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ప్రవకత్ ఇ్ �్రత�మ్ �ల�ౖమ�స 
 

్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సతగ� �స�తంర �స�సంచత?   

�మ్సదుుమ�ల �త–త�వమత��క మ ్�మ�,తవృమజ్మమ�త �రమసత�మ�ల �త

 �రవ�త �మర్�.త 

“  �తర� �త�మ� �త(్  ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సవ�)త్�ా్ ఖ,త

య�ఖూ �మనుతప�్ాా�సం� �.త�మ�త�సమ�మ�తర� �తపర్వకత

పదం�,తా�రయగగసం��ఇత్సం� � ”.(29:27త-తఖు�్ఆత

్యమ్మ�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదస) 

“ఈతగగసథసమ�త్ ఇ్�్రత(�మ ్�ల�ౖమ�స)తరృ��క స���ఇతవ ం�త

ప�్ాక ంస�ు.త��ౖసా��సంాత�మనుత�మయరసమ్ంె నతపర్వక”.[19:41 – 

ఖు�్ఆత్యమ్మ�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదస]  

్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సతవ�త�మ�ల �త �ర్దర�వ��ద�ఇత

ప�్ాా�స����డ.�స��ంావతపర్స�ార్రహ�నత�ుగ�గ�మ�త  �య�త

్నఇమత�ద�ఇ ామ�త్యనమ�త�స�ం���డ:  
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“�ర్యసంా,త్ ఇ్�్రత్వత�ను� �స�దం�నత��యవ��డ.త

� ార్ౖనతాె రతం��య��డ.త�మ�ల �తయసా�త న�ుౖత

�ు�ంన ా�డ.త�మ�డత ��ాె  ా ాధవ�మమ�తం� �న ా�డత ా�డ.త

�మ�ల �త�నుగగగమతప ల తవృమజ్��త�ఇరసతవమ ా�డ.త�మ�ల �త�మ�ఇత

ఎనుఇవ���ఇ�డ.త�మ� �తఋ� �ర్సత�ూ�ంసం��డ.తర� మ� �త

పప్స�సమ�నూతర�మ�నుతప�్ాా�సం� �.తపరమ�వసమ�నూత�మనుత

�జజనుమమ�తం� �త్స ఇ�డ. ”[16:120-122 – ఖు�్ఆత్యమ్మత

�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదస]  

్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సతపర్వకమత�ం�� ���డ ; ్యనతమ ాదమత

పస�ంనతపర్వకమసద ���మ�ల �త్యనత�సమ�తనుసం�త

ఎస�ువ���ఇ�డ.త�ా�తఎమ�గస �,త �సదుంాత్యనత్దదరరత

వ� �రరమనూత�మ�ల �తపర్వకమ�ంాతఎస�ువ���ఇ�డ.త ా �దద �త��రరల త–త

పర్వకత్�ామ్్�త�మ ్�ల�ౖమ�సత  �య�తపర్వకత్�ా్ ఖత

�మ ్�ల�ౖమ�స.త�ర �్మత�ం�� ��మ ్నతపర్వకత్�ామ్్�త

�మ ్�ల�ౖమ�సత�సమ�తనుసంచత�మ�ల �త�స� తపర్వకత�్నత

 �� మ్త�మలమ�ల ��త�మ ్�ల�ౖమ�సనుతఎస�ువ���ఇ�డ.త్స ాత

పర్వకత్�ా్ ఖత�మ ్�ల�ౖమ�సవ�త�మ�ల �తయ�ఖూహత���తపర్వకనుత

వ� �రర�ంాతప�్ాా�స����డ.తయ�ఖూహత�మ ్�ల�ౖమ�సతంవ�త
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  �త��రరత్�ా్్్�.త్యనతంవ�తఈత �రర��రరనుత

�ను� �సం�త్యనత�సమ�త  �య�త�సదుమ��తపర్వకమ�త ‘ �త

్�ా్్్�’త��రర��తపర్ంా�� తంెసా�రర.త  

్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�స,తపర్వకమత�ం�� ��మ��త ా�క ా�ఇత

�� ��స ట,తఖు�్ఆతపర్వకత్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సతగ� �స�త్మ�త

�ెమ�ప�మ్నఇా�:  

“  �య�త�మ� �తర� �త్�ా్ ఖత  �య�తయ�ఖూ �మనుత

ప�్ాా�స��� �.త�రసద ��త���మర్ంా �మ�ంాతం�రం�� �.త

�సమవ�తప�రదసతనూ���తవ ం�త�లమ తధతం�రం�� �త –త్స ాత

�మ�త�సమ�మ�తా�ర�్,త�ుమ ్ �ఆ,త�య�యహ,తయ��ుఫ,త

 ��ాత  �య�తగర�ఆతమవ�తవ ం�.తఈంధసంాతర� �త

�జజనుమవ�తప�్రమ��ఇతప�్ాా��ాక  �.త  

�మ�ం�తజవ �య�య,తయగయ,తఈ�ాత  �య�త్మ�య్త –త�రసదరరత

వ ం�త�మ్పరర�్మమ��త ా �.  
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�మ�ం�త్�ామ్్�,త��తయ��,తయ�ను్త  �య�తమ �త –త

�సద � �తపప్సం�మ�ఇస ం�� తౖా్��నయమ�ం�్ �. ”[6:84-86త-త

ఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదస]  

ఏ ��వతాె రరహ�నత�మ�ల �తనుత �మర్�త్ ా��స� �త  �య�త

ఎమ�స ంతమ�భన�ా్ మ తవమ�గజ�యమల�తంగగగ ాధనమనుతంంచ�త

�� ్ �త్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సతరహ�ప� సపయ�మ��త

జనుమనుత�ంుం�రర:  

