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1. మనమనమనమన 34త34త34త34త ఉ�ే6 శ�ంఉ�ే6 శ�ంఉ�ే6 శ�ంఉ�ే6 శ�ం ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట; ? 

 

<=<>క?)ి<=<>క?)ి<=<>క?)ి<=<>క?)ి   నుం)ినుం)ినుం)ినుం)ి   వABCనువABCనువABCనువABCను?   

ఇక?)ంెఇక?)ంెఇక?)ంెఇక?)ంెదుకFదుకFదుకFదుకF   ఉఉఉఉ<BGను<BGను<BGను<BGను?  

ఎఎఎఎక?)ి#Hక?)ి#Hక?)ి#Hక?)ి#H   IJబKతLIJబKతLIJబKతLIJబKతL<BGను<BGను<BGను<BGను? 

 

మన 34త ఉ�ే6 శ�ం ఏ9ట; అ<= �BNOPౖ దృSిU  �ా�VంWనపYడ", మన 
Z[దడ"ల\ ]టU  ]దట “అసలF మనం ఎక?)ి నుం)ి వABCమ�?” అ<= 
ప^శG ఉద_సు` ం��. య�దృWbకంcా, #ాకdBeయంcా జ�Vc$  ప^కృg సహజ 
ప�VణBమ�ల వలన ఇక?డ ఉ<BGమ� లiక �ీN k>నుక అత�ంత 4k=కవంతL)ైన 
ఒక మmనGత సృSిU కర̀ ఉ<BG)B? మన 34తం oక? అసలF ఉ�ే6 pా�NG 
గqహrంచడంల\ ]టU]దట; Z[టtU  సృSిU కర̀ ఉN#HN గ��V`ంచడం మ�Vయ� 
4శ�uించడం. సృSిU కర̀ను ఎందుకF 4శ�uింABల<= ప^శGకF 4చvణB 
పwర�కZ[xన, 4k=కవంతZ[xన హyతLkాద #ారణBలF ఎ<zG ఉ<BG_. అ_dే 
kాట;ల\ నుం)ి మ
డ" #ారణBలను ఇక?డ కF� ప̀ంcా  ప^�ా` 4సు` <BGమ�.  

1. 4శ�ం ఆ4శ�ం ఆ4శ�ం ఆ4శ�ం ఆరంభంరంభంరంభంరంభం 

సృSిU కర̀ ఉN#HN స|షUంcా dె}O~ సృSిU  ఆరంభం గ��VంW అర�ం 
Aేసు#�వడంOPౖ దృSిU  �ా�Vంచడం k>ౖప� ]దట; �ా����Bరం మ�ర�దర�కత�ం 
వహrసు` నG��.   

ఉ�BహరణకF ఎ)B�Vల\ నడ"సు` ండcా, ఒక Aేg గ)ియ�రం అక?డ 
ప)ి ఉండటం �కF కంట కనబ)ిందN �14ంచు�Bం. Aేg గ)ియ�రంల\ cా� 
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కవర�, Iా� uిU � మ�Vయ� ఇనుమ� ఉంట1య<=�� మనకF dెలFసు. సనGట; 
ఇసుక నుం)ి cా� తయ�రవ�తLం��, ఆ_& నుం)ి Iా� uిU � తయ�రవ�తLం�� 
మ�Vయ� భ
9 నుం)ి ఇనుమ� సంగqహrంచబడ"తLం�� – ఇవ�G ఎ)B�Vల\ 
ల��ా` _. మ�V, అల�ంటపYడ", గ)ియ�రం తనకF dBనుcా తయ���� 
IJతLం�B? సూర��డ" ప^#ా�ంచుట, cా} �చుట, Oిడ"గ�లF పడ"ట, ఆ_& 
భ
9 ఉప�Vతలం OPౖ#H వWC, సనGట; ఇసుక మ�Vయ� ఇనుమ�d� క}uి అ<=క 
9}యన�  సంవత��ాల వరకF ఉం)ిIJ_న త�ా�త, య�ధృWbకంcా లiక 
సహజ uిద�ంcా అ�� గ)ియ�రంల� తయ�ర� #ావడమ<=�� సంభవZ�<B ? 

#�ందర� ఇల� ప^�GంచవచుC, “అల�� � ను ఎవర� సృSిUంABర�?”. 

సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న అల�� �, తన సృSిU  కంట� �నGZ[xన kాడ". ఆయన 
NతL�డ", ఆద�ంత రహrతLడ". ఎల� పYడూ ఉంట1డ". ఆయనకF ఆరంభం లiదు 
– అంతమ
 లiదు. #ాబట;U , ‘అల�� � ను సృSిUంWం�� ఎవర� ’?  అ<= ప^శG ఒక 
అ4k=కZ[xన, అసంబద�Z[xన, బ����హ�నZ[xన ప^p�G తప| మ�$� #ాదు. 

మ�నవజ�g అIార అనుభవం మ�Vయ� uింప�& ల��� మనకF 
Aెబ�తLనG�ే9టంట� ఆరంభం ఉనG�� ఏ�ై<B స�$, అ�� �న�ం నుం)ి 
సృSిUంచబడదు. అంdేcాక, ఏ�ీ తనను dBనుcా సృSిUంచు#�జ�లదు. #ాబట;U , 
అత�ంత హyతLబద�Z[xన 4వరణ ఏ9టంట�, మmనGతL)ైన ఒక సృSిU కర̀ ఈ 
4pా�NG సృSిUంABడ". ఆయన ఎంd� శ#H`మంతLడ" మ�Vయ� 4k=క 
వంతLడూను. ఎందుకంట� ఆయన ]త̀ం 4pా�NG ఏ WనG ల\పమ
 
లiకFం)B ABల� అదు¡తంcా సృSిUంABడ" మ�Vయ� 4శ�ం అనుస�Vంచవలuిన 
k>ౖజ�¢ Nక చట1U }G క£)B. ఆ సృSిU కర̀ #ాల�¤తLడ" మ�Vయ� స�ల�¤తLడ". 
ఎందుకంట�, #ాలం, స�లం మ�Vయ� ప�Bర�ం అ<=4 4శ� సృSిU  సమయంల\ 
సృSిUంచబ)ి<B_.  సృSిU కర̀ ఈ లvణBలకF అ¤తLడ". అ4 సర�ల\క సృSిU కర̀ 
Iా̂థ9క �ైవ�1వన ఔనGdB�NG సూWసు` <BG_. ఈ 4శ�ం ప�V9తZ[xన�� 
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మ�Vయ� �BN#�క ఆరంభం ఉందN dె}O~ <=ట; ఆధుNక 4జ�¢ న pాస̀§ంd� ఇ�� 
పw�V`cా ఏ#¨భ4సు` నG��. 

2. 4శ�ం4శ�ం4శ�ం4శ�ం oక?oక?oక?oక? ప�Vపwర©తప�Vపwర©తప�Vపwర©తప�Vపwర©త 

ఎంd� 4k=కవంతL)ైన సృSిU కర̀ ఉN#HN ABట� మన #H�షUతరZ[xన 4శ�ం 
oక? ప�Vపwర©  సంతLలనం మ�Vయ� కqమం OPౖ దృSిU  �ా�Vంచడం k>ౖప� ��ం)ో 
�ా����Bరం మ�ర�దర�కత�ం వహrసు` నG��.  

సూర��)ి#H N��©త దూరంల\ ఉంచబ)ిన భ
మండం, భ
9 OPౖ I«ర 
మందం, భ
9 తన చుట¬U  dBను ప�Vభ^9ంAే k=గం, kాdBవరణంల\N 
ఆ#H�జ� pాతం, భ
9 ఒక #�ణంల\ వంcV ఉండటం ]దలౖన 4శ�ంల\N 
అ<=క 4p�షతలF సమస̀ 3వ�ా®ల మనుగడకF అనుక£లంcా 4శ�మంdB 
ఒక అదు¡త పథకం �B��ా ¯Wంచబ)ిందN  స|షUం Aేసు` <BG_. ఈ N��©త 
#�లతలల\ ఏ మ�తం̂ హ-చుCతగ�� లF<BG, భ
మండలంOPౖ 3వ�ా®ల ఉN#H 
కనబ)ే�� #ాదు.  

ఖWCతZ[xన సమయ�NG చూO~ల� గ)ియ��ాNG తయ�ర� Aేu~ ఒక 
4k=కవంతL)ైన తయ����Bర�డ" ఉనGట�� , ఖWCతంcా N��©త సమయం ప^#ారం 
సూర��)ి చుట¬U  g�Vc$ల� Nయంg^ంW, భ
9N తయ�ర� Aేuిన 
మ°4k=కవంతL)ైన ఒక తయ����Bర�డూ తప|క ఉ<BGడ". �ీN#H �నGంcా 
ఈ భ
9 తనకF dBనుcా  ఉN#Hల\N#H �ావడమ<=�� సంభవZ�<B? 

4శ�ం Iాట;సు` నG కqమ�vణ, ఖWCతZ[xన 4శ�చట1U లF, మనల\N 
మ�Vయ� ]త̀ం 4శ�ంల\N వ�వస�  ]దలౖన kాట;N N�తంcా ప�V±}ంW, 
�BN#H ఒక Nర�హణకర̀ తప|కFం)B ఉంట1డN �14ంచడం 4k=కవంతంcా 
లi�B? ఇల�ంట; ల\పరహrతZ[xన సృSిU  కqమ�vణను ర²I«ం��ంW, 
Nయంg^సు` నG సర�ల\క సృSిU కర̀ అల�� � oక? ఉN#HN ఈ ‘Nర�హణకర̀Nర�హణకర̀Nర�హణకర̀Nర�హణకర̀’ 

Iాత^ స|షUంcా ఋ�వ� Aేసు` నG��. 
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    3333. . . . అల�� �అల�� �అల�� �అల�� �    తర�ఫ�తర�ఫ�తర�ఫ�తర�ఫ�    నుం)ినుం)ినుం)ినుం)ి    పంపబ)ేపంపబ)ేపంపబ)ేపంపబ)ే    ��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం    ((((వహ�వహ�వహ�వహ�))))    

తన ఉN#HN సూWంAే Nదర�నంcా మ�నవజ�g వద6 కF అల�� � 
పంOిన అసలF ��వ�సం�ేశంOPౖ దృSిU  �ా�Vంచడం k>ౖప� మ
)ో �ా����Bరం 
మ�ర�దర�కత�ం వహrసు` నG��. ఇ�ా� ం మ
ల��BరZ[xన ��వ� ఖు�ఆ� గqంథం, 
అల�� � oక? ��వ�వచనమN Nర²OింAే అ<=క స|షUZ[xన సూచనలF 
ఖు�ఆ� ల\ ఉ<BG_. ఈ kాదనను బలప�VAే #�NG �ా����B�ాలF కF� ప̀ంcా 
ఇక?డ ప^�ా` 4ంచబ)ి<B_.  

ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� : 

• ఖు�ఆ� అవత�VంW 1400 సంవత��ాలF �Bట;IJయ�_. ఆ #ాలంల\N 
ప^జలకF అస�లF dె}యN మ�Vయ� ఈ మధ�<= uPౖను� �B��ా 
కNOPటUబ)ిన అ<=క k>ౖజ�¢ Nక అంpాలF ఇందుల\ O~�¸?నబ)ి<B_. 

ఉ�BహరణకF: 3వ�ా®లNGంట; మ
లం �ర� (ఖు�ఆ� 21:30); 

kా�Oిసు` నG 4శ�ం (ఖు�ఆ� 51:47); సూర��డ" మ�Vయ� చందు̂)ి 
స�ంత కv�లF (ఖు�ఆ� 21:33). 

• ఖు�ఆ� ల\ అ<=క AB�Vత^క kాస̀వ సంఘటనలF O~�¸?నబ)ి<B_. 

ఆ<Bట; #ాలంల\N ప^జలకF kాట; గ��VంW dె}యదు. అంdేcాక అ<=క 
భ4ష�kాణ�లF క£)B ప^�ా` 4ంచబ)ి<B_. kాట;ల\ #�NG Nజంcా 
జ�VcVIJయ�_, మ�V#�NG జరగబKతL<BG_. 

• 44ధ అంpాలను ప^�ా` 4సూ` , కqమకqమంcా 23 సంవత��ాల సు�ీరº 
#ాలంల\ అవత�VంW<B, ఎల�ంట; ల\IాలF మ�Vయ� పరస|ర 4ర�ద�  
వచ<BలF లiకFం)B ఖు�ఆ� �ోషరహrతంcా ఉనG��.   
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• ఖు�ఆ� ల\ ప^జలOPౖ cాఢZ[xన ప^�1వం చూO~ మ�Vయ� kా�VN క��}ంAే 
మ°దు¡తZ[xన ��వ�సం�ేశం ఉనG��. 

• #ాలకqమంల\ కనుమర�గ� అ_ IJ_న ఇతర ధ�ా�ల అసలF 
మ
లగqం¼BలకF �నGంcా, అవత�VంWన అర½ �1షల\ అసలF  ఖు�ఆ� 
ల\N ప^g పదం సుర�ితంcా భద^పరచబ)ిం��.  

• ఖు�ఆ� ల\ మ�నవ�)ి 4k=#ాNG మ�Vయ� సృSిU కర̀ గ��VంWన �ా��14క 
4pా��ాNG Z�లF#�లi| సరళZ[xన మ�Vయ� స�చbZ[xన �ార�జNక 
సం�ేశం ఉనG��.  

• ఖు�ఆ� గqంథం అంgమ ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ంOPౖ 
అవత�VంWం��. ఆయన Nరv�ాసు�లౖ<B, �BN �1ష అతL�త̀మZ[xన 
kాcా� ట;, వక̀ృత�ం మ�Vయ� �1ÀాపరZ[xన �ాహrత� �(ంద�ా�లd� అర½ 
�1షల\ �ాట;లiN తన�ైన ప^dే�క pÁ�} క}cV ఉనGటt�  ప^పంచkా�ప̀ంcా 
గ��V`ంచబ)ిన��.  

ఖు�ఆ� oక? అ<=క అపwర� మ�Vయ� అదు¡త అంpాలల\ అత�ంత 
హyతLkాద 4షయం ఏ9టంట� అ�� మనంద�V సృSిU కర̀ అ_న అల�� � నుం)ి 
gనGcా పంపబ)ిం��.  

అల�� �అల�� �అల�� �అల�� � ��వ�సం�ేpా��వ�సం�ేpా��వ�సం�ేpా��వ�సం�ేpా}G}G}G}G పంOి<Bడ"పంOి<Bడ"పంOి<Bడ"పంOి<Bడ" 

అత�ంత 4k=కవంతL)ైన అల�� � Aే మనం సృSిUంచబ)ి<Bమ� అ<= 
4షయం గ��V`ంWన త�ా�త, అసలF మన 34త లv�ం ఏ9టÂ dెలFపబ)BలN 
మనం ఆ��ా` మ�. సృSిU కర̀ మన నుం)ి ఏ9 ఆ�సు` <BG)ో మనZ[ల� 
dెలFసు#�గలం? మనం ఏ�ో 4ధంcా 34ంABల� లiక స�ంతంcా ఏ�ై<B 34త 
లv�ం OPటtU #�kాల�? ఇతర�లను అనుస�Vసూ`  3వన ప^kాహంల\ #�టtU కF 
IJkాల�? లiదు. మన 34త లv�ం మనకF dె}O~ందుకF అల�� � ప^వక̀లను 
మ�Vయ� ��వ�సం�ేpాలను పంOి<Bడ".  
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అల�� � k=ల��� ప^వక̀లను పంOి<Bడ", �B�Bప� ప^g జ�g #�సం 
క�సం ఒక ప^వక̀ను పంOి<Bడ". ఏ జ�gల\, ఏ �1షల\, ఏ #ాలంల\ 
పంపబ)ి<B, kారంద�V�ీ ఒ#$ సం�ేశం: #$వలం సృSిU కర̀ను మ�త^Z� 
ఆ�ా��ంచం)ి మ�Vయ� ఆయన మ�ర�దర�కdB�NG మ�త^Z� అనుస�Vంచం)ి. 
ఆ ప^వక̀లల\ #�ందర� – ఆదÃ, నూ�, అబ^°Ã, ÄuPÅ, 3సÅ 
అలౖహrస�ల�ం మ�Vయ� మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం. 

ప^వక̀ల పరంపరల\ WటUWవ�V kా���న మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr 
వసల� ం Nజ�_¤, <B�యం, #ార�ణ�ం మ�Vయ� �ైర��ాహ�ాలF Nం)ిన ఒక 
ప�Vపwర©  ఆదర�వంతLడ". ఆయనOPౖ అల�� � తన అంgమ ��వ�సం�ేశZ[xన 
ఖు�ఆ� ను అవత�Vంపజ$uి<Bడ". ఈ Iా̂పంWక 34తంల\ ఖు�ఆ� ల\N 
��వ�సం�ేpాలను ఎల� ఆచ�VంABల\ ప^¯cాత�కంcా చూOPట;U<Bర�.  

అంgమ ��వ�సం�ేశZ[xన ఖు�ఆ� ఒక c¸ప| మ�ర�దర�క గqంథం. అ�� 
మన ఉN#H ఉ�ే6 శ�ం, అసలF ఆ�ాధు�డ" ఎవర�, అల�� � కF ఇషUZ[xన మ�Vయ� 
అ_షUZ[xన పనులF ఏ4, ప^వక̀ల వృdB` ంdBలF మ�Vయ� kాట; గ�ణIాÆాలF, 
స�ర�నర#ాలF మ�Vయ� అంgమ ¤ర�|��నం వంట; అ<=క �1వనలను 
4వ�Vసు` నG��. సర�ల\క సృSిU కర̀ గ��VంW ప^జలల\ kా�OంిW ఉనG అIJహలF, 
భ^మలF దూరం Aేయడం క£)B �BN ల���లల\ ఒక ప^�Bన లv�ం, 
ఉ�BహరణకF సృSిU కర̀ స��1kాN#H మ�Vయ� 3సÅ oక? స��1వం & 

Iాత^కF మధ� ఉనG వ�dB��ాNG స|షUం Aేయడం.  

ఇతర ప^వక̀ల వలi 3సÅ అలౖహrస�ల�ం క£)B అ<=క మహrమలF 
ప^ద�V�ంW చూIార� మ�Vయ� ఏ#��క Nజ �ైkాNG మ�త^Z� ఆ�ా��ంచమN 
ఆ°�NంABర�.  (ఖు�ఆ� 19:36). 
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3సÅ3సÅ3సÅ3సÅ (అలౖహrస�ల�ంఅలౖహrస�ల�ంఅలౖహrస�ల�ంఅలౖహrస�ల�ం) స��1వంస��1వంస��1వంస��1వం  

ఇ�ా� ం ధర�ంల\N �ైవ�1వన గ��VంW అర�ం AేసుకF<=ందుకF 
ప^యgGసు` నGపYడ" 3సÅ అలౖహrస�ల�ం m�B, ఆయన స��1వం గ��VంW  
4స̀ృతంcా kా�OింW ఉనG అIJహలF, అస|షUత, గందరcÇళం మ�Vయ� ఆయన 
స��1వంOPౖ 4NOిసు` నG 4�నG �Bkాల గ��VంW చ�VCంచడం ABల� మ�ఖ�ం.  

#�ందర� #��Èస̀వ�లF “3సÅ �ేవ�డ"” లiక “dై§త�ంల\ ఒకడN” �Bkా 
Aేసు` <BGర� – అంట� భ
మండలంOPౖ �ేవ�)ి అవdBరమ� మ�Vయ� �ేవ�డ" 
మ�నవ�)ిcా మ��ాడ� �Bkా Aేసు` <BGర�. అ_dే, బÉౖÊ& ప^#ారం 3సÅ 
జN�ంABర�, భ��ంABర�, N��ం̂ABర�, Iా̂�V�ంABర� మ�Vయ� ఆయన జ�¢ నం 
ప�V9తZ[xం�� – ఈ లvణBల�G సృSిU కర̀ �ా� _#H ఎంతమ�తం̂ తcVన4 #ావ�. 
మ�నవ�)ి లvణBలకF �నGంcా, సృSిU కర̀ ��వ�లvణBలల\ ప�Vపwర©త�ం 
ఉంటtం��. మ�V అల�ంటపYడ", పw�V`cా ��ండ" �నGZ[xన అంpాలF ఏక#ాలంల\ 
ఎల� సంభ4ంచగలవ�? ఇ�� ఎంతమ�తం̂ హyతLబద�Z[xన 4షయం #ాదు.  

అ_dే, #�ందర� ఇల� ప^�GంచవచుC, “ఒకk=ళ �ేవ�డ" ఏ�ై<B Aేయ 
గ}c$ శ#H`�ామ�ా� ËలF క}cV ఉంట�, మNSిcా ఎందుకF మ�రలiడ"?” Nర�చనం 
ప^#ారం, సర�ల\క సృSిU కర̀ తన �ా� _#H తగN పనులF Aేయడ". #ాబట;U , 
ఒకk=ళ �ేవ�డ" మ�నవ�)ిcా మ��V, మ�నవ�)ి లvణBలF అలవర�CకFంట�, 
ఇక ఆయన ఎంత మ�త^మ
 �ేవ�)ిcా 9cV} ఉండడ".  

అంdేcాక, �ేవ�డ" మ�Vయ� dBను k=�$�ర� అN స|షUం Aేసు` నG 
3సÅ అలౖహrస�ల�ం పలFకFలF మ�Vయ� ప^వర̀నలను dె}O~ అ<=క వచ<BలF 
బÉౖÊ& ల\ ఉ<BG_. ఉ�BహరణకF, 3సÅ “�ాcVలప)ి <B తం)ీ^, �ాధ�Z[xdే 
ఈ cV<>G <Boద6నుం)ి dÍలcV IJNమ��, అ_నను <B _షUప^#ారమ� #ాదు 
� Wత̀ప^#ారZ� #ాNమ�N Iా̂�V�ంAెను.” [మత̀_ 26:39]. ఒకk=ళ 3సÅ _Î 
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గనుక �ేవ�డ" అ_నట� _dే, �ేవ�డ" అల� �ాcVలప)ి, Iా̂�V��ా` )B? మ�Vయ� 
ఆయన ఇక?డ Iా̂�V�ంWం�� ఏ �ేవ�)ిN? 

#�ందర� #��Èస̀వ�లF “3సÅ �ేవ�)ి కFమ�ర�డ"” అN �Bkా 
Aేసు` <BGర�. అసలF �ీN అర�ం ఏ9ట;? అN మన}G మనం ప^�Gంచు#�వలuి 
వసు` నG��. Nస�ం�ేహంcా సర�ల\క సృషU కర̀ pా��రక మ�Vయ� pాÊ6 క #�డ"కF 
క}cV ఉ<BGడ<= �1వనలకF అ¤తLడ". అ_dే, “�ేవ�N కFమ�ర�డ"” అ<= 
పదం ]దట; త�ాల బÉౖÊ& �1షలల\ ల�ంఛనపరంcా “ధర�ప�ాయణ�డ", 
సత�వంతLడ", �gమంతLడ", స�BAB�V అ_న వ�#H`” N సూWసూ`  
kాడబ)ిం��. ]త̀ం IాతNబంధనల\ అ<=క Aోట�  )ే4Ñ, �Jల\మ�� మ�Vయ� 
ఇజ�̂_ÒలF ]దలౖన స�BABర ప^వక̀లను సూWసూ`  kాడబ)ిం�� – అంdేcాN 
#$వలం 3సÅ అలౖహrస�ల�ంకF మ�త^Z� ప�V9తం Aేయబడలiదు, 

ఉ�BహరణకF  

“…ఇpqా _ÎలF <BకF  ]దట ప�ట;U న కFమ�ర�డ",” (Nర�మ #ాండమ� 4:22). 

“కFమ�ర�)ిN క}cV ఉ<BGడనటం అల�� � ఔనGdB�N#H తcVన మ�ట #ాదు; 

ఆయన ప�Vపwర�© డ" మ�Vయ� ఎల�ంట; ల\Iాల£ లiNkాడ"!”ఖు�ఆ� 19:35 

అసలF 3సÅ అలౖహrస�ల�ం ఎవర� అ<= అంpాNG ఆయన గ��VంWన 
ఇ�ా� �య 4pా�సం స|షUంcా 4వ�Vసు` నG��, అంdేcాక సర�ల\క సృSిU కర̀ 
oక? ప�Vపwర©  ఘనత,  ఏకత�ం మ�Vయ� సంపwర©త�ం గ��VంWన 
స�చbZ[xన 4pా��ా}G క£)B 4వ�Vసు` నG��. అ�ే9టంట�, 3సÅ 
అలౖహrస�ల�ం ఒక cÓరవ�య�)ైన మ° ప^వక̀. #$వలం అల�� � ను మ�త^Z� 
ఆ�ా��ంచమN ప^జలను ఆ°�NంAేందుకF ఆయన పంపబ)ి<Bర�.  

మ�Vమ�Vమ�Vమ�V…<=Nక?డ<=Nక?డ<=Nక?డ<=Nక?డ ఎందుకFఎందుకFఎందుకFఎందుకF ఉ<BGనుఉ<BGనుఉ<BGనుఉ<BGను? 

మన అవయkాలౖన కళÔÕ, Aెవ�లF, Z[దడ" మ�Vయ� గ�ం)ె 
]దలౖన kాటNGంట;#¨ ఒ#�? ఉ�ే6 శ�ం ఉంద<= 4షయ�NG ప^g ఒక?ర² 
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అంc�క�V�ా` ర�. మ�V అల�ంటపYడ" ]త̀ం అవయkాలd� క£)ిన మన 
శ���ాN#¨ ఏ�ై<B ఉ�ే6 శ�ం, ప^¯జనం ఉం�B ?  

అత�ంత 4k=కవంతL)ైన అల�� � మన}G ఎల�ంట; లv�ం లiకFం)B 
అట¬ ఇట¬ gరగట1N#H లi�B మన సహజ అవస�ాలF మ�Vయ� WనG WనG 
#��VకలF ¤ర�C#�వట1N#H సృSిUంచలiదు. మన 34dBN#H ఒక c¸ప| ఉ�ే6 శ�ం 
ఉనG�� – అ�ే9టంట�, సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న అల�� � ను గ��V`ంచుట 
మ�Vయ� #$వలం ఆయనను మ�త^Z� ఆ�ా��ంచుట, త�B��ా సృSిU కర̀ 
మ�ర�దర�కత�ంల\ 34తం గడ"ప�ట. అNG #�ణBలల\ �ాఫల�వంతZ[xన 
మ�Vయ� ®భప^దZ[xన 34dBNG గ)ిO~ల� ఈ మ�ర�దర�కత�ం �B�V 
చూప�తLం��. ఉ�BహరణకF – వ�#H`గత ఆ�ాధనలౖన నమ��, దుఆలd� Iాటt 
సమ�జ�N#H ప^¯జనం క}cVంAే ఇర�గ� I«ర�గ� kా�Vd� మంWcా Z[లగడం, 
కFటtంబ IJషణ బ1ధ�తలF, Nజ�_¤ మ�Vయ� ప®ప���దుల మంWAెడ"లF 
చూడ"ట ]దలౖన పనులF.  

తనను వ��} లi�B తనd� Iాటt ఇతర�లను ఆ�ా��ంచుట, �ాట; 
క}|ంచుట ]దలౖన అ4�ేయతలను, అ4pా��ాÖG అల�� � పw�V`cా 
NS~��ంW<Bడ". (ఉ�BహరణకF, 4గq°�ాధన, సూర��డ", చందు̂డ", నvdB̂ల 
పwజ, బ1బ1లF, గ�ర�వ�లF లiక ప^వక̀ల పwజ ]దలౖన4 ఇ�ా� ంల\ పw�V`cా 
NS~��ంచబ)ి<B_.). ఆయనకF ఎవ��V �1గ�ా�మ�ం లiక మధ�వ�V`త�ం 
oక? అవసరం లiదు. ప^g మ�నవ�డూ ఏ సమయంల\<>ౖ<B స�$, అల�� � 
ను )ైరకFU cా ఆ�ా��ంచవచుC, k=డ"#�వచుC.  

ఈ మ�నవ34తం ఒక ప���� #ాలమN అల�� � స|షUంcా dె}Oి<Bడ". 
ఇక?డ k=�$�ర� పద�తLలల\ ప^జలF ప���ించబడdBర�. జర�గ�తLనG �BNN 
మనం Nయంg^ంచలiమ�. #ా�, �BN#H మనZ[ల� స|ం��ంABల\ Nయంg^ంచు 
#�గలం. కషU#ాలంల\ సహనం, ఓర�| మ�Vయ� ®భ#ాలంల\ అల�� � కF 
కృతజ¢తలF dెలFప�#�వడం ]దలౖన4 మన}G అల�� � దగ��V#H Aే�$C 
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మ�Vయ� pాశ�త స�ర�ంల\ మంW �ా� నం సంIా��ంW OPట�U  #�NG మ�ధ�మ�లF. 
అల�c$ ఒకk=ళ అ4pా�స మ��ా� NG ఎంచుకFంట� మ�Vయ� ఆయన ��kా�జ¢లను 
OPడAె4న OP)ిdే, నరకంల\ భయంకరZ[xన �v ఉంటtందN హ-చC�Vంచబ)ిం��.  

మ�Vమ�Vమ�Vమ�V… ఇపYడ"ఇపYడ"ఇపYడ"ఇపYడ" <=<=ం<=<=ం<=<=ం<=<=ం Aేయ�}Aేయ�}Aేయ�}Aేయ�}? 

అసలF 4pా�స ప��v ఏ9టంట� మనకF ప^�ా��ంWబ)ిన dె}4 
dేటలను ఉప¯cVంW అల�� � సూచనలF మ�Vయ� W°Gల గ��VంW ల\తLcా 
ఆల\WంW, ¯WంW, అల�� � ను గ��V`ంW, ఆయన మ�ర�దర�కdB�NG 
అనుస�Vసూ`  34ంచుట. ఇల� Aేయ�లంట� మనం మmనGతL)ైన అల�� � 
oక? �ైkాజ¢లకF పw�V`cా సమ�V|ంచు#�kా}, అల� సమ�V|ంచుకFనG kా�V<= 
అర½ �1షల\ “మ�uి� ంమ�uి� ంమ�uి� ంమ�uి� ం” లF అంట1ర�. అర½ �1షల\ ఏ#��క సృSిU కర̀ O~ర� 
అల�� �. ఆయన ఇ�ా� ం ధ�ా�NG 4శ�kా�ప̀ంcా ఎక?)ై<B స�$ ఆచ�VంAేల� 
�ార�జNక ధర�ంcా Aేuి<Bడ". ప^పంచంల\ ఏ మ�ర�మ
ల NవuింAేkా���<B 
స�$  తమ AB�Vత^క, భ
త, వర̀మ�న ప�Vuి� తLలd� N9త̀ం లiకFం)B అల�� � 
oక? సత�ధ�ా�NG uీ�క�VంచవచుC మ�Vయ� #Hqం�� ష°�B అంట� 
�ాv�ప^కటన పలFకFతÙ మ�uి� ంcా మ�రవచుC: 

“<=ను �ాv�9సు` <BGను – అల�� � తప| మ�Ç ఆ�ాధు�)ెవ�డూ లiడN, 
మ�Vయ� <=ను �ాv�9సు` <BGను – మ�హమ��, అల�� � oక? 
సం�ేశహర�డ�.” 

మ�V, 34త ఉ�ే6 pా�NG మ�Vయ� ల���NG �ా��ంAే ��శల\ పయNంAే, 
సdB�N#H సమ�V|ంచుకF<= మ�Vయ� � సృSిU కర̀ అ_న అల�� � ను గ��V`ంAే 
సమయం ఇం#ా ఆసనGం #ాలi�B ? 
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2. ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం ఎందుకFఎందుకFఎందుకFఎందుకF ? 

 ఇ�ా� ంల\Nఇ�ా� ంల\Nఇ�ా� ంల\Nఇ�ా� ంల\N అదు¡dBలFఅదు¡dBలFఅదు¡dBలFఅదు¡dBలF మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ� ప^¯జ<BలFప^¯జ<BలFప^¯జ<BలFప^¯జ<BలF 

 

అNGఅNGఅNGఅNG  మdBలFమdBలFమdBలFమdBలF  ఒకట�<Bఒకట�<Bఒకట�<Bఒకట�<B?  

kాటNGంట;ల\kాటNGంట;ల\kాటNGంట;ల\kాటNGంట;ల\  ఏ��ఏ��ఏ��ఏ��  స���నస���నస���నస���న  మతÄమతÄమతÄమతÄ  <B#�ల�<B#�ల�<B#�ల�<B#�ల�  dెలFసు` ం��dెలFసు` ం��dెలFసు` ం��dెలFసు` ం��?  

<=ను<=ను<=ను<=ను  ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం  ధ�ా�<=Gధ�ా�<=Gధ�ా�<=Gధ�ా�<=G  ఎందుకFఎందుకFఎందుకFఎందుకF  ఎనుG#�kా}ఎనుG#�kా}ఎనుG#�kా}ఎనుG#�kా}? 

 

ఇతర ధ�ా�లకF మ�Vయ� uి�B� ంdBలకF �నGంcా ఇ�ా� ంల\ స|షUంcా 
కనబ)ే మ�ఖ� ఆకరÚణలF, ల��1లF మ�Vయ� ప^dే�కతల గ��VంW చ�VCంచడZ� 
ఈ అ�B�యం oక? లv�ం.  

1. సృSిU కర̀d�సృSిU కర̀d�సృSిU కర̀d�సృSిU కర̀d� దగ�రదగ�రదగ�రదగ�ర సంబంధంసంబంధంసంబంధంసంబంధం  

తన సృSిU కర̀d� ఒక వ�#H`  క}cV ఉండవలuిన వ�#H`గత సంబంధంOPౖ 
ఇ�ా� ం ధర� #$ంద^�1గం దృSిU  #$ం�ీ^క�Vసు` నG��. pాశ�త సంd�ÀాN#H dBళం Aె4 
- ‘సృSిU కర̀ గ��VంW uి� రZ[xన అవcాహన’. ఒక �ైవ4pా�uి �BNN క}cV 
ఉం)ేల� ఇ�ా� ం ధర�ం IĴత�హrసు` నG��.  

సృSిU క�$`  4శ�pాంg మ
లమN ఇ�ా� ం ధర�ం బK��సు` నG��. ఈ మ�ఖ� 
సంబంధంOPౖ దృSిU  #$ం�ీ^క�Vంచడం �B��ా మ�Vయ� సృSిU కర̀ మ�ర�దర�కdB�NG 
అనుస�Vంచడం �B��ా �ైవ4pా�సులF అంతర�త pాంg మ�Vయ� ప^pాంతత 
I«ందగలర�. స�ంత #��Vకలను అనుస�Vంచడం లi�B Iా̂పంWక సంపద 
క£డగటUడం వంట; ఇతర మ��ా� ల �B��ా pాశ�త సంd�ÀాNG సంIా��ంAే Aేu~ 
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ప^యతGం మనల\N �<B�NG ఎనGడూ Nంపలiదు. #$వలం సృSిU కర̀ oక? 
అవcాహన, జ�¢ నం మ�త^Z� ఈ ఆవశ�కతను Nంప�తLం��.  

అల�c$ సృSిU కర̀కF కృతజ¢తలF dెలFపడం మ�Vయ� 4�ేయత 
చూపడంల\<= NజZ[xన ప^pాంతత �ొర�కFతLం��: “Nజంcా, �ైవ�B�నంల\<= 
హృదయ�లకF 4pqా ంg �ొర�కFతLం��.” ఖు�ఆ� 13:28 

మ�uి� ంలF తమ సృSిU కర̀d� )ైర�U క<>v� క}cV ఉండటZ� సృSిU కర̀d� 
kా�V ఈ దగ� ర సంబం�BN#H అసలF #ారణం. �ైkా�ాధనల\ �1గంcా ఇతర�లను 
పw�ంచడం లi�B ఇతర�ల �B��ా ఆ�ా��ంచడం వంట; ఇ�ా� Z�తర ధ�ా�ల 
మధ�వ�V`త�, uి'ారసు పద�తLలF ఇ�ా� ం ధర�ంల\ లiవ�. 

2. 34తంOPౖ34తంOPౖ34తంOPౖ34తంOPౖ Iా�ట;ÜIా�ట;ÜIా�ట;ÜIా�ట;Ü దృక|థందృక|థందృక|థందృక|థం  

తమ 34తంల\ జ�Vc$ ‘మంW - Aెడ"లF’ Nజ�N#H సృSిU కర̀ నుం)ి 
వACే ప��vలi అ<= స|షUZ[xన దృక|¼BNG ఇ�ా� ం ధర�ం మ�నవ�)ి#H 
ఇసు` నG��. సృSిU కర̀కF కృతజ¢త dెలFపడం మ�Vయ� 4�ేయత చూపడం �B��ా 
]త̀ం మ�నవ34త ప^¯జ<BN#H సంబం��ంWన ప�Vuి� తLలకF అనుగ�ణంcా 
ఆ ఘటనలF అర�ం AేసుకF<=ల� ఇ�ా� ం ధర�ం మ�నవ�)ిN IĴత�హrసు` నG��. 
ఎవర� తన మ�ర�దర�కdB�NG స�చbందంcా, మనసూ|�V`cా ఎంచుకFంట1�Ç 
ప���ింAేందుకF kా�V#H అవసరZ[xనNG dె}4dేటలd� మ�Vయ� u~�చbd� 
సృSిU కర̀ మ�నవ�లను సృSిUంW<Bడ". ఈ Iా̂పంWక 34తం WటUWవ�V ప���� 
Z[x�Bనం. మనకF జరగబK_Î ప^g�ీ మన Nయంత^ణల\ లiకIJ_<B, మన 
�Vయ�v� ను మ�తం̂ Nయంg^ంచు#�గ}c$ శ#H`  మనకF ప^�ా��ంచబ)ిం��. మన 
Nయంత^ణల\ ఉనG �BNOPౖ దృSిU  #$ం�ీ^క�VంచమN, సృSిU కర̀ ప^�ా��ంWన 
అనుగq°లకF బదులFcా ఆయనకF కృతజ¢త dెలIాలN, కషUనÀాU లల\ 
సహనంd� ఉం)BలN ఇ�ా� ం ధర�ం మ�నవ�)ిN IĴత�హrసు` నG��. సహనం 
మ�Vయ� కృతజ¢త – సంd�ష 34తం oక? అసలౖన 'ార��ల� ఇ�ే.  
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Iా̂పంWక సుఖసంd�Àాలల\ అgశ_ంచడం నుం)ి దూరంcా 
ఉండమN ఇ�ా� ం ధర�ం బK��సు` నG��. ఎందుకంట�, అల�ంట; uి� g సృSిU కర̀ను 
మ�VWIJ_Îల� Aేసు` ం��. అల�c$ కషUనÀాU లల\ 9g��V దుఃÞంచడం నుం)ి 
దూరంcా ఉండమN ఇ�ా� ం ధర�ం బK��సు` నG��. ఎందుకంట� అ�� సృSిU కర̀OPౖ 
ఆశలF #�ల\|_Îల� Aేuి, ఆయనను Nం��ంAేల� Aేసు` ం��. ఒక మ�uి� ం ఈ 
�ßgక ప^పంచంd� అ9తZ[xన అనుబంధం OPంచు#�కFం)B, ఎల�ంట; కÆVన 
ప�Vuి� తLల<>ౖ<B అలkàకcా ఎదుర�?<= శ#H`  OPంI«ం��ంచుకFN, సమ�జ�N#H 
ప^¯జనం Aేక£ర�CతÙ మ�Vయ� ఉ�Bరంcా ప^వ�V`సూ`  34�ా` డ". #ాబట;U  
ఎంd� సంతL}త మ�Vయ� �ానుక£ల 34త దృక|థం క}cV ఉంట1డ".    

3. ప�V®ద�Z[xనప�V®ద�Z[xనప�V®ద�Z[xనప�V®ద�Z[xన మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ� స|షUZ[xనస|షUZ[xనస|షUZ[xనస|షUZ[xన �ైవ�1వన�ైవ�1వన�ైవ�1వన�ైవ�1వన 

ఇ�ా� Z�తర ధ�ా�ల O~ర��  kాట; మ
ల�ా� పకFడ" లi�B మ
లసమ�జం 
O~ర� �ద ప^ఖ��g Aెం�B_. #ా�, ఇ�ా� ం ధర�ం 4షయంల\ అల� జరగలiదు. 
అర½ �1షల\N ‘ఇ�ా� ం’ అ<= పదం ఒక attributive title అంట� లvణB}G 
dె}O~ పదం. ఇ�� ‘సర�ల\#ాల సృSిU కర̀కF 4�ేయత’ చూపడంల\N 
Iా̂�Bన�తను సూWసు` ం��. ఈ O~ర�ల\N ఒక మ�ఖ�Z[xన ప^dే�కత ఏ9టంట� 
అ�� అసలF ఎక?)B �ా3 పడకFం)B సర�ల\క సృSిU కర̀ oక? ఏకత�ం, 
�ార��ßమత�ం, ఘనత, ప�Vపwర©తలను ప^కట;సు` నG��. అందువలన ఇ�� 
ఇ�ా� ం బK��ంAే సృSిU కర̀ oక? స�చbZ[xన ��వ�లvణBలల\ స|షUంcా 
ప^gÊంÊసు` నG��. ఉ�Bహరణ -  

సర�ల\కసర�ల\కసర�ల\కసర�ల\క సృSిU కర̀సృSిU కర̀సృSిU కర̀సృSిU కర̀ ఒక?)ేఒక?)ేఒక?)ేఒక?)ే మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ� ఆయనఆయనఆయనఆయన ఏ#��కFడ"ఏ#��కFడ"ఏ#��కFడ"ఏ#��కFడ": 

• ఆయనకF �1గ�ా�మ�లF లiర�, ఆయనకF �ాట; లiర� మ�Vయ� ఆయనకF 
ప^త�ర�� లF లiర�. 

• ఆయనకF తం)ి^, త}� , #�డ"కFలF, క£తLళÔÕ లi�B �1ర�లF లiర�.  

• #$వలం ఆయన మ�త^Z� ఆ�ా��ంచబ)ే అరáతలF క}cV ఉ<BGడ".  
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ఆయనఆయనఆయనఆయన సర�శ#H`మంతLడ"సర�శ#H`మంతLడ"సర�శ#H`మంతLడ"సర�శ#H`మంతLడ": 

• సమస̀ సృSిU OPౖ ఆయన సంపwర©  అ��#ారం, శ#¨`  క}cV ఉ<BGడ".  

• ఆయనకF మనం చూO~ 4�ేయత ఆయన శ#H`<=� OPంచదు. అల�c$ మన 
అ4�ేయత ఆయన శ#H`<=� తcV�ంచదు.. 

ఆయనఆయనఆయనఆయన అత�ంతఅత�ంతఅత�ంతఅత�ంత మmనGతLడ"మmనGతLడ"మmనGతLడ"మmనGతLడ": 

• ఆయన కంట� మmనGతZ[xన�ే�ీ లiదు. అల�c$ ఆయనd� 
IJలCదcVన�ే�ీ లiదు.  

• సృSిU dBల లvణBలక£ మ�Vయ� ఆయన ��వ�లvణBలక£ మధ� అస�లF 
IJ}క లiదు.  

• ఆయనల\N ఏ �1గమ
 ఎవ��Vల\నూ, ఎందుల\నూ ప^k=�ంచదు.  

ఆయనఆయనఆయనఆయన ప�Vపwర�© డ"ప�Vపwర�© డ"ప�Vపwర�© డ"ప�Vపwర�© డ", సంపwర�© డ"సంపwర�© డ"సంపwర�© డ"సంపwర�© డ": 

• ఆర� �Ç�ల 4శ�సృSిU  పw�V`  Aేuిన త�ా�త ఏడవ �Ç� 4pqా ంg 
¤సు#�వలuిన అవసరం ఆయనకF అస�లF లiదు. ఎందుకంట� ఆయన 
అప�V9తZ[xన శ#H`�ామ�ా� ËలF క}cVన kాడ". 

• ఆయన తన ప�Vపwర©  ��వ�లvణB}G Nరంతరం #�న�ాcVసూ`  ఉంట1డ". 
తన ప�Vపwర©dB�N#H �ా3 పడ వలuి వAేC ఏ ప� ఆయన Aేయడ". 
ఉ�BహరణకF – ఇతర ధ�ా�లF dెలFప�తLనGటt� cా మ�నవర²పం 
ధ�Vంచడం. తన మmనGత �ా� _#H తcVన ��వ�#ా�ా�లను వ��} 
స�యంcా అల�ంట; అల|Z[xన పనులF Aేయవలuిన అవసరం ఆయనకF 
లiదు. #ాబట;U , ఒకk=ళ తన �ైవత� �ా� _N వ��}, మ�నవర²పంల\ 
అవత�VంABడN �14u~` , ఆ vణం నుం)ి ఆయన �ేవ�డ" #ాజ�లడ".  
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4. �ా����B�ాలF�ా����B�ాలF�ా����B�ాలF�ా����B�ాలF మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ� �ైవ4pా�సమ�లF�ైవ4pా�సమ�లF�ైవ4pా�సమ�లF�ైవ4pా�సమ�లF <â#H?<â#H?<â#H?<â#H? వ#ా?ణãంచటంవ#ా?ణãంచటంవ#ా?ణãంచటంవ#ా?ణãంచటం 

ఇ�ా� ం ధర�ంల\ �ైవ4pా�సం స|షUZ[xన �ా����B�ాలOPౖ మ�త^Z� 
ఆ�Bరప)ి ఉం��. సృSిU కర̀ ప^�ా��ంWన dె}4dేటలF ఉప¯cVంW, 34తం 
గ��VంW మ�Vయ� సు4pాల 4శ�ం గ��VంW ల\తLcా ఆల\WంచమN ప^జలను 
IĴత�హrసు` నG��. ఈ Iా̂పంWక 34తం ఒక ప����#ాలం. అ_<B, 4pాల 
దృక|థంd� మ�Vయ� Wత̀®��� d� సdB�<=�షణ Aేu~ ప^జల #�రకF సృSిU కర̀ 
ఎ<zG సూచనలF మ�Vయ� మ�ర�దర�కత�ం పంOి<Bడ".  

“NశCయంcా Z�మ� 4షయ�లను స|షUంcా dె}O~ సూచనలF పంIామ�: 

మ�Vయ� తను త}Wన kా�V#H అల�� � స<B��ా� NG చూప�dBడ".”ఖు�ఆ� 

24:46 

ఇతర ధ�ా�ల ప^జలF తమ ధర� మ
లగqంథ అవతరణ గ��VంW 
4�నG అ�Iా̂య�లF క}cV ఉ<BGర�. �ీN#H �నGంcా ఇ�ా� ం ధర� 
మ
లగqంథZ[xన ఖు�ఆ� గqంథం సర�ల\క సృSిU కర̀ నుం)ే gనGcా 
అవత�Vంచబ)ిం�� అ<= kాస̀kాNG అ<=క ఋ�వ�లF, సూచనలF, W°GలF 
మ�Vయ� మహrమలF స|షUంcా Nర²Oిసు` <BG_. 

ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� : 

• 23 సంవత��ాల సు�ీరä #ాలంల\ అవత�VంW<B, �BNల\ ఎల�ంట; తపYలF, 
I«రIాటt� , ల\IాలF, �ోÀాలF మ�Vయ� పరస|ర k>ౖర��B�లF లiవN, అ�� 
kాట;#H అ¤తంcా ఉందN ఋ�వ� అ_ం��.  

• అర½ �1షల\ అవత�VంWన <Bట; నుం)ి, �BNల\N ప^g అvరం 
య¼Bతథంcా �BN అసలF ర²పంల\ ఎల�ంట; మ�ర�|లF Aేర�|లకF 
గ��V#ాకFం)B, ఒక? అvరం క£)B #�ల\|కFం)B ఈ<Bట;#¨ �BN అసలF 
అవత�VంWన ర²పంల\<= భదం̂cా ఉనG��.  
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• �BNల\ Wత̀®��� d� సdB�<=�షణ Aేసు` నG ప^g ఒక?�V #�సం సులభZ[xన, 
స�చbZ[xన మ�Vయ� సర��ామ�న� సం�ేశం ఉనG��.  

• అసమ�న, అపwర� మ�Vయ� అనుక�Vంప శక�ం #ాN �1ÀాpÁ�} క}cV 
ఉనG��. 4శ�kా�ప̀ంcా అ�� అర½ �1Àా kాcా� ట;ల\ మ�Vయ� �ాహrత� 
�(ందర�ంల\ అతL�నGత �ఖ�ాN#H Aేర�కFనG ఏ#��క గqంథంcా ప^uి���  
Aెం��నప|ట;#¨, kాస̀kాN#H చదవటం kా̂యటం �ాN అంట� అvరజ�¢ నం 
లiN ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ంOPౖ ఖు�ఆ� 
అవత�Vంచటమ<=�� సృషUకర̀ ఘనతను dె}O~ ఒక c¸ప| సూచన.  

• 1400 సంవత��ాలకF పwర�ం అవత�Vంచబ)ినప|ట;#¨, ఈ మధ� #ాలంల\ 
మ�త^Z� pాస̀§�¢ లF కNOPటUగ}cVన అ<=#ా<=క అదు¡త k>ౖజ�¢ Nక kాస̀kాలF 
�BNల\ స|షUంcా O~�¸?నబ)ి ఉ<BG_.  

ఖు�ఆ� ల\ ఎ<zG అపwర� మ�Vయ� అదు¡త అంpాలF 14 శdBబ16 లకF 
పwర�Z� ఎల� ప^�ా` 4ంచబ)ి<B_ అ<= ప^శGకF �BNN అవత�Vంపజ$uిం�� 
సృSిU కర̀ #ాకFం)B మ�మ��ట;#¨ మ�¸కర� #ాజ�లర� అ<=�� అత�ంత 
4k=#ాత�కZ[xన మ�Vయ� హyతLబద6  జkాబ�.  

5. IాIాలIాIాలIాIాలIాIాల మNGంప�మNGంప�మNGంప�మNGంప�  

సృSిU కర̀ దయ��B�ిణB�లF ఆ�ంచడం మ�Vయ� ఆయన కÆVన�vలకF 
భయ పడటం – ఈ ��ం)ింట; మధ� సంతLల<BNG క}cV ఉండమN ఇ�ా� ం 
ధర�ం IĴత�హrసు` నG��. నమåత, 4నయ4�ేయతలd� క£)ిన �ానుక£ల 
34తం గడప)BN#H ఈ ��ం)ంిట; మధ� సంతLలనం తప|Nస�V.  

మనం ప4త^ uి� gల\ ప�ట;U<B Iాపం Aేu~ u~�చb మనకF ఇవ�బ)ిం��. 
#ాబట;U  మనం ప�Vపwర�© లం #ాలiమN మ�Vయ� తపYలF Aే�ా` మ� మన}G 
సృSిUంWన సృSిU కర̀కF బ1cా dెలFసు. అ_dే అల�ంట; IాIాలF AేuినపYడ", 
మనZ[ల� ప^వ�V`�ా` మ<=�ే అసలF 4షయం. 
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“అల�� � oక? దయ ల�ంచదN N�ాశ Aెందకం)ి.; � IాIాలNGంట;� 
ఆయన కæ9ంచగలడ".” ఖు�ఆ� 39:53 

సృషU కర̀ అIార కృIా±లFడ� మ�Vయ� g^కరణ®��� cా పpాCdB` ప 
పడ"తÙ vమ�పణ అ�V�ంAే ప^జలను తప|క మNG�ా` డ� ఇ�ా� ం ధర�ం 
బK��సు` నG��. Wత̀®��� , పpాCdB` పం, అల�ంట; Iాపం మరల� Aేయక£డదN 
దృఢంcా NశC_ంచు#�వడం మ�Vయ� Aెడ" పనులకF దూరంcా ఉంట¬ 
Nగqహం Iాట;ంచడం ]దలౖన4 అల� vమ�పణ అడగటంల\ ఉండవలuిన 
మ�ఖ��ంpాలF. అల� మనల\ స�యం 4#ాసం మ�Vయ� స�యం ®���  ప^#Hqయ 

Nరంతరం #�న�ాcాలN ఇ�ా� ం ధర�ం IĴత�హrసు` నG��. ఈ ప^#Hqయ )ైరకFU cా 
వ�#H`#H మ�Vయ� సృSిU కర̀కF మధ� మ�త^Z� జరcా}. dBమ� Aేuిన తపYలF, 
IాIాల గ��VంW మdBABర��లకF dెలFపవలuిన లi�B kా�V మ�ందు 
ఒపY#�వuిన అవసరం ఎంత మ�తం̂ లiదు. ఇం#ా, Iాప ప^��ళన #�సం �ేవ�డ" 
స�యంcా బ} అవడం లi�B మ��వ�V<>ౖ<B బ} ఇవ�మN #�రడంల\ అసత�ం 
తప| మ�$� లiదు.   

6. జkాబ��B��తనంజkాబ��B��తనంజkాబ��B��తనంజkాబ��B��తనం మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ� అంgమఅంgమఅంgమఅంgమ <B�యం<B�యం<B�యం<B�యం 

సృSిU కర̀ అణ�వంత క£)B పvIాతం చూపN అత�ంత మmనGత 
<B�యసు� డ� మ�Vయ� ¤ర�|��<Bన ప^g వ�#¨`  స�ంత కర�లకF అత)ే 
బ1ధు�)ిcా NలబÉటUబడdBడ� ఇ�ా� ం ధర�ం బK��సు` నG��. మంW- Aెడ"ల 
మధ� �çదం కనుకF?<= dె}4dేటలF మ�Vయ� ��ం)ింట;ల\ ఒక�BNN 
ఎంచుకF<= u~�చb ప^g ఒక?�V#¨ ఇవ�బడటం వలన, ప^g ఒక?ర² తమ తమ 

కర�లకF స�యంcా బ1ధు�లవ�dBర�.  

ప^g ఒక?�V#¨ ప�ణB�లF ప^�ా��ంచబ)ే లi�B ��ించబ)ే ఒక అంgమ 

¤ర�|��నం తప|కFం)B ఉం)Bల<=�� gరస?�VంచలiN ఒక <B�యZ[xన 
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)ిమ�ండ". ఈ ప^పంచంల\ ప^g ఒక?�V#¨ <B�యం జ�Vc$ అవ#ాశం లiదు. ఒకk=ళ 
అల�ంట; ¤ర�|��నం లiకIJdే, ఈ 34dBN#H అర�ం పర�ం లiకFం)B IJతLం��.  

మన బ1ధ�తలను మనం ఎంత మంWcా పw�V`  Aేpాం మ�Vయ� 
మనకF ఇవ�బ)ిన u~�చbను ఎంత మంWcా kాడ"కF<BGమ<= kాట;OPౖ అంgమ 

4ABరణ జర�గ�తLందN ఇ�ా� ం ధర�ం బK��సు` నG��. మనం Aేu~ ప^g ప� 
dెలFసుకF<= మ�Vయ� చూu~ మహత̀ర శ#H`  గల సర�ల\క జ�¢ నవంతLడ" 
మ�Vయ� 4k=కవంతLడ" అ_న సృSిU కర̀Aే ఆ<Bడ" 4AB�VంచబడdBమ�. 
ఇల�ంట; �1వన సమ�జ�NG క}uి Z[}uి 34ంAేల� IĴత�హrసు` ం��. అంdేcాక 
WటUWవ�V#H <B�య�N�ే OPౖAే_ అవ�తLంద<= సంతృOి`  ప^జలల\ క}cVసు` ం��.   

7. kా�వ°�Vకkా�వ°�Vకkా�వ°�Vకkా�వ°�Vక మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ� సంతL}తసంతL}తసంతL}తసంతL}త 34త34త34త34త 4�Bనం4�Bనం4�Bనం4�Bనం 

�ైవ4pా�సం మ�Vయ� ఆచరణల మధ� స���న సంతLల<BNG ఇ�ా� ం 
ధర�ం N�$6�సు` నG��. uి� రZ[xన 34తం #�సం ఇ4 ��ండూ అవసరం. అNGర#ాల 
ప�Vuి� తLలల\ మ�Vయ� సంద�ా¡లల\ పN#H వACే మ�ర�దర�కdB�NG ఇ�ా� ం 
ధర�ం బK��సు` నG��. ప^జల ఆ�B�g�క, pా��రక, మ�నuిక మ�Vయ� �ామ��క 
అవస�ాలF పw�V`  Aేu~ Iా̂#HUక& ఆ�ాధ<B చర�లd� క£)ిన ఒక ప^¯cాత�క 
ధర�ం – ఇ�ా� ం ధర�ం.  

అ<=కఅ<=కఅ<=కఅ<=క ప^¯జ<Bలd�ప^¯జ<Bలd�ప^¯జ<Bలd�ప^¯జ<Bలd� Nం)ియ�నGNం)ియ�నGNం)ియ�నGNం)ియ�నG #�NG#�NG#�NG#�NG ఆచరణBత�కఆచరణBత�కఆచరణBత�కఆచరణBత�క ఆ�ాధ<Bఆ�ాధ<Bఆ�ాధ<Bఆ�ాధ<B చర�లFచర�లFచర�లFచర�లF: 

• �Ç�kా���Ç�kా���Ç�kా���Ç�kా�� ఐదుఐదుఐదుఐదు పwటలపwటలపwటలపwటల నమ��నమ��నమ��నమ�� – తన ప^భ�వ�d� Nరంతర సంబంధం క}cV 
ఉండవలuిన ఆ�B�g�క అవస�ాNG పw�V`  Aేయడం �B��ా ఆత�ను 
సుసంపనGం Aేసు` ం�� (ప^dే�కంcా <=ట; Ê3 34తంల\); ర�క£ (Ä#ాళÕOPౖ 
AేతLలF ఆNC మ�ందుకF వంcÇటం) మ�Vయ� సజ�6 ల (�ాÀాU ంగం) �B��ా 
మనల\ అణ�కFల, నమåత, 4�ేయతలను Nంప�తLం��; �ామ
హrకంcా 
Aేu~ నమ�� �ైవ4pా�సుల మధ� క}c$ 4�ç�BలF, అహం#ారం, జ�g 
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4వvలను dÍ}cVసు` ం��; సృSిU కర̀ మ�ందు కqమం తప|కFం)B Nలబడటం 
వలన IాIాలF, తపYలF AేయకFం)B ఆప�తLం��. 

• 4���Bనం4���Bనం4���Bనం4���Bనం (జ#ాéజ#ాéజ#ాéజ#ాé) – �ా�ర�పరత�ం నుం)ి మNSిN ప�V®ద�ం Aేసు` ం��; 
Nర�O~దలOPౖ �ానుభ
g, దయ చూO~ల� IĴత�హrసు` ం��; సృSిU కర̀ 
ప^�ా��ంWన అనుగq°లను జ�¢ పకం Aేసు` ం��; ½ద�Vకం Nర²�లనకF 
�ోహదపడ"తLం��; ధనవంతLల -  O~దల మధ� దూ�ాNG తcV� సు` ం��. 

• రమ�B�రమ�B�రమ�B�రమ�B� <>ల<>ల<>ల<>ల ఉపkా�ాలFఉపkా�ాలFఉపkా�ాలFఉపkా�ాలF – ఆ�B�g�క uీ�య ®�ీ� కరణ జర�గ�తLం��, 
ఆత� Nగqహం మ�Vయ� ఆత�4pా��ాలF OPర�గ�dB_; k>ౖజ�¢ Nకపరంcా 
Nర²Oించబ)ిన ఆ�Çగ� ప^¯జ<BలF క£)B కలFగ�dB_; ½ద�ాదల 
కÀాU లOPౖ �ానుభ
g కలFగ�తLం�� మ�Vయ� kాట; అవcాహనకF అవ#ాశం 
ఉం��; సృSిU కర̀కF 4�ేయత చూO~ అలkాటt అలవర�CకF<=ల� ప^జలకF 
�vణ ల�సు` ం��.  

• హêహêహêహê య�త^య�త^య�త^య�త^ – మ#ా? వద6  ప^జలందర² ఒ#$ 4ధZ[xన మ�మ
లF dెల� ట; 
వ�ా` ë లF చుటtU #�N ఎల�ంట; �çద�1kాలF లiకFం)B ఏక#ాలంల\ 
�ామ
హrకంcా అ<=క ప�ణ�#ా�ా�లF Aేయడమ<=�� జ�g, కFలం, రంగ� 
మ�Vయ� u~U టÅ లకF అ¤తంcా మ�నవ�లంద�V� సంఘట;తం Aేసు` ం��. 

సమస̀ మ�నవజ�g #�సం WటUWవ�Vcా ఇ�ా� ం ధ�ా�NG మన సృSిU కర̀ 
పంOి<Bడ". �ీNల\N ప^g ధ�ా�జ¢  స�Vcా�  ఆచ�Vu~` , అ�� వ�#H`#¨ మ�Vయ� 
సమ�జ�N#¨ తప|క ప^¯జనం Aేక£ర�సు` ం��. ఖు�ఆ� ల\ dెలFపబ)ిన 
#�NG మంW అలkాటt�  – Nజ�_¤cా 34ంచడం, v9ంచడం, సత�ం 
పలకడం, �1ర�d� మంWcా ప^వ�V`ంచడం, సహనం చూపడం, Nష|vIాతంcా 
వ�వహ�Vంచడం, మ�ే�మ��ా� NG అనుస�Vంచడం, Wత̀®���  క}cV ఉండటం, 
త}�దండ"̂లను, కFటtంబ1NG మ�Vయ� OPద6లను cÓర4ంచడం ]దలౖన4. 
ఈ<Bడ" ప^పంచం ఎదు�¸?ంటtనG అ<=క వ�#H`గత మ�Vయ� �ామ��క ìడలను 
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సమ
లంcా Nర²�}ంAే లi�B తcV�ంAే ఇల�ంట; అ<=క మ
లసూdB̂లF ఇ�ా� ం 
ధర�ంల\ ఉ<BG_.  

8. �ార�జNకZ[xన �ార�జNకZ[xన �ార�జNకZ[xన �ార�జNకZ[xన మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ� #ాల�¤త#ాల�¤త#ాల�¤త#ాల�¤తZ[xనZ[xనZ[xనZ[xన ��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం 

ఆదం సృSిU  నుం)ి అంgమ ¤ర�|��నం వరకF అNG #ాల�లల\ ]త̀ం 
మ�నవజ�g#H వ�V`ంAే ��వ�సం�ేశం ఇ�ా� ం ధర�ంల\ ఉనG��. ఇNG య�cాలకF 
వ�V`ంWనట�� , అ�� ఈ య�cాN#H క£)B వ�V`సు` ం��.  

ఎందుకంట� ఇ�ా� ం ధర�ం మ
లuి�B� ంdBలF ప^కృg సహజZ[xన4. 
ఉ�BహరణకF - సృSిU కర̀ ప^g ఒక?�V#¨ అందుబ1టtల\ ఉం)B}. ప^జలF 
�ైవ4pా�సం మ�Vయ� ప�ణ�#ా�ా�ల �B��ా మ�త^Z� ప^భ�వ� అనుగqహం 
I«ందగలర� మ�Vయ� తమ మధ� �ç�BNG గ��V`ంచగలర� – అంdేcాN జ�g, 
సంపద, }ంగ, కFల, u~U టÅ లi�B �ాంírక వ��� కరణల �B��ా #ాదు.  

