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కా9 అల;' < పసన=త క>రక� పచు ?ం�కా9 అల;' < పసన=త క>రక� పచు ?ం�కా9 అల;' < పసన=త క>రక� పచు ?ం�కా9 అల;' < పసన=త క>రక� పచు ?ం�, , , , పంAణిB పంAణిB పంAణిB పంAణిB 
7యే;లనుక�EF2ార� కవర�AGH తపI ప�స�కమJలK ఏల;ంటN 7యే;లనుక�EF2ార� కవర�AGH తపI ప�స�కమJలK ఏల;ంటN 7యే;లనుక�EF2ార� కవర�AGH తపI ప�స�కమJలK ఏల;ంటN 7యే;లనుక�EF2ార� కవర�AGH తపI ప�స�కమJలK ఏల;ంటN 
మ;ర�I 7యేక�ం,� పచు ?ంచవచుOనుమ;ర�I 7యేక�ం,� పచు ?ంచవచుOనుమ;ర�I 7యేక�ం,� పచు ?ంచవచుOనుమ;ర�I 7యేక�ం,� పచు ?ంచవచుOను.... అల;*Q &ాRS  ్కాAలీK అల;*Q &ాRS  ్కాAలీK అల;*Q &ాRS  ్కాAలీK అల;*Q &ాRS  ్కాAలీK 
ఏ,టిNంW *ా9ఏ,టిNంW *ా9ఏ,టిNంW *ా9ఏ,టిNంW *ా9 4XచుOతగJZ ల� *ా9 7యే ాదు 4XచుOతగJZ ల� *ా9 7యే ాదు 4XచుOతగJZ ల� *ా9 7యే ాదు 4XచుOతగJZ ల� *ా9 7యే ాదు. . . . లKట\]ాట\'  లKట\]ాట\'  లKట\]ాట\'  లKట\]ాట\'  

*^చ ?ం�న2ార� మ; �ర�E�మక� �_ెయజQaG�  ధను�లవ���ర�*^చ ?ం�న2ార� మ; �ర�E�మక� �_ెయజQaG�  ధను�లవ���ర�*^చ ?ం�న2ార� మ; �ర�E�మక� �_ెయజQaG�  ధను�లవ���ర�*^చ ?ం�న2ార� మ; �ర�E�మక� �_ెయజQaG�  ధను�లవ���ర�    
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        أصول العقيدةأصول العقيدةأصول العقيدةأصول العقيدة

��ా�స మ�ల సూ�� ల���ా�స మ�ల సూ�� ల���ా�స మ�ల సూ�� ల���ా�స మ�ల సూ�� ల� 
�ౌ4cd e�9 రకాల��ౌ4cd e�9 రకాల��ౌ4cd e�9 రకాల��ౌ4cd e�9 రకాల�:::: 
�ౌ4cd అంటgః ఇబ�దi (ఆ ాధన) lకm ఏ రకం అల;' < క� 
�n*ిా  ప��ేకం*ా 7యేబడqEr అందులK అల;' < ను అe�ిs 
యJ9*ా నమtడం. అల;' < ఇల; ఆeేuం7�డqః 

�"=� AB� �C 1DE F F AF G A ������	:1{  
{ఇల; 7పెIం,ిఇల; 7పెIం,ిఇల; 7పెIం,ిఇల; 7పెIం,ి! ! ! ! ఆయన అఆయన అఆయన అఆయన అల;' <ల;' <ల;' <ల;' <, , , , అe�ిsయJడqఅe�ిsయJడqఅe�ిsయJడqఅe�ిsయJడq}. . . . (సూ ! ఇw;' x 
112: 1). మ ^7ోట ఇల; a|ల�7�Oడqః 

HI)"�@J� 	
 KLM�) �N� O��P ��)Q QA A FA G F F R FF FQ R Q G Q G F S����	��	:56{  
{EFను మ;నవ�లనుEFను మ;నవ�లనుEFను మ;నవ�లనుEFను మ;నవ�లను, , , , HE�=త}లను కQవలం నను= ఆ ాnంిచుHE�=త}లను కQవలం నను= ఆ ాnంిచుHE�=త}లను కQవలం నను= ఆ ాnంిచుHE�=త}లను కQవలం నను= ఆ ాnంిచు    
టకQ ప�టNSం7�నుటకQ ప�టNSం7�నుటకQ ప�టNSం7�నుటకQ ప�టNSం7�ను}.... (సూ ! జ~ ?య;i 51: 56) మ ^ ఆeశేం: 

�� �)"���)A A G F�TJ3 U� ��($ 	) FBV AG F Q Q A Q G F FS ������	:36{ 
{కQవలం అల;' <కQవలం అల;' <కQవలం అల;' <కQవలం అల;' <    EF ఆ ాnంిచం,ిEF ఆ ాnంిచం,ిEF ఆ ాnంిచం,ిEF ఆ ాnంిచం,ి, , , , ఆయన�� ఎవ ?� &ాటN క_Iంచఆయన�� ఎవ ?� &ాటN క_Iంచఆయన�� ఎవ ?� &ాటN క_Iంచఆయన�� ఎవ ?� &ాటN క_Iంచ    
కం,ికం,ికం,ికం,}ి.... (సూ ! 9&ా 4: 36) 
 

�ౌ4cd మ�డq రకాల�ః�ౌ4cd మ�డq రకాల�ః�ౌ4cd మ�డq రకాల�ః�ౌ4cd మ�డq రకాల�ః (1) �ౌ4ceె ర�బ��యi, (2) �ౌ4ce ె
ఉల�45యi, (3) �ౌ4ce ెఅ&ాt వ aి�ాi. 
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((((1111) ) ) ) �ౌ4ce ెర�బ��యi�ౌ4ce ెర�బ��యi�ౌ4ce ెర�బ��యi�ౌ4ce ెర�బ��యi:::: 
అంటgః సృ�ిS , e�9 9ర�హణలK అeి�sయJడq అల;' < 

మ;త��. ఆయEF ]�షక�డq, �వనtరణ పn�త. భ�మ;�కా�ాల 
అnకిారం ఆయన 7�ేలKEF ఉంeి. e�9క� సంబంnిం�న 
9దర�E�ల� eవి�గంథం ఖు#ఆనులK చదవం,ిః�  

 HU�
 	 W,%�) 4X��� �� Y2D�8� QB� Z[ \��P �� 1CF F F G FF GQ F Q G R G G F GF Q Q Q QF AA A A F ] F �C 	
 F A R Q
I�2�^ _L`�F GA RF FA F S�����:3{  

{ఆకాశమJ నుం, ి భ�( నుం, ి అల;' < ఆకాశమJ నుం, ి భ�( నుం, ి అల;' < ఆకాశమJ నుం, ి భ�( నుం, ి అల;' < ఆకాశమJ నుం, ి భ�( నుం, ి అల;' < తపIతపIతపIతపI 2F Q సృ�ిSకర�  2F Q సృ�ిSకర�  2F Q సృ�ిSకర�  2F Q సృ�ిSకర� 
�క� ఆ�రమJ E�సంగJ2ాడq గల,��క� ఆ�రమJ E�సంగJ2ాడq గల,��క� ఆ�రమJ E�సంగJ2ాడq గల,��క� ఆ�రమJ E�సంగJ2ాడq గల,�? ఆయన  ఆయన  ఆయన  ఆయన తపIతపIతపIతపI 2F Q  2F Q  2F Q  2F Q 
ఆ ాnంిపద*?న 2ా,వెడq ల�డqఆ ాnంిపద*?న 2ా,వెడq ల�డqఆ ాnంిపద*?న 2ా,వెడq ల�డqఆ ాnంిపద*?న 2ా,వెడq ల�డq}. . . . (�ా�# 35: 3). 

 xx xx8888 uu uu����≈≈≈≈ tt tt6666 ss ss???? ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// àà àà7777 ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« íí íí����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) 1ا���� (  

{ఎవ9ఎవ9ఎవ9ఎవ9    7�ేలK7�ేలK7�ేలK7�ేలK    సమస�సమస�సమస�సమస�     లKక]ాలనలKక]ాలనలKక]ాలనలKక]ాలన    గలeో ఆ అల;' < 7�ల; గలeో ఆ అల;' < 7�ల; గలeో ఆ అల;' < 7�ల; గలeో ఆ అల;' < 7�ల; 
మ45మమ45మమ45మమ45మ    గల2ాడqగల2ాడqగల2ాడqగల2ాడq. . . . ఆయన సర�మJ 7యేJ శక�� గల2ాడqఆయన సర�మJ 7యేJ శక�� గల2ాడqఆయన సర�మJ 7యేJ శక�� గల2ాడqఆయన సర�మJ 7యేJ శక�� గల2ాడq}. . . . 
(మJ�m 67: 1). 

అల;' < అnకిారం �శ�మంతటNలK ఉంeి. త9¡ాS ను&ారం 
అందులK మ;ర�I 7ేసూ�  ఉంట�డq.  

9ర�హణమJలK అeి�sయJడq క�,� కQవలం అల;' < మ;త��. 
సృ�ిS  కా ా�ల� E¢ర2Fర�O2ాడq ఆయEF. ఈ ఆయత} చదవం,ఃి  

 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& ãã ãã&&&& ss ss!!!! ßß ßß,,,, ùù ùù==== ss ssƒƒƒƒ ùù ùù:::: $$ $$#### ÞÞ ÞÞ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 xx xx8888 uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt6666 ss ss???? ªª ªª!!!! $$ $$#### �� ��>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$   )54ا��اف ( 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊇⊇⊇⊇∋∋∋∋∩∩∩∩ ####$$
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{�నం,ి�నం,ి�నం,ి�నం,ి! ! ! ! సృ�ిSంచుటసృ�ిSంచుటసృ�ిSంచుటసృ�ిSంచుట, , , , ఆజ~£ Aంిచుట ఆయన పEFఆజ~£ Aంిచుట ఆయన పEFఆజ~£ Aంిచుట ఆయన పEFఆజ~£ Aంిచుట ఆయన పEF. . . . సర� లKకమJసర� లKకమJసర� లKకమJసర� లKకమJ    
లక� ]�షక�డగJ అల;' < *¤పI మ45మగల2ాడqలక� ]�షక�డగJ అల;' < *¤పI మ45మగల2ాడqలక� ]�షక�డగJ అల;' < *¤పI మ45మగల2ాడqలక� ]�షక�డగJ అల;' < *¤పI మ45మగల2ాడq}....    (ఆ ా¥ 7: 54). 
అత9 ఈ 9ర�హణ కార�క�మం సర�సృ�ిSలK నడqసూ�  ఉన=eి.  

�ౌ4cd lకm ఈ రకా9= �రసm ?ం�న2ార� 7�ల; అర�దు. 
2ార� బ�హ�ం*ా �రసm ?ం�E�, 2ా ? అంత ాతt మట\క� e�9= 
ఒప§క�ంట\ంeి.  (0#ిఔ. 2ాళª గJ ?ం�) ఈ ఆయత} చదవం,ిః 

 (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyssss yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 !! !!$$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷FFFF ss ssΨΨΨΨ ss ss)))) øø øø‹‹‹‹ oo ooKKKK óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ ùù ùù==== àà ààßßßß #### vv vvθθθθ èè èè==== ãã ããææææ uu uuρρρρ 44   )14ا���� ( 〉〉〉〉 44

{2ార� ఆ సూచనలను �రసm ?ం7�ర�2ార� ఆ సూచనలను �రసm ?ం7�ర�2ార� ఆ సూచనలను �రసm ?ం7�ర�2ార� ఆ సూచనలను �రసm ?ం7�ర�. . . . అ«� ే2ా ? హృదయ;ల�అ«� ే2ా ? హృదయ;ల�అ«� ే2ా ? హృదయ;ల�అ«� ే2ా ? హృదయ;ల�    
మట\S క� 2ాటN9 అం*¬క ?ం7�«మట\S క� 2ాటN9 అం*¬క ?ం7�«మట\S క� 2ాటN9 అం*¬క ?ం7�«మట\S క� 2ాటN9 అం*¬క ?ం7�«}. . . . (27: న' : 14). ఈ ఒకm రకా9= 
న(tనంత మ;�� న ఏ� ప®జనం ఉండదు. పవక� కాలం 
లK9 మJ�ిక�ల� �ౌ4cదు lకm ఈ రకా9= నమ;tర� కా9 
అe ి2ా ?క� ఏ ల;¯�9=వ� ల�దు. ఖు#ఆ. &ా°�ం చదవం,ఃి 

  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt,,,, nn nn==== yy yyzzzz ÏÏ ÏÏNNNN ¨̈̈̈uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ uu uu���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ uu uuρρρρ }} }}§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uu���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

££ ££ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr'''' ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) 61ا������ت(  

{భ�మ;�కా�ాలను ఎవర� సృ�ిSం7�ర9భ�మ;�కా�ాలను ఎవర� సృ�ిSం7�ర9భ�మ;�కా�ాలను ఎవర� సృ�ిSం7�ర9భ�మ;�కా�ాలను ఎవర� సృ�ిSం7�ర9, , , , సూర�చందుసూర�చందుసూర�చందుసూర�చందు _= ఎవర� _= ఎవర� _= ఎవర� _= ఎవర� 
అదుప�లK ఉంచ గ_*ార9 �వ� అ,*ి?�ేఅదుప�లK ఉంచ గ_*ార9 �వ� అ,*ి?�ేఅదుప�లK ఉంచ గ_*ార9 �వ� అ,*ి?�ేఅదుప�లK ఉంచ గ_*ార9 �వ� అ,*ి?�ే, , , , అల;' <అల;' <అల;' <అల;' <     «± అ9 2ార� «± అ9 2ార� «± అ9 2ార� «± అ9 2ార� 
తపIక�ం,� అంట�ర�తపIక�ం,� అంట�ర�తపIక�ం,� అంట�ర�తపIక�ం,� అంట�ర�. . . . అల;ంటప§డq 2ార� ఎల; ²స]�త}E�=అల;ంటప§డq 2ార� ఎల; ²స]�త}E�=అల;ంటప§డq 2ార� ఎల; ²స]�త}E�=అల;ంటప§డq 2ార� ఎల; ²స]�త}E�=    
ర�ర�ర�ర�????}.... (అ. కబ�i 29:61). 

 

((((2222) ) ) ) �ౌ4ce ెఉల�45యi�ౌ4ce ెఉల�45యi�ౌ4ce ెఉల�45యi�ౌ4ce ెఉల�45యi:::: 
అంటgః ఆ ాధనలక� అర�µ డ«న అeి�sయJడq ఆ పరమ 

ప�త} డq మ;త��. ప¶జ~ 7యేJటక� మ ?యJ &ా9=ధ�మJ 
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]·ందుటక� ఏ మ;నవ�డూ అల;' < �� మ !వ� ?� &ాటN క_Iంచ 
క�డదు. �ౌ4cd lకm మ�డq రకాలK'  ఇeే అ�మJఖ� 
�¸¹నeి. e�9 క>రకQ అల;' < మ;నవ�లను సృ�ిSం7�డq. అల;' < 
ఆeశేం చదవం,ిః 

 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz ££ ££ ÅÅ ÅÅgggg ùù ùù:::: $$ $$#### }} }}§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ∩∩∩∩∈∈∈∈∉∉∉∉∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) 56ا��ار��ت(  

{EFను మ;EFను మ;EFను మ;EFను మ;నవ�లనునవ�లనునవ�లనునవ�లను, , , , HE�=త}లను కQవలం నను= ఆ ాnంిచుటకQ HE�=త}లను కQవలం నను= ఆ ాnంిచుటకQ HE�=త}లను కQవలం నను= ఆ ాnంిచుటకQ HE�=త}లను కQవలం నను= ఆ ాnంిచుటకQ 
ప�టNSం7�నుప�టNSం7�నుప�టNSం7�నుప�టNSం7�ను}. . . . (జ~ ?య;i 51: 56). 

ఈ �షయ�� పజలక� క�' ప� ం*ా బºnించ,�9క� పవక�ల� 
పంపబ,�» ర�, గం¼�ల� అవత ?ం7�«� . e�9 &ా½¾�n�రం eివ� 
ఖు#ఆనులK 

H
 *=�L 	
 a�b, �� &��D �� ���b,� ��)Q QQ Q Q QA R ] A F F G FG G G FF F F G F �L� 	
 U�
 	 UL� UJ�F RF FR FQ QF AF FQ G
I)"����Q A A G F ��������	:25{  

{��మJ �క� ప¶ర�ం ఏ పవక�ను పంAEి���మJ �క� ప¶ర�ం ఏ పవక�ను పంAEి���మJ �క� ప¶ర�ం ఏ పవక�ను పంAEి���మJ �క� ప¶ర�ం ఏ పవక�ను పంAEి�, , , , అత9క� వ4c e�� ా అత9క� వ4c e�� ా అత9క� వ4c e�� ా అత9క� వ4c e�� ా 
'EFను తపI 2Fర� ప¶¿�డq ల�డqEFను తపI 2Fర� ప¶¿�డq ల�డqEFను తపI 2Fర� ప¶¿�డq ల�డqEFను తపI 2Fర� ప¶¿�డq ల�డq, , , , కనుక �ర� నను= మ;త�� కనుక �ర� నను= మ;త�� కనుక �ర� నను= మ;త�� కనుక �ర� నను= మ;త�� 
ఆ ాnంిచం,ిఆ ాnంిచం,ిఆ ాnంిచం,ిఆ ాnంిచం,'ి అEF �షయ;9= �_ెయజQ�ామJ అEF �షయ;9= �_ెయజQ�ామJ అEF �షయ;9= �_ెయజQ�ామJ అEF �షయ;9= �_ెయజQ�ామJ}....    (అం�య; 21: 25). 

�ౌ4cd lకm ఈ రకాEF= బహÀeౖెవ ాధక�ల� �రసm ?ం7�ర�, 
2ా ? పవక�ల� 2ా ?9 ఈ �ౌ4cd lకm బºధ 7aేనిప§డq. 
e�9క� ఖు#ఆ. ఇల; &ా°�(సు� ంeఃి  

H �L"@ X� ��`� �Lc��d "�@� I�( �� ,'L) e"=) FB� "�@�� ���T+� ����DF F A FA F F A F F F F F GQ Q QF Q G F F A G F A G F A GF F F FF F F Q F A F
�� �� O�( I
F Q F G A G QfDg�hF Q Q R S�!	�"�	:70{  
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{((((బహÀeె2ౖా ాధక�ల� తమ పవక�లక� ఇల; జ2ా�7�Oర�బహÀeె2ౖా ాధక�ల� తమ పవక�లక� ఇల; జ2ా�7�Oర�బహÀeె2ౖా ాధక�ల� తమ పవక�లక� ఇల; జ2ా�7�Oర�బహÀeె2ౖా ాధక�ల� తమ పవక�లక� ఇల; జ2ా�7�Oర�): ): ): ): 
�వ� మ; వదÂక�  ావట�9క� కారణం�వ� మ; వదÂక�  ావట�9క� కారణం�వ� మ; వదÂక�  ావట�9క� కారణం�వ� మ; వదÂక�  ావట�9క� కారణం, , , , ��మJ ఒకm అల;' <��మJ ఒకm అల;' <��మJ ఒకm అల;' <��మJ ఒకm అల;' <     EF EF EF EF 
ఆ ాnంి7�లE�ఆ ాnంి7�లE�ఆ ాnంి7�లE�ఆ ాnంి7�లE�, , , , మ; మ; మ; మ; ��త మJ��� తల� ప¶Hసూ�  వ�Oన 2ాటN9 ��త మJ��� తల� ప¶Hసూ�  వ�Oన 2ాటN9 ��త మJ��� తల� ప¶Hసూ�  వ�Oన 2ాటN9 ��త మJ��� తల� ప¶Hసూ�  వ�Oన 2ాటN9 
�స ?Ãం7�లE��స ?Ãం7�లE��స ?Ãం7�లE��స ?Ãం7�లE�?}. . . . (ఆ ా¥ 7: 70). 

అందుకQ ఇబ�దi (]ా రÅన, ఆ ాధన) lకm ఏ రకమ� 
క�,� అల;' < «±తర�లక� 7యేJట ఎంత మ;తం సమంజసం 
కాదు. ఆ అల;' < «±తర�ల� ఎవ !+E� స Qః eైవదూతల�, పవక�ల�, 
మ�భక�� ల�. సృ�ిS   ాసులK'  ఎవ� ?� క�,� అల;' < �� &ాటN 
క_Iంచక�డదు.  

 

((((3333) ) ) ) �ౌ4ce ెఅ&ాt వ a�ిాi�ౌ4ce ెఅ&ాt వ a�ిాi�ౌ4ce ెఅ&ాt వ a�ిాi�ౌ4ce ెఅ&ాt వ a�ిాi:::: 
అంటgః అల;' < lకm ప�త E�మమJల�, ఉత�మ 

గJణమJల� ఖు#ఆనులK మ ?యJ పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 
వసల' ం పవచE�లK'  ఎల; �వ ?ంచబ,�» ® అల;*Q �శ�aిం7�_. 
ఏ మ;తం 'త<  ¬¥', 'తఅ�s�', 'త) «È¥', 'త a�ీ'((((1)))) ల�క�ం,�. 
ఆయన గJణ E�మమJలను య¼�రÅం*ా నమ;t_. య¼� ాÅ 9క� 
�ర�దÉం*ా కాదు.  

