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ఇ�ా్ లంగ���ల�ం�ా��రణల�ాం��లదువ�ల�ం

అ����ం���నంప్రనల�ం– �ాట�ంజ�ాబ�ల� 
 

1. ����ల�ం మ��య�ం ఇతరం ��లదూం మతం గ�ల��ల�ం �గ���ాధననుం
�����ల��య�ం��లదూంధర్ంపల��తతల�ంఅల������ుు త�నరన. �ా�ం

ఆరలభలల�ంమన�ుసంప��ప�కలం�ెలద�ంక వటలంవలనంఆ�ాధనల�ం

ఏ�ాగ�తం ���లం ఏ�ౖెత�ం �గ�హలం అవ�రమవ�తతలద�, 

ఆ��య్్�తల�ం మన�ుసం సననతం �ౖెతనయం �ాయ ్��ం �థరన��ననం

తరన�ాత, ఆ�ాధనల�ం ఏ�ాగ�తం ���లం �గ�హలంఅవ�రలం సలడద�ం

��లదరనం��లదువ�ల�ంఅలట�రన. ���ంగ���ల�ం���మలట�రనం? 

�ౖె�ా�ాధనల�ం చూ��ం ఏ�ాగ�తం �షయలల�ం మ��్ిలల�ం సననతం

�ాయ ్��ం�థరన��త�నరన.  

�ౖె�ా�ాధనల�ం చూ��ం ఏ�ాగ�తం �షయలల�ం మ��్ిలల�ం సననతం

�ాయ ్��ం �థరన��త�నరన. ఒ���ళం ఆరలభలల�ం మ�త్��ం

�ౖె�ా�ాధనల�ం ఏ�ాగ�తం ���లం �గ�హలం �ావల�ిం వ�్, త�ాకతం

దరలల�ం మన�ుసం సననతం �ాయ ్��ం �థరన��ననప�డ్ం �గ�హలం

��్ం అవ�రలం లల�క తతననట్్�థ, ఇపపట���ం మ��్ిలల�ం

�ౖె�ా�ాధనల�ం మన�ుసనుం ��ల��్���లచడలల�ం సననతం �ాయ ్��ం

�థరన��త�నర�ం త�నుం �ెబ�తతత�నను. ఎలదు�లట�ం �ారనం అల�్ లం

నుం ఆ�ా��ల�థటప�పడ్ం �ౖె�ా�ాధనల�ం ఏ�ాగ�తం ���లం ఎల�లట�ం

�గ�హలంలల��ంప్్మం��్ంఅవ�రలం�ా����ం�లగడలంలలదు.  
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ఎలదు��ం ఆ�ారలల�ం సరనమ�ల�ం వ�ాు య�ం ఒ�ం �నన�ిల్�ాడ్ం

అ����నప�పడ్ం�ె��పంజ�ాబ�ంఏ ? 

మ�ం�ల�య ల�ంఒ��ా��ంత�నుంఒ�ం�ాక�వ��ంచ��్�ుు లడ�ా, ఆయనం

ఇల�ంఅత�నరన. ఎప�ప�ై�థంఒ�ం�ననం �ిల్�ాడ్ంమన నం "ఆ�ారలం

ఎలదు��ం సరనమ�తతల��?" అ�ం అ����నపపప�డ్, అత����ం

�� ల�ం జ�ా��ాు మ�ం "�కరరలల�ం ��తమ్ం �ిల��ం

రనబ�్తతనన��"; ఎలదు�లట�ం అ�ల�ం �షయలం �ె�ిపత�ం అతడ్ం

అరయలం �థ�ు��లలడ్. అల���ం ఆరలభం దరలల�, �ౖె�ా�ాధనలల�ం

ఏ�ాగ�తం ���లం ప్జల��ం �గ��ల, ప్్మలం అవ�రలం

�ల�గ�తతల��. 

ఇ�ా్ లంధర్లల�ం��మ�ంఅబదబలం �ెపప�����ంఅనుమ్ంలలదు. అ��ం

ఎలతం �నన�ౖెత�ం ���. త�ం �డ్��ం త�త�ప�పడూం అల�లట�ం తప�పడ్ం

జ�ాబ�ం ఇవకను. ఎలదు�లట�ం ������ం ��దద �ా�ౖెం �ూ్ల�ం ��ళ�డలం

�దల�ం ��ట�్ నం త�ాకత, ��రనప�లం త�ాకతం ఆ�ారలల�ం �నబ�థం

సరనమ�ల��ం�ారణలంఅ్ం�ఘ�ల�ాం���ె��్నం�ాయ�వ�లం�ాయ��చలం

అ�ం చ���నప�పడ్, అతడ్ం ట�చరనం అబదబలం �ెబ�తతత�నడ�ం

����ాు డ్. మ��ం ��త�నళ���ం అ�ల�ం �షయలం �ె �ినం త�ాకతం

తల��్ం తన��ం అబదబలం �ెకాపడ�ం గ����ాు డ్. ఒ���ళం �ిల్�ాడ్ం

అరయలం �థ�ు��లలడ�ం �రనం �����ు , �షయ�లనుం �ల్నలతం

�ులభలం �థ�ిం అత����ం �ెపప�����ం ప్య్నల�� . అల�థ�ా�ం

�షయ��నం ��ట��య�����ం అత����ం అబదబప�ం � ం �ెపపడలం

����నం పదబ్ం �ాదు. ఒ���ళం �కయల�ాం ���ం ���ం జ�ాబ�ం

�ె య�క �థ, అత����ం ‘త���ం �ె యదు’ అ�ం�ె��పం �ౖెరయలం���ం
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సల�� . �ా�ం ఈం జ�ాబ���ం త�ట�ం ��ల�ం మల��ం �ిల్ల�ం �లతత�ిు ం

�ెలదరన. ఒ���ళం ఇ�థం జ�ాబ�నుం త�నుం త�ం ��మ�రన����ం ఇ��ు , 

అతడ్ం "అబ�్ం (త�త�న), ���లదు��ం �ె యదు?’ అ�ం ఎదురనం

ప్రన�ాు డ్. ఇ��ంమల��ాం�ంహ� మంవవ్ం�థయటలంమ��య�ం�ం

�ిల్�ా���ం కాటటం �రనం �క��ం బ��ాం చదవ���వటలం తపప����ం

�థ�ుు నన��.  

ఒ�టవంతరగ్ల�ంసననం���యరనయ లం ��ర��ం �ౖె�ా�ాధనల�ంఏ�ాగ�తం

���లం �గ�హల, ప్్మం అవ�రలం �ల�గ�తతనన��ం – (2+2=4 

అత���ం౧వంతరగ్ంనుల��ం౧౦వంతరగ్ంవర��ంమ�త్��ం�ా��ల��ం

ఆంత�ాకతం�క��ంమ�ర��ల��ంఒ��ల�ంఎలదు��ంసలటటనన��) 

�గ���ాధనం గ���ల�ం ననునం ఒ�ిపల�థం ప్యతనలల�ం ��లదరనం

��లదూంపల��తతల�ం ఇల�ంఅత�నరన. ౧వంతరగ్ల�ం ఒ�ం ���య��య��ం

కా్  �ల�ాం �ౖె�ా�ాధనల�ం ఏ�ాగ�తం ఎల�ం వత��బ ం �థ�ు���ా ం అత�ం

�షయ��నం బబ ��ల�థటప�పడ్, అత����ం �గ�హలం ��యల��ం

ఏ�ాగ�తం వత��బ ం �థ�ు���ాల�ం బబ ��లచడలం జరనగ�తతల��. �ా�, ఆం

త�ాకతంఅతడ్ం�����ం �ాయ ్��ం�థరన��త�న�, అత����ం �ౖె�ా�ాధనల�ం

ఏ�ాగ�తం���లం�గ�హల, ప్్మంఅవ�రలంసలడదు. 

గ���ులచద��నంఒ�ంఅతయలతంమ�మయ��్నం�ా�ు వలంఏ టలట�, ఏ�ౖెత�ం

�షయలం��్ం మమ �ాలంాల��ౖం గట�్ ం పటట్ ం సలట�, భ�షయతతు ల�ం

అతడ్ం ���ల�ం అలద��ం ��లట�ం మ�లదుం �లబడగలడ్. 

స��హరణ��, ౧వం తరగ్��ం మ�య ��ట��సం బబ ��ల�థం ఒ�ం ట�చరనం

తనం ���యరనయ ల��ం 2+2=4 అ�ం బబ ���ాు డ్. ���య��య ం ప���ం
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కా�వ�����, �����ల�ం �థర����, మ�య ��ట��సం ల�ం �ి.��చ.��ం

�థ�ాు ��ం అత�ం �����ం �లబలధలం లల��ల��, 2+2=4 అత�ం కా్  �ం

�క���ల�ం ఎల�లట�ం మ�ర�పం �ాదు. అ��ం ఎ�్��ం ౫ లల�ం ౬�ాం

మ�రదు. ��ౖతరగతతలల�ం ���యరనయ ల�ం �క���ల��ం కాటట అ�జబ�్ , 

ట�్��న��ట�్ , ల�గ�� మం�దలలౖనం �ాట��ం �క��ం త�రన్��లట�రన. 

అ్త�ం2+2=4 అత�ంకా్  �ం�క���ల�ంఎల�లట�ంమ�ర�పం�ాదు. 

ఒ���ళం ౧వం తరగ్ల��ం ట�చవం కా్  �ం అలంాలనుం తప�ప�ాం

బబ ����ు , ఆం���యరనయ ల�ంభ�షయతతు ల�ంమ�లదు��ందూ�ు��ంక ��ర�ం

మన��ల�ంఊ��లచగలల? 

����లల��ం �ౖెవ��వనం గ���ల�నం కా్  �ం �యమలం ఏ టలట�ం

�ౖె�ా���ం ర�పలంలలదు. మ��, ఈం�ా�ు వలం �ె �ినం త�ాకతం �క��ం

ప్జల�ం ����ం తపప���నం చూ�ూు ం పల��తతల�ం ఎల�ం �ర�బదల�ాం

సలడగల�గ�ంతతత�నరన.  

౧వం తరగ్ల�ం చదువ�తతననం �ం ��మ�రన����ం ��లడ్ం ��ళళ�ం

త�ల�గ�ం�ాదు, ��లడ్ం��ళళ�ం౫ లల�ం౬ అ�ం�ె�ిప, �ూ్ల�ంకా��ౖనం

త�ాకతం ��లడ్ం ��ళళ�ం త�ల�గ�ం అత�ం అ�ల�ం �షయలం �ా����ం

�ెపపగల�ా? మ�మ�్ట���ం �ాదు. �ా�ు �ా���ం ఒ���ళం అతడ్ం

తప�పం �థ��ు ం �������ద , ��లడ్ం ��ళళ�ం త�ల�గ�ం అ�ం �ెబ�����ం �ా�ం

అతడ్ం �ూ్ల�ం కా��ౖం వర��ం ఆగరన; ఒ���ళం �ననప�ప�థం అల�ం

�����దద �ం క �థ, �రనం �థతతల��ాం అత��ం భ�షయతతు ం త�రనలం

�థ�ిన�ారవ���రన. 
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2. ����కరనం ��షలల�ం ����కరనం ��ర్��ం �రనం �ిలవబడ్ం తతనన��: 
ఇల��్షతల�ం �ాటవ, ��ల��ల�ం కా�, త ళలల�ం త�న. అల���ం

�ౖె�ా�నం అల�్ లం అ�ం �ి �త�, �ామం అ�ం �ి �త�ం లల�ం వ�సం

అ�ం�ి �త�ంఒ��ం�ౖె�ా�నం�ి �నటట్ ం�ా��? 

