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సంప��7య�ల� మ!>యG పద̀తaల�సంప��7య�ల� మ!>యG పద̀తaల�సంప��7య�ల� మ!>యG పద̀తaల�సంప��7య�ల� మ!>యG పద̀తaల� 

 

�        b,ోdల�b,ోdల�b,ోdల�b,ోdల� 

 ప�య�ణAక�డf తన ఇంటK1ా!>కg, _D<34తaలక� ఇల� 
b,ోdల� 6ెZాF]ః 

������� � �� � ���� ������ ���� � � 
� � � � �� � �� � ! 
అ&i� �ిఉకఅ&i� �ిఉకఅ&i� �ిఉకఅ&i� �ిఉకల�' హల' m ల� తmఉ వ�7ఇఉహnల�' హల' m ల� తmఉ వ�7ఇఉహnల�' హల' m ల� తmఉ వ�7ఇఉహnల�' హల' m ల� తmఉ వ�7ఇఉహn. . . .  

(BCను 9ను< అల�' ;  క� అపF*>సు� B7<ను. అత9కg 
అపF*>ం�నp వృr7 కావ� (1ాటKలH నషPం జరగదు). (ఇబG< 
మ�జ 2825). 

 1ార� (ఇంటK1ార�, _D<34తaల�) అత9కg ఇల� b,ోdల� 
6ెZాF]ః 

��� "����#� �� � � ��$% &������ ��'()#� �*+� � � �� � �� � �� � � �� � �� � 
అ&i� �ిఉల�' హ �xనక వ అమ�అ&i� �ిఉల�' హ �xనక వ అమ�అ&i� �ిఉల�' హ �xనక వ అమ�అ&i� �ిఉల�' హ �xనక వ అమ�నతక వ ఖ1ాzమ నతక వ ఖ1ాzమ నతక వ ఖ1ాzమ నతక వ ఖ1ాzమ 
అమ]కఅమ]కఅమ]కఅమ]క. . . .  
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({ ధర|ం, { అమ�నతa మ!>యG { అం}మ ఆచరణల9<- 
య~ అల�' ;  క� అపF*>సు� B7<ను). (అబ~ �7వ�� 2600, 
}!>|E 3443, ఇబG< మ�జ 2826). 
 

�     ఒంట!>ఒంట!>ఒంట!>ఒంట!> ప�య�ణం అ1ాంఛ{యం ప�య�ణం అ1ాంఛ{యం ప�య�ణం అ1ాంఛ{యం ప�య�ణం అ1ాంఛ{యం 

 అనవసరం*ా మ!>యG ఎవ!"+B7 \�డf ఉం,ే అవకాశం 
ఉన<పFటKక� మ9�ి ఒంట!>*ా పయ9ంచడం అ1ాంఛ{యం. 
ప�వక� సల'ల�' హ� అల�ౖ34 వసల' ం �కd ఈ హ�xసు ఆr7రం*ాః  

,-./� 0�$1 23�4 4(� () &$# () 5./�
� 6 () 7(*
� &$�+ �
� � � 8 � � � � � �� � !9 � � � � � � � � � �� � � � �� � �� �:; 
""""ఒంట!> ప�య�ణంఒంట!> ప�య�ణంఒంట!> ప�య�ణంఒంట!> ప�య�ణం((((లH లH లH లH ఉన< ఉన< ఉన< ఉన< నషPంనషPంనషPంనషPం) ) ) ) గG!>ం� B7క� \ె]_ినటY'  గG!>ం� B7క� \ె]_ినటY'  గG!>ం� B7క� \ె]_ినటY'  గG!>ం� B7క� \ె]_ినటY'  
ప�జలక� \ె]_ి ఉంట� ప�జలక� \ె]_ి ఉంట� ప�జలక� \ె]_ి ఉంట� ప�జలక� \ె]_ి ఉంట� ఏ ప�య�ణAక�డf !ా}� ఏ ప�య�ణAక�డf !ా}� ఏ ప�య�ణAక�డf !ా}� ఏ ప�య�ణAక�డf !ా}� 1Cళ ఒంట!>*ా 1Cళ ఒంట!>*ా 1Cళ ఒంట!>*ా 1Cళ ఒంట!>*ా 
ప�య�ణAంచడfప�య�ణAంచడfప�య�ణAంచడfప�య�ణAంచడf". ". ". ". (బGఖ�!> 2998). 

ఇందులH ఓ రక���న భయం ఉం�ి. మ!N�ైB7 సంభpం�- 
నప�డf -అల�' ; త!ా�త- ఏ స�యక�డf ల�క�ం,7 
అవ�తaం�ి.  
 

�     మం�మం�మం�మం�    _D<34తం_D<34తం_D<34తం_D<34తం    గG!>ం� 1�దకా]గG!>ం� 1�దకా]గG!>ం� 1�దకా]గG!>ం� 1�దకా] 

 ప�య�ణAక�డf అత9కg \�డf*ా ఉండfటక� �ౖెవ�}గల, 
ఉత�మ���న, మం�9 1ాం�ం6ే, 6ెడfను అస34�ం6ే 
(తa� ,ి9 1�దకా]. ఇద !>లH ప�z ఒకర� మ!¡క!> పట'  
సహన¢]*ా ఉం,7]. మ!¡క!> ఘనత, *¤ర1ా9< గG!>�ం67].  
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�  _ీ� ¥ ఒంట!>*ా ప�య�ణAంచక¦డదు_ీ� ¥ ఒంట!>*ా ప�య�ణAంచక¦డదు_ీ� ¥ ఒంట!>*ా ప�య�ణAంచక¦డదు_ీ� ¥ ఒంట!>*ా ప�య�ణAంచక¦డదు 

 దూరప� ప�య�ణ���B7, దగW!> ప�య�ణ���B7 మ!>యG 
ఏ![@D' .  లHB�ౖB7 ల��7 బసు$, టౖ̈¥., మ!N రక���న 1ాహనంలH 
అ©B7 _ీ�ª తన భర� ల��7 “మహ«¬” ల�క�ం,7 ఒంట!>*ా 

ప�య�ణAంచడం గ�ం కాదు. ప�వక� సల' ల�' హ� అల�ౖ34 
వసల' ం ఇల� ఆ�ే®ం67ర�ః  

,��<�= �> �) �? 5#�%@
� �A(B� 9 � � � � �� � � �� ! � � � � � �; 
""""ఏ _ీ� ¥ అ©B7 ఏ _ీ� ¥ అ©B7 ఏ _ీ� ¥ అ©B7 ఏ _ీ� ¥ అ©B7 “మహ«¬మహ«¬మహ«¬మహ«¬” ల�క�ం,7 ప�య�ణం  ల�క�ం,7 ప�య�ణం  ల�క�ం,7 ప�య�ణం  ల�క�ం,7 ప�య�ణం 6ేయక¦డదు6ేయక¦డదు6ేయక¦డదు6ేయక¦డదు". ". ". ". 
(బGఖ�!> 1862). 

 అBCక మం�ి ఆడ1ాళ°± ఏ![@D' . ప�య�ణం ఒంట!>*ా 
6ేయడంలH అజ²గత� క� గG!> అయ��ర�³ . ఇందులH r7!>|క 
వ�}!Nకం ఉంద9 1ార� గ34ం67]³ . మ!>యG భయంకర���న 
సం´µభం ఉం�ి. ఎందుకన*ా స�యం*ా _ీ� ¥ ఒక ప!¶·, 
ఉపద�వం. ఆ�� ఒంట!>*ా ఉండడ�¸ 9®ద̀ కా!ా�9కg సబబG. 
ఆ�� ఒంట!>తB79< అదృషPం*ా ¹�pం� �ºౖ\7. @D�!Nపణల� 
కలగజN_ి, ఆ�� 1�ౖప�నక� ప�!>క=ల�ప�\7డf. ప�య�ణం 
ఎల�ంటK�ౖెB7, ప�య�ణం అBCబ,ే ప�z ప�య�ణం _ీ� ¥ ఒంట!>*ా 
6ేయడం గ�ం కాదు. _ీ� ¥ ప�య�ణం క=రక� ఉపగప,ే 
&ాధనం గG!>ం� కాదు, అసల� ప�య�ణమG 6ేయవ67L ల��7 
అBC�ి �ంపద*>న�ి.  
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 “మహ« ¬” అంట� ఒక _ీ� ¥కg రక�  సంబంధం ల��7 Zాల 
సంబంధంగల p1ాహ 9®ద̀���న బంధువ�. అతడf యGక� 
వయసు$గల, బ�̀ిజ²» నంగల, మG_ి' ం ప�ర�షaడf అ© 
యGం,7]. (ఉ�7హరణక�ః తం,ి�, @ºదB7న<, బ�బ�©, 
క=డfక�, స�ంత &¼దర &¼ద!¶ క�మ�ర�ల� వ*"+!ాల�).  
 

�  ప�య�ణప� దుఆప�య�ణప� దుఆప�య�ణప� దుఆప�య�ణప� దుఆ 

 ప�య�ణAక�డf (1ాహనం ఎకgd 1�ళ½� ) ఈ దుఆ చద1ా].  

 , D3# �� , D3# �� , D3# �� �
 (*3 ()� � E (*
 �F� � 
� G(HI�� � � � �� � !! � !� � � � �� � �
 D
� � E ('�J� 6 �
KB' ('? &L$
� G�I$M*N (*14 O? ('?� P'�M)! � ��� � ! �� � � Q �� � ! !� �� � � ! � �� �� � � �� �� � �� �� �

 0%�
� R)� S�M�
��� � � � � � �� � � ! (* �T�� � E ('�J� (*�$ G�E &L$
� U�� ()! � �� � � � Q �� � � � � � � ! � �� � !� � �
 >�# V? &L$
� 0EW� 6 XJ�$Y�� �JB
� 6 2/(	
� Z'# &L$
� -.�1� � � � � ! � � �� �Q � ! ! !� �! !� ��� � � �� � �� �� � ��

6 2$M*N� [��� �\*N� X1]3� �JB
� [(^� R) �1� � � � �� ��� ��� � � �� !� � � � � �� � �� � � �0EW�� _(N� � ��� �� � � 
అల�' హ� అక¾#అల�' హ� అక¾#అల�' హ� అక¾#అల�' హ� అక¾#, , , , అల�' హ� అక¾#అల�' హ� అక¾#అల�' హ� అక¾#అల�' హ� అక¾#, , , , అల�' హ� అక¾#అల�' హ� అక¾#అల�' హ� అక¾#అల�' హ� అక¾#, , , , 
సు¿సు¿సు¿సు¿     �నల' m సÀÁరలB7 �నల' m సÀÁరలB7 �నల' m సÀÁరలB7 �నల' m సÀÁరలB7 �జ² వమ� క�B7< లహn �జ² వమ� క�B7< లహn �జ² వమ� క�B7< లహn �జ² వమ� క�B7< లహn 
మGÂÃ{. వ ఇB7< ఇల� రÄ¾B7 లమG. ఖ]బ~. మGÂÃ{. వ ఇB7< ఇల� రÄ¾B7 లమG. ఖ]బ~. మGÂÃ{. వ ఇB7< ఇల� రÄ¾B7 లమG. ఖ]బ~. మGÂÃ{. వ ఇB7< ఇల� రÄ¾B7 లమG. ఖ]బ~. 
అల�' హ�మ| ఇB7< నÅఅల�క /ీ సఫ!>B7 �జÇ Äర³అల�' హ�మ| ఇB7< నÅఅల�క /ీ సఫ!>B7 �జÇ Äర³అల�' హ�మ| ఇB7< నÅఅల�క /ీ సఫ!>B7 �జÇ Äర³అల�' హ�మ| ఇB7< నÅఅల�క /ీ సఫ!>B7 �జÇ Äర³    
వత� ఖ�� వ (నÇ అమ] మ� త!ాÈ  అల�' హ�మ| వత� ఖ�� వ (నÇ అమ] మ� త!ాÈ  అల�' హ�మ| వత� ఖ�� వ (నÇ అమ] మ� త!ాÈ  అల�' హ�మ| వత� ఖ�� వ (నÇ అమ] మ� త!ాÈ  అల�' హ�మ| 
హp�. అహp�. అహp�. అహp�. అల�ౖB7 సఫరB7 �జ² వ}�అB7< ల�ౖB7 సఫరB7 �జ² వ}�అB7< ల�ౖB7 సఫరB7 �జ² వ}�అB7< ల�ౖB7 సఫరB7 �జ² వ}�అB7< బGఅబGఅబGఅబGఅ����దహnదహnదహnదహn    
అల�' హ�మ| అంతÅ &ా34బG /ిస$ఫ!> వÇ అల�' హ�మ| అంతÅ &ా34బG /ిస$ఫ!> వÇ అల�' హ�మ| అంతÅ &ా34బG /ిస$ఫ!> వÇ అల�' హ�మ| అంతÅ &ా34బG /ిస$ఫ!> వÇ ఖÉఫతa ఖÉఫతa ఖÉఫతa ఖÉఫతa 
/ిÇ అ;/ిÇ అ;/ిÇ అ;/ిÇ అ;     ] అల�' హ�మ| ఇ{< అఊ
] అల�' హ�మ| ఇ{< అఊ
] అల�' హ�మ| ఇ{< అఊ
] అల�' హ�మ| ఇ{< అఊ
    Äక (. Äక (. Äక (. Äక (. 
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వఅవఅవఅవఅ����&ాఇÅ సఫ!> వ కఆబ}Ç మంజ!>&ాఇÅ సఫ!> వ కఆబ}Ç మంజ!>&ాఇÅ సఫ!> వ కఆబ}Ç మంజ!>&ాఇÅ సఫ!> వ కఆబ}Ç మంజ!> వ సూఇÇ మG. వ సూఇÇ మG. వ సూఇÇ మG. వ సూఇÇ మG.     