                                                           
1 ''''త<  ¬¥త<  ¬¥త<  ¬¥త<  ¬¥'''' అంటgః ఏ ఆn�రమJ ల�క�ం,� E�మగJణ�ల ¯�2ా9= మ;ర�Oట.  
��ర�మ;ర� 7ేయJట. ''''తఅతఅతఅతఅ����s�s�s�s�'''' అంటgః అల;' < గJణE�మ;ల9=టN9 ల�e� 
క>9=టN9 �రసm ?ంచుట. అల;' < ను 9 ాకార�9*ా నమJtట. ''''త) «È¥త) «È¥త) «È¥త) «È¥'''' 
అంటgః అల;' < గJణ�లను మ;ట, ఊహ e�� ా ఏeైE� ఒక రËపం ఇ7ేO 
పయత=ం 7ేయJట. అల;' < 7ే« అల; ఉంట\ంeి, ఇల; ఉంట\ంeి అ9 
అనుట. ''''త a�ీత a�ీత a�ీత a�ీ' అంటgః అల;' < గJణ�లను సృ�ిS  గJణ�ల�� ]�ల�Oట.  ల�e� 
సృ�ిS  గJణ�ల మ;eి ?*ా ఉంట�య9 �శ�aించుట.  
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ప�త E�మమJల ఉe�హరణః ప�త} ,ెనౖ అల;' < 'అ� 
హÌ�' తన E�మమ9 �_ె]ాడq. అ«� ే 'అ� హÌ�' 
అల;' < E�మ;లK'  ఒకట9 నమ;t_. ఇంకా ఆ AGర�లK ఉన= 
¯�వమJను క�,� �శ�aిం7�_. అన*ా ఆయన �ాశ�తమJ*ా 
ఉండq2ాడq, ఆయనక� మJందు ఎవర� ల�ర�, తర�2ాత ఎవర� 
ల�ర�. ఆయన (స�వ�డq, 9త}�డq). అeే �ధమJ*ా 'స�అ����' 
ఆయన AGర�, 'సమఅ����' (�నుట) ఆయన 'aఫిi' (గJణం) అ9 
నమ;t_.  

 !ండవ ఉe�హరణః సూ ! మ;ఇద (5: 64)లK అల;' < ఆeేశం:  

H e�"� 1� ����D X� ���@�) Yi"�� O�[ >���0� QB� "� g�:J�� O��D)A F F A FF A G AF G G F F FG A A R F A FF E FF Q Q Q QQ F A G A
4�9� jJ( \k�� I��l����A F FF G A A FF A Q G FQ F G S�%&'�(	:64{  

{య�దుల� య�దుల� య�దుల� య�దుల� 'అల;' < 7తే}ల� కట\S బ,ని�అల;' < 7తే}ల� కట\S బ,ని�అల;' < 7తే}ల� కట\S బ,ని�అల;' < 7తే}ల� కట\S బ,ని�' అ9 పల�క� అ9 పల�క� అ9 పల�క� అ9 పల�క�    
చుE�=ర�చుE�=ర�చుE�=ర�చుE�=ర�. . . . 2ా ? 7తే}ల� కట\S బడq*ాకా2ా ? 7తే}ల� కట\S బడq*ాకా2ా ? 7తే}ల� కట\S బడq*ాకా2ా ? 7తే}ల� కట\S బడq*ాకా! ! ! ! 2ార� ప_క�న e�9క� 2ార� ప_క�న e�9క� 2ార� ప_క�న e�9క� 2ార� ప_క�న e�9క� 
2ా ?క� �ాపమJన=eి2ా ?క� �ాపమJన=eి2ా ?క� �ాపమJన=eి2ా ?క� �ాపమJన=eి. . . . అల;' < అల;' < అల;' < అల;' < 7తే}ల� �చOల�,*ిా ఉన=�7తే}ల� �చOల�,*ిా ఉన=�7తే}ల� �చOల�,*ిా ఉన=�7తే}ల� �చOల�,*ిా ఉన=�. . . . 
��ను కÎర�నట\'  �9®గ పర�చుచుE�=డq��ను కÎర�నట\'  �9®గ పర�చుచుE�=డq��ను కÎర�నట\'  �9®గ పర�చుచుE�=డq��ను కÎర�నట\'  �9®గ పర�చుచుE�=డq}....     
 A|ౖ ఆయత}లK అల;' < తనక�  !ండq 7తే}ల�న=వ9, అ� 
�చOల�,ి*ా ఉన=వ9 �_ె]ాడq. అంటg 2ాటN e�� ా త9¡ాS ను 
&ారం అనుగ�ల� E�సంగJ��డ9 �ె_]ాడq� . అ«�ే అల;' < క� 
 !ండq 7తే}ల�న=వ9, 2ాటN e�� ా అనుగ�ల� E�సంగJ��డ9 �
�శ�aించడం మనA|ౖ �nి*ా ఉంeి. ఆ 7తే}ల� ఇల; ఉంట�య9 
మనుసులK ఊ45ం7ే, ల�e� ErటN�� పల�కQ పయత=ం క�,� 
7ేయవదుÂ . 2ాటN9 మ;నవ�ల 7ేత}ల�� ]�లOక�డదు. 
ఎందుకన*ా అల;' < సూ ! షÏ ా (42: 11) లK ఇల; ఆeuేం7�డq: 
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�Zh��� �J���� �C) 45 U�m�( KJ�A GQ Q Q Q QF A F A F FR GE F G F F ��*�+,�	-:11{  
{ఆయనక�ఆయనక�ఆయనక�ఆయనక�    ]�_నe ి ఏeలి�దు]�_నe ి ఏeలి�దు]�_నe ి ఏeలి�దు]�_నe ి ఏeలి�దు. . . . మ ?యJ ఆయన �ను2ాడqమ ?యJ ఆయన �ను2ాడqమ ?యJ ఆయన �ను2ాడqమ ?యJ ఆయన �ను2ాడq, , , , 
చూచు2ాడqచూచు2ాడqచూచు2ాడqచూచు2ాడq}. . . .  

ఈ �ౌ4cd lకm &ా ాంశ��(టంటg: అల;' < తన క>రక�, 
పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం అల;' < క>రక� ఏ ఏ E�మ 
గJణ�లను �ె_]ా ^ 2ాటN9 నమ;t_. 2FటNక� అల;' < అsత}డ9 
అల;' <, ఆయన పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం �_ె]ా ^ 2ాటN 
నుం,ి అల;' < అsత}డ9 నమ;t_. అ«�ే 2ాటN9 ��ర�మ;ర� 
7ేయక�ం,�, ఇతర�ల�� ]�లOక�ం,�, 9 ాకార�9*ా ¯��ంచ 
క�ం,� నమ;t_. ఏ గJణE�మమJల �షయమJలK, అ� అల;' <  

క� సంబంnిం�న2FE�, ల�e� అ9 సIషSం ల�eో ఆ పe�ల ¯�వం 
లK అల;' < పట'  అ*Ðరవం ఉంటg 2ాటN9 ఖం,ిం7�_. 2ాటN ¯�వం 
లK ఏల;ంటN eోషం ల�క�ంటg 2ాటN9 aీ�క ?ంచవచుO.  

 

క_మ«Ñ �ౌ4cdక_మ«Ñ �ౌ4cdక_మ«Ñ �ౌ4cdక_మ«Ñ �ౌ4cd: : : : ల;ఇల;హ ఇల'ల;' < lకm ¯�వంల;ఇల;హ ఇల'ల;' < lకm ¯�వంల;ఇల;హ ఇల'ల;' < lకm ¯�వంల;ఇల;హ ఇల'ల;' < lకm ¯�వం:::: 
ల;ఇల;హ ఇల'ల;' <ల;ఇల;హ ఇల'ల;' <ల;ఇల;హ ఇల'ల;' <ల;ఇల;హ ఇల'ల;' <, ఇ&ా' ం lకm ప�E�eి. ఇ&ా' మJలK e�9 

&ాÅ నం 7�ల; *¤పIeి. అe ిఇ&ా' ం సÅంబ�లలK ÒదటNeి. ��ా�స 
¯�*ాలలK ఉన=త ¯�గం. మ ?యJ స��m ా�ల అం*¬కారమJ ఆ 
వచE�9= హృదయ ప¶ర�కం*ా పÓ?ం� e�9 అ ాÅ 9= 
�ెల�సుక>9, e�9 పకారం ఆచ ?ంచడంA|EౖF ఆn�రప,ి ఉంeి.  

e�9 2ాస�వ e�9 2ాస�వ e�9 2ాస�వ e�9 2ాస�వ అరÅంఅరÅంఅరÅంఅరÅం:::: "2ాస�వం*ా అల;' < తపI 2F !వర� 
ఆ ాధనలక� అర�µ ల� కార�". ఇe ే స ?అ«న అరÅం. ఇeి కాక 
అల;' < తపI సృ�ిSకర� ఎవడq ల�డq, అల;' < తపI Õన�మJ 
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నుం,ి ఉ9క�లKక� �ె7Oే శక�� గల2ా,వెడq ల�డq. ల�క �శ�ంలK 
అల;' < తపI మ Q( ల�దు అEF ¯�2ాల� (ల;ఇల;హ ఇల'ల;' < 
lకm అరÅం) కావ�. 

ఈ ప�త వచనమJలK  !ండq �షయ;ల�E�=ఈ ప�త వచనమJలK  !ండq �షయ;ల�E�=ఈ ప�త వచనమJలK  !ండq �షయ;ల�E�=ఈ ప�త వచనమJలK  !ండq �షయ;ల�E�=«ః«ః«ః«ః     
(1) అనం*¬కారం, ఇeి 'ల;ఇల;హ' అన= పదంలK ఉంeి. అన*ా 
ఉల�45య�i (ఈశ�ర���9=, ఆ ాధన అరµతను) ప� వసు� వ� 
నుం, ి9 ాక ?ంచుట.  
(2) అం*¬కారం, ఇeి 'ఇల'ల;' <' అన= పదంలK ఉంeి. అన*ా 
ఉల�45య�i (ఆ ాధనల)క� అరµత గల అeి�sయJడq అల;' < 
మ;త��న9, ఆయనక� ¯�గ&ా�మJ,వెడq ల�డ9 నమJtట.  

అల;' < తపI మ !వ� ? ఆ ాధన, ]ా రÅన 7ేయ ాదు. ఆ ాధన 
లK9 ఏ ఒకm ¯�*ా9= క�,� అల;' < తపI ఇతర�లక� 7ేయJట 
®గ�ం ల�దు. ఏ వ�క�� 'ల;ఇల;హ ఇల'ల;' <' lకm ఈ 2ాస�వ 
¯�2ా9= �ెల�సుక>9 e�9= పÓ?&ా� ,ో, e�9 పకారం ఆచ ?&ా� ,ో 
మ ?యJ దృఢ ��ా�సమJ�� బహÀeై2ా ాధనను �రసm ?ం�, 
అల;' < ఏకత�మJను �శ�a&ిా� ,ో అత,ే 2ాస�వ మJaి' ం (�n ే
యJడq). ఇల;ంటN ��ా�సమJంచకEF ఆచ ?ంచు2ాడq మJE�0ి× 
(కపట ��ా�aి, వంచక�డq). మ ?యJ e�9క� వ�� Qకం*ా ఆచ ?ం 
చు2ాడq అeి అతను ErటN�� ప_క�E� మJ�ి) (బహÀeె2ౖా ాధ 
క�డq), కా0#ి (సత��ర&ాm ?) అవ���డq.  

 

ల;ఇల;హ ఇల'ల;' < ఘనతఃల;ఇల;హ ఇల'ల;' < ఘనతఃల;ఇల;హ ఇల'ల;' < ఘనతఃల;ఇల;హ ఇల'ల;' < ఘనతః 
ఈ ప�త వచన ఘనతల�, ల;¯�ల� 7�ల; ఉE�=«. అందులK 
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క>9= క��ంద �లె�పబడqత}న=�.  
1111- �ౌ4cd గల 2ా ? పట'  నరక u° ప,�» , 2ార� అందులK 
�ాశ�తం*ా ఉండక�ం,� ల;ఇల;హ ఇల'ల;' < కా]ాడqత}ంeి. 
పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం 7ె]ాIర�ః 

 .�/ 0"1 2 2 3 2�  4�5��	 0"6 7 3 2�8�9 2 2: n� ,���� �� o8pF AQ R G AQ G FAB� 	
 U�
 	 a�D �R FQ QF GF F F 
)F� ,���� �� o8p) ZP �� qZ@3 I�) U��D 6F A GQ R FG A F G FQ Q ] Q QG F ] F F A G Q G F QAB� 	
 U�
 	 a�D �R FQ QF GF F F 

� ,���� �� o8p) ZP �� q8� I�) U��D 6)F A G RQ R FG A F G A F FQ Q ] QG F ] A G Q G F QAB� 	
 U�
 	 a�D �R FQ QF GF F F 6) Q F
ZP �� q,r I�) U��D] G RF G FQ ] QF GA G Q Fs   

""""ల;ఇల;హల;ఇల;హల;ఇల;హల;ఇల;హ ఇల'ల;' < పÓ?ం�న వ�క�� హృదయంలK జÙన=  ఇల'ల;' < పÓ?ం�న వ�క�� హృదయంలK జÙన=  ఇల'ల;' < పÓ?ం�న వ�క�� హృదయంలK జÙన=  ఇల'ల;' < పÓ?ం�న వ�క�� హృదయంలK జÙన= 
*?ంజంత ��ా�సమJE�= నరకం నుం, ి2¢_క� వ&ా� డq*?ంజంత ��ా�సమJE�= నరకం నుం, ి2¢_క� వ&ా� డq*?ంజంత ��ా�సమJE�= నరకం నుం, ి2¢_క� వ&ా� డq*?ంజంత ��ా�సమJE�= నరకం నుం, ి2¢_క� వ&ా� డq. . . . ఏ వ�క�� ఏ వ�క�� ఏ వ�క�� ఏ వ�క�� 
ల;ఇల;హ ఇల'ల;' < చe2ిా,ో అత9 హృదయంలK *^దుమ ల;ఇల;హ ఇల'ల;' < చe2ిా,ో అత9 హృదయంలK *^దుమ ల;ఇల;హ ఇల'ల;' < చe2ిా,ో అత9 హృదయంలK *^దుమ ల;ఇల;హ ఇల'ల;' < చe2ిా,ో అత9 హృదయంలK *^దుమ 
*?ంజంత ��ా�సమJE�= నరకం నుం, ి 2¢_క� వ&ా� డq*?ంజంత ��ా�సమJE�= నరకం నుం, ి 2¢_క� వ&ా� డq*?ంజంత ��ా�సమJE�= నరకం నుం, ి 2¢_క� వ&ా� డq*?ంజంత ��ా�సమJE�= నరకం నుం, ి 2¢_క� వ&ా� డq. . . . అల;*Q అల;*Q అల;*Q అల;*Q 
ఎవర� ల;ఇల;హ ఇల'ల;' < చe2ిా,ో అత9 మనుసు$లK ఎవర� ల;ఇల;హ ఇల'ల;' < చe2ిా,ో అత9 మనుసు$లK ఎవర� ల;ఇల;హ ఇల'ల;' < చe2ిా,ో అత9 మనుసు$లK ఎవర� ల;ఇల;హ ఇల'ల;' < చe2ిా,ో అత9 మనుసు$లK 
ఇసుమంత ఇసుమంత ఇసుమంత ఇసుమంత / / / / రవ�ంరవ�ంరవ�ంరవ�ంత ��ా�సమJE�= అతనూ నరకం నుం, ిత ��ా�సమJE�= అతనూ నరకం నుం, ిత ��ా�సమJE�= అతనూ నరకం నుం, ిత ��ా�సమJE�= అతనూ నరకం నుం, ి
2¢_క� వ&ా� డq2¢_క� వ&ా� డq2¢_క� వ&ా� డq2¢_క� వ&ా� డq". ". ". ". (బJఖ; ? 44, మJaి' ం 193). 
2222- మ;నవ�ల�, HE�=త}ల� e�9 (ల;ఇల;హ...) క>రకQ ప�టNSంచ 
బ,�» ర�. సూ ! జ~ ?య;i (51: 56)లK అల;' < ఇల; ఆeuేం7�డqః 

HI)"�@J� 	
 KLM�) �N� O��P ��)Q QA A FA G F F R FF FQ R Q G Q G F S����	��	:56{  
{EFను మ;నవ�లను HE�=త}లను నను= ఆ ాnంిచుటకQ సృ�ిSంEFను మ;నవ�లను HE�=త}లను నను= ఆ ాnంిచుటకQ సృ�ిSంEFను మ;నవ�లను HE�=త}లను నను= ఆ ాnంిచుటకQ సృ�ిSంEFను మ;నవ�లను HE�=త}లను నను= ఆ ాnంిచుటకQ సృ�ిSం    
7�ను7�ను7�ను7�ను}. . . .  
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3333- పవక�లను పంపబ,ింeి, గం¼�లను అవత ?ంప జQయబ,ింe ి�
e�9 ప7�రం క>రకQ. అల;' < ఆeేశం A|ౖ శ�దÉ  వ45ంచం,ి:  

H 	 UL� UJ�
 *=�L 	
 a�b, �� &��D �� ���b,� ��)F RA G G G FR AF FQ Q Q Q QG A F F G FF GQ Q ] F F F �L� 	
 U�
F F R Q QF F
I)"����Q A A G FS �������	:25{  

{�క� ప¶ర�ం ��మJ ప� పవక�క� �క� ప¶ర�ం ��మJ ప� పవక�క� �క� ప¶ర�ం ��మJ ప� పవక�క� �క� ప¶ర�ం ��మJ ప� పవక�క� 'EFను EFను EFను EFను తపIతపIతపIతపI 2Fర�  2Fర�  2Fర�  2Fర� 
ఆ ాnంిపద*?న eవే�డq ల�డqఆ ాnంిపద*?న eవే�డq ల�డqఆ ాnంిపద*?న eవే�డq ల�డqఆ ాnంిపద*?న eవే�డq ల�డq, , , , కావ�న నEF= ఆ ాnంిచం,ికావ�న నEF= ఆ ాnంిచం,ికావ�న నEF= ఆ ాnంిచం,ికావ�న నEF= ఆ ాnంిచం,'ి అ9  అ9  అ9  అ9 
సంeశేం పంAయిJE�=మJసంeశేం పంAయిJE�=మJసంeశేం పంAయిJE�=మJసంeశేం పంAయిJE�=మJ}....    (అం�య; 21: 25). 
4444- పవక�ల ప7�ర ఆరంభం ఇeే (ల;ఇల;హ...). ప� పవక� తమ 
జ~� 2ా ?క� ఇe ేAలి�ప�97�Oడq. చదవం, ిఅల;' < ఆeేశం:  

 ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ãã ãã���� öö öö���� xx xxîîîî 〈〈〈〈 ) اف��  )59ا

{�ర� అల;' <�ర� అల;' <�ర� అల;' <�ర� అల;' <     EF ఆ ాnంిచం,ిEF ఆ ాnంిచం,ిEF ఆ ాnంిచం,ిEF ఆ ాnంిచం,ి. . . . ఆయన ఆయన ఆయన ఆయన తపIతపIతపIతపI 2Fర� eవే�డq  2Fర� eవే�డq  2Fర� eవే�డq  2Fర� eవే�డq 
�క� ల�డq�క� ల�డq�క� ల�డq�క� ల�డq}....  (సూ ! ఆ ా¥ 7: 73). 
 

