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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.  

 

సత�ంపట�  మక��వ��, ���� �ేట�ెల� ం !ెయ��లన� ఆశ�� &'��ంత (ద� క*+ సంసు-.త/ల0�  ఆ!�ర2��ైన 
�4వ�4ం5 6ాద� మ��	�
 ల�థ� అధ�:తన ఈ �<గ>వ !ెప?బడB  అంCాలDEౖ (టF
 బ�G ల0 బHIరంగ చరK 
జర2గ>త/ం�<. ఈ సమ�&'Cా�MN �ాలO�&ాళQ�  తమ అRS�ా య�లను &�ా Tి పంSV చుK. 
మన ప�భ>&Xౖన YZసు M[\సు]  ^�మంD_�	ట ఇ�< జర2గ>త/ం�<. ఆab
! 

1. మన ప�భ>వc బd ధక��ైన YZసు M[\సు]  “మ�ర2 మనసుe SV ందం�f” అ� అనటంల0, (Cాgసుల 
య�వhi(తం పCాK��] పం�� క��fం�ై ఉం��లన��< ఆయన ఉ�ేkశ�ం. 
2. ఇ�< మత గ>ర2వcల!ేత ఆచ�	ంచబ�ే SాSాl� ఒపc?Mnవడం, త/� Dి]  SV ందటం ల�ంటo సంpా�ర 
సంబంధaqrన పCాK��] పం వంటoద� అనుMnక�డదు.  
3. ఇంMా �s�� అంతరంగంల0 కltu పCాKత]పమ� క��� అనుMnక�డదు. ఎందుకంటw శ�x�ా�� yzి�ంప 
!ేసుMnడం ల�ంటo బ{హ� చర�ల��g�ా వ�క]పరచబడనపc?డ} అ�< అంతరంగ పCాK��] పమ� అనబడదు.  
4. Mాబటo� ఈSాప~��(�< మనl� మనం త��ంచుక�ంట�న�ంతవరక� M�నpాగ>త�^' ఉంట�ం�<. 
ఎందుకంటw ఇ�ే �జaqrన అంతరGత పCాK��] పం కనుక అ�< మనం పరల0కంల0MN ప�&'~ం!ేంతవరక� 
M�నpాగ>త/ం�<. 
5. సంఘ Cాస^�ల ��g�ా, తనక�న� అ�<Mారం ��g�ా (�<ం!ే ~:l� తప? �t	lన &ాటo� 



తt	Gంచట{�Mా��, తt	Gం!�లనుMnట{�Mా�� S� పcక� �లO� దు. 
6. �ేవcడ} M�టF�య��లనుM�ంట�న� ~:l� అ( �ేవc�f!ేత M�టF�య�బ��B య� ప�కటoంచడంతప? 
మ�4ల�ంటo ~:� S� పc తt	GంచలOడ}. ఇంMా!ెSా?లంటw తన �ర2?క� ల0బ�fన ~:l� మ�త�ం అతడ} 
M�టF���చుK. అY�ే ~:l� తt	Gంచట{�MN తనక�న� అ�<Mా�ా�� అశ\ద�!ేTి &ాటo� M�టF�య�కS� Y^� 
అవతl&ా�fల0 Sాపం అల�tu �lచుంట�ం�<. 
7. తనక� బదుల�tాఉన� సంఘ గ>ర2వcక� అ�� (షయ�ల0�  (�ేయ>�f� !ెయ�క�ం�� �ేవc�ెవ�	 
~:నూ M�టF�య�డ}. 
8. పCాK��] Sా�MN సంబం�<ం�న సంఘCాస^�ల� బ��క�న�&ాళ�క� (�<ంచట{�Muతప?, 
చ�KS� Yన&ాళ�క� (�<ంచట{�MN �లO� ద� ఆ Cాస^�లO !ెపcత/^��Y. 

