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ప��చయంప��చయంప��చయంప��చయం 

 
సర���� త�మ�ల� అల��   సుబ#$ నహ'()ల�*+ ,ెందును 
  

ఏ వ1*2�  అ34) తను జ�ం6న ఇంట9:ార< ఆచ��ం,ే 

వ1వ��ాల4? ఆచ��ంచటం సహజం. *ా మనక� ఊహ (ెC�ిన 

తర<:ాత మనమ� ,ేసు� నD E)లF ఎంత వరక� సత1మ�నDEి 

అనDEి ఆలF6ం,)C. మ� ()తమ�()� ల� ,ేసు� 4)Dర< *ాబట9I  4?నూ 

,ేసు� 4)Dను అంటK అEి సమంజసం *ాదు. మనం ,ే�L ప�M పలF 

మం6 :Nదుక�()మ�. అEే వసు� వOలPౖ(ే మDకను, 4)ణ1తను 

:Nదుక�()మ�. మ�� మనం ఆ�ాSిం,ే EేవOడU ఎవర< అ ఎందుక� 

(ెల�సు*VకWడదు? మరణం తర<:ాత ఈ YZతం అంత[\] _�(ే 

మ�` YZతం ఉంటbంE), ఉంటK ఏ Zధంdా ఉంటbంEి? ఈ సృfిI 

సృfిIం6న :ాడU ఉ4)Dg)? ఉంటK ఆయన ఎవర<? ఎల� ఉంట#డU? 

ఆయన ఉ*2 (ెCయజ+యg)*2 ప�వక�లను పం_ాg)? పంhి(ే 

:ా�iవర<? :ా�� ఎల� గ����ం,)C? :ా�� E)��ా గంk)లను�  

పం_ాg)? పంhి(ే :ాట9 గ����ంచడం ఎల�? అనD సంEే�ల� 

మనక� కCd�నపlడU మన మనసుm స()14?�షణను, సంకCoంచు 

క�నDపlడU మనక� స�ipన సమ�S)నం Eొర<క�తrంEి. 
 



ప��చయం..... 2 

 ప�s మfిలFను Eైవts ఉంటbంEి. Eై:ాD 

ఆ�ాSిం,)ల4? ఆలFచ4) ఉంటbంEి. ఈ ఆలFచన మuఢత�ంdా 

మ�రకWడదు, మuరwంdా ఉండ�ాదు. స()1D అంdxక��ం,ే Sైర1ం 

ఉంg)C. అల��   hyౖ అ_ార[\]న నమ�కం కCz  వOంg)C. *+వలం 

మనసుm({4? *ాక�ంg) మనం ,ేసు� నD E)లF ఎంత వరక� జం 

ఉంద [\దడU({ను ఆలF6ం,)C. అల� అ Zతండ:ాదం 

,ెయ1�ాదు. 
 

 ఆంగ�మ�లF :�ా యబgిన A brief Illustrated Guide to 

Understanding Islam (www.islam-guide.com) పOస� కం 

చEిZన త�ా�త ఇటbవంట9 పOస� కం (ెల�గ� _ాఠక�లక� 

అంEిం,)ల4? ఆలFచన 4)క� కCzంEి. ఎందుకంటK EీలF 

6త�పఠమ�ల మ��య� ప�మ�ఖుల :ా1ఖ�14)ల ఆS)రంdా 

ఖు�ఆ� లF (ెల�పబgిన :ాస� :ాలను సoషIపర,)ర<. Eీ 

సoచ�[\]న మనసుm({ చEిZన ఏ _ాఠక�*2 అ3న ఖు�ఆ� 

Eైవగంథం�  అనD Z�ా�సం కల�గక మ�నదు. 
 

 జంdా �క� స()1D గ�	ం,ే�  మనసుm ఉంటK స()1D 

అంdxక��ం,ే హృదయం ఉంటK ఈ 6ర<పOస� *ాD స()14?�షణ 

దృfిI({ చదవంgి. ఖు�ఆ� గంథం�  మ�హమ�� సల� ల�� హ' అలPౖ�	 

వసల� ం రచన *ాదు. సృfిI కర�  అ3నటbవంట9 అల��   గంథం�  అ 

�ర< గ��	�ా� ర<. ఇ�ా� ం ధర�ం Eైవధర�మ ఆ ధ�ా�D 



ప��చయం..... 3 

అనుస���L�  తపoక�ంg) ��ం ల�సు� ంద గ�	�ా� ర<� . అల��   

మనంద��*2 స4)�రzం _�ా hి�  కల�గజ+య�dాక!  

 

 ఈ పOస� *ాD ప�త1�ంdా, ప�`�ంdా సహక��ం6న 

:ారంద��*� ఇహపరలF*ాలలF  d�పo �ాఫల1 �#dా1D సృfిI కర�  

అ3నటbవంట9 అల��   ప��ాEించు dాక! ఆ��  
 

���� ��దర<డU��దర<డU��దర<డU��దర<డU 

బహదూ�బహదూ�బహదూ�బహదూ� 
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అల�� & మ�హమ�: సల� ల�� హ< అల=ౖ�	 వసల� ం ను తన 

అం>మ ప@వకABా ఎనుDEFGHను. ఆయనక" ఎGID అదుK)�ల", 

మ�	మల", LాMN.O�5ాల" 

ఇ7Q సరRమ�నSాTEU 

సG��రVం చూ'( SాBా 

Yే�[ను. అం)ేEాక ఆయన 

'[ౖ ఖు1ఆ3 అనబ#ే 

మ�దుKత]̂_న అం>మ 

+,వ. గం`�� D కa#� 

అవత56ంపజc�[ను.  ఆ 

+,వ.గంథం�  కefత]̂_న+, 

Eాదు. +�లg ఎGID 

+,Sా.దుKత hషయ�లj అందుక" దరkనం. Glడ� mాసA nSlతA ల" 

ప56moO,ం7 )ెeయజc�ిన, )ెల"సుక"నD hషయ�ల" 1400 

సంవతp5ాలక" పqరR]r రs5ాt అuన తన ప@వకA  

మ�హమ�: సల� ల�� హ< అల=ౖ�	 వసల� ం GIట అల�� & పeEUంYెను.  
  



+,వ.ఖు1ఆ3 గ�56ం7........ 7 

+,వ.ఖు1ఆ3 అల�� & పం'ిన అం>మ గంథం� . ఈ గం`�D�  

మ�హమ�: సల� ల�� హ< అల=ౖ�	 వసల� ం '[ౖ +ైవదూత అuన xబy@ uz 

అల=ౖ�	సpల�ం +�R5ా అవత56ంపజc�[ను. ఖు1ఆ3 23 సంవతpరమ�ల 

�ాట{ సంద5ాKD బట|}  అంYెలంYెల"Bా అవత56ం7ం+,. xబy@ u~z 

అల=ౖ�	సpల�ం అGl +ైవదూత +�R5ా hనD ఖు1ఆ3 ఆయ� (సూక"A ల) 

ను ప@వకA  మ�హమ�: సల� ల�� హ< అల=ౖ�	 వసల� ం కంఠస�ం YేసుEF, 

Sాట| తన సహచర�ల=ౖన స��లక" h'ింYేSార�. స��లలg 

EFంద56 Eా>బ� వ��ల"Bా య�ంY�ర�. Eా>బ� వ��ల" అంట� 

+,వ.Sాణ� e�ంYేSార అర�ం. ఖు1ఆ3 ఆయ� ల(సూక"A ల)ను 

�ర� తమక" అందుబyట{ ఉనD జంత� చ5ా�ల'[ౖ, ఖర�� రప� 

ఆక"ల'[ౖ S@ా సుEF భద@పరYేSార�. )�మ� S@ా సుక"నD ఆయ� 

(సూక"A )లను మ�హమ�: సల� ల�� హ< అల=ౖ�	 వసల� ం క" h'ింYేSార�. 

రమ+�3 మ�సంలg, ప@> సంవతpరం మ�హమ�: సల� ల�� హ< అల=ౖ�	 

వసల� ం xబ@u~z అల=ౖ�	సpల�ం క" ఖు1ఆ3 h'ిం7, 

స56చూసుక"Gl Sార�. తన 7వ56 సంవతpరంలg xబ@u~z 

అల=ౖ�	సpల�ం దూతక" మ�హమ�: సల� ల�� హ< అల=ౖ�	 వసల� ం 

5�ండ�మ�ర��  h'ింY�ర�. ఖు1ఆ3 అవత56ం7న G�ట| నుం#ి Glట| 

వరక" కa#� ఖు1ఆ3 ను కం���ాఠంBా ప�6ంచగeBcSార� E�ట� లg 

ఉG�Dర�. ఈ ఖు1ఆ3 గం`�D�  10 సంవతp5ాల 'ిల� ల" కa#� 

కంఠస�ం Yే�ి, ఒక� అsరం కa#� ��ల"�  ��క"ం#� ప�6ంచ 

గeBcSార� Glట|E� ప@>Yోటy ఉG�Dర�. ఏ �yషలgGHౖ)ే అవత56ం7ం+ో 
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అ+ే �yషలg ప@పంచం నల"మ�లల� ఉనD మ��ి� ంల" ఈ ఖు1ఆ3 

ను (అర� లgGl) ప�6సుA G�Dర�. ప@పంచSా.పA ంBా మ5c గంథమ��  

ఈ hధంBా ప�6ంచబడటం లjదు. 
 

ఈ ఖు1ఆ3 గంథంలg�  ఎGID SHౖజ¡¢ క hషయ�ల", ఆ56�క 

పర]̂_న hషయ�ల", 5ాజE�య అంmాల", బyధ.తల", హక"�ల", 

�ీA nప�ర�ష�ల సంబంO�ల", బyంధSా.ల", జరగబ¤వ� సంఘటనల", 

గడ7న వృ)�A ం)�ల", ప@ళయ+,నం G�డ� సంభhంYే hషయ�ల", 

§ర�f+,నం G�డ� ఎదు5��బ¤వ� hషయ�ల", ప@ళయ+,G�EU 

మ�ందు జ56Bc hషయ�ల", �¨చQ56కల", సRరVం, నరకం ©క� 

hmª�షణల" ఇల�ంట| మ5�GID hషయ�ల)* కa#ిన మ«తA ర 

గం� థ]r ఈ +,వ.ఖు1ఆ3.  
 

Glడ� ఎంద5� mాసA nSlతA ల" మ5�ంద5� ఆధుక ప56క5ాలను 

ఉప¬B6ం7 )ెల"సుక"నD hషయ�లను ఓ అsరజ¡¢ నం లj 

రs5ాt అuన మ�హమ�: సల� ల�� హ< అల=ౖ�	 వసల� ం Sార� 1400 

సంవతp5ాలక" మ�ం+ే )ెeయజcmార�. +®D బట|}  ఖు1ఆ3 మ�నవ 

కefతం Eాద, ఊ�	ం7 S@ా యబ#ిన గంథం�  Eాద, మ�మ��ట|E� 

ఇ+, +ైవ గంథమ�  )ెeయ�చునD+,. మచుQనక" ఖు1ఆ3 లg 

Yెపfబ#ిన SHౖజ¡¢ EUపర]̂_న EFD hషయ�లను చూ+�° ం. 
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�ీA n గరKంలg 'ిండం ఎల� ఏరfడ�త�ం+,? ఆ తర�Sాత 

దశలదశల"Bా ఎల� మ�ర�f Yెందుత² వృ+,³  Yెందుత�ం+, - అGl 

hషయ�ల గ�56ం7 ఖు1ఆ3 లg Yెపfబ#ిన hషయ�లను Glట| 

ఆధుక SHౖద.hజ¡¢ నమ� +�R5ా )ెల"సుక"నD hషయ�లను ��eQ 

చూ+�° ం. 
 

 

 

 



1.  ఖు�ఆ� ల� ఖు�ఆ� ల� ఖు�ఆ� ల� ఖు�ఆ� ల� మ
నవసృ�ి�  గ���ం� �ెప�బ��న �షయ
ల"మ
నవసృ�ి�  గ���ం� �ెప�బ��న �షయ
ల"మ
నవసృ�ి�  గ���ం� �ెప�బ��న �షయ
ల"మ
నవసృ�ి�  గ���ం� �ెప�బ��న �షయ
ల"  

 

“#$మ� మ
నవ%ణ'(  మట*�  +క- .ారం12 సృ�ి�ం�3మ�. 

త�ా5త అత77 ఒక సుర9�త#:;న .ా< నంల� ప�ే >ందువ%@ా 

మ
�ాAమ�, ఆ తరBCాత ఈ >ందువ%క" మ�దE   ఆFా�ా7G 

ఇ�3Aమ�, ఆ IJౖన మ�దEను కండ@ా �ేMామ�. త�ా5త మ
ంసప% 

కండను ఎమ�కల"@ా �ేMామ�, ఆ తరBCాత ఎమ�కలక" 

మ
ం.ా7G 1O��@ామ�, ఆ IJౖన P377 QనG#:;న సృ�ి� @ా �ేRి 

7లబSటT� మ�. (ఖు�ఆ� 23:12– 14) 

 

IJౖ ఖు�ఆ� CాFాUల" 1) >ందువ% 2) మ�దE  ఆFారమ�   

3) కండ 4) ఎమ�కల" 5) ఎమ�కలIJౖ మ
ంసం 6) ఆ తరBCాత ఓ 

రWపం@ా మ
రBతXంద7 మ
నవ సృ�ి�  గ���ం� �వ��ం�3Y. ఇల
 

ఒFZ- దశ ఒFZ-ల
 ఉంట]ంద7 ఖు�ఆ� 1ె^యజ`RింPి. bదట* 

దశల�7 >ందువ% -  ప%రBషX7 జనcdంPిeయమ� నుం�� Cfల"వ�ే 

>ందువ%. అPి Rీh i ప%రBషXల కలYక వలన ప%రBషX7 నుం�� 

Cfల"వ�� Rీh i గ�ాjశయంల� �ేరBతXంPి. ఆ తరBCాత అPి మ�దE@ా 

మ
రBతXంPి. 
 

bదట*bదట*bదట*bదట* దశదశదశదశనునునును సూ�ంచటT7Fm, ఖు�ఆ� ల� అలక అcd 

అరo పదమ� Cాడబ��ంPి. అలక అcd పP37Fm అరo pTషల� 

మqడr అ�ా< ల" ఉc3GY. Cాట*ల� ఒక అర<ం జలగ, మ�s అర<ం 

Cdeల
డrతXనG మ��య� మqడవ అర<ం గడt కట*�న. ఇక-డ మqడr 
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పటTల" ఇవ5బ�3t Y. Fాబట*�  ఆ >ందువ% Iిండం@ా మ
�� కwమం@ా 

వృPిx  �ెంPే �y3c37G గనుక జzగhతh @ా గమ7R{h , 1వ పటంల� అPి 

ఓ జలగను |}^నట]~ , 2వ పటంల� అPి Cdeల
డrతXనGట]~  మ��య� 

3వ పటంల� గడt కట*�న రకhప% మ�దEల
 కనబడrను. 
 

తరBCాY I{� 5,6 పటTలల� గడt కట*� న రకhప% కండల
 

క7Iిసుh ంPి. ఈ �తe పటTలను The Developing Human – 

More and Persaud అను CfౖదU�జz� c37Fm సంబంyిం�న 

ప%సh కమ�ను నుం�� R{క��ం�న�.  

 Rీh i గరjంల� Iిండం ‘జలగ మ
Pి��@ాcd రFాh 7G Iీల"Aత� 

వృPిx  �ెందుతXంPి’ అ7, ‘ఓ అంచుక" మ
తe#$ అతXక"-7 �@�^న 

pTగం Cdeల
డrత� ఉంట]ంPి’ అ7 CfౖదUMాసh iం క7IJట*�న �షయ
ల" 

ఖు�ఆ� ల� 1ెల"పబ��న Cాట*12 ఎంత ఖ�Aతం@ా స�� 

|}తXc3G� ��` గమ7ంచం��. 

 

పటమ� 1 
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పటమ� 2 

 

పటమ� 3 

 

పటమ� 4 
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��ండవ దశ��ండవ దశ��ండవ దశ��ండవ దశ: ఖు�ఆ� ��ండవ దశక" మ�దగ మ�దగ మ�దగ మ�దగ అcd I{రB ఇ�AనPి. 

మ�దగ అంట� అరo pTషల� #:తh ట* కండ#:తh ట* కండ#:తh ట* కండ#:తh ట* కండ అ7 అర<ం. బబ�� గ� 

ను FాR{ప% న�^ P377 దవడ పళ� మధUన అPి� ఆ 

తరBCాత బయటక" �Rి చూR{h  అPి క7Iిం�ే #:తh ట* కండ 

ఆFా�ా7G |}^ ఉంట]ంద7 CfౖదUMాసh i�� ల ప��M�ధనలల� 1ే^ంPి. 

దeవంల
 Fాక"ం�3 మ
ంసప% కండల
మ
ంసప% కండల
మ
ంసప% కండల
మ
ంసప% కండల
 ఉంట]ంPి.  
 

ఈFmwంPి �తeపటTల" చూడం��. 

 

పటమ� 5 
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పటమ� 6 

 Fాబట*� , ఖు�ఆ� ల� 1ె^Iిన P37F�, CfౖదUMాసh iం ప��M�yిం� 

1ెల"సుక"నG P37F� ఎంత దగ��� |}^కల"c3GY� చూడం��. 
 

 F�w,శ. 1677 సంవతvరంల� Hamm and Leevewenhock 

అcd Mాసh iCdతh ల" bట�bదట*.ా��@ా ప%రBషX7 ఇంPిeయమ�IJౖ 

ప��M�ధనల" జ��Iి “ప%రBషX7ప%రBషX7ప%రBషX7ప%రBషX7 నుం��నుం��నుం��నుం�� Cfల"వ��నCfల"వ��నCfల"వ��నCfల"వ��న �రUప%�రUప%�రUప%�రUప% 

>ందువ%>ందువ%>ందువ%>ందువ%ల�ల�ల�ల� మ7�ి7మ7�ి7మ7�ి7మ7�ి7 |}^న|}^న|}^న|}^న సూ��రWపంసూ��రWపంసూ��రWపంసూ��రWపం P3@�P3@�P3@�P3@� ఉంట]ంద7ఉంట]ంద7ఉంట]ంద7ఉంట]ంద7, అPిఅPిఅPిఅPి 

Rీh iRీh iRీh iRీh iగ�ాjశయంగ�ాjశయంగ�ాjశయంగ�ాjశయంల�ల�ల�ల� �ే��న�ే��న�ే��న�ే��న త�ా5త�ా5త�ా5త�ా5తతతత కwమం@ాకwమం@ాకwమం@ాకwమం@ా వృPిxవృPిxవృPిxవృPిx  �ంెPి�ంెPి�ంెPి�ంెPి ��వ%��వ%��వ%��వ% రWపంరWపంరWపంరWపం 

P3ల"AతXంPిP3ల"AతXంPిP3ల"AతXంPిP3ల"AతXంPి” అcd తప�డr సమ
�3�ా7G అంPిం�3రB. ఇPి 7జం 

Fాల�దు. ��� కంట� 1000 సంవతvరమ�లక" ప�ర5#$ ఎల
ంట* 
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ప��M�ధనల" �ేయక"ం�3cd మ�హమ�� సల~ ల
~ హ� అల�ౖ�� వసల~ ం 

మ
నవసృ�ి�  గ���ం� ఖ�Aత#:;న �షయ
ల" 1ె^యజ`.ారంట�, 

అPి F`వలం PైCానుగహంw  మ
తe#$ అనటంల� ఎల
ంట* సంPేహం 

ల�దు. ఎంద�s పeమ�ఖుల" P 77 స5యం@ా ఒప�క"c3GరB. 
 

 Professor Emeritus Keith L.More Embtyology - 

ఒక పeపంచ పeRిదx  Mాసh iCdతh . ఆయన Anatomy Embyology 

(Iిం�ోత�¢h  మ��య� శ�£ర 7�ా�ణ Mాసh iమ�)లల� ప��M�ధనల" 

�ేMారB. ఆయన The Developing Human అను గంథమ�w ను 

ర�ం�3రB. ఈ గంథంw  8 pTషలల� అనువPించబ��ంPి. P 7IJౖ 

ఆy3రప�� మ��c¥G ప��M�ధనల" జ��@ాY. అ#:��Fాల�7 ఓ పe1ేUక 

క�ట¦ CారB ఈ ప%సh Fా7Fm CfౖదU �P3Uరంగమ�ల� bట�bదట* 

.ా< c37G క^�ం�3రB. అం1ేFాదు Professor Keith L. Moore  

F�న�3ల�7 ట§రంట§ అను పటGంల� University of Toronto ల� 

Anatomy Professor @ా క¨�3 ప7�ేMారB. అం1ే Fాక Anatomy 

�pTగమ�నక" ©ైర�� @ా 8 సంవతvరమ�ల |ాట] తన R{వలను 

అంPిం�3రB మ��య� అ#:��Fా, F�న�3క" �ెంPిన Association of 

Anatomists and the council of the union of Biological 

Sciences క" మ�ఖUసలªP3రB7@ా క¨�3 ఆయన తన R{వలను 

అంPిం�3రB.  
 

 1981 సంవతvరంల� .«P  అ�`>య
ల�7 దమ
�� ల� 

జ��@�న 7వ Medical Conference ల� Dr. Keith L. Moore 
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@ారB ఇల
 CాUఖ
U7ం�3రB. “మ
నవ శ�£ర 7�ా�ణం, అPి ఏర��ే 

�y3నం, అPి Rీh i గరjంల� వృPిx  �ెంPే �y3నం గ���ం� ఖు�ఆ� ల� 

�ెIి�న �షయ
ల" cdడr అQవృPిx  �ెంPిన CfౖదU �జz� నం 

ప��M�ధనల" �ేRి �ెIి�న �షయ
లల� ఎల
ంట* వU13Uసం ల�ద7 

�ెప��37Fm cdను �3ల
 సం12�ిసుh c3Gను. F7G వందల 

సంవతv�ాలక" ప�ర5ం ఎల
ంట* ప��M�ధనల" �ేయక"ం�3 ఇల
ంట* 

�షయ
లను మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ�� �ెప�గ^@ారంట� ఇPి మ
మqల" 

�షయం Fాదు. ఆయన ఖ�®తం@ాఖ�®తం@ాఖ�®తం@ాఖ�®తం@ా సృ�ి� కరhయగ�సృ�ి� కరhయగ�సృ�ి� కరhయగ�సృ�ి� కరhయగ� అల
~ ¯అల
~ ¯అల
~ ¯అల
~ ¯ +క-+క-+క-+క- 

7జ#:;న7జ#:;న7జ#:;న7జ#:;న పeవకhపeవకhపeవకhపeవకhY� మ��య�Y� మ��య�Y� మ��య�Y� మ��య� ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� PైవPైవPైవPైవ గంథ#$గంథ#$గంథ#$గంథ#$ww ww  అనడంల� 

ఎల
ంట* సంPేహమq ల�దు.” P 712 అక-�� సQక"ల" Dr. Moore 

@ా��7 ఇల
 పe�Gం�3రB. “ఏ�, �రB ఖు�ఆ� ను Pైవగంథం@ాw  

నమ��చుc3G�ా?” అప�డr Dr. Moore ఇల
 బదు^�3AరB – 

“ఎల
ంట* అనుమ
నం ల�దు, ఖు�ఆ� Pైవగంథ#$w .” Dr. Moore 

ఇంFా ఇPే సభల� – “Iిం�ోత�¢h , P37 దశల" 1ె^యజ`R{ 

�y3నమ� గ���ం� ఖు�ఆ� ల� మ��య� మ�హమ�� 

ఉపPేMాలల� 1ె^యజ`Rిన పదx1ే స��±నPి. cdను ఖు�ఆ� ను 

మ��య� మ�హమ�� ఉపPేMాలను (హP ³ లను), ఆయన 

సహచరBల" (సªoల") 1ె^యజ`Rిన �షయ
లను cdను c3ల"గ� 

సంవతv�ాల |ాట] చPిCాను. Cాట*ల� c3క" ఎc¥G ఆశAరUకర#:;న 

�షయ
ల" 1ె^.ాY. F�w. శ. 6వ శ13బEంల�cd Iిం�ోత�¢h  గ���ం� 

ఎం12 ఖ�®త#:;న �వ�ాల" 1ె^యజ`యబ�3t Y.  
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 F�w.ప�. 4వ శ13బEంల� అ��.ా� ట*� అను Mాసh iCdతh  FZ��గ�డrt IJౖw  

ప��M�ధనల" �ేRి 1ె^యజ`Rిన �షయ
ల" క¨�3 అంతంత 

మ
తe#$. 20వ శ13బEం వరక" మ
నవ%7 Iిం�ోత�¢h  గ���ం� 

క7IJట*�నPి �3ల
 తక"-Cd అ7 �ె|ా�^. Fా7 6వ శ13బxమ�ల�cd 

ఎల
ంట* ప��M�ధనల" జరపక"ం�3 RJౖ�v IJౖ ఆy3రపడక"ం�3 �ెIి�న 

�షయ
ల" గమ7ం�నట~Y1ే ఖ�®తం@ా ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� Pైవగంథ#$Pైవగంథ#$Pైవగంథ#$Pైవగంథ#$ww ww . 

