http://TeluguIslam.net

మ బం ల

1

http://TeluguIslam.net

మ బం ల

2

ا

  ا ا

ف اد ها اب

ðÑÜÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’
و"ف وا!ة وارﺵد# وا$وزارة ا)ون اﺱ&ﻡ
064234477 :9 ;آ- 064234466 : ت182 :ب. ص- 11932 +,-ا

3/6959 :مA ب اB ا- 1/6960 :$=> ب ا
+,- ;ع ا- +BDف ااEﻡ

ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ

 ط م.PQ; +ﻥS  اG!زیI J إL!=> أي ﻡ ﻡG=> O  یJ
 أوUیA ي# O  یJ V وآ+DرW&ف اX اUء ا ﺵ+ أي ﺵ+; فEا
یQ ا واG ﻡZI=Q L;  أﻡ ا &[ت$;\ف أو إ

ఈ

ర పస క పచురణ బధత

ాన!" ఇ$ా%&' ()*ె," ఆ.ిసు0ార
ు0ార వ23ం4 ర
P.O. Box:182 ZULFI 11932 , Saudi Arabia,
Tel: 06 423 4466, Fax: 06 423 4477

కా6 అల8%9 పసన:త క;రక పచు<ం , పంిణ>
4ేయ8లనుక AB0ార కవరC తపD పస కమEలF ఏల8ంటI
మ8రD 4ేయక ం* పచు<ంచవచుJను.
చవచుJను. అల8(L $ాMN ్ కాీలF
ఏ*ిటంI R (ా6 2SచుJతగEUల (ా6 4ేయాదు.
%
ాదు. లFటWXాటW
(Yచ<ం న0ార మ8 రA మక Zె[యజL] ధనులవZ ర

మ బం ల

3

ﺟﺴﻮﺭ ﺍﶈﺒﺔ

!XI ا$XI ] D
ðÑÜÜaÀpbïÜb§aóïÈímójÉ’

هـ1427/06 :^و# ا$A=>ا
ðÑÜÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’

ح

Lء اLb أ$La! اZ; VI  ا$= ﻡ$ﺱZ;
+,- تS ا$! $=Aﺵ
هـ1427 ،+,- ا- $=B  !ر اD
 ﺱ1712
9660-846-99-5 :Vردﻡ
(!XI ا$XI eL)ا
!انLA ا- أ$ اﺱ&ﻡUhi, ا-2 $داب اﺱ&ﻡg ا-1
1427/3490

212.2 دی!ي

1427/3490 :یاعJر" ا
9660-846-99-5 :Vردﻡ

ðÑÜÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’ :  واﺥاجjEا

http://TeluguIslam.net

మ బం ల

4

ﺟﺴﻮﺭ ﺍﶈﺒﺔ

మ
 బం ల
మEందు మ8ట
ఇన:^ హంద [ల8%23 నహ`దుహa వ నస ఈనుహa వ
నస b .ిరహa వ నస 9 cd9, వ నఊf gల8%23 &, షiరj<
అనుk]ిA వ &, సlఆm అఅమ8[A , మ, య9
cి23ల% 8హo ఫల8 మECల% లహa వమ, యEC% ^ హo ఫల8
qcియ ల9, వ అr హదు అల8% ఇల8హ ఇల% ల8%హo వహsహa ల8
షtక లహa వ అr హదు అన: మEహమ`ద, అబEsహa వ
రసూల 9, సల% ల8%హo అలvౖ23 వ అల8 ఆ[2x వస9 g2x వ
సల% మ త]ీ% మ, క]ీా. అమ8` బy:
6శJయం(ా అల8%9 క;రకL &ంచడమABcి }~ాస మల
సూZ లF% ఒకటI, అcి c 6 పటIషన క*ియ8లF% ఒకటI అ6 సత
సంధులvౖన పవక మEహమ`y సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం Zె[Xార.
మన పభEవ }~ాసుల మధ క;6: మ బం లను
ఏరD<4 డ. 0ా< హృదయ8లను 0ాటIZ క[Xాడ. 0ాటI ప$ ావన
తన cివ గంథంలF
అABక 4ోట% 4ే~ాడ. ఉc హరణక :
(10  〈 )ااتο× θ
u z
÷ )Î β
t θΖã ΒÏ σ÷ ϑ
ß 9ø #$ $ϑ
y Ρ‾ )Î 

{}~ాసులందరj
}~ాసులందరj పరసDర సదరల }.. (హofా 49: 10).
(103 )ل  ان

〈 4 #( θ%è § 
x ?s ω
Ÿ ρu $èY ‹ϑ
Ï _
y !
« #$ ≅
È 7ö tu 2
¿ #( θϑ
ß Á
Å Gt ã
ô #$ ρu 
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{రంZ
రంZ కల]ి అల8%9 Z డను గటIN(ా పటWNకం*ి. }c లలF
పడకం*ి}. (ఆలv ఇమ8, 3: 103).

|M
ø 9© &r $! Β¨ $èY ŠΗÏ d
s Ú
Ç ‘ö {
F #$ ’ûÎ $Βt M
| )
ø 
x Ρ&r θö 9s 4 Ν
ö κÎ 5Í θ=è %è 
š
÷ /t #
y 9© &r ρu 

〈 ∩∉⊂∪ Ο
Ò Š3
Å m
x “î ƒ•Í ã
t …µç Ρ‾ )Î 4 Ν
ö ηæ Ζu ÷ /t #
y 9© &r !
© #$ 
£ 6
Å ≈9s ρu Ο
ó γ
Î /Î θ=è %è 
š
÷ /t
(63 )ال
{ఇంకా
ఇంకా మE]ి% మEల మనసు"లను ఒకc 6Z ఒకటI క[ిన 0ాడూ
ఆయABకc ! వ సమస భసంపదను ఖరJ టN A
I , 0ా<
మనసు"లను కలపగ[(< ఉం*ే0ాడవ కాదు.
కాదు. కా అల8%9 0ా<
మనసు"లను క[Xాడ.
క[Xాడ. 6శJయం(ా ఆయన మq శక మంతiడ,
ంతiడ,
మq }0Bకవంతiడ}.
వంతiడ . (అA k^ 8: 63).
పరసDర ]:హం }~ాసుల వరకL ప<&తం 4ే~ాడ అల8%9.
చదవం*ిః

(71  〈 )ا4 Ù
< è÷ /t â $! Šu 9Ï ρ÷ &r Ν
ö γ
ß Ò
à è÷ /t M
à ≈Ψs ΒÏ σ÷ ϑ
ß 9ø #$ ρu β
t θΖã ΒÏ σ÷ ϑ
ß 9ø #$ ρu 

{}~ాసులv
}~ాసులvౖన పరషiల¤,
ౖ ]ీ ల
¥ ¤,
పరషiల¤, }~ాసులvన
¤, 0ారందరj ఒక<
క;కర సహచరల }. (Zౌబ 9: 71). మY ఆcేశం:

nοθ4 =n Á
¢ 9#$ β
t θϑ
ß ‹)
É ƒã 
t %
Ï !© #$ #( θΖã Βt #u 
t %
Ï !© #$ ρu …&ã !è θ™
ß ‘u ρu !
ª #$ Ν
ã 3
ä Š– 9Ï ρu $Κu Ρ‾ )Î 

t%
Ï !© #$ ρu …&ã !s θ™
ß ‘u ρu !
© #$ Α
¤ θu Gt ƒt Βt ρu ∩∈∈∪ β
t θèã .Ï ¨‘u Ν
ö δ
è ρu οn θ4 .x “¨ 9#$ β
t θ?è σ÷ ƒã ρu
(56-55  ∪∉∈∩ 〈 )ا ةβ
t θ7ç =Ï ≈ót 9ø #$ Ο
Þ δ
è !
« #$ >
z “÷ m
Ï β
¨ *Î ùs #( θΖã Βt #u

{0ాస
0ాస 0ా6క  &తiల కLవలం అల8%9,
9, అల8%9 పవక , నమ8fను
$ా¨ిం4ే జకా ఇ4ేJ, అల8%9 మEందు రక¤ 4ే] }~ాసుల
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మ8త.© అల8%9 నూ,
నూ, ఆయన పవక నూ,
ూ, }~ాసులనూ తమ
&తiల (ా ]ీక<ం4ే0ార,
ార, అల8%9 పª© ఆికం వ23స ుంద6
Zెల సుక0ా[}.
సుక0ా[ . (మ8ఇద 5: 55,56).
మ బం ల గE<ం
పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం
ప$ ా}ంచట© కాదు, ఆయAB c 6క A ంcి 0B~ార. c 6
6ా`ణ 6: బలప<4 ర. ఈ మ తన అనుచరల హృదయ8లF%
పళయం వరక ఉం*ేట% W(ా 4ే~ార. అబ హo)ా  ఉల% ఖA 6:
గమ6ంచం*ిః
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$ "!#
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  $ , &- ./   012
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89'5
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"ఒక మE]ి% ం పట% మ¯క మE]ి% ంక ఆర హక ° (బధత)
బధత) ల న:}"
న:}"
అ6 పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం 4ెపD(ా, అక°డన: 0ార
అ0B&టI పవకా? అ6 అడ(ాU, ఆయన ఇల8 సమ8 న &4 Jరః
"1. వ మE]ి% ం $±దర*ి: క[] అత6క సల8ం 4ేl. 2. అతను
(³జA 6క) ఆq6] ఆqA 6: ]ీక<ంచు.
చు. 3. అతను  c ా
ఏదlA ©ల ను కాం´ి] c 6: అందజLl. 4. అతను తi&`
'అ^
అ^ హందు[ల8%9'
య! హమEకల8%9'
9 అనంటµ వ c 6క 'య!
9 అ6
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బదుల పల క . 5. అతను 0ాిగసు
  *ైZే 0¶·¸ పామ<¹ంచు. 6.
అతను మరణ>] అత6 జA జºక Zడ(ా 0¶ళ»¸"
»¸"(1)).

* ౖ హcdసులF 4ెపDబ*ిన }షయ8ల అవసరం, ABటI మన

సమ8జº6క 4 ల8 ఉంcి. గ*ి4ే ప¼ ాm లక పగల లF మనలF6
ఏ ఒక వక క)A ఈ అవసరం పడతiంcి. అlA 4 ల8 మంcి
తమ మE]ి% ం $±దురల పట% గల బధతల A¶ర0BరJడంలF 4 ల8
0¶నకబ*ియEA :ర. YగEలను పామ<¹ంచడం లదు. ఏ ఒక°
జA జº 0¶ంట నడవడం లదు. పరసDరం సల8ం 4ేసుకవడం లదు.
ఎప¾*ైZే ABను ఈ ప<]¨ ిm6 4 ల8 సDషN ం(ా గమ6ం4 A¿ అల8%9
సqయం కరతÀ ఈ పస క రచనక అవసరన అం~ాలను
సమక¤ాJను. ఇందులF క;6: మ మ8ాUల(బం ల)ను
ప$ ా}ం4 ను. ఇ} సయం(ా A క ఉపcే~ాల (ా, ిదప A
మE]ి% ం $±దరల క;రక , 0ార తమ మధ మ బం లను
ంXÁంcిం4 ల6. ఇల8 0ా< మధ మ8నుా(ాల మ<యE
0ాత"లం ర(ాల6 అÂలÃిస ుA :ను.

* రం*ి!? పరసDరం మ
 (ా ఉండ* 6క...... క[]ిల]ి
ఉండ* 6క......... క6క<ంచుక* 6క..........

1

మE]ి% ం/ అస"ల8ం/ &, హక°^ మE]ి% ం..../ 2162.
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అÂవం
వందనం
ÆదటIcఃి ఇ$ా%య అÂ
వం
దనం
1- సల8ం...
సల8ం... ఇ$ా%య అÂవం
అÂవంద
వందనం.
నం.
ఒక మE]ి% ం మ¯క మE]ి% ంను కల సుక న:ప¾డ ఏమA లAB
}షయంలF పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం ఇల8 బ³ిం4 రః


 )ِإ
$   %;<
9!
  >#

  !
 =&<

"లF ఎవA
)
తన $±ద
$±దర*ి
ర*ి: క[]ినప¾డ అత6క సల8ం
(1)
4ేయ8["
8[" . అల8%9 తన పవక ౖ అవత<ంపజL]ిన సల8ం ఇcే.
మ<యE సరU 0ాసుల సల8ం క¤* ఇcే. అల8%9 ఆcేశం:
(44 اب$ 〈 )اﺡ4 Ν
Ö ≈=n ™
y …µç Ρt θö )
s =ù ƒt Πt θö ƒt Ν
ö γ
ß Gç Š¨ tÏ B
r 

{0ార
0ార ఆయనను క[] Yfన 0ా< అÂవందనమEల సల8మE
అ6 యEండను}.
యEండను . (అ9 జºÇ 33: 44). అల8%9 తన c సుల క;రక ,
పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వ సల% ం తమ అనుచరల క;రక ఈ
సల8మEAB ఇషN ప*È ర. ఈ ఇ$ా%య సల8ంను వద[ ఇతర
అÂవందA లను ఉపÉ(<
ఉపÉ(<ంచుట ఏ మE]ి% ంక¤ తగదు
తగదు.
దు.
ఉc హరణక ః గEÊ మ8<:ంR,
ంR, $ాగతం,
$ాగతం, ల8ంటI తcితర
అÂవందA ల . ఇమ8, g, హo]ౖ, రCయల8%హo అనుË 4ెXాDరః
©మE అజºÌన కాలంలF 'అ,అమల8%హo gక ఐA ', 'అ,అమ
సబq' అ6 అAB 0ారమE. ఇ$ా%ం వ Jన తర0ాత 0ాటI నుం*ి
1

అబ c వÎy/ అదÇ/ .ిరf
 [ యEా<ఖురfల.../ 5200. ఈ హcdసు ండ
'సనదుల'Z ఉల% Ïంచబ*ినcి. ఆ ం*ిట% Ð ఒకటI స2x ఉంcి అ6 ÃÑ అల8Ò
&Óా°/ 4650లF Zె[Xార.
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మమ`[: 0ా<ంచడం జ<(<ంcి(1). ఇబE: అÔ qmం మఖ8m^ g,
హయ8, నుం*ి ఉల% Ïం4 రః అజºÌన కాలంలF 0ార 'హolÕత
మ$ాఅ,', 'హolÕత సబహ,' అ6 అAB 0ార. అlZే 0ాటI6
అల8%9 సల8ంZ మ8LJ$ాడ(2). అందుక6 మE]ి% ం ఈ (¯పD
సల8మEAB ఉపÉ(<ం4 [. ఇcి మనక పవక నుం*ి లÂం న
ఆ]ి .  <`క పదÖ m క¤* ఇcే. అల8%9 ఆcేశం:
eÈ≅.ä ’
4 ?n ã
t β
t %.x !
© #$ β
¨ )Î 3 $! δ
y ρŠ– ‘â ρ÷ &r $! κp ]÷ ΒÏ 
z ¡
| m
ô 'r /Î #( θŠ– s
y ùs π7 Š¨ s
Å Ft /Î Λä Š‹hÍ m
ã #Œs )Î ρu 
86  !" 〈 ∩∇∉∪ $7 Š¡
Å m
x > 
ó «
x

{క
క ఎవA
) (×రవవంZ సల8మE 4ే] అత6క ర అంత
కంటµ ఉత మన పదÖ mలF పmసల8మE 4ెయం*ి. లc కసం
అcే }ధం(ాA¶A
ౖ
4ెయం*ి. అల8%9 పm c 6క లvక°
¼సుక
¼సుక ంటడ}.
ంటడ . (6$ా 4: 86).
ౖ ఆయతiలF 〈 $! κp ]÷ ΒÏ 
z ¡
| m
ô 'r /Î % {అంతకంటµ
అంతకంటµ ఉత మన పదÖ m
లF}
లF అ6 అంటµ అతను 'అస"ల8మE అలvౖక ం వ రహ`తiల8%9' అ6
అంటµ వ జ0ాబEలF 'వఅలvౖక మEస"ల8మE వ రహ`తiల8%23 వ
బరకాతiహo' అA [. లc కసం 'వఅలvౖక మEస"ల8మE వ
రహ`తiల8%9' అA [.

1

అబ c వÎy/ అదÇ/ .ిరf
 [ యఖూల అ,అమల8%హo gక ఐA / 5227. ఈ
హcdసు ఉల% ఖన కర ల నమ`కసులvౖనపDటIకØ ఇcి 'మE, ఖmఅ' (అంటµ హcdసు
పరంపరలF ఒక ఉల% ఖన కర తన గEరవ నుం*ి కాక ం* అత6 గEరవ నుం*ి
ఉల% Ïంచడం) అ6 'ఫ హo^ బ<' (11/6) రచlత Zె[Xార.
2

ఈ }షయం ఫ హo^ బ< 11/6లF ఉంcి.
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అబ c వÎy, m<`C(1)లF స2x సనy (Xామ8ణ>క ఆ రం)Z
ఇమ8, g, హo]ౖ,  ఉల% Ïం4 రః ఒక వక పవక  వదs క
వ J అస"ల8మE అలvౖక ం అA :డ. పవక  అత6క బదుల
ప[కార. అతడ క¤రJA :డ. పవక "పcి" అ6 4ెXాDర. మY
వక వ J అస"ల8మE అలvౖక ం వ రహ`తiల8%9 అA :డ. పవక
 జ0ాబE ఇ4 Jర. అతడ క¤రJA :డ. పవక "ఇర0¶
ఇర0¶"ౖ అ6
అA :ర. ఇంక;క వక వ J అస"ల8మE అలvౖక ం వరహ`తiల8%23
వ బరకాతiహo అA :డ. పవక  పmసల8మE 4ే~ార. అతడ
క¤రJA :డ. పవక  "మEDౖ " అ6 అA :ర. అంటµ పÎ<
సల8మE 4ెిDనత6క మEౖD పణ ల అ6 వం.
ఇ} పవక బ³ధనల . మ<యE ఇcి పవక Ùªణ } నం.
అlZే పవక బ³ధనలను ఆచరణ రjపంలF ¼సుక వ J, ఆయన
} A 6: అనుస<ంచడం వల% ఏక)క *ైన అల8%9 నుం*ి లÂం4ే ఏ
(¯పD పmఫలం 0ా< క;రక 0B ఉన:cో c 6 Ûభ0ార తమ
సహచరలక Zెల పతÀ ఆయన సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం 0ా<
హృదయ8లF% సున:తiల మ ఎల8 A టWతiA :Y గమ6ంచం*ి.

2- ఎవ<క సల8ం 4ేయ8[ః

+ *  &' 
0 
  ()
?12
7  ,'
 !" - ./
6 3.4 5
  B'/
7  ' /5
   :
 A*
89?)'5
BC
    @ A*
 )

7 <)#5

అబ c వÎy/ అదÇ/ క)ఫస"ల8ం/ 5195. m<`C/ అ^ ఇ]ి అజº,/ మ8 fకర
.ీ ఫC% స"ల8ం/ 2689. ఈ }ధం(ా హస,, స2x, గtÇ ఉంcి అ6 m<`C 4ెXాDర.
ఇcి హస, అ6 ÃÑ అల8Ò Zె[Xార. &Óా°: 4643.
1
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బEఖ8t, మE]ి% ం(1)లF అబEsల8%9 g, అÜ రCయల8%హo అనుËమ8
హcdసు పకారం: ఒక వక పవక  వదs క వ J ఏ ఇ$ా%మE
©లvౖనcి? అ6 పÙ:ం4 డ. c 6క ఆయన సల% ల8%హo అలvౖ23 వ
సల% ం "అన:ం m6ించు.
60ా<కØ
చు. క ప<చయం ఉన:0ా<కØ ల60ా<
అంద<కØ సల8ం 4ేl" అ6 సమ8 నం ఇ4 Jర.
క మEందు నుం*ే ప<చయం ఉన:0ార, ప<చయం ల6
0ారంద<కØ సల8ం 4ేl. ఇcి క¤* ఇ$ా%య మ<యE పవక
(ా< పదÖ m. క;ందర సల. $ా[2x, ఇల8 4ెXాDరః '0¶నకటI0ా<లF
సల8ం కLవలం ప<చయం ఉన:0ా<కL ప<&తం అlంcి. ఇcి
పళయసూచనలF% ఒకటI. మE]ి% మEలంద<కØ -0ార Zె[]ిన0ా)A ,
Zె[య60ా)A - సల8ం 4ేయటం పm మE]ి% ంౖ }ి(ా ఉంcి. అlZే యదుల , క)Ýసవల మ<యE }గqాధక
లక తపD. ౖ

హcdసు (ా6, పరసDర హక °లను సDషN పరచ* 6క వ Jన
హcdసులF% (ా6 'అంద<క సల8ం 4ెయం*ి' అ6 అంటµ మE]ి%
మEల అAB వం. ఏ మ6Ãి మE]ి% ం సమ8జమEలF Þ}సు A :*ో
అతను క[]ిన0ారంcి<కØ సల8ం 4ేయ8[. 0ార అత6 ]:23తiలvౖA
కాకX±lA , బంధువలvౖA కాకX±lA - ఏ మE]ి% A సL.
ABడ మనం సమ8జమEలF Zె[]ిన0ా<కL సల8ం 4ేస ుA :మE.
c <లF 0¶ళ ß గమ6] అందరj తమ ప<చయసులకL సల8ం
4ేస ుA :ర. ప<చయం ల60ా<క సల8ం 4ేయడం లదు. ఇcి
అజºÌనకాలం A టI ఆచరణ. పవక  పదÖ mక వmLకం. బEఖ8t,
మE]ి% ంలF ఉంcిః అల8%హo తఆల8 ఆదం అలvౖ23స"ల8ంను పటINం న
బEఖ8t/ ఈమ8,/ ఇఆమEత ఆÜ/ 12. మE]ి% ం/ ఈమ8,/ బయ8ను
తాf[^ ఇ$ా%ం...../ 39.
1
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తాత ఇల8 4ెXాDడః "అcి(Y అక°డ క¤రJం*ియEన: దూతల
వదs క 0¶·¸ సల8ం 4ేl. 0ార ఏమ6 జ0ాg$ాY శదÖ(ా }ను,
}ను,
అcే  àక° మ<యE  సంZ నం àక° సల8ం"
సల8ం". ఆయన
0¶·¸ అస"ల8మE అలvౖక ం అA :ర. 0ార అస"ల8మE అలvౖక వ
రహ`తiల8%9 అ6 సమ8 న&4 Jర(1). అంటµ రహ`తiల8%9
అన: పc ల ఎక °వ ప[కార. ఇcే ఆదం అలvౖ23స"ల8ం, ఆయన
సంతm మ<యE సరU 0ాసుల సల8ం.
పవక  ఇల8 ]ల}4 Jర6 అబ హo)ా  ఉల% Ïం4 రః

   F :    :    
G"
7 H4I
7  DE;&5
P
   F < EKL
  %E"'
7 E4*J5
    F E4*J5
 
     MN
 G"
 "KL
 O<

  BC

89  O4!K
7 E+<

"ర }~ాసుల కానంత వరక సరU ంలF ప0BÙంచలర.
. ర
పరసDరం మ
 Z లగనంత వరక }~ాసుల కాలర.
. ABను ఒక
}షయం
 Z
}షయం 4ెపDA ? c 6: ర XాటI] తపDక పరసDరం మ
లగ గల గEZ ర!
ర! లF పరసDరం సల8ంను 0ాింప
( 2)
4ేయం*ి" .
ఈ హcdసులF పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం 4 ల8 సDషN ం(ా
4ెXాDరః }~ాసం ల6cే సరU ంలF ప0Bశం లÂంచదు. మ
 ల6cే
}~ాసం Xాి కాదు. సల8ంను 0ాింప జL] తపD మను XÁందలర.
బEఖ8t/ అ^ ఇ]ీ జº,/ బyఉస"ల8Ü/ 6227. మE]ి% ం/ అ^ జన:9.../ యy
ఖుల ^ జన:త అకామE,..../ 2841.

