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	��  ا�
	��  ��� ا�

 

ఖు-ఆ5 మ"&య� సున�తrలలe అల�$ % మ"&య� ఆయన ప�వక�  (�) 

ఆజ�లను P��:ా అనుస"&ంచటం గ�"&ం_ మ"&య� ధర	ంలe నూతన కx��[ల� 

(�
[అల�) |ేరlటం H)*��ంపబడటం గ�"&ం_ స�ష�bcdన ఆ
ే�ాల� ఉZ[�^. 

ఉ
[హరణక�: E\H� ఖు-ఆ5 వచZ[ల gh�ాను�ాదం -   

“ (ఓఓఓఓ మ�హమ	!మ�హమ	!మ�హమ	!మ�హమ	!!) ఇల�ఇల�ఇల�ఇల� ప�కట�ంచుప�కట�ంచుప�కట�ంచుప�కట�ంచు: ‘ఒక��ళఒక��ళఒక��ళఒక��ళ NరyNరyNరyNరy Hజం:ాHజం:ాHజం:ాHజం:ా అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % నునునును 

J*��ం|ే�ా"�J*��ం|ే�ా"�J*��ం|ే�ా"�J*��ం|ే�ా"� అ^�ేఅ^�ేఅ^�ేఅ^�ే, నను�నను�నను�నను� అనుస"&ంచంBCఅనుస"&ంచంBCఅనుస"&ంచంBCఅనుస"&ంచంBC - అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % �మ	x��మ	x��మ	x��మ	x� 

J*��/ా� డ�J*��/ా� డ�J*��/ా� డ�J*��/ా� డ� మ"&య�మ"&య�మ"&య�మ"&య� NNNN �ా�ాలను�ా�ాలను�ా�ాలను�ా�ాలను ��/ా� డ���/ా� డ���/ా� డ���/ా� డ�. అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % అ�తం:ాఅ�తం:ాఅ�తం:ాఅ�తం:ా 

��ం|ే�ాడూ��ం|ే�ాడూ��ం|ే�ాడూ��ం|ే�ాడూ, అ�ారం:ాఅ�ారం:ాఅ�ారం:ాఅ�ారం:ా కరyణ�ం|ే�ాడూనూకరyణ�ం|ే�ాడూనూకరyణ�ం|ే�ాడూనూకరyణ�ం|ే�ాడూనూ. ’ ” (3: 31) 

 

“(ఓఓఓఓ ప�జల�"ాప�జల�"ాప�జల�"ాప�జల�"ా) NNNN ప�భ�వ7ప�భ�వ7ప�భ�వ7ప�భ�వ7 నుంBCనుంBCనుంBCనుంBC Nక�Nక�Nక�Nక� పంపబBCనపంపబBCనపంపబBCనపంపబBCన 
�వ(సం
ే�ాZ��
�వ(సం
ే�ాZ��
�వ(సం
ే�ాZ��
�వ(సం
ే�ాZ�� 

అనుస"&ంచంBCఅనుస"&ంచంBCఅనుస"&ంచంBCఅనుస"&ంచంBC. ఆయననుఆయననుఆయననుఆయనను Eాక�ంB[Eాక�ంB[Eాక�ంB[Eాక�ంB[, ఇతరఇతరఇతరఇతర స]య�లనుస]య�లనుస]య�లనుస]య�లను 

అనుస"&ంచకంBCఅనుస"&ంచకంBCఅనుస"&ంచకంBCఅనుస"&ంచకంBC. NరyNరyNరyNరy |[ల�|[ల�|[ల�|[ల� తక�Vవ:ాతక�Vవ:ాతక�Vవ:ాతక�Vవ:ా గ�రy� ంచుక�ంటhరyగ�రy� ంచుక�ంటhరyగ�రy� ంచుక�ంటhరyగ�రy� ంచుక�ంటhరy.” (7:3) 

 

“... Hశlయం:ాHశlయం:ాHశlయం:ాHశlయం:ా ఇ
ేఇ
ేఇ
ేఇ
ే Z[Z[Z[Z[ ఋ¡మ�ర¢ంఋ¡మ�ర¢ంఋ¡మ�ర¢ంఋ¡మ�ర¢ం. Eాబట��Eాబట��Eాబట��Eాబట��  
ీHZ�
ీHZ�
ీHZ�
ీHZ� అనుస"&ంచంBCఅనుస"&ంచంBCఅనుస"&ంచంBCఅనుస"&ంచంBC. ��"���"���"���"� 

మ�"ా¢ లనుమ�"ా¢ లనుమ�"ా¢ లనుమ�"ా¢ లను అనుస"&ంఅనుస"&ంఅనుస"&ంఅనుస"&ంచకంBCచకంBCచకంBCచకంBC – అPఅPఅPఅP �మ	x��మ	x��మ	x��మ	x� ఆయనఆయనఆయనఆయన మ�ర¢ంమ�ర¢ంమ�ర¢ంమ�ర¢ం నుంBCనుంBCనుంBCనుంBC ��రy��రy��రy��రy 

|ే/ా� ^|ే/ా� ^|ే/ా� ^|ే/ా� ^. £ట�£ట�£ట�£ట� గ�"&ం_గ�"&ం_గ�"&ం_గ�"&ం_ ఆయనఆయనఆయనఆయన    �మ	x� ఇల� �మ	x� ఇల� �మ	x� ఇల� �మ	x� ఇల� ఆజ4� Jిసు� Z[�డ�ఆజ4� Jిసు� Z[�డ�ఆజ4� Jిసు� Z[�డ�ఆజ4� Jిసు� Z[�డ� – 

త
[s"ాత
[s"ాత
[s"ాత
[s"ా NరyNరyNరyNరy (అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % పట$పట$పట$పట$ ) భయభక�� ల�భయభక�� ల�భయభక�� ల�భయభక�� ల� గల�ారyగల�ారyగల�ారyగల�ారy Eా�ాల¤Eా�ాల¤Eా�ాల¤Eా�ాల¤”(6: 153) 

 

ప�వక�  (�) ఇల� ప�కట�ం_Z[రy:  

 

“అత(ంత సత(bcdన పల�క� - అల�$ % qకV గ¥ంథం. మ"&య� అత(ంత 

ఉత�మbcdన మ�ర¢దర§కతsం  -  మ�హమ	! qకV మ�ర¢దర§కతsం. 

మ"&య� అత(ంత ¤చbcdన
� – ధర	ంలe నూతన Pషయ�లను కx�ంచటం”  
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మ"¨|ోట ఆయన (�) ఇల� ప�కట�ం_Z[రy:  

 

“మ� qకV ఈ P�[నంలe (ఇ/ా$ ంలe) ఏ
ైZ[ నూతన Pషయం కx��*� , 

అ
� 
[Hలe ghగం:ా కx�ి�oదు, అ
� ªరసV"&ంచబడ�తrం
�.” (బ�ఖ�"# & 

మ��ి$ ం) 

 

మ��ి$ ం హ
ీథు గ¥ంథంలe న«దు |ేయబBCన హ
ీథులe ఇల� ఉం
�,  

 

“మ� qకV ఈ P�[Z[H� (ఇ/ా$ ంను) అనుస"&ంచక�ంB[; ఎవ"LMZ[, 


ేHZ;ౖZ[ ఆచ"&ం_నట$ ^�ే, అ
� ªరసV"&ంచబడ�తrం
�.” 

ప�ª సంవత?రం ర�T1 అవs1 Z;లలe �ల�దున�� అZ� J*రy�� ప�వక� (�) 

జన	
�న ��డ�కల� జరyప7EFవటమZ�
� ప�జల� కను:Uన� నూతన 

కx��[లలeH ఒక గర¤యbcdన నూతన కx�తం (�
[అ). �ారy 
ీHH PPధ 

పద̄తrలలe జరyప7క�ంటAZ[�రy: ఉ
[హరణక�,  

· అందర° ఒక|ోట |ే"&, �ల�దున�� :ాథ చద�� సమ���శం:ా మ�త�b± 


ీHH E\ందరy జరyప7క�ంటhరy. Jిదప �ారy ఈ సంద"ా²HEI సంబం��ం_న 

ఉపZ[(/ాల మ"&య� కPతల (ఖ�ీ
[ల) Eార(క¥మ�ల� E\న/ా:&/ా� రy.  

· E\ందరy మం_ Pందుg³జనం, �ీsటA$  iదల0ౖన �ాట�H తయ�రy |ే�ి అకVడ 

సమ���శbcdన ప�జలక� ªHJి/ా� రy.  

· E\ందరy మ�ి´ దులలe, మ"&E\ందరy ఇళµలe$  ఈ ��డ�కలను జరyప7క�ంటhరy.  

· E\ందరy J¶ౖన ఉదహ"&ం_న పనుల వరE� తమను �[మ� ప"&�తం |ేసుEFరy; 

ఈ సమ����ాలలe �ీ� ·ప7రyషrల� Pచ¸ల PBC:ా, కx�ిbcx�ి B[ను? |ేయటం, 

�ాటల� �ాడటం, స]యం |ేయమH ప�వక�  (�) Z� ªన�:ా ��డ�EFవటం, 

ఆయనను Jిలవటం, తమ శతr� వ7లక� వ(ª"�కం:ా ఆయన స]య�H� 

అ"&Xంచటం వంట� )ి-V పనులక� �ాలTటం iదల0ౖన హ"ా¹ మ"&య� 

గర¤యbcdన పనుల� కºB[ జరyప7�[రy.  
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అ
� ఏర°పంలe ఉZ[� :ా¤, 
[Hలe �ాల»¢ Z��ా"& ఉ
ే¯ �ాల� ఏ�;ౖZ[ :ా¤, 

Hస?ం
ేహం:ా నూతన కx��[ల¤� హ"ా¹ కx��[ల EI¥ం
�E� వ/ా� ^. 

మ¼డ� ఇ/ా$ Nయ ఉత�మ శ�[బh� ల� గBC|[క, )ియ� 2ాªNయ�ల|ే 

�ల�దున�� అZ� ఈ నూతన కx��[ల� ప�జలక� ప"&చయం |ేయబBCZ[^. 

