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        هذا هو اإلسالمهذا هو اإلسالمهذا هو اإلسالمهذا هو اإلسالم

మHంమHంమHంమHందుదుదుదు మ7ట మ7ట మ7ట మ7ట 

మ4aి తను bcసు� న9 ఈ ధ�<�, సుందర cdాలefgన ఈ జగం, 
ఆశMర�ంలI పడ-C D̀ నj]2� ల]k 4ం'ియHన9 ఆకాశం, పటLషQefgన 
వవ�సm]k నడnసు� న9ద4 ఆలI��ా� డn. భp#, అందులI ఉన9 పరr-

]2ల;, లIయల;, s̀ల��ర�	 , 1ెటZ	 , %ా^, tర�, సమHద�ం, ఎ'2�< 
మ�<యH �ాv� పగల49టL4 చూ`ి xట49టL4 సృaిQ ం�న-ా'ెవడూxట49టL4 సృaిQ ం�న-ా'ెవడూxట49టL4 సృaిQ ం�న-ా'ెవడూxట49టL4 సృaిQ ం�న-ా'ెవడూ? 
అBC ప�శ9 తపFక;ం'2 తలzత{� త{ం��. 

ఈ tర� -ఇ�� ల|4�� bcత }�వe~ �న�ం- ��49 ఆకాశం నుం'ి 
క;�<Fం1ే-ాడn? ఇంకా �24 �2r�ా పంటల;, 1ెటZ	 , ప��ాFల;, ఫల7ల; 
-�^క� � D̀-ా'ెవడn? మనుష{లక;, ప�వ�లక; �244 ఉప�గకర- 

efgన��%ా 1ే`ిన-ా'ెవడn? �244 (tర�ను) తన గర�ంలI భద�ప�<1ే శక�� 
భp#క��Mం�� ఎవర�?  

ప�v వసు� వ�ను అవసరమHన9ంత ప�మ7ణంలI మ7త�e~ 
ఆక�<�ంచుక;BC శక�� భp#క� ఇ�Mం�ెవర�? అవస�ా4క� #ం� 
ఆక�<�ంచదు, చలనe~ కషQం అవ�త{ం�� గనక. అవస�ా4కంట� తక;�వ 
ఆక�<� D̀�  ప�v వసు� వ� ఈదుత� ఉంటZం��.  

మ4aి4 అందefgన ఆకారంలI సృaిQం�న-ా'ెవడn? 

అం]ెందుక�! మ4aి తనవ�క��తrం గH�<ం� గమ4 D̀�  ఆశMర�-
పడ]2డn. t శ��రమHలI ఉన9 అవయ-ాల>sౖ ఒక�ా�< దృaిQ  �ా�<ంచు, 
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ఒక 4�<�షQefgన పద�vలI అc ప4 1ేసు� B29�. -ాటL ప4 c�2నం 
గH�<ం� tక; ]ె^యHన�� అvతక;�వ. అల7ంటప�డn �24 గH�<ం� 
ఖ�Mతefgన 4ర�యం ఎల7 1ేయగలవ�? 

tవ� >ీల;Mత{న9 ఈ %ా^4 గమ4ంచు! అ�� ఒక jణefgB2 ఆ%<]ే 
t bcతe~ అంతం అవ�త{ం��. అ�]ే �249 ఉ4క�లIక� 
]ె�Mం�ెవర�? 

tవ� ]2� గHత{న9 tర�, tవ� vంటZన9 ఆ�రం, tవ� నడnసు� న9 
ఈ BCల, tక; -�ల;త{ర�4సు� న9 సూర��డn, ఇంకా tవ� vలక�సు� న9 
ఆకాశ చంద�]2రల49ంటL4 సృaిQం�న-ా'ెవడn?  

అల7	 8అల7	 8అల7	 8అల7	 8. . . . 4శMయం%ా అల7	 84శMయం%ా అల7	 84శMయం%ా అల7	 84శMయం%ా అల7	 8    ��������.... 
అవ�ను అల7	 8 �� ఈ జగమంతటLt సృaిQం12డn. ఆయన ఒక�'ే 

�249 నడnప�చుB29డn. అందులI మ7ర�Fల; 1ేసు� B29డn. ఆయBC t 
ప�భHవ�, 4ను9 సృEం12డn, [�ా ణం [�dాడn, ఆ�రం ఇసు� B29డn, 
�వ�<క� మరణ24క� గH�<1ే�ా� డn. ఆయBC 4ను9, ఈలIకా49 sౖ̀తం 
�న�ం నుం'ి ఉ4క�లIక� ]ె12Mడn.  

ఇదం]2 ]ె^�ాక, ఎవ��&B2 బH���మంత{డn, 'ఈ లIకమం]2 వృ�2%ా 
ప�టLQంచబ'ింద4, మనుష{ల; జ4�సు� B29ర�, క:ంత కాలం bcం� 
చ4[�త{B29ర�, ఇల7 అం]2 సమ7ప�మవ�త{ం��' అ4 అనగల'2? 

అ�]ే -ాస�వం ఏ#టంట�? మనం మ7నవ�లం ఎందుక; 
ప�టLQంచబ'2� మH? అBC�� ]ెల;సుక�-ా^. 
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మమమమనefందునefందునefందునefందుక;క;క;క; ప�టLQంచబ'2� ప�టLQంచబ'2� ప�టLQంచబ'2� ప�టLQంచబ'2� మHమHమHమH? 

అల7	 8 మన^9 ప�టLQం�ం�� కOవలం ఆయనను ఆ�ా��ంచ'24కO. ఆ 

ఆ�ాధన c�2నం ]ె^యజOయ'24క� ప�వక�^9 పం[ాడn. గం�2^9  
అవత�<ంపజOdాడn. ఎవర� ఆయనBC ప¡Eం�, ఆయనక; c�ేయH-
ల;%ా ఉం'ి, ఆయన 4-ా�<ం�న -ాటL నుం'ి దూరం%ా ఉంట�'ో అత'ే 
ఆయన సంతృaిQ4 [£ం��న-ాడn. ఎవడn ఆయన ఆ�ాధన నుం'ి 
cమHఖు'ౖె, ఆయన c�ేయతను 4�ాక�<�ా� 'ో అత'ే ఆయన 
ఆగ�4క�  , ¤jక; గH��&న-ాడn.  

అల7	 8 ఈ లIకా49 ఆచరణ మ�<యH ప��j క:రక; ప�టLQ ం12డn. 
మ7నవ�ల; చ4[�త� ఉంట�ర�. ఓ �\¦ ప�ళయం సంభcసు� ం��. అల7	 8 
�ర�F 1ే`ి ఫ^]2ల; ఇవr'24క� మ7నవ�లను -�^క� ��ా� డn. అల7	 8 
అక�డ ccధ వ�ాల]k ఓ సrరXం `ిద�ప�<12డn. �244 ఏ కనూ9 
చూడల|దు. ఏ 1ెx cనల|దు. అ�� ఊహలక� అ�తefgన��. cశr`ిం�, 
ఆయన ఆజª«  [ాలన 1ే`ిన-ా�< క:రక; అల7	 8 �244 `ిద�ప�<12డn.  

అల7%O మ7నవ�ల; ఊ/0ంచ4 రకరకాల ¤jల]k క�'ిన నరకా49 
తయ7ర� 1ేdాడn. అల7	 8 ను vరస��<ం�, ఇతర�^9 ప¡Eం�, 
ఇ�ా	 e~తర మ]2లను అవలం¬ం�న -ా�< క:రక; అ�� `ిద�ం%ా ఉం��.  

 

ఇ�ా	 ంఇ�ా	 ంఇ�ా	 ంఇ�ా	 ం అంట�#టL అంట�#టL అంట�#టL అంట�#టL? 

ఇ�ా	 ం, అల7	 8అల7	 8అల7	 8అల7	 8 ఇషQప'ిన ధర�ం. అన%ా అ��r�యH'ౖెన అల7	 8అల7	 8అల7	 8అల7	 8 

ను మ7త�e~ ఆ�ా��ంచుట మ�<యH అల7	 8 సం�ేశహర�లzౖన 
మHహమ�మHహమ�మHహమ�మHహమ�    సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం ¯క� c�ేయతను 
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[ాటLంచుట. ఏ వ�క�� అ�B2 స�O ఇ�ా	 ం తపF ఇతర ధ�ా�49 
అవలం¬ D̀�  �249 అల7	 8 అల7	 8 అల7	 8 అల7	 8 ఎన9టLక° `ీrక�<ంచడn. ఇ�� మ7నవ 
సమ7జంలI ఏ�ో క:ంద�<�� కాదు, సరr మ7నవ�లక; 1ెం��న��. 

అల7	 8 మ7నవ�లక; క:49 ఆ�ేdా^12Mడn, మ�<క:49టL4 4aD-
��ం12డn. ఎవ'ౖె]ే ఇందులI అల7	 8 క; c�ేయత చూప�]2'ో అతడn 
�ాఫల�ం మ�<యH (నరకం నుం'ి) రjణ [£ందు]2డn. ఎవ'ౖె]ే అc-

�ేయత చూప�]2'ో అతడn cఫల;'ౌ]2డn మ�<యH నషQబ²]2డn.  
 

 

 

మ7నవ సృaిQమ7నవ సృaిQమ7నవ సృaిQమ7నవ సృaిQ  
ఈ %ాథ ¯క� ఆరంభం 'ఆదం' �ను అల7	 8 ప�టLQం�నపFటL 

నుం'ి అవ�త{ం��. అల7	 8 అత'ి9 మటLQ]k ప�టLQం�, అత4లI ఆత�ను 
ఊ�2డn. సరr వసు� వ�ల >Dర�	  అv4క� BC�ాFడn. అత4 %´రవ, ప�vషµ ల 
ఉన9v క:రక; అత4 మHందు �ా�ాQ ంగ ప'2ల4 �ౖెవదూతలను 
ఆ�ే¤ం12డn. అందర¶ సజª�  1ేdార�, కా4 ఇ·	 సు ఆదం]k తనక;న9 
ఈర�¸ వలన సజª�  1ేయHటక; 4�ాక�<ం�, అహం}�-ా4క� గH�< 
అయ7�డn. అందుక; అల7	 8 అత'ి9 ఆకాdాలI	  ఉన9టZవంటL 
�¹క�ా�ల నుం'ి త�<#, అవమ7నం [ాల; జO`ి, తన కార�ణ2�4క� 
దూరం 1ేdాడn. అత4>sౖ dాపం, �ౌ�ా�గ�ం మ�<యH నరకం c��ం12డn. 
అప�డn అతడn అల7	 8 ]k ప�ళయం వరక; వ�వ�� క��ాడn. అల7	 8 
అత4క� వ�వ�� ఇ12Mడn.  అక�'ే  అతడn ఆదం సం]2B249 మ7రXం 
త>ిF�ా� న4 ప�మ7ణం 1ేdాడn.  
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ఆదం 1ె^#, చనువ� మ�<యH సుఖ, dాంత{ల; [£ందుటక; 
అల7	 8 అత4 నుం'ి అత4 సహ-ా`ి 'హ-ాr'ను సృEం12డn. ఏ 
మ7నవ�4 ఊహలక; అందనటZవంటL }²గ}�%ా�ల]k 4ం'ివ�న9 
సrరXంలI ఉం'2ల4 ఆ�ే¤ం12డn. -ా�<ద��< శత{� -�ౖన 'ఇ·	 సు' గH�<ం� 
]ె^యజOdాడn. -ా�<ద��<4 ప��ºించ'24క� సrరXంలI ఉన9 వృº»లI	  ఒక 
వృjం నుం'ి vనుటను 4-ా�<ం12డn. అప�డn 'asౖ]2)' -ా�<4 
>D��O>ిం� ఆ వృjం నుం'ి vనుట మB¼హరefgన��%ా 1ే`ి, 'BCను ½ 
4జefgన d¾ �¬ల7aి4' అ4 ప�మ7ణం 1ే`ి ఇల7 అB29డnః ½ర� ఈ 
వృjం నుం'ి vంట� ½క; dాశrతefgన bcతం ల¬సు� ంద'4 1ెప¡�  -ా�<4 
అపమ7రXం పటLQం1ే వరక; అతడn పటZQ  cడవ ల|దు. �వ�<క� -ార� ఆ 
వృjం నుం'ి vBCdార�. తమ ప�భHవ� ¯క� అc�ేయతక; [ాలF'2� ర�. 
>ిదప ]2మH 1ే`ిన�24>sౖ పdాM]2� ప ప'ి, తమ ప�భHవ�]k jమ7పణ 
క��ార�, ఆయన -ా�<4 j#ం12డn. కా4 -ా�<4 సrరXమH నుం'ి 
భp#>sౖక� ��ం12డn. ఆదం � తన }�ర�]k భp#>sౖ 4వ`ిం12ర�. 
అల7	 8 -ా�<క� సం]2నం ప��ా��ం12డn. సం]2నం ¯క� సం]2నం 
ఇల7 ఇపFటLక° >sర�గHత{BC ఉB29ర�.  

ఆదం సం]2B249 మ7రXదరÀకతrం నుం'ి త>ిFంచ'24క�, సరr 
మం�తB2ల నుం'ి అ}�గH�^9 1ేయ'24క�, 1ెడnను మB¼హరefgన�� 
(ఆకర�ణÁయefgన��)%ా 1ేయట�4క�, అల7	 8 క; >ి�యefgన -ాటL నుం'ి 
దూరం%ా ఉంచ'24క� మ�<యH ప�ళయ��B2న నరకం [ాల; 
1ేయ'24క� ఇ·	 సు మ�<యH అత4 సం]2నం ఎల	-CళలI	  [��ాట�4క� 
`ిద�efgయHB29ర�.  
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అ�]ే అల7	 8 మ7నవ�^9 4ర	j�ం%ా వదలల|దు. ధర�ం, సత�ం 
అంట�#టÂ సFషQపరచ'24క�, -ా�< Ãjం ఎందులI ఉం�ో ]ెల;ప-

'24క� -ా�< వద�క; ప�వక�^9 పం[ాడn.  
ఆదం అలzౖ/0స"ల7ం చ4[��న తర�-ాత ప�� శ]2బ�� ల వరక; 

-ా�< సం]2నం 'ఏకతrప�' `ిÄ2� ంతం (]ౌ/Å), అల7	 8 c�ేయత>sౖBC 
ఉం'ి�<. ఆ తర�-ాత అల7	 8 ]k [ాటZ అల7	 8 ��తర�లను ఆ�ా��ం-

చడం Æదలzౖ 'aి!�'(
1) సంభcం�ం��. ప�జల; cగ�లను   స�తం 

ఆ�ా��ంచడం Æదలzట�Q ర�. అప�డn ప�జ^9 అల7	 8 -�ౖప�నక; >ిలవ-

'24క�, cగ�  �ాధన నుం'ి 4�\��ంచ'24క° ]Ç^ ప�వక� 'నూ8' �4 
అల7	 8 పం[ాడn. ఆ తర�-ాత ప�వక�ల పరంపర ఆరంభమ�ం��. -ార� 
ప�జ^9 ((((ఇ�ా	 ంఇ�ా	 ంఇ�ా	 ంఇ�ా	 ం)))) -�ౖప�నక; అంట� 'అల7	 8 అ��r�యH4 ఆ�ాధన 1ేయHట, 
ఇతర�ల ఆ�ాధనను త�Eంచుటక;' ఆ�r4సు� ం'ే-ార�.  

అ�ే పరంపరలI హజ�È 'ఇబ�/Åం' � ఒకర�. ఆయన క�'2 తమ 
జªv -ా�<4 'cగ��ాధన వదలండt  , అల7	 8 అ��r�యHBC9 
ఆ�ా��ంచండ4' బ²��ం12ర�. ఆయన తర�-ాత ప�వక� పదc ఆయన 
ఇద�ర� సుక;మ7ర�లzౖన 'ఇ�ా�ఈÉఇ�ా�ఈÉఇ�ా�ఈÉఇ�ా�ఈÉ' � మ�<యH 'ఇÊఇÊఇÊఇÊ     �Ë�Ë�Ë�Ë'    �క;, 
-ా�< తర�-ాత మÌÍ 'ఇÊఇÊఇÊఇÊ     �Ë�Ë�Ë�Ë' సం]2B24క� ల¬ం�ం��. 'ఇÊఇÊఇÊఇÊ    �Ë�Ë�Ë�Ë' 
సం]2నంలI %ÎపF �ాm నం గల-ార�ః 'య7య7య7య7ఖూÏఖూÏఖూÏఖూÏ', , , , 'యpసుÐయpసుÐయpసుÐయpసుÐ', , , , 'మp�ామp�ామp�ామp� 'ా, , , , 
'�2వ¡�2వ¡�2వ¡�2వ¡', , , , 'సులzౖమ7)సులzౖమ7)సులzౖమ7)సులzౖమ7)'    మ�<యH    'ఈ�ాఈ�ాఈ�ాఈ�ా'    అలzౖ/0మHస"ల7ం. 'ఈ�ాఈ�ాఈ�ాఈ�ా'    
�    తర�-ాత 'ఇÊఇÊఇÊఇÊ     �Ë�Ë�Ë�Ë'    �    సం]2నంలI ఏ ప�వకా�  �ాల|దు.  

అక�'ి నుం'ి ప�వక� పదc 'ఇ�ా�ఈÉఇ�ా�ఈÉఇ�ా�ఈÉఇ�ా�ఈÉ' � సంతvక� మర^ం��. 
అందులI ఏక�&క ప�వక� 'మHహమ�మHహమ�మHహమ�మHహమ�' సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం ను 
�టQ�వ�< ప�వక�%ా, ప�వక�ల అంvమHనక; మHద�%ా మ�<యH ఆయన  
1111 అల7	 8 ఆ�ాధనలI ఇతర�లను �ాటL క^Fంచుట 
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�సుక;వ�Mన ధర�e~ �వ�< వరక; ఉం'2ల4 అల7	 8 ఎను9క;B29డn. 
ఆయన>sౖ అవత�<ం�న ��వ�గంథం   ఖు!ఆBCఖు!ఆBCఖు!ఆBCఖు!ఆBC    మ7నవ�లక; అల7	 8 
¯క� అంvమ సం�ేశం. అందుకO అ�� అరబHÒలక;, అరబÓÒతర�లక; 
అం]ే కాదు సరr మ7నవ�లక; మ�<యH EB29త{ల క:రక; క�'2 
1ెం��న��. ప�v కాల74క� మ�<యH యH%ా4క� అనుక�లefgన��. ప�v 
e~ల;ను గH�<ం� ఆ�ే¤ం�ం��. ప�v 1ెడnను 4-ా�<ం�ం��.  
ప�వక� ప�వక� ప�వక� ప�వక� మHహమ�మHహమ�మHహమ�మHహమ�మHహమ�మHహమ�మHహమ�మHహమ�    �    �సుక;వ�సుక;వ�సుక;వ�సుక;వ�M�M�M�Mన ఈ ధర�ం తపFన ఈ ధర�ం తపFన ఈ ధర�ం తపFన ఈ ధర�ం తపF, , , , ఏ వ�క�� ఏ వ�క�� ఏ వ�క�� ఏ వ�క�� 

నుం'ీనుం'ీనుం'ీనుం'ీ    మ�\ ధ�ా�49 అల7	 8 `rీక�<ంచమ�\ ధ�ా�49 అల7	 8 `rీక�<ంచమ�\ ధ�ా�49 అల7	 8 `rీక�<ంచమ�\ ధ�ా�49 అల7	 8 `rీక�<ంచడnడnడnడn.... 
 

ప�వక� మHహమ� ప�వక� మHహమ� ప�వక� మHహమ� ప�వక� మHహమ� సల	సల	సల	సల	 ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం  

అల7	 8 అ��r�యH4 ఆ�ాధన గH�<ం� ప�జలక; మ7రXదరÀకతrం 
1ేయ'24క�, ��4క� cర�Õ�ం%ా -ార� [ాటLసు� న9 cగ�ల ఆ�ాధన  ను 
ఖం'ించ'24క� అల7	 8 'మHహమ�మHహమ�మHహమ�మHహమ�'    సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం4 
అంvమ ప�వక�%ా పం[ాడn. ఆయన]k అంvమ సం�ేdా49 పం[ాడn.  

మకా� నగరమHలI, నలబÖౖ సంవత"�ాల వయసు"లI ఉండ%ా 
'మHహమ�మHహమ�మHహమ�మHహమ�'    సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం క; ప�వక� పదc ల¬ం�ం��. 
ప�వక� పదcక� మHందు నుం1ే ఆయన సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం తమ 
జªv-ా�<లIBC కాదు, సరr మ7నవ�లI	 క�ల7	  ఉత�మ నడవ'ిక, సదrర�న 
గ^%< యHB29ర�. స]2�49 [ాటLంచడం, అమ7నత{లను కా[ాడటంలI 
ఆయనక; ఆయBC �ాటL. సభ�]2, సం�ా�రంలI క�'2 ఉన9త 
¤ఖ�ా49 అందుక;న9-ార� ఆయBC. అందుకO తమ జªv-ా�O ఆయనక; 

"అ½)అ½)అ½)అ½)""""    (cశrసtయHడn) అన9 Øర�దు412Mర�. ఆయన "ఉ½�". 
అంట� చదవడం, -�ా యడం ఏ½ �ా4-ార�. అటZవంటL -ా�<>sౖ అల7	 8 
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��వ� ఖు!ఆ)��వ� ఖు!ఆ)��వ� ఖు!ఆ)��వ� ఖు!ఆ)    అవత�<ంపజO`ి, సరr మ7నవ�ల; ఏకefg క�'2 ��4 
వంటL�� �సుక;�ాల|ర4 స-ాÉ 1ేdాడn.  

 

ఆయన ఆయన ఆయన ఆయన �    ¯క� వంశం మ�<యH bcత �ారంశం¯క� వంశం మ�<యH bcత �ారంశం¯క� వంశం మ�<యH bcత �ారంశం¯క� వంశం మ�<యH bcత �ారంశం 

మHహమ� Ø) అబH� ల7	 8 Ø) అబH� É మHత�^Ï Ø) �aిం. 
'ఇ�ా�ఈÉఇ�ా�ఈÉఇ�ా�ఈÉఇ�ా�ఈÉ' Ø) 'ఇబ�� /Åంఇబ�� /Åంఇబ�� /Åంఇబ�� /Åం' సంతv. ప�వక� � త 	̂ పరంపర ఇ��ః 
ఆ#న ØB��  వహÏ Ø) అØ�  మHB2Ð Ø) ¦8 �ా. ¦8 �ా ప�వక� %ా�< 
]2త ¯క� ��దర�డn.  

అబH� ల7	 8 c-ాహం ఆ#న]k జ�<%<ం��. మpడn మ7�ాల; �2ంపత� 
bcతం గ'ి[ార�. క:���  �\¦లకO ఆef గర�ం �2^Mం��. (]Ç#��� 
మ7�ాల; ప�వక�ను Ã`ిం��, కా4) ఏ మ7త�ం కషQం%ా అ4>ించల|దు. 
�వ�<క� క° .శ. 571 సంవత"రం �£మ-ారం �\¦న ఆef సంప¡ర� 
శ���ాకారమHగల, అందefgన బ�ల;ణ?�  (ప�వక�ను) జన�4�Mం��. ఆయన � 
తమ త 	̂  గర�ంలI ఉన9ప�'ే ఆయన తం'ి� పరమప��ం12ర�. అందుక; 

ఆయన ]2త%ార� ఆయ49 తన ఆ��నంలIక� �సుక;B29ర�. ఆయన 
త 	̂ మpడn �\¦ల; ఆయనక; [ాల; ]2� %<ం�ం��. తర�-ాత [ాల; 
]2� %<ంచ'24క� ఒక %ా½ణH�ాలzౖన హÛమ సఅ��యక; ఆయ49  
అపF%<ంచడం జ�<%<ం��. ఆ కాలంలI తమ చంటL [ాపలను %ామ7లI	   

ఉం� [ాల; ]2� %<ంచడం అరబHÒల ఆన-ా�v%ా ఉం'ే��. ఎందుకన%ా 

అచMట శ��ర ఆ�\%ా�4క� మ�<యH >sర�గHదలక; త%<న49 వసత{ల; 
ల¬ం1ేc గనక. హÛమ సఅ��య ఆ ¤�వ�లI ఎB¼9 cంత cషయ7ల; 

చూ`ిం��. అందులI క:49ః హÛమ తన భర�]k ఒక బక��క��న, -Cగం 
ల|4 %ా'ిద>sౖ వ�Mం��. కా4 మకా� నుం'ి v�<%<[��� సందర�ంలI 
ప�వక� ఆef ఒ'ిలI [ాల; ]2� గHత{B29ర�, అ�ే %ా'ిద -C%ాన9ందుక:4 

http://Teluguislam.net/ 



 

 ఇ���� ఇ�ా	 ం 

 

 

11 

ఇతర �ాr��లను -�నక వద^ మHందుక; �ా%<[��ం��. �24క� హÛమ 
¯క� ]kటL ప�య7ణ?క;ల; ఆశMర�[�య7ర�.  

సrయం%ా హÛమ కథనం ప�కారం ఆef �ÎమH�లI	  [ాల; అv 
తక;�వ%ా ఉం'ేc, అc ఆef వద� మHందు నుం1ే ఉన9 ఓ [ాల; ]2� %O 
¤�వ�క; స�<[�క, అతడn ఆక^]k ఏడnసూ�  ఉం'ే-ాడn. అ-C 
�ÎమH�ల; ప�వక� తన B¼టÂ	 క� �సుక;B29క [ాల]k ఉటLQప'2� �. ఇద�ర� 
¤�వ�ల� కడnప� 4ం'2 ]2� %O-ార�. 

బనూ సఅ  [�ా ంత భpమHల; అB2వృaిQ  కారణం%ా ఎం'ి[���c. 
ఈ అదృషQవంత{ణ?�  (ప�వక�ను) [£ం�ే }�గ�ం క^%<న తర�-ాత అక�'ి 
భpమHల; పండnట మ�<యH ప� సంపదలI >sర�గHదల Æదలzౖం��. 
�ౌ�ా�గ�ం, >Dద�<కం అBCc దూరefg `ి�< సంపదల;, }²గ}�%ా�ల; 
ఆవ�<ం12�. ****** 

��ండn సంవత"�ాల తర�-ాత హÛమ ప�వక�ను ఆయన త 	̂ , ]2తల 
వద� మకా�క; �సుక; వ�Mం��. అ�]ే ఈ ��ండn సంవత"�ాలI	  క^%<న 

�}�లను చూ`ి మ�\�ా�< ప�వక�ను �సుక; [�వ�టక; పటZQ దల]k 
[�ా �ేయప'ిం��. అందుక; ఆ#న ఒప�క;ం��. అప�డn 
హృదయప¡రrకం%ా సం]kషం]k అదృషQవంత{'ౖెన అబ�Ò�4 v�<%< 
]ెచుMక;ం��. ఆ ��ండn సంవత"�ాల; క�'2 గ'ి�ాక హÛమ ప�వక�ను 
ఆయన త 	̂క� అపF%<ం�ం��. అప�డn ప�వక� వయసు" B2ల;గH 
సంవత"�ాల;. ఇక త 	̂ తను చ4[��� వరక; [�aిం�ం��. త 	̂ 
చ4[���టప�డn ఆయన వయసు" ఆర� సంవత"�ాల;. ఇక ]2త తన 
వద� ఉంచుక:4 ��ండn సంవత"�ాల తర�-ాత ఈ లIకం x'2ర�. అప�డn 
>ినతం'ి� అబp ]2^Ï తన రjణలI �సుక:4 తన సం]2నం కంట� 
ఎక;�వ >D�మ చూ[ార�. అతడn Ý మంత{డn కాదు గనక ప�వక� � 
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ఐ/0క }²గ}�%ా�లను, సుఖ7లను అనుభcంచల|దు. ఆయన � బనూ 
సఅ %ామంలI ఉన9ప�డn త  న [ాల సంబంధ ��దర�ల]k e~కల; 
e~>ిన అనుభవం [�ం�2ర�, కనుక ఇక�డ మకా�-ాసుల e~కల; 
e~ప�ా%ార�. �24 నుం'ి [£ం�ే -Cతనం తన >ినతం'ి� అబp ]2^Ï క; 
ఇసూ�  ఉం'ే-ార�. పB�9ండn సంవత"�ాల వయసు"లI -ా�[ార4#త�ం 
అబp]2^Ï ]k `ీ�<య7 �ేdా4క� -�ßàÍర�. మ�Îక సందర�ంలI ఖ��జ 
ØB��  ఖు-�ౖ^ (ఆef మకా�లI >Dర�%ాం�న ధనవంత{�ాల;) ¯క� 
�ామ7%<   -ా�[ారం క:రక; `ీ�<య7 �సుక�ßàÍర�. అ��క ��ట	  ల7భం 
(ఏల7ంటL Ãసం ల|క;ం'2) ఆ�<áంచుక:4 వ12Mర�. అందుక; ఆef 
ఆయన � క; ఇతర�లకంట� ఎక;�వ -ాట� ఇ�Mం��.  ఈ `ీ�<య7 
ప�య7ణంలI ఆef ¯క� బ�4స efgసర ఆయన �]k ఉం'ి చూ`ిన 
ఆయన ¯క� ఉన9త ప�వర�న, ఉత�మ నడవ'ికను ఖ��జ cB29క 
ఆయన సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం ను తన సహ-ా`ి%ా 1ేసుక�-ాలన9 
కాంj ఆefక; మ�<ంత అ��కefgం��. -ఇంతక; మHందు ఆef భర� 
చ4[�య7డn-. >ిదప >sద�ల సమjంలI �భసం]k�ాల]k ధర�ం%ా 
-ా�< >sâÍ జ�<%<[��ం��. అప�డn ఆయన � వయసు" 25, ఖ��జ 
వయసు" 40. సంవత"�ాల;. 