Wవ�VWవ�VWవ�VWవ�V మ�టమ�టమ�టమ�ట 

ఇ�ా� ం ధర�ం oక? #ాల�¤తZ[xన అదు¡త ��వ�సం�ేశం మ�Vయ� 
నూ�, అబ^°ం, ÄuPÅ, 3సÅ మ�Vయ� మ�హమ�� ప^వక̀లd� 
(అలౖహrస�ల�ం) స° ]త̀ం ప^వక̀లంద�V ��వ�సం�ేశం ఒక?ట�. kారందర² 

“ఏ#��క Nజ ప^భ�వ�కF మ�త^Z� సమ�V|ంచు#�ం)ి” అంట� మ�uి� ంcా మ�రం)ి 
అN తమ ప^జలను Oి}ABర�. అర½�1షల\ మ�uి� ం అంట� సమ�V|ంచు#�వటం. 

ఇల� సృSిU కర̀కF సమ�V|ంచు #�వడం �B��ా సృSిU కర̀ ఘనతను గ��V`సూ`  
మ�Vయ� Wత̀®���d� #$వలం ఆయనను మ�త^Z� ఆ�ా��సూ`  మ�నవ34త 
ఉ�ే� pా�NG పw�V`  Aేuి, ఇహపరల\#ాలల\ �ాఫల�ం I«ం�ే అవ#ాశం ఉం��. 
త�B��ా ఇ�ా� ం ధర�ంల\N లక?లiNG ల��1లF క£)B I«ందవచుC.   
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3. ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం గ��VంWగ��VంWగ��VంWగ��VంW ..... 
 

ఇ�ా� ం ధర�ం ప^కృg సహజ ధర�ం మ�Vయ� ఒక సంపwర©  3వన 
4�Bనం. ఇ�� తమ సృSిU కర̀d� క}cV ఉండవలuిన గట;U  సంబంధంOPౖ �ావ�Bనత 
చూIాలN IĴత�హrసు` నG��. సర�ల\క సృSిU కర̀ మ�ర�దర�కdB�NG 
అనుస�VంW మంW పనులF Aేసూ` , ఆయనకF Aేర�వ #ావడం �B��ా NజZ[xన 
pాశ�త సుఖసంd�ÀాలF మ�Vయ� pాంg ల��ా` యN ప^జలకF బK��సు` నG��.  

ప^పంచ జ<B�1ల\ మ�uి� ంలF �B�Bప� ఐదవ వంతL ఉం)ి, 
ప^పంచంల\N అg OPద6  ధ�ా�లల\ ఒకట;cా ఇ�ా� ం ధ�ా�N#H �ా� నం క}|ంABర�. 
సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న ఏ#��క ఆ�ాధు�)ిN 4శ�uించడం మ�Vయ� 
ఆ�ా��ంచడZ� మ�నవ 34త ఉ�ే6 శ�ం మ�Vయ� ఇ�ా� ం ధర�ం మ
లస�ంభమ�.  

 “ఇ�ా� ం” అ<= అర½ పదం oక? �1ÀాపరZ[xన అర�ం “సమర|ణ, 
pాంg” అంట� సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న ఏ#��క ఆ�ాధు�)ి#H మనసూî�V`cా, 
pాంgయ�తంcా సమ�V|ంచు#�నుట. అల�c$ మ�uి� ం అంట� జ�g, కFల, వర� , 
వర© , }ంగ, m�B, ఆuీ`  అంతసు` ల �çదం లiకFం)B స�చbందంcా సర�ల\క 
సృSిU కర̀ అ_న ఏ#��క ఆ�ాధు�)ి#H సమ�V|ంచుకFనGkార�.  

ఇ�ా� ం ధర�ం oక? ఒక ప^dే�కత ఏ9టంట�, ఇతర ధ�ా�ల వలi 
ఇ�ా� ం ధర�ం O~ర� ఎవ�Ç ఒక వ�#H`N లi�B జ�gN అనుస�VంW OPటUబడలiదు.  

అ�ా?�అ�ా?�అ�ా?�అ�ా?� అ&అ&అ&అ& ఈమ��ఈమ��ఈమ��ఈమ�� అంట�అంట�అంట�అంట� �ైవ4pా�సం�ైవ4pా�సం�ైవ4pా�సం�ైవ4pా�సం oక?oక?oక?oక? ఆర�ఆర�ఆర�ఆర� మ
మ
మ
మ
లస�ం�1లFలస�ం�1లFలస�ం�1లFలస�ం�1లF 

1. అల�� �అల�� �అల�� �అల�� � OPౖOPOౖPౖOPౖ 4pా�సం4pా�సం4pా�సం4pా�సం 

“అల�� �” అ<= పదం అర½ �1షల\ సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న ఏ#��క 
ఆ�ాధు�)ి స�ంత O~ర�ను సూWసు` ం��. అల�� � కF 4�ÇధులF లiర�, 
�1గ�ా�మ�లF లiర�, సమ�నులF లiర�, సంdBనం లiదు, త}�దండ"̂లF లiర�. 
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ఎవ�ర² �ాట; లiర�. ఆయనకF మ�Vయ� ఆయన సృSిU #H అస�లF IJ}క లiదు. 
ఎందుకంట� ఆయన �ైవత�ంల\ మ�Vయ� ప�Vపwర©  ��వ�లvణBలల\ ఎవ��V#̈ 
�1గ�ా�మ�ం లiదు.  

ఆయన oక? #�NG ��వ�<Bమ�లF మ�Vయ� ��వ�లvణBలF: సర�ల\క 
సృSిU కర̀, అత�ంత దయ�మయ�డ", అIార కృIా±లFడ", మmనGతLడ", 
అత�ంత శ#H`మంతLడ", అత�ంత <B�యవంతLడ", అత�ంత 4k=కవంతLడ", 
IాలకFడ", IJషకFడ", అ�G ఎ�VcVనkాడ".  

ఆయ<= అNGంట; సృSిU క�ా`  మ�Vయ� IJషకFడూను. మనకF లక?కF 
9ంWన అనుగq°లను ప^�ా��ంW<Bడ". ఉ�BహరణకF, 4<=, చూAే, 
ఆల\WంAే, న)ిAే, మ�ట1� )ే మ�Vయ� సంdB<zత|g̀ Aేu~ శ#H`�ామ�ా� ËలF. 
అందువలన మనం ఆయన మmనGత �ా� <BNG గ��V`ంAB}, ఒపY#�kా}, 
కృతజ¢తలF dెలFప�#�kా} మ�Vయ� ఆయన పంOిన మ�ర�దర�కdB�NG 
అనుస�Vసూ` , #$వలం ఆయనను మ�త^Z� ఆ�ా��ంAB}.  

అత�ంత శ#H`మంతLడ" మ�Vయ� 4k=కవంతL)ి �B��ా #ాకFం)B, 
అత�ంత #H�షUతరZ[xన ఈ సంతL}త 4pాల 4శ�ం ఉN#Hల\N#H �ావడం 
అసంభవమ<= మ�ట హyతLబద�Z[xన��. #ాబట;U  ఈ సృSిU  స�యంcాఉN#H ల\N#H 
వWCం�� లi�B ఏ�ో హÆాత|�VణBమం లiక య�ధృWbక సంఘటన వలన ఉN#H 
ల\N#H వWCందN �14ంచడం ఎంత మ�త^మ
 హyతLబద�Z[xన 4షయం #ాదు.  

2. �ైవదూతలOPౖ�ైవదూతలOPౖ�ైవదూతలOPౖ�ైవదూతలOPౖ 4pా�సం4pా�సం4pా�సం4pా�సం 

�ైవదూతలF #ాంgd� సృSిUంచబ)ి<Bర�. kా�V#H #�NG బ1ధ�తలF 
అప|జ�ప|బ)ి<B_. �ైవదూతలF ఎనGడూ సర�ల\క సృSిU కర̀కF అ4�ేయత 
చూపవ�. kా�Vల\ #�ంద�V గ��VంW మ�త^Z� ��వ�సం�ేశం �B��ా 
dె}యజ$యబ)ిం�� – ఉ�BహరణకF, �ైవప^వక̀లకF ��వ�సం�ేpాNG అందజ$u~ 
�బ^_Ò&, ప^జల Iా̂ణం ¤u~ మరణ �ైవదూత.  
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3. �ైవగqం�ైవగqం�ైవగqం�ైవగqం¼BలOPౖ¼BలOPౖ¼BలOPౖ¼BలOPౖ 4pా�సం4pా�సం4pా�సం4pా�సం 

మ�నkాï#H మ�ర�దర�కత�ం వహrంAేల�, మ�నవ�లOPౖ #ార�ణ�ంcా 
అల�� � తన ప^వక̀లOPౖ ��వ�kాణãN అవత�Vంపజ$uి<Bడ". ఆ ��వ�kాణ�లల\ 
dౌ�ా, cÇuP|& ��వ�గqం¼BలF ÄuPÅ మ�Vయ� 3సÅ అలౖహrస�ల�ంలOPౖ 
అవత�Vంపజ$యబ)ి<B_. అల�c$ ఖు�ఆ� ��వ�గqంథం ప^వక̀ మ�హమ�� 
సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ంOPౖ అవత�Vంపజ$యబ)ిం��.  

ఖు�ఆ� అల�� � kాకF? మ�Vయ� సమస̀ మ�నవ�ల #�రకF 
పంపబ)ిన అంgమ సం�ేశం. అ�� సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న అల�� � నుం)ే 
అవత�Vంపజ$యబ)ిందN Nర²OింAే అ<=క స|షUZ[xన Nదర�<BలF మ�Vయ� 
మహrమలF ఉ<BG_. ఉ�BహరణకF kాట;ల\ #�NG: 

• అంత�ాత�ల\N �ైవ4pా��ాNG Z�లF#�}O~ సులభZ[xన, స�చbZ[xన 
�ార�జNక సం�ేpాNG క}గ�నG��.  

• �ాహrత�పరంcా �ాట;లiN ప^dే�క pÁ�} క}cV ఉనG��. అ�� అర½ �1షల\ 
అతL�త̀మ kాcా� ట; మ�Vయ� �ాహrత� �(ంద�ా�NG క}cV ఉనG �ాట;లiN 
గqంథమ<= kాస̀వం 4శ�kా�ప̀ంcా గ��V`ంచబ)ిం�� – అ_<B అ�� 
Nరv�ాసు�లౖన ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ంOPౖ 
అవత�Vంప జ$యబ)ింద<= kాస̀వం ఒక AB�Vత^క Nదర�నం.  

• 1400 సంవత��ాలకF పwర�Z� అవత�Vంపజ$యబ)ిన అందుల\N అ<=క 
k>ౖజ�¢ Nక kాస̀kాలను, ఈ మధ�#ాలంల\<= pాస̀§�¢ లF <=ట; ఆధుNక 
�ాం#$gక ప�Vక�ాల స°యంd� కNOPటU గ}cార�.  

• �BNల\ ఎల�ంట; I«రIాటt�  లi�B పరస|ర 4ర�ద�Z[xన వచ<BలF లiవ�.  

• #ాలకqమంల\ అ<=క మ�ర�|లF Aేర�|లకF గ����న, అసలF వచ<Bలను 
#�ల\|_న ఇతర ��వ�గqం¼BలకF వలi #ాకFం)B, �BNల\N ప^g అvరం 



25 

 

అర½ �1షల\ అవత�VంWనప|ట; నుం)ి ఎల�ంట; మ�ర�|లF Aేర�|లకF 
గ��V #ాకFం)B స�చbZ[xన అసలF ర²పంల\<= స3వంcా ఉం)ేటt�  
భద^పరచబ)ిం��.  

అ<=క అదు¡తZ[xన మ�Vయ� మహrమలd� Nం)ిన ఖు�ఆ� oక? 
ప^dే�కత గ��VంW అత�ంత హyతLkాద 4వరణ ఏ9టంట� అ�� #$వలం సర�ల\క 
సృSిU కర̀ నుం)ి మ�త^Z� పంపబ)ిం��. ఖు�ఆ� మ�Vయ� ప^వక̀ మ�హమ�� 
సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం oక? Iా̂మ�ణãక పలFకFలF మ�Vయ� ఆచరణలF 
ఇ�ా� �య ధర�జ�¢ నం oక? Iా̂థ9క మ
ల�లFcా గ��V`ంచబ)ి<B_.   

4. �ైవప^వక̀లOPౖ�ైవప^వక̀లOPౖ�ైవప^వక̀లOPౖ�ైవప^వక̀లOPౖ 4pా�సం4pా�సం4pా�సం4pా�సం 

అల�� � సం�ేpాNG ప^జలకF అందజ$u~ందుకF ప^g జ�g #�రకF క�సం 
ఒక ప^వక̀ AñపYన అ<=క k=ల మం�� ప^వక̀లF పంపబ)ి<BరN మ�uి� ంల 
4pా�సం. ఈ ప^వక̀లల\ #�ంద�V O~ర��  ఆదం, నూ�, అబ^°ం, )ే4Ñ, జòuPó, 
ÄuPÅ, 3సÅ అలౖహrస�ల�ం మ�Vయ� మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr 
వసల� ం. ప^జలను ఏ#��క Nజ �ైవZ[xన అల�� � ను మ�త^Z� ఆ�ా��ంచమN 
OిలవబడZ� kా�V లv�ం. అంdేcాక kార� ఆచ�ాణ�కంcా ఎల� అల�� � కF 
4�ేయత చూIా} అ<= ఆచ�VంW చూIార�. ప^జలకF మ�#H`మ�ర�ం k>ౖప� �B�V 
చూIార�. సర�ల\#ాల ప^భ�k>ౖన అల�� � �ైవత�ంల\ kార� �1గ�ా�మ��NG 
పంచు#�లiదు. తమ<= Iా̂�V�ంచ)BNG మ�Vయ� ఆ�ా��ంచ)BNG లi�B తమ 

�B��ా<= ప^భ�వ�ను Iా̂�V�ంచ)BNG లiక ఆ�ా��ంచ)BNG kార� పw�V`cా 
NS~��ంABర�. అల� Aేయ)BNG kార� #$వలం అల�� � మ�త^Z� ఆ�ా��ంప 
బ)Bల<= ఆయన హకF?ను ఉల� ంírంWనట� వ�తLందN బK��ంABర�.  

���� ప^వక̀ప^వక̀ప^వక̀ప^వక̀ 3సÅ3సÅ3సÅ3సÅ అలౖహrస�ల�ంఅలౖహrస�ల�ంఅలౖహrస�ల�ంఅలౖహrస�ల�ం 

అల�� � oక? ఆజ¢  �B��ా తన త}�  కన� Z���కF అదు¡తంcా 
జN�ంWన ప^వక̀ 3సÅ అలౖహrస�ల�ంను మ�uి� ంలF అల�� � oక? ఒక 
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cÓరవ�య ప^వక̀cా 4శ�uి�ా` ర�. అల�� � oక? అనుజ¢d� ఆయన అ<=క 
మహrమలF Aేuి చూIార�, ఉ�BహరణకF �Çగ�లను నయం Aేయడం, 
అంధులకF చూప�ను ప^�ా��ంచడం మ�Vయ� ఉయ��లల\N ��<Bల పuిÊడô cా 
ప^జలF తన త}�OPౖ k=సు` నG NందలకF జkాÊవ�డం. మ�uి� ంలF ప^వక̀ 3సÅ 
అలౖహrస�ల�ంను cÓర4సు` <BG మ�Vయ� O~^9సు` <BG, ఆయనను మ�తం̂ 
పw�ంచర�, ఆ�ా��ంచర�. ఆయనను �ేవ�)ి కFమ�ర�)ిcా లi�B dై§త�ంల\ 
ఒకNcా లi�B �ేవ�)ి సంపwర©  ��వ�లvణBలల\ �1గ�ా�9cా ప�Vగణãంచర�. 
ఖు�ఆ� ల\N అల�� � oక? ప^కటన ఇల� ఉనG��: 

“ఎవ�V<>ౖ<B కFమ�ర�Ncా Aేసు#�వడం అల�� � �ా� _#H తcVన పN #ాదు; 

ఆయన సర�ల\IాలకF అ¤తLడ"! ఆయన ఏ�ై<B AేయదలFCకFంట�, �BNN 
#$వలం ‘అ_IJ’ అN అంట1డ", అంdే అ�� అ_IJతLం��.” ఖు�ఆ� 19:35 

� ప^వక̀ప^వక̀ప^వక̀ప^వక̀ మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ�� సల� ల�� హ¿సల� ల�� హ¿సల� ల�� హ¿సల� ల�� హ¿ అలౖహrఅలౖహrఅలౖహrఅలౖహr వసల� ంవసల� ంవసల� ంవసల� ం 

ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం సమస̀ మ�నkాï 
#�సం పంపబ)ిన అంgమ ప^వక̀. ఆయనOPౖ అంgమ ��వ�సం�ేశం ఖు�ఆ� 
అవత�VంWం��. �BNN ఎల� అనుస�VంW 34తం గడIాల\ స�యంcా ఆచ�VంW 
చూIార�. Nజ�_¤, <B�యం, దయ, #ార�ణ�ం, సత�త, �ైర��ాహ�ాలకF 
ఆయన ఒక సంపwర©  ఉపమ�నం. ప^వక̀ 3సÅ అలౖహrస�ల�ంకF వలi ప^వక̀ 
మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ంను క£)B మ�uి� ంలF ఆ�ా��ంచర�, 
Iా̂�V�ంచర�, అల�� � �ైవత�ంల\ �1గ�ా�9cా ప�Vగణãంచర�.  

5. అంgమఅంgమఅంgమఅంgమ ¤ర�|��నంOPౖ¤ర�|��నంOPౖ¤ర�|��నంOPౖ¤ర�|��నంOPౖ 4pా�సం4pా�సం4pా�సం4pా�సం 

అంgమ ¤ర|��నం తప|Nస�Vcా సంభ4ంచబKతLనG��. ఆ మ° 
��నమ�న మనల\N ప^g ఒక?ర� మన సృSిU కర̀ అ_న అల�� � మ�ందు 
NలబÉటUబడdBమ� మ�Vయ� ఇహల\కప� మంW Aెడ" పనుల గ��VంW 



27 

 

ప^�GంపబడdBమ�. ఎంత WనG�ై<B, OPద6�ై<B స�$ �BN ప�Vమ�ణంd� N9త̀ం 
లiకFం)B మన ప^g ప� ల#H?ంచబడ"తLం��.  

ఈ మ° ��<Bన, అత�ంత <B�యవంతL)ైన అల�� � ప^g 4షయంOPౖ 
<B�యంcా ¤ర�|N�ా` డ". ఎవ��V#¨ అ<B�యం జరగదు. ప^g ఒక?�V హకF?లF 
kాపసు AేయబడdB_. ఇహల\కంల\ AేసుకFనG Iాపప�ణB�ల ఆ�Bరంcా 
pాశ�త స�ర�ప^k=శం లi�B నరకప^k=శం ¤�ా�Nంచబడ"తLం��. త�B��ా 
మ�నవ�లంద�V#¨ <B�యం జర�గ�తLం��.  

6. 4��kా̂తOPౖ4��kా̂తOPౖ4��kా̂తOPౖ4��kా̂తOPౖ 4pా�4pా�4pా�4pా�సంసంసంసం 

భ
త భ4ష� వర̀మ�న #ాల�లల\ ఏ9 జర�గ�<z అల�� � కF బ1cా 
dెలFసు. ఆయనకF అNGంట;OPౖ పw�V`  ఆ��పత�ం ఉనG�� – ఆయనకF 
dె}యకFం)B మ�Vయ� ఆయన అనుజ¢ , అనుమg లiకFం)B ఏ�ీ జరగదు. 

మంWAెడ"లల\ ఒక�BNN ఎంచుకF<= u~�చb ప^g ఒక?�V#¨ ఇవ� 
బడటం వలన dBమ� ఎంచుకFనG �BN#H స�యంcా dBZ� బ1ధ�త 
వహrంచవలuి ఉంటtం��.  

అల�� � జ�¢ నం మ�Vయ� అనుమgd� మ�త^Z� ఏ�ై<B జర�గ�తLంద<= 
kాస̀వంd� మనకF ప^�ా��ంచబ)ిన u~�చb 4�ç��ంచదు. ప^g�BNOPౖ అల�� � కF 
ఉనG ఆ��పత�ం ప^జల u~�చbను అడ"ô కFంటtందN లiక ప�V9తం Aేసు` ంద� 
#ాదు. ప^జలF ¤సుకF<= Nర©య�ల గ��VంW మ�ందుcా<= అల�� � కF dె}uి 
ఉండటం అ<=�� kారల� Nర©_ంచుకF<=ల� బలవంతం AేయబడdBర� #ాదు. 
తన అనుమgd�<= జర�గ�తLనG సంఘటనలల\ ప^g�BN#¨ సృSిU కర̀ 
సంతLషUంcా ఉ<BGడ� #ాదు.  

ఇ�ా� �యఇ�ా� �యఇ�ా� �యఇ�ా� �య ఆ�ాధనలఆ�ాధనలఆ�ాధనలఆ�ాధనల మ
లస�ం�1లFమ
లస�ం�1లFమ
లస�ం�1లFమ
లస�ం�1లF    ----     ఐదుఐదుఐదుఐదు  

అ4 ఒక మ�uి� ం 34dBN#H అసలౖన ప�<B�� వంట;4. 
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1. 4pా�స4pా�స4pా�స4pా�స �ాv�ప^కటన�ాv�ప^కటన�ాv�ప^కటన�ాv�ప^కటన 

4pా�స �ాv�ప^కటన – అõ హదు అ� ల� ఇల�హ ఇల� ల�� హ¿, వ 
అõ హదు అనG మ�హమ�� రసూలFల�� � అంట�  <=ను �ాv�9సు` <BGను 
అల�� � తప| ఆ�ాధనలకF అర�á )ైన మ�Ç ఆ�ాధు�డ" లiడN మ�Vయ� <=ను 
�ాv�9సు` <BGను మ�హమ��, అల�� � oక? ప^వక̀ అ�.  

�ీNN మనసూî�V`cా Wత̀®���  మ�Vయ� దృఢ4pా�సంd� ప}#H, 
ఆచరణలd� ధృ�క�VంAB}. ఈ 4pా�స �ాv�ప^కటన �B��ా ఇతర ఆ�ాధు�లF, 
�ేవ�ళÕంద�V� ఆ వ�#H`  పw�V`cా gరస?�V�ా` డ". అంdేcాక #$వలం అల�� � 
మ�త^Z� ఆ�ా��ంపబ)ే అరáతలF, ¯గ�తలF గలkాడN <â#H? Aెబ�తÙ, 
మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ంను అంgమ ప^వక̀cా uీ�క�VంW, 
మ�uి� ంcా మ��VIJdBడ". 

2. �Ç�kా�V తప|Nస�V �Ç�kా�V తప|Nస�V �Ç�kా�V తప|Nస�V �Ç�kా�V తప|Nస�V నమ��లFనమ��లFనమ��లFనమ��లF 

ఒక మ�uి� ంకF మ�Vయ� kాN సృSిU కర̀కF మధ� వ�#H`గత మ�Vయ� 
ఆ�B�g�క ప4త^ సంబం�BNG నమ��లF �ా� Oి�ా` _. సృSిU కర̀కF 4�ేయత 
చూIాల<= బ1ధ�తను Nలకడcా మ�Vయ� ఆచరణBత�కంcా జ�¢ పకం Aేu~ ఒక 
�VZ[xండ�. ఐదు పwటల� నమ�� Aేయవలuిన N��©త సమయ�లF – 

ఉÀJదయం, మ�B�హGం, �ాయంతం̂, సూ�ా�స̀మయం అ_న k>ంట<= 
మ�Vయ� �ాg^ పwట. ప^g నమ�� పw�V`  Aేయ)BN#H #�NG N9Àాల 
సమయZ� పడ"తLం��. అందుల\ NలFAñవటం, వంc¸టం, క£�¸Cటం, 
�ాÀాU ంగపడటం వంట; 44ధ భంcVమలల\ ఖు�ఆ� పÆVంచడం, k=డ"#�వడం, 
అల�� � ను ప^శంuించడం ]దలౖన4 ఉ<BG_. నమ�� Aేu~ మ�ందు 
pా��రక మ�Vయ� ఆధ�g�క ప4త^త #�సం మ�uి� ంలF ®భం̂cా తమ <zర�, 
మ�కF?, మ�ఖం, Aెవ�లF, AేతLలF, Iా�BలF ]దలౖన అవయkాలను 
�ళÕd� కడ"గ�dBర�.  
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3. జ#ాతLజ#ాతLజ#ాతLజ#ాతL – kా�VÚకkా�VÚకkా�VÚకkా�VÚక 4���Bనం4���Bనం4���Bనం4���Bనం 

N��©త ప�V9g#H 9ంW అదనప� సంపద ఒక సంవత�రం Iాటt 
NలFవ AేసుకFనG మ�uి� ంలOPౖ kా�VÚక 4���Bనం తప|Nస�V. అల�ంట; kా�VOPౖ 
ప^g సంవత�రం తమ సంపదల\ నుం)ి 2.5% ¤uి, అర�á లౖన ½దలకF, 
అక?రగలkా�V#H లi�B అపYలల\ క£ర�కFIJ_న ప^జలకF �Bనం Aేయ�}. 
అ�� kా�V సంపదను ప4తం̂ Aేసు` ం��. �ీN వలన ఇAేCkాN#H మ�Vయ� 
ప�చుCకF<=kాN#H అ<=క ప^¯జ<BలF ఉ<BG_. kాట;ల\ ఒకట; ఏ9టంట� 
ధనవంతLల మ�Vయ� O~దల మధ� దూ�ాNG తcV�ంW, ఆ¤�యతను 
OPంచుతLం��. అంdేcాక ప^g ఒక?�V క�స అవస�ాలF పwర̀_Î�ల� Aేసు` ం��.  

4. రమ�B�రమ�B�రమ�B�రమ�B� మ�సమ�సమ�సమ�స ఉపkా�ాలFఉపkా�ాలFఉపkా�ాలFఉపkా�ాలF 

ప^g సంవత�రం రమ�B� మ�సంల\ మ�uి� ంలF Iా̂తః#ాలం నుం)ి 
సూ�ా�స̀మయం వరకF అనGIా�య�ల నుం)ి మ�Vయ� �Bంపత� సుఖం 
నుం)ి దూరంcా ఉం)ి అల�� � ఆజ¢ను అనుస�Vసూ`  ఉపkాసం Iాట;�ా` ర�. అ�� 
మన}G ఆ�B�g�కంcా ప�V®ద�  పర�సు` ం��. మనల\ సహనం, ఓర�|లను 
మ�Vయ� స�Nగq°NG OPంచుతLం��. ఇం#ా మన శ���ాN#H అ<=క 
ఆ�Çగ�పరZ[xన ల��1లను కలFగజ$సు` ం��.  

5. హêహêహêహê య�త^య�త^య�త^య�త^ 

ఆ�V�కంcా మ�Vయ� pా��రకంcా తcVన �J` మత క}cV ఉనG మ�uి� ంలF 
తమ 34తంల\ క�సం ఒక?�ా�V �(�ీ అ�$Êయ�ల\N ప4త^ మ#ా? నగ�ాN#H 
k>ïÕ, ప4త^ హê య�త^ Aేయవలuి ఉనG��. అ�� ప^g సంవత�రం ఇ�ా� �య 

#ా�లండర�ల\N 12వ <>లల\ జర�గ�తLం��. జ�g, వర� , వర© , ఆuి` , అంతసు� , 
m�B, }ంగ �çదం లiకFం)B ప^g ఒక?ర² N��©త ��<Bలల\, N��©త ప^�ేpాలల\, 
N��©త పద�g ప^#ారం ఏ#��క Nజ�ేవ�)ైన అల�� � ను ఆ�ా���ా` ర�. హê 
య�g^కFలల\N మగkారందర² అంతసు� , m�B, Iా̂ం¤య సంస?ృ¤ 
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�ాంప^�Bయ�లను 4)ిWOPట;U , ఒ#$రకZ[xన ��ండ" dెల� ట; వ�ా` ë లను ధ�V�ా` ర�. ఆ 
4ధంcా అల�� � వద6  మ�నవ�లంdB సమ�నులiనN ఆచరణBత�కంcా ప^జలF 
9}యన� ల\ ఒ#$ రకZ[xన దుసు` లల\ ఒక �ÇజంdB అర'ాé Z[x�Bనంల\ 
ఆ#ాశం #Hqంద Nలబ)ి మ�� చూప�dBర�. అల�c$ ఒక �ాతం̂dB ఎల�ంట; OPౖకపY 
లiN మ�జ6}'ా Z[x�Bనంల\ <=లOPౖ N��^�ా` ర�. ఈ ప4త^ హê య�త^ల\ అ<=క 
దశలF ఉ<BG_ – ఖు�ాö�, ప^య�ణం, k=�$�ర� Aోట�  Iా̂�V�ంచడం ]దలౖన4. 
అల�ంట; అదు¡త అనుభవం kా�V 34త ��శ<= మ��VCk=సు` ం��. అణ�కFవ, 
నమåత, మ�Vంత సహనం మ�Vయ� ఓర�| క}cVన వ�#H`cా, కృతజ¢తలd� Nం)ిన 
వ�#H`cా మ��VCk=సు` ం��.  

ఇ�ా� �యఇ�ా� �యఇ�ా� �యఇ�ా� �య ఆ�ాధనలఆ�ాధనలఆ�ాధనలఆ�ాధనల �1వన�1వన�1వన�1వన 

అల�� � సమ�gంAే, ఇషUప)ే ఏ ప<>ౖ<B ఇ�ా� ంల\ ఆ�ాధనcా<= 
ప�Vగణãంపబడ"తLం��.  

ఇ�ా� �య ఆ�ాధనల �1వన #$వలం ఐదు ఇ�ా� �య 

మ
లస�ం�1ల#$ ప�V9తం #ాలiదు. అల�� � సమ�gంAే, ఇషUప)ే ఏ పN<>ౖ<B 
సూWంAే ఒక సమగqZ[xన పదZ� ‘ఆ�ాధన’. ఇ�ా� �య �1వనల\ ఆ�ాధన 
అ<=�� #$వలం ఐదు ఇ�ా� �య మ
లస�ం�1లకF మ�త^Z� ప�V9తం #ాలiదు. 
ఆ�ాధన అ<= సమగqZ[xన పదంల\ అల�� � ఇషUప)ే ప^g�ీ వసు` ం��. ప�V®ద�  
సంకల|ంd� Aేయడం మ�Vయ� అల�� � మ�ర�దర�కdB�NG అనుస�VంW 
Aేయడం �B��ా మన ��నచర�లF క£)B ఆ�ాధనలFcా ప�Vగణãంపబ)ే 
అవ#ాశం ఉనG��. ఉ�BహరణకF, Wర�నవ��, ఇర�గ� I«ర�గ� kా�Vd� మంWcా 
ప^వ�V`ంచడం, తన కFటtంబ1N#H స°యపడటం, Nజ�_¤ cా 34ంచడం 
మ�Vయ� �Çడ"ô OPౖ నుం)ి ఆటం#ాNG dÍలcVంచడం ]దలౖనవ�G.  
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ఒక�V ఆ�ాధనల అవసరం అల�� � కF లiదు #ా�, అల�� � oక? 
అవసరం మనకF ఉనG��, మన ఆ�ాధనలF మన ప^¯జనం #�ర#$ అ<= 
4షయ�NG మనం గ��V`ంAB}.  

Wవ�VWవ�VWవ�VWవ�V మ�టమ�టమ�టమ�ట 

OPౖన O~�¸?నబ)ిన 4pా�సం oక? మ
లస�ం�1లF మ�Vయ� 
ఆ�ాధనలF క}uి ఇ�ా� ం ధర�ం oక? మ�ఖ� �ా�ాంశం అవ�తLం��. kాట;N 
ఆచరణల\ OP)ిdే అ�� ప^జలంద�V ఆ�B�g�క, pా��రక, మ�నuిక మ�Vయ� 
�ాంírక అవస�ాలను చక?cా ¤ర��ా` _. అంdేcాక ఇ�ా� ం ఒక హyతబద�Z[xన 
మ�Vయ� ఆచరణBత�కZ[xన 34త 4�Bనం. ఇం#ా, ఈ 34త 4�B<BNG 
మ�త^Z� సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న అల�� � సమ�g�ా` డ". pాశ�తంcా 
స��ా� N#H Aే�$C ఏ#��క మ�ర�ం ఇ�ే.  

“ఏ ప�ర�షLడూ cా� లi�B uీ` § cా� 4pా�సులౖ, సdB?�ా�లF Aేu~` , 
అల�ంట; kా�VN Z�మ� తప|క మంW 34తం గ)ిO~ల� Aే�ా` మ�. మ�Vయ� 
kా�V#H kార� Aేuిన సdB?�ా�లకF ఉత̀మ ప^gఫలం తప|క ప^�ా���ా` మ�.” 
ఖు�ఆ� 16:97 
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4. ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం    గ��VంWగ��VంWగ��VంWగ��VంW    #�NG#�NG#�NG#�NG    ప̂p÷Gత̀�ాలFప̂p÷Gత̀�ాలFప̂p÷Gత̀�ాలFప̂p÷Gత̀�ాలF 
 

� ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం ధర�ంధర�ంధర�ంధర�ం అంట�అంట�అంట�అంట� ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట; మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ� మ�uి� ంలFమ�uి� ంలFమ�uి� ంలFమ�uి� ంలF అంట�అంట�అంట�అంట� ఎవర�ఎవర�ఎవర�ఎవర�? 

ఇ�ా� ం ధర�ం ఒక సహజZ[xన మ�Vయ� సంపwర©Z[xన 3వన 4�Bనం. 
సర�ల\క సృSిU కర̀d� మ�Vయ� ఆయన సృSిU d� తమ సంబంధం ఎల� ఉం)Bల<= 
మ�ఖ��ంశంOPౖ తcVన �ావ�Bనత చూIాలN మన}G IĴత�హrసు` నG��. 
సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న అల�� � ఆÄ��ంWన మంWపనులF Aేయడంల\<= 
ఆత�లకF NజZ[xన సంd�షం మ�Vయ� pాంg ల�సు` ందN ఇ�ా� ం ధర�ం 
బK��సు` నG��. ఆ మంWపనులF స�ంdBN#¨ మ�Vయ� సమ�జ�N#¨ ప^¯జన 
కరZ[xనk>ౖ ఉంట1_.  

ఇ�ా� ం ధర� సం�ేశం �ార�జనకZ[xన��: ‘#$వలం ఏ#��క Nజ 
ఆ�ాధు�)ిN మ�త^Z� 4శ�uించుట మ�Vయ� ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ 
అలౖహr వసల� ంను ఆయన oక? WటUWవ�V ప^వక̀cా u�ీక�Vంచుట’. “ఇ�ా� ం” 

అ<= ప�BN#H అర�ం ఏ#��క Nజ ఆ�ాధు�)ి#H సమ�V|ంచు#�నుట. జ�g, వర© , కFల 
మత వ�ా� లకF మ�Vయ� dెగలకF అ¤తంcా అల� సమ�V|ంచుకFనGkా�V<= 
మ�uి� ంలF అంట1ర�.  

� అసలFఅసలFఅసలFఅసలF    34త34త34త34త    ఉ�ే6 శ�ంఉ�ే6 శ�ంఉ�ే6 శ�ంఉ�ే6 శ�ం    ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట;????    

ఒక గమ�ం లiకFం)B తమ ఇÀాU ను�ారం ఎల� ప)ిdే అల� 
34ంAేందుకF సృSిU కర̀ మ�నవ�లను సృSిUంచలiదు. ఖWbతంcా మన #�రకF 
ఒక ఉత̀మ లv�ం ఉనG��. అ�ే9టంట� – ఏ#��క ఆ�ాధు�)ిN గ��V`ంచుట 
మ�Vయ� #$వలం ఆయనను మ�త^Z� ఆ�ా��ంచుట. త�B��ా మన సృSిU కర̀ 
మ�ర�దర�కత�ంOPౖ 34ంచుట. ఈ మ�ర�దర�కత�ం అNG4�Bల� �ాఫల�వంతం 
మ�Vయ� ®భప^దZ[xన 34dBNG గ)ిO~ల� మనకF �B�V చూప�తLం��. 
అంdేcాక స��ా� N#H Aేర�సు` ం�� మ�Vయ� నర#ాcVG నుం)ి #ాIాడ"తLం��. ఇ�ే 
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మన #�రకF 4pా�స ప��v. అంట� మనకF ప^�ా��ంచబ)ిన dె}4dేటలF 
మ�Vయ� శ#H`య�కF` లను ఉప¯cVంW అల�� � oక? సూచనలF మ�Vయ� 
W°Gల గ��VంW ల\తLcా ఆల\Wంచుట మ�Vయ� ఆయనను గ��V`ంచుట, 
ఆయన మ�ర�దర�కdB�NG అనుస�VంW 34ంచుట.  

మన}G ప���ించుట #�రకF ఆ ఏ#��క ప^భ�వ� మనకF పw�V`  u~�ABb 
�ా�తంdB̂ËలF ప^�ా��ంW, ఎవర� మనసూî�V`cా, తమ ఇÀాU ను�ారంd� ఆయన 
మ��ా� NG అనుస�V�ా` �Ç కNOPడ"తL<BGడ".  

� అల�� �అల�� �అల�� �అల�� �    అంట�అంట�అంట�అంట�    ఎవర�ఎవర�ఎవర�ఎవర�    ????    

ఏ#��క Nజ ఆ�ాధు�)ి స�ంత O~�$ అల�� �. అల�� � కF �1గ�ా�మ�లF 
లiర�, �ాట; లiర�, త}�దండ"̂లF లiర�. Oిల� లF లiర�. అల�� � oక? 
��వ�లvణBల�G ప�Vపwర©Z[xన4, ఉ�BహరణకF సర�ల\#ాల సృSిU కర̀, 
ఏ#��కFడ, అత�ంత కర�ణBమయ�డ", అత�ంత శ#H`మంతLడ", అత�ంత 
<B�యవంతLడ", అత�ంత 4k=కవంతLడ" మ�Vయ� ప^g�ీ ఎ�VcVనkాడ". ఏ 
మ�నవ�)ి#¨ లiక వసు` వ�క£ అల�� � �ైవత�ంల\ మ�Vయ� ��వ�లvణBలల\ 
ఎల�ంట; �1గ�ా�మ�మ
 లiదు. #ాబట;U , ఆ�ా��ంపబ)ే అరáతలF, ¯గ�తలF 
ప^dే�కంcా #$వలం ఆయనకF మ�త^Z� AెందుdB_.  

� మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ��    అంట�అంట�అంట�అంట�    ఎవర�ఎవర�ఎవర�ఎవర�    ????    

ప^వక̀ల పరంపరల\ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం WటUWవ�V 
ప^వక̀. ఏ#��క ఆ�ాధు�)ైన అల�� � ను మ�త^Z� ఆ�ా��ంచమN సకల 
మ�నkాïN ఆ°�Nంచుట #�రకF ఆయన పంపబ)ి<Bర�. ఆయన ఒక 
అతL�త̀మ తం)ి^, భర̀, బKధకFడ", <BయకFడ", <B�య���పg. పw�V`�ా� _ల\ 
Nజ�_¤, <B�యం, కర�ణ మ�Vయ� �ైర��ాహ�ాలF క}cVన ఒక అతL�త̀మ 

మ�నవ�)ి ఉపమ�నం. మ�uి� ంలF ఆయనను ఎంd� cÓర4�ా` �$, ఆయనను 
ఆ�ా��ంచర�. అంdే#ాదు, మ�uి� ంలF ఏ ప^వక̀నూ ఆ�ా��ంచర�, ]రOPటtU #�ర�.  
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� ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం    ధర�ంధర�ంధర�ంధర�ం    oక?oక?oక?oక?    ప^�Bనప^�Bనప^�Bనప^�Bన    మ
ల��B�ాలFమ
ల��B�ాలFమ
ల��B�ాలFమ
ల��B�ాలF    ఏ4ఏ4ఏ4ఏ4????    

ఖు�ఆ� - ఇ�ా� �య ధర�జ�¢ నం మ�Vయ� ఇ�ా� �య బKధ<B సూdB̂ల 
oక? Iా̂థ9క మ
ల��Bరం. సునGé – ఇ�ా� �య ధర�ం oక? ��ండవ 
మ
ల��Bరం మ�Vయ� స�ంత సహచర�ల ఉలi� ఖనల �ా����B�ాలd� ప^వక̀ 
మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం oక? k=ల��� ఉప�ేpాలF మ�Vయ� 
ఆచరణల సంకలనం.  

అవ�G ఎంd� Iా̂మ�ణãకZ[xన4 #ావటం వలన, మ�uి� ంలకF అ4 
ఖWbతZ[xన 3వన 4�Bనం మ�Vయ� మ�ర�దర�కత�ం చూప�తL<BG_. 

]త̀ం ఇ�ా� �య బKధనల�G ఈ ��ండ" మ
ల��B�ాల నుం)ి ¤సు#�బ)ిన 
�ా����B�ాలOPౖ<= అ��క pాతం ఆ�Bరప)ి ఉ<BG_.  

� ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�    అంట�అంట�అంట�అంట�    ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట;    ????    

మ�నkాï #�సం పంపబ)ిన అంgమ ��వ�గqంథం ఖు�ఆ�. అ�ొక 
c¸ప| మ�ర�దర�క గqంథం. మంW -Aెడ"లను k=ర� Aేu~ c�టt�ా_. అల�� � 
kాకF?. �ైవదూత �బ^_Ò& �B��ా ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr 
వసల� ంOPౖ అవత�Vంపజ$యబ)ిం��. �ీN అవతరణd� అంతకF మ�ందు 
పంపబ)ిన dౌ�ా, cÇuP|& ]దలౖన �ైవkాణ�లNGంట;� రదు6  అ_ 

IJయ�_. మన ఉN#H ఉ�ే6 శ�ం ఏ9ట;, స���న �ైవ�1వన  ఏ��, సృSిU కర̀ 
ఇషUప)ే మ�Vయ� అ_షUప)ే ఆచరణలF ఏ4, ప^వక̀ల వృdB` ంdBలF మ�Vయ� 
kాట; గ�ణIాÆాలF, స�ర�నర#ాలF మ�Vయ� అంgమ ¤ర�|��నం ]దలౖన 
అ<=క మ�ఖ��ంpాల గ��VంW చక?cా 4వ�Vసు` నG�� మ�Vయ� స|షUం 
Aేసు` నG��.  

ఖు�ఆ� oక? ఒక c¸ప| మహrమ ఏ9టంట�, అ�� అవత�VంWన 
<Bట; నుం)ి అంట� 1400 సంవత��ాల నుం)ి ఒక? అvరం మ�ర²| లiకFం)B 
భదం̂cా, స�చbంcా అవత�VంWన అసలF ర²పంల\ <=ట;#¨ సుర�ితంcా ఉనG��. 
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�ీNల\ ఆ<Bట; ప^జలF ఊహrంచను క£)B ఊహrంచలiN అ<=క k>ౖజ�¢ Nక 
మ�Vయ� AB�Vత^క kాస̀kాలF O~�¸?నబ)ి<B_. kాట;N ఈమధ�<= pాస̀§k=త̀లF 
కNOPట1U ర�. అంdేcాక ఖు�ఆ� గqంథం అ<=క k>ౖజ�¢ Nక మ�Vయ� AB�Vత^క 
ప��vలల\ తన Iా̂మ�ణãకతను ఋ�వ� AేసుకFనG��. త�B��ా అ�� సర�ల\క 
సృSిU కర̀ పంOిన గqంథమN ఋ�వ� అవ�తLనG��.  

� ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం    ధర�ంధర�ంధర�ంధర�ం    oక?oక?oక?oక?    ప^�Bనప^�Bనప^�Bనప^�Bన    ఆచరణలFఆచరణలFఆచరణలFఆచరణలF    ఏ4ఏ4ఏ4ఏ4    ????    

ఇ�ా� ం ధర�ం oక? ప^�Bన ఆచరణలF, ఇ�ా� ం oక? ఐదు మ
లస�ం�1ల<= 
O~ర�d� O~�¸?నబ)ి<B_. 

1వవవవ మ
లస�ంభంమ
లస�ంభంమ
లస�ంభంమ
లస�ంభం (మ
లuి�B� ంతంమ
లuి�B� ంతంమ
లuి�B� ంతంమ
లuి�B� ంతం): �ాv�ప^కటన లiక 4pా�స ప^కటన - ఒక? 
అల�� � తప|, ఆ�ా��ంపబ)ే అరáతలF గల మ�Ç �ేవ�)ెవ�డూ లiడ" మ�Vయ� 
మ�హమ�� ఆయన oక? అంgమ సం�ేశహర�డ".  

2వవవవ మ
లస�ంభంమ
లస�ంభంమ
లస�ంభంమ
లస�ంభం: నమ��లF. ప^g�Ç� ఐదు�ార��  N��©త సమయ�లల\ 
నమ�� Aేయవలuి ఉనG��: ఉÀJదయం, మ�B�హGం, �ాయంతం̂, 
సూ�ా�స̀మయం త�ా�త మ�Vయ� �ాg^ సమయ�న.  

3వవవవ మ
లస�ంభంమ
లస�ంభంమ
లస�ంభంమ
లస�ంభం: N��©త ÄdBదుd� �Bనధర�ం Aేయ�ట. ½ద�ాదలకF తమ 

9గ�లF సంపదల\ నుం)ి ప^g సంవత�రం �B�Bప� 2.5% �Bనం Aేయడం. 
Iా̂థ9క అవస�ాలకF 9ంW 9గ�లF సంపద క}cV ఉనG ప^g ఒక?ర� ఇల� 
�Bనం Aేయవలuి ఉనG��.  

4వవవవ మ
లస�ంభంమ
లస�ంభంమ
లస�ంభంమ
లస�ంభం:  రమ�B� <>లల\ ఉపkాసం ఉండ"ట. ఈ <>ల ]త̀ం 
మ�uి� ంలF ఉపkాసం ఉంట1ర�. Iా̂తః#ాలం (k=కFవ ఝ�మ�) నుం)ి 
సూ�ా�స̀మయం వరకF అనGIా�య�లకF మ�Vయ� �Bంపత� సుఖ�N#H 
దూరంcా ఉంట1ర�. అNG ర#ాల Aెడ" పనుల నుం)ి క£)B దూరంcా ఉంట1ర�. 
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5వవవవ మ
లస�ంభంమ
లస�ంభంమ
లస�ంభంమ
లస�ంభం: హê య�త^. ఒకk=ళ మ�uి� ం వ�#H`  వద6  తcVన 
సదుIాయ�లF, pా��రక మ�Vయ� ఆ�V�క �J` మత ఉంట�, తన 34త #ాలంల\ 
క�సం ఒక?�ా�V �(�ీ అ�$Êయ�ల\N మ#ా? నగ�ాN#H k>ïÕ, హê య�త^ 
Aేయవలuి ఉనG��. ఈ ప4త^ య�త^ నమ��లF, Iా̂ర�నలF, �Bనధ�ా�లF, 
ప^య�ణం ]దలౖన kాట;d� Iాటt అణ�కFవ, నమåత, 4�ేయత మ�Vయ� 
అ�B�g�క అనుభkాలd� క£)ి, మ�uి� ం సమ�జంల\ ఐకమdB�NG  మ�Vయ� 
�Jదర�1kాNG �ా� Oిసు` నG��. 

� 3సÅ3సÅ3సÅ3సÅ    మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ�    ఇతరఇతరఇతరఇతర    ప^వక̀లప^వక̀లప^వక̀లప^వక̀ల    గ��VంWగ��VంWగ��VంWగ��VంW    మ�uి� ంలమ�uి� ంలమ�uి� ంలమ�uి� ంల    4pా�సం4pా�సం4pా�సం4pా�సం    ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట;????    

ప^g జ�g #�రకF క�సం ఒక�V AñపYన, k=ల #�ల�� ప^వక̀లను అల�� � 
ఒ#$ ��వ�సం�ేశంd� పంOి<Bడ": #$వలం అల�� � ను మ�త^Z� ఆ�ా��ంచం)ి 
మ�Vయ� ఆయనకF �ాట; క}|ంచకం)ి, �1గ�ా�మ�లను క}|ంచకం)ి. 
kా�Vల\ #�ందర� ఆదం, నూ�, జòuPó, అబ^°ం, య�#�బ�, ఇ�ాకF, ÄuPÅ, 
3సÅ అలౖహrస�ల�ం మ�Vయ� మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం. 
అల�� � పంOిన c¸ప| ప^వక̀లల\ 3సÅ అలౖహrస�ల�ం ఒకర�. ఆయన జననం 
ఒక అదు¡తం. కన� Z���కF uీ` §ప�ర�ష కల_క లiకFం)B<= జN�ంABర� 
మ�Vయ� అ<=క మహrమలF Aేuి చూIార� – ఇదంdB #$వలం అల�� � అనుజ¢  
�B��ా<= జ�VcVం��. 

� కÀాU లFకÀాU లFకÀాU లFకÀాU లF    ఎందుకFఎందుకFఎందుకFఎందుకF    వ�ా` _వ�ా` _వ�ా` _వ�ా` _    ????    

అల�� � ప^జలను k=�$�ర� 4�Bలల\ రకర#ాల ఆపదలకF గ��V Aేuి, 
ప���ి�ా` డ". kాట;ల\ #�NG ఆ�Çగ�ం, కFటtంబం, ప^కృg k>ౖప��dB�లF, సంపద 
లiక ఇతర పద�తLలF. ఆపద సమయ�లల\ సహనం, ఓర�|d� వహrంచడం 
మ�Vయ� సుఖసంd�Àాల సమయ�లల\ అల�� � కF కృతజ¢త చూపడం �B��ా 
మనం అల�� � కF దగ� ర #ాగలం మ�Vయ� pాశ�త స�ర�ంల\ �ా� నం 
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సంIా��ంచగలం. ఆó #���, ఈ Iా̂పంWక 34తంల\N కషUనÀాU లF, బ1ధలF 
dBdB?}కZ[xనk=. స�ర�  34తం మ�తం̂ pాశ�తZ[xన��. 

�     మరణBనంతరం మరణBనంతరం మరణBనంతరం మరణBనంతరం ఏ9ఏ9ఏ9ఏ9    జర�గ�తLం��జర�గ�తLం��జర�గ�తLం��జర�గ�తLం��    ????    

ABవ� అ<=�� ఈ ఇహల\కప� dBdB?}క 34తం నుం)ి పరల\కప� 
pాశ�త 34dBN#H Aే�$C kార��. ఇహల\కంల\ dBమ� Aేuిన Iాపప�ణB�లకF 
బ1ధ�త వహrంచడం #�సం అంgమ ¤ర�|��నం <Bడ" ప^g వ�#¨`  మరల� 
లiపబడdBడ". ఆ మ° ¤ర�|��నం <Bడ" ప^g ఒక?�V#¨ <B�యం జర�గ�తLం��. 
ఇహల\కంల\ ఎవ���<B �ౌరú<B�N#H గ����dే, అక?డ అతN#H ప�V°రం ల�సు` ం�� 
మ�Vయ� అల�� � అతN#H స���న <B�యం Aే�ా` డ". ఆయన అ�G ఎ�VcVనkాడ" 
మ�Vయ� అత�ంత <B�యవంతLడ". ఒకk=ళ ఎవ���<B ఇహల\కంల\ అల�� � ను 
మ�త^Z� ఆ�ా��సూ` , ఆయనకF 4�ేయత చూప�తÙ మంW, cÓరవప^దZ[xన 
34తం గ)ిOిdే, అల�� � అనుగqహం �B��ా అల�ంట; kా�V#H స�ర�  ప^k=శం 
ప^�ా��ంచబడ"తLం��. ఒకk=ళ ఎవ���<B అల�� � కF అ4�ేయత చూప�తÙ 
34u~` , అల�ంట; kా�V #�సం నరకం ఎదుర� చూసు` నG��.  

ఒకk=ళ మంW పనులకF ప^gఫలం ప^�ా��ంచబ)ే మ�Vయ� Aెడ" 
పనులకF కÆVన �vలF k=యబ)ే పరల\క 34తZ� లiకIJdే, అ�� సృSిU కర̀ 
oక? సంపwర©  <B�య�N#H 4ర�ద�ం అవ�తLం�� మ�Vయ� 34తంల\ 
<B�యవంతం #ాజ�లదు.  

� ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం    ధర�ంధర�ంధర�ంధర�ం    ప^పప̂^ప^#ారం#ారం#ారం#ారం    �ABg�ABg�ABg�ABg    �చZ[xన�చZ[xన�చZ[xన�చZ[xన    IాపంIాపంIాపంIాపం    ఏ��ఏ��ఏ��ఏ��????    

సర�ల\క సృSిU కర̀కF �ాట; క}|ంచడం లi�B ఆయనకF ఇతర�లను 
�1గ�ా�మ�లF క}|ంచడం అ<=�� ఇ�ా� ం ధర�ంల\ �ABg �చZ[xన Iాపం. 
ఇందుల\ సృSిU కర̀ oక? #�NG ��వ�లvణBలను ఇతర సృSిUdBలకF 
కటUబÉటUడం, �ేవ�)ి#H కFమ�ర�డ", త}�  లi�B ఇతర బంధువ�లF ఉ<BGరN 
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kా��ంచడం, ఆయనకF అ4�ేయత చూపడం మ�Vయ� gరస?�Vంచడం 
]దలౖన4 క£)B ఉ<BG_.  

� మహrళలమహrళలమహrళలమహrళల    గ��VంWగ��VంWగ��VంWగ��VంW    ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం    ధర�ంధర�ంధర�ంధర�ం    ఏమంటtనG��ఏమంటtనG��ఏమంటtనG��ఏమంటtనG��    ????    

ఇ�ా� ం ధర�ంల\, ప^gఫలం I«ందడంల\ మ�Vయ� తమ ఆచరణలకF 
బ1ధ�త వహrంచడంల\ అల�� � మ�ందు uీ` §ప�ర�షLలF ఉభయ�ల మధ� 
ఎల�ంట; హ-చుCతగ�� లF లiకFం)B స�Vసమ�నంcా చూడబడdBర�. ఉభయ�లను 
సృSిUంWం�� అల�� � _Î. ఆయ<= kా�Vర�వ��Vల\ ప^g ఒక?�V#¨ kా�V pా��రక, 
మ�నuిక ప�Vuి� తLలను అనుస�VంW k=�$�ర� Iాత^లF మ�Vయ� బ1ధ�తలF 
అప|జ�Oి|<Bడ". ప�ర�షLలF ఎల�ంట; �ౌరúన�ం Aేయక£డదN, హrంuించ�ాదN 
ఆజ�¢ OింW, uీ` §లకF ఎంd� ఉనGత cÓరkా�మ�<Bల �ా� <BNG ప^�ా��ంW<Bడ". 

� ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం    ధర�ంల\ధర�ంల\ధర�ంల\ధర�ంల\    ఆ��Iాపమ<=ఆ��Iాపమ<=ఆ��Iాపమ<=ఆ��Iాపమ<=    �1వన�1వన�1వన�1వన    ఉనG�BఉనG�BఉనG�BఉనG�B????    

 “ఆ��Iాపం” �1వన ఇ�ా� ం ధర�ంల\ అస�లF లiదు. సృSిU కర̀ అత�ంత 
<B�యవంతLడ". #ాబట;U  స�యంcా AేయN IాIాN#H ఏ ఒక?�V� ఆయన 
బ1ధు�)ిcా Aేయడ". అంట� ఎవర� Aేuిన Iాప#ా�ా�లకF kార� మ�త^Z� 
బ1ధు�లF cా� మ�¸కర� #ాదు. 

� �°��°��°��°�    అంట�అంట�అంట�అంట�    ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట;    ????    

�°� అంట� సమస̀ ల\#ాల ప^భ�వ� అ_న అల�� � సంతLషUప)ే 
4ధంcా ఆయన సత�ధర�ం #�సం ప^య�స పడటం, శq9ంచడం మ�Vయ� 
dB�గం Aేయడం. �1Àాపరంcా, �°� అంట� “ప^య�స పడటం, శq9ంచడం, 
స<B�ర�ంల\ IJ�ాడటం”. అంట� మంW పనులF, �Bనధ�ా�లF Aేయడంల\ 
ప^య�స పడటం మ�Vయ� ఇ�ా� �య uPౖNకచర�లల\ IాలFపంచు#�వడం. 
9లట�� �°� అ<=�� సర��ామ�న�ంcా అంద�V#¨ dె}uిన �°� ర²పం. 
kాస̀kాN#H 9లట�� �°� అంట� సమ�జంల\ హదు6 ��V IJ_న అధ�ా�NG 



39 

 

Nర²�}ంAేందుకF, �ామ��క భద^త #�రకF, �ౌరúన�ం హదు6 లF �BటకFం)B 
అడ"ô కటU  k=u~ందుకF మ�Vయ� <B�య �ా� పనకF అధర�ంOPౖ, అ�ాచకంOPౖ 
సర�ల\క సృSిU కర̀ అనుమgంWన ధర�య�ద�ం. అ_dే ABల� మం�� 
మ�uి� Z�తర�లF ఈ ప�BNG తపYcా అర�ం AేసుకFంటt<BGర�. అల�c$ #�ందర� 
అజ�¢ న మ�uి� ంలF క£)B �ీN అసలF అ�ా� N#H �నGంcా ప^వ�V`సూ` , 
అమ�యకFలOPౖ �B)ి Aేసు` <BGర�. అల�ంట; చర�లను ఇ�ా� ం ధర�ం ¤వం̂cా 
ఖం)ిసు` నG��. ఖు�ఆ� ల\N సూ�ా అ& మ�_ద� ల\ “ఎవ���<B ఒక? 
అమ�యకF)ిN చంOిdే, అతను ]త̀ం మ�నkాïN చంOినట�� ” అN స|షUంcా 
ప^కట;ంచబ)ిం��. 

� టెరq�Vజ�NGటెరq�Vజ�NGటెరq�Vజ�NGటెరq�Vజ�NG    ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం    ధర�ంధర�ంధర�ంధర�ం    ఖం)ిసు` ం�Bఖం)ిసు` ం�Bఖం)ిసు` ం�Bఖం)ిసు` ం�B????    

య�ద�ంల\ అమ�యక �ామ�న� ప^జలను లv�ంcా Aేసు#�వడం ఒక 
గరáణüయZ[xన మ�Vయ� �చZ[xన చర�. �ీNN ఇ�ా� ం ధర�ం ¤వం̂cా 
NS~��సు` నG��. అమ�యక మ�నవ�ల సంగg త�ా�త cా� అసలF 
శతL̂భ
�1గంల\N ]క?లF, ప®ప���దులను uPౖతం అనవసరంcా 
చంపక£డదN మ�uి� ంలను pాuిసు` నG��.  య�ద�రంగంల\ Iాట;ంచ వలuిన 
ఇ�ా� �య <>ౖgక 4లFవలకF ఇ�ొక మచుCతLనక. అ_dే ఇక?డ 
టెరq�Vజ�N#¨ మ�Vయ� దు�ాకqమణ, �ౌరú<B�NG ప^gఘట;ంAే IJ�ాట1N#¨ మధ� 
ఉనG �ç�BNG మనం గ��V`ంAB}. ఇ4 ��ండూ పw�V`cా ��ండ" �నG ధృkాలF.  

� మdBల�GమdBల�GమdBల�GమdBల�G    సమ�నZ�<Bసమ�నZ�<Bసమ�నZ�<Bసమ�నZ�<B????    

మంW నడవ)ిక మ�Vయ� ఇతర�లOPౖ దయ చూపడం ]దలౖన 
4షయ�లల\ �B�Bప� అNG మ�ఖ� మdBల బKధనలF ఒ#$ల� ఉ<BG, సర�ల\క 
సృSిU కర̀ oక? ఏకత�ం మ�Vయ� ప�Vపwర©త�ం 4షయంల\ ఏ మ�తం̂ �ా3 
పడక£డద<= మ�ఖ��ంశంOPౖ ఇ�ా� ం ధర�ం అదనంcా దృSిU  #$ం�ీ^క�Vసు` నG��. 
ఇతర ధ�ా�ల వలi #ాకFం)B, సృSిU d� IJలCలiN సృSిU కర̀ �1వన పw�V`cా 
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4�నGZ[xన�� మ�Vయ� అ���¤యZ[xనదN, సకల ప^శంసలF మ�Vయ� 
ఆ�ాధనలF gనGcా #$వలం ఆయనకF మ�త^Z� AెందుdBయN ఇ�ా� ం ధర�ం 
Iా̂థ9కంcా బK��సు` నG��. ఇ�ా� ం ధర�ం సమగqZ[xన��, సంపwర©Z[xన��, ABల� 
uింప�& cా ఉ<BG అత�ంత cాఢZ[xన��. అవత�VంWన <Bట; నుం)ి ఒక? అvరం 
మ�ర�| లiకFం)B సుర�ింతcా #ాIాడబ)ిన ��వ�గqంథం క}cV ఉనG��. ఏ 
�ైవప^వక̀నూ N�ాక�Vంచదు. kారందర² ఒ#$ సం�ేpాNG ¤సుకF వABCరN 
ప^కట;సు` నG��.  

� హల�&హల�&హల�&హల�&    ఆ°రంఆ°రంఆ°రంఆ°రం    అంట�అంట�అంట�అంట�    ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట;    ????    

హల�& లi�B అనుమgంచబ)ిన ఆ°రం అంట� మ�uి� ంల #�రకF 
అల�� � అనుమgంWన ఆ°ర ప�B�ా� లF. ఇ�ా� ం ధర�ం �ా�Bరణంcా, పం�� 
మ�Vయ� మద�ం తప| �B�Bప� అNG ర#ాల ఆ°రIా�య�లను హల�& cా<= 
ప�Vగణãసు` ం��. మ�ం�ాNGAేC #�)ి, c¸��q, Z�క, ఆవ�, ఒంటె ]దలౖన kాట;N 
�బ� Aేu~టపYడ", మ�నవత�ంd� వ�వహ�VంAB} మ�Vయ� స���న పద�gN 
అనుస�VంAB}. అల�c$ అల�� � O~ర� �ద<= ఖు�ాö� Aేయ�} మ�Vయ� 
ఖు�ాö� ప®వ� బ1ధను తcV�ంAేందుకF �ల_నంత ఎకF?వcా తcVన 
జ�గqత̀లF ¤సు#�kా}.  

� ఎవర�ఎవర�ఎవర�ఎవర�    మ�uి� ంcామ�uి� ంcామ�uి� ంcామ�uి� ంcా    మ�రవచుCమ�రవచుCమ�రవచుCమ�రవచుC    ????    

మ�uి� ంcా మ�రడమంట� సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న అల�� � oక? 
ఘనతను గ��V`ంచడం, ఆయనకF 4�ేయత చూపడం �B��ా ఆయనd� దగ��V 
సంబం�BNG OPంI«ం��ంచు#�వడం మ�Vయ� #�న�ాcVంచడం. ఇ�� ఇహపర 
ల\#ాల 34తంల\ సుఖసంd�ÀాలకF మ�Vయ� సంతLÀాU N#H �B�V చూప�తLం��.  

