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Wదట>Wదట>Wదట>Wదట> �ారం�ారం�ారం�ారం  
ధర�ప���రంధర�ప���రంధర�ప���రంధర�ప���రం ة�   - ا��

ధర�ప���రక#డ%ధర�ప���రక#డ%ధర�ప���రక#డ%ధర�ప���రక#డ% �	 ا��ا
45 8JPాల#8JPాల#8JPాల#8JPాల#  

 

��వ� - సత2ధర�ప���రం 

 

అ���అ���అ���అ��� వ�వ�వ�వ�  అంటXఅంటXఅంటXఅంటX  ఆ	
నంఆ	
నంఆ	
నంఆ	
నం:  Y1PాపరంZా �ా2�ింపజ\యటం, ఇతర]ల వరక# �ేర^టం ల_క బహaరంగ పరచటం. 

 

అ��� ఇయ�అ��� ఇయ�అ��� ఇయ�అ��� ఇయ�  అంటXఅంటXఅంటXఅంటX  ఆ	
8ంఆ	
8ంఆ	
8ంఆ	
8ం�ే�ార]�ే�ార]�ే�ార]�ే�ార] :  bభం (ఖefg) �5ౖప7నక# అంటX ఇhా4 ం ధర�ం �5ౖప7నక# ఆ	
8ం�ే 

బ1ధ2తను B5ర�Cర]సు- నj �ార].   

ఇhా4 ంలk అ��� వ� అంటX ఇహపరలk;ాలలk hాఫల2ం �ేకn \^ ఏ;epక సB��రqం �5ౖప7నక# అంటX అల34 � 

�5ౖప7, అల34 � &క' ష !అ� (�వనr�నం) �5ౖప7, ఇhా4 ం ధర�ం �5ౖప7నక# ఆ	
8ంచటం. 

 

ఇhా4 sయఇhా4 sయఇhా4 sయఇhా4 sయ  ధర�ధర�ధర�ధర�  ప���రంలkప���రంలkప���రంలkప���రంలk  ప�జలప�జలప�జలప�జల  బ1ధ2తబ1ధ2తబ1ధ2తబ1ధ2త  మ !య"మ !య"మ !య"మ !య"  ఆవశ2కతఆవశ2కతఆవశ2కతఆవశ2కత  

 

ప�జలందరu vనj �ేwాలలk, రంగ"లలk, సమయ3లలk, శక#- లలk మ !య" vనj స
Y1�ాలలk 
భxంపబHి ఉనjపyట>;z, �ా !8 ఇhా4 sయ ధర�ం �5ౖప7నక# ఆ	
8ంచవల?ిన ఆవశ2కత ��ల3 అrికంZా 
ఉనj�ి. �ా ! �వన r�B�8j స epన మ3రqదర|కత
ంలk నHి�� అల34 � &క' ఏ;epక సత2 ధర�ం �5ౖప7నక# 

ఆ	
8ంచవల?ిన మ !య" �ాస- వ}~�న సహజ ధర�ం �5ౖప7నక# �� ! చూపవల?ిన ఆవశ2త ఎంL� ఉనj�ి. 

�ా ! &క' ప�సు- త సంబంధం సృ�ిQ కర-L� ఉB�j ల_క సృ�ిQలk8 ఇతర సృ�ిQL�లL� ఉB�j స \.  
 

ఒక సంప�ర�, �ాస- వ, సహజ �వన r�న}� ఇhా4 sయ ధర�ం. ;ాబట>Q  �ీ88 సyషQంZా, ప� !-Zా 
అర�ం �ేసు;�వల?ిన మ !య" అనుస !ంచవల?ిన అవసరం ప�F మ3నవ7Hి;z ఉనj�ి. సృ�ిQ , మ3నవవ7డ% 
మ !య" మ3నవ �వన r�నం Wదల�ౖన �ాట> 8జస
రu=ా8j �ర]^�ిదు� తAనj మ !య" సyషQం �ేసు- నj 

�ౖెక �ాస- �ాల�UౖBC �ీ8 మ�ల?ి��E ంతం ఆr�రపHి ఉనj�ి. మ3నవ7Hి;< తను సృ�ిQంపబడట18;< 
;ారణభ�త}~�న సృ�ిQ కర-  &క' అసల# ఉ�ేE wా28j LెIయజ\సు- నj�ి. ఆ మ�ల3r� ాల# మ !య" 8యమ 

8బంధనల_ ప7B�దుల#Zా మ3నవ�తం �Uౖ అrి;ారం �ెల3Rం�ే ఇhా4 sయ �వన r�నం అంటX ష !అ� 

సృ�ిQ కర-  నుంHి Wత-ం మ3నవజ�F ;�సం భ�లk;ా8;< పంపబHిన�ి. ;ాబట>Q  ఇhా4 ం అBC�ి ప�F ;�ణంలkను ఒక 

సంప�ర�}~�న, మ�నjత �వన r�నం మ !య" అతA2త- మ �వన 8యమ3వ�. 
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అల34 �అల34 �అల34 �అల34 �  �5ౖప7�5ౖప7�5ౖప7�5ౖప7  ఆ	
8ంచట}�ఆ	
8ంచట}�ఆ	
8ంచట}�ఆ	
8ంచట}�  ఆయనఆయనఆయనఆయన  &క'&క'&క'&క'  సం�ేశహర]లసం�ేశహర]లసం�ేశహర]లసం�ేశహర]ల  వృF-వృF-వృF-వృF-  
 

సృ�ిQ కర-  తన�Uౖ ��ిన బ1ధ2తల# ప� !-  �ేయట18;< �ల#Zా ఈ ప�పంచంలk ప�F � =�ా ణం 

=�యబHి, సృ�ిQంపబHెను. ;ాబట>Q , అ ఈ ప�పంచ �తంలk అల34 � &క' ఉ�ేE wా2లను మ !య" 

ఇPాQ RPాQ లను అనుస !సూ-   తమ బ1ధ2తలను మ !య" వృతA- లను ప� !-  �ేయవల?ి ఉనj�ి. ఈ wాల 

శ
ప7 8యమ8బంధనలక# లkబHి తమక# ప�hా�ించబHిన ఆrిక2తను జ�గ�త- Zా 8�Z!ంచు;�వల?ి 

ఉనj�ి. ధ ఆ	
న పదEతAల మ !య" r�B�ల ��
 ా hామ3న2 ప�జలను అల34 � �5ౖప7నక# 

�ిలవటమBC�ి, ఆ	
8ంచటమBC�ి 8స�ం�ేహంZా ప�వక-లక# మ !య" సం�ేశహర]లక# ఆజ�� �ించబHిన 

ప�r�న మ !య" బహaరంగ వృF- ధర�మ". ఇం;ా ప�జలక# స
రqం గ" !ం� �ాZాE నం �ేయమ8 మ !య" నరకం 

గ" !ం� భయ�UటQమ8 కnH� �ా !;< ఆజ�� �ించబHిన�ి.         

 

ఎవ !B5ౖB� ప�వక-Zా 8యJంచటం అంటX ప�వక-  పద;< అనుగ"ణంZా అత8 స
Y1�ా8j ప� !-Zా 
� !^�ి�ి� , ఆ త ా
త అత8;< ప�వక-  బ1ధ2తలను ఇవ
టం జర]గ"ను. ఇం;� మ3టలk �ె=ాyలంటX సం�ేశహర]8 

&క' మ�నjత}~�న బ1ధ2తలను తన భ"జస'ంr�ల�Uౖ ఎతA- క#8, అల34 � &క' �ివ2సం�ేwా8j 

య��తథంZా ప�జలక# అందజ\?�టట�4  తయ3ర] �ేయటం అనjమ3ట. �ివ2ఖుgఆ� లk అల34 � ఇల3 
ప�కట>సు- B�jడ%.  

 

� َم2ْ َهَ�ى ا5ُ َوِمْ.4ُْ� َم2ْ َو1َ�َْ� 0ْ�َ�ََ.� ِ,� ُآ() ُأْ4ُ.ْ�م9ٍ� َرُس�ً�� َأِن ُاُْ;ُ�وا ا5َ َواْجَ�ِ.ُ;�ا ا�:�8ُ�9َت َ,ِ

2َ	�ِ(A�َ�َ�ْ	Gِ ا�9Fَ��َ�ُ� َ,ِ�	ُ�وا ِ,� اEَْرِض َ,�Cُ�ُْ�وا َآْ	Bَ َآ�َن َ�ِ َ;ُ� ا�َُ Hْ91Iَ)36(  

 

“}�మ"}�మ"}�మ"}�మ" ప�Fప�Fప�Fప�F జ�Fలkనూజ�Fలkనూజ�Fలkనూజ�Fలkనూ ఒకఒకఒకఒక ప�వక-నుప�వక-నుప�వక-నుప�వక-ను పం=ామ"పం=ామ"పం=ామ"పం=ామ". అత8అత8అత8అత8 ��
 ా��
 ా��
 ా��
 ా అంద !;zఅంద !;zఅంద !;zఅంద !;z ఇల3ఇల3ఇల3ఇల3 హెచ^ !కహెచ^ !కహెచ^ !కహెచ^ !క �ేhామ"�ేhామ"�ేhామ"�ేhామ" – 

అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � BCBCBCBC ఆ ాrంిచంHిఆ ాrంిచంHిఆ ాrంిచంHిఆ ాrంిచంHి, J��2�ై�ాలJ��2�ై�ాలJ��2�ై�ాలJ��2�ై�ాల ఆ ాధనక#ఆ ాధనక#ఆ ాధనక#ఆ ాధనక# దూరంZాదూరంZాదూరంZాదూరంZా ఉండంHిఉండంHిఉండంHిఉండంHి” సూర� నహV 16:36.  

 

మ !య" ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం గ" !ం� �ివ2ఖుgఆ� లk అల34 � ఇల3 ప�కట>సు- B�jడ% –  

 

 )45(َأْرَسْ�َ.�َك َ��ِهً�ا َوُمَ;Q)ً�ا َوAِ�َیً�ا َی� َأی�4َO ا�.O�;ِ9 ِإ��9

 
 

“ఓఓఓఓ ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా-    }�మ"}�మ"}�మ"}�మ" 8నుj8నుj8నుj8నుj hా¡ిZాhా¡ిZాhా¡ిZాhా¡ిZా �ే?ి�ే?ి�ే?ి�ే?ి, bభ�ార-నుbభ�ార-నుbభ�ార-నుbభ�ార-ను LెI��LెI��LెI��LెI�� �ా8Zా�ా8Zా�ా8Zా�ా8Zా �ే?ి�ే?ి�ే?ి�ే?ి, హెచ^ !కహెచ^ !కహెచ^ !కహెచ^ !క �ే?��ా8Zా�ే?��ా8Zా�ే?��ా8Zా�ే?��ా8Zా �ే?ి�ే?ి�ే?ి�ే?ి, అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � 

�5ౖప7నక#�5ౖప7నక#�5ౖప7నక#�5ౖప7నక# �ిI�ే�ా8Zా�ిI�ే�ా8Zా�ిI�ే�ా8Zా�ిI�ే�ా8Zా �ే?ి�ే?ి�ే?ి�ే?ి, ప�;ా(ం�ేప�;ా(ం�ేప�;ా(ం�ేప�;ా(ం�ే �ీపంZా�ీపంZా�ీపంZా�ీపంZా �ే?ి�ే?ి�ే?ి�ే?ి పం=ామ"పం=ామ"పం=ామ"పం=ామ".”  సూర� అV అహజ�¢ 33:45 
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2వవవవ �ారం�ారం�ారం�ారం   ధధధధర�ప���రంర�ప���రంర�ప���రంర�ప���రం &క'&క'&క'&క' (ష) త(ష) త(ష) త(ష) త   8JPాల#8JPాల#8JPాల#8JPాల# 45  

 

ఆ	
నంఆ	
నంఆ	
నంఆ	
నం  (అ���అ���అ���అ��� వవవవ���� )  &క'&క'&క'&క'  (ష) త(ష) త(ష) త(ష) త  

 

� అల34 � �5ౖప7నక# ఆ	
8ంచటమBC�ి ఒక ఉనjత}~�న మ !య" ఉత- మ}~�న వృF- . ఎందుకంటX ఇ�ి 
ప�వక-లంద ! వృF-  ధర�}~� ఉంHిన�ి. 8స�ం�ేహంZా అల34 � క# అF �ేర]వలk ఉంHే�ా !లk Wదట> 
hా� నం ప�వక-ల�ి. �ార] అల34 � ఇషQపHిన�ార], Z£రవమ ా2దలక# ;¤లమ3నం(త¥కం) వంట>�ార]. 

సృషQంతట>లk ఉత-మ}~�న �ార] మ !య" సత2¦ల#ర]. ఆ వృF- ధ ా�BCj ప�వక-ల, సం�ేశహర]ల 

త ా
త ప�జలక# మ3రqదర|కత
ం వహaం�న ఖ§¨ాలనబHే �ా ! సహచర]ల# అనుస !ం��ర]. 

అక'HిL� ఆగక, ఆ పరంపరను త ా
త ;ాల3లలk8 ధర�పంHితAల# ;¤నhాZ!సూ-  ప�జలను సత2మ3రqం 

�5ౖప7నక# ఆ	
8ంచటం జర]గ"తAనj�ి. �ార] అBCక bY1లL� 8ంHిన ఇhా4 ం ధ ా�8j ప�జలక# 

అర�మR©2 ధంZా, ఇషQపHే ధంZా వ !సూ- , సర
లkక సృషQకర-  ?ీ
క !ం�ే ఏ;epక సత2మ3రqం 

�5ౖప7నక# ఆ	
8సు- B�jర]. అంLే;ాక �ా !8 అజ�� నప7 Zా«�ంధ;ారం నుంHి బయటక# �?ి, ధర� 

జ�� నప7 మ !య" స epన �ౖెవwా
సప7 �5ల#గ" ;<రణ�ల �5ౖప7నక# �� ! చూప7తAB�jర]. �ివ2ఖుgఆ� 

లk అల34 � ప�కటన ఇల3 ఉం�ి –   

 

�َ( �Uً�ِ�Vَ َوَ �َلِ�	2َ َوَم2ْ َأIَْ�2ُ َ ْ�ً�� مِّ�29 َدَ� ِإW�َ ا��Gِ9 َوَِ�ِ�ْ�ِإ�9ِ.� ِم2َ اْ�ُ  
 

“అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � �5ౖప7నక#�5ౖప7నక#�5ౖప7నక#�5ౖప7నక# �ిI��ిI��ిI��ిI� మం�మం�మం�మం� పనుల#పనుల#పనుల#పనుల# �ే?ి�ే?ి�ే?ి�ే?ి, BCనుBCనుBCనుBCను మ"?ి4 ంనుమ"?ి4 ంనుమ"?ి4 ంనుమ"?ి4 ంను అ8అ8అ8అ8 ప�కట>ం�ేప�కట>ం�ేప�కట>ం�ేప�కట>ం�ే వ2;<-వ2;<-వ2;<-వ2;<-  మ3టకంటXమ3టకంటXమ3టకంటXమ3టకంటX మం�మం�మం�మం� 

మ3టమ3టమ3టమ3ట మ eవ !�ిమ eవ !�ిమ eవ !�ిమ eవ !�ి ;ాగలదు;ాగలదు;ాగలదు;ాగలదు?” 41:33 

� ఈ ధర�ప���ర మ3రqంలk మ"ఖ2}~�న�ి �త- b�ిEL� కnHిన �ౖెవrేయత మ !య" ఏ;epక ఆ ాధు2Hి 

వద�క# మ3త�}� �ే \^ అసల�ౖన సత2మ3రqప7 ఎ8jక. ప�జలను అసల�ౖన సత2మ3 ాq 8j 

అనుస !ం�ేటట�4  �ేయట}� ఈ కృ�ి &క' అసల# ఉ�ే� శ2ం గనుక ఆ	
8ం�ే�ార] కnH� సర
లkక 

సృ�ిQ కర-క# �ే \^ ఏ;epక సత2మ3 ాq 8j అర�ం �ేసుక#8 ఉండవల�ను. ప�జల# ఇహపరలkక hాఫల2ం 

=¬ందట}� ధర�ప���రక#ల మ"ఖ2ల.2ంZా ఉండవల�ను. అబ� హ� ep ా ర�ియల34 హ� అను  

ఉల_4 ®ం�న ఒక హ�ీ¯ లk ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం  ఒకhా ! ఇల3 
ఉప�ే(ం�B�ర] – ఎవ epLే సత2మ3రqం �5ౖప7నక# �ిల#hా-  °, �ా !;< ప7ణ�2ల# మ !య" bY1ల# 

లvంచును. మం� �� ! �5ౖప7నక# మ�±న ఆ Wత-ం వ2క#- లక# లvం�ే ప7ణ�2ల# మ !య" bY1లక# 

స !సమ3నంZా �ా !8 ఆ సB��రqం �5ౖప7నక# �ిI�న �ా !;z లvంచును. ఆ	
8ం�న �ా ! ప7ణ�2ల# 

మ !య" ఆచ !సు- నj �ా ! ప7ణ�2లలk ఎట�వంట> తZ!qంప7లn ఉండవ7. మ"?ి4 ం హ�ీ¯ గ�ంథం.   
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� ఎవ epLే మం� �5ౖప7నక# ఆ	
8ం�ే మ !య" �ెడ% నుంHి ఆపట18;< ప�యFjం�ే బ1ధ2తను 

B5ర�Cర]సు- B�j °, �ా ! తర]ఫ7న అల34 � ఉంట1డ%.  
 

ا���9ِ]ُ;�َن اْ�َ��ِ�ُ�وَن ا�Uَ�ِْمُ�وَن ا���Uُ[ِ�9َن ا��9اِآُ��َن ا���9ِجُ�وَن اZ�ِْمُ�وَن ِ��ْ�َ�ْ�ُ�وِف َوا�.�9ُه�َن 

Gِ9ُ�وِد ا��Uُ�ِ َن�Cُ,ِ�Uَ�َْوا �ِ�َ.�َوQ�َِِّ� اْ�ُ�ْ[ِمِ.	2َۗ   َ2ِ اْ�ُ  

 

“�ార]�ార]�ార]�ార] మ3ట>మ3ట>;zమ3ట>మ3ట>;zమ3ట>మ3ట>;zమ3ట>మ3ట>;z తమతమతమతమ తమతమతమతమ =ా=ాలక#=ా=ాలక#=ా=ాలక#=ా=ాలక# =�ా య(^త=�ా య(^త=�ా య(^త=�ా య(^త పHే�ార]పHే�ార]పHే�ార]పHే�ార], ఆయననుఆయననుఆయననుఆయనను ఆ ాrంి�ే�ారuఆ ాrంి�ే�ారuఆ ాrంి�ే�ారuఆ ాrంి�ే�ారu, ఆయననుఆయననుఆయననుఆయనను 

సు- Fం�ే�ారuసు- Fం�ే�ారuసు- Fం�ే�ారuసు- Fం�ే�ారu, ఆయనఆయనఆయనఆయన ;¤రక#;¤రక#;¤రక#;¤రక# భ�Jభ�Jభ�Jభ�J sదsదsదsద సం��రంసం��రంసం��రంసం��రం �ే?��ారu�ే?��ారu�ే?��ారu�ే?��ారu, ఆయనఆయనఆయనఆయన స8jrిలkస8jrిలkస8jrిలkస8jrిలk ర]కnలnర]కnలnర]కnలnర]కnలn, సజ�� ల#సజ�� ల#సజ�� ల#సజ�� ల# 

(hాPాQ ంగంhాPాQ ంగంhాPాQ ంగంhాPాQ ంగం) �ే?��ారu�ే?��ారu�ే?��ారu�ే?��ారu, మం�8మం�8మం�8మం�8 �ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి అ8అ8అ8అ8 ఆజ�� �ంి�ే�ారuఆజ�� �ంి�ే�ారuఆజ�� �ంి�ే�ారuఆజ�� �ంి�ే�ారu, �ెడ%ను�ెడ%ను�ెడ%ను�ెడ%ను �ేయవద��ేయవద��ేయవద��ేయవద�8888 8 °rంి�ే�ారu8 °rంి�ే�ారu8 °rంి�ే�ారu8 °rంి�ే�ారu, 

అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � rంి�నrంి�నrంి�నrంి�న హదు� లనుహదు� లనుహదు� లనుహదు� లను ;ా=ాHే�ారu;ా=ాHే�ారu;ా=ాHే�ారu;ా=ాHే�ారu. ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా- ! ఇట�వంట>ఇట�వంట>ఇట�వంట>ఇట�వంట> wా
సులక#wా
సులక#wా
సులక#wా
సులక# bభ�ార-నుbభ�ార-నుbభ�ార-నుbభ�ార-ను అందజeR2అందజeR2అందజeR2అందజeR2.” 

సూర� అLౌ- బ� 112. 

 

ఇhా4 sయ పంHితAల అv=�ా యం ప�;ారం ఈ పత� వచనం ధర�ం �5ౖప7నక# ఆ	
8ం�ే అవ;ాశం, 

శ;<- , hామ ా� ³ల గ" !ం� hా.2Jసూ- , ఎవ !;epLే అల34 � �ట>8 ప�hా�ిం��Hో �ార] తపyక ధర�ప���రం 

�ేయ3ల8 ఆ�ే(సు- నj�ి. ;ాబట>Q  ఎవ !;epLే అల34 � ఈ ప�పంచంలk శ;<-hామ ా� ³ల#, అవ;ాwాల# 

ప�hా�ిం��Hో �ార] తపyక మనhా �ా�� క ా� మం� పనులను =�� L��హaసూ-  మ !య" �ెడ% పనులను 

8 °rిసూ-  ఉండవల�ను. (�ెడ%ను మ"ందుZా తన �ేతAలL� తAHి� �Cయట18;< ప�యFjంచవల�ను, అల3 
�ేయల_8 ప.ంలk Bµట> మ3టలL� ��88 ఖంHిసూ- , ��8లk8 �ెడ%ను బహaరంగపరచవల�ను. ఒక�Cళ 

అల3 �ేయటం కnH� hాధ2ం ;ా8 ప.ంలk, క·సం మనసులkB5ౖB� ఆ ప88 �ెడ%Zా Y1ంచవల�ను.) 

అల3 �ేయక=�Lే అతను కnH� =ాపతA�HిZా ల�;<'ంచబడ%ను మ !య" �ర]y�ినమ"న ��8;< 
సమ3r�నJవ
వల?ి ఉంట�ం�ి. ఈ షయ}~� �ివ2ఖుgఆ� లk అల34 � ప�కటన ఇల3 ఉం�ి –  

 

ٍ̂ � َأْوِ�َ	�ُء َ�ْ�ْ4ُFُ�ْ�َ ِمَ.�ُت]ْ�ُْ̀مُ�وَن ِ��ْ�َ�ْ�ُ�وِف َوَیْ.4َْ�َن َ2ِ اْ�ُ�.َ�ِ�  َواْ�ُ�ْ[ِمُ.�َن َواْ�ُ ۚ َی

� ا��Gُ9 ا�9cَ��َة َوُیْ[ُ��َن ا�9bَآ�َة َوُیِ:	ُ��َن ا��Gَ9 َوَرُس�Gُ�َ َوُی1ِ	ُ��َنُ4ُ�ُIَ�ْ	ََس dَeُِٰأوَ�ـ ۚ  �ٌ	�ِIَ bٌیbَِ Gَ9ِإن9 ا�� ۗ  

 

wా
సుల�ౖనwా
సుల�ౖనwా
సుల�ౖనwా
సుల�ౖన ప7ర]షAలnప7ర]షAలnప7ర]షAలnప7ర]షAలn, wా
సుల�ౖనwా
సుల�ౖనwా
సుల�ౖనwా
సుల�ౖన ?ీ- ¸లn?ీ- ¸లn?ీ- ¸లn?ీ- ¸లn ఒక !;¤కర]ఒక !;¤కర]ఒక !;¤కర]ఒక !;¤కర] సహచర]ల#సహచర]ల#సహచర]ల#సహచర]ల#. �ార]�ార]�ార]�ార] }�ల#}�ల#}�ల#}�ల# �ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి అ8అ8అ8అ8 

ఆజ�� �ిhా- ర]ఆజ�� �ిhా- ర]ఆజ�� �ిhా- ర]ఆజ�� �ిhా- ర]. �ెడ%�ెడ%�ెడ%�ెడ% �ెయ2వదు��ెయ2వదు��ెయ2వదు��ెయ2వదు�  అఅఅఅ8888 8 °rిhా- ర]8 °rిhా- ర]8 °rిhా- ర]8 °rిhా- ర]. నమ3¹నమ3¹నమ3¹నమ3¹ hా� �ిhా- ర]hా� �ిhా- ర]hా� �ిhా- ర]hా� �ిhా- ర]. జ;ా�జ;ా�జ;ా�జ;ా� ఇhా- ర]ఇhా- ర]ఇhా- ర]ఇhా- ర]. అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � పట4పట4పట4పట4  ఆయనఆయనఆయనఆయన 

ప�వక-ప�వక-ప�వక-ప�వక-  పట4పట4పట4పట4  rేయతrేయతrేయతrేయత చూప7L�ర]చూప7L�ర]చూప7L�ర]చూప7L�ర]. �ా !�ా !�ా !�ా ! sదBCsదBCsదBCsదBC అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � తనతనతనతన ;ార]ణ�28j;ార]ణ�28j;ార]ణ�28j;ార]ణ�28j తపyక#ంH�తపyక#ంH�తపyక#ంH�తపyక#ంH� అవత !ంపజ\hా- డ%అవత !ంపజ\hా- డ%అవత !ంపజ\hా- డ%అవత !ంపజ\hా- డ%. 
8శ^యంZా8శ^యంZా8శ^యంZా8శ^యంZా అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � అంద !అంద !అంద !అంద ! కంటXకంటXకంటXకంటX ప�బల#డూప�బల#డూప�బల#డూప�బల#డూ, �CకవంతAడూ�CకవంతAడూ�CకవంతAడూ�CకవంతAడూ, �CచB�పర]డూను�CచB�పర]డూను�CచB�పర]డూను�CచB�పర]డూను. అLౌ- బ� 71. 
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� అల34 � కపట�లను �వ�ంZా హెచ^ !ం�ెను. �ా ! స
Y1వం wా
సుల స
Y1�ా8;< బదEర]దEంZా 
ఉంట�ంద8 LెIయజ\?Uను.  అల34 � ఈ షయ38j �ివ2ఖుgఆ� లk ఇల3 ప�కట>ం�ెను.  

 
 

ٍ̂ 4ُ� م2ِّ َ�ْ�Fُ�ْ�َ �1َُت,ِ�.َ�ُْ̀مُ�وَن ِ��ْ�ُ�.َ�ِ� َوَیْ.4َْ�َن َ2ِ   اْ�ُ�َ.�ِ,�1َُن َواْ�ُ اْ�َ�ْ�ُ�وِف ۚ َی         

�� َوَی�Fُ;ِ1َْن َأْیِ�َی4ُْْ4ُ	َ�ِ.َ,َ Gَ9ا ا����ِس�1َُن  ۚ َ�ُ�iَ�ْا �ۗ ِإن9 اْ�ُ�َ.�ِ,1ِ	2َ ُهُ  

 

కపట�ల�ౖనకపట�ల�ౖనకపట�ల�ౖనకపట�ల�ౖన ప7ర]షAలnప7ర]షAలnప7ర]షAలnప7ర]షAలn, కపట�ల�ౖనకపట�ల�ౖనకపట�ల�ౖనకపట�ల�ౖన ?ీ- ¸లn?ీ- ¸లn?ీ- ¸లn?ీ- ¸లn అందరuఅందరuఅందరuఅందరu ఒ;\ఒ;\ఒ;\ఒ;\ ;�వక#;�వక#;�వక#;�వక# �ంె�ిన�ంె�ిన�ంె�ిన�ంె�ిన �ార]�ార]�ార]�ార]. �ార]�ార]�ార]�ార] �ెడ%�ెడ%�ెడ%�ెడ% �ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి అ8అ8అ8అ8 

ఆజ�� �ిhా- ర]ఆజ�� �ిhా- ర]ఆజ�� �ిhా- ర]ఆజ�� �ిhా- ర]. మం�8మం�8మం�8మం�8 �ెయ2�ెయ2�ెయ2�ెయ2 వదు�వదు�వదు�వదు�  అ8అ8అ8అ8 8�ా !hా-8�ా !hా-8�ా !hా-8�ా !hా- ర]ర]ర]ర]. సూర� అLౌ- బ1 9:67 

 

� సత2ధర�ం �5ౖప7నక# ఆ	
8ం�ే బ1ధ2తను B5ర�Cర^టంలk, మం�8 =�� త�హaంచటంలk మ !య" 

�ెడ%ను 8 °rించటంలkBC hాఫల2ం ఉనj�ి. ఈ  &క' మ"ఖ2}~�న బ1ధ2త B5ర�Cర^టం వలన 

=�ా ప- మR©2 hాఫల2ం గ" !ం�, �ివ2ఖుgఆ� లk అల34 � ప�కటన ఇల3 ఉం�ి –  

 

eِ�َ اٍبAَ�َ�ِ ا��ُ�َkَ 2َیAِ9ا� ��َAْlَِء َوَأ�O�2ِ ا�َ���9 َ�ُ��ا َم� ُذآُِّ�وا Gِ�ِ َأ�َ
ْ	َ.� ا�Aِ9ی2َ َیْ.4َْ�َن َ,َ nٍ	        

�� َآ�ُ��ا َیiُْ��1َُنَ�ِ 
 
 

�ార]�ార]�ార]�ార] తమక#తమక#తమక#తమక# జ�� పకంజ�� పకంజ�� పకంజ�� పకం �ెయ2బHిన�ెయ2బHిన�ెయ2బHిన�ెయ2బHిన హaతబºధనలనుహaతబºధనలనుహaతబºధనలనుహaతబºధనలను ప� !-Zాప� !-Zాప� !-Zాప� !-Zా స� !ం�నప»డ%స� !ం�నప»డ%స� !ం�నప»డ%స� !ం�నప»డ%, }�మ"}�మ"}�మ"}�మ" �ెడ%�ెడ%�ెడ%�ెడ% నుంHినుంHినుంHినుంHి 
ప�ప�ప�ప�జలనుజలనుజలనుజలను �ా !ం�ే�ా !8�ా !ం�ే�ా !8�ా !ం�ే�ా !8�ా !ం�ే�ా !8 ర¡ిం��మ"ర¡ిం��మ"ర¡ిం��మ"ర¡ిం��మ". దు ా�ర]q ల�ౖనదు ా�ర]q ల�ౖనదు ా�ర]q ల�ౖనదు ా�ర]q ల�ౖన ఇతర]లంద !·ఇతర]లంద !·ఇతర]లంద !·ఇతర]లంద !· �ా !�ా !�ా !�ా ! అrేయతలఅrేయతలఅrేయతలఅrేయతల ;ారణంZా;ారణంZా;ారణంZా;ారణంZా 
క¼!న(.క#క¼!న(.క#క¼!న(.క#క¼!న(.క# గ" !�ేwామ"గ" !�ేwామ"గ" !�ేwామ"గ" !�ేwామ". – సూర� అV అ ా½ 165. 

 

� ;ాబట>Q , ఇక'డ �ెడ% నుంHి 8 °rించటం వలన �ార] hాఫల2ం =¬ం��ర8 అల34 � సyషQంZా  
ప�కట>సు- B�jడ%. అBµjమ3� ¾� బ�ీg ర�ియల34 హ� అను  ఉల_4 ®ం�న ఒక హ�ీ¯ లk ప�వక-  
మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం ఒకhా ! ఇల3 ఉప�ే(ం�B�ర] – అల34 � ఆ�ే(ం�న 

హదు� లBC దృఢంZా పట�Q క#8, ?ి� రంZా �ౖెవమ3రqంలk �సూ- , ఇతర]లను కnH� �ెడ% నుంHి 
8 °rిసు- నj�ా ! ఉపమ3నం ఇల3 ఉనj�ి - ;¤ంతమం�ి ప�జల# ఒక ప�జల# పడవలk ప�య3ణం 

�ేసు- B�jర]. ;¤ంద !;< పడవలk8 �Uౖ అంతసు� లk మ !య" JZ!Iన �ా !;< ;<�ం�ి అంతసు� లk hా� నం 

లvం�న�ి. అRLే, ;<�ంద ఉనj�ార] తమక# అవసర}~�నప»డల34 , �Uౖ అంతసు� క# =�R ·ర] 

Lెచు^;�వల?ి ఉంHిన�ి. అల3 ;¤ంత దూరం ప�య3ణం hాZ!న�ి. అRLే, మ3ట>మ3ట>;z ·ట> ;�సం �Uౖ 
అంతసు�  �ా !8 ఇబÀం�ి �UటXQ  బదుల#, తమ అంతసు�  నుంHే పడవక# రంధ�ం �ే?ి ·ర] �సు;�వచు^ 
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క�� అBC ఒక అ�Cకప7 ఆలkచన ;<�ం�ి అంతసు� �ా !;< వ�^న�ి. (అంటX తమ అంతసు� లk8 పడవ 

Z°డక# రంధ�ం �C?ి, బయట> ·ట>8 FనjZా లk8;<  ా8వ
టం ��
 ా మ3ట>మ3ట>;z �Uౖ;< =�R© ఇబÀం�ి 

LÁIZ! =�తAంద8 �ార] Y1ం��ర]). ��88 అమల# �ేయ8?�- , అంటX ;<�ం�ి అంతసు� లk8 �ా !8 

పడవక# రంధ�ం �ేయ8?�- , Wత-ం పడ�C మ"8Z! =�తAం�ి మ !య" పడవలk8 �ారందరu 

మ"8Z!=�L�ర] క��. అల3;ాక#ంH�, �Uౖ అంతసు� �ార] గనుక ;<�ం�ి అంతసు� �ా !8 పడవక# రంధ�ం 

�Cయక#ంH� 8 °rిం�నట4 RLే, ప�య3ణÂక#లందరu ర¡ింపబడL�ర]. సహÃ� బ"ఖ3 K హ�ీ¯ గ�ంథం. 