ఎప�'ౖె]ే ప�వక� � తన bcతప� B2ల;%\ దdాబ�� 4క� 1ేర�వ-య7��\ 
ఏకాంతంలI ఉండ'24క� ఇషQప'ే-ార�. మకా�క; బయట క:ంత 
దూరంలI ఉన9 '/0�ా' గHహలI �\¦ల తరబ'ి ఒంట�<%ా ఉం'ి అల7	 8 

ను ఆ�ా��సూ�  ఉం'ే-ార�. అన9[ాtయ7ల; మH%<`ి-నప�డn అc 

�సుక:నుటకO ఇంటLక� -�ßæÍ-ార�. ఒక �ాv� అ�ే గHహలI E·�É దూత 

ఆకాశం నుం'ి వ�M ((((((((చదువ�చదువ�చదువ�చదువ�)))))))) అB29డn. "BCను చదు-వర�ణ?�  కాను" 
అ4 సమ7�2నం ప^కార�. అతడn మÌÍ ((((((((చదువ�చదువ�చదువ�చదువ�))))))))    అB29డn. "BCను 
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చదువర�ణ?�  కాను" అ4 ప�వక� 1ె[ాFర�. మÌÍ అతడn ((((((((చదువ�చదువ�చదువ�చదువ�)))))))) అ4 
1ె[ాFడn. "BCను చదువర�ణ?�  కాను" అ4 ప�వక� జ-ా-Ø12Mర�. ప�వక� 
¯క� ప�v జ-ాబH తర�-ాత E·�É ఆయన �4 తన ç2v]k అ��# 
వ��ల|d¾-ాడn. అప�డn dాrస ఆ%<[��èంత బ�ధ అ�����. మp'ో�ా�< 
అ��# c'ి12క ÆదటL�ా�<%ా ��వ�ఖు!ఆ) ¯క� ఈ ఐదు (5) 
ఆయత{ల; అవత�<ం12�. (((((ఇËఇËఇËఇË    రఅరఅరఅరఅ���� Ø`�ి రØÒకల	b ఖలË Ø`�ి రØÒకల	b ఖలË Ø`�ి రØÒకల	b ఖలË Ø`�ి రØÒకల	b ఖలË. . . . 
ఖలఖÉ ఇఖలఖÉ ఇఖలఖÉ ఇఖలఖÉ ఇ))))     �ా�ా�ా�ాన #) అలËన #) అలËన #) అలËన #) అలË. . . . ఇËఇËఇËఇË     రఅరఅరఅరఅ���� వరబHÒకÉ అ$ వరబHÒకÉ అ$ వరబHÒకÉ అ$ వరబHÒకÉ అ$     రéరéరéరé. . . . 
అల	b అల	మ ØÉ ఖలఅల	b అల	మ ØÉ ఖలఅల	b అల	మ ØÉ ఖలఅల	b అల	మ ØÉ ఖలéééé. . . . అల	మÉ ఇ)అల	మÉ ఇ)అల	మÉ ఇ)అల	మÉ ఇ)     �ా�ా�ా�ాన మ7లé న మ7లé న మ7లé న మ7లé 
యఅయఅయఅయఅ����లéలéలéలé)).)).)).)). చదువ� సరr సృaిQకర� అ�న t ప�భHవ� >Dర�]k. ఆయన 
మ7న-వ�ణ?�  B�త{� టL మHద�]k సృaిQం12డn. చదువ� t ప�భHవ� ఎం]k 
అనుగహdా^  . ఆయన కలం �2r�ా జª« నం BC�ాFడn. మ4aి ఎర�గ4 
జª« B249 అత4క� BC�ాFడn. (ఇc సూర అలË (96)లI4 ÆదటL ఐదు 
ఆయత{ల;).  

c�2�జª« B2ల గH�<ం� ఆ�ే¤సూ� , మ7నవ ప�టZQ క ఆరం}�49 
]ె^యజOసూ�  అవత�<ం�న %ÎపF ఆయత{ల; ఇc. ఈ ఆయత{ల 
�2r�ాBC ప�వక�>sౖ అల7	 8 ¯క� వ/Å (��వ�జª« న) అవతరణ ఆరంభ- 
మ��ం��. ప�వక� భయకం>ిత{లzౖ ఖ��జ వద�క; వ12Mర�. వìM-�ా%ాBC 
(పడక ½ద ప'ి) "దుపFటL కపFం'ి దుపFటL కపFం'ి" అB29ర�. 
ఇల7	 ల; దుపFటL ]ె�M క>ిFం��. క:ంత D̀పటLక� భయం ]Ç^%<[�య7క 
జ�<%<నదం]2 తన ఇల7	 ^ ఖ��జక; వ�<�సూ� , 'తన [�ా ణ24కO�ో మHప� 
-ాటLల	 నున9టZ	  అ4>ిసు� ంద4' అB29ర�. అప�డn ఖ��జ ఓ�2ర�Mత�, 
"అల7	 8 �ాºి%ా! అల7 జరగదు. అల7	 8 #మ�^9 ఎన9టLక° 
అవమ7నపరచడn. ఎందుకన%ా ½ర� బంధువ�^9 ఆద�<�ా� ర�. 
ఇతర�ల బర�వ� బ�ధ�త^9 Ã�ా� ర�. సం[ా��ంచల|4-ా�<క� 
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సం[ా��ం� >s'2� ర�. అvథు^9 సత��<�ా� ర�. సత�మ7రXంలI ఎదుర��� 
కషQన�ాQ లలI సహక�<�ా� ర�" అ4 1ె>ిFం��.  

మ�\ �ా�< E·�É ప�వక� � వద�క; వ�Mన cషయం గH�<ం� 
సrయం%ా ప�వక� � ఇల7 ]ె^[ార�ః BCను నడnసూ�  ఉండ%ా ఆకాశం 
నుం'ి ఒక శబ�ం cB29ను. కB�9v�  చూ D̀ స�<క� /0�ా గHహలI వ�Mన 
దూత�� అక�డ ఉB29డn. ప�వక� � భయప'2� ర�. కా4 ÆదటL �ా�< 
భయం కB29 తక;�వ. ఇంటLక� 1ేర�క:4 దుపFటL కపFం'ి, దుపFటL 
కపFం'ి అ4 1ె[ాFర�. ఆ తర�-ాత ఈ ఆయత{ల; అవత-�<ం12�ః 
((((((((య7య7య7య7 అయH�హÉ మHద�`"ి! అయH�హÉ మHద�`"ి! అయH�హÉ మHద�`"ి! అయH�హÉ మHద�`"ి!. . . . ఖుé ఫ అ4á!ఖుé ఫ అ4á!ఖుé ఫ అ4á!ఖుé ఫ అ4á!. . . . వ రబÒక ఫ వ రబÒక ఫ వ రబÒక ఫ వ రబÒక ఫ 
కØÒ!కØÒ!కØÒ!కØÒ!. . . . వ `ియ7బక ఫ త/0í !వ `ియ7బక ఫ త/0í !వ `ియ7బక ఫ త/0í !వ `ియ7బక ఫ త/0í !. . . . వర�  îవర�  îవర�  îవర�  î     జజజజ    ఫ8ఫ8ఫ8ఫ8    ¦!¦!¦!¦!)))))))).... అన%ాః వస� ïం 
కప�క:4 పడnక;న9 మ4aీ ల|� 4లబడn. ఖు!ఆ) �2r�ా ప�జ^9 
/VచM�<ంచు. అల7	 8 సం�ేశం -ా�<క� అందజO�. t దుసు� లను 
ప�<�భ�ం%ా ఉంచుక�. cగ �లక; దూరం%ా ఉండn. (ఇc సూర 

మHద�`ి"! (74)లI4 ÆదటL ఆయత{ల;). ఆ తర�-ాత ఎడ]ెగ క;ం'2 
వ/Å �ావడం Æదలzౖన��. అల7	 8 మHహమ� �క; ఆ�ే¤ం12డnః 
tవ� ప�జ^9 అల7	 8 అ��r�యH4 ఆ�ాధన -�ౖప�నక; మ�<యH 
అల7	 8 ప�జల క:రక; ఇషQప'ిన ఇ�ా	 ం ధర�ం -�ౖప�నక; >ిల;వమ4. ఈ 
ఆ�ేdాను�ారం ప�వక� � c-Cకం మ�<యH చక�4 /0తబ²ధ]k ప�12ర 
కార�క మంలI 4మగH9లయ7�ర�.  

ÆటQÆదటL�ా�<%ా ఆయన � సం�ేdా49 అం%�క�<ం�న `ీ� ïలలI 
ఆయన � పcత� స�మణ? ఖ��జ రEయల7	 హ® అB2í , ప�ర�ష{లI	  
ఆయన � [�ా ణ#త{� డn అబp బ$  `ి���Ë �, యHవక;లI	  ఆయన � 
>ినతం'ి� క;మ7ర�డn అÛ Ø) అ· ]2^Ï �. త�ాrత ప�జల; ఒక�< 
-�నుక మ�Îకర� 'ఇ�ా	 ం' ధ�ా�49 `ీrక�<ంచగ^%ార�. ఇ�ా	 ం 
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`ీrవక�<ం�న-ార� బహ®�ౖె-ా�ాధక;ల, అcdాrసుల తరఫ�న కð<న 
య7తనలక; గHరయ7�ర�. (అ�B2 ఇ�ా	 ంను xడల|దు). ఆ క�ాQ లను 
స/0సూ�  ప�వక� � పదమpడn సంవత"�ాల; మకా�లI ఇ�ా	 ం ప�12రం 
1ేసూ�  [�య7ర�. ��న��B24క�  అcdాrసుల /0ం�ా�ౌరáB2�ల; సrయం 
ప�వక� � మ�<యH ఆయన సహచర�ల (ఇ�ా	 ం `ీrక�<ం�న-ా�<) పట	  
అ��కమయ7��. అప�డn ఆయన � మ�<యH ఆయన సహచర�ల; 
'మ��న'క; వలస[�య7ర�. అక�డ స�తం ప�12రంలIBC అహ�<9శల; 

శ #ం12ర�. క:���  సంవత"�ాలI	  మకా�లI cజయ ప]2కం ఎగర-Cసూ�  
ప�-C¤ం12ర�. అప�డn అక�'ి ప�జలందర¶ ఇ�ా	 ంలI ప�-C¤ం12ర�.  

ఆయన � ప�వక� పదcక� మHందు నలబÖౖ, ఆ తర�-ాత ఇర-�ౖ 
మpడn ఇల7 Æత�ం అర-�ౖ మpడn సంవత"�ాల; bcం12ర�. 
తర�-ాత ఈ లIకా49 x'ి dాశrతefgన పరలIకా4క� -�ßàÍర�.  

మHహమ� �క; ఇ�Mన సం�ేdాల]kట� ఆకాశ సం�ేdాల �ాకను 
సమ7>ి�  1ేdాడn అల7	 8. ఆయన � c�ేయత సరrమ7న-ాâ>sౖ c��%ా 
1ేdాడn. ఆయన � c�ేయత [ాటLం�న-ార� ఇహమHలI 
అదృషQవంత{లzౖ పరలIకంలI సrరXంలI ప�-C¤�ా� ర�. ఆయన �క; 
అc�ేయత చూ>ిన-ార� ఇహమHలI దురదృషQవంత{లzౖ పరలIకంలI 
నరకంలI ప�-C¤�ా� ర�. 

ఆయన � మరణ?ం12క ఆయన సహచర�ల; ఆయన అడnగH-
జªడలI నడ�, ఆయన సం�ేdా49 ఇతర�లక; అందజOdార�. ఇ�ా	 ంను 
నల;మpలలI -ా�>ింప జOdార�.  
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ఆయన ఆయన ఆయన ఆయన �    సదుX ణ2ల;సదుX ణ2ల;సదుX ణ2ల;సదుX ణ2ల;, , , , సదrసదrసదrసదrర�నర�నర�నర�న 

సరr మ7న-ాâలI అత{�త�మ నడవ'ిక గల-ార� ప�వక� మHహ-

మ� �. ఇ�� -ా�<లI ప�వక� పదc ల¬ంచక మHందు నుం1ే ఉ49ం��. 
అ�� ల¬ం12క మ�<ంత అ��కమ�ం��. సrయం%ా అల7	 8 ఇల7 
]ె^[ాడnః ((((((((వవవవ    ఇన9కఇన9కఇన9కఇన9క    లఅల7 ఖుల;ñ) అbéలఅల7 ఖుల;ñ) అbéలఅల7 ఖుల;ñ) అbéలఅల7 ఖుల;ñ) అbé)). )). )). )). tవ� 4స"ం�ే-

హం%ా మòన9తefgన Ýలం కల-ాడవ�. (68: ఖలం: 4). ఆయన � 
ఇ�ా	 ం ప�12రం 1ేసూ� BC ఉత�మ Ýలం, మం� నడవ'ికను గH�<ం� 
బ²��ం�, [�� త"/0ం1ే-ార�. మ�<యH సrయం%ా తమ సహచర�లక; 
బ²��ం1ే ప�వర�నక; %ÎపF 4దరÀన%ా ఉం'ే-ార�. సదrర�నను తమ 
సహచర�ల మ��లI ఉప�ేdాల]k B2ట� మHందు తమ నడవ'ిక, 
ఆచరణల]k ఉన9తefgన సద�õవర�న అంట�#టÂ -ా�< మ��లI B2ట�-
-ార�. అనÊ � కథనం: BCను ప�� సంవత"�ాల; ప�వక� � D̀వలI 
ఉB29ను. అల7	 8 �ాºి! ఒక��ా�< క�'2 నను9 హూఁ అ4 అన-ల|దు. 
ఇల7 ఎందుక; 1ేdావ�? అల7 ఎందుక; 1ేయల|దు? అ4 ఏB2డూ 
అనల|దు. (మH`ి	 ం).  

అనసు � ఉల|	 ఖన ప�కారం: BCBøక �\¦ �ౖెవప�వక� �]k కల`ి 
నడnసు� B29ను. ఆ సమయంలI ఆయన నజª� ) కండnవ కప�క:4 
ఉB29ర�. �24 అంచుల; ల7వ�%ా ఉం'ేc. �2�<లI ఓ పలz	 -ా`ి కల`ి 
�ౖెవప�వక� (కండnవ)ను పటLQ  గటLQ%ా ల7%ాడn. అల7 గటLQ%ా ల7గడం వల	  
ప�వక� � భHజం ½ద కండn-ా అంచుల; %�ర�క;[�� ఆ ప��ేశం 
కం��[��ం��. (పలz	 -ా`ి అంతటL]k ఊర�క�క కటZవ�%ా మ7ట�	 డnత�) 
'½క; అల7	 8 ఇ�Mన �£మH�లI నుం� B2క; క:ం1ెం ఇ>ిFంచం'ి' 
అ4 అB29డn. �ౖెవప�వక� � అత4 -�ౖప� v�<%< చూ`ి �ర�నవ�r 
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నవ�rత� అత4క� క:ంత ధనం ఇవrమ4 (సహచర�^9) ఆజª« >ిం-12ర�. 
(బHఖ7�<, మH`ి	 ం).  

ప�వక� � తమ ఇంటÂ	  ఉన9ప�డn ఏ# 1ే D̀-ార4 ఆయన పcత� 
}�ర� ఆ�ష రEయల7	 హ® అB2í 4 ప�¤9ం�నప�డn 'ఆయన తమ 
ఇల7	 ^క� సహక�<సూ�  ఉం'ే-ార�. నమ7¦ సమయమ�న -�ంటBC 
వ�ù 1ేసుక:4 నమ7¦ క:రక; బయల;�ే�O-ార�' అ4 సమ7�2న-

#12Mర�. (బHఖ7�<).  
ప�వక� � కంట� ఎక;�వ �ర�నవ�r న-Cr-ా�<4 BCను చూడల|ద4 

అబH� ల7	 8 Ø) ��<Ê � ]ె^యజOసు� B29ర�. అంద�<క° ]ె^`ిన ఆయన 
ఉత�మ గHణ2లI	  క:49 ఇcః ఆయన �2త, ఎన9డూ ఏ క:ంచefgB2 
>ి`ిB2�<తనం చూపల|దు. �ర�డn, సత�ం, ధర�ం నుం'ి ఎన9డూ 
-�నక�� vరగల|దు. B2�యÝ^, ఎన9డూ �ర�F 1ేయడంలI అB2�యం 
1ేయల|దు. ప¡�<� bవతంలI సంత�వంత{డn, cశrసtయHడn అBC 
ప�ఖ7�v 1ెం�2ర�.  

జªØ! � కథనం: ఎవ��&B2, ఏ�ౖెB2 అ'ి%<]ే 'ల|దు' అ4 ప�వక� 
సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం ఎన9డూ అనల|దు. ఆయన సల	ల7	 హ® 
అలzౖ/0 వసల	 ం తమ సహచర�ల]k ప�<�సమHల7'ే-ార�. (ధ4క, >Dద 
బÓధ ల|క;ం'2) అంద�<]k కల`ి ఉం'ే-ార�. >ిల-ాళÍను తమ వ'ిలI 
క��\MబÖటZQ క:4 ఆ'ిం1ే-ార�. ఆ�rB249 అం%�క�<ం1ే-ార�. 
-ా���గసు� ^9   ప�ామ�<Àం1ే-ార�. (అప�ాధుల �ాక;ను) ఒప�క;BC-ార�. 
తమ సహచర�లను -ా�<క� న�Mన మం� >Dర	]k సంబ²��ం1ే--ార�. 
మ7ట�	 డnత{న9-ా�< మధ� ఆటంకం క^%<ం1ే-ార�కార�. అబp ఖ]2ద 
� ఉల|	 ఖన ప�కారం: ఒక�ా�< నజªá aి �ాయబ�ర బృందం ఒకటL ప�వక� 
సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం వద�క; వ�Mనప�డn సrయం%ా ప�వక� 
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సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం -ా�< D̀వ 1ేయHటక; `ిద�మయ7�ర�. 
అప�డn సహచర�^ల7 అB29ర�ః ప�వకా� ! e~మH ఉB29మH క�2 12ల;. 
"xర� మ7 సహచర�లక; xర� మ7 సహచర�లక; xర� మ7 సహచర�లక; xర� మ7 సహచర�లక; త%<న త%<న త%<న త%<న ccccధం%ా ఆద�<ం12ర�ధం%ా ఆద�<ం12ర�ధం%ా ఆద�<ం12ర�ధం%ా ఆద�<ం12ర�. . . . ప��క%ా BCను ప��క%ా BCను ప��క%ా BCను ప��క%ా BCను 
క�'2క�'2క�'2క�'2 మం� ఆvథ�ం ఇవrదల;చు మం� ఆvథ�ం ఇవrదల;చు మం� ఆvథ�ం ఇవrదల;చు మం� ఆvథ�ం ఇవrదల;చు-క;B29నుక;B29నుక;B29నుక;B29ను""""    అ4 ప�వక� 
బదు^12Mర�....     

మ�\ సందర�ంలI ఇల7 సంబ²��ం12ర�ః "BCBøక �2సుBCBøక �2సుBCBøక �2సుBCBøక �2సుణ?�ణ?�ణ?�ణ?� , , , , �2సుడn �2సుడn �2సుడn �2సుడn 
vBCcvBCcvBCcvBCcధం%ా BCనూ vంట�నుధం%ా BCనూ vంట�నుధం%ా BCనూ vంట�నుధం%ా BCనూ vంట�ను. . . . �2సుడn క�ర�MBC�2సుడn క�ర�MBC�2సుడn క�ర�MBC�2సుడn క�ర�MBC c c c cధం%ా BCనూ ధం%ా BCనూ ధం%ా BCనూ ధం%ా BCనూ 
క�ర�Mంట�నుక�ర�Mంట�నుక�ర�Mంట�నుక�ర�Mంట�ను"""". . . . ఆయన %ా'ిద>sౖ �ాr�� 1ే D̀-ార�. 4ర�>Dద, 
·ద-ాళÍ]k సమ7నం%ా క�ర�MBC-ార�.  

�ా�úడల7ంû క; 1ెం��న �2మÊ కా�<	É అBC తతr-Cత�  (Scottish 
philosopher, Thomas Carlyle) B¼బÖÉ >sౖïî [£ం��న తన రచన "On 
Heroes, Hero-worship, and the Heroic in History"లI తన క�&üస�వ జªv4 
సంబ²��ం� ప�వక� � గH�<ం� 12ల7 cషయ7ల; -�ా dాడn, అందులI4 
ఒక cషయం ఇ��: 'ఇ�ా	 ం ధర�ం అసత�ం, మHహమ� Ãస%ాడn, 
అసత�-ా�� అ4 cనబ'ే మ7టలను 1ెc ¯%<X cనుట అvtచ కార�ం 
అ4 ఈ కాలంలI 12ల7 సFషQం అ�ం��'.  

 

మ�ప�వక� మ�ప�వక� మ�ప�వక� మ�ప�వక� �    మహత�మHల;మహత�మHల;మహత�మHల;మహత�మHల; 
ప�వక�క; ల¬ం�న మహత�మHలలI అv %ÎపF�� ఖు!ఆ)ఖు!ఆ)ఖు!ఆ)ఖు!ఆ). అ�� 

}��ాప�xణHలను లýంగ��`ిం��. అందర¶ కల`ి అందులI ఉన9టZవంటL 
ఒక� సూ�ాB�ౖB2 ]ేగల�ా అ4 అల7	 8 స-ాల; 1ేdాడn. ఈ శక�� తమక; 
ల|ద4 ఆcdాrసుల; ఒప�క;B29ర�. ఈ స-ాల; ఇపFటLక° ఉం��. 
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చందు� ణ?�  ��ండn మHక�ల; 1ే`ి చూ>ించండ4 మకా� అcdాrసుల; 

ప�వక�]k ç2లzంî 1ే`ినప�డn ప�వక� � అల7	 8 ]k [�ా �<mం12ర�. చందు� డn 
��ండn మHక�లzౖన�� సFషQం%ా క4>ిం�ం��.  

ఎB¼9 �ార�	  -C�ళÍ మధ� నుం'ి tళÍ ఊటల; ప�వ/0ం12�. 
ఆయన 1ేvలI కంకర �ాళþÍ త`ీÒ8 (అల7	 8 పcత�త) పð<ం12�. 

ప�వక�ను హతమ7రM'24క� ఒక యpదు�ాల; cషం క^>ి 
బహ®క�<ం�న మ7ంసప� మHక� ఆయన � ]k మ7ట�	 'ిం��.  

ఒక పలz	 -ా`ి ఒక మహత�ం చూపమ4 క��ాడn. ఆయన � ఒక 
1ెటZQ ను ఆ�ే¤ంచ%ా అ�� ఆయన వద�క; వ�Mం��. మరల7 ఆ�ే¤ంచ%ా 
అ�� తన 1ోటZక� -�âÍ [��ం��.  

[ాల; ల|4 ఒక e~క [£దుగHను తమ �భహ�ా� ల]k మHటZQ క�%ా 
అందులI [ాల; సమక��ా�, �24 [ాల; >ిvక� సrయం%ా ]2%ార�. 
తమ #త{� డn అబp బ$  `ి���Ë �క; క�'2 ]2� %<ం12ర�.  

అÛ Ø) ఆ·]2^Ï � కళÍలI	  అవస�  ఉండ%ా ఆయన � ఆ 
కళÍలI	  తమ ఉ#� -Cdార�. అc అపFటLకప�'ే బ�గHప'2� �.  

ఒక సహచర�4 కాల;క; అవస�  ఉండ%ా తమ 1ేv]k త{డnవ%ాBC 
అక�'ికక�'ే నయం అ�ం��.  

అనÊ Ø) మ7^$ �క; ��ర� ఆయHష{� , అBCక ధన, సం]2నం 
కల;గజOయH అ4 అల7	 8 ను [�ా �<m D̀�  ఆయన 120 సంవత"�ాల; 
bcం12ర�. ఆయనక; క^%<న సం]2నం 120 మం��. ఆయన ఖర¶á రప� 
]kట సంవత"రంలI ��ండn �ార�	  ఫ^ం1ే��. అ�]ే అ�� సంవత"�ా- 
4క� ఒక �ా�< మ7త�e~ ఫ^సు� ందన9 cషయం అంద�<క° ]ె^`ిం�ే.  
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మ`ిá లI efంబ! >sౖ 4లబ'ి ప�సం%<సు� న9పFడn 'అB2వృaిQ  
సంభcం� 12ల7 నషQం కల;గHత{న9��' అ4 ఒక వ�క�� 1ెపF%ా ఆయన 
� అల7	 8 ను [�ా �<mం12ర�. ఆకాశంలI ఎక�'2 ల|4 e~ఘ7ల;, క:���  jణ2లI	  
పరr]2ల మ7���<%ా గH#గp'ి -ారం �\¦ల; ఎడ]ెగ-క;ం'2 వర�ం 
క;�<`ిం��. మ�\�ా�< వ�ా� ల; 12ల7 ఎక;�వయ7�� అ4 1ెపF%ా, 
వ�ా� ల; ఆ%<[�-ాల4 దుఆ 1ే�ార� అపFటLకప�'ే వర�ం 4^�ం��. 
ప�జల; ఎండలI న'ి� -�ßàÍర�.  

ఒక యHద�ం (జం%� ఖందË)లI ��ండnన9ర క�లIల జ�న9 >ిం'ి]k 
1ే`ిన �Îట�Qల; మ�<యH ఒక e~క మ7ంసం -��� మం�� సహచర�ల]k 
క^`ి ఆయన � భHEం12ర�. ఆ �Îట�Qల;, వం'ిన క�ర Æత�ం అల7%O 
#%<^ం��.  

వంద మం�� అcdాrసుల; ఆయన � ను హతమ7రM'24క� 
ఆయన గృ�49 చుటZQ మHట�Q ర�. ఆయన � -ా�< మHఖ7ల>sౖ మటLQ  
c`ి�< -�âÍ[�య7ర�. -ార� చూడల|క[�య7ర�. 

సు�ాఖ Ø) మ7^$ ఆయన � ను చంప'24క� -�ంటప'ి దగX�<క� 
�ా%ాBC, ఆయన అత4>sౖ శ>ిం12ర�. అత4 గHఱ�ప� ÆదటL ��ండn 
కాళþÍ ÆకాళÍ వరక; భp#లIక� ��%<[�య7�.  

ఇ-C%ాక ఇంకా అBCక మహత�మHల;B29�. అ49యH అల7	 8 
తరఫ� నుం'ి�� ల¬ం�న-C. ఎందుకన%ా ఆయన అల7	 8 ¯క� 
సత� ప�వక� అ4 ర�¦వ� పరచ'24క�.  
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ఇ�ా	 ం ధర�ం ¯క� ప�B2దుల;ఇ�ా	 ం ధర�ం ¯క� ప�B2దుల;ఇ�ా	 ం ధర�ం ¯క� ప�B2దుల;ఇ�ా	 ం ధర�ం ¯క� ప�B2దుల; 
1111- అల7	అల7	అల7	అల7	 8888     >sౖ>s>ౖsౖ>sౖ cdాrసం cdాrసం cdాrసం cdాrసం:::: ఇ�� ఇ�ా	 ం ధర�ం ¯క� అసలzౖన ప�B2��. 
అల7	 8 >sౖ cdాrసం అంట�ః అల7	 8 ఉB29డ4, అత'ే ప�v-�24క� 
[�షక;డn, అ��కా�<, ఏక�&క సృaిQకర� మ�<యH సరr జగత{� ను 
న'ి>D-ాడ4 %ాఢం%ా cశr`ించుట. ఇంకా అత'ొక�'ే సరr ఆ�ాధన-

లక; అర�í డn, అత4క�వrడూ }�గ�ాr# ల|డn. సరr ఉత�మ గHణ2ల; 
గల-ాడn. ప�v లI[ాలక;, �ో�ాలక; అ�త{డn. తన సృaిQలI �ే4క° 
[�^న-ాడn కాడn అ4 దృఢం%ా cశr`ిం12^.  

ఈ లIకా49, ఇందులI ఉన9 సృaిQ4 గమ4ం1ే-ాడn ఇc తమంతట 
]2e~ ఉ4క�లIక� �ావడం అ�ాధ�ం అ4 నమH�]2డn. xట49టLక� ఒక 
సృషQకర� ల|4�ే ఉ4క�లIక� �ావడం క�'2 అ�ాధ�ం అ4 నమH�]2డn. 
అ�]ే ఆ సృaిQకర� ఎవర�?. అత'ే అల7	 8అల7	 8అల7	 8అల7	 8. 
2222- �ై�ె�ౖై�ైవదూతల>s ౖcdాrసంవదూతల>s ౖcdాrసంవదూతల>s ౖcdాrసంవదూతల>s ౖcdాrసం::::    -ార� మన కళÍక; కనబడ4 ఒక సృaిQ . 
అల7	 8 �� -ా�<4 ప�టLQం12డn. -ా�<క� [�షణ, అ��కారం, లIక 4రrహణ 
ల7ంటL ఏ ప�]ే�కతల; ల|వ�. ల|క -ార� ఆ�ాధనలక; ఏ మ7త�ం అర�í ల; 
కార�. (ఇc అల7	 8 ప�]ే�కతల; మ7త�e~). అల7	 8 ఆ�ేdాల సంప�ర� 
[ాలన గHణం మ�<యH బ�ధ�తలను ప¡�<�%ా B�ర-C�OM గHణం అల7	 8 
-ా�<క� ప��ా��ం12డn.  
� ఒక మH`ి	 ం -ా�< ఉ4క�t మ�<యH -ా�< స�<�ègన సంఖ� అల7	 8 క; 

తపF ఎవ�<క° ]ె^యద4 cశr`ిం12^. 
� ఎవ�< >Dర�	  మనక; ]ె^యHB¼ -ా�<4 -ా�< >Dర	]kBC cశr`ిం12^. 