అల�� � ప^జల భ
త, వర̀మ�న ప�Vuి� తLలకF సంబంధం లiకFం)B 
]త̀ం మ�నవజ�g #�రకF ఇ�ా� ం �B��ాలను dె�VW ఉంW<Bడ". #ాబట;U , 
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uింప�& cా ఇ�ా� ం ధ�ా�NG 4శ�uించడం మ�Vయ� ఈ #Hqం�� 4pా�స 
�ాv�ప^కటనను ఉచb�Vంచడం �B��ాఎవ���<B ఎపY)ై<B మ�uి� ంcా మ�రవచుC: 

‘అõఅõఅõఅõ హదుహదుహదుహదు అ�అ�అ�అ� ల�ల�ల�ల� ఇల�హఇల�హఇల�హఇల�హ ఇల� ల�� �ఇల� ల�� �ఇల� ల�� �ఇల� ల�� � వవవవ అõఅõఅõఅõ హదుహదుహదుహదు అనGఅనGఅనGఅనG మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ�� 
రసూలFల�� �రసూలFల�� �రసూలFల�� �రసూలFల�� � (<=ను �ాv�9సు` <BGను అల�� � తప| మ�$ ఆ�ాధు�డ" లiడ� 
మ�Vయ� <=ను �ాv�9సు` <BGను మ�హమ�� అల�� � oక? ప^వక̀ అ�)’. 

మ�uి� ంcా మ��Vన త�ా�త, అల�� � మ�ర�దర�కdB�NG పw�V`cా 
అనుస�Vసూ` , అల�� � OPౖ భయభకF` లF చూప�తÙ ఉ�ే6 శ�పwర�కZ[xన మ�Vయ� 
సంపwర©Z[xన 34dBNG గడIా} మ�Vయ� ఆ �ైవభ#H`  ఆ�Bరంcా పరల\కంల\ 
అల�� � �కF స�ర�ంల\ మంW �ా� నం ప^�ా��ంAే అవ#ాశం ఉనG��.  
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5. <Buి` కత�ం<Buి` కత�ం<Buి` కత�ం<Buి` కత�ం: ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం    దృSిU ల\దృSిU ల\దృSిU ల\దృSిU ల\ 
“ఇ�ే సత�మN స|షUమ_Î� వరకF, Z�మ� kా�V#H మ� సం#$dBలను kా�V 
చుట¬U  ఉనG ఖcÇళంల\మ�Vయ� స�యంcా kా�Vల\నూ చూప�dBమ�.” 

ఖు�ఆ�  41:53 

ఇ�ా� �య దృSిU ల\ ఎందుకF సర�ల\క సృSిU కర̀, ప^భ�వ� అ_న 
అల�� � ను 4శ�uింABల<= మ�ఖ��ంpాNG ఈ కరపతం̂ చ�VCసు` నG��. తన 
ఉN#HN Nర²OింAే W°Gలను ఆయన ఎల� మనకF అందుబ1టtల\ ఉంW<B)ో 
4వ�Vసు` నG�� – తన సహజ సృSిU ల\N W°GలF మ�Vయ� తన �ైవkాణã ల\N 
W°GలF. ఇం#ా <Buి` కFలF తర�చుcా అ)ిc$ �ా�Bరణ ప^శGలకF 
జkాÊసు` నG��.  

తన అదు¡త W°Gల �B��ా తనను గ��V`ంచమN సృSిU కర̀ మన}G 
ఆ°�Nసు` <BGడ". అల� తన ఉN#HN కనుc¸<=ందుకF ఆ  య� W°GలOPౖ దృSిU  
�ా�VంAే మ�Vయ� N�తంcా ప�V±}ంAే బ1ధ�తను ఆయన మనOPౖ<= 
ఉంW<Bడ". #�ందర� ప^జలF kాట;N సులభంcా గqహr�ా` ర� మ�Vయ� తమ 

చుటtU ప^క?ల ఉనG ఆ అదు¡త W°GలNGంట;ల\ ఆయన ఉN#HN గ��V`�ా` ర�. 
మ�V#�ందర� kాట;N ఏ�ో య�ధృWbకంcా జ�VcVన సంఘటనలN మ�Vయ� 
అర�ం పర�ం లiNవN dే}cా�  #�ట;U Iా�$�ా` ర�. 4pా�సం k>ౖప� మరలi �1kాNG 
అల�� � ప^g వ�#H`ల\ అంత���నంcా ప�టtU కd�<= ఉంW<Bడ". అ_dే #�ందర� 
�BNN అనుస�VంW మ�uి� ంలFcా 34�ా` ర� మ�V#�ందర� �BNN అణWk=uి, 
అ4pా�సంల\ తమ 34dBNG #�న�ాcV�ా` ర�.  

మ�ఖ�ంcా, ఎవ���dే Nష?పటంcా ఉంట1�Ç మ�Vయ� తన 
మ�ర�దర�కdB�NG అనుస�VంAేందుకF uిద�మవ�dB�Ç, అల�ంట; kా�V#H అల�� � 
ఇ�ా� ం మ��ా� NG చూప�dBడ".  మ�Çమ�టల\ AెIా|లంట�, ఎవ���dే అల�� � OPౖ 
4pా�సం చూపట1N#H తయ�ర�cా ఉండ�Ç, అల�ంట; kా�V#H అల�� � 
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మ�ర�దర�తక�ం వహrంచడ". ఖు�ఆ� ల\N అల�� � వచ<BలF, “తన k>ౖప� 
మరలi kా�V#H మ�త^Z� అల�� � మ�ర�దర�కత�ం వహr�ా` డ".” ఖు�ఆ� 13:27 

�ీN #�సం సదు�ే6 శపwర�కZ[xన మ�Vయ� NÀా|�ికZ[xన దృక|థం 
అవసరం. ఇ�� #�ంద�VN ప^gఘట;ంAేల� Aేసు` నG�� మ�Vయ�  మ�V#�ంద�VN 
అణ�కFవd�, నమåతd� 4�ేయ�లFcా Aేసు` నG��. #ా�, అత)ి అసలౖన 
NÀా?పట�త మ�Vయ� సంuిద� త లiకFం)ే ఎంత మంW సం�ేశZ[x<B అత)ిN 
4pా�uిcా మ�రCలiదు. kాస̀kాN#H, అహం#ారంd� మ�Vయ� గర�ంd� అల�� � 
oక? W°GలOPౖ దృSిU  �ా�V�ా` �Ç, అల�ంట; kార� తమ అ4pా��ాNG 
సమ�V6ంచుకF<= �ాకFలF మ�త^Z� కనుc¸ంట1రN అల�� � హ-చC�VంABడ".  

#ాబట;U , ఎవ���dే Nష?పటంcా, Nష|vIాతంcా మ�Vయ� Nజంcా 
సdB�<=�షణ Aే�ా` �Ç, kార� �ీN నుం)ి ల�భం I«ందుdBర� మ�Vయ� సృSిU కర̀ 
గ��VంW అతడ" స�Vcా�  అర�ం AేసుకF<=ల� ఈ స�V#�త̀ దృక|థం స°య 
పడ"తLం��.  

ఇ�ా� ం మ�Vయ� #��Èస̀వ ధ�ా�ల మధ� #�NG స|షUZ[xన 4�ç�BలF 
ఉ<BG_. #ాబట;U , #��Èస̀వ మతం OPౖ ప^ABరంల\ ఉనG అ<=క 4మర�లను 
uింప�& cా ఇ�ా� ంOPౖ అప� _ Aేయవదు6 .  

ఎందుకFఎందుకFఎందుకFఎందుకF 4pా�uంిAB}4pా�uంిAB}4pా�uంిAB}4pా�uంిAB} ?    

సృSిU కర̀ను ఎందుకF 4శ�uంిAB} అ<= ప^శGకF #Hqంద మ
డ" హyతLబద�Z[xన 
#ారణBలF O~�¸?నబ)ి<B_.  

1. 4శ�ం4శ�ం4శ�ం4శ�ం oక?oక?oక?oక? ఆరంభంఆరంభంఆరంభంఆరంభం 

సృSిU కర̀ ఉN#HN స|షUంcా dె}O~ సృSిU  ఆరంభం గ��VంW అర�ం 
Aేసు#�వడంOPౖ దృSిU  �ా�Vంచడం k>ౖప� ]దట; �ా����Bరం మ�ర�దర�కత�ం 
వహrసు` నG��.   
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ఉ�BహరణకF ఎ)B�Vల\ నడ"సు` ండcా, ఒక Aేg గ)ియ�రం అక?డ 
ప)ి ఉండట1NG �ర� గ��V`ంABరN �14ంచు�Bం. Aేg గ)ియ�రంల\ cా� 
కవర�, Iా� uిU � మ�Vయ� ఇనుమ� ఉంట1య<=�� మనకF dెలFసు. సనGట; 
ఇసుక నుం)ి cా� తయ�ర� అవ�తLం��, ఆ_& నుం)ి Iా� uిU � 
తయ�రవ�తLం�� మ�Vయ� భ
9 నుం)ి ఇనుమ� సంగqహrంచబడ"తLం�� – ఈ 
�1cాల�G ఎ)B�Vల\ ల��ా` _. మ�V, అల�ంటపYడ", గ)ియ�రం తనకF 
dBనుcా తయ���� IJతLం�B? సూర��డ" ప^#ా�ంచుట, cా} �చుట, Oిడ"గ�లF 
పడ"ట, ఆ_& భ
9 ఉప�Vతలం OPౖ#H వWC, సనGట; ఇసుక మ�Vయ� 
ఇనుమ�d� క}uి అ<=క 9}యన�  సంవత��ాల వరకF ఉం)ిIJcా, 
య�ధృWbకంcా లiక సహజuిద�ంcా అ�� గ)ియ�రంల� తయ�ర� #ావడమ<=�� 
సంభవZ�<B ? 

“kార� �న�ం నుం)ి సృSిUంచబ)ి<B�ా లiక స�యంcా తమను 
dBమ� సృSిUంచుకF<BG�ా?”  ఖు�ఆ� 52:35-6 

ఆధుNక 4జ�¢ న pాస̀§ం ప^#ారం ఈ 4శ�ం ప�V9తZ[xన�� మ�Vయ� 
�BN#H ఒక ఆరంభం ఉనG��. అసలF ఈ 4శ�ం ఎక?)ి నుం)ి వWCం��? 
మ�నవజ�g అనుభవం మ�Vయ� uింప�& ల��� మనకF 
Aెబ�తLనG�ే9టంట� ఆరంభం ఉనG�ే�ై<B స�$, అ�� �న�ం నుం)ి 
సృSిUంచబడదు. అంdేcాక, ఏ�ీ తనను dBనుcా సృSిUంచు#�జ�లదు. #ాబట;U , 
అత�ంత హyతLబద�Z[xన 4వరణ ఏ9టంట�, మmనGతL)ైన ఒక సృSిU కర̀ ఈ 
4pా�NG సృSిUంABడ". ఆయన ఎంd� శ#H`మంతLడ" మ�Vయ� 
4k=కవంతLడూను. ఎందుకంట� ఆయన ]త̀ం 4pా�NG ఏ WనG ల\పమ
 
లiకFం)B ABల� అదు¡తంcా సృSిUంABడ" మ�Vయ� 4శ�ం అనుస�Vంచవలuిన 
k>ౖజ�¢ Nక చట1U }G క£)B. ఆ సృSిU కర̀ #ాల�¤తLడ" మ�Vయ� స�ల�¤తLడ". 
ఎందుకంట�, #ాలం, స�లం మ�Vయ� ప�Bర�ం అ<=4 4శ� సృSిU  సమయంల\ 
సృSిU చబ)ి<B_.  సృSిU కర̀ ఈ సృSిU  లvణBలకF అ¤తLడ". అ4 సర�ల\క 
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సృSిU కర̀ oక? Iా̂థ9క �ైవ�1వన ఔనGdB�NG సూWసు` <BG_. ఈ 4శ�ం 
ప�V9తZ[xన�� మ�Vయ� �BN#�క ఆరంభం ఉనGదN dె}O~ <=ట; ఆధుNక 
4జ�¢ న pాస̀§ంd� ఇ�� పw�V`cా ఏ#¨భ4సు` నG��. ఈ లvణBల�G సర�ల\క 
సృSిU కర̀ oక? Iా̂థ9క �ైవ�1వన అవcాహనను dెలFప�తL<BG_.  

#�ందర� ఇల� ప^�GంచవచుC, “అల�� � ను ఎవర� సృSిUంABర�?” 

సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న అల�� �, తన సృSిU  కంట� �నGZ[xన kాడ". సృSిUN 
సృSిU కర̀d� అస�లF IJలCలiమ�. ఆయన NతL�డ", ఆద�ంత రహrతLడ". 
ఆయనకF ఆరంభం లiదు – అంతమ
 లiదు. ఎల� పYడూ ఉంట1డ". #ాబట;U , 
అల�� � ను సృSిUంWం�� ఎవర� అ<=�� ఒక అ4k=కZ[xన, అసంబద�Z[xన 
మ�Vయ� బ����హ�నZ[xన ప^p�G తప| మ�$� #ాదు. 

2. 4శ�ం4శ�ం4శ�ం4శ�ం oక?oక?oక?oక? ప�Vపwర©తప�Vపwర©తప�Vపwర©తప�Vపwర©త 

ఎంd� 4k=కవంతL)ైన సృSిU కర̀ ఉN#HN ABట� మన #H�షUతరZ[xన 4శ�ం 
oక? ప�Vపwర©  సంతLలనం మ�Vయ� కqమం OPౖ దృSిU  �ా�Vంచడం k>ౖప� ��ం)ో 
�ా����Bరం మ�ర�దర�కత�ం వహrసు` నG��. ఇంత బ^°�ండZ[xన, #H�షUతరZ[xన 
ఈ 4pాల 4శ�ం య�ధృWbకంcా, ఎల�ంట; పర�k=vణ లiకFం)B తనకF dBనుcా 
ఏర|)ిం�B ? 

సూర��)ి#H N��©త దూరంల\ ఉంచబ)ిన భ
మండం, భ
9 OPౖ I«ర 
మందం, భ
9 తన చుట¬U  dBను ప�Vభ^9ంAే k=గం, kాdBవరణంల\N 
ఆ#H�జ� pాతం, భ
9 ఒక N��©త #�ణంల\ ఒ�VcV ఉండటం ]దలౖన 
4శ�ంల\N అ<=క ప^dే�కతలF సమస̀ 3వ�ా®ల మనుగడకF అనుక£లంcా ఈ 
4శ�ం ]త̀ం ఒక అదు¡త పథకం �B��ా )ిజ�ౖ� Aేయబ)ిందN  స|షUం 
Aేసు` <BG_. ఈ N��©త #�లతలల\ ఏ మ�తం̂ హ-చుCతగ�� లF<BG, 
భ
మండలంOPౖ 3వ�ా®ల ఉN#H కనబ)ే�� #ాదు.  
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ఖWCతZ[xన సమయ�NG చూO~ల� గ)ియ��ాNG తయ�ర� Aేu~ ఒక 
4k=కవంతL)ైన తయ����Bర�డ" ఉనGట�� , ఖWCతంcా N��©త సమయం ప^#ారం 
సూర��)ి చుట¬U  g�Vc$ Nయంత^ణd�, భ
9N తయ�ర� Aేuిన 
మ°4k=కవంతL)ైన ఒక తయ����Bర�డూ తప|క ఉ<BGడ". �ీN#H �నGంcా 
ఈ భ
9 తనకF dBనుcా  ఉN#Hల\N#H �ావడమ<=�� సంభవZ�<B? 

4శ�ం Iాట;సు` నG కqమ�vణ, ఖWCతZ[xన 4శ�చట1U లF, మనల\N 
మ�Vయ� ]త̀ం 4శ�ంల\N వ�వస�  ]దలౖన kాట;N N�తంcా ప�V±}ంW, 
�BN#H ఒక అదు¡త ఆర�<>ౖజ� అంట� Nర�హణకర̀ తప|కFం)B ఉంట1డN 
�14ంచడం 4k=కవంతంcా లi�B ? ఇల�ంట; ల\పరహrతZ[xన సృSిU  కqమ�vణను 
ర²I«ం��ంW, Nయంg^సు` నG సర�ల\క సృSిU కర̀ ఉN#HN ఈ ‘Nర�హణకర̀’ 

Iాత^ స|షUంcా ఋ�వ� Aేసు` నG��.  

pాuీ` §య ప�Vp÷ధన మ�Vయ� ప�ా�ల\చనలను ఇ�ా� ం ధర�ం 
IĴత�హrసు` ంద<= kాస̀kాNG ఇక?డ మనం తప|కFం)B జ�¢ పకం Aేసు#�kా}. 
తన సృSిU ల\ సృSిU కర̀ సృSిUంWన అ<=క అదు¡త 4షయ�లను అర�ం Aేసు 
కF<=ందుకF, ఆయన అసమ�న శ#H`�ామ�ా� Ëలను మ�Vయ� 4k=#ాNG Z[చుC 
కF<=ందుకF 4జ�¢ నpాస̀§ం ఎంd� d�డ|డ"తLం��. 4జ�¢ నpాస̀§ం #�త̀ 4షయ�లF 
కNOPడ"తÙ అ�వృ���  AెందుతLనG #��ీ6 , ఇతర ప^#Hqయల వలi సహజ 
ప^పంచంల\N kాట� uPౖ#H& లiక cాq 4టý వంట; 4షయ�లF సృSిU కర̀ మ�Vయ� 
అదు¡త N�ా�హణకర̀ oక? W°GలN మనం గ��V`సు` <BGమ�. అంట� అ4 
సృSిU కర̀ ఉN#HN బలపర�సు` <BG_Î cా� ఆయన ఉN#HN ఖం)ించడం లiదు.  

3. అల�� �అల�� �అల�� �అల�� � తర�ఫ�తర�ఫ�తర�ఫ�తర�ఫ� నుం)ినుం)ినుం)ినుం)ి పంపబ)ేపంపబ)ేపంపబ)ేపంపబ)ే ��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం (వహ�వహ�వహ�వహ�) 

తన ఉN#HN సూWంAే Nదర�నంcా మ�నవజ�g వద6 కF అల�� � 
పంOిన అసలF ��వ�సం�ేశంOPౖ దృSిU  �ా�Vంచడం k>ౖప� మ
)ో �ా����Bరం 
మ�ర�దర�కత�ం వహrసు` నG��.  
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ఇ�ా� ం ధర�ం oక? మ
లగqంథZ[xన ఖు�ఆ� oక? ఒక 
మ�ఖò��ే6 శం – ప^జలను సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న అల�� � oక? సృSిUOPౖ 
దృSిU  �ా�Vంచడం మ�Vయ� ఆయనను 4శ�uించడంల\ �1గంcా �BNN 
ప^శంuించడం. 4శ�ంల\N మ�Vయ� మనల\N అపwర� )ిజ�ౖ� ను మ�Vయ� 
సం#H�షUతలను �ావ�Bనంcా ప�V±ంచమ� ]త̀ం ఖు�ఆ� ల\ అ<=కAోట�  
సృSిU కర̀ ఆ°�Nసు` <BGడ". మంW )ిజ�ౖ�, ఉ�ే6 శం మ�Vయ� 4k=కంd� తయ�ర� 
Aేయబ)ిన ఉత|g̀ అ<= 4షయ�NG అర�ం AేసుకF<=ందుకF ఆ N�త ప�V±లన 
ABలF. ఉ�BహరణకF, ఖు�ఆ� ల\N వచనం:  

“NశCయంcా, భ
మ��#ాpాల సృSిUల\నూ, �$_ంబవళÕ 
మ�ర�|ల\నూ, ప^జలకF ఉప¯గకరZ[xన kాట;N Äసూ`  సమ�దం̂ల\ 
పయNంAే ఓడలల\నూ మ�Vయ� అల�� � ఆ#ాశం నుం)ి వ�ాÚ NG కF�VOింW 
�BN �B��ా N��úవZ[xన భ
9#H Iా̂ణం IJuి అందుల\ 44ధ ర#ాల 
3వ�ా®లF వ�V�లi� ల� జ$యటంల\నూ, cాలFలF మ�Vయ� Z�ఘ�లF 
భ
మ��#ాpాల మధ� Nయమబద�ంcా Aేu~ సంAB�ాల మ�ర�|లల\నూ 
బ����మంతLలకF ఎ<zG సం#$dBలF<BG_”. ఖు�ఆ� 2:164      

 ఇ�ా� ం మ
ల��BరZ[xన ��వ� ఖు�ఆ� గqంథం, అల�� � oక? 
��వ�వచనమN Nర²OింAే అ<=క స|షUZ[xన సూచనలF ఖు�ఆ� ల\ 
ఉ<BG_. ఈ kాదనను బలప�VAే #�NG �ా����B�ాలF కF� ప̀ంcా ఇక?డ 
ప^�ా` 4ంచబ)ి<B_. ఖు�ఆ� : 

1. ల\IాలకF, I«రIాట� కF, పరస|ర 4ర�ద�  kాదనలకF అ¤తం.  

2. ప^జలOPౖ ల\dైన ప^�1వం చూప�తLం�� మ�Vయ� kా�Vల\N అసలF 
Aైత<B�NG Z�లþ?ప�తLం��.  

3. తరత�ాలFcా లvల #��ీ6  ప^జలF �BNN పw�V`cా కంఠస�ం Aేసు` <BGర�.  
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• ఖు�ఆ� అవత�VంW 1400 సంవత��ాలF �Bట;IJయ�_. ఆ #ాలంల\N 
ప^జలకF అస�లF dె}యN మ�Vయ� ఈ మధ�<= uPౖను� �B��ా 
కNOPటUబ)ిన అ<=క k>ౖజ�¢ Nక అంpాలF ఇందుల\ O~�¸?నబ)ి<B_. 

ఉ�BహరణకF: 3వ�ా®లNGంట; మ
లం �ర� (ఖు�ఆ� 21:30); 

kా�Oిసు` నG 4శ�ం (ఖు�ఆ� 51:47); సూర��డ" మ�Vయ� చందు̂)ి 
స�ంత కv�లF (ఖు�ఆ� 21:33). 

• ఖు�ఆ� ల\ అ<=క AB�Vత^క kాస̀వ సంఘటనలF O~�¸?నబ)ి<B_. 

ఆ<Bట; #ాలంల\N ప^జలకF kాట; గ��VంW dె}యదు. అంdేcాక అ<=క 
భ4ష�kాణ�లF క£)B ప^�ా` 4ంచబ)ి<B_. kాట;ల\ #�NG Nజంcా 
జ�VcVIJయ�_, మ�V#�NG జరగబKతL<BG_. 

• 44ధ అంpాలను ప^�ా` 4సూ` , కqమకqమంcా 23 సంవత��ాల సు�ీరº 
#ాలంల\ అవత�VంW<B, ఎల�ంట; ల\IాలF మ�Vయ� పరస|ర 4ర�ద�  
వచ<BలF లiకFం)B ఖు�ఆ� �ోషరహrతంcా ఉనG��.   

• #ాలకqమంల\ కనుమర�గ� అ_ IJ_న ఇతర ధ�ా�ల అసలF 
మ
లగqం¼BలకF �నGంcా, అవత�VంWన అర½ �1షల\ అసలF  ఖు�ఆ� 
ల\N ప^g అvరం సుర�ితంcా భద^పరచబ)ిం��.  

• ఖు�ఆ� ల\ మ�నవ�)ి 4k=#ాNG మ�Vయ� �ా��14క అంతర�త 
�ైవ4pా��ాNG Z�లF#�లi| సరళZ[xన మ�Vయ� స�చbZ[xన �ార�జNక 
��వ�సం�ేశం ఉనG��.  

• ఖు�ఆ� గqంథం అంgమ ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ంOPౖ 
అవత�VంWం��. ఆయన Nరv�ాసు�లౖ<B, �BN �1ష అతL�త̀మZ[xన 
kాcా� ట;, వక̀ృత�ం మ�Vయ� �1ÀాపరZ[xన �ాహrత� �(ంద�ా�లd� అర½ 
�1షల\ �ాట;లiN తన�ైన ప^dే�క pÁ�} క}cV ఉనGటt�  ప^పంచkా�ప̀ంcా 
గ��V`ంచబ)ిన��.  
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ఖు�ఆ� oక? అ<=క అపwర� మ�Vయ� అదు¡త అంpాలల\ 
అత�ంత హyతLkాద 4షయం ఏ9టంట� అ�� మనంద�V సృSిU కర̀ అ_న 
అల�� � నుం)ి gనGcా పంపబ)ిం��.  

సృSిU కర̀కFసృSిU కర̀కFసృSిU కర̀కFసృSిU కర̀కF సంబం��ంWనసంబం��ంWనసంబం��ంWనసంబం��ంWన #�NG#�NG#�NG#�NG ప^శGలFప^శGలFప^శGలFప^శGలF 

“సృSిU కర̀సృSిU కర̀సృSిU కర̀సృSిU కర̀ మన}Gమన}Gమన}Gమన}G ఎందుకFఎందుకFఎందుకFఎందుకF సృSిUంABడ"సృSిUంABడ"సృSిUంABడ"సృSిUంABడ" ?” 

మన అవయkాలౖన కళÔÕ, Aెవ�లF, Z[దడ" మ�Vయ� గ�ం)ె 
]దలౖన kాటNGంట;#¨ ఒ#�? ఉ�ే6 శ�ం ఉంద<= 4షయ�NG ప^g ఒక?ర² 
అంc�క�V�ా` ర�. మ�V అల�ంటపYడ" ]త̀ం అవయkాలd� క£)ిన మన 
శ���ాN#¨ ఏ�ై<B ఉ�ే6 శ�ం, ప^¯జనం ఉం�B ? అత�ంత 4k=కవంతL)ైన 
అల�� � మన}G ఎల�ంట; లv�ం లiకFం)B అట¬ ఇట¬ gరగట1N#H లi�B మన 
సహజ అవస�ాలF మ�Vయ� WనG WనG #��VకలF ¤ర�C#�వట1N#H 
సృSిUంచలiదు. ఈ Iా̂పంWక 34తం ఒక ప��v అN సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న 
అల�� � స|షUంcా dె}Oి<Bడ". ఎవర� సృSిU కర̀ను గ��V`ంW, ఆయనకF 
4�ేయdBపwర�కంcా సమ�V|ంచుకFN, ఆయన మ�ర�దర�కdB�<=G 
అనుస�Vంచ)BNG ఎంచుకFంట1�Ç బహrర�తమ_Î�ల� ప^g వ�#¨`  ఇక?డ 
ప���ించబడdBడ". ఖు�ఆ� ల\N అల�� � వచ<BలF:  

NశCయంcా Z�మ� మ�నవ�ణã©  ఒక 9శqమ �ర� Êందువ�d� 
సృSిUంABమ�. అతNN ప���ించట1N#H అతNN 4<=kా)ిcా, చూu~kా)ిcా 
Aేpామ�. NశCయంcా Z�మ� అతN#H మ�ర�ం చూIామ�. ఇక అతను 
కృత�¢ డ" #ావచుC లi�B కృతఘ�Gడ" #ావచుC. ఖుఖుఖుఖు�ఆ��ఆ��ఆ��ఆ� 76:2-3  

ABల�మం�� అసలF ఇబöం�� ఏ9టంట�, సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న 
అల�� � ను 4శ�uించడంల\ kాస̀kాN#H kా�V#$ సమ�ా� లiదు #ా�, �BNN 
ఆచరణల\ OPటUడంల\ k>న#ాడ"తL<BGర�. అంట� ‘Aేu~ ప^g పN#¨ స�యంcా 
బ1ధ�త వహrంచవలuి ఉనG��, జkాబ� ఇవ�వలuి ఉనG��’ అ<= కÆÇర సత�ం 
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తమ #��Vకలను అనుస�VంW 4చbల4)ి 34తం గడపకFం)B Nkా�Vసు` నG��. 
#ాబట;U , అల�� � కF 4�ేయత చూప�తÙ, ఆయన ఇÀాU ను�ారం అణ�కFవd� 
34ంABలi cా� మన స�ంత #��VకలF, అహం#ారం, గర�ం ]దలౖన kాట;d� 
#ాద<=�� ఈ Iా̂పంWక 34త ప��vల\N మ�ఖ��ంశం.  

“�ేవ�)ి#H�ేవ�)ి#H�ేవ�)ి#H�ేవ�)ి#H మన}Gమన}Gమన}Gమన}G ప���ంిచప���ంిచప���ంిచప���ంిచవలuిన ఆవశ�కతవలuిన ఆవశ�కతవలuిన ఆవశ�కతవలuిన ఆవశ�కత ఏమ�ం��ఏమ�ం��ఏమ�ం��ఏమ�ం��?” 

సృSిU కర̀ ఏ అక?�ా లiNkాడ" – తన అవస�ాల #�సం �ేN<>ౖ<B 
సృSిUంAే ఆవశ�కత ఆయనకF లiదు మ�Vయ� ఎవ�V� ప���ించవలuిన 
అవసరం ఆయనకF లiదు. మనం ఆయనను 4శ�uిu~`  ఆయన#$� ప^¯జనం 
కలFగదు మ�Vయ� మనం 4శ�uించక IJవటం వలన ఆయన#$� నషUం 
జర�గదు. అంట� మన 4pా��ా4pా��ాలF ఆయనOPౖ ఎల�ంట; ప^�1వం 
చూపవ�. అ_dే, తన అప�V9తZ[xన 4k=కంల\N WనG �1గంcా ఆయన ఈ 
సర�ల\#ాలను సృSిUంABడ" మ�Vయ� ఆయనను గ��V`ంAే అవ#ాpాNG 
ప^�ా��ంW<Bడ". NశCయంcా ఆయనకF భ4ష�తL` ల\ జరగబK_Î ప^g�ీ 
dెలFసు – అసలF 4షయం ఏ9టంట�, ఈ Iా̂పంWక 34dBNG గడపడంల\, 
34dBNG అనుభ4ంచటంల\ మన స�ంత ఇÀాU NG అనుస�Vసూ`  స���న 
మ��ా� NG ఎంచు#�kాలN. 

“మనమనమనమన #�సం#�సం#�సం#�సం అసలFఅసలFఅసలFఅసలF ����B_ÅB_ÅB_ÅB_Å అంట¬అంట¬అంట¬అంట¬ ఉం�Bఉం�Bఉం�Bఉం�B?” 

సృSిU కర̀కF మన �B_Å dెలFసు అ<= kాస̀వం మన u~�చbను 
ఏమ�తం̂ తcV�ంచదు. ప^జలను తనను 4శ�uింABలN సృSిU కర̀ #�ర�కFంటt<BG, 
ఆయన ఎవ�V� బలవంతం Aేయడ". సృషUంతట;OPౖ gర�గ�లiN ఆ��పత�ం క}cV 
ఉండటం వలన ఒకk=ళ ఆయన తలFచుకFంట�, ]త̀ం మ�నవజ�gN 
స<B�ర�ంOPౖ న)ిOింAేkాడ". #ా�, తన అదు¡త 4k=#ాN#H Nదర�నంcా మన}G 
మంW Aెడ"లల\ ఒక �B�VN స�యంcా ఎంచుకF<= సమర�తd� సృSిUంW, అల� 
మనం ఎంచుకFనG �B_Å కF మనలiG బ1ధు�లFcా Aేuి<Bడ". సృSిU ల\ 
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సంభ4ంAేందుకF తను అనుమgంWన ఘటనలNGంట;#¨ ఆయన సంd�ష 
పడవలuిన అవసరం లiదు.  

“ఎందుకFఎందుకFఎందుకFఎందుకF సృSిU కర̀సృSిU కర̀సృSిU కర̀సృSిU కర̀ స�యంcాస�యంcాస�యంcాస�యంcా ప�Vచయంప�Vచయంప�Vచయంప�Vచయం AేసుకFంటt<BGడ"AేసుకFంటt<BGడ"AేసుకFంటt<BGడ"AేసుకFంటt<BGడ"?” 

సృSిU కర̀ oక? అప�V9తZ[xన 4k=#ాN#H ఒక సూచనcా, తన 
అదు¡త W°Gల �B��ా తన ఉN#HN ప^జలకF dె}యజ$య�ల<= మ��ా� NG 
ఆయన స�యంcా ఎంచుకF<BGడ". ఇ�� ఈ Iా̂పంWక 34తప� ప��vల\N ఒక 
�1గం. ప^�ా��ంచబ)ిన dె}4dేటలF మ�Vయ� శ#H`య�కF` లF 4N¯cVంW 
ఆయనను గ��V`ంABల<= బ1ధ�తను ఆయన మనOPౖ<= ఉంW<Bడ". అంట� ఎవ���dే 
Wత̀®��� d�, అణ�కFవd� మ�Vయ� �ీ�ాä ల\చనలd� ప^యgG�ా` �Ç, kార� 
ఆయనను తప|కFం)B గ��V`�ా` ర� మ�Vయ� ఆయనOPౖ 4pా��ాNG ప^కట;�ా` ర�.  

“ప^పంచంల\ప^పంచంల\ప^పంచంల\ప^పంచంల\ బ1ధలFబ1ధలFబ1ధలFబ1ధలF ఎందుకFఎందుకFఎందుకFఎందుకF ఉ<BG_ఉ<BG_ఉ<BG_ఉ<BG_?” 

kాస̀వం ఏ9టంట� k=�$�ర� ప^జలF k=�$�ర� పద�తLలల\ రకర#ాల 
ప��vల �B��ా ప���ించబడటం అ<=�� సృSిU కర̀ ఉN#HN #�ట;U  Iా�$యనూ లiదు, 
అత�ంత శ#H`మంతL)ైన ప^భ�వ�ను N�ాక�Vంచడమ
 లiదు. #ా�, సృSిU కర̀ 
అనుమgంWన మంW – Aెడ"లF ఈ భ
మండలంOPౖ మన #�రకF ప��vలF. 
ఏ9 మనకF జ�Vc$ �BNN మనం Nయంg^ంచలiమ� #ా�, �BN#H మన oక? 
ప^gస|ందనOPౖ ఆయన ¤ర�|N�ా` డ". ఈ ప^పంచం అN�CతZ[xన��, 
అuి� రZ[xన�� మ�Vయ� dBdB?}కZ[xన��. ఈ dBdB?}క 34తంల\ మనకF 
జ�Vc$ అ<B�యం మ�Vయ� దురదృÀాU N#H ప^gcా pాశ�త పరల\కంల\ మనకF 
పw�V`  <B�యం జరగబKతLనG��.  

“�ేవ�డ"�ేవ�డ"�ేవ�డ"�ేవ�డ" ఎందుకFఎందుకFఎందుకFఎందుకF ప^జలనుప^జలనుప^జలనుప^జలను ��ి�ా` డ"��ి�ా` డ"��ి�ా` డ"��ి�ా` డ"?” 

<B�య �ా� పనకF అవసరమ_Î� �vణను ఎవ�ర² gరస?�Vంచర�. 
మన 34త 4�B<BNG ఎంచుకF<= u~�చbను సృSిU కర̀ మనకF ఇWC<Bడ" 
మ�Vయ� �BN#H మనలiG బ1ధు�}G Aేuి<Bడ". Wత̀®���d� సృSిU కర̀కF 
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4�ేయత చూపడంల\ శq9ంAేkా�V#H ఆయన కర�ణBకట1��లF ల��ా` _ 

మ�Vయ� స�ర�ంల\ ప^k=��ా` ర�. #ా�, తమ అసలF 34త ఉ�ే6 pా�NG Nర�v�ం 
Aేuి 34సూ` , సృSిU కర̀ను gరస?�VంW, తమ 3వన 4�B<BNG ఎంచుకFనG 
kా�V #�రకF ఆయన kా�V<= బ1ధు�లFcా Aేuి<Bడ". సృSిU కర̀ను ఎవ�ర² 
Nం��ంచలiర�. ఆయన ప^జలను ��ింAేందుకF సృSిUంచలiదు. అ_dే, kా�V 
#�సం సులభతరం Aేయ�లN, kా�VOPౖ దయ కF�VOింABలN ఆయన 
సంక}|ంABడ". మన �B_Å సృSిU కర̀కF మ�ందుcా<= dెలFసు అ<= 4షయం 
మన ఆచరణలల\N u~�చbను ఏమ�తం̂ తcV�ంచదు మ�Vయ� బ1ధ�తల నుం)ి 
మన}G తOి|ంచలiదు.   

ఇ�ా� ం ధర�ం ఒక ఆచరణBత�క, ప^¯cాత�క ధర�ం. అల�� � oక? 
కర�ణOPౖ ఆశ పడటం మ�Vయ� అల�� � oక? �vలకF భయపడటం – ఈ 
��ం)ింట; మధ� సంతLలనంd� 34ంABలN ఇ�ా� ం ధర�ం IĴత�హrసు` నG��. 
స#ా�ాత�కZ[xన మ�Vయ� అణ�కFవ, 4నయ4�ేయతలd� క£)ిన 34తం 
గ)ిO~ందుకF ఈ ��ం)ింట; అవసరం ఎంd� ఉనG��. అల�� � అనంత 
కర�ణBమయ�డ". #ా�, ఆయన అత�ంత <B�యవంతLడ" క£)Bను. ఒకk=ళ 
అంgమ ¤ర�|��నZ� లiకIJdే, అ�� అల�� � oక? సంపwర©  <B�య�N#H 
4ర�ద�ం అవ�తLం�� మ�Vయ� 34తం <B�య4ర�ద�ం అవ�IJతLం��.  

Wవ�VWవ�VWవ�VWవ�V మ�టమ�టమ�టమ�ట 

80 ఏళÔÕ లi�B �BN#H ద�V�Bప�ల వయసు� వAేC వరకF మ�త^Z� 
మనం ఇక?డ ఉ<BGమ�? లiక ఇం#� 34తం అంట¬ ఉం�B? మనం Wవ�V#H ఏ 
34త లv�మ
 లiకFం)B 34ంAే #�తLల అ)B�ను�డ" ర²Iాంత�ాల�? మనం 
#$వలం �ßgక అవస�ాలFనG 3వప�B�ా� లi<B లiక మనకF ఆ�B�g�క 
అవస�ాలF క£)B ఉ<BGయ�? 
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�ేవ�డ" గ��VంW ఏ Nర©య�N#¨ �ాN అసలF uిసలౖన, ®ద�Z[xన, 
Nష?ళంకZ[xన మ�Vయ� స�చbZ[xన మనసు� క}cVన kా�V #�రకF మ� సల° 
ఏ9టంట� సర�ల\#ాల సృSిU కర̀ అ_న అల�� � d� ఇల� ]రOPటtU #�ం)ి: “ఓ 
అల�� �! ఒకk=ళ � ఉN#H NజZ[xdే, దయAేuి <BకF మ�ర�దర�కత�ం 
వహrంచు.” �BN అదు¡త ఫ}dBలF 9మ��}G ఆశCర� పర��ా` _ ! 
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6. ప^వక̀ప^వక̀ప^వక̀ప^వక̀ మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ�� (సల� ల�� హ¿సల� ల�� హ¿సల� ల�� హ¿సల� ల�� హ¿ అలౖహrఅలౖహrఅలౖహrఅలౖహr వసల� ంవసల� ంవసల� ంవసల� ం ) 
ప^వక̀ మ�హమ�� (సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం) అంట� ఎవర�? 

“NశCయంcా �ైవప^వక̀ల\ � #�రకF అతL�త̀మZ[xన ఆదర�ం ఉం��. 
అల�� � పట�  మ�Vయ� అంgమ��నం పట�  ఆశ క}cV ఉం)ి, అల�� � ను 
అత���కంcా స��VంAే ప^g ఒక?�V #�సం.” ఖు�ఆ�  33:21 

#$వలం సర�ల\క సృSిU కర̀ (అర½ �1షల\ ‘అల�� �’) ను మ�త^Z� 
ఆ�ా��ంచమN మ�Vయ� ఆయనకF మ�త^Z� 4�ేయత చూపమN ప^జలను 
ఆ°�NంAేందుకF పంపబ)ిన ప^వక̀ల పరంపరల\ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ 
అలౖహr వసల� ం WటUWవ�V ప^వక̀ అN మ�uి� ంలF 4శ�uి�ా` ర�. అల� పంపబ)ిన 
ప^వక̀లల\ #�ంద�V O~ర��  – ఆదమ�, <zkా, అబ^°మ�, ఇÀా�_ÒలF, ఇ�ాá కF, 
జ�#�బ�, జòuPó, ÄuPÅ, )ే4Ñ, �Jల\మ�� మ�Vయ� 3సÅ (kారంద�VOPౖ 
pాంg కFర�య�cాక). 

d��ా ��వ�గqంథంd� ప^వక̀ ÄuPÅ అలౖహrస�ల�ం పంపబ)ినటt� cా<= 
cÇuP|& ��వ�గqంథంd� 3సÅ అలౖహrస�ల�ం పంపబ)ి<Bర�. (మ�uి� ంలF ఈ 
��ం)ింట; అసలF, అవత�VంWన, స�చbZ[xన ��వ�గqం¼Bలను పw�V`cా 
4శ�uి�ా` ర�, #ా� kాట; �ా� నంల\ ప^సు` తం kాడ"కల\ ఉనG కలFSిత ప^తLలను 
#ాదు). అల�c$ ఖు�ఆ� ��వ�గqంథంd� ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖ� 
వసల� ం పంపబ)ి<BరN మ�Vయ� �BNN Nజ34తంల\ ఎల� ఆచ�VంABల\ 
ఆయన బK��ంABరN మ�uి� ంలF మనసూ|�V`cా 4శ�uి�ా` ర�.   

ఒక�ా�V ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం స��1వం 
గ��VంW ఆయన �1ర� ఆ_ �Àా ర��యల�� హ¿ అ<Bá ను ప^�Gంచcా, ‘నడ"సు` నG 
ఖు�ఆ�’ అN ఆZ[ జkాÊWC<Bర�. అంట� ఆయన ఖు�ఆ� ��వ�బKధనలను 
తన �Ç�kా�� 34తంల\ ఖWCతంcా ఆచ�VంW చూOి<Bర�. ఆయన  ఖు�ఆ� 
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ఆయతLలను ��kా�చరణలల\N#H ఎల� అనువ��ంABర<= #�NG Nదర�<Bలను 
మనం ఇక?డ ప�V±}�B6 ం.  

Z[���Z[���Z[���Z[��� 9ష�9ష�9ష�9ష�  

“(ఓ మ�హమ��) Z�మ� NనుG సమస̀ ల\కkాసుల #�సం #ార�ణ�ంcా Aేuి 
పంIామ�.” ఖు�ఆ� 21:107 

ప^జలను నమ��, ఉపkాసం, �Bనధ�ా�లF ]దలౖన kాట; k>ౖప� 
ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం ఆ°�Nంచడంd� Iాటt, అల�� � 
OPౖ 4pా�సం అ<=�� ఇతర�లd� ఎల� Z[లcాల<= 4షయ�NG క£)B ప^�14తం 
Aేయ�లN బK��ంABర�. ఇం#ా ఆయNల� ఉప�ే�ంABర�: “�ల\ ఎవ���dే 
ఉత̀మ గ�ణగణBలF క}cV ఉంట1�Ç, అల�ంట; kా�$ �ల\ ఉత̀మ�లF.” 

ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం oక? అ<=క బKధనలF 
�ైవ4pా�సం మ�Vయ� ఆచరణల మధ� ఉండవలuిన సంబంధం గ��VంW <â#H? 
వ#ా?ణãంAB_, ఉ�BహరణకF: “ఎవ���dే అల�� � OPౖ మ�Vయ� అంgమ ��నంOPౖ 
4pా�సం ఉంచుdB�Ç, kార� తన ఇర�గ� I«ర�గ� kా�VN బ1ధ OPటUక£డదు, 
ఎవ���dే అల�� � OPౖ మ�Vయ� అంgమ ��నంOPౖ 4pా�సం ఉంచుdB�Ç, kార� తమ 

అg¼�N మ�ా�దcా చూసు#�kా} మ�Vయ� ఎవ���dే అల�� � OPౖ మ�Vయ� 
అంgమ ��నంOPౖ 4pా�సం ఉంచుdB�Ç, kార� ప}#Hdే మంW మ�టలi పల#ా} 
లi�B Nశ�బ6ంcా ఉం)B}.” 

పరస|రం cÓరkా�మ�<Bలd� మ�Vయ� #ార�ణ�ంd� Z[లcాలN 
అంgమ �ైవప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం ప^జలకF 
బK��ంABర�:“ఇతర�లOPౖ #ార�ణ�ం చూపN kా)ిOPౖ, #ార�ణ�ం చూపబడదు.” 

మ�ÇAోట, అ4pా�సులను శOించమN #�ందర� ప^జలF #�రcా, kా�V#H 
ఆయNల� జkాÊABCర�: “<=ను ఒక�VN శOించ)BN#H పంపబడలiదు, kా�VOPౖ 
దయ చూప)BN#H మ�త^Z� పంపబ)ి<Bను.” 
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vమ�గ�ణంvమ�గ�ణంvమ�గ�ణంvమ�గ�ణం 

“kా�VN v9ంAB} మ�Vయ� మNGంప� k>ౖఖ�VN అవలంÊంAB}. అల�� � 
9మ��}G v9ABలN �ర� అ�లSించ�ా? అల�� � మ�తం̂ అ9తంcా 
v9ంAేkాడూ, కర�ణBమయ�డూను.” (ఖు�ఆ� 24:22) 

ప^జలంద�Vల\ ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం అత�ంత 
ఎకF?వcా v9ంAేkార� మ�Vయ� దయ��B�ిణB�లF చూO~kార�. ఒకk=ళ 
ఎవ���<B ఆయనను దూSిu~` , ఆయన kా�VN v9ంAేu~kార�. ఎదుట; వ�#H`  
ఎంత ఆగqహంd� ఉంట� ఆయన అంత కంట� ఎకF?వ ప^pాంతంcా అతNd� 
ప^వ�V`ంAేkార�. మ�ఖ�ంcా ఆయన�ే OPౖAే_ అ_నపYడ" మ�Vయ� ప^¤#ారం 
¤ర�CకF<= శ#H` , అవ#ాశం క}cV ఉనGపYడ" క£)B ఆయన తన 4�Çధులd� 
అత�ంత �(మ�ంcా మ�Vయ� మృదువ�cా, అత�ంత కNకరంd� 
వ�వహrంAేkార�.  

ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం అంట�<= పw�V`  
vమ�గ�ణం మ�Vయ� ఆయనOPౖ ఎంత OPద6  �ౌరúన�ం జ�VcV<B, �B)ి జ�VcV<B 
అ�� ఆయన vమ�గ�ణం కంట� తకF?వ �ా� _ల\<= ఉం)ే��. ఖు�ఆ� ల\N 
#Hqం�� వచ<Bలల\ dె}Oినటt� cా, ఇతర�లను v9ంచడంల\ ఆయనకF ఆయ<= 
�ాట;: “(ఓ మ�హమ��), మNGంప� k>ౖఖ�VN అవలంÊంచు. మంWN 
ప^బK��సూ`  ఉండ". మ
ర�º లను పట;Uంచు#�కF.” (ఖు�ఆ� 7:199) 

సమ�నత�ంసమ�నత�ంసమ�నత�ంసమ�నత�ం 

“NశCయంcా ఎకF?వ భయభకF` లF గలkా)ే అల�� � సమvంల\ ఎకF?వ 
ఆదరణüయ�డ".” ఖు�ఆ� 49:13 

అల�� � దృSిU ల\ మ�నవ�లందర² సమ�నులiనN, #Hqం�� ఉప�ేpాలల\ ప^వక̀ 
మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం బK��ంABర�:  
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“మ�నవజ�g ]త̀ం ఆదం నుం)ి వWCం�� మ�Vయ� ఆదం మట;U  నుం)ి. ఒక 
అరబ�öOPౖ ఒక అరబçöతర�N#H, ఒక నల� kాNOPౖ ఒక dెల� kాN#H ఎల�ంట; 
ఆ��క�త లiదు – �ైవ�g �ా� _ల\ తప|.” 

“� ర²ప��$ఖలF మ�Vయ� � సంపద చూuి అల�� � ¤ర�| Nవ�డ", #ా� 
ఆయన � హృదయ�లను చూ�ా` డ" మ�Vయ� � ఆచరణలను చూ�ా` డ".” 

ఒక�ా�V ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం సహచర�లల\ 
ఒకతను మ�¸క వ�#H`d� “నల� ట; ఆడ�BN #�డ"కF!” అంట¬ అసహ�కరంcా   
మ�ట1� డcా, k>ంట<= ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం #�పంcా 
అతNd� ఇల� అ<BGర�, “అతN త}�  నలFప� రంగ� #ారణం వలన అతNN 
Nం��సు` <BGkా? ఇ�ా� ం ధ�ా�N#H మ�ందట; పwర�#ాలప� అజ�¢ న#ాలప� 
�BయలF �ల\ ఇం#ా 9cV} ఉ<BG_.” 

సహనంసహనంసహనంసహనం, ఓర�|ఓర�|ఓర�|ఓర�| 

“మంì – Aెడూ సమ�నం #ాజ�లవ�. #ాబట;U  Aెడ"ను మంW �B��ా 
dÍలcVంచు. ఆ త�ా�త �క£ – తనక£ మధ� బద�4�Çధం ఉనGతను uPౖతం �కF 
Iా̂ణu~GహrతL)ై IJdBడ".” ఖు�ఆ� 41:34 

“�కF అప#ారం తలOPట;Uన kా�V#H బదులFcా �వ� అప#ారం Aేయక£డదు, 
#ా� kా�VN v9ంW, దయd� ప^వ�V`ంచు.” ఇల�<= ఆయన తనOPౖ వ�#H`గతంcా 
జ�VcVన �Bడ"లకF మ�Vయ� దూషణలకF స|ం��ంABర�.  

తనకF కషUం క}cVంWన kా�Vd� ప^¤#ారం ¤ర�CకF<= అవ#ాశం 
ల�ంW<B, ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం అల� AేయకFం)B 
kా�VN v9ంW, దయd� వ�వహ�VంABర<= అ<=క ఉ�BహరణలF ఇ�ా� �య 

చ�Vత^ల\ మనకF ల��ా` _.  
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ఆపదలF, దుర6శ, �ౌ�ా¡గ� uి� gల\ సహనం, ఓర�| వహrంABలN ప^వక̀ 
మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం ప^జలకF బK��ంABర�: “తన బలంd� 
ఇతర�లOPౖ ఆ��క�త సంIా��ంAేkాడ" బలZ[xనkాడ" #ాదు, #ా� #�పంల\ 
తనను dBను Nగqహrంచు#�గ}c$ kా)ే బలZ[xనkాడ"..” 

సహనంd�, ఓర�|d� pాంతంcా ఉండటమంట� మ�uి� ంలF 
ఉ�BuీనులFcా మ��ాలN మ�Vయ� ఎవ���<B తనOPౖ �B)ి Aేu~`  ఆత�రvణ 
Aేసు#�క£డదN #ాదు. ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం ఇల� 
బK��ంABర�, “శతL̂వ�d� IJ�ా)BలN #�ర�#�వదు6 , #ా� ఒకk=ళ అల� 
IJ�ాడవలuి వu~` , సహనంd� IJ�ాడ" (i.e. అంట� శతL̂వ�ను ఎదు�¸?<= 
టపYడ" uి� రంcా, Nలకడcా IJ�ాడ").” 

�(మ�త�(మ�త�(మ�త�(మ�త, మృదుత�ంమృదుత�ంమృదుత�ంమృదుత�ం, హ¿ం�Bతనంహ¿ం�Bతనంహ¿ం�Bతనంహ¿ం�Bతనం 

“అల�� � దయ వలన<= �వ� kా�V పట�  మృదుమనసు?డవయ��వ�. ఒకk=ళ 
�k= గనుక కర?®డవ�, కÆVన మనసు?డవ� అ_ ఉంట�, kారంdB � దగ� ర 
నుంW k>ïÕ IJ_Îkార�.” ఖు�ఆ� 3:159 

ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం వద6  �B�Bప� ప�� 
సంవత��ాల Iాటt u~వకF)ిcా పNAేuిన ఒక సహచర�డ", ఆయన ఎల� పYడ" 
�(మ�ంcా ప^వ�V`ంAేkారN �ాv�ం ఇABCర�. “<=ను ఏ�ై<B పN AేuినపYడ", 
<=ను ఆ పN Aేuిన 4�B<BNG ఆయన ఎనGడూ ప^�Gంచలiదు; మ�Vయ� 
<=ను ఏ�ై<B పN Aేయలiక IJ_నపYడ", ఆయన ఎనGడూ ఎందుకF 
AేయలiదN ప^�Gంచలiదు. ప^జలంద�Vd� ఆయన u~Gహపwర�కంcా 
Z[}c$kార�.” 

ఒక వ�#H`  ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం �1ర� ఆ_ÎÀా 
ర��యల�� హ¿ అ<Bá ను అవమ�న పరచcా, ఆZ[కF ABల� #�పం వWCం��. అ�� 
చూuి, ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం ఆZ[#Hల� సల° 
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ఇABCర�: “�(మ�ంcా మ�Vయ� ప^pాంతంcా ఉండ", ఓ ఆ_ �Àా! 
వ�వ°�ాలNGంట;ల\ �(మ�ంcా ప^వ�V`ంచ)BNG అల�� � ఇషUపడdBడ".” 

ఇం#ా ఆయNల� ఉప�ే�ంABర�: “హ¿ం�Bత<BNG, �(మ��NG 
చూపం)ి! ఎందుకంట� �ేNd�<>ౖ<B హ¿ం�Bతనం, �(మ�ం Aే�Vdే, అ�� �BN 
అం�BNG మ�Vంత OPంచుతLం��. మ�Vయ� ఒకk=ళ �ేNల\ నుం)ై<B kాట;N 
dÍలcVu~` , అ�� ల\పభ
_షUంcా తయ�రవ�తLం��.” 

అణ�కFవఅణ�కFవఅణ�కFవఅణ�కFవ, నమåతనమåతనమåతనమåత, 4నయ4�ేయతలF4నయ4�ేయతలF4నయ4�ేయతలF4నయ4�ేయతలF  

“అనంత కర�ణBమయ�N �BసులF ఎవరంట�, kార� <=లOPౖ 4నమ�å లౖ 
నడ"�ా` ర�. మ
ర�º లF kా�Vd� మ�ట1� )ినపYడ", kా�Vd�  ‘�కF సల�ం’ అంట¬ 
�ాcVIJdBర�.” ఖు�ఆ� 25:63 

తన cÓరkార�ం ప^జలF లiW Nలబడట1NG ప^వక̀ మ�హమ�� 
సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం Nkా�VంAేkార�. సమ
హంల\ ఎక?డ �ా� నం ల�u~`  
అక?)ే క£ర�C<=kార�. అంdేcా�, తన #�సం ప^dే�క ఎdె�` న �ా� నం #ాkాలN 
ఎనGడూ #�రలiదు. ఎనGడూ తన సహచర�లకF �నGంcా కనబ)ేల� ఆయన 
దుసు` లF ధ�Vంచలiదు మ�Vయ� kా�V కంట� ఉనGత �ా� _ల\ ఉనGటt�  
ప^ద�V�ంAేందుకF క£)B ప^యgGంచలiదు. ½ద�ాదలd� మ�Vయ� 
అక?రగలkా�Vd� ఇట�U  క}uి IJ_Îkార�; మ�స}kాళÕ వద6  క£ర�C<=kార� 
మ�Vయ� 4తంతLవ�లకF స°యం అం��ంAేkార�. ఆయన ప^జలల\ 
ఉనGపYడ", ఆయన అంట� ఎవ�Ç dె}యN #�q త̀kార� ఆయనకF, 9cV}న 
ప^జలకF మధ� ఎల�ంట; �çదం గ��V`ంచలiక IJ_Îkార�. 

సహచర�లను సం�K��సూ` , ఆయNల� ప}#ార�: “�ర� 
4నయ4�ేయతలd�, నమåత, అణ�కFవలd� ఉం)BలN అల�� � <BకF 
dె}యజ$uి<Bడ". ఒక�VOPౖ మ�¸కర� ప^గల�¡లF, c¸ప|లF AెపY#�క£డదు, 
ఒక�VOPౖ మ�¸కర� �ౌరúన�ం Aేయక£డదు.” 
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ఆయన ఎంత ఎకF?వ అణ�కFవd� ఉం)ేkారంట�, ఎవ���<B తనను 
ఆ�ా���ా` �$ÄనN ఆయన ABల� భయప)ేkార� ఎందుకంట� ఆ�ాధనలF 
#$వలం సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న అల�� � కF మ�త^Z� AెందుdB_. 

ఆయNల� ప}#$kార�: 

“#��Èస̀వ�లF మర�Ã కFమ�ర�)ైన 3సÅ ను ప^శంuించుటల\ 9g��V 
IJ_నటt� , �ర� ననుG ప^శంuించుటల\ హదు6 లF ��V IJకం)ి. <=ను #$వలం 
అల�� � oక? �Bసు)ిN మ�త^Z�; #ాబట;U  ననుG అల�� � oక? �Bసుడ" 
మ�Vయ� అల�� � oక? ప^వక̀ అN Oిలవం)ి.” 

ఉత̀మఉత̀మఉత̀మఉత̀మ భర̀భర̀భర̀భర̀  

“మ�Vయ� kా�Vd� ఉత̀మ��gల\ #ాప�రం Aేయం)ి.” ఖు�ఆ� 4:19 

ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం Oి^య �1ర� ఆ_ �Àా 
ర��యల�� హ¿ అ<Bá  తన భర̀ గ��VంW ఇల� ప}#H<Bర�: “ఆయన ఎల� పYడూ 
ఇంట; పNల\ స°యప)ేkార� మ�Vయ� తన దుసు` లF త<= మడత 
OPటtU కF<=kార�, తన IాదరvలF త<= �VO~ర� AేసుకF<=kార� మ�Vయ� త<= <=ల 
®భ^ప�VAేkార�. ఇం#ా IాలF Oిg#$kార�, తన ప®వ�ల బ1cÇగ�లF 
చూu~kార� మ�Vయ� kాట;#H Z�త k=u~kార�.  మ�Vయ� ఇంట; పనులల\ 
IాలFపంచుకF<=kార�.” 

స�యంcా తను ఉత̀మ భర̀cా ప^వ�V`ంచడZ� #ాకFం)B, తనను 
అనుస�VంచమN తన సహచర�లకF క£)B ఆయన బK��ంAేkార�: “ఎవ���dే 
ఉత̀మ <>ౖgక ప^వర̀న క}cV ఉంట1�Ç, అల�ంట; kా�$ �ైవ4pా�సంల\ ఎకF?వ 
ప�Vపwర�© లF. kా�Vల\ క£)B ఎవ���dే తమ �1ర�లd� ఉత̀మంcా ప^వ�V`�ా` �Ç, 
అల�ంట; kార� మ�Vంత ఎకF?వ ఉత̀మ�లF.” 
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ఆదర�వంతLడ"ఆదర�వంతLడ"ఆదర�వంతLడ"ఆదర�వంతLడ", �Ç&�Ç&�Ç&�Ç& Äడ&Äడ&Äడ&Äడ& 

“NశCయంcా �వ� (ఓ మ�హమ��) <>ౖgక ప^వర̀న oక? అతL�త̀మ 

ప^మ�ణం.” ఖు�ఆ� 68:4 

తన 34తంల\ ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం ఎల� 
34ంABర<= �BN#H OPౖప^�ా` వనలF #�NG మచుCతLనకలF మ�త^Z�. �ాట; లiN 
ఆయన దయ��B�ిణB�ల, ఉత̀మ <>ౖgక ప^వర̀నల ఉ�BహరణలF ఇ�ా� ం గ��VంW 
�)ియ�ల\ తపYడ" ప^ABరం Aేu~kా�VN మ�Vయ� Nరంతరం వ#¨qక�VంAేkా�VN 
ఆశC�ా�N#H గ��V Aేసు` <BG_. 

ఇ�ా� ం ధ�ా�NG అర�ం Aేసు#�వట1N#H ప^యgGసు` నGపYడ" gనGcా 
�BN అసలF మ
ల�ల వద6కF k>ïÕ ప�Vp÷��ంచడమ<=�� ABల� మ�ఖ�Z[xన 
4షయం, ఆ మ
ల�లF: ఖు�ఆ� మ�Vయ� ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ 
అలౖహr వసల� ం బKధనలF. అంdేcాN #�ందర� మ�uి� ంల తపYడ" AేషUలను 
ఆ�Bరంcా AేసుకFN ఇ�ా� ం ధర�ం గ��VంW ¤�ా�Nంచు#�క£డదు.  

#�ందర�#�ందర�#�ందర�#�ందర� మ�uి� Z�తర�లమ�uి� Z�తర�లమ�uి� Z�తర�లమ�uి� Z�తర�ల kా�ఖ��<BలFkా�ఖ��<BలFkా�ఖ��<BలFkా�ఖ��<BలF 

�1రత�ేశ �ా�తంత^ ఉద�మం oక? �ాజ#¨య మ�Vయ� అ�B�g�క 
<BయకF)ైన మ°dB� cాం�ీ ఇల� kా�ఖ��NంABర�: “ప^వక̀ oక? దృఢZ[xన 
N�ాడంబరత మ�Vయ� ప�Vపwర©Z[xన ఆత� ప^��ళన, ఇWCన °�లను 
మ�VW IJN సూv�బ���� , తన సహచర�ల మ�Vయ� 9తL̂ల #�సం ప^dే�క శqద� , 
�ైర��ాహ�ాలF, Nర¡యం మ�Vయ� �రత�ం, అల�� � OPౖ మ�Vయ� తన 
�ౌత�లv�ంOPౖ ఆయన oక? స�చbZ[xన, సంపwర©Z[xన మ�Vయ� దృఢZ[xన 
4pా�సం – ఇk= cా� ఖడ� ం #ాదు ప^g �B�G kా�V మ�ందుకF ÄసుకF 
వWCం�� మ�Vయ� ప^g ఆటం#ా�G, అవ�Ç�B�G అ��గ9ంWం�� మ�Vయ� 
జ_ంWం�ీను.” 
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జ��ú  బÉ�ాG�ô  Àా, Ê̂టýõ <Bటక రచ_త ఇల� ప^కట;ంW<Bడ": 
“ఈ<Bట; ప^పంABN#H మ�హమ�� Z[దడ" వంట; Z[దడ" క}cV ఉనG 
మ�నవ�)ి అవసరం అత�ంత అ��కంcా ఉనG��; మధ�య�గ #ాలప� ప^జలF 
తమ అజ�¢ నం, దుర�Iా̂యం మ�Vయ� పvIాతం వలన ఆయన గ��VంW ABల� 
Aెడ"cా W¤^క�VంABర�. ఎందుకంట� kార� ఆయనను #��Èస̀వ మత 4�Ç��cా 
�14ంAేkార�. #ా�, ఆ మ°ప�ర�షL)ి వృdB` ంdBNG చూuిన త�ా�త, <=ను 
�BNN ఆశCర�కరZ[xన��cా, ఉల�� సకరZ[xన��cా మ�Vయ� అదు¡తZ[xన��cా 
గ��V`ంW, ఆయన ఎనGడూ #��Èస̀వ మత 4�Ç�� #ాద�, ఆయన తప|Nస�Vcా 
మ�నవజ�g ఉ�B� రకFడ" మ�Vయ� రvకFడ" అ<= O~ర�d� Oిలవబ)Bల<= 
N�ా� రణకF వABCను. <B అ�Iా̂యం ప^#ారం, ఈ<Bట; ప^పంచంOPౖ ఆయనకF 
గనుక మ�¸క?�ా�V ఆ��పత�ం ఇu~` , మన సమస�లNGంట;� ఆయన చక?cా 
ప�Vష?�VంW k=�ా` డ", ప^పంచం ఎంd� #ాలంcా ఎదుర� చూసు` నG pాం¤, 
సంd�Àాలను �ా� Oి�ా` డ".” 
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7. 3సÅ3సÅ3సÅ3సÅ (అఅఅఅలౖహrస�ల�ంలౖహrస�ల�ంలౖహrస�ల�ంలౖహrస�ల�ం) : అల�� �అల�� �అల�� �అల�� � oక?oక?oక?oక? ప^వక̀ప^వక̀ప^వక̀ప^వక̀ 

3సÅ3సÅ3సÅ3సÅ (అలౖహrస�ల�ంఅలౖహrస�ల�ంఅలౖహrస�ల�ంఅలౖహrస�ల�ం)నునునును మ�uి� ంలFమ�uి� ంలFమ�uి� ంలFమ�uి� ంలF ఎంd�ఎంd�ఎంd�ఎంd� O~^9�ా` ర�O~^9�ా` ర�O~^9�ా` ర�O~^9�ా` ర� 

3సÅ (అలౖహrస�ల�) ఒక సుప^uిద�  మ°ప^వక̀. ప^పంచ kా�ప̀ంcా 
అ<=క Ê}యన�  ప^జలF ఆయనను O~^9�ా` ర� మ�Vయ� cÓర4�ా` ర�. అ_<B 
ఈ బ^°�ండZ[xన వ�#H`త�ం oక? uి� g చుట¬U  ఎంd� అస|షUత kా�OింW 
ఉనG��. మ�uి� ంలF మ�Vయ� #��Èస̀వ�లF ఆయనను ABల� ఎకF?వcా 
cÓర4�ా` ర�, #ా� kార�భయ�లF ఆయన గ��VంW పరస|రం 4ర�ద�  
అ�Iా̂య�లF క}cV ఉ<BGర�.   

