS.’”(స]·" బ�ఖ �� మ�Cయ� స]·" 
మ�rి! ం హ
oµ గ�ం¦Kల�)   

అ� స<KH ఇల  �ాlఖ lHం8Kరe:   

ఈ హ
oµ ఏF �ె.యజ6సు3 నWదంట§, ఎవ�YZ<K ఎల! పuడూ సతl:; పల�క�తÉ 
ఉనWట! t�ే, అ
� అతH లEణంpా మ �CT2వ$ను. అల p6, ఎవ�YZ<K 5ా�ాలH ఎపuడూ 
అబ
Kk ల� పల�క�తÉ ఆ 
K�CH వదలd! క T2త|నWట! t�ే, అ
� అతH లEణంpా 
మ �CT2వ$ను. అ
� �=�6 ఇతర మం� లEణం లdక 8ెడS లEణం వంట�
ే అవ$త|ం
�. 
ఒక�=ళ ఏ
ై<K అల�ాటVను గట�P pా పటVP క�H �=ల డSత|నWట! t�ే, అ
� అతH 
లEణKలలN ఒకటØౖ T2వ$ను.  

సతlం పలకటమ<=
� ఎంత గం¼ర:��న
ో ఈ హ
oµ సూ�సు3 నW
�. అ
� అం>మంpా 
స&�ా\ H5i 8ేర�=సు3 ం
�. అల p6 అసతlం పలకటమ<=
� ఎంత qచ:��న
ో ఈ హ
oµ 
సూ�సు3 నW
�. అ
� అం>మంpా నర5ాH5i 8ేర�=సు3 నW
�. ఇ
� ఈ ప�పంచంలN అతను 
ఎదు���<= పరlవస<Kలక� అదనం. సతlం ప.56 అతH పల�క�లను ప�జల� rీ&క�C1ా3 రe 
మ�Cయ� <Klయమ�రe3 ల వద�  అతH 1ాElం rీ&క�CంచబడSను. అం�ే5ాక అతH సతl:��న 
పల�క�ల వలన ప�జల� అతHH ఇషPపడ�Kరe. అt�ే అసతlవంత|డS, అబ
Kk ల 5Bరe 

oH5i {రeదk:��న rిD >H ఎదు���ంట}డS.  

సుబ�� అ� సల °   
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3. అతH 1ాElం >రస��CంచబడSనుఅతH 1ాElం >రస��CంచబడSనుఅతH 1ాElం >రస��CంచబడSనుఅతH 1ాElం >రస��CంచబడSను   

ఇబ¥W అ� ఖtl° ఇల  �ాlఖ lHం8Kరe:   

[అబ
Kk ల5Bరe 1ాElం >రస��Cంచబడట}H5i గల 5ారణKల�]   

1ా£¤lల�, ఫ�K&ల�, �CT2రeP ల� >రస��Cంపబడట}H5i గల శ5i3వంత:��న మ�ఖl5ారణం 
ఏFటంట§ – 1ాElప�కటనల, ఫ�K&ల మ�Cయ� �CT2రeP ల �క� అసల� 1ా�ా<=W అ
� 
కల�(ితం 8ేసు3 నW
�. అ
� <fలవంక చూ1ానH 1ాElF�Jన అంధుH వలd లdక �Kను 
అడSగ�ల శబkం {<KWనH ఇతరeల ప��=శం గ��Cం� 1ాElF�Jన 8ె{ట��ాH వలd 
ఉంటVం
�. అబ
Kk ల� 8ె�)c <Kల�క ఇక పH8ేయటం మ H �=rిన <Kల�క ల ంట�
�, ఇం5ా 

KH కంట§ అyK&నW:��నదH కxQK 8ెపcవచుJ. ఎవ�YZ<K ఒక వl5i3  క.pC ఉండగ.p6 
q8K>qచ:��న అవయవ:; అబ
Kk ల� 8ె�)c<Kల�క.  

