Dr. Martin Luther's 95 Theses in Telugu
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Dr. Martin Luther’s 95 Theses was translated and published in Telugu in
1956 by the Rev. Dr. Devasahayam former president of Andhra Evangelical
Lutheran Church - AELC. He translated the book in a rich and highly
grammatical language and it cannot be understood by the present
generation. Now the book is out of print. Rev. K. Prem Ranjan, member of
Lutheran Revival Forum has kindly donated a Xerox copy of the same to
Luther Library.
Luther Study Center felt the need to republish the book and Rev. P. B. Ravi
Prasad, President of Luther Study Center has translated the same in easy
and understandable Telugu. Before publish it in a book form we are posting
the same in this website for the benefit of the Telugu people around the
globe.
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2. ఇ< మత గ>ర2వcల!ేత ఆచంచబే SాSాl ఒపc?Mnవడం, త/Dి] SV ందటం లంటo సంpార
సంబంధaqrన పCాK]పం వంటoద అనుMnక డదు.
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Sాప:మపణక మ>ంే (<ంచబేYtా తాgతMాదు.
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14. తమల0 ఆయ అ^గం, ఇంMnమటల0 !ెSా?లంటw అరMరtాఉన D_మ చS త/న&ాల0
మంతtా భయ కltp] ం<. D_మ తకవYZMsk &ాళల0 భయం ఎక&త/ం<.
15. ఈ భయమ  మ ాశక !ేర2వtా ఉంట{Y Mాబటo ప4Gటxల0 ~(ధులటoM[ ఇ&'
సS Y.
16. ాశ – ాశ పడటం – ర:ణ అభయం అన( ఎల &'ర2 &'ర2 అంCాల0 అలtu నరకం – ప4Gటx
– పరల0కం క  &'ర2 &'ర2 (షయలO.
17. ప4Gటxల0 ఆతల0 భయం తtG D_మ DEరగటం అవసరab అDిస] ుం<.
18. D_మల0 ఎ<t మం Mాాల !ెయగల Tి] ల0 &ాళQ లOర2 అ అంట{MN లOఖనపరaqrన
ర2వcలO లOవc.
19. అలగ తమ ర:ణ TిMN సంబం<ంన అభయ &ాళQ ర¡¢ftా కltఉ^ర
!ెప?ట{క  లO దు.
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ప4Gటxల0 ఆతల (షయంల0 MటFయMN సంఘCాస^ల పMారం S పcక లO దు.
23. ఒక&'ళ అ ~(ధుల MటFయబడటమంట§ జtే అ< Muవలం సరg సంప¤ర2¨ల©ౖన &ాళ పట
మతab జర2గ>త/ం<. అYే అలంటo &ాళQ ఏM<kమంో ఉంట{ర2.
24. Mాబటo Sాయ~K]MN సంబం<ంన అ ~(ధులంf (డ}దల SV ందురంట§ !ెD_?
&ాtాడంబరaqrన, అ(&'క &ాtా^లవల !లమం< సS త/^ర2.
25. ]MN S పcక ప4Gటx«దున అ<Mాా గ>ం !ెSా?లంటw, అ< ప షపc?క
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26. S పc ప4Gటxల0 ఆతలక Sాప:మపణ ఇ&ాgలనుకనపc?డ}  తనకన ళపc!ెవcల
అ<MాాబటoMాక ేవcMN (జ®పనల !ెయటం gా ఇT_] మం<.
27. చం DEట Fల0 డబ>¯ల గలగలమనtా^' ప4Gటxల0ం ఆత రYమంట§ ఎtS త/ం< అ !ెD_?
బd ధ మనవ కl?తaqrం<.
28. చంDEట Fల0 డబ>¯ల గలగల లడటంవల లభమ ల0తనమ 4ండూ DEర2గ>Y. అYే
సంఘం °క (జ®పనల ఫlతం మతం ేవc శMN]MN మతab ల0బf ఉంటం<.
29. పyదుల©ౖన TE&'న² Sాస³ క సంబం<ంన ఇసంల0 !ెప?బడB టtా ప4Gటxల0
ఆతల (fDించబడట{MN ఇష పడ}త/నట ఎవMN ెలసు?
30. తన పCాK]పం మనః ప¤రgకaqrందtా, తన SాSాల సంప¤ర¨ ంtా :ంచబBయ tా
ఎవgర¡ ఖKతంtా !ెప?లOర2.
31. యరంtా పCాK]పపే&ాళQ ఎంత అర2దుtా ఉంట{ అలtu Sాప:మపణ పల జంtా
SాSాl పహpా]య న &ాటo M^'&ాళQ క  అంే అర2దుtా ఉంట{ర2.
32. Sాప:మపణపల తమదగG ర2నందున తమక ర:ణ కలగ>త/ంద నab&ాళµ, అల
బd <ం!ే&ాళµ త ^శనం SV ందుర2.
33. S పc ఇ!ేK Sాప:మపణ ేవc మనవcf సమనపuK ఓ అమలaqrన వరమ
బd <ం!ే&ాళ (షయంల0 పజల !ల జగత]
\ tా ఉంl.
34. ఎందుకంటw ఈ “:మపణ క\పల” Muవలం మనుష/ల యంన సంpార సంత/Dి] MN
సంబం<ంన ~(ధులక !ెం<న(.