9. అందుక^' S� పc ���!ేK �ర2?ల0�  మరణ��MN సంబం�<ం�న (�<(��^�ల (షయంల0 ఎపc?డూ 
�న�Yంపcల� ఇ!ేKల� ప�	y��� త/�డ} మన పట�  దయచూDిసు] ^��డ}. 
10. సంఘ Cాస^�లప�Mారం మరణ సమయంల0 Sాటoం!�leన పCాKత]ప (ధుల� ప�4Gట�xల0 !ెయ�ట{�MN 
అటo�DEట�� Mn�!ేK సంఘ గ>ర2వcల పనుల� బ>�<�లO�(, దు�ా�రGaqrన(. 
11. సంఘ Cాస^�లక� సంబం�<ం�న ~��(�< ప�4Gట�xMN సంబం�<ం�న ~��(�<tా మ�రKబడటమన��<, 
�షపc?ల� ��మ> !ెయ��leన పనుల�మ�� �ద�S� త/న�పc?డ} సంఘంల0 (త]బడB ఓ కల�పc�క� 
ల�ంటo�<. 
12. గతంల0 సంఘCాస^�లక� సంబం�<ం�న ~�� (ధుల� �జaqrన పCాK��] Sా�� ప�x�fంచటంMnసం 
Sాప:మ�పణక� మ>ం�ే (�<ంచబ�ేYtా� త�ాgతMాదు. 
13. చ�S� త/న�&ాళQ� తమ మరణ���బటo� అ�� ~��(ధులనుం�f (డ}దల SV ందు��ర2. సంఘ Cాసన 
(ధుల (షయంల0 TEౖతం &ాళQ� మ>� త/లOMాబటo� &ాటoనుం�fక��� (డ}దలSV ం�ే హక�� &ాళ�క�ంట�ం�<. 
14. తమల0� ఆ��య అ^���గ�ం, ఇంMnమ�టల0 !ెSా?లంటw అరM�రtాఉన� D_�మ చ�S� త/న�&ా�	ల0 
మ�	ంతtా భయ��� కlt	p�] ం�<. D_�మ తక��వYZ�M��sk &ాళ�ల0 భయం ఎక��&�త/ం�<. 
15. ఈ భయమ� �� మ� ��ాశక� !ేర2వtా ఉంట{Y Mాబటo� ప�4Gట�xల0� ~��(ధుల��టoM[ ఇ&' 
స�	S� ��Y. 

16. ��ాశ – ��ాశ పడటం – ర:ణ అభయం అన�( ఎల� &'ర2 &'ర2 అంCాల0 అల�tu నరకం – ప�4Gట�x 
– పరల0కం క��� &'ర2 &'ర2 (షయ�లO. 
17. ప�4Gట�xల0� ఆత�ల0�  భయం తt	G D_�మ DEరగటం అవసరab� అ�Dిసు] ం�<. 
18. D_�మల0 ఎ�<t	 మం� Mా�ా�ల� !ెయ�గల Tి]�ల0 &ాళQ� లOర2 అ� అంట{�MN లOఖనపరaqrన 
ర2�వcలO� లOవc. 
19. అల�గ� తమ ర:ణ Tి �MN సంబం�<ం�న అభయ��� &ాళQ� ర¡¢ftా కlt	ఉ^��ర� 
!ెప?ట{�క���� �లO� దు. 



20. Mాబటo� “అ�� ~��(ధు£� ప¤�	]tా M�టF�య�డం” అ^' (షయం “అ��టoM[” Mాక�ం�� “తన!ేత 
(�<ంచబ�fన &ాటoMN మ�త�ab” వ�	]సు] ంద� S� పc ¥{(సు] ^��డ}. 
21. Mాబటo� S� పc ఇ!ేK Sాప ప�	�ర ప��కల ��g�ా ఒక వ�MN] అ�� ~��(ధుల��ం�f (�fDించబ�f 
ర�fంచబడ��డ� !ెD_? Sాపప�	�ర ప��కల బd ధక�లందర¡ అబ�s�క�లO. 
22. బ��క�న�పc?డ} SV ం��leన ~��(ధులO&Xౖ^� ఇంMా �t	lS� Yఉంటw, &ాటoల0�  ఏఒక����� 
ప�4Gట�xల0� ఆత�ల (షయంల0 M�టF�య����MN సంఘCాస^�ల ప�Mారం S� పcక� �లO� దు. 
23. ఒక&'ళ అ�� ~��(ధుల� M�టF�య�బడటమంట§ జ�	t	�ే అ�< Muవలం సరg సంప¤ర2¨ ల©ౖన &ాళ� పట�  
మ�త�ab జర2గ>త/ం�<. అY�ే అల�ంటo &ాళQ� ఏM��<kమం�ో ఉంట{ర2. 
24. Mాబటo� S�ా య~K��] �MN సంబం�<ం�న అ�� ~��(ధుల��ం�f (డ}దల SV ందు��రంట§ !ెD_? 
&ాtాడంబరaqrన, అ(&'క &ాtా� ^�లవల�  !�ల�మం�< �సS� త/^��ర2. 
25. ���] �MN S� పcక� ప�4Gట�x«దున� అ�<Mా�ా�� గ>�	ం� !ెSా?లంటw, అ�< ప�� �షపc?క� తన 
Tిన5 «ద, ప�� Sాస�ర2క� తన Sా�	¬ «ద ఉన� అ�<Mారం ల�ంటo�ేన� !ెSV ?చుK. 
26. S� పc ప�4Gట�xల0� ఆత�లక� Sాప:మ�పణ ఇ&ాgలనుక�న�పc?డ} ���� తనక�న� ��ళపc!ెవcల 
అ�<Mా�ా��బటo�Mాక �ేవc�MN (జ® పనల� !ెయ�టం ��g�ా ఇT_]  మం��<. 