“  �త్ ఇ్�్రత(�మ ్�ల�ౖమ�స)తవ ం�తమనతజ��త ా �తనుా�ద్స�త

్మ�త���ఇ�డ : “�మ�ల �తనుత్ ా��స�సంచ.త్యనవ�త

భయప�డమ�త్స�సంచ.త�రరతగనవతగగ�లస�గుం���త్ా�త�త �రవ�త

ర�మ ్నా�.త�రరత�మ�ల �తనుతరదుతఈతంగగగమనుతప�ప�ుక ��ఇ � !త

�త�సమ త�రరత����యమనుత�మ�ల మ్��ఇరర.తంనసంచ!త�మ�ల �తనుత

 ాద�త�రరత � ంన్��తప�ప�ుక ��ఇ �,త�వ�త్ౖా���త

� వ  �్త��� ారసత ా ం �తమలదు.త ా  ం్ త్ర��ౖా��త ��సత�రరత

ాె ర� కసమ���త� ��స�సంచ.త్య�ఇత �మర్�త్ ా��స�సంచ,త

్యన �తవృమజ్మమ�త�ెమ�పసంచ.తఎ ్ �మవ�త�రరత్యనతరదద �త

 రుస� ���రర.”[29:16-17: ఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త

�ఇ ాను ాదస]   
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్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సతమనతపజ్మనుతంగగగ ాధనతనుసంచ,తవుపమత

ౖ� ాగ�వతంాథమత  �య�త్�గ�ామతనుసంచతం � �కత

ం�యదు���రర.తఈతంగగగమతగ� �స�త్యనతమనతపజ్మనుత్మ�త

ప్్ ఇసం�ర�తఖు�్ఆతమ�త�మ�ల �త నవ�త�ెు�ం���డ:  

“ ా � �త్ ఇ్�్రత� �ం� ా�ఇతవ ం�త�ా�ంతం��ంస�ు.త

“� �ర ��తప�ప�ుక ��ఇరర?”త��త�మనుతమనతమసంచ�్,తమనతజ��త

 ా ��త�ంచం�నప��డ,త “ర� �తంగగగమనుతప�ప�ుక ��ఇ �.త ా ంత

ర�ర �త�స �మరహ�త్��ఇ �. ”త��త ారరత� ���నపం�్రర.త

�ప��డత్యనత ా ��మ�త�ంచంారర,త “�రరత ా ం�త�ంు�నప��డత

�ంత�త�ంమ�ప�నుతంస ఇయ�?తమలా�త�వ�తమ�భసతంా�,తన�్సతంా�త

వుం��ాక య�?”.తా�� �త ారరత “(�దస��త �వ�త�నర�రస)త

��మ ���క మమ�తఈతంధసంాతం��ుక స�ంాతర� �త�ూచా � ”త��త

 దుుం�్రర.[26:69-74: ఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త

�ఇ ాను ాదస]  

్తమ ాదమత ‘ �గజసమ్ర�మతరమలత ారరత �ర్సంాత్మరరమనుత

�ను� �స�వ �ద�’త్యనత ా � �తంర �స�,త ‘�రదమ� ామత

�ారద�� �ంె నత�మ�ల �తనుత �మర్�త ారరత్ ా��సం�మ�� ’త��మ�త

 ా�క ా�ఇత్మ�త�ప�్సతం�రం��రర:  
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“�మనుత(్  ఇ్�్ర)త్మ�తపు ా�డ : ‘�రరతప�ప�ుక నఇత ా ం�త

( �సంెరహ���)తగ �సం�రర ?త�రరతంా�,త�తప� కదవ�మ ్నత�త

��మ ���క మమ�తంా�.త ారస��త��తరమ్్ర�మ�త –త్వ�త�వమమ�వత

పభ్�ర�తమపప.త్య��తననుఇత�ృ�ం్సం��డ,త  �య�త్య��త��వ�త

���మర్సత�ూప�మ్��ఇ�డ.త్య��తననుఇత���ం�ుక ��ఇ�డ,త

��్�ం�ుక ��ఇ�డ.త��నుతజ �్తపంచనప��డ,త్య��తననుఇతనయసత

ం��ుక ��ఇ�డ.త్య��తననుఇత�సప����డ,త �్త� �ం�త �్ ��ాక �డ.త

ప�్రమతా���నత్యనత��తమపపమనుత �ఇ�ాక �నఇత్రతవ ం�త

��వ�సా�.”[ 26:75-82: ఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదసత

]  

్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సతమసంచత్వ ం�తంగగగ ాధవ�ం�.త�మ�డత్వత

 స�త్ుప.తా�ర��తంగగగమ�తంె ��,త జ�రరమ�త�ర�మ ా�డ.తమనత

మసంచత్�ంచాద�సత్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సనుత్ ్సా�త�� �్ా�.తమనత

మసంచత్్స  �ంాత్నఇత� యసత�ూ�ువ��,త్యనతమనతమసంచ ్�త

్మ�త�ల��పా�రసతం�రం��రర: 

“�మనుతమనతమసంచ�్�,తఓత��తమసం�త్ !ంనమల�,త�ూ�మల�,త�వ�తఏత

 �మస్త్పపగప�మల�త ా ం�తఎసదువ�తప�ప�ుక ��ఇరర ?తఓత

�ం�� గ!త�ూ�సంచ !త�తరదదవ�త ా�తజ�్ నసత��తరదదవ�తర�్సా�.త
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వనువత�రరతననుఇత�ను� �స�సంచ.త��నుత�వ�త� ��నత �ర్సత

 అ ప�వ�తదర�వమదసతర�ల�ాక ను.”[19:42-43 – ఖు�్ఆత్యమ్మత

�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదస]   

 ా�త�మ�తమసంచత్్యనత�ల��పా�చా�ఇత���ంెంనత�� ్�ర�త

 ావ�సం�త ాళ్��త � ం్ త�సప���న�త  �య�త�మంచ�త్స ంతనుసంచత

 అళ్ం����న�త  ా� ��ూక ,త్యన��త�మ�తమసంచత్్మ�తపు ����డ: 

“ఓత్ ఇ్�్ర,తనుర�దత��తాె  ామ��త�ర�� ��ుక ��ఇ ా ?ంను! 