ఖలÄ /ిÇ మ�] వÇ అ;'ఖలÄ /ిÇ మ�] వÇ అ;'ఖలÄ /ిÇ మ�] వÇ అ;'ఖలÄ /ిÇ మ�] వÇ అ;' . . . .  
ప�య�ణమG నుం,ి }!>*> వ6ేLటప�డf @ºౖ దుఆ\� ZాటY ఇ�ి 
క¦,7 చద1ా].  

G�.)(/ (*1�
 G�.1( G�I�(� G�I+`� � � �� � � �� � �� Q � � �� � � 

ఆ©బ~న \7©బ~న ఆÄదూన ]రÄ¾B7 ఆ©బ~న \7©బ~న ఆÄదూన ]రÄ¾B7 ఆ©బ~న \7©బ~న ఆÄదూన ]రÄ¾B7 ఆ©బ~న \7©బ~న ఆÄదూన ]రÄ¾B7 
�(దూ.�(దూ.�(దూ.�(దూ..... 
(అల�' ; *¡పF1ాడf, అల�' ; *¡పF1ాడf, అల�' ; *¡పF1ాడf, 
ప!>Ëదు` ,ైన అల�' ;  ©Ì �x99 (ఈ 1ాహB79<) మ� 
ఆrxనంలHకg ఇ67Lడf. ల�కZ¼\ే �̧మG �x99 ఆrxనపరచు- 
కÍల�కZ¼©Ì1ారమG. 9స$ం�ేహం*ా �¸మG మ� ప�భGవ� 
1�ౖప�నక� మరలవల_ిన 1ారమG. ఓ అల�' ;! �̧మG ఈ 
ప�య�ణంలH స\7d!ా�ల� 6ే_D, భయభక�� ల\� ��]*N, { 
ప�సన<త లÏం6ే కా!ా�ల బG�̀ి9 కÍర�క�ంటYB7<మG. 
అల�' ;! ఈ ప�య�ణ79< మ�క� సులభతరం 6ె©�. �x9 
దూ!ాలను దగWర 6ె©�. ఓ అల�' ;! {1C ఈ ప�య�ణంలH 
మ�స9<34తa,ిp. {1C మ� ఇంటK1ా!>9, మ� ధB79< 
క9@ºటYP క� ఉం,ే1ా,ిp. ఓ అల�' ;! BCను { శరణG 
కÍర�తaB7<ను; ప�య�ణంలH9 కÐాP ల నుం,ి, అ©షPకర���న 
దృÐా�ల నుం,ి. B7 సంపద, B7 ఆz|యGల� మ!>యG B7 
సం\7B79కg BCను }!>*> 1�ÑÒ±టపFటKక� �9 కలగక�ం,7 
క¦,7 { శరణÓ కÍర�తaB7<ను). }!>*> వ6ేLటపFటK దుఆ 
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¹�వం: (}!>*>1�ÑÒ±1ారమG, ప�ాL\7� పం\� మ9<ంప� 
కÍ!N1ారమG, మ� ప�భGవ�BC ఆ!ాrిం6ే1ారమG, ఆయBC< 
సు� }ం6ే1ారమG). 
 

�  ఒక!>9 B7యక�9*ా ఎను<కÍ1ా]ఒక!>9 B7యక�9*ా ఎను<కÍ1ా]ఒక!>9 B7యక�9*ా ఎను<కÍ1ా]ఒక!>9 B7యక�9*ా ఎను<కÍ1ా] 

 ప�య�ణAక�ల� తమలH ఒక!>9 తమ B7యక�9*ా 
ఎను<కÍవడం సున<Õ. ప�వక�  సల' ల�' హ� అల�ౖ34 వసల' ం 
ఇల� 6ెZాFర9 అబ~ సఈ� ఖు�x� మ!>యG అబ~ హ�!"+!ా 
రEయల�' హ� అనుÖ మ�ల� ఉల�' Âం67ర�ః  

&E./# ���)a�$A �J� 6 Xbcb ��� �>?� � Q � � �� � �� �� � � � �9 � 8 � �� � �  

""""మGగGW ర� వ�క�� ల� కల_ి ప�య�ణంలH 1�×±నప�డf మGగGW ర� వ�క�� ల� కల_ి ప�య�ణంలH 1�×±నప�డf మGగGW ర� వ�క�� ల� కల_ి ప�య�ణంలH 1�×±నప�డf మGగGW ర� వ�క�� ల� కల_ి ప�య�ణంలH 1�×±నప�డf 1ార� 1ార� 1ార� 1ార� 
తమలH ఒక!><తమలH ఒక!><తమలH ఒక!><తమలH ఒక!><    తమ B7యక�9*ా ఎను<కÍ1ా]తమ B7యక�9*ా ఎను<కÍ1ా]తమ B7యక�9*ా ఎను<కÍ1ా]తమ B7యక�9*ా ఎను<కÍ1ా]"""". . . . (బGఖ�!> 
2608). 

 �x9 ఉ�ే  శ�ం అతను 1ా!>9 క]@ి ఉం67]. 1ా!> �̧ల� 
క=రక� ZాటY ప,7]. 1ార� అత9 prేయత ZాటKం67]. 
అతడf ఏ�ౖెB7 అprేయతక� గG!> 6ే_D ఆ�ేశం ఇ_D�  మ�త�ం 
�799 ZాటKంచక¦డదు.  
 

�     ఎకd,ైB7 మEÉ 6ే_D�  చదవం,ిఎకd,ైB7 మEÉ 6ే_D�  చదవం,ిఎకd,ైB7 మEÉ 6ే_D�  చదవం,ిఎకd,ైB7 మEÉ 6ే_D�  చదవం,ి 
 ఏ�ౖెB7 6ోట మEÉ 6ే_ినప�డf ఈ దుఆ చదవడం 
అÏలషణÙయం.  
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d$� () e R) f()(�
� �� fg$h1 >�#� � � !� !Q �� � �� � � � � � � � 
అఊ
 Äక]మ�అఊ
 Äక]మ�అఊ
 Äక]మ�అఊ
 Äక]మ�    }ల�' 34\7� మ�|} }ల�' 34\7� మ�|} }ల�' 34\7� మ�|} }ల�' 34\7� మ�|} (. ష!>³ మ� (. ష!>³ మ� (. ష!>³ మ� (. ష!>³ మ� 
ఖలÚఖలÚఖలÚఖలÚ. . . . (మG_ి' ం 2708). 

(అల�' ; �కd సంప�రÜ వచB7ల �7�!ా BCను అల�' ; సృ�ిPం�న 
ప�}�79 క�డf నుం,ి శరణG 1Cడfక�ంటYB7<ను). 

 ఈ దుఆ చ�ిpన 1ార� ఆ Z�ా ంతం నుం,ి 1�ÑÒ± వరక� 
1ా!>కg ఏ pధ���న నషPం క¦,7 కలగదు.  
 

�        తక�¾#తక�¾#తక�¾#తక�¾#, , , , త_¾ీ;త_¾ీ;త_¾ీ;త_¾ీ; 

 ప�య�ణAక�డf తన �7!>లH ఎతa�  ప��ేశం నుం,ి 1�ళ½�  
అల�' హ� అక¾# అనడం, �ిగGవ ప��ేశం నుం,ి 1�ళ½�  సు¿  

�నల�' ; అనడం ప�వక�  � సంప��7యం. జ²Ä# 
రEయల�' హ� అనుÖ  ఉల�' Âసు� B7<ర�ః """"�¸మG ఎతa�  ప��ేశం �¸మG ఎతa�  ప��ేశం �¸మG ఎతa�  ప��ేశం �¸మG ఎతa�  ప��ేశం 
నుం,ి  1�ళ°� న<ప�నుం,ి  1�ళ°� న<ప�నుం,ి  1�ళ°� న<ప�నుం,ి  1�ళ°� న<ప�డూ తక�¾# అBC1ారమGడూ తక�¾# అBC1ారమGడూ తక�¾# అBC1ారమGడూ తక�¾# అBC1ారమG మ!>యG �ిగGవ మ!>యG �ిగGవ మ!>యG �ిగGవ మ!>యG �ిగGవ    
ప��ేశం నుం,ి ప��ేశం నుం,ి ప��ేశం నుం,ి ప��ేశం నుం,ి 1�ళ°� న<ప�డూ త_¾ీ; అBC 1ారమG1�ళ°� న<ప�డూ త_¾ీ; అBC 1ారమG1�ళ°� న<ప�డూ త_¾ీ; అBC 1ారమG1�ళ°� న<ప�డూ త_¾ీ; అBC 1ారమG". ". ". ".  
 

�     అrికం*ా దుఆ 6ేయ�]అrికం*ా దుఆ 6ేయ�]అrికం*ా దుఆ 6ేయ�]అrికం*ా దుఆ 6ేయ�] 

 ప�వక�  సల' ల�' హ� అల�ౖ34 వసల' ం ఈ హ�xసు ఆr7రం*ా 
ప�య�ణంలH ఉన<ప�డf ఎక�dవ*ా దుఆ 6ేయడం క¦,7 
ప�వక� సంప��7య�̧.  
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 .
��
� 5��� �A(BN� 5��� <�$\N� 5�� f(1(i�B) f��� jcb� � � 9� � � � � � � � � � � � � � � � �� �� � �� � � ��� ��� � 8 � � ��
-.
� k� � � �� �  

""""మGగGWమGగGWమGగGWమGగGW !> !> !> !> దుఆల� దుఆల� దుఆల� దుఆల� అం*¶క!>ంచబడ\7©అం*¶క!>ంచబడ\7©అం*¶క!>ంచబడ\7©అం*¶క!>ంచబడ\7©;    బ�rితa9 అర�B7దంబ�rితa9 అర�B7దంబ�rితa9 అర�B7దంబ�rితa9 అర�B7దం. . . . 
ప�య�ణAక�9 ప�య�ణAక�9 ప�య�ణAక�9 ప�య�ణAక�9 దుఆదుఆదుఆదుఆ. . . . తం,ి� తన సం\7B79కgతం,ి� తన సం\7B79కgతం,ి� తన సం\7B79కgతం,ి� తన సం\7B79కg6ేL �ాపం6ేL �ాపం6ేL �ాపం6ేL �ాపం". ". ". ". 
(}!>|E 3448). 
 

�     నగరంలHనగరంలHనగరంలHనగరంలH ప�1C®ం�నప�డf చదవం,ి ప�1C®ం�నప�డf చదవం,ి ప�1C®ం�నప�డf చదవం,ి ప�1C®ం�నప�డf చదవం,ి 
 ప�య�ణAక�డf ఏ�ౖెB7 *ామం³ , నగరంలH ప�1C®ం�నప�డf 
ఈ దుఆ చదవడం సంప��7యం.  

