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;AB తపC ప�సకమEల� ఏల4ంటH /యే4లనుక8?@+ార
 కవర
;AB తపC ప�సకమEల� ఏల4ంటH /యే4లనుక8?@+ార
 కవర
;AB తపC ప�సకమEల� ఏల4ంటH 
మ4ర
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        اليوم اآلخراليوم اآلخراليوم اآلخراليوم اآلخر
పరల�కంపరల�కంపరల�కంపరల�కం    

 సర] ల�కాలక8 W^షక8%ౖెన అల4 5 కK సర] �^ త�మEల8 
/ెందును. అల4 5 కర
ణ మ�9యE aాంb ఘనత గల ప�వక;dౖ, 
ఆయన క8టVంeక8ల;dౖ, ఆయన అనుచర
ల;dౖ క8ర
వ�#ాకా! 
అg'.  
 haా]స ఆర
 సiంబ�ల�  పరల�క haా]సం ఒక మkల సiంబం. 
మ4నవ�డm nివ� గంథం ఖు�ఆ' మ�9యE ప�వక సల ల4 హs t
అలuౖ-. వసల ం స-v హnwసుల�  పరల�కమE గE�9ం	 
Yెల8పబ%ిన �xbల� hశ]\ించనంత వరక8 haా]\ి కాజzలడm.  
 పరల�క hషయ4లను Yెల8సుక7నుట, ఎల ప�డూ n02 
జ};ిల� ఉండmట /0ల4 మEఖ�ం. ఈ మkలం#ా ఆత� �nి� , nౖెవ 
�b మ�9యE ఇ�ా ం;dౖ \ిiరం#ా ఉం%ే ��గ�ం కల8గEత�ంnి. ఆ 
?0టH క�ాM ల, బ�ధల జz} పకం పట  అశtద�  కంట� క�9న 
హృదయEల8#ా మ4ర
Iనnి మ�9యE WాWా2క� ఒ%ిగట�M  �ౖెర�ం 
ఇచుIనnి మ��కటH ల�దు. అల4 5 ఇల4 YెZWాడmః 

���� ���	
 � �� �  ����� �������  � � � � �� ������:17{ � �
〈〈〈〈ఆ nినమE బ�ల8రను మEసZ +ా2#ా /\ే+ి@యEనటHM  nినమEఆ nినమE బ�ల8రను మEసZ +ా2#ా /\ే+ి@యEనటHM  nినమEఆ nినమE బ�ల8రను మEసZ +ా2#ా /\ే+ి@యEనటHM  nినమEఆ nినమE బ�ల8రను మEసZ +ా2#ా /\ే+ి@యEనటHM  nినమE.... 
(మEజ!�� 73: 17). మ�X /ోట ఇల4 YెZWాడmః 

www.TeluguIslam.net



పరల�కంపరల�కంపరల�కంపరల�కం 

 

 

4 

����� �� ������ ����� �  �!"# ��$%� &�'�� �() �	* + � � �� �� � + 
* � � ,� � 
� �� � + ++ � 
 � , �-.% �/01% 2�	
 � � � �� � �� � � � 
�31� �4� � � 
 , 
 &�'�� 51%0 �678 �8 9�: �4 ;<%0 =�3#) >� �� � � � 
 � � �+ � � �� �� � ,� �? � ?� 
 � � � +

�	�� �@� A�.� B!�0 5#�!�" �- ��0 5#�!C* � �� � � + � 
 �� � � 
 � � � 
� ��� ���:1 ,2{ � �
〈〈〈〈ఓ ప�జల4�ాఓ ప�జల4�ాఓ ప�జల4�ాఓ ప�జల4�ా! ! ! ! gర
 g ప�భEవ�నక8 భయపడం%ిgర
 g ప�భEవ�నక8 భయపడం%ిgర
 g ప�భEవ�నక8 భయపడం%ిgర
 g ప�భEవ�నక8 భయపడం%ి, , , , 2శIయం#ా 2శIయం#ా 2శIయం#ా 2శIయం#ా 
ప�ళయ కాలం ?0టH భkకంపం /0ల4 #�పC hషయంప�ళయ కాలం ?0టH భkకంపం /0ల4 #�పC hషయంప�ళయ కాలం ?0టH భkకంపం /0ల4 #�పC hషయంప�ళయ కాలం ?0టH భkకంపం /0ల4 #�పC hషయం. . . . gర
 ఆ gర
 ఆ gర
 ఆ gర
 ఆ 
nినnినnినnినమEను చూచునప�డm ప�b WాZచుI \ీ � తన చంటH�డ�ను మEను చూచునప�డm ప�b WాZచుI \ీ � తన చంటH�డ�ను మEను చూచునప�డm ప�b WాZచుI \ీ � తన చంటH�డ�ను మEను చూచునప�డm ప�b WాZచుI \ీ � తన చంటH�డ�ను 
మర	 W^వ�నుమర	 W^వ�నుమర	 W^వ�నుమర	 W^వ�ను. . . . ప�b గ�9�ణ<క� గర�మE జz�9పడmనుప�b గ�9�ణ<క� గర�మE జz�9పడmనుప�b గ�9�ణ<క� గర�మE జz�9పడmనుప�b గ�9�ణ<క� గర�మE జz�9పడmను. . . . ప�జల8 ప�జల8 ప�జల8 ప�జల8 
మత� ల8#ా కనబడmదుర
మత� ల8#ా కనబడmదుర
మత� ల8#ా కనబడmదుర
మత� ల8#ా కనబడmదుర
. . . . +ాసవం#ా +ార
 మత� ల� ఉండర
+ాసవం#ా +ార
 మత� ల� ఉండర
+ాసవం#ా +ార
 మత� ల� ఉండర
+ాసవం#ా +ార
 మత� ల� ఉండర
. . . . 
కా2 అల4 5 �� /0ల4 క�9న� ¡నnికా2 అల4 5 �� /0ల4 క�9న� ¡నnికా2 అల4 5 �� /0ల4 క�9న� ¡నnికా2 అల4 5 �� /0ల4 క�9న� ¡నnి.... (హ¢ 22:1,2).     
 

మరణంమరణంమరణంమరణం 

1- ప�b ¤hక� ఇహల�కమEల� అnి 	వ�9 � టVM . అల 5 ఆnేశం:  

����‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää....����<< <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ����èè èèππππ ss ss)))) ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### ss ssŒŒŒŒ����ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$####����33 �) 185	ل ���ان (�〉〉〉〉����∪∪∪∪∋∋∋∋∇∇∇∇⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩����33 �� �� �� �

〈〈〈〈ప�b మ2¥ ి/0వ�ను చh చూ�ా డmప�b మ2¥ ి/0వ�ను చh చూ�ా డmప�b మ2¥ ి/0వ�ను చh చూ�ా డmప�b మ2¥ ి/0వ�ను చh చూ�ా డm.... (ఆలu ఇమ4¦ ' 3: 185).  

����‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää....����ôô ôô tt ttΒΒΒΒ����$$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ����55 55ββββ$$$$ ss ssùùùù����∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪����〈〈〈〈�) 26ا�����(� �� �� �� �

〈〈〈〈భk! ;dౖ ఉన6+ారందర© న�ంత�ర
భk! ;dౖ ఉన6+ారందర© న�ంత�ర
భk! ;dౖ ఉన6+ారందర© న�ంత�ర
భk! ;dౖ ఉన6+ారందర© న�ంత�ర
.... (రª�' 55: 26). 

�DE � + �/ 0 =�� 
 F �+ �� *��G�� �� 
 F � � ��������:30{  
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〈〈〈〈¬వ� /0వవల\ి ఉన6nి¬వ� /0వవల\ి ఉన6nి¬వ� /0వవల\ి ఉన6nి¬వ� /0వవల\ి ఉన6nి. . . . మ�9 +ార© /0వ వల\ి ఉన6nిమ�9 +ార© /0వ వల\ి ఉన6nిమ�9 +ార© /0వ వల\ి ఉన6nిమ�9 +ార© /0వ వల\ి ఉన6nి.... 
(మ� 39: 30). 
ఇహల�కమEల� ఏ మ4నవ�2క° aాశ]తం ల�దు. అల4 5 ఆnేశం:  

����$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ����$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____����99 99���� || ||³³³³ tt tt6666 ÏÏ ÏÏ9999���� ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ����yy yy7777 ÏÏ ÏÏ==== öö öö7777 ss ss%%%%����tt tt$$$$ ùù ùù#### ãã ãã‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$####����(( ((KKKK∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪����〈〈〈〈����) 34ا�����ء(� �

〈〈〈〈¬క8 ప±ర]ం ఏ మ4నవ�డm aాశ]తం#ా¬క8 ప±ర]ం ఏ మ4నవ�డm aాశ]తం#ా¬క8 ప±ర]ం ఏ మ4నవ�డm aాశ]తం#ా¬క8 ప±ర]ం ఏ మ4నవ�డm aాశ]తం#ా ¤hం	యEండm ¤hం	యEండm ¤hం	యEండm ¤hం	యEండm    
నటV #ా �²మE /యేల�దునటV #ా �²మE /యేల�దునటV #ా �²మE /యేల�దునటV #ా �²మE /యేల�దు.... (అం�య4 21: 34). 
1- /0వ� ఖ	Iత� ¡న hషయం. అందుల� సంnేª2క� /ోటV 
ల�దు. అ´?0 అ?@క మంnి అశtద�#ా ఉ?06ర
. కా2 మE\ి ం 
అ�ికం#ా n026 జ};ిల� ఉం/0Z. n02క� \ిద�� ¡ ఉం%0Z. వృ�0 
#ా సమయం n0టక మEంnే ఇహల�కంల�?@ పరల�క �ామ4#9 t
తయ4ర
 /ేసుకµ+ాZ. ప�వక సల ల4 హs అలuౖ-. వసల ం /ెWాCర
ః  

HIJ ��K ��J �'GL�? � �� � �  �� � � � : ��K DGNO 0 ,D%�� ��K D%��Q� �� + � �� �� �� �� � �
 R�'L 0 ,D�1- ��K D"��� 0 ,D7S� ��K DL�1T 0 ,DU$C� � � � �� � � � � �� � � � �� �� �� 
 �� �

R1$T ��K� � � � �V 
""""ఐదు hషయ4లను మ�X ఐదు hఐదు hషయ4లను మ�X ఐదు hఐదు hషయ4లను మ�X ఐదు hఐదు hషయ4లను మ�X ఐదు hషయ4లకంట� ఎంY¸ షయ4లకంట� ఎంY¸ షయ4లకంట� ఎంY¸ షయ4లకంట� ఎంY¸ 
ఉతమ� ¡నవ2 Yలె8సుకµః ¤hY026 /0వ� �ాక మEందుఉతమ� ¡నవ2 Yలె8సుకµః ¤hY026 /0వ� �ాక మEందుఉతమ� ¡నవ2 Yలె8సుకµః ¤hY026 /0వ� �ాక మEందుఉతమ� ¡నవ2 Yలె8సుకµః ¤hY026 /0వ� �ాక మEందు. . . . 
ఆ�Xగ�మEను +ా�nిఆ�Xగ�మEను +ా�nిఆ�Xగ�మEను +ా�nిఆ�Xగ�మEను +ా�nి, , , , అ?0 �Xగ�మEక8 మEందుఅ?0 �Xగ�మEక8 మEందుఅ?0 �Xగ�మEక8 మEందుఅ?0 �Xగ�మEక8 మEందు. . . . ¹�9కను ¹�9కను ¹�9కను ¹�9కను 
పనుల8 ºప� కాక మEందుపనుల8 ºప� కాక మEందుపనుల8 ºప� కాక మEందుపనుల8 ºప� కాక మEందు. . . . య»వ?026 వృn0� ప�మEక8 య»వ?026 వృn0� ప�మEక8 య»వ?026 వృn0� ప�మEక8 య»వ?026 వృn0� ప�మEక8 
మEందు మ�9యE కZ!2 మEందు మ�9యE కZ!2 మEందు మ�9యE కZ!2 మEందు మ�9యE కZ!2 ((((\ి�9వంతమEను\ి�9వంతమEను\ి�9వంతమEను\ి�9వంతమEను) ) ) ) eద�9కంక8 eద�9కంక8 eద�9కంక8 eద�9కంక8 
మEందుమEందుమEందుమEందు".".".". (ªక�ం, బ¼ౖహక° )ీ �½అ�� ఈమ4'). 