ఈ kా�సం oక? మ�ఖ� లv�ం – 3సÅ (అలౖహrస�ల�ం) చుట¬U  
ప^జలల\ kా�OింW ఉనG k=�$�ర� అ�Iా̂య�లల\N సdB�సdB�లను స|షUం 
Aేయడం: 3సÅ స�యంcా �ేవ�)B లiక �ేవ�డ"  పంOినkా)B? అసలF 
AB�Vత^క kాస̀వ 3సÅ (అలౖహrస�ల�ం) ఎవర�? 

“3సÅ3సÅ3సÅ3సÅ _Î_Î_Î_Î �ేవ�డ"�ేవ�డ"�ేవ�డ"�ేవ�డ"” 

“3సÅ _Î �ేవ�డN” లiక dై§త�ంల\ ఒకడN #�ందర� #��Èస̀వ�లF 
kా��సు` <BGర� – అంట� ఆయన భ
9OPౖ ��cVవWCన �ేవ�)ి అవdBరం 
మ�Vయ� �ేవ�డ" స�యంcా మ�నవ�)ి ర²పంల\ అవత�VంABడN 
kా��సు` <BGర�. #ా�, బÉౖÊ& బKధనల ప^#ారం, 3సÅ ఈ భ
9OPౖ జN�ంABర�, 
భ��ంABర�, N��ం̂ABర�, Iా̂�V�ంABర� మ�Vయ� ప�V9త జ�¢ నం మ�త^Z� క}cV 
ఉం)ి<Bర� – ఈ గ�ణగణBలF, లvణBల�G �ేవ�)ి మmనGత �ా� _#H 
తcVన4 #ావ�. సర�ల\క సృషU కర̀ ప�Vపwర©త� ��వ�లvణBలను క}cV ఉండcా 
మ�నవ�డ" �BN#H 4ర�ద�ంcా ప�V9త లvణBలF క}cV ఉ<BGడ". మ�V, 
ఏక#ాలం పw�V`  4ర�ద�Z[xన ఈ ��ండ" uి� తLలల\ ఏ�ై<B ఉండగల�B? 
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సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న �ేవ�డ" ఎల� పYడూ సంపwర�© )ిcా<= 
ఉంట1డN ఇ�ా� ం ధర�ం బK��సు` నG��. �ేవ�డ" మ�నవ�)ిcా మ��ాడN 
4శ�uించడమంట� (#�ంత#ాలం) ఆయన అసంపwర�© )ిcా ఉంట1డN లi�B 
ఉ<BGడN kా��ంచడZ�! ఏ #��Èస̀వ�)ై<B ఒక?�ా�V స�యంcా ఇల� 
ప^�Gంచు#�kా} – ఒకపYడ" బలహ�నZ[xన Nస�°య uి� gల\N ఒక 
పuిÊడô cా, అనGIా�య�లF, N�B̂°�ాలF లiకFం)B బ^తకలiN uి� gల\ 
34ంWన మ�నవ�డ" మ�Vయ� IాతNబంధనలల\ O~�¸?నబ)ిన 
అ���¤య�)ైన �ేవ�డూ ఒక?)ే<B? అస�లF #ాదు. 

“ఒకk=ళ �ేవ�డ" ఏ�ై<B Aేయగల ఘను)ైdే, ఒక మ�నవ�)ిcా 
ఎందుకF మ�రలiడ"?” అN ఎవ���<B ప^�GంచవచుC. అసలF Nర�చనం ప^#ారం, 

�ేవ�డ" తన అ���¤య �ా� _#H తగN పనులF Aేయడ". తనను �ేవ�)ి �ా� నం 
నుం)ి #Hqం��#H ��గజ��$C ఏ ప� ఆయన Aేయడ". ఒకk=ళ �ేవ�)ే మ�నవ�)ిcా 
మ��V మ�నవ లvణBలF అలవర�CకF<BGడN అంట�, ఆయన ఎంత మ�త^మ
 
�ేవ�డ" #ాజ�లడ".  

#�ందర� ఏ�ో 4ధంcా 3సÅ �ేవ�డ" అ<= అ�Iా̂యం వACేల� కనబ)ే 
బÉౖÊ& ల\N #�NG అస|షUZ[xన వచ<Bలను I«రIాటtcా kాడ"తL<BGర�. #ా� 
ఒకk=ళ మనం బÉౖÊ& ల\N #�NG స|షUZ[xన )ైరకFU  వచ<BలF ప�V±}u~` , 3సÅ 
(అలౖహrస�ల�ం) ఒక అదు¡తZ[xన మ°ప^వ#$`  తప| మ�$� #ాదN dె}O~ 
వచ<BలF మ�ట;మ�ట;#¨ కనబడdB_. సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న ప^భ�వ� 
k=ర�, తను k=ర� అN 3సÅ ప}#Hన పలFకFలF మ�Vయ� ఆయన ప^వర̀నలF  
బÉౖÊ& ల\ ఎ<zG Aోట�  ప^�ా` 4ంచబ)ి<B_. ఉ�BహరణకF : 

• 3సÅ “<=లOPౖ �ాcVలప)ి<Bడ" మ�Vయ� Iా̂�V�ంW<Bడ".” (మత̀_ సుkార̀ 
26:39) ఒకk=ళ 3సÅ _Î గనుక �ేవ�డ" అ_నట� _dే, �ేవ�డ" <=లOPౖ 
�ాcVలపడdB)B మ�Vయ� Iా̂�V��ా` )B? ఆయన ఎవ�VN Iా̂�V�ంABడ"? 
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• 3సÅ ఒక ప^వక̀ అN బÉౖÊ& O~�¸?ంటtనG�� (మత̀_ సుkార̀ 21:10-

11), #ాబట;U  3సÅ ఎల� ఏక#ాలంల\ �ేవ�డ" మ�Vయ� �ేవ�)ి ప^వక̀ 
అవగలడ"? 

• 3సÅ ఇల� ప}#H<Bడ", “<=ను k>ïÕ � oద6కF వACెదనN AెOి|న 
మ�ట �ర� 4ంట;�V క�B. తం)ి^ <B కంట� c¸ప|kాడ".” (¯°ను సుkార̀ 
14:28) 

• 3సÅ ఇల� ప}#H<Bడ" “<B తం)ి^య� � తం)ి^య�, <B �ేవ�డ"ను 
మ�Vయ� � �ేవ�డ"<>ౖన kాN oద6కF ఎ#H?IJవ�చు<BGను.”(¯°ను 
సుkార̀ 20:17) ఒకk=ళ 3సÅ _Î గనుక �ేవ�డ" అ_dే, ఆయన 
ఎందుకF ఇల� ప}#H<Bడ", “<B �ేవ�డ"ను మ�Vయ� � �ేవ�డ"<>ౖన kాN 
oద6కF ఎ#H? IJవ�చు<BGను,” మ�Vయ� ఆయన ఎవ�V వద6కF ఎ#H? 
IJ_న��? 

ఒకk=ళ 3సÅ _Î గనుక �ేవ�డ" అ_dే, తన<= ఆ�ా��ంచమN ఆయన 
ప^జలకF ఆ�ే�ంAేkాడ", మ�Vయ� ఈ ఆ�ేశం dె}O~ స|షUZ[xన వచ<BలF 
బÉౖÊ& ల\ ఉం)ే4; #ా�, ఆయన �ీN#H 4ర�ద�ంcా ప}#H<Bడ" మ�Vయ� తనను 
అస�లF ఆ�ా��ంచక£డదN Nkా�VంW<Bడ": “kార� ననుG ఆ�ా��ంచడం 
వ�ర�ం.” (మత̀_ 15:9) 

“�ేవ�)ి�ేవ�)ి�ేవ�)ి�ేవ�)ి కFమ�ర�డ"కFమ�ర�డ"కFమ�ర�డ"కFమ�ర�డ"” 

3సÅ �ేవ�)ి కFమ�ర�డ" అN #�ందర� #��Èస̀వ�లF kా��సు` ంట1ర�. �ీN 
అసలF అర�ం ఏ9ట;? NశCయంcా pా��రక మ�Vయ� pాÊ6 క కFమ�ర�)ిN క}cV 
ఉ<BGడN Aెప|టం �ేవ�)ి 4షయంల\ అస�లF తగదు. మ�నవ�లకF మ�నవ 
సంdBనం కలFగ�తLం��. OిలF� లకF Oి}� క£నలF ప�డdBర�. మ�Vయ� �ేవ�)ి#H 
కFమ�ర�డ" ఉండటమంట� అర�ం ఏ9ట;? 
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ఆరంభప� బÉౖÊ& �1షలల\ “�ేవ�)ి కFమ�ర�డ"” అ<= ప�BలF 
శబ6పరZ[xన అర�ంల\ #ాకFం)B, “ధర�ప�ాయణ�డN” సూWంAేందుకF 
ల�ంఛనIా̂యంcా kాడబ)ి<Bయ<= అసలF 4షయ�NG మనం గ��V`�ా` మ�. 
బÉౖÊ& ల\ #$వలం 3సÅ #�రకF మ�త^Z� #ాకFం)B )ే4డ", �Jల\మ�ను 
మ�Vయ� ఇజ�̂_ÒలF ]దలౖన ప^వక̀ల #�రకF క£)B �ేవ�)ి కFమ�ర�డ" అ<= 
ప�BలF kాడబ)ి<B_: “…ఇpqా _ÎలF <B కFమ�ర�డ", <B జ$�ష�  
ప�తL̂డ"” (Nర�మ#ాండం 4:22). kాస̀kాN#H ఎవ���<B ధర�ప�ాయణ�)ైdే, 
అతడ" �ేవ�N కFమ�ర�డN Oిలవబ)ేkాడ": “�ేవ�N ఆత� Aేత ఎందర� 
న)ిOింపబడ"దు�Ç, kారందర� �ేవ�N కFమ�ర�లౖ య�ందుర�.” (�Çమ� 8:14) 

“ఎవ�V<>ౖ<B కFమ�ర�Ncా Aేసు#�వటం అల�� � కF తcVన పN #ాదు. ఆయన 
సర�ల\IాలకF అ¤తLడ". ఆయన ఏ�ై<B AేయదలFCకFంట�, �BNN #$వలం: 

“అ_IJ!” అంట1డ", అంdే అ�� అ_IJతLం��.” ఖు�ఆ� 19:35 

“తం)ి^తం)ి^తం)ి^తం)ి^ మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ� ప^భ�వ�ప^భ�వ�ప^భ�వ�ప^భ�వ�” 

అ�ే 4ధంcా, ‘తం)ి^’ అ<= పదం సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న �ేవ�)ిN 
సూWంAేందుకF kాడబ)ినపYడల�� , �BNN శబ6పరZ[xన అర�ంల\ ¤సు#� 
క£డదు. ఎందుకంట�, �ేవ�డ" సృSిU కర̀, IJషకFడ" మ�Vయ� మ�నవ�లంద�V 
మmనGత ప^భ�వ� అ<= అర�ంల\<= ¤సు#�kా}. ‘తం)ి^’ అ<= పదం oక? 
అర�ం ల�ంఛనIా̂యంcా ఇల�c$ kాడబడట1NG Nర²OంిAే అ<=క వచ<BలF 
బÉౖÊ& ల\ ఉ<BG_. ఉ�BహరణకF: “అంద�V#H తం)ి^_ �xన �ేవ�డ" 
ఒక?)ే” (ఎ� Puీయ�లకF 4:6) 

అంdేcాక, #�NG�ార�� , 3సÅ ను ఆయన సహచర�లF ‘ప^భ�వ�’ అN 
సంబK��ంWన సంద�ా¡లF బÉౖÊ& ల\ ఉ<BG_. అసలF బÉౖÊ& �1షలల\ ఈ 
పదం �ేవ�)ి #�సZ� #ాకFం)B ఉత̀మ ప�ర�షLల #�సం క£)B kాడబ)ిం��. 
ఉ�BహరణకF, c�qకF �1షల\N IాతNబంధనల\, #���V¯Å  అ<= పదం 
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‘ప^భ�వ�’ #�సZ� #ాకFం)B �B̂vd�ట యజమ�N #�సం క£)B kాడబ)ిం�� 
(మత̀_ సుkార̀ 20:8), మ�Vయ� అ4�ేయ�)ైన u~వకF)ిN #�ట;Uన 
యజమ�N (ల£#ా సుkార̀ 20.42-47). 

బÉౖÊ& ల\ మ�V#�NG Aోట� , 3సÅ ను �ేవ�)ి �BసుడN ఆయన 
సహచర�లF O~�¸?<BGర�: “�ేవ�డ" తన u~వకF)ైన _Îసును మహrమ 

పరWయ�<BGడ".” (అIJస̀లFల #ార�మ�లF 3:13).  మ�V �ీN �B��ా ‘3సÅ 
ను సంబK��సూ`  ప^భ�వ� అ<= పదం పలకబ)ినపYడల�� , అ�� cÓరవసూచకంcా 
మ�త^Z� kాడబ)ిం��. అంdేcాN ఆయన oక? �ైవdB�NG సూWసూ`  #ాదు’ 

అ<= 4షయం స|షUం అవ�తLనG��.  

అస|షUంcా మ�Vయ� అసంతృOి` cా ఉనG �ేవ�)ి స��1వం మ�Vయ� 
3సÅ స��1kాలల\N WకF?లను, సం#H�షUతలను 4వ�VంAే ప^యతGం ఇక?డ 
Aేయబ)ిం��. ఏ�ేZ[x<B, ఆల\Wంచవలuిన అసలF 4షయం ఏ9టంట�: 
kాట;N మనం అర�ం Aేసు#�లiనంత కషUతరంcా �ేవ�డ" ఎందుకF Aే�ా` డ"? ఈ 
#H�షUతరZ[xన WకF?లd� Nం)ిన అIా̂మ�ణãక బKధనలను �ైవ�1వన గ��VంW 
ఇ�ా� ం ధర�ంల\ dెలFబ)ిన సులభZ[xన, స|షUZ[xన మ�Vయ� ఎల�ంట; 
క}|dBలF లiN స|చbZ[xన Iా̂మ�ణãక బKధనలd� ఎల� IJలCగలం? 

3సÅ3సÅ3సÅ3సÅ : అల�� �అల�� �అల�� �అల�� � oక?oక?oక?oక? ప^వక̀ప^వక̀ప^వక̀ప^వక̀  

య
దులF 3సÅ అలౖహrస�ల�ంను Z[స�య�� cా అంc�క�Vంచర�. 
#ా� #��Èస̀వంల\ �ీN#H పw�V`  �నGంcా 3సÅ ను �ేవ�)ిcా లiక �ేవ�)ి 
కFమ�ర�)ిcా పw�సు` <BGర�. ఇ�ా� ం ధర�ం మ��ేమ��ా� NG అనుస�Vసు` నG�� 
మ�Vయ� అల�� � oక? ఒక మ°ప^వక̀cా మ�Vయ� సం�ేశహర�)ిcా, 
Z[స�య�cా 3సÅ అలౖహrస�ల�ంను గ��V`సు` నG��. ఇక?డ గ��V`ంచవలuిన 
మ�ఖ�4షయం ఏ9టంట�, మ�uి� ంలF ఆయనను ఆ�ా��ంచర�. ఎందుకంట� 
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సకల ఆ�ాధనలF #$వలం అల�� � కF మ�త^Z� Aెందును. అల�� � _Î 3సÅ 
ను మ�Vయ� సృSిUల\N ప^g�B�G సృSిUంW<Bడ".  

“(3సÅ) ఇల� అ<BGడ", ‘NశCయంcా <=ను అల�� � �Bసు)ిN. ఆయన <BకF 
��వ�గqం¼BNGWC, ననుG ప^వక̀cా Nయ9ంABడ"’”ఖు�ఆ� 19:30 

మ°దు¡తమ°దు¡తమ°దు¡తమ°దు¡త జననంజననంజననంజననం 

ఖు�ఆ� ప^#ారం, �ైవదూత �బ^_Ò& మ�నవ�)ి ర²పంల\ ప4త^ 
కన� మర�Ã వద6కF వWC, అల�� � oక? ఆజ¢  �B��ా తం)ి^ అవసరం 
లiకFం)B<= అంట� uీ` §ప�ర�ష కల_క లiకFం)B<= అదు¡తంcా ఆZ[కF ఒక 
కFమ�ర�డ" జN��ా` డ<= ®భkార̀ను ఇWC<Bడ".  

“(�ేవదూత) ఇల� జkాÊABCడ", ‘NశCయంcా <=ను � ప^భ�వ� oక? 
సం�ేశహర�డను మ�త^Z�. �కF ఒక సు±లF)ైన కFమ�ర�N (సం�ేpాNG)N 
ఇవ�ట1N#H పంపబ)Bô ను. ఆZ[ ఇల� ప^�GంWం��, ‘<BకF కFమ�ర�డ" ఎల� 
కలFగ�dBడ", ననుG ఏ మ�నవ�డూ మ�టtU #�లi�ే! మ�Vయ� <=ను Aెడ" 
నడవ)ిక గల�BNN క£)B #ాను!’ అతను అ<BGడ", ‘అల�c$ అవ�తLం��! � 
ప^భ�వ� అంటt<BGడ": “అ�� <BకF ABల� సులభం! Z�మ� అతNN మ� నుం)ి 
ప^జలకF మ�Vయ� #ార�ణ�ంcా పంప�తL<BGమ�. మ�Vయ� (� ప^భ�వ�) ఆజ¢  
<>రk=�V ¤ర�తLం��.” ఖు�ఆ� 19:19-21 

uీ` §ప�ర�ష కల_క లiకFం)B<= జN�ంచ)BNG �ాv�ంcా చూప�తÙ 
#�ందర� 3సÅ క£)B �ేవ�డN kా��సు` <BGర�. అ_dే, తం)ి^ అవసరం 
లiకFం)B అంట� uీ` §ప�ర�ష కల_క లiకFం)B ఉN#Hల\N#H వWCనkా�Vల\ 3సÅ 
]దట;kార� #ాదు. 3సÅ కంట� మ�ందు ఉN#H ల\N#H వWCన ఆ��మ�నవ�డ" 
ఆదం అలౖహrస�ల�ంకF  తÖ� , తం)ీ^ ఇద6ర² లiర�. ఖు�ఆ� ల\ అల�� � ప^కటన 
ఇల� ఉనG��: 
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“NశCయంcా, అల�� � దృSిUల\ ‘ఈ�ా ఉపమ�నం, ఆదం ఉపమ�నం వంట;�ే. 
ఆయన (ఆదంను) మట;Ud� సృ�ంW: ‘అ_IJ’ అN అ<BGడ", అంdే అతను 
అ_IJయ�డ". ఈ సత�ం � ప^భ�వ� తర�ఫ� నుం)ి వWCం��. #ావ�న �వ� 
శం#HంAే kా�Vల\ Aే�Vన kాడవ� #ావదు6 .”ఖు�ఆ� 3:59-60 

ఒకk=ళ తం)ి^ లiకFం)B జN�ంABరN 3సÅ ను ఆ�ా��ంABలనుకFంట�, 
అల� ఆ�ా��ంపబ)ే హకF?ను ఆయన కంట� ఎకF?వcా ఆదమ� క}cV ఉ<BGర� 
ఎందుకంట� ఆదమ� తÖ� , తం)ీ^ లiకFం)B సృSిUంచబ)ి<Bర�.  

3సÅ3సÅ3సÅ3సÅ (అలౖహrఅలౖహrఅలౖహrఅలౖహrస�ల�ంస�ల�ంస�ల�ంస�ల�ం) మహrమలFమహrమలFమహrమలFమహrమలF 

uీ` §ప�ర�ష కల_క అవసరం లiకFం)B<= జN�ంWన 3సÅ 
అలౖహrస�ల�ం జననం ఒక c¸ప| మహrమ. అంdేcాక ఆయన తన 34త 
#ాలంల\ అల�� � అనుజ¢d� అ<=క c¸ప| మహrమలF Aేuి చూIార�. తన త}�  
±ల�NG శం#HంWన ప^జలకF ఉయ��లల\ ��<Bల పuిÊడô cా ఉనGపY)ే, అల�� � 
అనుజ¢d� స�యంcా జkాÊABCర�. ఇం#ా, 3సÅ అలౖహrస�ల�ం మృతLలను 
స3వ�లFcా Aే�ార�, కFషL� �Çగ�ల �ÇcాNG దూరం Aే�ార�, అంధులకF 
కంట;చూప� ప^�ా��ంABర� – ఇదంdB ఆయన #$వలం అల�� � అనుజ¢d�<= 
Aేu~kార�.  

3సÅ అలౖహrస�ల�ం మహrమలF చూOినంత మ�dB̂న ఆయన �ా� నం 
అల�� � oక? 4�ేయ�)ైన �Bసు)ి కంట� మ��ంత మ�త^మ
 ఎకF?వ 
#ాలiదు. ఇ�� ఒక kాస̀వZ[xన 4షయం. Nజ�N#H, అ<=కమం�� సం�ేశహర�లF 
మహrమలF Aేuి చూIార�, ఉ�BహరణకF, నూ�, ÄuPÅ అలౖహrస�ల�ం 
మ�Vయ� మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం. ఈ మహrమల�G 
సం�ేశహర�)ి Iా̂మ�ణãకతను ప^జలF గ��V`ంAేందుకF #$వలం అల�� � oక? 
అనుజ¢d� సంభ4ంAే4.  
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3సÅ3సÅ3సÅ3సÅ అలౖహrస�ల�ంఅలౖహrస�ల�ంఅలౖహrస�ల�ంఅలౖహrస�ల�ం oక?oక?oక?oక? అసలFఅసలFఅసలFఅసలF సం�ేశంసం�ేశంసం�ేశంసం�ేశం 

IాతNబంధనలల\N అబ^°ం, నూ� మ�Vయ� జò<B� అలౖహrస�ల�ం 
]దలౖన ప^వక̀లF ఎనGడూ �ేవ�డ" dై§త�ంల\ �1గమN బK��ంచలiదు 
మ�Vయ� 3సÅ అలౖహrస�ల�ం తమ సంరvకFడN నమ�లiదు. kా�V సం�ేశం 
ABల� uింప�& cా ఉం)ే��: �ేవ�డ" ఏ#��కFడ" మ�Vయ� #$వలం ఆయన 
మ�త^Z� � సకల ఆ�ాధనలF I«ం�ేందుకF అరáడ" మ�Vయ� ¯గ��డ". 
అ<=క k=ల సంవత��ాల Iాటt తను ఏ#��కFడN, #$వలం తనను మ�త^Z� 
ఆ�ా��ంABల<= ��వ�సం�ేశంd� ప^వక̀లను పంOి, త�ా�త హÆాతL` cా 3సÅ 
క£)B �ేవ�డ<= 4pా��ాNG <Bట�ందుకF తన ఏకత� �ా� _ నుం)ి #Hqం��#H ��cV, 
dBను dై§త�ంల\ �1గమంట¬ సర�ల\క సృSిU కర̀ తన ��వ�సం�ేpాNG 
మ��ాCడనటం హyతLబద6ంcా ఉనG�B?  

అసలF kాస̀వం ఏ9టంట�, 3సÅ అలౖహrస�ల�ం క£)B 
IాతNబంధనలల\N అసలF ��వ�సం�ేpా<=G బK��ంABర�. బÉౖÊ& ల\N ఈ �1గం 
Nజంcా ఆ మ
లసం�ేpా<=G ధృ�క�Vసు` నG��. “pాసు` ë లల\ ఒకడ" వWC, kార� 
త�V?ంచుట 4N, ఆయన kా�V#H బ1గ�cా ఉత̀9AెCదనN గqహrంW - 

“ఆజ¢లNGంట;ల\ ప^�BనZ[xన�ే��?” అN ఆయన న)ిc�ను. అందుకF _Îసు – 
‘ప^�BనZ[xన�� ఏదనcా – ఓ ఇpqా _Îల£, 4నుమ�; మన �ేవ�)ైన ప^భ�వ� 
అ���¤య�)ైన ప^భ�వ�. �వ� � పwర©  హృదయమ�d�ను, � పw�ా© త�d�ను, 
� పwర©  4k=కమ�d�ను, � పwర©బలమ�d�ను, � �ేవ�)ైన ప^భ�వ�ను 
O~^9ంపవలననున�� ప^�BనZ[xన ఆజ¢ ’” (మ�ర�? సుkార̀ 12:28-29) #ాబట;U , 
�ేవ�డ" అ���¤య�డ" అ<=�� 3సÅ అలౖహrస�ల�ం బKధనల ప^#ారం అత�ంత 
ప^�BనZ[xన మ�Vయ� మ�ఖ�Z[xన కమ�ం)ె�ంటt. ఒకk=ళ 3సÅ _Î 
స�యంcా �ేవ�)ైdే, ఆయNల� ప}#H ఉం)ేkార�, ‘<=<= �ేవ�)ిN, న<=G 
ఆ�ా��ంచం)ి.’ మ�V ఆయనల� Aెప|కFం)B, IాతNబంధనలల\N సం�ేpా<=G 
మరల� �VOీ� Aేసూ` , ‘�ేవ�డ" ఏ#��కFడN’ ఎందుకF ప�నః N�ా� �VంABర�?   
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ఇ�� అ���¤య ప^భ�వ�ను మ�త^Z� 4శ�uింABలN బK��ంWన ఇతర 
ప^వక̀ల ��వ�సం�ేpాNG మరల� N�ా� �VంAేందుకF 3సÅ అలౖహrస�ల�ం 
ఇpqా _ÎలF సంతg k>ౖప�కF పంపబ)ి<Bర<= ఇ�ా� ంల\ బK��ంచబ)ిన 3సÅ 
అలౖహrస�ల�ం oక? 9ష� d� ఏ#¨భ4సు` నG��.  

“మ�Vయ�, ఈ�ా స|షUZ[xన (మ�) సూచనలF ¤సుకFN వWCనపYడ" ఇల� 
అ<BGడ": ‘kాస̀వంcా <=ను � వద6 కF 4k=#ాNG ¤సుకFవABCను. మ�Vయ� 
�ర� 4�ç�BలకF ల\<>ౖన #�NG 4షయ�ల kాస̀kాNG �కF స|షUంcా 
4వ�Vంచట1N#H వABCను. #ావ�న �ర� అల�� � పటU  భయభకF` లF క}cV 
ఉండం)ి. మ�Vయ� ననుG అనుస�Vంచం)ి. NశCయంcా, అల�� � _Î <B 
ప^భ�వ� మ�Vయ� � ప^భ�వ� క£)Bను. #ావ�న �ర� ఆయన<= 
ఆ�ా��ంచం)ి. ఇ�ే ఋ�మ�ర�ం.’ ఖు�ఆ� 43:63-64 

అల�� � oక? ఒక 4�ేయ�)ైన, cÓరవ�య�)ైన సం�ేశహర�)ిcా 
3సÅ అలౖహr�ా�ం, అల�� � ఆజ¢లకF మనసూî�V`cా సమ�V|ంచుకF<BGర�. 
#ాబట;U , ఆయన క£)B మ�uి� ం _Î. ఎందుకంట�, ఎవ���dే సర�ల\క సృSిU కర̀, 
ప^భ�k>ౖన అల�� � అ�ÀాU N#H మ�Vయ� ఆజ¢లకF మనసూ|�V`cా సమ�V|ంచు 
కFంట1�Ç, kా�VN మ�uి� ంలF అంట1ర�.  

ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం ధర�ంల\ధర�ంల\ధర�ంల\ధర�ంల\ 3సÅ3సÅ3సÅ3సÅ అలౖహrస�ల�ంఅలౖహrస�ల�ంఅలౖహrస�ల�ంఅలౖహrస�ల�ం 

ఇ�ా� ం ధర�ంల\ 3సÅ అలౖహrస�ల�ం ‘#$వలం అ���¤య�)ైన 
ప^భ�వ�<= ఆ�ా��ంచమN’ ఇpqా _ÎలF సంతgkా�VN ఆ°�NంAేందుకF 
పంపబ)ిన ఒక c¸ప| ప^వక̀. ఇ�� బÉౖÊ& ల\ Nర²Oంిచబ)ిం�� మ�Vయ� 
ఖు�ఆ� ల\ N�ా� �Vంచబ)ిం��. అసలF 3సÅ ఎవర� అ<= సdB�NG 3సÅ 
అలౖహrస�ల�ం గ��VంWన ఇ�ా� �య 4pా�సం స|షUంcా 4వ�Vసూ` , అ�ే 
సమయంల\ సర�ల\క సృSిU కర̀, ఆయన oక? సంపwర©Z[xన ఘనత, ఏ#��కత 
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మ�Vయ� ప�Vపwర©తల గ��VంWన స�చbZ[xన 4pా��ాNG క£)B 
ప�నర�ద� �Vసు` నG��.  

��¸క అడ"గ� మ�ందుకF k=uి, ఇ�ా� ం గ��VంW మ�Vంత 
ప�Vp÷��ంABలN Z�మ� ఆ°�Nసు` <BGమ�. ఇ�ా� ం ధర�ం అంట� #$వలం మ�Ç 
ధర�ం #ాదు. అ�� నూ�, అబ^°ం, ÄuPÅ, 3సÅ మ�Vయ� మ�హమ�� 
అలౖహrస�ల�ంలF బK��ంWన అ�ే ��వ�సం�ేశం. ఇ�ా� ం అ<= అర½ ప�BN#H అర�ం 
‘సర�ల\క సృSిU కర̀కF సమ�V|ంచు#�నుట’. ఇ�ొక ప^కృg సహజZ[xన మ�Vయ� 
సంపwర©Z[xన 3వన 4�Bనం. తమ ప^భ�వ�d� మ�Vయ� ఆయన oక? 
సృSిU d� మ�నవ�డ" క}cV ఉండవలuిన గట;U  సంబంధంOPౖ తcVన శqద�  చూIాలN 
IĴత�హrసు` నG��. సర�ల\క సృSిU కర̀ అత�ంత <B�యం Aేu~kాడ" మ�Vయ� 
అత�ంత కర�ణBమయ�డ", అIార కృIా±లFడ", Iాప4Äచన #�సం 
స�యంcా బ}చుC#�వలuిన అవసరం ఆయనకF ఎంత మ�త^మ
 లiదు 
మ�Vయ� ఎవ�ర² ఆ��Iాపంd� జN�ంచరN ఇ�ా� ం ధర�ం బK��సు` నG��. ఇం#ా 
ప^g ఒక?�V� kా�V kా�V స�ంత ఆచరణల ఆ�Bరంcా మ�త^Z� సృSిU కర̀ 
4AB�V�ా` డ" మ�Vయ� ప^g ఒక?ర² తమ తమ స�ంత ఆచరణలకF మ�త^Z� 
బ1ధు�లN ఇ�ా� ం ధర�ం బK��సు` నG��.  

సృSిU కర̀ పంOిన ప^వక̀లంద�V� O~^9ంABలN మ�Vయ� cÓర4ంABలN 
ఇ�ా� ం ధర�ం బK��సు` నG��. #ా�, O~^9ంచుట మ�Vయ� cÓర4ంచుట అంట� 
kా�VN ఆ�ా��ంచమN #ాదు. ఎందుకంట�, ఆ�ా��ంపబ)ే అరáత, ¯గ�త 
#$వలం సృSిU కర̀కF మ�త^Z� ఉనG��, సృSిUంచబ)ిన kాట;#H #ాదు. 3సÅ ను 
అల�� � oక? ప^వక̀cా గ��V`ంచుట మ�Vయ� మ�uి� ంcా మ�ర�ట అ<=�� � 

#��Èస̀వ ధ�ా�NG వ��}OPటUడం లi�B త��ంచడంcా �14ంచవదు6 . kాస̀kాN#H 
అ�� 3సÅ అలౖహrస�ల�ం oక? అసలF స�చbZ[xన బKధనల k>ౖప�కF 
మరలటంcా �14ంAB}.  
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8. ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�  

మ�నవజ�g#Hమ�నవజ�g#Hమ�నవజ�g#Hమ�నవజ�g#H మ�ర�దర�కత�ంమ�ర�దర�కత�ంమ�ర�దర�కత�ంమ�ర�దర�కత�ం వహrంAేవహrంAేవహrంAేవహrంAే అంgమఅంgమఅంgమఅంgమ ��వ���వ���వ���వ�సం�ేశంసం�ేశంసం�ేశంసం�ేశం 

ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� అంట�అంట�అంట�అంట� ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట; ? 

ఖు�ఆ� అంట� సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న ఖు�ఆ� అంట� సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న ఖు�ఆ� అంట� సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న ఖు�ఆ� అంట� సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న అల�� �అల�� �అల�� �అల�� �    oక?oక?oక?oక? kాకF?kాకF?kాకF?kాకF?. . . . 
అల�� � �ీNN �ైవదూత �బ^_Ò& అలౖహrస�ల�ం �B��ా ప^వక̀ మ�హమ�� 
సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం OPౖ అవత�Vంపజ$uి<Bడ".  

“ఈ గqం¼Bవతరణ స�ా���కF�)ైన, 4k=కవంతL)ైన అల�� � తర�ఫ�న 
జ�VcVం��.” ఖు�ఆ� 39:1 

మ�నవజ�gమ�నవజ�gమ�నవజ�gమ�నవజ�g #�రకF#�రకF#�రకF#�రకF మ�ర�దర�కత�ంమ�ర�దర�కత�ంమ�ర�దర�కత�ంమ�ర�దర�కత�ం 

“మ�నkాï #�రకF ఒక మ�ర�దర�కత�ం … తపY ఒపYలను, మంW Aెడ"లను 
ఖWbతంcా k=ర� Aేu~ అదు¡త c�టt�ా_.” ఖు�ఆ� 2:185. ఒకk=ళ ఇ�ే 
లiకIJdే మ�నవ�డ" పw�V`cా నషUIJ_ ఉం)ేkాడ".  

అంgమఅంgమఅంgమఅంgమ ��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం  

ఇప|ట; వరకF పంపబ)ిన ��వ�సం�ేpాలల\ ఇం#ా అసలF ర²పంల\ 
9cV} ఉం)ి, <=ట; Iా̂ìన గqం¼Bల ఆధుNక ప^తLలల\ O~�¸?నబడ"తLనG #�NG 
kాస̀వ అంpాలను ధృ�క�Vసూ` , kాట;ల\N క}|dBలను మ�Vయ� మ�ర�|లF 
Aేర�|లను ఖం)ిసూ`  మ�Vయ� స�V��దు6 తÙ, మmనGతL)ైన అల�� � 
పంOిన అంgమ ��వ�సం�ేశZ� ఖు�ఆ�. 

“ఓ గqంథవహ¿ల��ా! Z�మ� అవత�Vంపజ$uిన �BNN 4శ�uించం)ి. అ�� � 

వద6  నునG �BNN ధృ�క�Vసు` ం��.…” ఖు�ఆ� 4:47 
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ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� ఎల�ఎల�ఎల�ఎల� అవత�VంWం��అవత�VంWం��అవత�VంWం��అవత�VంWం�� ? 

ఖు�ఆ� ��వ�గqంథం ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ంOPౖ 
అవత�VంWం��. <=ట;#¨ స�చbంcా, ఎల�ంట; మ�ర�|లF Aేర�|లకF గ��V #ాకFం)B 
అవత�Vంచబ)ిన అర½�1షల\ సుర�ితంcా ఉనG��. అ_dే, ప^పంచంల\N 
అ<=క మ�ఖ� �1షలల\ ఖు�ఆ� �1kానుkా�BలF ల�సు` <BG_.  

ఖు�ఆ� ఒ#$�ా�V ఒక పw�V`  గqంథం ర²పంల\ అవత�Vంచలiదు. అ�� 23 

సంవత��ాల #ాలంల\ అంAెలంAెలFcా అవత�VంWం��.  

ఈ #ారణం వలన, ఖు�ఆ� ను స�Vcా�  అర�ం AేసుకF<=ందుకF �BN 
��వ�వచ<BలF ఏ _Î సంద�ా¡లల\ అవత�VంAB¯ dెలFసు#�వలuిన 
అవసరం ఉనG��. ఒకk=ళ అల� dెలFసు#�కIJdే, kాట;N తపYcా అర�ం 
AేసుకF<= అవ#ాశం ఉనG��.  

అ�� మmనGతL)ైన అల�� � తర�ఫ� నుం)ే అవత�VంWందN <=<>ల� 
dెలFసు#�గలను? 

ఒ�V�న& ఖు�ఆ� oక? ఒ�V�న& ఖు�ఆ� oక? ఒ�V�న& ఖు�ఆ� oక? ఒ�V�న& ఖు�ఆ� oక? సంరvణసంరvణసంరvణసంరvణ 

ఖు�ఆ� మ�త^Z� శdBబ16 లకF తరబ)ి kాడ"కల\ ఉనG��. అ_<B 
అ�� ఒక? అvరం మ�ర�| లiకFం)B అవత�VంWన అర½ �1షల\ �BN అసలF 
ర²పంల\<= సుర�ితంcా ఉనG��. 1400 సంవత��ాలకF పwర�ం 
అవత�Vంచబ)ినప|ట; నుం)ి �BNల\ ఏ� కలFపబడలiదు, dÍలcVంచబడలiదు 
లi�B మ�రCబడలiదు.  

“Z�Z� ఈ ఖు�ఆ� ను అవత�Vంపజ$�ామ�. మ�V Z�Z� �ీNN 
ర�ి�ా` మ�.” ఖు�ఆ� 15:09 

అvరం మ�ర�| లiకFం)B kా̂తపwర�కంcా భద^పరచబడటZ� cాక, 
uీ` §ప�ర�షLల మ�Vయ� Oిల� ల హృదయ�లల\ క£)B ఖు�ఆ� గqంథం ప��లంcా 
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భద^పరచబ)ిం��. ఈ<Bడ" ఖు�ఆ� గqం¼BNG పw�V`cా కంఠస�ం Aేuిన ప^జలF 
9}యన�  #��ీ6  ఉ<BGర�.  

k>ౖజ�¢ Nk>ౖజ�¢ Nk>ౖజ�¢ Nk>ౖజ�¢ Nకకకక అదు¡dBలFఅదు¡dBలFఅదు¡dBలFఅదు¡dBలF 

ఖు�ఆ� గqంథ ఆధుNక k>ౖజ�¢ Nక pాస̀§ంd� ఎంత మ�త^మ
 
4�ç��ంచడం లiదు. �BNN సమ�V�సు` నG��. ఖు�ఆ� గqంథం oక? ఒక 
ప^dే�కత ఏ9టంట� అందుల\ ప^కృg సహజ ప^#Hqయలను స|షUంcా 4శ�ీక�VంAే 
అ<=క వచ<BలF ఉ<BG_, ఉ�BహరణకF – Oిం)ోత|g̀, అంత�Vv pాస̀§ం, ఖcÇళ 
pాస̀§ం, భ
గర¡ pాస̀§ం, �ాగరpాస̀§ం ]దలౖన4. ఖు�ఆ� ల\ 7వ శdBబ6ంల\ 
O~�¸?నబ)ిన k>ౖజ�¢ Nక అంpాలF అ�ా�BరణZ[xన N�V6షUత�ంd� ఖWbతంcా 
ఉండట1NG <=ట; pాస̀§�¢ లF కనుc¸<BGర�.  

“త�రల\<= Z�మ� kా�V#H మ� సూచనలను జగgల\నూ చూOి�ా` మ�, 
స�యంcా kా�Vల\నూ చూOి�ా` మ�. తLదకF సత�9�ే అ<= 4షయం kా�V#H 
dేటdెల� మవ�తLం��.” ఖు�ఆ� 41:53 

kాస̀kాN#H, ఖు�ఆ� ల\ O~�¸?నబ)ిన అ<=క k>ౖజ�¢ Nక అదు¡dBలను 
pాస̀§�¢ లF ఆధుN#H టెకGల��క& ప�Vక�ాల స°యంd� ఈ మధ�<= 
కనుc¸<BGర�. ఉ�BహరణకF: 

• ఖు�ఆ� ల\ Oిం)ోత|g̀ గ��VంW స|షUంcా, 4ప�లంcా 4శ�ీక�Vంచబ)ిం��. 
�ట; గ��VంW ఈ మధ� #ాలం వరకF pాస̀§�¢ లకF dె}యదు.  

• ఖcÇళ వసు` వ�ల�G (నvdB̂లF, గq°లF, చందు̂డ" ... ]దలౖన4) 
దుమ��, దూïd� Nం)ి మబ�öల నుం)ి ఏర|)ి<BయN ఖు�ఆ� ల\ 
O~�¸?నబ)ిం��. ఈ kాస̀వం గ��VంW గతంల\ ప^జలకF dె}యదు. #ా�, 
ఈ<Bడ" ఇ�� ఆధుNక 4శ�సృSిU pాస̀§ంల\N ఒక N�V�kాద Nయమం.  
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• ��ండ" సమ��B̂ల �ళÔÕ క}uినపYడ" తమ స�ంత ఉÀJ© గqత, �ాంద^త 
మ�Vయ� లవణüయతలల\ ఎల�ంట; మ�ర�| లiకFం)B య�Bతథంcా 
#�న�ాc$ల� kాట; మధ� అడ"ô I«రలF ఉంట1యN ఆధుNక k>ౖజ�¢ Nక pాస̀§ం 
కనుc¸నG��.  

సృSిU కర̀ oక? ఈ అదు¡త W°GలF 1400 సంవత��ాలకF పwర�Z� 
ఖు�ఆ� ల\ స|షUంcా O~�¸?నబ)ి<B_.  

అ���¤యతఅ���¤యతఅ���¤యతఅ���¤యత, అపwర�తఅపwర�తఅపwర�తఅపwర�త, ఏ#��కతఏ#��కతఏ#��కతఏ#��కత 

ఖు�ఆ� అవత�VంWనప|ట; నుం)ి <=ట; వరకF, �BNల\N ఏ�ై<B ఒక 
అ�B�యం వంట; అ�B�య�NG �BN �ాహrత� �(ందర�ం, kాcా� ట;, 4k=కం, p÷భ, 
భ4ష�kాణ�లF మ�Vయ� ఇతర ప�Vపwర©  లvణBలd� ఎవ�ర² రWంచ లiక 
IJయ�ర�.  

“Z�మ� మ� �BసుNOPౖ అవత�Vంపజ$uిన �BN 4షయంల\ ఒకk=ళ 
�#$ద<BG అనుమ�నం ఉంట�, అటtవంట;�ే ఒక? సూ�ా<>ౖ<B ¤సుకFరం)ి. 
�ర� సత�వంతLలi అ_dే అల�� � ను తప| � స°యకFలంద�V� 
OిలFచు#�ం)ి.” ఖు�ఆ� 2:23 

ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ంను gరస?�VంWన 
మ#ా? ప^జలF అర½ �1షల\ ఎంd� c¸ప| Iాం)ిత�ం క}cV ఉ<BG ఈ సkాలFను 
ఎదు�¸?నలiక IJయ�ర�. ఈ సkాలF <=ట;#¨ అల�c$ gర�గ�లiN సkాలFcా 
Nలబ)ి ఉనG��. 

ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� ల\ల\ల\ల\ పరస|రపరస|రపరస|రపరస|ర 4ర�ద�4ర�ద�4ర�ద�4ర�ద�  kాదనలFkాదనలFkాదనలFkాదనలF లiవ�లiవ�లiవ�లiవ� 

ప^జలF kా̂సు` నGపYడ" uP|}�ం	 తపYలF మ�Vయ� cాq మ� ల\ 
తపYలF, వచ<Bలను పరస|ర 4ర�ద�  అ�ా� లF వAేCటt�  kా̂యడం, kాస̀వ 
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ఘటనలను తపYcా నÄదు Aేయడం, #�ంత సమ�AB�ాNG వ��} k=యడం 
]దలౖన అ<=క ర#ాల తపYలF Aేu~ ఆ�ా?రం ఉనG��.  

“ఒకk=ళ ఇ�� గనుక అల�� � తర�ఫ� నుం)ి cాక ఇం#�క�V తర�ఫ� 
నుంW వWC ఉంట�, అందుల\ kా�V#H ఎంd� k>ౖర�ధ�ం కనబ)ే��.” ఖు�ఆ� 4:82 

#ా� ఖు�ఆ� గqంథంల\ అల�ంట; తపYలi� లiవ�. అంdేcాక ఖు�ఆ� 
ల\ ప^�ా` 4ంచబ)ిన kాట;ల\ ఏ�ీ వరÚ జలమ�, Oిం)ోత|g̀, భ
గర¡pాస̀§ం, 
4శ�N�ా�ణpాస̀§ం, AB�Vత^క kాస̀kాలF మ�Vయ� ఘటనలF, భ4ష�kాణ�లF 
]దలౖన k>ౖజ�¢ Nక 4వరణలకF 4ర�ద�ంcా లiదు.  

�BNN�BNN�BNN�BNN రWంచడంరWంచడంరWంచడంరWంచడం మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ�� కFకFకFకF అ�ాధ�ంఅ�ాధ�ంఅ�ాధ�ంఅ�ాధ�ం? 

ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం చ�Vత^ల\ 
Nరv�ాసు�లFcా O~�¸?నబ)ి<Bర�; ఆయనకF చదవడం మ�Vయ� kా̂యడం 
�ాదు. k>ౖజ�¢ Nక మ�Vయ� AB�Vత^క అంpాలF లi�B అర½ �ాహrత�ంల\ �ాట;లiN 
అదు¡త గqంథంcా �ీNN రWంAే �ా� _#H Aే�$C 4ధంcా ఏ అంpాలల\నూ 
ఆయన 4�B��1�సం Aేయలiదు. ఇం#ా, ఖు�ఆ� ల\ O~�¸?నబ)ిన AB�Vత^క 
సంఘటనలF మ�Vయ� <Bగ�VకతలF ఏ మ�నవ�డూ రWంచలiనంత ఖWbతంcా 
ఉ<BG_.  

“ఈ ఖు�ఆ� ను అల�� � #ాకFం)B ఇతర�లవ�ర² ఎనGట;#¨ తయ�ర� 
Aేయలiర�” ఖు�ఆ� 10:37 

��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం oక?oక?oక?oక? అసలFఅసలFఅసలFఅసలF ఉ�ే6 శ�ంఉ�ే6 శ�ంఉ�ే6 శ�ంఉ�ే6 శ�ం మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ� లv�ంలv�ంలv�ంలv�ం 

ఏ#��కఏ#��కఏ#��కఏ#��క Nజఆ�ాధు�)ిNNజఆ�ాధు�)ిNNజఆ�ాధు�)ిNNజఆ�ాధు�)ిN 4శ�uించడం4శ�uించడం4శ�uించడం4శ�uించడం 

“� అంద�V ఆ�ాధ��ైవం ఒ#$ ఆ�ాధ� �ైవం. ఆయన తప| మ�Ç 
ఆ�ాధు�డ" లiడ". ఆయన అIార కర�ణBమయ�డ", పరమ కృIా±లFడ".” 
ఖు�ఆ� 2:163 
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]త̀ం ఖు�ఆ� ల\ మ�ట;మ�ట;#¨ ప^�ా` 4ంచబ)ిన మ�ఖ� 4షయం 
ఏ9టంట� ఏ#��కFడ", అ���¤య�డ", సర�ల\క సృSిU కర̀, ప^భ�వ� అ_న 
అల�� � ను మ�త^Z� 4శ�uించమ<= ��వ�సం�ేశం. తనకF ఎవ�ర² 
�1గ�ా�మ�లF మ�Vయ� సంdBనం లiరN, ఎవ�ర² �ాట; లiరN, dBను తప| 
ఆ�ా��ంపబ)ే అరáత, ¯గ�త గలkా��వ�ర² లiరN ఆయన మనకF 
dె}Oి<Bడ". సర�ల\క సృSిU కర̀d� IJలCదcVన�ే�ీ లiదు. ఆయన సృSిU ల\N�ే�ీ 
ఆయనను IJ} లiదు. మ�నవ లvణBలF మ�Vయ� ప^gబంధ#ాలను అల�� � 
కF అంటగట�U  �1వనను ఖు�ఆ� పw�V`cా gరస?�Vసు` నG��.  

అసత��ైkాలNGంట;�అసత��ైkాలNGంట;�అసత��ైkాలNGంట;�అసత��ైkాలNGంట;� gరస?gరస?gరస?gరస?�Vంచుట�Vంచుట�Vంచుట�Vంచుట 

“అల�� � <= ఆ�ా��ంచం)ి మ�Vయ� ఆయనకF సహవర�` లFcా ఎవ�V� 
క}|ంచకం)ి” ఖు�ఆ� 4:36 

#$వలం అల�� � మ�త^Z� సకల ఆ�ాధనలకF అర�á డ" #ావటం వలన, 
అసత� �ేవతలF మ�Vయ� �ేవ�ళÔÕ తప|Nస�Vcా gరస?�Vంచబ)B}. 
��వ�లvణBలను ఎవ�V#��<B లiక �ేN#��<B అంటగట�U  తలంప�ను ఖు�ఆ� క£)B 
పw�V`cా gరస?�Vసు` నG��.  

పwర�#ాలప�పwర�#ాలప�పwర�#ాలప�పwర�#ాలప� వృdB` ంdBలవృdB` ంdBలవృdB` ంdBలవృdB` ంdBల ప^�ా` వనప^�ా` వనప^�ా` వనప^�ా` వన  

ప^¯జనకరZ[xన గ�ణIాÆాలF, ఉప�ేpాలd� ప^వక̀ ఆదమ�, నూ�, 
అబ^°మ�, 3సÅ మ�Vయ� ÄuPÅ (అంద�V#¨ అల�� � మ�Vంత pాంgN 
ప^�ా��ంచుcాక) ]దలౖన పwర�ప^వక̀ల cాథలd� Iాటt అ<=క kాస̀వ 
వృdB` ంdBలF ఖు�ఆ� ల\ ఉ<BG_. ఈ వృdB` ంdBల గ��VంW అల�� � 
పలFకFలF ఇల� ఉ<BG_, 

“NశCయంcా ��V cాథలల\ 4k=కవంతLల #�రకF గ�ణIాఠం ఉం��.” 
ఖు�ఆ� 12:111 
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అంgమఅంgమఅంgమఅంgమ ¤ర�|��నం¤ర�|��నం¤ర�|��నం¤ర�|��నం గ��VంWగ��VంWగ��VంWగ��VంW జ�¢ పకంజ�¢ పకంజ�¢ పకంజ�¢ పకం Aేసు` నG��Aేసు` నG��Aేసు` నG��Aేసు` నG�� 

ప^g ఒక?ర² ABవ� ర�W చూడవలuిం�ేనN మ�Vయ� kార� మ�ట1� )ే 
మ�టలకF మ�Vయ� Aేu~ పనులకF kా�$ బ1ధ�త వహrంచవలuి ఉందN ఈ 
ప4త^ గqంథం మనకF గ�ర�`  Aేసు` నG��: 

“Z�మ� ¤ర�|��<Bన <B�యంcా తÙAే dB̂సులను <>ల#�లF|dBమ�. 
మ�V ఏ Iా̂ణã#¨ రవ�ంత అ<B�యం క£)B జర�గదు. …” ఖు�ఆ� 21:47 

మ�నవమ�నవమ�నవమ�నవ 34త34త34త34త ల���NGల���NGల���NGల���NG �ా��ంచడం�ా��ంచడం�ా��ంచడం�ా��ంచడం : 

మ�ఖ�ంcా, మ�నవ 34త అసలF ఉ�ే6 శ�ం #$వలం సర�ల\క సృSిU కర̀ 
అ_న అల�� � ను మ�త^Z� ఆ�ా��ంచడమN మ�Vయ� ఆయన 
N�$6�ంWనటt� cా 34ంచడమN ఖు�ఆ� గqంథం బK��సు` నG��. ఇ�ా� ం ధర�ంల\, 
ఆ�ాధన అ<=�� ఒక సమగqహZ[xన పదం – �ీNల\ అల�� � ఇషUప)ే, 
Z[చుCకF<= (రహస�Z[xన మ�Vయ� బహrరంగZ[xన) అNG ఆల\చనలF, 
పలFకFలF మ�Vయ� ఆచరణలF ఇ9)ి ఉ<BG_. #ాబట;U , అల�� � ఆజ¢లF 
ఆచ�Vంచడం �B��ా ఒక మ�uి� ం అల�� � ను ఆ�ా��సు` <BGడ" మ�Vయ� తన 
34త ఉ�ే6 pా�NG పw�V`  Aేసు` <BGడ". ఖు�ఆ� ల\ ఆ�ాధనల గ��VంW 
O~�¸?నబ)ిన #�NG ఉ�BహరణలF: 

నమ��నమ��నమ��నమ�� (సల��సల��సల��సల��): 

“ఓ 4pా�సుల��ా ! ర�క£, సజ�6 లF Aేసూ`  ఉండం)ి. � ప^భ�వ�ను ఆ�ా��సూ`  
ఉండం)ి. మంW పనులF Aేసూ`  ఉండం)ి. త�B��ా �ర� 
సఫÖకృతLలవ�dBర�.” ఖు�ఆ� 22:77 

�Bనధ�ా�లF�Bనధ�ా�లF�Bనధ�ా�లF�Bనధ�ా�లF    ::::    
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“… (�ైవమ�ర�ంల\) ఖర�C Aేసూ`  ఉండం)ి. ఇ�� స�యంcా �#$ p�qయస?రం. 
ఎవ���dే తమ ఆత� ల\భత�ం నుం)ి ర�ించబ)Bô �Ç, kా�$ �ాఫల� �1గ�ం 
I«ం��నkార�.” ఖు�ఆ� 64:16 

Nజ�_¤Nజ�_¤Nజ�_¤Nజ�_¤: 

“సdB�NG అసత�ంd� క}Oి కలcా ప�లగం Aేయకం)ి. dె}uి క£)B సdB�NG 
కOి| ప�చCకం)ి.” ఖు�ఆ� 2:42 

N�ాడంబరంN�ాడంబరంN�ాడంబరంN�ాడంబరం, , , , నమåతనమåతనమåతనమåత, , , , సìbలతసìbలతసìbలతసìbలత ::::    

“4pా�స ప�ర�షLలF తమ చూప�లను #Hqం��#H ఉంABల�, kార� తమ 

మర��ా� <Bలను #ాIాడ"#�kాల�, అ�� kా�V #�రకF ప4త^Z[xనదN kా�Vd� 
AెపY. kార� Aేu~దంdB అల�� � కF dెలFసు. 4pా�స మహrళలF క£)B తమ 

చూప�లను #Hqం��#H ఉంABల�, తమ మర��ా� <Bలను ర�ించు#�kాల�, 
బహrర�తZ[x ఉనG�� తప|, తమ అలంకరణలను బహrర�తం Aేయ�ాద�, తమ 

వvస�ల�లOPౖ పర�B k=సు#�kాలN తమ భర̀ లiక తం)ి^ లiక తమ మ�మcార� 
లiక తమ #�డ"కFలF లiక తమ భర̀ #�డ"కFలF లiక తమ �Jదర�లF లiక తమ 

�Jదర�ల కFమ�ర�లF లi�B తమ అక?Aెల� ళÕ కFమ�ర�లF లiక తమd� క}uి 
Z[}uి ఉం)ే మహrళలF లiక తమ బ1NసలF లiక ఇతరdB̂ ఉ�ే6 pాలF లiకFం)B 
తమకF ల\బ)ి ఉనG ప�ర�ష u~వకFలF లiక uీ` §ల గ�ప̀ 4షయ�ల గ��VంW 
ఇం#ా dె}యN బ1లFర� – �ళÕ ఎదుట తప| ఇతర�ల ఎదుట తమ 

అలంకరణలను కనబడNవ�క£డద�, �BcV వ�నG తమ అలంకరణ 
ఇతర�లకF dె}uి IJ_Îల� తమ #ాళÕను <=లOPౖ #�డ"తÙ నడవ�ాదN kా�Vd� 
AెపY.” ఖు�ఆన 24:30-31 

కృతజ¢dBకృతజ¢dBకృతజ¢dBకృతజ¢dB �1వం�1వం�1వం�1వం: 
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“అల�� � 9మ��}G � మ�తృగ�ా¡ల నుం)ి �#$� dెÖN uి� gల\ బయట;#H 
¤pాడ". � #�రకF Aెవ�లను, కళÕను, హృదయ�లను తయ�ర� Aేuిం�� 
ఆయ<= – �ర� కృత�¢ లFcా వ�వహ�V�ా` రN.” ఖు�ఆ� 16:78 

<B�యం<B�యం<B�యం<B�యం: 

“ఓ 4శ�uింWన kారల��ా! �ర� <B�యం 4షయంల\ గట;U cా Nలబడం)ి. 
అల�� � ప^సనGత N9త̀ం �ా��లFcా ఉండం)ి – అ�� � స�య�N#H, � 

త}�దండ"̂లకF, � బంధువ�లకF వ�g�$కంcా ప�Vణ9ంW<B స�$. 
ధNకFడ_<B, O~దkాడ_<B స�$.…” ఖ�ఆ� 4:135 

సహనంసహనంసహనంసహనం, ఓర�|ఓర�|ఓర�|ఓర�|: 

“�వ� సహనంd� మసలF#�. NశCయంcా సద�ర̀నుల ప�ణ�ఫల�NG అల�� � 
వృ¼B #ాNవ�డ".” ఖు�ఆ� 11:115 

మంWతనంమంWతనంమంWతనంమంWతనం : 

“4శ�uింW, మంW పనులF Aేuిన kా�V#H c¸ప| మNGంప�d� Iాటt c¸ప| 
ప^gఫలం క£)B ఉందN అల�� � kాcా6 నం Aేpాడ".” ఖు�ఆ� 5:9 

Wవ�V మ�టcా, ఎల� ఏ#��క Nజ�ైkాNG ఆ�ా��ంABల\ ఖు�ఆ� 
మ�నవజ�g#H బK��సు` నG��. త�B��ా kార� తమ 34త అసలF ఉ�ే6 pా�NG 
గ��V`ంW, �BNN మంWcా పw�V`  Aేయగలర� మ�Vయ� ఇహపర ల\#ాలల\ 
�ాఫల�ం I«ందవచుC.  

“(ఓ మ�హమ��) జనుల #�సం Z�మ� ఈ గqం¼BNG సత�బద�ంcా � 
వద6కF పంIామ�. #ాబట;U , ఎవ���<B �B�V#H వu~` , అతను తన స�య�N#$ Z�లF 
AేసుకF<BGడ". మ��వ���<B �B�V తOి|dే, ఆ OPడ�B�V అతN ��ే పడ"తLం��. 
�వ� kా�V#H బ1ధు�డ" #ావ�.” ఖు�ఆ� 39:41. మ�V ఇప|ట;#��<B ఈ ��వ� 
ఖు�ఆ� ను క�సం ఒక?�ా���<B చదkాలN �కF అNOంిచడం లi�B ? 
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9. ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం ధర�ంల\ధర�ంల\ధర�ంల\ధర�ంల\ ప^వక̀త�ంప^వక̀త�ంప^వక̀త�ంప^వక̀త�ం 

సర�ల\#ాలను మ�Vయ� kాట;ల\N ప^g�B�G సృSిUంWన అల�� � 
మ�నవ�లను ఒక ఉత̀మ ఉ�ే6 శ�ంd� సృSిUంW<Bడ": అ�ే9టంట� ‘#$వలం 
ఆయనను మ�త^Z� ఆ�ా��ంAB} మ�Vయ� ఆయన oక? ��వ� బKధనలF 
మ�Vయ� మ�ర�దర�కdB�NG అనుస�VంW సదు� ణBలd� క£)ిన <>ౖgక 34తం 
గడIా}’. మ�V, మ�నవ�లF ఆయన నుం)ి స|షUZ[xన మ�ర�దర�కత�ం I«ంద 
కFం)B �ీNN పw�V`  Aేయలiర� క�B! అంdేcాక, అత�ంత దయ�మయ�డ" 
మ�Vయ� <B�యవంతL)ైన అల�� � ఏ లv�ం లiకFం)B భ
9OPౖ ఎల� ప)ిdే 
అల� 34ంచమN మన}G వ��}k=యలiదు. అందుక<= అల�� � మన 34త 
ఉ�ే6 pా�NG మనకF dె}O~ందుకF సమ�జంల\ నుం)ి #�ందర� ప�ణ� 
ప�ర�షLలను ఎంచకFN, kా�VOPౖ తన �ైవkాణã అవత�Vంపజ$uి<Bడ". �BNN 
స�యంcా ఆచ�VంW మ�నkాï#H చూపమN kా�VN ఆ�ే�ంABడ". ఆ 
ప�ణ�ప�ర�షLల<= ప^వక̀లF అంట1ర�, kా�Vల\ #�ంద�V O~ర��  – ఆదÃ, నూ�, 
అబ^°Ã, ÄuPÅ, 3సÅ అలౖహrస�ల�ం మ�Vయ� మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ 
అలౖహr వసల� ం.  

ప^వక̀లప^వక̀లప^వక̀లప^వక̀ల ప^d�ేకప^d�ేకప^d�ేకప^d�ేక లvణBలFలvణBలFలvణBలFలvణBలF 

ప^వక̀లందర� #�NG #ామ� లvణBలF క}cV ఉం)ేkార�. kాట; �B��ా 
kా�V #ాలంల\N మ�నవ�లల\ ప^వక̀లF అ�ా�BరణZ[xన kా�Vcా 
గ��V`ంచబ)ి<Bర�.  