 

మహ� ననత��్నం��వయత�మ�ల�ంఅల�్ లం��ం�ెలదు��్. 

౧౭వంఅ��యయ��్నం�ూరతత�ంఇ�ా్, ౧౧౦వంవచనలల�ంమువఆఆం

ఇల�ం�ెల�ప�తతనన�� 

"ప్�ట�లచు: ‘అల�్ లంఅ�ం �ిలవల��ంలల��ంర�్ఆంఅ�ం�ిలవల��: 

ఆయననుం ���ం (సతుమ) ��రన��ం �ి �త�, మహ� ననత��్నం

��వయత�మ�ల�నం ఆయన��ం �ెలదు��్.‘" [��వయమువఆఆం
17:110] 
 

అల�్ లం నుం �రనం ఏం ��రన��త�ౖత�ం �ిలవం వచు్. �ా�, అ��ం

అతయలతం�ులదర��్నం��రనం అ్ంసల�� , మన�ుసల�ం ర�కా�నం

గ�రను ��ం �ె�థ్ల�ంసలడ�కడదుంమ��య�ం��వలలంఅల�్ లంమ�త్��ం

� ��ంసల�థం��వయల�ణ�ల�ం� ��ంసల�� .  

����కరనం ��షలల�ం �ట��ం ����కరనం ��ర్�� �ిలవవచు్. అ్�థ, 

�రనం�ా�ం����ం‘�రన’ అ�ంఏం��షల�నూం�ిలవంలలమ�ం���! 

�రనం �ట��ం ����కరనం ��షలల�ం ����కరనం ��ర్��ం �ిలవం వచు్. 

స��హరణ��ం ఇల��్ షతల�ం �ాటవ, ��ల��ల�ం కా�, త ళలల�ం

త�న, అర�ల�ం మ�, �ల�్తతలల�ం అపల, �దబ ం ��ల��ల�ం జ�, 
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గ�జ�ా�ల�ం జ�ం లల��ం కా�, మ�ా��ల�ం కాల��, �ననడలల�ం �వ, 

�ెల�గ�ల�ం �రన, మలయ�ళలల�ం ��ల్లం �దలలౖన�. ప్్���ం

సదయలంఒ�ం�ా్ �ుం�రనం��్ గమ�ంఒ�ం��న��తతడ్ంతన��ం�ల�ం

ఇ��్డ�, అ్�థంతనుంఅల�ం��్ గలల�ంక తతత�నన�, ఎలదు�లట�ం

అల�ం ��్ గ�ాత�ం �ాల్ం వ�్నటట్ ం సలటటలద�ం ఒ�ం వయ��ు ం త���ం

�ెకాపడ�ం అను��ల��మ�. �����లచ�ాం ఆం �ట�ల�ం �లప�ం �ా�నం

సలద�, ���ం రలగ�ం ప�ుప�ం రలగ�ల�ం సలద�ం �ె యం వ�్ల��. 

అతడ్ం‘�రన’ అ�ం�ెబ�తతనన��ం�ా�ు �ా���ం‘మ�త్ల’ అ�ంత�నుం

గ���ల��ను. �ాబట�్ ం�రనం�ట��ం����కరనం��షలల�ం����కరనం��ర్��ం

�ిలవంవచు్. అ్�థం�రనం�ా�ం����ం�రన అ�ం�ిలవంలలరన. ఈం

సపమ�నలం య���ాయ ���ం దగర ర�ాం లలద�ం ప్జల�ం ���లచవచు్. 

త�నుం �ా����ం ఏ��భ��ుు త�నను. ఎలదు�లట�ం ఏ�ం �ె య�ం వయ��ు ం

�క��ం �ట��ం మ��య�ం మ���్ �నం �థ �ార ం గ�రను ం పట్గలడ్. 

మ���్ �నం ‘�రన’ అ�ం �ిలవట����ం అతడ్ం ఒ�ం మ�రన్ �ౖెం

సల�� . అల���ంఎవ���త�ంవయ��ు ం����నం�ౖెవ��వనంఅలట�ం �ౖెవలంఅలట�ం

ఎవ��, ఏ ట�ంమ�్తల�ాం �ె �ిం సననప�పడ్, ఇతరనల�ంఅ�తయం

�ౖె�ాలనుంప��లచడలంచూ��ు , �హజల�ాత�ంఅతడ్ం ‘ఒ�ం�జ��్నం

�ౖె�ా���ం మ��య�ం అ�తయం �ౖె�ాల�కం మధయం సల�థం � ���న’ 

�ా��ల�ంగ���ులచలల�ంక తతత�నర�ంఆర్రయక ��డ్.  

����కరనం ��షలల�ం ����కరనం ��ర్��ం �ిలవడలం ��క�ాం బల�ారలం

��్ం త�ణయతం ధత����లచబడదు. బల�ారలం త�ణయతం

గ���ులచ�����ం����ం��టట�ా్��ంరనదద వల�ింసలటటల��.  
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అల���, బల�ా�ా�నం ��ల��ల�ం � త�, ఇల��్ షతల�ం ���్, అర�ల�ం

దహబం అ�ం �ిల��ాు రన. బల�ా�ా���ం సననం ఈం ��ధం ��రన్ ం �ె �ిం

సత�నం�ా�, ఒ���ళంఎవ���త�ంవయ��ు ం తనంవదద ంబల�ారలం౨౪ �ారట్ం

బల�ారమ�ం�ెబ�త�ం���ంఅమ్మ�ి�థ, ���్ం�ి్ింవదద ��ం��క�ం

����ం ప����లచ��ల��త�ం �రనం అత���ం గ�� ��్ �ాం నమ్రన. తనం

వదద నుననం ��టట�ా్��ం ఆం ���్ం �ి్ిం అ��ం అ�ల�ం బల�ార��త�ం

�ా��ం అత���ం ��ాబ ���ాు డ్. ప�ి��ం రలగ�ల�ం�����ిం క �్ం నగల�నం

బల�ారనంనగల�ం�ాజ�లవ�.  

�ౖెవతకం�ి��బ లతలం��్ం��టట�ా్ం- �ూరతత�ంఇఇ�్ స. అల���, 

ఎవ���త�ం లల��ం ఏ�ౖెత�ం �థవ�డ్ం అ�ం ���ాం �థ�ుు ననట్్�థ, 

���ల��ం ���య���యలనుం �ౖెవతకం �ి��బ లతం ��టట�ా్��ం

ప����లచ��ల��ం ఆం ���ానుం అల�����లచ�కడదు. �ౖెవతకం

�ి��బ లతప�ం ��టట�ా్ం అలట�ం �ౖెవలం గ���ల�నం �కచ్��్నం

�రకచనలం ��వయమువఆఆం ల��ం ౧౧౨వం అ��యయలం అ్నం

�ూరతత�ంఇఇ�్ సంంఇల�ంఇ�ుు నన��: 

"ప్�ట�లచు, ‘ఆయత�ంఅల�్ ల, ఏ�����డ్ంమ��య�ంఅ��క�య�డ్; 

�కయలం �మతదుబ డ్; ఆయనం ఎవ����ం ప�ట్లలదుం మ��య�ం

ఆయన��ం ఎవకర�ం ప�ట్లలదు; మ��య�ం ఆయననుం క  న�థ��ం

లలదు.’’ [��వయమువఆఆం112:1-4] 

ఎవ���త�ం లల��ం ఏ�ౖెత�ం ���ం ��ౖం య��ిడం టటస్ం కా��ౖ�థ, ఆయననుం

లల��ం����ం�ైవలంఅ�ం�ిలవవచు్.  
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త�నుం �ౖె�ా�నం అ�ం ���ాం �థ��ం మ��య�ం ��ౖం త�ల�గ�ం వచత�లం

�రకచత��నంప���ు ం�థ���థంయ��ిడంటటస్ంకా�వ�తతల��, �ౖెవలంఅ�ం

�ిలవబడ్తతల��ంమ��య�ం�ౖెవల�ాంఆ�ా��లపబడ్తతల��. 

స��హరణ��ం ప్వ�ు ం మ�హమ్మం �ల్ల�్ హలం అలలౖ��ం వ�ల్లనుం

ఎవ��ం ఒ�ం మ��త�్��ం �థవ�డ�ం అత�నడను��ల��మ�ం (అల�్ లం

� లచు�ా�). అత��ం మ�టలల��ం ���య���యలనుం

ధత����ల�థలదు��ం ఆయననుం ��ౖం �ూరతత�ం ఇఇ�్ సంయ��ిడం టటస్ం

��ం ప����లచు��మ�. "ము�ంహల అల�్ హలం అహమ" – ప్�ట�లచు, 

ఆయత�ంఅల�్ ల, ఏ�����డ్ం- అ��క�య�డ్; 

మ�హమ్మం �ల్ల�్ హలం అలలౖ��ం వ�ల్లం ఏ�����డ్ం మ��య�ం

అ��క�య��� ? �ాదు. ��వలలం ఆయనం ఒ�్�థం ప్వ�ు ం మ��య�ం

�ల�థరహరనడ్ం �ాదు. ఆయన��ం ప�రకలం అత��ం మల��ం ప్వ�ుల�ం

మ��య�ం�ల�థరహరనల�ంవ��్రన.  

"అల�్ హలం �మమ" – అల�్ లం �రన����పరనడ్, �కయలం

�మతదుబ డ్; 

మ�హమ్మం �ల్ల�్ హలం అలలౖ��ం వ�ల్లం అత��ం ��ా్ లనుం

ఎదు��్త�నరత�ం �షయలం మన��ం �ెల��ు. ఆయనం అల�్ లం

��్ం ఒ�ం ర��ుమలతత�ౖెనం ప్వ�ు ం మ��య�ం �ల�థరహరనడ్ం

అ్నపపట���, తనం ౬౩వం �లవతసరలల�ం ఆయనం చ�క య�రనం

మ��య�ంమ��త�ల�ంమననలం�థయబ��త�రన.  

"లమం య మం వం లమం య�లమ"– ఆయనం ఎవ����ం ప�ట్లలదుం

మ��య�ంఆయన��వర�ంప�ట్లలదు; 
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మ�హమ్మం �ల్ల�్ హలం అలలౖ��ం వ�ల్లం మ�ా్ల��ం అబ�ద ల�్ లం

మ��య�ం ఆ త�ం దలపతతల��ం జ�్ల�నం �షయలం మనలద����ం

�ెల��ు. ఆయన��ం అత��మల��ం �ిల్ల�ం � �ారనం �క��. 

స��హరణ��ం�ా్మల, ఇబ�్ ��మం.... ర��యల�్ హలంఅనుు మ. 

"వం లమంయ��ల్హలం ��క�వఆం అహమ" – మ��య�ం ఆయననుం

క  న�థ��ంలలదు. 

మ��్ిలల�ం అలదర�ం మ�హమ్మం �ల్ల�్ హలం అలలౖ��ం వ�ల్లనుం

ఎల��ం��్ �ాు రనంమ��య�ం� ర��ాు రన, �ారనంఆయనం��్ంప్్ం

ఆ�థంా�నంతత.చ. తపప��ల��ంకాట�లచవల�ింసలటటల��. అ్త�, 

ఆయత�ం�థవ�డ్ంఅ� ప ��ంఒ�్ంమ��్ిలం�క��ం���ంప్పలచలల�ం

�నబడడ్.  