 

ఇం;� హ�ీ¯ లk అబ"� ల34 � ఇబÄj మÅఊ� ర�ియల34 హ� అను  ఉల_4 ఖన ప�;ారం, ప�వక-  
మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం ఒకhా ! ఇల3 ఉప�ే(ం�B�ర] -  8స�ం�ేహంZా బ· 

ఇh�ా RÇల# జ�F �Uౖ అవత !ంపజ\యబHిన LÁI (. ఇల3 ఉనj�ి – ఒక�Cళ ఒక వ2;<- , �ెడ%పనులలk 
మ !య" =ాప;ా ా2లలk మ"8Z! ఉనj ఇతర వ2;<-;< ఎదుర] పHినట4 RLే, Wదట> వ2;<-  అత8L� 
ఇల3 పI;\ �ాడ% – ‘ఓ ఫల3B� మ3నవ7H�! అల34 � క# భయపడ%. ·వ7 ఏ�ౖెLే �ెడ% ప8 

�ేసు- B�j�È, ��88 వ�ిI �Cయ"మ". ఆ ప8 · ;�సం ధర�బదE}~�న�ి (హల3V) ;ాదు.’ Wదట> వ2;<-  
 eంHో  °¹న మరల అత8L� కI?��ాడ%. ఈhా ! అతHి8 ఆ �ెడ% ప8 నుంHి 8 °rించక, తను కnH� 
��8లk �ే !=�R©�ాడ%. �ీ8;< ;ారణం �ెడ% సహ�ాhా8;< అల�ాట� పHి=�వటం. ఎప»HౖెLే Wదట> 
వ2;<-  అల3 �ే?��ాHో, అల34 � �ా !ద�  ! మనసు�ల�Uౖ మ"ద� �C?�?��ాడ%. అల3 పI;< ప�వక-  మ"హమ�� 

సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం �ివ2ఖుgఆ� లk8 ఈ వచB�8j ప¼!ం�ే�ార] (అను�ాదం) –  

 

�cَا و9َآ�ُ��ا  ۚ َذ َمْ�َیَ� 2َ�ِ�ُ ا�Aِ9ی2َ َآiَُ�وا ِم2 َ�ِ.� ِإْسَ�اِ]	َ( َW�َٰ ِ�َ��ِن َداُووَد َوِ	َ�W ا2ِ�َْ ��َ�ِ dَ�ِٰ

ۚ َ�ِ;nَeْ َم� َآ�ُ��ا َیiَْ�ُ��َن َآ�ُ��ا َ�� َیَ�َ.�َهْ�َن َ2 مoُ��ُ�َ,َ �ٍ�َ.O . َیْ�َ�ُ�وَن َ�َ�ىٰ َآ0ِ	ً�ا مِّْ.4ُْ� َی9��َ�َْ�َن ا�Aِ9ی2َ  . 

� َأن َسpِ َآiَُ�واْ4ُ�ُiَُأ� �ْ4ُ�َ Hَْم� َ �9َم nَeْ;ِ�َ ۚ �ْ4ِ	ْ�ََ Gُ9ا�� qَ َوَ�ْ� َآ�ُ��ا ُیْ[ِمُ.�َن  . َوِ,� اAَ�َ�ْاِب ُهْ� �lَِ�ُ�وَن 

 Gِ9����ِ َوا�.9ِ;�ِّ َوَم� ُأ�bَِل ِإَ�ْ	Gِ َم� ا�Aُpَ9وُهْ� َأْوِ�َ	�َء َوَ�ـ92�ِٰ َآ0ِ	ً�ا مِّْ.4ُْ� َ,�ِس�1َُن
 

బ·బ·బ·బ· ఇh�ా RÇల#ఇh�ా RÇల#ఇh�ా RÇల#ఇh�ా RÇల# జ�Fజ�Fజ�Fజ�F ప�జలనుప�జలనుప�జలనుప�జలను ప�వక-ప�వక-ప�వక-ప�వక-  ��వ����వ����వ����వ�� అల�ౖహaస�ల3ంఅల�ౖహaస�ల3ంఅల�ౖహaస�ల3ంఅల�ౖహaస�ల3ం మ !య"మ !య"మ !య"మ !య" ప�వక-ప�వక-ప�వక-ప�వక-  ఈhాఈhాఈhాఈhా 
అల�ౖహaస�ల3ంఅల�ౖహaస�ల3ంఅల�ౖహaస�ల3ంఅల�ౖహaస�ల3ం ల#ల#ల#ల# శ�ంి�శ�ంి�శ�ంి�శ�ంి� ఉB�jర]ఉB�jర]ఉB�jర]ఉB�jర].  ఎందుకంటXఎందుకంటXఎందుకంటXఎందుకంటX �ార]�ార]�ార]�ార] అrేయతఅrేయతఅrేయతఅrేయత చూ���ార]చూ���ార]చూ���ార]చూ���ార]. హదు� s !హదు� s !హదు� s !హదు� s ! 
ప�వ !-ం�ే�ార]ప�వ !-ం�ే�ార]ప�వ !-ం�ే�ార]ప�వ !-ం�ే�ార]. L�మ"L�మ"L�మ"L�మ" �ేసు- నj�ేసు- నj�ేసు- నj�ేసు- నj �ెడ%పనుల�ెడ%పనుల�ెడ%పనుల�ెడ%పనుల నుంHినుంHినుంHినుంHి పరసyరంపరసyరంపరసyరంపరసyరం 8 °rంిచుక#BC�ార]8 °rంిచుక#BC�ార]8 °rంిచుక#BC�ార]8 °rంిచుక#BC�ార] ;ాదు;ాదు;ాదు;ాదు. ఆఆఆఆ �ెడ%�ెడ%�ెడ%�ెడ% 
పనుల#పనుల#పనుల#పనుల# ��ల3��ల3��ల3��ల3 ·చ}~�న·చ}~�న·చ}~�న·చ}~�న. � !లk� !లk� !లk� !లk ��ల3��ల3��ల3��ల3 మం�ిమం�ిమం�ిమం�ి అwా
సులL�అwా
సులL�అwా
సులL�అwా
సులL� ?�jహం?�jహం?�jహం?�jహం �ేయటం�ేయటం�ేయటం�ేయటం sర]sర]sర]sర] చూhా- ర]చూhా- ర]చూhా- ర]చూhా- ర]. �ార]�ార]�ార]�ార] 

తమతమతమతమ పరలkకపరలkకపరలkకపరలkక �తం�తం�తం�తం ;�సం;�సం;�సం;�సం జమ�ేసు- నjజమ�ేసు- నjజమ�ేసు- నjజమ�ేసు- నj ప�Fఫలంప�Fఫలంప�Fఫలంప�Fఫలం ��ల3��ల3��ల3��ల3 అbభ}~�న�ిఅbభ}~�న�ిఅbభ}~�న�ిఅbభ}~�న�ి. (�ా !�ా !�ా !�ా ! ఖ3L�లkఖ3L�లkఖ3L�లkఖ3L�లk �ార]�ార]�ార]�ార] 

�ేసు- నj�ేసు- నj�ేసు- నj�ేసు- నj ప�Fప�Fప�Fప�F �ెడ%�ెడ%�ెడ%�ెడ% ప8ప8ప8ప8, =ాపప7=ాపప7=ాపప7=ాపప7 ప8ప8ప8ప8 ��ా యబడ%తAనj�ి��ా యబడ%తAనj�ి��ా యబడ%తAనj�ి��ా యబడ%తAనj�ి అంటXఅంటXఅంటXఅంటX తమతమతమతమ =ా=ా8j=ా=ా8j=ా=ా8j=ా=ా8j �ార]�ార]�ార]�ార] 
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�Uంచుక#ంట�B�jర]�Uంచుక#ంట�B�jర]�Uంచుక#ంట�B�jర]�Uంచుక#ంట�B�jర]). �ీ8�ీ8�ీ8�ీ8 ;ారణంZా;ారణంZా;ారణంZా;ారణంZా అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � � !8� !8� !8� !8 అRషQఅRషQఅRషQఅRషQ  పడ%తAB�jడ%పడ%తAB�jడ%పడ%తAB�jడ%పడ%తAB�jడ%. �ార]�ార]�ార]�ార] ఎల4 ప»డూఎల4 ప»డూఎల4 ప»డూఎల4 ప»డూ క¼!నక¼!నక¼!నక¼!న 

(.(.(.(. =¬ందు=¬ందు=¬ందు=¬ందుత¥త¥త¥త¥ ఉంట1ర]ఉంట1ర]ఉంట1ర]ఉంట1ర]. ఒక�Cళఒక�Cళఒక�Cళఒక�Cళ �ా !;<�ా !;<�ా !;<�ా !;< అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � �Uౖ�U�ౖUౖ�Uౖ, ఆయనఆయనఆయనఆయన &క'&క'&క'&క' ప�వక-ల�Uౖప�వక-ల�Uౖప�వక-ల�Uౖప�వక-ల�Uౖ మ !య"మ !య"మ !య"మ !య" ఆయనఆయనఆయనఆయన 

అవత !ంపజ\?ినఅవత !ంపజ\?ినఅవత !ంపజ\?ినఅవత !ంపజ\?ిన �ివ2గ�ం��ల�Uౖ�ివ2గ�ం��ల�Uౖ�ివ2గ�ం��ల�Uౖ�ివ2గ�ం��ల�Uౖ wా
సంwా
సంwా
సంwా
సం గనుకగనుకగనుకగనుక ఉంHినట4 RLేఉంHినట4 RLేఉంHినట4 RLేఉంHినట4 RLే, �ార]�ార]�ార]�ార] అwా
సులL�అwా
సులL�అwా
సులL�అwా
సులL� ?�jహం?�jహం?�jహం?�jహం �ే?ి�ే?ి�ే?ి�ే?ి 

ఉంHే�ార]ఉంHే�ార]ఉంHే�ార]ఉంHే�ార] ;ాదు;ాదు;ాదు;ాదు. ;ా8;ా8;ా8;ా8 � !లk� !లk� !లk� !లk దుషAQ ల#దుషAQ ల#దుషAQ ల#దుషAQ ల# ��ల3��ల3��ల3��ల3 మం�ిమం�ిమం�ిమం�ి ఉB�jర]ఉB�jర]ఉB�jర]ఉB�jర]. సూర� అV మ3R��� 78 – 81.  

 

ఆ త ా
త ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం ఇల3 LెI=ార] – ఖబH�� g (జ�గ�త)! 

అల34 � �Uౖ శపధం �ేసు- B�jను. sర] ప�జలను మం� పనుల# మ !య" ప7ణ2;ా ా2ల# �ేయమ8 

తపyక ఆ�ే(సూ-  ఉండవల�ను. ఇం;ా sర] ప�జలను �ెడ% పనుల# మ !య" =ాపప7 ;ా ా2ల# 
�ేయక#ంH� తపyక 8 °rిసూ-  ఉండవల�ను. �ౌరÉన2పర]8 �ెR28 తపyక#ంH� ఆప7త¥ ఉండవల�ను. 

మ !య" ఆ �ౌరÉన2పర]Hి8 తపyక#ంH� ధర�ం �5ౖప7నక# ఆ	
8సూ-  ఉండవల�ను ఒక�Cళ sర] అల3 
�ేయక =�తAనjట4 RLే, అల34 � s మనసు�ల �Uౖ మ"ద� �Cయ"ను. మ !య" బ· ఇh�ా RÇV 

ప�జల�Uౖ అవత !ంపజ\?ిన wాపం వంట> wాప}� s �Uౖ కnH� అవత !ంప జ\య"ను. అబ� ��వ�� 

మ !య" అF-  !��ీ హ�ీ¯ గ�ం��ల#. 
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3వవవవ �ారం�ారం�ారం�ారం  సత2సత2సత2సత2 ధర�ధర�ధర�ధర� ప���రక#లప���రక#లప���రక#లప���రక#ల ఔనjత2ంఔనjత2ంఔనjత2ంఔనjత2ం   8JPాల#8JPాల#8JPాల#8JPాల# 45  

 

సత2ధర�ప���రక#ల  ఔనjత2ం  

 

ఖుgఆ� మ !య" సునj� లలk దుఆË లక# (సత2ధర�ప���రక#లక#) ఉండవల?ిన ఉత-మ 

గ"ణగణ�ల గ" !ం� మ !య" పరలkకంలk �ా !;< లvంచబºR© ప�Fఫల3ల గ" !ం� 

అBC
�ిం�నట4 RLే, ల�క'ల_న8j సూచనల# మనక# కనబడ%ను.  ఉ��హరణక# –  

 

1) మ3నవ7లలkమ3నవ7లలkమ3నవ7లలkమ3నవ7లలk ఉత-మ"ల#ఉత-మ"ల#ఉత-మ"ల#ఉత-మ"ల# – అల34 � �5ౖప7 ఆ	
8ం�ే�ా \ ప�జలంద !లk ఉత-మ"ల# మ !య 

ప7ణ"2ల#. �ా ! గ" !ం� �ివ2ఖుgఆ� లk అల34 � ప�కటన ఇల3 ఉం�ి –  

 

ُْ̀مُ�وَن ِ���َ�ْ�ُ�وِف َوَ�ْ.4َْ�َن َ2ِ ا�ُ�ْ.َ�ِ� َوُ�ْ[ِمُ.�َن 5ِ��ِ              ُآْ.ُ�ْ� lَْ	َ� ُأم9ٍ� ُأlِْ�َجHْ ِ��.�9ِس َ�

 )3:110( َوَ�ْ� sََم2َ َأْهُ( ا�ِ�َ��ِب َ�َ��َن lَْ	ً�ا 4ُ�َْ� ِمْ.4ُُ� ا�ُ�ْ[ِمُ.�َن َوَأْآ0َُ�ُهُ� ا��iَِس�1َُن  

 

ఇకఇకఇకఇక నుంHినుంHినుంHినుంHి ప�పంచంలkప�పంచంలkప�పంచంలkప�పంచంలk మ3నవ7లక#మ3నవ7లక#మ3నవ7లక#మ3నవ7లక# మ3రqదర|కత
ంమ3రqదర|కత
ంమ3రqదర|కత
ంమ3రqదర|కత
ం �ేయట18;<�ేయట18;<�ేయట18;<�ేయట18;<, �ా !�ా !�ా !�ా ! సంస'రణలక#సంస'రణలక#సంస'రణలక#సంస'రణలక# 

రంగంలk8;<రంగంలk8;<రంగంలk8;<రంగంలk8;< �సుక#�సుక#�సుక#�సుక#  ాబHిన ాబHిన ాబHిన ాబHిన ఉత- మఉత- మఉత- మఉత- మ సమ3జంసమ3జంసమ3జంసమ3జం s \s \s \s \. sర]sర]sర]sర] మం�8మం�8మం�8మం�8 �ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి అ8అ8అ8అ8 ఆజ�� �ిhా- ర]ఆజ�� �ిhా- ర]ఆజ�� �ిhా- ర]ఆజ�� �ిhా- ర]. 

�ెడ%�ెడ%�ెడ%�ెడ% నుంHినుంHినుంHినుంHి ఆప7L�ర]ఆప7L�ర]ఆప7L�ర]ఆప7L�ర]. అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � నునునును శ
?ిhా- ర]శ
?ిhా- ర]శ
?ిhా- ర]శ
?ిhా- ర]. సూర� ఆల_ ఇమ3Ì � 110. 

 

2) మ3మ3మ3మ3నవజ�Fనవజ�Fనవజ�Fనవజ�F �Uౖ�U�ౖUౖ�Uౖ hా¡ిమ3తA�hా¡ిమ3తA�hా¡ిమ3తA�hా¡ిమ3తA� ల#ల#ల#ల#, ధృవపర�ేధృవపర�ేధృవపర�ేధృవపర�ే�ార]�ార]�ార]�ార] – అల34 � �5ౖప7 �ిI�ే�ా \ ప�జల�Uౖ 
hా.2J�ే^�ార] మ !య" ధృవపర�ే�ార]. �ీ8 గ" !ం� ఖుgఆ� లk అల34 � ప�కటన ఇల3 ఉం�ి-  

 

� 4ِ�َ	ً�ا ْ�ُ	ْ�َ )143(... َوَآdَ�ِAَ َجَ�ْ�َ.�ُآْ� ُأم9ً� َوَسً:� ِ�َ�ُ��ُ��ا 4َ�َُ�اَء َW�َ ا�.�9ِس َوَیُ��َن ا��9ُس�ُل َ

 

ఈఈఈఈ ధంZాధంZాధంZాధంZా }�మ"}�మ"}�మ"}�మ" Jమ"�లనుJమ"�లనుJమ"�లనుJమ"�లను ఒకఒకఒకఒక ఉనjత}~�నఉనjత}~�నఉనjత}~�నఉనjత}~�న సభ2సభ2సభ2సభ2 సమ3జంZాసమ3జంZాసమ3జంZాసమ3జంZా �ేwామ"�ేwామ"�ేwామ"�ేwామ". ఇక�Uౖఇక�Uౖఇక�Uౖఇక�Uౖ sర]sర]sర]sర] సమస-సమస-సమస-సమస-  
మ3నవజ�F;<మ3నవజ�F;<మ3నవజ�F;<మ3నవజ�F;< hాÍల#ZాhాÍల#ZాhాÍల#ZాhాÍల#Zా ఉంట1ర]ఉంట1ర]ఉంట1ర]ఉంట1ర]. ప�వక-ప�వక-ప�వక-ప�వక-  sక#sక#sక#sక# hా¡ిZాhా¡ిZాhా¡ిZాhా¡ిZా ఉంట1డ%ఉంట1డ%ఉంట1డ%ఉంట1డ%. సూర� అV బఖర� 143.   

 

3) ఇహపరలk;ాలలkఇహపరలk;ాలలkఇహపరలk;ాలలkఇహపరలk;ాలలk hాఫల2ంhాఫల2ంhాఫల2ంhాఫల2ం =¬ం�ే�ార]=¬ం�ే�ార]=¬ం�ే�ార]=¬ం�ే�ార] – అల34 � �5ౖప7 ఆ	
8ం�ే�ార] ఇహపరలk;ాలలk 
hాఫల2ం మ !య" జయం =¬ందుL�ర]. �ీ8 గ" !ం� ఖుgఆ� లk అల34 � ప�కటన ఇల3 ఉం�ి –  

 

�ُْ̀مُ�وَن ِ���َ�ْ�ُ�وِف َوَیْ.4َْ�َن َ2ِ ا�ُ�ْ.َ�ِ� َوُأوdَeِ�َ ُهُ    ا�ُ��Uُ�ِiَْنَو2ْ�ُ�َ�ْ ِمْ.ُ�ْ� ُأم9ٌ� َیْ�ُ�َن ِإW�َ ا�pَْ	ِ� َوَی
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sలksలksలksలk మం�మం�మం�మం� �5ౖప7నక#�5ౖప7నక#�5ౖప7నక#�5ౖప7నక# �ిI�ే�ారu�ిI�ే�ారu�ిI�ే�ారu�ిI�ే�ారu, }�ల#}�ల#}�ల#}�ల# �ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి అ8అ8అ8అ8 ఆజ�� �ిం�ేఆజ�� �ిం�ేఆజ�� �ిం�ేఆజ�� �ిం�ే�ారu�ారu�ారu�ారu, �ెడ%�ెడ%�ెడ%�ెడ% నుంHినుంHినుంHినుంHి �ా !ం�ే�ా !ం�ే�ా !ం�ే�ా !ం�ే 
�ారu�ారu�ారu�ారu ;¤ందర];¤ందర];¤ందర];¤ందర] తపyకతపyకతపyకతపyక ఉండవల�నుఉండవల�నుఉండవల�నుఉండవల�ను. అట�వంట>అట�వంట>అట�వంట>అట�వంట> �ా \�ా \�ా \�ా \ hాఫల2ంhాఫల2ంhాఫల2ంhాఫల2ం =¬ందుL�ర]=¬ందుL�ర]=¬ందుL�ర]=¬ందుL�ర]. ఆల_ ఇమ3Ì � 104. 

 

4)  ఉత-మఉత-మఉత-మఉత-మ సంY1షక#ల#సంY1షక#ల#సంY1షక#ల#సంY1షక#ల# – అల34 � �5ౖప7 �ిI�ే �ా \ మ3టలలk, పల#క#లలk మ !య" 

సంY1షణలలk అంద ! కంటX ఉత-మ"ల#. �ీ8 గ" !ం� ఖుgఆ� లk అల34 � ప�కటన ఇల3 ఉం�ి –  

 

�	2ََوِ�ِ�ْ��َ( �Uً�ِ�Vَ َوَ �َل ِإ�9ِ.� ِم2َ ا�ُِ )41:33( َم2ْ َأIَْ�2ُ َ ْ�ً�� ِم�2ْ9 َدَ� ِإW�َ ا5ِ َوَ

 

అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � �5ౖప7నక#�5ౖప7నక#�5ౖప7నక#�5ౖప7నక#, �ిI��ిI��ిI��ిI� మం�మం�మం�మం� పనుల#పనుల#పనుల#పనుల# �ే?ి�ే?ి�ే?ి�ే?ి, BCనుBCనుBCనుBCను మ"?ి4 ంనుమ"?ి4 ంనుమ"?ి4 ంనుమ"?ి4 ంను అ8అ8అ8అ8 ప�కట>ం�ేప�కట>ం�ేప�కట>ం�ేప�కట>ం�ే వ2;<-వ2;<-వ2;<-వ2;<-  మ3టమ3టమ3టమ3ట కంటXకంటXకంటXకంటX 
మం�మం�మం�మం� మ3టమ3టమ3టమ3ట మ eవ !�ిమ eవ !�ిమ eవ !�ిమ eవ !�ి ;ాగలదు;ాగలదు;ాగలదు;ాగలదు. సూర� ఫ7?ి�లË 33 

 

4వవవవ �ారం�ారం�ారం�ారం  ధర�ప�ధర�ప�ధర�ప�ధర�ప���రక#ల��రక#ల��రక#ల��రక#ల ఔనjత2ంఔనjత2ంఔనjత2ంఔనjత2ం   8JPాల#8JPాల#8JPాల#8JPాల# 45  

 

5) �ైవ�ైవ�ైవ�ైవప�వక-లప�వక-లప�వక-లప�వక-ల �ారసుల#�ారసుల#�ారసుల#�ారసుల# – అల34 � �5ౖప7 �ిI�ే�ార] (అంటX ఖుgఆ� మ !య" సునj� లను 

బºrిం�ే�ార], మం� పనులను =�� త�హaం�ే�ార] మ !య" �ెడ% పనులను 8 °rిం�ే�ార]) 

�ౖెవప�వక-ల అసల�ౖన �ారసుల#. �ీ8;< ఆr�రం సహÃ� బ"ఖ3 K, సహÃ� మ"?ి4 ం, అF-  !��ీ, 

అ8jhాR మ !య" అబ� ��వ�� హ�ీ¯ గ�ం��లలk మ !య" ఇమ3ం 	;<Î రహaమహ�ల34 � 

న�దు �ే?ిన ఈ హ�ీ¯ – ا�����ء ورث� ا�E;	�ء    అను�ాదం – పంHితAల#పంHితAల#పంHితAల#పంHితAల# (అVఅVఅVఅV ఉల_మ3ఉల_మ3ఉల_మ3ఉల_మ3) 
ప�వక-లప�వక-లప�వక-లప�వక-ల �ారసుల#�ారసుల#�ారసుల#�ారసుల#.  ఇక'డ పంHితAల# (అV ఉల_మ3) అంటX అల34 � �5ౖప7 �ిI�ే పంHితAల# 

మ !య" ఆ	
8ం�ే�ార] అ8 అర�ం. �ార] మ3నవ7లంద !· మ !య" సమ3జమ"ల8jంట>· 

అల34 � &క' సత2ధర�ం �5ౖప7నక# ఆ	
8ంచటంలk మ !య" �ా !;< స epన మ3రqం 

చూ�ించటంలk ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం బºrిం�న r�B�8j మనసూy !-Zా 
సంప�ర� rేయతL�, �త- b�ిEL� ఆచ !hా- ర].   

 

6) =�ా ర�నల#=�ా ర�నల#=�ా ర�నల#=�ా ర�నల# =¬ం�ే�ార]=¬ం�ే�ార]=¬ం�ే�ార]=¬ం�ే�ార] – అల34 � �5ౖప7 ఆ	
8ం�ే�ా ! =�ా య(^తం మ !య" .మ3పణ ;�సం 

భ�మ32;ాwాలలk ఉనjవ·j =�ా  !�సు- ంట1R. �ీ8;< ఆr�రం ఆబ� అమ3మ� అV బహÃ4  

ర�ియల34 హ� అను  ఉల_4 ®ం�న అF-  !��ీ హ�ీ¯ గ�ంథంలk8 ఈ హ�ీ¯ – 

 

"�[wان ا5 و م�U;ن ,� ا���	Uو ا� o�Uج �, ���   �G و اه( ا����وات و اEرض W�I ا�.

�	pا�.�س ا� �  "ی��cن �W م��
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అను�ాదంఅను�ాదంఅను�ాదంఅను�ాదం - “8శ^యంZా, ప�జలక# మం�8 బºrిం�ే�ా ! ;�సం అల34 � మ !య" అల34 � &క' 

�ౖెవదూతల#, భ�మ32;ాwాలలk8 సృ�ిQ  Wత-ం - అ తమ గ"టQలk ఉంHే Ïమల�ౖB� మ !య" 

సమ"ద�ం లkపల ఉంHే �ేపల�ౖB� స \ దుఆ �ేసూ-  ఉండ%ను (=�ా  !�సూ-  ఉండ%ను).”   

  

అంటX తన �5ౖప7 ఆ	
8ం�ే ��సుల �Uౖ అల34 � సల3� (దుఆ – =�ా ర�నల#) పంపటం అంటX �ా !�Uౖ 
తన ;ార]ణ�28j క# !�ించటం మ !య" �ౖెవదూతల ��
 ా �ా ! ;�సం దుఆ (=�ా ర�న) �ేRంచటం 

అంటX �ౖెవదూతల# �ా ! =�ా య(^తం, .మ3పణ, మ";<-  మ !య" �.ం ;�రటం, ఇం;ా ఇతర ��సుల 

మ !య" �వ7ల ��
 ా దుఆ �ేRంచటం అంటX ఇతర సృ�ిQచ ాల# �ా ! bY18j ;�రటం అ8 

Y1ంచబడ%తAనj�ి.  

 

7)  ప7ణ�2ల#ప7ణ�2ల#ప7ణ�2ల#ప7ణ�2ల# ఎనjట>;zఎనjట>;zఎనjట>;zఎనjట>;z తరగతరగతరగతరగవ7వ7వ7వ7 – అల34 � �5ౖప7 ఆ	
8ం�ే�ా ! మం� పనుల#, ప7ణ2;ా ా2ల#, 

bY1ల# ఎనjట>;z తరగవ7 అంటX తZ!q=�వ7. �ీ8;< ఆr�రం సహÃ� మ"?ి4 ం హ�ీ¯ గ�ంథంలk ప�వక-  
మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వలస4 ం ఉప�ే(ం�న ఈ హ�ీ¯ –  

 

"�ًe	ْ�َ � "َم2ْ َدَ� ِإW�َ ُه�ًا َآ�َن Gُ�َ ِم2ْ اEَْجِ� ِم0ُْ( ُأُجْ�ِر ِمyَ Gُ�َ;ِ�َ 2ْ َیْ.xُ1ُ َذdَ�ِ ِم2ْ ُأُجْ�ِرِهْ

 

అను�ాదంఅను�ాదంఅను�ాదంఅను�ాదం - ఎవ epLే సత2మ3రqం �5ౖప7నక# �ిల#hా-  °, �ా !;< ప7ణ�2ల# మ !య" bY1ల# లvంచును. 

మం� �� ! �5ౖప7నక# మ�±న ఆ Wత-ం వ2క#- లక# లvం�ే ప7ణ�2ల# మ !య" bY1లక# 

స !సమ3నంZా �ా !8 ఆ సB��రqం �5ౖప7నక# �ిI�న �ా !;z లvంచును. ఆ	
8ం�న �ా ! ప7ణ�2ల# 

మ !య" ఆచ !సు- నj �ా ! ప7ణ�2లలk ఎట�వంట> తZ!qంప7లn ఉండవ7. 

 

8) అతA2త- మఅతA2త- మఅతA2త- మఅతA2త- మ bభ;ార2ంbభ;ార2ంbభ;ార2ంbభ;ార2ం –ప�జల# తమ �ిల#ప7ను అనుస !ం� అల34 � �5ౖప7నక# మరలటమBC�ి 
ఆ	
నక#ల భ�లkక bభ;ా ా2ల8jంట>లkనూ అతA2త-మ}~�న మ !య" అతA2నjత}~�న 

bభ;ార2ం �ీ8;< ఆr�రం అ§ ¾� అÐ L�I¢ ర�ియల34 హ� అను  ఉల_4 ఖన ��
 ా  సహÃ� 

బ"ఖ3 K హ�ీ¯ గ�ంథంలk న�దు �ేయబHిన ఈ హ�ీ¯ –  

 

అను�ాదంఅను�ాదంఅను�ాదంఅను�ాదం – అ� ¾� అÐ L�I¢ ర�ియల34 హ� ఉల_4 ఖన ప�;ారం ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� 

అల�ౖహa వసల4 ం ఒకhా ! ఇల3 ఉప�ే(ం�B�ర] -  అల34 � �Uౖ ప�మ3ణం! అల34 � ఒక�Cళ s ��
 ా ఏ 

ఒక' !;epB� మ3రqదర|కL�
8j ప�hా�ిం�నట4 RLే, s;�సం అ�ి }�ల#జ�F ఒంటÑలను కIZ! ఉండటం 

కంటX ఎంL� ఉత-మ}~�న�ి. (ఆ ;ాలంలk }�ల# జ�F ఒంటÑలను కIZ! ఉండటమBC�ి అతA2త-మ}~�న 
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ఐశ
 ా28;<  �హjంZా Y1ంచబHే�ి.) ఇం;� ఉల_4 ఖనలk ఇల3 ఉనj�ి – s ;�సం అట�వంట> 
వసు- వ7ల కంటX ఉత- మ}~�న�ి �Cట>�UౖB5ౖLే సూర]2డ% ఉదRంచుBµ  మ !య" అస-JంచుBµ.    
అల34 � �5ౖప7 ఆ	
8ం�ే�ా ! &క' ఈ =�ా r�న2త ఎవ epB� మనసూy !-Zా ఇhా4 ం ధర�ం 

?ీ
క !ంచట18;< ;ారణమవటం ��
 ా బహaరqతమÓతAం�ి. మ ! ఎవ ! ��
 ా B5ౖB� ఒక జ�F Wత-ం 

ల_�� ఒక సమ3జం Wత-ం ఇhా4 ం ధ ా�8j ?ీ
క !ం�నట4 RLే, అట�వంట> �ా ! =�ా r�న2త ఎంత 

ఉనjత hా� R;< �ే !=�తAం�ో ఊహaంచగలమ3?  

