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ఖు-ఆ5 మ"&య సునతrలలe అల$% మ"&య ఆయన పవ క ()
ఆజ లను P:ా అనుస"&ంచటం గ"&ం _ మ"&య ధర ంలe నూతన కx[ల
( [అల) |ే రlటం H)* ంపబడటం గ"&ం_ సష bcd న ఆ ే ాల ఉZ[^.
ఉ [హరణక: E\H ఖు-ఆ5 వచZ[ల ghానుాదం “ (ఓ
ఓ మహమ !!)
ఒకళ Nరy Hజం:ా అల$ % ను
! ఇల పక టంచు:
చు ‘ఒక
J*

ం|ేా" అ^ే, నను అనుస"&ంచంBC - అల$%

J*

/ాడ మ"&య N ాాలను 



ం|ేాడూ,
ాడూ అారం:ా కరyణం|ేాడూనూ.
ాడూనూ ’ ” (3: 31)

/ా డ.
డ అల$ % అ

మ x
తం:ా

“(ఓ
ఓ పజ ల"ా)
ల"ా N పభవ7 నుంBC Nక పంపబBCన

వ(సం ేాZ

అనుస"&ంచంBC .

స]యలను

ఆయనను

EాకంB[,
EాకంB[

ఇతర

అనుస"&ంచకంBC . Nరy |[ల తకVవ:ా గరyంచుకంటhరy.”
ంచుకంటhరy (7:3)
“... Hశlయం:ా ఇ ే Z[ ఋ¡మర¢ ం . Eాబట

ీ H Z అనుస"&ం చంBC . "

మ"ా¢ లను అనుస"&ం చకంBC – అP

మ x ఆయన మర¢ ం నుంBC రy

|ే/ ా ^.
^ £ట గ"&ం_ ఆయన

మ x ఇల ఆజ4Jిస ు Z[డ –

త [s"ా Nరy (అల
అల$% పట$ ) భయభకల గలారy Eాాల¤”(6:
153)
Eాాల¤
పవ క () ఇల పక టం_Z[రy:
“అత(ంత సత(bcd న పలక - అల$ % qకV గ¥ం థం. మ"&య అత(ంత
ఉత మbcd న మర¢ దర§కతsం
మ"& య అత(ంత ¤చbcdన

-

మహమ ! qకV మర¢ దర§కతsం.

– ధర ంలe నూతన Pషయలను కxంచటం”
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మ"¨|ోట ఆయన () ఇల పక టం_Z[రy:
“మ qకV ఈ P[నంలe (ఇ/ా$ంలe) ఏ ౖెZ[ నూతన Pషయం కx* ,
అ

[Hలe ghగం:ా కxి oదు, అ

ªరసV"&ంచబడతrం .” (బఖ"# &

మి$ ం)
మి$ ం హ ీ థు గ¥ంథంలe న«దు |ే యబBC న హ ీథులe ఇల ఉం ,
“మ qకV ఈ P[Z[H (ఇ/ా$ంను) అనుస"&ం చకంB[; ఎవ"LMZ[,
ేH Z;ౖ Z[ ఆచ"&ం_నట$ ^ే , అ

ªరసV"&ం చబడతrం .”

పª సంవత?రం రT1 అవs1 Z; లలe
జన

న

 డకల

జరyప7EFవటమZ

లదున అZ J* రy పవ క ()
పజల

కను:Uన

కx[లలeH ఒక గర ¤యbcd న నూతన కxతం ( [అ). ారy

నూతన
ీH H PPధ

పద¯ తrలలe జరyప7కంటAZ[రy: ఉ [హరణక,
· అందర° ఒక|ోట |ే "&,

లదున :ాథ చద సమశం:ా మతb±

ీ H H E\ందరy జరyప7కంటhరy. Jి ద ప ారy ఈ సంద"ా²HEI సంబంం_న
ఉపZ[(/ాల మ"&య కPతల (ఖీ [ల) Eార(క¥ మల E\న/ా:& / ారy.
· E\ందరy మం_ Pందుg³జనం, ీs టA
$ iదల0ౖన ాటH తయరy |ేి అకVడ
సమ శ bcdన పజ లక ªHJి/ ారy.
· E\ందరy మి´ దులలe, మ"&E\ందరy ఇళµలe$ ఈ డకలను జరyప7కంటhరy.
· E\ందరy J¶ౖన ఉదహ"&ం _న పనుల వరE తమను [మ ప"&

తం |ే సుEFరy;

ఈ సమాలలe ీ ·ప7రyషrల Pచ¸ల PBC:ా, కxిbcx ి B[ను? |ే యటం,
ాటల ాడటం, స]యం |ే య మH పవక () Z ªన:ా డEFవటం,
ఆయనను Jి లవటం, తమ శతr వ7లక వ(ª" కం:ా ఆయన స]యH
అ"&Xంచటం వంట )ి-V పనులక ాలTటం iదల0ౖన హ"ా¹ మ"& య
గర ¤ యbcd న పనుల కºB[ జరyప7[రy.
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అ

ఏర°పంలe ఉZ[ :ా¤,

[Hలe ాల»¢Z ా"& ఉ ే¯ ాల ఏ;ౖ Z[ :ా¤,

Hస?ం ేహం:ా నూతన కx[ల¤ హ"ా¹ కx[ల EI¥ం E వ/ా^.
మ¼డ ఇ/ా$Nయ ఉత మ శ[బh ల గBC |[క, )ియ 2ాªNయల|ే
లదున అZ ఈ నూతన కx[ల పజలక ప"& చయం |ేయబBC Z[^.
ారy మి$ ంల ధ"ా H కల)ి తం |ేయటhHE ఇల |ే/ారy. ా"& తరyాత
ఈ పHH మరల ప7నరyద¯ "&ం_న వ(EI అంట½ ఈ నూతన కx[లను ª"&:&
పజ లక ప"&చయం |ేి న వ(EI అ1 మజఫ¾- అబ¼ స^¿! కజVబ¼"& అZ
ఇ"&T 1

ే శ ప7 "ా¡. పి ద¯ చ"&తEారyడ ఇబ= ఖలV5 (అల$% ఆయనJ¶ౖ

దయÀప7 :ాక) మ"& య ఇతర చ"&తEారyల J*"UVనటA
$ , అతడ 6వ
శ[బ ప7 _వ"& లe లO [ 7వ శ[బ ప7 ఆరంభంలe ప"&ాxం|[డ.
అబ¼ Áామ% (అల$ % ఆయనJ¶ౖ దయÀప7 :ాక) ఇల J*"UVZ[రy:
“«సు1 పట ణంలe iట iదట )* + ఉమ- ఇబ మహమ ! అ1 మల
అZ అతను ాటH (