ఎందుకంట� ఈ �షయ
ల" 1ె^యజ`Rిన మ�హమ�� 

7ర��ాసుUడr, MాRీh iయ ప��జz� నమ� అంతకంట� ల�7CారB. Fాబట*�  

ఖు�ఆ� ఖ�Aతం@ా Pైవగంథ#$w ” అ7 పeకట*ం�3రB. 



2.  ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�  ల�ల�ల�ల�  పర
��లనుపర
��లనుపర
��లనుపర
��లను  గ�గ�గ�గ���ం� ��ం� ��ం� ��ం� . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  
 

 

�ివ�ఖు�ఆ� ల� అల�� � ఇల� �ె యజ#య�చు%�&డ(: 

“)*మ� భ-./ 0ాను23ా 4ే6ామ�, అందుల� పర
��లను 

)*క9ల93ా 0ా��మ�” ఖు�ఆ� 78: 6-7 

 

ఖు�ఆ� ల� మ�:4ోట ఇల� �ెల9పబ>?న�ి: “ఆయన భ-.ల� 

పర
��లను )*క9ల93ా 0ా��డ(. భ-.@Aౖ ఉం>ే సమసE  FవGHటI 

�ొ���0Kక9ం>� ఉం>�ల/” ఖు�ఆ� 16:15.  

 

ఆధు/క MN3:Oక6ాసE Pం �ె యజ#సుE న&�ి ఏ.టంటR 

“పర
��ల9 ఎంత ఎతUE 3ా ఉంటVW అంతకంటR ఎక9Xవ �YటZ�  

భ-.ల�/G[ �ిగబ>?య�ంటV\” అ/ �ె యజ#సుE ం�ి. 
 

�]/& బటI^  చూ`ినట�\�ే ఖు�ఆ� ల�/ “పర
��లను 

)*క9ల వలb 0ా��ను” అ%c అల�� � dకX పeకటన ఎంత 

ఖ�fతం3ా స��0KతUం�ో గమ/ంచం>?. 
 

1865 సంవతhరంల� �ాయi స� జj�k ఎ\�l అను 

6ాసE PmcతE  తన ప��6nధనల�o �ె `ిన pషయ�లను �ె యజ#సూE  

ఇల� అ%�&డ( – “భ-. dకX @Aౖ 0rర కం@ించక9ం>� 

ఉండటV/G[ పర
��ల9 4�ల� వరక9 సsయపడ��\.” 
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ఇ�ే pషయం �ివ�ఖు�ఆ� ల� కt>� 4ెప2బ>?ం�ి. 

“ఆయన భ-.ల� పర
��లను )*క9ల93ా 0ా��డ(. భ-.@Aౖ 

ఉం>ే సమసE  FవGHటI �ొ���0Kక9ం>� ఉం>�ల/” ఖు�ఆ� 16:15. 

 

Guందరv MN3:Oక 6ాసE PmcతE ల9 ప��6nధనల9 జ��@ి mారv 

�ెల9సుక9న& pషయ�లను ఓ పxసE కం3ా meా yారv. ��/ @zరv 

“ఎ�E”. ఈ పxసE Gా/& ర�ం�న mా��ల� ఒGాయన @zరv Prof. 

Emerities Frank Press ఈయన ఒక%�టI అ)}��Gా అధ�~>ైన 

�.�Gాట� dకX `Aౖ�h సలs��రv>?3ా ప/4ే6ారv. తరvmాత 

12 సంవతhరమ�ల 0ాటZ %cషనi అGాడ� ఆ� `Aౖ%�h�, mా�ిం� 

ట� DC G[ అధ�~>?3ా కt>� తన `zవలను అం�ిం4�రv.  
 

ఆ పxసE కంల� ఇల� meా యబ>? ఉం�ి – “పర
��ల9 

భ-.ల�/G[ 4�ల� వరక9 mcర�వలb 4�చు�క9/0K\, భ-.ల� 

)*క9ల9 0ా�నటZ� 3ా G[�ందక9 �ిగబ>?య�%�&\.” అp ఎల� 

�ిగబ>? ఉంటV\?అ%c pషయ�/& G[�ం�ి 7,8,9 పటVలల� చూడం>? 

పటమ� 7 



ఖు�ఆ� మ��య� Àౖనుhలల� పర
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పటమ� 8 

 

పటమ� 9 

Modern Theory of Plate ఏమ/ �ె యజ#సుE న& దంటR 

పర
��ల9 భ-. కం@ించక9ం>� ఉం>ేందుక9 సహక��సూE  ఉంటV\ 

అ/. ఈ pషయ�ల9 1960 సంవతhరం వరక9 ఎవ��G[ �ె యవx.  
 

మ�� మ�హమ�� సల�ల�� హ� అల�ౖహ� వసల� ం 1400 సంవతh�ాలక9 

ప�ర
)* ఖు�ఆ� ల� ఇల�ంటI pషయ�ల9 �ె యజ#yారంటR ఇ�ి 

ఆయన ��
�ా సర
ల�క సృ�ి^కరE �ె @ిన �ివ�జj� నం Gాక మ��కటI 



ఖు�ఆ� మ��య� Àౖనుhలల� పర
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ఎల� అవxతUం�ో ��# /స2�0ాతం3ా ఆల��ంచం>?. 0K� ఎవ�� 

నుం>ో p/ 4ె0ా2రంటR ఆ Gాలంల� %cటIల� ఆధు/క  ప��క�ాల9, 

ఆధు/క ప��జj� నమ� అందుబVటZల� లbదు అన&�ి మనక9 �ెల9సు. 

అ\%� Guండల9, పర
��ల అడ(గ�న ఉన& pషయ�ల9 కt>� 

మ�హమ�� సల�ల�� హ� 

అల�ౖహ� వసల� ం �ె 0ారంటR 

ఇ�ి G#వలం సృ�ి^కరE అ\న 

అల�� � dకX కృప\�. 

�]/ల� ఎటZవంటI 

సం�ేహమ- లbదు. ఆయన 

�ైవం పం@ిన �ట̂�వ�� 

పeవకE అ/ నమ�క9ం>� ఉండటV/G[ మన మ�ందు ఇంG# Gారణమ- 

.గలలbదు.   



3.  ఖు�ఆ� ఖు�ఆ� ఖు�ఆ� ఖు�ఆ� ల� ల� ల� ల� 	శ�సృ�ి�	శ�సృ�ి�	శ�సృ�ి�	శ�సృ�ి�  గ���ం� �ె�యజ��ిన 	షయ ల! గ���ం� �ె�యజ��ిన 	షయ ల! గ���ం� �ె�యజ��ిన 	షయ ల! గ���ం� �ె�యజ��ిన 	షయ ల!  

 

ఆధు#క 	శ�	జ%& న 'ాస) *ప, ప��'-ధనల ప./ారం 

1.ా రంభంల� 	శ�మం�4 అత78ిక :ాంద.త మ��య� అత78ిక 

ఉ=>? గత@ �A, 1Cగ రDపంల�# ఓ మబ�GవలI ఉంJేLి.  
 

 ఈ అN1.ా యం OPౖ 'ాస) *RSత) ల మధ7 ఎల ంటV అN1.ా య 

WXధం లIదు. మ�Z[\] /^త)  /^త)  న_�4. ల! ఈ మబ�G నుంJే 

ప,ట`� క! �ావటంOPౖ 'ాస) *RSత) ల! ప��'-ధనల! జరaప,చు[4]రa. 

ఇపdడf మనం చూసు) న] hi���j న_�4. ల! ఈ మబ�G నుంJే 

ప,ట`� క! వ�kనRS. /l@ంద �త.పటమ�ల� చూడంJి.  
 

 OPౖన nెపoబJిన 'ాస) *RSత) ల ప��'-ధనలల� �ె��ిన 

	షయ ల! ఖు�ఆ� ల� nెపoబJిన 	షయ ల! ఎంత ఖ�kతంpా 

స��1>తq[4]r చూడంJి. 
 

 “/�వలం 1Cగpా ఉన] ఆ/ాశం Rsౖప,నక! ఆయన తన 

847[4#] మరల kడf. ఆయన ఆ/ా'ా#], భtuv ఉLేw xం� 

ఇల  అ[4]డf, “ఉ#/lల�#/l రంJి, yక! ఇష�hiz[4, ఇష�ం లIక 

1>{[4” అ	 �Zండూ, h|మ� వnేk'ామ�, 	8ేయ�ల! మ Lి��pా 

అ# అ[4]{.” (ఖు�ఆ� 41:11)  

 

 అల  �Pౖను} L4��ా మనక! �ె��ినంLేమంట~ ఆ/ాశమ�, 

భtu �త)ం (సూరa7డf, చందు. డf, న_�4. ల!, గ�ల!@ , 
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1ాలప,ంతల!) అv] ఒ/�nోట ఉంJేవ# మ��య� సర� 

ర:ాయ[4ల! అ#] u�తhiz ఉంJేవ# ఓ 	:>oటం L4��ా అ	 

RSరa RSరa అ{[4య# �Pౖ�} nెబ�తqంLి. 
 

మ�� ఖు�ఆ� ఏu nెబ�తqంLో చూL4� ం - “�రస���ం�న 

Rారa ఈ 	షయ లను గ���ం� ఆల��ంచ�ా, ఆ/ా'ాల!, భty 

పరసoరం క��ి ఉంJేవv, త�ా�త h|మ� RాటV# RSరa nే'ామv” 

(ఖు�ఆ� 21:30) 

 

పటమ� 10 
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పటమ� 11 
 

Dr. Alfred Kroner ఈయన ప.పంచ ప.ఖ 7� pాం�న 

Geology 'ాస) *RSత) . ఈయన Institute of Geosciences మ��య� 

Johannes Gutenber University, Mainz, Germanyల� ప.84న 

అ8ి/ా��pా, 1C. �Pస� pా తన �jవలను అంLింn4రa.  
 

 ఈయన ఒక సందర�ంల� మ�హమ�� సల� ల � హ� 

అల�ౖ�� వసల� ం Rా�� గ���ం� ఈ 	ధంpా Rా7ఖ 7#ంn4రa.  
 

“మ�హమ�� ఎవరa, ఈయన ఎక�Jి నుంJి వn4kరa, 

ఇంత ప��జ%& నం ఈయనక! ఎక�JిLి, ఎంద�� 'ాస) *RSత) ల!, మ�Z[\] 
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ఆధు#క ప��క�ాల! ఉపrp�ం�, శ@uం� �ెల!సుక!న] 

	షయ లను ఎల ంటV ప��క�ాల! అందుబ�ట`ల� లI# సమయంల� 

ఎల ంటV ప��క�ాలను 	#rp�ంచక!ంJ4 1400 సంవత}�ాలక! 

ప�ర�ం ఓ అ_రజ%& నం లI# వ7/l)  ఎల  nెపoగ�pారa, ఇల ంటV 

	షయ ల! అణ� ప��జ%& నమ� ఉన]Rా�� nెపoగలరa, మ�� ఈయన 

ఎల  nెపoగ�pారa?”  

 



4.  ఖు�ఆ� ల� 	
దడ గ���ం� �ె��ిన �షయ�ల�ఖు�ఆ� ల� 	
దడ గ���ం� �ె��ిన �షయ�ల�ఖు�ఆ� ల� 	
దడ గ���ం� �ె��ిన �షయ�ల�ఖు�ఆ� ల� 	
దడ గ���ం� �ె��ిన �షయ�ల�  
 

�ివ"ఖు�ఆ� ల� సర%ల�క సృ(ి) కర* అ,న అల�- . ఓ 

దుష0) 123 ఉ�ే6 7ం� ఈ �ధం:ా  ప=కట?ం@ెను: “అతడ గనక 

మ�నకCD�ే 	Eమ� అత3F అత3 నుదుట? GHంటI= కల� పటI) క�3 

ఈడJా* మ�, అబ�L6 3MN, OరCాCా3MN CాలP12న నుదురQ అ�ి” 

(ఖు�ఆ� 96:15-16) 

 

 �Rౖన ఖు�ఆ� ల� @ెపPబ12న అబ�L6 3MNఅబ�L6 3MNఅబ�L6 3MNఅబ�L6 3MN, , , , OరCాCా3MN OరCాCా3MN OరCాCా3MN OరCాCా3MN 

CాలP12న నుదురQCాలP12న నుదురQCాలP12న నుదురQCాలP12న నుదురQ అనFమ�టల� UVడ GHౖద" �జXY నమ� �L%�ా 

�ె�Zిన �షయ�ల� ఎంత దగ\ర:ా ఉULF] చూడం12.  
 

 Essential of Anatomy & Physiology అను పaస* కంల� 

ఈ �ధమ�:ా G=ా యబ12ం�ి. నుదురQ GHౖపa ఉనF 	
దడ 

bc:ా3F Pre Frontal Area అంటcరQ. 	
దడల�3 ఈ bcగ	E 

మ3(ి ఏ�ైUL మం� @ెడ పనుల� @ెయ�"లUV ఆల�చన 

కల�గజeసు* ంద3 Gాట?3 ఆచ��ం@ే GHౖపaనక� పa��:fల�Pత0ంద3, 

ఉ�ే=Mా3F క�\ం@ే Meంద=ం కg1L ఇ�ే. సత"ం లi�L అసత"పa 

మ�టల�డటc3MN Gాట?3 ఆచరణల� �Rటk)  �ధం:ా శ�mరంల� nగ�L 

bc:ాలను పaరQ:fల�Pత0ం�ి అ3 ఈ Pre Frontal Area ప3@ేZo 

�pLనమ�ను ఇటqవలUV Professor Keith L. Moore అUV 

rాస* sGVత*  క3�Rటె)ను. 
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 ఒక దుష0) 1ైన అ�rా%Zి ప=వక* మ�హమxy సల- ల�- హz 

అల{ౖహ} వసల- ం ను తరQచూ ఇబ~ందులక� గ���@ేZoGాడ. Gా12 

బ�ర�ల� ఎప�డూ మ�హమxy సల- ల�- హz అల{ౖహ} వసల- ం ను ఎల� 

MNంచపర@L�, ఆయన సత"ధరxప=@L�ా3F ఎల� ఆటంకపర@L� 

అUV ఆల�చన తపP మ�fకట? ఉం1ే�ి Mాదు. మ�హమxy సల- ల�- హz 

అల{ౖహ} వసల- ం GారQ మZీదుక� GH��� ��= వల� మ�ళ�కంపల� 

ప��@ేGాడ. ఆయన C=ా ���సూ*  ఉండ:ా �పa�Rౖ ఒంటె బ�ట? �o=గ�ల� 

GVZoGాడ. ఇసుక గ�మx��ం@ేGాడ. ఇల�ంట? Gా12 గ���ం@ే 

ఖు�ఆ� అబ�L6 3Fఅబ�L6 3Fఅబ�L6 3Fఅబ�L6 3F, , , , O�ా3MN CాలP12న నుదురQ Gా12�ి O�ా3MN CాలP12న నుదురQ Gా12�ి O�ా3MN CాలP12న నుదురQ Gా12�ి O�ా3MN CాలP12న నుదురQ Gా12�ి 

అందు@ేతUV నుదుట? GHంటI= కలను పట?)  ఈడ�క�ంట� CD, అందు@ేతUV నుదుట? GHంటI= కలను పట?)  ఈడ�క�ంట� CD, అందు@ేతUV నుదుట? GHంటI= కలను పట?)  ఈడ�క�ంట� CD, అందు@ేతUV నుదుట? GHంటI= కలను పట?)  ఈడ�క�ంట� CD, 

నరనరనరనరకంల� GVJా* న3కంల� GVJా* న3కంల� GVJా* న3కంల� GVJా* న3 హ�చ���ంచడం జ��:�ం�ి. అంటk ���MN అల�ంట? 

@ెడ ఆల�చనల�, ప=ణL�కల� క�\ం@ే�ి ఈ Jా� న	E అ3 ఖు�ఆ� 

@ెబ�త0ం�ి. UVడ GHౖద" �జXY నమ� ఈ Jా� న	E ఇల�ంట? Gాట?MN 

Meంద=�ందువa అ3 @ెబ�త0ం�ి.  
 

 MN�ం�ి �o�ల� Essentials of Anatomy Physiology అను 

పaస* కమ� నుం12 Zoక��ం�న 	
దడల�3 ��ధ bc:ాలను 

సూ�సు* నF �త=పటమ�ను చూడం12. 
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��ండ� సమ��� ల� క���  ోట #ాట% మధ' ఓ )ెర ఏర-డ� 

త/ం�ి.  ఈ )ెర ��ండ� సమ��� ల 2ర3 ఒక�5ల� మ�6క�5 2ర3 

కలవక�ం8 అడ�: క�ంట;ం�ి.ఇ�ి ఎల> )ెల�సు? ందంట@,ఓ సమ�ద�పB 

2ట%ల� ఉం8ే ర3� (ఉప-దనం) Eా5 Fాంద�త Eా5 ఉGHI గతల�J  Eా5 

మ�K సమ�ద�పB 2ట%5 LH� ఉండదు. �M5N బట%P  ��ండ� సమ��� ల 

2ర3 ఒక�5ల� మ�6కట% కల�సు? QNయ> లS� అనN�ి 

)ెల�సు? ం�ి. ��ండ� సమ��� ల� క��� ప��ేశమ�ల� జ��Vిన 

ప��XYధనల ఆZరంEా ��ండ� సమ��� ల 2ర3 కలవవ5 #ాట% 

మధ'ల� ఒక )ెర ఉంట;ంద5 ఆధు5క [జ\] నమ� )ె�యజ^సు? ం�ి. 

 

ఉ�._̀8ిట@��య� సమ�ద�ం bకc 2ర3 అటde ంట%f మg 

సమ�ద�పB 2ట% కంట@ Fాంద�త, ఉప-దనం, ఉGHI గతJ  ఎక�cవ. 

_̀8ిట@��య� సమ�ద�ం Gibralter L�ా ంతంల� అటde ంట%f మg 

సమ�ద�ంల� కల�సు? ం�ి. అల> క��ి కi5N వందల కjల�kటరe  

దూరం వరక� అటde ంట%f మg  సమ�ద�ంల� ప�వmnసు? ం�ి. ఇ�ి 

��పB 1000 kటరe  ల�త/ వరక� #qళsత/ం�ి. అtQ 

_̀8ిట@��య� సమ�ద�పB 2ట% bకc ఉGHI గతలల� Eా5J , ర3�ల� 

Eా5, Fాంద�తల� Eా5 ఎల>ంట% మ>ర3- కలగదు. సమ�ద�పB 

ఆట;LHట;e  వలన Eా5 Vuదv  Vuదv  క�రటdల వలన Eా5 సమ�ద�పB 

ల�త/లల� ఏర-8ే క��ంట; వలన Eా5 ఈ )ెర  ెక�c  ెదరదు.  
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ఇ�ే [షయం ఖు�ఆ� ల� ఇల>  ెప-బ8ిం�ి. “��ండ� 

సమ��� ల� ఒక�5)z ఒకట% క��ి LHt{టందుక� ఆయన (అల>e |) 

#ాట%5 వ�ి�VuటdP డ�. అtQ #ాట% మధ' ఒక )ెర అడ:ంEా ఉనN�ి. 

అ[ �55 అ}కJ~ంచవB” (ఖు�ఆ� 55: 19 – 20) 

 

_̀8ిట@��య� సమ�ద�ం అటde ంట%f మg సమ�ద�ంల� క��� 

[ZQ5N ఈ కjJం�ి �త�పఠమ�ల� చూడం8ి. ఇ�ి Marine 

Geological Kuenen నుం8ి ��క��ంచబ8ిన�ి. 
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అల>E^ నదుల� సమ�ద�ంల� క���  ోట క�8 ఒక�5ల� 

మ�6కట% కల�వవB.�5 గ���ం� క�8 ఖు�ఆ� ల�  ెప-బ8ిం�ి. 

“��ండ� సమ��� లనూ క�Vి ఉం�న#ాడ� ఆయQ�. ఒకట@� 

ర3�కర_̀�న�ి, మధుర_̀�న�Mను. ��ం8ో�ి  ే�ైన�ి, ఉVuౖ-న�Mను. ఆ 

��ంట% మధ' ఒక )ెర అడ:ంEా ఉనN�ి. అ�ి #ాట%5 కల�ిLHక�ం8 

ఆVి ఉం ే అవ�Kధం” (ఖు�ఆ� 25:53) 
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ఖు�ఆ� ల� ఒక సమ�ద�పB 2ర3 మ�K సమ�ద�పB 2ట%ల� 

కల�పక�ం8 ఓ )ెర అడ:ంEా ఉనN�ి అ5 )ె�యజ^యబ8ిన�ి. 

అ�ే [షయ>5N ఆధు5క [జ\] నమ� ధృవపర3సు? ం�ి. ఈ కjJంద 

ఇవ�బ8ిన �త�పటమ�ను గమ5ంచం8ి. 
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6. ఖు�ఆ� ల� సమ�దప� ల�త�లల� ప���ి�త�ల� ఖు�ఆ� ల� సమ�దప� ల�త�లల� ప���ి�త�ల� ఖు�ఆ� ల� సమ�దప� ల�త�లల� ప���ి�త�ల� ఖు�ఆ� ల� సమ�దప� ల�త�లల� ప���ి�త�ల� & అలల గ���ం� అలల గ���ం� అలల గ���ం� అలల గ���ం� 

 

“ల��� �ా�� కర#లక� ఒక ల�%ైన సమ�దంల�) *కట,) 

ఉపమ.నం/ా 0ెప1వచు4. ��) (ఆ *కట,) 56ౖ ఒక అల �ా75ిం� 

ఉన8�ి. ��)56ౖ మ�:క అల, ��)56ౖ ;<ఘం, *కట, 56ౖ *కట,. 

మ)>ి తన 0ే@) బయటక� 0��%ే, ��)) కCD� చూడల�డG. 

ఎవ��IJ అల.K L తన �Mల�గ�ను పNా�ించDో, అత)IJ మ�P �Mల�గQ 

ల�దు.” (ఖు�ఆ� 24:40) 

 

ఆధు)క SజUV నం %ెWయజPసుX న8�ి ఏZటంట[ సమ�దప� 

ల�త�లల� 200 \టరK  తర]�ాత �మ#*కట,/ా ఉంట^ంద) అ�ే 

1000 \టరK  ల�త�ల� అ_%ే అసల� �Mల�గ� `�యల� కCD� 

ఉండవ) %ేWం�ి. మ.నవమ.త� ల� IPవలం 40 \టరK  వరIP ఏ 

ప��క�ాల సaయం ల�క�ంD� �MళcగలడG. అంతక� Zం� ల�త�ల� 

�Mdecలంట[ ��)IJ సంబంfిం�న ప��క�ాల సaయం%g �MdecW. 

ఒక�hళ ఎవ�ijk� 40 \టరKక� Zం� ల�త�ల�IJ ప��క�ాల� 

ల�క�ంD� �Mlck� బ@IJ బయటక� �ాల�డG. అల.kh బయట మనక� 

కW5ిం0ే Iiరటmల వల� అడGగ�న కCD� Iiరటmల� వNాX య) 

కను/:k�8ర]. khడG మ.నవ�డG జల.ంత�ాn మ�ల సaయమ�%g 

సమ�దప� ల�త�లల� పయ.ణpసుX k�8డG. �ేశ రrణల� ఇS ఎం%g 

Itలకuాతను uv>ిసుX k�8_. అల. మ.నవ�డG సమ�దప� ల�త�ల 

ల�)IJ �Mళcబట,w  ఈ Sషయ.లను కCD� %ెల�సుIzగW/ాడG. మ�� 

1400 సంవత{�ాలక� ప|ర}ం ఎల.ంట, ప��క�ాల� అందుబmట^ల� 
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ల�కuv_k� సమ�దప� ల�త�ల�)IJ �Mళcక�ంD� ల�పల *కట,/ా 

ఉంట^ంద), తన స}ంత 0ే_ తనIP కనబడనంత *కట,/ా 

ఉంట^ంద) సమ�దప�ల�త�లల� కCD� అలల� వNాX య) అS 

;<ఘం వల� కమ�#I�) ఉంటmయ) ఎల. %ెWయజPయగW/ార] అkh 

Sషయం ఒక�Nా�� ఆల��ంచంDి.  
 