ఉ�2: E·�É, ½కాఈÉ మ�<యH మ7^$ త��తర�ల;. 
� ఎవ�<�� ఏ గHణం, ఏ ప4 ఉం�ో -ా�<4 అల7%O cశr`ిం12^. 
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3333- గం�2ల>s ౖ cdాrసంగం�2ల>s ౖ cdాrసంగం�2ల>s ౖ cdాrసంగం�2ల>s ౖ cdాrసం     : : : : స]2�49 సFషQ పరచుటక; మ�<యH 
ప�జ^9 అల7	 8 -�ౖప�క; >ిల;చుటక; ప¡రr ప�వక�లI	  క:ంద�<>sౖ అల7	 8 
గం�2లను అవత�<ంపజO  dాడ4 మH`ి	 ం cశr`ిం12^. ఉ�2ః ]ౌ�ాÈ, 
ఇంbÉ, జబp!. �టQ�వ�< ప�వక� మHహమ� � >sౖ అల7	 8 ఖు!ఆ) 
అవత�<ంపజOdాడ4 cశr`ిం12^.  

ఖు!ఆ)ఖు!ఆ)ఖు!ఆ)ఖు!ఆ): : : : సరrమ7న-ాâక� ఇ�� అల7	 8 ¯క� అంvమ సం�ేశం. 
ఖు!ఆను ]ె�Mన �24 ప�కారం%ా ఉన9 ఆచరణలBC అల7	 8 అం%�క-

�<�ా� డn. ఇ�� ప¡రr గం�2లలI   ఉన9 స]2�49 ధు� xక�<సు� ం�� మ�<యH 
ప�<రºిసు� ం��. ��4 ప�]ే�కefgన ఒక cషయం '��44 కా[ా'ే బ�ధ�త 
సrయం%ా అల7	 8 �సుక;B29డn'. ఇందులI మ7ర�Fల; 1ేర�Fల; 
జరగల|వ�. కా4 ప¡రr గం�2ల; మ7ర�F   1ేర�Fలక; గH�< అయ7��. 
ఎందుకన%ా అల7	 8 -ాటL రjణ2 బ�ధ�త �సుక�ల|దు. 

ఖు!ఆ) అv ఉత�మ �ా/0త� d�&^క� దరFణం ల7ంటL��. ��4లI4 
�2�<�క dాసB2ల; అv ఉన9తefgనc. ఇందులI ఏ మ7నవ�4క° 
]ె^య4 అల7	 8 క; సంబం��ం�న cషయ7ల;, అ%\చర cషయ7ల; 
]ెల;పబ'ినc. ఏ మ4aీ తన e~ధను ఉప�%<ం� క�'2 -ాటL4 
]ెల;సుక�ల|డn. ప�వక� మHహమ� సల	ల7	 హ® అలz/ౖ0 వసల	 ం 
కాలమHలI, ఆ తర�-ాత కాలమHలI ల|క ఆ తర�-ాత కాల7లI	  ఎవ�<క° 
]ె^య4 B�చురÉ sౖ̀)" (Natural scince)క; సంబం��ం�న 
4యమ7లను మ�<యH దృ%\X చర cషయ7లను (phenomenon) 
సూ�ం�ం��. ఇంకా అందులI సూ�ంచబ'ిన ఎB¼9 cషయ7ల; ప�వక� 
మHహమ� � తర�-ాత పదమpడn వందల సంవత"�ాలక; 
క4>sటQబ'ినc, సFషQమ�నc. ఇంక�B¼9 ఇపFటLక° సFషQం కాల|దు.  
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సరr మ7నవ�ల; ఈ ఖు!ఆ) వంటL��, ల|�2 కtసం ��4లI4 ఒక� 
సూ�ా వంటL�� �సుక;�ాగలల|ర4 అల7	 8 స-ాÉ 1ేdాడn. -ార� 
లýం%<[�య7ర�. ఆ స-ాÉ ఇపFటLక° ఉం��. ప�జలI	  బల/Åనత క�'2 
ఉం�� అంట� -ార� ఇపFడn క�'2 �24ల7ంటL�� ]ేల|ర�. 

}��ాప�xణHలను లýంగ�� D̀ తతrం కOవలం �24 ప�2లI	 BC కాదు, 
ల|క కOవలం అ%\చర cషయ7ల గH�<ం� 1ెపFడంలIBC కాదు, ల|క �2�<�క 
dాసB2లI	 BC కాదు, అ49ంటLలIనూ క^`ి ఉం��.  
4444- ప�వక�ల>s ౖ cdాrసంప�వక�ల>s ౖ cdాrసంప�వక�ల>s ౖ cdాrసంప�వక�ల>s ౖ cdాrసం: : : : ప�జ^9 అల7	 8 -�ౖప� ఆ�r4ంచ'24క� 
�24క� -��v�Oకం%ా ఉన9 �249 ఖం'ించ'24క� అల7	 8 ప�వక�లను 
పం[ాడ4 మH`ి	 ం cశr`ిం12^. -ార� మ7నవ�ల;. అల7	 8 -ా�<4 
సృaిQం12డn. -ా�<క� [�షణ, అ��కారం, లIక 4రrహణ ల7ంటL ఏ ప�]ే�-
కతల; ల|వ�. -ార� ఆ�ాధనలక; ఏ మ7త�ం అర�í ల; కార�. (ఇc అల7	 8 
ప�]ే�కతల; మ7త�e~).    అన9[ాtయ7ల;, 12వ� బ�త{క;ల7	 ంటL మ7నవ 
ఆవస�ాల| -ా�<క° ఉB29�. ప�వక�ల; సరrమ7నవ�లI	  d¾ ష{µ ల;. అల7	 8 
-ా�<4 సం�ేశహర�ల;% ,ా ప�వక�ల;%ా ఎను9క;B29డn. -ా�<4 
cశr`ించుట అంట� -ా�<క� ఇవrబ'ిన సం�ేశం సత�ం అ4 }�వం. 
ఎవ�< >Dర�	  మనక; ]ె^యHB¼ -ా�<4 ఆ >Dర	]kBC cశr`ిం-12^. -ార� 
ఇ�Mన -ార�లను సత�ం%ా నమ7�^. �వ�< ప�వక� మHహమ� � 
]ె�Mన ధ�ా�49 ఆచ�<ం12^. ఆయన � త�ాrత ఇంక�వr�< ధర�ం 
క�'2 1ెల	దు. అం%�క�<ంచబడదు.  
5555- పరలIక cdాrసంపరలIక cdాrసంపరలIక cdాrసంపరలIక cdాrసం: : : : అ�� అంvమ��నం. ఆ �\¦న [ాపప�ణ2�ల 
లzక� �సుక:4 ప�v ఒక��<క� త%<న ఫ^త#చుMటక; అల7	 8 అంద�<t 
సమ7ధుల నుం'ి ల|ప�]2డn. �244 అంvమ ��నం అన'24క� 
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/�త{వ� ఏమన%ా ఆ తర�-ాత ఏ ��నమp ఉండదు. సరX-ాసుల; 
తమ �ాm నంలI మ�<యH నరక-ాసుల; తమ �ాm నంలI ఉం'ి[�]2ర�.  

పరలIక (అంvమ��న) cdాrసం అంట� ఆ ��నం ఖ�Mతం%ా 
�ానుంద4 దృఢం%ా cశr`ిం12^. �24 ప�కారం ఆచ�<ం12^.  

 

పరలIక cdాrసంలI మpడn cషయ7ల; వ�ా� �ఃపరలIక cdాrసంలI మpడn cషయ7ల; వ�ా� �ఃపరలIక cdాrసంలI మpడn cషయ7ల; వ�ా� �ఃపరలIక cdాrసంలI మpడn cషయ7ల; వ�ా� �ః 
అఃఅఃఅఃఅః    మృత{లను బ�vక�ంచడం>sౖ cdాrసం. ఆ �\¦ అల7	 8 చ4[��న-

-ారంద�<t సమ7ధుల నుం'ి నగ9 శ��రమH, నగ9 [ాదమHల]k 
మ�<యH ¤dా9గచర�ం]k      (సున9�ల|క;ం'2) 4లబÖడ]2డn.  
ఆః ఆః ఆః ఆః లzక�, ప�vఫలం జర�గHనBC cdాrసం. ఆ �\¦ అల7	 8, ఇహ-

లIకంలI ఏ# 1ేdావ� అ4 ప�v మ7నవ�'ి9 అడnగH]2డn. �24 
ప�కారం ఫ^త#�ా� డn. ఎవ'ౖె]ే cశr`ిం�, c�ేయత చూప�B¼ 
మ�<యH స]2��ా�ల; 1ేయHB¼ -ా4క� సrరXం ల¬ంచును. ఎవ'ౖె]ే 
అcdాr�ా4క� [ాలF'ి అc�ేయతక; గH�< యగHB¼ అత4క� నరకం 
[�ా ప�మగHను. లzక�, ప�vఫలం జర�గHట c-Cకం]k క�'ిన cషయం. 
ఎందుకన%  ా అల7	 8 గం  �2లను అవత�<ంపజOdాడn. ప�వక�^9 పం[ాడn. 
ప�జలక; మం� 1ెడnల49యH సFషQపర12డn. ఆ తర�-ాత ఆయ49 
ఆ�ా��ం12^, ఆయన ఆజª« [ాలన 1ేయ7ల4 ఆ�ే¤ం12డn. అ�]ే 
క:ందర� cdాrసులయ7�ర� మ�<క:ందర� vర�ా�ర�లయ7�ర�. ఇక 
x�<ద��<t సమ7నం%ా చూచుట అల7	 8 c-Cకా4క°, B2�య74క� త%<న�� 
కాదు. ��వ�గంథం  లI అల7	 8 ఇల7 ]ె^[ాడnః ((e~మH c�ేయHల `ిmv4 e~మH c�ేయHల `ిmv4 e~మH c�ేయHల `ిmv4 e~మH c�ేయHల `ిmv4 
అప�ాధుల అప�ాధుల అప�ాధుల అప�ాధుల `ిmv మ7���<%ా 1�ేా� మ7`ిmv మ7���<%ా 1�ేా� మ7`ిmv మ7���<%ా 1�ేా� మ7`ిmv మ7���<%ా 1�ేా� మ7?    ఏమ�ం�� ½క;ఏమ�ం�� ½క;ఏమ�ం�� ½క;ఏమ�ం�� ½క;, , , , ఎఎఎఎల7ంటL ల7ంటL ల7ంటL ల7ంటL 
4ర�య7ల; 1ే4ర�య7ల; 1ే4ర�య7ల; 1ే4ర�య7ల; 1ేసు� B29సు� B29సు� B29సు� B29ర�ర�ర�ర�?)))))))). . . . (68:35,36).  
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ఇఃఇఃఇఃఇః సrరXం, నరకం పట	  cdాrసం. అ�� మ7నవ�ల dాశrత �ాm నం. సrరXం 
}²గ}�%ా�ల]k క�డnక;న9 �ాm నం. అల7	 8 c��ం�న -ాటL4 
cశr`ిం�న భక��పర�ల;, 4ర�లefgన భక��]k అల7	 8 ఆయన ప�వక�క; 
c�ేయHలzౖ, ప�వక� అడnగHజªడలI	  న'ి�న-ా�< క:రక; `ిÕ�పరచబ'ిం�� 
అ��. సrరXంలI 1ే�<న-ార� తమ సత�ర�ల ప�కారం ccధ అంతసు� లI	  
ఉంట�ర�.  

నరకం ¤ºిం1ే �ాm నం. అల7	 8 ను cశr`ించ4, ప�వక�క; c�ేయత 
చూప4 దు�ా�ర�X ల క:రక; `ిద�పరచబ'ిం��. నరకంలI ccధ �ాm B2ల;, 
అంతసు� ల;B29�. ఎవ�< [ా[ాల �ర� -ార� అందులI ఉంట�ర�.  
6666-    c��-ా� త>s ౖ cdాrసంc��-ా� త>s ౖ cdాrసంc��-ా� త>s ౖ cdాrసంc��-ా� త>s ౖ cdాrసం: : : : భpత, వర�మ7న, భcష�È కాల7ల 
జª« నమంతయH అల7	 8 క; గలదు. అల7	 8 క��<న�ే జర�గHను, , , , ఆయన 
క�ర4�� జరగదు. ఏ�� సంభcం�B2 ఆయన జª« నం, క��<క ల|4�ే 
సంభcంచదు అ4 cశr`ించుట.  
 

ఇ�ా	 ంలI ఆ�ాధనఇ�ా	 ంలI ఆ�ాధనఇ�ా	 ంలI ఆ�ాధనఇ�ా	 ంలI ఆ�ాధన 

ఇ�ా	 ం ప�కారం 'ఆ�ాధన' �త�����]k అల7	 8 క; ప�]ే�క�ం�]ే తపF 
అం%�క�<ంచబడదు. ప�వక� � పద�vక� అనుగHణం%ా ఉండడం క�'2 
తపF4స�<. ఉ�2ః నమ7î ఒక ఆ�ాధన. అ�� కOవలం అల7	 8 క:రకO 
1ేయ7^. ప�వక� � 1ే`ి చూ>ిన పద�vలIBC 1ేయ7^.  
అ�� ఈ కారణం%ాఃఅ�� ఈ కారణం%ాఃఅ�� ఈ కారణం%ాఃఅ�� ఈ కారణం%ాః 
1- ఆ�ాధన �త��Ä��]k ఏక�&క అ��r�యH4 క:రకO 1ేయ7ల4 సrయం%ా 
అల7	 8 ఆ�ే¤ం12డn. ఆయన]k [ాటZ ఇతర�ల ఆ�ాధన, ఆయనక; 
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�ాటL క^Fం�నట	 గHను. అల7	 8 ఆ�ేశం: ((((((((అల7	 8అల7	 8అల7	 8అల7	 8     BC ఆ�ా��ంచం'ిBC ఆ�ా��ంచం'ిBC ఆ�ా��ంచం'ిBC ఆ�ా��ంచం'ి. . . . 
ఎవ�<t ఆయనక; }�గ�ాrమHల;%ా 1యేకం'ిఎవ�<t ఆయనక; }�గ�ాrమHల;%ా 1యేకం'ిఎవ�<t ఆయనక; }�గ�ాrమHల;%ా 1యేకం'ిఎవ�<t ఆయనక; }�గ�ాrమHల;%ా 1యేకం'ి)))))))). . . . (4:36).  
2- ధర�ం, ష�<యÈ క; సంబం��ం�న ఆ�ేdా^1ేM హక;� (Legislative 

power) కOవలం అల7	 8 కO ఉం��. ఇతర�ల ఆ�ాధనను అల7	 8 ధర�-

సమ�తం 1ేయల|దు. అల7	 8 ధర� సమ�తం 1ేయ4 ఆ�ాధన ఏ 
మ4asౖ]ే 1ే�ా� 'ో అతడn Legislative power(1) ను తన 1ేvలIక� 
�సుక;న9-ాడవ�]2డn.  
3- మన క:రక; ధ�ా�49 అల7	 8 సంప¡ర�ం 1ేdాడn. అల7	 8 సంప¡ర�ం 
1ే`ిన ధర�ంలI ల|4 ఆ�ాధన క4>sటLQన-ాడn, ఆచ�<ం�న-ాడn 
సంప¡ర� ధర�ంలI లIపం చూ>ిన-ారవ�]2ర�.  
4- మ4aి తనక; న�Mన ఆ�ాధన, ]2ను క��<న cధం%ా 1ేయHట�� 
స�<అ�న�ౖె ఉంట�, c¬న9 అ¬ర�చుల కారణం%ా ప�v మ4aిక° 
తన�ౖెన ప�]ే�క ఆ�ాధన ఉం'ే��.  
 

ఇ�ా	 ం మpల సూ]2� ల;ఇ�ా	 ం మpల సూ]2� ల;ఇ�ా	 ం మpల సూ]2� ల;ఇ�ా	 ం మpల సూ]2� ల; 
అల7	 8 ఆ�ేశం ప�కారం ఇ�ా	 ం మpల సూ]2� ల; ఐదు.  
1- (ల7ఇల7హ ఇల	ల7	 హ® మHహమ�దుర సూల;ల7	 8) 'అల7	 8 తపF 
సత� ఆ�ాధు�డn ఎవrడూ  ల|డn,  మHహమ�  �  అల7	 8 ¯క� 

సం�ేశహర�ల'4 �ాj�#చుMట. 2- నమ7¦ �ాm >ించుట. 3- జకాÈ (c�� 
�2నం) 1ె 	̂ంచుట. 4- రమజªను మ7సమHలI ఉప-ాసం ఉండnట. 5- 

హî 1ేయHట.  

                                                 
1 మ7నవ�డn 1ే D̀ dాసన 4�ా�ణ2ల; అల7	 8 dాసB2లక; cర�ద�ం%ా ల|41ో 
-ాటL4 అమల; పరచుట త>DF# కాదు.   
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ఇ�ా	 ం మpలసూ]2� ల }�వంఇ�ా	 ం మpలసూ]2� ల }�వంఇ�ా	 ం మpలసూ]2� ల }�వంఇ�ా	 ం మpలసూ]2� ల }�వం 

1111- ((((ల7ఇల7హ ఇల	ల7	 హ® మHహమ�దుర సూల;ల7	 8ల7ఇల7హ ఇల	ల7	 హ® మHహమ�దుర సూల;ల7	 8ల7ఇల7హ ఇల	ల7	 హ® మHహమ�దుర సూల;ల7	 8ల7ఇల7హ ఇల	ల7	 హ® మHహమ�దుర సూల;ల7	 8)))) �ాj�ం ¯క� 
}�వం ఏమన%ా B¼టL]k ప^క�న ప�2లక; అనుగHణం%ా 'అల7	 8 �� 
సత�efgన ఆ�ాధు�డn, అ��r�యHడn, }�గ�ాr# ల|4--ాడn. 
మHహమ� సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం , అల7	 8 ¯క� ప�వక�, 
సం�ేశం అందజOయH-ార� అ4 దృఢం%ా cశr`ిం12^.  

ఏ మ4aి అ�B2, అత4 ఇ�ా	 ం మ�<యH కర�ల అం%�కారం 
అల7	 8 పట	  ఉన9 అత4 �త�����>sౖB2 మ�<యH ప�వక� మHహమ� � 
>sౖనున9 c�ేయత>sౖననూ ఆ�2రప'ి ఉం��.  

((((ల7ఇల7హ ఇల	ల7	 8ల7ఇల7హ ఇల	ల7	 8ల7ఇల7హ ఇల	ల7	 8ల7ఇల7హ ఇల	ల7	 8)))) ¯క� }�వం: అల7	 8 �� సత� ఆ�ాధ� 
�ౖెవం, ఆయన అ��r�యHడn  అన9 cdాrసం]k ఈ వచనం B¼టL]k 
పలకా^. B¼టL]k పలకడం స�<[�దు, �24 ప�కారం ఆచ�<ం12^. అల7	 8 
¯క� ఆజ«లక; సంప¡ర� c�ేయత చూ[ా^.  

((((మHహమ�దుర సూల;ల7	 8మHహమ�దుర సూల;ల7	 8మHహమ�దుర సూల;ల7	 8మHహమ�దుర సూల;ల7	 8)))) ¯క� }�వం: ప�వక� 1ె>ిFన మ7టను 
సత�పర12^. ఆయన ఆ�ేdాలను అనుస�<ం12^. ఏ పనుల నుం'ి 
/VచM�<ం12�\, 4-ా�<ం12�\ -ాటLక� దూరం%ా ఉం'2^. అల7	 8 ¯క� 
ఆ�ాధన ఆయన � చూ>ిన cధం%ా 1ేయ7^.   
2222- నమ7¦నమ7¦నమ7¦నమ7¦ �ాm >ంిచుటః  �ాm >ంిచుటః  �ాm >ంిచుటః  �ాm >ంిచుటః �O�ంబవళÍలI ఐదు ప¡టల నమ7¦ 
ఇ�ా	 ంలI c��%ా ఉం��. అcః ఫî� నమ7î, జ�8 ! నమ7î, అÊ�  
నమ7î, మ%<Ï నమ7î  , ఇ�ా నమ7î.  
3333- జకాÈ 1ె̂ 	ంచుటఃజకాÈ 1ె̂ 	ంచుటఃజకాÈ 1ె̂ 	ంచుటఃజకాÈ 1ె̂ 	ంచుటః ధనంలI4 ఒక 4���త ప�మ7ణం >Dద-ా�<క�, 
అవస�ార�m లక;, త��తర�లక; ఇచుMట.  
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జకాÈ ల7}�ల;ః జకాÈ ల7}�ల;ః జకాÈ ల7}�ల;ః జకాÈ ల7}�ల;ః ఆత�����  కల;గHను. దు�ాశ మ�<యH >ి`ి-

B2�<తనం దూరమగHను. >Dద మH`ి	 ంల అవస�ాల; �ర�ను. >Dద, 
ధనవంత{4 మధ� >D�మ సంబం�2ల; `ిmరపడnను. �ాrరmం, ఈర�¸ ల7ంటL 
దుర�X ణ2ల; దూరమగHను. ఆ[ా�యత, cనమత మ�<యH ఇతర�ల 
అవస�ాల అవ%ాహన కల;గHను.  
4444- రమజª) ఉప-ా�ాల;ఃరమజª) ఉప-ా�ాల;ఃరమజª) ఉప-ా�ాల;ఃరమజª) ఉప-ా�ాల;ః    రమజªను మ7సమHలI పగలం]2 అల7	 8 
¯క� ఆ�ాధన ఉ�ే�శం]k �\జª భంగమH 1ేయH cషయ7లక; 
దూరం%ా ఉండnట. ప�v మH`ి	 ం రమజªను మ7సefల	  ఉ��దయం 
నుం'ి సూ�ా�స�మయం వరక; అల7	 8 ¯క� ఆ�ాధB¼�ే�శం]k 
అన9[ాtయ7ల; మ�<యH లzౖం%<క -ాంఛలక; దూరం%ా ఉం'2^.  

�\ జª ¯క� ల7}�ల;ః�\ జª ¯క� ల7}�ల;ః�\ జª ¯క� ల7}�ల;ః�\ జª ¯క� ల7}�ల;ః ఆత����� . అల7	 8 సంతృ>ి�  [£ం�ే 
ఉ�ే�శం]k ఇషQమHన9 -ాటL4 cడB2'ే అల-ాటZ మనసు"క; 
క X̂ంచుట. ఇంకా క�ాQ ల; భ�<ం1ే, సహనం వ/0ం1ే అల-ాటZ క X̂ంచుట. 
1ే D̀ స]2��ా�ల; �త�����]k అల7	 8 >ీ�v క:రకO 1ేయHట. బ�ధ�తలను 
B�ర-Cర�Mట. ఇతర�ల ఆక^దప�లను గ/0ంచుట  . ఆ�\గ�వంతం%ా 
ఉండnట ÆదలగHనc. 
5555- హîహîహîహî:::: కాబ� వరక; 1ేర�క;BC శక��గల-ార� bcతంలI ఒక��ా�< 
అక�'ిక� -�âÍ హî క; సంబం��ం�న కా�ా�ల; B�ర-Cర�Mట. 

 

ఇ�ా	 ం ధర�ం ¯క� ప�]ే�కతల;ఇ�ా	 ం ధర�ం ¯క� ప�]ే�కతల;ఇ�ా	 ం ధర�ం ¯క� ప�]ే�కతల;ఇ�ా	 ం ధర�ం ¯క� ప�]ే�కతల; 
సరr మ7న-ాâ క:రక; అల7	 8 ఇషQప'ిన ధర�ం ఇ�ా	 ం. అ�� ప�v 

యH%ా4క�, ప�v సమ7జª4క� అనుక�లefgన��. ప�v మం�4 గH�<ం� 
బ²��ం�ం��. ప�v 1ెడnను గH�<ం� 4-ా�<ం�ం��. మ7నవ�లక; ఇహలIక 
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సుఖం, పరలIక మHక�� ల¬ం12లంట� ఇ�ా	 ం ధ�ా�BC9 `ీrక�<ం12^. 
�249 ccధ bcత వ�వ��ాలI	  [ాటLం12^. ఇ�ా	 ం ధర�ం 
%ÎపFతB249 12టL 1ెప�టక; ఇతర ధ�ా�లI	  ల|4, �24 ప�]ే�కతల| 
స�<[�వ�ను.  

1- ఇ�� అల7	 8 తరఫ�న వ�Mన ధర�ం. మ7నవ�ల అవస�ాలను 
అల7	 8 �� బ�%ా ఎర�గHను. అల7	 8 ఆ�ేశం: ((((((((ప�టLQ ం�న-ా'ికO ప�టLQ ం�న-ా'ికO ప�టLQ ం�న-ా'ికO ప�టLQ ం�న-ా'ికO 
]ె^య�2]ె^య�2]ె^య�2]ె^య�2?    -ాస�-ా4క� -ాస�-ా4క� -ాస�-ా4క� -ాస�-ా4క� ఆయన సూj�%ా/0 మ�<యH సమస�మp ఆయన సూj�%ా/0 మ�<యH సమస�మp ఆయన సూj�%ా/0 మ�<యH సమస�మp ఆయన సూj�%ా/0 మ�<యH సమస�మp     
]ె^`ని-ాడn]ె^`ని-ాడn]ె^`ని-ాడn]ె^`ని-ాడn)))))))). . . . (67:14).  

2- ఇ�� మ7నవ ÆదటL సmv4, అంvమ గv4 మ�<యH సృaిQ  
ఉ�ే�dా49 సFషQం%ా ]ెల;ప�త{ం��. ఇంకా మ7నవ�డn ఇహలIకంలI 
c��%ా నడవవల`ిన �2�< ఏ�ో cశదపర�సు� ం��. c��%ా cడB2డ-

వల`ిన -ాటL4 స�తం cవ�<సు� ం��. చదవం'ి ఈ క� ం�� ��వ�గంథ  
ఆయత{ల;ః ((((((((మ7నవ�ల�ామ7నవ�ల�ామ7నవ�ల�ామ7నవ�ల�ా! ! ! ! ½ ప�భHవ�క; భయపడం'ి½ ప�భHవ�క; భయపడం'ి½ ప�భHవ�క; భయపడం'ి½ ప�భHవ�క; భయపడం'ి. . . . ఆయన ఆయన ఆయన ఆయన 
#మ�^9 ఒకO [�ా ణ? నుం'ి ప�టLQ ం12డn#మ�^9 ఒకO [�ా ణ? నుం'ి ప�టLQ ం12డn#మ�^9 ఒకO [�ా ణ? నుం'ి ప�టLQ ం12డn#మ�^9 ఒకO [�ా ణ? నుం'ి ప�టLQ ం12డn. . . . అ�ే [�ా ణ? నుం'ి అ�ే [�ా ణ? నుం'ి అ�ే [�ా ణ? నుం'ి అ�ే [�ా ణ? నుం'ి �24 జతను �24 జతను �24 జతను �24 జతను 
సృaిQం12డnసృaిQం12డnసృaిQం12డnసృaిQం12డn. . . . ఇంకా ఆ జంట �2r�ా ఎం]k మం�� ప�ర�ష{ఇంకా ఆ జంట �2r�ా ఎం]k మం�� ప�ర�ష{ఇంకా ఆ జంట �2r�ా ఎం]k మం�� ప�ర�ష{ఇంకా ఆ జంట �2r�ా ఎం]k మం�� ప�ర�ష{-లనులనులనులను, , , , `ీ� ïలను`ీ� ïలను`ీ� ïలను`ీ� ïలను    
అవ4లI -ా�>ంిప జOdాఅవ4లI -ా�>ంిప జOdాఅవ4లI -ా�>ంిప జOdాఅవ4లI -ా�>ంిప జOdాడnడnడnడn)))))))). . . . (4:1). ((((((((ఈ BCల నుం' ేe~మH #మ�^9 ఈ BCల నుం' ేe~మH #మ�^9 ఈ BCల నుం' ేe~మH #మ�^9 ఈ BCల నుం' ేe~మH #మ�^9 
సృaిQం12మHసృaిQం12మHసృaిQం12మHసృaిQం12మH. . . . �24లI4కO e~మH #మ�^9 v�<%<�24లI4కO e~మH #మ�^9 v�<%<�24లI4కO e~మH #మ�^9 v�<%<�24లI4కO e~మH #మ�^9 v�<%<    �సుక;[�]2మH�సుక;[�]2మH�సుక;[�]2మH�సుక;[�]2మH....    
�24�24�24�24    నుం'ేనుం'ేనుం'ేనుం'ే    #మ�^9#మ�^9#మ�^9#మ�^9    మÌ	 మÌ	 మÌ	 మÌ	 -�^క� ��ా� మH-�^క� ��ా� మH-�^క� ��ా� మH-�^క� ��ా� మH)))))))). . . . (20:55). ((((((((BCను BCను BCను BCను 
EB29త{లనూEB29త{లనూEB29త{లనూEB29త{లనూ, , , , మ7నవ�లనూ మ7నవ�లనూ మ7నవ�లనూ మ7నవ�లనూ B2 ఆ�ాధన క:రక; తపF B2 ఆ�ాధన క:రక; తపF B2 ఆ�ాధన క:రక; తపF B2 ఆ�ాధన క:రక; తపF మమమమ�<�4ే �<�4ే �<�4ే �<�4ే 
క:రక� సృaిQంచల|దుక:రక� సృaిQంచల|దుక:రక� సృaిQంచల|దుక:రక� సృaిQంచల|దు)))))))). . . . (51:56). ((((((((ఈB2డn BCను ½ ధ�ా�49 ఈB2డn BCను ½ ధ�ా�49 ఈB2డn BCను ½ ధ�ా�49 ఈB2డn BCను ½ ధ�ా�49 ½ క:రక; ½ క:రక; ½ క:రక; ½ క:రక; 
ప�<ప¡ర�ం 1ేdానుప�<ప¡ర�ం 1ేdానుప�<ప¡ర�ం 1ేdానుప�<ప¡ర�ం 1ేdాను. . . . ½>s ౖ B2 అనుగ�49 ½>s ౖ B2 అనుగ�49 ½>s ౖ B2 అనుగ�49 ½>s ౖ B2 అనుగ�49      ప¡�<� 1ేdానుప¡�<� 1ేdానుప¡�<� 1ేdానుప¡�<� 1ేdాను. . . . ½ క:రక; ½ క:రక; ½ క:రక; ½ క:రక; 
ఇ�ా	 ంను ఇ�ా	 ంను ఇ�ా	 ంను ఇ�ా	 ంను ½ ధర�ం%ా అం%�క�<ం12ను½ ధర�ం%ా అం%�క�<ం12ను½ ధర�ం%ా అం%�క�<ం12ను½ ధర�ం%ా అం%�క�<ం12ను)))))))). . . . (5:3).  
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3- ఇ�� సr}�cక ధర�ం. ప�కృv, సr}�-ా4క� cర�ద� ం కాదు.    
((((((((అల7	 8 మ7నవ�లను ఏ సr}�వం ఆ�2రం%ా సృaిQంఅల7	 8 మ7నవ�లను ఏ సr}�వం ఆ�2రం%ా సృaిQంఅల7	 8 మ7నవ�లను ఏ సr}�వం ఆ�2రం%ా సృaిQంఅల7	 8 మ7నవ�లను ఏ సr}�వం ఆ�2రం%ా సృaిQం12'ో 12'ో 12'ో 12'ో �24>s ౖ�24>s ౖ�24>s ౖ�24>s ౖ
`ిm̀ ిm̀ ిm̀ ిm రం%ా ఉండం'ిరం%ా ఉండం'ిరం%ా ఉండం'ిరం%ా ఉండం'ి)))))))). . . . (30:30).  