�ారy మ��ి$ ంల ధ"ా	H� కల�)ితం |ేయటhHE� ఇల� |ే/ారy. �ా"& తరy�ాత 

ఈ పHH మరల� ప7నరyద̄"&ం_న వ(EI�  అంట½ ఈ నూతన కx��[లను ª"&:& 

ప�జలక� ప"&చయం |ే�ిన వ(EI�  అ1 మ�జఫ¾- అబ¼ స^¿! కజVబ¼"& అZ� 

ఇ"&T1 
ేశప7 "ా¡. ప��ిద̄ చ"&త�Eారyడ� ఇబ=� ఖల�V5 (అల�$ % ఆయనJ¶ౖ 

దయÀప7 :ాక) మ"&య� ఇతర చ"&త�Eారyల� J*"UVన�టA$ , అతడ� 6వ 

శ�[బ�ప7 _వ"&లe లO
[ 7వ శ�[బ�ప7 ఆరంభంలe ప"&�ాxం|[డ�.     

 

అబ¼ Áామ% (అల�$ % ఆయనJ¶ౖ దయÀప7 :ాక) ఇల� J*"UVZ[�రy: 

“«సు1 పట�ణంలe iట�iదట )*+ ఉమ- ఇబ� మ�హమ	! అ1 మల� 

అZ� అతను �ాట�H (�Z[దున�� ��డ�కలను) |ే/ాడ�. సత(మ�"ా¢ H� 

అనుస"&ం|ే�ాH:ా అతను ప�జలలe J*రy సం�ా
�ం|[డ�. ఆ తరy�ాత ఇ"&T1 

"ా¡ మ"&య� ఇతరyల� అతH ఉ
[హరణను అనుస"&ంచడం iదల0టh� రy.”  

 

ఇబ=� కÂీ- (రహ�మహÃల�$ %) తన ‘అబ¼ స^¿! కజVబ¼"& ,Pతచ"&త�’ 

అZ� ప7స� కంలe ఇల� ��ా /ారy: “ర�T1 అ1 అవs1 Z;లలe అతడ� 

�ల�దున�� పండ�గను |[ల� ఘనం:ా జ"&J*�ాడ�. అ1 మ�జఫ�- 

పండ�గలలe E\H�/ారy$  �ాల»¢ న� E\ందరy ప�జల� �ాట� ఆ"ా²టhH� ఇల� 

Pవ"&ం|[రy – �ాట�లe అతడ� ఐదు ��ల :U"L¥ల తలల� మ"&య� ప
� ��ల 

EFళÆµ ��^ం_, ఒక ల� J¶ద�  J¶ద�  g³జన పÇ¿µలను మ"&య� మ�È¶ౖ� �ీsట$  

పÇ¿µలను ఏ"ా�టA |ే�*�ాడ�. సూÈీల� 
ొహ- నుంBC మరyసట� "¨¡ ఫజ- 

వరక� �ాటల� �ాBే�ారy. ఆయన సsయం:ా �ా"&�� కx�ి, B[ను? |ే�*�ాడ�.”  
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ఇబ=� ఖల�V5 (అల�$ % ఆయనJ¶ౖ దయÀప7 :ాక) ఇల� J*"UVZ[�రy: “సఫ- 

Z;ల ఆరంభం Eా:ాZ� ప�జల� ఆ గ�మ	టhలను 9:�ల�మHJిం|ేల� రకరEాల 

తళÆక� bcళÆక� అలంకరణల�� మ�/ా� బ� |ే�*�ారy. ప�ª గ�మ	టంలe 

:ాయక�ల ఒక గ�ంప7, �ా"&H సమ"&¯ం|ే తమ�Áా"ాయ�ళÆµ మ"&య� 

సం:#తEారyల� కºరylZ��ారy. �ారy ఇల�ంట� ఏ"ా�టA$  |ేయక�ంB[ ఏ 

గ�మ	టh¤� వ
�xJ¶ట½� �ారy Eాదు. ��డ�కల Eాలంలe ప�జల� తమ పనులక� 

]జరవక�ంB[ �¶లవ7 Dసుక�H, అటÊ ఇటÊ ªరyగ�తË, ఈ తమ�Áాలను 

చూసూ�  గBCJ*�ారy. �ల�దున�� పండ�గ 
�Z[HEI "Lండ� "¨¡ల మ�ందు, 

Pవ"&ంచనలP Eానంత అ��కం:ా �ారy ఒంటÌలను, ఆవ7లను, :U"L¥లను 

Dసుక�వ|lే�ారy. తమ వద�  నున� అH�రEాల డపÍల� మ"&య� సం:#త 

�ా
[(ల� �ా^సూ� , �ాటల� �ాడ�తË �ాట� �;ంట EFటక� |ేరyక�Z��ారy. 

�ల�దున�� "ాª�, మగ"&Î నమ�¡ తరy�ాత EFటలe న)ీ! �ాటల ప�దర§న 

��ా రంభమ^Ï(
�.” 

 

ప�వక�  మ�హమ	! సల$ ల�$ హÃ అల0ౖహ� వసల$ ం ప7ట�� న"¨¡ సందర²ం:ా, ఈ 

�ల�దున�� ��డ�కల� జరపటమZ�
� ఇల� ��ా రంభbcdం
�. అనవసరbcdన 

ప�దర§నల� మ"&య� తమ�Áాల�, దుబh"ా ఖరylల�, ధనం మ"&య� సమయం 

వృÂ[:ా ఖరyl|ేయటం iదల0ౖనP ఈ ��డ�కలలe ఈ మధ( |ే"&�oయ�^. 

అ^�ే, Hజ4HEI ఈ �ల�దున�� ��డ�కల� జరyపమH అల�$ % ఎల�ంట� 

ఆ
ేశం పంJి ఉండలOదు.  

 

సున�తrను ప7నరyద̄"&ంచటం మ"&య� నూతన కx��[లను (�
[అలను) 

అంతం |ేయటమZ�
� మ��ి$ ంలంద"& కర�వ(ం; ఎవ"LMZ[ ఏ
ైZ[ పH |ేయ�లH 

అనుక�ంట½, 
[H గ�"&ం_ అల�$ % qకV ఆ
ేశం ఏ�టZ�
� �ెల�సుEFక�ంB[, 

�ారy ఆ పH |ేయకºడదు.  
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�ాస� �ాHEI మ�హమ	! (�) qకV �ల�దున�� జన	
�న ��డ�కల� 

జరపటం H)ిద̄ం, హ"ా¹. ఈ �ల�దున�� ��డ�క ªరసV"&ంపబడ�తrందH 

|ెప�టhHEI అZ�క Eారణ[ల� ఉZ[�^: �ాట�లe E\H� - 

 

1 – ఇ
� ప�వక�  (�) qకV సున�తrలలe లO
[ ఆయన తరy�ాత వ_lన 

ఖÑ2ాల P�[నంలe కనబడదు. 
ీH Eారణం:ా ఇ
� H)ిద̄bcdన నూతన 

కx�తం (హ"ా¹ అ^న �
[అ). ఎందుకంట½ ప�వక�  (�) ఇల� ఉప
ేÒం|[రy:  

“Z[ సున�తrను మ"&య� స"LMన మ�ర¢ంలe నBC_న Z[ తరy�ాª 

ఖÑ2ాలను అనుస"&ంచమH Z�ను Nక� Pజ�Jి�  |ేసు� Z[�ను; 
[HZ� 

అవలం�ంచంBC మ"&య� 
[HZ� గట�� :ా పటA� EFంBC. నూతనం:ా కx�ంచబBే 

�ాట� నుంBC జ4గ¥త�  పడంBC, ఎందుకంట½ నూతనం:ా |ేరlబBే ప�ª
ీ ఒక 

కx�తb± (�
[అ) మ"&య� ప�ª నూతన కx�తం (�
[అ) మ�ర¢భ�ష�తsం 

�;ౖప7నక� Dసుక� �oతrం
�.” (అహ	! & అª� "&	Âీ) 

 

‘�ల�దున�� జన	
�న ��డ�క’ మ¼డ� ఉత�మbcdన ఇ/ా$ Nయ శ�[బh� ల� 

గBC_న తరy�ాత, )ియ� 2ాªNయ�ల|ే మ��ి$ ంల ధ"ా	H� కల�)ితం 

|ేయటhHEI, ప"&చయం |ేయబBCన నూతన కx�త ఆచరణ  (�
[అ). ఒక��ళ 

ఎవ"LMZ[ వ(EI� , అల�$ % క� దగ¢ర�ాsలZ� ఉ
ే¯ శం��; ప�వక� (�) |ే సsయం:ా 

ఆచ"&ంచబడH మ"&య� ఆయన|ే ఆజ4� JంిచబడH, ఆయన తరy�ాత వ_lన 

ఖÑ2ాల|ే ఆచ"&ంచబడH ఏ
ైZ[ పH |ే�*� , అ
� ప�జలక� ధ"ా	H� ప'"&�:ా 

Pవ"&ంచలOదH ప�వక�  (�) J¶ౖ ఆ"¨Jిం_నట$ వ7తrం
�. అం�ే:ాక అతను సూర% 

మ�^ద%, మ¼డవ ఆయతrలeH అల�$ % qకV ఈ పల�క�లను Pశs�ించ 

నట$ వ7తrం
�. (అల�$ % పల�క�ల ghవం qకV అను�ాదం):  

“ఈఈఈఈ 
�నమ�న
�నమ�న
�నమ�న
�నమ�న Z�నుZ�నుZ�నుZ�ను NE\రక�NE\రక�NE\రక�NE\రక� NNNN ధ"ా	H�ధ"ా	H�ధ"ా	H�ధ"ా	H� ప"&ప'రvంప"&ప'రvంప"&ప'రvంప"&ప'రvం :ాPం|[ను:ాPం|[ను:ాPం|[ను:ాPం|[ను. అల�:�అల�:�అల�:�అల�:� 

NJ¶ౖNJ¶ౖNJ¶ౖNJ¶ౖ Z[Z[Z[Z[ అనుగ¥]¤�అనుగ¥]¤�అనుగ¥]¤�అనుగ¥]¤�, ప"&ప'"&�ప"&ప'"&�ప"&ప'"&�ప"&ప'"&�  |ే/ాను|ే/ాను|ే/ాను|ే/ాను మ"&య�మ"&య�మ"&య�మ"&య� ఇ/ా$ ంనుఇ/ా$ ంనుఇ/ా$ ంనుఇ/ా$ ంను NE\రక�NE\రక�NE\రక�NE\రక� 

ధర	ం:ాధర	ం:ాధర	ం:ాధర	ం:ా ఆ«
�ం|[నుఆ«
�ం|[నుఆ«
�ం|[నుఆ«
�ం|[ను..” (
�వ(ఖు-ఆ5
�వ(ఖు-ఆ5
�వ(ఖు-ఆ5
�వ(ఖు-ఆ5 5: 3)  
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…ఎందుకంట½ అల� |ే�*�ాడ� ప�వక�  (�) Dసుక�"ాH ఒక అదనప7 Pషయ�H� 

కx�ం_, అ
� ధర	ంలeH ghగb±నH 
[�ా |ేసు� Z[�డ�.  

