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1. స�స�స�స�చ చ చ చ !"#న!"#న!"#న!"#న  $ైవ$ైవ$ైవ$ైవధర�ంధర�ంధర�ంధర�ం ? 

పAB మ�నవ6డD  >?ను  జ9�ంచబF�G  HిI BగతJలను,  తన  
ఇMా/ ను7ారం  ఎనుO<PలQడD .  ఈ పAపంచంలS జ9�ం�న Tణం 
నుంVే క2టWంబమతం లQ$?  $ేశ Hి$?X ం>?ల2  అతVY  )Zౖ  [వA 
పA\]వం చూపటం ^దలవ6తJం$ి .  యaవనంలS అడDగ� )Zటb/  
c?టd<e ,  <=వలం అతVY సమ�జప6 �fా�7ాల2 మ�తA!g 
పAజలందరh అనుస�1ంచద@1న స�ijన �fా�7ాల9 మనసుkలS 
c?టWక2cl �ధం@ా, మ�టdమ�టd<e  నూ�1mn7ా0 ర+ . <ా9  <oందర+  
సహజ �<ాసం  పp�10 @ా mqం$ి  (�	lకం>s  బ�$ిX @ా  ఆలS�ం�)  
మ�1య�   మ�ందుక2 వ�vన ఇతర  మ>?ల Hి$?X ం>?లను 
(7ామ�wక వxవసI ) గమ9ం�, స�యం@ా తమ స�ంత మత 
�fా�సప6 mAా మ�ణyకతను పAzOంచు<Pవటం mAా రం{7ా0 ర+ .  
అ�>ే పAB  ఒక} మతమ� ,  క2లం , >ెగ , తత�మ� , Hి$?X ంతమ�  
<=వలం తమ$ి మ�తA!g  మ�నవ6ల2 అనుస�1ంచద@1న స�ijన  

మ�ర~మ9  �ేH*  	ాదనలను చూHి , స>?xcl�షక2ల2 తరచు@ా 
అ�మయ HిI B<e  �ేర+క2ంట]ర+ . 9జం@ా మ>?ల�O పAజలను 
మం� పనుల2 �ేయమcl mnA తkహ�సు0 ంట]�. కనుక, 	ాటdలS 
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ఏ$ి స�చ !"#న$ి (స�ijన$ి )? ఇం<ా 	ాటdలS పAB$ీ ఇతర+లను 
అసతx మ��ా~ ల2@ా (కల2-ిత!"#న�@ా) 	ా$ిసు0 నOందు వలన, 
అవ�O ఏక<ాలంలS స�చ !"#న� ,  సతx!"#న� <ాజ�లవ6. 
ఇటWవంటd గందర@�ళ HిI BలS స>?xcl�షక2ల2 ఎల� స�చ !"#న 
మ�1య� స�ijన మ��ా~ 9O ఎనుO<Pగలర+? 

 

ఈ <e� ష/ 9ర�యం [సు<Pవట]9<e అవసరమ�Gx ఆలSచన�O 
మ�1య� >ె��>ేట�O సృ-ి/ కర0  మ�నవ6లంద�1<�  పA7ా$ిం�ెను .  
పAB మ9-ీ తన ��తంలS [సు<PవలHిన అతxంత మ�ఖx!"#న 
9ర�య�$ి . $ీ9 �$ే పp�10  భ�షxతJ0  ఆ�?రపVY ఉనO$ి .  
<ాబటd/ ,  పAB ఒక}రh తమ మ�ందునO 7ా��x�?�ా�O �ణ�ం@ా , 
9జ��[@ా ప�1��ం� , ఇం<ా 	l�=  7ా��x�?�ాల2 మ�ందుక2 
వ�ేvవరక2 9జ!"#న$ీ / స�చ !"#న$ీ అ9 ఋ�	�ౖన ధ�ా�clO 
ఎనుO<Pవల�ను.  
 

ఇతర అ9O ధ�ా�ల మ�1య� తత�జ�� నమ�ల వల� ,  ఇ7ా� ం  
క�V? <=వలం తన$ి మ�తA!g ‘సర�లSక సర�లSక సర�లSక సర�లSక సృ-ి/ కర0  అం@�కసృ-ి/ కర0  అం@�కసృ-ి/ కర0  అం@�కసృ-ి/ కర0  అం@�క�1ం�ే  �1ం�ే  �1ం�ే  �1ం�ే  
సతxసతxసతxసతx!"#న!"#న!"#న!"#న ,  స�స�స�స�చ చ చ చ !"#న!"#న!"#న!"#న ,  పA>?xమ�Oయం లQ9 ఏ<ijక పA>?xమ�Oయం లQ9 ఏ<ijక పA>?xమ�Oయం లQ9 ఏ<ijక పA>?xమ�Oయం లQ9 ఏ<ijక $ైవ$ైవ$ైవ$ైవమ�ర~ంమ�ర~ంమ�ర~ంమ�ర~ం’ 
అ9 పAకటdసు0 నO$ి .  ఈ పAకటన, ఇతర ధ�ా�ల పAకటనక2 
{నOం@ా కనపడదు .  ఈ �నO ప6స0 కం ఇ7ా� ం ధర� పAకటన 
లS9 mAా మ�ణyకతను, స�చ తను 9రh)ిం�ే 7ా��x�?�ాల2 
<o9Oంటd9  � మ�ందు ఉంచట]9<e పAయBOసు0 నO$ి .  <ా9 
తరచు@ా 9జ�9O క)ి�	lH*  పTmాతం, \]	�$ే�గం, ఇతర+ల 
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పట�  �చ\]వం(జ�తxహం<ారం) ^దల�ౖన 	ాటd<e  గ��1  <ాక2ంV? 
పp�10  ఏ<ాగత   మ�1య� 9జ��[>s స>?xcl�షణ <oన7ా@1H*0 cl  
స�చ !"#న $ైవధర�మ��ా~ 9O కను<P}గలమcl క¡�ర నగO 
స>?x9O ఎటd/ ప�1HిI BలSను మ�1� mnక�డదు. <=వలం మ�1య� 
<=వలం అప¢డD మ�తA!g సృ-ి/ కర0  పA7ా$ిం�న >ె��>ేటలను 
ఉప�@1ం� �	lచc?త�క!"#న , తర}బదX!"#న , స�చ !"#న 
స�ijన 9ర�య�9O [సు<Pగలమ�.   
 

ఇ7ా� ం తన$ే స�చ !"#న ధర�మ9 9రh)ించు<Pవట]9<e అclక 
	ాదనలను మ�ందుక2 [సుక2వసు0 నO$ి .  	ాటdలS <e ం$ి  మ£డD 
	ాదనల2 మ�తA!g అతxంత స�ష/!"#న�. (ఏ ప�1f¤ధన<ijc?  ప6c?$ి  

వంటd  తర}ం ,  mAా మ�ణyకత మ�1య� �చTణ జ�� c?ల )Zౖcl  ఈ మ£డD  
	ాదనల2 ఆ�?రపVY  ఉc?O� . )    
 

1 )  ధర�ం  )*ర+ ¥క}    $ై�క!"#న మ£ల��?�ాల$ై�క!"#న మ£ల��?�ాల$ై�క!"#న మ£ల��?�ాల$ై�క!"#న మ£ల��?�ాల     (divine 

origin) )Zౖ)Z)ౖZౖ)Zౖ     మ�1య�  సమగ!"#నసమగ!"#నసమగ!"#నసమగ!"#న      ,  ,  ,  ,  �fాల!"#న 	ాటd�fాల!"#న 	ాటd�fాల!"#న 	ాటd�fాల!"#న 	ాటd     \]	ా\]	ా\]	ా\]	ారIంరIంరIంరIం  )Zౖ   
^దటd 	ాదన ఆ�?రపVY ఉనO$ి .   
 

2 )  సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0 ,  మ�నవ6డDమ�నవ6డDమ�నవ6డDమ�నవ6డD  మ�1య� సృ-ి/మ�1య� సృ-ి/మ�1య� సృ-ి/మ�1య� సృ-ి/  -  ¦టd¦టd¦టd¦టd  మధx ఉనO  మధx ఉనO  మధx ఉనO  మధx ఉనO 
సంసంసంసంబం�?బం�?బం�?బం�?9O9O9O9O  అసమ�న!"#న, అ$ి�[య!"#న, అనుపమ�న!"#న, 
సరళ  బFధనల  $?��ా 9రh)ించడం  )Zౖ  �iండవ 	ాదన 
ఆ�?రపVY ఉనO$ి .    
3 )  <=వలం ఇ7ా� ం  ధర�ం మ�తA!g ఏ <ాలంలS9 మ�నవ6Vైc? 
స�= అనుస�1ంచగల ‘7ార�జ9క ధర�ం7ార�జ9క ధర�ం7ార�జ9క ధర�ం7ార�జ9క ధర�ం’ అcl 	ాస0 �కత )Zౖ   
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మ£డవ 	ాదన ఆ�?రపVYఉనO$ి .  అంటb ఏ <ాలంలS9 	ా�ijc? ,  
ఏ క2లం 	ా�ijc? , ఏ $ేశం లQక జ�B	ా�ijc? ,  నల2ప6 />ెల2ప6 
ల�ంటd వర�\§$?ల2 లQక2ంV?  మ�నవ6లంద�1 $?��ా �శ�	ాxప0 ం 
@ా Hీ�క�1ంపగ�@= ఏ<ijక , స�చ !"#న $ైవధర�ం    <=వలం ఇ7ా� ం <=వలం ఇ7ా� ం <=వలం ఇ7ా� ం <=వలం ఇ7ా� ం 
ధర�ం మ�తA!gధర�ం మ�తA!gధర�ం మ�తA!gధర�ం మ�తA!g ....      
ఏ ధర�!"#c? స�= 9జం@ా అ$ి సృ-ి/ కర0  సూ�ం�న సతx!"#న , 
స�చ !"#న ధర�!gc? <ా$? అcl 9జం >ెల2సు<Pవట]9<e 
మ£ల��?�ాల�ౖన తర}ం, mAా మ�ణyకత, జ�� నం, �చTణ  మ�1య� 
�	lకం ^దల�ౖన 	ాటd )Zౖcl  ఈ మ£డD 	ాదనల2 ఆ�?రపVY 
ఉc?O�. �ాబF�G )*�లలS ¦ట¨9 �ణ�ం@ా ప�1��$?© ం .  
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2. ధర�ంధర�ంధర�ంధర�ం  )*ర+ )*ర+ )*ర+ )*ర+ 
“ఇ7ా� ంఇ7ా� ంఇ7ా� ంఇ7ా� ం”  అcl ప$?9<e అసల2 అరXం ఏ�టd? ఇ$ి పAB ఒక}ర+ 
>ెల2సు<PవలHిన, స�ష/ం@ా అరIం �ేసు<PవలHిన ^ట/  

^దటd �షయం.  ఇ$ి అరª \]ష లS9 పదం. ఇ7ా� ం అంటb 
"తన తన తన తన సంకల��9Oసంకల��9Oసంకల��9Oసంకల��9O ,  ఇ�? శ<e0ఇ�? శ<e0ఇ�? శ<e0ఇ�? శ<e0 9999     (ఇMా/ �Mా/ లను 9ర��ం�ేశ<e0 9 )  

సతx!"#నసతx!"#నసతx!"#నసతx!"#న ,  ఏ<ijకఏ<ijకఏ<ijకఏ<ijక  ఆ�ాధుxఆ�ాధుxఆ�ాధుxఆ�ాధుxVY<eVY<eVY<eVY<e  ( ( ( (అల�� � క2అల�� � క2అల�� � క2అల�� � క2 ))))     fాంBయ�తం@ాfాంBయ�తం@ాfాంBయ�తం@ాfాంBయ�తం@ా ,  
సంపpర�సంపpర�సంపpర�సంపpర�  ��ేయత>s ��ేయత>s ��ేయత>s ��ేయత>s సమ�1�ంచు<Pసమ�1�ంచు<Pసమ�1�ంచు<Pసమ�1�ంచు<Pవటం లQక వటం లQక వటం లQక వటం లQక 7ా��ీనం7ా��ీనం7ా��ీనం7ా��ీనం  
�ేయటం�ేయటం�ేయటం�ేయటం"  (అరª \]షలS9 అల�� � అంటb ఏ<ijక ఆ�ాధుxడD) .  
అల� ఏ<ijక ఆ�ాధుxVY<e  స�యం@ా సమ�1�ంచుక2నO 	ా�1cl  

అరª \]షలS “మ�Hి� ంమ�Hి� ంమ�Hి� ంమ�Hి� ం”  అంట]ర+ .  <ాబటd/  ఇ7ా� ంఇ7ా� ంఇ7ా� ంఇ7ా� ం  ధర�ంధర�ంధర�ంధర�ం  )*ర+ 
ఒక వx<e0  లQక >ెగ  )*ర+ �దు@ా @ా9 లQ$?  త�ా�త త�ాలలS9 
$?9 అనుచర+ల 9ర�య�నOనుస�1ం� @ా9 )Zట/ బడలQదcl 
�షయం ఋ�వ6 అవ6తJనO$ి .  <ా9 $ీ9<e  {నOం@ా ఇతర 
ధ�ా�ల )*ర+�  -  అంటb <ij«స0 వ  మతం )*ర+ �Gసు<� సు0  (ఆయన)Zౖ  

fాంB కల2గ�@ాక )  )*ర+ను అనుస�1ం¬ ,  బదXమతం )*ర+ @aతమ  

బ�దుX 9  )*ర+ను అనుస�1ం¬ ,  కనూ®ష9శం )*ర+ కనూ®ష¯ 
)*ర+ �దు@ా ,  మ��1}జ° )*ర+ <ార± మ�²}³ )*ర+ �దు@ా , 
య£దుమతం )*ర+ య£దు >ెగ  )*ర+ను అనుస�1ం¬ మ�1య� 
హ�ందూమతం )*ర+ ఒక పA$ేశం / mAా ంతం ఆ�?రం@ాను ఉ9<e 
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లS9<e వ�vన� అcl  సంగB  అంద�1<�  >ె�Hిన$ే . <ా9 
ఆ$ిమ�నవ6డD మ�1య� ^ట/^దటd $ైవపAవక0  అ�న 
ఆదంక2  (ఆయన)Zౖ  fాంB కల2గ�@ాక ) ఇవ�బVYన ధర�ం <=వలం 
ఇ7ా� ం (సృష/ కర0  ఆ$ేfాలక2  స�యం@ా  సమ�1�ంచు<Pవటం )  ధర�!g .  
అం>ే <ాక2ంV? ఇ7ా� ం పదం ¥క} అ�ాI 9O అనుస�1ం� 
మ�నవజ�B వద© క2 పంపబVYన $ైవపAవక0లంద�1$ీ  “ఇ7ా� ం ఇ7ా� ం ఇ7ా� ం ఇ7ా� ం 
ధర�ధర�ధర�ధర�!g!g!g!g”  అcl �షయం ఋ�వవ6 తJనO$ి .  
 