4- ఇ�� e~ధ [�ా మHఖ�తను కాదనదు. సవ�efgన ��vలI ��ం-

12ల4 ఆ�ే¤సు� ం��. మpర�తrం, అం�2నుకరణక; అనుమv ఇవrదు. 
అల7%O సవ�efgన �చన నుం'ి అశ ద�ను అస/0�ంచుక;ంటZం��. 
అల7	 8 ఆ�ేశం ఇల7 వ�ం��ః ((((((((x�<4 అడగం'ిx�<4 అడగం'ిx�<4 అడగం'ిx�<4 అడగం'ి, , , , ]ె^`ని-ా]ె^`ని-ా]ె^`ని-ా]ె^`ని-ార¶ర¶ర¶ర¶, , , , ]ె^]ె^]ె^]ె^-

య4-ార¶ ఇద�ర¶ సమ7నుల; కాగల�ాయ4-ార¶ ఇద�ర¶ సమ7నుల; కాగల�ాయ4-ార¶ ఇద�ర¶ సమ7నుల; కాగల�ాయ4-ార¶ ఇద�ర¶ సమ7నుల; కాగల�ా?    బH���మంత{ల; మ7త�e~ బH���మంత{ల; మ7త�e~ బH���మంత{ల; మ7త�e~ బH���మంత{ల; మ7త�e~ 
/0తబ²ధను `rీక�<�ా� ర�/0తబ²ధను `rీక�<�ా� ర�/0తబ²ధను `rీక�<�ా� ర�/0తబ²ధను `rీక�<�ా� ర�)))))))). . . . (39:9). ((((((((భp# ఆకాdాల సృaిQలIభp# ఆకాdాల సృaిQలIభp# ఆకాdాల సృaిQలIభp# ఆకాdాల సృaిQలI, , , , 
�O�ంబవళþÍ ఒక�24 తర�-ాత ఒకటL �ావడంలI�O�ంబవళþÍ ఒక�24 తర�-ాత ఒకటL �ావడంలI�O�ంబవళþÍ ఒక�24 తర�-ాత ఒకటL �ావడంలI�O�ంబవళþÍ ఒక�24 తర�-ాత ఒకటL �ావడంలI,,,, 4ల;చుB29 4ల;చుB29 4ల;చుB29 4ల;చుB29, , , , 
క�ర�MB29క�ర�MB29క�ర�MB29క�ర�MB29, , , , పర�ం'Bి2 అ49 -Cళల7 అల7	 8పర�ం'Bి2 అ49 -Cళల7 అల7	 8పర�ం'Bి2 అ49 -Cళల7 అల7	 8పర�ం'Bి2 అ49 -Cళల7 అల7	 8     ను ను ను ను స��<ం1ేస��<ం1ేస��<ం1ేస��<ం1ే, , , , భp#భp#భp#భp#, , , , 
ఆకాdాల 4�ా�ణం గH�<ం� ఆకాdాల 4�ా�ణం గH�<ం� ఆకాdాల 4�ా�ణం గH�<ం� ఆకాdాల 4�ా�ణం గH�<ం� �ంతన1ే̀ D�ంతన1ే̀ D�ంతన1ే̀ D�ంతన1ే̀ D c-Cకవంత{లక; c-Cకవంత{లక; c-Cకవంత{లక; c-Cకవంత{లక; ఎB¼9 ఎB¼9 ఎB¼9 ఎB¼9 
సూచనల;B29�సూచనల;B29�సూచనల;B29�సూచనల;B29�. . . . ((((-ార� ఇల7 అంట�ర�ః-ార� ఇల7 అంట�ర�ః-ార� ఇల7 అంట�ర�ః-ార� ఇల7 అంట�ర�ః) ) ) ) ప�భpప�భpప�భpప�భp! ! ! ! ఇదం]2 tవ� ఇదం]2 tవ� ఇదం]2 tవ� ఇదం]2 tవ� 
వ�రmం%ావ�రmం%ావ�రmం%ావ�రmం%ా, , , , లj�ర/0తం%ా సృaిQ ంచల|దులj�ర/0తం%ా సృaిQ ంచల|దులj�ర/0తం%ా సృaిQ ంచల|దులj�ర/0తం%ా సృaిQ ంచల|దు. . . . tవ� ప�<�దు� డవ�tవ� ప�<�దు� డవ�tవ� ప�<�దు� డవ�tవ� ప�<�దు� డవ� కనుక  కనుక  కనుక  కనుక 
ప�భpప�భpప�భpప�భp! ! ! ! మమ�^9 మమ�^9 మమ�^9 మమ�^9 నరకబ�ధ నుం'ి నరకబ�ధ నుం'ి నరకబ�ధ నుం'ి నరకబ�ధ నుం'ి కా[ాడnకా[ాడnకా[ాడnకా[ాడn)))))))). . . . (3:191,192). 

5- ఇందులI cdాrసం మ�<యH ధర�dాస� ïం (bవన c�2నం) ��ండూ 
సంప¡ర�ం%ా ఉB29�. ఇ�� కOవలం ఊహ%ాB2ల వరక; ప�<#తefgన�� 
కాదు. 4జefgన cdాr�ాల;, c-Cకం]k క�'ిన వ�వ��ాల;, సుందర 
ప�వర�న అ49యp ఇందులI ఉB29�. ఇ�� వ�క��క° మ�<యH 
సంఘ74క°, ఇహలIకా4క° మ�<యH పరలIకా4క° సంబం��ం�న ధర�ం.  

6- ఇ�� మ4aి }�-ాలక; (sentiments) [�ా మHఖ�త4సు� ం��. 
మం�క�, 4�ా�ణ కార�క మ7లక; అ�� యంత�ం%ా మలచుటక; ఇ�ా	 ం 
మ7రXదరÀకతrం 1ేసు� ం��.  
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7- ఇ�� D̀9/0త{ల;, శత{� వ�ల;, తన-ాళþÍ, ప�ా�-ాళþÍ 
అంద�<]k B2�యం 1ేయమ4 బ²��సు� ం��. అల7	 8 ఆ�ేశం: ((((((((B2�యం B2�యం B2�యం B2�యం 
1యేండ4 అల7	 8 ఆజª« >సిు� B29డn1యేండ4 అల7	 8 ఆజª« >సిు� B29డn1యేండ4 అల7	 8 ఆజª« >సిు� B29డn1యేండ4 అల7	 8 ఆజª« >సిు� B29డn)))))))).... (16:90). ((((((((ప^క�] ే B2�యe~ ప^క�] ే B2�యe~ ప^క�] ే B2�యe~ ప^క�] ే B2�యe~ 
పలకం'ిపలకం'ిపలకం'ిపలకం'ి)))))))). . . . (6:152). ((((((((ఏ�ెBౖ2 వరXం]k ఉన9 -�ౖరం కారణం%ా ½ర� ఏ�ెBౖ2 వరXం]k ఉన9 -�ౖరం కారణం%ా ½ర� ఏ�ెBౖ2 వరXం]k ఉన9 -�ౖరం కారణం%ా ½ర� ఏ�ెBౖ2 వరXం]k ఉన9 -�ౖరం కారణం%ా ½ర� 
ఆ-Cdా4క� లIన� B2�య749 త�Eంచకం'ిఆ-Cdా4క� లIన� B2�య749 త�Eంచకం'ిఆ-Cdా4క� లIన� B2�య749 త�Eంచకం'ిఆ-Cdా4క� లIన� B2�య749 త�Eంచకం'ి. . . . B2�యం 1యేం'ిB2�యం 1యేం'ిB2�యం 1యేం'ిB2�యం 1యేం'ి. . . . ఇ�� ఇ�� ఇ�� ఇ�� 
�ైవభక��క� అత�ంత స½పefgన���ైవభక��క� అత�ంత స½పefgన���ైవభక��క� అత�ంత స½పefgన���ైవభక��క� అత�ంత స½పefgన��)))))))). . . . (5:8). 

8- సత�efgన ��దర}�వంగల ధర�ం ఇ�ా	 ం. మH`ి	మHలందర¶ 
�2�<�క ��దర�ల;. �ేdాల;, జªత{ల; మ�<యH రంగHల; -ా�<4 
cడ��యవ�. ఇ�ా	 ంలI క;ల, వర� [�ా �2న�తల; ల|వ�. [�ా �2న�తలక; 
%�టZ�ా� �ౖెవ�v. అల7	 8 ఆ�ేశం: ((((((((-ాస�-ా4క� ½లI అంద�<కంట� -ాస�-ా4క� ½లI అంద�<కంట� -ాస�-ా4క� ½లI అంద�<కంట� -ాస�-ా4క� ½లI అంద�<కంట� 
ఎక;�వ భయభక;� ల; కల-ా' ే అల7	 8 దృaిQలI ఎక;�వ ఎక;�వ భయభక;� ల; కల-ా' ే అల7	 8 దృaిQలI ఎక;�వ ఎక;�వ భయభక;� ల; కల-ా' ే అల7	 8 దృaిQలI ఎక;�వ ఎక;�వ భయభక;� ల; కల-ా' ే అల7	 8 దృaిQలI ఎక;�వ 
%´రవ[ాత{� డn%´రవ[ాత{� డn%´రవ[ాత{� డn%´రవ[ాత{� డn)))))))). . . . (49:13). 

9- ఇ�� cద�, cజ«తలను >sం[£��సు� ం��. ఇ�ా	 ం తన అనుచర�లను 
cద�నభ�`ిం12ల4 ఆ�ే¤సు� ం��. �24>sౖ %ÎపF ప�vఫల -ా%ా� నం 
1ేసు� ం��. చదవం'ి అల7	 8 ఆ�ేశం: ((((((((½లI cశr`ంి�న -ా�<క�½లI cశr`ంి�న -ా�<క�½లI cశr`ంి�న -ా�<క�½లI cశr`ంి�న -ా�<క�, , , , జª« నంజª« నంజª« నంజª« నం    

ప��ా��ంపబ'నిప��ా��ంపబ'నిప��ా��ంపబ'నిప��ా��ంపబ'ని    -ా�<క�-ా�<క�-ా�<క�-ా�<క�    అల7	 8అల7	 8అల7	 8అల7	 8    ఉన9త �ాm B2ల; ప��ా���ా� డnఉన9త �ాm B2ల; ప��ా���ా� డnఉన9త �ాm B2ల; ప��ా���ా� డnఉన9త �ాm B2ల; ప��ా���ా� డn)))))))). . . . (58:11). 
((((((((x�<4 x�<4 x�<4 x�<4 అడగం'ిఅడగం'ిఅడగం'ిఅడగం'ి, , , , ]ె̂ `ని-ార¶]ె̂ `ని-ార¶]ె̂ `ని-ార¶]ె̂ `ని-ార¶, , , , ]ె̂ య4-ార¶ ఇద�ర¶ ఎప�'ెBౖ2]ె̂ య4-ార¶ ఇద�ర¶ ఎప�'ెBౖ2]ె̂ య4-ార¶ ఇద�ర¶ ఎప�'ెBౖ2]ె̂ య4-ార¶ ఇద�ర¶ ఎప�'ెBౖ2    
సమ7నుల; కాగల�ాసమ7నుల; కాగల�ాసమ7నుల; కాగల�ాసమ7నుల; కాగల�ా?)))))))). (39:9). ప�వక� మHహమ� � ఇల7 
ప�వ�ం12ర�ః """"cద�నభ�`ంిచుట ప�v మH`ి	 ం>s ౖc��%ా ఉం��cద�నభ�`ంిచుట ప�v మH`ి	 ం>s ౖc��%ా ఉం��cద�నభ�`ంిచుట ప�v మH`ి	 ం>s ౖc��%ా ఉం��cద�నభ�`ంిచుట ప�v మH`ి	 ం>s ౖc��%ా ఉం��". ". ". ".  

10- ఎవర� ఇ�ా	 ం `ీrక�<ం�, మం���vలI �249 అనుస�<ం12'ో  
-వ�క�� అ�B2 ల|క సంఘం అ�B2- అత4క� �¹}�గ�ం, %´రవం 
ప��ా��ం1ే బ�ధ�త అల7	 8 �సుక;B29డn. అల7	 8 ఆ�ేశం: ((((((((½లI ½లI ½లI ½లI 
cశr`ంి� మం� పనుల; 1ే̀ D-ా�<క� అల7	 8 1ే̀ ని -ా%ా� నe~#cశr`ంి� మం� పనుల; 1ే̀ D-ా�<క� అల7	 8 1ే̀ ని -ా%ా� నe~#cశr`ంి� మం� పనుల; 1ే̀ D-ా�<క� అల7	 8 1ే̀ ని -ా%ా� నe~#cశr`ంి� మం� పనుల; 1ే̀ D-ా�<క� అల7	 8 1ే̀ ని -ా%ా� నe~#-టంట�టంట�టంట�టంట�, , , , 
ఆయన -ా�<4ఆయన -ా�<4ఆయన -ా�<4ఆయన -ా�<4, , , , -ా�<క� ప¡రrం గvం�న ప�జలను 1ే`ని cధం%ా-ా�<క� ప¡రrం గvం�న ప�జలను 1ే`ని cధం%ా-ా�<క� ప¡రrం గvం�న ప�జలను 1ే`ని cధం%ా-ా�<క� ప¡రrం గvం�న ప�జలను 1ే`ని cధం%ా, , , , 
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భp#>s ౖ ఖÛ�ాల; భp#>s ౖ ఖÛ�ాల; భp#>s ౖ ఖÛ�ాల; భp#>s ౖ ఖÛ�ాల; ((((ప�v4ధుల;ప�v4ధుల;ప�v4ధుల;ప�v4ధుల;))))%ా 1�ేా� డn%ా 1�ేా� డn%ా 1�ేా� డn%ా 1�ేా� డn, , , , అల7	 8 -ా�<క�&అల7	 8 -ా�<క�&అల7	 8 -ా�<క�&అల7	 8 -ా�<క�&    
అం%�క�<ం�న -ా�< ధ�ా�49 -ా�<క:రక; పటLషµ efgన ప�B2దుల>s ౖఅం%�క�<ం�న -ా�< ధ�ా�49 -ా�<క:రక; పటLషµ efgన ప�B2దుల>s ౖఅం%�క�<ం�న -ా�< ధ�ా�49 -ా�<క:రక; పటLషµ efgన ప�B2దుల>s ౖఅం%�క�<ం�న -ా�< ధ�ా�49 -ా�<క:రక; పటLషµ efgన ప�B2దుల>s ౖ
�ాm >�ిా� డn�ాm >�ిా� డn�ాm >�ిా� డn�ాm >�ిా� డn. . . . -ా�< ¯క� -ా�< ¯క� -ా�< ¯క� -ా�< ¯క� ((((ప�సు� తప�సు� తప�సు� తప�సు� త) ) ) ) భయ`ిmv4 dాంvభద�తల]k క�'ని భయ`ిmv4 dాంvభద�తల]k క�'ని భయ`ిmv4 dాంvభద�తల]k క�'ని భయ`ిmv4 dాంvభద�తల]k క�'ని 
`ిmv%ా మ7ర��ా� డn`ిmv%ా మ7ర��ా� డn`ిmv%ా మ7ర��ా� డn`ిmv%ా మ7ర��ా� డn. . . . కనుక -ార� B2క; �2స�ం 1యే7^కనుక -ార� B2క; �2స�ం 1యే7^కనుక -ార� B2క; �2స�ం 1యే7^కనుక -ార� B2క; �2స�ం 1యే7^, , , , ఎవrఎవrఎవrఎవr�<t B2క; �<t B2క; �<t B2క; �<t B2క; 
}�గ�ాrమHల;%ా }�గ�ాrమHల;%ా }�గ�ాrమHల;%ా }�గ�ాrమHల;%ా 1ేయక�డదు1ేయక�డదు1ేయక�డదు1ేయక�డదు)))))))). . . . (24:55). ((((((((ప�ర�ష{'ైB2 `ీ� ïప�ర�ష{'ైB2 `ీ� ïప�ర�ష{'ైB2 `ీ� ïప�ర�ష{'ైB2 `ీ� ï అ�B2  అ�B2  అ�B2  అ�B2 
సత�ర�సత�ర�సత�ర�సత�ర�ల; 1ే`D�ల; 1ే`D�ల; 1ే`D�ల; 1ే`D� , , , , cdాr`ి అ�న పjంలI e~మH అత44 ప�పంచంలI cdాr`ి అ�న పjంలI e~మH అత44 ప�పంచంలI cdాr`ి అ�న పjంలI e~మH అత44 ప�పంచంలI cdాr`ి అ�న పjంలI e~మH అత44 ప�పంచంలI 
ప�<�ద�  bcతం గ'>ిDల7 1�ేా� మHప�<�ద�  bcతం గ'>ిDల7 1�ేా� మHప�<�ద�  bcతం గ'>ిDల7 1�ేా� మHప�<�ద�  bcతం గ'>ిDల7 1�ేా� మH. . . . ((((పరలIకంలIపరలIకంలIపరలIకంలIపరలIకంలI) ) ) ) అటZవంటL -ా�<క� అటZవంటL -ా�<క� అటZవంటL -ా�<క� అటZవంటL -ా�<క� 
-ా�< ఉత�మ కా�ా�లక; అనుగHణం%ా -ా�< ఉత�మ కా�ా�లక; అనుగHణం%ా -ా�< ఉత�మ కా�ా�లక; అనుగHణం%ా -ా�< ఉత�మ కా�ా�లక; అనుగHణం%ా ప�vఫల7లను ప�vఫల7లను ప�vఫల7లను ప�vఫల7లను ప��ా���ా� మHప��ా���ా� మHప��ా���ా� మHప��ా���ా� మH)))))))). . . . 
(16:97). 

11- ఇ�� పరసFరం >D�మ, అ[ా�యత, -ాత"ల�ం మ�<యH దయ 
చూపవల`ిన��%ా బ²��ం1ే ధర�ం. మ�tయ మHహమ� �  ఇల7 
ఉప�ే¤ం12ర�ః """"    మH`ి	మHల ఉ�2హరణ మH`ి	మHల ఉ�2హరణ మH`ి	మHల ఉ�2హరణ మH`ి	మHల ఉ�2హరణ -ా�< పరసFర దయ7Ýలత-ా�< పరసFర దయ7Ýలత-ా�< పరసFర దయ7Ýలత-ా�< పరసFర దయ7Ýలత, , , , 
>D�మ>D�మ>D�మ>D�మ, , , , మ�<యH అB¼�న� అను�ాగంలI మ�<యH అB¼�న� అను�ాగంలI మ�<యH అB¼�న� అను�ాగంలI మ�<యH అB¼�న� అను�ాగంలI ఒక �హేం ల7ంటL��ఒక �హేం ల7ంటL��ఒక �హేం ల7ంటL��ఒక �హేం ల7ంటL��. . . . �హేంలI �హేంలI �హేంలI �హేంలI 
ఒక అవయ-ా4క� ఏద�B2 జబHÒ 1ే̀ D�  �హేంలI4 ఒక అవయ-ా4క� ఏద�B2 జబHÒ 1ే̀ D�  �హేంలI4 ఒక అవయ-ా4క� ఏద�B2 జబHÒ 1ే̀ D�  �హేంలI4 ఒక అవయ-ా4క� ఏద�B2 జబHÒ 1ే̀ D�  �హేంలI4 ఇతర అవయఇతర అవయఇతర అవయఇతర అవయ-

-ాల; క�'2 -ాల; క�'2 -ాల; క�'2 -ాల; క�'2 cశ మ749 వద^ జrరంలI [ాల; పంచుక;4 �24క� cశ మ749 వద^ జrరంలI [ాల; పంచుక;4 �24క� cశ మ749 వద^ జrరంలI [ాల; పంచుక;4 �24క� cశ మ749 వద^ జrరంలI [ాల; పంచుక;4 �24క� 
]kడవ�]2�]kడవ�]2�]kడవ�]2�]kడవ�]2�"""". . . . మ�\ సందర�ంలI ఇల7 s̀లc12Mర�ః """"కర�ణ?ంచుకర�ణ?ంచుకర�ణ?ంచుకర�ణ?ంచు-
-ా�<>s ౖ కర�ణ2మయH'ెనౖ అల7	 8 కర�ణ?ంచును-ా�<>s ౖ కర�ణ2మయH'ెనౖ అల7	 8 కర�ణ?ంచును-ా�<>s ౖ కర�ణ2మయH'ెనౖ అల7	 8 కర�ణ?ంచును-ా�<>s ౖ కర�ణ2మయH'ెనౖ అల7	 8 కర�ణ?ంచును. . . . అందుక; అందుక; అందుక; అందుక; భHcలI భHcలI భHcలI భHcలI 
ఉన9-ా�<4 ½ర� కర�ణ?ంచం'ిఉన9-ా�<4 ½ర� కర�ణ?ంచం'ిఉన9-ా�<4 ½ర� కర�ణ?ంచం'ిఉన9-ా�<4 ½ర� కర�ణ?ంచం'ి. . . . ��cలI ఉన9-ాడn #మ�^9 ��cలI ఉన9-ాడn #మ�^9 ��cలI ఉన9-ాడn #మ�^9 ��cలI ఉన9-ాడn #మ�^9 
కర�ణ?ంచునుకర�ణ?ంచునుకర�ణ?ంచునుకర�ణ?ంచును". ". ". ". మ�\ సందర�ంలI ఇల7 /VచM�<ం12ర�ః """"తన క:రక; తన క:రక; తన క:రక; తన క:రక; 
ఇషQప'ిన �249 తన ��దర�4 క:రక; ఇషQప'ిన �249 తన ��దర�4 క:రక; ఇషQప'ిన �249 తన ��దర�4 క:రక; ఇషQప'ిన �249 తన ��దర�4 క:రక; ఇషQపడనంఇషQపడనంఇషQపడనంఇషQపడనంత వరక; ½త వరక; ½త వరక; ½త వరక; ½లI ఏ లI ఏ లI ఏ లI ఏ 
వ�క�� క�'2వ�క�� క�'2వ�క�� క�'2వ�క�� క�'2 4జమ� 4జమ� 4జమ� 4జమ�న cdాr`ి కాజªలడnన cdాr`ి కాజªలడnన cdాr`ి కాజªలడnన cdాr`ి కాజªలడn". ". ". ".  

12- ఇ�ా	 ం ప4 1ేయ7ల4, కషQప'2ల4, [�� త"/0సు� ం��. ప�వక� � 
ఇల7 ప�వ�ం12ర�ః """"బల/Åనుబల/Åనుబల/Åనుబల/Åనుడ�నడ�నడ�నడ�న cdాr`ి cdాr`ి cdాr`ి cdాr`ికB29కB29కB29కB29 బల బల బల బలdా^ అ�నdా^ అ�నdా^ అ�నdా^ అ�న    
cdాr`ిcdాr`ిcdాr`ిcdాr`ి    అల7	 8 దృaిQలI అల7	 8 దృaిQలI అల7	 8 దృaిQలI అల7	 8 దృaిQలI >ి�యHడn>ి�యHడn>ి�యHడn>ి�యHడn, , , , ఉత�మHడnఉత�మHడnఉత�మHడnఉత�మHడn. . . . అ�] ే ప�vఅ�] ే ప�vఅ�] ే ప�vఅ�] ే ప�v ఒక��< ఒక��< ఒక��< ఒక��<-
లIనూ లIనూ లIనూ లIనూ ఏ�ో మం� అన9�� ఉంటZంఏ�ో మం� అన9�� ఉంటZంఏ�ో మం� అన9�� ఉంటZంఏ�ో మం� అన9�� ఉంటZం��������. . . . ఏ cషయefg]ే tక;ఏ cషయefg]ే tక;ఏ cషయefg]ే tక;ఏ cషయefg]ే tక; ల7భ�2 ల7భ�2 ల7భ�2 ల7భ�2-
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యకefgనయకefgనయకefgనయకefgన�ో�ో�ో�ో �24 గH�<ం�  �24 గH�<ం�  �24 గH�<ం�  �24 గH�<ం� ఎక;�వ ఆశప'ి ఎక;�వ ఆశప'ి ఎక;�వ ఆశప'ి ఎక;�వ ఆశప'ి ((((�2�2�2�249 [£ం� ే ప�యత9ం 49 [£ం� ే ప�యత9ం 49 [£ం� ే ప�యత9ం 49 [£ం� ే ప�యత9ం 
1�ే1�ే1�ే1�ే)))). . . . �ై�ా�49 క�లIFక;�ై�ా�49 క�లIFక;�ై�ా�49 క�లIFక;�ై�ా�49 క�లIFక;. . . . ఒక-Cళ tక; ఒక-Cళ tక; ఒక-Cళ tక; ఒక-Cళ tక; ఏ�ెBౖ2 నషQం -ాటL 	̂ఏ�ెBౖ2 నషQం -ాటL 	̂ఏ�ెBౖ2 నషQం -ాటL 	̂ఏ�ెBౖ2 నషQం -ాటL 	̂]ే]]ేే]ే, , , , ల|క ల|క ల|క ల|క 
కషQం కషQం కషQం కషQం క^%<క^%<క^%<క^%<]ే]]ేే]ే    'BCను BCను BCను BCను ఆ cధం%ా ఆ cధం%ా ఆ cధం%ా ఆ cధం%ా 1ే11ేే1ే`వి�ంట� మ�\ cధం%ా జ�<%< ఉం'�ే�`వి�ంట� మ�\ cధం%ా జ�<%< ఉం'�ే�`వి�ంట� మ�\ cధం%ా జ�<%< ఉం'�ే�`వి�ంట� మ�\ cధం%ా జ�<%< ఉం'�ే�'    
అ4 అనక;మHఅ4 అనక;మHఅ4 అనక;మHఅ4 అనక;మH. . . . �24క� బదుల;%ా �24క� బదుల;%ా �24క� బదుల;%ా �24క� బదుల;%ా 'అల7	 8 �� 4ర�అల7	 8 �� 4ర�అల7	 8 �� 4ర�అల7	 8 �� 4ర�యం 1dేాడnయం 1dేాడnయం 1dేాడnయం 1dేాడn. . . . 
తతతతనక; నక; నక; నక; క��<నటZ	  క��<నటZ	  క��<నటZ	  క��<నటZ	  జ�<%<ం��జ�<%<ం��జ�<%<ం��జ�<%<ం��' అను అను అను అను"""". . . .     