TeluguIslam.net



పరల�కంపరల�కంపరల�కంపరల�కం 

 

 

6 

 గమ?0ర¾� ¡న hషయ�²మన#ాః శవం తన +¿ంట సమ4�ిల� 
ఇహల�క �ామ4#9 ¹సుక�ళÀదుt . తన ఆచరణ మటVM కK తనY¸ 
ఉంటVంnి. అందుక8 సY0Á�ా�ల �ామ4#9 +¿ంట ¹సుక�ÂÃÀ t
ప�యత6ం /ేయE. n02 మkలం#ా?@ ¬వ� అచIట సుఖ4ల8 
W½ందుY0వ�. అల4 5 కర
ణY¸ ఆ ��ల నుం%ి ర�ణ కÄ%0 
W½ందుY0వ�. 
2- మ2¥ి /0వ� గEపమE#ా ఉంnి. అnి అల4 5 క8 తపC ఎవ�9క° 
YెZయదు. ఎవ�9 /0వ� ఎకÁడ వచుI?Å ఎపÆడm వచుI?Å 
ఎవ�9క° YెZయదు. ఎందుకన#ా ఇnి అ#Xచర జz} నంల� ఒకటH. 
అందుకK అల4 5 క8 మ4త��² YెZయEను.  
3- /0వ� వ	Iన తర
+ాత n022 ?¿ట�Mయడం, ఆలస�ం /ేయడం 
మ�9యE /0వ� �ాక8ం%0 ప�9#�తడం కా2 ప2. అల4 5 ఆnేశం:  

����ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ×× ××≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&& (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè==== yy yy____ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ½½ ½½zzzz ùù ùù'''' tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ZZ ZZππππ tt ttãããã$$$$ yy yy™™™™ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

šš ššχχχχθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈  ) 34ا���اف (    

〈〈〈〈ప�b జzb +ా�9క7క గడmవ� 2య!ంపబ%యిEన6nిప�b జzb +ా�9క7క గడmవ� 2య!ంపబ%యిEన6nిప�b జzb +ా�9క7క గడmవ� 2య!ంపబ%యిEన6nిప�b జzb +ా�9క7క గడmవ� 2య!ంపబ%యిEన6nి. . . . మ�9యE మ�9యE మ�9యE మ�9యE 
+ా�9 గడmవ� వ	Iనప�డm ఒక గ%యి +¿నుక #ా2 మEందు +ా�9 గడmవ� వ	Iనప�డm ఒక గ%యి +¿నుక #ా2 మEందు +ా�9 గడmవ� వ	Iనప�డm ఒక గ%యి +¿నుక #ా2 మEందు +ా�9 గడmవ� వ	Iనప�డm ఒక గ%యి +¿నుక #ా2 మEందు 
#ా2 +ార
 కా?@రర
#ా2 +ార
 కా?@రర
#ా2 +ార
 కా?@రర
#ా2 +ార
 కా?@రర
.... (ఆ�ాÇ 7: 34). 
4- haా]సు2 వదÈక8 W�ా ణం ¹యE దూత అంద� ¡న మEఖమE, 
సు+ాసన దుసు లY¸ వ�ా డm. అత2Y¸ కర
ణ దూతల8 స]రTమE 
ÉకÁ �భ+ారల8 h2;ిసూ  ªజరవ�Y0ర
. అnే hషయ426 
అల4 5 ఇల4 YెZWాడmః  
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����¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))����šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####����(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%����$$$$ ss ssΨΨΨΨ šš šš//// zz zz’’’’����ªª ªª!!!! $$ $$####����§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO����(( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ ss ss)))) tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$####����ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨”””” tt tt∴∴∴∴ tt ttGGGG ss ss????����ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ����èè èèππππ xx xx6666 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####����

āā āāωωωω rr rr&&&&����(( ((####θθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB����ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ����(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uu““““ øø øøtttt rr rrBBBB����(( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ±±±± ÷÷ ÷÷0000 rr rr&&&& uu uuρρρρ����ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg ùù ùù:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////���� ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$####����óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää....����šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttããããθθθθ èè èè????����∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪����〈〈〈〈�   
)��� (� �

〈〈〈〈ఎవ��$Y ే మ4 ప�భEవ� అల4 5 అ2 పZక��Xఎవ��$Y ే మ4 ప�భEవ� అల4 5 అ2 పZక��Xఎవ��$Y ే మ4 ప�భEవ� అల4 5 అ2 పZక��Xఎవ��$Y ే మ4 ప�భEవ� అల4 5 అ2 పZక��X, , , , మరల అందు మరల అందు మరల అందు మరల అందు 
\ిi రమE#ా ఉం%ి�X +ా�9 ÉదÈక8 nేవదూతల8 n#ి9వ	I\ిi రమE#ా ఉం%ి�X +ా�9 ÉదÈక8 nేవదూతల8 n#ి9వ	I\ిi రమE#ా ఉం%ి�X +ా�9 ÉదÈక8 nేవదూతల8 n#ి9వ	I\ిi రమE#ా ఉం%ి�X +ా�9 ÉదÈక8 nేవదూతల8 n#ి9వ	I    ''''gర
 gర
 gర
 gర
 
భయపడకం%ిభయపడకం%ిభయపడకం%ిభయపడకం%ి. . . . మ�9యE 	ంత పడకం%ి gY¸ +ా#ాÈ నం మ�9యE 	ంత పడకం%ి gY¸ +ా#ాÈ నం మ�9యE 	ంత పడకం%ి gY¸ +ా#ాÈ నం మ�9యE 	ంత పడకం%ి gY¸ +ా#ాÈ నం 
/యేబడmత�న6 స]రTంY¸ సంY¸షపడం%ి/యేబడmత�న6 స]రTంY¸ సంY¸షపడం%ి/యేబడmత�న6 స]రTంY¸ సంY¸షపడం%ి/యేబడmత�న6 స]రTంY¸ సంY¸షపడం%ి'''' అ2 పల8క8దుర
 అ2 పల8క8దుర
 అ2 పల8క8దుర
 అ2 పల8క8దుర
. . . . 
(ªg�ం అస�జzÈ  41: 30). 
 అhaా]సు2 వదÈక8 W�ా ణం ¹యE దూత భయంకర� ¡న 
నల టH ర©పమEల� దు�ా]సన దుసు లY¸ వ�ా డm. అత2Y¸ �� 
దూతల8 ��ల �భ+ారY¸ ªజరవ�Y0ర
. ఈ hషయ�² 
అల4 5 ఇల4 YెZWాడmః 

����öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ����## ##““““ uu uu���� ss ss????����ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))����šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$####����’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû����ÏÏ ÏÏNNNN ¨̈̈̈ uu uu���� yy yyϑϑϑϑ xx xxîîîî����ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$####����èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ����(( ((#### ûû ûûθθθθ ää ääÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ tt tt////����

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&����(( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ãã____ ÍÍ ÍÍ���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&&����ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&����(( ((����tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$####����šš ššχχχχ ÷÷ ÷÷ρρρρ uu uu““““ øø øøgggg éé ééBBBB����zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã����ÈÈ ÈÈββββθθθθ ßß ßßγγγγ øø øø9999 $$ $$####����$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////����
öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää....����tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss????����’’’’ nn nn???? tt ttãããã����«« ««!!!! $$ $$####����uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî����ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$####����öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... uu uuρρρρ����ôô ôô tt ttãããã���� ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu����tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÉÉ ÉÉ9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@����∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪����〈〈〈〈����

  ) ا��&�م $#رة (

〈〈〈〈ఈ దు�ా�ర
T ల8 మరణ+@దనల� మE2#9 Yలే8తÊ ఉండ#ాఈ దు�ా�ర
T ల8 మరణ+@దనల� మE2#9 Yలే8తÊ ఉండ#ాఈ దు�ా�ర
T ల8 మరణ+@దనల� మE2#9 Yలే8తÊ ఉండ#ాఈ దు�ా�ర
T ల8 మరణ+@దనల� మE2#9 Yలే8తÊ ఉండ#ా, , , , 
nైవదూతల8 తమ హ�ా లను /0	nైవదూతల8 తమ హ�ా లను /0	nైవదూతల8 తమ హ�ా లను /0	nైవదూతల8 తమ హ�ా లను /0	, , , , ఇటV Yంె%ిఇటV Yంె%ిఇటV Yంె%ిఇటV Yంె%ి, , , , బయటక8 బయటక8 బయటక8 బయటక8 
¹యం%ి g W�ా ణ0లను¹యం%ి g W�ా ణ0లను¹యం%ి g W�ా ణ0లను¹యం%ి g W�ా ణ0లను, , , , అల4 5 ;d ౖ అప2ందను º; ి అ?0�అల4 5 ;d ౖ అప2ందను º; ి అ?0�అల4 5 ;d ౖ అప2ందను º; ి అ?0�అల4 5 ;d ౖ అప2ందను º; ి అ?0�    
యం#ా కÄ\ని కÄతలకÄయం#ా కÄ\ని కÄతలకÄయం#ా కÄ\ని కÄతలకÄయం#ా కÄ\ని కÄతలకÄ, , , , ఆయన ఆయత�ల పట  తల�ర
ఆయన ఆయత�ల పట  తల�ర
ఆయన ఆయత�ల పట  తల�ర
ఆయన ఆయత�ల పట  తల�ర
సుసుసుసు    
తనం ప�ద�9Ëం	నందుకÄ ఫZతం#ా ఈ �X gక8 అవమ4నకరతనం ప�ద�9Ëం	నందుకÄ ఫZతం#ా ఈ �X gక8 అవమ4నకరతనం ప�ద�9Ëం	నందుకÄ ఫZతం#ా ఈ �X gక8 అవమ4నకరతనం ప�ద�9Ëం	నందుకÄ ఫZతం#ా ఈ �X gక8 అవమ4నకర    
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� ¡న �� h�ించబడmత�ంn ిఅ2 అంటÍ ఉండ#ా ఆ దృaా�26 � ¡న �� h�ించబడmత�ంn ిఅ2 అంటÍ ఉండ#ా ఆ దృaా�26 � ¡న �� h�ించబడmత�ంn ిఅ2 అంటÍ ఉండ#ా ఆ దృaా�26 � ¡న �� h�ించబడmత�ంn ిఅ2 అంటÍ ఉండ#ా ఆ దృaా�26 
¬వ� చూడగZ#9Yే ఎంత బ�గEంటVంnి¬వ� చూడగZ#9Yే ఎంత బ�గEంటVంnి¬వ� చూడగZ#9Yే ఎంత బ�గEంటVంnి¬వ� చూడగZ#9Yే ఎంత బ�గEంటVంnి!!!!    .... (అ'ఆÎ 6: 93).  
 /0వ� వ	Iనప�డm +ాసవమE సCషMమ´ అసల8 సంగYే 
!టÏ ప�¹ ఒక�9క° Yెల8సు ంnి. అల4 5 ఇల4 YెZWాడmః 

 ## ## ®® ®®LLLL xx xxmmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ßß ßßNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈββββθθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ þþ þþ’’’’ ÌÌ ÌÌ jj jj???? yy yyèèèè ss ss9999 

ãã ãã≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& $$$$ [[ [[ssss ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù àà ààMMMM øø øø.... uu uu���� ss ss???? 44 44 HH HHξξξξ xx xx.... 44 44 $$$$ yy yyγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) îî îîππππ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== xx xx.... uu uuθθθθ èè èèδδδδ $$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%% (( ((  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 

îî îîˆ̂̂̂ yy yy———— öö öö���� tt tt//// 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) 100-99ا��(م'#ن (  