1

2

మE]ి% ం/ అ^ఈమ8,/ బయ8ను అన:హa ల8 యyఖుల ^ జన:త...../54.
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సల8ంను 0ాింపజLయటం వల% హృదయ8లF% ఉన: కాపటం

దూరమవతiంcి. పZేకం(ా బంధువలF%, ఇరగE XÁరగE0ా<లF.
ఇ$ా%ంలF c 6 వం ఏ&టంటµ వ సంి క;రక Zెల% జం* ను
ఎగర0Bస ుA :వ. అంటµ వ ఇల8 అంటWA :వన: మ8ట! ABను A
Zెల% జం* ను ఎగర0Bస ు వ4 Jను ABను  ~ాంm కరతiA :ను,
A నుం*ి క¤* క ~ాంmlá కల గEను గనక ర A పట%
భయ పడకం*ి.

ఇcే మ హ:ం మ<యE ఉత మ పదÖ mనూ. మన పవక 
c 6: $ా¨ిం4 ర. పవక తమ సహచరలF% 0ా< తర0ాత తమ
అనుచర సంఘ సభEల హృదయ8లF% A ట* 6క X±త"23ం4 ర.
బEఖ8tలF ఉంcిః అమ8`! g, య8]ి!  4ెXాDరః 'మడ
}షయ8ల ఎవ<లF ఉA :É అత6లF }~ాసమEన:టµ% ః తన
ఆత`క A యం 4ేసుకవటం. అంద<కØ సల8ం 4ేయటం. ల&లF
క¤* c నం 4ేయటం'(1). అంద<కØ సల8ం 4ే] వక లF }నమత
ఉంద6 వం. అతను ఎవ<ౖ అహం0ా6: వక పరచడ. న:,
దs, (×రవంగల0ా6క, చు6క, ప<చయసు6క, అప< తi6క
అంద<కØ సల8ం 4ే$ ాడ. అcే అంహం} అlZే cd6క }రదÖ ం(ా
పవ<$ ాడ. అతడ తన అహంవం వల% కసం సల8ం 4ే]ిన0ా<క
పmసల8ం క¤* 4ేయడ. ఇక ఇతరలక సల8ం 4ేయడంలF ఎల8
మEందంజం 0B$ ాడ?. (జºదు^ మఆy 2/410 చూడం*ి).

బEఖ8<, మE]ి% ంలF ఉంcిః పవక 0 A :రలక క¤* సల8ం
4ే]0ార6 అనã రజయల8%హo అనుË Zె[Xార(2). ఇcి పవక (ా<
1

బEఖ8</ అ^ ఈమ8,/ ఇä Óాఉస"ల8ం. 2 బEఖ8t/ అ^ఇ]ి అజº,/ అత ]ీ%Ü

అలస"బ,/ 6247. మE]ి% ం/ అస"ల8ం/ ఇ]ి qÒబEస"ల8ం అలస"బ,/ 2168.
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జº[తనం, మృదుతం మ<యE }నమత. ఆయన  àక°
సల8మEల XÁంcినందు వల% ఆ A :రల మనుసు"లF% ఓ (¯పD
సంZషం, ఆనందం 4ోటW 4ేసుక ంటWంcి. మqపవక A క సల8ం
4ే~ార అ6 0ార తమ సభలF% 4ెప¾క ంటర.
అందుక మE]ి% ంల ఇల8ంటI 0ా<Z క¤* }నమZ గEణం
XాటIం4 [. 0ార A :రల (బ4 J(ాళ»¸) కc అ6 6ర% ªం
4ేయక¤డదు. 0ా<6 0¶cిక, 0ా<క సల8ం 4ే]ి, 0ా<క ఇల8ంటI మ
ABాD[. ఉత మ గEణ ల 0¶ౖప X±త"23ం4 [.
చ<తల
 F మనం ఉమ! రCయల8%హo అనుË (ా<6 చూ~ామE.
ధర`ం }షయంలF ఆయన 6రæయEడ, పబల *ై క¤* బలల
నుం*ి c టWతiన:ప¾డ 0ా< వదs 6[ 0ా<క సల8ం 4ే]ి, 0ా<
}A¿దంలF క;ంత Xాల పంచుక AB0ార. ఈ సందరæంలF అతను
'ఖçా'. అంటµ దs ాf.
ఒక Yf మcdA బలల ఆడక ంటWండ(ా 0ా< దగU < నుం*ి
c టర, 0ార ఆయ6: చూ]ి తమ ఇంటIక ప<(Z ర. అంతక
మEంcే 0ార ఆయన పల క బ*ి, అికారం గE<ం }6 ఉA :ర.
ఉమ! మEందు నుం*ి ÃZ
ౖ నుల Xా<X±lనప¾డ బలలcే
బలలcేమEంcి?
A :రల హృదయ8ల ప´ిల8ంటI}. ఎందుక6 Xా<X±ర? ఆ
A టI సూప! పవ! cే~ాల (YÜ మ<యE ప<èయ8/ ఇా,)
ాfల ఉమ! ర }6 (తమ భ}షతi
 గE<ం ) 6ాశ 4ెంcి
ఒక°$ా< సDృహ తD0ార. ిల%0ాళ»¸ ఏ XాటI?
అందరj పరగEల ¼~ార. కా6 అబEsల8%9 g, fబé!
ౖ మ8తం
X±లదు. అక°*ే ఉం*ిX±య8డ. ఆ సందరæంలF అతడ
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నవయEవక డ. ఉమ! ప<య8చకం(ా 'ఏ&టI  &తiల Xా<
X±య8ర. వ Xా<X±లదు? వ భయపడలc ? అ6 అ*ి(ార.
c 6క అబEsల8%9 'AB
ABA&
B
Xాపం 4ేయలదు కc క
భయప*È 6క! c < క¤* అంత ఇరక(ా లదు కc ABను పక°క
జ<(< క c <వ* 6క! అ6 సమ8 న&4 Jడ.
అపDటI నుం*ే అత6 పmభ, Zె[}Zేటల , ైర $ాహ$ాల
పసుkటమయ8l. అlA అతను ఎవ< gడÈ ? అత6 తం*ి
fబéౖ! g, అ0ాÜ  మ<యE త[% అ$ా` .
{ఒక<
ఒక< వం~ాను:ం*ి ఒకర జ6`ం న êరందరj ఒకL పరంపరక
4ెంcిన0ార.
0ార. అల8%9 అంZ }ంటడ.
}ంటడ. ఆయనక అంZ Zెల సు}.
సు .
(ఆలv ఇమ8, 3: 34).

3- ఇతరలక సల8ం అందజL] బధతః

తమక ఎదు)న 0ా<క పవక  సయం(ా సల8ం 4ే] 0ార.
దూరం(ా ఉన:0ా<లF ఆయన సల8ం కర0ా<క సల8ం పం0ార.
ఒక$ా< ఆయన  ఓ Y(< వదs క ఒక యEవ క *ి6 పంXార.
అతను ఆ Y(< వదs క వ J పవక  క సల8ం Zెల పతiA :ర
అ6 4ెXాDడ(1). అల8(L ఎవ<కA
) సల8ం అందజL] బధత క¤*
(2 )
ఆయన  ]ీక<ం4ే0ార . ఒక$ా< CÔ^ అలvౖ23స"ల8ం ఆకాశం
నుం*ి cి(< వ4 Jర, అప¾*ే ఖcdజ రCయల8%హo అAË పవక 
వదs క వసుA :ర. CÔ^ 4ెXాDరః 'ప
పవకా! అcి(Y ఖcdజº ఏcో
1
2

మE]ి% ం/ అ^ఇమ8ర/ ఫf% ఇఆనm^ ఘ8Þ .ీ సÔ[ల8%9..../ 1894.
చూడం*ి జºదు^ మఆy 2/416.
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mను పc ర¨ం లక Xాయం ¼సుక;6 వసుA :ర,
:ర, ఆ వ4 Jక
ఆక ఆ పభEవ àక° సల8ం Zెల పం*ి. A సల8ం క¤*
Zెల పం*ి. ఇంకా ఆ క;రక సరU ంలF ఒక మEZ ల
ల గృహం
ఉంద6,
ఉంద6, అందులF ఏ మ8తం అలజ*ి
అలజ*ి(ా మ<యE అలసట(ా
అలసట(ా
(1)
లద6 Ûభ0ార ఇవం*ి' . ఈ }ధం(ా CÔ^ àక° సల8ం
ఆlÓా రCయల8%హo అAË (ా<క క¤* అందజL~ార(2).
సల8ం పc ల 'వబరకాతiహo'Z మE(<$ ాl. cd66 బలన
సనదు(ఆ ా)లZ అబ c వy మ<యE m<`C ఉల%Ïం4 ర.
క;6: ఉల% ఖA లF% 'వమ(<kరతiహo' అ6 అదనం(ా ఉంcి. కా6 ఇcి
జఈä (బల2xనన ఆ రం). అబ c వÎy సయం(ా
6ా రన హcdసు అ6 cd6 గE<ం ప$ ా}ం4 ర(3).

పవక  ఒక°$ా< మ*ే]ి $ార% సల8ం 4ే]0ార6 అనã
రCయల8%హo అనుË Zె[Xార(4). ఒక దs జనసమq6క సల8ం
4ే]ినప¾డ ఒకL సల8ం అంద<క }నబడదన: ఉcేsశంZ బహoశ ఈ
పదÖ m XాటIం4ే0ార. ఈ }షయం qకం వదs ఒక ఉల% ఖనంలF ఉంcి.

హcdసులF వ Jన ఒక }షయం ఇcి క¤* నుః పవక  సఅy
g, ఉబc ను కల సుక* 6క 0¶ëÕ¸ర. అత6 ఇంటI వదs క
బEఖ8t/ అ^ మA కÇ/ తÞfన:gl ఖcdజత వ ఫf%q/ 3821. మE]ి% ం/
ఫజºఇల స"qబ/ ఫజºఇల ఖcdజ/ 2432.
1

2

బEఖ8t/ =/ ఫf% ఆlష/ 3768. మE]ి% ం/ =/ ఫజºఇల ఆlష/ 2447.

అబ c వÎy/ అ^అదÇ/ క)ఫస"ల8ం/ 5196. ఇబE: ఖlÜ ర23మహoల8%9
ఇందులF మడ లFXాల ప$ ా}ం4 డ. చూడం*ిః జºదు^ మఆy 2/417. q.ిì
క¤* ఫ హo^ బ< 11/8లF జఈä అ6 ¯°A :ర.

3

బEఖ8t/ అ^ఇ^`/ మ, అఆద^ హcdస సల8స,.../ 94. m<`C/ అ^ఇ]ీ జº,/
మ8 జºఅ .ీ కా23యm అయక¤ల అలvౖకస"ల8ం మEబ cిఅ,/ 2723.
4
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వ J "అస"ల8మE అలvక
ౖ ం వ రహ`తiల8%23 వ బరకాతiహo"
బరకాతiహo" అ6
అA :ర. సఅy }6 మనుసులFAB జ0ాg 4 Jర. (¯ంZెm జ0ాబE
పల కలదు. పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం మY$ా<
"అస"ల8మE అలvక
ౖ ం వ రహ`తiల8%23 వ బరకాతiహo"
బరకాతiహo" అ6
అA :ర. పవక క }నబడనటW
% (ా సఅy ల%(ా జ0ాg4 Jర.
ౖ ం వ రహ`తiల8%23 వ
పవక  మడవ$ా< "అస"ల8మE అలvక
బరకాతiహo"
బరకాతiహo" అ6 అA :ర. అప¾డ క¤* సఅy ల%(ాAB
జ0ాg4 Jర. పవక (ా<క }నబడలదు గనక పవక అక°*ి నుం*ి
m<(< 0¶ë% Õర. సఅy g, ఉబద 0¶ంటAB పవక 0¶నక 0¶·¸ ఇల8
}న:}ంచుక A :రః 'పవకా! తమర సల8ం 4ే]ినప¾డల8% ABను
}A :ను. ల%(ా జ0ాg4 Jను. cd6 0¶నక A ఉcేsశం 
సల8మEలను ఎక °వ(ా XÁంc లన:cి మ8త©'. అప¾డ పవక
సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం 4ెXాDరః "అస"ల8మE అలvక
ౖ ం అహ%^
(1)
బéౖm వ రహ`తiహo ఇన:హa హదుమ`Þy"
హదుమ`Þy" .

4- ]ీ ¥లక సల8ం:
సల8ం:

ఒక$ా< పవక  ]ీ ¥ల సమహం నుం*ి c టWతÀ (4ెl
]ౖగZ) 0ా<క సల8ం 4ే~ార(2). ఇcి పవక  àక° ఉత మ గEణం.
ఎందుకన(ా ఆయన ]ీ ¥పరషiలంద< 0¶ౖపనక పవక .
క;ందర }c వంతiల ఇల8 4ెXాDరః ఏ అటంకాల¤ లనప¾డ,
4ెడ 0¶ౖపనక కారణమlá భయం లనప¾డ పరషiల ]ీ ¥లక
ఈ హcdసు మEస:y అహ`y లF ండ 4ోటW
% ంcి. ఒకటIః 3/138లF అనసు  Z.
ఇcి స2x హcdసు. మY 4ోట 3/421లF ఖíã g, సఅy  Z. ఇcి జఈä.
2
m<`C/ అ^ఇ]ి అజº,/ మ8 జºఅ .ిత]ీ% & అల6:$ా/ 2697. అబ c వÎy/
అ^అదÇ/ .ిస"ల8& అల6:$ా/ 5204. ఇబE:మ8జ/ అ^అదÇ/ అస"ల8మE
అల]ి"బ6 వ6:$ా/ 3701. అ^అదబE^ మEఫy/ 1047.
1
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సల8ం 4ేయవచుJ. ఉc హరణక వృదుÖ ాళ¸క సల8ం 4ేయEట.
అల8ంటI 0ా<క వ సల8ం 4ే]ి క;ంత ]ప 0ా<Z ఉం*ి 0ా<
సం´Lమ8ల Zెల సుక, ఇల8 పవక సహచరల 4ే~ార. బEఖ8tలF
సహ^ g, సఅy  ఉల% ఖనంలF ఉంcిః 0ార fమEఅ నమ8f
4ేసుక;6 0ా< c < మధలF ఉన: ఒక మEస[ త[% వదs క వ J,
ఆక సల8ం 4ే]0ార. మE]ి% మEలF% వయసుగల 0ా<Z ఇల8ంటI
(×రవవం 4 ల8 మం
}షయం. ఇ$ా%ం ఈ }షయంలF
X±త"23స ున:టW
% అABక ఆ ాల గలవ. ఇమ8ం ఇబE:^
ఖlం జºదు^ మఆy (2/412) లF ¯°A :ర-

సల8ం మాదల ః

కా[నడకన
1- పవక  4ెXాDరః " న:0ాళ»¸ దs0ాళ% క , కా[నడక
న
0¶ëî¸0ార క¤రJన:0ా<క, 0ాహనమEౖ ఉన:వక కా[నడకన
కా[నడకన
0¶ëî¸0ా<క, న: సమహం దs సమq6క సల8ం 4ేయ8[(
8[(1)).

♦ న:0ార దs0ా<క సల8ం 4ేయ8[ః పవక  (ా< ఈ
ఆcేశంలF (¯పD }0Bకం గలదు. దs0ార (×రవమాదలక హక °
c రల . అందుక న:0ార దs 0ా<క సల8ం 4ేయడంలF మEందడగE 0Bయ8[. వ వయసులF కంటµ దs0ా<6 క[]ినప¾డ
వ మEందు(ా అత6క సల8ం 4ేయడం ౖ }ి(ా ఉంcి. అతను
కంటµ దs 0ా*ైనందు వల% వ అత6: (×ర}సుA :వ అ6
అత6క Zె[యజLయ8[. ఒక0Bళ అతAB క మEందు(ా సల8ం 4ే]
అతను కంటµ ఉత మEడ. అందులF ఏ అనుమ8నం లదు.
1

బEఖ8</ అ^ ఇ]ీ జº,/ త]ీ% మE^ కç^ అల^ క]ీ!. 6231, 6232. మE]ి% ం/ అస"ల8ం/
యEస[% మEాకÇ అల^ మ8Ãి.. m<`C/ అ^ ఇ]ీ జº,/ మ8 జºఅ .ీ త]ీ% &ాకÇ...
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న:0ార దs0ా<క సల8ం 4ేయ8[ అAB ఆ రంౖ దs
ఆ[ంక , మE]ి% ం పం*ితi6క ఇంకా ఉన:త $ా¨నం కల0ా<క మనం
సల8ం 4ేయ8[.

కా[నడకన
♦ క¤రJన:0ా<క కా[నడక
[నడకన 0¶ëî¸0ార సల8ం 4ేయ8[ః
పవక  (ా< ఈ ఆcేశం పకారం కా[నడకన 0¶ëî¸0ార క¤రJన:
0ా<క సల8ం 4ేయEట }ి(ా ఉంcి. క;ందర నడసుA :, పయ8ణం
4ేస ుA :, క¤రJA : అ6: ]ి¨తiలF% ఇతరల సల8ం క;రక 0B
ఉంటర. సయం(ా మEందుక 0¶·¸ సల8ం 4ేయర. ఇcి 4 ల8 తప¾.
cd6 కారణం(ా అతను గా6క గEరlá అవకాశం ఉంcి. ఇందులF
సున:తi పదÖ m ఏ&టÐ తపDక Zెల సుక0ా[. c 6: అనుస<ం4 [.
న*ి4ే వక lá క¤రJన: వక క సల8ం 4ేయ8[. ఎందుకంటµ
ఒక°$ా< అతAB ఒంట<(ా ఉండవచుJ. క¤రJన:0ార క;ంతమంcి
అl ఉండవచుJ. న*ి4ేవక 0ా< మధ హïాతi
 (ా ావచుJ.
♦ 0ాహనమE
0ాహనమEౖ ఉన: వక న*ి 0¶ëî¸ వక క సల8ం 4ేయ8[ః
0ాహనమEలF ఉన: వక న*ి 0¶ëî¸ వక క సల8ం 4ేయ8[.
ఇందులF క;6: సూª`}షయ8ల A :l అ6 ఫ హo^ బ<లF
ఉంcిః 0ాహనమEలF ఉన: వక తనక Z ను ఉన:తiడ(ా
}$ాడ. అందుక6 ఇ$ా%ం న*ి4ే0ాళ¸క సల8ం 4ేయEట అత6ౖ
}ి(ా 4ే]ింcి. అత6లF నమత మ<యE మృదుత గEణ ల
ా0ాల6 మ<యE అహంకార 0ా6క గE< కాక¤డద6.
♦ న: సమహం దs సమq6క సల8ం 4ేయ8[ః
య8[ః ఒక
వక ఒక సమహం దగU < నుం*ి 0¶ళ »ంటµ అతను ఆ సమq6క
సల8ం 4ేయ8[. ఐదుగEర పcి మంcి దు(ా X±తiన:ప¾డ
ఐదుగEర పcి మంcిక సల8ం 4ేయ8[. పcి మంcి ఐదుగE<క
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కాదు సల8ం 4ేయ8["ంcి. "జమ8అతiలF6 ఒక వక సల8ం 4ే]A
ి
అcి 0ారంద< తరఫన స<X±తiంcి. అల8(L క¤రJన:0ా<లF ఏ
ఒక°ర జ0ాg JA అcి 0ారంద< తరఫన
తరఫన స<X±తiంcి". ఈ
(1 )
హcdసు అబc వÎy లF ఉంcి. cd6క;క $ాªం మEఅత
మ8['(2)లF ఉంcి. c 6Z కల]ి ఇcి హస, $ా¨A 6క 4ేరతiంcి.

♦ m<`C(3)లF ఉంcి పవక  4ెXాDరః "న*ి4ే వక 6ల చున:
వక క సల8ం 4ేయ8[".
8[".
ఇ} పవక  పదÖ తiల , Ùªణల , }0BకమEZ క¤*ిన
ఆcే~ాల . ఆయన మనక ©లvౖన ప¼ }షయ86: 4ేయ8ల6
X±త"23ం4 ర. ప¼ 4ెడ నుం*ి 0ా<ం4 ర.

2- మEందు(ా సల8ం 4ేయటంలF6 ఘనతః
 

$   :    :  +*/ 
NS
Q=)
 7  R

 
 
89TU< EV
NS
 <&K SW<
  D!XS  & #

"0ాహనమEౖ ఉన: వక నడసున: వక క, నడసున: వక
క¤రJన: వక క సల8ం 4ేయ8[.
 ఎదుదు
8[. ఇక ఇదs ర నడసూ
ర(ా కల సుక న:ప¾డ ఎవర సల8ం 4ేయటంలF మEందుంటY
అబc వÎy/ అ^అదÇ/ మ8జºఅ .ీ రcిs ^ 0ా23cి అ6^ జమ8అ/ 5210. cd6
సనy లF సఈy g, ఖ8[y ఖుజºఈ ఉA :డ. అత6 గE<ం q.ిCబé: హì
తకØÇ
 235లF 'జఈä &న$ా"gఅ' అ6 4ెXాDర. ÃÑ అల8Ò ర23మ హoల8%9
ఇతర హcdసుల ఆ రం(ా cd66 హస, అ6 ఇాఉ^ గç^ 778లF 4ెXాDర.

1

2
3

మEఅత 2/959. ఇcి Xామ8ణ>కన (స2x) మEర"^ ఉల%ఖనం.

అ^ ఇ]ీ జº,/ మ8జºఅ .ీ త]ీ% &ాకg.../ 2705. m<`C హస,, స2x అ6 4ెXాDర.
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0ాL ఉత మమEల " అ6 పవక  4ెXాDర6 ఇబE: 23బÒ,(1)
మ<యE బజºð!ల (2) జºg!  Z ఉల% Ïం4 ర..

