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కా� అల=� > ప�సన?త క@రక� ప�చు&Aం�కా� అల=� > ప�సన?త క@రక� ప�చు&Aం�కా� అల=� > ప�సన?త క@రక� ప�చు&Aం�కా� అల=� > ప�సన?త క@రక� ప�చు&Aం�, , , , పంCణిD పంCణిD పంCణిD పంCణిD 
9యే=లనుక�FG4ార� కవర�CHI తపJ ప�స�కమLలM ఏల=ంటP 9యే=లనుక�FG4ార� కవర�CHI తపJ ప�స�కమLలM ఏల=ంటP 9యే=లనుక�FG4ార� కవర�CHI తపJ ప�స�కమLలM ఏల=ంటP 9యే=లనుక�FG4ార� కవర�CHI తపJ ప�స�కమLలM ఏల=ంటP 
మ=ర�J 9యేక�ం/: ప�చు&AంచవచుQనుమ=ర�J 9యేక�ం/: ప�చు&AంచవచుQనుమ=ర�J 9యేక�ం/: ప�చు&AంచవచుQనుమ=ర�J 9యేక�ం/: ప�చు&AంచవచుQను.... అల=-S �ాTU ్ కాCలీM అల=-S �ాTU ్ కాCలీM అల=-S �ాTU ్ కాCలీM అల=-S �ాTU ్ కాCలీM 
ఏ/ిటPంY -ా�ఏ/ిటPంY -ా�ఏ/ిటPంY -ా�ఏ/ిటPంY -ా� 6ZచుQతగL[ ల� -ా� 9యే&ాదు 6ZచుQతగL[ ల� -ా� 9యే&ాదు 6ZచుQతగL[ ల� -ా� 9యే&ాదు 6ZచుQతగL[ ల� -ా� 9యే&ాదు. . . . లMట\]ాట\�  లMట\]ాట\�  లMట\]ాట\�  లMట\]ాట\�  
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 ఇన?d హంద `ల=� 67 నహfదుహg వ నస�ఈనుహg వ నస�-Ahర�హg 
వ నఊjkల=� 67 +1 షmరn&A అనుhaిF: వ +1 సo$ఆp అఅ� 
మ=`F: మఁయ$> rి67ల=� హt ఫల= మLIల�లహg వ మఁv యLI�d 
ఫల= wrియ ల>, వ అx హదు అల=�  ఇల=హ ఇల�ల=� హt వ అx హదు 
అన? మLహమfద1 అబLy హg వ రసూల�హg అమ=fబఅ�{.  
 Cి�య ]ాఠక�ల=&ా! �శQయం-ా అల=� > క@�? �ధులను ��ిం9:డ� 
4ాటP� వృ�: 9ేయడం �గ$ం కాదు. క@�? హదుy ల� �ర�oం9:డ�. 
4ాటP� ఉల� ం�7ంచడం �గ$ం కాదు. మ&A క@�?ంటP� �	H�ిం9:డ� 
4ాటPక� ]ాలJడడం క�/: �గ$ం కాదు. ప�వక� సల� ల=� హt అల�ౖ67 
వసల� ం ఇల= ఉrే�ం9:ర�ః 

 ����� ��� 	
� �� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� 	���� � ��� ��� ��� � � � � � �  � �! ! !� � � � � � � � � � �� � �� � �" � �� �� ! !  �
� !�� #� ��$%&��� � �! � " ���'( #�) * ��� +,� 	����- � �! !� �" �" �  ! � � . �)/� 012 �3 45� ��  ! ! � � �6��'( 7�8 +�� ���- � �! � � 9 �� �:  

""""అల=� >అల=� >అల=� >అల=� > తనతనతనతన గంథంలMగంథంలMగంథంలMగంథంలM�� ��  r�ే� ధరfసమfతం 9ే�ా/ో అrే ధరf సr�ే� ధరfసమfతం 9ే�ా/ో అrే ధరf సr�ే� ధరfసమfతం 9ే�ా/ో అrే ధరf సr�ే� ధరfసమfతం 9ే�ా/ో అrే ధరf సమfతంమfతంమfతంమfతం. . . . 
r�ే�r�ే�r�ే�r�ే� �	ది�ప&A9:/ో�	ది�ప&A9:/ో�	ది�ప&A9:/ో�	ది�ప&A9:/ో అrేఅrేఅrేఅrే �	ది�ం �	ది�ం �	ది�ం �	ది�ం. . . . మ&A r�ే గL&Aం� ఊర�క�F:?/ో అr ిమ&A r�ే గL&Aం� ఊర�క�F:?/ో అr ిమ&A r�ే గL&Aం� ఊర�క�F:?/ో అr ిమ&A r�ే గL&Aం� ఊర�క�F:?/ో అr ి
� క@రక� క�శలం� క@రక� క�శలం� క@రక� క�శలం� క@రక� క�శలం, , , , అల=�అల=�అల=�అల=� > తరఫ�న ఉన? ఈ క�శల=�? a�ీక&Aంచం/ి> తరఫ�న ఉన? ఈ క�శల=�? a�ీక&Aంచం/ి> తరఫ�న ఉన? ఈ క�శల=�? a�ీక&Aంచం/ి> తరఫ�న ఉన? ఈ క�శల=�? a�ీక&Aంచం/ి. . . . 
అల=� > మర�]�ల�దు సుమ=అల=� > మర�]�ల�దు సుమ=అల=� > మర�]�ల�దు సుమ=అల=� > మర�]�ల�దు సుమ=". ". ". ". మ�� ప�వక� ఈ ఆయతm ప�Aం9:ర�ః 
:� ప�భLవ� ఎన?డూ మర�]�o�4ాడ� కాదు� ప�భLవ� ఎన?డూ మర�]�o�4ాడ� కాదు� ప�భLవ� ఎన?డూ మర�]�o�4ాడ� కాదు� ప�భLవ� ఎన?డూ మర�]�o�4ాడ� కాదు6. . . . (మర$ం 19: 64). 
(wక�ం 2/375. -ాయతmd మ&ాం(14)లM 	H§ అల=¨� r©�� స6ª అ� అF:?ర�). 
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 అల=� > 4GటP� �	ిద�ప&A9:/ో అ4G అల=� > «క¬ హదుy ల�. ఇక    
:ఎవడ� అల=� > �ర�oం�న హదుy లను అpక�+�ా� /ో 4ాస�4ా�క� ఎవడ� అల=� > �ర�oం�న హదుy లను అpక�+�ా� /ో 4ాస�4ా�క� ఎవడ� అల=� > �ర�oం�న హదుy లను అpక�+�ా� /ో 4ాస�4ా�క� ఎవడ� అల=� > �ర�oం�న హదుy లను అpక�+�ా� /ో 4ాస�4ా�క� 
అతడ� తనక� _:ను అF:$యం 9ేసుక�న?ట\�అతడ� తనక� _:ను అF:$యం 9ేసుక�న?ట\�అతడ� తనక� _:ను అF:$యం 9ేసుక�న?ట\�అతడ� తనక� _:ను అF:$యం 9ేసుక�న?ట\� 6. . . . (తల=§ 65: 1).  
 అత� హదుy లను +p�&S4ా&A�, �	H�:లక� ]ాలJ/ే4ా&A� 
అల=� > ఇల= 6ZచQ&Aం9:డ�ః 

�;�8� ��� <=) #��� � � � �� " " �!>�� ?�1� 	;� ���� �@;�A �8�( 	$A@) 0B�@� @=�)� 	� �! � C � �� � � � � � � � � � �� � "! ! !C � " �  ���  
:ఎవడ� అల=� >ఎవడ� అల=� >ఎవడ� అల=� >ఎవడ� అల=� >     క�క�క�క�, , , , ఆయన ప�వక�క� అ��యేత చూప�తఆయన ప�వక�క� అ��యేత చూప�తఆయన ప�వక�క� అ��యేత చూప�తఆయన ప�వక�క� అ��యేత చూప�త, , , , అల=� > అల=� > అల=� > అల=� > 
హదుy లనుహదుy లనుహదుy లనుహదుy లను ఉల� ంఉల� ంఉల� ంఉల� ం�7�ా� /ో�7�ా� /ో�7�ా� /ో�7�ా� /ో అల=� >అల=� >అల=� >అల=� > అత/�ిఅత/�ిఅత/�ిఅత/�ి అ-A?లMఅ-A?లMఅ-A?లMఅ-A?లM పడ4G�ా� డ�పడ4G�ా� డ�పడ4G�ా� డ�పడ4G�ా� డ�.... అందులM అందులM అందులM అందులM 
అతను సr: ఉంట"డ�అతను సr: ఉంట"డ�అతను సr: ఉంట"డ�అతను సr: ఉంట"డ�. . . . మ&AయL అత�క� అవమ=నకర®¯°న �± మ&AయL అత�క� అవమ=నకర®¯°న �± మ&AయL అత�క� అవమ=నకర®¯°న �± మ&AయL అత�క� అవమ=నకర®¯°న �± 
ఉంట\ంఉంట\ంఉంట\ంఉంట\ంrిrrిిrి6. . . . (��ా 4: 14). 
 ప�వక� సల�ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం ఆrే�ాను�ారం �	H�:ల నుం/ి 
దూరమLండ�ట తపJ�స&A ��ి: 

4�=D�� �� 	
� ��$=��� 	� 4�3��� ��� 0�%
�E�� 	
� 4���F ��" " � " " � � " " � �� � " � � " �" � � � � � " � � �� ! ! !� " � �! � �� .���� �	
�1337 

""""FGను r�ే నుం/ి +మf`? �4ా&Aం9:FGను r�ే నుం/ి +మf`? �4ా&Aం9:FGను r�ే నుం/ి +మf`? �4ా&Aం9:FGను r�ే నుం/ి +మf`? �4ా&Aం9:F² r:� నుం/ి దూరమLండం/ిF² r:� నుం/ి దూరమLండం/ిF² r:� నుం/ి దూరమLండం/ిF² r:� నుం/ి దూరమLండం/ి, , , , 
r�ే గL&Aం� ఆr�ేం9:F² � శకా� ను�ారంr�ే గL&Aం� ఆr�ేం9:F² � శకా� ను�ారంr�ే గL&Aం� ఆr�ేం9:F² � శకా� ను�ారంr�ే గL&Aం� ఆr�ేం9:F² � శకా� ను�ారం    r:��r:��r:��r:��    ఆచ&Aంఆచ&Aంఆచ&Aంఆచ&Aంచం/ిచం/ిచం/ిచం/ి". ". ". ". (మLaి� ం). 
 క@ందర� మF²4ాంఛ`? అనుస&Aం9ే4ార�, బల6ªన హృదయLల�, 
అలJజ�´ నుల� మ=టPమ=టPక� �	H�:ల గL&Aం� ��, ఉµ అ� �సుక�¬ంట¶ 
'ప�·rి �	ిద�మ=? �ర� �	ిద�  పరచ� ఏ వసు� వ� అంట¶ ల�దు, �ర� 
మ= ¸�_:లను ]ాడ� 9ే�ార�. మ= హృదయ=`? ఇర�క� 9ే�ార�. � 
వదy  అrి �	ిద�ం, ఇrి �	ిద�ం అనడం తపJ మ&S� ల�r:? ధరfం 9:ల= 
సులభ®̄°నrి. అందులM 9:ల= ��ాలత�ం ఉంrి. అల=� > ±+ం9ే, 
కర�ణDం9ే4ాడూ' అ� అంట¶ ఉంట"ర�.  
 ఇల=ంటP 4ా&Aక� సమ=�:న+సూ�  ®¹మL 9ెCHJrి ఇrే: ఓ ��దర�ల=&ా!  
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�శQయం-ా అల=� హt తఆల= _:ను క»&Aనట\�  ఆజ́ ఇ�ా� డ�. ఆయన 
ఆజ́లను ఆ¼SCిం9ే4ాడ� ఎవడూ ల�డ�. ఆయన �4GచF:పర�డ�,  సమస� ం 
_ె`aిన4ాడ�. _:ను క»&Aన r:�� ధరfంసమfతం-ా 9ే�ా� డ�. _:ను 
క»&Aన r:�� �	ిద�పర��ా� డ�. ఆయన సర� లM]ాలక� అ·తmడ�.  అల=� > 
పట�  మన r:స$త� ప�F:దులM�  ఒకటP ఏ+టంట¾; ఆయన ఇ9ేQ ప�p 
ఆజ́ను సం_¿షం_¿ aీ�క&Aం� r:�క� యÀ:తథం-ా �ర�ావ67ం9:`.  
 అల=� > ఆrే�ాల� పÁ&A� జ�´ నం, �4Gకం మ&AయL F:$యం_¿ జ�&Â 
అవ�_:o. ల±$ర67తం-ా, వృ�:-ా ఏ ఆrేశమc జ�&Âకాదు. అల=� > 
«క¬ ఈ ఆrేశం శ�ద�-ా చదవం/ి:  

�4�$=;� G�H';� �2� 	3I$�; �@%� J J@�� �&@K 7�8 �H$� �L��  � � �! ! ! ! ! ! ! !� � � � � � � � M �� � � M " " "� C C �� ��   ������	:115{ 
:సత$ం &Â_:$సత$ం &Â_:$సత$ం &Â_:$సత$ం &Â_:$,,,, F:$యం &Â_:$ � ప�భLవ� 4ాక�¬ ప&AపÁర�®¯°నrి F:$యం &Â_:$ � ప�భLవ� 4ాక�¬ ప&AపÁర�®¯°నrి F:$యం &Â_:$ � ప�భLవ� 4ాక�¬ ప&AపÁర�®¯°నrి F:$యం &Â_:$ � ప�భLవ� 4ాక�¬ ప&AపÁర�®¯°నrి. . . . 
ఆయనఆయనఆయనఆయన ఆr�ేాలనుఆr�ేాలనుఆr�ేాలనుఆr�ేాలను మ=&SQ4ాడ�మ=&SQ4ాడ�మ=&SQ4ాడ�మ=&SQ4ాడ� ఎవడూఎవడూఎవడూఎవడూ ల�డ�ల�డ�ల�డ�ల�డ�....    ఆయన అ�? ఆయన అ�? ఆయన అ�? ఆయన అ�? �FG�FG�FG�FG4ాడ�4ాడ�4ాడ�4ాడ�, , , , 
సర�ం ఎ&A-Aన4ాడ�సర�ం ఎ&A-Aన4ాడ�సర�ం ఎ&A-Aన4ాడ�సర�ం ఎ&A-Aన4ాడ�6. . . . (అ1ఆÃ 6: 115). 
 అల=� > మనక� ఒక �యమం _ె`]ాడ�, r:� ఆ�:రం-ా మనం 
హల=d (ధరfసమfతం) హ&ాం (�	ిr:� )లను సJషUం-ా _ెల�సుక»గల�గL 
_:మL. చదవం/ి అల=� > ఈ ఆrేశం: 

�NO�%P� 4��$� ��Q� R�%�D;� 4S �Q�� ! ! !� � � � �� � " � M M �! � 9� � � �� ���	���	:157{  
:ఆయన 4ా&Aక»సం ప&AÄద�  వసు� వ�లను ధరfసమfతం 9�ేా� డ�ఆయన 4ా&Aక»సం ప&AÄద�  వసు� వ�లను ధరfసమfతం 9�ేా� డ�ఆయన 4ా&Aక»సం ప&AÄద�  వసు� వ�లను ధరfసమfతం 9�ేా� డ�ఆయన 4ా&Aక»సం ప&AÄద�  వసు� వ�లను ధరfసమfతం 9�ేా� డ�. . . . 
అÄద� వసు� వ�`? �	H��ిా� డ�అÄద� వసు� వ�`? �	H��ిా� డ�అÄద� వసు� వ�`? �	H��ిా� డ�అÄద� వసు� వ�`? �	H��ిా� డ�6. . . . (అఅ�&ాµ 7: 157). 
 ఏ r:�FÅౖF: హల=d ల�r: హ&ాం అ� �ర�oం9ే హక�¬ అల=� > క� 
మ=త�®¹ ఉంrి. ఈ హక�¬ అల=� > క� -ాక�ం/: తనక� ఉన?ద� ఆ&^ 
Cిం9ే4ాడ� మ&AయL ఇల= ఆ&^పణ 9ేaH4ా/ి� �జమL అ� న®¹f4ాడ� 
ఇదyరn మw Æర®̄°న అ��ా��ా�క� ]ాలJ/ి, ఇ�ా� ం నుం/ి బ67ష¬ 
&Aంచబడ_:ర�. అల=� > ఆrేశం చదవం/ి: 
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���� 	� +TU) * �� #)@;� #� 4S ���V W��V 4S ��! !! " � " � � " " "" � ! M � ��� ��� �� �� � � �������	�:21{  
�అల=� >అల=� >అల=� >అల=� > అనుమpంచ�అనుమpంచ�అనుమpంచ�అనుమpంచ�rేrrేేrే,,,, ఏrైF: ఓఏrైF: ఓఏrైF: ఓఏrైF: ఓ ధరfమ=ర[ం 4ా&A క»సం ధరfమ=ర[ం 4ా&A క»సం ధరfమ=ర[ం 4ా&A క»సం ధరfమ=ర[ం 4ా&A క»సం �ర�oం9 ే�ర�oం9 ే�ర�oం9 ే�ర�oం9 ే
4ా&A Ç"గ�ా�మLల�4ా&A Ç"గ�ా�మLల�4ా&A Ç"గ�ా�మLల�4ా&A Ç"గ�ా�మLల� ఎవ&'.F: ఉF:?&ా ఎవ&'.F: ఉF:?&ా ఎవ&'.F: ఉF:?&ా ఎవ&'.F: ఉF:?&ా?�. (ష&ా 42: 21). 
 ఏ r:�FÅౖF: హల=d మ&AయL హ&ాం అ� 9ెCHJ హక�¬ ఖు)ఆ1, 
హr©సుల �ద$గల4ా&Aక� తపJ మ&'వ�&AకÉ ల�దు. �:&Afక జ�´ నం ల�క�ం-  
/:FG హల=d, హ&ాం అ� 9ెCHJ4ా&A గL&Aం� క�Aన®̄°న 6ZచQ&Aక ఉంrిః  

� !�� X� ��YZ�; ���� �12� ��� �12 ?1�;� 4��
';� [\3 �] ��;�^3 J�� " �� � � � � � � �� � " � � � � �! ! ! ! !� � �� � �� � � �� � � �
?1�;�� ! � �� !"�	:116{  

�అల=� > �ద అబr:� ల� క`Jసూ� ః అల=� > �ద అబr:� ల� క`Jసూ� ః అల=� > �ద అబr:� ల� క`Jసూ� ః అల=� > �ద అబr:� ల� క`Jసూ� ః 'ఇrి ధరfసమfతంఇrి ధరfసమfతంఇrి ధరfసమfతంఇrి ధరfసమfతం, , , , ఇrి �	ిద�ంఇrి �	ిద�ంఇrి �	ిద�ంఇrి �	ిద�ం'    
అ� � F²టPక@�Qనట\�  అబr:� ల� పలకకం/ిఅ� � F²టPక@�Qనట\�  అబr:� ల� పలకకం/ిఅ� � F²టPక@�Qనట\�  అబr:� ల� పలకకం/ిఅ� � F²టPక@�Qనట\�  అబr:� ల� పలకకం/ి�. (న>�  16: 116). 
 �	ిద�మL అన? సంశయం ల��4ాటP ప��ా� వన ఖు)ఆ1 మ&AయL 
హr©సులలM ఉన?rి. ఉr:హరణక� ఖు)ఆనులM� ఈ ఆయతm చదవం/ిః  

� �(�'�` #)@;��;��� �a�b 	� ���c3 J� 4��$� 4��8 ��� �� �3� ��;�=3 �&C � �� " " " " " � �  �" � � � 9 � " �! ! � C � " �! !! !� � ! " � � �� � � "
�^3 J�� �" � �d��` #� 4�BJ�� ��$e � " "! " � "! � � � � ������	:151{  

�ప�వకా�  4ా&Aక� ఇల= 9పెJం/ిప�వకా�  4ా&Aక� ఇల= 9పెJం/ిప�వకా�  4ా&Aక� ఇల= 9పెJం/ిప�వకా�  4ా&Aక� ఇల= 9పెJం/ి, , , , � ప�భLవ� �CÊ ౖ� ప�భLవ� �CÊ ౖ� ప�భLవ� �CÊ ౖ� ప�భLవ� �CÊ ౖ �	H�	H�	H�	H�ంి�న �ంి�న �ంి�న �ంి�న 4ాటP� 4ాటP� 4ాటP� 4ాటP� 
రం/ిరం/ిరం/ిరం/ి �క��క��క��క� ��C�ిా� నుః��C�ిా� నుః��C�ిా� నుః��C�ిా� నుః 'ఎవఎవఎవఎవ&A�&A�&A�&A� ఆయనక� Ç"గ�ా�మLల-ా 9యేఆయనక� Ç"గ�ా�మLల-ా 9యేఆయనక� Ç"గ�ా�మLల-ా 9యేఆయనక� Ç"గ�ా�మLల-ా 9యేకం/ికం/ికం/ికం/ి,,,,    
త �̀త �̀త �̀త �̀దండ�� ల_¿ మం�-ా ప�వ&A�ంచం/ిదండ�� ల_¿ మం�-ా ప�వ&A�ంచం/ిదండ�� ల_¿ మం�-ా ప�వ&A�ంచం/ిదండ�� ల_¿ మం�-ా ప�వ&A�ంచం/ి,,,,    CHద&Aకా�క� భయప/ ి� సం_:CHద&Aకా�క� భయప/ ి� సం_:CHద&Aకా�క� భయప/ ి� సం_:CHద&Aకా�క� భయప/ ి� సం_:    
F:�? హత$ 9యేకంF:�? హత$ 9యేకంF:�? హత$ 9యేకంF:�? హత$ 9యేకం/ి//ిి/ి�. (అ1ఆÃ 6: 151). 
 అల=-S హr©సులM క�/: అFGక �	ిద�మLల ప��ా� వన ఉంrి. 
ఉr:హరణక� ప�వక� సల� ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం «క¬ ఈ ఆrేశం:  

 ��
Kf�� �)g
P�� ���]�� �HP� G�� ��� 	;�8� ��� +`! � " �" � � � � � � � �� " ! ! !! !" �" �"" " " �  � ��  ! 
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“�శQయం-ా �శQయం-ా �శQయం-ా �శQయం-ా మతm� పr:&ాË ల�మతm� పr:&ాË ల�మతm� పr:&ాË ల�మతm� పr:&ాË ల�, , , , మృpమృpమృpమృp 9ంెrని జంతmవ� 9ంెrని జంతmవ� 9ంెrని జంతmవ� 9ంెrని జంతmవ�, , , , పంrి మ=ంసం పంrి మ=ంసం పంrి మ=ంసం పంrి మ=ంసం 
మ&AయL �గwల 4ా$]ా&ా�? మ&AయL �గwల 4ా$]ా&ా�? మ&AయL �గwల 4ా$]ా&ా�? మ&AయL �గwల 4ా$]ా&ా�? �� �� అల=� > మ&AయL అల=� > మ&AయL అల=� > మ&AయL అల=� > మ&AయL ఆయన ప�వక� ఆయన ప�వక� ఆయన ప�వక� ఆయన ప�వక� �	Ìి�  �	Ìి�  �	Ìి�  �	Ìి�  
ప&Aప&Aప&Aప&A9:ర�9:ర�9:ర�9:ర�”. . . . (బLఖ=&A 2236, మLaి� ం 1581). మ&^ ఆrేశం: 

��� +`� ! �	
H5 ��� Wh ��� ��� �T` �E� g� � � � � � ��  � �  �  � �e " �  " � � ! 
""""�స*ంrహేం-ా �స*ంrహేం-ా �స*ంrహేం-ా �స*ంrహేం-ా అల=� > ఒక వసు� వ�ను pనుట �	ిఅల=� > ఒక వసు� వ�ను pనుట �	ిఅల=� > ఒక వసు� వ�ను pనుట �	ిఅల=� > ఒక వసు� వ�ను pనుట �	ిద�  ప&A�నపÎడ� ద�  ప&A�నపÎడ� ద�  ప&A�నపÎడ� ద�  ప&A�నపÎడ� 
r:�r:�r:�r:�    4Åలను 4Åలను 4Åలను 4Åలను క�/: �	ది�  ప&A9:డ�క�/: �	ది�  ప&A9:డ�క�/: �	ది�  ప&A9:డ�క�/: �	ది�  ప&A9:డ�". ". ". ". (అహf{, అబcr:వÁ{ 3488). 
 ఖు)ఆ1 మ&AయL హr©సుల క@�? సూ_:� లM�  ప�_ే$క®̄°న క@�? 
రకాల �	ిద�మLల ప��ా� వన క�/: ఉంrి. ఉr:హరణక� ఆwర 
సంబంధ®̄°న �	ిద�మLలను ప��ా� �సూ�  అల=� > ఇల= _ె`]ాడ�ః  

�����" � M � �^
i
]�� 	� !�� jk; �2� ��� �)g
P� 4l� �@;�� ���]� 4��$� � � �! ! ! ! !� " "  �� "� �� � � � �! ! !! " � � � " � "� � ��
 X� m�T ��� 4���T �� J` G%';� ��� ��� �n�D
;�� �)BY]�� oT�&�]��� �� � � � � � � � M � " �! � � �� " " �  � ��   � � � ! � � � �! � � �

f�� ��H'^�'3 +�� p\
;�� ! � "! " � � 9" � � �!�Jq! � " ��$%&�'	:3{    
�మమమమరణDం�న రణDం�న రణDం�న రణDం�న ((((పÄప¼Ïదుల�పÄప¼Ïదుల�పÄప¼Ïదుల�పÄప¼Ïదుల�)))), , , , రక�ంరక�ంరక�ంరక�ం, , , , పంrి మ=ంసంపంrి మ=ంసంపంrి మ=ంసంపంrి మ=ంసం, , , , అల=� > తపJ ఇతఅల=� > తపJ ఇతఅల=� > తపJ ఇతఅల=� > తపJ ఇత    
ర�ల CHర�_¿ వ�ింపబ/నిర�ల CHర�_¿ వ�ింపబ/నిర�ల CHర�_¿ వ�ింపబ/నిర�ల CHర�_¿ వ�ింపబ/ని� � క@రక� �	ది�ం 9యేబ/:Ð o� � క@రక� �	ది�ం 9యేబ/:Ð o� � క@రక� �	ది�ం 9యేబ/:Ð o� � క@రక� �	ది�ం 9యేబ/:Ð o. . . . ఇంకా ఇంకా ఇంకా ఇంకా 
ఊC&ిాడకఊC&ిాడకఊC&ిాడకఊC&ిాడక, , , , rెబ¨p�rెబ¨p�rెబ¨p�rెబ¨p�, , , , ఎతm�  నుం/ి ప/ిఎతm�  నుం/ి ప/ిఎతm�  నుం/ి ప/ిఎతm�  నుం/ి ప/ి, , , , r�ేFÅౖF: Ñ ీక@�r�ేFÅౖF: Ñ ీక@�r�ేFÅౖF: Ñ ీక@�r�ేFÅౖF: Ñ ీక@�, , , , క�� రమృక�� రమృక�� రమృక�� రమృగం గం గం గం 
r:/_ి¿ మరణDం�నr:/_ి¿ మరణDం�నr:/_ి¿ మరణDం�నr:/_ి¿ మరణDం�న    పÄపÄపÄపÄప¼Ïదుల�ప¼Ïదుల�ప¼Ïదుల�ప¼Ïదుల�    క�/: �	ది�ంక�/: �	ది�ంక�/: �	ది�ంక�/: �	ది�ం 9యేబ 9యేబ 9యేబ 9యేబ/:Ð o/:Ð o/:Ð o/:Ð o. . . . కా� కా� కా� కా� 
((((అ� అ� అ� అ� 9:వక మLందు9:వక మLందు9:వక మLందు9:వక మLందు) ) ) ) �ర� Iబ> 9ేaినటెÔ� _ ే�ర� Iబ> 9ేaినటెÔ� _ ే�ర� Iబ> 9ేaినటెÔ� _ ే�ర� Iబ> 9ేaినటెÔ� _ ే �	ిద�ం కావ��	ిద�ం కావ��	ిద�ం కావ��	ిద�ం కావ�.... అల=-S  అల=-S  అల=-S  అల=-S 
ఆ�ా� F:లఆ�ా� F:లఆ�ా� F:లఆ�ా� F:ల    వదyవదyవదyవదy     వ�ంిచబ/ినవ�ంిచబ/ినవ�ంిచబ/ినవ�ంిచబ/ినrిrrిిrి    �	H�	H�	H�	Hధంధంధంధం....    మ&AయL ]ా�కల r:�ర మ&AయL ]ా�కల r:�ర మ&AయL ]ా�కల r:�ర మ&AయL ]ా�కల r:�ర అదృషUం అదృషUం అదృషUం అదృషUం 
_ెల�సుక»వటం క�/: �	Hధం_ెల�సుక»వటం క�/: �	Hధం_ెల�సుక»వటం క�/: �	Hధం_ెల�సుక»వటం క�/: �	Hధం6. . . . (మ=ఇద 5: 3). 
 �	ిద�®̄°న �4ాహ సంబం�:ల గL&Aం� అల=� > ఇల= _ె`]ాడ�ః  

��� 4��$� ���� " " � M� � � � �" R�
�� 4�3J�A� 4�3I�� 4�3��A�� 4�3�
�� 4�3��� � � � � � � � � �� � � � � � � � �" " " " "� � � � ��  � �
 ���r�;� #� 4�3��A�� 4�
=r8� s�;� 4�3����� �Af� R�
�� tf�! ! !� � � � " � � �� � " " " �  � � �� � � � " � �� � �!  � � �! 
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4�O�'( R�����" �  � ! ! � � � � ��)��"�	:23{  
:�క� ఈ�క� ఈ�క� ఈ�క� ఈ    aీ� Õల�aీ� Õల�aీ� Õల�aీ� Õల�    �	H�ంిచబ/:Ð ర�ః�	H�ంిచబ/:Ð ర�ః�	H�ంిచబ/:Ð ర�ః�	H�ంిచబ/:Ð ర�ః    ����    తల�� ల�తల�� ల�తల�� ల�తల�� ల�,,,,    క�మ=&'�ల�క�మ=&'�ల�క�మ=&'�ల�క�మ=&'�ల�,,,,    ��ద&Âమ��ద&Âమ��ద&Âమ��ద&Âమ    
ణLల�ణLల�ణLల�ణLల�,,,,    ®¹నత�ల�®¹నత�ల�®¹నత�ల�®¹నత�ల�,,,,    త �̀��ద&ÂమణLల�త �̀��ద&ÂమణLల�త �̀��ద&ÂమణLల�త �̀��ద&ÂమణLల�,,,,    ��దర�ల��దర�ల��దర�ల��దర�ల    క�మ=&'�ల�క�మ=&'�ల�క�మ=&'�ల�క�మ=&'�ల�,,,,    ®¹నక»డళ×�®¹నక»డళ×�®¹నక»డళ×�®¹నక»డళ×�, , , , 
]ా`�Qన త �̀]ా`�Qన త �̀]ా`�Qన త �̀]ా`�Qన త �̀ , , , , �_¿ ]ాట\ ]ాల� _:� -Aన ��ద&ÂమణLల��_¿ ]ాట\ ]ాల� _:� -Aన ��ద&ÂమణLల��_¿ ]ాట\ ]ాల� _:� -Aన ��ద&ÂమణLల��_¿ ]ాట\ ]ాల� _:� -Aన ��ద&ÂమణLల�, , , , � Ç"ర$ల � Ç"ర$ల � Ç"ర$ల � Ç"ర$ల 
తల�� ల�తల�� ల�తల�� ల�తల�� ల�6. . . . (��ా 4: 23).  
 సం]ాదన మ=&ా[ లM�  �	ిద�®̄°నr:�� అల=� > ఇల= _ె`]ాడ�ః  

���� ���� � �����;� ���� G�%;� � � � � �M �  " ��$�*+�	:275{  
:అల=� > 4ా$]ా&ా�? అల=� > 4ా$]ా&ా�? అల=� > 4ా$]ా&ా�? అల=� > 4ా$]ా&ా�? హల=d హల=d హల=d హల=d 9ే�ాడ�9ే�ాడ�9ే�ాడ�9ే�ాడ�, , , , వ/ీÐ� హ&ాం 9ే�ాడ�వ/ీÐ� హ&ాం 9ే�ాడ�వ/ీÐ� హ&ాం 9ే�ాడ�వ/ీÐ� హ&ాం 9ే�ాడ�6.... (బఖర 2:275). 
 అల=� > తన r:సుల పట�  కర�ణ:మయLడ� కనుక రకరకాల అFGక 
మం� 4ాటP� మన క@రక� హల=d 9ే�ాడ�. 4ాటP �వరం _ెల�ప� 
కారణం ఏమన-ా అ� ల�క�¬ంచబడల�వ�. మ&AయL �	ిద�®̄°న 4ాటP� 
�వరం-ా _ెల�ప/:�క� కారణం అ� ల�క�¬ంచబడ�_:o మ&AయL 
4ాటP� _ెల�సుక@� దూరమLండ గల-ా`. అల=� > ఆrేశం ఇల= ఉంrిః  

�	�;` 438�Dr� �� J` 4��$� ��� �� 4�; �\� @&�! " " " � " " �  � "� � � �! !� "! � "  � �� �  �� � ������	:119{  
:గత$ంతరం ల�� ప&AaిËతmలలMగత$ంతరం ల�� ప&AaిËతmలలMగత$ంతరం ల�� ప&AaిËతmలలMగత$ంతరం ల�� ప&AaిËతmలలM తపJ  తపJ  తపJ  తపJ - +-Aత అ�? ప&AaిËతmలలMనూ +-Aత అ�? ప&AaిËతmలలMనూ +-Aత అ�? ప&AaిËతmలలMనూ +-Aత అ�? ప&AaిËతmలలMనూ 
అల=� > ఏ వసు� వ�ల ఉప�-ా�? �	H�ంి9:/ో 4ాటP �వ&ాలను అల=� > ఏ వసు� వ�ల ఉప�-ా�? �	H�ంి9:/ో 4ాటP �వ&ాలను అల=� > ఏ వసు� వ�ల ఉప�-ా�? �	H�ంి9:/ో 4ాటP �వ&ాలను అల=� > ఏ వసు� వ�ల ఉప�-ా�? �	H�ంి9:/ో 4ాటP �వ&ాలను 
�క� ఆయన ఇrి వరకS _ె`యజS�ాడ��క� ఆయన ఇrి వరకS _ె`యజS�ాడ��క� ఆయన ఇrి వరకS _ె`యజS�ాడ��క� ఆయన ఇrి వరకS _ె`యజS�ాడ�6. (అ1ఆÃ 6: 119). 
 ఇక మం�� అ�?యc హల=d అ� సం¼ిప�మL-ా _ె`యజS�ాడ�. 
4ాటP �వ&ాల� _ెల�పల�దు. చదవం/ి అల=� > ఈ ఆrేశం: 

�u� �)� 9 � ��%�v J�� w8f� x �y ��$� z�
;� �C � �M "� C � ! � !  ! � �   ��$�*+�	:168{  
:ప�జల=&ాప�జల=&ాప�జల=&ాప�జల=&ా!!!!    భc+లM�భc+లM�భc+లM�భc+లM�    ధరfసమfత®¯°నధరfసమfత®¯°నధరfసమfత®¯°నధరfసమfత®¯°న,,,,    ప&AÄభ�®¯°న ప&AÄభ�®¯°న ప&AÄభ�®¯°న ప&AÄభ�®¯°న 4ాటPన�?ంటP� 4ాటPన�?ంటP� 4ాటPన�?ంటP� 4ాటPన�?ంటP� 
�ర� pనం/ి�ర� pనం/ి�ర� pనం/ి�ర� pనం/6ి. . . . (బఖర 2: 168). 
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 ఇrి అల=� > «క¬ ఎంత -ØపJ కర�ణ; rే� గL&Aం� హ&ాం అన? 
�దరÙన, ప�మ=ణ:ల� ఉF:?� అ� తపJ ప�p r:�� ఆయన 
హల=d అ� �ర�యం 9ే�ాడ�. 4ాస�4ా�క� ఇrి ఆ పరమ ప�తm� /ౖెన 
అల=� > «క¬ అనుగహమL� , తన r:సులCÊౖ ��ాల కర�ణ. అందుక� 
ఆయన ��ేయత, ��� త�ం, కృతజ́తల� ]ాటPంచడం మనCÊౖ ��ి-ా ఉంrి.  
 ఆశQర$కర®̄°న �షయం ఏ+టంట¾; �	ిద�®̄°న 4ాటP �వ&ా`?, 
4ాటP జ�k_:లను చూ� క@ంద&A హృదయ=ల� ధరfం పట�  ఇర�క'.]�_:o. 
ఇrి 4ా&A బల6ªన ��ా�సం, ధరfం పట�  తక�¬వ అవ-ాహన వల�  
జర�గLతmంrి. ధరfం 9:ల= సులభ®̄°నద� _ె`యLటక� ధరfసమfత 
®̄°న� ఏ+టÚ 4ాటP� క�/: �వరం-ా ఒక@¬క¬టP ల�క�¬ంచమ� 
క»ర�తmF:?&ా? ధరfం 4ా&A ¸�_:లను 9ేదు 9ేయదన? నమfకం 
4ా&Aక� క`-Sల= సర� రకాల మం�4ాటP� క�మం-ా _ెల�ప�మంట&ా?   
 ఒంటె, ఆవ�, ®¹క, క�ంrేల�, ల�/ి, క@ండలM�  ఉం/ే ®¹క, క»/ి, 
]ావ�రం, బ"తm, CÊదy  బ"తm, �పÎ క»/ి Iబ> 9ేaH�  హల=d అ�, 
మ&AయL 9ేప మ&AయL +డ_: చ�]�oF: హల=d అ� ఒక@¬క¬ 
r:�� ల�క¬_¿ �వరం-ా 9ె]ాJల=? 

 క�ర-ాయల�, �ాఖw&ాల�, ఫల=ల�, -Øదుమ, జÛన? ల=ంటP 
ల=భr:యక®̄°న -Aంజల� హల=d. 
 �ళ×�, ]ాల�, _ేFG, నూFG, 4Å�గ) హల=d. 
 ఉపÎ, +రప]Ü/ి, మ�ాల=ల� వ-'.&ా హల=d. 
 కలప, కట¾U , ఇనుమL, ఇసుక కంకర &ాళ×�, ]ా� aిU,, -ాj మ&AయL 
రబ¨ర� ���గం హల=d.  
 ప�య=ణ:�క� ఉప�గప/ే జంతmవ�ల �ద, 4ాహF:లలM, &'ల� 
బండ�లM� , �మ=F:లM� , aీUమ), పడవలM�  ప�య=ణDంచుట హల=d. 
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 ఏ) కం/ీష1, క�ల), 4ా	ింY +	ి1, /ౖెÕ +	ి1, Cిం/ి 9ేaH +	ి1, 
&ØటెU  మLదyల� 9ేaH +	ి1, Ýమ= 9ేaH +	ి1, రసమLల� తయ=ర� 9ేaH 
+	ి1 ల ఉప�గం హల=d.  
 అrే �ధం-ా ®̄/ికd (4Åౖద$ం), ఇంజ�&AంY, గణDత �ాస� Õం, ఖ-^ళ 
�ాస� ÕంలM ఉప�గప/ే ప&Aక&ాల�. ఇంకా �ళ×�, చమLర�, లMహమLల� 
4Å`క� ·యLట, టెకా?ల¸ ఉప�గం, ఉపÎ �ళ×� ·య-ా 9ేయLట, 
Cి�ంటర�� , కంపÁ$టర�� , కా$ల�¬ల�టర��  ఉప�-Aంచుట హల=d.  
 నూల�, F:ర, ఉ�?, ]ా`సU), FÅౖల=1 మ&AయL �గ$®̄°న 
చరfమLల వ�ా� Þ ల ఉప�గం హల=d.  
 �4ాహం, క�య�క�య=ల�, _:కట\U , పÁ�, అపÎ 9ె �̀ం9ే బ"ధ$త 
ఇతర�లక� ఇవ�డం, అrెyCÊౖ ఇ�Qప�చుQక»వడం హల=d. 
 వడ�ంగం, 4Å Ð̀ంY, &ACH&AంY, ®̄కా�, మ&AయL పÄవ�లను ®¹ప�ట 
ల=ంటP పనుల�? హల=d.  
 ఇల= ఒక@¬క¬టP ల�క�¬ంచుక�ంట¶ 4Åßà�  అంతమFGrి ఉంట\ంr:? 
ఆ¼Sపణ 9ేaH4ార� ఎందుక� అరËం 9ేసుక»ర�?? 

 అo_ే 'ధరfం 9:ల= సులభ®̄°నrి' అన? 4ా&A పల�క�ల� �జ®̄° 
నపJటPకÉ 4ార� ·సుక�ంట\న? Ç"వం మ=త�ం తపÎ. ఎందుకన-ా ధరfం 
సులభతర®̄°నrి అన? Ç"వం ప�జల మF²4ాంఛల ప�కారం కాదు ధరfం 
_ె`Cిన &ÂpలM చూ/:`. 'ధరfంసులభతరం' అన? మ=ట_¿ వ$రË®̄°న 
ఆ�:రం ·సుక@� �	ిద�_:లక� ]ాలJడ�ట మ&AయL ధరfం స�యం-ా 
క��ంrి �షయ=లM�  ఇ�Qన �áక&ా$లను ]ాటPంచుటలM 9:ల= వ$_:$సం 
ఉంrి. ఉr:హరణక�ః ప�య=ణంలM ఉన?పÎడ� నమ=j ఖâ� 9ేయLట, 
క`Cి 9ేయLట, ఉప4ా�ాల� మ=నుక@నుట. �ాË �క�డ� &'oంబళ×� 
మ&AయL బ"ట�ా&A మcడ� &^jల� సంపÁర�ం ®¹జãళ�CÊౖ మ�ా (సJరÙ) 
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9ేయLట. �ళ� ఉప�గం w�కరం-ా ఉంట¾ తయమLfం 9ేయLట. 
అF:&^గ$ం మ&AయL వరäం వల�  &'ండ� నమ=jల� క`Cి 9ేయLట. ��Q 
_:ర�Ë డ� తనక� కాబåo� వధువ�ను ఒక�ా&A చూచుట. ప�మ=ణ:�క� 
వ$p&Sకం జ&A-AనపÎడ� క��ంrి మc/ిటÚ�  ఏ ఒకటౖెF: 9ె �̀ంచుట: బ"�సను 
�డ�దల 9ేయLట. పrి మంrి CHదలక� అన?ం CÊట\U ట. పrి మంrి 
CHదలక� బటUల� CÊట\U ట. గత$ంతరం ల�� ప&AaిËpలM మృతమ=ంసం 
pనుట ల=ంటP ఇతర �áక&ా$ల� / aÊలవ�ల� ఇ�ా� ం ధరfం _ె`Cిన4G.  
 క@�?ంటP� �	ిద�పరచడంలM ఎF²? �4Gచన_¿ క�/ిన �షయ=ల� 
ఉF:?o. అందులM క@�? ఇ�ః 
1- æటP r:�&ా అల=� > తన r:సులను ప&Â¼ి�ా� డ�. ఎవర� 4ాటP పట�  
ఎల= ప�వ&A��ా� &^ చూ�ా� డ�.  
2- ఈ ప&Â± స�ర[4ాసుల� మ&AయL నరక4ాసులM�  ఉన? వ$_:$�ా�? 
చూప�తmంrి. నరక4ాసుల� తమ మF²4ాంఛల�, క»&AకలలM మL�-A 
ఉంట"ర�. æటP_¿FG నరకం కపJబ/ి ఉన?rి. స�ర[4ాసుల� కçాU ల, 
ఆపదలCÊౖ సహనం వ67�ా� ర�. æటP_¿FG స�ర[ం కపJబ/ి ఉంrి. ఈ ప&Â±o� 
గనక ల�క�ంట¾ అ��ేయLడ�, �ధయL�_¿ 4Gర�-ా సJషUం-ా కనబడడ�.  
 అల=� > ��ిం�న కట\U బ"ట�ను ��ా�సుల� ప�ణ$ఫల=CH±_¿ aీ�క&A 
�ా� ర�, ఆయన సంతృ	ిU  ]Üంద/:�కS అల=� > ఆrే�ాలను  ]ాటP�ా� ర�. 
అందుకS ప�· కషUం 9:ల= _ే`-ా[  4ా&A �rి నుం/ి r:టP]�త 
ఉంట\ంrి. æ&Aక� èన?ం-ా కపట ��ా�సుల� (మLF:3ిÝ1) బ"ధ$త 
Ç"&ా�? అవస� , FéCిJ, ఏrో క»లMJతmన?ట\�  చూ�ా� ర�. అందువల�  
4ా&ACÊౖ ఎక�¬వ ఒp� /ి పడ�తmంrి. ��ేయత కషUతరమవ�తmంrి.  
 �	ిద�_:లక� దూరం-ా ఉం/ి ��ేయLడ� r:� మ=ధూ&ా$�? 
ఆ�ా�rి�ా� డ�ః ఎవర� అల=� > క@రక� ఒక వసు� వ�ను వదుల�క�ంట"/ో 



ఇఇఇఇ�ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� - జ�గత�ల�జ�గత�ల�జ�గత�ల�జ�గత�ల��� ��     
 

  

12  

అల=� > అత�క� r:�కంట¾ ®¹ల�ౖనr:�� ప��ాrి�ా� డ�. మ&AయL అతడ� 
తన మనసు*లM ��ా�సమ=ధూర$�? ]Üందు_:డ�.  
 ఈ ప�స� కంలM -êరవ�యLల�ౖన ]ాఠక�ల� క@�? �	ిద�_:ల� 
చదువబåతmF:?ర�. 4ాటP �	ిద�త ధరfపరం-ా ర�j4Åౖనrి. ఖు)ఆ1 
మ&AయL హr©సుల ఆ�:&ాల_¿ 4ాటP� సJషU  పరచడం జ&A-Aంrి((((1 )))). ఈ 
�	ిద�_:ల� 9:ల= ప�బ`]�య=o. అFGక మంrి మLaి�మLల� 4ాటPక� 
]ాలJడ�తmF:?ర�. అo_ే 4ాటP� సJషUపర� 4ాటPక� దూరం-ా 
ఉండమ� ఉపrే�ంచడ®¹ F: మLఖ$ ఉrేyశ$ం. అల=� > F:క�, F: 
మLaి� ం ��దర�లక� సF:fర[ం, సr:ëగ$ం, ఆయన కట\U బ"ట�  వదy  
ఆ-A]�o�, �	ిద�_:లక� దూరం-ా ఉం/ే Ç"గ$ం ప��ాrించు-ాక. సర� 
9ెడ�ల నుం/ి కా]ాడ�-ాక. అల=� > o� ఉత�మ ర±క�డ�. ఆయన -ØపJ 
కర�ణ:మయLడ�.  

                                                           
((((1))))
 క@ందర� పం/ితmల� �	ిద�_:లక� ల�r: r:� క@ంత Ç"గం; 'Æర ]ా]ాల�' 

ల=ంటP క@�? ప�స� కాల� ర�ం9:ర�. అo_ే �	ిద�_:లక� సంబం�ిం�న మం� 
ప�స� కాలM�  ఇబL? నుwâ rి+	ీì  ర67మహtల=� > -ా&A రచన 'తంíహtd 
-ా3ిî1 అ1 ఆమ=`d జ�67î1' ఒకటP.  
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�        అల=� >అల=� >అల=� >అల=� >    క� క� క� క� Ç"గ�ా�+� క`JంచుటÇ"గ�ా�+� క`JంచుటÇ"గ�ా�+� క`JంచుటÇ"గ�ా�+� క`Jంచుట ( ( ( (	)ి¬	)ి¬	)ి¬	)ి¬)))) 
 ఇrి �	ిద�_:లM�  Æ&ాpÆర®̄°నrి. r©�క� ఆ�:రం అబc బక� 
రIయల=� హt అనుï  ఉల�� ðం�న ఈ హr©సుః  

{�O�%�;� |�U� 4�a%(� J�! !! � � M� � �" ! " � " � � ��} �./. 0 1 1 ,	���34 1:5�3 6	 5�7� �8 9: 1 11 4 1 1 11 :��� ~�V��! � � " ! "}. 
“Æర]ా]ాలM�Æర]ా]ాలM�Æర]ా]ాలM�Æర]ా]ాలM� FGFGFGFG    మ&Âమ&Âమ&Âమ&Â Æర®̄°న ]ాపం ఏrో _లె�పF: Æర®̄°న ]ాపం ఏrో _లె�పF: Æర®̄°న ]ాపం ఏrో _లె�పF: Æర®̄°న ]ాపం ఏrో _లె�పF:?” అ� ప�వక� 
సల�ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ంసల�ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ంసల�ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ంసల�ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం మcడ� �ార��  ప��?ం9:ర�. r:�క� 4ారF:?ర�ః 
తపJక _ెల�పం/ి ప�వక� అ�. అపÎడ� ప�వక� సల�ల=� హt అల�6ౖ7 వసల� ం 
9ె]ాJర�ః “అల=� >అల=� >అల=� >అల=� >     క�క�క�క� Ç"గ�ా�మLల Ç"గ�ా�మLల Ç"గ�ా�మLల Ç"గ�ా�మLలనునునును    క`Jంక`Jంక`Jంక`Jం    చుచుచుచుటటటట”. . . . (బLఖ=&A 2654, 
మLaి� ం 87). 
 అల=� > 	ి)¬ తపJ ఏ ]ా]ాFÅౖ?F: ±+ంచగలడ�. r:�క� ప�_ే$క®̄°న 
ప�ాQ_:� పం_¿ ±మ=è± క»రడం (_ౌబ" 9ేయడం) తపJ�స&A. అల=� > 
ఇల= ఆrే�ం9:డ�ః  

��Zk) J ��� +`� �! " �  !W��) #] 7;T +�B �� �Zk)� 	� ~c) +� � � "� � � � �" � ��! ! ! !� � � "! � � " � ��)��"�	:48{  
:�శQయం-ా అల=� > తనక� Ç"గ�ా�+� క`Jంచట"�? ఏ మ=త�ం �శQయం-ా అల=� > తనక� Ç"గ�ా�+� క`Jంచట"�? ఏ మ=త�ం �శQయం-ా అల=� > తనక� Ç"గ�ా�+� క`Jంచట"�? ఏ మ=త�ం �శQయం-ా అల=� > తనక� Ç"గ�ా�+� క`Jంచట"�? ఏ మ=త�ం 
±+ంచడ�±+ంచడ�±+ంచడ�±+ంచడ�. . . . అrి తపJ r�ేనoF: _:ను క»&Aన4ా&A� ±+�ా� డ�అrి తపJ r�ేనoF: _:ను క»&Aన4ా&A� ±+�ా� డ�అrి తపJ r�ేనoF: _:ను క»&Aన4ా&A� ±+�ా� డ�అrి తపJ r�ేనoF: _:ను క»&Aన4ా&A� ±+�ా� డ�6. . . . 
(��ా 4: 48). 
 	ి)¬ లM ఒక రకం CÊదy /Æర®̄°న 	ి)¬ (	ి&'¬ అక¨)). ఇrి ఇ�ా� ం 
నుం/ి బ67ష¬రణక� కారణమవ�తmంrి. _ౌబ" 9ేయక�ం/: అrే aిËpలM 
మరణDం9ే4ాడ� నరకంలM ప�4G�ం� అందులM �ాశ�తం-ా ఉంట"డ�. 
మLaి� ం సమ=జంలM ప�బ` ఉన? ఈ రక®̄°న 	ి)¬ «క¬ క@�? 
రn]ాల� ఈ క��ంrి �ధం-ా ఉF:?oః 
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1111.... సమ=ధుల పÁజసమ=ధుల పÁజసమ=ధుల పÁజసమ=ధుల పÁజ 

 సమ=ధులను పÁIంచడం, మరణDం� సమ=ధులM�  ఉన? వîల� 
(ప�ణ$ప�ర�షmల�) అవస&ాలను ·ర��ా� ర�, కçాU లను _ò`-A�ా� ర� 
నమfడం మ&AయL అల=� > ఆ�©నంలMFG ఉన?r:� సwయం 4ా&A_¿ 
క»రడం, 4ా&A_¿ óరCÊట\U క»వడం ల=ంటP� CÊదy  	ి)¬ లM ల�క�¬ంచ 
బడ_:o. అల=� > ఆrేశం చదవం/ిః  

�� 7�8 �&�� � 9 �� � �0�)` J` ��@%=3 J� � " ! !  � � ��)	<=	:23{  
:� ప�భLవ� తనను తపJ ఇతర�లను �ర� ఆ&ా�ింపక�డద� � ప�భLవ� తనను తపJ ఇతర�లను �ర� ఆ&ా�ింపక�డద� � ప�భLవ� తనను తపJ ఇతర�లను �ర� ఆ&ా�ింపక�డద� � ప�భLవ� తనను తపJ ఇతర�లను �ర� ఆ&ా�ింపక�డద� 
ఆr�ేం9:డ�ఆr�ేం9:డ�ఆr�ేం9:డ�ఆr�ేం9:డ�6. (బ�ఇ��ా ఈd 17: 23).  
 అrే �ధం-ా చ�]�oన ప�వక�ల_¿, ప�ణ:$తmfల_¿ ఇంక'వ&A_¿FÅౖF: 
4ా&A aి%ారసు ]Üందుటక�, తమ కçాU ల� దూరమగLటక� 4ా&A_¿ దుఆ 
9ేయడం క�/: 	ి)¬. చదవం/ి అల=� > «క¬ ఈ ఆrేశం: 

�� w8f� W�Z$A 4�$=�� W�';� [��)� 0��B �T` �D�]� p�� #��� ! �! �" " 9 �   � � �� � �� � � "� � � � � � � "" � " �! � ! �`!�� G� 	;� �� ��  
� >"�	:62{  

:బ"�ితmడ� óరCÊట\U క�న?పÎడ� బ"�ితmడ� óరCÊట\U క�న?పÎడ� బ"�ితmడ� óరCÊట\U క�న?పÎడ� బ"�ితmడ� óరCÊట\U క�న?పÎడ� అత� óరలను ఆలక�ం� అత� అత� óరలను ఆలక�ం� అత� అత� óరలను ఆలక�ం� అత� అత� óరలను ఆలక�ం� అత� 
బ"ధను _òల-Aం94ేాడ� ఎవడ�బ"ధను _òల-Aం94ేాడ� ఎవడ�బ"ధను _òల-Aం94ేాడ� ఎవడ�బ"ధను _òల-Aం94ేాడ� ఎవడ�? భc+భc+భc+భc+CÊ ౖ +మf`? ప�p�ధుల�-ా CÊ ౖ +మf`? ప�p�ధుల�-ా CÊ ౖ +మf`? ప�p�ధుల�-ా CÊ ౖ +మf`? ప�p�ధుల�-ా 
9ేaని4ాడ� ఎవడ�9ేaని4ాడ� ఎవడ�9ేaని4ాడ� ఎవడ�9ేaని4ాడ� ఎవడ�?    అల=� >అల=� >అల=� >అల=� >     _¿ ]ాట\ _¿ ]ాట\ _¿ ]ాట\ _¿ ]ాట\ ((((ఈ పనుల� 9aేHఈ పనుల� 9aేHఈ పనుల� 9aేHఈ పనుల� 9aేH) ) ) ) మ&Øక rవే�డ� మ&Øక rవే�డ� మ&Øక rవే�డ� మ&Øక rవే�డ� 
క�డ ఎవ/ెFౖ: ఉF:?/:క�డ ఎవ/ెFౖ: ఉF:?/:క�డ ఎవ/ెFౖ: ఉF:?/:క�డ ఎవ/ెFౖ: ఉF:?/:?6. (నÃ�  27: 62). 
 క@ందర� క�ర�QF:?, �లబ/ిF:, జ�&Aప/ిF: తమ Cీ), మL&Aäదుల 
F:మమLలను సf&Aంచుటo� తమ అల4ాట\-ా 9ేసుక�ంట"ర�. ఎపÎడ� 
ఏrౖెF: క��షUaిËpలM, కషUంలM, ఆపదలM �క�¬క�న?పÎడ� ఒకడ� య= 
మLహమf{ అ�, మ&Øకడ� య= అî అ�, ఇంక@కడ� య= హtaÊౖ1 
అ�, మ&A క@ందర� య= బదæ, య= ¸ల=�, య= çాjî, య= &A%ాఈ, 
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య= ఈ{ రnâ, య= సయ$ద జ'ౖనô, య= ఇబL? ఉల=�1 అ�, య= 
-êâ అd మద{ అ�, య= మLఈనుr©y1 �	ీ�  అ�, య= గ&ÂబLన?4ాõ 
అ�, F:F: రకాల�-ా పల�క�_:ర�. కా� అల=� > ఆrేశం ఏ+ట� 
గమ�ంచర�ః 

�+` ! +` 4�; ��%���'�$� 42��B�� 4�;���� B�%� !�� +�B #� +��@3 #)1;� " �! " " � " " "� �� " �  � � � " � � � " � �! � " �� � � � ! ! !!
>&B�K 4�
�� ! ! � " � " � ���	���	:194{  

:అల=� >అల=� >అల=� >అల=� >     ను వద` �ర� 4Gడ�క�ంట\న?ను వద` �ర� 4Gడ�క�ంట\న?ను వద` �ర� 4Gడ�క�ంట\న?ను వద` �ర� 4Gడ�క�ంట\న? 4ార� � మ=rి&A-ాFG కSవలం  4ార� � మ=rి&A-ాFG కSవలం  4ార� � మ=rి&A-ాFG కSవలం  4ార� � మ=rి&A-ాFG కSవలం 
r:సుల�r:సుల�r:సుల�r:సుల�. . . . �ర� 4ా&A� ]�ా &AËం� చూడం/ి�ర� 4ా&A� ]�ా &AËం� చూడం/ి�ర� 4ా&A� ]�ా &AËం� చూడం/ి�ర� 4ా&A� ]�ా &AËం� చూడం/ి. . . . �క� 4ా&A పట�  ఉన? �క� 4ా&A పట�  ఉన? �క� 4ా&A పట�  ఉన? �క� 4ా&A పట�  ఉన? 
Ç"4ాల� �జ®¹ అo_ే � ]�ా రËనలక� 4ార� సమ=�:నం ఇ4ా�`Ç"4ాల� �జ®¹ అo_ే � ]�ా రËనలక� 4ార� సమ=�:నం ఇ4ా�`Ç"4ాల� �జ®¹ అo_ే � ]�ా రËనలక� 4ార� సమ=�:నం ఇ4ా�`Ç"4ాల� �జ®¹ అo_ే � ]�ా రËనలక� 4ార� సమ=�:నం ఇ4ా�`6. 
(అఅ�&ాµ 7: 194). 
 క@ందర� సమ=�ి పÁజ�ర�ల� సమ=ధుల ప�ద¼ిణం 9ే�ా� ర�. 4ాటP 
మcలమcలలను చుంk�ా� ర�. 9ేతmల� 4ాటPక� _:క�ం� తమ శ&ÂరంCÊౖ 
పÁసుక�ంట"ర�. 4ాటP గడపను చుంk�ా� ర�. r:� మటPU� ·సుక@� తమ 
మLఖ=లక� ర�దుy క�ంట"ర�. 4ాటP� చూaినపÎడ� �ాçాU ంగ పడ_:ర� 
(సజ�y  9ే�ా� ర�). తమ అవస&ాలను క»రత &^-ాల నుం/ి స�సËత ]Üందు 
టక�, సం_:నం కా4ాల�, అవసరం ·&ాల� 4ాటP యదుట భయöp_¿, 
�నయ�నమ÷తల_¿ �లబడ_:ర�. ఒక»¬�ా&A సమ=�ిలM ఉన?4ా&A� 
ఉrేy�ం� ఇల= Cిల��ా� ర� క�/:ః య= సo$r©! ఓ ®¹&S బ"బ"! FGను 
9:ల= దూరం నుం/ి � సమ±ంలM wజరయ=$ను, F:క� ఏ� 
ప��ాrించక 4Åనక�¬ p�CిJ పంప�త అవమ=న పరచక�. కా� అల=� > 
ఆrేశం ఏమLంrో గమ�ం9:&ా? 

���� � 42� ����^;� ��) �` 	; p���') J #� !�� +�B #� ��@) #y �r� #" � � � " � � �� � " � � " � " � " "! ! ! !! � � 9! ! � "� !  � �
+�$��� 4�O��B #�� � ! !� " ! � � " � ����*?�	:5{  
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:అల=� >అల=� >అల=� >అల=� >     ను వద` ను వద` ను వద` ను వద` ప�ళయంప�ళయంప�ళయంప�ళయం వరక� తమ ]�ా రËనలను �� సమ=�:న వరక� తమ ]�ా రËనలను �� సమ=�:న వరక� తమ ]�ా రËనలను �� సమ=�:న వరక� తమ ]�ా రËనలను �� సమ=�:న    
+వ�ల�నట\వంటP 4ా&A� ]�ా &AËం9ే 4ా&Aకంట¾+వ�ల�నట\వంటP 4ా&A� ]�ా &AËం9ే 4ా&Aకంట¾+వ�ల�నట\వంటP 4ా&A� ]�ా &AËం9ే 4ా&Aకంట¾+వ�ల�నట\వంటP 4ా&A� ]�ా &AËం9ే 4ా&Aకంట¾, , , , ఎక�¬వ మ=ర[ఎక�¬వ మ=ర[ఎక�¬వ మ=ర[ఎక�¬వ మ=ర[భ�షmU ల�వర�భ�షmU ల�వర�భ�షmU ల�వర�భ�షmU ల�వర�?    
మ&AయL 4ార� æ&A మ&AయL 4ార� æ&A మ&AయL 4ార� æ&A మ&AయL 4ార� æ&A ((((]�ా &AËం9ే4ా&A]�ా &AËం9ే4ా&A]�ా &AËం9ే4ా&A]�ా &AËం9ే4ా&A) ) ) ) ]�ా రËనలను ఎర�గక�ం/: ఉF:?ర�]�ా రËనలను ఎర�గక�ం/: ఉF:?ర�]�ా రËనలను ఎర�గక�ం/: ఉF:?ర�]�ా రËనలను ఎర�గక�ం/: ఉF:?ర�....  6 . 
(అwì µ 46: 5). 
 ఇంకా ప�వక� సల�ల=� హt అల�6ౖ7 వసల� ం ఇల= ప�బå�ిం9:ర�ః  

{� R�� #�� "� � ��� +�B #� ��@) �2! � " � � "! " �8�
;� �AB �@( �  � -� � !} 
“ఎవర�ఎవర�ఎవర�ఎవర�    అల=� >అల=� >అల=� >అల=� >     నునునును    కాద�కాద�కాద�కాద�    ఇతర�లనుఇతర�లనుఇతర�లనుఇతర�లను    ]�ా]�ా]�ా]�ా &AËసూ�&AËసూ�&AËసూ�&AËసూ� ////దుఆ 9సేూ�  చ�]�_:/ో దుఆ 9సేూ�  చ�]�_:/ో దుఆ 9సేూ�  చ�]�_:/ో దుఆ 9సేూ�  చ�]�_:/ో 
అతను నరకంలM ప�4G��ా� డ�అతను నరకంలM ప�4G��ా� డ�అతను నరకంలM ప�4G��ా� డ�అతను నరకంలM ప�4G��ా� డ�”. . . . (బLఖ=&A 4497).  
 క@ందర� సమ=ధుల వదy  తమ తల క@&A-Aంచుక�ంట"ర�. 'సమ=ధుల 
హõ 9ేaH ��:నం' అన? CHర�గల ప�స�కాల� క@ంద&A వదy  లè�ా� o. 
�శ�వ$వసË �ర�హణ శక�� మ&AయL ల=భనçాU ల� 9ేక�&SQ శక�� వîలక� 
ఉన?ద� క@ందర� నమLf_:ర�. కా� అల=� > «క¬ ఈ ఆrేశం పట�  
4ార� ఎల= అంధుల�ౖ]�య=&^ గమ�ంచం/ిః  

�	$�Z; B�8 �� ji� ~B�) +`� �2 J` 	; [b�� �� �� ��� 7''H) +`�! ! ! !" �� � � " � � � � �� " � " � " �� �e � ! ! !� " "! ! ! � � � � ��  
�@��8:107{  

:ఒక4Gళ అల=� > �ను? ఏrెFౖ: ఆపదక� గL&Aఒక4Gళ అల=� > �ను? ఏrెFౖ: ఆపదక� గL&Aఒక4Gళ అల=� > �ను? ఏrెFౖ: ఆపదక� గL&Aఒక4Gళ అల=� > �ను? ఏrెFౖ: ఆపదక� గL&A 9ేaH�   9ేaH�   9ేaH�   9ేaH�  స�యం-ా ఆయన స�యం-ా ఆయన స�యం-ా ఆయన స�యం-ా ఆయన 
తపJ ఆ ఆపదను _òల-Aం9ే4ార� ఎతపJ ఆ ఆపదను _òల-Aం9ే4ార� ఎతపJ ఆ ఆపదను _òల-Aం9ే4ార� ఎతపJ ఆ ఆపదను _òల-Aం9ే4ార� ఎవవవవరn ల�ర�రn ల�ర�రn ల�ర�రn ల�ర�. . . . ఇంకా ఆయన గనక � ఇంకా ఆయన గనక � ఇంకా ఆయన గనక � ఇంకా ఆయన గనక � 
�షయంలM ®¹ల� 9యే=ల� సంక`JaH�  ఆయన అను-ాహ�? మ �̀ం9ే �షయంలM ®¹ల� 9యే=ల� సంక`JaH�  ఆయన అను-ాహ�? మ �̀ం9ే �షయంలM ®¹ల� 9యే=ల� సంక`JaH�  ఆయన అను-ాహ�? మ �̀ం9ే �షయంలM ®¹ల� 9యే=ల� సంక`JaH�  ఆయన అను-ాహ�? మ �̀ం9ే �� ��
4ాడ� క�/: ఎవడూ ల�డ�4ాడ� క�/: ఎవడూ ల�డ�4ాడ� క�/: ఎవడూ ల�డ�4ాడ� క�/: ఎవడూ ల�డ�6. . . . (యcనుâ 10: 107). 
 

2222....    óóóóక�¬బడ�ల�క�¬బడ�ల�క�¬బడ�ల�క�¬బడ�ల� 
 అల=� > ను కాక�ం/: ఇతర�ల CHర�న óక�¬క@నుట 	ి)¬ అవ�తmంrి. 
ఈ &^jలM�  ప�జల� సమ=�ిలM ఉన?4ా&A CHర�న r©]ాల�, క@వ�తm� ల�, 
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క»ళ×�, ఆసు� ల� óదలగLన� ఇ�ా� న� óక�¬క�ంట"ర�. అo_ే ఇrి 
Æర®̄°న 	ి)¬ అన? �షయం మర�]�_:ర�.  
 