ఇం<ా ఇ7ా� ం  ధ�ా�9<� )*ర+ సృ-ి/ క�=0  స�యం@ా 9ర��ం�ెను . 
ఎటWవంటd సం$ే´లక2 అవ<ాశం లQ9 �వ�1  $ైవ	ాణy అ�న 
ఖు²ఆµ  లS9 స�ష/!"#న  పAకటన�G $ీ9<e  మ£ల��?రం .  
$ివxఖు²ఆµ లS అల�� � ఈ �ధం@ా పAకటdం�ెను -   
"ఈc?డD clను � ధ�ా�9O � <oరక2 ఈc?డD clను � ధ�ా�9O � <oరక2 ఈc?డD clను � ధ�ా�9O � <oరక2 ఈc?డD clను � ధ�ా�9O � <oరక2 ‘ప�1పpర�ంప�1పpర�ంప�1పpర�ంప�1పpర�ం’  �ేfాను �ేfాను �ేfాను �ేfాను .  
����  )Zౖ  c? అనుగ´9O పp�10  �ేfా)Zౖ  c? అనుగ´9O పp�10  �ేfా)Zౖ  c? అనుగ´9O పp�10  �ేfా)Zౖ  c? అనుగ´9O పp�10  �ేfా      నునునును .  � <oరక2 ఇ7ా� ంను � � <oరక2 ఇ7ా� ంను � � <oరక2 ఇ7ా� ంను � � <oరక2 ఇ7ా� ంను � 
ధర�ం@ా ధర�ం@ా ధర�ం@ా ధర�ం@ా ఎనుOక2c?OఎనుOక2c?OఎనుOక2c?OఎనుOక2c?Oనునునును ." ఖు²ఆµ 5: 3  

"ఎవ�ijc? ఇ7ా� ం ధర�మ�ర~ం <ాక2ంV? మ�¶క మ��ా~ 9Oఎవ�ijc? ఇ7ా� ం ధర�మ�ర~ం <ాక2ంV? మ�¶క మ��ా~ 9Oఎవ�ijc? ఇ7ా� ం ధర�మ�ర~ం <ాక2ంV? మ�¶క మ��ా~ 9Oఎవ�ijc? ఇ7ా� ం ధర�మ�ర~ం <ాక2ంV? మ�¶క మ��ా~ 9O  
అవలం·ంచద�H*0అవలం·ంచద�H*0అవలం·ంచద�H*0అవలం·ంచద�H*0 ,  అ$ిఅ$ిఅ$ిఅ$ి  ఎంత ఎంత ఎంత ఎంత  మ�తAం ఆ¸$ంిచమ�తAం ఆ¸$ంిచమ�తAం ఆ¸$ంిచమ�తAం ఆ¸$ంిచబడదుబడదుబడదుబడదు ....  అతడD అతడD అతడD అతడD  
పరలSపరలSపరలSపరలSకంలS �ఫల2డకంలS �ఫల2డకంలS �ఫల2డకంలS �ఫల2డవ6వ6వ6వ6>?డD>?డD>?డD>?డD ,  నష/ mn>?డDనష/ mn>?డDనష/ mn>?డDనష/ mn>?డD ." ఖు²ఆµ  3:85  

<ాబటd/  ఎక}Vో అర» $ేశంలS 7వ శ>?బ©ంలS ఒక పAవక0  
పAకటdం�న నూతన ధర�మ9 ఇ7ా� ం  	ా$ించటం లQదు. <ా9 
అంBమ రhపంలS స�ష/ం@ా ప6న B  పAకటdంపబVYన సర�లSక 
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సృ-ి/ కర0  (అల�� �) ¥క} స�చ !"#న మ�1య� సతx!"#న  
ధర�!g ఇ7ా� మcl 9జ�9O  మ�1య� $ీ9cl మ¼�కం@ా ఆదం  
(ఆయన  )Zౖ  fాంB కల2గ�@ాక )  మ�1య� �@1�న పAవక0లంద�1<� 
ఆ$ేzంపబVYనదcl 	ాస0 	ా9O మనక2 >ె�యజ=సు0 నO$ి .   
 

ఇప¢డD  తమ$ే సతx!"#న మ�ర~మ9 బహ�రంగం@ా 	ా$ిసు0 నO 
�iండD ఇతర ధ�ా�లను ప�1��ంచు$?ం. సృ-ి/ కర0  తన పAవక0  
¸జi¯ (ఆయన)Zౖ  fాంB కల2గ�@ాక )క2 లQక 	ా�1 	ారసులక2 తమ 
ధ�ా�9O య£దుమతం@ా )ిలవమ9 ఆజ�� )ిం�నటW�  	ా�1 
$ివxగంథం  లS ఎక}V? కనబడదు .  అల�@=  �Gసు<� సు0  (ఆయన)Zౖ  

fాంB కల2గ�@ాక ) సహచర+లక2 తమ ధ�ా�9O <ij«స0 వ మతం@ా 
)ిలవమ9 $ైవం ఆజ�� )ిం�నటW� @ా 	ా�1  $ివxగంథ!"#న   బ¾ౖ·± 
లSనూ ఎక}V? కనబడదు .  అంటb య£దుమతం , <ij«స0 వమతం  
)*ర� క2 మ£ల��?రం $ై	ాజ�  లQక $ై	ా¸దం ఎంతమ�తAం <ాదు.  
�Gసు<� సు0  (ఆయన)Zౖ  fాంB కల2గ�@ాక )  భ£లSకం  నుంVY )Zౖ<e  mn�న 
�?ల� <ాలం త�ా�>ే �Gసు<� Aసు0  ధ�ా�9<e <ij«స0 వమతమcl  )*ర+ 
	ాడDకలS<e  వ�vన$ి .  
 

మ�1 <ij«స0 వమతమcl )*ర+క2 {నO!"#న, �Gసు<� సు0  స�యం@ా 
బF�ిం�న ధర�ం అసల2 )*ర+ ఏ!"#య�xంటWం$ి?  (<� సు0  అcl  పదం 

ఎక}VY  నుంVY  వ�vన$ో  ఒక}7ా�1  ప�1�$?© ం  -  �స¯ ,   <� సు0  అcl  �iండD  
)*రh�  @� ¿ మ�1య� ల�టdµ  \]షల $?��ా  హ�బ£A  ప$?  ల నుంVY  
[సు<oనబVYన� .  ఆం@=�య ,  @� ¿  \]షలలS9 ల�7À¯ అcl  $?9<e  ప�ాxయ   
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పద!g  �స¯ .  అ$ే  హ�బ£A లS  �GషJ	ా  లQక  �Á´షJ	ా .  ��1Â <ారXం  "The 

Anointed -  ద  అన�c�/ Ã "  అంటb  హ�బ£A లS9 !"సkయx!"సkయx!"సkయx!"సkయx ప$?9<e  
అను	ాద!g <e Mn/ ¯<e Mn/ ¯<e Mn/ ¯<e Mn/ ¯  అcl  @� క2పదం  )   
 

సృ-ి/ కర0 >s  గల సంబంధం  	�ౖప6క2 clర+@ా $?�1చూ)* స�చ !"#న 
మ��ా~ 9O మ�తA!g అనుస�1ంచమ9 �Gసు<� సు0  �ేHిన బFధనలQ 
	ా�1  అసల2  ధర�ంలS క�V? కనబV?�. ఇ7ా� ం ధర�  బFధనల 
పA<ారం �Gసు<� సు0  అల�� � పం)ిన ఒక  @¶ప�  పAవక0 ,  అరªలS 
\]షలS ఆయన )*ర+ ఈ7ా  (అల�ౖహ�సkల�ం ) .  పpర�ప6 పAవక0ల 
మ�$ి�1@ాcl  తను క�V? తమ ఇ�? శ<e0 /సంకల�శ<e0 9 
సృష/ కర0 క2 7ా��ీనం �ేయమ9, సమ�1�ంచు<Pమ9 పAజలక2 
)ిల2ప69�?vర+ .  (మ�1  ఇ7ా� ం  ధర�మంటb  ఇ$ే క$? !)  $ై	ా9O ఈ 
�ధం@ా ఆ�ా�ించమ9 �Gసు<� సు0  తన సహచర+లక2 
బF�ిం�నటW�  	ా�1  $ివxగంథ!"#న   ‘బ¾ౖ·±’ లS )*�¶}నబVYన$ి .  
"పరలSక మందునO పరలSక మందునO పరలSక మందునO పరలSక మందునO మ� తంVీAమ� తంVీAమ� తంVీAమ� తంVీA ,  � � � � c?మమ� ప�1ÅదXc?మమ� ప�1ÅదXc?మమ� ప�1ÅదXc?మమ� ప�1ÅదX  
పరచబడD@ాకపరచబడD@ాకపరచబడD@ాకపరచబడD@ాక ;  � �ాజxమచుv @ాక � �ాజxమచుv @ాక � �ాజxమచుv @ాక � �ాజxమచుv @ాక ;  � �త0 మ� పరలSక � �త0 మ� పరలSక � �త0 మ� పరలSక � �త0 మ� పరలSక     
మందు c�ర	�ర+vమందు c�ర	�ర+vమందు c�ర	�ర+vమందు c�ర	�ర+vచునOటW�చునOటW�చునOటW�చునOటW�  భ£�యందును c�ర	lర+ను @ాక భ£�యందును c�ర	lర+ను @ాక భ£�యందును c�ర	lర+ను @ాక భ£�యందును c�ర	lర+ను @ాక" 
(ల�<ా  11 :  2  మ�1య� మ�త0� 6:9-10)  

@�స�±k లS9 అclక పAకటనలలS �Gసు<� సు0  ఇటWవంటd 
బFధనలక2 mAా �?నxత9�vెను .  ఉ$?హరణ@ా మ�¶క �ోట 
ఎవ�ij>ే $ేవ6VY<e స�యం@ా సమ�1�ంచుక2ంట]��ఎవ�ij>ే $ేవ6VY<e స�యం@ా సమ�1�ంచుక2ంట]��ఎవ�ij>ే $ేవ6VY<e స�యం@ా సమ�1�ంచుక2ంట]��ఎవ�ij>ే $ేవ6VY<e స�యం@ా సమ�1�ంచుక2ంట]�� ,  	ా�=  	ా�=  	ా�=  	ా�=  
స��ా~ 9O 	ారసత�ం@ా స��ా~ 9O 	ారసత�ం@ా స��ా~ 9O 	ారసత�ం@ా స��ా~ 9O 	ారసత�ం@ా mqందు>?ర9mqందు>?ర9mqందు>?ర9mqందు>?ర9 �Gసు<� సు0  బFధన �ేHZను .  
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"పAభ�	ాపAభ�	ాపAభ�	ాపAభ�	ా ,  పAభ�	ాపAభ�	ాపAభ�	ాపAభ�	ా ,  అ9 ననుOఅ9 ననుOఅ9 ననుOఅ9 ననుO  	�ంబVYంచు	ాడD	�ంబVYంచు	ాడD	�ంబVYంచు	ాడD	�ంబVYంచు	ాడD పరలSక  పరలSక  పరలSక  పరలSక 
�ాజxం�ాజxం�ాజxం�ాజxంలS లS లS లS �ేరడD�ేరడD�ేరడD�ేరడD ....  పరలSక పరలSక పరలSక పరలSక �ాజx �ాజx �ాజx �ాజxమందునO c? తంVYAమందునO c? తంVYAమందునO c? తంVYAమందునO c? తంVYA9 @ij<o9న 9 @ij<o9న 9 @ij<o9న 9 @ij<o9న 
¥డల¥డల¥డల¥డల, , , ,  పరలSక�ాజxలS �ేరబడDనుపరలSక�ాజxలS �ేరబడDనుపరలSక�ాజxలS �ేరబడDనుపరలSక�ాజxలS �ేరబడDను"     (మత0�7 -21)  

తనూ  సృ-ి/ కర0 క2 సమ�1�ంచుక2నO	ాVYclన9 �Gసు<� సు0  
(ఆయన)Zౖ  fాంB కల2గ�@ాక ) స�యం@ా )*�¶}c�ను -  "c?c?c?c? అంతట  అంతట  అంతట  అంతట 
clcl  ఏ�య� �ేయలQనుclcl  ఏ�య� �ేయలQనుclcl  ఏ�య� �ేయలQనుclcl  ఏ�య� �ేయలQను;  clను �నునటW� @ా [ర+�  clను �నునటW� @ా [ర+�  clను �నునటW� @ా [ర+�  clను �నునటW� @ా [ర+� ఇచుvఇచుvఇచుvఇచుv    
చుc?Oనుచుc?Oనుచుc?Oనుచుc?Oను .  ననుO పం)ినననుO పం)ినననుO పం)ినననుO పం)ిన  	ా9 �త0 పA<ార!g �ేయ@�ర+దును 	ా9 �త0 పA<ార!g �ేయ@�ర+దును 	ా9 �త0 పA<ార!g �ేయ@�ర+దును 	ా9 �త0 పA<ార!g �ేయ@�ర+దును 
@ా9 c? �ష/  పA<ారమ� �ేయ�@�రను గనుక c? [ర+� @ా9 c? �ష/  పA<ారమ� �ేయ�@�రను గనుక c? [ర+� @ా9 c? �ష/  పA<ారమ� �ేయ�@�రను గనుక c? [ర+� @ా9 c? �ష/  పA<ారమ� �ేయ�@�రను గనుక c? [ర+� 
c?xయ!"#న$ిc?xయ!"#న$ిc?xయ!"#న$ిc?xయ!"#న$ి".  (�´ను 5:30).  

>?cl 9జ!"#న $ైవం <ాద9 �Gసు<� సు0  తన సహచర+లక2 
స�ష/  పర�నటW�  @�HZ�± లS అclక బFధనల2 పAకటdసు0 c?O� 
"ఆ $ినమ�ను గ£�1vయ� ఆ ఆ $ినమ�ను గ£�1vయ� ఆ ఆ $ినమ�ను గ£�1vయ� ఆ ఆ $ినమ�ను గ£�1vయ� ఆ ఘఘఘఘVYయను గ£�1vయ� తంVYA  VYయను గ£�1vయ� తంVYA  VYయను గ£�1vయ� తంVYA  VYయను గ£�1vయ� తంVYA  
తప� ఏ మనుషJxVైననుతప� ఏ మనుషJxVైననుతప� ఏ మనుషJxVైననుతప� ఏ మనుషJxVైనను ,  పరలSకమంద� దూతల�ౖననుపరలSకమంద� దూతల�ౖననుపరలSకమంద� దూతల�ౖననుపరలSకమంద� దూతల�ౖనను ,  

క2మ�ర+Vైనను ఎర+గర+క2మ�ర+Vైనను ఎర+గర+క2మ�ర+Vైనను ఎర+గర+క2మ�ర+Vైనను ఎర+గర+" .     (మ�ర+} 13:32) .  

<ాబటd/ ,  తన కంటb మ�ందు వ�vన పAవక0ల మ�$ి�1@ా మ�1య� 
తన త�ా�త వ�vన పAవక0  మ�హమ�� (ఆయన)Zౖ  fాంB  కల2గ�@ాక )  
మ�$ి�1@ా �Gసు (ఆయన)Zౖ  fాంB కల2గ�@ాక )  క�V?  ఇ7ా� ం మ>?clO 
బF�ిం�ెను .  అంటb తమ  తమ సంకల�శ<e0 9 ,  ఇMా/ ఇMా/ లను 
సతx!"#న ఆ ఏ<ijక ఆ�ాధుxVY<=  fాంBయ�తం@ా, ��ేయ>? 
పpర�కం@ా, స�యం@ా సమ�1�ంచు<Pమ9 బF�ించటం  
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3. సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0  మ�1య� సృ-ి/ మ�1య� సృ-ి/ మ�1య� సృ-ి/ మ�1య� సృ-ి/  
సర�లSక సృ-ి/ కర0  $ివxధర�!"#న ఇ7ా� ం ¥క} పA�?న సం$ేశం 
<=వలం ఏ<ijక $ై	ా�ాధనఏ<ijక $ై	ా�ాధనఏ<ijక $ై	ా�ాధనఏ<ijక $ై	ా�ాధన మ�తA!g .  ఎందుకంటb తన ఇ�? శ<e0 9, 
సంకల��9O  సతx!"#న ఏ<ijక ఆ�ాధుxVY<e  పp�10 @ా సమ�1�ంచు 
<Pవడ!g ఇ7ా� ం ధర�ంలS ఆ�ాధన ¥క} మ�ఖ�xంశం . ఇం<ా 
ఆ ఏ<ijక ఆ�ాధుxVY9 వ$ి�  	l�=  ఏ మ�నవ6VY�,   mAా ం>?�O 
లQక వసు0 వ6నూ ఆ�ా�ించక�డద9 ఆజ�� )ిసు0 నO$ి .  సర�లSక 
సృ-ి/ కర0  తప� �శ�ంలS �@1�న పAB$ీ అతVY సృ-ి/�G <ావటం 
వలన, సృ-ి/  ఆ�ాధనను పp�10 @ా వ$ి�	lHి ,  <=వలం సృ-ి/ కర0 ను 
మ�తA!g ఆ�ా�ించమ9 ఇ7ా� ం ధర�ం ఆ´�9సు0 నO$ి .   <=వలం 
అతVY ఇMా/ ను7ార!g mAా రIనల2 Hీ�క�1ంచబడ>?� <ాబటd/  
<=వలం ఆ సర�లSక సృ-ి/ కర0  అ�న ఏ<ijక ఆ�ాధుxడD మ�తA!g 
మ�నవ6ల ఆ�ాధనలక2 అర+È డD, �గ�xడD. �ట/ �వ�1 $ైవ 
గంథ  !"#న ఖు²ఆµ స�ష/ం@ా ఇల� పAకటdసు0 నO$ి .   