 R$$l# ()� �IB
� Pm4W� n4� R$$o# ()� �IB
� f��%B
� n4 &L$
�� � � ! � � � � � !� � � � !� � �� ! � � � ! � ! � !� �� � �� � �

� n4�! �� p� �
KB' ('qA R+4> ()� r(+�
� n4� R$$m# ()� PT(�s� � � � � � � Q � � �� � � � �� �� ! !� � � � ! � � �� � � � �

(L�A () e� (L$E# e� (Ee R) �1 >��'� (L$E# p�� X+�M
� - E� � �� � � � � � �� � � �Q Q Q �� � � �� � � � � � � � � �� �� � � � � � 

అల�' హ�మ| రబ¾స$మ�1ా}స$అల�' హ�మ| రబ¾స$మ�1ా}స$అల�' హ�మ| రబ¾స$మ�1ా}స$అల�' హ�మ| రబ¾స$మ�1ా}స$¿ఇ ¿ఇ ¿ఇ ¿ఇ వ మ� అజ'వ మ� అజ'వ మ� అజ'వ మ� అజ' ÇÇÇÇ     నననన, , , , వ వ వ వ 
రబ¾Ç అ!¶Èనస$రబ¾Ç అ!¶Èనస$రబ¾Ç అ!¶Èనస$రబ¾Ç అ!¶Èనస$¿ఇ వ మ� అÀ' Ç¿ఇ వ మ� అÀ' Ç¿ఇ వ మ� అÀ' Ç¿ఇ వ మ� అÀ' Ç     నననన, , , , వ రబ¾షÝయ�z9 వ వ రబ¾షÝయ�z9 వ వ రబ¾షÝయ�z9 వ వ రబ¾షÝయ�z9 వ 
మ� అజ' Çమ� అజ' Çమ� అజ' Çమ� అజ' Ç     నననన, , , , వ రబ¾!>³య�34 వ మ� జ!"+నవ రబ¾!>³య�34 వ మ� జ!"+నవ రబ¾!>³య�34 వ మ� జ!"+నవ రబ¾!>³య�34 వ మ� జ!"+న, , , , ఫఇB7< ఫఇB7< ఫఇB7< ఫఇB7< 
నÅఅల�క ఖ"Þర �E34Ç ఖర�} వ ఖ"Þర అ34' � వ నఊ
 నÅఅల�క ఖ"Þర �E34Ç ఖర�} వ ఖ"Þర అ34' � వ నఊ
 నÅఅల�క ఖ"Þర �E34Ç ఖర�} వ ఖ"Þర అ34' � వ నఊ
 నÅఅల�క ఖ"Þర �E34Ç ఖర�} వ ఖ"Þర అ34' � వ నఊ
 
Äక (. ష!>³� వ ష!>³ అ34' � వ ష!>³ మ� /ీ�Äక (. ష!>³� వ ష!>³ అ34' � వ ష!>³ మ� /ీ�Äక (. ష!>³� వ ష!>³ అ34' � వ ష!>³ మ� /ీ�Äక (. ష!>³� వ ష!>³ అ34' � వ ష!>³ మ� /ీ�. . . . (9&ా© 
క�బ�� , బßౖహà, �కgం).  

(సZా� కా�ాలక� మ!>యG అp {డ 6ే_ిన1ాటKకg ప�భG1�ౖన, 
సప� భ~మGలక� మ!>యG అp áసుక=9 ఉన< ప�z �79కg 
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ప�భG1�ౖన, �ºౖ\7నులక� మ!>యG 1ార� మ�రWభ�షPత�ంలH పడ1C_ిన 
1ాటKకg ప�భG1�ౖన, *ాల�లక� మ!>యG అp ల�ప�కZ¼©Ì 1ాటKకg 
ప�భG1�ౖన ఓ అల�' ;! �̧మG {\� ఈ పటPణ �¸ల�ను, 
పటPణ1ాసుల �¸ల�ను కÍర�తaB7<మG. �x9 క�డf నుం,ి, �x9 
1ాసుల క�డfనుం,ి మ!>యG అందులH ఉన< క�డf నుం,ి { శరణG 
1Cడfక�ంటYB7<మG). 
 

�     మG_ి' ంమG_ి' ంమG_ి' ంమG_ి' ంలక�లక�లక�లక� బ�ధ క]*>ంచక�ం,7 ఉం,7] బ�ధ క]*>ంచక�ం,7 ఉం,7] బ�ధ క]*>ంచక�ం,7 ఉం,7] బ�ధ క]*>ంచక�ం,7 ఉం,7] 

 ఎవ!>క� బ�ధ క]*>ంచక�ం,7 ఉండ,79కg ప�!>�*ా 
ప�య}<ం67]. అ�ి (}â!>న 1Cగం, !"ã _ిగ<Ç 
�7టKZ¼వడం, ఇతర�లను అB7�యం*ా క³ా Å 6ేయడం ల�ంటK 
ఇతర 6ేషPలను వదల�క=9. అల�' ; ఈ ఆ�ే�ా9< చదవం,ిః  

� ��$%�/� .MA ��IB�3� () pt1 f(*)aN�� P*)aN� G�>a+ R+ 
��� !� � � � �� � �� � � � �� � � � � �� � � � � � � � � �� �� �
(*�I) gb?� ('(�uv �� � � �v � � � v ������	�:58{   

""""ఎవ!"+\ేఎవ!"+\ేఎవ!"+\ేఎవ!"+\ే, , , , ఏ తప�F 6ేయ9 p�ా�సుల�ౖన ప�ర�షaలక� ఏ తప�F 6ేయ9 p�ా�సుల�ౖన ప�ర�షaలక� ఏ తప�F 6ేయ9 p�ా�సుల�ౖన ప�ర�షaలక� ఏ తప�F 6ేయ9 p�ా�సుల�ౖన ప�ర�షaలక� 
మ!>యG _ీ� ¥మ!>యG _ీ� ¥మ!>యG _ీ� ¥మ!>యG _ీ� ¥లక� బ�ధ క]*>&ా� ![ 1ాస� 1ా9కg 1ార� లక� బ�ధ క]*>&ా� ![ 1ాస� 1ా9కg 1ార� లక� బ�ధ క]*>&ా� ![ 1ాస� 1ా9కg 1ార� లక� బ�ధ క]*>&ా� ![ 1ాస� 1ా9కg 1ార� 
అప9ందను మ!>యG సFషP���న Zాప ¹�!ా9< అప9ందను మ!>యG సFషP���న Zాప ¹�!ా9< అప9ందను మ!>యG సFషP���న Zాప ¹�!ా9< అప9ందను మ!>యG సFషP���న Zాప ¹�!ా9< తమ âద తమ âద తమ âద తమ âద 
áప�క�న<ట�'áప�క�న<ట�'áప�క�న<ట�'áప�క�న<ట�' ". ". ". ". (అ;  జ²¿ 33: 58). 
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�  �7!> హక�dల� B�ర1C!ాL]�7!> హక�dల� B�ర1C!ాL]�7!> హక�dల� B�ర1C!ాL]�7!> హక�dల� B�ర1C!ాL] 

 ప�వక�  సల' ల�' హ� అల�ౖ34 వసల' ం 6ె@ిFన ప�కారం �7!> 
హక�dల� ఈ కg³ం�ి pధం*ా ఉB7<©.  

� wI
� xy� �� � � z ��h*N� R {|� }���N(1 �)#� <cB
� �4� S>W� �3� �� � z� �� ��� � � � � � z �8 � � 8 � ! �� � � � � � � 
""""దృ�ిP9 కg³ం�ికg ఉంచుక=నుటదృ�ిP9 కg³ం�ికg ఉంచుక=నుటదృ�ిP9 కg³ం�ికg ఉంచుక=నుటదృ�ిP9 కg³ం�ికg ఉంచుక=నుట, , , , బ�ధ క]*>ంచక�ం,7 ఉండfటబ�ధ క]*>ంచక�ం,7 ఉండfటబ�ధ క]*>ంచక�ం,7 ఉండfటబ�ధ క]*>ంచక�ం,7 ఉండfట, , , , 
సల�ంక� జ1ాబG పలక�టసల�ంక� జ1ాబG పలక�టసల�ంక� జ1ాబG పలక�టసల�ంక� జ1ాబG పలక�ట, , , , మం�9 ఆ�ే®ంచుట మ!>యG మం�9 ఆ�ే®ంచుట మ!>యG మం�9 ఆ�ే®ంచుట మ!>యG మం�9 ఆ�ే®ంచుట మ!>యG 
6ెడfను ఖం,ంిచుట6ెడfను ఖం,ంిచుట6ెడfను ఖం,ంిచుట6ెడfను ఖం,ంిచుట". ". ". ". (బGఖ�!> 2465, మG_ి' ం 2121). 
 

�     అవసరం z!>న 1�ంటBC }!>అవసరం z!>న 1�ంటBC }!>అవసరం z!>న 1�ంటBC }!>అవసరం z!>న 1�ంటBC }!>*> !ా1ా]*> !ా1ా]*> !ా1ా]*> !ా1ా]    
 ఏ అవస!ా9క"+\ే ప�య�ణం 6ేయవల_ి వ�Lం�ో అ�ి 
z!>న 1�ంటBC తన ఇంటKకg }!>*> !ావ,79కg \äందరపడfట 
మం� pషయం. ఈ హ�xసు ఆr7రం*ాః 

 ~l �>qA �)�'� �1�e� �)(�T &3./# �*%+ n� �
� R) X��l �JB
�� � � 8� �� � �� � � � � � � � � � � � �� � � � � � !� � � �� � �� � � � �
i��$A ��%|Q � � �� � �� � ��$E# O? 0� � � � � �� 

""""ప�య�ణం ప�య�ణం ప�య�ణం ప�య�ణం ఒక pధ���న ®·ఒక pధ���న ®·ఒక pధ���న ®·ఒక pధ���న ®·. . . . �79 వల'  మ9�ి �79 వల'  మ9�ి �79 వల'  మ9�ి �79 వల'  మ9�ి 9�7�9�7�9�7�9�7�     
అB7<అB7<అB7<అB7<Zా{య�Zా{య�Zా{య�Zా{య�లక� దూలక� దూలక� దూలక� దూరరరరమవ�\7డfమవ�\7డfమవ�\7డfమవ�\7డf. . . . అంఅంఅంఅందువల'  దువల'  దువల'  దువల'  ప�య�ణÙప�య�ణÙప�య�ణÙప�య�ణÙక�డf క�డf క�డf క�డf 
తన ప9 మG*>_ిన 1�ంటBC తన ప9 మG*>_ిన 1�ంటBC తన ప9 మG*>_ిన 1�ంటBC తన ప9 మG*>_ిన 1�ంటBC తన ¹�ర�@ిల' ల తన ¹�ర�@ిల' ల తన ¹�ర�@ిల' ల తన ¹�ర�@ిల' ల వద వద వద వద  క� క� క� క� 
6ేర�కÍ1ా]6ేర�కÍ1ా]6ేర�కÍ1ా]6ేర�కÍ1ా]"""". . . .  
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�  }!>*> వ67Lక మGందు మ_ిÈదులH !"ండf }!>*> వ67Lక మGందు మ_ిÈదులH !"ండf }!>*> వ67Lక మGందు మ_ిÈదులH !"ండf }!>*> వ67Lక మGందు మ_ిÈదులH !"ండf 
రకాతaల� 6ేసుకÍ1ా]రకాతaల� 6ేసుకÍ1ా]రకాతaల� 6ేసుకÍ1ా]రకాతaల� 6ేసుకÍ1ా] 

 ప�య�ణం నుం,ి }!>*> వ67Lక మGందు మ_ిÈదుక� 1�×± 
!"ండf రకాతaల నమ�
 6ేయడం ప�వక�  సల' ల�' హ� అల�ౖ34 
వసల' ం సంప��7యం. కఅ¿ Ä. మ�]) రEయల�' హ� అనుÖ  
ఉల�' Âం67ర�ః """"ప�వక�  సల' ల�' హ� అల�ౖ34 వసల' ం ప�య�ణం ప�వక�  సల' ల�' హ� అల�ౖ34 వసల' ం ప�య�ణం ప�వక�  సల' ల�' హ� అల�ౖ34 వసల' ం ప�య�ణం ప�వక�  సల' ల�' హ� అల�ౖ34 వసల' ం ప�య�ణం 
నుం,ి }!>*> వ67Lక మGందు మ_ిÈ దుక� 1�×± !"ండf నుం,ి }!>*> వ67Lక మGందు మ_ిÈ దుక� 1�×± !"ండf నుం,ి }!>*> వ67Lక మGందు మ_ిÈ దుక� 1�×± !"ండf నుం,ి }!>*> వ67Lక మGందు మ_ిÈ దుక� 1�×± !"ండf 
రకాతaల� 6ే_D1ార�రకాతaల� 6ే_D1ార�రకాతaల� 6ే_D1ార�రకాతaల� 6ే_D1ార�". ". ". ". (బGఖ�!> 4418, మG_ి' ం 716).  
 

�     వ�Lన1ా!>9వ�Lన1ా!>9వ�Lన1ా!>9వ�Lన1ా!>9 క¤గ]ంచు క¤గ]ంచు క¤గ]ంచు క¤గ]ంచు    క=నుటక=నుటక=నుటక=నుట 

 ప�య�ణం నుం,ి వ�Lన1ా!> క=రక� ల�� 9లబడfట, 
1ా!>9 క¤గ]ంచుక=నుట, 1ా!> దరåB79కg 1�ళ°±ట 
అÏలషణÙయం. ప�వక�  సల' ల�' హ� అల�ౖ34 వసల' ం సహచర�ల� 
ప�య�ణం నుం,ి వ�Lన1ా!>9 క¤గ]ంచుక�BC1ార�. (తబ�� { 
ఔసÕ, బßౖహà, స3çహ 2647). �x9 వల'  @D�మ, ఆZా�యత, 
సత$ంబంr7ల� ఏరFడ\7©. మనసు$ల� ఏకమవ�\7©. 
bటK అవసరం ఈ కాలంలH మనక� 67ల� ఎక�dవ*ా ఉం�ి.  
 