ఇ�ా్ �యం మ�ల�ి��బ లతలం - "ల�ం ఇల�హం ఇల్ల�్ లం

మ�హమ్దుర��ూల�ల�్ ల" అలట�ం అల�్ లం తపపం ఆ�ా��లపబ�థం

అరుతంగల�ా��వకర�ంలలరనంమ��య�ంమ�హమ్మంఆయనం��్ం

�ల�థరహరనడ్. ఈంవచనలంప్్���ం దు�ారన్ ంఅ��ఆంపల��లల�ం

అలట�ం నమ�� ��ర��ం �ి �థం �ిల�ప�ల�ం ��ల�ె ు్ ం

ప్�ట�లచబడ్తతనన��. త��క�ాం మ��్ిలల�ం మ�హమ్మం

�ల్ల�్ హలం అలలౖ��ం వ�ల్లనుం ఎల��ం � ర��ుు త�నం మ��య�ం

��థయతంచూప�తతత�న, ఆయనంఅల�్ లం��్ం�ల�థరహరనడ్ం

మ��య�ం ���ు�థం �ా�ం �కయల�ాం �థవ�డ్ం �ాదుం అ�ం �ా����ం

ప్్��మంజ�� ప�లం�థయబడ్తతనన��.  
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ఇ�ం ఇప�పడ్ం �రనం ఆ�ా���ుు ననం �థవ�ళ�నుం �క��ం �ూరతత�ం

ఇఇ�్ సం అత�ం ఆం �కచ్��్నం �ౖెవ��వనం ��టట�ా్��ం ఒ��ా��ం

ప����లచల��. �ైవ��వనం��టట�ా్�ంఎల�ంసప���ల��ల�ం���ం

��ౖనం �వ��ల�త�మ�. ��మ�ం ఆ�ా���ుు ననం �థవ�ళళ�ం �తయ��్నం

�థవ����ం లల�ం అ�తయ��్నం �థవ����ం అత�ం అ�ల�ం �జ��నం

�ను��్వటలంప్్ంఒ�్��ంబ�ధయత. 

3. అ�నం ధ�ా్లల�ం అతయలతం కా్�నం ధర్లం ��లదూం ధర్ల. �ాబట�్ , 
అ��ం ప్పలచలల��ం అ�నం ధ�ా్లం �లట�ం అతయలతం �కచ్��్ల��, 

కా్మ�ణణ���్ల��ంమ��య�ంసతుమ��్ల��ం�ా��ం? 

ఇ�ా్ లం ధర్లం ప్పలచలల�ం అ�నం ధ�ా్లం �లట�ం అతయలతం కా్�నం

ధర్ల. 

అ�నం ధ�ా్లం �లట�ం కా్�నం ధర్లం ��లదూం ధర్లం �ాదు. 

ప్పలచలల��ం�ట్�దట�ం ధర్లంమ��య�ం అ�నం ధ�ా్లం �లట�ం

అతయలతం కా్�న��్నం ధర్లం ఇ�ా్ లం ధర్ల. ఇ�ా్ లం ధర్లం ౧౪౦౦ 

�లవతస�ాలం కాత��ం మ��య�ం మ�హమ్మం �ల్ల�్ హలం అలలౖ��ం

వ�ల్లం����ంకా్రలరల��రత�ంఅత�ంఒ�ంఅక హంప్జలల�ంసనన��. 

అనలతం �ాలలం నుల��ం ఇ�ా్ లం ధర్లం స���ల�ం సనన��ం అలట�ం

మ�నవ�డ్ం ఈం భ� ��ౖం తనం�ట్�దట�ం అడ్గ�ం ��ట�్ నపపట�ం

నుల��. ప్వ�ు ం మ�హమ్మం �ల్ల�్ హలం అలలౖ��ం వ�ల్లం ఇ�ా్ లం

ధర్లం��్ం�ాయ ప��డ్ం�ాదు. ఆయన అల�్ లం��్ంఅల్మం

ప్వ�ు ం మ��య�ం �ల�థరహరనడ్. అలట�ం ఇ�ా్ లం ధర్లం ��్ం

�ట్�వ��ంప్వ�ు ంమ��య�ం�ల�థరహరనడూను.  
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అతయలతం కా్�నం ధర్��ం అతయలతం �కచ్��్నం మ��య�ం అతయలతం

కా్మ�ణణ���్నంధర్లం�ానవ�రలంలలదు.  

��వలలం అతయలతం కా్�న��్నం ధర్లం అత�ం కా్్ప���ం ��థం ఏం

ధర్��్త� అతయలతం �కచ్��్నం మ��య�ం కా్మ�ణణ���్నం

ధర్మ�ం���ాం�థయజ�లదు. ఒ�ంప���భ్��్నం�ా్ �ుల�ంఅప�ప�థం

ప���దబలం �థ�ినం ��టటం నుల��ం �����ల�నం �ా్ �ుల��ం �ళ�ం �లట�ం

తనం ఇలట�్ ం ��ౖత��ం �పప��ల��ం మ�డ్ం త�లలం ���తలం సల�నం

�ా్ �ుల��ం �ళళ�ం �కచ్��్న�ం అనడలం ఎలతం వర��ం �బబ��ాం

సలటటల��ం?  

అల���ం అతయలతం లలటట�్ం ధర్��ం అతయలతం �కచ్��్నం మ��య�ం

కా్మ�ణణ���్నంధర్లం�ానవ�రలంలలదు.  

మ����ౖప�ంఏంధర్��్త�ంతనుంఅ�నలట�ం�లట�ం��� తు ంధర్లంమ��య�ం

ఈంమధయత�ం�దలలౖనంధర్లం�ావటలంవలనంఇతరంధ�ా్ల�నలట�ం

�లట�ం తమ�థం ��ల�ం �కచ్��్నం మ��య�ం కా్మ�ణణ���్నం ధర్లం

అవ�తతలద�ం ���ాం �థయలలదు. మ�డ్ం త�లలం ���తలం మల��ాం

�ీల�ం ��యబ��, కాయ�ం �థయబ��ం జ�గ�తు �ాం �్ి�ం ల�ం సలచబ��నం

��కదనజలలం (���్ి�ం �ాటవ) �లట�ం అప�ప�థం �మ�ద్లల�ం నుల��ం

��్�ం �ాం పట�్ నం �రనం అతయలతం �కచ్��్న��ం �ెపపడలం ఎలతవర��ం

�బబ�ం? 

ఏంధర్��్త�ం�కచ్��్న��ంమ��య�ంకా్మ�ణణ���్న��ంఅన�����, 

ఆం ధర్లల�ం ఎల�లట�ం నూతనం � ప��ల�, మ�రనపల�, �థరనపల�, 

��ల��లప�ల�ంసలడ�ాదు. అల�థ�ా�ంఆంధర్లం��్రణంమ��య�ం��రం
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��్ంమ�ల���రలం �రకల��ం �త�్ి�రు ంమ�త్��ం అ్ం సల�� . 

ఈం భ�మలడలల��ౖం ��వలలం మువఆఆం మ�త్��ం తనుం

అవత��ల�నపపట�ం అ�లలౖనం మ��య�ం �కచ్��్నం ర�పలల�ం

��న�ాగ�తతనన��. ఇతరం ధ�ా్లం ��వయగ�ల��ల�నం నూతనం

� ప��ల�, మ�రనపల�, �థరనపల�, ��ల��లప�ల��ం గ���ం �ా��ల��ం

�ాకాడ్��లల�ం క య�్. అవత��ల�నం త�ట�ం నుల��ం ఎత�నం ల�లం

మల��ంమువఆఆంగ�ల���నం�ల �యలం�థ�ి, తమం��దడ్ల�ంజ�గ�తు �ాం

భద్ప���త�రన. త�ట�ం ఆధు��ం ప్పలచలల� �క��ం మువఆఆం

గ�ల���నం ప���ు�ాం �ల �యలం �థ�ినం   యన్ం ����ద ం ప్జల�ం మనం

మధయనం సత�నరన. అల�థ�ా�, అ�ల�ం మువఆఆం నుల��ం మ��ాం

స��్ఆంర��యల�్ హలంఅనుు ం����ప�ం౧౪ ర��బ�ద లం���తలంతయ�రనం

�థ్ల�నం మువఆఆం �ా�ీలల�ం ��లడ్ం ఈత�ట���ం �క��ం ����్ల్ం

మ�య�యలల�నూం మ��య�ం ట��్ల��ం ��ప్��ం మ�య�యమం

(Koptaki museum) ల�నూం భద్ల�ాం సత�న్. �ాట�ల�నూం

మ��య�ం ఈత�డ్ం మనం మ�లదుననం మువఆఆం లల�నూం ఒ�్ం

అ�రలంమ�రనపం�క��ంలలదు.  

౧౫వం అ��యయ��్నం �ూరలం అ�ం���్, ౯వం వచనలల�ం అల�్ లం

ఇల�ం�ా�ాద నలం�థ�ిత�డ్ 

"��సల�థహల�ాం ��మ�ం ��వయ�ల�థంా�నం పలకామ�; మ��య�ం

��మ�ంతపప��ల��ం����ం�ాకాడ��మ�ం(మ�ర్బడ��ల��)." 

అతయలతం కా్�నం ధర్��ం అతయలతం సతుమ��్నం ధర్లం �ానవ�రలం

లలదు. 
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ఏంధర్��్త�ంఅ��ంఅతయలతంకా్�న��్నంధర్��్నలతంమ���్ నంఅ�థం

అతయలతం సతుమ��్నం ధర్లం అ�ం ���ాం �థయజ�లదు. అ��ం ఎల�ం

సలటటలదలట�, ��వలలంకాత��ం�ావటలంవలనం౧౯వంర��బదప�ంకాతం

�ారనం ఈం మధయత�ం తయ����నం టట�ట�ం �ారనం �లట�ం అతయలతం

సతుమ��్లద�ం�ెపపడలంల�లట�దననమ�ట. వత��ు �ారలల�ం్్పపటలం

��క�ాం�ా్ వ్ంఅ �్యం�ాడంగలం౧౯వంర��బదప�ంకాతం�ారన�, ��వలలం

కాత��ం �ావటలం వలనం అ��ం ��ం ��ం �ా్ వ్ం అ �్యం ఈత�ట�ం ఆధు��ం

టట�ట�ం�ారనం�లట�ంసతుమ��్నద�ం�ెపపడలంఎలతంమ�ర్తకతం

చూడల��.  

 

అతయలతం అధుత�తనం ధర్��ం అతయలతం సతుమ��్నం ధర్లం

�ానవ�రలంలలదు.  

మ����ౖప�ం ఏం ధర్��్నం ��వలలం అతయలతం అధుత�తన��్న��ం

�ావటలం వలనం మ��య�ం ఇతరం ధ�ా్ల�నలట�ం �లట�ం �వ��ల�ం

�ావడలం వలనం మ�త్��ం అ��ం అతతయతుమ��్నం ధర్లం అ�ం ���ాం

�థయజ�లదు. అ��ం ఎల�ం సలటటలదలట�, ఇప�ప�థం తయ����నం

౮౦౦CC �ు���ం �ారన, ప�థళ���ం ప�రకలం తయ����నం ����సడసం

౫౦౦౦CC 500SEL  �ారనం �లట�ం సతుమ��్న��ం ���ాం �థయడలం

ల�లట�దననమ�ట. ఏం�ారనంసతుమ��్న�� ం�రర్ల�థలదు��ంఆం�ార్ం

��ప�ి�ి��షన్నుం ప��� లచ వల�ిం సలటటల��. స��హరణ��ం �ారనం

��్ం �వసం పవవ, భద్త, �ి�లడర్ం ��కా�ిట�, �ి�ప, �ీపడ, 

��లభయలం �దలలౖన�. ప�థళ�ం ���తలం తయ����నం ౫౦౦SEL 
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����స�ెసం5000CC �ారనంఈంమధయత�ంతయ����నం�ు���ం౮౦౦CC 

�ారనం�లట�ంఎత�నం��టట్ ంసతుమ��్ల��ం���!    