13- cర�ద�  cషయ7ల; ఇందులI ల|వ�. అల7	 8 ఆ�ేశం: ((((((((ఇ�� ఇ�� ఇ�� ఇ�� 
అల7	 8 తరఫ�నుం'ి కాక -C�Îక�< తరఫ�నుం'ి వ�M ఉన9ట	�] ేఅల7	 8 తరఫ�నుం'ి కాక -C�Îక�< తరఫ�నుం'ి వ�M ఉన9ట	�] ేఅల7	 8 తరఫ�నుం'ి కాక -C�Îక�< తరఫ�నుం'ి వ�M ఉన9ట	�] ేఅల7	 8 తరఫ�నుం'ి కాక -C�Îక�< తరఫ�నుం'ి వ�M ఉన9ట	�] ే
ఇందులI ఎB¼9 పరసFరఇందులI ఎB¼9 పరసFరఇందులI ఎB¼9 పరసFరఇందులI ఎB¼9 పరసFర cర�ద�efg cర�ద�efg cర�ద�efg cర�ద�efgన cషయ7ల; ఉం'ేcన cషయ7ల; ఉం'ేcన cషయ7ల; ఉం'ేcన cషయ7ల; ఉం'ేc)))))))). . . . (4:82).  

14- ఇ�� సFషQం%ా, సులభం%ా ఉం��. ప�v ఒక��<క° ]ే^క%ా 
అరmమ���టటZ	  ఉన9��.  

15- �24 �2r�ాల; ప�v ఒక��< క:రక; ]ెర� ఉB29�. �249 
BCర�Mక�-ాలన9, �249 `ీrక�<ం12లన9 వ�క��4 వద�4 -ా�<ంచదు.  

16- ఇ�� ఉత�మ ప�వర�న, సత�ర�ల -�ౖప�నక; ఆ�r4సు� ం��. 
అల7	 8 ఆ�ేశం: ((((((((మృదుమృదుమృదుమృదుతrంతrంతrంతrం, , , , మ49ంప�మ49ంప�మ49ంప�మ49ంప�ల -�ఖౖ�<4 అవలం¬ంల -�ఖౖ�<4 అవలం¬ంల -�ఖౖ�<4 అవలం¬ంల -�ఖౖ�<4 అవలం¬ంచుచుచుచు. . . . 
మం�4 ప�బ²��ంమం�4 ప�బ²��ంమం�4 ప�బ²��ంమం�4 ప�బ²��ంచుచుచుచు. . . . మpర�మpర�మpర�మpర��� �� ల]k ల]k ల]k ల]k -ా�24క� ��గక;-ా�24క� ��గక;-ా�24క� ��గక;-ా�24క� ��గక;)))))))). . . . (7:199). ((((((((tవ� tవ� tవ� tవ� 
1ెడnను d¾ షµ efgన మం� �2r�ా ]Ç1ెడnను d¾ షµ efgన మం� �2r�ా ]Ç1ెడnను d¾ షµ efgన మం� �2r�ా ]Ç1ెడnను d¾ షµ efgన మం� �2r�ా ]Çల%<ంచుల%<ంచుల%<ంచుల%<ంచు. . . . అప�డn t పట	  శత{�అప�డn t పట	  శత{�అప�డn t పట	  శత{�అప�డn t పట	  శత{� -}�వం}�వం}�వం}�వం    

కల-ాడnకల-ాడnకల-ాడnకల-ాడn    tక; [�ా ణ`D9/0త{'ైtక; [�ా ణ`D9/0త{'ైtక; [�ా ణ`D9/0త{'ైtక; [�ా ణ`D9/0త{'ై    [�వట�49[�వట�49[�వట�49[�వట�49    tవ�tవ�tవ�tవ�    గమ4�ా� వ�గమ4�ా� వ�గమ4�ా� వ�గమ4�ా� వ�)))))))). . . . (41:34). 
ప�వక� మHహమ� � ఉప�ే¤ం12ర�ః """"అBCక మంఅBCక మంఅBCక మంఅBCక మం��4 సrరXంలI��4 సrరXంలI��4 సrరXంలI��4 సrరXంలI    
ప�-C¤ంప�-C¤ంప�-C¤ంప�-C¤ంపజOయHపజOయHపజOయHపజOయHనcః అల7	 8 నcః అల7	 8 నcః అల7	 8 నcః అల7	 8 భయభయభయభయ����v మ�<యH v మ�<యH v మ�<యH v మ�<యH సదrర�నసదrర�నసదrర�నసదrర�న". ". ". ". మ�\ 
సందర�ంలI ఇల7 s̀లc12Mర�ః """"ప�జలI	  అల7	 8ప�జలI	  అల7	 8ప�జలI	  అల7	 8ప�జలI	  అల7	 8     క; అv>ి�యక; అv>ి�యక; అv>ి�యక; అv>ి�య-

efgన-ాefgన-ాefgన-ాefgన-ాడn డn డn డn -ా�<క� ల7భం 1ేక��OM-ాడn-ా�<క� ల7భం 1ేక��OM-ాడn-ా�<క� ల7భం 1ేక��OM-ాడn-ా�<క� ల7భం 1ేక��OM-ాడn. . . . స]2��ా�లI	  స]2��ా�లI	  స]2��ా�లI	  స]2��ా�లI	  అల7	 8అల7	 8అల7	 8అల7	 8    క; 12ల7 క; 12ల7 క; 12ల7 క; 12ల7 
>ి�యefgనcః tవ� t ]kటL మH`ి	మHలను >ి�యefgనcః tవ� t ]kటL మH`ి	మHలను >ి�యefgనcః tవ� t ]kటL మH`ి	మHలను >ి�యefgనcః tవ� t ]kటL మH`ి	మHలను సం]kషపర�సం]kషపర�సం]kషపర�సం]kషపర�చుటచుటచుటచుట. . . . ల|క ల|క ల|క ల|క అత4 అత4 అత4 అత4 
ఒక ఆపదఒక ఆపదఒక ఆపదఒక ఆపదను దూరంను దూరంను దూరంను దూరం 1యేHట 1యేHట 1యేHట 1యేHట. . . . ల|క అత4>s ౖఉన9 ల|క అత4>s ౖఉన9 ల|క అత4>s ౖఉన9 ల|క అత4>s ౖఉన9 ఋఋఋఋణ249 �ర�Mటణ249 �ర�Mటణ249 �ర�Mటణ249 �ర�Mట. . . . 
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ల|క అత49 ఆక^ బ�ధ నుం'ి త>ిFంచుటల|క అత49 ఆక^ బ�ధ నుం'ి త>ిFంచుటల|క అత49 ఆక^ బ�ధ నుం'ి త>ిFంచుటల|క అత49 ఆక^ బ�ధ నుం'ి త>ిFంచుట. . . . ఒక మH`ి	 ం ఒక మH`ి	 ం ఒక మH`ి	 ం ఒక మH`ి	 ం -�ం-�ం-�ం-�ంట ఉం' ిట ఉం' ిట ఉం' ిట ఉం' ి
అత4 అవస�ా49 �రMడంఅత4 అవస�ా49 �రMడంఅత4 అవస�ా49 �రMడంఅత4 అవస�ా49 �రMడం, , , , ఒక B�ల మ`ిáఒక B�ల మ`ిáఒక B�ల మ`ిáఒక B�ల మ`ిá    లIలIలIలI    'ఏvకాÐఏvకాÐఏvకాÐఏvకాÐ'    (((([�ా రmన 1ేసూ�  [�ా రmన 1ేసూ�  [�ా రmన 1ేసూ�  [�ా రmన 1ేసూ�  
మ`ిáమ`ిáమ`ిáమ`ిá     లI ఉండnటలI ఉండnటలI ఉండnటలI ఉండnట) ) ) ) కంట� B2క; ఎం]k >ి�యefgన��కంట� B2క; ఎం]k >ి�యefgన��కంట� B2క; ఎం]k >ి�యefgన��కంట� B2క; ఎం]k >ి�యefgన��". ". ". ".  

17- ఇ�� బH���  జª« B2లను కా[ాడnత{ం��. అందుకO మత{� ప�2-
�ాm లను, డ�U" మ�<యH బH���4 1ెడ%Îట�Q  ప�v�244 4aD��ం�ం��. 
అల7	 8 ఆ�ేశం ఇ��ః ((((((((#మ�^9 ½ర� చంప�క�కం'ి#మ�^9 ½ర� చంప�క�కం'ి#మ�^9 ½ర� చంప�క�కం'ి#మ�^9 ½ర� చంప�క�కం'ి. . . . అల7	 8అల7	 8అల7	 8అల7	 8     క; క; క; క; 
½రంట� ఎం]k దయ అ4 నమ�ం'ి½రంట� ఎం]k దయ అ4 నమ�ం'ి½రంట� ఎం]k దయ అ4 నమ�ం'ి½రంట� ఎం]k దయ అ4 నమ�ం'ి)). )). )). )). (4:29). 

18- ఇ�ా	 ం ధనసంపదలను రºిసు� ం��. అందుకO అమ7నత{లను 
హక;��2ర�లక; అపF%<ం12ల4 [�� త"/0ం�ం��. అల7ంటL -ా�<క� ఉత�మ 
bవB¼[ా�� మ�<యH సrరX ప�-Cశం -ా%ా� B2ల; 1ేయబ'2� �. �ొంగతనం 
4aD��ంచబ'ిం��. ప�జల �£మH� �ొంగ^ం1ే మ�<యH -ా�<4 
భయ7ం�ోళనక; గH�< 1ే D̀ �ౖెర�ం 1ేయక;ం'2 ఉండnటక;, -ా�<క� 
ఇహప�ాలI	  ¤j గH�<ం� /VచM�<క 1ేయబ'ిం��.  

19- ఇ�ా	 ం [�ా ణ249 క�'2 కా[ాడnత{ం��. అందుకO ఒక�< హత�ను 
4aD��ం�ం��. హంతక;49 ఇహంలI హతం 1ే D̀ మ�<యH పరంలI 
dాశrత నరక ¤j ]ె^>ిం��. ఏ ఇ�ా	 ½య �ేdాలI	  ఈ చటQం ఉం�ో 
అచMట హత�  సంఘటనల; కాన�ావడం 12ల7 అర�దు. ఒక�<9 హత� 
1ే D̀�  తనూ చంపబడn]2డ4 ]ె^`ిన వ�క�� హత�క; దూరం%ాBC ఉంట�డn. 
ఇల7 BCరసు� ల BC�ాల నుం'ి ప�జల; 4ర�యం%ా, dాంv%ా ఉంట�ర�.  

20- ఇ�ా	 ం ఆ�\గ�ం పట	  శ ద�  వ/0సు� ం��. అల7	 8 ఆ�ేశం: """"vనం'ీvనం'ీvనం'ీvనం'ీ, , , , 
]2� గం'ీ]2� గం'ీ]2� గం'ీ]2� గం'ీ, , , , #v½రకం'ి#v½రకం'ి#v½రకం'ి#v½రకం'ి".".".". (7:31). ఈ -ాక�ంలI -�ౖద� dాస� ï మpలం 
]ెల;పబ'ిం��. అ�� ఎల7 అన%ా vన]2� గడంలI #v½ర-క;ం'2 
జªగత�పడnట  �� ఆ�\గ� రjణక; మpల కారణం. ఆ�\%ా�49 
కా[ాడnటకO మత{� , డ�U" లను ఇ�ా	 ం 4aD��ం�ం��. మ�<యH అc 
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ఆ�\%ా�4క� ఎంత �4కరefgన-� ]ె^య4�� కాదు. అ�ేcధం%ా 
వ�¬12రం, సr^ంగసంపర�ం (Sodomy)ను 4aD��ం�ం��. -ాటL వల	  
-ా�>ిసు� న9 సుఖ-ా�ధుల;, లzౖం%<క-ా�ధుల; (syphillis, gonorhoea) 

ఇప�డn గHప�ం%ా ఏమ7త�ం ల|వ�. ఉ�2హరణక;ః /V�.ఐ.c./ఏ�û", 
venereal త��తర -ా�ధుల;.  

21- ఇ�ా	 ం మ4aిక� �ాrతంత�ం ప��ా��సు� ం��. కా4 ఒక హదు� లI. 
మ4aి D̀rచ�%ా క యcక య7ల;, -ా�[ారమH మ�<యH ప�య7ణ2ల; 
వ%�&�ా 1ేయవచుM. కా4 ఒక�<క� Ãసం, ��ోహం, నషQం 1ేయ�ాదు. 
అల7%O ఇ�ా	 ంలI vనుట, ]2� గHట, ఆఘ7 ణ?ంచుట, >ీల;Mట, ధ�<ంచుటలI 
ప¡�<� �ాrతంత�ం ఉం��. అ�]ే సrయం%ా తనక;, ల|�2 ఇతర�లక; 
నషQం 1ేక��OM 4aి�2� 4క� [ాలFడక�డదు.  

 

ఇ�ా	 ం ధర�ంలI4 ఇ�ా	 ం ధర�ంలI4 ఇ�ా	 ం ధర�ంలI4 ఇ�ా	 ం ధర�ంలI4 ఉత�మ cషయ7ల;ఉత�మ cషయ7ల;ఉత�మ cషయ7ల;ఉత�మ cషయ7ల; 
మ4aిక� ఇహలIకమHలI అవసరమHన9 మ�<యH ఇహప�ాల 
�ాఫల7�4క� ]kడF'ే ప�v ఒక�టL BCర�Fటక; ఇ�ా	 ం వ�Mం��. ఇ�ా	 -

½య ఆ�ేdాల; మ�<యH 4aిద�తల>sౖ దృaిQ�ా�< D̀�  అందులIగల ఉత�మ 
cషయ7ల; సFషQమవ�]2�.  
 

ఒకటLఒకటLఒకటLఒకటL: : : : ఇ�ా	 ½య ఆ�ేdాల;ఃఇ�ా	 ½య ఆ�ేdాల;ఃఇ�ా	 ½య ఆ�ేdాల;ఃఇ�ా	 ½య ఆ�ేdాల;ః 
1- మ7నవ�డn ప�వ�ల వల| కాక;ం'2, తన -ాంఛలక; బ�4స 
కాక;ం'2 %´రవ�ాm �లI ఉండnటక;, ఇంకా ఇతర సృaిQ�ాసులను 
%ÎపF%ా }�cం�, తన �ౖె-ా49 కాక;ం'2 -ా�< మHందు నమ త 
చూపక;ం'2 ఉచM�ాm �క� 1ేర�MనటZవంటL ఆ�ేdా^సు� ం�� ఇ�ా	 ం.  
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2- బH���జª« B2లను, శ��రవయ-ాలను, అc ఇహప�ాల ఏ స]2��ా�ల; 
1ేయHటక; సృaిQంచబ'2� � -ాటLBC 1ేయ7ల4 ఇ�ా	 ం ఆ�ే¤సు� ం��.  
3- అ��r�యH'ౖెన అల7	 8 ¯క� ఆ�ాధన �త�����]k 1ేయ7ల4, 
అసత� �ౖె-ాల ఆ�ాధన cడB2'2ల4 ఆ�ే¤సు� ం��.  
4- ప�జల అవస�ాల; ��ాMల4, -ా�<క� స�యసహకా�ాల; 1ేసూ�  
ఉం'2ల4 [�� త"/0సు� ం��.  
5- �\గHలను ప�ామ�<Àం12ల4, శ-ాల -�ంట శ�dానం వరక; 
నడ-ాల4, (పరలIక జ«>ి�  క:రక;) శ�dాన దరÀనక; -�ßàÍల4 మ�<యH 
మH`ి	మHల క:రక; దుఆ 1ేయ7ల4 ఆ�ే¤సు� ం��.  
6- ప�జలక; B2�యం 1ేయ7ల4, అB2�యం 1ేయ�ాద4 మ�<యH 
తనక; ఇషQefgన�ే, ఇతర�లక�& ఇషQప'2ల4 ఆ�ే¤సు� ం��.  
7- తన bవB¼[ా�� సమక�ర�Mటక; శ #ం12ల4, తన %´ర-ా49 
కా[ాడnక:ంట�, య7చనక;, అ%´రవ 1ేషQలక; దూరం%ా ఉం'2ల4 
ఆ�ే¤సు� ం��.  
8- మ7నవ�ల పట	  >D�మ, -ాత"ల�ం చూ[ాల4, -ా�<]k మం� cధం%ా 
వ�వహ�<సూ� , -ా�< d¾ య74క� [ాటZపడnత� నషQం క^%<ంచక;ం'2 
ఉం'2ల4 ఆ�ే¤సు� ం��.  
9- త 	̂దండn� లక; c�ేయHలzౖ, బంధుతrం >sం�, ఇర�గH[£ర�గH-ా�<]k 
మం�%ా efల%ాల4 మ�<యH ప�వ�ల పట	  స�తం మ7ర�వం / 
దయ చూ[ాల4 ఆ�ే¤సు� ం��.  
10- #త{� ల పట	  cdాrసం, నమ�కం ఉం12^. }��ా�>ిల	ల]k 
>D�మప¡రrకం%ా ఉం'2ల4 ఆ�ే¤సు� ం��.  
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11-  అమ7నత{లను అపF%<ం12ల4, -ా%ా� నం ప¡�<� 1ేయ7ల4, ఇతర�ల 
గH�<ం� మం� అ¬[�ా యం ఉం12ల4, సరr పనులI	  మృదు]2r49 
[ాటLం12ల4 మ�<యH స]2��ా�లI	  ]Çందరప'2ల4 ఆ�ే¤సు� ం��. ఇ-C 
కాక ఇంక�B¼9 ఉత�మefgన ఆ�ేdా^సు� ం��.  
 

��ండn��ండn��ండn��ండn: : : : ఇ�ా	 ం ధర�ంలI4ఇ�ా	 ం ధర�ంలI4ఇ�ా	 ం ధర�ంలI4ఇ�ా	 ం ధర�ంలI4 ఉత�మ cషయ7లI	  మ�� %ÎపFc ఉత�మ cషయ7లI	  మ�� %ÎపFc ఉత�మ cషయ7లI	  మ�� %ÎపFc ఉత�మ cషయ7లI	  మ�� %ÎపFc, , , , 
4aది�తల;4aది�తల;4aది�తల;4aది�తల;.... అc cdాr`ి4 1ెడn కా�ా�లక; [ాలFడక;ం'2 4-ా�<-
�ా� �. -ాటL దుష�^]2ల నుం'ి క�'2 /VచM�<�ా� �. అందర¶ 
సుఖం%ా తమ bcతం గడnప�క:నుటక;. ��గHవ ఇవrబ'ిన ఇ�ా	 ం 
4aిద�ప�<�న cషయ7ల; చదవం'ి: 
1- అcdాr�ా4క�, సత� vర�ా��ా4క� [ాటZపడnట మ�<యH అల7	 8 క; 
ఇతర�^9 }�గ�ాrమHల; 1ేయHట 4aిద�ం. 
2- గరrం, కపటం, ఆత� సు� v, ఈర�¸ మ�<యH ఆపదలI ఉన9 -ా�<4 
చూ`ి నవ�rట 4-ా�<సు� ం�� ఇ�ా	 ం.  
3- 1ెడn అ¬[�ా యం, అపశక;నం, 4�ాశ 4సFృహ, >ి`ిB2�<తనం 
మ�<యH వృ�2 ఖర�Mల నుం'ి 4-ా�<సు� ం��.  
4-  ��మ�<తనం, >ి�<క�తనం, బల/Åనత, మ7ంద�ం, ]Çందర[ాటZ, 
కð<నతrం, 4ర	జá , అసహనం, �ౌరÒల�ం, క�పం, ఉ�ే�కం మ�<యH 
[�%ÎటZQ క;న9�24>sౖ -ా�క;లతక; గH�< కావడం నుం'ి 4-ా�<సు� ం��.  
5-  బ���త{ల, అగత�పర�ల స�య74క� దూరమHం1ే ��ండn దుర�X ణ2ల 
నుం'ి 4-ా�<సు� ం��. (అ): [ాdాన హృదయHడn కావడం. (ఆ): 
>sడస�<తనం/ అహంకారం, అహం}�వం. 
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6- ప�\jం%ా 4ం��ంచడం (అంట� ఒక వ�క�� ప��ా� వన అత4క� నచM4 
cధం%ా ఇతర�ల మHందు 1ేయడం), 12'ీల; 1ెపFడం నుం'ి 
4-ా�<సు� ం��. 
7- వృ�2%ా మ7ట�	 డ�ం, రహ�ా�లను బ/0రంగ 1ేయడం, ప�జల]k 
/�ళన, ఎగ]2^ 1ేయHట నుం'ి 4-ా�<సు� ం��. 
8- దూaించడం, శ>ించడం, క�ంచపరచడం మ�<యH 1ెడnØర�దుల]k 
>ిలవడం నుం'ి 4-ా�<సు� ం�� ఇ�ా	 ం. 
9- %Îడవ, -ాదన, త%ా�2లక; ��గHట, 1ెడn -�ౖప�నక; �సుక�ßæ	  
�స�మ7డnట (జ�$ 1ేయHట) నుం'ి 4-ా�<సు� ం��. 
10- అవసరమHన9 1ోట �ాj�ం ఇవrక[�వ�ట, అబద�ప� �ాj�-
#చుMట, అమ7యక `ీ� ïల>sౖ అప4ందÃప�ట, చ4[��న-ా�<4 
దూaించుట, cద�ను బ²��ంచక[�వ�ట నుం'ి 4-ా�<సు� ం�� ఇ�ా	 ం.  
11- అc-Cకం, అÝ	లం, ఉపకారం 1ే`ి 1ెప�క�వడం, e~ల; 1ే`ిన-ా�<క� 
కtసం 'ధన�-ా�2ల;' ]ెల;పక [�వడం నుం'ి 4-ా�<సు� ం�� ఇ�ా	 ం.  
12- అపహరణం, Ãసం, -ా%ా� న భం%ాల నుం'ి 4-ా�<సు� ం��.  
13- త 	̂దండn� ల అc�ేయత, బంధు]2r49 ]ె�ంచుట మ�<యH 
సం]2B24క� ఉత�మ ¤jణ ఇవrక[�వ�ట నుం'ి 4-ా�<సు� ం��. 
14- ఇతర�ల రహ�ా�ల; ]ెల;సుక;BC ప�యత9ం 1ేయడం, లI[ాల; 
-�దకడం నుం'ి 4-ా�<సు� ం��.  
15- ప�ర�ష{ల; `ీ� ïల ల7ంటL, `ీ� ïల; ప�ర�ష{ల7	 ంటL (-C�ావస� ïణ, మ7ట�, 
ప�వర�న) అవలం¬ంచుట 4-ా�<సు� ం��.  
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16- మత{�  D̀cంచుట, డ�U" ఉప�%<ంచుట, ùదమHలను 4-ా�<సు� ం��. 
17- అసత� ప�మ7ణ2ల]k సర�క; అమH�ట, త�కమH మ�<యH 
క:లతలలI తక;�వ 1ే`ి ఇచుMట, 4aిద�  కా�ా�లI	  ధనం -��Mంచుట 
మ�<యH ఇర�గH[£ర�గH -ా�<4 బ���ంచుటను 4-ా�<సు� ం��.  
18- �ొంగతనం, క�పం, }�గ�ాrమ�ంలI ఉన9 ఇద��<లI పరసFరం 
Ãసం, నషQం 1ేయHట, ప4-ా4క�/ D̀వక;4క� అత4 మpల�ం 
ఇవrటంలI ఆలస�ం 1ేయHట ల|క అత4]k ప4 1ే�ంచుక:4 బ]ె�మH 
ఇవrక[�వ�ట ÆదలగHన -ాటL4 4-ా�<సు� ం��.  
19- ఆ�\%ా�4క� �4 క^%O cధం%ా vనుటను 4-ా�<సు� ం��.  
20- >sడÆఖం%ా ఉండnట, పరసFరం �ేr�ాల; >sంచుక:నుట, 
పరసFరం దూరమగHట 4-ా�<సు� ం��. మpడn �\¦ల కంట� ఎక;�వ 
పరసFరం మ7టల; cడB2డnట నుం'ి /VచM�<సు� ం��.  
21- కారణం ల|క;ం'2 ఒక�<4 క:టQడం మ�<యH ఆయH�2ల]k 
బÖ���<ంచ'249 4-ా�<సు� ం��.  
22- వ�¬12రం, సr^ంగ సంపర�ం మ�<యH ఆత�హత�లను 
4aD��సు� ం��. 
23- లం12ల;, మHడnప�ల; ఇచుMట, �సుక:నుటను 4aD��సు� ం��.  
24- బ���త{4 స�యమH 1ే D̀ శక�� ఉం'ి క�'2 దూరం%ా ఉండట�49 
4-ా�<సు� ం��.  
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25- ప�ా� ఇంటÂ	  -ా�< అనుమv ల|క;ం'2 ]Çం%< చూడటం, పరసFరం 
సం}�aించుక;BC -ా�< మ7ట - -ార� ఇషQ పడనపFటLక°- �ొంగతనం%ా 
cన'249 4-ా�<సు� ం��.  
ఇ�ా	 ం 4aD��ం�న cషయ7ల సంºిప�  పటLQక >sౖన ]ెల;పబ'ిం��. 
 

పరలIకంపరలIకంపరలIకంపరలIకం 

పరలIకం మ�<యH �24క� సంబం��ం�న cషయ7లను cశr`ించ-నంత 

వరక; ఏ మ4aీ cdాr`ి కాజªలడn. ఆ ��నం ఎంత భయంకర-efgన�ో 
��వ� ఖు!ఆ) ఇల7 ]ె^>ిం��ః """"అ�� >లి	 లను వృదు� ల;%ా 1ే`D అ�� >లి	 లను వృదు� ల;%ా 1ే`D అ�� >లి	 లను వృదు� ల;%ా 1ే`D అ�� >లి	 లను వృదు� ల;%ా 1ే`D ��నం��నం��నం��నం". ". ". ". 
(72:17). ఆ B2డn సంభcం1ే -ాటLలI క:49 ��గHవ ]ెల;ప�చుB29మH.  
మృత{�వ�ఃమృత{�వ�ఃమృత{�వ�ఃమృత{�వ�ః    ఇ�� ఇహలIకంలI ప�v bcక� అంvమ cషయం. అల7	 8 
ఆ�ేdాల; గమ4ంచం'ి. """"ప�v bc మరణ249 చc చూసు� ం��ప�v bc మరణ249 చc చూసు� ం��ప�v bc మరణ249 చc చూసు� ం��ప�v bc మరణ249 చc చూసు� ం��". ". ". ". (3: 185). 
""""ఈ ప�డ#>sౖ ఉన9 ప�v వసు�ఈ ప�డ#>sౖ ఉన9 ప�v వసు�ఈ ప�డ#>sౖ ఉన9 ప�v వసు�ఈ ప�డ#>sౖ ఉన9 ప�v వసు� వ¡ B2శనefg[�త{ం��వ¡ B2శనefg[�త{ం��వ¡ B2శనefg[�త{ం��వ¡ B2శనefg[�త{ం��". ". ". ". (55:26). """"tవ¡ tవ¡ tవ¡ tవ¡ 
మరణ?�ా� వ�మరణ?�ా� వ�మరణ?�ా� వ�మరణ?�ా� వ�, , , , -ా-ా-ా-ార¶ మరణ?�ా� ర�ర¶ మరణ?�ా� ర�ర¶ మరణ?�ా� ర�ర¶ మరణ?�ా� ర�". ". ". ". (39: 30). ఏ మ7నవ�4క° 
ఇహలIకంలI dాశrత bcతం ల¬ంచదు. """"dాశrత bcdాశrత bcdాశrత bcdాశrత bc]249 e~మH ]249 e~మH ]249 e~మH ]249 e~మH 
tక; ప¡రrం tక; ప¡రrం tక; ప¡రrం tక; ప¡రrం క�'2క�'2క�'2క�'2 ఏ మ7నవ�4క°  ఏ మ7నవ�4క°  ఏ మ7నవ�4క°  ఏ మ7నవ�4క° ప��ా��ంచల|దుప��ా��ంచల|దుప��ా��ంచల|దుప��ా��ంచల|దు". ". ". ". (21:34). 
1- మరణం ఖ�Mతefgన cషయం. ఇందులI ఇసుమంత సం�ే�4క� 
]2వ� ల|దు. మృత{డn తన -�ంట ఏ½ �సుక�ళÍల|డn. అత4 -�ంట 
#%<ల|c అతను 1ే`ిన కర�ల|.  
2- మ4aి 12వ� గH�<ం� అల7	 8 క; తపF మ��వr�<క° ]ె^యదు. 
ఎవడn ఎక�డ, ఎప�డn చ4[�]2'ో ఎవr�<క° ]ె^యదు. ఎందు-కన%ా 
ఇ�� ఒక అ%\చరజª« నం. ఇ�� అల7	 8 అ��r�యH4కO ]ెల;సు.  
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3- 12వ� వ12Mక ఆలస�Ã, ల|క �249 B�ట�QయడÃ, ల|క �24 
నుం'ి [ా�<[�వడÃ కా4 ప4. అల7	 8 ఆ�ేశం """"ప�v జªv -ా�<క:క ప�v జªv -ా�<క:క ప�v జªv -ా�<క:క ప�v జªv -ా�<క:క 
గడnవ� 4య#ంగడnవ� 4య#ంగడnవ� 4య#ంగడnవ� 4య#ంచచచచబ'యిHన9��బ'యిHన9��బ'యిHన9��బ'యిHన9��. . . . మ�<యH -ా�< గడnవ� వ�Mమ�<యH -ా�< గడnవ� వ�Mమ�<యH -ా�< గడnవ� వ�Mమ�<యH -ా�< గడnవ� వ�M-

నప�డnనప�డnనప�డnనప�డn    ఒక గ'యి -�నుక%ా4 ఒక గ'యి -�నుక%ా4 ఒక గ'యి -�నుక%ా4 ఒక గ'యి -�నుక%ా4 మHందు%ా4 -ార� కాBCరర�మHందు%ా4 -ార� కాBCరర�మHందు%ా4 -ార� కాBCరర�మHందు%ా4 -ార� కాBCరర�"""". (734). 
4- cdాrసు4క� మరణం స½>ిం�నప�డn యమదూత అందefgన 
ఆకారంలI అత4 వద�క; వ�ా� డn. కర�ణదూతల; క�'2 సrరX �భ-

-ార�ల]k హజరవ�]2ర�. చదవం'ి అల7	 8 ఆ�ేశం: """"ఎఎఎఎవ��&]ేవ��&]ేవ��&]ేవ��&]ే మ7  మ7  మ7  మ7 
ప�ప�ప�ప�భHవ� భHవ� భHవ� భHవ� అల7	 8అల7	 8అల7	 8అల7	 8 అ4 ప^క��\ అ4 ప^క��\ అ4 ప^క��\ అ4 ప^క��\, , , , మÌÍమÌÍమÌÍమÌÍ అందు `ిm రమH%ా ఉం అందు `ిm రమH%ా ఉం అందు `ిm రమH%ా ఉం అందు `ిm రమH%ా ఉం'�ి\ -ా�< '�ి\ -ా�< '�ి\ -ా�< '�ి\ -ా�< 
¯ద�క; �ై¯ద�క; �ై¯ద�క; �ై¯ద�క; �ైవదూతల; ��%<వదూతల; ��%<వదూతల; ��%<వదూతల; ��%<వ�M వ�M వ�M వ�M ½ర� భయపడకం'ి½ర� భయపడకం'ి½ర� భయపడకం'ి½ర� భయపడకం'ి, , , , �ం�ం�ం�ంతపడతపడతపడతపడ-కం'ికం'ికం'ికం'ి, , , , 
½]k -ా%ా� నమH 1యేబడn½]k -ా%ా� నమH 1యేబడn½]k -ా%ా� నమH 1యేబడn½]k -ా%ా� నమH 1యేబడnత{న9త{న9త{న9త{న9    సrరXమH]k సం]kషసrరXమH]k సం]kషసrరXమH]k సం]kషసrరXమH]k సం]kష-పడం'ి అ4 పడం'ి అ4 పడం'ి అ4 పడం'ి అ4 
పపపపల;క;]2ర�ల;క;]2ర�ల;క;]2ర�ల;క;]2ర�". ". ". ". (41:30).  