అల ° అ� మ��ాÙÚ ఈ�   

4. ఇహపరలN5ాలలN మ�ఖం నల! pా మ �CT2వటంఇహపరలN5ాలలN మ�ఖం నల! pా మ �CT2వటంఇహపరలN5ాలలN మ�ఖం నల! pా మ �CT2వటంఇహపరలN5ాలలN మ�ఖం నల! pా మ �CT2వటం   

అల ! " ఇల  ప�కట�సు3 <KWడS (ఖు,ఆ� వచన �}వప$ అను�ాదం):   

“మ�Cయ� ఈ<KడS అల ! " క� అస�KlHW ఆTా
�ం�న �ా�C మ�ఖ ల�, ప�ళయం <KడS 
నల! pా మ �C T2వట}HW qవ$ చూ1ా3 వ$.”[అ�Õ మ, 39:60]   

ఇబ¥W అ� ఖtl° ఇల  �ాlఖ lHం8Kరe: 

5ాబట�P  తన గ��Cం� మ�Cయ� తన ప�వక3  సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం గ��Cం� అబ
Kk ల� 
8ె�)c�ార<= సూచనpా ప$నరeÛKD న 
�నమ�న  �ా�C మ�ఖమ�లను అల ! " నల! pా 
8ేrి�=య�ను. అబ
Kk ల వ�ప��}వం వలన �ా�C మ�ఖ ల� నల! pా మ QRT2t, rిగ�\ �� 
తల
�ంచుక�<=టటV!  8ేయ�ను. �ా�C ఈ ప�CrిD >H ప�> సతlవంత|డS చూడగల�గ��KడS. 
అబ
Kk ల� 8ె�)c�ా�C లEణKల� సcషPంpా �ా�C మ�ఖ న కనబడSను. కళÜÝనW ప�> ఒక�రb 
�ాట�H చూడగలరe. 5ాH అల ! " సతlవంత|లను pÞర�ాºమ <Kల�� 
o{ంచును, 
అసతlవంత|లను అవమ <KH5i మ�Cయ� rిగ�\ క� గ��C8ేయ�ను. 5ాబట�P  అటVవంట� �ా�CH 
ఎవ�YZ<K చూr)3  అస]^lంచుక�ంట}రe మ�Cయ� ఈసQRంచుక�ంట}రe. అల ! " t¿ 
శ5i31ామ�ా� ßలక� మ�లం.   

అల ° అ� మ��ాÙÚ ఈ�   



 

��

5. అసతlవంత|ల బ�గ\ల� తల �వ�C �}గం వరక� ÃలJబడSనుఅసతlవంత|ల బ�గ\ల� తల �వ�C �}గం వరక� ÃలJబడSనుఅసతlవంత|ల బ�గ\ల� తల �వ�C �}గం వరక� ÃలJబడSనుఅసతlవంత|ల బ�గ\ల� తల �వ�C �}గం వరక� ÃలJబడSను....  

సమ�ర" ఇబ¥W �ందుÓ ర
�యల ! హ� అను-  ఒక హ
oµ ను ఇల  ఉలd! ´ం8Kరe: 
“రసూల�ల ! " సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ వసల! ం తరచుpా తన సహచరeల�� ఇల  ప��Wం8ే�ారe, 
‘¬లN ఎవ�YZ<K ఏ
ై<K స&పWం చూ1ా�ా?’ అపuడS అల ! " తల�న వl5i3  తన స&పWం 
గ��Cం� ఆయనక� �ె.�)�ాడS. ఒక��� ఆయన మ �� ఇల  ప.5ారe, ‘5i�తం �ా>� ఇద� రe 
(
ైవదూతల�) <K వద� క� వ�J, ననుW Hద� నుంQR లdTారe. ఆ త�ా&త <K��, ‘�fళ
Kం 
పదంQR!’… అ<KWరe. :;మ� ప�య ణÀంచటం �దల� ��ట�P , ఒకవl5i3  వద� క� 
8ేరeక�<KWమ�. అతను తన �ప$ ఆHJ పడSక�H ఉ<KWడS. మ��కతను ఇనుప 5�5Y�ం 
8ే>లN పటVP క�H అతH తల దగ\ర Hల�చుH ఉ<KWడS. అతను ఆ ఇనుప 5�5Y�HW 
పడSక�H ఉనW మH(ి <àట�లN ��ట�P , ఒక�fౖప$ బ�గ\ను Ãల�JతÉ, తల �fనుక �}గం వరక� 
ల pాడS. అల p6 అతH మ�క��ను మ�Cయ� కళÝను మ�ఖం నుంQR తల �fనుక �}గం 
వరక� Ã�ాJడS. ఆ త�ా&త ఆ మH(ి �క� �YంQో ప�క�క� �fáÝ, మ�ందు 8ేrిన 
KH<= 
మరల 8ేrి<KడS. �YంQో �fౖప$ ÃలJటం ప��C38ేr) లNపలd, �దట� �fౖప$ యyKrిD >5i 
వ8ేJrిన
�. అతను మరల �దట� �fౖప$నక� �fáÝ అంతక� మ�ందు 8ేrినటV! pా<= మరల 
�C�ీÁ 8ేr�ను. <K ఇద� రe సహచరeలను <=Hల  ప��Wం8Kను, 'సుభ@నల ! "! ఎవ�� ఇద� రe 
వlక�3 ల�?' �ారe <K��, ‘మ�ందుక� పదంQR, మ�ందుక� పదంQR!' అ<KWరe. (ఆ త�ా&త 
ఆయన ఆ ఇద�రe 
ైవదూతల� {వ�Cం�న ఆ దృIాlHW మ క� ఇల  {వ�Cం8ెను.): 
‘మ�ందు నుంQR తల �fనుక వరక� <àరe, మ�క��, కళÜÝ ÃలJబడట}HW qవ$ చూrిన ఆ 
వl5i3  – ఉదయం ఇంట� నుంQR బయటక� వ�J అ<=క అబ
Kk ల� 8ెబ��KడS. అ{ 
ప�పంచమం�K �ాl�ి1ా3 t.’” (అ� బ�ఖ �� హ
oµ గ�ంథం)   