27. చం�� DEటF�ల0 డబ>¯ల� గలగలమనtా^' ప�4Gట�xల0ం� ఆత� రY�మంట§ ఎt	�	S� త/ం�< అ� !ెD_? 
బd ధ మ�నవ కl?తaqrం�<. 
28. చం��DEటF�ల0 డబ>¯ల� గలగల ల�డటంవల�  ల�భమ� ల0�తనమ� �4ండూ DEర2గ>��Y. అY�ే 
సంఘం �°క (జ® పనల ఫlతం మ�త�ం �ేవc� శMN]MN మ�త�ab ల0బ�f ఉంట�ం�<. 
29. ప�	yదు� ల©ౖన TE&'�	న² Sాస�³ క� సంబం�<ం�న ఇ��సంల0 !ెప?బడBట�� tా ప�4Gట�xల0� 
ఆత�ల�� (�fDించబడట{�MN ఇష�పడ}త/న�ట��  ఎవ�	MN �ెల�సు? 
30. తన పCాK��] పం మనః ప¤రgకaqrంద�tా�, తన SాSాల� సంప¤ర̈ంtా :�ంచబ��B య� tా� 
ఎవgర¡ ఖ�Kతంtా !ెప?లOర2. 
31. య��ర�ంtా పCాK��] పప�ే&ాళQ� ఎంత అర2దుtా ఉంట{�� అల�tu Sాప:మ�పణ� ప��� ల� �జంtా 
SాSాl� ప�	హ�	pా] య� న�� &ాటo� M�^'&ాళQ� క��� అం�ే అర2దుtా ఉంట{ర2. 
32. Sాప:మ�పణ�ప��� ల� తమదగGర2న�ందున తమక� ర:ణ కల�గ>త/ంద� నab�&ాళµ�, అల� 
బd �<ం!ే&ాళµ� �త� ^�శనం SV ందు��ర2. 
33. S� పc ఇ!ేK Sాప:మ�పణ �ేవc��� మ�నవc�f� సమ���నప�uK ఓ అమ�ల�aqrన వరమ� 
బd �<ం!ే&ాళ� (షయంల0 ప�జల� !�ల� జగత]tా\  ఉం��l. 
34. ఎందుకంటw ఈ “:మ�పణ� క�\ పల�” Muవలం మనుష/ల� �య�ం�న సంpా�ర సంత/� Dి] MN 
సంబం�<ం�న ~��(ధులక� !ెం�<న(. 



35. డబ>¯l�K ఆత�l� ప�4Gట�xల0ం� (�fDిం!�లనుక�ంట�న�&ాళQ� లO�� Sాపపcట¶పc?Mnల� ప��కల� 
M�న�&ాళQ� ఇక ఏమ�త�ం పCాK��] పపడనవసరం లOద� !ెD_?&ాళQ� M4·¸స]వ Tి��� ం���� బd �<ంచటం లOదు. 
36. Sాప:మ�పణ ప��కల�� ��త]ం లOక�ం��^' అ�� ~��(ధుల��ం�f, అప�ాధం నుం�f (డ}దలSV ం�ే 
హక�� �జ పCాK��] పం !ెం�ే ప�� M4·¸స]వc�fM[ ఉంట�ం�<. 
37. Sాప:మ�పణ ప��� ల�� ��త]ం లOక�ం�� �జaqrన ప�� M4·¸స]వcడూ – సhవc�ై^� – మ>� త/�ై^� – 
�ేవcడనుగHIం�న\  M[\సు]  �క�, సంఘం �క� సకల�¹�ాg��లల0 Sాl¥{గసు] �ై ఉంట{డ}. 
38. అల�గ� S� పc ఇ!ేK Sాప:మ�పణ, ఆ¹�ాg��లను ఎంతమ�త�ం తక��&Xౖన(tా ఎంచక�డదు. 
ఏందుకంటw ^'ను ఇ�<వరMu !ెDి?నట��  అ( �ేవc�f!ేK Sాప :మ�పణల �క� ప�కటనల©ౖ ఉ^��Y. 