నుర�దత�త అ ఖ ��త �ను �వ �ౖ ��త��నుత�నుఇత ాళ్��త ����ను.త

  ాయదంాతననుఇత��త ���నతరా�ు�� �్ ”త��త�మ�తమసంచత్

�మ���త���ఇ�డ.త [19:46 – ఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త

�ఇ ాను ాదస]  

్వత్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సతరదద తమనతమసంచ�్తంంచ�త�� �్ త �ర్సత

మపపత  ��తపగమమలదు.త�మ���త్యనత్మ�తపు ���రర: 

“� �,త�వ�త�మ�స !త��నుత �మస్త�త �ఇసప�త ��సత��త

పభ్�ర�నుత ��డవ�స ట��త్స ఇను,త�ర్యసంాత్యనత���� త
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ఎస��తజ�ుత�ూప����డ ”.[19:47 – ఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త

�ఇ ాను ాదస]  

మనతమసంచత్ కసత �రవ�త్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సతౖా్ ��స��ాంారరత

  �య�త�మంచ �త���మర్సత�ూప �తమనతపభ్�ర�నుత

 ��డవ��� ారర.త ా�,త�మ�డత(్ యనతమసంచ)్త�మ�ల �తవ�త

 దదరమ్్ర�ంాత � � �ౖ య����తం�య��ఇతగగ�లస�నతమ ాదమత

్యనతమనతమసంచ�్�త�స సధసత�ెస్�ువ���ఇరరత  �య�త�మ�త

 కసత �రవ�తౖా్ ��స��సత్�ం �చారర.తా��తగ� �స�త�మ�ల �త

పమ�వ�మ�త్మ�త్��ఇ :్  

“  �త్ ఇ్�్రత(�మ ్�ల�ౖమ�స)తమనతమసంచత్ �ఇసప� ��త

ౖా్ ��సం��స �,త�మనుతమసంచ ్��్నత � తప ్ారసత�మ�తం�చా�డ.త

�్��త�మ�తమసంచత్�మ�ల �తంవ�తం ���త��త�ప�్ రంా��త

�మ�తప ల తంరంం� �ౖ య��డ.త�ర్యసంాత్ ఇ్�్రత(�మ ్�ల�ౖమ�స)త

 ృదుత న�ు��డ,త��న�ు ”[9:114త-తఖు�్ఆత్యమ్మత

�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదస]  

్యననుతవ ం�తంగగగ ాధనమ�తౖామ�్ న �తపజ్మ�త �ర్సంాత

ప �్   ్ంా,తఏవాె  ా ాధనత అ ప�త�ంుం�తమనత తధనమ�త  �య�త
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్పా�చామ�తమనతపజ్మనుతప�్ఇంమసతం�యమలవ �ౖ ర ఇ�ఇత�ూరం,త్త

ంగగగమవ�తఎమ�స ంతమ�భ �త  �య�తన�్ �తవమ�గజ�ర�తర �కత

మలద�త ా � �తపప్ంామమవసంాతఋ�ర�తం�రంత�ూౖామ�త్యనత

�ర్్స�ువ���ఇరర.తా��తగ� �స�త�మ�ల �తపమ�వ�మ�త్మ�త

్��ఇ్:  

“మ ాదమత�మనుతనక��్మత అ ప�త్వ�ా �తదృ�ం్ త�ా �స�,త “��నుత

 �గగగ�ుక గ�� త�య�యను ”త���ఇ�డ.త�సదురమల త ారస��త �ఖసత

�్పపవ��త అ�్ �ౖ య�రర.త�ప��మనుత ా �తా�ర��తంగగగమతరదదవ�త

 అ�్,త ‘�రరత�న �ప ం?త��మ�త� �రహ� �ౖ ్సా� ? �రరతవ��సత

 � ఇల �నుతవ ం�త � ఇల � సతమలా� ?!”త���ఇ�డ.త్తమరర ామత

వ�ంచం���క త ా ం�తఎం���ం�త ా్సం��డ. ”[37:88- 93త-తఖు�్ఆత

్యమ్మత�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదస]  

్ ఇ్�్సత�మ ్�ల�ౖమ�సత ా �తగ�ంచమ��త��త��దద తంగగగ�ఇత�మ�ం�త

రా�ుత�� ం్ ,తపం�ునతంగగగమ�ఇస ం�త �వ�మ�త �వ�మ�ంాత

పగమం� ఇ్ రర.త్తప�తఎరరరతం��ా �తంెపప �త�ంచం�సదువ�తపజ్మ�త

మనతరదదవ�తర�్నప��డ,త్త��దద తంగగగ��ఇతఎసదువ�త�ంచం�త

�ెమ��ు �వ �దుత��త ా ��తప్్ ఇసం�మ�త్యనతా���త�మ�త

రా�ుత �చారర.తా��తగ� �స�త�మ�ల �తపమ�వ�మ�త్మ�త్��ఇ :్  
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“్తమరర ామత�మనుత ా �ఇస ం�త �వ�మ�త �వ�మ�ంాత

పగ�మం� ఇ్ �డ.త�్��త��దద తంగగగ�ఇత �మస్తంంచ�త�� ఇ్ �డ.త

 ారస��తా��త అ ప�త రమ ఇ� �త(�మనుత�మ�తం�చా�డ) ”[21:58 –

 ఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదస]  