ప^వక̀లకFప^వక̀లకFప^వక̀లకFప^వక̀లకF    ��వ�kాణã��వ�kాణã��వ�kాణã��వ�kాణã    పంపబ)ే��పంపబ)ే��పంపబ)ే��పంపబ)ే��        

�ామ�న� మ�నవ�)ి#H మ�Vయ� ప^వక̀కF మధ� గల మ�ఖ�Z[xన �çదం 
ఏ9టంట� ప^వక̀OPౖ అల�� � నుం)ి ��వ�సం�ేశం అవత�Vసు` ం��. 

ప^వక̀లFప^వక̀లFప^వక̀లFప^వక̀లF    ఉత̀ఉత̀ఉత̀ఉత̀మమమమ    లvణBలFలvణBలFలvణBలFలvణBలF    క}cVక}cVక}cVక}cV    ఉం)ేkార�ఉం)ేkార�ఉం)ేkార�ఉం)ేkార�        
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ప^వక̀లF సంపద, m�B, అ��#ారం ]దలౖన వ�#H`గత ప^¯జ<BలF 
I«ం�BలN ఎంతమ�త^మ
 ప^యgGంAేkార� #ాదు. #$వలం అల�� � ఆÄదం 
మ�Vయ� ప^సనGత I«ం�BలN మ�త^Z� చూu~kార�.  

స��1వం మ�Vయ� సదు� ణBలల\ ప^వక̀లను kా�V ప^జలF ఉత̀మ�లFcా 
గ��V`ంAేkార�. kార� ఉత̀మ <>ౖgక ప^వర̀న క}cV ఉం)ి, ఎల� పYడూ తమ 

పలFకFలల\ మ�Vయ� ఆచరణలల\ సత�వంతLలFcా ఉం)ేkార�. అందువలన, 
ఇతర ధ�ా�ల Iా̂ìన గqం¼Bలల\ O~�¸?నGటt� cా ప^వక̀లF క£)B �రIాIాలకF 
IాలöడవచC<= అసత� kాదనను మ�uి� ంలF పw�V`cా gరస?�V�ా` ర�.  

ప^వక̀లFప^వక̀లFప^వక̀లFప^వక̀లF    #�NG#�NG#�NG#�NG    మహrమలFమహrమలFమహrమలFమహrమలF    మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ�    అదు¡dBలFఅదు¡dBలFఅదు¡dBలFఅదు¡dBలF    ప^ద�V�ంABర�ప^ద�V�ంABర�ప^ద�V�ంABర�ప^ద�V�ంABర�        

అ<=క మం�� ప^వక̀లF kా�V ప^జలF <>ౖప�ణ�ం I«ం��న రంగంల\<= 
మహrమలF, అదు¡dBలF ప^ద�V�ంABర�. ఉ�BహరణకF, ప^వక̀ ÄuPÅ 
అలౖహrస�ల�ం #ాలప� ప^జలF మ���� అంట� ఇంద^జ�లంల\ ప^uి���  Aెం�Bర�. 
#ాబట;U , అల�� � ఆజ¢d� ప^వక̀ ÄuPÅ అలౖహrస�ల�ం ప^ద�V�ంWన ఇంద^జ�ల 
అదు¡dBలను ఆ dBంg^కFలF Aేయలiక IJయ�ర�. ప^వక̀ 3సÅ అలౖహrస�ల�ం 
Z[)ిuి� ల\ తన ప^జలంద�V� 9ంW IJయ�ర�. త�B��ా, తన ప^జలల\N 
సుప^uిద�  k>ౖదు�లF W#Hత� AేయలiN kా�ధులను క£)B ఆయన అల�� � ఆజ¢d� 
అదు¡తంcా నయం Aేయగ}cV<Bర�. అల�c$, ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ 
అలౖహr వసల� ం ప^జలF అర½ క4త�ంల\ ప^uి���  Aెం��<Bర�. #ాబట;U  ఏ క� IJట; 
పడలiనంత అతL�త̀మ �ాహrత�ంd� ఆయనOPౖ ఖు�ఆ� ��వ�గqంథం 
అవత�VంWం��. ఇం#ా, అ<=క మం�� ప^వక̀లF జరగబK_Î సంఘటనల గ��VంW 
సత�Z[xన భ4ష�kాణ�లF 4NOింABర�. ఈ మహrమలF, అదు¡dBల�G 
అల�� � అనుజ¢d� మ�త^Z� జ�Vcా_. త�B��ా kార� క£)B మ�నవ�లi cా� 
kా�V#H �ైవత�ంల\ ఎల�ంట; �1గ�ా�మ�ం లiదN Nర²Oించబ)ిం��.  
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ప^వక̀లFప^వక̀లFప^వక̀లFప^వక̀లF �ేవ�ళÔÕ�ేవ�ళÔÕ�ేవ�ళÔÕ�ేవ�ళÔÕ #ాదు#ాదు#ాదు#ాదు,,,, kా�V#Hkా�V#Hkా�V#Hkా�V#H �ైవత�ంల\�ైవత�ంల\�ైవత�ంల\�ైవత�ంల\ ఎల�ంట;ఎల�ంట;ఎల�ంట;ఎల�ంట; �1గ�ా�మ�ం�1గ�ా�మ�ం�1గ�ా�మ�ం�1గ�ా�మ�ం లiదులiదులiదులiదు.... 

ప^వక̀లను kా�V ప^జలల\ నుం)ి స�యంcా అల�� � ఎంచుకF<BGడ". 
kా�Vల\ ఎల�ంట; �ైవత�మ
 లiదు. kా�Vల\ ఆ�ా��ంపబడట1N#H #ావలuిన 
అరáతలF, ¯గ�తలF లiవ�. ఇల� ప^కట;ంచమN అంgమ ప^వక̀ మ�హమ�� 
సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ంకF ఆ�ే�ంచబ)ిం��, “<=ను క£)B �వంట; 
మ�నవ�)ిN మ�త^Z�. � ప^భ�వ� ఏ#��కFడN <BకF ��వ�kాణã �B��ా 
dెలFప)ిం��.” ఖు�ఆ� 18:110 

ప^వక̀లF �ేవ�ళÔÕ #ారN, kార� క£)B ఏ#��క ఆ�ాధు�)ైన అల�� � <= 
ఆ�ా��ంAేkారN మ�Vయ� అల�� � #$ �ాÀాU ంగప)ేkారN IాతNబంధనలF 
మ�Vయ� #�త̀NబంధనలF ��ం)ింట; �B��ా బÉౖÊ& ల\ స|షUంcా O~�¸?నబ)ిం��.  

“మ�Vయ� ఆయన (3సÅ) #�ంAెం మ�ందుకF IJ_, �ాcVలప)ి, Iా̂�V�ంAెను 

…” మత̀_ సుkార̀ 26:39 

“అప�డ" kార� (ÄuP, అహ�ÇహనులF) �ాcVలప)ి, సమస̀ శ���ాత�లకF 
�ేవ�డZ[xన �ేkా, _Ò oక?డ" Iాపమ� Aేuినందున సమస̀ సమ�జమ� 
�ద �వ� #�పపడ"దుkా? అN k=డ"#�N�V” సంఖ��#ాండమ�  16:22 

“అబ1̂మ� �ాcVలబ)ియ�ండcా, �ేవ�డతNd� మ�ట1� )ి ....” ఆ��#ాండం 17:3 

ప^వక̀లFప^వక̀లFప^వక̀లFప^వక̀లF ఆవశ�కZ[xనఆవశ�కZ[xనఆవశ�కZ[xనఆవశ�కZ[xన అరáతలFఅరáతలFఅరáతలFఅరáతలF క}cVక}cVక}cVక}cV ఉం)ేkార�ఉం)ేkార�ఉం)ేkార�ఉం)ేkార�  

kా�V#H అప|జ�ప|బ)ిన 9ష� ను 4జయవంతంcా పw�V`Aేu~ందుకF 
అల�� � ప^వక̀లంద�V#¨ Nలకడ, �ైర��ాహ�ాలF, <Bయకత�ం, సహనం 
మ�Vయ� 4k=కం ]దలౖన #�NG ప^dే�క లvణBలF ప^�ా��ంABడ".  

    

    



85 

 

#�NG#�NG#�NG#�NG ఉ�BహరణలFఉ�BహరణలFఉ�BహరణలFఉ�BహరణలF : 

• #$వలం #���6మం�� మ�త^Z� తన OిలFప� uీ�క�VంW<B, అ�ైర�పడకFం)B 
Nరంతరం తన ప^జలను అల�� � k>ౖప� Oి}Wన నూ� అలౖహrస�ల�ం 
oక? చ}ంచN Nలకడతనం.  

• అసత� 4pా��ాల 4షయంల\ OినGవయసుల\<= ఒంట�Vcా తన ]త̀ం 
సమ�జ�NG ఎదు�¸?నG ఇబ1̂హ�Ã అలౖహrస�ల�ం oక? c¸ప| 
�ైర��ాహ�ాలF.  

• తన #ాలప� అత�ంత �ౌరúన�పర�డ", క£q ర�)ైన � ి�Óను చకqవ�V`  బ1�V 
నుం)ి ప^జలను #ాIా)ిన మ
�ా అలౖహrస�ల�ం oక? �ాట;లiN 
<Bయకత�ం.  

• తన ప^జలF OPట;Uన కÀాU లను మ�Vయ� హrంసలను ఎంd� ఓర�|d� 
సహrంWన 3సÅ అలౖహrస�ల�ం oక? c¸ప| సహనశ#H` .  

• ఎల� పYడూ పరస|ర య��B� ల సు�ీరä చ�Vత^ క}cV ఉం)ిన అ�$Êయ� 
�ీ�పకల|ంల\N అ<=క ప^త��V�  dెగలను 4జయవంతంcా ఒ#$ dB̂ట;OPౖ 
¤సుకF వWC, ఒక ప^pాంత సమ�జ�NG �ా� OింWన ప^వక̀ మ�హమ�� 
సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం oక? c¸ప| 4k=కం.  

ప^వక̀లప^వక̀లప^వక̀లప^వక̀ల సం�ేశంసం�ేశంసం�ేశంసం�ేశం 

“kాస̀kాN#H Z�మ� ప^g సమ�జం kా�V వద6 కF ఒక ప^వక̀ను పంIామ� 
(ఆయన ఇల� ప^కట;ంABడ"): ‘�ర� అల�� � ను మ�త^Z� ఆ�ా��ంచం)ి 
మ�Vయ� 9¼B��ైkాల ఆ�ాధనను త��ంచం)ి.’ ఖు�ఆ� 16:36 

]త̀ం ప^వక̀లంద�V� ఏ#��క Nజ ఆ�ాధు�)ైన అల�� � _Î పంపడం 
వలన, kారందర² ఒ#$ సం�ేpాNG అందజ$�ార�. ఇం#ా, 34త ఉ�ే6 pా�NG 
తమ ప^జలకF జ�¢ పకం Aేu~ ఒ#$ 9ష� #�రకF పNAేuి<Bర�.  
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kా�Vkా�Vkా�Vkా�V ఆఆఆఆ ��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం��వ�సం�ేశం మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ� 9ష�9ష�9ష�9ష� ఏ9టంట�ఏ9టంట�ఏ9టంట�ఏ9టంట� : 

• NజZ[xన �ైవ�1వన గ��VంW స|షUం Aేయడం మ�Vయ� అసత� 
4pా��ాలను gరస?�Vంచడం. 

• NజZ[xన 34త ఉ�ే6 pా�NG బK��ంచడం. 

• అల�� � ను ఎల� ఆ�ా��ంABల\ స�యంcా ఆచ�VంW చూపడం.   

• ప^జలకF సుదు� ణ మ�Vయ� దుర�� ణ అంట� మంW -  Aెడ" స��1వం 
గ��VంW అల�� � oక? Nర�చ<BNG అందజ$యడం మ�Vయ� �BN 
గ��VంW ప^జలకF ఉత̀మ సల°లF ఇవ�డం.  

• అల�� � కF 4�ేయత చూపడం వలన ల�ంAే మంW ప^gఫలం (స�ర�ం) 
గ��VంW 4వ�Vంచడం మ�Vయ� అల�� � కF అ4�ేయత చూపడం వలన 
ఎదు�Ç?బK_Î కÆVన �vల (నరకం) గ��VంW హ-చC�Vంచడం.  

• ఆత�, �ైవదూతలF మ�Vయ� దయ��లF, పరల\క 34తం మ�Vయ� 
4��kా̂త ]దలౖన 4షయ�లల\N అIా�ా� లను దూరం Aేయడం.  

“మ�Vయ� Z�మ� ప^g ప^వక̀ను అతN జ�g kా�V �1షల\<= పంIామ�. అతను 
kా�V#H స|షUంcా బK��ంచట1N#H …” ఖు�ఆ� 14:4 

]త̀ం ప^వక̀లందర� అసలF �ైవ�1వన గ��VంW స|షUం AేయడంOPౖ<= 
మ�ఖ�ంcా దృSిU  #$ం�ీ^క�VంAేkార�: ఎవ�ర² ఆయనకF �ాట; లiర�, 
�1గ�ా�మ�లF లiర�, సమ�నులF లiర�. అ�ాధనల�G #$వలం ఆయనకF 
మ�త^Z� AెందుdB_. ప^వక̀లF ఈ సం�ేpా<=G అందజ$�ార<= ఉపమ�<BలF 
ఖు�ఆ� ల\ ఎ<zG ఉ<BG_: 

ప^వక̀ నూ� అలౖహrస�ల�ం ఇల� Oి}ABర�, 
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“ఓ <B ప^జల��ా! అల�� � <= ఆ�ా��ంచం)ి! ఆయన తప| �కF మ�¸క 
ఆ�ాధ��ైవం లiడ".” [ఖు�ఆ� 7:59] 

ప^వక̀ ఇబ1̂హ�Ã అలౖహrస�ల�ం ఇల� Oి}ABర�, 

“�ర� అల�� � ను వద}, �#�ల�ంట; ల�భం cా� నషUం cా� Aేక£రCలiN 
kాట;N ఆ�ా���ా` �ా?” [ఖు�ఆ� 21:66] 

ప^వక̀ మ
�ా అలౖహrస�ల�ం ఇల� Oి}ABర�, 

“ఏ�! <=ను అల�� � ను వద} మ�¸క ఆ�ాధ� �ైkాNG � #�రకF 
అ<=�SింABల� ? kాస̀kాN#H ఆయ<= సర�ల\#ాల kా�VOPౖ �కF ఘనతను 
ప^�ా��ంABడ"” [ఖు�ఆ� 7:140] 

ప^వక̀ 3సÅ అలౖహrస�ల�ం ఇల� Oి}ABర�, 

“NశCయంcా అల�� � <B ప^భ�వ� మ�Vయ� � ప^భ�వ� క£)Bను. #ావ�ను 
�ర� ఆయన<= ఆ�ా��ంచం)ి. ఇ�ే ఋ�మ�ర�ం.” [ఖు�ఆ� 3:51] 

అంgమ ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం ఇల� ప}#H<Bర�, 

“NశCయంcా � ఆ�ాధు�డ" ఆ ఏ#��క �ైవం (అల�� �) మ�త^Z� నN <BOPౖ 
��వ�kాణã అవత�Vంపజ$యబ)ిం��. #ాబట;U  తన ప^భ�వ�ను కలFసు#�kాలN 
ఆ�ంAేkాడ" సdB?�ా�లF Aేయ�}. మ�Vయ� ఆ�ాధనల\ తన ప^భ�వ�d� Iాటt 
మ��వ��V� �1గ�ా�మ�లFcా క}|ంచు#��ాదు.” [ఖు�ఆ�  18:110] 

ఇ�ే సం�ేశం తరత�ాలFcా ఇవ�బ)ిం��. మ�Vయ� సృSిU కర̀ OPౖ స���న 
�ైవ4pా�సం క}cV ఉండవలuిన Iా̂�Bన�త గ��VంW <â#H? Aెప|బ)ిం��.  

అల�� �అల�� �అల�� �అల�� � ప^gప^gప^gప^g జ�gజ�gజ�gజ�g #�రకF#�రకF#�రకF#�రకF ఒకఒకఒకఒక ప^వక̀నుప^వక̀నుప^వక̀నుప^వక̀ను పంOి<Bడ"పంOి<Bడ"పంOి<Bడ"పంOి<Bడ"  

“మ�Vయ� ప^g సమ�జ�N#H ఒక ప^వక̀ (పంపబ)Bô డ").” ఖు�ఆ� 10:47 
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అల�� � మ�నవజ�gOPౖ దయప�తÙ kా�V మ�ర�దర�కత�ం #�సం 
Nయ9త #ాలమ�లల\ k=ల #�ల�� ప^వక̀లను, అంట� ప^g జ�g #�రకF క�సం 
ఒక ప^వక̀ను పంOి<BడN మ�uి� ంలF నమ��dBర�. #ాలకqమంల\ ప^జలF 
ప^వక̀ల సం�ేpాNG IJc¸టtU కF<BGర�, కలFSితం Aేuి<Bర�, మ�VCIJయ�ర�, 
Nర�v�ం Aే�ార�, gరస?�VంABర�. ఇల�ంట; #�NG #ారణBల వలన అల�� � 
సం�ేpాNG మరల� అందజ$య)BN#H మ�Ç #�త̀ ప^వక̀ను పంపవలuి వAేC��.  

అల�� � పంOిన ప^g ప^వక̀ను మ�uి� ంలF 4శ�uి�ా` ర� మ�Vయ� 
cÓర4�ా` ర�. అల�c$, ప^వక̀లOPౖ అవత�Vంపజ$యబ)ిన అసలF ��వ�గqం¼B 
లNGంట;� మ�uి� ంలF 4శ�uి�ా` ర�. #ా�, <=డ" ఖు�ఆ� తప|, ఈ 
��వ�గqం¼Bలi� kాట; అసలF అవత�VంWన ర²పంల\ మ�ర�|లF Aేర�|లF 
లiకFం)B స�చbంcా 9cV} లiవ�.  

“ఆయన సత�Z[xన ఈ ��వ�గqం¼BNG �OPౖ అవత�Vంపజ$�ాడ". ఇ�� పwర�ం 
అవత�Vంపజ$యబ)ిన గqం¼Bలల\N (9cV} ఉనG) సdB�NG ధృ�క�Vసు` ం��. 
ఇం#ా ఆయ<= dౌ�ాé మ�Vయ� ఇం3లFను అవత�Vంపజ$�ాడ"” ఖు�ఆ� 3:3 

ఎందుకFఎందుకFఎందుకFఎందుకF మనల\Nమనల\Nమనల\Nమనల\N ప^gప^gప^gప^g ఒక?ర²ఒక?ర²ఒక?ర²ఒక?ర² gనGcాgనGcాgనGcాgనGcా సృSిU కర̀సృSిU కర̀సృSిU కర̀సృSిU కర̀ నుం)ినుం)ినుం)ినుం)ి ��వ�kాణã��వ�kాణã��వ�kాణã��వ�kాణã 
అందు#�లiర�అందు#�లiర�అందు#�లiర�అందు#�లiర�? 

అల�� � మన}G సృSిUంABడ". మనసూî�V`cా ఆయన చూOిన 
స<B��ా� NG ఎవర� అనుస�V�ా` �Ç మ�Vయ� ఎవర� gరస?�V�ా` �Ç 
ప���ింAేందుకF మ�నవ�లకF తcVనంత u~�చbను మ�Vయ� 4k=#ాNG 
ప^�ా��ంABడ". ఒకk=ళ ప^g ఒక?ర² gనGcా ��వ�సం�ేశం అందుకFంట�, 
34తం ఒక NజZ[xన 4pా�స ప��vcా మ�రదు.  ఒక�V 4pా�సం oక? 
NజZ[xన ప��v ఏ9టంట�, తమ 4k=#ాNG మ�Vయ� హyతLkా�BNG (ల���) 
ఉప¯cVంW, అల�� � oక? W°Gల గ��VంW ఆల\Wంచడం మ�Vయ� kాట;N 
గ��V`ంచడం. అంdేcా� gనGcా అల�� � d� మ�ట1� డటం #ాదు. అల� అల�� � d� 
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మ�ట1� )ి, 4శ�uించడంల\ ఎల�ంట; శqమ ఉండదు మ�Vయ� అ�� 
�ైవ4pా��ాNG అర�ం పర�ం లiకFం)B Aేసు` ం��. 

ప^వక̀లF gనGcా అల�� � నుం)ే ��వ�సం�ేpాNG అందుకF<BG, 
Iా̂పంWక 34త ప��vల నుం)ి kా�V#H 9న°_ంప� ల�ంచలiదు. 
ఎందుకంట� ప^వక̀త�ం తనd� Iాటt ఎ<zG కÀాU లను మ�Vయ� ¤వ^ 4మర�లను 
dెWC, kా�V 34dB}G కÆVన ప��vలకF గ��V Aేuిం��.  

అంgమఅంgమఅంgమఅంgమ ప^వక̀ప^వక̀ప^వక̀ప^వక̀ 

N��©త సమ�జ�ల #�రకF ప^వక̀లF పంపబ)ి<Bర�. ప^జలF #ాలకqమంల\ 
ఆ ప^వక̀లF అందజ$uిన ��వ�సం�ేpాNG IJc¸టtU కF<BGర� లi�B కలFSితం 
Aేuిk=�ార�. #ా�, ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం N��©త 
సమ�జ�ల #�సం పంపబడలiదు. ఆయన ]త̀ం మ�నవజ�g #�సం 
పంపబ)ి<Bర�. ఆయన అందజ$uిన ��వ�సం�ేశం ఖు�ఆ� మ�Vయ� 
సునGతLల ర²పంల\ ప��లంcా భదం̂ పరచబ)ిం�� మ�Vయ� సులభంcా 
అంద�V#¨ అందుబ1టtల\ ఉనG��. అందువలన మ�Ç ప^వక̀ పంపబడవలuిన 
అవసరం లiదు.  

• ఖు�ఆ� అంట� అల�� � kాకF?. ఎల�ంట; మ�ర�|లF Aేర�|లకF, ల\IాలకF,  
పరస|ర k>ౖర��B�లకF అ¤తంcా ఉనG��. అ�� “మ�నవ�ల #�రకF 
మ�ర�దర�కత�ం వహrంAే … (తపY ఒపYలను) k=ర� Aేu~” ��వ�గqంథం. 
ఖు�ఆ� 2:185 

• సునGతLలF అంట� ఆయన సహచర�లF మ�Vయ� kా�V �షL�లF 
Iా̂మ�ణãకంcా నÄదు Aేuిన ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr 
వసల� ం oక? ఉప�ేpాలF మ�Vయ� ఆచరణలF. Iా̂మ�ణãకంcా నÄదు 
Aేయబ)ిన ఈ k=ల #�ల�� సునGతLల వలన ప^g ఒక?ర² ప^వక̀ 
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మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ంను స�Vcా�  అనుస�Vంచడం 
సులభZ[xం��.  

ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం బK��ంWన ��వ�సం�ేశం 
పwర� ప^వక̀ల ��వ�సం�ేpాలd� పw�V`cా ఏ#¨భ4సు` నG�� మ�Vయ� kాట;N 
ప�నః ధృ�క�Vసు` నG��.  

వర̀మ�న మ�Vయ� భ4ష� త�ాలd� స° ఆయన #ాలం నుం)ి 
WటUWవ�V ��నం వరకF ]త̀ం మ�నkాï #�రకF పంపబ)ిన అంgమ ప^వక̀ 
మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం. Nజ�_¤, <B�యం, కర�ణ, దయ, 

సత�త మ�Vయ� �ైర��ాహ�ాలకF ఆయన �ాట;లiN ప�Vపwర©  ఉపమ�నం. 
పwర� ప^వక̀ల వలi, ఆయనల\ క£)B ఎల�ంట; Aెడ" స��1వం లiదు మ�Vయ� 
#$వలం అల�� � #�సZ� ఆయన Wత̀®���d� శq9ంW<Bర�.   

Wవ�Vcా “kాస̀kాN#H అల�� � oక? సం�ేశహర�Nల\ �కF ఒక ఉత̀మZ[xన 
ఆదర�ం ఉం��. kా�V #�రకF ఎవ���dే అల�� � మ�Vయ� అంgమ��<BNG ఆ��ా` �Ç 
మ�Vయ� అల�� � ను అత���కంcా స��V�ా` �Ç.” ఖు�ఆ� 33:21 

అల�� � oక? ��వ�సం�ేpాNG ప^జలకF అందజ$u~ందుకF మ�Vయ� 
kా��ల� స<B�ర�ంOPౖ 34ంABల\ బK��ంAేందుకF తన #ార�ణB�N#H ఒక మచుC 
తLనకcా అల�� � ప^వక̀లను పంOి<Bడ". ప^వక̀లF kా�V ప^జలల\ ఉత̀మ 

గ�ణగణBలF క}cV ఉం)ేkార�. ప^జలF kా�VN అనుస�VంAేkార� మ�Vయ� kా�V#H 
4�ేయత చూO~kార�. ప^వక̀ను అనుస�Vంచడం అంట� అల�� � కF 4�ేయత 
చూOినట�� . అల�c$ gరస?�Vంచడమంట� అల�� � కF అ4�ేయత చూOినట� వ� 
తLం��. మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం అల�� � oక? ప^వక̀ల 
పరంపరల\ WటUWవ�V ప^వక̀ మ�Vయ� సం�ేశహర�డ". ఆయనను పంపడంd� 
అల�� � మ�ర�దర�కత�ం ప�Vపwర©Z[x IJ_ం��, అల�� � కF మ�Vయ� అంgమ 

ప^వక̀కF 4�ేయత చూపడం �B��ా నర#ాcVG నుం)ి 4మ�#H`  ల�సు` ం��.  
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10. ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం ధర�ంధర�ంధర�ంధర�ం oక?oక?oక?oక? ఐదుఐదుఐదుఐదు మ
లస�ం�1లFమ
లస�ం�1లFమ
లస�ం�1లFమ
లస�ం�1లF 
పట;షUంcా, కల#ాలం బలంcా Nలబ)ి ఉం)Bలంట� ప^g మంW కటUడం 

దృఢZ[xన ప�<B��OPౖ N�V�ంచబడవలuి ఉంటtం��. #ాబట;U  ఇ�ా� ం ధర�ం oక? 
దృఢZ[xన ప�<B�� �BN ఐదు మ
లuి�B� ంdBలOPౖ N�V�ంచబ)ిం��. ప^వక̀ 
మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం ఉప�ే�ంWనటt�  అ�� ఇ�ా� �య 

బKధనల మ
ల��Bరంcా మ��Vం��. ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr 
వసల� ం ఇల� ఉప�ే�ంABర�: 

ఇ�ా� ం ధర� ప�<B�� ఐ��ంట;OPౖ N�V�ంచబ)ిం��: 

1. �ాv� ప^కటన (ష°ద�); 
2. N��©త సమయంల\ నమ�� Aేయ�ట (సల��); 

3. 4���Bనం Aె}�ంచుట (జ#ాతL Aె}�ంచుట); 

4. రమ�B� <>లల\ ఉపkాసం Iాట;ంచుట (�(Ã); 

5. మ#ా? య�త^ Aేయ�ట (హê). 

ఈ ఐదు మ
లస�ం�1లF ఒక మ�uి� ం 34తం oక? ప�<B�� �ాళÕ వంట;4. 

1. �ాv��ాv��ాv��ాv� ప^కటనప^కటనప^కటనప^కటన – ష°ద�ష°ద�ష°ద�ష°ద�  

అõ హదు అ� ల� ఇల�హ ఇల� ల�� � వ అõ హదు అనG 
మ�హమ�� రసూలFల�� � అంట� <=ను �ాv�9సు` <BGను అల�� � తప| మ�Ç 
ఆ�ాధు�డ" లiడN మ�Vయ� <=ను �ాv�9సు` <BGను మ�హమ�� అల�� � 
oక? ప^వక̀ అ�. �ీN<= ష°ద� అంట� �ాv�ప^కటన లiక 4pా�స ప^కటన 
అంట1ర�. ఇ�� మనసూ|�V`cా Wత̀®���  మ�Vయ� దృఢNశCయంd� 
స�చbందంcా ఉచb�Vంచ బ)B}.  

�ాv�ప^కటనల\N�ాv�ప^కటనల\N�ాv�ప^కటనల\N�ాv�ప^కటనల\N ]దట;]దట;]దట;]దట; �1గం�1గం�1గం�1గం #Hqం��#Hqం��#Hqం��#Hqం�� 4షయ�ల4షయ�ల4షయ�ల4షయ�ల గ��VంWగ��VంWగ��VంWగ��VంW స|షUంస|షUంస|షUంస|షUం Aేసు` నG��Aేసు` నG��Aేసు` నG��Aేసు` నG��: 
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• ఎవ�ర² లiక ఏ�ీ ఆ�ా��ంపబ)ే హకF?లF క}cV లiదు. #$వలం ఒక? 
అల�� � మ�త^Z� ఆ�ా��ంపబ)ే హకF?లF క}cV ఉ<BGడ". అల�� � అ<= 
అర½ పదం సర�మ�నkాï మ�Vయ� సర�ల\#ాల ఏ#��క ఆ�ాధు�)ిN 
సూWసు` నG��.  

• #$వలం అల�� � మ�త^Z� సర�ల\#ాల సృSిU కర̀ మ�Vయ� IJషకFడ". #$వలం 
ఆయన మ�త^Z� సకల ల\#ాలOPౖ స�ా���#ా�ాలF క}cV ఉనG 
సర�శ#H`మంతLడ".  

• #$వలం అల�� � మ�త^Z� సంపwర©Z[xన ��వ�లvణBలF క}cV ఉ<BGడ". 
#$వలం ఆయన మ�త^Z� అNGర#ాల ల\IాలF మ�Vయ� #�రతలకF 
అ¤తLడ".  

• అల�� � కF ఎల�ంట; �1గ�ా�మ�లF లiర�, ఎవ�ర² �ాట; లiర�, 
త}�దండ"̂లF లiర� మ�Vయ� సంdBనం లiదు.  

�ాv�ప^కటనల\N ��ం)ో �1గం మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం 
అల�� � oక? �Bసుడ" మ�Vయ� అంgమ ప^వక̀,  సం�ేశహర�డ" అN 
dెలFప�తLనG��. #$వలం అల�� � కF మ�త^Z� 4�ేయత చూపమN మ�Vయ� 
ఆ�ా��ంచమN ప^జలను ఆ°�NంAేందుకF పంపబ)ిన ప^వక̀ల పరంపరల\ 
ఆయన అంgమ ప^వక̀. ఆ ప^వక̀ల పరంపరల\N #�ందర� ప^వక̀ల O~ర��  – 

ఆదం, నూ�, అబ^°Ã, ఇ�ా�_Ò&, ఇ�ాá �, జ�#�బ�, జòu~ó, ÄuPÅ, 
)ే4Ñ, �Jల\మ�� మ�Vయ� 3సÅ అలౖహrస�ల�ం.  

ప^జలకF అల�� � oక? ��వ�సం�ేశం బK��ంAేందుకF మ�Vయ� 
ప^జలంద�V#¨ ఒక ఆచరణBత�కZ[xన ఉపమ�<B}G చూO~ందుకF ప^వక̀ 
మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ంd� Iాటt ఖు�ఆ� గqంథం పంపబ)ిం��.  
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�ాv�ప^కటన�ాv�ప^కటన�ాv�ప^కటన�ాv�ప^కటన AేయడంAేయడంAేయడంAేయడం వలనవలనవలనవలన క}c$క}c$క}c$క}c$ #�NG#�NG#�NG#�NG ప^¯జ<BలFప^¯జ<BలFప^¯జ<BలFప^¯జ<BలF: 

• సర�ల\#ాల సృSిU కర̀ అ_న అల�� � అ�ÀాU N#H పw�V`cా సమ�V|ంచు 
#�వడం మ�Vయ� అల�� � oక? NజZ[xన �Bసు)ిcా మ�రడం 

• అత�ంత ఉనGత �ా� _ల\ ఆత�cÓరవం మ�Vయ� ఆత�4pా�సం I«ం��<B 
అణ�కFవd� మ�Vయ� మ��ేమ�ర�ంల\ 34ంచడం.  

• దృఢసంకల|ం, సహనం మ�Vయ� పటtU దల ]దలౖన మంW గ�ణBలF 
అలవర�CకF<=ల� IĴత�హrసూ` , మNSిల\ �ైర��ాహ�ాలF NంOి అత)ిN 
ఒక బ1ధ�dBపర�)ిcా, సజúను)ిcా మ�ర�CతLం��.  

• అల�� � oక? ఆ�ేpాలను Nర�v�ం AేయకFం)B, kాట;#H 4�ేయత 
చూO~ల� IĴత�హrసు` ం��.  

2. నమ��నమ��నమ��నమ�� – సల��సల��సల��సల�� 

“NశCయంcా, <=<= అల�� � ను! <=ను తప|, ఆ�ా��ంపబ)ే అర�á తలF 
గలkా��వ�ర² లiర�. #ాబట;U  న<=G ఆ�ా��ంచం)ి. ననుG జ�¢ పకం 
AేసుకF<=ందుకF నమ�� Aేయం)ి.” ఖు�ఆ� 20:14 

ఒక మ�uి� ం 34తంల\ �Ç�kా�� ఐదు పwటల నమ��లF ABల� 
మ�ఖ�Z[xన ఆ�ాధనలF; Iా̂తః#ాలం, మ�B�హGం, �ాయంతం̂, 
సూ�ా�స̀మయం మ�Vయ� �ాg^ సమయ�లల\ నమ�� Aేయవలuి ఉనG��. 
ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం ఇల� బK��ంABర�: “నమ�� 
(ఇ�ా� �య) ధర�ం oక? మ
లస�ంభం. ఎవ���dే �BNN �ా� Oి�ా` �Ç, kార� 
ధ�ా�NG �ా� Oి�ా` ర�. మ�Vయ� ఎవ���dే �BNN వ��} k=�ా` �Ç, kార� ధ�ా�NG 
వ��} k=uినట��  (Nర�v�ం Aేuినట�� ).” 

4pా�సం, O~^మ, ఆశ మ�Vయ� cÓరkా�మ�<Bల ఆ�Bరంcా మ�uి� ంకF 
మ�Vయ� అత)ి సృSిU కర̀కF మధ� నమ�� ఒక వ�#H`గత మ�Vయ� అ�B�g�క 
సంబం�BNG �ా� Oిసు` ం��. పw�V`  ఏ#ాగqత,అణ�కFవ, 4నమåత మ�Vయ� 
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Wత̀®��� d� స�Vcా�  నమ�� Aేuినట� _dే, అ�� ఆ వ�#H`OPౖ అదు¡తZ[xన pాశ�త 
ప^�1వం చూప�తLం��. అత)ి హృదయంల\ సంతృOి`  మ�Vయ� pాంg 
Nంప�తLం��, అల�� � స�IాN#H Aేర�CతLం��.  

నమ�� అ<=�� ఒక మ�uి� ం 34తం oక? #$ంద^ Êందువ�. అల�� � 
కF సమ�V|ంచుకF<= అతL�త̀మZ[xన మ�ర�ం. ప�V®భం̂cా ఉనG ఏ 
Iా̂ంతంల\<>ౖ<B నమ�� Aేసు#�వచుC: అ�� I«లం #ావచుC, ఆ� ీసు #ావచుC, 
క�ా�cారం #ావచుC లi�B య
Nవ�V�టý #ావచుC; #�NG N9Àాలల\ నమ�� 
పw�V`  AేయవచుC. అందుల\ ఖు�ఆ� పఠనం ఉనG��. అంdేcాక 44భ 
భంcVమలల\ అంట� NలFAñN, వంగ�N, �ాÀాU ంగప)ి, క£�¸CN అల�� � ను 
k=డ"#�వడం మ�Vయ� ప^శంuంిచడం క£)B ఉనG��. నమ�� �B��ా మ�uి� ంలF 
తమ సృSిU కర̀ అ_న అల�� � ఘనతను జ�¢ పకం AేసుకFంట1ర�. తన #��VకలF 
మ�Vయ� అవస�ాలF ¤రCమN ఆయనను k=డ"కFంట1ర�.  

మ�ట;మ�ట;#¨ అల�� � మ�ందు అణ�కFవd� 4�ేయత ప^కట;ంచడం 
వలన Aెడ"పనులF, Iాప#ా�ా�ల నుం)ి దూరంcా ఉంట1ర�. ఖు�ఆ� ల\ 
dె}Oినటt�  ఇ�ొక రకZ[xన ఆత�ప^��ళణ: “Nజంcా, uిగ�� మ�}న పనులF 
మ�Vయ� Aెడ"పనుల నుం)ి నమ�డ" N�Ç��సు` ం��.” ఖు�ఆ� 29:45. Aేuిన 
IాIాలకF పpాCdB` ప పడ"తÙ, అల�� � నుం)ి vమ��v అ�V�ంAే ఒక 
అవ#ాpాNG నమ�� క}|సు` ం��. 

ఒక�ా�V రసూలFల�� � సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం తన సహచర�లను 
ఇల� ప^�GంABర�, “ఒకk=ళ ఎవ���<B తన ఇంట; గడప మ�ందు నుం)ి 
ప^వహrంAే న�� క}cV ఉం)ి, అందుల\ అతడ" ప^g�Ç ఐదు �ార��  �ాGనం 
Aేసు` నGట� _dే, అత)ిOPౖ ఏZ[x<B మ��V#H 9cV} ఉంటtం�B?” �BN#H kార� 
“లiదు.” అN జkాÊABCర�. అప�డ" ఆయNల� ప}#ార�, “అ�ే 4ధంcా, 
ప^g�Ç� Aేu~ ఐదు పwట�  నమ��ల �B��ా అల�� � మన IాIాలను తL)ిW 
k=�ా` డ".” 
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3. N��©తN��©తN��©తN��©త 4���B4���B4���B4���Bనంనంనంనం – జ#ాతLజ#ాతLజ#ాతLజ#ాతL 

“ఎవ���dే నమ��లF Aే�ా` �Ç మ�Vయ� జ#ాతL Aె}��ా` �Ç, ... అల�ంట; kా�$ 
�ాఫల�వంతLలవ�dBర�.” ఖు�ఆ� 31:4-5 

ధనసంపదలd� Iాటt ప^g�ీ అల�� � #$ Aెందును. మనకF 
ప^�ా��ంచబ)ే ధనసంపదలF అల�� � oక? అమ�నతLలF. N��©త �ా� _#H 
Aే�Vన 9గ�లF సంపదOPౖ ప^g మ�uి� ం తప|Nస�Vcా N��©త 4���Bనం అంట� 
జ#ాతL Aె}�ంచవలuి ఉనG��. (e.g. య�క̀వయసు�కF Aే�Vన, మguి�9తం 
క}cV ఉనGkార� ఒకk=ళ N��©త �ా� _ �Bట; 9గ�లF సంపద క}cV ఉంట�). ప^g 
సంవత�రం మ�uి� ంలF N��©త �ా� _ �Bట;న తమ ]త̀ం 9గ�లF సంపదల\ 
నుం)ి #$వలం 2.5% వంతL ఖు�ఆ� ల\ dె}Oిన అరáతలF గలkా�V#H 
(Nర�O~దలF మ�Vయ� అక?రగలkార�) �Bనం ఇవ�వలuి ఉనG��. 

రసూలFల�� � సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం ఇల� బK��ంABర�: “#$వలం 
� 9గ�లF సంపదను ప�V®ద�ం Aేu~ందు#$ అల�� � జ#ాతLను తప|Nస�V 
Aేuి<Bడ".” 

 “జ#ా�” అ<= అర½ పదం oక? అర�ం, ‘ప�V®��� ’ మ�Vయ� ‘అ�వృ��� ’. 

ఇషUం వWCనటt�  అట¬ ఇట¬ OP�VcV IJతLనG pాఖలను చక?cా ట;^Ã Aేయడం, 
కg̀�Vంచడం వలన ]క?లF బ1�లను�cా, ఏప�cా OPర�గ�dB_. ఈ 
తప|Nస�V 4���Bనం Aేయడం �B��ా, మ�uి� ంలF తమ 9cV}న సంపదను 
®���  Aేసు#�గలFగ�dBర�. అంdేcాక, ఆ�V�కంcా మ�Vయ� ఆ�B�g�కంcా 
అ�వృ���  AెందుdBర�.  

జ#ాతLజ#ాతLజ#ాతLజ#ాతL 4���Bనం4���Bనం4���Bనం4���Bనం oక?oక?oక?oక? #�NG#�NG#�NG#�NG ప^¯జ<BలFప^¯జ<BలFప^¯జ<BలFప^¯జ<BలF: 

• �ా�ర�ం, అహం#ారం మ�Vయ� దు�ాశల నుం)ి మన హృదయ�NG ప�V®���  
Aేసు` ం��. 
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• O~దప^జలF మ�Vయ� అక?రగలkా�V పట�  �ానుభ
gd� మ�Vయ� దయd� 
ప^వ�V`ంAేల� ట^_Nం	 ఇసు` ం��.  

• అల�� � oక? అనుగq°NG జ¢Oి` #H dెసు` ం�� మ�Vయ� ఆయనకF 
కృతజ¢తలF dెలFప�కF<=ల� IĴత�హrసు` ం��.  

• 44ధ �ాంírక – ఆ�V�క సమ
°ల మధ� దూ�ాNG తcV�సు` ం��. ఇ�ొక 
రకZ[xన �Jష& uPక£��Vటý అంట� �ాంírక భద^త.  

• ½ద�V#ాNG తcV�సు` ం��. తప|Nస�Vcా తమకF ప^�ా��ంచబ)ిన సంపదల\ 
నుం)ి #�ంత �1cాNG O~దప^జలd� పంచు#�kాలN ధనవంతLలను 
ఆ�ే�ంచడం వలన సమ�జం ఆ�V�క సమ�నత�ం ఏర|డ"తLం��. 
“…త�B��ా ఇ�� (సంపద) #$వలం �ల\N ధనవంతLల Aేgల\ మ�త^Z� 
ఉం)ి IJకFం)B.” ఖు�ఆ� 59:7 

జ#ాతL �Bనం ఇవ�డZ� #ాకFం)B, మ�uి� ంలF అదనంcా O~దప^జలకF 
తమ ఇÀాU ను�ారం సదఖ� �Bనం క£)B ఇవ�వచుC.  

4. రమ�B� <>ల రమ�B� <>ల రమ�B� <>ల రమ�B� <>ల ఉపkాసంఉపkాసంఉపkాసంఉపkాసం  – �(Ã�(Ã�(Ã�(Ã 

“�కంట� పwర�ం వWCన kా�VOPౖ N�$��ంచబ)ినటt� cా<= �OPౖ క£)B ఉపkాసం 
4��cా4ంచబ)ిం��, త�B��ా �ర� క£)B తఖ�� I«ందగలర� 
(ధర�ప�ాయణత�ం).” ఖు�ఆ�  2:183 

ఇతర �ైkా�ాధనల వలi, ఉపkాసంల\ క£)B అత�ంత ఉనGత 
�ా� _ల\ దృఢNశCయం మ�Vయ� Wత̀®���d� క£)ిన అల�� � oక? 
4�ేయత మ�Vయ� సమర|ణ ఎంd� అవసరం. ప^g సంవత�రం ]త̀ం 
రమ�B� <>లల\ (ఇ�ా� �య #ా�లండర�ల\N 9వ <>లల\), మ�uి� ంలF 
Iా̂తః#ాలం నుం)ి సూ�ా�స̀మం వరకF మ
డ" మ�ఖ� మ�నవ అవస�ాలౖన 
అనGIా�య�లF మ�Vయ� �Bంపత� లౖంగక సంబం�BలకF దూరంcా ఉంట1ర�.  
అంdేcాక kార� ప^g Aెడ"పN నుం)ి క£)B దూరంcా ఉంట1ర�.  
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pా��రక మ�Vయ� మ�నuిక ఆ�Çగ�ం క}cV ఉం)ి, య�క̀వయసు�కF 
Aే�Vన ప^g మ�uి� ంOPౖ రమ�B� <>ల ]త̀ం ఉపkాసం Iాట;ంచడం తప|Nస�V. 
WనGOిల� లF, kా���గqసు` లF, మguి�9తం #�ల\|_నkాళÔÕ, స|ృహల\ లiN 
kాళÔÕ, వయసు మïÕన పండ" మ�స}kాళÔÕ, <>లస�V బహrషLU  లi�B ప�ర�ట; 
రక̀�ా̂వం uి� gల\ ఉనG మహrళలF, ప^య�ణãకFలF 9న°_ంW.  

రమ�B�రమ�B�రమ�B�రమ�B� <>ల<>ల<>ల<>ల ఉపkా�ాలఉపkా�ాలఉపkా�ాలఉపkా�ాల #�NG#�NG#�NG#�NG ప^¯జ<BలFప^¯జ<BలFప^¯జ<BలFప^¯జ<BలF: 

• ఆ�B�g�క uీ�య ®�ీ� కరణ మ�Vయ� అ�వృ���  ]దలౖన మంW 
అలkాట� ను IĴత�హrసు` ం��. 

• k>ౖద�pాస̀§ం ధృ�క�VంWన ఆ�Çగ� ప^¯జ<BలF. 

• O~దప^జలOPౖ �ానుభ
g మ�Vయ� మ�Vంత �Bనధ�ా�లF Aేu~ల� ల�ంAే 
IĴdB�హం, O~^రణ. 

• uీ�య ®�ీ� కరణ, సహనం అలవర�CకF<=ల� మ�ర�దర�కత�ం వహrసు` ం��.  
• ఆత� ప�V®���  మ�Vయ� #��Vకలను త��ంచడం �B��ా అల�� � కF 

4�ేయ�లFcా మ��$ అలkాటt అలవర�CకF<=ల� స°యపడ"తLం��. 
Nలకడ మ�Vయ� దృఢdB�NG OPంI«��సు` ం��. ఆత�ను ®���  Aేసు` ం�� 
మ�Vయ� #��VకలకF దూరంcా ఉంట¬, Nలకడcా అల�� � కF 4�ేయత 
చూO~ అలkాటtను అలవర�CకF<=ల� స°య పడ"తLం��.  

• ఉపkాసం Iాట;సు` నG ప^జలల\ ఐకమత� �1వనల OPంప�దల మ�Vయ� 
�ామ
హrక గ��V`ంప�ను కలFగజ$సు` ం��.  

• Iా̂పంWక వ�వ°�ాల అవcాహనను OPంచుతLం�� మ�Vయ� కషUనÀాU లల\ 
సహనం వహrంAేల� తయ�ర� Aేసు` ం��.   

• Iాప4Äచన. ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం ఇల� 
ప}#ార�, “ఎవ���dే అల�� � నుం)ి ప^gఫలం ల�సు` ంద<= 4pా�సంd� 
మ�Vయ� ఆశd� రమ�B� ఉపkా�ాలF ఉంట1�Ç, అత)ి పwర� IాIాల�G 
v9ంWk=యబడdB_.” 
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5. ప4త^ప4త^ప4త^ప4త^ మ#ా?మ#ా?మ#ా?మ#ా? య�త^య�త^య�త^య�త^ - హêహêహêహê 

“ప4త^ #ాబ1గృ°NG సంద�V�ంAే హê య�త^ తcVన �J` మత గల kా�VOPౖ 
అల�� � oక? హకF? అ_ ఉనG��.” ఖు�ఆ� 3:97 

తcVన �J` మత మ�Vయ� ఆ�Çగ�ం క}cV ఉనG మ�uి� ం, kా�V 34తంల\ 
క�సం ఒక?�ా�V �(�ీ అ�$Êయ�ల\N మ#ా? నగ�ాNG మ�Vయ� అక?)ి ఇతర 
ప�ణ�స�ల�లను సంద�V�ంW హê య�త^ Aేయవలuి ఉనG��.  

హê య�త^ల\ dBdB?}కంcా Iా̂పంWక పనుల�G ఆOి k=యవలuి 
ఉంటtం��. ఈ సమయం ఆత�ప�V±లనల\, అల�� � oక? ఆ�ాధనల\, 
అల�� � oక? vమ��v అ�V�సూ` , ఆయనకF మ�Vంత Aేర�వ #ావడం#�సం 
k>WCంచ వలuిన ఉత̀మ సమయం.  

ప^g సంవత�రం హr3^ చంద^మ�న #ా�లండర�ల\N 12వ <>ల అ_న 
��& హê <>లల\ హê య�త^ జర�గ�తLం��. ప^పంచ నలFమ
లల నుం)ి 
రంగ�, జ�g, వర�ం, u~U టÅ, వయసు�, జ�¤యతలకF అ¤తంcా ఏ#��క Nజ 
ఆ�ాధు�)ి ఆ�ాధనలల\ ప^జలంద�V� ఏకం Aేసు` ం��. మగkారందర² ABల� 
uింప�& cా ఉం)ే ఒ#$ రకZ[xన ��ండ" dెల� ట; వ�ా` ë లF మ�త^Z� ధ�V�ా` ర�. 
త�B��ా kార� జ�g, వర�ం, కFలం, రంగ�, u~U టÅ ]దలౖన kాటNGంట;� 
వ��} అల�� � మ�ందు �ామ�న� మ�నవ�లFcా, సమ�నులFcా NలబడdBర�.  

అల�� � oక? ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం ఇల� 
ప}#ార�, “ఎవ�V� దూSించకFం)B, Iాప#ా�ా�లల\ Iాలþ� నకFం)B ఎవ���dే 
హê య�త^ పw�V`  Aే�ా` �Ç, kార� అపY)ే త}�  గర¡ం నుం)ి ప�ట;U న పuిÊడôవలi 
(స�చbంcా, Iాపరహrతంcా) మరలFdBర�.” 

అంgమ ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం 
బK��ంWనటt� cా, ప^వక̀ ఇబ1̂హ�Ã అలౖహrస�ల�ం అడ"గ�జ�డలను అనుస�Vసూ`  
హê య�త^ పw�V`  Aేయవలuి ఉం��. ఈ అత�దు¡త ఆ�ాధనల\ Nరంతరంcా 
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ఆర� ��<Bలల\ ఖు�ాö� (ప®బ}) Aేయడం, Iా̂ర�నలF Aేయడం, 44ధ 
Iా̂ంdBలను సంద�V�ంచడం మ�Vయ� అక?డ ఆ�ా��ంచడం, ఇం#ా అ<=క ఇతర 
ఆ�ాధనలF Aేయడం వంట; అ<=క అంpాలF ఉ<BG_.  

అల�ంట; అపwర�Z[xన c¸ప| అనుభవం మ�నవ 34త ��శ<= 
మ��VCk=సు` ం��. మ�నవ�)ిల\ అణ�కFవ, నమåతలను OPంI«ం��సు` ం��. మ�Vంత 
సహనంd� ప^వ�V`ంAేల�, అల�� � కF కృతజ¢తలF dె}O~ల� తయ�ర� Aేసు` ం��. 
మ�నవ�లల\ �Jదర�1వం OPర�గ�తLం��. �çద�1kాలకF అ¤తంcా 
మ�నవ�లందర² ఒ#$ సమ�జం అ<= �1వనలను కలFగజ$సు` ం��.  

మ�cVంప� 

ఇ�ా� ం ధర�ం oక? ఐదు మ
లస�ం�1లF అల�� � Aే 
N�$6�ంWబ)ి<B_. మ�uి� ంలF kాట;N 4శ�uింW, తమ 34తంల\ తప|కFం)B 
ఆచ�Vంచవలuి ఉనG��. అవ�G ఆచ�ాణ�కZ[xన4 మ�Vయ� సులభZ[xన4. 
kాట; k>నుక ఎ<zG ��ట�  4k=కం మ�Vయ� ®భం ఉనG��. స���న దృSిU #�ణంల\ 
ప�V±}u~` , అవ�G వ�#H`గత మ�Vయ� �ామ��క అభ��నGg#H �ోహద 
పడdB_. వ�#H`గత సదు� ణBలF మ�Vయ� <>ౖgక ప^వర̀నలను 
Z[ర�గ�పర��ా` _. త�B��ా ప^జలను మ�Vయ� సమ�జ�NG తమ పనులకF 
dBమ� బ1ధ�త వహrంAే kా�Vcా తయ�ర� Aే�ా` _ మ�Vయ� అల�� � దగ� �V#H 
Aేర��ా` _. 

ఇ�ా� ం ధర�ం oక? ఐదు మ
లస�ం�1లF #$వలం సృSిU dBల 
ప^¯జనం #�సం మ�త^Z� బK��ంచబ)ి<B_. ఎందుకంట� అల�� � 
Nర�O~��పర�డ", అంట� ఎల�ంట; అక?�ా లiNkాడ". ఈ ఐదు మ
లస�ం�1లF 
]త̀ం మ�నవజ�g ఔనGత�ం, సం�$మం, అభ��దయం మ�Vయ� �ాఫల�ం 
#�సం పట;షUZ[xన N�ా�ణBNG మ�Vయ� ట^_Nం	 IĴcాq Ã ను ఏ�ా|టt 
Aేసు` <BG_.  
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11. ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం ధర�ంల\ధర�ంల\ధర�ంల\ధర�ంల\ uPౖను�uPౖను�uPౖను�uPౖను� 

“ఇక త�రల\<= Z�మ� kా�V#H మ� W°Gలను kార� చుట¬U  ఉనG 4శ�ంల\ 
మ�Vయ� kా�V యందును చూప�dBమ�. WవరకF ఇ�ే సత�మN kా�V#H 
స|షUమవ�తLం��.” ఖు�ఆ� 41:53 

ఇ�ా� ం ధర�ం oక? మ
లగqంథZ[xన ఖు�ఆ� ను సర�ల\క సృషU కర̀ 
అ_న అల�� � మ�నవజ�g #�రకF పంOిన అంgమ మ�ర�దర�క గqంథం 
మ�Vయ� ప^వక̀లOPౖ అవత�Vంచబ)ిన ��వ�kాణ�లల\ WటUWవ�V��.  

ఖు�ఆ� గqంథం (1400 సంవత��ాల #Hqతం అవత�VంWన��) uPౖను� 
ప�స̀కం #ాకIJ_నప|ట;#¨, అ<=క �ాం#$gక, k>ౖజ�¢ N#H kాస̀kాలF క}cV 
ఉనG��. టె#ాGల3 మ�Vయ� �ాం#$gక 4జ�¢ నం బ1cా అ�వృ���  Aెం��న త�ా�త 
pాస̀§�¢ లF �ట;N ఈమధ�<= కనుc¸<BGర�. ప^కృgOPౖ �ీ�ాä ల\చనలను, k>ౖజ�¢ Nక 
ప�Vp÷ధనలను ఇ�ా� ం ధర�ం IĴత�హrసు` నG��. ఎందుకంట� ఈ అదు¡త సృSిU  
ఎల� సృSిUంచబ)ిం�ో అర�ం AేసుకFంట�, kాట; సృSిU కర̀ను, ఆయన 
శ#H`�ామ�ా� Ëలను మ�Vయ� 4k=#ాNG  ప^జలF ప^శంuింAే అవ#ాశం ఉనG��.  

uPౖను� ఇం#ా ఆరంభ దశల\ ఉనGపY)ే ఖు�ఆ� గqంథం 
అవత�VంWం��; ఆ#ాలంల\ టె}�J?ప�లF లiవ�, Z[x#�q �J?ప�లF లiవ�, ఈ<Bట; 
ఆధుNక ప�Vజ�¢ <BN#H క�సం ద�V�Bప�లల\ ఉం)ే ప�Vp÷ధ<B ప�Vక�ాలF క£)B 
లiవ�. భ
9 చుట¬U  సూర��డ" ప�Vభ^9సు` <BGడN, భ
9 బల� పర�ప�cా 
ఉందN, �BN <BలFగ� మ
లలల\ ఉనG స�ం�1లOPౖ ఆ#ాశం Nలబ)ి ఉందN 
ఆ<Bట; ప^జలF నZ��kార�. అల�ంట; సమయంల\ ఖcÇళpాస̀§ం నుం)ి 
బ¯ల3 వరకF, �య�ల3 నుం)ి �kాల3 వరకF అ<=క k>ౖజ�¢ N#H kాస̀kాలF 
క}cV ఉనG ఖు�ఆ� గqంథం అవత�VంWం��.  

    



101 

 

ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� ల\ల\ల\ల\ ప^�ా` 4ంచబ)ినప^�ా` 4ంచబ)ినప^�ా` 4ంచబ)ినప^�ా` 4ంచబ)ిన #�NG#�NG#�NG#�NG k>ౖజ�¢ Nకk>ౖజ�¢ Nకk>ౖజ�¢ Nకk>ౖజ�¢ Nక kాస̀kాలFkాస̀kాలFkాస̀kాలFkాస̀kాలF: 

#1 – 3kారంభం3kారంభం3kారంభం3kారంభం 

“మ�Vయ� Z�మ� ప^g Iా̂ణãN �ట; నుం)ి ప�ట;UంABమ�. ఇక<>ౖ<B kార� 
4శ�uించ�ా?” ఖు�ఆ� 21:30 

�ర� 3kాలNGంట; ఆరం�1N#H మ
లం అN O~�¸?నబ)ిం��. 
Iా̂ణ�ల�G కణBలd� సృSిUంచబ)ి<B_. కణBలల\ ఎకF?వ �1గం �ట;d� 
తయ�రవ�తLందN ఈ<Bడ" మనకF dె}uిం��. ఇ�� Z[x#�q �J?ప� కNOPటUబ)ిన 
త�ా�త కనుc¸నబ)ిం��. అ�$Êయ�ల\N ఎ)B�V Iా̂ంతంల\, 3kాNG �ట; నుం)ే 
సృSిUంచబ)ి<BయN ఎవ���<B ఊహrంచగలర<= ఆల\చన �1kా¤తZ[xం��, 
అనూహ�Z[xం��.  

#2 – మ�నవమ�నవమ�నవమ�నవ OంిడంOంిడంOంిడంOంిడం అ�వృ���అ�వృ���అ�వృ���అ�వృ���  

తన అంgమ ��వ�సం�ేశZ[xన ఖు�ఆ� గqంథంల\ సర�ల\#ాల 
సృSిU కర̀ అ_న అల�� � మ�నవ Oిండం అ�వృ���  గ��VంW ఇల� dె}Oి<Bడ" : 

“మ�Vయ� kాస̀వంcా Z�మ� మ�నవ�ణã©  మట;U  oక? �ారంd� సృSిUంABమ�. 
తర�kాత అతNN ఇం��^య Êందువ�cా ఒక #�శంల\ భదం̂cా ఉంABమ�. ఆ 
తర�kాత ఆ ఇం��^య Êందువ�ను రక̀ప� మ�ద6 cా (జలగcా) మ��ాCమ�. ఆ 
OPౖన ఆ రక̀ప� మ�ద6ను మ�ంసప� మ�ద6cా (3kాణ�వ�ల Oిండంcా) 
మ��ాCమ�. ఆ 3kాణ�వ�ల Oిండంల\ ఎమ�కలను ఏర|రW, ఆ ఎమ�కలను 
మ�ంసంd� కIా|మ�. ఆ తర�kాత �BNN మ�¸క (�నG) సృSిU cా Aే�ామ�. 
#ావ�న ®భకర�డ" (®భప^దుడ") అ_న అల�� � _Î అతL�త̀మ సృSిU కర̀. 
…” ఖ�ఆ�  23:12-14 

ఇక?డ kాడబ)ిన “అలఖ�” అ<= అర½ ప�BN#H మ
డ" అ�ా� లF 
ఉ<BG_: జలగ, k=^ల�)ే వసు` వ� మ�Vయ� గడô కట;U న రక̀ం. “మ�ద� �” అంట� 
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న9}న ప�Bర�ం (చూ_ం	 గÃ). Oిండం అ�వృ��� N 4వ�Vంచడంల\ ఈ 
ప�Bల kాడకం ABల� ఖWCతంcా జ�VcVందN మ�Vయ�  Oిం)ోత|g̀ 
అవcాహనల\ ప^సు` త k>ౖజ�¢ Nక pాస̀§ంd� ఇ�� పw�V`cా ఏ#¨భ4సు` నGదN 
Oిం)ోత|g̀ pాస̀§k=త̀లF గ��V`ంABర�.  

20వ శdBబ16 N#H పwర�ం Oంి)ోత|g̀ దశల గ��VంW ABల� తకF?వcా 
dెలFసు. అంట� ఖు�ఆ� ల\ O~�¸?నబ)ిన Oిం)ోత|g̀ దశల 4వరణ 7వ 
శdBబ16 N#H Aెం��న uPౖను� 4జ�¢ నంOPౖ ఆ�Bరప)ి ఉం)ే అవ#ాశం అస�లF లiదు.  

#3 – 4శ�ం4శ�ం4శ�ం4శ�ం kా�Oంిkా�Oంిkా�Oంిkా�Oంిచడంచడంచడంచడం 

ఖcÇళpాస̀§ం ఇం#ా అ�వృ���  AెందN #ాలంల\, ఖు�ఆ� ల\N #Hqం�� 
వచనం అవత�VంWం��: 

“మ�Vయ� ఆ#ాpాNG Z�మ� మ� AేతLలd� N�V�ంABమ�. మ�Vయ� 
NశCయంcా Z�Z� �BNN 4స̀�Vంపజ$�ా` మ�” ఖు�ఆ� 51:47 

OPౖవచనం ఒక అర�ం ఏ9టంట�, సృSిU కర̀ ఈ 4pా�NG (అంట� 
ఆ#ాpాNG) kా�Oింపజ$సు` <BGడ". �ీN మ�Ç అర�ం ఏ9టంట�, సృSిU కర̀ ఈ 
4pా�NG IJSిసు` <BGడ" మ�Vయ� అల� IJSింAే శ#H`�ామ�ా� ËలF ఆయనకF 
ఉ<BG_ – NజZ� క�B! 

4శ�ం kా�Oిసు` నG�� (గq°లF ఒక�BN#�కట; దూరం దూరంcా 
జర�గ�తL<BG_) అ<= kాస̀వం #$వలం #Hqతం శdBబ6ంల\ మ�త^Z� 
కNOPటUబ)ిం��. �ßgక pాస̀§k=త̀ uీU� P� °#Hం	 (Stephen Hawking) తన 
ప�స̀కం ‘�� ½̂ó హrసU �� ఆó టైÃ - A Brief History of Time’ ల\ ఇల� 
kా̂uి<Bడ", “4శ�ం kా�Oిసు` ంద<= 4షయ�NG కNOPటUడమ<=�� 20వ శdBబ6ప� 
అg c¸ప| k>ౖజ�¢ Nక 4ప� kాలల\ ఒకట;.” 
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మ�V, టె}�J?ప� కNOPటUబడక మ�ం�ే 4శ�ం kా�Oిసు` ంద<= kాస̀kాNG 
ఖు�ఆ� గqంథం సూWంWం�� క�B! 