 7 Z  < D
 7   [<&K
89BCK
7 
 A*
 ,K Y4
అబ ఉమ8మ  ఉల% ఖనం పకారం పవక  పవ ం4 రః

"సల8ం 4ేయటంలF ఎవర మEందంజ 0B$ ాY 6శJయం(ా 0ాL
అల8%9 క అm స6:23
స6:23తiల "(3). cd6 వం 4 ల8 సDషN ం(ా ఉంcిః
మE]ి% మEలను కల]ి 0ా<క సల8ం 4ేయటంలF మEందంజ 0B]0ార
అల8%9 క 4 ల8 సపం(ా, ియEల (ా మ<యE అm
స6:23తiల (ా ఉంటర. సqబ, Z gఈనుల ఉత మ గEణం ఇcే.
సల8ం 4ేయడంలF ఇతరలకంటµ 0ార మEందంజ 0B~ñ0ార.
ఒక హcdసులF ఉంcిః "పశ:కంటµ మEందు సల8ం 4ేయ8[.
8[. Z
ఎవA
)
సల8ంక మEందు ఏcైA అ*ి(Zే
<Zే అత6క సమ8 నం
4)
4ెపDకం*ి"( . అంటµ ఎవరj క¤* సల8ంక మEందు మ8ట%డవదుs.
సల8ం 4ే]ిన తర0ాత మ8ట%డవచుJ.
అ^ఇq"ను .ీ తకØg
 స2x23g: 23బÒ, (2/251), నం: 498. cd6 ఉల% ఖక ల
నమ`కసులvౖన ఇమ8ం మE]ి% ం àక° ఉల% ఖక ల. కా6 అబEfðబé!
ౖ మద[% ã.
అతను ఈ హcdసును 'అ,' అ6 ఉల% Ïం4 డ అ6 అా:వÎ 4ెXాDర.
2
2Sòస 'అ^ మì మఅ' 8/39లF cd66 బజºð! ఉల% Ïం4 ర, cd6 ఉల% ఖక ల
స2xక సంబంిం న 0ాL అ6 4ెXాDర. ÃÑ అల8Ò  స2x అ6 4ెXాDర.
స2xహoత tUÇ 2704.
3
అబ c వÎy/ అ^అదÇ/ .ీ ఫC% మ, బదఅస"ల8ం/ 5197. అహ`y 5/254,
1

ఈ పc ల కా&^ 2/303లF ఇబE: అcd ఉల%Ïం4 ర. కా6 cd6 సనy జఈä
ఉంcి. తబ, ఔస లF ఉల% Ïం4 ర. అlZే 2Sòస, అ^ మì మఅ 8/35లF
4ెXాDడః cd6 సనy (పరంపర)లF qరj, g, మEహమ`y అబEత lÇ ఉA :డ.
అతడ కజºðÇ (అబదÖ క డ). ఇబE:]ి" మY }ధం(ా ఉల% Ïం4 ర. c 6 పc ల =
4
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కలc g, హంబ^ 4ెXాDరః Xాల , fను:, ల*ి మ<యE
న:జºm cోసకాయ[ J సుా, g, ఉమయ అత6: పవక
 వదs క పంXాడ. అప¾డ పవక  మకా°లF6 ఎగEవ
XాంతమEలF ఉం*ి<. ABను ఆయన ఉన: గcిలFక ప0BÙం 4 ను,
సల8మE 4ేయలదు మ<యE అనుమm కరలదు. పవక 
4ెXాDరః "m<(< 0¶ళ»¸,
ౖ ం అ6 ప[కన తాత
»¸, అస"ల8మE అలvక
"లF6క ావ4 J?"
J " అ6 అనుమm అడగE"
అడగE"(1).
6రªాసుల సంఘం... {ఆయAB
ఆయAB 6రªాసులలF ఒక పవక ను
సయం(ా 0ా< నుం*ే లXాడ.
ాడ. ఆ పవక 0ా<క ఆయన ఆయతiలను
}6ి
}6ిస ుA :డ.
:డ. 0ా< Þ}Z లను ¼<Jcిదs ుతi A :డ,
:డ, 0ా<క
గంô
:డ. 0ాస 0ా6క cd6క పÎరం
 :, }0Bకా: బ³ిస ుA :డ.
0ార పÎ<(ా మ8రU ం తిD ఉA :ర}.
:ర . (fమEఅ 62: 2). అల8%9 ఈ
జºmలF పవక ను పంXాడ. ఆయన 0ా<6 ¼<Jcిcs ి, 0ా<క ధర`
జºÌనం ABరD* 6క, ఉన:త మాదల , ఉత మ గEణ ల ABరD* 6క.
ౖన ¯°నబ*ిన కలc హcdసు c ా బ³ధప*ేcే&టంటµః
సల8ం ప0B~ా6క, మ8టక ఒకటµ&టI సా6క మEందు ఉం* [.
అబEsల8%9 g, బEã ఉల% ఖనం పకారం: పవక సల% ల8%హo
అలvౖ23 వసల% ం ఎవ<ంటIక)A వ Jనప¾డ తల పక ఎదుర(ా
=ఇల8 ఉA :lః "సల8ంక మEందు మ8టA రంÂం4ే0ా6క జ0ాబE ఇవకం*ి".".
చూడం*ిః అమల ^ య×& వలv% õల 214. ÃÑ అల8Ò ర23మహoల8%9 cd6
సనదును హస, అ6 4ెXాDర. స2xహః 816.
1
m<`C/ అ^ఇ]ి అజº,/ మ8జºఅ .ిత]ీ% ం కబ% ^ ఇ]ి అజº,/ 2710. అబc వÎy/
అ^అదÇ/ క)ఫ^ ఇ]ి అజº,/ 5176. అహ`y 3/414. ÃÑ అల8Ò ర23మ హoల8%9
ఇcి స2x అ6 4ెXాDర. స2xహ 818.
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6లబ*ే0ార కాదు. c 6 క *ి పక°న లక ఎడమ పక°న ఉం*ే
0ార. అస"ల8మE అలvౖక ం, అస"ల8మE అలvక
ౖ ం అAB0ార(1).
క[]ిన 0ా<క సల8ం 4ేయడంలF మEందంజ 0Bయటం పవక
అల0ాటW. ఇల8ంటI అవకా~ా6: మtమt XÁంc ల6 కాం´ిం4ే
0ార. అహం0ా6క గE)న0ా< ల8(ా కాదు. అహంవల పజల
నుం*ే ఎల% ప¾డూ సల8ం }న* 6క పయm:సుంటర.
సల8ం 4ే] వక 'అస"ల8మE అలvౖక ం వ రహ`తiల8%23 వ బరకాతiహo' అ6 XారంÂం4 [. జ0ాg4ేJ వక 'వఅలvౖక మEస"ల8ం...'
అ6 XారంÂం4 [. ఈ పదÖ m6 నవê మ<యE ఇబE:^ ఖlÜ
రfవ 4ే~ార. ఇcి 'అలvౖక మEస"ల8ం' కంటµ 4 ల8 మం cి, ఉత మం.
సల8ం 4ే] వక 'అలvౖకస"ల8ం' అనటం మం cి కాదు. అబ
f) అ^ హoజౖ 4ెXాDరః ABను పవక వదs క వ J, అలvౖకస"ల8ం
య8 రసూల ల8%9 అ6 అA :ను. అలvౖకస"ల8ం అనక , అలvౖకస"ల8ం
అ6 మృతiలక సల8ం 4ేయబడతiంcి అ6 పవక 4ెXాDర(2).
ఇక నుం*ి అలvౖకస"ల8ం పc లను మ8నుక0ా[. ఆ కాలంలF
ఈ పc లZ మృతiలక సల8ం 4ేయబ*ేcి. పవక  క¤* ఈ
పదÖ m6 అస23ంచుక A :ర. ఆయన  అస23ం చుక A :ర
గనక ఈ పc లZ సల8ం 4ే] వక క జ0ాgవ క¤డదు. (చూడం*ిః
జºదు^ మఆy 2/420, 421).
అబ c వÎy/ అ^అదÇ/ కÜ మర యEస[% మEరfల .ి^ ఇ]ి అజº,/ 5186. ÃÑ
అల8Ò ర23మహoల8%9 cd66 ధృవప<4 ర. స2xహo^ జº& 4638.
1

అబc వÎy/ అ^అదÇ/ కాయ23యతi అయక¤ల అలvౖకస"ల8ం/ 5209.
m<`C/ అ^ఇ]ి అజº,/ మ8ìఅ .ీ కా23యm..../2722. అహ`y 5/63,64.
స2xహo^ జº&: 7402లF ÃÑ అల8Ò ర23మహoల8%9 స2x అA :ర.
2
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3- సభలF% సల8ం పదÖ తiల

$    =&<
  !
&'\   :    :    

  A* <

$   B\
89^);_
7 Z ] !
  !

"లF ఎవ
) (ఏcైA సభలFక) ప0Ù
B ] సల8ం 4ేయ8[.
ఎవA
8[. అక°*ి
నుం*ి ల X±0ాలనుక న:ప¾డ క¤* సల8ం 4ేయ8[.
8[. తicి$ా<
(1)
4ే]c
 ి Zö[$ా<c 6కంటµ XామEఖత
మEఖత గలcి" .
cd6 అర¨ ం 4 ల8 సDషN ం(ా ఉంcిః వ ఏcైA సమ80Bశం, సభ
నుం*ి 0¶ళ ß  $±దరలZ, &తiలZ ê*ో°ల ¼సుక ంట÷
అస"ల8మE అలvౖక ం వ రహ`తiల8%23 వ బరకాతiహo అను. ఈ
సున:తiను 4 ల8 మంcి మE]ి% మEల మర X±l ఉA :ర. .ీ
అమ86ల8%9, అ$øcిఉక మEల8%9 ల8ంటI పc లంటWంటర. కా6
పవక Z రf0¶ౖన ఈ (¯పD సున:తiను వcిలస ుA :ర.
అబ c వÎదు(2)లF ండ సనదులZ -ఒకటIః మరjk స2x సనy
Z, మ¯కటIః మùఖూä జఈä సనy Z- వ Jన హcdసు ఇల8
ఉంcిః

   :        
$   %;<
  < >#

 !
 =&



$   !#
89!
SV4!K
Db
c

  !
  
 7 ` )I
 < a&
  !
c
c   < ^)IX


సున, 6$ాl క బ 6/100. cd6 వంలF ఉంcిః అబc వÎy/ అ^అదÇ/
.ిస"ల8& ఇజº కామ &న^ మC% ã/ 5208. m<`C/ అ^ఇ]ీ జº,/ మ8జºఅ
.ిత]ీ% & ఇంద^ కయ8ం.../ 2706. అదబE^ మEఫy [^ బEఖ8t 1007, 1008.
మEస:దు^ హocి 1162. అ^ఇq", .ీ తకØg
 స2x ఇg: 23బÒ, 2/247. నం
494,495,496లలF. cd6 సనదును అా:ఊ హస, అ6 4ెXాDర.
1

2

అబc వÎy/ అ^అదÇ/ .ిరf
 [ యEా<ఖురfల...../5200.

మ బం ల

26

"లF ఎవ
)
తన $±దర*ి
ఎవA
$±దర*ి: క[]ినప¾డ అత6క సల8ం 4ే
య8[.
ౖ 4ెటN W, (Yడ లc
య8[. క[]ి 0¶ళ »ండ(ా ఇదs < మధలF ఏcెA
దs
దsాl అడÈ వ J మú¸ కల సుక ంటµ సల8ం 4ేయ8["
8[". ఈ
పదÖ m పవక సహచరలF% ఉం*ేcి. అనã  Zె[Xారః పవక 
సహచరల క[]ి నడసుం*ే0ార, ఏcైA 4ెటN W లc క;మ` అడÈ
వ] క *ి, ఎడమ 0¶ౖపలF% }*ిX±l మú¸ కల సు క న:ప¾డ
మú¸ సల8ం 4ేసుక AB0ార(1). cd6 ఆ రం(ాAB సమ80B~ాలF% వ4ేJ,
X±lá వక వ JX±lనప¾డల8% సల8ం 4ేయ8[. ఇcి ఓ మం
కాాం. cd6 కరక పణం లÂసుంcి.

4- మ]ిð దులF ప0Ù
B ం నప¾డ సల8ం పదÖ తiల ః
ఇబE:^ ఖlÜ 4ెXాDరః 'పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం
పదÖ తiలF% ఒకటIః మ]ిðదులF ప0BÙంచు వక త23య తi^ మ]ిðy
ండ రకాతiల 4ేయ8[. ఆ తర0ాత వ J అందులF ఉన:0ా<క
సల8ం 4ేయ8[. ఆయన cd6క ఆ రం నమ8fలF XÁరXాటW
జ<(<న సqÔ <ాఅ àక° హcdసును ప$ ా}ం4 ర. ఆయన
నమ8f 4ే]ి వ J పవక క సల8ం 4ే~ార. పవక అత6 సల8ంక
జ0ాబE ప[క వ మú¸ నమ8f 4ెl, వ నమ8f 4ేయలదు.
అ6 4ెXాDర(2). ఇcి 0ా< అÂ Xాయం, కా6 <ాఅ సqÔ
మ]ిðదులF ప0BÙం న తర0ాత సల8ం 4ేయలద6 ఏ ఆ రమ
తబ ఉల% Ïం4 ర6, cd6 సనy హస, అ6 2Sòస మì మఉజð 0ాly 8/37
లF ¯°A :డ. అమల ^ య×& వలv% õల [g:]ి"ః 245. అదబE^ మEఫy: 1011.

1

బEఖ8t/ అ^ఐమ8, వను:û!/ ఇజº హనస A ]ియ,.../ 6667. మE]ి% ం/
అస"ల89/ వûబE కాఅm^ ాmహ..../ 397.
2
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లదు. బహo~ా అతను మ]ిðదు మలలF నమ8f 4ే]ి పవక వదs క
వ J సల8ం 4ే]ి ఉండ వచుJ. 6జం ఏ&టంటµ మ6Ãి మ]ిðదులF
ప0BÙం , మEందు సల8ం 4ేయ8[. ిదప నమ8f 4ేయ8[.
వ నమ8fలF ఉన:ప¾డ -అcి ఫరf, సున:తi, న.ిల ఏ
నమ8జౖA సL- ఎవ)A మE]ి% ం సల8ం 4ే], c 6 జ0ాబE A¿టIZ
కాక ం* 4ేm ]ౖగZ ఇ0ా[(1). అlZే c 6 పదÖ m ఇcిః క *ి 4ెl
అర4ేm లFప[ (ా6: భ& 0¶ౖప, ౖ (ా6: తన మEఖమE
0¶ౖప 4ేయ8[. బüటన0B·
 Z ]ౖగ 4ేయమ6 క;ందర } ంసుల
4ెXాDర. కా6 4ేZ  ]ౖగ }షయ© 6జనcి, 6ా¨<తనcి.

5- ఇంటI0ా<క సల8ం 4ే] పదÖ mః

పవక  ాm సమయంలF ఇంటÐ%క ప0BÙం నప¾డ పడక AB0ార ©లF°క ం* , ©లý°6 ఉన:0ార }AB}ధం(ా సల8ం
4ే]0ార(2). ఏ మ6Ãి క¤* తన ఇంటÐ% ప0BÙం గటIN(ా, 0ా<క
ఇబÒంcి కల గE }ధం(ా సల8ం 4ేయక¤డదు. చూడం*ి! పవక (ా<
మృదుZ 6:, తదA 6:.
ఇక మ8టక మEంcే సల8ం (అస"ల8మE కబ% ^ కల8ం) అన:
హcdసు 6ా రనcి. పవక వరక cd6 పరంపర Xామ8ణ>కం(ా
లదు. ఇమ8ం m<`C (3) జºg! Z ఉల% Ïం4 ర. కా6 cd6
1
2

మE]ి% ం/ అ^ మ$ాCy/ త2xþ మE^ కల8& .ిస"ల8/ 540.
మE]ి% ం/ అ^అÃిబ/ ఇకామEజð ä
õ / 2055.

అ^ఇ]ి అజº,/ మ8జºఅ .ిస"ల8& కబ% ^ కల8ం/ 2699. m<`C ఈ హcdసును
మEన°! అ6 4ెXాDర. (ÃÑ అల8Ò ర23మహoల8%9 cd66 హస, అ6 4ెXాDర.
అlZే }షయ©&టంటµ 'అస"ల8మE కబ% ^ కల8Ü' హcdసు మ8తం ఇతర=
3
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సనదులF అంబస g, అబEsరq`, ఉA :డ. అతడ (మతÀ
 ').
అతను (వజºðఅ) అ6 అబ qmం 4ెXాDడ. అల8(L అంబస àక°
గEరవ మEహమ`y g, జºజº, క¤* (మతÀ
 '). అందుక ఈ
హcdసు బm^ (4ెల%6cి, 6ా ర నcి).

6- మE]ి% ©తరలక సల8ం 4ేయటం?
టం
గంథ&వబ*ి
న0ా<క పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం సల8ం

4ే]0ార కార. ఆయన ఇల8 ]ల}4 Jరః "యదుల , కస
)Ý  వలక
(1 )
సల8ం 4ేయడంలF ర మEందు పడకం*ి" . యద, కస
)Ý  వల
చుటWNపక°న ఉన:0ార సయం(ా 0ా<క సల8ం 4ేయక¤డదు.
కా6 0ార $ాలం 4ే], వఅలvౖక ం అA [.
మE]ి% మEల , మEÃిక
 ల , బహocై0ాాధక ల
మ<యE
యదుల క[]ి క¤రJన: ఒక సమ80Bశం దు(ా ఒక$ా<
పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం $ా(<X±య8ర. 0ా<క సల8ం
4ే~ార(2). వ ఏcైA సభ, సమ80BశమE నుం*ి c టWతÀ ఉంటµ
అందులF మE]ి% మEల
(మE]ి% మEల
ఉండడం తపD6స<)
యదుల , క)Ýసవల క[]ి ఉంటµ 0ా<క వ ధర` tZ 
=ఆ ాలZ క[]ి హస, $ా¨A 6క 4ేరక ంcి. కా6 c 6Z క[]ిఉన: మY
0ాకం అcి మùû, బm^).

మE]ి% ం/ అస"ల8ం/ అన:హo అ, ఇg c ఇ అ23%^ కZ g..../ 2167.
అబc వÎy/ అ^ అదÇ/ .ిస"ల8& అల8 అ23%Cð మ`/ 5205. m<`C/
అ]ి"యర అ, రసూ[ల8%9/ 1602.
1

బEఖ8t/ త.ీ"!/ వలతస`ఉన: &నల% Þన..../ 4566. మE]ి% ం/ అ^ Cqy/ .ీ
దుఆఇన:gl...../ 1798. అహ`y 5/203.
2
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4ేయవల]ిన సల8ం (అంటµ అస"ల8మE అలvౖక ం వ రహ`తiల8%23
వ బరకాతiహo) 4ేయవచుJను.

పవక  2S<క% ã ాfక 0ా]ిన పతమEలF 'అస"ల8మE అల8
మ6త బఅ^ హoc ' అ6 సంబ³ిం4 ర(1). ఇల8ంటI సల8ం ప$ ావన
ఖు!ఆనులF క¤* వ J ఉంcి. పవక మ$ా అలvౖ23స"ల8ం
.ి!ఔనుక 4ెిDన }షయం: {వస"ల8మE
వస"ల8మE అల8 మ6త బఅ^ హoc }..
(Z q: 47). ర యదుల , క)Ýసవలక సల8ం 4ే]ినప¾డ, లc
0ా<క పతమE 0ాయEనప¾డ "అస"ల8మE అల8 మ6త బఅ^
హoc " 0ాయం*ి. కా6 అస"ల8మE అలvౖక ం అ6 ఆరంÂంచకం*ి.

7- అపాి
అపాి Zౌబ 4ేయనంత వరక సల8ం }డA డటం:
డటం:
ఎవ)A ఏcైA అపాధం 4ే] అతను c 6 నుం*ి (ప~ాJ
Z పం 4ెంcి) Zౌబ 4ేయనంత వరక పవక సల% ల8%హo అలvౖ23
వసల% ం సల8ం 4ే]0ార కార, జ0ాబE సlతం ఇ4ేJ0ార కార.
ఆయన  కఅÇ g, మ8[' రCయల8%హo అనుË మ<యE అత6
ఇదs < &తiల పట% అల8(L పవ<ం4 ర. పవక  0ా<క సల8ం
4ే]0ార కాదు. ఆ }షయ86: సయం(ా కఅÇ  ఇల8
Zె[Xారః 'ABను పవక  క సల8ం 4ే]0ాణ> , ఆయన A సల8ంక
సమ8 నం ఇ4 Jా లc అABcి A క Zె[యదు. కసం ఆయన
దవలvౖA కcిల8య8 లc A క Zె[యకX±lác'ి (2).
బEఖ8t/ బyఉ^ వ2x/ బyఉ^ వ2x/ 7. మE]ి% ం/ అ^ Cqy/ కZ బEన:gl
[23! క^/ 1773.
2
బEఖ8t/ అ^ మ(ాC/ హcdసు కఅÇ/ 4418. మE]ి% ం/ అZౌబ/ హcdసు Zౌబతi
కఅÇ.../ 2769. అహ`y 3/459,460.
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ఇcే }ధం(ా సDషN ం(ా gyఅ పనుల 4ేస ున: gyఅ¼క.
మEందు అత6క ఉపcే~ాల 4ేస ూ ఉం* [. gyఅ àక°
కØడను గE<ం 2SచJ<స ూ ఉం* [. c 6: }డA డమ6 X±త"
23ం4 [. ఈ పయZ :ల: సఫలం కాక ంటµ అతను c 6:
}డA *ి Zౌబ 4ేయనంత వరక¤ అత6Z దూరమEం* [. అత6క
సల8ం 4ేయక¤డదు, అత6 సల8మEక జ0ాgవ క¤డదు.
అcే }ధం(ా మ]ిðదుక పక°AB, ఆYగం(ా ఉం*ి, అకారణం(ా
నమ8f జమ8అతiZ ($ామ23కం(ా) 4ేయ60ాడ. అత6క
మం }ధం(ా నచJజిDన తాత క¤* $ామ23క నమ8fక
qజర కాక న:ట% õZే అత6క సల8ం 4ేయటం మ8నుక0ా[. అత6
సల8ంక జ0ాబE క¤* ఇవక¤డదు.

అబ అయÇ అA "t  ఉల% ఖనంలF పవక  4ెXాDరః
"ఒక మE]ి% ం మY మE]ి% ంZ మడ Yfల
Yfల కంటµ ఎక °వ(ా
°వ(ా
సంబం ల Zెం చుక;6 ఉండటం,
ఉండటం, ఇదs రj c <లF క[]ినప¾డ
ఎడమEఖం డమEఖం(ా
మEఖం(ా తప¾కవటం ధర`సమ`తం
ధర`సమ`తం కాదు
కాదు.
దు.
(1)
0ా<దs<లF ఎవర మEందు(ా సల8ం 4ే$ ాY 0ాL ఉత మEల " . ఇcి
Xాపం క }షయ8లF%. ఐ23క }షయ8ల కపZ Xాల మడ
YfలF% అంతమl X±0ా[. ఆ తర0ాత మ8ట%డక X±వడం
6ÃిదÖం. కా6 ధర`పర }షయ8లF% మడ Yfలక అంతం కాదు.
Zౌబ 4ే]ి తన gyఅ, దుా`ాU6: వడA *ిZేAB అంతమlácి.

1

బEఖ8t/ అ^అదÇ/ అ^ 23జ/ 6077. మE]ి% ం/ అ^g!/ త2xþ మE^ హC..../ 2560.
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ండవcిః ఆqన ]ీకారం
1- మE]ి% ం ఆqA 6: ]ీక<ంచటం
చటం }ిః
మ మ8ాUలF% పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం àక° ఈ
పవచనం: "అతను (³జA 6క) ఆq6] ఆqA 6: ]ీక<ంచు".
చు".
క;6: ఆqA లను ]ీక<ంచటం
చటం }ి
}ి(ా ఉంటµ, క;6:టI6
]ీక<ంచటం
చటం సున:.
సున:. మ< క;6:ంటI
క;6:ంటI ]ీకారం 6ÃిదÖం క¤* .

]ీక<ంచటం
చటం }ి(ా ఉన: ఆqA ల ః ·¸ ిల ప.

[అచJట ఏల8ంటI ధర`వmLక కారం లనప¾డ]. ఇబE: ఉమ! 
ఉల% ఖనంలF పవక  ఇల8 ఉపcేÙం4 రః "లF ఎవ<కA
)
వçమ ఆqనం వ] అతను c 6: ]ీక<ం4 ["
["(1). మE]ి% ంలF6
మY ఉల% ఖనంలF ఉంcిః "లF ఎవA
) తన $±దర6: ఆq6]
అతను c 6: ]ీక<ం4 [.
ౖ ఇంకLcA
ై సL".".
[. అcి ·¸ ిల A
ఇందులF (]ీక<ంచం*ి) అAB ఆcేశం, }ి(ా ఉన:టW
% సూ సుంcి.
అంటµ ధా`6క వmLకన ఏ కాాల లనప¾డ వçమ8
ిల పను ]ీక<ంచుట ౖ }ి(ా ఉంcి.