“మ�నవ6ల��ామ�నవ6ల��ామ�నవ6ల��ామ�నవ6ల��ా!  �మ���O�మ���O�మ���O�మ���O ,  � పp���క2�O సృ-ి/ం�న � � పp���క2�O సృ-ి/ం�న � � పp���క2�O సృ-ి/ం�న � � పp���క2�O సృ-ి/ం�న � 
పAభ�వ6ను ఆ�ా�ంిచంపAభ�వ6ను ఆ�ా�ంిచంపAభ�వ6ను ఆ�ా�ంిచంపAభ�వ6ను ఆ�ా�ంిచంVYVYVYVY .  అప¢Vే �ర+ అప¢Vే �ర+ అప¢Vే �ర+ అప¢Vే �ర+ ర�Yంపర�Yంపర�Yంపర�Yంపబడ>?ర9 బడ>?ర9 బడ>?ర9 బడ>?ర9 
ఆzంచఆzంచఆzంచఆzంచవచుvవచుvవచుvవచుv .  ఆఆఆఆయcl �యcl �యcl �యcl �<Pసం clలను mాను�@ా<Pసం clలను mాను�@ా<Pసం clలను mాను�@ా<Pసం clలను mాను�@ా ,  9ం@19 9ం@19 9ం@19 9ం@19 
కప¢@ా �ేfాడDకప¢@ా �ేfాడDకప¢@ా �ేfాడDకప¢@ా �ేfాడD .  )Zౖ)Z)ౖZౖ)Zౖ     నుంVY వ�ాÂ 9O క2�1)ంి�ే	ాడD క�V? నుంVY వ�ాÂ 9O క2�1)ంి�ే	ాడD క�V? నుంVY వ�ాÂ 9O క2�1)ంి�ే	ాడD క�V? నుంVY వ�ాÂ 9O క2�1)ంి�ే	ాడD క�V? 
ఆయclఆయclఆయclఆయcl .  ఆఆఆఆ  వరÂం $?��ా ఆయన రకర<ాల పండూ�వరÂం $?��ా ఆయన రకర<ాల పండూ�వరÂం $?��ా ఆయన రకర<ాల పండూ�వరÂం $?��ా ఆయన రకర<ాల పండూ� ,  పంపంపంపంటల2 టల2 టల2 టల2 
పంVYం� �క2 ఆ´రం సమక��1vపంVYం� �క2 ఆ´రం సమక��1vపంVYం� �క2 ఆ´రం సమక��1vపంVYం� �క2 ఆ´రం సమక��1v)ZడD0 c?OడD)ZడD0 c?OడD)ZడD0 c?OడD)ZడD0 c?OడD .  కనుక ఆ కనుక ఆ కనుక ఆ కనుక ఆ 
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య$?�ాI ల2 >ె�Hిన త�ా�త �య$?�ాI ల2 >ె�Hిన త�ా�త �య$?�ాI ల2 >ె�Hిన త�ా�త �య$?�ాI ల2 >ె�Hిన త�ా�త �ర+ ఇతర శక20 లను ర+ ఇతర శక20 లను ర+ ఇతర శక20 లను ర+ ఇతర శక20 లను అల�� � క2అల�� � క2అల�� � క2అల�� � క2     
7ాటd7ాటd7ాటd7ాటd  క��ంచకంVYక��ంచకంVYక��ంచకంVYక��ంచకంVY”   $ివxఖు²ఆµ 2:  21-22  

<ాబటd/  ఏ$ైc? ఒక �ెటW/ ను తమ <P�1కల2 [రvమ9 
	lడDక2నOట��>ే , అ� [రvబడటం ఆ �ెటW/  మహతxం ఎంత 
మ�తAమ£ <ాదు .  <=వలం సర�లSక సృ-ి/ కర0  ఆ <P�1కల2 
పpర0�Gx �ధం@ా ప�1HిI తJలను అనుమBంచటం వలనcl అ�  
[రvబVYc?�. అం>ే@ా9 ఆ �ెటW/ క2 పAజల <P�1కలను 
స�యం@ా [రvగ�@= శ<e0  అణ�మ�తAం క�V? లQదు .  <oంత 
మం$ి $ీ9cÉక  య�ధృ� క!"#న ఘటన అ9 అంట]ర+ . <ా9 
భక20 ల2 మ�తAం ఆ �ెటW/ క2  తమ <P�1కల2 [�=v $ివxశ<e0  ఉంద9 
గ�VYÊ @ా నమ��>?ర+ .  అ$ే�ధం@ా �స¯ ,  @aతమబ�దుX డD ,  
� కృషJ� డD ,  HZ�ంË <e Mn/ ఫ² ,  HZ�ంË ÌVె ,  లQక మ�హమ�� 
^దల�ౖన 	ా�1<e  �ేయబడDతJనO mAా రIనలక2 	ార+ సమ��?నం 
ఇవ�ర+ .  <ా9 సృ-ి/ కర0 ,  స�యం@ా తcl ఇష/ పVY ఆ mAా రIనలక2 
క�V? సమ��?న�వ�వచుv అంటb ఆ <P�1కలను [రvవచుv .  
�స¯ ఏc?డూ తన సహచర+లక2 తనcl ఆ�ా�ించమ9 
సూ�ంచలQదు <ా� సృ-ి/ కర0 ను మ�తA!g ఆ�ా�ించమ9 
బF�ిం�ెను .�వ�1 $ైవగంథ!"#న ఖు  ²ఆµ ఇల� పAకటdసు0 నO$ి -   
ఆ తర+	ాత ఆ తర+	ాత ఆ తర+	ాత ఆ తర+	ాత అల�� �అల�� �అల�� �అల�� �([ర�$ిc?న[ర�$ిc?న[ర�$ిc?న[ర�$ిc?న)  ఈ7ాను 9లబ¾టd/ ఈ7ాను 9లబ¾టd/ ఈ7ాను 9లబ¾టd/ ఈ7ాను 9లబ¾టd/     "మరxంమరxంమరxంమరxం    
క2మ�ర+డ	�ౖన ఈ7ాక2మ�ర+డ	�ౖన ఈ7ాక2మ�ర+డ	�ౖన ఈ7ాక2మ�ర+డ	�ౖన ఈ7ా!  �వ6 �వ6 �వ6 �వ6 � పAజల� పAజల� పAజల� పAజల>s>s>s>s ,  అల�� � ను <ాద9 అల�� � ను <ాద9 అల�� � ను <ాద9 అల�� � ను <ాద9 
‘ననూOననూOననూOననూO ,  c? త�� �c? త�� �c? త�� �c? త�� � $ేవ6ళÍÎ $ేవ6ళÍÎ $ేవ6ళÍÎ $ేవ6ళÍÎ@ా \]�ంచంVY@ా \]�ంచంVY@ా \]�ంచంVY@ా \]�ంచంVY’  అ9 బF�ంి�?	ా అ9 బF�ంి�?	ా అ9 బF�ంి�?	ా అ9 బF�ంి�?	ా?" 
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అ9అ9అ9అ9 అVY@1నప6డD  అVY@1నప6డD  అVY@1నప6డD  అVY@1నప6డD ఆయనఆయనఆయనఆయన ఇల� మన� �ేసుక2ంట]డD ఇల� మన� �ేసుక2ంట]డD ఇల� మన� �ేసుక2ంట]డD ఇల� మన� �ేసుక2ంట]డD:  "�వ6 �వ6 �వ6 �వ6 
అతxంత ప�తJA డవ6అతxంత ప�తJA డవ6అతxంత ప�తJA డవ6అతxంత ప�తJA డవ6!  ఏ మ�టను ఏ మ�టను ఏ మ�టను ఏ మ�టను ప�<=ప�<=ప�<=ప�<=  హక2} c?క2 లQ$ో హక2} c?క2 లQ$ో హక2} c?క2 లQ$ో హక2} c?క2 లQ$ో ,,,,  ఆ  ఆ  ఆ  ఆ 
మ�టను అనటం c?క2 య�క0!"#న ప9<ాదుమ�టను అనటం c?క2 య�క0!"#న ప9<ాదుమ�టను అనటం c?క2 య�క0!"#న ప9<ాదుమ�టను అనటం c?క2 య�క0!"#న ప9<ాదు .  ఒక	lళ clను ఆ ఒక	lళ clను ఆ ఒక	lళ clను ఆ ఒక	lళ clను ఆ 
�ధం@ా అనుం�ధం@ా అనుం�ధం@ా అనుం�ధం@ా అనుంటbటbటbటb ,  అ$ి �క2 తప�క2ంV? >ె�సుంఅ$ి �క2 తప�క2ంV? >ె�సుంఅ$ి �క2 తప�క2ంV? >ె�సుంఅ$ి �క2 తప�క2ంV? >ె�సుంVే$ిVే$ిVే$ిVే$ి .  c? c? c? c? 
మనసుkలS ఏ�మనసుkలS ఏ�మనసుkలS ఏ�మనసుkలS ఏ� ఉనO ఉనO ఉనO ఉనO$ో �క2 >ెల2సు$ో �క2 >ెల2సు$ో �క2 >ెల2సు$ో �క2 >ెల2సు .  � మనసుkలS � మనసుkలS � మనసుkలS � మనసుkలS 
ఏమ�ం$ో c?క2 >ె�యదుఏమ�ం$ో c?క2 >ె�యదుఏమ�ం$ో c?క2 >ె�యదుఏమ�ం$ో c?క2 >ె�యదు .  �వ6 గ�ప0 ం@ా ఉనO య�వ6 గ�ప0 ం@ా ఉనO య�వ6 గ�ప0 ం@ా ఉనO య�వ6 గ�ప0 ం@ా ఉనO య�?�?�?�?�ాI ల�O �ాI ల�O �ాI ల�O �ాI ల�O 
>ె�Hిన మ´జ�� 9�>ె�Hిన మ´జ�� 9�>ె�Hిన మ´జ�� 9�>ె�Hిన మ´జ�� 9�". $ివxఖు²ఆµ 5:115-116  

అం>ే <ాక2ంV? �Gసు<� సు0  ఏc?డూ స�యం@ా తనను >?cl  
ఆ�ా�ించు<PలQదు.   9శvయం@ా అతడD $ేవ6VYcl  ఆ�ా�ిం�ెను .   
@�HZ�± లS �Gసు ఇల� బF�ిం�ెను - "� $ే� $ే� $ే� $ేవ6Vైన పAభ�వ6నక2 వ6Vైన పAభ�వ6నక2 వ6Vైన పAభ�వ6నక2 వ6Vైన పAభ�వ6నక2 

Ï̂ <e}Ï̂ <e}Ï̂ <e}Ï̂ <e}  ఆయనను మ�తA!g ఆయనను మ�తA!g ఆయనను మ�తA!g ఆయనను మ�తA!g H*�ంపవల�ను H*�ంపవల�ను H*�ంపవల�ను H*�ంపవల�ను"  అ9 	ాA యబVY అ9 	ాA యబVY అ9 	ాA యబVY అ9 	ాA యబVY    
య�నO$ియ�నO$ియ�నO$ియ�నO$ి .  (ల�¿ 4 :  8).  

ఇ$ే మ£ల Hి$?X ంతం �వ�1 $ైవ గంథ!"#న   $ివxఖు²ఆµ లS9 
^ట/^దటd అ�?xయం ÐాB´ÐాB´ÐాB´ÐాB´ 4వ 	ాకxంలS క�V? స�ష/ం@ా 
>ె�య�ేయబVYన$ి -  "!gమ� 9clO ఆ�ా�ిసు0 c?Oమ�!gమ� 9clO ఆ�ా�ిసు0 c?Oమ�!gమ� 9clO ఆ�ా�ిసు0 c?Oమ�!gమ� 9clO ఆ�ా�ిసు0 c?Oమ�    
మ�1య�మ�1య�మ�1య�మ�1య� � స´య � స´య � స´య � స´య!g!g!g!g  అ�1I అ�1I అ�1I అ�1I సు0 c?Oమ�సు0 c?Oమ�సు0 c?Oమ�సు0 c?Oమ� ."  $ివxఖు²ఆµ 1:4  

 

ఇం<P  �ోట అల�� � ఇల� పAకటdం�ెను -  “� పAభ�వ6 � పAభ�వ6 � పAభ�వ6 � పAభ�వ6 
పAకటdసు0 c?OడDపAకటdసు0 c?OడDపAకటdసు0 c?OడDపAకటdసు0 c?OడD:  "ననుO mAా �1IంచంVYననుO mAా �1IంచంVYననుO mAా �1IంచంVYననుO mAా �1IంచంVY ,  clను � mAా రIన clను � mAా రIన clను � mAా రIన clను � mAా రIన 
H�ీక�1సు0 c?OనుH�ీక�1సు0 c?OనుH�ీక�1సు0 c?OనుH�ీక�1సు0 c?Oను ."”      $ివxఖు²ఆµ 40:60    
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ఇక}డ ఒక మ�ఖx!"#న �షయం గమ9ంచవల�ను .  ఇ7ా� ం 
ధర�ం ¥క} మ£లసం$ేశం (ఏ<ijక  $ై	ా�ాధన) �వ�1ం�ే$ి 
ఏ�టంటb “సృ-ి/ కర0  మ�1య� అతVY సృ-ి/  �iండూ 	l�=�ర+ 
�{నO!"#న �షయ�ల2.  సర�లSక సృ-ి/ కర0  మ�1య� సృ-ి/  లQక 
సృ-ి/ లS9 ఏ$ైc? \]గం ఎప¢డూ సమ�నం <ాజ�లవ6 .  అల�@=  
సృ-ి/  మ�1య� సృ-ి/ కర0  లQక సృ-ి/ కర0 లS9 ఏ$ైc? \]గం క�V? 
ఎప¢డూ సమ�నం  <ాజ�లవ6 .”   
 