Z[దున  డకలను) |ే/ాడ. సత(మ"ా¢H

అనుస"&ం |ేాH:ా అతను పజలలe J* రy సంా ం|[డ. ఆ తరyాత ఇ"&T 1
"ా¡ మ"&య ఇతరyల అతH ఉ [హరణను అనుస"&ం చడం iదల0 ట hరy.”
ఇబ= కÂీ- (రహ మహÃల$ %) తన ‘అబ¼ స^¿! కజVబ¼"& ,Pతచ"& త’
అZ ప7స కంలe ఇల ా /ారy: “రT1 అ1 అవs1 Z;లలe అతడ
లదున పండగను |[ల ఘనం:ా జ"& J*ాడ. అ1 మజఫపండగలలe E\H/ారy$ ాల»¢న E\ందరy పజ ల ాట ఆ"ా²టhH ఇల
Pవ"&ం|[రy – ాటలe అతడ ఐదు ల :U"L¥ల తలల మ"&య ప

ల

EFళÆµ ^ం_, ఒక ల J¶ ద J¶ ద g³జన పÇ¿µలను మ"& య మÈ¶ౖ ీsట$
పÇ¿µలను ఏ"ాటA |ే*ాడ. సూÈీ ల

ొహ- నుంBC మరyసట "¨¡ ఫజ-

వరక ాటల ాBే ారy. ఆయన సsయం:ా ా"&  కxి , B[ను? |ే * ాడ.”
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ఇబ= ఖలV5 (అల$ % ఆయనJ¶ౖ దయÀప7 :ాక) ఇల J* "UVZ[రy: “సఫZ; ల ఆరంభం Eా:ాZ పజ ల ఆ గమ టhలను 9:లమHJిం |ే ల రకరEాల
తళÆక bc ళÆక అలంకరణల మ/ాబ |ే* ారy. పª గమ టంలe
:ాయకల ఒక గంప7, ా"&H సమ"&¯ం|ే తమÁా"ాయళÆµ మ"& య
సం:#తEారyల కºరylZారy. ారy ఇలంట ఏ"ాటA
$ |ే యకంB[ ఏ
గమ టh¤ వ xJ¶ ట½ారy Eాదు. డకల Eాలంలe పజల తమ పనులక
]జరవకంB[ ¶ల వ7 DసుకH, అటÊ ఇటÊ ªరyగతË, ఈ తమÁాలను
చూసూ
 గBCJ*ారy.

లదున పండగ

Z[HEI "Lండ "¨¡ల మందు,

Pవ"&ంచనలP Eానంత అకం:ా ారy ఒంటÌల ను, ఆవ7లను, :U"L¥ లను
Dసుకవ|ేl ారy. తమ వద నున అHరEాల డపÍల మ"&య సం:#త
ా [(ల ా^సూ
 , ాటల ాడతË ాట ;ంట EFటక |ేరyకZ ారy.
లదున "ాª, మగ"& Î నమ¡ తరyాత EFటలe న)ీ ! ాటల పదర§న
ా రంభమ^Ï( .”
పవ క మహమ ! సల$ ల$హÃ అల0ౖహ వసల$ ం ప7ట న"¨¡ సందర²ం:ా, ఈ
లదున  డకల జరపటమZ

ఇల ా రంభbcdం . అనవసరbcdన

పద ర§నల మ"&య తమÁాల, దుబh"ా ఖరylల, ధనం మ"&య సమయం
వృÂ[:ా ఖరyl|ేయటం iదల0ౖన P ఈ  డకలలe ఈ మధ( |ే"&oయ^.
అ^ే, Hజ4HEI ఈ

లదున డకల జరyపమH అల$% ఎలంట

ఆ ే శం పంJి ఉండలOదు.
సునతrను ప7నరyద¯ "&ంచటం మ"& య నూతన కx[లను ( [అలను)
అంతం |ేయ టమZ
అనుకంట½,

మి$ ంలంద"& కర వ(ం; ఎవ"LM Z[ ఏ ై Z[ పH |ే యలH

[H గ"&ం _ అల$% qకV ఆ ే శం ఏ

ారy ఆ పH |ేయకºడదు.
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టZ

ె లసుEFకంB[,

ాస ాHEI మహమ ! () qకV
జరపటం H)ి ద¯ం, హ"ా¹. ఈ

లదున జన

న డకల

లదున  డక ªరసV"&ంపబడతrందH

|ె పటhHEI అZ క Eారణ[ల ఉZ[^: ాటలe E\H 1 – ఇ

పవక () qకV సునతrలలe లO [ ఆయన తరyాత వ_lన

ఖÑ2ాల P[నంలe కనబడదు.

ీ H Eారణం:ా ఇ

H)ి ద¯ bcdన నూతన

కxతం (హ"ా¹ అ^న  [అ). ఎందుకంట½ పవక () ఇల ఉప ే Òం|[రy:
“Z[ సునతrను మ"&య స"LM న మర¢ ం లe నBC _ న Z[ తరyాª
ఖÑ2ాలను అనుస"&ంచమH Z ను Nక Pజ Jి
అవలంంచంBC మ"&య

|ేస ు Z[ను;

[HZ

[HZ గట :ా పటA EFంBC . నూతనం:ా కxంచబBే

ాట నుంBC జ4గ¥త పడంBC , ఎందుకంట½ నూతనం:ా |ే రlబBే పª ీ ఒక
కxతb± ( [అ) మ"&య పª నూతన కxతం ( [అ) మర¢ భషతsం
;ౖప7నక Dసుక oతrం .” (అహ ! & అª "& Âీ)

‘

లదున జన

న  డక’ మ¼డ ఉత మbcd న ఇ/ా$Nయ శ[బhల

గBC _ న తరyాత, )ియ 2ాªNయల|ే మి$ ంల ధ"ా H కల)ి తం
|ే య టhHEI, ప"& చయం |ేయ బBC న నూతన కxత ఆచరణ ( [అ). ఒక ళ
ఎవ"LM Z[ వ(EI , అల$% క దగ¢ రాsలZ ఉ ే¯ శం; పవక () |ే సsయం:ా
ఆచ"&ంచబడH మ"&య ఆయన|ే ఆజ4JించబడH, ఆయన తరyాత వ_lన
ఖÑ2ాల|ే ఆచ"&ంచబడH ఏ ై Z[ పH |ే* , అ

పజలక ధ"ా H ప'"&:ా

Pవ"&ంచలO ద H పవక () J¶ౖ ఆ"¨Jిం _నట$ వ7తrం . అంే :ాక అతను సూర%
మ^ద%, మ¼డవ ఆయతrలeH అల$% qకV ఈ పలకలను Pశsించ
నట$ వ7తrం . (అల$% పలకల ghవం qకV అనుాదం):
“ఈ
ఈ

నమన Zను NE\రక N ధ"ా H ప"&ప'రv ం :ాPం|[ను.
:ాPం|[ను అల:

NJ¶ౖ Z[ అనుగ¥ ] ¤
¤, ప"&ప'"& |ే/ాను మ"&య ఇ/ా$ంను NE\రక
ధర ం:ా ఆ« ం|[ను..”
ం|[ను ( వ(ఖు-ఆ5 5: 3)

8

…ఎందుకంట½ అల |ే*ాడ పవ క () Dసుక"ాH ఒక అదనప7 PషయH
కxం_, అ

ధర ంలeH ghగb± నH

2 – ఈ/ా అల0ౖహ స?లం జన

[ా |ేస ు Z[డ.