�     ప�య�ణAక�9 ప�య�ణAక�9 ప�య�ణAక�9 ప�య�ణAక�9 ఫ]తంఫ]తంఫ]తంఫ]తం 

 తన �7సుల@ºౖ ఉన< అల�' ; �కd దయలH 
ఒకట�(టంట�; మ9�ి &ాè 9కం*ా, ఆ![గ�ం*ా ఉం,ి ZాటKసూ�  
వ�Lన (న/ిÇ) స\7d!ా�ల� అB7![గ�ం మ!>యG 
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ప�య�ణంలH ఉన<ప�డf (ZాటKంచక Z¼©నపFటKక�, అతను 
ZాటKసు� న<టY' ) అత9 ల�కdలH 1�ా యబడ\7©. ప�వక�  
సల' ల�' హ� అల�ౖ34 వసల' ం ఇల� ప�వ�ం67ర�ః 

) 0%�+ G(3 () 0^) �
 2�3 �A(� �# .I�
� ��) �>?� � � � � � �� � � �� � � � � �� � �� � � � � � � � � �(H�H� g�Mv �� �v 
""""�7సుడf అB7![*ా�9కg గG!"+నప�డf ల��7 �7సుడf అB7![*ా�9కg గG!"+నప�డf ల��7 �7సుడf అB7![*ా�9కg గG!"+నప�డf ల��7 �7సుడf అB7![*ా�9కg గG!"+నప�డf ల��7 ప�య�ణంలH ప�య�ణంలH ప�య�ణంలH ప�య�ణంలH 
ఉన<ప�డf ఉన<ప�డf ఉన<ప�డf ఉన<ప�డf అతఅతఅతఅతనునునును &ా� 9క�,ై  &ా� 9క�,ై  &ా� 9క�,ై  &ా� 9క�,ై ఆ![గ�ం*ా ఉన<ప�డf ఆ![గ�ం*ా ఉన<ప�డf ఆ![గ�ం*ా ఉన<ప�డf ఆ![గ�ం*ా ఉన<ప�డf 
6ేసు� న<టYవంటK ప�ణ�ఫ]\7ల� 6ేసు� న<టYవంటK ప�ణ�ఫ]\7ల� 6ేసు� న<టYవంటK ప�ణ�ఫ]\7ల� 6ేసు� న<టYవంటK ప�ణ�ఫ]\7ల� అత9 క=రక� అత9 క=రక� అత9 క=రక� అత9 క=రక� 
1�ా యబడ\7©1�ా యబడ\7©1�ా యబడ\7©1�ా యబడ\7©". ". ". ". (బGఖ�!> 2996). 
 

�  ప�య�ణ ప�య�ణ ప�య�ణ ప�య�ణ &iక!ా�ల�&iక!ా�ల�&iక!ా�ల�&iక!ా�ల�    � 

 మG_ి' ంల &iల¹��9క"+ ఇ&ా' ం ధర|ం ఏ ప�య�ణ 
&iక!ా�లను \ె]యజN_ిం�ో 1ాటK9 ప�య�ణAక�డf 
p9*>ంచుకÍవడం మం��ి. అp అతను తనుం,ే 91ాస 
Z�ా ం\79< b,ినపFటK నుం,ి éదలవ�\7©.  

 ఆ &iక!ా�ల� ఇpః ఖÅ� (B7ల�గG రకాతaల ఫ#È నమ�
 
!"ండf రకాతaల� 6ేయGట), జ¬అ� (!"ండf నమ�
ల� ఒకN 
సమయంలH 6ేయGట), మ~డf !N©ంబవళ°± �¸జêళ±@ºౖ 
మ&ా (సFరå) 6ేయGట, న/ిÇ నమ�
 1ాహనంలH 6ేయGట, 

మ� నమ�
 prి*ా ల�కZ¼వ�ట, ఫ#È ఉప1ా&ాల� 
అ©నపFటKక� ఉండకZ¼వ�ట. (bటK pవ!ాల� త!ా�త @DmలH'  
వసు$B7<©).  
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�  ఎంత దూరంలH ఖÅ� 6ేయ�]ఎంత దూరంలH ఖÅ� 6ేయ�]ఎంత దూరంలH ఖÅ� 6ేయ�]ఎంత దూరంలH ఖÅ� 6ేయ�]     

 ప�య�ణం అనబ,ే అంత దూరంలH 1�×±నప�డf B7ల�గG 
రకాతaల నమ�
 ఖÅ� 6ే_ి !"ండf చదవడం, మ!>యG జë;«, 
అÅ� క]@ి 6ేయడం, మ*>¿³ , ఇÐా క]@ి 6ేయడం 
ధర|సమ|తం. ఇంత దూరం 1�×±న త!ా�త ఖÅ� మ!>యG 
జ¬అ 6ేయవచుLన9 ఇ&ా' ం ధర|ంలH ఏ 9!¶Üత 
కgలHâటర�ల ల�కd 6ెపFబడల�దు.  

 అ©\ే అrిక ధర|1Cత� ల ఏకాÏZ�ా యం ప�కారం 80కg.â. 
దూరం ప�య�ణంలH ఖÅ� 6ేయ�]. కా9 అంతక� తక�dవ 
ప�య�ణంలH ఖÅ� 6ేయ!ాదు. 9స$ం�ేహం*ా ఇ�ి 67ల� 
పటKషP���న మ!>యG ఉత� మ���న పద̀}. 
 

�     ప!>Ëభ�త ఆ�ే�ాల�ప!>Ëభ�త ఆ�ే�ాల�ప!>Ëభ�త ఆ�ే�ాల�ప!>Ëభ�త ఆ�ే�ాల� 
 (ఏ pషయం సంభp_D�  వ�ì 6ేయడం prి*ా అవ�తaం�ో 
�799 'హద_º అసW #' అ9 అంట�ర�. ఉ�7హరణక�ః మల 
మ~త� pసరÈన, అZాన1ాయGవ� వ*"+!ాల�. మ!N pషయం 
వల'  &ా<నం 6ేయడం prి*ా అవ�తaం�ో �799 'హద_º 
అక¾# అ9 అంట�ర�. ఉ�7హరణక�ః ¹�ర�భర�ల సం¹íగం, 
స�ప<సÁలనం వ*"+!ా). 

 నమ�
 క=రక� వ�ì తపF9స!>. మ!>యG హద_º అక¾# 
వల'  &ా<నం 6ేయడం తపF9స!>. ఇందులH ఏ మ�త�ం 
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అల·�ం 6ేయGట గ�ం ల�దు. అ©\ే ప�య�ణంలH ఉన< 
వ�కg�  నమ�
 సమయం అ©నప�డf {ళ°± Zîంద96ో;  

1- {ళ°± లÏంచవచుL అన< ఆశ ల��7 నమ|కం ఉంట� 
నమ�
ను �79 �వ!> సమయం వరక� ఆలస�ం 
6ేయవచుLను. (కా9 సమయం �7టక¦డదు).  

2- {ళ°± లÏం6ే ఏ ఆశ*ా{, నమ|కం*ా{ ల��7 {ళ°± 
�ొ!>కN ఏ సూచన ల�నప�డf \ä]సమయంలHBC తయమG|ం 
6ేసుక=9 నమ�
 6ేసుక=నుట©Ì ఉత�మం. 

3- తయమG|ం 6ే_ి నమ�
 éదల� @ºటKPన త!ా�త {ళ°± 
లÏ_D�  న/ిÇ నమ�
 సంకలFం\� ఈ నమ�
ను ప�!>�  
6ేయ�]. త!ా�త వ�ì 6ేసుక=9, ఫ#È నమ�
 6ేయ�]. 
ఒక1Cళఒక1Cళఒక1Cళఒక1Cళ éదల� @ºటKP న ఫ#È నమ�
 6ేసుక�న< త!ా�త 
{ళ°± లÏ_D�  నమ�
 అ©నట�' . �799 }!>*> మ![&ా!> 
6ేయనకdర ల�దు.  

4- బ�ట&ా!>@ºౖ (స�ప<సÁలనం వల' *ా{, ల��7 ¹�ర�భర�ల� 
కల�సుకÍవడం వల' *ా{) &ా<నం prి*ా అ©, pప!¶త���న 
చ] కారణం*ా Z�ా ణ79కg �9 క]*N భయం\� {ళ°± 
ఉప*>ం6ే _ిè }లH ల�నప�డf, ల��7 {ళ± జ²డలH నమ�
 
సమయం �7టKZ¼©Ì భయం ఉన<ప�డf తయమG|ం 
6ేయGట గ�మG. అల�*N {ళ°± 67ల� తక�dవ ఉం,ి, 
&ా<B79కg స!>పడనప�డf &ా<నం ఉ�ే  శ�ం\� తయమG|ం 
6ేసుకÍ1ా]. ఉన< {ళ±\� వ�ì 6ేసుకÍ1ా]. 
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 pప!¶త���న చ] భయం ఉండడం అసల� సబబG కాదు, 
ఆ చ] వల'  ఆ![*ా�9కg �9 కల�గGతaందన< అనుమ�నá, 
ల��7 ప�!>�  నమ|కá ఉం,ి, క{సం {ళ°± 1C,ి 6ేసుక�ం- 
�7మB7< ఏ &ాధనం ల�కZ¼వడం, ల��7 &ాధనం ఉం,ి క¦,7 
1C,ి 6ేయడంలH నమ�
 సమయం �7టKZ¼తaందన< భయం 
ఉన<ప�,ే తయమG|ం 6ేయGట గ�మగGను. 

5- {ళ°± తక�dవ ఉం,ి, వ�ì క=రక� స!>పడనప�డf ఉన< 
{ళ±\� వ�ì éదల� @ºటKP , {ళ°± స!>ప,ే అంత వరక� 
వ�ì 6ే_ి (*>త అవయ1ాల@ºౖ మ&ా (సFరå) 6ేయ�].  
 

�     తయమG|ం pr7నంతయమG|ం pr7నంతయమG|ం pr7నంతయమG|ం pr7నం 

 హద_º అసW # అ©B7 హద_º అక¾# అ©B7 ప�z �79కg 
తయమG|ం పద̀} ఇ�ిః !"ండf అర6ేతaలను భ~(కg 
ఒక&ా!> \7కgం�, మGందు మGఖం@ºౖ త!ా�త !"ండf 
అర6ేతaల 1�ల�ప] ¹�గం@ºౖ మ&ా 6ేయ�]. అ©\ే ఎవ!"+B7 
హద_º అక¾# వల'  తయమG|ం 6ే_ి ఉంట� {ళ°± లÏం�న 
త!ా�త &ా<నం 6ేయడం prి*ాBC ఉంటYం�ి.  
 

�  �¸జêళ±@ºౖ మ&ా�¸జêళ±@ºౖ మ&ా�¸జêళ±@ºౖ మ&ా�¸జêళ±@ºౖ మ&ా 
1- బ�ట&ా!> మ~డf !N©ంబవళ°± తన �̧జêళ±@ºౖ మ&ా 
6ేయవచుLను. éదటK&ా!> మ&ా 6ే_ినపFటK నుం,ి మ~డf 
![
ల ప!>(} éదలవ�తaం�ి.  
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2- ఒక మ9�ి &ాè 9కం*ా ఉం,ి మ&ా éదల�@ºటKP , మð± 
ప�య�ణ79కg బయల��ే!>\ే బ�ట&ా!>*ా ప!>గణAంచబడ\7డf 
గనక అ�ే ప�కారం మ&ా 6ేయ�].  

3- మ!"వ!"+B7 ప�య�ణంలH ఉం,ి మ&ా éదల�@ºటKP  మð± 
తన 91ాB79కg వ6ేL_D�  &ాè 9క�ల ప�కారం ఒక ![
 ఒక !ా}� 
ల�కd\� మ&ా 6ేయ�].  
 