3333....    Iబ> 9ేయLటIబ> 9ేయLటIబ> 9ేయLటIబ> 9ేయLట 
 అల=� > తపJ ఇతర�ల క@రక� Iబ> 9ేయLట (జంతmవ�ను బ` 
ఇచుQట) 	ి)¬. అల=� > ఆrేశం చదవం/ిః  

��n(�� 7��; �\�" �� � M �" � ! M � ���.�B�	:2{  
:� ప�భLవ� క@రకS నమj 9యేL మ&AయL ఖు&ా¨� ఇవ��� ప�భLవ� క@రకS నమj 9యేL మ&AయL ఖు&ా¨� ఇవ��� ప�భLవ� క@రకS నమj 9యేL మ&AయL ఖు&ా¨� ఇవ��� ప�భLవ� క@రకS నమj 9యేL మ&AయL ఖు&ా¨� ఇవ��6....    (కêస) 
108: 2). 
 అంట¾ అల=� > క@రక� మ&AయL అల=� > CHర�_¿ మ=త�®¹ Iబ> 
9ేo. ప�వక� సల�ల=� హt అల�6ౖ7 వసల� ం ఇల= ఆrే�ం9:ర�ః  

jk; m�T #� ��� #=;! " �� ! � � " � �� ���  
""""అల=� >అల=� >అల=� >అల=� >     క� కాక ఇతర�ల క»సం Iబ> 9యేL4ా�CÊౖ క� కాక ఇతర�ల క»సం Iబ> 9యేL4ా�CÊౖ క� కాక ఇతర�ల క»సం Iబ> 9యేL4ా�CÊౖ క� కాక ఇతర�ల క»సం Iబ> 9యేL4ా�CÊౖ అల=� > అల=� > అల=� > అల=� > 
శCంి9:డ�శCంి9:డ�శCంి9:డ�శCంి9:డ�"""". . . . (మLaి� ం 1978). 
 Iబ> లM &'ండ� �	H�:ల� ఏకమవ�_:o. (1) అల=� > క� తపJ 
ఇతర�ల క»సం Iబ>. (2) అల=� > CHర�_¿ కాక�ం/: ఇతర�ల CHర�_¿ 
Iబ>. ఈ &'ండ� కారణ:ల వల�  ఆ జంతmవ� మ=ంసం pనడం �గ$ం 
కాదు. ఈ &^jలM�  Iను?ల CHర� �ద Iబ> 9ేaH 	ి)¬ ప�భ` ఉంrి. 
అrేమన-ా; ఇల��  క@ను-^ళ× 9ేaిF:, �&Afం�F: అందులM ఎక¬/ౖెF: 
ల�r: ప�_ే$క�ం� r:� గడప �ద, అల=-S బ"� త���F:, అక¬/ే ఓ 
జంతmవ� Iబ> 9ే�ా� ర�. అrి 	Êౖ_:1 (భc_:ల)క� భయప/ి, 4ా� 
నషUం నుం/ి దూరమLండ�టక� 4ా� CHర� �ద Iబ> 9ే�ా� ర�. (4ాస�  
4G+టంట¾ అల=� > ను కాక ఇతర�ల_¿ భయపడ&ాదు. ఇల=ంటP Iబ> 
9ేయ&ాదు). (_ౖెaీర�d అ¸jd హ�{ 158. r:ర�d ఇ%ా�  మLద�ణ).  
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4444....    అల=� > హ&ాం 9ేaినr:�� హల=d 9యేLటఅల=� > హ&ాం 9ేaినr:�� హల=d 9యేLటఅల=� > హ&ాం 9ేaినr:�� హల=d 9యేLటఅల=� > హ&ాం 9ేaినr:�� హల=d 9యేLట, , , , ల�r: ల�r: ల�r: ల�r: 
అల=� > హల=d 9ేaని r:�� హ&ాం 9ేయLటఅల=� > హల=d 9ేaని r:�� హ&ాం 9ేయLటఅల=� > హల=d 9ేaని r:�� హ&ాం 9ేయLటఅల=� > హల=d 9ేaని r:�� హ&ాం 9ేయLట 
 అల=� > హ&ాం 9ేaినr:�� హల=d 9ేయLట, ల�r: అల=� > హల=d 
9ేaినr:�� హ&ాం 9ేయLట, ల�r: ఇల=ంటP హక�¬ అల=� > తపJ ఇత 
ర�లక� ఉంrి అ� నమLfట, ల�r: సమస$ల ·ర�J క@రక� ఇ�ా� ం ధరfం 
కాక�ం/: ఇతర F:$య�ాË F:లక� 4Åళ×�ట, మ&AయL ఇ�ా� �య చట"U ల_¿ 
కాక�ం/: ఇతర చట"U ల_¿ ·ర�J క»ర�ట, ల�r: అrి �గ$®¹న� సం_¿ 
షం-ా నమLfట ఎంతటP భయంకర®̄°న అ��ా�సమLలMక� వసు� ంrో ఈ 
ఆయతm r:�&ా _ెల�సుక»ం/ి. 

�!�� +�B #� ����8� 4F�%28� 428�%�� ��1��! � " C � � � " � � � "! " " � � " �� � � �   ��C:�D�	:31{  
:4ార� 4ార� 4ార� 4ార� ((((యcదుల�క'.ùస�వ�ల�యcదుల�క'.ùస�వ�ల�యcదుల�క'.ùస�వ�ల�యcదుల�క'.ùస�వ�ల�) ) ) ) అల=� >అల=� >అల=� >అల=� >     ను కాద� తమ పం/ితmలనును కాద� తమ పం/ితmలనును కాద� తమ పం/ితmలనును కాద� తమ పం/ితmలను, , , , 
తమ తమ తమ తమ సF:$సF:$సF:$సF:$సులను తమ ప�భLవ�ల�-ా 9సేుక�F:?సులను తమ ప�భLవ�ల�-ా 9సేుక�F:?సులను తమ ప�భLవ�ల�-ా 9సేుక�F:?సులను తమ ప�భLవ�ల�-ా 9సేుక�F:?ర�ర�ర�ర�6. . . . (_ౌబ" 9: 31). 
 ఈ ఆయతm ప�వక� సల�ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం ప�Aసు� ండ-ా, అr© k1 
wpం రIయల=� హt అనుï  ��, ప�వకా� ! యcదుల�, క'.ùస�వ�ల� తమ 
పం/ితmలను, సF:$సులను ఆ&ా�ిం9ే4ార� కార� కr:? అ� 9ెపJ-ా, 
ప�వక� సల� ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం """"అవ�నుఅవ�నుఅవ�నుఅవ�ను, , , , కా� అల=� > హ&ాం 9ేaనికా� అల=� > హ&ాం 9ేaనికా� అల=� > హ&ాం 9ేaనికా� అల=� > హ&ాం 9ేaని    
r:�� 4ా&A పం/తిmల�r:�� 4ా&A పం/తిmల�r:�� 4ా&A పం/తిmల�r:�� 4ా&A పం/తిmల�, , , , సF:$సుల� హల=d 9aేH�  సF:$సుల� హల=d 9aేH�  సF:$సుల� హల=d 9aేH�  సF:$సుల� హల=d 9aేH�  4ార�4ార�4ార�4ార� r:�� హల=d  r:�� హల=d  r:�� హల=d  r:�� హల=d 
-ాFG-ాFG-ాFG-ాFG    Ç"�ం94ేార�Ç"�ం94ేార�Ç"�ం94ేార�Ç"�ం94ేార�....    ఇంకాఇంకాఇంకాఇంకా    అల=� >అల=� >అల=� >అల=� >    హల=dహల=dహల=dహల=d    9ేaనిr:�� 9ేaనిr:�� 9ేaనిr:�� 9ేaనిr:�� 4ా&A పం/తిmల�4ా&A పం/తిmల�4ా&A పం/తిmల�4ా&A పం/తిmల�, , , , 
సF:$సుల� హ&ాం 9aేH�  సF:$సుల� హ&ాం 9aేH�  సF:$సుల� హ&ాం 9aేH�  సF:$సుల� హ&ాం 9aేH�  4ార�4ార�4ార�4ార� r:�� హ&ాం-ాFG Ç"�ం94ేార� r:�� హ&ాం-ాFG Ç"�ం94ేార� r:�� హ&ాం-ాFG Ç"�ం94ేార� r:�� హ&ాం-ాFG Ç"�ం94ేార�. . . . కనుక కనుక కనుక కనుక 
ఇr ి 4ా&A� ఆ&ా�ంి�నట\�ఇr ి 4ా&A� ఆ&ా�ంి�నట\�ఇr ి 4ా&A� ఆ&ా�ంి�నట\�ఇr ి 4ా&A� ఆ&ా�ంి�నట\� " " " " అ� సమ=�:నం 9ె]ాJర�. (బúౖహÝ 3ీ 
సున�d క�బ"�  10/116, p&AfI 3095, ఇrి హస1 అ� 	H§ అల=¨� 
-ాయతmd మ&ాం 19లM _ె`]ార�).  
 �	H�ి_:లను �	Hధం-ా నమf�4ార� యcదుల�, క'.ùస�వ�ల� మ&AయL 
బహtrౖె4ా&ాధక�ల� అ� అల=� > ఈ క��ంrి ఆయతmలలM సJషUం 9ే�ాడ�ః 
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� J�� ��l� #)B +�
)@) J� 	;�8� ��� ��� �� +���QM � � � � � �! !� �� � � � �  � � M� � � � ��C:�D�	:29{  
:అల=� > మ&AయL ఆయన ప�వక� �	ది� ం-ా �ర�oం�న r:�� 4ార� అల=� > మ&AయL ఆయన ప�వక� �	ది� ం-ా �ర�oం�న r:�� 4ార� అల=� > మ&AయL ఆయన ప�వక� �	ది� ం-ా �ర�oం�న r:�� 4ార� అల=� > మ&AయL ఆయన ప�వక� �	ది� ం-ా �ర�oం�న r:�� 4ార� 
�	ిద�ం-ా�	ిద�ం-ా�	ిద�ం-ా�	ిద�ం-ా    Ç"�ంచర�Ç"�ంచర�Ç"�ంచర�Ç"�ంచర�....    ఇంకాఇంకాఇంకాఇంకా    సత$ధ&ాf�?సత$ధ&ాf�?సత$ధ&ాf�?సత$ధ&ాf�?    4ార�4ార�4ార�4ార�    తమతమతమతమ    ధరfం-ాధరfం-ాధరfం-ాధరfం-ా    9ేసుక»ర�9ేసుక»ర�9ేసుక»ర�9ేసుక»ర�6. . . . 
(_ౌబ" 9: 29). 

�� �� 4�)�8� �&� � �� " " �� " � +T� ��� �& J��� ����� 	
� 4�$=�� dq8 #� 4�; ��� �g(� ! ! !� � " " �� C � � � � � � � "C � " "" � " �� e ! � "�
+�YZ3 !�� X� �� 4�;� � � " � � �� " "� � ��@��8:59{  

:ఇల= అనుః �ర� ఆలM�ంచ&ాఇల= అనుః �ర� ఆలM�ంచ&ాఇల= అనుః �ర� ఆలM�ంచ&ాఇల= అనుః �ర� ఆలM�ంచ&ా! ! ! ! అల=� > � క@రక� అవత&AంపజSaని అల=� > � క@రక� అవత&AంపజSaని అల=� > � క@రక� అవత&AంపజSaని అల=� > � క@రక� అవత&AంపజSaని 
¸వF²]ా�లిM¸వF²]ా�లిM¸వF²]ా�లిM¸వF²]ా�లిM    నుం/ినుం/ినుం/ినుం/ి    �ర��ర��ర��ర�    స�యం-ాFGస�యం-ాFGస�యం-ాFGస�యం-ాFG    క@�?ంటP�క@�?ంటP�క@�?ంటP�క@�?ంటP�    హ&ాం 9సేుక�F:?ర�హ&ాం 9సేుక�F:?ర�హ&ాం 9సేుక�F:?ర�హ&ాం 9సేుక�F:?ర�. . . . 
మ&Aక@�?ంటP� హల=d 9ేసుక�F:?ర�మ&Aక@�?ంటP� హల=d 9ేసుక�F:?ర�మ&Aక@�?ంటP� హల=d 9ేసుక�F:?ర�మ&Aక@�?ంటP� హల=d 9ేసుక�F:?ర�. . . . ఇల= అడ�గLః ఇల= అడ�గLః ఇల= అడ�గLః ఇల= అడ�గLః ఇల= 9యే/:�క� ఇల= 9యే/:�క� ఇల= 9యే/:�క� ఇల= 9యే/:�క� 
అల=� > �క� అనుమpం9:/:అల=� > �క� అనుమpం9:/:అల=� > �క� అనుమpం9:/:అల=� > �క� అనుమpం9:/:? ల�r: � బcటక కలJనలను అల=� > ల�r: � బcటక కలJనలను అల=� > ల�r: � బcటక కలJనలను అల=� > ల�r: � బcటక కలJనలను అల=� >     

క� అంటగట\U తmF:?&ాక� అంటగట\U తmF:?&ాక� అంటగట\U తmF:?&ాక� అంటగట\U తmF:?&ా?6. . . . (యcనుâ 10: 59). 
 

5555....    9ేతబ/ి9ేతబ/ి9ేతబ/ి9ేతబ/ ి
    9తేబ/ ి9తేబ/ ి9తేబ/ ి9తేబ/ ి (9ేయLట, 9ేoంచుట, FGర�Jట, FGర�Qక@నుట) అ��ా�సం 
లM ల�క�¬ంచబడ�తmంrి. అrి �F:శF:�క� గL&A 9ేaH ఏడ� మw]ా]ాలM�  
ఒకటP. అrి నషU®¹ కల�గజSసు� ంrి తపJ ఏ� ల=భం కలగజSయదు. 
r:�� FGర�Qక@నుట గL&Aం� అల=� > ఇల= _ె`]ాడ�ః  

�4�=Z
) J� 42�) �� +�H$=�)�" � " � � � �� � � � � �� " �� 9 � �   ��$�*+�	:102{  
:4ార� FGర�Qక�FGrి 4ా&Aక� నషUం క`-Aం9rేే కా� 4ార� FGర�Qక�FGrి 4ా&Aక� నషUం క`-Aం9rేే కా� 4ార� FGర�Qక�FGrి 4ా&Aక� నషUం క`-Aం9rేే కా� 4ార� FGర�Qక�FGrి 4ా&Aక� నషUం క`-Aం9rేే కా� ల=భం క`-Aం9rే ిల=భం క`-Aం9rే ిల=భం క`-Aం9rే ిల=భం క`-Aం9rే ి
ఎంత మ=త�ం కాదుఎంత మ=త�ం కాదుఎంత మ=త�ం కాదుఎంత మ=త�ం కాదు6.  (బఖర 2: 102). మ&^ 9ోట ఇల= aÊల�9:Qడ�ః 

��3� N�� ���';� m$Z) J�� � � " �  �� � �! ! " � ��EF:69{  
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:మ=ంp�క�డ� ఎన?డూ సఫల�డ� కాFGరడ�మ=ంp�క�డ� ఎన?డూ సఫల�డ� కాFGరడ�మ=ంp�క�డ� ఎన?డూ సఫల�డ� కాFGరడ�మ=ంp�క�డ� ఎన?డూ సఫల�డ� కాFGరడ�. . . . 4ాడ� ఎట\ నుం�4ాడ� ఎట\ నుం�4ాడ� ఎట\ నుం�4ాడ� ఎట\ నుం�, , , , ఎల= ఎల= ఎల= ఎల= 
వ�QF: స&Sవ�QF: స&Sవ�QF: స&Sవ�QF: స&S6. (_:w 19: 69). 
 9ేతబ/ి 9ేయL4ాడ� అ��ా�aి. అల=� > ఇల= aÊల�9:Qడ�ః  

� �g(� ��� �n';� z�
;� +�H$=) ���Z� >v���;� #�;� +I�$ �Z� ���� ! "  � � � M � � � � " � � �� " � �  � � � �M � �� �� �� ! ! �
 #n( I(` J�^) ��� @�� #� +I$=) ��� R�8��� R�8�2 ���%� >�$]� X�� " � � " � � � � � ��  �� �! � � � � � � � � " � �e !� ! M � � �! ! ! �

�Z�3 �� �
��" � �" � � "� � ! ���*+�	$:102{  
:సుల�ౖమ=ను ఎన?డూ అ��ా��ా�క� ఒ/గిటUల�దుసుల�ౖమ=ను ఎన?డూ అ��ా��ా�క� ఒ/గిటUల�దుసుల�ౖమ=ను ఎన?డూ అ��ా��ా�క� ఒ/గిటUల�దుసుల�ౖమ=ను ఎన?డూ అ��ా��ా�క� ఒ/గిటUల�దు. . . . అసల� అ��ా��ాఅసల� అ��ా��ాఅసల� అ��ా��ాఅసల� అ��ా��ా    
�క� ]ాలJ/ంిrి ప�జలక� 9ేతబ/�ి బå�ంి9ే 	Ê_ౖ:నుల��క� ]ాలJ/ంిrి ప�జలక� 9ేతబ/�ి బå�ంి9ే 	Ê_ౖ:నుల��క� ]ాలJ/ంిrి ప�జలక� 9ేతబ/�ి బå�ంి9ే 	Ê_ౖ:నుల��క� ]ాలJ/ంిrి ప�జలక� 9ేతబ/�ి బå�ంి9ే 	Ê_ౖ:నుల�. . . . 4ార� 4ార� 4ార� 4ార� wరnüwరnüwరnüwరnü, , , , 
మ=రnüమ=రnüమ=రnüమ=రnü rవేదూతల r:�&ా  rవేదూతల r:�&ా  rవేదూతల r:�&ా  rవేదూతల r:�&ా ((((ఇ&ా§ఇ&ా§ఇ&ా§ఇ&ా§     లM�లM�లM�లM�) ) ) ) బ"íలM�య=లM అవత&Aంపబ"íలM�య=లM అవత&Aంపబ"íలM�య=లM అవత&Aంపబ"íలM�య=లM అవత&Aంప    
జSaనిr:� 4Åంట బ/:Ð ర�జSaనిr:� 4Åంట బ/:Ð ర�జSaనిr:� 4Åంట బ/:Ð ర�జSaనిr:� 4Åంట బ/:Ð ర�. . . . ఎవ/ిక'.F: ఆ �ద$ను FG&AJనపÎడ� ఆ rవేఎవ/ిక'.F: ఆ �ద$ను FG&AJనపÎడ� ఆ rవేఎవ/ిక'.F: ఆ �ద$ను FG&AJనపÎడ� ఆ rవేఎవ/ిక'.F: ఆ �ద$ను FG&AJనపÎడ� ఆ rవే    
దూతల� దూతల� దూతల� దూతల� సJషUం-ా ఇల= 6ZచQ&Aక 9aేH4ార�ః సJషUం-ా ఇల= 6ZచQ&Aక 9aేH4ార�ః సJషUం-ా ఇల= 6ZచQ&Aక 9aేH4ార�ః సJషUం-ా ఇల= 6ZచQ&Aక 9aేH4ార�ః జ�గత�జ�గత�జ�గత�జ�గత��� �� ! ! ! ! ®¹మL ®¹మL ®¹మL ®¹మL ((((మ=నవ�మ=నవ�మ=నవ�మ=నవ�    
లక�లక�లక�లక�) ) ) ) కSవలం ఒక ప&Â± మ=త�®¹కSవలం ఒక ప&Â± మ=త�®¹కSవలం ఒక ప&Â± మ=త�®¹కSవలం ఒక ప&Â± మ=త�®¹. . . . కనుక �ర� కనుక �ర� కనుక �ర� కనుక �ర� ((((జ�ల�ద$ను FGర�Qక@�జ�ల�ద$ను FGర�Qక@�జ�ల�ద$ను FGర�Qక@�జ�ల�ద$ను FGర�Qక@�) ) ) ) 
అ��ా�సుల� కాకం/ిఅ��ా�సుల� కాకం/ిఅ��ా�సుల� కాకం/ిఅ��ా�సుల� కాకం/ి6. (బఖర 2: 102). 
 మ=ంp�క�� గL&Aం�న ఆrేశ®¹+టంట¾ అత/ి? హతమ=&ాQ`. అత� 
సంపద క�/: �	ిద�®̄°న 9ెడ� సంపద. అజ�´ నుల�, దు&ాfర�[ ల�, బల 
6ªన ��ా�సుల� మ=ంp�క�ల వదyక� 4Åý� , ఇతmరలCÊౖ అF:$యం, rౌరþ 
న$ం 9ేయ/:�క�, ల�r: ప�·కారం ·ర�Qక»/:�క� 9ేతబ/ి 9ేo�ా� ర�. 
మ&Aక@ందర� తనCÊౖ 9ేయబ/ిన 9ేతబ/ి� దూరం 9ేoంచుక»/:�క� 
మ=ంp�క�� వదyక� 4Åý� ఓ �	ిద�  కా&ా$�క� ]ాలJడ_:ర�. ఇల=ంటపÎడ� 
మ=ంp�క�ల వదyక� 4Åళ�క�ం/: అల=� > 4Åౖప�నక� మర`, 'మLఅ��జ�ü' 
వంటP అల=� > ప�త�వచF:ల ఆ�:రం-ా అల=� > _¿ స�సËత క»&ా`. 
(మLఅ��జ�ü అంట¾ సూర ఫల§, సూర F:â మ&AయL r©�క� 
సంబం�ిం�న ప�వక� సల�ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం FG&AJన దుఆల�).  
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6666....    కwకwకwకwనననన((((1)))), , , , అ&�ా ఫఅ&�ా ఫఅ&�ా ఫఅ&�ా ఫ 
 కా671 మ&AయL అ&�ా µ, æ&Aదyరn అ-^చర జ�´ నం గలద� ఆ&^పణ 
9ేaినందుక� స&^�త�మL/ౖెన అల=� > పట�  అ��ా��ా�క� ]ాలJ/:Ð ర�. 
4ాస�వ®¹+టంట¾ అ-^చర జ�´ నం అల=� > తపJ ఎవ&AకÉ ల�దు. æర� 
అమ=యక�ల నుం/ి �ÜమLf కాజSసుక@నుటక� 4ా&A� తమ వలలM 
�క�¬ంచుక�ంట"ర�. అందుక� ఎF²? రకాల �ాధF:ల� ఉప�-A�ా� ర�. 
ఉr:హరణక�ః భc+CÊౖ &Sఖల� -Âaి, గవ�లక� రంr:� ల� 9ేaి _:యతm�  
కటPU , అర9ేpలM, ]ాత� అడ�గLలM, -ాjలM, అదyంలM చూaి మం_:� ల� 
చrి� (భ�ష$ం _ె`CH ఆ&^పణ 9ే�ా� ర�). 4ార� 9ెCHJ �షయ=లM�  
ఎపÎ/ౖెF: ఒక¬�ా&A ఒక¬టP సత$®̄°F: 99 �ార��  అబr:� ల� ఉంట"o. 
కా� ఈ అసత$4ాదుల� ఒక¬�ా&A 9ెCHJ �జ��? మ=త�®¹ అమ=యక�ల� 
గLర��  CÊట\U క@� తమ భ�ష$తm�  మ&AయL �4ాహ, 4ా$]ా&ాలM�  అదృషUం - 
దురదృషUం, ఇంకా తCిJ]�oన వసు� వ�ల గL&Aం� _ెల�సుక»వ/:�క� 
4ా&A వదyక� 4Åళ×� ంట"ర�. ఎవర� 4ా&A మ=టను సత$ం, �జం అ� నమLf 
_:&^ 4ార� అ��ా�సులవ�_:ర�. ఇ�ా� ం నుం/ి బ67ష¬&Aంచబడ_:ర�. 
r©� �రnపణ ప�వక� సల� ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం -ా&A ఈ హr©సుః  

@H� X� �g(� I� �Z� @^� ��^) I� 	&@\� ����� �� �
2�� �3� #�e ! � �  �� � � � � � � " "� �! ! !" � � �� �� � � C� �"  C �� � � G   
""""ఎవడ� కా671 ల�క అ&ా� µ వదyక� వ�Q అతను 9ెCJినr:�� సత$ం ఎవడ� కా671 ల�క అ&ా� µ వదyక� వ�Q అతను 9ెCJినr:�� సత$ం ఎవడ� కా671 ల�క అ&ా� µ వదyక� వ�Q అతను 9ెCJినr:�� సత$ం ఎవడ� కా671 ల�క అ&ా� µ వదyక� వ�Q అతను 9ెCJినr:�� సత$ం 
అ� నమLf_:/ో అతడ� మLహమf{అ� నమLf_:/ో అతడ� మLహమf{అ� నమLf_:/ో అతడ� మLహమf{అ� నమLf_:/ో అతడ� మLహమf{    G    CÊ ౖఅవత&Aం�నr:�� CÊ ౖఅవత&Aం�నr:�� CÊ ౖఅవత&Aం�నr:�� CÊ ౖఅవత&Aం�నr:�� pరస¬pరస¬pరస¬pరస¬    
&Aం�న4ాడవ�_:డ�&Aం�న4ాడవ�_:డ�&Aం�న4ాడవ�_:డ�&Aం�న4ాడవ�_:డ�""""....    (మLస?{ అహf{ 2/429, స6ªహtd జ�+ 5939). 

                                                           
1
 కwనకwనకwనకwన అంట¾ భ�ష$తm� లM సంభ�ం9ే4ాటP�, మనుసులM ఉం/ే4ాటP� 

_ెల�ప�ట. ఇల= _ె`CH4ాడ� కా671కా671కా671కా671.  
అ&ా� ఫఅ&ా� ఫఅ&ా� ఫఅ&ా� ఫ అంట¾ క@�? మcల �షయ=ల ఆ�:రం-ా rొంగ`ంచబ/ిన వసు� వ�లను, 
కనబడ�, తCిJ]�oన వసు� వ�లను _ెల�ప�_:న� ఆ&^Cించుట. ఇల= 
ఆ&^Cిం9ే4ాడ� అ&ా�అ&ా�అ&ా�అ&ా� µµµµ.  
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 ఒక4Gళ 4ా&A వదyక� 4Åßà�4ాడ� 4ా&Aక� అ-^చర జ�´ నం కలద�, 4ా&A 
మ=ట సత$ం అ� నమfక కSవలం చూడ/:�క�, అనుభవం క@రక� 4Åßà�  
అతడ� అ��ా�aి కాడ�. కా� అత� నలÇúౖ &^jల నమ=j అల=� > వదy  
aీ�క&Aంచబడదు. r©�క� �రnపణ ప�వక� సల�ల=� హt అల�6ౖ7 వసల� ం 
«క¬ ఈ హr©సుః 

� o�K 	; �%^3 * Wh #� 	;U'� ����� �3� #�� �� � � � � " � � � "� " �" �� �" � e " � �  �� C�$�; >=�8C � �" "� ! � 
""""ఎవ&'._ ే అ&ా� µ వదyక� వ�Q అత�� ఏrైF: �షయం అడ�గL_:/ో ఎవ&'._ ే అ&ా� µ వదyక� వ�Q అత�� ఏrైF: �షయం అడ�గL_:/ో ఎవ&'._ ే అ&ా� µ వదyక� వ�Q అత�� ఏrైF: �షయం అడ�గL_:/ో ఎవ&'._ ే అ&ా� µ వదyక� వ�Q అత�� ఏrైF: �షయం అడ�గL_:/ో 
అత� నలÇúౖ &^jల నమ=j అం-Âక&Aంచబడదుఅత� నలÇúౖ &^jల నమ=j అం-Âక&Aంచబడదుఅత� నలÇúౖ &^jల నమ=j అం-Âక&Aంచబడదుఅత� నలÇúౖ &^jల నమ=j అం-Âక&Aంచబడదు". ". ". ". (మLaి� ం 2230). 
 అoF: నమ=j మ=త�ం చదవడం మ&AయL _ౌబ" 9ేయడం 
(జ&A-Aన తపÎCÊౖ ప�ాQ_:� ప పడడం) తపJ�స&A.  
 

7777....    న±_:� ల ప�Ç"వ ��ా�సంన±_:� ల ప�Ç"వ ��ా�సంన±_:� ల ప�Ç"వ ��ా�సంన±_:� ల ప�Ç"వ ��ా�సం 

 మ=నవ ¸�తంలM, �శ�ంలM సంభ�ం9ే సంఘటనలM�  న±_:� ల 
ప�Ç"వం ఉంట\ంద� వశ�aించుట క�/: 	ి)¬.  

 �� ��8 �
; XK ��& 	(� �
��� @;�A #� @)q #�� �� � M "� � ��  � � " " ��  � ! e ! !� �" !G m%\;� o�K ! " 9 �� �
$� �$�$;� #� �(�� WI �5` X� ��%)@l��� �  �� ! ! e !" � � "" �" �� � � ! !" ! ! �" �2 ��^� z�
;� X� �%&� ��(� I" � �� � �� � "� !  �� �  � "

T�� +�8@3� � �� " ���� ��;�& 4��8 ��& �� � �" �� 9 � � #��� �B�%� #� m%K� ��& 4$�� 	;�8� ! � � " � � " " � �! ! ! !" � � � �� �� � � �
 #� ��U� �����" ��  �� � ! ��� ��Z� �(�D� ��&! " � ! � " �! � ���� � #��� 7;1� 	��8� � � � � �! ! ! ! !" � �� � � " p���;�� ��! � " � " ! � !

p���;�� #���� � ���� 7;1� �1�� �1� W�
� ��& #� ����! � � � �" � � � " " �� " ! !! ! ! !" � � �  ! � � � �� � � � � 
జ'ౖ{ k1 ఖ=`{ jహ� రIయల=� హt అనుï  ఉల�� ðం9:ర�ః హtrౖెkయ= 
]�ా ంతంలM ప�వక� సల� ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం మ=క� నమ=j 9ేoం9:ర�. 
అrే &ాp� వరäం క�&Aaింrి. నమ=j మL-Aం� ప�జల 4Åౖప�నక� p&A-A """"� � � � 
ప�ప�ప�ప�భLవ� ఏమF:?/ో �క� _లె��ాభLవ� ఏమF:?/ో �క� _లె��ాభLవ� ఏమF:?/ో �క� _లె��ాభLవ� ఏమF:?/ో �క� _లె��ా?" " " " అ� అ/ి-ార�. అల=� > మ&AయL 
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ఆయన ప�వక�కS బ"-ా _ెల�సు అ� సహచర�ల� సమ=�:నం ప`కార�. 
అపÎడ� ప�వక� సల� ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం అల=� > ఇల= _ె`]ాడ� �శ 
r©క&Aం9:ర�ః """"ఈ &^j ఉదయం F: r:సుఈ &^j ఉదయం F: r:సుఈ &^j ఉదయం F: r:సుఈ &^j ఉదయం F: r:సులM�  క@ందర� ��ా�సులయ=$ర� లM�  క@ందర� ��ా�సులయ=$ర� లM�  క@ందర� ��ా�సులయ=$ర� లM�  క@ందర� ��ా�సులయ=$ర� 
మ&Aక@ందర� అ��ా�సులయ=$ర�మ&Aక@ందర� అ��ా�సులయ=$ర�మ&Aక@ందర� అ��ా�సులయ=$ర�మ&Aక@ందర� అ��ా�సులయ=$ర�. . . . అల=� > దయవలన మ=క� వరäం అల=� > దయవలన మ=క� వరäం అల=� > దయవలన మ=క� వరäం అల=� > దయవలన మ=క� వరäం 
క�&Aaంిrిక�&Aaంిrిక�&Aaంిrిక�&Aaంిrి    అ� అ� అ� అ� అన?4ార� _:&ాబల=�? �&ాక&Aం�అన?4ార� _:&ాబల=�? �&ాక&Aం�అన?4ార� _:&ాబల=�? �&ాక&Aం�అన?4ార� _:&ాబల=�? �&ాక&Aం�, , , , నను? �శ�aంి�ననను? �శ�aంి�ననను? �శ�aంి�ననను? �శ�aంి�న    
4ారయ=$ర�4ారయ=$ర�4ారయ=$ర�4ారయ=$ర�. . . . r©�క� èన?ం-ా ఫల=న న±త� ప�Ç"వం_¿ వరäం క�&Aaంిr ిr©�క� èన?ం-ా ఫల=న న±త� ప�Ç"వం_¿ వరäం క�&Aaంిr ిr©�క� èన?ం-ా ఫల=న న±త� ప�Ç"వం_¿ వరäం క�&Aaంిr ిr©�క� èన?ం-ా ఫల=న న±త� ప�Ç"వం_¿ వరäం క�&Aaంిr ి
అన?4ార� న±త� ��ా�సులoఅన?4ార� న±త� ��ా�సులoఅన?4ార� న±త� ��ా�సులoఅన?4ార� న±త� ��ా�సులo, , , , నను? pరస¬&Aంనను? pరస¬&Aంనను? pరస¬&Aంనను? pరస¬&Aం�న4ారయ=$ర��న4ారయ=$ర��న4ారయ=$ర��న4ారయ=$ర�". ". ". ". 
(బLఖ=&A 846, మLaి� ం 71). 
 అrే �ధం-ా పp�క, మ=$-Aþన� లM వ9ేQ &ా�చక� �వ&ాలను చrి�, 
అ� న±_:� ల ప�Ç"వం_¿FG ఉంట"య� �శ�aిaH�  అతను బహtrౖె4ా&ాధ 
క�డవ�_:డ�. ఒక4Gళ అతను తృCి�  క@రక� చrి�_ే ]ా]ాతmfడవ�_:డ�. 
ఎందుకన-ా? 	ి)¬ �షయ=లను చrి� తృCి�  ]Üందడం �గ$ం కాదు, 
r:�� �శ�aిం9:ల� 	Êౖ_:1 CH�&SCించవచుQ క�/:, అపJడ� అrి 
చదవడం ఒక 	ి)¬ ప� క»సం ఆ�:రం-ా మ=&A]�తmంrి.  
 

8888....    ల=భం ల�� r:ంటÚ�  ల=భం ఉంద� �శ�aించుటల=భం ల�� r:ంటÚ�  ల=భం ఉంద� �శ�aించుటల=భం ల�� r:ంటÚ�  ల=భం ఉంద� �శ�aించుటల=భం ల�� r:ంటÚ�  ల=భం ఉంద� �శ�aించుట 

 అల=� > ఏ r:�లM ల=భం _ెల�పల�rో, అందులM ల=భం ఉంద� 
�శ�aించుట క�/: 	ి)¬  లMక� వసు� ంrి. ఉr:హరణక�ః కా671, ల�r: 
మ=ంp�క�� మ=టలM�  ప/ి ల�r: _:తమL_:� తల ఆ9:&ా�? అనుస&Aసూ�  
_:యతm� ల�, r:&ాల�, గవ�ల�, క/:ల� వ-'.&ాల� తమ ®̄డలM, తమ 
సం_:F:�క�, బండ�లM� , ఇండ�లM�  rి	ిU  దూరం కా4ాల� ఉప�-Aంచట, 
��ధ రకాల ర_:?ల� గల ఉంగ&ాల� ఉప�-Aం� కçాU ల� &ావ�, 
వ�QF: దూరమవ�_:య� �శ�aించుట. ఇrి అల=� > CÊౖ నమfకా�క� 
4Å$p&Sకం. r©� వలన మ&Aంత బల6ªనత, &^గం CÊర�గLతmంrి. అం_ే 
కాదు ఇrి �	ిద�®̄°న �క�త* పద�p. అFGక _:యతm� లM�  సJషU®̄°న 
	ి)¬, 	Êౖ_:నుల సwయం, అరËం ల�� -Âతల�, 4�ా తల� ఉంట"o. మ&A 
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క@ందర� -ార/ీ4ాళ×�  (Juggers) ఖు)ఆ1 ఆయతmల_¿ 	ి)¬ పr:ల� 
క`Cి 4�ా �ా� ర�. ఇంక@ందర� ఖు)ఆ1 ఆయతmల� బ67షmU  రక�ం_¿, ఇతర 
మ`న®̄°న వసు� వ�ల_¿ 4�ా �ా� ర�. అందుకS CÊౖన ప��ా� �ంచబ/ిన 4ాటP� 
ఉప�-Aంచుట �	ిద�ం. r©�క� �రnపణ ప�వక� సల�ల=� హt అల�ౖ67 
వసల� ం «క¬ ఈ హr©సుః  

~V� @^� �H�H�3 �$� #�� � " � C� " �� � �! �  � " 
""""ఎవర� _:యతm�  4Gసుక�ంట"&^ అతను 	)ి¬ 9ేaిన4ాడవ�_:డ�ఎవర� _:యతm�  4Gసుక�ంట"&^ అతను 	)ి¬ 9ేaిన4ాడవ�_:డ�ఎవర� _:యతm�  4Gసుక�ంట"&^ అతను 	)ి¬ 9ేaిన4ాడవ�_:డ�ఎవర� _:యతm�  4Gసుక�ంట"&^ అతను 	)ి¬ 9ేaిన4ాడవ�_:డ�". ". ". ". 
(మLస?{ అహf{ 4/156. స6ªహ 492). 
 _:యతm� ల� వ-'.&ాల� ఉప�-Aం9ే4ార� ల=భనçాU ల� 9ేక�&SQ4ాడ� 
అల=� > కాక, అ4Gన� న+f_ే అతను Æర®̄°న CÊదy  	ి)¬ క� ]ాలJ/ిన 
4ాడవ�_:డ�. ఒక4Gళ అ� ల=భనçాU లక� �ాధనం అ� న+f_ే, అల=� > 
4ాటP� �ాధనం-ా 9ేయల�దు గనక అతను �న? 	ి)¬ క� ]ాలJ/ిన4ా 
డవ�_:డ�. అపÎడ� ఇrి కారణ:లక� సంబం�ిం�న 	ి)¬ అవ�తmంrి.  
 

9999....    ఆ&ాధనలM ప�దరÙF:బLrి�ఆ&ాధనలM ప�దరÙF:బLrి�ఆ&ాధనలM ప�దరÙF:బLrి�ఆ&ాధనలM ప�దరÙF:బLrి�  
 స_:¬ర$ం «క¬ షరతmలM� ; ప�దరÙF:బLrి�క� అpదూరం-ా మ&AయL 
ప�వక� పద�pక� అనుక�లం-ా r:�� 9ేయLట తపJ�స&A. ఏrౖెF: ఆ&ాధన 
ప�జల� చూడ/:�క� 9ేaH4ాడ� 	ి)¬ 9ేaిన4ాడవ�_:డ�. అత� ఆ&ాధన 
వ$రËం అవ�తmంrి. ఉr:హరణక�ః ప�జల� చూaి ®̄చుQక»4ాలన? ఉrేy  
శ$ం_¿ నమ=j 9ేయL వ$క��. అల=� > ఈ ఆrేశం చదవం/ిః  

� ��'� ����& o�\;� �` ����& �T`� 4��B�A �2� ��� +��B�� >^��
]� +`� �� � � "� �� �! ! ! ! !� � � � � � � �! ! !� �� ��  � �
��$& J` ��� +���1) J� z�
;� +�W��)C "! �  �! � �� � � �� � �  � ��)��"�	:142{  

:కపట��ా�సుల�కపట��ా�సుల�కపట��ా�సుల�కపట��ా�సుల�    అల=� >అల=� >అల=� >అల=� >     నునునును    ����స-Aంచుతmస-Aంచుతmస-Aంచుతmస-AంచుతmF:?ర�F:?ర�F:?ర�F:?ర�....    కా� ఆయFG 4ా&Aకా� ఆయFG 4ా&Aకా� ఆయFG 4ా&Aకా� ఆయFG 4ా&A� � � � 
����సంసంసంసంలM పడ4G�ాడ�లM పడ4G�ాడ�లM పడ4G�ాడ�లM పడ4G�ాడ�. . . . 4ార� నమ=j క@రక� �ల�4ార� నమ=j క@రక� �ల�4ార� నమ=j క@రక� �ల�4ార� నమ=j క@రక� �ల�బ/ిF: బద�కం-ాబ/ిF: బద�కం-ాబ/ిF: బద�కం-ాబ/ిF: బద�కం-ా, , , , 
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కSవలం ప�జలక� చూCHందుకS �లబడ_:ర�కSవలం ప�జలక� చూCHందుకS �లబడ_:ర�కSవలం ప�జలక� చూCHందుకS �లబడ_:ర�కSవలం ప�జలక� చూCHందుకS �లబడ_:ర�. . . . అల=� >అల=� >అల=� >అల=� >     ను అp తక�¬వ-ా ను అp తక�¬వ-ా ను అp తక�¬వ-ా ను అp తక�¬వ-ా 
సf&A�ా� ర�సf&A�ా� ర�సf&A�ా� ర�సf&A�ా� ర�6. (��ా 4: 142). 
 అrే �ధం-ా ఏrౖెF: -ØపJ కార$ం 9ేసు� న?పÎడ� నల�4Åౖప�ల r:� 
సమ=9:రం 9ే&ాల�, ప�జలM�  CHర�ప�ఖ=$తmల� ]�ా Cి� ం9:ల� ఉrేy�aH�  	ి)¬ 

లM ప/ినట¾� . క��ంద ఇవ�బ/ిన 6ZచQ&Aకక� గL&A అoనట¾� ; ఇబL? అబ"¨â 
రIయల=� హt అనుï  ఉల�� ðం�న హr©సులM ఉంrిః 

��� GH GH #�� � " �  � ���� �W�8 �W�8 #�� 	� � �� � �" � ! !	� ! ! 
""""ఎవర� ప�ఖ=$p క@రక� ఎవర� ప�ఖ=$p క@రక� ఎవర� ప�ఖ=$p క@రక� ఎవర� ప�ఖ=$p క@రక� ((((ఏ ప� అo_ే 9ే�ా� /ోఏ ప� అo_ే 9ే�ా� /ోఏ ప� అo_ే 9ే�ా� /ోఏ ప� అo_ే 9ే�ా� /ో) ) ) ) అల=� > r:� అల=� > r:� అల=� > r:� అల=� > r:� వలవలవలవలన న న న 
అత�క� ప�ఖ=$p ప��ాr�ిా� డ�అత�క� ప�ఖ=$p ప��ాr�ిా� డ�అత�క� ప�ఖ=$p ప��ాr�ిా� డ�అత�క� ప�ఖ=$p ప��ాr�ిా� డ�. . . . ఎవర� చూప�-^ళ× క@రక� ఎవర� చూప�-^ళ× క@రక� ఎవర� చూప�-^ళ× క@రక� ఎవర� చూప�-^ళ× క@రక� ((((ఏ పFÅౖ_ ేఏ పFÅౖ_ ేఏ పFÅౖ_ ేఏ పFÅౖ_ ే
9�ేా� /ో9�ేా� /ో9�ేా� /ో9�ేా� /ో) ) ) ) అల=� > r:� వలన అr© అత�క� ప��ాr�ిా� డ�అల=� > r:� వలన అr© అత�క� ప��ాr�ిా� డ�అల=� > r:� వలన అr© అత�క� ప��ాr�ిా� డ�అల=� > r:� వలన అr© అత�క� ప��ాr�ిా� డ�"""".... (కా� 
పరలMక�ాఫల$ం ]�ా Cి� ంచదు). (మLaి� ం 2986). 
 ఎవ&'.F: ఏrౖెF: ఆ&ాధన 9ేసూ�  అల=� > సంతృ	ిU_¿ ]ాట\ ప�జల 
నుం/ి కÉ&A� ]Üంr:ల� ఆ��ా� /ో అత� ఆ ఆ&ాధన వ$రËం అవ�తmంrి. 
హr©aÊ ఖుదుaిలM ఇల= వ�Qంrిః  

	�V� 	���3 �j� �=� 	�� ~V� �H� �H� #� ~c;� #� W��c;� �
�� �(�� � � � � " " �� " �" � " �! ! ! ! ! ! !� � �� " � � �! � "� " M 9� � �C � � 
""""FGను ఇతర సహవర�� లకంట¾ అ�ికం-ా 	ి)¬FGను ఇతర సహవర�� లకంట¾ అ�ికం-ా 	ి)¬FGను ఇతర సహవర�� లకంట¾ అ�ికం-ా 	ి)¬FGను ఇతర సహవర�� లకంట¾ అ�ికం-ా 	ి)¬     క� అ·తmణD�క� అ·తmణD�క� అ·తmణD�క� అ·తmణD� . . . . ఎవ&'._ ేఎవ&'._ ేఎవ&'._ ేఎవ&'._ ే
మం� ప� 9aేి అందులM మ&'మం� ప� 9aేి అందులM మ&'మం� ప� 9aేి అందులM మ&'మం� ప� 9aేి అందులM మ&'వ&AFÅFౖ: F:క� Ç"గ�ా�+-ా �లబú/_ేి వ&AFÅFౖ: F:క� Ç"గ�ా�+-ా �లబú/_ేి వ&AFÅFౖ: F:క� Ç"గ�ా�+-ా �లబú/_ేి వ&AFÅFౖ: F:క� Ç"గ�ా�+-ా �లబú/_ేి 
FGను అత�? అత� 	ి)¬ _¿ ]ాట\ వrలి��ా� నుFGను అత�? అత� 	ి)¬ _¿ ]ాట\ వrలి��ా� నుFGను అత�? అత� 	ి)¬ _¿ ]ాట\ వrలి��ా� నుFGను అత�? అత� 	ి)¬ _¿ ]ాట\ వrలి��ా� ను". ". ". ". (మLaి� ం 2985). 
 ఎవ&'._ే ఒక మం� కార$ం కSవలం అల=� > సంతృ	ిU  ఉrేyశం_¿FG 
óదల�CÊట"U డ�, కా� ఆ త&ా�త ప�దరÙF:బLrి�  గLణం 9ోట\ 9ేసుక�ంrి, 
అల=ంటపÎడ� ఆ మ�	ి r:�? అస67$ంచుక@�, పÁ&A� ప�యత?ం_¿ 
r:�? దూరం 9ేaH�  అత� ఆ ప� స&Ao �°నrి. ఒక4Gళ అతను r:�_¿ 
తృCి�  ప/ి, అrి అత� మనసు*లM aిË రప/ి_ే అ�ిక సంఖ=$క ధరf4Gత�ల 
ప�కారం ఆ ప� వ$రËం.  
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10101010....    అపశక�నంఅపశక�నంఅపశక�నంఅపశక�నం 

� 4�%\3 +`� 012 �
; ��;�& �
'l� 4�W�E �T,�" � �� " � � �! ! !� � � "" ! !� � � � � � � � �	=� #�� ��H� ��jD) �a�� � " �� � � �  � M �! �  � � � 
��	���	:131{  

:ఆ Cిదప 4ా&Aక� మం�కాలం వ�Qనప�డ� 4ార�ః ఆ Cిదప 4ా&Aక� మం�కాలం వ�Qనప�డ� 4ార�ః ఆ Cిదప 4ా&Aక� మం�కాలం వ�Qనప�డ� 4ార�ః ఆ Cిదప 4ా&Aక� మం�కాలం వ�Qనప�డ� 4ార�ః ®¹మL r©�కS ®¹మL r©�కS ®¹మL r©�కS ®¹మL r©�కS 
అర�ï లం అ� అFG4ార�అర�ï లం అ� అFG4ార�అర�ï లం అ� అFG4ార�అర�ï లం అ� అFG4ార�. . . . కా� 4ా&Aక� కషUకాలం r:ప�&Aం�నప�డ�కా� 4ా&Aక� కషUకాలం r:ప�&Aం�నప�డ�కా� 4ా&Aక� కషUకాలం r:ప�&Aం�నప�డ�కా� 4ా&Aక� కషUకాలం r:ప�&Aం�నప�డ�, , , , 4ార� 4ార� 4ార� 4ార� 
మc�ా మ&AయL అత�_¿ ]ాట\ ఉన?4ా&A� తమక� అపశక�నం-ా మc�ా మ&AయL అత�_¿ ]ాట\ ఉన?4ా&A� తమక� అపశక�నం-ా మc�ా మ&AయL అత�_¿ ]ాట\ ఉన?4ా&A� తమక� అపశక�నం-ా మc�ా మ&AయL అత�_¿ ]ాట\ ఉన?4ా&A� తమక� అపశక�నం-ా 
ప&AగణDం9ే4ార�ప&AగణDం9ే4ార�ప&AగణDం9ే4ార�ప&AగణDం9ే4ార�6. . . . (అఅ�&ాµ 7: 131). 
 అరబL¨లM�  ఎవ&'.F: ప�య=ణం ల�r: మ&SrౖెF: ప� 9ేయద`నప�డ� 
ఏrౖెF: ప¼ి� వrిల�4ాడ�. అrి క�/ి 4Åౖప�నక� ఎ-A&A]�_ే మం� శక�నం-ా 
Ç"�ం� ఆ ప�, ప�య=ణం 9ేaH4ాడ�. ఒక4Gళ అrి ఎడమ 4Åౖప�నక� 
ఎ-A&A]�_ే అపశక�నం-ా Ç"�ం� ఆ ప�� మ=నుక�FG4ాడ�. అo_ే 
“అపశక�నం ]ాటPంచుట అపశక�నం ]ాటPంచుట అపశక�నం ]ాటPంచుట అపశక�నం ]ాటPంచుట 	ి)¬	ి)¬	ి)¬	ి)¬”    అ� ప�వక� సల�ల=� హt అల�6ౖ7 వసల� ం 
సJషUప&A9:ర�. (మLస?{ అహf{ 1/389. స6ªహtd జ�+ 3955).  
 _ౌ6ª{ క� వ$p&Sక®̄°న ఈ �	ిద�  ��ా�సంలM ఈ క��ంrి �షయ=ల� 
క�/: వ�ా� oః 
 క@�? మ=�ాలను అపశక�నం-ా ప&AగణDంచుట. ఉr:హరణక�ః &'ండవ 
అరí మ=సం సఫ) ను అపశక�నం-ా ప&AగణDం� అందులM �4ాహం 
9ేయక, 9ేసుక»క]�వ�ట. (మన rే�ాలM�  క@ందర� óదటP FÅల మLహర�ం 
ను అపశక�నం-ా ప&AగణD�ా� ర�). 
 &^jలను అపశక�నం-ా ప&AగణDంచుట. ఉr:హరణక�ః ప�p FÅలలM� 
�వ&A బLధ4ా&ా�? పÁ&A�-ా అ&AషUr:యక®̄°నrి-ా నమLfట.  
 నంబర�లM 13వ నంబర�ను, క@�? CHర�ను అపశక�నం-ా ప&AగణDంచుట.  
 �కల=ంగL/ి� చూaి అపశక�నం-ా ప&AగణDంచుట. ఉr:ః తన దుకాణం 
_ెరవ/:�క� ]�తmన? వ$క�� r:&AలM ®̄ల� కను?4ా/ి� చూaి దుశÙక�నం-ా 
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ప&AగణDం� ఇంటPక� p&A-AవచుQట. CÊౖ �షయ=ల�? �	ిద�®̄°న 	ి)¬ 
పనుల�. ఇల= అపశక�నం ]ాటPం9ే4ా&A� ప�వక� సల�ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం 
అస67$ంచుక�F:?ర�. ఇమ=÷ 1 k1 హtaÊౖ1 � ఉల�� ఖనంలM ఉంrిః  

D3 �� jD3 #� �
� ��;� �� �  " " �� �  � "! �j� M�3 �� #��3 �� 	; � �� �" � " �� � �	; �n �� �n �� 	; #�� �� � � �! " � " � �� � M 

""""అపశక�నం స�యం-ా ]ాటPం94ేాడ�అపశక�నం స�యం-ా ]ాటPం94ేాడ�అపశక�నం స�యం-ా ]ాటPం94ేాడ�అపశక�నం స�యం-ా ]ాటPం94ేాడ�, , , , ల�r: ఇతర�ల_¿ _ెల�సుక@� ల�r: ఇతర�ల_¿ _ెల�సుక@� ల�r: ఇతర�ల_¿ _ెల�సుక@� ల�r: ఇతర�ల_¿ _ెల�సుక@� 
]ాటPం9ే]ాటPం9ే]ాటPం9ే]ాటPం9ే4ాడ�4ాడ�4ాడ�4ాడ�,,,,    కwనüకwనüకwనüకwనü    9ేaH4ాడ�9ేaH4ాడ�9ేaH4ాడ�9ేaH4ాడ�,,,,    9oేంచు9oేంచు9oేంచు9oేంచుక�క�క�క�FG4ాడ�FG4ాడ�FG4ాడ�FG4ాడ�,,,,    9ేతబ/ి 9aేH4ాడ�9ేతబ/ి 9aేH4ాడ�9ేతబ/ి 9aేH4ాడ�9ేతబ/ి 9aేH4ాడ�, , , , 
9oేం9ే4ాడ�9oేం9ే4ాడ�9oేం9ే4ాడ�9oేం9ే4ాడ� మ=లM�4ాడ� కాడ� మ=లM�4ాడ� కాడ� మ=లM�4ాడ� కాడ� మ=లM�4ాడ� కాడ�".".".".    (తబ"� � 3ిd కí) 18/162. స6ªహtd 
జ�+ 5435). 
 ఎవ&Aక'.F: దుశÙక�న Ç"వం క`-A_ే 4ార� r:� ]�ా య�Qతం ఈ 
క��ంrి హr©సు ఆ�:రం-ా 9ె �̀ం9:`. ప�వక� సల� ల=� హt అల�6ౖ7 వసల� ం 
ఇల= ప�వ�ం9:ర� అబLy ల=� > k1 అÃ÷ � ఉల�� ðం9:ర�ః 

�;�& ~V� @^� �E�� #� ojD;� 	3B8 #�� � " �� � �� " "� e !� � " �  "� � � �M�� ��8 �) �� � � � +� ��& 7;T o8�Z� �� " � � � � ! � � �� � 
jv J` jv J� ~jA J` jA J 4�$;� 42@�� ��^)� � � �" " " "  " �� � � �  �! !� � �� � � ��  � �~j� 	;` J� ~� �� " � � �� ! � 

""""అపశక�నంఅపశక�నంఅపశక�నంఅపశక�నం    ఎవ&AFÅౖF:ఎవ&AFÅౖF:ఎవ&AFÅౖF:ఎవ&AFÅౖF:    తన ప� నుం/ి తన ప� నుం/ి తన ప� నుం/ి తన ప� నుం/ి ఆCినrో అతను 	)ి¬ 9aేినట\�ఆCినrో అతను 	)ి¬ 9aేినట\�ఆCినrో అతను 	)ి¬ 9aేినట\�ఆCినrో అతను 	)ి¬ 9aేినట\� """". . . . 
ప�వకా� ! అల=ంటపÎడ� r:� ]�ా య�Qతం ఏ+టP? అ� సహచర�ల� అ/ి 
-ార�. ఆయన సల� ల=� హt అల�6ౖ7 వసల� ం 9ె]ాJర�ః """"ఈ దుఆ చదవం/ిః ఈ దుఆ చదవం/ిః ఈ దుఆ చదవం/ిః ఈ దుఆ చదవం/ిః 
అల=� హtమf ల= ఖ'అల=� హtమf ల= ఖ'అల=� హtమf ల= ఖ'అల=� హtమf ల= ఖ' �� ��ర ఇల=�  ఖ'ర ఇల=�  ఖ'ర ఇల=�  ఖ'ర ఇల=�  ఖ' �� ��ర�క ర�క ర�క ర�క వల= _ైర ఇల=�  _ెరౖ�వల= _ైర ఇల=�  _ెరౖ�వల= _ైర ఇల=�  _ెరౖ�వల= _ైర ఇల=�  _ెరౖ�క వ ల=క వ ల=క వ ల=క వ ల=    
ఇల=హ -'.ర�కఇల=హ -'.ర�కఇల=హ -'.ర�కఇల=హ -'.ర�క".".".".    (� మం� తపJ ఎక¬/: మం� ల�దు. � శక�నం తపJ 
ఎక¬/: శక�నం ల�దు. �వ� తపJ సత$®̄°న ఆ&ాధు$డ� ఎవ�డూ 
ల�డ�). (అహf{ 2/220. స6ªహ 1065). 
 అనుక»క�ం/: ఒక»¬�ా&A ఎక�¬వF², తక¬వF² అపశక�న Ç"4ాల� 
మనసు*లM కల�గL_:o, అల=ంటపÎడ� అల=� > CÊౖ నమfకా�? దృఢ 
పర�చుక@నుటo� r:� «క¬ అpమLఖ$®̄°న �క�త*. అrే �షయ=�? 
ఇబL? మâఊ{ రIయల=� హt అనుï  ఇల= _ె`]ార�ః  
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“మనలM ప�p ఒక¬డ� అపశక�F:�క� గLరవ�_:డ�మనలM ప�p ఒక¬డ� అపశక�F:�క� గLరవ�_:డ�మనలM ప�p ఒక¬డ� అపశక�F:�క� గLరవ�_:డ�మనలM ప�p ఒక¬డ� అపశక�F:�క� గLరవ�_:డ�. . . . కా� అల=� >కా� అల=� >కా� అల=� >కా� అల=� >     CÊౖ గల CÊౖ గల CÊౖ గల CÊౖ గల 
దృదృదృదృఢఢఢఢ నమfకం r:�&ా అల=� > r:�� దూరం 9�ేా� డ� నమfకం r:�&ా అల=� > r:�� దూరం 9�ేా� డ� నమfకం r:�&ా అల=� > r:�� దూరం 9�ేా� డ� నమfకం r:�&ా అల=� > r:�� దూరం 9�ేా� డ�”. . . . (అబcr:వÁ{ 
3910, స6ªహ 430). 
 

11111111....    అల=� > తపJ ఇతర�ల ప�మ=ణంఅల=� > తపJ ఇతర�ల ప�మ=ణంఅల=� > తపJ ఇతర�ల ప�మ=ణంఅల=� > తపJ ఇతర�ల ప�మ=ణం 
 అల=� > తన సృ	ిUలM _:ను క»&Aన r:� ప�మ=ణం 9ే�ా� డ�. కా� 
ఆయన సృ	ిU  అoన మనం మ=త�ం ఆయన తపJ మ&'వ�&Â ప�మ=ణం 
9ేయ&ాదు. అFGక మంrి F²ట అల=� > తపJ ఇతర�ల ప�మ=ణం ఏrౖె_ే 
4Åల�వడ�తmంrో అrి స&Ao �°నrి కాదు. ఎవ&A ప�మ=ణం 9ేయబడ�తmంrో 
అత/ి� -êర�ంచబడ�తmందన? మ=ట. ఇల=ంటP -êరవం అల=� > తపJ 
ఇతర�లక� ఇవ�డం తగదు. ప�వక� సల�ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం ఉపrే�ం9: 
ర� ఇబL? ఉమ) రIయల=� హt అనుï  ఉల�� ðం9:ర�ః  

[$n�$� �Z;�� +�� #H� 4�O���� ��Z$� +� 4���
) ��� +` J�" �! ! ! !" � " �� � " " �" � C � �� "  � �! " � � �� " ! ��H\�$� J`� ��� " � �" �" �  ! ! 
""""�నం/ి�నం/ి�నం/ి�నం/ి! ! ! ! �ర� � _:త మL_:� తల CHర ప�మ=ణం 9యేLట అల=� > �ర� � _:త మL_:� తల CHర ప�మ=ణం 9యేLట అల=� > �ర� � _:త మL_:� తల CHర ప�మ=ణం 9యేLట అల=� > �ర� � _:త మL_:� తల CHర ప�మ=ణం 9యేLట అల=� > 
4ా&Aం9:డ�4ా&Aం9:డ�4ా&Aం9:డ�4ా&Aం9:డ�. . . . ఎవ&'.F: ఎవ&'.F: ఎవ&'.F: ఎవ&'.F: ప�మ=ణం 9యేద`�_ ేప�మ=ణం 9యేద`�_ ేప�మ=ణం 9యేద`�_ ేప�మ=ణం 9యేద`�_ ేకSవలం అల=� > ప�మ=ణం కSవలం అల=� > ప�మ=ణం కSవలం అల=� > ప�మ=ణం కSవలం అల=� > ప�మ=ణం 
మ=త�ం 9యే=`మ=త�ం 9యే=`మ=త�ం 9యే=`మ=త�ం 9యే=`. . . . ల�r: మల�r: మల�r: మల�r: మ����నం వ67ం9:`నం వ67ం9:`నం వ67ం9:`నం వ67ం9:`""""....    (బLఖ=&A 6108, మLaి� ం 1646). 
 ప�వక� G 9ెపJ-ా �న?ట\�  ఇబL? ఉమ) � ఉల�� ðం9:ర�ః  

�� jk� [$� #�! " �� �! � � "~V� @^� � � " �� " � 
""""అల=� > తపJ ఇతర�ల ప�మ=ణం 9ేaని4ాడ� 	)ి¬ 9ేaనిట\�అల=� > తపJ ఇతర�ల ప�మ=ణం 9ేaని4ాడ� 	)ి¬ 9ేaనిట\�అల=� > తపJ ఇతర�ల ప�మ=ణం 9ేaని4ాడ� 	)ి¬ 9ేaనిట\�అల=� > తపJ ఇతర�ల ప�మ=ణం 9ేaని4ాడ� 	)ి¬ 9ేaనిట\� ". ". ". ". (అబc 
r:వÁ{ 3251, అహf{ 2/125, స6ªహtd జ�+ 6204). మ&^ 9ోటః 

�
� ��$� �(��f�� [$� #� ! !� � "" � �� �� � �� " ! 
""""ఎవ&'._ే అమ=నతm ఎవ&'._ే అమ=నతm ఎవ&'._ే అమ=నతm ఎవ&'._ే అమ=నతm ((((అపJ-AంతఅపJ-AంతఅపJ-AంతఅపJ-Aంత) ) ) ) ప�మ=ణం 9�ేా� &^ప�మ=ణం 9�ేా� &^ప�మ=ణం 9�ేా� &^ప�మ=ణం 9�ేా� &^ 4ార� మ=లM�4ా 4ార� మ=లM�4ా 4ార� మ=లM�4ా 4ార� మ=లM�4ార�ర�ర�ర�    
కార�కార�కార�కార�". ". ". ". (అబcr:వÁ{ 3253, స6ªహ 94). 
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 కాబ" ప�మ=ణం, అమ=నతm ప�మ=ణం, -êరవప� ప�మ=ణం, మదyతm 
ప�మ=ణం, అత� Äభం, అత� ¸�త ప�మ=ణం, ప�వక� ఉన?త �ాË న 
ప�మ=ణం, వîల ఉన?త �ాË నం ప�మ=ణం, తం/ి� ప�మ=ణం, త �̀ ప�మ=ణం 
మ&AయL సం_:న FÅp�  �ద 9ేo CÊటPU  ప�మ=ణం. ఇల=ంటP ఏ ప�మ=ణం 
ధరfసమfత®̄°నrి కాదు. CÊౖ-ా �	ిద� ం క�/:ను. ఎవ&'.F: ఇల=ంటP 
ఏrౖెF: ప�మ=ణం 9ేaH�  (�	ిద�  కా&ా$�క� ఒ/ిగ/ి_ే) r:� ]�ా య�Qతం 
""""ల=ఇల=హ ఇల�ల=� >ల=ఇల=హ ఇల�ల=� >ల=ఇల=హ ఇల�ల=� >ల=ఇల=హ ఇల�ల=� >" " " " చదవడంచదవడంచదవడంచదవడం.... r©�క� �రnపణ ఈ హr©సుః  

R�;�� 	Z$� x ��^� [$� #�! ! ! ! ! � � "! � � � � � � ��� J` 	;` J �^�$� �g=;��  �! !� � �� " " "� � �   
""""ఎవ&'.F: ప�మ=ణం 9ేసూ�  ఎవ&'.F: ప�మ=ణం 9ేసూ�  ఎవ&'.F: ప�మ=ణం 9ేసూ�  ఎవ&'.F: ప�మ=ణం 9ేసూ�  'ల=üల=üల=üల=ü, , , , ఉజ�þ  ప�మ=ణం-ాఉజ�þ  ప�మ=ణం-ాఉజ�þ  ప�మ=ణం-ాఉజ�þ  ప�మ=ణం-ా' అ� అంట¾ అతను  అ� అంట¾ అతను  అ� అంట¾ అతను  అ� అంట¾ అతను 
4ÅంటFG ల=ఇల=హ ఇల�ల=� > అF:`4ÅంటFG ల=ఇల=హ ఇల�ల=� > అF:`4ÅంటFG ల=ఇల=హ ఇల�ల=� > అF:`4ÅంటFG ల=ఇల=హ ఇల�ల=� > అF:`"""". . . . (బLఖ=&A 6650, మLaి� ం 1647). 
 ఈ క»వక� 9ెంrిన క@�? 	ి)¬ మ&AయL �	ిద�  పr:ల� క@ందర� 
మLaి�మLల F²ట 4Åలవడ�త ఉంట"o. ఉr:హరణక�ః అల=� > శరణL 
మ&AయL � శరణL క»ర�తmF:?ను - F:క� అల=� > CÊౖ మ&AయL �CÊౖ 
నమfకం ఉంrి - ఇrి అల=� > మ&AయL � తరఫ�న - F:క� �వ� మ&A 
యL అల=� > తపJ ఇంక'వర�F:?ర� - F:క� ఆకాశంలM అల=� > ఉF:?డ� 
మ&AయL భc+లM �వ� - అల=� > మ&AయL ఫల=న ల�క�ంట¾... - FGను 
ఇ�ా� ంను అస67$ంచుక�ంట\F:?ను - అ�$ కాలం ]ాడ�-ాను - 

అల=-S కాల=�? దూ	ించునట\�  సూ�ం9ే ప�p మ=ట, పల�క� క�/: 
�	ిద�ం. ఉr:హరణక�ః ఇrి 9ెడÐ  కాలం - ఇrి అÄభమoన ఘ/ియ - 
కాలం �స-Aంచునrి. ఇ� �	ిద�ం ఎందుకనగ కాల=�?, సమయ=�? 
దూ	ించడం 4ాస�4ా�క� 4ాటP� ప�టPUం�న అల=� > ను దూ	ిం�నట\� . 
అల=-S ప�కృp క»&Aనట\�  అనడం మ&AయL అల=� > తపJ ఇతర�ల 
r:స$త�ం సూ�ం9ే CÊర��  క�/: �	ిద�ం. ఉr:హరక�ః అబLy d మaీ> - 
అబLy 1 నí - అబLy ) రసూd - అబLy d హtaÊౖ1.  
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 ఈ మ=డ�1 కాలంలM క@�? క@ం-Øత�  పr:ల� ప&AÇ"	ికం-ా�  ఉప� 
గంలM ఉF:?o. అo_ే ఇ� _ౌ6ª{ క� వ$p&Sక®̄°న� గనక 4ాటP� 
�డF:/:`. ఉr:హరణక�ః ఇ�ా� �య ��ష`జం - ఇ�ా� �య /ెమక�aీ 
- జనుల క»&Aక అల=� > క»&Aకo� - ధరfం అల=� > rి rేశం ప�జలrి - rేశ, 
Ç"ష పర®̄°న 4ాదం- �ప�వం CHర�_¿ ... ల=ంటP�.  
 అrే �ధం-ా �	ిద�  పల�క�లM�  మ=నవ�లను &ాజ��ి&ాj, మw 
F:$య=�ిపp అ� Cిల�చుట. అ��ా�సులను, కపట ��ా�సుల 
(మLF:3ిఖుల)ను 'సయ${' అ� ల�r: r:� Ç"వంలM ఏ Ç"షలMFÅౖF: 
Cిలవడం �	ిద�ం. 'ఒక4Gళ', 'అటెÔ� న9ో' అన? పr:ల� అoషUం-ా, 
ప�ాQ_:� పం-ా, క»పం-ా మ&AయL బ"ధ_¿ అనడం మ=నుక»4ా`. ల��9ో 
4ాటP r:�&ా మcaి ఉన? 9ెడ� r:�&ాలను 	Êౖ_:1 _ెర��ా� డ�. అల=� > 
�వ� త`aH�FG నను? ±+ంచు అ� దుఆ 9ేయడం క�/: స&Ao�°నrి 
కాదు. (మ&Â �వ&ాలక� అరí _ె`aిన4ార� బ,� అబc జ'ౖ{ రచనః 
'మLఅజమLd మF:67d ల�ిþయ$>' చదవం/ి).  
 