న  డకల జరyప7EFవటమZ

పద¯ ª. మ"& , ా"& వలO, పవ క () qకV జన
J* రy జరyప7EFవటమZ

న డకలను

ELMÓ స వ7ల
లదున

ELMÓ స వ7లను అనుస"&ం_నట½$ క [! ఇ/ా$ంలe ఇతర

ధ"ా లను అనుస"&ంచటం ప'"& :ా H)* ంచబBCం . EాÈిర$ ను అనుస"&ం చటం
మ"&య అనుక"&ంచటం H)* ంచబBCం దH, ా"&EI Ôనం:ా ఉండవల0 న H ఈ
EI¥ం

హ ీథుల ె లప7తrZ[^.

ఈ హ ీ థులలe పవ క () ఇల ఉప ే Òం|[రy:
“ఎవ"LMZ[ ఇతరyలను అనుక"& *, ారy కºB[ ా"& వలO అ^o[రy”
(అహ ! & అబ¼

[వ'!).

మ"¨ సందర²ంలeఆయన ఇల ఉప ే Òం|[రy,
“మషకలక (బహÃ ైాధకలక) Ôనం:ా ఉండంBC. ” (మి$ ం హ ీ Õ)
…పే(కం:ా ా"& ధర _]లక, ఆచరణలక సంబంం_న ాట నుంBC.
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–

నూతన

కx[ల

( [అ)

|ే రlటం

మ"&య

ELMÓ స వ7లను

అనుస"&ం చడమZ P "Lం డ హ"ా¹ ఆచరణల EI¥ం EI వ/ా^. అంే :ాక,
పవ క () జన

న  డకల జరపటమZ

ఈ"¨¡లe$ జరyగతrనటA
$ :ా

ఆయనను :ÖరPంచటంలe హదు Nరటం, అª:ా పవ"&ంచటం, అల$% ను
వ x ఆయను  డEFవటం, ఆయన స]యH అ"&Xంచటం iదల0ౖ న ాట
;ౖ ప7నక

["&D సుం . ఈZ[డ,

లదున  డకల జరyప7కంటAన

ా"& లe |[ల మం , అల$% ను వ x, పవ క () H Jి లసు Z[రy,
9

స]యం E\రక అ"&Xస ు Z[రy, ఆయనను సు ªసూ
 ఖీ ద తr1 బ"ా వంట
)ి -V  కºBC న కPతల (ఖీ [ల) ాడతrZ[రy. తనను ×గడటంలe
హదు NరటhH పవ క () సsయం:ా ఇల H)* ం|[రy:
“మర(ం కమరyBC H ELMÓస వ7ల సు ªం_నటA
$ నను సు ªంచకంBC . Z ను
Eవ లం ఆయన (అల$ %)

[సుBC H మతb±, Eాబట నను అల$ %

[సుBC :ా ఆయన సం ేశ హరyH:ా మతb± Jి ల వంBC. ” (బఖ"# హ ీ థు)
… i.e., ELMÓసవ7ల ఈ/ా అల0ౖహ స?లంను సు ªంచటంలe
నను సు ªంచటంలe

ªN"&న టA
$ , Nరy

ªN"& oవదు . ELMÓ సవ7ల ఆయనను :ÖరPంచడంలe

ఎంత:ా హదు N"& oయరంట½, ారy అల$% ను వ x, ఆయనZ
ఆ"ాంచటం iదల J¶ట ½ /ారy. ఖు-ఆ5 లe ె xJి నటA
$ :ా, ారy అల
|ే య B[H అల$ % H)* ం|[డ: ఖు-ఆ5 వచన ghానుాదం,
“ఓ
ఓ గ¥ం థపజ ల"ా!
ల"ా N ధర ం Pషయంలe అª:ా పవ "&ంచకంBC. అల$ %
పట$ సత(ం తప మ"&ం EN పలకకంBC . Hశlయం:ా మీ% (EØ
EØ¥స ు )
అ^న మర(ం కమరyడ ఈ/ా,
ఈ/ా అల$ % qకV సం ేశ హరyడ
మ"&య ఆయన qకV ాకV;
ాకV ఆయన

[HH (ాకVను
ాకVను)
ాకVను మర(ం

;ౖప7నక పంJిZ[డ – మ"&య ఆయన నుంBC (పంపబBC
పంపబBCన ) ఆత
మతb±. కనుక అల$% ను ఆయన సం ేశ హరyలను PశsించంBC.
మ"&య Nరy (అల
అల$% ను)
మగ¢రy’
అల అనడం)
ను ‘మగ
రy అనకంBC . (అల
అనడం Nరy
మనుEFంBC. అ ే N E\రక Ùభపద bcdన . Hశlయం:ా,
Hశlయం:ా ఏELMకBైన
అల$% ఒకVBే ఆ"ాధనలక అరyడ.
డ ఆయనక కమరyడ ఉZ[డZ
PషయనుంBC
భ¼

ఆయన

ప"&Ùదు
Ù దు
¯ డ,
డ

పPతr డ.
డ

ఆEాాలలeనూ,
ఆEాాలలeనూ

లeనూ ఉనదం[ ఆయనక |ెం న ే. మ"&య Eార(/ాధకH:ా

Eవ లం అల$% ^Ï |[లను.”
ఖు-ఆ5 4: 171).
|[లను (ఖు-ఆ5
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ారy |ే ి న తJ* మనం కºB[ |ే యకంB[ ఆపటhHEI,

ªN"& తనను

సు ªంచవద H మన పవ క () మనx ఇల ా"&ం |[రy:
“హదు NరటhH గ"&ం_ జ4గ¥ త వహంచంBC. ఎందుకంట½ Nకంట½ మందు
వ_lన పజల అల హదు Nరటం వలన Z[శనbcd oయరy.”(అH/ా^)
4 – పవక () qకV

లదున  డకల జరపటమZ

కx[ల ( [అల) ;ౖ ప7నక

["& చూJి, సునతr

ఇతర నూతన

["& నుంBC తJిసుం .

కనుక నూతన కx[లలe ( [అలలe) మH:& ఉనారy, ాటలe |[ల
చురyక:ా ాల»¢నB[H మ"&య సునతr ఆచరణలలe |[ల Z; మ

:ా,

బద¯ కం:ా ఉండటhH Nరy చూ* ఉంటhరy. ఒకPధం:ా సునతrలను ారy
అసహ(ంచుకంటhరy, ాట H ఆచ"&స ు నా"&H శతr వ7ల వలO చూ/ా రy.
iత ం ధర ంలe రకరEాల నూతన కx[లను మ"& య

లదునలను

Hంపటb± ా"& ల(ం. ారy అZక వ"ా¢ల:ా Pభ9ంపబBC ఉZ[రy. పª
వర¢ ం తమ ఇమమల, వÑల జన
అ1 బద£, ఇబ= అర, అ1
వÑ జన

న డకల జరyప7తrం . ఉ [హరణక

[సూÚ మ"& య అ1 Áా Ñ iదల0ౖన P. ఒక

న డకల ప'"& Eా:ాZ, మ"Uక వÑ జన

న డకల తయ"#

iదల0ౖoతrం . చHo^న ఆమ]ప7రyషrలను మ"&య ఇతరyలను
:ÖరPంచడంలe హదు N"& oవటం; అల$% ను EాకంB[ ా"& Z Jి లవటం,
అ"&Xంచడం,  డEFవడం; ారy తమక లభనÁా ల, కష సుఖల కలగజయ
గలరH నమ టం వంటP _వ"&EI అల$% qకV అసల ధర ం నుంBC
Ûx:&o^, అజ4 నం ;ౖ ప7క Dసుకo[^.