〈〈〈〈త�దక8 +ా�9త�దక8 +ా�9త�దక8 +ా�9త�దక8 +ా�9ల�?Ðక2క� /0వ� వచుIనప�డm ఓ ?0ప�భE+ాల�?Ðక2క� /0వ� వచుIనప�డm ఓ ?0ప�భE+ాల�?Ðక2క� /0వ� వచుIనప�డm ఓ ?0ప�భE+ాల�?Ðక2క� /0వ� వచుIనప�డm ఓ ?0ప�భE+ా! ! ! ! 
నను6 b�9#9 పం; ి +@యEమEనను6 b�9#9 పం; ి +@యEమEనను6 b�9#9 పం; ి +@యEమEనను6 b�9#9 పం; ి +@యEమE. . . . ?@ను వదZ వ	Iన n02ల� ?@ను వదZ వ	Iన n02ల� ?@ను వదZ వ	Iన n02ల� ?@ను వదZ వ	Iన n02ల� 
సY0Áర�మE /యేEదును అ2 పల8క8నుసY0Áర�మE /యేEదును అ2 పల8క8నుసY0Áర�మE /యేEదును అ2 పల8క8నుసY0Áర�మE /యేEదును అ2 పల8క8ను. . . . అటV  కా?@రదుఅటV  కా?@రదుఅటV  కా?@రదుఅటV  కా?@రదు. . . . అn ిఅn ిఅn ిఅn ి
ఒక మ4టఒక మ4టఒక మ4టఒక మ4ట, , , , n022 అతడm పల8క8చు?06డmn022 అతడm పల8క8చు?06డmn022 అతడm పల8క8చు?06డmn022 అతడm పల8క8చు?06డm. . . . +ార
 మరల +ార
 మరల +ార
 మరల +ార
 మరల 
స¤వ�లuౖ ల�చు nనిమE వరక8 +ా�9 మEందర అడm�  ఉన6nిస¤వ�లuౖ ల�చు nనిమE వరక8 +ా�9 మEందర అడm�  ఉన6nిస¤వ�లuౖ ల�చు nనిమE వరక8 +ా�9 మEందర అడm�  ఉన6nిస¤వ�లuౖ ల�చు nనిమE వరక8 +ా�9 మEందర అడm�  ఉన6nి.... 
(మk!నూ' 23: 99-100). 
 అhaా]సుల8 మ�9యE WాWాత��ల8 ఇహల�కా2క� b�9#9 
వ	I సY0Áర�మEల8 /ేయ4ల2 కµర
దుర
 కా2 అప�డm ఆ 
పaాIY0 పం ఏg ప2క� �ాదు. అల4 5 ఆnేశం చదవం%ిః  

����““““ uu uu���� ss ss???? uu uuρρρρ����tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$####����$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999����(( ((#### ãã ããρρρρ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘����zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####����šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ����öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ����44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))����77 77 jj jjŠŠŠŠ uu uu���� tt ttΒΒΒΒ���� ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ����
55 55≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™����∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪����〈〈〈〈����),44#رى ا� (� �� �� �� �
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〈〈〈〈మ�9యE ¬వ� WాWాత��లను చూ/దెవ�మ�9యE ¬వ� WాWాత��లను చూ/దెవ�మ�9యE ¬వ� WాWాత��లను చూ/దెవ�మ�9యE ¬వ� WాWాత��లను చూ/దెవ�, , , , +ార
 బ�ధను +ార
 బ�ధను +ార
 బ�ధను +ార
 బ�ధను 
చూచునప�డm Y0మE b�9#9 W^వ�టక8 మ4రTమE గలn0చూచునప�డm Y0మE b�9#9 W^వ�టక8 మ4రTమE గలn0చూచునప�డm Y0మE b�9#9 W^వ�టక8 మ4రTమE గలn0చూచునప�డm Y0మE b�9#9 W^వ�టక8 మ4రTమE గలn0???? అ2  అ2  అ2  అ2 
పల8క8దుర
పల8క8దుర
పల8క8దుర
పల8క8దుర
.... (షÊ�ా 42: 44). 
5- తన n0సుల;dౖ అల4 5 కర
ణ ఒకట�మన#ాః మరణ02క� 
మEందు ఎవ�9 	వ�9 మ4ట "ల4ఇల4హ ఇల ల4 5" ఉండm?Å 
అతను స]రT W�ా ప� డవ�Y0డm. ప�వక సల ల4 హs అలuౖ-. వసల ం 
/ెWాCర
ః 

H�'W� �XY @� Z  [�  \ , [�]4 1X^ ��4 B�+ ��� � � �� � �� � �
 ��V  
""""ఈ ప�పంచమEల� ఎవ�9 	వ�9 పల8క8ల8 ఈ ప�పంచమEల� ఎవ�9 	వ�9 పల8క8ల8 ఈ ప�పంచమEల� ఎవ�9 	వ�9 పల8క8ల8 ఈ ప�పంచమEల� ఎవ�9 	వ�9 పల8క8ల8 """"ల4ఇల4హ ఇల ల4 5ల4ఇల4హ ఇల ల4 5ల4ఇల4హ ఇల ల4 5ల4ఇల4హ ఇల ల4 5" " " " 
ఉండm?Å +ార
 స]రTంల� ప�+@��ా ర
ఉండm?Å +ార
 స]రTంల� ప�+@��ా ర
ఉండm?Å +ార
 స]రTంల� ప�+@��ా ర
ఉండm?Å +ార
 స]రTంల� ప�+@��ా ర
"""". . . . (అబk n0వ±Ñ 3114). 
ఎందుక- న#ా ఈ క� షM  సమయంల� మ2¥ి కZమ5 ప�9ంచడం 
అ�ాధ�ం. అnి తను మనుసూÒ�9#ా ప�9ం	 n02 ప�కారం 
ఆచ�9ం	న+ాడ´Yే తపC. మనుసూÒ�9#ా ప�9ంచ2 వ�క� 
మరణ +@దనల� గల క�ాM లను భ�9ంచ ల�క అnి మర	W^వ�ను. 
అందుక8 సకtా Ó ల� ఉన6 వ�క�క� దగTర కÄర
Iన6+ార
 అత2క� 
కZమ5 త� Ô' /ేయడం (ఉపnే�ంచడం) ప�ణ�కార�ం.  
 

సమ4�ిసమ4�ిసమ4�ిసమ4� ి

 ప�వక సల ల4 హs అలuౖ-. వసల ం /ెWాCర
ః శ+ా26 సమ4�ిల� 
;dటHM  అత2 బంధువ�ల8 b�9#9 W^త�ండ#ా అతడm +ా�9 /ెపÆల 
శబÈం hంట�డm. అపÆడm ఇదÈర
 దూతల8 వ	I అత26 
కÄ�XIబ¼టHM  'ఇత2 గE�9ం	 ¬+@మంటVంటHh?' అ2 ప��6�ా ర
. 
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'అతను అల4 5 n0సుడm మ�9య అల4 5 ప�వక' అ2 ?@ను 
�ా��!సు ?06న2 haా]\ి బదుZ�ా డm. 'ఇnి#X నరకంల� ¬ ఈ 
సiల426 చూడm n02క� బదుల8#ా స]రTంల� ఈ సiలం అల4 5 
¬క8 ప��ాnిం/0డm' అ2 అత2క� /ెపCబడmత�ంnి. అతడm 
స]రTమE నరకమE ��ండూ చూ�ా డ2 ప�వక సల ల4 హs అలuౖ-. 
వసల ం /ెWాCర
. మ�9యE అhaా]\ి ల�n0 వంచక826 'ఇత2 
గE�9ం	 ¬+@మంటVంటVh?' అ2 ప��6�ా ర
. '?0క8 YెZయదు. 
ల�కమE¹ర
 ?@న?06ను' అ2 అతను సమ4�0న!�ా డm. '¬వ� 
Yెల8సుకµల�దు మ�9యE ఖు�ఆ' ప�9ంచల�దంటÍ ఇనుప 
గn0లY¸ ఒకÁ �ా�9 క7%ిYే అతడm n026 భ�9ంచల�క అర
�ా డm. 
అత2 కKకను ఇర
జzత�ల8 తపC సgపమEల�నున6 +ారందర
 
hంట�ర
. (బEఖ4�9 1338, మE\ి ం 2870).  
 ఆత�ను సమ4�ిల� ఉన6 nేహంల� పంపడమ?@nి పరల�క 
hషయం. మ2¥ి ఊహలక8 అంద2nి. అ´?0 సమ4�ిల� 
���లక8, వ�ాలక8 అర
¾ లuౖన haా]సులక8 ���ల8 మ�9యE 
��లక8 అర
¾ లuౖన అhaా]సులక8 ��ల8 జరగడం +ాసవ�²న2 
మE\ి మEలందర© ఏక°భhం/0ర
. అల4 5 ఇల4 YెZWాడmః  

����ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$####����šš ššχχχχθθθθ àà ààÊÊÊÊ uu uu���� ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ����$$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ����#### xx xxρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ää ääîîîî����$$$$ ww ww‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttãããã uu uuρρρρ����(( ((����tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ����ãã ããΠΠΠΠθθθθ àà àà)))) ss ss????����èè èèππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####����(( ((#### ûû ûûθθθθ èè èè==== ½½ ½½zzzz ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&&����

tt ttΑΑΑΑ#### uu uu����šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù����££ ££‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&&����ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$   )46ا��(م� (����〉〉〉〉����∪∪∪∪∌∌∌∌⊇⊇⊇⊇∩∩∩∩����####$$

〈〈〈〈+ార
 ఉదయం+ార
 ఉదయం+ార
 ఉదయం+ార
 ఉదయం, , , , �ాయంత�ం�ాయంత�ం�ాయంత�ం�ాయంత�ం నరకా#96 మEందు ఉంచబడmతÊ  నరకా#96 మEందు ఉంచబడmతÊ  నరకా#96 మEందు ఉంచబడmతÊ  నరకా#96 మEందు ఉంచబడmతÊ 
ఉంట�ర
ఉంట�ర
ఉంట�ర
ఉంట�ర
. . . . ప�ళయ గ%ియ వ	Iనప�డm ప�ళయ గ%ియ వ	Iనప�డm ప�ళయ గ%ియ వ	Iనప�డm ప�ళయ గ%ియ వ	Iనప�డm '''')ి�ఔను ప�జలను )ి�ఔను ప�జలను )ి�ఔను ప�జలను )ి�ఔను ప�జలను 
¹వ�� ¡న ��ల� ప�+@�ంపజ�య�ం%ి¹వ�� ¡న ��ల� ప�+@�ంపజ�య�ం%ి¹వ�� ¡న ��ల� ప�+@�ంపజ�య�ం%ి¹వ�� ¡న ��ల� ప�+@�ంపజ�య�ం%ి'''' అ2 ఆజz} ;ంిచబడmత�ంnి అ2 ఆజz} ;ంిచబడmత�ంnి అ2 ఆజz} ;ంిచబడmత�ంnి అ2 ఆజz} ;ంిచబడmత�ంnి.... 
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(º!' 40: 46). ప�వక సల ల4 హs అలuౖ-. వసల ం ఇల4 
ఉపnే�ం/0ర
ః   

H_$�� A�.� B� �@�" �0:��%� � � � 
� + �� � �V 
""""సమ4� ి��లసమ4� ి��లసమ4� ి��లసమ4� ి��ల నుం%ి అల4 5 శరణE కµరం%ి నుం%ి అల4 5 శరణE కµరం%ి నుం%ి అల4 5 శరణE కµరం%ి నుం%ి అల4 5 శరణE కµరం%ి".".".". (మE\ి ం 2867).  
 బEnw�  జz} నంY¸ గమ2\A  ఇnి bరసÁ�9ంచల�2 hషయం. 
ఇల4ంటH ఉn0హరణ0ల8 మ4నవ�డm ఎ?Å6 చూ�ా డm. 2ద� 
W^´న వ�క� కలల� ఎంY¸ �×ించబడmత�న6టV #ా చూ�ా డm, 
అర
�ా డm, సªయం కµర
Y0డm. కా2 అత2 ప�కÁ?@ ఉన6 
వ�క�క� అత2 గE�9ం	 ఏg YెZయదు. ఇహల�కమEల�?@ ఇల4 
ఉన6ప�డm /0వ� బ�త�క8ల�  ఎంY¸ Yే%0 ఉన6 ఆ మరణ0ంతర 
hషయ426 ఊ-.ంచ గలమ4? సమ4�ిల� �� ఆత�, nేహమE 
��ం%ింటHకగEను. ప�వక సల ల4 హs అలuౖ-. వసల ం /ెWాCర
ః 
సమ4�ి పరల�కమE ÉకÁ ØదటH � టVM  అnి ×Kమం#ా 
n0టHన +ా�9క� ఆ తర
+ాత /0ల4 సుఖమE గలదు. మ�9యE 
×Kమం#ా n0ట2 +ా�9క� ఆ త�ా]త /0ల4 కషMమE గలదు. (b�9�B 
2308).  
 అందుక2 haా]\ి అ�ికం#ా సమ4�ి ��ల నుం%ి అల4 5 
శరణE కµర
త�ం%0Z. ప�Yే�కం#ా నమ4ల� సల4ంక8 మEందు. 
మ�9యE WాWాలక8 దూరం#ా ఉం%ే ప�యత6ం /ేయ4Z. WాWాల� 
సమ4�ి ��లక8 మ�9యE నరక ��లక8 మkల కారణం.  
 అ?@క మంnి సమ4�ి /ేయబడmY0ర
 కాబటHM  సమ4�ి �� 
అనబ%ింnి. ¬ట మE2#9 W^´న+ార
, కాZ W^´న+ార
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మ�9యE కÄt ర జంత�వ�లక8 ఆªరమE#ా?¿ౖన +ారంద�9క� 
��ల8 బ� జÙ (ఇహపర ల�కాల మధ� �ాi నం)ల� తపCవ�. 
సమ4�ి ��ల8 అ?@క రకాల8#ా ఉండmను. ఇనుప గn0లY¸ 
క7టMబడmను. సమ4�ి ÚకటHY¸ 2ం%ిW^వ�ను. నరక పడకల8 
+@యబ%ి నరక n0]రమEల8 Yెర
వబడmను. /ెడm కార�మEల8 
దు�ా]సన, అందhకారం#ా మ�9యE భయంకర� ¡న 
ర©పమEల� Y¸డm#ా ఉండmను. ఈ ��ల8 అhaా]సులక8 
మ�9యE వంచక8లక8 aాశ]తం#ా ఉండmను. కా2 haా]\ి 
అ´న WాWాత��2క� WాWాల ప�కారం#ా �� జ�9#9న త�ా]త 
అంత� ¡ W^వ�ను.  
 స]చÛ� ¡న haా]సు2 సమ4�ి h\ీ రÜమE /ేయబ%ి నూ� 
(కాంb)Y¸ 2ంపబడmను. మ�9యE స]రT n0]రమEలY¸ సు+ాసన, 
స]రTమE ÉకÁ #ాZ Ýసు ండ#ా స]రT  పడకల8 +@\ి 
యEండmను. మ�9యE సY0Á�ా�ల8 సు+ాసనY¸ 2ం%ి 
అంద� ¡న ర©పమEల� Y¸డm#ానుండmను.  
 