��)8 బట,w  ఖు�ఆ� అల.K L �క� గంథమ� ), 

మ�హమ#� సలK ల.K హ� అల�ౖహ� వసలK ం అల.K L �క� పవకX , Iాబట,w  

ఇల.ంట, Sషయ.ల� 0ెప1గW/ార) ర]�వగ�చున8�ి.  
 

ఏZ, ఇప1ట,Iijk� సృ>ిw కరX అల.K L ఒక�Dే �ేవ�డ) 

ఖు�ఆ� ఆయన పం5ిన గంథమ) మ�హమ#� � సలK ల.K హ� అల�ౖహ� 

వసలK ం ఆయన �క� పవకX అkh Sషయ.)8 Sశ}�ించD�)IJ 

Zమ�#లను ఏ Sషయం ఆ5ి�h�ిం�ి? 

 

సమ�దప� ల�త�లల� ఉంDే *కట, %ెరల� మ��య� 

అలల� ఉంDే Sf�k�)8 %ెWయజP�� పటmలను ఈ IJ�ంద చూడంDి. 
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పటమ�పటమ�పటమ�పటమ� 15 
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7.  ఖు�ఆ� ల� వర�ప మబ��ల గ���ం�ఖు�ఆ� ల� వర�ప మబ��ల గ���ం�ఖు�ఆ� ల� వర�ప మబ��ల గ���ం�ఖు�ఆ� ల� వర�ప మబ��ల గ���ం�  �ె��ిన �షయ ల!�ె��ిన �షయ ల!�ె��ిన �షయ ల!�ె��ిన �షయ ల!  

 

మనక! క#�ిం$ే మబ��ల&' వర�ప మబ��ల! (ావ. 

అ� ఒక పద-. ప/(ారం దశల1ా��2ా ఒక ఆ(ారం2ా ఏర4డ�67.  

 

ఈ రక9:;న మబ��లను <ాస> ?1@త> ల! cumulonimbus 

clouds అ# �ిల!Bా> రC. <ాస> ?1@త> ల! ఈ cumulonimbus 9Dఘ ల! 

ఎల  ఏర4డ�6G అన' �షయం�Hౖ ప��<JKిం� �ెల!సుక!న' 

�షయ ల! ఏMటంటO ఈ మబ��ల! మPడQ దశల!2ా ప��వర>నం 

$ెంRిన తరC1ాత వర�ం పడQతSంద# �ెల!సుక!T6'రC. 
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UదటV దశUదటV దశUదటV దశUదటV దశ: �న' �న' మబ�� తSనకల! 2ా�(W 

నల!1Xౖపల నుంYి ([ట\] క!ంట^ వ�_ ఒక$ోట $ేర�67. ఇల  

ఏర4Yే �K6నమ�ను ఈ ప/కc �త/పటమ�ల� చూడంYి.  



ఖు�ఆ� మ��య� fHౖనుgలల� వర�ప మబ��ల గ���ం�...... . . . . .... . . 36 
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�hండవ దశ�hండవ దశ�hండవ దశ�hండవ దశ: ఇల  ([ట\] క!ంట^ వ�_న మబ��తSనకల! 

ఒక �Hదi  మబ��2ా ఏర4డQతSంRి. ఇల  ఏర4Yే �K6నమ�ను ఈ 

ప/కc పటమ�ల� చూడంYి.  
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మPడవమPడవమPడవమPడవ దశదశదశదశ: అల  ఏర4Yిన మబ�� �Hదi  Rిబ�(పట] ) వలj �Hౖ(W �Hౖ(W 

ఎదుగ�తSంRి. ఇల  �Hౖ(W ఎRి2�న మబ��ల�# &టV kందువల! వడ 

గండQl 2ా మ రC�67. అ� మ��ంత చలl # 1ా�6వరణంల�#(W 1Xnop 

([Rqi  అందుల� ఉంYే &టV kందువల! వడగండQl  �Hదi�2ా మ రCను. 

 

  ఇల  ఏర4Yిన వడగండQl  &టV kందువ బరC1X(Wc ఆ 

మబ�� మ�s �Hౖ(W 1Xళpలjక అందుల� ఉన' &రC వడగండQl  (WuంRి(W 

�ా�vw�67. ఇల  వర�ం ఏర4డQతSంద# <ాస> ?1@త> ల! ప��<Jధనల! 

$ేfి �ెల!సుక!T6'రC. మ�� ఎల ంటV ప��<Jధనల! $ేయక!ంY6 

ఖు�ఆ� ల� $ెప4బYిన �షయ లను ఒకBా�� చూడంYి.  “అల l y 

9Dఘ #' 9:లl 9:లl 2ా నడపటz#' R6# తSనకలను ఒకR6#�{ 

ఒకటV కలపటz#' తరC1ాత R6## vwగ�$ేfి ఒక దట]9:;న 

మబ��2ా మలవటz&' &వ చూడ1ా? తరC1ాత R6#�Hౖ v|ర 



ఖు�ఆ� మ��య� fHౖనుgలల� వర�ప మబ��ల గ���ం�...... . . . . .... . . 38 

నుంYి వర�ప �నుక!ల! �ాల!త} ఉండటz#' &వ చూBా> వ. 

ఆయన ఆ(ాశం నుంYి R6#ల�# ఎ�ె~> న పర��6ల! (ారణం2ా, 

వడగండl ను క!���ిBా> డQ” (ఖు�ఆ� 24:43-44).  

  

�Hౖన $ెప4బYిన ఖు�ఆ� ల�# �షయ ల! మ��య� 

<ాస> ?1@త> ల! ప��<JKిం� �ె�యజ�fిన �షయ ల! ఒ(�ల  ఉT6'7. 

9Dఘ లను నడపటం ఒక దగ�ర vwగ� $ేయ�ట, R6#' దట]9:;న 

మబ��2ా మలచటం ఇల  ఖు�ఆ� ల�# �షయ ల! మ��య� 

<ాస> ?1@త> ల! $ె�ి4న �షయ ల! ఎంత దగ� ర2ా ఉT6'G 

గమ#ంచంYి. �మ T6ల!, <ాటVల�ౖట\l , బ�ల�నుl  ఇం(ా మ�hT�' 

1ా�6వరణంల� �ేమ మ��య� R6# హ�చు_తగ�� ల! ([�$ే 

ప��క�ాల! మ��య� 1ా�6వరణంల� �ీడనం గ���ం� �ెల!సుక!T@ 

ప��క�ాల! ఉపG2�ం� <ాస> ?1@త> ల! �ె�యజ�<ారC. మ�� ఎల ంటV 

ప��<Jధనల! $ేయక!ంY6 ఓ అ�రజ�� నం లj# వ�(W>  ఇల ంటV 

�షయ ల! $ెvా4రంటO ఈయన Rైవప/కక> అ# ఖ�_తం2ా 

$ెప4వచు_.  
 

 ఇక వడగండl ను గ���ం� ఉరCమ�ల!, 9:రCపల!, 

�ిడQగ�ల! గ���ం� <ాస> ?1@త> ల! ఏమంట\T6'�� చూf� మ�ందు 

ఖు�ఆ� ఏమంట\ంRో చూR6i ం. “ఆయన ఆ(ాశం నుంYి, R6#ల�# 

ఎ�ె~> న పర��6ల! (ారణం2ా, వడగండl ను క!���ిBా> డQ. �6ను 

తల�న 1ా��(W 1ాటV R6��ా నష]ం క�2�Bా> డQ. �6ను తల�న 1ా��# 
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1ాటV నుంYి ర�ిBా> డQ. R6# �ిడQగ� �కc 9:రCప చూపలను 

$ెదర2�డQతSంRి” (ఖు�ఆ� 24:43-44). 

<ాస> ?1@త> ల! �ెల!సుక!న'Rి ఏMటంటO cumulonimbus 

clouds (మబ��ల!) 25,000 నుంYి 30,000 అడQగ�ల ఎతS>  ఎRి2�,  
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�Hదi  �ఖ�ాల వలj ఏర4డ�6య#, ఇల  ఏర4Yిన మబ��ల�T@ 

వడగండQl  క!రCBా> 7. ఇRే �షయ #' ఖు�ఆ� ఇల  

�ె�యజ�fింRి. “ఎ�ె~> న పర��6ల! (ారణం2ా అంటO పర��6ల l ంటV 

9Dఘ ల నుంYి వడగండQl  క!రCBా> 7”. Meteorology Today 

అT@ పస> కంల� ఇల  1/ా యబYింRి. “మబ��ల�# అ. �తల ద/వ 

kందువల!, వడగండl  తSనకల! ఒకR6#�{ ఒకటV గ�దుi క!న' 

సమయంల� అ� ఒకcBా�� గడ� కడ�67. ఈ చర� వలన 1ాటVల� 

�వ/9:;న 1@Yి పడQతSంRి. ఇల  1@Yె(Wcన kందువల! (Wuందక! 
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జ�ర�67. ఇల  జ���పYే kందువ మబ�� (Wuంద �zగంల� ఉన' 

మంచు తSనకల�{ కల!Bా> 7. మబ�� �Hౖ �zగంల� 1@Yె(Wcన 

వడగండQl  మబ�� (Wuంద �zగమ�ల� మంచు తSనక క�fినప�డQ 

వడగండl ల� రCణ �దు�� (Negative) జ#సు> ంRి. అల  1@Yె(Wcన 

వడగండl �{ మంచు కణ6ల! క�fినప�డQ మంచుకణ6లల� ధన 

�దు�� (Positive) ఏర4డQతSంRి. ఇల  జ#ం�న Positive 

మ��య� Negative �దు�� కల7క వలT@ 9:రCపల! 

ఉరCమ�ల! ఏర4డ�67”. ఆధు#క �జ�� న<ాస> ?ం �ె�యజ�సు> న' 

ఈ �షయ ల�{ 1400 

సంవతgరమ�ల ప�ర�9D 

పర��6ల l ంటV మబ��లల� నుంYి 

వడగండl ను క!���ిBా> డ#, 

అందుల� నుంYి �ిడQగ�ల! 

క!���ిBా> డ# ఖు�ఆ� ల� 

$ెప4బYిన �షయ ల! ఎంత 

స��2ా�  స��vwతST6'G 

చూడంYి. ఖు�ఆ� ఎంత 

ఖ��త9:;న సమ $6�ా#' 

అంRిం�ంRో �టV# బటV]  అర ం అవతSంRి. (ాబటV]  ఇRి నూటV(W 

నూరCvాళ¡p Rైవగంథu 9D అనటంల� ఇక ఎల ంటV సంRే£#(¤ �6వ 

లjదు.  
 



8.  ఖు�ఆఖు�ఆఖు�ఆఖు�ఆ� ల�� ల�� ల�� ల�     	
ాహమ�నక� �����ంచబడ�  �ీ� �ల గ�!"ం#	
ాహమ�నక� �����ంచబడ�  �ీ� �ల గ�!"ం#	
ాహమ�నక� �����ంచబడ�  �ీ� �ల గ�!"ం#	
ాహమ�నక� �����ంచబడ�  �ీ� �ల గ�!"ం#  

 

“$క� ఈ �ీ� �ల� (హ!ా&) �����ంచబ'(� ర* - $ తల�, ల�, 

$ క�మ-!.�ల�, $ /0ద!2మణ�ల�, $ 45నత� ల�, $ త6,  

/0ద!2మణ�ల� (7ినతల�, ల�) $ /0దర*ల క�మ-!.�ల�, 

45న9:డళ<= $క� >ా6#?న తల�, ల�, $@A >ాటC >ాల� @(D E"న 

/0ద!2మణ�ల�, $ FGరHల తల�, ల�, $ సంరJణల� 7K!"E"న $ 

FGరHల క�మ-!.�ల� అంటM $ర* రNం#న FGరHల క�మ-!.�ల� 

అO@ే ఒక
Rళ (	
ాహం మ-తD45 అO) రNంచటం జ!"E" 

ఉండక>0@ే (
ా!"9U 	'(క�6#?, 
ా!" క�మ-!.�లను 

	
ాహమ-డటం) $క� Vోషం 9ాదు. $ 
YనుZ నుం'ి ప]ట^_న $ 

క�మ-ర*ల FGరHల�, ఇం9ా ఏక 9ాలంల� అ9ాcdెలf, ళ<= ఇదg !"h 

dే!"? FGరHల�Eా dేసు9:వటం కj'( ��ిదk45. పmరnం జ!"E"ంVేVో 

జ!"E">0OంV�. అల-, o JNంdే
ాడూ, కర*ణqంdే
ాడూను.” 

(ఖు�ఆ� 4:23) 

 

 
YౖదHsాస� �ం కj'( 45న!"కం dెయH!ాద� (అంటM అకc 

క�మ-!.�ను 	
ాహం) dేసు9:వటం వలన అuRక సమసHల� 

వ/ా� య� dెపvడం జ!"E"ంV�. ఇVే 	షయ-�Z ఖు�ఆ� ల� 1400 

సంవతw!ాలక� పmరn45 dెపvబ'ింV�. ఇపxడy sా�ీ� �యపరంEా 

ప!"z6V(g ం. 9{|.శ. 1665 సంవతwరంల� !ాబ�_ హ~� అను sాస� ��� డy 

�వ!ా�ల శ!2రమ� అuRక గంధుల�|  వంట^ కణమ�ల@A �!"�ంపబ'ి 

ఉంటGయ� కను9�u(Zడy.  



ఖు�ఆ� మ!"య� �Kౖనుwలల� 	
ాహమ�నక� �����ంపబ'ిన �ీ� �ల గ�!"ం#.... 42 

17వ శ@(బgం ల� ఆ 
Y� హ~� అuR sాస� ��� డy ఆ కణం �కc 

9�ంV(D �Z గ�!"�ంd(డy. �ట^ ఆ�(రంEా �దట^ జంతువ]ల7Kౖ, 

ప�ల7Kౖ ప!"z6ంచడం >Dా రం�ంd(ర*.  
 

9:|�జ�& 7Kౖ మ-తDం 19వ శ@(బgంల� ప!"s�ధనల� 

>Dా రంభ4��u(O. 
ాట^� బటM_  అనువంzకత గ�!"? @ెల�సు 

క�u(Zర*. త6,తండyD ల లJణ(ల�, 
ా!" పm!2nక�ల లJణ(ల�, 

సం@(u(�9U !ావడమuRV� �!ాk !"ంd(ర*. �ట�Zంట^9U 9ారణం జనుH 

సంబంధ45న� @ెల�సుక�u(Zర*. ఈ జనుHవ] 'ి- ఆ9Uw!.�బ� 9�ందD 

9ామ, మ� ఏరv'ి త6,దండyD ల �జ కణమ�ల V(n!ా జనుHవ]ల� 

సం@(u(�9U సంక|N/ా� O.  

 

అంతర�త జనుHవ]ల� వలన (అంటM రక�సంబం�ీక�ల, 

>ాలసంబం�ీక�ల గ�!"ం# ఖు�ఆ� ల� @ెల�పబ'ినటC, Eా) 

అ/ా�(రణ4��న, >Dా ణ(ంతక4��న అంతర�త ��కర లJణ(ల� 

ఏరv'ి, సం@(u(�9U సంక|Nంdే ఆ/ాcరం పD� నూర* మంV�ల� 99 

మంV�9U ఉంటCంV�. 9ాబట^_  sా�ీ� �యపరంEా 45న9:డళ=ను 

(అకcకjతుర*) � 	
ాహమ-డ!ాదు అ� �!ాk !"ం#ంV�. (Science 

& Technology B.A.) 

  

 



9.  ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�  వచనమ
లవచనమ
లవచనమ
లవచనమ
ల  వంట�వంట�వంట�వంట�  వచనమ
వచనమ
వచనమ
వచనమ
  ఎవ�����ఎవ�����ఎవ�����ఎవ�����  �ేగల�ా�ేగల�ా�ేగల�ా�ేగల�ా? 

 

ఖు�ఆ� మ�త��� ఈ స ాల!ను "సుర$త%న&'(. మ�) 

గంథంల+నూ-  ఇల�ంట� స ాల! కనబడదు.   
  

“��మ
 మ� '�సు345ౖ అవత�8ంపజ);ిన గంథం-  గ
�8ం=, 

అ'( మ� గంథం-  అవ>�? @ా'ో అ3 Bక! సం'ేహం ఉన&టEF�ే 

'�3 వంట� ఒకH అI�Jయ��Lౖ&�� Bర$ ర=ం= Mసుక!రంNి. B 

సహచర$లంద�8P 4ిల!చు@QంNి. ఒకH అల�E R తపS మ��వ�8 

సTయ��Lౖ&�� UVందంNి. Bర$ సతJవంత%లW అF�ే ఈ ప3 Xే;ి 

చూ4ించంNి. @ా3 Bర$ అల� XెయJకUZ�ే 3శ\యం]ా ఎన&ట�@^ 

XెయJలWర$. భయపడంNి, మ�నవ>ల! �ాళab ఇంధనం @ాగల ఆ 

అ]8&@d, అ'( సతJeరfాHర$ల @gరక! తయ�ర$ XెయJబNిం'(.” 

(ఖు�ఆ� 2:23-24) 

 

ఖు�ఆ� అవత�8ం=న @ాలంల+ మ
హమhi సలE ల�E హj 

అలkౖహm వసలE ంను వJe�)@dంXే  ా�8ల+ ఎంద�n మ
;ిE��తర కవ>ల!, 

అరp qrషల+ ఎం�t U�ా uణJమ
 ఉన& ార$ కwN� 3సxం'ేహం]ా3సxం'ేహం]ా3సxం'ేహం]ా3సxం'ేహం]ా 

ఇ'(ఇ'(ఇ'(ఇ'( 'ైవగంథ��'ైవగంథ��'ైవగంథ��'ైవగంథ��-- --  అ3 అం]yక�8ంX�ర$. ఇందుల+ qr ా3& వJకzప�8Xే 

"I�నం, ఇందుల+ �ె|యజ)సుz న& "షయ�ల! అ}�ాల కwర$S, 

ప'�ల ఉX�~రణ, అందుల+3 మ�ధురJం, ఇందుల+ సృ�ి�ల+ ఏ 

అం�ా3& కwడ వదలక!ంN� �ె|యజ);� "I�నం -  ఇ'( ఓ క" 

ఊహ సృ�ి� @ాదు. ప�ర�ప> గం��లల+3-  "షయ�లను చ'(" 
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 ాట�ల+3" @Q- Nీక�8ం=  �ా య
టక! ఆయనక! చదవడం �ాదు. ఏ 

పంNిత%ల దగ�రక!  L�b చదువ>��ర$\క!న&ట�E  ఏ ఆI��ాల! లWవ>. 

ఎందుకంట� ప�ర�ప> గం��లల+-  కwN� ఈ ప�వకz  �ాకడ ఆయన 

�వన���| మ�8య
 ర�ప>, ఆ@ారం, ప�వరzన �దలగ
న" 

XెపSబN�� F. ఈ @d-ం'( గం��లల+-  గల @g3& ఉ'�హరణల! 

ప�8�ల�� బ
'(� �t గమ3ంచంNి. 
 

మ
హమhiమ
హమhiమ
హమhiమ
హమhi  సలE ల�E హjసలE ల�E హjసలE ల�E హjసలE ల�E హj  అలkౖహmఅలkౖహmఅలkౖహmఅలkౖహm  వసలE ంవసలE ంవసలE ంవసలE ం  �ాక�ాక�ాక�ాక  గ
�8ం=గ
�8ం=గ
�8ం=గ
�8ం=    -  బ�ౖ��బ�ౖ��బ�ౖ��బ�ౖ��  

 

మ
హమhi సలE ల�E హj అలkౖహm వసలE ం  ా�8 గ
�8ం= బ�ౖ�� 

ల+�� @ాదు  �'�లల+ కwడ XెపSబNినట�E  ఆI��ాల! ఉ��&F. 

|ంగ;5\'(. �ఖ�మణ�, ఉతz రమ�'(, క|H అవ���, మహమ'�, 

మTఋ�ి ఇక బ�ౖ�� "షయ�3@d వ;�z  ఒకXోట ఇల� XెపSబNిం'(. 

మ�fా అలkౖహmసxల�ం ��ల�ంట� ప�వకz  B వద�క! �ాబ త%��&డ3 

�ె|యజ)�ార$. మ�fా ప�వకzక! మ�8య
 మ
హమhi సలE ల�E హj 

అలkౖహm వసలE ం  ా�8@d X�ల� దగ�ర UZ|కల! ఉ��&F. మ
హమhi 

సలE ల�E హj అలkౖహm వసలE ం వలW మ�fా అలkౖహmసxల�ంను కwN� ఆయన 

సహచర$ల! 'ైవప�వకz]ా�� "శ�;ింXే ార$. అల��� మ
హమhi 

సలE ల�E హj అలkౖహm వసలE ం ��ను జ3hం=న మ@ాH నుంNి మ'ీ��క! 

వలస  L¢£bర$, " ాTల! Xేసుక!��&ర$. 4ిలE ల! కwN� ఉ��&ర$. 

య
'�� ల! కwN� Xే�ార$. ప�జల!  ా�83 ప�ళయం వరక! కwN� 

ప�వకz]ా�� "శ�;ిfాz ర$. ఏ "ధం]ా�Lౖ�ే మ�fా అలkౖహmసxల�ం Xేfా�n 
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అ'ే "ధం]ా మ
హమhi సలE ల�E హj అలkౖహm వసలE ం కwN� Xేfార$. ఈ 

ఆI��ాలను బట��  మ
హమhi సలE ల�E హj అలkౖహm వసలE ం  ార$ మ�fా 

వంట� ప�వకz  అ3 అర¤ం అవ>త%ం'(. 
 

బ�ౖ�� ల+ ఇల� XెపSబNిన'( –  
 

¥��¥��¥��¥�� వంట�వంట�వంట�వంట� ప�వకzప�వకzప�వకzప�వకz: Uాత3బంధన ('(�e¦ప'ేశ@ాండం 18:18)-

 ా�8 స§దర$లల+ నుంNి P వంట� ప�వకzను  ా�8 @gరక! 

ప>ట��ంXెదను. అత3 �?ట �� మ�టల నుంచుదును. ��ను అత3 

@ాజ¨© 4ించున'( య�వత%z ను అతడª  ా�8�t Xెప«ను.  
 

¦Tను¦Tను¦Tను¦Tను 16:13 ఆయన సతJమ
ల+3@d నNి4ించును. 
 

 ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం: మ
హమhi సలE ల�E హj అలkౖహm వసలE ం ;ి�ా�ె మ
సz¬ 

అన]ా eన&ట� '��8 సతJ�®¯న స�ర�ం  Lౖప>నక! Mసుక! L¢°b '��8 

 Lౖప> ఆT�3ం=�8.  
 

¦Tను¦Tను¦Tను¦Tను 16:14 ఆయన తనంతట ����F±²య� బ I(ంపక 

 �ట�3 "ను�?  ాట��� బ I(ం= సంభ"ంచపబ వ> సంగత%లను Bక! 

�ె|యజ)య
ను. 

 

 ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం: ప�వకz  మ
హమhi సలE ల�E హj అలkౖహm వసలE ం తనంతట 

��ను ఏ'(య
 బ I(ంపక 'ైవ ాణ� (వహ³) '���ా ఏ "షయ�లkౖ�ే 
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అవత�8fాz ¦  ాట��� ప�పంచ ప�జలక! బ I(ం=�8 (ఖు�ఆ�). ఇం@ా 

సంభ"ంచబ వ> అ��క సంగత%ల! కwN� ఖ=~తం]ా �ె|4ి�8.  

 

ఉ'�ఉ'�ఉ'�ఉ'�హరణహరణహరణహరణ: �� తర$ ాత ��ండవ�ాకడ ఏసు  ార$ వfాz ర$. ఆయన 

�� ష�8అR (ఇfాE ం) ధరhం ప�@ారం మ
;ిE�®¯ ఉంNి, ప�జలక! ఇfాE ం 

ధరhప�X�రం Xేfాz ర$. ఆయన 40 సంవతx�ాల! �ాజJ��ల!దుర$ 

�దలగ
న". 
 

