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ప్రవకత్ మ�తా అల�ౖ�� స  ్
 

్ మ�  (���స ) ా అల�ౖ�� స్గ� �్ంవ�ల పక ్త�ంర �్�గ  � ?  

ా ్్దుు సల �  – 

�వ మ�క మ్్ � �్ ���వ�మృతమ �ా సల ��్ .  

 ్ మ�తద్ ఇతద్స� �త(ా  అల�ౖ�� స్)త అలప�నవ�తా సల �త

��రయ �ాణతారమ �్పృజ��ి��డత్ ���త జర ్తా సల �తనుత

్సమర్�త  �ా�్�్ి�త � �ప��రవ్�� �త �ననుత

దమ�్ర��త�్మంత � �తరదవవ�తప్ �ి��డ.త���తగ� �్ంనత

ా సల �తర�ి� �త:  

“ర�్�త్ మ�వ�త్సత�ూ�నుం్తప్ప�మతతద సత

 �ే�్��్�: “నుర�వత తృజంత � ��తా్ం � � తను్్�త అు �త

���త అ �గ� �� �త��ువ� �.తా సల �త్వ్త్కప � � నుత

 � � �తృజత పవ్త�ేర” 

[14:5–తఖు� �త �మ్త�్ �ను �ద ]్   
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 ్ మ�త(ా  అల�ౖ�� స్)నుత�� �నుతరదవవ�త‘ా సల �తనుత

్సమర్�త  �ా�్�్�’త �వ�్�ే్దువ�తప్పదుంనప��డ,త

 �నతంనఇ్��ఇత ����ూక ,త �నతమ� దర�్ెలనత�ర��త

(ా  అల�ౖ�� స్)నుత �నవ�త���వ�్�త�త�ే��,త �న��త

ప్ �ి��డ:  

“ద్ �త్సతప�్ేయవతవ�ప��తామ�తమ� దర�్ెలనత�ర�నునుతపర్వకత

�ే��,తామ� �త(���వ��త�)తతద��్్� ”[19:53త-తఖు� �త

 �మ్త�్ �ను �ద ]్  

  త � ్ �తదమ�్ర��త�్మం �ర�త�� �నుతప �్� న �,త

ఈ�ప�్ త�ేే్ �త�ర��్�ే �ర�.త�� �నుత � ��త్్�� �త�త

�ే��,తాాణం ���ి��డ.త � �త ��్��ి��ఇత్మ్వ��ే్ ��డత

్ ���త � �త్గ�్��ి��ఇత�్ � ��� ��డ:  

“… � � �తఒవతరరగ్త � ��త్ కత్ �బనుుఇత�ే�����డ.త � �త్గత

 � ల  నుత�్ ���,త � �త � � ల ుఇత్సమ్్ త్మ్వ��ే్ ��డ.త

�ే్�్త�త ��డతవ �ల  సుఇత జ �ంక ్ంన � �త �రవ�త�ె్��నత

 ��డ”[28:4త-తఖు� �త �మ్త�్ �ను �ద్ ]  
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 ాప��డత్ మ�త(ా  అల�ౖ�� స్)తఈ�ప�్  �తదమ�్ర��త

�్మం �తృ�మ్ంి�ర�.త�� �నుతద్ట� �త �నత �్పవ్త

ృరత� �తా సల �త�ర�ర్ంి��డ.త�� �నుత �ృభట� త

���య �్�తను్్�త  సత��ి�తమనత్గగ�డనుత �్�్� �త

 �నతములత�్ం్ం్��.తాప��డతా సల �త �్రా��,త త

ప��్్ �్��తఒవత �ట�్ �త �ట�్ ,తన�� �తర��ుత ���్��.తార�ేత

ా సల �త ృత��త త �ట�్ త �ృపమ్�ద్ �త్� జతన��త్�� �త

పర్�్ౖ�ే,త�� �నుతవ�ట�్్్త�ంే �తం �్్��.త�� �నుత�్రయత

ారనత ���సత తప��గ�డనుత�ూ��త�� సత న్��్ం్��త

్ ���త తప��్్ �్��త�్పరదవ�త �ృభట� నుత

  �్��... �నత��వకర��ు�వ�త�ేర�వ�నఇప��డ,తా సల �త

 �నవ�తం � ��ఇత్ ���త�మయతంరమృజత ి��ఇత

పమ్���్ంి��డ. (28:14తమ�ీ��)  

 
 ఒవ ��తేమ్్ర�తను్్�త �్��్�తదమ�్ర� �త�్మం �త

�ె్��నతఒవతరయ �కత్ మ�త(ా  అల�ౖ�� స్)తనుత ��డవ�ి�ఇ�డ.త

్ మ�తా అల�ౖ�� స్తఒవ్త ��గ�దువ తగ�దవత�,త త

�ౌరజనయపర��డత్�్ా� �త � ���స�డ.త (28:15త-తమ�ీ�� ). 

ాప��డత్ మ�తా అల�ౖ�� స్త�ే��నత�మయవ�తప��్��క పత
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ప�డమత,తమనతపభ్�ర�నుత ్స్ తపమ్���్�్�త

 ��డవ�ి�ఇ�డ.తమ �వమత �ృ���ి�� �తభ�ప్�,తఏ�త

ృరగనునఇ��తా�తత�భ �తప�మ�త��డ.త (28:18త-తమ�ీ�� ). 

్ర��ట�త ��,త్ �వతరయ �కతామ్�తేమ్్ర���త �్  ��ట్త

 �నత�ూ��ి�ర�.తామ�డతవ�్�తమనతేమ్్ర�తను్్�త

 �్��్�త్ మ�తా అల�ౖ�� స్నుత �రత�,త్ మ�త

ా అల�ౖ�� స్వ�త �ప్తరం్్��.త �నత �్��ఇత�ూ�ూక త త

�ౌరజనయపర��డతమననుతవ�్�త �నత�్ � �మ�క ��త�్ం్ం,త

 �న��తద సతపు �ి��డ:  

“్ మ� ‘ఏ�ట�,త ర�త�నఇతఒవతరయ �క�త�్ �నట�ల త�తననుఇత

వ�్�త�్్� �త�ూ�ుక ి�ఇ �?”” 

[28:19త-తఖు� �త �మ్త�్ �ను �ద్ ]  

  త�ౌరజనయపర��డత�� �నుత్నున్ వ�తఈత�్స�� ��ఇత

ా్దృజ��ి��డ.తాప��డత �ర�త్రా� తంా�్��్త ��్త

్ మ�తా అల�ౖ�� స్తగ� �్ంత అదవ�్త ద �త �ట్్ ర�.త

ాప��త �ృద �్ర� ��తఒవత�ృజను�డత్ మ�తా అల�ౖ�� స్త

రదవవ�తరం్,త �నవ�తంర�దధ్త�త � జ�తపి�ఇగ్తపనుఇత
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మ్ి�ఇ �త �నవ�త�ెు �ి��డ.త �ననుతఈ�ప�్ తర��ు �ట�్ త

 వ్్� ��ి�త అ�� �్ ్�త� �తదం్ి��డ:  

“ాప��డత్ మ�,తభ�ప�డమతి�,త(ా ట�తదట�)త

�ూ�ువ�్ట�తావ్ా�� ్ంత్�టప్�డ �డ.తద సత

 ��డ �మ�త��డ: ‘ి�తపభ్ ! ననుఇతదు �మరగ తృను త�ెరతను్్�త

 �్��డ!’”[28:21త-తఖు� �త �మ్ త�్ �ను �ద్ ]  