ప�ళయ nనిం మ�9యE n02 సూచనల8ప�ళయ nనిం మ�9యE n02 సూచనల8ప�ళయ nనిం మ�9యE n02 సూచనల8ప�ళయ nనిం మ�9యE n02 సూచనల8 
1- aాశ]తం#ా ఉండmటక8 అల4 5 ఈ ల�కా26 సృ¥ిMంచల�దు. ఒక 
�X �ానుంnి అంతం కానుంnి. ఆ �XజK "Þయ4మÓ" �X. 
ఏల4ంటH సంnేహం ల�2 యn0రiం అnి. అల4 5 ఆnేశం: 

����¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ����ss ssππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####����×× ××ππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ????#### uu uu����āā āāωωωω����|| ||==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘����$$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù��������∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪����〈〈〈〈����) ./7ا�(� �� �� �� �
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〈〈〈〈ప�నర
Y0 న nనిమE �ానున6nిప�నర
Y0 న nనిమE �ానున6nిప�నర
Y0 న nనిమE �ానున6nిప�నర
Y0 న nనిమE �ానున6nి, , , , అంnెటHM  సంnహేం ల�దుఅంnెటHM  సంnహేం ల�దుఅంnెటHM  సంnహేం ల�దుఅంnెటHM  సంnహేం ల�దు.... 
(హ¢ 22: 7). మ�X /ోట ఇల4 /ెWాCడmః  

����tt ttΑΑΑΑ$$$$ss ss%%%% uu uuρρρρ����tt ttÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!!$$ $$####����(( ((####ρρρρ ãã ãã����xx xx����xx xx....����ŸŸ ŸŸωωωω����$$$$ss ssΨΨΨΨ����ÏÏ ÏÏ????ùù ùù'''' ss ss????����èè èèππππ tt ttãããã$$$$¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999$$ $$####����(( ((����öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%����44 44’’’’ nn nn????tt tt////����’’’’ ÏÏ ÏÏ nn nn1111uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ����öö ööΝΝΝΝàà àà6666 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt tt����ÏÏ ÏÏ????ùù ùù'''' tt ttGGGGss ss9999����∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪����〈〈〈〈����
� ���3�� �

〈〈〈〈మ4క8 ప�ళయ కాలం �ాదు అ2మ4క8 ప�ళయ కాలం �ాదు అ2మ4క8 ప�ళయ కాలం �ాదు అ2మ4క8 ప�ళయ కాలం �ాదు అ2 అhaా]సుల8 పల8క8దుర
 అhaా]సుల8 పల8క8దుర
 అhaా]సుల8 పల8క8దుర
 అhaా]సుల8 పల8క8దుర
. . . . 
¬వ� /ెపÆ ఎందుక8 �ాదు అnి తపCక gక8 వచుIను¬వ� /ెపÆ ఎందుక8 �ాదు అnి తపCక gక8 వచుIను¬వ� /ెపÆ ఎందుక8 �ాదు అnి తపCక gక8 వచుIను¬వ� /ెపÆ ఎందుక8 �ాదు అnి తపCక gక8 వచుIను.... (సబ� 
34: 3). ప�ళయ nినం సgపమEల�?@ ఉంnి. n026 అల4 5 ఇల4 
YెZWాడmః  

� ������ ="`K�
 �� �+ � � � �������:1 {� �� �� �� �

〈〈〈〈¹ర
C కాలం సg;ంి	నnి¹ర
C కాలం సg;ంి	నnి¹ర
C కాలం సg;ంి	నnి¹ర
C కాలం సg;ంి	నnి.... (ఖమ� 54: 1). మ�X /ోటః సూర 
అం�య4 (21:1) ల�ః 

����zz zz>>>> uu uu���� yy yyIIII øø øø%%%% $$ $$####����ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999����öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç çç////$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm����öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ����’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû����77 77'''' ss ss#### øø øø���� xx xxîîîî����tt ttββββθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ���� ÷÷ ÷÷èèèè –– ––ΒΒΒΒ����∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪����〈〈〈〈�� �������1�� �� �� �� �

〈〈〈〈ప�జలక8 ¹ర
C కాలం సg;ిం	నnిప�జలక8 ¹ర
C కాలం సg;ిం	నnిప�జలక8 ¹ర
C కాలం సg;ిం	నnిప�జలక8 ¹ర
C కాలం సg;ిం	నnి. . . . +ార
 అజzగతల� ప% ి+ార
 అజzగతల� ప% ి+ార
 అజzగతల� ప% ి+ార
 అజzగతల� ప% ిtt tt
hమEఖులuౖ యE?06ర
hమEఖులuౖ యE?06ర
hమEఖులuౖ యE?06ర
hమEఖులuౖ యE?06ర
....  
 ఆ సgపం అ?@nి మన అంచ?0 ప�కారం ల�దు. మ4నవ�ల8 
n026 Yెల8సుకµల�ర
. కాలమE గ%ి\ిన ప�కారం అnి కKవలం 
అల4 5 కK Yెల8సు. 
 ప�ళయnిన hషయం అ#Xచర� ¡నnి. అnి కKవలం అల4 5 కK 
Yెల8సు. ఆ hషయ426 ఆయన తన సృ¥ిMల� ఎవ�9క� 
Yెల8పల�దు. అల4 5 /ె;dCనుః 
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����yy yy7777 èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„����ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####����ÇÇ ÇÇ tt ttãããã����ÏÏ ÏÏππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####����(( ((����öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%����$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))����$$$$ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ����yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã����«« ««!!!! $$ $$####����44 44����$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ����yy yy7777ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ����

¨¨ ¨¨≅≅≅≅ yy yyèèèè ss ss9999����ss ssππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####����ãã ããββββθθθθ ää ää3333 ss ss????����$$$$ �� ��6666ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ss ss%%%%����∩∩∩∩∉∉∉∉⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪����〈〈〈〈��  ��!��63�� �� �� �� �

〈〈〈〈ప�జల8 ప�ళయకాలమEను గk�9I 2ను6 అడmగEచు?06ర
ప�జల8 ప�ళయకాలమEను గk�9I 2ను6 అడmగEచు?06ర
ప�జల8 ప�ళయకాలమEను గk�9I 2ను6 అడmగEచు?06ర
ప�జల8 ప�ళయకాలమEను గk�9I 2ను6 అడmగEచు?06ర
. . . . n02 n02 n02 n02 
hషయం అల4 5 కK YెZయEను అ2 ఓ ప�వకాhషయం అల4 5 కK YెZయEను అ2 ఓ ప�వకాhషయం అల4 5 కK YెZయEను అ2 ఓ ప�వకాhషయం అల4 5 కK YెZయEను అ2 ఓ ప�వకా ! ! ! ! పల8క8మEపల8క8మEపల8క8మEపల8క8మE. . . . 
n02 hషయం ¬కKg Yలె8సుn02 hషయం ¬కKg Yలె8సుn02 hషయం ¬కKg Yలె8సుn02 hషయం ¬కKg Yలె8సు???? ప�ళయకాలం సgపమEల?@  ప�ళయకాలం సgపమEల?@  ప�ళయకాలం సgపమEల?@  ప�ళయకాలం సgపమEల?@ 
కావచుIకావచుIకావచుIకావచుI.... (అ5 జzß 33: 63).  
 ప�వక n02క� మEందు వ/ేI సూచనల8 సూ	ం/0ర
. 
అందుల� క726 క�tంద Yెల8పబడmచున6hః  
 అందుల� ఒకటHః మ\ీహsదÈజzà � �ాను?06డm. అత2 �ాకY¸ 
áర� ¡న అ�ాచకం ప�భZW^త�ంnి. అల4 5 అత2క� ఇ	Iన 
శక�Y¸ h	త� కార�కtమ4ల8 ప�జలక8 చూ;ి�ా డm. అందు/ేత 
అ?@క మంnి ºసబâY0ర
. ఆకాaా2క� ఆజ} ఇ\A  అnి వరãం 
క8�9;ిసు ంnి. అత2 ఆజ}Y¸ అపCటHకపÆ%ే ØకÁల8 Øల8 
�ా ´. మృత�%ి6 ¤hంపజK�ా డm. తnితర hంతల8 చూ;ి�ా డm. 
ప�వక సల ల4 హs అలuౖ-. వసల ం /ెWాCర
ః అతడm కాణEడm. 
అతడm స]రTం నరకం ల4ంటH ��ండm hషయ4ల8 చూ;ి�ా డm 
అతడm స]రTం అ2 /ె;ACnి నరకం, అతడm నరకం అ2 /ె;ACnి 
స]రTం. ఒక �X ఒక సంవత�రమE#ా, ఒక �X ఒక ?¿ల#ా, ఒక 
�X ఒక +ారమE#ా ఉండmను. !#9త �Xల8 �ామ4న� 
�Xల8#ా ఉండmను. అతడm మకాÁ, మnw?0 తపC ప�b nేశం 
bర
గEను.  

http://TeluguIslam.net
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 ప�ళయnిన సూచనల�  ��ండవnిః ఈ�ా nి!äÁ (Damascus) 
(ఇnి ఈ?0డm \ీ�9య4 nేశం ÉకÁ �ాజ�02) తÊర
Cన Yెల 2 
సiంబం (g?0�) నుం%ి ఫ¢� నమ4¢ సమయంల� nి#9 వచుIను. 
�ామk-.కం#ా (జమ4అÓ Y¸) ఫ¢� నమ4¢ /ేసుక72 దజzà � ను 
+¿bక� సంహ�9ంచుదుర
.  
 ప�ళయnిన సూచనల�  మkడవnిః ప�Iమ nిశ నుం%ి 
సూ�X�దయమగEను. అnి చూ\ి భయకం;ిత�లuౖ అ?@క మంnి 
(ఇ�ా �² సత�మ2) hశ]\ించుదుర
. కా2 ఆ సమయ4న ఏ! 
ల4భమEండదు. తnితర ఎ?Å6 సూచనల8?06´.  
2- ఈ భk!;dౖ కKవలం దు�ా�ర
T ల8, దుష�M ల8 !#9Z 
ఉన6ప�డm ప�ళయం సంభhంచును. అnి ఏ hధంగన#ాః 
ప�ళయ42క� మEందు ఒక మందమ4ర
త� ¡న #ాZ Ýసు ంnి 
n02Y¸ haా]సుల8 చ2W^Y0ర
. ఇక అల4 5 సృషMంతటH2 చం;ి 
ప�పం/026 న�ంపజKయ4లనుక8న6పÆడm "సూ�" (;dదÈ  శంక8) 
ఊదుటక8 n02క� 2య!ంపబ%ిన దూతక8 ఆజ} ఇ�ా డm. 
n026 hన6 ప�జలందర
 �½మ�\ిZ  W^Y0ర
. అnే hషయం 
అల4 5 ఈ +ాక�ంల� YెZWాడmః  