అబదkం పలకటం ��ౖ  స@బ}ల �ాlఖ lనంఅబదkం పలకటం ��ౖ  స@బ}ల �ాlఖ lనంఅబదkం పలకటం ��ౖ  స@బ}ల �ాlఖ lనంఅబదkం పలకటం ��ౖ  స@బ}ల �ాlఖ lనం:   

1. ‘అబ�� ల ! " ఇబ¥W మ±ఊ� ర
�యల ! హ� అను-  ఇల  ప.5ారe: “ఒక వl5i3  Hజం 
పల�క�తÉ, తన హృదయంలN 8ెడSక� సూ
� �నంత 1ాD నం కxQK లdనంత 
వరక� 
KH<= (సతlం పలకట}HW) T�QRpCసూ3  T2త|ంట}డS. లd
K, ఎవ�YZ<K వl5i3  
అబదkం మ ట}! డSతÉ, తన హృదయంలN సతlం 5Bసం సూ
� �నంత 1ాD నం కxQK 
లdనంత వరక� 
KH<= (అసతlం పలకట}HW) T�QRpCసూ3  T2త|ంట}డS.   

2. మ�Cయ� ఆయన ఇల  �ె.TారH ఉలd! ´ంచబQRన
�: “rీ�Cయ± pాpాH లdక జÏక� 
5Bసం pాH అబ
Kk ల డటం తగదు,” ఆ త�ా&త అబ�� ల ! " ఈ 5i�ం
� ఆయ" ను 
పÌCం8Kరe. (ఖు,ఆ� వచన �}వప$ అను�ాదం): 



 

��

“ఈ {Iా&సుల �ా! అల ! " క� భయపడంQR, సతlవంత|ల��<= ఉండంQR (మ టలలN 
మ�Cయ� ఆచరణలలN)”  

[అ�ౌ3 బ" 9:119]   

3. అబ� బక, rి
��* ర
�యల ! " అను-  ఇల  ప.5ారe: “అసతl పలకటం నుంQR జ¨గ�త3  
వ]^ంచంQR, 
KH5i (అస�KlH5i) ఈమ � ({Iా&సం) �� సంబంధం లdదు.”   

4. 1ా� ఇబ¥W అÑ వఖ ± ర
�యల ! హ� అను-  ఇల  ప.5ారe: “{Iా&rిలN ¶సpCంచటం 
మ�Cయ� అసతlం పలకటం తపc FpC.న అHW లEణKల� ఉండవచుJను.”   

5. ఉమ, ర
�యల ! హ� అను-  ఇల  ప.5ారe: “ప�C@1ాలలN అసతlం పలకట}HW 
వదలనంత వరక� Hజ:��న ఈమ � ({Iా&సం) T�ందలdడS.”   