 ాప��డత్ మ�తా అల�ౖ�� స్త్దయ�త్�్్మ్త అలప�వ�త

ప�్సాణ్��ర�.త ����త�్రమ� � �తామ�తదగగ జతప�త�ే��త

నరమ్వ�తా్తకవ �్ం,త �నతఒవతత�రర ��్ెలనతర�దువ �త

వ�్స �కనుత ����్�ర�.తఒప�్ద్త�ే��నత � ్తగ్�ంనత

మ �వమ,త్ మ�తా అల�ౖ�� స్తమనత�్రయ��తఈ�ప�్ వ�తంర�గ�త

ప�్సా్త ద �త �ట్్ ర�.తామతక �తపరవమ్తరదవవ�త�ేర�వ�నఇత

మ �వమ,త �ననుతఒ్ట �త�తమనతరదవవ�త �ుం,తపర్వకమవ్��త

�మ్ �్�� �,త �న��త్సట్ల ్� �తా సల �తముంి��డ.త

ా్దుర నత్ మ�తా అల�ౖ�� స్త�� �తమ ��,తాట�దట�త

�ూ�మ�త��డ.తదూర్త�త �నవ�తఒవత్్ట స్ట�త అ �గ�త

వన్్�్��త.…  
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“ామనుత�ప�నుత�ూ��నప��డతమనతద్ట� � ��� : ‘ ����ప�త

 గ్్�! ి�వ�త�ప�తవ� �్ం్��.త� అల�తే �్మత�ప�నుత

ా్దు �తను్ంత� ��్త�మె�క నుత ల��త(వ �్)త త్్టత

ఉనఇత��ట�ను్ంత�� �నరి�తవనుత�్ట్ను’తా�తాి�ఇ�డ. 

� �తామనుతావ్�వ�త�ేర� �త�ి�,తఈత � �ప�తరం్్�� : ‘ఓత

్ మ�!తి�ి�త తపభ్�ర�ను.తనుర�వత త�ెప� �తం�డర�.త

 ్దువ్ట�త(దప��డ)తనుర�వతపంమర్ర�నతమ్ �త �� �త

ఉి�ఇర�.తి�నుత�నుఇత నుఇవ�ి�ఇను.తదప��డతర�బత��వ �త

ా్దృజ�్్ేద్��తే�దధత�తంనుత –‘�ే్�్త�తి�ి�తా సల �త

ను.తి�నుతమప�త్ �త  �ంుయ�డత ల�డ.త �్ట�్ ,తనుర�వతని�ఇత

  �ా�్�ు.తననుఇతృజత పవ్త��ేట్� �తన్స�నుతిఅ  � ��.త

పర్�త ్��త �రట్తమతయ్.తపం్తరయ �కతమనతవ��� �తమగగ త

పం్� ్త �్ ్దట్� �త త�్�స�ఇతి�నుతత�పయ్త�త

ఉ్�దు��ను.’”[20:10-15త-తఖు� �త �మ్ త

�్ �ను �ద ]్  

 మ �వమతా సల �త �నవ�త ��ఇత్�్ౖ �త�ూ్��డ.త

 �నత�ేంవర�నుతం�� �త ��్�త ృజత  �్�త�,తా��త

్�్�త�త్స � �్ ర్��.త �నత�ంే�తమనతృజ్� �తత �ట�్ ,త
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్�ట� �త��త�తా��త �్ం��తరర ��� �్ మ�త�్��.తఈత �్�డత

్�్ౖ ��త�� �నుతరదవవ�త అర�్�తా సల �త �ననుత

 �ే�్ంి��డ.త తాదుభ�� త �రా్త�తా సల �తవ�త

ంాే��్�త�త్స జత్ ���తా సల �తవ�తభ�ప్ేతార �ే్త

�� �నువ�తదరవ్్�్��.త ్దువ్ట�తామ�డత�ౌరజనయ్ �త

్ ���తా ��వ్ �త మక్త�దువ  �ఇ్ట� త��ట� �్ �స�డ.త

 తమ �వమత �నతమ� దర��డత�ర��తా అల�ౖ�� స్నుతవ�్�త

పర్వకత�త�ే��,తా సల �త �న��తప్ �ి��డ:  

“ ‘� �దవర�త�� �నుతరదవవ�త అర�్్�.త ��డత్ కత్ ��ెత�్ంత

�్ �స�డ.త �్���త ��క త్�దుర�త�త్సట్ల �్్�త –త్����త

 ��డతార్్త�ే�ు �తర�ు్త ల��తభ�ప�ర�ు్.’ 

ాప��డత � �దవర�తద సతాి�ఇర� : ‘్సతపభ్ !  ��డత్స �లత

�ౌరజి�య� �త్� ����్�ేన త ల��త(మ గర��ుమన్��)త

�దువ � �త �్ ��్ే�న�త్సవ�తభ�్త�తఉ్��.’ 

��� �త �నత(ా  సల �)తద సతాి�ఇ�డ : ‘�ర�తఏత్సమ్్ త

భ�ప�వ్్�.తి�నుత���ి�తఉి�ఇను.తా్��తం్ట�,త�ూ�ూక త

ఉ్ట్ను.త�ర�తామ�తదగగరవ�త అ��తద సతాన్్� : 
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“�ే్�్త�, ర�్�త తపభ్�ర�తమర��నతప్ప్్�నత

�్�ేే�ర� ్�.తనుర�వతదమ�్ర� �త�్మంత � ��త్సత

 అ్టతప్ �్�ు.త � ��త ీ్�్�వ�.తర�్�త తపభ్�ర�తమర��నత

 తరదవవ�త�ూ�ననుత�ె��్్�.త�ి�మ �గ �ఇతాను� �్ంనత

 �� �త్సమర్�త��్ంతఉ్�� !”’”[20:43-47త-తఖు� �త

 �మ్ త�్ �ను �ద ]్  

 ్ మ�త్ ���త�ర��త (ా అల�ౖ�� స్) ��� �నుతరదవవ�త

 అ���ర�త్ ���త��రయ�్��ే��ఇతా్దృజ��ర�.తాప��డత

�� �నుత్ మ�తా అల�ౖ�� స్నుతద సతప�్ఇ్���డ:  

“�� �నుతద సతప�్ఇ్���డ : ‘ద్మ �త�వ త � � తపభ్�ర�త

ా్ట�తఏ�ట�?’ 

్ మ�తద సతృ �గ��్�డ : ‘�ర�తన్మగ  � జతార�ేత

ంన్్�,త �నత  ��� వ�,తభ � �,త �ట�త్ంయతనునఇత

�్మ�క � �తపభ్�ర� ’”[26:23-24త-తఖు� �త �మ్ త

�్ �ను �ద ]్  
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 మ �వమత ‘మనుతప �వ�నఇ��త�మయర�న�త�ర� �్�ేతే�ర�త

�ూప్�’త�� �నుత్ మ�తా అల�ౖ�� స్నుతా్�త�ి��డ:  

“��� �త�� �నుతద సతాి�ఇ�డ : ‘ఒవ �రతనుర�వతఏది�ఇత

్�్ౖనుత�ెం్ర�్ట�,త త �దన �తనుర�వత�మయర్మ్్� �త

ార�ే,త���ఇతపద్ ��్�ు.’ 

ాప��డత్ మ�తమనత�ంేవర�నుతప� ����డ.తమ ా్తా��త

��న్రర�నత�ర�్త�త్స � �్ ర్��! 