ల;ఇల;హ ఇల'ల;' < lకm 9బంధనల�ఃల;ఇల;హ ఇల'ల;' < lకm 9బంధనల�ఃల;ఇల;హ ఇల'ల;' < lకm 9బంధనల�ఃల;ఇల;హ ఇల'ల;' < lకm 9బంధనల�ః 
ఈ ప�త వచనమJ lకm 9బంధనల� ఏడqన=�. 2ాటN9 

ఏల;ంటN క>రత ల�క�ం,� ]ాటNaG�EF 2ాస�వం*ా ల;ఇల;హ ఇల'ల;' < 
పÓ?ం�నట\' .  
1111- ఇ�t ఇ�t ఇ�t ఇ�t ((((జ~£ నంజ~£ నంజ~£ నంజ~£ నం):):):): ప�త వచనమJ lకm 2ాస�వ ¯�వ జ~£ నం. 
అన*ా (A|నౖ �_ెAని పకారం) అనం*¬కారం, అం*¬కారం మ ?యJ 
e�9 పకారం ఆచ ?ంచుట. 'అల;' < తపI 2F Q ఆ ాధ��యJడq 
ల�డq, ఇతర�ల ఆ ాధన వ�రÅమJ, త}చÛమJ' అ9 �లె�సుక>9 
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e�9 పకారం*ా ఆచ ?ం�న మ;నవ�,ే 2ాస�వం*ా e�9 
¯�2ా9= �లె�సుక�న= జ~£ 9. అల;' < ఆeేశం:  

�AB� 	
 U�
 	 UL� Y����R FQ QF A GF FR F G F ��&:;:19{  

{�లె�సుకÎ�లె�సుకÎ�లె�సుకÎ�లె�సుకÎ! ! ! ! అల;' < తపI 2Fర� ఆ ాnంిపద*?అల;' < తపI 2Fర� ఆ ాnంిపద*?అల;' < తపI 2Fర� ఆ ాnంిపద*?అల;' < తపI 2Fర� ఆ ాnంిపద*?న 2ా,వెడq ల�డqన 2ా,వెడq ల�డqన 2ా,వెడq ల�డqన 2ా,వెడq ల�డq    
అ9అ9అ9అ9}. . . . (మJహమtd 47: 19). ఇంకా పవక� � ఇల; a|ల�7�Oర�ః  

n�� 1Pg AB� 	
 U�
 	 UL� Y�@� �C) ;�� ��G F F FF FF F A G F A F GR FQ Q R F A F F Ft>��F R F s =>�? 
""""'2ాస�వ ఆ ాధు�డq ఎవడూ ల�డq2ాస�వ ఆ ాధు�డq ఎవడూ ల�డq2ాస�వ ఆ ాధు�డq ఎవడూ ల�డq2ాస�వ ఆ ాధు�డq ఎవడూ ల�డq, , , , కQవలం ఒకm కQవలం ఒకm కQవలం ఒకm కQవలం ఒకm అల;' < తపIఅల;' < తపIఅల;' < తపIఅల;' < తపI'    
అ9అ9అ9అ9 �లె�సుక>9 మరణBం�న 2ార� స�రZమJలK 7ే �లె�సుక>9 మరణBం�న 2ార� స�రZమJలK 7ే �లె�సుక>9 మరణBం�న 2ార� స�రZమJలK 7ే �లె�సుక>9 మరణBం�న 2ార� స�రZమJలK 7ేర�దుర�ర�దుర�ర�దుర�ర�దుర�". ". ". ". 
(మJaి' ం 26). 
2222- యÜ. యÜ. యÜ. యÜ. (నమtకం): మన�ా�ం� క_*Q ప¶ ?� నమtకమJ 
మ ?యJ మనుష}�లలK, HE�=త}లలKగల �|�ౖ�నుల� కల�గ 
జQaG అనుమ;E�లK'  పడక�ం,� *ాఢ ��ా�సమJ�� ఈ ప�త 
వచనం పÓ?ం7�_. సూర హÀ¿ ాi (49: 15)లK అల;' < ఆeశేం: 

 $$$$yy yyϑϑϑϑ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθãã ããΨΨΨΨÏÏ ÏÏΒΒΒΒ÷÷ ÷÷σσσσßß ßßϑϑϑϑøø øø9999$$ $$#### tt ttÏÏ ÏÏ%%%%©© ©©!!!!$$ $$#### (( ((####θθθθãã ããΖΖΖΖtt ttΒΒΒΒ####uu uu «« ««!!!!$$ $$$$$$ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ&&&&ÏÏ ÏÏ!!!!θθθθßß ßß™™™™uu uu‘‘‘‘uu uuρρρρ §§ §§ΝΝΝΝèè èèOOOO öö ööΝΝΝΝss ss9999 (( ((####θθθθçç çç////$$$$ss ss????öö öö����tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) ات���  )15ا�

{ఎవర� అల;' < యందు ఆయన పవక�ల యందు ��ా�సమJ ఎవర� అల;' < యందు ఆయన పవక�ల యందు ��ా�సమJ ఎవర� అల;' < యందు ఆయన పవక�ల యందు ��ా�సమJ ఎవర� అల;' < యందు ఆయన పవక�ల యందు ��ా�సమJ 
క_*?న Aదిప సంeహేమJల� వ45ంప ^ 2ా Q ��ా�సుల�క_*?న Aదిప సంeహేమJల� వ45ంప ^ 2ా Q ��ా�సుల�క_*?న Aదిప సంeహేమJల� వ45ంప ^ 2ా Q ��ా�సుల�క_*?న Aదిప సంeహేమJల� వ45ంప ^ 2ా Q ��ా�సుల�}. . . .  

 %���@ A/ 0"2 2 23 3B 7 2 2�  7C	 8+D� E/2 B 2 5 2�8�9 2 2: n:3�F G F	
 U�
 	 I� "R FQ QF F G F AAB�  ��) u F F
QB� a�b,A A FFB� _��� 	 F G F F>�N� 1Pg 	
 X:J� v�3 Z[ "�� Xw F R F EFG F F G FR Q F F FQ Q x F G F Q QF =>�?  

పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం ఇల a|ల�7�Oర9 అబ� హÀ !+ ా 
రHయల;' హÀ అనుµ  ఉల�' Ýం7�ర�ః """"అల;' < తపI సత� ఆ ాధు�,వెడq అల;' < తపI సత� ఆ ాధు�,వెడq అల;' < తపI సత� ఆ ాధు�,వెడq అల;' < తపI సత� ఆ ాధు�,వెడq 
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ల�డ9 మ ?యJ EFల�డ9 మ ?యJ EFల�డ9 మ ?యJ EFల�డ9 మ ?యJ EFను అల;' < పవక�న9 &ా°�ను అల;' < పవక�న9 &ా°�ను అల;' < పవక�న9 &ా°�ను అల;' < పవక�న9 &ా°�    (చుOచుE�=(చుOచుE�=(చుOచుE�=(చుOచుE�=    
నునునును. . . . ఎవర� ఏల;ంటN సంeహేం ల�క�ం,� ఈ  !ండq �షయ;ల�� ఎవర� ఏల;ంటN సంeహేం ల�క�ం,� ఈ  !ండq �షయ;ల�� ఎవర� ఏల;ంటN సంeహేం ల�క�ం,� ఈ  !ండq �షయ;ల�� ఎవర� ఏల;ంటN సంeహేం ల�క�ం,� ఈ  !ండq �షయ;ల�� 
((((&ా½¾�ల��&ా½¾�ల��&ా½¾�ల��&ా½¾�ల��) ) ) ) అల;' <అల;' <అల;' <అల;' <     ను కల�సుక�ంట�,ో అతడq స�రZంలK ను కల�సుక�ంట�,ో అతడq స�రZంలK ను కల�సుక�ంట�,ో అతడq స�రZంలK ను కల�సుక�ంట�,ో అతడq స�రZంలK 
7రే�క�ంట�డq7రే�క�ంట�డq7రే�క�ంట�డq7రే�క�ంట�డq". ". ". ". (మJaి' ం 27). 
3333- ఖబ�� ఖబ�� ఖబ�� ఖబ�� ((((సమt�ంచుటసమt�ంచుటసమt�ంచుటసమt�ంచుట):):):): ఈ ప�త వచనం e�� ా 
ర�¿వ«±� �షయ;ల9=టN� మన&ా2ా7� సమt�ం7�_. పవక� 
� �_ెAని �షయ;_= సత�ం*ా నమ;t_. ఆయన �ె�Oన ప� 
e�99 �శ�aిం7�_, సమt�ం7�_. అందులK ఏ ఒకm e�99 
�సt ?ంచక�డదు. ఇe ేఆeశే(7�Oడq అల;' <:  

 zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 << <<≅≅≅≅ ää ää.... zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 çç ççFFFF ää ää.... uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ#### ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ää ää−−−− ÍÍ ÍÍ hh hh���� xx xx���� çç ççΡΡΡΡ šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// 77 77‰‰‰‰ xx xxmmmm rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ#### ßß ßß™™™™ •• ••‘‘‘‘ 44 44 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ $$$$ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( (( yy yy7777 tt ttΡΡΡΡ#### uu uu���� øø øø���� ää ääîîîî $$$$ ss ssΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ãã�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )285ا�� �ة ( 〉〉〉〉 ∪∪∪∪∋∋∋∋∇∇∇∇⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩ ####$$

{పవక� తన పభJవ� నుం, ి తనక� E�సంగబ,ని గంథమJను పవక� తన పభJవ� నుం, ి తనక� E�సంగబ,ని గంథమJను పవక� తన పభJవ� నుం, ి తనక� E�సంగబ,ని గంథమJను పవక� తన పభJవ� నుం, ి తనక� E�సంగబ,ని గంథమJను �� ��
�శ�aంి7��శ�aంి7��శ�aంి7��శ�aంి7�ర�ర�ర�ర�. . . . ��ా�సుల� క�,� �శ�aంి7�ర���ా�సుల� క�,� �శ�aంి7�ర���ా�సుల� క�,� �శ�aంి7�ర���ా�సుల� క�,� �శ�aంి7�ర�. . . . అందర� అల;' <అందర� అల;' <అందర� అల;' <అందర� అల;' <     

నునునును, , , , అత9 దూతలనుఅత9 దూతలనుఅత9 దూతలనుఅత9 దూతలను, , , , గంథమJలనుగంథమJలనుగంథమJలనుగంథమJలను�� �� , , , , పవక�లను �శ�aసిూ�  పవక�లను �శ�aసిూ�  పవక�లను �శ�aసిూ�  పవక�లను �శ�aసిూ�  
'��మJ ఆయన పవక�ల మధ� వ����సమJ ]ాటNంచమJ��మJ ఆయన పవక�ల మధ� వ����సమJ ]ాటNంచమJ��మJ ఆయన పవక�ల మధ� వ����సమJ ]ాటNంచమJ��మJ ఆయన పవక�ల మధ� వ����సమJ ]ాటNంచమJ, , , , 
��మJ �ంటN( �nయేJలÆ�ౖ(��మJ �ంటN( �nయేJలÆ�ౖ(��మJ �ంటN( �nయేJలÆ�ౖ(��మJ �ంటN( �nయేJలÆ�ౖ(, , , , మ; పభJ2ామ; పభJ2ామ; పభJ2ామ; పభJ2ా! ! ! ! � మ9=ంప�ను � మ9=ంప�ను � మ9=ంప�ను � మ9=ంప�ను 
2Fడqక>ను2Fడqక>ను2Fడqక>ను2Fడqక>ను    చుE�=మJచుE�=మJచుE�=మJచుE�=మJ, , , , � వదÂకQ మర_ వచుO2ారలమJ� వదÂకQ మర_ వచుO2ారలమJ� వదÂకQ మర_ వచుO2ారలమJ� వదÂకQ మర_ వచుO2ారలమJ' అ9  అ9  అ9  అ9 
అంట�ర�అంట�ర�అంట�ర�అంట�ర�}. . . . (బఖర 2: 285). ధరt �ాసE�లను, హదుÂ లను 
ఆ½QAించుట, ల�క 2ాటN9 నమtక]�వ�ట సమtతమJనక� 
వ�� Qకం. ఉe�హరణక�ః క>ందర� eొంగ మ ?యJ వ��7�ర�9A| ౖ
�nిం�న హదుÂ లను ల�క బహÀ¯�ర�త�ం, ఆసు� ల పంపకం 
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ల;ంటN తeతిర �షయ;లను ఆ½QAి&ా� ర�. (అ«�ే ఇల;ంటN 2ార� 
అల;' < lకm ఈ ఆeేశం �నల�e�, చదవల�e�?) 

 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... 99 99 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ >> >>ππππ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ #### �� ������ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 

ää ääοοοο uu uu���� zz zz���� ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ùù ùù:::: $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 33   ) 36اح$اب ( 〉〉〉〉 ∪∪∪∪∌∌∌∌⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ ...... 33

{అల;' <అల;' <అల;' <అల;' <, , , , ఆయన పవక� ఏ �షయమJలKE¢Eౖ� ఒక sర�I ఆయన పవక� ఏ �షయమJలKE¢Eౖ� ఒక sర�I ఆయన పవక� ఏ �షయమJలKE¢Eౖ� ఒక sర�I ఆయన పవక� ఏ �షయమJలKE¢Eౖ� ఒక sర�I 
7aేనిప§7aేనిప§7aేనిప§7aేనిప§డq ��ా�a ిఅ«డq ��ా�a ిఅ«డq ��ా�a ిఅ«డq ��ా�a ిఅ«న ఏ ప�ర�ష}9క�న ఏ ప�ర�ష}9క�న ఏ ప�ర�ష}9క�న ఏ ప�ర�ష}9క�, , , , ��ా�సు ాలÆనౖ ఏ ��ా�సు ాలÆనౖ ఏ ��ా�సు ాలÆనౖ ఏ ��ా�సు ాలÆనౖ ఏ 
aీ� àక�aీ� àక�aీ� àక�aీ� àక�, , , , తర�2ాత తమ lకm ఆ �షయంలK స�యం*ా మáª తర�2ాత తమ lకm ఆ �షయంలK స�యం*ా మáª తర�2ాత తమ lకm ఆ �షయంలK స�యం*ా మáª తర�2ాత తమ lకm ఆ �షయంలK స�యం*ా మáª 
ఒక 9రâయం sసుక�EF హక�m ల�దుఒక 9రâయం sసుక�EF హక�m ల�దుఒక 9రâయం sసుక�EF హక�m ల�దుఒక 9రâయం sసుక�EF హక�m ల�దు}. . . . (అ< జ~ã 33: 36). 
4444- ఇ.ఇ.ఇ.ఇ.     Ýయ;d Ýయ;d Ýయ;d Ýయ;d ((((లäం*?]�వ�టలäం*?]�వ�టలäం*?]�వ�టలäం*?]�వ�ట, , , , uర&ావ45ంచుటuర&ావ45ంచుటuర&ావ45ంచుటuర&ావ45ంచుట): ): ): ): ప�త వచనం 
lకm అరÅ¯�2ాల పట'  uర&ావ45ం7�_. ఇ. Ýయ;d 
మ ?యJ ఖబ�� లK �ే,� ఏమన*ాః ఖబ�� అంటg ErటN�� e�9 
¯�2ా9= సమt�ంచుట. ఇ. Ýయ;d అంటg సమtతం�� ]ాట\ 
e�9= ఆచరణ రËపంలK sసుక�వచుOట. ఒక వ�క�� ల;ఇల;హ 
ఇల'ల;' < అరÅ ¯�2ా9= �లె�సుక>9, e�9= మనసూå ?�*ా 
న(t, e�9= సమt�ం�నపIటNకæ e�9క� లäం*?]�«, 
uర&ావ45ం�, e�9 పకారం ఆచ ?ంచక]�«నటçè' �ే అత9క� 
ల;భం ల�దు. అల;' < ఇల; సంబºnిం7�డqః 

 (( ((#### ûû ûûθθθθ çç çç7777���� ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== óó óó™™™™ rr rr&&&& uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ....... ∩∩∩∩∈∈∈∈⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) �54ا�$م(  

{�ర� � పభJవ� 2¢పౖ�నుక� మర_ ఆయనకQ �nయేత చూ�ర� � పభJవ� 2¢పౖ�నుక� మర_ ఆయనకQ �nయేత చూ�ర� � పభJవ� 2¢పౖ�నుక� మర_ ఆయనకQ �nయేత చూ�ర� � పభJవ� 2¢పౖ�నుక� మర_ ఆయనకQ �nయేత చూ    
పం,ిపం,ిపం,ిపం,}ి. . . . (¿మ# 39: 54). మ ^ 7ోట ఇల; ఆeేuంచడం జ ?*?ంeిః 

 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLLxx xxmmmm xx xx8888θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyssss ãã ããƒƒƒƒ $$$$yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù uu uu���� yy yyffff xx xx©©©© óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû   
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öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& %%%% [[ [[`̀̀̀ uu uu���� xx xxmmmm $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ∩∩∩∩∉∉∉∉∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) 65ا��(�ء(  

{� పభJవ� &ా½*ిా� పభJవ� &ా½*ిా� పభJవ� &ా½*ిా� పభJవ� &ా½*ిా! ! ! ! 2ార� తమలK9 జగడమJల sర�Iనక!+ 2ార� తమలK9 జగడమJల sర�Iనక!+ 2ార� తమలK9 జగడమJల sర�Iనక!+ 2ార� తమలK9 జగడమJల sర�Iనక!+ 
9ను= E��య 9 Qâత*ా మ ?9ను= E��య 9 Qâత*ా మ ?9ను= E��య 9 Qâత*ా మ ?9ను= E��య 9 Qâత*ా మ ?యJ �వ� 7యేJ sర�Iను గ� ?O యJ �వ� 7యేJ sర�Iను గ� ?O యJ �వ� 7యేJ sర�Iను గ� ?O యJ �వ� 7యేJ sర�Iను గ� ?O 
2ార� తమ మనుసు$లK సంకట పడక సం��షమJ�� 2ార� తమ మనుసు$లK సంకట పడక సం��షమJ�� 2ార� తమ మనుసు$లK సంకట పడక సం��షమJ�� 2ార� తమ మనుసు$లK సంకట పడక సం��షమJ�� 
అం*¬క ?ంచనంత వరక� 2ార� ��ా�సుల� కార�అం*¬క ?ంచనంత వరక� 2ార� ��ా�సుల� కార�అం*¬క ?ంచనంత వరక� 2ార� ��ా�సుల� కార�అం*¬క ?ంచనంత వరక� 2ార� ��ా�సుల� కార�}. . . . (9&ా 4: 65). 
5555- adిéadిéadిéadిé : (: (: (: (సత�తసత�తసత�తసత�త):):):): అంటgః మ9� ితన ��ా�సమJలK సత�వంత},ె ౖ
యJం,�_. అల;' < ఆeేశం:    

 $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää.... uu uuρρρρ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) *119ا�,�ب(   

{ఓ ��ా�సుల; ాఓ ��ా�సుల; ాఓ ��ా�సుల; ాఓ ��ా�సుల; ా! ! ! ! అల;' <అల;' <అల;' <అల;' <     క� భయపడం,ిక� భయపడం,ిక� భయపడం,ిక� భయపడం,ి. . . . సత�వంత}ల�� సత�వంత}ల�� సత�వంత}ల�� సత�వంత}ల�� 
ఉండం,ిఉండం,ిఉండం,ిఉండం,}ి. (�ౌబ� 9: 119). పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం 
ఉపeేuం7�ర�ః  

:3 ��Q F G FAB� 	
 U�
 	 I� "R FQ QF F G F F>�N� 1Pg �w �Dg�y F VR FFG F F FF Q Q�����GH ,&J/ &��?K����	 LMM{ 

""""హృదయ;ంతర సత�మJ�� హృదయ;ంతర సత�మJ�� హృదయ;ంతర సత�మJ�� హృదయ;ంతర సత�మJ�� 'ల;ఇల;హ ఇల'ల;' <ల;ఇల;హ ఇల'ల;' <ల;ఇల;హ ఇల'ల;' <ల;ఇల;హ ఇల'ల;' <' పÓ?ం�న పÓ?ం�న పÓ?ం�న పÓ?ం�న    
2ార� స�రZంలK 7రే�దుర�2ార� స�రZంలK 7రే�దుర�2ార� స�రZంలK 7రే�దుర�2ార� స�రZంలK 7రే�దుర�". ". ". ". (మJస=d అహtd). ఎవ !+E� ఈ 
ప�త వచనం కQవలం ErటN�� ప_క�, e�9 ¯�వ ాÅ లను మనసూå 
 ?�*ా నమtక�న=ట'«�ే  అత9క� మJక�� ]ా Aి� ంచదు. అతడq 
కపట ��ా�aలిK ప ?గణBంచబడq��డq.  
 పవక� సల' ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం sసుక�వ�Oన 2ాట9=టN9 ల�e� 
క>9=టN9 �రసm ?ంచడం క�,� సత�తక� వ�� QకంలKEF వసు� ంeి. 
ఎందుకన*ా మనమJ ఆయన (పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం)క� 
�nయేJలÆౖ ఉం,�ల9, ఆయన మ;ట_= సత�ం*ా నమ;tల9 
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అల;' < ఆeేuం7�డq, అం� ే కాదుః ఆయన �nయేతను తన 
�nయేత�� క_Aి 7ె]ాIడq. సూర నూ# (24: 54)లK ఉంeఃి 

 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ((  ) 54ا���ر ( 〉〉〉〉 ))

{అల;' < క� �nయేJల� కం,ిఅల;' < క� �nయేJల� కం,ిఅల;' < క� �nయేJల� కం,ిఅల;' < క� �nయేJల� కం,ి, , , , అల;' < పవక�క� �nయేJల� కం,ిఅల;' < పవక�క� �nయేJల� కం,ిఅల;' < పవక�క� �nయేJల� కం,ిఅల;' < పవక�క� �nయేJల� కం,}ి.... 
6666- ఇw;' xఇw;' xఇw;' xఇw;' x:::: మ9�ి తను 7aేG ప� ప99 సంకలå పరం*ా �ి#m 
ద ?e�ప�లక� అsతం*ా ఉంచుట«± ఇw;' x, అంటg సర� పనుల�, 
మ;టల� కQవలం అల;' < సంతృAి�  క>రక�, ఆయన పసన=త 
]·ందుటకQ 7యే;_. అందులK ఏ మ;తం పదర�E� బJeిÉ , AGర� 
పఖ;�త}ల కాం°, ]ా పం�క ల;¯ºeేÂశ�ం, &ా�రÅం ఉండక�డదు. 
ఇంకా ఆ ప9 అల;' < «±తర�9 AGమలK, అల;' < మ; ాZ 9క� 
�ర�దÉం*ా n� ?tక ల�e� ఇతర వ ాZ ల ప°ంలK ఉండక�డదు. 
కQవలం అల;' < అë¡ాS 9= మ ?యJ పరలKక &ాఫల;�9= 
]·ందుట క>రకQ 7ేయ;_. ఎవ ? నుం,ెEౖ� ప�ఫల;9=*ా�, 
కృతజ£తలను *ా� ఆuసూ�  2ా ? 2¢పౖ�నక� మనుసు 
మరలక�డదు. సూర ¿మ# (39: 3)లK ఉంeిః 

 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& ¬¬ ¬¬!!!! ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ßß ßßÈÈÈÈ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ ùù ùù:::: $$ $$#### 44   ) 3ا�+م� ( 〉〉〉〉 44

{జ~గత�  ధరtం ప��ేకం*ా అల;' < క� 7ంెeని హక�m మ;త��జ~గత�  ధరtం ప��ేకం*ా అల;' < క� 7ంెeని హక�m మ;త��జ~గత�  ధరtం ప��ేకం*ా అల;' < క� 7ంెeని హక�m మ;త��జ~గత�  ధరtం ప��ేకం*ా అల;' < క� 7ంెeని హక�m మ;త���� �� }....  
 !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ÞÞ ÞÞ÷÷÷÷ ÉÉ ÉÉ∆∆∆∆ éé éé&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ ãã ãã&&&& ss ss!!!! tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ xx xx���� uu uuΖΖΖΖ ãã ããmmmm 〈〈〈〈 ) "N�=5ا�(  

{2ార� అల;' <2ార� అల;' <2ార� అల;' <2ార� అల;' <     క� e�స�ం 7యే;ల9క� e�స�ం 7యే;ల9క� e�స�ం 7యే;ల9క� e�స�ం 7యే;ల9, , , , ప¶ ?� ఏకాగత�� తమ ప¶ ?� ఏకాగత�� తమ ప¶ ?� ఏకాగత�� తమ ప¶ ?� ఏకాగత�� తమ �� ��
ధ ాtధ ాtధ ాtధ ాt9= ఆయన క>రకQ ప��ేక�ంచు కÎ2ాల9 9= ఆయన క>రకQ ప��ేక�ంచు కÎ2ాల9 9= ఆయన క>రకQ ప��ేక�ంచు కÎ2ాల9 9= ఆయన క>రకQ ప��ేక�ంచు కÎ2ాల9 ఆeuేంచటం ఆeuేంచటం ఆeuేంచటం ఆeuేంచటం 
జ ?*?ంeిజ ?*?ంeిజ ?*?ంeిజ ?*?ంe}ి. . . . (బ«�న 98: 5). 
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 N��? 0O E��P" 0"1 7 72 7 3 22 3�9 28�2 :C	 8+D� 8�9 B 2B 2 2 �: nFB� Iz�R Q F {� !8= "D F F FF R G F
� ,����F Q RAB� 	
 U�
 	 a�D �R FQ QF GF F FB� U+) &�'� *0��� F G F GF Q QF Q F Fs  L�>" QRP? 

పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం ఉపeuేం7�ర9, ఇ��ì. 
రHయల;' హÀ అనుµ  ఉల�' Ýం7�ర�ః """"అల;' < అë¡ాS 9= ]·ందుటక� అల;' < అë¡ాS 9= ]·ందుటక� అల;' < అë¡ాS 9= ]·ందుటక� అల;' < అë¡ాS 9= ]·ందుటక� 
'ల;ఇల;హ ఇల'ల;' <ల;ఇల;హ ఇల'ల;' <ల;ఇల;హ ఇల'ల;' <ల;ఇల;హ ఇల'ల;' <' చe�ిన 2ా ?A| ౖ 9శOయం*ా అల;' <  చe�ిన 2ా ?A| ౖ 9శOయం*ా అల;' <  చe�ిన 2ా ?A| ౖ 9శOయం*ా అల;' <  చe�ిన 2ా ?A| ౖ 9శOయం*ా అల;' < 
నరకమJను 9�Gnంి7�డqనరకమJను 9�Gnంి7�డqనరకమJను 9�Gnంి7�డqనరకమJను 9�Gnంి7�డq". ". ". ". (బJఖ; ? 425, మaి' ం 33). 
7777- మJహబìi మJహబìi మJహబìi మJహబìi ((((AGమAGమAGమAGమ): ): ): ): ఈ ప�త వచనమJ మ ?యJ e�9క� 
సంబంnిం�న 2ాటN AGమ. మJaి' ం అల;' < మ ?యJ ఆయన 
పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ంను AG(ం7�_, 2ా ?దÂ ? AGమ అంద ? 
AGమక� (ం�యJం,�_. AGమక� సంబంnిం�న షరత}ల� వ*!+ ా 
ప¶ ?�*ా ]ాటNం7�_. అల;' < ను మ ?యJ అల;' < AG(ంచు 
2ాటN9 *Ðరవ¯�వం��, భయం మ ?యJ ఆశల�� AG(ం7�_. 
ఉe�ః సÅల;లK'  మకాm, మe�న, మaిÃదుల�. కాల;లK' ః రమజ~ను, 
H� 45జÃ  ÒదటN దశ వ*!+ ా. మ;నవ�లK' ః పవక�ల�, దూతల�, 
సత�వంత}ల�, అమరíర�ల�, ప�ణ��త}tల� వ*!+ ా. స��m ా�లK' ః 
నమ;¿, జకాత}, ఉప2ాసం ( ^జ~), హî. 2ాచ సంబంధ�¸¹నః 
H)� (అల;' < సtరణ), ఖు#ఆను ]ా ాయణం వ*!+ ాల�.  
 మ9� ి అల;' < AG(ంచు2ాటN9 తన మనుసు, కÎ ?కల� 
AG(ం 7ే 2ాటNA| ౖఆnిక��2ా�_. ఇంకా అల;' < అస45�ంచుక�EF 
2ాటN9 అస45�ంచుకÎ2ా_ః అ��ా�సులను, అ��ా�&ా9=, ]ా]ా_= 
(అï'లత_=), అ�nేయతలను అస45�ంచుకÎ2ా_. అల;' < ఆeేశం:  

 $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu  tt ttΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss???? öö öö���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ’’’’ ÏÏ ÏÏAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ////   
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öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ™™ ™™:::: ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ™™ ™™6666 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† uu uuρρρρ AA AA'''' ©© ©©!!!! ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### >> >>οοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã zz zzƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† ss ssππππ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss9999 55 55ΟΟΟΟ ÍÍ ÍÍ←←←← II IIωωωω 44   )54ا���.-ة ( 〉〉〉〉 ...44

{ఓ ��ా�సుల; ాఓ ��ా�సుల; ాఓ ��ా�సుల; ాఓ ��ా�సుల; ా! ! ! ! �లK ఎవ !+E� తమ ధరtం నుం, ి�లK ఎవ !+E� తమ ధరtం నుం, ి�లK ఎవ !+E� తమ ధరtం నుం, ి�లK ఎవ !+E� తమ ధరtం నుం, ి
2¢eౖొ_*?]��ే2¢eౖొ_*?]��ే2¢eౖొ_*?]��ే2¢eౖొ_*?]��ే, , , , అల;' < ఇంకా ఎం�� మంe9ి సృ�ిS&ా� డqఅల;' < ఇంకా ఎం�� మంe9ి సృ�ిS&ా� డqఅల;' < ఇంకా ఎం�� మంe9ి సృ�ిS&ా� డqఅల;' < ఇంకా ఎం�� మంe9ి సృ�ిS&ా� డq. . . . అల;' < అల;' < అల;' < అల;' < 
2ా ?9 AG(&ా� డq2ా ?9 AG(&ా� డq2ా ?9 AG(&ా� డq2ా ?9 AG(&ా� డq. . . . 2ార� అల;' <2ార� అల;' <2ార� అల;' <2ార� అల;' <     ను AG(&ా� ర�ను AG(&ా� ర�ను AG(&ా� ర�ను AG(&ా� ర�. . . . 2ార� ��ా�సుల 2ార� ��ా�సుల 2ార� ��ా�సుల 2ార� ��ా�సుల 
పట'  మృదువ�*ానూపట'  మృదువ�*ానూపట'  మృదువ�*ానూపట'  మృదువ�*ానూ, , , , అ��ా�సుల పట'  కÓ?నం*ానూ పవ ?�&ా� ర�అ��ా�సుల పట'  కÓ?నం*ానూ పవ ?�&ా� ర�అ��ా�సుల పట'  కÓ?నం*ానూ పవ ?�&ా� ర�అ��ా�సుల పట'  కÓ?నం*ానూ పవ ?�&ా� ర�....    
అల;' < మ;రZంలK యJదÉం 7&ేా� ర�అల;' < మ;రZంలK యJదÉం 7&ేా� ర�అల;' < మ;రZంలK యJదÉం 7&ేా� ర�అల;' < మ;రZంలK యJదÉం 7&ేా� ర�. . . . 9ంeంి7 ే 2ా ? 9ందలక� 9ంeంి7 ే 2ా ? 9ందలక� 9ంeంి7 ే 2ా ? 9ందలక� 9ంeంి7 ే 2ా ? 9ందలక� 
2ార� భయపడర�2ార� భయపడర�2ార� భయపడర�2ార� భయపడర�}. . . . (మ;ఇద 5: 54). 
 

'మJహమtదుర�సూల�ల;' <మJహమtదుర�సూల�ల;' <మJహమtదుర�సూల�ల;' <మJహమtదుర�సూల�ల;' <' ¯�వం ¯�వం ¯�వం ¯�వం:::: 
మEr2ాక�mల e�� ా ఆయన అల;' < e�సుడq మ ?యJ 

సర� మ;న2ాðక� అల;' < పవక� అ9 �శ�aిం7�_. e�9 పకారం 
ఆచ ?ం7�_. ఆయన ఆeే�ాల పట'  �nేయత చూAి, ఆయన 
7ెAIిన మ;ట_= సత�ం*ా న(t, 9�Gnిం�న, ఖం,ిం�న 2ాటNక� 
దూరం*ా ఉం,�_. ఆయన చూAని �ధం*ాEF అల;' < ను 
ఆ ాnిం7�_.  

'మJహమtదుర�సూల�ల;' <' అ9 &ా°�ం ప_క�నప§డq 
అందులK ఉన=  !ండq మ�ల �షయ;_= గ45ం7�_� . అ�ః 
'అబJÂ హÀ వ రసూల�హÀ'. ఈ  !ండq పe�ల� ఆయన హక�mలK 
4XచుO తగJZ ల� 7ేయJట నుం,ి కా]ాడ��«. ఆయన 'అల;' < 
e�సుడq మ ?యJ పవక�'. ఈ  !ండq ఉత�మ గJణ�ల e�� ా 
ఆయన సర� మ;న2ాðలK *¤పI ]ా íణ�త గల2ార�. 'అãÂ ' 
lకm అరÅం e�సుడq, ఉ]ాసక�డq అ9. అంటg ఆయన మ9�ి, 
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ఇతర మనుష}ల� ఎల; ప�ట�S  ^ ఆయన క�,� అల;*Q ప�ట�S ర�. 
మ;నవ�లక� ఉన=ట\వంటN అవస ాల� ఆయనక� ఉం,�ే.  

 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÖÖ ÖÖ���� || ||³³³³ oo oo0000 öö öö//// ää ää3333 èè èè==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 〈〈〈〈 ) /0110ا��(  

{పవకా�  ఇల; 7పె§ః EFను కQవలం ఒక మ;నవ�ణBâపవకా�  ఇల; 7పె§ః EFను కQవలం ఒక మ;నవ�ణBâపవకా�  ఇల; 7పె§ః EFను కQవలం ఒక మ;నవ�ణBâపవకా�  ఇల; 7పె§ః EFను కQవలం ఒక మ;నవ�ణBâ . . . . �ల;ంటN 2ాణBâ�ల;ంటN 2ాణBâ�ల;ంటN 2ాణBâ�ల;ంటN 2ాణBâ}. . . . 
((((క< ¥ 18: 110). ఇe ేసూ ా ÒదటN ఆయత}లK ఇల; ఉంeిః 

 ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! %%%% yy yy`̀̀̀uu uuθθθθ ÏÏ ÏÏãããã 22 22 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 
  )1ا��0/ (

{అల;' < మ;త�� సు� �ంపద*?న2ాడqఅల;' < మ;త�� సు� �ంపద*?న2ాడqఅల;' < మ;త�� సు� �ంపద*?న2ాడqఅల;' < మ;త�� సు� �ంపద*?న2ాడq, , , , ఆయన తమ e�సు9A| ౖఆయన తమ e�సు9A| ౖఆయన తమ e�సు9A| ౖఆయన తమ e�సు9A| ౖ
ఈఈఈఈ    గం¼�9=గం¼�9=గం¼�9=గం¼�9=�� ��     అవత ?ంపజQ�ాడqఅవత ?ంపజQ�ాడqఅవత ?ంపజQ�ాడqఅవత ?ంపజQ�ాడq. . . . అందులK ఏ �ధ�¸¹న వక����9= అందులK ఏ �ధ�¸¹న వక����9= అందులK ఏ �ధ�¸¹న వక����9= అందులK ఏ �ధ�¸¹న వక����9= 
ఉంచల�దుఉంచల�దుఉంచల�దుఉంచల�దు}. . . .  

'రసూ�రసూ�రసూ�రసూ�' అన*ా ఆయన సర� మ;న2ాð 2¢పౖ�నక� 
ñభ2ార�9చుO, 4XచO ?ంచు పవక� అ9 అరÅం. ఈ  !ండq ఉత�మ 
గJణ�ల� ఆయన పట'  అ�శ®క�� ల�e� అమ ా�దల నుం, ి
కా]ాడ��«. ఎల; అన*ా ఆయన అనుచర�ల9 7పె§క�EF 
2ార� క>ందర� ఈ  ^¿లK'  ఆయన &ాÅ E�9=, హక�mను అరÅం 
7ేసుకÎక అ�శయ(ం� ఆయ9= అల;' < �� సమ;నం*ా 
]�ల�సు� E�=ర�. అల;' < ను వద_ ఆయన�� ÒరA|డqత}E�=ర�. 
అవస ాల� sరOడం, క¡ాS ల� �òల*?ంచడం ల;ంటN అల;' < శక��లK 
ఉన= 2ాటN9 ఆయన�� క>ర�త}E�=ర�. మ ? క>ందర� ఆయన 
*Ðరవ మ ా�దలక� �ర�దÉం*ా 2ా ?9 పవక�*ా నమtడం ల�దు. 
ల�e� ఆయన అనుకరణలK క>రత చూAి పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 
వసల' ం �ె�Oన �షయ;లక� 2¢�� Qక�¸¹న 2ాటN9 నమJtత}E�=ర�. 
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��ా�సం��ా�సం��ా�సం��ా�సం, , , , e�9 e�9 e�9 e�9 మ�ల సూ�� ల�ఃమ�ల సూ�� ల�ఃమ�ల సూ�� ల�ఃమ�ల సూ�� ల�ః    
2ా7�కరtను ��ా�సం అంట�ర�. అeి స��m ా�ల�� A|ర�గJ 

త}ంeి. ]ా]ాల�� తర�గJత}ంeి. అeే హృదయం మ ?యJ 
E�ల�క మ;ట. హృదయం, E�ల�క మ ?యJ అవయ2ాల ప9. 
హృదయ మ;ట అంటgః హృదయ ప¶ర�కం*ా �శ�aించుట, 
సత�పరచుట. E�ల�క మ;ట అంటgః సమt�ంచుట. హృదయ 
ప9 అంటgః సమt�ంచుట, ఇw;' x, లäం*?]�వ�ట, AGమ, 
స��m ా�ల సంకలIం. అవయ2ాల ప9 అంటgః ఇ&ా' ం ఇ�Oన 
ఆe�ేాలను E¢ర2Fర�Oట మ ?యJ 9uదÉతలను �డE�డqట.  

��ా�స మ�ల సూ�� ల� ఆర�న=వ9. ఖు#ఆను మ ?యJ 
పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం సున=త}ల e�� ా ర�¿2¢నౖ�ః 
(1) అల;' < ను, (2) ఆయన దూతలను, (3) ఆయన పంAని 
గం¼�లను� , (4) ఆయన పవక�లను, (5) పళయeEి�9=, (6) మం�, 
7ెడq తకæÂ# (అదృ¡ాS )లను �శ�aించడం. అందులK క>9= ఈ 
ఆయత}లK ప&ా� �ంచబ,ని�ః  

 zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 << <<≅≅≅≅ ää ää.... zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 

«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 çç ççFFFF ää ää.... uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ#### ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ää ää−−−− ÍÍ ÍÍ hh hh���� xx xx���� çç ççΡΡΡΡ šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// 77 77‰‰‰‰ xx xxmmmm rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ#### ßß ßß™™™™ •• ••‘‘‘‘ 44 44 
(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ $$$$ ss ssΨΨΨΨ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&&uu uuρρρρ (( (( yy yy7777 tt ttΡΡΡΡ####uu uu���� øø øø���� ää ääîîîî $$$$ ss ssΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ãã�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999$$   )285ا�� �ة ( 〉〉〉〉 ∪∪∪∪∋∋∋∋∇∇∇∇⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩ ####$$

{పవక� తన పభJవ� నుం, ితనపవక� తన పభJవ� నుం, ితనపవక� తన పభJవ� నుం, ితనపవక� తన పభJవ� నుం, ితనA|ౖA|Aౖ|ౖA|ౖ అవత ?ం� పబºn�9= �శ� అవత ?ం� పబºn�9= �శ� అవత ?ం� పబºn�9= �శ� అవత ?ం� పబºn�9= �శ�    
aంి7�డqaంి7�డqaంి7�డqaంి7�డq. . . . పవక�ను �శ�aంి�న2ార� క�,� e�9= మన&ా ా పవక�ను �శ�aంి�న2ార� క�,� e�9= మన&ా ా పవక�ను �శ�aంి�న2ార� క�,� e�9= మన&ా ా పవక�ను �శ�aంి�న2ార� క�,� e�9= మన&ా ా 
a�ీక ?ం7�ర�a�ీక ?ం7�ర�a�ీక ?ం7�ర�a�ీక ?ం7�ర�. . . . íరం�� అల;' <íరం�� అల;' <íరం�� అల;' <íరం�� అల;' <     నునునును, , , , ఆయన దూత_= ఆయన ఆయన దూత_= ఆయన ఆయన దూత_= ఆయన ఆయన దూత_= ఆయన 
గం¼�లనుగం¼�లనుగం¼�లనుగం¼�లను�� �� ,,,,    ఆయన పవక�_= నమJt��ర�ఆయన పవక�_= నమJt��ర�ఆయన పవక�_= నమJt��ర�ఆయన పవక�_= నమJt��ర�; 2ా ?ల; పల�క���ర�ః  2ా ?ల; పల�క���ర�ః  2ా ?ల; పల�క���ర�ః  2ా ?ల; పల�క���ర�ః 
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'��మJ అల;' < పవక�లK'  ఏ ఒకm ? పట'��మJ అల;' < పవక�లK'  ఏ ఒకm ? పట'��మJ అల;' < పవక�లK'  ఏ ఒకm ? పట'��మJ అల;' < పవక�లK'  ఏ ఒకm ? పట' నూ ��రతమ;�9= నూ ��రతమ;�9= నూ ��రతమ;�9= నూ ��రతమ;�9= 
]ాటNంచమJ]ాటNంచమJ]ాటNంచమJ]ాటNంచమJ, , , , ��మJ ఆజ£ �E�=మJ��మJ ఆజ£ �E�=మJ��మJ ఆజ£ �E�=మJ��మJ ఆజ£ �E�=మJ, , , , e�9క� �nయేJలమయ;�మJe�9క� �nయేJలమయ;�మJe�9క� �nయేJలమయ;�మJe�9క� �nయేJలమయ;�మJ, , , , 
&ా�� ��మJ °మ;ó°ను అ ?Åసు� E�=మJ&ా�� ��మJ °మ;ó°ను అ ?Åసు� E�=మJ&ా�� ��మJ °మ;ó°ను అ ?Åసు� E�=మJ&ా�� ��మJ °మ;ó°ను అ ?Åసు� E�=మJ, , , , మ ? ��మJ � మ ? ��మJ � మ ? ��మJ � మ ? ��మJ � 
2¢పౖ�నకQ మరలవలaని2ారమJ2¢పౖ�నకQ మరలవలaని2ారమJ2¢పౖ�నకQ మరలవలaని2ారమJ2¢పౖ�నకQ మరలవలaని2ారమJ}. . . . (సూ. బఖర 2: 285). 