)Zౖ  �షయం �?ల� సహజం@ా కవబడవచుv. <ా9 మ�నవ6డD 
ఏ<ijక ఆ�ాధుxVY9 అంటb సర�లSక సృ-ి/ కర0 9 ఆ�ా�ించట]9<e 
బదుల2@ా సృ-ి/ 9 ఆ�ా�ించట]9<e మ�ఖx<ారణం $ైవసం<=>?ల 
ను గ��10ంచడంలS అతడD �ేసు0 నO Ñర!"#న mqరmాటb .  ఇ$ి 
అజ�� నం ,  9ర� Txం  వలన <ావచుv .  సృ-ి/ లS9 పAB  �ోట $ేవ6డD  
	ాx)ిం� ఉc?Oడ9 , $ైవత�ం సృ-ి/ లS 	ాx)ిం� ఉనOద9 , 
$ైవత�ం సృ-ి/ లS9 <o9O \]@ాలలS అవత�1ం� ఉనOదcl 
మ£ఢ  నమ�<ాల ఆ�?రం@ా తను mాటdసు0 నO సృ-ి/  ఆ�ాధcl 
9జ�9<e $ై	ా�ాధన9 దృఢం@ా నమ��తJc?OడD. <ా�  పAB  
<ాలం  లSనూ ,  పAB  mAా ంతం  లSనూ $ైవపAవక0ల2 [సుక2 వ�vన 
ఇ7ా� ం సం$ేశం ఏ�టంటb """"<=వలం ఆ <=వలం ఆ <=వలం ఆ <=వలం ఆ సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0 ను ను ను ను మ�తA!g మ�తA!g మ�తA!g మ�తA!g 
ఆ�ాఆ�ాఆ�ాఆ�ా�ంిచంVY �ంిచంVY �ంిచంVY �ంిచంVY మ�1య� సృ-ి/మ�1య� సృ-ి/మ�1య� సృ-ి/మ�1య� సృ-ి/     ఆ�ాధనలఆ�ాధనలఆ�ాధనలఆ�ాధనల (బహÔ$ై	ా�ాధన లQక 
$?9<e $?�1[H* పpజల2, ప6ర7ా}�ాల2, ^క2}బడDల2. . . )  
నుంVY దూరం@ా ఉండంVYనుంVY దూరం@ా ఉండంVYనుంVY దూరం@ా ఉండంVYనుంVY దూరం@ా ఉండంVY .... """"      �వ�1 $ైవగంథ!"#న   ఖు²ఆµ లS 
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స�ష/ం@ా ఇల� పAకటdంపబVYన$ి -  “!gమ� పAB జ�BలSనూ !gమ� పAB జ�BలSనూ !gమ� పAB జ�BలSనూ !gమ� పAB జ�BలSనూ 
పAవక0ను పAవక0ను పAవక0ను పAవక0ను పంmామ�పంmామ�పంmామ�పంmామ� .  అతఅతఅతఅతVY VY VY VY $?��ా $?��ా $?��ా $?��ా "<=వలం <=వలం <=వలం <=వలం ఏ<ijక $ై	ా9Oఏ<ijక $ై	ా9Oఏ<ijక $ై	ా9Oఏ<ijక $ై	ా9O    
మ�తA!gమ�తA!gమ�తA!gమ�తA!g ఆ�ా�ంిచంVY ఆ�ా�ంిచంVY ఆ�ా�ంిచంVY ఆ�ా�ంిచంVY .  దుష/ శక20 �Oదుష/ శక20 �Oదుష/ శక20 �Oదుష/ శక20 �O ఆ�ా�ంిచకంVY ఆ�ా�ంిచకంVY ఆ�ా�ంిచకంVY ఆ�ా�ంిచకంVY" అ9 అ9 అ9 అ9 
అంద�1<� బFధప�ాvమ�అంద�1<� బFధప�ాvమ�అంద�1<� బFధప�ాvమ�అంద�1<� బFధప�ాvమ� .”  $ివxఖు²ఆµ 16 :  36  

 

మ�నవ6ల2 తయ�ర+�ేHిన �గ´లక2   �ర+ ఎందుక2 7ాMా/ ంగ 
పడDతJc?Oర+? అ9 ఎవ�ijc? �గ´�ాధక2లను   అVY@1నట��>ే   
>?మ�  పpwసు0 నO$ి �ాB �గ´9<e <ాద9 అందులS  9  
$ైవస�రhmా9క9 HిI రం@ా సమ��?న�7ా0 ర+ .  �గహం   <=వలం 
$ై	ా�ాధనక2 అవసర!"#న ఏ<ాగతను క�@1సు0 ం$ే   తప� అ$ి 
స�యం@ా $ైవం <ాద9 �ెబ�>?ర+ . సృ-ి/ క�=0  ఏ$ో ఒక రhపంలS 
సృ-ి/ లS 	ాx)ిం� ఉc?Oడ9 నమ��తJనO 	ా�=  �గ´�ాధన   
Hి$?X ం>?9O >ే�క@ా �శ�Hి7ా0 ర+ .  <ా9 ఎవ�ij>ే  ఇ7ా� ం ¥క} 
మ£ల  సం$ేశం  మ�1య� $?9 \]	ా9O  (సృ-ి/ కర0  & సృ-ి/  �iండూ 
�{నO!"#న�,  <=వలం సృ-ి/ క�=0  ఆ�ాధుxడD ,  <ా9 సృ-ి/ <ాదు అ9 )  
గహ�ం�?��  , 	ా�iప¢డూ ఎంతటd అ�	lకంలSనూ ,  ఎటd/  
ప�1HిI తJలలSనూ, అట/ డDగ�క2 $ిగజ��1న HిI BగతJలలSనూ 
�గ´�ాధన   �ేయట]9<e అం@�క�1ంచర+.  
 

ఎవ�ij>ే  తమలS $ైవత�ం ఉంద9 mAా ¬న<ాలం నుంVY 
పAకటdసు0 c?O�� , 	ార+ తరచు@ా ‘సృ-ి/ కర0  ($ేవ6డD) మ9-ిలScl 
ఉc?OడD’ అcl అస�ష/!"#న భAమ)Zౖ  ఆ�?రపVY ఉనOటW�  
>ెల2సు0 ం$ి .  ఇం<P అడDగ� మ�ందుక2 	lHి  సృ-ి/ కర0  ఇతర 
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మ�నవ6లలS  కంటb తమలS ఎక2}వ@ా ఉc?Oడ9 ,  <ాబటd/  
అందరh తమ<= 7ాMా/ ంగపVY ,  సమ�1�ంచుక29 ,  మ�నవ6VY 
అవ>?రంలS ఉనO సృ-ి/ కర0 @ా లQక సృ-ి/ కర0  ఇతర+ల కంటb 
తమ)Zౖcl  ఎక2}వ@ా <=$ీAక�1ం� మ�1య� తమలS క�Hిmn� 
ఉనOందు వలన తమcl $ైవసంభ£తJVY@ా ఆ�ా�ించమంట]ర+ .  
ఇం<ా సృ-ి/ క�=0  మ�నవ6VYలS అవత�1ం� ఉc?Oడcl కల2-ిత 
అంధ�fా�సంలS మ�9@1 ఉనO సహచర+ల వలన, మ�1<oందర+ 
మం� వxక20 ల2 (సంఘH*వక2లక2) మరణyంచ@ాcl $ైవత�ం 
mqం$ినటW� @ా పAHి$ిX  �ెందు>?ర+ . (	ా�1  పట]లను  అమ��క2ంటÕ ,  	ా�1  

సమ�ధులక2 ,  �గ´ల  క2  పpజల2 �ేసూ0 ,  ఆ ప6ణxప6ర+షJల $ీ	�నల2  
mqందటం <Pసం హÔంVీలS  డబ�Öల2 ,  బం@ారం ,  	�ంVY  ^దల�ౖన �ల2	�ౖన  
సంపదను $?నం �ేయమ9 mnA తkహ�7ా0 ర+ .  �వ�1<e  $?99 పంచుక2ంట]ర+ .  
$ైవత�ం )*ర+  �ద 9ల2వ6  $ో)ిVY  �ేసు0 నO ఇటWవంటd  నూతన 	ాxmార  
<=ం$?A ల2  ఇట¨వల <ాలంలS  �ప��తం@ా  )Zరగటం మనం క×ØÎ�ా  చూసు0 c?Oం )   
 

ఇంతవరక2 స�ష/ం@ా గహ�ంచ  వలHిన$ి  ఏ�టంటb ,  ఇ7ా� ం 
మ£లHి$?X ం>?9O మ�1య� $?9 \]	ా9O అరIం �ేసుక2నO 
	ా�iవ�ijc? స�=  ఇతర మ�నవ6లను లQక సృ-ి/ 9 పpwంచట]9O 
ఎటd/ ప�1HిI BలSను ,  ఏ <ాలంలSను  అం@�క�1ంచర+ .   స�చ !"#న 
మ�1య� సతx!"#న $ైవధర�ం �?ల� స�ష/ం@ా సృ-ి/ కర0 ను 
మ�తA!g ఆ�ా�ించమ9 మ�1య� సృ-ి/  ఆ�ాధన ఏ రhవంలS 
ఉc?O స�= $?9O 9�ాక�1ంచమ9 మ�టdమ�టd<�  బF�ిసు0 నO$ి .  
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ఇ$ే ఇ7ా� ం ¥క} $ీ��	ాకxం -  ల� ఇల�హ ఇల� ల�� �ల� ఇల�హ ఇల� ల�� �ల� ఇల�హ ఇల� ల�� �ల� ఇల�హ ఇల� ల�� �  అంటb 
అల�� �అల�� �అల�� �అల�� � ( ఏ <ij క  ఆ�ాధుxడD )     తప� తప� తప� తప� 	l	l	l	l�=  �=  �=  �=  ఆ�ాధుxడDఆ�ాధుxడDఆ�ాధుxడDఆ�ాధుxడD  ఎవ�డూ ఎవ�డూ ఎవ�డూ ఎవ�డూ లQడD లQడD లQడD లQడD  
�త0Å$ిX >s ,  మనసూ��10 @ా )Zౖ  $ీ��	ా<ాx9O ప�<e మ�హమ�� 
(శల� ల�� హÔ అల�ౖహ�  వసల� ం )ను �వ�1 $ైవపAవక0 @ా న!g�  �fా�స  
పAకటcl , సృ-ి/ కర0  అం@�క�1ం�ే  ధర�ంలS9<e �ేర+సు0 ం$ి మ�1య� 
ఆ �fా�సంలS9 �త0 Å$ిX  అల� �శ�Hిం�న	ా�19 స�ర~ంలS 
�ే�=v బ]ధxతను [సుక2ంటWం$ి .  �వ�1 పAవక0  (శల� ల�� హÔ అల�ౖహ�  

వసల� ం ) ఇల� పAకటdం�?ర+ ,  "ఎవ�ijc? అల�� � తప� ఎవ�ijc? అల�� � తప� ఎవ�ijc? అల�� � తప� ఎవ�ijc? అల�� � తప� మ��మ��మ��మ��     
ఆ�ాధుxడDఆ�ాధుxడDఆ�ాధుxడDఆ�ాధుxడD లQడ9 �శ�Hంి� లQడ9 �శ�Hంి� లQడ9 �శ�Hంి� లQడ9 �శ�Hంి� ,  ఆ �fా�ఆ �fా�ఆ �fా�ఆ �fా�సంసంసంసం>scl మరణyం�నటెÚ� >ే>scl మరణyం�నటెÚ� >ే>scl మరణyం�నటెÚ� >ే>scl మరణyం�నటెÚ� >ే ,     
అతడD స�ర~ంలS పA	lz7ా0 డDఅతడD స�ర~ంలS పA	lz7ా0 డDఅతడD స�ర~ంలS పA	lz7ా0 డDఅతడD స�ర~ంలS పA	lz7ా0 డD"  

ఈ �fా�స  పAకటనలS9 9గ£ఢ�fా�సం తమ మcÛసంకల��9O 
$ైవపAవక0ల2 బF�ిం�నటW� @ా  ఏ<ijక ఆ�ాధుxVైన సృ-ి/ కర0 క2 
స�యం@ా సమ�1�ంచ<Pమ9 ఆ$ేzసు0 నO$ి .  అల�ంటd 	ా�19 
అసతxప6 $ేవ6ళÎ ద�1$?ప6లక2 క�V? mnవద© 9 
ఆజ�� )ిసు0 నO$ి .   
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4. కల2-ిత కల2-ిత కల2-ిత కల2-ిత ధ�ా�ధ�ా�ధ�ా�ధ�ా�లలలల సం$ేశం సం$ేశం సం$ేశం సం$ేశం 

పAపంచంలS అclక జ�తJల2 ,  వ�ా~ ల2 ,  మ>?ల2 ,  	�ౖజ�� 9క 
\]వనల2 మ�1య� ఉదxమ�ల2 <=వలం తమ$ే స�చ !"#న , 
సతx!"#న మ�ర~మ9 లQ$? <=వలం మ�1య� <=వలం తమ$ే 
స�ijన మ�ర~మ9 $?	ా �ేసు0 c?O� .  అ�>ే ¦టdలS ఏ$ి 
స�చ !"#న$ి? ఏ$ి సతx!"#న$ి? లQ$? అ�O స�చ !"#న , 
సతx!"#న మ��ా~ లQc?? $ీ9 సమ��?నం >ెల2సు<Pవట]9<e ఒక 
ఉనOత!"#న  పదX B ఉనO$ి  ‘తమ$ేతమ$ేతమ$ేతమ$ే స�స�స�స�చ చ చ చ !"#న $ైవ!"#న $ైవ!"#న $ైవ!"#న $ైవమ�ర~ంమ�ర~ంమ�ర~ంమ�ర~ం’     
అ9 $?	ా�ేసు0 నO 	ారంద�1 అ9 $?	ా�ేసు0 నO 	ారంద�1 అ9 $?	ా�ేసు0 నO 	ారంద�1 అ9 $?	ా�ేసు0 నO 	ారంద�1 బFధనల నుంVY 7ారంలQ9 బFధనల నుంVY 7ారంలQ9 బFధనల నుంVY 7ారంలQ9 బFధనల నుంVY 7ారంలQ9 )Zౖ)Zౖ)Zౖ)Zౖ)Zౖ)Zౖ)Zౖ)Zౖ9999    
\§$?\§$?\§$?\§$?లనులనులనులను , ,  ,  ,  �ేరvబVY�ేరvబVY�ేరvబVY�ేరvబVYన న న న మ�ర+�ల2మ�ర+�ల2మ�ర+�ల2మ�ర+�ల2 , ,  ,  ,  �ేర+�లను�ేర+�లను�ేర+�లను�ేర+�లను >Ü� >Ü� >Ü� >Ü�@1ం�@1ం�@1ం�@1ం� ,  
స�ష/ం@ాస�ష/ం@ాస�ష/ం@ాస�ష/ం@ా     /     అస�ష/ం@ాఅస�ష/ం@ాఅస�ష/ం@ాఅస�ష/ం@ా  )ిల2సు0)ిల2సు0)ిల2సు0)ిల2సు0 నO నO నO నO 	ా�1 	ా�1 	ా�1 	ా�1 ఆ�ాధనఆ�ాధనఆ�ాధనఆ�ాధనలలలల ¥క}  ¥క}  ¥క}  ¥క} 
<=ం$ీAయ ఉ$ేX<=ం$ీAయ ఉ$ేX<=ం$ీAయ ఉ$ేX<=ం$ీAయ ఉ$ేX fాxfాxfాxfాx9O9O9O9O గ��10ంచ గ��10ంచ గ��10ంచ గ��10ంచటంటంటంటం ....  అంధ�fా�7ాల9OంటdలSనూ 
ఆ�ాధుxVY గ��1ం� 7ామ�నxం@ా క9)ిం�ే �షయ!g�టంటb 
అ� మ�నవ6లందరh ఆ�ాధుxల2 ($ేవ6ళÍÎ)@ా లQక <oందర+ 
పA>ేxక!"#న ప6ర+షJల2 మ�తA!g ఆ�ాధుxల2@ా లQక పAకృB�G 
$ైవం@ా లQక సృ-ి/ కర0ను మ�నవ6ల తలంప6, ఊ´శ<e0  లS9 ఒక 
కల�న@ా  పAకటdంచటం .  
 