మ �వమతామనుతమనత�ేం�త్�ట� �త��త�,తా��తంగంత�త

రర ��� �్ మతత �్ వ� వ�తవన్్�్��.”[7:106-108త-తఖు� �త

 �మ్ త�్ �ను �ద ]్  

 �� �నుత్ ���తామ�తపృ్ �తా��త�ూ��,త్ మ�త

ా అల�ౖ�� స్త్స�సృజ ్త�ే�ుక ి�ఇర�త  � �్��ర�.త

ావ్్�త్స్ం్వ� ్ద � త �ర�తృ్త��ే�,త్ మ�త

ా అల�ౖ�� స్నుతఓ్���క త � � �తత�ప�త్��్ంతదమ�క ్�త

పవ్ట�్��ర�.త తమ �వమతప్�డగత ��నతపృ్ ్ద � త
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ృ్�ేమ�ర�.తాప��డత త్్మత్�రళ�తమ్త�ేమ్  ��త

వర� నుత్ ���త��్ర�నుతం�� �త �మ�ర�,  

“…ాప��డత త్స్ం్వ� �త(��్ర�ను)తప� ���తపృ్ వ�త

వ�వట�్ త�ేమ�ర�.త �ర్ద � త���ర�త��్ం �త �నుత�ే�ూక ,తఓత

 �దవ త్స�సృజుఇతపద్ ��్��ర� ”[7:116త-తఖు� �త

 �మ్ త�్ �ను �ద ]్  

 ాప��డతా సల �త్ మ�తా అల�ౖ�� స్వ�త

���్్��్ంి��డ.త్ ���త త్స్ం్వ� త్స� నుత

ప� � �వ�్్�త�ేమ��డ.తా��త�ూ��,త త్స్ం్వ� �త్ మ�త

ా అల�ౖ�� స్తపద్ ��్ం్��త్స�సృజ ్త �ది�త�్గంత

గ��్ౖ��ర�.తా��తా సల �తను్్�తపమ్���్�్్�నత్�్ౖతాి�త

ంన�స�ఇత�ె ��ువ�నఇత అ్టి�త �ర�,త�రవ � � తపభ్�ర�త

ారనతా సల �త �లతమ్తం��వమ��ఇతద సతపవ్ట�్��ర�:  

“ాప��డతర�్�త్ మ�నుతద సత �ే�్��్�: ‘ త�ేంతవర�నుత

ం�ుర�.’తా్�ేతా��త � �త(వ�వట�్ )త్స�సృజ స�ఇత

�్తజ��్��.త 



 

12 

ఈతంం్త�త�మయ్త�ేట�ె ల్ర్��.త �ర�త�ే��నద్��త

ా�మయ్త�త�త�ుత �్ ర్��.త 

ా సత �ర�త(�� �నుతరరగ్)తఓ్� �్ ర,తప �భర్త్� అలత

 అనుం �త�ర�. 

 � ,త్స్ం్వ� �త్సమ్్ తా సల �తవ�తమ���్ ్గప్� �్ �సర�. 

 � � సతాి�ఇర� : ‘�రవ � � వ�తపభ్�ర�తారనత ���త

ంేవ��్��్�త –త �ి�త్ మ�త్ ���త�ర�ను త

పభ్�ర�.’”[7:117-122త-తఖు� �త �మ్ త�్ �ను �ద్ ]  

  త్స్ం్వ�రళ�తా సల �త �లతమ్తం��వమ��ఇతపవ్ట�్�త�ి�,త

�� �నుత � �త�ేమ్ నుత �ర�నుత దు �దుర�త �ర�నుత్ ���త

�ేమ్ నుతన � � ���,త� �ర �ల �త  �్్���డ.త � త �ర�త����త

 ్��త��న్��తఓర�్వ�ి�ఇ �తత� ,తామ�తవ��నత�  వ�త

భ�ప్�త అను��రత�త �్  లదు.తా సత �ర�తా సల �త్సరగ్ �త

మ్త్�్ా�  ��్ం,త�ృరర�నత్���ల ్ �త�తఈత � ��ఇత

�్�ి�ర�.త తమ �వమత్ మ� తా అల�ౖ�� స్నుత్ ���త

 �నత�్�ేే్ �లతం��వమ��ఇతపవ్ట�్ంత్���ల ్ �త�త్స �నత
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పృ్ నుత�్ � ��స �తావ్్�త� �వ ర� �త�� �నువ�త

�ూం్��ర�.త అ్టి�తా సత��ేవ �్ �తే �ృయ్ �తా ��వ్త

 �య ��ుక ్ద�త� �్ �్��ర�.తాప��డత�� �నుత �ృభట� త

్���ల ్ త్గగ�డ నుత�్్�ర�త్ ���త �గ�డ నుతం్�ంత

 �ట్్ ర�.తఈత �ల న్ప ���్మ్ నుత��న్��త దు �్్�త్ మ�త

ా అల�ౖ�� స్తమనతాను�ర� వ�త్బా �్��ర�.తంర � �త�� �నుత

ం��త� �్ ర,తదవత నఇట� �త్ మ�తా అల�ౖ�� స్తమనతవర�త

్�్దుతవన్�వ��ద�త�్ం�ూక ,త �ననుత�్ � ��స �త

�ర�ర్�ువ�ి�ఇ�డ:  

“�� �నుతద సతాి�ఇ�డ : ‘ననుఇతరద ్్�.తి�నుత్ మ�నుత

�్ � �మ�క ను.తామ�డతమనతపభ్�ర�నుత � ��ు ��రవ్్�.త

దమ�డత�త్���ఇత వ్�త్స �్ �మ�క ్� త లవత �ృయ్ �త

ా �� ��ఇత వ్�����్మ�క ్�న�తి�నుత

భ�ప�డమ్ి�ఇను!’”[40:26త-తఖు� �త �మ్ త

�్ �ను �ద ]్  

 ్ మ�తా అల�ౖ�� స్నుత�్ � ��స �త �ర�త

వ�ట్పనుఇమ్్�త�,త్���ల ్త�త్స �త �న �లతమనత

ం��వమ��ఇత��ంతఉ్ంనత�� �నుతద �్ర� ��తఒవతరయ �క,త



 

14 

 �ననుతర��్�� �త�ర�ర్�ువ��,త �ృద �్ర� �తద సత

పు ��డ, “ఒవ �రత �ి�త(్  మ�తా అల�ౖ�� స్ర�)తగనువతత

ా్దవ్త�ె్�మ్నఇటలర�,ేత �నత్నుఇతఏత� త

వ �గృజ� ల�డ.త � ,తఒవ �రత �ి�త(్  మ�త

ా అల�ౖ�� స్ర�)తగనువత�మయ్తప �వ�మ్నఇటలర�,ేత �నత

� �్ ��ుక నఇత పదత��దతరం్తప�మ్్��. ”  తరయ �కత

�� �నువ�త్ ���తామ్�తపృ్ వ�త ్మత�త�ె ��ి�,త �ర�త

ామ�త్సట �తంనవత ���ంెనత �ట్్ ర�:  

“… ��� �త�� �నుతద సతాి�ఇ�డ : ‘ి�నుత�ూ���తే�వ�త

�ె్�మ్ి�ఇను.త�వ�్రర�నత్సరగ్త అలప� జత�వ�త�� �త

�ూప�మ్ి�ఇను!’”[40:29త-తఖు� �త �మ్ త

�్ �ను �ద ]్  

 �� �నుత్ ���తామ�తపృ్ నుత్ మ�తా అల�ౖ�� స్త

్్ంతపదవం �తా సల �త అలప�త � రట్త �నమ�త�్ంి�ర�.త

ార�ేతా��త � ��తభ � �లతంర��గ�్,తం��వ�ు నుత

�్ౖ��్��్త్ ���తాాగ�ొ్వ్�్ �త్ �్మత�త్�్దువ�త

��ువ� �్ ర్��.ా ్దువ�త్ మ�తా అల�ౖ�� స్త � � �త

ంర�దధ్త�తా సల �తనుత్�్ �్్�త�,తా సల �త � ��త
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వర�ర� �ట � వ�తగ� ��మే��డత్ ���తప్ట �తప్�వ�్్�త

�మే��డ– తవ��్  త �రా్త�ిఅలి�త �ర�త�ి�మరగ్ �� �త

రమ�క  జ�న�.త � త � � �త్సర��త � లదు.త్ �్మత�తమ్త

ా �� � నుత�ర్్ త�ేమ�ర�.తాప��డతా సల �త � ��తరవర � త

 పద వ�తగ� �త�ేమ��డత –తమ��వ �తత�ిఅలి�త �ర�త���య�ఇత

గ��ౖమ�క  జ�న�:  

“ �ర�త్ మ���తద సతాి�ఇర� : ‘ ర�త్స �లత్్మప్్్ గ్త

�ే�్�� �త ట�ర్ట�త(ా దుభమ)త�ూ�ననుత�ంె్ి�తర�్�త

 త్సటనుతన్మ్�తత�వతన్మ్�.’ 