స4c మJaి' ంలK ఉంeిః అ�ర�� ²(�. హజi ఉమ# 
�. ఖ��� ã రHయల;' హÀ అనుµ  ఉల�' Ýం7�ర�ః Hô� అలÆౖ45స$ల;ం 
పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం�� ��ా�సం (ఈమ;.) అంటg(టN 
అ9 అ,ి*ాడq. e�9క� పవక� ఇల; జ2ా�7�Oర�ః """"��ా�సం అంటg ��ా�సం అంటg ��ా�సం అంటg ��ా�సం అంటg 
�వ� అల;' < ను�వ� అల;' < ను�వ� అల;' < ను�వ� అల;' < ను, , , , ఆయన దూతలనుఆయన దూతలనుఆయన దూతలనుఆయన దూతలను, , , , ఆయన గం¼�లనుఆయన గం¼�లనుఆయన గం¼�లనుఆయన గం¼�లను�� �� , , , , 
ఆయన పవక�లనుఆయన పవక�లనుఆయన పవక�లనుఆయన పవక�లను, , , , పరలKకeEి�9= మ ?యJ మం� 7డెq పరలKకeEి�9= మ ?యJ మం� 7డెq పరలKకeEి�9= మ ?యJ మం� 7డెq పరలKకeEి�9= మ ?యJ మం� 7డెq 
అదృ¡ాS 9= �శ�aంిచుటఅదృ¡ాS 9= �శ�aంిచుటఅదృ¡ాS 9= �శ�aంిచుటఅదృ¡ాS 9= �శ�aంిచుట". ". ". ". (మJaి' ం 8).  

ఈ ఆర� �షయ;ల� సత���ా�సం lకm మ�లసూ�� ల�. 
íటN9 sసుక>9 ఖు#ఆను అవత ?ం�ంeి. పవక� మJహమtd 
సల' ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం వ7�Oర�. íటNEF ��ా�స మ�ల సూ�� ల� 
(అ ాmE¢ ఈమ;.) అంట�ర�. íటN �వరణ క��ంద చదవం,ిః 

 

1111- అల;' < A| ౖ��ా�సంఅల;' < A| ౖ��ా�సంఅల;' < A| ౖ��ా�సంఅల;' < A| ౖ��ా�సం:::: 
అంటgః ఉల�45యi, ర�బ��యi మ ?యJ అ&ాt వ aి�ాi 

లK అల;' < అeి�sయJడ9 �శ�aంి7�_. అల;' < A| ౖ��ా�సంలK 
ఈ క��ంeి �షయ;ల� క�,� వచుOను.  

1- అల;' < «± 2ాస�వ ఆ ాధు�డq, సర� ఆ ాధనలక� అర�µ డq. 
ఆయన *ాక 2F Q ల�e� ఆయన�� ]ాట\ మ ¤కడq ఏ మ;తం 
అర�µ డq కాడq. ఎందుకన*ా మ;నవ�ల సృ�ిSకర�, 2ా ?క� ��ల� 
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7ేయJ2ాడq, 2ా ?క� ఆ�రం E�సంగJ2ాడq, 2ా ? రహస� బ45రంగ 
�షయ;ల�= �ె_aిన2ాడq, ప�ణ��త}tలక� సతå_తం మ ?యJ 

]ా]ాత}tలను u½ించు శక��గల2ాడq ఆయన మ;త��.  
ఈ ఆ ాధన lకm 2ాస��కత ఏ(టంటgః సర� ఆ ాధనల� 

�నయ నమõతల��, ఆయన ఔన=���ల మJందు 4cన¯�వం��, 
ప¶ ?� AGమ��, కంAిసూ� , కార�ణ��శల�� అeి�sయJ,ెనౖ అల;' < 

కQ ప�ే�క�ం� 7ేయ;_. ఈ *¤పI మö_క �షయం��EF ఖు#ఆ. 
అవత ?ం�ంeి. అల;' < ఆeశేం సూర ¿మ# 39: 2,3లK చదవం,ి: 

 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$TT TTÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ çç ççµµµµ ©© ©©9999 šš šš ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& ¬¬ ¬¬!!!! ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ßß ßßÈÈÈÈ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ss ssƒƒƒƒ ùù ùù:::: $$ $$#### 44   )3-2ا�$م� ( 〉〉〉〉 44

{కనుక �వ� ధ ాt9= అల;' < కQ పm��ేక�సూ�కనుక �వ� ధ ాt9= అల;' < కQ పm��ేక�సూ�కనుక �వ� ధ ాt9= అల;' < కQ పm��ేక�సూ�కనుక �వ� ధ ాt9= అల;' < కQ పm��ేక�సూ� , , , , అల;' < క� అల;' < క� అల;' < క� అల;' < క� 
మ;త�� e�స�ం మ;త�� e�స�ం మ;త�� e�స�ం మ;త�� e�స�ం 7«ె�7«ె�7«ె�7«ె�. . . . జ~గత�  ధరtం ప��ేకం*ా అల;' < క� జ~గత�  ధరtం ప��ేకం*ా అల;' < క� జ~గత�  ధరtం ప��ేకం*ా అల;' < క� జ~గత�  ధరtం ప��ేకం*ా అల;' < క� �� ��
7ంెeని హక�m మ;త��7ంెeని హక�m మ;త��7ంెeని హక�m మ;త��7ంెeని హక�m మ;త��}....  మ ^ ఆeశేం:  

 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% uu uuρρρρ yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) çç ççνννν$$$$ §§ §§ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 〈〈〈〈 ) اء�23ا4س(  

{�ర��ర��ర��ర� ఆయ9= తపI మ !వ� ?� ఆ ాnంిచకం, ిఅ9 � పభJ ఆయ9= తపI మ !వ� ?� ఆ ాnంిచకం, ిఅ9 � పభJ ఆయ9= తపI మ !వ� ?� ఆ ాnంిచకం, ిఅ9 � పభJ ఆయ9= తపI మ !వ� ?� ఆ ాnంిచకం, ిఅ9 � పభJ    
వ� 9రâయం 7�ేాడqవ� 9రâయం 7�ేాడqవ� 9రâయం 7�ేాడqవ� 9రâయం 7�ేాడq}. . . . (బ� ఇ&ా ఈ� 17:23). మ ^ ఆeేశం: 

 (( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôôŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### šš šš ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ==== ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ãã ããΒΒΒΒ çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### öö ööθθθθ ss ss9999uu uuρρρρ oo ooννννÍÍ ÍÍ���� xx xx.... tt ttββββρρρρãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333øø øø9999 $$   )14 ا��6م5( 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$

{అల;' < ను మ;త�� 2FడqకÎం,ిఅల;' < ను మ;త�� 2FడqకÎం,ిఅల;' < ను మ;త�� 2FడqకÎం,ిఅల;' < ను మ;త�� 2FడqకÎం,ి. . . . � ధ� ధ� ధ� ధ ాt9= ఆయనక!+  ాt9= ఆయనక!+  ాt9= ఆయనక!+  ాt9= ఆయనక!+ 
ప��ేక�ంప��ేక�ంప��ేక�ంప��ేక�ంచుక>9చుక>9చుక>9చుక>9.... �ర� 7aేG ఈ ప9 అ��ా�సులక� ఎంత  �ర� 7aేG ఈ ప9 అ��ా�సులక� ఎంత  �ర� 7aేG ఈ ప9 అ��ా�సులక� ఎంత  �ర� 7aేG ఈ ప9 అ��ా�సులక� ఎంత 
అ9షSం*ా ఉE�= స Qఅ9షSం*ా ఉE�= స Qఅ9షSం*ా ఉE�= స Qఅ9షSం*ా ఉE�= స Q}.... (సూ ! మ�(. 40: 14). 

అ ాధన lకm రకాల� అEFకమJE�=«, అందులK క>9=ః 
దుఆదుఆదుఆదుఆ (అరÅన), ఖÐ¥ఖÐ¥ఖÐ¥ఖÐ¥ (భయం), రజ~రజ~రజ~రజ~ (ఆశ), తవక�m�తవక�m�తవక�m�తవక�m� (నమtకం), 
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రగìiరగìiరగìiరగìi (ఆసక��), రహãరహãరహãరహã (మ�ë�), ఖుషÏఖుషÏఖుషÏఖుషÏఅఅఅఅ���� (నమõత), ఖ�యిi ఖ�యిi ఖ�యిi ఖ�యిi 
(*Ðరవ¯�వం�� ë�), ఇE�బiఇE�బiఇE�బiఇE�బi (మరల�ట), ఇaి�ఆనiఇaి�ఆనiఇaి�ఆనiఇaి�ఆనi (స�యం 
అ ?Åంచుట), ఇaి�ఆజఇaి�ఆజఇaి�ఆజఇaి�ఆజ (శరణJ కÎర�ట), ఇaి�ఘ;సఇaి�ఘ;సఇaి�ఘ;సఇaి�ఘ;స (ÒరA|ట\S  
క>నుట), Hబ<Hబ<Hబ<Hబ<    (బ_e�నం), నîనîనîనî     #### (Òõ క�mబ,)ి తeతిర 
ఆ ాధన రకాల�. ఇవ9=య� అల;' < తపI ఇతర�ల క>రక� 
7ేయJట ®గ�ం ల�దు. అల; 7ేయJట �ి#m (బహÀeె2ౖా ాధన) 
మ ?యJ క�¥ (సత��ర&ాmరం)లK ప ?గణBంచబడqత}ంeి.  
దుఆదుఆదుఆదుఆ    lకm ఆn�రం. అల;' < ఆeేశం చదవం,ిః 

 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤθθθθ ãã ãããããã ôô ôôŠŠŠŠ $$ $$#### óó óó==== ÅÅ ÅÅffff tt ttGGGG óó óó™™™™ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÉÉ ÉÉ9999 õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 

ôô ôô tt ttãããã ’’’’ ÏÏ ÏÏAAAA yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã tt ttββββθθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ šš šš ÍÍ ÍÍ���� ½½ ½½zzzz#### yy yyŠŠŠŠ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) �7�860(  

{� పభJవ� ఇల; అంట\E�=డq� పభJవ� ఇల; అంట\E�=డq� పభJవ� ఇల; అంట\E�=డq� పభJవ� ఇల; అంట\E�=డq, , , , """"నను= ]ా  ?Åంచం,ినను= ]ా  ?Åంచం,ినను= ]ా  ?Åంచం,ినను= ]ా  ?Åంచం,ి, , , , EFను � EFను � EFను � EFను � 
]ా రÅనలను అం*¬క ?&ా� ను]ా రÅనలను అం*¬క ?&ా� ను]ా రÅనలను అం*¬క ?&ా� ను]ా రÅనలను అం*¬క ?&ా� ను. . . . గ ా�9క� లKE¢ ౖ E� ఆ ాధనక� గ ా�9క� లKE¢ ౖ E� ఆ ాధనక� గ ా�9క� లKE¢ ౖ E� ఆ ాధనక� గ ా�9క� లKE¢ ౖ E� ఆ ాధనక� 
�మJఖుల«±�2ార� తపI9స ?*ా అవమ;E�9కæ�మJఖుల«±�2ార� తపI9స ?*ా అవమ;E�9కæ�మJఖుల«±�2ార� తపI9స ?*ా అవమ;E�9కæ�మJఖుల«±�2ార� తపI9స ?*ా అవమ;E�9కæ, , , , ప ాభ2ా9కæ ప ాభ2ా9కæ ప ాభ2ా9కæ ప ాభ2ా9కæ 
గJ ? అ« నరకంలK ప2Fu&ా� ర�గJ ? అ« నరకంలK ప2Fu&ా� ర�గJ ? అ« నరకంలK ప2Fu&ా� ర�గJ ? అ« నరకంలK ప2Fu&ా� ర�""""}. . . . (సూ ! ²(. 40: 60). 
పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం ఉపeuేం7�ర9, E÷మ;. �. 
బ�ీ# రHయల;' హÀ అనుµ  ఉల�' Ýం7�ర�ః """"దుఆ ఆ ాధEFదుఆ ఆ ాధEFదుఆ ఆ ాధEFదుఆ ఆ ాధEF". ". ". ". 
(� ?tH 2969). 
ఖÐ¥ఖÐ¥ఖÐ¥ఖÐ¥    lకm ఆn�రం. అల;' < ఆeేశం చదవం,ిః 

 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èèùùùù$$$$ yy yy‚‚‚‚ ss ss???? ÈÈ ÈÈββββθθθθ èè èèùùùù%%%% ss ss{{{{ uu uuρρρρ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ –– ––ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) ان�175;ل ��(  

{�ర� మ;నవ�లక� భయపడకం,ి�ర� మ;నవ�లక� భయపడకం,ి�ర� మ;నవ�లక� భయపడకం,ి�ర� మ;నవ�లక� భయపడకం,ి, , , , 9జం*ా �ర� �శ�aంి�న 9జం*ా �ర� �శ�aంి�న 9జం*ా �ర� �శ�aంి�న 9జం*ా �ర� �శ�aంి�న 
2ార«2ార«2ార«2ార«� ేE�కQ భయపడం,ి� ేE�కQ భయపడం,ి� ేE�కQ భయపడం,ి� ేE�కQ భయపడం,}ి. . . . (సూ ! ఆ_ ఇమ;õ . 3: 175). 
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రజ~రజ~రజ~రజ~ (ఆశ) lకm ఆn�రం: అల;' < ఆeశేం  

  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù tt ttββββ%%%% xx xx.... (( ((####θθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ uu uu !! !!$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù WW WWξξξξ uu uuΚΚΚΚ tt ttãããã $$$$ [[ [[ssss ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ õõ õõ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ 

ÏÏ ÏÏοοοο yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ #### JJ JJ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) /0110ا��(  

{తమ పభJవ�ను కల�సుకÎ2ాల9 ఆuం72ేాడq తమ పభJవ�ను కల�సుకÎ2ాల9 ఆuం72ేాడq తమ పభJవ�ను కల�సుకÎ2ాల9 ఆuం72ేాడq తమ పభJవ�ను కల�సుకÎ2ాల9 ఆuం72ేాడq స��m ా�ల� స��m ా�ల� స��m ా�ల� స��m ా�ల� 
7యే;_7యే;_7యే;_7యే;_. . . . ఆ ాధనలK తన పభJవ��� ]ాట\ మ !వ� ?� ఆ ాధనలK తన పభJవ��� ]ాట\ మ !వ� ?� ఆ ాధనలK తన పభJవ��� ]ాట\ మ !వ� ?� ఆ ాధనలK తన పభJవ��� ]ాట\ మ !వ� ?� 
7రేOక�డదు7రేOక�డదు7రేOక�డదు7రేOక�డదు}. . . . (సూ ! కహ¥ 18: 110). 
తవక�m� తవక�m� తవక�m� తవక�m� (నమtకం) lకm ఆn�రం: అల;' < ఆeేశం  

 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### (( ((#### ûû ûûθθθθ èè èè==== ªª ªª.... uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ssùùùù ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ –– ––ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) 23ا���.-ة(  

{�ర� 9జం*ా ��ా�సుల� అ«� ే అల;' < A| ౖ మ;�ే�ర� 9జం*ా ��ా�సుల� అ«� ే అల;' < A| ౖ మ;�ే�ర� 9జం*ా ��ా�సుల� అ«� ే అల;' < A| ౖ మ;�ే�ర� 9జం*ా ��ా�సుల� అ«� ే అల;' < A| ౖ మ;�ే�� �� �� �� 
నమtకం ఉంచం,ినమtకం ఉంచం,ినమtకం ఉంచం,ినమtకం ఉంచం,}ి. . . . (సూ ! మ;ఇద 5: 23). మ ^ ఆeశేం ఉంeిః 

  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ ªª ªª.... uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ çç çç7777 óó óó¡¡¡¡ xx xxmmmm 44   )3ا�?<ق ( 〉〉〉〉 44

{అల;' < ను నమJtక�న= 2ా9క� అల;' <అల;' < ను నమJtక�న= 2ా9క� అల;' <అల;' < ను నమJtక�న= 2ా9క� అల;' <అల;' < ను నమJtక�న= 2ా9క� అల;' <     «± 7�ల�«± 7�ల�«± 7�ల�«± 7�ల�}. . . . (సూ ! 
తల;× 65: 3). 
రగìiరగìiరగìiరగìi, , , , రహãరహãరహãరహã, , , , ఖుషÏఖుషÏఖుషÏఖుషÏఅఅఅఅ���� lకm ఆn� ాల�ః అల;' < ఆeేశం 

 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN ¨̈̈̈uu uu���� öö öö���� yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ss ssΨΨΨΨ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ YY YY6666 xx xxîîîî uu uu‘‘‘‘ $$$$ YY YY6666 yy yyδδδδ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( (( 
(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 šš šš ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz ∩∩∩∩⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) ن�@�ء  )90ا

{2ార� మం� పనుల కÎసం ఎక�mవ*ా శ�(ం72ేార�2ార� మం� పనుల కÎసం ఎక�mవ*ా శ�(ం72ేార�2ార� మం� పనుల కÎసం ఎక�mవ*ా శ�(ం72ేార�2ార� మం� పనుల కÎసం ఎక�mవ*ా శ�(ం72ేార�. . . . ఆసక����నూఆసక����నూఆసక����నూఆసక����నూ, , , , 
భయం��నూ మమt_= అ ?Åం72ేార�భయం��నూ మమt_= అ ?Åం72ేార�భయం��నూ మమt_= అ ?Åం72ేార�భయం��నూ మమt_= అ ?Åం72ేార�. . . . మ; సమ°ంలK �నమJõ లÆ ౖమ; సమ°ంలK �నమJõ లÆ ౖమ; సమ°ంలK �నమJõ లÆ ౖమ; సమ°ంలK �నమJõ లÆ ౖ
ఉం,2ేార�ఉం,2ేార�ఉం,2ేార�ఉం,2ేార�}. . . . (సూ ! అం�య; 21: 90). 
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ఖ�యిi ఖ�యిi ఖ�యిi ఖ�యిi lకm ఆn�రం: అల;' < ఆeశేం 

 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB ’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤ öö ööθθθθ tt tt±±±± ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ 〈〈〈〈 ) ة�150ا�� (  

{2ా ?క� భయపడకం,ి2ా ?క� భయపడకం,ి2ా ?క� భయపడకం,ి2ా ?క� భయపడకం,ి, , , , E�క� భయపడం,ిE�క� భయపడం,ిE�క� భయపడం,ిE�క� భయపడం,}ి. . . . (సూ ! బఖర 2: 150). 
ఇE�బఇE�బఇE�బఇE�బiiii    lకm ఆn�రం: అల;' < ఆeశేం 

 (( ((#### ûû ûûθθθθ çç çç7777���� ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== óó óó™™™™ rr rr&&&& uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 〈〈〈〈 ) �54ا�$م(  

{�ర� � పభJవ� 2¢పౖ��ర� � పభJవ� 2¢పౖ��ర� � పభJవ� 2¢పౖ��ర� � పభJవ� 2¢పౖ�నక� మర_ ఆయనక� �nయేత నక� మర_ ఆయనక� �nయేత నక� మర_ ఆయనక� �nయేత నక� మర_ ఆయనక� �nయేత 
చూపం,ిచూపం,ిచూపం,ిచూపం,}ి. . . . (సూ ! ¿మ# 39: 54). 
ఇaి�ఆనi ఇaి�ఆనi ఇaి�ఆనi ఇaి�ఆనi lకm ఆn�రం: అల;' < ఆeశేం 

 xx xx8888$$$$ §§ §§ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ xx xx8888$$$$ §§ §§ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) *�  )5ا��Cت

{��మJ ఆ ాnిం7ేeి 9EF=��మJ ఆ ాnిం7ేeి 9EF=��మJ ఆ ాnిం7ేeి 9EF=��మJ ఆ ాnిం7ేeి 9EF=, , , , స�యం క>స�యం క>స�యం క>స�యం క>రరరరక� అ ?Åం7ేe�క� అ ?Åం7ేe�క� అ ?Åం7ేe�క� అ ?Åం7ేe� 9EF= 9EF= 9EF= 9EF=}. . . . 
(సూ ! �ా�హ 1: 5). పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం 7ె]ాIర�ః  

nB�� �@�b�� O�@b� �r
Q G FQ F FG GF Fs 
""""�వ� స�యం �వ� స�యం �వ� స�యం �వ� స�యం అ ?Åంచుఅ ?Åంచుఅ ?Åంచుఅ ?Åంచునప§డq కQవలం అల;' < �� మ;త�� నప§డq కQవలం అల;' < �� మ;త�� నప§డq కQవలం అల;' < �� మ;త�� నప§డq కQవలం అల;' < �� మ;త�� 
స�యం క>రక� అ ?Åంచుస�యం క>రక� అ ?Åంచుస�యం క>రక� అ ?Åంచుస�యం క>రక� అ ?Åంచు". ". ". ". (� ?tH 2516). 
ఇaి�ఆజ ఇaి�ఆజ ఇaి�ఆజ ఇaి�ఆజ lకm ఆn�రం:అల;' < ఆeేశం  

 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu���� ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$   )1ا���س ( 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$

{EFను పజల పభJవ�EFను పజల పభJవ�EFను పజల పభJవ�EFను పజల పభJవ��������� శరణJ కÎర�త} శరణJ కÎర�త} శరణJ కÎర�త} శరణJ కÎర�త}E�=ను అ9 7ెపIం,ిE�=ను అ9 7ెపIం,ిE�=ను అ9 7ెపIం,ిE�=ను అ9 7ెపIం,ి}. . . .  
ఇaి�ఘ;స ఇaి�ఘ;స ఇaి�ఘ;స ఇaి�ఘ;స lకm ఆn�రం: అల;' < ఆeేశం  

 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ èè èèWWWW‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉóóóó tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ zz zz>>>>$$$$ yy yyffff tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 〈〈〈〈 ) ل�Cن  )9ا
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{�ర� � పభJవ�ను ÒరA|ట\S క�న= సంద ాø9= �ర� � పభJవ�ను ÒరA|ట\S క�న= సంద ాø9= �ర� � పభJవ�ను ÒరA|ట\S క�న= సంద ాø9= �ర� � పభJవ�ను ÒరA|ట\S క�న= సంద ాø9= ((((జ~£ పకం జ~£ పకం జ~£ పకం జ~£ పకం 
�ెచుO�ెచుO�ెచుO�ెచుOకÎం,ికÎం,ికÎం,ికÎం,ి) ) ) ) ఆయన �క� సమ;n�న(7�Oడqఆయన �క� సమ;n�న(7�Oడqఆయన �క� సమ;n�న(7�Oడqఆయన �క� సమ;n�న(7�Oడq}....    (సూ ! అE�å� 8: 9). 