(మ�సనW× అÑ (�ౖబ")   

అనుమ>ంపబQRన అసతlప$ ర5ాల�అనుమ>ంపబQRన అసతlప$ ర5ాల�అనుమ>ంపబQRన అసతlప$ ర5ాల�అనుమ>ంపబQRన అసతlప$ ర5ాల�   

మ�డS సంద�ా�లలN అసతlం పలకటం అనుమ>ంపబQRన
�: య�దkం; తpా
K పQRన 
ఇద� రe Tా��Pల మధl �ా+ క�దరJట}H5i, సమన&tంచట}H5i; మ�Cయ� �}�ాlభర3ల� 
తమ మధl �)�మ ºమ <Kల 5Bసం మ�Cయ� 1ామరసlం 5Bసం.   

ఉ:�� క�ల�D ° Ñ<f3  ఉఖÇ" ర
�యల ! హ� అ<K-  తను ప�వక3  మ�హమ�� సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ 

వసల! ం  నుంQR {<KWనH ఉలd! ´ం�న ఒక హ
oµ లN ఇల  �ె.Tారe: “ఇద��C మధl �ా+ 
క�దరJట}H5i అబదkం 8ె�ిcనతను అసతlవంత|డS 5ాదు మ�Cయ� అతను మం� పH 
8ేrిన�ాడSpా లd
K మం� మ టల� ప.5iన �ాడS pా ప�CగణÀంపబడSను.”  (అ� బ�ఖ �C 
హ
oµ గ�ంథం; మ�స! ం హ
oµ గ�ంథం)   

అ1ా� Ñ<f3  య+� ర
�యల ! హ� అ<K-  ఉలd! ´ం�న ఒక హ
oµ లN ప�వక3  సల! ల ! హ� అల�ౖ]̂ 

వసల! ం ఇల  ఉప
ే�ం8Kరe: ‘మ�డS సంద�ా�లలN త�ిc�ే అబదkం పలకట}H5i అనుమ> 
లdదు: ఒక వl5i3  తన �}రlను సమ�
Ktసు3 నWపuడS; య�దkరంగంలN; మ�Cయ� ఇద�రe 
వlక�3 ల మధl �ా+ క�దరJటం 5Bసం.’”  (అ>3 �C�¦o)   

స]·" అ� జ¨¬ లN ()Ð అల Çq ఈ హ
oµ ను హస� pా వ��\ క�Cం8Kరe.   

 

 



 

��

ఏ�ి�� ఫ�� ఏ�ి�� ఫ�� ఏ�ి�� ఫ�� ఏ�ి�� ఫ�� -  April fool   

5ాH “ఏ�ి�� ఫ��” (అరË �}షలN, 5iద�బ¡ q1ా� లdక ఏ�ి�� లNH అబ
Kk ల�) గ��Cం�, 

అసల� 
oH మ�లం అంట§ ఇ
� ఎక�డ, ఎపuడS, ఎల  T�ా రంభమtlంద<= {షయం 
గ��Cం� ఎవ�C5� స�Cpా\  �ె.యదు. 
oH గ��Cం� రకర5ాల అºT�ా య ల� ఉ<KWt:   

ఇ
� ఈ´&<àÐ	 (సూరelడS భ�మధl�6ఖను 
Kట§ �YండS సDల ల) T�ా ంతంలN మ �CJ ౨౧వ 
�ే
�న జ�Cp6 వసంత5ాలప$ ఉత	�ాల నుంQR అºవృ
�k  8ెం
�నదH 5�ంద�C అºT�ా యం.   

5�� త3  5ాlల�ండరe �ాడSకలNH5i వ�JనపuడS 
KHH >రస��Cం�న ఒక వl5i3H ఇబÇం
� 
��డSతÉ 5�ందరe ప�జల� అతHH ఎగ�Ká 8ేయటం 
K&�ా అందరb క.rి అతHH 
జÏక�లక� గ��C8ేయటం�� ఈ నూతన క.cతం 5��.శ.1564లN ¯�ా ను	లN దర'నF�JనదH 
మ�C5�ంద�C అºT�ా యం.  

వసంత 5ాల రంభంలN ఒక ప��ేlక �ే
oన జ�Cp6 T�ా Ãన, అ<Kగ�Cక 5ాలప$ ఉత	�ాల�� 

oH5i సంబంధం ఉండటం వలన ఇ
� ఒక అ<Kగ�Cక పండSగల మ�Cయ� మ�äK8K�ాల 
అవIåషమH మ�C5�ంద�C అºT�ా యం. 5�HW 
ేIాలలN �=ట}రంభ 
�<KలలN {జయవంతంpా 
�=ట}డలdక T2t¿�ారH 8ెపcబQRం
�. ఏ�ి�� �దట� �ే
oన 8ెపcబQే అబ
Kk లక� ఇ
� 
మ�లం.   