11112222....    కపట��ా�సుల_¿ కపట��ా�సుల_¿ కపట��ా�సుల_¿ కపట��ా�సుల_¿ మ&AయL దుషmUమ&AయL దుషmUమ&AయL దుషmUమ&AయL దుషmU ల_¿ కలa ిఉండ�టల_¿ కలa ిఉండ�టల_¿ కలa ిఉండ�టల_¿ కలa ిఉండ�ట 

 ఎవ&A హృదయ=లM�  ��ా�సం పటPషUం-ా �ాË నం ]Üందల�rో 4ార� కపట 
��ా�సుల_¿, దుషmU ల_¿ చనవ�క»ర�త, ల�r: 4ార� తృCి�పడ/:�క� 
4ా&A_¿ క�ర�Qంట¶ ఉంట"ర�. ఒక»¬�ా&A అల=� > ధరfంలM వంకల� 
చూప�త, సత$ధరfం_¿, r:�� అనుస&Aం9ే ప�ణ:$తmfల_¿ ప&Aw�ా 
ల=డ�త, 6	ళన 9ేaH4ా&A_¿ క�/: సమ=4Gశమవ�_:ర�. ఇల= 4ా&A_¿ 
సమ=4GశమగLట, 4ా&A_¿ క�ర�Qండ�ట �	ిద�ం. r©� వల�  ��ా�సంలM 
క�/: లMట\ కల�గLతmంrి. అల=� > ఆrే�ా�? శ�ద�-ా చదవం/ిః  

��� ��� 4�
� w��U� �
3�)� x +�r�� #)1;� �)�8 �T`�� �� � " � �� � " � �" � " �� " ! �� !� ! !� �  � � ! N)@� x ��re ! � ! �
>]��;� ��^;� G� ���1;� @=� @=^3 �� +�D��;� 7
�'
) ��`� 0j�� !! ! ! �!  " � " � � �� "� � " � �  "" M �� " �  "� � � �! ! ������	:68{  



ఇఇఇఇ�ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� - జ�గత�ల�జ�గత�ల�జ�గత�ల�జ�గత�ల��� ��     
 

  

31  

:మ= ఆయతmలను మ= ఆయతmలను మ= ఆయతmలను మ= ఆయతmలను గL&Aం� 4ార� ఆపwస$ం 9సేూ�గL&Aం� 4ార� ఆపwస$ం 9సేూ�గL&Aం� 4ార� ఆపwస$ం 9సేూ�గL&Aం� 4ార� ఆపwస$ం 9సేూ�  ( ( ( (pరస¬&Aంచ/:�?pరస¬&Aంచ/:�?pరస¬&Aంచ/:�?pరస¬&Aంచ/:�?))))    
�వ� గమ�aH��వ� గమ�aH��వ� గమ�aH��వ� గమ�aH� ,,,,    4ార�4ార�4ార�4ార� ఆ �షయ=�? మ=FGaి మ&^ �షయం మ=ట"� డ� ఆ �షయ=�? మ=FGaి మ&^ �షయం మ=ట"� డ� ఆ �షయ=�? మ=FGaి మ&^ �షయం మ=ట"� డ� ఆ �షయ=�? మ=FGaి మ&^ �షయం మ=ట"� డ�    
క�FG వరక� 4ా&Aక�FG వరక� 4ా&Aక�FG వరక� 4ా&Aక�FG వరక� 4ా&A    నుం/ి _òల-A]�నుం/ి _òల-A]�నుం/ి _òల-A]�నుం/ి _òల-A]�. . . . ఒక4Gళ 	Ê_ౖ:ను ఒక4Gళ 	Ê_ౖ:ను ఒక4Gళ 	Ê_ౖ:ను ఒక4Gళ 	Ê_ౖ:ను �ను? మరCంిపజSaH�  �ను? మరCంిపజSaH�  �ను? మరCంిపజSaH�  �ను? మరCంిపజSaH�  
జ�´ పకం జ�´ పకం జ�´ పకం జ�´ పకం వ�Qన త&ా�త వ�Qన త&ా�త వ�Qన త&ా�త వ�Qన త&ా�త అల=ంటP దు&ాfర�[ ల�ౖఅల=ంటP దు&ాfర�[ ల�ౖఅల=ంటP దు&ాfర�[ ల�ౖఅల=ంటP దు&ాfర�[ ల�ౖన 4ా&A_¿ కలaి క�&^Qక�న 4ా&A_¿ కలaి క�&^Qక�న 4ా&A_¿ కలaి క�&^Qక�న 4ా&A_¿ కలaి క�&^Qక�6....    
(అ1ఆÃ 6: 68). 
 4ార� ఎంత దగ[&A బంధువ�ల�ౖF:, 4ా&A సహ4ాసం ఎంత CH�మ పÁర� 
క®̄°F:, 4ా&A మ=టల� ఎంత ·Cి-ా ఉF:? ధరfం మ&AయL �:&Afక�ల_¿ 
4ా&A ఈ aిËp ఉన?ంత వరక� 4ా&A_¿ క�&^Qవడం ధరfసమfతం కాదు. 
కా� 4ా&Aక� బåధ9ేయLటక�, 4ా&A తపÎను ఖం/ిం� 4ా&Aక� నచQజ'పÎటక� 
4ా&A_¿ క�ర�Qండ�ట �	ిద�ం కాదు. అo_ే 4ా&A_¿ 4ా&A 9ేషUల_¿ 
సం_¿షప/ి క�&^Qవడం ఏ మ=త�ం సమంజసం కాదు. అల=� > ఆrేశం: 

�3 +,�� " ! �>^�Z;� ��^;� #�  �) J ��� +,� 4�
� ��r�� �! ! � �! " � � "� ! � �" � " "�  ! " ��C:�D�	:96{  
:ఒక4Gళ �వ� 4ా&A పట�  ప�సన?త చూCFి:ఒక4Gళ �వ� 4ా&A పట�  ప�సన?త చూCFి:ఒక4Gళ �వ� 4ా&A పట�  ప�సన?త చూCFి:ఒక4Gళ �వ� 4ా&A పట�  ప�సన?త చూCFి:, , , , అల=� > మట\క� అల=� > మట\క� అల=� > మట\క� అల=� > మట\క� 
అట\వంటP �rో�హtలక� ఎన?టPకÉ ప�సను?డ� కాడ�అట\వంటP �rో�హtలక� ఎన?టPకÉ ప�సను?డ� కాడ�అట\వంటP �rో�హtలక� ఎన?టPకÉ ప�సను?డ� కాడ�అట\వంటP �rో�హtలక� ఎన?టPకÉ ప�సను?డ� కాడ�6. . . . (_ౌబ" 9: 96). 
 

11113333....    నమ=jలM �ాంpనమ=jలM �ాంpనమ=jలM �ాంpనమ=jలM �ాంp, , , , �r:నం ]ాటPంచక]�వ�ట�r:నం ]ాటPంచక]�వ�ట�r:నం ]ాటPంచక]�వ�ట�r:నం ]ాటPంచక]�వ�ట 
 నమ=jలM rొంగతనం, rొంగతF:లM� FG అpFGర®̄°నrి. ప�వక� సల� ల=� హt 
అల�ౖ67 వసల� ం ఇల= ప�వ�ం9:ర�ః  

�K #� d¡) �1;� �&¢ z�
;� ���� � " �! !� C �! !" � � " !  � �!�� ��8 �) ��;�& 	3� � � � � � ! ! #� d¡) [��� " �! � ! " � "� �
�2B�� J� �����8 4�) J ��& 	3�K� � � � � �� � 9 �� �� � ! ! !� � � 

""""నమ=jలM rనమ=jలM rనమ=jలM rనమ=jలM r ొొొొంగతంగతంగతంగతనం 9aేH4ాడ� ప�జలM�  అp 9డెÐ  rనం 9aేH4ాడ� ప�జలM�  అp 9డెÐ  rనం 9aేH4ాడ� ప�జలM�  అp 9డెÐ  rనం 9aేH4ాడ� ప�జలM�  అp 9డెÐ  r ొొొొంగంగంగంగ". ". ". ". ప�వకా� ! 
నమ=jలM ఎల= rొంగతనం 9ే�ా� డ� అ� సహచర�ల� ప��?ం9:ర�. """"తన తన తన తన 
ర�క�ర�క�ర�క�ర�క�, , , , సజ�y ల� పÁ&A� 9ేయ�4ాడ�సజ�y ల� పÁ&A� 9ేయ�4ాడ�సజ�y ల� పÁ&A� 9ేయ�4ాడ�సజ�y ల� పÁ&A� 9ేయ�4ాడ�"""" అ� ప�వక� సల�ల=� హt అల�ౖ67 
వసల� ం �శr©క&Aం9:ర�. (మLస?{ అహf{ 5/310, స6ªహtd జ�+ 997). 
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 నమ=jలM �r:F:�? ]ాటPంచక, ర�క�, సజ�y లM æప�ను �ట"ర�-ా 
ఉంచక, ర�క� నుం/ి �ట"ర�-ా �లబడక, &'ండ� సజ�y ల మధ$ FÅమfrి-ా 
చక¬-ా క�&^Qక]�వ�ట ల=ంటP లM]ాల�? ఈ &^jలM�  ప�బ`]�య=o. 
ఏ ఒక¬ మaిþదులM క�/: �r:నం-ా నమ=j ]ాటPం9ే4ార� కనబడటం 
ల�దు. �r:నం అన?rి నమ=jలM� ఒక ర�క�1 (మLఖ$ అంశం). అrి 
ల��rి నమ=j కాదు. ఇrి 9:ల= భయంకర �షయం. ప�వక� సల�ల=� హt 
అల�ౖ67 వసల� ం ఇల= 9ె]ాJర�ః  

B��';�� £���;� x 0��¤ 4�^) ��� �E�;� o�K ¥g¦ J! !� � � � � �9 9 � � �  ! � �! " �  �! �� ! " � 
""""ర�క�ర�క�ర�క�ర�క�, , , , సజ�y లM తన æప�ను �ట"ర�-ాసజ�y లM తన æప�ను �ట"ర�-ాసజ�y లM తన æప�ను �ట"ర�-ాసజ�y లM తన æప�ను �ట"ర�-ా, , , , చక¬-ా ఉంచ�4ా&A నమ=j చక¬-ా ఉంచ�4ా&A నమ=j చక¬-ా ఉంచ�4ా&A నమ=j చక¬-ా ఉంచ�4ా&A నమ=j 
పÁ&A� కాదుపÁ&A� కాదుపÁ&A� కాదుపÁ&A� కాదు". ". ". ". (అబcr:వÁ{ 855. స6ªహtd జ�+ 7224). 
 �శQయం-ా ఇrి తపÎ. అల= 9ేయL4ా&A� 6ZచQ&Aం9:`. అబc 
అబLy ల=� > అxఅ&Â � ఉల�� ðం9:ర�ః ప�వక� � నమ=j 9ేoం�, తమ 
సహచర�ల_¿ క�ర�QF:?ర�. అపÎడ� ఒక వ$క�� వ�Q నమ=j ఆరంèం 
9:డ�. చుంచుఘటUనం మ=rి &A-ా ర�క�, సజ�y ల� 9ేయ�ా-ాడ�. అపÎడ� 
ప�వక� � 9ె]ాJర�ః 

���12 +��3� � "� � �? �^
) I� 	3�K �^
) , @H� �$� j� X� R�� �12 X� R�� �; � � � �  " � �� �" � " � �� � � � � � � "� e ! !� �  � � �! � �
��� 0B�� � �^
)� G��) J� X\) �1;� ��� I(` , �@;� ?��k;��" � �! ! ! !� � � � � �� � � " � � � �! � ""  � M  � "�  �! J GO�� ! !

?	
� +��
k) �T�� , >3�L �� o�L J` ��U)� � "" �! � � � " � � �! " � ! "" "� �� C � ! � 

""""చూ�ా&ాచూ�ా&ాచూ�ా&ాచూ�ా&ా    ఇత/�ిఇత/�ిఇత/�ిఇత/�ి?    ఎవర� ఎవర� ఎవర� ఎవర� ఈ ఈ ఈ ఈ aిËpలM చ�]�_:/ోaిËpలM చ�]�_:/ోaిËpలM చ�]�_:/ోaిËpలM చ�]�_:/ో,,,,    మLహమf{ మLహమf{ మLహమf{ మLహమf{ సల�ల=� హt సల�ల=� హt సల�ల=� హt సల�ల=� హt 
అల�ౖ67అల�ౖ67అల�ౖ67అల�ౖ67    వసల� ంవసల� ంవసల� ంవసల� ం    ధరfంCÊౖ ధరfంCÊౖ ధరfంCÊౖ ధరfంCÊౖ అత� 9:వ� కాదుఅత� 9:వ� కాదుఅత� 9:వ� కాదుఅత� 9:వ� కాదు. . . . కాక�కాక�కాక�కాక�,,,, రక�ంలM తన చుంచువ�ను  రక�ంలM తన చుంచువ�ను  రక�ంలM తన చుంచువ�ను  రక�ంలM తన చుంచువ�ను 
క@టPUనట\�  క@టPUనట\�  క@టPUనట\�  క@టPUనట\�  ఈ వ$క�� ఈ వ$క�� ఈ వ$క�� ఈ వ$క�� నమ=jలM తన చుంచువ�ను క@నమ=jలM తన చుంచువ�ను క@నమ=jలM తన చుంచువ�ను క@నమ=jలM తన చుంచువ�ను క@డ�_:డ�డ�_:డ�డ�_:డ�డ�_:డ�. . . . నమ=j నమ=j నమ=j నమ=j 
9ేసూ�  రక� 9యేక�ం/:9ేసూ�  రక� 9యేక�ం/:9ేసూ�  రక� 9యేక�ం/:9ేసూ�  రక� 9యేక�ం/:, , , , సజ�y లM చుంచువ�క@ట¾U  వ$క�� సజ�y లM చుంచువ�క@ట¾U  వ$క�� సజ�y లM చుంచువ�క@ట¾U  వ$క�� సజ�y లM చుంచువ�క@ట¾U  వ$క�� ]�`క ఆక`గల]�`క ఆక`గల]�`క ఆక`గల]�`క ఆక`గల    
4ా� 4ా� 4ా� 4ా� ల=ంటPrిల=ంటPrిల=ంటPrిల=ంటPrి. . . . ఆ వ$క�� ఒకటÚ &'ం/ో ఖరnþ రప� మLక¬ల� pంట¾ ఆ వ$క�� ఒకటÚ &'ం/ో ఖరnþ రప� మLక¬ల� pంట¾ ఆ వ$క�� ఒకటÚ &'ం/ో ఖరnþ రప� మLక¬ల� pంట¾ ఆ వ$క�� ఒకటÚ &'ం/ో ఖరnþ రప� మLక¬ల� pంట¾ ఏ+ ఏ+ ఏ+ ఏ+ 
ల=భంల=భంల=భంల=భం".".".".    (స6ª ఇబL? ఖుజ'ౖమ= 1/332, aిఫతm సల=pన?í `d అల=¨� 131). 
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 £���;� 4�) J �E8 �Z)1� ��8� � �� 9 9 � � " �! � C �� � � X� �� �� �;� ��$K �� ��& B��';��� �  � " � � � � �  �� � " � 9� �
 j�! " ���� �D� ��;� o�DZ;�� �� "� ! ! ! "��� XK �@H�  � C  � ����$� 4$� 	�$� � " � � "�  �� � �! 

 జ'ౖ{ k1 వహô ఉల�� ðం9:ర�ః ఒక�ా&A హtజ'ౖ%ా � ఒక వ$క��� 
ర�క�, సజ�y ల� స&A-ా[  9ేయ�rి-ా చూaి, '�వ� నమ=j 9ేయల�దు, 
�వ� గనక ఇrే aిËpలM చ�]�_ే మLహమf{ � ను అల=� > ఏ 
స�Ç"వంCÊౖ ప�టPUం9:/ో  r:�CÊౖ � 9:వ� కానట¾� '. (బLఖ=&A 791). 
 �r:నం ]ాటPంచక�ం/: నమ=j 9ేaిన వ$క��క� �r:నం ��ి అన? 
�షయం _ె`aిన 4ÅంటFG, 9ేaిన నమ=j సమయం ఇంకా ఉంట¾ ఆ 
నమ=jను p&A-A మ&^�ా&A �r:నం-ా 9ేయ=`. r:� గL&Aం� _ె`యక 
మLందు 9ేaిన నమ=jల గL&Aం� అల=� > _¿ స�చ
®̄°న _ౌబ" 9ేసుక» 
4ా`. అo_ే 4ాటP� p&A-A మ&^�ా&A 9ేయనక¬ర ల�దు. r©�క� �రnపణ 
""""p&A-A మ�� నమ=j 9oే �వ� నమ=j 9యేల�దుp&A-A మ�� నమ=j 9oే �వ� నమ=j 9యేల�దుp&A-A మ�� నమ=j 9oే �వ� నమ=j 9యేల�దుp&A-A మ�� నమ=j 9oే �వ� నమ=j 9యేల�దు" " " " అ� వ�Qన 
బLఖ=&A గంథంలM� � (757) హr©సు. 
 

11114444....        నమ=jలM అ�ిక చలనంనమ=jలM అ�ిక చలనంనమ=jలM అ�ిక చలనంనమ=jలM అ�ిక చలనం,,,, వృÀ: కార$ం వృÀ: కార$ం వృÀ: కార$ం వృÀ: కార$ం 
 ఈ గండం నుం/ి ¼Sమం-ా, దూరం-ా ఉన? నమ=¸ల� 9:ల= అర�దు. 
ఎందుకన-ా 4ార� అల=� > «క¬ ఈ ఆrే�ా�? అమల�పరచడం ల�దు.  

�>�(�& !� ����&�� ! ! � �� � ��$�*+�	:238{  
:అల=� >అల=� >అల=� >అల=� >    స�?�లిMస�?�లిMస�?�లిMస�?�లిM    ��యేLల�నౖ��యేLల�నౖ��యేLల�నౖ��యేLల�నౖ    r:సుల�-ా �లబడం/ిr:సుల�-ా �లబడం/ిr:సుల�-ా �లబడం/ిr:సుల�-ా �లబడం/ి6....    (బఖర 2: 238). 
ఇంకా ఈ Äభ4ార�ను క�/: అరËం 9ేసుక»వడం ల�దు.  

�+�
��]� m$�� @&� "� "! � � � " � �, +�=b�A 4��K x 42 #)1;� � � � � �! !� " "! ! � !   H��I�"�J'	1 ,2{H  
:�శQయం-ా �ాఫల$ం ]Üంr ే��ా�సుల� తమ నమ=jలM �నమ÷త �శQయం-ా �ాఫల$ం ]Üంr ే��ా�సుల� తమ నమ=jలM �నమ÷త �శQయం-ా �ాఫల$ం ]Üంr ే��ా�సుల� తమ నమ=jలM �నమ÷త �శQయం-ా �ాఫల$ం ]Üంr ే��ా�సుల� తమ నమ=jలM �నమ÷త 
]ాటP�ా� ర�]ాటP�ా� ర�]ాటP�ా� ర�]ాటP�ా� ర�6. . . . (మLఅ�+నూ1 23: 1,2). 
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సజ�y లM ]�తఉండ-ా (సజ�y  9ేaH 9ోట\ ఉం/ే) మను?ను _òల-Aంచ 
వచుQF: అ� వ�Qన ప�శ?క� ప�వక� � ఇల= సమ=�:న+9:Qర�ః  

©l� �)�'3 o@���� ���� @� J �
� +,� ª\3 �(�� m'L J� "�" � � " �! !� �  � " � �� �! !� � � � "� � �C � �" M " � � 
""""�వ� �వ� �వ� �వ� నమ=jనమ=jనమ=jనమ=jలMలMలMలM ఉన?పÎడ�  ఉన?పÎడ�  ఉన?పÎడ�  ఉన?పÎడ� _òల-Aంచక�_òల-Aంచక�_òల-Aంచక�_òల-Aంచక�. . . . ఒక4Gళ �వ� తపJ�స&A-ా ఒక4Gళ �వ� తపJ�స&A-ా ఒక4Gళ �వ� తపJ�స&A-ా ఒక4Gళ �వ� తపJ�స&A-ా 
_òల-Aంచదల�_ే _òల-Aంచదల�_ే _òల-Aంచదల�_ే _òల-Aంచదల�_ే ఒక¬ఒక¬ఒక¬ఒక¬�ా&A మ=త�®¹ �ా&A మ=త�®¹ �ా&A మ=త�®¹ �ా&A మ=త�®¹ అచQటP &ాళ�ను _òల-AంచుఅచQటP &ాళ�ను _òల-AంచుఅచQటP &ాళ�ను _òల-AంచుఅచQటP &ాళ�ను _òల-Aంచు". ". ". ". 
(అబcదూవÁ{ 946, స6ªహtd జ�+ 7452). 
 అనవసరం-ా, ఎడ_ెగక�ం/:, అ�ిక చలనం, కద`కల వల�  నమ=j 
వ$రËమవ�తmంద� ధరf4GతËల� ప��ా� �ం9:ర�. ఇక ఎవ&'._ే తమ నమ= 
jలMFG అల=� > మLందు �లబ/ి వ$రË పనుల� 9ేసూ�  ఉంట"&^ 4ా&A 
సంగ_ే+టP? ఒకడ� తన గ/ియ=రంలM టౖెం చూసుక�ంట¾, మ&Øకడ� 
దుసు� లను స&A9ేసూ�  ఉంట"డ�, ఇంక@కడ� 4G�ళ×� �ర�చుక�ంట¶ ఉంట"డ�. 
మ&Øకడ� క�/ి, ఎడమ ప�క¬లM� , ఆకాశం 4Åౖప� చూసూ�  ఉంట"డ�. అత� 
చూప�ల� ·సుక»బడవచుQ అన? భయ®¹ అత�క� ఉండదు. ఈ �ధం-ా 
	Êౖ_:1 తన నమ=jలM Ç"గం క`Jంచుక�FG ప�యత?ం 9ేసు� F:?డ� 
Ç"�ంచడ�.  
 

11115555....        _ె`aిక�డ _ె`aిక�డ _ె`aిక�డ _ె`aిక�డ ఇమ=ంక� మLందు ]�వడంఇమ=ంక� మLందు ]�వడంఇమ=ంక� మLందు ]�వడంఇమ=ంక� మLందు ]�వడం 
 _òందర]ాట\ మ=నవ�� స�Ç"వంలM ఉంrి.  

�J��� +�'(�� +���C � � �� �� " ! � ��)	<=	:11{  
:మ=నవ�డ�మ=నవ�డ�మ=నవ�డ�మ=నవ�డ� �జం-ాFG  �జం-ాFG  �జం-ాFG  �జం-ాFG _òందర]ాట\ కల4ాడ�_òందర]ాట\ కల4ాడ�_òందర]ాట\ కల4ాడ�_òందర]ాట\ కల4ాడ�6. . . . (బ�ఇ��ా ఈd 17: 11). 
ప�వక� సల� ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం ఇల= ఉపrే�ం9:ర�ః  

�;� U«¬M� !#�� �� �;�"=��"$���� !#��;�  �"D�+� 
""""FÅమfrి అల=� > 4Åౖప� నుం/ి మ&AయL _òందర]ాట\ 	Ê_ౖ:1 తరఫ� FÅమfrి అల=� > 4Åౖప� నుం/ి మ&AయL _òందర]ాట\ 	Ê_ౖ:1 తరఫ� FÅమfrి అల=� > 4Åౖప� నుం/ి మ&AయL _òందర]ాట\ 	Ê_ౖ:1 తరఫ� FÅమfrి అల=� > 4Åౖప� నుం/ి మ&AయL _òందర]ాట\ 	Ê_ౖ:1 తరఫ� 
నుం/ినుం/ినుం/ినుం/ి ఉంట\ంrి ఉంట\ంrి ఉంట\ంrి ఉంట\ంrి". ". ". ". (బúౖహÝ క�బ"�  10/104, స6ªహ 1795). 
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 �ామc67క నమ=jలM ఉన? వ$క�� తన క�/ి, ఎడమ ప�క¬న ఉన? 
4ా&AలM, స�యం-ా _:FG ర�క�, సజ�y లM, అల=� హt అక¨) అంట¶ ఒక 
aిËp నుం/ి &'ండవ aిËpలMక� 4Åßà�టపÎడ� �వ&Aక� సల=ంలM క�/: 
ఇమ=ంక� మLందు ]�వట"�? ఎF²?�ార��  గమ�ం� ఉంట"డ�. అFGక 
మంrి r©�� ఎం_¿ మLఖ$ం అన? �షయం గమ�ంచర�. కా� ప�వక� 
సల�ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం r©� గL&Aం� ఎల= 6ZచQ&Aం9:&^ చదవం/ిః  

�%& 	�8 G��) �1;� ��� ����  " � �� � � " � �" �� ! � " ���� ��Q +� ����� � M � � " � ! � ! "8�� z�8 	�8 e � � �! " "� � � 
""""ఇమ=ం కంట¾ ఇమ=ం కంట¾ ఇమ=ం కంట¾ ఇమ=ం కంట¾ మLందు-ా తల CÊౖక'_ే�  4ా/కి� అల=� > తన తలను -ా/ది మLందు-ా తల CÊౖక'_ే�  4ా/కి� అల=� > తన తలను -ా/ది మLందు-ా తల CÊౖక'_ే�  4ా/కి� అల=� > తన తలను -ా/ది మLందు-ా తల CÊౖక'_ే�  4ా/కి� అల=� > తన తలను -ా/ది 
తల-ా మ=ర��ా� డ� భయం 4Gయr:తల-ా మ=ర��ా� డ� భయం 4Gయr:తల-ా మ=ర��ా� డ� భయం 4Gయr:తల-ా మ=ర��ా� డ� భయం 4Gయr:?"""". . . . (మLaి� ం 427, బLఖ=&A 691). 
 నమ=j క@రక� వ9ేQ మ�	ి �r:నం-ా, హtంr:తనం-ా &ా4ాల� 
9ెపJబ/ినపÎడ� స�యం నమ=jలM ఎంత �r:నం ]ాంటPం9:లM గమ 
�ంచం/ి. 'ఇమ=ంక� మLందు' మ&AయL 'ఇమ=ంక� 4Åనక' అFG ఈ &'ండ� 
4Gర� 4Gర� �షయ=లM�  క@ందర� క1 ఫÁ$స1 లM ప/ి ఉF:?ర�.  
 ఈ �షయంలM ధరf�ాస� Õ4Gత�ల� సూ�ం�న ఓ �యమం తపJక 
_ెల�సుక»4ా`. మL�� r© ఇమ=ంను అనుస&Aసూ�  ఏ aిËpలM 4Åళ�దల�F:, 
ఇమ=ం అల=� హt అక¨) అన? పదం పÁ&A� 9ేaిన 4ÅంటFG మL�� r© ఆ 
aిËpలMక� 4Åళ�డం ఆరంèం9:`. అంట¾ అల=� హt అక¨) «క¬ ')' �న? 
4ÅంటFG మL�� r© ఆరంèం9:`. r:�క� మLందు 9ేయక�డదు. 4Åనక 
9ేయక�డదు. ఇల= స&Ao�°న పద�p అనుస&Aం�నట�వ�తంrి. ప�వక� 
సల�ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం సహచర�ల� ప�వక�క� మLందు ]�క�ం/: 
9:ల= జ�గత�  ప/ే4ార�� . బ&ా k1 ఆIô రIయల=� హt అనుï  ఇల= 
_ె`]ార�ః సహచర�ల� ప�వక� 4Åనక నమ=j 9ేసు� న?పÎడ� ప�వక� ర�క� 
నుం/ి �లబ/ినపÎడ� 4ా&AలM ఏ ఒక¬ర� క�/: సజ�y  క@రక� తమ 
æప�ను వం9ే4ార� కాదు. ప�వక� సజ�y లMక'ý� తమ నుదుటP� భc+CÊౖ 
ఆ�ం�న త&ా�_ే 4ార� సజ�y  9ేయLటక� వం-S4ార�. (మLaి� ం 474). 
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 ప�వక� � క@ంచం ల=వ�-ా అoన త&ా�త ఆయన చలనంలM క@ంత 
ఆలస$ం, r©ర�ం అo�$rి. అపÎడ� ఆయన ఓ�ా&A ఇల= 6ZచQ&Aం9:ర�ః  

)�u� �� 9
;� � z��` !¬M& �@"� �@ ("��� ���3 �'"%!̂�¬�!� !�;�9��£�!� �';�9��B� 
""""ప�జల=&ాప�జల=&ాప�జల=&ాప�జల=&ా! ! ! ! FGను క@ంచం ల=వ�-ా మ=&ానుFGను క@ంచం ల=వ�-ా మ=&ానుFGను క@ంచం ల=వ�-ా మ=&ానుFGను క@ంచం ల=వ�-ా మ=&ాను. . . . �ర� రక��ర� రక��ర� రక��ర� రక�, , , , సజ�y లM F:కంట¾ సజ�y లM F:కంట¾ సజ�y లM F:కంట¾ సజ�y లM F:కంట¾ 
మLందు 4Åళ�కం/ిమLందు 4Åళ�కం/ిమLందు 4Åళ�కం/ిమLందు 4Åళ�కం/ి". ". ". ". (బúౖహÝ 2/93. ఇ&ా�ఉd గîd 2/290లM 	H§ 
అల=¨� r©�� హస1 అ� 9ె]ాJర�). 
 నమ=j 9ేoం9ే ఇమ=ం తకÉ¨) 9ెCHJ �షయంలM ప�వక� సంప�r: 
య=�? అనుస&Aం9:`. అబcహt&'.&ా రIయల=� హt అనుï  ఉల�� ðం9:ర�ః 

 �� ��8 +��� � � � � G��) >� |�) 45 ��^) >� |�) o�\;� �` ��& �T` � M M  � " � �  � � � �� �! ! !� �� �� � �� �� ! !... 
|�) 45 ��u >� |�) 45� �M M� ��  �  � �! " � � ! |�) 45 @�') >� |�) 45 	�8 G��) >� � �M � M � �� ��  " � �  � � " �� �� � �! !" �

 ��^) >� |�)� ����^) ��� ��$� o�\;� x 7;T �=Z) 45 	�8 G��) >�� � � � � �  � � " �� " �� � � �! ! ! ! !� M � �  � � ��  M �� � �! � " �"
z�$�� @=� >�
�;� #�! �"� � � "" � "! " M ! 

ప�వక� సల�ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం నమ=j క@రక� �లబ/ినపÎడ� 
అల=� హt అక¨) అFG4ార�, ర�క� 9ేసు� న?పÎడ� అల=� హt అక¨) 
అFG4ార�,... మ�� సజ�y  క@రక� వంగLత అల=� హt అక¨) అFG4ార�, 
సజ�y  నుం/ి తమ తల ల�ప�త అల=� హt అక¨) అFG4ార�, మ�� సజ�y  
9ేసూ�  అల=� హt అక¨) అFG4ార�, మ�� సజ�y  నుం/ి తల ఎతm� త 
అల=� హt అక¨) అFG4ార�. నమ=j పÁ&A� అo� వరక� ఇల=-S 
9ేaH4ార�. &'ండవ రకాతm తషహtï { క@రక� క�ర�Q� ల�9ేటపÎడ� 
క�/: అల=� హt అక¨) అFG4ార�. (బLఖ=&A 789, మLaి� ం 392). 
 ఇమ=ం 9ెCHJ తకÉ¨) తన కద`కక� అనుగLణం-ా ఉంట¾ మ&AయL 
మL�� r©ల� CÊౖన _ె`Cిన ప�కారం ఆచ&Aంచుటక� సంపÁర�ం-ా 
ప�యp?aH�  �ామc67క నమ=j aిËp 9:ల= బ"ట\పడ�తmంrి.  



ఇఇఇఇ�ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� - జ�గత�ల�జ�గత�ల�జ�గత�ల�జ�గత�ల��� ��     
 

  

37  

11116666....    ఉ �̀ఉ �̀ఉ �̀ఉ �̀ , , , , 4Åల�� �̀4Åల�� �̀4Åల�� �̀4Åల�� �̀ ,,,, దు&ా�సన వసు� వ� p� మaిþ దు&ా�సన వసు� వ� p� మaిþ దు&ా�సన వసు� వ� p� మaిþ దు&ా�సన వసు� వ� p� మaిþ{{{{     క� &ావడంక� &ావడంక� &ావడంక� &ావడం    
 అల=� > ఇల= ఆrే�ం9:డ�ః  

�@�'� �� @
� 4��
)q ��1A �B� �
� �)e ! !! !" � " � �M � � " � � �� � � �� ���	���	:31{  
:ఆదం సం_:ఆదం సం_:ఆదం సం_:ఆదం సం_:నమ=నమ=నమ=నమ=! ! ! ! ప�p ఆ&ాధF: ప�p ఆ&ాధF: ప�p ఆ&ాధF: ప�p ఆ&ాధF: సమయంలM � వ�ా� Þ లంకరణ పట�  సమయంలM � వ�ా� Þ లంకరణ పట�  సమయంలM � వ�ా� Þ లంకరణ పట�  సమయంలM � వ�ా� Þ లంకరణ పట�  
శ�ద�  వ67ంచం/ిశ�ద�  వ67ంచం/ిశ�ద�  వ67ంచం/ిశ�ద�  వ67ంచం/ి6. . . . (అఅ&ాµ 7: 31). 
ప�వక� � ఇల= ఉపrే�ం9:ర� జ�k) రIయల=� హt అనుï  ఉల�� ðం9:ర�ః  
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""""ఉ �̀ఉ �̀ఉ �̀ఉ �̀ , , , , ఎ �̀ pన?4ార� మ=క� దూరం-ా ఉం/:`ఎ �̀ pన?4ార� మ=క� దూరం-ా ఉం/:`ఎ �̀ pన?4ార� మ=క� దూరం-ా ఉం/:`ఎ �̀ pన?4ార� మ=క� దూరం-ా ఉం/:`" " " " ల�r: ల�r: ల�r: ల�r: """"మ= మaిþదులక� మ= మaిþదులక� మ= మaిþదులక� మ= మaిþదులక� 
దూరం-ా ఉం/:`దూరం-ా ఉం/:`దూరం-ా ఉం/:`దూరం-ా ఉం/:`, , , , తన ఇంటÚ�  క�ర�Qం/:`తన ఇంటÚ�  క�ర�Qం/:`తన ఇంటÚ�  క�ర�Qం/:`తన ఇంటÚ�  క�ర�Qం/:`". ". ". ". (బLఖ=&A 855, మLaి� ం 
564).). మ&Øక హr©సులM ఉంrిః     
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""""ఎవర� ఉ �̀ఎవర� ఉ �̀ఎవర� ఉ �̀ఎవర� ఉ �̀ , , , , ఎ �̀ఎ �̀ఎ �̀ఎ �̀ , , , , మ&AయL మ&AయL మ&AయL మ&AయL ((((Leek) ) ) ) pF:?&^ pF:?&^ pF:?&^ pF:?&^ 4ార� మ= మaిþ{4ార� మ= మaిþ{4ార� మ= మaిþ{4ార� మ= మaిþ{     క� స�క� స�క� స�క� స�    
Cించక�డదుCించక�డదుCించక�డదుCించక�డదు. . . . �శQయం-ా ఆదం సంతp r�ే� సంకటమ� Ç"��ా� &^�శQయం-ా ఆదం సంతp r�ే� సంకటమ� Ç"��ా� &^�శQయం-ా ఆదం సంతp r�ే� సంకటమ� Ç"��ా� &^�శQయం-ా ఆదం సంతp r�ే� సంకటమ� Ç"��ా� &^, , , , 
rైవదూతల� క�/: r:�� సంకrైవదూతల� క�/: r:�� సంకrైవదూతల� క�/: r:�� సంకrైవదూతల� క�/: r:�� సంకటం-ా Ç"��ా� ర�టం-ా Ç"��ా� ర�టం-ా Ç"��ా� ర�టం-ా Ç"��ా� ర�". ". ". ". (మLaి� ం 564).  
(î, (Leek)  అంట¾ ఉ �̀ , ఎ �̀ ల=ంటP దుర4ా�సన గల ఓ క�ర-ాయ). 
ఉమ) � ఓ�ా&A మ= ఖు_:¨ (ప�సంగం) ఇసూ�  ఇల= 9ె]ాJర�ః  
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""""ప�జల=&ాప�జల=&ాప�జల=&ాప�జల=&ా! ! ! ! �ర� �ర� �ర� �ర� &'ండ� 9ెట�  &'ండ� 9ెట�  &'ండ� 9ెట�  &'ండ� 9ెట�  ((((ఫల=ల�ఫల=ల�ఫల=ల�ఫల=ల�)))) pంట"ర� pంట"ర� pంట"ర� pంట"ర�. . . . అ� అ� అ� అ� ((((4ాసనపరం-ా4ాసనపరం-ా4ాసనపరం-ా4ాసనపరం-ా) ) ) ) 
9ెడÐ� అ� Ç"��ా� ను9ెడÐ� అ� Ç"��ా� ను9ెడÐ� అ� Ç"��ా� ను9ెడÐ� అ� Ç"��ా� ను. . . . అ� ఉ �̀అ� ఉ �̀అ� ఉ �̀అ� ఉ �̀ , , , , 4Åల�� �̀4Åల�� �̀4Åల�� �̀4Åల�� �̀ . . . . FGను ప�వక� సల�ల=� హt అల�6ౖ7 FGను ప�వక� సల�ల=� హt అల�6ౖ7 FGను ప�వక� సల�ల=� హt అల�6ౖ7 FGను ప�వక� సల�ల=� హt అల�6ౖ7 
వసల� ంను చూ�ానువసల� ంను చూ�ానువసల� ంను చూ�ానువసల� ంను చూ�ాను. . . . ఆయన ఎవ&A దగ[&A నుం� అoF: 4ాటP 4ాసన ఆయన ఎవ&A దగ[&A నుం� అoF: 4ాటP 4ాసన ఆయన ఎవ&A దగ[&A నుం� అoF: 4ాటP 4ాసన ఆయన ఎవ&A దగ[&A నుం� అoF: 4ాటP 4ాసన 
వaH�  4ా&A� వaH�  4ా&A� వaH�  4ా&A� వaH�  4ా&A� బయటPక� పంCHయ=ల� ఆజ�´ Cిం94ేార�బయటPక� పంCHయ=ల� ఆజ�´ Cిం94ేార�బయటPక� పంCHయ=ల� ఆజ�´ Cిం94ేార�బయటPక� పంCHయ=ల� ఆజ�´ Cిం94ేార�. . . . ఆయన ఆజ́ ఆయన ఆజ́ ఆయన ఆజ́ ఆయన ఆజ́ 
®¹రక� 4ా&A� బÝ శf�ాన4ాటPక వరక� -'ంట¾యటం జ&A-Srి®¹రక� 4ా&A� బÝ శf�ాన4ాటPక వరక� -'ంట¾యటం జ&A-Srి®¹రక� 4ా&A� బÝ శf�ాన4ాటPక వరక� -'ంట¾యటం జ&A-Srి®¹రక� 4ా&A� బÝ శf�ాన4ాటPక వరక� -'ంట¾యటం జ&A-Srి. . . . కనుక కనుక కనుక కనుక 
9ెబLతmF:?ను9ెబLతmF:?ను9ెబLతmF:?ను9ెబLతmF:?ను, , , , 4ాటP� pF:లనుక�FG 4ార�4ాటP� pF:లనుక�FG 4ార�4ాటP� pF:లనుక�FG 4ార�4ాటP� pF:లనుక�FG 4ార� 4ాటP� వం/ి 4ాటP  4ాటP� వం/ి 4ాటP  4ాటP� వం/ి 4ాటP  4ాటP� వం/ి 4ాటP 
4ాసన� ]�-ØటPU  pనం/ి4ాసన� ]�-ØటPU  pనం/ి4ాసన� ]�-ØటPU  pనం/ి4ాసన� ]�-ØటPU  pనం/ి". ". ". ". (మLaి� ం 567).  
 ఎవ&'._ే తమ పనుల నుం/ి FGర�-ా మaిþదులక� వ9ేQ�ా� &^ మ&A 
4ా&A చంకల నుం/ి, ®¹జãళ� నుం/ి కంప� 4ాసన వసూ�  ఉంట\ంrో 
4ార� క�/: ఇందులM ప&AగణDంచబడ_:ర�. (అంట¾ 4ార� క�సం ఈ 
దు&ా�సన దూరం 9ేసుక@� వ9ేQ ప�యత?ం 9ేయ=`).  
 r©�కంట¾ మ&Â 9ెడÐ4ార� ]Üగ_:-S4ార�. ఎల= అంట¾ �	ిద�®̄°న (í/ి, 
aి-S�� , గLట"¬, ఇతర ]Ü-ాక�క� సంబం�ిం�న) వసు� వ�ల� aH�ం� 
FGర�-ా మaిþదుక� వ�Q అల=� > r:సుల�ౖన rౖెవదూతలక� మ&AయL 
నమ=¸లక� బ"ధ క`-A�ా� ర�.  
 

11117777....        వ$è9:రంవ$è9:రంవ$è9:రంవ$è9:రం 
 ఇ�ా� ం ధరf ఉrేy�ాలM�  మ=న, -êర4ాల ర±ణ మ&AయL సం_:F²తJp�  
ర±ణ 9:ల= మLఖ$®̄°న�. అందుకS ఇ�ా� ం వ$è9:&ా�? �	H�ిం�ంrి. 
అల=� > ఆrేశం చదవం/ిః  

���% W�� ����� +�� 	(` �(g;� ����^3 J�C ! � � �� � � � �C "�  �! � � � ! M � � ��)	<=	:32{  
:వ$è9:రం ద&Ar:ప�లక� క�/: 4Åళ�కం/ివ$è9:రం ద&Ar:ప�లక� క�/: 4Åళ�కం/ివ$è9:రం ద&Ar:ప�లక� క�/: 4Åళ�కం/ివ$è9:రం ద&Ar:ప�లక� క�/: 4Åళ�కం/ి. . . . అrిఅrిఅrిఅrి అpదుషU కార$ం అpదుషU కార$ం అpదుషU కార$ం అpదుషU కార$ం. . . . 
బహt 9డెÐ  మ=ర[ంబహt 9డెÐ  మ=ర[ంబహt 9డెÐ  మ=ర[ంబహt 9డెÐ  మ=ర[ం6. . . . (బ�ఇ��ా ఈd 17: 32). 
అం_ే కాదు, r:� వరక� 9ే&AJం9ే మ=&ా[ లను, �ాధF:లను క�/: 
మcaి4Gaింrి. అందుకS ప&ాy  ]ాటPం9:ల�, చూప�ల� క��ంrిక� ఉం9:ల�  
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ఆrే�ం�ంrి. పరaీ� Õల_¿ ఒంట&A-ా, ఏకాంతంలM ఉండడం �	H�ిం�ంrి.  
 �4ా67తm/ౖెన వ$è9:&Aక� అpక�Aన®̄°న �± ��ిం�ంrి; అతను 
చ�]�o� వరక� అత�CÊౖ &ాళ×� ర�వ�బడ�ను. ఎందుకంట¾ _:ను 
9ేaిన 9ెడ� కార$ప� ఫ`_:�? అతడ� చ�చూ/:`. అత� శ&ÂరమL 
«క¬ ప�p Ç"గం/అంగం ఆ �	ిద�  కార$ం 9ేసూ�  ఎల= సుఖ=�? 
అనుభ�ం�నrో అల=-S బ"ధను/FéCిJ� అనుభ�ం9:`. �4ాహం కా� 
వ$è9:&ACÊౖ వంద క@ర/: rెబ¨ల �± ��ిం�ంrి. ఇrి ఇ�ా� �య 
�±లM�  �య+ంచబ/ిన అp ఎక�¬వ �±. ఇం_ే కాదు, ��ా�సుల 
సమcహ సమ±ంలM అత�CÊౖ ఈ �± ��ిం�, ఆ త&ా�త పÁ&A� ఒక 
సంవత*రం వరక� ఈ FG&ా�క� ]ాలJ/ిన సËలం నుం/ి దూరం 9ేaి 
మ&Aంత అవమ=నం, అ-êరవం ]ాల� 9ేయ=`. (ఇrి ప�పంచ �±). 
 4ా&Aక� సమ=�ి �±: CÊౖన ఇర�క�-ా, క��ంద 4Åడల�J-ా ఉం/ే (క�ండ 
ల=ంటP) ఆవంలM 4ా&A� నగ?ం-ా 4Gయబడ�ను. r:� క��ంద అ-A? మండ� 
తmండ�ను. అందులM జ��లలను ప�జ�`ంపజSaినప�డల=�  4ార� అర�సూ� , 
r:� నుం/ి బúౖట పడ/:�క� CÊౖక� వచుQను. కా� అపÎ/ే మంటల� 
చల=� &A 4ార� మ�� లMప`క� ప/ి]�వ�దు. ఇల= ప�ళయం వరక� 
జర�గLత ఉండ�ను.  
 ప&AaిËp మ&Aంత Æరం-ా మ=&Srి; మ�	ి వృr:� ]ా$�క� 9ేర�క@�, 
సమ=�ిక� స�Cిం9ే సమయం వ�QనపÎటPకÉ అల=� > �¼ించక�ం/: 
అత�క��Qన వ$వ�ి� (దు&A���గం 9ేసుక@�) వ$è9:రంలMFG 
మL�-A_ేల=డ�తmన?పÎడ�ః ఆ �షయ®¹ ప�వక� సల�ల=� హt అల�ౖ67 
వసల� ం ఇల= 9ె]ాJర� అబc హt&'.&ా � ఉల�� ðం9:ర�ః  

 �5�5� � ����� 4�H$�) J" � �� M � �?�1� 4S� 4��;` ��
) J� 4���g) J� ����^;� ��) � � � � � "� " " " � � " � � � � ��� ! !� "! � " �� �M ! ! 4�;� � ! �
|��'� �O��� ?�1� 7$�� +�q ±�b� ! " � � �" � � "� ! !� � � � � � e � 
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""""ప�ళయrFి:న మLగL[ &A_¿ అల=� > మ=ట"� డడ�ప�ళయrFి:న మLగL[ &A_¿ అల=� > మ=ట"� డడ�ప�ళయrFి:న మLగL[ &A_¿ అల=� > మ=ట"� డడ�ప�ళయrFి:న మLగL[ &A_¿ అల=� > మ=ట"� డడ�, , , , 4ా&A� Äద�పరచడ� 4ా&A� Äద�పరచడ� 4ా&A� Äద�పరచడ� 4ా&A� Äద�పరచడ� 
మ&AయL మ&AయL మ&AయL మ&AయL 4ా&A 4Åౖప� చూడడ�4ా&A 4Åౖప� చూడడ�4ా&A 4Åౖప� చూడడ�4ా&A 4Åౖప� చూడడ�. . . . 4ా&Aక� క�Aన �± కల�గLనుః 4ా&Aక� క�Aన �± కల�గLనుః 4ా&Aక� క�Aన �± కల�గLనుః 4ా&Aక� క�Aన �± కల�గLనుః వృవృవృవృద�  వ$èద�  వ$èద�  వ$èద�  వ$è    
9:&A9:&A9:&A9:&A. . . . అబద�ం ప`కS &ాjఅబద�ం ప`కS &ాjఅబద�ం ప`కS &ాjఅబద�ం ప`కS &ాj. . . . అహంకారం చూCH CHద4ాడ�అహంకారం చూCH CHద4ాడ�అహంకారం చూCH CHద4ాడ�అహంకారం చూCH CHద4ాడ�". ". ". ". (మLaి� ం 107). 
 సంపదలM�  అp 9ెడÐ rి వ$è9:ర సం]ాదన. ఏ వ$è9:&AణD తన వ$è 
9:రం r:�&ా డబL¨ సం]ాrిసు� ంrో అరË &ాp� ఆకాశ r:�&ాల� _ెర�వ 
బ/ే సమయ=న ఆ®̄ దుఆ స�క&Aంచబడదు. (స6ªహtd జ�+ 2971). 
CHద&AకమL మ&AయL ఆగత$మLల� అల=� > హదుy లను �ర/:�క� ఎంత 
మ=త�ం �:&Afక సబబLల� కావ�. 4ÅనకటP �ాత�ం ఎంత �జం: "స�తంతm�  
&ాల�ౖన aీ� Õ ఆక`-Øన?పÎడ� తన &ØమLfల 4ా$]ారం 9ేaి (]ాల� అ+f) 
pనదు అల=ంటపÎడ� తన మ=F:�? అ+f ఎల= pంట\ంrి".  
 FGటP కాలంలM ఈ అ��ల కా&ా$�క� ప�p r:�రమL _ెర�వబ/ింrి. 	Ê_ౖ:1 
తన మ&AయL తన అనుచర�ల క�ట�లల_¿ ఈ మ=&ా[ లను సులభం 
9ే�ాడ�. అ��ేయLల�, దుషmU ల� 4ా�� అనుస&Aం9:ర�. ఇపÎడ� ప&ాy  
ల�క�ం/: pరగడం, చూప�ల� నల�4Åౖప�లM�  ల�Cి �	ిద�®̄°న 4ాటP� 
చూడడం, aీ� Õప�ర�షmల� �చQల�/ి-ా కలసుక»వడం సర��ా�:రణమ 
య=$o. కామ4ాంఛ`? &'కSp� ం9ే మ=$-Aþను� , �ల �_:� ల� సర� �ామ= 
న$మయ=$o. దు&ాfర[  ప�rే�ాలక� ప�య=ణ:ల� అ�ికమయ=$o. 
4G�ా$గృwల� _ెర�వబడ�తmF:?o. మ=నభం-ాల� CÊచQ&Aల�� తmF:?o. 
అసంఖ=$క అక�మ సం_:F:ల� కల�గLతmF:?o. అబ"రäన�  r:�&ా 
Cిం/:లను హతమ=రQడం జర�గLతmంrి. అల=� >! ®¹మL � దయ, 
కర�ణ r:�&  ామ= దుçా¬&ా$ల నుం/ి దూరమLం/ే Ç"గ$ం క»ర�తmF:?మL. 
ఇంకా మ= హృదయ=లను Ärి�పర�, మ= మ=F:లను కా]ాడ�మL. 
మ=క�, �	ిద� కా&ా$లక� మధ$ ప�AషU®̄°న అడ�Ð  �ల�ప�మL. అ�1!! 
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11118888....        స�`ంగసంపర¬ం స�`ంగసంపర¬ం స�`ంగసంపర¬ం స�`ంగసంపర¬ం ((((Sodomy)))) 
 ఈ దుçా¬&ా$�క� ]ాలJ/ింrి ల�ü అల�ౖ67స*ల=ం జ�p4ార�. 
అల=� > ఆrేశం ఇల= ఉంrిః 

� #� @�� #� �² 4�^% �� ����Z;� +�3U�; 4�(` 	��^; ��& T` �v�;�� � " � " �! e ! ! ! ! !� � " � � "! � � �  � � � �� � � �" � �! !� C"
>]�=;�� ! � �, ��
]� 4�)B�( x +�3U3� ��%';� +�=D^3� ��E�;� +�3U�; 4�
O� � �  M "� � � �" � � � � �  � ! !! " "� � �� � � �� �! � �" � H� 

:ల�ల�ల�ల�ü తన జ�p ప�జల_¿ ఇల= అF:?డ�ఃü తన జ�p ప�జల_¿ ఇల= అF:?డ�ఃü తన జ�p ప�జల_¿ ఇల= అF:?డ�ఃü తన జ�p ప�జల_¿ ఇల= అF:?డ�ః    �శQయం-ా �ర� 9:ల= �శQయం-ా �ర� 9:ల= �శQయం-ా �ర� 9:ల= �శQయం-ా �ర� 9:ల= 
అఅఅఅ����� ల కార$ం 9సేు� F:?ర��ల కార$ం 9సేు� F:?ర��ల కార$ం 9సేు� F:?ర��ల కార$ం 9సేు� F:?ర�.  .  .  .  ����క�క�క�క� పÁర�ం లMకంలM ఎవ�డూ ఇట\వంటP  పÁర�ం లMకంలM ఎవ�డూ ఇట\వంటP  పÁర�ం లMకంలM ఎవ�డూ ఇట\వంటP  పÁర�ం లMకంలM ఎవ�డూ ఇట\వంటP 
ప� 9యేల�దుప� 9యేల�దుప� 9యేల�దుప� 9యేల�దు. . . . ఇrే+టPఇrే+టPఇrే+టPఇrే+టP?    ((((కామం_¿కామం_¿కామం_¿కామం_¿) ) ) ) �ర� ప�ర�షmల వదyక� �ర� ప�ర�షmల వదyక� �ర� ప�ర�షmల వదyక� �ర� ప�ర�షmల వదyక� 
]�తmF:?ర�]�తmF:?ర�]�తmF:?ర�]�తmF:?ర�, , , , r:&A rోCి/ీల� 9ేసు� F:?ర�r:&A rోCి/ీల� 9ేసు� F:?ర�r:&A rోCి/ీల� 9ేసు� F:?ర�r:&A rోCి/ీల� 9ేసు� F:?ర�. . . . � సభలM అసభ$కర®¯°న � సభలM అసభ$కర®¯°న � సభలM అసభ$కర®¯°న � సభలM అసభ$కర®¯°న 
పనుల� 9ేసు� F:?ర�పనుల� 9ేసు� F:?ర�పనుల� 9ేసు� F:?ర�పనుల� 9ేసు� F:?ర�6.... (అన¬బcü 29: 28, 29). 
 ఈ ]ాపం 9:ల= 9ెడÐ rి, దుషU®̄°నrి మ&AయL భయంకర®̄°నrి కనుక 
r:�క� ]ాలJ/ిన 4ా&ACÊౖ అల=� > F:ల�గL రకాల �±ల� పం]ాడ�. మ&S 
జ�pCÊౖ ఆ F:ల�గL �±ల� క`Cి పంపల�దు. 1. 4ా&A కంటP చూప�లను 
]Ü-Øట"U డ�. 2. 4ా&A పటUF:�? తలక��ందుల�-ా 9ే�ాడ�. 3. r:� �ద 
కా`Qన మటPU_¿ 9ేయబ/ిన &ాళ×� ఎడ_ెగక�ం/: క�&ACిం9:డ�. 4. 
4ా&ACÊౖ ఒక CH�ల�డ�ను వrిల=డ�.  
 ఇల=ంటP దుçా¬ర$ం తన ఇషUం_¿ 9ేaిన వ$క��, 9ేoంచుక�న? వ$క�� 
ఇదy&A� ఖడ[ ం_¿ హతమ=&ాQలన? �± ��ిం�ంrి మన ధరfం. ఇబL? 
అబ"¨â రIయల=� హt అనుï  ప�వక�_¿ ఉల�� ðం�న హr©సులM ఇల= ఉంrిః 

#�" �	� ��=Z]�� ���Z;� ��$�&�� ³�; ��& �H� �H=) 0�L@E� ! ! e! � � � " � " � � �" � ��" � " � � � �� "" �! � � � � � 
""""ల�ü అల�6ౖ7స*ల=ం జ�p4ాల�ü అల�6ౖ7స*ల=ం జ�p4ాల�ü అల�6ౖ7స*ల=ం జ�p4ాల�ü అల�6ౖ7స*ల=ం జ�p4ార� 9ేaనిట\వంటP ప� ఎవ&'.F: 9ేసూ�ర� 9ేaనిట\వంటP ప� ఎవ&'.F: 9ేసూ�ర� 9ేaనిట\వంటP ప� ఎవ&'.F: 9ేసూ�ర� 9ేaనిట\వంటP ప� ఎవ&'.F: 9ేసూ�     
�ర� పట\U క�ంట¾ 9ేసుక�న?4ాడ��ర� పట\U క�ంట¾ 9ేసుక�న?4ాడ��ర� పట\U క�ంట¾ 9ేసుక�న?4ాడ��ర� పట\U క�ంట¾ 9ేసుక�న?4ాడ�, , , , 9oేంచుక�న?4ాడ� ఇదy&A� 9oేంచుక�న?4ాడ� ఇదy&A� 9oేంచుక�న?4ాడ� ఇదy&A� 9oేంచుక�న?4ాడ� ఇదy&A� హతహతహతహత    
మ=రQం/ిమ=రQం/ిమ=రQం/ిమ=రQం/ి". ". ". ". (అహf{ 1/300. స6ªహtd జ�+ 6565). 
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 పÁర�కాల=లM�  ల�� మwమ=&A (Plague), ఎo�* తrితర &^-ాల� 
ఈ &^jలM�  ప�బ`]�తmF:?o అంట¾ ఇ�ా� ం ధరfం ��ిం�న ఈ �± 
సమ=జ��క� ఎంత ప��జనకర� అరËం అవ�తmంrి.  
 

11119999....    భర� పడకCÊౖక� Cి`�నపÎడ� భర� పడకCÊౖక� Cి`�నపÎడ� భర� పడకCÊౖక� Cి`�నపÎడ� భర� పడకCÊౖక� Cి`�నపÎడ� Ç"ర$ pరస¬&AంచడంÇ"ర$ pరస¬&AంచడంÇ"ర$ pరస¬&AంచడంÇ"ర$ pరస¬&Aంచడం 

 భర� పడకCÊౖక� Cి`�నపÎడ� Ç"ర$ pరస¬&Aంచడం �	ిద�ం. ప�వక� � 
ఉపrే�ం9:ర� అబc హt&'.&ా రIయల=� హt అనుï  ఉల�� ðం9:ర�ః  

m%\3 ��� ��O�]� ���
=; ���$� +�%�� R�%� ��U� 	b��� �  ̀	3���� �E�;� ��B �T`� " � � � � � � � � � �! �  " � � " �� � ! ! ! !� ��" � �� � � �" � � "  � " � � �� ! !� 
""""భర� భర� భర� భర� తన Ç"ర$ను పడకCÊౖక� Cి̀ �నపÎడ� ఆ® ̄తన Ç"ర$ను పడకCÊౖక� Cి̀ �నపÎడ� ఆ® ̄తన Ç"ర$ను పడకCÊౖక� Cి̀ �నపÎడ� ఆ® ̄తన Ç"ర$ను పడకCÊౖక� Cి̀ �నపÎడ� ఆ® ̄((((అకారఅకారఅకారఅకారణం-ాణం-ాణం-ాణం-ా) ) ) ) &ాక]�_ే&ాక]�_ే&ాక]�_ే&ాక]�_ే, , , , 
r:�క�-ాను భర� ఆ®¯ �ద అసంతృCి�_¿ ఉంట¾ _లె=� &S r:కా rైవదూతల� r:�క�-ాను భర� ఆ®¯ �ద అసంతృCి�_¿ ఉంట¾ _లె=� &S r:కా rైవదూతల� r:�క�-ాను భర� ఆ®¯ �ద అసంతృCి�_¿ ఉంట¾ _లె=� &S r:కా rైవదూతల� r:�క�-ాను భర� ఆ®¯ �ద అసంతృCి�_¿ ఉంట¾ _లె=� &S r:కా rైవదూతల� 
ఆ®¯ను శCసిూ�  ఉంట"ర�ఆ®¯ను శCసిూ�  ఉంట"ర�ఆ®¯ను శCసిూ�  ఉంట"ర�ఆ®¯ను శCసిూ�  ఉంట"ర�. . . . (బLఖ=&A 3237, మLaి� ం 1436). 
 అFGక మంrి aీ� Õల� భర�క�, మ&AయL తన మధ$ ఏrౖెF: �న? త-ాద 
జ&A-AF: తనCÊౖ ఉన? భర� పడక హక�¬ను �&ాక&Aం� �¼ిం9:లన?rి 
ఆ®̄ అè]�ా యం. కా� ఇrి ఎF²? భయంకర 9ెడ�లక� r:&A·యవచుQ. 
భర� ఏrౖెF: �	ిద�  కార$ంలM పడవచుQ. ల�r: ఈ®̄ క�ండ బåర�పడవచుQ 
అంట¾ భర� మ&^ CÊý� గL&Aం� �శQoంచక»వచుQ. అందుకS Ç"ర$ భర� 
Cిల�ప�ను త�ర-ా aీ�క&Aం9:`. ఇందులM క�/: ఆ®̄క� ప�వక� �ను 
అనుస&Aం�న (ప�ణ$ం లèసు� ంద� ఆ�ం9:`). ప�వక� ఇల= ఆrే�ం9:ర�ః 

T`�B �����;� � E����� "��3��	�� �$"���!p"� �`!+"� �(���"� �X� ¤��"�!& �p� 

""""భర� తన Ç"ర$ను పడకCÊౖ Cి`�నపÎడ� ఆ®¯ ఒంటె æప�CÊౖ ఉF:? భర� తన Ç"ర$ను పడకCÊౖ Cి`�నపÎడ� ఆ®¯ ఒంటె æప�CÊౖ ఉF:? భర� తన Ç"ర$ను పడకCÊౖ Cి`�నపÎడ� ఆ®¯ ఒంటె æప�CÊౖ ఉF:? భర� తన Ç"ర$ను పడకCÊౖ Cి`�నపÎడ� ఆ®¯ ఒంటె æప�CÊౖ ఉF:? 
&ా4ా`&ా4ా`&ా4ా`&ా4ా`". ". ". ". (జ4ాఈదుd బజ�þ ) 2/181, స6ªహtd జ�+ 547). 
 భర� Ç"ర$ aిËpగతmలను గమ�ం9:`. ఆ®̄ &^గం_¿, గరëం_¿ ల�r: 
ఏrౖెF: అవస�_¿ ఉన?పÎడ� జ�గత�-ా ®̄దుల�క�ంట¶ � ఉంట¾ 4ా&A 
మధ$ CH�మ, ఐక$త ఎల�కాలం ఉం/ి, ��
F:?�క� దూరం-ా ఉండవచుQ. 
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20202020....    Ç"ర$ అకారణం-ా �/:క�ల� క»రడంÇ"ర$ అకారణం-ా �/:క�ల� క»రడంÇ"ర$ అకారణం-ా �/:క�ల� క»రడంÇ"ర$ అకారణం-ా �/:క�ల� క»రడం 

 (క@�? సమ=జ�లM� , క@�? rే�ాలM� ) అFGక మంrి aీ� Õల� తమ భర�ల_¿ 
ఏ �న? సమస$ ఎదు&'.F:, _:మL క»&Aన �ÜమLf భర� ఇవ�క]�oF: 
�/:క�ల� క»ర�_:ర�. భర�క� అ�ాధ$®̄°న క»&'¬ల� క»&ాల� ఒకపÎడ� 
ఆ®̄క� ఆ®̄ దగ[&A బంధువ�, ల�r: ]Üర�గL4ాళ×� CH�&SCిం� ఉంట"ర�. 
మ&A క@ందర� &'చQ-Øట¾U  మ=టల� �:ల�ం¸-ా మ=ట"� డ_:ర�. ఉr:ః �వ� 
మ-ా/ి4G అo_ే F:క� �/:క�`�Q చూడ�. �/:క�ల వల�  క�ట\ంబం 
��
న?ం కావడం, సం_:నం అÇ"గL$లవడం ల=ంటP అFGక ఉపద�4ాల� 
జ��ా� o. అపÎడ� బLrి�  _ెచుQక�ంట¾ ఏ� ప��జనం. CÊౖ కారణ:ల 
మ&AయL ఇతర కారణ:ల వల�  �/:క�ల� క»రడం �	ిద�మ� వ�Qన 
ఇ�ా� ం ఆrేశం ఎంత సమL�త�, �4GకమL_¿ క�/ినrో అరËం అవ� 
తmంrి. �áబ"1 � ప�వక� � _¿ ఉల�� ðం�న హr©సులM ఉంrిః  

�
�� �nO�8 ���$� ���n� zU� �� j� #� d�D;� ��E�q �;U o���� I)�! ! ! e � "�" e� �� � � � " � "� " � � � " � � " 9� �� �� " �! � �  � �� 
""""ఏ aీ� Õ అoF: అకారణం-ా ఏ aీ� Õ అoF: అకారణం-ా ఏ aీ� Õ అoF: అకారణం-ా ఏ aీ� Õ అoF: అకారణం-ా తన భర�_¿ �/:క�ల� క»ర�తmంrోతన భర�_¿ �/:క�ల� క»ర�తmంrోతన భర�_¿ �/:క�ల� క»ర�తmంrోతన భర�_¿ �/:క�ల� క»ర�తmంrో ఆ®¯CÊ ౖ ఆ®¯CÊ ౖ ఆ®¯CÊ ౖ ఆ®¯CÊ ౖ
స�ర[ం «క¬ సు4ాసన క�/: �	ది�ంస�ర[ం «క¬ సు4ాసన క�/: �	ది�ంస�ర[ం «క¬ సు4ాసన క�/: �	ది�ంస�ర[ం «క¬ సు4ాసన క�/: �	ది�ం". ". ". ". (అహf{ 5/277, స6ªహtd 
జ�+ 2703). 
ఉఖ=¨ k1 ఆ+) � ప�వక� � _¿ ఉల�� ðం�న హr©సులM ఇల= ఉంrిః  

R�^��
]� #2 R��g�
]�� R�=$�i]� +`� ! ! ! !� � " � "� � � � � � �!   
""""ఖుల= మ&AయL �/:క�ల� ఖుల= మ&AయL �/:క�ల� ఖుల= మ&AయL �/:క�ల� ఖుల= మ&AయL �/:క�ల� క»ర�త భర�ల నుం/ి దూరమLండ-^&S క»ర�త భర�ల నుం/ి దూరమLండ-^&S క»ర�త భర�ల నుం/ి దూరమLండ-^&S క»ర�త భర�ల నుం/ి దూరమLండ-^&S 
aీ� Õaీ� Õaీ� Õaీ� Õల� మLF:3ఖిుల�ల� మLF:3ఖిుల�ల� మLF:3ఖిుల�ల� మLF:3ఖిుల�"""" ( ( ( (కపట��ా�a�ిల�కపట��ా�a�ిల�కపట��ా�a�ిల�కపట��ా�a�ిల�). ). ). ). (తబ"� � కí) 17/339, స6ª 
హtd జ�+ 1934). 
 ఏrౖెF: �:&Afక కారణం ఉంట¾, ఉr:ః భర� నమ=j 9ేయ�4ాడ�, 
మతm�  aH�ం9ే4ాడ�, ల�r: �	ిద�  కార$ం 9ేయLటక� Ç"ర$CÊౖ ఒp� /ి 
9ేaH4ాడ�, క@టPU , బ"�ిం� మ&AయL ధరf పరం-ా ఉన? ఆ®̄ హక�¬లM�  
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అడ�Ð  ప/ి ఆ®̄CÊౖ rౌరþన$ం 9ేaH4ాడ� అo, ఏ ఉపrేశం క�/: అత� 
పట�  ప��జనకరం-ా ల�క�ంట¾, సం�ి, సంస¬రణ «క¬ ఏ ప�యత?ం 
సఫలం కాక�ంట¾ అపÎడ� ఆ®̄ తన ధ&ాf�?, తననూ కా]ాడ�క@నుటక� 
అత�_¿ �/:క�ల� క»రవచుQను. అందులM ఏల=ంటP ]ాపం ల�దు.  
 