అcdాr`ి వద�క; భయంకరefgన మ`ిబp`ిన ఆకారంలI యమదూత 
వ�ా� డn. అత4]k ¤jదూతల; ¤j దు�ాrర� ఇసూ�  �జరవ�]2ర�. 
చదవం'ి అల7	 8 ఆ�ేశం: """"ఈ దు�ా�ర�X ల; ఈ దు�ా�ర�X ల; ఈ దు�ా�ర�X ల; ఈ దు�ా�ర�X ల; మరణ-CదనలI మH4%< మరణ-CదనలI మH4%< మరణ-CదనలI మH4%< మరణ-CదనలI మH4%< 
]ేల;త� ఉండ%ా]ేల;త� ఉండ%ా]ేల;త� ఉండ%ా]ేల;త� ఉండ%ా, , , , �ైవదూతల; తమ �ైవదూతల; తమ �ైవదూతల; తమ �ైవదూతల; తమ హ�ా� లను 12�హ�ా� లను 12�హ�ా� లను 12�హ�ా� లను 12� ఇటZ ]ెం ఇటZ ]ెం ఇటZ ]ెం ఇటZ ]ెం'ి''ిి'ి, , , , 
బయటక; �యం'ీ ½ [�ా ణ2లనుబయటక; �యం'ీ ½ [�ా ణ2లనుబయటక; �యం'ీ ½ [�ా ణ2లనుబయటక; �యం'ీ ½ [�ా ణ2లను, , , , అల7	 8 అల7	 8 అల7	 8 అల7	 8 >sౖ అప4ందను Ã> ి>sౖ అప4ందను Ã> ి>sౖ అప4ందను Ã> ి>sౖ అప4ందను Ã> ి
అB2�యం%ా అB2�యం%ా అB2�యం%ా అB2�యం%ా క�`ని క�తలక�క�`ని క�తలక�క�`ని క�తలక�క�`ని క�తలక�, , , , ఆయన ఆయత{ల పట	  తలØర�సుఆయన ఆయత{ల పట	  తలØర�సుఆయన ఆయత{ల పట	  తలØర�సుఆయన ఆయత{ల పట	  తలØర�సు-
తనంతనంతనంతనం ప�ద�<Àం ప�ద�<Àం ప�ద�<Àం ప�ద�<Àం����నందుక� నందుక� నందుక� నందుక� ఫ^తం%ా ఈ �\¦ ఫ^తం%ా ఈ �\¦ ఫ^తం%ా ఈ �\¦ ఫ^తం%ా ఈ �\¦ ½క; అవమ7న½క; అవమ7న½క; అవమ7న½క; అవమ7నకరకరకరకర-efgన efgన efgన efgన 
¤j c¤j c¤j c¤j c��ంచబడnత{ం�� అ4 ��ంచబడnత{ం�� అ4 ��ంచబడnత{ం�� అ4 ��ంచబడnత{ం�� అ4 అంటఅంటఅంటఅంట���� ఉండ%ా ఆ దృdా�49 tవ�  ఉండ%ా ఆ దృdా�49 tవ�  ఉండ%ా ఆ దృdా�49 tవ�  ఉండ%ా ఆ దృdా�49 tవ� 
చూడగ^%<]ే ఎంత బ�గHంటZం��చూడగ^%<]ే ఎంత బ�గHంటZం��చూడగ^%<]ే ఎంత బ�గHంటZం��చూడగ^%<]ే ఎంత బ�గHంటZం��"""". . . . (6:93).  

12వ� వ�Mనప�డn -ాస�వమH సFషQమ� అసల; cషయమH ప�v 
ఒక��<క° ]ె^`ి[�త{ం��. అల7	 8 ఇల7 ]ె^[ాడnః """"త{దక; -ా�<లI త{దక; -ా�<లI త{దక; -ా�<లI త{దక; -ా�<లI 
ఒక4క� 12వ�ఒక4క� 12వ�ఒక4క� 12వ�ఒక4క� 12వ� వ�M వ�M వ�M వ�Mనప�డn నప�డn నప�డn నప�డn 'ఓ B2 ప�భH-ాఓ B2 ప�భH-ాఓ B2 ప�భH-ాఓ B2 ప�భH-ా! ! ! ! నను9 v�<%< పం>ినను9 v�<%< పం>ినను9 v�<%< పం>ినను9 v�<%< పం>ి-

-CయHమH-CయHమH-CయHమH-CయHమH. . . . BCను వద^ వ�MBCను వద^ వ�MBCను వద^ వ�MBCను వద^ వ�Mన �24లI స]2�ర�మH 1ేన �24లI స]2�ర�మH 1ేన �24లI స]2�ర�మH 1ేన �24లI స]2�ర�మH 1ేయHదునుయHదునుయHదునుయHదును' అ4  అ4  అ4  అ4 
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పల;క;నుపల;క;నుపల;క;నుపల;క;ను. . . . అటZ	  కాBCరదుఅటZ	  కాBCరదుఅటZ	  కాBCరదుఅటZ	  కాBCరదు. . . . అఅఅఅ�� ఒక మ7ట�� ఒక మ7ట�� ఒక మ7ట�� ఒక మ7ట, , , , �244 అతడn �244 అతడn �244 అతడn �244 అతడn 
పల;క;చుB29డnపల;క;చుB29డnపల;క;చుB29డnపల;క;చుB29డn. . . . -ార� మరల -ార� మరల -ార� మరల -ార� మరల సbవ�లzౖ ల|చు ��నమH వరక; -ా�< సbవ�లzౖ ల|చు ��నమH వరక; -ా�< సbవ�లzౖ ల|చు ��నమH వరక; -ా�< సbవ�లzౖ ల|చు ��నమH వరక; -ా�< 
మHందర మHందర మHందర మHందర అడn�  ఉన9��అడn�  ఉన9��అడn�  ఉన9��అడn�  ఉన9��". ". ". ". (23:99,100).  
12వ�ను చూ`ి అcdాr`ి మ�<యH [ా[ాత{�డn ఇహలIకా4క� v�<%< 
వ�M స]2��ా�ల; 1ేయ7ల4 క�ర�దుర� కా4 అప�డn ఆ 
పdాM]2� పమH ఏ½ ప4క� �ాదు. అల7	 8 ఇల7 ]ె^[ాడnః """"tవ� tవ� tవ� tవ� 
[ా[ాత{�లను చూ1దెవ�[ా[ాత{�లను చూ1దెవ�[ా[ాత{�లను చూ1దెవ�[ా[ాత{�లను చూ1దెవ�. . . . -ార� బ�ధను -ార� బ�ధను -ార� బ�ధను -ార� బ�ధను చూచునప�డn ]2మH v�<%< చూచునప�డn ]2మH v�<%< చూచునప�డn ]2మH v�<%< చూచునప�డn ]2మH v�<%< 
[�వ�టక; మ7రXమH గల�2[�వ�టక; మ7రXమH గల�2[�వ�టక; మ7రXమH గల�2[�వ�టక; మ7రXమH గల�2?    అ4 పల;క;దుర�అ4 పల;క;దుర�అ4 పల;క;దుర�అ4 పల;క;దుర�"""". . . . (42:44). 
సమ7��ఃసమ7��ఃసమ7��ఃసమ7��ః ప�వక� సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం 1ె>ిFన ప�కారం: శ-ా49 
%\�<లI >sటLQ  అత4 బంధువ�ల; v�<%< [£�న తర�-ాత ఇద�ర� 
దూతల; వ�M అత49 క��\MబÖటLQ  't ప�భHవ� ఎవర�?, t ధర�ం ఏ��?, 
t ప�వక� ఎవర�?' అ4 ప�¤9�ా� ర�. 'B2 ప�భHవ� అల7	 8అల7	 8అల7	 8అల7	 8, B2 ధర�ం 
ఇ�ా	 ంఇ�ా	 ంఇ�ా	 ంఇ�ా	 ం, B2 ప�వక� మHహమ�మHహమ�మHహమ�మHహమ� �' అ4 సమ7�2న#�ా� డn cdాr`ి. 
అప�డn -ా�<ద�రంట�ర�ః ఇ��%\ చూడn నరకంలI t �ాm నం, అల7	 8 
�24క� బదుల;%ా సrరXంలI tక; ఈ �ాm నం ప��ా��ం12డn. cdాr`ి 
��ండn సmB2ల; చూ�ా� డn. కా4 అcdాr`ి ల|క మHB2+ిË (వంచక;డn) 
-ా�<ద�ర� ప�¤9ంచబ'ినప�డn 'అ��! B2క; ]ె^యదు' అ4 -ా[�]2డn. 
అప�డn ఇద�ర� దూతల; 'tవ� ]ెల;సుక�ల|దు, �24క� ప�యత9మp 
1ేయల|దు' అ4 అంట�, ఇనుప సef�టల]k క:డn]2ర�. అందుక; 
అతడn కOకల; -C`ి అర��ా� డn. అత4 అర�ప�ల; మ7నవ�ల;, EB29త{ల; 
తపF అందర¶ cంట�ర�. సమ7�� అత4 క:రక; ఇర�క;%ా ఉంటZం��. 
ఇద�ర� దూతల; అత4క� నరకంలI అత4 �ాm నం చూ>ి�ా� ర�. అక�'ి 
నుం'ి �24 ]2పం, ¤j వసూ�  ఉంటZం��.  
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సమ7��లI ఉన9 శ��రమHలI ఆత�ను v�<%< పంపడం పరలIక cష-

య7లI	  ఒకటL. �249 మ7నవ e~ధ ఇహలIకంలI ఉం'ి గ/0ంచల|దు  . 
మ4aి cdాr`ి అ�]ే, అనుగ�లక; అర�í డ�న1ో   సమ7��లI 
అనుగ/0ంచ   బడn]2డn. ¤jక; అర�í డ�న1ో ¤ºింపబడn]2డn. ప�వక� 
సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం ఇల7 s̀లc12Mర�ః """"సమ7�� ¤సమ7�� ¤సమ7�� ¤సమ7�� ¤j నుం' ిj నుం' ిj నుం' ిj నుం' ి
అల7	 8అల7	 8అల7	 8అల7	 8 శరణH క�రం'ి శరణH క�రం'ి శరణH క�రం'ి శరణH క�రం'ి". ". ". ". (అబp�2వ¡). మం� మనుసు" ��49 
vరస��<ంచదు. ఎందుకన%ా ��4క� ఇంచు#ంచు [�^న cషయమH 
ఒకటL ఇహలIకంలI మ4aి చూసు� ంట�డn. పడnక;న9 వ�క�� సrప9లI 
¤jక; గH�< అ�నటZ	  చూ�ా� డn. స�యం క�ర�త� అర��ా� డn. కా4 
అత4 ప�క�BC e~ల;క:4 ఉన9 వ�క�� �249 గ/0ంచల|క[�త{B29డn  . 
ఇక bవన�రణ2లI	 4 ]ే'2 ఇంతకంట� %ÎపF��.  
ప�వక� సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం s̀లc12Mర�ః """"సమ7�� పరలIక సమ7�� పరలIక సమ7�� పరలIక సమ7�� పరలIక 
�ాm B2లI	  ÆదటL �ాm నం�ాm B2లI	  ÆదటL �ాm నం�ాm B2లI	  ÆదటL �ాm నం�ాm B2లI	  ÆదటL �ాm నం. . . . �249 �249 �249 �249 ºOమం%ా �2టLన-ా�<క� ºOమం%ా �2టLన-ా�<క� ºOమం%ా �2టLన-ా�<క� ºOమం%ా �2టLన-ా�<క� ఆ తర�-ాత ఆ తర�-ాత ఆ తర�-ాత ఆ తర�-ాత 
�ాm B2ల; �ాm B2ల; �ాm B2ల; �ాm B2ల; ]ే̂ క%ా ఉంట��]ే̂ క%ా ఉంట��]ే̂ క%ా ఉంట��]ే̂ క%ా ఉంట��. . . . �249 ºOమం%ా �2ట4�249 ºOమం%ా �2ట4�249 ºOమం%ా �2ట4�249 ºOమం%ా �2ట4-ా�<క� �24 -ా�<క� �24 -ా�<క� �24 -ా�<క� �24 
తర�-ాతc తర�-ాతc తర�-ాతc తర�-ాతc కð<నం%ా ఉంట��కð<నం%ా ఉంట��కð<నం%ా ఉంట��కð<నం%ా ఉంట��"""". . . . (v�<�E). 
సమ7��సమ7��సమ7��సమ7��    ¤j¤j¤j¤j అ4 >Dర� �ావ'24క� కారణం అBCక మం��4 సమ7��లI 
>sటQడం వల	BC. కా^[��న-ార�, మH4%<[��న-ార� మ�<యH 
కౄరజంత{వ�లక; ఆ�రefgన-ార� క�'2 తమ కర�ల ప�కారం 
¤ºించబడn]2ర� ల|క అనుగ/0ంచబడn]2ర�  . సమ7�� ¤jల; ccధ 
రకాల;%ా ఉంట��ః ఇనుప సef�టల]k క:టQబడnను. సమ7�� ìకటL]k 
4ం'ి[�వ�ను. నరకంలI4 పర�ప� అత4క� -Cయబడnను. �24 తల;ప� 
అత4 -�ౖప�నక; ]ెర�వబడnను. అందులI నుం'ి -C'ి %ా^ వసూ�  
ఉండnను. అత4 దు�ా��ా�ల;, దు�ాrసన గల దుసు� ల; ధ�<ం�న 
అందcకారంగల వ�క�� ర¶పంలI అత4క� ]kడn%ా ఉండnను. అcdాr`ి 
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మ�<యH మHB2+ిఖులక; ఎడ]ెగక;ం'2 ¤j ఉండnను. [ా[ాత{�'ౖెన 
cdాr`ిక� తన [ా[ాలక; త%<న��vలI ¤j ఉండnను. త�ాrత ¤j నుం'ి 
రºింపబడవచుMను.  

సమ7��లI వ�ాల;ః సమ7��లI వ�ాల;ః సమ7��లI వ�ాల;ః సమ7��లI వ�ాల;ః cdాr`ి క:రక; అత4 సమ7�� -�డల;F 
1ేయబడnను. నూ! (కాంత{ల)]k 4ంపబడnను. సrరXం ¯క� 
�2rరమH అత4 -�ౖప�నక; ]ెర�వబడnను. అందులI నుం'ి ప�<మళం 
మ�<యH %ాల;ల; xసూ�  ఉండnను. సrరXప� పర�ప�ల; పరచబడnను. 
అత4 స]2��ా�ల; అందefgన మ4aి ర¶పమHలI అత4క� ]kడn%ా 
ఉండnను.  

 

ప�ళయంప�ళయంప�ళయంప�ళయం, , , , �24 �24 �24 �24 గHర�� ల;గHర�� ల;గHర�� ల;గHర�� ల; 

అల7	 8 ఈ సృaిQ4 dాశrతం%ా ఉండnటక; సృషQంచల|దు. తపFక ఒక 
��నం �ానుం�� ఇ�� అంతమH కానుం��. అ�ే ప�ళయం సంభcం1ే �\¦. 
సం�ేహం ల|నటZవంటL �\¦. """"ప�నర�]2m న ��నం �ానున9��ప�నర�]2m న ��నం �ానున9��ప�నర�]2m న ��నం �ానున9��ప�నర�]2m న ��నం �ానున9��. . . . అం�టెLQ  అం�టెLQ  అం�టెLQ  అం�టెLQ  
సం�హేం ల|దుసం�హేం ల|దుసం�హేం ల|దుసం�హేం ల|దు"""". . . . (22:7). """"మ7క; ప�ళయకాలమH �ాదు అ4 మ7క; ప�ళయకాలమH �ాదు అ4 మ7క; ప�ళయకాలమH �ాదు అ4 మ7క; ప�ళయకాలమH �ాదు అ4 
అcdాrసుల; పల;క;దుర�అcdాrసుల; పల;క;దుర�అcdాrసుల; పల;క;దుర�అcdాrసుల; పల;క;దుర�. . . . tవ� 1ెప� ఎందుక; �ాదుtవ� 1ెప� ఎందుక; �ాదుtవ� 1ెప� ఎందుక; �ాదుtవ� 1ెప� ఎందుక; �ాదు?    B2 ప�భHవ� B2 ప�భHవ� B2 ప�భHవ� B2 ప�భHవ� 
�ాºి%ా�ాºి%ా�ాºి%ా�ాºి%ా!!!!    అ��అ��అ��అ��    తపFతపFతపFతపFక ½క; వచుMనుక ½క; వచుMనుక ½క; వచుMనుక ½క; వచుMను"""". . . . (34:3). ప�ళయ��న cషయమH 
అ%\చరefgన��. అ�� కOవలం అల7	 8 కO ]ెల;సు. �249 ఆయన తన 
సృaిQలI ఎవ�<క° ]ెల;పల|దు. """"ప�ళయ కాలమHను గp�<M 4ను9 ప�ళయ కాలమHను గp�<M 4ను9 ప�ళయ కాలమHను గp�<M 4ను9 ప�ళయ కాలమHను గp�<M 4ను9 
అడnగHచుB29ర�అడnగHచుB29ర�అడnగHచుB29ర�అడnగHచుB29ర�. . . . �24 cషయం �24 cషయం �24 cషయం �24 cషయం అల7	 8అల7	 8అల7	 8అల7	 8     కO కO కO కO ]ె^యHను అ4 ఓ ప�వకా�]ె^యHను అ4 ఓ ప�వకా�]ె^యHను అ4 ఓ ప�వకా�]ె^యHను అ4 ఓ ప�వకా� ! ! ! ! 
పల;క;మHపల;క;మHపల;క;మHపల;క;మH. . . . �24 cషయమH tకO# �24 cషయమH tకO# �24 cషయమH tకO# �24 cషయమH tకO# ]లె;సు]లె;సు]లె;సు]లె;సు. . . . ప�ళప�ళప�ళప�ళయ కాలమH య కాలమH య కాలమH య కాలమH 
స½పమHలIBC కావచుMస½పమHలIBC కావచుMస½పమHలIBC కావచుMస½పమHలIBC కావచుM". ". ". ". (33:63).  

ఈ ధ�<ణ?>sౖ దుష{Q ల; మ7త�e~ #%<^ యHండ%ా ప�ళయం సంభcం-

చును. అ�� ఎల7 అన%ాః అ�� సంభcం1ేక� మHందు అల7	 8 ఒక మంద- 
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మ7ర�తefgన %ా^4 పంప�ను. �24వలన cdాrసుల; చ4[�]2ర�. ఇక 
అల7	 8 సృaిQనంతటL4 B2శనమH 1ేయ7లనుక;న9ప�డn, శంక; ఊ�ే 
దూతక; ఆ�ేశ#�ా� డn అతడn శంక; ఊద%ా ప�జలందర� 
�£మ�`ి 	̂[�]2ర�. అ�ే cషయం అల7	 8 ఇల7 ]ె^[ాడnః """"శంక; శంక; శంక; శంక; 
ఊదబడnనుఊదబడnనుఊదబడnనుఊదబడnను, , , , కావ�న ఆకాశమHలలIనూకావ�న ఆకాశమHలలIనూకావ�న ఆకాశమHలలIనూకావ�న ఆకాశమHలలIనూ భp#లI భp#లI భp#లI భp#లIనూనూనూనూ ఉన9  ఉన9  ఉన9  ఉన9 
-ారందర¶ మp�<-ారందర¶ మp�<-ారందర¶ మp�<-ారందర¶ మp�<���� 	̂  ప'[ి�వ�దుర�	̂  ప'[ి�వ�దుర�	̂  ప'[ి�వ�దుర�	̂  ప'[ి�వ�దుర�. . . . అల7	 8అల7	 8అల7	 8అల7	 8 క��<న-ార� క��<న-ార� క��<న-ార� క��<న-ార� తపF తపF తపF తపF"""". . . . 
(39:68). అ�� ¦మ7 (�క -ారం) �\జగHను. >ిదప �ౖెవదూతల; స�తం 
చ4[�వ�దుర�. అల7	 8 తపF మ��వrర¶ #%<^ ఉండర�.  

3- సమ7ధులI	  ఉన9 మ7నవ �ే�లను మటLQ  vBCసు� ం��. కOవలం 
-�B�9మHకలI ఉం'ే ·జమH తపF. కా4 ప�వక�ల �ే�లను మటLQ  
vనదు. తర�-ాత అల7	 8 వర�ం క;�<F�ా� డn, �24]k �ే�ల; తయ7-
రవ�]2�. -ా�<4 ల|[ాల4 అల7	 8 ఉ�ే�¤ం�నప�డn శంక; ఊ�ే దూత 
ఇ��ా +ీÉ ను bcంపజO�ా� డn. అతడn ��ండవ�ా�< శంక; ఊద%ా అల7	 8 
అంద�<t bcంపజO�ా� డn. -ారందర¶ ÆదటL�ా�< అల7	 8 ప�టLQం�నటZ	  
నగ9మH%ా, సున9v 1ేయబడక;ం'2, కాళÍక; 1ెప�ల; ల|క;ం'2 
సమ7ధుల నుం'ి ల|� వ�ా� ర�. అ�ే cషయం అల7	 8 ఇల7 ]ె^[ాడnః 
""""శంక; ఊదబ'నిప�డn శంక; ఊదబ'నిప�డn శంక; ఊదబ'నిప�డn శంక; ఊదబ'నిప�డn -ారం]2 %\��-ారం]2 %\��-ారం]2 %\��-ారం]2 %\��ల నుం' ి ల|� తమ ప�భHవ� ల నుం' ి ల|� తమ ప�భHవ� ల నుం' ి ల|� తమ ప�భHవ� ల నుం' ి ల|� తమ ప�భHవ� 
-�ౖప�నక; పర�%�త{� క;ంట-�ౖప�నక; పర�%�త{� క;ంట-�ౖప�నక; పర�%�త{� క;ంట-�ౖప�నక; పర�%�త{� క;ంట���� వ�ా� ర� వ�ా� ర� వ�ా� ర� వ�ా� ర�"""". . . . (36:51). అంద�<కంట� మHందు ప�వక� 
మHహమ� సల	ల7	 హ® అలz/ౖ0 వసల	 ం భp# నుం'ి -�^క� వ�ా� ర�. 
తర�-ాత ప�జలందర¶ 'మ8 ష!' efg�2నమH -�ౖప�నక; -�ßà� ర�. అ�� 
12ల7 cdాలefgన భp#. అప�డn సూర��డn ప�జలక; అv స½పంలI 
ఉండnను.  

ఆ efg�2నంలI ప�జల; తమ లzక�, �ర�F క:రక; 12ల7 కాలం -C� 
ఉంట�ర�. >ిదప అల7	 8 -ా�< మధ� �ర�F క:రక; వ�ా� డn. నరకం>sౖ 
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వం]ెన -Cయబడnత{ం��. అ�� -�ంటZ� క కB29 సన9%ా, ఖడX ం కB29 
పదుB�ౖన��%ా ఉంటZం��. �24>sౖ ప�జల; తమ కర�ల ప�కారం%ా 
�2టZదుర�. క:ందర� కను��పF [ాటZలI, మ�<క:ందర� %ా^ �ర�%ా, 
ఇంక:ందర� గHఱ�ప� �´త{%ా �2టZ]ే, అక�'ే క:ందర� [�ా క;చూ 
�2టZదుర�. వం]ెనక; క:ండn	 ండnను. అc ప�జలను పటLQ  నరకంలI 
పడ-CయHను. అ�]ే అందులI పడn-ార� అcdాrసుల; మ�<యH 
[ా[ాలక; గH�< అ�న cdాrసులI	  అల7	 8 క��<న-ార�. అcdాrసులzౖ]ే 
dాశrతం%ా అందులIBC ప'ి ఉంట�ర�. కా4 [ా[ాల; 1ే`ిన cdాrసుల; 
అల7	 8 క��<న49 �\¦ల; ¤ºింపబడn]2ర�. తర�-ాత అందులI నుం'ి 
�యబ'ి సrరXంలI ప�-C¤ంచబడnదుర�.  

సrరX-ాసుల; నరకం>sౖ ఉన9 వం]ెన ºOమం%ా �2టLన తర�-ాత సrరXం 
మ�<యH నరకం మధ�లI ఉన9 వం]ెన>sౖక� వ�M 4ల;�ా� ర�. -ా�< 
పరసFరం ఒక�<>sౖ ఉం'ిన మ�Îక�< హక;�ల; 1ె 	̂ంచబడnను. ఎవ��&B2 
ఒక�<>sౖ అB2�యం 1ే`ి ఉంట�, అత4 నుం'ి ప�<�రం బ���త{4క� 
ఇవrబ'ి, -ా�< హృదయ7ల కల;��ాల; దూరమH కాక మHందు ఎవర¶ 
సrరXంలI ప�-C¤ంచల|ర�. సrరX-ాసుల; సrరXంలI, నరక-ాసుల; 
నరకంలI 1ే�<న >ిదప మృత{�వ�ను [£ట�Qల; ర¶పంలI �సుక; వ�M 
సrరXం మ�<యH నరకం మధ�లI -ార� చూసూ�  ఉండ%ా 'EÏí ' 
1ేయ(క�య)బడnను. సrరX-ాసుల7�ా! dాశrతం%ా ఉండం'ి, ఇక ½క; 
మరణం ల|దు. నరక-ాసుల7�ా! ½క� dాశrతం ఇక మరణం ల|దు అ4 
అనబడnత{ం��. ఒక-Cళ మరణం అBC�� ఉంట� సం]kషం]k చ4[�]ే 
సrరX-ాసుల; చ4[�]2ర�. �ంత, బ�ధ]k చ4[�]ే నరక-ాసుల; 
చ4[�]2ర�.  
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నరకం మ�<యH �24 ¤jల;నరకం మ�<యH �24 ¤jల;నరకం మ�<యH �24 ¤jల;నరకం మ�<యH �24 ¤jల; 

సృషQకర� అ�న అల7	 8 ఆ�ేశం: """"ప�జల;ప�జల;ప�జల;ప�జల;, , , , �ాళþÍ ఇంధనం కాగల ఆ �ాళþÍ ఇంధనం కాగల ఆ �ాళþÍ ఇంధనం కాగల ఆ �ాళþÍ ఇంధనం కాగల ఆ 
నరకా%<9 నుం' ినరకా%<9 నుం' ినరకా%<9 నుం' ినరకా%<9 నుం' ి భయపడం'ిభయపడం'ిభయపడం'ిభయపడం'ి. . . . అ�� అcఅ�� అcఅ�� అcఅ�� అcdాrసుల క:రక; dాrసుల క:రక; dాrసుల క:రక; dాrసుల క:రక; `ది�efg`ది�efg`ది�efg`ది�efg-
యHన9��యHన9��యHన9��యHన9��"""". . . . (2:24). ప�వక� సల	ల7	 హ® అలz/ౖ0 వసల	 ం ఒక�ా�< తమ 
సహచర�ల]k """"నరకా%<9 నరకా%<9 నరకా%<9 నరకా%<9 ½ర� ½ర� ½ర� ½ర� �ాజOసు� న9 �ాజOసు� న9 �ాజOసు� న9 �ాజOసు� న9 ((((ఇహలIకఇహలIకఇహలIకఇహలIక)))) అ%<9 అ%<9 అ%<9 అ%<9క� క� క� క� 'ెబÖÒౖ'ెబÖÒౖ'ెబÖÒౖ'ెబÖÒౖ ��ట	   ��ట	   ��ట	   ��ట	  
ఎక;�వ �వ�ం%ా ఉంటZం��ఎక;�వ �వ�ం%ా ఉంటZం��ఎక;�వ �వ�ం%ా ఉంటZం��ఎక;�వ �వ�ం%ా ఉంటZం��"""" అ4 1ె[ాFర�. అనుచర�ల; ఈ మ7ట c4 
'ప�వకా� ! అల7	 8 �ాºి%ా! (కాలM'24క�) ఈ అ%<9�� స�<[�త{ం�� క�2' 
అ4 అB29ర�. �24క� ప�వక� సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం """"నరకా%<9క� ½ నరకా%<9క� ½ నరకా%<9క� ½ నరకా%<9క� ½ 
(((([�ా పం�క[�ా పం�క[�ా పం�క[�ా పం�క) ) ) ) అ%<9>sౖ అ%<9>sౖ అ%<9>sౖ అ%<9>sౖ అర-�ౖ ]Ç#��� ��ట	  అర-�ౖ ]Ç#��� ��ట	  అర-�ౖ ]Ç#��� ��ట	  అర-�ౖ ]Ç#��� ��ట	  ఆ��క�త ఆ��క�త ఆ��క�త ఆ��క�త ఉం��ఉం��ఉం��ఉం��. . . . �24 'బెÖÒౖ �24 'బెÖÒౖ �24 'బెÖÒౖ �24 'బెÖÒౖ 
}�%ాలలI4 ప�v }�గం }�%ాలలI4 ప�v }�గం }�%ాలలI4 ప�v }�గం }�%ాలలI4 ప�v }�గం �వ�తలI ½ �వ�తలI ½ �వ�తలI ½ �వ�తలI ½ అ%<9 మ7���<%ా ఉంటZం��అ%<9 మ7���<%ా ఉంటZం��అ%<9 మ7���<%ా ఉంటZం��అ%<9 మ7���<%ా ఉంటZం��" " " " అ4 
సమ7�2న#12Mర�. (బHఖ7�<, మH`ి	 ం). 