 
 
 

5వవవవ �ారం�ారం�ారం�ారం  ధర�ప���రక#లధర�ప���రక#లధర�ప���రక#లధర�ప���రక#ల అసల#అసల#అసల#అసల# బ1ధ2తబ1ధ2తబ1ధ2తబ1ధ2త   8JPాల#8JPాల#8JPాల#8JPాల# 45  

 

ప�జల హృదయ3లను స epన మ3రqదర|కత
ం �5ౖప7నక# మ�±ం�ే శ;<-  ప�వక-ల �ేFలk Zా8 ల_�� �C \ ఇతర 

మ3నవ7ల �ేFలk Zా8 ల_దు. అల3Z\, మ3నవ7ల హృదయ3లలk తన ఇPాQ RPాQ లను, దుPాQ లkచనలను, 

అwా
hా8j B�ట>, మ3నవ7లను తప»డ% �� !లk8;< మ�±ం�ే శ;<-  �UౖL�నుక# కnH� ల_దు.  � !ద� రu అంటX 
అల34 � అనుగ�	8j =¬ం�ే మ3రqం �5ౖప7 ఆ	
8ం�ే�ార] మ !య" అల34 � ఆగ�	8j =¬ం�ే మ3రqం �5ౖప7 

ఆ	
8ం�ే�ార] ;\వలం తమ తమ మ3 ాq ల �5ౖప7నక# �ిలవటం మ3త�}� �ేయగలర]. ;ా8 

సత2మ3రqదర|కL�
8jల_�� అసత2మ3రqదర|కL�
8j గ�హaంచటం మ !య" ?ీ
క !ంచటం అBC�ి ;\వలం 

మ3నవ7Hి స
ంత 8ర�యం�Uౖ ఆr�రపHి ఉంట�ం�ి. ఇం;ా అత8 స
Y1వం �Uౖ మ !య" అల34 � &క' 

ఇPాQ RPాQ ల�Uౖ ఆr�రపHి ఉంట�ం�ి.  అల34 � �5ౖప7 ఆ	
8ం�ే�ా ! బ1ధ2తలలk మ"ఖ2}~�న�ి – ప�జలక# 

సత2మ3రqం గ" !ం� మ !య" ఏక�ైవత
ం గ" !ం� సyషQ}~�న 8దర|B�లL� వ !ంచటం మ !య" 

హెచ^ !ంచటం. అRLే �ార] ఏ �� !లk మరల#L�రBC�ి ;\వలం అల34 � &క' 8ర�యం �Uౖ ఆr�రపHి 

ఉంట�ం�ి. ఈ షయం గ" !ం� �ివ2ఖుgఆ� లk అల34 � ప�కటన ఇల3 ఉం�ి – 

 

�ْ�ُ�ْ(�Iُ َم� �ْ�ُ	ْ�َ�)َ( َوَIُ َم� Gِ	ْ�ََ ��َ9�zِ,َ ْن 9��َ�َْ�اzِ,َ ُ��ا ا��9ُس�َل	ُ��ا ا5َ َوَأِ}	َأِ} )ْ ُ  oُ��ُ	:ِ�ُ َوِإْن

 54(�ِل ِإ��9 ا�َ;َ��ُغ ا�ُ�ِ;	4ْ�َ2َُ�ُ�وا َوَم� َW�َ ا��9ُس

 

� అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � క#క#క#క# rేయ"ల#rేయ"ల#rేయ"ల#rేయ"ల# కంHికంHికంHికంHి. �ైవ�ైవ�ైవ�ైవ ప�వక-ప�వక-ప�వక-ప�వక-  ఆ�ేwాలనుఆ�ేwాలనుఆ�ేwాలనుఆ�ేwాలను =ాట>ంచంHి=ాట>ంచంHి=ాట>ంచంHి=ాట>ంచంHి. ;ా8;ా8;ా8;ా8 ఒక�Cళఒక�Cళఒక�Cళఒక�Cళ sర]sర]sర]sర] మ"ఖుల�ౖLేమ"ఖుల�ౖLేమ"ఖుల�ౖLేమ"ఖుల�ౖLే, బ1Zాబ1Zాబ1Zాబ1Zా 
Lెల#సు;�ంHిLెల#సు;�ంHిLెల#సు;�ంHిLెల#సు;�ంHి, �ైవప�వక-�ైవప�వక-�ైవప�వక-�ైవప�వక-  �Uౖ�U�ౖUౖ�Uౖ �పబHిన�పబHిన�పబHిన�పబHిన కర-వ2Y1రంకర-వ2Y1రంకర-వ2Y1రంకర-వ2Y1రం వర;\వర;\వర;\వర;\ ఆయనఆయనఆయనఆయన బ1ధు2డ%బ1ధు2డ%బ1ధు2డ%బ1ధు2డ%. ssss �Uౖ�U�ౖUౖ�Uౖ �పబHిన�పబHిన�పబHిన�పబHిన 

కర-వ2Y1 ా8;<కర-వ2Y1 ా8;<కర-వ2Y1 ా8;<కర-వ2Y1 ా8;< sర]sర]sర]sర] బ1ధు2ల#బ1ధు2ల#బ1ధు2ల#బ1ధు2ల#. �ైవ�ైవ�ైవ�ైవ ప�వక-క#ప�వక-క#ప�వక-క#ప�వక-క# rేయ"rేయ"rేయ"rేయ"ల�ౖLేల�ౖLేల�ౖLేల�ౖLే s \s \s \s \ మ3రqదర|కత
ంమ3రqదర|కత
ంమ3రqదర|కత
ంమ3రqదర|కత
ం =¬ందుL�ర]=¬ందుL�ర]=¬ందుL�ర]=¬ందుL�ర]. ల_క=�Lేల_క=�Lేల_క=�Lేల_క=�Lే 
సyషQంZాసyషQంZాసyషQంZాసyషQంZా ఆజ�నుఆజ�నుఆజ�నుఆజ�ను అందజeయ2ట18jఅందజeయ2ట18jఅందజeయ2ట18jఅందజeయ2ట18j Jం�Jం�Jం�Jం� ఎక#'వఎక#'వఎక#'వఎక#'వ బ1ధ2తబ1ధ2తబ1ధ2తబ1ధ2త �ైవప�వక-�ైవప�వక-�ైవప�వక-�ైవప�వక-  �Uౖ�U�ౖUౖ�Uౖ ల_దుల_దుల_దుల_దు. అనూjఅనూjఅనూjఅనూjgggg 24:54    
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�4َْ�ِ�ی2َُ���ِ �ُ�َ )56( ِإ�dَ9 َ�� 4ْ�َِ�ي َم2ْ َأHَ;ْ;َIْ َو92�ِ�َ ا5َ َی4ِْ�ي َم2ْ َی�Qَُء َوُهَ� َأْ

 

� ప�ప�ప�ప�వ;ా-వ;ా-వ;ా-వ;ా- ! ····క#క#క#క# ఇషQ}~�నఇషQ}~�నఇషQ}~�నఇషQ}~�న �ా !;<�ా !;<�ా !;<�ా !;< ·వ7·వ7·వ7·వ7 మ3రqదర|కL�
8jమ3రqదర|కL�
8jమ3రqదర|కL�
8jమ3రqదర|కL�
8j (హa��యËహa��యËహa��యËహa��యË) ప�hా�ంిచల_వ7ప�hా�ంిచల_వ7ప�hా�ంిచల_వ7ప�hా�ంిచల_వ7. ;ా8;ా8;ా8;ా8 అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � తనక#తనక#తనక#తనక# 

ఇషQ}~�నఇషQ}~�నఇషQ}~�నఇషQ}~�న �ా !;<�ా !;<�ా !;<�ా !;< మ3రqదర|కL�
8jమ3రqదర|కL�
8jమ3రqదర|కL�
8jమ3రqదర|కL�
8j ప�hా�ించగలడ%ప�hా�ించగలడ%ప�hా�ించగలడ%ప�hా�ించగలడ%, ఆయనఆయనఆయనఆయన తనతనతనతన మ3రqదర|కL�
8jమ3రqదర|కL�
8jమ3రqదర|కL�
8jమ3రqదర|కL�
8j ?
ీక !ం�ే�ా !8?
ీక !ం�ే�ా !8?
ీక !ం�ే�ా !8?
ీక !ం�ే�ా !8 

బ1Zాబ1Zాబ1Zాబ1Zా ఎర]గ"నుఎర]గ"నుఎర]గ"నుఎర]గ"ను. సూర�సూర�సూర�సూర� అVఅVఅVఅV ఖసÅఖసÅఖసÅఖసÅ 28:56 

 )37( َ�� َی4ِْ�ي َم2ْ ُیO)Fِ َوَم� 4ُ�َْ� ِمVِ��َ 2ِْ�ی2َ ِإْن Uْ�َِ�ْص َW�َ ُهَ�اُهْ� َ,zِن9 ا5َ

 

� ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా- ! �ా !;<�ా !;<�ా !;<�ా !;< సB��రqంసB��రqంసB��రqంసB��రqం లvం��ల8లvం��ల8లvం��ల8లvం��ల8 ·వ7·వ7·వ7·వ7 ఎంతZాఎంతZాఎంతZాఎంతZా ;�ర]క#B�j;�ర]క#B�j;�ర]క#B�j;�ర]క#B�j అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � L�నుL�నుL�నుL�ను అపమ3రqంఅపమ3రqంఅపమ3రqంఅపమ3రqం పట>Qం�ేపట>Qం�ేపట>Qం�ేపట>Qం�ే �ా8;<�ా8;<�ా8;<�ా8;< 
మÔ±మÔ±మÔ±మÔ± సB��రqంసB��రqంసB��రqంసB��రqం చూపడ%చూపడ%చూపడ%చూపడ%. అట�వంట>అట�వంట>అట�వంట>అట�వంట> �ా !;<�ా !;<�ా !;<�ా !;< ఎవ
రuఎవ
రuఎవ
రuఎవ
రu స	యపడల_ర]స	యపడల_ర]స	యపడల_ర]స	యపడల_ర]. అ�అ�అ�అ� నహVనహVనహVనహV 16:37 

�ْ[ِمِ.	2ََوَم� َأْآ0َُ� ا�.�9ِس َوَ�ُ�ِ HَVْ�َIَ �ْ )103( 

 

� ;ా·;ా·;ా·;ా· ·వ7·వ7·వ7·వ7 ఎంతZాఎంతZాఎంతZాఎంతZా ;� !B�;� !B�;� !B�;� !B� � !లk� !లk� !లk� !లk ��ల3��ల3��ల3��ల3 మం�ిమం�ిమం�ిమం�ి శ
?ించల_ర]శ
?ించల_ర]శ
?ించల_ర]శ
?ించల_ర]. �ాస- �ా8;<�ాస- �ా8;<�ాస- �ా8;<�ాస- �ా8;< ·వ7·వ7·వ7·వ7 ఈఈఈఈ ?�వక#?�వక#?�వక#?�వక# � !� !� !� ! నుంHినుంHినుంHినుంHి 
ఎట�వంట>ఎట�వంట>ఎట�వంట>ఎట�వంట> ప�Fఫలంప�Fఫలంప�Fఫలంప�Fఫలం కnH�కnH�కnH�కnH� ;�రటం;�రటం;�రటం;�రటం ల_దుల_దుల_దుల_దు. ప�పంచంలkప�పంచంలkప�పంచంలkప�పంచంలk ప�జలంద !;zప�జలంద !;zప�జలంద !;zప�జలంద !;z ఇ�ిఇ�ిఇ�ిఇ�ి ఒకఒకఒకఒక హaతబºధహaతబºధహaతబºధహaతబºధ. య�సు½ 12:103 

 

ప�జల# తమ మ3ట ంట�B�j ా ల_క 8ర4.2ం �ేసు- B�j ా అBC షయం గ" !ం� సత2ధర�ప���రక#ల# 

ఆలk�ంచవల?ిన అవసరం ల_దు. ప !సర �ాL�వరణం మ !య" ప�పంచ ప !?ి� తAల# �ా ! ధర�ప��� ా8;< 
అనుగ"ణంZా ఉB�jయ3 ల_క వ2F \కంZా ఉB�jయ3 అBC�ి కnH� �ార] ఆలk�ంచవల?ిన అవసరం ల_దు. 

అRLే ఎట�వంట> ప !?ి� తAలలkB5ౖB� స \ సమ3జ�8j B�శB�8;< �� ! చూ�� దుషQత
ంL� 8ంHిన 

అసత2మ3రqం నుంHి ఇహపరలkక hాఫల32లL� కnHిన స
చÕ}~�న సత2మ3రqం �5ౖప7నక# ఆ	
8ంచట18;< 
అవసరమR©2 జ�� B�8j, hామ ా� ³8j, B5ౖప7ణ�28j, మBµrై ా28j, ��కచ;ా28j సమకnర]^;�వట18;< 
ప�యFjంచటం మం��ి. ఈ షయం గ" !ం� �ివ2ఖుgఆ� లk అల34 � ఇల3 ప�కట>సు- B�jడ% –  

 

Aَاً�� َ�ِ�یً�ا َ �ْ4ُ�ُ(A�ََأْو ُم �� �Cُ�ِ�ََن َ ْ�ًم� ا5ُ ُم4ُ�ُ�ِ4َْْ�ِ �                       َوِإْذ َ �Hْ�َ ُأم9ٌ� ِمْ.4ُْ

 ِإW�َ َر�)ُ�ْ� َو4ُ9��َ�َْ� َی��1ُ9َن َ �ُ��ا َمAِ�َْرًة

 

�ా�ా�ా�ా !లk8 !లk8 !లk8 !లk8 ఒకఒకఒకఒక వరqంవరqంవరqంవరqం ప�జల#ప�జల#ప�జల#ప�జల# మ Öకమ Öకమ Öకమ Öక వరqంవరqంవరqంవరqం �ా !L��ా !L��ా !L��ా !L� ఇల3ఇల3ఇల3ఇల3 అB�jర]అB�jర]అB�jర]అB�jర] : “sర]sర]sర]sర] హaతబºధహaతబºధహaతబºధహaతబºధ ఎందుక#ఎందుక#ఎందుక#ఎందుక# �ేసు- B�jర]�ేసు- B�jర]�ేసు- B�jర]�ేసు- B�jర] 

అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � B�శనంB�శనంB�శనంB�శనం �ేయనునj�ా !;<�ేయనునj�ా !;<�ేయనునj�ా !;<�ేయనునj�ా !;<, క¼!నంZాక¼!నంZాక¼!నంZాక¼!నంZా (¡ంిచనునj�ా !;<(¡ంిచనునj�ా !;<(¡ంిచనునj�ా !;<(¡ంిచనునj�ా !;<?” �ార]�ార]�ార]�ార] ఇల3ఇల3ఇల3ఇల3 సమ3r�నంసమ3r�నంసమ3r�నంసమ3r�నం �ె=ాyర]�ె=ాyర]�ె=ాyర]�ె=ాyర] :“}�మ"}�మ"}�మ"}�మ" 

ssss ర¢ర¢ర¢ర¢ (ప�భ"వ7ప�భ"వ7ప�భ"వ7ప�భ"వ7) మ"ందుమ"ందుమ"ందుమ"ందు .Jంపబడట18;<.Jంపబడట18;<.Jంపబడట18;<.Jంపబడట18;< ఒకఒకఒకఒక ;ారణంZా;ారణంZా;ారణంZా;ారణంZా �ెప»క#BC�ెప»క#BC�ెప»క#BC�ెప»క#BC 8Jత-ం8Jత-ం8Jత-ం8Jత-ం ఇదంL�ఇదంL�ఇదంL�ఇదంL� �ేసు- B�jమ"�ేసు- B�jమ"�ేసు- B�jమ"�ేసు- B�jమ". 

బహ�wాబహ�wాబహ�wాబహ�wా ఈఈఈఈ ప�జల#ప�జల#ప�జల#ప�జల# ఆయనఆయనఆయనఆయన పట4పట4పట4పట4  అrేయతనుఅrేయతనుఅrేయతనుఅrేయతను వ�ిIవ�ిIవ�ిIవ�ిI �Chా- రBC�Chా- రBC�Chా- రBC�Chా- రBC క#క#క#క# ఆశL�ఆశL�ఆశL�ఆశL� �ేసు- B�jమ"�ేసు- B�jమ"�ేసు- B�jమ"�ేసు- B�jమ".” �వరక#�వరక#�వరక#�వరక# �ార]�ార]�ార]�ార] 

(దుషAQ ల#దుషAQ ల#దుషAQ ల#దుషAQ ల#) తమక#తమక#తమక#తమక# జ�� పకంజ�� పకంజ�� పకంజ�� పకం �ేయబHిన�ేయబHిన�ేయబHిన�ేయబHిన హaతబºధలనుహaతబºధలనుహaతబºధలనుహaతబºధలను ప� !-Zాప� !-Zాప� !-Zాప� !-Zా స� !ం�నప»డ%స� !ం�నప»డ%స� !ం�నప»డ%స� !ం�నప»డ%, }�మ"}�మ"}�మ"}�మ" �ెడ%�ెడ%�ెడ%�ెడ% నుంHినుంHినుంHినుంHి 
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ప�జలనుప�జలనుప�జలనుప�జలను �ా !ం�ే�ా !ం�ే�ా !ం�ే�ా !ం�ే �ా !8�ా !8�ా !8�ా !8 (ధర�ప���రక#లనుధర�ప���రక#లనుధర�ప���రక#లనుధర�ప���రక#లను) ర¡ిం��మ"ర¡ిం��మ"ర¡ిం��మ"ర¡ిం��మ". దు ా�ర]q ల�ౖనదు ా�ర]q ల�ౖనదు ా�ర]q ల�ౖనదు ా�ర]q ల�ౖన ఇతఇతఇతఇతర]లంద !·ర]లంద !·ర]లంద !·ర]లంద !· �ా !�ా !�ా !�ా ! అrేయతల#అrేయతల#అrేయతల#అrేయతల# 

;ారణంZా;ారణంZా;ారణంZా;ారణంZా క¼!న(.క#క¼!న(.క#క¼!న(.క#క¼!న(.క# గ" !�ేwాగ" !�ేwాగ" !�ేwాగ" !�ేwామ"మ"మ"మ".  సూర� అV అ ా½ 7:164 

 

8శ^యంZా స	యసహ;ా ాల ;\వలం అల34 � నుంHే లvhా- యBC �ాస- వం �Uౖ ప� !-Zా నమ�కం 

ఉంచవల�ను. అల34 � &క' మ3రqదర|కత
ం �Uౖ wా
సం ఉంచవల�ను. ఇట�వంట> అచంచల wా
సం అrిక 

�L�దులk ప�F ధర�ప���రక#Hిలk తపyక#ంH� ఉండవల�ను. ఇ�ి ధర�ప���రక#Hిలk మBµrౖె ా28j, బల38j 

�ేకnర]^ను మ !య" అత8 కళ±లkనుంHి  ాల_ అbవ7లను తAHి��Cయ"ను. ధర�ప���ర  °ధుల# 

మ !య" అ ాచ;ా8j �ా2�ించజ\?� దుషQశక#- ల# అత8 �� !లk అBCక ఆటం;ాలను, అవ °r�లను 

కల#గజ\hా- ర]. అ ఎంత �వ�ంZా ఉంట1యంటX, ఒ;�'hా ! ధర�ప���రక#ల# ఇక అల34 � �5ౖప7 ప�జలను 

ఆ	
8ంచటం �ా ! వల4  అR©2 ప8 ;ాద8, అడ%గడ%గ"B� ఎదు Ö'ంట�నj వ2Fక \క ప !?ి� తAలలk 
ధర�ప���రం అhాధ2}~�=�తAనjద8, తమలk8 శ;<-hామ ా� ³ల# ధర�ప��� ా8j మ"ందుక# �సుక# =�వట18;< 
స !=�వటం ల_ద8 అను;�వటం Wదల#�UడL�ర]. అRLే ఇట�వంట> ;<4షQప !?ి� తAలలk అల34 � &క' 

స	యసహ;ా ాల# �ా !;< తపyక లvhా- యBC ఆత�?U×� ర2ం, దృఢ}~�న wా
సం �ా !లk కలగవల�ను. ��8L� 
�ార] ఎ8j అ�ాంత ాల#, అడØంక#ల# ఎదు epB� స \, �ా2�ిసు- నj తమ ధర�ప��� ా8j ఎట>Q  ప !?ి� తAలలkను 

మ"ందుక# �సుక#=�వల?ిన�ేన8 గట>Q Zా 8ర�Rంచుక#ంట1ర]. అల3 స
యంZా ఇషQపHి, ఐ�ÕకంZా ;\వలం 

తన అంZK;ారం ;�సం, తన స	యసహ;ా ాల�UౖBC ఆr�రపHి  ధర�ప��� ా8j ;¤నhాZ!ం�ే పట�Q దల అల34 � 

ఎంL� సంL�Pా8j కల#గజ\సు- ం�ి. అట�వంట> �ా ! గ" !ం� �ివ2ఖుgఆ� లk అల34 � ప�కటన ఇల3 ఉం�ి –  

 

 ا�ُ�َ�َ�آ)ُ��َن َوَ�َ.cِْ;َ�ن9 َW�َ َم� sََذْیُ�ُ��َ�� َوَW�َ ا5ِ َ,ْ�َ	َ�َ�آ9ِ( َوَم� َ�َ.� َأ��9 َ�َ�َ�آ9َ( َW�َ ا5ِ َوَ ْ� َهَ�اَ�� ُسُ;َ�َ.�

 

మనమనమనమన �వన�వన�వన�వన r�నంలkr�నంలkr�నంలkr�నంలk అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � మనక#మనక#మనక#మనక# మ3రqదర|కత
ంమ3రqదర|కత
ంమ3రqదర|కత
ంమ3రqదర|కత
ం వహaం�నప»డ%వహaం�నప»డ%వహaం�నప»డ%వహaం�నప»డ% మనంమనంమనంమనం అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � నునునును ఎందుక#ఎందుక#ఎందుక#ఎందుక# 

నమ"�;�కnడదునమ"�;�కnడదునమ"�;�కnడదునమ"�;�కnడదు? మమsర]మమsర]మమsర]మమsర] మమ�Ijమమ�Ijమమ�Ijమమ�Ij �Uడ%తAనj�Uడ%తAనj�Uడ%తAనj�Uడ%తAనj బ1ధల#బ1ధల#బ1ధల#బ1ధల# ఓర]yL�ఓర]yL�ఓర]yL�ఓర]yL� సహahా- మ"సహahా- మ"సహahా- మ"సహahా- మ". నమ"�క#BCనమ"�క#BCనమ"�క#BCనమ"�క#BC �ార]�ార]�ార]�ార] ;\వలం;\వలం;\వలం;\వలం 

అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � నునునును మ3త�}�మ3త�}�మ3త�}�మ3త�}� నమ"�;��ాIనమ"�;��ాIనమ"�;��ాIనమ"�;��ాI –ఇబ1� హÃం 14:12 

 

6వవవవ 

�ారం�ారం�ారం�ారం  
సత2ధర�ప���రంలkసత2ధర�ప���రంలkసత2ధర�ప���రంలkసత2ధర�ప���రంలk =ాట>ంచవల?ిన=ాట>ంచవల?ిన=ాట>ంచవల?ిన=ాట>ంచవల?ిన షరతAల#షరతAల#షరతAల#షరతAల#   8JPాల#8JPాల#8JPాల#8JPాల# 

45  
 

1. మనం ఆ	
8సు- నj సత2ధర�ం �Uౖ మనక# దృఢ}~�న అచంచల wా
సం ఉండవల�ను. ఆ 

మ3రqదర|కL�
8j �త-b�ిEL�, మనసూy !-Zా నJ�న �ా ep ఉండవల�ను.  
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Gِ َوُرُس�iَ�ُ ��َ Gِ�ِ)ُق sََم2َ ا��9ُس�ُل ِ�َ�� ُأbِ�َْل ِإَ�ْ	Gِ ِم2ْ َر�)Gِ َوا�ُ�ْ[ِمُ.�َن ُآ(� sََم2َ 5ِ��ِ َوَمَ��ِ]Gِ�ِ�َ َوُآُ�ِ;

�ُ	cِ� )285(َ�ْ	2َ َأIٍَ� ِم2ْ ُرُسGِ�ِ َوَ �ُ��ا َسِ�ْ�َ.� َوَأَ}ْ�َ.� iْ8َُ�اdَ�َ َر�9َ.� َوِإَ�ْ	dَ ا�َ

 

ప�వక-ప�వక-ప�వక-ప�వక-  తన�Uౖతన�Uౖతన�Uౖతన�Uౖ తనతనతనతన ప�భ"వ7ప�భ"వ7ప�భ"వ7ప�భ"వ7 నుంHినుంHినుంHినుంHి అవత !ం�నఅవత !ం�నఅవత !ం�నఅవత !ం�న ��88��88��88��88 శ
?ంి�B�డ%శ
?ంి�B�డ%శ
?ంి�B�డ%శ
?ంి�B�డ%. ఈఈఈఈ ప�వక-నుప�వక-నుప�వక-నుప�వక-ను శ
?ంి�ే�ార]శ
?ంి�ే�ార]శ
?ంి�ే�ార]శ
?ంి�ే�ార] కnH�కnH�కnH�కnH� 
��88��88��88��88 హృదయప�ర
కంZాహృదయప�ర
కంZాహృదయప�ర
కంZాహృదయప�ర
కంZా శ
శ
శ
శ
?ిం�B�ర]?ిం�B�ర]?ిం�B�ర]?ిం�B�ర]. – సూర� అV బఖర� 2:285 

 

2. ఏ ధ ా�B5ౖjLే మనసూy !-Zా ?ీ
క !ం�B�Hో, ��88 Bµట>పల#క#ల ��
 ా కnH� ధృ�క !ంచవల�ను.  

 

kُ َوَراَء oُوAُ;َ.َ,َ Gُ�َ���ِرِهْ� 4َُوِإْذ َأAَlَ ا5ُ ِم	�0ََق ا�Aِ9ی2َ ُأوُ��ا ا�ِ�َ��َب َ�ُ�َ;	)ُ..Gُ9 ِ��.�9ِس َوَ�� َ�ْ�ُ�ُ

 )187(َواْ�َ�َ�ْوا Gِ�ِ َثَ�ً.� َ ِ�	ً�� َ,ِ;nَeْ َم� َیQَْ�ُ�وَن

 

గ�ం�ోప�ేwాలనుగ�ం�ోప�ేwాలనుగ�ం�ోప�ేwాలనుగ�ం�ోప�ేwాలను ప�జలలkప�జలలkప�జలలkప�జలలk �ా2�ంిపజ\య3ల8�ా2�ంిపజ\య3ల8�ా2�ంిపజ\య3ల8�ా2�ంిపజ\య3ల8, �ాట>8�ాట>8�ాట>8�ాట>8 మర]గ"మర]గ"మర]గ"మర]గ" పరచ ాద8పరచ ాద8పరచ ాద8పరచ ాద8 అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � �ా !L��ా !L��ా !L��ా !L� �ేRం�న�ేRం�న�ేRం�న�ేRం�న 

ప�మ3ణ�8jప�మ3ణ�8jప�మ3ణ�8jప�మ3ణ�8j కnH�కnH�కnH�కnH� గ�ంథగ�ంథగ�ంథగ�ంథ ప�జలక#ప�జలక#ప�జలక#ప�జలక# జ�� పకంజ�� పకంజ�� పకంజ�� పకం �ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి. – సూర� ఆల� ఇమ3Ì � 3:187 

 

తమ స
ంత ప��జB�లను మ !య" సమస2లను దృ�ిQలk �Uట�Q క#8 ధర�ప��� ా8j వ�ిI�Cయటం 

తగదు. ;¤8j ప�Lే2క తపy8 స ! ప !?ి� తAలలk మ3త�}� అల3 �ేయవచు^ను. ఉ��హరణక# – ధర�ప���రంలk 
ఒ;�'hా ! =�ా ణ�ల# ;�లkyR© ప !?ి� తAల# ఎదురవటం. ధర�ప��� ా8j ఇం;ా ;¤B�jళ± =ాట� 

;¤నhాZ!ం�ేందుక# �ల#Zా =�ా ణ�ల# ;�లkyR© ప !?ి� తAల నుంHి తనను L�ను ;ా=ాడ%;�వల?ిన అవసరం 

ఏరyHినప»డ%, అతను ��88 L�L�'IకంZా ఆ�ి�Cయవచు^ను.  ;ా8 ఒక�Cళ తపy8 స !Zా ధర�ప���రం 

�ేయవల?ిన సమయం ఆసనj}~�నప»డ%, అల34 � &క' ధ ా�8j ఎల#ZeF-  ��టవల?ిన అవసరం తపy8 

స ! అRనప»డ%, ధర�ప���రక#డ% స
యంZా =�ా ణ�ల !yంచటంలk �5ను;ాడకnడదు.   

 

3. Bµట> మ3టల ��
 ా ధృ�క !ంచటంL� =ాట�, అల34 � &క' ధర�ం �Uౖ దృఢ}~�న wా
hా8j ఆచరణల 

��
 ా కnH� ధృ�క !ంచవల?ి ఉనj�ి.  

� َوَأْ�ْ�ُ�َiُ�ْْ�َن َأ�ُْ̀مُ�وَن ا�.�9َس ِ���ِ;�) َوَ�ْ.َ � َ�ْ�ُ��َن ا�ِ�َ��َب َأَ,َ�� 1ِ�ْ�َُ��َنَأَ�ْ�ُ)44( 

 

ఇతర]లB5ౖLేఇతర]లB5ౖLేఇతర]లB5ౖLేఇతర]లB5ౖLే సB�� ాq 8jసB�� ాq 8jసB�� ాq 8jసB�� ాq 8j అవలం¾ంచమ8అవలం¾ంచమ8అవలం¾ంచమ8అవలం¾ంచమ8 ఆ�ే(సు- B�jర]ఆ�ే(సు- B�jర]ఆ�ే(సు- B�jర]ఆ�ే(సు- B�jర], ;ా8;ా8;ా8;ా8 స
యంZాస
యంZాస
యంZాస
యంZా s \s \s \s \ ��88��88��88��88 అవలం¾ంచటంఅవలం¾ంచటంఅవలం¾ంచటంఅవలం¾ంచటం 

మర�=�తAB�j eందుక#మర�=�తAB�j eందుక#మర�=�తAB�j eందుక#మర�=�తAB�j eందుక#? –అV బఖర� 2:44 

 

4. sలk8 ఇతర ల.ణ�ల8jంట> కంటX అల34 � �Uౖ దృఢwా
సం కIZ! ఉండటమBC ఈ ల.ణం,  

అతA2నjతంZా ఉండవల�ను.  
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� َ�ْ�ِ�ُ��ا َی� َأی�4َO ا�Aِ9یsَ 2ََمُ.�ا ُآ�ُ��ا َ �9اِم	2َ 5ِ 4َ�َُ�اَء ْ1ِ���ِ�qِ َوَ�� َیْ
ِ�َم.9ُ�ْ� َ�َ.Zَُن َ ْ�ٍم َW�َ َأ�9

�ُ��َنَ�ْ�َ ��َ�ِ �ٌ	;ِlَ 5َِ�ُ��ا ُهَ� َأْ َ�ُب 1ْ9���َِ�ى َوا��1ُ9ا ا5َ ِإن9 ا )8(اْ

 

శ
?ంి�నశ
?ంి�నశ
?ంి�నశ
?ంి�న ప�జల3 ాప�జల3 ాప�జల3 ాప�జల3 ా! అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � ;¤రక#;¤రక#;¤రక#;¤రక# సత2ం�Uౖసత2ం�Uౖసత2ం�Uౖసత2ం�Uౖ ?ి� రంZా?ి� రంZా?ి� రంZా?ి� రంZా ఉండంHిఉండంHిఉండంHిఉండంHి. B�2య38;<B�2య38;<B�2య38;<B�2య38;< hాÍల#ZాhాÍల#ZాhాÍల#ZాhాÍల#Zా ఉండంHిఉండంHిఉండంHిఉండంHి. 
(ఏ�ైB�ఏ�ైB�ఏ�ైB�ఏ�ైB�) వరqంL�వరqంL�వరqంL�వరqంL� ఉనjఉనjఉనjఉనj �5ౖరం�5ౖరం�5ౖరం�5ౖరం ;ారణంZా;ారణంZా;ారణంZా;ారణంZా sర]sర]sర]sర] ఆ�Cwా8;<ఆ�Cwా8;<ఆ�Cwా8;<ఆ�Cwా8;< లkB5ౖలkB5ౖలkB5ౖలkB5ౖ B�2య38jB�2య38jB�2య38jB�2య38j త2xంచకంHిత2xంచకంHిత2xంచకంHిత2xంచకంHి. �ా !;<�ా !;<�ా !;<�ా !;< B�2యంB�2యంB�2యంB�2యం 

�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి. ఇ�ిఇ�ిఇ�ిఇ�ి �ైవభ;<-;<�ైవభ;<-;<�ైవభ;<-;<�ైవభ;<-;< అFఅFఅFఅF �ేర]�5ౖన�ి�ేర]�5ౖన�ి�ేర]�5ౖన�ి�ేర]�5ౖన�ి. అV మ3Rద� 5:8 

 

5. అల34 � &క' ధర�ం �Uౖ ధృ�కరణ స
ంత ;� !కల(న½� ;z ఖు ాÀ·) L�2గంL� కnHిన�ౖె ఉండవల�ను. 

ఒక�Cళ అవసర}~�Lే ఇhా4 ం ధర� ప���రం ;�సం తమ ధనr�B�2లను, వసు- hామZ!�8, సంపదను, 

సమయ38j L�2గం �ేయట18;< కnH� �5ను;ాడ కnడదు.  ఇం;ా అవసర}~�Lే =�ా ణ�ల !yంచట18;< కnH� 
�5ను;ాడకnడదు. అల3Z\ ఒక�Cళ అత2ంత ల#�5ౖన మ !య" అత2ంత ఇషQ}~�న �ాట>8 కnH� అల34 � 

&క' ధర�ప���రం ;�సం L�2గం �ేయవల?ి వ?�- , �ాట>8 సంL�షంZా, మనసూy !-Zా అల34 � మ3రqంలk 
ఖర]^ �UటQవల�ను మ !య" L�2గం �ేయవల�ను.  

 

� ا�ُ�Uِْ�ِ.	2ََوا�Aِ9ی2َ َج�َهُ�وا ِ,	َ.� َ�َ.4ِْ�َی.4ُ9ْ� ُسُ;َ� )69(َ�َ.� َوِإن9 ا5َ َ�َ

 

మ3మ3మ3మ3 ;¤రక#;¤రక#;¤రక#;¤రక# �వ�ప�యL�jల#�వ�ప�యL�jల#�వ�ప�యL�jల#�వ�ప�యL�jల# �ే?��ే?��ే?��ే?� �ా !;<�ా !;<�ా !;<�ా !;< }�మ"}�మ"}�మ"}�మ" మ3మ3మ3మ3 మ3 ాq లనుమ3 ాq లనుమ3 ాq లనుమ3 ాq లను చూప7L�మ"చూప7L�మ"చూప7L�మ"చూప7L�మ", 8శ^యంZా8శ^యంZా8శ^యంZా8శ^యంZా అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � 

సజÉనులL�సజÉనులL�సజÉనులL�సజÉనులL� =ాటX=ాటX=ాటX=ాటX ఉం��డ%ఉం��డ%ఉం��డ%ఉం��డ% – అన'బ�Ë 29:69   
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7వవవవ �ారం�ారం�ారం�ారం  BCట>BCట>BCట>BCట>  ధర�ప���రంధర�ప���రంధర�ప���రంధర�ప���రం ఎల3ఎల3ఎల3ఎల3 ఉంH�IఉంH�IఉంH�IఉంH�I?  8JPాల#8JPాల#8JPాల#8JPాల# 45  

 

ప�వక-ల చ !త�ను జ�గ�త- Zా ప !¦Iం�నట4 RLే, మన మ"ందునj ఈ ప�సు- త ప�పంచ ప !?ి� తAలక# �ా ! 
;ాలప7 ప !?ి� తAలక# ��ల3 దగq ! సంబంధం కనబడ%ను. అRLే ప�సు- త ;ాలంలk మన మ3రqదర|కL�
8;< 
అల34 � &క' అంFమ గ�ంథం స
చÕ}~�న అసల�ౖన రuపంలk JZ!I ఉనjదనటంలk ఎట�వంట> 
సం�ేహమ� ల_దు. ఇక ప�ళయం వరక# ఈ ప�పం��8;< ఏ ప�వ;ా-  మ !య" ఏ మ3రqదర|కత
మ� అవసరం 

ల_దు. �ీ8 గ" !ం� �ివ2ఖుgఆ� లk అల34 � ఇల3 ప�కట>సు- B�jడ% -  

� اِ�ْسَ��َم ِدیً.�... ُ�ُ�َ Hُ	َوَرِض ��ِ�َ�ْ�ِ �ْ�ُ	ْ�ََ Hُ�ْ�� ِدیَ.ُ�ْ� َوَأْ�َْ�ُ�َ Hُ�ْ�  ... ا�َ	ْ�َم َأْآَ

 

ఈB�డ%ఈB�డ%ఈB�డ%ఈB�డ% BCనుBCనుBCనుBCను ssss ధ ా�8jధ ా�8jధ ా�8jధ ా�8j ssss ;¤రక#;¤రక#;¤రక#;¤రక# ప !ప�ర�ంప !ప�ర�ంప !ప�ర�ంప !ప�ర�ం �ేwాను�ేwాను�ేwాను�ేwాను. ssss �Uౖ�U�ౖUౖ�Uౖ B�B�B�B� అనుగ�	8jఅనుగ�	8jఅనుగ�	8jఅనుగ�	8j ప� !-ప� !-ప� !-ప� !-  �ేwాను�ేwాను�ేwాను�ేwాను. ssss ;¤రక#;¤రక#;¤రక#;¤రక# 
ఇhా4 ంనుఇhా4 ంనుఇhా4 ంనుఇhా4 ంను ssss ధర�ంZాధర�ంZాధర�ంZాధర�ంZా అంZKక !ం��నుఅంZKక !ం��నుఅంZKక !ం��నుఅంZKక !ం��ను. సూర� అV మ3R�� 5:3 

 

;ాబట>Q  మ3నవ �వనr�నం మన దగq ర ప !ప�ర� ?ి� Fలk ఉనj�ి. ఇతర]లక# మ3రqదర|కత
ం 

�ేయట18;< మ !య" మ"?ి4 ంలను సత2ధర�ం�Uౖ 8లకడZా ఉంచట18;< ఇ�ి స !Zాq  స !=�తAం�ి. 

 

సత2ధర�ప��� ా8jసత2ధర�ప��� ా8jసత2ధర�ప��� ా8jసత2ధర�ప��� ా8j  క�మక�మంZాక�మక�మంZాక�మక�మంZాక�మక�మంZా  మ"ందుక#మ"ందుక#మ"ందుక#మ"ందుక#  �సుక#=�వటం�సుక#=�వటం�సుక#=�వటం�సుక#=�వటం 

 

  ప�వక-లప�వక-లప�వక-లప�వక-ల  ఆరంభప7ఆరంభప7ఆరంభప7ఆరంభప7  ధర�ప���రధర�ప���రధర�ప���రధర�ప���ర  r�నంr�నంr�నంr�నం: 

సమ3జంలk అ ాచకం హదు� s !నప»డ%, ప�జల# తమ ప� !
క#ల అజ�� నప7, అంధ;ారప7, అసత2ప7 

మ !య" అwా
సప7 మ�ఢనమ�;ాలలk మ"8Z! =�Rనప»డ%, ప�పంచంలk నల#మ�లల3 అహaంస, 

అwాంF ప�బI=�Rనప»డ% అల34 � తన ప�వక-లను పంప7త¥ ఉంHే�ాడBC�ి ఒక �ాస- వ}~�న షయం. 