21212121....        Iw)Iw)Iw)Iw) 

 పÁర�ప� అజ�´ న కాల=�క� సంబం�ిం�న పద�తmలM�  క@�? ఇపJటPకÉ 
మLaి� ం మ=జ�లM�  ఉండడం 9:ల= ��చ�యం. అందులM ఒకటP "Iw)". 
అంట¾ భర� Ç"ర$ను "� æప� F:క� F: త �̀ æప� వంటPrి", ల�r: "F: 
��ద&A మ=rి&A-ా �వ� F:CÊౖ �	ిద�ం" ల=ంటP దుషJr:ల� పలకడం. 
ఇందులM aీ� ÕలCÊౖ ఓ రక®̄°న అF:$యం ఉంrి గనక ఇ�ా� ం r©�� 
ఇషUపడల�దు. 9:ల= 9ెడÐ rి-ా Ç"�ం�ంrి. చదవం/ి అల=� > ఆrేశం: 

� �O�;� J` 4����� +` 4����� #2 �� 4�O�'( #� 4�
� +��2��) #)1;�! ! ! ! ! ! !  ! !"  "  � " � " � �� � "� �� �" �! !  � " �! � �  
 ���
� +�;�^�; 4F`� 4F@;�C � � " � " �� " "� � � ��  � � �!8�Z� �Z=; ��� +`� �8�q� ��^;� #�� C� �� ´ � � � " ��  ! � ! � ! ��C�K�L'	:2{  

��లM ఎవర� తమ Ç"ర$�లM ఎవర� తమ Ç"ర$�లM ఎవర� తమ Ç"ర$�లM ఎవర� తమ Ç"ర$లను లను లను లను 'Iw)Iw)Iw)Iw)' r:�&ా దూరం ఉంచు_:&^  r:�&ా దూరం ఉంచు_:&^  r:�&ా దూరం ఉంచు_:&^  r:�&ా దూరం ఉంచు_:&^ 
4ా&Aక�4ా&Aక�4ా&Aక�4ా&Aక�    4ా&A Ç"ర$ల� 4ా&A Ç"ర$ల� 4ా&A Ç"ర$ల� 4ా&A Ç"ర$ల� తల�� ల� కాజ�లర�తల�� ల� కాజ�లర�తల�� ల� కాజ�లర�తల�� ల� కాజ�లర�. . . . 4ా&A� కన?4ా&S 4ా&A తల�� ల�4ా&A� కన?4ా&S 4ా&A తల�� ల�4ా&A� కన?4ా&S 4ా&A తల�� ల�4ా&A� కన?4ా&S 4ా&A తల�� ల�. . . . 
4ార� ఎం_¿ అను�త®¯°న 4ార� ఎం_¿ అను�త®¯°న 4ార� ఎం_¿ అను�త®¯°న 4ార� ఎం_¿ అను�త®¯°న మ&AయL ఎం_¿ అసత$®̄°న మ=టను పల�మ&AయL ఎం_¿ అసత$®̄°న మ=టను పల�మ&AయL ఎం_¿ అసత$®̄°న మ=టను పల�మ&AయL ఎం_¿ అసత$®̄°న మ=టను పల�    
క�తmF:?ర�క�తmF:?ర�క�తmF:?ర�క�తmF:?ర�. . . . �శQ�శQ�శQ�శQయం-ా యం-ా యం-ా యం-ా అల=� > అల=� > అల=� > అల=� > మ�?ం94ేాడ�మ�?ం94ేాడ�మ�?ం94ేాడ�మ�?ం94ేాడ�, , , , ±మ=±మ=±మ=±మ=����ల�డ�ల�డ�ల�డ�ల�డ��. 
(మLజ�దల= 58: 2). 
 ఇ�ా� ం ధరfం r:� ]�ా య�Qతం 9:ల= క�Aనం-ా �ర�oం�ంrి. అrి 
]Üర]ాట\-ా హత$9ేaిన4ా�CÊౖ ��ిం�న మ&AయL రమజ�ను FÅలలM 
ఉప4ాస aిËpలM Ç"ర$_¿ సంÇåగం 9ేaిన4ా&ACÊౖ ��ిం�న ]�ా య�Q_:ల_¿ 
సమ=నం. ఈ ]�ా య�Qతం 9ె �̀ంచనంత వరక� Iw) 9ేaిన వ$క�� p&A-A 
తన Ç"ర$_¿ కలసుక»ల�డ�. r:� �వరణ ఈ క��ంrి ఆయLతmలM ఉంrిః  
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� +� �%& #� �%&8 �)�n�� ��;�& �] +�B�=) 45 4�O�'( #� +��2��) #)1;��" � �� ! �" " � " � � " � �� � � �! e ! ! ! ! ! !� � �  " � � �! � � �  ! �
� +����3 4�;T �I�)! � � � � �"  �� ! � �j%A +�$H=3 I� ���� 	� �! � �� � � " �! !,  #)��b ���\� @� * #H� ! " � � � �" � � �! " ! � " � "

 ��
���; 7;T �
��'� >� ��=v,� GD�') * #H� �I�) +� �%& #� >=������ � C M � � � �! ! ! ! ! ! ! !" "� � " � " � �  � " �� � " " " " �" ! � �" � � � ! � ! !
����$;� !�� B�@� 7$3� 	;�8� !���! !! ! ! ! !� " "� � � � �� � � �4�;� ?�1� #)� ! � � � �� H��C�K�L'	3 ,4{H  

�ఎవ&'._ే తమ Ç"ర$లను Iw) ఎవ&'._ే తమ Ç"ర$లను Iw) ఎవ&'._ే తమ Ç"ర$లను Iw) ఎవ&'._ే తమ Ç"ర$లను Iw) r:�&ా r:�&ా r:�&ా r:�&ా దూరం 9aేి త&ా�త తమ దూరం 9aేి త&ా�త తమ దూరం 9aేి త&ా�త తమ దూరం 9aేి త&ా�త తమ 
మ=టను 4ార� ఉపసంహ&Aంచుక»ద`aH�  మ=టను 4ార� ఉపసంహ&Aంచుక»ద`aH�  మ=టను 4ార� ఉపసంహ&Aంచుక»ద`aH�  మ=టను 4ార� ఉపసంహ&Aంచుక»ద`aH�  4ా&Aదyర� 4ా&Aదyర� 4ా&Aదyర� 4ా&Aదyర� కల�సుక»క కల�సుక»క కల�సుక»క కల�సుక»క మLందు మLందు మLందు మLందు 
ఒక బ"�సను ఒక బ"�సను ఒక బ"�సను ఒక బ"�సను �డ�దల 9oేం9:`�డ�దల 9oేం9:`�డ�దల 9oేం9:`�డ�దల 9oేం9:`. . . . ఈ �ధం-ా �క� ఉపrేశ+వ�ఈ �ధం-ా �క� ఉపrేశ+వ�ఈ �ధం-ా �క� ఉపrేశ+వ�ఈ �ధం-ా �క� ఉపrేశ+వ�    
బడ�తmంrిబడ�తmంrిబడ�తmంrిబడ�తmంrి. . . . మ&AయL �ర� 9ేసు� న?దం_: అల=� > మ&AయL �ర� 9ేసు� న?దం_: అల=� > మ&AయL �ర� 9ేసు� న?దం_: అల=� > మ&AయL �ర� 9ేసు� న?దం_: అల=� > ఎర�గLనుఎర�గLనుఎర�గLనుఎర�గLను. . . . కాకాకాకా� � � � 
ఎవ/ై_ే ఇల= 9యేల�/ోఎవ/ై_ే ఇల= 9యేల�/ోఎవ/ై_ే ఇల= 9యేల�/ోఎవ/ై_ే ఇల= 9యేల�/ో, , , , అతడ� తన Ç"ర$ను కల�సుక»క మLందు అతడ� తన Ç"ర$ను కల�సుక»క మLందు అతడ� తన Ç"ర$ను కల�సుక»క మLందు అతడ� తన Ç"ర$ను కల�సుక»క మLందు 
&'ండ� FÅలల� వర�స-ా ఉప4ాసమLం/:`&'ండ� FÅలల� వర�స-ా ఉప4ాసమLం/:`&'ండ� FÅలల� వర�స-ా ఉప4ాసమLం/:`&'ండ� FÅలల� వర�స-ా ఉప4ాసమLం/:`. . . . ఇrి క�/: 9ేయల��4ాడ�ఇrి క�/: 9ేయల��4ాడ�ఇrి క�/: 9ేయల��4ాడ�ఇrి క�/: 9ేయల��4ాడ�, , , , 
అర4Åౖమంrి �ర�CHదలక� Çåజనం CÊట"U `అర4Åౖమంrి �ర�CHదలక� Çåజనం CÊట"U `అర4Åౖమంrి �ర�CHదలక� Çåజనం CÊట"U `అర4Åౖమంrి �ర�CHదలక� Çåజనం CÊట"U `. . . . ఇదం_: ఇదం_: ఇదం_: ఇదం_: �ర� అల=� >�ర� అల=� >�ర� అల=� >�ర� అల=� >     ను ను ను ను 
మ&AయL ఆయన ప�వక�ను దృమ&AయL ఆయన ప�వక�ను దృమ&AయL ఆయన ప�వక�ను దృమ&AయL ఆయన ప�వక�ను దృఢఢఢఢం-ా �శ�aంిచట"�క�ం-ా �శ�aంిచట"�క�ం-ా �శ�aంిచట"�క�ం-ా �శ�aంిచట"�క�. . . . మ&AయL సత$మ&AయL సత$మ&AయL సత$మ&AయL సత$    
pర�ా¬ర�లక� బ"�:కర®¯°న �± పడ�తmంpర�ా¬ర�లక� బ"�:కర®¯°న �± పడ�తmంpర�ా¬ర�లక� బ"�:కర®¯°న �± పడ�తmంpర�ా¬ర�లక� బ"�:కర®¯°న �± పడ�తmంrిrrిిrి�. (మLజ�దల 58: 2,3). 
 

22222222....    Ç"ర$_¿ ర�తm��ా వంలM సంÇå-AంచడంÇ"ర$_¿ ర�తm��ా వంలM సంÇå-AంచడంÇ"ర$_¿ ర�తm��ా వంలM సంÇå-AంచడంÇ"ర$_¿ ర�తm��ా వంలM సంÇå-Aంచడం 
అల=� > ఆrేశం: 

� J� µ�n]� x W�'
;� ��;g���� �T� �2 �& µ�n]� #� 7(�;U')�� � " � � � �! � ! � !! !! �� � " �M �� " �! � C � � � �
+��D) ��� #2���^3� " � �� "  ��  � � " ��$�*+�	:222{  

�ర�తm��ా 4ా�క� సంబం�ంి�న ర�తm��ా 4ా�క� సంబం�ంి�న ర�తm��ా 4ా�క� సంబం�ంి�న ర�తm��ా 4ా�క� సంబం�ంి�న ఉత�ర�ఉత�ర�ఉత�ర�ఉత�ర�వ� ఏ+వ� ఏ+వ� ఏ+వ� ఏ+టP అ� 4ార� �ను? టP అ� 4ార� �ను? టP అ� 4ార� �ను? టP అ� 4ార� �ను? 
అడ�గLతmF:?అడ�గLతmF:?అడ�గLతmF:?అడ�గLతmF:?ర�ర�ర�ర�. . . . �వ� 4ా&Aక� ఇల= _ెల�ప�ః �వ� 4ా&Aక� ఇల= _ెల�ప�ః �వ� 4ా&Aక� ఇల= _ెల�ప�ః �వ� 4ా&Aక� ఇల= _ెల�ప�ః అrఅrఅrఅr ొొొొక అప&AÄద� aిËpక అప&AÄద� aిËpక అప&AÄద� aిËpక అప&AÄద� aిËp. . . . 
కనుక ర�తmకాలంలM కనుక ర�తmకాలంలM కనుక ర�తmకాలంలM కనుక ర�తmకాలంలM Ç"ర$ల_¿ Ç"ర$ల_¿ Ç"ర$ల_¿ Ç"ర$ల_¿ ((((సంÇå-ా�క�సంÇå-ా�క�సంÇå-ా�క�సంÇå-ా�క�) ) ) ) దూరం-ా ఉండం/ిదూరం-ా ఉండం/ిదూరం-ా ఉండం/ిదూరం-ా ఉండం/ి. . . . 4ార� 4ార� 4ార� 4ార� 
ప&AÄదు� ల� కానంత వరక� 4ా&A వదyక� ]�కం/ిప&AÄదు� ల� కానంత వరక� 4ా&A వదyక� ]�కం/ిప&AÄదు� ల� కానంత వరక� 4ా&A వదyక� ]�కం/ిప&AÄదు� ల� కానంత వరక� 4ా&A వదyక� ]�కం/ి�. (బఖర 2: 222). 
ర�తm��ా వంలM ఉన? Ç"ర$ ప&AÄదు� &ాలo, �ా?నం 9ేయనంత వరక�  
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ఆ®̄_¿ కల�సుక»వడం భర�క� ఏ మ=త�ం �గ$ం కాదు. అల=� > ఆrేశం:  
���� 4���� N�� #� #2�3U� +��D3 �T,�� � � " "� � � � "  �! � �" � ��  � � ! ��$�*+�	:222{ 

�4ార� ప&AÄదు� ల� అoన4ార� ప&AÄదు� ల� అoన4ార� ప&AÄదు� ల� అoన4ార� ప&AÄదు� ల� అoన త&ా�త అల=� > ఆr�ేం�న 9ోట\నుం/ ి త&ా�త అల=� > ఆr�ేం�న 9ోట\నుం/ ి త&ా�త అల=� > ఆr�ేం�న 9ోట\నుం/ ి త&ా�త అల=� > ఆr�ేం�న 9ోట\నుం/ ి
�ర� 4ా&A వదyక� ]�వచుQ�ర� 4ా&A వదyక� ]�వచుQ�ర� 4ా&A వదyక� ]�వచుQ�ర� 4ా&A వదyక� ]�వచుQ�. (బఖర 2: 222). 
ర�తm��ా వంలM సంÇå-Aంచడం ఎంతటP చం/:ల®̄°న ]ాప� అబc 
హt&'.&ా � ఉల�� ðం�న ప�వక� � ఈ ఆrేశం r:�&ా _ెల�సు� ంrిః 

g(� I� �Z� @^� �
2�� �� �2��B x o���� �� ��O�� �3� #�! ! !" � � � � �� � � " �� � " C � �� � ! !" � � � " � "! C C @H� X� �e  � � � � � 
""""ర�తmవ���ా వంలM ర�తmవ���ా వంలM ర�తmవ���ా వంలM ర�తmవ���ా వంలM ఉన? Ç"ర$_¿ సంÇå-Aంచు4ాడ�ఉన? Ç"ర$_¿ సంÇå-Aంచు4ాడ�ఉన? Ç"ర$_¿ సంÇå-Aంచు4ాడ�ఉన? Ç"ర$_¿ సంÇå-Aంచు4ాడ�, , , , ల�r: Ç"ర$ల�r: Ç"ర$ల�r: Ç"ర$ల�r: Ç"ర$_¿ మల_¿ మల_¿ మల_¿ మల    
మ=ర[ంమ=ర[ంమ=ర[ంమ=ర[ం r:�&ా r:�&ా r:�&ా r:�&ా సంÇå-Aంచు4ాడ� మ&AయL జã$pషm$� వదyక� 4Åßà�4ాడ�  సంÇå-Aంచు4ాడ� మ&AయL జã$pషm$� వదyక� 4Åßà�4ాడ�  సంÇå-Aంచు4ాడ� మ&AయL జã$pషm$� వదyక� 4Åßà�4ాడ�  సంÇå-Aంచు4ాడ� మ&AయL జã$pషm$� వదyక� 4Åßà�4ాడ� 
మLహమf{ సల�ల=� హt అల�6ౖ7 వసల� ంCÊ ౖ అవత&Aం�నr:�� pరస¬మLహమf{ సల�ల=� హt అల�6ౖ7 వసల� ంCÊ ౖ అవత&Aం�నr:�� pరస¬మLహమf{ సల�ల=� హt అల�6ౖ7 వసల� ంCÊ ౖ అవత&Aం�నr:�� pరస¬మLహమf{ సల�ల=� హt అల�6ౖ7 వసల� ంCÊ ౖ అవత&Aం�నr:�� pరస¬    
&Aం�న4ాడగLను&Aం�న4ాడగLను&Aం�న4ాడగLను&Aం�న4ాడగLను". ". ". ". (p&AfI 135, స6ªహtd జ�+ 5918). 
 ఎవ&'.F: ఇrి ]ాపమ� _ె`యక, తపÎ-ా 9ేaH�  అత�CÊౖ ఏ rోషం, 
]�ా య�Qతమc ల�దు. ఎవ&'._ే _ె`aి, కా4ాల� 9ే�ా� /ో అత�CÊౖ 
]�ా య�QతమL ఉంrి అ� r©�క� సంబం�ిం�న హr©సును స6ª అ� 
_ె`Cిన ధరf4Gత�ల� 9ె]ాJర�. ఆ ]�ా య�Qతం అFGrి ఒక r©F:) ల�r: 
సగం r©F:). అo_ే మ&Aక@ంద&A అè]�ా య ప�కారం ఈ తపÎ 9ేaిన 
వ$క�� త�షU  ప�కారం ఒక r©F:) ల�r: సగం r©F:) r:నం 9ేయ=ల� 
9ె]ాJర�. అo_ే మ&Aక@ందర� ఇల= 9ె]ాJర�ః ర�తmకాలం ఆరంభంలM 
రక�ం స��సు� న? సందరëంలM సంÇå-Aం�నటెÔ� _ే ఒక r©F:), ఒక 4Gళ 
�వ&A కాలంలM రక���ా వం త-A[]�oన త&ా�త ల�r: పÁ&A�-ా ఆ-A]�oన 
త&ా�_ే కా� �ా?నం 9ేaHక� మLందు సంÇå-AaH�  సగం r©F:) r:నం 
9ేయ=` అ�. ఒక r©F:ర� F:ల�గL -ామLల� మ&AయL ]ావ� -ామLల � �
(4.25) బం-ా&ా�క� సమ=నం. అo_ే బం-ారం r:నం 9ేaిF: ల�r: r:� 
�ల�వక� సమ=న®̄°న క&'�* అంట¾ డబL¨ r:నం 9ేaిF: స&S.  
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22223333....    Ç"ర$_¿ మలమ=ర[ం r:�&ా సంÇå-Aంచడం Ç"ర$_¿ మలమ=ర[ం r:�&ా సంÇå-Aంచడం Ç"ర$_¿ మలమ=ర[ం r:�&ా సంÇå-Aంచడం Ç"ర$_¿ మలమ=ర[ం r:�&ా సంÇå-Aంచడం  
 క@ందర� బల6ªన��ా�సుల� తమ Ç"ర$ల_¿ మలమ=ర[ం r:�&ా 
సంÇå-AంచడంలM 4Åనకాడర�. ఇrి Æర]ా]ాలM�  ప&AగణDంచబడ�తmంrి. 
ఇల= 9ేaH4ా&A� ప�వక� � శCిం9:ర� అబc హt&'.&ా � ఉల�� ðం9:ర�.  

�2��B x 	3���� �3� #� +�=$�� � � � " �! ! � �� �� " � �� " 
""""తన Ç"ర$_¿ మలమ=ర[ం r:�&ా సంÇå-Aం94ేా/CిÊౖ �ాపం క�&AయL-ాకతన Ç"ర$_¿ మలమ=ర[ం r:�&ా సంÇå-Aం94ేా/CిÊౖ �ాపం క�&AయL-ాకతన Ç"ర$_¿ మలమ=ర[ం r:�&ా సంÇå-Aం94ేా/CిÊౖ �ాపం క�&AయL-ాకతన Ç"ర$_¿ మలమ=ర[ం r:�&ా సంÇå-Aం94ేా/CిÊౖ �ాపం క�&AయL-ాక". ". ". ". 
(అహf{ 2/479, స6ªహtd జ�+ 5865). 
r©�క� మLందు ]ాఠంలM� హr©సులM ఉంrిః  

 @H� X� �g(� I� �Z� @^� �
2�� �� �2��B x o���� �� ��O�� �3� #�e ! ! � � " �� � � � " � � � " � "� ! ! !" � � � � �� � �� � C C" C �� ! 
""""ర�తmవ���ా వంలM ఉన? Ç"ర$_¿ సంÇå-Aంచు4ాడ�ర�తmవ���ా వంలM ఉన? Ç"ర$_¿ సంÇå-Aంచు4ాడ�ర�తmవ���ా వంలM ఉన? Ç"ర$_¿ సంÇå-Aంచు4ాడ�ర�తmవ���ా వంలM ఉన? Ç"ర$_¿ సంÇå-Aంచు4ాడ�, , , , ల�r: Ç"ర$_¿ మలల�r: Ç"ర$_¿ మలల�r: Ç"ర$_¿ మలల�r: Ç"ర$_¿ మల    
మ=ర[ం r:�&ా సంÇå-Aంమ=ర[ం r:�&ా సంÇå-Aంమ=ర[ం r:�&ా సంÇå-Aంమ=ర[ం r:�&ా సంÇå-Aంచు4ాడ� మ&AయL జã$pషm$� వదyక� 4Åßà�4ాడ� చు4ాడ� మ&AయL జã$pషm$� వదyక� 4Åßà�4ాడ� చు4ాడ� మ&AయL జã$pషm$� వదyక� 4Åßà�4ాడ� చు4ాడ� మ&AయL జã$pషm$� వదyక� 4Åßà�4ాడ� 
మLహమf{ సల�ల=� హt అల�6ౖ7 వసల� ంCÊ ౖ అవత&Aం�నr:�� pరస¬మLహమf{ సల�ల=� హt అల�6ౖ7 వసల� ంCÊ ౖ అవత&Aం�నr:�� pరస¬మLహమf{ సల�ల=� హt అల�6ౖ7 వసల� ంCÊ ౖ అవత&Aం�నr:�� pరస¬మLహమf{ సల�ల=� హt అల�6ౖ7 వసల� ంCÊ ౖ అవత&Aం�నr:�� pరస¬    
&Aం�న4ాడగLను&Aం�న4ాడగLను&Aం�న4ాడగLను&Aం�న4ాడగLను". ". ". ". (p&AfI 135, స6ªహtd జ�+ 5918). 
 స�Ç"�క గLణంగల ఎంద&^ Ç"ర$ల� ఈ పద�p� pరస¬&A�ా� ర� కా� 
భర�ల� �/:క�`�ా� న� బúrి&A�ా� ర�. పం/ితmల_¿ ప��?ం� _ెల�సుక»వ/: 
�క� aిగL[ ప/ే తమ Ç"ర$లను క@ందర� భర�ల� �సం 9ేaి, ఈ ��:నం 
�గ$మ� ఖు)ఆ1 «క¬ ఈ ఆయతm చూప�_:ర�ః 

�4�ab �(� 4�5�� ��3U� 4�; ®�� 4�¶�'(" " " " " " �� " �! ! � � �� � �� �" � � � ��$�*+�	:223{  
����� Ç"ర$ల� Ç"ర$ల� Ç"ర$ల� Ç"ర$ల� ����క� పంట]Üల=ల క� పంట]Üల=ల క� పంట]Üల=ల క� పంట]Üల=ల ((((వంటP4ార�వంటP4ార�వంటP4ార�వంటP4ార�)))), , , , కావ�న � ]Üకావ�న � ]Üకావ�న � ]Üకావ�న � ]Üల=లక� ల=లక� ల=లక� ల=లక� 
�ర� క»&Aన �ధం-ా ]�వచుQ�ర� క»&Aన �ధం-ా ]�వచుQ�ర� క»&Aన �ధం-ా ]�వచుQ�ర� క»&Aన �ధం-ా ]�వచుQ�. (బఖర 2: 223). 
 ప�వక� � హr©సుల� ఖు)ఆ1 ఆయతmల Ç"4ా�? �శr©క&A�ా� o 
అన? �షయం _ె`aినrే. �శQయం-ా r©� గL&Aం� ప�వక� � ఇల= 
9ె]ాJర�ః """"భర� తన Ç"ర$_¿ సంÇå-Aంచ/:�క� ఆ®¯ మLందు నుంభర� తన Ç"ర$_¿ సంÇå-Aంచ/:�క� ఆ®¯ మLందు నుంభర� తన Ç"ర$_¿ సంÇå-Aంచ/:�క� ఆ®¯ మLందు నుంభర� తన Ç"ర$_¿ సంÇå-Aంచ/:�క� ఆ®¯ మLందు నుం/ి//ిి/ి, , , , 
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4Åనక నుం/ి ఎల= వ�QF:4Åనక నుం/ి ఎల= వ�QF:4Åనక నుం/ి ఎల= వ�QF:4Åనక నుం/ి ఎల= వ�QF: స&S స&S స&S స&S, , , , కా�కా�కా�కా�    సం_:నం క`-S సం_:నం క`-S సం_:నం క`-S సం_:నం క`-S r:&A నుం/ేr:&A నుం/ేr:&A నుం/ేr:&A నుం/ే    
సంÇå-Aం9:`సంÇå-Aం9:`సంÇå-Aం9:`సంÇå-Aం9:`"""".... అo_ే మలమL వ9ేQ r:&A నుం/ి సం_:నం కలగదు 
అన? �షయం _ె`య�rి కాదు.  
 ఇంతటP Æర]ా]ా�క� ఒ/ిగట¾U  కారణ:ల� ఏ+టంట¾; ప�త� r:ంపత$ 
¸�తంలM కాల� �CH మLందు అజ�´ నప� దు	HQషUలక�, �	ిద�®̄°న 
èన?®̄°న, అ�ా�:రణ పద�తmలక� అల4ాట\ ప/ి, ల�r: �ల�_:� లM� � 
క@�? సంఘటనల� జ�´ పకశక��లM F:ట\క@� ఉన? 4ాటP� వదుల�క»ర�, 
అల=� > _¿ స�చ
®̄°న _ౌబ" క�/: 9ేయర�.  
 Ç"ర$భర�`దyరn ఏక®̄° ఇషUప/ి ఈ దుçా¬రం 9ేసుక�F:? అrి �	ి 
ద�®¹ ఉంట\ంrి. ఏrౖెF: �	ిద� కార$ం ఇషUప/ి 9ేaినంత మ=_:� న ధరfం 
సమfతం కాజ�లదు.  
 

24242424....    Ç"ర$ల మధ$ F:$యం ]ాటPంచక]�వ�టÇ"ర$ల మధ$ F:$యం ]ాటPంచక]�వ�టÇ"ర$ల మధ$ F:$యం ]ాటPంచక]�వ�టÇ"ర$ల మధ$ F:$యం ]ాటPంచక]�వ�ట 
 అల=� > తన గంథంలM మనక� 9ేaిన _:కÉదులM ఒకటP � మనం Ç"ర$ల 
పట�  F:$యం ]ాటPంచటం. అల=� > ఆrేశం: 

���]� �� ��$�L �� 4�K�� �;� W�'
;� >� ��;@=3 +� ��=�D�'3 #;�! �" " � � " " � � � �� ! ! ! !� � � � M � � �" � " � � " � " �� " � 
I��8 �8�Z� +�� ��� +,� ��^�3� ��n$\3 +`� �^$=]�� �2�81��C ! ! !� C �� � �� �  "� �! !� � � � �� � " � � � � � ��)��"�	:129{  

��ర� ఎంత క»&AF:�ర� ఎంత క»&AF:�ర� ఎంత క»&AF:�ర� ఎంత క»&AF:, , , , � Ç"ర$ల� Ç"ర$ల� Ç"ర$ల� Ç"ర$ల మధ$ పÁ&A� F:$యం 9యేటం �  మధ$ పÁ&A� F:$యం 9యేటం �  మధ$ పÁ&A� F:$యం 9యేటం �  మధ$ పÁ&A� F:$యం 9యేటం � 
9ేతకా�9ేతకా�9ేతకా�9ేతకా�    ప�ప�ప�ప�....    కనుకకనుకకనుకకనుక    ఒక Ç"ర$ 4Åౖప�నక� ఎక�¬వ-ా ó-A[ఒక Ç"ర$ 4Åౖప�నక� ఎక�¬వ-ా ó-A[ఒక Ç"ర$ 4Åౖప�నక� ఎక�¬వ-ా ó-A[ఒక Ç"ర$ 4Åౖప�నక� ఎక�¬వ-ా ó-A[ , , , , మ&Øకా®న̄ు మ&Øకా®న̄ు మ&Øకా®న̄ు మ&Øకా®న̄ు 
/ోల=యమ=న aిËpలM వదలకం/ి/ోల=యమ=న aిËpలM వదలకం/ి/ోల=యమ=న aిËpలM వదలకం/ి/ోల=యమ=న aిËpలM వదలకం/ి. . . . �ర� � ప�వర�నను స&AజSసుక@� �ర� � ప�వర�నను స&AజSసుక@� �ర� � ప�వర�నను స&AజSసుక@� �ర� � ప�వర�నను స&AజSసుక@� 
rైవöp క`-A rైవöp క`-A rైవöp క`-A rైవöp క`-A ఉండం/ిఉండం/ిఉండం/ిఉండం/ి! ! ! ! ఎందుకంట¾ �శQయం-ాఎందుకంట¾ �శQయం-ాఎందుకంట¾ �శQయం-ాఎందుకంట¾ �శQయం-ా, , , , అల=� > ±మ=అల=� > ±మ=అల=� > ±మ=అల=� > ±మ=����ల�డ�ల�డ�ల�డ�ల�డ�, , , , 
అ]ార కర�ణ:ప�r:తఅ]ార కర�ణ:ప�r:తఅ]ార కర�ణ:ప�r:తఅ]ార కర�ణ:ప�r:త�. (��ా 4: 129). 
 ఒకటP కంట¾ ఎక�¬వ Ç"ర$ల�గల వ$క�� తన Ç"ర$ల పట�  ]ాటPంచవల 
aిన F:$యం ఇrిః 4ా&A_¿ &ాతm� ల� గడపడంలM, 4ా&A pం/ి, బటUలM�  



ఇఇఇఇ�ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� - జ�గత�ల�జ�గత�ల�జ�గత�ల�జ�గత�ల��� ��     
 

  

49  

4ా&Aక� త-Aన హక�¬ ఇ4ా�`. హృదయంలM ఉం/ే CH�మలM F:$యం 
]ాటPంచమ� కాదు. ఎందుకన-ా అrి మ�	ి ఆ�ినంలM ల�దు. బహt 
Ç"ర$ల�గల క@ందర� ఒక Ç"ర$ 4Åౖప� ఎక�¬వ óగL[  చూCి, మ&Øకా®̄ 
పట�  శ�ద�  వ67ంచర�. ఒక Ç"ర$ వదy  ఎక�¬వ &ాతm� ల� గ/ిCి, ల�r: 
ఒకా®̄క� ఎక�¬వ ఖర�Qల� ఇ�Q మ&Øకా®̄ను వrిల��ా� ర�. ఇల= 
9ేయడం �	ిద�ం. అల=ంటP వ$క�� ప�ళయrిF:న ఎల= వ�ా� /ో అబc 
హt&'.&ా � ఉల�� ðం�న హr©సులM ప�వక� � ఇల= 6ZచQ&Aం9:ర�ః  

�O�� 	^b� ����^;� ��) W�E �¯�@�` �` �I� +�3���� 	; �(�� #�� " � �! ! ! !� � � � � � � " �� � " � " � "9 � � � � "! ! � � � ! � � � 
""""ఏ వ$క��కoఏ వ$క��కoఏ వ$క��కoఏ వ$క��కoF: ఇదyర� Ç"ర$ల�ం/ి భర� ఒకS Ç"ర$ 4Åపౖ�నక� ó-A[]�_ ేF: ఇదyర� Ç"ర$ల�ం/ి భర� ఒకS Ç"ర$ 4Åపౖ�నక� ó-A[]�_ ేF: ఇదyర� Ç"ర$ల�ం/ి భర� ఒకS Ç"ర$ 4Åపౖ�నక� ó-A[]�_ ేF: ఇదyర� Ç"ర$ల�ం/ి భర� ఒకS Ç"ర$ 4Åపౖ�నక� ó-A[]�_ ే
ప�ళయrFి:న అతడ� ఒక ]ారÙప�ళయrFి:న అతడ� ఒక ]ారÙప�ళయrFి:న అతడ� ఒక ]ారÙప�ళయrFి:న అతడ� ఒక ]ారÙ����ం ప/]ి�oన aిËpలM ల�� వ�ా� డ�ం ప/]ి�oన aిËpలM ల�� వ�ా� డ�ం ప/]ి�oన aిËpలM ల�� వ�ా� డ�ం ప/]ి�oన aిËpలM ల�� వ�ా� డ�". ". ". ". 
(అబcr:వÁ{ 2133, స6ªహtd జ�+ 6491). 
 

22225555....        పరaీ� Õ_¿ ఏకాంతంలM ఉండ�టపరaీ� Õ_¿ ఏకాంతంలM ఉండ�టపరaీ� Õ_¿ ఏకాంతంలM ఉండ�టపరaీ� Õ_¿ ఏకాంతంలM ఉండ�ట 
 	Êౖ_:1 ఎల�పÎడూ మ=నవ�లను ఏrౖెF: ఉపద�వంలM పడ4Gయ/:�క� 
మ&AయL �	ిద�  కా&ా$�క� గL&A9ేయ/:�క� ప&AతCిసూ�  ఉంట"డ�. అందుకS 
అల=� > మన`? ఈ �ధం-ా జ�గత�-ా ఉండమ� 9ె]ాJ� డ�ః  

� +�D��;� R��DA G%�) #�� +�D��;� R��DA ��=%�3 J ��
�� #)1;� �u� �)! !� � � �" � � " � �  ! ! !� " " � � � ��  �  � �! ! � �  � 9 �

]�� W��nZ;�� ��U) 	(,�" � � " �! �  � �! � � �" !��! � ����"�	:21{  

���ా�సుల=&ా��ా�సుల=&ా��ా�సుల=&ా��ా�సుల=&ా! ! ! ! 	Ê_ౖ:ను అడ�గLజ�డలలM నడవకం/ి	Ê_ౖ:ను అడ�గLజ�డలలM నడవకం/ి	Ê_ౖ:ను అడ�గLజ�డలలM నడవకం/ి	Ê_ౖ:ను అడ�గLజ�డలలM నడవకం/ి, , , , ఎవడ� 	Êౖ_:1 ఎవడ� 	Êౖ_:1 ఎవడ� 	Êౖ_:1 ఎవడ� 	Êౖ_:1 
అడ�గLజ�డలలM నడ��ా� /ో అడ�గLజ�డలలM నడ��ా� /ో అడ�గLజ�డలలM నడ��ా� /ో అడ�గLజ�డలలM నడ��ా� /ో �శQయం-ా 	Ê_ౖ:1 అత�� అ�శQయం-ా 	Ê_ౖ:1 అత�� అ�శQయం-ా 	Ê_ౖ:1 అత�� అ�శQయం-ా 	Ê_ౖ:1 అత�� అ�����ల®¯°న �ల®¯°న �ల®¯°న �ల®¯°న 
మ&AయL అసభ$కర®̄°న పనుల� 9యేట"�క� ]�� త*67�ా� డ�మ&AయL అసభ$కర®̄°న పనుల� 9యేట"�క� ]�� త*67�ా� డ�మ&AయL అసభ$కర®̄°న పనుల� 9యేట"�క� ]�� త*67�ా� డ�మ&AయL అసభ$కర®̄°న పనుల� 9యేట"�క� ]�� త*67�ా� డ��. (నూ) 
24: 21). 
మ�	ి శ&ÂరంలM రక�ం ఎల= ప�వ67సు� ంrో అల=-S 	Êౖ_:1 మ=నవ శ&ÂరంలM 
pర�గLతmంట"డ�. మ=నవ�ణD�  అ��ల కార$ం (వ$è9:రం)లM పడ4Gయ/: 
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�క� 	Êౖ_:1 మ=&ా[ లM�  ఒకటP పరaీ� Õ_¿ ఒంట&A-ా ఉండడం. అందుకS ఇ�ా� ం 
ధరfం ఆ మ=&ా[ �? మcaి4Gaింrి. ప�వక� � ఇల= ఆrే�ం9:ర�ః  

I��;�5 +�� J` o����� �E8 +�$� J J�� � � �! e�  � � � �! � �� " �! � �� � " +�D��;� � � "   
""""�నం/ి�నం/ి�నం/ి�నం/ి! ! ! ! ఏ ప�ర�షm/ైF: ఏ aీ� Õ_¿ ఏకాంతంలM ఉంట"/ో 4ా&Aదy&A_¿ ఏ ప�ర�షm/ైF: ఏ aీ� Õ_¿ ఏకాంతంలM ఉంట"/ో 4ా&Aదy&A_¿ ఏ ప�ర�షm/ైF: ఏ aీ� Õ_¿ ఏకాంతంలM ఉంట"/ో 4ా&Aదy&A_¿ ఏ ప�ర�షm/ైF: ఏ aీ� Õ_¿ ఏకాంతంలM ఉంట"/ో 4ా&Aదy&A_¿ 
మc/ో4ాడ� 	Ê_ౖ:1 ఉంట"డ�మc/ో4ాడ� 	Ê_ౖ:1 ఉంట"డ�మc/ో4ాడ� 	Ê_ౖ:1 ఉంట"డ�మc/ో4ాడ� 	Ê_ౖ:1 ఉంట"డ�". ". ". ". (p&AfI 2165. +çా¬తmd మ�ాí> 3118). 
ప�వక� � ఇల= ప�వ�ం9:ర� అబLy ల=� > k1 అÃ÷ � ఉల�� ðం9:ర�ః  

 �12 ���) @=� �E8 #$A@) J� � " " � �  ! � � �� � "� � �+�
5� �� �E8 	=�� J` �%�k� X�! � " " � � � � � �� � �� � � ! e !  
""""ఈ &^j తర�4ాత ఎవ�రn క�/: ఈ &^j తర�4ాత ఎవ�రn క�/: ఈ &^j తర�4ాత ఎవ�రn క�/: ఈ &^j తర�4ాత ఎవ�రn క�/: భర�భర�భర�భర� ల�క�ం/: ఒంట&A-ా ఉన? aీ� Õ  ల�క�ం/: ఒంట&A-ా ఉన? aీ� Õ  ల�క�ం/: ఒంట&A-ా ఉన? aీ� Õ  ల�క�ం/: ఒంట&A-ా ఉన? aీ� Õ 
ఇంటPలM ఇంటPలM ఇంటPలM ఇంటPలM ప�4G�ంచక�డదుప�4G�ంచక�డదుప�4G�ంచక�డదుప�4G�ంచక�డదు. . . . ((((ఏrైF: అవసరం ఉం/ ి ]�దల�చుక�ంట¾ఏrైF: అవసరం ఉం/ ి ]�దల�చుక�ంట¾ఏrైF: అవసరం ఉం/ ి ]�దల�చుక�ంట¾ఏrైF: అవసరం ఉం/ ి ]�దల�చుక�ంట¾) ) ) ) 
అత�_¿ అత�_¿ అత�_¿ అత�_¿ ఒక వ$క��ఒక వ$క��ఒక వ$క��ఒక వ$క�� ల�r: ఇదyర� వ$క�� ల� ఉం/:` ల�r: ఇదyర� వ$క�� ల� ఉం/:` ల�r: ఇదyర� వ$క�� ల� ఉం/:` ల�r: ఇదyర� వ$క�� ల� ఉం/:`". ". ". ". (మLaి� ం 2173). 
 ఏ ప�ర�షmడ� క�/: ఇంటPలM-ా�, గrిలM-ా�, 4ాహనమLలM-ా� 
ఎక¬/ౖెF: పరaీ� Õ_¿ ఏకాంతంలM ఉండక�డదు. ఆ®̄ ��దర�� Ç"ర$ 
అoF:, aHవక�&ాల�, ఆడ ప�మ�	ి అoF:, /:కU) వదy  ఆడ&^-A 
అoF: ఎవ&'.F: స&S. అFGక మంrి తమCÊౖ ల�r: ఇతర�లCÊౖ నమfకం_¿ 
ఈ �షయంలM �ర�±$ం వ67�ా� ర�. అందువల�  వ$è9:రంలM ల�r: r:� 
కారణంగల �షయ=లM�  ప/ే భయం ఉంట\ంrి. త&ా�త వంశవృ±ంలM 
లMట\ మ&AయL అక�మ సం_:F:ల� అ�ికమవ�తmన? �çాద 4ార�ల� 
�నవ�ా� o. 
 

22226666....    పరaీ� Õ_¿ కర9:లనం పరaీ� Õ_¿ కర9:లనం పరaీ� Õ_¿ కర9:లనం పరaీ� Õ_¿ కర9:లనం ((((మL�ాఫwమL�ాఫwమL�ాఫwమL�ాఫw) ) ) ) 9ేయLట9ేయLట9ేయLట9ేయLట 
 మన సమ=జంలM� క@�? ఆ9:&ాల� అల=� > ధరfం «క¬ హదుy  
లను �&ాo. ప�జల అల4ాట\� , 4ా&A అంధ4Åౖఖ&A అల=� > ఆrే�ాలక� 
4Å$p&Sకం-ా +p�ర�తmF:?o. �వ&Aక� ప&AaిËp ఎంతవరక� 9ే&Aందంట¾ 
�వ� 4ా&AలM� ఏ ఒక¬&Aక'.F: అల=� > ధరfం ఆrేశం _ె`Cి, r:� �రn 
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పణ:ల�, �దరÙF:ల� చూCిaH�  4ార� �ను? ప�గp�&^�ి, సంకÉర�4ాrి, 
బంధుత�ం _ెంచు4ాడ� మ&AయL సత*ంకల=JలM�  అనుమ=నప/ే4ాడ� 
అ� F:F:రకాల�-ా దూ	ి�ా� ర�. Cినతం/ి� మ&AయL CÊత� ం/ి� క�తmళ�_¿, 
®¹నత�  క�తmళ�_¿, �న?మf మ&AయL CÊదyమf క�తmళ�_¿, ��దర�ల 
Ç"ర$ల_¿, Cినతం/ి� మ&AయL CÊత� ం/ి� Ç"ర$ల_¿ మ&AయL ®¹నమ=మ 
Ç"ర$ల_¿ కర9:లనం 9ేయడం మన సమ=జంలM �ళ×� _:� గడం ల=ంటP 
_ే`క-ా మ=&Aంrి. కా� ఇందులM �:&Afకం-ా ఉన? నçాU లను _ె`4Åౖన 
దృ	ిU_¿ చూaH�  ప�జల� అల= 9ేయడం మ=నుక�ంట"ర�. ప�వక� సల�ల=� హt 
అల�ౖ67 వసల� ం -ా&A ఈ హr©సు శ�ద�-ా చదవం/ిః  

) +f�D"=�#�x !8 �z�!�� �@!��� 4!H�i!·�e� !#"� �@!@)eA �j�; �	�� !) +� #�H�� �� "��o�CJ �� ! ��9; �	 
""""�లM ఒక&A తలCÊ ౖCÊదyసూr ిల�r: óల_¿ గLచQడం పరaీ� Õ� మLట\U�లM ఒక&A తలCÊ ౖCÊదyసూr ిల�r: óల_¿ గLచQడం పరaీ� Õ� మLట\U�లM ఒక&A తలCÊ ౖCÊదyసూr ిల�r: óల_¿ గLచQడం పరaీ� Õ� మLట\U�లM ఒక&A తలCÊ ౖCÊదyసూr ిల�r: óల_¿ గLచQడం పరaీ� Õ� మLట\U     
క�FGr:�కంట¾ ఎం_¿ ®¹ల�క�FGr:�కంట¾ ఎం_¿ ®¹ల�క�FGr:�కంట¾ ఎం_¿ ®¹ల�క�FGr:�కంట¾ ఎం_¿ ®¹ల�". ". ". ". (తబ"� � 20/212, స6ªహtd జ�+ 4921). 
ఇrి 9ేతmల r:�&ా వ$è9:రం అనడంలM ఏ మ=త�ం సంrేహం ల�దు. 
ప�వక� సల� ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం -ా&A ఈ ప�వచనం చదవం/ిః  

¬g) °�Z;�� +��(g3 +�E�;�� +��(g3 +�@�;�� +��(g3 +�
�=;�! ! ! ! ! ! !" " � " � � " � �� " � M � � � "� � " � � �� " " "! ! !� 
""""&'ండ� కళ×� వ$è9:రం 9�ేా� o&'ండ� కళ×� వ$è9:రం 9�ేా� o&'ండ� కళ×� వ$è9:రం 9�ేా� o&'ండ� కళ×� వ$è9:రం 9�ేా� o. . . . &'ండ� &'ండ� &'ండ� &'ండ� 9ేతmల�9ేతmల�9ేతmల�9ేతmల� వ$è9:రం 9�ేా� o వ$è9:రం 9�ేా� o వ$è9:రం 9�ేా� o వ$è9:రం 9�ేా� o. . . . 
&'ండ� కాళ×� వ$è9:రం 9�ేా� o&'ండ� కాళ×� వ$è9:రం 9�ేా� o&'ండ� కాళ×� వ$è9:రం 9�ేా� o&'ండ� కాళ×� వ$è9:రం 9�ేా� o. . . . మ&ాfంగం వ$è9:రం 9సేు� ంrిమ&ాfంగం వ$è9:రం 9సేు� ంrిమ&ాfంగం వ$è9:రం 9సేు� ంrిమ&ాfంగం వ$è9:రం 9సేు� ంrి". ". ". ". 
(అహf{ 1/412, స6ªహtd జ�+ 4126). 
 ప�వక� � కF:? ప�త�హృదయం గల4ాడ� ఎవ/ౖెF: ఉF:?/:? 
(సమ=�:నం ల�డ� అFG వసు� ంrి.) అయన ఏమF:?&^ చదవం/ిః  

¬`MJ �� �K���!m�
;� M'�W� 
""""FGను aీ� Õల_¿ కర9:లనం 9యేనుFGను aీ� Õల_¿ కర9:లనం 9యేనుFGను aీ� Õల_¿ కర9:లనం 9యేనుFGను aీ� Õల_¿ కర9:లనం 9యేను". ". ". ". (మLస?{ అహf{ 6/357, 
స6ªహtd జ�+ 2509). మ&^ సందరëంలM ఇల= అF:?ర�ః 
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J ¬`� M !W�'
;� �@)� ��� M ! � �9 � 
""""FGను aీ� Õల 9ేతmలక� _:కనుFGను aీ� Õల 9ేతmలక� _:కనుFGను aీ� Õల 9ేతmలక� _:కనుFGను aీ� Õల 9ేతmలక� _:కను". ". ". ". (తబ"� � కí) 24/342, స6ªహtd జ�+ 
7054. ఇంకా చూడం/ిః ఇ�ాబ 4/354, r:ర�d క�_:kd అరí మLద�ణ). 
ఆoçా రIయల=� హt అF:ï  ఇల= 9ె]ాJర�ః  

��� J�� ��  �� ��8 @) �'� ��! � � �  � �� "·& o���� @) 9 � e � � " �� ���;�� #�=)�%) 	(� j� ! �  � " !  � � �� ! � "� � � 
""""ఎన?డూ ల�దుఎన?డూ ల�దుఎన?డూ ల�దుఎన?డూ ల�దు, , , , అల=� > �ా¼ి-ాఅల=� > �ా¼ి-ాఅల=� > �ా¼ి-ాఅల=� > �ా¼ి-ా! ! ! ! ప�వక� ప�వక� ప�వక� ప�వక� ����    హస�ం ఎన?డూ ఏ హస�ం ఎన?డూ ఏ హస�ం ఎన?డూ ఏ హస�ం ఎన?డూ ఏ పరaీ� Õ పరaీ� Õ పరaీ� Õ పరaీ� Õ 
9ే99ేే9ేp� క@ంచ®̄°F:p� క@ంచ®̄°F:p� క@ంచ®̄°F:p� క@ంచ®̄°F: _:కల�దు _:కల�దు _:కల�దు _:కల�దు. . . . ఆయన ఆయన ఆయన ఆయన ���� 4ా&A_¿ మ=ట r:�&ా బúౖఅü  4ా&A_¿ మ=ట r:�&ా బúౖఅü  4ా&A_¿ మ=ట r:�&ా బúౖఅü  4ా&A_¿ మ=ట r:�&ా బúౖఅü 
((((��యేత ప�మ=ణం��యేత ప�మ=ణం��యేత ప�మ=ణం��యేత ప�మ=ణం) ) ) ) 9aేH4ార�9aేH4ార�9aేH4ార�9aేH4ార�". ". ". ". (మLaి� ం 1866, బLఖ=&A 5288). 
 జ�గ_:�� ! తమ ��దర�ల_¿ కర9:లనం 9ేయ� Ç"ర$లను �/:క�ల 
బúrి&Aంప�ల� ఇ9ేQ భర�ల� ఇకFÅౖF: అల=� > _¿ భయప/:`. అల=-S ఏrౖెF: 
వస� ÕమL అడ�Ð -ా CÊటPU  కర9:లనం 9ేయడం ఏ మ=త�ం �గ$ం కాదు. 
/ౖెర,U కర9:లనం 9ేaిF:, ఏrౖెF: అడ�Ð -ా CÊటPU  9ేaిF: అ�? aిËతmలM�  
పరaీ� Õల_¿ కర9:లనం �	ిద�®¹ ఉంట\ంrి.  
 

22227777....        aీ� Õ aీ� Õ aీ� Õ aీ� Õ సుగంధం పÁసుక@� బúటౖPక� 4Åళ×�టసుగంధం పÁసుక@� బúటౖPక� 4Åళ×�టసుగంధం పÁసుక@� బúటౖPక� 4Åళ×�టసుగంధం పÁసుక@� బúటౖPక� 4Åళ×�ట 
 ప�వక� � ఎం_¿ క�Aనం-ా 6ZచQ&Aం�నపJటPకÉ aీ� Õల� సు4ాసనల� 
ర�దుy క@� ఇంటP బúౖటPక� 4Åళ×�ట, ప�ర�షmల మLందు నుం/ి r:ట\ట ఈ 
కాలంలM ప�బ`]�తmంrి. ఆయన ఆrేశం ఇల= ఉంrిః  

� R�� 45 R�D=�� o���� I)�� "" " � �  � " � " 9� � e � ����(�q ��� ��Q8 ��@��; ��^;� X� �� � �! !� �! � � � ! ! ! " " � 
""""ఏ aీ� Õ అo_ ేసు4ాసన పÁసుక@� ఏ aీ� Õ అo_ ేసు4ాసన పÁసుక@� ఏ aీ� Õ అo_ ేసు4ాసన పÁసుక@� ఏ aీ� Õ అo_ ేసు4ాసన పÁసుక@� ఆ®¯ సు4ాసఆ®¯ సు4ాసఆ®¯ సు4ాసఆ®¯ సు4ాసనననన ప�ర�షmల� ఆ ప�ర�షmల� ఆ ప�ర�షmల� ఆ ప�ర�షmల� ఆఘఘఘఘ ÷÷ ÷÷    
ణDం9:ల� 4ా&A మLందు నుం/ి r:ట\తmంrో ఆ®̄ వ$è9:&AణDణDం9:ల� 4ా&A మLందు నుం/ి r:ట\తmంrో ఆ®̄ వ$è9:&AణDణDం9:ల� 4ా&A మLందు నుం/ి r:ట\తmంrో ఆ®̄ వ$è9:&AణDణDం9:ల� 4ా&A మLందు నుం/ి r:ట\తmంrో ఆ®̄ వ$è9:&AణD". ". ". ". 
(మLస?{ అహf{ 4/418, స6ªహtd జ�+ 105). 
 క@ందర� aీ� Õల� �ర�±$ప� Ç"వన_¿ r©�� 9:ల= �న? �షయం అను 
క@� /ౖెÕవర�, aHd* ®¹1 మ&AయL ]ాఠ�ాలల 4ా� ®¹1 ల మLందు నుం/ి 
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4Åß�� ర�. అo_ే సు4ాసన పÁసుక�న? aీ� Õ బúౖటPక� 4Åళ�దల�నపÎడ�, 
అrి మaిþ{ ల=ంటP ప�త� సËల=�క'.F: స&S గLaÊ�  జF:బü (స�ప?సìలనం 
వల�  ల�r: Ç"ర$భర�ల� కల�సుక�న?ందు వల�  �ా?నం) 9ేaినట\�  
�ా?నం 9ేaిన త&ా�_ే 4Åß��ల� క�Aనం-ా ఆrేశం ఇ�Qంrి ఇ�ా� ం.  

 ��� o�K ��
� �%^) * ��Q8 @E��; @�']� �` �E�A 45 �%�D3 o���� I)� " � " � " �� � � � � �� � � �! ! ! e" �" �� � " �   � " 9" � � ! ! �" ! � � ��
���
�� #� �S�'��� �'�k3! ! ! !� "� � ��" �� � " � " 

""""ఏ aీ� Õ అo_ేఏ aీ� Õ అo_ేఏ aీ� Õ అo_ేఏ aీ� Õ అo_ే సు4ాసన పÁసుక@� అక¬డ ఉన?4ార� ఆ® ̄సు4ాసన  సు4ాసన పÁసుక@� అక¬డ ఉన?4ార� ఆ® ̄సు4ాసన  సు4ాసన పÁసుక@� అక¬డ ఉన?4ార� ఆ® ̄సు4ాసన  సు4ాసన పÁసుక@� అక¬డ ఉన?4ార� ఆ® ̄సు4ాసన 
ఆఆఆఆఘఘఘఘ=÷ ణDం9:ల� మaిþ{ వసు� ంrో=÷ ణDం9:ల� మaిþ{ వసు� ంrో=÷ ణDం9:ల� మaిþ{ వసు� ంrో=÷ ణDం9:ల� మaిþ{ వసు� ంrో,,,,    ఆ® ̄ జF:బü వల�  9aేH �ధం-ా ఆ® ̄ జF:బü వల�  9aేH �ధం-ా ఆ® ̄ జF:బü వల�  9aేH �ధం-ా ఆ® ̄ జF:బü వల�  9aేH �ధం-ా 
�ా?నం 9aేి&ానంత వరక� �ా?నం 9aేి&ానంత వరక� �ా?నం 9aేి&ానంత వరక� �ా?నం 9aేి&ానంత వరక� ఆ®̄ నమ=j అం-Âక&Aంపబడదుఆ®̄ నమ=j అం-Âక&Aంపబడదుఆ®̄ నమ=j అం-Âక&Aంపబడదుఆ®̄ నమ=j అం-Âక&Aంపబడదు". ". ". ". 
(మLస?{ అహf{ 2/444, స6ªహtd జ�+ 2703). 
 ఈ &^jలM�  aీ� Õల� ఉప�-Aం9ే క��ంద _ెల�పబ/ే రకరకాల సుగం�:ల 
�షయంలM ఇక అల=� > _¿FG óరCÊట\U క»4ా`. ఆయFG మనక� మ=ర[ం 
చూప�4ాడ�. ఎందుకన-ా ఈ F:టP aీ� Õల� CÊý�లM� , ఉత*4ాలM�  4Åßà� 
మLందు ఉప�-Aం9ే �ాంబ"� ణDధూపమల�, అrే �ధం-ా బజ�ర�లM� , 
4ాహF:లM� , అందరn ఏక®̄° కలaH 9ోట �వ&Aక� రమ=జ�ను మ=సమL 
లM, ఇతర &^jలM�  మaిþదులM 4Åßà�టపÎడ� క�/: 9:ల= aHపటP వరక� 
మ&AయL దూరం వరక� ఆఘ=÷ ణDంచగల సుగంధమLల� 4ాడ�తmంట"ర�. 
అo_ే CÊౖ సంద&ాëలM�  అల=ంటP సు4ాసనల� 4ాడడం �	ిద�ం అ� 
4ార� _ెల�సుక»వడం ల�దు. ధరfపరం-ా aీ� Õల� ఉప�-Aంచవలaిన 
ప&Aమß�లM�  4ాటP రంగL కాన&ా4ా`. కా� సు4ాసన &ాక�డదు. 
అల=� >! మ=లM� క@ందర� మcఢ aీ� Õప�ర�షmల� 9ేaిన తపÎల వల�  
మ=లM� ప�ణ:$తmfల�ౖన aీ� Õప�రషmలM� ను �¼ించక�. మ= అంద&AకÉ 
సF:fర[ం ]�ా సrించుమL ఓ ప�భL4ా! 
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22228888....    మహమహమహమహ�� ��ం ల�క�ం/: aీ� Õ ఒంట&A-ా ప�య=ణDంచడంం ల�క�ం/: aీ� Õ ఒంట&A-ా ప�య=ణDంచడంం ల�క�ం/: aీ� Õ ఒంట&A-ా ప�య=ణDంచడంం ల�క�ం/: aీ� Õ ఒంట&A-ా ప�య=ణDంచడం 
 (మహ�ం అంట¾ భర� ల�r: �4ాహ �	ిద�®̄°న బంధువ�. ఉr:ః తం/ి�, 
క@డ�క�, ��దర�డ� వ-'.&ా).  
 ప�వక� సల� ల=� హt అల�6ౖ7 వసల� ం ఇల= aÊల�9:Qర� అబc హt&'.&ా 
రIయల=� హt అనుï  ఉల�� ðం9:ర�ః  

Q J! � ���� #��3 o���J �! � ! e" � � � " ! 9��� �T G� J` ��) oj'� ���'3 �A/� ���;�� e e !� � � � � � �" � ! ! ! !� " " � "! � � � ! " 
""""అల=� > మ&AయL అంpమ అల=� > మ&AయL అంpమ అల=� > మ&AయL అంpమ అల=� > మ&AయL అంpమ rFి:�? �శ�aంి9ే rFి:�? �శ�aంి9ే rFి:�? �శ�aంి9ే rFి:�? �శ�aంి9ే ఏ ఏ ఏ ఏ aీ� Õ aీ� Õ aీ� Õ aీ� Õ క�/: క�/: క�/: క�/: తన4Åంట తన4Åంట తన4Åంట తన4Åంట 
ఆ®¯ఆ®¯ఆ®¯ఆ®¯    మహమహమహమహ�� ��ÃÃÃÃ    ల��rేల��rేల��rేల��rే    ఒకఒకఒకఒక    &^j జ&A-S ప�య=ణం &^j జ&A-S ప�య=ణం &^j జ&A-S ప�య=ణం &^j జ&A-S ప�య=ణం 9యేLట 9యేLట 9యేLట 9యేLట �గ$ం కాదు�గ$ం కాదు�గ$ం కాదు�గ$ం కాదు". ". ". ". 
(మLaి� ం 1339, బLఖ=&A 1088). 
 ఈ ఆrేశం అ�? రకాల ప�య=ణ:లక� వ&A�సు� ంrి. �వ&Aక� హõ 
ప�య=ణం అoF: స&S. మహ�Ã ల�క�ం/: aీ� Õ ప�య=ణం దు&ాfర�[ లను 
ఆ®̄ పట�  CH�&Sపణక� గL&A 9ేసు� ంrి. అందుక� 4ార� ఆ®̄ను ఎదుర�క�FG 
ప�యత?ం 9ే�ా� ర�. ఆ®̄ స�Ç"�కం-ా బల6ªను&ాల� గనక 4ా&A వలలM 
�క�¬క�]�తmంrి, అందువల�  ఆ®̄ తన అp�ల�4Åౖన -êరవమ=F:�? 
క»లMJతmంrి, ల�r: క�సం ఆ®̄ పర�వ�ప�pషUలCÊౖ ఒక మ9ౖెQF: పడవచుQ.  
 అrే �ధం-ా �మ=నంలM ఒంట&A-ా ప�య=ణం 9ేయక�డదు. ఒక 
4Åౖప� మహ�Ã æ/ో¬ల� _ె`Cి మ&^ 4Åౖప� ఆ®̄ను &Aaీ� 9ేసుక»/:�క� 
మ&^ మహ�Ã వ�QF: స&S. ఆ®̄ ప�క¬ aీట\లM క�&'Qం/ే4ార� ఎవ&'. 
ఉంట"ర�? ల�r: ఒక4Gళ ఏrౖెF: ఆటంకం క`-A �మ=నం 4G&S �మ=F:శ� 
యంలM rి-A_ే, ల�r: ఆలస$ం అo సమయం తCిJ వaH�  ఆ®̄ ఎల=ంటP 
ఇబ¨ందులక� గరవ�తmంrో ఆలM�ంచం/ి. ఇల= జరగవచుQ అ� కాదు, 
4ాస�వం-ా జ&A-Aన ఎF²? సంఘటనల�F:?o. �4ాహ�	ిద�®̄°న ఏ 
బంధువ�లM క��ంrి F:ల�గL షరతmల�ంట"� అత/ే మహ�ం కాగలడ�ః 
1- మLaి� ం. 2- యLక�వయసు¬డ�. 3- జ�´ �. 4- ప�ర�షmడ�.  
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 ప�వక� � 9ె]ాJర� అబcసఈ{ ఖుr©� � ఉల�� ðం9:ర�ః  
�Q J9 ! � ���� #��3 o���J ! � ! e" � � � " ! �@��\� ��)� �5�5 +��) ��Z ���'3 +� �A/� ���;�� C �! ! !� " �� �e � ! � C � � � �� �� � �� � " ! " "

��
� ��� �T �� �2�A� �� ��E�q �� ��
�� �� �2��� ��=�� J`� � � �" � � �! e � �" � � " � " � " " " " � � � �� � � � � �  ! 
""""అల=� > మ&AయL పరలMకrFి:�? �శ�aిం9ే ఏ aీ� Õ అoF: మcడ�అల=� > మ&AయL పరలMకrFి:�? �శ�aిం9ే ఏ aీ� Õ అoF: మcడ�అల=� > మ&AయL పరలMకrFి:�? �శ�aిం9ే ఏ aీ� Õ అoF: మcడ�అల=� > మ&AయL పరలMకrFి:�? �శ�aిం9ే ఏ aీ� Õ అoF: మcడ�, , , , 
అంతకంట¾ ఎక�¬వ &^jల ప�య=ణం అంతకంట¾ ఎక�¬వ &^jల ప�య=ణం అంతకంట¾ ఎక�¬వ &^jల ప�య=ణం అంతకంట¾ ఎక�¬వ &^jల ప�య=ణం ఒంట&A-ా 9యేడం ఒంట&A-ా 9యేడం ఒంట&A-ా 9యేడం ఒంట&A-ా 9యేడం �గ$ కాదు�గ$ కాదు�గ$ కాదు�గ$ కాదు. . . . 
ఆ®¯_¿ అత� తం/ి�ఆ®¯_¿ అత� తం/ి�ఆ®¯_¿ అత� తం/ి�ఆ®¯_¿ అత� తం/ి�, , , , ల�r: క@డ�క�ల�r: క@డ�క�ల�r: క@డ�క�ల�r: క@డ�క�, , , , ల�r: భర�ల�r: భర�ల�r: భర�ల�r: భర� , , , , ల�r: ��దర�డ�ల�r: ��దర�డ�ల�r: ��దర�డ�ల�r: ��దర�డ�, , , , ల�r: ల�r: ల�r: ల�r: 
మ&'వ&'.F: మహమ&'వ&'.F: మహమ&'వ&'.F: మహమ&'వ&'.F: మహ�� ��Ã Ã Ã Ã తపJక ఉం/:`తపJక ఉం/:`తపJక ఉం/:`తపJక ఉం/:`". ". ". ". (మLaి� ం 1340). 
 