#4 – భ
మండలంభ
మండలంభ
మండలంభ
మండలం    OPౖ#HOPౖ#HOPౖ#HOPౖ#H ఇనుమ�ఇనుమ�ఇనుమ�ఇనుమ� ఇతర గq°ల నుం)ి ఇతర గq°ల నుం)ి ఇతర గq°ల నుం)ి ఇతర గq°ల నుం)ి పంపపంపపంపపంపబ)ంి��బ)ంి��బ)ంి��బ)ంి�� 

ఇనుమ� భ
మండల సహజ వనర�లల\N�� #ాదు. అ�� బయట; 
అంత�Vvం నుం)ి భ
మండలంOPౖ#H పంపబ)ిం��. అ<=క Ê}యన�  
సంవత��ాలకF పwర�ం, దూరప� నvdB̂లF O~లటం వలన అక?)ి నుం)ి 
ఇనుమ�d� Nం)ిన d�కచుక?లF భ
9N dB#ాయN pాస̀§�¢ లF కNOPట1U ర�.  

“Z�మ� ఇనుమ�ను #Hqం��#H పంIామ�. అందుల\ c¸ప| శ#H`  ఉం�� మ�Vయ� 
మ�నవ�లకF ఎ<zG ప^¯జ<BలF ఉ<BG_.” ఖు�ఆ� 57:25 

ఇక?డ సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న అల�� � ‘#Hqం��#H పంIామ�’ అ<= 
ప�Bలను kా)ి<Bడ". అంట� ఇనుమ� k=�$ అంత�Vvం నుం)ి భ
9 OPౖ#H 
పంపబ)ిం��. ఈ 4షయం అంతcా అ�వృ���  AెందN 7వ శdBబ6ప� uPౖను�కF 
dె}యదు.  

#5 – ఆ#ాశఆ#ాశఆ#ాశఆ#ాశ రvణరvణరvణరvణ కవచంకవచంకవచంకవచం 

సూర��)ి నుం)ి k>లFవ)ే Iా̂ణBంతకZ[xన 4షkాయ�వ�లF మ�Vయ� 
అంతరvం oక? గడô కట�U  చల� దనం నుం)ి భ
9N మ�Vయ� భ
9OPౖ ఉనG 
3kాలను భదం̂cా #ాIాడటంల\ ఆ#ాశం ABల� మ�ఖ�Z[xన Iాత^ IJSిసు` నG��.  

ఖు�ఆ� ల\ ఈ 4షయం గ��VంW అల�� � ఇల� O~�¸?ంటt<BGడ": 

“Z�మ� ఆ#ాpాNG సుర�ితZ[xన కపYcా Aే�ామ�. అ_<B kార� అందుల\N 
సూచనల నుం)ి 4మ�ఖులవ�తL<BGర�!” ఖు�ఆ� 21:32 

20వ శdBబ6ంల\ జ�VcVన ప�Vp÷ధనలల\ �ాం#$gక ప�Vp÷ధనలF 
కNOPట;U న ఆ#ాశప� రvణ కవABNG మ�Vయ� �BN ర�ింAే లvణBలను అల�� � 
oక? అదు¡త W°Gలల\ ఒకట;cా ఖు�ఆ� 7వ శdBబ6ంల\<= O~�¸?నG��.  
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#6 – పర�dBలFపర�dBలFపర�dBలFపర�dBలF 

పర�dBలకF Aెం��న ఒక మ�ఖ� లvణం k>ౖప� దృSిU  �ా�VంచమN 
అల�� � మనకF ఇక?డ dెలFప�తL<BGడ": 

“ఏ�? Z�మ� భ
9N పర�ప�cా Aేయలi�B? మ�Vయ� పర�dBలను 
Z�కFలFcా?” ఖు�ఆ� 78:6-7 

“Z�కFలF” అ<= ప�BNG kాడ"తÙ ల\తLcా IాతLకFIJ_న 
పర�dBల k=^ళÕ గ��VంW ఖు�ఆ� ABల� ఖWbతంcా 4వ�Vసు` నG��. 
ఉ�BహరణకF, మ�ం� ఎవ��õU  భ
9OPౖ �B�Bప� 9 #H.�. ఎతL`  క}cV ఉండcా, 
భ
9 ల\పల �BN k=^ళÔÕ 125 #H.�. కంట� ల\తLcా AñచుCకFIJ_ 

ఉ<BG_! 

20వ శdBబ6ప� ఆరంభంల\ ¼�య�� ఆó Iా� టె టెట1̂N�� (theory of 

plate tectonics) k>లFగ�ల\N#H వAేC వరకF పర�dBల k=^ళÔÕ భ
9 ల\ప}#H 
ల\తLcా ల\ప}#H AñచుCకFN IJ_న Z�కFల వలi ఉంట1య<= kాస̀వం 
ప^పంABN#H dె}యదు. అ_dే, భ
9N uి� రంcా ఉంచడంల\ పర�dBలF 
ప^�Bన Iాత^ IJSిసు` <BGయN ఖు�ఆ� (16:15) ల\ అల�� � ఇల� 
ప^కట;ంABడ". “…త�B��ా అ�� కంOించదు,” ఈమధ�<= pాస̀§k=త̀లF �ీNN 
గqహrంచ�ాcార�. 

#7 – సూర��)ిసూర��)ిసూర��)ిసూర��)ి కv�కv�కv�కv� 

1512ల\, N#�లÅ #ాప�VGకÅ (Nicholas Copernicus) అ<= ఖcÇళ 
pాస̀§�¢ డ" సూర�కFటtంబం మధ�ల\ సూర��డ" చలనరహrతంcా, uి� రంcా 
ఉ<BGడN మ�Vయ� గq°లF సూర��N చుట¬U  భ^9సు` <BGయ<= uి�B� ంdBNG 
ప^gIా��ంW<Bడ". 20వ శdBబ6ం వరకF ఇ�ే uి�B� ంతం ఖcÇళ pాస̀§�¢ లల\ 
4స̀ృతంcా kా�OింWం��. మ�VపYడ" ఖWbతంcా ప^కట;ంచబ)ిన kాస̀వం 
ఏ9టంట�, సూర��డ" క£)B Nలకడcా లiడN, మన 9Ö? k= cా�ల#¨� 



105 

 

(Milky Way galaxy) #$ందం̂ చుట¬U  ఒక కv�ల\ ప�Vభ^9సు` <BGడ". ఇ�ే 
kాస̀వం ఖు�ఆ� ల\ ప�BGలFగ� శdBబ16 లకF పwర�Z� స|షUంcా ఇల� 
dెలFపబ)ిం��.  

“మ�Vయ� �$_ంబవళÕను మ�Vయ� సూర�చందు̂లను సృSిUంWనkాడ" 
ఆయ<=. అ4 తమత తమ కv�లల\ dే}య�డ"తÙ (gర�గ�తÙ) ఉ<BG_.” 

ఖు�ఆ�  21:33 

#8 – మ°సమ��B^ లల\Nమ°సమ��B^ లల\Nమ°సమ��B^ లల\Nమ°సమ��B^ లల\N అంతర�తఅంతర�తఅంతర�తఅంతర�త అలలఅలలఅలలఅలల 

సమ��B̂ల ఉప�VతలంOPౖ<= అలలF వ�ా` యN �ా�Bరణంcా 
�14సు` ంట1మ�. #ా�, సమ�ద^ ఉప�Vతలం #Hqంద క£)B అంతర�త అలలF 
ఏర|డdBయN, అ4 మ�నవ కంట;#H కనబడవN, #$వలం ప^dే�క ప�Vక�ాల 
�B��ా మ�త^Z� గ��V`ంచగలమN �ాగర pాస̀§k=త̀లF ఈ మధ� కNOPట1U ర�.  

మ�V, kాట; గ��VంW ఖు�ఆ� ల\ ప�BGలFగ� శdBబ16 లకF పwర�Z� ఇల� 
O~�¸?నబ)ిం��: 

“… ABల� ల\తLగల సమ�దం̂ల\N ìకట�  వలi ఉంటtం��. �BNOPౖ ఒక c¸ప| 
అల కqమ��#�N ఉంటtం��. �BNOPౖ మ�¸క c¸ప| అల, Z�ఘ�లF. ìకటt�  
ఒక�BNOPౖ <âకట; కqమ��#�N ఉంట1_. అప�డ" ఎవ)ై<B తన AేgN 
(చూ)BలN) ABWdే, kాడ" �BNN చూడలiడ". …” ఖు�ఆ� 24:40 

ఈ స|షUZ[xన 4వరణ ఎంd� ఆశCర�కరZ[xం��. ఎందుకంట� 1400 

సంవత��ాలకF పwర�ం సమ��B̂లల\ ABల� ల\తLcా అంతర�త అలలను 
గ��V`ంAే పల ఎల�ంట; ప^dే�క ప�Vకరమ
 లiదు.  
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#9 – అబ�B� లFఅబ�B� లFఅబ�B� లFఅబ�B� లF & �BN�BN�BN�BN కద}కలFకద}కలFకద}కలFకద}కలF 

ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం #ాలంల\ క£q రZ[xన, 
�ౌరúన�పర�)ైన ఒక dెగ <BయకFడ" ఉం)ేkాడ". అత)ిN హ-చC�VంAేందుకF, 
అల�� � ఖు�ఆ� ల\ ఈ వచ<BNG అవత�Vంపజ$uి<Bడ": 

“అల� #ాదు! ఒకk=ళ అతడ" మ�ను#�క IJdే, Z�మ� అత)ిN నుదుట; �టtU  
k>ంటt̂కలను పట;U  ఈడ"�ా` మ�. అ�� అబ�B� లల\ , అప�ా�Bలల\ మ�NcV 
వ�నG నుదుర�.” ఖు�ఆ� 96:15-16 

అల�� � అత)ిN అబ�B� ల#�ర� అN O~�¸?నలiదు, #ా� అత)ి నుదుర� 
మ�ందు�1cాNG (Z[దడ" మ�ందు �1cాNG) ‘అబ�B� ల#�ర�’ మ�Vయ� 

‘IాIాత�కZ[xన��’ cా O~�¸?<BGడ", ఇం#ా Iాప#ా�ా�లF వ��} k=య�లN 
హ-చC�VంABడ". అబ�B� లF పలకడం మ�Vయ� ఇÀాU ను�ారం కదలడం అంట� 
Iాప#ా�ా�లF Aేయడం ]దలౖన kాట;#H మన Z[దడ" మ�ందు �1గం బ1ధ�త 
వహrసు` ందN అ<=క ప�Vp÷ధనలF గ��V`ంAB_. ఈ చర�లF 20వ శdBబ6ంల\ 
అ�వృ���  Aేయబ)ిన ప^dే�క Z[)ిక& ఇZ��ం	 ప�Vక�ాల �B��ా కNOPటU  
బ)ి<B_.  

#10 – ��ండ"��ండ"��ండ"��ండ" సమ��B^ లFసమ��B^ లFసమ��B^ లFసమ��B^ లF కలFసు#�వ�కలFసు#�వ�కలFసు#�వ�కలFసు#�వ� 

సమ��B̂ల గ��VంW, మన సృSిU కర̀ ఇల� O~�¸?<BGడ": 

“ఆయ<= ��ండ" సమ��B̂లను కలFసు #�వట1N#H వద} OPట1డ". ఆ ��ం)ింట; 
మధ�, అ4 అgకq9ంచలiN అడ"ô  dెర వ�ం��.” ఖు�ఆ� 55:19-20 

ఉప�Vతలం ఉ��^క̀త (surface tension ) అనబ)ే ఒక �ßgక శ#H`  
ఇర�గ� I«ర�గ� సమ��B̂ల �ట;N kాట; �ాంద^తల dే)B వలన పరస|రం 
కలFసు#�కFం)B N�Ç��సు` ం��. kాట; మధ� ఒక సనGట; అడ"ô I«ర వలi 
ఏర|డ"తLం��. ఈ kాస̀kాNG ఈ మధ�<= �ాగర pాస̀§k=త̀లF కNOPట1U ర�.  
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ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� గqం¼BNGగqం¼BNGగqం¼BNGగqం¼BNG మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ�� రWంచలi�BరWంచలi�BరWంచలi�BరWంచలi�B? 

చ�Vత^ల\ ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం 
Nరv��ాసు�లFcా O~�¸?నబ)ి<Bర�. ఆయనకF చదవడం, kా̂యడం �ాదు. 
ఖు�ఆ� ల\ అ<=క �ాం#$gక kాస̀kాలను అంత ఖWbతంcా O~�¸?<=ందుకF 
ఆయన ఏ k>ౖజ�¢ Nక 4�1గంల\నూ 4�B��1�సం Aేయలiదు.  

ఆయన #ాలంల\N జ�¢ నుల నుం)ి లi�B pాస̀§k=త̀ల నుం)ి #ాOీ Aేuి 
ఉంట1రN #�ందర� kా��ంచవచుC. ఒకk=ళ అ�� #ాOీ Aేయబ)ిdే, ఆ<Bట; 
తపYడ" k>ౖజ�¢ Nక క}|dBల�G క£)B #ాOీ Aేయబ)ి ఉం)B} క�B. #ా�, 
ఖు�ఆ� ల\ ఎల�ంట; తపYలF లiవ� – అ�� k>ౖజ�¢ Nక పరZ[xన�ై<B లiక ఇతర 
అంpాలకF Aెం��న�ై<B. 

నూతన k>ౖజ�¢ Nక kాస̀kాలF కనుc¸నG త�ా�త, ఖు�ఆ� క£)B 
మ�రCబ)ిందN #�ందర� ప^జలF kా��ంచవచుC. ఇందుల\ kాస̀వం లiదు 
ఎందుకంట� ఖు�ఆ� గqంథం �BN ఒ�V�న& ర²పంల\ ABల� సుర�ితంcా భదం̂ 
Aేయబ)ి ఉనGదనG kాస̀వం AB�Vత^కపరంcా Nర²Oించబ)ిం�� – ఇ�ే 
స�యంcా ఒక మ°దు¡త 4షయం. 

ఏ�ోఏ�ోఏ�ోఏ�ో ఒకఒకఒకఒక య�ధృWbకంయ�ధృWbకంయ�ధృWbకంయ�ధృWbకంcా జ�VcVన ఒకcా జ�VcVన ఒకcా జ�VcVన ఒకcా జ�VcVన ఒక సంఘట<Bసంఘట<Bసంఘట<Bసంఘట<B? 

“ఇక త�రల\<= Z�మ� kా�V#H మ� W°Gలను kార� చుట¬U  ఉనG 4శ�ంల\ 
మ�Vయ� kా�V యందును చూప�dBమ�. WవరకF ఇ�ే సత�మN kా�V#H 
స|షUమవ�తLం��.” ఖు�ఆ� 41:53 

ఇక?డ #$వలం k>ౖజ�¢ Nక అదు¡dBలOPౖన మ�త^Z� దృSిU  �ా�Vంచడం 
జ�VcVం��. అ_dే ఖు�ఆ� ల\ మ��<zG ర#ాల అదు¡dBలF O~�¸?నబ)ి<B_: 

AB�Vత^క అదు¡dBలF; కqమకqమంcా Nజమవ�తLనG భ4ష�kాణ�లF; �ాట;లiN 
�1ÀాపరZ[xన మ�Vయ� �ాహrత�పరZ[xన pÁ�}; ప^జలను క��}ంW k=u~ �BN 
ప^�1వం. ఈ అదు¡dBల�G #$వలం య�దృWbకZ[xన హÆాత|�VణBమ�లF 
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#ాజ�లవ�. ఇవ�G ఖు�ఆ� గqంథం k>ౖజ�¢ Nక Nయమ�లNGంట;� సృSిUంWన 
సకల ల\#ాల సృSిU కర̀ నుం)ి అవత�VంWన గqంథమN స|షUంcా ఋ�వ� 
Aేసు` <BG_. ఆయ<= ప^వక̀లంద�V� ఈ ఏ#��క సం�ేశంd� పంOిన �ైవం -  

#$వలం ఏ#��క �ైkాNG మ�త^Z� ఆ�ా��ంచం)ి మ�Vయ� ఆయన ప^వక̀ oక? 
బKధనలF అనుస�Vంచం)ి.  

ఖు�ఆ� గqంథం ఒక మ�ర�దర�క గqంథం. ఎల�ంట; లv�ం, గమ�ం 
లiకFం)B OిWC OిWCcా g�Vc$ందుకF సృSిU కర̀ మ�నవ�లను సృSిUంచలiదN 
O~�¸?ంటtనG��.  మన 34dBN#H ఒక పరమ�ర�ం ఉందN, ఒక ఉనGత ఉ�ే6 శ�ం 
ఉందN ఖు�ఆ� బK��సు` నG�� – సృSిU కర̀ oక? పw�V`  సంపwర©త�ం, ఘనత 
మ�Vయ� ఏకdB�NG గ��V`ంW, #$వలం ఆయనను మ�త^Z� ఆ�ా��ంచడం 
మ�Vయ� 4�ేయత చూపడం. 

తనకF ప^�ా��ంచబ)ిన dె}4dేటలF, 4k=#ాNG ఉప¯cVంW, 
సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న అల�� � oక? W°Gల గ��VంW ప�Vp÷��ంAేందుకF 
మ�Vయ� kాట;N గ��V`ంAేందుకF ప^g ఒక?�V#¨ తcVన u~�చb ఇవ�బ)ిం�� – 

ఖు�ఆ� గqంథం అల�� � oక? W°Gలల\ ఒక c¸ప| మ�ఖ� WహGం. 
ఖు�ఆ� చదవం)ి మ�Vయ� అందుల\N అదు¡త �(ంద�ా�NG మ�Vయ� 
Nజ�NG కNOPటUం)ి. త�B��ా �ర� �ాఫల�ం I«ం�ే అవ#ాశం ఉనG��! 
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12. ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం గ��VంWగ��VంWగ��VంWగ��VంW ప^జలల\ప^జలల\ప^జలల\ప^జలల\ kా�OంిWkా�OంిWkా�OంిWkా�OంిW ఉనGఉనGఉనGఉనG #�NG#�NG#�NG#�NG 
అIా�ా� లFఅIా�ా� లFఅIా�ా� లFఅIా�ా� లF 

kాస̀kాN#Hkాస̀kాN#Hkాస̀kాN#Hkాస̀kాN#H ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం గ��VంWగ��VంWగ��VంWగ��VంW �#$9�#$9�#$9�#$9 dెలFసుdెలFసుdెలFసుdెలFసు ? 

ఇ�ా� ం ధర�ం ప^పంచంల\N అg OPద6  ధ�ా�లల\N ఒక OPద6  ధర�ం. 
అ_<B అత���కంcా అIా�ా� లకF గ�రవ�తLనG��. �ాజ#¨య, ఆ�V�క, 
పvIాతంd� వ�వహ�VంAే �)ియ� మ�Vయ� ఇతర భయ�ల వంట; అ<=క 
#ారణBలF ఉ<BG_ – ఇ�ా� ంకF వ�g�$కంcా అ<=క అసdB�లF మ�Vయ� 
అIా�ా� లF kా�Oింపజ$యబ)ి<B_. ఇ�ా� ం మ�Vయ� మ�uి� ంల గ��VంW స�Vcా�  
అర�ం Aేసు#�kాలంట� మ�ందుcా uీU �V¯ టైప� అసత� ప^AB�ాలను నమ�టం 
మ�N, ప^g 4షయ�NG ఇ�ా� �య బKధనల మ�Vయ� Iా̂మ�ణãక ఆ�B�ాల 
k>లFగ�ల\ ప�V±}ంAB}.  

1వవవవ అIార�ంఅIార�ంఅIార�ంఅIార�ం  – “మ�uి� ంలF ఉత̀మZ[xన మ�Vయ� ��వ�Z[xన 4లFవలను 
మ�uి� Z�తర�లd� పంచు#�ర�” 

“�ల\ ఎవ���dే ఉత̀మ గ�ణగణBలF మ�Vయ� నడత క}cV ఉంట1�Ç అల�ంట; 
kా�$ ఉత̀మ�లF.” – ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం. 

ఇ�ా� �య 4లFవలF మ�ా�దగల IాpాCత� 4లFవలd� స�VతÙగవN #�ందర� 
ఆ�ÇOిసు` <BGర�. అల�ంట; ఆ�ÇపణలF సdB�N#H ABల� దూరంcా ఉ<BG_.  

మ�uి� ంలF ఉత̀మ మ�Vయ� ప^uిద�  4లFవలను #ాIాడ"తÙ వWC<Bర�. 
ఉ�BహరణకF: 

• Nజ�_¤ మ�Vయ� <B�యంcా ఉండటం. 

• ఇWCన మ�టను NలబÉటtU #�వడం 

• �B�V�క u~�చbను అనుమgంచడం 
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• త}�దండ"̂లను, బంధువ�లను, ఇర�గ� I«ర�గ�kా�VN మ�Vయ� 
వృదు� లను cÓర4ంచడం 

• �Bనధ�ా�లF Aేసూ`  ఉ�Bరంcా ప^వ�V`ంచడం, ½ద�ాదలకF మ�Vయ� 
అక?రగలkా�V#H Aేత<>ౖనంత స°యం Aేయడం 

• అబ�B� లF, Äసం, అసత� ప^మ�ణBలF, AB)ీలF, అపNందలF ]దలౖన 
kాట;#H దూరంcా ఉండటం.  

మ�uి� ంలF �ామ��క పనులల\ �ానుక£లంcా Iాలþ� నవలuి ఉనG��. 
మ�uి� ంలF స�యంcా ఎల� పYడూ అత�ంత ఉనGతZ[xన <>ౖgక 4లFవలF 
మ�Vయ� అత�ంత ఉత̀మZ[xన ఆచరణలF ప^ద�V�ంచవలuి ఉనG��.  

2వవవవ అIార�ంఅIార�ంఅIార�ంఅIార�ం – “మ�uి� ంలF ఒక నూతన �ేవ�)ైన అల�� � ను ఆ�ా���ా` ర�” 

నూ�, అబ^°ం, ÄuPÅ మ�Vయ� 3సÅ అలౖహrస�ల�ం ]దలౖన 
ప^వక̀లF ఆ�ా��ంWన �ేవ�)ి<= మ�uి� ంలF ఆ�ా��సు` <BGర�. uింప�& cా 
అల�� � అ<= పదం అర½ �1షల\ ఏ#��క ఆ�ాధు�)ి O~ర�. ఇ�� ఎంd� 4స̀ృతZ[xన 
పదం – #$వలం ఒ#$ ఒక? ఆ�ాధు�)ిN మ�త^Z� సూWసు` ం��. అంdేcాక అర½ 
�1ష మ�ట1� )ే #��Èస̀వ�లF మ�Vయ� య
దులF క£)B �ేవ�)ిN సూWంAేందుకF 
అల�� � అ<= ప�B<=G kాడdBర�.  

మ�uి� ంలF, య
దులF మ�Vయ� #��Èస̀వ�లF ఒ#$ �ైkాNG (సర�ల\క 
సృSిU కర̀ను) మ�త^Z� 4శ�uిసు` <BG, kా�V �ైవ�1వనల\ ABల� dే)B ఉనG��. 
ఉ�BహరణకF, �ేవ�)ి#H �ాట; క}|ంచడం లi�B dై§త�ంల\ ఒకడN �14ంచడం 
వంట; �1వనలను మ�uి� ంలF పw�V`cా gరస?�V�ా` ర� మ�Vయ� ప�Vపwర©త�ం 
#$వలం సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న అల�� � కF మ�త^Z� AెందుతLందN 
అంట1ర�.   

3వవవవ అIార�ంఅIార�ంఅIార�ంఅIార�ం – “ఇ�ా� ం ధర�ం ¤వ^kా�BNG అనుమgసు` ం��” 
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�ా�Bరణంcా ఏ మ�uి� ం IJ�ాడ"తL<BG, �)ియ� అత)ిN 
¤వ^kా��cా<= చూప�తLం�� – అతడ" <B�యం #�సం IJ�ాడ"తL<BG లiక 
<B�య�N#H వ�g�$కంcా IJ�ాడ"తL<BG, ఇతర�లను అణãW k=సు` <BG లiక 
ఇతర�ల అణãWk=తకF గ�రవ�తL<BG.  

య�ద�రంగంల\, IJ�ాటంల\ Iాలþ� నN అమ�యకFలను లv�ం 
Aేయ)BNG ఇ�ా� ం ధర�ం స|షUంcా NS~��సు` నG��. Nజ�N#H, అమ�యక 
ప^జలకF °N క}cVంచక£డద<= ఆ�ేశంd� Iాటt Aెట� ను మ�Vయ� 
జంతLవ�లను అనవసరంcా <Bశనం Aేయక£డద<= NS~ధం క£)B మ�uి� ంలOPౖ 
ఉనG��. ఏ�ేZ[x<B, ¤వ^kా�BN#H మ�Vయ� దు�ాకqమణల వ�g�$కతకF మధ� 
ఉనG �ç�BNG గ��V`ంచడం ABల� మ�ఖ�ం. ఎందుకంట� అ4 ��ండూ పw�V`cా 
వ�g�$కZ[xన �నGధృkాలF.   

అమ�యక వ�#H`N హత� Aేయడం ఎంత ¤వ^Z[xన 4షయÄ 

ఖు�ఆ� గqంథం స|షUంcా dెలFప�తLనG�� మ�Vయ� మ�నవ34త 4లFవను 
<â#H? వ#ా?ణãసు` నG��.  

“ఒకk=ళ ఎవ���<B ఒక అమ�యక వ�#H`N హత� Aేu~` , అతడ" ]త̀ం 
మ�నవజ�gN హత� Aేuినటt� cా ప�VగణãంపబడdBడ". ఆల�c$ ఒకk=ళ ఎవ���<B 
ఒక వ�#H`N #ాIా)ిdే, అతడ" ]త̀ం మ�నవజ�gN #ాIా)ినటt� cా 
ప�VగణãంపబడdBడ".” ఖు�ఆ�  5:32 

4వవవవ అIార�ంఅIార�ంఅIార�ంఅIార�ం – “ఇ�ా� ం ధర�ం uీ` §లను అణãWk=సు` నG��” 

ఇ�ా� ంల\, �ైవం మ�ందు uీ` §ప�ర�షLలF ఇర�వ�ర² సమ�నులi. 
kార�భయ�ల£ స�Vసమ�నంcా<= ప�ణB�లF I«ందుdBర� మ�Vయ� తమ తమ 

పనులకF వwర�భయ�ల£ స�Vసమ�నంcా బ1ధు�లF. అల�� � OPౖ చూO~ 
భయభకF` ల �ా� _N బట;U  మ�త^Z� అల�� � వద6  ప^జల �ా� నం 



112 

 

Nర©_ంచబడ"తLం��. (ఎవర� ఎకF?వ అల�� � oక? భయభకF` లF క}cV 
ఉంట1�Ç kార� అల�� � వద6  ఉనGత �ా� నం I«ందుdBర�.)  

“ఎవ���dే అత�ంత ఎకF?వcా అల�� � oక? భయభకF` లF క}cV ఉంట1�Ç kా�$ 
అల�� � దృSిUల\ మmనGతLలF.” ఖు�ఆ�  49:13 

అసలౖన cÓరవం మ�Vయ� u~U టÅ అ<=�� ఒక వ�#H`  ధNకFడ" లi�B 
½దkాడ", నల� kాడ" లi�B dెల� kాడ", మగkాడ" లi�B uీ` § అ<= kాట; �B��ా 
I«ందలiమ�, #ా� �BNN #$వలం అల�� � oక? భయభకF` లF మ�Vయ� 
మనసూ|�V`cా సమ�V|ంచు#�వడం �B��ా మ�త^Z� I«ందగలమ<= 4షయం ఈ 
ఖు�ఆ� వచనం Nర²Oిసు` నG��.  

ఉభయ }ంcాలను సృSిUంWన అల�� �, kార�భయ�లక£ kా�V మధ� 
ఉనG dే)Bలను ప�Vగణల\N#H ¤సుకFN k=�$�ర� Iాత^లF, కర̀kా�లF మ�Vయ� 
బ1ధ�తలF N�$6�ంW<Bడ". uీ` §లకF అత�ంత ఎకF?వ cÓరవం మ�Vయ� u~U టÅ 
ఇవ�బ)ెను. ఉ�BహరణకF స�Vసమ�నంcా k=తనం Aె}�ంచడం, 34త 
�1గ�ా�9N ఎంచు#�వడం, 4�B��1�సం, భర̀కF  4)BకFలF ఇAేC హకF?, 
ఆuి` Iాసు` ల kారసత� హకF? ]దలౖన4. 

దురదృషUవpాతL`  kా�V హకF?లను kా�V#H ఇవ�కFం)B మహrళలను 
అణW k=సు` నG #�ందర� మ�uి� ంలF క£)B ఉ<BGర�. ఇ�� ఇ�ా� ం తపY #ాదు. 
అసలF సమస� ఏ9టంట�, 44ధ �ేpాలల\ #�ందర� మ�uి� ంలF ఇ�ా� ం ధర�ంd� 
ఎల�ంట; సంబంధం లiN #�NG Iా̂ం¤య సంప^�Bయ�లను మ�Vయ� 
ఆAB�ాలను అనుస�Vసూ`  ఉంట1ర�.  

5వవవవ అIార�ంఅIార�ంఅIార�ంఅIార�ం – “ఖు�ఆ� క£)B మ�Ç AB�Vత^క లiక క4తల గqంథం” 

ఖు�ఆ� గqంథం సర�ల\#ాల సృSిU కర̀, ప^భ�వ� అ_న అల�� � oక? 
��వ�Z[xన kాకF?. ఆయన �BNN తన అంgమ ప^వక̀ అ_న మ�హమ�� 
సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం OPౖ �బ^_Ò& �ైవదూత �B��ా 
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అవత�Vంపజ$uి<Bడ". ఇ�� సdB�సdB�లను k=ర� Aేu~ c�టt�ా_. ఇందుల\ 
]త̀ం మ�నవజ�g #�రకF చక?ట; మ�ర�దర�కత�ం ఉనG��. ఖు�ఆ� గqంథం 
పwర� త�ాల నుం)ి మ�Vయ� ప^వక̀ల చ�Vత^ నుం)ి అ<=క గ�ణIాÆాలను 
ప^�ా` 4సు` నG��. kాట; నుం)ి మనం క£)B గ�ణIాఠం <=ర�CకFంట1మN. ఇం#ా 
స�యంcా మన గ��VంW, మన సృSిU కర̀ గ��VంW, మన 34త పరమ�ర�ం అంట� 
సృSిU కర̀ను గ��V`ంచడం మ�Vయ� #$వలం ఆయనను మ�త^Z� ఆ�ా��ంచడం 
గ��VంW చక?cా బK��సు` నG��.  

ఎల�ంట; లv�ం లiకFం)B OిWC OిWCcా అట¬ ఇట¬ gరగట1N#H #ాదు 
ఆయన మ�నవ�లను సృSిUంWం��. తమకF ప^�ా��ంచబ)ిన dె}4dేటలF, 
4k=కం, 4చvణ, u~�చb, హyతLkాద �ామర�Ëం ]దలౖన kాట;N స�Vcా�  
ఉప¯cVంW, సర�ల\క సృSిU కర̀ W°GలF, సూచనల గ��VంW ప�Vp÷��ంW, 
kాట;N గ��V`ంచడం అ<=�� మన �ైవ 4pా�సం oక? అసలF ప��v. అNGంట; 
కంట� మ°దు¡త సూచన “ఖు�ఆ� గqంథం”. 

స�యంcా ఖు�ఆ� గqంథం తనల\ అ<=క అదు¡dBలను క}cV ఉనG��. 
kాట;OPౖ దృSిU  �ా�Vంచడం వలన �BN Iా̂మ�ణãకతOPౖ మనకF సం�ేహం క}c$ 
అవ#ాశZ� లiదు. అసలF ఖు�ఆ� �ేN గ��VంW బK��సు` నG�� అ<= 4షయ�NG 
dెలFసుకF<= అg c¸ప| మ�ర�ం ఏ9టంట� స�యంcా ��$ �BNN చదవడం.  

6వవవవ అIార�ంఅIార�ంఅIార�ంఅIార�ం – “హrజ�� అణWk=తకF WహGం” 

హrజ�� పర�B k=సు#�వడమంట�, మ�uి� ం మహrళలF చక?ట;, 
�ాంప^�BయకZ[xన వదులF దుసు` లF ధ�VంW తమ శ��ర �1cాలను, శ��ర 
ఆ#ా�ాNG పరప�ర�షLల కంట;#H  కనబడకFం)B �Bచు#�వడం. అ_dే హrజ�� 
అంట� #$వలం బహrరంగ వస̀§�Bరణ మ�త^Z� #ాదు, �BNల\ 
మ�ా�దపwర�కZ[xన సం�1షణ, మ�నమ�ా�దలF మ�Vయ� సం�ా?రంd� 
Nం)ిన <>ౖgక ప^వర̀న ]దలౖనవ�G ఇ9)ి ఉ<BG_. 
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హrజ�� వలన అ<=క ప^¯జ<BలF ఉనGప|ట;#¨, మ�uి� ం మహrళలను 
హrజ�� దుసు` లF ధ�Vంచ)BN#H అసలF #ారణం అ�� అల�� � oక? ఆజ¢  
అవడZ�. తన సృSిU #H ఏ�� మంW�ో ఆయన బ1cా ఎర�గ�ను.  

ఒక uీ` § తన బహrరంగ ప^దర�నOPౖ #ాకFం)B, అంతరంcVక �(ందర�ంOPౖ 
దృSిU  #$ం�ీ^క�VంAేల� హrజ�� వ�వస�  మ�ర�దర�కత�ం వహrసు` నG��. హrజ�� 
వ�వస�  మహrళలకF తమ Iాgవ^dB�NG #ాIాడ"కFంట¬, �ామ��క 
అ�వృ��� ల\ య�#HUÜ cా Iాలþ� <= అవ#ాpాNG ఇసు` నG��.  

హrజ�� వ�వస�  అణWk=త, �ౌరúన�ం లi�B <zర� మ
యడం వంట; 
kాట;N సూWంచదు. అ_dే అ�� kా�V �ా� _N ��గజ�రCకFం)B #ాIా)ే రvణ 
కవచం. అనవసరZ[xన మ�Vయ� అ<>ౖgక అడ"గ�లకF అ�� ఆటంకమవ�తLం��. 
#ాబట;U , ఇక నుం)ి ���పY)ై<B మ�uి� ం మహrళను చూu~` , ఆZ[ తన బ1హ� 
శ���ాNG కOి| k=సుకFం�ే cా� తన బ���� N లiక dె}4dేటలను #ాదN 
dెలFసు#�ం)ి.  

7వవవవ అIార�ంఅIార�ంఅIార�ంఅIార�ం – “మ�uి� మ�లందర² అరబ�öలi” 

ప^పంచంల\N మ�uి� ంలల\ #$వలం 20% ప^జలF మ�త^Z� అరబ�öలF 
అంట� 80% మ�uి� ంలF అరబçöతర�లనGమ�ట. ఉ�BహరణకF, అరబ�ö 
మ�uి� ంల సంఖ� కంట� �1రత�ేశం & ఇం)ో<=Sియ� �ేpాలల\N మ�uి� ంల 
సంఖ� ఎకF?వ. 

రంగ�, జ�g, వర�ం, కFలం, సంపద, అ��#ారం, u~U టÅ ]దలౖన kాట; 
#ారణంcా ఏ వ�#¨`  మ�Ç వ�#H`  కంట� c¸ప| kాడ" #ాజ�లడN ఇ�ా� ం ధర�ం 
బK��సు` నG��. ఇ�ా� ం ధర�ం జ�g 4వvతను ¤వం̂cా ఖం)ిసు` నG��. ఇ�ా� ం 
సం�ేశం ]త̀ం మ�నవ�లంద�V #�సం పంపబ)ిన ఒక �ార�g^క సం�ేశం. 
ఏ#��క �ైవZ[xన సర�ల\క సృSిU కర̀ను గ��V`ంచడం మ�Vయ� ఆ�ా��ంచడం �B��ా 
ప^g ఒక?ర² pాంg మ�Vయ� �ాఫల�ం I«ందగలర�.  
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8వవవవ అIార�ంఅIార�ంఅIార�ంఅIార�ం – “�°� అంట� ఉగqkాదం, ¤వ^kాదం” 

�°� అంట� శq9ంచడం, ప^య�స పడటం. �ైవం Z[చుCకF<= 4ధంcా 
తమ ధర�ం #�సం dB�గం Aేయడం. �1Àాపరంcా, �ీN అర�ం శq9ంచడం, 
కషUపడటం. ఇ�� మంW పనులF మ�Vయ� �Bనధ�ా�లF Aేయడంల\ 
శq9ంచడం లi�B ఇ�ా� �య uPౖNక చర�లల\ Iాలþ� నడం ]దలౖన kాట;N 
సూWసు` ం��. అ_dే 9లట�� �°� అ<=�� అత�ంత ప^ABరంల\ ఉనG 
అవcాహన. సమ�జ సంరvణ #�సం, �ౌరúన�ం మ�Vయ� అణWk=త 
kా�OించకFం)B కటU)ి Aేయడం #�సం, <B�య �ా� పన #�సం మ�త^Z� 9లట�� 
�°� అనుమgంచబ)ిం��. అ�� ప�Vuి� తLలను బట;U  ఎదుర� �B)ి #ావచుC 
లi�B )ి� Pను� #ావచుC.  

9వవవవ అIార�ంఅIార�ంఅIార�ంఅIార�ం – “మ�uి� ంలF మ�హమ�� ను లiక చంద^ �ేవ�)ిN పw��ా` ర�” 

మ�uి� ంలF మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ంను పw��ా` ర<=�� 
మ�Ç �రZ[xన అIార�ం. �ీNల\ అస�లF సత�ం లiదు. ఇ�� పWC అబద�ం. 
ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం oక? ఈ బKధనను 
ప�V±}ంచడం �B��ా �ీNల\N Nజ�Nజ�లF సులభంcా గ��V`ంచవచుC:“మర�Ã 

కFమ�ర�)ైన 3సÅ ను #��Èస̀వ�లF హదు6 ��V ప^శంuింWనటt� cా �ర� ననుG 
ప^శంuించవదు6 . <=ను #$వలం �ైవ�Bసు)ిN మ�త^Z�. #ాబట;U  ననుG అల�� � 
oక? సం�ేశహర�డ" మ�Vయ� ఆయన �Bసుడ" అN O~�¸?నం)ి.’”  

అల�� � oక? ప^వక̀లంద�V� మ�Vయ� సం�ేశహర�లంద�V� 
cÓర4ంABలN ఇ�ా� ం ధర�ం బK��సు` నG��. kా�VN cÓర4ంచడం, 
O~^9ంచడమంట� kా�VN ఆ�ా��ంABలN, పw�ంABలN ఎంత మ�త^మ
 #ాదు.  

అల�ంట;�ే మ�Ç అ�1ండమ� – మ�uి� ంలF చంద^ �ేవ�)ిN పw��ా` ర�. ఇ�� 
ఎంత మ�త^మ
 Nజం #ాదు. అల�� � ను వ��} చందు̂)ిN లi�B ఇతర�లను 
ఆ�ా��ంచడమ<=�� ఇ�ా� ం ధర�ంల\ ¤వం̂cా, ¤vణంcా NS~��ంచబ)ిం��: 
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“సూర�చందు̂లకF �ాÀాU ంగ పడవదు6 , #ా� 9మ��}G సృSిUంWన అల�� � కF 
మ�త^Z� �ాÀాU ంగపడం)ి – ఒకk=ళ �ర� Nజంcా ఆయనను 
ఆ�ా��సు` నGట� _dే.” ఖు�ఆ�  41:37 

సర�ల\క సృSిU కర̀ oక? ప�Vపwర©త�ం, ఘనత, �ార��ßమత�ం, 
ఏకత�ం ]దలౖన kాట;N ఇ�ా� ం ధర�ం సర�6 బ1ట� కF అస�లF dBవ�లiకFం)B 
Iా̂�Bన�తNసు` నG��. ఆయన అత�ంత <B�యవంతLడ", అత�ంత 
కర�ణBమయ�డ". #$వలం ఆయనను మ�త^Z� ఆ�ా��ంచడమ<=�� ఇ�ా� ం 
ధర�ంల\ అత�ంత మ�ఖ�Z[xన 4pా�సం. �ీN గ��VంW ఖు�ఆ� ల\ అ<=క Aోట�  
ప^�ా` 4ంచబ)ిం��.  

10వవవవ అIార�ంఅIార�ంఅIార�ంఅIార�ం – “బలవంతప� OPళÕళÕను ఇ�ా� ం ధర�ం అనుమgసు` నG��” 

ప^పంచ kా�ప̀ంcా #�NG �ేpాలల\ OPద6లF కF���$C OPïÕళÔÕ �ాంస?ృgక 
ఆABరంcా అనుస�Vంచబడ"తL<BG_. మ�uి� ంలOPౖ మ�uి� ంల 4షయంల\ 
ఎల�ంట; NబంధనలF లiనప|ట;#¨, తపYcా బలవంతప� OPïÕళÔÕ ఇ�ా� ంd� 
మ�)ిOPటUబ)ి<B_.  

ఇ�ా� ంల\, uీ` §ప�ర�షLలF ఉభయ�ల£ తమకF ఇషUZ[xన 34త 
�1గ�ా�9N ఎంచుకF<= లi�B gరస?�VంAే హకF? క}cV ఉ<BGర�. అంdేcాక 
ఇ�ా� ం ధర�ంల\ OPïÕ#H మ�ందు OPïÕక£తL�V Iా̂మ�ణãకZ[xన అంc�#ారం 
¤సు#�కIJdే ఆ OPïÕ అస�లF Aెల� దు.  

11వవవవ అIార�ంఅIార�ంఅIార�ంఅIార�ం – “ప^జలF మ�uి� ంలFcా మ��ాలN ఇ�ా� ం బలవంతం Aేసు` ం��” 

అల�� � ఆజ¢ , “ధర�ంల\ Nరöంధం లiదు. అసత�ం నుం)ి సత�ం స|షUం 
Aేయబ)ిం��.” ఖు�ఆ� 2:256 

ఆకరÚణüయZ[xన ఇ�ా� ం ధర� సం�ేpాNG ఇతర�లకF అందజ$యడం 
అ<=�� మ�uి� ంల బ1ధ�త, కర̀వ�Z[x ఉం��. అ_<B, ఇ�ా� ం ధర�ం 
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uీ�క�VంABలN ఎవ��V� బలవంతం Aేయక£డదN ఇ�ా� ం ధర�ం బK��సు` నG��. 
ఎవ���<B ఇ�ా� ం ధర�ం u�ీక�VంABలంట�, అతను Wత̀®���d� మ�Vయ� 
మనసూî�V`cా అల�� � OPౖ 4pా�సం ¤సుకF�ాkా} మ�Vయ� అల�� � oక? 
4�ేయ�లFcా మ��ా}. #ాబట;U , ఈ Nర�చనం ప^#ారం, ఇ�ా� ం ధర�ంల\N#H 
ప^k=�ంచమN ఎవ��V� బలవంతం Aేయక£డదు. 

#Hqం��#Hqం��#Hqం��#Hqం�� 4షయ�లను4షయ�లను4షయ�లను4షయ�లను ఒక�ా�Vఒక�ా�Vఒక�ా�Vఒక�ా�V ����ణ©ంcాణ©ంcాణ©ంcాణ©ంcా ప�V±}ంచం)ిప�V±}ంచం)ిప�V±}ంచం)ిప�V±}ంచం)ి: 

• ఇం)ో<=Sియ� �ేశం ప^పంచంల\ అత���క మ�uి� ం జ<B�1 క}cV ఉనG��. 
అ_<B అక?డ ఎనGడూ ఇ�ా� �య uPౖన�ం #ాలFÄపలiదు. 

• తరత�ాలFcా అ�$Êయ� గ�ం)ె#ాయల\ �B�Bప� 14 9}యన�  అర� 
#ాOిU � #��Èస̀వ�లF సుర�ితంcా 34సు` <BGర�. 

• ఈ<Bడ" IాpాCత� �ేpాలల\ ఇ�ా� ం ధర�ం అNG ధ�ా�ల కంట� అత�ంత 
k=గంcా kా�Oిసు` నG��.  

• అణWk=తను, �ౌరú<B�NG వ�g�$#HంAేందుకF మ�Vయ� <B�య�NG 
�ా� OింAేందుకF �°� ధర�య�ద�ం అనుమgంచబ)ి<B, ప^జలను ఇ�ా� ం 
ధర�ం uీ�క�VంచమN బలవంతం OPట�Uల� �°� య�ద�ం Aేu~ందుకF 
అనుమg లiదు.   

• �B�Bప� 800 సంత��ాల Iాటt uP|_� �ేpాNG మ�uి� ంలF 
ప�VIా}ంABర�. అ_<B అక?డ ఎనGడూ ప^జలను ఇ�ా� ం uీ�క�VంచమN 
బలవంతOPటUలiదు.  

మ�cVంప�మ�cVంప�మ�cVంప�మ�cVంప� 

తI«|పYల గ��VంW స�Vcా�  ప�Vp÷��ంచకFం)B, అIా̂మ�ణãకZ[xన Aోట�  
నుం)ి ఇ�ా� ం ధర�ం గ��VంW <=ర�C#�వడం ABల� ప^మ�దకరZ[xన 4షయం. 
అ�� అ<=క అIా�ా� లకF �B�V ¤సు` ం��. #ాబట;U  ఇ�ా� ం గ��VంW తపYcా ప^ABరం 
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Aేu~ అల�ంట; అIా�ా� లను న9�, మ�ర�భ^షLU లF #ాకం)ి – ]త̀ం 
మ�నవజ�gల\ �B�Bప� <BలFcÇవంతL కంట� ఎకF?వ ప^జలF దృఢంcా 
4శ�uిసు` నG c¸ప| ధర�ం ఇ�ా� ం ధర�ం.  

ఇ�ా� �య సం�ేశ ]త̀ం మ�నవజ�g #�రకF మ�ర�ద�V�N #ా�B? 
అ�� జ�గqత̀cా ప�V±}ంచవలuిన, �ీ�ాä ల\చన Aేయవలuిన హకF? క}cV లi�B? 
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13. ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం ¤వ^kాద¤వ^kాద¤వ^kాద¤వ^kాద ధర�ంధర�ంధర�ంధర�ం #ాదు#ాదు#ాదు#ాదు  
ఖు�ఆ� ల\N అల�� � ప^కటన oక? dెలFగ� �1kానుkాదం: 

“…ఎవ���<B ఒక అమ�యకF)ిN స���న #ారణం లiకFం)B హత� Aేu~` , అతడ" 
సర� మ�నkాïN చంOినట�� . అల�c$ ఎవ���<B ఒక వ�#H`  Iా̂ణBలF #ాIా)ిdే, 
అతడ" సర� మ�నkాï Iా̂ణBలF #ాIా)ినట�� . …” ఖు�ఆ� 5:32 

ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం… ఒకఒకఒకఒక ¤వ^kాద¤వ^kాద¤వ^kాద¤వ^kాద ధర�మ�ధర�మ�ధర�మ�ధర�మ�? 

“ఇ�ా� �య ¤వ^kాదులF!” “మ�uి� ం మత�BందసkాదులF!” “¤వ^kాదులF!” 

“ఇ�ా� �య ఉగqkాదులF!” ఈమధ� #ాలంల\ తపYcా మ�uి� ంలOPౖ మ�Vయ� 
#�NG మ�uి� ం వ�ా� లOPౖ బలవంతంcా ర�ద6బడ"తLనG #�NG మ�ర�O~ర��  ఇ4. 

ఇ�ా� ం గ��VంW �)ియ� W¤^క�Vసు` నG ఈ తపYడ" సమ�ABరం 
తర�చుcా ఇ�ా� ం గ��VంW #���6 cా మ�త^Z� dె}uిన ప^జలను తపY�ోవ పట;UంW, 
ఈ ప^pాంతZ[xన మ�Vయ� సహన±ల 3వన 4�Bనం గ��VంW kా�Vల\ ప^gక£ల 
�1kాలను �$#�g̀సు` నG��.  

Oీట� మ�NGం	 (Peter Manning), Iాg^#$య�Ncా 30 సంవత��ాల 
కంట� ఎకF?వ అనుభవం ఉనG ఒక జరG}షLU . ఆయన తన ప�స̀కం “Us and 

Them (Z�మ� మ�Vయ� kార�)” ల\ ఇల� kా̂uి<Bర�: “అర� మ�Vయ� 
మ�uి� ం ఆu~U ë}యన�  �ైనం��న 34తంల\N kాస̀4కతల మ�Vయ� మన 
(ఆu~U ë}య�) �)ియ� చూప�తLనG �BN మధ� ABల� OPద6  వ�dB�సం ఉందN 
<B అనుభం Aెబ�తLనG��. 

60% కంట� ఎకF?వ #$సులల\ [#$వలం 2 ప^�Bన kా�ా` పg^కల కవ�$3 
నుం)ి], ‘హrం�ాత�క, �ౌరúన�పw�Vత’, ‘ABవ�’, ‘�B)ి’, ‘చంపడం, హత� 
Aేయడం’, ‘ఆత�హత�’ లi�B ‘గ� Z��’ ]దలౖన ప�BలF ‘అర�’, 

‘ఫలuీ` <B’, ‘మ�uి� ం’ లiక ‘ఇ�ా� ం’ ప�BలకF ABల� దగ�రcా kాడటం జ�VcVం��” 
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మ�V ఇల� జర�గ�తLనGపYడ", అ<=క మం�� ప^జలF ఇ�ా� ం ధ�ా�N#H 
టెరq�Vజంd� మ�)ిOPటUడంల\ ఆశCర�పరచడంల\ ఇం#$Z[x<B 9cV} ఉం�B? 

ఇ�ా� ం మ�Vయ� �BN అనుచర�ల గ��VంW తమ#$� dె}యదN 
ఆu~U ë}య�ల\N మ
)ింట ��ండ" వంతLల ప^జలF అంc�క�Vంచ)BNG ఒక స�$� 
బయట OPట;U , అజ�¢ నం oక? అసలF సమస�ను ఎg̀ చూOిం��. 

ఆu~U ë}య� – ఇం)ో<=Sియ� ప�Vp÷ధ<B సంస� కF Aెం��న )BకU� డ"� 
(Dr Dunn), “ఎవ�V#��dే ఇ�ా� ం గ��VంW అg తకF?వcా dెలF�J మ�Vయ� 
ఎవ���dే మ�uి� ంలd� అg తకF?వ సంబం�BలF క}cV ఉ<BG�Ç, అల�ంట; kా�Vల\ 
ఎకF?వమం�� ఇ�ా� ం నుం)ి ప^మ��BNG శం#Hసు` <BGర�”  అN అ�Iా̂య 
బ)ి<Bర�. 

�)ియ� తపYడ" ప^ABరం oక? Iా̂బల�ం మ�Vయ� ఇ�ా� ం గ��VంWన 
ప^జల అజ�¢ <BNG Iా̂మ�ణãక ఇ�ా� �య బKధలను స�Vcా�  అర�ం Aేసు#�వడం 
�B��ా అ��గ9ంచవచుC. ఇక?డ Iా̂మ�ణãక ఇ�ా� �య బKధనలంట� 
(సర�ల\#ాల సృSిU కర̀, ప^భ�వ� అ_న అల�� � oక? ��వ�kాణã అN 
మ�uి� ంలF నZ��) ��వ�ఖు�ఆ� మ�Vయ� సునGతLలF (ప^వక̀ మ�హమ�� 
సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం oక? Iా̂మ�ణãక బKధనలF, ఉప�ేpాలF). �ట; 
స���న అవcాహన �B��ా ¤వ^kాదం, హrంస, �ౌరúన�ం మ�Vయ� ఉగqkాదం 
]దలౖన kాట;#H ఇ�ా� ం ధర�ం పw�V`cా వ�g�$కమ<= సdB�NG ఇట�U  గqహr�ా` ర�. 

ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� గ��VంWగ��VంWగ��VంWగ��VంW ఎల�ఎల�ఎల�ఎల� అIా�ా� N#HఅIా�ా� N#HఅIా�ా� N#HఅIా�ా� N#H గ��Vగ��Vగ��Vగ��V #ావచుC#ావచుC#ావచుC#ావచుC ... 

ఖు�ఆ� లi�B ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం 
బKధనలF చదువ�తLనGపYడ" kాట; సందర¡ం గ��VంW అర�ం Aేసు#�వలuి 
ఉం��. ఇ�ా� ం గ��VంW తపYడ" ప^ABరం Aేసు` నGkార� తర�చుcా kా)ే #Hqం�� 
ఖు�ఆ� ఆయతL (వచనం) ను ఒక?�ా�V ప�V±}ంచం)ి: 
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“kార� �కF ఎక?డ ఎదు���dే అక?డ<= kా�VN చంపం)ి. మ�Vయ� kార� 
9మ��}G ఎచCట; నుం)ి త�V9 k=�ా�Ç, �ర� క£)B kా�VN అచCట; నుం)ి 
త�V9 k=యం)ి. మ�Vయ� సత�ధ�ా�N#H అడ"ô cా Nలవటం (� ిdBG), చంపటం 
కంట� �రZ[xన��. మuిú � హరÃ వద6  kార� �d� య�ద�ం Aేయనంత వరకF 
�ర� kా�Vd� అక?డ య�ద�ం Aేయకం)ి. ఒకk=ళ kార� �d� య�ద�ం Aేu~` , 
kా�VN వ��ంచం)ి. ఇ�ే సత�gర�ా?ర�లకF తcVన �v.” ఖు�ఆ� 2:191 

#�NG సంద�ా¡లల\ ABల� ప^మ�దకరంcా OPౖ వచ<BNG ఇల� కg̀�VంW, 
O~�¸?నడం జర�గ�తLనG��: 

“మ�Vయ� kా��క?డ కనబ)ిdే అక?డ చంపం)ి …” ఖు�ఆ� 2:191 

అ_dే k>ంట<= ఇక?డ ప^త�vమ_Î� ప^శG “ఎవ�VN చంIా}?” ఈ ప^శGకF 
స���న సమ��Bనం #ాkాలంట�, 2:191కF పwర� వచనం మ�Vయ� త�ా�త 
వచనం చదవ వలuి ఉనG��.  

“మ�Vయ� �d� IJ�ా)ే kా�Vd� �ర� అల�� � మ�ర�ంల\ IJ�ాడం)ి. #ాN 
హదు6 లను అgకq9ంచకం)ి. NశCయంcా, అల�� � హదు6 లను అgకq9ంAే 
kా�VN O~^9ంచడ".“ ఖు�ఆ� 2:190 

OPౖ వచనంల\ ఆత� రvణ #�సం �OPౖ జ�Vc$ �B)ిN ĝOి| #�ట1U లN స|షUం 
Aేసు` నG��. ఇక 2:191 త�ా�త వచనం: 

“#ా�, kార� (య�ద�ం Aేయడం) మ�నుకFంట�, (�ర� క£)B మ�ను#�ం)ి). 
ఎందుకంట� NశCయంcా అల�� � vమ�±లFడ", అIార కర�ణB ప^�Bత.” 

ఖు�ఆ� 2:192 

kా�V �B�V�క 4pా�సం వలన మ�uి� ంలను kా�V ఇళÕ నుం)ి బయట;#H 
k>ళÕc¸డ"తLనG సందర¡ంల\ ఈ ఖు�ఆ� వచ<BలF అవత�VంAB_. ప�ేళÕ 
కంట� ఎకF?వ సమయం వరకF kార� తమOPౖ జర�గ�తLనG అdB�AB�ాలను, 
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హrంసలను సహrంABర�. Wవ�V#H తమ స�ంత జన�భ
9N వ��} OPట;U , 
సుర�ిత Iా̂ంdBN#H వలస IJయ�ర�.  

OPౖవచ<BలF ప^వక̀ సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం #ాలంల\, మ#ా? 
నగరంల\N అర� బహ¿�ైkా�ాధకFల గ��VంW O~�¸?ంటt<BG_. kార� 
మ�uి� ంలOPౖ ఎంd� �ౌరúన�ం Aే�ార�, Oీ)ింABర�, k=��ంABర�. మ�uి� ంలF 
ఆశqయం I«ం��న �ా� వరంOPౖ �B)ి Aేu~ందుకF ప<BGcాలF ప<BGర�. 

#ాబట;U , అల�ంట; సంద�ా¡లకF మ�త^Z� OPౖ వచనం వ�V`సు` ం��.  

మనకF ఈ ఉపమ�నం స|షUం Aేసు` నG�ే9టంట�, ఖు�ఆ� 
వచ<Bలను kాట; సంద�ా¡NG అనుస�VంW అర�ం Aేసు#�వ)BN#H ప^యgGంచ 
వలను. ఎందుకంట� అ4 23 సంవత��ాల సు�ీరä #ాలంల\ దశల kా��cా 44ధ 
సంద�ా¡లల\ అవత�VంAB_. ఇక?డ గ��V`ంచవలuిన మ�Ç మ�ఖ� 4షయం 
ఏ9టంట� ఖు�ఆ� గqంథం అర½ �1షల\ అవత�VంWం��. #ాబట;U , k=�$�ర� 
�1షలల\N అనుkా�BలF ప^జలను �B�VతO|ింAే అవ#ాశం ఉం��, kాట; 
అనుkాదం తపY #ావచుC క£)B. 

అనుమgంచబ)ినఅనుమgంచబ)ినఅనుమgంచబ)ినఅనుమgంచబ)ిన ఆయ��BలFఆయ��BలFఆయ��BలFఆయ��BలF / య��B� లFయ��B� లFయ��B� లFయ��B� లF:  

ఇతర ప^జల వలi తమOPౖ జ�Vc$ �ౌరúన�ం, హrంస, అణWk=తల నుం)ి 
తమను dBమ� #ాIాడ"#�వ)BN#H శతL̂వ�ల �B)ిN g^Oి| #�ట�U  <B�యZ[xన 
హకF? మ�uి� ంలకF క£)B ఉందనడంల\ ఎల�ంట; సం�ేహం లiదు. 

సమ�జ సంరvణ #�సం లi�B అ�ాచకdB�NG N�Ç��ంAేందుకF 
�ాయ�ధ IJ�ాటం అనుమgంచబ)ిందN ఇ�ా� ం ధర�ం బK��సు` నG�� – అ�� 
ఆయ� సంద�ా¡లను బట;U  ఎదుర� �B)ి #ావచుC లi�B తమOPౖ జర�గ�తLనG 
�B)ిN g^Oి|#�ట�U  )ి� P�� IJ�ాటం #ావచుC. ఇతర 3వన 4�B<BలకF వలi, 
తనకF వ�g�$కంcా య�ద�ం ప^కట;ంచబ)ినపYడ", తన ఉN#HN స�యంcా 
#ాIాడ"కF<= హకF? ఇ�ా� ం ధ�ా�N#¨ ఉనG��. ఖు�ఆ� ల\N (22:39) వచనం 
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oక? �1kానుkాదం ఇల� ఉనG��: “తమOPౖ �B)ి Aేuిన kా�Vd� య�ద�ం 
Aేయ)BN#H అనుమg ఇవ�బడ"తLనG��. ఎందుకంట� kార� అ<B�యంల\ 
మ�NcV IJయ�ర�.” 

అ_dే, శతL̂వ� య�ద�  4రమణ AేuినపYడ", dBమ� క£)B 
తప|Nస�Vcా య�ద�  4రమణ Aేయ�లN మ�uి� ంలకF ఆజ�¢ Oించబ)ిం��. “#ా� 
ఒకk=ళ kార� pాంg k>ౖప�కF ]cV�dే, �వ� క£)B అటtk>ౖప� మరలF. మ�Vయ� 
అల�� � OPౖ నమ�కం ఉంచు. NశCయంcా ఆయన సర�ం 4<=kాడ", 
సర��¢ డ".” ఖు�ఆ� 8:61 

ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ంకF అత�ంత 
సNGహrతLలF మ�Vయ� ]టU]దట; ఖÖ'ా అ_న అబ
 బ�q 
ర��యల�� హ¿ అనుá  య�ద�రంగంల\ మ�uి� ంలF Iాట;ంచవలuిన ఇ�ా� �య 

Nయమ�ల గ��VంW ఇల� ప^కట;ంABర�.  

య�ద�రంగంల\, #Hqంద O~�¸?నబ)ిన అంpాలF పw�V`cా NS~��ంచబ)ి<B_: 

� నమ�క�ో̂హం, Äసం Aేయడం 

� మృత�ే°లను మ�క?లF మ�క?లFcా నరకడం, W<BG�నGం Aేయడం 

� స<B�ర�ం 4)ిW, OPడ�B�V పటUడం 

� మహrళలF, WనGOిల� లF, వృదు� లను చంపడం.  
� Aెటt�  నరకడం లi�B #ాలCడం, మ�ఖ�ం ఫళÔÕఫల�లF ఇACేkాట;N. 
� శతL̂ప��N#H Aెం��న ప®ప���దులను అనవసరంcా వ��ంచడం. 
� తమ 34dBNG �ైkా�ాధనలకF అం#Hతం AేసుకFనG ప��ÇహrతLలF, 

పwజ�ర�లF, పం)ితLలకF °N క}cVంచడం 

2:190ల\ మనం చ��4నటt� cా, హదు6 ��V ప^వ�V`ంచవద6N అల�� � 
ఇల� మ�uి� ంలను ఆ�ే�సు` <BGడ", “హదు6 లF �Bట; ప^వ�V`ంచవదు6 .” య�ద�  
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రంగంల\<>ౖ<B స�$, హదు6 లF �Bట; ప^వ�V`ంAే 9న°_ంప� ఇవ�బడలiదు. 
మ
రºంcా, గ�)ిô cా ప^¤#ారం ¤ర�C#�క£డదN ఇ�ా� ం బK��సు` నG��.  

“ఇతర�ల పటU  �కFనG ��ేÀాN#H ల\<>ౖ, �ర� <B�య�NG త��ంచకం)ి. 
<B�యం Aేయం)ి. అ�� �ైవభ#H`#H స�పZ[xం��.” ఖు�ఆ� 5:8 

¤వ^kాద¤వ^kాద¤వ^kాద¤వ^kాద దృక|థం దృక|థం దృక|థం దృక|థం లiకలiకలiకలiక ఉగqkాదఉగqkాదఉగqkాదఉగqkాద దృక|థందృక|థందృక|థందృక|థం  

¤వ^kాదం లiక ఉగqkాద దృక|థం 4షయంల\ ప^�Bన సమస� 
ఏ9టంట� అసలF ¤వ^kాదం, ఉగqkాదం లiక టెరq�Vజం అ<= �BN#H అంద�V మధ� 
ఏ#ా�Iా̂యం కF���Vన Nర�చనZ� లiదు. అంdేcాక, టెరq�Vజం అ<=క 
ర²Iాలల\ మ�రవచుC, ఉ�BరహణకF: 

�� ఇం)ిOPం)ెం� (The Independent)ల\ �ాబ�U � ిÅ? (Robert 

Fisk) ఇల� kా̂uి<Bర�: “ఇ�ా̂_ÒలF మ�Vయ� ఇ�ా� _ÒలFకF Aెం��న I(ర 
uPౖన� 9త^ వ�ా� లF (16 uPOPUంబర� 1982వ dే�ీన) ఫలuీ` <Bల\N సబ1̂ మ�Vయ� 
షgల� శరణBర�  #ా�ంప�లల\ మ
డ" ��<Bల వరకF మ�నభంcాలF, కg̀IJటt�  
మ�Vయ� హత�లd� క£)ిన భయంకర ఉ<B�ద చర�లను ]దలF OPట;U , 
�B�Bప� 1,800 Iా̂ణBలF I«టUన OPటtU కF<BG_. k>నుk>ంట<= మ�ందుcా 
ప^ణBïక k=సుకFనGటt� cా లబ<B� �ేశంOPౖ ఇ�ా̂_ÒÖ ఆకqమణ ]దలౖ, PLO 

(ఫలuీ` <B }బ�$ష� ఆర�<>ౖజ$ష�) �ేశం k>లFపలకF c�ంట;k=pా_. ఈ 
అ�ాచ#ాN#H (అZ[�V#ా నుం)ి) c�q� లౖ� ల�ంWం��. ఇందుల\ �B�Bప� 
17,500 లబ<B� మ�Vయ� ఫలuీ` <B ప^జలF Iా̂ణBలF #�ల\|య�ర�. 
kారందర² �B�Bప�cా �ామ�న� I(ర�లi.” 