  

2 – ఈ/ా అల0ౖహ�స?ల�ం జన	
�న ��డ�కల� జరyప7EFవటమZ�
� ELMÓస� వ7ల 

పద̄ª. మ"&, �ా"& వలO, ప�వక�  (�) qకV జన	
�న ��డ�కలను �ల�దున�� 

J*రy�� జరyప7EFవటమZ�
� ELMÓస� వ7లను అనుస"&ం_నట½$  క
[! ఇ/ా$ ంలe ఇతర 

ధ"ా	లను అనుస"&ంచటం ప'"&�:ా H)*��ంచబBCం
�. EాÈిర$ను అనుస"&ంచటం 

మ"&య� అనుక"&ంచటం H)*��ంచబBCందH, �ా"&EI Ôన�ం:ా ఉండవల0నH ఈ 

EI¥ం
� హ
ీథుల� �ెల�ప7తrZ[�^.  

 

ఈ హ
ీథులలe ప�వక� (�) ఇల� ఉప
ేÒం|[రy:  

 

“ఎవ"LMZ[ ఇతరyలను అనుక"&�*� , �ారy కºB[ �ా"& వలO అ^�o�[రy” 

(అహ	!  & అబ¼ 
[వ'!).  

 

మ"¨ సందర²ంలeఆయన ఇల� ఉప
ేÒం|[రy,  

“మ�ష�క�లక� (బహÃ
ై�ాధక�లక�) Ôన�ం:ా ఉండంBC.” (మ��ి$ ం హ
ీÕ) 

 

…ప��ే(కం:ా �ా"& ధర	 _]�లక�, ఆచరణలక� సంబం��ం_న �ాట� నుంBC. 

 

3 – నూతన కx��[ల� (�
[అ) |ేరlటం మ"&య� ELMÓస� వ7లను 

అనుస"&ంచడమZ�P "Lండ� హ"ా¹ ఆచరణల EI¥ం
�EI వ/ా� ^. అం�ే:ాక, 

ప�వక�  (�) జన	
�న ��డ�కల� జరపటమZ�
� ఈ"¨¡లe$  జరyగ�తrన�టA$ :ా 

ఆయనను :ÖరPంచటంలe హదు� Nరటం, అª:ా ప�వ"&�ంచటం, అల�$ % ను 

వ
�x ఆయను ��డ�EFవటం, ఆయన స]య�H� అ"&Xంచటం iదల0ౖన �ాట� 

�;ౖప7నక� 
["&Dసు� ం
�. ఈZ[డ�, �ల�దున�� ��డ�కల� జరyప7క�ంటAన� 

�ా"&లe |[ల� మం
�, అల�$ % ను వ
�x, ప�వక� (�) H Jిల�సు� Z[�రy, 
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స]యం E\రక� అ"&Xసు� Z[�రy, ఆయనను సు� ªసూ�  ఖ�ీదతr1 బ�"ా�  వంట� 

)ి-V �� కºBCన కPతల� (ఖ�ీ
[ల�) �ాడ�తrZ[�రy.  తనను �×గడటంలe 

హదు� NరటhH� ప�వక� (�) సsయం:ా ఇల� H)*��ం|[రy:  

 

“మర(ం క�మ�రyBCH ELMÓస� వ7ల� సు� ªం_నటA$  నను� సు� ªంచకంBC. Z�ను 

E�వలం ఆయన (అల�$ %) 
[సుBCH మ�త�b±, Eాబట��  నను� అల�$ % 


[సుBC:ా ఆయన సం
ేశహరyH:ా మ�త�b± JిలవంBC.” (బ�ఖ�"# హ
ీథు) 

 

… i.e., ELMÓస� వ7ల� ఈ/ా అల0ౖహ�స?ల�ంను సు� ªంచటంలe �ªN"&నటA$ , Nరy 

నను� సు� ªంచటంలe �ªN"& �oవదు� . ELMÓస� వ7ల� ఆయనను :ÖరPంచడంలe 

ఎంత:ా హదు� N"& �oయ�రంట½, �ారy అల�$ % ను వ
�x, ఆయనZ� 

ఆ"ా��ంచటం iదల� J¶ట½� /ారy. ఖు-ఆ5 లe �ెxJినటA$ :ా, �ారy అల� 

|ేయB[H� అల�$ % H)*��ం|[డ�: ఖు-ఆ5 వచన gh�ాను�ాదం, 

 

“ఓఓఓఓ గ¥ంథప�జల�"ాగ¥ంథప�జల�"ాగ¥ంథప�జల�"ాగ¥ంథప�జల�"ా! NNNN ధర	ంధర	ంధర	ంధర	ం PషయంలePషయంలePషయంలePషయంలe అª:ాఅª:ాఅª:ాఅª:ా ప�వ"&�ంచకంBCప�వ"&�ంచకంBCప�వ"&�ంచకంBCప�వ"&�ంచకంBC. అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % 

పట$పట$పట$పట$  సత(ంసత(ంసత(ంసత(ం తప�తప�తప�తప� మ"&ంE�Nమ"&ంE�Nమ"&ంE�Nమ"&ంE�N పల�కకంBCపల�కకంBCపల�కకంBCపల�కకంBC. Hశlయం:ాHశlయం:ాHశlయం:ాHశlయం:ా మ�ీ%మ�ీ%మ�ీ%మ�ీ% (EØ¥సు�EØ¥సు�EØ¥సు�EØ¥సు� ) 

అ^నఅ^నఅ^నఅ^న మర(ంమర(ంమర(ంమర(ం క�మ�రyడ�క�మ�రyడ�క�మ�రyడ�క�మ�రyడ� ఈ/ాఈ/ాఈ/ాఈ/ా, అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % qకVqకVqకVqకV సం
ేశహరyడ�సం
ేశహరyడ�సం
ేశహరyడ�సం
ేశహరyడ� 

మ"&య�మ"&య�మ"&య�మ"&య� ఆయనఆయనఆయనఆయన qకVqకVqకVqకV �ాక�V�ాక�V�ాక�V�ాక�V; ఆయనఆయనఆయనఆయన 
[HH
[HH
[HH
[HH (�ాక�Vను�ాక�Vను�ాక�Vను�ాక�Vను) మర(ంమర(ంమర(ంమర(ం 

�;ౖప7నక��;ౖప7నక��;ౖప7నక��;ౖప7నక� పంJిZ[డ�పంJిZ[డ�పంJిZ[డ�పంJిZ[డ� – మ"&య�మ"&య�మ"&య�మ"&య� ఆయనఆయనఆయనఆయన నుంBCనుంBCనుంBCనుంBC (పంపబBCనపంపబBCనపంపబBCనపంపబBCన) ఆత	ఆత	ఆత	ఆత	 

మ�త�b±మ�త�b±మ�త�b±మ�త�b±. కనుకకనుకకనుకకనుక అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % నునునును ఆయనఆయనఆయనఆయన సం
ేశహరyలనుసం
ేశహరyలనుసం
ేశహరyలనుసం
ేశహరyలను Pశs�ంిచంBCPశs�ంిచంBCPశs�ంిచంBCPశs�ంిచంBC. 

మ"&య�మ"&య�మ"&య�మ"&య� NరyNరyNరyNరy (అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % నునునును) ‘మ�గ�¢ రyమ�గ�¢ రyమ�గ�¢ రyమ�గ�¢ రy’ అనకంBCఅనకంBCఅనకంBCఅనకంBC. (అల�అల�అల�అల� అనడంఅనడంఅనడంఅనడం) NరyNరyNరyNరy 

మ�నుEFంBCమ�నుEFంBCమ�నుEFంBCమ�నుEFంBC. అ
ేఅ
ేఅ
ేఅ
ే NNNN E\రక�E\రక�E\రక�E\రక� Ùభప�దbcdన
�Ùభప�దbcdన
�Ùభప�దbcdన
�Ùభప�దbcdన
�. Hశlయం:ాHశlయం:ాHశlయం:ాHశlయం:ా, ఏELMక�BైనఏELMక�BైనఏELMక�BైనఏELMక�Bైన 

అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % ఒకVBేఒకVBేఒకVBేఒకVBే ఆ"ాధనలక�ఆ"ాధనలక�ఆ"ాధనలక�ఆ"ాధనలక� అరy డ�అరy డ�అరy డ�అరy డ�. ఆయనక�ఆయనక�ఆయనక�ఆయనక� క�మ�రyడ�క�మ�రyడ�క�మ�రyడ�క�మ�రyడ� ఉZ[�డZ�ఉZ[�డZ�ఉZ[�డZ�ఉZ[�డZ� 

Pషయ�ను�ంBCPషయ�ను�ంBCPషయ�ను�ంBCPషయ�ను�ంBC ఆయనఆయనఆయనఆయన ప"&ప"&ప"&ప"&Ùదు¯ డ�Ùదు¯ డ�Ùదు¯ డ�Ùదు¯ డ�, పPతr� డ�పPతr� డ�పPతr� డ�పPతr� డ�. ఆEా�ాలలeనూఆEా�ాలలeనూఆEా�ాలలeనూఆEా�ాలలeనూ, 

భ¼�లeనూభ¼�లeనూభ¼�లeనూభ¼�లeనూ ఉన�దం�[ఉన�దం�[ఉన�దం�[ఉన�దం�[ ఆయనక�ఆయనక�ఆయనక�ఆయనక� |ంె
�న
ే|ంె
�న
ే|ంె
�న
ే|ంె
�న
ే. మ"&య�మ"&య�మ"&య�మ"&య� Eార(/ాధక�H:ాEార(/ాధక�H:ాEార(/ాధక�H:ాEార(/ాధక�H:ా 

E�వలంE�వలంE�వలంE�వలం అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % ^Ï^Ï̂Ï^Ï |[ల�ను|[ల�ను|[ల�ను|[ల�ను.” (ఖు-ఆ5ఖు-ఆ5ఖు-ఆ5ఖు-ఆ5 4: 171). 
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�ారy |ే�ిన తJ*� మనం కºB[ |ేయక�ంB[ ఆపటhHEI, �ªN"& తనను 

సు� ªంచవద�H మన ప�వక�  (�) మనx� ఇల� �ా"&ం|[రy: 

  

“హదు� NరటhH� గ�"&ం_ జ4గ¥త�  వహ�ంచంBC. ఎందుకంట½ Nకంట½ మ�ందు 

వ_lన ప�జల� అల� హదు� Nరటం వలన Z[శనbcd�oయ�రy.”(అH�/ా^) 

 

4 – ప�వక�  (�) qకV �ల�దున�� ��డ�కల� జరపటమZ�
� ఇతర నూతన 

కx��[ల (�
[అల) �;ౖప7నక� 
["& చూJి, సున�తr 
["& నుంBC తJి�సు� ం
�. 