మ�నవజ�్��ం ఎదుర �్యం �మ�యలనుం ప��ష్��ల�థం ధర్��ం

అతతయతుమ��్నంధర్ల.  

ఏం ధర్��్త�ం అతతయతుమ��్నం ధర్ల�ాం ప��గణణలచబ��లలట�, 

���ల�ం మ�నవజ�్��ం ఎదుర �్యం �మ�యల�నలట���ం ����నం

ప���ా్రలంసల�� . అ��ం�తయ��్నంమ��య�ం�కచ్��్నంధర్��్ం

సల�� . ఆ��ం నుల��ం అలతలం వర��, అ�నం �ాల�ల�కం వ��ుల�థల�ం

సల�� . ��సల�థహల�ాం ��వలలం ఇ�ా్ లం ధర్లం మ�త్��ం

మ�నవజ�్��ం ఎదుర �్యం �మ�యల�నలట���ం ����నం ప���ా్�ాల�ం

� ��ం సనన��. స��హరణ��, మదయకానల, ప�రనషతలం �లమయనుం

 ల�ం క తతననం �ీు తం జత���, మ�నభల�ాల�ం మ��య�ం

అ��య���ాల�, �� �ి��ల�, �ొలగతత�ల�, జ�తయహల�ారల, ��ల�లం

పట�్ లప�ల�ం�దలలౖన�.  

 

ఇ�ా్ లం ధర్లం ఒ�ం �తయధర్మ�. ���ం ధ�ా్�థంాల�ం మ��య�ం

ప���ా్�ాల�ం అ�నం �ాల�ల��ం వ��ు�ాు ్. ౧౪ ర��బ�ద ల��ా, 

అవత��ల�నం త�ట�ం నుల��ం ఎల�లట�ం మ�రనపల�ం �థరనపల��ం ల�నుం

�ా��ల��ం �కచ్ల�ా, ప���దబల�ా, అల�్ లం ��్ం �కచ్��్నం

అల్మం �ా��్�ాం అల్మం ��నలం వర��ం �ాబబ �్ ం అ�నం �ాల�లం

��ర��ంఈంభ�మలడలల��ౖం �� ంసననంఏ����ం��వయగ�ల లంమువఆఆ. 

స��హరణ��, ప�రక�ాలలం�ా��తయలంమ��య�ం��తల��ం�ల��నం
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మ��మలం �ాలల�ాం గ���ులచబ��ల��. మ��ంఈత�ట�ం �ాలలం ఆధు��ం

��ౖనుసం మ��య�ం టట�ానలవల��ం �ల��నం మ��మలం �ాలల�ాం

గ���ులచబ��ల��. మ��, ఈం తడరఆం �ాలలల�ం �క��ం మువఆఆం

తన��ం�ాట�ంలలద�ం�మ�ు ంమ�న�ాక�ం��ాల�ం�థ�ుు నన��. ఇ�ా్ లం

ధర్లంమ�నవం���్ తం ధర్లం �ాదు. �ా�ంఅ��ం �రకల��ం�త�్ి�రు ం

మ��య�ం ప్భ�వ�ం అ్నం అల�్ లం మ�నవజ�్ం మ�రర దర��తకలం

���లంఅవత��లపజ��ినం ధర్ల. ఆయనంవదద ం ��వలలం ఇ�ా్ లం ధర్లం

మ�త్��ం�మ్్లచబడ్తతల��. 

4. మతత�థ�ల��ం దహన�ల�ా్�ాల�ం �థయ��ల��ం మ��్ిలల�ం
ఎలదు��ంమననలం�థ�ాు రన? 

మ�నవర��రలల�ంసననంమ�ల�ాల�ంమట�్ ల�ం�క��ంసత�న్.  

మ�నవర��రలల�ం సననం మ�ల�ాల�ం ����ద ం ��క పం మట�్ ల�ం �క��ం

సత�న్. �ాబట�్ , తకర�ాం ర��లమ �్యం మ��య�ం మట�్ ల�ం

� �ిక �్ం గ�ణలం వలనం మతత�థ��నం మట�్ ల�ం మననలం

�థయడమత��థంఎ��్వం��ౖలట��ి�ం�ాంసలటటల��.  

�ా��వరణం�ాల�షయలంసలడదు  

మతత�థ��నం దహనలం �థయడలం వలనం �ా��వరణలల�ం �ాల�షయలం

��రనగ�తతల��. తత్ తల�ాం ప్జలం ఆ��గయలం �ె��ం క �్ ం మ��య�ం

�ా��వరణ����ం��ం� ��ం ప్మ�దలంసల��. మ��, �����ంరననల�ాం

మతత�థ��నంమననలం�థయడలంవలనంఅల�లట�ంప్మ���ల�ంలలవ�.  

చుటట్ ప్�్లంకా్లతలంపచ్�ాం �� ంసలటటల��ంం 
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ఒ�ంమతత�థ��నందహనలం�థయ�����, అత��ం �ెటట్ ంనర�ంవల�ిం

సలటటల��. ���ం వలనం చుటట్ ప్�్లం పచ్దనలం నరల�, 

�ా��వరణ����ం మ��య�ం ప�ాయవరణ����ం ��ం � ��ం ప్మ�దలం

సల��. మతత�థ�లనుం మననలం �థయడలం వలన, �ెటట్ ం

�ాకాడబడట��ం �ా��ల��, చుటట్ ప్�్లం కా్లతలం

�ారవలతమవ�తతల��. �ా��వరణలంమల��ాంతయ�రవ�తతల��.  

 

ఆ��య�పరల�ాం 

 

మతత�థ��నందహనలం�థ��ంప్���యం��ల�ంమరన్��ం�కడ్��నన��. 

ఎలదు�లట�ం అలదుల�ం టనునలం ����ద ం �లపం �ాడం వల�ిం సలటటల��. 

మతత�థ�ల��ం దహనం �ల�ా్రలం �థ��ం �ాలప్��యల 

��రత�థరలల�ంసలడటలంవలన, ఆంప్���యల�ం ప్్ం�లవతసరలం��ట్ం

ర�కాయల�ంమర్వ�ంతతత�న్. �����ంరననల�ాంమతత�థ�లనుం

మననలం �థయడలల�ం ��ల�ం త��్వం మరన్ం అవ�తతల��. ���నం

��ట్్�థంఅ�లల�ంమరన్ం�ాదు.  

అ�థం �మ���ల�ం ��త�నళ�ం త�ాకతం మ��ం మతత�థ��నం మననలం

�థయవచు్.  

ఒ�ం మతత�థ��నం దహనలం �థయడల��త�ం అ�్డం �ా��నం �లపం

ప�ం ప�రు్క తతల��. ఇ�ం అ��ం మ��ం మతత�థ��నం దహనలం

�థ��లదు��ం సప�గపడదు. ఎలదు�లట�ం �ా నం త�ాకతం అ��ం

బ���ద�ాం మ���క తతల��. �����ం రననల�ాం ఒ�ం మతత�థ��నం
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మననలం�థ�ినం�మ���ల�త�ం ��త�నళ�ంత�ాకతంమ��ంమతత�థ��నం

మననలం �థయవచు్. ఎలదు�లట�ం మననలం �థయబ��నంమతత�థహలం

��త�నళ�ల�ంమట�్ ల�ం� �ింక తతల��. 

5. ఎలదు��ం మ��్ిలం ��ా��తం మ��ళల�, ��లదూం మ��ళలం వలలం
తమం నుదుట�ం �దం బ� టట్ , ్ల�లం ��టట్ ��రనం మ��య�ం మలగళం

�ూ��్ �నంధ��లచరనం? 

‘�లదు’ అత�ం�ల�్తతంపదలంనుల��ం ‘�ల��’ వ�్ల��, ���ంఅరయలం

బ� టట్ . �ా��రణల�ాం ఇ��ం ��ల��మం క�డవం నుల��ం తయ�రనం

�థయబ��నం ఒ�ం ఎర�ట�ం బ� టట్ ం �ళ�. ��లదూం ధ�ా్���ం �ెల��నం

మ��ళల�ం����ంతమంనుదుట�ం�ద, ��లడ్ం �నుబ� మ్లంమధయం

��టట్ ��లట�రన. ����ం కారక��థ�ం �హనల�ాం ప��గణణ�ాు రన. ఈం

బ� టట్ ం మ��ళలనుం మ��య�ం �ా��ం భరులనుం �ాకా�థం �ీు తం ర��ు�ం

�ూ��ుు లద�ం ��లదువ�ల�ం నమ�్��రన. �ాలప్��య�ల�ాం ఇ��ం

��క�ం అ్క ్లద�ం �ూ�ల�థం ఒ�ం �హనల. ����ం ��లదూం

��ా��తం�ీు తల�ం��టట్ ��లట�రన. ����ంట��్ంఅ�ం�క��ం�ిల��ాు రన.  

ఈ���ల�్ ంఆ�రరణ్య��్నంబ� టట్ ం�ళ�ల�ం��టట్ ��వడలంఒ�ం�ాయషఆం

�ాం మ���ం క ్ల��ం మ��య�ం ��క��ా�ం �నయల�ం మ��య�ం �ీు తల�ం

�క��ం ����ం ��టట్ ��లటటత�నరన. ఈత�ట�ం బ� టట్ ం వత��ు �ా�ా���ం

ప�� తలం �ా��ల��ం అల���ారల, న����ారల, గ�ల�ెం ఆ�ారలం

�దలలౖనం ��ధం ఆ�ా�ాల�్ ం లర�ుు నన��. అల�థ�ా�, అ�� 

� రలగ�, ఆ��పచ్ం రలగ�, ప�ుప�ం రలగ�, త���లజం రలగ�ం

�దలలౖనం ��ధం రలగ�ల�్ ం �క��ం లర�ుు నన��. అల���ం ��వలలం
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��ల�మం క�డవం ��ం మ�త్��ం తయ�రనం �థ��ం పదబ్��ం �క�ిు ం �ె�ిప, 

ఈ���ల�్ ం ����ం ర�ర�ాలం ప���ాయ ల��ం తయ�రనం �థ�ుు త�నరన. 

ఇల�ాంఇ��ం ర�ర�ాలం��జ�ౖన్ల�ంమ��య�ం�ా�, తళతళల��థంఇతరం

ప���ాయ ల��ంతయ�రనంఅవ�తతనన��.  

మలగళ�ూత్లం 

మలగళ�ూత్లం అలట�ం ����నం �ల�గజ���ం ఒ�ం ��రప�ం ��డ్. 

ప్�థయ�ల�ాం ����ం తమం ��క�ం అ్లద�ం �ూ�ల�థం �హనల�ాం

��లదూం ధర్ం �ీు తల�ం ��డల�ం ధ���ాు రన. నల్ప��ల��ం �ల��నం

��లడ్ం ��రప�ం ��ళళ�ం � ��ం సల��ం మధయల�ం మ�మ�ల��ా ఒ�ం

బల�ారలం �ళ�ం సలటటల��. �ెడ్ం నుల��ం �ాకా�థం ర�ణం �వచల�ాం

నల్ప��ల�ం ప��థ�ాు య�ం �ా��ం నమ్�ల. ఇల�ాం అ�ం ఆం �ీు త ం

��ా��నం మ��య�ం ఆ��ం భరు ం కా్ణ��నం �ాకాడ��య�ం �ా��ం

నమ్�ల. ద��ణం ��రత�థరలల�, మలగళ�ూ��్ �నం ��కం అ�ం

�ిల��ాు రన. ఒ�ం �ననట�ం బల�ారనం  ౖెనుం లల��ం ��రప�ం ��్ డ్��ం

��్ల�డ���ినంఒ�ం�ననంబల�ారనంనగ. 