అట�వంట> ;<4షQప !?ి� తAలలk ప�వక-ల# ఒక ఆదర|వంత}~�న ఇhా4 sయ సమ3జ�8j hా� �ిం�ే �ిశలk 
WటQWదట సత2ధర�ప7 LÁI 8యమ8బంధనల �5ౖప7నక#, ��8 మ�ల?ి��E ంL�ల �5ౖప7నక# 

ఆ	
8ం�ే�ార]. ఈ మ�డ% 8యమ8బంధనల# మ !య" మ�ల?ి��E ంL�ల# అత2ంత ప�r�న}~�న.  

 

1. అల34 � �Uౖ wా
సం అంటX అల34 � &క' hార
YÙమత
ం (LౌహÃ�ె ర]బ�¾య2�) L� =ాట� 

ఏక�ౖె�ా ాధన (LౌహÃ�ె ఉలnహaయ2�) �5ౖప7నక# ఆ	
8ంచటం. 

2. ప�వక-ల�Uౖ wా
సం అంటX అల34 � &క' ప�వక-లక# ప� !-  rేయత చూపమ8 ఆ	
8ంచటం. 

3. ప�ళయ�ినం �Uౖ wా
సం అంటX Wత-ం షయ3లను అల34 � ;\ వ�ిI�C?ి, ఆయన ఆ�ేwాల 

ప�;ార}� �ంచమ8 ఆ	
8ంచటం. 
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9వవవవ 

�ారం�ారం�ారం�ారం  
ప�వక-లప�వక-లప�వక-లప�వక-ల ధర�ప���రధర�ప���రధర�ప���రధర�ప���ర పదEFపదEFపదEFపదEF &క'&క'&క'&క' ప�L2ేకతప�L2ేకతప�L2ేకతప�L2ేకతల#ల#ల#ల#  

 8JPాల#8JPాల#8JPాల#8JPాల# 
45  

 

అల34 �అల34 �అల34 �అల34 �  �5ౖప7�5ౖప7�5ౖప7�5ౖప7  ఆ	
8ంచటంలkఆ	
8ంచటంలkఆ	
8ంచటంలkఆ	
8ంచటంలk  ప�వక-లప�వక-లప�వక-లప�వక-ల  బºధB�బºధB�బºధB�బºధB�  పదE FపదE FపదE FపదE F  &క'&క'&క'&క'  ప�L2ేకతప�L2ేకతప�L2ేకతప�L2ేకతల#ల#ల#ల#  

8శ^యంZా ప�వక-ల# తమ తమ సమ3జ�లను అల34 � �5ౖప7 �ిI�ే ఉనjత r�నం, Fయ2ట> 
మ3ధుర2ప7 పల#క#లL� కnHిన �ా ! ఉత- మ బºధనల# ప�జల�Uౖ మం� ప�Y1వం చూ��, �ా ! 
హృదయ3లలk �Úచు^క#8 =�R©. ఏ =�ా ంతంలk ల_క ఏ ;ాలంలk B5ౖB� స \, సత2ధర�ప���ర బ1ధ2త 

B5ర�C ా^లనుక#BC ధర�ప���రక#ల#, ;<�ంద LెI�ిన ప�వక-ల &క' సునj� ను అంటX ఈ wÛష 

ల.ణ�లను, గ"ణగణ�లను, స
Y1�ా8j ఎంత మ3త�మ� LేIకZా �సు;� ాదు.   

 

1. తమ సమ3జమ"లలk ప�వక-ల# �ా ! Y1షలkBC, �ా ! య3సలkBC, �ా ! పదEF ననుస !ం�ే బºrిం�ే�ార].  

 

�Qَُء َوَی4ِْ�ي َم2ْ َی�Qَا5ُ َم2ْ َی O)Fِ	ُ,َ �ْ4ُ�َ 2َ(	;َ	ُ�ِ Gِِن َ ْ�ِم��َوُهَ�  ُء َوَم� َأْرَسْ�َ.� ِم2ْ َرُس�ٍل ِإ��9 ِ�ِ�َ

�ُ	�ِUَا� bُیbِ�َ4( ا�( 

 

}�మ"}�మ"}�మ"}�మ" మ3మ3మ3మ3 సం�ేwా8jసం�ేwా8jసం�ేwా8jసం�ేwా8j అందజ\?�అందజ\?�అందజ\?�అందజ\?� 8Jత-ం8Jత-ం8Jత-ం8Jత-ం ప�వక-నుప�వక-నుప�వక-నుప�వక-ను పం�ిపం�ిపం�ిపం�ినప»డల34నప»డల34నప»డల34నప»డల34 , అతడ%అతడ%అతడ%అతడ% తనతనతనతన జ�Fజ�Fజ�Fజ�F ప�జల#ప�జల#ప�జల#ప�జల# మ3ట14 Hేమ3ట14 Hేమ3ట14 Hేమ3ట14 Hే 

Y1షలkBCY1షలkBCY1షలkBCY1షలkBC మ3మ3మ3మ3 సం�ేwా8jసం�ేwా8jసం�ేwా8jసం�ేwా8j అందజ\wాడ%అందజ\wాడ%అందజ\wాడ%అందజ\wాడ%, �ా !;<�ా !;<�ా !;<�ా !;< అతడ%అతడ%అతడ%అతడ% షయ38jషయ38jషయ38jషయ38j చక'Zాచక'Zాచక'Zాచక'Zా అర�మR©2టట�Qఅర�మR©2టట�Qఅర�మR©2టట�Qఅర�మR©2టట�Q  

LెIయజ\LెIయజ\LెIయజ\LెIయజ\యయయయట18;<ట18;<ట18;<ట18;<. సూర� ఇబ1� హÃం 14:4 

 

2. ప�వక-ల పల#క#ల# సరళంZా, సులభతరంZా hామ3న2 ప�జలక# కnH� అర�మR©2 ధంZా ఉంHే. �ార] 

అక'Hి ప�జల మ3ట14 Hే �ర]Lెనుjల, ఆ��ర వ2వ	 ాలను అనుస !ం�, ఎల3ంట> సం�ే	సy��లక# 

L�వ7ల_8 ధంZా తమ ల¡Ü28j సులభంZా, LేIకZా ప� !-  �ేసుక#BCటట�4  సంY1�ిం�ే �ార].  

 

3. ఈ ఉత-మ గ"ణ�లL� =ాట� ప�వక-ల# మ !య" ధర�ప���రక#ల# అBCక ర;ాల పదEతAలను, r�B�లను 

ధర�ప���రంలk ఉప�Z!ం�ే�ార]. ఈ షయ38j �ివ2ఖుgఆ�  )ا���ت �����(  అBC వచనంలk 
ధృ�క !ం�ెను. అంటX ఒక �ాస- �ా8j వ !ంచట18;< మ !య" ��88 గ�హaంపజ\యట18;< రకర;ాల�ౖన 

ధ పదEతAల#, r�నల# ఉప�గపడ%ను.  

 

4.  ప�జలలk rైర2hాహhాలను 8ం�� ధంZా ధర�ప���రక#ల పల#క#ల# ఉండవల�ను.  �ా ! హృదయ3లను 

}~త- పర�ేటట�4 Zా, ;ార]ణ2ంL� 8ం��టట�4 Zా, wాంతపర�ేటట�4 Zా ఉండవల�ను. Tిల3సTీల మ3�ి !Zా 
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;\వలం మ3నవ7Hి ఆలkచనలను మ !య" మ3న�ాత�ను మ3త�}� ప�వక-ల# ల.2ం �ే?��ార] ;ాదు. అ�ి 

సూTీల# అనుస !ం�ే r�నం.  ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం &క' మ3ట14 Hే r�నంలk 
ఎదుట> �ా8 మనసు�లk ��Z! ఉనj ఆణÂమ"L�2లను బయటక# వ�ే^టట�4  �ే?��ార]. ఇం;ా �ా !లk8 

ఆత�wా
hా8j }�ల#;¤I�� �ార]. ఉప�ేశం �ే?�టప»డ% ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం 

&క' పత�}~�న కళÝ±  ఎర�Zా మ3 !=�R©. కంఠస
రం �వ�hా� R;< �ేర]క#BC�ి. పల#క#ల# �CగంZా 
మ !య" గంßరంZా వ�ే^. s �Uౖ శతA� ?Uౖన2ం ఏ సమయంలk B5ౖB� ��Hి �ేయవచ^BC మ"ఖ2 
సమ3�� ా8j తన ?UౖB�28;< LెIయజ\సూ- , �ా !8 జ�గ�త- Zా ఉండమ8 హెచ^ !సు- నjట�4 Zా �ా ! ఉప�ేశం 

ఉంHే�ి. అల34 � �Uౖ �ా !క#నj దృఢwా
సం &క' ఫIత}� �ా ! ఉప�ేశమ"లలk8 ఆ �వ�?ి� F మ !య" 

ఆ �CHి. ఇం;ా B�శనం �5ౖప7 ¦ఘÌంZా hాZ!=�తAనj మ3నవ సమ3జం �Uౖ �ా ! �వ�}~�న దు:ఖ38;< 
మ !య" న(ం�=�తAనj మ3నవత
ం గ" !ం�న ఆయన తపన మ !య" ;ార]ణ2ప7 ప�Fసyందనల_ �ా ! 
ఉప�ేwాలను అల3 �ాHిZా, �CHిZా ఉం�ే. ఈ ల.ణ�ల వలనBC ధర�ప���రక#ల ఉప�ేwాల# ఏ ఏ 

ప��ేwాలలk B5ౖB� , ఏ ఏ సమయ3లలk B5ౖB� స \ ఇతర]ల ఉప�ేwాల కంటX ఉనjతంZా, ప��జనకరంZా 
ఉంట1R.  ఇక'Hి నుంHే అసత2ం నుంHి సL�28j �Cర] �ే?�, అసత2ప7 hా
ర� �తం �5ౖప7నక# �� ! 
చూ�� �ా ! నుంHి అల34 � &క' మ3రqదర|కత
ం �5ౖప7నక# పI�ే ధర�ప���రక#లను �Cర] �ే?�, 
ధర�ప���రక#Hి8 అధర�ప���రక#Hి నుంHి �Cర]�ే?�, ;¤� త-  ధ ా�లను, మL�లను, ?ి��E ంL�లను, 

Tిల3సTీలను ప���రం �ేసూ-  మ3రqభ�షQత
ం �5ౖప7 మ�±ం�ే, సం�ిగ�ంలk పడ �C?� అసత2ం �5ౖప7 �ిI�ే �ా ! 
నుంHి స
చÕ}~�న, సyషQ}~�న సత2ం �5ౖప7 �ిI�ే �ా !8 �C \ �ే?� మ3 ాq ల# �Cరవ7L�R.  

 

5. ప�వక-లంద ! �ిల#ప7 ఒకటX. �ార] తమ అంబ"ల =¬�ిలk8 ప�F బ1ణ�8j ఒ;\ ల.2ం �5ౖప7నక# గ" ! �UటXQ  
�ార]. �ీ8 ;ారణంZా ప�వక-ల# తమ సంY1షణ� సమయ3లలk తమ ఉత- మ r�నం �Uౖ మ !య" 

ఇhా4 sయ 8యమ 8బంధనలను =ాట>ంచటం �Uౖ ప� !-  దృ�ిQ  ;\ం�ీ�క !ం�ే�ార] మ !య" చర^లలk తమ 

�ివ2సం�ేశం �Uౖ సంప�ర�  wా
hా8j వ2క-పర�ే�ార].  

 

6. L�మ" �ాడ%తAనj ప��లలk LేIకZా, సyషQంZా అర�మR©2 ప��ల# ఉంHేటట�4  �ౖెవప�వక-ల# జ�గ�త-  
వహaం�ే�ార]. ఇం;ా సంY1షణను ఎక'డ =¬HిZ!ం��I, ఎక'డ క#4 ప- ంZా మ"Z!ం��I అBC షయం�Uౖ కnH� 
ప�Lే2క శ�దE  చూ�ిం�ే�ార]. ఎదుట>�ా ! ప�వర-నను, స
Y1�ా8j మ !య" ఇPాQ RPాQ లను దృ�ిQలk 
ఉంచుక#8 సంY1�ిం�ే r�B�8j, చ !^ం�ే పదEF8 అవలం¾ం�ే�ార]. ఉ��హరణక# ప�వక-  మ"హమ�� 

సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం ఇల3 ఉప�ే(ం�ే�ార]– "وا�i.� yوا و�Q� وا و��� y وا و��ی"  అంటX 
సులభతరం �ేయంHి అంLేZా8 క¼!నం �ేయవదు� , bభసం�ేwాలను 8�ించంHి అంLేZా8 ప�జలను 

సత2ధ ా�8;< దూరమR©2టట�4  �ేయవదు� . 
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7. ప�వక-ల సంY1షణ ఉనjత}~�న�ిZా, ఉత-మ}~�న�ిZా మ !య" మనసు�క# హతA- క#=�R©టట�4 Zా ఉంHే�ి. 
తమ సంY1షణ ంట�నj ఎదుట>�ా ! హృదయ3లలk ఏహ2Y1వం, అసహ2ం, సం�ిగ�ం, అనుమ3నం, 

అసyషQత, అహంY1వం, అధర�ప7 ఆలkచనల#, తల¾ర]సుతనం, వ2F \క Y1�ాలను }�లá'I�� 
షయ3ల# ల_క#ంH� జ�గ�త-  వహaం�ే�ార]. �ీ8 గ" !ం� ఖుgఆ� లk అల34 � ఇల3 ఆ�ే(సు- B�jడ% –  

 
 

 َ Gُ�َ ��َ�1ُ,َWQَpْآ9ُ� َأْو َیAَ�ََی Gُ9��َ�َ �.ً(	�َ ��ً�ْ)44( 

 

“s !ద� రus !ద� రus !ద� రus !ద� రu (మ�hామ�hామ�hామ�hా మ !యమ !యమ !యమ !య 	రu�	రu�	రu�	రu� అల�ౖహaస�ల3ంల#అల�ౖహaస�ల3ంల#అల�ౖహaస�ల3ంల#అల�ౖహaస�ల3ంల#) కల?ికల?ికల?ికల?ి Tి £�Tి £�Tి £�Tి £� వద�క#వద� క#వద� క#వద� క# �5ళ±ంHి�5ళ±ంHి�5ళ±ంHి�5ళ±ంHి, అతడ%అతడ%అతడ%అతడ% �ి;ా' !�ి;ా' !�ి;ా' !�ి;ా' ! 
అR=�య3డ%అR=�య3డ%అR=�య3డ%అR=�య3డ%. అత8L�అత8L�అత8L�అత8L� మృదువ7Zామృదువ7Zామృదువ7Zామృదువ7Zా మ3ట14 డంHిమ3ట14 డంHిమ3ట14 డంHిమ3ట14 డంHి, బహ�wాబహ�wాబహ�wాబహ�wా అతడ%అతడ%అతడ%అతడ% హaతబºధనుహaతబºధనుహaతబºధనుహaతబºధను ?
ీక !hా- Hే�?
ీక !hా- Hే�?
ీక !hా- Hే�?
ీక !hా- Hే� ల_��ల_��ల_��ల_�� 
(అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � క#క#క#క#) భయపడL�Hే}�భయపడL�Hే}�భయపడL�Hే}�భయపడL�Hే}�” సూర� L�	 20:44 

 

      2ُ�َIْ9���ِِ�� ِهَ� َأ �Cَِ� ا�Uََ�َ.ِ� َوَج�ِد4ُ�ِْْ�ْ��ِ� َوا�ََ�ْUِ���ِ dَِ( َر�)	َسِ; W�َاْدُع ِإ                   

�4َْ�ِ�ی2َُ���ِ �ُ�َ�2ْ َض(9 َ2ْ َسِ;	Gِ�ِ َوُهَ� َأَْ�ِ �ُ�َ )125(ِإن9 َر�dَ9 ُهَ� َأْ

 

“చక'8చక'8చక'8చక'8 హaతబºధL�హaతబºధL�హaతబºధL�హaతబºధL� ···· ప�భ"వ7ప�భ"వ7ప�భ"వ7ప�భ"వ7 మ3రqంమ3రqంమ3రqంమ3రqం �5ౖప7నక#�5ౖప7నక#�5ౖప7నక#�5ౖప7నక# ఆ	
8ంచుఆ	
8ంచుఆ	
8ంచుఆ	
8ంచు. ప�జలL�ప�జలL�ప�జలL�ప�జలL� ఉత- �త-మ}~�నఉత- �త-మ}~�నఉత- �త-మ}~�నఉత- �త-మ}~�న  KFలk KFలk KFలk KFలk 
�ా�ంిచు�ా�ంిచు�ా�ంిచు�ా�ంిచు” సూర� అనjహV 16:125 

 

;ాబట>Q  ప�జల హృదయ3ల# సత2ధ ా�8;< దూరమR©2 ప��లను మ !య" పల#క#లను ప�వక-ల# 

�ాHే�ార] ;ాదు. తమలk8 మ�«���రలను, అwా
hా8j, సత2Fరhా' ా8j దూరం �ే?� ధంZా �ా ! 
పల#క#ల# ప�జలను =�� త�హaం�ే.  �ీ8 గ" !ం� ఖుgఆ� లk అల34 � ఆ�ేశం ఇల3 ఉం�ి –  

 

� َآdَ�ِAَ َزی�9.9 ِ�ُ�() ُأم9ٍ�ْ� َوَ�� َ�ُ�;�Oا ا�Aِ9ی2َ َیْ�ُ�َن ِم2ْ ُدوِن اَ,َ 5ِ	ُ��O;ا ا5َ َْ�ًوا ِ�َ�ْ	ِ� ِْ4ُ�َ�ََ �ٍ  

�� َآ�ُ��ا َیْ�َ�ُ��َنُث�9 ِإW�َ َر�)4ِْ� َمْ�ِجُ�َ�ِ �ْ4ُeُ(;.َ	ُ,َ �ْ4ُ)108( 

“అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � నునునును ;ాద8;ాద8;ాద8;ాద8 �ార]�ార]�ార]�ార] ఆ ాrిసు- నj�ాట>8ఆ ాrిసు- నj�ాట>8ఆ ాrిసు- నj�ాట>8ఆ ాrిసు- నj�ాట>8 దూ�ించకంHిదూ�ించకంHిదూ�ించకంHిదూ�ించకంHి. ఎందుకంటXఎందుకంటXఎందుకంటXఎందుకంటX �ార]�ార]�ార]�ార] బహ��ై�ా ాధనబహ��ై�ా ాధనబహ��ై�ా ాధనబహ��ై�ా ాధన 

(�ిర]'�ిర]'�ిర]'�ిర]') కంటXకంటXకంటXకంటX ఇం;ాఇం;ాఇం;ాఇం;ా మ"ందుక#మ"ందుక#మ"ందుక#మ"ందుక# =�R=�R=�R=�R అజ�� నంఅజ�� నంఅజ�� నంఅజ�� నం �ేత�ేత�ేత�ేత అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � BCBCBCBC దూ�ిhా-  \�దూ�ిhా-  \�దూ�ిhా-  \�దూ�ిhా-  \�.” సూర� అV అ� ఆÎ 

6:108 
 

;ాబట>Q  ప�వక-ల# అwా
సుల క¼!న పల#క#లక# మ !య" అసభ2కర ప��లక# Fయ2ట> మ3ధుర2ంL� 
కnHిన }~త- 8 పల#క#లL� జ�ాబ" ఇ�ే^�ార]. ఎదుట>�ా ! క¼!నL�
8;< జ�ాబ"Zా మృదుస
Y1�ా8j 

ప�ద !|ం�ే�ార]. ఎందుకంటX ప�జల హృదయ3లలk �Úచు^క#8 =�R© మ3రqం ;\వలం ఇ�ొక'టX.  
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 10వవవవ �ారం�ారం�ారం�ారం  
అVఅVఅVఅV వల3వల3వల3వల3 – అVఅVఅVఅV బ ాబ ాబ ాబ ా  

ధర�ధర�ధర�ధర�ప���రక#Hిప���రక#Hిప���రక#Hిప���రక#Hి ఇPాQ RPాQ ల#ఇPాQ RPాQ ల#ఇPాQ RPాQ ల#ఇPాQ RPాQ ల# 
 8JPాల#8JPాల#8JPాల#8JPాల# 45  

 

ధర�ప���రంలkధర�ప���రంలkధర�ప���రంలkధర�ప���రంలk ఎదుట>�ా8ఎదుట>�ా8ఎదుట>�ా8ఎదుట>�ా8 మనస-L�
8;<మనస-L�
8;<మనస-L�
8;<మనస-L�
8;<, స
Y1�ా8;<స
Y1�ా8;<స
Y1�ా8;<స
Y1�ా8;< =�ా మ"ఖ2త=�ా మ"ఖ2త=�ా మ"ఖ2త=�ా మ"ఖ2త 8వ
టం8వ
టం8వ
టం8వ
టం 

అrిక �ిగ"బHి =¬ందట18;< }�ల#జ�F త-నంL� =ాట� hారవంత}~�న భ�J మ !య" 

అనుకnల}~�న �ాL�రవరణం కnH� ఎంL� అవసరం. }�ల#జ�F త-నం వంట> సత2ధర�వచనం &క' 

ప !?ి� F కnH� స !Zాq  ఇల3Z\ ఉనj�ి. �ీ8లk స
చÕ}~�న, అసల�ౖన సత2ం మ !య" ధర�ం ఉB�j కnH�, 
�ీ88 ఎదుట>�ా8;< అందజ\?�టప»డ%, అత8 &క' మనస-L�
8j, స
Y1�ా8j గమ8ంచటం ప�F 

ధర�ప���రక#Hి �Uౖ ఉనj క·స బ1ధ2త. ఎందుకంటX, మ3నవ హృదయ3ల#  °¹�ా ! =�ా పం�క వ2వ	 ాల 

ఒF- Hి  మ !య" సమస2ల మధ2 �వనం hాZ!సూ-  ఉంట1R. ;ాబట>Q  �ే8B5ౖB� ?ీ
క !ంచటం ల_�� 
Fరస' !ంచటమBC�ి �ా ! ఆయ3 ప !?ి� తAల �Uౖ ఆr�రపHి ఉంట�ం�ి. అత8లk8 ఆస;<- , క#త¥హలం ల_క 

8ర4.2ం అBC అతHి8 మ"ందడ%గ" �C?ి సత2ధ ా�8j ?ీ
క !ం�ే మ3రqంలk ల_�� ��88 �5నక#' B5ట>Q�C?ి 

Fరస' !ం�ే మ3రqంలk నHి�ిసు- ం�ి. అతHి ఈ ప !?ి� F ఎల4 ప»డూ ఒ;\ ధంZా ఉండదు. �ాL�వరణప7 

ఋతAవ7ల# మ3ర]తAనjట�4 Zా అ�ి మ3ర]త¥ ఉంట�ం�ి. ఏ షయ38;epB� ఒక సమయం 

అనుకnల}~�న�ి ;ావచు^ ల_�� ప�Fకnల}~�న�ి ;ావచు^. ;ాబట>Q   epతAల# ఋతAపవB�ల గ" !ం�, 

�ాL�వరణం గ" !ం� Lెల#సుక#BC ద2లలk B5ౖప7ణ2ం సం=ా�ిసు- నjట�4 Zా, ధర�ప���రక#ల# ఎదుట> �ా8 

మనస-L�
8j Lెల#సుక#BC ?Uౖ;ాల� వంట> ద2లను BCర]^క#8, ��8లk అనుభవం సం=ా�ించవల�ను.   

ఎదుట>�ా8ఎదుట>�ా8ఎదుట>�ా8ఎదుట>�ా8  ప !?ి� F8ప !?ి� F8ప !?ి� F8ప !?ి� F8  గమ8సూ-గమ8సూ-గమ8సూ-గమ8సూ- ,  ధర�ప��� ా8jధర�ప��� ా8jధర�ప��� ా8jధర�ప��� ా8j  ;¤నhాZ!ంచటం;¤నhాZ!ంచటం;¤నhాZ!ంచటం;¤నhాZ!ంచటం  

ఈ షయంలk ;¤8j 8యమ8బంధనలను అనుస !ంచవల?ి ఉనj�ి. ప�వక-ల ధర�ప���ర 

పదEతAలలk8 ;<�ంద LెI�ిన ;¤8j 8యమ8బంధనల, షరతAల, r�B�లను మనం కnH� ప !¦Iంచ 

వల�ను. ఎందుకంటX ప�పంచంలk8 ధ మ3నవ7లను అర�ం �ేసు;�వటంలk �ీ8 సంబంధం ఉనj�ి. ఒక 

ధర�ప���రక#Hి;<�ి బ1Zా స	యపడ%ను. ఒక మం� =�ా ణ2ం గల ధర�ప���రక#డ%, ;\వలం అల34 � 

;�స}� ధర�ప���రం �ేసు- నj �త- b�ిEL�, ధర�ప���రప7 ప��జB�ల#, ల3Y1ల# Lెల#సుక#8, ��8 వలన 

కల#గబºR© ఫలL�ల లkతA=ాతAలను స !Zాq  గ" !-ం�, ప�యతjం �ే?ినట4 RLే. ఎదుట>�ా8;< అతను 

సులభంZా సత2ధర�ం �5ౖప7నక# ఆ	
8ంచ వచు^ను. అF త
రలkBC అతను తన ధర�ప���ర r�B�8;< 
మ !య" ప�వక-ల ధర� ప���ర r�B�8;< మధ2 ఉనj దూ ా8j తZ!qంచగలడ%. 
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Wదట>Wదట>Wదట>Wదట>  8యమం8యమం8యమం8యమం: సులభతరంసులభతరంసులభతరంసులభతరం  

     ప�F షయ38;< అBCక ��ర]ల#, �ిశల#, పదEతAల#, Y1Zాల# ఉంట1R. ;¤8j పదEతAలలk häకర2ం, 

అనుకnలత మ !య" సులభత
ం ఉంట1R. ;¤8jంట>లk అhäకర2ం, సమస2ల#, కPాQ ల# ఉంట1R. sర] 

గనుక ఎదుట> �ా8 మ"ందు సత2ధ ా�8j కషQ}~�న�ిZా, క¼!న}~�న�ిZా, సమస2లL� కnHిన�ిZా, 
అhäకర2వంత}~�న�ిZా ప !చయం �ే?ినట4 RLే అతను �తంలk మÔ± అట��5ౖప7 చూడక#ంH� 
దూర}~�=�వచు^ను. ��8 వలన  s ఆ	
B�8j Fరస' !ం�ే అవ;ాwాల# ఎక#'వZా ఉB�jR. అల3 
;ాక#ంH� సత2ధర�ంలk8 ఆ	4 దకర}~�న, సులభ}~�న, häకర2వంత}~�న షయ3లను ఇతర]ల మ"ందు 

�Uట>Qనట4 RLే, �ార] ��88 మనసూy !-Zా ?ీ
క !ంచట18;< ఎక#'వ అవ;ాwాల# ఉB�jR.  

ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం ఇల3 బºrిం�B�ర] –  " وا�i.� y وا و�Q� وا و��ی"   

అను�ాదంఅను�ాదంఅను�ాదంఅను�ాదం - సులభం �ేయంHి, క¼!నం �ేయవదు�  మ !య" bభ�ార-ల# 8�ించంHి , 8 ాశ పడ8వ
కంHి.  

ఇం;��ోట మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం ఇల3 బºrిం��ర] –   "0�;� ��0� م	��ی2 و ��� ��"�ا م���ی2ا�   

అను�ాదంఅను�ాదంఅను�ాదంఅను�ాదం – ఈ షయ38j sర] ��ల3 జ�గ�త- Zా గ�హaంచంHి – sర] �L�8j సులభతరం �ేయట18;< 
ప7ట>QంచబHిB�ర] మ !య" పంపబHిB�ర] అంLే;ా8 sర] కPాQ లను �Uంచట18;< ;ాదు.  

  

 eండవ eండవ eండవ eండవ  8యమం8యమం8యమం8యమం:   eచ^ZÖటQ కnడదు eచ^ZÖటQ కnడదు eచ^ZÖటQ కnడదు eచ^ZÖటQ కnడదు  

 ధర�ప���రంలk 8లకడZా �Cయవల?ిన ఇం;� అడ%గ" ఏJటంటX  అRన ఎదట>�ా8 లkపల ��Z! 
ఉనj అజ�� B�8j, దుషQL�
8j }�ల#;¤ల_y ధంZా అస�ల# ప�వ !-ంచకnడదు. ఇతర ధ ా�లను Z£రంచటం, 

�ా ! ఆ��రవ2వ	 ాలక# తZ!న మ ా2ద8వ
టం, �ా ! సుఖదుఖ3లలk =ాల# పంచు;�వటం Wదల�ౖన ప�F 

ధర�ప���రక#డ% =ాట>ంచ వల�ను. �ా ! ధ ా���రలను మ !|ంచటం మం��ి ;ాదు. ఎందుకంటX ఎదుట>�ా8 

లkపI షయ3ల�Uౖ మ !|ంచటమంటX కPాQ లను స
యంZా ;¤8 Lెచు^క#నjటX4  మ !య" భయంకర 

ఫIL�లను స
యంZా ఆ	
8ం�నటX4 . �ీ8 ;ారణంZా అతను s ఆ	
B�8j Fరస' !ంచవచు^ను. ఇం;ా 
అత8లk ��Z! ఉనj వ2F \కత Y1�ాల# }�లá'న వచు^ను. ఖుgఆ� లk అల34 � ఇల3 ప�కట>సు- B�jడ% (అV 

ఫత� 26): “ఈఈఈఈ అwా
సుల#అwా
సుల#అwా
సుల#అwా
సుల# తమతమతమతమ హదయంలkహదయంలkహదయంలkహదయంలk మ�«�vమ3B�8jమ�«�vమ3B�8jమ�«�vమ3B�8jమ�«�vమ3B�8j �Uంచుక#నjప»డ%�Uంచుక#నjప»డ%�Uంచుక#నjప»డ%�Uంచుక#నjప»డ%…”   

 

;¤8j సంద ాæలలk అట�వంట> వ2F \కత అత8లk ధర�ప���రక#Hి�Uౖ శతA� L�
8j �Uంచును. 

ధర�ప���రక#Hి8 అప	స2ం, అవమ3నం =ాల# �ేయట18;< ప7 !ZÖల#yను. �ీ8 గ" !ం� ఖుgఆ� లk సyషQంZా 
ఇల3 Lెల#పబHిన�ి (అV అ�ఆÎ 108) –  

� َآdَ�ِAَ َزی�9.9 ِ�ُ�() ُأم9ٍ�ْ� َوَ�� َ�ُ�;�Oا ا�Aِ9ی2َ َیْ�ُ�َن ِم2ْ ُدوِن اَ,َ 5ِ	ُ��O;ا ا5َ َْ�ًوا ِ�َ�ْ	ِ� ِْ4ُ�َ�ََ �ٍ  

�� َآ�ُ��ا َیْ�َ�ُ��َنُث�9 ِإW�َ َر�)4ِْ� َمَ�ِ �ْ4ُeُ(;.َ	ُ,َ � )108(ْ�ِج4ُ�ُْ
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“�ార]�ార]�ార]�ార] అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � నునునును ;ాద8;ాద8;ాద8;ాద8 �Cడ%క#BC�Cడ%క#BC�Cడ%క#BC�Cడ%క#BC ఇతర]లనుఇతర]లనుఇతర]లనుఇతర]లను దూ�ించకంHిదూ�ించకంHిదూ�ించకంHిదూ�ించకంHి. ఎందుకంటXఎందుకంటXఎందుకంటXఎందుకంటX �ార]�ార]�ార]�ార] �ిర]'�ిర]'�ిర]'�ిర]' కంటXకంటXకంటXకంటX ఇం;ాఇం;ాఇం;ాఇం;ా 
మ"ందుక#మ"ందుక#మ"ందుక#మ"ందుక# =�R=�R=�R=�R అజ�� నంఅజ�� నంఅజ�� నంఅజ�� నం �ేత�ేత�ేత�ేత అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � నునునును దూ�ిhా-  \�దూ�ిhా-  \�దూ�ిhా-  \�దూ�ిhా-  \�. ఈఈఈఈ ధంZాధంZాధంZాధంZా }�మ"}�మ"}�మ"}�మ" ప�Fప�Fప�Fప�F వరqంవరqంవరqంవరqం �ా !;<�ా !;<�ా !;<�ా !;< �ార]�ార]�ార]�ార] �ే?��ే?��ే?��ే?� 
పనుల#పనుల#పనుల#పనుల# ఆకరçకంZాఆకరçకంZాఆకరçకంZాఆకరçకంZా ఉంHేల3ఉంHేల3ఉంHేల3ఉంHేల3 �ేwామ"�ేwామ"�ేwామ"�ేwామ".”  

 

ఖుgఆ� లk మ Öక �ోట అల34 � ప�కటన ఇల3 ఉం�ి –  

 

“ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా- ! B�B�B�B� ��సులక#��సులక#��సులక#��సులక# �ార]�ార]�ార]�ార] తమతమతమతమ BµటBµటBµటBµట అతA2త-మ}~�నఅతA2త-మ}~�నఅతA2త-మ}~�నఅతA2త-మ}~�న మ3టBCమ3టBCమ3టBCమ3టBC పల#క#త¥పల#క#త¥పల#క#త¥పల#క#త¥ అంH�IఅంH�IఅంH�IఅంH�I అ8అ8అ8అ8 �ెప»�ెప»�ెప»�ెప». అసల#అసల#అసల#అసల# 

మ3నవ7లమ3నవ7లమ3నవ7లమ3నవ7ల మధ2మధ2మధ2మధ2 కల	8jకల	8jకల	8jకల	8j సృ�ిQంచట18;<సృ�ిQంచట18;<సృ�ిQంచట18;<సృ�ిQంచట18;< ప�యతjంప�యతjంప�యతjంప�యతjం �ే?��ాడ%�ే?��ాడ%�ే?��ాడ%�ే?��ాడ% �UౖL�BC�UౖL�BC�UౖL�BC�UౖL�BC. 8జ�8;<8జ�8;<8జ�8;<8జ�8;< �UౖL�ను�UౖL�ను�UౖL�ను�UౖL�ను మ3నవ7Hి;<మ3నవ7Hి;<మ3నవ7Hి;<మ3నవ7Hి;< 
బహaరంగబహaరంగబహaరంగబహaరంగ శతA� వ7శతA� వ7శతA� వ7శతA� వ7. ssss ప�భ"ప�భ"ప�భ"ప�భ"వ7వ7వ7వ7 ssss ప !?ి� F8ప !?ి� F8ప !?ి� F8ప !?ి� F8 బ1Zాబ1Zాబ1Zాబ1Zా ఎక#గ"నుఎక#గ"నుఎక#గ"నుఎక#గ"ను. ఆయనఆయనఆయనఆయన తనతనతనతన ఇషQప�;ారంఇషQప�;ారంఇషQప�;ారంఇషQప�;ారం Jమ�IjJమ�IjJమ�IjJమ�Ij (¡ిhా- డ%(¡ిhా- డ%(¡ిhా- డ%(¡ిhా- డ%. 
ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా- ! }�మ"}�మ"}�మ"}�మ" 8నుj8నుj8నుj8నుj ప�జలక#ప�జలక#ప�జలక#ప�జలక# సంర.క#డ%Zాసంర.క#డ%Zాసంర.క#డ%Zాసంర.క#డ%Zా 8యJం�8యJం�8యJం�8యJం� పంపల_దుపంపల_దుపంపల_దుపంపల_దు. భ�మ32;ాwాలలk8భ�మ32;ాwాలలk8భ�మ32;ాwాలలk8భ�మ32;ాwాలలk8 =�ా ణÂ;�ట>8=�ా ణÂ;�ట>8=�ా ణÂ;�ట>8=�ా ణÂ;�ట>8 ···· 

ప�భ"వ7ప�భ"వ7ప�భ"వ7ప�భ"వ7 బ1Zాబ1Zాబ1Zాబ1Zా ఎర]గ"నుఎర]గ"నుఎర]గ"నుఎర]గ"ను. }�మ"}�మ"}�మ"}�మ" ;¤ందర];¤ందర];¤ందర];¤ందర] ప�వక-లక#ప�వక-లక#ప�వక-లక#ప�వక-లక# మ !;¤ందర]మ !;¤ందర]మ !;¤ందర]మ !;¤ందర] ప�వక-లప�వక-లప�వక-లప�వక-ల కంటXకంటXకంటXకంటX ఉనjతఉనjతఉనjతఉనjత hా� B�లనుhా� B�లనుhా� B�లనుhా� B�లను 

ప�ప�ప�ప�hా�ిం��మ"hా�ిం��మ"hా�ిం��మ"hా�ిం��మ". }�మ"}�మ"}�మ"}�మ" ��వ�దుక#��వ�దుక#��వ�దుక#��వ�దుక# జబ�gజబ�gజబ�gజబ�g గ�ం��8jగ�ం��8jగ�ం��8jగ�ం��8j ప�hా�ంి��మ"ప�hా�ంి��మ"ప�hా�ంి��మ"ప�hా�ంి��మ".”   