కనుక నూతన కx��[లలe (�
[అలలe) మ�H:& ఉన��ారy, �ాట�లe |[ల� 

చురyక�:ా �ాల»¢ నB[H� మ"&య� సున�తr ఆచరణలలe |[ల� Z;మ	
�:ా, 

బద̄కం:ా ఉండటhH� Nరy చూ�* ఉంటhరy. ఒకPధం:ా సున�తrలను �ారy 

అసహ�(ంచుక�ంటhరy, �ాట�H ఆచ"&సు� న��ా"&H శతr� వ7ల వలO చూ/ా� రy. 

iత�ం ధర	ంలe రకరEాల నూతన కx��[లను మ"&య� �ల�దున��లను 

Hంపటb± �ా"& ల�(ం. �ారy అZ�క వ"ా¢ ల�:ా Pభ9ంపబBC ఉZ[�రy. ప�ª 

వర¢ం తమ ఇమ�మ�ల, వÑల జన	
�న ��డ�కల� జరyప7తrం
�. ఉ
[హరణక� 

అ1 బద£, ఇబ=� అర�, అ1 
[సూÚ మ"&య� అ1 Áా��Ñ iదల0ౖనP. ఒక 

వÑ జన	
�న ��డ�కల� ప'"&�  Eా:ాZ�, మ"Uక వÑ జన	
�న ��డ�కల తయ�"# 

iదల0ౖ�oతrం
�. చH�o^న ఆమ]ప7రyషrలను మ"&య� ఇతరyలను 

:ÖరPంచడంలe హదు� N"&�oవటం; అల�$ % ను Eాక�ంB[ �ా"&Z� Jిలవటం, 

అ"&Xంచడం, ��డ�EFవడం; �ారy తమక� ల�భనÁా� ల�, కష�సుఖ�ల� కల�గజ�య 

గలరH నమ	టం వంట�P _వ"&EI అల�$ % qకV అసల� ధర	ం నుంBC 

�Ûx:&�o^, అజ4� నం �;ౖప7క� Dసుక��o�[^. 
ీH గ�"&ం_ ఖు-ఆ5 లe 

అల�$ % qకV ప�కటన ఇల� ఉన�
�: ఖు-ఆ5 వచన gh�ాను�ాదం, 

“మ"&య�మ"&య�మ"&య�మ"&య� �ారy�ారy�ారy�ారy అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % నునునును EాదHEాదHEాదHEాదH తమక�తమక�తమక�తమక� నష�ంనష�ంనష�ంనష�ం :ా¤:ా¤:ా¤:ా¤, ల�భంల�భంల�భంల�భం :ా¤:ా¤:ా¤:ా¤ 

కx:&ంచలOHకx:&ంచలOHకx:&ంచలOHకx:&ంచలOH �ాట�H�ాట�H�ాట�H�ాట�H ఆ"ా��సు� Z[�రyఆ"ా��సు� Z[�రyఆ"ా��సు� Z[�రyఆ"ా��సు� Z[�రy. మ"&య�మ"&య�మ"&య�మ"&య� �ారy�ారy�ారy�ారy ఇల�ఇల�ఇల�ఇల� అంటAZ[�అంటAZ[�అంటAZ[�అంటAZ[�రyరyరyరy:  

‘£రy£రy£రy£రy మ�క�మ�క�మ�క�మ�క� అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % వద�వద�వద�వద�  �ి2ారసు�ి2ారసు�ి2ారసు�ి2ారసు |ే�*�ారy|ే�*�ారy|ే�*�ారy|ే�*�ారy....’ ”  (య¼నుp 10: 18). 
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“ఇకఇకఇకఇక ఆయననుఆయననుఆయననుఆయనను వదxవదxవదxవదx ఇతరyలనుఇతరyలనుఇతరyలనుఇతరyలను సంర�క�ల�:ాసంర�క�ల�:ాసంర�క�ల�:ాసంర�క�ల�:ా |ేసుక�Z��ారy|ేసుక�Z��ారy|ేసుక�Z��ారy|ేసుక�Z��ారy (ఇల�ఇల�ఇల�ఇల� 

అంటhరyఅంటhరyఅంటhరyఅంటhరy): ‘�ారy�ారy�ారy�ారy మమ	x�మమ	x�మమ	x�మమ	x� అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % /ాH��[(HEI/ాH��[(HEI/ాH��[(HEI/ాH��[(HEI |ేరyl�[రH|ేరyl�[రH|ేరyl�[రH|ేరyl�[రH మ�త�b±మ�త�b±మ�త�b±మ�త�b± 

b±మ�b±మ�b±మ�b±మ� �ా"&H�ా"&H�ా"&H�ా"&H ఆ"ా��సు� Z[�మ�ఆ"ా��సు� Z[�మ�ఆ"ా��సు� Z[�మ�ఆ"ా��సు� Z[�మ�.’ ” (అ¡́మ- 39: 3). 

 

ఇల�ంట� నూతన కx��[ల� (�
[అల�) E\న/ా:&ంపబB[లH ghPం|ే�ారy 

|[ల� Pస� ృతbcdన �ాదనల� |ే/ా� రy. అP /ాల0గ¼డ� కంట½ జట�లం:ా, EI$ష�ం:ా 

ఉంటh^. �ాట� �ాస�Pకత ఇల� ఉం
�: 

 

1 – �ల�దున�� జరపటమZ�
� ప�వక� (�) ను :ÖరPంచటంలe ghగమH 

�ారy �ా
�/ా� రy: 

 


ీHEI మ� సమ��[నం – ప�వక�  (�) ను :ÖరPంచటమంట½ ఆయనను  

P�ేయత:ా అనుస"&ంచటం. ఆయన ఆజ4� Jిం_న �ాట�H ఆచ"&ంచటం, ఆయన 

H)*��ం_న �ాట� నుంBC దూరం:ా ఉండటం మ"&య� ఆయనను J*��ంచటం; 

అం�ే:ాH నూతన కx��[చరణల 
[s"ా, Eాల�Hక పనుల మ"&య� 

�ాపEా"ా(ల 
[s"ా ఆయనను :ÖరPంచటం Eాదు. �ల�దున�� ��డ�క 

అల�ంట� అనరbcdన �ాట� EI¥ం
�E� వసు� ం
�, ఎందుకంట½ అ
� ఒక �ాపEార(ం. 

ఖు"LM)ీయ�లక� ఉరs% ఇబ=� మpఊ! ర
�యల�$ హÃ అను  |ెJ�ినటA$ , ప�వక� 

(�) ను అత(ంత అ��కం:ా :ÖరPం_ం
�, ఆయన సహచరyల0ౖన స]బhలO 

(ర
�యల�$ హÃ అను ¹): ఉరs% ర
�యల�$ హÃ అను  qకV పల�క�ల� -  

“ఓ ప�జల�"ా! అల�$ % /ా�(ం:ా Z�ను "ా¡లను సంద"&§ం|[ను. �ీజ-, 

ఛ/o� p మ"&య� Z;గp ల వద� క� �;Ç¿µను. Eా¤, అల�$ % /ాÞC:ా 

|ెబ�తrZ[�ను – మ�హమ	! సహచరyల� మ�హమ	! ను :ÖరPసు� న�ంత 

అ��కం:ా ఏ "ాÀ :ÖరPంచబడటhH�, Z�Z;న�డూ చూడలOదు. అల�$ % 

/ాÞC:ా, ఆయన ���* ఉ�	 భ¼�J¶ౖ పడక మ�ం
ే, ఆయన సహచరyలలe 

నుంBC ఎవ"¨ ఒకరy 
[HH తమ |ేªలe |ే9EIVంచుక�ంటhరy. 
[HH తమ 

మ�ఖ�HEI, తమ శ"#"ాHEI తrడ�చుక�ంటhరy. ఒక��ళ ఆయన, �ా"&H 
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ఏ
ైZ[ పH |ేయమH ఆజ4� Jి�*� , �;ంటZ� �ారy ఆ ఆజ�ను ప'"&�  |ేయటhHEI 

పరy:Lతr� �[రy. ఆయన వదూ |ే�ినప7డ�, ఆ ¤ళµను |ే9EIVంచుEFవటhHEI 

�ారy |ే�* ప�యత�ం, 
[
[ప7:ా �ా"&లe �ారy �oటh$ డ�క�ంటAన�టA$  

కనబడ�తrం
�. ఆయన సమ�ంలe మ�టh$ BేటపÍడ�, తమ సs"ాH� త:&¢ ం_ 

మ"# మ�టh$ డ�[రy; ఆయనJ¶ౖ J*�మ�Ôమ�Z[ల Eారణం:ా, �ారy ఆయన 

చూప7ల�� తమ చూప7లను కల�పరy.” (బ�ఖ�"#) 

 

ఆయనJ¶ౖ �ారy ఇంత ఎక�Vవ:ా :Öరవం చూJినప�ట�EØ; ఆయన జన	
�Z[H�, 

ఇల�ంట� �ల�దున�� ��డ�కల�� �ా"�Z[డూ జరyప7EFలOదు. ఒక��ళ  

�ల�దున�� ��డ�కలక� ఇ/ా$ ంలe అనుమª ఉంట½, �ాట�H జరyప7EFవటంలe 

�ారy అస?ల� Hర$�(ం |ే�*�ారy Eాదు క
[!.  

 

2 – అZ�క 
ే�ాలలe, అZ�క మం
� ప�జల� �ల�దున�� ��డ�కల� జరyప7 

EFవటhH�, అ
� ధర	బద̄మనటhHEI Hదర§నం:ా �ారy చూప7�[రy.  