నరకంలI ఏడn అంతసు� ల;ంట��. ప�v అంత{సు� లI మ�\�24కంట� 
ఎక;�వ ¤j ఉంటZం��. ఎవ�< కర�ల ప�కారం -ార� అందులI ఉంట�ర�. 
మHB2+ిఖుల; (వంచక;ల;) నరకంలI4 అvక� ం�� �ాm నంలI, కð<న ¤jలI 
ఉంట�ర�. అcdాrసులక; ¤j కలకాలం ఉంటZం��. అందులI 
కా^[��నప�డల7	  మ�<ంత ¤j కల;గHటక; v�<%< చర�ం మ7రM-

బడnను. అ�ే cషయం అల7	 8 ఇల7 ]ె^[ాడnః """"-ా�< చర�ం కా^-ా�< చర�ం కా^-ా�< చర�ం కా^-ా�< చర�ం కా^-

[��నప�డ[��నప�డ[��నప�డ[��నప�డల7	  ల7	  ల7	  ల7	  �24క� బదుల;%ా -C�O�24క� బదుల;%ా -C�O�24క� బదుల;%ా -C�O�24క� బదుల;%ా -C�O చర�మHను చర�మHను చర�మHను చర�మHను, , , , -ార� బ�ధ ర�� -ార� బ�ధ ర�� -ార� బ�ధ ర�� -ార� బ�ధ ర�� 
చూచుటక�&చూచుటక�&చూచుటక�&చూచుటక�&, , , , క^Fంచు చుందుమHక^Fంచు చుందుమHక^Fంచు చుందుమHక^Fంచు చుందుమH"""". . . . (4:56). """"అcdాr�ా4క� [ాలF'నిఅcdాr�ా4క� [ాలF'నిఅcdాr�ా4క� [ాలF'నిఅcdాr�ా4క� [ాలF'ని-

-ా�<క� నరకా%<9 ఉన9��-ా�<క� నరకా%<9 ఉన9��-ా�<క� నరకా%<9 ఉన9��-ా�<క� నరకా%<9 ఉన9��. . . . -ార� చ4[�-ాలBC �ర�F ఇవrబడదు-ార� చ4[�-ాలBC �ర�F ఇవrబడదు-ార� చ4[�-ాలBC �ర�F ఇవrబడదు-ార� చ4[�-ాలBC �ర�F ఇవrబడదు. . . . -ా-ా-ా-ా�<�<�<�<    
నరక య7తనను నరక య7తనను నరక య7తనను నరక య7తనను     ఏ మ7త�ం త%<Xంచఏ మ7త�ం త%<Xంచఏ మ7త�ం త%<Xంచఏ మ7త�ం త%<Xంచడడడడమp జరగదుమp జరగదుమp జరగదుమp జరగదు. . . . ఇల7 e~మH ఇల7 e~మH ఇల7 e~మH ఇల7 e~మH 
అcdాr�ా4క� అcdాr�ా4క� అcdాr�ా4క� అcdాr�ా4క� [ాలF'ే ప�v వrక��[ాలF'ే ప�v వrక��[ాలF'ే ప�v వrక��[ాలF'ే ప�v వrక��క° ప�vక° ప�vక° ప�vక° ప�vఫలం ఫలం ఫలం ఫలం ఇ�ా� మHఇ�ా� మHఇ�ా� మHఇ�ా� మH"""". . . . (35:36). 
నరక-ాసులను సంక�ళÍ]k కటLQ , efడలలI పట�Qల; -Cయ-బడnను. """"ఆ ఆ ఆ ఆ 
�\¦ tవ� �ోష{లను చూ�ా� వ��\¦ tవ� �ోష{లను చూ�ా� వ��\¦ tవ� �ోష{లను చూ�ా� వ��\¦ tవ� �ోష{లను చూ�ా� వ�. . . . -ా�< 1తే{ల�-ా�< 1తే{ల�-ా�< 1తే{ల�-ా�< 1తే{ల�, , , , ]2ళ]2ళ]2ళ]2ళ����Í బÓ'లీ]k Í బÓ'లీ]k Í బÓ'లీ]k Í బÓ'లీ]k 
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బం��ంచబ'ి ఉంట��బం��ంచబ'ి ఉంట��బం��ంచబ'ి ఉంట��బం��ంచబ'ి ఉంట��. . . . -ార� ]2-ార� ]2-ార� ]2-ార� ]2ర� వ�ా�ర� వ�ా�ర� వ�ా�ర� వ�ా� �� �� లను లను లను లను ధ�<ం� ఉంట�ర�ధ�<ం� ఉంట�ర�ధ�<ం� ఉంట�ర�ధ�<ం� ఉంట�ర�. . . . అ%<9 అ%<9 అ%<9 అ%<9 
జªrలల; -ా�<జªrలల; -ా�<జªrలల; -ా�<జªrలల; -ా�< మHఖ7లను క మH�క;ంట�� మHఖ7లను క మH�క;ంట�� మHఖ7లను క మH�క;ంట�� మHఖ7లను క మH�క;ంట��"""". . . . (14: 49,50). -ా�< vం'ి 
cషయమH ఇల7 ]ెల;పబ'ిం��ః """"4శMయం%ా జఖూ�é వృjం 4శMయం%ా జఖూ�é వృjం 4శMయం%ా జఖూ�é వృjం 4శMయం%ా జఖూ�é వృjం 
[ా[ాత{�లక; [ా[ాత{�లక; [ా[ాత{�లక; [ా[ాత{�లక; ఆ�ఆ�ఆ�ఆ�రం రం రం రం అవ�త{ం��అవ�త{ం��అవ�త{ం��అవ�త{ం��. . . . అ�� నూB� మ'ి�అ�� నూB� మ'ి�అ�� నూB� మ'ి�అ�� నూB� మ'ి�ల7 ఉంటZం��ల7 ఉంటZం��ల7 ఉంటZం��ల7 ఉంటZం��. . . . 
సలసల కా%O tర� మ7���<%ా సలసల కా%O tర� మ7���<%ా సలసల కా%O tర� మ7���<%ా సలసల కా%O tర� మ7���<%ా అ�� కడnప�లI అ�� కడnప�లI అ�� కడnప�లI అ�� కడnప�లI మసల;త� ఉంటZం��మసల;త� ఉంటZం��మసల;త� ఉంటZం��మసల;త� ఉంటZం��"""". . . . 
(4:43,46). ప�వక� సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం ఇల7 s̀లc12Mర�ః 
""""జఖూ�é వృjం ¯క� ఒక చుక� భp#జఖూ�é వృjం ¯క� ఒక చుక� భp#జఖూ�é వృjం ¯క� ఒక చుక� భp#జఖూ�é వృjం ¯క� ఒక చుక� భp#>sౖ>s>ౖsౖ>sౖ ప'ని1 ప'ని1 ప'ని1 ప'ని1 ోోోో    భp4-ాసుల భp4-ాసుల భp4-ాసుల భp4-ాసుల 
bవB¼[ాbవB¼[ాbవB¼[ాbవB¼[ా�������� [ాడ�[�త{ం�� [ాడ�[�త{ం�� [ాడ�[�త{ం�� [ాడ�[�త{ం��. . . . ఇక �249 vBC-ా�< గv ఏమవ�త{ం�ోఇక �249 vBC-ా�< గv ఏమవ�త{ం�ోఇక �249 vBC-ా�< గv ఏమవ�త{ం�ోఇక �249 vBC-ా�< గv ఏమవ�త{ం�ో?....     

నరక ¤j ¯క� కð<న]2r49, సrరXం ¯క� }²గ}�%ా�^9 ప�వక� 
సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం ¯క� ఈ హ��సు cశ��క�<సు� ం��ః 
""""ఇహలIకంలI అత���క సుఖ7లను అనుభcం�న ఇహలIకంలI అత���క సుఖ7లను అనుభcం�న ఇహలIకంలI అత���క సుఖ7లను అనుభcం�న ఇహలIకంలI అత���క సుఖ7లను అనుభcం�న అcdాr`ిఅcdాr`ిఅcdాr`ిఅcdాr`ి4444 ఒక�ా�<  ఒక�ా�<  ఒక�ా�<  ఒక�ా�< 
నరకంలI మHం� �`ినరకంలI మHం� �`ినరకంలI మHం� �`ినరకంలI మHం� �`ి, , , , tవ� ఎప�'ెBౖ2 tవ� ఎప�'ెBౖ2 tవ� ఎప�'ెBౖ2 tవ� ఎప�'ెBౖ2 సుఖ749 అనుభసుఖ749 అనుభసుఖ749 అనుభసుఖ749 అనుభ-cం12-ాcం12-ాcం12-ాcం12-ా?    
అ4 ప�¤9`D�అ4 ప�¤9`D�అ4 ప�¤9`D�అ4 ప�¤9`D�     'ల|దుల|దుల|దుల|దు, , , , ఎప�డూ ల|దుఎప�డూ ల|దుఎప�డూ ల|దుఎప�డూ ల|దు' అ4 బదు^�ా� డn అ4 బదు^�ా� డn అ4 బదు^�ా� డn అ4 బదు^�ా� డn. . . . ఒక��ా�< ఒక��ా�< ఒక��ా�< ఒక��ా�< 
అందులI మH4%< ల|అందులI మH4%< ల|అందులI మH4%< ల|అందులI మH4%< ల|����నందుక; నందుక; నందుక; నందుక; సరr సుఖ7లను సరr సుఖ7లను సరr సుఖ7లను సరr సుఖ7లను మర�మర�మర�మర�-[�య7డn[�య7డn[�య7డn[�య7డn. . . . అ� ేఅ� ేఅ� ేఅ� ే
cధం%ా ప�పంచంcధం%ా ప�పంచంcధం%ా ప�పంచంcధం%ా ప�పంచంలI లI లI లI ·ద�<కా49·ద�<కా49·ద�<కా49·ద�<కా49, , , , కషQ  బ�ధలను అనుభcం�న కషQ  బ�ధలను అనుభcం�న కషQ  బ�ధలను అనుభcం�న కషQ  బ�ధలను అనుభcం�న cdాr`ిcdాr`ిcdాr`ిcdాr`ి    
ఒక�ా�< సrరXంలI ప�-C¤ంఒక�ా�< సrరXంలI ప�-C¤ంఒక�ా�< సrరXంలI ప�-C¤ంఒక�ా�< సrరXంలI ప�-C¤ంపజÒ ిపజÒ ిపజÒ ిపజÒ ి, , , , ఎప�'ైB2 tవ� ·ద�<కా49 క�ాQ లను ఎప�'ైB2 tవ� ·ద�<కా49 క�ాQ లను ఎప�'ైB2 tవ� ·ద�<కా49 క�ాQ లను ఎప�'ైB2 tవ� ·ద�<కా49 క�ాQ లను 
చూdా-ాచూdా-ాచూdా-ాచూdా-ా? అ4  అ4  అ4  అ4 ప�¤9`D�ప�¤9`D�ప�¤9`D�ప�¤9`D� , , , , BCను BCను BCను BCను ఎప�డూ ఎప�డూ ఎప�డూ ఎప�డూ చూడల|ద4 బదు^�ా� డnచూడల|ద4 బదు^�ా� డnచూడల|ద4 బదు^�ా� డnచూడల|ద4 బదు^�ా� డn. . . . 
ఒక�ా�< సrరXంలI మH4%< ఒక�ా�< సrరXంలI మH4%< ఒక�ా�< సrరXంలI మH4%< ఒక�ా�< సrరXంలI మH4%< ల|ల|ల|ల|����నందుక; నందుక; నందుక; నందుక; ఇహలIక బ�ధల;ఇహలIక బ�ధల;ఇహలIక బ�ధల;ఇహలIక బ�ధల;, , , , క�ాQక�ాQక�ాQక�ాQ ల; ల; ల; ల; 
మర�[�య7డnమర�[�య7డnమర�[�య7డnమర�[�య7డn. . . .  

 

సrరX }²గ}�%ా�ల;సrరX }²గ}�%ా�ల;సrరX }²గ}�%ా�ల;సrరX }²గ}�%ా�ల; 

ప�ణ�ప�ర�ష{లక; అ�� స�2 ఉం'ే %´రవtయefgన �ాm నం. అందులI 
ఉన9 అనుగ�లను ఏ కనూ9   చూడల|దు. ఏ 1ెc cనల|దు. ఎవ�< 
ఊహలక; అందల|దు. చదవం'ి ��వ�ఖు!ఆ) �ాj�ం:    """"-ా�< కర�లక;-ా�< కర�లక;-ా�< కర�లక;-ా�< కర�లక;    



 

 ఇ���� ఇ�ా	 ం 

 

 

49 

ప�vఫలం%ాప�vఫలం%ాప�vఫలం%ాప�vఫలం%ా, , , , కళÍక; కళÍక; కళÍక; కళÍక; చల;వ చల;వ చల;వ చల;వ క^%<ం1ే ఎటZవంటL �ామ7%< క^%<ం1ే ఎటZవంటL �ామ7%< క^%<ం1ే ఎటZవంటL �ామ7%< క^%<ం1ే ఎటZవంటL �ామ7%<       -ా-ా-ా-ా�< క:రక; �< క:రక; �< క:రక; �< క:రక; 
�2� >sటQబ' ిఉం�ో �2� >sటQబ' ిఉం�ో �2� >sటQబ' ిఉం�ో �2� >sటQబ' ిఉం�ో ఆ �ామ7%<4 ఆ �ామ7%<4 ఆ �ామ7%<4 ఆ �ామ7%<4       గH�<ం� ఏ [�ా ణ?క� ]ె̂ యదుగH�<ం� ఏ [�ా ణ?క� ]ె̂ యదుగH�<ం� ఏ [�ా ణ?క� ]ె̂ యదుగH�<ం� ఏ [�ా ణ?క� ]ె̂ యదు"""". . . . (32:17). 
అందులI -Cర� -Cర� �ాm B2ల; గలవ�. cdాrసుల; తమ కర�ల ప�కారం 
అందులI ఉందుర�. """"అల7	 8 ½లI cdాrసులzనౖ -ా�<క� మ�<యH అల7	 8 ½లI cdాrసులzనౖ -ా�<క� మ�<యH అల7	 8 ½లI cdాrసులzనౖ -ా�<క� మ�<యH అల7	 8 ½లI cdాrసులzనౖ -ా�<క� మ�<యH 
cద�గల -ా�<క� పదవ�ల; ఉన9తమHల;%ా 1యేHనుcద�గల -ా�<క� పదవ�ల; ఉన9తమHల;%ా 1యేHనుcద�గల -ా�<క� పదవ�ల; ఉన9తమHల;%ా 1యేHనుcద�గల -ా�<క� పదవ�ల; ఉన9తమHల;%ా 1యేHను". ". ". ". (58:11). 
సrరX-ాసుల; తమ ఇ�ాQ ను�ారం vంట�, ]2� గHత� ఉందుర�. అందులI 
4ర�లefgన tటL -ాగHల;, ఏ మ7త�ం మ7ర4 ర��గల [ాల కాల;వల;, 
ప�<�ద� ]ేBC కాల;వల;, D̀cం1ే-ా�<క� మధురం%ా ఉం'ే మద� 
[ాB2ల;ండnను. -ా�<క�వrబ'ే మద�ం ప�పంచం ల7ంటLం�� కాదు. 
చదవం'ి ��వ� ఖు!ఆ): """"మద�ప� 1లెమల నుం'ిమద�ప� 1లెమల నుం'ిమద�ప� 1లెమల నుం'ిమద�ప� 1లెమల నుం'ి    [ాత�ల; మ7టL[ాత�ల; మ7టL[ాత�ల; మ7టL[ాత�ల; మ7టL-
మ7టLక° మ7టLక° మ7టLక° మ7టLక° 4ంపబ'ి -ా�< మధ� v�పFబడn4ంపబ'ి -ా�< మధ� v�పFబడn4ంపబ'ి -ా�< మధ� v�పFబడn4ంపబ'ి -ా�< మధ� v�పFబడn]2�]2�]2�]2�. . . . ef�<`[ి�త{న9 ef�<`[ి�త{న9 ef�<`[ి�త{న9 ef�<`[ి�త{న9 
మధువ�మధువ�మధువ�మధువ�, , , , ]2� %O-ా�<క� అ�� ఎం]k మధురం]2� %O-ా�<క� అ�� ఎం]k మధురం]2� %O-ా�<క� అ�� ఎం]k మధురం]2� %O-ా�<క� అ�� ఎం]k మధురం. . . . �24వల	  -ా�< శ���ా4క� �24వల	  -ా�< శ���ా4క� �24వల	  -ా�< శ���ా4క� �24వల	  -ా�< శ���ా4క� 
నషQం నషQం నషQం నషQం ఉండదుఉండదుఉండదుఉండదు. . . . -ా�< బ���  1ె'[ి�దు-ా�< బ���  1ె'[ి�దు-ా�< బ���  1ె'[ి�దు-ా�< బ���  1ె'[ి�దు"""". . . . (37:45-47). అందులI -ా�< 
c-ాహం అందefgన కళþÍగల సుందర `ీ� ïల]k జర�గHను. -ా�< గH�<ం� 
ప�వక� సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం ఇల7 s̀లc12Mర�ః """"సrరXంలI సrరXంలI సrరXంలI సrరXంలI 
ఉన9టZవంటL ఉన9టZవంటL ఉన9టZవంటL ఉన9టZవంటL `ీ� ï `ీ� ï `ీ� ï `ీ� ï భp4-ాసుల -�ౖప�నక; ఒక�ా�< ]Çం%< చూ`ని1భp4-ాసుల -�ౖప�నక; ఒక�ా�< ]Çం%< చూ`ని1భp4-ాసుల -�ౖప�నక; ఒక�ా�< ]Çం%< చూ`ని1భp4-ాసుల -�ౖప�నక; ఒక�ా�< ]Çం%< చూ`ని1 ోోోో    
భpమ7�కాdాల మధ� కాంత{Ûను]2�భpమ7�కాdాల మధ� కాంత{Ûను]2�భpమ7�కాdాల మధ� కాంత{Ûను]2�భpమ7�కాdాల మధ� కాంత{Ûను]2�. . . . సు-ాసన]k 4ం'ి[�]2�సు-ాసన]k 4ం'ి[�]2�సు-ాసన]k 4ం'ి[�]2�సు-ాసన]k 4ం'ి[�]2�"""". . . . 
(బHఖ7�<). 
సrరX-ాసులక; ల¬ం1ే సrరX-ాసులక; ల¬ం1ే సrరX-ాసులక; ల¬ం1ే సrరX-ాసులక; ల¬ం1ే వ�ాలI	  వ�ాలI	  వ�ాలI	  వ�ాలI	  అv >sద�  వరం అv >sద�  వరం అv >sద�  వరం అv >sద�  వరం అల7	 8 అల7	 8 అల7	 8 అల7	 8 
దరÀనందరÀనందరÀనందరÀనం 

-ా�<క� అక�డ మలమpత�మHల; కలగవ�. ఉ#�, ì#'ీల; ఉండవ�. 
-ా�<క� బం%ారప� దు-�rనల;ండnను. -ా�< 1ెమటలI కసూ� �< ల7ంటL 
సు-ాసన ఉండnను. ఈ అనుగ�ల; కలకాలమHంట��  . ఇc తరగవ�, 
న¤ంచవ�. ప�వక� � ఉప�ే¤ం12ర�ః """"సrరXంలI ప�-C¤ం�న-ాసrరXంలI ప�-C¤ం�న-ాసrరXంలI ప�-C¤ం�న-ాసrరXంలI ప�-C¤ం�న-ా�<క� �<క� �<క� �<క� 
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అనుగఅనుగఅనుగఅనుగ    �ల; �ల; �ల; �ల; కలకలకలకలకాలమHండnనుకాలమHండnనుకాలమHండnనుకాలమHండnను. . . . ఏ కషQమp ఉండదుఏ కషQమp ఉండదుఏ కషQమp ఉండదుఏ కషQమp ఉండదు. . . . దుసు� ల; దుసు� ల; దుసు� ల; దుసు� ల; 
[ాత[ాత[ాత[ాతబడవ�బడవ�బడవ�బడవ�. . . . అందులI అv తక;�వ అదృషQవంత{4క�అందులI అv తక;�వ అదృషQవంత{4క�అందులI అv తక;�వ అదృషQవంత{4క�అందులI అv తక;�వ అదృషQవంత{4క� ల¬ం1 ే వరం  ల¬ం1 ే వరం  ల¬ం1 ే వరం  ల¬ం1 ే వరం 
ఇహలIకం కంట� ప�� ��ఇహలIకం కంట� ప�� ��ఇహలIకం కంట� ప�� ��ఇహలIకం కంట� ప�� ��టZ	  టZ	  టZ	  టZ	  ఉత�మefgన��ఉత�మefgన��ఉత�మefgన��ఉత�మefgన��"""". . . .  
 

ఇ�ా	 ంలI `ీ� ï �ాm నంఇ�ా	 ంలI `ీ� ï �ాm నంఇ�ా	 ంలI `ీ� ï �ాm నంఇ�ా	 ంలI `ీ� ï �ాm నం 

ఇ�ా	 ం ధర�ంలI `ీ� ïల �ాm నం -ా�<క;న9 హక;�లను గH�<ం� చ��-C 
మHందు ఇ�ా	 e~తర మ]2లI	  -ా�<క;న9 �ాm నం, `ీ� ïల పట	  ఉన9 ఆ 
మ]2ల-ా�< వ�వ�రం గH�<ం� ]ెల;సుక�వడం ఎం]ౖెB2 అవసరం.  

%�క;ల వద�    `ీ� ï అమ�బ'ే�� మ�<యH క:నబ'ే��. ఆefక; ఏ హక�� 
ల|క;ం'2 ఉం'ే��. సరr హక;�ల; ప�ర�ష{4కO ఉం'ేc. ఆ`ి�లI 
-ారసతrమH ల|క;ం'2 తన సrంత �£మH�లI ఖర�M >sట�Q  హక;� 
క�'2 ఉం'ే�� కాదు. ప�ఖ7�v%ాం�న అచMటL తతr-Cత�  సుఖ�ాÈ 
(Socrates the philosopher) ఇల7 అB29డnః '`ీ� ï జªv ఉ4క� ప�పంచం 

¯క� అ�ోగv మ�<యH ºీణ]2r4క� ఒక మpలకారణం. `ీ� ï ఒక 
cషమ7^న 1ెటZQ  ల7ంటL��, చూప�క; ఎం]k అందం%ా ఉంటZం�� కా4 
ప�ల; �249 vన9 -�ంటBC చ4[�]2�'.  

�\మ)" -ార� `ీ� ïక� ఆత��� ల|దBC-ార�. -ా�< వద�  `ీ� ïక� ఏల7ంటL 
cల;వ, హక;� ల|క;ం'ిం��. '`ీ� ïక� ఆత� ల|దు' అనడం -ా�< 4B2దం%ా 
ఉం'ే��. అందుకO -ా�<4 స� ం}�లక; బం��ం� కా%<న నూB� -ా�< 
�ేహమHల>sౖ [�`ి -ా�<4 బ�ధ>sట�Q-ార�. ఇంతకంట� �రం%ా 
4�\� ష{లzౖన `ీ� ïలను గHఱ�ప� ]kక]k కటLQ  -ార� చ4[���ంత వరక; 
గHఱా� 49 ప�<%�v� ం1ే-ార�.  

మన }�రత �ేశంలI క�'2 ప�<`ిmv ఇల7%O ఉం'ే��. అం]ేకాదు, 
��4క� మ�\ అడnగH మHందు -C`ి భర� చ4[�]ే }�ర�ను క�'2 
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స�సహగమనమH 1ే�ం1ే-ార�. (`ీ� ïలను �ేవ�2`ీల;%ా క�'2 
ఉప�%<ం1ే-ార�). 

1ౖెtయHల; `ీ� ïలను ధనసంపదన మ�<యH సం]k�ా49 న¤ంపజO D̀ 
tటL]k [�ల|M-ార�. }�ర�ను అమ�డమH హక;�%ా }�cం1ే-ార�. అ�ే 
cధం%ా ఆefను సbవం%ా దహనం 1ేయHట క�'2 ఒక హక;�%ా 
}�cం1ే-ార�.  

ఇక యpదుల;, హ-ాr, ఆదమHను కcrం� 1ెటZQ  నుం� పండn 
v4>ిం�ంద4 `ీ� ï జªvBC శ>ించబ'ిన��%ా }�cం1ే-ార�. `ీ� ï బ/0ష{Q -

�ాల�నప�డn తనుం'ే గృహమH, తను మHటZQ క;BC ప�v వసు� వ� 
అప�<�భ�మవ�త{ందBC-ార�. ఆefక; ��దర�ల;ంట� తన తం'ి� ఆ`ి�లI 
వ1ేM }�గం తనక; ఇ1ేM-ార� కార�.  

క�&üస�వ�ల; `ీ� ï4 asౖ]2) (దయ�ం, >ిdాచమH) ¯క� �2rరమH%ా 
}�cం1ే-ార�. ఒక క�&üస�వ పం'ిత{డn `ీ� ï cషయమHలI ఇల7 ప��ా� -
cం12డnః '`ీ� ï మ7నవ [�^క గల�� కాదు'. బ²B2-�నూ� ! (Saint bona 

ventura: 1217- 1274) ఇల7 1ె[ాFడnః '½ర� `ీ� ï4 చూ`ి మ7నవ��ాల| కాదు, 
కౄరజంత{వ4 క�'2 అనుక�కం'ి. ½ర� చూ D̀�� asౖ]2) మ�<యH 
cBC�� కOవలం [ామH ఈలల;/బHసబHసల;'.  

ఇం%�	ష{-ా�< చటQం (Common Law) ప�కారమ�]ే గత అరm శ]2బ�ంలI '`ీ� ï' 
[¹ర�ల తరగత{లI4 ఏ తరగvలI క�'2 లzక��ంచబ'ే�� కాదు, 
మ�<యH ఆefక; సrంతం%ా ఏ హక;� ఉం'ే�� కాదు. �వ�<క� తను 
ధ�<ం1ే దుసు� ల; క�'2 తన అ��కారమHలI ఉం'ేc కావ�. క° . శ. 1567న 
�ా�ú ల7�ంû [ార	efంటZ (Scottish parliament)లI ఏ �న9 అ��కారమH 
క�'2 `ీ� ïక� ఇవrక�డదన9 ఆ�ేశం జª�<1ేdార�. /V4�8th (Henry VIII) 
ప�<[ాలనలI Ø�టL� [ార	efంటZ `ీ� ï అప�<�భ�త గల�� గనుక బÖౖØÉ 
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చదవక�డద4 చటQం జª�< 1ే`ిం��. 1586వ సంవత"-రమH ��ా ను"లI 
ఒక సe~�ళనం ఏ�ాFటZ 1ే`ి `ీ� ï మ4�ా కా�2 అ4 చ�<Mం� �వ�<క� 
మ4aD కా4 ప�ర�ష{4 D̀వ క:రక; ప�టLQంచబ'ిందన9 4ర�య74క� 
వ12Mర�. క° . శ. 1805వ సంవత"రమH వరక; Ø�టLష{ చటQం 'భర� తన 
}�ర�ను అమH�ట �గ�e~' అ4యHం'ిం��. మ�<యH -ార� }�ర� 
¯క� ధర ఆర� >sను"ల; (Six pence ie Half Schilling) 4ర��ం12ర�.  