�  అజ². ఆ�ే�ాల�అజ². ఆ�ే�ాల�అజ². ఆ�ే�ాల�అజ². ఆ�ే�ాల�    � 

1- """"నమ�
 సమయం అ©న 1�ంటBC âలH ఒకర� అజ². నమ�
 సమయం అ©న 1�ంటBC âలH ఒకర� అజ². నమ�
 సమయం అ©న 1�ంటBC âలH ఒకర� అజ². నమ�
 సమయం అ©న 1�ంటBC âలH ఒకర� అజ². 
ఇ1ా�]ఇ1ా�]ఇ1ా�]ఇ1ా�]" " " " అన< ప�వక� సల' ల�' హ� అల�ౖ34 వసల' ం 
ఆ�ేశమ�r7రం*ా బ�ట&ార�ల బృందం@ºౖ అజ². మ!>యG 
ఇఖ�మÕ ఇవ�డం prి*ా ఉం�ి. అల�*N ఒంట!>*ా ఉన< వ�కg�  
క¦,7 అజ². ఇ1ా�]. ఇక ఎవ!"+\ే &ామ~34క నమ�
 
జ!>*N మ_ిÈదులH నమ�
 6ేసు� B7<,ో అత9కg ఆ మ_ిÈదులH 
ఇవ�బ,ిన అజ²BC స!>Z¼తaం�ి.  

2- అజ². మ!>యG ఇఖ�మÕ 6ెపFక�ం,7 ల��7 ఇఖ�మÕ 
మ�త��¸ 6ె@ిF 6ేయబ,ిన నమ�
 స3ç అగGను. కా9 ఆ 
బృందం1ారందరñ స�చò���న ప�ాL\7� పం\� అల�' ;  \� 
·మ�పణ 1CడfకÍ1ా]. మ![&ా!> ఇల� 6ేయక¦డదు. ఏ 
ధర|1Cత� ల వద   అజ². prి*ా ఉం�ో 1ార� ఇల�ంటK 
ఆ�ేశ(67Lర�. అ©\ే ఇ�ే బల���న, 9జ���న మ�ట.  
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3- బ�ట&ా!> !"ండf నమ�
లను క]@ి 6ే_ినప�డf ఒకd 
అజ². ఇ�L !"ండf నమ�
లక� 1Cర� 1Cర� !"ండf &ార�'  
ఇఖ�మÕ 6ెపFవల�ను.  
 

�     నమ�
నమ�
నమ�
నమ�
    అ�ే�ాల�అ�ే�ాల�అ�ే�ాల�అ�ే�ాల�            � 

1- Âబ�'  �ిశ \ెల�సుక=నుట ప�య�ణAక�9@ºౖ prి*ా ఉం�ి. 
అందుక"+ అతను సర�pr7ల ప�యత<ం 6ేయ�]. ఎవ!>B�ౖB7 
అ,ి*ా], ల��7 �799 కను*¡BC క=9< నూతన ప!>క!ాల 
�7�!ా మ!>యG ఇంకN pదం*ాB�ౖB7 \ెల�సుకÍ1ా]. మ!"వ!"+\ే 
ఏ మ�త�ం ప�యత<ం 6ేయక�ం,7 Âబ�'  కా9 �ిశలH నమ�
 
6ే&ా� ,ో అతడf }!>*> అ�ే నమ�
 మరల 6ేయ�]. 
ఎందుకన*ా అతను ZాటKంచవల_ిన హక�dను pడB7,7డf. 
ఎ,7!>లH ఉన< వ�కg�  సర� pr7ల ప�యత<ం 6ే_ినపFటKక� 
త!ా�త ఆ �ిశ కాదు అ9 \ె]_D�  అతను తన నమ�
 }!>*> 
6ేయ వల_ిన అకdర ల�దు. కా9 ఎ,7!>లH కాక�ం,7 *ామం³ , 
నగరంలH ఉన< వ�కg�  Âబ�'  �ిశ \ె]_ిన త!ా�త }!>*> అ�ే 
నమ�
 మరల 6ేయ�].  

2- ప�య�ణంలH సున<\ె మGఅకdద 6ేయGట సంప��7యం 
కాదు. కా9 ఫó� సున<తaల� మ!>యG pÕ� నమ�ó, 67ô�  
నమ�ó, తహ
È � నమ�ó, మ!>క=9<; త34య�తaÇ వ�ì, 
త34య�తaÇ మ_ిÈ� మ!>యG సూర�, చంద�గహ³ ణ 
నమ�
ల�' ంటKp &ాè 9కం*ా ఉన<ప�డf చ�ిpనట�'  
ప�య�ణంలH క¦,7 చద1ా].  
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 ఆ��ేాల�ప�య�ణప� నమ�
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3- ఒక నమ�
 సమయం ప�1C®ం�న త!ా�త పయణ���న 
వ�కg�  తన ఊ!> బßౖటKకg ఇండf'  కనబడనంత దూరం 1�×±నపFటK 
నుం,ి ఖÅ� మ!>యG జమఅ 6ేయవచుLను.  

4- ఖÅ� B7ల�గG రకాతaల నమ�
లHBC 6ేయ�]. ఫó� 
మ!>యG మ*>¿ నమ�
లH'  ఖÅ� 6ేయ!ాదు³ .  

5- నమ�
 6ేయGనప�డf ఖÅ� సంకలFం 6ేయ�లన< 
9బంధన (షరతa) ల�దు. ఎందుకన*ా ప�య�ణంలH ఖÅ� 
6ేయడ�̧ అసల�ౖన, స!>©õ�న పద̀}. అందుకN సంకలFం 
అవసరం ల�దు. ఎల�*"+\ే &ాè 9కం*ా ఉం,ి నమ�
 6ేసు� న<- 
ప�డf ప�!>�  నమ�
 అన< సంకలFం 6ేయ![. ఒక1Cళ 
సంకలFం 6ేసుక�ంట� 67ల� ఉత� మం. (అ�ి మనసు$లHBC 
6ేసుకÍ1ా]. BöటK\� కాదు. ఎందకన*ా BöటK\� ఏ1�ౖB7 ప�7ల� 
ప]కg సంకలFం 6ేయడం ప�వక�  సల' ల�' హ� అల�ౖ34 వసల' ం 
మ!>యG ఆయన సహచర�ల సంప��7యం కాదు). 

6- ఒక1Cళ బ�ట&ా!> మGÀ� �x*ా (&ామ~34క నమ�
లH 
ఇమ�ం 1�నక ఉం,ి) నమ�
 6ేసూ�  ప�!>�  నమ�
క"+ 
సంక]F_D�  మ!>యG అత9 ఇమ�ం ఖÅ� 6ే_D�  అతను క¦,7 
తన ఇమ�ం మ��ి!>*ా ఖÅ� 6ేసుకÍ1ా].  

7- ఒక1Cళ బ�ట&ా!> ఖÅ� సంకలFం 6ే_D�  మ!>యG అత9 
ఇమ�ం ప�!>�  నమ�
 6ే©_D�  అతను క¦,7 ప�!>�  నమ�
 
6ేయడం prి*ా ఉం�ి.  
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8- బ�ట&ా!> ఏ ఇమ�ం 1�నక నమ�
 6ేసు� B7<,ో అతను 
బ�ట&ా!>య�? ల��7 &ాè 9క�,7? అన< pషయం 
\ె]యనప�డf అతను ఇమ�ంను అనుస!>సూ�  Z¼1ా].  

9- బ�టK&ా!> ఇమ�ం*ా ఉB7<, ల��7 ఒంట!>*ా ఉB7< అతను 
బ�ట&ా!> అన< pషయం మర�Z¼© ప�!>�  నమ�
 
6ేయ�ల9 సంక]Fం�, త!ా�త నమ�
 మధ�లH గGర�� క� 
వ_D�  అతను ఖ_D� 6ేయ�]. ఎందుకన*ా అత9 క=రక� 
స!>©õ�న పద̀} ఇ�ే. ఒక1Cళ అతను ప�!>�  6ే_D�  ఎల�ంటK 
అభ�ంతరం ల�దు.  

10- అజ²» నం కారణం*ా ఎవ!"+B7 బ�ట&ా!> మ*>¿ క¦,7 ఖÅ� ³
6ేయబడfతaంద9 అనుకÍ9 !"ండf రకాతaల� 6ేసుక�ంట� 
అత9 ఆ నమ�
 వ�రèం. �799 }!>*> 6ేయGట prి*ా ఉం�ి.  

11- ఖÅ� సంకలFం 6ే_ిన బ�ట&ా!> మర�Z¼© మ~,ో 
రకాతa క=రక� 9లబ,ిన త!ా�త గGర�� క� వ_D�  1�ంటBC 
క¦![L1ా]. త!ా�త సజ²   స;  ÷ 6ేయ�].  

12- ప�య�ణంలH ఇమ�ం సం´ిప� ం*ా నమ�
 6ే©ం67]. 
ప�వక� సల' ల�' హ� అల�ౖ34 వసల' ం మ!>యG ఆయన 
సహచర�ల�ి ఇ�ే పద̀} ఉం,ిన�ి.  

13- బ�ట&ా!> ఏ�ౖెB7 ఊ!>లH మE] 6ే_D�  ఎపFటK వరక� 
అకd,ి అజ². pంటø ఉంట�,ో మ_ిÈదులH &ామ~34కం*ా 
నమ�
 ZాటKంచడం తపF9స!>. కా9 అతను ఏ�ైB7 ఊ!> 
నుం,ి �7టYతూ ఉన<ప�డf అజ². pంట� మ_ిÈదులH 
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&ామ~34కం*ా నమ�
 6ేయడం తపF9స!> ఏâ ల�దు. 
ఒక1Cళ అతను ఏ�ైB7 అవస!ా9కg బం,ి �ి*>B7 స!N.  

గమ9కగమ9కగమ9కగమ9క:::: 
* &ాè 9కం*ా ఉం,ి 6ేయవల_ిన నమ�
 6ేయల�ద9 
ప�య�ణంలH ఉన<ప�డf గG!¡� �LB7 ల��7 ప�య�ణంలH 
ఏ�ౖెB7 త@ిFZ¼©న నమ�
 &ాè 9కం*ా ఉన<ప�డf 
గG!¡� �LB7 అతను �799 ప�!>�*ాBC 6ేయ�]. అ�ే అత9 
pషయంలH ఉత�మ���న, బ�ధ�తర34త���న pషయం.  

* ఒక ప�య�ణంలH మర�Z¼©న నమ�ó మ![ 
ప�య�ణంలH గGర�� క�వ_D�  ఖÅ� 6ేయ�].  
 

�  ఇమ�మÕ అ�ే�ాల�ఇమ�మÕ అ�ే�ాల�ఇమ�మÕ అ�ే�ాల�ఇమ�మÕ అ�ే�ాల�     � 

1- &ాè 9క ఇమ�ం 1�నక బ�ట&ా!> నమ�
 6ేయవచుLను. 
ఇద  !> సంకల�Fల�, నమ�
ల� 1Cర� 1Cర� అ©B7 ఏâ 
నషPం ల�దు. ఎల� అన*ా మGఆó Ä. జబÇ రEయల�' హ� 
అనుÖ  ఇÐా నమ�
 ప�వక� 1�నక 6ే_D1ార�, మð± \7ను 
ఉం,ే 1ాడలHకg 1�×± అకdడ తన జ²}1ా!>కg ఇÐా నమ�
 
6ే©ం6ే1ార�. అ©\ే ఈ నమ�
 అత9�ి న/ిÇ మ!>యG 
అత9 1�నక ఉన<1ా!>�ి ఫ#È అ© ఉం,ే�ి. (బGఖ�!> 711, 
మG_ి' ం 465). 
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2- సంప�రÜ నమ�
 6ే©ం6ే &ాè 9క ఇమ�ం 1�నక ఉం,ి 
ఖÅ� 6ేయడం స!>©õ�న�ి కాదు. నమ�
 ఆరంభంలH 6ే!>B7, 
ల�క �వరలH 6ే!>B7 స!N. ప�వక�  సల' ల�' హ� అల�ౖ34 వస' లం 
6ెZాFర�ః  

�1 &�a�
 <() �� 0�� g'?� � �� ! � � �� � � � � � � ! �  
""""ఇమ�ం 9య�మకం ఆయ9< ఇమ�ం 9య�మకం ఆయ9< ఇమ�ం 9య�మకం ఆయ9< ఇమ�ం 9య�మకం ఆయ9< ((((మGÀ� �xల�మGÀ� �xల�మGÀ� �xల�మGÀ� �xల�) ) ) ) అనుస!>ంచఅనుస!>ంచఅనుస!>ంచఅనుస!>ంచ- 
,79కN జర�గGతaం�ి,79కN జర�గGతaం�ి,79కN జర�గGతaం�ి,79కN జర�గGతaం�ి". ". ". ". (బGఖ�!> 378, మG_ి' ం 411) ((((1)))). 