 

11వవవవ �ారం�ారం�ారం�ారం  
అVఅVఅVఅV వల3వల3వల3వల3 – అVఅVఅVఅV బ ాబ ాబ ాబ ా  

ధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hి ఇPాQ RPాQ ల#ఇPాQ RPాQ ల#ఇPాQ RPాQ ల#ఇPాQ RPాQ ల#  
 8JPాల#8JPాల#8JPాల#8JPాల# 45  

   

 

మ�డవమ�డవమ�డవమ�డవ  8యమం8యమం8యమం8యమం:  ఎదుట>ఎదుట>ఎదుట>ఎదుట>  �ా8;<�ా8;<�ా8;<�ా8;<  తZ!నతZ!నతZ!నతZ!న  Z£రవమ ా2దల#Z£రవమ ా2దల#Z£రవమ ా2దల#Z£రవమ ా2దల#  ఇవ
టంఇవ
టంఇవ
టంఇవ
టం ,  ప�శం?ంిచటంప�శం?ంిచటంప�శం?ంిచటంప�శం?ంిచటం . 

  

ఎదుట> �ా !8 ఆక !çంచట18;<, �ా !లk8 మం� గ"ణ�లను ప�శం?ించవల�న8 ;¤ంద ! అv=�ా యం. 

మ3టలk4 , �ా ! ZÖపyతB�8;<, సమ3జంలk �ా ! ప�Lే2క hా� B�8;< తZ!న Z£ర�ాvమ3B�ల# ఇవ
వల�ను. 

;z !-ప�FషQల పట>Qంప7 � !లk ఎంతవరక# �U !Z! =�RనదంటX, తమక# ప�Lే2క hా� నం ఇవ
8 �ా ! ఆ	
B�8j 

8 ాక !ంచట18;< ఎంత మ3త�మ� ఆలk�ంచర].  తమక# తZ!న hా� నం ఇవ
ల_దBC వంకL� �ా ! �ిల#ప7ను 

అస�ల# ?ీ
క !ంచర]. అట�వంట> �నj �నj బలహÃనతల# సత2ధ ా�8j దగqర నుంHి చూ?� అవ;ాwా8j 

జ�రడ%చుక#BCటట�4  �ేయ"ను. ఈ ధంZా �ార] సత2ధర� �ిల#ప7ను గమ8ం�, ��8�Uౖ ఆలk�ం�ే 

అవ;ాwా8j =�ZÖట�Q క#ంట1ర]. ఇట�వంట> �ా ! మనస-L�
8j, �ా ! బలహÃనతలను గమ8ం�, �ా !8 స epన 

మ3టలL� సత2ధర�ం �5ౖప7నక# �ిలవట18;< ప�F ప���రక#డ% ప�యFjంచవల�ను. సత2ధర�ం �5ౖప7 

మరలట18j 8 °rిం�ే, ఆటంకం కIZ!ం�ే ప�F �నj, �Uద�  షయం �Uౖ ధర�ప���రక#డ% మ"ందుZాBC తZ!న 

జ�గ�త- ల# �సు;�వల�ను.  �ీ8 ;ారణంZా అల34 � తన ప�వక-ల# మ�hా & 	రu� అల�ౖహaస�ల3ంలక# ఇల3 
ఆ�ే(ం�B�డ% (L�	 20:43-44) –  
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W�َ{َ Gُ9ْ�َن ِإ�َ�ْ,ِ W�َ43(اْذَهَ;� ِإ (WQَpْآ9ُ� َأْو َیAَ�ََی Gُ9��َ�َ �.ً(	�َ ��ً�ْ َ Gُ�َ ��َ�1ُ,َ)44( 

 

“s !ద� రus !ద� రus !ద� రus !ద� రu Tి £�Tి £�Tి £�Tి £� వద�క#వద� క#వద� క#వద� క# �5ళ±ంHి�5ళ±ంHి�5ళ±ంHి�5ళ±ంHి. అతడ%అతడ%అతడ%అతడ% rి;ా' !rి;ా' !rి;ా' !rి;ా' ! అR=�య3డ%అR=�య3డ%అR=�య3డ%అR=�య3డ%. అత8L�అత8L�అత8L�అత8L� మృదువ7Zామృదువ7Zామృదువ7Zామృదువ7Zా మ3ట14 డంHిమ3ట14 డంHిమ3ట14 డంHిమ3ట14 డంHి, 
బహ�wాబహ�wాబహ�wాబహ�wా అతడ%అతడ%అతడ%అతడ% హaతబºధనుహaతబºధనుహaతబºధనుహaతబºధను ?
ీక !hా- Hే�?
ీక !hా- Hే�?
ీక !hా- Hే�?
ీక !hా- Hే� ల_��ల_��ల_��ల_�� (అల34 �అల34 �అల34 �అల34 �)క#క#క#క# భయపడL�Hే�భయపడL�Hే�భయపడL�Hే�భయపడL�Hే� ”  

 

ఖుgఆ� లk మ Öక�ోట అల34 � ఇ�ే షయం గ" !ం� ప�వక-  సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం క# ఇల3 
ఆ�ే(ం�B�డ% (ఆల� ఇమ3Ì � 3:159) –  

 

;ِ,َ �ْ4ُ.َْ Bُْ�,َ dَ�ِ�ْIَ 2ْا ِم�OFiَ�ْ��َ �ِ�ْ1ََ� ا�	8َِ� ��C,َ Hَ.َْوَ�ْ� ُآ �ْ4ُ�َ Hَ.ْ�ِ 5ِِم2َ ا �ٍ�َIَْر ��َ

� َوَ��ِوْرُهْ� ِ,� اEَْمِ� َ,zَِذا َbَْمHَ َ,َ�َ�آ9ْ( َW�َ ا5ِ ِإن9 ا5َ ُیO�Uِ ا�ُ�َ�َ�آ)ِ�	2َْ4ُ�َ �ْiِ�ْ�َ159(َواْس( 

 

“(ప�ప�ప�ప�వ;ా-వ;ా-వ;ా-వ;ా- !) అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � &క'&క'&క'&క' అనంతఅనంతఅనంతఅనంత కర]ణకర]ణకర]ణకర]ణ వల4 BCవల4 BCవల4 BCవల4 BC ·వ7·వ7·వ7·వ7 �ా !�ా !�ా !�ా ! పట4పట4పట4పట4  మృదుస
Y1వ7డవ7మృదుస
Y1వ7డవ7మృదుస
Y1వ7డవ7మృదుస
Y1వ7డవ7 అయ32వ7అయ32వ7అయ32వ7అయ32వ7. ·�C·�C·�C·�C 
గనుకగనుకగనుకగనుక క¼!నక¼!నక¼!నక¼!న హృదయ"డవ7హృదయ"డవ7హృదయ"డవ7హృదయ"డవ7 అRనట4 RLేఅRనట4 RLేఅRనట4 RLేఅRనట4 RLే �ారందరu�ారందరu�ారందరu�ారందరu ···· చుట�Q ప�క'లచుట�Q ప�క'లచుట�Q ప�క'లచుట�Q ప�క'ల నుంHినుంHినుంHినుంHి దూరంZాదూరంZాదూరంZాదూరంZా �5�±=�R©�ార]�5�±=�R©�ార]�5�±=�R©�ార]�5�±=�R©�ార]. 

‘�ా !�ా !�ా !�ా ! తప»లనుతప»లనుతప»లనుతప»లను మ8jంచుమ8jంచుమ8jంచుమ8jంచు, �ా !8�ా !8�ా !8�ా !8 .Jంచు.Jంచు.Jంచు.Jంచు’ అ8అ8అ8అ8 అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � నునునును =�ా  !�ంచు=�ా  !�ంచు=�ా  !�ంచు=�ా  !�ంచు.”  

 

;ాబట>Q  ఎదుట> �ా8L� మృదువ7Zా, }~త- Zా మ3ట14 Hే r�B�8j అతను సత2ధర�ం గ" !ం� అర�ం 

�ేసుక#BC వర;epB� క·సం =ాట>ంచవల�ను. మ3ట14 Hే r�నం ఆటంకం ;ాక#ంH� చూసు;�వల�ను. అల3Z\ 
ధర�ప���రక#డ% తన�Uౖ ఏ ధ}~�న ఆ °పణల#, 8ందల# �ేయగIZ\, �Cల�F-  చూప గIZ\ అవ;ాwా8j అత8;< 
ఇవ
క#ంH� జ�గ�త-  పడవల�ను. అల3ంట> సత2ధర�ప���రంలk ఆటంకం కIZ!hా- R. ఎదుట> వ2;<-;< తZ!న 

Z£రవమ ా2దల# ఇవ
మ8, అత8 ;z !-ప�FషQలక# స epన hా� నJ�^ మ3ట14 డమ8 మన ప�వక-  మ"హమ�� 

సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం బºrిం�య"B�jర].  

 

B�ల#గవB�ల#గవB�ల#గవB�ల#గవ  8యమం8యమం8యమం8యమం:  వ2F \;<వ2F \;<వ2F \;<వ2F \;<సు- నjప»సు- నjప»సు- నjప»సు- నjప»డ%డ%డ%డ%  దూరంZాదూరంZాదూరంZాదూరంZా  ఉండటంఉండటంఉండటంఉండటం  

 

ఎదుట> వ2;<-  గనుక తనను Fరస' !ంచట18;<, వ2F \;<ంచట18;< ప�నుక#నjట�4 Zా ధర�ప���రక#డ% 
గమ8ం�నట4 RLే, అట�వంట> ప !?ి� Fలk అత88 సత2ధర�ం �5ౖప7నక# �ిలవక#ంH� ఆZ!=�వల�ను. ఎదుట> 
వ2;<-  తన ప�Fమ3టక# అడ%Ø  తగ"ల#త¥, ఎగL�� �ేసూ- . తన�Uౖ బ"రద జల#4 త¥, తనను అవమ3న పర]సూ- , 

రకర;ాల ఆటం;ాల# కIyసు- నjట4 RLే ధర�ప���రక#డ% తన సంY1షణను �5ంటBC ఆ�ి�C?ి, అత8 నుంHి 

మ"ఖం Fప»;�వల�ను. అత8 నుంHి దూరంZా �5�±=�వల�ను. ఆ వ2;<-8 అత8 &క' స
ంత ప !?ి� తAల�Uౖ 
వ�ిI�Cయవల�ను. దూరంZా కnర]^8 తZ!న సమయం ;�సం 8 K¡ించవల�ను. ఎదుట> వ2;<-లk షయ38j 

స
చÕ}~�న మనసు�L� గంßరంZా, ?ీ !యÅ Zా గమ8ంచగIZ\ మ3ర]y కIZ!నప»డ%, అత8 హృదయం 
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ధర�ప���రంలk8 సL�28j ?ీ
క !ం�ే hా� R;< �ేర]క#ంట�ం�ి.  ఇ�ే షయ38j ఖుgఆ� లk అల34 � ఇల3 
ప�కట>సు- B�jడ% (అV అ� ఆÎ – 6:68) -   

 

oِ�ِ	ْ8َ �ٍِ�یIَ �,ِ ُض�ا�pَُی W9�Iَ �ْ4ُ.َْوِإم�9  َوِإَذا َرَأْیHَ ا�Aِ9ی2َ َی�pُُض�َن ِ,� sََی�ِ�َ.� َ,َِْ̀�ْض َ

2َ	�ِ�ِ�9Cا�1َْ�ِم ا� � ))68ُیْ.ِ�َ	.dَ9 ا�9Qْ	َ:�ُن َ,َ�� 1ْ�َُ�ْ� َ�ْ�َ� ا�(Aْآَ�ى َمَ

 

“ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా- ! ప�ప�ప�ప�జల#జల#జల#జల# గనుకగనుకగనుకగనుక మ3మ3మ3మ3 ఆయతAలలkఆయతAలలkఆయతAలలkఆయతAలలk తప»ల�నjట18jతప»ల�నjట18jతప»ల�నjట18jతప»ల�నjట18j ·వ7·వ7·వ7·వ7 గమ8?�-గమ8?�-గమ8?�-గమ8?�-  �ా !�ా !�ా !�ా ! మధ2మధ2మధ2మధ2 నుంHినుంHినుంHినుంHి LÁలZ!=�LÁలZ!=�LÁలZ!=�LÁలZ!=�. 
�ార]�ార]�ార]�ార] ఈఈఈఈ ప�hావననుప�hావననుప�hావననుప�hావనను వ�ిI�Uట>Qవ�ిI�Uట>Qవ�ిI�Uట>Qవ�ిI�Uట>Q  మ °మ °మ °మ ° షయ38jషయ38jషయ38jషయ38j గ" !ం�గ" !ం�గ" !ం�గ" !ం� మ3ట14 డటంమ3ట14 డటంమ3ట14 డటంమ3ట14 డటం Wదల#�UటXQ వరక#Wదల#�UటXQ వరక#Wదల#�UటXQ వరక#Wదల#�UటXQ వరక#. ఒక�Cళఒక�Cళఒక�Cళఒక�Cళ 8నుj8నుj8నుj8నుj 

�UౖL�ను�UౖL�ను�UౖL�ను�UౖL�ను ఎప»HైB�ఎప»HైB�ఎప»HైB�ఎప»HైB� ఏమర]=ాట�క#ఏమర]=ాట�క#ఏమర]=ాట�క#ఏమర]=ాట�క# గ" !�ే?�-గ" !�ే?�-గ" !�ే?�-గ" !�ే?�- , ·వ7·వ7·వ7·వ7 ఈఈఈఈ =¬ర=ాట�ను=¬ర=ాట�ను=¬ర=ాట�ను=¬ర=ాట�ను గ�హaం�నగ�హaం�నగ�హaం�నగ�హaం�న త ా
తత ా
తత ా
తత ా
త, మÔ±మÔ±మÔ±మÔ± అట�వంట>అట�వంట>అట�వంట>అట�వంట> 
దు ా�ర]q లదు ా�ర]q లదు ా�ర]q లదు ా�ర]q ల వద�వద�వద�వద�  కn °^వదు�కn °^వదు�కn °^వదు�కn °^వదు� .” 

 

చర^లలk ఎదుట>�ా8L� ఎక#'వZా �ాదుల3డటం తగదBC షయం కnH� �ీ8లk సyషQం 

�ేయబHిన�ి. ఇం;ా అట�వంట> �ా ! �5నుక ఎక#'వ సమయం �5�^ంచనవసరం ల_దBC షయం కnH� 
ఇక'డ సyషQమవ7తAనj�ి.  

 

ఐదవఐదవఐదవఐదవ  8యమం8యమం8యమం8యమం:  తనతనతనతన  ప�పంచంలkప�పంచంలkప�పంచంలkప�పంచంలk  8మగj}~�8మగj}~�8మగj}~�8మగj}~�  ఉనjప»డ%ఉనjప»డ%ఉనjప»డ%ఉనjప»డ%  అతHి8అతHి8అతHి8అతHి8  ఇబÀం�ిఇబÀం�ిఇబÀం�ిఇబÀం�ి  �UటQ వదు��UటQ వదు��UటQ వదు��UటQ వదు� .  

 

ఎదుట> వ2;<-  తన;<షQ}~�న �ా !L� మ3ట14 డ%తAనjప»డ%, ల_క తన ప�పంచంలk 8మగj}~� ఉనjప»డ% 
అతHి8 � ాక# �UటQవదు� . తన;<షQ}~�న ప88 వ�ిI �Uట>Q , అతడ% s �ిల#ప7 �5ౖప7నక# తన r�2B�8j 

మ�±ంచటమBC�ి ��ల3 కషQ}~�న ప8. అట�వంట> సమయంలk ధర�ప���రక#డ% తన ప��� ా8j అతHి 

మ"ందు �UటQక#ంH� ఆZ!=�వటం మం��ి. ఇట�వంట> ప !?ి� F B�ల#గవ 8యమంలk వ !ం�న ప !?ి� F కంటX 
vనj}~�న�ి. ఎందుకంటX �ీ8లk అహం;ారం, అసత2�ాదనల �Uౖ ఆr�రం, దుషQస
Y1వం ల_వ7. అRLే  eండ% 
ప !?ి� తAలలkనూ ఉనj ;ామ� షయం ఏJటంటX, ఎదుట> వ2;<-  ధర�ప���రక#Hి మ3టల# BC ?ి� Fలk 
ల_క=�వటం మ !య" ఆ �ిల#ప7ను ప !¦Iం�ే, గ�హaం�ే, ?ీ
క !ం�ే ప !?ి� F ల_క=�వటం. సహÃ� బ"ఖ3 K 
గ�ంథంలk న�దు �ేయబHిన అబ"� ల34 � ¾� అబ1ÀÅ ర�ియల34 హ� అను మ3 ఉల_4 ఖనలk ఇల3 
Lెల#పబHిన�ి – sర] ప�F bక��ారం ప�జలక# మం� షయ3ల గ" !ం� ఒకhా ! ఉపB�2సం ఇవ
ంHి. ఇం;ా 
ఎక#'వ hార]4  ఇ�ా
ల8 sర] అనుక#నjట4 RLే, �ా ా8;<  eండ% hార]4  Zా8, మ�డ% hార]4  Zా8 ఇవ
ంHి. 

అంతకంటX ఎక#'వhార]4  ఉపB�2సం ఇవ
వదు� . హృదయ3ల# ఇబÀం�ి పHే ధంZా sర] ప�జలను ఖురఆ� 

�5ౖప7నక# �ిల#పవదు� . ఒ;�'hా ! ధర�బºధన �ేయటం ;�సం sర] ప�జల# వద�క# �5�±నప»డ%, �ార] తమ 

సంY1షణలలk 8మగj}~� ఉండటం గమ8ం� కnH� ధర�బºధన �ేయడం Wదల# �Uట>Qనట4 RLే, �ా ! 
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హృదయ3ల# క#�ిం�=�R, ��88 F !స' !ం�ే ప !?ి� F;< �ేర];�వచు^ను. ;ాబట>Q  sర] అట�వంట> 
ప !?ి� తAలలk 8శ|బ�ంZా 8 K¡ించ వల�ను. �ార] గనుక బºrించమ8 Jమ�Ij ;� !నట4 RLే, �ార] ఇషQపHే 

ధంZా బºrించవల�ను.   

ఆరవఆరవఆరవఆరవ  8యమం8యమం8యమం8యమం:  మ Kమ Kమ Kమ K  తరచుZాతరచుZాతరచుZాతరచుZా  ధర�బºధనధర�బºధనధర�బºధనధర�బºధన  �ేయక#ంH��ేయక#ంH��ేయక#ంH��ేయక#ంH�  ఉండటంఉండటంఉండటంఉండటం . 

 

ఎదుట> వ2;<-  ఒంట ! �ాHౖె=�Rనట�4 , ఏ;ా;< అR=�Rనట�4  అ8�ిం�ే ధంZా sర] అత8L� 
ప�వ !-ంచ కnడదు అBC షయ38j బ1Zా జ�� పకం ఉంచు;�వల�ను. ఎదుట> వ2;<-;< బ1ధ కIZ!ం�ే మ3టల#, 

ప !?ి� తAలక# అనుకnలం ;ా8 అనవసర}~�న �ీరè సంY1షణ Wదల�ౖన �ాట> నుంHి దూరంZా ఉండవల�ను. ఈ 

షయంలk ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం L� =ాట> �ా ! సహచర]ల# కnH� ��ల3 జ�గ�త-  
వహaం�నట�4  చ !త�లk మనక# ఎBµj ఋ¹వ7ల# లvhా- R. షéê ర�ియల34 � అను  ఇల3 ఉల_4 ®ం�B�ర] – 

అబ"� ల34 � ఇబÄj మÅఊ� ర�ియల34 హ� అను  ప�F గ"ర]�ారం ప�జలక# ధర�బºధన �ే?��ార]. అRLే 

ఒకhా ! ఒక వ2;<-  �ా !L� ఇల3 పI;<B�డ% – ఓ అబ� అబ"� ర�	��, sర] ప�F °¹ మ3క# ధర�బºధన �ే?�-  
బ1గ"ంట�ంద8 B� మనసు� ;�ర]తAనj�ి. ��8;< జ�ాబ"Zా ఆయన ఇల3 పI;<B�ర] – అల3 �ే?�-  ధర�బºధన 

sక# బºర]Zా అను�ించ వచు^ను అBC ఆలkచన ననుj అల3 �ేయటం నుంHి ఆప7తAనj�ి. అల3 జరగటం 

B�;<షQం ల_దు. అRLే BCను sక# అప»డప»డూ ధర�బºధన �ేసు- ంట1ను. ప�వక-  మ"హ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa 
వసల4 ం కnH� మ3క# ధర�బºధన బºర] ;¤టQక#ంH�, మ3 హృదయ3ల ప !?ి� F8 గమ8సూ- , మ3క# ఉప�ేశం 

�ే?��ార]. బ"ఖ3 K మ !య" మ"?ి4 ం హ�ీ¯ గ�ం��ల#.    

 

ఏడవఏడవఏడవఏడవ  8యమం8యమం8యమం8యమం:  లvం�ేలvం�ేలvం�ేలvం�ే  అవ;ాhా8jఅవ;ాhా8jఅవ;ాhా8jఅవ;ాhా8j  స !Zాస !Zాస !Zాస !Zా  ఉప�Z!ంచు;�వటంఉప�Z!ంచు;�వటంఉప�Z!ంచు;�వటంఉప�Z!ంచు;�వటం  

 

ప�F ధర�ప���రక#డ% ఎల4 ప»డూ ధర�ప���రం ;�సం తయ3ర]Zా ఉండవల�ను. తమక# లభఇం�ే 

అవ;ాwా8j వదుల#;�క#ంH�, స !Zాq  8�Z!ంచవల�ను. ��8 ;�సం అతను ఎల4 �Cళల3 తయ3ర]Zా 
ఉండవల�ను. అవ;ాశం �ొ !;<నప»డల34  ధర�ప���రం �ేయట18;< అతను రHీZా ఉండవల�ను. ��8;< 
అవసర}~�న షయ3ల# ఎల4 ప»డూ B5మర] �Cసుక#ంటì, తన జ�� పకంలk తయ3ర] ఉంచు;�వల�ను. �ీ8;< ఒక 

మం� ఉ��హరణ – య�సు½ అల�ౖహaస�ల3ం అవ;ాwా8j చూ?ి, స epన సమయంలk �ే?ిన ధర�బºధన. ఈ 

షయం ఖుgఆ� లk ఇల3 Lెల#పబHిన�ి (య�సు½ 36 – 41) –  

 

�ُ( َ,ْ�َق  َوَدlََ( َمGُ�َ ا��)ْ
2َ َ,َ�َ	�ِن َ �َل َأIَُ�ُهَ�� ِإ�)� َأَراِ��ِIِْإ�)� َأَراِ�� َأ �ُlَ�ًَ�ا َوَ �َل ا�ْlَ �ُcَِأْ

2َ	.ِ�ِUْ�ِْ̀ویGِ�ِ ِإ��9 َ�َ�اَك ِم2َ ا�ُ �َ�ِ �.َeْ(;�َ Gُ.ُْ� ِم	ا�:9ْ )ُُْ̀آ �� َ}َ��ٌم ُ�ْ�َزَ �Gِ�ِ ِإ��9 ) 36(َرْأِس� bً;ْlُا َ�َ�ُ	�ِْ̀ َ �َل َ�� َی

;ْ َ Gِ�ِِْ̀وی �َ�ِ ��َ�ُ�ُْ̀ 9;�َ�َ��ِ ��ِ.� َر�)� ِإ�)� َ�َ�ْآHُ ِم�9َ� َ ْ�ٍم َ�� ُیْ[ِمُ.�َن 5ِ��ِ َوُهَْ9�َ �9��� َذِ�ُ�َ�� ِمَ�ُ	َ�ِْ̀ lَِ�ِة َ( َأْن َی
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ِم2ْ َ�ْ�ٍء  َوا�Hُ�ْ;َ9 ِم�sَ �َ9َ��ِ]� ِإْ�َ�اِه	َ� َوِإْس�Uََق َوَی�1ُ�َْب َم� َآ�َن َ�َ.� َأْن Qْ�ُِ�َك 5ِ��ِ) 37(ُهْ� َآ�ِ,ُ�وَن

َی� Iِ�Vََ;ِ� ا��)ْ
2ِ َأَأْرَ��ٌب ) 38(َذdَ�ِ ِمFْ,َ 2ِْ( ا5ِ ََ�ْ	َ.� َوَW�َ ا�.�9ِس َو92�ِ�َ َأْآ0ََ� ا�.�9ِس َ�� َیQُْ�ُ�وَن

��َه� َأْ�ُ�ْ� َوsََ��ُؤُآْ� َم� َم� َ�ْ�ُ;ُ�وَن ِم2ْ ُدوGِ�ِ ِإ��9 َأْسَ��ًء َس) 39(ُم�iَ�َ)ُ �َن lَْ	ٌ� َأِم ا5ُ ا�َ�اIُِ� ا��941َُرُ�ُ	ْ9�

� ِإ��9 5ِ َأَمَ� َأ��9 َ�ْ�ُ;ُ�وا ِإ��9 ِإیoُ�9 َذdَ�ِ ا��)ی2ُ ا�1َ	)ُ�ْUَُل ا5ُ �4َ�ِ ِم2ْ ُسْ�َ:�ٍن ِإِن ا�bَ�َْو92�ِ�َ َأْآ0ََ� ا�.�9ِس َ�� َأ �ُ

ُْ̀آُ( ا�:9ْ	ُ� ِم2ْ َی� Iِ�Vََ;ِ� ا��)ْ
2ِ َأم�9 َأIَُ�ُآ) 40(َیْ�َ�ُ��َن �َ,َ �ُ�َcْ	ُ,َ �ُlَ�ًَ�ا َوَأم�9 ا�ْlَ Gُ9�1ِ َر��ْ	َ,َ ��َ

 )41(َرْأِسFِ ُ Gَِ� اEَْمُ� ا�Aِ9ي ِ,	ْ�َ Gِ�iْ�َِ�َ	�ِن

 
 

జeౖల#లkజeౖల#లkజeౖల#లkజeౖల#లk అత8L�అత8L�అత8L�అత8L� =ాట�=ాట�=ాట�=ాట� ఇం;ాఇం;ాఇం;ాఇం;ా ఇద�ర]ఇద� ర]ఇద� ర]ఇద� ర] బ18సల#బ18సల#బ18సల#బ18సల# కnH�కnH�కnH�కnH� ����C(ం��ర]����C(ం��ర]����C(ం��ర]����C(ం��ర]. ఒకB�డ%ఒకB�డ%ఒకB�డ%ఒకB�డ% �ా !లk�ా !లk�ా !లk�ా !లk ఒకడ%ఒకడ%ఒకడ%ఒకడ% ఇల3ఇల3ఇల3ఇల3 
అB�jడ%అB�jడ%అB�jడ%అB�jడ%: “BCనుBCనుBCనుBCను hా ాRhా ాRhా ాRhా ాR �ిండ%�ిండ%�ిండ%�ిండ%త¥త¥త¥త¥ ఉనjట�4ఉనjట�4ఉనjట�4ఉనjట�4  ననుjననుjననుjననుj BCనుBCనుBCనుBCను కలలkకలలkకలలkకలలk చూwానుచూwానుచూwానుచూwాను”  eంHో eంHో eంHో eంHో అతనుఅతనుఅతనుఅతను ఇల3ఇల3ఇల3ఇల3 �ె=ాyడ%�ె=ాyడ%�ె=ాyడ%�ె=ాyడ% “ 

B�B�B�B� తల�Uౖతల�Uౖతల�Uౖతల�Uౖ  ÖటÑQల# ÖటÑQల# ÖటÑQల# ÖటÑQల# ఉB�jRఉB�jRఉB�jRఉB�jR, �ాట>8�ాట>8�ాట>8�ాట>8 పÍల#పÍల#పÍల#పÍల# Fంట�నjట�4Fంట�నjట�4Fంట�నjట�4Fంట�నjట�4  BCనుBCనుBCనుBCను చూwానుచూwానుచూwానుచూwాను” ఉభయ"లnఉభయ"లnఉభయ"లnఉభయ"లn ఇల3ఇల3ఇల3ఇల3 అHిZార]అHిZార]అHిZార]అHిZార] 

“మ3క#మ3క#మ3క#మ3క# �ాట>�ాట>�ాట>�ాట> Y1వంY1వంY1వంY1వం వ !ంచువ !ంచువ !ంచువ !ంచు, }�మ"}�మ"}�మ"}�మ" చూసూ-చూసూ-చూసూ-చూసూ-  ఉB�jమ"ఉB�jమ"ఉB�jమ"ఉB�jమ", ·వ7·వ7·వ7·వ7 ��ల3��ల3��ల3��ల3 మం�మం�మం�మం� �ాడవ7�ాడవ7�ాడవ7�ాడవ7” య�సు½య�సు½య�సు½య�సు½ ఇల3ఇల3ఇల3ఇల3 
అB�jడ%అB�jడ%అB�jడ%అB�jడ% “ఇక'డఇక'డఇక'డఇక'డ sక#sక#sక#sక# ఇవ
బHేఇవ
బHేఇవ
బHేఇవ
బHే YºజనంYºజనంYºజనంYºజనం  ాకమ"ందు ాకమ"ందు ాకమ"ందు ాకమ"ందు BCనుBCనుBCనుBCను ఈఈఈఈ స
=ాjలస
=ాjలస
=ాjలస
=ాjల Y1�ా8jY1�ా8jY1�ా8jY1�ా8j sక#sక#sక#sక# వ !hా- నువ !hా- నువ !hా- నువ !hా- ను. ఇ�ిఇ�ిఇ�ిఇ�ి 
B�B�B�B� ప�భ"వ7ప�భ"వ7ప�భ"వ7ప�భ"వ7 B�క#B�క#B�క#B�క# ప�hా�ంి�నప�hా�ంి�నప�hా�ంి�నప�hా�ంి�న ద2లలk8�ేద2లలk8�ేద2లలk8�ేద2లలk8�ే. అసల#అసల#అసల#అసల# షయంషయంషయంషయం ఏJటంటXఏJటంటXఏJటంటXఏJటంటX, అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � నునునును శ
?ించ8శ
?ించ8శ
?ించ8శ
?ించ8 �ా !�ా !�ా !�ా !, 
పరలk;ా8jపరలk;ా8jపరలk;ా8jపరలk;ా8j Fరస' !ం�ే�ా !Fరస' !ం�ే�ా !Fరస' !ం�ే�ా !Fరస' !ం�ే�ా ! r�B�8jr�B�8jr�B�8jr�B�8j BCనుBCనుBCనుBCను వ�ిI�Uట>Qవ�ిI�Uట>Qవ�ిI�Uట>Qవ�ిI�Uట>Q , B�B�B�B� �Uద�ల�ౖన�Uద� ల�ౖన�Uద� ల�ౖన�Uద� ల�ౖన ఇ	íహÃంఇ	íహÃంఇ	íహÃంఇ	íహÃం, ఇÅఇÅఇÅఇÅ 	ê	ê	ê	ê, య�ఖూ¢య�ఖూ¢య�ఖూ¢య�ఖూ¢ లలలల 

r�B�r�B�r�B�r�B�8jఅవలం¾ం��ను8jఅవలం¾ం��ను8jఅవలం¾ం��ను8jఅవలం¾ం��ను. ఎవHిB5ౖB�ఎవHిB5ౖB�ఎవHిB5ౖB�ఎవHిB5ౖB� అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � క#క#క#క# Y1గhా
JZాY1గhా
JZాY1గhా
JZాY1గhా
JZా �ెయ2టం�ెయ2టం�ెయ2టం�ెయ2టం మ3మ3మ3మ3 r�నంr�నంr�నంr�నం ;ాదు;ాదు;ాదు;ాదు. �ాస- �ా8;<�ాస- �ా8;<�ాస- �ా8;<�ాస- �ా8;< 
ఇ�ిఇ�ిఇ�ిఇ�ి అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � అనుగ�హ}�అనుగ�హ}�అనుగ�హ}�అనుగ�హ}� మన�UౖB�మన�UౖB�మన�UౖB�మన�UౖB�, సమస-సమస-సమస-సమస-  మ3నవ7ల�UౖB�మ3నవ7ల�UౖB�మ3నవ7ల�UౖB�మ3నవ7ల�UౖB�. ;ా8;ా8;ా8;ా8 ��ల3మం�ి��ల3మం�ి��ల3మం�ి��ల3మం�ి ప�జల#ప�జల#ప�జల#ప�జల# కృతజ�తల#కృతజ�తల#కృతజ�తల#కృతజ�తల# చూపర]చూపర]చూపర]చూపర]. 