Hబ< Hబ< Hబ< Hబ< lకm ఆn�రం: అల;' < ఆeేశం 

 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÏÏ ÏÏAAAA ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹ ’’’’ ÅÅ ÅÅ5555 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ èè èèΣΣΣΣ uu uuρρρρ yy yy““““$$$$ uu uu‹‹‹‹ øø øøtttt xx xxΧΧΧΧ uu uuρρρρ †††† ÏÏ ÏÏAAAA$$$$ yy yyϑϑϑϑ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω 
yy yy7777ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ŸŸ ŸŸ°°°° ………… çç ççµµµµ ss ss9999 (( (( yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999¨̈̈̈xx xx‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ ßß ßßNNNN öö öö���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> óó óó¡¡¡¡ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$   )163-162ان��م ( 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃∌∌∌∌⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$

{ఇల; 7పెIం,ిఇల; 7పెIం,ిఇల; 7పెIం,ిఇల; 7పెIం,ి: : : : E�E�E�E�    నమ;îనమ;îనమ;îనమ;î,,,,    E� సకల ఖు ాì� E� సకల ఖు ాì� E� సకల ఖు ాì� E� సకల ఖు ాì� ((((Hబ<Hబ<Hబ<Hబ<)))), , , , E� E� E� E� 
�వనం�వనం�వనం�వనం, , , , E� మరణం సమస�మ� సకల లKకాలక� పభJ2¢నౖ E� మరణం సమస�మ� సకల లKకాలక� పభJ2¢నౖ E� మరణం సమస�మ� సకల లKకాలక� పభJ2¢నౖ E� మరణం సమస�మ� సకల లKకాలక� పభJ2¢నౖ 
అల;' < క>రకQఅల;' < క>రకQఅల;' < క>రకQఅల;' < క>రకQ. . . . ఆయనక� ఏ ¯�గ&ా�� ల�డqఆయనక� ఏ ¯�గ&ా�� ల�డqఆయనక� ఏ ¯�గ&ా�� ల�డqఆయనక� ఏ ¯�గ&ా�� ల�డq. . . . ఈ ఆజ£«± E�క� ఈ ఆజ£«± E�క� ఈ ఆజ£«± E�క� ఈ ఆజ£«± E�క� 
ఇవ�బ,ంిeిఇవ�బ,ంిeిఇవ�బ,ంిeిఇవ�బ,ంిeి. . . . అంద ?కంటg మJందు �nయేత�� తలవం72ేాణBâ  అంద ?కంటg మJందు �nయేత�� తలవం72ేాణBâ  అంద ?కంటg మJందు �nయేత�� తలవం72ేాణBâ  అంద ?కంటg మJందు �nయేత�� తలవం72ేాణBâ  
((((మJaి' ం9మJaి' ం9మJaి' ం9మJaి' ం9) ) ) ) EFEFEFEFEFEFEFEF}. . . . (సూ ! అ.ఆ 6: 162, 163). పవక� సల'ల;' హÀ 
అలÆౖ45 వసల' ం 7]ెాIర�ః  

n��r �� AB� �@�F F G F FF FFB� Z0� Q G F Qs  
""""అల;' < «±తర�ల క>రక� Hబ< 7aేని 2ా ?9 అల;' < శAంిఅల;' < «±తర�ల క>రక� Hబ< 7aేని 2ా ?9 అల;' < శAంిఅల;' < «±తర�ల క>రక� Hబ< 7aేని 2ా ?9 అల;' < శAంిఅల;' < «±తర�ల క>రక� Hబ< 7aేని 2ా ?9 అల;' < శAంి    
7�డq7�డq7�డq7�డq". ". ". ". (మJaి' ం 163). 
నజ# నజ# నజ# నజ# lకm ఆn�రం: అల;' < ఆeేశం 

 tt ttββββθθθθ èè èèùùùùθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ õõ õõ‹‹‹‹ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββ%%%% xx xx.... ………… çç ççνννν •• ••���� ŸŸ ŸŸ°°°° #### [[ [[�������� ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) 7ا4ن(�ن(  

{Òక�mబ, ి7_ె'ం72ేార�Òక�mబ, ి7_ె'ం72ేార�Òక�mబ, ి7_ె'ం72ేార�Òక�mబ, ి7_ె'ం72ేార�, , , , నల�2¢పౖ�ల నుం, ినల�2¢పౖ�ల నుం, ినల�2¢పౖ�ల నుం, ినల�2¢పౖ�ల నుం, ిఆపదల� కమJtఆపదల� కమJtఆపదల� కమJtఆపదల� కమJt    
క>9 వ7Oే eEి�9క� భయప,2ేార�క>9 వ7Oే eEి�9క� భయప,2ేార�క>9 వ7Oే eEి�9క� భయప,2ేార�క>9 వ7Oే eEి�9క� భయప,2ేార�}. . . . (సూ ! దహ# 76: 7). 
 �వ ?క� అల2ాట\*ా 7aేG పనుల� 2ాటN ఉeేÂశం అల;' < 
�nయేతక� అ� ��డI,�ల9 ఉంటg, ఉe�ః 9ద, �ం,ి, �� గJడq, 
సం]ాదన, �2ాహం ల;ంటN తeితర అల2ాట\'  సదుeేÂశ�ం�� 7ేaG�  
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అ� క�,� ఆ ాధనలK'  ప ?గణBంచబడ��«. 2ాటN ప�ణ�ం 
మJaి' ంక� లóసు� ంeి.  

2- అల;' < A| ౖ��ా�సమJలK మ ¤కటN ఆయన తన e�సులA|ౖ 
�nి*ా 9రâ«ం�న ఐదు ఇ&ా' ం మ�ల సÅంబ�లను �శ�aించుట. 
అ�ః (1) అల;' < మ;త�� 2ాస�వ ఆ ాధు�డq మ ?యJ మJహ 
మtd సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం అల;' < lకm పవక� అ9 �శ�aిం 
చుట. (2) నమ;¿ &ాÅ Aించుట. (3) జకాi (�n ిe�నం) 7_ె'ంచుట. 
(4) రమజ~ను మ;సమJలK  ^జ~ (ఉప2ాసమJ) ఉండqట. (5) 
మకాm య;త 7యేJ శక�� గల2ాడq హî 7ేయJట. íటN�� ]ాట\ 
ఇ&ా' ం ధరtం lకm ఇతర �ధులను క�,� నమ;t_.  

3- అల;' < A| ౖ��ా�సంలK మ ¤కటN అల;' < «± సర�లKకాల 
సృ�ిSకర�, త9¡ాS ను&ారం తన శక�� మ ?యJ జ~£ నమJ�� సర� 
కా ా�ల� 9ర�45ంచు2ాడq. ఇహపరలKకాల అnకిా ?. ఆయEF 
సర�లKకాల ]�షక�డq. ఆయన తపI మ !వ�డq సృ�ిSకర�నూ 
ల�డq. ]�షక�డqనూ ల�డq. ఆయన తన e�సులక� సE�tరZం 

చూప�టక�, 2ా ?9 2ా ? ఇహప ాల &ాఫల�ం 2¢పౖ�నక� Aలి�చు 
టక� పవక�లను పంAి, గం¼�లను అవత ?ంపజQ�ాడq� . ఆయన 
పరమ ప�త} డq అeి�sయJడq, ఆయనక� &ాటN ఎవ�రË ల�ర�. 

 ªª ªª!!!! $$ $$#### ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ yy yyzzzz ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« ×× ××≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ.... uu uuρρρρ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) �62ا�$م (  

{ప� ప� ప� ప� వసు� వ�ను సృ�ిSం�న2ాడq అల;' <వసు� వ�ను సృ�ిSం�న2ాడq అల;' <వసు� వ�ను సృ�ిSం�న2ాడq అల;' <వసు� వ�ను సృ�ిSం�న2ాడq అల;' <    «±«±«±«±. . . . ప� వస�వ�నక� ప� వస�వ�నక� ప� వస�వ�నక� ప� వస�వ�నక� 
సంరసంరసంరసంర°క�డq °క�డq °క�డq °క�డq క�,� ఆయEFక�,� ఆయEFక�,� ఆయEFక�,� ఆయEF}. . . . (సూ ! ¿మ# 39: 62). 

4- ఆయన A|ౖ ��ా�సమJలK మ ¤కటNః eవి� ఖు#ఆనులK 
మ ?యJ పవక� సల'ల;' హÀ అల45 వసల' ం హe�సులK'  అల;' < 
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ప�త E�మమJల�, ఉత�మ గJణ�ల� ఏ  ¬�లK �లె�పబ,�» ® 
అe ే ¬�లK ఏ మ;తం 'త<  ¬¥', 'తఅ�s�', 'త) «È¥', 'త aీ�' 
ల�క�ం,� �శ�aిం7�_. ఆ ప�త E�మమJల ¯�వమJ e�� ా 
�ె_aని గJణమJలను మ;నవ�ల గJణ�ల�� ]�లOక�ం,� 
�శ�aిం7�_. అల;' < ఇల; ఆeేuం7�డqః  

 }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ xx xx.... ÖÖ ÖÖ óó óó xx xx«««« (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ãã ãã�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt7777 øø øø9999 $$   )11ا��Gرى ( 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$

{ఆయనను ]�_న వసు� వ� సృ�ిSలK ఏe� ల�దుఆయనను ]�_న వసు� వ� సృ�ిSలK ఏe� ల�దుఆయనను ]�_న వసు� వ� సృ�ిSలK ఏe� ల�దుఆయనను ]�_న వసు� వ� సృ�ిSలK ఏe� ల�దు. . . . ఆఆఆఆయన అ�= యన అ�= యన అ�= యన అ�= 
�EF2ాడూ�EF2ాడూ�EF2ాడూ�EF2ాడూ, , , , అ�= చూaG2ాడూనుఅ�= చూaG2ాడూనుఅ�= చూaG2ాడూనుఅ�= చూaG2ాడూను}. . . . (సూ ! షÏ ా 42: 11). 
 

2222- అల;' < దూతలA| ౖ��ా�సంఅల;' < దూతలA| ౖ��ా�సంఅల;' < దూతలA| ౖ��ా�సంఅల;' < దూతలA| ౖ��ా�సం:::: 
ఒక మJaి' ం సం½పి�  రËపంలK అల;' < దూతలను గJ ?ం� 

ఇల; �శ�aిం7�_ః 2ా ?9 అల;' < ప�టNSం7�డq. 2ా ? స�¯�వం 
లKEF �nయేత 2ా &ాడq. 2ా ?లK అEFకాEFక రకాల� గలవ�. 'అ#ú' 
(అల;' < aిం�సనమJ)ను ²aG2ార�, స�రZనరక భట\ల�, మ;న 
వ�ల కరtమJలను భదపర�చు2ార�. అల;' < మ ?యJ ఆయన 
పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం ఎవ ? AGర'�� స� ఏ �వరం 
�ె_]ా ^ అల;*Q 2ా ?9 �శ�aిం7�_. ఉe�ః Hô�, �కాఈ�, 
నరక ]ాలక�డq మ;_), శంక� ఊeే బ�ధ�త క_*? ఉన= 
ఇ&ా 0ీ�. అల;' < 2ా ?9 కాం��� ప�టNSం7�డq. పవక� సల'ల;' హÀ 
అలÆౖ45 వసల' ం ఇల; a|ల�7�Oర9, ఆ«¡ా రHయల;' హÀ అE�µ  
ఉల�' Ýం7�ర�ః  

n �| !gd \�P) ,�L �� o,�� �� I�N� \�P) ,�L �� >2}/�� O��PR F FQ Q Q Q Q Q Q QA FF F G G F GA A G A] Q ]F A F] ~ FG FGA FF
Y2� jy)G A FF Q As 
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""""అల;' < దూతల� నూ# అల;' < దూతల� నూ# అల;' < దూతల� నూ# అల;' < దూతల� నూ# ((((కాం�కాం�కాం�కాం�))))�� ప�టNSంచబ,�» ర��� ప�టNSంచబ,�» ర��� ప�టNSంచబ,�» ర��� ప�టNSంచబ,�» ర�. . . . HE�=త}ల� HE�=త}ల� HE�=త}ల� HE�=త}ల� 
అ*?= జ~�లల�� మ ?యJ ఆదమJ మJంe ే �క� ప&ా� �ంచఅ*?= జ~�లల�� మ ?యJ ఆదమJ మJంe ే �క� ప&ా� �ంచఅ*?= జ~�లల�� మ ?యJ ఆదమJ మJంe ే �క� ప&ా� �ంచఅ*?= జ~�లల�� మ ?యJ ఆదమJ మJంe ే �క� ప&ా� �ంచ    
బ,ని e�9�� బ,ని e�9�� బ,ని e�9�� బ,ని e�9�� ((((మటNS��మటNS��మటNS��మటNS��) ) ) ) ప�టNSంచబ,�» ర�ప�టNSంచబ,�» ర�ప�టNSంచబ,�» ర�ప�టNSంచబ,�» ర�". ". ". ". (మJaి' ం 2996). 
 

3333- గంథమJలA| ౖ��ా�సంగంథమJలA| ౖ��ా�సంగంథమJలA| ౖ��ా�సంగంథమJలA| ౖ��ా�సం���� :::: 
గంథమJలA|ౖ�  సం½పి� ం*ా ఇల; �శ�aించుట �n*ిా ఉంeిః 

పవక�ల� తమ తమ జ~త}లక� ధరtం బºnించుటక�, 2ా ?9 e�9 
2¢ౖప�నక� Aిల�చుటక� అల;' < 2ా ?A| ౖ (పవక�లA|ౖ) గం¼�_= �
అవత ?ంపజQ�ాడq. అల;' < ఏ గంథమJల AGర��� స� �_ె]ా,ో �
2ాటN9 �వరం*ా �శ�aిం7�_. ఉe�ః పవక� మ�&ా అలÆౖ45స$ల;ంA|ౖ 
'�ౌ ాi�ౌ ాi�ౌ ాi�ౌ ాi', పవక� e�వ¶d అలÆౖ45స$ల;ంA| ౖ 'జబ�జబ�జబ�జబ�####', పవక� 
«±సు మaీ$హ అలÆౖ45స$ల;ంA|ౖ 'ఇం��ఇం��ఇం��ఇం��' మ ?యJ అం�మ 
పవక� మJహమtd సల;ûüహÀ అలÆౖ45 వసల' ంA|ౖ 'eవి� ఖు#ఆ.eవి� ఖు#ఆ.eవి� ఖు#ఆ.eవి� ఖు#ఆ.'ల� 
అవత ?ం7�«. అ9=టý'  ఖు#ఆ. అ�*¤పIe ి మ ?యJ 
�టS�వ ?eి. అe ిప¶ర� గం¼�లను�  ర�¿వ� పర�చునe ిమ ?యJ 
ప ?ర½ించునeి. e�9ననుస ?ంచుట, e�9 e�� ా మ ?యJ 
పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం స4c హe�సుల e�� ా sర�Iల� 
7ేయJట తపI9స ?. ఎందుకన*ా అల;' <, మJహమtd సల'ల;' హÀ 
అలÆౖ45 వసల' ంను ఇర�జ~త}ల 2¢పౖ�నక� పవక�*ా పం]ాడq. 
ఆయనA| ౖ ఈ eివ� ఖు#ఆనును అవత ?ంపజQ�ాడq, ఆయన 
(పవక�) e�9 e�� ా 2ా ? మధ� sర�I 7యేJటక�. ఇంక e�9= 
హృదయ 2ా�ధులక� స�సÅత*ా 7�ేాడq. అe ి ప� �షయ;9= 
సIషSం*ా �వ ?సు� ంeి. ఇంకా అeి సర� లKకాల క>రక� సE�tరZం, 
కార�ణ�ం. అల;' < ఆeే�ాల� చదవం,ిః  
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 ####xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ ëë ëë====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... çç ççµµµµ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ øø øø9999 uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÔÔ ÔÔ8888 uu uu‘‘‘‘$$$$tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö���� èè èè???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) ن��م  )155ا

{��మJ ఈ గం¼�9= అవత ?ంపజQ�ామJ��మJ ఈ గం¼�9= అవత ?ంపజQ�ామJ��మJ ఈ గం¼�9= అవత ?ంపజQ�ామJ��మJ ఈ గం¼�9= అవత ?ంపజQ�ామJ�� �� . . . . ఇe ి ñ¯�ల�కల ఇe ి ñ¯�ల�కల ఇe ి ñ¯�ల�కల ఇe ి ñ¯�ల�కల 
గంథంగంథంగంథంగంథం�� �� ....    కావ�నకావ�నకావ�నకావ�న    �ర� e�99 అనుస ?ంచం,ి�ర� e�99 అనుస ?ంచం,ి�ర� e�99 అనుస ?ంచం,ి�ర� e�99 అనుస ?ంచం,ి. . . . భయభక�� ల 2¢ఖౖ ?9 భయభక�� ల 2¢ఖౖ ?9 భయభక�� ల 2¢ఖౖ ?9 భయభక�� ల 2¢ఖౖ ?9 
అవలం�ంచం,ిఅవలం�ంచం,ిఅవలం�ంచం,ిఅవలం�ంచం,ి. . . . �ర� కర�ణBంపబడటం &ాధ�ం కావచుO�ర� కర�ణBంపబడటం &ాధ�ం కావచుO�ర� కర�ణBంపబడటం &ాధ�ం కావచుO�ర� కర�ణBంపబడటం &ాధ�ం కావచుO}. . . . 
((((సూ ! అ.ఆ 6: 155). 

 $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ öö öö;;;; ÏÏ ÏÏ???? ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 && && óó óó xx xx«««« ““““ YY YY‰‰‰‰ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ZZ ZZππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 33 33““““ uu uu���� ôô ôô³³³³ çç çç0000 uu uuρρρρ 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 )��  )89: ا��

{��మJ ఈ గం¼�9= �A| ౖ అవత ?ంపజQ�ామJ��మJ ఈ గం¼�9= �A| ౖ అవత ?ంపజQ�ామJ��మJ ఈ గం¼�9= �A| ౖ అవత ?ంపజQ�ామJ��మJ ఈ గం¼�9= �A| ౖ అవత ?ంపజQ�ామJ�� �� . . . . అe ి ప� అe ి ప� అe ి ప� అe ి ప� 
�షయ;9= సIషSం*ా �వ ?సు� ంeి�షయ;9= సIషSం*ా �వ ?సు� ంeి�షయ;9= సIషSం*ా �వ ?సు� ంeి�షయ;9= సIషSం*ా �వ ?సు� ంeి. . . . �nయేJలÆనౖ 2ా ?క� అe ి�nయేJలÆనౖ 2ా ?క� అe ి�nయేJలÆనౖ 2ా ?క� అe ి�nయేJలÆనౖ 2ా ?క� అe ి
ఉపeశేంఉపeశేంఉపeశేంఉపeశేం, , , , కార�ణ�ంకార�ణ�ంకార�ణ�ంకార�ణ�ం, , , , ñభ2ార�ñభ2ార�ñభ2ార�ñభ2ార�}. . . . (సూ ! న<'  16: 89). 
 

4444- పవక�లA| ౖ��ా�సంపవక�లA| ౖ��ా�సంపవక�లA| ౖ��ా�సంపవక�లA| ౖ��ా�సం:::: 
పవక�లA|ౖ సం½పి� ం*ా ఇల; �శ�aిం7�_ః అల;' < తన e�సుల 

2¢ౖప�నక� పవక�_= ñభ2ార�9చుO2ా ?* ,ా 4XచO ?ంచు2ా ?* ,ా 
ధరtం 2¢పౖ�నక� Aలి�చు 2ా ?*ాజQaి పం]ాడq.  

 ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷WWWW yy yyèèèè tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 77 77ππππ̈̈̈̈ΒΒΒΒ éé éé&&&& »» »»ωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ ÂÂ ÂÂχχχχ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ || ||NNNNθθθθ ää ääóóóó≈≈≈≈ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### (( (( 〈〈〈〈   

{��మJ ప� జ~�లKనూ ఒక పవక�ను పభ�ంపజQ�ామJ��మJ ప� జ~�లKనూ ఒక పవక�ను పభ�ంపజQ�ామJ��మJ ప� జ~�లKనూ ఒక పవక�ను పభ�ంపజQ�ామJ��మJ ప� జ~�లKనూ ఒక పవక�ను పభ�ంపజQ�ామJ. . . . అత9 అత9 అత9 అత9 
e�� ా అంద ?కæ ఇల; 4XచO ?క 7�ేామJe�� ా అంద ?కæ ఇల; 4XచO ?క 7�ేామJe�� ా అంద ?కæ ఇల; 4XచO ?క 7�ేామJe�� ా అంద ?కæ ఇల; 4XచO ?క 7�ేామJ: : : : 'అల;' <అల;' <అల;' <అల;' <     ను ఆ ాnంిను ఆ ాnంిను ఆ ాnంిను ఆ ాnంి    
చం,ిచం,ిచం,ిచం,ి. . . . (¼�� eె2ౖాల ఆ ాధనక� దూరం*ా ఉండం,ి(¼�� eె2ౖాల ఆ ాధనక� దూరం*ా ఉండం,ి(¼�� eె2ౖాల ఆ ాధనక� దూరం*ా ఉండం,ి(¼�� eె2ౖాల ఆ ాధనక� దూరం*ా ఉండం,'ి}. (. (. (. (సూ ! 
న<'  16: 36). పవక�_= �శ�aిం�న2ా Q &ాఫల�ం ]·ందు2ార�. 
2ా ?9 �రసm ?ం�న2ా Q నషSం, అవమ;నం ]ాలగJదుర�.  



��ా�స మ�ల సూ�� ల���ా�స మ�ల సూ�� ల���ా�స మ�ల సూ�� ల���ా�స మ�ల సూ�� ల�    
 

32 

పవక�లంద ? Aలి�ప� ఒకmటgన9 మనం �శ=aిం7�_. అeి 
అల;' < ఏకత�ం మ ?యJ సర� ఆ ాధనలK'  ఆయ9= 
అeి�sయJ9*ా నమJtట. అ«�ే 2ా ? 2ా ?క� E�సంగబ,ిన 
ధరt�ా&ా� þ ల�, ఆe�ేాల�, �ాసE�ల� 2Fర� 2Fర�. అల;' < క>ంద ?క� 
మ ? క>ంద ?A| ౖ ఘనత ప&ాeిం7�డq. అంద ?లKక!ల;'  *¤పI 
ఘనతగల మ ?యJ �టS�వ ?, అం�మ పవక� మJహమtd 
సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం. చదవం,ి అల;' < ఆe�ేాల�ః 

 ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== āā āāÒÒÒÒ ss ssùùùù uu uuÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ((   )55ا4س�اء ( 〉〉〉〉 ))

{��మJ క>ందర� పవక�లక� మ ?క>ందర� పవక�ల కంటg ఉన=త ��మJ క>ందర� పవక�లక� మ ?క>ందర� పవక�ల కంటg ఉన=త ��మJ క>ందర� పవక�లక� మ ?క>ందర� పవక�ల కంటg ఉన=త ��మJ క>ందర� పవక�లక� మ ?క>ందర� పవక�ల కంటg ఉన=త 
&ాÅ E�లను ఇ7�O&ాÅ E�లను ఇ7�O&ాÅ E�లను ఇ7�O&ాÅ E�లను ఇ7�OమJమJమJమJ}. . . . (సూ ! బ� ఇ&ా ఈ� 17: 55). మ ^ 7ోట 
ఇల; ఆeేuం7�డqః 

 $$$$̈̈̈̈ΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... îî îî‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ uu uutttt èè èèΧΧΧΧ !! !!$$$$tt tt//// rr rr&&&& 77 77‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999%%%% yy yy`̀̀̀ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ ss ss????$$$$yy yyzzzz uu uuρρρρ zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999$$ $$#### 33 33 〈〈〈〈     
{((((మ;నవ�ల; ామ;నవ�ల; ామ;నవ�ల; ామ;నవ�ల; ా!) !) !) !) మJహమtd �లK9 ఏ ప�ర�ష}9కæ తం,ి మJహమtd �లK9 ఏ ప�ర�ష}9కæ తం,ి మJహమtd �లK9 ఏ ప�ర�ష}9కæ తం,ి మJహమtd �లK9 ఏ ప�ర�ష}9కæ తం,ి 
కార�కార�కార�కార�. . . . కా9 ఆయన అల;' < lకm పవక�కా9 ఆయన అల;' < lకm పవక�కా9 ఆయన అల;' < lకm పవక�కా9 ఆయన అల;' < lకm పవక� , , , , eెవౖపeెవౖపeెవౖపeెవౖపవక�ల వక�ల వక�ల వక�ల 
పరంపరను సమ;ప� ం 7aేG �వ ?2ార�పరంపరను సమ;ప� ం 7aేG �వ ?2ార�పరంపరను సమ;ప� ం 7aేG �వ ?2ార�పరంపరను సమ;ప� ం 7aేG �వ ?2ార�}.... (33: అ< జ~ã: 40).  

ఇక ఏ పవక�ల AGర'�� స� అల;' < ల�క ఆయన పవక� 
సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం �ె_]ా ^ 2ా ?9 అeే �వరం*ా 
�శ�aిం7�_. ఉe�ః నూ<, హ�d, &ా_<, ఇబ� 4cం, వ*!+ ా 
పవక�ల�. అల;' < 2ారంద ?A|ౖ అEFకాEFక దయ;కర�ణ� ��ఘ;ల� 
క� ?Aించు*ాకా! ఆ�..  
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5555- పరలKక ��ా�సంపరలKక ��ా�సంపరలKక ��ా�సంపరలKక ��ా�సం:::: 
మరణ�నంతరం సంభ�ం7ే ఏ ఏ �షయ;ల� అల;' <, ఆయన 

పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం �ె_]ా ^ అవ9=య� ఇందులKEF 
వ&ా� «. ఉe�ః సమ;nి య;తన, ప ¬°ల�, ñ¯�ల�, పళయ 
eినం E�టN �ర సంఘటనల�, వం�ెన, �� సు, లÆకm, ప� కరt 
lకm ఫ_తం, కరt ప�� ల� పజల మJందు �ెర�వ బడqట, 
2ార� e�9= క�,ి ల�క ఎడమ 7ే��� ల�క íప� 2¢నక నుం� 
sసుక>నుట, ఇంకా పవక� మJహమtd సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ంక� 
లóంచు హౌజ! కÐస#, స�రZం, నరకం, ��ా�సులక� అల;' < 
దర�నం, సం¯�షణ. ఇంకా ఖు#ఆను మ ?యJ స4c హe�సులK'  
వ�Oన �షయ;ల9=టN� �శ�aిం7�_. అ� అల;' < మ ?యJ 
ఆయన పవక� �_ెAని పకార�� సంభ�ంచున9 నమ;t_.  

 

6666- మం�మం�మం�మం�, , , , 7డెq 7డెq 7డెq 7డెq 'తతతత����Â #Â #Â #Â #' ( ( ( (అదృషSంఅదృషSంఅదృషSంఅదృషSం))))A| ౖ��ా�సంA| ౖ��ా�సంA| ౖ��ా�సంA| ౖ��ా�సం:::: 
'త�Â #'A| ౖ��ా�సంలK E�ల�గJ �షయ;ల� వ&ా� «ః 

ÒదటNeఃి ÒదటNeఃి ÒదటNeఃి ÒదటNeఃి భ�తకాలమJలK జ ?*?నeి, భ�ష�త}� లK జరగబº«±eి 
సర�మ� �_ెaిన2ాడq అల;' <. తన e�సుల ప ?aిÅత}ల� 
స«తం ఆయనక� �లె�సు. ఇంకా 2ా ? �వEr]ాయం, 2ా ? 
7�వ�, 2ార� 7aేG కరtల9=య� ఎ ?*?న2ాడq ఆయEF. ఆ 
పరమ ప�త} 9క� 2ా ? ఏ �షయమ� మర�గJ ల�దు.  

 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// >> >> óó óó xx xx«««« íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== tt ttææææ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) *115ا�,�ب(  

{9శOయమJ*ా అల;' <9శOయమJ*ా అల;' <9శOయమJ*ా అల;' <9శOయమJ*ా అల;' <     క� సర�మ� �_ెయJనుక� సర�మ� �_ెయJనుక� సర�మ� �_ెయJనుక� సర�మ� �_ెయJను}.... (సూ ! �ౌబ� 
9: 115), 
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 !ండవeఃి !ండవeఃి !ండవeఃి !ండవeఃి ఆయన సృ�ిSలK ఉన=ట\వంటN పs e�9 అదృ¡ాS 9= 
2ా aి A|ట�S డq.  

 ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... uu uuρρρρ >> >> óó óó xx xx«««« çç ççµµµµ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ ôô ôômmmm rr rr&&&& þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55ΘΘΘΘ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) && && ÎÎ ÎÎ7777 –– ––ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) 912ی(  

{ప� �షయ;�= ��మJ ఒక సIషS�¸¹న గంథంలK 2ా a ిప� �షయ;�= ��మJ ఒక సIషS�¸¹న గంథంలK 2ా a ిప� �షయ;�= ��మJ ఒక సIషS�¸¹న గంథంలK 2ా a ిప� �షయ;�= ��మJ ఒక సIషS�¸¹న గంథంలK 2ా a ి�� ��
A|A|A|A|ట�S మJట�S మJట�S మJట�S మJ}. . . . (సూ ! య;a.ీ 36: 12). 
మ�డవeఃి మ�డవeఃి మ�డవeఃి మ�డవeఃి ప� �షయం అల;' < ఇషSమJA|ౖ ఆn�రప, ియJంeి. 
ఆయన తల�నeి త°ణ�� అవ�త}ంeి. తలచ9eి కాEF కాదు 
అ9 �శ�aిం7�_.  

 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) ان�40;ل ��(  

{అల;EF అవ�త}ంeిఅల;EF అవ�త}ంeిఅల;EF అవ�త}ంeిఅల;EF అవ�త}ంeి. . . . అల;' < ��ను కÎ ?నe�99 7&ేా�అల;' < ��ను కÎ ?నe�99 7&ేా�అల;' < ��ను కÎ ?నe�99 7&ేా�అల;' < ��ను కÎ ?నe�99 7&ేా� డqడqడqడq}....    (సూ ! 
ఆ_ ఇమ;õ . 3: 40). 
E�లZవeఃిE�లZవeఃిE�లZవeఃిE�లZవeఃి ప� e�9 త�Â # అe ిసంభ�ంచక మJంeే ప�టNSం7�డq.  

 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ss ss)))) nn nn==== ss ss{{{{ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) �7ت�I96ا�(  

{2ాస�2ా9క� అల;' <2ాస�2ా9క� అల;' <2ాస�2ా9క� అల;' <2ాస�2ా9క� అల;' <     «± (మt«± (మt«± (మt«± (మt����= సృ�ిSం7�డq= సృ�ిSం7�డq= సృ�ిSం7�డq= సృ�ిSం7�డq, , , , �ర� తయ;ర� �ర� తయ;ర� �ర� తయ;ర� �ర� తయ;ర� 
7aేG వసు� వ�లనూ సృ�ిSం7�డq7aేG వసు� వ�లనూ సృ�ిSం7�డq7aేG వసు� వ�లనూ సృ�ిSం7�డq7aేG వసు� వ�లనూ సృ�ిSం7�డq}. . . . (సూ ! &ా�ాåi 37: 96). 
�#ిm �#ిm �#ిm �#ిm ((((బహÀeె2ౖా ాధనబహÀeె2ౖా ాధనబహÀeె2ౖా ాధనబహÀeె2ౖా ాధన)))), , , , e�9 రకాల�ఃe�9 రకాల�ఃe�9 రకాల�ఃe�9 రకాల�ః 
�#ిm అంటgః �#ిm అంటgః �#ిm అంటgః �#ిm అంటgః మ9�ి అల;' < ర�బ��యత}లK, ల�e� 
ఉల�45యత}లK ల�e� అ&ాt వ aి�ాత}లK ఇతర�లను 
¯�గ&ా�(*ా 7ేయJట.  
�#ిm  !ండq రకాల�ః �#ిm  !ండq రకాల�ః �#ిm  !ండq రకాల�ః �#ిm  !ండq రకాల�ః �న= �#ిm, A|దÂ  �ి#m. 
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ÒదటNeిః A|దÂ  �#ిmÒదటNeిః A|దÂ  �#ిmÒదటNeిః A|దÂ  �#ిmÒదటNeిః A|దÂ  �#ిm:::: ఆ ాధన lకm ఏ ఒకm రక�¸¹E� 
అల;' < «±తర�ల క>రక� 7యేJట. �#ిm 7aేని వ�క�� �ౌబ� 
7ేయక�ం,� (పశO��� ప ప,ి, °మ;ó° కÎరక�ం,�) చ9]�� ే
�ాశ�తం*ా నరకంలK ఉంట�డq. ఇంకా అe ి (A|దÂ  �ి#m) సర� 
స��m ా�లను భసtం 7ేaGసు� ంeి. అల;' < ఆeేశం చదవం,ిః  

 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää.... uu uu���� õõ õõ°°°° rr rr&&&& xx xxÝÝÝÝ ÎÎ ÎÎ6666 yy yyssss ss ss9999 ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∇∇∇∇∇∇∇∇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) ن��م )88ا

{ఒక2Fళ 2ార� �#ిm 7aే ిఉం,నిట'«�ేఒక2Fళ 2ార� �#ిm 7aే ిఉం,నిట'«�ేఒక2Fళ 2ార� �#ిm 7aే ిఉం,నిట'«�ేఒక2Fళ 2ార� �#ిm 7aే ిఉం,నిట'«�ే, , , , 2ార� 7aేని సమస�ం 2ార� 7aేని సమస�ం 2ార� 7aేని సమస�ం 2ార� 7aేని సమస�ం 
E�శనం అ«వ�ం,eేిE�శనం అ«వ�ం,eేిE�శనం అ«వ�ం,eేిE�శనం అ«వ�ం,eే}ి. . . . (సూ ! అ.ఆ 6: 88). A|దÂ  �#ిm ను 
అల;' < స�చÛ�¸¹న �ౌబ� 7ేయ9eి °(ంచడq. చదవం,ి 
ఖు#ఆ. &ా°�ం:  

 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& xx xx8888 uu uu���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 
 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ õõ õõ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ## ##““““ uu uu���� yy yyIIII øø øøùùùù $$ $$#### $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∇∇∇∇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) 48ا��(�ء(  

{అల;' < °(ంచ9eి కQవలం �#ిm మ;త��అల;' < °(ంచ9eి కQవలం �#ిm మ;త��అల;' < °(ంచ9eి కQవలం �#ిm మ;త��అల;' < °(ంచ9eి కQవలం �#ిm మ;త��. . . . అe ితపI ఏ ]ా]ా9= అe ితపI ఏ ]ా]ా9= అe ితపI ఏ ]ా]ా9= అe ితపI ఏ ]ా]ా9= 
అ«E� ఆయన ��ను ఇషSప,ని 2ా ? క>రక� °(&ా� డqఅ«E� ఆయన ��ను ఇషSప,ని 2ా ? క>రక� °(&ా� డqఅ«E� ఆయన ��ను ఇషSప,ని 2ా ? క>రక� °(&ా� డqఅ«E� ఆయన ��ను ఇషSప,ని 2ా ? క>రక� °(&ా� డq. . . . 
ఇతర�లను అల;' <ఇతర�లను అల;' <ఇతర�లను అల;' <ఇతర�లను అల;' <     క� ¯�క� ¯�క� ¯�క� ¯�గ&ా�మJల�*ా 7aేG2ాడqగ&ా�మJల�*ా 7aేG2ాడqగ&ా�మJల�*ా 7aేG2ాడqగ&ా�మJల�*ా 7aేG2ాడq, , , , ఎం�� sవఎం�� sవఎం�� sవఎం�� sవ    
�¸¹న ]ాపప� మ;ట అE�=డq అన=మ;ట�¸¹న ]ాపప� మ;ట అE�=డq అన=మ;ట�¸¹న ]ాపప� మ;ట అE�=డq అన=మ;ట�¸¹న ]ాపప� మ;ట అE�=డq అన=మ;ట}. . . . (సూ ! 9&ా 4: 48). 
A|దÂ  �#ిm లK9 క>9= రకాల�ః A|దÂ  �#ిm లK9 క>9= రకాల�ః A|దÂ  �#ిm లK9 క>9= రకాల�ః A|దÂ  �#ిm లK9 క>9= రకాల�ః అల;' < «±తర�ల�� దుఆ, 
అల;' < «±తర�ల క>రక� Òక�mబ,ి, Hబ< వ*!+ ాల� 7యేJట. 
అల;' < �� ఇతర�_= &ాటN క_A ి అల;' < పట'  ఉండవలaిన 
AGమ 2ా ? పట'  ఉంచుట. అల;' < ఆeేశం:  

 šš šš∅∅∅∅ÏÏ ÏÏΒΒΒΒuu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$̈̈̈̈ΖΖΖΖ9999$$ $$#### tt ttΒΒΒΒ ää ää‹‹‹‹ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚−− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!!$$ $$#### ####YY YYŠŠŠŠ####yy yy‰‰‰‰ΡΡΡΡrr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκtt ttΞΞΞΞθθθθ™™ ™™6666ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ÉÉ ÉÉ bb bb====ßß ßßssssxx xx.... «« ««!!!!$$ $$#### (( (( 〈〈〈〈   

 )165ا�� �ة (
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{క>ందర� అల;' < ను కాద9 ఇతర�లను ఆయనక� సమ;నుల�క>ందర� అల;' < ను కాద9 ఇతర�లను ఆయనక� సమ;నుల�క>ందర� అల;' < ను కాద9 ఇతర�లను ఆయనక� సమ;నుల�క>ందర� అల;' < ను కాద9 ఇతర�లను ఆయనక� సమ;నుల�    
*ా*ా*ా*ా, , , , పత�ర�Å ల�*ా ¯��&ా� ర�పత�ర�Å ల�*ా ¯��&ా� ర�పత�ర�Å ల�*ా ¯��&ా� ర�పత�ర�Å ల�*ా ¯��&ా� ర�. . . . 2ార� అల;' < పట'  క_*? ఉండవల2ార� అల;' < పట'  క_*? ఉండవల2ార� అల;' < పట'  క_*? ఉండవల2ార� అల;' < పట'  క_*? ఉండవల    
aని AGమ�� 2ా ?9 పaని AGమ�� 2ా ?9 పaని AGమ�� 2ా ?9 పaని AGమ�� 2ా ?9 ప(&ా� ర�(&ా� ర�(&ా� ర�(&ా� ర�}. . . . (సూ ! బఖర 2: 165).  
 !ండవeఃి �న= ష#m !ండవeఃి �న= ష#m !ండవeఃి �న= ష#m !ండవeఃి �న= ష#m: : : : అంటgః ఖు#ఆను, హe�సులK ఏ పనుల 
క>రక� �ి#m అEF AGర� వ�Oంeో కా9 అ� A|దÂ  �ి#m వరక� 
7ేర2� అ�. ఈ రకం ధరtభషSతక� కారణం కాదు. కా9 �ౌ4cదు 
లK మ;తం కళంకం ఏరIడqత}ంeి. ఉe�ః పదర�E�బJeిÉ�� 
ఏeైE� స��mర�ం 7యేJట. ల�e� �#ిm అకì# క� 7ే ?Iం7ే 
ఏeైE� కార�ం. ఉe�ః అల;' < క>రక� నమ;¿ 7యేJట కా9 
ఏeైE� సమ;nి వదÂ . అల;' < «±తర�ల� ల;భన¡ాS 9క� 
అnకిార�ల� కార� అన= ��ా�సం�� 2ా ? �ద పమ;ణం 
7ేయJట. ఇంకా అల;' < మ ?యJ ఫల;న వ�క�� తల�నట\'  అ9 
అనడం. పవక� సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం 7ె]ాIర�ః  

n80y%� v$�� Y2J�� .�P� �� .�P� I
A G G FF AG F FF G A G u F A F F GF F R QF	+��9 B 2:C	 8+D� �� 2 B 2 2 �?H 2 2
8�9 ?�TG�	 UV�	2 32 B 2 3 2 B 3 6 :n4��8��A F us  

""""� పట'  E�క� అnకిం*ా భయం క_*?ం7eే(ేటంటg �ర� �న= � పట'  E�క� అnకిం*ా భయం క_*?ం7eే(ేటంటg �ర� �న= � పట'  E�క� అnకిం*ా భయం క_*?ం7eే(ేటంటg �ర� �న= � పట'  E�క� అnకిం*ా భయం క_*?ం7eే(ేటంటg �ర� �న= 
�#ిm�#ిm�#ిm�#ిm     క� ]ాలIడ��ర9క� ]ాలIడ��ర9క� ]ాలIడ��ర9క� ]ాలIడ��ర9". ". ". ". �న= �#ిm అంటg(టN? పవకా�  అ9 
అ,*ిార� అకmడqన=2ార�. అప§డq పవక� 7ె]ాIర�ః 
""""పదర�E�బJపదర�E�బJపదర�E�బJపదర�E�బJ���� ిÉ ిÉ ిÉ ిÉ " " " " అ9. (మJస=d అహ��d. e�9 సనd మం�eి).  

n�FB� I)g 4�� j�= �F A F G] G F Q F Fv�� "�� F F G FF G Fs  
""""ఎవ !+E� అల;' < తపI ఏe�9 పమ;ణం 7aేEి� అతడq �#ిm ఎవ !+E� అల;' < తపI ఏe�9 పమ;ణం 7aేEి� అతడq �#ిm ఎవ !+E� అల;' < తపI ఏe�9 పమ;ణం 7aేEి� అతడq �#ిm ఎవ !+E� అల;' < తపI ఏe�9 పమ;ణం 7aేEి� అతడq �#ిm 
7aేి7aేి7aేి7aేినట\'నట\'నట\'నట\' ". ". ". ". (మJస=d అహtద�. e�9 సనd పమ;ణBక�¸¹నeి). 
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��యత}� ల� 2Fసుక>నుట.  ^*ాల�, ఆపదల�  ాక�ం,� ల�e� 
వ�Oన �ò_*?]�వ�టక� క,�ల�,  ?ంగJల� &ాధనం అ9 
2Fసుక>నుట ల;ంటN పనుల� �న= �#ిm క� సంబంnిం�న2F. ఇక 
అ2F &ాధన�� కాదు అందులK ల;భన¡ాS ల� ఉE�=«, అంటg 
అ� 2Fసుక�న=ప§డq ల;భం ఉంట\ంe ి 2FసుకÎక�ంటg నషSం 
ఉంట\ంe ిఅ9  �శ�aaిG�  అe ిA|దÂ  �ిర�mలK వసు� ంeి. (అందుక� 
7�ల; జ~గత�*ా ఉం,�_� ).  
 