ీH గ"&ం_ ఖు-ఆ5 లe

అల$% qకV పక టన ఇల ఉన : ఖు-ఆ5 వచన ghానుాదం,
“మ"&
మ"&య ారy అల$% ను EాదH తమక నష ం :ా¤,
:ా¤ లభం :ా¤
కx:&ం చలOH ాటH ఆ"ా సు Z[రy.
Z[రy మ"&య ారy ఇల అంటAZ[రy
అంటAZ[ రy:
రy
‘£రy
£రy మక అల$% వద ి2ారసు |ే*ారy....’
” (య¼నుp 10: 18).
ారy
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“ఇక
ఇక ఆయనను వదx ఇతరyలను సంరకల:ా |ేసుకZారy (ఇల
ఇల
అంటhరy):
ారy మమ x అల$% /ాH[(HEI |ేరyl[రH మతb±
అంటhరy ‘ారy
b±మ ా"& H ఆ"ా సు
 Z[మ.’
Z[మ ” (అ¡´ మ- 39: 3).
ఇలంట నూతన కx[ల ( [అల) E\న/ా:&ంపబB[లH ghPం|ే ారy
|[ల Pస ృతbcd న ాదనల |ే/ ారy. అP /ాల0గ¼డ కంట½ జటలం:ా, EI$ష ం :ా
ఉంటh^. ాట ాస Pకత ఇల ఉం :

1 –

లదున జరపటమZ

పవక () ను :ÖరPంచటంలe ghగమH

ారy ా /ా రy:
ీ H EI మ సమ[నం – పవక () ను :ÖరPంచటమంట½ ఆయనను
Pే యత:ా అనుస"&ంచటం. ఆయన ఆజ4Jిం _న ాటH ఆచ"&ంచటం, ఆయన
H)* ం_న ాట నుంBC దూరం:ా ఉండటం మ"& య ఆయనను J*
అంే:ాH నూతన
ాపEా"ా(ల

కx[చరణల

[s"ా,

ంచటం;

EాలHక పనుల మ"& య

[s"ా ఆయనను :ÖరPంచటం Eాదు.

అలంట అనర bcdన ాట EI¥ం E వసుం , ఎందుకంట½ అ

లదున  డక
ఒక ాపEార(ం.

ఖు"LM )ీయలక ఉరs% ఇబ= మpఊ! ర యల$ హÃ అను |ెJి నటA
$ , పవక
() ను అత(ంత అ కం:ా :ÖరPం_ం , ఆయన సహచరyల0ౖ న స]బhలO
(ర యల$హÃ అను ¹): ఉరs% ర యల$హÃ అను qకV పలకల “ఓ పజల"ా! అల$% /ా(ం:ా Zను "ా¡లను సంద"&§ం|[ను. ీ జ-,
ఛ/o p మ"& య Z;గ p ల వద క ;Ç¿µను. Eా¤, అల$% /ాÞC :ా
|ెబతrZ[ను – మహమ ! సహచరyల మహమ ! ను :ÖరPసు నంత
అ కం:ా ఏ "ాÀ :ÖరPంచబడటhH, ZZ; నడూ చూడలOదు. అల$ %
/ాÞC:ా, ఆయన  * ఉ
నుంBC ఎవ"¨ ఒకరy

భ¼

J¶ౖ పడక మం ే , ఆయన సహచరyలలe

[HH తమ |ే ª లe |ే 9EIVంచుకంటhరy.

[HH తమ

మఖHEI, తమ శ"#"ాHEI తrడచుకంటhరy. ఒకళ ఆయన, ా"& H
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ఏ ై Z[ పH |ే య మH ఆజ4Jి* , ;ంటZ ారy ఆ ఆజ ను ప'"& |ేయ టhHEI
పరy:L త r [రy. ఆయన వదూ |ేినప7డ, ఆ ¤ళµను |ే 9EIVంచుEFవటhHEI
ారy |ే * పయ తం,

[ [ప7:ా ా"& లe ారy oటh$ డకంటAనటA
$

కనబడతrం . ఆయన సమంలe మటh$ Bేట పÍడ, తమ సs"ాH త:&¢ ం_
మ"# మటh$ డ[రy; ఆయనJ¶ౖ J* మÔమZ[ల Eారణం:ా, ారy ఆయన
చూప7ల తమ చూప7లను కలపరy.” (బఖ"#)
ఆయనJ¶ౖ ారy ఇంత ఎకVవ:ా :Öరవం చూJిన పటEØ ; ఆయన జన

Z[H,

ఇలంట

ఒక ళ

లదున

 డకల

ా"Z[డూ

జరyప7EFలOదు.

లదున డకలక ఇ/ా$ంలe అనుమª ఉంట½, ాట H జరyప7EFవటంలe
ారy అస?ల Hర$ (ం |ే*ారy Eాదు క [!.
2 – అZ క
EFవటhH, అ

ే ాలలe, అZక మం

పజ ల

లదున  డకల జరyప7

ధర బద¯ మనటhHEI Hదర§నం:ా ారy చూప7[రy.

ీ H EI మ సమ[నం – పవక () నుంBC Hర°Jిం చబBCన ఆచరణల
మతb± ధర సమ తbcd న P. నూతన కx[ల H)* ంచబBCZ[యZ పవక
() ఆ ేశం సష ం:ా ఉం . మ"& ఇ ే Hయమం
కºB[ వ"& స ుం . పజల ఏ
ఒక ళ అ

లదున పండగక

|ే ిZ[, ఎంత ఎకVవ మం

కxి |ేి Z[ స" Ð

సష bcdన /ాÞß(["ాలక (దÑలక) Pరyద¯ ం:ా ఉంట½ , ా"&

ఆచరణ, ధర సమ తbcd న ఆచరణ:ా ప"&గ ణం చబడదు.

ీ H గ"&ం _, ఖు-ఆ5

లeH అల$% పలకల ghానుాదం ఇల ఉం :
“మ"&
మ"&య (ఓ
ఓ మహమ !)
!