్మౖరసతజరరప�వ���సదువ�త  �త య ం �త అ�్త రుతర�్నత

పజ్మవ�,తమ తా�ర��తంగగగమ�త �వ�మ�త �వ�మ�ంాతపగమం� ్త

 ంచత్స� సతవన ంచసా�.తమపపవ�సం�త�ా�త్ ఇ్�్రత

�మ ్�ల�ౖమ�సతప��త�్త్స �సద�త ారరత్ ��ంసం�రర.త�ప��డత

్యనత ా ���త్మ�త���ఇరర:  

“్గ!త్తప��త�ళ్త��ా�ద య��తం�చా�డ.త్వ �ళత ాళ�్త

ంెపపగుం���త ాళ్��త�ంచం�త�ెమ��ు �సంచ !”[21:63 – ఖు�్ఆత

్యమ్మత�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదస]  

� కజరరహ�నతఈతంగగగమ�త � ఇల �మలర��తం�యసత ారరతఎ �ం�త

్స� సతరమన,త్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�స��త ా �మ�త���ఇరర:  

“్ంత � ఇల �మలరనఇత�సగ�త�వ త�ెమ��ుతవా� !”[ 21:65 – 

ఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదస]  
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ఈతంగగగమ�తమ నుత��ర�త ాౖా�డ �మలర�త ారరత్పపవ�నఇత

మ ాదమ,త్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సత ా �మ�త్మ�తపు ారర: 

“(�తప �రం��తగ�డ� చడ��యస)త�రరత�మ�ల �తనుతరదుత�వ�త

ఏ �మస్తమ�భసతంా�,తన�్సతంా�తవుం�స�మల�త ా ం�త

ప�ప�ుక ��ఇ ా?తధూ���రస,త��� ��త  �య�త�మ�ల �తనుత ాద�త

�రరతప�పసం�త�తా�ర�ళ్�� ��.త�వ�తఈతౖా ంత్సం�మతజ�్ నసత

వ ం�తమలా� ”[21:67 – : ఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త

�ఇ ాను ాదస]  

మ త ాదనమ�తప� �కంాతఓంచత �ౖ ్నతమ ాదమ,త్వత ారరత్యన�� త

 మ��ఇత్పపం�సం�మ�త  ామ�స�ువ��,త్మ�తపవ్ ంసం�రర:  

“(ా �� �త ా �త��సతాె ్�నఇా�)త ‘� �ాె ��తం�య�మ��త�నువ�స �త

్మ�ఇత�ం�ఇ �త్���తం�యసంచ.త�తా�ర�ళ్వ�త�గయసంాత

�మ �సంచ’”[21:68 – ఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త

�ఇ ాను ాదస]  

 ారరత��దద తదుసగమనుతజ తం�రం,తభయసవరరహ�నత స నుత

 ాజ�చారర.తా��తజ�దమమ�త్ ాచా�ఇత��వ�మ్��ఇయ�త
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���ంసం� సమతఎమ్క వ�తఎం�రం��్.త స మ�త ఇంాత�స �వ�నఇత

మ ాదమ,త ారరత్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సనుత�సదుమ�తప� �చారర.త

�ప��డత్యనత్మ�తపు ారర , “�రం్త�మ�ల ��తరత�� �తర ��త

(��త �రవ�త�మ�ల �తం�మ�త  �య�త్యనతం�య�మనుత

�వ�   ్�సమ�త�ా ంతమల� ా�డ ).” �ప��డత�మ�ల �త్యననుత

 ాౖాంచ���డత  �య�త్త�ం�ఇ�త్యనత �రవ�త�మల ంా,తన�్సత

వుం�స�నా�ంాతం�రం,త�ంచాద�ుమతప��ఇంా�ఇత� కదరయసతం�రం���డ:  

“�ప��డతర� �త్మ�త్ా�్సం� �త(�మ�ల �త్మ�త్ా�్సం��డ) : 

‘ఓత�ంకఇ ! నుర�దత్ ఇ్�్సత �రవ�త�మల ంానూ,త�ుర�చమసంానూత

 � � �ౖ !’త ారరత్ ఇ్�్ �వ�త ��డతం�య�మ�త�నువ���ఇరర.త ా�త

ర� �త ాళ్��తఎవ��రతన�్త �ౖ ్�మ�తం�చా �. ”[ 21:69-70 – 

ఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదస] 

�ం�ఇతనుసంచత్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సనుత ాౖాంచనతమ ాదమ,త

రహ�ప� సపయ�నుతంంచ�త�� ం్ ,తరమరీక��తమ��తపంమత్��మసత అ ప�వ�త

రమ�త అళ్ �త్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సనుత�మ�ల �త

్జ�్ �ంస����డ.త్యనతమనత�ంనమసంచత్వ� � �కత�్నత ‘�ార�’త

నుత���్్ంచ��రర.్ రహనుత  �య�తమనత�� దరర�తవ� �రరంె నత
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మ �త�మ ్�ల�ౖమ�సనుత అస    �్ వ��,త�ారత(రం �య�,తజ� ా� ఆ,త

రమరీకఆ,తమ్ ��ఆత..త�)త అ ప�తపయ్�గ�సం�రర:  

“ర� �త�మ��,తమ మ్నూత ాౖాంచ,తమ�వ ా�ుమత ��సత��ఇమనుత

�ౖ సదుతప ��నతభ��ఇగసత అ ప�వ�త �ువ�త అ�్్ � ”[ 21:71త-త

ఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదస]  