 


ీHEI మ� సమ��[నం – ప�వక� (�) నుంBC Hర°JించబBCన ఆచరణల� 

మ�త�b± ధర	సమ	తbcdనP. నూతన కx��[ల� H)*��ంచబBCZ[యZ� ప�వక� 

(�) ఆ
ేశం స�ష�ం:ా ఉం
�. మ"& ఇ
ే Hయమం �ల�దున�� పండ�గక� 

కºB[ వ"&�సు� ం
�. ప�జల� ఏ� |ే�ిZ[, ఎంత ఎక�Vవ మం
� కx�ి |ే�ిZ[ స"� Ð 

ఒక��ళ అ
� స�ష�bcdన /ాÞß(�["ాలక� (దÑల�క�) Pరyద̄ం:ా ఉంట½, �ా"& 

ఆచరణ, ధర	సమ	తbcdన ఆచరణ:ా ప"&గణ�ంచబడదు. 
ీH గ�"&ం_, ఖు-ఆ5 

లeH అల�$ % పల�క�ల gh�ాను�ాదం ఇల� ఉం
�: 

“మ"&య�మ"&య�మ"&య�మ"&య� (ఓఓఓఓ మ�హమ	!మ�హమ	!మ�హమ	!మ�హమ	!)  ఒక��ళఒక��ళఒక��ళఒక��ళ ¤వ7¤వ7¤వ7¤వ7 భ¼�J¶ౖభ¼�J¶ౖభ¼�J¶ౖభ¼�J¶ౖ అZ�క�లనుఅZ�క�లనుఅZ�క�లనుఅZ�క�లను 

అనుస"&ం_అనుస"&ం_అనుస"&ం_అనుస"&ం_ నట$ ^�ేనట$ ^�ేనట$ ^�ేనట$ ^�ే, �ారy�ారy�ారy�ారy Hను�Hను�Hను�Hను� అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % మ�ర¢ంమ�ర¢ంమ�ర¢ంమ�ర¢ం నుంBCనుంBCనుంBCనుంBC మ�ర¢భ�షr� BCHమ�ర¢భ�షr� BCHమ�ర¢భ�షr� BCHమ�ర¢భ�షr� BCH 

|ే/ా� రy|ే/ా� రy|ే/ా� రy|ే/ా� రy. �ారy�ారy�ారy�ారy E�వలంE�వలంE�వలంE�వలం ఊహలZ�ఊహలZ�ఊహలZ�ఊహలZ� అనుస"&/ా� రyఅనుస"&/ా� రyఅనుస"&/ా� రyఅనుస"&/ా� రy. �ారy�ారy�ారy�ారy ఊ]:ాZ[ల�ఊ]:ాZ[ల�ఊ]:ాZ[ల�ఊ]:ాZ[ల� 

|ేయడం|ేయడం|ేయడం|ేయడం తప�తప�తప�తప� ఇంE�NఇంE�NఇంE�NఇంE�N |ేయరy|ేయరy|ేయరy|ేయరy.” (ఖు-ఆ5ఖు-ఆ5ఖు-ఆ5ఖు-ఆ5 6: 116) 
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ఏ
ేbcdZ[, ప�ªEాలంలeనూ, అల�$ % కృప వలన 
ీHH కx��[చరణ:ా 

(�
[అ:ా) Hర�ిం|ే�ారy మ"&య� అసత(bcdన
�:ా స�ష�పర|ే�ారy ఉంటÊZ� 

ఉZ[�రy. సత(ం �ెx�ిన తరy�ాత కºB[ 
[HH జరyప7EFవటం J¶ౖZ� iంBC:ా 

పటA�  పట½��ా"& వద� , తమ కx��[చరణలను Hర°Jిం|ే ఏ Hదర§నమ¼ లOదు.  

 

ఈ �ల�దున�� ��డ�కలను ªరసV"&ం_న�ా"&లe )*ఖు1 ఇ/ా$ ం ఇబ=� 

�ై^�య�% (ఇà� 
[అ అ1 �ి"ాá అ1 మ�స�Ú¹), ఇమ�¹ అ1 Áాª� 

(అ1 ఇª� /ా¹), ఇబ=� అ1 ]â (అ1 మ
�ã1), )*+ �[¡
ీ�5 అÑ ఇబ=� 

ఉమ- అ1 లఖ�N (
ీHH ªరసV"&సూ�  iత�ం ప7స� EాZ�� ��ా /ారy), )*+ 

మ�హమ	! బ)ీ- అ1 సహ/ాsH అ1 హ�ం
ీ (�ియ�న% అ1 ఇZ[?5), అ1 

స^(! మ�హమ	! ర)ీ! "&
[ (
ీHJ¶ౖ ప'"&�  �ా(/ాH� ��ా /ారy), )*+ 

మ�హమ	!  ఇబ=� ఇబh� హä¹ అÑ అ)*å+ (
ీHJ¶ౖ ప'"&�  �ా(/ాH� ��ా /ారy), 

)*+ అబ�� 1 అ,â ఇబ=� బhâ మ"&య� ఇతరyల�. ఈ కx�త ఆచరణ బh:ా 

ఎక�Vవ:ా �ా(Jిం_న ఈ Eాలంలe కºB[ 
ీHH Hర�ిసూ�  ప�ª సంవత?రం 

�ా"ా� పª�కలలe, మ�గజLౖనులలe అZ�క మం
� �ా(/ాల� ��ా సు� Z[�రy. 

 

3 – �ల�దున�� ��డ�కల� జరపటమZ�
� ప�వక�  (�) జ4� పEాH� �[జ4:ా 

ఉంచుతrందH �ారy �ా
�/ా� రy. 

 


ీHEI మ� సమ��[నం – అ
[5, అఖ�మá మరయ� ¡మఅ ఖు�[Tలలe 

ఉచ¸"&ంచబడటం 
[s"ా; వదూ |ే�ిన ప�ª/ా"# ష]
[ ప�కటనలe ఆయన 

J*రy ఉచ¸"&ంచటం, నమ�¡లe ఆయనJ¶ౖ సల�ం పంపటం 
[s"ా; ప�వక�  (�) 

సూ_ం_న �ా9Î (తప�Hస"&) లO
[ మ�స�బ% (ఉత�మ) సున�తrల� 

అనుస"&ంచటం 
[s"ా, మ��ి$ ంలలe ప�వక� (�) జ4� పకం ఎల$ పÍడూ �[జ4:ా 

ఉంచబడ� తrన�
�. J¶ౖ ఆచరణలH�ంట�లe మ��ి$ ంల� ఆయనను జ4� పకం 

|ేసుక�ంటÊ ఉంటhరy. అల� |ేయటం 
[s"ా �ా"&EI లÔం|ే ప�ªఫల�HEI 

స"&సమ�నbcdన ప�ªఫలం ప�వక�  (�) క� కºB[ ప�/ా
�ంచబడ�తË ఉంటAం
�. 
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మ��ి$ ంల� Hరంతరం ఆయన (�) జ4� పEాH� అల� స,వం:ా ఉంచుEFవచుl. 

అల�$ % �ెxJిన J¶ౖ పద̄తrలలe ప�వక�  (�) ను :ÖరPసూ� , తమ ,P�[ంతం, 

"ాD�పగలº, ఆయన (�) జ4� పEాx� �[జ4:ా ఉంచుEFవచుlను. �ల�దున�� 

"¨¡న జ"&:� ��డ�కల� మ"&య� �ాట�లeH కx�త ఆచరణల� (�
[అల�) 

సున�తrలక� Pరyద̄bcdనP. ఇల�ంట� 
["& తJి�న పనుల�, ప�వక� (�) 

సN�ాHEI |ే"�l బదుల�, ఆయన (�) నుంBC దూరం:ా Dసుక��o�[^. 

ఇల�ంట� మ�ర¢భ�ష�bcdన పనుల Eారణం:ా ప�వక�  (�) �ా"&H ఇష�పడరy కºB[.  

ఇటAవంట� కx�త ��డ�కల అవసరం ప�వక�  (�) క� లOదు. ఎందుకంట½ ఆయనక� 

:Öర�ాH� మ"&య� J*�మ�Ôమ�Z[లను సsయం:ా అల�$ % ^Ï ప�/ా
�ం|[డH 

ఖు-ఆ5 లeH ఈ ఆయతr 
[s"ా స�ష�మవ7తrన�
�:  

“మ"&య�మ"&య�మ"&య�మ"&య� ¤¤¤¤ J*రyJ*రyJ*రyJ*రy ప�ªషæ లనుప�ªషæ లనుప�ªషæ లనుప�ªషæ లను J¶ౖELత� లO
[J¶ౖELత� లO
[J¶ౖELత� లO
[J¶ౖELత� లO
[?” (అç షర% 94: 4) 

ప�వక�  (�) J*రy �;ంటలOక�ంB[, ఒంట"&:ా అల�$ % qకV J*రy అ
[5, 

అఖ�మá లO
[ ఖు�[Tలe ప�/ా� Pంచబడదు; ఆయనJ¶ౖ :Öరవం మ"&య� 

J*�మ�Ôమ�Z[ల� చూపటhHEI మ"&య� ఆయన (�) జ4� పEాలను �[జ4:ా 

ఉంచటhHEI, ఆయనను అనుస"&ం|ేటటA$  �o� త?హ�ంచటhHEI అ
� |[ల�. 

అం�ేEాదు అల�$ % �ల�దున�� ��డ�కల గ�"&ం_ ఖు-ఆ5 లe ఎకVB[ 

ప�/ాPంచలOదు. Eా¤, అల�$ % ఖు-ఆ5 లe, ఆయన (�)  పంపబBCన అసల� 

ల�(ం గ�"&ం_ ఇల� ప�కట�ం|[డ�:  

“�ా"&�ా"&�ా"&�ా"& నుం|ేనుం|ేనుం|ేనుం|ే ఒకఒకఒకఒక ప�వక�నుప�వక�నుప�వక�నుప�వక�ను �ా"&లe�ా"&లe�ా"&లe�ా"&లe పంJినపÍడ�పంJినపÍడ�పంJినపÍడ�పంJినపÍడ�, Hజ4HEIHజ4HEIHజ4HEIHజ4HEI అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % 

P�ాsసులక�P�ాsసులక�P�ాsసులక�P�ాsసులక� మèపEారంమèపEారంమèపEారంమèపEారం |ే/ాడ�|ే/ాడ�|ే/ాడ�|ే/ాడ�. ఆఆఆఆ ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక�  �ా"&EI�ా"&EI�ా"&EI�ా"&EI ఆయనఆయనఆయనఆయన 

ఆయ�తrలనుఆయ�తrలనుఆయ�తrలనుఆయ�తrలను చ
�Pచ
�Pచ
�Pచ
�P PHJి/ా� డ�PHJి/ా� డ�PHJి/ా� డ�PHJి/ా� డ�, �ా"&H�ా"&H�ా"&H�ా"&H ప"&Ùద̄పరy/ా� డ�ప"&Ùద̄పరy/ా� డ�ప"&Ùద̄పరy/ా� డ�ప"&Ùద̄పరy/ా� డ�, �ా"&EI�ా"&EI�ా"&EI�ా"&EI 