 తమర� �మతర�్�త � � �లతమ్��నును,త��మ తద్�డనుత

ప్్�్�.తా�నయప�తప�ర�గ� ను,తవప� తర �క  ఇతర�� స్�.త

 ��క �� �తదర ఇత��న్్రనత్�్ౖ �.తారనప�ట� �త

 �ర�తా�్ � ��ఇత�ూ్�ర�.తా� �తంన�్తఏ�ట్ట�త

 �ర�తదున్్  �. ’”[7:132-133త-తఖు� �త �మ్ త

�్ �ను �ద ]్  

  ప�్ెల�ేత�� �నుత గ్� �త�ం� � �్ �స్,తావ్్�తను్్�త

 � జత��ట� �తర �త అర�్ి�త�� �య�ేే్తరం్్��.తదమ�్ర� �త
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�్మం�త అ్ట్ ట�్ వ��తఈ�ప�్ త��ే��ఇతర��య్త�తం్�ంత

 �ట్్�తా సల �త్ మ�తా అల�ౖ�� స్నుత �ే�్��ర�.తఈత

�్స��ర్తా్��నత అ్టి�త�� �నుత �దవ త��లి�య�ఇత��దధ్త�ే��,త

� �ీకి�త�ేర� �వత్�్�ేత్ మ�తా అల�ౖ�� స్నుత్ ���త

 �నతపృ్ నుతపట�్  � � �త�ర�ర్ంి��డ.త�� �నుత

్ ���తామ�త��లనయ్తమ్త అనువతపరళ�� స త��ట �త

్ ���త�్పదన్మట� తర��ు,త � ��త అ్ట్�డమతత

్�్దువ�త �్ �సర�.త�ూర�య�డతఉదర�ుక నఇత�్�్ �త

్ మ�తా అల�ౖ�� స్త్ ���త �నతపృ్ నుత �ర�త

 ర��్�దప్�తఒ�డడ నతవనుత�ి�ఇర�.తా సల �త్ మ�త

ా అల�ౖ�� స్త్ ���త �నతపృ్ నుత �్�్�,త�� �నుత

్ ���తామ్�తపృ్ నుత టత్�్ంత ���ి��డ:  

“ర�్�త్ మ�వ�తద సతర�బతప్్�్� : ‘ �ం్ �త ��ేత్ి�త

���ు నుత��ువ��త అ�� �్ .త�ర్��త అ్్్�్�్���ర�.’ 

�� �నుతా�ఇతపట్ా� వ�తమనత � �క �ర� నుతప్ �్���డ.త 

ద్ �త�� �నుతమనతపృ్ నుతద సత ��్త�ట్్ �డ : ‘�ూ�్బ�ేత

 �రళ�త(దమ�్ర� �త�్మం �ర�)తాంత ���వ్్��త్సమర్�.త
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 � త �రళ�త్్ముఇత గ�కదగ�� ుఇత�ే�ుక ి�ఇర�.త

��� �్ � �త్సత�్ �్త���తాప్్ మక ్త�తఉ్్ే��’ 

 ట్ జ వ�తర�్�త �ర�నుత��ట తను్్�,త� ె్ తను్్�త

్ లట� �త సత�్�.తంి�త� � తను్్�తత�రరపద్రర�నతమ�్ ి� త

ను్్�.తఈతంం్త�తృ �త�్��.త్ �తర�్�తఈతర�ుక ర� వ�త

దమ�్ర� �త�్మంత � ��త �ర�ు �త�త�ేమ�్�.త

�ూ �యద�్రత�ి�త �ర�త(�� �నుతరరగ్)తదమ�్ర��తృజం�త

 అ్్్�్�తమ�త�ర�.తదర�ప�� త �ర�తపర��ర్తఒవ �ి�వర�త

�ూ�త�ి�,త్ మ�త���ర� �త ్��రన��తద సతాి�ఇర�త : 

‘దవత్న్తపట�్ ్్� �్ రనట�ల.’ 

ాప��డత్ మ�త � ���తద సతాి�ఇ�డ : ‘ా సత ్మ్సమ్్ త

ృరగదు.తి�తపభ్�ర�తి�వ�త���డత�తఉి�ఇ�డ.త �నతి�వ�త

మప�వ�్్�త�� �త�ూప����డ.’ 

ాప��డతర�్�త్ మ�వ�తద సతర�బతప్్�్�: ‘ త�ేంతవర���త

�్���్�ఇత �ట�్ .’ ా్�ే,త���మ్క త�త�్�ద్్ తంుత �్ ర్��.త

�� � �తదర� అలప� సత ర�త �దవ తపరవ�� తర లత�ుంత �్ ర్��. 
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మ �వమతర�్�త త�్ స� �తదగగరత�త �్్� త�్ ��ఇత

 ����్్�.త 

్ మ�త్ ���తామ�త అ్టనునఇత ��త���ర� న్ద � త

 �్�్�్�. 

దమర� తన్ద � త్�్ం ���్�. 

�ే్�్త�,తద్దు �తత�ప�త�ూ�నతఉ్��.త(ా రనప�ట� �)త

 � � �తామయా�వ� �తంేవ��్�ే �ర�త �ర�.త 

���్�ే�్త�త తపభ్�ర�తే �క��ు,తద�స�ు. ”[ 26:52-68త-త

ఖు� �త �మ్ త�్ �ను �ద ]్  

 త తంం్త�త�� �నుత్ ���తామ్�త��లనయ్తి�ేన్త

�ే�్్�్��.తార�ేత టత్��త�త �్ మ్నఇప��డత�� �నుత

���య�ఇతగ��్ౖం,తా సల �తనుతంేవ���ుక నఇట�ల త�తత�్�ెంక త

పు �ి��డ.త � తా��తామ్� �త  స్ట�తప్్ ృన్త�ేవ�ర్ లవత

�్ ర్��.తామ్�తమ �వమత �్బర�తమ � వ�తగ�ా్�ా్త�త

ా సల �తామ్�త్�మ�ే��ఇతభదప్ ����డ.తద� �వ్ �త

�� �నుత్ ���తామ్�తపృ్ వ�త ��్్�నత� త ట� �త
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్�్�్�ట్.తపర �వ్ �త � �త �రవ�త్్ా�వరరర�నత� త �ంత

ఉనఇ��:  

“…�� �నుతరరగ్ �లతభ�్వరరర�నత పదతంర��ువ�తప్�్��.త 

ాత�ఇత –త���త దుటత �ర�తపం్తఉద�్ ,తమ��్మ్్  త

ర ��్�్�డమ్్ట్ర�.త్ �తపర్�్త�్భం్ంనతి��డ,త

‘�� �నుతర �గ �ఇతదురభరరర�నత�  �తప� ��్్� ’తా�త

�� ��్�డమ్్��.!’”[40:45-46త-తఖు� �త �మ్ త

�్ �ను �ద ]్  

 దమ�్ర��త�్మం �ర�త్ మ�తా అల�ౖ�� స్త�ూ �నత

్�్ౖ నుతవ��� �త�ూమ�ర�.త �ట� �తంర ���త టత

్��త� �్ వ�్్�త��్�త �్��్�ట్త్ ���తమ్తేమ్్ర�త

 ట� �త్�్�్�ట్.త �ట�త్న�ు�  �తను్్�త

ంగ�� �ంననుతప� �కత�తర�ప�్సపట్� �తఈత్�్ౖ �త

�� �.త � ,త �్మ � ్తమ �వమత �ర�త్ర సతంగ�� �ంనత

 అలప�వ�త్రుి�ర�.త � ��త �ప�ుత��ువ�తరం్,త్ర సత

 జర ్తా సల �తనుత్సమర్�త  �ా�్�ే సత�ే�్�� �త్ మ�త

ా అల�ౖ�� స్త ్��తవన్ప�ర ��తరం్్��.తఉ���రావ�:  
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 ట�తప ్���ఇత��ట�త్�్దువ�తప�్సాణ�ుక నఇప��డ,త