�ప��డత�ారతా�రసతగ�డ� తప �రం�మ్మనుతఎదు ��స టత్స� సత

రమన,త్యనతమనత�ఇరయ��తఈపప�్ వ�తం�రరవ���ఇరర.త ���ఇళ్వ�త

్యనతమనత�ఇరయ��త  �య�తమనత�ఇరయవ�త ఇ��ంాతమ స�నత

‘గజ ా’త���త ఇ����తరమరీక��త రుతరం�్రర.త�స��నసత ��సత

్ ఇ్�్సత�మ ్�ల�ౖమ�సతఎస��తవృ�ంతం��ారర.త ా�త�ఇరయతం��డ� మనసత

  �య�త ��ుమనసతరమనత్యనవ�త�ంమల మ�తవమ�గమలదు.త

�స��నసత �రవ�తమనతభరకత�ూప�మ్నఇత్� �క�తగ �స�నత

మ ాదమ,తమనత ఇ��తగజ ానుత్రహతమనతభరకవ�త్�్ �రంసా�.త

్రహనుత���్్ంచనతమ ాదమత�మ�ల �త్యనవ�త్రహతా�ద ాత

్�ామ్్�త���త ఇమ�ంచ�తప�్ాా�సం��డత:   

“ ‘ఓత��తపభ్� ! ��వ�తగ�గరసమ్ంె నతవ� �రరగ�� తప�్ాా�స�ు ’త(��త

ౖా్ ��సం��డ).త�సదురమనతర� మ� �త��న�మ�ంె నత్వతపరం��� త



 

15 

గ� �స�నత�భ ారకనుత�సదజ�చా � ”[37:100-101 – ఖు�్ఆత

్యమ్మత�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదసత]  

గజ ావ�త్�ామ్్�తజ�మస�నతమ ాదమ,త�ార�తమ�త��ూయ�ం�ఇత

రగ�మ� �ర సత�దమ ్సా�.త్రహనుతమనతనుసంచతదూరసంాతపస�ంస�త

 �య �త్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సనుత � �సా�.త�ప��డతగజ ానుత

  �య�తపరం��� త్�ామ్్�తనుత �ువ��,త  ా�మ�తరా�ుత

�� ్ �త�మ�ల �త్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సనుత్ా�్సం��డ.త్త

 ామసమ�త  ా�తౖా్సమసత�ళ�్తవ ం�తా�రవ�,తజన�సం�రసతమల�త

్వత� ామను�యతౖా్సమసంాత్సం�ా�.త్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సత

�మ�ల �త్జ్నుత�ను� �స�,తగజ ానుత  �య�త్�ామ్్�తనుత

 �ువ��త  ా�తౖా్స��� �తం�రరవ���ఇరర.త�వ��త ా ��తరా�ుత

�� ం్ ,తరమరీక��త అ ప�వ�త�రరగ�తపయ్�గసత�దమ�త�� ఇ్ రర.త�ప��డత

గజ ాత్యన�� , “ఎర �త ��సత  �ముఇతఈత� ామను�యత

మ�యమ�త్స  �ంాతరా�ుత అళ�్మ్��ఇరర ?” ��తప్్ ఇస��ాం�సా�.త

 ా�త్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సతఏ�తజ ా�రదవ�సం�త�ర� దసంాత

్సంచ �ౖ య�రర.త�ప��డత్రహత“్మ�తం�య �త�మ�ల �తప �ముఇత

్జ�్ �ంసం�ం�?” ��త��డగంా , “�ర�ను.” ��త్యనత
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జ ా�ం�్రర.త�ప��డత్రహ , “�మ�త�్��త � ��తగ�త

వమ�గవ�సం�త�మ�ల �త్�త�ూ�ువ�స ఇ�డ”త��తపు �సా�.  

మనతపభ్�ర�త్జ్వ�త్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సత

�  �పస�ువ���ఇరర.తమనత�ఇరయత  �య�తమలవతమలవతవుం�నతపరం��� త

దూర ర ఇ�ఇతఎస��త��నస��తఓరర్వ���ఇరర.త �సమతదూరసత

ర�్నతమ ాదమ,త్యనత ా ��తరా�ుత�� ం్నతమ�యత అ ప�త� �ం�త

(�� ంత ా ఇతగృ�సత అ ప�త� �ం�),త�మ�ల �తనుత్మ�త ��డవ���ఇరర:  

“ఓత �తపభ్� !త��త�స��నసమ�త �సద ��తపస మ�తపస��త సజరరత

మ�యమ�,త�తపంమత్గృ�సతరదద త�రరంసపజ��ాను.త �తపభ్� !త ారరత

న ��నుత�ా� �ంసం�సదు �త(�వ��తరా�ుత�� ఇ్ ను).తవనువతపజ్మమ�త

 �సద �త న�ుమ�త ా �త అ ప�వ�త�ం�్మ�తం�్.త ారరత�న ఇ� �త

పస�డల తరమ�మనుతప�్ాా�స�ుత –త ారరతవృమజ్మమ�ంాత

రహుం�సదువ�.”[14:37త-తఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త

�ఇ ాను ాదస]  

్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సతమ త �రవ�తరా�ుత�� ం్ త అ�్నత

�నఇౖా�య�మ�తర�ం�ూక ,తగజ ాత  ా�తమ�యమ�త�రరంస�త

�ాం�సా�.త ���ఇళ్వ�త్త�ళ�్త�్ �ౖయ�్.తా��స��త్రహత



 