¦Tను¦Tను¦Tను¦Tను 16:1-11 – Bర$ అభJంతరపడక!ండవలkన3 F£ 

మ�టల! B�t Xెప«చు��&ను.  ార$ ²మ
hలను సమ�జ 

మం'(రమ
లల+ నుంNి  L| �య
దుర$; ²మ
hలను చంప> ప�e 

 ాడª ��ను 'ేవ>3@d ;�వ Xేయ
చు��&న3 అను@gను @ాలమ
 

వచు\చున&'(.  ార$ తంNి�3 నను& �ె|;ి@gనలWదు గనుగ ఈల�గ
 

Xేయ
దుర$. అ" జర$గ
@ాలమ
 వ=\నప«డª ��ను  ాట�3 గ��8\ 

B�t Xె4ిSeన3 Bర$ జ¨© పకమ
 Xే;ి@gనుల�గ
న F£ సంగత%ల! 

B�t Xెప«చు��&ను; ��ను B�t కwN� ఉంట�3 గనుక �దట�� 

uట�3 B�t XెపSలWదు, ఇప«డª నను& పం4ిన ా3 ´ద�క! 

 Lళabచు��&ను – Pవ> ఎకHNి@d  Lళabచు��&వ3 Bల+ ఎవడªను 

నన&డªగ
ట లWదు ]ా3 ��ను ఈ సంగత%ల! B�t Xె4ిSనందున 

B హృదయమ
 దు:ఖమ
�t 3ంNియ
న&'(. అF�ే ��ను B�t 

సతJమ
 Xెప«చు��&ను, ��ను  L�bUZవ>ట వలన Bక! 

ప�¦జనకరమ
; ��ను  Lళb3 Fµడల ఆదరణకరz  B ´ద�క! 
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�ాడª; ��ను  L�bన Fµడల ఆయనను B ´ద�క! పంప>దును. 

ఆయన వ=\, Uాపమ
ను గ��8\య
 Pe3 గ��8\య
 Mర$Sను 

గ��8\య
 ల+కమ
ను ఒప«@gనజ)య
ను. ల+క!ల! �� యందు 

"�ా�సమ
ంచలWదు గనుక Uాపమ
ను గ��8\య
, ��ను తంNి� 

´ద�క!  Lళabటవలన B�8క నను& చూడర$ గనుక Pe3 

గ��8\య
, ఈ ల+@ాI(@ా�8 Mర$S UVం'(య
��&డª. గనుక 

Mర$Sను గ��8\య
 ఒప«@gనజ)య
ను. 
 

 ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం: ఏసు  ార$ తన �ష%Jల�t ఈ "ధం]ా Xెప«చు��&ర$. 

“Bర$ ఇక నుంNి ఈ "షయమ
ల! గహmంత%ర$- . అ" ²మ
hలను 

జనుల! హmం;ింXెదర$. కష�మ
ల! 45ట�� దుర$. B U�ా ర¤�� 

మం'(రమ
లల+ నుంNి ²మ
hలను  Lళb]¶టె�దర$. ²మ
hలను 

చంప>దుర$. ఇవP& ఎందుకన]ా Bర$ ప�కట�ంXే ప�కటనల! 'ేవ>3 

ఏకత�ం మ�8య
 ��ను ఒక ప�వకz , ఒక మ�ర�దర¸క!డª3 Bర$ 

 ా�8@d బ I(ం=నందు@).” 
 

@ా3  ా�8 ఆల+చన ఏమన]ా Bర$ ఇల� Xేయ
ట ఏ'ో ఒక 

Xెడª @ారJమ3 qr"ంత%ర$.  ా�8 తంNి�3, అన]ా Uాలక!డª, 

UZషక!Nైన ´§ ా 'ేవ>33 గ��8\ �ె|యక మ�8య
 �� 

గ��8\ ��ను ఒక ప�వకzన3 గహmంచక-  ఈల�గ
 Xేయ
దుర$. 
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ఇపSట� వరక! ఈ సంగత%ల! B�t XెపSలWదు ఎందుకన]ా 

B�t�� ��ను ఉ��&ను. @ా3 ఇప«డª ��ను ఉండను. తంNి� వద�క! 

 L¢°b సమయమ
 వచు\చున&'(. 
 

��ను B�t సతJమ
 Xెప«చు��&ను. Xె" ´]8�  "నుమ
. 

��ను  Lళabట వలన B@) ప�¦జనం. ఆయన ల+కమ
నక! వ=\ 

Uాపమ
ను గ��8\ '�3@d ఏ"ధం]ా ఇ ా�| అను "షయ�ల! ల+క 

ప�జలంద�8@d @d-య�తhకం]ా ఆచ�8ం= చూ4� ల+@ాI(@ా�8 

మ
హమhi సలE ల�E హj అలkౖహm వసలE ం అంeమ ప�వకz  అ3 3ర¹యం 

జ�8]8 ఉన&ద3 ఏసు@^-సుz  ార$ తన �ష%Jలక! Xె4ిSయ
ంట��8.  
 

¦షయ�¦షయ�¦షయ�¦షయ� గంథంగంథంగంథంగంథం----  29:12 ----  మ�8య
 Pవ> దయXే;ి చదువ>మ3 

Xె4ిS అ}రమ
ల! �ె|య3  ా3@d '�33 అపS]8ంచును. అతడª 

అ}రమ
ల! ��క! �ె|యవనును.  
 

 ాJ ాJ ాJ ాJఖ�Jనంఖ�Jనంఖ�Jనంఖ�Jనం: చదవటం,  �ా యడం �ాలWనట�వంట� ప�వకz  మ
హమhi 

సలE ల�E హj అలkౖహm వసలE ం  ా�8 గ��8\ Uాత 3బంధనల+ ఈ 

"ధం]ా �ె|యజ)యబNిం'(. Pవ> దయXే;ి చదువ>మ3 Xె4ిS 

అ}రమ
ల! �ె|య3  ా3@d '�33 అపS]8ంచును. అతడª 

అ}రమ
ల! ��క! �ె|యవ�Lను.  
 

45ౖ  ాకJమ
ల! �Lర ��8న'(. ప�వకz  మ
హమhi సలE ల�E హj 

అలkౖహm వసలE ం 40 సంవతxరమ
ల U�ా యంల+ ]ా�)హm�ా (గ
హల+) 
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'ైవ ాణ� అవతరణ �ట��దట�  ాకJ�� అ'(: పº8ంచు! స��ా3& 

సృ�ి�ం=న P ప�భ
వ> (అల�E R) 4�ర$�t. ఖు�ఆ� 96:1. 

 

¦Tను¦Tను¦Tను¦Tను 14:25-26 -  ��ను B ´ద�  ఉండ]ా�� F£ మ�టల! 

B�t Xె4ిSe3. ఆదరణ కరz  అన]ా తంNి� ��మమ
ను పంపబ వ> 

ప�8»'�� తh సమసzమ
ను Bక! బ I(ం= ��ను B�t Xె4ిSన 

సంగత%ల3&ంట�P Bక! జ¨© పకమ
 Xేయ
ను.  
 

¦Tను¦Tను¦Tను¦Tను 16:7 - అF�ే ��ను B�t సతJమ
 Xెప«చు��&ను. 

��ను  L�bUZవ>ట వలన Bక! ప�¦జనకరమ
. ��ను  Lళb3 

´డల ఆదరణకరz  B ´ద�క! �ాడª;��ను  L�bన Fµడల 

ఆయనను B ´ద�క! పంప>దును.  
 

¦Tను¦Tను¦Tను¦Tను 16:12 - ��ను B�t XెపSవల;ిన" ఇంకను అ��క 

సంగత%ల! కలవ> ]ా3 Fప«డª Bర$  ాట�3 సహmంపలWర$.  
 

 ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం: ఏసు ార$ తన �ష%Jలను ఏ "ధం]ా బ I(ం=�8. ��ను 

B�t XెపSవల;ిన అ��క సంగత%ల! ఉ��&F ]ా3 ఈ @ాలంల+ 

ఈ సమయంల+ Bర$  ాట�3 సహmంచపలWర$. �� తర$ ాత @ాలం 

�ాబ త%ం'(. ఆ సమయంల+ Bర$  ాట�3 ఆచ�8ంచగలర$. అ" ఆ 

అంeమ ప�వకz  Bక! �ె|యజ)య
ను. ఆయనను "శ�;ిం= 

ఆయన బ ధనలను ]��@gనవలkను. అందుయం'ే ¥}ం ల¼ంచును. 

ఈయన సతJవంత%డ3, Peమంత%డ3 �ర$దుల! కwN� గలవ>. 
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¦Tను¦Tను¦Tను¦Tను 14: 16-17 - ��ను తంNి�3  �డª@gందును. B ´ద�  

ఎలE ప«డª నుండªట@�� ఆయన  ��¶క ఆదరణకరzను, అన]ా సతJ 

స�ర�4ియగ
 ఆతhను Bకనుగహmంచును- . ల+కమ
 ఆయనను 

చూడదు. ఆయనను ఎర$గదు. గనుక ఆయనను UVంద��రదు. 

Bర$ ఆయనను ఎర$గ
దుర$. ఆయన B�t కwN� 3వ;ించును. 

Bల+ ఉండªను. 
 

 ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం: ��ను తంNి� ´ద�క! ఎ@dHUZవ>దును. B వద� క! 

ఎలE ప«డª నుండªట@�� మTప�వకz  సలE ల�E హj అలkౖహm వసలE ం ఆX�రమ
 

ప�ళయం వరక! మ�ర$Sల! Xేర$Sల! లWక!ంN� ఉంట�ం'(. ఆయ�� 

Bక! ఆదరణకరz , సతJస�ర�4ి. ఆ "షయ�ల! సర� fాI�రణ�®¯న 

వJక!z ల! గహmంచలWర$- . Bర$ త�ర]ా గహmంచగలర$- . ఎందుకంట� 

Bక! ��ను మ
ందు]ా�� �ె|యపర$\ చు��&ను. @ాబట�� , అల��� 

అల�E R దయవలE  అ��క!ల! స��J3& �ెల!సు@g3 ఇfాE ం ధరh�� 

సతJమ3 ఏను బ I(ం=న ధరhం కwN� ఇfాE ��న3, @��½సz వ>ల! 

ఇfాE ంను ;ీ�క�8ం=న సంఘటనల! అ��కం ఉ��&F.  

 

4ి�4ి�4ి�4ి�యయయయ @��½సz వ>ల��ా@��½సz వ>ల��ా@��½సz వ>ల��ా@��½సz వ>ల��ా! ఇపSట�@���� స��J3& గహmం=-  ఇfాE ంను 

;ీ�క�8ం=న Fµడల ¥}ం ల¼ంచును.  
 

¦Tను¦Tను¦Tను¦Tను 15:26 - తంNి� ´ద�  నుంNి B ´ద�క! ��ను 

పంపబ వ> ఆదరణకరz  అన]ా తంNి� ´ద�  నుంNి బయల!'ేర$ 
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సతJస�ర�4ిFµ¯న ఆతh వ=\నప«డª ఆయన నను& గ��8\ 

fా}J²చు\ను. Bర$ �దట� నుంNి �� ´ద�  ఉన& ార$ గనుక 

Bర$ను fా}J²త%z ర$. 
 

 ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం ాJఖ�Jనం: 4ి�య @��½సz వ>ల��ా! ఈ  ా@ాJ3& జ¨గతz గ-  ప�8�ల�� 

బ
'(� �t గహmంచN�3@d-  ప�యe&ంచంNి. తంNి� ´ద�  నుంNి B 

´ద�క! ఒక ఆదరణకరzను పంప>దున3 ఏసు ార$ అంట���&ర$. 

@ాP ��ట� @��½సz వ>ల! ఆదరణకరz  ఆతh అంట� ఏసు వసుz ��&ర$, 

 Lళabచు��&ర$. ఆయన గ��8\ Xెప«క!��&ర$ అ3 4ిNి ాదన 

Xేసుz ��&ర$. ఒక ఉ'�హరణ ��ను  L�b మ�¶క�83 పంప>దును 

అంట� B�)వfాz �ా ? అ3 అNి]8నట�E ం'(. 
 

ఆయన వ=\ ప�వకz  ఏసు3 గ��8\ fా}J²fాz ర3 ఉం'(. 

ఏసు ా�8 గ��8\ fా}J²=\న  ార$ @)వలం మ
హమhi సలE ల�E హj 

అలkౖహm వసలE ం ప�వకz  మ�త���. ఆయను ప>ట�� క గ��8\ మ�8య
 

ఆయన త|E  గ��8\, క!E పz ం]ా "వ�yంX�ర$. మ
;ిE ంల! ఏసును 

ప�వకz]ా నమh3 Fµడల మ
;ిE�� @ా��రదు. @ా3 ఏసు Xె4ిSన 

ప�@ారం ఈ��ట� @��½సz వ>ల! మ
హమhi ను నమ
hటలWదు. మ�8 

u�8@d ¥}ం ల¼సుz ం'�? లWదు ఎట��  ప�8;ి¤ త%లల+ 'ొరకదు. ఏసు 

బ ధనలను eరసH�8ం=న  ా3 fా¤ నం నరక�� క'�! 
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మ
హమhi సలE ల�E హj అలkౖహm వసలE ం ఇబr� హ³ం అలkౖహmసxల�ం 

సం����3@d Xెం'(న ా�). ఎల� అంట� ఇబr� హ³ం అలkౖహmసxల�ం క! 

ఇద�ర$ qrరJల!. ఒకర$ Tజ�ా, ��ంNో ఆ�® 4�ర$ fా�ా. Tజ�ాక! 

ఇfాhF£� అలkౖహmసxల�ం అను క!మ�ర$డª కల!గ]ా, fా�ా క! 

ఇfాÁ అలkౖహmసxల�ం జ3hంX�ర$. బr|ంత�ాల! అFన Tజ�ా ను 

ప;ికందు అFన ఇfాE F£� అలkౖహmసxల�ం ను ఎN��8 U�ా ంతంల+ 

వ'(| L¢£bర$. ఆ U�ా ంత�� @gంత@ాలం త�ా�త మ@ాH]ా మ��8ం'(. 

ఆల�  ా�8 సం��నంల+నుంNే ప>ట�� న మ
హమhi సలE ల�E హj అలkౖహm 

వసలE ం,  ఇfాhF£� అలkౖహmసxల�ం  ా�8 వం�ా3@d Xెం'(న ా�). ఈ 

"ధం]ా కwN� మ
హమhi సలE ల�E హj అలkౖహm వసలE ం  ా�) బ�ౖ�� ల+ 

XెపSబNిన ప�వకz  అ3 ర$Âవగ
చున&'(.  
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10.  ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�  ల�ల�ల�ల�  �ెప�బ�న�ెప�బ�న�ెప�బ�న�ెప�బ�న  భ�ష�భ�ష�భ�ష�భ�ష�  �ాణ�లల��ాణ�లల��ాణ�లల��ాణ�లల�  ����������������… .  

 

ఖు�ఆ� అవత !సు# న� �ాలంల�%&  '( )ామ+, జ.��� 

/ా 01క3ల3 �45వసం �ేసుక3%7�ర9. అప;డ= ఖు�ఆ� ల� ఇల+ 

�ెప�బ�ం?ి.“ 'మ� పAజల3 /Bర9గ� భDEFగంల� ప ాGతH 

లయ+�ర9; తమ ఈ ప ాజయం తర9�ాత ���� సంవతK ాలల�%& 

�ార9 �జLతలవMN7ర9. మ�ం?ై%7, త ాQత అR%7 అSి�ారం 

మ+తAం అల+T U ?ే. ఆ  'Vన అల+T U పA)ా?ింWన �జయ+��X 

�YాQసుల3 �&డ=కల3 జర9పMక3ంటFర9.” (ఖు�ఆ� 30:2-4)  
 

 '( మ !య� ఇ ాను  ాజ.�ల (/ా 01క3ల) మధ� జ !\!న 

య�ద̂ంల�  'మ� ?ేశం WతH# WతH# \ా ఓ�/aRం?ి. మరల 

 'మనుల3 b !\! �ల?ొక3d�eగలర� �ా� b !\! తమ  ాజ.��� 

�ేG�Xdంచు�eగలర� \ా� ఎవరh ఊహkంచలlదు. �ాm ఖు�ఆ� ల� 

�ెప�బ�నటnT   'మనుల3 3 సంవతKరమ�ల మధ��ాలమ�ల� b !\! 

తమ  ాజ.���, అSి�ా ా�� )ాSిం�7ర9. 
 

 'మనులక3 మ !య� /ా 01క3లక3 (ఇ ాను) �op. శ. 622 

సంవతKరంల� Armenian అను /Aా ంతంల� య�ద̂ం జ !\!ంద� 

అందుల�  'మనుల3, /ా 01క3లను ఓ�ంW తమ  ాజ.��� �45వసం 

�ేసుక3%7�ర� చ !తA�ార9ల3 �ెబ�N7ర9. History of the 

Byzantine అను పMస# కమ� ఈ �షయ+లను NెqయజLసు# న�?ి.  
 



11.  ప�వక�  ప�వక�  ప�వక�  ప�వక�  సల	 ల
	 హ� అల�ౖ��  వసల	 ం  చూ�ిన ����  చూ�ిన ����  చూ�ిన ����  చూ�ిన ���� మ��మమ��మమ��మమ��మల�ల�ల�ల�  
 

మ�హమ�  సల	 ల
	 హ� అల�ౖ�� వసల	 ం !ే#ిన అదు&'(లల) 

మ* అదు&తం ఖు-ఆ/. ఏ మ
నవమ
త1� డూ 'ె4యజ7యల8� 

ఎ:;� <షయ
లను ఆయన ఖు-ఆ/ ల) 'ె4యజ7>ారA. అం'ే�ాక 

మ�హమ�  సల	 ల
	 హ� అల�ౖ�� వసల	 ం మBC:;� అదు&'(ల� !ే>ారA. 

DాటFల) ����ంటF� చూG(H ం. 
 

మ�హమ�  సల	 ల
	 హ� అల�ౖ�� వసల	 ం ను ఒక అ<>ాJ#ి 

KవL �జంMా Gైవప�వ�7�  అN'ే చందు� Oి� BCండQMా <డGR#ి 

చూపమనMా మ�హమ�  సల	 ల
	 హ� అల�ౖ�� వసల	 ం అల
	 S ను 

స�BTసూ�  తన చూపLడQ DU�ల�'V #Wౖగ !ేయMా చందు� డQ ��ంత#YపL 

BCండQMా <OిZ[N\ను. (బ�ఖ
BT హGR` గంథంb ) 
 

జde- రGియల
	 హ� అనుg  DారA ఉల8	 iసు� :(�రA – సులS 

హ�Gైeయ
 సమయంల) ఓ సంఘటం జBTMTంGి. మ�హమ�  

సల	 ల
	 హ� అల�ౖ�� వసల	 ం ఓ Zాత�ల)� KటF'V వదూ !ేసు� :(�రA. 

lmమ� ఆయన వదHక� Dnopqమ�. ఆయన మమ��లను గమ�ంr 

ఏsటF <షయం అ� ప�t�ం!(రA.  
  

ఓ ప�వ�ా� ! u మ�ందు ఉన� Kళwq తపx మనక� 

'(� గO(��y Mా� వదూ !ేయటz��y Mా� మ
 వదH  Kళwq ల8వL అ� 

అ:(�మ�. అంతట మ�హమ�  సల	 ల
	 హ� అల�ౖ�� వసల	 ం తన !ే{� 



ప�వక� మ�హమ�  సల	ల
	 హ� అల�ౖ�� వసల	 ం చూ�ిన ���� అదు&'(ల�...... 55 

Kళqల) మ�ంచMా, ప�వక� సల	 ల
	 హ� అల�ౖ�� వసల	 ం !ే{ DU�ళqమధ~ 

నుంOి Kళq ఊటల� rమ�టం Z�ా రం�ంrంGి. ఆ Kళqను lmమ� 

'(� MTనంత '(� Mామ�. వదూ !ేసుక�:(�మ�. ఆ సమయంల) 

lmమ� 1000 మంGి�y �Wౖ:U ఉ:(�మ�. (బ�ఖ
BT మBTయ� మ�#ి	 ం 

హGR` గం�(ల�b )  
 

ఆయన ఇల
ంటF అదు&'(లను మBC:;� !ే>ారA. 



12.     మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ�� సల	 ల
	 హ�సల	 ల
	 హ�సల	 ల
	 హ�సల	 ల
	 హ� అలౖ��అలౖ��అలౖ��అలౖ�� వసల	 ంవసల	 ంవసల	 ంవసల	 ం �క� �క� �క� �క� �ా���ీ���ా���ీ���ా���ీ���ా���ీ�� ��తం��తం��తం��తం 

 

మ�హమ�� సల	 ల
	 హ� అలౖ�� వసల	 ం ��ల
 �ా �రణ ��తం 

గ$%&'(ార), ఆయన ��త చ./త0 చ�ి�2ే అర4ం అవ5త6ం�ి. 

ఆయన తన (ా./) ఇహల8కప5 బ;ధల నుం$% ర>%ంచుట @AరకB 

Cా) లD�� అ ి@ార (ాEFహంల8 Cా) తనను 2�ను �ైవప0వకHCా 

ప0కటIంచు@JలDదు. అల
LM అ ి@ా.ా)N ఆయన ఏL�డQ తన 

సRప0SజL�ల @AరకB (ాడQ @JలDదు. మ�హమ�� సల	 ల
	 హ� అలౖ�� 

వసల	 ం 40 సంవతUరమ�ల వయసుUల8 ప0వకHCా )రVWంపబ$�X రY. 

ఆ సమయంల8 ఆయన ఆ./Zక �ి4 \ ఎం2^ _̀రYCాa  ఉం$ే�ి. అం2ే 

@ాకBం$� మంc (ాEdార(MతH Cా &'రY deం��రY మ./య� మ@ా� 

(ాసులB ఆయనను సతEవంత6డ) నమ�కసుH డ), �gాRస 

dాత60 డ), సహనhలBడ), ��త60 గ�ణం కల(ాడ) @A)య
$ే(ారY. 

అల
 deC/$%న (ారం2� ‘2�ను �ైవప0వకH  న), బహ��ై(ా.ాధన 

మ
) iరం2� ఒ@k అల
	 l ను ఆ.ా ించమ)’ �ెపmCాLM 

ఆయనను వE\.k@nం��రY. ప0వకH  సల	 ల
	 హ� అలౖ�� వసల	 ం న$%�ే 

మ
రaంల8 మ�ళpకంపలB ప./��రY. ఆయన&qౖ ఇసుక గ�మ�./ం�ే 

(ారY. ఆయనLM @ాదు ఆయనకB సహక./ం�ే (ా./) కr$� 

���ిం�ే(ారY. ఆఖ./@n హ2�EయతNం కr$� �ే�ారY. deC/$%న 

(ాtup gాపL�.ా4 లB &qట;v రY. నమస�./ంcన �ేత6లD .ాళwp 

రY(ాRW. మ�హమ�� సల	 ల
	 హ� అలౖ�� వసల	 ం చxంచలDదు. 

మ@ా� అ�gాRసులల8) &qదyలందరz కx�ి మ�హమ�� సల	 ల
	 హ� 



ప0వకH మ�హమ�� సల	ల
	 హ� అలౖ�� వసల	 ం �క� �ా���ీ�� ��తం..... 57 

అలౖ�� వసల	 ం ను ఇ�ా	 ం ప0��రం ఆపమ) ఆయన బ;బ;W �ేత 

కబ�రY పంdారY. ��)@n జ(ాబ�Cా ఆయన ఇల
 అL�NరY. ‘iరY 

L� �క� ఒక �ే\ల8 చందు0 డQ మ.| �ే\ల8 సూరYEడQ ఉంcL� 

LMను మ
త0ం ఇ�ా	 ం ధర�ప0��రం మ
నలDను’ అL�NరY. 
 

 మ�హమ�� సల	 ల
	 హ� అలౖ�� వసల	 ం తన సంపదనం2� 

~ద�ాదల&qౖ ఖరY� �ే�'(ారY. ఆయన మ��L�కB వలస (��pన 

తరY(ాత ఇ�ా	 ం బలం ప5ం�కBం�ి. సRచ�ందంCా ఎంద.| ఇ�ా	 ం ల8 

�ే.ారY. అరబ�� d0ా ం2�లL�N ఇ�ా	 ం వశం అWL�W. అల
ంటI 

సమయంల8 కr$� మ�హమ�� సల	 ల
	 హ� అలౖ�� వసల	 ం �ా �రణ 

��త_� గ$%&'(ారY. 
 