22229999....    పరaీ� Õ� ఉrే�పరaీ� Õ� ఉrే�పరaీ� Õ� ఉrే�పరaీ� Õ� ఉrే� శశశశపÁర�కం-ా పÁర�కం-ా పÁర�కం-ా పÁర�కం-ా చూచుటచూచుటచూచుటచూచుట 

��&" � ��� +` 4S ��q� 7;T 4�E��� ���ZQ� 428�\�� #� ���k) >
��H$;  "! " " � " � ��� � � 9" � �� ! ! ! ! ! !� � �� � � " "� �� " ! � "
+�=
\) I� j%A� � "� �� � �! ! ����"�	:30{  

����ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక�!    �శ�aంి�న ప�ర�షmలక� తమ చూప�లను క��ంrిక� rించుక»ం/ ి�శ�aంి�న ప�ర�షmలక� తమ చూప�లను క��ంrిక� rించుక»ం/ ి�శ�aంి�న ప�ర�షmలక� తమ చూప�లను క��ంrిక� rించుక»ం/ ి�శ�aంి�న ప�ర�షmలక� తమ చూప�లను క��ంrిక� rించుక»ం/ ి
((((అదుప�లM ఉంచుక»ం/ిఅదుప�లM ఉంచుక»ం/ిఅదుప�లM ఉంచుక»ం/ిఅదుప�లM ఉంచుక»ం/ి) ) ) ) తమ మ&ాfం-ాలను ర¼ంితమ మ&ాfం-ాలను ర¼ంితమ మ&ాfం-ాలను ర¼ంితమ మ&ాfం-ాలను ర¼ంిచుక»ం/ి అ� 9ెపÎచుక»ం/ి అ� 9ెపÎచుక»ం/ి అ� 9ెపÎచుక»ం/ి అ� 9ెపÎ,,,,    
ఇrి 4ా&Aక� ఎం_¿ ప&AÄÌ�®¯°న పదypఇrి 4ా&Aక� ఎం_¿ ప&AÄÌ�®¯°న పదypఇrి 4ా&Aక� ఎం_¿ ప&AÄÌ�®¯°న పదypఇrి 4ా&Aక� ఎం_¿ ప&AÄÌ�®¯°న పదyp. . . . 4ార� 9ేaH r:� గL&Aం� అల=�4ార� 9ేaH r:� గL&Aం� అల=�4ార� 9ేaH r:� గL&Aం� అల=�4ార� 9ేaH r:� గL&Aం� అల=� > > > > 
క� బ"-ా _ెల�సుక� బ"-ా _ెల�సుక� బ"-ా _ెల�సుక� బ"-ా _ెల�సు����. . . . (నూ) 24: 30).  
ప�వక� � ఇల= ఉపrే�ం9:ర� బLఖ=&A (6243)లM ఉంrిః 

g�! � ��
;� >=;� �( ! " � " � 
“((((�	Ìి�®¯°న 4ాటP 4Åపౖ��	Ìి�®¯°న 4ాటP 4Åపౖ��	Ìి�®¯°న 4ాటP 4Åపౖ��	Ìి�®¯°న 4ాటP 4Åపౖ�) ) ) ) చూచుట కళ� వ$è9:రం అవ�తmంrిచూచుట కళ� వ$è9:రం అవ�తmంrిచూచుట కళ� వ$è9:రం అవ�తmంrిచూచుట కళ� వ$è9:రం అవ�తmంr”ి.... 
�:&Afక అవసరం_¿ (పరaీ� Õ� చూచుట తపÎకాదు). ఉr:: CÊý� 9ేసుక�FG 
ఉrేyశం_¿ మం-Âత) (��Q_:రË®̄°న aీ� Õ)� చూచుట. ల�క /:కU) &^-A�� 
చూచుట. 
     aీ� Õల� పరప�ర�షm� 4Åౖప� దు&'rేyశం_¿ చూచుట క�డ �	ిÌ�ం. 
అల=� > ఇల= ఆrే�ం9:డ�: 
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�R�
��H$; �&�! ! !� " � " " � �#�E��� #�ZQ� #28�\�� #� #��k)  � � �  � " " �� � �� �" " � " �! !! � " ����"�	:31{  
����ప�వకా�ప�వకా�ప�వకా�ప�వకా� ! �శ�aంి�న మ67ళలక� ఇల= 9పెÎ �శ�aంి�న మ67ళలక� ఇల= 9పెÎ �శ�aంి�న మ67ళలక� ఇల= 9పెÎ �శ�aంి�న మ67ళలక� ఇల= 9పెÎ: : : : తమ చూప�లను క��ంrిక� తమ చూప�లను క��ంrిక� తమ చూప�లను క��ంrిక� తమ చూప�లను క��ంrిక� 
rించుక»ం/ిrించుక»ం/ిrించుక»ం/ిrించుక»ం/ి    ((((అదుప�లM ఉంచుక»ం/ిఅదుప�లM ఉంచుక»ం/ిఅదుప�లM ఉంచుక»ం/ిఅదుప�లM ఉంచుక»ం/ి) ) ) ) తమ మ&ాfం-ాలను ర¼ించుక»ం/ ితమ మ&ాfం-ాలను ర¼ించుక»ం/ ితమ మ&ాfం-ాలను ర¼ించుక»ం/ ితమ మ&ాfం-ాలను ర¼ించుక»ం/ ి
అ�అ�అ�అ�����.... (నూ) 24: 31).  
అrే �ధం-ా గడÐం, ��ాల� óలవ� అంద®̄°న నవయవక�� 4Åౖప� 
కా�rేyశం_¿ చూచుట �	ిÌ�ం. ఇంకా ప�ర�షmడ� ప�ర�షm� మ&ాfం 
-ా�?, aీ� Õ aీ� Õ మ&ాfం-ా�? చూచుట �	ిÌ�ం. ఏ మ&ాfం-ాFÅౖ?_ే చూచుట 
�	ిÌ�� r:�? మLట\U క@నుట క�/: �	ిÌ�ం. అrి ఏrౖెF: అడ�Ð  
నుం9ౖెF: స&S. క@ందర� సం�కలM� , మ=$-Aþన� లM, 3ిdf  లలM వ9ేQ %�టÚలను 
చుసూ�  ఉంట"ర�. అ� కSవలం బ�మfల� 4ాస��కతల� కావ� అన? 
భ�మలM 	Êౖ_:1 4ా&A� పడ4Gసు� F:?డ�. (నగ?, అరË నగ? %�టÚలను 
మ=$-Aþన� లM, ట�.�. Àేటర�లM చూడటం వలన) Ç"4�rే�కాలM�  ఎల=ంటP ఉ_ే�జం 
కల�గLతmంrో ప�p _ె`�గల4ాడూ గ67ంచగలడ�� . అందుక� 4ాటPక� 
దూర®¹ ఉం/:`.  
 

30303030....    దయc$దయc$దయc$దయc$ââââ ( ( ( (ఇంటÚ�  aిగL[ మ=`నఇంటÚ�  aిగL[ మ=`నఇంటÚ�  aిగL[ మ=`నఇంటÚ�  aిగL[ మ=`న)))) పనులను స67ంచుట పనులను స67ంచుట పనులను స67ంచుట పనులను స67ంచుట 

     ప�వక� � ఉపrే�ా�? అబLy ల=� > k1 ఉమ) � ఉల�� ð9:ర�: 
� x �^) �1;� ®�)@;�� d�=;�� �HP� #�@� �
�� 4��$� ��� ��� @& �5�5� ! 9 � 9 " � " " �  ! ! ! " �� 9 � � � � � "  "� � � � � �! �" �" ! �N%P� 	$2� � "�" ! ! 

“మLగL[ &A CÊ ౖ అల=�మLగL[ &A CÊ ౖ అల=�మLగL[ &A CÊ ౖ అల=�మLగL[ &A CÊ ౖ అల=� > స�&ా[ �? �	H�ిం> స�&ా[ �? �	H�ిం> స�&ా[ �? �	H�ిం> స�&ా[ �? �	H�ిం9:డ�9:డ�9:డ�9:డ�: (: (: (: (1111) ) ) ) మతm� ]ా�య=లక� మతm� ]ా�య=లక� మతm� ]ా�య=లక� మతm� ]ా�య=లక� 
బ"�స అoన4ాడ�బ"�స అoన4ాడ�బ"�స అoన4ాడ�బ"�స అoన4ాడ�. (. (. (. (2222) ) ) ) తతతత �̀దండ�� ల�̀దండ�� ల�̀దండ�� ల�̀దండ�� లక�క�క�క� అ��యేLడ� అ��యేLడ� అ��యేLడ� అ��యేLడ�. (. (. (. (3333) ) ) ) తన ఇంటÚ�  తన ఇంటÚ�  తన ఇంటÚ�  తన ఇంటÚ�  
అఅఅఅ����� లత�లత�లత�లత, , , , aిగL[ మ=`న 4ాటP� స67ంచుaిగL[ మ=`న 4ాటP� స67ంచుaిగL[ మ=`న 4ాటP� స67ంచుaిగL[ మ=`న 4ాటP� స67ంచు    'దయc$âదయc$âదయc$âదయc$â'”. (అహf{: 2/69. 
స6ªహtd జ�+: 3047). 
     ఈ కాలంF:టP దయc$స రn]ాలM�  ఒకటP: ఇంటÚ�  క�తmర� ల�క 
Ç"ర$ పరప�ర�షm�_¿ టె`%�న�లM సంÇ"	ిసూ�  ఉండ-ా, అతను అల=ంటP 
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4ాటP� స67ంచుట. తన ఇంటÚ�  ఉన? aీ� ÕలలM ఏ ఒక&'.F: పరప�ర�షm�_¿ 
ఏకాంతంలM గడ�ప�త ఉండడం చూ� ఊర�క�ండ�ట. ల�క ఆ®̄ ఒంట&A-ా 
మహ�ంకా� /ౖెÕవ) _¿ 4ాహనంలM 4Åళ×�టను చూ� �&ాక&Aంచక]�వ�ట. 
4ార� �:&Afక ప&ాy  ల�క�ం/: బయటPక� 4Åý�, ప�p వ�Q ]�o� 4ా� 
�షచూప�లక� గL&A అవ�త ఉండడం గమ�ం� స67ంచుట. ఇంకా 
అ��లత, aిగL[ మ=`నతF:�? ప�9:రం 9ేaH 3ిdf (కా$aÊట\� , /ిx కSబLల�� ) 
మ=$-Aþను�  ఇంటÚ�  ·సుక�&ావట"�? చూ� 4ా&A� �&ాక&Aంచక]�వ�ట. 
 

33331111....    కన? తం/ి�� కాద� ఇతర�లను తం/ి� అనుట మ&AయL కన? తం/ి�� కాద� ఇతర�లను తం/ి� అనుట మ&AయL కన? తం/ి�� కాద� ఇతర�లను తం/ి� అనుట మ&AయL కన? తం/ి�� కాద� ఇతర�లను తం/ి� అనుట మ&AయL 
కన? క@డ�క�కన? క@డ�క�కన? క@డ�క�కన? క@డ�క�ను తన క�మ=ర�డ� కాదనుటను తన క�మ=ర�డ� కాదనుటను తన క�మ=ర�డ� కాదనుటను తన క�మ=ర�డ� కాదనుట 

     ఎవర� అత� తం/ి� కా/ో, అత�? తం/ి� అనుట, ఏ జ�p నుం/ి 
అతడ� ల�/ో, ఆ జ�p నుం/ి అ� అనుట ఒక మLaి� ంక� ఎన?డూ 
�గ$ం కాదు. క@ందర� డబL¨, ధన ఆశలM అల= 9ే�ా� ర�. అ3ీ	ియd 
/:క�$®̄ంట�లM (ద�ా� 4GjలM� ) అల= 4�ా o�ా� ర�. మ&A క@ందర� తన 
తం/ి� �న? తనంలM అత�? వrిల�aినందుక�, ఆ rే�షంలM అల= 9ే�ా� ర�. 
ఇల=ంటP వ$వw&ాల�? �	ిÌ�ం. ఇందువలన ��ధ రం-ాలలM అFGక 
కలతల� తల�తm� _:o. ఉr:: మహ�ం, �4ాహం మ&AయL ఆaి�  ల=ంటP 
�షయ=లM� .  
 సఅ{ మ&AయL అబc బక) � ప�వక� _ె`పనట\�  ఉల�� ðం9:ర�: 

 ���� 	�$� �
��� 4$=) �2� 	��� j� �` ��B� #�� � " � � " �� � " � � � �  "! !� � ��  �" � ! � ! � ! 
“ఎవరo_ ే_ె̀ aి క�/: ఇతర�లను తన తం/ి� అ� ఆ&^పణ 9�ేా� /ోఎవరo_ ే_ె̀ aి క�/: ఇతర�లను తన తం/ి� అ� ఆ&^పణ 9�ేా� /ోఎవరo_ ే_ె̀ aి క�/: ఇతర�లను తన తం/ి� అ� ఆ&^పణ 9�ేా� /ోఎవరo_ ే_ె̀ aి క�/: ఇతర�లను తన తం/ి� అ� ఆ&^పణ 9�ేా� /ో, , , , 
అత�CÊౖ స�ర[ం �	Ìి�ంఅత�CÊౖ స�ర[ం �	Ìి�ంఅత�CÊౖ స�ర[ం �	Ìి�ంఅత�CÊౖ స�ర[ం �	Ìి�ం”.... (బLఖ=&A 4327, మLaి� ం 63). 
వంశపరంపరలM మ=ర�J వ9ేQ, ల�క అబద�ం_¿ క�/ిన �షయ=ల�? 
�	ిÌ�ం. క@ందర� తమ Ç"ర$_¿ -Øడవ CÊట\U క@�, ఆ®̄ దుçా¬&ా$�క� 
]ాలJ/ింrి అ� ఆ®̄CÊౖ అవ�ంద 4G�ా� ర�. ఆ®̄ గరëం_¿ ఉం/ి, అందులM 
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అత� సం_:న®¹ ఉన?పJటPక� r:�? (తన సం_:F:�?) pరస¬ర�ా� ర�. 
మ&A క@ందర� aీ� Õల� తమ భర�_¿ �సం 9ేaి, వ$è9:&ా�క� ]ాలJ/ి, 
గరëవp అవ�_:ర�. ఇల= తన భర� వంశపరంపరలM ఇతర�లను 9ేర�Q 
_:ర�. r©�CÊౖ 9:ల= క�Aన®̄°న 6ZచQ&Aక ఉంrి. సూ&' నూ) (24) 3 నుం/ి 
10 వరక� మLల=అన ఆrేశమLనక� సంబం�ిం�న ఆయతmల� అవత 
&Aం�నపÎడ� ప�వక� � 9ెపJ-ా �న?ట\�  అబc హt&'.&ా � ఉల�� ðం9:ర�ః 

��; #� ��& X� �$AB� o���� I)�� " " � "" � � " 9� � �e � " � � � �e �!�� #� �'�$� 4�
� " ! !" "� " "� � �x ! ��$A@) #;� Wh � � �! e" � " � " �
���) �2� 0@;� @nE �E8 I)�� 	�
E � � 9� � � � � � � � � � �� � �  � e � ���� p���� 	�;` ��
� � "� "! " �� ! �	n��� 	
� � � � �� � " ! X� � �

#)�A/�� >;�f� z�W8� �  ! ! !" "� � ! � � 
“ఏఏఏఏ    aీ� Õaీ� Õaీ� Õaీ� Õ    అo_ేఅo_ేఅo_ేఅo_ే    ఒకఒకఒకఒక    వంశంలMవంశంలMవంశంలMవంశంలM    ల�� అబ"¨o� ఆ వంశంలM కల�ప�తmంrో ల�� అబ"¨o� ఆ వంశంలM కల�ప�తmంrో ల�� అబ"¨o� ఆ వంశంలM కల�ప�తmంrో ల�� అబ"¨o� ఆ వంశంలM కల�ప�తmంrో 
((((అంట¾అంట¾అంట¾అంట¾    వ$è9:రంవ$è9:రంవ$è9:రంవ$è9:రం    r:�&ాr:�&ాr:�&ాr:�&ా    వ�Qన సం_:F:�? తవ�Qన సం_:F:�? తవ�Qన సం_:F:�? తవ�Qన సం_:F:�? తనననన భర� వంశంలM కల�ప� భర� వంశంలM కల�ప� భర� వంశంలM కల�ప� భర� వంశంలM కల�ప�    
తmంrోతmంrోతmంrోతmంrో) ) ) ) అల=�అల=�అల=�అల=� >>>> వదy  ఆ®̄ «క¬ �ల�వ ఏ మ=త�ం ల�దు వదy  ఆ®̄ «క¬ �ల�వ ఏ మ=త�ం ల�దు వదy  ఆ®̄ «క¬ �ల�వ ఏ మ=త�ం ల�దు వదy  ఆ®̄ «క¬ �ల�వ ఏ మ=త�ం ల�దు. . . . ఆయన ఆయన ఆయన ఆయన 
ఆ®¯ను తన స�ర[ంలM 9ే&AJంఆ®¯ను తన స�ర[ంలM 9ే&AJంఆ®¯ను తన స�ర[ంలM 9ే&AJంఆ®¯ను తన స�ర[ంలM 9ే&AJంచడ�చడ�చడ�చడ�. . . . ఏ వ$ఏ వ$ఏ వ$ఏ వ$క�� అo_ ేతన 4ÅCౖH చూసు� న? క�� అo_ ేతన 4ÅCౖH చూసు� న? క�� అo_ ేతన 4ÅCౖH చూసు� న? క�� అo_ ేతన 4ÅCౖH చూసు� న? 
తనతనతనతన    సం_:F:�?సం_:F:�?సం_:F:�?సం_:F:�?    pరస¬&A�ా� /ోpరస¬&A�ా� /ోpరస¬&A�ా� /ోpరస¬&A�ా� /ో,,,,    అల=�అల=�అల=�అల=� >>>> తనక� మ&AయL అత�క� మధ$  తనక� మ&AయL అత�క� మధ$  తనక� మ&AయL అత�క� మధ$  తనక� మ&AయL అత�క� మధ$ 
అడ�Ð  ఉంచునుఅడ�Ð  ఉంచునుఅడ�Ð  ఉంచునుఅడ�Ð  ఉంచును. (. (. (. (అంట¾ కర�ణ చూప�_¿ చూడడ�అంట¾ కర�ణ చూప�_¿ చూడడ�అంట¾ కర�ణ చూప�_¿ చూడడ�అంట¾ కర�ణ చూప�_¿ చూడడ�). ). ). ). పÁ&A�క�ల 4ÅనుకటP పÁ&A�క�ల 4ÅనుకటP పÁ&A�క�ల 4ÅనుకటP పÁ&A�క�ల 4ÅనుకటP 
4ారంద&A ఎదుట అత�? అవమ=నపర�4ారంద&A ఎదుట అత�? అవమ=నపర�4ారంద&A ఎదుట అత�? అవమ=నపర�4ారంద&A ఎదుట అత�? అవమ=నపర�చునుచునుచునుచును” (అబc r:వÁ{ 2263. 
	H§ అల=¨� ర67మహtల=� > ఈ హr©సును జఈµ అ� 9ె]ాJర�. జఈ%ా 
1427, జఈఫ�d జ�+ 2221.). 
 

33332222....    వ/ీÐ  pనుటవ/ీÐ  pనుటవ/ీÐ  pనుటవ/ీÐ  pనుట 

     అల=� > తన rివ$ గంథంలM వ/ీÐ  pFG4ా&A_¿ తపJ మ&'వ�&A_¿నూ �
యLÌ�ప�కటన 9ేయల�దు. 

�>
��� 4�
� +` ���;� #� �^� �� ��8T� ��� ��^3� ��
�� #)1;� �u� �)� ! ! ! ! !" "� " M � � � � �� "  �� ! � � � � �� � �  � 9 � , * +,�" � " ! � 
	;�8� !�� #� ?�n� ��(TU� ��$=Z3! ! !� � "� � � �e ! � � " � "� � ��$�*+�	:278,279{  
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�����శ�aంి�న ప�జల=� &ా�శ�aంి�న ప�జల=� &ా�శ�aంి�న ప�జల=� &ా�శ�aంి�న ప�జల=� &ా! �ర� �జం-ా ��ా�సుల� అo_ే �ర� �జం-ా ��ా�సుల� అo_ే �ర� �జం-ా ��ా�సుల� అo_ే �ర� �జం-ా ��ా�సుల� అo_ే, , , , అల=�అల=�అల=�అల=� >>>>     క� క� క� క� 
భయపడం/ిభయపడం/ిభయపడం/ిభయపడం/ి,,,,    ఇంకాఇంకాఇంకాఇంకా    �క��క��క��క�    ప�జల నుం/ి &ావలaని వ/ీÐ� �/ి� CÊటUం/ిప�జల నుం/ి &ావలaని వ/ీÐ� �/ి� CÊటUం/ిప�జల నుం/ి &ావలaని వ/ీÐ� �/ి� CÊటUం/ిప�జల నుం/ి &ావలaని వ/ీÐ� �/ి� CÊటUం/ి. . . . 
ఒక4Gళ �ర� అల= 9యె$క]�_ేఒక4Gళ �ర� అల= 9యె$క]�_ేఒక4Gళ �ర� అల= 9యె$క]�_ేఒక4Gళ �ర� అల= 9యె$క]�_ే, , , , �CÊ ౖఅల=��CÊ ౖఅల=��CÊ ౖఅల=��CÊ ౖఅల=� >>>> తరప�న ఆయన ప� తరప�న ఆయన ప� తరప�న ఆయన ప� తరప�న ఆయన ప�వక� వక� వక� వక� 
తరప�న యLÌ�  ప�కటన ఉంr ిఅFG �షయం _లె�సుక»ం/ితరప�న యLÌ�  ప�కటన ఉంr ిఅFG �షయం _లె�సుక»ం/ితరప�న యLÌ�  ప�కటన ఉంr ిఅFG �షయం _లె�సుక»ం/ితరప�న యLÌ�  ప�కటన ఉంr ిఅFG �షయం _లె�సుక»ం/ి����.... (బఖర 2: 
278, 279).  
ఇrి అల=� > వదy  ఎంత 9ెడÐ  ]ాప� _ె`యLటక� CÊౖ ఆయతmల� 9:ల�. 
     ప�జల�, ప�భL_:�ల� వ/ీÐ  కారణం-ా �F:శప� �వ&A హదుy లMక� 9ేర� 
క�F:?యన? �జ��? 4ాటPCÊౖ దృ	ిU�ా&Aం�న వ$క�� గమ�ంచగలడ�. 
వ/ీÐ  వ�వwరల వలన r:&Aద��ం, మ=&'¬టÚ�  సర�క� &ాక]�వ�ట, ఆ&A�క 
r©4ాల=, అపÎల� 9ె �̀ం9ే ��Ë మత ల�క4�వ�ట, ¸వF:èవృ�ి� లM ఆటంకాల�, 
�ర�rో$గ సమస$ల� CÊర�గLట, అFGక కంప�ల�, ఆ&A�క సంసËల� మcత 
బడ�ట, ఇంకా &^j4ా&A కçాU &AþతమL, 9ెమట �:&ా]�aి సం]ాrిం9ే 
సం]ాదన క�/: వ/ీÐ  ·రQ/:�క� స&Aపడక]�వ�ట చూసు� FG ఉF:?మL. 
ల�క¬ల�నంత ధనం క@ంద&A 9ేతmలM�  pరగటం వలన సమ=జంలM వ&ా[ ల 
_:రతమ$ం ఉతJన?మవ�తmంrి. వ/ీÐ  వ$వwరంలM ]ాలM[ న?4ా&Aక� 
అల=� > 6ZచQ&Aం�న యLÌ�  రn]ాల� బహt�ా ఇ4GకావచుQ. 
     ప�త$ం±ం-ా ల�క ప&^±ం-ా ఏ�ధం-ాFÅౖF: వ/ీÐ  వ$వwరం 9ేaH 
4ా&A�, అందుక� సwయం 9ేaH 4ా&A� (దల=`, ఏజ'ం�) అంద&A� ప�వక� 
� శCిం9:ర�:  

�� ��8 #=;� � � � � � W�� 42 ��&� 	)@2�b� 	%3��� 	$���� ���;� ��� � � � � � � � � � � �� " " � M� � ! ! ! ! !� � � � �" 
“వ/ీÐ  pFG4ా&A�వ/ీÐ  pFG4ా&A�వ/ీÐ  pFG4ా&A�వ/ీÐ  pFG4ా&A�, , , , p�Cంి9 ే 4ా&A�p�Cంి9 ే 4ా&A�p�Cంి9 ే 4ా&A�p�Cంి9 ే 4ా&A�, , , , ఆ వ�వఆ వ�వఆ వ�వఆ వ�వw&ాల� 4�ా aH4ా&A�w&ాల� 4�ా aH4ా&A�w&ాల� 4�ా aH4ా&A�w&ాల� 4�ా aH4ా&A�, , , , 
అందులM �ా±$ం ప`కS4ారంద&A� ప�వక� అందులM �ా±$ం ప`కS4ారంద&A� ప�వక� అందులM �ా±$ం ప`కS4ారంద&A� ప�వక� అందులM �ా±$ం ప`కS4ారంద&A� ప�వక� � శCంి9:ర� శCంి9:ర� శCంి9:ర� శCంి9:ర�. . . . ఆ ]ాపంలM ఆ ]ాపంలM ఆ ]ాపంలM ఆ ]ాపంలM 
æరందరn సమ=న®¹æరందరn సమ=న®¹æరందరn సమ=న®¹æరందరn సమ=న®¹” అ� 9ె]ాJర�. (మLaి� ం 1598).  
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ఈ హr©సు ఆ�:రం-ా వ/ీÐ  ఇ�Qప�చుQక@నుట, వ/ీÐ  బ"$ంక�లM�  డబL¨ 
/ి]ాI� 9ేయLట, వ/ీÐ  వ$వw&ాలM�  క�ర�¬-ా, r:� ల=4ాrేæల� &AIసU) 
9ేయLటక�, మ&AయL అందులM 4ా� ®¹1 -ా ఉrో$గం 9ేయLట �గ$ం 
కాదు. 4ాస�వం ఏ+టంట¾ వ/ీÐ క� సంబం�ిం�న ఏ వ�వwరంలM క�/:, 
ఏ �ధం-ాFÅౖF: ]ాల�[ నుట �	ిÌ�ం.  
 Æర]ాపం_¿ క�/ిన ఈ 9ెడ�ను ప�వక� � ఎంత సJషUం-ా 9ె]ాJ&^, 
అబLy ల=� > k1 మ1 ఊ{ � ఉల�� ðం9:ర�:  

 	�� �E�;� m�
) +� ��� �2¡)� ���� +�=%� �5�5 ���;�� � � � C � � " � �  � � " � M� � �� �� " � � � �! !" " �� � ,  ���;� ��8� +`�� � �M "� �  !
4$']� �E�;� w��! �! !"  "� ! � � 

“వ/ీÐవ/ీÐవ/ీÐవ/ీÐలM లM లM లM 73737373 �ాË oల�F:?o �ాË oల�F:?o �ాË oల�F:?o �ాË oల�F:?o....    4ాటPలM అత$ంత 6ªన®¯°న �ాË o 4ాటPలM అత$ంత 6ªన®¯°న �ాË o 4ాటPలM అత$ంత 6ªన®¯°న �ాË o 4ాటPలM అత$ంత 6ªన®¯°న �ాË o ((((దశదశదశదశ))))    
«క¬ ]ాపం«క¬ ]ాపం«క¬ ]ాపం«క¬ ]ాపం; ఒక వ$క�� తన కన? త �̀� CÊß ఒక వ$క�� తన కన? త �̀� CÊß ఒక వ$క�� తన కన? త �̀� CÊß ఒక వ$క�� తన కన? త �̀� CÊß��������డటం వంటPrిడటం వంటPrిడటం వంటPrిడటం వంటPrి.... వ/ీÐ  వ/ీÐ  వ/ీÐ  వ/ీÐ  
«క¬ అత$ంత ·వ��ాË o ]ాపం ఒక మLaి� ం పర�వ� ప�pష«క¬ అత$ంత ·వ��ాË o ]ాపం ఒక మLaి� ం పర�వ� ప�pష«క¬ అత$ంత ·వ��ాË o ]ాపం ఒక మLaి� ం పర�వ� ప�pష«క¬ అత$ంత ·వ��ాË o ]ాపం ఒక మLaి� ం పర�వ� ప�pష    లను లను లను లను 
మంటగలపటంమంటగలపటంమంటగలపటంమంటగలపటం”.

 (మLస�ద�, wక�ం: 2/37, స6ªహtd జ�+: 3533.).  
ప�వక� � ఇల= 9ెCిJనట\�  అబLy ల=� > k1 హంజల= � ఉల�� ðం9:ర�: 

� 4$=) �2� �E�;� 	$�U) ��8 428B� � �  � "� � �" � � � � � C �� " ! !��(q >5�5� �� #� @bC �� " �  9� ! e ! !� � " � 
“బLrి�పÁర�కం-ా ఒక rిరïం వ/ీÐ  pనడం బLrి�పÁర�కం-ా ఒక rిరïం వ/ీÐ  pనడం బLrి�పÁర�కం-ా ఒక rిరïం వ/ీÐ  pనడం బLrి�పÁర�కం-ా ఒక rిరïం వ/ీÐ  pనడం 36 36 36 36 �ార��ార��ార��ార�కంట¾ ఎక�¬వ వ$è9:కంట¾ ఎక�¬వ వ$è9:కంట¾ ఎక�¬వ వ$è9:కంట¾ ఎక�¬వ వ$è9:    
రం 9aేనిr:�రం 9aేనిr:�రం 9aేనిr:�రం 9aేనిr:�_¿ సమ=నం_¿ సమ=నం_¿ సమ=నం_¿ సమ=నం”. (అహf{: 5/225, స6ªహtd జ�+: 3375.).  
 వ/ీÐ  అంద&ACÊౖ �	ిÌ�ం. íద4ాళ�, ధ�క�ల మధ$ ఏల=ంటP _ే/: ల�దు. 
_ే/: ఉంrి అ� క@ందరనుక�ంట"ర�. కా� అrి తపÎ. అంద&ACÊౖ, అ�? 
ప&AaిËతmలM� నూ �	ిÌ�ం. CÊదy  CÊదy  4ా$]ార�ల�, ధ�క�ల� r©� వల��  r©4ాల= 
·సు� F:?ర�. ఎF²? సంఘటనల� r©�క� �ా¼Ï$ల�-ా ఉF:?o. వ/ీÐ  
r:�&ా వ9ేQ ధనం చూడ/:�క� ఎక�¬వ కనబ/ిF: ఆ ధనంలM బర¬ü 
(Äభం) అFGrి న�ం�]�తmంrి. ప�వక� � ఇల= aÊల�9:Qర�:  
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�;�M��� ��` !+"� ������ �,!+ � �&�!%���	�3 �\!j�` !���&  

“వ/ీÐవ/ీÐవ/ీÐవ/ీÐ     r:�&ాr:�&ాr:�&ాr:�&ా    ఎంత ధనం వ�QF: r:� అంతం అలJం_¿FG అవ�తmంrిఎంత ధనం వ�QF: r:� అంతం అలJం_¿FG అవ�తmంrిఎంత ధనం వ�QF: r:� అంతం అలJం_¿FG అవ�తmంrిఎంత ధనం వ�QF: r:� అంతం అలJం_¿FG అవ�తmంr”ి. 

(అహf{: 2/37, స6ªహtd జ�+: 3542.).  
 వ/ీÐ  �ాతం CÊ&A-AF: ల�క త&A-AF:, ఎక�¬వ ఉF:? ల�క తక�¬వ ఉF:? 
·సుక»వడం, pనడం ఎటPUపరaిËతmలM� నూ �గ$ం కాదు. అ�? ��:ల�-ా 
�	ిÌ�ం. వ/ీÐ  pFG వ$క�� ఉF:frి వల� ప�ళయrిF:న �లబడ_:డ�. ఇrి 
ఎంత 9ెడ� అoనపJటPక� అల=� > _ౌబ" 9ేయమ� ఆజ�´ Cిం�, r:� 
��:నం క�/: సJషUం 9ే�ాడ�. వ/ీÐ  pFG4ారనుrేy�ం� ఇల= ఆrే�ం9:డ�: 

�+�H$�3 J� +�H$�3 J 4�;���� z�W8 4�$� 4�%3 +`�� � "� � " " � " "� �" "� � � �� �� � � " �! !� �� � � ! ��$�*+�	:279{  
����ఇపÎ/ైF: �ర� ప�ాQ_:� ప ప/ి ఇపÎ/ైF: �ర� ప�ాQ_:� ప ప/ి ఇపÎ/ైF: �ర� ప�ాQ_:� ప ప/ి ఇపÎ/ైF: �ర� ప�ాQ_:� ప ప/ి ((((వ/ీÐ� వదుల�క�ంట¾వ/ీÐ� వదుల�క�ంట¾వ/ీÐ� వదుల�క�ంట¾వ/ీÐ� వదుల�క�ంట¾) ) ) ) అసల� అసల� అసల� అసల� 
�ÜమLf ·సుక»వట"�క� హక�¬r:ర�లవ�_:ర��ÜమLf ·సుక»వట"�క� హక�¬r:ర�లవ�_:ర��ÜమLf ·సుక»వట"�క� హక�¬r:ర�లవ�_:ర��ÜమLf ·సుక»వట"�క� హక�¬r:ర�లవ�_:ర�. . . . �రn అF:$యం �రn అF:$యం �రn అF:$యం �రn అF:$యం 
9యె$క�డదు9యె$క�డదు9యె$క�డదు9యె$క�డదు. . . . �క� అF:$యం జరగక�డదు�క� అF:$యం జరగక�డదు�క� అF:$యం జరగక�డదు�క� అF:$యం జరగక�డదు����.... (బఖర 2: 279). ఇrే 
4ాస�వ F:$యం. 
     ��ా�సు� మనుసు* ఈ Æర]ా]ా�? అస67$ంచుక@నుట, r:� 
9ెడ�ను గ67ంచుట తపJ�స&A� . rొంగ`ంచబ/ే ల�క నషUమo�$ భయం 
ల=ంటP గత$ంతరం_¿ వ/ీÐ  ఇ9ేQ Ç"$ంక�లM�  తమ �ÜమLfను /ి]ాaి� 9ేaH 
4ాళ×�, 4ా&A గత$ంతరం ఎంతమట\క� ఉంrి, గత$ంతరంల�క మరణDం�న 
జంతmవ�ను pను4ా&A ల=ంటP ల�r: అంతకంట¾ క�Aన aిËpలM ఉF:?&ా? 
అFGrి గ67ం9:`� . అందుక� అల=� > ±మ=పణ క»ర�త ఉం/:`. ఎంత 
సంభవ®̄°_ే అంత వరక� (r:� నుం/ి దూర®̄°) r:� �ాË నంలM 4G&S (ధరf 
సమfత®̄°న) ప�యత?ం 9ేయ=`. ప�సు� తం తమ �ÜమLf ఉన? బ"$ంక�ల 

నుం/ి తమ �ÜమLfCÊౖ &ావలaిన వ/ీÐ� 4ా&A_¿ అడగక�డదు. 4ార� 
స�యం-ా తన అకêంట\లM జమ 9ేaH�  r:�? r:నం ఉrేyశం_¿ కాక�ం/: 
ఆ ]ాపప� �ÜమLf_¿ తన ]�ా ణం వదుల�క@నుటక� (కడ� íద4ా&Aక�) 
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ఇ9ేQయ=`. �శQయం-ా అల=� > ప�తm� డ�. ప�త�®̄°న 4ాటPFG aీ�క&A 
�ా� డ�. r:� నుం/ి స�ల=భం ]Üందడం ఎంత మ=త�ం �గ$ం కాదు. 
pను_:� గL, ధ&Aంచు ప�య=ణ ఖర�Q రnపంలM -ా� ల�క గృహ�&ాfణం 
ల�క అత�CÊౖ ��ి-ా ఉన? Ç"ర$kడÐల, త �̀దండ�� ల ఖర�Q రnపంలM-ా� 
ల�క అందులM నుం� జకాü, ట"$,* వ-'.&ా 9ె �̀ంచ/:�క�-ా� ల�క క�సం 
తనCÊౖ జ&A-Aన అF:$య=�? దూరం 9ేయ/:�క�¬/: r:�? ఉప� 
-Aంచ&ాదు. కSవలం అల=� > «క¬ బహtగటPU  పట\U  నుం/ి తCిJంచుక» 
/:�క� ఎవ&Aక'.F: ఇ�Q4Gయ=`. 
 

33333333....    సర�క� లM]ా`? r:� �క�oంచడంసర�క� లM]ా`? r:� �క�oంచడంసర�క� లM]ా`? r:� �క�oంచడంసర�క� లM]ా`? r:� �క�oంచడం 

 �� ��^� �$� 	=��K� �;�
� ���� 0@) �ABU� ��=v o|K X� ��� �  �� �� � � �C � � � �� � � � � " � " � �! � " � � �� ! !� e � �) �12� � �
	���K� ��& ��=D;� p��K� � � � � �" � �  � ! !�� ��8 �) WI';� � � � �  � � ��=D;� d�� 	�$=E ��� ��& ! � " � � � �� �� �� " � �

�
� ��$� ¸� #� z�
;� 0��) ��M  ! � " � �" � � � "� �  � � 
 అబc హt&'.&ా � ఉల�� ఖనం ప�కారం: ప�వక� � �:F:$ల క�పJ నుం/ి 
r:ట\త అందులMక� 9ెo$ CÊటPU  చూ�ార�, 4Gళ�క� త/ి అ�Cిం�ంrి. 
“ఇr+ేటP ఓ ఇr+ేటP ఓ ఇr+ేటP ఓ ఇr+ేటP ఓ �:న$ం మ�	ి�:న$ం మ�	ి�:న$ం మ�	ి�:న$ం మ�	?ి అ� అ/ి-ార�. అందుకతను 'వరäం క�&Aaి 
నందువల�  త/ిaిన� ప�వకా� ’ అ� జ4ాk9:Qడ�. “మరo_ే ప�జలక� మరo_ే ప�జలక� మరo_ే ప�జలక� మరo_ే ప�జలక� 
కనప/లే= CÊనౖ ఎందుక�ంచల�దుకనప/లే= CÊనౖ ఎందుక�ంచల�దుకనప/లే= CÊనౖ ఎందుక�ంచల�దుకనప/లే= CÊనౖ ఎందుక�ంచల�దు. . . . ����సమL 9ేసమL 9ేసమL 9ేసమL 9ేaH4ాడ� aH4ాడ� aH4ాడ� aH4ాడ� మ=లM�4ామ=లM�4ామ=లM�4ామ=లM�4ాడ� డ� డ� డ� 
కాదుకాదుకాదుకాదు” అ� ప�వక� � 6ZచQ&Aం9:ర�. (మLaి� ం 102). 
 ఈ &^jలM�  సర�క� అ®¹f4ాళ�లM అల=� > భయöp ల�� అFGక�ల� 
r:�CÊౖ ఒక ]ా� aిU , కవ) అంటPం�, ల�r: ఆ సర�క�ను CÊటUలM క��ంద CÊట¾U aి, 
ల�r: ఏrౖెF: క'+కd (ర�ాయనం) ఉప�-Aం� r:�? అంద®̄°న రnపం 
లM చూCిం� r:� లM]ా�? _ె`య�వ�ర�. ల�క ఎలకాU ! �, +	ి1, 
ఇంజను�  óదటP�ా&A �ాU � 9ేaిన 4ÅంటFG వ9ేQ లMపంగల శబ"y �? r:� 
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CÊడ_:ర�. అrి క@న?4ాడ� ఇంటPక� ·సుక'ల��  స&Aక� ల�క క@rిy  &^jల 
తర�4ాత ]ా/ౖె]�తmంrి. మ&A క@ందర� సర�క� «క¬ �వ&A _:&Âఖు 
(Expiry Date)ను మ=&SQ�ా� ర�. ల�క సర�క� క@FG4ా&Aక� r:�? చూaి, 
9ె, జSaి అవసర®̄°_ే అనుభ�ం9ే అనుమ· ఇవ�ర�. బండ�� , 4ాహF:ల�, 
+	ిను�  అ®¹f4ార� 9:ల= మంrి అందులM ఉన? లM]ా�? సJషUం 
9ేయర�. ఇrి �	ిద�ం. ప�వక� � ఇల= ఆrే�ం9:ర�ః 

` p�� 	�� �=�� 	�A� #� £�� 4$'] �Q J 4$']� �A� 4$']�! � � C � " � �" " " " � "! ! ! ! ! ! ! ! ! !� �e !� �" �"9 � � �	; 	
�� J� � �� �    
“ఒక మLaి� ం మ&^ మLaి� ంక� ��దర�డ�ఒక మLaి� ం మ&^ మLaి� ంక� ��దర�డ�ఒక మLaి� ం మ&^ మLaి� ంక� ��దర�డ�ఒక మLaి� ం మ&^ మLaి� ంక� ��దర�డ�. . . . మLaి� ం తన ��దర��క� ఒక మLaి� ం తన ��దర��క� ఒక మLaి� ం తన ��దర��క� ఒక మLaి� ం తన ��దర��క� ఒక 
సర�క� అ+fనపÎడ� అందులM ఏrెFౖ: లMపం ఉంట¾ r:�? అత�క� సర�క� అ+fనపÎడ� అందులM ఏrెFౖ: లMపం ఉంట¾ r:�? అత�క� సర�క� అ+fనపÎడ� అందులM ఏrెFౖ: లMపం ఉంట¾ r:�? అత�క� సర�క� అ+fనపÎడ� అందులM ఏrెFౖ: లMపం ఉంట¾ r:�? అత�క� 
తపJక _లె�]ాతపJక _లె�]ాతపJక _లె�]ాతపJక _లె�]ా`̀̀̀”. (ఇబL? మ=జ 2246, స6ªహtd జ�+ 6705). 
 బండ��  అ®¹f 4ార� క@ందర� 4GలమL]ాట సందరëంలM “ఇనుమL 
భం/:రం”. “ఇనుమL భం/:రం” అ� అంట¾ స&A]�తmంrి. క@FG4ార� 
బండ� ంట"ర�. (అందులM ఉన? లMపం 9ెపJవలaిన అవసరం &ాదు) అ� 
Ç"��ా� ర�. కా� ఈ 4ా$]ారంలM బర¬ü (Äభం) అFGrి ఉండదు. ప�వక� 
సల�ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం ఇల= ప�వ�ం9:ర�ః 

,� �&�Z�) * �� 8��P�� +�=�%;�! � ��  � � � M� " � ! ! " ! ! � � " ��1�� I�� +`� I�=�� x IS ~8�� �
��� �&@K +� � � � � � � �� � �� � �� � �" "! ! ! "  ! !�� � �
I�=�� ���� �^�� ! ! !" �� �� �� " � 

“క@ను-^ల� 9ేయL వ$క�� మ&AయL అమfకం 9ేయL వ$క�� ఇదy&Aక� (సర� 
క�ను) aీ�క&Aం9ే, �&ాక&Aం9ే హక�¬ 4ా&Aదyరn �/ి]�o�ంతవరక� 
ఉంట\ంrి. ఇదyరn సత$ం CÊౖ ఉం/ి (లMపం ల�క మ&SrౖెF: అవసర®̄°న 
�షయం) �సJషUం 9ేసుక�ంట¾ ఆ ఇదy&AకÉ తమ సర�క�లM Äభం కల�గL 
తmంrి. ఒక4Gళ ఆ ఇదyరn అసత$ వ$వwరం నడ�ప�క@� 4ాస��కతను 
కCిJ ఉం�_ే ఇదy&A సర�క�లM�  నుం� Äభం న�ం�]�తmంrి”. (బLఖ=&A 
2079, మLaి� ం 1532). 
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33334444....    నõనõనõనõ     x �x �x �x �క�యంక�యంక�యంక�యం 

     నõ x అంట¾ సర�క� క@FG ఉrేyశంల�క�/:, _ò` క@ను-^ల�r:ర�/ి� 
�స-Aంచ/:�క'. అమfకా�క� aిద�ం-ా ఉన? వసు� వ� ధరను CÊంచుత 
]�వడం. ప�వక� � 9ె]ాJర�ః  
""""క�య�క�య=ల సమయంలM బక�య�క�య=ల సమయంలM బక�య�క�య=ల సమయంలM బక�య�క�య=ల సమయంలM బ "" ""రం �ద బరం �ద బరం �ద బరం �ద బ "" ""రం 9సేూ�  ధరను CÊం� రం 9సేూ�  ధరను CÊం� రం 9సేూ�  ధరను CÊం� రం 9సేూ�  ధరను CÊం� 
�����ా�క� ]ాలJడకం/ి�ా�క� ]ాలJడకం/ి�ా�క� ]ాలJడకం/ి�ా�క� ]ాలJడకం/ి". ". ". ". (బLఖ=&A 6066, మLaి� ం 2563).  
ఇrి ��ా�క� సంబం�ిం�న ఓ రకం కావడంలM ఏల=ంటP సంrేహం 
ల�దు. ప�వక� � ఉపrేశం బLఖ=&A, బ"బL1 నõ x. స6ªహ 1057లM ఉంrిః 

8�
;� x �=)@P�� ��]� ! � � �! � �� " 
“పF:?గం మ&AయL పF:?గం మ&AయL పF:?గం మ&AయL పF:?గం మ&AయL ����సం నరకంలMక� ·సుక�4Åళ×� ంrిసం నరకంలMక� ·సుక�4Åళ×� ంrిసం నరకంలMక� ·సుక�4Åళ×� ంrిసం నరకంలMక� ·సుక�4Åళ×� ంr”ి.  
 అFGక మంrి దß�ర�ల� 4GలమLల, కా) ç�రnంల r:�&ా సం]ాrిసు�  
న?rి అక�మ సం]ాదన. ఎందుకన-ా 4ార� ఎF²? �	ిద�  కా&ా$లక� 
]ాలJడ�_:ర�. అందులM CÊౖన 9ెCిJన నజx �క�యం, మ&AయL క@FG4ా 
&Aక� �సం 9ేయLట. ఇంకా అమfట"�క� వ�Qన 4ా$]ా&A «క¬ 
�ÜమLf ధర తక�¬వ 9ేaి �స-Aంచుట. ఒక4Gళ సర�క� ఆ దß�&Arి 
అo_ే, 4ార� 4ా$]ార�ల 4Gషం 4Gసుక�� వ�Q ధరల� CÊంచు_:ర�. 
ఇల= ప�జలక� �సం 9ే�ా� ర�. నషUం కల�గజS�ా� ర�. 
 

33335555....        jమ=jమ=jమ=jమ=&^j అజ�1 తర�4ాత �క�oంచ&^j అజ�1 తర�4ాత �క�oంచ&^j అజ�1 తర�4ాత �క�oంచ&^j అజ�1 తర�4ాత �క�oంచటంటంటంటం 

� !�� ��T �` ��=�� �=H�� ��) #� o�\$; �B�( �T` ��
�� #)1;� �u� �)! �" ! ! ! ! ! ! !�  ! !" � � " "  � �" � � � �� � ! �� � � � 9 �
4�;T G�%;� ��8T�" " �� ! � �� � �+�H$=3 4�
� +` 4�; jA � "� " " "� �" � � " �� ! � � ��C�>N	:9{  

������ా�సుల=&ా��ా�సుల=&ా��ా�సుల=&ా��ా�సుల=&ా! Äక�4ారం F:డ� నమ=jక'. Cి`�నపÎడ� Äక�4ారం F:డ� నమ=jక'. Cి`�నపÎడ� Äక�4ారం F:డ� నమ=jక'. Cి`�నపÎడ� Äక�4ారం F:డ� నమ=jక'. Cి`�నపÎడ�. . . . అల=� ః అల=� ః అల=� ః అల=� ః 
సంసfరణ 4Åపౖ�నక� పర�-'త� ం/ిసంసfరణ 4Åపౖ�నక� పర�-'త� ం/ిసంసfరణ 4Åపౖ�నక� పర�-'త� ం/ిసంసfరణ 4Åపౖ�నక� పర�-'త� ం/ి. . . . క�య�క�య=లను వద`CÊటUం/ిక�య�క�య=లను వద`CÊటUం/ిక�య�క�య=లను వద`CÊటUం/ిక�య�క�య=లను వద`CÊటUం/ి. . . . �ర��ర��ర��ర�    
గ67ంచగ`-A_ేగ67ంచగ`-A_ేగ67ంచగ`-A_ేగ67ంచగ`-A_ే�� �� , , , , ఇrే �క� అత$ంత �ఇrే �క� అత$ంత �ఇrే �క� అత$ంత �ఇrే �క� అత$ంత � ## ## �యస¬ర®¯°నrి�యస¬ర®¯°నrి�యస¬ర®¯°నrి�యస¬ర®¯°నrి����. . . . (jమLఅ 62: 9). 
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     క@ందర� 4ా$]ార�ల� &'ండవ అజ�1 తర�4ాత క�/: తమ దుకాణ: 
లM�  ల�క మaిþ{ మLందు అమfకాలM�  �మగL?లo ఉంట"ర�. అo_ే 
4ా&A_¿ క@FÅ4ాడ� క�సం +�ా�, క@F:? 4ా&A_¿ ]ాపంలM ]Üతm�  క`aి 
నట¾� . ఇల=ంటP 4ా$]ారం వ$రËమL, తmచ
మL అన?rే సత$ం. $టd, 
బ"క&A మ&AయL %ా$కU&Âల ఓనర��  క@ందర� jమ= సమయంలM క�/: 
ప� 9ేయ=ల� తమ ప�4ాళ�CÊౖ ఒp� /ి 9ే�ా� ర�. అల=ంటP సం]ాదనలM 
బ"హ$ం-ా ఎక�¬వ ల=భం ఏరJ/ిF:, 4ాస�4ా�క� 4ార� నషUంలM ప/ి 
ఉF:?రన?rి _ెల�సుక»4ా`. ఇక ప�4ాళ×� ప�వక� � «క¬ ఈ 
ఆrేశంCÊౖ నడ4ా`ః 

J�v ������; !%�ce �x !� �="\!��!��  
“అల=�అల=�అల=�అల=� >>>> అ��యేతక� గL అ��యేతక� గL అ��యేతక� గL అ��యేతక� గL&A 9ేaH ఏ వ�క�� మ=ట" �నక�డదు&A 9ేaH ఏ వ�క�� మ=ట" �నక�డదు&A 9ేaH ఏ వ�క�� మ=ట" �నక�డదు&A 9ేaH ఏ వ�క�� మ=ట" �నక�డదు”. . . . 
(మLస?{ అహf{: 1/129. r©� సన{ స6ª అ� అహf{ çాక�) 9ె]ాJర�. 1065) 
 

33336666....    దమLదమLదమLదమL 
� �H� #� �E8 �Jqf�� ?�\(f�� ¡�]�� �HP� I(` ��
�� #)1;� �u� �)! � �� � " � " � �� " � " � � � � � �! ! !! � " �� �"  � � � 9! �  �

�;� +�n$Z3 4�$=; 0�%
�E�� +�D�� � � � � "! !" �� �" "�  � ! � ��$%&�'	:90{  
������ా�సుల=&ా��ా�సుల=&ా��ా�సుల=&ా��ా�సుల=&ా! ! ! ! �ా&ాo�ా&ాo�ా&ాo�ా&ాo, , , , దందందందం, , , , rె4ౖGతర మంrి&ాల�rె4ౖGతర మంrి&ాల�rె4ౖGతర మంrి&ాల�rె4ౖGతర మంrి&ాల�, , , , ]ా�కలr:�&ా ]ా�కలr:�&ా ]ా�కలr:�&ా ]ా�కలr:�&ా 
జãస$ం జãస$ం జãస$ం జãస$ం – ఇవ�? అసహ$కర®̄°న 	Ê_ౖ:నుల�ఇవ�? అసహ$కర®̄°న 	Ê_ౖ:నుల�ఇవ�? అసహ$కర®̄°న 	Ê_ౖ:నుల�ఇవ�? అసహ$కర®̄°న 	Ê_ౖ:నుల�. . . . 4ాటP� �స&Aþంచం/ి4ాటP� �స&Aþంచం/ి4ాటP� �స&Aþంచం/ి4ాటP� �స&Aþంచం/ి. . . . 
�క� �ాఫల$Ç"గ$ం క`-S అవకాశం ఉంrి�క� �ాఫల$Ç"గ$ం క`-S అవకాశం ఉంrి�క� �ాఫల$Ç"గ$ం క`-S అవకాశం ఉంrి�క� �ాఫల$Ç"గ$ం క`-S అవకాశం ఉంrి����.... (మ=ఇద 5: 90). 
     అజ�´ నప� కాలంలM దం ఆ/ే4ార�. 4ా&AలM ప�ఖ=$p 9ెంrిన 
దప� ఒక రnపం, పrి మంrి ఒక ఒంటెలM సమ=నం-ా ]Üతm�  కలaి, 
]ా�కల r:�&ా అదృషUం చూaH4ార�. అrి 4ా&AలM ఖు)ఆ (�టP) «క¬ 
రnపం. అందులM ఏడ�గL&Aక� �èన? 4ాట" లkం9ేrి. మLగL[ &Aక� ఏ+ 
rొరక¬]�o�rి. 
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ఈ కాలంలM దం రn]ాల� ఎF²? ఉF:?o. అందులM క@�? క��ంద 
ఇవ�బడపతపన?�: 
     ల=ట&A: ఇrి ఎF²? రకాల�-ా ఉంrి. అందులM �ామ=న$®̄°నrి 
డబL¨ ఇ�Q నంబర��  క@F:`. ఆ నంబర��ద ల=ట&A 4Åళ×� ంrి. óదటP 
బహtమp. &'ండవ బహtమp అ� ఇవ�బడ�తmంrి. ఇల= అFGక 
�èన? బహtమతmల� ఇవ�బడ�_:o. r©�క� ]ాలJ/ే4ార�, ప�జ�aHవ 
ల=ంటP ఏ మం�CHర� CÊట\U క�F:? అrి �	ిద�ం.   
     మ&^ రకం: లMపల ఏమLన?rో _ె`య� ఓ వసు� వ� క@నుట. ల�క 
ఒక వసు� వ� క@న?పÎడ� ఒక నంబర� ఇ�Q, తర�4ాత ఆ నంబర�CÊౖ 
ల=ట&A ·aి బహtమp]Üంrే 4ా&A� �ర�oంచుట. 
     ఇనూä &'1*: ఇrి క�/: దం «క¬ రnప®¹. ¸వన öమ, 
4ాహF:ల öమ, సర�క�ల öమ, అ-Â? ప�మ=ద öమ, ఇతర�ల_¿ నషUం 
క`-A_ే öమ, ఇల= ప�pr:�క� öమ 9ేoంచుట �	ిదyం. క@ందర� 
-ాయక�ల� తమ శబyం(గళం) «క¬ öమ క�డ 9ేo�ా� ర�.(1) 

     CÊౖన _ె`Cిన4G -ాక అ�? రకాల పంrెమLల� దం-ాFG ల�క�¬ంచ 
బడ�_:o. అèవృrి�  9ెంrిన ఈ &^jలM� FÅౖ_ే దమ=డట"�క� ప�_ే$క 
క�బL¨ల� _ెర�వబ/:Ð o. ఈ CÊదy]ాపం 9ేయ/:�క� అందులM -Â1 �
ట¾బd CHర�_¿ ప�_ే$కం-ా ఒక సËలం ఉంట\ంrి. అrే �ధం-ా ఫ�� బ"d, 
క��క'� వ-'.&ా ఆటల మ=$� లలM కాaH పంrెమLల� దం క��ంrికS 
వ�ా� o. ఇంకా క@�? ఆట ప�rే�ాలM� , ]ార�¬లM� నూ r:�క� సంబం�ిం 
�న ఆటల�ంట"o. అ� క�డ �	ిÌ�ం. 

                                                           

1- “ఇనుä &'1ä  ఆrే�ాల�. r:� �ాË నంలM ఇ�ా� ంలM ఏమLంrి” అన? 4ా$సం అరk 
మ=$-Aþ1 “మజల�తmd బLహtaిd ఇ�ా� +య” 17, 19, 20 లM చూడవచుQను. 
ఇrి “&Aఆసతmd ఆమf `ఇr:రpd బcహgaిd ఇ`?య$” నుం/ి 4Åళ×� ంrి. 
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కాంCటికాంCటికాంCటికాంCటి �� ��షను�షను�షను�షను� , , , , ]�ట]�ట]�ట]�ట �� ��ల� మcడ� రకాల�ల� మcడ� రకాల�ల� మcడ� రకాల�ల� మcడ� రకాల�:::: 
     1- �:&Afక ఉrేyశంగల�: (యLదyంలM ఉవ�గవ/ే) ఒంటెల, గLఱా& ల 
మధ$ ల�క ఇందులM �ల��ద$]�ట�ల�, గL&A]�ట�ల� బహtమ=F:ల_¿ 
�ర�oంచవచుQను. బహtమ=F:ల� ల�క�ం/:నూ �ర�oంచవచుQను. 
అrే �ధం-ా ఖు)ఆ1 కంఠస� ం 9ేaHల=ంటP �:&Afక�ధ$ ]�ట�ల� క�/: 
ఈ క»వకS 9ెందు_:o. 
     2- మLబ">: ఉr:: నమ=õ నుం/ి దూరం 9ేaH, దుసు� ల_¿ 
r:చవలaిన Ç"గమLను r:చల��వంటP �	ిÌ�  కా&ా$లక� గL&A కాక�ం/: 
ఫ�� బ"d మ=$� ల�క పర�గLల ]�టP ల=ంటP మLబ">(1 ) కÉ�డల�. ఇ� 
బహtమ=F:ల� ల�క�ం/: క�/: �గ$ం. 
     3- స�యం-ా �	ిÌ�®̄°న� ల�క �	ిÌ�ం వరక� 9ే&AJంచున�: ఉr:: 
అంr:ల]�టP, ఒక&AFéకర� మLఖమL CÊౖ క@ట\U క@నునట\వంటP మL	ిU  
యLÌ�ం (బ"క�*ంY), క»ళ�, ®¹కల ]�ట�ల� �	ిద�ం. 
 

33337777....        rrrr ొొొొంగతనంంగతనంంగతనంంగతనం 

�8�';��!  �d�4��� g)g� ���� !�� #� J��( �%'� I� W�gE Iu@)� ��=D&�� �&8�';�� � � "  ! ! !� � � � � � � �� �! !C � � � � � � �C � � " � �� ! � 
�$%&�'	:38{  

����rrrr ొొొొంగ ంగ ంగ ంగ – aీ� Õ అoF: ప�aీ� Õ అoF: ప�aీ� Õ అoF: ప�aీ� Õ అoF: ప�ర�ర�ర�ర�షm/ైF:షm/ైF:షm/ైF:షm/ైF:, , , , ఉభయLల 9ేతmల� నరకం/ిఉభయLల 9ేతmల� నరకం/ిఉభయLల 9ేతmల� నరకం/ిఉభయLల 9ేతmల� నరకం/ి. . . . ఇr ిఇr ిఇr ిఇr ి
4ా&A సం]ాదనక� ప�pఫలం4ా&A సం]ాదనక� ప�pఫలం4ా&A సం]ాదనక� ప�pఫలం4ా&A సం]ాదనక� ప�pఫలం. . . . అల=�అల=�అల=�అల=� >>>> తర తర తర తరఫ�ఫ�ఫ�ఫ�నుం/ ిగLణ]ాఠం FG&SJ �±నుం/ ిగLణ]ాఠం FG&SJ �±నుం/ ిగLణ]ాఠం FG&SJ �±నుం/ ిగLణ]ాఠం FG&SJ �±. . . . 
అల=�అల=�అల=�అల=� >>>> సర�శక��మంతmడ� సర�శక��మంతmడ� సర�శక��మంతmడ� సర�శక��మంతmడ�, , , , అత$ంత �4Gక సంపను?ండ�అత$ంత �4Gక సంపను?ండ�అత$ంత �4Gక సంపను?ండ�అత$ంత �4Gక సంపను?ండ�����.... (మ=ఇద 5: 38) 
     rొంగతనప� FG&ాలM� క'ల�  అp9ెడÐ rి హõ, ల�క ఉమ=÷  9ేయLటక� 
కాబ" వరక� వ�Qన 4ా&A నుం/ి rొంగ`ంచడం. ఆ rొంగ భL�లM అp 

                                                           

2- 9ేయడం వల�  ప�ణ$ం-ా�, 9ేయక]�వడం వల�  ]ాపం-ా� ల��, ధరfసమf 
త®¯°న ప�p ప�� ‘మLబ">’ అంట"ర�. 
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ఉత�మ®̄°న, ప�త� ¼Sత�®̄°న, కాబ" ఆవరణలM ఉం/ి rొంగ`సు� F:? 
డంట¾, అతను అల=� > «క¬ హదుy లను ఏ మ=త�ం ఖ=తర� 9ేయడం 
ల�దు. ఒక�ా&A సూర$గహణ సందర¨ంలM ప�వక� � � నరకం గL&Aం� 
ప��ా� �సూ�  ఇల= 9ె]ాJర�:  

 ��nZ; #� �
%�\) +� ���¹ R�AU3 ¬�H�)�8 >� 4�;T� 8�
;�� W�E @^;� �! ! ! ! ! !" �� � �" � �� " � " � "" � �� �� �  � �  "� ! !! � � ! �
���� �)�8 ����� ! �  " �� � � °�l� d¡) +�� 8�
;� x 	%\& �� #�n]� p��K  � � " � " � ��" ! "� �! " � 9� � �! ! � ! !

 	� p2T 	
� �Z� +`� �
�nH� �$=3 I(` ��& 	; #D� +,� 	
�nH�! ! ! ! ! ! ! !! ! !� � � � � � " � � � � "� " ��  �� " "! ! !� �  � � � � 
“FGను 4Åనక�¬ జ&A-Aన దృశ$ం �ర� చూ�ార� కదూFGను 4Åనక�¬ జ&A-Aన దృశ$ం �ర� చూ�ార� కదూFGను 4Åనక�¬ జ&A-Aన దృశ$ం �ర� చూ�ార� కదూFGను 4Åనక�¬ జ&A-Aన దృశ$ం �ర� చూ�ార� కదూ, , , , అపÎడ� అపÎడ� అపÎడ� అపÎడ� F: మLందు F: మLందు F: మLందు F: మLందు 
నరకా-A?�నరకా-A?�నరకా-A?�నరకా-A?�    ·సు·సు·సు·సుక�&ావడంక�&ావడంక�&ావడంక�&ావడం    జ&A-Aంrిజ&A-Aంrిజ&A-Aంrిజ&A-Aంrి,,,,    r:� ద67ం�4GaH అ-A? F:క� _:క�r:� ద67ం�4GaH అ-A? F:క� _:క�r:� ద67ం�4GaH అ-A? F:క� _:క�r:� ద67ం�4GaH అ-A? F:క� _:క�    
తmందన? భయం_¿ FGను 4Åనక�? జ&A-ాతmందన? భయం_¿ FGను 4Åనక�? జ&A-ాతmందన? భయం_¿ FGను 4Åనక�? జ&A-ాతmందన? భయం_¿ FGను 4Åనక�? జ&A-ానునునును. . . . అందులM FGను వంకరకర� అందులM FGను వంకరకర� అందులM FGను వంకరకర� అందులM FGను వంకరకర� 
వ$క��� చూ�ానువ$క��� చూ�ానువ$క��� చూ�ానువ$క��� చూ�ాను. . . . _:_:_:_:ను r:�_¿ తన CH�వ�లను ల=గLతmF:?డ�ను r:�_¿ తన CH�వ�లను ల=గLతmF:?డ�ను r:�_¿ తన CH�వ�లను ల=గLతmF:?డ�ను r:�_¿ తన CH�వ�లను ల=గLతmF:?డ�. (. (. (. (అత� అత� అత� అత� 
సంగ_ే+టంట¾సంగ_ే+టంట¾సంగ_ే+టంట¾సంగ_ే+టంట¾) ) ) ) అఅఅఅతను తను తను తను ((((ప�పంచమLలMప�పంచమLలMప�పంచమLలMప�పంచమLలM) ) ) ) తన ఆ వంకరకర�_¿ హõ క� తన ఆ వంకరకర�_¿ హõ క� తన ఆ వంకరకర�_¿ హõ క� తన ఆ వంకరకర�_¿ హõ క� 
వ�Qన 4ా&A �ామ=నులను తట"ల�న అందువ�Qన 4ా&A �ామ=నులను తట"ల�న అందువ�Qన 4ా&A �ామ=నులను తట"ల�న అందువ�Qన 4ా&A �ామ=నులను తట"ల�న అందుక�FG4ాడ�క�FG4ాడ�క�FG4ాడ�క�FG4ాడ�. . . . ఒక4Gళ 4ార� ఒక4Gళ 4ార� ఒక4Gళ 4ార� ఒక4Gళ 4ార� 
గమ�ం� మంద`aH�  గమ�ం� మంద`aH�  గమ�ం� మంద`aH�  గమ�ం� మంద`aH�  “((((±+ంచం/ి±+ంచం/ి±+ంచం/ి±+ంచం/ి) ) ) ) F: కర� � �ామ=నులM తF: కర� � �ామ=నులM తF: కర� � �ామ=నులM తF: కర� � �ామ=నులM తలలలలబ/ింr ిబ/ింr ిబ/ింr ిబ/ింr ి
అ�అ�అ�అ�” అFG4ాడ� అFG4ాడ� అFG4ాడ� అFG4ాడ�. . . . 4ార� గమ�ంచక�ంట¾ r4ార� గమ�ంచక�ంట¾ r4ార� గమ�ంచక�ంట¾ r4ార� గమ�ంచక�ంట¾ r ొొొొంగ`ంచుక@� 4Åßà�4ాడ�ంగ`ంచుక@� 4Åßà�4ాడ�ంగ`ంచుక@� 4Åßà�4ాడ�ంగ`ంచుక@� 4Åßà�4ాడ�”.... 
(మLaి� ం: 904). 
     అrే �ధం-ా అp 9ెడÐ  rొంగతF:లM�  పk� , (ప�జల) �ÜమLfను rోచు 
క@నుట. ఇల= rొంగ`ం9ే4ార� క@ందర�, ఇతర�ల మ=rి&A-ా ®¹మL rొంగ 
`సు� F:?మL అ� �ాక� 9ెపÎక�ంట"ర�. కా� ఇrి మLaి� ంలంద&A �ÜమLf 
అ� గ67ంచ� ర�. పk� , ]�ా ప&AU (ఆaి� ) అన?పÎడ� (మLaి� ం rే�ాలM�  
మLaి� ంలంద&Arి, ��ధ మ_:ల rే�ాలM� ) 4ారంద&A ]�ా ప&AU అవ�తmంrి. 
అల=� > _¿ భయపడ�4ా&'వ&'.F: rొంగ`aH�  అrి మLమ=fటPక� ఆ�:రం, 
ప�మ=ణం కాదు. 4ా&Aననుస&Aం� _:నూ (]ాపం నుం/ి, r:� �± నుం/ి) 
తCిJంచుక»ల�డ�. మ&A క@ందర� (మLaి� ంల�) మLaి�®¹తర�ల �ÜమLfను, 
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4ార� అ��ా�సుల� కr: అన? �ాక�_¿ rొంగ`�ా� ర�. ఇrి క�/: Æర 
®̄°న తపÎ. ఏ అ��ా�సులo_ే మLaి� ంల_¿ యLద�ం 9ేసు� F:?&^, 
4ార� 4ా&A �ÜమLf ·సుక@నుట మ=త�®¹ �గ$®̄°నrి. 4G&S మLaి�®¹ 
తర�ల కంప� (%ా$కU&Â)ల నుం/ి ల�క ప�జల నుం/ి ·సుక»వడం ఎంత 
మ=త�ం �గ$ంకాదు. 
     మ&A క@�? rొంగతF:ల� ఇల= క�/: ఉంట"o: ఇతర�లక� _ె`య 
క�ం/:FG 4ా&A జSబLలను ఖ=î 9ేయడం. అpÀి-ా ఒక&A ఇంటPక� 4Åý� 
ఆpథ$+�Qన4ా&A ఇల��  ఖ=î 9ేయడం. క@ందర� తమ అpథుల బ"$Y 

లను, (�ల�4Åౖన వసు� వ�`?) rొంగ`�ా� ర�. క@ందర� aీ� Õ, ప�ర�షmల� దుకా 
ణ:లM� క'ý�  ఏrో ఒక �ామ=ను ·సుక@� తమ జSబLలMF² ల�క దుసు� లM� F² 
r:�CÊట\U క�ంట"ర�. క@ందర� తక�¬వ ధరగల, �న? �ామ=న�  rొంగతF:�? 
rొంగతనం-ా Ç"�ంచర�. కా� ప�వక� � ఉపrేశ®¹+టÚ చూడం/ి: 

��� #=;� � � 0@) GD^�� �%l� d¡)� 0@) GD^�� ���%;� d¡) d8�';� � � " � � � �� � � �� " � � " " �  � �" � " � � �� �� "�" ! !� ! 
“rrrr ొొొొంగతన 9ేaH4ా/�ి అల=�ంగతన 9ేaH4ా/�ి అల=�ంగతన 9ేaH4ా/�ి అల=�ంగతన 9ేaH4ా/�ి అల=� >>>> శCంి9:డ� శCంి9:డ� శCంి9:డ� శCంి9:డ�. . . . అతను క»/గిLడ�Ð ను rఅతను క»/గిLడ�Ð ను rఅతను క»/గిLడ�Ð ను rఅతను క»/గిLడ�Ð ను r ొొొొంగ`ంంగ`ంంగ`ంంగ`ం����     
�F:�F:�F:�F:    అఅఅఅత� 9oే న&Aక�4Gయబడ�తmంrిత� 9oే న&Aక�4Gయబడ�తmంrిత� 9oే న&Aక�4Gయబడ�తmంrిత� 9oే న&Aక�4Gయబడ�తmంrి. . . . ఒక _:డ� rఒక _:డ� rఒక _:డ� rఒక _:డ� r ొొొొంగ`ం�F: అత� ంగ`ం�F: అత� ంగ`ం�F: అత� ంగ`ం�F: అత� 
9oే న&Aక�4Gయబడ�తmంrి9oే న&Aక�4Gయబడ�తmంrి9oే న&Aక�4Gయబడ�తmంrి9oే న&Aక�4Gయబడ�తmంrి....”    (బLఖ=&A 6783). 
     ఏrౖెF: వసు� వ� rొంగ`ం�న వ$క�� అల=� > _¿ ±మ=పణ 4Gడ�క»4ా`, 
మ&AయL _ౌబ" 9ేయ=`. ఆ వసు� వ� (ఎవ&A నుం� rొంగ`ం9:/ో) అత�క� 
p&A-Aఇ4ా�`. గLప�ం-ాFÅౖF:, ల�క నల�గL&A మLంrౖెF:, స�య®̄°F: ల�క 
ఇతర�ల_¿ పంCిం� అoF: ఇ4ా�`. తన శక��ప�కారం ప�యత?ం 9ేaి 
నపJటPకÉ, r:� హక�¬r:ర�డ� ల�r: అత� 4ారసుల�ౖF: క�Cించక�ంట¾ 
r:�? r:నం 9ేaి, ప�ణ$ం ఆ �ÜమLf హక�¬r:ర�/ికS లèం9:ల� సంక 
`Jం9:`. దుఆ 9ేయ=`. 
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33338888....    లంచం ఇచుQప�చుQలంచం ఇచుQప�చుQలంచం ఇచుQప�చుQలంచం ఇచుQప�చుQక@నుటక@నుటక@నుటక@నుట 

 (అF:$యం-ా ఒక&A) హక�¬ను ·సుక»వ/:�క� ల�క స_:$�? 
అసత$ం-ా మ=రQ/:�క� ల�క అసత$ం «క¬ CÊౖరæల� 9ేయ/:�క� 
F:$య=�ిపతmలక�, F:$య4ాదు(అడ�కS�)లక� లంచం ఇచుQట CÊదy  
FGరం. ఇrి హక�¬గల4ా�CÊౖ అF:$యం 9ేaినట\�  అవ�తmంrి. ·ర�JలM 
అF:$యం, అ_:$9:&ా�క� మ&AయL అల� కలM� ల=�క� r:&A ·సు� ంrి. 
అందుకS అల=� > r©�� �4ా&Aం9:డ�. 