అరబHÒల; క�'2 ఇ�ా	 ంక; మHందు `ీ� ï4 12ల7 tచం%ా చూ D̀-
-ార�. ఏ �ాm � ల|క;ం'2, ఆ`ి�లI హక;� ల|క;ం'2 ఉం'ే��. అBCక 
అరబHÒల; `ీ� ïలను సbవం%ా దహనం 1ే D̀-ార�.  

`ీ� ï జªv భ�<ం1ే ఈ అB2�య749 ]Çల%<ంచుటక;, `ీ� ï ప�ర�ష{ల; 
ఒకట� మ�<యH ప�ర�ష{లక;న9 cధం%ా -ా�<క° హక;�ల;న9c అ4 
12టL 1ెప�టక; ఇ�ా	 ం ధర�ం వ�Mం��. ఇ�ే cషయ749 ��వ�గంథం  
ఖు!ఆ) లI సృaిQకర� అ�న అల7	 8 ఇల7 ]ె^[ాడnః {మ7నవ�ల7�ామ7నవ�ల7�ామ7నవ�ల7�ామ7నవ�ల7� !ా ! ! ! 
e~మH #మ�^9 e~మH #మ�^9 e~మH #మ�^9 e~మH #మ�^9 ఒకO ప�ర�ష{4 నుం'ిఒకO ప�ర�ష{4 నుం'ిఒకO ప�ర�ష{4 నుం'ిఒకO ప�ర�ష{4 నుం'ి, , , , ఒకO `ీ� ï నుం'ి సృEంఒకO `ీ� ï నుం'ి సృEంఒకO `ీ� ï నుం'ి సృEంఒకO `ీ� ï నుం'ి సృEం-12మH12మH12మH12మH. . . . 
తర�-ాత ½ర� ఒక�<Bøకర� ప�<తర�-ాత ½ర� ఒక�<Bøకర� ప�<తర�-ాత ½ర� ఒక�<Bøకర� ప�<తర�-ాత ½ర� ఒక�<Bøకర� ప�<చయంచయంచయంచయం    1సేుక;BCందుక; 1సేుక;BCందుక; 1సేుక;BCందుక; 1సేుక;BCందుక; #మ�^9 #మ�^9 #మ�^9 #మ�^9 
జªత{ల;%ానూజªత{ల;%ానూజªత{ల;%ానూజªత{ల;%ానూ, , , , ]ెగల;%ానూ 1ేdామH]ెగల;%ానూ 1ేdామH]ెగల;%ానూ 1ేdామH]ెగల;%ానూ 1ేdామH. . . . -ాస�-ా4క� -ాస�-ా4క� -ాస�-ా4క� -ాస�-ా4క� ½లI అంద�<½లI అంద�<½లI అంద�<½లI అంద�<    కంట�కంట�కంట�కంట�    
ఎక;�వ భయభక;� ల;ఎక;�వ భయభక;� ల;ఎక;�వ భయభక;� ల;ఎక;�వ భయభక;� ల;    కల-ా' ే అల7	 8 దృaిQలI కల-ా' ే అల7	 8 దృaిQలI కల-ా' ే అల7	 8 దృaిQలI కల-ా' ే అల7	 8 దృaిQలI ఎక;�వ ఎక;�వ ఎక;�వ ఎక;�వ 
%´రవ[ాత{� డn%´రవ[ాత{� డn%´రవ[ాత{� డn%´రవ[ాత{� డn}. . . . (49:13). మ�\ 1ోట ఇల7 s̀లcయ�బ'ిం��ః {మం� మం� మం� మం� 
పనుల; 1ే̀ D-ార� ప�ర�ష{లzBౖ2పనుల; 1ే̀ D-ార� ప�ర�ష{లzBౖ2పనుల; 1ే̀ D-ార� ప�ర�ష{లzBౖ2పనుల; 1ే̀ D-ార� ప�ర�ష{లzBౖ2, , , , `ీ� ïలzBౖ2 `ీ� ïలzBౖ2 `ీ� ïలzBౖ2 `ీ� ïలzBౖ2 -ార� గను-ార� గను-ార� గను-ార� గనుక cdాrసులz]ేౖ క cdాrసులz]ేౖ క cdాrసులz]ేౖ క cdాrసులz]ేౖ 
సrసrసrసrరXంలI ప�-C¤�ా� ర�రXంలI ప�-C¤�ా� ర�రXంలI ప�-C¤�ా� ర�రXంలI ప�-C¤�ా� ర�. . . . -ా�<క� రవrంత అB2�యం క�'2 జరగదు-ా�<క� రవrంత అB2�యం క�'2 జరగదు-ా�<క� రవrంత అB2�యం క�'2 జరగదు-ా�<క� రవrంత అB2�యం క�'2 జరగదు}....    
(4:124). మ�Îక 1ోట ఇల7 ఆ�ేశ#వrబ'ిం��ః {తన తతన తతన తతన త 	̂దండn� ల పట	  	̂దండn� ల పట	  	̂దండn� ల పట	  	̂దండn� ల పట	  
స�2�వం]kస�2�వం]kస�2�వం]kస�2�వం]k    efలగefలగefలగefలగమ4మ4మ4మ4    e~మHe~మHe~మHe~మH    మ7నవ�4క� ఉప�¤ేం12మHమ7నవ�4క� ఉప�¤ేం12మHమ7నవ�4క� ఉప�¤ేం12మHమ7నవ�4క� ఉప�¤ేం12మH}. . . . (29:8). 
ప�వక� మ�tయ మHహమ� � ఇల7 ఉప�ే¤ం12ర�ః """"cdాrసులలIcdాrసులలIcdాrసులలIcdాrసులలI    
సంప¡ర� cసంప¡ర� cసంప¡ర� cసంప¡ర� cdాrసంdాrసంdాrసంdాrసం గల-ార� సద గల-ార� సద గల-ార� సద గల-ార� సద ! ! ! !వర�న వర�న వర�న వర�న గల-ార�గల-ార�గల-ార�గల-ార�. . . . ½లI మం�-ార� ½లI మం�-ార� ½లI మం�-ార� ½లI మం�-ార� తమ తమ తమ తమ 
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}�ర�ల పట	  మం�తనమH]k ef^%O-ార�}�ర�ల పట	  మం�తనమH]k ef^%O-ార�}�ర�ల పట	  మం�తనమH]k ef^%O-ార�}�ర�ల పట	  మం�తనమH]k ef^%O-ార�". ". ". ". (v�<�E). 'B2 D̀-ాసదrర�-
నలక; అంద�<కంట� ఎక;�వ అర�í ల; ఎవర�?' అ4 ఒక వ�క�� ప�వక�]k 
అ'ి%ాడn. """"t t t t త 	̂త 	̂త 	̂త 	̂ " " " " అ4 1ె[ాFర� మ�ప�వక� �. 'మÌÍ ఎవర�?' అ4 
అ'ి%ాడn ఆ వ�క��. """"t త 	̂t త 	̂t త 	̂t త 	̂ " " " " అ4 1ె[ాFర� ప�వక�. 'మÌ	 ఎవర�' అ4 
అ'ి%ాడn ఆ మ4aి. """"t త 	̂t త 	̂t త 	̂t త 	̂" " " " అ4 సమ7�2న#12Mర�. మ�\ �ా�< 
అ'ి%ాడn 'మÌ	 ఎవర�' అ4. """"t తం'ి�t తం'ి�t తం'ి�t తం'ి�" " " " అ4 బదు^12Mర� మ�tయ � . 
(మH`ి	 ం). ఇ�ా	 ం దృaిQలI `ీ� ï �ాm నం ఎల7 ఉం�ో సంºిప�ం%ా >sౖన 
]ెల;పబ'ిం��.  

 

`ీ� ï ¯క� `ీ� ï ¯క� `ీ� ï ¯క� `ీ� ï ¯క� �ామ7న� హక;�ల;�ామ7న� హక;�ల;�ామ7న� హక;�ల;�ామ7న� హక;�ల; 

ఇ�ా	 ంలI `ీ� ïలక; ఉన9 �ామ7న� హక;�లI	  క:49ః  

1- �ాrమ�ం (Ownership): Ø �̂ంU, పంటల;, [£ల7ల;, �ా�కQ��ల;, 
]kటల;, బం%ారం, -�ం'ి మ�<యH అ49 రకాల ప�వ�ల;. xట49టÂ	  `ీ� ï 
తను క��<నc తన యజమ7న�ంలI ఉంచుక�వచుMను. `ీ� ï }�ర�, త 	̂ , 
క�త{ర� మ�<యH 1ె 	̂ , ఏ ర¶పమHలI ఉB29, >sౖ cషయ7ల; తన 
అ��కారమHలI ఉంచ వచుMను.  

2- c-ాహ హక;�, భర�ను ఎను9క;BC హక;�, భర�]k bcతం గడపడంలI 
నషQమH ఏరF'ినప�డn c-ాహ బంధమHను ]ెంచుక:4 c'2క;ల; క��O 
హక;�. ఇc `ీ� ï ¯క� ప�]ే�క హక;�ల4 ర�¦-�ౖన��.  
3- cద�ః తన>sౖ c��%ా ఉన9 cషయ7లను BCర�Mక;BC హక;�. ఉ�2ః 
అల7	 8 గH�<ం�, తన [�ా రmనల; మ�<యH -ాటL4 1ే D̀ c�2నం గH�<ం� 
]ెల;సుక:నుట తన>sౖ c���ègఉన9 హక;�ల;. తను ఎల7ంటL ప�వర�నల; 
BCర�Mక�-ా^, ఏల7ంటL సం�ా�రమH సభ�త, [ాటLం12^ అBC cషయ7ల; 
]ెల;సుక:నుట ప�v `ీ� ï ¯క� హక;�. ఇవ49 అల7	 8 ¯క� ఈ 
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ఆ�ేdాను�ారం%ాః {అల7	 8 తపF ఆ�ాధనలక; అర�í 'ెనౖ-ాడn ఎవడn అల7	 8 తపF ఆ�ాధనలక; అర�í 'ెనౖ-ాడn ఎవడn అల7	 8 తపF ఆ�ాధనలక; అర�í 'ెనౖ-ాడn ఎవడn అల7	 8 తపF ఆ�ాధనలక; అర�í 'ెనౖ-ాడn ఎవడn 
ల|డ4 ల|డ4 ల|డ4 ల|డ4 బ�%ా ]లె;సుక�బ�%ా ]లె;సుక�బ�%ా ]లె;సుక�బ�%ా ]లె;సుక�}....    (47:19). ప�వక� సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం ఇల7 
ఉప�ే¤ం12ర�ః """"cద�నభ�`ంిcద�నభ�`ంిcద�నభ�`ంిcద�నభ�`ంిచడంచడంచడంచడం ప�v మH`ి	 ం>sౖ c��%ా యHన9 ప�v మH`ి	 ం>sౖ c��%ా యHన9 ప�v మH`ి	 ం>sౖ c��%ా యHన9 ప�v మH`ి	 ం>sౖ c��%ా యHన9��������". ". ". ".  
4- తన సrంత ధనమH నుం� తను క��<నటZ	  తన>sౖ%ా4, ఇతర�ల-

>sౖ%ా4 --ార� తన భర�, సం]2నమH, తం'ి� ల|క త 	̂  ఎవర�B2 స�O- 
ఖర�M 1ేయవచుMను. కా4 హదు� ల; ½�<, వ�రmefgన ఖర�Mల; 1ేయ-

క�డదు. (అల7 1ే`ిన1ో, 4�\��ంచడం భర� c��). ఖర�M 1ేయడంలI 
ప�ర�ష{4క�ంత అ��కారమHం�ో `ీ� ïక� క�'2 అం]ే ఉం��.  
5- తన సrంత ధనమH నుం� తన bcతమHలIBC మpడవ వంత{ 
ధనమH గH�<ం� తను క��<న-ా�<క� వ`ియ�È (xల;B2మ7) 1ేయ-

వచుMను. తను చ4[��న తర�-ాత ఆef ఆ వ`ియ�È ను ఏల7ంటL 
అభ�ంతరం ల|క;ం'2 జª�< 1ే�ంచవచుMను. ఎందుకన%ా వ`ియ�È 
ప�v ఒక��< సrంత cషయమH. ప�ర�ష{లక;న9 cధం%ా `ీ� ïలక; క�'2 
ఈ హక;� ఉం��. కా4 ప�ర�ష{లzౖB2, `ీ� ïలzౖB2 తమ ఆ`ి�లI4 మpడవ 
వంత{ కంట� ఎక;�వ వ`ియ�È 1ేయక�డదు.  
6- ధ�<ంచడంలI ]2ను క��<న cధం%ా పటZQ , బం%ారం ఇంకO-�ౖB2 
ధ�<ంచవచుMను. -అ�]ే పటZQ , బం%ారం ప�ర�ష{ల క:రక; 4aిద�ం.-  
కా4 ధ�<ం� క�'2 నగ9]2r49 మ�<యH అరmనగ9]2r49 కనబర1ే 
దుసు� ల; భర� తపF ఇతర�ల ఎదుట ధ�<ంచ�ాదు.  
7- కంటÂ	  కాటLక, బHగXల ½ద ��9, [¹డర� ప¡సుక:4 తన భర� క:రక; 
`ిం%ా�<ంచుక:నుట. ఇంకా సు-ాసనగల సుందర దుసు� ల; ధ�<ంచుట `ీ� ï 
¯క� హక;�.  
8- తనక�షQefgన వస�వ�ల; vBC, ]2� %O హక;� ఆefక;ం��. vBC]2� %O 
cషయ7లI	  `ీ� ï ప�ర�ష{ల మధ� వ�]2�సమH ల|దు. ప�ర�ష{లక; 
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�గ�మHన9-C `ీ� ïలక� �గ�ం. ఇక 4aిద�మHన9c ఇద��<క° 4aిద�ం. 
మ7నవ�లదం�<4 ఉ�ే�¤ం� ఇ�Mన అల7	 8 ఆ�ేశం చదవం'ిః {vనం'ిvనం'ిvనం'ిvనం'ి, , , , 
]2� గం'ి]2� గం'ి]2� గం'ి]2� గం'ి. . . . #v½రకం'ి#v½రకం'ి#v½రకం'ి#v½రకం'ి. . . . అల7	 8 #v½�Oఅల7	 8 #v½�Oఅల7	 8 #v½�Oఅల7	 8 #v½�O--ా�<4 -ా�<4 -ా�<4 -ా�<4 >D�#ంచడn>D�#ంచడn>D�#ంచడn>D�#ంచడn}. . . . (7:31). 
9- తన తం'ి�, భర�, క:డnక; వ%�&�ాల ఆ`ి�లI ఆefక; హక;� గలదు. 
అల7%O ఆef ఆ`ి�లI -ా�< దగX�<-ా�<క� హక;� గలదు.  
 

}�ర� హక;�ల; భర�>sౖ}�ర� హక;�ల; భర�>sౖ}�ర� హక;�ల; భర�>sౖ}�ర� హక;�ల; భర�>s ౖ
`ీ� ï ¯క� ప�]ే�క హక;�లI	  భర�>sౖ ఉన9 తన }�ర� హక;�ల;.  
అల7	 8 ఆ�ేdాను�ారం%  ా ఇc భర�>sౖ ఉన9 }�ర� ¯క� హక;�ల;. 

అల7	 8 ఆ�ేశం ఇ��ః {మగ-ా�<క� మ/0ళల>s ౖ ఉన9టZవంటL హక;�ల| మగ-ా�<క� మ/0ళల>s ౖ ఉన9టZవంటL హక;�ల| మగ-ా�<క� మ/0ళల>s ౖ ఉన9టZవంటL హక;�ల| మగ-ా�<క� మ/0ళల>s ౖ ఉన9టZవంటL హక;�ల| 
ధర�ం ప�కారం మ/0ళలక; క�'2 మగ-ా�<>s ౖఉB29�ధర�ం ప�కారం మ/0ళలక; క�'2 మగ-ా�<>s ౖఉB29�ధర�ం ప�కారం మ/0ళలక; క�'2 మగ-ా�<>s ౖఉB29�ధర�ం ప�కారం మ/0ళలక; క�'2 మగ-ా�<>s ౖఉB29�}. . . . (2:228). }�ర� 
¯క� హక;�లను సంప¡ర�ం%ా B�ర-Cర�Mట భర�>sౖ c��%ా ఉం��. �ఁ 
ఆef తనక;]2ను%ా త4షQమH]k క:49 హక;�లక; #న�-�ంప� 
ఇ D̀�  అ�� ఆef ఇషQం.  
1- భర� తన శక��క:ల�� క^#లI ఉB29, ల|#లI ఉB29 }�ర� ¯క� 
[�షణ, వస� ï, �క�త" మ�<యH గృహ Æ!నc వసత{ల ఏ�ాFటZ 1ేయ7̂ .  
2- తన }�ర� ¯క� ధన, [�ా ణమH, ధర�ం, మ7నమHను కా[ా'2^.  
3- ధ�ా�4క� సంబం��ం�న అ4-ార�efgన cషయ7ల; BC�ాF^. ఆతను 
BCరFల|క[�]ే `ీ� ïల c�2�బ²ధన ప�]ే�క సమ7-CdాలI	 , కOం�2� లI	 , మ`ీదుక; 
-�âÍ అచMట BCర�Mక:నుటక; అనుమv-ాr^. అక�'ిక� -�ళÍడంలI 
ఏల7ంటL క°డn జరగక;ం'2 dాంv ఉం'2^. ఇద��<లI ఏ ఒక��<క° ఏల7ంటL 
నషQమH క^%O భయం ఉండక�డదు.  
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4- {తమ }�ర�ల]k మం�cధం%ా efలగంతమ }�ర�ల]k మం�cధం%ా efలగంతమ }�ర�ల]k మం�cధం%ా efలగంతమ }�ర�ల]k మం�cధం%ా efలగం'ి''ిి'}ి(4:19) అన9 అల7	 8 
ఆ�ేశం ప�కారం -ా�<]k మం� cధం%ా efల%ా^. అంట�ః ఆef ¯క� 
సం}²గ హక;�లI క:రత�ా4వr�ాదు. vటLQ , దూaిం�, /Åనపర� బ�ధ 
క^%<ంచ�ాదు. ఏల7ంటL నషQమH ల|నప�డn తన బంధువ�లను ద�<Àం-

చడంనుం'ి 4-ా�<ంచ�ాదు. శక��క� #ం�న }�రం ఆef>sౖ -Cయ�ాదు. 
మన�  ా-ా12 క�ా� ఆefక; e~ల| 1ేయ7̂ . ప�వక� � ఇల7 s̀లc12Mర�ః 
""""½లI½లI½లI½లI    మం�-ార�మం�-ార�మం�-ార�మం�-ార�    ఎవరయ7�ఎవరయ7�ఎవరయ7�ఎవరయ7�    అంట�ః అంట�ః అంట�ః అంట�ః తమ }�ర�ల పట	  మం�తనమH]kతమ }�ర�ల పట	  మం�తనమH]kతమ }�ర�ల పట	  మం�తనమH]kతమ }�ర�ల పట	  మం�తనమH]k    
ef^%O-ార�ef^%O-ార�ef^%O-ార�ef^%O-ార�. . . . BCను B2 }�ర�ల పట	  మం�%ా ef^%O-ాణ?�BCను B2 }�ర�ల పట	  మం�%ా ef^%O-ాణ?�BCను B2 }�ర�ల పట	  మం�%ా ef^%O-ాణ?�BCను B2 }�ర�ల పట	  మం�%ా ef^%O-ాణ?� ". ". ". ".  
 

పర�పర�పర�పర� 
క;టZంబ bcతం c"Mన9ం కాక;ం'2, అ�ోగv -�ౖప�నక; [�క;ం'2 

సురºితం%ా ఉం'2ల4 ఇ�ా	 ం 12ల7 [�� త"/0ం�ం��. మ4aి సుఖం%ా 
ఉం'ి, సమ7జం ప�<�ద�ం%ా ఉండnటక;, �249 మం� సభ�త, మం� 
గHణ2ల బలefgన అడn� ]k రjణ క^Fం� కా[ా'ిం��. ఈ గHణ2లను 
[ాటL D̀�  }�-��ే�కాల; ఉద�cంచవ�. మB¼-ాంఛలక; ]2వ� ఉండదు. 
ఉపద�-ాలక; ]2వ� ఇ1ేM క��<కలను క�'2 ఆప�టక; అడn�  ఖ7యం 
1ే`ి `ీ� ï ప�ర�ష{ల; తమ కంటL చూప�లను క� ం��క� జOసుక�-ాల4 
ఆ�ేశ#�Mం��.  

`ీ� ï ¯క� %´ర-ా4క�, తన మ7నమH అవమ7నమH కాక;ం'2 బంధ�ం%ా 
ఉండnటక;, tచ మనసు"గల-ార� మ�<యH అల	 కలI	 లం సృaిQం1ే-ార� 
అef నుం� దూరమHండnటక;, %´రవ-మ�ా�దల cల;వ ]ె^య4 
మpర�� ల నుం� భధ�ం%ా ఉండnటక;, cషప¡�<తefgన చూప�లక; 
కారణమగH ఉపద�-ాలను అడn� క:నుటక;, సrయం%ా `ీ� ï %´రవమH, తన 
మ7నమH ¯క� బధ�తక; అల7	 8 పర� ¯క� ఆజ« ఇ12Mడn.  
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ఇ�ా	 ం ప�ా� ను c��%ా 1ే`ి `ీ� ïలక; dాంvయHతefgన, %´రవbcతం 
ప��ా��ం�ం��. ఎందుకంట� `ీ� ï వయసుమ 	̂న తర�-ాత క:ంతవరక; 
అం�249 క�లIFత{ం��. ఇక ప�ర�ష{డn �2�<న -�âÍనప�డn 
య´వనంలI ఉన9 అందక]ె�లను చూ`ి, తన ఇంటLక� v�<%< వ�Mన 
తర�-ాత తన ఇల7	 ^4 -ా�<]k [�ల;�ా� డn. అక�'ి నుం'ే 
Æదలవ�]2� సం�ార �ాగరంలI త��ానుల;.  
 

బహ®}�ర�తrంబహ®}�ర�తrంబహ®}�ర�తrంబహ®}�ర�తrం 

సుమ7ర� మ7నవ చ�<త� ఉన9పFటL నుం'ే బహ®}�ర�తrం ఉం��. 
అందుకO యpద, క�&üస�వ ల7ంటL ప¡రr ధ�ా�లI	 , [�ా ìన 1ౖెB2 మ�<యH 
}�రత సంస�ృత{లI	  క�'2 ఉం'ిన��. అ�]ే హదు�  ల|క;ం'2 
}�ర�లను ఉంచుక;BC-ార�. అందుక; `ీ� ï అB2�య74క� గH�< అవ�త� 
ఉం'ే��. ఇ�ా	 ం వ12Mక `ీ� ï జªv భ�<సు� న9 అB2�య749 ]Çల%<ం� 
B2ల;గH }�ర�ల వరక; ఒకO సమయంలI ఉంచుక�వచMన9 హదు�  
4ర��ం�ం��. ఇ�ా	 ం ��4 గH�<ం� cచMలc'ి%ా అనుమvంచల|దు. 
ఒక షర��  c��ం�ం��. అ�� -ా�< మధ� B2�యం [ాటLంచటం. ఈ షర�� ను 
[ాటLంచక;ం'2 ��4క� [ాలF'ే-ా'ిక� కరక;%ా /VచM�<ం�ం��. �ర¤j 
ఉంద4 ]ె^>ిం��.  
ఒక���ా�< క:49 కారణ2ల వల	  ప�ర�ష{డn బహ®}�ర�తrం -�ౖప�క; 
ÆగHX ]2డn. ఉ�2హరణక; }�ర� %Îడn� �ాల; కావచుM, ల|�2 ఏ�ౖెB2 
�\%ా4క� గH�< కావచుM. ల|క మ�O�ౖెB2 కారణం కావచుM. ఇల7ంటL `ీ� ï 
క:రక; ఆef భర� ఆefక; c'2క;^వrడం మం��2? ల|క ఆefను తన 
c-ాహబంధంలI ఉంచుక:4 మ�Îకాefను c-ాహమ7డడం మం��2?  
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బహ®}�ర�తrం వలన మన సమ7జª4క� e~ల| 1ేక�ర�త{ం��. ఎల7 
అన%ా యH�2� ల; త��తర కారణ2ల వల	  `ీ� ïల సంఖ� >s�<%<[�త{ం��. 
ఉ�2హరణక;: ప�పంచ యHద�ంలI కOవలం యpర# లI 25#^యనుల 
`ీ� ïల; cధవల; అయ7�ర�. ఈ `ీ� ïల; భర�ల; ల|క;ం'2 ఉం'ి[�వడం 
మం��2? ల|క ��ండవ }�ర�%ా ఒక భర� ç2యలI ఉండడం e~ల7? 
��ండవ ప�పంచ యHద�ం తర�-ాత 1945లI సrయం%ా `ీ� ïల; జర�)  లI 
ఒక ప�దరÀన ఏ�ాFటZ 1ే`ి '`ీ� ïల e~ల; క:రక; బహ®}�ర�తr చట�Q 49 
�సుక;�ా-ాల4, ల|41ో తమ అvcల;-�ౖన �£మH�ను (మ7నమHను) 
ఒక వృv�%ా 1ేసుక�నుB29ర�' అ4 'ిమ7ంû 1ేdార�.  
 

ఇ�ా	 ంలI ప�-Cశంఇ�ా	 ంలI ప�-Cశంఇ�ా	 ంలI ప�-Cశంఇ�ా	 ంలI ప�-Cశం 

ఇ�ా	 ం ధర�ం ¯క� %ÎపFతB249 గమ4ం12క, అల7	 8 వద�  మHక�� 
[£ం�ే మ7రXం ఇ�ేన4 గ/0ం�న ప�v ఒక�ర�   అందులI ప�-C¤ంచుట 
తపF4స�<. �249 అనుస�<ంచక;ం'2 ఏ మ4aిక° సrరXం [�ా >ి� కాదు. 
నరకం నుం'ి మHక�� ల¬ంచదు. ఇందులI ప�-Cశ c�2నం ఏ#ట4 tవ� 
అడగదల;చుక;ంట�? ఇ��%\ జ-ాబHః tవ� ఇ�ా	 ంను 
`ీrక�<ం12లనుక;ంట� tవ�ః """"ల7ఇల7హ ఇల	ల7	 8 మHహమ�ల7ఇల7హ ఇల	ల7	 8 మHహమ�ల7ఇల7హ ఇల	ల7	 8 మHహమ�ల7ఇల7హ ఇల	ల7	 8 మHహమ�-

దుర సూల;ల7	 8దుర సూల;ల7	 8దుర సూల;ల7	 8దుర సూల;ల7	 8""""ను సంప¡ర� cdాrసం]k B¼టL]k పð<ంచు. >ిదప 
ఇ�ా	 ంక; సంబం��ం�న cషయ7లను BCర�Mక;ంట� ఉండn, ఒక�� 
cషయ749 ఆచ�<ంచు. ఉ�2హరణక;ః నమ7î ఆచ�<ం12^, �24 
c�2నం BCర�Mక�-ా^. అల7%O ఇతర ఆ�ేdాల;. ఇ�ా	 ½య బ²ధనలను 
cవ�<ంచు లzటL�చ! / �ా/0త�ం 12ల7 ఉB29�. -ాటL4 చదవడం 
మర�వకం'ి. మమ�^9 సంప���ంచం'ి.  

JKL 
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క   >DE క   >DE 
1 మHందు మ7ట 3 14 ఇ�ా	 ంలI4 ఉత�మ..... 35 
2 మనefందుక; ప�ట�Q ం 5 15 ఇ�ా	 ½య ఆ�ేdాల; 35 
3 ఇ�ా	 ం అంట�#టL 5 16 ఇ�ా	 ½య 4aిద�తల; 37 
4 మ7నవ సృaిQ 6 17 పరలIకం 40 
5 ప�వక� మHహమ� 9 18 ప�ళయం �24 గHర�� ల; 44 
6 ఆయన వంశం, Ecతం 10 19 నరకం, �24 ¤jల; 47 
7 ఆయన సదుX ణ2ల;..... 16 20 సrరX }²గ}�%ా�ల; 48 

8 మహత�మHల;  18 21 ఇ�ా	 ంలI `ీ� ï �ాm నం 50 
9 ఇ�ా	 ం ప�B2దుల; 21 22 ̀ ీ� ï ¯క� ...హక;�ల; 53 
10 ఇ�ా	 ంలI ఆ�ాధన 25 23 }�ర� హక�ల; భర� >sౖ 55 
11 ఇ�ా	 ం మpల సూ]2� ల; 26 24 పర� – /0జªÏ 56 
12 మpల సూ]2� ల }�వం 27 25 బహ®}�ర�తrం 57 
13 ఇ�ా	 ం ప�]ే�కతల; 28 26 ఇ�ా	 ంలI ప�-Cశం 58 

�  ఈ గHర�� న9 1ోట 'సల	ల7	 హ® అలzౖ/0 వసల	 ం' చదవం'ి. 

�  ఈ గHర�� న9 1ోట 'అలzౖ/0స"ల7ం' చదవం'ి. 

�  ఈ గHర�� న9 1ోట 'రEయల7	 హ® అనుí ' చదవం'ి. 