��లదూం ��ా��తం �ీు తల�ం ఎట�్ ం ప���ియ తతలల�నూం మలగళ�ూ��్ �నం

��ల��లచ�కడదు. ఆ��ం �ధవ�ాల�ంఅ్నప�పడ్ంమ�త్��ం అ��ం

� ు్ ��లచబడ్తతల��.  

��వలలంఅల�్ లంమ�త్��ం�లర���డ్ 

మ�నవజ�్�ం �రకల��ం �త�్ి�రు ం మ��య�ం ప్భ�వ�ం అ్నం

అల�్ లం �లట�ం సతుమల�ాం ఎవకర�ం ర��లచలలరన. �ెడ్ం నుల��ం
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�ాకాడ్��త�లదు��ం ఎర�ట�ం బ� టట్ ం లల��ం నల్ప��లం ��రలంమన��ం

అవ�రలంలలదు.  

మువఆఆంల��ం౬వంఅ��యయ��్నం�ూరతత�ంఅఆఆమంల��ం౧౪వం

వచనలల�ంఅల�్ లం��్ంప్�టనంఇల�ంసల��.  

"ప్�ట�లచు: త�ం �లర�ణం ��ర��ం భ�మ�య�ాంాలం �త�్ి�రు ం అ్నం

అల�్ లంనుం�ా��ల��ంమ������ం��ు���ాల�?" [మువఆఆం6:14] 

ఇల�ాంమువఆఆంల��ంఅత��ం��ట్ంఇ�థం�షయలం�ెల�పబ��ల��.  

"అల�్ లం �్ం �ం �లర���డ్, మ��య�ం ఆయనం అతయలతం

సతుమల�ాం��యలం�థ�ాు డ్." 3:150 మ��య�ం22:78 

బ� టట్ ం ��టట్ ��వడలం లల��ం మలగళ�ూ��్ �నం ధ��లచడం మత���ం

మన నం అతయలతం సతుమల�ాం ర��ల�థం ర��ుగలం ఆం �త�్ి�రు ం

ర��ు�ామ�ాద దల��ౖంనమ్�లంలలద�ం�ూ��ుు ల��.  

ఇ�ా్ �యంవ�ు త��రణ��ంవయ్���లం 

బ� టట్ ం ��టట్ ��వడలం లల��ం మలగళ�ూ��్ �నం ధ��లచడమత���ం

��లదువ�లం �ాలప్��యల. మ��్ి��తరనల�ం ప్�థయ�ల�ాం ధ��ల�థం

ఎల�లట�ం ��నలలౖత�, గ�రను లలౖత�, �ల����లలౖత�ం లల��ం మచ్లలౖత�ం

ధ��ల�థలదు��ంఇ�ా్ �యంవ�ు త��రణం�యమ�ల�ంఅనుమ్లచవ�.  

ఇ�ా్ లం ధర్లల�ం ������నం �ీు తలనుం మ�త్��ం �ా��ల��ం ��క��ా�ం

�నయలనుం�క��ం����లచ�కడదు. 
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ఒ��ా��ం ఒ�ం��లదూం��న��తతడ్ంమలగళ�ూత్లం��్ంల���లం

గ���ల�ం త���ం �వ���ూు , ���ం ��క�ాం ������నం �ీు త ం �ులభల�ాం

గ���ులచబడ్తతలద�, త��క�ాంక �����ాళళ�ంఆ��నుం����లచ��ల��ం

మ��య�ం ఆ����ౖ ం అ��య��రలం �థయ��ల��ం వ�� ం ���ాు ర�ం

ప ��త�డ్. అ్�థంఇ�ా్ లంధర్లల�ంఏం�ీు తంఅ్త�ం���ం - ������త�ం

లల��ం��క�ం�ా�క ్త�, మ��్ిలం�ీు తంఅ్త�ంలల��ంమ��్ి��తరం�ీు తం

అ్త�ం ���ం - అ�సల�ం ����లచం బడ�కడదుం మ��య�ం

అ��య���ా���ంగ���ం�ా�కడదు. 

6. నమ��ం��ర��ం�ి �థంఅ��ఆం�ిల�ప�ల�ంమ��్ిలల�ంఅ�్వంచ��వ��ు ం
��రనంఎలదు��ం����్లట�రన? 

అ��ఆం �ిల�ప�ల�ం అ�్వం చ��వ��ు ం ��రనం ����్నబడ్తతలద�ం

మ��్ి��తరనల�ంఅకారయలం�థ�ు��త�నరన. 

ఒ��ా��ం త�నుం ��రళం �ాష్టలల�ం ఒ�ం �ాన్��నుసల�ం �జరయ�యను. 

అ�్డంత�ంప్�లగలం�లట�ంమ�లదుంఒ�ంమ��్ి��తరం �ష్వం�ారనం

ప్�ల��ల��రన. ��రతం �థరలల�ం మ��్ిలల�ం �ా��ల�నం �ారయమ�ల�ం

మ��య�ం ��రతం ప్గ్ల�ం �ా��ం కాత్ం గ���ల�ం ప్��నల�ాం

����్త�నరన. అ�్వం చ��వ��ు ం ��ర�యం �ా�లల�ం అతయలతం

��పప�ాడ్ం �ావడలం వలనం మ��్ిలల�ం ప్్��మం  దుం �ారన్ ం

నమ��ం ��ర��ం �ి �థం �ిల�ప�ల�ం ఆయనం ��రనం ����్నడలం

అదుభత��్నం�షయలంఅ�ంంఆయనం�ె�ిపత�రన. అ్�థ, ఆయనం

త�ాకతం త�నుం ఇ�్నం ప్�లగలల�ం ఆయనం ��్ం త�ిప���నం

�����దద గ �ానుంమ��య�ంఆంఅకా�ాయ �నందూరలం�థయగ �ాను.  
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అ��ఆం �ిల�ప�ల�ం వ�థ్ం ‘అ�్వ’ అత�ం ప�����, అ�్వంచ��వ��ు��ం

మధయంఎల�లట�ం�లబలధలంలలదు. 

అ��ఆం �ిల�ప�ల�ం వ�థ్ం ‘అ�్వ’ అత�ం ప�����ం మ��య�ం

��రత�థరం చ��వ��ు ం అ�్వం ��ం మధయం ఎల�లట�ం �లబలధలం లలదు. 

అ�్వంచ��వ��ు ంప�ట్�ంమ�లదుంఎత�నంర��బ�ద లంనుల��ంఅ�్వంఅత�ం

పదలంఅ��ఆంపల���లల�ం����్నబడ్తతనన��. 

‘అ�్వ’ అలట�ం‘మ�ంఘన��్నం�ాడ్’ 

అర�ం ���ాం పదలం ‘అ�్వ’ అలట�ం ‘మ�ంఘన��్నం �ాడ్’ అ�ం

అరయల. అ��ఆం�ిల�ప�ల�ం ‘అల�్ హలంఅ�్వ’ అ�ంప ��నప�పడల�్ , 

��మ�ం ‘అల�్ లం �్ం అలద��ం �లట�ం మ�ం ఘన��్న�ాడ్’ లల�� 

‘అల�్ లం �్ం అతయలతం ఘన��్నం �ాడ్’ అ�ం ��ల�ె ు్ ం

ప్�ట��ుు త�నమ�. ఇల�ాం అతయలతం ఘన��్న�ాడ్ం మ��య�ం

�ాట�లల�ం ఏ����ం ఆ�ాధుయడ్ం అ్నం అల�్ లం నుం మ�త్��ం

ఆ�ా��లచమ�ంప్జలనుం�ిల��ుు త�నమ�. 

7. ��ర�యంమ��్ిలల�ంతమం��ర��ంప్�థయ���్నంమ��్ిలంపరసన�ంల�ం
�ా�ాల�ం పటట్ బట�్ ం బదుల�ం ఒ���ళం త�ర�ుయ డ్ం మ��్ిలం

అ్నట్్�థం అత���ం ఇ�ా్ �యం ష��అలం చట్లం ప్�ారలం

ర��ల��ల�ంఎలదు��ంపటట్ పట్డలంలలదుం -  స��హరణ��ంఎవ���త�ం

మ��్ిలం �ొలగతనలం �థ��ు ం మ��్ిలం ��� న�ం ల�ం ప్�ారలం అత�ం

�థతతల�ంనర�ాల�ంఎలదు��ం��మ�లడం�థయడలంలలదుం? 

మ��్ిలం పరసన�ం ల�ం అత���ం ఒ�ం వయ��ు��ం మ��య�ం అత��ం ��పం

బలధువ�ల�కం �లబల��ల�నం చట్ల, అలట�ం ��ాహల, �����ల�, 
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�ార�తకలం�దలలౖనం �ాట���ం �లబల��ల�నం ధ�ా్�థంాల�. ���ల�ం

��లదరనం ఇ�ా్ �యం పల��తతల�ం పర�పరలం అల�����ల�నం చట�్ ల�ం

�క��ంసత�న్. ్నన�ాం�మ�జ����ం��ం � ��ల�థం లల��ం నష్లం

� ��ల�థంఏంత�రమ�ంమ��య�ంఏం�ారయమ�ం���ల�ంలలదు. 

��రత�థరలంఒ�ంల����ంమ��య�ంప్జ��ాకమయం�థరల 

ఏం �థరలల�త�ౖత�, ����కరనం వ�ార లం ప్జలం పరసన�ం ల�ం చట�్ ల�ం

����కరన�ాం సలడవచు్. ��రత�థరలం ఒ�ం ల����ం మ��య�ం

ప్జ��ాకమయం �థరలం �ావడలం వలన, ����కరనం వ�ార లం ప్జల�ం తమం

�కలతం పరసన�ం ల�ం చట�్ �నం అను���ల�థం అవ�ారలం ��రత�థరలం

ఇ�ుు నన��.  

ఇ�ా్ �యంపరసన�ంల�ంచట్లంఅతయలతంసతుమ��్న��.  

ప్పలచలల��ం ��ధం పరసన�ం ల�ం చట�్ లం �లట�ం అతయలతం

సతుమ��్నం మ��య�ం అతయలతం సతుమం క ���న�థ్ చట్లం

ఇ�ా్ �యంపరసన�ంల�ంచట్లంఅ�ంమ��్ిలల�ం�రక�ి�ాు రన. ఇ�ా్ లం

ధర్ల��ౖం తమ��ననం ప���ు ం నమ్�లం వలనం ��రత�థరలల��ం

మ��్ిలల�ం�క��ంమ��్ిలంపరసన�ంల�ంచట�్ ���ంకా్��నయతం��ాు రన.  

��� న�ంల� 

��� న�ం ల�ం అలట�ం �మ�జల��ౖం ్నన�ాం ప్��వలం చూ��ం ఏ�ౖెత�ం

త�రలం లల�� ఏ�ైత�ం ప���ం �లబలధలం సననం చట్ల. స��హరణ��ం

�ొలగతనల, అ��య��రల, హతయ, ��ల�ం�దలలౖన�.  