6 #� �^)�� ��$�U�; ���l� �` �² ��;@3� �v�%;�� 4�
�� 4�;���� ��$�U3 J�" � � � � �! ! !C ! !� � � � � �� �" "� " � � �!  � �� !! � " " " "! � �
+�H$=3 4�(�� 45��� z�
;� ������ � " "� " � �� �  " !� �" ! ! ! ! :�$�*+�	:188{  

�����లM �ర� ఒక&A ఆaి�� మ&Øకర� అF:$యం-ా కబýంచకం/ి�లM �ర� ఒక&A ఆaి�� మ&Øకర� అF:$యం-ా కబýంచకం/ి�లM �ర� ఒక&A ఆaి�� మ&Øకర� అF:$యం-ా కబýంచకం/ి�లM �ర� ఒక&A ఆaి�� మ&Øకర� అF:$యం-ా కబýంచకం/ి. . . . బLబLబLబL���� ి� ి� ి� ి�     
పÁర�కం-ాపÁర�కం-ాపÁర�కం-ాపÁర�కం-ా, , , , అక�మ®̄°న&ÂpలM ఇతర�ల ఆaి�లM క@ంత భగం కాజSaH అవఅక�మ®̄°న&ÂpలM ఇతర�ల ఆaి�లM క@ంత భగం కాజSaH అవఅక�మ®̄°న&ÂpలM ఇతర�ల ఆaి�లM క@ంత భగం కాజSaH అవఅక�మ®̄°న&ÂpలM ఇతర�ల ఆaి�లM క@ంత భగం కాజSaH అవ    
కాశం లèసు� ంrేకాశం లèసు� ంrేకాశం లèసు� ంrేకాశం లèసు� ంrే���� అFG దుర�rేy శ$ం_¿ F:$య= అFG దుర�rేy శ$ం_¿ F:$య= అFG దుర�rేy శ$ం_¿ F:$య= అFG దుర�rేy శ$ం_¿ F:$య=�ికార�లక� లం9:ల� �ికార�లక� లం9:ల� �ికార�లక� లం9:ల� �ికార�లక� లం9:ల� 
ఇవ�కం/ిఇవ�కం/ిఇవ�కం/ిఇవ�కం/ి����. (బఖర 2: 188).  
 ప�వక� � ఉపrే�ం9:ర�, అబc హt&'.ర � ఉల�� ðం9:ర�: 

��� #=;� � �4�l� x º3�]�� h��;� ! " �" �"! � �! !� "  � 
“·ర�J �షయంలM లంచం ·సుక�FG4ాడ� మ&AయL ఇ9ేQ4ాడ�·ర�J �షయంలM లంచం ·సుక�FG4ాడ� మ&AయL ఇ9ేQ4ాడ�·ర�J �షయంలM లంచం ·సుక�FG4ాడ� మ&AయL ఇ9ేQ4ాడ�·ర�J �షయంలM లంచం ·సుక�FG4ాడ� మ&AయL ఇ9ేQ4ాడ�, , , , ఇదy&A� ఇదy&A� ఇదy&A� ఇదy&A� 
అల=�అల=�అల=�అల=� >>>> శCంి9:డ� శCంి9:డ� శCంి9:డ� శCంి9:డ�”.... (అహf{: 2/387. స6ªహtd జ�+ 5069).  
 ఒక 4Gళ తన హక�¬ ·సుక�FG �షయంలMF², ల�క తనCÊౖన జ&A-S 
అ_:$9:&ా�? రnప�మ=ప/:�క» లంచం తపJ 4G&S r:&A ల�క�ంట¾ అrి 
ఈ 6ZచQ&Aక ప&A�ిలMక� &ాదు. 
     FGటP కాలంలM మLడ�ప�ల &^గం ఎంత-ా ప�బ` ]�oందంట¾, క@ందర� 
ఉrో$గLల�, 4ార� ప�చుQక�FG మLడ�ప�ల� 4ా&A ¸_:లకంట¾ +ం� 
]�_:o. క@�? కంప�ల బ/ెþ� లM ఉం/ే పదుy లలM ఒక పదుy  గLప�®̄°న 
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CHర�_¿ ఉంట\ంrి. (అrి మLడ�ప�ల� అ� అందర� r:�? గమ�ంచల�ర�). 
9:ల= వ$వw&ాల, పనుల ఆరంభం, సమ=ప�ం అrి ల��rి జరగదు. r©� 
వలన CHద4ాళ×� 9:ల= నషU]�తmF:?ర�. r©� మcలం-ాFG అFGక సమ= 
జ�ల� 9ె/ి]�తmF:?o. యజమ=� F'కర�ల మధ$ కలతలక� కారణం 
ఇrే అవ�తmన?rి. ఎవరo_ే మLడ�ప�ల� 9ె �̀�ా� &^ 4ా&A పనుల� 
సక�మంగ, _òందర-ా జర�గL_:o. ఎవరo_ే 9ె �̀ంచ&^ 4ా&A పనుల� 
సక�మం-ా జరగవ�, ఆలస$ం అవ�తmంrి. ఒకవ$క�� ల�ౖ1 లM �లబ/ే 
ఉంట"డ�, ఇత� 4Åనుక వ�Q, మLడ�ప�ల� 9ె �̀ం�న4ా&A పనుల� ఇత� 
కంట¾ మLంrే అo]�o ఉంట"o. ఇంకా (కంప�, %ా$కU&Aల) ఓనర� 
వరక� వ9ేQ ల=భంలM క@ంత Ç"గం లంచం రnపంలM అత� ఏజ'ం�, &'ప� 
aÊంట¾టP� జSబLలM� క� 4Åళ×� ంrి. అందు వల�నూ మ&AయL ఇతర కారణ:ల 
వల�నూ ఇల=ంటP FGరంలM ]Üతm�  క`aH4ా&A�, అల=� : తన కర�ణ నుం/ి 
దూరమLం9:ల� ప�వక� � శCించడంలM ఆశQర$ం ఏ� ల�దు. అబLy ల=� > 
k1 ఉమ) � ఉల�� ðం�న హr©సులM ప�వక� � ఇల= శCిం9:ర�ః  

º3�]�� h��;� X� �� �
=;! !� �"  �" � � "� �� 
“లంచం ఇ�Qప�చుQక�FG 4ా&Aదy&ACÊFౖ: అల=�లంచం ఇ�Qప�చుQక�FG 4ా&Aదy&ACÊFౖ: అల=�లంచం ఇ�Qప�చుQక�FG 4ా&Aదy&ACÊFౖ: అల=�లంచం ఇ�Qప�చుQక�FG 4ా&Aదy&ACÊFౖ: అల=� >>>> �ాపం కల�గL-ాకా �ాపం కల�గL-ాకా �ాపం కల�గL-ాకా �ాపం కల�గL-ాకా!”. 
(ఇబL? మ=జ: 2313. స6ªహtd జ�+ 5114). 
 

33339999....    ప&ాo భc+� ఆక�+ంచుక@నుప&ాo భc+� ఆక�+ంచుక@నుప&ాo భc+� ఆక�+ంచుక@నుప&ాo భc+� ఆక�+ంచుక@నుటటటట 

     అల=� > «క¬ భయం ల�నపJడ� మ�	ి వదy ఉన? శక�� �ామర��ం, 
బLrి�జ�´ F:ల� స�యం-ా అత� CÊౖFG ఒక �పతm� , ఆపద-ా మ=&A]�తmం 
ట"o. అతను 4ాటP� ఇతర�ల �ÜమLf కాజSసుక@నుటక�, ఇతర�లCÊౖ 
rౌరþన$ం, బల_:¬రం 9ేయLటక� ఉప�-A�ా� డ�. æటPలM ఒకటP ఇతర�ల 
భc+� అక�+ంచుక@నుట క�/:. r©� �± 9:ల= క�Aన®̄°నrి. ప�వక� 
� ఇల= 6ZచQ&Aం9:ర� అబLy ల=� > k1 ఉమ) � ఉల�� ðం9:ర�: 
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>r8� G% �` ����^;� ��) 	� ['A 	^� jk� �a�b w8f� #� 1A� #�� ! ! ! ! ! ! !� � � � � � " " " �� �! " " � " "� "! ! !� �� C �M ! �� ! " � 
“ఎవరo_ ేఇతర�ల భc+� అక�మం-ా ఆక�+ంచుక�ంట"/ోఎవరo_ ేఇతర�ల భc+� అక�మం-ా ఆక�+ంచుక�ంట"/ోఎవరo_ ేఇతర�ల భc+� అక�మం-ా ఆక�+ంచుక�ంట"/ోఎవరo_ ేఇతర�ల భc+� అక�మం-ా ఆక�+ంచుక�ంట"/ో, , , , ప�ళయప�ళయప�ళయప�ళయ    
rిF:న అత/ిrిF:న అత/ిrిF:న అత/ిrిF:న అత/ి���� ఏడ� భcమLల క��ం ఏడ� భcమLల క��ం ఏడ� భcమLల క��ం ఏడ� భcమLల క��ంద అణగrద అణగrద అణగrద అణగrొొొొ� క¬బడ�ను�క¬బడ�ను�క¬బడ�ను�క¬బడ�ను”.... (బLఖ=&A 2454). 
ప�వక� � ఇల= aÊల�9:Qర� యఅ�ల= k1 మLర� � ఉల�� ðం9:ర�ః  

�|b 4$¤ �E8 I)�C " �! � � 9� � e � ���� 	Z$� w8f� #� � "�  � ! " � " !,>r8� G% �A� »$%) ��� 0�ZQ +� � ! ! !� � � �� �" " � ��  � " � " 
��� ����^;� ��) 	&�D) 45 � " �  ! !� � � � �  " � ��z�
;� >� �^) !  � " �� � " 

“ఏ వ$క�� ఒక జ�FÅడ� భc+� ఏ వ$క�� ఒక జ�FÅడ� భc+� ఏ వ$క�� ఒక జ�FÅడ� భc+� ఏ వ$క�� ఒక జ�FÅడ� భc+� అF:$యం-ా అF:$యం-ా అF:$యం-ా అF:$యం-ా ఆక�+ంచుక�ంట"/ోఆక�+ంచుక�ంట"/ోఆక�+ంచుక�ంట"/ోఆక�+ంచుక�ంట"/ో, , , , అr ేఅr ేఅr ేఅr ే
9ోట óత�ం ఏడ� భcమL9ోట óత�ం ఏడ� భcమL9ోట óత�ం ఏడ� భcమL9ోట óత�ం ఏడ� భcమLలలలలనునునును క��ంrి వరక� త�4ా�ల� అల=� >  క��ంrి వరక� త�4ా�ల� అల=� >  క��ంrి వరక� త�4ా�ల� అల=� >  క��ంrి వరక� త�4ా�ల� అల=� > అత�క� అత�క� అత�క� అత�క� 
�±�ా� డ��±�ా� డ��±�ా� డ��±�ా� డ�. . . . మ��మ��మ��మ��    అల=� > ప�జల మధ$ ·ర�J పÁ&A� 9aేH అంత వరక� అల=� > ప�జల మధ$ ·ర�J పÁ&A� 9aేH అంత వరక� అల=� > ప�జల మధ$ ·ర�J పÁ&A� 9aేH అంత వరక� అల=� > ప�జల మధ$ ·ర�J పÁ&A� 9aేH అంత వరక� ఆ ఆ ఆ ఆ 
ఏడ�భcమLల�ఏడ�భcమLల�ఏడ�భcమLల�ఏడ�భcమLల�    అత� అత� అత� అత� ®డ̄®డ̄®డ̄®డ̄లM లM లM లM బంధనం-ా బంధనం-ా బంధనం-ా బంధనం-ా 4Gయబడ�_:o4Gయబడ�_:o4Gయబడ�_:o4Gయబడ�_:o”....    (తబ"� � 
3ిd కí): 22/270. స&Âహtd జ�+: 2719.). 
     తన, మ&AయL తన ]Üర�గL4ా� భcమLల మధ$ ఉన? హదుy లను, 
గLర�� లను మ=&AQ, తన భc+� CÊంచుక@నుట క�/: భc+ ఆక�మణ 
క��ంrికS వసు� ంrి. r:� గL&Aం9ే ప�వక� � ఇల= 9ె]ాJర�: 

f� 8�
� j� #� ��� #=;� " � �  �� � � " � � �w8! " 
“భc+ గLర�� `? మ=&AQన4ా�� అల=�భc+ గLర�� `? మ=&AQన4ా�� అల=�భc+ గLర�� `? మ=&AQన4ా�� అల=�భc+ గLర�� `? మ=&AQన4ా�� అల=� >>>> శCంిచు-ాకా శCంిచు-ాకా శCంిచు-ాకా శCంిచు-ాకా”.... (మLaి� ం 1978) 
 

40404040....    aి%ారసు 9ేa ిబహtమ=నం a�ీక&Aంచుటaి%ారసు 9ేa ిబహtమ=నం a�ీక&Aంచుటaి%ారసు 9ేa ిబహtమ=నం a�ీక&Aంచుటaి%ారసు 9ేa ిబహtమ=నం a�ీక&Aంచుట  

     ఎవ&'.F: $r:, అంతసు�  క`-A, ప�జలM�  -ØపJ �ాË నం ]Üంrి ఉF:?/,ో 
ఇ� అత�క� అల=� > ఇ�Qన వ&ాల�. అతను 4ాటPక� బదుల�-ా అల=� > క� 
కృతజ́త తపJక _ెల�]ా`. అతను 4ాటP� మLaి� ంలక� ల=భం 9ేక�ర�Q 
టక'. ఉప�-Aంచుట క�/: అల=� > క� కృతజ́త _ె`పనట\�  అవ�తmంrి. 
ఇrే �షయ=�? ప�వక� � ఇల= 9ె]ాJర�:  
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�=Z�$� 0�A� GZ
) +� 4�
� £�D�� #�" "� � � � "" � �� � " " �� " " �� �" � ! � 
“ఎవర� తన _¿టP మLaి� ంక� ఏ ల=భం 9ేఎవర� తన _¿టP మLaి� ంక� ఏ ల=భం 9ేఎవర� తన _¿టP మLaి� ంక� ఏ ల=భం 9ేఎవర� తన _¿టP మLaి� ంక� ఏ ల=భం 9ేక�క�క�క�రQ గల�గLరQ గల�గLరQ గల�గLరQ గల�గL_:/ో_:/ో_:/ో_:/ో, , , , అ ల=భం అ ల=భం అ ల=భం అ ల=భం 
అత�క� 9ేక�&ాQ`అత�క� 9ేక�&ాQ`అత�క� 9ేక�&ాQ`అత�క� 9ేక�&ాQ`”. . . . (మLaి� ం 2199).  
 ఎవర� తనక�న? ఇల=ంటP వ&ాల_¿, సంకలJÄrి�_¿ అల=� > సంతృCి�  
క»ర�త తన మLaి� ం ��దర�ల నుం/ి rౌరþF:$�? దూరం 9ే�ా*/ో, ల�క 
మ&SrౖెF: ల=భం 4ా&Aక� 9ేక�ర�Q_:/ో – అrి క�/: ఏల=ంటP �	ిÌ�  
కా&ా$�క� ]ాలJడక�ం/:, ల�క ఇతర�లను 4ా&A హక�¬ నుం/ి _òల-Aంచ 
క�ం/: – 4ార� అల=� > వదy  ప�ణ:$�క� అర�ï లవ�_:ర�. ప�వక� � 9ె]ాJర�ః 

���E�3 ��=Zb�� � �" � � " 
“a%ిారసు 9యేం/ిa%ిారసు 9యేం/ిa%ిారసు 9యేం/ిa%ిారసు 9యేం/ి, , , , ప�ణ:$ప�ణ:$ప�ణ:$ప�ణ:$ల� సం]ాrంిచం/ిల� సం]ాrంిచం/ిల� సం]ాrంిచం/ిల� సం]ాrంిచం/”ి....    (బLఖ=&A 1432, మLaి� ం 2627). 
* ఇల=ంటP aి%ారసులక� బదుల�-ా ఏ®̄°F: ·సుక»వడం ఎంత మ=త�ం 
�గ$ం కాదు. r©�క� �రnపణ అబc ఉమ=మ రIయల=� హt అనుï  
ప�వక� సల� ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం_¿ ఉల�� ðం�న ఈ హr©సు:  

���;� #� I��� ���� �3� @^� ��$%^� �)@2 	; �@2U� ���Zb @�f GZb #�� " � C � � � " � � � "M  �! ! ! eC � " �� � � C C� � � � � � �� � �! � � ! 
“ఎవర� ఒక&Aక� a%ిారసు 9ేaిఎవర� ఒక&Aక� a%ిారసు 9ేaిఎవర� ఒక&Aక� a%ిారసు 9ేaిఎవర� ఒక&Aక� a%ిారసు 9ేaి, , , , r:�CÊౖ అతనుr:�CÊౖ అతనుr:�CÊౖ అతనుr:�CÊౖ అతను ఇ9Qే బహtమ=నం aీ�క ఇ9Qే బహtమ=నం aీ�క ఇ9Qే బహtమ=నం aీ�క ఇ9Qే బహtమ=నం aీ�క    
&AaH�&AaH�&AaH�&AaH� , , , , అతను వ/ీÐ క� సంబం�ంి�న Ç"-ాలM�  ఒక CÊదyr:�క� గL&'.నట\�అతను వ/ీÐ క� సంబం�ంి�న Ç"-ాలM�  ఒక CÊదyr:�క� గL&'.నట\�అతను వ/ీÐ క� సంబం�ంి�న Ç"-ాలM�  ఒక CÊదyr:�క� గL&'.నట\�అతను వ/ీÐ క� సంబం�ంి�న Ç"-ాలM�  ఒక CÊదyr:�క� గL&'.నట\� ”.... 
(అహf{: 5/261. స6ªహtd జ�+: 6292). 
     ఒక వ$క��క� ఉrో$గం ఇCిJంచడం, ల�క ఒక ఆ3ిసు నుం/ి మ&^ ఆ3ిసు 
క� ల�క ఒక ప�rేశం నుం/ి మ&^ ప�rే�ా�క� బrిî 9ేoంచడం ల�క &^గLల 
క� �క�త* వ-'.&ాల� 9ేoంచ/:�క� క@ందర� తమక�న? $r:నూ, ఉన?త 
�ాË F:�? ఉప�-Aం� r:�క� బదుల�-ా క@ంత డబL¨ను మLడ�ప�-ా 
�ర�oంచుక�ంట"ర�. (�వ� ఇంత డk¨aH�  � ఈ ప� 9ేo�ా� ను అ�).  
అబL ఉమ=మ «క¬ CÊౖ హr©సు ఆ�:రం-ా �శQయం-ా ఇrి �	ిద�ం 
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అ� _ెల�సు� ంrి. మLంrే �ర�oంచుక»క ]�oF:-ా� డబL¨ ·సుక»వడం 
మ=త�ం �	ిద�ం అ� క�/: హr©సు r:�&ా _ెల�సు� ంrి(1). డబL¨ను ఆ�ం 
చక ఇల=ంటP ప�ణ$కార$ం 9ేaిన వ$క��క� ప�ళయrిF:న అల=� > వదy  
]Üంrే ప�pఫల®¹ 9:ల�. ఒక వ$క�� హస1 k1 సహd((((2 )))) వదyక� వ�Q 
తన ఓ అవసరంలM ఆయన aి%ారసు క»&ాడ�. ఆయన అత� ప� పÁ&A� 
9ేoం�న తర�4ాత ఆ వ$క�� కృతజ́తల� _ెల�పబåయ=డ�. అపÎడ� 
హస1 k1 సహd ఇల= 9ె]ాJర�: “rే�క� �వ� F:క� కృతజ́తల� 
_ెల�ప�తmF:?వ�. ధనవంతmల ధనంలM జకాü ఉన?ట\�  మ=క� ఉన? 
$r:లM క�/: జకాü ఉంrి అ� ®¹మL Ç"��ా� మL”((((3)))). 
     ఇక¬డ ఒక �షయం _ెల�సుక»వడం మం�rి. అrేమన-ా: తన ప� 
9ేoంచుటక�, తన వ$వw&ాలను చూచుటక�, ఒక వ$క��� క�&ాయ CÊౖ 
�య+ంచుక»వ/:�క� అభ$ంతరం ల�దు. ఇrి “ఇజ�ర” (క�&ాయక� ప� 
9ేoంచుక@నుట) ప&A�ిలMక� వసు� ంrి. �:&Afక షర�� లక� లMబ/ి ఉంట¾ 
�గ$®¹. కా� తనక�న? $r:, ఉన?త స�F:�? ఉప�-Aం� 9ేaి 
నందుక� బదుల� ·సుక»వడం �	ిÌ�ం. (ఈ &'ం/ింటPలM� వ$_:$�ా�? 
గL&A�ంచడం 9:ల= అవసరం). 
 

44441111....        ప�ప�ప�ప�4ా4ా4ా4ాళ�_¿ ప� 9ేoంచుక@�ళ�_¿ ప� 9ేoంచుక@�ళ�_¿ ప� 9ేoంచుక@�ళ�_¿ ప� 9ేoంచుక@�, , , , క�` ఇవ�క]�వ�టక�` ఇవ�క]�వ�టక�` ఇవ�క]�వ�టక�` ఇవ�క]�వ�ట 

 ప�4ాళ�క� 4ా&A క�` 4ÅంటFG ఇ4ా�ల� ప�వక� 9:ల= ]�� త*67ం9:ర�: 
                                                           

1- ఈ �షయం 	H§ అబLy d అ¸õ k1 బ"õ _¿ �F:?ను. (రచoత). 
2- పÁ&A� CHర� హస1 k1 సహd k1 అబLy ల=� > స) ఖaీ, ఆయన తన కాలం 
లM ప�aి� ి�  9ెంrిన îడ), r:త, �ా67త$కార�డ�. అబ"¨aియ వంశప&A ]ాలనలM� 
మ=మc1 &ాj కాలంలM మంp�-ా ఉF:?ర�. &ాj అత/ి� 9:ల= -êర�ం9ే4ాడ�. 
67I� శకం 166లM జ�fం9:డ�. 67I� శకం 238లM ఖూ&ా�ా1 లM స) ఖâ నగరంలM 
మరణDం9:ర�. (అఅ�ల=ం: ఖ'�ర�r©y1 జర¬î: 3/192). 
1- అr:బLx ష) ఇయ$: ఇబL? మL�ి�> రచన: 2/176. 
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f� ��D��� " � " �	&�� [� +� �%& 0�E� jE� � " � "� �� � ! � �� " � � ! 
“ప�4ాళ�క� 4ా&A 9ెమట ఆరక మLంrే 4ా&A క�` ఇ9Qేయం/ిప�4ాళ�క� 4ా&A 9ెమట ఆరక మLంrే 4ా&A క�` ఇ9Qేయం/ిప�4ాళ�క� 4ా&A 9ెమట ఆరక మLంrే 4ా&A క�` ఇ9Qేయం/ిప�4ాళ�క� 4ా&A 9ెమట ఆరక మLంrే 4ా&A క�` ఇ9Qేయం/”ి.... 
(ఇబL?మ=జ 2443. స6ªహtd జ�+: 1055). 
 క@�? మLaి� ం సమ=జ�లM�  ఉన? 9:ల=రకాల అF:$యం, rౌరþF:$లలM 
తమ ప�4ాళ�క�, క�`4ాళ�క� 4ా&A హక�¬ ఇవ�క ]�వ�ట క�/: 
ఒకటP. r:� ��ధ రకాల� ఇల= ఉF:?o. 
- ప�4ా/ి పÁ&A� హక�¬ను pరస¬&Aంచడం. అపÎడ� క�`4ా� వదy  ఏ 
�ా±$ం, ప�మ=ణం ల�క]�వడం. అల=ంటపÎడ� ఒక 4Gళ అతను తన 
హక�¬ను ఈ లMకంలM క»ల�JoF: ప�ళయrిF:న అల=� > వదy  ఏ 
మ=త�ం క»లMJడ�. బ"�ితm� �ÜమLf pన? rౌరþను$డ� ప�ళయrిF:న 
అల=� > వదyక� వ�QనపÎడ� అత� ప�ణ:$ల� బ"�ితm�క� ఇవ�బడ�_:o. 
ఒక4Gళ అత� వదy  ప�ణ:$ల� ల��9ో, బ"�ితm� ]ా]ాల� అత�CÊౖ �ప 
బడ�_:o. తర�4ాత అత�? నరకంలM�క� పంCించడం జర�గLతmంrి. 
- ప�4ా/ిక� అత� పÁ&A� హక�¬ ఇవ�క�ం/: అF:$యం-ా అత� హక�¬ 
లM క@రత 9ేaH4ా&A గL&Aం� సూర మLత3ిJ3ీ1 (83:1)లM అల=� > ఇల= _ె` 
]ాడ�: ����త�కలలMత�కలలMత�కలలMత�కలలM, , , , క@లతలలM త-A[ం� ఇ9ేQ4ా&Aక� �F:శం క@లతలలM త-A[ం� ఇ9ేQ4ా&Aక� �F:శం క@లతలలM త-A[ం� ఇ9ేQ4ా&Aక� �F:శం క@లతలలM త-A[ం� ఇ9ేQ4ా&Aక� �F:శం ఉఉఉఉన?rిన?rిన?rిన?rి����....  
 r©�క� ఉr:హరణ: క@ందర� యజమ=నుల� ప�4ాళ�ను 4ా&A rేశం 
నుం/ి ·సుక@� వ9ేQటపÎడ� అక¬డ 4ా&A_¿ ¸తం �ర�oంచుక@�, 
ఒపJందం (అ-Â®̄ం� �) 4�ా oంచుక�ంట"ర�. ఇక¬/ిక@�Q ప� ]�ా రంèం 
�న తర�4ాత ఆ అ-A®̄ం��  ను మ=&AQ, అందులM ఉన? r:�కంట¾ తక�¬వ 
¸తం �ర�o�ా� ర�. ప�4ాళ×� అoషUం-ాFG r:�? స67�ా� ర�. 4ా&A వదy  
తమ హక�¬ను ర�jవ�పరచ/:�క� త-Aన శక�� ఉండదు. అల=ంటపÎడ� 
4ార� అల=� > _¿FG óరCÊట\U క�ంట"ర�. ఒక4Gళ rౌరþన$ం 9ేaH యజమ=� 
మLaి� ం అo, ప�4ాడ� అ��ా�సుడo_ే, అత� యజమ=� దుర�� 
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వwరం అత�? (ప�4ా�) ఇ�ా� ం నుం/ి దూరం 9ేసు� ంrి. ఈ ]ాపం 
యజమ=� CÊౖ పడ�తmంrి. 
- అత�_¿ ఓవ) టౖెం డూ$టP ·సుక@�, ల�క అత� డూ$టP సమయం 
CÊం�. r:�CÊౖ కSవలం బ"aి, (మcల) ¸తం ఇ�ా� డ�. ఓవ) టౖెం «క¬ 
క�` ఇవ�డ�.  
- క@ందర� యజమ=నుల� ¸తం ఇవ�డంలM ఆలస$ం 9ే�ా� ర�. ఒక 4Gళ 
ఇ�QF: ఎF²? ఇబ¨ందుల, ఆటంకాల, Cిట�షన� , క»ర�U ల చుట¶U  p&A-A 
9ెపÎల� అ&A-Aన తర�4ాత. ఆలస$ం 9ేaH ఉrేyశం ఏమన-ా, ప�4ాడ� 
అలaి]�o, �&ాశ �సJృహలక� గL&A అo, స�తw-ా తన హక�¬FG 
వదుల�క»4ాల�, ల�r: అడగట®¹ మ=నుక»4ాల�, ల�క ప�4ా� 
�ÜమLf_¿ తన 4ా$]ారం మ&Aంత అèవృ�ి�  9ేసుక»4ాల�. ఇంక@ందర� 
తన ప�మ�	ిక� ¸_:ల� ఇవ�క 4ాటP_¿ వ/ీÐ  4ా$]ా&ాల� 9ే�ా� ర�. ఆ 
rిక�¬మ=`న ప�4ా� వదy ఒక&^j ఖర�Q ఉండదు. ఏ ఖర�Qల క@రక� 
తన Ç"&ా$Cిల� `? వద` వ9:Q/ో 4ా&Aక� అrి క�/: పంపల�క ]�_:డ�. 
ప�ళయrిF:న క�Aన�±క� గL&A అo�$ ఇల=ంటP rౌరþన$పర�లక� �F:శ®¹ 
కల�గL-ాక!. ప�వక� � aÊల�9:Qర�, అబc హt&'.&ా � ఉల�� ðం9:ర�:  

;� ��) 4�H\A �(� �5�5 ��� ��&" � � " �" "� � � � � � � �� � ��� £�� �E8� 8@� 45 � �D�� �E8 ����^- � �  � � �� � � � � " �� �� � � ! � � ! !
0�E� ·=) *� 	
� ����� �jE� �EU�� �E8� 	
H5 ��U�� " " � � " � � � �� � " � " � �� �! !" � " � � �� � �C ! " �� �� � 

“అల=�అల=�అల=�అల=� >>>>    ఇల= _ె̀ ]ాడ�ఇల= _ె̀ ]ాడ�ఇల= _ె̀ ]ాడ�ఇల= _ె̀ ]ాడ�:::: ప�ళయrFి:న FGను మLగL[ &Aక� ప�ళయrFి:న FGను మLగL[ &Aక� ప�ళయrFి:న FGను మLగL[ &Aక� ప�ళయrFి:న FGను మLగL[ &Aక� [(ఇబL? మ=జ: 
2442)లM ఈ పr:ల� ఉF:?o. “FGను ఎవ&Aక�FGను ఎవ&Aక�FGను ఎవ&Aక�FGను ఎవ&Aక� ప�త$ర�� �-ా �లబ/:Ð F² ప�త$ర�� �-ా �లబ/:Ð F² ప�త$ర�� �-ా �లబ/:Ð F² ప�త$ర�� �-ా �లబ/:Ð F², , , , 
అతను -'లవల�డ�అతను -'లవల�డ�అతను -'లవల�డ�అతను -'లవల�డ�”] ప�త$&A�-ా �లబడ_:నుప�త$&A�-ా �లబడ_:నుప�త$&A�-ా �లబడ_:నుప�త$&A�-ా �లబడ_:ను. . . . 1111. . . . F: CHర� �ద ఒక&Aక� F: CHర� �ద ఒక&Aక� F: CHర� �ద ఒక&Aక� F: CHర� �ద ఒక&Aక� 
శరణLశరణLశరణLశరణL    ఇ�Qఇ�Qఇ�Qఇ�Q,,,,    భంగప&A94ేాడ�భంగప&A94ేాడ�భంగప&A94ేాడ�భంగప&A94ేాడ�. (. (. (. (2222). ). ). ). స�తంత�మL-ా ఉన? వ$క��� బం�ంి� స�తంత�మL-ా ఉన? వ$క��� బం�ంి� స�తంత�మL-ా ఉన? వ$క��� బం�ంి� స�తంత�మL-ా ఉన? వ$క��� బం�ంి� 
((((బ"�స-ాబ"�స-ాబ"�స-ాబ"�స-ా) ) ) ) అ+fఅ+fఅ+fఅ+f, , , , r:� 4Åల pFG4ాడ�r:� 4Åల pFG4ాడ�r:� 4Åల pFG4ాడ�r:� 4Åల pFG4ాడ�. (. (. (. (3333). ). ). ). ఒక ప� మ�	�ి CÊట\U క@�ఒక ప� మ�	�ి CÊట\U క@�ఒక ప� మ�	�ి CÊట\U క@�ఒక ప� మ�	�ి CÊట\U క@�, , , , 
అత�_¿ పÁ&A� ప� ·సుక@�అత�_¿ పÁ&A� ప� ·సుక@�అత�_¿ పÁ&A� ప� ·సుక@�అత�_¿ పÁ&A� ప� ·సుక@�, , , , అత�అత�అత�అత�క� క�` ఇవ��4ాడ�క� క�` ఇవ��4ాడ�క� క�` ఇవ��4ాడ�క� క�` ఇవ��4ాడ�”.(బLఖ=&A 2227). 
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44442222....    సం_:F:�క� కానుక ఇసం_:F:�క� కానుక ఇసం_:F:�క� కానుక ఇసం_:F:�క� కానుక ఇవ�టంలM వ�టంలM వ�టంలM వ�టంలM అఅఅఅF:$యంF:$యంF:$యంF:$యం 

     క@ందర� తమ సం_:నంలM క@ంద&Aక� కానుక, బహtమ=నం ఇ�Q 
మ&A క@ంద&Aక� ఇవ�ర�. ఇల=ంటP వ$_:$సం �	ిÌ�ం. ఒక4Gళ ఏrౖెF: 
�:&Afక కారణం ఉంట¾ అల= ఇవ�చుQను. ఉr:: ఒక&Aక� ఉన? అవసరం 
మ&Øక&Aక� ఉండక]�వచుQ. 4ా&AలM ఒక¬డ� అవసËతక� గL&A అo, ల�r: 
అపÎలM �క�¬క�]�o, ల�r: ఖు) ఆ1 కంఠస�ం 9ేసూ� , ల�r: �ర�rో$గL/ౖె, 
ల�r: అ�ిక సం_:నం గల4ా/ౖె, ల�r: �ద$Ç"$సం క@రక� ప� వrి` 
ఉండవచుQ((((1)))). అల=ంటP క�మ=ర��క� అంద&Aకన? ఎక�¬వ ఇ�QనపÎడ�, 
ఇతర క�మ=ర��క� క�/: అల=ంటP అవసరం ప/ి_ే అల=-S ఇ�ా� నFG 
ఉrేyశ$ం తం/ి�rి ఉం/:`. r©�క� సర��ా�:రణ®̄°న �దరÙన అల=� > 
«క¬ ఈ ఆrేశం:  

���� ��^3�� ��^�$; ?�&� �2 ��;@��� " "  � � � � � "! !� � � ��$%&�'	:8{  
����F:$యం 9యె$ం/ిF:$యం 9యె$ం/ిF:$యం 9యె$ం/ిF:$యం 9యె$ం/ి. . . . ఇrి rౖెవభక��క� స&Aసమ=న®̄°నrిఇrి rౖెవభక��క� స&Aసమ=న®̄°నrిఇrి rౖెవభక��క� స&Aసమ=న®̄°నrిఇrి rౖెవభక��క� స&Aసమ=న®̄°నrి. . . . అల=�అల=�అల=�అల=� >>>>     క� భయక� భయక� భయక� భయ    
పడ�త వ�పడ�త వ�పడ�త వ�పడ�త వ�వహ&Aంచం/ివహ&Aంచం/ివహ&Aంచం/ివహ&Aంచం/ి����. (మ=ఇద 5: 8).  
r©�క� సంబం�ిం�న ప�_ే$క �దరÙన ఇrిః  

 �� ��8 �` 	� �3� 0��� +� j�� #� +I=
;� #�! � � � ! ! !! � 9� � �� � � " " " � e ! ! � �12 �
�� �$n( ¬` ��^� � � " �! � " � M ! � � �
E8�� ��& J ��& 	$�� �$n( ~@;� ��� ��^� ����! " C� �� � �� � " �� � � �� " �  ! !� � � � � � �	=� " 

F'మ=1 k1 బ	ీ) � ఉల�� ðం9:ర�: అత� తం/ి� అత/ి? ప�వక� � 

వదyక� ·సుక@�Q ప�వకా�  “FGను F: ఈ క�మ=ర��క� ఒక బ"�సను 
కానుక-ా ఇ9:Qను అ� అF:?డ�. ప�వక� � అrి �� “మ&A �వ� � మ&A �వ� � మ&A �వ� � మ&A �వ� � 

                                                           

1-  ఇల=ంటP మ&S అవసరం అoF: ఉం/ి సం_:నంలM ఏ ఒక¬డ� సం]ాrిం9ే 
శక�� ల��4ా/ౖె, తం/ి� ధనశక��గల4ా/ై_ే తం/ి� అల=ంటP సం_:నం CÊౖ ప�_ే$కం-ా 
ఖర�Q 9ేయవచుQను. (ఇబL? బ"õ). 
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క�మ=ర�లంద&AకÉ ఇల=-S కానుక ఇ9:Q4ాక�మ=ర�లంద&AకÉ ఇల=-S కానుక ఇ9:Q4ాక�మ=ర�లంద&AకÉ ఇల=-S కానుక ఇ9:Q4ాక�మ=ర�లంద&AకÉ ఇల=-S కానుక ఇ9:Q4ా?” అ� అ/ి-ార�, r:�క� 
అతను ల�దF:?డ�. “అo_ ే అత� నుం/ి క�/: 4ాపసు ·సుక»అo_ ే అత� నుం/ి క�/: 4ాపసు ·సుక»అo_ ే అత� నుం/ి క�/: 4ాపసు ·సుక»అo_ ే అత� నుం/ి క�/: 4ాపసు ·సుక»” 

అF:?ర� ప�వక� �. (బLఖ=&A 2586, మLaి� ం 1623). మ&^ ఉల�� ఖనంలM 
ఉంrిః “అల=�అల=�అల=�అల=� ::::క� భయపడం/ిక� భయపడం/ిక� భయపడం/ిక� భయపడం/ి, , , , � క�మ=ర�ల మధ$ F:$య=�? � క�మ=ర�ల మధ$ F:$య=�? � క�మ=ర�ల మధ$ F:$య=�? � క�మ=ర�ల మధ$ F:$య=�? 
]ాటPంచం/ి]ాటPంచం/ి]ాటPంచం/ి]ాటPంచం/”ి. r:ం_¿ బ	ీ) � ఇంటPక� p&A-Ø�Q, కానుకను తనక@డ�క� 
నుం/ి 4ాపసు ·సుక�F:?ర�. (బLఖ=&A 2587). మ&^ ఉల�� ఖనంలM ఉంrిః 
బ	ీ) తన క�మ=ర��క� కానుక ఇ�Q, ప�వక� వదyక� వ�Q r:�క� ఆయన 
� �ా¼ి-ా ఉం/:ల� క»&ార�. అపÎడ� ప�వక� � అF:?ర�ః “అల=ంటఅల=ంటఅల=ంటఅల=ంట    
పÎడ� నను? �ా¼ి-ా �లబúటUక�పÎడ� నను? �ా¼ి-ా �లబúటUక�పÎడ� నను? �ా¼ి-ా �లబúటUక�పÎడ� నను? �ా¼ి-ా �లబúటUక�. . . . అF:$య సంబంధ®̄°న 4ాటPCÊౖ FGను అF:$య సంబంధ®̄°న 4ాటPCÊౖ FGను అF:$య సంబంధ®̄°న 4ాటPCÊౖ FGను అF:$య సంబంధ®̄°న 4ాటPCÊౖ FGను 
�ా¼ి-ా ఉండను�ా¼ి-ా ఉండను�ా¼ి-ా ఉండను�ా¼ి-ా ఉండను”. (మLaి� ం 1623, బLఖ=&A 2650). 
     క@�? క�ట\ంబ"లM�  అల=� > _¿ భయపడ� తండ�� ల�, తమ సం_:F: 
�క� కానుకల� ఇవ�డంలM వ$_:$సం ]ాటP�ా� ర�. ఈ �ధం-ా 4ా&A మధ$ 
పరసJర �&^ధ�rే�çాలను సృ	ిU�ా� ర�. ఒకడ� తన Cినతం/ి� ల=-S 
ఉF:?డ� అత�క��Q, మ&Øకడ� తన ®¹నమ=మల రnపంలM ఉF:? 
డన? �ాక�_¿ దూరమL 9ే�ా� డ�. ల�క ఒక Ç"ర$ సం_:F:నక� ఇaH�  మ&^ 
Ç"ర$ సం_:F:�క�వ�డ�. ఒక Ç"ర$ Cిల� `? చక¬� CÊౖÕ4G� %ాఠ�ాలలM�  
9ే&AJaH�  మ&^ Ç"ర$ Cిల� `? అందులM 9ే&AJంచడ�. 
     సం_:నంలM ఇల=ంటP అF:$య=ల పJpఫలం తం/ి� తన కß�� &ా చూaH 
సమయం ఒకపÎడ� వసు� ంrి. తన CితృCH�మను F²చుక»� సం_:నం 
&SపటP &^j తమ తం/ి� aHవలM క�/: ]ాల�పంచుక»ర�. తన సం_:నంలM 
వ$_:$సం ]ాటPం�న వ$క��క�  ప�వక� � ఇల= 6ZచQ&Aం9:ర�:  

W�� |;� x 7�;` ��(��) +� ~¡) ��;�C � �� " � � � "M ! " � �! � ! � � " � �� 9 
“�క� aHవ 9యేడంలM � Cిల� లందరn సమ=నం-ా �క� aHవ 9యేడంలM � Cిల� లందరn సమ=నం-ా �క� aHవ 9యేడంలM � Cిల� లందరn సమ=నం-ా �క� aHవ 9యేడంలM � Cిల� లందరn సమ=నం-ా ఉం/:ఉం/:ఉం/:ఉం/:ల� ల� ల� ల� �క� �క� �క� �క� 
ఇషUం ల�r:ఇషUం ల�r:ఇషUం ల�r:ఇషUం ల�r:?”. (అహf{:2/281, మLaి� ం:1623). 
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44443333....    అనవసరంఅనవసరంఅనవసరంఅనవసరం-ా-ా-ా-ా è¼Ïటన è¼Ïటన è¼Ïటన è¼Ïటన 

     సహd k1 హ1 జ`య$ � కథనం: ప�వక� � ఉపrే�ం9:ర�: 

�E �¼ #� ����') I(,� 	�
k) �� 0@
�� �U #� � � "� � " " � � "! � ! ! ! ! !� " � � � � �"  "� ! � � �!�� ��8 �) ��;�^� 4� � � � �� � � ��� � �

� �
k;�� ! "	��=)� 	)@k) �� 8@& ��& �;U']� 	=� �k%
3 J �1;! ! ! !M �� � � � �� � � � " �M " " �� � �� �  � �" � 
“తనక� స&Aపడ�నంత ఉన?4ాడ� è¼Ïటన 9aేH�  తనక� స&Aపడ�నంత ఉన?4ాడ� è¼Ïటన 9aేH�  తనక� స&Aపడ�నంత ఉన?4ాడ� è¼Ïటన 9aేH�  తనక� స&Aపడ�నంత ఉన?4ాడ� è¼Ïటన 9aేH�  4ాస�4ా�క� అతను 4ాస�4ా�క� అతను 4ాస�4ా�క� అతను 4ాస�4ా�క� అతను 
నరక �పÎలను క�డబúడ�తmF:?డన? మ=టనరక �పÎలను క�డబúడ�తmF:?డన? మ=టనరక �పÎలను క�డబúడ�తmF:?డన? మ=టనరక �పÎలను క�డబúడ�తmF:?డన? మ=ట”.... è¼Ïటన 9ేయక�ం/: 
ఉండ�టక� స&Aపడ�నrి అంట¾ ఏ+టP? అ� సహచర�ల� అ/ి-ార�. 
r:�క� ప�వక� � 9ె]ాJర�ః “పగల�పగల�పగల�పగల�, , , , �ాయంత�ం �ాయంత�ం �ాయంత�ం �ాయంత�ం &'ండ� పÁటల &'ండ� పÁటల &'ండ� పÁటల &'ండ� పÁటల pం/కి� pం/కి� pం/కి� pం/కి� 
స&Aపడ�నrిస&Aపడ�నrిస&Aపడ�నrిస&Aపడ�నr”ి. (అబc r:వÁ{ 1629. స6ªహtd జ�+: 6280). 
అబLy ల=� > k1 మâఊ{ � ఉల�� ఖనం ప�కారం: ప�వక� � ఉపrే�ం9:ర�:  

�b�@� �� �b�@A ����^;� ��) RW�E 	�
k) �� 	;� �U #�C C� � � "� " " � � � "� ! ! ! !� � � � � � � �" �� " � � 	�E� x ! ! " � ! 
“తన వదy  స&Aవడ�నr ి ఉంతన వదy  స&Aవడ�నr ి ఉంతన వదy  స&Aవడ�నr ి ఉంతన వదy  స&Aవడ�నr ి ఉం/ి//ిి/ి క�/: య=�ంచు4ాడ� ప�ళయrFి:న  క�/: య=�ంచు4ాడ� ప�ళయrFి:న  క�/: య=�ంచు4ాడ� ప�ళయrFి:న  క�/: య=�ంచు4ాడ� ప�ళయrFి:న 
వ�QనపÎడ� అత� మLఖం �ద è±ంగLర�� ల� -ాయ=ల వల� సJషUం-ా వ�QనపÎడ� అత� మLఖం �ద è±ంగLర�� ల� -ాయ=ల వల� సJషUం-ా వ�QనపÎడ� అత� మLఖం �ద è±ంగLర�� ల� -ాయ=ల వల� సJషUం-ా వ�QనపÎడ� అత� మLఖం �ద è±ంగLర�� ల� -ాయ=ల వల� సJషUం-ా 
ఉంట"oఉంట"oఉంట"oఉంట"o”. (అహf{: 1/388. స6ªహtd జ�+: 6255).  
స6ª మLaి� ంలM అబc హt&'.&ా � ప�వక�_¿ ఉల�� ðం9:ర�:  

���� z�
;� �U #�� � "" � ��  � �;������'�; �� �^�'�$� ��¼ �U') I(,� ����3 4�" " � " � C " � C "! ! !"  �� � �" "�  " � �� � � � ! 9 � 
“ధF:�?ధF:�?ధF:�?ధF:�?    క�డబúట¾Uక�డబúట¾Uక�డబúట¾Uక�డబúట¾U     ఉrేyశ$ం_¿ఉrేy శ$ం_¿ఉrేy శ$ం_¿ఉrేy శ$ం_¿    అడ�క�¬FG4ాడ�అడ�క�¬FG4ాడ�అడ�క�¬FG4ాడ�అడ�క�¬FG4ాడ�    4ాస�4ా�క� 4ాస�4ా�క� 4ాస�4ా�క� 4ాస�4ా�క� అ-A?జ��ల`? అ-A?జ��ల`? అ-A?జ��ల`? అ-A?జ��ల`? 
క»ర�క�ంట\F:?డ�క»ర�క�ంట\F:?డ�క»ర�క�ంట\F:?డ�క»ర�క�ంట\F:?డ�. . . . కనుక అతను ఎక�¬వ అడ�క»¬వచుQ ల�r: తక�¬వ కనుక అతను ఎక�¬వ అడ�క»¬వచుQ ల�r: తక�¬వ కనుక అతను ఎక�¬వ అడ�క»¬వచుQ ల�r: తక�¬వ కనుక అతను ఎక�¬వ అడ�క»¬వచుQ ల�r: తక�¬వ 
అడ�క»¬వచుQఅడ�క»¬వచుQఅడ�క»¬వచుQఅడ�క»¬వచుQ. (. (. (. (అrి అత� ఇషUంఅrి అత� ఇషUంఅrి అత� ఇషUంఅrి అత� ఇషUం).).).). ”. (మLaి� ం 1041). 
     క@ందర� è±క�ల� ప�జల మLందు మaిþ{ లM �లబ/ి తమ అ&A�ంప� 
ల_¿ నమ=¸లక� ఇబ¨ంrి కల�గ జS�ా� ర�. క@ందర� అబద�ం 9ెబL_:ర�. 
భcటకప� CHపర�� , 4ాటPలM క@�? అసత$ప� సంఘటనలను 4�ా oంచు 
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క@� వ�ా� ర�. క@ందర� తమ క�ట\ంబంలM� క@ంద&A� ఇతర మaిþ{ 
లలMక� పంప�_:ర�. అక¬/ి నుం/ి p&A-Ø�Q మ�� 4G&S మaిþ{ లలMక� 
4Åß�� ర�. 4ార� ఎంత ధ�క�లM అల=� > తపJ ఎవ&AకÉ _ె`య&ాదు. 4ార� 
చ�]�oన తర�4ాత 4ా&A ఆaి�  ఎంత అFGrి _ెల�సు� ంrి. సమ=జంలM 
ఒక రకం ఇల=ంటP4ా&Arౖె_ే, మ&^ 4Åౖప� 4ాస��క íద4ాళ×�ంట"ర�. 4ార� 
అవసరంగల4ార� అ� ఎర�గ� మ�	ి 4ా&A ఆ_:fèమ=F:�? చూaి 
4ార� Ç"గ$వంతmల� Ç"��ా� డ�. 4ార� లMక�ల 4Åంటప/ి సwయం 
9ెయ$ం/ి అ� బ�pమ=ల� మనుషmల� కార�. 4ార� గL&A�ంపబడర� గనుక 
4ా&Aక� ఏల=ంటP r:నమc rొరకదు. 
 

44444444....    p&A-A ఇవ�p&A-A ఇవ�p&A-A ఇవ�p&A-A ఇవ�ల��ల��ల��ల�� ఉrేyశ$ం_¿ అపÎ ·సుక@నుట ఉrేyశ$ం_¿ అపÎ ·సుక@నుట ఉrేyశ$ం_¿ అపÎ ·సుక@నుట ఉrేyశ$ం_¿ అపÎ ·సుక@నుట 

 అల=� > వదy  అల=� > r:సుల హక�¬ 9:ల= -ØపJrి. అల=� > హక�¬లM 
లMపం జ&A-A_ే అల=� > _¿ ±మ=పణ 4Gడ�క@� ఆ ]ాపం నుం/ి ర±ణ 
]ÜందవచుQ కా� మ=నవ హక�¬ల� 9ె �̀ంచడం తపJ 4G&S మ=ర[ం ల�దు. 
అrి క�/: rి) హం, rిF:) ల_¿ -ాక ]ాపప�ణ:$ల_¿ ·ర�J 9ేయబ/ే 
rినం &ాకమLంrే 9ె �̀ం9:`. అల=� > ఇల= ఆrే�ం9:డ�:  

6+` !��$2� �` R�(��f� ��B�3 +� 4���U) ��� � ! !" 9� �� ! � � " � � �� � "� � ": �)��"�	:58{  
����"అమ=నతmలను అమ=నతmలను అమ=నతmలను అమ=నతmలను ((((అపJ-Aంతల�అపJ-Aంతల�అపJ-Aంతల�అపJ-Aంతల�) ) ) ) �గL$ల�నౖ 4ా&Aక� అపJ-Aంచం/ి�గL$ల�నౖ 4ా&Aక� అపJ-Aంచం/ి�గL$ల�నౖ 4ా&Aక� అపJ-Aంచం/ి�గL$ల�నౖ 4ా&Aక� అపJ-Aంచం/"ి    
అ� అల=�అ� అల=�అ� అల=�అ� అల=� >>>> +మf`? ఆజ�´ Cసిు� F:?డ� +మf`? ఆజ�´ Cసిు� F:?డ� +మf`? ఆజ�´ Cసిు� F:?డ� +మf`? ఆజ�´ Cసిు� F:?డ�����.... (��ా 4: 58).  
 అపÎ p&A-A9ేQ �షయంలM అల±$ం మన సమ=జంలM సర��ామ=న$ 
®̄°]�oంrి. క@ందర� తమక� 9:ల= అవసరం ఉన?ందుక� కాదు, తమ 
¸�తం ÇåగÇ"-ా$లM�  గడవ/:�క� మ&AయL ఇతర�ల గL/ిÐ  అనుకరణలM 
ప/ి క@త�  బండ�� , హౌâ ఫ&Â?చ) ల=ంటP న�ం�]�o�4ాటP� క@FGందుక� 
అపÎ ·సుక�ంట"ర�. అందుక� ఎక�¬వ ఇF:)*d ®̄ం�* CÊౖ �క�oం9ే 
దుకాణ:లM� క� 4Åß�� ర�. అo_ే అFGక ఇF:)*d ®̄ం�* 4ా$]ా&ాలM�  అను 
మ=నం, �	ిÌ�ం ఉంట\ందన? �షయ=�? క�/: గ67ంచర�� . 
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     అత$వసర®̄°న అక¬ర ల�క�F:? అపÎ ·సుక»వటం వలన, 9ె �̀ంచ 
వలaినపÎడ� '&Sప�మ=ప�' అ� జ�ప$ం జర�గLతmంrి. ల�r: ఇ�Qన 
4ాడ� నషU]�వలaి వసు� ంrి. r©� దుషh`తం నుం/ి 6ZచQ&Aసూ�  ప�వక� 
� ఇల= _ె`]ార�: 

z�
;� ����� 1A� #�!  �� � "" �� ����� �B� �2W�B� @)�)  � �� �� � ! �)�) 1A� #�� 	
� ! � �� � "� " � � ���� 	Z$3� ����3` @� � �� " " �� � � ! 
“ఎవరo_ ేp&A-A ఇ9Qే ఉrేyశ$ం_¿ ఇతర�ల నుం/ి ఎవరo_ ేp&A-A ఇ9Qే ఉrేyశ$ం_¿ ఇతర�ల నుం/ి ఎవరo_ ేp&A-A ఇ9Qే ఉrేyశ$ం_¿ ఇతర�ల నుం/ి ఎవరo_ ేp&A-A ఇ9Qే ఉrేyశ$ం_¿ ఇతర�ల నుం/ి ((((అపÎ-ాఅపÎ-ాఅపÎ-ాఅపÎ-ా) ) ) ) �ÜమLf �ÜమLf �ÜమLf �ÜమLf 
·సు·సు·సు·సుక�ంట"/ోక�ంట"/ోక�ంట"/ోక�ంట"/ో, , , , అల=�అల=�అల=�అల=� >>>> అత� తరఫ�న 9ె �̀�ా� డ� అత� తరఫ�న 9ె �̀�ా� డ� అత� తరఫ�న 9ె �̀�ా� డ� అత� తరఫ�న 9ె �̀�ా� డ�. (. (. (. (అంట¾ అల=�అంట¾ అల=�అంట¾ అల=�అంట¾ అల=� >>>>    
సwయం 9ేసwయం 9ేసwయం 9ేసwయం 9ే�ా��ా��ా��ా� డ�డ�డ�డ�). ). ). ). ఎవరo_ేఎవరo_ేఎవరo_ేఎవరo_ే    ఇతర�లను నషUపర9:లన? ఉrేy శ$ం_¿ ఇతర�లను నషUపర9:లన? ఉrేy శ$ం_¿ ఇతర�లను నషUపర9:లన? ఉrేy శ$ం_¿ ఇతర�లను నషUపర9:లన? ఉrేy శ$ం_¿ 
·సుక�ంట"/ో·సుక�ంట"/ో·సుక�ంట"/ో·సుక�ంట"/ో, , , , అల=�అల=�అల=�అల=� >>>> అతFG? నషUపర��ా� డ� అతFG? నషUపర��ా� డ� అతFG? నషUపర��ా� డ� అతFG? నషUపర��ా� డ�”. . . . (బLఖ=&A 2387).  
 ప�జల� అపÎ �షయంలM 9:ల= అశ�Ì�  వ67సు� F:?ర�. r:�� తక�¬వ 
�ల�వగలద� Ç"�సు� F:?ర�. కా� అల=� > వదy  అrి 9:ల= CÊదy  �ష 
యం. అం_ేకాదు; ష6ª{ (అల=� > మ=ర[ంలM తన ప�ణ:�? క»లMJoన 
4ా&A)క� 9:ల= ఘనత, ల�క¬ల�న�? ప�ణ:$ల� మ&AయL ఉన?త�ాË నం 
ఉన?పJటPకÉ అతను క�/: అపÎ 9ె �̀ంచ� బ"ధ$త నుం/ి 
తCిJంచుక»ల�డ�. r©�క» �దరÙన-ా ప�వక� � ఈ ప�వచనం చదవం/ిః  

�%"n�+��� �� �T��� ��g(!��� !#��;�  @�ِ@)!x !@;�  #)!� �;�  1!( ��½Z!� !��@!0!; �� ��+ 8 �E��C& ��!��x ! �%!��! 
5 ���4 � ��"�!��5 �4 & ��!��5 �4 � ��"�!��5 �4 & ��!��� �� �$�	�!B �#)�� �B ��A����� �
 ��� �� ) ��"̂��� �
"	�B �
)�	 

“సుôసుôసుôసుô    wనల=�wనల=�wనల=�wనల=� >>>>! అపÎ గL&Aం�  అపÎ గL&Aం�  అపÎ గL&Aం�  అపÎ గL&Aం� ఎంత క�Aన®̄°న �షయం అవత&Aం�ంrిఎంత క�Aన®̄°న �షయం అవత&Aం�ంrిఎంత క�Aన®̄°న �షయం అవత&Aం�ంrిఎంత క�Aన®̄°న �షయం అవత&Aం�ంr?ి!    
F: ]�ా ణం ఎవ&A 9pేలM ఉంrో అత� �ా¼ిF: ]�ా ణం ఎవ&A 9pేలM ఉంrో అత� �ా¼ిF: ]�ా ణం ఎవ&A 9pేలM ఉంrో అత� �ా¼ిF: ]�ా ణం ఎవ&A 9pేలM ఉంrో అత� �ా¼!ి ఒక వ�క�� అల=� ఒక వ�క�� అల=� ఒక వ�క�� అల=� ఒక వ�క�� అల=� >>>> మ=ర[ంలM  మ=ర[ంలM  మ=ర[ంలM  మ=ర[ంలM 
ష6ª{ అoష6ª{ అoష6ª{ అoష6ª{ అo, , , , మ�� ల�పబ/ి మ�� ష6ª{ అoమ�� ల�పబ/ి మ�� ష6ª{ అoమ�� ల�పబ/ి మ�� ష6ª{ అoమ�� ల�పబ/ి మ�� ష6ª{ అo, , , , మ�� ల�పబ/ిమ�� ల�పబ/ిమ�� ల�పబ/ిమ�� ల�పబ/ి, , , , 
మ�� ష6ª{ అoనపJటPకÉమ�� ష6ª{ అoనపJటPకÉమ�� ష6ª{ అoనపJటPకÉమ�� ష6ª{ అoనపJటPకÉ ఒక4Gళ  ఒక4Gళ  ఒక4Gళ  ఒక4Gళ అఅఅఅత�CÊౖత�CÊౖత�CÊౖత�CÊౖ    ఏrెFౖ: ఏrెFౖ: ఏrెFౖ: ఏrెFౖ: అపÎ అపÎ అపÎ అపÎ ఉంఉంఉంఉంట¾ట¾ట¾ట¾, , , , అr ిఅr ిఅr ిఅr ి
అత�అత�అత�అత�    4Åపౖ�4Åపౖ�4Åపౖ�4Åపౖ�    నుం/ినుం/ినుం/ినుం/ి    9ె �̀ం9ె �̀ం9ె �̀ం9ె �̀ంపబడపబడపబడపబడనంత వరక� అతను స�ర[ంలM ప�4G�ంచల�డ�నంత వరక� అతను స�ర[ంలM ప�4G�ంచల�డ�నంత వరక� అతను స�ర[ంలM ప�4G�ంచల�డ�నంత వరక� అతను స�ర[ంలM ప�4G�ంచల�డ�”.... 
(న�ాo మLజ�బ" 7/314. స6ªహtd జ�+: 3594).  