3- తప�తప�తప�తప�డfడfడfడf pషయం pషయం pషయం pషయం:::: క=ందర� బ�ట&ార�ల� &ాè 9క ఇమ�ం 
B7ల�గG రకాతaల నమ�
 6ే©సు� న<ప�డf మ~డవ 
రకాతaలH వ�L కల_ి, అత9\�BC సల�ం }�@ిF !"ండf 
రకాతaల\�BC స!>ప�చుLక�ంట�ర�. ఇ�ి తప�ఇ�ి తప�ఇ�ి తప�ఇ�ి తప�. అతను 
ఇమ�ం\� సల�ం }�పFక�ం,7 9లబ,ి (*>\7 !"ండf 
రకాతaల� 6ేసుకÍ1ా]. ఒక1Cళ అతను ఆ !"ండf రకాతaల� 
6ే_ి 1�ÑÒ� , అతను ఆ నమ�
 మð± 6ేయ�].  

4- ఇమ�ం బ�ట&ా!> కావచుL అన< ¹�వన\� అత9\� కల_ి 
!"ండf రకాతaల� 6ే_ిన త!ా�త, కాదు అతను &ాè 9క�డf 

                                                 
1  ఏ(టK pషయం బ�ట&ా!> ఒంట!>*ా నమ�
 6ేసుక�ంట� ఖÅ� 6ే_ి 
!"ండf రకాతaల� 6ేయ�] కా9 (&ాè 9క) ఇమ�ం 1�నక మGÀ� �x*ా ఉంట� 
B7ల�గG రకాతaల� 6ేయ�]? అ9 ఇబG< అబ�¾Å రEయల�' హ� అనుÖ  
*ా!>9 అ,ి*>\ే 'స!>©õ�న సంప��7యం ఇ�ే' అ9 సమ�r7న(67Lర�. 
(మGస<� అహ|�, ఇ!ా�ఉÇ గÉÇ 571లH �DÚ అల�¾{ ఈ హ�xసును 
స3ç అ9 అB7<ర�.  
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అ9 \ె]_D�  అత9\� ప�!>�  నమ�
 6ేయ�]. ఒక1Cళ 
నమ�
లH ప�1C®సూ�  ఇమ�ం ఏ సంకలFం 6ే�ా,ో B7�ి అ�ే 
సంకలFం అ9 9శL©ంచుక�ంట�, ఇమ�ం ఖÅ� 6ే_D�  ఇతను 
ఖÅ� 6ేయ�]. అతను ప�!>�*ా 6ే_D�  ప�!>�*ా 6ేయ�]. ఇల� 
నమ�
 స3ç అవ�తaం�ి.  

5- మ*>¿ నమ�
 6ే©సు� న< ఇమ�ం\� ³ బ�ట&ా!> ఇÐా 
నమ�
 సంకలFం\� క]_D�  B7ల�గG రకాతaల� సంప�రÜం*ా 
6ేయGట prి*ా ఉం�ి. అంట� ఇమ�ం మ~డf రకాతaల� 6ే_ి 
సల�ం }�@ిFన త!ా�త అతను 9లబ,ి B7లW వ రకాతa 
6ేసుకÍ1ా].  

6- బ�ట&ా!> ఇమ�ం*ా ఉం,ి నమ�
 6ే©సు� ంట� అత9 
1�నక &ాè 9క�డf మGÀ� �x*ా ఉం,ి నమ�
 6ేయడం గ�ం. 
అ©\ే ఇమ�ం ఖÅ� 6ే_ి సల�ం }�@ిFన త!ా�త ఇతను 
ప�!>�  నమ�
 6ేసుకÍ1ా].  

7- బ�ట&ా!> &ాè 9క�లక� నమ�
 6ే©సు� న<ప�డf ఖÅ� 
6ేయ�]. అతను సల�ం }�@ిFన త!ా�త 'âర� నమ�
 ప�!>�  
6ేసుకÍం,ి' అ9 1�నక�న<1ా!>కg 6ెZాF]. ఒక1Cళ నమ�
క� 
మGం�ే ఈ pషయం \ె]యజN_D�  మ!¶ మం��ి, 1ా!>కg 
అనుమ�నం, ఇబ¾ం�ి కలగక�ం,7 ఉంటYం�ి. 

8- జë;« నమ�
 6ేయ9 వ�కg�  మ_ిÈదులH ప�1C®ం6ే స!>కg 
అచLట ఇమ�ం అÅ� నమ�
 6ే©సు� న<�ి చూ_D�  అతను 
జë;« సంకలFం\� ఇమ�ం\� కల1ా]. 1ా!>\� జë;« నమ�
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6ేసుక�న< త!ా�త (1�నక వ�Lన1ార� ఎవ!"+B7 ఉంట� 
1ా!>\� కల_ి, ఎవర� ల�9 యడల ఒంట!>*ాBC) అÅ� నమ�
 
6ేసుకÍ1ా].  

9- ఒకడf, ల��7 క=ందర� బ�ట&ార�ల� రమజ²నులH 
త!ాb; నమ�
 6ే©సు� న< &ాè 9క�,ౖెన ఇమ�ం 1�నక 
వ�L కల�_D�  1ార� ఈ కg³ం�ి !"ం,ింటKలH9 ఏ�ైB7 ఒక పద̀} 
అనుస!>ం67].  

1 అ�ి 1ా!> స�*ామం అ©\ే 1ార� ఇÐా నమ�ó ³
సంప�రÜం*ా 6ే_D ఉ�ే  శం\� ఇమ�ం\� కల1ా]. ఇమ�ం సల�ం 
}ం@ిన త!ా�త (*>]న రకాతaల� 6ేసుకÍ1ా].  

2 ఒక1Cళ 1ార� ప�య�ణంలH ఉంట� 1ార� ఇÐా నమ�ó ఖÅ� 
6ే_D ఉ�ే  శం\� ఇమ�ం\� కల1ా]. 1ార� స�యం*ా మ![ 
జమ�అతa 6ేయక¦డదు. అల� 6ే_ిన6ో మGందు నుం,ే అ�ే 
మ_ిÈదులH త!ాb; 6ేయGచున<1ా!>కg అంత!ాయం, కలత 
ఏరFడfను.  

గమ9కగమ9కగమ9కగమ9క:::: ఒకN సమయంలH ఒక మ_ిÈదులH !"ండf 
జమ�అతaలH 1C!N�ర�*ా నమ�
 జరగడం ధర|సమ|తం 
కాదు. �x9 వల'  మG_ి' మGల అB�ౖక�త మ!>యG 1ా!> మధ� 
Ïన<త�ం ఏరFడfను. &ామ~34క నమ�
 
prి*ాpంచబ,ిం�ి కNవలం 1ా!> ఐక�త క=రకN.  
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� 'జ¬అజ¬అజ¬అజ¬అ���� బßౖనస$ల�\ై. బßౖనస$ల�\ై. బßౖనస$ల�\ై. బßౖనస$ల�\ై.'    అ�ే�ాల�అ�ే�ాల�అ�ే�ాల�అ�ే�ాల�    � 

1- జë;« నమ�
ను అÅ� నమ�
\� క]@ి మ!>యG మ*>¿ ³
నమ�
ను ఇÐా నమ�
\� క]@ి 6ేయGటBC 'జ¬అ� బßౖన- 
స$ల�\ౖె.' అ9 అంట�ర�. అ�ి 'జ¬అ� తక� ¬' 6ేయవచుL, 
ల��7 'జ¬అ� \7à#' 6ేయవచుL 2 . ఈ !"ం,ిటKలH తనక� 
సులభం*ా ఏ�ి ఉండfBö అ�ి 6ేయవచుLను. ఎల� 6ే_ిB7 
స!>Z¼వ�ను. అ©\ే ఫó� నమ�
ను మ![ నమ�
\� క]@ి 
6ేయ!ాదు. అల�*N 
మ� నమ�
 క¦,7 అ9 సర� 
&ామ�న�ం*ా ధర|1Cత� ల వద   ఆrిక�త Zîం�ిన మ�ట ఇ�ే.  

2- 'జ¬అ�' 6ేసు� న<ప�డf ఒకd అజ². ఇ�L, ప�} 
నమ�
క� 1C!N�ర� ఇఖ�మÕ ఇ1ా�].  

3- 'జ¬అ�' సమయం, éదటK నమ�
 సమయం Z�ా రంభం 
అ©నపFటK నుం,ి !"ండవ నమ�
 సమయం అంతమ©Ì� 
వరక� ఉంటYం�ి 3 . అంట� బ�ట&ా!> \ä] సమయంలH, �79 
మధ�లH ల��7 సమయం అంతం అ©Ì�కg క=ం6ెం మGందు 

                                                 
2  'జ¬అ� తక� ¬' అంట� జë;« సమయంలH జë;«, అÅ� నమ�
ల� 
క]@ి 6ేయడం, మ*>¿ సమయంలH మ*>¿³ ³ , ఇÐా నమ�
ల� క]@ి 
6ేయడం. 
'జ¬అ� \7à#' అంట� అÅ� సమయంలH జë;«, అÅ� నమ�
ల� క]@ి 
6ేయడం. ఇÐా సమయంలH మ*>¿³ , ఇÐా నమ�
ల� క]@ి 6ేయడం.  
3  నమ�
ల సమయ పటKPక \ెల�సుక=నుటక� మ� ప�చు!>త���న "Ë�̀ి 
- నమ�
" అన< ప�స�కం చదవం,ి.  



 

ప�య�ణప� నమ�
 ఆ��ేాల�ప�య�ణప� నమ�
 ఆ��ేాల�ప�య�ణప� నమ�
 ఆ��ేాల�ప�య�ణప� నమ�
 ఆ��ేాల�    
 

27 

వరక� క¦,7 'జ¬అ�' 6ేయవచుLను. కా9 జë;«, అÅ� 
నమ�
ల� (సూర�స� మయ�9కg మGందు) సూర��డf పసుప� 
రంగGలH మ�!N వరక�, మ!>యG మ*>¿³ , ఇÐా నమ�
ల� అరè 
!ా}� గ,ి_D వరక� ఆలస�ం 6ేయడం ధర|సమ|తం కాదు4.  

4- 'జ¬అ� \7à#' 6ే_D ఉ�ే  శం\� ప�య�ణం క=న&ా*>సూ� , 
!"ండవ నమ�
 సమయం Z�ా రంభం కాక మGం�ే తన స�*³ా - 
మంలH 6ేర�క�ంట�, !"ండవ నమ�
ను éదటK నమ�
\� 
క]@ి 6ేయక¦డదు. ప�} నమ�
 �79 సమయంలH 'ఖÅ�' 
6ేయక�ం,7 సంప�రÜం*ా 6ేయ�]. éదటK నమ�
 సమయం 
అ} తక�dవ*ా ఉB7< స!N ప�} నమ�
 �79 సమయంలHBC 
6ేయ�]. ఎందుకన*ా 'ఖÅ�' మ!>యG 'జ¬అ�' 6ేయGటక� 
కారణం ప�య�ణం, ప�య�ణం మG*>_ినప�డf 'ఖÅ�', 'జ¬అ�' 
6ేయ!ాదు.  

5- 'జ¬అ� \7à#' ఉ�̀ేశం\� ప�య�ణం క=న&ా*>సూ�  !"ండవ 
నమ�
 సమయం Z�ా రంభం అ©న త!ా�త తన స�*ామం³  
లH 6ేర�క�ంట� !"ండf నమ�
ల� క]@ి 6ే_ిB7 సంప�రÜం*ా 
6ేయ�]. ఖÅ� 6ేయక¦డదు. ఎందుకన*ా ప�య�ణం మG*>_ిం�ి, 
సబబG క¦,7 అంతం అ©ం�ి.  

                                                 
4  అరè!ా}� అంట� !ా}� 12 గంటల� అన< ¹�వన స!> కాదు. సూ!ా�- 
స�మయం నుం,ి ఉÐ¼దయం వరక� గల ప�!>� సమయంలH సగ¹�గం 
ఎ9<ంటKకg ప�ర�వ�తaం�ో ఆ సమయం. ఉ�7హరణక�ః సూ!ా�స�మయం 
&ాయంకాలం ఆర� గంటలక�, ఉÐ¼దయం \ెల' 1ార�జ²మGన B7ల�గG 
గంటలక� అ©\ే, !ా}� పదక�ండf గంటలక� అరè!ా}� అవ�తaం�ి. 
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6- 'జ¬అ� \7à#' ఉ�ే  శం\� ప�య�ణం క=న&ా*>సూ�  9!N శ 
సèల�9కg (స�*ామం కాదు³ ) 6ేర�క�న<ప�డf éదటK నమ�
 
సమయం అంతం అ© !"ండవ నమ�
 సమయం Z�ా రంభం 
కావ,79కg సâ@ిం�నప�డf ఈ కg³ం�ి pr7B7లH'  ఏ�ో ఒకటK 
ZాటKంచవచుLను.  