B�L�ట>B�L�ట>B�L�ట>B�L�ట> ఖef�ీల3 ాఖef�ీల3 ాఖef�ీల3 ాఖef�ీల3 ా! స
యంZాస
యంZాస
యంZాస
యంZా s \s \s \s \ ఆలk�ంచంHిఆలk�ంచంHిఆలk�ంచంHిఆలk�ంచంHి, ��ల3��ల3��ల3��ల3 మం�ిమం�ిమం�ిమం�ి vనjvనjvనjvనj ప�భ"వ7ల#ప�భ"వ7ల#ప�భ"వ7ల#ప�భ"వ7ల# }�ల3}�ల3}�ల3}�ల3 ల_కల_కల_కల_క 

సర
శ;<-సర
శ;<-సర
శ;<-సర
శ;<-మంతAHైనమంతAHైనమంతAHైనమంతAHైన ఏ;epకఏ;epకఏ;epకఏ;epక �ేవ7డ%�ేవ7డ%�ేవ7డ%�ేవ7డ% అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � }�ల3}�ల3}�ల3}�ల3? ఆయనక#ఆయనక#ఆయనక#ఆయనక# ;ాద8;ాద8;ాద8;ాద8 sర]sర]sర]sర] ��స2ం��స2ం��స2ం��స2ం �ేసు- నj�ార]�ేసు- నj�ార]�ేసు- నj�ార]�ేసు- నj�ార], sరusరusరusరu ssss 

L�తమ"L�- తలnL�తమ"L�- తలnL�తమ"L�- తలnL�తమ"L�- తలn కIyంచుక#నjకIyంచుక#నjకIyంచుక#నjకIyంచుక#నj ;¤8j;¤8j;¤8j;¤8j ��ర]4��ర]4��ర]4��ర]4  మ3త�}�మ3త�}�మ3త�}�మ3త�}� తపyతపyతపyతపy మ ÖకటXsమ ÖకటXsమ ÖకటXsమ ÖకటXs ;ాదు;ాదు;ాదు;ాదు. �ా !�ా !�ా !�ా ! ;¤రక#;¤రక#;¤రక#;¤రక# అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � ఏఏఏఏ 

8దర|B�·j8దర|B�·j8దర|B�·j8దర|B�·j అవత !ంపజ\యల_దుఅవత !ంపజ\యల_దుఅవత !ంపజ\యల_దుఅవత !ంపజ\యల_దు. ప !=ాIం�ేప !=ాIం�ేప !=ాIం�ేప !=ాIం�ే అrి;ారంఅrి;ారంఅrి;ారంఅrి;ారం అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � క#క#క#క# తపyతపyతపyతపy మ Öక !;<మ Öక !;<మ Öక !;<మ Öక !;< ల_దుల_దుల_దుల_దు. ఆయనఆయనఆయనఆయననునునును తపyతపyతపyతపy 

sర]sర]sర]sర] ఎవ !ఎవ !ఎవ !ఎవ ! ��hా2·j��hా2·j��hా2·j��hా2·j �ెయ2కnడద8�ెయ2కnడద8�ెయ2కnడద8�ెయ2కnడద8 ఆయనఆయనఆయనఆయన ఆజ�ఆజ�ఆజ�ఆజ� . ఇ�ేఇ�ేఇ�ేఇ�ే bదE}~�నbదE}~�నbదE}~�నbదE}~�న, స !Rî�నస !Rî�నస !Rî�నస !Rî�న �త�త�త�త r�నంr�నంr�నంr�నం. ;ా8;ా8;ా8;ా8 ఇ�ిఇ�ిఇ�ిఇ�ి ��ల3��ల3��ల3��ల3 
మం�ి;<మం�ి;<మం�ి;<మం�ి;< LెIయదుLెIయదుLెIయదుLెIయదు. L�ట>L�ట>L�ట>L�ట> ఖef�ీల3 ాఖef�ీల3 ాఖef�ీల3 ాఖef�ీల3 ా!  ssss స
=ాjలక#స
=ాjలక#స
=ాjలక#స
=ాjలక# ఇ�ిZ°ఇ�ిZ°ఇ�ిZ°ఇ�ిZ°, sలksలksలksలk ఒకడ%ఒకడ%ఒకడ%ఒకడ% తనతనతనతన ప�భ"వ7నక#ప�భ"వ7నక#ప�భ"వ7నక#ప�భ"వ7నక# L�� గట18;<L�� గట18;<L�� గట18;<L�� గట18;< 
మధువ7నుమధువ7నుమధువ7నుమధువ7ను అం�ిhా- డ%అం�ిhా- డ%అం�ిhా- డ%అం�ిhా- డ%. ఇకఇకఇకఇక  eంHో eంHో eంHో eంHో అతఅతఅతఅత (ల#వ(ల#వ(ల#వ(ల#వ �CయబడL�డ%�CయబడL�డ%�CయబడL�డ%�CయబడL�డ%. పÍల#పÍల#పÍల#పÍల# అత8అత8అత8అత8 తలనుతలనుతలనుతలను =¬Hి�=¬Hి�=¬Hి�=¬Hి� =¬HిÏ=¬HిÏ=¬HిÏ=¬HిÏ 

Fంట1RFంట1RFంట1RFంట1R. sర]sర]sర]sర] అHిZ!నఅHిZ!నఅHిZ!నఅHిZ!న షయమ"షయమ"షయమ"షయమ" ప !Pా'ప !Pా'ప !Pా'ప !Pా'ర}~�ర}~�ర}~�ర}~� =�Rన�ి=�Rన�ి=�Rన�ి=�Rన�ి.”   

 

�ీ8 వరణ ఇల3 ఉనj�ి – ;¤8j అసత2ప7 ఆ °పణల వలన ఒకhా ! ప�వక-  య�సు½ అల�ౖహaస�ల3ం 

జeౖల#లk ఉంచబHిB�ర]. అ�ే ;ాలంలk ఇద�ర] ఖef�ీల# ఆయన ఉనj జeౖల#క# �సుక#8  ాబHిB�ర]. ఒక ాF� 
�ా !ద� రu ఒక అదుæత}~�న కల గB�jర]. ��8;< అర�ం ఏJటï Lెల#సు ;��ాలBC ఆతృత �ా !లk కIZ!న�ి. 
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చుట�Q ప�క'ల ఉనj ఖef�ీలంద !· ప !¦IంచZా, య�సు½ అల�ౖహaస�ల3ం �ా ! కంట>లk పHిB�ర]. ;\వలం 

ఆయన మ3త�}� �ా !;< స	యపడగలరBC అv=�ా యం �ా !;< కIZ!న�ి. �5ంటBC �ా !ద� రu తమక# వ�^న 

కల గ" !ం� వ !సూ- , ఆయన �Uౖ ఎనల_8 Z£ర�ాvమ3B�ల# చూప7త¥, ఆయనను =¬గడ- లలk 
మ"ం�ెF- B�ర]. అRB� య�సు½ అల�ౖహaస�ల3ం జ�ాబ" ఇవ
టంలk LÁందర=ాట� చూపనూ ల_దు, �ా !8 

సంL�ష�UటXQ  ధంZా �ాట> Y1�ా8j వ !ంచనూ ల_దు, �ా ! దృ�ిQలk తన ;z !-  ప�FషQలను మ !ంతZా 
�Uంచు;�వట18;< ప�యFjంచనూ ల_దు, �ా !8 సంL�ష�Uట>Q  స
యంZా ల3భం =¬ందట18;< ప�యFjంచనూ 

ల_దు. అRLే య�సు½ అల�ౖహaస�ల3ం �ా !ద�  !· అల34 � మ3రqం �5ౖప7 �ిలవట18;< ఆ ఘHియను స epన 

పదEFలk అత2ంత �CకంL� ఉప�Z!ం�B�ర]. ఆ కలను వ !ం�ే సంY1షణ Wదల# �Uట>Qనప»డ% ఆయన 

సత2ధర� ప���ర r�B�8j అవలం¾ం�B�ర]. తన &క' అసల# ల.2}~�న LౌహÃ� అంటX ఏక�ౖె�ా ాధన 

�5ౖప7నక# �ా !8 ఆ	
8ం�B�ర]. �ా ! పల#క#ల# అల34 � &క' సత2ధర�ం �Uౖ సyషQంZా 
hా¡Ü28jసు- B�jR. ఆయన అవలం¾ం�న ఆ  ధర�ప���ర r�నం ;<�ం�ి  eండ% షయ3లను ఋ¹వ7 
�ేసు- నj�ి.  

 

1) వ2వhాయ��ర]డ% స epన �ాL�వరణం ;�సం �5తAక#తAనjట�4 Zా, 8 K¡ిసు- నjట�4 Zా, ధర�ప���రక#డ% 
కnH� తZ!న సమయ38j, సంద ాæ8j �5తAక#త¥,  8 K¡ించవల�ను.  

2) ఎప»HౖెLే అల34 � ధర�ప���రం ;�సం సువ ా� వ;ాwా8j ధర�ప���రక#Hి;< ప�hా�ిhా- Hో, ఆ bభ}~�న 

.ణ�లను వ2ర�ం �ేయటమ�, LÁందర=ాట�లk స !Zాq  8�Z!ంచు;�క=�వటమ� అత8;< తగదు. అRLే 

మం� LెILేటలL�, �CకంL� ��88 అంద ! bభం ;�సం స�ి
8�గం �ేయవల�ను.   

 

 12వవవవ �ారం�ారం�ారం�ారం  
అVఅVఅVఅV వల3వల3వల3వల3 – అVఅVఅVఅV బ ాబ ాబ ాబ ా  

ధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hి ఇPాQ RPాQ ల#ఇPాQ RPాQ ల#ఇPాQ RPాQ ల#ఇPాQ RPాQ ల#  
 8JPాల#8JPాల#8JPాల#8JPాల# 45  

 
    

ఎ8Jదవఎ8Jదవఎ8Jదవఎ8Jదవ  8యమం8యమం8యమం8యమం: 

  

ఎదుట> వ2;<-  తనL� =�ట14 Hే r�B�8j అవలం¾సు- B�jడBC ల_�� శతA� త
 Y1�ాలL� ప�వ !-సు- B�jడBC 
షయ38j ధర�ప���రక#డ% గ�హaంచZాBC, అత8లk8 ఆ వ2F \క Y1�ాలను LÁలZ!ంచట18;< గట>Q Zా 
ప�యFjంచ వల�ను. సత2ధర�ం �Uౖ అత8 ;�=ా8j తZ!qంచట18;<, అత8 Fరhా'రY1�ా8j రuప7మ3పట18;< 
hాయశక#- ల3 ప�యFjంచవల�ను. ఇం;ా సత2ధ ా�8j మృదుమధుర}~�న }~త- ట>, Fయ2ట> పల#క#లL� 
అసత2ధర�ప7 అ8j ��
 ాల# మ�సుక#BC ధంZా అత8;< �ేర�Cయవల�ను. bభమ3 ాq ల·j అత8;�సం 
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Lెర]చుక#BC ధంZా �త- b�ిEL� అల34 � �5ౖప7 �ిల#సూ- , సత2ధర�ం నుంHి దూర}~� =�క#ంH� చూడవల�ను. 

ఎదుట> వ2;<-  ;�పంలk, తప»డ% మ3 ాq 8j ఎనుj;�వటం వలన 8జ�8జ�ల, సL�2సL�2ల మధ2 Yð��8j 

గ" !-ం�ే బ"�ీEజ�� B�8j, �C;ా8j ;�లkyవ7ను. �ివ2ఖుgఆ� ఈ ప !?ి� F8 ఇబ1� హÃం అల�ౖహaస�ల3ంక# మ !య" 

తBC �ేవ7డ8 ర��గ"తAనj అక'Hి  ా¹క# మధ2 జ !Z!న సంY1షణను  ��ల3 సyషQంZా ఇల3 LెIయజ\?Uను 

(అV బఖ ా 258) -    

ُیUِْ	� َوُیِ�	Hُ  َأَ�ْ� َ�َ� ِإW�َ ا�Aِ9ي �Iَج9 ِإْ�َ�اِه	َ� ِ,� َر�)Gِ َأْن oُ��َsَ ا5ُ ا�ُ�dَ�ْ ِإْذ َ �َل ِإْ�َ�اِه	ُ� َر�)َ� ا�Aِ9ي

ِْ̀ت �4َ�ِ ِم2َ ا�َ�ْ�ِ�ِب َ,ُ;Hَ4ِ َ �َل َأَ��  �nِ ِم2َ ا�َ�Qِْ�ِق َ,ْ9Q���ِ ��ِْ̀ ا�Aِ9ي ُأIِْ	� َوُأِم	Hُ َ �َل ِإْ�َ�اِه	ُ� َ,zِن9 ا5َ َی

2َ	�ِ�ِ�9Cَوا5ُ َ�� َی4ِْ�ي ا�1َْ�َم ا� �َiَ258( َآ( 

 

“ఇబ1� హÃమ"ఇబ1� హÃమ"ఇబ1� హÃమ"ఇబ1� హÃమ" ప�భ"వ7ప�భ"వ7ప�భ"వ7ప�భ"వ7 ఎవర]ఎవర]ఎవర]ఎవర] అBCఅBCఅBCఅBC షయంషయంషయంషయం �Uౖ�U�ౖUౖ�Uౖ అత8L�అత8L�అత8L�అత8L� �ాదపHిన�ాదపHిన�ాదపHిన�ాదపHిన వ2;<-వ2;<-వ2;<-వ2;<-  షయ3షయ3షయ3షయ38j8j8j8j గ" !ం�గ" !ం�గ" !ం�గ" !ం� ·వ7·వ7·వ7·వ7 

ఆలk�ంచల_��ఆలk�ంచల_��ఆలk�ంచల_��ఆలk�ంచల_�� ? అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � ఆఆఆఆ వ2;<-;<వ2;<-;<వ2;<-;<వ2;<-;<  ాజ�2rి;ా ా8j ాజ�2rి;ా ా8j ాజ�2rి;ా ా8j ాజ�2rి;ా ా8j ఇవ
టంఇవ
టంఇవ
టంఇవ
టం వలనవలనవలనవలన ఈఈఈఈ �ాదం�ాదం�ాదం�ాదం తల�F-ం�ితల�F- ం�ితల�F- ం�ితల�F- ం�ి.  ‘�వన�రణ�ల#�వన�రణ�ల#�వన�రణ�ల#�వన�రణ�ల# 

ఎవ !ఎవ !ఎవ !ఎవ ! అrీనంలkఅrీనంలkఅrీనంలkఅrీనంలk ఉB�j�ఉB�j�ఉB�j�ఉB�j�, ఆయBCఆయBCఆయBCఆయBC B�B�B�B� ప�భ"వ7ప�భ"వ7ప�భ"వ7ప�భ"వ7’ అ8అ8అ8అ8 ఇబ1� హÃంఇబ1� హÃంఇబ1� హÃంఇబ1� హÃం ప�కట>ం�నప»డ%ప�కట>ం�నప»డ%ప�కట>ం�నప»డ%ప�కట>ం�నప»డ% అతడ%అతడ%అతడ%అతడ% ఇల3ఇల3ఇల3ఇల3 జ�ాబ"జ�ాబ"జ�ాబ"జ�ాబ" 

పI;<B�డ%పI;<B�డ%పI;<B�డ%పI;<B�డ% ‘��వ7��వ7��వ7��వ7 బ�తAక#ల#బ�తAక#ల#బ�తAక#ల#బ�తAక#ల#  eండూ eండూ eండూ eండూ B�B�B�B� అrీనంలkBCఅrీనంలkBCఅrీనంలkBCఅrీనంలkBC ఉB�jRఉB�jRఉB�jRఉB�jR’ ఇబ1�ఇబ1�ఇబ1�ఇబ1� హÃమ"హÃమ"హÃమ"హÃమ" ఇల3ఇల3ఇల3ఇల3 అB�jడ%అB�jడ%అB�jడ%అB�jడ% ‘స \స \స \స \, అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � 

సూర]2ణÂ�సూర]2ణÂ�సూర]2ణÂ�సూర]2ణÂ�  త¥ర]yత¥ర]yత¥ర]yత¥ర]y నుంHినుంHినుంHినుంHి ఉదRంపజ\hా- డ%ఉదRంపజ\hా- డ%ఉదRంపజ\hా- డ%ఉదRంపజ\hా- డ%. ·వ7·వ7·వ7·వ7 ;ాస-;ాస-;ాస-;ాస-  ��88��88��88��88 పడమరపడమరపడమరపడమర నుంHినుంHినుంHినుంHి ఉపRంపజ\R2ఉపRంపజ\R2ఉపRంపజ\R2ఉపRంపజ\R2.’ ఇ�ిఇ�ిఇ�ిఇ�ి నjనjనjనj 

ఆఆఆఆ సత2rి;ా' !సత2rి;ా' !సత2rి;ా' !సత2rి;ా' ! ¾త- ర=�య3డ%¾త- ర=�య3డ%¾త- ర=�య3డ%¾త- ర=�య3డ%. అRLేఅRLేఅRLేఅRLే అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � దుషAQ లక#దుషAQ లక#దుషAQ లక#దుషAQ లక# ఋ¹మ3రqంఋ¹మ3రqంఋ¹మ3రqంఋ¹మ3రqం చూపడ%చూపడ%చూపడ%చూపడ%.”   

 

�ీ88 వ !సూ-  ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం ఇల3 LెI�ిB�ర] – ఇబ1� హÃం అల�ౖహaస�ల3ం ఆ 

 ా¹ &క' అసందరæప7 �ాదనలL� ఏమ3త�ం బÄదరక#ంH�, అత88 rౖెర2hాహhాలL� ఎదు Ö'B5ను. 

ఇబ1� హÃం అల�ౖహaస�ల3ం  eంHో ప�శj అHిZ!నప»డ% జ�ాబ" ;�సం  ా¹ను 8ల�ీ?� హక#' ఆయనక# 
ఉనjపyట>;z, అత8L�  అల3 వ2వహ !ంచక �Cకవంత}~�న పదEF8 అవలం¾ం�ెను. ధర�ప���రప7 ఈ 

r�B�8j ఖుgఆ� ఇల3  !సు- నj�ి (అనjహV 125) –  

 

9���ِ �Cَِ� ا�Uََ�َ.ِ� َوَج�ِد4ُ�ِْْ�ْ��ِ� َوا�ََ�ْUِ���ِ dَِ( َر�)	َسِ; W�َاْدُع ِإdَ92ُ ِإن9 َر��َIِْهَ� َأ ��ِ  �ُ�َُهَ� َأْ

 2ْ�4َْ�ِ�ی2َِ�َ�2ْ َض(9 َُ���ِ �ُ�َ )125( َسِ;	Gِ�ِ َوُهَ� َأْ

 

“ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా- ! �CకంL��CకంL��CకంL��CకంL�, చక'8చక'8చక'8చక'8 హaతబºధL�హaతబºధL�హaతబºధL�హaతబºధL�, ప�జలL�ప�జలL�ప�జలL�ప�జలL� ఉత- �త- మ}~�నఉత- �త- మ}~�నఉత- �త- మ}~�నఉత- �త- మ}~�న  KFలk KFలk KFలk KFలk �ా�ంిచు�ా�ంిచు�ా�ంిచు�ా�ంిచు మ !య"మ !య"మ !య"మ !య" ···· ప�భ"వ7ప�భ"వ7ప�భ"వ7ప�భ"వ7 

మ3రqంమ3రqంమ3రqంమ3రqం �5ౖప7నక#�5ౖప7నక#�5ౖప7నక#�5ౖప7నక# ఆ	
8ంచుఆ	
8ంచుఆ	
8ంచుఆ	
8ంచు” ;ాబట>Q  ఇబ1� హÃం అల�ౖహaస�ల3ం ఆ నమ�Ì �  ా¹ &క' దు ాలkచనలను 

ప?ిగట>Q , అర�ంపర�ంల_8 అత8 �ాదనలను =¬HిZ!ంచక#ంH�, మ3నవ ప !rి8 జ�� పకం �ే?� ధంZా చక'8 

�CకంL� సంY1�ిం�ెను.  
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ధర�ప���రక#డ%ధర�ప���రక#డ%ధర�ప���రక#డ%ధర�ప���రక#డ%  తన�ైనతన�ైనతన�ైనతన�ైన  ప�L2ేకప�L2ేకప�L2ేకప�L2ేక  hా� R8hా� R8hా� R8hా� R8 ,  పదE F8పదE F8పదE F8పదE F8  ఎనుjక#నj�ాHైఎనుjక#నj�ాHైఎనుjక#నj�ాHైఎనుjక#నj�ాHై  ఉండ%నుఉండ%నుఉండ%నుఉండ%ను .   

 

తనక# ప�hా�ింపబHిన శ;<-hామ ాE ³ల }�రక# అల34 � �5ౖప7 ఆ	
8ం�ే బ1ధ2త ప�F మ"?ి4 ం�Uౖ 
ఉనj�ి. ఈ షయ38j �ివ2ఖుgఆ� ఇల3 ప�కట>సు- నj�ి (అLౌ- బ1 71) –  

�ُْ̀مُ�وَن ِ���َ�ْ�ُ�وِف َوَیْ.4َْ�َن َ2ِ ا�ُ�ْ.َ�ِ� َوُی1ِ	ُ ٍ̂ َی � َأْوِ�َ	�ُء َ�ْ�ْ4ُFُ�ْ�َ ِمَ.�ُت]ْ��َن َوا�ُ�ْ[ِمُ.�َن َوا�ُ

�ا�9cَ��َة َوُیْ[ُ��َن ا�9bَآ�َة َوُیِ:	ُ��َن ا5َ َوَرُس�ٌ	�ِIَ bٌیbِ� ا5ُ ِإن9 ا5َ َُ4ُ�ُIَ�ْ	ََس dَeِ�َُأو Gُ�َ )71( 

 

“wా
సుల�ౖనwా
సుల�ౖనwా
సుల�ౖనwా
సుల�ౖన ప7ర]షAలnప7ర]షAలnప7ర]షAలnప7ర]షAలn, wా
సుల�ౖనwా
సుల�ౖనwా
సుల�ౖనwా
సుల�ౖన ?ీ- ¸లn?ీ- ¸లn?ీ- ¸లn?ీ- ¸లn – �ారందరu�ారందరu�ారందరu�ారందరu ఒక !;¤కర]ఒక !;¤కర]ఒక !;¤కర]ఒక !;¤కర] సహచర]ల#సహచర]ల#సహచర]ల#సహచర]ల#, �ార]�ార]�ార]�ార] }�ల#}�ల#}�ల#}�ల# 
�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి అ8అ8అ8అ8 ఆజ�� �ిhా- ర]ఆజ�� �ిhా- ర]ఆజ�� �ిhా- ర]ఆజ�� �ిhా- ర]. �ెడ%�ెడ%�ెడ%�ెడ% �ెయ2వదు��ెయ2వదు��ెయ2వదు��ెయ2వదు�  అ8అ8అ8అ8 8 °rిhా- ర]8 °rిhా- ర]8 °rిhా- ర]8 °rిhా- ర].”   

 

ఇ�ే షయ}~� ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం ఇల3 బºrిం��ర] – “sలk ఎవ epB� 
ఇhా4 sయ ధర�wాసనంలk Lెల#పబHిన �ెడ% ల_క =ాపప7 ప8 జర]గటం చూ?ినట4 RLే, ��88 అతను తన 

�ేFL� ఆపట18;< ప�యFjంచ వల�ను. ఒక�Cళ అల3 �ే?� శ;<-hామరE³ం ల_క=�Lే Bµట>L� ��88 ఆపవల�ను. 

ఒక�Cళ అల3 కnH� �ే?� శక-hామరE³ం ల_క=�Rనట4 RLే, క·సం తన మనసు�లk B5ౖB� ��88 �ెడ%Zా, 
=ాపప7 ప8Zా Y1ంచవల�ను, ;ా8 అల3 �ేయటం (మ�Hోప8) wా
సంలk8 �టQ�వ ! hా� R.” ;ాబట>Q  
అట�వంట> అతA2నjత}~�న, తపy8స epన సత2ధర�ప���ర బ1ధ2L� ��
రప7  eండ% తల#ప7లనూ }�మ" s 

;�సం Lెర]సు- B�jమ". ఎవ epLే ఈ �ిల#ప7ను ?ీ
క !hా-  °, �ా !;<  }�మ" ఖుgఆ� మ !య" సునj� ల 

ఆr�రంZా తయ3ర] �ేయబHిన అతA2త- మ}~�న, =�ా మ3ణÂక ఇhా4 sయ ద2ను అం�ిhా- మ". ఇం;ా 
ఇhా4 sయ ధర�ప���రప7 ధ పదEతAల#, }~ళÝక#వల# �ా !;< బºrిం�, �ా !8 శ;<-వంత}~�న, 

�Cకవంత}~�న ప���రక#ల#Zా తయ3ర] �ేయట18;< ప�యFjhా- మ". ధర�ప���రం &క' బ1ధ2త ఎల3ZepLే 

అల34 హ &క' ప�వక-ల, సం�ేశహర]ల, �ా ! సహచర]ల�Uౖ ఉంHిన�ో, అ�ి �ా ! �ారసత
ం ;ారణంZా ప�F 

సత2ధర�ప���రక#Hి�Uౖ ఉనj�ి. అంటX ఇహపరలk;ాలలk hాఫల2ం =¬ం��లంటX ప�F మ"?ి4 ం ఒక 

సత2ధర�ప���రక#Hి బ1ధ2తను �త-b�ిEL�, తన శ;<-hామ ా� ³ల }�రక# B5రవ !-ంచ వల?ి ఉనj�ి.  

8శ^యంZా, అల34 � తన ధర�ప���రం ;�సం అతA2త-మ}~�న మ�నjతAHి8 ఎనుj;¤B5ను. ఆయన 

&క' సహచర వ ాq 8;< అతA2నjతమ}~�న సమ3జప7 �ీ�5నల#, bY1ల# ప�hా�ిం�ెను. ఇం;ా 
ప�F;ాలంలkను ఒక సమ3జ�8;< ఇతర]లక# లభ2ం ;ా8 ధర�ద2ను, ��88 గ�హaం�ే LెILేటIj, అర�ం 

�ేసుక#BC �C;ా8j, �త- b�ిEL� ఆచ !ం�ే rౖెర2hాహhాలను, మం��ెడ%లను మ !య" =ాపప7ణ�2లను 

�Cర]ప \^ సంప�ర� జ�� B�8j ప�hా�ిం�ెను. ఆ సమ3జ}� సత2ధర�ప���రక#ల�ి. అల34 � �ా !8 తన 

ధర�ద2క# �ారసుల#Zా �ే?Uను. ;ాబట>Q  ఎవ epLే ఇhా4 sయ ధర�ద2ను అభ2?ిసు- B�j °, �ార] అల34 � క# 
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దగqరR©2 సత2ధర�మ3రqంలk ప�య3ణÂసు- నjటX4 . అట�వంట> మ�నjత}~�న ఆ సత2ధర�ప���ర సమ3జ�8;< 
ఇం;\ స	య సహ;ా ాల  అవసరం ల_దు. �ా ! &క' స�|లత, ఉనjత స
Y1వం, ఖుgఆ� మ !య" 

సునj� ల ఆr� ాలL� BCర]^క#నj =�ా మ3ణÂక ద2 Wదల�ౖన�ాట> స	యంL� �ార] సత2ధర�ప���రప7 

బ1ధ2తలను స !Zాq  B5ర�Cర]^L�ర] మ !య" ఇతర]ల# ?ీ
క !ం�ేటంతట> hా� R;< తమ ధర�ప��� ా8j 

�ే \^ందుక# గట>Q Zా కృ�ి�ేhా- ర]. �ా ! ధర� ప���రం ప�Y1వవంత}~�న�ిZా ఉంHేటట�4  ప�యFjhా- ర]. తమ 

&క' ప�F ఖ K�ౖెన, ల#�5ౖన వసు- వ7 సత2ధర�ప���రం ;�సం ల_క ఆ ఉనjత మ3రqం;�సం అవసర}~�నప»డ% 
సమ !yంచట18;< తయ3ర]Zా ఉంట1ర]. అల34 � ఎల4 ప»డూ, తన ధర�ప���రం ;�సం ప�జలలk8 ఉత-మ}~�న 

�ా !BC ఎనుj;¤B5ను. ఆ బర]వ7 బ1ధ2తలను భ !ం�ేటందుక# �ల#Zా, �ా !;< ఉత- మ}~�న సత2¦లతను, 

స
Y1�ా8j, గ"ణగణ�లను, జ�� B�8j, �C;ా8j, rౖెర2hాహhాలను ప�hా�ిం�ెను. �ా !8 మచ^ల_8 �ార]Zా 
� !^�ి�ె� ను.   
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13వవవవ �ారం�ారం�ారం�ారం  ధర�ప���రక#ధర�ప���రక#ధర�ప���రక#ధర�ప���రక#HిHHిిHి గ"ణగణ�ల#గ"ణగణ�ల#గ"ణగణ�ల#గ"ణగణ�ల#    8JPాల#8JPాల#8JPాల#8JPాల# 45  

 

1) Wదట>Wదట>Wదట>Wదట>�ి��ిి�ి  -  ధర�ప���రక#డ%ధర�ప���రక#డ%ధర�ప���రక#డ%ధర�ప���రక#డ%  అల34అల34అల34అల34 ����  L�L�L�L�  దృఢ}~�నదృఢ}~�నదృఢ}~�నదృఢ}~�న  సంబంధంసంబంధంసంబంధంసంబంధం  కIZ!కIZ!కIZ!కIZ!  ఉండఉండఉండఉండ  వల�నువల�నువల�నువల�ను ,   

 

ధర�ప���రక#డ% తనలk అBCక bY1ల# కIZ! ఉంHి, సత2ధర�ం �5ౖప7 ఆ	
8ం�ే �ాHౖె ఉండ%ను. ఏ;epక 

ఆ ాధు2Hౖెన అల34 � ను ప�జల# గ" !-ం�, ఇహపరలk;ాలలk hాఫల2ం =¬ం��లBC�ే అత8 &క' =�ా థJక 

ల.2}~� ఉండ%ను. ;ాబట>Q  ప�F ధర�ప���రక#డ% తపy8 స !Zా అల34 � L� దృఢ}~�న మ !య" పట>షQ}~�న 

సంబంధం కIZ! ఉండ వల�ను. తనలk నుంHి అలy}~�న =�ా పం�క wా
hాలను, నమ�;ాలను ప� !-Zా 
LÁలZ!ం�, అల34 � �Uౖ మ !య" అల34 � &క' �ీ� (ధర�ం) �Uౖ సంప�ర� wా
hా8j hా� �ించవల�ను. 

దృఢ}~�న wా
సంL� అల34 � �Uౖ ఆr�రపడవల�ను. ఇం;ా తనక# ప� !-Zా LెI?ిన ఇhా4 sయ ధర�ంలk8 

షయ3లను 8స�ం;�చంZా ఎదుట>�ా !;< అందజ\యవల�ను. ఆ ధంZా సత2ధర�ప���రం అత8 మ3టల 

మ !య" �ేతల మధ2 నుంHి bY1?ీ�సుల రuపంలk �CగంZా, 8లకడZా ప�వహaంచును. అంLే;ాక అత8 

ధర�ప���రంలk అల34 � &క' �ీ�5నల# కnH� �ే !, అత8 ప�యL�jల# సులభ}~� =�వ7ను.  

 

అల34 �అల34 �అల34 �అల34 �  L�L�L�L�  దృఢ}~�నదృఢ}~�నదృఢ}~�నదృఢ}~�న  మ !య"మ !య"మ !య"మ !య"  పట>షQ }~�నపట>షQ }~�నపట>షQ }~�నపట>షQ }~�న  సంబంధంసంబంధంసంబంధంసంబంధం  కIZ!కIZ!కIZ!కIZ!  ఉండటంఉండటంఉండటంఉండటం  అంటXఅంటXఅంటXఅంటX:  

 

� ఇhా4 sయ ధులను ఎప»డూ జ�� పకం ఉంచు;�వటం, �ాట>8 ఇhా4 sయ ధ ా��ేwాల కనుగ"ణంZా 
ఆచ !సూ-  ఉండటం, �ాట> 8యమ8బంధనల, షరతAల గ" !ం� ప� !-Zా Lెల#సు;�వటం.... 

� పట�Q డవక#ంH� గట>Q Zా ప�యFjంచటం. ఇhా4 ంలk8 bభ;ా ా2ల#, ప7ణ�2;ా ా2ల#, ��నధ ా�ల# వంట> 
మం� పనుల# �ేయట18;< మనసు�ను తయ3ర]�ేయటం మ !య" �ాట>;< అల�ాట� �ేయటం. ఇం;ా 
అదనప7 నTిV నమ3¹లను మనసూy !-Zా ఆచ !ంచటం, ప�Lే2కంZా  ాF��Cళలk4  తహ¹É � నమ3¹ 

(ఖయ3మ"ల�×4 V) �ేయటం, �ల#నjప»డల34  అల34 � &క' r�2నం �ేయటం, ప�F h�మ మ !య" 

గ"ర]�ా ాలలk, అయ32Î బÄౖద అంటX ప�F హa�� B5లలk8 13, 14, 15వ Lే�ీలలk ఉప�ాసం ఉండటం, 

అల34 � మ3రqంలk అrికంZా ��నధ ా�ల# �ేయటం Wదల�ౖన �ాట>8 మనసూy !-Zా ఆచ !ంచటం. ఇ 

అత8లk అల34 � &క' wా
hా8j 8ంప7ను.  అల34 � &క' ధ ా�జ�ల�Uౖ, ధ ా��ేwాల�Uౖ  సంప�ర� 
wా
సం కIZ! ఉండవల�ను. అత8 &క' 8hా
ర�}~�న ప7ణ2;ా ా2ల#, మం�పనుల# ధర�ప���ర 

మ3రqంలk అసమ3న}~�న స	యసహ;ా ాలం�ించును. ఈ షయ38j మ�hా మ !య" 	రu� 

అల�ౖహaస�ల3ంలక# అల34 � �ే?ిన ఉప�ేశం �ివ2ఖుgఆ� ��
 ా  ఇల3 Lెల#పబHిన�ి.   