�వ(గ¥ంÂ[¤�
�వ(గ¥ంÂ[¤�
�వ(గ¥ంÂ[¤�
�వ(గ¥ంÂ[¤� మ"&య�మ"&య�మ"&య�మ"&య� P��Eా¤�P��Eా¤�P��Eా¤�P��Eా¤� బ³��/ా� డ�బ³��/ా� డ�బ³��/ా� డ�బ³��/ా� డ�. Hశlయం:ాHశlయం:ాHశlయం:ాHశlయం:ా, అంతక�అంతక�అంతక�అంతక� 

ప'రsంప'రsంప'రsంప'రsం �ా�ా�ా�ారyరyరyరy స�ష�bcdనస�ష�bcdనస�ష�bcdనస�ష�bcdన మ�ర¢భ�ష�తsంలeమ�ర¢భ�ష�తsంలeమ�ర¢భ�ష�తsంలeమ�ర¢భ�ష�తsంలe పBCపBCపBCపBC ఉంBే�ారyఉంBే�ారyఉంBే�ారyఉంBే�ారy.” (3: 164) 

“ఆయZ�ఆయZ�ఆయZ�ఆయZ� Hర�"ాసు(ల0ౖనHర�"ాసు(ల0ౖనHర�"ాసు(ల0ౖనHర�"ాసు(ల0ౖన �ా"&లe�ా"&లe�ా"&లe�ా"&లe నుంBCనుంBCనుంBCనుంBC ఒకఒకఒకఒక సం
ేశహరyBCHసం
ేశహరyBCHసం
ేశహరyBCHసం
ేశహరyBCH లO�ాడ�లO�ాడ�లO�ాడ�లO�ాడ�.” 

(అ1 ¡మఅ% 62: 2). 
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4 – అల�$ % క� సNపం Eా�ాలZ� సదు
ే¯ శం�� ప�వక�  (�) జన	
�న ��డ�కలను 

ఇ/ా$ ం ధర	జ4� నం కx:&న, ఒక Z[(యవంతrBైన "ా¡ ప"&చయం |ే/ాడH 

�ారy �ా
�/ా� రy. 

 


ీHEI మ� సమ��[నం – అ
� ఎవరy |ే�ిన�;ౖZ[ స"�, కx��[చరణల� (�
[అ) 

�ీsక"&ంచబడవ7. మం_ ఉ
ే¯ శం |ెడ� పHH మం_ పH:ా మ�రlలOదు. ఒక��ళ 

ఎవ"LMZ[ వ(EI�  ఇ/ా$ Nయ పంBCతrBC:ా మ"&య� సజ́నుBC:ా చH�o�ే, అతను 

ప7ణ[(తr	డH, �ా�ాలON |ేయలOదH ghPంచలOమ� గ
[!  

 

5 – �ల�దున�� ��డ�కల� జరyప7EFవటమZ�
� �
[అ హస�% (మం_ 

నూతన కx�త ఆచరణ) EI¥ం
�EI వసు� ందH �ారy �ా
�/ా� రy. ఎందుకంట½ 
ీH 

ఆ�[రం - ప�వక�  (�) గ�"&ం_, అల�$ % క� కృతజ�తల� �ెల�పటం! 

 


ీHEI సమ��[నం – నూతన కx��[చరణలలe ఎల�ంట� Ùభమ¼ ఉండదు. 


ీH గ�"&ం_ ప�వక�  (�) ఇల� అZ[�రy: “మ� qకV ఈ P�[నంలe (ఇ/ా$ ంలe) 

ఏ
ైZ[ నూతన Pషయం కx��*� , అ
� 
[Hలe ghగం:ా కx�ి�oదు మ"&య� 

ªరసV"&ంచబడ�తrం
�.” (బ�ఖ�"#) 

 

మ"&య� ఆయన (�)ఇల� అZ[�రy: “ప�ª నూతన కx�తం (�దఅ) 

మ�ర¢భ�ష�తsం �;ౖప7క� Dసుక��oతrం
�.” (అహ	! & అª� "#	Âీ) 

 

ఇ/ా$ Nయ ధ"ా	
ేశం ప�Eారం నూతన కx�త ఆచరణల¤� మ�ర¢భ�ష�bcdన��. 

అ^Z[ �ాట�లe E\H� మం_P కºB[ ఉZ[�^ క
[ అH �ారy �ా
�/ా� రy.  

ఇబ=� రజÎ రహ�మహÃల�$ % ఇల� అZ[�రy: “ ‘ప�ª నూతన కx�తం 

మ�ర¢భ�ష�తsం �;ౖప7క� Dసుక��oతrం
�’ అZ� ప�వక�  (�) పల�క�ల� క�$ ప�bcdన�� 

Eాక�ంB[ సరs:ా¥ హ(bcdనP కºB[; ఇ
� ధర	ప7 ఒక మ�ఖ(bcdన Hయమం.  
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ీH Dవ�తను సూ_ం|ే ఆయన qకV మ"¨ ఆ
ేశం ఇల� ఉన�
�: “మ� 

qకV ఈ P�[నంలe (ఇ/ా$ ంలe) ఏ
ైZ[ నూతన Pషయం కx��*� , అ
� 


[Hలe ghగం:ా కx�ి�oదు మ"&య� ªరసV"&ంచబడ�తrం
�.” (బ�ఖ�"#) 

 

ఎవ"LMZ[ ఏ
ైZ[ నూతన కx��[చరణ కను:UH, ఎల�ంట� ��ా మ�ణ�క 

/ాÞß(�["ాల� లOక�ంB[Z� 
[HH ఇ/ా$ ంలe |ే"ాlలను క�ంట½, అ
�  PZ[శనం 

�;ౖప7E� Dసుక��oతrం
� మ"&య� ఇ/ా$ ం�� 
[HE�N సంబంధం లOదు - అ
� 

P�ాs/ాHEI (అÚద% క�) సంబం��ం_న
ైZ[ స"�; లO
[ బహ�రంగ, రహస( 

పల�క�ల�, ఆచరణలక� సంబం��ం_న
ైZ[ స"�.”  

 

ఇల�ంట� ప�జల వద� , త"ా£% నమ�¡ల గ�"&ం_ ఉమ- ర
�యల�$ హÃ అను  

qకV ఈ పల�క�ల� తప�, మ"� ఇతర ��ా మ�ణ�క ఆ�[రమ¼ కనబడదు:   

 

‘ఎంత మం_ �
[అ (కx�తం).’ (బ�ఖ�"#) 

 

ఇంEా ఖు-ఆ5 gh:ాలను ఒE� గ¥ంథం:ా జమ |ేయటం; హ
ీథుల� ��ా యటం, 

�*క"&ంచటం మ"&య� సంకలనం |ేయటం iదల0ౖన పనులను సలé (మ�ందు 

తరం మ��ి$ ంల�) ªరసV"&ంచలOదు క
[ అH కºB[ �ారy �ా
�/ా� రy.  

 

�ాట� ఈ మ�టలక� సమ��[నం ఏ�టంట½  £ట�EI ఇ/ా$ ంలe ఆ�[రం మ�ందు 

నుంBే ఉం
�, అP నూతనం:ా కను:UనబBCన ఆచరణల� Eావ7. ‘ఉమ- 

ర
�యల�$ హÃ అను  qకV ‘ఎంత మం_ �
[అ’ అZ� మ�టలలe �ాడబBCన 

�
[అ అZ� ప
[H� ghÁాపరం:ా DసుEF�ాలO :ాH ష"&అá పరం:ా 

(ఇ/ా$ Nయ ధ"ా	జ�లను/ారం) Eాదు. ఇ/ా$ ంలe స"LMన ఆ�["ాల� ఉన� 

Pషయం ఒక��ళ ఎకVBైZ[ ‘�
[అ’ అZ� J*రy�� J*"UVనబBC�ే, ఆ ‘�
[అ’ 

అZ� ప
[H� ghÁాపరం:ా DసుEF�ాలO :ాH ష"&అá పరం:ా Eాదు. ఎందుకంట½ 

ష"&అ% పరం:ా �
[అ అంట½ ‘ఇ/ా$ ం ధర	ంలe ఏ ఆ�[రమ¼ లOHదH’ అరXం.  
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ఖు-ఆ5 ను ఒE� గ¥ంథం:ా జమ |ేయటమZ� 
[HEI ఇ/ా$ ంలe ఆ�[రం ఉన�
�. 

ఎందుకంట½ ఖు-ఆ5 ఆయతrలను ��ా యమH ప�వక�  (�) సsయం:ా E\ందరy 

సహచరyలక� ఆజ4� Jిం_ ఉZ[�రy. ప�జల వద�  PBCPBC:ా ఉన� ఖు-ఆ5 

ఆయతrలను స]బhల� ఒక|ోటక� |ే"&l, అP సురÞCతం:ా మ"&య� జ4గ¥త� :ా 

ఉంBేందుక� :ాను, �ాట�H ఒక గ¥ంథర°పంలe సంకలనం |ే/ారy. 

 

E\H�/ారy$  త"ా£% నమ�¡లలe ప�వక�  (�) తన సహచరyలక� ఇమ�మá 

|ే�ి, అ
� �ా"&J¶ౖ P��:ా అ^�oతrం
ే«నZ� భయం వలన, త"ా£% నమ�¡ 

చ
�Pంచటం HxJి��/ారy. ప�వక�  (�) ,PతEాలంలe మ"&య� ఆయన మరణం 

తరy�ాత కºB[ స]బh ర
�యల�$ హÃ అను ¹ ల� PBCPBC:ా త"ా£% 

నమ�¡ |ేసూ�  ఉంBే�ారy. _వ"&EI ఉమ- �5 ఖ�[� Î ర
�యల�$ హÃ అను , 

ప�వక�  (�) �;నుక E\H�/ారy$  త"ా£% నమ�¡ |ే�ిన పద̄ªZ� అనుస"&సూ� , 

ప�జలను ఒE� ఇమ�ం Z[యకతsంలe త"ా£% నమ�¡ |ేయటం E\రక� జమ 

|ే/ారy. Eాబట�� , ఇ
� ఇ/ా$ ంలe E\త� :ా |ేరlబBCన �
[అ EI¥ం
�EI "ాదు.  