0రిé«± 0రిé«± 0రిé«± 0రిé«± E�HయE�HయE�HయE�Hయ((((2))))    
 0ిరé«± E�Hయ lకm ��ా�సం ఇeిః అల;' <, ఆయEF 
పభJవ�, 2ాస�వ ఆ ాధు�డq. ఉత�²త�మJడq, eోష ా45త}�డq 
అ9 సత� ��ా�సుడq &ా°�(&ా� డq. ధ ాt9= ఆయనకQ 
ప��ేక�ం� ఆ అeి�sయJEF= ఆ ాnి&ా� డq. అల;' < «± 
సృ�ిSవ���9= ర�ం72ేాడq, e�99 అమల� పర72ేాడq, ఆA| ౖ
e�9 పకారం రËప కలIన 7aేG2ాడq, ఉ]ాnి పn�త, 
ఇ7Oే2ాడq, ఆప�క�EF2ాడq, సర� కా ా�ల 9ర�హక�డq.  
 ఆయEF సత� ఆ ాధు�డq. ఆయEF ఆరంభమJ, ఆయనక� 
మJందు ఏe� ల�దు. ఆయEF అంతమJ, ఆయన తర�2ాత ఏe� 
ల�దు. ఆయEF బ�హ�మJ, ఆయనA| ౖ ఏe� *!లవల�దు. ఆయEF 
గ�ఢమJ, ఆయనక� ఏe� మర�గJల�దు.  

                                                           
2  ²½¾9క�, స�రZ ప2F�ా9క� అరµత గల 2ార� అ9 ¯�వం. 
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 సర� కాల స ా�వసÅలలK అ9= �n�ల�*ా ఆయEF 
పర²న=- త}డq, మ	న=త}డq, *¤పI2ాడq. సర� సృ�ిS  
A|ౖన aిం�సనం (అ#ú)A|ౖ ఆaనీు,ెయౖJE�=డq. పరమ � 
�ష}� డq 
అ9= రకాల లK]ాల, eో¡ాలక� అsత}డq. ఆయEF అంద ?A| ౖ
అnకిారం గల2ాడq. తన ఆn�నంలK నుం,ి ఏ ఒకmడq 
తAIించుకÎల�డq.  
 ఆయన అ#ú A|ౖ aిÅరప,�» డq. ఆయన ఔన=త�ం, *Ðర2ా9క� 
త*?న  ¬�లK aిÅరప,�» డq. అంద ?క� A|*ౖా, ఉన=తమJ*ా 
ఉన=పIటNకæ బ�హ�మ�, గ�ఢమ�, A|లౖKకం, క��ంeి లKకం/ 
]ా��ళం అంతయJ �ె_aని2ాడq ఆయన. ఆయన తన 
�e��జ~£ నం�� మ;నవ�ల�� ఉE�=డq. 2ా ? సర� aిÅత}లను 
ఎ ?*?న2ాడq. ఆయన స�పమJలK ఉE�=డq. (ఆయను= 
]ా  ?Åం72ేా ?క�) సమ;n�నం ఇ&ా� డq.  
 ఆయన ఏ అకm ా ల�92ాడq. పజల నుం,ి ఆయనక� ఏ 
అవసరమ� ల�దు. అందరË తమ ఉ9క�, మ ?యJ తమక� 
అవసరమJన= పs e�9క� ఆయన A|ౖ ఆn�రప,ి యJE�=ర�. 
°ణం ]ాట\ / కను  !పI ]ాట\ ఏ ఒకmరË ఆయన అవసరం 
ల�9e ి ల�ర�. ఆయన క9కర�డq, 2ాత$ల�ం కల2ాడq. పజల 
వదÂ ఉన= n� ?tక వ ాలÆౖE� ల�e� ఐ45క వ ాలÆౖE� అ9=యJ ఆ 
పరమ ప�త} 9 తరఫ�EF. ఆయEF వ ాల� ప&ాeించు2ాడq. 
ఆపదల� దూరం 7aేG2ాడq.  
 ఆయన కార�ణ��� ఇeిః ఆయన ప�  ా� మ�డవ వంత} 
 ా� (*?_ యJండ*ా పపం7�కా�ా9క� eి*? వ�O """"నను= నను= నను= నను= 
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అ,*ిQ2ా !వర�అ,*ిQ2ా !వర�అ,*ిQ2ా !వర�అ,*ిQ2ా !వర�? అత9క� ప&ాe&ిా� ను అత9క� ప&ాe&ిా� ను అత9క� ప&ాe&ిా� ను అత9క� ప&ాe&ిా� ను. . . . ఎవర� E��� తన ]ా]ాల ఎవర� E��� తన ]ా]ాల ఎవర� E��� తన ]ా]ాల ఎవర� E��� తన ]ా]ాల 
మ9=ంప� కÎర���డq EFను అత9= °మ9=ంప� కÎర���డq EFను అత9= °మ9=ంప� కÎర���డq EFను అత9= °మ9=ంప� కÎర���డq EFను అత9= °(&ా� ను(&ా� ను(&ా� ను(&ా� ను" " " " అ9 ఫî వరక� 
9నeి&ా� డq. అ«�ే ఆ eి*? ావడం తన ఔన=త�ం, *Ðర2ా9క� 
త*?న  ¬�లK ఉంట\ంeి.  
 సంప¶రâ �2Fకం గల �2FచE� పర�డq ఆయన. ఆయన 
నృ�ిSం�న e�9లK ఏ ఒకmట � వృn�*ా ల�దు. ఆయన పంAిన 
ధ ాtలK'  ��ళªE�=«. అ9= రకాల కæడqలక� 92ారణ ఉంeి.  
 ఆయన �ౌబ� అం*¬క ?ంచు2ాడq, మ9=ంచు, 
°(ంచు2ాడq. తన e�సులK'  �ౌబ� 7ేaG2ా ? �ౌబ�ల� 
అం*¬క ?&ా� డq. ]ా]ాల ప½¾ళన కÎ Q 2ా ?9 మ9=&ా� డq. ఆయన 
2¢ౖప�క� మర_న2ా ? A|దÂ  A|దÂ  ]ా]ాలను °(&ా� డq.  

 ఆయన �ల�వ97ేO2ాడq. ఓ �న= స��mర��¸¹E� e�9క� 
�ల�వ9&ా� డq. e�9క� బదుల� అnిక ఫలం E�సంగJ��డq. ఇంకా 
ఆయనక� కృత¿£ డq*ా ఉన=2ా ?కæ మ ?9= అనుగ�ల� �
E�సంగJ��డq.  

 సత� ��ా�సుడq అల;' < తన క>రక�, పవక� సల'ల;' హÀ 
అలÆౖ45 వసల' ం అల;' < క>రక� �ె_Aని గJణగణ�_= 
�శ�aి&ా� డq. ఉe�ః సంప¶రâ �వనం, �నుట, చూచుట. పరమ 
శక�� , ఔన=త�మJ, *¤పIతనం, కæ ?� , మ45మ;9�తం, &�ందర�ం, 
ప ?ప¶రâత. సర�&�� తం. అ9=టNక� ఆయEF ఏక!+క అరµత గల2ాడq.  

 ఖు#ఆను మ ?యJ హe�సుల e�� ా ర�¿2¢ౖన; '��ా�సుల� 
స�రZంలK తమ పభJవ�ను పత�°ం*ా చూ&ా� ర�' అEF 
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�షయ;9= దృఢం*ా �శ�a&ిా� డq. ఆయన దర�నం మ ?యJ 
ఆయన సంతృAి�  వ ాల� స�రZంలK లóం7 ే సర� వ ాలK' క!ల;'  
అ� *¤పI�. 
 �ౌ4cd, ��ా�స మ; ాZ 9= వద_ చ9]�«న2ార� 
�ాశ�తం*ా నరకంలK ఉంట�ర�. �ర ]ా]ాల� (కô ా గJE�<) 
7ేaని2ార�, �ౌబ� 7యేక�ం,� చ9]�«, ల�e� 2ా ? ఆ ]ా]ాల 
మ9=ంప� మ;రZం లóంచక�ం,�, ల�e� aి�ారసు క�,� 
]·ందక�ం,� ఒక2Fళ నరకంలK ప2Fuం�E� అందులK �ాశ�తం*ా 
ఉండర�. తన హృదయంలK రవ� *?ంజంత ��ా�సం క�,� ఉన= 
వ�క�� తపIక�ం,� ఒక  ^¿ నరకం నుం,ి బ �టౖNక� వ&ా� డq.   
 హృదయ;ంతర నమtకం, e�9 మ;టల� మ ?యJ e�9 
పనుల� అల;*Q అవయ2ాల పనుల�, E�ల�క మ;టల�, 
ఇవ9=య� ��ా�సంలK ప ?గణBంచబడ��«. ��ా�స 
బ�ధ�త_= సంప¶రâం*ా E¢ర2F QO2ా,ే సత� ��ా�సుడq. 
ప�ఫల;9క� అర�µ డq, u°క� దూరం అవ���డq. 2ాటNలK ఏ క>ంత 
క>రత చూAEి� అe ే ప ?మ;ణంలK అత9లK నుం, ి ��ా�సం 
తర�గJత}ంeి. అల; ఎందుకన*ా ��ా�సం �nయేత, 
స��m ా�ల�� A|ర�గJత}ంeి. అ�nయేత, దు¡ాm ా�ల�� 
తర�గJత}ంeి.  
 అల;*Q ��ా�a ి ఈ &ా½ ి క�,� ఇ&ా� డqః మJహమtd మJహమtd మJహమtd మJహమtd 
(సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం) అల;' < lకm e�సుడq మ ?యJ 
పవక�. అల;' < ఆయనక� మ;రZదర�క����=, సత� ధ ాt�= 
ఇ�O పం]ాడq. e�99 సకల ధ ాtలA|ౖ ఆnిక�ం వ45ం7 ే
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ధరtం*ా 7యేట�9క�. 9స$ంeేహం*ా ఆయన ��ా�సులక� 
స�యం*ా తమకంటg క�,� మJఖు�డq. ఆయన పవక�ల 
పరంపరను సమ;ప� ం 7ేaG �టS�వ ? పవక�. మ;నవ�ల, అల;' < 
2ా ?9 HE�=త}ల 2¢ౖప�నక� ñభ2ార�97Oే 2ా9*ా, 4XచO ?క 
7ేaG2ా9*ా, అల;' < అనుమ��� ఆయన 2¢ౖప�నక� 
Aిల�ప�97ేO2ా9*ా 7aేి, పకాuం7ే e�పం*ా 7ేa ి పం]ాడq. 
ఇహప ాల ��ళª�� ఆయ9= పం]ాడq. మ;నవ�లందరË ఆ 
ఏక!+క, ఏ ¯�గ&ా�( ల�9 అల;' < ఆ ాధన A|ౖ aిÅరం*ా 
ఉండqటక� ఆయన E�సం*Q ఉ]ాnి9, ఆయన ఆ ాధన 
స�య;9క� ఉప®*?ంచుకÎవ,�9క� ఆయన సల'ల;' హÀ 
అలÆౖ45 వసల' ం9 పం]ాడq.  
 ఆయన సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం సృ�ిSలK అంద ?కE�= 
*¤పI జ~£ 9, సత�వంత}డq, ఉత�మ సల�కార�డq. మ ?యJ 
అంద ?కE�= సIషSం*ా బºnిం7ే2ార� అ9 ��ా�a ి
�ెల�సుక�ంట�డq. ఆయ9= *Ðర�&ా� డq, AG(&ా� డq. సర� సృ�ిS  
AGమ A| ౖఆయన AGమక� ఆnకి�త9&ా� డq. ఆయన sసుక>�Oన 
ధరtం lకm మ�ల� �షయ;లను మ ?యJ e�9 
�వ ాల9=టN9 అనుస ?&ా� డq. ఆయన సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 
వసల' ం మ;ట, పదÉ�9 ఇతర�ల మ;ట, పదÉ�A|ౖ పn�న(&ా� డq.  
 అల;' < ఆయనక� E�సం*?న ఘనతల�, ప�ే�కతల�, 
ప ?పక�తల� సృ�ిSలK ఏ ఒకm ?క� E�సంగ ల�ద9 ��ా�a ి
నమJt��డq. సృ�ిSలKక!ల;'  ఉన=త &ాÅ నం గల2ార�, *¤పI కæ ?� 
గల2ార�, పs e�ంటý'  ఉన=త, ఉత�మ aGSHగల2ార� ఆయEF 
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సల'ల;' హÀ అలÆౖ45 వసల' ం. ఆయన �లె�ప9eి ఏ ��ల� అంట\ 
ల�దు. ఆయన 92ా ?ంచ9eి అంట� ఏ 7డెq ల�దు.  
 ��ా�a ిఅల;' < అవత ?ంపజQaిన ప� గం¼�9=� , పంAని ప� 
పవక�ను నమJt��డq. 2ాటN / 2ా ? �వ ాల� �ె_aEి�, �ె_యక 
]�«E�. ఏ ఒకm ?A|ౖ ��ా�సంలK ¯ �ద¯�వం చూపడq. 
2ారంద ?కæ ఇవ�బ,ని సంeశేం ఒకmట9 నమJt��డq. అeఃే ఆ 
ఏక!+క, ఏ ¯�గ&ా�(ల�9 అల;' < ఆ ాధన.  
 మం�, 7డెq అదృ¡ాS 9= తÏ.ఛ. తపIక�ం,� నమJt��డq. 
మ;నవ�ల మం�, 7డెq కరtల9=టN గJ ?ం� అల;' < క� 7�ల; 
�ణâం*ా �లె�సు. అల;' < కలమJ 2ాటN9 మJంeే 2ా aGaంిeి. 
2ాటNలK అల;' < తలంప� 2¢డ_ంeి. 2ాటNలK అల;' < �2Fకం 
తపIక ఉంeి. తన e�సులక� శక�� మ ?యJ ఉeేÂశ�ం 
ప&ాeిం7�డq. 2ా ? శక�� , కÎ ?క పకార�� 2ా ? నుం, ి మ;టల�, 
7ేషSల� 2¢ల�వడq��«. అల;' < ఏ e�9 గJ ?ం� 2ా ?A| ౖ ఏ 
రక�¸¹న ఒ��,ి 7యేల�దు. 2ా ?క� స�యం*ా అnకిారం 
ఇ7�Oడq. అల;' < తన E��యం, �2Fకం�� ��ా�సులక� 
ప��ేకం*ా E�సం*?న వరం ఇeిః 2ా ?లK ��ా�సం పట'  AGమను 
కలగజQ�ాడq. e�99 2ా ?క� మErరంజక�¸¹నe*ిా జQ�ాడq. 
అ��ా�సం, దు ాtరZం, అ�nయేతల పట'  2¢గట\ కలగ జQ�ాడq.  
 ��ా�aి ఎల'ప§డూ � 
�®óల;�ి*ా ఉం,�_. ఈ � 
�®óల;ష 
అల;' < పట' , ఆయన గంథం పట'� , ఆయన పవక� పట' , మ ?యJ 
మaి'మJల E�యక�9 పట'  మ ?యJ 2ా ? &ామ;న� పజల పట' . 
ష ¬అi ప ?nిలK ఉం,ి మం�9 ఆeేuం7�_. 7డెqను 
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92ా ?ం7�_. త_'దండq లక� �nేయJల�*ా ఉం,�_. రక� 
సంబంn�_= A|ంచుకÎ2ా_. బంధువ�క�, ]·ర�గJ2ా ?క�, 
హక�mగల2ా ?క�, అంద ?క� ఉపకారమJ 7యే;_. సత$ంబంn�ల� 
ఉంచుకÎ2ా_. సద�ర�న ప7�రం 7యే;_. దుష��వర�న రËప� 
మ;]ా_.  
 ��ా�సులK'  సంప¶రâం ��ా�సం గల2ాడq 2ా ?లK అంద ? 
కన= మం� స��m ా�ల�, సత��వర�నల� గల2ాడq. 2ా ?లK 
అంద ?కంటg ఎక�mవ సత�సంధుడq, ప� మం�క� అంద ?కంటg 
ఎక�mవ 7ేర�*ా, 7ెడqక� దూరం*ా ఉన=2ాడq అ9 నమ;t_.  
 అల;' < మ;రZంలK H�d పళయం వరక� ఉండqన9 
�ెల�సుకÎ2ా_. అe ిఇ&ా' ం ధరtం lకm uఖరం. �ద�, ఆn�రం, 
ఆయJధం lకm H�d. తన ధరtం 2¢పౖ� నుం, ి తన శక�� 
పకారం ]� ాడqట ప� మJaి' ంA| ౖ �n*ిా ఉంeి. e�9క� త*?న 
షరత}ల�, &ాధE�ల� ప¶ర�«నప§డq, E�యక�డq ప�ణ��త}t 
,ైE�, ]ా]ాత}t,ెEౖ� అత9 2¢ంట ఉం, ిH�d 7యే;_.  
 మJaి'మJలందర� ఏక�� టN*ా ఉం,ేందుక� అnికం*ా 
కాం½ిం7�_. అందుక� పరసIరం ]� త$45ం7�_. 2ా ?9 
కలప,�9క�, 2ా ? మనసు$ల� పరసIరం 7ేర�వ�*ా కావ,�9క� 
ప¶ ?� పయత=ం 7యే;_. �¯ �దం, పరసIర శత} త�ం, 
కపట�లక� దూరం*ా ఉం,�_. అల; ఉన=2ా ?9 4XచO ?ం7�_. 
ఐక�మ���9క� ��డI,ే, �¯ �e�లను దూరం 7aేG ®గ��¸¹న ప� 
&ాధE�9= అవలంóం7�_. పజలక� ఏ రక�¸¹న �9 
క_*?ంచవదుÂ . అeి 2ా ? ]ా ణ, ధన, మ;న సంబంధ�¸¹న ల�e� 
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మ Q రక�¸¹న హక�mలK *ా9 2ా ?క� బ�ధ క_*?ంచవదుÂ . 
మJaి'మJల��, మJaి'��తర�ల�� 2ా ? వ�వ� ాలK'  E��యం 
]ాటNం7�_. e�9 గJ ?ం7ే ఇతర�లక� బºnిం7�_.  
 సర� అనుచర సంఘ;లK'  పవక� మJహమtd సల'ల;' హÀ 
అలÆౖ45 వసల' ం అనుచర సంఘం అ�ఉత�మ�¸¹నద9 
�శ�aిం7�_. అందులK పవక� సహచర�ల�, ప�ే�కం*ా ఖుల�ాఏ 
 ా�eి�., స�రZ ñభ2ార� ]·ంeిన పe ిసహచర�ల�, బd యJ�É  
íర�ల�, (హÀeై�య;లK)  ?జ~�. శపథంలK ]ాలäZ న=2ార�, 
మJ�H ¬., అE�$ర�లK (��ా�స సంe�ేా9= aీ�క ?ంచట�9క�) 
మJందంజం 2Faిన 2ార� ఘJనుల�, � 
�ష}� ల�. పవక� 
సహచర�లను AG(ం7�_. e�9= క�,� అల;' < lకm 
ధరtం*ా ¯��ం7�_. 2ా ? సదుZ ణ�లను ప7�రం 7యే;_. 2ా ? 
గJ ?ం� ల�పబడqత}న= అ]��ల� �న=ప§డq 2ాటN9 ఆ]ా_, 
ల�e� మöనం వ45ం7�_.  
 ధరt2Fత�లను, ధరt E�యక�ల� మ ?యJ మJaి'మJలలK 
ధరtపరం*ా ఉన=త &ాÅ నంలK ఉన=2ా ?9 *Ðర�ం7�_. e�9= 
క�,� ధరtం*ా ¯��ం7�_. అల;' < 2ా ?9 అనుమ;నం, �ి#m, 
�¯ �దం, కపటం, దుర�Z ణ�ల నుం,ి కా]ా,�ల9, ����ంతం 
సవ��¸¹న ధరtంA| ౖaిÅరం*ా ఉం7�ల9 అల;' < ను అ ?Åం7�_.  
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