ఒకళ ¤వ7 భ¼

J¶ౖ అZకలను

అనుస"&ం_ నట$ ^ే, ారy Hను అల$% మర¢ ం నుంBC మర¢ భ ష r BC H
|ే/ ా రy.
రy ారy Eవ లం ఊహలZ అనుస"&/ ా రy.
రy ారy ఊ]:ాZ[ల
|ేయ డం తప ఇంEN |ేయరy.”
ఖు-ఆ5 6: 116)
రy (ఖు-ఆ5
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ఏ ే bcdZ[, పªEాలంలeనూ, అల$% కృప వలన

ీ H H కx[చరణ:ా

( [అ:ా) Hరిం |ే ారy మ"&య అసత(bcdన :ా సష పర|ే ారy ఉంటÊZ
ఉZ[రy. సత(ం ెx ిన తరyాత కºB[

[HH జరyప7EFవటం J¶ౖ Z iంBC:ా

పటA పట½ ా"& వద , తమ కx[చరణలను Hర°Jిం|ే ఏ Hదర§నమ¼ లO దు.
ఈ
ై ^

లదున డకలను ªరసV"&ం _నా"& లe )*ఖు1 ఇ/ా$ం ఇబ=
య% (ఇà [అ అ1 ి "ాá అ1 మస Ú¹), ఇమ¹ అ1 Áాª

(అ1 ఇª /ా¹), ఇబ= అ1 ]â (అ1 మ ã 1), )* + [¡ ీ 5 అÑ ఇబ=
ఉమ- అ1 లఖN ( ీ H H ªరసV"& స ూ iత ం ప7స EాZ ా /ారy), )* +
మహమ ! బ)ీ - అ1 సహ/ాsH అ1 హం ీ (ియన% అ1 ఇZ[?5), అ1
స^(! మహమ ! ర)ీ ! "& [ ( ీ H J¶ౖ ప'"& ా(/ాH ా /ారy), )* +
మహమ ! ఇబ= ఇబh హä ¹ అÑ అ)*å + ( ీH J¶ౖ ప'"& ా(/ాH ా /ారy),
)* + అబ 1 అ,â ఇబ= బhâ మ"&య ఇతరyల. ఈ కxత ఆచరణ బh:ా
ఎకVవ:ా ా(Jిం_న ఈ Eాలంలe కºB[
ా"ా పªక లలe, మగజLౖ నులలe అZ క మం

3 –

లదున డకల జరపటమZ

ీ HH Hరిస ూ పª సంవత?రం
ా(/ాల ా సు Z[రy.
పవక () జ4 పEాH [జ4:ా

ఉంచుతrందH ారy ా /ారy.
ీ H EI మ సమ[నం – అ [5, అఖమá మరయ ¡మఅ ఖు[Tలలe
ఉచ¸"&ంచబడటం

[s"ా; వదూ |ే ి న పª/ా"# ష] [ పక టనలe ఆయన

J* రy ఉచ¸"&ం చటం, నమ¡లe ఆయనJ¶ౖ సలం పంపటం

[s"ా; పవ క ()

సూ_ం_న ా9Î (తపHస"& ) లO [ మస బ% (ఉత మ) సునతrల
అనుస"&ం చటం

[s"ా, మి$ ంలలe పవక () జ4 పకం ఎల$ పÍడూ [జ4:ా

ఉంచబడ తrన . J¶ౖ ఆచరణలHంటలe మి$ ంల ఆయనను జ4 పకం
|ే సుకంటÊ ఉంటhరy. అల |ే యటం

[s"ా ా"& EI లÔం|ే పª ఫలHEI

స"& స మనbcdన పª ఫలం పవక () క కºB[ ప/ా ంచబడతË ఉంటAం .
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మి$ ంల Hరంతరం ఆయన () జ4 పEాH అల స,వం:ా ఉంచుEFవచుl.
అల$% ె xJిన J¶ౖ పద¯ తrలలe పవక () ను :ÖరPసూ
 , తమ ,P[ంతం,
"ాD ప గలº, ఆయన () జ4 పEాx [జ4:ా ఉంచుEFవచుlను.

లదున

"¨¡న జ"& : డకల మ"&య ాట లeH కxత ఆచరణల ( [అల)
సునతrలక Pరyద¯ bcd న P. ఇలంట

["& తJిన పనుల, పవ క ()

సNాHEI |ే "l బదుల, ఆయన () నుంBC దూరం:ా Dసుకo[^.
ఇలంట మర¢ భషbcd న పనుల Eారణం:ా పవ క () ా"& H ఇష పడరy కºB[.
ఇటAవంట కxత డకల అవసరం పవక () క లO దు. ఎందుకంట½ ఆయనక
:ÖరాH మ"&య J*మÔమZ[లను సsయం:ా అల$% ^Ï ప/ా ం|[డH
ఖు-ఆ5 లeH ఈ ఆయతr

[s"ా సష మవ7తrన :

“మ"&
మ"&య ¤ J*రy పªషæ లను J¶ౖELత లO [?”
[ (అç షర% 94: 4)
పవ క () J*రy ;ంటలO కంB[, ఒంట"& :ా అల$% qకV J*రy అ [5,
అఖమá లO [ ఖు[Tలe ప/ ాPంచబడదు; ఆయనJ¶ౖ :Öరవం మ"& య
J* మÔమZ[ల చూపటhHEI మ"&య ఆయన () జ4 పEాలను [జ4:ా
ఉంచటhHEI , ఆయనను అనుస"&ం |ేట టA
$ o త?హంచటhHEI అ
అంేEాదు అల$%

|[ల.

లదున  డకల గ"&ం _ ఖు-ఆ5 లe ఎకVB[

ప/ాPంచలOదు. Eా¤, అల$% ఖు-ఆ5 లe, ఆయన () పంపబBC న అసల
ల(ం గ"&ం_ ఇల పక టం|[డ:
“ా"&
ా"& నుం|ే ఒక పవ క ను ా"&లe పంJిన పÍడ,
పÍడ Hజ4HEI అల$ %
Pాsసులక

మèపEారం

|ే/ాడ.
ాడ

ఆ

పవ క

ా"&EI

ఆయన

ఆయతrలను చ P PHJి/ ా డ,
డ ా"&H ప"&Ù ద¯ పరy/ా డ,
డ ా"&EI
వ(గ¥ంÂ[¤ మ"&య PEా¤ బ³/ా డ.
డ Hశlయం:ా,
Hశlయం:ా అంతక
ప'రsం ారy
ా రy సష bcdన మర¢ భ షతsంలe పBC ఉంBేారy.”
ారy (3: 164)
“ఆయZ
ఆయZ Hర"ాసు(ల0ౖన ా"&లe నుంBC ఒక సం ేశ హరyBCH లO ాడ.”
ాడ
(అ1 ¡మఅ% 62: 2).
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4 – అల$% క సNపం EాాలZ సదు ే¯ శం పవక () జన

న డకలను

ఇ/ా$ం ధర జ4నం కx:& న, ఒక Z[(యవంతrBై న "ా¡ ప"&చయం |ే/ాడH
ారy ా /ా రy.
ీ H EI మ సమ[నం – అ

ఎవరy |ేి న ;ౖZ[ స", కx[చరణల ( [అ)

ీs క"&ంచబడవ7. మం_ ఉ ే¯ శం |ె డ పHH మం_ పH:ా మరlలOదు. ఒక ళ
ఎవ"LM Z[ వ(EI ఇ/ా$Nయ పంBCతrBC:ా మ"&య సజ´ నుBC:ా చHoే , అతను
ప7ణ[(తr డH, ాాలO N |ే యలOద H ghPంచలO మ గ [!