<ాబటd/  అంధ�fా�7ాల మ£లసం$ేశం  ‘సృ-ి/ cl  సృ-ి/ కర0 @ా 
($ైవం@ా) ఆ�ా�ించవచుv’  అ9 సూ�సు0 నO$ి .  ఇటWవంటd 
ధ�ా�ల2 సృ-ి/ 9 లQక అందులS9 ఏ$ో  ఒక \]@ా9O /ఆ<ా�ా9O 
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ఆ�ాధుxVY@ా �ేHి  	lడD<Pమ9 )ిల2ప69సూ0 ,  మ�నవ6VY9 సృ-ి/  
ఆ�ాధనక2 )*A�=)ిసు0 c?O� .  ఉ$?హరణక2 పAవక0  పAవక0  పAవక0  పAవక0  �Gసు�Gసు�Gసు�Gసు<� సు0<� సు0<� సు0<� సు0     
తన తన తన తన సహచసహచసహచసహచర+లను ర+లను ర+లను ర+లను ‘ఏ<ijక ఏ<ijక ఏ<ijక ఏ<ijక ఆ�ాధుxVY9ఆ�ాధుxVY9ఆ�ాధుxVY9ఆ�ాధుxVY9 ((((సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0 నునునును ))))’     మ�తA!g మ�తA!g మ�తA!g మ�తA!g 
ఆ�ా�ంిచమ9 )ిల2ప69వ�@ా ఆ�ా�ంిచమ9 )ిల2ప69వ�@ా ఆ�ా�ంిచమ9 )ిల2ప69వ�@ా ఆ�ా�ంిచమ9 )ిల2ప69వ�@ా ఆయనఆయనఆయనఆయన అనుచర+లనబVే  అనుచర+లనబVే  అనుచర+లనబVే  అనుచర+లనబVే 	ార+ 	ార+ 	ార+ 	ార+ 
�Gసు�Gసు�Gసు�Gసు<� సు0<� సు0<� సు0<� సు0 cl ఆ�ా�ంిచమ9 )ిల2ప69సు0 c?Oర+cl ఆ�ా�ంిచమ9 )ిల2ప69సు0 c?Oర+cl ఆ�ా�ంిచమ9 )ిల2ప69సు0 c?Oర+cl ఆ�ా�ంిచమ9 )ిల2ప69సు0 c?Oర+ .  ఇం<ా ఇం<ా ఇం<ా ఇం<ా  	ా�1లS  	ా�1లS  	ా�1లS  	ా�1లS 
<oందర+ <oందర+ <oందర+ <oందర+ �Gసు�Gసు�Gసు�Gసు<� సు0<� సు0<� సు0<� సు0     క�V? క�V? క�V? క�V? $ేవ6Vే$ేవ6Vే$ేవ6Vే$ేవ6Vే  అ9  అ9  అ9  అ9 పAకటdసు0పAకటdసు0పAకటdసు0పAకటdసు0 c?Oర+c?Oర+c?Oర+c?Oర+ .   
 

@aతమ  బ�దుX డD ఒక @¶ప� సంఘసంస}ర0 .  హ�ందూ ధర�ంలS 
ఆయన అclక మ�నవ>? Hి$?X ం>?లను �ే�=vను .  <ా9 తcl 
$ేవ6డ9 ఆయన తన ��తంలS ఏc?డూ పAకటdంచలQదు.  ఇం<ా 
తను క�V? మ�నవ6ల ఆ�ాధనలక2 అర+È డ9 సహచర+లక2 
సూ�ం�నటW�  ఆయన బFధనలలS ఎక}V? కనబడదు .  <ా9 
clడD \]రత$ేfా9<e 	�ల2పల ఉనO  అclక బదXమతసుI ల2 
@aతమ బ�దుX VYcl  $ేవ6VY@ా �ేH*Hిc?ర+ .  అ�	lకం వలన 	ార+ 
అతVY రhపమ�ను mn�న �గ´  లను తయ�ర+ �ేHి ,  	ాటd<=  
7ాMా/ ంగ పడDతJc?Oర+ .  
 

ఆ�ాధుxVY9  గ��10ం�ే  9యమ9బంధనలను  అనుస�1ం� ,  
>ే�క@ా  అంధ�fా�7ాలను  కను<P}వట!g  <ాక2ంV? ,   	ాటd  
క��త,  కల2-ిత  \]	ాల  ప6టW/ కను  క�V?  గ��10ంచ 
వచుvను .  �వ�1 $ైవగంథ!"#న   ఖు²ఆµ  లS  సృ-ి/ కర0  ఇల�  
పAకటdం�ెను.  "ఆయ9Oఆయ9Oఆయ9Oఆయ9O  వ$ి�వ$ి�వ$ి�వ$ి�  �ర+�ర+�ర+�ర+  ఏఏఏఏ  ఏఏఏఏ  $ై	ాలను$ై	ాలను$ై	ాలను$ై	ాలను  



 23

ఆ�ా�ిసు0 c?O��ఆ�ా�ిసు0 c?O��ఆ�ా�ిసు0 c?O��ఆ�ా�ిసు0 c?O��  అవ�Oఅవ�Oఅవ�Oఅవ�O  �ర+�ర+�ర+�ర+ ,  ����  >?తమ�>?0 త>?తమ�>?0 త>?తమ�>?0 త>?తమ�>?0 త    ల2ల2ల2ల2  )ZటW/ క2నO)ZటW/ క2నO)ZటW/ క2నO)ZటW/ క2నO  
<o9O)*ర+�<o9O)*ర+�<o9O)*ర+�<o9O)*ర+�  (అంటb  అభ£తకల�నల2 )  మ�తA!gమ�తA!gమ�తA!gమ�తA!g .  	ాటd	ాటd	ాటd	ాటd  <Pసం<Pసం<Pసం<Pసం  సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0  
ఎల�ంటdఎల�ంటdఎల�ంటdఎల�ంటd  ఆజ�ఆజ�ఆజ�ఆజ�  పంపలQదుపంపలQదుపంపలQదుపంపలQదు .  mాలc?�ి<ారంmాలc?�ి<ారంmాలc?�ి<ారంmాలc?�ి<ారం  సృ-ి/ కర0 క2సృ-ి/ కర0 క2సృ-ి/ కర0 క2సృ-ి/ కర0 క2  తతతతప�ప�ప�ప�  
మ�iవ��1<�మ�iవ��1<�మ�iవ��1<�మ�iవ��1<�  లQదులQదులQదులQదు .  ఆయనఆయనఆయనఆయన  తననుతననుతననుతనను  తప�తప�తప�తప�  మ�iవ��1�మ�iవ��1�మ�iవ��1�మ�iవ��1�  ఆ�ా�ంిచఆ�ా�ంిచఆ�ా�ంిచఆ�ా�ంిచ    
క�డద9క�డద9క�డద9క�డద9  fాHంి�?డDfాHంి�?డDfాHంి�?డDfాHంి�?డD .  ఇ$ేఇ$ేఇ$ేఇ$ే  స�ijనస�ijనస�ijనస�ijన  �వన�వన�వన�వనమ�ర~ంమ�ర~ంమ�ర~ంమ�ర~ం .  <ా9<ా9<ా9<ా9  �?ల��?ల��?ల��?ల�  
మం$ిమం$ిమం$ిమం$ి  (ఈ  య$?�ాI 9O )  గహ�ంచడంగహ�ంచడంగహ�ంచడంగహ�ంచడం       లQదులQదులQదులQదు ."  $ివxఖు²ఆµ (12:40) 
 

అ9O మ>?ల2 మం�cl బF�ి7ా0 � <ాబటd/  ఏ మతం అనుస�1H*0  
ఏ�టd? అ9 <oందర+ 	ా$ించ  వచుvను .  $ీ9<e సమ��?నం  -  
కల2-ిత �fా�7ాల�O మం�9 mnA తkహ�ంచటం>s  mాటW ,  ‘సృ-ి/  సృ-ి/  సృ-ి/  సృ-ి/  
ఆ�ాధనఆ�ాధనఆ�ాధనఆ�ాధన’ అcl Ñ�ాB Ñర!"#న mాmా9O క�V? �ేయమ9 
బF�ిసు0 c?O� .  సృ-ి/  ఆ�ాధన Ñ�ాB Ñర!"#న 
mాపమవట]9<e గల మ�ఖx<ారణం  -  సృ-ి/  ¥క} మ£ల 
ఉ$ేX fాxclO ఇ$ి వxB�=<eంచటం.  �గ´�ాధనక2 మ£ల�  �?ర!"#న 
ఈ సృ-ి/  ఆ�ాధనను ఎటd/  ప�1HిI BలSను T�ంచన9 సృ-ి/ కర0  
స�యం@ా పAకటdం�c?డD. మ�నవ6డD తనను ఆ�ా�ంిచట]9<e 
మ�తA!g సృ-ి/ంపబVYc?డcl �షయ�9O, �వ�1 $ైవ గంథ!"#న  
$ివxఖు²ఆµ లS సృ-ి/ కర0  పA>ేxకం@ా ఇల� పAకటdసు0 c?OడD .   

"clను wc?OతJ�Oclను wc?OతJ�Oclను wc?OతJ�Oclను wc?OతJ�O ,  మ�మ�మ�మ�నవ6�O ననుO ఆ�ా�ంిచట]9<e నవ6�O ననుO ఆ�ా�ంిచట]9<e నవ6�O ననుO ఆ�ా�ంిచట]9<e నవ6�O ననుO ఆ�ా�ంిచట]9<e 
తప� మ�= లTxం>sనూ ప6టd/ంచలQదుతప� మ�= లTxం>sనూ ప6టd/ంచలQదుతప� మ�= లTxం>sనూ ప6టd/ంచలQదుతప� మ�= లTxం>sనూ ప6టd/ంచలQదు ." ఖు²ఆµ 51:56  

<ాబటd/  �గ´�ాధనక2 మ£ల!"#న   ‘సృ-ి/  ఆ�ాధనసృ-ి/  ఆ�ాధనసృ-ి/  ఆ�ాధనసృ-ి/  ఆ�ాధన’  అcl$ి  
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ఎటd/ ప�1HిI తJలలSను T�ంపబడ9 ఒ<= ఒక Ñర!"#న mాపం.  
ఎవ�ij>ే  బహÔ$ై	ా�ాధక2ల2@ా , �గ´�ాధక2ల2@ా  , సృ-ి/  
ఆ�ాధక2ల2@ా మరణy7ా0 �� ,  	ార+ fాశ�త స�ర~  ��>?9O 
స�యం@ా c?శనం �ేసుక2ంటWc?Oర+.  ఇ$ి ఎవ�� పంVYతJల2 
పAకటdం�న మ�నవ అ{mAా యం <ాదు. $ైవ	ాణy $?��ా 
�ట/ �వ�1 $ివxగంథం   (ఖు²ఆµ) లS సృ-ి/ కర0  స�యం@ా, 
స�ష/ం@ా �ేHిన హÞచv�1క .   

"సృ-ి/ కర0  తనక2 7ాటd క��ంచV?9O ఎటd/  ప�1HిIసృ-ి/ కర0  తనక2 7ాటd క��ంచV?9O ఎటd/  ప�1HిIసృ-ి/ కర0  తనక2 7ాటd క��ంచV?9O ఎటd/  ప�1HిIసృ-ి/ కర0  తనక2 7ాటd క��ంచV?9O ఎటd/  ప�1HిI BలSనూ BలSనూ BలSనూ BలSనూ 
T�ంచడDT�ంచడDT�ంచడDT�ంచడD .  అ$ి తప� ఇతర mాmాలను ఆయన తల2చు అ$ి తప� ఇతర mాmాలను ఆయన తల2చు అ$ి తప� ఇతర mాmాలను ఆయన తల2చు అ$ి తప� ఇతర mాmాలను ఆయన తల2చు 
క2ంటb T�7ా0 డDక2ంటb T�7ా0 డDక2ంటb T�7ా0 డDక2ంటb T�7ా0 డD" $ివxఖు²ఆµ 4:48, 4:116   
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5.     $ైవ$ైవ$ైవ$ైవధర�ధర�ధర�ధర�ప6ప6ప6ప6 7ార�జ9కత 7ార�జ9కత 7ార�జ9కత 7ార�జ9కత 
 

7ార�జ9కత అంటb పAపంచంలS9 అ9O mAా ం>?లలSను, అ9O 
<ాల�లలSను 7ామ�నx మ�నవ6VY<e  క�V? >ే�క@ా అందుబ]టW 
లS ఉండటం. కల2-ిత!"#న అంధ�fా�7ాలను, ధ�ా�9O 
అనుస�1ంచటం వలన క�@= దుష��1ణ?మం �?ల� [వA!"#న$ి 
<ావటం వలన, స�చ !"#న ఏ<ijక $ైవధర�ం పAజలంద�1<�  
అరXమ�Gx$ి@ానూ ,  పAపంచ	ాxప0 ం@ా పAB<ాలంలSను సులభం@ా 
ఆచ�1ం�ే$ి@ానూ అ� వ6ంV?� .  ఇం<ా ఎటWవంటd అంత�ాయం 
లQక2ంV?  పAళయం  వరక2 <oన7ా@=$ి@ా ఉంV?� .  అంటb సృ-ి/ కర0  
¥క} 9జ!"#న, సతx!"#న , స�చ !"#న ధర�ం  ఏ ఒక} వx<e0 <�  
లQక mAా ం>?9<� లQక <ాల�9<� ప�1�తం <ా9$ై  ఉంV?� .  ఇం<ా 
అ$ి $?సుVY<e  -  సృష/ కర0 క2 మధx  వ�10ంచ9 9యమ 
9బంధన�O (బ])ి/ జం ,  మ�నవ6VY9 $ైవక2మ�ర+VY@ా  మ�1య� తనను  

mాmాల zT నుంVY  ర�Yం�ే	ాడD@ా  లQక  మధxవ�10 @ా  నమ�టం వంటd� )  
��ిం�ే తర}ప6 ఆలSచనల2 లQ9$ై  ఉంV?�. <=ం$ీAయ  మ£ల 
Hి$?X ంతం మ�1య� 9ర�చనం (సంకల��9O  సృ-ి/ కర0 క2  స�యం@ా 

సమ�1�ంచు<Pవటం ) $?��ా ఇ7ా� ం ధర�ప6 7ార�జ9కత ¥క} 
మ£ల��?రం స�ష/ం@ా ఋ�వవ6తJనO$ి .  ఎప¢Vైc? ,  
ఎక}Vైc? , ఎవ�ijc? స�=  “సృ-ి/ కర0  ఒక}Vే” అ9 �శ�Hిం�,  
“సృ-ి/ కర0 క2 మ�1య� సృ-ి/ <e  మధx అణ�వంత mn�క క�V? 
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లQదు” అcl 	ాస0 	ా9O గహ�ం  �, స�యం@ా సృ-ి/ కర0 క2 
సమ�1�ంచుక2నOటెÚ� >ే  అతడD \Bకం@ా మ�1య� ఆ�?xB�కం@ా 
మ�Hి� ంమ�Hి� ంమ�Hి� ంమ�Hి� ం అ9 )ిలవబడDతß స�ర~ంలSకం  లS9<e పA	lzం�ే అరÈత 
mqందు>?డD .  
 