Le poisson d’avril   

 

య����ియను!  “ఏ�ి�� ఫ��” 
�<KHW le poisson d’avril (అంట§ “ఏ�ి�� 8ేప”) 
అH �ిల�1ా3 రe. 
oH5i 5ారణం సూరelడS �ా�చక�ంలNH ¬న�ా� నుంQR 
KH త�ా&>  
నEత�కxటFలNH5i ప��=�1ా3 డS., లd
K poisson (అంట§ 8ేప) అ<= పదం, passion (అంట§ 
బ}ధను అనుభ{ంచటం) అ<= పదం నుంQR {రbపం 8ెందటం వలన “అ
� +స± (ఈ1ా 
అల�ౖ]^స	ల ం) అనుభ{ం�న బ}ధలక� �హWంpా 5YZæస3 వ$ల� �ా
�సు3 <KWరe. అ
� ఏ�ి�� 
�దట� �ారంలN జ�CpCనదH 5YZæస3 వ$ల �ాదన.   

5�ందరe సతl>ర1ా�రeల� ఈ 
�<KHW ఇంp�!ష|లN ప�rి
�k  8ెం
�నటV! pా All Fools’ 

Day (అంట§ మ�రeÚ లంద�C 
�నం) అH �ిల�1ా3 రe. 
oH5i 5ారణం �ారe ఆ 
�నమ�న 8ె�)c 
అబ
K� ల�. �ాట�H {నW�ారe అ{ Hజ:;నH నF� వం�ంప బQే అవ5ాశం ఉనW
�.  ఆ 
{ధంpా �ారe తమను ఆటపట�Pసు3 నW �ా�C ]çళనలక� గ�రవ$�Kరe.   



 

��

ఇంp�!ష| �}షలN ఏ�ి�� ఫ�� అ<= పదం �టP�దట� 1ా�C Qె�Ð మ గజYౖ� (Dreck 

Magazine) అ<= ప>�కలN �)���నబQRం
�. 5��.శ. 1698 ఏ�ి�� �Yండవ �ే
oన ఈ ప>�కలN 
‘ఏ�ి�� �దట� �ే
o ఉదయం లండ� టవ, లN నల! జ¨> ప�జలను కడగట}H5i అ<=క 
మం
� ప�జల� ఆ@&HంచబQR<Kరe’ అH �ెల�పబQRన
�.  

య���ప$లN ఏ�ి�� �దట� �ే
oన జ�CpCన సంఘటనలలN ప�rిék  8ెం
�న 
సంఘటన 5��.శ. 1746 మ �CJ <fలలN ఈ�fHంê 1ాP , అ<= �ా�ా3 ప>�కలN ‘త�ా&> ���న 
అంట§ ఏ�ి�� �దట� �ే
oన ఇంగ!ంë లNH ఇrి! ంగట� T�ా ంతంలN pాQRదల ఊ�6pCంప$ 
జరeగ�ను’ అ<= ప�కటన �fల�వQRన
�. ఆ pాQRదలను చూడట}H5i ప�జల� 
తంQోపతంQKల�pా అక�QR5i 8ేరeక�<KWరe. ��ద�  జనసమ�హం ఏరcQRన
�. H��£Rం�, 
H��£Rం� అలrిT2t ఊ�6pCంప$ ఎపuడS వసు3 ందH ప��Wంచటం �దల� ��ట�P<Kరe. 
�ా�C56¬ సమ yKనం లºంచలdదు. ఒక {ధంpా pాQRదల వలd తమను �Kమ� అక�డ 
ప�ద�C'ంచు5Bవట}H5i �K:; స&యంpా వ�JనటV!  �ా�C5i �ె.యవ�Jం
�!   

‘ఆ�° ఇబ¥W అబ�� ల ! " అ� ఖుర�fౖ>   

అబ
Kk ల 
�నం �క� మ�లం గ��Cం� ఒకతను ఇల  ప.5i<KడS:   

మనలN 8Kల  మం
� ఏ�ి�� ఫ��, �}�ాపరంpా అనువ
�r)3  ఏ�ి�� �క� 
కపటìTాయం, తంత�ం, య�5i3  అ<= 
KHH సర
Kpా జరeప$క�ంటV<KWరe. 5ాH 
KH �fనుక 
నునW కx� ర:��న, 8ే
ైన, బ}yKకర:��న రహసlం ఎంత మం
�5i �ెల�సు?   