‘మ
 ఇంట�	  ఒ@J��ా./ .�ండQ చందు0 లB గ$%cL� (.�ండQ L�లల 

dాట�) deWE (�xC/ం�ే(ార_� @ాదు’ అ) ఆW�ా ర�ియల
	 హ� 

అL��  (ఈ_` ప0వకH  సల	 ల
	 హ� అలౖ�� వసల	 ం �;.ాEమణ�) అL�NరY. ‘ఆ 

సమయంల8 _�మ� .�ండQ నల	 టI వసుH వ5ల2^LM @ాలం 

(�ళpబ��ే�(ారమ�. ఆ నల	 టI వసుH వ5లB ఏమ) ప0�NంచCా అ� 

ఒకటI కరz� రమ�లB, .�ండవ�ి �ళwp అL�NరY.’ (బ�ఖ
.�, మ��ి	 ం) 
 

ఇబ�N �ా� ర�ియల
	 హ� అను�  ఇల
 ఉలD	 �సుH L�NరY -  

‘మ�హమ�� సల	 ల
	 హ� అలౖ�� వసల	 ం ప0వకH  అWన L�టI నుం$% 

cవ./ ఘ$%య వరకB ఆయన తన ఇంటIల8 జx	ంcన _̀తH టI 

&ిం$%2^ �ే�ిన .�ట�v లB భ��ంచLMలDదు.’ (బ�ఖ
.� మ./య� మ��ి	 ం) 
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మ�హమ�� సల	 ల
	 హ� అలౖ�� వసల	 ం కరz� రప5 &ీచు2^ తయ
రY 

�ేయబ$%న పరYప5&qౖ పరYం$ే(ారY. ��)&qౖ పడQ@Aనుట వలన ఆ 

&ీచు గ�రYH లB �ప5&qౖ ప$ే�. బ�ఖ
.� మ./య� మ��ి	 ం హ��� లB 
 

అమ� ఇబ�N హ.�� ర�ియల
	 హ� అను�  ఇల
 2ెxయజkgారY -  

‘మ�హమ�� సల	 ల
	 హ� అలౖ�� వసల	 ం ఈ ల8కంల8 నుం$% తనువ5 

��xం�ే L�టI@n ఆయన వదy  ఉనN ఆ�ి4  ఏ�టంట  ఓ 2ెల	 Cా$%ద, 

య�దZరంగంల8 ఉపSC/ం�ే కవచమ�, ¢�లB, ఖడa ం £దలౖన�. 

@A�ిy dాటI భ¤� ఈ స4ల
)N కr$� బ�ౖత6¥ మ
¥ @n ఇ�ే��ారY.’ 

(బ�ఖ
./ మ./య� అహ�� హ��� గం¦�లB§ ) 

 

మ�హమ�� సల	 ల
	 హ� అలౖ�� వసల	 ం �క� ��త 

�షయ
లB చ�ి�నట	W2ే ఇల
ంటI �షయ
లB లక�LMన)N 

మనకB కనబడ2�W. మ�హమ�� సల	 ల
	 హ� అలౖ�� వసల	 ం కB 

అ ి@ార (ాEFహం ఇసుమంత కr$� ఉం$ే�ి @ాదు. అరబ�� 

d0ా ంతమం2� ఇ�ా	 ం అ �నమ�ల8 ఉL�N, ఏL�డూ ఆయన తన 

సRల
భమ�నకB Cా) తన (ాళp గ�./ంc Cా) (ాడQ@JలDదు. 
 

ఆయన అ)N రంCాలల8 తన dాత0ను సమరZవంతంCా 

)రR./Hం��రY. ఆయన ఓ బ©ధకB$%ల
 ఎL�N మంc �షయ
లB 

బ© ిం�ే(ారY. �ెపmట_� @ాదు (ాటI) సRయంCా ఆచ./ంc 

చూ&'(ారY కr$�. ఓ ప./dాలకB)Cా అంద./@ª సమ
నంCా 

L�Eయ
)N అం�ిం�ే(ారY. య�దZరంగంల8 ఉనNప«డQ 
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�qౖL�E ిప\Cా ఎం2^  ైరE�ాహ�ాలB ప0ద./¬ంc, �qౖL�E)N 

మ�ందుకB న$%&ిం�ే(ారY. ఇంట�	 ) (ా./@n, ఇంటI పనులల8 కr$� 

సహక./ం�ే(ారY. ఒక భరHCా, ఒక తం$%0Cా, ఒక మ
మCా, ఒక 

2�తCా, అ)N @Jణ�ల8	  కr$� తన వంత6 dాత0ను సక§మంCా 

L�ర(M.ా�రY. మ��L�ల8 మ�ి�దు )./�ం�ే సమయంల8 తన 

సహచరYల2^ కx�ి ఆయన కr$� ఇట�కలB F�ారY. ఖంద 

అను య�దZ  సమయ
న ఖంద (C�WE) త0వ5Rత6నNప«డQ ఆ 

తవR@ాలల8 ఆయన కr$� పలBగ� పటIv  C�WE త0వRటంల8 

dాలBపంచుకBL�NరY. 
 



13. ఇ�ా� ం �ా�	ి�ఇ�ా� ం �ా�	ి�ఇ�ా� ం �ా�	ి�ఇ�ా� ం �ా�	ి�  
 

�డ� ఇ�ా� ం ఎం�� �గం�ా అ�వృ���  �ెందుత!న#��. 
మ%ఖ�ం�ా అ'()*+ాల- మ)*ంత �గం�ా అ�వృ���  �ెందుత!ంద. 
//ధ స)23లల- �ే5ం��. Hillary Rodham Clinton, Los 

Angles Times క789 ఇ�ే /షయ<.# �ె5యజ2>ిం��. అల<� 
Population Reference Bureau, USA Today పAపంచంల-� 
అత�C�కం�ా �ా�	ి�  �ెందుత!న#ద. �ె5యజ2>ిం��. ఇ�ా� ం 
>ీ3క)*ం�ే �ా)*ల- అ.# వ)ాE లకF �ెం��న�ారH //ధ IAా ం�9లకF 
�ెం��న �ారH ఉ�9#రH. ధ.కFలF, Kద�ారH, Lాస� M�త� లF, 
/�9��త� లF, IాNA+2య%లF మ)O�P# /QR�ాలకF �ెం��న �ారH 
ఉ�9#రH. ఈ /షయ<లF ఇకTడ �ెపU89.+V +ారణం ఏYటంట[ 
ఇ�ా� ంల-.  �ాస� �ాలను �డ� పAజలF గ\]సు� �9#రH^ . ఇందుల- గల 
స�9�.# �ెలFసుకFంట_�9#రH. పA` మ.aి తన మ�P��9A ల�� 
ఇ�ా� ం �ాస� /కతను చూ>ినటcd� �ే ఇ�ా� ం ను తపUక అం�eక)*�ా� రH. 
ఇ�ా� ం ధరfం సహజ'(hన ధరfం No way But Islam ఇ�ా� ం ధరfం 
�93)ా� స3)ాE .# �ేరగలమ%. �)2 �9)*లiదు. ఇ�� సత�ం సత�ం. 
సత�ం మ%మ<fటj+k ఇ�� సత�ం. .......... 



14.  ఇ�ా� ం ధ�ా	
� �ాట�ంచుట వలన ఉప�గ���ఇ�ా� ం ధ�ా	
� �ాట�ంచుట వలన ఉప�గ���ఇ�ా� ం ధ�ా	
� �ాట�ంచుట వలన ఉప�గ���ఇ�ా� ం ధ�ా	
� �ాట�ంచుట వలన ఉప�గ���? 

 

 

1. స�ర�ంస�ర�ంస�ర�ంస�ర�ంల�  ాశ�త�ా# నంల�  ాశ�త�ా# నంల�  ాశ�త�ా# నంల�  ాశ�త�ా# నం ల$ంల$ంల$ంల$ంచునుచునుచునుచును:  
 

 “% ప&భ(వ) *మా$* -.ౖప)నక1 పర234త5 ం6ి, ఒక�9కంట: 
ఒకర2 మ(ందుక1 �<=> కృ@ి Bేయం6ి; ఆFా ాలంత, భG�యంత 
H ాల�IJన స�ర�ం -.ౖప)నక1 పర234త5 ం6ి. అLి అలా� N నూ ఆయన 
ప&వక5లనూ Hశ�PింQన -ా�9 FRకర2 PిదSం Bేయబ6ింLి. ఇLి 
అలా� N అనుగహంV ; WXను FY�9న -ా�9 FRరక1 LX

 ప&�ాLి�ా5 డ[. 
అలా� N ఎంW] అనుగహంV  కల-ాడ[.”   (ఖు_ఆ` 57:21) 

 

 మ(హమ	a సల� లా� హb అలcౖహe వసల� ం  ఇలా Wెgయజi ార2: 
స�ర�-ాసులల� Qవ�9 ద�ాj క1 BెంLిన -ా
Fk ఈ భGల�కం కంట: పLి 
�4టm�  ఎక1nవ స#లా
� అలా� N ప&�ాLి�ా5 డ[.(మ(Pి� ం, అహ	a) 
 

 స�ర�ం oకn Hల1వ ఈ భGల�ంW]  �<ల1pక1ంట: స�ర�ంల� 
ఒక �ాదం qrినంత స#లం ఈ భGల�కం sత5ం కంట: ఎంW] 
��లcౖనLి.  (బ(ఖా�9 మ�9య( మ(Pి� ం హLtu గంvXల1V ) 

 

స�ర�ంల� ఉన�-ాట�
 ఈ ప&పంచంల� ఏ �&ా ణy చూడలzదు. 
-ాట� అంLXలను ఏ కను�ల{ చూడలzదు. -ాట� 3|ప}త~X
� ఏ 
Bెవ)ల{ Hనలzదు.  (మ(Pి� ం మ�9య( అహ	a హLtu గంvXల1V )  

 



ఇ�ా� ం  ధ�ా	
� �ాట�ంచుట వలన ఉప�గ���ఇ�ా� ం  ధ�ా	
� �ాట�ంచుట వలన ఉప�గ���ఇ�ా� ం  ధ�ా	
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ఇహల�క �HతమంWX క�ా� ల1 అనుభHంQన వ�Fk5  
ఒకn�ా�9 స�ర�ం చూP�5  ఆ వ�Fk5  ఇలా అంట�డ[. ~�ను ఎ~Xడూ 
క�ా� ల1 అనుభHంచ~� లzదు అంట�డ[.  (మ(Pి� ం మ�9య( అహ	a) 
 

 స�ర�ంల� ప&-��ంQన-ా
Fk తనక1 ఏLి Fా-ాలంట: అLి 
-ా
Fk ఇవ�బడ[త�ంLి. అత
Fk ఎలాంట� ల�ట� Bెయ�బడదు. 
అత
 oకn వ�ా5 � ల1 మాPి�<వ). అత
 య�వ�నం త�939�<దు. 
(మ(Pి� ం హLtu గంథంV ) 

 

 “మా ఆయ� లను (వచ~Xలను) Hశ�PింQ మంQ పనుల1 
BేP�-ా�9
 ��మ(, FkVంద Fాల1వల1 ప&వహeంBే ఉLX�నవ~Xలల� 
ప&-�శr�6X5 మ(. అకnడ -ార2 కలFాలం ఉంట�ర2. ఇంFా -ా�9Fk 
ప�9�దుS లcౖన ��ర�ల1 ల$�ా5 ర2. ��మ( -ా�9
 దట��IJన �డలల� 
ఉంచుWXమ(.”  ఖు_ఆ` 4:57 

 

 “% ప&భ(వ) *మా$* -.ౖప)నక1, స�ర�ం -.ౖప)నక1 �<=> 
మార�ంల� పర234త5 ం6ి.ఆ స�ర�ం భGమా�Fా ాల అంత H ాల�IJనLి. 
అLి భయభక15 ల1 కల-ా�9 FRరక1 తయార2 Bెయ�బ6ింLి. -ార2 
కg�ల�, లz�ల� ఏ Pి# �ల� ఉ~X� తమ సంపదను ఖర2p 
BేP�-ార2. FY�ా
� Lిగ��ం3i-ార2, ఇతర2ల తప�లను *�ంBే 
-ార2. ఇలాంట� సజjనులంట: అలా� N క1 ఎంW] ఇష�ం – -ా�9 Pి# � 
ఎలా ఉంటmందంట: ఎప�6ై~X ఏLై~X అ��ల Fార�ం -ా�9 వల�  జ�939Wే 
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లzLX ఏLై~X �ాపం BేPి, -ార2 తమ ఆత	లక1 అ~X�యం 
Bేసుక1న�ట�=Wే, -.ంట~� -ా�9Fk అలా� N జ�� పకం వ�ా5 ర2. అప�డ[ 
-ార2 ఆయనను తమ తప�ల1 *�ంచు అ
 -�డ[క1ంట�ర2. 
ఎందుకంట: అలా� N తప} �ా�ాలను *�ంచగg3i 
-ా6ెవడ[~X�డ
 -ార2 WXమ( BేPిన తప�లను గ(�9ంQ బ(LిS  
ప�ర�కం3ా sం6ి-ాదం Bెయ�ర2. అలాంట� -ా�9Fk తమ ప&భ(వ) 
వద�  ల$ంBే ప&�ఫలం ఏ�టంట:, ఆయన -ా�9
 *��ా5 డ[. FkVంద 
P�ల=>ళ�� ప&వహeంBే ఉLX�నవ~Xలల�Fk -ా�9
 ప&-��ంపజi�ా5 డ[. 
-ార2 అకnడ  ాశ�తం3ా ఉంట�ర2.” ఖు_ఆ` 3:131 – 136  

 

 r�ౖన Bెప}బ6ిన ఖు_ఆ` వచనమ(ల1 చూPినట�=Wే 
స��ా� 
Fk అర�త ��ంద6X
Fk FావలPిన ల*ణXల1, గ(ణXల1, 
ఇందుల� Bెప}బ6X  =.  అలా~� స�ర�ంల� స�ర�-ాసులక1 ల$ంBే 
-ాట� గ(�9ంQ Wెgయజiయబ6X  =. ఇ�ా� ం ధ�ా	
� త¡.చ. తప}క 
�ాట�ంBే -ా�9Fk స�ర�ం తప}క ల$సు5 ంLి. ఇLి సర�ల�క సృ@ి� కర5  
అ=న అలా� N oకn -ా3ా� నం. 
 

2. ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం ధర	ంధర	ంధర	ంధర	ం �ాట�ంచుట�ాట�ంచుట�ాట�ంచుట�ాట�ంచుట వలనవలనవలనవలన నరFా39�నరFా39�నరFా39�నరFా39� నుం6ినుం6ినుం6ినుం6ి Hమ(Fk5Hమ(Fk5Hమ(Fk5Hమ(Fk5  
కల1గ(కల1గ(కల1గ(కల1గ(నునునును: 
 

 “ఎవర2 అH ా�సం అవలం¢ంQ అH ా�స Pి# �ల�~� 
అసువ)ల1 బ� ా�£, -ా�9ల� ఎవ�4¤~X తమను WXమ( �* నుం6ి 
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Fా�ాడ[FYవట�
Fk భG�నంWX బం3ారం 
ంrి ప�9¥రం3ా 
ఇQp~X Pీ�క�9ంచబడదు అ~� Hషయం 
శpయం. ఇలాంట� -ా�9 
FRరక1 బ�§Xకర�IJన �* PిదSం3ా ఉంLి. ఇంFా -ా�9Fk స¥యం 
BేP�-ా�4వర¨ ఉండర2.” ఖు_ఆ` 3:91 

 

 నరFా39� నుం6ి Hమ(Fk5  ��ంLXలంట: ఈ ల�కంల�~� మంQ 
పనుల1 Bెయా�g. నరFా39� నుం6ి Hమ(Fk5  ��ంLXల~X�,  స�ర�ంల� 
�ా# నం సం�ాLింBXల~X� ఇహల�కంల� BేPిన కర	లz ఉప�గ 
పడ[ను. ఈ అవFా ా
� జ�రHడ[చుక1ంట: మ�£ అవFాశమంట� 
ల$ంచదు.  
 

అప)డ[ -ార2 ఇలా అంట�ర2, “అ��! ��మ( మ«� 
భGల�Fా
Fk ��939 పంపబ6ి మా ప&భ(వ) సూచనలను అసWX�ల
 
�రసn�9ంచక1ం6X ఉం6ే H ా�సులల� ��మ( కgPి�<=> మార�ం 
ఏLై~X ఉంట: ఎంత బ�గ(ండ[ను” ఖు_ఆ` 6:27 

 

 ఇహల�కంల� సWX�
� r�డBెHన r�ట��నట�=Wే 
పరల�కంల� బ�ధప6ి~X ప&�జనం ఉండదు. నరFా39� గ(�9ంQ 
ఖు_ఆ` ల� ఒకBోట ఇలా Bెప}బ6ింLి. 
 

 “అLి భగభగమం6ే నరFా39� జ��ల, మాం�ా
�, చ�ా	
� 
P�ౖతం అLి �~�సు5 ంLి. సత�ం పట�  Hమ(ఖు6ై, -.ను� చూrి, 
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ధ~X
� క{డబట��  LX

 మాట�మాట�F® r��9p r�ట��న ప&�-ాణ¯°  అLి 
¢గ�ర3ా అర2సూ5  తన -.ౖప)నక1 rిల1సు5 ంLి. ” ఖు_ఆ` 70:15-18 

 

ఇహల�కప) అ39� oకn -�6ి� కంట: నరFా39� -�6ి� డబౖ± 
�4టm�  అ§ికం3ా ఉంటmంద
 మ(హమ	a సల� లా� హb అలcౖహe వసల� ం 

Wెgయజi ార2. అ~X�ర2 (బ(ఖా�9 హLtu గంథంV ) 

 

 “ఈ ల�కంల� ఎన�డూ కష�ం అంట: ఎర2గ
 వ�Fk5
 నరకం 
ఒకn�ా�9 చూQన వ�Fk5W] �వ) ఎప�6ై~X సుఖా
�, సంW]�ా
� 
అనుభHంBX-ా అంట: ~�ను సుఖమ~� LX
� ఎర2గను ~X 
�Hతంల� ఎన�డ[ సంW]షం3ా గడపలzదు.” అ
 పల1క1WXడ[ 
(మ(Pి� ం మ�9య( అహ	a హLtu గంvXల1V ) 

 

 ఇంతట� భయంకర�IJన నరFా39� నుం6ి తమను WXమ( 
ర²ించుFYవ6X
Fk ప&య��ంచం6ి. సత��IJన ధర	ం ఇ�ా� ం 
ధ�ా	
� అనుస�9ంచం6ి. 
 

3. ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం LX��ా~�LX��ా~�LX��ా~�LX��ా~� 
జ�IJన
జ�IJన
జ�IJన
జ�IJన ఆనందంఆనందంఆనందంఆనందం, ఆత	ఆత	ఆత	ఆత	 సంతృrి5సంతృrి5సంతృrి5సంతృrి5  ల$ంల$ంల$ంల$ంచునుచునుచునుచును: 
 

 మ
@ిFk 
జ�IJన తృrి5  ఆనందం మన ా³ం� సృ@ి� కర5  
అ=నటmవంట� అలా� N ను ఆ�ా§ించటంల�నూ, ఆయనక1 
మనg� మనం స�యం3ా అ�9}ంచుFYవడంల�నూ ల$ంచును. 
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 “ఆయన తన -.ౖప)నక1 మరలz-ా�9Fk మాత&�� తన -.ౖప)క1 
వBేp మా�ా� 
� చూప)WXడ[.అటmవంట� ప&జలz ఈ ప&వక5  సంLే ా
� 
Hశ�PింBXర2. -ా�9 హృదయాలక1 అలా� N సంస	రణం వల�  తృrి5  
కల1గ(త�ంLి. ‘Wెల1సుFYం6ి! అలా� N సంస	రణ LX��ా~� 
హృదయాలక1 తృrి5 
 ��ంLే ��గ�ం ల$సు5 ంLి.” (ఖు_ఆ` 13:28) 

 

 అలా� N Lివ�ఖు_ఆ` నందు మ�|కBోటం ఇలా 
Bెబ(త�~X�డ[: “~X జ�� rికక1 (హeW]పLేశం) Hమ(ఖు6ైన -ా
Fk 
ప&పంచంల� �Hతం ఇర2కవ)త�ంLి.” (ఖు_ఆ` 20:124) 

 

 r�ౖ వచ~X
� బట��  Wెల1సు5 న�Lి ఏ�టంట: ఖు_ఆ` ను 
వLిg r�6ిWే �Hతం దుర´రం అవ)త�ంLి. ~�డ[ ప&పంచంల� 
మ(Pి� ంల1 దుర´ర�IJన �HWXల1 గడప6X
Fk మ(ఖ�Fారణం ఇLే 
అనడంల� ఎటmవంట� సంLేహరమ( లzదు. నూట�Fk 60% నుం6ి 
80% వరక1 ఎవ�9Fk W]Qన Hధం3ా -ార2 నడ[చుక1ంటm~X�ర2. 
Fా� మ(Pి���తర2లల� ఎంద�£ HLX�-�త5 ల1 ~�డ[ ఖు_ఆ` 
వచ~Xలను అర#ం BేసుFR
 ఇ�ా� ం Pీ�క�9సు5 ~X�ర2. Fా
 
దురదృష�వ ాత�5  మ(Pి� ంల
 rిల1వబ6ే-ార2 Lై-ాజ�లక1 మ�9య( 
rి&య ప&వక5  సల� లా� హb అలcౖహe వసల� ం బµధనలక1 దూర�IJ, సమా§ి 
ప�జల1, బ�బ�ల sక1nబడ[ల1, 3ా��9¶ంల1, బ�ర¶ంల1, ఖ-ా�g 
భజనల1 sదలcౖన @ి_n & ¢aఆ� పనులక1 ల�~.ౖ�<యార2.  
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 Cat Stevens (ఇప�డ[ ఆయన r�ర2 Yusuf Islam) 

ఈయన 3|ప} �ా· 3ాయక1డ[. ఈయన ఒకn �ాయంత&ం �<& 3ాంV  
ఇవ�6X
Fk 150,000 6Xలర2�  ¸సుక1ంట�డ[. ఈ sWX5 
� మన 
ర¨�ాయలW] �<gpన 60 ల*ల ర¨�ాయల1 అవ)WX=. ఆయన 
ఇ�ా� ం Pీ�క�9ంQన త�ా�త ఇలా అ~X�ర2. “~�ను 
జ�IJన తృrి5 
, 
ఆనంLX
�, మన ా³ం�
 ఇ�ా� ం Pీ�క�9ంQన తర2-ాWే ��ంLXను. 
~X ధనం ~Xక1 తృrి5 
 ఇవ�లzదు.” 