17 

  �య�త్రహతపరం��� తమ�ంస��ాంారర.త�ప��డత్రహత� ంత ��సత

 అదవ సత�దమ�త�� ం్సా�.త్�ామ్్�తనుతమ�యమ�తపరరస�   ం్ ,త

్రర అ ప�మ�త్నఇత�సాత  �య�త  ాదత �స�మ�� తఎ ��,త

వను�ూప�తర�రత� ంత ��సత�ూరంసా�.త�్��,త్రహవ�త� ంత

్న ా��్�త్తద �ా�ప�మమ�తవన �మలదు.త�మ�త్రహతఏ�డత�ారరల త

�సాత  �య�త  ాదత �స�మ�� తఎ ��త� ంత ��సత���ద�ంస�సా�.త

��పృ���త్�ామ్్�త అ ప�త� �ం�త�ూ�ంా,త్యనతౖాా�మత �గసదత

 �గస��తౖారరమ్నఇత� ంత  త్రహతవళ్ ంచసా�.తఎస��త�స���స��త

మనుత �సమత�రరత��్ం�,తమనతపరం���వ�తవ ం�త��్ంస�సా�.త్త

మ ాదమత� ంత్న ాళ్తవ�   ం్ త�రర్ రత���త�ెగత�వ��వ�త

ం�రరవ��,త�� �తవ ం�త్త� ంతప ్ా�సతపవ్���త�రరంసం�సదువ�త

్రహత�ను �త � �సా�.్ రహత�ను ���త ారరతవ ం�త�వ��త

�రరంస��ాంారర.తయ�వకరయ�ు�ంె నతమ ాదమత్�ామ్్�త్త

�ెగమ��త్ ారహ��త���్తం��ువ���ఇరరత  �య�త ా �తనుసంచత�రఅత

�ఇ�త��రర్వ���ఇరర.  

�ప��ప��డత్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సత�వ�ంచ �తర�్,తమనత

వ� �రరంచ�త�ూ�ువ��� ారర.త్వ�ా �త�మ�తర�్నప��డ,త

్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సవ�త్వతవమతర�్సా�.తా��మ�త్యనతమనత
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వ� �రరంె నత్�ామ్్�తనుత ురద �త�మ�ల �తమననుత

్జ�్ �ంస�న �ల ంాత్యనత�ూ�ారర.పర్వకమత�దౖాఇమ�త

�జ�దౖాఇమ ్త్స ఇ్.త ా  ం్ ,త�పప ం �తమనుత ��ు ాంె త

ం�ర�వ�తదగ్రమ�త్��ఇత  �య�త్�ామ్్�తమనతఏ ��వత

�స��నరహ�త్సంచ��తవ ం�,త్యనత�మ�ల �త్జ్నుత

్ర�ార�లసం�మ�త�ర�్స�ువ���ఇరర.తా��తగ� �స�త�మ�ల �త

పమ�వ�మ�త్మ�త్��ఇ :్  

“�సదురమల తర� మ� �త��న�మ�ంె నత్వత� ఇ్్తగ� �స�నత

�భ ారకనుత�సదజ�చా �.త  �త్త ఇ �త�మ�త అస తపరరం���క త

ఈ�డవ�తం�రరవ�నఇప��డ,త “ఓత ఇ � !త��నుత�నుఇత ‘ప �’త

ం��ుక నఇ �ల తవమగ��ఇను.త  �త�త� ౖా్యర�ప సతంెపప ”త��త

�మనుత���ఇ�డ.త “మసం�!్త�వ�త్జ�్ �ంస� ంచనతా���త

�అర �ర్సంచ.త�మ�ల �తముర�క త�రరతననుఇత��న�ుంాత �ౖ సదు��రర.”త

��త్త ఇమ��డత దుుం�్�డ.త 

  �త ా �రరర�ర�త(�మ�ల �త్జ్ను)త్ర�ార�ల�ూక ,త�మనుతమనత

వ� �రరంచ�త్వతపవ్�వ�త�్�ంపతప�డ �త   ఇ్ �డ.త�ప��డత

ర� మ�ఇత్మ�త�ంుం� �త –“ఓత్ ఇ్�్ర!తనుర�దతవమనుత�జసత

ం�రంత�ూౖార�.త�ర్యసంాతర� �త�ా�ం�రత�సపనుఇమవ�త
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్ �రస ంతప�్రమ���ఇత్�ాక  �. ”తయా� ా� � �త�ా�వత �లరసగత

ప కక.తర� �త్వత��దద త ుప�ర�నుతప �గరసంాత్�్,త్త ఇమ�గ�� త

ంంచ�ంసం� �.”[37:101-107త-తఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త

�ఇ ాను ాదస]  

�ప��డత�మ�ల �త్యనవ�త ‘్�ా్ ఖ’త���త  �వతవ� �రర�డత

వమగను��ఇ���త�భ ారకనుత్ం�్�డ.తమ ాదమత్ ఇ్�్రత

�మ ్�ల�ౖమ�సతరమరీక��వ�త� �ం�తరం�్రర:  

“  �తర� మ� �త�దదరకనుమమ�త్వంె నత్�ా్ ఖతపర్వకతగ� �స�నత

�భ ారకనుత్ం�్ � ”[37:112 – ఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త

�ఇ ాను ాదస]  

మనత�ఇరయత�ార�తా�ద ాత్యనవ�త్�ా్ ఖతజ�మసం�రర:  

“�వ�ం�త�మ ంచత్నఇత�మ�త�ఇరయత(�ార�)తన �దరంసా�.త్త

� యసమ�తర� �త్రహవ�త్�ా్ ఖతగ� �స�,త్�ా్ ఖతమరర ామత

య�ఖూ �తగ� �స�నత�భ ారకనుతం��ంసం� �. ”[11:71 – 

ఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదస]  
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్తమ ాదమత్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సత �సమత ామసతరరవ�తరమరీక��మ�త

్సంచ,త్వత �ఖయరహ�నతప�త�దత  ా�తమ�యవ�త� �ం�తరం�్రర.త

 �రమసత�మ�ల �త్ ాధనత �రవ�త �మర్�తప�్�య �స� ంచనత

“ ా ఇగృ�స”త���త� ్�ద ంత్ ాధ��మయ��ఇత  ా�త

మ�యమ�త� �మస� �త�మ�ల �త్యననుత్జ�్ �ంస����డ.త ా  ం్ ,త

్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సతఈత ృ�మకరత ా ాయ�ఇత�దమ�త�� ఇ్ రర.త