K
Kప$ �ftl సంవత	�ాల 5i�తం, r�ct� 
ేIాHW మ�rి! ంల� 
ప�CTా.సు3 నWపuడS, ఓQRంచనల{5ాH అతlంత బల:��న శ5i3pా ఉంQే�ారe. TాIాJతl 
5YZæస3 వ$ల� భ�F��ౖ నుంQR ఇ1ా! ం ను త|QR��=య లH త.8Kరe, 5�ంత వరక� 
KHలN 
సఫల�రయ lరe కxQK.   

ఇ1ా! ం ధర�ప�8K�ాHW r�ct� వర56 ప�CFతం 8ేrి, అ
� ఇం5ా �ాl�ించక�ంQK 
ఆ�ి�=య లH అ<=క {yKల�pా ప�య>Wం8Kరe. 5ాH ఏ<Kడూ 
KHలN ప��C3  1ాఫల lHW 
1ాy�ంచలdక T2య రe.   

ఆ త�ా&త సతl>ర1ా�రeల� తన గ�äK8Kరeలను r�ct� లNప.5i పం�ి, 
ఓQRంచలdక T2త|నW మ�rి! ం ప�జల శ5i31ామ�ాk ßల �fనుక నునW అసల� రహసlం ఏFటì 
కH��టPట}H5i ప�య>Wం8Kరe. �వ�C5i మ�rి! ంలలNH తఖ & (అల ! " �క� అt�ాP H5i, 
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ఆగ�@H5i భయపQే భ5i3 ) t¿ �ా�C శ5i31ామ�ాk ßలక� మ�ఖl 5ారణమ<= {షయ HW �ారe 
కనుp�<KWరe.  

5YZæస3 వ$ల� మ�rి! ం బలం �fనుక నునW 5ారణKHW కనుp�నW త�ా&త, 
KHH 
బద�ల�5�ట�P , �ా�CH ఎల  బల]·న పర8Kల  అ<= ప�ణKáకల� తయ రe8ేయటంలN మ�HpC 
T2య రe. 
oHలN �}గంpా, r�ct� లNH5i మదlం (1ా�ా) మ�Cయ� rిగ�Yట! ను ఉ�తంpా 
పంపటం T�ా రంºం8Kరe.  

TాIాJత|lల ఈ ప<KWగం ఫ.ం�న
�. r�ct� మ�rి! ంల మ�ఖlంpా య�వతరప$ 
ఈమ � ({Iా&సం) బల]·నపడటం T�ా రంభ:��న
�. ఫ.తంpా, 5ాథ.Ð 5YZæస3 వ$ల� �త3ం 
r�ct� ను 8ేí5i�ంచుక�H, 
K
Kప$ ౮౦౦ సంవత	�ాల� H�ాటంకంpా 1ాpCన అక�QR 
మ�rి! ం ప�CTాలనను అంత�ం
�ం8Kరe. pY�నQKలNH మ�rి! ంల �టP�వ�C దృఢ:��న 5Bట 
ఏ�ి�� ఒకటవ �ే
oన �ా�C వశ:��న
�, 5ాబట�P  ఏ�ి�� ఒకటవ �ే
oH �ారe ఏ�ి�� 
ప<KWగంpా ప�CగణÀ1ా3 రe.  

ఆ సంవత	రం నుంQR <=ట� వరక� �ారe మ�rి! ంలను ఫ�ల�	(మ�రeÚ ల�) pా 
�}{సూ3 , ఈ 
�నమ�ను పండSగpా జరeప$క�ంటV<KWరe. pY�<KQKలN సులభంpా 
¶సT2tన, వం�ంపబQRన మ�rి! ం r�ౖ<KlHW మ త�:; ఫ�ల�	pా 5ాక�ంQK �త3ం 
మ�rి! ం సమ జ¨<=W �ారe ఫ�ల�	pా �}{1ా3 రe. �ా�C ఇటVవంట� పండSగలలN 8ేరటమ<=
� 
మన అజ¨  నమవ$త|ం
�. కళÜÝ మ�సుక�H, �ా�C ఈ దు�ాP లNచనను అనుస�Cంచటమ<=
� 
ఒక {ధ:��న దూరదృ(ిPలdH, {�=చ<Kశ5i3  లdH, అంధత&ం�� మనలN 5�ందరe 
అనుస�Cసు3 నW పదk> �ా�C మ�రÚ�K&HW (foolishness) ను బయట��డSత|నW
�. 
ఒక1ా�C మన5� 5ారణం �ె.rిన త�ా&త, మనం మన ఓటFH పండSగpా ఎల  
జరeప$5Bగలం?   