 



15.  ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం  ��ీక
�ం�న��ీక
�ం�న��ీక
�ం�న��ీక
�ం�న  ��ంతమం�ి��ంతమం�ి��ంతమం�ి��ంతమం�ి  ప�మ�ఖులప�మ�ఖులప�మ�ఖులప�మ�ఖుల  ��ర����ర����ర����ర��  

 

1. �� !ి� �#�ి$% 1900 �&.శ. (ల(యర�, ఇం*ా� ండ,) ��త- ��ర� – 
జ/ఫ1 23 �4వ6% 

2. మ(ర$డ78 !ి�ా- 9 1914 (చ1; �ీ�<=  ప>త?� డ, (( @ABCD చ
�;9 
సహGా�ి)) ��త- ��ర� మ�హమ$% మ
ా$ డూ78 !ి�ా- 9 
(ఖు1ఆ3 ఇం*J�ష? అనుGాదకNడ,) 

3. �ా7Pియ< �Q�  (అRS
��ా) TUV GB�D బX�YCంZ [4ం�ియ3 
��త- ��ర� మ�హమ$% అ\ �Q�  

4. హ] �ాం^ (ఆ��= _`య() ��త- ��ర� అహ$%. 
5. �ా7D �ీ=GB3C (అRS
��ా) aా^ *ాయకNడ, ��త- ��ర� యbసుc 

ఇ�ా� ం 1977లd ఇ�ా� ం �ీ�క
�ంe4ర�. 
6. �fలdమ3 (అRS
��ా) జరg`సు=  ��త- ��ర� సులhౖమ(3 1997 లd 

ఇ�ా� ం �ీ�క
�ంe4ర�. 
7. j�ా ం8 (ఇంగ�ంl), m�47Gnత-  ��త- ��ర� j�ా ం8 సల(వ>�ీp 3 

8. మ
�యq జrల( (అRS
��ా) యbద�ీ- s ��త- ��ర� మ
�యq 
జrల( 

9. af� . 
uవ
uంl vేml బxంజy3 �uల(p ] (ఇంగ�ంl) చ
�; 2ష^) 
��త- ��ర� af� , అబ�p 9 అహ$% �4వ>% 

10.  ల{vీ యవ`3 (ఇం*ా� ండ,) జరg`ష?=  ��త- ��ర� జuౖన} 

11.  v4. ఎ.ఆ1. లhహ$3 (జర$3, మత ధర$�ాస- sGnత- ) (
�మ3 
�ాథ`8 �ీ�సు= ) ��త- ��ర� v4. య�7 
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12.  v4. y�4 (జaా3, ఆ
��క �ాస- sGnత- , సమ(జGnత- ) ��త- ��ర�     
af�  ఉమ1 

13.  v4. మ(ర�< (జర$@) �ాస- sGnత- , రచ�త మ
�య� ప���ా 
mల{ఖ
�) ��త���ర� v4, హr% 

14.  v4. ఎ1g !ీ9C (ఆం��� aాల�, j�ండ1 ఆc �డ�3 స= _క;ర9 
!ి��ల�) ��త- ��ర� v4 ఉమ1 ఎ
u3 !ీ9C 

15.  � GB3 
ul \ (జర$3 aా���Qయ�
ాలN ��ంత�ాలం ఆ��@�ా- 3 
లd బం�ించబvి, mడ,దలhౖన త
ా�త ఇ�ా� ం �ీ�క
�ం�ం�ి. 
(��క
�ం�న ప>స- కం ��ర� - aాపం, ప
��రం, ర�ణ) 

ఇ�ా� ం �ీ�క
�ం�న ఎంద
� ప�మ�ఖుల వృ�4- ం�4ల GB} �#ౖట�లలd 
అAnక ల�ంచును.  
 

ఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ంఇ�ా� ం అంట�అంట�అంట�అంట�     ఏyట�ఏyట�ఏyట�ఏyట�?  
 

ఇ�ా� ం అన*ా ప��ాంతం*ా, m�ేయత*ా, మనసూ�
�-*ా సర�లdక 
సృPి= కర-  అ�న అల(� � కN స�యం*ా సమ
��ంచు��నుట. అల( 
సమ
��ంచుకNనgGా
�@ మ��ి� ంలN అంటXర�. 
  

�Qవలం ఖు1ఆ3 మ
�య� మ�హమ$% సల� ల(� హ� అలhౖT� 

వసల� ం ప�వచనమ�లN మ(త�R  ఇ�ా� ం ధర$ప> T�తబ¡ధనలN. 
ఖు1ఆ3 లd ల{@m మ�హమ$% సల� ల(� హ� అలhౖT� వసల� ం బ¡�ించ@m 
ఇ�ా� ం ధ
�$ప�ే�ాల, మbల �ి�4� ం�4ల ప
��ిలd@�Y 
ాజ/లవ>. 
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 ప�¢ మ��ి� ం ఈ �ిగ�వ Gాట��#ౖ ప6
�-  m�ా�సం క ¤̀  ఉంv4`. 
1) �ేవ>డ, ఒక�vే అ@ 2) �ైవగం§4ల�#ౖ¨  3) �ైవదూతల�#ౖ  4) �ైవ 
ప�వక-ల�#ౖ  5) ¢ర���ినం�#ౖ  6) తలG�ా త �#ౖ ఇGn �ాకNంv4 స�ర¤ం 
నరకం ఉA4gయ@ నమ$కం ఉంe4`.  
  

మ
�eోట ఖు1ఆ3 లd ఈ mధం*ా eెప�బvిం�ి. “అల(� � 
ఆయన తప� ఆ
ాధ7�ైవం ఎవ�డూ ల{డ,. సకల చ
ాచర సృPి= �Y 
మbల(�4రం అ�న ఆయన స�వ>డ,, @త?7డ,, అనంత?డ,, 
ఆయన @దురaªడ,, ఆయనకN కNనుకN 
ాదు. భbమ(7�ా�ాలలd 
ఉనg సమస-మb ఆయన�ే. ఆయన సమ�$ఖంలd ఆయన అనుజ¬  
లdకNంv4 �ిjార�C eెయ7గల Gాvెవ�డ,? ప�జల మ�ందు ఉనg 
�4@] ఆయన ఎర�గ�ను. Gా
��Y గ�ప-ం*ా ఉనg�ీ ఆయనకN 
�ెలNసు. ఆయన స�యం*ా �ె`యజuయ(7ల@ అ�లPి��-  తప� 
ఆయనకNనg జ/¬ న m�®ాలలd@ ఏ mషయమb Gా
� గహణ¨  

ప
��ిలd�Y 
ాదు. ఆయన 
ాజ/7�ి�ారం ఆ�ా�ాలనూ, భby] 
ప
�GnPి¯ ం� ఉనg�ి. Gాట� సంర�ణ ఆయనకN ఎంతమ(త�మ� 
అలసట క`*�ంచదు. ఆయన మ(త�R  స
ా��ికNడ,, 
స
��త-మ�డూనూ.” (ఖు1ఆ3 2:255) 

 

 మన మ�ిలd RS�ిల{ ఊహలను సT�తం ఎర�*Q శ�Y-  
కలGాడ, అల(� � మనం eే�� ప�� mషయ(@g క±v4 ఆయన 
గమ@సు- A4gడ@ మనం ప6
�-*ా నమ($`. ఆయనను అ
����-  
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ఆయన కర�ణ²�ా- డ@ క±v4 ఆయనను వ7�
Q�Yం�A4 ల{�4 
ఆయన�� ఇతర�లను �ాట� క`�ం�A4, ఆయన ఆగ�@�Y¨  గ�
� 
�ావ`C వసు- ం�ి అ@ గT�ంe4`¨ . ఆయన ర³afం�ిం�న చట=  
ప��ారR  మనం నడ,చు�´Gా`. మ�హమ$% సల� ల(� హ� అలhౖT� 

వసల� ం అల(� � µక� �ట=�వ
� ప�వక- , ఆదరణకర-  అ@ క±v4 
ప6
�-*ా నమ($`. మ�హమ$% సల� ల(� హ� అలhౖT� వసల� ం చూ�ిన 
m�4నం ప��ారR  �mతం గడaా`. ఇందులd ఎల(ంట� TUచు; 
తగ�¤ లN eేయ
ాదు.  
  

“m�ా�సుల(
ా! rర� అల(� � కN m�ేయత చూపంvి, 
ప�వక-కN m�ేయత చూపంvి, r పనులను (కర$లను) వృ�4 
eేసు�´కంvి.” (ఖు1ఆ3 47: 33) 

 

 ఇ�ా� ం ధ
ా$@�Y ఖు1ఆ3 మ
�య� మ�హమ$% సల� ల(� హ� 

అలhౖT� వసల� ం ఆచరణలN Gా
� ప�వచA4లN 
uండ, చ�ా̈ల ల(ంట�m. 
Vట�లd మ
�మ(ట eే
�;A4 ల{�4 అందులd �4ర�మ(ర� eే�ిA4 అ�ి 
ఇ�ా� ం �ాదు, మనం ఇ�ా� ం ధ
ా$@g గ�
�ంచv4@�Y ఇm 
uండ, 
*Jట�
ా� ల(ంట�m. ఎంత �#దp  m�4�ంసుvైA4 Vట� ఆ�4రం*ాAn 
బ¡ధన eెయ(7`. ఇm తప� తన స�ంత ఆలdచనలN eె�ి�న అm 
ఇ�ా� ంకN సంబంధం ఉండదు.  
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�ేవదూతల�#ౖ�ేవదూతల�#ౖ�ేవదూతల�#ౖ�ేవదూతల�#ౖ m�ా�సంm�ా�సంm�ా�సంm�ా�సం క ¤̀క ¤̀క ¤̀క ¤̀  ఉంv4`ఉంv4`ఉంv4`ఉంv4`: �ేవదూతలN ఉA4gర@ Gార� 
ఎల� Gnళల( అల(� � A4మస$రణలdAn ఉంటXర@ అల(� � Gా
�లd 
��ంద
�@ ఒ���క� �ార7క¨మమ�లd @యyం� ఉంe4డ@ Gార� ఆ 
ప@లd @మగgRS· ఉంటXర�. V
�లd �బ��¸9 అను �ేవదూత 
ప�వక-ల వదpకN అల(� � సం�ే�ాలను ¢సు��@ వeే;Gార� ఇ�ి 
ఆయన ప@. అల(An ప�� మ@Pి వదp  ఇదpర� �ేవదూతలN 
ఉంటXర�. Gా
� ��ర��  �Y
ామ�3, �ా�23 లN. ఇల( ఎంద
� 
�ేవదూతలN ఉA4gర@ ఒక మ��ి� ం ప6
�-  m�ా�సం క ¤̀  ఉంటXర�.  
 

�ైవగం§4ల�ైవగం§4ల�ైవగం§4ల�ైవగం§4ల¨¨¨¨  పట�పట�పట�పట�  m�ా�సంm�ా�సంm�ా�సంm�ా�సం: అల(� � తన ప�వక-ల�#ౖ తన గం§4లను¨  

అవత
�ంపజQ�ా- డ@ మ��ి� ంలN mశ��ి�ా- ర�. ఉ�4హరణకN – 

మb�ా అలhౖT�సCల(ం �#ౖ �ౌ
ాత? గంథం¨ , ఈ�ా అలhౖT�సCల(ం �#ౖ 
ఇం�లN (బxౖ2లN ప�త?లN), �4వ6% అలhౖT�సCల(ం జబb1 గంథం¨  

ఇల( ఎంద
� ప�వక-ల�#ౖ అవత
�ం�న Gాట��#ౖ mశ��ి�ా- ర�. అల(An 
ఖు1ఆ3 �ట�=�వ
� గంథం¨  అ@ �ీ@@ అనుస
�ం� �వనం 
�ా*�ం�న Gా
��Q స�ర¤ం ల�సు- ంద@, ఇ�ి మం� eెడ,లను 
mడమ
�; eె��� గంథం¨  అ@ ఇ�ి ప�ళయ �ినం వరకN ఎల(ంట� 
మ(ర��లN జరగకNంv4 eే�� బXధ7త తAn ¢సుకNA4gడ@  ఖు1ఆ3 
లd అల(� � ఇల( �#లme4;డ,. “ఇక ఈ జ/¬ �ికను (ఖు1ఆ3) 
�4@@ R మ� అవత
�ంపజQ�ామ�. స�యం*ా R R  �4@@ 
రºి�ా- మ�” ఖు1ఆ3 15:9 
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�ైవప�వక-ల�#ౖ�ైవప�వక-ల�#ౖ�ైవప�వక-ల�#ౖ�ైవప�వక-ల�#ౖ నమ$కంనమ$కంనమ$కంనమ$కం: ల�కN �#ౖ*ా ప�వక-లN వe4;ర@ మ��ి� ంలN 
నమ�$�4ర�. Vరం�4 సత7వంత?ల@, Vర� అల(� � సం�ే�ా@g 
తమ ప�జలకN m@�ింeేGార@, V
�లd ��ందర� ఆదం, నూహ�, 
ఇబX� T�q, ఇ�ా», ఇ�ా$�¸9, ల±¼, యbఖు}, య�సుc, 
య�ను<, సులhౖమ(3, మ��ా, ఈ�ా, ఇల( అంద
� ప�వక-ల పట�  
m�ా�సం క ¤̀  ఉంటXర�. �ట=�వ
� ప�వక-  మ�హమ$% సల� ల(� హ� 

అలhౖT� వసల� ం అ@ ఆయన తర�Gాత మ
� ప�వక-  
ార�. 
“(మ(నవ>ల(
ా) మ�హమ$% rలd@ ఏ ప>ర�ష?@�Y తంvి� �ార�. 
�ా@ ఆయన అల(� � µక� ప�వక- , �ైవప�వక-ల పరంపరను 
సమ(ప-ం eే�� �వ
�Gార� అల(� � సకల mషయ(ల జ/¬ నం 
కలGాడ,” (ఖు1ఆ3 33:40) 

 

 ప�వక-లN సత7�ర�ా�ర(అm�ా�స) GBౖఖ
� అవలం�ంచమ@ 
*ా@ ల{�4 తమను ఆ
ా�ించమ@ ఎప�ట��Y అనర�. Gారందర³ 
]�మంత?లN, సత7వంత?లN. ఈ mషయ(@g ఖు1ఆ3 ధృవ 
పర�సు- ం�ి. “అల(� � ఒక మ@Pి�Y గంథం¨ , 
ాజ/7�ి�ారం, 
�ైవ�ౌత7ం ప��ా�ిం�నప¾డ,, ఆ వ7�Y-  ప�జల�� rర� అల(� � ను 
వ�ి` తనకN భకN- లN*ా మ(రమ@ అనడం తగదు. �4@�Y బదులN 
‘rర� గం̈§4@g(ప�జలకN) బ¡�ిసు- A4gర�. స�యం*ా ప¿�సు- A4gర� 
క±v4. అందువల�  rర� (r) ప�భ�వ>కN mశ�స]య�ల�న 
�4సులN*ా ర³afందంvి’ అ@ అంటXడ, అతను. 
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 అం�ే �ాకNంv4 rర� �ైవదూతలను, �ైవ ప�వక-లను 
�ేవ>ళÀÁలN*ా eేసు��@ ఆ
ా�ించండ@ క±v4 అతను ప�జల�� 
అనడ,. r
Âక�ా
� మ��ి� ంలhౖaª�న తర�Gాత �
�*� అm�ా�స 

GBౖఖ
� అవలం�ంచమ@ అతABల( eెప�గలడ,?” ఖు1ఆ3 3:79-80 



16. �ర����నం ఉంద� మ��ి� ంల� �ర����నం ఉంద� మ��ి� ంల� �ర����నం ఉంద� మ��ి� ంల� �ర����నం ఉంద� మ��ి� ంల� �శ��ంి����శ��ంి����శ��ంి����శ��ంి��� 
   

మ��ి మరణ�ం�న తర��ాత ఒక#$% మ&నవ(లం)� *#+,+ 

ల-పబడ)�ర� ఇహల3కంల3 �ే�ిన కర5లను బట89  �ర�� 

ఇవ�బడ:త;ంద� మ��ి� ంల� �శ��ి<ా= ర�. )�మ� �ే�ిన కర5లను 

బట89  స�ర?ం, నరకం �ర@Aంపబడ:త;ంద� కBC� నమ�5)�ర�.  
 

�ర���ర���ర���ర����నం��నం��నం��నం: పరల3క D�తం ఉంద�, అ�ే Fాశ�త D�తమ�, 

ఇహల3కంల3 మనం �ేసుక�నH కర5లక� ఫ�తం అకJCే �ర@Aంచ 

బడ:త;ంద�, ఇహల3కం ఓ ప#MNO �లయమ�, అందుల3 ఉ�= ర�@ ల� 

అA)ేQR పరల3కంల3 స�ర?ం లSసు= ంద� �శ��ిం���. 
 

 అం*మ ��Q�న ఓ పTళయం వసు= ం��. అపVడ: పTపంచం 

Wత=ం Q�శనం అAXYత;ం��. తర��ాత అల&� Z, Wట9Wదట8 

మ&నవ(డ: అAన ఆదం అల\ౖహ_స`ల&ం Wదల�ab� పTళయ��నం 

వరక� జ�5ం�న సమస=  మ&నవ(లనూ *#+,+ ల-ప(ను. ఆ 

తర��ాత �ా#+ కర5ల గ�#+ం� పTfH<ా= డ:. తన ఆజgh ను<ారం 

నడ:చుక�నH �ా#+ai స�ర?ంల3 <ాj Q��H క��ంచును. తన ఆజhలను 

k�కJ#+ం�న �ా#+� నరకంల3 పడ�Rయ�ను. 
 

 “అల&� Z ను �శ��ిం�, మం�పనుల� �ే�l�ా#m స�ర?  

�ాసుల�, �ార� స�ర?ంల3 Fాశ�తం,ా ఉంటnర�.” ఖుpఆq 2:82 
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ఖుpఆq ల3 మ#$�ోట ఇల& �ెప�బCిం�� - “ఎవCైQ� ఈ �kేయ)� 

�k�Q��H (ఇ<ా� ం) aాక మ#wక మ&#ా? �H అవలంSంచద��l= , ఆ 

మ&ర?ం ఎంతమ&తTం ఆx��ంచ బడదు. అతడ: పరల3కంల3 

�ఫల�Cౌ)�డ:, నష9XY)�డ:” ఖుpఆq 3:85 

 

 ఇహల3కప( D�తం ��ల& �నH��. �ర����నం Q�డ: 

సత{*ర<ాJర�లను అల&� Z “|ర� భ~ల3కంల3 ఎంతaాలం 

ఉQ�Hర�” పTfH<ా= డ:. అపVడ: �ా#mమంటn#$ ఈ ఖుpఆq 

వచQ�లల3 చూడంCి. “�ెప�ంCి, భ~ల3కంల3 |ర� ఎ�H 

సంవత`#ాల�Q�Hర�” �ార�, “��మ� ఒక #$జ� ల-క #$%ల3 

abంత�nగx అకJడ ఉQ�Hమ�. ల\కJ ��ట�9�ా#+� అడగంCి” అ� 

అంటnర�. ఇల& ��ల�యబడ:త;ం��, “abంతaాల�� ఉQ�Hర� క��! 

అ�{, |ర� ఈ స)�{�H అపVCే అరjం�ేసుక�� ఉంట� ఎంత 

బnగ�ంCే��. ��మ� �మ5�H వృk�,ాQR ప(ట89ం��మ�, మ& 

��ౖప(నక� |ర� ఎనHడూ మర� #ావటమQR�� జరగద� 

�n�ం��#ా?” ఖుpఆq 23:112-115 

 

 ఒక<ా#+ మనం గCి�న గతం గ�#+ం� ఆల3��l=  అరjం 

అవ(త;ం�� మన బnల{ం, య�వ�నం ఇల& ఏ దశక� ఆ దశ ఇట��  

గCి�XYత;ం��. అసల� �జ���న D�తం Fాశ�త���న D�తం 

పరల3క D�త�� ఇహల3క D�తం)� XY��l=  ఎంత ఉంట�నH�ీ 

అనH �షయం గ�#+ం� మ�హమ5� సల� ల&� హ� అల\ౖహ_ వసల� ం ఓ 
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ఉ��హరణ ఇ���ర� – |ర� సమ�దTంల3 ఒక �Rల� మ�ంచంCి, 

తర��ాత ���� బయటక� *య{ంCి. | �ే* �RTనుai ఎంత �ర� 

అంట�క�� ఉం�ో అ�� ఇహల3క D�తం అA)ే సమ�దTంల3 

�,+�వ(నH �ర� పరల3క D�తం (అంట� పరల3క D�తం మ�ందు 

ఇహల3క D�తం �ట8�ందువ( ల&ంట8��) 
 

మ��ి� ంల�మ��ి� ంల�మ��ి� ంల�మ��ి� ంల� ఖుpఆqఖుpఆqఖుpఆqఖుpఆq తర��ాతతర��ాతతర��ాతతర��ాత మ�హమ5�మ�హమ5�మ�హమ5�మ�హమ5� సల� ల&� హ� అల\ౖహ_ వసల� ం 

ఉప�ేFాలనుఉప�ేFాలనుఉప�ేFాలనుఉప�ేFాలను అం)ే ప�తTం,ా �n�<ా= ర� అం)ే ప�తTం,ా �n�<ా= ర� అం)ే ప�తTం,ా �n�<ా= ర� అం)ే ప�తTం,ా �n�<ా= ర�.... 
 

 మ�హమ5� సల� ల&� హ� అల\ౖహ_ వసల� ం Dవన �k�నం 

మ#+య� ఆయన �కJ పTవచQ�లను అనుస#+ం� తమ 

D�)��H <ా,+ం���. �ట8QR హ�ీ�  ల� అంటnర�. మ�హమ5� 

సల� ల&� హ� అల\ౖహ_ వసల� ం )� ఉంCిన సహచర�ల� abందర� �ట8� �Tా �ి 

భదTపర�చుక�QR�ార�. abందర� కంఠస=ం �ేసుక�QR�ార�. �ా#+ 

���#ాQR హ�ీ� QRడ: మన వరక� వ��Q�A. మ�ఖ{���న హ�ీ� 

గం��లల3�  Wదట8�� బ�ఖ&#+ హ�ీ� గంథం� , #�ండవ�� మ��ి� ం 

హ�ీ� గంథం� . �ట8 త#ా�త <ాj నంల3 *ర5�ీ, ఆబ���వ(�, 

న<ాA, ఇబ H మ&జg, *బnT � Wదల\ౖన ఇతర హ�ీ� గం��ల��  

వ<ా= A.  
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మ�హమ5�మ�హమ5�మ�హమ5�మ�హమ5� సల� ల&� హ� అల\ౖహ_ వసల� ం బ¡k�ం�న బ¡k�ం�న బ¡k�ం�న బ¡k�ం�న ab�Hab�Hab�Hab�H హ�ీ� ల�హ�ీ� ల�హ�ీ� ల�హ�ీ� ల�. 

• �ేవ(డ: | ర¢పం ,ా� | రంగ� ,ా� | ధQ��H ,ా� 

చూడడ:. | భయభక�= ల- ఆయన చూ<ా= డ:. (మ��ి� ం గంథం� ) 

• F�ా �క�� �ెమట ఆరక మ�ం�ే ఆయన కB� డబ�¤ల� 

ఆయనక� �ె��ంచంCి (ఇబ H మ&జg హ�ీ� గంథం� ) 

• జంత;వ(ల)� మం�,ా పTవ#+=ంచంCి. ��� ఫ�తం �ేవ(� వద§  

ఉంట�ం��. (బ�ఖ&#+, మ��ి� ం హ�ీ� గం� ��ల�) 

• మ��ి� ంలందర¢ ఒam శ#Mరంల& క��ి��ల�ి ఉంC�� (శ#Mరంల3 

ఏ �n,ా�ai ,ాయ���న Wత=ం శ#M#ా�ai బnధ కల�? త;ం��.) 

బ�ఖ&#M, మ��ి� ం హ�ీ� గం��ల��  

• �జ���న మ��ి� ం �ే�l పనుల� మం�,ా ఉంటnA. మ#+య� 

ఆయన తన ఇంట8�ా#+)� మం�,ా ��ల�గ�ను.అహ5�, *#+5�� 

• �క� ఇష9���న�ే �)�ట8 �ా#+ abరక� ఇష9పడ: (బ�ఖ&#+, మ��ి� ం 

హ�ీ� గం��ల�� ) 

• మ&న�ా¨��ౖ కర�ణ చూపంCి అల&� Z | ��ౖ కర�ణ 

చూప()�డ:  (*#+5�ీ, అహ5� హ�ీ� గం��ల�� ) 

• | <Yదర��)� నవ(�త© పలక#+�l=  ��నం �ే�ినంత ప(ణ{ం 

లSసు= ం��. (*ర5�ీ హ�ీ� గంథం� ) 

• ఓ మం�మ&ట ��నం ల&ంట8��.బ�ఖ&#+,మ��ి� ం హ�ీ� గం��ల��  

• ఎవ#�ª)ే అల&� Z ను మ#+య� �ర����Q��H �శ��ి<ా= #$, �ార� 

తమ ఇర�గ�X«ర�గ�)� మం�,ా పTవ#+=<ా= ర�. (బ�ఖ&#+,మ��ి� ం) 
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 మ�హమ5� సల� ల&� హ� అల\ౖహ_ వసల� ం ఇల&ంట8 బ¡ధనల� 

ఎQ¬H మనక� �ే�ిQ�ర�. మ�హమ5� సల� ల&� హ� అల\ౖహ_ వసల� ం మ&ట 

స�#ా? �ai బnట. మ�హమ5� సల� ల&� హ� అల\ౖహ_ వసల� ం �k�Q��H 

వద� �R#m �k�Q��H అనుస#+�l= , �ాCి కర5ల� వృk� అవ()�య� 

ఖుpఆq ల3 హచ�#+ంచబCిం��.  
 