5 –

లదున  డకల జరyప7EFవటమZ

 [అ హస% (మం_

నూతన కxత ఆచరణ) EI¥ం EI వసుందH ారy ా /ా రy. ఎందుకంట½

ీH

ఆ[రం - పవక () గ"&ం_, అల$% క కృతజ తల ె లపటం!
ీ H EI సమ[నం – నూతన కx[చరణలలe ఎలంట Ùభమ¼ ఉండదు.
ీ H గ"&ం_ పవక () ఇల అZ[రy: “మ qకV ఈ P[నంలe (ఇ/ా$ంలe)
ఏ ై Z[ నూతన Pషయం కx* , అ

[Hలe ghగం:ా కxి oదు మ"&య

ªరసV"&ంచబడతrం .” (బఖ"#)
మ"&య ఆయన ()ఇల అZ[రy: “పª నూతన కxతం (దఅ)
మర¢ భషతsం ;ౖ ప7క Dసుకoతrం .” (అహ ! & అª "# Âీ)
ఇ/ా$Nయ ధ"ా

ేశం పEారం నూతన కxత ఆచరణల¤ మర¢ భషbcdన.

అ^Z[ ాట లe E\H మం_P కºB[ ఉZ[^ క [ అH ారy ా /ారy.
ఇబ= రజÎ రహ మహÃల$ % ఇల అZ[రy: “ ‘పª నూతన కxతం
మర¢ భషతsం ;ౖ ప7క Dసుకoతrం ’ అZ పవ క () పలకల క$ప bcd న
EాకంB[ సరs:ా¥హ(bcdన P కºB[; ఇ
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ధర ప7 ఒక మఖ(bcdన Hయమం.

ీ H Dవత ను సూ_ం|ే ఆయన qకV మ"¨ ఆ ేశం ఇల ఉన : “మ
qకV ఈ P[నంలe (ఇ/ా$ంలe) ఏ ై Z[ నూతన Pషయం కx* , అ
[Hలe ghగం:ా కxిoదు మ"& య ªరసV"&ం చబడతrం .” (బఖ"#)
ఎవ"LM Z[

ఏ ైZ[

నూతన

/ాÞß(["ాల లOకంB[Z
;ౖప7E Dసుకoతrం

కx[చరణ

ఎలంట

ా మణ క

[HH ఇ/ా$ంలe |ే"ాlలను కంట½, అ

PZ[శనం

మ"&య ఇ/ా$ం

కను:UH,

[HE N సంబంధం లOదు - అ

Pాs/ాHEI (అÚద% క) సంబంం_న ై Z[ స" ; లO [ బహ రంగ, రహస(
పలకల, ఆచరణలక సంబంం_న ై Z[ స". ”
ఇలంట పజ ల వద , త"ా£% నమ¡ల గ"&ం _ ఉమ- ర యల$ హÃ అను
qకV ఈ పలకల తప, మ" ఇతర ా మణ క ఆ[రమ¼ కనబడదు:
‘ఎంత మం_  [అ (కxతం).’ (బఖ"#)
ఇంEా ఖు-ఆ5 gh:ాలను ఒE గ¥ంథం:ా జమ |ే య టం; హ ీ థుల ాయటం,
* క "&ంచటం మ"&య సంకలనం |ేయటం iదల0ౖన పనులను సలé (మందు
తరం మి$ ంల) ªరసV"&ంచలO దు క [ అH కºB[ ారy ా /ారy.
ాట ఈ మటలక సమ[నం ఏ

టంట½ £ట EI ఇ/ా$ంలe ఆ[రం మందు

నుంBే ఉం , అP నూతనం:ా కను:UనబBC న ఆచరణల Eావ7. ‘ఉమర యల$హÃ అను qకV ‘ఎంత మం_  [అ’ అZ మటలలe ాడబBCన
 [అ అZ ప [H ghÁాపరం:ా DసుEFాలO

:ాH ష"& అ á పరం:ా

(ఇ/ా$Nయ ధ"ా జ లను/ారం) Eాదు. ఇ/ా$ంలe స"LM న ఆ["ాల ఉన
Pషయం ఒకళ ఎకVBై Z[ ‘ [అ’ అZ J*రy J*"UVనబBCే , ఆ ‘ [అ’
అZ ప [H ghÁాపరం:ా DసుEFాలO :ాH ష"& అá పరం:ా Eాదు. ఎందుకంట½
ష"& అ % పరం:ా  [అ అంట½ ‘ఇ/ా$ం ధర ంలe ఏ ఆ[రమ¼ లO H దH’ అరX ం.
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ఖు-ఆ5 ను ఒE గ¥ం థం:ా జమ |ేయటమZ

[HEI ఇ/ా$ంలe ఆ[రం ఉన .

ఎందుకంట½ ఖు-ఆ5 ఆయతrలను ా యమH పవ క () సsయం:ా E\ందరy
సహచరyలక ఆజ4Jిం_ ఉZ[రy. పజల వద PBCP BC:ా ఉన ఖు-ఆ5
ఆయతrలను స]బhల ఒక|ోటక |ే"l& , అP సురÞCతం:ా మ"&య జ4గ¥ త :ా
ఉంBేందుక :ాను, ాట H ఒక గ¥ంథర°పంలe సంకలనం |ే/ారy.
E\H/ారy$ త"ా£% నమ¡లలe పవక () తన సహచరyలక ఇమమá
|ే ి , అ

ా"& J¶ౖ P:ా అ^oతrం ే« నZ భయం వలన, త"ా£% నమ¡

చ Pంచటం HxJి /ారy. పవక () ,PతEాలంలe మ"& య ఆయన మరణం
తరyాత కºB[ స]బh ర యల$హÃ అను ¹ ల PBC PBC:ా త"ా£%
నమ¡ |ేస ూ ఉంBే ారy. _వ"& EI ఉమ- 5 ఖ[ Î ర యల$హÃ అను ,
పవ క () ; నుక E\H/ారy$ త"ా£% నమ¡ |ేిన పద¯ ªZ అనుస"&స ూ,
పజ లను ఒE ఇమం Z[యకతsంలe త"ా£% నమ¡ |ేయ టం E\రక జమ
|ే/ారy. Eాబట , ఇ

ఇ/ా$ంలe E\త :ా |ేరlబBCన  [అ EI¥ం EI "ాదు.

హ ీ థుల ఒక|ోట సమకºరlబడటhHEI కºB[ ఇ/ా$ం ధర ంలe ఆ["ాల
ఉZ[^.

హ ీ థుల

న«దు

|ే*ందుక

అనుమªంచమH

E\ందరy

స]బhల అBC :& న ప7డ, పవక () ా"& EI అనుమªH|[lరy. ఆయన
,PతEాలంలe /ా[రణం:ా హ ీథుల న«దు

H)*ంచబBCం .