39. �జ పశK��] పం �క� అవస�ా�� గ>�	ం�, సమ>� �<�tా �ొ�	Mu Sాప :మ�పణl� గ>�	ం� ఒMupా�	 
ప�జలక� (డమ�	K !ెప?టమన��< పం�fత/లక� TEౖతం కస�pాధ�aqrన ప�. 
40. �జaqrన పCాK��] పం ~��(ధుl� Mnర2క�ంట�ం�<, D_��సు] ం�<. ఆY�ే (చKల(�ftా �ొ�	Mu Sాప 
:మ�పణ� ప��కల� ~��(ధుల �వ�త� తt	GంచటabMాక�ం�� ఒMn�pా�	 ఆ ప��కల «ద అసహ�ం కltuల� 
!ేpా] Y. 

41. D_�మ��క��fన ఇతర మం� Mా�ా�లకంటwక��� Sాప:మ�పణ� ప��� ల� మం�వ� ప�జల� అS� హ 

పడక�ం�� &ాటo గ>�	ం� !�ల� జగత]tా\  బd �<ంచటం అవసరం. 
42. Sాపప�	�ర ప��కl� M�నడం ఏమ�త�ం క�కరయ>త Mా�ా�ల�� S� లKదt	ం�< Mాదన��< S� పc 
అRS�ా యమ� M4·¸స]వcలక� బd �<ం!�l. 
43. D_దలక� pాయం !ేT_&ాడ}, అవసరంల0 ఉన�&ాళ�MN అDి?!ేK&ాడ} Sాపప�	�ర ప��కl� 
M�నడంకంటwక��� మం� ప� !ేసు] ^��డ� M4·¸స]వcలక� బd �<ం!�l. 
44. ఎందుకంటw D_�మప¤రgకaqrన పనుల� మ�	ంతtా D_�మను DEం� ఒక�f� మం� &ా�f� !ేpా] Y. 

అY�ే Sాపప�	�ర ప��కల� M�నడం��g�ా Muవలం ~��(ధుల��ం�f తDి?ంచబడ���ేtా� మం�&ాడ} 
మ�త�ం MాలOడ}. 
45. అవసరంల0 ఉన�&ా�f� చూTిక��� మ>ఖం తDి?ం�&X»�, Sాపప�	�ర ప��కల� M�^'&ాడ} S� పc 
ఇ!ేK :మ�పణ¼¨ Mాదుtా�, �ేవc� ఉగత^'\  M�ంట�^��డ� M4·¸స]వcలక� బd �<ం!�l. 
46. తమ సgంత క�ట�ంబ అవస�ాలక� !�lనంత అటo�DEట�� క�^��క, తమ అవస�ాలక� �ం� ఇంMా 
ఏaqr^� �t	lS� �ే ఆడబ>¯�� Sాపప�	�ర ప��కల� M�^½చుKtా� అనవసరంtా డబ>¯ల� 
Sాడ}!ేసుMnక�డద� M4·¸స]వcలక� బd �<ం!�l. 