2- ఆqన పదÖ తiల ః
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బEఖ8t/ అ6:కా9/ హక ° ఇజºబm^ వçమ/ 5173. మE]ి% ం/ అ6:కా9/
అ^అÜ g ఇజºబmcs ఈ..../ 1429.
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పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం ఉపcేÙం4 ర6 అబ హo
) ా
రCయల8%హo అనుË ఉల% Ïం4 రః "³జA లF% అm
అm 4ెడÈcి వçమ8
³జనం,
³జనం, అందులF వ4ేJ0ా<6 ిలవడం జరగదు.
జరగదు. ా6 0ాళ¸ను
ఆq6ంచటం
ఆq6ంచటం జరగEతiంcి
జరగEతiంcి. ఇక ఎవర ఆ ిల పను అం(tక<ంచY
అతను అల8%9 మ<యE పవక అ}ేయతక గE< అlనటµ% "(1).
cd6 c ా Zె[]ింcే&టంటµః దs0ాళ¸ను ఆq6ం ,
ద0ాళ¸ను దూరం 4ే]ి, పదర¹A బEcిÖZ, ర పఖ8తiల క;రక
4ేయబ*ే వçమ8ల 4 ల8 4ెడÈ}.
"లF ఎవ<
) ిల ప వ] అతను c 6: ]ీక<ం , అందులF
ఎవ<కA
XాలýUA [.
మEంటµ mA [.
[. (ఆక[ ఉం*ి) ఇషN మEంటµ
[. ఇషN మE లక ంటµ
(2)
మ8A ["
[" . ఉcేsశ©&టంటµ వ అందులF XాలýUA [. mA [ అ6
కాదు. ఈ ¯fలF% క;ందర, 0ా<క వçమ8 ిల ప ఇవబ*ినప¾డ,
'ABను ాలను, ABను mA :ను'. లc 'ABను mనదల చుకలదు' అ6
అంటర. ఇల8 అనడం తప¾. వ అందులF XాలýU6 0ా<క దుఆ
ఇవడం మEఖం, mనడం కాదు అసల cేsశం., 0ా<Z మ8ట%డటం.
0ా< ఆ ÛభకారంలF 0ా<క సqయప*ి, 0ా< పట% మ,
అXాయత చూపటం. మన పÎర పణ తi`ల Yజº (ఉప0ాసం)
ఉన:పDటIకØ ఆqనం ]ీక<ం , 0ా< కారంలF qజరlá0ార. ఆ
ఇంటI0ా<Z తమ ఉత మ గEణ లZ [(< 0ా<6 ఆరcిం4ే0ార.
ఇబE: మãఊy  c ా మరjk ఉల% ఖనం ఉంcిః "ÆదటI
Yf వçమ8
వçమ8 ³జనం 0ాస వనcి. ండవ Yf వçమ8 ³జనం
మE]ి% ం/ అ6:కా9/ అ^అÜ gఇజºబmcs ఈ.../ 1432. బEఖ8t/ అ6:కా9/
2
మ, తరకcs వ..../ 5177.
మE]ి% ం/ =/ =/1430
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సున:.
సున:. మడవ Yf వçమ8 ³జనం ర పఖ8తiల క;రక
4ేయబడనcి. ర పఖ8తiల క;రక 4ే]
]0ా6
0
 ా6 ఆ ఉcేs శం ఇక°*ే
పÎ< కావచుJ.
కావచుJ. కా6 పరలFకంలF నషN © కల గEతiంcి
గEతiంcి". ఈ హcdసు
( 1)
ను ఇమ8ం అబc వÎy, ఇమ8ం అహ`y ల ఉల% Ïం4 ర. cd6
సనదులF ఒక ఉల%ఖక డ 'మì హa^' ఉA :డ. అందువల% ఇcి
జఈä హcdసు. ఇమ8ం బEఖ8t దృÃిNలF క¤* ఇcి జఈ..
బEఖ8tlá తన స2x (బEఖ8t)లF "పవక సల% ల8%హo అలv2
ౖ 3 వసల% ం
వçమ8 }షయంలF ఒక,
lంచలదు"
ఒక, ండ Yfల 6ర
6రlంచల
ు" అ6
ఉల% Ïం4 ర.. అందుకL అవసా6: బటIN ఒకటI, ండ, మడ
Yfల వరక క¤* వçమ8 4ేయవచుJ. కా6 ధా`6క 4ేరవ(ా
ఉన:cి ఒక° Yf మ8త©.
మt అక°డ ఏల8ంటI ధర`వmLకత లక ంటµ ఆ ఆqA 6:
]ీక<ం4 [.
ఒక<కంటµ ఎక °వ మంcి ఆq6ం నప¾డ ఎవర మEందు
ఆq6ం4 Y 0ా< ఆqA AB: ]ీక<ం4 [. ం*ో0ా<క ఇల8
సDషN ం(ా 4ెXాD[ః ఫల8A వక  కంటµ మEందు ఆq6ం4 ర గనక
 వదs క ాలను. ఇదs రj ఒకL సందరæంలF ఆq6సు న:ప¾డ,
దగU < బంధువ ిల పను ]ీక<ంచు. రక సంబంి క డ మ<యE
XÁరగE0ా<దsర ఒకL$ా< ఆq6ం నప¾డ రక సంబంిక 6 వదs క 0¶ళ»¸.
ధర`}రÖ కాాల అందులF ఏA ఉంటµ XాలýUన క¤డదన:
}షయం మEంcే 4ెపDడం జ<(<ంcి. అlZే ఎవ)A 0ాటI6
ఖం*ించగల గEZే అతను XాలýUనవచుJను.
1

అబ c వÎy/ అ^అఇమ/ .ీ కÜ తiస హబEÒ^ వçమ/ 3745. అహ`y
5/28. ÃÑ అల8Ò 0 జఈఫ^ జº& 3616లF cd6: జఈä అ6 4ెXాDర.
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మడవcిః జన ~ñÉ
 Âల8ష ధా`6క పA cి
1- జన ~ñÉ

Âల8ష తపD6స<ః
పవక  పవచనం: "అతను  c ా ఏదlA ©ల ను

కాం´ి] c 6: అందజl".
". ఇcి మడవ పA cి. cd6 గE<ం
మనక పవక  సDషN ం(ా బ³ిం4 ర. ఇcే మ హ:ం. ఇcి
మనలF6 పm ఒక°<ౖ }ి(ా ఉంcి.
పం*ితiల దృÃిNలF ~ñÉ

Âల8ష తపD6స<. పవక  (ా< ఈ
హcdసు ఆ రం(ాః

  7 AR&
  5&"
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పవక  పవ ం4 ర6 తం g, ఔã అcs <  ఉల% Ïం4 రః
"cd, (ధర`ం)

Âల8షక మ8రర".
ధర`ం) త ÛcిÖZ క¤*ిన ~ñÉ
". (పవక
 ఇల8 మడ $ార% అA :ర). ఈ ~ñÉ

Âల8ష ఎవ< పట% ? అ6
©మ*ి(ామE. "అల8%9 పట% , ఆయన గంథం
పట% , మE]ి% మEల

A యక 6 పట% 0ా< $ామ8న పజల పట% " అ6 పవక బదు[4 Jర(1).
పవక (ా< మY హcdసు క¤* ~ñÉ

Âల8ష గE<ం బ³ిస ుంcిః
" $±దరడ cౌరðనపర*ెA
ౖ లక బితi*ె
ౖ అత6క సqయపడ"
i*ెA
సqయపడ"
అ6 ఆయన  బ³ిం4 ర.. 'పవకా! cౌరðA 6క గE)న పªంలF
సqయం 4ేయడమంటµ Zె[]ింcే, అcి 4ేస ుAB ఉంటమE, అlZే
cౌరð నపర*ైన పªంలF ఎల8 సqయప* [ అ6 సహచరలA :ర.
1

మE]ి% ం/ అ^ఈమ8,/ అన:cdsన అన:]ీహ/ 55.
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అప¾డ పవక 4ెXాDరః "cౌరðనం 4ేయక ం* అత6 4ేతiలను
iలను
(1)
పటWNకం*ి. ఇcే అత6క 4ేయవల]ిన సqయం"
సqయం" .
మనమE పరసDరం ~ñÉÂల8షiలvౖ ఉండడం తపD6స<. మ6Ãి
లFXాల , క;రత లక ం* ఉండలడ. మన అABక పనులF% మనంద<
వల% ఏcో తప¾ జరగEతÀAB ఉంటWంcి. తప¾ల% 6 Þ}తం పవక లcే
కc . అల8ంటప¾డ ఎవ)A తన $±దరణ> ఏcైA }షయంలF,
పయత:ంలF, } నంలF, కారంలF తప¾ 4ేస ుండ(ా చూ] అత6ౖ
ఉన: బధZే&టంటµ అత6 వదs క 0¶·¸, అత6క ఉపcేÙం , అత6క
©ల 4ేయ8[. ఇల8 ©ల 4ే]0ాడ మ, దుఆ, సంZషం మ<యE
$ాగత© XÁందుZ డ. అç  అAB0ారః }~ాసుల పరసDరం
~ñÉ

Âల8షiల . వంచక ల (మEA .ిక ల ) పరసDరం స(ాళ»¸.
Zెల సుకం*ి! ఎవ)A తన $±దరలను }మ<¹సూ
 , సభలF%,
నల గE< మ  0ా< గE<ం 4ెప¾క ంట÷, 0ా< మ8న, మాదలను
మంట గల పతÀ ఉంట*ో, 0ా< వదs క 0¶·¸ 0ా<లF ఉన:
లFXా[: 0ా<క చూి స<cిదsక ం* , 0ా< పట% సదÂల8ష ల6
వక 6 ర చూ]ినప¾డ అతను అల8%9 ను, ఆయన పవక ను
మ<యE }~ాసులను స(<ంచు0ాడ అ6 Zెల సుకం*ి!
}~ాసు6 గEణమE ఇదం*ీః తన $±దర6లF ఉన: తప¾, లFXా6:
దూరమE 4ేయ8లనుక న:ప¾డ అత6 వదs క 0¶·¸ ఒంట<(ా
క[]ి (నల గE<లF కాదు), తను అత6 పట% ©ల కరతiన:టW
% (ా
Zె[యజLస ూ, అత6ౖ క6కరం చూపతÀ, మృదువంZ అత6:
మం c <న బéడZ డ. ఇల8ంటI 0ా*ే 0ాస వం(ా ~ñÉ

Âల8Ãి.
బEఖ8t/ అ^ మజº[Ü/ అఇ, అఖ8క జº[మ,/ 2444. మE]ి% ం/ అ^ g!..../
ఉను"<^ అఖ జº[మ,.../ 2584.
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ఇల8 (ాక ం* ఎవర తన $±దర*ి: అవమ8నపరచ(YరZ Y
అల8%9 lá 0ా< దు~ñJషN ల నుం*ి కాXా*ే0ాడ. అల8%9 అల8ంటI
0ా<క 4 ల . 0ా< ఉcేs~ా[: ఎ<(L0ాడ అల8%9lá.
cివగంథం
ఖు!ఆనులF అల8%9 పవక ల ప4 ర } A 6:

Zె[Xాడ. 0ా< ప4 రంలF ~ñÉÂల8ష ఉటN ప*ేcి. ఇcి(Y చూడం*ి
పవక నూ9 అలvౖ23స"ల8ం తమ జºmZ ఏమంటWA :Yః
(62 )ااف

〈 /ö 3
ä 9s x
ß Á
| Ρ&r ρu ’1nÏ ‘u M
Ï ≈=n ≈™
y ‘Í Ν
ö 3
ä óä =kÏ /t &é 

{A
A పభEవ సంcే~ాలను క అందజL$ ాను.
ను.
~ñÉÂల8Ãి6}.. (ఆాä 7: 62). ఇంకా ఇల8 అంటరః

ABను



(34  〈 )هدΝ
ö 3
ä 9s x
y Á
| Ρ&r β
÷ &r N
‘ Š‘u &r β
÷ )Î 
û ∏
Å Á
ó Ρç /ö 3
ä èã 
x Ζƒt ω
Ÿ ρu 

{AB
ABను ఇప¾డ  ~ñయ
 సు"ను ఎంత(ా క<A A ~ñÉÂల8ష
Âల8ష
క ఏ ల8: 4ేక¤రJలదు}.
ు . (హay 11: 34).
పవక $ా[9 అలvౖ23స"ల8ం తమ జºm0ా<Z ఇల8 అంటWA :రః

(79  〈 )اافΝ
ö 3
ä 9s M
à s
ó Á
| Ρt ρu ’1nÏ ‘u 's !s $™
y ‘Í Ν
ö 6
à Gç óø =n /ö &r ‰
ô )
s 9s Θ
Ï θö )
s ≈ƒt 

{A
A జºm పజల8ా!
ల8ా! ABను A పభEవ సంcే~ా6: క అందజL~ాను.
ాను.
ABను  ~ñయ
 సు"AB సc అÂలÃిం4 ను}.
ను . (ఆాä 7: 79).
పవక షiఐÇ అలvౖ23స"ల8ం ఇల8 అA :రః
(93 )ااف

〈(Ν
ö 3
ä 9s M
à s
ó Á
| Ρt ρu ’1nÏ ‘u M
Ï ≈=n ≈™
y ‘Í Ν
ö 6
à Gç óø =n /ö &r ‰
ô )
s 9s Θ
Ï θö )
s ≈ƒt 

{AB
ABను A పభEవ సంcే~ాలను క అందజL~ాను.
ాను.  ~ñÉÂల8Ãి(ా
ABను A బధతను పÎ<(ా A¶ర0BాJను}.
ాJను . (ఆాä 7: 93).
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êరందర అల8%9 àక° పవక ల , సంcేశహరల . తన
సృÃిNలF ఎను:క;న బ*ిన0ార. ఎవర ఎవ< X±[క వ23$ ాY 0ార
0ా<ZAB ఉంటర.

2- ~ñÉ

Âల8ష పదÖ తiల
తiల ః
మడ పదs తiల న:}ః ఒకటIః
త ÛcిÖ. ండవcిః తక
0¶ౖఖ<. మడవcిః ఏకాంతమEలF ©ల ను బ³ించడం.
అABక $ార% మ6Ãి వల% ఏcో XÁరXాటW జరగEతÀ ఉంటWంcి.
మనలF ఎవర తప¾4ేయ6 0ార లర. ABను మt మt 4ెDcొకటµ.
~ñÉ

Âల8Ãి cd6: గమ6ం4 ల6! తప¾, XÁరXాటW మన A¶ౖజంలF
ఇ&*ి యEంcి. అcి $ామ8నన }షయం. అందుకL మ6Ãి
~ñÉ

Âల8Ãి అlనప¾డ పªXాతం వ23ంచవదుs.
అత6: ఏకాంతమEలF ¼సుక·¸ అత6 తప¾ గE<ం
Zె[యజLయEట పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం àక° పదÖ m.
పజల మEందు అత6: 6లcd]ి, }మ<¹] అత6: అవమ8న
ప< నట% వతiంcి.
ఉమ! రCయల8%హo అనుË ఇల8 4ెD0ారః 'అల8%9 ఆ వక 6
కరణ>ంచు(ాక! అతను A లF ఉన: లFXాల A క చూపZ డ.
సహచరల
అత6 (ఉమ!)క ఏcైA
©ల
గE<ం
4ెబEతiన:ప¾డ 4 ల8 శదÖ(ా }AB0ార.
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తi&`న
పలకడం
A లU వcిః తi&`
న 0ా<క బదుల ప
లకడం
1- తi&`న 0ా<క ఎప¾డ బదు[0ా[
బదు[0ా[?
0ా[ c 6 } నం
ఏ&టI?
పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం (ా< ఒక పవచనం ఇల8 ఉంcి:
"అతను తi&` 'అ^
అ^ హందు[ల8%9'
య!
9 అనంటµ వ c 6క 'య!
హమEకల8%9'
9 అ6 బదుల పల క ". మY ఉల% ఖనంలF ఆయన
సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం ఇల8 బ³ిం4 రః "6శJయం(ా అల8%9
తiమE`ను &
 $ాడ.
డ. ఆవ[ం
ఆవ[ంపను
[ంపను ఏవ(<ంచుక ంటడ".
ంటడ". (బEఖ8t/
అ^అదÇ/ మ8 యEస హబEÒ &న^ ఉZ ã/ 6223).

తiమE` అల8%9 àక° కరణ. మ<యE ఆవ[ంత ÃౖZ ను
నుం*ి ఉంcి. తiమE` వలన ధమనుల }వృతమవను (}క]ించును).
హృదయమE Zెయ
< Eను. అందుకL అcి అల8%9 కరణ. ఇక ఇందులF6
మా`6: అల8%9lá ఎరగEను. కా6 మనౖ }ి(ా ఉన: }షయం
ఏ&టంటµ మనమE తi&`న తర0ాత అ^ హందు[ల8%9 అA [.
ఇక ఆవ[ంత
ఆవ[ంత,
[ంత,  శక ©రక c 66 ఆ పయత:ం 4ేl.

    =&<
&  ./   :  ,'
   T#!
; !"     

   , 3j)R
  ,
T#!

 < %E;<
   T#!
   l\  b , 3j)R
  k

 01R
 
89  OK
   ,  OR&W

అబ హo
) ా  ఉల% Ïం4 ర పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం
ఇల8 పవ ం4 రః "లF ఎవ
) తi&`Zే (అ^ హందు[ల8%9)
ఎవA
9)
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అA [.
[. అcి }న: అత6 $±దరడ లక &తiడ (య!
హమEకల8%9)
9) అA [.
[. మú¸ తi&`న వక (య9 cdక మEల8%హo
వ యE]ి% హo బలక ం)
ం) అA ["
[". (బEఖ8t 6224. అహ`y 2/353).

+
D&E F)BC
 ./  ,'
; !" &! ?A :  >" * ?@ 
6
@ F A ( HI)BC
?A :HI)B
  .C
; G 5J" KC 2L F)B
; G(
  @ 327  , &j
 n[ D
89, &L
7   : ,!I)BM
; 9<C


అనã  ఉల% Ïం4 రః పవక  మEందు ఇదs ర తiమ8`ర.
పవక ఒక<క జ0ాg4 Jర. మ¯క< తiమE`క జ0ాgవలదు.
ఎవ< తiమE`క)Zే జ0ాgవలcో ఆ వక పవక ను పÙ:ం4 డః
'అతను తi&`Zే జ0ాg4 Jర, ABను తi&`Zే జ0ాgవలదు'
అ6. అప¾డ పవక  4ెXాDరః "అతను తi&`న తర0ాత అ^
హందు[ల8%9 అ6 అA :డ.
:డ. వ అ^ హందు[ల8%9 అనలదు
(1)
గనక"
గనక" .

./   :K    FO)  5OPQ N  

89%E"+5
 
   @ Db
  %E"
  $  C , &o
  +
$ , &-  =&<

పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం 4ెపD(ా ABను }A :న6 అబ
మ$ా అrఅt రCయల8%హo అనుË ఉల% Ïం4 రః "లF ఎవ
)
ఎవA
తi&` అ^ హందు[ల8%9 అన:ప¾*ే ర జ0ాgవం*ి. అ^
హందు[ల8%9 అనకX±lన4ో ర జ0ాgవకం*ి"(2).
బEఖ8t/ అ^అదÇ/ ల8 యEషమ`తi^ ఆmã.../ 6225. మE]ి% ం/ అfð9s..../
తÃీ`తi^ ఆmã.../ 2991.
1

2

మE]ి% ం/ =/ =/ 2992.
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ౖ హcdసు c ా Zె[]ింcే&టంటµ తi&`న వక అ^ హందు
[ల8%9 అన:ప¾డ మనం య! హమEకల8%9 అ6 బదు[వడం
తపD6స<. అతను మùనం(ా ఉం*ిX±l, అ^ హందు[ల8%9
అనక న:ట% lZే య! హమEకల8%9 అ6 పలకటం తపD6స<
కాదు. మనం మùనం(ా ఉం*ిX±0ా[.

2- బదుల పలకడం ఫð ఐA లక ఫð కాయ8A
ాయ8A ?(1)
మ8[కయలF ఇబE: అÔ జౖy, ఇబE:^ అరÔ పకారం అcి ఫð
ఐ,. ఇcే మ8ట 6జనcి క¤* . ఉc ః ఒక సభలF క¤రJన:0ార
తi&`న వక అ^ హందు[ల8%9 అన:cి }న:ప¾డ ప¼ ఒక°రj
య!హమEకల8%9 అA [. ఎవ)A ఒక°ర య! హమEకల8%9 అ6
అంటµ స<X±దు. ఎందుకంటµ ఇcి ఫð కాయ కాదు. ఫð ఐ,.
తiమE` }షయంలF పవక  (ా< మY ఉత మ పదÖ mః

  D= :    
KE`
   < %&R
 pq ./   , lEa
 
7  < su; !
895Ek
  r st

ఆయన  తi&`నప¾డ తమ 4ేl6 లక 4ేm రjమ8ల
A¿టIక అడÈ ం టN Wక AB0ార. తక °వ సరమEZ తi©`0ార(2).
ధర`ం ఇcే; మE]ి% ం తi&`నప¾డ సరం ంచక¤డదు.
}*ి}*ి(ా ప¼ ఒక°<ౖ ఉన: }ి6 ఫð ఐ, అంటర. ప¼ ఒక°<ౖ కాక ం*
ఏ ఒక°ర, లc క;ందర 6ర23ం నప¾డ ఇతరలౖ అcి }ి(ా ల6 c 66
ఫð కాయ అంటర.

1

అబc వÎy/ అ^అదÇ/ .ి^ఉZ ã/ 5029. m<`C/ అ^అదÇ/ మ8జºఅ .ీ
తకØkC$ø"/ 2745. అహ`y 2/439.
2
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ఇక°డ ండ జఈä హcdసుల గE<ం
అవసరం:
ఒకటIః

Zెల సుకవడం 4 ల8

7 A* ^&R
7 H/' &R&+
7 xwv"
89D/!+
 &+
7 

"దs సరమEZ ఆవ[ంప మ<యE తiమE` ఇ} ండూ ÃౖZ ను
తరఫన ఉంటl". cd66 ఇబE:]ి"(1) ఉల% Ïం4 ర. ఇcి జఈä.
పవక Z రû0¶ౖన }షయం కాదు.
ండవcిః

 1 pa %)OR , D
 wv"
89Y/'
7  K 6E
7 
 x
7


"ఆవ[ం నప¾డ, తi&`నప¾డ శబs ం ంచట6: అల8%9 ఇషN
పడడ"(2). ఇcి క¤* జఈä హcdసు. పవక Z రf0¶ౖనcి కాదు.
ఎ6:$ార% బదుల పలకాలAB }షయంలF పవక  4ెXాDరః

z ;< X
y S `C`
 $  :    :    

89B=y

c  EV

" $±దర6 మడ తiమE`లక బదుల పల క , అంతక ఎక °వ
తiమ8`డంటµ అత6క జల బEందన: మ8ట"
మ8ట"(3). అన(ా అతను
అమEల ^ య×& వలv% õల. ః 132. నం. 264. ÃÑ అల8Ò క¤* జఈä అ6
4ెXాDర. జఈఫ^ జº& 2505.
1

అమల ^ య×& వలv% õల. ః 133. నం. 267. ÃÑ అల8Ò మùûఅ అ6 4ెXాDర.
జఈఫ^ జº& 1756.

2

3

అబc వÎy/ అ^అదÇ/ కÜ మర యEషమ`తi^ ఆmసు/ 5034.
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ÆదటI$ా< తi&` అ^ హందు[ల8%9 అన:ప¾డ వ య!
హమEకల8%9 అను. ండవ$ా< య! హమEకల8%9 అ6 బదుల
పల క . మడవ$ా< క¤* య! హమEకల8%9 అ6 జ0ాgవ.
ఇక A లU వ$ా< "ఆాకల8%9"
9" అ6 4ెప¾. ఒక వక తiమ8`డ.
ఆయన  య!హమEకల8%9 అA :ర. అతను ఇంకా తiమE`తÀ
X±య8డ. పవక  అA :రః ఇత6క ప*ి]మlంcి(1).
ఇబE:^ ఖlం 4ెXాDరః "ఇత6క ప*ి]మ
 lంcి" అAB
పదంలF అత6 సస¨ తక) దుఆ 4ేయ8లన: సూచన ఉంcి.
ఎందుకంటµ జల బE ఒక 0ాి. అల8(L మడ తర0ాత బదుల
పలకక X±వడంలF Xాపం లద6 Zెల సుంcి. అల8(L ఇcి ఒక 0ాి,
త(<న కత" 4ేlం4 [, 6ర% ªం 4ే]ి 0ాి మEcిL వరక చూడ
వదుs అన: సూచన క¤* ఉంcి. ఆయన  (ా< పm మ8టలF
}0Bకం, కరణ, జºÌనం మ<యE సA `ాUల A :l.

పవక  4ెXాDరః "లF ఎవ
)
తi&`నప¾డ అత6
ఎవA
పక°న ఉన:0ాడ బదుల పలకా[.
I ంటµ ఎక °వ
పలకా[. మ*ిటక
తi&`న0ాడ జల బE 0ాిక లFనయ8డ6 అర¨ ం. ఇక మడ
తర0ాత ర బదుల పలకకం*ి"(2). ధర` 0Bతల 4ెXాDరః
మ*ిటIకంటµ ఎక °వ తi&`న 0ా< క;రక , అల8%9 0ా<క సస¨ త
క[(<ం4 ల6 దుఆ 4ెయ8[.

}షయం:: తi&`న వక అ^ హందు[ల8%9 అన:cి వ
ఒక }షయం

}నలదు, కా6 అత6 పక°న ఉన: వక }A :డ. వ
1

మE]ి% ం/ అfð9s/ తÃీ`తi^ ఆmã/ 2993.

అమల ^ య×& వలv% õల [g:]ి" 1/475. ఇబE:^ ఖlÜ  జºదు^ మఆy
2/441లF మ<యE ÃÑ అల8Ò  స2xహ 3/404 హ.నం.1330లF హస, అ6 4ెXాDర.