1111 ఒక1Cళ అతను మ_ిÈదుక� దూరం*ా, అజ². pనల�క�ం,7 
ఉంట�, !"ండవ నమ�
 సమయం Z�ా రంభం అ©Ì� వరక� 1C� 
ఉండడం ఉత� మం, అప�డf !"ండf నమ�
ల� 'జ¬అ�', 'ఖÅ�' 
6ేయ�]. ఒక1Cళ అతను !"ండవ నమ�
 సమయం Z�ా రంభం 
కాక మGం�ే నమ�
 6ేసుక�ంట� ధర|సమ|త�̧.  

2222 ల��7 !"ండవ నమ�
 �కd అజ². అ©న త!ా�త, 
ఇఖ�మÕ  క� మGందు మ_ిÈదులH ప�1C®_D� , అతను éదటK 
నమ�
 'ఖÅ�' 6ేసుకÍ1ా]. !"ండవ నమ�
 జమ�అతa\� 
6ేసుకÍ1ా].  

3333 మ_ిÈదులH ప�1C®ం�నప�డf అకdడ ప�జల� !"ండవ 
నమ�
 6ేసూ�  ఉంట�, అతను éదటK నమ�
 9య�తa\� 
1ా!>\� కల1ా]. �x9 pవరణ @Dm 22, �వ!> Zా�!ాలH చ�ిp 
ఉB7<ర�.  

7- !"ండవ నమ�
 సమయం Z�ా రంభం కాక మGం�ే తన 
స�*ామ�9కg³  6ేర�క�ంట�న9 బ�ట&ా!>కg \ె]_ినపFటKక� 
'జ¬అ�' 6ేయడం ధర|సమ|త�¸. 'జ¬అ�' 6ే_ిన త!ా�త 
!"ండవ నమ�
 �కd అజ².  క� మGందు ల��7 నమ�
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సమయంలH తన స�*ామ�9కg 6ేర�క�ంట�³ , మ![&ా!> ఆ 
నమ�
 6ేయనవసరం ల�దు.  

8- బ�ట&ా!> తన ప�య�ణం క=న&ా*>సు� న<ప�డf 'జ¬అ�' 
6ేయడం ధర|సమ|త�̧. అ©\ే ఎకd,ౖెB7 మEÉ 
6ే_ినప�డf, ఏల�ంటK అవసరం, ఇబ¾ం�ి ల�క�ం,7 ఉంట� 
'జ¬అ�' 6ేయకZ¼వడ�¸ మం��ి, ఒక1Cళ 'జ¬అ�' 6ే_D�  
అ�ి గ�మగGను.  

9- త@ిFZ¼©న నమ�
ల� గGర��  వ�Lన త!ా�త 
6ేయGనప�డf మ!>యG 'జ¬అ� బßౖనస$ల�\ౖె.' 
6ేయGనప�డf క³మపద̀}9 ZాటKంచుట తపF9స!>. 
మర�Z¼© ల��7 \ె]యనందు వల' , ల��7 ప�సు� తం మGందు 
ఉన< నమ�
 సమయం �7టKZ¼తaందన< భయం వల'  
క³మపద̀} ZాటKంచల�కZ¼©న6ో Zాపం ల�దు.  

 ప�సు� తం మGందు ఉన< నమ�
 6ేసు� న<ప�డf, 
త@ిFZ¼©న నమ�
 ల��7 �79కg మGందు గ,ి_ిZ¼©న 
నమ�
 6ేయల�ద9 గGర��  వ�Lనప�డf, ప�సు� తం ఉన< 
నమ�
 ప�!>�  6ేయ�] ఆ త!ా�త త@ిFZ¼©న నమ�
ల� 
6ేసుకÍ1ా].  

10- బ�ట&ా!> మ*>¿ మ!>యG ఇÐా నమ�
ల� ³
'జ¬అ� తక� ¬' 6ే_ిన 1�ంటBC pÕ� నమ�
 సమయం 
ప�1C®ం�నట�' , అంట� pÕ� నమ�
 6ేయGటక� ఇÐా నమ�
 
సమయం Z�ా రంభం కా1ాల9 1C�ం6ే అవసరం ల�దు.  
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11- మ*>¿ మ!>యG ఇÐా నమ�
ల� ³ 'జ¬అ� \7à#' 
6ేయ�ల9 ఉ�ే  ®ం�న బ�ట&ా!>, ఏ�ౖెB7 Z�ా ంతంలH ఇÐా 
నమ�
 &ామ~34కం*ా చదువ�తaన<�ి చూ_ిన6ో, మ*>¿³  
నమ�
 9య�తa\� 1ా!>\� కల1ా]; ఒక1Cళ ఇమ�ం !"ండవ 
రకాతaలH ఉండ*ా కల�_D�  1ా!>\� మ~డf రకాతaల� 
6ే_ినట' గGను, అందుక� ఇమ�ం\�BC సల�ం }ంZా]. ఒక1Cళ 
మ~డవ రకాతaలH కల�_D� , ఇమ�ం సల�ం }ం@ిన త!ా�త 
ఒక రకాతa 6ేసుకÍ1ా]. ఒక1Cళ ఇమ�ం\� éదటK 
రకాతaలHBC కల�_D� , ఇమ�ం\� మ~డf రకాతaల� 6ే_ి, 
ఇమ�ం B7ల�*[ రకాతa క=రక� 9లబ,ినప�డf అతను 
క¦ర�Lం,ి తషహ�Ö � దుఆల� చ�ిp, సల�ం }ం@ి, మð± 
ఇÐా నమ�
 9య�తa\� అ�ే ఇమ�ం\� కల1ా]. ఇమ�ం 
సల�ం }ం@ిన త!ా�త త@ిFZ¼©న రకాతaల� 6ేసుకÍ1ా]. 
ఈ pధం*ా !"ండf నమ�
ల� జమ�అతa\� (&ామ~34కం*ా) 
6ే_ినటY' గGను.  
 

�  నమ�
 త!ా�త E)³నమ�
 త!ా�త E)³నమ�
 త!ా�త E)³నమ�
 త!ా�త E)³            � 

 'జ¬అ�' 6ేయGనప�డf మGందు éదటK నమ�
 
త!ా�త E)³, �79 @ిదప !"ండవ నమ�
 త!ా�త E)³ 
6ేయడం మం��ి మ!>యG ఉత� మం. కా9 !"ండవ నమ�
 
త!ా�\ే E)³ 6ే_ిB7 స!>Z¼వ�ను. éదటK నమ�
 త!ా�త 
E)³ అట�'  అందులH ల�కgdంచబడfను.  
 



 

ప�య�ణప� నమ�
 ఆ��ేాల�ప�య�ణప� నమ�
 ఆ��ేాల�ప�య�ణప� నమ�
 ఆ��ేాల�ప�య�ణప� నమ�
 ఆ��ేాల�    
 

31 

�     pమ�నంpమ�నంpమ�నంpమ�నం((((ఏ![@D' .ఏ![@D' .ఏ![@D' .ఏ![@D' .))))లH నమ�
లH నమ�
లH నమ�
లH నమ�
            � 

 pమ�నంలH నమ�
 !"ండf రకాల�*ా ఉంటYం�ిః  

1- న/ిÇ నమ�ó: బ�ట&ా!> 9లబ,ి, క¦ర�Lం,ి ఏ 
_ిè }లHB�ౖB7 ఈ నమ�
 6ేయవచుLను, ర�క¦, సజ²  ల� 
_ºౖగ\� ఏ �ిశలH ఉం,ి 6ే_ిన స!N, Âబ�'  �ిశలHBC ఉండfట 
తపF9స!> ఏâ ల�దు. అల�*N కా!['  మ!>యG త�ితర 
1ాహB7లH'  క¦,7. కా9 bల�ౖనంత వరక� éదటK తక�¾!" 
త3ç«మ సందరüంలH Âబ�'  �ిశలH ఉండfట ఉత�మం.  

2- ఫ#È నమ�
ల�ః 'జ¬అ�' 6ేయG నమ�
ల�ౖ\ే, 1ాటK 
pషయంలH మ~డf _ిèతaల�.  

1 pమ�నం ఎకNd మGందు ల��7 �ి*>న త!ా�త 'జ¬అ� 

తక� ¬', ల��7 'జ¬అ� \7à#' 1ాటK సమయంలH 6ే_D bల� 
ఉంట� అల� 6ేయ�].  

 ఉ�7హరణక�ః నమ�
 సమయం Z�ా రంభం కాక మGందు 
pమ�నం ఎకgd\ే, మ!>యG éదటK నమ�
 సమయం �7టKన 
త!ా�\ే pమ�నం నుం,ి �ిగవల_ి ఉంటYం�ి అన< నమ|కం 
ఉంట�, 'జ¬అ� \7à#' 6ేయ�]. అంట� జë;« అÅ� \� క]@ి 
6ేసుకÍ1ా]. మ*>¿ అ©\ే ఇÐా\� క]@ి 6ేసుకÍ1ా]³ .  

2 నమ�
 సమయం Z�ా రంభం కాక మGం�ే pమ�నం ఎకgd, 
pమ�నం �ి*N స!>కg 'జ¬అ�' 6ేయగ]*N !"ండf నమ�
ల 
సమయ�ల� క¦,7 �7టKZ¼\7య9, ల��7 ఫó� నమ�
 అ© 
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ఉంట� �79 సమయం క¦,7 �7టKZ¼తaందన< భయం ఉంట�, 
pమ�నంలH నమ�
 6ేయGటక� అనుక¦ల���న సèలం 
క"ట�©ంచబ,ి ఉంట� అకd,ే Âబ�'  �ిశలH 9లబ,ి నమ�
 
6ేసుకÍ1ా]. అనుక¦ల���న సèలం ల�96ో, �7!>లH 
6ేసుకÍ1ా]. అ�x &ాధ�ం కానప�డf తన _ీటý' BC 9లబ,ి 
నమ�
 6ేసుకÍ1ా], అ©\ే ర�క¦లH ప�!>�*ా వంగల�క 
Z¼\ే, వం*>నటY'  6ేయ�]. ఇక సజ²   6ేయGటక� తన క�!¶LలH 
క¦!¡L9 _ºౖగ 6ేయ�]. ఏ �ిశలH మGఖం 6ే_ిB7 ప!ా� ల�దు. 
కా9 ఎటKP  ప!>_ిè }లH క¦,7 నమ�
ను �79 సమయం �7టK 
6ేయడం ధర|సమ|తం కాదు.  

3 pమ�నంలH నమ�
 6ేయGటక� సèలం క"ట�©ంచబ,ి, 
నమ�
 సమయం అ©, అకdడ నమ�
 6ేసుకÍవడం 
&ాధ����\ే Âబ�'  �ిశలH 9లబ,ి 6ేసుకÍ1ా]. ర�క¦, సజ²  ల� 
&ామ�న� !¶}లH 6ేయ�].  

3- pమ�B7శ³యం తన _ిటþకg దూరం*ా ఉంట�, టKక"� ఓకN 
(కన�#|) అ© ఉంట�, బ�ట&ా!> అందులH 'ఖÅ�' 
6ేయవచుLను. ఒక1Cళ టKక"� కన�#| కాక�ం,7, 1CటKంT  లH 
ఉంట� 'ఖÅ�' 6ేయ!ాదు, ఎందుకన*ా అతను మGందుక� 
ప�య�ణం 6ే&ా� డన< నమ|కం ల�దు.  

4- ఒక1Cళ pమ�B7శ³యం _ిటþలHBC ఉంట� బ�ట&ా!> అందులH 
'ఖÅ�' 6ేయక¦డదు. టKక"� కన�#| అ© ఉB7< 
ల�కZ¼©B7, ఎందుకన*ా ఇంకా అతను తన _ిటþ కటP,7ల� 
కనబడ9 దూరంలH 1�ళ± ల�దు. 
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�  ìమ�ìమ�ìమ�ìమ� నమ�
 ఆ�ే�ాల�    నమ�
 ఆ�ే�ాల�    నమ�
 ఆ�ే�ాల�    నమ�
 ఆ�ే�ాల�   � 

1- 
మ� ![
 (
మ� ప�సంగం ఆరంభంలH ఇ6ేL) అజ². 
కంట� మGందు ప�య�ణం క=రక"+ 1�ళ±వచుLను. అజ². అ©న 
త!ా�త, 
మ� నమ�
కంట� మGందు 1�ళ°±ట ధర|సమ|తం 
కాదు. కా9 కg³ంద ఇవ�బ,ిన కారణ7ల�ంట� 1�ళ±వచుLనుః 

1 
మ� నమ�
 6ే_D వరక� 1C� ఉంట�, \�టK ప�య�ణAక�ల� 
బయల��ేర�\7ర9, ల��7 pమ�నం ల��Z¼తaంద9, ల��7 
బసు$, !"+ల� బం,ి 1�×±Z¼తaందన< భయం ఉంట�, 

2 �7!>లH 6ేసుక�BC bల� లÏసు� ందన< ఆశ ఉంట�, 

3 
మ� ![
 పండfగ అ©\ే, బ�ట&ా!> పండfగ నమ�
 
6ేసుక=9 ఉంట�, అతను 
మ� ![
 అజ². అ©న త!ా�త, 
నమ�
క� మGందు ప�య�ణ79కg 1�ళ±వచుLను. అప�డf 
అతను జë;« నమ�
 ఖÅ� 6ేయవచుLను.  