47. Sాపప�	�ర ప��కల� M�^�ల� వ��k  అన��< తమ ఇ¾ా� Y¾ా� ల«ద ఆ��రప�f ఉంట�ం�ేతప? అ�ే« 

ఆజ® ప¤రgకaqrం�< Mాద� M4·¸స]వcలక� బd �<ం!�l. 
48. ప�జల��ె!ేK డబ>¯కంటwక��� భMN]య>తaqrన &ాళ� S�ా ర నల� తనM4ం�ై^� అవసరమ�, అ&' S� పc 



Mnర2M�ంట�^��డ� M4·¸స]వcలక� బd �<ం!�l. 
49. Sాపప�	�ర ప��� ల«ద నమ�కంలOకS� Y^� &ాటo� M�న�&ాళ�క( ఉప¿గకరంtా^' 
ఉంట{Ytా�, &ాటo�బటo� �ేవc�«ద &ాళ�క�ం��leన భయభక�] ల� తt	GS� �ేమ�త�ం అ&' &ాళ�క� 
��కరంtా మ�ర��య� M4·¸స]వcలక� బd �<ం!�l. 
50. Sాప:మ�పణ� ప��కl� బd ధక�ల� �ర¯ంధంtా అమ>�త/న�సంగ� S� పcక�గనక �ెlT_] , తన tÀ�4\ల 
(సంఘసు] ల) రక]మ�ంpాల�� ప�	yద� D_త/ర2 �ే&ాలయం కట�బడటంకంటw అ�< Mాl బ��fద Mావట{�Mu 
S� పc ఇష�పడ��డ� M4·¸స]వcలక� బd �<ం!�l.  
51. Sాప:మ�పణ ప��కలab�&ాళQ� �సపc మ�టల� !ెDి? ప�జలpV మ>� �ోచుక�ంట�^��రన� సంగ� 
S� పcక� గనక �ెlT_] తన సgంత డబ>¯ల0] Sాట� అవసరaqr�ే ప�	yద� D_త/ర2 �ే&ాలయ��� TEౖతం అ�� 
&ాళ�డబ>¯ల� &ాళ�క� ��	t	వgటం తనధర�ంtా S� పc ¥{(pా] డ� M4·¸స]వcలక� బd �<ం!�l. 
52. ఈ ప��కl� సరఫ�ా !ేT_&ాళQ�tా�, లO�� �వ�	MN S� పctా� &ాటo«ద తమ ఆత�l� పణంtా 
DEటo�నప?టoM[ Sాప:మ�పణ ప��కల��g�ావ!ేK ర:ణ అభయం వ�ర aqrం�ే. 
53. Sాప:మ�పణ ప��కలగ>�	ం� !ెప?టంMnసం M��� �ే&ాలయ�ల0�  �ేవc� &ాక�ం బd �<ంచబడక�ం�� 
ఆటంకంDEటw�&ాళQ� M[\సు] క�, S� పcక� (��ధుల�. 
54. ఒక ప�సంగంల0 Sాపప�	�ర ప��� లగ>�	ం� !ెప?ట{�MN �ేవc� &ాక�ం�� సమ�నంtాtా�, లO�� 
ఎక��వtాtా� సమయ��� &X�Kం�నపc?డ} అ�< �ేవc� &ాMా��� MNంచప�	Kనట�వcత/ం�<. 
55. !�ల� �న�Sాటo (షయaqrన Sాప:మ�పణ ప��� లMnసం ఒక గంటM�టo�, ఓ వ¤�ut	ంపc!ేTి, M��� 
కర�Mాండల� జ�	Dినపc?డ} మహత]రaqrన సత�సు&ార]ను ప�కటoంచటంMnసం వందగంటల� M�టo�, వంద 
వ¤�ut	ంపcల� జ�	Dి వంద కర�Mాండల� !ెయ��ల� S� పc తలం!�l. 
56. ఈ Sాపప�	�ర ప��కl� ఏ సంఘ ఖజ^�ల0ం� �Tి S� పc ఇసు] ^���ో  అ�< ప�pా] (ంచబడలOదు, 
M4·¸స]వ ప�జలక� ����గ>�	ం� ఏ« !ెప?బడలOదు. 
57. !�ల�మం�< బd ధక�ల� ఈ ఖజ^�ల0� మ�లధ^��� ఇష���Kనట��  &ా�fSా�uయక�ం�� ఎం�� 
జగత]tా\  సమక�రKటం చూTినపc?డ} ఈ ఖజ^�ల0� ధనం క�Kతంtా ఈల0క సంబంధaqrం�< Mాద� 
అ�Dిసు] ం�<. 
58. ఈ ఖజ^�ల0� మ�లధనం M[\సు] క�, ప�	yదు� లక� !ెం�<న పcణ�ఫలab«Mాదు. ఎందుకంటw 
S� పc�� ��త]ం లOక�ం��^' ఇ�< అంతరంగపcర2ష/�fMN క�\ పను, బ{హ�పcర2ష/�fMN Tిల�వ, మరణం, 
నరMాలను ఇసు] ం�<. 
59. సంఘంల0� D_ద&ా*Á� సంఘ��MN �జaqrన ఖజ^� అ� ప�	yదు� �ైన ల��4
e అ^��డ}. అY�ే 
తనMాలంల0 ఆమ�టక�న� &ాడ}క�బటo� ఆయన అల� అ^��డ}.  
60. ఈల0కంల0నూ పరల0కంల0నూ బం�<ంచట{�MN, (ప?ట{�MN సంఘ��MN M[\సు]  అనుగHIం�న\  