ంగ�� �ంన �త్��త�తఉనఇత �్మ్్��తపృ్ �త � �త

వ్ట్్�ి�ర�.త � �తర లత��్�తవ�్�త  �ా�్�్్�� �త

మ్వ�తఒవతంగ���ఇతదరవ్�త �ర�త్ మ�త

ా అల�ౖ�� స్నుతా�డగత�,త �� సత్దుు��్ర�:  

“ ‘ర�్�తదమ�్ర� �త�్మంత � ��త�్�ద్్ త��ట�్��్�.త

 �ర�తమ�త� �్ మ్నఇత�� � �,తమ్తంగ�� నుతా్ట�త �ట�్ వ��త

ఉనఇతఒవతృజంతపృ్ �త � � �తవ� �్��ర�.త‘ఓత్ మ�!త�ర�వ�త

ఈత  �ంయ�ెల � �తఉనఇట�ల త్సవ�్్�తఒవత�ేర�ాణ� త�ే�� �ట్ �’త

ా�త �ర�త్ మ�నుత � �ర�.త��� �త్ మ�  ‘�ృ్త�ి�త�ర�త

్ ర్ృను �’తాి�ఇ�డ.తద్ �తద సతాి�ఇ�డ,త ‘�ే్�్త�త

�రళ�తఏతప� �త�్గ�ఇ అలతఉి�ఇ �తా��తి�ేన్త

�ే�్�డమ్్��.త�రళ�త�ే�ుక నఇతఈతప�తఒవత�తయ ’.తద్ �త

్ మ�త � ���తద సతాి�ఇ�డ,త ‘ఏ�ట�,తా సల �తనుత �ద�త

ి�నుత� ��్త్ �త  �ంయత�ెల ��ఇతాి�వ��్�� స ?త్ �త

�ూ�్బ�ేత �నత�వ�త�్�క త �వ ��ు  �లత్�్ా�నయమనుత

దం్తఉి�ఇ�డ ’’”[7:138-140త-తఖు� �త �మ్ త

�్ �ను �ద ]్  
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దమ�్ర��త�్మం �ర�తపంమభ్ �త(� �ీకి�)త అలప�వ�త

మ�త� �్ �సర�.త�� � �త � � �త���్త ��త�,త రళ�త � � �త

్ మ�తా అల�ౖ�� స్నుతా్�త�ర�.తాప��డత్ మ�త

ా అల�ౖ�� స్తా సల �తనుత్�్ �్్�త�,తా సల �త �నత రనుత

   �్���డ:  

“ర�్�త � ��తపిఅఇ్�డత�ెగ �త�తంభ�్ం,త � జవర�త

�్ � �త�త�ే��్�.త్ మ�తృజంత �ర�తామ�ఇత రళ�త

ా్�త�నప��డ,ర�్�తామ���తద సతాి�ఇ్� : ‘ త�ేంతవర�నుత

� సి�త �ం �లత �ట�్ . ’తా్�ే.త త �ంత్్�తను్్�తపిఅఇ్�డత

ఊట �తం్�మవ�ి�ఇర.తపం్త�ెగ �ర�త��్�త రళ�త

��్గర ��నత��ట�నుత�ె ��ువ�ి�ఇర�. ”[7:160త-తఖు� �త

 �మ్ త�్ �ను �ద ]్  

ద్ �,తమ్తప�్సా్ �త �ర�త్�్దువ�తమ�గ�మతత�ూర�య్�త

� ారర�నత �్�తను్్�త �్��్�త్ ���తమ్త

 వు్్ంనుతదూర్త��ే్�తా్�త�ి�ర�.తాప��డత్ మ�త

ా అల�ౖ�� స్తా సల �తనుత్�్ �్్�త�,తా సల �త � � �లత

్్�్ �తప్ �త �నుతవ �గృజ��ి��డత్ ���తంనట్� �త

్్ంత � ��ఇతపమ్���్ంి��డ.తార�,ేత �ర�తా సల �తవ�త
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వ�మృతమత�ూప్�� �త్దు �,తంన్�� �త్ జ�� త � � �త

ఒంక్�త�ేమ�ర�.  

““...తర�్�త � � �లత్్�్ త��వ �త �నుతవు�్��్�.త

 � � �లత‘్నఇత� సవ ను’త �ర్త�త��్��్�.త‘ర�్�త�వ�త

పమ్���్ంనతప ��దధరర�నతప�� �్  నుతంన్్�’తా�త�ె్��్�.త

ార�ేత �ర�త(వ�మ ఇమవ�త్� ్్�)త్సవ�త�ేవ� �్నతనన్్త

ఏ�త లదు.త �ర�తమ్త�వ�స� జతనన్్త

�ేవ�ర�్వ�ి� �ర�.”[7:160త-తఖు� �త �మ్ త

�్ �ను �ద ]్  

ాప��డత � � సత  � �్��ర�:  

(గ�ర�క వ��ె�ు్ �్్� ) 

� � సాి�ఇర� “ఓ్ మ� !ఒ జరవరర�న � ��ఇర�్�దవ

 నఇట� ���్ౖ� ల్� . 

వనువభ �ను్్�ఉమ�ంకార�య �ట� � వ�వ�ర � , 

��� �� � , త�ంు్ �  - ా ల ్ , 

పప���ను�ు �్ ���ఉుల్�� �్స �రవ�ప్్�్పృజ
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�్� పభ్�ర�ను్�్ �్్�ు .”[2:61త-తఖు� �త �మ్ త

�్ �ను �ద ]్  

దమ�్ర� �త�్మంత �రవ�తం �మ�ే�� �త్ ���త

���ా �ృత ��తవ�్�నతఒవత��రయగ�్���ఇతప్ప���న�తా సల �త

్ మ�తా అల�ౖ�� స్వ�త �త�వ న్త�ే��ి��డ.త�� �నుత టత

్��త�నతమ �వమత్ మ�తా అల�ౖ�� స్తమనతపభ్� అలనతా సల �త

నుత తగ�్���ఇతప్ప్�త � �ి�ర�.తాప��డతా సల �త

 �ననుతన �్��త �� �తఉప ��్త్�ట�్�్�త

 �ే�్ంి��డ.తమనతమ� దర�్ెలనత�ర��తా అల�ౖ�� స్వ�తమనత

పృ్ త్్ంయమతాప�త�్ం,త � � �తి��వ�్�త�త�ే��,త �నత

న �్��త��ి� �తఉప ��్త్�ట�్��ర�.తాప��డతత��ి�యత

 ��తామతక �తపరవమ్ �లతా సల �త �నవ�త�ౌ �మ్తగ�్���ఇత

పమ్���్���డ.త��� �తా�ఇతంన�స �తంర �్�్్�ి�ర.త

ఈ �త�తామ��� కతాి�త్్త�రప�తప�త�ే��తరయ �కతదమ�్ర��త

�్మంతపృ్ త్్త�ర�త భరా� నుతవ �త�్ం,తఒవత ర�దూ�త

ంగ���ఇతమ�సర�త�ేమ��డ.తమ �వమత ‘ద�ేత�త�ెలర్త్ ���త

్ మ�త్వ్త�ెలర్ ను ’తా�త � ���తాి�ఇ�డ.త�ౌ �మ్త
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గ�్త్��త్రుతరం్నత్ మ�తా అల�ౖ�� స్వ�తమనతపృ్ �త

 త్్త�ర�త ర�దూ�తంగ���ఇతప��్��్తవన్్�్��.త 

“ తమర� �మతామనుత(వ �త�్ంతనగ ��)తపృ్ వ�తఒవత

 ర�దూ�తంగ���ఇత�ే��త �ట్్ �డ.తా్దు �తను్ంత(ా ్్్త

ాి�)తే వ్్తంనర�ే్��.త���ఇత�ూ��,ా మ�డత � ���తద సత

పు ��డ: ‘ద�ేత�వ�,త్ మ�వ�త  �ంయ�ెలర్.త �వ �్ �ేత

ామనుత(్  మ�)త్రం �్ �స�డ.’ 