����yy yy‡‡‡‡ ÏÏ ÏÏ���� çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ����’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû����ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$####����tt tt,,,, ÏÏ ÏÏèèèè || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù���� tt ttΒΒΒΒ����’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû����ÏÏ ÏÏNNNN ¨̈̈̈uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####���� tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ����’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû����ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####����āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))���� tt ttΒΒΒΒ����
uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©©����ªª ªª!!!! $$ $$####����(( ((�����KKKKK�KKKKK�KKKKK�KKKKK����∩∩∩∩∉∉∉∉∇∇∇∇∪∪∪∪����〈〈〈〈����� �����68�� �� �� �� �

〈〈〈〈""""సూసూసూసూర
ర
ర
ర
" (" (" (" (శంక8శంక8శంక8శంక8) ) ) ) ఊదబడmనుఊదబడmనుఊదబడmనుఊదబడmను. . . . కావ�న ఆకాశమEలల�ను కావ�న ఆకాశమEలల�ను కావ�న ఆకాశమEలల�ను కావ�న ఆకాశమEలల�ను 
భk!ల�నున6 +ారందర
 �½మ�\Zి  W^వ�దుర
భk!ల�నున6 +ారందర
 �½మ�\Zి  W^వ�దుర
భk!ల�నున6 +ారందర
 �½మ�\Zి  W^వ�దుర
భk!ల�నున6 +ారందర
 �½మ�\Zి  W^వ�దుర
. . . . కా2 అల4 5 కా2 అల4 5 కా2 అల4 5 కా2 అల4 5 
కµ�9న+ార
 �½మ�\లి ర
కµ�9న+ార
 �½మ�\లి ర
కµ�9న+ార
 �½మ�\లి ర
కµ�9న+ార
 �½మ�\లి ర
. . . . (మ� 39: 68). అnి �కt+ారమE 
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�XజగEను. ఆ త�ా]త nౖెవదూతల8 కÄ%0 చ2W^´ పరమ 
పhత�� %ౖెన అల4 5 తపC ఎవర© ఉండర
.  
3- సమ4ధులల� ప�వకల, ధర�యEద�ంల� మరణ<ం	న అమర 
Ýర
ల తపC అంద�9 nేహమEలను మటHM  b?@సు ంnి. కా2 +¿?¿6 
మEకల� గల ఒక eజమE అట�  !#9Z యEంటVంnి. అల4 5 
ప�జలంద�9క� ప�నAరàన� ఇ+ా]ల2 కµ�9నప�డm శంక8 ఊదుటక8 
2రÜ´ంచబ%ిన దూత ఇ��ా )ీ� ను మEందు ¤hంపజKయEను. 
అతను శంక8 ఊదును. మ4నవ�లందర
 YåZ�ా�9 (తZ  గర�ం 
నుం%ి) వ	Iన ¹ర
 నగ6మE#ా, ఖత6 (సున6¹ల8) /ేయ 
బడక8ం%0 సమ4ధుల నుం%ి ల�	 వచుIదుర
. అల4 5 ఆnేశం:  

����yy yy‡‡‡‡ ÏÏ ÏÏ����çç ççΡΡΡΡuu uuρρρρ����’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû����ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999$$ $$####����####ss ssŒŒŒŒÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù����ΝΝΝΝ èè èèδδδδ����zz zzÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ����ÏÏ ÏÏ^̂̂̂####yy yy‰‰‰‰÷÷ ÷÷`̀̀̀FF FF{{{{$$ $$####����44 44’’’’ nn nn<<<<ÎÎ ÎÎ))))����öö ööΝΝΝΝÎÎ ÎÎγγγγÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘����šš ššχχχχθθθθèè èè====ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ΨΨΨΨtt ttƒƒƒƒ����∩∩∩∩∈∈∈∈⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪����〈〈〈〈����� �� �� �� �
� $%51�� �� �� �� �

〈〈〈〈సూర
 ఊదబడmనుసూర
 ఊదబడmనుసూర
 ఊదబడmనుసూర
 ఊదబడmను. . . . అపÆ% ే+ార
 అపÆ% ే+ార
 అపÆ% ే+ార
 అపÆ% ే+ార
 తమ సమ4ధుల నుం% ిల�	 తమ సమ4ధుల నుం% ిల�	 తమ సమ4ధుల నుం% ిల�	 తమ సమ4ధుల నుం% ిల�	 
తమ ప�భEవ� వదÈక8 పర
#9డmదుర
తమ ప�భEవ� వదÈక8 పర
#9డmదుర
తమ ప�భEవ� వదÈక8 పర
#9డmదుర
తమ ప�భEవ� వదÈక8 పర
#9డmదుర
.... (య4\ీ' 36: 51).  

����tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ����tt ttββββθθθθ ãã ãã____ ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ ss ss††††����zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ����ÏÏ ÏÏ^̂̂̂#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷`̀̀̀FF FF{{{{ $$ $$####����%%%% YY YYææææ#### uu uu���� ÅÅ ÅÅ��������öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®ΞΞΞΞ rr rr(((( xx xx....����44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))����55 55==== ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ çç ççΡΡΡΡ����tt ttββββθθθθ àà ààÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏùùùùθθθθ ãã ããƒƒƒƒ����∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪����
ºº ººππππyy yyèèèèÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈yy yyzzzz����óó óóΟΟΟΟèè èèδδδδãã ãã����≈≈≈≈|| ||ÁÁÁÁ öö öö////rr rr&&&&����öö ööΝΝΝΝßß ßßγγγγàà àà))))yy yyδδδδ öö öö����ss ss????����ØØ ØØ''''©© ©©!!!!ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ����44 44����yy yy7777ÏÏ ÏÏ9999¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ����ãã ããΠΠΠΠöö ööθθθθuu uu‹‹‹‹øø øø9999$$ $$####����““““ÏÏ ÏÏ%%%%©© ©©!!!!$$ $$####����(( ((####θθθθçç ççΡΡΡΡ%%%%xx xx....����tt ttββββρρρρßß ßß‰‰‰‰tt ttããããθθθθãã ããƒƒƒƒ����∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪����〈〈〈〈����

�)44-43ا��&�رج ( �� �� �� �

〈〈〈〈ఆ nినమEన +ార
 సమ4ధుల నుం%ి ల�	 ఒక గEర
 నక8 ఆ nినమEన +ార
 సమ4ధుల నుం%ి ల�	 ఒక గEర
 నక8 ఆ nినమEన +ార
 సమ4ధుల నుం%ి ల�	 ఒక గEర
 నక8 ఆ nినమEన +ార
 సమ4ధుల నుం%ి ల�	 ఒక గEర
 నక8 
ప�9#�b  W^వ�నటV  పర
#�b  W^వ�దుర
ప�9#�b  W^వ�నటV  పర
#�b  W^వ�దుర
ప�9#�b  W^వ�నటV  పర
#�b  W^వ�దుర
ప�9#�b  W^వ�నటV  పర
#�b  W^వ�దుర
. . . . అపÆడm +ా�9 కను6ల8 అపÆడm +ా�9 కను6ల8 అపÆడm +ా�9 కను6ల8 అపÆడm +ా�9 కను6ల8 
క�tందు#ా నుండmనుక�tందు#ా నుండmనుక�tందు#ా నుండmనుక�tందు#ా నుండmను. . . . +ా�9;d ౖఅవమ4నమE కtమE�క7ను చుండmను+ా�9;d ౖఅవమ4నమE కtమE�క7ను చుండmను+ా�9;d ౖఅవమ4నమE కtమE�క7ను చుండmను+ా�9;d ౖఅవమ4నమE కtమE�క7ను చుండmను. . . . 
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ఇnే +ా�9Y¸ +ా#ాÈ నమE /యేబడmచున6 nనిమEఇnే +ా�9Y¸ +ా#ాÈ నమE /యేబడmచున6 nనిమEఇnే +ా�9Y¸ +ా#ాÈ నమE /యేబడmచున6 nనిమEఇnే +ా�9Y¸ +ా#ాÈ నమE /యేబడmచున6 nనిమE. . . . (మఆ�9¢ 
70: 43,44). 
 ప�వక సల ల4 హs అలuౖ-. వసల ం ఆnేశం ప�కారం, 
అంద�9క?06 మEందు మన ప�వక మEహమ�Ñ సల ల4 హs 
అలuౖ-. వసల ం భk! నుం%ి +¿Zక� వ�ా ర
. అందర© మహã � 
� ¡n0నమE +¿ౖప� ప�9#�త� Y0ర
. అnి /0ల4 h\ీ రÜమE మ�9యE 
haాల� ¡న భk!. అhaా]సుల8 తలక�tందులuౖన మEఖమEY¸ 
వ�ా ర
. ఈ hషయమE hన6 సహచర
ల8 తలక�tందులuౖన 
మEఖమEY¸ ఎల4 వ�ా ర
? అ2 ప��6ం/0ర
. """"కాళÀY¸ కాళÀY¸ కాళÀY¸ కాళÀY¸ 
న%;ింిచు శక� గల+ాడm మEఖమEY¸ కÄ%0 న%;ిించునున%;ింిచు శక� గల+ాడm మEఖమEY¸ కÄ%0 న%;ిించునున%;ింిచు శక� గల+ాడm మEఖమEY¸ కÄ%0 న%;ిించునున%;ింిచు శక� గల+ాడm మEఖమEY¸ కÄ%0 న%;ిించును"""" అ2 
మªప�వక సమ4�0న!/0Iర
. (మE\ి ం 2806). అల4 5 
మ4టను bరసÁ�9ం	న +ార
 గE%ి�+ా2#ా ల�పబడmY0ర
t . 
సూర
�డm /0ల4 దగTర
ంట�డm. ప�b ఒకర
 తమ కర�ల ప�కారం 
/ెమటల� మE2#9 యEంట�ర
. క7ందర
 Úలమండల వరక8, 
మ�9 క7ందర
 నడmమE వరక8, క7ందర
 ప±�9#ా మE2#9 
యEంట�ర
. క7ంద�9క� అల4 5 ఆ ?0డm తన ¬డల� 
�ాi న!�ా డm. ఆ ?0డm తన ¬డ తపC మ�K ¬డ ఉండదు. ప�వక 
/ెWాCర
ః """"ఏడm రకాల ఏడm రకాల ఏడm రకాల ఏడm రకాల ((((గEణమE గలగEణమE గలగEణమE గలగEణమE గల) ) ) ) +ా�9క� అ+ా�9క� అ+ా�9క� అ+ా�9క� అల4 5 ఆ ?0డm ల4 5 ఆ ?0డm ల4 5 ఆ ?0డm ల4 5 ఆ ?0డm 
తన ¬డల� �ాi న!�ా డmతన ¬డల� �ాi న!�ా డmతన ¬డల� �ాi న!�ా డmతన ¬డల� �ాi న!�ా డm. . . . ఆ ?0డm తన ¬డ తపC మ�K ¬డ ఆ ?0డm తన ¬డ తపC మ�K ¬డ ఆ ?0డm తన ¬డ తపC మ�K ¬డ ఆ ?0డm తన ¬డ తపC మ�K ¬డ 
ఉండదుఉండదుఉండదుఉండదు. . . . 1111. . . . ?0�యæల8%ైన Wాలక82క�?0�యæల8%ైన Wాలక82క�?0�యæల8%ైన Wాలక82క�?0�యæల8%ైన Wాలక82క�. . . . 2222. . . . యవ]?026 అల4 5 యవ]?026 అల4 5 యవ]?026 అల4 5 యవ]?026 అల4 5 
ఆ�ాధనల� మ�9యE ఆయన h�యేతల� గ%ి;ని యEవక82క�ఆ�ాధనల� మ�9యE ఆయన h�యేతల� గ%ి;ని యEవక82క�ఆ�ాధనల� మ�9యE ఆయన h�యేతల� గ%ి;ని యEవక82క�ఆ�ాధనల� మ�9యE ఆయన h�యేతల� గ%ి;ని యEవక82క�. . . . 
3333. . . . మ\ిàÑ ల�?@ తన మనుసు� లగ6ం /సేుక8న6 వ�క�క�మ\ిàÑ ల�?@ తన మనుసు� లగ6ం /సేుక8న6 వ�క�క�మ\ిàÑ ల�?@ తన మనుసు� లగ6ం /సేుక8న6 వ�క�క�మ\ిàÑ ల�?@ తన మనుసు� లగ6ం /సేుక8న6 వ�క�క�. . . . 4444. . . . 
కKవలం అల4 5 అ��ాM 26 W½ందుటక8కKవలం అల4 5 అ��ాM 26 W½ందుటక8కKవలం అల4 5 అ��ాM 26 W½ందుటక8కKవలం అల4 5 అ��ాM 26 W½ందుటక8 ;A�మ4çమ4?0ల8 గల  ;A�మ4çమ4?0ల8 గల  ;A�మ4çమ4?0ల8 గల  ;A�మ4çమ4?0ల8 గల 
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ఇదÈర
 వ�క8 ల8 +ార
 అల4 5 క7రకK కల8సు క8ంట�ర
ఇదÈర
 వ�క8 ల8 +ార
 అల4 5 క7రకK కల8సు క8ంట�ర
ఇదÈర
 వ�క8 ల8 +ార
 అల4 5 క7రకK కల8సు క8ంట�ర
ఇదÈర
 వ�క8 ల8 +ార
 అల4 5 క7రకK కల8సు క8ంట�ర
. . . . అల4 5 అల4 5 అల4 5 అల4 5 
క7రకK +@ర
 అవ�Y0ర
క7రకK +@ర
 అవ�Y0ర
క7రకK +@ర
 అవ�Y0ర
క7రకK +@ర
 అవ�Y0ర
. . . . 5555. . . . ఉన6త వంæయE�ాలuనౖఉన6త వంæయE�ాలuనౖఉన6త వంæయE�ాలuనౖఉన6త వంæయE�ాలuనౖ, , , , అంద� ¡న \ీ � అంద� ¡న \ీ � అంద� ¡న \ీ � అంద� ¡న \ీ � 
దుషMక�tయక8 అª�2\A  కKవలం అల4 5 భయమEY¸ దుషMక�tయక8 అª�2\A  కKవలం అల4 5 భయమEY¸ దుషMక�tయక8 అª�2\A  కKవలం అల4 5 భయమEY¸ దుషMక�tయక8 అª�2\A  కKవలం అల4 5 భయమEY¸ 
bరసÁ�9ం	న వ�క�క�bరసÁ�9ం	న వ�క�క�bరసÁ�9ం	న వ�క�క�bరసÁ�9ం	న వ�క�క�. . . . 6666. . . . క8%ి /ె´� n0నం /\ేినnే!టÏ ఎడమ క8%ి /ె´� n0నం /\ేినnే!టÏ ఎడమ క8%ి /ె´� n0నం /\ేినnే!టÏ ఎడమ క8%ి /ె´� n0నం /\ేినnే!టÏ ఎడమ 
/ె́ �క� YZెయనం/ె́ �క� YZెయనం/ె́ �క� YZెయనం/ె́ �క� YZెయనంత రహస�ం#ా n0?0 ద�ా�ల8 /ే\A వ�క�క�త రహస�ం#ా n0?0 ద�ా�ల8 /ే\A వ�క�క�త రహస�ం#ా n0?0 ద�ా�ల8 /ే\A వ�క�క�త రహస�ం#ా n0?0 ద�ా�ల8 /ే\A వ�క�క�. . . . 7777. . . . 
ఏకాంతమEల� అల4 5 �0�నం /సేు ండ#ా అత2 కళÀ నుం%ి ఏకాంతమEల� అల4 5 �0�నం /సేు ండ#ా అత2 కళÀ నుం%ి ఏకాంతమEల� అల4 5 �0�నం /సేు ండ#ా అత2 కళÀ నుం%ి ఏకాంతమEల� అల4 5 �0�నం /సేు ండ#ా అత2 కళÀ నుం%ి 
క¬6ర
 కా�9నటVవంటH వ�క�క�క¬6ర
 కా�9నటVవంటH వ�క�క�క¬6ర
 కా�9నటVవంటH వ�క�క�క¬6ర
 కా�9నటVవంటH వ�క�క�". ". ". ". (బEఖ4�9 1423, మ\ి ం 1031). ఇnి 
ప�ర
ష�లకK ప�Yే�కం కాదు. \ీ �లక8 తమ కర�ల ప�కారం లuకÁ 
జర
గEను. సY0Áర�మEల8 గల+ా�9క� మం	 ఫZతమE, 
దు�ాÁర�మEల8 గల+ా�9క� /ెడm ఫZతమE లçంచును. 
మ�9యE +ా�9క� ప�ర
ష�లక8 లçం	నటV  ప±�9 ¹ర
C 
మ�9యE ప�bఫలమE లçంచును.  
 ప�జలంద�9క� ఆ ?0డm n0హమE ఎక8ÁవగEను. 50 +@ల 
సంవత��ాల ప�మ4ణం గల ఒక �X  అnి. కా2 haా]సు2క� 
అnి ఫ�à నమ4¢ /ే\ినంత సమయమE#ా అb +@గం#ా గ%ి\ి 
W^వ�ను. ఆ తర
+ాత haా]సుల8 ప�వకక8 ?Ðసంగబ%ిన "హౌజ� 
క»స�" వదÈక8 వ	I క»స� ¬ర
 Y0� గEదుర
. (అnి #»రవమE గల 
/0ల4 #�పC బహsమ4నమE. అnి అల4 5 మన ప�వకకK 
ప�Yే�క�ంచును. ప�ళయ nి?0న ఆయన అనుచర
ల8 అందు 
నుం%ి Y0� గEదుర
. క»స� ¬ర
 Wాలక?06 Yెల8ప�#ా, Yే?@క?06 
¹ప�#ా మ�9యE కసూ �9 క?06 ఎక8Áవ సు+ాసన ఉండmను. 
ఆకాశY0రలక?06 ఎక8Áవ Wాత�ల8 అచIట ఉండmను. ఒకÁ�ా�9 
Y0� #9న +ా�9క� మ��పÆడూ n0హమవదు).  
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 మహã � � ¡n0నమEల� ప�జల8 ¹ర
C క7రక8 /0ల4 కాలమE 
2ల8చుం%ి +ార
 తమ ¹ర
C, లuకÁ క7రక8 ఎదుర
 చూచుదుర
. 
అచIటH బ�ధల8 మ�9యE ఎండY0Wా26 భ�9ంచల�క 
nౖెవస26�ిల� తమ గE�9ం	 \ి�ారసు /ేయE+ా�9 కµసం 
+¿త�క8తÊ ఆదం వదÈక8 వ\A  ఆయన ?0Y¸ కాదన#ా నూ5 
వదÈక8 వ�ా ర
. ఆయన కÄ%0 మ26ంచమంట�ర
. త�ా]త 
ఇబ�� -vం, త�ా]త మk�ా, త�ా]త ఈ�ా వదÈక8 వ\A  +ార
 