“పTవaా= ! �వ( పTజలక� ఇల& �ెపV “|క� �జం,ాQR అల&� Z పట�  

�lTమ ఉంట� ననుH అనుస#+ంచంCి. అపVడ: అల&� Z �మ5�H 

�lT�<ా= డ:. | XాXాలను మ�H<ా= డ:. ఆయన అ�తం,ా 

®�ం�ే�ాడ:, అనన{ం,ా కర�ణ�ం�ే�ాడూను.”” ఖుpఆq 3:31 

 

“అల&� Z కB, పTవక=త© �kేయత చూ�l�ార�, అల&� Z క� 

భయపCే�ార� ఆయన పట�  అ�kేయతక� దూరం,ా ఉంCే�ార� 

మ&తT�� �జయం X«ందు)�ర�” ఖుpఆq 24:52 

 

“నమ&% <ాj �ించంCి, జaా¯ (��నం) ఇవ�ంCి. �ైవపTవక=క� 

�kేయ�ల�,ా ఉండంCి. అపVCే |ర� కర�ణ�ంపబడ)�ర� 

ఆfంచవచు�” (ఖుpఆq 24:57) 

 

 పT* ఒకJర¢ మ�హమ5� సల� ల&� హ� అల\ౖహ_ వసల� ం ను 

తప�క అనుస#+ంచవల�ి ఉనH�� అల& �ేయ� �ా#+ కర5ల� వృk� 

అవ()�A, పరల3కంల3 ఎట�వంట8 పT�జQ��H �ేకBర�ల-వ(. 



17.  ఒ క  వ� ���  మ
 �ి ం  అ �ా� లం ట�ఒ క  వ� ���  మ
 �ి ం  అ �ా� లం ట�ఒ క  వ� ���  మ
 �ి ం  అ �ా� లం ట�ఒ క  వ� ���  మ
 �ి ం  అ �ా� లం ట� . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .  

 

�ట� �దట - అల� � తప� మ�  ఆ�ాధు�డ% ల&డ' మ�(య
 

మ
హమ+, అల� � -క. ప/వక�  అ' మనసూ��(� 3ా నమ�+4.  

 

       అల� � క5 6ాట7 స�(సమ�నుల5 ఎవ�ర: ల&ర' ఆయనను 

తప� మ�;వ��(' ఆ�ా<ించ�ాదు. ఆయ?@ ఆపదల నుంAి 

రCించు�ాడ%, ఆక4దEి�కల5 FరGH�ాడ% � గమ
లను నయం 

Jేయ
�ాడ%, ఆ�ాశమ
ను భNమ�' �ాట7 మధ� ఉనP 

సమస� మ
ను సృRి� ంచు�ాడ% ఆయ?@. S/ా ణమ
 SUయ
�ాడ%, 

S/ా ణమ
 Fయ
�ాడ% ఆయ?@. సూర�చందు/ లను నAిEించు �ాడ%, 

�ాV/ పగల5 ఒకWX' తరG�ాత ఒకట7 ఏర�రచు�ాడ%, ఆయనక5 

త4 దండ%/ ల5 ల&రG. ఆయన ఎవ�(' కనల&దు. ఆయన 'ద/SUడ% 

ఆయనక5 క5నుక5�ాదు. ఈ సృRి� ' నAిEించడంల[ ఆన 

అల�ిSUడ%. ఆయన \]ల5 Jేయదల^న వ���� ' 

ప/పంచ�ాసులందర: క4�ి?X �_డ% Jెయ�ల&రG. అల�?@ ఆయన 

�_డ% Jెయ�దల^న వ���� ' ఎవ�ర: \]ల5 Jెయ�ల&రG. 

 

 abవc పcట7� నప�ట7 నుంAి ^వ�(�� మ
స4�ాAై మరణeంJే 

వరక5 fgతంల[ ప/V gషయంల[ Eిల �ాAి�� EiరG Ejట� డం, �ాAి 

అkl�సం, Ejmn మ�(య
 Wినచర�ల5 ఆసు� ల5 �ాట7 పంప�ాల5, 

ఇల� fgతంల[ ప/V అంశంల[ మ
హమ+,సల ల� హp అలqౖహs వసల ం 

చూEిన, JెEి�న gధమ
?@ అనుస�(ంJX4 మ�(య
 ఖుuఆv ను 
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Wైవగంథం అ' నమ�+4x . FరG�Wినం ఉంద' నమ�+4. 

మరణXనంతర fgతం ఉంద', అWే yాశ�త fgతం అ' నమ�+4.  

  

అల� � అనంత కరGణXమయ
డ%. ఎవ�;z{ే తమ తప|లను 

{ెల5సు�}' ఆయన పట  g<ేయ
Aై ~మ�పణ ��రGక5ంటl� , 

ఆయన �ా�(' ~�6ా� డ% మ�(య
 తన ��ౖపcనక5 మర4 వ^H 

నందుక5 ఆయన ఎం{� ఆనంWి6ా� డ%. ఈ gషయ\�� మ
హమ+, 

సల ల� హp అలqౖహs వసల ం ఇల� {ె4యజ�yారG. తప| Jే�ిన వ����  

అల� � ఎదుట ~మ�పణ ���(నJో అల� � ఎంత3ా ఆనంWి6ా� డంట� 

- ఎAX�(ల[ ఒంట�Ejౖ ప/య�ణeసు� నP వ����  ఎAX�( మధ� మ�ర� ంల[ 

����nక �}ంత�iపc �iద FరGH��వటl'�� ఆ3(నప|డ% ఆ వ����  'ద/ 

పట�� �ింWి. \�ళ�క5వ వ^Hన తరG�ాత ఆ వ����  చూడ3ా {Xను 

ప/య�ణeం^న ఒంట� WX'Ejౖ ఉనP 6ామ�నుల{� స� అక.డ 

క'Eించల&దు. చుట��  క4యచూ6ాడ%. ఒంట� జ�డల&దు. 

మ
ందుక5 ప/య�ణeంJే శ���  ల&దు. 'రG{X�హం{� అక.Aే క�లబAి 

�}ంత�iపc 'ద/SUయ�డ%. త�ా�త \]ల�.' చూడ3ా అత' ఒంట�, 

WX' �ద అత' 6ామ�ను  తన మ
ందు కనబAి?X�. 

ఒక.6ా�(3ా అతడ% ఆశHర�ం, ఆనందం{� “ఓ అల� � �వc ?X 

WXసుడవc, ?@ను � యజమ�'' అ?XPడ%.” ?@ను � WXసుడను 

అనటl'�� బదుల53ా ఆనందంల[మ
�ి ం, బ
ఖ��( 
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తEి�SU�న వసు� వc Wొ�(��నప|డ% మనం ఎంత ఆనందం 

S�ందు{X� అంతకంట� ఎక5.వ3ా, మ�ర� భ/షు� Aైన వ����  

స?X+�ా� 'P అనుస�(ం^నప|డ%, తన SాSాల5 ~�ంచమ' 

�@డ%క5నPప|డ% అల� � ఆనంWి6ా� డ%. అం{ే�ాక ఆ వ����  

SాSాలను ~�ం^ ఇహపరల[�ాలల[ సుఖyాంతులను, 

6ాఫల��'P ప/6ాWి6ా� డ%.  

 



18.  ఖు�ఆ� అంట
 ఏ�టఖు�ఆ� అంట
 ఏ�టఖు�ఆ� అంట
 ఏ�టఖు�ఆ� అంట
 ఏ�ట? 

 

ఇ�� అల�� � పం�ిన గం��� లల� �ట��వ!" గంథం� . ఇ�� 
%&వలం మ()ి� ంల %*రక- మ�త/01 అవత!"ం�న గంథం %ాదు� . 
4త5ం మ�నవజ78 మ�ర9దర:కత;ం %<సం అవత!"ం�న గంథం� . 
ఈ గం��?@ అనుస!"ం� Aవనం BాC"ం�న DాEే � అసలGౖన మ()ి� ం. 
 

 ఈ గంథంల� ఒక మ?Jి� %K %ావల)ిన అ?@ అంLాల- 
MెపOబE�Q R. అసల- ఎవ!"? ఆ!ాT�ంM�U, ఆయనXY ఎందుక- 
ఆ!ాT�ంM�U, ఎవ!"? ZDాహమ�E�U, ఎవ!"@ ZDాహమ�డ 
క]డదు, తU�దండ/̂ లను ఎల� C_రZంM�U, ప`రaషc? బdధfతల- 
ఏ�ట, )ీ5 hల పట�  ఎల� వfవహ!"ంM�U, బంధువ`ల పట�  ఎల� 
0iలCాU, అX�ధల పట�  ఎల� 0iలCాU, ఆ!"jకపర0ikన 
ల�Dా�ేlల-, య(దjరంగంల�ను వfవహ!"ంచవల)ిన ?యమ 
?బంధనల-, మ�నవn� ధ!ాoల- ఇల�ంట మ!pXq@ Zషయ�ల- 
ఇందుల� ఉX�@R. ఈ గం��?@ అనుస!"ం� తన AZn�?@ �
BాC"ం�న DాEే ?జ0ikన మ()ి� ం. 
 

మ(హమos మ(హమos మ(హమos మ(హమos సల� ల�� హt అలGౖహv వసల� ం ఎవరa ఎవరa ఎవరa ఎవరa    ? 

మ(హమos సల� ల�� హt అలGౖహv వసల� ం అల�� � wకx �ట��వ!" 
ప/వక5 . ఈయన మ%ాxల� %y.శ. 571 సంవత{రంల� జ?oంM�రa. 
తU�  గర|ంల� ఉన@ప}Eే ఆయన తంEి/ చ?��య�రa. ఆ తరaDాత 
ఆయన ప)ితనంల�XY తU�  చ?��Rం��. lరa మ%ాxల�? ఖు!p�� 
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వంLా?%K Mెం��న Dారa. తU�దండ/̂ Uద� ర� చ?��Rన త!ా;త 
ఆరa సంవత{!ాల వరక- n�తCా!p�న అబ(� � మ(త5 U� వద�  
��!"Cారa. n�తCా!" మరణ�నంతరం �X�@న@ అRన అబ�n�U� 
ఈయనను ��ం� ��ద�  MేLారa. మ(హమos సల� ల�� హt అలGౖహv వసల� ం 
�న@తనం నుంEి సత��వర5న కUC" ఉంEేDారa. ఈయన 
య(క5వయసు{ వMే�స!"%K మ%ాxDాసుల మ��ల� సతfవంతcEిCా 
?జ7R� పరa?Cా, కలoషం ల�? వf%K5Cా ��రa��ం��రa. 
ఈయనను మ%ాxDాసులందర� అ��, Bా��� అ? 
%*?య�EేDారa. 40 సంవత{రమ(ల వయసు{క- Mేరaక-న@ప}డ^ 
మ(హమos సల� ల�� హt అలGౖహv వసల� ం ��ౖ ఖు�ఆ� అవత!"ండం 
ఆరంభ0ikం��. �బd/ R� అలGౖహvస{ల�ం అను �ైవదూత ఖు�ఆ� 
వచX�లను మ(హమos సల� ల�� హt అలGౖహv వసల� ం క- Z?�ింMేDారa. 
ఈ ఖు�ఆ� గంథం�  ఒకxBా!"Cా %ాక-ంE� 23 సంవత{!ాల %ాలం 
�ాట� %*��� %*��� Cా అవత!"ం�ం��. ప/వక5Cా ?య�ంపబEిన 
త!ా;త మ(హమos సల� ల�� హt అలGౖహv వసల� ం 13 సంవత{!ాల �ాట� 
మ%ాxల� ఉX�@రa. ఈ 13 సంవత{రమ(ల %ాలంల� 
సతf8రBాxరaల- మ(హమos సల� ల�� హt అలGౖహv వసల� ం ను ఎXq@ 
ర%ాల-Cా  బdధ ��టd� రa. ఆయనXY %ాదు ఆయనను అనుస!"ంMే 
Dా!"? సహvతం వదలల�దు. ��C"Eిన Xq��� దూJింM�R. సల�ం 
%*ట�న Mేతcల� !ాళ�� రaDా;R. అRX� ఆయన చUంచల�దు. 
�వరక- అల�� � ఆజ7� నుBారం 260 0ikళ� దూరంల� ఉన@ 
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మ��X�క- వలస D����రa. ఇ�� మ%ాxక- ఉత5 ర ��క-xన ఉన@��. 
ఇకxడ నుంEి ఇBా� ం నల-��క-xలక- Dాf�ి5  Mెం��ం��. %*ంత%ాలం 
తరaDాత మ()ి� ంల- మ%ాxను క]E� జRంM�రa. అప}డ^ క]E� 
మ(హమos సల� ల�� హt అలGౖహv వసల� ం మ%ాxల� తనను DYT�ం�న 
Dా!"��ౖ ప/�%ారం �రa�%<వటం Cా?,  Dా!"?  ¡ించటం Cా? 
Mెయfల�దు. Dారంద!"? ¢�ం� ZEి���టd� రa. మ��X� వ��న 
త!ా;త మ(హమos సల� ల�� హt అలGౖహv వసల� ం ����ప` 10 
సంవత{!ాల �ాట� AZంM�రa. మ��X�ల�XY ఆయన తన �వ!" 
Lా;స ZEిM�రa. ఈX�ట%y మ(హమos సల� ల�� హt అలGౖహv వసల� ం 
సమ�T� మ��X�ల�? మ)ి£ �ే నబZ ప/కxన ఉన@��.  
 

 మ(హమos సల� ల�� హt అలGౖహv వసల� ం సదు9 ణ సంపను@ల-. 
ఆయన సంBార AZn�?@ గడ^ప`త¤XY ?!ాండంబర0ikన AZతం 
గEి��Dారa. ఒక తంEి/Cా, ఓ భర5Cా, ఓ బ¦ధక-?Cా, X�fయ?!&§తCా, 
)�ౖX�fT�ప8Cా, )�@హvతc?Cా ఇల� ఆయనను ఎల� చూ)ిX� 
అ?@ంటల�నూ మ�నవజ78ల�XY మ¨న@తcEిCా కనబడ^ను. 
ఆయన ప/��� ఆచ!"ం� చూ��Dారa. అందు%& ఆయన X�మ�?@ 
ఎల� DYళల� తన X�మంn© ఉచª!"ంMే ZధంCా MేBాడ^ అల�� �. 
 

 ఉ��హరణక- ప/పంచం 4త5ం �ద మ()ి� ంల- ఉX�@రa. 
మ()ి� ంల- ఉన@Mోట క¬సం ఒకx మ)ి£దు అRX� ఉంట�ం��. ఆ 
మ)ి£s ల� ప/8!® అRదు ప¯టల� అ��� ఇవ;బడ^ను. 
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సూ!fదయం కంట
 మ(ందు, మT�fహ@ం DYళల�,  Bాయంత/ం 
DYళల�, సూ!ాfస5మయం త!ా;త, అల�XY °కటపEిన తరaDాత. 
సూ!fదయం సమయం ఒక �/ా ంn�?%K మ! �/ా ంn�?%K nేE� 
ఉంట�ం��. ?మ(±ాల- నుంEి గంటల వరక- nేE� ఉంట�ం��. 
ZLాఖపట@ంల� ఉదయం గం 4 – 20 ?�±ాలక- అ��� ఇ)�5 , 
Zజయనగరంల� %*?@ ?మ(±ాల- nేE�n© ఇవ;బడ^తcం��. మన 
పగల-, అ0i!"%ాల� !ా8/ అవ`తcం��. అకxEి పగల-, మనక- !ా8/ 
అవ`తcం��. ఇల� మనం చూ)ినట�Rnే ప/పంచంల� ప/8 2 నుంEి 
5 ?మ(±ాలల� ఏ�ో ఒకMోట సూ!fదయం, సూ!ాfస5మయం 
అవ`తcంటdR. అంట
 ప/8 2 నుంEి 5 ?మ(±ాలల� ఎకxEో ఒక 
Mోట అఅఅఅ������������ ఇసూ5 XY ఉంటdరa. ప/8 అ��� ల�నూ మ(హమos 
సల� ల�� హt అలGౖహv వసల� ం ��రa తపOక-ంE� ��!³xనబడ^తcం��. ఈ 
ZధంCా ప/పంచంల� ఏ మ�నవ`?%K దకx? ప`రBాxరం అంట
 ప/8 
¢ణం ప/8 Mోట ఆయన ��రa ��!³xనబడటమXY మ¨న@త0ikన 
C_రవం మ(హమos సల� ల�� హt అలGౖహv వసల� ం క- ప/Bా��ంచపEిన��. 
 

 అల�C& అ��� ఆRన త!ా;త దర�s ప´"ం� దుఆ 
Mేయ�U. అంట
 ప/పంచంల� ప/వక5  ��ౖ దర�s ప´"ంచ? (దుఆ 
పంప?) ¢ణ01 ల�దన@మ�ట. 
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ఇBా� ం Dాf�ి5  వల�  Zజ7�ఇBా� ం  Dాf�ి5  వల�  Zజ7�ఇBా� ం  Dాf�ి5  వల�  Zజ7�ఇBా� ం  Dాf�ి5  వల�  Zజ7� న Lాన Lాన Lాన LాBా5 · ?%K  ఎంn© 01ల- Mేక]!"న��Bా5 · ?%K  ఎంn© 01ల- Mేక]!"న��Bా5 · ?%K  ఎంn© 01ల- Mేక]!"న��Bా5 · ?%K  ఎంn© 01ల- Mేక]!"న��:     
  

ఇBా� ం మ?Jిల� ఆల�చన శ%K5? ��ం��ం��సు5 ం��. ఇBా� ం 
బ¦ధనల- Dాf�ించుట వలన ZZధ �/ా ంn�ల కలRక ఏరOEిం��. 
త¤రaO పడమరలల� ఉన@Dారa కల-సు%*నుట వలన ఎXq@ 
ZT�X�ల- బయటక- వM��R. సమ(ద/ ప/య�ణ�లల� 
0iళ�క-వల-, కం�ాసు�  Zశ;Z��fలయ�ల-, D�ౖదfZT�X�ల- ఇల� 
ఎXq@ నూతన LాBా5 · లక- ఇBా� ం ప`X��� అRన��. గణ¸త, ¹º8క, 
¹ºC»క, ఖCళ LాBా5 · లక- ఇBా� ం వలన ఎంn© సహ%ారం 
ల¼ం�ం��. భవన ?!ాoణంల� 0iళ�క-వల- క��ఖంE�ల- 
తయ�రa Mేయటంల� చ!"త/ల� ��C" ఉన@ Zషయ�ల- ఇBా� ం 
��;!ాXY బయట పE�Q R. అ� Aబd/  అర½¾ అం%pల-, సుX�@ ��? 
wకx Zల-వ ఇవ¬@ క]E� ఇBా� ం !ాజ7fల నుంEే �ాLా�తf 
�ేLాల Dారa nెల-సుక-X�@రa. ఈ ప`స5 కం �వ!"��Aల� %*ందరa 
ప/మ(ఖ మ()ి� ం Lాస5 hDYత5 ల ��రa�  ఇవ;బEినZ. 
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మ��ి� ంల� ఏసు (ఈ�ా) అల�ౖ!"స#ల$ం ను &'ల$ ()ర+�ా, ర-. 

ఆయన ప0మ�ఖ ప0వక,లల� ఒక4(ా నమ�56'ర-. ఏసు (ఈ�ా 

అల�ౖ!"స#ల$ం) 7క8 త:�  అ;న <=�� (మర>?) ను పరమ 

ప+త@0 �ాల4 ఖు�ఆ� గంథంB  &ెబ�త@ంEి. ఆ<G HIర ఖు�ఆ� ల� 

ఒక అJ'>యం కKL' అవత��ం�ంEి. ఏసు (ఈ�ా అల�ౖ!"స#ల$ం) 

పMటOP కను గQ��R ఖు�ఆ� ల� ఇల$ &ెపTబLUంEి.  
 

“Eైవదూతల� ఇల$ అX'Yర- ‘మర>?! అల$� Z తన ఒక 

ఆజ\  క� సంబంJిం�న ]భ_ార,ను `క� పంపMత@X'Yడb. అత4 

HIర- ఈ�ా మ�ిZ. అతను మర>? క�మ$ర-డb. అతడb ఇహపర 

ల�dాలల� ()రవ`య�Lౌ6'డb. అల$� Z �ాfప>ం ghంEిన E'సుల 

ల�4 _ాడb(ా ప��గణjంపబడ6'డb. ఉయ$>లల� ఉనYపlడూ, Hm��(� 

HmదnవLైనపlడూ ప0జల6o సంpqrి�ా, డb. ఇంdా అతను ఒక 

సత@Tర-ష@డవM6'డb.’ ఇEి +నY మర>? ఇల$ అX'Yర- ‘ప0భQ! 

X'క� t]వM ఎల$ జ45సు, ంEి? ననుY ఏ పMర-ష@డూ &ేw6oXxౖX' 

6'కలyEే!’ సమ$J'నం లzం�ంEి అల$X{ జర-గ�త@ంEి. అల$� Z 

6'ను d|��న E'4Y సృrిP �ా, డb. ఆయన ఒక ప44 &ెయ$>ల4 

4ర~;ం�నపlడb d�వలం E'44 ‘అ;g�’ అంటqడb అం6ే అEి 

అ;g�త@ంEి.”  (ఖు�ఆ� 3:45-47) 
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ఏసు (ఈ�ా అల�ౖ!"స#ల$ం) ను తంLU0 లyక�ంL' పMట�Pం�న 

అల$� Z ఆEిమ$నవM4Y (ఆద?) త:�దండb0 ల� ఇదnర- లyక�ంL' 

సృrిPం&'డb. ఈ +షయ$4Y ఖు�ఆ� ల� ఇల$ &ెపTబLUంEి 

“అల$� Z దృrిPల� ఈ�ా (;�సు) పMటOP క ఆద? పMటOP క వంట�Eే. 

అల$� Z ఆదమ�ను మట�P6o &ే�ి ‘అ;g�’ అ4 ఆజ�\ Hిం&'డb. 

అతడb అయ$>డb” (ఖు�ఆ� 3:59) 

 

 EేవMడb (అల$� Z) ఏసు (ఈ�ా అల�ౖ!"స#ల$ం)ను తన 

ఏకత�మ�ను &'టOట d�రక� ప0వక,(ా 4య�ం� పంHిX'డb. 

అల$X{ ఆయనక� d�4Y అదు�6'ల� &ే�I శd�,4 కKL' ఇ&'Rడb. 

ఈ +షయ<G� ఖు�ఆ� ల� ఇల$ &ెపTబLUంEి – “ఇంdా అత44 

(ఈ�ా) ఇ�0ా ;�ల� సంతw వదnక� తన ప0వక,(ా పంపM6'డb. 

(ప0వక,(ా ఇ�0ా ;�ల� సంతw వదn క� వ�Rనపlడb ఇతను ఇల$ 

అX'Yడb) “X{ను f ప0భ�వM నుంLU f వదnక� సూచనను 

�సుక�వ&'Rను. f మ�ంEే X{ను మట�P6o ప�U ఆdారం గల ఒక 

బ�మ5ను తయ$ర-&ే�ి E'4ల�4d� �ా�స ఊదు6'ను. అEి అల$� Z 

ఆజ\6o ప�U అవMత@ంEి. X{ను అల$� Z ఆజ\6oX{ పMటOP గ�LU� 4, 

క�ష@� ��(�4 బqగ� &ే�ా, డb, ఆయన ఆజ\6o మృత@లను బ0wd��ా, ను. 

ఇంdా fర- ఏ<=� wంటq�� f గృ�లల� ఏ<=� 4ల�వ&ే�ి 

ఉంచు6'�� కKL' fక� 6ెల�పM6'ను. fర- +శ��ిం&ే _ా�� 

అ;6ే, _ాస, వం(ా ఇందుల� fక� (�పT సూచన ఉంEి.” 

ఖు�ఆ� 3:49. 
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ఏసు (ఈ�ా అల�ౖ!"స#ల$ం) Hmౖ ఖు�ఆ� ను &ెపTబLUన 

అదు�6'ల� &ే�I EేవM4 ప0వక, అ4 మ��ి� ంల� +శ��ి�ా, ర-. 

అల$X{ ఏసు(ఈ�ా అల�ౖ!"స#ల$ం) ను tల�వ _xయ>లyద4 ఆయనను 

EేవMడb తన వదnక� ఎత@, క�X'Yడ4 ఆయనక� బదుల� మ��క��4 

యQదుల� tల�వ _{�ార4 నమ�56'ర-. ఇEే +షయ$4Y 

ఖు�ఆ� ల� &ెపTబLUంEి - స�యం(ా, “<=మ� మ�ిZ, మర>? 