ఏ�ట�,తా��త �ర�తా్�త�నత��� �త�్సా�న్తదరవృజ ద ,త

మ్వ�త  స్ట�త ��డత� ,తర� �త� త��ే లదనఇత�్గం�త

 �రళ�తగ��్ౖ��్త ల��? 

ా్మవ�త్�్�ేత�ర�నుత(ా  అల�ౖ�� స్)త � � �తద సత

్బా �్���డ: ‘ఓతి�తృజంతృను � � ! ఈత ర�దూ�త��వ �త

�వ�త�్వట��్ం �తప్�డ ర�.త��� �్ � �త�త�ృతపభ్�ర�త

్సమ్్ తవర�ా�్��్ెలనతా సల �తర�.త �్ట�్ త�ర్దర�త

ననుఇతాను� �్�్్�.తి�నుత� ె��నట�ల తన�మతన�ర్్�.’ 



 

25 

��� �త � � సతృ �గ��్ర� : ‘్ మ�తం �త�తర�ే్తరరవ�త

ర�్�త���ఇతప���ూక తఉ్ట్్�. ’”[20:88-91త-తఖు� �త

 �మ్ త�్ �ను �ద ]్  

్రుతరం్నత్ మ�తా అల�ౖ�� స్వ�తమనతపృ్ �త

ంగ�� �ంనత ద �త �ట్�్త�ూ�త�ి�త � � �లత�� సత �ప్త

రం్్��.తం �ట�ల త �ట్్ ర�త్ ���త���య�ఇత్ర సత

ంర �్��ర�.త తమ �వమత త్్త�ర�త ర�దూ�తంగ���ఇత

 �ు్,త�్�ద్్  �తం�� � ���ర�.త�ే��త్�ట�్ వ�ి�ఇతి� ��త

వుతజ సతామ��� క �త� తంా�్��ర�.  

��్�త�ే��నతంగ�� �ంనవ�తదమ�్ర� �త�్మంతపృ్ �త

ప��్��క పత్్�ి�ర�.త � � �తను్్�త్ మ�తా అల�ౖ�� స్త

్ె్ ల్త్్��తప�ర�న్ నుత ్�ువ�ి�ఇర�.తా సల �తనుత

  �ా�్�ే్దువ�త్ ���తమ్తప��్��క ్��ఇతరయవక్త

�ే��్ దువ�తత�నుత � ��త అ్టత��ువ��త��ి�యతపరవమ్త

రదవవ�త అ���ర�.తావ్�త్ మ�తా అల�ౖ�� స్��తా సల �త

్సట్ల ్�ి��డ.తార�తే � � ��త �్దర�త్ మ�త

ా అల�ౖ�� స్��త్సట్ల ్�్��తా సల �తర�ని�త���య�ఇత
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ంేవ��్�వ,త్ మ�తా అల�ౖ�� స్వ�తాంాే�మత�ూప�మతత

‘్సవ�తి�ర�త�తా సల �త�ూప్్�’తాి�ఇర�.త  

(గ�ర�క వ��ె�ు్ �్్� ) 

�ర�“ఓ్ మ� !ా సల ��ఇపమ్య ్త��ూ�న్మరరవ�ర�

్��నుఇ నఇట� �ంేవ��్�్� ”ా�ానఇప��డ , 

�ర��ూ�ుక ్�త�ి�� �ల ��డగ�ప్�్�� .ా స�ర�్రాణ్ం

నమర� �మర�్��్ముఇం �త�్ం్పృజమ�్�  – 

�ర�వ�మ�త  ర���ర� .త [2:55-56త-తఖు� �త �మ్ త

�్ �ను �ద ]్  

్ మ�తా అల�ౖ�� స్త�ౌ �మ్��తదమ�్ర��త�్మంతపృ్ త

రదవవ�త్రుతరం్నప��డ,త �ర�త����త�ీవవ �్�్�త

�ె్�మతతంర�్ �్��ర�.తావ్్���త గవత��� ��త

ం �మ�ే��  �లత  �పా �త�ేమ�ర�.తాప��డత్ మ�త

ా అల�ౖ�� స్త � ��తా సల �త�  తగ� �్ంతభ� �ట్త�,త �ర�త

����త�ీవవ �్��ర�:  

(గ�ర�క వ��ె�ు్ �్్� ) 

��ేమప్్ సా్�ేర్�ునప��డ� �లమతర�రవ���ఇ ంక�
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ు �  ( ���ాి�ఇ్� ) 

“ర�్��ే�ిఅల�ే�వ�పమ్���్�������  ( �ౌ �మ్ఇ ) 

గట�్త�పట�్  �్్� , ా్దు �ఉనఇ����ృజత పవ్ఉ్�ు �్్� . 

మ��వ ��ర�భ�భవ�క  �వ  �ర� �ర�ు్ను .” 

మర� �మ�ర�  ( ప్్ సా్ను్్� ) ం్�ఖు అల �్ �సర� . 

ా సల �హయవ్ానుగ��్్ ��� �ర�ాయర�� �ల లవ �్ రనటల

ర�ే , 

�ే్�్త��ర�నన్ �్ ర� � � ��ే � �్ ర� � జ .[2:63-64త

-తఖు� �త �మ్ త�్ �ను �ద్ ]  

ాప��డత్ మ�తా అల�ౖ�� స్తదమ�్ర� �త�్మంతపృ్ నుత

మన��త్�ట�త� �ీకి� ��తపంమత్�్ స� �తర్మ�త �ే�్�త�,త

 �ర�త �న��త్�ట�తప�్సాణ్��ర�.త �ర�తావ్్�త

ే �క్్మ్ అలనత� ���మ్ నుత�ూ��తభ�ప్�,త �నత

్సటనుతంర�్ �్ంత �నవ�తాంాే�మత�ూప�మత,త

ంర�గ�్్ట�త�ేమ�ర�:  

 � � సతాి�ఇర�త “ఓత్ మ� !త �ర�తా్దు �తఉనఇ్మత

రరవ�,తర�్�త నఇట� � ;తా్ట�తా� అనఇట� �తా్దు �� �త
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ప ్��్�్�.త ర�,త తపభ్�ర�త అర�్్�.త అ��,త�రదవ జత

��దధ్త�ే�్్�.త�ే్�్త�తర�్�తదవ్్ేతవ�ర�్�త

ఉ్ట్్�.”[5:24త-తఖు� �త �మ్ త�్ �ను �ద్ ]  

ాప��డత్ మ�తా అల�ౖ�� స్త � � �తరయం జవ్త�తా సల �తనుత

్�్ �్్��ర�.తా సల �త �నత్�్ర్న నుత   �్���డ.తన � లత

�్రమ� � తరరవ�త తపంమత్�్ ్త � �త �రవ�త

���ా �్�్్�్ద�త్ ���త �ర�త�ేే ��్ మర� �త�త

ంర�గ�మతతఉ్ట్ర�తా సల �త �నవ�త�ెు �,త � �తగ� �్ంత

్్ంతప�రదవ�త�ెు �ి��డ:  

ాప��డతా సల �తద సతాి�ఇ�డత “�ే్�్త�తా��త( త

పంమత్భ �)త � � �లతన � లత�్రమ� � త్�ట�త

���ా �్�్్�్��.త �ర�తభ � �లత��వ�్ ల� � ��త

మ��్�డమతతఉ్ట్ర�.తఈతా� �్రతాంాే�తృజం�తగ� �్ంత

 ర�తం్ం్�వ�. ” 