2
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}ననపDటIకØ అత6 పక°0ాడ }A :డ6 Zె[$ాక వ ఏ&
4ే$ ావ? య! హమEకల8%9 అ6 బదుల పల క . అ^
హందు[ల8%9 అన: }షయం సDషN ం కాకX±Zే జ0ాgవక .

}షయం:: తi&`న వక అ^ హందు[ల8%9 అనడం
ం*ో }షయం

మర X±Zే అత6క గEర 4ేయ8ల8?
అవను గEర 4ేlం4 [.

ఇమ8ం నవê మ<యE ఇతర ధర`0Bతల అÂXాయం క¤*
ఇcే. ఇంకా cd66 (అంటµ అతను మర X±Zే, గEర 4ేయటం)
మం పదÖ m అA :ర. ఇబ2xం Zై ఇల8 4ే~ాడ. అల8(L ఇబE:
మEబర' వదs ఒక వక తi&`, అ^ హందు[ల8%9 అనలదు.
మ6Ãి తi&`నప¾డ ఏమంటడ అ6 ఇబE: మEబర' అత*ి:
అ*ి(ార. అ^ హందు[ల8%9 అంటడ అ6 ఆ వక 4ెXాDడ. య!
హమEకల8%9 అ6 ఆయనA :ర.
మర X±lన వక క గEర 4ేయడం తపD6సL కాదు.
ఎందుకంటµ ఒక 0Bళ అcి తపD6స< అl ఉంటµ సయం(ా పవక
 తన మEందు తi&` అ^ హందు[ల8%9 అ6 4ెపD6 వకక
గEర 4ే]0ార. గEర 4ేయనూ లదు. జ0ాబE ఇవనూ లదు.
అతను అ^ హందు[ల8%9 àక° Û6: క;లFDl నందుక ,
ఇతరల అత6కవబ³lá దుఆ àక° బర° (Û,)6 క¤*
A¿చుకలదు. (జºదు^ మఆy 2/442). పవక ఉన: సమ80B~ాలF%
క;ందర తi&` అ^ హందు[ల8%9 అనలదు. పవక 0ా<క జ0ాబE
ఇవలదు. గEర 4ేయనూ లదు. ఇcే mరగE ల6 }షయం. (పవక
 గEర 4ేlంచలద6 రచlత ౖ హcdసు c ా రfవ 4ే]
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పయత:ం 4ే~ార. కా6 ఆ వక 0¶ంటAB పవక Z అ*ి(< సమ8 నం
Zెల సుక A :రన:cి క¤* అcే హcdసులF ఉంcి. అందుక గEర
4ేlంచక¤డదన: సమ] ¼సుక ావదుs. గEర 4ేlంచడ©
మం cి. ఇల8 గEర 4ేlం4ే వక , తi&`న వక ఇదs <కØ పణం
లÂంచును. (అను0ాదక డ).

యదుల తiమE`క సమ8 నం:
నం: యదుల పవక 
మEందు తi&`, ఆయన 'య!
య! హమEకల8%9'
9 అంటరన: ఆశZ
అ^ హందు[ల8%9 అAB0ార. కా6 పవక  0ా<క సమ8 నం(ా
"య9 cdక మEల8%హo వ యE]ి% హo బలక ం"
ం" అAB0ార(1). పవక
సల% ల8%హ అలvౖ23 వసల% ం (ా< }0BకమEను గమ6ంచం*ి;
యదులక న: అవసరం '23c య' (సA `రU మE)cి. 0ార
అల8%9 కరణక ÉగEల కార. 0ార అల8%9 క , ఆయన
పవక క }Yధుల . అల8ంటI 0ార కరణ>ంచబ* ల6 దుఆ
4ేయవచుJA ?
లదు. మEందు 0ా<క సA `రU ం అవసరం. ఇcి XÁంc రంటµ
తర0ాత అల8%9 àక° కరణ, దయ అవసరం. అందుకL పవక
సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం 'య! హమEకల8%9'క బదుల (ా
'య9cdక మEల8%హo వ యE]ి% హo బలక Ü' అA :ర.

అబc వÎy/ అ^అదÇ/ క)ఫ యEషమ`తiCð &`/ 5038. m<`C/ అ^అదÇ/
క)ఫ తÃీ`m^ ఆmã/ 2739. అహ`y 4/400. 411. అదబE^ మEఫy 940. m<`C,
నవ} మ<యE qకం (మEస ద' 4/268లF) స2x అ6 4ెXాDర.

1
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ంచటం
ఐదవcిః Y(<6 పామ<¹ంచ
టం
1- Y(<6 పామ<¹ంచు ఘనత మ<యE అత6 క;రక దుఆః
పవక  ఉపcేశం: "అతను 0ాి
ౖ ే 0¶·¸ పామ<¹ంచు".
0ాిగసు
  *ెZ

ఇcి మE]ి% మEల మధ మ మ8ాUలF% మ¯కటI. ఒక మE]ి% ంౖ
ఉన: మY మE]ి% ం హక ° ఏ&టంటµ అతను 0ాిగసు*ైZే
అత6: పామ<¹ం4 [. పామర¹ àక° క;6: పదÖ తiల A :l.
అల8%9 వదs c 6 ఘనత 4 ల8 (¯పD(ా ఉంcి. మE]ి% ం షtఫ(1)లF
ఉంcి పవక  ఇ Jన Ûభ0ార ను $øబ,  ఉల% Ïం4 రః

 7  H);
  { l|R
  G"
  @ UR)*
89p)R
z   A*
7 H4I
 


"Y(<6 పామ<¹ం4ే వక m<(< వ4ేJంత వరక 'ఖురkతi^
ఖురkతi^
జన:9'లF
జన:9 లF ఉంటడ".
ఉంటడ". మY ఉల% ఖనంలFః 'ఖురkతi^ జన:9
అంటµ&టI పవకా' అ6 సహచరల అ*ి(ార. c 6క ఆయన 
"సరU వA ల " అ6 4ెXాDర. అంటµ ఆ మ6Ãి సరU వA లF%
నడసూ
 ఉంటడన: మ8ట. పవక , ఆయన సహచరల YగEలను
పామ<¹ం4ే0ార. ఒక$ా< సఅy g, అÔ వ8ã రCయల8%హo
అనుË6 పామ<¹ం4 ర. ఆ సందరæంలF 0ా<Z ఇల8 అA :రః "
వలన అABకమంcిక పÉజనం 4ేక¤<, అABక మంcిక నషN ం
0ాటIల% వరక వ బహo~ా Þ}ం ఉంటవ"
ఉంటవ"(2).
1

మE]ి% ం/ అ^ Â! వ]ి"ల/ ఫf% ఇయ8దm^ మtì/ 2568.

బEఖ8t/ జA lì/ <$ాఉన:Ô సఅy.../ 1296. మE]ి% ం/ అ^ వ]ియ/ అ^
వ]ియ E gసు"ల ã/ 1628.

2
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అల8(L జºg! రCయల8%హo అనుËను పామ<¹ంచ* 6క క¤*
0¶ëÕ¸ర ఆయన . అప¾డ అతను సDృహ తిDయEA :డ.
అందుక పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం వû 4ే]ి ఆయనౖ
ళ»¸ X±$ార. ఆ తర0ాత అత6క సDృహ వ Jంcి(1).
మY$ా< ఒక ఎ* < అరబEÒ àక° పామర¹ క;రక 0¶ëÕ¸ర.
అత6 వదs క 4ేరక;6, "ల8బఅ
ల8బఅ
బఅస తహaర, ఇAè అల8%9"
9" (బధ
పడవదుs. ఇAè అల8%9! క Xాప ప´ ళన కల గEతiంcి) అA :ర.
అతడA :డః మEమ8`టIక అల8 కాదు. అcి (అ(<: ల8ంటI) జరం.
వృదుÖలౖ మ<ంత  JX±తiంcి. సమ8ి వరక 4ేD< సుంcి.
అప¾డ పవక 4ెXాDరః "సL అల8(L"(2). cd6 పరవ$ానం, Xాపం,
అతను అcే 0ాిలF మరణ>ం4 డ.
పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం ఎవ< పామర¹క)A
0¶·¸నప¾డ అత6 క;రక దుఆ 4ే]0ార, క;ంత]ప అత6
తలగడ వదs క¤రJAB0ార, తమ Ûభహ$ా6: అత6
mౖ
టN µ0ార. ఇందువల% Y(< ఓ రకన తృి , ఆనందం XÁందుZ డ.

2- పామర¹ పదÖ తiల ః
అహo
% సు"న: 0ా< పకారం పm మడ Yfలక;క$ా< Y(<6
పామ<¹ం4 [. తం*ి, క;డక , $±దరడ ల8ంటI దగU < సంబంిక లvౖZే 0ా< }షయం 0Bర. (ఎప¾డ అవసరం ఉంటµ అప¾డ X±వల]ి
ఉంటWంcి. Y(< 0¶ంటAB ఎల% ప¾డ ఉం*ే అవసరం క¤* ఇంతటI
1
2

బEఖ8</ వû/ సబEÒ, నgl వûఅహa..../194.

బEఖ8t/ అ^ మాð/ ఇయ8దతi^ అఅాÇ/ 5656.
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దగU < సంబంిక లక పడవచుJ). ఇతరల పామర¹క) మడ
Yfలక;క$ా< 0¶ëÕ¸[. అల8కాక ం* పm Yf లc XÁదుs మ8ప
వసూ
 X±తÀ ఉంటµ అందువల% Y(<క మ<ంత ఇబÒంcి కల గవచుJ.
ఇమ8ం జహÔ ర23మహoల8%9 సులvౖమ8, g, మqþ , అత6 gరదు అఅమr- చ<తల
 F 0ా$ారః అతను 4 ల8 Yfల
ఏcో 0ాిక గE<అl ఉండ(ా, పామర¹ క;రక పజల ాకX±కల
Æదలl అత6క ఇబÒంcి క[(<ంచ$ా(ార. వ<క ఓ ఉXాయం
తటINంcి; తన Y(ా6క సంబంిం న }వాల: ఓ కా(<తంలF 0ా]ి
త కంద టN Wక A :డ. ఎవర వ JA అcి ¼]ి చూిం ,
ఇcి(Y చదువక అAB0ాడ. అlA జనం అిక© అయ8ర
తపD తగU లదు. ఇక భ<ంచలక Zöందర(ా ల , తన తను చంకలF
టN Wక;6 బజºరలF వ J 6లబ*ి 'పజల8ా! అల8%9  Y(<క
సస¨ క[(<ం4 డ' అ6 పకటIం4 ర.
(పామ<¹ తన అనుక¤ల86: కాదు) Y(<క అనుక¤లన
సమయ86: చూ]ి అప¾*ే అత6 వదs క 0¶ëÕ¸[. అతడ పడక AB
సందరæంలF, అత6 mం*ి సందరæంలF, అత6 నమ8f
సమయంలF, అతను }~ాంm ¼సుక ంటWన: 0Bళ కాక ం* 0BL
ఏcైA అనుక¤ల ఘ*ియలF పామ<¹ం4 [.
పామర¹ పదÖ తiల ః Y(< వదs ఎక °వ ]ప క¤YJక¤డదు.
క;ందర Y(< పామర¹క) 0¶·¸నప¾డ, గంటల తరబ*ి అక°*ే
క¤రJం*ి 0ాి6 మ<ంత ంచుZ ర. ఇcి పామర¹ పదÖ m కాదు.
వ Y(<6 పామ<¹ం నప¾డ 0ాి గం రమE(ా కాక ం*
అతను కల క ంట÷ ఉంటµ, అత6క Ûభ0ార ఇ0ా[ః ' ఆYగం
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4 ల8 బవంcి, మ8Óాఅల8%9! ఇంత మం (ా ఉA :వ6 ABననుకలదు. అల8%9 క సస¨ త, ´LమమE ప$ాcించు(ాక! Zöందర(ా ఈ
0ాి నుం*ి }మEక కల గEతiంcి ఇAè అల8%9' అA [. ఇల8
కాక ం* క;ందర మ<ంత 0ాి6 ం4ే0ాళ»¸ంటర. అల8%9
0ా<క సదుÒcిÖ6 ఇవ(ాక! Y(t 4 ల8 భయంకరన 0ాిక గE<
అl యEA :డ, ఈ 0ాిక కత"lá లదు, Zöందర(ా తన
ధనసంపద గE<ం êల A మ8ల 0ాయ8[, 0ాlం4 [ అన:
మ8టల మ8ట%డZ ర. వ<క Y(<6 మృతiలF% లvక°$ార. ఇcి
దs తప¾. మ8న]ిక ]ి¨mగతiల పవం XామEఖత Zె[]ినcే.
అతడ ఆYగం(ా ఉA :డన: వన వ అత6క కల గజL] ఇcి
అతను బగEపడట6క ఓ కారణం కావచుJ. ఇAè అల8%9! అందుకL
పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం 0ాిగసు[: పామ<¹ంచ* 6క
0¶·¸నప¾డ 'ల8బఅ
ల8బఅ
ల8బఅస తహaర, ఇAè అల8%9'
9 అAB0ార. ఈ
}షయం ౖన ర చcి} ఉA :ర.
}c ంసుల 4ెిDనటW
% : పరలFకా6క దగU ర అlన, సస¨ త
క[(L ఆశల6 Y(< వదs క 0¶·¸నప¾డ మEందు అత6క అల8%9 ౖ
మం నమ`కం ఉంచమ6, అల8%9 మEందు మం }ధం(ా
4ేరక0ాల6, అల8%9 అత6 పట% ©ల 4ే$ ాడ6 ఆÙం4 లన: బ³ధ
4ేయ8[. ఇcే పామర¹ పదÖ m.
పామ<¹ Y(< వదs ఉన:ప¾డ Xాపం క }షయ8ల , అిక
జ క ల , నవల8టల మ<యE వృ మ8టల మ8ట%డవదుs.
అడXాదడXా మ8త© అత6 దర¹A 6క 0¶ëÕ¸[.
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ఆరవcిః జA జº 0¶ంట 0¶ళ¸డం

1- జA జº 0¶ంట 0¶ళ»¸ ఘనతః

పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం ఆcేశం: "అతను మరణ>] అత6
జA జºక Zడ(ా 0¶ళ»¸".
»¸". ఇcి ఒక మE]ి% ంౖ ఉన: మY మE]ి% ం
హక °. అతను శవం అl X±l, అత6 ఆత` 'ఇ[% lÕ,'లF
4ెరక A :క క¤* ను, వ అత6 0¶నక నడ , ౖ ఉన: అత6
హక °ల A¶ర0BరJ. అత6 జA జº నమ8f 4ేస ూ అత6 క;రక
]ిారసు 4ేl. అతను మటINలF టNబ*ిన తర0ాత క¤* అత6ౖ
అల8%9 కరణ, దయ క ర0ాల6 దుఆ 4ేస ూ ఉండ.
ఇcి ఇ$ా%య $±దరవం. }~ాస 0ా(ాsనం. ఇ} ఒక
మE]ి% ంౖ మ¯క మE]ి% ం హక °ల . ఇ} కLవలం Þ}తకాలం వరకL
ప<&తం కావ. చ6X±lన తర0ాత క¤* ఉంటl. స2x
హcdసు(1)లF ఉంcిః

 A*
$  G"

}1R
7 ^y4I  &VX
  :    :   * 
  D= A&5  G"

 A*
c  
?R1K" ( : 9De\
7 &VX

 ~\




   Tv*
 iI
   :
89i!'

పవక  ఇల8 ]ల}4 Jర6 అబహo)ా  ఉల% Ïం4 రః
"ఎవZ
) ే జA జº 0¶ంట 0¶ë Õ*ో, జA జº నమ8ì 4ేlం4ే వరక
ఉంట*ో అత6క ఒక '
ా'క
ా క సమ8నం(ా పణఫలం
పణఫలం లÂసుంcి.
మవరlZే ఖననం 4ే] వరక¤ qజ) ఉంట*ో అత6క ండ

బEఖ8t/ అ^ జA lì/ మ6ంతజర హZ తiదk,/ 1325. మE]ి% ం/ అ^
జA lì/ ఫf%స"ల8m అల^ జA జ..../ 945.
1
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'
ా'ల
ా ల పణం లÂసుంcి".". ండ 'ా'లంటµ ఎంత? అ6
పÙ:ంచ(ా "ండ '
ా'లంటµ
ా లంటµ అ} ండ దs పరZ లక
సమ8న"
సమ8న"మ6 పవక  సమ8 న&4 Jర. చూడం*ి ఎంత
Zే[క)న ఆచరణ మ<యE (¯పD పణం!

2- జA జ మ<యE సంZ ప ప
పÖ తiల ః
జA జº మEందు నడవడం సున:. ఇందులF ఘనత క¤*
ఉంcి. ఇబE: ఉమ!  Zె[Xారః "ABను పవక , అబ బ' 
మ<యE ఉమ! రCయల8%హo అనుËమ8లను చూ~ాను. 0ార
జA జ మEందు న*ి4ే0ార"(1). జA జ మEందు నడవడ©
సున:. కా6 0ాహనమEౖ ఉన:0ాడ 0¶నకAB ఉం* [. న*ి4ే
వక 0¶నక న*ి A అభంతర© లదు.
ఉ` అmయ రCయల8%హo అAË ఉల% ఖనం పకారం: "©మE
జA జº 0¶ంట 0¶ళ¸డం 6Ãించబ*ింcి. అlZే ఈ 0ా<ంప
¼వం(ా ాలదు"(2). అlA ]ీ ¥లను 0ా<ంచుట }ి(ా ఉంcి.
ఎందుకన(ా ]ీ ¥ స}కం(ా బల2xనుాల . Zöందర(ా ఏడప,
దుAఖ86క గE< అవతiంcి. ఏcైA పtªక గE< కావచుJ. అల8%9
అబc వÎy/ అ^ జA lì/ అ^ మషi అమ8మ^ జA జ/ 3179. m<`C/
=/ .ి^ మr l అమ8మ^ జA జ/ 1007. న$ాl/ =/ మకాన^ మ8Ãి &న^
జA జ/ 1944. ఇబE: మ8జ/ =/ .ి^ మr l అమ8మ^ జA జ/ 1482. ఇబE:
23బÒ, స2x అ6 4ెXాDర. న$ాl మEర"^ అ6 4ెXాDర. cd6 6ా¨రణ క;రక
తçసు^ హÔ!2/118,119 చూడం*ి.

1

బEఖ8t/ అ^ జA lì/ ఇm బఉ6:$ాఇ^ జA lì/ 1378. మE]ి% ం/ అ^
జA lì/ న9 యE6:$ాఇ...../ 938.

2
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}ి 4ే]ిన అదృషN ంౖ అసంతృి 4ెందవచుJ. అందుకL వృదుÖాలvౖA
సL జA జ (శవటIకల) 0¶ంట నడవక¤డదు. సమ8ధుల దర¹నం
క¤* 4ేయక¤డదు.
ధా`6క వmLక
) న

క;6: దుా4
దుా4 ాల పజలF% పబ[
ఉA :l.
2SచJ<ం , తప¾ను
:l. పం*ితiల 0ాటI గE<ం
సDషN ప<4 ర.
 ఆ <త సత°ాల&టÐ
ర. 0ాటIక బదుల (ా స<lన
Zె[యజL~ార.
ార. అల8%9 cd6క బదుల (ా 0ా<క సతk[తం
AసంగE(ాక!
సంగE(ాక 0ాటIలF క;6: cిగEవ చదవం*ిః
సంగE(ాక
• సంZ ప సభల ఏాDటW 4ే],ి టంటW
% 0B]ి, ³జA ల వ*ిÈం ,
~క(tZ ల
Xాడక ంట÷, డబüబÒల
టN Wట A¶mA¿ర
బదుక ంట÷, దుసుల
ంచుక ంట÷, అదృషN ంౖ అసంతృి
4ెందుట.
• మY వmLక }షయం:
}షయం: ఆ సభలF% పజల సంతృి క;రక , 0ా<
మA¿హా6క ప<qసమ8డటం, నవల8టల ఆడటం Xాపం క
}షయ8లF% 6మగE:లvౖX±వటం ల8ంటI అABకాABక దుా4 ాల A :l.
పం*ితiల 0ాటIక సంబంిం న }వాల Zె[ి ఉA :ర. 0ాటI6
చద0ా[.
ౖన ¯°నబ*ిన క;6: మ

బం ల గE<ం , పవక 
Zె[Xార. పవక సహచరల  0ాటI6 అలవరJక A :ర.
0ాస వ (XాకNక^) Þ}తమEలF 0ాటIౖ ఆచ<ం చూXార. 0ాటI పట%
0ా< అం(tకరణ సంపÎర ం(ా ఉం*ింcి. ఈ ఉత మ గEణ లZ 0ా<
హృదయ8ంతాëÕల 6ం*ిX±య8l. c 6కనుగEణం(ా అల8%9
అనుమmZ ఫ[తం క¤* వ Jంcి. తతk[తం(ా 0ార ఉన:త
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Ùఖాలను అిY23ం4 ర. ఆ అిYహణ $ాధమlácి అల8%9
c సం, ఆాధన మం }ధం(ా 4ే]ిన0ా<క, అల8%9 గంô
 6:,
పవక సంపc య8ల పకారం దృఢం(ా అమల 4ేయE0ా<క
మ<యE ఇ$ా%య గEణగణ ల అలవరJక న:0ా<క మ8త©.
అ^ హందు[ల8%9!..... ఇపDటIకØ ఈ c రమE Zెరచుక AB ఉంcి,
ఈ సరక అంద< మEందూ 0B]ియEంcి, ఇక మనం అల8%9 Z
వర కం 4ేయట© ఆలసం. ఇcి $ాధప*ేcి ౖన ¯°నబ*ిన
ఉత మ తరం (పవక సహచరల తరం) ల8ంటI నడవ*ికను
అలవరచుకవటం c ాAB. అ} అవలంÂం4 మంటµ, మ8నవడ
ఇహలFకంలF ఏ మ8నవZ ఉన:త Ùఖా6క 4ేరడం $ాధ,
తపDక అక°*ిక 4ేరక ంటమE. cైవదూతల క¤* వ J
కర4 లనమE 4ే$ ార ఇAè అల8%9.
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హృదయ8లను

క[ కళ
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సqబ)) Ùªణ
ÆదటIcఃి సహచరల (సqబ
XÁంcిన ఉన:త ఉc హరణ

హృదయ8లను క[ కళ, స2x సనదుZ రû0¶ౖన పవక
మEహమ`y సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం àక° చ<త, ఆయన
}c $Áతi
 , ప4 రం నుం*ి మదs తi ¼సుక;ంట÷ ఆ కళను
ABరJక ంc మE, c 6 గE<ం చ<Jంచుక ంc మE, c 6 Ùªణ
XÁందుc మE. ఎల8()Zే మన పÎ<క లF% అగ~ñ
 ణ> సహచరల Ùªణ
XÁంc Y. అlZే ©మE ఈ (¯పD కళ àక° పA cి cే6ౖ ఉంcో
c 6క సంబంిం న క;6: మEఖ8ం~ాలను కంద ¯°ంటWA :మEః

1- కXా6: cిగ&ంగటం:
గటం:
ఈ కళ àక° ఓ మల అం~ా6: అల8%9 తన పటIషన
గంథం
ఖు!ఆనులF Zె[Xాడ. పవక మEహమ`y సల% ల8%హo

అలvౖ23 వసల% ం తమ 0ా4 కర` c ా Zె[Xార. మ<యE ఉన:త,
ఉత మ నడవ*ిక c ా చూXారః అల8%9 ఆcేశం చదవం*ిః

〈 ∩⊇⊂⊆∪ 
š
ΖÏ ¡
Å s
ó ϑ
ß 9ø #$ =
 tÏ †
ä !
ª #$ ρu 3 ¨
Ä $Ψ¨ 9#$ 
Ç ã
t 
t ùÏ $èy 9ø #$ ρu á
x ‹ø ót 9ø #$ 
t ϑ
Ï à
Ï ≈6
x 9ø #$ ρu 
(134 )ل  ان

{కXా6:
కXా6: cిగ&ం(L0ార,
ార, ఇతర తప¾లను ª&ం4ే0ార,
ార, ఇల8ంటI
సజð నులంటµ (ఉపకారం 4ే]0
 ారంటµ) అల8%9 క ఎంZ ఇషN ం}.. (అ[
ఇమ8, 3: 134).
}c ంసుల పకారం ఇందులF మEగEU< మడ $ా¨A ల Zెల ప
బ*È l. 1. Zö[దశలF ఉన:0ార. 2. మేమ8రU ంలF ఉన:0ార. 3.
పణ లF% అంద<6 &ం మEందు(ా ఉన:0ార.
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ÆదటI $ా¨నం:
నం: ఎవ< పట% 4ెడ(ా పవ<ంచడం జ<(<ంcో అతను
తన కXా6: cిగ&ం(ా[. ఇcి మన ల8ంటI (పణ లF% క;రత చూ)
మE]ి% మEల $ా¨నం. 'తన కXా6: cిగ&ం(ా[' అంటµ (4ెడ(ా
పవ<ం న 0ా6) పరవ ¼]ి, సభలF% క¤రJం*ి తన ఆ0B~ా6:
వక పర తృి(ా ~ాస ీలJ పయత:ం 4ేయవదుs.
ండవ $ా¨నం:
నం: కXా6: cిగ&ం(ాక మY అడగE మEందుక
0B]ి మY మం ప6 4ేయ8[. అcేః {ఇతర
ఇతర తప¾లను ª&ం4ే0ార}.
0ార . అంటµ ఎవడ బిం4 *ో, 4ెడ(ా పవ<ం4 *ో అత6 వదs క
0¶·¸ 'అఫల8%హo అ, క' (అల8%9 6ను: ª&ంచు(ాక) అ6 దుఆ
ఇ0ా[.
మడవ $ా¨నం:
నం: మY అడగE మEందుక 0B]ి, మం కారం
4ేయ8[. అcేః {సజð
సజð నులంటµ (ఉపకారం 4ే]0
 ారంటµ) అల8%9 క ఎంZ
ఇషN ం}.. అంటµ అత6 వదs క 0¶·¸ అత6Z మE$ాఫq (కర4 లనం),
మEఆనఖ (క×(<[ంచుట) 4ే]ి, అత6క ఏcైA కానుక ఇ0ా[.
చ<తక
 ారల ఒక సంఘటన ¯°A :రః qరj, రÃీy
àక° బ6స తన యజమ86 ]వ 4ేస ూ ఒక$ా< అత6క 0B*ి
ళ»¸ X±సూ
 ఉండ(ా ఆ 0B*ి ళ¸ 4ెంబE 4ేmలF నుం*ి జº<X±l
qరj, రÃీy తల ద ప*ింcి. qరj, రÃీy }శ }ఖ8త
ఖçఫ. అత6క కపం వ4ేJ]ింcి. బ6స 0¶ౖప m<(< చూ~ాడ.
బ6స -4 ల8
cిగ&ం(L0ార}.
ార

Zె[వగల0ాడ-

ఇల8

అA :డః

ABను A కXా6: cిగ&ం(ాను అ6 ఖçా అA :డ.
{ఇతర
ఇతర తప¾లను ª&ం4ే0ార}
ార అ6 బ6సA :డ.