అశ�ద�  వ67ం9ే4ాళ×� ఇకFÅౖF: r:&Aక� &ా4ా`!!! 
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44445555....    అక�మ సం]ాదనఅక�మ సం]ాదనఅక�మ సం]ాదనఅక�మ సం]ాదన 

     అల=� > «క¬ భయం ల��4ాడ� ఎల= సం]ాrిం9:`, ఎందులM 
ఖర�Q 9ేయ=` అన? �షయ=�? గ67ంచడ�� . ఎల=-'.F: తన బ"$ం, 
బ"$ల�1* CÊర-ా`. అrి rొంగతనం, లంచం, అక�మం, అపహరణ, అబద�ం, 
�	ిద� 4ా$]ారం, వ/ీÐ , అF:థల �ÜమLf p� అoF:, ల�r: జã$pష$ం, 
వ$è9:రం ల=ంటP �	ిÌ�  పనుల� 9ేaి 4ాటP బ_ె� ం ·సుక@�, ల�r: బúౖతmd 
మ=d, పk� , ]�ా ప&ÂUల నుం/ి అపహరణ 9ేaి, ఇతర�లను ఇబ¨ంrిక� గL&A 
9ేaి 4ా&A �ÜమLfp�, ల�r: అనవసరం-ా k±మ/ి-A ఎల=-'.F: డబL¨ 
కా4ాలన? ఆశ. ఈ డబL¨_¿ అతను pంట"డ�, దుసు� ల� ధ&A�ా� డ�, 
4ాwF:లM�  పయ��ా� డ�, ఇల��  �&Af�ా� డ�, ల�r: క�&ాoక� ·సుక�ంట"డ� 
మ&AయL అందులM అ�? రకాల ÇåగÇ"-ా$లను సమక�ర�Qక�ంట"డ�. 
ఇల= �	ిÌ�®̄°న 4ాటP� తన కడ�ప�లMక� ]���ా� డ�. ప�వక� � 9ె]ాJర�:  

	� ��� 8�
;�� �n #� �%( 4l ��! e !! � 9" " " �� � � �� � e "� � 

“�	Ìి�®¯°న 4ాటP_¿ CÊ&A-Aన ప�p శ&Âరం నరకంలM 9ేరడ®¹ ®¹ల��	Ìి�®¯°న 4ాటP_¿ CÊ&A-Aన ప�p శ&Âరం నరకంలM 9ేరడ®¹ ®¹ల��	Ìి�®¯°న 4ాటP_¿ CÊ&A-Aన ప�p శ&Âరం నరకంలM 9ేరడ®¹ ®¹ల��	Ìి�®¯°న 4ాటP_¿ CÊ&A-Aన ప�p శ&Âరం నరకంలM 9ేరడ®¹ ®¹ల�”. 
(తబ"� � కí): 19/136. స6ªహtd జ�+: 4495).  
 అం_ే కాదు, ప�p మ�	ి, �వ� ఎల= సం]ాrిం9:వ�? ఎందులM ఖర�Q 
9ే�ావ�? అ� ప�ళయrిF:న ప��?ంచబడ_:డ�. అక¬డ �F:శ®¹ �F:శం. 
కనుక ఎవ&A వదy  అక�మ సంపద ఉంrో, అp _òందర-ా r:� నుం/ి తన 
]�ా ణ:�? �/ిCించుక»4ా`. అrి ఎవ&ArౖెF: హక�¬ ఉంట¾ _òందర-ా 
అత�క� అపJ-Aం�, అత�_¿ ±మ=పణ క»&ా`. ఈ ప� ప�ళయం &ాక 
మLంrే 9ేసుక»4ా`. ఎందుకనగ అక¬డ rిరïం, r©F:) ల� 9ెల� వ�. కSవలం 
ప�ణ:$ల�, ల�క ]ా]ాల 9ె �̀ంప�ల�ంట"o. 
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46464646....    మతm� ]ా�య=మతm� ]ా�య=మతm� ]ా�య=మతm� ]ా�య=ల� aH�ంచుట ల� aH�ంచుట ల� aH�ంచుట ల� aH�ంచుట ((((అrి ఒక గLఅrి ఒక గLఅrి ఒక గLఅrి ఒక గLటె¬టె¬టె¬టె¬/ైF:/ైF:/ైF:/ైF:)))) 
�]�� �HP� I(` ��
�� #)1;� �u� �)� �� �� " � �� � 9 ! � � !  � �H� #� �E8 �Jqf�� ?�\(f�� ¡�! � � "� " � " � � � �! !! � " � �" �

+�n$Z3 4�$=; 0�%
�E�� +�D��;�� � � � � "! !" �� �" "�   � ! � ��$%&�'	:90{  
                    ������ా�సుల=&ా��ా�సుల=&ా��ా�సుల=&ా��ా�సుల=&ా! �ా&ాo �ా&ాo �ా&ాo �ా&ాo, , , , దందందందం, , , , �గwల��గwల��గwల��గwల����� , , , , ]ా�కల r:�&ా జãస$ం ]ా�కల r:�&ా జãస$ం ]ా�కల r:�&ా జãస$ం ]ా�కల r:�&ా జãస$ం 
ఇవ�? అహస$కర®¯°న 	Ê_ౖ:ను పనుల�ఇవ�? అహస$కర®¯°న 	Ê_ౖ:ను పనుల�ఇవ�? అహస$కర®¯°న 	Ê_ౖ:ను పనుల�ఇవ�? అహస$కర®¯°న 	Ê_ౖ:ను పనుల�. . . . 4ాటP� �స&Aþంచం/ి4ాటP� �స&Aþంచం/ి4ాటP� �స&Aþంచం/ి4ాటP� �స&Aþంచం/ి. . . . �క� �క� �క� �క� 
�ాఫల$ Ç"గ$ం�ాఫల$ Ç"గ$ం�ాఫల$ Ç"గ$ం�ాఫల$ Ç"గ$ం క`-S అవ-ాశం ఉంrి క`-S అవ-ాశం ఉంrి క`-S అవ-ాశం ఉంrి క`-S అవ-ాశం ఉంrి����. . . . (మ=ఇద 5: 90).  
 �ా&ాo, మతm�  �	ిÌ�మన/:�క� “�స&Aþంచం/ి�స&Aþంచం/ి�స&Aþంచం/ి�స&Aþంచం/”ి అన? ఆrేశం 
మ&AయL మతm� ]ా�య=లను �గwల_¿ క`Cి 9ెపJడం � ఒక గటPU  
�దరÙనం. ఇక తర�4ాత ఈ ఆయతmలM ‘�స&Aþంచం/ి’ అ� వ�Qంrి 
‘�	ిÌ�ం’ అ� &ాల�దు’ అ� �ాక�ల� 9ెCిJ (r:�? ఉప�-Aం9ే4ా&A 
వదy ) ఏ �దరÙనమc ఉండదు.  
 మతm� aH�ం9ే4ా&A� 6ZచQ&Aసూ�  వ�Qన ప�వక� � సూక�� ల� ఈ క��ంrి 
�దం-ా ఉF:?o. జ�k) �, ప�వక� � నుం/ి ఉల�� ðం9:ర�: 

�� X� +`� �  !
�v #� 	�^') +� ��']� ?c) #] �@�� �E� g� � C  ! ! ! ! !" � � " � � � �� " � � " �" � �" �� " "  %P� �� �" ! �) ��;�& ��� � � !
�� ��8� � �8�
;� �2� o8�\� �� 8�
;� �2� d�� ��& ��%P� �
�v ��� ! !  �! ! �"" � � " " � � �� � �� � � �� � �� ! ! 

“మతm�  aH�ం�న4ా�క� మతm�  aH�ం�న4ా�క� మతm�  aH�ం�న4ా�క� మతm�  aH�ం�న4ా�క� “·నతmd ఖబ"d·నతmd ఖబ"d·నతmd ఖబ"d·నతmd ఖబ"d” _:� _:� _:� _:� -A�ా� న� అల=�-A�ా� న� అల=�-A�ా� న� అల=�-A�ా� న� అల=� >>>> �శQ �శQ �శQ �శQ    
oం9:డ�oం9:డ�oం9:డ�oం9:డ�”.... “·నతmd ఖబ"d” అంట¾+టP? ప�వకా�  అ� అక¬డ�న?4ార� 
అ/ి-ార�. “నరక4ాసుల 9ెమట మ&AయL నరక4ాసుల 9ెమట మ&AయL నరక4ాసుల 9ెమట మ&AయL నరక4ాసుల 9ెమట మ&AయL ����మLమLమLమL” అ� జ4ాk9:Qర� 
ప�వక� �. (మLaి� ం2002). ఇబL? అబ"¨â � ప�వక�_¿ ఉల�� ðం9:ర�: 

��#"� �R��� �2 ���� �@"�!#�¾ " ��e; �!̂����� � �2 ���� �=���!@!� �5�#e 

“మతm�  aH�ంచుటక� అల4ాట\ప/ిన4ాడ� అr ే aిËpలM చ�]�_ేమతm�  aH�ంచుటక� అల4ాట\ప/ిన4ాడ� అr ే aిËpలM చ�]�_ేమతm�  aH�ంచుటక� అల4ాట\ప/ిన4ాడ� అr ే aిËpలM చ�]�_ేమతm�  aH�ంచుటక� అల4ాట\ప/ిన4ాడ� అr ే aిËpలM చ�]�_ే, , , , 
అల=�అల=�అల=�అల=� >>>>     _¿ క_¿ క_¿ క_¿ కలaనిపÎడ� �గwల ప�జ�&A-ా కల��ా� డ�లaనిపÎడ� �గwల ప�జ�&A-ా కల��ా� డ�లaనిపÎడ� �గwల ప�జ�&A-ా కల��ా� డ�లaనిపÎడ� �గwల ప�జ�&A-ా కల��ా� డ��� �� ”.... (తబ"� � 12/45. 
స6ªహtd జ�+: 6525). 
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 ��ధ CHర�_¿, అFGక రకాల మతm� ]ా�య=ల� ఈ &^jలM�  ఉF:?o. 
ఉr:: ö) (Bear), 6ª) (Hear), బ") kకా1 (Barbican), బ"$Y CÊౖప) 
(Bagpiper), అd క»హd (Alcohol), అర, (Arack), వ{ కా (vodka), 
çాంCH1 (champagne), �aీ¬, బ"� ం/ి మ&AయL రÃ ల=ంటP� ఇంకా 
అFGక CHర�_¿ మ&'¬� లM ఉF:?o. ప�వక� తమ భ�ష$సూచనలM ఎవ&A 
గL&Aం� _ె`]ా&^ 4ార� క�/: ఈ&^jలM�  ఉF:?ర�. 

��H� jk� �F�H') �HP� ���� #� z�( #�c�;� ! ! !" " � 9 � � � "  �! � �! � " �  ��" � � " � 
“F:F:F:F:    అనుచర సంఅనుచర సంఅనుచర సంఅనుచర సంఘఘఘఘంలM� క@ందర� తపJక మతm� ]ా�య=ల� aH��ా� ర�ంలM� క@ందర� తపJక మతm� ]ా�య=ల� aH��ా� ర�ంలM� క@ందర� తపJక మతm� ]ా�య=ల� aH��ా� ర�ంలM� క@ందర� తపJక మతm� ]ా�య=ల� aH��ా� ర�. . . . 
4ాటP CHర� మ=ర�Qక�ంట"ర�4ాటP CHర� మ=ర�Qక�ంట"ర�4ాటP CHర� మ=ర�Qక�ంట"ర�4ాటP CHర� మ=ర�Qక�ంట"ర�”. (అహf{ 5/342. స6ªహtd జ�+ 5453). 
 4ాస�4ాలCÊౖ మLసుగL 4Gaి r:�? ఆతf�ాంp�చుQ ‘ట"�,’ అ� 
క@ందర� భ�+ంపజSసు� ంట"ర�. ����అల=�అల=�అల=�అల=� ::::నూనూనూనూ, , , , ��ా�సులనూ 4ార� ��ా�సులనూ 4ార� ��ా�సులనూ 4ార� ��ా�సులనూ 4ార� ����సం సం సం సం 
9ేసు� F:?ర�9ేసు� F:?ర�9ేసు� F:?ర�9ేసు� F:?ర�. . . . కాకాకాకా� యÀ:ర�ం-ా 4ార� తమను _:మL తపJ మ&'వ�&A� � యÀ:ర�ం-ా 4ార� తమను _:మL తపJ మ&'వ�&A� � యÀ:ర�ం-ా 4ార� తమను _:మL తపJ మ&'వ�&A� � యÀ:ర�ం-ా 4ార� తమను _:మL తపJ మ&'వ�&A� 
����సం 9యె$టం ల�దుసం 9యె$టం ల�దుసం 9యె$టం ల�దుసం 9యె$టం ల�దు����.... (బఖర 2: 9). 
 ఇ�ా� ం ధరfం ఒక �ష¬రä®̄°న -ØపJ �యమ=�? చూCింrి. అందు 
వలన ధరfం_¿ ప&Awసమ=/ే4ా&A ప&Awసం మటPUలM కలaి]�తmంrి. 
మLaి� ం గంథం � (2003)లM  ప�వక� � ఆrేశం ఇల= ఉంrిః 

��'� ��e ! " � 9 � ���� ��'� ��� �¾ � � " � �� �e ! 9 � " � 
“®̄°కా�క� గL&A 9aేH ప�pr© మతm� పr:రËం®̄°కా�క� గL&A 9aేH ప�pr© మతm� పr:రËం®̄°కా�క� గL&A 9aేH ప�pr© మతm� పr:రËం®̄°కా�క� గL&A 9aేH ప�pr© మతm� పr:రËం. . . . ప�p మతm� పr:రËం �	Ìి�ంప�p మతm� పr:రËం �	Ìి�ంప�p మతm� పr:రËం �	Ìి�ంప�p మతm� పr:రËం �	Ìి�ం”. 

 మతm� లM పడ4GaH మ&AయL బL�ిy� మ=ంద$ం9ేaH ప�pr© �	ిÌ�ం. అrి 
క@ం9ె®̄°F:, ఎక�¬4ÅౖF:. “ఏrిఏrిఏrిఏrి    ఎక�¬వ ఉవ�-AaH�  �çా ఎక�¬వ ఉవ�-AaH�  �çా ఎక�¬వ ఉవ�-AaH�  �çా ఎక�¬వ ఉవ�-AaH�  �çా ((((®¯°కం®¯°కం®¯°కం®¯°కం) ) ) ) వసు� ంrో వసు� ంrో వసు� ంrో వసు� ంrో 
అrి క@ంచం ఉవ�-Aంచుఅrి క@ంచం ఉవ�-Aంచుఅrి క@ంచం ఉవ�-Aంచుఅrి క@ంచం ఉవ�-Aంచుట క�/: �	ిÌ�ంట క�/: �	ిÌ�ంట క�/: �	ిÌ�ంట క�/: �	ిÌ�ం”. (అబc r:వÁ{ 3681).  
 CHర��  ఎ�? మ=&AF:, మcలవస�వ� ఒక¬ట¾. అrే మతm� ]ా�యం. 
అrి �	ిÌ�ం. 
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     �వ&AలM మతm�  aH�ం9ే4ా&Aక� ప�వక� 6ZచQ&Aకను _ెల�ప�తmF:?మL: 
(శ�Ìy-ా చrి�, అల=� > �± నుం/ి భయపడం/ి). 

* ��� �HP� ?V #�" � � � � " �! � � "�" ! � �AB R�� +`� ���%K >=�8� o�K 	; �%^3 � � "� � �� � C � � � � � �� "" ! � ! � � � " 8�
;��  
��� ?�3 ?�3 +,�� �� � " ! � ���%K >=�8� o�K 	; �%^3 * ��'� ?c� B�� +`� 	�$� C � � � � � � � � � � �� ! ! !" � � "� � � � " �" �� " � � �! " !

 ?�3 ?�3 +,� 8�
;� �AB R�� +,�� � �� �  � �" "! !� �� �����`� 	�$� ! � �! " � 	; �%^3 * ��'� ?c� B�� +� � � � �� " " �� " � � �! � �! "
 ?�3 ?�3 +,� 8�
;� �AB R�� +,� ���%K >=�8� o�K� � � C � � � �� �  � �" "! !� �� � "� � ! � � ���� +`� 	�$� " ! � �! " � +�� B��� � � �

�� X� �^�� � �-��^;� ��) ��%P� ��B8 #� 	�^') +� � � � � � " �! ! ! !" " � � " �! �" � " � ��8 �) ��;�& ��� � � � �� � !�� ��B8 ��� � � � �� �
8�
;� �2� o8�\� ��& ��%P�!  ! �"" � � �� � � � � ! 

“మధ$]ానంమధ$]ానంమధ$]ానంమధ$]ానం, , , , మతm� లM పడ4GaH 4ాటP� ఉప�-Aం94ేా� మతm� లM పడ4GaH 4ాటP� ఉప�-Aం94ేా� మతm� లM పడ4GaH 4ాటP� ఉప�-Aం94ేా� మతm� లM పడ4GaH 4ాటP� ఉప�-Aం94ేా� 40 40 40 40 &^jల &^jల &^jల &^jల 
నమ=j a�ీక&Aంచబడదునమ=j a�ీక&Aంచబడదునమ=j a�ీక&Aంచబడదునమ=j a�ీక&Aంచబడదు. . . . అతను అr ేaిËpలM చ�]�_ ేనరకం ]ాలవ�అతను అr ేaిËpలM చ�]�_ ేనరకం ]ాలవ�అతను అr ేaిËpలM చ�]�_ ేనరకం ]ాలవ�అతను అr ేaిËpలM చ�]�_ ేనరకం ]ాలవ�    
_:డ�_:డ�_:డ�_:డ�. . . . ఒక 4Gళ _ౌబ 9aేH�  అల=�ఒక 4Gళ _ౌబ 9aేH�  అల=�ఒక 4Gళ _ౌబ 9aేH�  అల=�ఒక 4Gళ _ౌబ 9aేH�  అల=� : : : : _ౌబను అం-Âకర�ా� డ�_ౌబను అం-Âకర�ా� డ�_ౌబను అం-Âకర�ా� డ�_ౌబను అం-Âకర�ా� డ�. . . . అతను మý� అతను మý� అతను మý� అతను మý� 
r:�? ఉప�-AaH�r:�? ఉప�-AaH�r:�? ఉప�-AaH�r:�? ఉప�-AaH� , , , , మý� మý� మý� మý� 40 40 40 40 &^jల నమ=j a�ీక&Aంచబడదు&^jల నమ=j a�ీక&Aంచబడదు&^jల నమ=j a�ీక&Aంచబడదు&^jల నమ=j a�ీక&Aంచబడదు. . . . అr ేఅr ేఅr ేఅr ే
aిËpలMaిËpలMaిËpలMaిËpలM    చ�]�_ే నరకంలMక� 9ేర�క�ంట"డ�చ�]�_ే నరకంలMక� 9ేర�క�ంట"డ�చ�]�_ే నరకంలMక� 9ేర�క�ంట"డ�చ�]�_ే నరకంలMక� 9ేర�క�ంట"డ�. . . . ఒక 4Gళ ±మ=పణ 4Gడ�క�ంట¾ఒక 4Gళ ±మ=పణ 4Gడ�క�ంట¾ఒక 4Gళ ±మ=పణ 4Gడ�క�ంట¾ఒక 4Gళ ±మ=పణ 4Gడ�క�ంట¾, , , , 
అల=�అల=�అల=�అల=� >>>> ±+�ా� డ� ±+�ా� డ� ±+�ా� డ� ±+�ా� డ�. . . . ఒక 4Gళ అతను మý� r:�? ఉప�-AaH�ఒక 4Gళ అతను మý� r:�? ఉప�-AaH�ఒక 4Gళ అతను మý� r:�? ఉప�-AaH�ఒక 4Gళ అతను మý� r:�? ఉప�-AaH� , , , , మý� మý� మý� మý� 
40 40 40 40 &^jల నమ=j a�ీక&Aంచబడదు&^jల నమ=j a�ీక&Aంచబడదు&^jల నమ=j a�ీక&Aంచబడదు&^jల నమ=j a�ీక&Aంచబడదు. . . . అrే aిËpలM చ�]�_ ేనరకంలMక� అrే aిËpలM చ�]�_ ేనరకంలMక� అrే aిËpలM చ�]�_ ేనరకంలMక� అrే aిËpలM చ�]�_ ేనరకంలMక� 
ప�4G��ా� డ�ప�4G��ా� డ�ప�4G��ా� డ�ప�4G��ా� డ�. . . . ఒక 4Gళ _ౌబఒక 4Gళ _ౌబఒక 4Gళ _ౌబఒక 4Gళ _ౌబ 9aేH�  అల=� 9aేH�  అల=� 9aేH�  అల=� 9aేH�  అల=� : : : : _ౌబను అం-Âకర�ా� డ�_ౌబను అం-Âకర�ా� డ�_ౌబను అం-Âకర�ా� డ�_ౌబను అం-Âకర�ా� డ�. . . . ఒక 4Gళ ఒక 4Gళ ఒక 4Gళ ఒక 4Gళ 
అతనుఅతనుఅతనుఅతను    మ�� అrే అల4ాట\క� గL&A అయ=$డంట¾మ�� అrే అల4ాట\క� గL&A అయ=$డంట¾మ�� అrే అల4ాట\క� గL&A అయ=$డంట¾మ�� అrే అల4ాట\క� గL&A అయ=$డంట¾, , , , ప�శయrిF:న తపJక ప�శయrిF:న తపJక ప�శయrిF:న తపJక ప�శయrిF:న తపJక 
అల=�అల=�అల=�అల=� >>>> అత�క�  అత�క�  అత�క�  అత�క� “ర{ర{ర{ర{     గతmd ఖబ"dగతmd ఖబ"dగతmd ఖబ"dగతmd ఖబ"d” _:� -A�ా� డ� _:� -A�ా� డ� _:� -A�ా� డ� _:� -A�ా� డ�. . . . “ర{ర{ర{ర{     గతmd ఖబ"dగతmd ఖబ"dగతmd ఖబ"dగతmd ఖబ"d”    
అంట¾+టP ప�వకా�అంట¾+టP ప�వకా�అంట¾+టP ప�వకా�అంట¾+టP ప�వకా� ? అ� అ/-ిార� అనుచర�ల� అ� అ/-ిార� అనుచర�ల� అ� అ/-ిార� అనుచర�ల� అ� అ/-ిార� అనుచర�ల�. . . . “అrి నరక4ాసుల అrి నరక4ాసుల అrి నరక4ాసుల అrి నరక4ాసుల 
9ెమట9ెమట9ెమట9ెమట, , , , ����మLమLమLమL, , , , రక�ంరక�ంరక�ంరక�ం” అ� జ4ాk9:Qర� ప� అ� జ4ాk9:Qర� ప� అ� జ4ాk9:Qర� ప� అ� జ4ాk9:Qర� ప�వక� వక� వక� వక� ����. (ఇబL? మ=జ 3377. 
స6ªహtd జ�+ 6313).  
 Cి�య ��దర�ల=&ా! ఇపJటP వరక� ఎ�? �ార��  r:�? �డF:/ి, p&A-A 
మ�� r:�క� బ"�సయ=$ర�. ఇపÎడ� ఈ భయంకర®̄°న �±ల� �న? 
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తర�4ా_ౖెF: సంపÁర�ం-ా �డF:డం/ి. అల=� > ఈ సr:ëగ$ం అంద&AకÉ 
]�ా �ాrించు-ాకా!. 
     మతm� , మధ$ం aH�ం9ే4ా&Aక� ఇంతటP �± ఉన?పÎడ� ఇంతకంట¾ 
Æర®̄°న మ=దకద�4ా$ల� (చ)*, ఓCియం, -ాంజ� ల=ంటP�) aH�ం9ే 
4ా&A, r:�క� అల4ాట\ పడ�4ా&A గp ఏమవ�తmంrో �j́ల� గ67ం9:`� . 
 

47474747....    4Åం/ి4Åం/ి4Åం/ి4Åం/ి,,,, బం-ారం బం-ారం బం-ారం బం-ారం ]ాత�ల� ఉప�-Aంచుట ]ాత�ల� ఉప�-Aంచుట ]ాత�ల� ఉప�-Aంచుట ]ాత�ల� ఉప�-Aంచుట 

     ఈ &^jలM�  గృహ�ామ=-A �క�oం9ే � దుకాణ:లM�  4Åం/ి, బం-ారప� 
గృహ�ామ=-A� ల�క 4Åం/ి బం-ార� వFÅ? ఎక�¬ం�న �ామ=-A ల�� దుకాణ®¹ �
ల�క]�వచుQ. అrే �ధం-ా ధ�క�ల గృwల�, CÊదy  $టళ×�. ఉత*4ాలM�  
ఇల=ంటP వసు� వ�ల� పరసJరం ఇచుQక@నుట �ల�వగల బహtమ=నం-ా 
CH&Ø¬నబడ�తmంrి. క@ందర� తమ ఇండ�లM�  CÊట\U క»ర�. కా� ఇతర ఇండ�లM� , 
ఆమంత�ణ, �ందులM ఉవ�-A�ా� ర�. ఇవ�?యc ఇ�ా� �య ధరfంలM 
�	ిÌ�ం. æటP� ఉప�-Aంచు4ా&Aక� ప�వక� � 6ZచQ&Aక 9:ల= క�Aనం-ా 
ఉంrి. ఉ®̄f సల=f రIయల=� హt అF:ï  ఇల= ఉల�� ðం9:ర�: 

E�� I(` ��Z;� W�(` x ?c) �1;�! !" �� �  � � �! !! ! ! !"  � "4
�E 8�( 	
D� x �� � � � � �� ! ! " ! 
“4Åం/ి4Åం/ి4Åం/ి4Åం/ి, , , , బం-ారబం-ారబం-ారబం-ార ]ాత�లM�  pను_:� గL4ాడ� తన కడ�ప�లM నరకా-A?  ]ాత�లM�  pను_:� గL4ాడ� తన కడ�ప�లM నరకా-A?  ]ాత�లM�  pను_:� గL4ాడ� తన కడ�ప�లM నరకా-A?  ]ాత�లM�  pను_:� గL4ాడ� తన కడ�ప�లM నరకా-A? 
�ంప�తmF:?డ��ంప�తmF:?డ��ంప�తmF:?డ��ంప�తmF:?డ�”.... (బLఖ=&A 5634, మLaి� ం 2065).  
 ఈ ఆrేశం CH� ట\� , గ&Aటెల�, మLళ� గ&Aటెల�, కతm� ల� మ&AయL 
అpథుల మLందు CÊట¾U  ప�_ే$క ]ాత�ల�, �4ాwలM�  బహtమ=నం-ా 
ఇ9ేQ aీ�� ]ా$క'ట\�  ఇల=ంటP అ�? ]ాత�ల ప��ా� వన ఇందులM ఉంrి. 
అవ�?యL 4Åం/ి బం-ారప� ]ాత�ల�ౖ_ే �షÌ�®¹. 
     ®¹మL ఉవ�-Aంచడం ల�దు. అల=f&ÂలM� , ç�కSసులM�  CÊడ�_:మL 
అ� క@ందర� అంట"ర�. కా� ఇrి క�/: ఒక రక®̄°న ఉప�గ®¹ గనక 
�గ$ం కాదు. (ఈ CHర-ాµ 	H§ k1�  బ"õ � _¿ �� 4�ా aినrి). 
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48484848....    అసత$�ా±$ంఅసత$�ా±$ంఅసత$�ా±$ంఅసత$�ా±$ం 

�8�g;� ��& ��%
�E�� +�5�f� #� �E�;� ��%
�E��! 9 � �� " � " � " � � " � "� �! ! !! � M � , 	� >�c� j� !� W�Z
�! !! � ! " � "� � � � � ��  
�OP	:30 ,31{  

�����ర� �గwల మ=`F:$�క� దూరం-ా ఉండం/ి�ర� �గwల మ=`F:$�క� దూరం-ా ఉండం/ి�ర� �గwల మ=`F:$�క� దూరం-ా ఉండం/ి�ర� �గwల మ=`F:$�క� దూరం-ా ఉండం/ి�� �� . . . . అబÌ�ప� మ=టల� అబÌ�ప� మ=టల� అబÌ�ప� మ=టల� అబÌ�ప� మ=టల� 
పలక¬ం/ిపలక¬ం/ిపలక¬ం/ిపలక¬ం/ి. . . . ఏకాగత_¿ అల=�ఏకాగత_¿ అల=�ఏకాగత_¿ అల=�ఏకాగత_¿ అల=��� �� >>>>    క� r:సుల� అవం/ిక� r:సుల� అవం/ిక� r:సుల� అవం/ిక� r:సుల� అవం/ి. . . . rైవత�ంలM ఆయనక� rైవత�ంలM ఆయనక� rైవత�ంలM ఆయనక� rైవత�ంలM ఆయనక� 
ఎవ&A� భగ�ా�మLల�-ా 9యేకం/ిఎవ&A� భగ�ా�మLల�-ా 9యేకం/ిఎవ&A� భగ�ా�మLల�-ా 9యేకం/ిఎవ&A� భగ�ా�మLల�-ా 9యేకం/ి����.... (హõ 22: 30, 31).  

& �5�5 �O�%�;� |�U� 4�a%(� J�� C �� ! !! � � M� � �" ! " � " � � ���� ��8 �) X� ��;�� � � � � ����� ~�V�� ��& ! � � " �! " � d�^�� � � � �
��^� �a��� +��� �$E� #)@;��;�� � � C  �! !� "� � � � � � �� "!�28��) ��q I� ��& 8�g;� ��&� J� � " �� M �� � � �� 9� � � �! � � ���  �

�� 	��; �
$&� � �� � "� � " � 
 అబc బక�ా  � ఉల�� ఖనం ప�కారం: ®¹మL ప�వక� � వదy  క�&^Q� 
ఉండ-ా ఒక�ా&A ప�వక� � “Æర]ా]ాల� ఏ+టÚ �క� _ెల�పF:Æర]ా]ాల� ఏ+టÚ �క� _ెల�పF:Æర]ా]ాల� ఏ+టÚ �క� _ెల�పF:Æర]ా]ాల� ఏ+టÚ �క� _ెల�పF:? 
అ� మcడ� �ార��  అ/ి-ార�. _ెల�పం/ి ప�వకా� ! అ� సహచర�లF:?ర�. 
అపÎడ� ఆయన � ఇల= అF:?ర�: “అల=�అల=�అల=�అల=� ::::_¿ ఇతర�లను Ç"గ�ా�మL_¿ ఇతర�లను Ç"గ�ా�మL_¿ ఇతర�లను Ç"గ�ా�మL_¿ ఇతర�లను Ç"గ�ా�మL    
ల�-ాల�-ాల�-ాల�-ా    9యేLట9యేLట9యేLట9యేLట....    త �̀దండ�� లక�త �̀దండ�� లక�త �̀దండ�� లక�త �̀దండ�� లక�    అ��యేLలగLటఅ��యేLలగLటఅ��యేLలగLటఅ��యేLలగLట”. అపJటPవరక� ఆనుక@� 
ఉన?4ారల=�  క�&ØQ� “�నం/ి�నం/ి�నం/ి�నం/!ి అబద�ం పల�క�ట అబద�ం పల�క�ట అబద�ం పల�క�ట అబద�ం పల�క�ట” అ� మ=టPమ=టPక� 
అన�ా-ార�. ఇక ఊర�క�ంట¾ బ"వ�ండ� అ� ®¹మL మనుసులM 
అనుక�F:?మL. (బLఖ=&A 2654, మLaి� ం 87).  
 ప�జల� అబÌ��ా±$ం పలకడంలM అల±$ం పరచడం, r:� వలన 
ఉతJన?మo�$ rే�షం, శతృత�ం అ�ికమవడం, ఇంకా r©� వలన 
హక�¬r:ర�ల హక�¬ లèంచక]�వడం, అమ=యక�లCÊౖ అF:$యం జర 
గడం, ల�క హక�¬ల��4ా�క� హక�¬ rొరకడం ల�క ఒక వంశలM ల��4ా�? 
ఆ వంశంలM కలపడం ల=ంటP ఎF²? సంఘటనల� అసత$�ా±$ం వలన 
జర�గLత ఉంట"o. అందుకS ప�వక� � మ&Âమ&Â r:�? Féక�¬ 9ె]ాJర�. 
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     మ&^ రక®̄°న �ర�±$ం ఇల=ంటPrి క�/: క@ంద&A_¿ జర�గLతmంrి; 
క»ర�U లM ఒక వ$క�� మ&^ వ$క��_¿ కలaి �వ� F: �షయంలM �ా±$ం 
పల�క� FGను � �షయంలM �ా±$ం పల�క�_:ను అ� ఒక ఒపJందం 
9ేసుక�ంట"ర�. అల=ంటP �ా±$ంలM 4ాస�వ ప&AaిËతmల�? _ెల�సక@నుట 
తపJ�స&A. కా� ఇ� ల�క�ం/:FG �ా±$ం ఇ�ా� ర�. ఆ �ా±$ం భc+ ల�క 
ఇల��  «క¬ పట"U  గL&Aం� కావచుQ. ల�r: ఫల=న వ$క�� గLణవంతmడ� 
అ� _ెల�ప/:�క� కావచుQ. ఇల= క»ర�U  -S� వదy , ల�క r:� గడప వదy  
కలaిన వ$క�� ఏ 4ాస�వం _ె`యక�ం/:FG �ా±$ం పలకడం అబÌ�ప� 
�ా±$ం క��ంrే వసు� ంrి. ఖు)ఆ1 లM అల=� > _ె`Cిన �ధం-ా �ా±$ం పలకా :̀ 

��
H$� I� J` �(@�b ���� "" �! � �� !  ! � ! � ��Q7�8:81{  
����మ=క� _ె̀ aని r:�� మ=త�®¹ ®¹మL �ా±$ంమ=క� _ె̀ aని r:�� మ=త�®¹ ®¹మL �ా±$ంమ=క� _ె̀ aని r:�� మ=త�®¹ ®¹మL �ా±$ంమ=క� _ె̀ aని r:�� మ=త�®¹ ®¹మL �ా±$ం 9ెబLతmF:?మL 9ెబLతmF:?మL 9ెబLతmF:?మL 9ెబLతmF:?మL����.... 
(యcసుµ 12 :81) 
 

49494949....    సం-Âతంసం-Âతంసం-Âతంసం-Âతం �నడం �నడం �నడం �నడం 

�4$� jk� !�� ��% #� ���; N)@l� �S �Y�) #� z�
;� #��e � ""  ! ! ! ! ! !! " � � � �! ! � !! " � � " � �"� ! �   ��IR*�:6{  
����ప�జలను అల=�ప�జలను అల=�ప�జలను అల=�ప�జలను అల=� >>>> మ=ర[ం నుం/ి తCిJంచ/:�క�  మ=ర[ం నుం/ి తCిJంచ/:�క�  మ=ర[ం నుం/ి తCిJంచ/:�క�  మ=ర[ం నుం/ి తCిJంచ/:�క� “ల>ల>ల>ల>     వd హr©1వd హr©1వd హr©1వd హr©1”    
క@FG4ాడూక@FG4ాడూక@FG4ాడూక@FG4ాడూ............����. (31: ల�ఖ=f1: 6) 
     CÊౖ ఆయతmలM� “ల> వd హr©1ల> వd హr©1ల> వd హr©1ల> వd హr©1” అన? పr:�క� అరËం ]ాటల�, 
మc$I, ల� అ� ఇబL? మ1 ఊ{ � ప�మ=ణం 9ేaి 9ెCHJ4ార�. (త3ీ*) 
ఇబú? కaీ)).  
అబc ఆ+), అబc మc`, అx అ&Â � ఉల�� ఖF:ల ప�కారం ప�వక� � 
ఇల= ఉపrే�ం9:ర�: 

n�') ���&� ���� #� #(���;! ! !� " � �  �� "  " � � � � � �q�=]�� �HP�� �)�l�� �l� +�$� ! � � � ��" �" �" "� " � �! ! � 9 
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“తపJకతపJకతపJకతపJక    F: అనుచర�లM�  ఒక సంF: అనుచర�లM�  ఒక సంF: అనుచర�లM�  ఒక సంF: అనుచర�లM�  ఒక సంఘఘఘఘం వ$è9:రంం వ$è9:రంం వ$è9:రంం వ$è9:రం, , , , పట\U  దుసు� ల�పట\U  దుసు� ల�పట\U  దుసు� ల�పట\U  దుసు� ల�, , , , మతm�మతm�మతm�మతm�     
]ా�య=ల� మ&AయL సం-Âత �ామ=-A]ా�య=ల� మ&AయL సం-Âత �ామ=-A]ా�య=ల� మ&AయL సం-Âత �ామ=-A]ా�య=ల� మ&AయL సం-Âత �ామ=-A�� ��, , , , æట�?ంటP� ధరfసమfతం æట�?ంటP� ధరfసమfతం æట�?ంటP� ధరfసమfతం æట�?ంటP� ధరfసమfతం 
9ేసుక�ంట\ంrి9ేసుక�ంట\ంrి9ేసుక�ంట\ంrి9ేసుక�ంట\ంr”ి.  (4ాస�4ా�క� అ� �	ిÌ�ం). (బLఖ=&A, క�_:బLd అ	ి�బ, 
బ"బL మ= జ�అ 3ీమ1 యస�67ల�� d ఖమ÷...). 
అనâ రIయల=� హt అనుï  ప�వక�_¿ ఉల�� ðం9:ర�: 

;�����(��# x !2 �1!0!f� �� �!A �'"[�� �&�1"��� ���'"±�� �T�;!7�` !T�V �! ���P� ���H�8��� ����  1� ��
^;��
��R�!� �¿! ���� ��!]��=�q�!�!

 

“ఈ అనుచర సంఈ అనుచర సంఈ అనుచర సంఈ అనుచర సంఘఘఘఘంలM ఇల=ంటP �పతm� ల� వ�Q ంలM ఇల=ంటP �పతm� ల� వ�Q ంలM ఇల=ంటP �పతm� ల� వ�Q ంలM ఇల=ంటP �పతm� ల� వ�Q ఉంట"oఉంట"oఉంట"oఉంట"o. . . . అ4Gమన-ాఅ4Gమన-ాఅ4Gమన-ాఅ4Gమన-ా: : : : 
భc+లM అణగrభc+లM అణగrభc+లM అణగrభc+లM అణగr ొొొొ�క¬బడ�ట�క¬బడ�ట�క¬బడ�ట�క¬బడ�ట. . . . &ాళ� వరäం క�&AయLట&ాళ� వరäం క�&AయLట&ాళ� వరäం క�&AయLట&ాళ� వరäం క�&AయLట. . . . మLఖ=లను మLఖ=లను మLఖ=లను మLఖ=లను 
మ=ర�Qటమ=ర�Qటమ=ర�Qటమ=ర�Qట. . . . ఎపÎ/ె_ౖే ఎపÎ/ె_ౖే ఎపÎ/ె_ౖే ఎపÎ/ె_ౖే ఈ అనుచర సంఈ అనుచర సంఈ అనుచర సంఈ అనుచర సంఘఘఘఘంలM క@ందర� ంలM క@ందర� ంలM క@ందర� ంలM క@ందర� మతm�  ]ా�య=ల� మతm�  ]ా�య=ల� మతm�  ]ా�య=ల� మతm�  ]ా�య=ల� 
aH�ంచడంaH�ంచడంaH�ంచడంaH�ంచడం, , , , ఆఆఆఆట ]ాటక_ెలౖను ఉంచుక@నడంట ]ాటక_ెలౖను ఉంచుక@నడంట ]ాటక_ెలౖను ఉంచుక@నడంట ]ాటక_ెలౖను ఉంచుక@నడం, , , , 4ాద$ం 4ాoంచడం 4ాద$ం 4ాoంచడం 4ాద$ం 4ాoంచడం 4ాద$ం 4ాoంచడం 
ల=ంటPల=ంటPల=ంటPల=ంటP    అల4ాట� క�అల4ాట� క�అల4ాట� క�అల4ాట� క�    లMనవ�_:&^లMనవ�_:&^లMనవ�_:&^లMనవ�_:&^    అపÎడ�అపÎడ�అపÎడ�అపÎడ�    4ా&ACÊౖ4ా&ACÊౖ4ా&ACÊౖ4ా&ACÊౖ    ఈఈఈఈ    �పతm� ల� క�ర��ా� o�పతm� ల� క�ర��ా� o�పతm� ల� క�ర��ా� o�పతm� ల� క�ర��ా� o....”    
(స6ªహ: 2203. ఈ Ç"వం p&AfIలM క�/: ఉంrి 2212).  
 ప�వక� � Ñోd (డపÎ) 4ాoంచ/:�? �4ా&Aం9:ర�. సం-Âత �ామ=-A �
దు&ాfర�[ �, బL�ి�6ªనుల ధ�� అ� _ె`]ార�. ఇమ=ం అహf{ ర67మ 
హtల=� > ల=ంటP పÁర� పం/ితmల� aి_:ర�, æణ+, తంబL&ా ల=ంటP 
ఆట]ాటల�, మc$I, ప&Aక&ాల� �	ిÌ�ం అ� సJషUం-ా 9ె]ాJర�. 
�స*ంrేహం-ా ఇవ�?యL మc$I, ప&Aక&ా`? �4ా&Aం�న ప�వక� 
హr©సులMFG వ�ా� o. ఇంకా Cియ=F² (piano), -Aట"ర� (guitar) వ-'.&ా 
క�/: ఈ క»వలMకS వ�ా� o. ఏ ]ాత మc$I, �ాధF:ల గL&Aం� 
�	ిÌ�త హr©సులM వ�Qంrో, 4ాటPకంట¾ ఆధు�క �ాధF:ల r:�&ా 
�ను4ా&A� మతm� లM పడ4GaH ప�Ç"వం ఎక�¬వ ఉంrి. ఇబL? ఖo$ం 
ల=ంటP పం/ితmల కథనం మc$I, «క¬ �çా, మతm�  �ా&ాo 
మతm� కంట¾ భయంకర®̄°నrి. 
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 మc$I, _¿ ]ాట, ]ాటక_ౖెల (-ాయక�&ా`) స�రం క�/: కలaిందంట¾ 
�	ిÌ�త మ&Â CÊ&A-A]�తmంrి. ]ాపం మ&Â ఎక�¬వవ�తmంrి. ఒక4Gళ 
CH�మ, �హం మ&AయL అందక_ౖెల అంr:లను వ&A�ం9ే ]ాటల� ఉంట¾ 
�	ిÌ�త సమస$ మ&Aంత ·వ�మ�తmంrి. అందుకS ]ాట వ$è9:&ా�క� ఒక 
�ాధనం ల=ంటPదF:?ర� పం/ితmల�. ఇంకా అrి హృదయంలM �%ా§ 
(4Åౖరం) óలక`? óలక�సు� ంrి. ఇక ఈ కాలంలM ]ాటల�, మc$I, 
ల� మw అల� కలM� ల=�? సృ	ిUం9ే�-ా తయ=రoF:o. r:�CÊౖ మ&^ 
సమస$ ఏమన-ా గ/ియ=రం, బúల�� , అల=రం, Cిల�4ాళ� ఆట వసు� వ�ల�, 
కంపÁ$టర�� , మ&AయL aÊd %�1, టె`%�F²�  కాను?ం� మc$I, &ా-ాల� 
ఉF:?o. ఇక r:� నుం/ి జ�గత�  పడ�ట �ౖెర$వంతmల పFG� . 
 

50505050....    ప&^±�ందప&^±�ందప&^±�ందప&^±�ంద 

     మLaి� ంలక� ప&^±ం-ా �ంrించుట, 4ా&A -êర4ాèమ=F:లM�  జãక$ం 
9ేసుక»నుట అFGక సభలM�  ఒక ç�క�-ా, ఆనందం-ానూ మ=&Aంrి. అల=� > 
r:�? �4ా&Aం9:డ�. తన r:సులను r:� నుం/ి అసహ$ం క`-Aం9:డ�. 
r:�? అసహ$కర®̄°న r:�_¿ ]�`Q చూ]ాడ�. 

�+� 4�@�� pQ� ��=� 4��=� p�k) J�" � � �" " �� � C �� �� 9 " � " � " �! � " �0�H�2��� ���� 	�A� 4l ��U) � "� " � � �� C! � � ! ! � "� � � "�  
�S	�LP	:12{  

�����ర� ఎవరn ఎవ&A� ప&^±ం-ా �ంrంిచ&ాదు�ర� ఎవరn ఎవ&A� ప&^±ం-ా �ంrంిచ&ాదు�ర� ఎవరn ఎవ&A� ప&^±ం-ా �ంrంిచ&ాదు�ర� ఎవరn ఎవ&A� ప&^±ం-ా �ంrంిచ&ాదు. . . . �లM ఎవ&'.F: � �లM ఎవ&'.F: � �లM ఎవ&'.F: � �లM ఎవ&'.F: � 
మృత ��దర�� మ=ంసం pనట"�క� ఇషUపడ_:&ామృత ��దర�� మ=ంసం pనట"�క� ఇషUపడ_:&ామృత ��దర�� మ=ంసం pనట"�క� ఇషUపడ_:&ామృత ��దర�� మ=ంసం pనట"�క� ఇషUపడ_:&ా? చూడం/ి చూడం/ి చూడం/ి చూడం/ి, , , , �&S �&S �&S �&S 
స$యం-ా r©�� అస67$ంచుక�ంట"ర�స$యం-ా r©�� అస67$ంచుక�ంట"ర�స$యం-ా r©�� అస67$ంచుక�ంట"ర�స$యం-ా r©�� అస67$ంచుక�ంట"ర�����. (హtj&ాü 49: 12).  
 ప&^±�ంద అంట¾+టÚ ప�వక� � �వరం-ా _ె`]ార�. ఒక�ా&A ప�వక� 
� తమ సహచర�ల_¿ “ప&^±�ంrే+టÚ �క� _లె��ాప&^±�ంrే+టÚ �క� _లె��ాప&^±�ంrే+టÚ �క� _లె��ాప&^±�ంrే+టÚ �క� _లె��ా?”    అ� అ/ి-ార�. 
‘అల=� > మ&AయL ఆయన ప�వక�కS బ"-ా _ెల�సు’ అ� 4ార� 9ె]ాJర�. 
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“�వ� � ��దర�ణD�  గL&Aం��వ� � ��దర�ణD�  గL&Aం��వ� � ��దర�ణD�  గL&Aం��వ� � ��దర�ణD�  గL&Aం�, , , , అత�క� బ"ధక`-S �ధం-ా ప��ా� �ంచటంఅత�క� బ"ధక`-S �ధం-ా ప��ా� �ంచటంఅత�క� బ"ధక`-S �ధం-ా ప��ా� �ంచటంఅత�క� బ"ధక`-S �ధం-ా ప��ా� �ంచటం” 
అ� ప�వక� 9ె]ాJర�. r:�క� 4ార� ఇల= అ/ి-ార�: ‘ఒక4Gళ FGను ప��ా�  
�ం9ే �షయం F: ��దర��లM ఉంట¾, అపÎడ� �&Sమంట"ర�?’. r:�క� 
ఆయన � “ఒక4Gళ ఆ �షయం � ��దర��లM ఉంట¾FGఒక4Gళ ఆ �షయం � ��దర��లM ఉంట¾FGఒక4Gళ ఆ �షయం � ��దర��లM ఉంట¾FGఒక4Gళ ఆ �షయం � ��దర��లM ఉంట¾FG, , , , �వ� అత�� �వ� అత�� �వ� అత�� �వ� అత�� 
ప&^±ం-ా �ంrంి�నట\�ప&^±ం-ా �ంrంి�నట\�ప&^±ం-ా �ంrంి�నట\�ప&^±ం-ా �ంrంి�నట\� . . . . ఒక4Gళ అrి అత�లM ల�క]�_ేఒక4Gళ అrి అత�లM ల�క]�_ేఒక4Gళ అrి అత�లM ల�క]�_ేఒక4Gళ అrి అత�లM ల�క]�_ే, , , , �వ� అత�CÊ ౖ�వ� అత�CÊ ౖ�వ� అత�CÊ ౖ�వ� అత�CÊ ౖ
అÇ"ండం 4Gaనిట¾�అÇ"ండం 4Gaనిట¾�అÇ"ండం 4Gaనిట¾�అÇ"ండం 4Gaనిట¾� ” అ� aÊల�9:Qర�. (మLaి� ం 2589). 
 �ా&ాంశం ఏమన-ా, � ��దర�డ� అస67$ంచుక�FG �ధం-ా �వ� 
ప��ా� �ంచుట ప&^±�ంద. ఉr:: అత� శ&Âరం, ధరfం, ప�వర�న వ-'.&ాలM 
ఉన? లM]ా`? ప��ా� �ంచుట. r:�లM ��ధ రకాల�న?�. అందులM 
ఒకటP: అత� లM]ా`? ప��ా� �ంచుట ల�క wస$ం-ా అత� ఏ ఒక 
చలనం «క¬ నకల� 9ేయLట. 
     కా� ప�జల� r:� పట�  �ర�±$ం వ67సు� F:?ర�. అrి అల=� > దృ	ిUలM 
9:ల= 9ెడÐ  �షయం. ప�వక� � «క¬ ఈ ఆrేశం గ67ంచం/ి� .  

�;�M��5� �"
�+�!� ��%"=�+��� ���C� ��B"(�2��� �!���` !3"��+�!�;�  E��!� �� 	�� �`!+ � �8"���;� �M��� �"�!D�;���� 
�;� E��!x !� !�"w!� �A!	�! 

“వ/ిÐవ/ిÐవ/ిÐవ/ిÐలMలMలMలM 72 72 72 72 �ాË oల�F:?o �ాË oల�F:?o �ాË oల�F:?o �ాË oల�F:?o. . . . 4ాటPలM మ&Â �వ&Ar:� ]ాపం4ాటPలM మ&Â �వ&Ar:� ]ాపం4ాటPలM మ&Â �వ&Ar:� ]ాపం4ాటPలM మ&Â �వ&Ar:� ]ాపం; కన?  కన?  కన?  కన? 
త �̀_¿ వ$è9:&ా�క� ]ాలJ/నిట\�త �̀_¿ వ$è9:&ా�క� ]ాలJ/నిట\�త �̀_¿ వ$è9:&ా�క� ]ాలJ/నిట\�త �̀_¿ వ$è9:&ా�క� ]ాలJ/నిట\� . . . . వ/ీÐ  «క¬ వ/ీÐ  «క¬ వ/ీÐ  «క¬ వ/ీÐ  «క¬ అఅఅఅత$ంత ·వ��ాË o త$ంత ·వ��ాË o త$ంత ·వ��ాË o త$ంత ·వ��ాË o 
]ాపం ఒక మLaి� ం ]ాపం ఒక మLaి� ం ]ాపం ఒక మLaి� ం ]ాపం ఒక మLaి� ం ��దర�� ��దర�� ��దర�� ��దర�� పపపపర�వ� ప�pషUలలM జãక$ం 9సేుక»వడంర�వ� ప�pషUలలM జãక$ం 9సేుక»వడంర�వ� ప�pషUలలM జãక$ం 9సేుక»వడంర�వ� ప�pషUలలM జãక$ం 9సేుక»వడం”.... 
(అహf{. స6ªహtd జ�+: 6238). 
     అల=ంటP సభలM�  క�ర�Qన? వ$క�� ఈ 9ెడ� (ప`కS వ$క��� r:�) నుం/ి 
4ా&Aం9:`. ప&^±�ంద 9ేయబ/ే వ$క�� తరఫ�న సమ=�:న+4ా�`. 
ప�వక� � ఇందుక� 9:ల= ]�� త*67ం9:ర�. 

����^;� ��) 8�
;� 	�E� #� ��� B8 	�A� w�� #� B8 #�! ! ! ! ! !� � � � � � " � �" " " � " �  " �  " ! � ! 
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“ఎవ&'._ేఎవ&'._ేఎవ&'._ేఎవ&'._ే తన ��దర�� మ=F:�? తన ��దర�� మ=F:�? తన ��దర�� మ=F:�? తన ��దర�� మ=F:�? కా]ాడ�టక� అడ�Ð పడ�_:/ో కా]ాడ�టక� అడ�Ð పడ�_:/ో కా]ాడ�టక� అడ�Ð పడ�_:/ో కా]ాడ�టక� అడ�Ð పడ�_:/ో, , , , అల=� > అల=� > అల=� > అల=� > 
ప�ళయrFి:న అత� నుం/ ి నరకా�? దూరం 9ే�ా� డ�ప�ళయrFి:న అత� నుం/ ి నరకా�? దూరం 9ే�ా� డ�ప�ళయrFి:న అత� నుం/ ి నరకా�? దూరం 9ే�ా� డ�ప�ళయrFి:న అత� నుం/ ి నరకా�? దూరం 9ే�ా� డ�”....    (మLస?{ 
అహf{ 6/450. స6ªహtd జ�+ 6238). 
      

51515151....        9:/ీల� 9ెపJడం9:/ీల� 9ెపJడం9:/ీల� 9ెపJడం9:/ీల� 9ెపJడం 

 పరసJరం కలతల� సృ	ిUం9ే ఉrేyశం_¿ ఒక&A మ=టను మ&Øక&Aక� 
9ెపÎట అFGrి సంబం�:ల� దూరమవట"�క�, rే�షం, కపటం CÊరగట"�క� 
ఒక CÊదy  కారణం. అల=ంటP 4ా&A� అల=� > ధూత¬&Aం9:డ�. 

�>�� ��� �� GD3 J�e ! � e ! � " � � � � , 4�H
� W��� q�¯e  ! e� ! �  e � ����*�	: 10 ,11{  
��������టPక� మ=టPక� ఒట\U 4GaH �చు/ిక� ఏ మ=త�ం లటPక� మ=టPక� ఒట\U 4GaH �చు/ిక� ఏ మ=త�ం లటPక� మ=టPక� ఒట\U 4GaH �చు/ిక� ఏ మ=త�ం లటPక� మ=టPక� ఒట\U 4GaH �చు/ిక� ఏ మ=త�ం ల����ంగక�ంగక�ంగక�ంగక�. . . . 4ాడ� ఎp�]Üడ�సూ�  4ాడ� ఎp�]Üడ�సూ�  4ాడ� ఎp�]Üడ�సూ�  4ాడ� ఎp�]Üడ�సూ�  
ఉంట"డ�ఉంట"డ�ఉంట"డ�ఉంట"డ�. . . . 9:/లీ� 9బెLత9:/లీ� 9బెLత9:/లీ� 9బెLత9:/లీ� 9బెLత pర�గLత ఉంట"డ� pర�గLత ఉంట"డ� pర�గLత ఉంట"డ� pర�గLత ఉంట"డ�����.... (ఖలÃ 68: 10,11).  
హtజ'ౖ%ా � ప�వక�_¿ ఉల�� ðం9:ర�:  

R��& �
�� �A@) J�   � "� � �" � � � 
“9:/లీ� 9ెపÎ4ాడ� స�ర[ంలM ప�4G�ంచడ�9:/లీ� 9ెపÎ4ాడ� స�ర[ంలM ప�4G�ంచడ�9:/లీ� 9ెపÎ4ాడ� స�ర[ంలM ప�4G�ంచడ�9:/లీ� 9ెపÎ4ాడ� స�ర[ంలM ప�4G�ంచడ�”.... (బLఖ=&A 6056, మLaి� ం 105). 
అబLy ల=� > k1 అబ"¨â రIయల=� హt అనుï  ఉల�� ఖనం ప�కారం:  

 �%
;� ��9  �!   x +��1=) >(�'(` R�K GH'� �
)@]� +�D�� #� ·O�n� ! !! !� � " � � " � � " � �� " ! � �! ! ! ! ! e !� �" � !
�¯8�%&� ! ! � � �%
;� ��^� 9 !  � � � X� ��& 45 j%� x +��1=) ��� +��1=) � � � � � � �� � � � � �e ! � ! ! !  {�)��8 x� : 	(`�

�;� �%!j {� 	;�� #� Y�') J �¯@�� +��� " � " �! ! ! � ! � �" � �� � � � ��H�H
;�� ºH) �A/� +��! ! !� " � � �! " � �... 
ప�వక� � మr©న నగరంలM� ఒక _¿ట నుం/ి 4Åళ×� ండ-ా ఇదyర� మనుషm 
లక� 4ా&A సమ=�ిలM �± పడ�తmన?ట\�  �F:?ర�. అపÎడ� ఇల= 9ె]ాJర�: 
“4ా&Aదyర� �¼ంిచబడ�తmF:?ర�4ా&Aదyర� �¼ంిచబడ�తmF:?ర�4ా&Aదyర� �¼ంిచబడ�తmF:?ర�4ా&Aదyర� �¼ంిచబడ�తmF:?ర�, , , , 4ార� శ¼ంిచబ/rేి CÊదy  ]ాపం 4ార� శ¼ంిచబ/rేి CÊదy  ]ాపం 4ార� శ¼ంిచబ/rేి CÊదy  ]ాపం 4ార� శ¼ంిచబ/rేి CÊదy  ]ాపం 
9ేaనిందుక� కాదు9ేaనిందుక� కాదు9ేaనిందుక� కాదు9ేaనిందుక� కాదు”. మý� 9ె]ాJర�: “ఎందుక� కాదుఎందుక� కాదుఎందుక� కాదుఎందుక� కాదు. . . . CÊదy  ]ాపం 9ేaిCÊదy  ]ాపం 9ేaిCÊదy  ]ాపం 9ేaిCÊదy  ]ాపం 9ేaి    
నందుకSనందుకSనందుకSనందుకS. . . . 4ా&AలM ఒకడ� తన మcత�4ా&AలM ఒకడ� తన మcత�4ా&AలM ఒకడ� తన మcత�4ా&AలM ఒకడ� తన మcత�తmంపరల నుం/ి జ�గత�  ప/ే4ాడ�తmంపరల నుం/ి జ�గత�  ప/ే4ాడ�తmంపరల నుం/ి జ�గత�  ప/ే4ాడ�తmంపరల నుం/ి జ�గత�  ప/ే4ాడ��� ��  
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కాదుకాదుకాదుకాదు. . . . &'ం/ో4ాడ�&'ం/ో4ాడ�&'ం/ో4ాడ�&'ం/ో4ాడ�, , , , 9:/లీ� 9ెపÎక�ంట\ p&A-S4ాడ�9:/లీ� 9ెపÎక�ంట\ p&A-S4ాడ�9:/లీ� 9ెపÎక�ంట\ p&A-S4ాడ�9:/లీ� 9ెపÎక�ంట\ p&A-S4ాడ�.... (బLఖ=&A 216, మLaి� ం 292). 
* ఇందులM అp9ెడÐ  రకం Ç"ర$భర�ల మధ$ కలతల� సృ	ించుటక� 
Ç"ర$క� 4Å$p&Sకం-ా భర�క� 9:/ీల� 9ెపÎట. మ&AయL భర�క� 4Å$p&Sకం-ా 
Ç"ర$క� 9:/ీల� 9ెపÎట. అrే �ధం-ా క@ందర� ఉrో$గLల�, గLమ=�ాy ల� 
తమ _¿టP 4ాళ�క� నషUం 9ేక�రQ/:�క� 4ా&A మ=టల� ®¹FÅజ), ల�క 
CÊదy ]�సుU లM ఉన?4ా�క� 9:/ీల� 9ెపÎట. ఇవ�? �	ిÌ�ం. 
 

52525252....        అనుమp ల�క�ం/: అనుమp ల�క�ం/: అనుమp ల�క�ం/: అనుమp ల�క�ం/: ఇతర�ల ఇండ�ఇతర�ల ఇండ�ఇతర�ల ఇండ�ఇతర�ల ఇండ� లM� క� లM� క� లM� క� లM� క� _òం_òం_òం_òం-A చూచుట-A చూచుట-A చూచుట-A చూచుట 

���$2� X� ��H$'3� ��'(U�'3 ��� 4�3��� j� �3��� ��$A@3 J ��
�� #)1;� �u� �)� ! ! ! !" � � � � � �� �� M �  � � � " " � " � � �� � �  C � " � �" � � � 9� � ��  
���"�	:27{  

�����శ�aంి�న ప�జ�శ�aంి�న ప�జ�శ�aంి�న ప�జ�శ�aంి�న ప�జల=ల=ల=ల=&ా&ా&ా&ా! � ఇం� ఇం� ఇం� ఇండ��  తపJడ��  తపJడ��  తపJడ��  తపJ, , , , ఇతర�ల ఇండ�లM�క� 4ా&A ఇతర�ల ఇండ�లM�క� 4ా&A ఇతర�ల ఇండ�లM�క� 4ా&A ఇతర�ల ఇండ�లM�క� 4ా&A 
అనుమp ల�క�ం/: మ&AయL ఆ ఇంటP4ా&Aక�అనుమp ల�క�ం/: మ&AయL ఆ ఇంటP4ా&Aక�అనుమp ల�క�ం/: మ&AయL ఆ ఇంటP4ా&Aక�అనుమp ల�క�ం/: మ&AయL ఆ ఇంటP4ా&Aక� సల=Ã 9యేక�ం/:  సల=Ã 9యేక�ం/:  సల=Ã 9యేక�ం/:  సల=Ã 9యేక�ం/: 
ప�4G�ంచకం/ిప�4G�ంచకం/ిప�4G�ంచకం/ిప�4G�ంచకం/ి����. . . . (నూ) 24: 27).  
 ఇంటÚ�  ప�4G�ం9ే మLందు అనుమp క»రం/ి అన/:�క� సబబL, ఆ 
ఇంటP4ార� r:� ఉంచవలaిన 4ాటP �ద చూప� పడక�డద�, ఈ 
�షయ=�? ప�వక� � ఇల= సJషUం9ే�ార�:  

�%;� �E� #� +�1a�J� �=E I(`! � � " " �" �! � ! ! !� � " " ! �  ! 
“దృ	ిU  దృ	ిU  దృ	ిU  దృ	ిU  పడపడపడపడ&ా&ా&ా&ాదన? ఉrేyశ$ం_¿FG అనుమp దన? ఉrేyశ$ం_¿FG అనుమp దన? ఉrేyశ$ం_¿FG అనుమp దన? ఉrేyశ$ం_¿FG అనుమp ·సుక»4ాల·సుక»4ాల·సుక»4ాల·సుక»4ాల� � � � ఆr�ేంచడం ఆr�ేంచడం ఆr�ేంచడం ఆr�ేంచడం 
జ&A-Aంrిజ&A-Aంrిజ&A-Aంrిజ&A-Aంr”ి.... (బLఖ=&A 6241).  
 కా� ఈ &^jలM�  k Ð̀ంY ల� దగ[ర దగ[ర ఉం/ి, అందులM తల�ప�ల�, 
క�టPకÉల� ఎదు&'దుర�-ా ఉన?ందు వల�  (ఒకర� అవసరం ఉం/ి తన 
తల�ప� _ెర�F:) ఎదుటP 4ా&A దృ	ిU , మ&AయL (ఎదుటP4ార� _ెర�F:) 
æ&A దృ	ిU , ఇల= పరసJరం ఒక&A దృ	ిU  మ&Øక&ACÊౖ 4ార� r:� ఉంచవలaిన 
4ాటPCÊౖ పడ�_:o. 9:ల= మంrి తమ చూప�లను క��ంrిక� rించుక@� 



ఇఇఇఇ�ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� - జ�గత�ల�జ�గత�ల�జ�గత�ల�జ�గత�ల��� ��     
 

  

94  

ఉండర�. మ&Aక@ందర� కా4ాల� ఉrేyశపÁర�కం-ా తమ, CÊౖ అంతసు� లM� క� 
ఎక�¬ క�టPకÉల నుం/ే ల�క CÊౖనుం/ే, క��ందఉన? తమ ]Üర�గL4ా&A� _ò� ం-A 
చూ�ా� ర�. ఇrి 4ా&A� అవమ=నపరచడం_¿ సమ=నం. ఇతర �	ిÌ�  
కా&ా$లక� ఇrి ఒక మ=ర[ం అవ�తmంrి. ఇల=ంటP సంఘటనల వలన 
ఎF²? అల� కలM� ల=ల�, ఆపదల� �ర�చుక� ప/:Ð o. ఈ దు	HQషU  «క¬ 
భయంకర రn]ా�? _ెల�సుక@నుటక� ప�వక� � ఈ ప�వచన®¹ 9:ల�. 
_ò� ం-A చూaH4ా� కను? పగల-ØటPUF: ]ాపం ల�ద� _ె`]ార�. 

	
�� ��a^Z) +� 4S �� @^� 4FT` jk� ��& ��� x G$v� #�� � � " � � "� � "" � " " " " �� � �" �" � ��  �! ! !" ! ! � e! !   
“ఇంటPఇంటPఇంటPఇంటP4ా&A4ా&A4ా&A4ా&A    అనుమpఅనుమpఅనుమpఅనుమp    ల�క�ం/:ల�క�ం/:ల�క�ం/:ల�క�ం/:    అందులM _ò� ంఅందులM _ò� ంఅందులM _ò� ంఅందులM _ò� ం-A చూaH4ా/ ికను? -A చూaH4ా/ ికను? -A చూaH4ా/ ికను? -A చూaH4ా/ ికను? పపపపగLగLగLగLలలలల    
-ØటUడం -ØటUడం -ØటUడం -ØటUడం ఆ ఇంటP4ా&Aక� ఆ ఇంటP4ా&Aక� ఆ ఇంటP4ా&Aక� ఆ ఇంటP4ా&Aక� �గ$ం �గ$ం �గ$ం �గ$ం ఉంrిఉంrిఉంrిఉంr”ి. . . . (మLaి� ం2158, బLఖ=&A 6888). 
మ&^ ఉల�� ఖనంలM ఉంrి:  

Ã�\& J� 	; �)B �� 	
�� ��a^Z�� � � � � �! !� � � �� "� � � �� � 
“అత� కను? పగల-ØటPUనందుక�అత� కను? పగల-ØటPUనందుక�అత� కను? పగల-ØటPUనందుక�అత� కను? పగల-ØటPUనందుక�, , , , r:�CÊౖ ఏ r:�CÊౖ ఏ r:�CÊౖ ఏ r:�CÊౖ ఏ రక�ప&Awరంరక�ప&Awరంరక�ప&Awరంరక�ప&Awరం ( ( ( (rిrrిిrియయయయüüüü) ) ) ) 
ల�దుల�దుల�దుల�దు. . . . ప�·కారమc ల�దుప�·కారమc ల�దుప�·కారమc ల�దుప�·కారమc ల�దు”. (అహf{: 2/385. స6ªహtd జ�+: 6022). 
 

53535353....        మc/ో వ$క��� మc/ో వ$క��� మc/ో వ$క��� మc/ో వ$క��� వద` ఇదyర� రహస$ంవద` ఇదyర� రహస$ంవద` ఇదyర� రహస$ంవద` ఇదyర� రహస$ం-ా మ=-ా మ=-ా మ=-ా మ=ట"� డ�క@నుటట"� డ�క@నుటట"� డ�క@నుటట"� డ�క@నుట 

   మLaి� ంల ఐక$తను �,
న? పరచ/:�క�, ఒక&A మనసులM మ&Øక&A 
పట�  rే�షÇ"4ాల� ప�టPUంచ/:�క� సభల ఆపదలM� , 	Êౖ_:1 మ=&ా[ లM�  
ఒకటP ఇr© క�డ. ప�వక� � r:� కారణ:ల_¿ సw r:� �4ారణను 
సJషUం-ా _ె�]ార�. 

�� ��� �A/� +�B +�E8 �E�
�) �� �5�5 4�
� �T`�  � � � � "" � � � � �! " � ! � � � �� � "� C � � � !	(gQ +� �E� z�
;�� ��D$� "� ! !" � " � �� !  � ! 
“�ర� మLగL[ ర�న?పÎడ� మc/ో వ$క��� వద` ఇదyర� రహస$ం-ా �ర� మLగL[ ర�న?పÎడ� మc/ో వ$క��� వద` ఇదyర� రహస$ం-ా �ర� మLగL[ ర�న?పÎడ� మc/ో వ$క��� వద` ఇదyర� రహస$ం-ా �ర� మLగL[ ర�న?పÎడ� మc/ో వ$క��� వద` ఇదyర� రహస$ం-ా 
మ=ట"� డ�క»వదుyమ=ట"� డ�క»వదుyమ=ట"� డ�క»వదుyమ=ట"� డ�క»వదుy . . . . అందరn అందరn అందరn అందరn కలa ిమ=ట"� డ�క»4ా`కలa ిమ=ట"� డ�క»4ా`కలa ిమ=ట"� డ�క»4ా`కలa ిమ=ట"� డ�క»4ా`. . . . r:� వలన మcr:� వలన మcr:� వలన మcr:� వలన మc/ో /ో /ో /ో 
వ$క��క� బ"ధవ$క��క� బ"ధవ$క��క� బ"ధవ$క��క� బ"ధ    కల�గవచుQనుకల�గవచుQనుకల�గవచుQనుకల�గవచుQను....”. . . . (బLఖ=&A 6290, మLaి� ం 2184).  
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అrే �ధం-ా నల�గLర� ఉన?పÎడ� మLగL[ ర� కలaి, F:ల�-^ వ$క��� 
వద` మ=ట"� డ�క@నుట. అల=-S CÊౖ వరక�. అrే �ధం-ా మLగL[ ర� ఉన? 
9ోట ఇదyర� మc/ో 4ా�క� _ె`య� Ç"షలM మ=ట"� డ&ాదు. ఇల= 
మc/ో వ$క��, తనక� �ల�వ ఇవ�ల�ద�, ల�క అత� గL&Aం9ే మ=ట"U డ� 
క�ంట\F:?ర� ల��]�� అనుమ=నంలM పడవచుQను. 
 