్ ���త � � �త ద్�త్వ్తదదవర�తవ�్సర� త

�మయప�రవవతత�తనుతం� �్�ు.త � �దవర�తఖు �్ త

�్ ��్ంనప��డ,త � � �తఒవ �తను్్�తా��త
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�ీవవ �్�్్�న��.త్ �వ �తను్్�త�వీవ �్�్� లదు.త త

 �్�రత ��డతద సతాి�ఇ�డత “ి�నుత�నుఇత�్ప���ను. ”త

��� �త దట� ��డతద సతాి�ఇ�డత “ా సల �త జర ్తమన �లత

భ�భవ�క  �తగ  � �తను్్ేత�ీవవ �మ�క �డ. [5:25-26త-త

ఖు� �త �మ్ త�్ �ను �ద ]్  

 దమ�్ర� �త�్మంతపృ్ తాి�వత  �పా నుత్ మ�త

ా అల�ౖ�� స్తఓర����త��్ౖ��ర�.త తన � లత�్రమ� � త

 � ్ �త�ర��తా అల�ౖ�� స్త్రాణ్��ర�.త్ మ�త

ా అల�ౖ�� స్త్రాణ్��ర�.తద్ �త � � �తాి�వత్్��తవ�్�త

్రాణ్��ర�.త తన � లత�్రమ� � త��� � ్తప�రకరనత

మ �వమ,త� ��తద్ ఇతనూ�త(నూ�తవ�్సర�్ెలనత� ��)త

ి��వమవ్ �త �ర�తపంమత్�్ స� �త�ేర�వ��,త����త

ృర్�ేతరరవ�త��గ్్ం్త�ే��ి�ర�.తమ���్ ్గప�డమతత త

నగర్ �� �తప ్��్�్�తా సల �త � ��త �ే�్�త�,త �ర�త

����తంనవ�్్�తా సల �తవ�తాంాే�మత�ూ్�ర�త్ ���త

మ్త�ప� నుతభ � �త �్,త్�్వ�మతతనగర్ �� �త

ప ్��్��ర�.త 
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 ా సల �తదమ�్ర� �త�్మంతపృ్  �లతాి�వతానుగ�� �త

వ� � �్���డ.త � ��త�� �నుత్్ �నతను్్�త �్�్�ి��డ.త

ంనట్� �త్్ంత � ��ఇతపమ్���్ంి��డ.త � � �తను్్�త

ాి�వత్్���తపర్వక �త�త్ ���త � �� �త�త�ే��ి��డ.త

దమరతపృ్ తవ్ట�త వ�్రత�త � � �లతానుగ��్ౖ���డ.తార�ేత

 �ర�తమ్ �లతా సల �తవ� � �్ంనతానుగ�� వ�త్దు �త�త

 �నవ�తవ�మ ఇమత�ూ్�ర�త్ ���త తానుగ�� వ�త

మ� �కప� లదు: 

 
(గ�ర�క త�ే�ు �్్� !)త్ మ�తమనతృజంతపృ్ ��తద సత

ానఇప��డత “ఓతి�తృజంతపృ్ స � !త� �లతా సల �త్వ్త

ానుగ���ఇతగ�ర�క ��ేు �్్�త-త� �తమనతప్రవక నుత

ప�ట�్్ంి��డ,త�్ముఇత �� �త�త�ే��ి��డత్ ���త

పప్్��  �త ర � �తపమ్���్��త����త�వ�త

పమ్���్ంి��డ.త [5:20త-తఖు� �త �మ్ త

�్ �ను �ద ]్  

 � దు �త�ె�డత్సట �తపు జ �ర�త్ ���త�ె�డతపను �త

�ే�� �ర�.తా్దుర నతా సల �త్వ్త��్�� �త్ ���త

 గ��� �తగ�ర�సయర�.త 
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 ా సల �తనుత‘ ���ి� �’తా�త �ర�త  � �్��ర�:  

“్ ���త� దు �తద సతా్ట�ి�ఇర�త “ా సల �త�ేరత

వట�్ ��్్�తఉనఇ��త(ం �ంత�త

ఖర�్�ే�వ�్్�) ”.(�ృజ� � )త � �త�మే్ లతవట�్ ��్్�త

ఉి�ఇరత్ ���త �ర సతానఇత��� �త �ర�త

ే �్ప్్�ి�ర�తవ�్�.తా��త �దు,త( ��క �� �)త �నత

�ేమ్ �తవ�డతం�� ్ ;త �నత��నుతమ ంనతంం్త�త

ఖర�్త�ేమ�క �డ. ”[5:64త-తఖు� �త �మ్ త�్ �ను �ద్ ]  

 ద స్ట�తపం్తా్��ధ  తర నత �ర�తాం��వ�ు �త�త

్స � �్ �సర�:  

���్�ే�్త�త � �త్సట �తా సల �తంి�ఇ�డ,త ర ���ేత

ద సతాి�ఇ �త “�ే్�్త�తా సల �తఏ� ల�త ��డత

(� �ర�)త్ ���తర�్�తా�ఇత�్పద �తగ  �ర్�త

(  )”తా�.[3:181త-తఖు� �త �మ్ త�్ �ను �ద్ ]  
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 ా సల �తఒవతవ�్సర�్��తవుత�తఉి�ఇ��త �ర�త  � �్��ర� ; 

ా సల �త � ��తే �్�ుత�వ,త�మయ్తను్్�త �ర�త ్మతదూర్త�త

 అ�� �్ �సర�!  

“్ ���త� దు ్ట�ి�ఇర� : ‘ఉృ�ల�,తా సల �త్వ్త

వ�్సర��డ…”[9:30త-తఖు� �త �మ్ త�్ �ను �ద్ ]  

 �ౌ �మ్త � �తరదవవ�త�ే �నప��డ,త � � ��త�� సత్్��త

��� ��తం �మ�ే�� నుతన్మ లదు.తా సల �త్సరగ్తను్్�త

 �ర�త్రు �్ �సర�త్ ���తదున్��వ�ఇత

ాను్ం్�్్�న��త�త��ువ�ి�ఇర�.తా్దుర నతా సల �త

 � �త్�్� వ�త్దు �త�త � ��త���్ంి��డ:  

్ �,త� దు త�ౌరజనయ్త �రా్త�,త(ప�రవ్)త � �త �రవ�త

ంరమ�్మమ్త�తఉ్్�నతప ��దధరర�నత �ట��త � � �లత

���ా�్ంి�్�  – ( ్దువ్ట�)త �ర�తాి�వత్్���త

ా సల �త్సరగ్�త(ా ను� �్��్)తను్్�తా�డడ వ�నఇ్దుత

ర లనూ ;త్ ���త ��క �� �త � ��త � �్ంనప�ట� �,త

 �ర�తర్�డ త��ువ�్ట�నఇ్దుతర లనూ ;త్ ���తపృ్ త

�్పద నుతాి�య�్త�తవ్��ుక నఇ్దుతర లనూ.త
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 � � ��త�మయంరమ�్ర� త �రవ�తామయ్మత్్ా�వరరర�నత

� నుతర�్�తమ�సర�త�ే��తఉ్ంి�్�.  