{కXా6:
కXా6:
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6ను: ª&ం4 న6 ఖçా అA :డ.
{సజð
సజð నులంటµ (ఉపకారం 4ే]0
 ారంటµ) అల8%9 క ఎంZ ఇషN ం} అ6
బ6స అA :డ.
0¶·¸X±, ABను 6ను: బ6సతం నుం*ి }మEక క[(<ం4 ను అ6
ఖçా 4ెXాDడ.

2- cేషం,
షం, అక°సు ¼]య8[ః
జమ^ యEదÖ ంలF ఆlÓా , తల8Ë  మ<యE fబéౖ! 
0ా<Z XాటW క;ందర సqబల ఒక 0¶ౖపన ఆయE ల ¼సుక;6
0¶ëÕ¸ర. మY 0¶ౖపన అç రCయల8%హo అనుË మ<యE 0ా<Z
XాటW బy êరల ఆయE ల ¼సుక;6 బయల cేార. యEదÖ ం
Æదలvౖంcి. ఆ సందరæంలF ఆ&! ~అÔZ ఒక వక 'అల8%హo
అకÒ!! సqబల ఒక<ౖ ఒక< ఆయEధం లXాL? ఎవర క¤*
0¶నుmరగడం లcే&టI?' అ6 పÙ:ం4 డ. c 6క అతను ఇల8
సమ8 న&4 Jడః 'సరU 0ాసుల ఒక<Aకర కల సుక A :ర.
పరసDరం ]ిగU EపడతiA :ర'. అcే రణరంగంలF తల8Ë రCయల8%హo
అనుË ష2xy అయ8ర. అతను అప¾డ అç రCయల8%హo అనుËక
0¶mLకం(ా మY పªంలF ఉం*ి<. ఇత6 మరణ 0ార }న: అç
రCయల8%హo అనుË తన గEఱా ను:ం*ి cి(<, ఆయEధం దూరం
}]ిL]ి, కా[నడకన తల8Ë 0¶ౖప వ4 Jర. అత6: చూ~ార. అతను
హత4ేయబ*È ర. -ఇహలFకంలFAB సరU ం Ûభ0ార XÁంcిన పcి
మంcిలF ఒక°ర తల8Ë- అత6 గ*È 6క అంటIన దుమE`ను
దు[Xార. తర0ాత ఇల8 అA :రః "అబ మEహమ`y -తల8Ë
àక° 6' ABÜ- 6ను: ఈ ]ి¨mలF ABను చూడలకX±తiA :ను.
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కా6 అల8%9 Z ఇల8 ÆరటN Wక ంటWA :ను, అల8%9 6ను:
మ<యE నను: తను ఖు!ఆనులF Zె[ిన పణ తi`లF% 4ేరJ(ాక!

〈 ∩⊆∠∪ 
t ,#Í 7Î ≈)
s Gt Β– ‘9 ã ™
ß ’
4 ?n ã
t $Ρ¸ ¨θu z
÷ )Î ≅
e@ î
Ï 
ô ΒiÏ Νδ
Ï ‘Í ρ‰
ß ¹
ß ’ûÎ $Βt $Ψs ã
ô “u Ρt ρu 
(47 )ا

{0ా<
0ా< హృదయ8లలF &(<[ ఉన: మ8[A : కాపట: ©మE
Zöల(<$ ామE.
మE. 0ార పరసDరం $±దరలvౖ ఎదుదుర(ా ీïాలౖ
క¤రJంటర}.
క¤రJంటర . (15: 23ì: 47).
చూడం*ి 0ా< హృదయ8ల ఎంత 6ర`లం(ా, ప<ÛదÖ ం(ా
ఉA :É! ఎంతటI దూరప ఆలFచన, పరలFక ంతన! 0ార
పరసDరం X±ాడతiA :ర. రక పటµరల పవ23స ుA :l. అç
రCయల8%హo అనుË, తల8Ë రCయల8%హo అనుË తలను తన ఒ*ిలF
¼సుక;6యEA :ర. 0ా< ~ాంm సం´Lమ8లక) అ<¨స ుA :ర. ఇంకా
ఆయనZ క[]ి సాUలF%, సరU ప ]లláల%లF ఉంటర.
(×రవ$ా¨నం, మహత రన అికాాల కల చకవ<క సపంలF
ఉంటరన: }షయ86: గEర4ేస ుA :ర. 0ాస వం(ా ఇcి
అపÎరన దర¹నం! }ంత 6దర¹నం!!
ఈ అపÎర దర¹A ల 4 ల8 సDషN ం(ా మనక బ³ిస ున:
cేమంటµ; 0ారj మ8నవల! మ8నవ ప<ి6 c టIన 0ార కాదు. ఏ
ఒక° Yû 0ార cైవదూతల¤ కాలదు. కా6 మ8నవత àక°
ఉన:త Ùఖా6క ఎcి(ార.

* ఒక Yf ఇబE: సమ8`' &తiడ కపం(ా అత6 దగU < నుం*ి

0¶ళ ß "గద, నతqసÇ" అA :డ. అంటµ  సంగm Lప చూసు
క ంటను. Lప మన ¼రD జరగనుంcి. ABను 6ను: 6లcd$ ాను,
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వ నను: 6లcd$ ావ. మనలF తప¾ ఎవ<cో అప¾డ Zెల సుంcి.
ఇబE: సమ8`' ఇcి }6, "కాదు, కాదు, అల8%9 $ా´ి(ా! Lప
మనం ఒక<Aకర మ6:ంచుక ంటమE" అ6 అA :డ.
}~ాసుల పరసDరం లvక° చూసుకర, ఒక<క;కర వ A
గE<ం ఇల8........ 0ా$ావ, ఇల8 ...... 4ెXాDవ, వ నను:
పYªం(ా 6ంcిం4 వ..... మ<యE ..... మ<యE ..... కాదు, ఇcి
స<lన పదÖ m కాదు. స<lన పదÖ m ఏ&టంటµ "అల8%9 6ను:
మ6:ంచు(ాక!" అ6 దుఆ ఇ0ా[ (0Bడక0ా[).

3- తన మ8A 6:,
6:, ధA 6: అల8%9 మ8రU ంలF 0¶ Jంచటం:
Jంచటం
పవక (ా< Ûభ కాలంలF అబ జÜ జÜ అను ఒక వక ాm
0Bళ ©లý°6 అల8%9 స6:ిలF ఈ }ధం(ా ÆరటN Wక ంటడః
"అల8%9!  మ8రU ంలF ఖరJ 4ేయEటక A వదs ధనం లదు. 
మ8రU ంలF X±ాడటక A లF శకØ లదు. అందుక ABను A మ8A 6:
((×రవపmష ) మE]ి% మEల క;రక అంకతం 4ేస ుA :ను. ఓ అల8%9!
ఇక నుం*ి ఎవర నను: దూÃిం A , బిం A , పYªం(ా
6ంcిం A c 66 సయం 0ా< XాXాలకL ప<qరం(ా 4ేl!!
మY ఉల% ఖనంలF ఉంcిః ఒక Yf పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వ
సల% ం c నధా`ల 4ేయండ6 X±త"23ం4 ర. అప¾డ ఉల8Ò g,
జౖy 6లబ*ి "పవకా! c నధా`ల 4ేయమ6 ర X±త"23ం4 ర.
అlZే A వదs A మ8నమE ((×రవపmష ) తపD మL లదు.
అందువల% ABను c 6: A ౖ అA యం 4ే]ిన0ా<క c నం 4ేస ుA :ను. పవక  అత6కL& సమ8 న&వలదు. మరసటI Yf
సయం(ా పవక  "ఉలÒ g, జౖy ఎక°డA :డ?, తన ఆZ `-
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Âమ8A 6: c నం 4ే]ినతను ఎక°డA :డ?. 6శJయం(ా అల8%9
అత6 ఈ c A 6: ]ీక<ం4 డ" అ6 Ûభ0ార అందజL~ార.(1).
ఇcి ఆZ `Âమ8A ల c నం. పవక మEహమ`y సల% ల8%హo
అలvౖ23 వసల% ం తమ ధన మ8న Xాణ లను ఈ ~ాశత 'c వ' (ఇ$ా%ం
ప4 రం) క;రక Z గం 4ే]ినటW
% , ధర`ప4 రక ల , }c ర¨ల తపDక
తమ మ8న మాదలను Z గం 4ేయ8[. మన Xాణం, ధనం,
మ8నం, సంZ నం ఒక°టµ&టI సమస ం "ల8ఇల8హ ఇల% ల8%9"
9"
క;రక అ<Dం4ే సc æగం అల8%9 మనక ప$ాcించు(ాక! (ఆ,).

4- ఇతరల తిDc లను స23ంచటం:
చటం:
'ఇ9 య8ఉ^ ఉల¤ం' రచlత ఇమ8ం గజº[ ¯°A :రః ఒక
వక హస, బ]ీ ర23మహoల8%9 వదs క వ J 'అబ సఈy!(2)
ఫల8A మ6Ãి &మ`[: పYªం(ా 6ంcిం4 డ' అ6 4ెXాDడ.
అత6: దగU <క ి[ , Z జº ఖరj
ð ర పండ% బEటN ఇ J ఇల8
4ెXాDరః "వ అత6 వదs క 0¶·¸ ఈ బEటN అత6క ఇ J వ
మ8క పణ [4 Jవ, c 6క బదుల (ా ©మE క Z జº ఖరj
ð ర
పండ% ఇ4 JమE అ6 4ెప¾". ఇతను 0¶·¸ అ} అత6క ఇ4 Jడ,
అల8(L 4ెXాDడ.
cd6 ఉcేsశం ఏ&టంటµ ఈ పపంచ }షయం సులభం. క;ందర
తమ పణ ల c నం 4ేస ూ ఉంటర. ఎవ)A 6ను: చూ]ి
1

2Sòస 'మజ`ఉజð 0ాఇy లF ఇల8 4ెXాDరః cd66 బజºð! ఉల% Ïం4 డ.
అందులF మEహమ`y g, సులvౖమ8, g, మషÀ`^ జఈä ఉA :డ.
(2)
హస, బ]ీ ర23మహoల8%9 (ా< క 6య.
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అసూయప*ిA , పగ¼రJక;నదల A , 6ను: వmLకం A
అందుక వ బధ పడక , ఇవ6:య  పతంలF పణ ల (ా
4ేరZ l.  $ా¨A 6: ంచుZ l అన: }షయ86: Zెల సుక!

* హజ మ$ా అలvౖ23స"ల8ం చ<తల
 F ఉంcి, ఆయన ఒక$ా<

"పభE0ా! ABA¿ }షయం కరతiA :ను". (అతను కLcే&టÐ
అల8%9 క Zెల సు, అlA ) అcే&టI మ$ా? అ6 అ*ి(ాడ.
"పజల A క వmLకం(ా మ8ట% డక ం* 0ా< A¿రను మlంచు"
అ6 అA :ర. అప¾డ అల8%9 ఇల8 4ెXాDడః "మ$ా!
మ$ా! A
(×రవం,
(×రవం, (¯పDతనం $ా´ి
$ా´ి! ABను ఈ ప6 A క;రక 4ేయలదు.
ు. ABను
0ా<6 సృCం4 ను,
ను, ABAB 0ా<క ఆqరం A
AసంగEZ ను.
ను. అlA
0ార నను: దూÃి$ ార".
ర". సుÇ qనల8%9!! అల8%9, కరణ>ం4ే0ాడ,
ఒక°డ, అcి¼యEడ, అక°రల60ాడ, ఆయనక సంZ నం
ఎవరj లర. ఆయన క¤* ఎవ< సంZ నమ కాదు. ఆయనక
స<సమ8నుల ఎవరj లర. ఇంతటI ఆ సృÃిNకర lá పజల
దూషణలక గE< అవతiA :డ. ఈ బల2xన, అధమ మ8నవడ,
êర gందువZ పటINన0ాడ (×రవ సృÃిNకర అlన అల8%9 ను
దూÃి$ ా* ?

   Z'5 , l\ : ,'!"  :    
* B AK
  >4"+R

7

 $
   D<
 
&z  D
  >4R
7  E#
   "X
   *<7 , >4R * >4KnOR
  >4"+R

89  <&K S=  &!'R
   .! E#
   RnO5
   *<7

పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం పవ ం4 ర6 అబ హo
) ా
రCయల8%హo అనుË ఉల% Ïం4 రః "అల8%9 ఇల8 ]ల}4 Jడః
ఆదమE క మ8రడ నను: దూÃి$ ాడ.
డ. ఇcి అత6క తగదు.
తగదు.
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ఆదమE క మ8రడ నను: mరస°<$ ాడ.
డ. ఇcి అత6క ~
~Âంచదు.
Âంచదు.
A క సంZ నం ఉంcి అ6 ఆYించడం నను: దూÃిం నటW
% . ABను
Zö[$ా< పటINం నటW
% మY$ా< పటINంచలను
ను అ6 అనడం నను:
mరస°<ం నటW
% "(1
"(1).
ఇమ8ం అహ`y ర23మహoల8%9 తన రచన కZ బEfð9 y లF
¯°A :ర అల8%9 ఇల8 4ెXాDడః "మ8నవ* ! ఎంత ఆశJరం!
ఆశJరం!
ABను 6ను: పటINం4 ను.
ను. వ ఇతరలను ఆాిస ుA :వ.
:వ. ABను
క ఆqరం A
సం(ాను. వ ఇతరలక కృతజÌ త Zెల పతiA :వ.
Aసం(ాను.
సం(ాను
:వ.
ABను  అక°రల60ా*ి6, అlA ABను 6ను: సంZషం(ా
ఉంచ* 6క వాల ప$ాcిస ూ ఉA :ను.
:ను. వ A అక°రగల0ా*ి0¶ౖ
క¤* A క అ}ేయత చూపతÀ నను: అసంతృి పరచు
తiA :వ.
ౖ  నుం*ి ౖ ©ళ»¸ క రసుA :l.
:వ. A 0¶ప
:l. కా6 
తరఫన A 0¶ప
ౖ క దుÓా°ాల
దుÓా°ాల 4ేరతiA :l".
:l".
అ6: లFXాలక అ¼తi*ైన, ఏక)క అcి¼యE*ిAB క;ందర
mడతiA :రంటµ మన ల8ంటI లFXాల గల 0ార ఏ XాటI?
పవక సహచరల ఉత మ మ<యE ఉన:త ఆదా¹6క ఇcో
(¯పD 6దర¹నం. ఎల8 అన(ా; 0ార పరసDరం సంZషం(ా ఉం*ే0ార
అlA $ామ8న మ8నవలF% మ8cి<(ా ఒకప¾డ 0ా< మధ
}c ల 4ోటW 4ేసుక AB}. పరసDరం క;cిs Yfల అసంతృి(ా
ఉం*ే0ార. కా6 m<(< Zెల%టI 6ష°ల హృదయEల (ా మ8ార.
పరసDరం క[$ార, క×(<[ంచుక A :ర. సహA 6: పద<¹ం4 ర.
మలను పంచుక A :ర. ఎందుకంటµ 0ారంద< పA cి ఒక°టI,
బEఖ8t/ బyఉ^ ఖ^°/ మ8జºఅ .ీ ఖ×[ల8%23 తఆల వహoవల% Þ యÇ దఉ^
ఖల°..../ 3193.
(1)

మ బం ల

62

0Bర 0Bర ఎంతమ8తం కాదు. అcే "ల8ఇల8హ ఇల% ల8%9 మEహమ`
దరసూల ల8%9".
9". ఇక 0ా< మధలF జ<(<న- దంZ , 0ార
మనుషiల అన:c 6క 6దర¹న. cైవదూతల¤ కార. మ<యE
పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం àక° ఈ హcdసును &ం
X±లరః "పm ఆదమE క మ8రడ తప¾ 4ేయE0ా*ే"(1).
ఎల8ంటI మచJ ల6 Zెల% కా(<తం ల8(ా క¤*
ఎన:టIకØ అల8 లక ం*ి<!

లక ం*ి<.

0ారj మనుషiల, 0ా< హృదయ8లF% క¤* మ8నవ సవ©
కదుల తiం*ేcి. 0ాటIZAB 0ార భ& ద mరగEతiం*ే0ార.
కా6 0ా< ఆ సవం ఉత మ ]ి¨m మ<యE ఉన:త ÙఖరంలF
ఉం*ింcి. ఎప¾*ైA ఏcైA కారణం(ా తప¾ జ<(<A , 0¶ంటAB
సరsక;6 మú¸ మEందుక , ౖక ఎcి(L పయత:© 4ే]0ార.
హజ అబ బ' ]ిcs dÑ రCయల8%హo అనుË ఉపమ8ణం చ<తల
 F
ఉంcి. ఒక$ా< ఒక వక ఆయనZ అంటడః అబ బ'! అల8%9
$ా´ి(ా ABను 6ను: ఎల8 mడZ నంటµ, ఆ mటW
% Z  సమ8ిలF
4ేరZ l. హజ అబ బ' అత6క ఇల8 సమ8 న&4 Jరః
Z  సమ8ిలFAB 4ేరZ l, A సమ8ిలF కాదు.
హజ అబ బ' 6జం 4ెXాDర. అ} దూÃించబ*ిన0ా<
సమ8ిలFక ావ. ఎవర తమ A ల కను పజలను బించ* 6క
ఉపÉ(<ం4 Y 0ా< సమ8ిలFAB 4ేరZ l. ఏ మరడ హజ
(1)

m<`C/ ]ిఫతi^ Ïయ8మ.../ &నుË../ 2499. ఇబE: మ8జ/ అfð9 y/ Cక
Zౌబ/ 4251. c <`/ <ఖ8Ñ/ .ిZ ౌబ/ 2611. అహ`y/ 3/198. మEస ద' qకం/
4/244. qకం cd6 సనy స2x అ6 4ెXాDర. అల8Ò స2xహo^ జº&అ 4515లF
హస, అ6 4ెXాDర.
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అబ బ' ను mటN*ో, ఆ mటW
% అబ బ' సమ8ిలF 4ేరZ య6
}సుA :* ? ఏల8ంటI మరతం ఇcి? ఇంతకంటµ &ం న
మరతం మLమEంటWంcి?
మú¸ హజ అబ బ' జ0ాబEను గమ6ంచం*ి! ఏమA :ర?
"Z  సమ8ిలFAB 4ేరZ l, A సమ8ిలF కాదు" అ6
4ెXాDర. ఇcే సమ8 న&4 Jర, ఇcి (ాక ం* , "ABనూ 6ను:
mడZ ను, A mటW
%  సమ8ిలF 4ేరZ l" అ6 (ా6, "ABను క
ఇల8 4ే$ ాను, అల8 4ే$ ాను" అ6 (ా అనలదు. కLవలం "Z 
సమ8ిలF 4ేరZ l" అ6 మ8త© అA :ర.
హజ అబ బ' ]ిcs dÑ జ0ాబE, ఆయన పవర న 4 ల8
స<lనcి. మనసును AిDం4ే మ8ట, దుాæష, 0ాటI దుషkలం,
ప<ణ మం, ఆ మ8టల
అన* 6క $ాహసం 4ే]ిన0ా*ే
అనుభ}$ాడ.

5- జగడమE మ86,
మ86, సంి పయత:ం 4ేయ8[ః

ఒక వక హజ అÜ g, ఆã రCయల8%హo అనుËZ
అA :డః ABను ¼<క చూసుక;6  ప6 పడZ ను. c 6క హజ
అÜ g, ఆã  'అల8()Zే క ప6 త(<[ంcి' అA :ర.
ఇcే స<lన జ0ాబE. ఎవ*ైZే తన $Áదరలను బధ క[(<ంచట6క, 0ా<6 దూÃించట6క, 0ా<క వmLకం(ా ఏcైA పA :గం
పన:ట6క ¼<క XÁంc లనుక ంట*ో, 0ాస 0ా6క అతడ ఎప¾డూ
¼<క XÁందడ, అల8%9 అత6: ఇల8(L ¼<క లక ం* 4ే]$ ాడ.
0ాస 0ా6క అతను ఈ }ధం(ా తన Þ}తంలF6 అమలన
సమయ86: ల8భం ల6 వషయ8లF% వృ 4ేసుక ంటWA :డ.
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హజ అÜ g, ఆã  జ0ాబE స<lనcి మ<యE
}0BకంZ క¤డక న:cి. {ఎవ<
ఎవ<క cివజºÌనం (}0Bకం)
ం) లÂం నcో,
నcో,
0ాస వం(ా 0ా<క మqగం లÂం నటµ% }.. (సూ బఖర 2: 269).
హcdసు 0Bతల కథనం, ఒక వక ఆ&! g, ÓÁఅÔ -ర
(ాం న Z gఈ, పం*ితiలF% ఒకర- యదుట 6లబ*ి 'ఆ&!
వ అబదÖ ం పల క తiA :వ' అ6 అA :డ.
ఆ&! ఇల8 జ0ాg4 Jరః వ సతవంతi60¶ౖZే, అల8%9
నను: ª&ంచు(ాక! వ అబదÖ ం ప[కన0ా60¶ౖZే అల8%9 6ను:
ª&ంచు(ాక!
4ెపDం*ి! ఆ తర0ాత అత*ేమ6 యEంటడ??
ఏమంటడ? ఊరక A :డ!! ఎందుకంటµ ఎవర జగ* 6:
అంతÆంcిం , ాÞ క దరJ* 6క పయత:ం 4ే$ ాY, ఎవ<ౖ
అZ 4 రం జరపక ం* ఉంటY -పZేకం(ా c , అంతసుల ,
(¯పD $ా¨నంగల 0ా<ౖ- అల8ంటI0ార సయం(ా తమ పట%
తర0ాత ఇ$ా%ం మ<యE మE]ి% మEల పట% ©ల 4ే]ిన0ా×Z ర.