<ాబటd/ ,  ఎవ�ijc? ,  ఎప¢Vైc? ,  పAపంచంలS9 ఏ మ�ర+మ£ల  
mAా ంతంలS9 	ా�ijc? స�= మ�Hి� ం@ా మ�రవచుvను. అంటb సృ-ి/  
ఆ�ాధన వ$ి� ,  <=వలం ఏ<ijక సృ-ి/ కర0 ను �శ�Hిసూ0 ,  
సతx!"#న $ైవధ�ా�9O ((((ఇ7ా� ంనుఇ7ా� ంనుఇ7ా� ంనుఇ7ా� ంను ))))  Hీ�క�1ంచవచుvను .  అసల2 
సృ-ి/ కర0 క2 తన సంకల��9O సమ�1�ంచు<Pవట]9<e మ�నవ6డD 
ఎల� ప¢డూ మం�  -  �ెడDల మధx స�ijన ఎం)ిక �ేయవలHి 
ఉనOదcl$ి  ఇక}డ గమ9ంచద@1న మ�ఖx�షయం. సృ-ి/ కర0  
మ�నవ6VY<e  �ెడD నుంVY మం�9 	lర+ �ేH*  �చTణ? జ�� c?9O 
ఇవ�డ!g <ాక2ంV?  �iంVYంటdలS ఒక$?9O ఎనుOక2cl శ<e0  
య�క20 లను క�V? పA7ా$ంి�ెను .  ఈ $ివx!"#న శ<e0య�క20 ల2 
తమ>s mాటW మ�నవ6డDమ�నవ6డDమ�నవ6డDమ�నవ6డD తన  తన  తన  తన ఇMా/ ను7ారం@ా ఇMా/ ను7ారం@ా ఇMా/ ను7ారం@ా ఇMా/ ను7ారం@ా ఎనుOక2నO ఎనుOక2నO ఎనుOక2నO ఎనుOక2నO 
మ�ర~ంమ�ర~ంమ�ర~ంమ�ర~ం  గ��1ం� గ��1ం� గ��1ం� గ��1ం� ,  [ర+�$ినం c?డD [ర+�$ినం c?డD [ర+�$ినం c?డD [ర+�$ినం c?డD స�యం@ా సృ-ి/ కర0 క2 స�యం@ా సృ-ి/ కర0 క2 స�యం@ా సృ-ి/ కర0 క2 స�యం@ా సృ-ి/ కర0 క2 
సమ��?నంసమ��?నంసమ��?నంసమ��?నం ఇవ�వలHి ఇవ�వలHి ఇవ�వలHి ఇవ�వలHి     ఉఉఉఉనOదclనOదclనOదclనOదcl    మ�ఖx!"#న గ�ర+తర 
బ]ధxతను క�V? మనక2 �ేర	lసు0 c?O�. అందువలన 
సృ-ి/ కర0  ఆజ�� )ిం�న మం� పనుల2 �ేసూ0 ,  9-*�ిం�న �ెడD 
పనుల నుంVY త)ి�ంచుక2ంటÕ ��ంచట]9<e fాయశక20 ల� 
పAయBOంచ  వల�ను .  �ట/ �వ�1 $ివxగం  థ!"#న ఖు²ఆµ లS 
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ఇల� పAకటdంపబVYన$ి . "మ�Hి� ంల2@ా9మ�Hి� ంల2@ా9మ�Hి� ంల2@ా9మ�Hి� ంల2@ా9 ,  య£దుల2@ా9య£దుల2@ా9య£దుల2@ా9య£దుల2@ా9 , 
<ij«స0 వ6ల2@ా9<ij«స0 వ6ల2@ా9<ij«స0 వ6ల2@ా9<ij«స0 వ6ల2@ా9 ,  7ాªల27ాªల27ాªల27ాªల2  (నT>sA mాసనక2ల2)  @ా9@ా9@ా9@ా9 ,  మ�= మ�= మ�= మ�= 
మ>?9<e మ>?9<e మ>?9<e మ>?9<e ,  వ�ా~వ�ా~వ�ా~వ�ా~ 9<e9<e9<e9<e ,  జ�B<e �ెం$ినజ�B<e �ెం$ినజ�B<e �ెం$ినజ�B<e �ెం$ిన  	ా�ijc?	ా�ijc?	ా�ijc?	ా�ijc?  స�= అల�� � నుస�= అల�� � నుస�= అల�� � నుస�= అల�� � ను ,  
పAళయ$ిc?9O �శ�Hిం� తదనుగ�ణం@ా స>?}�ాxల2 పAళయ$ిc?9O �శ�Hిం� తదనుగ�ణం@ా స>?}�ాxల2 పAళయ$ిc?9O �శ�Hిం� తదనుగ�ణం@ా స>?}�ాxల2 పAళయ$ిc?9O �శ�Hిం� తదనుగ�ణం@ా స>?}�ాxల2 
�ేసు0 ంటb�ేసు0 ంటb�ేసు0 ంటb�ేసు0 ంటb ,  అల�ంటdఅల�ంటdఅల�ంటdఅల�ంటd     	ా�1<e 	ా�1 పAభ�వ6 వద©  తప�క2ంV? 	ా�1<e 	ా�1 పAభ�వ6 వద©  తప�క2ంV? 	ా�1<e 	ా�1 పAభ�వ6 వద©  తప�క2ంV? 	ా�1<e 	ా�1 పAభ�వ6 వద©  తప�క2ంV? 
మం� పABఫలం ల{సు0 ం$ిమం� పABఫలం ల{సు0 ం$ిమం� పABఫలం ల{సు0 ం$ిమం� పABఫలం ల{సు0 ం$ి .  	ా�1<e ఎల�ంటd భయం@ా9	ా�1<e ఎల�ంటd భయం@ా9	ా�1<e ఎల�ంటd భయం@ా9	ా�1<e ఎల�ంటd భయం@ా9 ,  
దుదుదుదు BBBBఖంఖంఖంఖం    @ా9 ఉండదు@ా9 ఉండదు@ా9 ఉండదు@ా9 ఉండదు ."      $ివxఖు²ఆµ  2:  62 

�?ల� స�ష/ం@ా �వ�1ం�నప¢టd<�  ఏ$ో ఒక <ారణం@ా �వ�1 
$ైవసం$ేశమ�ను Hీ�క�1ంచటంలS 	�ను<ాడDతJనO మ�నవ6ల2, 
అతxంత పAమ�దకర!"#న HిI BలS ��సు0 c?Oరcl క¡�ర స>?x9O 
గహ�ం�?�  .  �ట/ �వ�1 పAవక0  మ�హమ�� శల� ల�� హÔ అల�ౖహ�  వసల� ం  
�ేHిన పAకటన ఒక హ$ీà గంథంలS   ఇల� �1<ార+Ê  �ేయబVYన$ి .  
‘<ij«స0 వ6లలS@ా9<ij«స0 వ6లలS@ా9<ij«స0 వ6లలS@ా9<ij«స0 వ6లలS@ా9 ,  యహá$ీయ�లలS @ా9 ఎవ�ijc? స�= యహá$ీయ�లలS @ా9 ఎవ�ijc? స�= యహá$ీయ�లలS @ా9 ఎవ�ijc? స�= యహá$ీయ�లలS @ా9 ఎవ�ijc? స�= c? c? c? c? 
గ��1ం� �9గ��1ం� �9గ��1ం� �9గ��1ం� �9 ,  clను >ె�vనclను >ె�vనclను >ె�vనclను >ె�vన    ($ివxఖు²ఆµ)     $?99 �శ�Hంిచక $?99 �శ�Hంిచక $?99 �శ�Hంిచక $?99 �శ�Hంిచక 
మరణyం�నటెÚ� >ేమరణyం�నటెÚ� >ేమరణyం�నటెÚ� >ేమరణyం�నటెÚ� >ే ,  అతడD నరక	ాసుల>s mాటW లQపబడ>?డDఅతడD నరక	ాసుల>s mాటW లQపబడ>?డDఅతడD నరక	ాసుల>s mాటW లQపబడ>?డDఅతడD నరక	ాసుల>s mాటW లQపబడ>?డD ....’     
సహâమ�Hి� ం [ En gl i sh Tran s la t i on ] ,Vo l .1 P .9 1 N o 2 8 4  
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6.     సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0ను ను ను ను గ��10ంగ��10ంగ��10ంగ��10ంచటంచటంచటంచటం 
 

ఇక}డ ఉద�ం�ే పAశO ఏ�టంటb 	l�=�ర+ సమ�జ�లలS9 , 
��ధ సంసృతJలలS9 �{నO నమ�<ాల2 గల పAజలందరh 
ఒ<= ఒక సతx!"#న సృ-ి/ కర0 ను ఎల� �శ�Hించగలర+?   

సతx!"#న ఏ<ijక సృ-ి/ కర0  ఆ�ాధనక2 మ�నవ6�O బ]ధుxల2@ా 
�ేయ�లంటb ఆ $ై	ా9O గ��10ం�ే  జ�� నం 	ా�1  అందుబ]టWలS 
ఉంV?� క$?!  సతx!"#న $ై	ా9O గ��10ం�ే  జ�� నం, �	lకం  
పABమ�నవ6VY ఆత�)Zౖ  సహజత�ంలS \]గం@ా మ�$ిAంపబVY 
ఉంట]య9 �ట/ �వ�1 $ైవగంథ!"#న   ఖు²ఆµ బF�ిసు0 నO$ి .  ఈ 
HిI BలScl మ�నవ6డD జ9�7ా0 డD. మ�నవజ�B ఉ9<eలS9<e 
�ావV?9<e <ారణ!"#న ఆ$ిమ�నవ6డD ఆదం  (అల�ౖహ�సkల�ం )ను 
సృ-ి/ం�నప¢Vే ఆదం  సంతB@ా జ9�ంచబF�G ఆత�లంద�1 
నుంVీ సృ-ి/ కర0  	ా@ాX నం [సు<oc�ను.  ఈ �షయ�9O ఖు²ఆµ 
7వ అ�?xయం ,  అ± అ�ాã 172–173 లS అల�� � స�ష/ం@ా 
ఇల� �వ�1ం�ెను - � పAభ�వ6 ఆదం � పAభ�వ6 ఆదం � పAభ�వ6 ఆదం � పAభ�వ6 ఆదం ¦ప6 నుంVY అతVY ¦ప6 నుంVY అతVY ¦ప6 నుంVY అతVY ¦ప6 నుంVY అతVY 
సంతB \]�త�ాసంతB \]�త�ాసంతB \]�త�ాసంతB \]�త�ాలలలల ఆత�ల ఆత�ల ఆత�ల ఆత�లను [Hి పAమ�ణం �ే�ం�న ను [Hి పAమ�ణం �ే�ం�న ను [Hి పAమ�ణం �ే�ం�న ను [Hి పAమ�ణం �ే�ం�న 
సందరäంసందరäంసందరäంసందరäం .  అప¢డDఅప¢డDఅప¢డDఅప¢డD !gమ� 	ా�1<e 	ా�1cl 7ా�ల2@ా )ZడDతß  !gమ� 	ా�1<e 	ా�1cl 7ా�ల2@ా )ZడDతß  !gమ� 	ా�1<e 	ా�1cl 7ా�ల2@ా )ZడDతß  !gమ� 	ా�1<e 	ా�1cl 7ా�ల2@ా )ZడDతß 
"clను � పAభ�వ69 <ాc?clను � పAభ�వ69 <ాc?clను � పAభ�వ69 <ాc?clను � పAభ�వ69 <ాc??"     అ9 అVY@ామ�అ9 అVY@ామ�అ9 అVY@ామ�అ9 అVY@ామ� ,  $?9<e 	ార+ $?9<e 	ార+ $?9<e 	ార+ $?9<e 	ార+ 
"��= మ� పAభ�వ6��= మ� పAభ�వ6��= మ� పAభ�వ6��= మ� పAభ�వ6 .  అందుక2 !g!g 7ా�లంఅందుక2 !g!g 7ా�లంఅందుక2 !g!g 7ా�లంఅందుక2 !g!g 7ా�లం" అc?Oర+అc?Oర+అc?Oర+అc?Oర+ .   

అప¢డD అల�� � తcl సర�లSక సృ-ి/ కర0  మ�1య� ఆ�ాధనలక2 
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అరÈత క�@1న ఏ<ijక $ైవం అcl స>?x9<e మ�నవ6లంద�1� 
ఎందుక2 7ా�ల2@ా �ే7ాVో �వ�1సూ0 ,  $ివxఖు²ఆµ 7:172 లS 
ఇల� పAకటdం�ెను -  !g�ల� �ేయV?9<e <ారణం!g�ల� �ేయV?9<e <ారణం!g�ల� �ేయV?9<e <ారణం!g�ల� �ేయV?9<e <ారణం ,  �=ప6 [ర+��=ప6 [ర+��=ప6 [ర+��=ప6 [ర+�  
$ిc?$ిc?$ిc?$ిc?మ�న �ర+ మ�న �ర+ మ�న �ర+ మ�న �ర+ "మ�<� �షయం >ె�యద9మ�<� �షయం >ె�యద9మ�<� �షయం >ె�యద9మ�<� �షయం >ె�యద9" �ెప�వచుv�ెప�వచుv�ెప�వచుv�ెప�వచుv .  

అంటb అB భయంకర!"#న ఆ [ర+�$ిc?న అల�� � �G మన 
సృ-ి/ కర0  అcl �షయం >ె�యద9 �ె)ి� త)�ించు<PలQం .  ఇం<ా 
సృ-ి/ కర0 ను మ�తA!g ఆ�ా�ంిచమ9 ఎవ�రh �ెప�లQద9 క�V? 
ఆ��)ించలQమ� .  ఇ$ే �షయమ�ను అల�� �  $ివxఖు²ఆµ లS 
ఇల� �వ�1సు0 c?OడD -  లQ$? లQ$? లQ$? లQ$? "బహÔ$ై	ా�ాధన మ�క2 పpర�ం బహÔ$ై	ా�ాధన మ�క2 పpర�ం బహÔ$ై	ా�ాధన మ�క2 పpర�ం బహÔ$ై	ా�ాధన మ�క2 పpర�ం 
మ� >?తమ�>?0 తమ� >?తమ�>?0 తమ� >?తమ�>?0 తమ� >?తమ�>?0 త  ల2 mAా రం{ం�?ర+ల2 mAా రం{ం�?ర+ల2 mAా రం{ం�?ర+ల2 mAా రం{ం�?ర+ .  !gమ� ఆ తర+	ాత ఆ !gమ� ఆ తర+	ాత ఆ !gమ� ఆ తర+	ాత ఆ !gమ� ఆ తర+	ాత ఆ 
సంతB నుంVY ప6ట]/ మ�సంతB నుంVY ప6ట]/ మ�సంతB నుంVY ప6ట]/ మ�సంతB నుంVY ప6ట]/ మ� .  అల�ంటప¢డD దురåనుల2 �ేHిన ఆ అల�ంటప¢డD దురåనుల2 �ేHిన ఆ అల�ంటప¢డD దురåనుల2 �ేHిన ఆ అల�ంటప¢డD దురåనుల2 �ేHిన ఆ 
తప¢తప¢తప¢తప¢క2 మమ��O పటW/ క2ంట]�ాక2 మమ��O పటW/ క2ంట]�ాక2 మమ��O పటW/ క2ంట]�ాక2 మమ��O పటW/ క2ంట]�ా?" అ9 �ెప�వచుvనుఅ9 �ెప�వచుvనుఅ9 �ెప�వచుvనుఅ9 �ెప�వచుvను .  
$ివxఖు²ఆµ  7:173  

<ాబటd/  పAB zÅవ6 సృ-ి/ క�=0  తన ఆ�ాధుxడ9 పAకృB 
సహజం@ా �శ�Hిసూ0  జ9�7ా0 డD మ�1య� ఆయనను మ�తA!g 
ఆ�ా�ిం�ే దృఢ9శvయం అతVYలS ప6టW/ క>scl ఉంటWం$ి .  
"clను c? $?సులను clను c? $?సులను clను c? $?సులను clను c? $?సులను స�చ !"#నస�చ !"#నస�చ !"#నస�చ !"#న మతం మతం మతం మతంలSలSలSలSclclclcl     సృ-ి/ంసృ-ి/ంసృ-ి/ంసృ-ి/ం�?ను �?ను �?ను �?ను 
<ా9 దుష/ శక20 ల2 	ా�19 <ా9 దుష/ శక20 ల2 	ా�19 <ా9 దుష/ శక20 ల2 	ా�19 <ా9 దుష/ శక20 ల2 	ా�19 కల2-ితకల2-ితకల2-ితకల2-ిత((((�ెడD�ెడD�ెడD�ెడD ) ) ) ) $?�1 పటd/ం�?�$?�1 పటd/ం�?�$?�1 పటd/ం�?�$?�1 పటd/ం�?�" 
అcl అల�� � పAకటనను, �వ�1 $ైవ పAవక0  మ�హమ�� శల� ల�� హÔ  

అల�ౖహ�  వసల� ం  మ�న	ాæ<e �ే�1v ఉc?Oర+. ఇం<ా పAవక0  
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మ�హమ�� శల� ల�� హÔ అల�ౖహ�  వసల� ం ఇల� బF�ిం�?ర+ "పAB పAB పAB పAB 
zÅవ6 ప6టW/ క>scl zÅవ6 ప6టW/ క>scl zÅవ6 ప6టW/ క>scl zÅవ6 ప6టW/ క>scl సహజHిదXంసహజHిదXంసహజHిదXంసహజHిదXం@ా ఏ<ijక @ా ఏ<ijక @ా ఏ<ijక @ా ఏ<ijక ఆ�ాధుxఆ�ాధుxఆ�ాధుxఆ�ాధుxVY<e తననుVY<e తననుVY<e తననుVY<e తనను  
>?ను సమ�1�ంచుక2ంట]డD>?ను సమ�1�ంచుక2ంట]డD>?ను సమ�1�ంచుక2ంట]డD>?ను సమ�1�ంచుక2ంట]డD .  <ా9 త�� తండDA ల2 ఆ<ా9 త�� తండDA ల2 ఆ<ా9 త�� తండDA ల2 ఆ<ా9 త�� తండDA ల2 ఆ  ····డÊడÊడÊడÊ ను ను ను ను 
>?మ� అనుస�1సు0 నO మతసుI VY@ా అంటb య£>?మ� అనుస�1సు0 నO మతసుI VY@ా అంటb య£>?మ� అనుస�1సు0 నO మతసుI VY@ా అంటb య£>?మ� అనుస�1సు0 నO మతసుI VY@ా అంటb య£దుదుదుదుVY@ాcÛVY@ాcÛVY@ాcÛVY@ాcÛ ,  
<ij«స0 వ6VY@ాcÛ లQక అ@1Oపpజ<ij«స0 వ6VY@ాcÛ లQక అ@1Oపpజ<ij«స0 వ6VY@ాcÛ లQక అ@1Oపpజ<ij«స0 వ6VY@ాcÛ లQక అ@1Oపpజ    �ేH* mార��ేH* mార��ేH* mార��ేH* mార�    మతసుI VY@ాcÛ మతసుI VY@ాcÛ మతసుI VY@ాcÛ మతసుI VY@ాcÛ 
మ�ర+7ా0 ర+మ�ర+7ా0 ర+మ�ర+7ా0 ర+మ�ర+7ా0 ర+ ."    