 

�మ !య"మ !య"మ !య"మ !య" s !ద“ )42( َوَ�� َ�ِ.َ	� ِ,� ِذْآِ�ي ... రus !ద� రus !ద� రus !ద� రu B�B�B�B� r�2నంలkr�2నంలkr�2నంలkr�2నంలk అశ�దEఅశ�దEఅశ�దEఅశ�దE  �ేయవదు��ేయవదు��ేయవదు��ేయవదు� ” L�	 20-42   
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ఖుgఆ� లk మ !;¤8j �ోట4  అల34 � ఇల3 ప�కట>ం�ెను – 

  

 )152( وا ِ�� َوَ�� iُ�ْ�َُ�وِنَ,�ْذُآُ�وِ�� َأْذُآْ�ُآْ� َواْ�ُ�ُ�

 

“sర]B�sర]B�sర]B�sర]B� r�2నంr�2నంr�2నంr�2నం �ేయంHి�ేయంHి�ేయంHి�ేయంHి, BCనుBCనుBCనుBCను కnH�కnH�కnH�కnH� Jమ�IjJమ�IjJమ�IjJమ�Ij జ�� పకంజ�� పకంజ�� పకంజ�� పకం �ేhా- ను�ేhా- ను�ేhా- ను�ేhా- ను” అV బఖ ా 2:152 

 
 

     ا�Aِ9ی2َ َیAُْآُ�وَن ا5َ ِ َ	�ًم� َوُ ُ��ًدا َوَW�َ ُجُ.�4ِ�ِْ� َوَی9�iَ�َُ�وَن ِ,� lَْ�ِ� ا��9َ��َواِت َواEَْرِض 

Hَ1ْ�َlَ اَب ا�.�9ِر َر�9َ.� َم�Aََ �.َ1ِ,َ dَ�َ�Uَ;ْا َ��ِ}ً�� ُسAَ191( َه( 

 

“8లబHి8లబHి8లబHి8లబHి, కnర]^8కnర]^8కnర]^8కnర]^8, ప�క'క#ప�క'క#ప�క'క#ప�క'క# F !Z!F !Z!F !Z!F !Z! పడ%క#8పడ%క#8పడ%క#8పడ%క#8 అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � &క'&క'&క'&క' r�2నంr�2నంr�2నంr�2నం �ేసూ-�ేసూ-�ేసూ-�ేసూ- , భ�మ32;ాwాలభ�మ32;ాwాలభ�మ32;ాwాలభ�మ32;ాwాల సృ�ిQసృ�ిQసృ�ిQసృ�ిQ  �Uౖ�U�ౖUౖ�Uౖ 
దృ�ిQదృ�ిQదృ�ిQదృ�ిQ  hా !సూ-hా !సూ-hా !సూ-hా !సూ- , ఇల3ఇల3ఇల3ఇల3 �Cడ%క#ంటì�Cడ%క#ంటì�Cడ%క#ంటì�Cడ%క#ంటì ఉంట1ర]ఉంట1ర]ఉంట1ర]ఉంట1ర] – ‘ఓఓఓఓ B�B�B�B� ప�భ�ప�భ�ప�భ�ప�భ�! ·వ7·వ7·వ7·వ7 �ట>8�ట>8�ట>8�ట>8 ప��జనంప��జనంప��జనంప��జనం ల_క#ంH�ల_క#ంH�ల_క#ంH�ల_క#ంH� 
సృ�ిQంచల_దుసృ�ిQంచల_దుసృ�ిQంచల_దుసృ�ిQంచల_దు, ·వ7·వ7·వ7·వ7 ప !bభ"� డవ7ప !bభ"� డవ7ప !bభ"� డవ7ప !bభ"� డవ7. ఇకఇకఇకఇక ·�C·�C·�C·�C మమ�Ijమమ�Ijమమ�Ijమమ�Ij నర;ాZ!jనర;ాZ!jనర;ాZ!jనర;ాZ!j నుంHినుంHినుంHినుంHి ర¡ంిచుర¡ంిచుర¡ంిచుర¡ంిచు’” ఆల�ఆల�ఆల�ఆల� ఇమ3Ì �ఇమ3Ì �ఇమ3Ì �ఇమ3Ì � 3:191 

 

అంLే ;ాక, అంFమ ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం  ాF��Cళలk4  తన  eండ% ;ాళñ± 

�ా�=�యటంతట> వరక# 8లబHి తహ¹É � నమ3¹ �ే?��ార]. ఆRîPా ర�ియల34 హ� అB�  ఒక హ�ీ¯ 

లk ఇల3 ఉల_4 ®ం�B�ర] – తన  eండ% ;ాళÝ± �ా�=�R, స�ంY1ల వల_ మ3 !=�R© వరక# ప�వక-  
మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం  ాF� �Cళలk4  8లబHి తహ¹É � నమ3¹ �ే?��ార]. అ�ి చూ?ి 
ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ంను ఆడ ఇల3 ప�(jం�ే�ార] – “ఓ రసూల#ల34 �! s 

భ�తభష2 తప»లను అల34 � .Jం� �C?ిB� కnH�, ఎందుక# sర] ఇంత ఎక#'వ?�ప7 నమ3¹లk 
8లబడ%తAB�jర]?” ��8;< జ�ాబ"Zా ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం ఇల3 పI;<B�ర] – 

“అల34 � B� �Uౖ అంత అrికంZా దయ3��¡ిణ�2ల#, కర]ణ�కట1¡Üల# చూప7తAనjప»డ%, BCను ఆయనక# 
hాధ2}~�నంత ఎక#'వZా కృతజ�తల# Lెల#ప7;�కnడ��!”     

 

అబ� హ� ep ా ర�ియల34 హ� అను  ఉల_4 ®ం�న ఇం;� హ�ీ¯ లk రసూల#ల34 � సల4 ల34 హ� అల�ౖహa 
వసల4 ం ఇల3 LెI�ిB�ర] – “అల34 � �Uౖ శపధం �ే?ి �ెబ"తAB�jను. ప�F �ినం BCను 70 hార4  కంటX 
ఎక#'వZా పwా^L�- ప పడ%త¥ ఉంట1ను, అల34 � &క' .మ3పణ �Cడ%క#ంటì ఉంట1ను.”  

 

;ాబట>Q  ప�F ధర�ప���రక#డ% ఇట�వంట> ఉత- మ}~�న �వనr�B�8j అలవర]^;�వల�ను. 

ఎల4 ప»డూ అల34 � &క' r�2నం �ేసు- ండవల�ను. అల34 � క# మ !య" అల34 � &క' 

ధర�ప��� ా8;< దూరం �ే?� ప�F షయం నుంHి దూరంZా ఉండవల�ను, �ాట> ప�Y1�ా8;< లkను 

;ాక#ంH� చూసు;�వల�ను. అల34 � తనక# ప�hా�ిం�న ధనసంపదలBC �ాడ%;�వల�ను. అల34 � &క' 



� ا����	� –ا����� ا����و�� ����ة وا�ر��د و��	� ا�
��	�ت ������ة �  

 

35 

క¼!న (.ల గ" !ం� భయపడ%త¥ ఉండవల�ను. సంర.ణక#, భద�తక# అల34 � BC �Cడ%;�వల�ను. తన 

=�ా ర�నలను అల34 � ;\ ప�Lే2;<ంచవల�ను. ప�వక-లn మ !య" ఉత-మ ప7ర]షAలn ఆ మ3రqం �UౖBC 
8లకడZా ప�య3ణÂం�B�ర]. �ార] తమక# ఏ�5ౖB� కషQనPాQ ల# ఎదు epనప»డ% నమ3¹ల, =�ా ర�నల, 

�త-b�ిEL� కnHిన పwా^L�- పమ"ల �5ౖప7నక# మòó±�ార]. ;\వలం అల34 � &క' స	య 

సహ;ా ాలను, L�H�yట�BC గట>Q Zా పట�Q ;�వటం వలన, తమక# ఎదు epన ఆపదల# త
రత
రZా 
�Hి=�R©.  

 

అల34 �అల34 �అల34 �అల34 �  L�L�L�L�  దృఢ}~�నదృఢ}~�నదృఢ}~�నదృఢ}~�న  మ !య"మ !య"మ !య"మ !య"  పట>షQ }~�నపట>షQ }~�నపట>షQ }~�నపట>షQ }~�న  సంబంధంసంబంధంసంబంధంసంబంధం  కIZ!కIZ!కIZ!కIZ!  ఉండటంఉండటంఉండటంఉండటం  వలనవలనవలనవలన  కIZ\కIZ\కIZ\కIZ\  ల3Y1ల#ల3Y1ల#ల3Y1ల#ల3Y1ల#:  

Wదట> ల3భం ధర�ప���రక#Hి ఈమ3� అంటX wా
సం దృఢమగ"ను, పట>షQమగ"ను, గట>Qపడ%ను. 

;ార]లk8 ?ీyHోsటg వల_ మ8�ి లkపల ఈమ3� ప8�ేయ"ను. ;ార] �CZా8j ఎల3ZepLే ?ీyHోsటర] 

సూ�సు- ం�ో, మనలk8 ఈమ3� (wా
సం) కnH� స !Zాq  అల3BC ప8�ేసు- ం�ి. అ�ి మనం అల34 � క# 
చూప7తAనj rేయత, సమరyణ, ఆ ాధనల ఆచరణ Wదల�ౖన ఎల3 అrికమవ7త¥ ఉంట1�, ఆ 

ధంZా మన ఈమ3� (wా
సం) కnH� బలపడటం, దృఢమవటం, మనసు� rేయతలk 8మగj}~�=�వటం 

వంట> ?ి� F �U !Z!=�త¥ ఉంట�ం�ి. �ీ8;< ర]దEంZా ఎప»HౖెLే ప7ణ2;ా ా2ల, మం� పనుల ఆచరణల# 

తZ!q=�త¥ ఉంట1�, మనసు� బలహÃనంZా, అలy}~�న�ిZా, «ీల3 పHి=�త¥, h�మ !తనం �U !Z!=�త¥, 

బదE;<ంచటం Wదల# �Uడ%తAం�ి. ఆ ధంZా అ�ి ఉత-మ}~�న ?ి� F నుంHి ;<�ం�ి;< �ిగజ� !, ·చ?ి�F;< 
�ేర]క#ంట�ం�ి. �ీ8 గ" !ం� ఖుgఆ� లk అల34 � ఇల3 ప�కట>సు- B�jడ% –  

 

� sََی�Gُ�ُ َزاَد4ُ�ْْ� ِإْ4ِ	ْ�ََ Hْ	َ�ِ�ُ َوِإَذا �ْ4ُ�ُ��ُ ُ Hْ�َی2َ ِإَذا ُذِآَ� ا5ُ َوِجAِ9ِمُ.�َن ا�]ْ�َوَW�َ  یَ��ً��ِإ�9َ�� ا�ُ

 )2( َر�)4ِْ� َیَ�َ�آ9ُ��َن

 

“ఎప»HైLేఎప»HైLేఎప»HైLేఎప»HైLే అల34అల34అల34అల34 ���� &క'&క'&క'&క' ఆయËఆయËఆయËఆయË ల#ల#ల#ల# (వచB�ల#వచB�ల#వచB�ల#వచB�ల#) �ా !;<�ా !;<�ా !;<�ా !;< చ�ిచ�ిచ�ిచ�ి 8�ంిచబడ%Bµ8�ంిచబడ%Bµ8�ంిచబడ%Bµ8�ంిచబడ%Bµ, ఆఆఆఆ ఆయËఆయËఆయËఆయË ల#ల#ల#ల# �ా !�ా !�ా !�ా ! 
ఈమ3�ఈమ3�ఈమ3�ఈమ3� నునునును �Uంచును�Uంచును�Uంచును�Uంచును.” (అ� ¨ాV, 2) 

 

�ْ4ِ�ِ��ِت َو5ِ ُجُ.�ُد ا��9َ��َوا ُهَ� ا�Aِ9ي َأbَ�َْل ا��9ِ�	َ.َ� ِ,� ُ ُ��ِب ا�ُ�ْ[ِمِ.	َ�ِ 2َ	bَْداُدوا ِإیَ��ً�� َمَ� ِإیَ

��ً	�ِIَ ��ً	�ِ )4( َواEَْرِض َوَآ�َن ا5ُ َ

 

“అ�ిఅ�ిఅ�ిఅ�ి ఆయBCఆయBCఆయBCఆయBC, ఎవ epLేఎవ epLేఎవ epLేఎవ epLే మ"?ి4 ంలమ"?ి4 ంలమ"?ి4 ంలమ"?ి4 ంల హృదయ3లలkహృదయ3లలkహృదయ3లలkహృదయ3లలk wాంFwాంFwాంFwాంF, ప�wాంతతనుప�wాంతతనుప�wాంతతనుప�wాంతతను 8ం�UBµ8ం�UBµ8ం�UBµ8ం�UBµ, ఎందుకంటXఎందుకంటXఎందుకంటXఎందుకంటX తమలkతమలkతమలkతమలk మ"ందుమ"ందుమ"ందుమ"ందు 

నుంHినుంHినుంHినుంHి ఉనjఉనjఉనjఉనj ఈమ3�ఈమ3�ఈమ3�ఈమ3� L�=ాట�L�=ాట�L�=ాట�L�=ాట� ��88��88��88��88 ఇం;ాఇం;ాఇం;ాఇం;ా వృ�ిEవృ�ిEవృ�ిEవృ�ిE  �ేసు;�వట18;<�ేసు;�వట18;<�ేసు;�వట18;<�ేసు;�వట18;<.” - (అV ఫత� 48 - 4) 
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2)  eండవ eండవ eండవ eండవ�ి��ిి�ి–ధర�ప���రక#డ%ధర�ప���రక#డ%ధర�ప���రక#డ%ధర�ప���రక#డ% మ"ందుZామ"ందుZామ"ందుZామ"ందుZా తననుతననుతననుతనను L�నుL�నుL�నుL�ను సససస !�ిదు� ;�వ !�ిదు� ;�వ !�ిదు� ;�వ !�ిదు� ;�వట18;<ట18;<ట18;<ట18;< ప�యFjంచవప�యFjంచవప�యFjంచవప�యFjంచవల�నుల�నుల�నుల�ను: 

 

sర] మ"ందుZా తమ ఆత�ను, మనసు�ను, హృదయ38j ప !bదE  పరచు;�వటంL� ధర�ప��� ా8j 

Wదల# �UటQల�ను. స epన ఒక సత2ధర�ప���రక#Hి గ" !-ంప7 ఇ�ే. ఇతర]లను స !�ిద�ట18;< మ !య" అల34 � 

మ3రqం �5ౖప7 ఆ	
8ంచట18;< ప�ను;��ాలనుక#నjతను, ధర�ప���రప7 ప7B��ి వంట> WటQWదట> ప8L� 
��88 =�ా రంvంచవల�ను. అ�ి ఏJటంటX, WటQWదట తనL�BC =�ా రంvంచటం.  అంటX తన స
ంత ఆత�ను 

స
యంZా L�BC స !�ిదు� ;�వటం, మం� పనుల# మ !య" bభ;ా ా2లL� తమ ఆచరణలక# సంబంr�8j 

దృఢపర^డం. మనసు�ను ఎల4 ప»డూ ఆ �ాZా� నం �UౖBC ఖ3యంZా ఉంచటం. �త-b�ిE  తగqటం వలన �UౖL�ను 

లkపI;< ప��C(ం�, �ా ! bభ;ా ా2లను, మం� పనులను 8 K
ర2ం �ేయను. ఇం;ా అత8 ధర�ప��� ా8j 

బలహÃన పర�, క�మంZా అంతం �ే?ి�Cయ"ను. ఇట�వంట> గంßర ప !?ి� F నుంHి, భయంకర ప�మ3దం నుంHి 

�Uౖ ప7B��ి ధర�ప���రక#Hి8 ;ా=ాడ%ను.  ;ాబట>Q  ధర�ప���రక#డ% మ"ందుZా తనను L�BC స !�ిదు� క#8, తన 

మనసు�ను మం� పనుల�Uౖ 8మగjం �ేయట18;< ప�యFjంచవల�ను. ప�జల# ధర�ప���రక#Hి8 ;\వలం తమ 

దృ�ిQL� చూడటంL�BC ఆగక#ంH�, తమ ఇతర ఇం�ి�య సyర|ల8jంట>L� ప !¦Iసు- ంట1ర]. అంLే ;ాక 

ఎల4 ప»డ% �ా !లk8 �B�j�Uద�  తప»లను, =ాపప7 పనులను పట�Q క#BCందుక#  ాF�పగల# ప�యFjసు- ంట1ర]. 

ప�F య"గంలkను, ప�F�ోట ప�జల# తమ�Uౖ ధర�ప���క#Hి;< ఉనj హక#' కంటX ఎBµj eట�4  తమక# 

ధర�ప���రక#Hి �Uౖ హక#' ఉనjద8 Y1సు- ంట1ర]. అల34 � ఇల3 ప�కట>సు- B�jడ% –  

 

 )23(ُس.9َ� ا5ِ ا�Hْ�َlَ �ْ َ ��ِ9 ِم2ْ َ ْ;ُ( َو2ْ�َ َ�ِ
َ� ِ�ُ�.9ِ� ا5ِ َ�ْ;ِ�یً��

 

“అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � &క'&క'&క'&క' ఒకఒకఒకఒక సంప���యంసంప���యంసంప���యంసంప���యం ఏJటంటXఏJటంటXఏJటంటXఏJటంటX, sర]sర]sర]sర] అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � &క'&క'&క'&క' సంప���యసంప���యసంప���యసంప���యమ"మ"మ"మ"లలkలలkలలkలలk ఏఏఏఏ మ3ర]yనూమ3ర]yనూమ3ర]yనూమ3ర]yనూ 

చూడల_ర]చూడల_ర]చూడల_ర]చూడల_ర].” (అV ఫత�48 - 23) 

 

;ాబట>Q , ధర�ప���రక#డ% తన మనసు� ఏమ3త�ం మ3ర]తAంద8 అంటX లkభత
ం (బéV) తనలk 
ప��C(సు- ంద8 గ�హaం�B�, �5ంటBC ��8;< స epన �5ౖద2ం �ేయవల�ను. �ీ8 ��
 ా అతడ% ప�జలలk దుషAQ డ% 
అంటX లkv అBC మ3ర]��ర] =¬ందక#ంH� ;ా=ాడ%;�వచు^ను. ఒక�Cళ ధర�ప���రక#డ% తన మనసు�ను 

అదుప7లk �UటQక#ంH� ��8 తప»లను చూ?ీచూడనట�4  అశ�దE  �ేసూ- , ��8 �� !;< ��88 వ�ిI�C?ి, ��8;< 
స epన �5ౖద2ం �ేయనట4 RLే, అతడ% ఇతర]ల �ెడ%పనులక#, =ాప;ా ా2లక# ఎల3 ధర��5ౖ��8j �ేయగలడ%? 

�ీ8 ;ారణంZా ప�వక-ల# తమ తమ పనులలk, ఆచరణలలk తమ మనసు�ల�Uౖ, ఆత�ల�Uౖ ��ల3 �వ�}~�న, 

పట>షQ}~�న అదుప7 ఉం�ే�ార]. hాధుస
Y1�ా8;< ప� !-Zా ��h�హమBC�ార]. ఇం;ా తమ దగq ! 
సహచర]లక#, క#ట�ంబసభ"2లక# ధర�బºధన �ేసూ- , �ా !8 కnH� స epన �� !లk � !^�ిద�ట18;< ప�Lే2కంZా 
కృ�ి �ే?��ార]. �ీ8 గ" !ం� ఖుgఆ� లk అల34 � ప�కటన ఇల3 ఉం�ి –  
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;ِ:َVْ9َ��ِة َواc���ِ dَ�ََوا�َ��ِ َ;ُ� 1ْ9���َِ�ىَوْأُمْ� َأْه dَ ُ2ُ َ�ْ�ُزUْ�َ � ًِرْز dَ�َُ̀�ْ�َ ��َ �4َ	ْ�ََ �ْ)132( 

 

“···· క#ట�ంబక#ట�ంబక#ట�ంబక#ట�ంబ సభ"2లనుసభ"2లనుసభ"2లనుసభ"2లను నమ3¹నమ3¹నమ3¹నమ3¹ �ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి�ెయ2ంHి అ8అ8అ8అ8 ఆజ�� �ంిచుఆజ�� �ంిచుఆజ�� �ంిచుఆజ�� �ంిచు. స
యంZాస
యంZాస
యంZాస
యంZా ·వ7·వ7·వ7·వ7 కnH�కnH�కnH�కnH� ��88��88��88��88 =ాట>ంచు=ాట>ంచు=ాట>ంచు=ాట>ంచు.” 

L�	 20 - 132. 

 

14వవవవ �ారం�ారం�ారం�ారం  ధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hి గ"ణగణ�ల#గ"ణగణ�ల#గ"ణగణ�ల#గ"ణగణ�ల#   8JPాల#8JPాల#8JPాల#8JPాల# 45  
            

3) మ�డవ�ిమ�డవ�ిమ�డవ�ిమ�డవ�ి  –  జ�� నంజ�� నంజ�� నంజ�� నం  కIZ!కIZ!కIZ!కIZ!  ఉండటంఉండటంఉండటంఉండటం . 

 

ఈ ల.ణం ధర�ప���రక#Hి అ8j ల.ణ�లలk ;eల34  అత2ంత =�ా r�న2}~�న�ి. ఎందుకంటX అ�ి 

ధర�ప���రక#Hి అ8j ద2లలk మ"ఖ2}~�న�ి. ;ాబట>Q  ధర�ప���రక#డ% తనలk8 స epన జ�� నప7 �5ల#గ"లkBC 
ధర�ప��� ా8j ;¤నhాZ!ంచవల�ను. అందుక8 ధర�ప���రక#Hి వద�  స epన =�ా మ3ణÂక జ�� నం తపyక 

ఉండవల�ను. మం� జ�� పక శ;<-  మ !య" గ�హణశ;<-  అత8 దగqర ఉండవల�ను. ధర�ప��� ా8j ;¤నhాZ!ంచ 

ట18;< అల34 � �Uౖ ఉనj పట>షQ}~�న wా
సంL� =ాట� అత8క#నj ప�Lే2క B5ౖప7ణ�2ల# కnH� బ1Zా 
ఉప�గపడ%ను. �ీ8;< అవసర}~�న మ3రqదర|కత
ం ఖుgఆ� మ !య" హ�ీ¯ లలk లvంచును. అల3 ఒక 

ధర�ప���రక#డ% తన wా
hా8j, B5ౖప7ణ�2లను జôHిం� ఆత�?U×� ర2ంL� అల34 � &క' మ3రqం �5ౖప7నక# 

ఆ	
8ంచట18;< తన wాయశక#- ల3 ప�యFjంచగలడ%. ఈ షయం గ" !ం� ఖుgఆ� ఇల3 ప�కట>సు- నj�ి –  

 

... Aِ9َ�ِ�ي ا��ِبَهْ( َیْ�;َ�ْEَآ9ُ� ُأوُ�� اAَ�ََی �� )9( ی2َ َیْ�َ�ُ��َن َوا�Aِ9ی2َ َ�� َیْ�َ�ُ��َن ِإ�9َ

 

“(ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా- !) ప�కట>ంచుప�కట>ంచుప�కట>ంచుప�కట>ంచు – జ�� నుల#జ�� నుల#జ�� నుల#జ�� నుల#, అజ�� నుల#అజ�� నుల#అజ�� నుల#అజ�� నుల# సమ3నుల#సమ3నుల#సమ3నుల#సమ3నుల# ;ాగల ా;ాగల ా;ాగల ా;ాగల ా?” అ¹É మg :9  

 

�ُ��َن lَِ;	ٌ�َیْ�َ,ِ� ا5ُ ا�Aِ9یsَ 2ََمُ.�ا ِمْ.ُ�ْ� َوا�Aِ9ی2َ ُأوُ��ا ا�ِ�ْ�َ� َدَرَج�ٍت َوا5ُ... َ�ْ�َ ��َ�ِ )11( 

 

“sలksలksలksలk నుంHినుంHినుంHినుంHి wా
సులwా
సులwా
సులwా
సుల మ !య"మ !య"మ !య"మ !య" జ�� నులజ�� నులజ�� నులజ�� నుల ?ి� F8?ి� F8?ి� F8?ి� F8 ఉనjతఉనjతఉనjతఉనjత పర]చునుపర]చునుపర]చునుపర]చును.” మ"జ��ిల� : 11  

 

బ"ఖ3 K గ�ంథంలk8 ఒక హ�ీ¯ లk ప�వక-  సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం ఇల3 బºrిం�B�ర] “ఓ ప�జల3 ా! జ�� నం 

కIZ! ఉండటమBC�ి జ�� నం BCర]^;�వటంలk ఉనj�ి. గ�హణశ;<-  కIZ! ఉండటమBC�ి గ�హaంచటం BCర]^;�వటంలk 
ఉనj�ి. ఎవ !;epB� అల34 � }�ల#, మం� �ేయ3ల8 తI?�- , అత8;< �ీ� (ధర�ం) &క' జ�� B�8j 

ప�hా�ించును. అల34 � &క' ��సులలk ధర�జ�� నం ఉనj�ా \ అల34 � క# భయపడL�ర].” 
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4) ;\వలం;\వలం;\వలం;\వలం  అల34 �అల34 �అల34 �అల34 �  ;�స}�;�స}�;�స}�;�స}�  ప8�ే?�ప8�ే?�ప8�ే?�ప8�ే?�  �త- b�ిE�త- b�ిE�త- b�ిE�త- b�ిE  కIZ!కIZ!కIZ!కIZ!  ఉండటంఉండటంఉండటంఉండటం  

 

�త-b�ిE  ప�F షయం &క' అF మ"ఖ2}~�న, ప�r�న}~�న అంశం. ఇ�ి ల_క#ంH� ఏ షయ}~�B�, ఏ 

ఆ ాధన అRB� వ2ర�}~�=�తAం�ి, �� ! త�ిy=�తAం�ి. �త-b�ిE  మ !య" ఈమ3� (wా
సం) ఎట�వంట> 

అంటX అ తమ యజమ3నులను Z°తAల నుంHి, ప�మ3��ల నుంHి, తప»డ% మ3 ాq ల నుంHి త�ిyం�, ఉనjత 

(ఖ ాలక# �ేర]^ను. మ !య" �ా ! �ిశను ప� !-Zా అల34 � �5ౖప7నక# F��ిy�Cయ"ను. ��8 వలన �ార] తమ 

&క' ప�F ఆచరణను ;\వలం అల34 � ;�స}� �ేయట18;< ప�యFjంhా- ర]. ఈ షయం �ివ2ఖుgఆ� లk8 

అల34 � &క'  ఈ ప�కటనలk సyషQమవ7తAనj�ి –  

 

َوَذdَ�ِ ِدی2ُ  ا�9cَ��َة َوُیْ[ُ��ا ا�9bَآ�ةَوَم� ُأِمُ�وا ِإ��9 ِ�َ	ْ�ُ;ُ�وا ا5َ ُمcِ�ِpْ	Gُ�َ 2َ ا��)ی�iَ.َIُ 2ََء َوُی1ِ	ُ��ا 

�ِ� ))5 ا�1َ	(َ

;\వలం;\వలం;\వలం;\వలం అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � BCBCBCBC ఆ ాrంిచమ8ఆ ాrంిచమ8ఆ ాrంిచమ8ఆ ాrంిచమ8 మ !య"మ !య"మ !య"మ !య" ధ ా�8jధ ా�8jధ ా�8jధ ా�8j పత�ంZాపత�ంZాపత�ంZాపత�ంZా, స
చÕంZాస
చÕంZాస
చÕంZాస
చÕంZా ఇబ1� హÃంఇబ1� హÃంఇబ1� హÃంఇబ1� హÃం &క'&క'&క'&క' �ీB5�ీB5�ీB5�ీB5 
హ·¨ాహ·¨ాహ·¨ాహ·¨ా �UౖBC�UౖBC�UౖBC�UౖBC ఉంచమBCఉంచమBCఉంచమBCఉంచమBC ఆజ�ల#ఆజ�ల#ఆజ�ల#ఆజ�ల# తపyతపyతపyతపy �ా !;<�ా !;<�ా !;<�ా !;< ఇం;\ఇం;\ఇం;\ఇం;\ ఆజ�ల#ఆజ�ల#ఆజ�ల#ఆజ�ల# ఇవ
బడల_దుఇవ
బడల_దుఇవ
బడల_దుఇవ
బడల_దు. బR2న� 5. 

 

ప�వక-  సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం హ�ీ¯ లk ఇల3 ఉప�ే(ంపబHిన�ి – గ�హaంచంHి! ఆచరణల8jంట> &క' 

ప�Fఫలం సంకల3yల�Uౖ ఆr�రపHి ఉండ%ను. ప�F ఒక' !;z అ�ే లvంచును �ే8B5ౖLే అతను సంకIyంచు;¤B5Bµ. 
 

5) ఆదర|వంతAHిఆదర|వంతAHిఆదర|వంతAHిఆదర|వంతAHి  అల�ాట�4అల�ాట�4అల�ాట�4అల�ాట�4  కIZ!కIZ!కIZ!కIZ!  ఉండటంఉండటంఉండటంఉండటం  

 

ఈ ల.ణం మ !య" ధర�ప���రక#డ% తన ఆత�ను, మనసు�ను, ప !?ి� F స !�ిదు� ;�వటం అBC�ి ఒ;\ 
B�ణప7  eండ% ప�క'ల వంట>�ి. ఎప»HౖెLే ధర�ప���రక#డ% తనను L�ను మ !య" తన ప !?ి� తAలను 

స !�ిదు� క#ంట1Hో, అప»డ% అతను తన మ3టలL�, పల#క#లL� ఇతర]లను ఆ	
8ం�ే మ"ందు తన 

ఆచరణలను స
యంZా స !�ిదు� ;¤నును. ఇమ3ం  ా� రహ�తAల34 హa అల�ౖహa ఇల3 LెI�ిB�ర] – 

ధర�ప���రక#డ% స
యంZా ఆదర|వంతAHౖె ఉండ%ను. ఇ�ి  eండ% ధమ"ల# 

అ) ఖుgఆ� లk అల34 � ఇల3 ప�కట>సు- B�jడ% –  

 

�2ْ َآ�َن َیْ�ُج� ا5َ َوا�َ	ْ�َم اlِ�ََ� َوَذَآَ� ا5َ َآ0ِ	ً�ا1َ�َْ� َآ�َن َ�ُ�ْ� ِ,� َرُس�ِل ا5ِ َ�ِ �ٌ.َ�َIَ 21( ُأْسَ�ٌة( 

 

“8శ^యంZా8శ^యంZా8శ^యంZా8శ^యంZా ssss ;¤రక#;¤రక#;¤రక#;¤రక# రసూల#ల34 �రసూల#ల34 �రసూల#ల34 �రసూల#ల34 � లkలkలkలk (అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � &క'&క'&క'&క' ప�వక-లkప�వక-లkప�వక-లkప�వక-లk) ఉనjత}~�నఉనjత}~�నఉనjత}~�నఉనjత}~�న ఆదర|ంఆదర|ంఆదర|ంఆదర|ం, నమ�B�నమ�B�నమ�B�నమ�B� 
ఉనj�ిఉనj�ిఉనj�ిఉనj�ి. అ�ిఅ�ిఅ�ిఅ�ి అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � మ !య"మ !య"మ !య"మ !య" ప�ళయ�ినంప�ళయ�ినంప�ళయ�ినంప�ళయ�ినం �Uౖ�U�ౖUౖ�Uౖ wా
సంwా
సంwా
సంwా
సం ఉం�ేఉం�ేఉం�ేఉం�ే ప�Fప�Fప�Fప�F ఒక' !ఒక' !ఒక' !ఒక' ! ;�సం;�సం;�సం;�సం.” అ� జ�¢ 21 
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ఆ) అwా
సుల# ప�వక-లక# బదుల# పI;<నప»డ%, �ార] LౌహÃ� మ !య" అల34 � &క' ఏ;epక ఆ ాధ2త
ం 

�5ౖప7నక# ఆ	
8ం�ే�ార]. 

  

 )22( َ�ْ( َ �ُ��ا ِإ��9 َوَجْ�َ�� sََ��َءَ�� َW�َ ُأم9ٍ� َوِإ��9 َsَ W�ََث�ِرِهْ� ُم4َْ�ُ�وَن

 

“ఖ�^తంZాఖ�^తంZాఖ�^తంZాఖ�^తంZా �ా !ల3�ా !ల3�ా !ల3�ా !ల3 అBC�ార]అBC�ార]అBC�ార]అBC�ార] – }�మ"}�మ"}�మ"}�మ" మ3మ3మ3మ3 తంHి�L�తలనుతంHి�L�తలనుతంHి�L�తలనుతంHి�L�తలను ఒ;\ఒ;\ఒ;\ఒ;\ ధర�ం�Uౖధర�ం�Uౖధర�ం�Uౖధర�ం�Uౖ చూhామ"చూhామ"చూhామ"చూhామ". }�మ"}�మ"}�మ"}�మ" కnH�కnH�కnH�కnH� �ా !�ా !�ా !�ా ! 
అడ%గ"జ�డలలkBCఅడ%గ"జ�డలలkBCఅడ%గ"జ�డలలkBCఅడ%గ"జ�డలలkBC నడ%సూ-నడ%సూ-నడ%సూ-నడ%సూ-  hాఫల2ంhాఫల2ంhాఫల2ంhాఫల2ం =¬ందుL�మ"=¬ందుL�మ"=¬ందుL�మ"=¬ందుL�మ".” ¹ఖుõ ½ 22 

   

6) మం�మం�మం�మం�  ప�వర-నL�ప�వర-నL�ప�వర-నL�ప�వర-నL� ,  మృదుస
Y1వంL�మృదుస
Y1వంL�మృదుస
Y1వంL�మృదుస
Y1వంL�  }~లగటం}~లగటం}~లగటం}~లగటం  

ప�జల# గంßరంZా, క¼!నంZా, చండwాసనుHి ల3Zా ఉంHే�ా !8 ఇషQపడర]. అట�వంట> �ా !8 

అసహa2ంచుక#ంట1ర]. �ా ! నుంHి దూరంZా =ా !=�తAంట1ర]. �ీ8 గ" !ం� అల34 � ఇల3 ప�కట>సు- B�jడ% –  

 

 �ْ4ُ.َْ Bُْ�,َ dَ�ِ�ْIَ 2ْا ِم�OFiَ�ْ��َ �ِ�ْ1ََ� ا�	8َِ� ��C,َ Hَ.َْوَ�ْ� ُآ �ْ4ُ�َ Hَ.ْ�ِ 5ِِم2َ ا �ٍ�َIَْر ��َ;ِ,َ

� َوَ��ِوْرُهْ� ِ,� اEَْمِ� َ,zَِذاْ4ُ�َ �ْiِ�ْ�َ2َ َواْس	َ�َ�آ)ِ��bَْمHَ َ,َ�َ�آ9ْ( َW�َ ا5ِ ِإن9 ا5َ ُیO�Uِ ا�َُ )159( 

 

“అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � &క'&క'&క'&క' దయదయదయదయ వలనవలనవలనవలన sర]sర]sర]sర] �ా !L��ా !L��ా !L��ా !L� }~త- Zా}~త- Zా}~త- Zా}~త- Zా, మృదువ7Zామృదువ7Zామృదువ7Zామృదువ7Zా ప�వ !-సు- B�jర]ప�వ !-సు- B�jర]ప�వ !-సు- B�jర]ప�వ !-సు- B�jర]. మ !య"మ !య"మ !య"మ !య" s \s \s \s \ 
గనుకగనుకగనుకగనుక క¼!నంZాక¼!నంZాక¼!నంZాక¼!నంZా మ3ట14 Hే�ార]మ3ట14 Hే�ార]మ3ట14 Hే�ార]మ3ట14 Hే�ార], క¼!నంZాక¼!నంZాక¼!నంZాక¼!నంZా ప�వ !-ం�ే�ార]ప�వ !-ం�ే�ార]ప�వ !-ం�ే�ార]ప�వ !-ం�ే�ార] అRఅRఅRఅR ఉనjట4 RLేఉనjట4 RLేఉనjట4 RLేఉనjట4 RLే, అందరuఅందరuఅందరuఅందరu Jమ�IjJమ�IjJమ�IjJమ�Ij వ�ిIవ�ిIవ�ిIవ�ిI 

�5�±�5�±�5�±�5�±=�R©�ార]=�R©�ార]=�R©�ార]=�R©�ార]. ;ాబట>Q;ాబట>Q;ాబట>Q;ాబట>Q  sర]sర]sర]sర] �ా !L��ా !L��ా !L��ా !L� }~త- Zా}~త- Zా}~త- Zా}~త- Zా, మృదువ7Zామృదువ7Zామృదువ7Zామృదువ7Zా ప�వ !-ంచంHిప�వ !-ంచంHిప�వ !-ంచంHిప�వ !-ంచంHి. �ా !�ా !�ా !�ా ! ;�సం;�సం;�సం;�సం .మ3పణ.మ3పణ.మ3పణ.మ3పణ అ !�ంచంHిఅ !�ంచంHిఅ !�ంచంHిఅ !�ంచంHి. 
ధధధధ పనులపనులపనులపనుల ;�సం;�సం;�సం;�సం �ా !8�ా !8�ా !8�ా !8 సంప��ంిచంHిసంప��ంిచంHిసంప��ంిచంHిసంప��ంిచంHి.” ఆల� ఇమ3Ì � 159. 