కÄ%0 మ4Y¸ కాద2 hన6hంచుక8ంట�ర
. అపÆడm ప�వక వదÈక8 
వ\A  ?@ను nw2క� అర¾తగల +ాన62 ఆయన అల4 5 అ�ã క�tంద 
సజzÈ  /ే\ి అల4 5 �^ త�మEల8 ప�9ం	 \ి�ారసు /ేయE 
అనుమb కµర
Y0ర
. అపÆడm అల4 5 """"ఓ మEహమ�Ñ తలuత�  ఓ మEహమ�Ñ తలuత�  ఓ మEహమ�Ñ తలuత�  ఓ మEహమ�Ñ తలuత�  
¬ కµ�9క ¹రIగలను అడmగE¬ కµ�9క ¹రIగలను అడmగE¬ కµ�9క ¹రIగలను అడmగE¬ కµ�9క ¹రIగలను అడmగE, , , , \�ిారసు /ె́ � \]ీక�9ంచ\�ిారసు /ె́ � \]ీక�9ంచ\�ిారసు /ె́ � \]ీక�9ంచ\�ిారసు /ె́ � \]ీక�9ంచ    
బడmనుబడmనుబడmనుబడmను" " " " అ2 లuకÁ ¹ర
C క7రక8 అనుమb�ా డm. మEందు 
మEహమ�Ñ సల ల4 హs అలu-ౖ. వసల ం ఉమ�¹ల (అనుచర
ల) 
¹ర
C అగEను.  
 మ4నవ�2 కర�ల�  ØదటH లuకÁ నమ4¢ గE�9ం	 అగEను. 
అందుల� ?¿#9Tన+ా�9 కర�లను మ4త��² చూడబడmను. ?¿గT2+ా�9 
కర�ల8 రదుÈ  /ేయబడmను. అnే hధమE#ా ఐదు hషయ4ల8 
గE�9ం	 ప��6ంచబడmను. 1. ¬ ¤hత కాల426 ఏ కా�ా�ల�  
గ%ిWావ�? 2. ¬ య»వ]?026 ఏ కా�ా�ల�  కృ�ంపజKaావ�? 3,4. 
ధనం ఎల4 సంWాnిం/0వ�? ఎల4 ఖర
I /ేaావ�? 5. 
Yెల8సుక8న6 hషయ4ల;dౖ ఎంత వరక8 ఆచ�9ం/0వ�?. అత2 
n0సుల మధ� జ�9#K ¹ర
Cల� ØదటHnి అ?0�యంగ రకా ల8 
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	ంnిం	న +ా�9 ¹ర
C. అపÆడm నషMప�9ª�ా26 కటHMంచుటక8 
సతÁ�ా�ల8 ల�క దుషMకా�ా�ల8 తపC మ�Kg ఉండవ�. ఈ 
hధం#ా ;ీడmత�లక8 అ?0�యమE /ే\ిన+ా2 సY0Á�ా�ల8 
పం	 ;dటMబడmను. ఇత2 సY0Á�ా�ల8 అ´W^´ ఇంకా 
;ీ%ిత�ల8 !#9Z ఉంటె +ా�9 WాWాల8 అత2;dౖ +@యబడmను.  
నరకమE;dౖ వంYెన +@యబడmను. (ఆ వంYెన +¿ంటV� కక?06 
సన6#ా ఖడT ం క?06 +ా%ి#ా ఉండmను). ప�b ఒకర
 తమ కర�ల 
ప�కారం n02;dౖ n0టVదుర
. క7ందర
 కను��పC క7టHMనంతల�, 
క7ందర
 #ాZ ¹ర
, క7ందర
 గEఱëప� �»త� ¹ర
, క7ందర
 
W�ా క8చు W^వ�దుర
. n02క� క7ండm ండmను. అh ప�జలను 
నరకమEల� పడ+@యEను. అందుల� పడm+ార
 అhaా]సుల8 
మ�9యE haా]\ి అ´?0 WాWాత��ల8. అhaా]సుల8 
aాశ]తం#ా అందుల� ఉందుర
. కా2 haా]సులuౖన WాWాత��ల8 
అల4 5 కµ�9న26 �Xల8 �� ప%ిన త�ా]త స]�ాT 2క� 
పంపబడmదుర
. అల4 5 త2షMప%ిన ప�వకలక8, మªభక8 లక8 
Yౌ-vÑ �ా��!	Iన WాWాత��ల \ి�ారసు /ేయE అనుమb 
ఇ	I, Ý�9 \ి�ారసుY¸ +ా�92 నరకమE నుం	 ¹\ి స]రTమEల� 
/ే�9Cంచును. వంYెన n0టHన త�ా]త -స]�ాT 2క� అర
¾ లuౖన +ార
- 
నరకమE స]రTమE మధ�ల� ఆ#9 యEందుర
. +ా�9 పరసCర 
అ?0�య4ల ¹ర
C +ార
 హృదయ4ల కల8��ాలను దూరమE 
/ే\ిన త�ా]త +ార
 స]రTమEల� /ేర
దుర
. స]రTసు ల8 స]రT 
మEల� నరక+ాసుల8 నరకంల� /ే�9న ;ిదప +ా�9 మEందు, 
+ార
 చూసు ండ#ా మృత��వ�ను W½ట�Mల8 ర©పంల� స]రTనరక 
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మEల మధ� Bబ5 /ేయ(కµయ) బడmను. మìÀ ఓ స]రT+ాసు 
ల4�ా! aాశ]తం#ా ఉండం%ి మరణం ల�దు. ఓ నరక+ాసుల4�ా! 
gకÄ aాశ]తం మరణం ల�దు అ2 అనబడmను. ఒక +@ళ 
ఎవ��$?0 సంY¸షంY¸ చ2W^Yే స]రT+ాసుల8 అంత�ల�2 
సంY¸షంY¸ చ2W^Y0ర
. మ�9యE ఎవ��$?0 బ�ధ, 	ంతY¸ 
చ2W^Yే నరక+ాసుల8 చ2W^Y0ర
.  
 