ీ HEI

Eారణం - ఖు-ఆ5 ఆయతrల, ఖు-ఆ5 ఆయతrల EాH ాట  అంట½
హ ీ థుల కxిoవచlZ భయం. అ^ే పవ క () మరణం _న తరyాత,
అల భయపడవలిన అవసరం లOక o^ం . ఎందుకంట½ అపటE, అంట½
ఆయన మరణం చక మం ే ఖు-ఆ5 అవతరణ ప'ర ^o^ం .

[H

క¥ మపద¯ ª కºB[ H"ా¯"&ం చబBCం . ఆ తరyాత సునతrలను Eాాడ
EFవటం E\రక, మి$ ంల ాట H జమ |ేి , భదపరచటం J¶ౖ దృ)ి /ా"&ం|[రy.
అల$% ారంద"&EØ ఇ/ా$ం తరyఫ7న మ"&య మి$ ంల తరyఫ7న మం_
పª ఫలం ప/ా ంచు:ాక! ఎందుకంట½ ారy తమ పభవ7 గ¥ం Â[H మ"&య
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తమ పవక () సునతrలను o:UటA EFకంB[, మరyల – |ేరyలక
గ"& EాHవsకంB[ జ4గ¥ త :ా భదపర_Z[రy.
ఇంEా మనం ా"& దృ)ి EI ఈ మట కºB[ Dసుక"ావచుl: పవ క () J¶ౖ
అత( కం:ా J* మÔమZ[ల చూJిన అతr(త మ స]బhల తరం, ా"&
తరyాత వ_lన [బ^¿నుల తరం, ఆ తరyాత వ_lన [బ^¿5
అనుచరyల తరం పవ క () నక కృతజ తల ె xJ* ఉ ే శం ఇలంట
లదున ఉత?ాల జరపనప7డ, మనం ాట H ఎందుక జరాx?
లదున ఉత?ాలను ప"& చ యం |ే ి న ారy, J¶ౖన J*"UVనబBC న ఉత మ
త"ాల పజ ల కంట½ అకం:ా స"LM న మర¢ దర§కతsం ×ం Z["ా? ఉత మ త"ాల
పజ ల కంట½ అకం:ా ారy అల$ % క కృతజ తల సమ"&ంచుకZ["ా?
మమ టEØ Eాదు!
6 – పవ క () qకV

లదున జన

న డకల జరyప7EFవటమZ

ఆయనJ¶ౖ ారy చూప7తrన J* మÔమZ[లను సూ_సుందH;

లదున

 డకల ఆ J* మÔమZ[లను పద "&§ం|ే ఒక పద¯ తH మ"& య పవ క () J¶ౖ
J* మÔమZ[ల పద"&§ంచుట ఇ/ా$ంలe H"ÒంచబBCం దH ారy ా /ారy.
Hస?ం ేహం:ా పవక () ను J*

ంచుట పª మి$ ంJ¶ౖ ఉన తపHస"& P;

సsంత ా ణం కంట½ అ కం:ా మ"& య తన సం[నం, తx$ దండల మ"& య
iత ం మనవజ4ª కంట½ అ కం:ా పª ఒకVర° ఆయనను J*

ం|[x – Z[

తx$ దండలను ఆయన E\రక Z ను [(గం |ే య:ాక – అ^ే , ఆయనను
అల J*

ంచటం E\రక మనం ఇ/ా$ంలe H"¯ ÒంపబడH నూతన కx[లను

( [అలను) కHJ¶ట కºడదు. ఆయనJ¶ౖ J* మÔమZ[ల చూపటమZ ,
ఆయనక Pే య త చూపటh¤ మ"&య అనుస"&ం చుటhZ ఆజ4Jి స ు న .
అ ే ఆయనJ¶ౖ J*మÔమZ[ల చూJ* అతr(త మbcdన పద¯ ª.

ీ H గ"&ం _

ఇల |ె పబBCం : “ఒక ళ N J*మÔమZ[ల HషVపటbcd న;ౖ ే , ఆయనక
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Pే యత చూపంBC; ఎందుకంట½ J*

ం|ేాడ, తను J*

సు న ాHEI ప'"&

Pే యత చూప7[డ.”
పవ క () ను J*
ాట H

దృఢం:ా,

ంచటమంట½ , ఆయన సునతrలను స,వం:ా ఉంచటం,
Hలకడ:ా

అనుస"&ంచటం

మ"&య

సునతrలక

వ(ª" క bcd న అH రEాల మటల మ"&య పనులక దూరం:ా ఉండటం.
Hస?ం ేహం:ా, ఆయన సునతrక Pరyద¯ ం:ా o^Ï ే ై Z[ స", అ
తపకంB[ ªరసV"&ంచబBే దు"ా|[రం మ"& య ఆయనక అPేయత చూJ*
ఆచరణ^Ï అవ7తrం .

లదున జన

న డకల జరyప7EFవటం

మ"&య ఇతర  [అల అంట½ నూతన కx[ల ఇలంట దు"ా|[రమల
మ"&య అPే యత EI¥ం E వ/ా^. ‘మం_ సంకలం’, ధర ంలe  [లను
అంట½ నూతన కx[లను |ేరlటhHEI అనుªసుందH ghPంచకºడదు. ఇ/ా$ం
ధర ం "Lం BCం టJ¶ౖ ఆ[రపBC ఉం

– సంకలంలeH _త Ù ¯ మ"&య పవక

() qకV అనుసరణ. E వలం ఒకV మం_ సంకలంJ¶ౖ మతb± Eాదు.
ీ H EI సంబంం_న ఖు-ఆ5 వచన ghానుాదం:
“Hజ4HEI
Hజ4HEI ఎవ"LMే తన మఖH (తన
తన అëÁా H)
H అల$% క అంEIతం
|ేి, మహ? 5 (స[V"ా(ల
స[V"ా(ల |ే*ాడ)
ాడ :ా ఉండZì,
ఉండZì అతH పª ఫలం
అతH పభవ7 వద ఉన . అటAవంట ా"&EI ఎలంట భయమ¼ లOదు
మ"&య ారy ఏ Pధం:ానూ దు:ఖపడరy
ఖు-ఆ5 2: 112)
దు ఖపడరy.”
ఖపడరy (ఖు-ఆ5
తమ మఖH పభవ7క అంEIతం |ే య టమంట½ _త Ù ¯ , HషVపటం:ా
అల$% క సమ"&ంచుEFవటం. స[V"ా(ల |ేయటమంట½ , పవక () ను
అనుస"&ం చటం మ"&య ఆయన సునతrలను ఆచరణలe J¶ టడం.
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7 – ా"& మ"Uక Pస ృతbcd న ాదన ఏ

టంట½ –

లదున ఉత?ాల

జరపటం మ"&య ాట లe పవక () qకV ,Pత చ"&త చదవటం

[s"ా

ఆయన సునతrల ;ౖప7 [మ పజ లను o త?హ స ు Z[మH ా ంచటం!
ా"& EI మ సమ[నం – పª మి$ ం ఎల$ పÍడూ, సంవత?రం ×డగZ[
మ"&య తన ,P[ంతం పవక మహమ ! () qకV ,Pతచ"&త
చదవవలిన మ"& య ఆయన ఉ [హరణలను అనుస"&ం చవలిన ఆవశ(కత
ఎంై Z[ ఉం . ఎలంట ఇ/ా$Nయ ఆ["ాల లO కంB[, ఒక

Z[H

[H

E\రక పే( EIంచడం దఅ (కx[చరణ) EI¥ం EI వసు
 ం , మ"& య “పª
నూతన కxతం (దఅ) మర¢ భష తsం ;ౖ ప7క Dసుకoతrం .” (అహ ! &
అª "# Âీ)
నూతన కxతం (దఅ) |ెడ ఫx[H తప, ఎలంట మం_ పª ఫల¤
ఇవsదు. అ

ఆ వ(EI H పవక () నుంBC దూరం |ేస ుం .