్యనతవ� �రర�డత్�ామ్్�త ాళ్తఎ�క ,త్యనవ�త

�సా�సం� ారర.తం��మ�త ఇంాతఎమ్క వ�తం�రరవ�నఇతమ ాదమ,త్ ఇ్�్రత

�మ ్�ల�ౖమ�సత్వత ా��� త�మ�ం��త� ామగ��ఇత �న�ాం�సం�రర.త

�� ం �త్త ా్త ా ఇగృ�సతదగ్రమ��త ఖ�రహత్ ఇ్�్రతరదద త

పా�మసంాత్సా�.తా��తగ� �స�త�మ�ల �తపమ�వ�మ�త్మ�త్��ఇ :్   

“  �య�త ్ ఇ్�్ �,త్�ామ్మ���తవురంత ా ఇగృ�ప�త

ప���దుమ�తమలప�మ్నఇపప�డత(్ మ�త ��డవ���ఇరర)త " �త

పభ్�!త �తనుసంచత(ఈతర�రను)తరీదవ �స�ు.త�ర్యసంా,త�ర�త

 �మర్�త��ఇతం�� ా�ర�,త�రద �త�ెురంన ా�ర�. ’”[2:127త

-తఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదస ]  

మ ాఫతం�ర�త ా �త �రవ�త  �య�తన ��తం�ర�త ా �త �రవ�త

పంమస్ంాత్స��సత �రవ�తంగగగ ాధనమతనుసంచత  �య�త్మరత
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వుప��ం� ామతనుసంచత�మ�ల �తంవ�త ా ఇగృగ�ఇతప ��ద�సంాత

్స� �త�మ�ల �త్ ఇ్�్సత  �య�త్�ామ్్�త

�మ ్�ల�ౖమ�సమనుత్ా�్స����డ.త ా ఇగృ�త� ామగసతప�రక్నత

మ ాదమ,తపజ్మనుత�హతయ�మత్ �రవ�త�ంమర �త�మ�ల �త్ ఇ్�్రత

�మ ్�ల�ౖమ�సనుత్మ�త్ా�్సం��డ:  

“�హతయ�మత్నుతపవ్ ంస�ు.తపజ్మ�త�తరదదవ�త��ఇత�ుదూరత

పరదమతవను మమ�తనుస�త ాున�వ��,త వ�� ��నత్స ంమ�� నత

�ాద కతం��ూక తర�ాక రర ”[22:27త-త : ఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త

�ఇ ాను ాదస]  

�ప��డత  ా�త �రవ�త  �య�త  ా�మ�త�రరంసం�తపజ్మత �రవ�త

్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సత్మ�తదు్తం�రం��రర:  

“  �య�త్ ఇ్�్ �త్మ�త�నఇపప�డత “ఓతపభ్� !తా���త్వత

�ుర�చమతనగరసంాతం�య� �.త్స ాతా��త� ా�ుమమ�త�మ�ల �తనుత

  �య�త�స� ా����ఇతంరదరంసం� ా � �తపళ�్రమ�మనుత

్ౖా��ంాతప�్ాా�స�ు.” 
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�సదువ�త్యనత(�మ�ల �)త్మ�త���ఇ�డత “  �య�తఎర ����త

�ర�� ��ాక  �త-త ా � �త (్�మ�వ)త�దమపత�ుఖ�మనుతప�్ాా��ాక ను.త

్తమరర ామత�ర్సధసంాత ా ��తనర ాం�ఇమ�� �త�అ ం్ ��ాక నుత

  �య�త�ా�త��తంె�� తగ య�ా� నస. ”[ 2:126 – ఖు�్ఆత

్యమ్మత�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదస]  

్తమ ాదమత్యనతమనత �రవ�త  �య�తమనత�సమ�త �రవ�త్మ�త

ౖా్ ��సం�రర:  

  �య�త్ ఇ్�్ �,త్�ామ్మ���తవురంత ా ఇగృ�ప�త

ప���దుమ�తమలప�మ్నఇపప�డత(్ మ�త ��డవ���ఇరర)త " �తపభ్� !త

 �తనుసంచత(ఈతర�రను)తరీదవ �స�ు.త�ర్యసంా,త�ర�త �మర్�త

��ఇతం�� ా�ర�,త�రద �త�ెురంన ా�ర�.త �తపభ్� !త

  ముఇత �రంల �మ�ంాత( �త���ా్ �ఇత�వ�త�  �పస�ువ���త

 ా �ంా)తం�్,త�మ�ం�త �త�సమ�తనుసంచత �రంల �మ ్నత

� �జ��ఇతపభ్ంసపజ�్.త్స ాత్ ాధ�� కమ్మనుత (' ��రంకత

మను')త �వ�త�ూప�త  �య�త �తపచా్��క ౖా�ఇతరీదవ �స�ు.త

�ర్యసంా,త�ర�త �మర్�తపచా్��క ౖా�ఇతరీదవ �సం� ా�ర�,త

�ౖారతవృౖా�మ��ర�.  ”[2:127-128 – ఖు�్ఆత్యమ్మత

�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదస]  
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్తమ ాదమత్యనత్తపంమత్� ��దుద మమ�త� ారంమ్మత

 �రవ�, ా �మ�తతనుసంచత ‘ �రమసత�మ�ల �తనుత �మర్�త్ ా��స� � ’త

�ంుం�త్వత�సా�ర�రరంచ�తపసప �త్మ�తదు్తం��ారర:  