 

హ
ీథుల� ఒక|ోట సమకºరlబడటhHEI కºB[ ఇ/ా$ ం ధర	ంలe ఆ�["ాల� 

ఉZ[�^. హ
ీథుల� న«దు |ే�*ందుక� అనుమªంచమH E\ందరy 

స]బhల� అBC:&నప7డ�, ప�వక�  (�) �ా"&EI అనుమªH|[lరy. ఆయన 

,PతEాలంలe /ా�[రణం:ా హ
ీథుల న«దు  H)*��ంచబBCం
�. 
ీHEI 

Eారణం - ఖు-ఆ5 ఆయతrల�, ఖు-ఆ5 ఆయతrల� EాH �ాట��� అంట½ 

హ
ీథుల�� కx�ి�oవచlZ� భయం. అ^�ే ప�వక�  (�) మరణ�ం_న తరy�ాత, 

అల� భయపడవల�ిన అవసరం లOక�o^ం
�. ఎందుకంట½ అప�ట�E�, అంట½ 

ఆయన మరణ�ంచక మ�ం
ే ఖు-ఆ5 అవతరణ ప'ర�^�o^ం
�. 
[H 

క¥మపద̄ª కºB[ H"ా¯ "&ంచబBCం
�. ఆ తరy�ాత సున�తrలను Eా�ాడ� 

EFవటం E\రక�, మ��ి$ ంల� �ాట�H జమ |ే�ి, భద�పరచటం J¶ౖ దృ)ి� /ా"&ం|[రy. 

అల�$ % �ారంద"&EØ ఇ/ా$ ం తరyఫ7న మ"&య� మ��ి$ ంల తరyఫ7న మం_ 

ప�ªఫలం ప�/ా
�ంచు:ాక! ఎందుకంట½ �ారy తమ ప�భ�వ7 గ¥ంÂ[H� మ"&య� 
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తమ ప�వక�  (�) సున�తrల�ను �o:UటA� EFక�ంB[, మ�రy�ల� – |ేరy�లక� 

గ�"&EాHవsక�ంB[ జ4గ¥త� :ా భద�పర_Z[రy.  

 

ఇంEా మనం �ా"& దృ)ి� EI ఈ మ�ట కºB[ Dసుక�"ావచుl: ప�వక�  (�) J¶ౖ 

అత(��కం:ా J*�మ�Ôమ�Z[ల� చూJిన అతr(త�మ స]బhల తరం, �ా"& 

తరy�ాత వ_lన �[బ^¿నుల తరం, ఆ తరy�ాత వ_lన �[బ^¿5 

అనుచరyల తరం ప�వక�  (�) నక� కృతజ�తల� �ెxJ* ఉ
ే� శం�� ఇల�ంట� 

�ల�దున�� ఉత?�ాల� జరపనప7డ�, మనం �ాట�H ఎందుక� జర�ాx? 

�ల�దున�� ఉత?�ాలను ప"&చయం |ే�ిన �ారy, J¶ౖన J*"UVనబBCన ఉత�మ 

త"ాల ప�జల కంట½ అ��కం:ా స"LMన మ�ర¢దర§కతsం �×ం
�Z["ా? ఉత�మ త"ాల 

ప�జల కంట½ అ��కం:ా �ారy అల�$ % క� కృతజ�తల� సమ"&�ంచుక�Z[�"ా? 

మ�మ�	ట�EØ Eాదు! 

 

6 – ప�వక� (�) qకV �ల�దున�� జన	
�న ��డ�కల� జరyప7EFవటమZ�
� 

ఆయనJ¶ౖ �ారy చూప7తrన� J*�మ�Ôమ�Z[లను సూ_సు� ందH; �ల�దున�� 

��డ�కల� ఆ J*�మ�Ôమ�Z[లను ప�ద"&§ం|ే ఒక పద̄తH మ"&య� ప�వక�  (�) J¶ౖ 

J*�మ�Ôమ�Z[ల� ప�ద"&§ంచుట ఇ/ా$ ంలe H"��ÒంచబBCందH �ారy �ా
�/ా� రy. 

 

Hస?ం
ేహం:ా ప�వక�  (�) ను J*��ంచుట ప�ª మ��ి$ ంJ¶ౖ ఉన� తప�Hస"& P��; 

సsంత ��ా ణం కంట½ అ��కం:ా మ"&య� తన సం�[నం, తx$దండ�� ల� మ"&య� 

iత�ం మ�నవజ4ª కంట½ అ��కం:ా ప�ª ఒకVర° ఆయనను J*��ం|[x – Z[ 

తx$దండ�� లను ఆయన E\రక� Z�ను �[(గం |ేయ�:ాక – అ^�ే, ఆయనను 

అల� J*��ంచటం E\రక� మనం ఇ/ా$ ంలe H"�¯ÒంపబడH నూతన కx��[లను 

(�
[అలను) కHJ¶ట� కºడదు. ఆయనJ¶ౖ J*�మ�Ôమ�Z[ల� చూపటమZ�
�, 

ఆయనక� P�ేయత చూపటh¤� మ"&య� అనుస"&ంచుటhZ�� ఆజ4� Jిసు� న�
�. 

అ
ే ఆయనJ¶ౖ J*�మ�Ôమ�Z[ల� చూJ* అతr(త�మbcdన పద̄ª. 
ీH గ�"&ం_ 

ఇల� |ెప�బBCం
�: “ఒక��ళ N J*�మ�Ôమ�Z[ల� HషVపటbcdన�;ౖ�ే, ఆయనక� 
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P�ేయత చూపంBC; ఎందుకంట½ J*��ం|ే�ాడ�, తను J*��సు� న� �ాHEI ప'"&� 

P�ేయత చూప7�[డ�.” 

 

ప�వక�  (�) ను J*��ంచటమంట½, ఆయన సున�తrలను స,వం:ా ఉంచటం, 

�ాట�H దృఢం:ా, Hలకడ:ా అనుస"&ంచటం మ"&య� సున�తrలక� 

వ(ª"�కbcdన అH� రEాల మ�టల� మ"&య� పనులక� దూరం:ా ఉండటం. 

Hస?ం
ేహం:ా, ఆయన సున�తrక� Pరyద̄ం:ా �o^Ï
ే
ైZ[ స"�, అ
� 

తప�క�ంB[ ªరసV"&ంచబBే దు"ా|[రం మ"&య� ఆయనక� అP�ేయత చూJ* 

ఆచరణ^Ï అవ7తrం
�. �ల�దున�� జన	
�న ��డ�కల� జరyప7EFవటం 

మ"&య� ఇతర �
[అల� అంట½ నూతన కx��[ల� ఇల�ంట� దు"ా|[రమ�ల 

మ"&య� అP�ేయత EI¥ం
�E� వ/ా� ^. ‘మం_ సంకల�ం’, ధర	ంలe �
[లను 

అంట½ నూతన కx��[లను |ేరlటhHEI అనుªసు� ందH ghPంచకºడదు. ఇ/ా$ ం 

ధర	ం "LంBCంట�J¶ౖ ఆ�[రపBC ఉం
� – సంకల�ంలeH _త�Ù
�¯  మ"&య� ప�వక� 

(�) qకV అనుసరణ. E�వలం ఒకV మం_ సంకల�ంJ¶ౖ మ�త�b± Eాదు. 

 


ీHEI సంబం��ం_న ఖు-ఆ5 వచన gh�ాను�ాదం:  

 

“Hజ4HEIHజ4HEIHజ4HEIHజ4HEI ఎవ"LM�ేఎవ"LM�ేఎవ"LM�ేఎవ"LM�ే తనతనతనతన మ�ఖ�H�మ�ఖ�H�మ�ఖ�H�మ�ఖ�H� (తనతనతనతన అëÁా� H�అëÁా� H�అëÁా� H�అëÁా� H�) అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % క�క�క�క� అంEIతంఅంEIతంఅంEIతంఅంEIతం 

|ే�ి|ే�ి|ే�ి|ే�ి, మ�హ�?5మ�హ�?5మ�హ�?5మ�హ�?5 (స�[V"ా(ల�స�[V"ా(ల�స�[V"ా(ల�స�[V"ా(ల� |ే�*�ాడ�|ే�*�ాడ�|ే�*�ాడ�|ే�*�ాడ�) :ా:ా:ా:ా ఉండ�Zìఉండ�Zìఉండ�Zìఉండ�Zì, అతHఅతHఅతHఅతH ప�ªఫలంప�ªఫలంప�ªఫలంప�ªఫలం 

అతHఅతHఅతHఅతH ప�భ�వ7ప�భ�వ7ప�భ�వ7ప�భ�వ7 వద�వద�వద�వద�  ఉన�
�ఉన�
�ఉన�
�ఉన�
�. అటAవంట�అటAవంట�అటAవంట�అటAవంట� �ా"&EI�ా"&EI�ా"&EI�ా"&EI ఎల�ంట�ఎల�ంట�ఎల�ంట�ఎల�ంట� భయమ¼భయమ¼భయమ¼భయమ¼ లOదులOదులOదులOదు 

మమమమ"&య�"&య�"&య�"&య� �ారy�ారy�ారy�ారy ఏఏఏఏ Pధం:ానూPధం:ానూPధం:ానూPధం:ానూ దుదుదుదు:ఖపడరyఖపడరyఖపడరyఖపడరy.” (ఖు-ఆ5ఖు-ఆ5ఖు-ఆ5ఖు-ఆ5 2: 112) 

 

తమ మ�ఖ�H� ప�భ�వ7క� అంEIతం |ేయటమంట½ _త�Ù
�¯ ��, HషVపటం:ా 

అల�$ % క� సమ"&�ంచుEFవటం. స�[V"ా(ల� |ేయటమంట½, ప�వక�  (�) ను 

అనుస"&ంచటం మ"&య� ఆయన సున�తrలను ఆచరణలe J¶ట�డం.  
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7 – �ా"& మ"Uక Pస� ృతbcdన �ాదన ఏ�టంట½ – �ల�దున�� ఉత?�ాల� 

జరపటం మ"&య� �ాట�లe ప�వక�  (�) qకV ,Pత చ"&త� చదవటం 
[s"ా 

ఆయన సున�తrల �;ౖప7 �[మ� ప�జలను �o� త?హ�సు� Z[�మH �ా
�ంచటం!  