ఇక _వ"&:ా పవక మహమ ! () qకV
జరyప7EFవటమZ , అ
(నూతన కxతం).

లదున జన

న డకల

ఏ ర°పంలeZ;ౖ Z[ స" - ఒక గర ¤యbcd న దఅ

ీH H మ"& య ఇలంట ఇతర దఅలను మి$ ంల HxJి

 ి , తమను [మ స"& దు EFవటంలe మ"& య సునతrలను మనసూ¾"&:ా
అనుస"&ం చటంలe Hమగం Eాాx. ఈ దఅను o త?హ స ు న మ"&య
సమ"&¯ స ు న పజల మయలe పBC oకºడదు. ఎందుకంట½ అలంట వంచకల
దఅలను (కx[లను) స,వం:ా ఉంచటhHEI ఎకVవ:ా ఇష పడ[" :ాH
ా మణ క సునతrలను ప7నరyద¯ "&ంచటంలe

అంత:ా ఆసEI చూపరy;

ఒEFV/ా"& ారy సునతrల గ"&ం_ అస?ల పట ంచుEFరy కºB[. ఒక ళ N
చుటA పకVల అలంట ారy bcజ4"&టí సంఖ(లe ఉZ[ స" - అలంట ా"&H
అనుక"&ంచటం లO [ అనుస"&ంచటం అనుమªంపబడలOదు. అ^ే, సంఖ(లe
తకVవ:ా ఉZ[ స" - సజ´ నుల0ౖన సలé (మందుతరం మి$ ంల) మ"& య
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ా"& అనుచరyలలe నుంBC సునతrలJ¶ౖ నBC|ే ా"& Z మనం అనుస"&ం|[x.
సత(ం పxE వ(క ల సంఖ(ను బట సత(ం ల0EIVంచబడదు. Eా¤, ారy పxE
స[(H బట వ(కల ల0 EIVంచబడ[రy.
ఒక/ా"& ప వ క () ఇల అZ[రy:

“Nలe (ఎకVవ Eాలం) ,Pం_

ఉనారం[ అZక gî [లను చూ/ారy. Z[ సునతrలను మ"& య Z[
తరyాత వ|ేl ఖుల2ా^Ï "ా)ి ీనుల (సZ[ ర¢ ంలe నBC _న ఖÑ2ాల)
మ"ా¢ H అనుస"&ంచమH Z ను Pజ Jి |ే స ు Z[ను. ఆ మ"ా¢ H దృఢం:ా
పటAEFంBC . నూతన కx[ల ( [అల) గ"&ం_ జ4గ¥ త పడంBC , ఎందుకంట½
పª నూతన కxతం ( [అ)

["&తJిసు
 ం .” (అహ ! & అª "& Âీ)

Eాబట , అÔా య gî [ల ఏరBC నప7డ ఏ
హ ీ థు

|ేయలZ PషయH ఈ

[s"ా పవ క () మనక Pవ"&ం|[రy. అన:ా ఆయన సునతrక

Ôనం:ా o^Ï ఎలంట పలELM Z[ లO [ ఆచరణ అ^Z[ స", అ

నూతన

కxతం ( [అ) EI¥ం EI వసుం . మ"&య పª నూతన కxతం ( [అ)
మర¢ భషతsం ;ౖప7నక DసుకH oతrం .
సునతrలలe లO [ మందుతరం ఖÑ2ాల పద ªలe పవక () qకV
లదున జన

న  డకల జరపటం గ"&ం _న ఏ ఆ[రమ¼ మనక

కనబడకoవటం వలన, అ

పజ లను మర¢ భష తsం ;ౖ ప7క DసుకH o^Ï

నూతన కxతb± ( [అ) అవ7తrం . ఈ అ"ాX Z J¶ౖ హ ీథు మ"& య EI¥ం
ఆయతr qకV ghానుాదం సష పరyసు Z[^:
“ఓ
ఓ Pాsసుల"ా!
Pాsసుల"ా

అల$% పట$

ఆజ4 నువర నుల0ౖ వ(వహ"&ంచంBC

మ"&య ఆయన సం ేశ హరyH పట$ ఆజ4నువర నుల0ౖ వ(వహ"&ంచంBC,
అల: Nలe నుం_ అ Eారంలe ఉన ా"& పట$ కºB[;
కºB[ అప7డ ఒకళ
ఏ ౖెZ[ Pషయంలe Nరy Pgî ం_నట$ ^ే,
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[HH అల$ % మ"&య

ఆయన సం ేశ హరyH ;ౖప7నక మïµంచంBC – Nరy అల$% ను
మ"&య అంªమ
Ùభపద bcdన

Z[H Pశsిం|ేా" అ^ే. ఇ ే N E\రక

మ"&య

ీ H పర(వ/ానం కºB[ |[ల ð¥షæ bcdన ..”

(ఖు-ఆ5
ఖు-ఆ5 4: 59)
అల$% ;ౖ ప7 మïµంచడం అంట½ ఆయన qకV అంªమ

వ(గ¥ంథbcdన

ఖు-ఆ5 ;ౖప7క H"Òంచడం అ¤ మ"&య ఆయన సం ే శ హరyH () ;ౖ ప7
మïµంచడం

అంట½

ఆయన

మరణ[నంతరం,

ఆయన

సునతr

;ౖప7

H" Òంచడం అH అరXం. Eాబట , ÔZ[Ôాయల వ_lనప7డ, ాటH
ఖు-ఆ5 మ"& య సునతrల ఆ[రం:ాZ ప"& షV"&ంచుEFాx. మ"& , పవక
() qకV

లదున జన

న  డకల జరాలH ఖు-ఆ5 లO [

సునతrలe ఎకVడ సూ_ంచబBC ఉన ?
మం_దH ghPం|ే ారy, ;ం టZ

లదున డకల జరపటం

[H నుంBC మ"&య అలంట ఇతర నూతన

కx[ల ( [అల) నుంBC అల$% వద ౌబh |ే సుEFవల0ను. సత(Zs షణ |ే*
మి$ ం ాటంచవలిన P[నం ఇ ే . Eా¤, సత(ం మందుక వ_lన
తరyాత కºB[ ఎవ"LMే మ"# iంBC:ా, మ¼రãం :ా, అహంEారం పవ"&/ ా"¨,
అలంట ా"& ల0కV తపకంB[ ా"& పభవ7 వద ఉన .
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