��ళపc!ెవcల అ�<Mారab ఆఖజ^�MN మ�లధనమ� abమ>!ెప?టంల0 �ÂందరSాట�తనab«లOదు. 



61. అY�ే M��� ప��ే�కaqrన సంద�ాÃల0�  Sాప(ధుl� M�టF�య����MN S� పcక� స?స�aqrన అ�<Mారం 
!�lనంత ఉం�<. 
62. మHIమ�� �ం�fన మ�ప�	yద�aqrన సు&ార], �ేవc� క�\ ప ఇ&' సంఘ��MN �జaqrన ఖజ^�. 
63. ఇ�< �దటo&ాళ�� �వ�	&ాళ�tా !ేసు] ం�< Mాబటo� సహజంtా^' !�ల�మం�< �s�� 
అసHI�ంచుక�ంట{ర2. 
64. అY�ే Sాపప�	�ర ప��కల ఖజ^� �వ�	&ాళ�� �దటo&ాళ�tా !ేసు] ం�< Mాబటo� సహజంtా^' 
�s�� అందర¡ aqచుKక�ంట{ర2. 
65. Mాబటo� సు&ార] అ^' ఖజ^� గతంల0 ధనవంత/l� �ేవc�Mnసం పటw� వల వంటo�ై ఉం�<. 
66. ఇపc?�ై�ే ఈ Sాపప�	�ర ప��కల ఖజ^� ధనంMnసం మనుష/l�పటw� వలల�ంటo�ైఉం�<. 
67. ఇ( మ�tÀప? క�\ పల� అంట§ బd ధక�ల� Muకల�DEటo� !ెD_? ఈ Sాపప�	�ర ప��కల� �జంtా^' 
tÀప?&'� అ�Dిసు] ం�<. ఏందుకంటw ఇ( దం�ftా ల�¥{ల� �ె�KDEడ}త/^��Yగ��! 
68. అY�ే �ేవc� క�\ పపట� , Tిల�వపట�  ఉన� (Cాgpాల�� S� lT_]  �జ�MN( !�ల �న�Sాటo క�\ పల�. 
69. �షపc?ల�, �న� Sాదుర2�  ఈ Sాపప�	�ర ప��కల� సరఫ�ా!ేT_&ాళ�� tÄరవంtా తమదగGరక� 
!ేర2KMn&ాleం�ే! 
70. Mా� S� పc !ెప?మన����MN బదుల�tా తమసgంత కl?��ల� !ెపcత/న�పc?డ} మ�త�ం &ాళ�«ద 
ఓక^'�Tిఉం!�leన బ{ధ�త &ాళ�«దుం�<. 
71. ఈ Sాపప�	�ర ప��కలను గ>�	�న &ాస]&ాl� వ���uMNం!ే&ాడ} �ౌ�ాÃగ>�డ}, Cాపగసు] డ}\ . 

72. అల�tu ఈ Sాపప�	�ర ప��కలab� బd ధక�ల దు�ాశl�, (చKల(�fత^��� ఖం�fం!ే&ాడ} 
ధను�డ}. 
73. ఈ Sాపప�	�ర ప��కల జÆర2ను ఆపట{�MN ^'ర2?tా ఉSాయ�ల�ప^'� &ాళ�«ద సహజంtా S� పc 
ఎంతమం�f పడ���ో.. 
74. అంతకంటw ఎక��వtా Sాపప�	�ర ప��కl� pాక�tా DEటo� ప�	yద�D_�మను, స����� అడBt	ం!ే 
&ాళ�«ద S� పc మం�fపడ��డ}. 
75. �ేవమ�తను !ెరపడంల�ంటo అpాధ�aqrన Sాపం !ేTిన&ా�f� TEౖతం :�ం!ేంత tÀప?( ఈ 