ఏం�థరలల�త�ౖత�ంప్జలలద��ం���లం��� న�ంచట్లంఒ�్ట�ంసల�� .  
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ఏం �థరలల�త�ౖత�, ����కరనం వ�ార లం ప్జలం ���లం పరసన�ం ల�ం వలలం

��� న�ం చట్లం �క��ం ����కరన�ాం సలడటలం �ాధయలం �ాదు. ����కరనం

వ�ార లం ప్జలం ���లం మ��య�ం ����కరనం ధ�ా్లం ప్జలం ���లం ఒ��ం

�ధ��్నం ��� న�ం చట్లం సలడటలం తపప����. స��హరణ��, 

ఇ�ా్ లం ధర్లం ప్�ారలం ఎవ���త�ం �ొలగతనలం �థ��ు ం అత��ం �థతతల�ం

న����ం��య� . �ా�ం��లదూంధర్లల�ంఈంర�ంలలదు. ఒ���ళంఒ�ం

��లదూంవయ��ు ంఒ�ంమ��్ిలంవయ��ు ం�లపదనుం�� చు��లట�, ఆం �ొలగ��ం

ఏం ర�ం ���ల�� ? �ొలగం �థతతల�ం న����ం ��యబ��ల�ం మ��్ిలం

��రన��లట�డ్, �ా�ం�����ం��లదూంధర్లంఅల�����లచదు.  

మ��్ి��తరనలం ప్��యలం లల��ల��, ��రత�థరలల��ం మ��్ిలల�ం

�కలతల�ాంఇ�ా్ �యం��� న�ంచట�్ �నంఅను���లచలలరన.  

తనుం �థ�ినం త��ా���ం ఇ�ా్ �యం ��� న�ం చట్లం ప్�ారలం తన��ం

ర�లం ���ల��ల�ం ఒ���ళం ఎవ���త�ం మ��్ిలం అల����ల�త�ం అ��ం

ఆచరణ్యలం �ాదు. ఒ���ళం ��లదరనం మ��్ి��తరనల�ం ఒ�ం

మ��్ిల��ౖం ��ట�్ నం �ొలగతనలం ���ుం ���క �థ, ఆం ���ుల��ం ప్్ం

ఒ�్��ం��ర��ం�ా��ం�కలతంపరసన�ంల�ంప్�ారలం�రనపంఇ�ాకలలట�,  

ఇ�ా్ లంధర్లంప్�ారలంతప�పడ్ం�ా�యలంఇ�్నలదు��ంఆం�ాుల��ం

౮౦ ��ర��ం�ెబ్ల�ం��ట్వల�ింసలటటల��. �ా�ం��ర�యం��� న�ం

చట్లం ప్�ారలం తప�పడ్ం �ా�యలం ఇ�్నం వయ��ు ం �ులభల�ాం

త�ిపలచు��గలడ్. �ాబట�్ , ప్్ం ఒ�్ర�ం తమం �కలతం ��� న�ం

చట�్ �నం అను����ుు ననప�డ్, ఎవ���త�ం మ��్ి��తరన����ం ఒ�ం

మ��్ిల��ౖం ఏ�ౖెత�ం త�రలం ఆ���ిలచడలం ��ల�ం �ులభల. �ా�, 

అబదబప�ం �ా�యలంమ��య�ం �ొలగతనలం ���లం �థ �కాట�ం ర�ల�ననం
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��ర�యం��� న�ంచట�్ త�నం ఒ���ళం�ా��దద ����ౖం వ��ులపజ���ు , తమం

�ాకరయలం ���లం �ొలగల�ం ఇల�ాం ఎ��్వం �ొలగతనలం�థ��ల�ంమ��య�ం

అబదబప�ం �ా�యలం ఇ�థ్�ా���ం ఇల�ాం ఎ��్వ�ాం తప�పడ్ం �ా�యలం

ఇ�థ్ల�ంక ్ తస���ుు ల��.  

��రత�థరలల��ం మ��్ిలల�ం ఇ�ా్ �యం ��� న�ం చట�్ �నం�తులం

��ర�య�లలద����ౖం వ��ులపజ�యడలం ��క�ాం �మ�జ����ం ఎల��ం

��ల�ం �ల�గ�తతలద�ంనమ�్��రన. ఎలదు�లట�ం �ొలగతనలం �థ�ినం

వయ��ు ం �థతతల�ం నర�డలం వలన, తపప��ల��ం ��రత�థరలల�ం

�ొలగతనలం త��ాల�ం త��ర క ��్. అల���ం అబదబప�ం �ా�యలం ఇ�్నం

త��ా���ం ౮౦ ��ర��ం �ెబ్లం ర�ం ���లచడలం వలనం తప�పడ్ం

�ా�యలంఇవక��ల��ంప్జలనుం��ా���ుు ల��.  

ఇ�ా్ �యం��� న�ంల�ంఅతయలతంఆచరణ్య��్న�� 

ఇ�ా్ లం ధర్లం త��ా�నం ��లల ు్ ం చూపడ��ం �ా��ల��, ఆం త�రలం

జరగ��ల��ం ��ా��ల�థం మ��ార �నం �క��ం చూప�తతల��. 

స��హరణ��, �ొలగతనలం �థ�ినం వయ��ు ం �థతతల�ం న����ం ర�ం

���లచడల, అ��య��రలం �థ�ినం వయ��ు��ం మరణర�ం ���లచడలం

�దలలౖన�. ఇల�లట�ం���నంర�లంవలన, ఏంవయ��ు ంఅ్త�ంఏ�ౖెత�ం

త�రలం�థ��ంమ�లదుం���న వలదలం�ారన్ ంఆల���ాు డ్.  

�ాబట�్ , ��రత�థరలల�ం త��ాలనుం త��ర ల�థం లల��ం ఆ��ం ����నం

ప���ా్రలం – ��ర�య�లలద����ౖం ఇ�ా్ �యం ��� న�ం చట�్ �నం

వ��ులపజ�యడల. 
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8. ఇ�ా్ లం ధర్లం ప్�ారలం ప్పలచలల��ం ప్్ం జ�్ం ��ర��ం
�ల�థరహరనల�ం లల��ం ప్వ��ు ం పలపబ���థ, మ��ం ��రత�థంా���ం ఏం

ప్వ�ు ం పలపబ��త�రనం ? ���ామం మ��య�ం ���తషర ం లనుం అల�్ లం

��్ంప్వ�ుల��ాంమనలం���లచవ��్? 

ప్్ంజ�్ం��ర��ంప్వ�ుల�ంపలపబ��త�రన 

35వం అ��యయ��్నం �ూరతత� �ా్వం ల��ం ౨౪వం వచనలల�ం

మువఆఆంఇల�ం �ెల�ప�తతనన�� "... �ా��ంమధయం�వ�ి�ూు , �ా���ం

��చ్��ల�థంప్వ�ునుంపలప�ంజ�్ంలలదు." [��వయమువఆఆం35:24] 

 

అల���, ౧౩వంఅ��యయ��్నం �ూరతత�ం �ామం ల��ం ౭వం వచనలల�ం

మువఆఆం ఇల�ం �ెల�ప�తతనన�� "... మ��య�ం ప్్ం ఒ�్��ం ���లం

ఇ��ంఒ�ంమ�రరదర��తకల." [��వయమువఆఆం13:7] 

 

��లదరనం ప్వ�ులం వత��ు ల��ల�ం మ�త్��ం మువఆఆం ల�ం

����్నబ��త�్.  

���ం గ���ల�ం ౪వం అ��యయ��్నం �ూరతత�న�ాం ల��ం ౧౬౪వం

వచనలల�ం అల�్ లం ఇల�ం �ెల�ప�తతత�నడ్, "��లదరనం ప్వ�ులం

వత��ు లతలం ��మ�ం ����్త�నమ�ం మ��య�ం మ��ం ��లదరనం ప్వ�ులం

వత��ు లతలం����్నలలదు" [��వయమువఆఆం4:164] 
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౪౦వం అ��యయ��్నం �ూరతత�ం �ా�ివం ల��ం ౭౮వం వచనలల�ం

ఇల�లట�ం�ల�థర��ంమరల�ంఇవకబ��ల��, 

"�ం �లట�ం ప�రకలం �క��ం ��మ�ం ప్వ�ులనుం పలకామ�: �ా��ల�ం

��లద��ం గ���ల�ం ప్�ాు �ల��మ�ం మ��య�ం మ����లద��ం గ���ల�ం

ప్�ాు �లచలలదు..."[��వయమువఆఆం40:78] 

 

అల�్ లంతనంఅల్మం�ల�థర��్నంమువఆఆంల�ం25 మల��ంప్వ�ులం

��రన్ ంమ�త్��ం����్త�నడ్: 

మువఆఆం ల�ం ��వలలం 25 మల��ం ప్వ�ులం ��రన్ ం మ�త్��ం

����్నబ��త�్. స��హరణ��ం ఆదమ, నూల, అబ్�ల, 

త��స, వ�స, మ�హమ్మం.... 

 

అల�్ లం��్ంప్వ�ులం�లమయం1,24,000 �లట�ంఎ��్వం:  

ప్వ�ు ం మ�హమ్మం �ల్ల�్ హలం అలలౖ��ం వ�ల్లం �ె �ినం ���ం

ప్�ారలం 124,000 �లట�ం ఎ��్వం మల��ం ప్వ�ుల�ం ఈం ప్పల�����ం

పలపబ��త�రన.  

అలత��ం ప�రకలం పలపబ��నం ప్వ�ులలదర�ం ��వలలం తమం జ�్ం

ప్జలం��ర��ంమ�త్��ంపలపబ��త�రన 

ప్వ�ు ం మ�హమ్మం �ల్ల�్ హలం అలలౖ��ం వ�ల్ల��ం ప�రకలం

పలపబ��నం ప్వ�ులలదర�ం��వలలం�ా��ం�కలతంజ�్ం ప్జలం��ర��ం
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మ�త్��ంపలపబ��త�రనంమ��య�ంఒ�ం���రతం�మయలంవర��ం�ారనం

అను���లచబ��త�రన.  

౩వంఅ��యయ��్నం�ూరతత�ంఆలలంఇమ�� ఆంల��ం౪౯ వంవచనలల�ం

ఇల�ం ����్నబ��ల��ం "మ��య�ం ఇజ�్ ్��ం �లత్ం ��ర��ం ఒ�ం

�ల�థరహరన���ా, ..." [��వయమువఆఆం3:49] 

 

మ�హమ్మం�ల్ల�్ హలంఅలలౖ��ంవ�ల్లంఅల�్ లం��్ంఅల్మం

ప్వ�ు . 

ప్వ�ు ం మ�హమ్మం �ల్ల�్ హలం అలలౖ��ం వ�ల్లం అల�్ లం ��్ం

�ట్�వ��ం మ��య�ం అల్మం ప్వ�ు . ౩౩వం అ��యయ��్నం

�ూరతత�ం అహజ��ం ల��ం ౪౦వం వచనలల�ం ఈం �షయలం

����్నబ��ల��, 

"మ�హమ్మం �ల�ం ఏం ప�రనషత����ం తల��్ ం �ాదు, �ా�ం అల�్ లం

��్ం�ల�థరహరనడ్ంమ��య�ం ప్వ�ులంపరలపరంమ���ల�థం �ీల�ం

వలట�ం �ారన. మ��య�ం అల�్ లం అ�నం ఎరనగ�ను." [��వయమువఆఆం
33:40] 
 

�తులంమ�నవజ�్ం��ర��ంప్వ�ు ంమ�హమ్మం�ల్ల�్ హలంఅలలౖ��ం

వ�ల్లంపలపబ��త�రన  

ప్వ�ు ం మ�హమ్మం �ల్ల�్ హలం అలలౖ��ం వ�ల్లం �ట్�వ��ం ప్వ�ు ం

�ావటలం వలన, ఆయననుం ��వలలం అరబ�్లం ���లం లల��ం ��వలలం
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మ��్ిలలం ���లం మ�త్��ం ప్వ�ు�ాం �థ�ిం పలపలలదు. ఆయననుం

�తులంమ�నవజ�్ం��ర��ంప్వ�ు�ాం�థ�ింపలపడలంజ����ల��.  