35. డబ>¯lK ఆతl ప4Gటxల0ం (fDిం!లనుకంటన&ాళQ లO Sాపపcట¶పc?Mnల పకల
Mన&ాళQ ఇక ఏమతం పCాK]పపడనవసరం లOద !ెD_?&ాళQ M4·¸స]వ Tి ం బd <ంచటం లOదు.
36. Sాప:మపణ పకల త] ం లOకం^' అ ~(ధులంf, అపాధం నుంf (డ}దలSV ంే
హక జ పCాK]పం !ెంే ప M4·¸స]వcfM[ ఉంటం<.
37. Sాప:మపణ పల త] ం లOకం జaqrన ప M4·¸స]వcడూ – సhవcై^ – మ>త/ై^ –
ేవcడనుగHI
\ ] ు క, సంఘం క సకల¹ాgలల0 Sాl¥{గసు]ై ఉంట{డ}.
\ ంన M[స
38. అలగ S పc ఇ!ేK Sాప:మపణ, ఆ¹ాgలను ఎంతమతం తక&Xౖన(tా ఎంచక డదు.
ఏందుకంటw ^'ను ఇ<వరMu !ెDి?నట అ( ేవcf!ేK Sాప :మపణల క పకటనల©ౖ ఉ^Y.
39. జ పశK]పం క అవసా గ>ం, సమ><tా ొ Mu Sాప :మపణl గ>ం ఒMupా
పజలక (డమK !ెప?టమన< పంfత/లక TEౖతం కస pాధaqrన ప.
40. జaqrన పCాK]పం ~(ధుl Mnర2కంటం<, D_సు]ం<. ఆYే (చKల(ftా ొ Mu Sాప
:మపణ పకల ~(ధుల వత తtG ంచటabMాకం ఒMnpా ఆ పకల «ద అసహం కltuల
!ేp] ాY.
41. D_మక fన ఇతర మం Mాాలకంటwక  Sాప:మపణ పల మంవ పజల అS హ
పడకం &ాటo గ>ం !ల జగత]
\ tా బd <ంచటం అవసరం.
42. Sాపపర పకl Mనడం ఏమతం కకరయ>త Mాాల S లKదtం< Mాదన< S పc
అRSాయమ M4·¸స]వcలక బd <ం!l.
43. D_దలక pాయం !ేT_&ాడ}, అవసరంల0 ఉన&ాళMN అDి?!ేK&ాడ} Sాపపర పకl
Mనడంకంటwక  మం ప !ేస] ు^డ M4·¸స]వcలక బd <ం!l.
44. ఎందుకంటw D_మప¤రgకaqrన పనుల మంతtా D_మను DEం ఒకf మం &ాf !ేp] ాY.
అYే Sాపపర పకల Mనడంgా Muవలం ~(ధులంf తDి?ంచబడేtా మం&ాడ}
మతం MాలOడ}.
45. అవసరంల0 ఉన&ాf చూTిక  మ>ఖం తDి?ం&X», Sాపపర పకల M^'&ాడ} S పc
ఇ!ేK :మపణ¼¨ Mాదుtా, ేవc ఉగత^'
Mంట^డ M4·¸స]వcలక బd <ం!l.
\
46. తమ సgంత కటంబ అవసాలక !lనంత అటoDEట క^క, తమ అవసాలక ం ఇంMా
ఏaqr^ tlS ే ఆడబ>¯ Sాపపర పకల M^½చుKtా అనవసరంtా డబ>¯ల
Sాడ}!ేసుMnక డద M4·¸స]వcలక బd <ం!l.
47. Sాపపర పకల M^ల వk అన< తమ ఇ¾ాY¾ాల«ద ఆరపf ఉంటంేతప? అే«
ఆజ®ప¤రgకaqrం< Mాద M4·¸స]వcలక బd <ం!l.
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Mnర2Mంట^డ M4·¸స]వcలక బd <ం!l.
49. Sాపపర పల«ద నమకంలOకS Y^ &ాటo Mన&ాళక( ఉప¿గకరంtా^'
ఉంట{Ytా, &ాటoబటo ేవc«ద &ాళకంleన భయభక]ల తtG S ేమతం అ&' &ాళక
కరంtా మరయ M4·¸స]వcలక బd <ం!l.
50. Sాప:మపణ పకl బd ధకల ర¯ంధంtా అమ>త/నసంగ S పcకగనక ెlT_] , తన tÀ4ల
\
(సంఘసు]ల) రక] మంpాల పyద D_త/ర2 ే&ాలయం కట బడటంకంటw అ< Mాl బfద Mావట{Mu
S పc ఇష పడడ M4·¸స]వcలక బd <ం!l.
51. Sాప:మపణ పకలab&ాళQ సపc మటల !ెDి? పజలpV మ> ో చుకంట^రన సంగ
S పcక గనక ెlT_] తన సgంత డబ>¯ల0]Sాట అవసరaqrే పyద D_త/ర2 ే&ాలయ TEౖతం అ
&ాళడబ>¯ల &ాళక tవgటం తనధరంtా S పc ¥{(pా]డ M4·¸స]వcలక బd <ం!l.
52. ఈ పకl సరఫా !ేT_&ాళQtా, లO వMN S పctా &ాటo«ద తమ ఆతl పణంtా
DEట oనప?టoM[ Sాప:మపణ పకలgావ!ేK ర:ణ అభయం వరaqrంే.
53. Sాప:మపణ పకలగ>ం !ెప?టంMnసం M ే&ాలయల0 ేవc &ాకం బd <ంచబడకం
ఆటంకంDEట w&ాళQ M[స
\ ] ుక, S పcక (ధుల.
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