Sాపప�	�ర ప��కల� అ� అనుMnటం &X�	\తనం. 
76. ���MN బదుల�tా aqabం !ెపcత/^��మంటw – అప�ా���MN సంబం�<ం� :�ంచదt	న అ��న� 
SాSా�� TEౖతం Sాపప�	�ర ప��కల� �TEయ�లOవc. 
77. ప�	yదు� �ైన D_త/ర2 ఇపc?డ} S� పctా ఉ^��స�u ఇంతక��ం�న మ�క�\ పలO� ఇవgలOడ� 
!ెప?టం ప�	yదు� �ైన D_త/ర2MN, S� పcక� వ���uకంtా !ేT_ �ైవ�ంద. 
78. ���MN బదుల�tా మÇ� ababం !ెపcత/^��మంటw – ఇపc?డ}న� S� పc మ�త�ab Mాక�ం�� ఇంMా ఏ 
S� DEౖ^� స�u �దటo M��	ంÈs ప��క ప^X�ం�ో  అ���యంల0 !ెప?బడB సు&ార], ఆత�శక�] ల�, సgస]�� 



వరంల�ంటo( కlగ>ంటw Sాపప�	�ర ప��కl!ేK &ాటoకంటw మ�	�� క�\ పl� &ా»�వg గలర2. 
79. Sాపప�	�ర ప��కl� y\ ంtా�	ంచట{�MN &ాటoనab� బd ధక�ల� ఆప��కల«ద &'Tిన S� పc 
మ>ద�ల0ఉన� ~ల�వగ>ర2] క�, M[\సు]  ~ల�వ�� సమ�నaqrన శMN] ఉంద� !ెప?టం �ేవc�f� �ం�<ంచటab 
అవcత/ం�<. 