మువఆఆం ల��ం ౨౧వం అ��యయ��్నం �ూరతత�ం అల�య�ల��ం

౧౦౭వంవచనలల�ం���ంగ���ల�ంఇల� ����్నబ��ల�� "�త�్ిం�తులం

��ర��ం పలపబ��న�థం �ం ���లం �క��ం పలకామ�." [��వయమువఆఆం
21:107] 

ఇల�లట�ం�ల�థర��ం౩౪వంఅ��యయ��్నం�బ�ం�ూరలంల��ం౨౮వం

వచనలల�ంమరల�ం����్నబ��ల�� 

"��మ�ం య�వతతు ం ప్పలచలం ���లం �ల�థరహరన���ం పలకామ�. 

�ా����ం �భ�ారు�వకమ�ంమ��య�ం ��చ్��లచమ�, �ా�ం అత��ం

మల��ంగ���లచరన." [��వయమువఆఆం34:28]  

���లంబ�మ���ల�ంఈంహ�� ుంనతదుం�థయబ��ల�� 

జ��వం �ఆం అబ�ద ల�్ లం ర��యల�్ హలం అనుు ం ఇల�ం సలల్ లల��రన: 

అల�్ లం ��్ం ప్వ�ు ం ఇల�ం ప �ారన,"ప్్ం ప్వ�ు ం అత��ం జ�్ం

��ర��ం మ�త్��ం పలపబ��త�డ్, �ా�ం త�నుం�తులం మ�నవజ�్ం

��ర��ంప్వ�ు�ాంపలపబ��త�ను." 

మ��ం��రత�థంా���ంఏంప్వ�ు ంపలపబ��త�రనం? 

��రత�థంా���ం ఏం ప్వ�ు ం పలపబ��త�రన, ���ామం లల��ం ���తషర ం ల�ం

�క��ం అల�్ లం ��్ం ప్వ�ులలన�ం ప��గణణలచవ��్ం అత�ం

ప్రనల��ం మువఆఆం మ��య�ం ���లం హ�� ులల�ం (ప్వ�ు ం

మ�హమ్మం �ల్ల�్ హలం అలలౖ�� వ�ల్లం బబ ధనలల�) 
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��రత�థంా���ం పలపబ��నం ప్వ�ు ం ��రనం ����్నబ��నం వచనలం ఏ��ం

లలదు. మువఆఆం మ��య�ం ���లం హ�� ులల�ం ���ామం మ��య�ం

���తషర ం ��రన్ ం ����్నబడటలం వలనం �ారనం �జల�ాం అల�్ లం��్ం

ప్వ�ులలత�ం �ా��ం అత�ం �షయలం గ���ల�ం ఎవకర�ం ��ాబ ��లచలలరన. 

��లదరనం మ��్ిలల�, మ�మయల�ాం మ��్ిలం �ాజ��యం త�య��ల�ం

��లదువ�లం��ప�పం�లకా��లచ�����ం���ామంఅలలౖ���సల�లంఅలట�ం

అల�్ లం��్ంంాల్ంఆయన��ౖం��రనయ��ా�ంఅ�ంఅలటటత�నరన. 

ఇల�ం పల�డలం తప�ప, ఎలదు�లట�ం ఆయనం ప్వ�ు ం అ�ం ��ాబ ��ల�థం

ఎల�లట�ంఋ�వ�లకంమువఆఆంల�ంమ��య�ం���లంహ�� ులల�ం

లలవ�. �ాబట�్ , �ారనం అల�్ లం ��్ం ప్వ��ు లం �ావచు్ం లల��ం

�ా�క వచు్. అ్�థం�ారనం�క��ంఅల�్ లం��్ంప్వ�ుల�ంఅ్ం

సలడవ�థ్తంఅ�ంఊ��లచడలల�ంఎల�లట�ంతప�పంలలదు.  

ఒ���ళం ���ామం మ��య�ం ���తషర ం �క��ం ప్వ�ులలన�ం ���ల�త�, 

మనలం ఈత�డ్ం అల్మం ప్వ�ు ం అ్నం ప్వ�ు ం మ�హమ్మం

�ల్ల�్ హలం అలలౖ��ం వ�ల్లనుం మ�త్��ం అను���లచవల�ిం సల��. 

ఒ���ళం ���ామం మ��య�ం ���తషర ం �క��ం ప్వ�ులలం అ్త�, �ారనం

అపపట�ం ప్జలం ��ర��ం మ�త్��ం పలపబ��త�రనం మ��య�ం ��వలలం

ఆత�ట�ంప్జల�ంమ�త్��ం�ా���ంఅను���లచవల�ింసల��. ఈత�డ్, 

��రత�థరల��ంకాటటంయ�వతతు ం ప్పలచలల��ం�తులంమ�నవజ�్, 

ఇహపరల��ాలం �ాకలయలం ���లం మనలద��ం �త�్ి�రు ం ��్ం

�ట్�వ��ం మ��య�ం అల్మం ప్వ�ు ం అ్నం ప్వ�ు ం మ�హమ్మం

�ల్ల�్ హలంఅలలౖ��ంవ�ల్లనుంమ�త్��ంఅను���లచంవల�ింసల��. 
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9. ప్్ం �ాలలల�ం అల�్ లం తనం ��వయ�ల�థంా�నం పల�ిం సలట�, మ��ం
��రత�థంా���ం ఏం ��వయ�దల�థరలం పలపబ��ల��ం ? ����లనుం

మ��య�ం ఇతరం ��లదూం ��వయగ�ల��లనుం మనలం అల�్ లం��్ం

��వయ�ల�థంాల��ాంప��గణణలచవ��్ం? 

ప్్ం�ాలలల�ం��వయ�ల�థరలంపలపబ��ల�� 

౧౩వంఅ��యయ��్నం�ామం�ూరలంల��ం౩౮వంవచనలల�ంమువఆఆం

ఇల�ం ప్�ట��ుు నన��ం "ప్్ం �ాలలం ��ర��ం ఒ�ం ��వయ�ల�థరలం

పలపబ��ల��. [��వయమువఆఆం13:38] 

 

మువఆఆంల�ంత�ల�గ�ం��వయ�ల�థంాలం��రన్ ం����్నబ��త�్. 

మువఆఆం ల�ం అల�్ లం ��వలలం త�ల�గ�ం ��వయ�ల�థంాలం ��ర్నుం

మ�త్��ం ����్త�నడ్, అ�ం �ౌ�ాల, జబ�వ, ఇలవ�ం మ��య�ం

మువఆఆ.  

 

�ౌ�ాలం ��వయ�ల�థరలం త��సం (మ��ాం అలలౖ���సల�ల) ��ౖం

అవత��లచబ��ల��. జబ�వం ��వయ�ల�థరలం �థ�డం (��ఊమం

అలలౖ���సల�ల) ��ౖంఅవత��లచబ��ల��. ఇలవ�ం��వయ�ల�థరలంవ�సం

(ఈ�ాం అలలౖ���సల�ల) ��ౖ అవత��లచబ��ల��. మ��య�ం �ట్�వ��ం

మ��య�ంఅల్మం��వయ�ల�థర��్నంమువఆఆ, �ట్�వ��ంమ��య�ం

అల్మంప్వ�ు ంఅ్నంమ�హమ్మం�ల్ల�్ హలంఅలలౖ��ంవ�ల్లం��ౖ ం

అవత��లచబ��ల��.  
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ప�రకం ��వయ�ల�థంాల�నం ఆయ�ం ప్జలం ��ర��ం మ�త్��ం

పలపబ��త�్. 

మువఆఆం ��ం ప�రకలం అవత��లచబ��నం ��వయ�ల�థంాల�నం ఆయ�ం

ప్జలం ��ర��ం మ�త్��ం పలపబ��త�్ం మ��య�ం �ారనం ���రతం

�ాలలంవర��ంమ�త్��ం�ాట��ంఅను���లచడలంజ����ల��.   

�తులంమ�నవజ�్ం��ర��ం��వయమువఆఆంపలపబ��ల�� 

మువఆఆం �ట్�వ��ం మ��య�ం అల్మం ��వయ�ల�థరలం �ావటలం

వలన, అ��ం మ��్ిలల�ం మ��య�ం అరబ�్లం ��ర��ం మ�త్��ం

�ా��ల��, �తులంమ�నవజ�్ం ��ర��ం పలపబ��ల��. ���ం గ���ల�ం

మువఆఆంల�ంఇల�ం����్నబ��ల��: 

�ూరలంఇబ�్��ల, 14వంఅ��యయలం1వంవచనల. 

"అ ఫ, ల�మ, �ా. ��మ�ం అవత��లపజ��ినం ఈం గ�ల లం

మ�నవజ�్�ం అజ�� నప�ం అలధ�ారలం నుల��ం బయటప��ం ��ల�గ�ం

��ౖప�ం�����ం����ంచూప�తతల��..." [Al-Qur’an14:1] 

ఇల�లట�ం మ��ం �ల�థరలం ఇ�థం అ��యయలల��ం ౫౨వం వచనలల�ం

సనన�� 

"ఇ��ం మ�నవజ�్ం ��ర��ం పలపబ��నం �ల�థరల: ���ల��ం

��చ్���లనుం �ారనం గ���ల�� ంమ��య�ం ఆయనం ఏ����ం �ౖెవమ�ం

�ారనం �ెల��ు���ా : అరయలం �థ�ు��నన�ారనం �ాకాడ్���ా ." 

[��వయమువఆఆం14:52] 
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౨వం అ��యయలం అ్నం �ూరలం అ�ం బమరలం ల��ం ౧౮౫వం

వచనలల�ంఇల�ం����్నబ��ల�� 

"రమ��ఆం త�లల�ం ��మ�ం మ�నవజ�్ం ���ల, �పష్��్నం

మ�రర దర��ల�ాంమ��య�ం (మల�ం �ెడ్లంమధయం ����ార ) ��ా్నలం

�థ�ి���ాంమువఆఆంగ�ల���నంపలకామ�. " [��వయమువఆఆం2:185] 

 

ఇల�లట�ం �ల�థర��ం ౩౯వం అ��యయలం అ్నం �ూరలం అ�జ మవం

ల��ం౪౧వంవచనలల�ం����్నబ��ల��. 

"��సల�థహల�ా, మ�న�ాకం ��ర��ం �తయ��్నం గ�ల���నం ��మ�ం

అవత��లపజ��ామ�." [మువఆఆం39:41] 

 

��రత�థరలం��ౖప�ంఏం��వయ�ల�థరలంపలపబ��ల��? 

"��రత�థరలం��ౖప�ం�త�్ి�రు ం��్ంఏం��వయ�ల�థరలంపలపబ��ల��, 

����లనుంమ��య�ం��లదూంధర్ం��వయగ�ల��లనుంమనలం�త�్ి�రు ం

��్ ��వయ�ల�థంాల��ాం ప��గణణలచవ��్ం లల��?"  అత�ం ప్రనం

ఇ�్డం సతపననమవ�తతనన��. మువఆఆం మ��య�ం ���లం

హ�� ులల�ం ��రత�థరలం ��ౖప�ం పలపబ��నం ��వయ�ల�థరలం ��రనం

�ె ��ం ఒ�్ం వచనలం �క��ం ����్నబడలలదు. ����లం మ��య�ం

ఇతరం ��లదూం ధర్ం ��వయగ�ల��లం ��రన్ ం మువఆఆం ల�ం మ��య�ం

���లం హ�� ులల�ం ఎ�్��ం ����్నబడ�ం క వటలం వలన, 

మ�్తల�ాం అ�ం �క��ం �త�్ి�రు ం ��్ం ��వయ�ల�థంాలలం అ�ం
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ఎవకర�ం �ెపపలలరన. అ�ం �త�్ి�రు ం ��్ం ��వయ�ల�థంాల�ం

�ావచు్, �ా�క వచు్.  