క�మ$ర-Lైన ఈ�ా అX{ Eైవ ప0వక,ను చంgామ� అ4 అX'Yర-. 

_ాస, _ా4d� _ార- ఆయనను చంపనూ లyదు. tల�Hmౖd� ఎd�8ంచనూ 

లyదు. dా4 ఆ +షయంల� _ార- భ0మక� గ��� &ెయ>బL'� ర-. ఈ 

+షయం గ���ం� p�E'zg0ా యం వ>క,ం &ే�ిన_ార- కKL' 

సంEే�4d� ల�నయ$>ర-. E�44 గ���ం� _ా��d� అసల� ఏf 

6ె:యదు. _ార- d�వలం ఊహX{ అనుస��సు, X'Yర-. _ార- అత44 

4శRయం(ా చంపలyదు. dా4 అల$� Z ఆయనను తన _xౖపMనక� 

లyపMక�X'Yర-. అల$� Z అదు�త శd�,  సంపనుYడb. అత>ంత 

+_{కవంత@డb” ఖు�ఆ� 4:157 – 158  

 

 ఏసు (ఈ�ా) EేవM4 7క8 ప0వక, అ4 ఆయన 

చంపబడలyద4 ఆయనను EేవMడb తన _xౖపMనక� లyపMక�X'Yడ4 

మ��ి� ంల� నమ�56'ర-. అం6ేdాక�ంL' ఏసు (ఈ�ా) మ�హమ5� 

సల� ల$� హ� అల�ౖ!" వసల� ం �ాక గ���ం� మ�ంEే 6ె:యజ��ార4 

ఖు�ఆ� ల�  మ��య� బ�ౖ�� ల� కKL' &ెపTబLUంEి. 
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 మర>? క�మ$ర-డb ఈ�ా అ4న మ$టలను జ�\ పకం 

6ెచుRd|, “ఓ ఇ�0ా ;�� ప0జల$�ా! X{ను f వదn క� అల$� Z &ే 

పంపబLUన సంEేశహర-ణj~ ; X'క� ప ర�ం వ�Rన 6ౌ�ా¡ గం¢'4Y B

ధృవపర-సు, X'Yను;X' త�ా�త అహ5� అX{ ప0వక,  �ాబ¤త@X'Yడb 

అX{ ]భ_ార,ను అంద&ేసు, X'Yను” ఖు�ఆ� 61:6 

 

;¥�ను 16:6-7 : ఇపlడb ననుY పంHిన _ా4 7దnక� 

_xళ§¨చుX'Yను – `వM ఎక8LUd� _xళ§¨చుX'Yవ4 fల� ఎవడbను 

ననYడbగ�ట లyదు (ా4 X{ను ఈ సంగత@ల� f6o &ెHిTనందుక� 

f హృదయమ� దు:ఖమ�6o 4ంLUయ�నYEి. అ;6ే X{ను f6o 

సత>మ� &ెపlచుX'Yను, X{ను _x©¨న ;¥డల ఆయనను f 

7దnక� పంపMదును.  
 

ఇ�ా� ం మ��య� ఉగ_ాదంఇ�ా� ం మ��య� ఉగ_ాదంఇ�ా� ం మ��య� ఉగ_ాదంఇ�ా� ం మ��య� ఉగ_ాదంBB BB  

 

ఇ�ా� ం �ాంwసుఖ$ల మ��య� HI0మ$ను�ా(ాల 4లయం. 

ఇ�ా� ం ఎపlడూ !"ం�ా EౌరªX'>లను సమ��«ంచదు.  
 

 ఎవ�¬6ే ధర5+షయంల� f6o య�ద«ం &ేయలyEో, 

�మ5:Y f ఇళ¨ నుంLU _xళ¨(�టPలyEో, _ా�� పట�  fర- 

మం�తనం6o, X'>యం6o వ>వహ��ంచటq4Y అల$� Z 4��Jించడb. 

అల$� Z X'>యం &ే�I_ా��4 HI0��ా, డb (ఖు�ఆ� 60:8) 
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మ�హమ5� సల� ల$� హ� అల�ౖ!" వసల� ం ఇల$ ఆEేtం&'ర-. 

య�ద«రంగంల� gాల¯° X{ �mౖ4క�ల నుEే« tం� fర- శత@0 వర°ంల�4 

�నYHిల� లను, �ీ, ²లను వృదు« లను వJించ�ాద4 ఆEేtం&'ర-. 

బ�ఖ$��, మ��ి� ం. 
 

మ�� హE�³ ల� - ఉEే0కంల� �నY Hిల� లను చంపవదుn  అX'Yర- .  

మ��ి� ం, w��5´ 

 

మ�� హE�³ ల� - మ��ి� ంలల� ఎవ�¬X' సంJి క�దుర-Rక�నY 

తర-_ాత _ా��4 హత>&ే�I, , _ాడb స�ర°ంల� ప0_{tంచడb స��కE' 

స��ా° 4d� 40 సంవత#�ాల (ప0య$ణjం&ే) దూరంల� ఉంటqడb, 

బ�ఖ$��, ఇబ�Y మ$జ� 
 

ఎవ���4 అ(�Yd� ఆహ�w &ెయ>కంLU  అబQ E'వM� 

 

అX'>యం(ా హత>&ేయడం µర<G�న gాgాలల� ఒకట� అX'Yర-. 

బ�ఖ$��, మ��ి� ం. 
 

�ర-TEినం X'డb gాgాల ల�క8ల� చూ�Iటపlడb మ�ందు(ా 

హత>లHmౖ ల�క8�సుక�ంటqడb. బ�ఖ$�� , మ��ి� ం హE�³ గం¢'ల�B . 
 

ఏ మ��ి� ం అ;X' మ�హమ5� సల� ల$� హ� అల�ౖ!" వసల� ం 

బ¤ధనలక� వ>w��కం(ా ప0వ��,�I,  అEి ఇ�ా� ంక� సంబంధం లyదు. 

X{డb ´�� HIర-6o &ేసు, నY dార>కల$gాలక� మ��య� ఇ�ా� ంక� 
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ఎట�P  సంబంధం లyదు. ఆX'డb య�E'« లల� gాల¯° నY �mౖ4క�లను 

మ�హమ5� సల� ల$� హ� అల�ౖ!" వసల� ం ఈ +ధం(ా !¶చR��ం&ే_ార- – 

శత@0 వMల 6oటలను X'శనం &ెయ>వదn4 _ా�� ఇళ¨ను ధ�ంసం 

&ెయ>వదుn . మ�� X{డb ఈ �వ0_ాదుల� &ేసు, నYEే�ట�? 

 

మనుష@ల పట·�  dాదు జంత@వMల పట�  కKL' కర-ణ మనుష@ల పట·�  dాదు జంత@వMల పట�  కKL' కర-ణ మనుష@ల పట·�  dాదు జంత@వMల పట�  కKL' కర-ణ మనుష@ల పట·�  dాదు జంత@వMల పట�  కKL' కర-ణ 

చూపమX'Yర- మ�హమ5� చూపమX'Yర- మ�హమ5� చూపమX'Yర- మ�హమ5� చూపమX'Yర- మ�హమ5� సల� ల$� హ� అల�ౖ!" వసల� ంసల� ల$� హ� అల�ౖ!" వసల� ంసల� ల$� హ� అల�ౖ!" వసల� ంసల� ల$� హ� అల�ౖ!" వసల� ం .... 
 

ఒక �ీ, ² తన ఇంట�ల� ఉనY Hి:�4 కట�P  పLేసు, ంEి. E'4d� wంLU 

HmటP క, తన ఆ�రం సంgాEించుd�నుటక� +LU�HmటP క అల$X{ 

వEిలyసు, ంEి. �వ��d� ఆ Hి:�  ఆక:6o అలమట�ం� చ4g�త@ంEి. ఆ 

Hి:�  &'వMక� dార-ణ<G�న �ీ, ²4 అల$� Z నరdా4d� పంపM6'డb అ4 

మ�హమ5� సల� ల$� హ� అల�ౖ!" వసల� ం అX'Yర- బ�ఖ$��, మ��ి� ం. 
 

మ�� హE�³ ల� - ఓ వ>d�,  E'హం6o అలమట�సు, నY క�క8ను 

చూ�ి, ఆ వ>d�,  నూwల� Eి(� `ళ§¨ 6ె�R ఆ క�క8 E'�4Y 

��ాRడb. ఇల$ క�క8 E'�4Y �రRడం వలన స�ర°ంల� 

ప0_{tం&'డb ఆ వ>d�,  అX'Yర-.  ఇEి +నY సహచర-ల� ఇల$ 

అLU(ార- ఓ ప0వdా, ! జంత@వMలను కర-ణjంచుట వలన మ$ 

gాgాలను ¸��ా, L' మ$క� బహ�మ$నం ఇ�ా, L'? ఆయన 

జ_ాబ�(ా ఏ g0ా ణjHmౖXxౖX' కర-ణj�I,  అల$� Z _ా��d� తపTక�ంL' 

బహ�మ$నం ఇ�ా, డb. అ4 అX'Yర- బ�ఖ$��, మ��ి� ం హE�³ ల�. 
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మ�� హE�³ ల� - fర- జంత@వMలను ´బq &ే�Iటపlడb E'4d� 

తక�8వల� తక�8వ బqధ క:(�ల$ చూడంLU. ´బq &ే�Iటపlడb 

స�¬న పద«w4 అనుస��ంచంLU. ´బq &ేయటq4d� ఉప¹(�ం&ే కw,  

మం� పదుXxౖనEి(ా ఉంLేల$ చూడంLU. ఎందువలనంట· E'4 

(�ంత@ సుల�వM(ా 6ెగ�త@ంEి. E'4 వలన ఆ జంత@వMక� Hmదn (ా 

బqధ కల�గక�ంL' ఉంటOంEి.  మ��ి� ం, w��5Eి హE�³ గం¢'ల�B . 
 

 మ�హమ5� సల� ల$� హ� అల�ౖ!" వసల� ం 7క8 హృదయం, 

శత@0 వMలను స!"తం ¸�ంచగల (�పT హృదయం. మ��ి� ంలక� 

ఆయన తన +J'X'X{Y అవలంzంచమ4 బ¤Jిం&'ర-. అం6ేdా4 

అమ$యక�లను, 4స#�యక�లను, �నYHిల� లను, �ీ, ²లను, 

వృదు« లను, చంపమ4 ఆయన ఏX'డూ బ¤Jించలyదు. ఇల$ంట� 

పనుల� &ే�I_ా��dº, ఇ�ా� ంక� ఎటOవంట� సంబంధం లyదు. 
 



20.  ఇ�ా� ం ఇ�ా� ం  ఇ�ా� ం  ఇ�ా� ం  -  మ�నవ��ధ�ా�ల�మ�నవ��ధ�ా�ల�మ�నవ��ధ�ా�ల�మ�నవ��ధ�ా�ల�  
 

ఇ�ా� ం ధర�ం ప�� మ�నవ��� ధనమ�న ��ా ణ�లక� 
�ల�వ�సు ం!". ఇ�ా� #య �ాజ&'లల( ఉం�ే మ+,ి�./తర1ల 
�షయంల( క3�� 4ట6 ర7ణక� తగ+ ఏ�ా:ట;�  క<:ంచబడ��@.  

 

ఇతర1లను ABళన Dేయడం, తక�Fవ Dే,ి మ�టG� డటం 
వంట6 పనులను ఇ�ా� ం Hా�Iసు ం!".  

 

 ఒక�I ధన మ�న ��ా ణ�లక� నషKం క<LIంచడం �MిదOం 
Dేయబ��ంద� మ+హమ�Q సల� ల�� హR అలTౖAV వసల� ం �ె<యజX,ి�I.  
బ+ఖ��I, అహ�Q హ!Z[ గం\�ల�] . 

 

వర̂_`!��abవర̂_`!��abవర̂_`!��abవర̂_`!��ab  ఇ�ా� ంల(ఇ�ా� ంల(ఇ�ా� ంల(ఇ�ా� ంల(  ��వ���వ���వ���వ�  లcదులcదులcదులcదు .  
 

 “మ�నవ�ల��ా! ./మ+ dమ�<e ఒaX ప�ర1షf� నుం�� 
ఒaX ,ీ h నుం�� సృjంD�మ+. తర1Hాత #ర1 ఒక�Iklకర1 ప�Iచయం 
Dేసుక�kmందుక� dమ�<e జ&తfల�Lానూ, �ెగల�Lానూ, Dేoామ+. 
Hాస Hా�ab #ల( అంద�I కంటp ఎక�Fవ భయభక� ల� కలHా�ే 
అల�� s దృMిKల( ఎక�Fవ Ltరవ�ాతf� డu �శwయంLా అల�� s 
సరxల(కజ&y నం కలHాడu, సకల �షయ�ల� �ె<,ిన Hాడూనూ.” 
ఖుzఆ| 49:13. 
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!ైవ ప�వక  సల� ల�� హR అలTౖAV వసల� ం ఇల� అk�eర1. “# అజ&y న 
అహంaా�ాలను, ��తమ+�� తల #ద గ�IxంDే త��x�e అల�� s 
అంత}ం!"ంD�డu. మ�Mి �oాx,ి, !ైవ~� గలHా�Lాk� లc!� 
A�న.��న దు�ాD��ILాk� ర���ందు��డu. సరxమ�నవ�ల3 ఆదం 
సం��నం. ఆదం మట6K�� సృMిKంచబ��� ర1.” ��I�!" హ!Z[ గంథం] . 

 

మ+హమ�Q సల� ల�� హR అలTౖAV వసల� ం ఇల� ఉప!ే�ంD�ర1 -  

“ఓ జనుల��ా! # ఆ�ాధు'డu ఒకF�ే. # తం��� (ఆదం) ఒకF�ే. 
అరబ+�Hా�� కk�e అరబ`�తర1�ేd L�ప:Hాడu aాదు. అల�km 
అరబ`�తర1� కk�e అరబ+�Hాడu L�ప:Hాడu aాదు. �ెల� Hా�� 
కk�e నల� Hాడu, నల� Hా�� కk�e �ెల� Hాడu L�ప:Hాడu aాదు. 
అల�� s దృMిKల( ఆయన పట�  భయభక� ల� కలHా�X ఉత మ+ల�.” 
అహ�Q హ!Z[ గంథం] . 

 

ఇ�ా� ంక� ప�రxం అజ&y న aాలంల( ప�జల� జ&�దుర�మ�k� 
ల�� a�ట;K dటGK �ేHార1. Hా�I దృMిKల( వంశం, జ&� ఔనeత'./ 
మ�నవ o�]ష� తక� ప�మ�ణం. ఇ!" Hా�Iల( అహంaారం, గరxం ల�ంట6 
_Gవన<e జ�ంపజX,ిం!". Hా�I సంసFరణల( ఆటంకంLా 
ప�Iణdం�ం!". య�దుల� క3�� జ&� దురహంaార ర1గ�తక� 
గ+��� ఉనeHా�X. ఫ<తంLా Hార1 aార'�ను'ల�Lా ర���ం!�ర1. ఈ 
అజ&y న _Gవన<e dధ'Lా మ��చ.��న�Lా ఇ�ా� ం 
అ�వ�I^ం�ం!". మ�నవ�లం�� సమ�న./న�, మ�నవ�డu తన 
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Dెడu ప�వర న వల�  Dెడ� HాడuLా సత��వర న వల�  మం�HాడuLా 
ర���ందు��డ� స:షKప�I�ం!". LtరHా�ab ప�మ�ణం వంశం, L�త�ం 
aాద�, �oాxసం, !ైవ~�, �ల సంప�  మ�త�./ LtరHాదరణలక�, 
o�]ష� తక� ఆ ��ాల� �ె<¡ిం!". మ�Mి ఏ వంoా�ab Dెం!"న 
Hాడ@నను అత�ల( �oాxసం, !ైవ~� ఉనeట�@�ే అత�ే 
ఉత మ మ�నవ�డ� అ� లcక�¢�ే LtరHాదరణల �ా£ నం అత�ab 
��ా ప ం aాద� ఇ�ా� ం స:షKం Dే,ిం!". !ైవ ప�వక  ఇల� ఉప!ే�ంD�ర1 
- ఓ జనుల��ా! అk�'యం Dేయడం నుం�� దూరంLా ఉండం��. అ!" 
#క� ¤ర1:!"నం k�డu ¥కట6ల(�ab k¦ట6KHmసు ం!". బ+ఖ��I, అహ�Q 
హ!Z[ గం\�ల�] . 

 

మ�� హ!Z[ ల( - ఎవ�Ia���ే ఇహల(కంల( k�'యం జరగలc!ో Hా�Iab 
¤ర1: !"నం k�డu అల�� s k�'యం Dే�ా డu. Hా�I హక�Fలను 
Hా�Iab ఇ¡ి:�ా డu  ��I�!", ఇబ¨e మ�జ& హ!Z[ గం\�ల�] . 

 

ఎదుట6 మ�Mి� Ltర�ంచడం తన వల�  Hా�Iab ఎల�ంట6 ఇబ�ం!" 
కల�గక�ం�� చూడడం ప�� మ+,ి� ం ధర�ం.  బ+ఖ��I హ!Z[ గంథం] . 

 

!ైవ ప�వక  సల� ల�� హR అలTౖAV వసల� ం ఇల� ఉప!ే�ంD�ర1. అల�� s # 
ర�ప��Xఖ<e, ధనసంపతf లను చూడడu. ఆయన # సంకల�:�e 
మ�Iయ+ # ఆచరణలను చూ�ా డu మ+,ి� ం హ!Z[ గంథం] . 

  



ఇ�ా� ం  - మ�నవ��ధర�ం ..... 98 

మ+,ి� ంల� నమ�© Dే,ªటప«డu మ�Iయ+ హ¬ య�త� 
Dే,ªటప«డu Hా�I� గమ�ం�నట�@�ే అందుల( మనక� 
క�¡ింDే!" aXవలం సమ�నతxం మ�త�./. అకFడ L�ప:Hాడu, 
దHాడu అను _`దం అస®ల� క�¡ించదు. వర̂ �వ7తక� 
��Hmలcదు. ధ�క�ల ప�కFన దHాడu, నల� Hా�� ప�కFన �ెల� Hాడu 
ఇల� ఎల�ంట6 వ'��'సం లcక�ం�� అకFడ అందర� సమ�నంLా 
ప�వ�I �ా ర1. �ాట6 మ�Mిab కషKం క<LIంDే వసు వ�ను సAVతం అడu�  
�¯లLI,ª  అల�� s దృMిK ల( Ltర�ంపబడ��ర� మ+హమ�Q 
సల� ల�� హR అలTౖAV వసల� ం �ె<¡ి�I. 

 

ఓ వ'ab  !��Iన నడuసు k�eడu. మ�ర°ం మధ'ల( అతడu ఓ 
మ+ళ±కంపను చూ�ాడu. !��e అతడu !��Iల( నుం�� 
�¯లLIంD�డu. అతడu Dే,ిన ఆ ప�� అల�� s Ltర�ం�, అతణ²^  
కటG³��ా డu. మ+,ి� ం హ!Z[ గంథం] . 

 

మ�� హ!Zసుల( -  !ైవప�వక  సల� ల�� హR అలTౖAV వసల� ం ఇల� 
బ´ "ంD�ర1 – అk�eర1 లక� _´జనం ¡µట;K , ��LI� ప�ామ�I¶ంచు, 
ఖ�·!Z� ���¡ించు (బ+ఖ��I హ!Z[ గంథం] ) 

 

 ఇ�ా� ం ఓ ప��ే'క.��న �¸�ల'తను ��I�ంD�ల� a¹ర1తfం!". 
అందుల( �ానుభ��, బGధల(�  �ాల�పంచుa¹వడం స�య 
సహaా�ాల� అం!"ంచడం ప� �న ల7ణ�ల�. ఇతర1<e కºాK ల(�  
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ఆదుa¹Hా<, Hా�I బGధను తన బGధLా _G�ంD�<. ఈ �ానుభ�� 
దయ�గ+ణ�ల� బG �గసు �ైన]  ప�� వ'ab  పట�  వ'క మHాx<. తన 
Hా���k�, ప�ా@Hా���k�, ఏ మతం Hా���k�, ఏ జ&� Hా���k� అంద�I 
పట�  ప�ద�I¶ంD�<. ఆక< L�నe Hా�Iab అనeం ¡µటKడం, ఆక< 
దప«<e దూరం Dెయ'డం ఇ�ా� ం ఆశయ�ల(� � ఒక ప�మ+ఖ అంశం. 
��LI� ప�ామ�I¶ంచడం అంటp »గ³Xమ�ల �D�రణ�� �ాట; ��LIab 
ప�Iచర'ల� క3�� Dేయ�<. ఖ�·!Z� ���¡ించడం అంటp kmరం Dేయ� 
అమ�యక�ల� జ�ౖల� �ాలTౖ�ే Hా�I� ���¡ించ���ab ప�య�eంD�<. 

 

 ఇHm aాక�ం�� ఇ�ా� ం మ��k�e �షయ�ల�, �యమ�ల� 
�బంధనల� �ె<యజX,ిం!". Hాట6� �ెల�సుa¹Hాలంటp ఖుzఆ| 
చదవం��. మ+హమ�Q సల� ల�� హR అలTౖAV వసల� ం ¼కF ప�వచk�ల� 
చదవం��. kmడu మన మధ' ఉం�ే మ+,ి� ంలను చూ� ఇ�ా� ం 
గ+�Iం� అంచk� Hmయకం��. సxచ½.��న ఖుzఆ| ల( మ�Iయ+ 
హ!Z[ లల( ఉనe!ే �జ.��న ఇ�ా� ం ధర�ం.  
 

ఓ అల�� s! ఇహపరల(aాలల( �ాఫల�'�e Dేక3�Xw మ�Iయ+ �వ� 
ఇషKప�ే సk��ర°మ+ ¡µౖkm మమ�<e న��¡ించుమ+! 
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24.  a�ంతa�ంతa�ంతa�ంతమం!"మం!"మం!"మం!"  ప�మ+ఖప�మ+ఖప�మ+ఖప�మ+ఖ  మ+,ి� ంమ+,ి� ంమ+,ి� ంమ+,ి� ం  oాస hHmత లoాస hHmత లoాస hHmత లoాస hHmత ల  ¡ªర1�¡ªర1�¡ªర1�¡ªర1�  

 

1) అ¾ ఖ�I¿  180 – 232 AV (795 – 847 aÀ].శ.) అ¾ jబG� , 
�Xఖ�గణ²తం, ��a¹ణd�. 

2) అ¾ రj  251–313AV (865–925) H¦ౖద'oాస hం, ర�ాయన oాస hం. 
3) అ¾ ఒటGK � 264 – 306AV (877 – 918) భ�L�ళoాస hం 

4) అ¾ ఫ�ాజ 259- 339AV (872 – 950) Áిల�సÁీ, ��<ట6క¾ ,µౖ|® 

5) ఇబ¨e బ¨ౖ��z 586–646AV (1190-1248) వృ7oాస hం, ఔషధoాస hం 

6) ఇబ¨e మ�jQ 835–906AV (1432–1500) సమ+ద�య�న oాస hం, 
మ�సమ+ద�మ+నక� !��I 

7) అహ�Q లÂ�I 999–1059AV (1591–1649) భవన ��ా�ణం, 
��¬ మహ¾ 

8) అ¾ జజ&�I 550 – 602AV (1155 – 1206) .�aా�క¾ �_Gగం  
9) అ¾ aాజ�  515 AV – (1121 - )  .�aా�క¾ AెÄ��ో,ªK ట6Å® 

10)  ఇబ¨e అ¾ a��Æ 630–685AV (1233–1286) సరÇ�È, Áిj»ల¿ 

11)  అ¾ షs ర�ా � 469–548AV (1076–1153) కం¡ª�Iట6É 
�I<jయ| 

12)  అదు¾ ఫజ¾ 958–1002AV (1551–1599) ,ªK Ê ఎ����MªK Ëష|, 
AVసK �È 

13)  ఎÌ�మ+దÌ�z  552–628AV (1157–1231 ) య+దOk¦ౖప�ణ'త, 
య+దO  �ామLI] 

14)  ఇబ¨eఅ¾అHాxÍ1050–1650అLIకలwz] , య��మ¾ హ,µ�ండ�È 
15)  ఇబ¨e బతÎÏ 703AV (1304)  టG� H¦¾ మ�Iయ+ AVసK �È. 

,ªక�Iం�న ప�స కం – 1000 మ+,ి� ం ,µౖంట6సుK ల ¡ªర1� . 
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