ఒక	lళ )ిల� లను ఒంట�1@ా వ$ి�	lHినట��>ే , 	ార+ 
సృ-ి0 కర0 ను తమక2 >s�న పదX BలS ఆ�ా�ి7ా0 ర+ .  <ా� 	ా�1<e  
ప�1సర  పA\]వమ�ల2 అంతటd 7ా�తం>?A ç9O ఇవ�వ6. ఏ  
�ధం@ాc�ౖ>ే  పAB zÅవ6 $ైవం ��ిం�న  పAకృB సహజ \Bక 
9యమ�లక2 (9దA ,  ఆక�ద)ి�కల2 ,  మలమ£తA�సరå న . . . . . . ) సమ�1�ంచు 
క2ంట]Vో ,  అ$ే �ధం@ా అతVY ఆత�  క�V? ‘ఏ<ijక ఆ�ాధుxVైన 
అల�� � �G తన సృ-ి/ కర0 ’ అcl 	ాస0 వమ�నక2 సహజHిదXం@ా 
సమ�1�ంచుక2ంటWం$ి .  <ా� ,  త�� తండDA ల2 అతVY9 	l�=  $?�19 
అనుస�1ం�ేటటW�  �ేH*0 ,  $?99 ఆపట]9<e లQక వxB�=<eంచట]9<e 
అతVY బలహâన!"#న శ<e0 7ామ�ాX çల2 స�1mnవ6. అటWవంటd 
ప�1HిI తJలలS క2టWంబ  సంపA$?యం లS9 \]గ!g )ిల� 	ాడD 
అనుస�1ం�ే మతం .  <ాబటd/  <oంత వయసుk ($?$?ప6@ా  య�క0  

వయసు}డ�Gx  వరక2 )  వ�ేv వరక2, సృ-ి/ కర0  అతడD అనుస�1ం�న 
కల2-ిత అసతxమ��ా~ 9<e ,   అతVYcl   బ]ధుxVY@ా �ేHి  z�YంచడD   
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7.     సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0సృ-ి/ కర0   సం<=>?సం<=>?సం<=>?సం<=>?ల2ల2ల2ల2 
 

బ]లxం నుంVY  మరణం  వరక2  7ా@=  ^త0ం  మ�నవ  ��తంలS  
పAB  మ�నవ6డD  ‘సతx!"#న ఆ�ాధుxడD ఒక}Vే’ అ9 స�ష/ం@ా 
గహ�ం�ే వరక2  ,  పAపంచంలS9 పAB �ోట మ�1య� పAB ఆత�క2 
సృ-ి/ కర0  సం<=తమ�ల2  చూ)ించబడ>?�. $ివxఖు²ఆµ  లS  
అల�� �  ఈ  �ధం@ా  పAకటdసు0 c?OడD  -  త�రలSclత�రలSclత�రలSclత�రలScl  	ా�1<e	ా�1<e	ా�1<e	ా�1<e  మ�మ�మ�మ�  
9దరèc?ల29దరèc?ల29దరèc?ల29దరèc?ల2  (భ£�లS9భ£�లS9భ£�లS9భ£�లS9 )  సుదూరసుదూరసుదూరసుదూర  mAా ం>?mAా ం>?mAా ం>?mAా ం>?లలSనూలలSనూలలSనూలలSనూ  చూ)ి7ా0 ంచూ)ి7ా0 ంచూ)ి7ా0 ంచూ)ి7ా0 ం .  
	ా�1	ా�1	ా�1	ా�1  ($ేహ9�ా�ణం$ేహ9�ా�ణం$ేహ9�ా�ణం$ేహ9�ా�ణం) లSనూలSనూలSనూలSనూ  చూ)ి7ా0 ంచూ)ి7ా0 ంచూ)ి7ా0 ంచూ)ి7ా0 ం .  �వ�1<e�వ�1<e�వ�1<e�వ�1<e  ఈఈఈఈ  ఖు²ఆµఖు²ఆµఖు²ఆµఖు²ఆµ  

9జం@ా9జం@ా9జం@ా9జం@ా  సతxసతxసతxసతx!"#న!"#న!"#న!"#న  $ైవ$ైవ$ైవ$ైవ	ాణy	ాణy	ాణy	ాణy  అclఅclఅclఅcl  �షయం�షయం�షయం�షయం  	ా�1	ా�1	ా�1	ా�1 మ�ందుమ�ందుమ�ందుమ�ందు  
స�ష/మ¼స�ష/మ¼స�ష/మ¼స�ష/మ¼తJం$ితJం$ితJం$ితJం$ి.  ఖు²ఆµ 41:53 

ఈ <e ం$ి  ఉ$?హరణ $?��ా సృ-ి/ కర0  ఒక వx<e0 <e  ఏ �ధం@ా 
�గ´�ాధన   అcl Ñర!"#న mాపం నుంVY బయట పడV?9<e 
అవసర!"#న , సం<=>?ల2 చూ)ిం�?Vో స�ష/మవ6తJం$ి .  ద�Yణ 
అ!"�1<ా ,  బ¾Aw± $ేశం లS9 అ!"జ�µ అరణxంలS ఆ@=Oయ  

$ిక2}@ా ఉనO అట¦ mAా ంతంలS ఒక ఆ$ిమజ�B 9	ాసం 
ఉంటWనO$ి .  	ార+ సృష/ంతటdలSనూ అతxంత fé ష/!"#న $ేవ6VY@ా  
7ా}êë7ా}êë7ా}êë7ా}êë అcl మగ$ేవ6VY9 <oల2సు0 c?Oర+ .  <o  త0 @ా ఒక గ�VYHZ  
9�1�ం� ,  ఆ $ేవ6VY �గ´9O అందులS పAB-ిì ం  �?ర+ .  
క2ల)Zద© ల2 బF�ిం�న �ధం@ా >ెగ	ాసుల2  ఆ �గ´9<e  
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పpజల2  �ేసు0 ంVే	ార+ .  	ా�1లS ఒక య�వక29<e భ<e0  
ఎక2}వ@ా ఉంVే$ి .  ఎప�టdల�@=  అతడD ఒక��� $ేవ6VY 
గ�VYHZలS9<e పA	lzం� ,  ఎదుర+@ా ఉనO �గ´  9<e పpజ  
�ేసు0 నO సమయంలS ఒక ��తA సంఘటన జ�1@1న$ి .  గwå  
పటd/ ,  జí��గల2 చుటW/ మ�టd/ న మ�స� క2క} ఒకటd ఆ 
గ�VYHZలS9<e 	lగం@ా �îరబVYన$ి .   ఈ హ¡ాత��1ణ?మం నుంVY 
>ేర+క2clలS@ా ,  అ$ి 	�న<ా}ల�B0  ఆ $ేవ6VY �గహం   �ద 
ఉచ mnయడం ^దల2 )Zటd/ న$ి .  
 

క2క} �ేHిన ఆ �చ!"#న ప9 అతVY<e  �ప��త!"#న <Pపం 
>ె)�ిం�న$ి .  	�ంటcl అతడD ఆ క2క}ను $ేవ6VY గ�VYHZలS 
నుంVY బయటక2 త�1�	lHిc?డD .  <ా9 తన <Pపం త@1~ న 
త�ా�త , క2క} నుంVY తనను >?ను <ాmాడD  <PలQ9 ఆ $ేవ6VY 
9సk´యత అతVYలS ఆలSచనలను �=<eB0 ం�న$ి .  �శ�పAభ�వ6 
	l�=  �ోట ఉంట]డcl నమ�కం అతVYలS c?టWక2 mn�న$ి .  
అ9O ఆపదల నుంVY <ాmాడ గల సర�లSక శ<e0మంతJడ9 
నమ��తJనO ఆ $ేవ6VY �గహం �ద   ఒక బలహâన!"#న 
మ�స� క2క} ,  అతVY  కళÎ మ�ం$ే ఉచ mnయగలగటం $?��ా 
ఆ �గహం   �దునO అmnహల2 ,  భAమల2 >Üల@1mnవట]9<e 
అవ<ాశం క�@1న$ి .  ఇ$ి సర�లSకసృ-ి/ కర0  నుంVY అతVY<e 
�ే�1న స�ష/!"#న సం<=తం .   
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ఇదం>? చూHిన త�ా�త ,  తను ఇప�టd  వరక2 ఆ�ా�ిసు0 నO ఆ 
$ేవ6VY �గ హం అసతx!"#నదcl 	ాస0 	ా9O అతడD తనక2 
పA7ా$ింపబVYన >ె��>ేటల $?��ా 	�ంటcl పHిగట/ గ�@1>ే 
అతVY<e  �ే�1న ఆ సం<=>?లను స�1@ా~  గహ�ం�న  	ాడవ6>?డD .  
ఆ సంఘటన వంశmారంపరxం@ా వసు0 నO ఆ  అసతxప6  $ేవ6VY9 
ఆ�ా�ించడమcl �దA!"#న మ£ï?�?రం నుంVY �మ�<e0  
�ెందట]9<e అవ<ాశం క�@1ం�న$ి .  ఫ�తం@ా అసల�ౖన 
సృ-ి/ కర0 ను కనుక2}cl స>?xcl�షణ �ేయ�ల� లQక mాత 
మ£ఢత� పదX BలScl ఆ అసతxప6 $ేవ6VY9 ఆ�ా�ిం�?ల� అcl 
�iండD మ��ా~ ల  లS ఏ$ో ఒక$?99 ఎనOక2cl అవ<ాశం సృ-ి/ కర0  
నుంVY  అతVY<e  ఇవ�బVYన$ి .   
 

తన సం<=>?లను అనుస�1ం�ే 	ా�19 సృ-ి/ కర0  ఏ�ధం@ా 
స�చ !"#న సతxమ�ర~ం 	�ౖప6క2 $?�1  చూప6>?Vో $ివxఖు²ఆµ 
లS స�ష/ం@ా ఉదహ�1ంచబVYన$ి .  	ాస0 వ!"#న సృ-ి/ కర0 ను 
కను<P}	ాలcl పAవక0  ఇబAహâం (అల�� � ఆయన)Zౖ  fాంB9 క2�1)ించు  