6- ఆత` ప<లన:
లన:
హì సందరæం(ా &A లF ఒక వక $ా[ం g, అబEsల8%9 g,
ఉమ! ను ీక;A :డ. మú¸ అతAB m<(< $ా[ంZ అంటడః వ
4 ల8 4ెడÈ మ6Ãి}. $ా[ం -Z gఈ, లF6 (¯పD పం*ితiడ- ఇల8
జ0ాg4 Jడః "ఈ }షయం 0B కను(¯A :వ, 0B A క
Zె[Xావ. ఇపDటI వరకవరj A క Zెల పలదు". ఎందుకంటµ $ా[ం
తనక Z ను 4ెడÈ0ాడ6 }ం4ే0ార. ఇcి 6జ©. }~ా]ి తనలF
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Z ను లFపం, క;రత ఉన:టW
% గమ6$ాడ. తన ఆత` cs ి<కా6క,
ఆహం0ా6క గEరవతiంద6 అనుక న:ప¾డ అతను c 6:
6ంcి$ ాడ, ప<[$ాడ. కా6 దుా`రUడ, వంచక డ తనను
Z ను మం 0ా6(ా ప4 రం 4ేసుక ంటWంటడ.
సఈy g, మEసlÇ ర23మహoల8%9 అర¨ ాm తర0ాత
6ద ©ల క;6, తన ఆత`నుcేsÙం ఇల8 అAB0ారః 'ఓ 4ెడలను
<ిం4ే మన$ా! ల అల8%9 సమªంలF 6లబడ'.
సఈy g, మEసlÇ ర23మహoల8%9 ఇల8 అంటWA :ర!!
మనం మన ఆత`లZ ఏమంటమE?. (ఓ అల8%9 మ8 లFXా[:
కిD పచుJ).
స2x సనదులZ రf0¶ౖన ఒక సంఘటన ఇల8 ఉంcిః ఖు!ఆ,
0ాఖ8త, పం*ితiలకL పం*ితiలvౖన హజ ఇబé: అబÒã
రCయల8%హo అనుË (ా<6 ఒక వక మ]ిðదు^ హాంలF, పజల
మEందు దూÃించడం ÆదలvటN డ. ఆయన తల cించుక;6
ఉA :ర. కరèక డ, ఎ* <0ా]ి అlన అతడ పపంచమEలFకల% 8
(¯పD © }6 mడతiA :డ. ఆయన ఏ బదుల పల కడం
లదు....... ఈ (6శబs6: చూ]ిన అతను) mడతÀABX±య8డ.
అప¾డ ఇబé: అబÒã తల ఎm ఇల8 అంటరః నను:
mడతiA :0ా? A లF ఈ మడ గEణ ల A :l!
'ఇబé: అబÒã అ0B&టI?' అ6 అ*ి(ాడతను.
ఇబé: అబÒã 4ెXాDరః అల8%9 $ా´ి(ా! ఎప¾డ వరè ం క <]ిA
ABను సంZÃిం , అల8%9 $±తం 4ే$ ాను. మ< A క ఒంటల ,
©కల ఏ లవ!!
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'ండవcే&టI?' అ6 అ*ి(ాడతను.
ఆయనA :రః A యం 4ే] ఏ A య8ిపm గE<ం ABను }A :,
అత6 పYªంలF ABను అత6 క;రక దుఆ 4ే$ ాను, మ< చూడబ³Zే
అత6 వదs A అtð ఏcd లదు.
'మడవcే&టI?' అ6 అ*ి(ాడతను.
ఆయన 4ెXాDరః ఖు!ఆనులF6 ఒక° ఆయతi వం A క
Zె[]ిA , A క Zె[]ిన }ధం(ా మE]ి% మEలంద<కØ Zె[య8ల6
ABను కరక ంటను!!
ఇcి, సqబలF గల ఉన:త ఆదర¹ం! }~ాసం మ<యE ఉత మ
నడవ*ికల అసలvౖన పA దులౖ మqపవక  0ా<క Ùªణ
ఇ4 Jర. లక ంటµ 0ార ఎ* < నుం*ి 0¶[క వ Jన 6రªాస
వరU ©. కా6 పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం కమకమం(ా 0ా<క
Ùªణ ఇ J, 0ా< భ}షతi
 ను ¼<Jcిcs ర. 0ా<ౖ పZేక శదÖ
చూXార. వ<క 0ార సమస జºతiలౖ A యకతం వ23ంచుటక అరËలయ8ర. పజలంద<కØ ఉత మ ఆదర¹ం(ా 6[4 ర.
నూటIక నూర Xాల% వ ఎవ<6 XÁందుZ వ?. వ
వంద~ాతం మం వక 6 XÁంc లంటµ, ఎన:టIకØ XÁందలవ. క;ం4ెం,
30 ~ాతం, 50 ~ాతం మం
0ా*ి6 XÁందగలవ. మE]ి% ం
సమ8జమEలF ఒక మE]ి% ం వక -అతను ఎంత ఉత మ, ఉన:త
$ా¨A 6క 4ేరక A :- ఏ
న: లFపం, క;ంత అlన క;రత
ల60ా*ి6 చూడలవ. ఇల8 మEమ8`టIక అసంభవం.
£3
Å ≈9s ρu #‰
Y /t &r ‰
> n
t &r 
ô ΒiÏ Ν3
ä ΖΒÏ ’
4 1s —y $Βt …µç Gç Ηu q
÷ ‘u ρu /ö 3
ä ‹ø =n æ
t !
« #$ ≅
ã Ò
ô ùs ω
Ÿ θö 9s ρu 

(21 ر- 〈 )ا3 
â $! ±
t „o Βt ’1jÅ “u ƒã !
© #$
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{ఒక
ఒక 0Bళ అల8%9 అనుగహం
ఆయన కారణం  ద లకX±Zే,

లF ఏ వకØ ప<ÛదుÖడ కాలడ.
. కా6 అల8%9 lá Z ను క<న
0ా<6 ప<ÛదుÖల (ా 4ే$ ాడ}.
డ . (సూ నూ! 24:21).
ఫల8A వక c తృత గEణం గల0ాడ కా6 కిÃN ి. ఫల8A వక
6గహశక
 గల0ాడ కా6 ి]ిA <. ఫల8A వక సదు
U ణEడ కా6

ZöందరXాటW స}. ఇల8 }}ధ గEణ ల0ారంటర. ఎందుకంటµ
మం , 4ెడ గEణ ల: పం ంcి అల8%9 lá.
ఏ వక àక° XాXాల లvక°ంచటం $ాధ అతAB
మం 0ాడ. కా6 క;ందరంటర, వ ఎంత పయత:ం 4ే]ిA 0ా<
XాXా[: లvక°ంచ లవ!! మ< క;ందర, వ 0ా< మం తA 6:
చూ]ి 0ా<లF ఏ తప¾ లదు, కLవలం ఇcి .... మ8త© అ6
అంటవ, ఇల8ంటµ 0ాL మం 0ాళ»¸. ఎవ< పణ ల 0ా<
XాXాలను అిగ&$ాÉ 0ాL ఇ$ా%ం àక° స<lన మ8రU ంలF
ఉన:0ార. మవ< XాXాలvౖZే 0ా< పణ లకంటµ &ం ఉంటÉ
అతAB అల8%9 మ8రU ం నుం*ి 0¶ౖcొల(<న0ాడ. ఎందుకంటµ అల8%9
పళయcిA న Xాపపణ లను Z సులF తÀకం0B$ ాడ. c 6
గE<ం4ే అల8%9 ఇల8 Zె[Xాడః
þ’ûÎ Ν
ö κÎ EÌ $↔t ŠhÍ ™
y ã
t —ã ρu $f
y Gt Ρt ρu #( θ=è ΚÉ ã
t $Βt 
z ¡
| m
ô &r Ν
ö κå ]÷ ã
t ≅
ã 6¬ )
s Gt Ρt 
t %
Ï !© #$ 7
y ×Í ≈‾ 9s ρ' &é 

(16 ف. ∪∉⊇∩ 〈 )اﺡβ
t ρ‰
ß ã
t θƒã #( θΡç %.x “%
Ï !© #$ −
É ‰
ô Á
_Å 9#$ ‰
y ã
ô ρu ( πÏ Ψ¨ gp :ù #$ =
É ≈tu ¾
õ &r

{ఇటWవంటI
ఇటWవంటI 0ా< నుం*ే ©మE 0ార 4ే]న
ి మం కర`లను
]ీక<$ ామE;
ి 4ెడకర`లను మ6:$ామE.
మE 0ార 4ే]న
మE. 0ా<క
4ేయబడతÀ వ Jన సత0ా(ాsనం పకారం,
ారం, 0ార సరU 0ాసులలF
4ేX
< ±Z ర}.
ర . (అ9 ఖ8ä 46: 16).
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ఈ ఆయతiలF 0ా<లF XాXాల , తిDc ల A :య6, అlZే
ఆయన 0ాటI6 మ6:$ాడ6 సDషN ప<4 డ. ఒక హcdసులF ఈ
}ధం(ా ఉంcిః "టI ప<మ8ణం ండ దs కడవలక సమ8నం(ా
ఉన:ప¾డ అcి మ8[A 6: గ23
 ంచదు"(1).
క;ంద< ళ»¸ (పణ ల ) తక °వ ఉం*ి, అందులF ఎంత న:
వసువ ప*ిA తన పవం చూపతiంcి, ళ»¸ కల ÃితX±Z l.
మ< క;ంద< సZ °ాల ండ దs కడవల మ8cి<(ా ఉం*ి
అందులF ఏ వసువ ప*ిA అందులF మ8రD ాదు. 0ా< c నం,
}ద, ప4 రం ఇంకా ఇతర సదు
U ణ ల వల% ÃౖZ , నుం*ి క;6:
దుÃర
 ణల క[(<A అ} తమ పవం చూపవ.
"హజ మ$ా అలvౖ23స"ల8ం Ùల8ఫలకాలను ¼సుక వ4 Jర.
0ాటIౖ అల8%9 0ాక °, 0ాణ> [Ïంచబ*ి ఉంcి. 0ాటI6 ఒక పక°న
ప*ే~ార. తన $±దర6 fతi
 ను పటWNక;6 అత6: ల8(ాడ" అ6
వ Jన }షయంలF ఇబE: Zై&య 4ెXాDర6 ఇబE: ఖlÜ
మc <f$ా"[కØ, లF ¯°A :రః ఆయన $±దరడ క¤* పవకL.
అlA మ$ా అలvౖ23స"ల8ం పజల మEందు తన $±దర6
గడÈ మE పటIN ల8(ాడ. కా6 అల8%9 ఆయ6: మ6:ం4 డ.



  
9 &
6!V
  F7   )v
     E!\<

ఆlÓా రCయల8%హo అAË ఉల% ఖనం పకారం పవక  ఇల8
పవ ం4 రః "సదు
U ణ సంపను:ల తిDc లను మ6:ం 0Bయం*ి.
(1)

అబ c వÎy/ తqర/ మ8 యEనCð సు^ మ8అ/ 63. m<`C/ తహర/ 67.
6$ాlÕ/ తqర/ 52. ఈ హcdసును ఇబE: ఖుజౖమ, qకం, ఇబE: 23బÒ,, ÃÑ
అహ`y Óాక! 0 (Z çÑ m<`C 1/98లF) మ<యE అల8Ò 0 (ఇా 23లF)
స2x అ6 4ెXాDర. cd6 }వరణ Zెల గEలF చూడదల చుక న: 0ార
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'హoదూy
హoదూy'
హoదూy తపD"
తపD"(1). హదుsలF% అందరj సమ8నుల. కా6 ఏ }షయ8లF%
హదుs 6రlంచబడలcో, అ} సదుUణ సంపను:ల c ా జరగEZే
0ా<6 మ6:ం4 [. సదుUణ సంపను:లంటµ ఇ$ా%ంౖ సతం(ా,
]ి¨రం(ా ఉన:0ార, ప4 ర, సం´Lమ కారకమ8ల , c నధా`ల ,
సలq సంపcింపల ఒక°టµ&టI అ6: రం(ాలF% మEందున:0ార.
0ా< నుం*ి ఎప¾*ైA ఏcైA
న: తప¾ జ<(<Zే ఓరJక0ా[.
(0ా< ఆ ఒక° తప¾ను "(Yరంతను క;ండంత 4ేయEట" మ8cి<(ా
4ేయక ం* ,) 0ా< సత°ాల , c నధా`ల మ<యE అల8%9 వదs
మ<యE పజలF% 0ా<క న: మం తA 6: చూ* [.
$±దరలZ కల]ి ఉండ, 0ా< XÁరXాట% ను ఓరJక, 0ా<
తిDc లను మ6:ంచు.
ఇబE: మEబర' ర23మహoల8%9 మEందు 0ా< &తiల,
Ùషiల, 4ెడ ప$ ావన వ Jనప¾డ ఆయన ఇల8 అAB0ారః
'ఫల8న మ8cి<(ా ఎవరంటర. అత6లF ఇల8ంటI .... ఉత మ
గEణ ల A :l'. 0ా< 4ెడలను ప$ ా}ం4ే0ార కాదు.
అÉ! మనమE క¤* పజల మం కాాలను ప$ ా}సూ

ఉంటµ ఎంత బగEండ?. ఎంత 4ెడÈ మE]ి% A అత6లF క;6:
సZ °ాల లక ం* ఉండవ. కసం నమ8జౖA 4ే$ ాడ కావచుJ.
ఇcి లక A : అల8%9, ఆయన పవక ను &ం4ే 0ా*ై ఉండవచుJ.
ఇcే 6జZే, అత6 మం తA 6క ఇcే స<X±తiంcి.
(1)

అబ c వÎy/ అ^ హoదూy/ .ి^ హcిs యEr ఫఉ .ీ2/3 4375. అహ`y
6/181. ÃÑ అల8Ò ర23మహoల8%9 స2x అÔ c వÎy మ<యE స2xహo^
జº&అ 1185లF స2x అ6 4ెXాDర. 'హoదూy' అంటµః ఏ XాXాల ౖ ఇ$ా%ంలF 0ాటI
Ùª ఇహలFకమEలF 6రlంచబ*ింcో అ} అ6 వం. ఉc ః cొంగ àక° హస
ఖండన, }0ా23తi*ైన వg4 < àక° Ùల8 Ùª వ()ా.
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* మతi ]}ం న ఒక వక 6 పవక సమªంలF ¼సుక ావడం

జ<(<ంcి. ఆయన సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం క;ర* Ùª }ిం4 ర.
అతను ఇంతక మEందు క¤* అABక $ార% Ùª అనుభ}ం4 డ.
అత6: చూ]ిన ఒక వక 'ఇత6ౖ అల8%9 ~ాపం పడ(ాక! ఎ6:
$ార% పటWNబ*È డ' అ6 అA :డ. ఇcి }న: పవక సల% ల8%హo
అలvౖ23 వసల% ం 4ెXాDరః "ర ~ాపA ా¨ల టNకం*ి. అల8%9
$ా´ి(ా అతను అల8%9 , ఆయన పవక ను &
 $ాడన:cి A క
Zెల సు".
సు". మY ఉల% ఖనంలF ఉంcిః ఒక వక 'అల8%9 ఇత6:
అవమ8నపరచు(ాక!' అ6 శిం4 డ. పవక  " $±దర6క
వmLకం(ా ÃZ
ౖ ,క సqయపడకం*ి" అ6 4ెXాDర..
అతను అల8%9, ఆయన పవక ను &సుA :డ6 పవక
సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం రfవ ప<4 ర. ఈ మ క¤* ఒక
సZ °ర©. ఇంకా ఆయన సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం ఇ$ా%య
$±దరతంలF అత6: 4ేాJర. ఇcి అm (¯పD సZ °రం.
మరల8ంటప¾డ మనం మE]ి% మEల ©ళ¸ను, ఇ$ా%మEలF 0ా<
Z (ాలను ఎందుక ప$ ా}ంచక¤డదు?
సంపÎర దుా`రU ంౖ వ ఏ మ6ÃిA¶ౖA చూసుA :వంటµ
అతడ సతmర$ా°<, లc అల8%9 హదుsలను &m<న0ాడ,
లc రXాXాల బ23రంగం(ా 4ే]0ాడ, లc ]ిగU  లజºð
వ$ా 6:
పÎ<(ా
cిం4ే]ిన0ాడ,
లc
పణ తi`లZ,
సదుDరషiలZ శతృతం వ23ం4ే0ాడ, లc ఇ$ా%ంను తన êప
0¶నక వcిల]ిన0ాడ.
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}
ండవcిః }
c లను }డA డడంలF
ఇ$ా%య } నం
కయ8త`క ఆదా¹ల / దృÓాNంZ ల ః
పవక స0ల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం àక° Ûభ కాలంలF
ఆయన సహచరల c ా ఉ6కలF వ Jన అతiత మ ఆదా¹ల
ఎA¿: ఉA :l. అందులF క;6: cిగEవ Zెల పబడతiన:}ః

1- gల8^  మ<యE అబ జ! ల మధ
మధ }దం:

ఒక$ా< అబ జ!  gల8^ ను అత6 త[% గE<ం
ప$ ా}ం ]ిగU E 4ేటlన }షయమA :డ. gల8^ అత6 గE<ం
పవక క .ిాదు 4ే~ార. అటW అబ జ! తను 4ెిDన మ8టను
గEర ZెచుJక;6 ప~ాJZ ప ప*È ర. ఇకLమlంcి? తన 4ెంప
భ& ద టN I gల8^ Z అA :రః 'అల8%9 $ా´ి(ా!  Xాదం
A 4ెంప ౖ టNనంత వరక ABను భ& ద నుం*ి లవను'.
ఇదs ర ఒక<క;కర కర4 లనం 4ే]ి, కల సుక A :ర.

2- మEqCt, మ<యE అA "రల మధ }దం(1):

ఇ$ా%ం ]ీకరణ తర0ాత, మEqCరల మ<యE అA "రల
మధ పరసDరం ఆయE ల బéౖటIక ¼]ి, ఒక<ౖ ఒకర c *ి
4ేసుక AB సందరæంలFAB పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం 0ా<
మధ పతªమయ8ర. "ఏ&టIc,ి అA గ<క 6A దం?
దం }డA డం*ి.
(1)

మEqCt, అంటµ మకా° నుం*ి మcdA క వలస వ Jన పవక సహచరల .
అA "! అంటµ మEqCt, క ఆశయ& Jన మcdన0ాసుల .
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ఇcి అతంత చనcి, దురU ంధభlషN నcి
 " అ6 అA :ర.
అందరj క:ర కాాJర. తమ 4ేతiల నుం*ి ఆయE [:
వcిల$ార. పరసDరం కల సుక A :ర. ఇcి 6జన $±దరవం.
ఇcి అల8%9 ౖ ప(ాఢ }~ాసం c ా లÂసుంcి. ఇcి అల8%9
àక° (¯పD వరం. ఆయన తన c సులF% Z ను క<న0ా<క
ప$ాcి$ ాడ. పరసDర cేÓాలZ 6ం*ియEన:మనసు"ల కలవడం
కLవలం ఇ$ా%ం c ాAB $ాధమlácి. అcి కLవలం అల8%9 àక°
Z డ. c 6: గటIN(ా పటWNక ంటµAB, అల8%9 కరణZ $±దరలవZ ర.
కాల8ల తరబ*ి రగEల తiన: 0¶ౖా6: కాలాయట6క, వాUల
కªలను అంతం 4ేయట6క, వక గత క<క[: హ<ం 0Bయట6క
మ<యE జº¼య cేÓాలను అంతÆంcించట6క అల8%9 క;రక)న
$±దరవం తపD మL మ8రU ం లదు. అల8%9 ఆcేశం ఇల8 ఉంcిః
öΝ3
ä ‹ø =n æ
t !
« #$ M
| ϑ
y è÷ ΡÏ #( ρã .ä Œø #$ ρu 4 #( θ%è § 
x ?s ω
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È 7ö tu 2
¿ #( θϑ
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{అందరj
అందరj క[]ి అల8%9 Z డను గటIN(ా పటWNకం*ి. }c లలF
పడకం*ి. అల8%9 క 4ే]న
ి ©ల ను జºÌపకం ZెచుJకం*ి. ర
ఒక< క;కర శతiవల (ా ఉం*ే0ార.
ార. ఆయన  హృదయ8లను
క[Xాడ
క[Xాడ.
డ. ఆయన కటªం వల% AB ర పరసDరం $±దరలయ8ర.
$±దరలయ8ర.
ర 6ప¾లZ 6ం*ివన: ఒక గEండం ఒడÈన 6లబ*ి ఉA :ర.
:ర.
అల8%9 &మ`[: c 6 నుం*ి కాXా* డ}.
డ . (ఆ[ ఇమ8, 3: 103).