 

�ా"&EI మ� సమ��[నం – ప�ª మ��ి$ ం ఎల$ పÍడూ, సంవత?రం �×డ�గ�Z[ 

మ"&య� తన ,P�[ంతం ప�వక�  మ�హమ	! (�) qకV ,Pతచ"&త� 

చదవవల�ిన మ"&య� ఆయన ఉ
[హరణలను అనుస"&ంచవల�ిన ఆవశ(కత 

ఎం�ైZ[ ఉం
�. ఎల�ంట� ఇ/ా$ Nయ ఆ�["ాల� లOక�ంB[, ఒక 
�Z[H� 
[H 

E\రక� ప��ే(EIంచడం �దఅ (కx��[చరణ) EI¥ం
�EI వసు� ం
�, మ"&య� “ప�ª 

నూతన కx�తం (�దఅ) మ�ర¢భ�ష�తsం �;ౖప7క� Dసుక��oతrం
�.” (అహ	! & 

అª� "#	Âీ) 

 

నూతన కx�తం (�దఅ) |ెడ� ఫx�[H� తప�, ఎల�ంట� మం_ ప�ªఫల�¤� 

ఇవsదు. అ
� ఆ వ(EI�H ప�వక�  (�) నుంBC దూరం |ేసు� ం
�.   

 

ఇక _వ"&:ా ప�వక�  మ�హమ	! (�) qకV �ల�దున�� జన	
�న ��డ�కల� 

జరyప7EFవటమZ�
�, అ
� ఏ ర°పంలeZ;ౖZ[ స"� - ఒక గర¤యbcdన �దఅ 

(నూతన కx�తం). 
ీHH మ"&య� ఇల�ంట� ఇతర �దఅలను మ��ి$ ంల� HxJి 

���ి, తమను �[మ� స"&
�దు� EFవటంలe మ"&య� సున�తrలను మనసూ¾"&�:ా 

అనుస"&ంచటంలe Hమగ�ం Eా�ాx. ఈ �దఅను �o� త?హ�సు� న� మ"&య� 

సమ"&¯సు� న� ప�జల మ�యలe పBC�oకºడదు. ఎందుకంట½ అల�ంట� వంచక�ల� 

�దఅలను (కx��[లను) స,వం:ా ఉంచటhHEI ఎక�Vవ:ా ఇష�పడ�["� :ాH 

��ా మ�ణ�క సున�తrలను ప7నరyద̄"&ంచటంలe అంత:ా ఆసEI�  చూపరy; 

ఒEFV/ా"& �ారy సున�తrల గ�"&ం_ అస?ల� పట�� ంచుEFరy కºB[. ఒక��ళ N 

చుటA� ప�కVల అల�ంట� �ారy bcజ4"&టí సంఖ(లe ఉZ[� స"� - అల�ంట� �ా"&H 

అనుక"&ంచటం లO
[ అనుస"&ంచటం అనుమªంపబడలOదు. అ^�ే, సంఖ(లe 

తక�Vవ:ా ఉZ[� స"� - సజ́నుల0ౖన సలé (మ�ందుతరం మ��ి$ ంల�) మ"&య� 
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�ా"& అనుచరyలలe నుంBC సున�తrలJ¶ౖ నBC|ే �ా"&Z� మనం అనుస"&ం|[x. 

సత(ం పxE� వ(క�� ల సంఖ(ను బట��  సత(ం ల0EIVంచబడదు. Eా¤, �ారy పxE� 

స�[(H� బట��  వ(క�� ల� ల0EIVంచబడ�[రy.                                     

 

ఒక/ా"& ప�వక�  (�) ఇల� అZ[�రy:  “Nలe (ఎక�Vవ Eాలం) ,Pం_ 

ఉన��ారం�[ అZ�క gî
[లను చూ/ా� రy. Z[ సున�తrలను మ"&య� Z[ 

తరy�ాత వ|ేl ఖుల2ా^Ï "ా)ి
ీనుల (సZ[	ర¢ంలe నBC_న ఖÑ2ాల) 

మ�"ా¢ H� అనుస"&ంచమH Z�ను Pజ� Jి�  |ేసు� Z[�ను. ఆ  మ�"ా¢ H� దృఢం:ా 

పటA� EFంBC. నూతన కx��[ల (�
[అల) గ�"&ం_ జ4గ¥త పడంBC, ఎందుకంట½ 

ప�ª నూతన కx�తం (�
[అ) 
["&తJి�సు� ం
�.” (అహ	! & అª� "&	Âీ) 

 

Eాబట�� , అÔ��ా య gî
[ల� ఏర�BCనప7డ� ఏ� |ేయ�లZ� Pషయ�H� ఈ 

హ
ీథు 
[s"ా ప�వక�  (�) మనక� Pవ"&ం|[రy. అన:ా ఆయన సున�తrక� 

Ôన�ం:ా �o^Ï ఎల�ంట� పల�ELMZ[ లO
[ ఆచరణ అ^Z[ స"�, అ
� నూతన 

కx�తం (�
[అ) EI¥ం
�EI వసు� ం
�. మ"&య� ప�ª నూతన కx�తం (�
[అ) 

మ�ర¢భ�ష�తsం �;ౖప7నక� Dసుక�H �oతrం
�.  

 

సున�తrలలe లO
[ మ�ందుతరం ఖÑ2ాల పద�ªలe ప�వక� (�) qకV 

�ల�దున�� జన	
�న ��డ�కల� జరపటం గ�"&ం_న ఏ ఆ�[రమ¼ మనక� 

కనబడక�oవటం వలన, అ
� ప�జలను మ�ర¢భ�ష�తsం �;ౖప7క� Dసుక�H �o^Ï 

నూతన కx�తb± (�
[అ) అవ7తrం
�. ఈ అ"ాX Z�� J¶ౖ హ
ీథు మ"&య� EI¥ం
� 

ఆయతr qకV gh�ాను�ాదం స�ష�  పరyసు� Z[�^:  

 

“ఓఓఓఓ P�ాsసుల�"ాP�ాsసుల�"ాP�ాsసుల�"ాP�ాsసుల�"ా! అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % పట$పట$పట$పట$  ఆజ4� నువర�నుల0ౖఆజ4� నువర�నుల0ౖఆజ4� నువర�నుల0ౖఆజ4� నువర�నుల0ౖ వ(వహ"&ంచంBCవ(వహ"&ంచంBCవ(వహ"&ంచంBCవ(వహ"&ంచంBC 

మ"&య�మ"&య�మ"&య�మ"&య� ఆయనఆయనఆయనఆయన సం
ేశహరyHసం
ేశహరyHసం
ేశహరyHసం
ేశహరyH పట$పట$పట$పట$  ఆజ4� నువర�నుల0ౖఆజ4� నువర�నుల0ౖఆజ4� నువర�నుల0ౖఆజ4� నువర�నుల0ౖ వ(వహ"&ంచంBCవ(వహ"&ంచంBCవ(వహ"&ంచంBCవ(వహ"&ంచంBC, 

అల�:�అల�:�అల�:�అల�:� NలeNలeNలeNలe నుం_నుం_నుం_నుం_ అ��Eారంలeఅ��Eారంలeఅ��Eారంలeఅ��Eారంలe ఉన�ఉన�ఉన�ఉన� �ా"&�ా"&�ా"&�ా"& పట$పట$పట$పట$  కºB[కºB[కºB[కºB[; అప7డ�అప7డ�అప7డ�అప7డ� ఒక��ళఒక��ళఒక��ళఒక��ళ 
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ైZ[ఏ
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ైZ[ PషయంలePషయంలePషయంలePషయంలe NరyNరyNరyNరy PgîPgîPgîPgî
�ం_నట$ ^�ే
�ం_నట$ ^�ే
�ం_నట$ ^�ే
�ం_నట$ ^�ే, 
[HH
[HH
[HH
[HH అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % మ"&య�మ"&య�మ"&య�మ"&య� 



 23

ఆయనఆయనఆయనఆయన సం
ేశహరyHసం
ేశహరyHసం
ేశహరyHసం
ేశహరyH �;ౖప7నక��;ౖప7నక��;ౖప7నక��;ౖప7నక� మïµంచంBCమïµంచంBCమïµంచంBCమïµంచంBC – NరyNరyNరyNరy అల�$ %అల�$ %అల�$ %అల�$ % నునునును 

మ"&య�మ"&య�మ"&య�మ"&య� అంªమఅంªమఅంªమఅంªమ 
�Z[H�
�Z[H�
�Z[H�
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ేఇ
ేఇ
ేఇ
ే NNNN E\రక�E\రక�E\రక�E\రక� 

Ùభప�దbcdన
�Ùభప�దbcdన
�Ùభప�దbcdన
�Ùభప�దbcdన
� మ"&య�మ"&య�మ"&య�మ"&య� 
ీH
ీH
ీH
ీH పర(వ/ానంపర(వ/ానంపర(వ/ానంపర(వ/ానం కºB[కºB[కºB[కºB[ |[ల�|[ల�|[ల�|[ల� �ð¥షæ bcdన
��ð¥షæ bcdన
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��ð¥షæ bcdన
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(ఖు-ఆ5ఖు-ఆ5ఖు-ఆ5ఖు-ఆ5 4: 59) 

 

అల�$ % �;ౖప7 మïµంచడం అంట½ ఆయన qకV అంªమ 
�వ(గ¥ంథbcdన 

ఖు-ఆ5 �;ౖప7క� H"��Òంచడం అ¤ మ"&య� ఆయన సం
ేశహరyH (�) �;ౖప7 

మïµంచడం అంట½ ఆయన మరణ[నంతరం, ఆయన సున�తr �;ౖప7 

H"��Òంచడం అH అరXం. Eాబట�� , ÔZ[�Ô��ా య�ల� వ_lనప7డ�, �ాట�H 

ఖు-ఆ5 మ"&య� సున�తrల ఆ�[రం:ాZ� ప"&షV"&ంచుEF�ాx. మ"&, ప�వక� 

(�) qకV �ల�దున�� జన	
�న ��డ�కల� జర�ాలH ఖు-ఆ5 లO
[ 

సున�తrలe ఎకVడ సూ_ంచబBC ఉన�
�? �ల�దున�� ��డ�కల� జరపటం 

మం_దH ghPం|ే�ారy, �;ంటZ� 
[H నుంBC మ"&య� అల�ంట� ఇతర నూతన 

కx��[ల (�
[అల) నుంBC అల�$ % వద�  �ౌబh |ేసుEFవల0ను. సత(Z�sషణ |ే�* 

మ��ి$ ం �ాట�ంచవల�ిన P�[నం ఇ
ే. Eా¤, సత(ం మ�ందుక� వ_lన 

తరy�ాత కºB[ ఎవ"LM�ే మ"# iంBC:ా, మ¼రãం:ా, అహంEారం�� ప�వ"&�/ా� "¨, 

అల�ంట� �ా"& ల0కV తప�క�ంB[ �ా"& ప�భ�వ7 వద�  ఉన�
�. 

 