“ �తపభ్� ! ా �మ�తనుసంచత ా �త �రవ�త్వతర�ూమ�నుత

(�సా�ర�రరంచ�)తపభ్ంసపజ�్త-త�త్యమ్మనుతప��స�,త ా � �త

ా�రయగగసం��ఇత  �య�తం � ా�ఇత త��స�,త ా ��తప ��దు� మనుత

ం�య� వ�.త�ర్యసంా,త� �త�రదర �క సమ్�ర�,త గత

ం �వరసమ్�ర�.”[2:129 – ఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త

�ఇ ాను ాదసత]  

మనతపర్వకతంవ�తదు్వ�త�మ�ల �త�పసా�స�,త  ా�తౖా్స���ఇత

పంమత్��మసంాతం�రం���డ.త�వ�ంచతపజ్మవ�తపళ�్రమ�మ�త

ప�్ాా�సం��డ.త ా �త �రవ�త ా �మ�తనుసంచత�స� త�సా�ర�రరంె నత

 �� మ్త�మలమ�ల ��త�మ ్�లతర�మల సనుతపస�ం���డ.త్యనత

పర్వకమమ�త� ్�ర �త ారర.త్యనతమ ాదమత్వతఏతపర్ ాక త

పసప �రర.త�మ్సదుుమ�ల �త–త�వమత��క మ ్�మ�,తపర్స�మ�త�మ�ల �త

 �.  
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్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సతమ ాదమతం�మ�త ామసతరరవ�తపర్వకమదసత

్జ�్్్�త�సమ�మ���త్సంచ �ౖ ్సా�.త�ర � �త�మ�ల �,త

్�ామ్�త�మ ్�ల�ౖమ�సత�సమ�తనుసంచతపర్వకత �� మ్త

�మలమ�ల ��త�మ ్�లతర�మల సనుత�రద �న ా�త �రవ�త

 �ర్దర�వ�ంచంా,తమనత� ్�ర �తపర్వకంాతం�రంతపస�ం���డత  �య�త

్మ�తపవ్ ంస� �త్యనవ�త్ా�్సం��డ:  

“ (ఓత �� మ్)త ా � �తంెప�: ‘ఓతపజ్మ� ా! ��నుతభ� �య ాచామత

�ా �� జ�య� �త���ప�త�్నత�మ�ల �తమరర�నత�త�సద �తరదదవ�త

పసప ంచనతపర్వకను. ’”[7:158త-  ఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త

�ఇ ాను ాదస]  

్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సతధ ామ�ఇత�ను� �స� �త�మ�ల �తపర్వకత

 �� మ్త�మలమ�ల ��త�మ ్�లతర�మల సనుత్మ�త్ా�్స����డ:  

“మరర ామతర� �,తఏ ాగగ�మ్క ంె నత్ ఇ్�్రతధ ామ�ఇత

�ను� �స� �త�తరదదవ�తర�్తపసౖా �.త�మ�డత�మ�ల �తవ�త�ా ంత

వుపస�నత ా �మ�తం� �న ా�డత ా�డ ”[16:123-ఖు�్ఆత్యమ్మత

�ెమ�గ�త�ఇ ాను ాదస]  
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ం�ర�తరం�్తరరవ�త్�ాల సతధ ామ�ఇతరా�ుత�� ్రదద�త  �య�తా��త

్ా�చామ��త�ను� �సం�మ�తపర్వకత్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సతమనత

�సమ� �త్మ�త త��స���రర:  

“  �య�త్ ఇ్�్ �తమనతవ� �రరమవ�త్మ�త్పా�్స����డ , 

�మ�ం�తయ�ఖూ �తవ ం�త (్పా�్స����డ ) –“��త

వ� �రరమ� ా !�ర్యసంా , �మ�ల �త�త  �రవ��మయ ధ ామ�ఇత

(్�ాల సను ) ఎనుఇవ���ఇ�డ .వనువ , �రరత �రంల �మ�ంాతమపపత

 రగ�స�వసంచ .”” [2:132త-తఖు�్ఆత్యమ్మత�ెమ�గ�త

�ఇ ాను ాదస]  

ఓత�మ�ల � ! పర్వకత్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�స�� త  �య�త్యనత

వ� �స స�� తా� అనమ�తవ� ��ంస�ుంావ ! ఎసదువస �త� �త�మయసమత

పర్స��య�ంచం,త�మయసమత నరహ�నత ాంచం.  

పర్వకత్ ఇ్�్రత�మ ్�ల�ౖమ�సత్ంమత ామసమ�త�రరంస�త్నఇత

్మరతపర్వకతమత��రరల త –తమ �త�మ ్�ల�ౖమ�స,త్�ామ్్�త

�మ ్�ల�ౖమ�స,త్�ా్ ఖత�మ ్�ల�ౖమ�సత  �య�తయ�ఖూహత

�మ ్�ల�ౖమ�స.త్తమ ాదమతపసప ంచనతపర్వకమ�త-తయ��ుఫత

�మ ్�ల�ౖమ�స,త�్�్హత�మ ్�ల�ౖమ�స,త�య�యహత�మ ్�ల�ౖమ�సత
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�దమ ్న ారర.త్తమ ాదమత�మ�ల �త ��ాత�మ ్�ల�ౖమ�స,తగర�ఆత

�మ ్�ల�ౖమ�సమను,తఈ�ాత�మ ్�ల�ౖమ�సమనుతపస�ం���డ.త్వత

� ్�ర � �త �� మ్త�మలమ�ల ��త�మ ్�లతర�మల సనుతపస�ం���డ.  

్�ూ��ా�దఆ��్�ాల � , 

��ఖుమ� మ్్  ఇ్ ఇ్�్ర�మ�క  అ ్్ త

త

 
 