I«̂� Pస� <zÃ ÀJ�? (Professor Noam Chomsky) 

ప^#ారం, “య�<>ౖటెÑ u~U�� ఒక ప^�Bన టెరq�VషLU  �ేశం అనడం ఏమ�తం̂ 
4kా�Bస|దZ[xన 4షయం #ాదు. kాస̀kాN#H, అ�� అంత�ాú ¤య ఉగqkా�BN#H 



125 

 

#ారణభ
తZ[xన �ేశంcా అత�ంత ఉనGత సంస�  ఖం)ింWన ఏ#��క �ేశం: �� 
ఇంట�$Gషన& #��U ఆó జuిUÅ, 1986.” 

అల�c$, “1995వ సంవత�రంల\ uP^బÉ^N#ాల\ (Srebrenica) 

N�ాయ�ధులౖన 8,000 మ�uి� ంలను భయంకరంcా ఊచ#�త #�యడం అ<= 
#��Èస̀వ�ల హrం�ాత�క మ�Vయ� అణWk=త �ోరణ�లF �)ియ�ల\ ఎక?)B 
ప^�ా` వనకF <zచు#�లiదు.” – 4}యÃ )Bలౖ§మ�|&, �� ఇం)ిOPం)ెం�, 
య�.#�. (William Dalrymple, The Independent UK). 

“#Hqతం ఆర� దpాబ16 లFcా IాpాCత� �ేpాల #��Èస̀వ <BయకFల Aేత 
బహrరంగంcా #�న�ాcVన మ�రణmమం – ఒక ప^పంచ య�ద�ం, #�&ô  kా�, 
mల\#ాÅU , ��ండ" అట19� బ1ంబ�లF, అ<=క �ేpాల �ా�తంతË̂ ఉద�మ�ల 
అణWk=తలF, తమ జటtU  �ేpాలను య��B� ల k>ౖప� O~^�$Oించడం, నూ�#H�య� 
�ేpాలను క4�ంW తపYకF<= ప<BGcాలF, ఇం#ా NయంతలF, �ాSీU ëయ 

¤వ^kాదులF, �ాS~U ëతర ¤వ^kాదుల సమర�న ]దలౖన kాట;N చూuిన 
త�ా�త, ఇ�ా� ం ధర�ం అంతర�తంcా హrం�ాత�కZ[xన ధర�మ� లiక <Bగ�VకZ[xన 
ధర�మ� అ<= �BNల\N అkాస̀4కతలF dేటdెల� Z[x IJతL<BG_.” – �ామ� 
మణã, జ�Nkా uPంట� ఫ� uPక£��Vటý Iాలuీ (Geneva Centre for Security 

Policy) 

ఇం#ా ఎ<zG య
దుల, #��Èస̀వ�ల టెరq�Vజం ఉ�BహరణలF ఉ<BG_. 

ఏ�ేZ[x<B, మనం ఎనGడూ అస�లF జనరలౖê Aేయక£డదు మ�Vయ� 
య
దులF, #��Èస̀వ�లంద�V� టెరq�VషLU లN అనక£డదు. అల�c$, మ�uి� ంలంద�V� 
4ABరణ బKనుల\ NలబÉటU  కFం)B ఎవ���dే <=�ాN#H Iాలö)ి<B�Ç, kా�VN 
మ�త^Z� 4AB�VంAB}.  
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ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం ధర�ంధర�ంధర�ంధర�ం    టెరq�Vజ�NGటెరq�Vజ�NGటెరq�Vజ�NGటెరq�Vజ�NG బహrరంగంcాబహrరంగంcాబహrరంగంcాబహrరంగంcా ఖం)ిసు` నG��ఖం)ిసు` నG��ఖం)ిసు` నG��ఖం)ిసు` నG�� 

N�ాయ�ధులౖన I(ర�ల మనసు�లల\ భయం�ోళనలF �$#�g̀ంAే 
చర�లF, Ê}ôంగ�లను మ�Vయ� Iా̂ప��Uలను ఏక]త̀ంcా <Bశనం Aేయడం, 
అమ�యకFలౖన ప�ర�షLలF, మహrళలF మ�Vయ� Oిల� లOPౖ Nర6యcా బ1ంబ�లF 
కF�VOించడం మ�Vయ� అవయవAేbదన �vలF 4��ంచడం ]దలౖనవ�G 
ఇ�ా� ం ధర�ం మ�Vయ� మ�uి� ంల దృSిUల\ పw�V`cా NS~��ంచబ)ిన మ�Vయ� 
గరáణüయZ[xన చర�లF. అ�� ఇతర టెరq�Vజం ర#ాలNGంట; కంట� ఎకF?వcా 
లక?లiనంత మం��N చంOిన, ¤వం̂cా cాయ ప�VCన, తమ ఇళÕ నుం)ి 
బయట;#H c�ంట;k=uిన IాpాCత� �ేpాల సమర�నల\N �ాSీU ëయ టెరq�Vజంd� Iాటt 
k=�$ ఏ టెరq�Vజం అ_<B స�$.  

ఒకk=ళ ఏ మ�uి� ం అ_<B వ�#H`గతంcా టెరq�Vజం చర�లకF Iాలö)ిdే, 
మ�ందు అతడ" ఇతర�లను క£)B అనుస�VంచమN ఆ°�Nసు` నG తన ఇ�ా� ం 
ధర�ంల\N అసలF Iా̂థ9క ధ�ా��ేpాల<= ఉల� ంírంWన kాడవ�dBడ". మ�V 
అల�ంటపYడ", ¤వ^kాద చర�లను ఇ�ా� ం ధర�ం స�యంcా ఖం)ిసు` ండcా, 
మ�uి� ంలంద�V� ఏక ]త̀ంcా ¤వ^kాదులను Nం��ంచడం సబబ�cా ఉం�B? 

మ�uి� ంలF ఎల�ంట; ఒg̀)ి లiకFం)B స�యంcా సర�ల\క సృSిU కర̀కF 
సమ�V|ంచుకF<=, pాంgయ�తZ[xన, కర�ణ మ�Vయ� దయ�గ�ణBలd� Nం)ిన 
ఇ�ా� ం ధ�ా�NG అనుస�Vసు` <BGర�. #�NG హrం�ాత�క ఘటనలd� అత���క 
మ�uి� ంలకF ఎల�ంట; సంబంధమ
 లiదు – #ా� �)ియ� kాట;N మ�uి� ంకF 
అంటగడ"తLనG��. ఇ�ా� ం ధర�ం ఉగqkాద ధర�ం #ాదు, ¤వ^kాద ధర�ం ఎంత 
మ�త^మ
 #ాదు.  

“ఎవ���dే ధర� 4షయంల\ �d� య�ద�ం Aేయ�Ç మ�Vయ� 
9మ��}G � గృ°ల నుం)ి k>ళÕc¸టU�Ç, kా�V పట�  �ర� సé ప^వర̀నd� 
మ�Vయ� <B�యంd� వ�వహ�Vంచ)BNG అల�� � NS~��ంచలiదు. NశCయంcా 
అల�� � <B�యంcా ప^వ�V`ంAేkా�VN O~^9�ా` డ".” ఖు�ఆ� 60:8 



127 

 

14. హrజ�హrజ�హrజ�హrజ����� - పర�Bపర�Bపర�Bపర�B 
 

హrజ�హrజ�హrజ�హrజ����� అంట�అంట�అంట�అంట� ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట;ఏ9ట;? 

అర½ �1షల\N ‘హజబ’ అ<= మ
లపదం నుం)ి ’హrజ��’ అ<= 
పదం వWCం��. �ీN అర�ం �Bచడం లiక కప|డం. ఇ�ా� �య ప�V�1షల\ 
హrజ�� అ<= పదం ‘య�క̀వయసు?లౖన (రజస�లౖన) మ�uి� ం మహrళలF 
ధ�Vంచ వలuిన దుసు` ల’ను సూWసు` ం��. ]త̀ం శ���ాNG పw�V`cా కO~| లiక 
�BAే 4ధంcా ఆ దుసు` లF ఉం)B}. AేతLలF మ�Vయ� మ�ఖ�N#H 
9న°_ంప� ఉందN #�ందర� పం)ితLల అ�Iా̂యం. #�ందర� AేతLలF 
మ�Vయ� మ�ఖం క£)B కపY#�వ)BNG లiక �Bచు#�వ)BNG ఇషUపడdBర�. 
�ీNN Nఖ�� లiక బ�రఖ� అంట1ర�. #$వలం మహrళలF మ�త^Z� ఉనG 
Iా̂ంతంల\ kార� హrజ�� ల\ ఉండవలuిన అవసరం లiదు. అల�c$ 
4kాహబంధం NS~��ంపబ)ిన మహ�Ã ప�ర�షLల సమvంల\ క£)B. అ_dే 
హrజ�� అ<=�� #$వలం బహrరంగ ప^దర�న గ��VంW జ�గqత పడటం మ�త^Z� 
#ాదు; హrజ�� ల\ ఉత̀మ పలFకFలF, Iాgవ^త�ం, సìbలత, cÓరవప^దంcా 
మ�Vయ� హ¿ం�Bcా ఉం)ే <>ౖgక ప^వర̀న ]దలౖనవ�G వ�ా` _. ఇల�ంట; 
మంW గ�ణగణBలను ప�ర�షLలF క£)B అలవర�C #�వలuిన అసరం ఉనG��. 
మ�uి� ం ప�ర�షLలF క£)B తమ హ¿ం�Bతనం మ�Vయ� సìbలతలను 
సూWంAేటt�  వదులFcా ఉం)ే మ�Vయ� శ��ర �1cాలF కనబడ�యకFం)B కO|ి 
ఉంAే మంW దుసు` లF ధ�Vంచ వలuి ఉనG��.  

హrజ�హrజ�హrజ�హrజ����� క£)Bక£)Bక£)Bక£)B �ైవ4�ేయdే�ైవ4�ేయdే�ైవ4�ేయdే�ైవ4�ేయdే. 

హrజ�� వలన అ<=క ప^¯జ<BలF ఉనGప|ట;#¨, ]టU]దట ఇ�� 
అల�� � ఆ�ే�ంWన ఆజ¢ . #ాబట;U , �ీNN ధ�Vంచడమ<=�� �ైవ4pా��ాNG 
ధృ�క�VంAే ఒక ఆచరణ మ�Vయ� సృSిU కర̀కF 4�ేయత చూOినట�� : 
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“(ఓ ప^వ#ా` ) తమOPౖ నుంW తమ దుప|ట� ను (#Hqం��#H) k=^ల�)ేల� 
కపY#�మN � �1ర�లకF, � కFమ���`లకF, 4pా�సులౖన uీ` §లకF AెపY. త�B��ా 
kార� ABల� త�రcా గ��V`ంపబ)ి, k=��ంప�లకF గ��V #ాకFం)B ఉంట1ర�.” 
ఖు�ఆ�  33:59 

తన సృSిU #�సం ఏ�� మంW�ో అత�ంత 4k=కవంతL)ైన అల�� � కF 
బ1cా dెలFసు. త�B��ా ఆయన మ�నవజ�g#H ప^¯జనకరZ[xన 
మ�ర�దర�కdB�NG పంOి<Bడ". ఇతర 4�ేయdB పwర�కZ[xన ఆచరణల వలi, 
హrజ�� ధ�Vంచడం క£)B తమ ప^భ�వ� దగ� �V#H Aేర�సు` ం��. ధ�VంAే kా�Vల\ 
సంతృOి`  �1వనలF మ�Vయ� ప^pాంతత OPంI«ం��సు` ం��. ఎట;U ప�Vuి� తLలల\నూ 
హrజ�� వస̀§�Bరణ వలన ప�ర�షLల �ా� _ కంట� మహrళల �ా� _ 

��గజ��VIJదు.   

హrజ�హrజ�హrజ�హrజ����� అ<=��అ<=��అ<=��అ<=�� Iా̂gవత�ంIా̂gవత�ంIా̂gవత�ంIా̂gవత�ం, సìbలతలనుసìbలతలనుసìbలతలనుసìbలతలను సూWసు` ం��సూWసు` ం��సూWసు` ం��సూWసు` ం�� 

ఇ�ా� ం ధర�ం సమ�జంల\ Iా̂gవత�ం, సభ�dB సం�ా?�ాలను 
IĴత�హrసు` ం�� మ�Vయ� అసభ�త, IJ#H��తనం, అ<>ౖgకతలను �ాధ�Z[xనంతcా 
తcV�ంABలN ప^యgGసు` ం��. ఈ ల���NG �ా��ంచడంల\ హrజ�� మ�Vయ� 
ఇల�ంట; ఇతర 4షయ�లF స°యపడdB_.  

“(ఓ ప^వ#ా` ) మ�uి� ం ప�ర�షLలF తమ చూప�లను #Hqం��#H ఉంABల�, kార� 
తమ మర��ా� <Bలను #ాIాడ"#�kాల�, అ�� kా�V #�రకF ప4త^Z[xనద� 
kా�Vd� AెపY. kార� Aేu~దంdB అల�� � కF dెలFసు. (ఓ ప^వ#ా` ) మ�uి� ం uీ` §లF 
తమ చూప�లను #Hqం��#H ఉంABల�, తమ మర��ా� <Bలను ర�ించు#�kాల�, 
బహrర�తZ[x ఉం)ే�� తప| తమ అలంకరణను బహrర�తం Aేయ�ాదN, తమ 

వvస�ల�లOPౖ ఓణüలF k=సు#�kాల�, తమ భర̀ లiక తమ తం)ి^ లiక తమ 

మ�మcార� లiక తమ #�డ"కFలF లiక తమ భర̀ #�డ"కFలF లiక తమ 

�Jదర�లF లiక తమ �Jదర�ల #�డ"కFలF లiక తమ అ#ా?Aెల� ళÕ #�డ"కFలF 
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లiక తమd� క}uి Z[}uి ఉం)ే uీ` §లF లiక తమ బ1NసలF లiక ఇతరdB̂ 
ఉ�ే6 pాలF లiకFం)B తమకF ల\బ)ి ఉనG ప�ర�ష u~వకFలF లiక uీ` §ల గ�ప̀ 
4షయ�ల గ��VంW అవcాహన లiN బ1లFర� – �ళÕ ఎదుట తప| ఇతర�ల 
ఎదుట తమ అలంకరణలను కనబడ�యక£డద�, �BcVవ�నG తమ 

అలంకరణ ఇతర�లకF dె}uిIJ_Îల� తమ #ాళÕను <=లOPౖ #�డ"తÙ 
నడవ�ాద� kా�Vd� AెపY …” ఖు�ఆ� 24:30-31 

OPౖ ఖు�ఆ� వచ<Bలల\, తమ కంట; చూప� #Hqంద ఉంచు#�kాలN 
మ�Vయ� తమ ±ల�NG #ాIాడ"#�kాలN మ�ందుcా ప�ర�షLలను 
సంబK��ంచడం జ�VcVం��. సìbలత, Iా̂gవత�ం బ1ధ�తంdB మహrళల OPౖ<= 
k=యబ)ింద<= తపYడ" kాదనను ఇ�� స|షUంcా ఖం)ిసు` నG��.  

బహrరంగంcా అ�ాంírక దుసు` లF ధ�Vంచడం మ�Vయ� #�ంటె AేషUలF 
Aేయడం వంట; kాట;N ఇ�ా� ం ధర�ం ఖం)ిసు` నG��. ఒక ఆచరణBత�కZ[xన 
3వన 4�Bనంcా, ఏ#ాంతంల\ �1�ా�భర̀ల మధ� O~^మ��మ�<BలF, ఆ¤�యత 
మ�Vయ� �ాNGహrత�ం OPరcాలN ఇ�ా� ం  ధర�ం IĴత�హrసు` ం��.  

హrజ�హrజ�హrజ�హrజ����� ఒకఒకఒకఒక రvణరvణరvణరvణ కవచంకవచంకవచంకవచం 

హrజ�� k>నుకనునG అసలF 4k=కం ఏ9టంట� �BN �B��ా 
uీ` §ప�ర�షLలల\ �ల_నంతcా లౖంcVక ప^ల\�1లF మ�Vయ� k=��ంప�లF, 
#�ంటెపనులF, క4�ంప�లF మ�Vయ� <>ౖgక పత<BNG సూWంAే Aెడ" పనులF 
వంట; kాట;N తcV�ంచడం. హrజ�� వ�వస�  #Hqం�� O~�¸?నబ)ిన అ<=క 4�BలFcా 
ఇర�k>ౖప� కFటtంబ1లల\ మ�Vయ� సమ�జ�లల\ ప�ర�షLలను, uీ` §లను 
మ�Vయ� సమ�జ�NG #ాIాడ"తLం��: 

• అkాం�త పనులల\ మ�ందడ"గ� k=యకFం)B కవచం వలi మహrళలను 
#ాIాడ"తLం��.  

• #�ంటెచూప�లF, అసకభ�కర AేషUల నుం)ి మహrళలను సంర�ిసు` ం��.  



130 

 

• మహrళలOPౖ లౖంcVక k=��ంప�లF తcV�ంAేందుకF స°యపడ"తLం��.  

• బహrరంగ Z�కపYల, ఆకరÚణల #ారణంcా జ�Vc$ లౖంcVక ఆకqమణల నుం)ి 
మహrళలను #ాIాడ"తLం��. 

• Aెడ" O~^రణలF, నషU�BయకZ[xన #��Vకల నుం)ి మహrళలను ర�ిసు` ం��.  

హrజ�హrజ�హrజ�హrజ����� హ¿ం�Bత<BN#Hహ¿ం�Bత<BN#Hహ¿ం�Bత<BN#Hహ¿ం�Bత<BN#H WహGంWహGంWహGంWహGం 

హrజ�� మహrళల uీ` §dB�NG హ-WCసు` ం��, IĴత�హrసు` ం�ే cా� �BNN 
అణW k=యడం లiదు. మహrళలకF హ¿ం�Bత<BNG ఇసు` నG��. తమOPౖ , తమ 

అందచం�BలOPౖ kా�ఖ��NంAే అవ#ాpాNG ఇతర�లకF ఇవ�కFం)B, తమ 

స�ంత అ�Iా̂య�లOPౖ Nలబ)ేల� ఆత�4pా��ాNG OPంI«ం��సు` ం��. kా��ంత 
అందంcా కనబడ"తL<BGర�, kా��ంత సంIా��సు` <BGర� వంట; �ßgక ఆకరÚణల 
ఆ�Bరంcా kా�V 4లFవ గ��VంW హ¿కFంలF జ��� Aేu~ కనూ�మ� �«uPౖటýల 
దుర�Ëవస� కF �నGంcా kా�V సìbలత, జ�¢ నం మ�Vయ� �ామ��క 
స°యసహ#ా�ాలF వంట; అర�వంతZ[xన Iా̂మ�ణãకతల ఆ�Bరంcా kా�V 
ఆత�cÓరkాNG ర²ప���దు6 #�గ}c$ శ#H`N ఇ�ా� ం ధర�ం మహrళలకF ఇసు` నG��. 
అల�� � దృSిU ల\, uీ` §ప�ర�షLలF స�Vసమ�నం అ_Î�ందుకF kార�భయ�ల£ 
ఒ#$ల� ఉండవలuిన అవసరం లiదు, ఒ#$ 4ధZ[xన పనులF Aేయవలuిన 
అవసరమ
 లiదు. kా�V#H ఇవ�బ)ిన k=�$�ర� Iాత^లల\ మ�Vయ� బ1ధ�తలల\ 
ఇ�� స|షUంcా కనబడ"తLం��.  

<zబ�& OPౖ§ê 4జ$త తవకF?& క�ా�� (The mother of Yemen’s 

revolution) ను జరG}షLU లF ఆZ[ హrజ�� గ��VంW మ�Vయ� 4�B��1�సంల\ 
మ�Vయ� dె}4dేటలల\ ఆZ[ ఉనGత �ా� <BN#H Aేర�కFనG త�ా�త క£)B 
హrజ�� ధ�Vంచ)BNG గ��VంW ప^�GంWనపYడ", ఆZ[ ఇల� జkాÊABCర�: 

“పwర�#ాలంల\ మ�నవ�డ" �B�Bప� నగGంcా ఉం)ేkాడ". తన బ��ీ6 4k=కం 
ప�Vణãg Aెం��న #��ీ6 , దుసు` లF ధ�Vంచడం ]దలF OPట1U డ". <=ను ఈ �Ç� 
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ఎల� ఉ<BG<z మ�Vయ� ఏ9 ధ�Vసు` <BG<z, అ�� మ�నవ�డ" �ా��ంWన 
మmనGత ఆల\చన మ�Vయ� <Bగ�VకతలకF Iా̂gNధ�ం వహrసు` నG�ే cా� 
g�Çగమ<BNG #ాదు. అంdేcాక దుసు` లF త��ంచడమ<=�� మరల� 
Iా̂ìన#ాల�N#H Aే�$C g�Çగమ<BNG సూWసు` ం��.”  

హrజ�హrజ�హrజ�హrజ����� పర�వ�పర�వ�పర�వ�పర�వ�, cÓరవమ�ా�దలకFcÓరవమ�ా�దలకFcÓరవమ�ా�దలకFcÓరవమ�ా�దలకF WహGంWహGంWహGంWహGం 

ఈ<Bడ" అ<=క సమ�జ�లల\, అ<=క మం�� మహrళలకF బ1ల�ం నుం)ే 
“kా�V 4లFవ kా�V బ1°�కరÚణకF, అందచం�BలకF ప^IJషన& cా ఉంటtందN” 

<=ర|తL<BGర�. d�ట;kా�V అసమంజసZ[xన ఒg̀)ి మ�Vయ� �«uPౖటý 
అంచ<Bలను సంతృOి`  ప�VAేందుకF, అందచం�Bల మ�Vయ� ఆకరÚణల 
అkాస̀వZ[xన, అర�ం పర�ం లiN Iా̂మ�ణãకతలను అనుస�VంAేల� kార� ఒg̀)ి#H 
గ�రవ�తL<BGర�. బ1హ� అలంకరణలF, అందచం�BలకF అ9తంcా Iా̂�Bన�త 
ఇవ�బడ"తLనGటt వంట; 9)ి9)ి kాdBవరణంల\, ఏ వ�#H`  అ_<B అంతర�త 
�(ంద�ా�N#H అంతcా 4లFవ ఇవ�డ".  

ఏ�ేZ[x<B చూప�లF లiక pా��రక అందచం�Bల ఆ�Bరంcా #ాకFం)B 
ఆZ[ oక? సదు� ణBలF మ�Vయ� ఆచరణల ఆ�Bరంcా<= ఒక మహrళ 
cÓర4ంచబ)BలN ఇ�ా� ం ధర�ం బK��సు` నG��. ఎందుకంట� తన బ1హ� 
అందచం�BలOPౖ ఆZ[కF ABల� తకF?వ కంటÂ̂& ఉంటtం�� లi�B అసలF కంటÂ̂& 
_Î ఉండదు, OPౖcా అ4 dBdB?}కZ[xన4. సమ�జంల\ గ��V`ంప� I«ందడం #�సం 
లiక �ా� నం సంIా��ంచడం #�సం ఆZ[ తన pా��రక అందచం�Bలను మ�Vయ� 
ఆకరÚణలను kాడ"#�వలuిన అవసరం లiదు. అందువలన హrజ�� మహrళల 
ఆత�cÓరkాN#H సమ�Wత �ా� <BNGసూ` , బ1హ� ఆకరÚణలకF దూరంcా 
మహrళలందర² సులభంcా Iాట;ంచగ}c$ ధర�Nష� , �B�V�క Wంతన, సదు� ణం, 
సé ప^వర̀న, సు±లత, అణ�కFవ, uిగ�� Ê)ియం, Iాgవ^త�ం, మ�గ6త�ం 
మ�Vయ� బ��ీ� 4k=కం ]దలౖన kాట;#H c¸ప| Iా̂�Bన�తను ఇసు` నG��. 
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హrజ�� లi�B బ�రఖ� ధ�VంAే ప^g మహrళ ఒక ప^dే�కZ[xన వ�#H`cా 
గ��V`ంచబడ"తLనG��. dBమ� ధ�VంWన దుసు` లF ఒ#$ల� ఉండటం వలన, 
హrజ�� లi�B బ�రఖ� k=సుకFంటtనG మహrళలంద�V గ��VంW ఒ#$ రకZ[xన �1�� 
¤ర�|Nవ�డం ABల� తపY మ�Vయ� అ<B�యం.  

బÉౖÊబÉౖÊబÉౖÊబÉౖÊ&&&& ల\ల\ల\ల\ హrజ�హrజ�హrజ�హrజ����� ప^�ా` వనప^�ా` వనప^�ా` వనప^�ా` వన 

హrజ�� అ<=�� #�త̀cా ఆ�ే�ంచబడలiదు. మ�uి� ం మహrళలF 3సÅ 
త}�  మర�Ã వంట;  పwర�#ాలంల\N ఉత̀మ మహrళల ఉపమ�<Bలను 
అనుస�Vసు` <BGర�. హrజ�� ను ధృ�క�Vసు` నG బÉౖÊ& ల\N #�NG వచ<BలF, 

“ప^g ప�ర�షLN#H �రసు� #¨qస̀Nయ�, uీ` §#H �రసు� ప�ర�షL డNయ�, 

#¨qసు` నకF �రసు� �ేవ�డNయ� �ర� dె}uి #�నవలనN #�ర�చు<BGను. ఏ 
ప�ర�షLడ" తల�దమ�సుకF k=uి#�N Iా̂ర�న Aేయ�<z లiక ప^వWంచు<z, ఆ 
ప�ర�షLడ" తన తలను అవమ�నపరచును.ఏ uీ` § తల�ద మ�సుకF k=uి#�నక 
Iా̂ర�నAేయ�<z లiక ప^వ Wంచు<z, ఆ uీ` § తన తలను అవమ�నపరచును; 

ఏలయనcా అ�� ఆZ[కF �Óరమ� Aేయబ)ినటtU cా<= య�ండ"ను. ఏ uీ` § 
తల�ద మ�సుకF k=uి#�నక Iా̂ర�నAేయ�<z లiక ప^వ Wంచు<z, ఆ uీ` § తన 
తలను అవమ�నపరచును; ఏలయనcా అ�� ఆZ[కF �Óరమ� 
Aేయబ)ినటtU cా<= య�ండ"ను. uీ` § మ�సుకF k=uి#�నN_ �డల ఆZ[ తల 
k>ండ"̂కలF కg̀�Vంచు#�నవలను. కg̀�Vంచు#�నుట_ �xనను �Óరమ� Aే_ంచు 
#�నుట_ �xనను uీ` §కవమ�నZ[xdే ఆZ[ మ�సుకF k=uి#�న వలను”    
1#��Vం¼ీయ�లకF#��Vం¼ీయ�లకF#��Vం¼ీయ�లకF#��Vం¼ీయ�లకF 11:3-6 

“మ�Vయ� uీ` §లFను అణ�కFవయ� స�స�బ����య� గలkా��� య�ం)ి, తగ� 
మ�త^ప� వస̀§మ�ల Aేత<=cాN, జడలd�<>ౖనను, బంcారమ�d�<>ౖనను, 
మ�త�మ�లd�<>ౖనను 9గ�ల k>ల గల వస̀§మ�లd�<>ౖనను అలంక�Vంచు#�నక, 
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�ైవభ#H`గలkారమN AెపY#�ను uీ` §లకF తcVనటtU cా సé #Hqయల Aేత తమ��ను 
dBమ� అలంక�Vంచు#�నవలను.” 1 gÄg#HgÄg#HgÄg#HgÄg#H 2:9-10 

హrజ�హrజ�హrజ�హrజ����� ఆత�4pా��ాN#Hఆత�4pా��ాN#Hఆత�4pా��ాN#Hఆత�4pా��ాN#H WహGంWహGంWహGంWహGం  

dBమ� క£)B మ�నవ�లi అ<= ఆత�4pా�సం తమల\ OPంI«ం��ంచు 
కF<=ల� హrజ�� మహrళలకF స°యపడ"తLం��. 34తంల\ పN#H వACే 
అసలF 4షయ�లOPౖ దృSిU  #$ం�ీ^క�VంAేల� Aేuి మహrళలల\N ఆత�cÓరkాNG 
OPంచుతLం��. �ßgక ఆకరÚణలd� ఇతర�లOPౖ ప^�1వం చూO~ందుకF 
ప^యgGంచడంల\ ABల� ప^మ�దకరZ[xన మ�Vయ� అ<B�Çగ�కరZ[xన 
పర�వస<BలF ఎదు�Ç?వలuి వసు` ం��. #�ందర� uీ` §లౖdే, 4చbల4)ితనంల\ 
�Ç��Ç�#¨ OP�VcV IJతLనG సమ�జం )ిమ�ంÑ ను పw�V`AేuPందుకF 
ప^యgGసూ` , ప^జలF తమను Z[చుC#�kాల<= ఆ#ాంvd� <>ౖgక హదు6 లF �Bట;, 
ప^మ�దకరZ[xన �ా� _#H Aేర�కFంటt<BGర�. తమOPౖ తమకF నమ�కం లiN 
అల�ంట; uి� g నుం)ి మ�నuికంcా మ�Vయ� pా��రకంcా #ాIా)ేందుకF హrజ�� 
స°య పడ"తLం��. బ1హ� అలంకరణలను తమ స�ంత స|ృహ ల\పలi తcVన 
హదు6 లల\ ఉంచుతLం��. 

“అణWk=యబడటం వలన <=ను �BNN ధ�Vంచడం లiదు, <BOPౖ <BకF 
�ా��#ా�ాNG ఇసు` ండటం వలన <=ను �BNN ధ�Vసు` <BGను.” జÓమ�<B , 23, 

Z[లబK�G 

హrజ�హrజ�హrజ�హrజ����� అంట�అంట�అంట�అంట� …  

• సమ�జ�N#H d�)B|టt అందజ$యక అంత�ాయం క}cVంAే ఆటంకం #ాదు. 

• అణWk=తకF WహGం #ాదు.  

• #$వలం uీ` §లF మ�Vయ� దగ� �V రక̀సంబం�ీకFలౖన ప�ర�షLలF ఉనGAోట 
అవసరం #ాదంట¬ k>సులF బ1టtNసు` నG��.  
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• ప�ర�షLల కంట� uీ` §లను తకF?వcా చూO~ WహGం #ాదు.  

• తన అ�Iా̂య�లF మ�Vయ� ఆల\చనలF బయట;#H Aెప|కFం)B uీ` §లను 
Nర¡ం��ంAే వ�వస�  #ాదు.  

• 4�B�రúన AేయకFం)B లiక సమ�WతZ[xన ఉ�ో�గంల\ AేరకFం)B uీ` §లను 
Nర¡ం��ంAే వ�వస�  #ాదు.  

• ఒక IJరUబ�& జ�ౖలF వంట;�� #ాదు.  

• మ�uి� Z�తర�లకF వ�g�$కంcా ��క?రణ, ప^gఘటన లiక Nరసన చర� 
#ాదు. 

• #�త̀cా ]దలF OPట;Uం�� #ాదు Ð AB�Vత^క పరంcా అ<=క మం�� ఉత̀మ 
uీ` §లF �ీNN ధ�VంAేkార�.  

• �ామ��క 4లFవలకF వ�g�$కం #ాదు Ð ఎల�ంట; దుసు` లF ధ�VంAB�Ç అ<= 
�BN �ద ఆ�Bరప)ి ప^జల గ��VంW ¤�ా�Nంచక£డదN,  k=ర�cా 
చూడక£డదN, అవమ�న పరచక£డదN �ామ��క 4లFవలF 
Aెబ�తL<BG_. తమకF ఇషUZ[xన ��gల\ దుసు` లF ధ�VంAే మ�Vయ� 
ఇంట; నుం)ి బయట;#H వAేC హకF? ప^జలకF ఉం��.  

• ఇతర�లను భయOPటtU టకF లi�B అ�ాంírక #ార�కల�Iాలల\ 
Iాలþ� <=ందుకF ధ�Vంచడం లiదు.  

#�ందర�#�ందర�#�ందర�#�ందర� మ�uి� ంమ�uి� ంమ�uి� ంమ�uి� ం మహrళలFమహrళలFమహrళలFమహrళలF హrజ�హrజ�హrజ�హrజ����� గ��VంWగ��VంWగ��VంWగ��VంW ఏమంటt<BGర�ఏమంటt<BGర�ఏమంటt<BGర�ఏమంటt<BGర�  

“17 ఏళÕ వయసు�ల\ <=ను �BNN ధ�VంABను. అ_dే అంతకF మ�ందు 
నుం)ే ఎందుకF ధ�Vంచడం Iా̂రం�ంచలiదN <=ను బ1ధ ప)Bô ను.” 'ాdె�, 27, 

Z[& బK�G 
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“�BNN ధ�VంAేందుకF uిద�ం పడటం c¸ప| #ాదు. అ_dే �BNN ధ�VంAేంత 
అదృషUం I«ందటం Nజంcా ఒక c¸ప| 4షయం.” మ�ీ<B, 22, Z[& బK�G 

“హrజ�� దుసు` లF <B u~�ABb�ా�తంdB̂ËలF మ�Vయ� <B �B_Å లను 
సూWసు` <BG_. అంdేcాN ప�ర�షLల మ�Vయ� �)ియ� #��VకలకF బల_Î� 
<B అణWk=తను #ాదు.” నుuPౖబ1�, 45, Z[& బK�G 

“హrజ�� k=సు#�వడం <B#�ంd� ఇషUం. ఎందుకంట�, <=న�� అల�� � #�సం 
Aేసు` <BGను. <=<>పYడ" �BN గ��VంW ఆల\WంW<B, <B మ�ఖంOPౖ Wర�నవ�� 
కనబడ"తLం��.” ఆ_ �Àా,13, Z[& బK�G 

“అ�� ప�ర�షLల ఆక} చూప�ల నుం)ి ననుG #ాIాడ"తÙ, u~�చbcా ఉనGత 
4ద�నభ�uించడం మ�Vయ� 4�B�లయ�లకF k>ళÕడం వంట; <B ల���}G 
�ా��ంAేందుకF అనుమgసు` ం��. <B బయట; అలంకరణల ఆ�Bరంcా ననుG 
గ��VంW ¤�ా�Nంచు#�కFం)B, <B ఆల\చనలF మరయ� <B సదు� ణBల 
ఆ�Bరంcా <B గ��VంW ¤�ా�NంచుకF<=ల� ప^జలOPౖ ఒg̀)ి Aేసు` ం��.” Ms. 

'ా� 4య�, 22, అZ[�V#ా 

“<B శ��రం <B ఇషUం. <=<=9 ధ�Vసు` <BG<z �BN గ��VంW ఇతర�లకF 
సంజ�_Sీ ఇచుC#�వలuిన అవసరం లiదు. ఇ�� <B ధర�ంల\N ఒక �1గం. 
<=ను ధ�VంABలN ఎంచు#�వడం �B��ా <=ను ఇతర మ�నవ�ల కంట� తకF?వcా 
��గజ��V IJవడం లiదు.” Ms. య�uి��, 21, ఆu~U ë}య� 

మ�cVంప�మ�cVంప�మ�cVంప�మ�cVంప� 

ఒక మ�uి� ం మహrళకF మ�Vయ� ఆZ[ సృSిU కర̀కF మధ� హrజ�� అ<=�� 
4�ేయdBపwర�కZ[xన ఒక ఉత̀మ ఆచరణ. అ�� �ా���#ారం మ�Vయ� 
ఆత�cÓరkాలకF మ
లం. తమ �ైవ4pా�సంల\ �1గంcా ప^పంచం 
నలFమ
లల� 9}యన�  #��ీ6  మ�uి� ం మహrళలF స�చbందంcా హrజ�� 
k=సు#�వ)BNG ఎంచుకFంటt<BGర�. అణWk=తకF బహ¿దూరంcా, హrజ�� 
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అ<=�� NజZ[xన u~�ABb�ా�తంdB̂ËలకF, ప4త^తకF మ�Vయ� అg ప^�Bనంcా 
�ైవ4pా��ాN#H ప^¤క. ఇ�ా� �య బKధనలల\ uీ` §లను cÓర4ంచడమ<=�� ఎంd� 
మ�ఖ�Z[xన 4షయం. ఇ�� హrజ�� వ�వస�  �B��ా Nర²Oించబడ"తLనG��.  

ఏ<B)ైdే సమ�జంల\ u~U టÅ #�సం uీ` §లF తమను dBమ� బహrరంగంcా 
చూప�#�వలuిన �ీనuి� g �ా�ో,  మ�Vయ� uీ` §లF తమ శ���ాNG తమ 

ఇషUప^#ారం �BచుకF<= స�ంత Nర©య�NG సమ�V�ంచు#�గలFగ�dB�Ç అపY)ే 
NజZ[xన సమ�నత�ం �ా� Oించబడ"తLం��.  
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15. బ�రఖ�బ�రఖ�బ�రఖ�బ�రఖ� & Nఖ�Nఖ�Nఖ�Nఖ����� లల\Nలల\Nలల\Nలల\N kాస̀kాలFkాస̀kాలFkాస̀kాలFkాస̀kాలF 
బ�రఖ�బ�రఖ�బ�రఖ�బ�రఖ� (పర�B) మ�Vయ� Nఖ�Nఖ�Nఖ�Nఖ����� (మఖం & అరAేతLలF క£)B 

కనబడకFం)B కపYకF<= మ�సుగ�) లF ABల� 4kా�Bస|దZ[xన, kా)ి k=)ి 
)ిబçటt అంpాలౖ IJయ�_. అ<=క �ేpాలF ఈ �B�V�క దుసు` లF ధ�Vంచక£డదN 
NS~��ంచcా, ఇతర�లF kాట; kాడకంOPౖ NS~ధం 4��ంABలN లi�B ప�V9తం 
Aేయ�ల<= ఆల\చనల\ ఉ<BG_.  

బ�రఖ� మ�Vయ� Nఖ�� లF ధ�Vంచ)BNG ఖం)ిసూ`  అ<=క kాదనలF 
Aేయబడ" తL<BG_. kాట;N సంఘ వ�g�$క చర�లFcా, g�Çగమనం మ�Vయ� 
అణWk=త W°GలFcా O~�¸?నబడ"తL<BG_. అ4 అసలF ఇ�ా� ం ధర�ంల\N 
�1cాలF #ావ<= kాదనలF 4NOిసు` <BG_. ఈ కరపతం̂ ఇ�ా� �య 

దృSిU #�ణంల\ బ�రఖ� మ�Vయ� Nఖ�� ల గ��VంW చ�VCసు` నG��. ఈ �B�V�క 
దుసు` లF ధ�Vంచక£డదN ఆటం#ాలF సృSిUసు` నG అజ�¢ నుల అ<=క kాదనలను 
మ�Vయ� ఆ�Çపణలను సంబK��సు` నG��.  

ఇ�ా�ఇ�ా�ఇ�ా�ఇ�ా� �య�య�య�య దుసు` లల\Nదుసు` లల\Nదుసు` లల\Nదుసు` లల\N ర#ాలFర#ాలFర#ాలFర#ాలF 

“(ఓ ప^వ#ా` ) తమOPౖ నుంW తమ దుప|ట� ను (#Hqం��#H) k=^ల�)ేల� కపY#�మN � 
�1ర�లకF, � కFమ���`లకF, 4pా�సులౖన uీ` §లకF AెపY. త�B��ా kార� ABల� 
త�రcా గ��V`ంపబ)ి, k=��ంప�లకF గ��V #ాకFం)B ఉంట1ర�.” ఖు�ఆ�  33:59  

బహrరంగ ప^�ేpాలల\ మహrళలF ధ�Vంచవలuిన ఇ�ా� �య దుసు` లF 
ప^�Bనంcా మ
డ" ర#ాలF : 

1. హrజ�హrజ�హrజ�హrజ����� : ఇ�� సర��ా�BరణZ[xన ఇ�ా� �య వస̀§�Bరణ. ఇ�� మ�ఖం 
మ�Vయ� AేతLలF 9న°_ంW, మహrళ శ���ాNG పw�V`cా కపYతLం��.  

 

2. Nఖ�Nఖ�Nఖ�Nఖ����� : ఇ�� క£)B హrజ�� వంట;�ే అ_dే #$వలం కళÕకF స�V 
IJ_Îటంత Aోటt వ��}, ]త̀ం మ�ఖ�NG  కOి|k=సు` ం��.  
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3. బ�రఖ�బ�రఖ�బ�రఖ�బ�రఖ� : ఇ�� అంత ఎకF?వcా kాడకంల\ లiదు. వల ల�ంట; పర�Bd� 
��ండ" కళÕ� కO|ిk=సూ` , ]త̀ం శ���ాNG పw�V`cా కపYతLం��. .  

ప^పంచ kా�ప̀ంcా మ�uి� ం మహrళలందర² హrజ�� కపY#�వ)BNG 
�ా�Bరణంcా చూసు` ంట1మ�. అ_dే #�NG ప^dే�క �ేpాలల\ మ�త^Z� 
�ా�Bరణంcా Nఖ�� మ�Vయ� బరఖ� కపY#�వడం కనబడ"తLం��. 

ఇతర మహrళల మ�ందు క£)B OPౖkాట;ల\ ఏ�ో ఒక పర�B కపY#�వటం 
మ�uి� ం మహrళల #�రకF తప|Nస�V #ాదు. #$వలం ఇ�ా� �య Nబంధనలను 
అనుస�VంW పరప�ర�షLల సమvంల\ మ�త^Z� మ�uి� ం మహrళలF 4��cా 
పర�B కపY#�వలuి ఉనG��.  

సుuి� రంcాసుuి� రంcాసుuి� రంcాసుuి� రంcా �ా� OితZ[xన�ా� OితZ[xన�ా� OితZ[xన�ా� OితZ[xన ఒకఒకఒకఒక Iా̂#¨UసుIా̂#¨UసుIా̂#¨UసుIా̂#¨Uసు  

బ�రఖ� మ�Vయ� Nఖ�� లF ��ం)ింట;#¨ ఇ�ా� ం ధర�ంల\ Iా̂మ�ణãక 
ఆ�B�ాలF ఉ<BGయనడంల\ ఎల�ంట; సం�ేహమ
 లiదు, అ4 ��ండూ 
మ�మ
లF Iా̂#¨Uసుల\ ఉ<BG_ మ�Vయ� ]త̀ం చ�Vత^ల\ మ�uి� ంలAే 
గ��V`ంచబ)ి<B_. మ�uి� ం మహrళలF పర�B కపY#�వడం తప|Nస�V అN 
ఇ�ా� �య వచ<BలF స|షUం Aేసు` <BG_. తతî}తంcా, బ�రఖ� మ�Vయ� 
Nఖ�� లను ఇ�ా� ంల\N �1గంcా ఇ�ా� �య పం)ితLలF అంc�క�VంABర�. #ా�, 
kాట;N తప|Nస�Vcా ధ�Vంచవలuి ఉనG�B లiక ఐWbకంcా Iాట;ంAే ®భZ[xన 
ఆABరమ� అ<= 4షయంల\ kా�V మధ� �ç�B�Iా̂య�లF ఉ<BG_. ఇ�� 
#�ందర� మ�uి� ం మహrళలF హrజ�� కపY#�వడం, మ�V#�ందర� Nఖ�� లi�B 
బ�రఖ� కపYకF<=ందుకF Nర©_ంచు#�వటం k>నుక నునG #ారణBNG 
4వ�Vసు` నG��.  
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#ామ�#ామ�#ామ�#ామ� ఆ�ÇపణలFఆ�ÇపణలFఆ�ÇపణలFఆ�ÇపణలF 

గమNకగమNకగమNకగమNక: Nఖ�� మ�Vయ� బ�రఖ� లను ��ం)ింట;� ఈ కరపతం̂ uింప�& cా 
బ�రఖ� అ<= O~ర�d�<= �ాబK_Î O~3లల\ సూWంచబKతLనG��.  

‘ఇ�ొకఇ�ొకఇ�ొకఇ�ొక అణWk=తఅణWk=తఅణWk=తఅణWk=త చర�చర�చర�చర�’ 

బ�రఖ� కపY#�kాలN Nర©_ంచుకFనG మ�uి� ం మహrళలF, �BNN 
ఒక �ైkా�ాధనcా మ�Vయ� <=ట; ఆధుNక సమ�జంల\ అ±�ల ప^దర�నల నుం)ి 
మహrళలకF u~�చb ప^�ా��ంAే��cా �14సూ`  స�చbందంcా తమ ఇÀాU ను�ారZ� 
బ�రఖ� k=సు#�kాలN  Nర©_ంచుకF<BGర�. Nజ�N#H, తమ ధ�ా�AB�ాలను 
Iాట;ంచకFం)B మ�uి� ం మహrళలను N�Ç��ంచడమ<=�ే Nజ�N#H అణWk=త.  

“Nఖ�� అ<=�� ఎంd� u~�చbను ప^�ా��సు` ం�� మ�Vయ� అ�ొక 
�ా��#ా�Vక అనుభవం. <B 34త ల���లను అర�ం Aేసు#�వ)BN#H మ�Vయ� 
పరప�ర�షLల #�ంటె చూప�ల నుం)ి #ాIాడ"కFంట¬ సూ?లFకF k>ళÕ)BN#H 
అ�� <BకF అనుమgసు` నG��. <B ఆల\చనలF మ�Vయ� <>ౖgక ప^వర̀న 
ఆ�Bరంcా #ాకFం)B <B బహrరంగ �(ందర�ం ఆ�Bరంcా <B గ��VంW ఒక 
Nర©య�N#H �ాకFం)B ప^జలను ఆప�తLం��.” 'ా� 4య�, 22 ఏళÔÕ, అZ[�V#ా 
(Ms. Flavia, 22, USA) 

‘ఇ�ొకఇ�ొకఇ�ొకఇ�ొక g�Çగg�Çగg�Çగg�Çగమనమనమనమన చర�చర�చర�చర�’ 

బ�రఖ� అ<=�� ఏ�ో ఒక స�ల|#ా}క Iా̂#¨Uసు #ాదు. అ�ొక �B�V�క వస̀§ 
�Bరణ మ�Vయ� Nయ9త సమయ�N#H మ�త^Z� Aెందదు, #�ంత#ాలం 
త�ా�త Iాతబ)ి కనుమర�c�� IJ_Î�� #ాదు. kాస̀kాN#H, ఆధుNక 
సమ�జ�లల\ బ�రఖ� ABల� ఎకF?వcా ప^జ�దరణ I«ందుతLనG��, మ�ఖ�ంcా 
IాpాCత� నవమ�uి� ంలల\.  
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“<B శ��రం <B ఇషUం. <=<=9 ధ�VంABల\ ఆ దుసు` ల గ��VంW ఇతర�ల 
మ�ందు సమ�V�ంచు#�వలuిన అవసరం <BకF లiదు. బ�రఖ� <B ధర�ంల\N ఒక 
�1గం, �BNN ధ�VంABల<= <B ఎంOిక, ననుG ఇతర�ల కంట� తకF?వ �ా� _ల\ 
��గజ�రCదు.” య�uి��, 21 ఏళÔÕ, ఆu~U ë}య� (Ms. Yasmin, 21, 

Australia). 

‘ఇ�ొకఇ�ొకఇ�ొకఇ�ొక బÉ���Vంప�బÉ���Vంప�బÉ���Vంప�బÉ���Vంప� చర�చర�చర�చర�’ 

బ�రఖ� ధ�Vంచడమ<=�� బÉ���Vంప�కF, భయ�1̂ంతLలకF గ��V Aేu~ 
దుసు` లFcా #�ందర� ప^జలకF కNOించవచుC. అ_dే ఇతర�లను బÉ���VంAే 
లi�B భయOPట�U  సంకల|ంd� అ�� ధ�Vంచబడటం లiదు. తర�చుcా ప^జలF 
తమకF dె}యN 4షయ�ల నుం)ి భయ�1̂ంతLలకF గ�రవ�తÙ ఉంట1ర�. 
బ�రఖ� అ<=�� #$వలం ఒక వస̀§ం మ�క?. అ�� ఎవ��V� భయ�1̂ంతLలకF గ��V 
Aేu~ అవ#ాశం లiదు. బ�రఖ� k>నుక ఉనG వ�కF` లF uింప�& cా తమ ధ�ా�NG 
అనుస�VంABలN ప^యgGసు` <BGర�. ఇక?డ ఆస#H`కరZ[xన ఒక 4షయం 
ఏ9టంట�, ఇతర దుసు` లF భయ�1̂ంతLలF క}cVంAే4cా ప�Vగణãంచబడటం 
లiదు. ఎందుకంట� kాట;N సమ�జంల\N అ��కpాతం ప^జలను ఆÄ��ంABర�. 
ఉ�BహరణకF పచCI«డ"ప�లF, అg తకF?వ ÄdBదుల\ ఉం)ే ABÖ ABలN 
దుసు` లF, అంcాంగ ప^దర�న Aేu~ దుసు` లF, �ేహంOPౖ కFటt�  మ�Vయ� 
ìలC)BలF, 4ప��తంcా కనబ)ే #$pాలంకరణలF ]దలౖన4 kాట;ల\ #�NG.  

‘ప�ర�షప�ర�షప�ర�షప�ర�ష ఆ��పdB�ఆ��పdB�ఆ��పdB�ఆ��పdB�N#H WహGంN#H WహGంN#H WహGంN#H WహGం’ 

బ�రఖ� ధ�Vంచడమ<=�� uీ` §లను ఏ 4ధంcానూ ప�ర�షLల కంట� 
తకF?వ �ా� _#H ��గజ�రCడం లiదు. ప�ర�ష ఆ��పdB�N#H బ�రఖ� ఒక WహGం 
అN kా��ంచడమ<=�� అ<=క మం�� మహrళలF తమ ఇÀాU ను�ారం 
స�చbందంcా బ�రఖ� ధ�Vసు` నG kాస̀kాN#H వ�g�$కంcా IJతLనG��. అల� 
స�చbందంcా బ�రఖ� కపYకFంటtనG kా�Vల\ అ<=క మం��#H అసలF ప�ర�ష 
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బంధువ�లi లiర� లi�B kా�V ప�ర�ష బంధువ�ల ఇÀాU N#H వ�g�$కంcా kార� 
బ�రఖ� కపYకFంటt<BGర�.  

‘ఇ�ొకఇ�ొకఇ�ొకఇ�ొక అ�ాంírకఅ�ాంírకఅ�ాంírకఅ�ాంírక చర�చర�చర�చర�’ 

సమ�జంల\N ఇతర వ�కF` లd� పరస|రం సం�1SించకFం)B లi�B 
�ామ��క #ార�కqమ�లల\ IాలFపంచు#�కFం)B N�Ç��ంAే ఏ 4షయమ
 
బ�రఖ�ల\ లiదు. kాస̀kాN#H, #$వలం మహrళలF మ�త^Z� ఉనGపYడ", హrజ�� 
లi�B బ�రఖ� లల\ ఏ�ీ కపY#�వలuిన అవసరం లiదు. 

బ�రఖ� కపYకF<= ప^g మహr�Ò ఒక ప^dే�క వ�#H`త�ం క}cV ఉనG 
మహrళ. #ామ� cా ధ�Vసు` నG వస̀§ం ఆ�Bరంcా ఆ మహrళలంద�V గ��VంW ఏక 
]త̀ంcా అల� ¤�ా�Nంచడం ABల� అ<B�యం మ�Vయ� స���న ప� #ాదు.  

‘�ామ��క�ామ��క�ామ��క�ామ��క #ార�కqమ�లల\#ార�కqమ�లల\#ార�కqమ�లల\#ార�కqమ�లల\ Iాల\� Nవ�కFం)BIాల\� Nవ�కFం)BIాల\� Nవ�కFం)BIాల\� Nవ�కFం)B మహrళలనుమహrళలనుమహrళలనుమహrళలను ఆప�తLం��ఆప�తLం��ఆప�తLం��ఆప�తLం��’ 

బ�రఖ� కపY#�వడమ<=�� �ామ��క #ార�కqమ�లల\ Iాలþ� నకFం)B 
ఆపదు. OPౖ చదువ�లకF k>ళÕ�యకFం)B ఆపదు. బ�రఖ� కపYకFంట¬ క£)B 
ఉనGత చదువ�లF పw�V`  Aేuిన లi�B 4జయవంతంcా తమ #$��� ల\ 
మ�ందుకF అడ"గ� k=సు` నG అ<=క మం�� మహrళలF ఉ<BGర�.  

ఇ�ా� ం ధర� dÍ}��<Bల నుం)ే, ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr 
వసల� ం �1ర� అ_న ఆ_ÎÀా ర��యల�� హ¿ అ<Bá  క�4� ఎర�గN ఒక c¸ప| 
ఇ�ా� �య పం)ితL�ా}cా ప^uి���  Aెం��<Bర�. ఆZ[ బ�రఖ� కపY#�వడమ<=�� 
అల� సుప^uిద�  పం)ితL�ా}cా మ�రకFం)B ఆపలiదు. అల�c$ తన సమ�జం 
ల\N uీ` §ప�ర�షLలకF ఇ�ా� �య బKధనలF AేయకFం)B N�Ç��ంచనూ లiదు.  

‘ఇందుల\ఇందుల\ఇందుల\ఇందుల\ భద^dBపరZ[xనభద^dBపరZ[xనభద^dBపరZ[xనభద^dBపరZ[xన ప^మ�దంప^మ�దంప^మ�దంప^మ�దం �BcV�BcV�BcV�BcV ఉం��ఉం��ఉం��ఉం��’ 

భద^dBపరంcా బ�రఖ� అ<=�� Äట1ర� uPౖ#HలF హ-ల�టt, OPద6  OPద6  స� 
cా� సులF, OPద6  OPద6  తలIాcాల కంట� ఎకF?వ ప^మ�దకరZ[xం�� ఎంత మ�త^మ
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#ాదు. �BNN అవసరZ[xనపYడల��  uPక£��Vటý ప��vల N9త̀ం dÍలcVంచ 
వచుC. అ_dే అల� dÍలcVంచవలuి వWCనపYడ", �ల_నంత వరకF లi)ీ 
uPక£��Vటý సమvంల\ మ�త^Z� జరcా} cా� ప�ర�ష uPక£��Vటý cార�ô ల 
ఎదుర�cా #ాదు. 

‘�ామ��క �ామ��క �ామ��క �ామ��క 4లFవలకF4లFవలకF4లFవలకF4లFవలకF 4ర�ద�ం4ర�ద�ం4ర�ద�ం4ర�ద�ం’ 

బ�రఖ� కపY#�వడమ<=�� అంద�V#¨ ఆÄద¯గ�Z[xన కమ
�Nటý 
4లFవలకF 4ర�ద�ం #ాదు. ధ�VంWన దుసు` ల ఆ�Bరంcా లi�B ÀJ ఆó ల 
ఆ�Bరంcా ఒక�V �ా� _ గ��VంW ¤�ా�Nంచక£డదN, �çద�1వం 
చూపక£డదN, తపYcా ప^వ�V`ంచక£డదN కమ
�Nటý 4లFవలF N�$6�ంAB_. 

బ�రఖ� చూuి ప^జలF ఎందుకF భయపడdBర� ? 

అ<=క మం�� ప^జలకF బ�రఖ� కపYకFనG మహrళలF 4Wతం̂cా 
కనబడdBరనడంల\ ఎల�ంట; సం�ేహమ
 లiదు. అల�ంట; దృశ�ం మ�మ
లFcా 
కనప)ే దృశ�ం #ాదు. ఎందుకంట� #$వలం అల| సంఖ��క మ�uి� ం మహrళలF 
మ�త^Z� �BNN కపYకFంట1ర�. అందువలన అ<=క మం�� #�రకF అ�� #�q త̀cా, 
4Wతం̂cా కనబడ"తLం��. అ_dే ఈ #ారణం వలన ప^జలF భయపడటం లi�B 
అసహr�ంచు#�వటం ఎంత మ�త^మ
 సబబ� #ాదు. బ�రఖ� గ��VంW 
భయ�ం�ోళనలకF గ��V Aేసూ` , �)ియ� ]దలF OPట;U న Nరంతర ప^ABరం, 
బ�రఖ� ప^d�ేకతల గ��VంW ఎల�ంట; జ�¢ నం లiకFం)B<= అ<=క మం�� ప^జలF ఈ 
ఇ�ా� �య ఆచరణOPౖ తపYcా ¤�ా�NంచుకF<=ల� Aేuిం��. అల�ంట; పvIాత, 
దుర�మ�న ప^ABరం ఎవ�V#H ల�భం క}cVసు` నG�ో ప�V±}ంచడం ABల� 
మ�ఖ�ం. ఉ�BహరణకF #�NG �ాజ#¨య Iా��UలF, ప^జల అIా�ా� లను మ�Vయ� 
భయ�ం�ోళనలను �«మ�� AేసుకFN, �ాజ#¨య లÊ6  I«ం�BలN ప^యgGసూ`  
ఉంట1_.  
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అసలF 4షయం ఏ9టÂ ప�Vp÷��ంచకFం)B ఇతర�లOPౖ అల� ¤�ా�Nంచు#�వడం 
సమ�WతZ[xన 4షయZ�<B? 

మతమతమతమత u~�చbu~�చbu~�చbu~�చb మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ� �1వవ�#¨`కరణ�1వవ�#¨`కరణ�1వవ�#¨`కరణ�1వవ�#¨`కరణ u~�చbu~�చbu~�చbu~�చb హకF?హకF?హకF?హకF? 

u~�చb, �ా�తంdB̂Ëల ఆ�Bరంcా <=ట; ఆధుNక సమ�జ�లF ఏర|)ిన4. 
ఇ�� kా�V సభ��లకF తమ స�ంత ధ�ా�NG Iాట;ంAే మ�Vయ� తమకF ఇషUZ[xన 
దుసు` లF ధ�VంAే హకF?లF ఇసు` నG��. బ�రఖ� కపY#�వ)BNG 
NS~��ంచడమ<=�� kా�V Iా̂థ9క 4లFవలకF వ�g�$క ��శల\ ¤సుకF 
IJతLనG��. ఇ�� కపటత�ం మ�Vయ� ద�ంద� k>ౖఖ�V తప| మ�$� #ాదు. 
kాస̀kాN#H, ప^జల �1వ వ�#¨`కరణ u~�చb మ�Vయ� మత u~�చbలను స|షUంcా 
N�$6�ంAే అంత�ాú ¤య చట1U లF ఉ<BG_: 

uి4&uి4&uి4&uి4& & I«}ట;క&I«}ట;క&I«}ట;క&I«}ట;క& హకF?లకFహకF?లకFహకF?లకFహకF?లకF సంబం��ంWనసంబం��ంWనసంబం��ంWనసంబం��ంWన అంత�ాú ¤యఅంత�ాú ¤యఅంత�ాú ¤యఅంత�ాú ¤య 

ఒడంబ)ికలFఒడంబ)ికలFఒడంబ)ికలFఒడంబ)ికలF 

ఆ�VUక&ఆ�VUక&ఆ�VUక&ఆ�VUక& 18:1. ప^g ఒక?ర² u~�చbcా ఆల\WంAే, తమ అంత�ాత�ను మ�Vయ� 
ధ�ా�NG అనుస�VంAే హకF? క}cV ఉ<BGర�. ఈ హకF?ల\  ...  తన ధ�ా�NG 
లi�B ఆ�ాధనలల\N 4pా��ాNG స|షUంcా 4శ�ీక�VంAే, శqద� cా ప�V±}ంAే, 
ఆచ�VంAే మ�Vయ� బK��ంAే హకF?లF ఇ9)ి ఉ<BG_. 

అంdేcాక #$వలం �1kà�ే^కంల\ ప)ి, ఏ�ై<B �B�V�క ఆచరణను 
NS~��ంచడమ<=�� పvIాతం, �çద�1వం చూపడంల\ మ�Vయ� మ�నవ 
హకF?ల ఉల� ంఘనల\, దు�V�N¯గంల\ మ�Vంత మ�ందుకF ¤సుకF 
IJతLం��. <B3 జర��ల\ య
దులF మ�Vయ� ఇతర అల| సంఖ��కFలకF 
వ�g�$కంcా OP�VcVన జ�g 4వvత మ�ందుcా WనG WనG 4షయ�లd�<= 
]దలౖంద<=�� ఇక?డ మనం తప|కFం)B గమNంAB}. కqమంcా అ�� 
సమ�జంల\ uీ�క�Vంచబ)ిం��, త�ా�త ¤వ^Z[xన అణWk=తలF, �ౌరú<B�లd� 
మ�Vంత మ�ందుకF ¤సుకF IJబ)ిం��.  
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బ�రఖ�బ�రఖ�బ�రఖ�బ�రఖ� కపY#�వడంకపY#�వడంకపY#�వడంకపY#�వడం NS~��ంపబ)Bల�NS~��ంపబ)Bల�NS~��ంపబ)Bల�NS~��ంపబ)Bల�? 

బ�రఖ� కపY#�వ)BNG అంత�ాú ¤య చట1U NG ఉల� ంírంచడం, 
అgకq9ంచడZ� #ాకFం)B, అg ఎకF?వ ÄdBదుల\ జ�g 4వvత 
చూOినట� వ�తLం��, °NకరZ[xన అ<=క �ాంírక పర�వ�ా<BలకF �B�V 
¤సు` ం��. ఇ�� మ�uి� ం సమ�జ�NG మ�Vంతcా అవమ�<Bల IాలF Aేసు` ం��, 
మ�uి� ంల మ�Vయ� kార� Nవuిసు` నG సమ�జ�ల మధ� అపనమ�#ాNG 
సృSిU సు` ం��. ఒకk>ౖప� మ�uి� ం మహrళలను ర�ి�ా` మ<= �Bkా Aేసూ` , మ�Çk>ౖప� 
బ�రఖ� కపY#�వ)BNG NS~��ంచడమ<=�� బ�రఖ� కపYకF<= అలkాటt ఉనG 
మహrళల 34dBNG దుర¡రం Aేసు` ం��. #$వలం ఇంట; నుం)ి బయట;#H k>ళÕడం 
#�సం తమ ధ�ా��ేpాNG ��క?�VంABల� లiక అస�లF బయట;#H �ాకFం)B ఇంట; 
పటtU <= ఉం)ిIJkాల� – ఈ ��ం)ింట;ల\ ఏ�ో ఒక �BNG ఎంచు#�మN kా�VN 
బలవంతం Aేసు` నG��. అదనంcా, అల�ంట; NS~దం ద�ంద� k>ౖఖ�VN బయట 
OPడ"తLనG�� – ఇతర ధ�ా�ల W°GలF మ�Vయ� దుసు` లF సహrంచబడటZ� 
#ాకFం)B, cÓర4ంచబడ"తL<BG_ క£)B. ఉ�BహరణకF #��Èస̀వ స<B�uిN, 
బßద�  ��వ�, ఆ�Ç� )B�� Oీ^õU , ర½ö ]దలౖన kా�V వస̀§ �Bరణ.  