నరకమE మ�9యE నరక��ల8నరకమE మ�9యE నరక��ల8నరకమE మ�9యE నరక��ల8నరకమE మ�9యE నరక��ల8 
అల4 5 ఆnేశం:  

����(( ((####θθθθàà àà))))̈̈̈̈????$$ $$$$$$ss ssùùùù����uu uu‘‘‘‘$$$$̈̈̈̈ΖΖΖΖ9999$$ $$####����ÉÉ ÉÉLLLL©© ©©9999$$ $$####����$$$$yy yyδδδδßß ßßŠŠŠŠθθθθèè èè%%%%uu uuρρρρ����ââ ââ¨̈̈̈$$$$̈̈̈̈ΖΖΖΖ9999$$ $$####����ää ääοοοοuu uu‘‘‘‘$$$$yy yyffffÅÅ ÅÅssssøø øø9999$$ $$####uu uuρρρρ����(( ((����ôô ôôNNNN££ ££‰‰‰‰ÏÏ ÏÏããããéé éé&&&&����tt ttÍÍ ÍÍ����ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ss ss3333ùù ùù====ÏÏ ÏÏ9999����∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪����〈〈〈〈�
 )24ا���2ة (

〈〈〈〈ప�జల8ప�జల8ప�జల8ప�జల8, , , , �ాళíÀ ఇంధనం కాగల ఆ నరకా#96 నుం% ి భయ�ాళíÀ ఇంధనం కాగల ఆ నరకా#96 నుం% ి భయ�ాళíÀ ఇంధనం కాగల ఆ నరకా#96 నుం% ి భయ�ాళíÀ ఇంధనం కాగల ఆ నరకా#96 నుం% ి భయ    
పడం%ిపడం%ిపడం%ిపడం%ి. . . . అnి అhaా]సుల క7రక8 \ది�� ¡యEన6nిఅnి అhaా]సుల క7రక8 \ది�� ¡యEన6nిఅnి అhaా]సుల క7రక8 \ది�� ¡యEన6nిఅnి అhaా]సుల క7రక8 \ది�� ¡యEన6nి.... (బఖర 2: 
24). ప�వక సల ల4 హs అలuౖ-. వసల ం /ెWాCర
ః """"gర
 కాల�I gర
 కాల�I gర
 కాల�I gర
 కాల�I 
ఇహల�క అ#96 నరకాఇహల�క అ#96 నరకాఇహల�క అ#96 నరకాఇహల�క అ#96 నరకా#96ల� #96ల� #96ల� #96ల� 70707070వ ��గంవ ��గంవ ��గంవ ��గం".".".". ఇnే /0లuౖ W^ î́nి 
కాదు అ2 సహచర
ల8 అన#ా """"ఈ అ#96 క?06 నరకా#96 ఈ అ#96 క?06 నరకా#96 ఈ అ#96 క?06 నరకా#96 ఈ అ#96 క?06 నరకా#96 69 69 69 69 
��గమEల8 ఎక8Áవ#ా ఉండmను��గమEల8 ఎక8Áవ#ా ఉండmను��గమEల8 ఎక8Áవ#ా ఉండmను��గమEల8 ఎక8Áవ#ా ఉండmను. . . . ప�b ��గమEల� ఇంY ే +@% ిప�b ��గమEల� ఇంY ే +@% ిప�b ��గమEల� ఇంY ే +@% ిప�b ��గమEల� ఇంY ే +@% ి
ఉండmనుఉండmనుఉండmనుఉండmను"""" అ2 బదుZ/0Iర
. నరకమEల� ఏడm అంతసు ల8 
గలవ�. ప�b అంతసు  మ�X అంతసు  క?06 ఎక8Áవ �� (+@%ి) 
గలnి. ఎవ�9 కర�ల ప�కారం +ార
 అందుల� /ేర
దుర
. కా2 
వంచక8లక8 ఎక8Áవ ��, బ�ధ గల క�tంnి �ాi నం గలదు. 
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నరక+ాసుల�  bర�ాÁర
లక8 aాశ]తం#ా �� జర
గEను. 
కాZW^´నప�డల4  చర�మE మ4ర
ను. అల4 5 ఆnేశం:  

�K0.�� �-aL �Y�7b �-�'��" �-Y�7b =c<E >74
 
 � � � �� ��  
 
 � 
 
 
 �� �� 
 � 
 +� + � � 
A�.��� ��� ��� 
���'(��:56{ � �

〈〈〈〈+ా�9 చర�మE కాZW^వ�నప�డల4  n02క� బదుల8#ా +@ర
 +ా�9 చర�మE కాZW^వ�నప�డల4  n02క� బదుల8#ా +@ర
 +ా�9 చర�మE కాZW^వ�నప�డల4  n02క� బదుల8#ా +@ర
 +ా�9 చర�మE కాZW^వ�నప�డల4  n02క� బదుల8#ా +@ర
 
చర�మEను +ార
 బ�ధ ర
	 చూచుటక�$ కZCంచుచుందుమEచర�మEను +ార
 బ�ధ ర
	 చూచుటక�$ కZCంచుచుందుమEచర�మEను +ార
 బ�ధ ర
	 చూచుటక�$ కZCంచుచుందుమEచర�మEను +ార
 బ�ధ ర
	 చూచుటక�$ కZCంచుచుందుమE.... 
(2�ా 4: 56). మ�X /ోట ఇల4 YెZWాడmః 

)de Z0 ��%�U�T �6�7� f$	 Z �'6b #�E �g �01d4 B	.��0+ � �� 
 �� �� � � � �
 +
 � � � 
 � 
 � 
� � +� � � � 
� � h

#�d4 �4 i�cE D�.4 �j�.� B� �6'�? 
 � 
 �+ � � � � �� � � �� �� �� 
 � *��+�,:36{  

〈〈〈〈bరసÁ�9ం	న +ా�9క� నరకా#96యEన6nిbరసÁ�9ం	న +ా�9క� నరకా#96యEన6nిbరసÁ�9ం	న +ా�9క� నరకా#96యEన6nిbరసÁ�9ం	న +ా�9క� నరకా#96యEన6nి. . . . +ార
 చ2W^వ�టక8 +ార
 చ2W^వ�టక8 +ార
 చ2W^వ�టక8 +ార
 చ2W^వ�టక8 
+ా�9క� /0వ� h�ంిపబడదు+ా�9క� /0వ� h�ంిపబడదు+ా�9క� /0వ� h�ంిపబడదు+ా�9క� /0వ� h�ంిపబడదు. . . . n02 బ�ధ +ా�9 నుం% ి త#9Tంపn02 బ�ధ +ా�9 నుం% ి త#9Tంపn02 బ�ధ +ా�9 నుం% ి త#9Tంపn02 బ�ధ +ా�9 నుం% ి త#9Tంప    
బడదుబడదుబడదుబడదు. . . . ఇటVల� ప�b కృఇటVల� ప�b కృఇటVల� ప�b కృఇటVల� ప�b కృతఘE6నక8 �� h�ంిచుచు?06మEతఘE6నక8 �� h�ంిచుచు?06మEతఘE6నక8 �� h�ంిచుచు?06మEతఘE6నక8 �� h�ంిచుచు?06మE. . . . 
(�ాb� 35: 36). మ�X /ోట +ా�9క� సంక�ళÀY¸ కటHM  బï%ీల8 
+@యబడmన2 Yెల8పబ%ింnిః 

)Y�dOk� l mE1$� .n��	 m�1co� 51%0� � ? � �� � � � �� � � �+ 
 � � �� � 
 � ,  ��1pK B� �67�"�q? � � �� �� � 
 
 � �
#�'�� �6-�b0 rsS%0
 
+ �
 � 
 
 �� � *�-�.��/0:49 ,50{ � �

〈〈〈〈ఆ �X ¬వ� ?@రసుi లను చూ�ా వ�ఆ �X ¬వ� ?@రసుi లను చూ�ా వ�ఆ �X ¬వ� ?@రసుi లను చూ�ా వ�ఆ �X ¬వ� ?@రసుi లను చూ�ా వ�. . . . +ార
 సంక�ళÀల� +ార
 సంక�ళÀల� +ార
 సంక�ళÀల� +ార
 సంక�ళÀల� 
బం�ంిచబ% ిబం�ంిచబ% ిబం�ంిచబ% ిబం�ంిచబ% ి ఉంట�ర
ఉంట�ర
ఉంట�ర
ఉంట�ర
. . . . గందకప� వ�ా ñ ల8 ధ�9ంచబ% ి ఉంట�ర
గందకప� వ�ా ñ ల8 ధ�9ంచబ% ి ఉంట�ర
గందకప� వ�ా ñ ల8 ధ�9ంచబ% ి ఉంట�ర
గందకప� వ�ా ñ ల8 ధ�9ంచబ% ి ఉంట�ర
. . . . 
అ#96 +ా�9 మEఖ4లను కtమE�క7నునుఅ#96 +ా�9 మEఖ4లను కtమE�క7నునుఅ#96 +ా�9 మEఖ4లను కtమE�క7నునుఅ#96 +ా�9 మEఖ4లను కtమE�క7నును.... (ఇబ�� -vం 14: 49,50). 
+ా�9 bం%ి hషయం ఇల4 YెZWాడmః 
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〈〈〈〈2శIయం#ా జ�మEడm వృ�మE Wా;షి�M లక8 ఆహరమగEను2శIయం#ా జ�మEడm వృ�మE Wా;షి�M లక8 ఆహరమగEను2శIయం#ా జ�మEడm వృ�మE Wా;షి�M లక8 ఆహరమగEను2శIయం#ా జ�మEడm వృ�మE Wా;షి�M లక8 ఆహరమగEను. . . . 
అnి నూ?¿ మ%ి�  వలu ఉండmనుఅnి నూ?¿ మ%ి�  వలu ఉండmనుఅnి నూ?¿ మ%ి�  వలu ఉండmనుఅnి నూ?¿ మ%ి�  వలu ఉండmను. . . . అnి కడmప�ల� సలసలకాగE అnి కడmప�ల� సలసలకాగE అnి కడmప�ల� సలసలకాగE అnి కడmప�ల� సలసలకాగE 
¬ళÀ వలu కాగEను¬ళÀ వలu కాగEను¬ళÀ వలu కాగEను¬ళÀ వలu కాగEను. . . . (దుఖ4' 44: 43-46). 
 ప�వక సల ల4 హs అలuౖ-. వసల ం ప�వచనం: " " " "జòూó ం ఒక చుక�$Á?0 జòూó ం ఒక చుక�$Á?0 జòూó ం ఒక చుక�$Á?0 జòూó ం ఒక చుక�$Á?0 
భk!;d ౖ ప%ని/ో భk!;d ౖ ఉన6+ా�9 ¤వ?ÅWాయం /ె%ిభk!;d ౖ ప%ని/ో భk!;d ౖ ఉన6+ా�9 ¤వ?ÅWాయం /ె%ిభk!;d ౖ ప%ని/ో భk!;d ౖ ఉన6+ా�9 ¤వ?ÅWాయం /ె%ిభk!;d ౖ ప%ని/ో భk!;d ౖ ఉన6+ా�9 ¤వ?ÅWాయం /ె%ి    
W^త�ంnిW^త�ంnిW^త�ంnిW^త�ంnి. . . . ఇక అn ిb?@+ా�9క� ఎంత బ�ధ ఉండm?Åఇక అn ిb?@+ా�9క� ఎంత బ�ధ ఉండm?Åఇక అn ిb?@+ా�9క� ఎంత బ�ధ ఉండm?Åఇక అn ిb?@+ా�9క� ఎంత బ�ధ ఉండm?Å!".!".!".!". నరక ��ల 
క�9నత]ం మ�9యE స]రT ���ల #�పCత?026 ప�వక సల ల4 హs 
అలuౖ-. వసల ం ఇల4 hశnwక�9ం/0ర
ః """"ప�పంచంల� అత��కిం#ా ప�పంచంల� అత��కిం#ా ప�పంచంల� అత��కిం#ా ప�పంచంల� అత��కిం#ా 
సుఖ4లను అనుభhం	న అhaా]సు26 ఒకÁ�ా�9 నరకమEల� సుఖ4లను అనుభhం	న అhaా]సు26 ఒకÁ�ా�9 నరకమEల� సుఖ4లను అనుభhం	న అhaా]సు26 ఒకÁ�ా�9 నరకమEల� సుఖ4లను అనుభhం	న అhaా]సు26 ఒకÁ�ా�9 నరకమEల� 
మEం	 ¹\ిమEం	 ¹\ిమEం	 ¹\ిమEం	 ¹\ి, , , , ¬వ� ఎపÆ%ె?ౖ0 సుఖ426 ¬వ� ఎపÆ%ె?ౖ0 సుఖ426 ¬వ� ఎపÆ%ె?ౖ0 సుఖ426 ¬వ� ఎపÆ%ె?ౖ0 సుఖ426 అనుభఅనుభఅనుభఅనుభ    hం/0+ాhం/0+ాhం/0+ాhం/0+ా? అ2  అ2  అ2  అ2 
ప��6\Aప��6\Aప��6\Aప��6\A , , , , """"ల�దు ఎపÆడూ ల�దుల�దు ఎపÆడూ ల�దుల�దు ఎపÆడూ ల�దుల�దు ఎపÆడూ ల�దు" " " " అ2 బదుZ�ా డmఅ2 బదుZ�ా డmఅ2 బదుZ�ా డmఅ2 బదుZ�ా డm. . . . అnే hధం#ా అnే hధం#ా అnే hధం#ా అnే hధం#ా 
ప�పంచమEల� eద�9కా26ప�పంచమEల� eద�9కా26ప�పంచమEల� eద�9కా26ప�పంచమEల� eద�9కా26, , , , కషM  బ�ధలను అనుభకషM  బ�ధలను అనుభకషM  బ�ధలను అనుభకషM  బ�ధలను అనుభ    hం	న haా]hం	న haా]hం	న haా]hం	న haా]    
సు26 ఒక�ా�9 స]రTమEల� ప�+@�ం	 ఎపÆ%ె?ౖ0 ¬వ� eదసు26 ఒక�ా�9 స]రTమEల� ప�+@�ం	 ఎపÆ%ె?ౖ0 ¬వ� eదసు26 ఒక�ా�9 స]రTమEల� ప�+@�ం	 ఎపÆ%ె?ౖ0 ¬వ� eదసు26 ఒక�ా�9 స]రTమEల� ప�+@�ం	 ఎపÆ%ె?ౖ0 ¬వ� eద    
�9కా26�9కా26�9కా26�9కా26, , , , క�ాM లను చూaా+ాక�ాM లను చూaా+ాక�ాM లను చూaా+ాక�ాM లను చూaా+ా? అ2 ప��6\A   అ2 ప��6\A   అ2 ప��6\A   అ2 ప��6\A  """"?@ను ఎపÆడూ చూడ ?@ను ఎపÆడూ చూడ ?@ను ఎపÆడూ చూడ ?@ను ఎపÆడూ చూడ 
ల�ద2 ల�ద2 ల�ద2 ల�ద2 బదుZ�ా డmబదుZ�ా డmబదుZ�ా డmబదుZ�ా డm. . . . ఒక�ా�9 స]రTంల� మE2#9 ల�\A  ఇహల�క ఒక�ా�9 స]రTంల� మE2#9 ల�\A  ఇహల�క ఒక�ా�9 స]రTంల� మE2#9 ల�\A  ఇహల�క ఒక�ా�9 స]రTంల� మE2#9 ల�\A  ఇహల�క 
బ�ధల8బ�ధల8బ�ధల8బ�ధల8, , , , క�ాM ల8 మర	W^´నట వ�త�ంnిక�ాM ల8 మర	W^´నట వ�త�ంnిక�ాM ల8 మర	W^´నట వ�త�ంnిక�ాM ల8 మర	W^´నట వ�త�ంnి".".".". (మE\ి ం 2807). 
 