[4:160-161త-తఖు� �త �మ్ త�్ �ను �ద్ ]  

  � �తా���య  �తఒవట�తఏ�ట్ట�,త �ర�తా సల �త్వ్త

�్��న్�,త � ��తా సల �త ్��తదన్ప�����త

 ���్�ే �ర�:  

� దు �త్ ���త ����కర� �తద సతా్ట్ర�త “ర�్�త

ా సల �తవ�్సర� ్�త్ ���త �నవ�త �్�రర�నత

 �ర్� ”తా�.త  

(ఓత్��్మ్)త � ���తద సతానుత “్ �,తా సతార�ేత

�త్�్� వ�తత�నుత�్ముఇత ్దువ�త����ుక ి�ఇ�డ ?త

ా�� �దు,త ��క �� �త �నత����్ �త�ర�త జర ్త

్సనర� �త్సమర్�.త... ”[5:18త-తఖు� �త �మ్ త

�్ �ను �ద ]్  

 ద్ �త � �తా���య  �తదంతవ�్�తఉి�ఇర:  

ద్ � �ర్ట్ర� “� దు �త� ల�� ����కర� �త�ఉనఇ �ర�మ

ప�్ �రవర��వరగ్ � �ప ్��్� లర� ”ా� . 
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ా�� � �ఊ�ృ�మ  �్ ్సమర్� . 

 � ���ద సాను “��� ��మ� యర��ట���ువ�ర్్�  – 

�ర��మయర్మ్ లార�ే ”[2:111త-తఖు� �త �మ్ త

�్ �ను �ద ]్  

 ద్ �త � �తవు���  �తదంతవ�్�తఉి�ఇర:  

 
్ ��� �ర�  – “నర �త�ఇ్్ముఇ��వి���వదు , 

 జర ్ ��ఇ ��  �రవ�మప� ” 

ా�ా్ట్ర� .(ఓపర్ �క ! � ���ద స ) ాను : 

“�ర�ా సల కక ా స �త�వ న్��ువ�ి�ఇ �  – 

ా సల �క న �త�వ ి��ఇ నఇట� �భ్గపర�వ�్్�ఉ్�్�� � ?

 ల���వ��ెు��ంన�స�ఇా సల ��్ ్����ుక ి�ఇ � ?”[

2:80త-తఖు� �త �మ్ త�్ �ను �ద్ ]  

  � �తవ�ట్ త్ ���తర్�న తఒవతఉప్సనర�ట్ట�,త �ర�త

మ్త �రవ�తప్ప్్�నత ‘�ౌ �మ్’��రయగ�్��� �తమ్తద��్ ్త

రం్నట�ల త�త్సర�� �త–త�ేర�� �త�ే�� :్  
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� దు అలన � � �త �్దర�,తప�� నుత �ట�తా� �త

ంన�్తను్్�త్స �్ �మ�క ర�త …”[4:46త-తఖు� �త

 �మ్ త�్ �ను �ద ]్  

  � �తా �� �  �త ��ఇతఏ�ట్ట�,తా సల �త్వ్త

ం�ఇ నుతంేవ��్�వత �్ ర�్త్ ���తాి�య�్త�త

పర్వక నుత�మయత�ే��్.తా్దుర నత � �త్�్� త �రా్త�త

ా సల �త � ��తవ��న్త�త���మ�క �డ:  

ాప��డతార్సన్త్ ���త�� �దర్్త � � �లత

రం్ప్�డ ర.త �ర�తా సల �త గ��� �తమ్నుత��ర�త

గ� ��ే�ువ�ి�ఇర�.త ్దువ్ట�త �ర�తా సల �త �మ్ నుత

ంర�్ �్�ే �ర�త్ ���తపర్వక నుత

ాి�య�్త��మ్స జ్ �ర�.తద్ �తతాంాే�మత

�ూ � �ర�తత్ ���త(ా  సల �త ృత ను)త

ాంవ��్�ే �ర�. [2:61త-తఖు� �త �మ్ త

�్ �ను �ద ]్  

 � దు �తాి�వతాంరమరర�నతపను �త్ ���త్�ప � �య �త

�ే��్తర న,తాి�వతా్��ధ  నుతవు�్ం,తభ � �లత

�ం� �నతా �� ��ఇత �య �్పృజ��్తర నతా సల �త
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 � � �తా�ూ�స�ేవ��ుఇత్ ���తేమ్్��వ�ఇత

����్్ంి��డ.తా్ం్��న్తరరవ�త � జి��ూత వ�్రత � ్త

ాా� �ర్త� సర్�ేట్మట�త్ ర్మ్ �త�తఒవ��టత

� �ొవ�్ � లర�:  

“ � �త్ంయనతర�్�త అలర్ త్ ���త�ేవన్ త

పర్���న్తరరవ�తఉ్్ే సత�ేమ�్�.త � �ప��డత

����ధ త�ఇ�తరత�ు్ంి�,తా సల �త����త  ��త ���ి��డ.త

ద్ �త �ర�తభ � �తవ �ల  స�ఇత జ �ంక�ూక త

ప �త��డమ్ి�ఇర�.త్ ���తా సల �తవ �ల  ్త

 జ �ంక ్�ే � ��తా�� �తదన్ప��డ. ”[5:64త-తఖు� �త

 �మ్ త�్ �ను �ద ]్  

 � దు �త్ �బను �త్ ���తఒవతృట�్ త�తవు��రరు��త

ఉ్� లర�,త � � ��తపం్తఒవ్ర�తం్నఇరర�నత � �వ �తవుత�త

ఉ్ట్ర�:  

“ �ర్��తఏవరర�ి�త���త(రర���న్ �)త �్  �� లర�.తార�ేత

 �ట �తగ తప�ర్�  �తఉ్్�త� ,తత�� త��ట�నత్సట���త

త� త �్  ��గ ర�.తా� �త �ర�త్ంయి�త�రర్ర�నత
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్న��ర్ �ి�ఇర.త �రళ�తవు��వట�్ త�తఉి�ఇర�తనుర�వత

ానువ�్ట�ి�ఇర�.త ��త � �త్న�ు� �తపర��ర్త �ర�తప్�త

ఉి�ఇర.త �ర�తఈతదు��్ం �త �రా్త �ర�త�ెుంత

్సునమనర�.”[59:14త-తఖు� �త �మ్ త�్ �ను �ద్ ]  

 ం��వ�ు ్ట�త� దు �త�ూ �న్మట�త�ేవన్తద్ �రవర�త

�ూప లర�.త � �త�ౌరజి�య త్ ���తా �� � తర న,త

� దు �త��ర�నుతా��ౖయ్�ువ�్ట్ర�.త ్దువ్ట�,తమ్త

్�్� వ�త్దు �త�త��ర�తమ �వమత�ం�ూ�్బర�త�  వ�త

 �ర�తభ�ప���ర�:  

“ � ���త�ెప�త (ఓత్��్మ్ ): ‘ఓత� దు స � ! దమరత

ృను తవ్ట�త� జతా సల �తవ�త �్�రర�నత �రనఇ��త�త

మ ్ప�తార�ే,త�ర�త��ర�నుత �ర� �్్�.త�ర�త�త

 �దన �త�మయర్మ్ లతార�ే.’ 

 �ర�తమ్త�ేృజమ్ సత��ేువ�నఇత వ���య త �రా్త�త

 � �నఇట� �త��ర�నుత �ర� �ర�.తదు �మర�గ  త�్గంతా సల �తవ�త

్్త�త�ె ��ు.[62:6-7త-తఖు� �త �మ్ త�్ �ను �ద్ ]  
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 � దు �తమ్తా ��వ్ �,త�ౌరజనయ్ �త్ ���త

్సరగభన్్మవ్ �తవ�ర�వ�త �్ �సర�.తే�్సరగ్త అలప�త � ��త

ం �త�త��ువ� �రట్� �తా సల �త � �తరదవవ�తాి�వత్్��త

పర్వక నుత్ ���త�్�ేే�ర� నుతప్ �ి��డ.త � � �త

 �్దర�త తపర్వక నుతంేవ��్��ర�త్ ���త్ � �్దర�త

ంేవ��్� లదు.త తంం్త�తా సల �త � �తరదవవ�తంర �త�తఈమ�త

ా అల�ౖ�� స్నుతప్ �ి��డ.  

 
 

ఉ�ూ�ా��వ�ా�దమ�ల � , 

��ఖుమ�్మ్ద్ ఇద్్్�బ�ా �క  అల్్ త

త

 
 