80. ఇల�ంటo తపc?డ} బd ధల� ప�జల0�  &ా�Dిసు] ంటw చూసూ]  వ¤ర2M�^' �షపc?ల�, �న� Sాదుర2� , 
&'��ంత/ల� �ేవc�fMN ల©క� అప?!ెSా?leన&ా*ÉÊ� ఉ^��ర2.  
81. Sాపప�	�ర ప��కల గ>�	ం� అడూB  అదుప¤ లOక�ం�� pాగ>త/న� ఈ ప�!�రంవల�  తన«దప�ే 
అ¥{ం��లMారణంtాను, సంఘసు] ల� య>MN]tా&'T_ ప�శ�ల Mారణంtాను S� పc S� tÀట�� క�ంట�న� tÄర&ా�� 
MాSాడటం జ® నవంత/లక� TEౖతం కష�pాధ�aqrన ప�. 
82. వరసtా !ెSా?లంటw:- గ>�fకట�ట{�MN �<క��మ�lన డబ>¯ సంSా�<ంచటంMnసమ� ప�4Gట�xలËం� 
ఆత�l� (�fDించట{�MN బదుల�tా ప�	yద�aqrన D_�మనుబటo�, ఆత�లక�న� అÌరaqrన అక�రనుబటo� 
S� పc ఎందుక� ప�4Gట�x� ఖ�Ç !ెయ�క�డదు? �దటo�ే� త/చKaqrం�<, �4ం�ో�ే� సమంజసaqrం�<. 
83. (డ}దల SV ం�<న ఆత�లMnసం S�ా ర న !ెయ�టం తపc?క��, అల�ంటపc?డ} చ�KS� Yన&ాళ� Mnసం 
సంస�రణ ఆ�ాధనల�, pాంవతe�	క ఆ�ాధనల� ఇంMా జ�	t	ంచటం ఎందుక�? &ాళ� D_ర2�� ��నధ�ా�ల� 
!ెయ�ట{�MN ఏ�ా?ట�!ేTిన జ® పMార� �ధుl� ��	t	 ఇ!ెKయ�టంtా�, లO�� &ాళ� బంధువcల� 
ఆడబ>¯ను &ాపసు �సుMnట{�tాG � ఎందుక� అనుమ�ంచర2? 
84. ఇంMా:- �ేవc�fMNష�aqrన భక�] �f ఆత�� ఆ ఆత�క�న� సgంత అవస�ా��బటo�, yద�aqrన D_�మ�� 
(�fDించట{�MN బదుల�tా, అ(CాgTి, (���< అYన ఓ వ�MN] డ�¯�K ఆ ఆత�ను ప�4Gట�xల0ం� 
(�fDిం!ేందుక� అనుమ�ంచటంల0 �ేవc�fMN, S� పcక� ఉన� ఈ స�	M�త]  భMN] సూత�ం ఏంటo? 
85. ఇంMా:- �జ�MN పCాK��] Sా�MN సంబం�<ం�న సంఘ Cాస^�ల� !�ల�Mాలంtా &ాడ}కల0లOనందున 
M�టo�&'యబ�f మ>� తaqrన Tి �ల0ఉన�పc?డ}, అ(ంMా బ��Muఉన�ట�� , &ాటoMNంMా స��] ఉన�ట��  Sాపప�	�ర 
ప��కl�K ఇపc?డ} త/� Dి]పరచటaqందుక�? 
86. D_ద (Cాgసుల డబ>¯��Mాక ఒకప?టo మ�ధనవంత/ల సంపదక� �ం�న ఆTి Sాసు] l� కlగ>న� 
S� పc, తన సgంత డబ>¯�� ప�	yద� D_త/ర2 �ే&ాలయ��� ఎందుక� కట�క�డదు? 
87. ఇంMా:- తమ ప¤ర̈ పCాK��] Sా��బటo� సరgSాప:మ�పణ SV ందట{�MN, పరల0క¥{tా��� 
అనుభ(ంచట{�MN అరÍతSV ం�<న &ాళ�MN, మÇ� S� పc అదనంtా M�టw�T_�<, అనుగHIం!ే�<\  ఏమ>ంట�ం�<? 
88. ఇపc?డ} ���క� ఒక�pా�	!ేసు] న� S� పc ఇకDEౖ ���క� వందpార2� !ేTి ప�� (CాgTిMN Sాప:మ�పణ¼¨, 
పరల0క¥{tా��� దయ!ేయట{�కంటw tÀప?�ైన ఏ �s&Xన సంఘ��M�సు] ం�<? 
89. తన Sాప:మ�పణ ప��� ల��g�ా డబ>¯ సంSా�<ం!�ల�Mాక ఆత�l� ర�fం!�ల� S� పc 
అనుక�ంట�న�పc?డ} �టo�� సమ�నaqrన శMN]కlt	న&Xౖన, ����<వరల0 మంÎర2!ేTిన Sాప:మ�పణl� 



ఎందుక� రదుk !ెయ��l? 
90. సంఘసు] ల� లOవ�sTిన ఈ (&ా��l�, సం�ే�l� �రK���MN తt	నMారణ�ల� చూDించక�ం�� 
బలవంతంtా అణ�&Xయ��లనుక�ంటw సంఘ��� S� పcను &ాళ� శత/� వcల� tul!ేT_ల� !ేTి M4·¸స]వcl� 
దుఃఖప�	�నట�వcత/ం�<. 

91. Mాబటo� Sాప:మ�పణ ప��కల� S� పc అRS�ా య�లక� అనుగ>ణంtా బd �<ంచబడBపc?డ} ఈ 

అనుమ�^�ల�� &Xంట^' �Âlt	S� ��Y, సమTిS� ��Y. 

92. కనుక Cాం�లOనపc?డ} Cాం� Cాం� అ� !ెD_? ప�వక]లందర¡ &X»�S� &ాl. 
93. Tిల�వ లOనపc?డ} M[\సు]  ప�జలక� Tిల�వ Tిల�వ అ� !ెD_? ప�వక]ల� ధను�ల�. 
94. ~��(ధుల ��g�ా, మరణం ��g�ా, నరకం ��g�ా తమ ~రTEౖeన M[\సు] ను &Xంబ�fంచటంల0 
aqళక�వకlt	 ఉం�ేల� M4·¸స]వcలక� బd �<ంచబ��l. 
95. ఆ (ధంtా Cాం� సమ���నం �క� అభయ���బటo�Mాక అ^'క శ\మల��g�ా పరల0క�ాజ�ంల0 
ప�&'~pా] మన� దు� ఢ�శKయ��� కlగ>ం��l. 

 