 

ఒ���ళం ����ల�ం �క��ం �త�్ి�రు ం ��్ం ��వయ�ల�థంాలలౖత�, 

ఈత�డ్ం మనలం తపప��ల��ం మువఆఆం నుం మ�త్��ం

అను���లచవల�ింసల��. 

ఒ���ళం����ల�ంమ��య�ంఇతరం��లదూంధర్ం��వయగ�ల��ల�ం�క��ం

�త�్ి�రు ం ��్ం ��వయ�ల�థంాలలౖత�, అ�ం ఆత�ట�ం ప్జలం ���లం

పలపబ��న��. �ాట��ం ఆం �ాలలల�ం మ�త్��ం అను���లచవల�ిం

సల��. ఈత�డ్, ��రత�థరల��ం య�వతతు ం ప్పలచలల��ం �తులం

ప్జలలదర�ం �త�్ి�రు ం ��్ం �ట్�వ��ం మ��య�ం అల్మం

��వయగ�ల లం అ్నం మువఆఆం నుం మ�త్��ం అను���లచవల�ిం

సల��. అనలతం�ాలలం��ర��ంపలపబడ�ంక వటలంవలనం�త�్ి�రు ంఆం

కా్�నం ��వయగ�ల��లనుం �ాట�ం అ�ల�ం ర�పలల�ం భద్ల�ాం సల�థల�ం

�ాకాడలలదు. ��వయ�ల�థరలం అత�ం ���ాం �థ�ుు ననం ఏం ఒ�్ం

��వయగ�ల లం �క��ం అ��ం ఏం ధ�ా్���ం �ెల��న�ౖెత�, ఎల�లట�ం

మ�రనపల�ం �థరనపల��ం గ���ం �ా��ల��ం ���ం అ�ల�ం అవత��ల�నం

ర�పలల�ంఈత�డ్ం �� ంలలదుం – ఒ�్ంమువఆఆంతపప. అల్మం

��నలం వర��ం మ�రర దర��తకల�ాం పలపబ��నం �ట్�వ��ం

��వయ�ల�థరలం �ావడలం వలన, ఎల�లట�ంమ�రనపల�ం �థరనపల��ం గ���ం

�ా��ల��ం అవత��లచబ��నం అ�ల�ం ర�పలల�త�ం భద్ల�ాం �ాకా�థం

బ�ధయతనుం�తష్�రు ంతత�ం�కయల�ాం��ు��త�నడ్.  
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�ూరలంఅ�ం���్ంం౧౫వంఅ��యయల, ౯వంవచనల.  

"��సల�థహల�ా, ��మ�ం �ల�థంా�నం పలకామ�; మ��య�ం ����ం

తపప��ల��ం�ాకాడ��మ�." [మువఆఆం15:9] 

 

10. మువఆఆంల�ం వ�్నం "అల�్ ల" అత�ం ��రనం నూట���ం నూరనం కాళళ�ం

�థవ���ం �ాయ ్��ం ����ార ం ���క �్ం ��వయత�మల. మ��ం మువఆఆంనుం

వ�� ం ఇతరం ��వయగ�ల��లల�ం �క��ం అల�్ లం ��రనం

ప్�ాు �లచబ��ల��? 

����ప�ం అ�నం ప్��నం ధ�ా్లం ��వయగ�ల��లల�ం �త�్ి�రు ం ��్ం

��వయత�మ�లల�ంఅల�్ లం��రనం�క��ం����్నబ��ల��.  

ఇల���మంఅ�ంఇల�లంఅల�లం(Elohim El, Elah, Alah) 

��బ�్ ం ��షల��ం బబౖ��ం ల�, తరనచు�ాం �థవ����ం ‘ఇల���మం

(Elohim)’ అత�ం ��రన��ం ����్నడలం జ����ల��. The ఇల���మం

ల��ం‘ఇమం(im)’ అత���ం� ర�ారయ�ంబహలవచత��నం�ూ��ుు ల��. 

��వ��లడం � ్�ీ�్ం ఎ��్ం �థ�ినం (C.I. Scofield) ఇల��్షతం బబౖ��ం

ల�ం ‘అ�ం (El)’ లల�� ‘అల�ల’ అత�ం ప��ల�ం �థవ����ం

�ూ��ుు త�న్. ‘ఇల�లం Elah’ అత�ం ప���నం ‘Alah’ అత�ం

��ప ్లలం ��ం �క��ం �ా్ యవచు్. మ��, �����ం మ��్ిలల�ం �ి �థం

అల�్ లంALLAH ��ంమధయంసననం� దలం��వలలంఒ��ంఒ�్ంఅ�రల 

‘L’. మ��్ిలల�ం అల�్ లం ‘Allah’ అ�ం ����్లట�, ��వ��లడం �ారనం 

అల�లం Alah అ�ం ����్త�నరన, మ��య�ం ప్జల�ం ఇల�లం అ�ం

సచ్���ుు త�నరన. మ��్ిలల�ంఅల�్ లంఅ�ంసచ్���ుు త�నరన. ��బ�్ ం
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మ��య�ం అర�ం ��షల�ం అ�్�ెలల్ ళ�ం వలట�ం ��షల�. �ాట�ం మధయం

��ల�ం దగర ��ం �లబలధలం సల��. �ాబట�్ , �త�్ి�రు ం ��రననుం అల�్ లం

‘Allah’ అత�ంపల�ాల�ం�ా�ంఇల�లం‘Elah’ అ�ం�ాద�ం��మ�ం

�ెబ�తతత�నమ�. 

 

త�నుం �ూ్ల�ల�ం చదువ���ననప�డ్, ‘D,O’ లనుం ‘డ్’ అ�, 

‘T,O’ లనుం ‘టట’ అ�ంపల�మ�ంట�చరన్ ంత���పత�రన. మ��ంఇల���ం

‘G,O’ లనుం‘��’ అ�ం�ా��ల��ం‘గ�’ అ�ంపల�ా ం���! 

అల���ం ‘N,U,T’ లనుం న్ం అ�, ‘C,U,T’ లనుం �్ం అ�; 

‘B,U,T’ లనుంబ్ంఅ�ంపల���తతననప�డ్, ‘P,U,T’ నుం ఎల�ం

పల�ా ? ‘ప్’ అత�ం పల�ా ం ���, �ా�ం ����ం ‘ప�్’ అ�ం

పల�����మ�. ఒ���ళం అల�ం ఎలదు��ం పల�ా ? అ�ం �రనం

అ�����థ, �����ం�మ���నలంఅ��ం�ా��ం��షం�ాబట�్ ం�ా��ం�రరయల 

ప్�ార��ం మనలం పల�ా . త�నుం ప���ల�ం స�ు రనర ���ం �ా�ాలలట�, 

‘P,U,T’ లనుం ‘ప�్ం put’ అత�ం పల�ా ం �ా�ం ‘ప్ం pat’ అ�ం

�ాదు. అల���ం A, L,L,A, H, అత�ం అ��ాలం ����నం సచ్రణం

అల�్ లం �్ం�ా�ంఅల�లంలల��ంఇల�లం�ాదు.  

 

�ిల�వ��ౖం ఎ��్లచబ��నప�డ్, వ�సం అలలౖ���సల�లం ‘అల�్ లం

అల�్ ల’ అత�ం�ి ��డ్. 

��తు ం �బలధనం��్ంమ��ు ్ం ����ప�ం ౨౭వం అ��యయల, ౪౬వం

వచనలల�ం మ��య�ం మ�వ్ం ����ప�ం ౧౫వం అ��యయల, ౩౪వం
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వచనలల�, వ�సం (అ) నుం �ిల�వ��ౖ��ం ఎ��్లచబ��నప�డ్, ఇల�ం

ప �ాడ�ం����్నబ��ల��. 

వ�సం �గర ర�ాం "ఇ�ం ఇ�ం ల�ం మ�ం �బ�ు�ం - E’-Li, E’-Lila’-

masa-bach’-tha-ni?" అ�ం ప �ాడ్. అలట�ం అరయల, ‘త�ం ప్భ�, 

త�ం ప్భ�ం నత�నలదు��ం ����ం ��ట�్ �ిత�వ�?’ మ��ం ఇ��ం ‘జ�హ� �ా! 

జ�హ� �ా! నత�నలదు��ం ����ం ��ట�్ �ిత�వ�?’ అత�ం పల���ల��ం

దగర ర�ాంసనన��ం? అబ�్ంఅబ�్ంఅత�ంపల���ల��ందగర ర�ాంసల��ం

? జ�ాబ�ం ‘�ాత�ం �ాదు’. ��బ�్ ం మ��య�ం అర��ం ��షల�ం �ి�్వం

ల�ల��కవల�. ఒ���ళం�రనం "ఇ�ంఇ�ంల�ంమ��బ�ు�ంE’-Li,E’-

Lila’-masa-bach’-tha-ni" అత�ం ప��ల��ం ���ం అర�ం ��షం

అను�ాదం ప��ల� ‘అల�్ లం అల�్ లం ల�మ�ం తర�ు�’ దగర ర�ాం

లల�ా? 

వ�సం (అ) ��్ంఈం పల���ల�, " ఇ�ం ఇ�ంల�ంమ��బ�ు�  - 

E’-Li,E’-Lila’-masa-bach’-tha-ni" ప్పలచలల�ం ����ప�ం

౨౦౦౦ �లట�ం ఎ��్వ�ాం సననం బబౖ��ం ��్ం ప్్ం

అను�ాదలల�నూం�ాట�ంఅ�ల�ం��బ�్ ం��షల�త�ం����్నబ��త�్ం

అలట�ం�ాట�నలట�ల�ంఅల�్ లంఅత�ంపదలంసనన��.  

�ి��్రమంల�ం"అల�్ ల" పదల 

�త�్ి�రు ం గ���ల�ం గ�రనత�న�ం �ా���ం ����్ననం ��ర్ల�ం "అల�్ ల" 

అత�ం��రనం�క��ంసల��. 

ఋ��కదలం౨వంగ�ల ల, ౧వంం�్ �లం౨వంవచనలంల�ంసననం"అల�్ ల" 

పదల 
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��లదూం ధర్ం గ�ల��లల�ం అతయలతం కా్�న��్న�ౖెనంఋ��కదలం ౨వం

గ�ల ల, ౧వం ం�్ �లం ౨వం వచనలల�ం ����్ననం �తష్�రు ం ��్ం

��వయత�మ�లల�ం ఇల�లం అత�ం పదలం వ�్ల��. ����ం ����ార ం

ప ���థంఅల�్ ల అత�ంసచ్రణ��ం�మ�నల�ాంసలటటల��.  

అల�్ ప�షమ: 

��ధం సప�షమం లల�ం ఒ�ం సప�షమం ��రనం ‘అల�్ ’ ప�షమ. 

���ల�ం �త�్ి�రునుం అత���ారన్ ం "అల�్ ల" అత�ం ��రన��ం �ిలవడలం

జ����ల��. 