54545454....    దుదుదుదుసు� ల�సు� ల�సు� ల�సు� ల�    ����లమండలం క��ంrిక� ఉంచుటలమండలం క��ంrిక� ఉంచుటలమండలం క��ంrిక� ఉంచుటలమండలం క��ంrిక� ఉంచుట 

 ప�జల� r©�? �న?rి-ా, �ల�వల��rి-ా Ç"��ా� ర�. కా� ఇrి 
అల=� > దృ	ిUలM CÊదy  ]ా]ాలM�  ఒకటP. అంట¾ ల�ం-A, ]ా$ం� వ-'.&ా �ల 
మండలం క��ంrిక� ఉంచుట. క@ంద&A దుసు� ల� FGలక� _:క�త ఉంట"o. 
మ&Aక@ంద&A� భc+లM 4G�ల=డ�త ఉంట"o. అబcజ) � ఉల�� ðం�న 
హr©సులM ఉంrిః 

5���5���J �) ���$MH���4���� ) ����;� "!̂������!� �J�) �
"����` !;��"�!4"� �J�) �g��M��!4"� �;���4"� �1�?��� �;!4�� 
 :]��'"%!�� {  �)��8 x� :`!q�8��0� } ��]��
 +�� {  �)��8 x� :;� 1!J ��) �D=!b ���"aC` �!J  ��
 	� }
��]��
"Z!�� !$"=���	�� !l��$"[!;� "��T�!?! 

“మcడ� రకాల వ$క�� ల�F:?ర�మcడ� రకాల వ$క�� ల�F:?ర�మcడ� రకాల వ$క�� ల�F:?ర�మcడ� రకాల వ$క�� ల�F:?ర�. . . . అల=�అల=�అల=�అల=� >>>> 4ా&A 4ా&A 4ా&A 4ా&A_¿ సంÇ"	ించడ�_¿ సంÇ"	ించడ�_¿ సంÇ"	ించడ�_¿ సంÇ"	ించడ�. . . . దయ=దయ=దయ=దయ=    
Ç"వం_¿Ç"వం_¿Ç"వం_¿Ç"వం_¿    కFÅ?p�  చూడడ�కFÅ?p�  చూడడ�కFÅ?p�  చూడడ�కFÅ?p�  చూడడ�. . . . 4ా&A� ప&AÄÌ� 4ా&A� ప&AÄÌ� 4ా&A� ప&AÄÌ� 4ా&A� ప&AÄÌ� పరచపరచపరచపరచడ�డ�డ�డ�. . . . 4ా&Aక� ·వ�®¯°న 4ా&Aక� ·వ�®¯°న 4ా&Aక� ·వ�®¯°న 4ా&Aక� ·వ�®¯°న 
�± ���ిా� డ��± ���ిా� డ��± ���ిా� డ��± ���ిా� డ�. . . . తన ల�ం-A తన ల�ం-A తన ల�ం-A తన ల�ం-A ((((]ా$ంట\]ా$ంట\]ా$ంట\]ా$ంట\...) ...) ...) ...) ను ను ను ను ����లమండల=�క� క��ంrి వరక� లమండల=�క� క��ంrి వరక� లమండల=�క� క��ంrి వరక� లమండల=�క� క��ంrి వరక� 
ఉం94ేాడ�ఉం94ేాడ�ఉం94ేాడ�ఉం94ేాడ�. . . . ఉపకారం 9ేa ిమ=టPమ=టPక� 9ెపÎక�FG4ాడ�ఉపకారం 9ేa ిమ=టPమ=టPక� 9ెపÎక�FG4ాడ�ఉపకారం 9ేa ిమ=టPమ=టPక� 9ెపÎక�FG4ాడ�ఉపకారం 9ేa ిమ=టPమ=టPక� 9ెపÎక�FG4ాడ�. . . . rCెిJ ]Ü/9ిేrCెిJ ]Ü/9ిేrCెిJ ]Ü/9ిేrCెిJ ]Ü/9ిే    
4ాడ�4ాడ�4ాడ�4ాడ�. . . . తన సర�క�ను అసత$ ప�మ=ణ:ల_¿ అ®¹f4ాడ�తన సర�క�ను అసత$ ప�మ=ణ:ల_¿ అ®¹f4ాడ�తన సర�క�ను అసత$ ప�మ=ణ:ల_¿ అ®¹f4ాడ�తన సర�క�ను అసత$ ప�మ=ణ:ల_¿ అ®¹f4ాడ�....” (మLaి� ం 106). 
 క@ందర�, FGను గర�కారణం-ా _òడగడం ల�దు అ� 9ెCిJ తన ప�త� 
తను 9:ట\క�ంట"డ�. కా� అత� మ=ట 9ెల�దు. గర�ం ఉ�ే� శ$ం ఉF:? 
ల�క]�oF: అ�? aిËతmలM�  అrి �	ిÌ�ం. ప�వక� � «క¬ ఈ 
హr©సును గమ�ంచం/ి:  
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8�
;� �Z� 8�q�� #� >%=�;� �� ��! ! ! � �! !� ! " " � "" �� " " � 
“ఎవ&A ల�ం-A ఎవ&A ల�ం-A ఎవ&A ల�ం-A ఎవ&A ల�ం-A ((((]ా$ంట\ వ-'.&ా]ా$ంట\ వ-'.&ా]ా$ంట\ వ-'.&ా]ా$ంట\ వ-'.&ా) ) ) ) ����లమండల=�క� క��ంrిలమండల=�క� క��ంrిలమండల=�క� క��ంrిలమండల=�క� క��ంrిక� ఉండ�F² అrి క� ఉండ�F² అrి క� ఉండ�F² అrి క� ఉండ�F² అrి 
అ-A?క� ఆహtp అవ�తmంrిఅ-A?క� ఆహtp అవ�తmంrిఅ-A?క� ఆహtp అవ�తmంrిఅ-A?క� ఆహtp అవ�తmంr”ి. . . . (��ాo� 5330, మLస?{ అహf{ 6/254). 
 ఒక4Gళ గర�ం_¿ క��ంrిక� వrి`_ే. r:� �± ఇంకా CÊదy rి, భయంకర 
®̄°నrి. ఇrే తరw సJ	ీUకరణ ప�వక�-ా&A ఈ ప�వచనంలM ఉన?rి:  

��5 �E #�� " � "�  ���� ��
) * W��A 	" � �� " �" � � � � ����^;� ��) 	�;` ! ! !� � � � "" �" ! 
“ఎవ&'._ే తన ఎవ&'._ే తన ఎవ&'._ే తన ఎవ&'._ే తన వ�ా� Þ �?వ�ా� Þ �?వ�ా� Þ �?వ�ా� Þ �? గర�ం_¿ 4G�ల=డ r©�ా� గర�ం_¿ 4G�ల=డ r©�ా� గర�ం_¿ 4G�ల=డ r©�ా� గర�ం_¿ 4G�ల=డ r©�ా� /ో/ో/ో/ో ప�ళయrFి:న అల=� ప�ళయrFి:న అల=� ప�ళయrFి:న అల=� ప�ళయrFి:న అల=� > > > > 
అతఅతఅతఅత� 4Åపౖ� కFÅ?p�� 4Åపౖ� కFÅ?p�� 4Åపౖ� కFÅ?p�� 4Åపౖ� కFÅ?p�  చూడడ� చూడడ� చూడడ� చూడడ�”. . . . (బLఖ=&A 3665, మLaి� ం 2085). 
 ఎందుకన-ా అందులM &'ండ�రకాల �	ిÌ�తల�F:?o. ఒకటP గర�ం, 
&'ండవrి �లమండలం క��ంrిక� ధ&Aంచడం.  
 �లమండల=�క� క��ంద ధ&Aం9ే �	ిÌ�త అ�? రకాల దుసు� లCÊౖ ఉంrి. 
అబLy ల=� > k1 ఉమ) రIయల=� హt అనుï  ప�వక�_¿ ఉల�� ð9:ర�: 

a�b ��
� �E #� ��I=;�� <�H^;�� 8�q�� x ��%��C " �"  � � "� � ! ! ! !� " � � �� " "! � ! !! !" "���� ��
) * W��A �" � �� " �" � � �����^;� ��) 	�;` ! ! !� � � � "" �" ! 
“ల�ం-Âల�ం-Âల�ం-Âల�ం-Â����, , , , 9999 ొొొొకా¬నుకా¬నుకా¬నుకా¬ను మ&AయL  మ&AయL  మ&AయL  మ&AయL తల]ాగనుతల]ాగనుతల]ాగనుతల]ాగను    4G�ల=డr©యLట 4G�ల=డr©యLట 4G�ల=డr©యLట 4G�ల=డr©యLట ((((Æర]ాపంÆర]ాపంÆర]ాపంÆర]ాపం). ). ). ). 
అo_ే ఎవ&'._ే æటPలM ఏ ఒక¬టPFÅౖF: గర�ంఅo_ే ఎవ&'._ే æటPలM ఏ ఒక¬టPFÅౖF: గర�ంఅo_ే ఎవ&'._ే æటPలM ఏ ఒక¬టPFÅౖF: గర�ంఅo_ే ఎవ&'._ే æటPలM ఏ ఒక¬టPFÅౖF: గర�ం_¿_¿_¿_¿ 4G� 4G� 4G� 4G�ల=డ·�ా� /ోల=డ·�ా� /ోల=డ·�ా� /ోల=డ·�ా� /ో, , , , ప�ళయప�ళయప�ళయప�ళయ    
rిF:న అల=� >rిF:న అల=� >rిF:న అల=� >rిF:న అల=� > అత� అత� అత� అత�4Åపౖ� 4Åపౖ� 4Åపౖ� 4Åపౖ� కFÅ?p�  కFÅ?p�  కFÅ?p�  కFÅ?p�  చూడడ�చూడడ�చూడడ�చూడడ�”.... (అబcr:వÁ{ 4094, 
స6ªహtd జ�+ 2770).  
 ఈ �	ిద�త aీ� Õలక� క�/: వ&A�సు� ంrి. అo_ే 4ా&A శ&ÂరంలM ఏ క@ంత 
Ç"గం క�/: పరప�ర�షmలక� కనబడక�ం/: ఉండ�ట తపJ�స&A గనక 
ఆ®̄ తన ]ాr:ల� కనబడక�ం/: ఒక జ�FÅడ� ల�r: &'ండ� జ�FÅడ��  
క��ంrిక� 4G�ల=డr©యవచుQను. కా� అంతకంట¾ ఎక�¬వ 4G�ల=డr©యLట 
�గ$ం కాదు. r©� గL&Aం� p&AfI (1731) మ&AయL ��ాo(5336)లM 
ఉ®̄fసల=f రIయల=� హt అF:ï  సంఘటన చదవం/ి.  
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 క@ందర� CÊý�క�తmళ×� ధ&Aం9ే దుసు� ల� �ట) కంట¾ ఎక�¬వ 
క��ంrిక� ఉంట"o. ఒక»¬�ా&A అంతకంట¾ ]Üడ�-ా[  ఉంట"o, 4Åనక 
ఉన?4ార� ఎp�పట\U క»4ా`* వసు� ంrి. ఇల= �గ$ం కాదు.  
 

55555555....        ప�ర�షmల� బం-ారం 4Gసుక@నుటప�ర�షmల� బం-ారం 4Gసుక@నుటప�ర�షmల� బం-ారం 4Gసుక@నుటప�ర�షmల� బం-ారం 4Gసుక@నుట 

 బం-ారం ఏ రnపంలM ఉF:?, r:�� ప�ర�షmల� 4ాడ�ట �	ిద�ం. 
ప�వక� � _¿ అబL మc�ా అx అ&A � ఉల�� ðం�న హr©సులM ఉంrి: 

��� ! ��28��T X� ���� p21;�� �)�l� ���� ®�(� � � � � � � �! � �  � � M �  ! �" ! !� � ! ! 
“బం-ారంబం-ారంబం-ారంబం-ారం, , , , పట\U  F: అనుచర సంపట\U  F: అనుచర సంపట\U  F: అనుచర సంపట\U  F: అనుచర సంఘఘఘఘంలM� ంలM� ంలM� ంలM� aీ� Õలaీ� Õలaీ� Õలaీ� Õలక� క� క� క� ధరfసమfతంధరfసమfతంధరfసమfతంధరfసమfతం. . . . ప�ర�ప�ర�ప�ర�ప�ర�    
షmలషmలషmలషmలక� క� క� క� �	ది�ం�	ది�ం�	ది�ం�	ది�ం”.... (మLస?{ అహf{: 4/393. స6ªహtd జ�+ 207). 
 ఈ &^ మ=&'¬� లM గ/ియ=&ాల�, అr:y ల�, బటను� , CÊను?ల�, 
9ౖెను�  ఇంకా ®̄డd CHర�_¿ బం-ారప� ల�క బం-ార� వFÅ? ఎక�¬ం�న� 
9:ల= ఉన?�. ఇంకా ప�ర�షmలక� స�ర�గ/ియ=రం అ� క@�? కాంCిటP 
షన�లM ప�కటPంచబడ�తmంrి. అo_ే ఇ� �	ిద�ం అ� _ెల�సుక»4ా`. 

 6	 5�7� IT1 4 U GVW E�X"W  Y� %8 Z [\] ^� �_�` �T�1 1 1 1 14 4 1 a1 1 1 b 1 0 1c cc b 1 1 15�3
 E?�1 1 1 4 1 1: @H=) � ! " �
 0@) x ��$=��� 8�( #� o�¼ �` 4�@��! ! ! e� � � "! e� � �� " " " �� � � ! � � �\] �� %�:  Y���  d*W1 1 11 U1 a 1 4c c c16	 5�7� [4 4 1 1 

G 6	 5�7� E?�F %3
 	%:T �e`f g 6	
 g 5�3 E: hiD�	 j_�` e` 4 14 1 1 14 1 1 1 4 1 a1 1 4 1 aa 0 1 a1 4 1 41 1 c c cc 1G 
     అబLy ల=� > k1 అబ"¨â � ఉల�� ఖన ప�కారం: ప�వక� � ఒక వ$క�� 
9ేpక� బం-ారప� ఉంగరం చూ�ార�. ఆయన r:�� ·aి]ా&S�ార�. మ�� 
ఇల= 6ZచQ&Aం9:ర�: “�లM �లM �లM �లM ఎవ&Aక'.F: నరకజ��ఎవ&Aక'.F: నరకజ��ఎవ&Aక'.F: నరకజ��ఎవ&Aక'.F: నరకజ��లలలల కా4ాల కా4ాల కా4ాల కా4ాల���� ఉంట¾ ఉంట¾ ఉంట¾ ఉంట¾    r©�� r©�� r©�� r©�� 
తన 9pేలM తన 9pేలM తన 9pేలM తన 9pేలM _òడగవచుQ_òడగవచుQ_òడగవచుQ_òడగవచుQ”. . . . ప�వక� � 4Åý�న తర�4ాత అక¬డ�న?4ార 
F:?ర�: ‘� ఉంగ&ా�? ·సుక», 4G&S �ధం-ా r:�_¿ ప��జనం 
]ÜందవచుQ’. అపÎడ� అతనF:?డ�: ‘ల�దు. అల=� > �ా¼ి-ా! ప�వక� � 
·aి]ా&Saిన r:�? FGను ఎన?డూ ·సుక»ను’. (మLaి� ం 2090). 
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56565656....        aీ� Õల� �న?�aీ� Õల� �న?�aీ� Õల� �న?�aీ� Õల� �న?�, , , , పల�చ�పల�చ�పల�చ�పల�చ�, , , , ఇర�క'.న దుసు� ల� ధ&Aంచుటఇర�క'.న దుసు� ల� ధ&Aంచుటఇర�క'.న దుసు� ల� ధ&Aంచుటఇర�క'.న దుసు� ల� ధ&Aంచుట 

     ఈకాలంలM మన శతm� వ�ల� మనCÊౖ 9ేసు� న? r:డ�లM�  క@త� , క@త�  
%ా$షన�  /ె�సు*ల�, ��ధ రకాల దుసు� ల�. ఇ� మLaి� ం సమ=జంలM బ"-ా 
4ా$Cిం�]�య=o. అ� �న?-ా, పల�చ-ా ల�క ఇర�క�-ా ఉన?ందు 
వలన తపJ�స&A-ా r:� ఉంచవలaిన Ç"-ాలను r:చల�క ]�తmన?�. 
అందులM క@�? రకాల�ౖ_ే స�యం-ా aీ� Õల మ&AయL (క@డ�క�, తం/ి� ల=ంటP) 
మహ�ంల మLందు ధ&Aంచుట �గ$ం కాదు. ప�ళయ=�క� మLందు aీ� Õల� 
ఇల=ంటP దుసు� ల� ధ&A�ా� ర� ప�వక� � భ�ష$సూచన ఇ9:Qర�. ఆ �ష 
య®¹ అబc హt&'.&ా � ఉల�� ఖనం_¿ మLaి� ం (2128) గంథంలM ఉంrిః�  

 4�=� ��& �¯8� * 8�
;� �2� #� +�Z
K! ! !" � � � �� � " " "� � � �" � !  "! ! � �² +���) �^%;� ?�(TU� ³��� � �! !� � �" ! � " ! � " � � �
 �i%;� �H
U� #��W8 R�O�� R��y R�)8�� R���� W�'(� z�
;�! ! ! ! ! ! !" � � � �  �  � � �" � " � � � � � �� !� �� � �� � �

�1� oj'� #� @E��; ��Q8 +`� ��Q8 +@� J� �
�� #$A@) J �$O�]�� � �! ! ! ! !� � � �" � � � �� "  � "� " �� �� �! ! �! ! � �� �" �"�1�� � � � 
“నరక4ాసులM�  &'ండ� రకాల�నరక4ాసులM�  &'ండ� రకాల�నరక4ాసులM�  &'ండ� రకాల�నరక4ాసులM�  &'ండ� రకాల�. . . . FGను 4ా&A� చూడల�దుFGను 4ా&A� చూడల�దుFGను 4ా&A� చూడల�దుFGను 4ా&A� చూడల�దు. . . . 4ా&AలM ఒక 4ా&AలM ఒక 4ా&AలM ఒక 4ా&AలM ఒక 
రకంరకంరకంరకం 4ా&A వదy 4ా&A వదy 4ా&A వదy 4ా&A వదy     ఆవ� _¿కల=� ంటP క@ఆవ� _¿కల=� ంటP క@ఆవ� _¿కల=� ంటP క@ఆవ� _¿కల=� ంటP క@ర/:ల� ఉంట"oర/:ల� ఉంట"oర/:ల� ఉంట"oర/:ల� ఉంట"o....    4ార�4ార�4ార�4ార�    4ాటP_¿ 4ాటP_¿ 4ాటP_¿ 4ాటP_¿ 
ప�జ`? క@డప�జ`? క@డప�జ`? క@డప�జ`? క@డ_:ర�_:ర�_:ర�_:ర�. . . . &'ండవ రకం4ార� aీ� Õల�&'ండవ రకం4ార� aీ� Õల�&'ండవ రకం4ార� aీ� Õల�&'ండవ రకం4ార� aీ� Õల�. . . . æర� æర� æర� æర� దుసు� ల� ధ&Aం� క�/: దుసు� ల� ధ&Aం� క�/: దుసు� ల� ధ&Aం� క�/: దుసు� ల� ధ&Aం� క�/: 
నగ?ం-ానగ?ం-ానగ?ం-ానగ?ం-ాFG FG FG FG ఉంఉంఉంఉంట"ర�ట"ర�ట"ర�ట"ర�. . . . ప�జ`? ఆక&AÙ�ా� ర�ప�జ`? ఆక&AÙ�ా� ర�ప�జ`? ఆక&AÙ�ా� ర�ప�జ`? ఆక&AÙ�ా� ర�. . . . ప�జల9ేత ఆక&AÙంచబడ_:ర�ప�జల9ేత ఆక&AÙంచబడ_:ర�ప�జల9ేత ఆక&AÙంచబడ_:ర�ప�జల9ేత ఆక&AÙంచబడ_:ర�....    
4ా&A తలల� 4ా&A తలల� 4ా&A తలల� 4ా&A తలల� బLబLబLబL....�  �  �  �  ((((ఉk¨ఉk¨ఉk¨ఉk¨)))) ఒంటె  ఒంటె  ఒంటె  ఒంటె మcప�&ాల మcప�&ాల మcప�&ాల మcప�&ాల మ=r&ిA-ా ఉంట"oమ=r&ిA-ా ఉంట"oమ=r&ిA-ా ఉంట"oమ=r&ిA-ా ఉంట"o. . . . ææææర� ర� ర� ర� 
స�ర[ంలM 9ేరస�ర[ంలM 9ేరస�ర[ంలM 9ేరస�ర[ంలM 9ేరల�ల�ల�ల�ర�ర�ర�ర�. . . . అం_ేకాదుఅం_ేకాదుఅం_ేకాదుఅం_ేకాదు, , , , స�ర[ ప&Aమßస�ర[ ప&Aమßస�ర[ ప&Aమßస�ర[ ప&Aమß�����? �? �? �? క�/: క�/: క�/: క�/: ఆఆఆఆఘఘఘఘ=÷ ణDంచ=÷ ణDంచ=÷ ణDంచ=÷ ణDంచల�ల�ల�ల�ర�ర�ర�ర�. . . . 
4ాస�4ా�క� r:� ప&A4ాస�4ా�క� r:� ప&A4ాస�4ా�క� r:� ప&A4ాస�4ా�క� r:� ప&Aమళం అల� ంమళం అల� ంమళం అల� ంమళం అల� ంత దూ&ానత దూ&ానత దూ&ానత దూ&ాన ఆ ఆ ఆ ఆఘఘఘఘ=÷ ణDంచవచుQను=÷ ణDంచవచుQను=÷ ణDంచవచుQను=÷ ణDంచవచుQను”. . . .  
 క��ంrినుం� మధ$లMక� _ెర� ఉన?� ల�క ��ధ ప�క¬ల నుం/ి కp�  
&Aం� ఉన? /ె�సు*ల�, క�ర�Qంట¾ తమ మ&ాfంగ ప�rేశం బúౖటపడ�నట\ 
వంటP� క�/: �4ా&Aంచబ/ిన దుసు� లలM ల�క�¬ంచబడ_:o. అr©-ాక 
r©�వలన అ��ా�సులను, 4ా&A %ా$షన�ను అనుస&Aం�నట� గLను. 
ఇల=ంటP అ��ల దుసు� ల నుం/ి అల=� > o� కా]ాడ�-ాక! 
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     అrే �ధం-ా అ��ల �_:� ల�, మc$aి	ియన�  (సం-Âతకార�ల), -ాయ 
క�ల %�టÚల�, మతm�  పr:&ా� ల బ"టPళ�CÊౖ ఉం/ే %�టÚల�, ¸వ&ాసుల 
%�టÚల�, �ల�వ గLర�� , ల�క ��ధ క�బL¨ల�, ]ా&ÂUల గLర�� ల� -êరవమ= 
F:లక� మచQ ల=ంటP అ��ల పr:ల�గల షర�U ల�, ట�షర�U ల� ధ&Aంచుట 
క�/: 9:ల= గంöర®̄°న �షయం. 4ాటP� ధ&Aంచక�ం/: 4ాటPక� దూరం 
-ాFG ఉం/:`. 
 

57575757....        aీ� Õప�ర�షmల� �&^జ�లలM సవరం aీ� Õప�ర�షmల� �&^జ�లలM సవరం aీ� Õప�ర�షmల� �&^జ�లలM సవరం aీ� Õప�ర�షmల� �&^జ�లలM సవరం (wig) CÊట\U క@నుట CÊట\U క@నుట CÊట\U క@నుట CÊట\U క@నుట 

�  ̀o���� RW�E �;�& ��� �� �
� WI� #�� �! � � � �� " "" " "� �� � " �� e !" ! ! � �%
;� M !   �
�� Ä +` �� ��8 �) �;�^� C ! �� ""  ! � � � � � �
=b d�H�� �%\� �����K� �')��" � " � � � �� �� � � C M �� "� �� �2�� � ���� #=; ��^� 	$KU�� � �� �� � � �! ��$K��']�� �$K��;� � �� � "! !" � �� " �" 

     అ�ాf kFÅ�  అబcబక) ఉల�� ఖనం ప�కారం: ఒక aీ� Õ ప�వక� � స�?�ిక� 
వ�Q “ప�వకా� ! F: క�తm&Aక� చరf4ా$rి ��క�ంrి. r:� మcలం-ా ఆ®̄ 
తల4Åంట\� కల� &ా`]�య=o. FGF:®̄క� CÊý� 9ే�ాను. మ&A FGను 
ఆ®̄క� సవరం CÊటUవ9:Q?” అ� అ/ి-Aంrి. r:�క� ప�వక� � “సవరం సవరం సవరం సవరం 
CÊట\U క�FG aీ� ÕCÊట\U క�FG aీ� ÕCÊట\U క�FG aీ� ÕCÊట\U క�FG aీ� Õ� మ&AయL� మ&AయL� మ&AయL� మ&AయL CÊట\U క» CÊట\U క» CÊట\U క» CÊట\U క»వట"�క� _:పత�యప/ేవట"�క� _:పత�యప/ేవట"�క� _:పత�యప/ేవట"�క� _:పత�యప/ే aీ� Õ aీ� Õ aీ� Õ aీ� Õ� అల=� > � అల=� > � అల=� > � అల=� > 
శCంి9:డ�శCంి9:డ�శCంి9:డ�శCంి9:డ�” అ� అF:?ర�. (మLaి� ం 2123, బLఖ=&A 5941).  

��� XK �%
;� �Eq � �9 �!  �\3 +� 4$� 	�$� ! !� " � � � " �� ��a�b ����� o��]� �C " � "� � ! " �! � �" � 
జ�k) k1 అబLy ల=� > ఉల�� ðం9:ర�: “aీ� Õ తన �&^జ�లM�  సవరం CÊట\U క@aీ� Õ తన �&^జ�లM�  సవరం CÊట\U క@aీ� Õ తన �&^జ�లM�  సవరం CÊట\U క@aీ� Õ తన �&^జ�లM�  సవరం CÊట\U క@    
నుటను నుటను నుటను నుటను ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక�    � గటPU-ా 4ా&Aం9:ర� గటPU-ా 4ా&Aం9:ర� గటPU-ా 4ా&Aం9:ర� గటPU-ా 4ా&Aం9:ర�”.... (మLaి� ం 2126). 
 ఈ &^jలM�  “�Y” రnపంలM ఇrి 9ెల=మణDలM ఉంrి. ఈ �	ిÌ� కార$ం 
జ&A-S బc$టP]ార�) లలM ఇంకా 9ెపJ&ా� దుçా¬ &ా$ల� జర�గL_:o. 
     r©�క� సంబం�ిం�న మ&^ �	ిద�త ఎర��చుQక�FG 4Åంట\� కల�. /:�  
మ=లM� , 3ిల�fలM వ�9ేaH4ాళ×�, (4ాళ�ను అనుక&Aం9ే4ాళ×�) æటP� ఉప 
�-A�ా� ర�. ఇల=ంటP4ా&Aక� పరలMక �ాఫల$ంలM ఓ Ç"గ®̄°F: లèంచదు. 
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58585858....        దుసు� లM�దుసు� లM�దుసు� లM�దుసు� లM� , , , , మ=టలM�మ=టలM�మ=టలM�మ=టలM�  aీ� Õ aీ� Õ aీ� Õ aీ� Õప�ర�షmల పరసJర అనుకరణప�ర�షmల పరసJర అనుకరణప�ర�షmల పరసJర అనుకరణప�ర�షmల పరసJర అనుకరణ 

     ప�ర�షmల� తమ ప�ర�ష_:��?, aీ� Õల� తమ aీ� Õ_:��? కా]ాడ� 
క»4ా`. ఇrి అల=� > తన r:సులM�  ఉం�న స�Ç"వం. ఈ స�Ç"వ®¹ 
ల�క�ంట¾ ¸వన వ$వసË  r:&A తCిJ]�తmంrి. ఇక aీ� Õల� ప�ర�షmల ]�`క, 
ప�ర�షmల� aీ� Õల ]�`క వ67ంచుట మ=నవ స�Ç"4ా�క� బÌ��ర�Ì�ం. 
ఇందువలన ఎF²? రకాల 9ెడ�ల� ప�బ`, సమ=జ�లను అ�ోగp ]ాల� 
9ే�ా� o. అందుకS అ]�aి� aÊ,* ]�`కల� వ67ంచుట �	ిÌ�ం. CÊదy 
(Æర) ]ాపం అ�. ఇబL? అబ"¨â � ప�వక�_¿ ఉల�� ðం9:ర�: 

 �� ��8 #=;� � � � � ��� ��E�;� #� >�%��]� ! ! � " MM ! � ! � � �" ��E�;�� W�'
;� #� R��%��]�� W�'
;! � " M �M � �! ! ! ! !M � M� � �" 
“aీ� Õలaీ� Õలaీ� Õలaీ� Õల    4Gషం4Gషం4Gషం4Gషం    ((((]�`క]�`క]�`క]�`క) ) ) ) 4Gసుక�FG ప�ర�షmలను4Gసుక�FG ప�ర�షmలను4Gసుక�FG ప�ర�షmలను4Gసుక�FG ప�ర�షmలను, , , , ప�ర�షmల 4GషమL ప�ర�షmల 4GషమL ప�ర�షmల 4GషమL ప�ర�షmల 4GషమL ((((]�`క]�`క]�`క]�`క) ) ) ) 
4Gసుక�FG aీ� Õలను ప�వక� 4Gసుక�FG aీ� Õలను ప�వక� 4Gసుక�FG aీ� Õలను ప�వక� 4Gసుక�FG aీ� Õలను ప�వక� � శCంి9: శCంి9: శCంి9: శCంి9:ర�ర�ర�ర�”. . . . (బLఖ=&A 5885). 

�;� #� >�
i]� 4$� 	�$� � �� XK �%
;� #=;M � � " 9" � � � � �! ! !�  �  �"  �  �!W�'
;� #� R�EY]�� ��E! ! !� M " M � �� � � �" ! 
ఇబL? అబ"¨â � ఉల�� ðం9:ర�: “aీ� Õల 4Gçా�:రణaీ� Õల 4Gçా�:రణaీ� Õల 4Gçా�:రణaీ� Õల 4Gçా�:రణ, , , , అల4ాట\�  అవలంèం9 ేఅల4ాట\�  అవలంèం9 ేఅల4ాట\�  అవలంèం9 ేఅల4ాట\�  అవలంèం9 ే
ప�ర�షmల�ప�ర�షmల�ప�ర�షmల�ప�ర�షmల�,,,,    ప�ర�షmలప�ర�షmలప�ర�షmలప�ర�షmల    4Gçా�:రణ4Gçా�:రణ4Gçా�:రణ4Gçా�:రణ,,,,    అల4ాట\�అల4ాట\�అల4ాట\�అల4ాట\�     అవలంèం9 ేaీ� Õలను ప�వక� అవలంèం9 ేaీ� Õలను ప�వక� అవలంèం9 ేaీ� Õలను ప�వక� అవలంèం9 ేaీ� Õలను ప�వక� 
���� శCిం9:ర� శCిం9:ర� శCిం9:ర� శCిం9:ర�”.... (బLఖ=&A 5886).  
* ]�`క ఎF²? రకాల�-ా ఉంట\ంrి. కద`క, చలనమL, నడకలM. ఉr: 
హరణక� క@ందర� ప�ర�షmల� తమ శ&Â&ా�? aీ� Õల శ&Âరంల=, తమ 
మ=ట", నడకా aీ� Õల వల� అవలంè�ా� ర�. 
*   దుసు� ల� ధ&AంచడంలM క�/: ]�`క ఉంట\ంrి. ప�ర�షmడ� తన 
®̄డలM -Øల�సు, FÅకS�సు, 9ేతmలలM -^ట\� , -ాjల�, కాళ�లM�  పట�Uల� 9ెవ� 
లM�  &AంగLల�. ఇల=ంటP &^గం ]Üడ�4Åౖన �&^జ�ల� వద`, 67CిJ 4Åంట\� కల� 
ఉం9ే4ా&AలM అ�ికం-ా కనబడ�తmంrి. అrే �ధం-ా ప�రషmలక� ప�_ే$క 
®̄°న �áô (అరబL¨లM 9ెల=మణD ఉన? _¿/), క�j aీ� Õల� ధ&Aంచుట 
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�గ$ం కాదు. /ిజ'ౖ1, క�ట\U లలM 4ాటPక� èన?ం-ా ఉండ�ట తపJ�స&A. 
ఇదy&A దుసు� లM�  èన?త�ం ఉండ�ట తపJ�స&A అనుటక� �దరÙనం 
అబc హt&'.&ా � ఉల�� ðం�న ఈ హr©aHః 

�� ��8 #=;� � � � � � �E�;� �'%; �%$3 o��]�� o��]� �'%; �%$) �E�;� ! �" �"� " � � � " � � � � " " � �  � �! ! !" " �� � � � 
“aీ� Õల దుసు� ల� ధ&Aం�న ప�ర�షmణD�aీ� Õల దుసు� ల� ధ&Aం�న ప�ర�షmణD�aీ� Õల దుసు� ల� ధ&Aం�న ప�ర�షmణD�aీ� Õల దుసు� ల� ధ&Aం�న ప�ర�షmణD� , , , , ప�ర�షmల దుసు� ల� ధ&Aం�న aీ� Õ� ప�ర�షmల దుసు� ల� ధ&Aం�న aీ� Õ� ప�ర�షmల దుసు� ల� ధ&Aం�న aీ� Õ� ప�ర�షmల దుసు� ల� ధ&Aం�న aీ� Õ� 
ప�వక� ప�వక� ప�వక� ప�వక� ���� శCంి9: శCంి9: శCంి9: శCంి9:ర�ర�ర�ర�”.... (అబc r:వÁ{ 4098, స6ªహtd జ�+ 5071). 
 

59595959....        ����&^జ�లను నల�� వFÅ?_¿ మ=ర�Qట&^జ�లను నల�� వFÅ?_¿ మ=ర�Qట&^జ�లను నల�� వFÅ?_¿ మ=ర�Qట&^జ�లను నల�� వFÅ?_¿ మ=ర�Qట 

     �&^జ�లను నల�� వFÅ?_¿ రంగ&Aంచుట �	ిÌ�ం. ఎందుకనగ r©� 
గL&Aం� ప�వక� � 9:ల= క�Aనం-ా 6ZచQ&Aం9:ర�. 

�K��n� B��';�� +��g;� �A� x +�%�� ��& +��)! ! ! ! !� � � � "� � � � �! !!  ! � �" � ��
�� �nO�8 +�Q�) J �Il� ! ! �" �"� � � �� � ! � ! � 
“�వ&A కాలంలM ఒక జ�p4ార� తమ �&^జ�లను ]ావ�రం గదువ క��ంద �వ&A కాలంలM ఒక జ�p4ార� తమ �&^జ�లను ]ావ�రం గదువ క��ంద �వ&A కాలంలM ఒక జ�p4ార� తమ �&^జ�లను ]ావ�రం గదువ క��ంద �వ&A కాలంలM ఒక జ�p4ార� తమ �&^జ�లను ]ావ�రం గదువ క��ంద 
ఉన?ట\�ఉన?ట\�ఉన?ట\�ఉన?ట\�     నల��నల��నల��నల��    రంగLలMరంగLలMరంగLలMరంగLలM    రంగ&Aం�ా� ర�రంగ&Aం�ా� ర�రంగ&Aం�ా� ర�రంగ&Aం�ా� ర�. . . . 4ార� స�ర[ం «క¬ ప&Aమß4ార� స�ర[ం «క¬ ప&Aమß4ార� స�ర[ం «క¬ ప&Aమß4ార� స�ర[ం «క¬ ప&Aమß�����? �? �? �? 
ఆఆఆఆఘఘఘఘ=÷=÷=÷=÷ ణDంచల�ర�ణDంచల�ర�ణDంచల�ర�ణDంచల�ర�....” (అబc r:వ�{ 4212).  
_ెల�  4Åంట\� కల� వ�Qన 9:ల= మంrి నల�� వFÅ?_¿ రంగ&A�ా� ర�. ఇrి 
ఎF²? 9ెడ�లక� r:&A ·సు� ంrి.  
 తన 4ాస��కత CÊౖ మLసుగL 4Gaి, ప�జ`? �స-Aం� తనక� _:ను 
బcటకప� తృCి�  ]Üందుట. 4ాస�వం-ా ఇrి తన వ$క��తత�ం మ&AయL 
తన నడవ/ికCÊౖ 9ెడ� ప�Ç"వం చూప�తmంrి. తనక� _:ను ఒక�సం 
లM ప/ి ఉంట"డ�. ప�వక� సల� ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం పసుప�పచQ ల�క 
ఎర� ల�క బ0� 1 కల) ®̄°r:క� ఉప�-Aం9ే4ార�. మకా¬ను జoం�న 
&^j (అబc బక) aిr©y§ రIయల=� హt అనుï ) తం/ి� అబc ఖుw%ా 
వ9:Qర�. అత� తల మ&AయL గడÐప� 4Åంట\� కల� _ెల� -ా ఉం/ి ఒక 
_ెల��ప�వ��ల గLచQ మ=rి&A-ా ఏరJడ�తmం/ే. ప�వక� � అత/ి? చూaి 
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“� �&^జ�లను � �&^జ�లను � �&^జ�లను � �&^జ�లను ((((®̄°r:క�_¿®̄°r:క�_¿®̄°r:క�_¿®̄°r:క�_¿) ) ) ) రంగ&Aంచుక@ం/ిరంగ&Aంచుక@ం/ిరంగ&Aంచుక@ం/ిరంగ&Aంచుక@ం/ి. . . . కా� నల�� రంగL_¿ కా� నల�� రంగL_¿ కా� నల�� రంగL_¿ కా� నల�� రంగL_¿ 
దూరమLండం/ిదూరమLండం/ిదూరమLండం/ిదూరమLండం/ి....” అ� aÊల�9:Qర�. (మLaి� ం 2102)  
aీ� Õల� క�/: ప�ర�షmల=� గ నల� � రంగLలM రంగ&Aంచక�డదు. 
 

60606060....    ]�ా ణLల %�టÚ·]�ా ణLల %�టÚ·]�ా ణLల %�టÚ·]�ా ణLల %�టÚ·యLటయLటయLటయLట 

 ప�వక� � ప�వ�ం9:ర�, అబLy ల=� > k1 మâఊ{ � ఉల�� ðం9:ర�:  
 @b� +` � �  !�� @
� ���1� z�
;�� "  ! C �� !+�8�\]� ����^;� ��) � � � � � �M � "�" ! ! " 

“ప�ళయrFి:న అల=�ప�ళయrFి:న అల=�ప�ళయrFి:న అల=�ప�ళయrFి:న అల=� >>>> వదy  అంద&Aకన? ఎక�¬వ క�Aన®¯°న � వదy  అంద&Aకన? ఎక�¬వ క�Aన®¯°న � వదy  అంద&Aకన? ఎక�¬వ క�Aన®¯°న � వదy  అంద&Aకన? ఎక�¬వ క�Aన®¯°న �± ]Üంrే± ]Üంrే± ]Üంrే± ]Üంrే    
4ాడ�4ాడ�4ాడ�4ాడ�, , , , %�టÚల� ·యL4ాడ�%�టÚల� ·యL4ాడ�%�టÚల� ·యL4ాడ�%�టÚల� ·యL4ాడ�, , , , �_:� ల� �p�ం94ేాడ��_:� ల� �p�ం94ేాడ��_:� ల� �p�ం94ేాడ��_:� ల� �p�ం94ేాడ�”.... (బLఖ=&A 5950, 
మaి� ం 2109). అల=� > ఆrే�ం9:డ� ప�వక� � _ె`Cినట\�  అబcహt&'.&ా 
� ఉల�� ðం9:ర�ః  

o8T ��^$i�;� �%� ��^$i�$� �^$i� �$� p2T #y 4$¤� #��C � � � � � �� �� C �� " � " " � �" " ��  � � � " " �� ! !�  " " � 
“FGను ప�టPUం�నట\�  ప�టPUం9 ేప�యత?ం 9aేH4ా�కF:? ఎక�¬వ దు&ాfFGను ప�టPUం�నట\�  ప�టPUం9 ేప�యత?ం 9aేH4ా�కF:? ఎక�¬వ దు&ాfFGను ప�టPUం�నట\�  ప�టPUం9 ేప�యత?ం 9aేH4ా�కF:? ఎక�¬వ దు&ాfFGను ప�టPUం�నట\�  ప�టPUం9 ేప�యత?ం 9aేH4ా�కF:? ఎక�¬వ దు&ాf    
ర�[ డ� మ&'వ�డ� కాగలడ�ర�[ డ� మ&'వ�డ� కాగలడ�ర�[ డ� మ&'వ�డ� కాగలడ�ర�[ డ� మ&'వ�డ� కాగలడ�. . . . అo_ే ఒక¬ �:న$ప� -Aంజ'Fౖ: మ&AయL అo_ే ఒక¬ �:న$ప� -Aంజ'Fౖ: మ&AయL అo_ే ఒక¬ �:న$ప� -Aంజ'Fౖ: మ&AయL అo_ే ఒక¬ �:న$ప� -Aంజ'Fౖ: మ&AయL 
ఒక¬ఒక¬ఒక¬ఒక¬ రవ�-Aంజ'Fౖ: ప�టPUంచం/ి రవ�-Aంజ'Fౖ: ప�టPUంచం/ి రవ�-Aంజ'Fౖ: ప�టPUంచం/ి రవ�-Aంజ'Fౖ: ప�టPUంచం/”ి.... (బLఖ=&A 5953, మLaి� ం 2111).  
ఇబL? అబ"¨â � ఉల�� ðం9:ర�, ప�వక� � aÊల�9:Qర�: “ప�p %�టÚప�p %�టÚప�p %�టÚప�p %�టÚ    
-ాఫ)-ాఫ)-ాఫ)-ాఫ)���� , , , , �త�కార�డ��త�కార�డ��త�కార�డ��త�కార�డ� నరకం నరకం నరకం నరకం]ాలగLను]ాలగLను]ాలగLను]ాలగLను. . . . అతను �·�క&Aం�న ప�p %�టÚఅతను �·�క&Aం�న ప�p %�టÚఅతను �·�క&Aం�న ప�p %�టÚఅతను �·�క&Aం�న ప�p %�టÚ, , , , 
�త�ంలM ]�ా ణం ]�aి�త�ంలM ]�ా ణం ]�aి�త�ంలM ]�ా ణం ]�aి�త�ంలM ]�ా ణం ]�aి, , , , ఒక రnపం ఇవ�బడ�నుఒక రnపం ఇవ�బడ�నుఒక రnపం ఇవ�బడ�నుఒక రnపం ఇవ�బడ�ను. . . . అrి నరకంలM అత�? అrి నరకంలM అత�? అrి నరకంలM అత�? అrి నరకంలM అత�? 
�¼ంిచు�¼ంిచు�¼ంిచు�¼ంిచునునునును”. (మý� ఇబL? అబ"¨â � ఇల= 9ె]ాJర�: “ఒక4Gళ �వ� 
�త�ం �p�ం9:లనుక�ంట¾ 9ెట\�  మ&AయL ]�ా ణం ల�� 4ాటP� �p�ంచు”. 
(మLaి� ం 2110).  
 మ=నవ�ల�, పÄవ�ల� ó.న ]�ా ణంగలr:�? �p�ంచుట �	ిÌ�ం 
అ� CÊౖ హr©సుల r:�&ా సJషUం అవ�తmంrి. అrి Cి�ంటPంY r:�&ా, 
9ేతmల FÅౖప�న$ం_¿ అoF:, ల�r: ఏ r:�CÊౖFÅౖF: 9ెక�¬ 9ేaిF:, ల�r: 
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�త�ల�ఖనం r:�&ా, కp�&Aంప�ల� 9ేaÊౖF:, అచుQల r:�&ా, ఏ �ధంగ 
�p�ం�F: అrి �	ిÌ�®¹. 
     మLaి� ం, ��ా�సుడ� అన?పÎడ� ధరfం ఆrేశం వ�Qన 4ÅంటFG 
�ర�ావ67ం9:`. 4Å$p&Sక�ంచవదుy . ‘FGను r:�? పÁIంచడం ల�దు. 
�ాçాU ంగపడట ల�దు’ అన? �ాక�ల� 9ెపJవదుy . 
     ఈ కాలంలM %�టÚల వలన 4ా$Cిసు� న? కSవలం ఒక¬ 9ెడ�ను బL�ి�  
పÁ&A�కంగ, దూరప�దృ	ిU_¿ గ67aH�� , ఇ�ా� ం r©�? �	ిÌ�  పర�నందుక� 
ఎ�? ల=Ç"ల�F:?� స�యం-ా _ెల�సుక�ంట"డ�. కా�rే�కం నుం/ి 
óదల�క@� వ$è9:రంలM వరక� పడ4GaH మLఖ$ �ాధనం %�టÚల�. 
అందుకS ఏ ��ా�సుడ� ]�ా ణంగల %�టÚ తన ఇంటÚ�  ఉంచక�డదు. అrి 
rౖెవదూతల�, మన ఇంటÚ�  ప�4G�ా�క� ఆటంకం కల�గజS�ా� o. ప�వక� � 
ఇల= aÊల�9:Qర�: “ఏ ఇంటÚ�  క�క¬, %�టÚల�, �_:� ల� గల4� ఆ ఇంటÚ�  
rౖెవదూతల� ప�4G�ంచర�”. (బcఖ=&A). 
 క@�? మLaి� ం ఇళ�లM�  �గwల�� , అ��ా�సుల rేærేవతల�-ా Ç"�ంచ 
బ/ే4ా&A %�టÚల� క�/: ఉంట"o. ఇ� అలంకరణ క@రక� CÊట"U మL, 
ల�క బహtమ=నం-ా ]Üంrిన� గనక భద�ప&A9:మL అ� అంట"ర�. కా� 
æటP �	ిÌ�త మ&Â క�Aనం-ా ఉంrి. ఒక4Gళ అ� త-A`ం�, 4G�ల=/ి ఉంట¾, 
4ాటP �	ిÌ�త త-A`ం� ల��4ాటP కంట¾ ఎక�¬వ ఉంట\ంrి. ఇల= 4ాటP� 
భద�పరచడం, త-A`ంచడం వలనFG, 4ాటP� పÁIంచడం జర�గLతmంrి. 
4ాటP� చూaి తమ దుAఖ=ల� దూరమL అవ�_:య� Ç"�ంచబడ�తmంrి. 
r©� వలన ఎంద&^ తమ _:తమL_:� తల CÊౖ బcటకప� గర�ంలM ప/ి, 
బ/:o�ల� క@డ�తmF:?ర�. ఇ� జ�´ పకార�ం క@రక� అ� అన&ాదు. 
ఎందుకన-ా తమ మLaి� ం ��దర�ల, బంధు +తm� ల 4ాస�వ జ�´ పకార�ం 
మనుసు*లM ఉంట\ంrి. అrి ఏమన-ా 4ా&ACÊౖ అల=� > «క¬ దయ, 
కర�ణ ±మ=పణ క�ర�4ాల� దుఆ 9ేయLట. 



ఇఇఇఇ�ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� �ా� �య �	ది�తల� - జ�గత�ల�జ�గత�ల�జ�గత�ల�జ�గత�ల��� ��     
 

  

104  

   అందుకS అ�? %�టÚ, �_:� లను ·aHయ=`, 9ె&ACHయ=`. rే�� ·య 
డం, 9ెరపడంలM ·వ� కషU� r:�? అల=� > CÊౖ వదల=`. ఉr:: ��ధ 
డబL¨లCÊౖ, F²ట� CÊ,ౖ /ి±న&ÂలM� , క@�? ప�స� కాలM�  ఉం/ేటP�. తమ శక��®¹ర 
ప�యp?ం9:`. ప�_ే$కం-ా అ��ల �_:� లను 9ె&ACHయ=`. కా� ]ా��J)U, 
ఐ/ింటPకా)Ð ల=ంటP ·వ� అవస&ాలక� %�టÚలను ఉప�-AంచవచుQను. 
క@ందర� ధరf4Gత�ల�, పం/ితmల� కాళ� క��ంద వ9ేQ (rిండ�CÊౖ, పడకలCÊౖ 
ఉం/ే) �_:� లను 9ెరపక�F:? పర4ాల�దు అ� 9ె]ాJర�. (ఎందుకన-ా 
4ాటP� -êర�ంచడం జర�గదు). అoF: �����క� �ాధ$®̄°నంత వరక� �క� �ాధ$®̄°నంత వరక� �క� �ాధ$®̄°నంత వరక� �క� �ాధ$®̄°నంత వరక� 
అల=�అల=�అల=�అల=� > > > > _¿ భయపడ�త ఉండం/ి_¿ భయపడ�త ఉండం/ి_¿ భయపడ�త ఉండం/ి_¿ భయపడ�త ఉండం/ి����. . . . (64: త-ాబL1: 16). 
 

61616161....        స�స�స�స�ప?ం చూ�ాన� ప?ం చూ�ాన� ప?ం చూ�ాన� ప?ం చూ�ాన� అబద�ంఅబద�ంఅబద�ంఅబద�ం    9ెపÎట9ెపÎట9ెపÎట9ెపÎట 

 క@ందర� సులభం-ా ప�ఖ=$p ]Üందుటక�, CHర� _ెచుQక@నుటక�, ఇత 
ర�ల �ÜమLf 9ేIక�¬ంచుక@నుటక�, ల�క తన శతృవ�`? భయCÊట\U టక� 
అసత$ కల`? ��Cి�ా� ర�. క@ందర� మcర�ì ల� ఇల=ంటP అసత$స�]ా? 
లను -ాఢం-ా �శ�aి�ా� ర�. కనుక అల=ంటP 4ా&Aక� అసత$ కల`? �� 
Cిం� 4ా&A� �స-Aంచడం జర�గLతmంrి. ఇల= కలల� చూడక�ం/:FG 
చూ�ాన� 9ెCHJ4ా�క� ప�వక� � ఇల= 6ZచQ&Aక ��Cిం9:ర�. 

� �3 * �� 	
�� ��) �� 	��� j� �` �E�;� ��@) +� ��Z;� 4��� #� +`� � � � �� � " � "  � � �� �  " � � � � " � " "! !! ! ! !! � � � "! !"  ! � ��^) �� � � "
�� ��8 X�! � � � �  �^) * ��" � � �" � 

“తనక� జనf��Qన తం/ి�తనక� జనf��Qన తం/ి�తనక� జనf��Qన తం/ి�తనక� జనf��Qన తం/ి�� -ాక ఇతర�`? తం/ి� అనుట� -ాక ఇతర�`? తం/ి� అనుట� -ాక ఇతర�`? తం/ి� అనుట� -ాక ఇతర�`? తం/ి� అనుట. . . . చూడ� స�చూడ� స�చూడ� స�చూడ� స�    
]ా?�? చూaినట\�  9పెÎట]ా?�? చూaినట\�  9పెÎట]ా?�? చూaినట\�  9పెÎట]ా?�? చూaినట\�  9పెÎట, , , , ప�వక� 9పెJ� మ=టను ఆయన 9]ెాJర� ప�వక� 9పెJ� మ=టను ఆయన 9]ెాJర� ప�వక� 9పెJ� మ=టను ఆయన 9]ెాJర� ప�వక� 9పెJ� మ=టను ఆయన 9]ెాJర� 
ఒక మ=టను ఆయన4Åపౖ� ఆ]ాrించుటఒక మ=టను ఆయన4Åపౖ� ఆ]ాrించుటఒక మ=టను ఆయన4Åపౖ� ఆ]ాrించుటఒక మ=టను ఆయన4Åపౖ� ఆ]ాrించుట, , , , ఇవ�? అస_:$లM�  అp CÊదy  ఇవ�? అస_:$లM�  అp CÊదy  ఇవ�? అస_:$లM�  అp CÊదy  ఇవ�? అస_:$లM�  అp CÊదy  
అస_:$ల�అస_:$ల�అస_:$ల�అస_:$ల�”.... (బcఖ=&A 3509). మ&^ హr©సులM ప�వక� � 9ె]ాJర�: 

 �=Z) #;� >3j=b >� @^=) +� [$� 0�) * 4$n� 4$� #�� � M "  � " � � " � � "" �� " " � � � � �! � �� ! !� " � � e� " � ! � �... 
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“చూడ�చూడ�చూడ�చూడ�    స�ప?నుస�ప?నుస�ప?నుస�ప?ను    చూ�ాన� అబÌ�ం 9ెCHJ4ా�క�చూ�ాన� అబÌ�ం 9ెCHJ4ా�క�చూ�ాన� అబÌ�ం 9ెCHJ4ా�క�చూ�ాన� అబÌ�ం 9ెCHJ4ా�క�, , , , ప�ళయrFి:న &'ండ� ప�ళయrFి:న &'ండ� ప�ళయrFి:న &'ండ� ప�ళయrFి:న &'ండ� 
జÛన?ప�జÛన?ప�జÛన?ప�జÛన?ప�    -Aంజల�-Aంజల�-Aంజల�-Aంజల�    క`C ిమL/ ి4Gయమ� �± ఇవ�బడ�నుక`C ిమL/ ి4Gయమ� �± ఇవ�బడ�నుక`C ిమL/ ి4Gయమ� �± ఇవ�బడ�నుక`C ిమL/ ి4Gయమ� �± ఇవ�బడ�ను”. (బLఖ=&A 7042). 
 

62626262....    సమ=�ిCÊ ౖ క�ర�Qండ�టసమ=�ిCÊ ౖ క�ర�Qండ�టసమ=�ిCÊ ౖ క�ర�Qండ�టసమ=�ిCÊ ౖ క�ర�Qండ�ట, , , , r:�r:�r:�r:�CÊ ౖ నడ�చుట మ&AయL CÊ ౖ నడ�చుట మ&AయL CÊ ౖ నడ�చుట మ&AయL CÊ ౖ నడ�చుట మ&AయL 
శf�ాశf�ాశf�ాశf�ాF:�? మర�గLrF:�? మర�గLrF:�? మర�గLrF:�? మర�గLr ొొొొ/ిÐ-ా ఉప�-Aంచుట/ిÐ-ా ఉప�-Aంచుట/ిÐ-ా ఉప�-Aంచుట/ిÐ-ా ఉప�-Aంచుట 

ప�వక� � ఉపrే�ం9:ర� అబc హt&'.&ా � ఉల�� ðం9:ర�ః  
 +� #� 	; jA 0@$E �` <$i�� 	���5 d�n�� o�¼ X� 4�@�� �$� +f" "� �" � � � � " " � � �! ! ! ! e !� " � � �� " � � "� " � � �! ! � �� ! � � �" � �

|& X� �$�e " � �� � ! " � 
“�లM ఒక వ$క�� ��లM ఒక వ$క�� ��లM ఒక వ$క�� ��లM ఒక వ$క�� �పÎలCÊౖ క�పÎలCÊౖ క�పÎలCÊౖ క�పÎలCÊౖ క�&ØQ�&ØQ�&ØQ�&ØQ�, , , , ఆ �పÎల� అత� బటUలను కా`Q ఆ �పÎల� అత� బటUలను కా`Q ఆ �పÎల� అత� బటUలను కా`Q ఆ �పÎల� అత� బటUలను కా`Q 
r:� aÊగ శ&Â&ా�క� క [̀నపJటPక�� అr ిసమ=� ిCÊ ౖక�ర�QFG r:�కంట¾ r:� aÊగ శ&Â&ా�క� క [̀నపJటPక�� అr ిసమ=� ిCÊ ౖక�ర�QFG r:�కంట¾ r:� aÊగ శ&Â&ా�క� క [̀నపJటPక�� అr ిసమ=� ిCÊ ౖక�ర�QFG r:�కంట¾ r:� aÊగ శ&Â&ా�క� క [̀నపJటPక�� అr ిసమ=� ిCÊ ౖక�ర�QFG r:�కంట¾ 
®¹ల�®¹ల�®¹ల�®¹ల�”.... (మLaి� ం 971). 
 క@ందర� శ4ా�? ఖననం 9ేయ/:�క� 4Åý�నపÎడ� సమ=ధులCÊౖ 
నడ��ా� ర�. ఒక»¬�ా&A 9ెపÎల_¿ 4ాటP� _¿� క�¬క�ంట¶ 4Åß�� ర�, మLaి� ం 
శవం «క¬ -êర4ా�? క@ం9ెం క�/: పటPUంచుక»ర�. ఇrి CÊదy  ]ాపం 
అ� ప�వక� � భయకంCితm`? 9ే�ార�: 

 º�� +� #� Ä` p�� ªE�� ª=( [\A� �� [� �� o�¼ X� º�� +f�  �! ! ! e e !" " � � "� � � � � � �" "" 9 � " " " " " �� �! ! !! ! � � " � � �
 4$'� |& X�e ! " � ! " �� � 

“�పÎలCÊౖ�పÎలCÊౖ�పÎలCÊౖ�పÎలCÊౖ, , , , ల�క ఖడ[ ంల�క ఖడ[ ంల�క ఖడ[ ంల�క ఖడ[ ం «క¬ చుర�క�దనంCÊ ౖనడ�చుట «క¬ చుర�క�దనంCÊ ౖనడ�చుట «క¬ చుర�క�దనంCÊ ౖనడ�చుట «క¬ చుర�క�దనంCÊ ౖనడ�చుట, , , , ల�క F: 9ెపÎల�క F: 9ెపÎల�క F: 9ెపÎల�క F: 9ెపÎ    
ను ]ాదం_¿ సw క�ట\U క@నుట ఒక ను ]ాదం_¿ సw క�ట\U క@నుట ఒక ను ]ాదం_¿ సw క�ట\U క@నుట ఒక ను ]ాదం_¿ సw క�ట\U క@నుట ఒక మLaి� ం సమ=�CిÊ ౖ నడ�చుటకంట¾ మLaి� ం సమ=�CిÊ ౖ నడ�చుటకంట¾ మLaి� ం సమ=�CిÊ ౖ నడ�చుటకంట¾ మLaి� ం సమ=�CిÊ ౖ నడ�చుటకంట¾ 
ఇషU®̄°నrిఇషU®̄°నrిఇషU®̄°నrిఇషU®̄°నr”ి.... (ఇబL? మ=జ 1567, స6ªహtd జ�+ 5038). 
     ప�p బL�ి�మంతmడ� ఆలM�ంచదగ[ �షయం! సమ=ధులCÊౖ క�ర�Qం 
డ�ట, నడ�చుట ఇంత CÊదy  ]ాప®̄°నపÎడ�, శf�ాన భc+� ఆక�+ం 
చుక@�, r:�CÊౖ కమ&Aäయd ల�క &'aి/ి�äయd aీ¬ంల ]ా� ను�  4GయLట 
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ఎంత Æర®̄°న ]ాపం. మ&A క@ందర� దురదుషUవంతmల� శf�ాన -^డల� 
క�/: r:టP తమ కాలకృ_:$ల� ·ర�Qక�ంట"ర�. ప�వక� � ప�వ�ం9:ర�: 

·� �� ��E�� ���& 8�%^;� ·�� Ä��� ���� �" " " �� " � � � � � �� � �! � � � � !! "d�';� ! 9 
“కాలకృ_:$ల� శf�ానంలM ·ర�Qక@నుటకాలకృ_:$ల� శf�ానంలM ·ర�Qక@నుటకాలకృ_:$ల� శf�ానంలM ·ర�Qక@నుటకాలకృ_:$ల� శf�ానంలM ·ర�Qక@నుట, , , , ల�క న/ ిబజ�ర�లM ·ర�Qక@ల�క న/ ిబజ�ర�లM ·ర�Qక@ల�క న/ ిబజ�ర�లM ·ర�Qక@ల�క న/ ిబజ�ర�లM ·ర�Qక@    
నుట &'ండూ సమ=న®¹నుట &'ండూ సమ=న®¹నుట &'ండూ సమ=న®¹నుట &'ండూ సమ=న®¹”.... (ఇబL? మ=జ 1567).  
r©� అర�®¹+టంట¾ న/ి బజ�ర�లM తమ మ&ాfం-ా�? _ెర�, అవసరం 
·ర�Qక@నుట ఎంత అ��ల�, 9ె/ో, శf�ానంలM 9ేయLట క�డ అం_ే 
అ��లం, 9ెడ�. అrే �ధం-ా శf�ానంలM 9ెత� 9ెr:రం 4GయL4ార� క�/:, 
(ప�_ే$కం-ా ప�హ&A -^డల� ల�� శf�ానంలM) ప�వక� � ఇ�Qన CÊౖ 
6ZచQ&Aకల ప&A�ిలMకS వ�ా� ర�. 
 

63636363....    మcత� తmంమcత� తmంమcత� తmంమcత� తmంపరల నుం/ ిజ�గత�  వ67ంచక]�వ�టపరల నుం/ ిజ�గత�  వ67ంచక]�వ�టపరల నుం/ ిజ�గత�  వ67ంచక]�వ�టపరల నుం/ ిజ�గత�  వ67ంచక]�వ�ట����  

     ఇ�ా� ం «క¬ -ØపJతనం ఏమన-ా అrి మ=నవ��క� ®¹ల� 9ేయL 
ప�p �షయం గL&Aం� ఆrే�ం�ంrి. ఆ ఆrే�ాలM�  మ`F:�?, అప&AÄద�  
తను దూరం 9ేaి, మలమcత� �సరþన తర�4ాత �ళ�_¿ ల�క మటPU  CÊడÐ  
ల_¿ ప&AÄÌ� పరచుక»4ాలన? ఆrేశం క�/: ఉంrి. ప&AÄÌ�త ]Üంrే 
��:నం సoతం సJషUం-ా _ెల�పబ/ినrి. అo_ే క@ందర� అప&AÄభ� 
తను దూరం 9ేయడంలMనూ, సంపÁర� ప&AÄÌ�తలMనూ అల±$ం 9ే�ా� ర�. 
ఆ కారణం-ా 4ా&A దుసు� ల�, శ&Âరం అప&AÄభ�ం-ా ఉం/ి]�_:o. CÊౖ-ా 
4ా&A నమ=j aీ�క&Aంచబడదు. అrి సమ=�ి �±క� క�/: కారణం 
అవ�తmంద� ప�వక� � _ె`Cినట\�  ఇబL? అబ"¨â � ఉల�� ðం9:ర�:  

 �%
;� ��9  �!  � �
)@]� +�D�� #� ·O�n� � ! ! ! ! e !� �" ! � " � ! x +��1=) >(�'(` R�K GH'! !! � � " � � � " � �� " ! � !
 �%
;� ��^� �¯8�%&9 �!  � � �� ! ! � X� ��& 45 j%� x +��1=) ��� +��1=) � � � � � � �� � � � � �e ! � ! ! !  {�)��8 x� : 	(`�

j%�;! � � {�H�H
;�� ºH) �A/� +��� 	;�� #� Y�') J �¯@�� +��! ! ! ! ! !� " � � " � � � � �! " �� �� �� " � " �� ! � �... 
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ప�వక� � మr©న నగరంలM� ఒక _¿ట నుం/ి 4Åళ×� ండ-ా ఇదyర� మనుషm 
లక� 4ా&A సమ=�ిలM �± పడ�తmన?ట\�  �F:?ర�. అపÎడ� ఇల= 9ె]ాJర�: 
“4ా&Aదyర� �¼ంిచబడ�తmF:?ర�4ా&Aదyర� �¼ంిచబడ�తmF:?ర�4ా&Aదyర� �¼ంిచబడ�తmF:?ర�4ా&Aదyర� �¼ంిచబడ�తmF:?ర�, , , , 4ార� శ¼ంిచబ/rేి CÊదy  ]ాపం 4ార� శ¼ంిచబ/rేి CÊదy  ]ాపం 4ార� శ¼ంిచబ/rేి CÊదy  ]ాపం 4ార� శ¼ంిచబ/rేి CÊదy  ]ాపం 
9ేaనిందుక� కాదు9ేaనిందుక� కాదు9ేaనిందుక� కాదు9ేaనిందుక� కాదు”. మý� 9ె]ాJర�: “ఎందుక� కాదుఎందుక� కాదుఎందుక� కాదుఎందుక� కాదు. . . . CÊదy  ]ాపం 9ేaిCÊదy  ]ాపం 9ేaిCÊదy  ]ాపం 9ేaిCÊదy  ]ాపం 9ేaి    
నందుకSనందుకSనందుకSనందుకS. . . . 4ా&AలM ఒకడ� తన మcత�తmంపరల నుం/ి జ�గత�  ప/ే4ాడ�4ా&AలM ఒకడ� తన మcత�తmంపరల నుం/ి జ�గత�  ప/ే4ాడ�4ా&AలM ఒకడ� తన మcత�తmంపరల నుం/ి జ�గత�  ప/ే4ాడ�4ా&AలM ఒకడ� తన మcత�తmంపరల నుం/ి జ�గత�  ప/ే4ాడ��� ��     
కాదుకాదుకాదుకాదు. . . . &'ం/ో4ాడ�&'ం/ో4ాడ�&'ం/ో4ాడ�&'ం/ో4ాడ�, , , , 9:/లీ� 9ెపÎక�ంట\ p&A-S4ాడ�9:/లీ� 9ెపÎక�ంట\ p&A-S4ాడ�9:/లీ� 9ెపÎక�ంట\ p&A-S4ాడ�9:/లీ� 9ెపÎక�ంట\ p&A-S4ాడ�.... (బLఖ=&A 216, మLaి� ం 292). 
మ&^ హr©సులM ఉంrి:  

��%;� x |^;� ?�1� ����! " � " �" "! ! � �! � � " � 
“అ�ిక �ాతం సమ=�ి �± మcత� అ�ిక �ాతం సమ=�ి �± మcత� అ�ిక �ాతం సమ=�ి �± మcత� అ�ిక �ాతం సమ=�ి �± మcత� �షయం�షయం�షయం�షయంలMFGలMFGలMFGలMFG క`-Srి క`-Srి క`-Srి క`-Sr”ి. (అహf{:2/326). 
 మcత� �సరþన పÁ&A�-ాక మLంrే �లబడ�ట. మcత� తmంపరల� 
తనCÊౖ పడవచQ� _ె`aి క�/: అrే 9ోట మLత� �సరþన 9ేయLట. ల�క 
�ళ�_¿ ల�క మటPU  CÊడÐల_¿ ప&AÄభ� పర�చుక»క]�వ�ట. ఇవ�?యc 
మcత� �షయంలM జ�గత�  పడక]�వటం క��ంrే ల�క�¬ంచబడ�_:o� . 
     ఈ &^jలM�  ఇం-Â�షm4ాళ� , అ��ా�సుల ]�`క ఎంత వరక� వ9ేQaిం 
దంట¾, మcత��ాలలM�  -^డలక� త-A`ం� మcత�]ాత�ల� CÊటUబ/:