మ�cVంప�మ�cVంప�మ�cVంప�మ�cVంప� 

బ�రఖ� కపY#�వడమ<=�� అస�లF అణWk=త లiక అ<Bగ�Vకత #ాదు. 
uPక£��Vటý ప^మ�దం #ాదు, కపYకF<= వ�#¨`  మ�Vయ� సమ�జం మధ� 
అడ"ô cÇడలను సృSిUంచడం లiదు. #ా�, అ�� సర�ల\క సృSిU కర̀ �ా�Iా�NG 
#�ర�కF<= మహrళలF స�చbందంcా, స�యంcా ఎంచుకFనG వస̀§ �Bరణ #ావడం 
తప|కFం)B cÓర4ంచబ)B}. సుuి� రంcా �ా� OితZ[x ఉనG ఒక �B�V�క 
ఆచరణను NS~��ంABల� లiక #�న�ాcVంABల� అ<= �BNOPౖ )ిబçటt AేయడZ� 
స�యంcా ఒక జ�g 4వv, �çద�1వం చర�. Iా̂థ9క హకF?లను #ాIా)ే ��శ 
k>ౖప�కF బదులF �BN#H వ�g�$క ��శల\ ¤సుకF IJతLనG��. సహనం చూపడం 
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అంట� #$వలం k=ష�1షలల\ � వలi కనబ)ే మ�Vయ� కటtU బ1టt�  Iాట;ంAే 
kా�Vd� మ�త^Z� క}uి Z[}uి ఉండటం #ాదు; ఇతర ప^జల అలkాట� ను, 
కటtU బ1ట� ను క£)B uీ�క�Vంచడం, మ�ఖ�ంcా �ర� kా�VN అర�ం 
Aేసు#�నపYడ" లi�B kా�Vd� అంc�క�VంచనపYడ" kా�V 3వన 4�BనంOPౖ సహనం 
వహrంచడం.  

మహrళలF తమకF ఇషUZ[xన ఎంOికలF మ�Vంత ఎకF?వ u~�చbd� 
స�యంcా AేసుకF<= #ాలంల\ 34సు` ండcా, అ<=క �ేpాలల\ తన దుసు` లF 
dB<= స�యంcా ఎంచుకF<= అత�ంత Iా̂థ9క u~�చbను మ�uి� ం మహrళల 
నుం)ి ల�#�?వడం  4Wతం̂cా కనబడటం లi�B? ఒకk=ళ ఎవ�V<>ౖ<B బ�రఖ� 
కపY#�మN బలవంతం Aేయడం అణWk=త అనబ)ిdే, బ�రఖ� ¤uిk=యమN 
బలవంత OPటUడం అణWk=త మ�Vయ� �ౌరúన�ం #ా�B? 
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16. ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం ధర�ంల\ధర�ంల\ధర�ంల\ధర�ంల\ మహrళలమహrళలమహrళలమహrళల హకF?లFహకF?లFహకF?లFహకF?లF 
ఇ�ా� ం ధర�ంల\ మహrళలF అణWk=తకF గ��V Aేయబడ"తL<BGరN, 

తకF?వ �ా� _#H ��గజ�రCబడ"తL<BGరN, k=��ంచబడ"తL<BGరN �14ంచ 
బడ" తLనG�� – Nజ�N#H అల� జర�గ�తLనG�B? 9}యన�  #��ీ6  మ�uి� ంలF 
uింప�& cా �ౌరúన�పర�ల� లiక ఇల�ంట; తపYడ" అIా�ా� లF, దుర�Iా̂య�లను 
పvIాతం వహrసు` నG �)ియ� క}|dBల�? 

“మ�Vయ� ప�ర�షLలOPౖ మహrళలకF హకF?లF ఉ<BG_, ఎల�c��dే మహrళలOPౖ 
ప�ర�షLలకF హకF?లF ఉ<BG¯.” ఖు�ఆ�  2:228 

1400 సంవత��ాలకF పwర�Z� ఇ�ా� ం ధర�ం మహrళల హకF?లF 
ప^కట;ంWం��. IాpాCత� �ేpాలల\N మహrళలకF అ4 ఈమధ�<= ఇవ� 
బ)ి<B_. 1930ల\, అ�G ½uPం� ఇల� అ�Iా̂యప)ి<Bర�, “#$వలం ఇరk>ౖ 
సంవత��ాల #Hqతం నుం)ే మహrళల ఆuి`  హకF?లను #��Èస̀వ ఇంగ�ంÑ గ��V`ంచcా, 
ఇ�ా� ం ధర�ం �BNN అNG #ాల�లల\ గ��V`ంWం��. మహrళలకF మనసు� లiదN 
ఇ�ా� ం ధర�ం బK��సు` నGదనడం ఒక అపNంద, అ�1ంఢం మ�త^Z�.” �� లౖó 
అంÑ టýWం	� ఆó మ�హమ��, 1932 (The Life and Teachings of 

Mohammed, 1932). 

uీ` §ప�ర�షLలF ఉభయ�ల£ ఒ#$ వ�#H`  kారసులF – ప^వక̀ ఆదం 
అలౖహrస�ల�ం. ఇ�ా� ం ధర�ం kా�Vర�వ��V #�రకF <B�యం మ�Vయ� #ార�ణ�ం 
తప| మ�$� అంc�క�Vంచదు.  

ప^gఫలంప^gఫలంప^gఫలంప^gఫలం & జkాబ��B��జkాబ��B��జkాబ��B��జkాబ��B��లల\ స�Vసమ�నంలల\ స�Vసమ�నంలల\ స�Vసమ�నంలల\ స�Vసమ�నం 

uీ` §ప�ర�షLలF అల�� � ను ఒ#$ 4ధంcా ఆ�ా���ా` ర�, అంట� kార� ఒ#$ 
సృSిU కర̀ (అల�� �) ను ఆ�ా���ా` ర�, ఒ#$ 4ధZ[xన ఆ�ాధనలF Aే�ా` ర�, ఒ#$ 
��వ�గqం¼BNG అనుస�V�ా` ర� మ�Vయ� ఒ#$ �ైవ4pా��ాNG క}cV ఉ<BGర�. 
అల�� � (అర½ �1షల\ సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న ఏ#��క Nజ �ైవం O~ర�), 
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మ�నవ�లంద�V� <B�యంcా మ�Vయ� సమ�నంcా చూ�ా` డ". ఖు�ఆ� ల\N 
అ<=క వచ<Bలల\ uీ` §ప�ర�షL}ద6 �V#¨ <B�యZ[xన టý^ట�ెంటt మ�Vయ� ప^gఫలం 
ల�సు` ందN అల�� � <â#H? వ#ా?ణãంABడ": 

“4శ�uింWన ప�ర�షLలకF మ�Vయ� uీ` §లకF #Hqంద uPల_ÎళÔÕ ప^వహrంAే 
స�ర�వ<BలF ప^�ా���ా` నN అల�� � kాcా6 నం Aేసు` <BGడ". అక?డ kార� 
కల#ాలం ఉంట1ర�. pాశ�తంcా ఉం)ే స�ర�వ<Bలల\ ప�V®భ^Z[xన Z�డలF 
kా�V #�రకF ఉంట1_. �టNGంట;#¨ 9ంW అల�� � ప^సనGత kా�V#H 
ల�సు` ం��.” ఖు�ఆ� 9:72 

“�ల\ పN Aేu~ kా�V పNN – kార� ప�ర�షLలౖ<B లiక uీ` §లౖ<B – �BNN వృ�B 
#ాNGవ�ను; �ర� పరస|రం ఒ#$ #�వకF Aెం��నkార�.” ఖు�ఆ� 3:195 

ఒక�V#H ల�ంAే ప^gఫలం అతN ఆచరణలOPౖ ఆ�Bరప)ి ఉంటtం�ే 
#ా�, అతN }ంగ�çదం OPౖ #ాదN ఈ వచ<BలF dెలFప�తL<BG_. ఒక వ�#H`  
ఎల� ప^gఫలం I«ందుdBడ" మ�Vయ� <B�య 4ABరణ AేయబడdBడ<= 
4షయంల\ }ంగ�çదం ఎల�ంట; Iాత^ IJSించదు.  

ఒకk=ళ ఇ�ా� ం ధ�ా�NG ఇతర ధ�ా�లd� IJ}u~` , ఇ�ా� ం ధర�ం 
uీ` §ప�ర�షLలF ఉభయ�ల మధ� <B�యం Aేసు` నG��. ఉ�BహరణకF, 

NS~��ంచబ)ిన AెటtU  ఫలం gనడం గ��VంW ‘ఈÜ’ OPౖ Äపబ)ిన Nందను 
ఇ�ా� ం ధర�ం పw�V`cా gరస?�Vసు` నG��. ఇ�ా� ం ధర�ం ప^#ారం, ఆదం మ�Vయ� 
ఈÜ ఇర�వ�ర² తపY Aే�ార�, ఇద6 ర² పpాCdB` ప ప)ి<Bర� మ�Vయ� అల�� � 
kా�Vద6 �V� v9ంWk=uి<Bడ".  

జ�¢ నంజ�¢ నంజ�¢ నంజ�¢ నం సంIా��ంచడంల\సంIా��ంచడంల\సంIా��ంచడంల\సంIా��ంచడంల\ ససససమ�నమ�నమ�నమ�న హకF?లFహకF?లFహకF?లFహకF?లF  

జ�¢ నం సంIా��ంచడం k>ౖప� uీ` §ప�ర�షL}ద6 ర² స�Vసమ�నంcా 
IĴత�హrంచబ)ి<Bర�. ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం ఇల� 
బK��ంABర�, “ప^g మ�uి� ం #�రకF 4ద� తప|Nస�V.” 
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ఇం#ా, ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం #ాలంల\ c¸ప| 
c¸ప| మ�uి� ం మహr�Ò పం)ితL�ాళÔÕ ఆయన చుటtU ప^క?ల ఉం)ేkార�. 
#�ందర� ఆయన కFటtంబంల\N kా���dే, మ�V#�ందర� ఆయన సహచర�లF 
లi�B సహచర�ల కFమ���`లF. kా�Vల\ సుప^uిదు� �ాలF ఆ_ �Àా ర��యల�� హ¿ 
అ<Bá , ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం oక? �1ర�, ఆZ[ 
�B��ా �B�Bప� <BలFcÇవంతL ఇ�ా� �య ధర�pాసనం ఇతర�లకF Aే�Vం��.  

ఇతర మహrళలల\ c¸ప| ధర�pాస̀§k=త̀లF ఉ<BGర�. #�ందర� ప^ఖ��త ప�ర�ష 
పం)ితLలF kా�V వద6  �ష��Vకం Aేuి<Bర�.  

34త �1గ�ా�9N ఎంచు#�వడంల\ సమ�న హకF?లF 

తమ 34త �1గ�ా�9N ఎంచుకF<= హకF?ను మ�Vయ� OPïÕ అ_న 
త�ా�త క£)B తమ అసలF వంశం O~ర�<= #�న�ాcVంAే హకF?ను మహrళలకF 
ఇWC, ఇ�ా� ం ధర�ం kా�VN cÓర4ంWం��. అదనంcా, త}�దండ"̂లF బలవంతంcా 
తమ కFమ���`లకF OPïÕళÔÕ Aే�ా` ర<= అపkాదు ప^జలల\ ఉనG��. ఇ�ొక 
�ాంస?ృgక ఆABరZ� cా�, �ీN#H ఇ�ా� ం ధర�ంల\ ఎల�ంట; �ా� నం లiదు. 
kాస̀kాN#H, ఇ�ా� ం ధర�ంల\ ఇల� Aేయడం NS~��ంచబ)ిం��.  

ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం #ాలంల\ ఒక మహrళ 
ఆయన వద6కF వWC ఇల� dె}Oిం��, “<B తం)ి^ తన �ామ��క �ా� _N 
OPంచు#�వడం #�సం <B OPïÕ <B క�� d� బలవంతంcా జ�VOింW<Bడ".” అ�� 
4N ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం ఆZ[ తం)ి^N Oి}OింW, 

అతN సమvంల\ OPïÕసంబం�BNG #�న�ాcVంABల\ లiక రదు6  Aేయ�ల\ 
Nర©_ంచుకF<= u~�చbను ఆZ[కF ఇABCర�. అప�డ" ఆZ[ ఇల� ప}#Hం��, “ఓ 
రసూలFల�� �, <B తం)ి^ Aేuిన �BN#H <=ను సమ�gసు` <BGను, #ా� <=ను 
ఇతర మహrళలకF �ీNN చూIాలN #�ర�కF<BGను (kార� బలవంతంcా OPïÕ 
Aేయలiర<= Nజ�NG ఇతర�లకF అందజ$య�లN #�ర�కF<BGను).” 
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�నGత�ంల\ �నGత�ంల\ �నGత�ంల\ �నGత�ంల\ సమ�నత�ంసమ�నత�ంసమ�నత�ంసమ�నత�ం  

జనర& Nయమ�ల ప^#ారం uీ` §ప�ర�షLలF స�Vసమ�న హకF?లF క}cV 
ఉ<BG, kా�Vద6 �Vల\ ప^g ఒక?�V ప^d�ేక హకF?లF మ�Vయ� బ1ధ�తలF ఒ#$ల� 
లiవ�. uీ` §ప�ర�షLలF ఉభయ�ల£ బహ¿మ�నపwర�క హకF?లF 
(complementary rights) మ�Vయ� బ1ధ�తలF క}cV ఉ<BGర�.  

uీ` §ప�ర�షLల Z[దడ" �1ష, సమ�ABరం మ�Vయ� �1kà�ే^కం ]దలౖన 
ప^#Hqయలల\ శ��ర N�ా�ణ సంబంధZ[xన బ1హ� మ�Vయ� అంతర�త 
వ�dB��ాలd� Iాటt, kా�Vద6 �V మధ� అ<=క ఇతర సూv� వ�dB��ాలF క£)B 
ఉ<BGయN pాస̀§k=త̀లF కNOPట1U ర�.  

మ�ట#ా�Vతనం, �ానుభ
g చూపడం, కలFప�cÇలFతనం ]దలౖన 
<>ౖప�ణB�లల\ మగkా�V కంట� ఆడkార� మ�ందు<BGరN, ఇతర 4షయ�లల\ 
అంట� u~�చb, �ా�తంతË̂ం, ఆ��పత�ం, Iా̂ం¤యత�ం, గణãతpాస̀§ంల\ <>ౖప�ణ�ం,  

అంతసు` , m�Bల పరంcా �ౌరúన�ం మ�Vయ� ఇతర గ�ణBలల\ ఆడkా�V కంట� 
మగkార� మ�ందు<BGరN °ర��ô  4శ�4�B�లయంల\N ఒక �ాంírక 
3వpాస̀§ Nప�ణ�)ైన ఎడ��ô  ఓ. 4ల�� (Edward O. Wilson) dె}Iార�.  

uీ` §ప�ర�షL}ద6 �V మధ� ఉనG వ�dB��ాలను Nర�v�ం Aేuి, kా�Vద6 �V� 
స�Vసమ�నంcా చూడటం మ
రºత�ం అవ�తLం��. uీ` §ప�ర�షL}ద6 ర² తమ తమ 

శ#H`�ామ�ా� ËలF, ప^dే�కతలను అనుస�VంW k=�$�ర� బ1ధ�తలF, Iాత^లF, 

బహ¿మ�నపwర�క హకF?లF క}cV ఉ<BGర�. ఎందుకంట�, అ�� kా�V సహజ 
మ�నuిక మ�Vయ� pా��రక N�ా�ణBలను అనుస�VంW ఉనG��. ఖు�ఆ� ల\N 
అల�� � వచ<Bల dెలFగ� �1kానుkాదం: 

“మగÊడô  ఆడÊడô  వంట;�� #ాదు.” ఖు�ఆ� 3:36 

“ఏ9టý, సృSిUంWన ఆయ<= dెÖకFం)B ఉంట1)B? ఆయన సూv�cాq హr, ప^g�ీ 
ఎ�VcVనkాడ".” ఖు�ఆ� 67:14 
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కFటtంబకFటtంబకFటtంబకFటtంబ వ�వస�వ�వస�వ�వస�వ�వస�  

సృSిU కర̀ uీ` §ప�ర�షLలF ఇద6 �V� 4�నGంcా #$వలం kా�V#$ ప^dే�కZ[xన 
Iాత^లF, <>ౖప�ణB�లF మ�Vయ� బ1ధ�తలd�  సృSిUంW<Bడ". ఈ వ�dB��ాలF 
kా�V మధ� హ-చుCతగ�� లకF, ఆ��క�మ� లiక తకF?వత<BలకF #ారణంcా 
చూడకFం)B, kా�V మధ� uP|షలౖజ$ష� cా చూడవలను. ఇ�ా� ంల\, కFటtంబ 
వ�వస�  సమ�జం oక? #$ంద^ Êందువ�cా, ప^�Bన య
N� cా ప�Vగణãంచ 
బ)ిం��. ప�ర�షLడ" కFటtంబ ఆ�V�క వ�వస� కF బ1ధు�డ" #ాcా, కFటtంబ 
�ßgక, 4ద� మ�Vయ� బంధుdB�ల అ�వృ��� #H uీ` § బ1ధ�త వహrసు` నG��. ఇ�� 
ఉభయ�ల మధ� సహ#ా�ాNG OPంABలi cా� IJటýN #ాదు. తమ పరస|ర 
బ1ధ�తలF <>రk=రCడం �B��ా, దృఢZ[xన కFటtంబ వ�వస�  �ా� Oించబడ"తLం��. 
త�B��ా బలZ[xన సమ�జ�లF.  

అల�c$, �1kà�ే^#ాల పరంcా, uీ` §ప�ర�షLలF ఇద6�Vల\ ఎవ�ర² ��ం)ోkా�V 
d�డ" లiకFం)B సంd�షంcా ఒంట�V 34తం గడపలiర�. �ీNN అల�� � ABల� 
చక?cా ఇల� dె}Oి<Bడ": 

“kార� � #�రకF దుసు` లF మ�Vయ� �ర� kా�V #�రకF దుసు` లF.” ఖు�ఆ� 
2:187 

దుసు` లF మనకF �(లభ�ం, �(కర�ం, k>చCదనం మ�Vయ� భద^తలను 
ఇవ�డZ� #ాకFం)B మంWcా కనబ)ేల� Aే�ా` _ – ఇ�ా� ం ధర�ంల\ 
�1�ా�భర̀ల మధ� సంబంధం ఎంత చక?cా Nర�Wంచబ)ిం�ో చూడం)ి.  

�1�ా�భర̀ల�1�ా�భర̀ల�1�ా�భర̀ల�1�ా�భర̀ల సంబం�Bలల\సంబం�Bలల\సంబం�Bలల\సంబం�Bలల\ O~^మO~^మO~^మO~^మ & ఆIా�యతఆIా�యతఆIా�యతఆIా�యత  

తమ 34త �1గ�ా�మ�లను అg ఉత̀మంcా చూసు#�kాలN ప^వక̀ 
మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం ఇల� బK��ంABర�, “�ల\ ఎవ���dే తమ 

�1ర�లd� ఉత̀మంcా ప^వ�V`�ా` �Ç, kా�$ ఉత̀మ�లF.” 
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“ఆయన సూచనలల\ ఒకట�9టంట�, ఆయన �#�సం స�యంcా �ల\ నుం)ే 
� �1ర�లను సృ�ంABడ". �ర� kా�V వద6  ప^pాంతత I«ందట1N#H; ఆయన � 

మధ� O~^మను, ఆIా�యతను, దయ�బ1kాNG I«ందుపరABడ". NశCయంcా 
ఆల\WంAే kార� #�సం ఇందుల\ ఎ<zG సూచనలF ఉ<BG_.” ఖు�ఆ� 30:21 

ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం oక? ఒక �1ర� 
ఆ_ �Àా ర��యల�� హ¿ అనుá ను ఇంటÂ�  ఆయన ప^వర̀న గ��VంW ప^�Gంచcా, 
ఆZ[ ఇల� జkాÊABCర�,“�ల\ ఒక�V వలi ఆయన ఇంటÂ�  మ�మ
లFcా 
ఉం)ేkార�, అ_dే ఆయన అత�ంత �ానుక£లంcా మ�Vయ� ఉ�Bరంcా 
ప^వ�V`ంAేkార� … ఆయన ఇంటÂ� N మ�మ
లF పనులల\ తన �1ర�లకF 
స°యప)ేkార�, తన బటUలకF త<= స�యంcా కFటt�  k=సుకF<=kార�, తన 
బ
ట� ను త<= �VO~ర� AేసుకF<=kార�.” జనర& cా, తన �1ర�లF Aేu~ పనులల\ 
ఆయన తన వంతL d�)B|టt అం��ంAేkార�.  

త}�త}�త}�త}�  మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ�మ�Vయ� క£తLళÕక£తLళÕక£తLళÕక£తLళÕ ఉనGతఉనGతఉనGతఉనGత �ా� నం�ా� నం�ా� నం�ా� నం 

బ1ల�ంల\ WనG Oిల� లOPౖ త}�  ప^�1వం ABల� ఎకF?వcా ఉంటtం��. �ీN#H 
#ారణం త}�  O~^మ��మ�<BలF, సంరvణ, మ�Vయ� ఆIా�యత. సమ�జం 
oక? �ాఫల�ం త}�OPౖ ఆ�Bరప)ి ఉందనడంల\ ఎల�ంట; సం�ేహమ
 లiదు. 
#ాబట;U , kా�V �ా� _N cÓర4ంచడం మ�Vయ� ఉనGత పరచడమ<=�� స���న 
చర�cా ఇ�ా� ం ధర�ం ప^కట;ంWం��.  

ఖు�ఆ� ల\N అల�� � ప^కటన : 

“Z�మ� మNSి#H తన త}�దండ"̂ల పట�  ఉత̀మ��gల\ వ�వహ�Vంచవలuిన��cా 
dB#¨దు Aే�ామ�. అతN త}�  బ1ధను భ�Vసూ`  గర¡ంల\ అతNG Äuిం��. 
బ1ధను భ�Vసూ`  అతNG ప^స4ంWం��.” ఖు�ఆ� 46:15 

ఒక�ా�V ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ంను, “ఓ 
రసూలFల�� �, ప^జలల\ <B నుం)ి మంW ఆదరణ I«ం�ే అరáత ఎవ�V#H 
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ఎకF?వcా ఉనG�� (ప^జలల\ <=ను ఎవ�VN ఎకF?వcా ఆద�VంAB})?” అN 
ప^�Gంచcా, ఆయన ఇల� జkాÊABCర�, “� త}� .” ��ండ"�ార��  అతడ" మరల� 
ఇల� ప^�GంABడ", “త�ా�త ఎవర�?” �BN#H అ�ే సమ��Bనం ఇవ�బ)ిం��. 
<BలFcÇ�ా�V అతడ" అ)ిcVనపYడ" మ�తం̂, ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ 
అలౖహr వసల� ం, “త�ా�త � తం)ి^.” అN జkాÊABCర�. త}�N మంWcా 
చూసు#�వడం, ఉత̀మంcా ఆద�Vంచడం ]దలౖన kాట;#H మ�త^Z� #ాదు 
kాస̀kాN#H తమ కFమ���`లను మంWcా OPంWనందుకF క£)B ఇ�ా� ం ధర�ంల\ 
ప^gఫలం ప^కట;ంచబ)ిం��. అంdేcా� కFమ�ర�లను OPంWనందుకF #ాదు.  

ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం ఇల� 
dె}Iార�, “ఎవN#��dే అల�� � ఇద6 ర� కFమ���`లను ఇABC)ో, అతడ" ఆ ఇద6 �VN 
మంWcా OPంWdే, అతడ" స�ర�ంల\ ప^k=�ంAేందుకF kా�Vద6 ర² #ారణం 
#ాగలర�.” 

మ�cVంప�మ�cVంప�మ�cVంప�మ�cVంప� 

ఇ�ా� ం ధ�ా�N#H పwర�ం, మహrళలF హ�నంcా చూడబ)ేkార�, 

ఆడOిల� లను ప�టU cా<= స3వంcా IాgOPట�Ukార�, వ��ABరం అదుప� తOి|ం��, 
#$వలం భర̀ల Aేgల\<= 4)BకFలF ఇACే అ��#ారం ఉం)ిం��, kారసత�ం #$వలం 
బలవంతLల#$ Aెం��ం��, �ౌరúన�ం 4స̀ృతంcా kా�OింWం��. �ాcా<= ఇ�ా� ం ధర�ం 
�టNGంట;� Nర²�}ంWం��.  <=ట;#¨ “అ�వృ���  Aెం��న �ేpాలల\”, 

మహrళలకF తcVన cÓరవం, m�B, మ�ా�ద ఇవ�బడటం లiదు, #$వలం 
సమ�న పN#H సమ�న 3తం తప|. #ా� ఇ�ా� ం ధర�ం మ�తం̂, మహrళను 
అమ
ల�Z[xన మ�Vయ� 4లFk>ౖన kా�Vcా ప�Vగణãసు` నG��. kా�VN 
అcÓరవపరC�ాదN మ�Vయ� ప�ాభవం IాలF Aేయ�ాదN ఆ�ే�సు` నG��. 
#�NG మ�ే�uియ� �ేpాలల\ లiక మ�uి� ం కFటtంబ1లల\ మహrళలF 
అణWk=తకF గ��V#ావ)BN#H #ారణం #�ందర� మ�uి� ంలF తపYcా 
అనుస�Vసు` నG అక?)ి Iా̂ం¤య సంప^�Bయ�లF మ�త^Z� cా� ఇ�ా� ం ధర� 
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బKధనలF ఎంత మ�త^మ
 #ాదు. ఒకk=ళ ఇ�ా� ం ధర�ం మహrళలను అణWk=u~ 
ధర�Z� అ_dే, ప^పంచ kా�ప̀ంcా అంత ఎకF?వ మం�� మహrళలF ఇ�ా� ం 
ధ�ా�NG ఎందుకF uీ�క�Vసు` <BGర�? 

uీ` §ప�ర�షLల సృSిU కర̀, IాలకFడ", IJషకFడ" అ_న మ� ప^భ�వ� 
మ�Vయ� � ప^భ�వ� oక? ఈ వచ<Bలd� Z�మ� ఇక?డ మ�cVసు` <BGమ�: 

“NశCయంcా మ�uి� ం ప�ర�షLలF మ�Vయ� మ�uి� ం uీ` §లF, 4pా�సులౖన 
ప�ర�షLలF మ�Vయ� 4pా�సులౖన uీ` §లF, 4�ేయ�లౖన ప�ర�షLలF మ�Vయ� 
4�ేయ�లౖన uీ` §లF, సత�సంధులౖన ప�ర�షLలF మ�Vయ� సత�సంధులౖన uీ` §లF, 

సహన±లF���న ప�ర�షLలF మ�Vయ� సహనవతLలౖన uీ` §లF, అణ�కFవ గల 
ప�ర�షLలF మ�Vయ� అణ�కFల గల uీ` §లF, �Bనధ�ా�లF Aేu~ ప�ర�షLలF 
మ�Vయ� �Bనధ�ా�లF Aేu~ uీ` §లF, ఉపkాసం Iాట;ంAే ప�ర�షLలF మ�Vయ� 
ఉపkాసం Iాట;ంAే uీ` §లF, తమ మ�ా�ంcాలను #ాIాడ"కF<= ప�ర�షLలF 
మ�Vయ� తమ మ�ా�ంcాలను #ాIాడ"కF<= uీ` §లF, అల�� � ను అత���కంcా 
స��VంAే ప�ర�షLలF మ�Vయ� అల�� � ను అత���కంcా స��VంAే uీ` §లF – 

�రంద�V #�సం అల�� � మNGంప�ను, c¸ప| ప�ణ�ఫల�NG uిద�ం Aేuి 
ఉంABడ".” ఖు�ఆ� 33:35 
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17. ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం ధర�ంల\ధర�ంల\ధర�ంల\ధర�ంల\ మమమమరణంరణంరణంరణం & పరల\కంపరల\కంపరల\కంపరల\కం  
“ప^g ఆdB� మరణBNG తప|క ర�W చూసు` ం��.” ఖు�ఆ� 29:57 

మరణంమరణంమరణంమరణం అgఅgఅgఅg Aేర�వల\<=Aేర�వల\<=Aేర�వల\<=Aేర�వల\<= ఉనG��ఉనG��ఉనG��ఉనG�� 

“���క?డ"<BG స�$, మరణం నుం)ి తOి|ంచు#�లiర� – అత�ంత పట;ష� ంcా 
మ�Vయ� ఎతL` cా N�V�ంచుకFనG #�టలల\ �BకF?<BG స�$!” ఖు�ఆ� 4:78 

మరణం అ<=�� ఒక kాస̀వం. �BN నుం)ి ఎవ�ర² తOి|ంచు#�లiర�. 
ప^g �Ç, ప^g ఘ)ియ, ప^g N9షం గ)ిAే #��ీ6 , అ�� మ�Vంత Aేర�వ 
అవ�తLం��. CIA oక? The World Factbook 2007, అ<= ప�స̀కం 
ప^#ారం, ప^g uPకనుకF ఇద6 ర� వ�కF` లF మరణãసు` <BGర�.  అంట� ప^g 
సంవత�రం �B�Bప� 57.9 9}యన�  ప^జలF! ప^g ఒక?ర² తమ వయసు�, 
ఆ�Çగ�ం, ఇతర అంpాలF, �ామ��క m�B, �ేవ�)ి భయభకF` లకF అ¤తంcా 
ఎవ�ర² తOి|ంచు#�లiN ఈ గమ��NG Aేర�#�వలuంి�ే. పwర� #ాలప� 
�ా�ా�లF, Ê}య�ర�� , బలవంతLలF ఎక?డ ఉ<BGర�? ఒకప|ట; అత�ంత 
�(ందర�వంతLలF, సుప^uిదు� లF మ�Vయ� 4k=కFలF ఎక?డ ఉ<BGర�? 

మరణంమరణంమరణంమరణం    oక?oక?oక?oక?    kాస̀4కతkాస̀4కతkాస̀4కతkాస̀4కత        

మరణమ<=�� ఒక దురäటన #ాదు #ా� అ�� uింప�& cా ఇహల\కం 
నుం)ి పరల\#ాN#H ఒక అదు¡త ప^య�ణం.34త పరమ�ర�ం మ�Vయ� 
చNIJ_న త�ా�త మనకF ఏ9 జరగబKతLనG�� అ<= 4షయ�లOPౖ అ�� 
మన}G �ీ�ాä ల\చనలకF గ��VAేసు` ం��.  

#$వలం తనను మ�త^Z� ఆ�ా��ంAే పరమ�ర�ంd� మన}G సృSిUంABనN 
మ�Vయ� ఎవర� ఈ 34త పరమ��ా� NG పw�V`  Aేయగల�Ç చూu~ందుకF మన 
#�రకF ఇహల\క 34dBNG ఒక ప��vcా Aే�ాన� అల�� � ఖు�ఆ� ల\ 
స|షUంcా O~�¸?<BGడ": 
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“మ�Vయ� <=ను �<BGతLలను మ�Vయ� మ�నవ�లను #$వలం ననుG 
ఆ�ా��ంచుట #�ర#$ సృSిUంABను.” ఖు�ఆ� 51:56 

ABవ�బ^తLకFల k>నుక నునG పరమ��ా� NG అల�� � ఇల� dె}Oి<Bడ": 

“�ల\ స�BAB�ాలల\, ప�ణ�#ా�ా�లల\ ఎవర� ఉత̀మ�ల\ ప���ింAేందుకF 
అల�� � ABవ�బ^తLకFలను సృSిUంABడ".” ఖు�ఆ� 67:2 

మరణం #�సం తయ���లF పw�V`cా4ంచడం అంట� మ�ందుcా<= 
అంత�#Hqయల ఖర�CలF Aె}�ంచడం లi�B కఫ� వ�ా` ë లF ఎంచు#�వడం #ాదు. ఆ 
తయ��� తమ 34త పరమ��ా� NG పw�V`  Aేయడం అంట� #$వలం అల�� � ను 
మ�త^Z� ఆ�ా��ంచడం, ఆయన ఆ�ేpాలను అనుస�VంW 34ంచడం మ�Vయ� 
సdB?�ా�లF Aేయడంd� పwర̀వ�తLం��. ఇ�ా� ం ధర�ంల\ �ైkా�ాధన �1వనల\ 
అల�� � #�సం Aేu~ ప^g�ీ వసు` ం��, అంdేcా� అ�� #$వలం Iా̂ర�నలకF మ�త^Z� 
ప�V9తం #ాలiదు. kాస̀kాN#H, అల�� � oక? Z[పY, అంc�#ారం #�సం Aేu~ 
ప^g ప� ఆ�ాధనcా<= ప�Vగణãంచబడ"తLం��. అందుకF cాను ఆ వ�#H`#H తcVన 
ప�ణB�లF ప^�ా��ంచబడdB_.  

మరణమరణమరణమరణ ఘ)ియఘ)ియఘ)ియఘ)ియ 

“�$పట; #�సం ఏ9 మ�ందుకF పంIా�Ç ప^g ఒక?ర² ల#H?ంచు#�kా}.” 

ఖు�ఆ� 59:18 

ప^g�Ç� మనం అ<=క మరణBలF చూసు` ంట1మ�. ఎల�ంట; బ1ధ, కషUం, 
¤వ^త లiN ప^pాంతZ[xన ABవ� �ాkాలN ఆ��ా` ం. #ా�, అల� జర�గ�తLంద<= 
cా�రంటý లiదు. ఎపY)ైdే ఒక వ�#H`  మరణã�ా` )ో, అత)ి ఆత� అత)ి శ���ాNG 
వ��} OPడ"తLం��. #ాబట;U  అత)ి pా��రక ఆ#ారం అత)ి ఆత� oక? kాస̀వ 
uి� gN సూWంచదు. ఆత�లF I«ం�ే ప^pాంత లi�B అప^pాంత uి� g, kార� ఎంత 
చక?cా ఇహల\కంల\ తమ 34త పరమ��ా� NG పw�V`  Aే�ార<= �BNOPౖ 
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ఆ�Bరప)ి ఉంటtం��. అందుల\ ABవ� dెWCOPట;Uన #ారణBN#H ఎల�ంట; 
ప^Z�యం లiదు.  

అంతకF మ�ందు ఎనGడూ ద�V�ంచN ప^�ేpాN#H k>��ÕందుకF ట;#�?టtU  
¤సుకFనG ఇద6ర� వ�కF` ల ఈ ఉ�Bహరణను ప�V±}ంచం)ి. ]దట; వ�#H`  తను 
k>ళÕబKతLనG Iా̂ంతం oక? �1ష, ఆABర వ�వ°�ాలF మ�Vయ� 
సంప^�Bయ�ల గ��VంW <=ర�CకF<=ందుకF #�ంత సమయం k>WC�ా` డ". స���న 
క���� సంIా���ా` డ" మ�Vయ� తcVన టý#ాలF k=_ంచుకFంట1డ". ¤�ా 
ప^య�ణ సమయం వAేCస�V#H ఎల�ంట; ఇబöందులకF గ��V#ాకFం)B, ఎల�ంట; 
ఆశC�ాలను ఎదుర�#�కFం)B చక?cా తన ల���N#H Aేర�కFంట1డ" - 

సుర�ితంcా మ�Vయ� ప^pాంతంcా. ఎందుకంట�, తయ���#H అవసరZ[xన 
సమయ�NG అతను k>WCంABడ".  

�ీN#H �నGంcా, ��ం)ో వ�#H`  తయ���ల\ Nర�v�ం Aేuి<Bడ". ప^య�ణ 
సమయం ఆసనGమ_Î� వరకF ఎల�ంట; తయ���లF AేయకFం)B గ)ిOి<Bడ". 
గమ�ం Aేర�కFనG త�ా�త #�త̀ ప^�ేశంల\ ఏ9 Aేయ�ల\, ఎల� ప^వ�V`ంABల\ 
dె}యక ¤వ^ భయ�ం�ోళనలకF గ�రయ��డ". గమ��ా� నం గ��VంW, �BN 
ప^య�ణం గ��VంW పట;Uంచు#�కFం)B, �BN #�సం uి�� పడకFం)B అతడ" 
మ
రºత�ంd� గడపటం వలన అల�ంట; భయంకర ప�Vuి� g ఎదు�Ç?వలuి 
వWCం��. తనd� dెచుCకFనGk=� అత)ి#H #�q త̀ ప^�ేశంల\ పN#H �ాకFం)B 
IJయ�_.  

పరల\కం గ��VంW పట;Uంచు#�కFం)B అల�ంట; అశqద� d� 34ంAే వ�#H`  
గ��VంW ఖు�ఆ� ల\ అల�� � ఇల� వ�V©సు` <BGడ": 

“ఎపY)ైdే kా�Vల\ ఒక�V#H మరణం ఆసనGమవ�తLం�ో, అతడ" ఇల� అంట1డ", 
‘<B ప^భ
, ననుG k>నకF? పంOించు! త�B��ా Nర�v�ం Aేuిన సdB?�ా�లను 
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<=ను ఆచ�V�ా` ను.’ అస�లF కFదరదు! అ�� #$వలం అతడ" మ�ట1� )ే మ�ట 
మ�త^Z� (అల� k>న#H? పంపటం అస�లF జరగదు).” ఖు�ఆ� 23:99-100 

అల�c$, నర#ాcVGల\ పడk=యబ)ిన ప^జలF ‘9మ�లNG ఏ 4షయం 
నరకంల\N#H Aే�VCం��’ అN ప^�Gంచబడcా, kా�VWCన జkాబ� గమNంచం)ి: 

“kా�Vల� అంట1ర�, ‘Z�మ� నమ��లF Aేuిన kా�Vల\N kారమ� #ాదు 
మ�Vయ� ½దలకF �Bనధ�ా�లF Aేయలiదు. అల�ంట; మంW పనులF Aేసు` నG 
kా�Vd� అనవసర kాదనలల\N#H ��c$kారమ�. అంgమ ��<BNG 
gరస?�VంAేkారమ�. Wవ�V#H ABవ� �ా<= వWCం��. అ�� NశCయZ[xం��.’ ” 

ఖు�ఆ� 74:43-47 

మనంద�V ABవ� #�సం ఒక N��©త సమయం #ాచుకFN ఉనG��. 
మనమందరం ఈ అజ�¢ త గమ��ా� <BN#H ప^య�ణãంచవలuి ఉనG��. ఒక?�ా�V 
9మ�}G ��$ ప^�Gంచు#�ం)ి – �BN #�సం �ర� తయ�ర�cా ఉ<BG�ా? 

34త34త34త34త ఉ�ే6 శ�ంఉ�ే6 శ�ంఉ�ే6 శ�ంఉ�ే6 శ�ం 

“Z�మ� 9మ�}G ఆటIాటల #�సం (ఎల�ంట; ఉ�ే6 శ�ం లiకFం)B) 
సృSిUంABమN మ�Vయ� ���నGడూ మ� k>ౖప�కF ¤సుకF �ాబడరN 
�14సు` <BG�ా?” ఖు�ఆ� 23:115 

ఇహల\క 34తం ఒక ప��v. ABవ�d� అ�� అంతమవ�తLం��. #ా�, 
అ�� ఒక�V ఉN#HN అంతం Aేయదు. మరణం ఆసనGZ[xన త�ా�త, సdB?�ా�లF 
Aేu~ అవ#ాశం అంతZ[x IJతLం��. ఇక అపYడ" Iా̂య�Cత ప)ేందుకF 
అవ#ాశం ఇవ�బడదు. మన ప�Vuి� g #$వలం ఇహల\కంల\N మన 4pా�సం 
మ�Vయ� ఆచరణల �ద<= ఆ�Bరప)ి ఉంటtం��. మ�నవ 34తం ��ండ" 
�1cాలల\ 4భ�ంపబ)ిం��: dBdB?}కZ[xన, vణãకZ[xన ఇహల\క 34తం 
మ�Vయ� pాశ�తZ[xన, అప�V9తZ[xన పరల\క 34తం. ఏ #���6 Iాట; 
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dె}4dేటలFనG kా��వ���<B ప�V9తZ[xన ఇహల\క �Kగ�1cా�ల కంట� 
అప�V9తZ[xన పరల\క 34తం ల�భ�BయకZ[xందN ABల� dే}cా�  గ��V`�ా` ర�.  

మ�నవజ�gN అల�� � సృSిUంW<Bడ". మనకF u~�ABb34dBNG 
ప^�ా��ంW అంట� మంW Aెడ"ల Nర©యం ¤సుకF<= u~�చb, 4చvణలను 
ప^�ా��ంW, మన మంW - Aెడ" పనులకF మనలiG బ1ధు�లFcా Aేuి<Bడ". 
ఒకk=ళ మంW పనులకF ప�ణB�లF ప^�ా��ంపబ)ే మ�Vయ� Aెడ" పనులకF 
కÆVన �vలF k=యబ)ే పరల\కZ� లiకIJdే, అ�� సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న 
అల�� � oక? ప�Vపwర©  <B�య�N#H 4ర�ద�మవ�తLం��.  

#ాబట;U  ఖWCతంcా ప^g ఆత� oక? మంW Aెడ"ల లక? ¤సు#�బ)ే 
ఒక అంgమ ¤ర�|��నం తప|కFం)B ఉం)Bల<=�� ఒక సంపwర©Z[xన )ిమ�ంÑ.  

“4pా�స ప^జలను IాOిషLU లd� సమ�నంcా వ�వహ�VంABల�? �#$Z[xం��? 

���ల� ¤�ా�N�ా` ర� ?” ఖు�ఆ� 68:35-36 

అంgమఅంgమఅంgమఅంgమ ¤ర�|��నం¤ర�|��నం¤ర�|��నం¤ర�|��నం 

“�ర� దూరంcా Iా�VIJతLనG మరణం, 9మ�}G తప|కFం)B Aే�#H?ంచు 
కFంటtం��. అపYడ" �ర� గ�Iా` గ�ప̀Z[xన 4షయ�లF ఎ�VcVన kాN వద6 కF 
మర}ంచబడdBర�.ఆయన ��$9 Aే�ా�Ç మ�Vయ� ఏ9 Aేయలi�ో �కF 
dెలFప�dBడ".” ఖు�ఆ� 62:8 

ప^g ఒక?�V ఇహల\క 34త ఆచరణలF నÄదు Aేయబడ"తL<BG_ 

మ�Vయ� భదం̂ Aేయబడ"తL<BG_.. �ీN గ��VంW ఖు�ఆ� ల\ అల�� � ఇల� 
ప^కట;ంABడ": 

“మ�Vయ� కర�పతం̂ kా�V మ�ందు ఉంచబ)ినపYడ", ఆ అప�ాధులF అందుల\ 
ఉనG�BNN చూuి భయపడట1NG �వ� చూ�ా` వ�. kార� ఇల� అంట1ర�: 

“అ¯�! మ� �ౌ�ా¡గ�ం ఇ�ే9 గqంథం! ఏ WనG 4షయ�NG cా�, ఏ OPద6  



159 

 

4షయ�NG cా� ఇ�� లక? OPటUకFం)B 4డ"వలi�ే!” dBమ� AేuిందంdB వ�ర 
తమ ఎదుట I«ందుdBర�. � ప^భ�వ� ఎవ��V#¨ అ<B�యం Aేయడ".” ఖు�ఆ� 

18:49 

మన ఆచరణల�G ఎంత ఖWCతంcా నÄదు Aేయబ)ి<B¯ 

చూడcా<= మనం ఆశCర�IJdBమ�. మనం మ�VWIJ_న 4షయ�లF క£)B 
మనకF గ�ర�`  AేయబడdB_. �ీN గ��VంW ఖు�ఆ� ల\ అల�� � ప^కటన ఇల� 
ఉం��, 

“అల�� � kారంద�V� మరల బ^g#HంW లiOి, kార� AేuిందంdB kా�V#H dె}O~ 
�Ç�న kార� (dBమ� AేuిందంdB) మరWIJ_ ఉండవచుC.” ఖు�ఆ� 58:6 

�ీNOPౖ Aేయబ)ిన �ీ�ాä ల\చన ఇక మ�ందు ఎల�ంట; Aెడ" పనులF, 
Iాప#ా�ా�లF Aేయ�ల<BG అవ�G జ�గqత̀cా నÄదు Aేయబడ"తL<BGయN, 
అంgమ ¤ర�|��నం <Bడ" అల�� � ఎదుట బహrర�తం AేయబడdBయ<= 
kాస̀kాNG గ�ర�`  Aేuి, uిగ�� ప)ేల� Aేసు` ం��.  

ఎవ�V#��dే అల�� � oక? ప�న��ú4ంపజ$uి, అంgమ ¤ర�| Aేu~ 
అదు¡త శ#H`OPౖ అనుమ�నం ఉనG�ో, అల�ంట; అ4pా�సుల గ��VంW అల�� � 
ఖు�ఆ� ల\ ఇల� O~�¸?<BGడ": 

“అతడ" ఇల� అంట1డ" ‘కృ�ంWIJ_న ఈ ఎమ�కలను g�VcV ఎవడ" 
బ^g#Hంచగలడ"?’ kా�Vd� ఇల� అను (ఓ మ�హమ��), ‘]దట kాట;N 
ప�ట;UంWన ఆయ<=, మeÕ kాట;N బ^g#H�ా` డ". మ�Vయ� ఆయనకF ప^g�BNN 
సృSిUంAే జ�¢ నమ�ం��!’ ” ఖు�ఆ� 36:78-79 

స�ర�నర#ాలFస�ర�నర#ాలFస�ర�నర#ాలFస�ర�నర#ాలF 

ఎవ���dే #$వలం అల�� � మ�త^Z� ఆ�ా��ంపబ)ే అరáతలF గలkాడN 
4శ�uింW, మంW పనులF Aే�ా` �Ç, అల�ంట; kార� స�ర�ంల\ ప^k=�ంచబడdBర�. 
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“NశCయంcా, ఆ �Ç� స�ర�kాసులF, సుఖసంd�Àాలల\ Nమగ�Gలౖ ఉంట1ర�. 
kార� మ�Vయ� kా�V సహkాసులF చల� N �డలల\, ఆనుడ" ఆస<Bల �ద 
°_cా క£�¸CN ఉంట1ర�. అందుల\ kా�V#H ఫల�లF మ�Vయ� kార� #��$వ�G 
ఉంట1_.” ఖు�ఆ� 36:55-57 

అల�� � పలFకFలను ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం ఇల� 
ప^వWంABర�: 

“స<B�ర�ంల\ న)ిWన <B �Bసుల #�సం <=ను ఏ కనూG ఎనGడూ  చూడN, ఏ 
Aె� ఎనGడూ 4నN, ఏ మనసూ� ఎనGడూ ఊహrంచN అదు¡త 4షయ�లను 
తయ�ర� Aేuి ఉంABను.” 

�ీN#H �నGంcా, అల�� � oక? ఏకdB�NG gరస?�VంWన kా�Vd� ఇల� 
అనబడ"తLం��: 

“�కF kాcా6 నం Aేయబ)ిన నరకం ఇ�ే! �ర� అ4pా�సం చూOినందుకF 
cాను ఈ �Ç� �ీNల\ �ర� #ాలCబడdBర�.” ఖు�ఆ� 36:63-64 

అ4pా�సుల #�రకF అల�� � ¤వ^Z[xన �vను తయ�ర� Aేuి ఉంABడ": 

“NశCయంcా, నరకం ఒక మ�టt; ��#ా?ర�ల గమ��ా� నం; అందుల\ kార� 
య�cాల తరబ)ి ఉంట1ర�. అందుల\ kార� ఎల�ంట; చల� ద<BNG cా� 
మ�Vయ� Iా�య�NG cా� చ4చూడర�. సలసల #ాc$ �ర� మ�Vయ� 
ìమ�ల�ంట; మ��V#H Iా�యం తప|! (kా�V కర�లకF) తcVన పw�V`  ప^gఫలంcా! 
kాస̀kాN#H kార� లక? ¤సు#�బడ"తLందN ఆ�ంచలiదు. OPౖcా kార� మ� 
సూచనలను (ఆయతLలను) అసdB�లN gరస?�VంABర�. మ�Vయ� Z�మ� 
(kార� Aేuిన) ప^g �BNN ఒక ప�స̀కంల\ kా̂uి OPట1U మ�. #ావ�న �ర� (� 

కర�ల ఫ}dBNG) చ4 చూడం)ి. ఎందుకంట�, Z�మ� �కF �v తప| మ�$� 

OPంచమ�.’ ”  ఖు�ఆ� 78:21-30 
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మ�cVంప�మ�cVంప�మ�cVంప�మ�cVంప� 

“ఓ మ�నవ�)B! అత�ంత కర�ణBమయ�)ైన � ప^భ�వ� గ��VంW NనుG 
ÄసcVంWం�� ఎవర�? ఆయ<= NనుGసృSిUంABడ", NనుG మంW ఆ#ారంల\ 
¤�VC ���B6 డ", �కF అవసరZ[xన kాట;N ప^�ా��ంABడ". ఆయన త}Wన 
ఆ#ారంల\ NనుG తయ�ర� Aే�ాడ". #ాదు, మ�మ��ట;#¨ #ాదు! అ_dే �వ� 
ప^gఫల�NG N�ాక�VంABవ�. (¤ర�|��నం <Bడ" మంW పనులకF ప�ణB�లF 
మ�Vయ� Aెడ" పనులకF �vలF).” ఖు�ఆ� 82:6-9 

“NశCయంcా, సజúనులF ప^pాంతంcా, సుఖసంd�Àాలd� ఉంట1ర�. దు�ా�ర�� లF 
నర#ాcVGల\ k=యబడdBర�.” ఖు�ఆ� 82:13-14 

మరణం తప|Nస�Vcా సంభ4సు` ం��. మన 34త ఉ�ే6 శం #$వలం 
అల�� � ను మ�త^Z� ఆ�ా��ంచడం, మంWపనులF Aేయడం మ�Vయ� NS~��ంప 
బ)ిన kాటNGంట;#¨ దూరంcా ఉండటం. మన ప^సు` త ఆచరణల ఆ�Bరంcా 
మన భ4ష�తL`  Nర©_ంచ బడ"తLం��. #ాబట;U  పరల\క 34తంల\ స�ర�ంల\ 
మంW �ా� నం I«ం�ే అరáతలF సంIా��ంAేందుకF ఈ భ
మండలంOPౖ మనకF 
ఇవ�బ)ిన అవ#ాpాలను స���N¯గం Aేసు#�kా}. ఒకk=ళ kాట;N వృ�B 
AేసుకFంట�, మన}G మనం gటtU కFంట¬ నర#ాcVGల\ గడప వలuి వసు` ం��.   
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17 వవవవ రమ�B�రమ�B�రమ�B�రమ�B� �ాంస?ృgక�ాంస?ృgక�ాంస?ృgక�ాంస?ృgక #H�ê#H�ê#H�ê#H�ê IJటýIJటýIJటýIJటý షరతLలFషరతLలFషరతLలFషరతLలF  

1436 హrహrహrహr /2015, రబ��రబ��రబ��రబ�� జ�}య�éజ�}య�éజ�}య�éజ�}య�é , �Vయ���Vయ���Vయ���Vయ�� , �(�ీ�(�ీ�(�ీ�(�ీ అఅఅఅ�$Êయ��$Êయ��$Êయ��$Êయ�. 

1. #Hqం�� ప^శGలకF ఈ ప�స̀కంల\ నుం)ే స���న జkాబ� ఎంచు#�వలను.  

2. � సమ��Bనమ�లF రబ�� ఆ� ీసుల\ స�యంcా  లi�B, 
telugu@islamhouse.com ఈZ[_& �B��ా లi�B P.O.Box 29465, 

Riyadh 11457 IJషLU  �B��ా 29-11-1436 హr3^  అంట� 13-9-2015 

ల\ప� పంపవలను.  

3. సమ��B<Bలd� Iాటt � ఇఖ�మ� లi�B IాÅ IJ�U లi�B మ�$�ై<B 
ఐ)ెంట;టý #ార�ô  'JటÂ #ాOీ తప|కFం)B జత పరCవలను. అల� జత పరCN 
సమ��Bనమ�లF Aెల� వ�. 

4. O~ర� ఖWCతంcా � ఇఖ�మ�/IాÅ IJర�U /ఇతర ఐ)ెంట;టý #ార�ô ల\ 
kా̂యబ)ిన 4ధంcా<= kా̂య�}. ఒకk=ళ 4జ$త O~ర� మ�Vయ� ఐ)ెంట;టý 
#ార�ô ల\N O~ర�ల\ dే)B ఉంట�, బహ¿మg ఇవ�బడదు.  

5. � O~ర�, ఈZ[_లF, ఇంట�$Gషన& డయ& #�Ñ d� స° � ]బÉౖ& 
'J� <>ంబర� స|షUంcా kా̂యవలను. 

6. 4జ$తలకF 'J� <>ంబర� �B��ా మ�త^Z� ఫ}dBలF dెలFప బడ"ను  

7. ఇంÀా అల�� � 4జ$తల O~ర��  1437 ]హరqం (అ#�U బ� - 2015) <>లల\  
రబ�� ప^ABర #$ందం̂ల\ ప^కట;ంచబడ"ను. అ�G �1షల ఫ}dBలF 
www.islamhouse.com  k>ౖబÉౖ�టtల\ చూసు#�వచుCను, బహ¿మతLలF 
ప^�Bనం Aేu~ సమయం గ��VంW  ఇ�ా� ం హౌÅ’d� Iాటt  � ~Å బ��, ట;�ట� 
మ�Vయ�  ఇ�’�ాU cాq Ã ల �B��ా క£)B dెలFపబడ"ను.    

8. � సమ��B<Bలను స|షUZ[xన Aేgkా̂తల\ లiక �టtcా టైప� Aేuి 
పంపవలను. ప^g ప^శG కqమసంఖ� మ�Vయ� �BN జkాబ� (a,b,c,d లల\ 
స���న��) సూWu~`  స�VIJతLం��. ఉ�B: 1- a, 2-b.  
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9. ìట;ం	 ఇ�ా� ంల\ NS~��ంచడZ[xన��, #ాబట;U  ఇతర�ల నుం)ి #ాOీ 
Aేయవదు6 . ఒకట; కంట� ఎకF?వ �ార��  k=�$�ర� O~ర�d� జkాబ�లF పంపడం 
NSిద6ం.  

10. 4జ$తలF బహ¿మg అందు#�వ)BN#H ఆఖ�V dే�ీ సఫ� <>ల, 1437 

(నవంబ� -2015). �ీN తర�kాత #ారణBలiZ[x<B స�$, 4జ$తలF 
బహ¿మg అందుకF<= హకF? #�ల\|dBర�.  

11. IJటýల\ Iాలþ� న)BN#H రమ�B�, 1436 హr  <Bట;#H  క�సం 10 ఏళ�  
వయసు ఉండవలను.  

 

బహ¿మతLలF 

నగదు బహ¿మg కqమం 

1500 �(�ీ �Vయ�&�  1వ బహ¿మg 

1250 �(�ీ �Vయ�&�  2వ బహ¿మg 

1000 �(�ీ �Vయ�&�  3వ బహ¿మg 

ప^g �1షల\ Iాలþ� <= kా�V సంఖ�ను బట;U  ఇతర 
uPంటర�ల\ క£)B నగదు బహ¿మతLలF అంద జ$య 

బడ"ను.  

 

ఇతర uPంటర��  
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#H�ê ప^#H�ê ప^#H�ê ప^#H�ê ప^శGలFశGలFశGలFశGలF 

1. పరల\కం గ��VంW పట;Uంచు#�కFం)B అశqద� d�  34ంWన వ�#H`  మరణం 
ఆసనGZ[xనపYడ" ఏమంట1డ" :  (ఖు�ఆ�  �1kానుkాదం )  

a) ‘<B ప^భ
, ననుG k>నకF? పంOించు! త�B��ా Nర�v�ం Aేuిన సdB?�ా�లను 
<=ను ఆచ�V�ా` ను.’  

b) Z�మ� నమ��లF Aేuిన kా�Vల\N kారమ� #ాదు మ�Vయ� ½దలకF 
�Bనధ�ా�లF Aేయలiదు.  

c) మంW పనులF Aేసు` నG kా�Vd� అనవసర kాదనలల\N#H ��c$kారమ�.  

d) అంgమ ��<BNG gరస?�VంAేkారమ�. 

e) OPౖవ�G స���న జkాబ�లi  

2.  అల�� � ABవ� బ^తLకFలను ఎందుకF సృSిUంABడ" ?    

a) స�BAB�ాలల\, ప�ణ�#ా�ా�లల\ ఎవర� ఉత̀మ�ల\ ప���ింAేందుకF.  

b) �ీN జkాబ� ఎవ��V#¨ dె}యదు.  

c) అ<=క ప�నరúన�ల త�ా�త మ�నkాత�ను పరమ�త�ల\ క}O~ందుకF  

d) kాట;N ఆయన సృSిUంచలiదు.  

3.  “ఎవN#��dే  అల�� �  ఇద6 ర�  కFమ���` లను  ఇABC)ో ,  అతడ"  ఆ  ఇద6 �VN  
మంWcా  OPంWdే ,  అతడ"  స�ర�ంల\  ప^k=�ంAేందుకF  kా�Vద6 ర²  #ారణం  
#ాగలర� . ”  ఇల�  బK��ంWం��  ఎవర�  ?  

a) ఏసు#¨qసు (ఈ�ా అలౖహrస�ల�ం) 

b) ÄuPÅ (మ
�ా అలౖహrస�ల�ం)  
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c) అబ^°ం (ఇబ^హ�Ã అలౖహrస�ల�ం)  

d) మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr వసల� ం  

4.  ఖు�ఆ�  గqంథం  -   

a) 1400 సంవత��ాల నుం)ి ఎల�ంట; మ�ర�|లF Aేర�|లకF గ��V #ాకFం)B 
<=ట;#¨ సుర�ితంcా ఉనG ఏ#��క ��వ�సం�ేశం  

b) మ�నkాï #�రకF ఒక మ�ర�దర�కత�ం   

c) తపY ఒపYలను, మంW Aెడ"లను ఖWbతంcా k=ర� Aేu~ అదు¡త c�టt�ా_ 

d) OPౖ వ�G స���న జkాబ�లi 

5.  �ైవప^వక̀ అంట�  ఎవర� ?   

a) 34త ఉ�ే6 pా�NG dె}Oి, స�యంcా ఆచ�VంW చూO~ందుకF మ�నవ 
సమ�జంల\ నుం)ి అల�� � ఎంచుకFనG ప�ణ� ప�ర�షLడ". 

b) మ�నవ�ల Iాప4Äచన #�సం �లFవ�OPౖ Iా̂ణdB�గంAేuిన �ేవ�N Êడô  

c) OPౖ ��ండూ తపY  

d) �ేవ�)ి అవdBరం 

6.  “#$వలం ఇరk>ౖ  సంవత��ాల #Hqతం నుం)ే  మహrళల ఆuి`  హకF?లను 
#��È స̀వ  ఇంగ�ంÑ గ��V`ంచcా ,  ఇ�ా� ం  ధర�ం �BNN అNG #ాల�లల\ 
గ��V`ంWం�� .  మహrళలకF మనసు� లiదN ఇ�ా� ం  ధర�ం బK��సు` నG�� 
అనడం ఒక అపNంద ,  అ�1ంఢం మ�త^Z� .”  అN ప}#Hం��  ఎవర� ?  

a) మ°dB� cాం�ీ 

b) స�Ç�� <Bయ�డ" 
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c) అ<>G ½uPం� 

d) మద� ¼ె�V�ా� 

7.   “పwర�#ాలంల\ మ�నవ�డ" �B�Bప� నగGంcా  ఉం)ేkాడ" .  తన 
బ��ీ6  4k=కం ప�Vణãg Aెం��న #��ీ6 ,  దుసు` లF  ధ�Vంచడం ]దలF 
OPట1U డ" .  <=ను ఈ �Ç� ఎల� ఉ<BG<z  మ�Vయ� ఏ9 ధ�Vసు` <BG<z ,  
అ��  మ�నవ�డ" �ా��ంWన మmనGత ఆల\చన మ�Vయ� 
<Bగ�VకతలకF Iా̂gNధ�ం వహrసు` నG�ే  cా� g�Çగమ<BNG #ాదు .  
అంdేcాక దుసు` లF త��ంచడమ<=��  మరల� Iా̂ìన #ాల�N#H  Aే�$C  
g�Çగమ<BNG సూWసు` ం�� .”  అN ప}#Hం��  ఎవర� ?   

a) ఆ_ �Àా, ఆu~U ë}య�  

b) <zబ�& OPౖ§ê 4జ$త తవకF?& క�ా�� 

c) య�uి��, ఆu~U ë}య� 

d) తuీ� మ� నuీ^� 

8.  ఇ�ా� ం  ధర�ం ప^#ారం �ABg �చZ[xన Iాపం ఏ��?   

a) సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న అల�� � కF �ాట; క}|ంచడం లi�B ఆయనకF 
ఇతర�లను �1గ�ా�మ�లFcా Aేయడం  

b) సర�ల\క సృSిU కర̀ అ_న అల�� � oక? ��వ�లvణBలను ఇతర�లకF 
కటUబÉటU డం 

c) అల�� � d� Iాటt లi�B అల�� హ¿ కF బదులF ఇతర�లను ఆ�ా��ంచడం.   

d) OPౖ వ�G స���న జkాబ�లi 
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9.   “మంì Ð  Aెడూ సమ�నం #ాజ�లవ� .  #ాబట;U  Aెడ"ను మంW �B��ా 
dÍలcVంచు .  ఆ త�ా�త �క£ Ð  తనక£ మధ� బద� 4�Çధం ఉనGతను 
uPౖతం �కF  Iా̂ణu~GహrతL)ై  IJdBడ" .”  ఇ�� ఏ గqంథంల\ ఉనG��? 

a) బÉౖÊ& 

b) dౌ�ాé 

c) ఖు�ఆ� 

d) k=�BలF 

e) OPౖ kాట;ల\ ఏ�ీ స���న జkాబ� #ాదు 

10.  “ఏ#�� క  Nజ ప^భ�వ�కF  మ�త^Z�  సమ�V|ంచు#�ం)ి”  అంట�  మ�uి� ంcా 
మ�రం)ి  అN తమ ప^జలను Oి}Wం��  ఎవర�?  

a) ప^వక̀ <zkా (నూ� అలౖహrస�ల�ం)  

b) ప^వక̀ ÄuPÅ (మ
�ా అలౖహrస�ల�ం) 

c) ప^వక̀ 3సÅ (ఈ�ా అలౖహrస�ల�ం) 

d) ప^వక̀ మ�హమ�� సల� ల�� హ¿ అలౖహr  

e) OPౖప^వక̀లd� Iాటt ]త̀ం ప^వక̀లంద�V ��వ�సం�ేశం ఇ�ే.  
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