 

ధర�ప���రక#Hి ధర�ప���రం ప�జలను �Cర] పర^ట18;<, �5ౖరr�2ల# �Uంచట18;z ;ాదు, �ా !L� 
=�ట14 డట18;<, �ాదుల3డట18;z ;ాదు. ;ా8 అతను �ా !8 స epన సత2ధర�మ3రqంలk8;< �సుక# ావట18;< 
�ల#నj ప�F పదEF8, r�B�8j, అవ;ాwా8j 8�Z!ంచును. ధర�ప���రక#Hి r�నం గ" !ం� అల34 � ఈ 

;<�ం�ి ఆయË లk ఇల3 ప�కట>సు- B�jడ% –  

 

“�ెడ%ను�ెడ%ను�ెడ%ను�ెడ%ను మం�L�మం�L�మం�L�మం�L� దూరందూరందూరందూరం �ేయంHి�ేయంHి�ేయంHి�ేయంHి. �ీ8�ీ8�ీ8�ీ8 వలనవలనవలనవలన ssssL�L�L�L� బద� శతA� త
ంబద� శతA� త
ంబద� శతA� త
ంబద� శతA� త
ం �Uట�Q క#నj�ాడ%�Uట�Q క#నj�ాడ%�Uట�Q క#నj�ాడ%�Uట�Q క#నj�ాడ% కnH�కnH�కnH�కnH� 
=�ా ణ?�jహaతAHై=�ా ణ?�jహaతAHై=�ా ణ?�jహaతAHై=�ా ణ?�jహaతAHై =�వ7ను=�వ7ను=�వ7ను=�వ7ను. ” ఫ7(|లË – 34. 

అనÅ ర�ియలల34 హ� అను  ఇల3 ఉల_4 ®ం�B�ర] – BCను ఒకhా ! ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� 

అల�ౖహa వసల4 ంL� =ాట� నడ%సు- B�jను. ఆ సమయంలk ఆయన ల3వ7=ాట> అంచుల#నj నజ ా� దుపyట> 
కప»క#8 ఉB�jర]. �� !లk ఒక పల�4 టì ! మ8�ి ఆయన వద�క# వ�^B�డ%. ఆయన కప»క#నj దుపyట>8 

గట>Q Zా గ"ంజటం Wదల# �Uట>QB�డ%. ఆ త ా
త BCను ప�వక-  సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం }~డ�5ౖప7 చూడZా, 
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��8�Uౖ దుపyట> గట>Q Zా గ"ంజటం వలన లkLౖెన గ"ర]- ల# పడటం కనబHిన. అ ఎంత �వ�ంZా ఉందంటX, 
చర�ం కnH� ఒర]సుక# =�Rన�ి. (ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం అత8L� ఏs అనల_దు) 

అప»డ% అతను ఆయనL� ఇల3 పI;eను ఓ మ"హమ��! అల34 � sక# ప�hా�ిం�న ధనం నుంHి B�క# కnH� 
ఇవ
మ8 ఆజ�� �ించంHి. అ�ి 8 ప�వక-  సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం అత8 �5ౖప7 �ర]నవ7
L� చూ?ిB�ర]. ఆ 

త ా
త అత8;< ��నం �ేయమ8 ఆజ�� �ిం�B�ర].   

 

15వవవవ �ారం�ారం�ారం�ారం  ధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hి గ"గ"గ"గ"ణగణగణగణగణ�ల#ణ�ల#ణ�ల#ణ�ల#   8JPాల#8JPాల#8JPాల#8JPాల# 45  
 

7) L�H�yట�8వ
టంL�H�yట�8వ
టంL�H�yట�8వ
టంL�H�yట�8వ
టం మ !య"మ !య"మ !య"మ !య" సులభతరంసులభతరంసులభతరంసులభతరం �ేయటం�ేయటం�ేయటం�ేయటం 

ధర�ప��� ా8j ప�జలలk �సుక#=�R© ఉత-మగ"ణ�లలk మ"ఖ2}~�న�ి ఏJటంటX ధర�ప���రక#ల# తమ 

జ�� B�8j ప�జల# సులభంZా అర�ం �ేసుక#BC ధంZా �ా !;< �ేర^టం. అంLేZా8, కషQ}~�న పదEFలk ;ాదు. 

ఎందుకంటX ప�జల# �C \
ర] స
Y1�ాల#, అల�ాట�4  కIZ! ఉంట1ర]. �ారంద !;z LేIకZా, సులభంZా అర�ం అR©2 
ధంZా ధర�ప��� ా8j ;¤నhాZ!ంచటంలkBC ��8 hాఫల2ం ఉనj�ి. 

 

ఏ�ౖెB� షయ38j ఒకర] ఇషQపడవచు^, �C Öకర] ఇషQపడక =�వచు^, అసందరæ}~�న�ి అ8 

Y1ంచవచు^. ఎవ epLే ఇషQపడL� °, �ార] ��88 ఆచ !ంచట18;< మనసూy !-Zా, wాయశక#- ల3 
ప�యFjంచట18;< అవ;ాశం ఉనj�ి. ;ాబట>Q  సంద ాæలk�తంZా, సమయ3నుకnలంZా ఒక ధర�ప���రక#డ% 
తన సత2ధ ా�8j �ా ! మ"ందుక# �సుక�5ళ±వల?ి ఉనj�ి. అ8jంట>కంటX �ెడ% షయం, బ1r�కర}~�న 

షయం ఏJటంటX అ�ి ప�సు- త ప�పంచ ప !?ి� తAలలk ధర�ప���రక#ల# ప�F షయంలkను క¼!నంZా 
ప�వ !-ంచటం. ఒ;�'hా ! � !8 చూ?�-  ఇhా4 ంలk సులభతరమBC�ే ల_��? అBC ప�శj కలగ వచు^ను. 

 

ఇం;ా �ర] ప�జల hా� R8, ���లను స !Zాq  Z£రంచర]. ఇం;ా సంY1షణలk �ర] ఏ�ి rిRî�న�ి 

అంటX తపy8 స !Rî�న�ి (ఫg�), ఏ�ి ఐ�Õక}~�న�ి (నTిV), ఏ�ి 8��rింపబHిన�ి (హ ాం), ఏ�ి 
అRషQ}~�న�ి (మకn� �) అBC వరమ"లను సyషQంZా Lెల#పర]. ఇం;ా ఏ�ౖెB� షయంలk8 8యమ 

8బంధనల# ఖుgఆ� & సునj� ల నుంHి 8ర�RంచబHిన�ా ల_క ఇhా4 sయ పంHితAల ఏ;ాv=�ా యం 

(ఇజe-	�) ��
 ాB� అBC�ి కnH� వ !ంచర]. ప�జలక# నj=ాల# �ేయట18;< బదుల# ఆ�ేwాIసు- ండటం 

తరచుZా కనబడ%తAం�ి. ఈ ధంZా �ార] ఇhా4 ం &క' ZÖపyతB�8j ;<ంచపర]సు- B�jర]. ఇం;ా ష !అ� 

(ఇhా4 sయ �వన r�నం) &క' మం�తB�8j, ఔనjL�28j ప !Jతం �ేసు- B�jర]. ప�జల# ఇhా4 ం అంటX 
అRషQపHేటట�4  �ేసు- B�jర]. ఎంL� �ెడØ�5ౖన అల3ంట> పనులను �ర] సుB�య3సంZా �ేసు- B�jర]. 
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8) సహనంసహనంసహనంసహనం ,  ఓర]yఓర]yఓర]yఓర]y  వహaంచటంవహaంచటంవహaంచటంవహaంచటం  

కషQ;ాలంలk తమ మనసు��Uౖ 8యంత�ణ ఉంచటం మ !య" B�ల#క�Uౖ ఆ °పణల# �సుక# ాక#ంH� 
ఉండటం Wదల�ౖన �ాట>8 సహనం, ఓర]y వహaంచటం అంట1ర]. మ3మ�ల# ప�జలక# ఇ�ి ��ల3 క¼!న}~�న 

షయం. ధర�ప���రమBC�ి ఎంL� క¼!న}~�న, కషQతర}~�న భయంకర మ3రqమ". మం�8 ఆ�ే(ంచటం, 

�ెడ%ను 8 °rించటమBC ఉత-మ}~�న rి8 8ర
 !-ం�ే ధర�ప���రక#ల# ఎదుట>�ా ! నుంHి �వ�}~�న 

కషQనPాQ ల# ఎదు Ö'న వల?ి  ావచు^ను. ఎందుకంటX �ెడ% పనుల# మనhా ా ఇషQపHి �ేసూ- , �ాట>;< 
అల�ాట� పHి=�Rన �ా !8 ధర�ప���రక#ల# �ాట>8 ఆపమ8, వ�ిI �Cయమ8 ఆ�ే(సు- ంట1ర].  ఖుgఆ� 

లk అల34 � ఇల3 ప�కట>సు- B�jడ%:  
 

�ِcْ�َ1(َوا� (َن��ِإن9 اِ�ْ�َ �ٍ�ْlُ �iِ�َ)2 ( (�Uَ���ِ ْ�اVَِت َوَ�َ�ا�Uَ�ِ�9cُ��ا ا��ِِإ��9 ا�Aِ9یsَ 2ََمُ.�ا َوَ

�ِ;ْ9c���ِ ْ�اVَ3(َوَ�َ�ا( 

“సమయంసమయంసమయంసమయం �Uౖ�U�ౖUౖ�Uౖ ఒట�Qఒట�Qఒట�Qఒట�Q ! 8స�ం�ేహంZా8స�ం�ేహంZా8స�ం�ేహంZా8స�ం�ేహంZా మ3నవ7లందరuమ3నవ7లందరuమ3నవ7లందరuమ3నవ7లందరu నషQంలkనషQంలkనషQంలkనషQంలk ఉB�jర]ఉB�jర]ఉB�jర]ఉB�jర] – ;ా8;ా8;ా8;ా8 అట�వంట>అట�వంట>అట�వంట>అట�వంట> ప�జల#ప�జల#ప�జల#ప�జల# 

ఎవ epLేఎవ epLేఎవ epLేఎవ epLే ఈమ3�ఈమ3�ఈమ3�ఈమ3� (wా
సంwా
సంwా
సంwా
సం) కIZ!ఉంHికIZ!ఉంHికIZ!ఉంHికIZ!ఉంHి, మం�మం�మం�మం� పనుల#పనుల#పనుల#పనుల# �ేసూ-�ేసూ-�ేసూ-�ేసూ-  మ !య"మ !య"మ !య"మ !య" పరసyరంపరసyరంపరసyరంపరసyరం సత2ంసత2ంసత2ంసత2ం �5ౖప7నక#�5ౖప7నక#�5ౖప7నక#�5ౖప7నక# రమ�8రమ�8రమ�8రమ�8 

ఆ	
8ంచుక#ంటìఆ	
8ంచుక#ంటìఆ	
8ంచుక#ంటìఆ	
8ంచుక#ంటì, సహనంL�సహనంL�సహనంL�సహనంL� �ంచమ8�ంచమ8�ంచమ8�ంచమ8 ఉప�ే(సూ-ఉప�ే(సూ-ఉప�ే(సూ-ఉప�ే(సూ-  ఉంHే�ార]ఉంHే�ార]ఉంHే�ార]ఉంHే�ార] తపyతపyతపyతపy.”  అV అసg.  

ఖుgఆ� లk ఇం;� �ోట ల#ఖ3�� క# అత8 తంHి� �ే?ిన ఉప�ేశం ఇల3 �� Ö'నబHిన�ి :  

 

�ِ�َ.ْ�2ِ ا�َُ Gَ�ْْ�ُ�وِف َوا�W�َ َم� َأdَ�َ�Vَ ِإن9 َذdَ�ِ ِم2ْ َbِْم  َی� ُ�َ.�9 َأِ ِ� ا�9cَ��َة َوْأُمْ� ِ���ََ �ْ;ِVَْوا

 )17( اEُُم�ِر

“ఓఓఓఓ B�B�B�B� క#మ3ర]H�క#మ3ర]H�క#మ3ర]H�క#మ3ర]H�! ·వ7·వ7·వ7·వ7 నమ3¹నునమ3¹నునమ3¹నునమ3¹ను ?ి� ర?ి� ర?ి� ర?ి� ర పర]చవల�నుపర]చవల�నుపర]చవల�నుపర]చవల�ను. మం�మం�మం�మం� పనుల#పనుల#పనుల#పనుల# �ేయమ8�ేయమ8�ేయమ8�ేయమ8 ఆ�ే(సూ-ఆ�ే(సూ-ఆ�ే(సూ-ఆ�ే(సూ-  

ఉండవల�నుఉండవల�నుఉండవల�నుఉండవల�ను. �ెడ%�ెడ%�ెడ%�ెడ% పనులపనులపనులపనుల నుంHినుంHినుంHినుంHి 8 °rంిచ8 °rంిచ8 °rంిచ8 °rంిచ వల�నువల�నువల�నువల�ను. ···· �Uౖ�U�ౖUౖ�Uౖ వ�^నవ�^నవ�^నవ�^న కPాQ లనుకPాQ లనుకPాQ లనుకPాQ లను సహనంL�సహనంL�సహనంL�సహనంL� ఎదు Ö'నవల�నుఎదు Ö'నవల�నుఎదు Ö'నవల�నుఎదు Ö'నవల�ను. 

నమ"�నమ"�నమ"�నమ"�, ఇఇఇఇ ఉత- మ}~�నఉత- మ}~�నఉత- మ}~�నఉత- మ}~�న ఉప�ేఉప�ేఉప�ేఉప�ేwాలwాలwాలwాల లk8లk8లk8లk8.” సూరRî ల#ఖ3�� 17 

 

సహనం చూపటం వలన ధర�ప���రక#Hి;<  eండ% r�ల#Zా ల3భం కల#గ"ను. 

 

అఅఅఅ) ధర�ప���రంధర�ప���రంధర�ప���రంధర�ప���రం ;ారణంZా;ారణంZా;ారణంZా;ారణంZా ఎదురR©2ఎదురR©2ఎదురR©2ఎదురR©2 కPాQ లక#కPాQ లక#కPాQ లక#కPాQ లక# సహనంసహనంసహనంసహనం వహaంచటమBC�ివహaంచటమBC�ివహaంచటమBC�ివహaంచటమBC�ి ధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hి అతA2త-మఅతA2త-మఅతA2త-మఅతA2త-మ 

ల.ణ�లలk8�ిల.ణ�లలk8�ిల.ణ�లలk8�ిల.ణ�లలk8�ి.   ధర�ప���రక#డ% అప»డప»డ% ధర�ప���రం �ేయటంలk LÁందర=ాట� చూపటం తగదు. 

అRLే ధర�ప���రం ;�సం తZ!న సమయం ;�సం, సందరæం ;�సం, అవ;ాశం ;�సం ధర�ప���రక#డ% �C� 

చూడవల�ను. అంLే;ాక ఎదుట> వ2;<-  అత8 మ3టలను 8(^ంతZా, మనసూy !-Zా ప� !-  r�2సL� BCటట�4  

మ !య" దృ�ిQ  ;\ం�ీ�క !ం�ేటట�4  మ3న?ికంZా తయ3ర] �ేయవల�ను. ఇం;ా ధర�ప���రక#డ% ఎదుట> వ2;<-  
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తనను ఇషQపHేటట�4  కnH� చూసు;�వల�ను. ఈ షయ3ల# ధర�ప��� ా8j ఎదుట> వ2;<-  ?ీ
క !ంచటంలk ఎంL� 
L�డyడ%ను. ;ాబట>Q  ధర�ప���రక#డ% తన ప8లk LÁంద=ాట� చూపకnడదు, ఎదుట>�ా8L� క¼!నంZా 
ప�వ !-ంచకnడదు, తన �ిల#ప7ను ?ీ
క !ంచమ8 అస�ల# బలవంత �UటQకnడదు. ఎదుట>�ా8L� }~త- Zా, 
మృదువ7Zా,ఆ	4 దకరంZా ప�వ !-ంచవల�ను. ఇం;ా ఎదుట>�ా8;< సత2ధర�ం�Uౖ hానుకnలంZా ఆలk�ంచట18;<, 
లkతAZా ప !¦Iంచట18;< తZ!నంత సమయం ఇవ
వల�ను.  

 

�CకంL�, మం�Zా అల34 � మ3రqం �5ౖప7 ఆ	
8ంచటం మ3త�}� తన కర-వ2మBC షయం ప�F 

ధర�ప���రక#డ% Lెల#సు;�వల�ను. అంLే;ా8 ఎదుట> వ2;<-  అత8 ఆ	
B�8j ?ీ
క !ం��H� ల_�� అBC ��8;< 
ధర�ప���రక#డ% బ1ధ2త వహaంచడ%. ఇం;ా ఎదుట> వ2;<-  తపyక#ంH� ఆ	
B�8j ?ీ
క !ం� � ాలBC 
8యమం ధర�ప���రక#Hి�Uౖ ల_దు. అట�వంట> బ1ధ2త, 8యమం ప�వక-ల�Uౖ కnH� ఉంHే�ి ;ాదు. మ ! 
అట�వంటప»డ% అ�ి hాr�రణ ధర�ప���రక#Hి�Uౖ ఎల3 ఉంట�ం�ి? ;ాబట>Q  ధర�ప���రక#Hి బ1ధ2త �CకంL�, 
మం�Zా అల34 � మ3రqం �5ౖప7నక# ఆ	
8ంచటం వర;\ ప !Jతం. �ీ8 గ" !ం� ఖుgఆ� లk అల34 � 

ప�కటనల# ఇల3 ఉB�jR –  

 )54( � ا�َ;َ��ُغ ا�ُ�ِ;	2َُوَم� َW�َ ا��9ُس�ِل ِإ�9... 

“రసూVరసూVరసూVరసూV (సం�ేశహర]Hిసం�ేశహర]Hిసం�ేశహర]Hిసం�ేశహర]Hి) &క'&క'&క'&క' బ1ధ2తబ1ధ2తబ1ధ2తబ1ధ2త ;\వలం;\వలం;\వలం;\వలం �ివ2సం�ేwా8j�ివ2సం�ేwా8j�ివ2సం�ేwా8j�ివ2సం�ేwా8j అందజ\యటంఅందజ\యటంఅందజ\యటంఅందజ\యటం మ3త�}�మ3త�}�మ3త�}�మ3త�}�” సూర� 

అనూjg 54 

 

�4َْ�ِ�ی2َُ���ِ �ُ�َ )56( ِإ�dَ9 َ�� 4ْ�َِ�ي َم2ْ َأHَ;ْ;َIْ َو92�ِ�َ ا5َ َی4ِْ�ي َم2ْ َی�Qَُء َوُهَ� َأْ

 

“(ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా-ప�వ;ా- !) ·వ7·వ7·వ7·వ7 ఎవ !;<ఎవ !;<ఎవ !;<ఎవ !;< L�L�L�L��Lే�Lే�Lే�Lే �ా !;<�ా !;<�ా !;<�ా !;< మ3రqదర|కత
ంమ3రqదర|కత
ంమ3రqదర|కత
ంమ3రqదర|కత
ం వహaంచల_వ7వహaంచల_వ7వహaంచల_వ7వహaంచల_వ7. ;ా8;ా8;ా8;ా8 ;\వలం;\వలం;\వలం;\వలం అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � మ3త�}�మ3త�}�మ3త�}�మ3త�}� ఎవ !8ఎవ !8ఎవ !8ఎవ !8 

తI?�-తI?�-తI?�-తI?�-  �ా !;<�ా !;<�ా !;<�ా !;< మ3రqదర|కత
ంమ3రqదర|కత
ంమ3రqదర|కత
ంమ3రqదర|కత
ం వహaంచునువహaంచునువహaంచునువహaంచును. మ3రqదర|కL�
8jమ3రqదర|కL�
8jమ3రqదర|కL�
8jమ3రqదర|కL�
8j ?ీ
క !ం�ే�ా !?ీ
క !ం�ే�ా !?ీ
క !ం�ే�ా !?ీ
క !ం�ే�ా ! గ" !ం�గ" !ం�గ" !ం�గ" !ం� అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � క#క#క#క# బ1Zాబ1Zాబ1Zాబ1Zా 
Lెల#సునుLెల#సునుLెల#సునుLెల#సును.” సూర� అV ఖసÅ 56    

 

 ఆఆఆఆ) ధర�ప���రక#Hి;<ధర�ప���రక#Hి;<ధర�ప���రక#Hి;<ధర�ప���రక#Hి;< తనతనతనతన ప8లkప8లkప8లkప8లk సహనంసహనంసహనంసహనం వహaంచవల�నువహaంచవల�నువహaంచవల�నువహaంచవల�ను. ఇ�ిఇ�ిఇ�ిఇ�ి  eం eం eం eండ%డ%డ%డ% r�ల#Zాr�ల#Zాr�ల#Zాr�ల#Zా ఉనj�ిఉనj�ిఉనj�ిఉనj�ి. 
 

1) సు�ీరèమ3రqంసు�ీరèమ3రqంసు�ీరèమ3రqంసు�ీరèమ3రqం �Uౖ�U�ౖUౖ�Uౖ సహనంసహనంసహనంసహనం వహaంచటంవహaంచటంవహaంచటంవహaంచటం: ధర�ప���ర మ3రqం ��ల3 సు�ీరè}~�న�ి. కషQ}~�న�ి మ !య" 

అలసటL� కnడ%క#నj�ి. ఏ సమయంలkB5ౖLే అల34 � �Uౖ wా
సం (ఈమ3�) అత8లk ప��C(ం�న�ో మ !య" 

అత8;< ఇhా4 ం ధర�జ�� B�8j అల34 � ప�hా�ిం�ెBµ, అపyట> నుంHే ధర�ప���ర మ3రqంలk8 అత8 సు�ీరè 
ప�య3ణం Wదల�ౖ=�తAం�ి. ఇ�ే r�నం �Uౖ ప�వక-లందరu నHి�B�ర]. ��8BC స�|ల#ర] అనుస !ం�B�ర]. 

ఉ��హరణక# ప�వక-  నూ� అల�ౖహaస�ల3ం ����ప7 950 సంవత� ాల =ాట� ఎడLెర�ి ల_క#ంH� అల34 � 

మ3రqం �5ౖప7 �ిI�B�ర], అల34 � తన�Uౖ అవత !ంపజ\?ిన ష !అ� �5ౖప7 ప�జలను �ిలవట18;< అల34 � 

ప�hా�ిం�న సంపదనంL� ఖర]^ �Uట>QB�ర] మ !య" అBCక షయ3లను L�2గం �ే?ిB�ర]. 
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2) ఎదురR©2ఎదురR©2ఎదురR©2ఎదురR©2 ఇబÀందుఇబÀందుఇబÀందుఇబÀందుల#ల#ల#ల#, కషQనPాQ లకషQనPాQ లకషQనPాQ లకషQనPాQ ల �Uౖ�U�ౖUౖ�Uౖ సహనంసహనంసహనంసహనం వహaంచటంవహaంచటంవహaంచటంవహaంచటం: ఒ;�'hా ! ధర�ప���రక#Hి;< తన ప8లk ;¤8j 

కPాQ ల#, అవమ3నం, ఎగL��, నPాQ ల# ఎదురవవచు^ను. అంLే;ాక ;¤ంత బ1ధ మ !య" ప \Pా· కnH� 
ఎదురవవచు^ను. ధర�ప���రక#డ% అట�వంట> ప !?ి� తAలలk తపyక#ంH� సహనం వహaంచవల�ను. ఒక 

�J� (wా
?ి) తన &క' �ీ� (ధర�ం), ఈమ3� (wా
సం) మ !య" �ాట>�Uౖ అత8 పట�Q  

గట>Qపడట18;< అBCక ర;ాల ప K.ల నుంHి ప�య3ణÂంచవల?ి ఉనj�ి. సఆ� ¾� అ¾ వఖ3Å ర�ియల34 హ� 

అను  ఒక హ�ీ¯ లk ఇల3 ఉల_4 ®ం�B�ర] – “ఒకhా ! BCను ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం ను 

ఇల3 ప�(jం�B�ను ‘ఓ రసూల#ల34 �! ప�జల ఎవర] అత2ంత క¼!న}~�న ప K.లను ఎదు Ö'B�jర]?’ అ�ి 

8 ప�వక-  సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం ఇల3 జ�ా¾�^B�ర]  ‘మ"ందుZా ప�వక-ల#, ఆ త ా
త స�|ల#ర], ఆ 

త ా
త ఉత- మ ప�జల# తమలk8 ఈమ3� (wా
సం) మ !య" అమV (ఆచరణల) &క' ?ి� F8 బట>Q .’”    

 

9) ధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hిధర�ప���రక#Hి  ఉనjతఉనjతఉనjతఉనjత  hా� నంhా� నంhా� నంhా� నం  మ !య"మ !య"మ !య"మ !య"  bభ;ా ా2లbభ;ా ా2లbభ;ా ా2లbభ;ా ా2ల  �Uౖ�U�ౖUౖ�Uౖ  అత8అత8అత8అత8  ఆఆఆఆస;<-స;<-స;<-స;<-  
ధర�ప���రక#Hి ఉనjతhా� నం అత8 ఆచరణలలkBC ప�ద !|తమగ"ను. ఖుgఆ� లk అల34 � ప�కటన ఇల3 

ఉం�ి –  

 

“మ !య"మ !య"మ !య"మ !య" అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � �5ౖప7�5ౖప7�5ౖప7�5ౖప7 �ిల#సూ-�ిల#సూ-�ిల#సూ-�ిల#సూ- , మం�మం�మం�మం� పనుల#పనుల#పనుల#పనుల# �ేసూ-�ేసూ-�ేసూ-�ేసూ- , 8శ^యంZా8శ^యంZా8శ^యంZా8శ^యంZా BCనుBCనుBCనుBCను మ"?ి4 ంనుమ"?ి4 ంనుమ"?ి4 ంనుమ"?ి4 ంను 

(సమ !yంచుక#నj�ాHి8సమ !yంచుక#నj�ాHి8సమ !yంచుక#నj�ాHి8సమ !yంచుక#నj�ాHి8) అ8అ8అ8అ8 పI;\పI;\పI;\పI;\ �ా8కంటX�ా8కంటX�ా8కంటX�ా8కంటX ఉనjత}~�నఉనjత}~�నఉనjత}~�నఉనjత}~�న మ3టల#మ3టల#మ3టల#మ3టల# పI;\�ా eవర]ంట1ర]పI;\�ా eవర]ంట1ర]పI;\�ా eవర]ంట1ర]పI;\�ా eవర]ంట1ర]?” ఫ7?ి�లË 33 

 

ఈ ఆయË (వచనం) ధర�ప���రక#Hి;< , ఇhా4 ం ధ ా�8;< ఉనj సంబంr�8j LెIయజ\సు- నj�ి. అత8 

ఉనjత hా� B�8j ప�కట>సు- నj�ి. ఇతర]ల�Uౖ అత8క#నj ఆrిక2తను ఎల#ZeF-  ��ట�తAనj�ి. ఈ &క' 

ఉనjత hా� నం అత8;< తన �ేశం, జ�F, రంగ", వంశం Wదల�ౖన �ాట> ;ారణంZా లvంచల_దు, ;ా8 అ�ి 

అతను తనక# L�నుZా �ీB5 హ·½ అంటX ఇhా4 ంక# మనhా �ా�� క ా� సమ !yంచు;�వటం వలన లvం�న�ి. 

�ీ8 గ" !ం� ఖుgఆ� లk అల34 � ప�కటన ఇల3 ఉం�ి – 

  
  … ِإن9 ا��)ی2َ ِْ.َ� ا5ِ اِ�ْسَ��ُم

 

“8శ^యంZా8శ^యంZా8శ^యంZా8శ^యంZా అల34 �అల34 �అల34 �అల34 � దగqరదగqరదగqరదగqర �ీB5�ీB5�ీB5�ీB5 ఇhా4 ంఇhా4 ంఇhా4 ంఇhా4 ం (ఇhా4 ంఇhా4 ంఇhా4 ంఇhా4 ం ధర�ంధర�ంధర�ంధర�ం) మ3త�}�మ3త�}�మ3త�}�మ3త�}� ?
ీక !ంచబడ%ను?
ీక !ంచబడ%ను?
ీక !ంచబడ%ను?
ీక !ంచబడ%ను” ఆల� ఇమ3Ì � 19     

 

ధర�ప���రక#డ%ధర�ప���రక#డ%ధర�ప���రక#డ%ధర�ప���రక#డ%  HిబðHిబðHిబðHిబðట�ట�ట�ట�(�ా;ా^తAర2�ా;ా^తAర2�ా;ా^తAర2�ా;ా^తAర2  B5ౖప7ణ2ంB5ౖప7ణ2ంB5ౖప7ణ2ంB5ౖప7ణ2ం),  ఇతరఇతరఇతరఇతర  ఆధు8కఆధు8కఆధు8కఆధు8క  ద2లనుద2లనుద2లనుద2లను  అభ2?ంిచటంఅభ2?ంిచటంఅభ2?ంిచటంఅభ2?ంిచటం  

    

8స�ం�ేహంZా, ధర�ప���రక#డ% తన LెILేటలను hానపటQH�8;<, గ�హణశ;<-8 �Uం=¬ం�ించు 

;�వట18;<, �ాదB� పట>మను �Uంచు;�వట18;< అవసర}~�న B5ౖప7ణ�2లను, ద2లను అభ2?ించటంలk 
ప��జనం ఉనj�ి. తనలk8 =�ా పం�న B5ౖప7ణ�2లను అతను ధర�ప���రంలk కnH� 8�Z!ంచవచు^ను. 
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తనలk ధ}~�న B5ౖప7ణ�2ల# ల_క#ంH� ఎదుట> �ా8;< ధర�ప���రం �ేయట18;< ప�యFj?�- , �ా ! �ాZాE ట> 
మ"ందు, B5ౖప7ణ�2ల మ"ందు అ�ి అంతZా hాఫల2ం =¬ందల_క =�వచు^ను. అత8 సత2}~�న �ాదన ఇతర]ల 

అసత2ం మ"ందు బలహÃన పHి=�వచు^. ప�జలక# అతను అజ�� నుడ8, ఎట�వంట> B5ౖప7ణ�2ల# ల_8�ాడ8, 

ద2ల_8 �ాడ8 LెI?ినప»డ% - అతను ఎల3 ధర�ప��� ా8j ;¤నhాZ!ంచగలడ%? తన చుట�Q ప�క'ల �ా !;< 
ఎల3 ల3భం �ేకnర^గలడ%? ఏధంZా సమ3జంలk8 �ెడ%ను మం�L� LÁలZ!ం�ే మ�నjత ప�యతjం 

�ేయగలడ%? ఏ ధంZా అతను ప�జల�Uౖ ప�Y1వం చూ�� hా� R;< �ేర];�గలడ%? సమ3జంలk క·స hా� R 

Z£రవhా� B�B5ౖjB� స \ ఎల3 =¬ందగలడ%?  

 

మFమర]ప7 ఉనj�ా8;<, వసు- వ7లను =�ZÖట�Q క#BC �ా8;< ఏ�ౖెB� వసు- వ7ను ఇవ
టంలk ప�జల# 

�5న;ాడL�రBC షయం అంద !;z LెI?ిన�ే. ;ాబట>Q  ధర�ప���రక#డ% తనలk8 LెILేటIj, B5ౖప7ణ�28j 

hాన�UటXQ  ద2లను, ఇhా4 sయ ధర�ద2లను అభ2?ించవల�ను. s ;�సం అట�వంట> ;¤8j ద2ల# ఇక'డ 

ఇవ
బHిన. 

 

1) ఉలnÎ ష !అ� మ !య" సఖ3ఫË – అంటX ఖుgఆ� &క' వరణ, ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� 

అల�ౖహa వసల4 ం &క' సునj�, ప�వక-  మ"హమ�� సల4 ల34 హ� అల�ౖహa వసల4 ం &క' �త చ !త� 
(?ీరË), LౌహÃ�, Tిê � Wదల�ౖన. 

 

2) చ !త�, B�గ !త 

3) Y1ష మ !య" �ా;ా^తAర2ం – �ీ8లk సత2ం పI;\, �ెడ% పల#క#ల నుంHి B�ల#కను ;ా=ాడ%క#BC 
షయ3లను స !Zాq  మ !య" ఉత-మంZా ఆచ !ం�ే r�నం, స
=ాjలను వ !ం�ే ద2ల#. 

  

4) మ3నవ ద2ల# – మ3న?ిక wాస- ¸ం, hామ3xక wాస- ¸ం, సదుq ణ�ల wాస- ¸ం, YÙZ°�క wాస- ¸ం Wదల�ౖన. 

 

5) }�దడ%క# }�త – ధ ద2లలk8 లkతA=ాతAIj Lెల#సు;�వటం, స !Zాq  అంచB� �Cయగలగటం... 

 

6) =�ా పం�క ప�సు- త సమస2ల అవZాహన – ప�సు- త =�ా పం�క సమస2లక# ఇhా4 sయ L�� సు�Uౖ త¥చటం 

మ !య" �ాట>;< ప !Pా' ా8j కనుZÖనటం, ఇతర ?ి��E ంL�ల# సూ�ం�న ప !Pా' ాలను ప !¦Iంచటం, 

స epన ఆr� ాలL� సమ3r�నJవ
టం Wదల�ౖన. 

 

వవవవ Iల34 హaVIల34 హaVIల34 హaVIల34 హaV హÎ�హÎ�హÎ�హÎ�  అవ
ల�అవ
ల�అవ
ల�అవ
ల� వవవవ ఆ®ర�ఆ®ర�ఆ®ర�ఆ®ర� 
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