2- బ�ట&ా!> ప�య�ణమGలH ఉన<ప�డf 
మ� ![
 వ_D� , 
ల��7 ఏ�ౖెB7 6ోట మEÉ 6ే�ాడf, కా9 అకdడ 
మ� 
నమ�
 &ాè @ిం6ే1ా!N ల�ర�, ల��7 ఎకd,ో అజ². pనబడ9 
దూరంలH మ_ిÈ� ఉం,ి Z¼వ,79కg bల� ల�నప�డf అత9@ºౖ 

మ� prి*ా ఉండదు. అతను జë;« నమ�
 ఖÅ� 
6ేసుకÍవచుL, అల�*N అÅ� నమ�
\� క]@ి 6ేసుకÍవచుL.  

3- బ�ట&ా!> ఏ�ౖెB7 6ోట మEÉ 6ే�ాడf, అకdడ 
మ� 
నమ�
 జర�గGతaం�ి, అజ². క¦,7 pనబడfతaం�ి. 
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అల�ంటప�డf అత9@ºౖ 
మ� prి అగGను. &ామ�న� 
ఆr7!ాల\� ఇ�ే pషయం ర�
1�ౖం�ి. కా9 అతను ఏ�ౖెB7 
ఊ!> నుం,ి �7టYతూ ప�య�ణం క=న&ా*>సూ�  ఉంట�, ఏ�ైB7 
�న< అవస!ా9కg అకdడ �ి*>నందుక� 
మ� అజ². pంట�, 
అత9 @ºౖ 
మ� prి కాదు, అ©B7 అతను 
మ� 
6ేసుక�ంట� అ�ి అత9కg స!>Z¼తaం�ి.  

ZîరZాZîరZాZîరZాZîరZాటYఃటYఃటYఃటYః  క=ందర� ప�య�ణAక�ల� ఏ�ౖెB7 Z�ా ంతంలH బస6ే_D�  
అకdడ 
మ� జరగక�B7<, 1ార� స�యం*ా 
మ� 6ేసుక�ం- 
ట�ర�. అ©\ే ఇ�ి స!>©õ�న pషయం కాదు. 1ా!>@ºౖ prి*ా 
ఉన< నమ�
 జë;«, అ�ి 6ేయడ�̧ 1ా!>@ºౖ prి*ా ఉం�ి.  

4- బ�ట&ా!> 
మ� 6ే_ిన6ో, �79\� అÅ� నమ�
ను 
'జ¬అ�' 6ేయ!ాదు. అÅ� నమ�
 సమయం Z�ా రంభం 
అ©న త!ా�\ే అÅ� 6ేయవల�ను. ఎందుకనగ 
మ� 
నమ�
\� మ![ నమ�
ను క]@ి 6ేయ!ాదు. ఎవ!>@ºౖ 
మ� 
prి*ా ల��ో, ల��7 \7నున< 6ోట 
మ� &ాè @ించబడ�ో 
అల�ంటK వ�కg�  జë;«, అÅ� 'జ¬అ�', ఖÅ� 6ేయవచుLను.  

5- బ�ట&ా!> అ©B7, &ాè 9క�,ైB7 
మ� నమ�
 �కd 
క{సం ఒక రకాతa క¦,7 ఇమ�ం\� Zîంద96ో అతను జë;« 
నమ�
 6ేసుకÍ1ా]. బ�ట&ా!> అ©\ే ఖÅ� 6ేయవచుLను. 
&ాè 9క�,ౖె\ే ప�!>�  B7ల�గG రకాతaల� 6ేసుకÍ1ా]. క{సం 
ఒక రకా\ౖెB7 Zîం�ిన6ో 
మ� 6ేసుకÍ1ా]. ఎల� అనగ 
ప�వక� సల' ల�' హ� అల�ౖ34 వసల' ం 6ెZాFర�ః  
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 ,.MA 5c	
� R) X�34 �4�# R)� � v� � �� ! � � � �� � � �� �5c	
� �4�# � � ! �� � �;  
""""నమ�
లH9 ఒక రకాతaను Zîం�ిన వ�కg�  నమ�
ను నమ�
లH9 ఒక రకాతaను Zîం�ిన వ�కg�  నమ�
ను నమ�
లH9 ఒక రకాతaను Zîం�ిన వ�కg�  నమ�
ను నమ�
లH9 ఒక రకాతaను Zîం�ిన వ�కg�  నమ�
ను 
Zîం�ినట�'Zîం�ినట�'Zîం�ినట�'Zîం�ినట�' ". ". ". ". (బGఖ�!> 580, మG_ి' ం 607). 

6- బ�ట&ా!> 
మ� ![
 ఖు#ఆనులH9 సూ!" కహ� 
Zా!ాయణం 6ేయడం అÏలషణÙయం. �79కg సంబంrిం�న 
ఆr7!ాల వల' . మ!>యG అ�ి 
మ� ![
 �కd 
సున<తaలH ల�కgdంచబడfతaం�ి, 
మ� నమ�
 �కd 
సున<తa (సంప��7యం)లH కాదు 

 

�  ప�య�ణంలH ఉప1ా&ాల� ప�య�ణంలH ఉప1ా&ాల� ప�య�ణంలH ఉప1ా&ాల� ప�య�ణంలH ఉప1ా&ాల� ((((![జ²ల�![జ²ల�![జ²ల�![జ²ల�)  )  )  )    � 

1- కషPం*ా ఉB7<, ల�కZ¼©B7 బ�ట&ా!> ఉప1ాసం pడB7డ- 
వచుLను. కషPం ఉన<ప�,ౖె\ే ఉప1ాసం ఉండకZ¼వడ�̧ ఉత� - 
మం. ప�వక�  సల' ల�' హ� అల�ౖ34 వసల' ం ఈ హ�xసు ఆr7రం*ాః  

X	�4 {E8 � � � � ���� R) � � cA <�	+ G# 2/# R)� RBHA (u  �# R%A � �� � �� � � � � �� ! � � � 8 � �� � � �� �
��$ r(*�� � � � � ��  

""""ఇ�ి అల�' ; తరఫ�న ఒక bల�ఇ�ి అల�' ; తరఫ�న ఒక bల�ఇ�ి అల�' ; తరఫ�న ఒక bల�ఇ�ి అల�' ; తరఫ�న ఒక bల�, , , , �79\� ప�జనం �79\� ప�జనం �79\� ప�జనం �79\� ప�జనం 
Zîం�ిన వ�కg�  �¸ల� 6ే�ాడfZîం�ిన వ�కg�  �¸ల� 6ే�ాడfZîం�ిన వ�కg�  �¸ల� 6ే�ాడfZîం�ిన వ�కg�  �¸ల� 6ే�ాడf. . . . ఇక ఎవర� ఉప1ాసం ఇక ఎవర� ఉప1ాసం ఇక ఎవర� ఉప1ాసం ఇక ఎవర� ఉప1ాసం 
ఉం,7లనుక�B7<![ అతను ఉండవచుLఉం,7లనుక�B7<![ అతను ఉండవచుLఉం,7లనుక�B7<![ అతను ఉండవచుLఉం,7లనుక�B7<![ అతను ఉండవచుL, , , , ఏల�ంటK అభ�ంతరం ఏల�ంటK అభ�ంతరం ఏల�ంటK అభ�ంతరం ఏల�ంటK అభ�ంతరం 
ల�దుల�దుల�దుల�దు". ". ". ". (మG_ి' ం 1121). 

2- బ�ట&ాబ�ట&ాబ�ట&ాబ�ట&ా!> ఉప1ాసం pడB7,ే !"ండf _ిè తaల�ః!> ఉప1ాసం pడB7,ే !"ండf _ిè తaల�ః!> ఉప1ాసం pడB7,ే !"ండf _ిè తaల�ః!> ఉప1ాసం pడB7,ే !"ండf _ిè తaల�ః 
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1 ఎవ!"+B7 బ�ట&ా!> ఉప1ాసం ఉం,ి, పగటKప�టBC 
ఉప1ాసం pర(ం67లనుక�ంట� ధర|సమ|త�̧. 

2 ఎవ!"+B7 &ాè 9కం*ా ఉప1ాసం ఉం,ి, మð± ప�య�ణంలH 
1�ÑÒ� , అతను తన ఊ!> కటP,7ల� �7టక మGం�ే ఉప1ాసం 
వదల�కÍక¦డదు.  

3- బ�ట&ా!> ఉప1ాసం ల�9 _ిè }లH తన ఊ!>లH 6ేర�క�ంట�, 
అతను }న\7� గడం మ�నుకÍవల_ిన అవసరం ల�దు, కా9 
\7ను ఉప1ాసం ల�9 pషయం 1�ల' ,ించుట మం��ి కాదు, 
\ె]య91ాళ°± అత9 గG!>ం� 6ెడf*ా ఊ34ం6ే అవకాశం 
ఉంటYం�ి.  

4- ప�య�ణంలH ఉప1ాసం వద]1Cయడం అBC�ి క³మబద̀ం*ా 
ఉండవల_ిన ఉప1ా&ాల క³మబద̀తను భంగపరచదు. అంట� 
ఎవ!"+B7 ZîరZాటY*ా 6ే_ిన హత�క� ప!>�రం*ా ఉప1ాసం 
ఉంటYB7<![, 1ార� అవసర 9(త� ం ప�య�ణం 6ే_ినందున 
ఏ లHపం జరగదు.  

5- \7నున< pమ�B7శ³యంలH సూ!ా�స� మయం అ©న 
త!ా�\ే ఇ ా� # 6ే_ిన వ�కg� , pమ�నం *ా]లH ల�67క 
సూర��,ి9 చూ_D� , మð± }న\7� గడం మ�నుక�BC అవసరం 
ల�దు. 

6- సూ!ా�స�మయ�9కg క=ం6ెం మGందు pమ�నంలH పయ9ం- 
67డf, (pమ�నం, @ºౖకg ల�67క) సూర��డf కనబడతaన<ప�డf 
ఇ ా� # 6ేయక¦డదు, మ*>¿ నమ�
 6ేయక¦డదు³ . అతను 
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గగనమGలH ఉన< 6ోట సూ!ా�స� మయం అ©నద9 \ె]_ి- 
నప�,ే ఇ ా� # 6ే_ి, నమ�
 6ేయ�]. అతనున< pమ�నం 
ఏ�ౖెB7 పటPణం âదు*ా 1�ళ°� ంద9, ఆ పటPణ1ాసుల� ఇ ా� # 
6ే�ార9 \ె]_ిB7, \7ను సూర��,ి9 చూసు� న<ంత వరక� 
ఇ ా� # 6ేయక¦డదు.  

7- టKకg� కన�#| ఉన< వ�కg� , 67ల� దూరంలH ఉన< 
pమ�B7శ³య�9కg బయల��ేర�తూ, తన ఊర� �7టKన 
త!ా�త ఉప1ాసం pడB7,ి, నమ�
 ఖÅ� 6ే�ాడf, 
pమ�B7శ³యం 6ేర�క�B7<క pమ�నం ఆలస�ం*ా ఉంద9, 
ల��7 ఏ�ౖెB7 కారణం వల'  అ�ి రదు   అ©ంద9 \ె]_ి అతడf 
ప�య�ణం 6ేయల�కZ¼\ే అత9 నమ�
 అ©నట�' , అల�*N 
అతను ఉప1ాసం మ�నుకÍవడం క¦,7 త@DFâ కాదు, ఇక 
మð± }న\7� గడం నుం,ి ఆగవల_ిన అవసరం ల�దు. 
ఎందుకన*ా అత9 ప��̧యం\� కా1ాల9 6ేసుక�న<�ేâ 
కాదు, అతను 6ే_ిం�ి ధ!ా|ను&ారం 6ే�ాడf.  

8- ప�య�ణం కారణం*ా ల��7 మ!N కారణం*ా రమజ²ను 
ఉప1ా&ాల� వ�ి]న వ�కg� , \7ను pడB7,ిన ఉప1ా&ాల� 
త!ా�త ZాటKం67].  

అల�' ; కN సర� &¼� త�మGల�, ఆయన దయ, కార�ణ�ం\�BC 
స\7d!ా�ల� సంప�రÜం అవ�\7©.  

** * * *   
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