ఈ �ాస3 వం �ె.rిన త�ా&త, ఇక మ�ందు ఈ పండSగను జరeప$5BమH మనక� 
మనంpా ప�మ ణం 8ేసుక�ం
Kమ�. మనం r�ct� సంఘటనల నుంQR ఎం�� 
<=రeJ5Bవలrి ఉనW
�. ఇ1ా! ం ధ�ా�HW దృఢంpా పటVP 5Bవలrి ఉనW
�. మరల మన 
ఈమ � (
ైవ{Iా&సం) బల]·నపడక�ంQK చూసు5Bవలrి ఉనW
�.   

<K అºT�ా యం<K అºT�ా యం<K అºT�ా యం<K అºT�ా యం: ఏ�ి�� ఫ�� మ�ల ల� ఏFట<= 
KHH  మనం అంతpా 
పట�Pంచు5BకT2t<K,  ఈ 
�నం<KడS ప.56 అసతlం గ��Cం� జ¨గ�త3  పడటమ<=
� మనక� 
8Kల  మ�ఖlం. జÏÐ pా <fౖ<K అసతlం ప.56 అల ంట� 8ెడS అల�ాటV!  అత|lత3 మ:��న 
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�దట� తరంలNH మ�rి! ంలలN అస	ల� ఉంQే{ 5ావH మనక� ఖ��తంpా �ెల�సు. ఇ{ 
మ�rి! ంలలNనుంQR �ాలdదు, 5ాH �ా�C శత|� వ$లలN నుంQR వ�Jన{.   

ఏ�ి�� ఫ��	 ���న జ�Cp6 సంఘటనల� అ<=కం. �ిల! ల�, �}రl / భర3 లdక �ా�C 
ఆప$3 లలN ఎవ�� ఒకరe చHT2య ర<= తపuడS �ార3ను అందు5Bవటం వలన 5�ందరe ఆ 
హÌాత	ంఘటనను భ�Cంచలdక, ఆ �ార3 {నW�ా�6 చHT2tన సంఘటనల� అ<=కం 
ఉ<KWt. 5�ంద�C5i �ా�C ఉ
ోlగం T2tనదH, అpCW అంటVక�ందH, ఏ5i	QెంటVలN �ా�C 
క�టVంబం హత:�� T2tందH తపuడS సమ 8Kరం అందజ6యటం వలన �ా�C5i పETాతం 
లdక @,P ఎట}Ð వంట� ఇతర �ాlధులక� గ�రవ$�Kరe.   

5�ంద�C5i �ా�C �}రlల� ఇతర మగ�ా�C�� కనబQRనటV!  అబదkం 8ెపcటం 
జరeగ�త|ం
�. 
oH ఫ.తంpా �ారe తమ �}రlలను హతమ �6J లdక {QKక�ల� ఇ8ేJ 
అవ5ాశం ఉనW
�.  

మనం తరచుpా ఇ1ా! ం ధర�ం H()y�ం�న, <fౖ>కత మ�Cయ� Hజ¨t ఒపu5BH 
ఇల ంట� అసతlప$ సంఘటనల� మ�Cయ� అంత5ాH కథల� ఎ<àW {ంటð ఉంట}మ�.   

జÏక�లలN<fౖ<K స�6, ఇ1ా! ం ఎల  అస�KlHW H()y�ం�న
ో మనం చూ1ామ�. ఇం5ా 
ఎవ�YZ<K మ�rి! ంను rీ�Cయ± pా<fౖ<K లdక ప�C@1ాల5YZ<K మ టల 
K&�ా, 8ేతల 
K&�ా 
భయ�}� ంత|లక� గ��C8ేయట}HW కxQK ఇ1ా! ం ధర�ం ప��C3pా H()y�సు3 నW
�.   

ఇ
� {�=కం మ�Cయ� ప�జ¨వlవ@�ాల భద�త ఇFQR ఉనW అల ! " �క� ధ�ా�
ేశం.   

మన శ5i31ామ�ాk ßలక� మ�లం 56వలం అల ! " మ త�:;. 

 