@ాక ) ¥క} తపన అంద�1<�  కను�ప¢ క�@1ం�ే$ి@ా  ఉనO$ి -  
ఇబAహâం న!g�	ారలS �ేరV?9<e !gమత9<e ఈ �ధం@ా ఇబAహâం న!g�	ారలS �ేరV?9<e !gమత9<e ఈ �ధం@ా ఇబAహâం న!g�	ారలS �ేరV?9<e !gమత9<e ఈ �ధం@ా ఇబAహâం న!g�	ారలS �ేరV?9<e !gమత9<e ఈ �ధం@ా 
భ£మ�x<ాfాల 7ామ�Ï జx వxవసI ను చూ)ంి�?మ�భ£మ�x<ాfాల 7ామ�Ï జx వxవసI ను చూ)ంి�?మ�భ£మ�x<ాfాల 7ామ�Ï జx వxవసI ను చూ)ంి�?మ�భ£మ�x<ాfాల 7ామ�Ï జx వxవసI ను చూ)ంి�?మ� .  ఒక��� ఒక��� ఒక��� ఒక��� 
అతఅతఅతఅతVYVYVYVY)Zౖ  ¬కటd కమ��<P@ాcl అత)Zౖ  ¬కటd కమ��<P@ాcl అత)Zౖ  ¬కటd కమ��<P@ాcl అత)Zౖ  ¬కటd కమ��<P@ాcl అతVొVొVొVొక నTతAం  చూHి క నTతAం  చూHి క నTతAం  చూHి క నTతAం  చూHి "ఇతను ఇతను ఇతను ఇతను 
c? పAభ�వ6c? పAభ�వ6c? పAభ�వ6c? పAభ�వ6" అc?OడDఅc?OడDఅc?OడDఅc?OడD .  <ా9 <ా9 <ా9 <ా9 ఆ నTతAం అస0 �ంచ@ాcl ఆ నTతAం అస0 �ంచ@ాcl ఆ నTతAం అస0 �ంచ@ాcl ఆ నTతAం అస0 �ంచ@ాcl 
"ఇల�ంటd అస0 �ం�ే 	ాటd9 clను )*A�ంచనుఇల�ంటd అస0 �ం�ే 	ాటd9 clను )*A�ంచనుఇల�ంటd అస0 �ం�ే 	ాటd9 clను )*A�ంచనుఇల�ంటd అస0 �ం�ే 	ాటd9 clను )*A�ంచను" అc?OడDఅc?OడDఅc?OడDఅc?OడD .  
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త�ా�త చందుA డD పA<ాzత�ా�త చందుA డD పA<ాzత�ా�త చందుA డD పA<ాzత�ా�త చందుA డD పA<ాzసూ0  క9)ంిచ@ాcl సూ0  క9)ంిచ@ాcl సూ0  క9)ంిచ@ాcl సూ0  క9)ంిచ@ాcl "ఇతఇతఇతఇతVేVVేేVే  c? పAభ�వ6 c? పAభ�వ6 c? పAభ�వ6 c? పAభ�వ6" 
అc?OడDఅc?OడDఅc?OడDఅc?OడD .  <ా9 ఆ చందుA డD క�V?<ా9 ఆ చందుA డD క�V?<ా9 ఆ చందుA డD క�V?<ా9 ఆ చందుA డD క�V?  (<ాH*kపటd<e)  అస0�ంచడం>s అస0 �ంచడం>s అస0 �ంచడం>s అస0 �ంచడం>s 
"ఇతఇతఇతఇతడDడDడDడD క�V? c? పAభ�వ6 <ాలQడD క�V? c? పAభ�వ6 <ాలQడD క�V? c? పAభ�వ6 <ాలQడD క�V? c? పAభ�వ6 <ాలQడD .  c? పAభ�వ6 c?క2 మ�ర~ం c? పAభ�వ6 c?క2 మ�ర~ం c? పAభ�వ6 c?క2 మ�ర~ం c? పAభ�వ6 c?క2 మ�ర~ం 
చూపకmn>ే clనుచూపకmn>ే clనుచూపకmn>ే clనుచూపకmn>ే clను మ�ర~ భAషJ/ ణ�� mn>?ను మ�ర~ భAషJ/ ణ�� mn>?ను మ�ర~ భAషJ/ ణ�� mn>?ను మ�ర~ భAషJ/ ణ�� mn>?ను" అc?OడDఅc?OడDఅc?OడDఅc?OడD ....  
ఆ త�ా�తఆ త�ా�తఆ త�ా�తఆ త�ా�త     (మర+c?డDదయం)  సూర+xడD $ే$ీపxమ�నం@ా సూర+xడD $ే$ీపxమ�నం@ా సూర+xడD $ే$ీపxమ�నం@ా సూర+xడD $ే$ీపxమ�నం@ా 
	��@1mnతß క9�ం�?డD	��@1mnతß క9�ం�?డD	��@1mnతß క9�ం�?డD	��@1mnతß క9�ం�?డD .  అప¢డD ఇబAహâం అప¢డD ఇబAహâం అప¢డD ఇబAహâం అప¢డD ఇబAహâం "ఇతcl c? పAభ�వ6ఇతcl c? పAభ�వ6ఇతcl c? పAభ�వ6ఇతcl c? పAభ�వ6 ,  
అంద�1కంటb @¶ప� పAభ�వ6అంద�1కంటb @¶ప� పAభ�వ6అంద�1కంటb @¶ప� పAభ�వ6అంద�1కంటb @¶ప� పAభ�వ6" అc?OడDఅc?OడDఅc?OడDఅc?OడD .  అ�>ే సూర+xడD క�V? అ�>ే సూర+xడD క�V? అ�>ే సూర+xడD క�V? అ�>ే సూర+xడD క�V? 
అస0 �ం�mnవడం>sఅస0 �ం�mnవడం>sఅస0 �ం�mnవడం>sఅస0 �ం�mnవడం>s  (అతVY<e  జ�� cÛదయం అ�ం$ి )  అతఅతఅతఅతడDడDడDడD తన  తన  తన  తన 
జ�B పAజ�Oజ�B పAజ�Oజ�B పAజ�Oజ�B పAజ�O ఉ$ేX zం�  ఉ$ేX zం�  ఉ$ేX zం�  ఉ$ేX zం� "c? జ�B 7nదర+ల��ాc? జ�B 7nదర+ల��ాc? జ�B 7nదర+ల��ాc? జ�B 7nదర+ల��ా!     �ర+ $ై�ర+ $ై�ర+ $ై�ర+ $ై	ా	ా	ా	ా9999<e <e  <e  <e  
7ాటdక��సు0 నO7ాటdక��సు0 నO7ాటdక��సు0 నO7ాటdక��సు0 నO    �ñ?x�ñ?x�ñ?x�ñ?x    $ై	ాల>s clను �Hి@1mnయ�ను$ై	ాల>s clను �Hి@1mnయ�ను$ై	ాల>s clను �Hి@1mnయ�ను$ై	ాల>s clను �Hి@1mnయ�ను .  
cl9ప¢డD పp�10  ఏ<ాగత>s భ£మ�x<ాfా�O సృ-ి/ం�న 	ా9 cl9ప¢డD పp�10  ఏ<ాగత>s భ£మ�x<ాfా�O సృ-ి/ం�న 	ా9 cl9ప¢డD పp�10  ఏ<ాగత>s భ£మ�x<ాfా�O సృ-ి/ం�న 	ా9 cl9ప¢డD పp�10  ఏ<ాగత>s భ£మ�x<ాfా�O సృ-ి/ం�న 	ా9      
	�ౖప6 మరల�ను	�ౖప6 మరల�ను	�ౖప6 మరల�ను	�ౖప6 మరల�ను .clను ఏ మ�తAం బహÔ$ై	ా�ాధక2VYO <ానుclను ఏ మ�తAం బహÔ$ై	ా�ాధక2VYO <ానుclను ఏ మ�తAం బహÔ$ై	ా�ాధక2VYO <ానుclను ఏ మ�తAం బహÔ$ై	ా�ాధక2VYO <ాను" 
అ9 అc?OడDఅ9 అc?OడDఅ9 అc?OడDఅ9 అc?OడD .  $ివxఖు²ఆµ 6: 75 -  79   

ఇంతక2 మ�ందు )*�¶}నOటW� @ా ,  అ9O జ�తJల దగ~ రక2 
మ�1య� అ9O mAా ం>?లక2 పAవక0ల2 పంపబV?Ê ర+ .  	ార+ 
మ�నవ6VYలS పAకృB సహజం@ా ఉంVే  $ైవ�fా�సం మ�1య� 
ప6టW/ క>s వ�ేv $ై	ా�ాధన <P�1కను బలపరచట!g <ాక2ంV? 
సృ-ి/ కర0  పAB��Ì తన ��తంలS పంప6తJనO సతxమ�ర~  
సం<=>?లను కనుక2}cl ��?c?9O క�V? చూ)ిం�?ర+ .  ఆ 
$ైవపAవక0ల బFధనల2 <ాలక మంలS అclక మ�ర+�ల2 �ేర+�లక2 
గ��ijన� .  అ�నప�టd<�  	ాటdలS <o9O $ైవసం$ేfాల2 మ�తAం 
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క��>?లక2 గ��1<ాక2ంV? ర�YంచబVYన� అ� ఇప�టd<� 
అసల�ౖన మ£లరhపంలScl ఉంVY ,  మ�నవ6VY<e  స�చ !"#న 
సతxమ�ర~ం లQక కల2-ిత!"#న అసతxమ��ా~ లలS స�ijన$?9O 
ఎనుOక2clటటW�  స´యపడDచునO� .  అటWవంటd కò0లQ9 $ైవ 
)*A�=)ిత సం$ేfాల పA\]వం ఈc?టd<�  య£దుల >ౌ�ాô అcl 
$ివxగంథం  లS <o9O �ోట�  (ప$ి mాత9బంధనల2) స�ష/ం@ా 
కనబడDతJం$ి .  ¦టdలS <o9Oంటd9 <ij«స0 వ6ల2 తమ పAబFధనలలS 
ఇమ�డDvక2c?Oర+ .ఇం<ా mAా ¬న  /  నూతన పAపంచం లS9 
$?$?ప6@ా అ9O $ేfాలలS,సమ�జ�లలS హతx ,  వx{�?రం 
$ొంగతనం ,  ^దలగ� సంఘ వxB�=క శక20 లను z�Yంచట]9<e 
తయ�ర+�ేH*  c?xయfాస0 õ  చట]/ లలS క�V? కò0లQ9 $ైవ )*A�=)ిత 
సం$ేfాల పA\]	ా9O మనం గమ9సు0 c?Oం .  మ�నవ6ల <Pసం 
అ9O <ాల�లలS పంపబVYన $ైవ	ాణy ,  సృ-ి/ కర0  సం<=>?ల2, 
పAవక0ల $?��ా పంపబVYన సం$ేశమ�ల>s క�Hి మ�నవజ�B<e 
9జ!"#న ఆ�ాధుxVY9 గ��10ం�ే  అవ<ాశం ఎల� ప¢డూ 
ఇవ�బడDతJనOదcl �షయం స�ష/మవ6తJనO$ి .  
 

పరxవ7ానం@ా సృ-ి/ కర0  )Zౖ  పp�10  �fా�సమ�ం� మ�1య� 
స�చ !"#న , సతx!"#న , 9జ!"#న  $ైవధర�ం ఇ7ా� ంను(పp�10 @ా  
అల�� � అöMా/ 9<e  సమ�1�ంచు<Pవటం) Hీ�క�1ం�న�ో   పAB ఆత� 
తన బ]ధxతను �జయవంతం@ా పp�10 �ేసుక29, భ£లSక �వన 
ప��TలS c�@1~  ఇహపర లS<ాలలS 7ాఫలxం mqందుతJం$ి .   
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8.  మ�@1ంప6 
 

“సృ-ి/ కర0 క2 స�యం@ా, fాంBయ�తం@ా, పp�10  ��ేయత>s 
సమ�1�ంచు<Pవడమcl  మ£లHి$?X ం>?9O  స�ష/ం@ా పAకటdసు0 నO 
ఇ7ా� ం అcl ధర�ం )*ర+ను మ�నవ6డD ఎనుO<PలQదు ,  అ$ి 
సృ-ి/ కర0 �ే  స�యం@ా 9ర��ంచబVYన$ి” అcl �షయం ఇ7ా� ం 
మ£లగంñ?  ల�ౖన $ివxఖు²ఆµ  మ�1య� పAవక0  మ�హమ�� 
శల� ల�� హÔ అల�ౖహ�  వసల� ం బFధనల2(హ$ీà) ఆ�?రం@ా ఋ�వ6 
అ�న$ి .   
 

ఇం<ా ఇ7ా� ం మ�తA!g సృ-ి/ కర0  ¥క} ఏ<ijక>?�9O మ�1య� 
$?9 పA>ేxక మహ�మలను ,  �féష గ�ణగణ?లను స�వరం@ా 
�శ$ీక�1సు0 నO$ి .  ఇ7ా� ం మ�తA!g ఎటWవంటd మధxవర+0 ల2 
లQక2ంV? ,  సృ-ి/ కర0cl  ఏకం@ా ఆ�ా�ించమ9 ఆజ�� )ిసు0 నO$ి .   
 

�వ�1@ా మ�నవ6VY మనసులS mqందుపర�న  ఏ<ijక $ేవ6VY 
ఆ�ాధన 	�ౖప6 ^గ�~  చూ)* $ివxలTణ?ల వలన మ�1య�  
తన సం<=>?లను అరXం �ేసుక2cl శ<e0 7ామ�ాI çల2 సృ-ి/ కర0  అ9O 
<ాల�లలS పAB ఒక}�1<�  ఇవ�టం వలన ,  మ�నవ6లంద�1  వద© క2 
అ9O mAా ం>?లలS ,  అ9O <ాల�లలS ఇ7ా� ం  ధర�  సం$ేశం �ే�1  
ఉంటWంద9 దృఢం@ా �శ�Hంిచవచుvను .  
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క2� ప0 ం@ా ,  ఇ7ా� ం (స�యం $ైవసమర�ణ ) )*ర+లS9 పA>ేxకత , ఇ7ా� ం 
ధర�ప6 మ£ల��?ర!"#న ఏక$ైవత� దృï?{mAా యం మ�1య� 
అ9O <ాల�లలSను ^త0ం మ�నవజ�B<e సులభం@ా 
అందుబ]టWలS ఉండటం  -  ఇవ�O ఇ7ా� ం 	ాదనను అంటb అంటb అంటb అంటb 
^ట/^దటd నుంVY ఏ \]షలS 	�ల� VYంచ^ట/^దటd నుంVY ఏ \]షలS 	�ల� VYంచ^ట/^దటd నుంVY ఏ \]షలS 	�ల� VYంచ^ట/^దటd నుంVY ఏ \]షలS 	�ల� VYంచబVYc?బVYc?బVYc?బVYc? ,  ఇ7ా� ం ఇ7ా� ం ఇ7ా� ం ఇ7ా� ం 
మ�తA!g మ�తA!g మ�తA!g మ�తA!g స�చ !"#నస�చ !"#నస�చ !"#నస�చ !"#న , , ,  ,  సతx!"#న $ైవమ�సతx!"#న $ైవమ�సతx!"#న $ైవమ�సతx!"#న $ైవమ�ర~మclర~మclర~మclర~మcl  9జ�9O 9జ�9O 9జ�9O 9జ�9O పp�10 @ా 
సమ�1Xసు0 c?O� .  

 

�వ�1@ా ,  ఏ స�చ !"#న సతxమ�ర~మ�c�ౖ>ే  అల�� � మనక2 
చూ)ిం�?Vో ఆ మ�ర~మ�ను మన�ే మనసూ��10 @ా అనుస�1ంప 
జ=యమ9 ,  అత9 ఆ��ా�దమ�ల2 ,  కర+ణ మనంద�1 �ద 
క2�1)ించమ9 అనంత దయ�మయ�డD మ�1య� అmార 
కృmా�ల2Vైన అల�� � ను mAా �1X సు0 c?Oం .  అ9O ర<ాల పAశంసల2 
సర�లSక పAభ�	�ౖన అల�� � <=  �ెందును .  పAవక0  మ�హమ�� 
శల� ల�� హÔ అల�ౖహ�  వసల� ం )Zౖ  fాంB మ�1య� కర+ణ క2ర+)ించమ9 
మ�1య� అల�� � ¥క} పAవక0లంద�1)Zౖc? ,  	ా�1  సహచర+ల 
)Zౖ  c? క�V? fాంB మ�1య� కర+ణ క2�1)ించమ9 అల�� � ను 
	lడDక2ంటWc?Oం .  
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పAశOల2 
1. �వ�1, స�చ !"#న, అవత�1ం�నc?టd నుంVY అసల�ౖన 
రhపంలScl �@1� ఉనO “ఏ<ijక $ైవధర�!g ఇ7ా� ం” అcl 
ఇ7ా� ం 	ాదనను మ£డD ఆ�?�ాల>s 9రh)ించంVY.  

 

2. ఇ7ా� ం మ�1య� మ�Hి� ం అcl ప$?లక2 అరIం ఏ�టd? 

 

3. ఆ$ి మ�నవ6డD, ^దటd $ైవ పAవక0 అ�న ఆదం 
(అల�ౖహ�సkల�ం) ధర�ం మ�1య� �Gసు<� సు0 >s స´ �@1�న 
పAవక0లంద�1 ధర�ం ఏ$ి?  

 

4. �Gసు<� సు0  సహచర+లక2 తనను ఆ�ా�ించమ9 
�ె)ి�c?�ా? ఖు�ాఆµ మ�1య� బ¾ౖ·± నుంVY 	Aా యంVY.  

 

5. <e ం$ ిఖ�÷లను పp�10 �యేంVY<e ం$ ిఖ�÷లను పp�10 �యేంVY<e ం$ ిఖ�÷లను పp�10 �యేంVY<e ం$ ిఖ�÷లను పp�10 �యేంVY....: –  

పAవక0  �Gసు<� సు0  తన  సహచర+లను  ________ 

మ�తA!g  ఆ�ా�ించమ9  )ిల2ప69వ�@ా  �Gసు  
అనుచర+లనబVే  ఈc?టd <ij«స0 వ6ల2  ________ 

ఆ�ా�ించమ9  )ిల2ప69సు0 c?Oర+ . ఇం<ా   	ా�1లS  
<oందర+ �Gసు<� సు0  క�V?  ________ అ9  
నమ�మంటWc?Oర+.   
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6. మ�నవ6డD ఎందుక2 సృ-ి/ంచబVYc?డD? ఖు²ఆµ 
సమ��?నం క�V? 	Aా యంVY.   

 

7. ఆదం (అల�ౖహ�సkల�ం) ను సృ-ి/ం�న త�ా�త అల�� � ఆ$ి 
నుం$ి అంతం వరక2 ఉ9<e లS9<e �ాబF�G పAB ఒక} 
మ�న	ాత� నుంVY 	ా@ా© నం [సుక2c?OV??  మ�1 ఆ 
	ా@ా© నం ఏ�టd? $?9<e 7ా�xల2 ఎవర+? 

    

8. పAవక0 అబAహం (ఇబAహâం అల�ౖహ�సkల�ం) అనుస�1ం�న 
స>?xcl�షణ ��?c?9O గ��1ం� 	Aా యంVY. 

 

9. “øి>?A ” అంటb ఏ�టd? మ�1య� ఆ�ాధన అంటb ఏ�టd? 

 

10. <=వలం ఇ7ా� ం ధర�ం మ�తA!g బF�ిం�ే$ే�టd?   

 

 

 