* చ<తక ారల స2x సనదు (Xామ8ణ>క ఆ ాల)Z ఒక సంఘటన
¯°A :రః పవక సహచరల బ మEస [' యEcÖ 6క బయల
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cేార. (c < మధలF ఓ 4ోట మCç 4ే~ార). ఉమ! క ఓ
బ6స ఉం*ే0ాడ. అత6 ర జ9 జº9. అతను మ<యE
అA "రలF6 సA , g, వబ మధ (¯డవ Æదలl, ఇదs రj
కXా6క; J, కLకల 0B~ార. ఉమ! రCయల8%హo అనుË బ6స
'మEqCరల8ా!' అ6, అA "t 'అA "రల8ా!' అ6 ి[4 ర. ఆ
6A c ల మనసు"లను కల Ãితం 4ే~ాl. మEA .ిఖు (వంచక )ల
A యక *ైన అబEsల8%9 g, ఉబéౖ g, సల¤^ ఇల8 అA :డః
'ఎవర 4ెXాD*ో కా6 బల మం $ాత 4ెXాDడః వ 
క క°ను ఆక[Z ఉంచుZే అcి  0¶నక 0¶నక వసుంcి. m6ిం
ల8వ 4ే]  6AB: mABస ుంcి. ఒక0Bళ మనమE, 0ాళ¸ను మన ఇండ%
నుం*ి త<&0B]ియEంటµ ఈA డ మనZ ఇల8(ా పవ<ం
యEం*ే 0ార కాదు. మనమE మcdA m<(< 0¶·¸న తర0ాత
మనలF6 (×రవయEల చుల6 అక°ణ> ం 0¶ళ¸(¯డc మE'. ఈ
}షయం జౖy g, అరÜ }6, పవక క Zె[యజL~ార. పవక 
సహచరల వదs క వ J, ఆ Xాంతం నుం*ి బయల cేాల6
ఆcేÙం4 ర. ఎందుకంటµ అక°*ే ఉండడం వల% వంచక ల ఈ
}షయ86: మ<ంత(ా లి ప<]¨ ిm6 4ెడ(¯టN క ం* ఉండట6క.
సమ8జంలF క;ందరంటర, ఇతరల తప¾, XÁరXాట% ను పటN * 6క
మ8టW 0B]ి యEంటర. 0ాటI గE<ం
ల వల పల వల 4ే$ ార.
cd6AB ఓ ప6(ా టN Wక6 క క° పm పల% మEలF మm టN IనటW
%
ఇతరల మ8న మాదలలF జ కం 4ేసుక6cి తృి పడర.
కా6 ఇక°డ పవక  (ా< }0BచనZ క¤*ిన } A 6:
గమ6ంచం*ి! ఎవ<కØ ఆ }షయంలF (¯డవప*ే అవకాశం
లÂంచక ం* , ఆ Xాంతం నుం*ి బయల cేాల6 ఆcేÙం4 ర.
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అందుకL వదంతiలను అంతÆంcిం , పరసDరం మ(ా
ఉన:0ా< మధ ఏరD*ే చుJల చల8%రట6క సులభన పదÖ m
ఏ&టంటµ? పజ[: }c , }ద సంబంిత }షయ8లF%, ంతA త`క
పనులF% 6మగE:[: 4ేయ8[. మE]ి% ం సమ8జ దs దs సమసల
0ా< మEందుం4 [. ఎందుకంటµ ఇ$ా%ం మ<యE మE]ి% మEల
సమసల మన వక గత సమసల కంటµ, మన (¯డవలకంటµ
మEఖన}. ఇ$ా%ంను 0ాి 4ే] సమస. అంతాð¼యం(ా
యదులను అణ 0B] సమస. ]క [<జం (లకక0ాదం),
కమ6జం ($ామ0ాదం) మ<యE క)Ýసవల cినcిA 6క
రగEతiన: సమసల . కలకాలం ఉం*ే మE]ి% ం సమ8జ ఐకత
సమస. అల8%9 మE]ి% ం సమ8జº6: సర సమ8జºలౖ $ా´ి(ా
ఉం*ే మధస సమ8జం(ా 4ే~ాడ. అcి cైవగంథ
న ఖు!ఆ,

మ<యE పవక  àక° స2x హcdసులను అనుస<స ుంcి.
పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం సఅy g, ఉబదZ కల]ి
జ<(<న ఈ సంఘటన గE<ం Zె[Xార. అతనA :డః పవకా!
అల8%9 $ా´ి(ా! కషN మEంటµ ©మE అత*ి: (అబEsల8%9 g,
ఉబéౖ) న<కL$ ామE. లc అతడ మcdA లF ప0BÙంచక ం*
అడÈక ంటమE. 6స"ంcేహం(ా ర (×రవXాతiల , అత*ే
చుడ. ఉమ!  వ J, పవకా! A క అనుమmవం*ి, ABను
అత6: అంతÆంcి$ ాను అA :ర. c 6క పవక సల% ల8%హo
అలvౖ23 వసల% ం "ఉమ!!
ఉమ!! మEహమ`y తన అనుచరలAB
హతమ8రసుA :డ6 పజల పకార% లపZ ర కc , అందుక
వ ఆ ప6 4ేయక " అ6 అA :ర. (1).
(1)

ఈ సంఘటన సం´ిపం(ా బEఖ8tలF ఉంcి
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ఇ$ా%య ప4 ర సందాæలలF శతiవలZ, }YధులZ
పవ<ం4 ["న స<lన } నం ఇcే. పవక సల% ల8%హo అలvౖ23
వసల% ం వదs మం ప4 ర } నం ఉం*ింcి, c 66 ఆయన
అనుస<ం4ే0ార. ప4 రం మEందుక $ాగEతÀ ఉం* లన:cే
ఆయన కాంª. ఇందులF తమ ధనం, Xాణం, రక ం, ా
ిల%లంద<6 Z గం 4ేయవల]ి వ JA , అ6:టIకØ ]ిదÖ
ఉం*ే0ార. ఎందుకంటµ ఇ$ా%య ప4 రం ఎల% 0BళలF% జరగEతÀ
ఉం* [. పజల లgÖ XÁందుతÀ ఉం* [. పజల }A [, గEణXాఠం
ABరJక0ా[. ఆయన c ా అABకాABక మంcి సA `రU ం XÁంc [.
$ార¨ ం క;రక ప¼కారం ¼రJకవడం, ఆగహపడడం ఆయన
గEణ లF% ఎంత మ8తం లదు.
అటW పవక సల% ల8%హo అలv2
ౖ 3 వసల% ం ఉమ! రCయల8%హo
అనుË6 6[$ార. ఇటW అబEsల8%9 g, ఉబéౖ క మ8రడ -అత6
ర క¤* అబEsల8%9 lá, (అతను మE]ి% ం)- వ J, 'ర A తం*ి
హత 4ేయదల చుక న:టW
% ABను }A :ను. A తం*ి హత క;రక
ర ఎవ<A¶ౖA పంపZే, ఆ హంతక *ి6 A కళ¸ మEందు
నడసూ
 చూ]ి, అత*ి: హత 4ేయ6cే A ఆత`క తృి కలగదు.
అందుకL పవకా! Z }న:}ంచుక ABcే&టంటµ ర A క
అనుమm] , ఇప¾*ే A తం*ి తల న<కL]ి  మEందు Zె JడZ ను. కషN మEంటµ ABను తపDక అత6: హతమ8ర$ాను.
6శJయం(ా ర (×రవXాతiల . అత*ే చుడ' అ6 4ెXాDడ.
చూడం*ి! ఈ ఇ$ా%ంను. cd6 పట% గల (¯పD సంబం 6:! తం*ి 
మ<యE క మ8ర*ిలF ఎల8 0BాDటW జ<(ం< cి! క;డక అత6
రక ం, అత6 వం~cÖ రక *ే మ<! కా6.....?
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ఆ సహచర6 }~ా$ా6: క¤* చూడం*ి, అcి అత6లF
ఇ&*ిX±lంcి. నరనాలF% Þ< ంచుక X±lంcి.
0ాస వం(ా "ల8ఇల8హ ఇల% ల8%9 మEహమ`దురసూ ల ల8%9"
9"
c ా పసుkటమlá }~ాసం, నమ`కం మ<యE ైరం, $ాహసం
àక° వరA ¼త }షయ8ల (చ<త పటలF%) [Ïంచబ*È l.
} త సంఘటనల 0¶[క వ4 Jl. అ} }జºÌనులను, బEcిÖమంతiలను ఆశJరంలF పడ0B$ ాl. 0ార 0ాటI గE<ం ఏ
}వరణ ఇవల6 ]ి¨mలF ఉంటర.
ఆ cౌాæగEడ (అబEsల8%9 g, ఉబéౖ) చ6X±య8డ. అత6
క;డక అబEsల8%9 పవక వదs క వ J, ఆయన(ా< 4ొకా°
అ*ి(ాడ. అందులF తన తం*ి  mక కాయ86: చుటIN సమ8ి
4ేయ* 6క. ఆయన సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం తమ 4ొకా°
ఇ4ేJ~ార. పవక , తన తం*ి àక° జA జ నమ8f 4ేlం4 ల6
కాడతను. నమ8f 4ేlంచట6క పవక 6లబ*È ర. అంతలFAB
ఉమ! రCయల8%9 అనుË పవక వ$ా 6: పటWNక;6, పవకా! ర
అత6 జA జ నమ8f 4ేl$ాా?,  పభEవ &మ`[:
60ా<ం4 డ కc ? అ6 గEర 4ేయ(ా, అప¾డ పవక 4ెXాDరః
అల8%9 A క అికారం ఇసూ
 ఇల8 ఆcేÙం4 డః

〈 4 öΝçλ;m ª!$# uÏøóƒt =n sù Zο§÷∆s t Ïèö7y™ öΝçλ;m öÏøótGó¡n@ βÎ) öΝçλ;m öÏøótGó¡n@ ω
Ÿ ÷ρr& öΝçλ;m öÏøótGó™$# 
(80 )ا

{వ
వ 0ా<6 ª&ంప0B*న
ి ను,
ను, 0BడకX±lనను సమ8న©. వ
0ా< క;రక *ెబÒéౖ $ార% ªమ8పణ 0B*న
ి ను అల8%9 ఎన:టIకØ
0ా<6 ª&ంచడ}.
ª&ంచడ . (సూ Zౌబ 9: 80). అlZే ABను *ెబéౖÒకA :
ఎక °వ $ార% అత*ి మ6:ంప కసం Xా<¨$ ాను.
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అతడ మEA .ిÑ కc ! అ6 ఉమ! 4ెXాDర. అlA పవక
సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం అత6 నమ8f 4ే~ార. సహచరల
4ే~ార. ఆ తర0ాత అల8%9 0¶ౖప నుం*ి ఈ ఆcేశం వ Jంcిః
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{0ా<
0ా<లF మరణ>ం న0ా6 క;రక ఎపDటIక6 వ Xార¨న 4ేయక .
0ా6 (Y< àదs 6లవక }.. (సూ Zౌబ 9: 84).
అ}ేయతక ఒ*ిగటINన, పవక  ఆcే~ా6:
వmLకం న, పవక  Z క[]ి Cqy 4ేయడం మ8నుక న:
మ<యE మE]ి% మEలZ అసభం(ా వవహ<ం న మEA .ిఖుల
(కపటWల ), ఒక;°క°డ పవక (యEదs ం నుం*ి m<(< వ4 Jక,
ఆయన) వదs క వ J, పవకా! ABను 0ాిగసు6(ా ఉంటI6 అ6
అA :డ. పవక సL మం cి అ6 జ0ాg4 Jర. అతను ~ాtరక
Y(< కాదు, హృదయY(<. మ¯కడ వ J, యEదÖ సందరæంలF A
ర ఆYగం Xాడlంcి అందు వల% ABను Z XాలýUన లదు
అA :డ. అత6కØ సL, వ 4ెDcి సత© కావచుJ అ6
సమ8 న&4 Jర. మ¯కడ వ4 Jడ. పవకా! పయ8ణ 6క ఒక
ఒంట ఖtదు 4ే]ంత శక ల6 Ôద0ాణ> ABను అందుకL  0¶ంట
ాలదు అ6 4ెప¾క A :డ. వ క¤* 6జ© 4ెXాDవ అ6
ఇల8 సమ8 న&సూ
 X±య8ర. అటW అల8%9 0¶ౖప నుం*ి పవక
సల% ల8%హo అలvౖ23 వ సల% ం ౖ ఈ ఆయతi అవత<ం ంcిః

* అల8%9
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{అల8
అల8%9 6ను: ª&ంచు(ాక!
ª&ంచు(ాక! సతవంతiల క సDషN ప*ి
అసతవంతiల క Zె[యనంత వరక 0¶ందుక 0ా<క
]ల0 సం(<m}?}.
} . (సూ Zౌబ 9: 43).

ఈ ఉత మ పవర న c ా పవక -సల%
సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ంం
ఏ& $ాిం4 ర?
ర
ఆయన తమ (సత!వర నZ క¤*ిన) ప4 రం c ా
హృదయ8[: క[Xార, తమ }0Bకం c ా మనసులను ఒకటI(ా
4ే~ార. ఒక సహచరడ వ J ఇల8 అంటడః సత ఆాధు*ైన
అల8%9 $ా´ి(ా! ర A దృÃిNలF సయం(ా A ఆత`కంటµ ఎక °వ
అÂమ8నుల . మ¯కడ ఇల8 అA :డః ఆయన (¯పDతనం
4ెపDా6cి, ABను ఎన:డూ 0ా<6 కëÕ¸ా చూడలదు. అల8%9
$ా´ి(ా! ఆయన ఎల8 ఉం*ి< Zెల పమ6 ర నను: అ*ి(<న4ో
ABను 4ెపDలను.
పవక సహచరల పవక ను &ం న ¼ర అపÎరం. 0ా<
రకాల Xా<A , డల న<కA స23$ ాL కా6 పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం- XాదమEలF ఒక మEళ»¸ గEచుJక ంటµ
భ<ంచలకX±lá0ార. ఇcే 6జన మ.

3- మEఆ}య మ<యE ఇబE: ûబé!
ౖ ల
ల మధ }దం:
ం:
మcdA లF మEఆ}య  (ా<క ఒక 4ేను ఉం*ేcి. అందు లF
అత6 ప6 మనుషiల ం*ే0ార. c 6 పక°AB అబEsల8%9 g, fబé!
ౖ
 (ా< 4ేనూ ఉం*ింcి. అపDటÐ% మEఆ}య  ఈA టI ఇర0¶ౖ
cే~ాలంతటI ాజº6క Xాలక డ. ఇక ఇబE: fబéౖ!  ఆయన
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ాజXాలనలF ఒక Xøరడ. 0ా<దs< మధలF (ఈ భ&క
సంబంిం న) ఓ (¯డవ ఎపDటI నుం*ో ఉం*ింcి. అlZే ఒక$ా<
మEఆ}య  ప6మనుషiల ఇబE: fబé!
ౖ  4ేనులF
4ొరబ*È ర. అప¾డ ఇబE: fబéౖ!  -కX±గ2x
 తi*ై-మఆ}య8
క ఇల8 లఖ 0ా$ార.
g]ి`ల8%23రq`6ర2ంx , ఈ లఖ 'హ0ా<
హ0ా<l' (1) రసూ^ fబé!
ౖ మ<
(2 )
జºతi, 6Z ఖí, అ$ా` క మ8రడగE అబEsల8%9 తరఫన,
తరఫన, ప J
కాలయ86: న&[న 23ంc క;డక మEఆ}య8 ర 0ాయEనcి!
అమ8` బy:
బy:  4ేనులF6 ప6మనుషiల A 4ేనులF 4ొ
4ొరబ*È ర.
ర.
సత ఆాధు*ె
ౖ అల8%9 $ా´ి(ా!ా! వ 0ా<6 ఆపక న:ట% lZే
ఆాధు*ెన
Z A సమస మ<ంత జటIలమవతiంcి!!!!
మEఆ}య8  లఖ చcి0ార. అతను 4 ల8 ఓరD, సహనం
గల0ార. తన క మ8ర*ైన యÞదును ి[4 ర. యÞదు Zöందర
XాటWగల మ6Ãి. మEఆ}య8  తన క;డక మEందు లఖనుం
 అÂXాయం ఏ&టI? cd6క ఎల8 జ0ాg0ా[? అ6 పÙ:ం4 ర.
అతడA :డః ఒక దs ]ౖA 6: ]ిదÖ పరచం*ి, c 6 ÆదటI
]ిXాlÕ మcdA లF ఉండ(ా, వ< ]ిXాl ఇక°డ  వదs
హ0ా<l రసూ^ ఇcి పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం fబéౖ! రCయల8%హo
అనుËక Aసం(<న పZేక gరదు. cd6 వం: పZేక సqయక ల అ6.

1

2

పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం మ<యE హజ అబ బ' రCయల8%హo అనుË
మcdA క 23జ
 (వలస) 4ే] సందరæంలF '$ø!' గEహలF ఉండ(ా 0ా< క;రక
అ$ా` రCయల8%హo అAË ¼సుక ాబ³lన, సcిÖ అన:ం కటN * 6క ఏ Z డ
cొరకనప¾డ ఆ తమ న*ికటWNను ండ మEక°ల (ా "[J ఒకటI ఆ కటN క;6
మYc 6Z సcిÖ మటను కటINంcి. అప¾డ పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం
ఆక 'జºతi, 6Z ఖí,' అ6 gరcి4 Jర. అంటµ ండ న*ికటW
% గల ]ీ ¥.
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డమస°ã లF ఉం* [. ఆ ]ౖనం అత6 (ఇబE: fబéౖ!) తల
¼సుక ా0ా[.
'లదు, c 6కంటµ ఉత మన మ<యE మను, రక
సంబం 6: పటIషం 4ే] ఒక పదÖ m A వదs ఉంcి' అంట÷
మEఆ}య8  లఖ 0ాయడం ÆదలvటN ర.
g]ి`ల8%23రq`6ర2ంx , &ఆ}య8 g, అÔ సుా,
తరఫన,
హ0ా<l' రసూ^ fబé!
ౖ మ<యE జºతi, 6Z ఖ,
í
తరఫన, 'హ0ా<
ౖ ం వ
అ$ా` క మ8రడగE అబEsల8%9 క , అస"ల8మE అలvక
రహ`తiల8
B టI) A మధ
రహ`తiల8%23 వ బరకాతiహa,
బరకాతiహa, వ బy:
బy: (ఈ
(ఈ 4ేA&
మ<యE  మధ ఈ జగమంతటI సమస ఎదుA
) , వ c 6
గE<ం నను: మంద[] అcి క అపD(<$ ాను.
ను. A ఈ లఖ 
వదs క 4ేన
< 0¶ంటAB A 4ేను క¤* cే మ<యE A ప6
మనుషiల క¤* కL. ఇక అవ6:య  $ÁZే . వస"ల8Ü
వస"ల8Ü!!
లఖ అబEsల8%9 g, fబéౖ! క 4ే<ంcి. c 6: చcి}, ఆయన
కంటత*ి టN ర. లఖ క¤* త*ి]ిX±lంcి. ఇక ల మEఆ}య8
ను కల సుకవట6క డమస°ã బయల cేార. అక°*ిక 0¶·¸
ఆయన తలను చుంgం , ఇల8 అA :రః అల8%9  బEcిÖ జÌ ºA ల ,
Zె[}Zేటలను కాXాడ(ాక
కాXాడ(ాక! ఇందువలAB అల8%9 6ను: ఖుష
) iలF%
ఈ (¯పD $ా¨A 6క 4ేD< ం4 డ.
డ.
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మడవcిః ఇ$ా%ం ౖ మ8త© ఐకత
మనమE ఇతర జºతiలకంటµ }లªణన 0ారం. మనం cే~ాÂమ8నం ఆ రం(ా ఒకటI కాలమE. మన[: cేశం ఐక పరచదు.
మE]ి% మEల 6వ]ిస ున: cే~ాల: మన cే~ాల . ఏ XాంతంలF
అల8%9 A మ స`రణ జరగEతiంcో అcి మE]ి% ం cేశ©.
అల8(L మనలF రక ం Xాmపcికౖ క¤* ఐకత క దరదు. ఇcి
భ0ాసుల 6A దం. అల8%9 c 6 గE<ం ఏ ఆ రమ అవత<ంప
జLయలదు. Óా పరం(ా క¤* మనలF ఐకమత©రDడదు.
షల అABకం గలవ.
}~ాస పరం(ా మ8త© మనం ఒక°టI కాగలమE. పవక
మEహమ`y సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం ¼సుక; Jన సత ధర`ం
ఆ రం(ా. అcే "ల8 ఇల8హ ఇల% ల8%హo మEహమ`దు!
రసూల ల8%9"
9" ఆ రం(ా సంఘటIతం కాగలం.
ఇcే (¯పD మల సూతం. ఇcి }*ి}*ి(ా ఉన: మన[: ఏకం
4ే]ింcి. వాUలF% ఉన: మన[: ఒక°టI(ా 4ే]ింcి.
మనలF ఏ న: ఎడబటW, అA¶ౖకత ఏరD*ిA మనం ధర`ం
0¶ౖపనక మరల8[. మనమందరం క[] ఐదు పÎటల నమ8f
4ేస ూ ఉంటమE. మన అంద< Ïబ% క¤* ఒక°టµ. మనమనుస<ం4ే
పవక క¤* ఒక°L. మనమందరం ఆాిం4ే అల8%9 క¤* ఒక°*ే.
మనంద< గంథం
(ఖు!ఆ,) ఒక°టµ. ఇంకా మనంద< సున:

క¤* ఒక°టµ అన: }షయ8[: మనం గEర ZెచుJక0ా[.
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మ(ా ఉన:0ా< మధలF ఏcైA సందరæంలF కలత వ JA
అcి మను, ఆంతరంలF ఉన: అÂమ8A లను నÙంపజLయాదు.
అల8%9 ఇల8 ]ల}4 Jడః {
 పభEవ కాం´ిం న4ో 0ార
ఎన:టIకØ అల8 4ెయర}.
ర . (సూ అ,ఆÜ 6: 112). అల8%9 అ షN ంZ
ఇల8ంటI
న: సంఘటనల జ<(<A , అందులF అల8%9 క
మ8త© Zె[]ియEన: ఏcైA ఔ తం ఉండవచుJ?
ఒకప¾డ ఒక }షయం మనక నచJకX±చుJ కా6 అందులFAB
©ల ఉండవచుJ. మ¯క°ప¾డ ఒక }షయం మనక ఇషN మEండ
వచుJ కా6 అందులF మనకL నషN ం ఉండవచుJ. సంపÎర }0BచA
పరడ అల8%9 మ8త©.
అల8%9 àక° ఏ 6రయ8: అస23ంచుకక , నషN ం
అ6ిం4ేcే బహo~ా ల8భc యకం(ా ఉండవచుJ. ఒక°$ా< ఏcైA
అA¶ౖకత లc ఇంకLcైA ఏరD*ిన4ో అందులF (¯పD ల8ల
కలగవచుJ. 0ాటI6 మనం మన బEcdÖజÌ ºA లZ, మన పథకాలZ
లc పయZ :లZ Zెల సుకలమE. ఇందులF మన $ా¨A ల
టN Iంప, రªణ, XాXాల మ6:ంప ల8ంటI ఎA¿: ©ళ»¸ండవచుJ.
కా6 మ6Ãి (దూరదృÃిN, లక ఇతర కారణ ల వల% ) 0ాటI6 }పతi
 (ా,
ీడన(ా }$ాడ. అల8 }ంచక¤డదు. అల8%9 సంపÎర
}0BచA పరడ. మ6Ãి పగల , Ll ఇల8 అA [ః "రÞతi gల8%23
రబÒ,
ౖ 3
రబÒ, వg^ ఇ$ా%& cdA , వgమEహమ`cి, సల% ల8%హo అలv2
వ సల% మ నgయ".
నgయ". పవక సల% ల8%హo అలvౖ23 వసల% ం
ఉపcేÙం4 రః "ఎవర రÞతi gల8%23 రబÒ,
రబÒ, వg^ ఇ$ా%& cdA ,
వg మEహమ`cి, సల% ల8%హo అలv2
ౖ 3 వసల% మ నgయ8
చదువZ Y అత6క
అత6క తపDక సరU ం లÂసుంcి".". (అబ c వÎy).
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ఐ23క కారణ ల మలం(ా లc $ార¨ం కసం మనం పరసDరం
ఎవ<Z క¤* తగవ టN Wకక¤డదు. ప¼ వక తన ధర`
Xాభల86క, c 6: అనుస<ం4ే 0ా< ఉన:m, 0ా< సం´Lమ8ల
క;రక XాటWప* [. మనందరం ఐకమZ 6: XాటIం అA¶క
ౖ తక
దూరం(ా ఉం* [. ఇంకా మE]ి% ం సమ8జంౖ వ4ేJ }పతi
 ను
ఆప* 6క పయత:ం 4ేయ8[. వ<క ఈ ఖు!ఆను ఆయతi
0¶ల గEలF అందరj ఒక°టౖ యEం* [.
|M
ø 9© &r $! Β¨ $èY ŠΗÏ d
s Ú
Ç ‘ö {
F #$ ’ûÎ $Βt M
| )
ø 
x Ρ&r θö 9s 4 Ν
ö κÎ 5Í θ=è %è 
š
÷ /t #
y 9© &r ρu 

〈 ∩∉⊂∪ Ο
Ò Š3
Å m
x “î ƒ•Í ã
t …µç Ρ‾ )Î 4 Ν
ö ηæ Ζu ÷ /t #
y 9© &r !
© #$ 
£ 6
Å ≈9s ρu Ο
ó γ
Î /Î θ=è %è 
š
÷ /t
(63 )ال

{ఇంకా
ఇంకా మE]ి% మEల మనసు"లను ఒకc 6Z ఒకటI
ఆయABకc ! వ సమస భసంపదను ఖరJ
మనసు"లను కలపగ[(< ఉం*ే0ాడవ కాదు.
కాదు. కా
మనసు"లను క[Xాడ.
క[Xాడ. 6శJయం(ా ఆయన మq
మq }0Bకవంతiడ}.
వంతiడ . (8: అA k^: 63).

క[ిన0ాడూ
టN A
I , 0ా<
అల8%9 0ా<
శక మంతiడ,
ంతiడ,

ఓ అల8%9 మమ`[: XాXాల నుం*ి కాXాడ. వృ
మ8టల, 4ేషNల నుం*ి ర´ించు. ర పమ8c లF% నుం*ి
0¶[క¼యEమE!!
ఓ అల8%9! ధర`ంౖ మ8క 6లకడ ప$ాcించు. మ8
బణ ల గE<ౖ పడటక సహక<ంచు. మ8 4ేతiల8ా
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ఇ$ా%ం కLతన(<L] గం ప$ాcించు. ఇ$ా%ం c ా
మ8క సqయం AసంగE.
ఓ అల8%9 !మ8 హృదయ8లF% మ8 $±దరల పట% ఉన:
అక°సును, XÁరగE0ా< పట% గల కªను, మ8ZటI 0ా<
పట% గల ఈరè #ను ¼]ి0BయEమE.
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