స]రTంస]రTంస]రTంస]రTం 

 అnి సn0కాల� ¡న, #»రవ 2+ాసం. n026 మªను 
��వ�%ౖె?0 అల4 5 తన ప�ణ�n0సుల క7రక8 \ిద�  ప�9/0డm. 
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అందుల�గల వ�ాలను ఏ కను6 చూడల�దు. ఏ /ెh hనల�దు. 
ఎవ�9 మనుసు� ఊ-.ంచనూ ల�దు. nw2 �ా×ô�2క� ఈ ఆయÓ 
చదవం%ిః  

����ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù����ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????����ÓÓ ÓÓ§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ����!! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ����zz zz’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&����ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;;���� ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ����ÏÏ ÏÏοοοο §§ §§���� èè èè%%%%����&& && ãã ãã ôô ôôãããã rr rr&&&&����LL LL !! !!#### uu uu““““ yy yy____����$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////����(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx....����

tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ����∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪����〈〈〈〈����) 17ا�456ة(� �

〈〈〈〈+ా�9 కర�లక8 ప�bఫలం#ా కళÀక8 చల8వ కZ#9ం/ే ఎటVవంటH +ా�9 కర�లక8 ప�bఫలం#ా కళÀక8 చల8వ కZ#9ం/ే ఎటVవంటH +ా�9 కర�లక8 ప�bఫలం#ా కళÀక8 చల8వ కZ#9ం/ే ఎటVవంటH +ా�9 కర�లక8 ప�bఫలం#ా కళÀక8 చల8వ కZ#9ం/ే ఎటVవంటH 
�ామ4#9 +ా�9 క7రక8 n0	�ామ4#9 +ా�9 క7రక8 n0	�ామ4#9 +ా�9 క7రక8 n0	�ామ4#9 +ా�9 క7రక8 n0	tttt  ;dటMబ%ంిnో ఆ �ామ4#92 గE�9ం	 ఏ  ;dటMబ%ంిnో ఆ �ామ4#92 గE�9ం	 ఏ  ;dటMబ%ంిnో ఆ �ామ4#92 గE�9ం	 ఏ  ;dటMబ%ంిnో ఆ �ామ4#92 గE�9ం	 ఏ tt tt
W�ా ణ<క° YZెయదుW�ా ణ<క° YZెయదుW�ా ణ<క° YZెయదుW�ా ణ<క° YZెయదు. . . . (సజzÈ  32: 17). 

����ÆÆ ÆÆìììì ss ssùùùù öö öö���� tt ttƒƒƒƒ����ªª ªª!!!! $$ $$####����tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####����(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu����öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ����tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ����(( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&&����zz zzΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$####����;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ����44 44��������∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪����〈〈〈〈�
�)11ا���5د�7 ( �� �� �� �

〈〈〈〈అల4 5 gల� haా]సులuనౖ +ా�9క�2 hద�గల +ా�9క� పదవ�ల8 అల4 5 gల� haా]సులuనౖ +ా�9క�2 hద�గల +ా�9క� పదవ�ల8 అల4 5 gల� haా]సులuనౖ +ా�9క�2 hద�గల +ా�9క� పదవ�ల8 అల4 5 gల� haా]సులuనౖ +ా�9క�2 hద�గల +ా�9క� పదవ�ల8 
ఉన6తమEల8#ా జKయEఉన6తమEల8#ా జKయEఉన6తమEల8#ా జKయEఉన6తమEల8#ా జKయEనునునును.... (మEజzదల 58: 11). 
 +ార
 అందుల� ఇ�ాM ను�ారం bంటÍ, Y0� గEతÊ ఉందుర
. 
అందుల� 2ర�ల� ¡న ¬టH +ాగEల8, ఏ మ4త�ం మ4ర2 ర
	గల 
Wాల కాల8వల8, ప�9�ద�  Yే?¿ కాల8వల8 మ�9యE \Ahం/ే 
+ా�9క� మధురం#ా ఉం%ే మద�Wా?0ల8ండmను. ఇnి ప�పంచమE 
ల4ంటHnి కాదు. అల4 5 ఆnేశం:  

����ßß ßß∃∃∃∃$$$$ ss ssÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ����ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã����<< <<¨̈̈̈ùù ùù(((( ss ss3333 ÎÎ ÎÎ////���� ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ����¤¤ ¤¤ ÏÏ ÏÏèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ����∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪����uu uu !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øø‹‹‹‹ tt tt////����;; ;;οοοο ©© ©©%%%% ss ss!!!!����tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999����∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∉∉∉∉∪∪∪∪����ŸŸ ŸŸωωωω����
$$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù����×× ××ΑΑΑΑ öö ööθθθθ xx xxîîîî����ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ����öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ����$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã����šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù uu uu””””∴∴∴∴ ãã ããƒƒƒƒ����∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∠∠∠∠∪∪∪∪����〈〈〈〈 ) ت� ��47-45ا�(� �� �� �� �
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〈〈〈〈ప�9�భ�� ¡న n0� � రసమEలY¸ 2ండm#9?¿6ల8 +ా�9 వదÈక8 ప�9�భ�� ¡న n0� � రసమEలY¸ 2ండm#9?¿6ల8 +ా�9 వదÈక8 ప�9�భ�� ¡న n0� � రసమEలY¸ 2ండm#9?¿6ల8 +ా�9 వదÈక8 ప�9�భ�� ¡న n0� � రసమEలY¸ 2ండm#9?¿6ల8 +ా�9 వదÈక8 
YేబడmనుYేబడmనుYేబడmనుYేబడmను. . . . అnి Yెల nి #ాను Y0� గE +ా�9క� ర
	#ా ఉండmఅnి Yెల nి #ాను Y0� గE +ా�9క� ర
	#ా ఉండmఅnి Yెల nి #ాను Y0� గE +ా�9క� ర
	#ా ఉండmఅnి Yెల nి #ాను Y0� గE +ా�9క� ర
	#ా ఉండmనునునును. . . . 
అందు తల bరగదుఅందు తల bరగదుఅందు తల bరగదుఅందు తల bరగదు. . . . మ�9యE n02 వలన మb /డెదుమ�9యE n02 వలన మb /డెదుమ�9యE n02 వలన మb /డెదుమ�9యE n02 వలన మb /డెదు. . . . 
(�ా�ాÒÓ 37: 45- 47).  అకÁ%ి సుంద�9 \ీ �ల (హö��ఐన )Y¸ 
h+ాహమE జర
గEను. మªప�వక సల ల4 హs అలuౖ-. వసల ం 
/ెWాCర
ః """"స]రTమEల� ఉన6 \ీ � ఒకÁ�ా�9 ప�పంచ+ాసులను స]రTమEల� ఉన6 \ీ � ఒకÁ�ా�9 ప�పంచ+ాసులను స]రTమEల� ఉన6 \ీ � ఒకÁ�ా�9 ప�పంచ+ాసులను స]రTమEల� ఉన6 \ీ � ఒకÁ�ా�9 ప�పంచ+ాసులను 
Yå� ం#9 చూ	నYå� ం#9 చూ	నYå� ం#9 చూ	నYå� ం#9 చూ	నట ´Yే ట ´Yే ట ´Yే ట ´Yే భkమ4�కాaాల మధ� కాంbభkమ4�కాaాల మధ� కాంbభkమ4�కాaాల మధ� కాంbభkమ4�కాaాల మధ� కాంbY¸Y¸Y¸Y¸, , , , 
సు+ాసనY¸ 2ం%ిW^సు+ాసనY¸ 2ం%ిW^సు+ాసనY¸ 2ం%ిW^సు+ాసనY¸ 2ం%ిW^త�ంnిత�ంnిత�ంnిత�ంnి". ". ". ". (బEఖ4�9 2796).  
 haా]సులక8 అకÁడ లçం/ే అb;dదÈ  వరం అల4 5 దరËనం.  
 స]రT+ాసులక8 మలమkత�ం, ఉ!� ల4ంటH+@Ý ఉండవ�. 
+ా�9క� బం#ారప� దు+¿]నల8ండmను. +ా�9 /ెమEటల� కసూ �9 
ల4ంటH సు+ాసన గలదు. ఈ ���ల8, వ�ాల8 aాశ]తం#ా 
ఉండmను. ఇh తరగవ�, న�ంపవ�. ప�వక సలల4÷øహs అలuౖ-. 
వసల ం /ెWాCర
ః """"స]రTమEల� /ే�9న +ా�9 సుఖ4లక8 అంతస]రTమEల� /ే�9న +ా�9 సుఖ4లక8 అంతస]రTమEల� /ే�9న +ా�9 సుఖ4లక8 అంతస]రTమEల� /ే�9న +ా�9 సుఖ4లక8 అంత    
మEండదుమEండదుమEండదుమEండదు. . . . +ా�9 దుసు ల8 Wాతబడవ�+ా�9 దుసు ల8 Wాతబడవ�+ా�9 దుసు ల8 Wాతబడవ�+ా�9 దుసు ల8 Wాతబడవ�. . . . +ా�9 యవ]నం అంతం +ా�9 యవ]నం అంతం +ా�9 యవ]నం అంతం +ా�9 యవ]నం అంతం 
కాదుకాదుకాదుకాదు".".".". (మE\ి ం 2836). అందుల� అbతక8Áవ అదు� షMవంత�డm 
నరకం నుం%ి +¿ùÀ స]రTంల� ప�+@�ం	న 	వ�9 haా]సుడm. అnి 
అత2క� పnి ప�పం/0లకంట� అb ఉతమం#ా ఉండmను. 

ఓ అల4 5! స]రTంల� /ే�9Cం/ే కా�ా�ల8 /ే\A ��గ�ం 
మ4క8 ప��ాnిం	 మమ�Z6 స]రTంల� 

ప�+@�ంపజKయEమE. ఆg'!! 
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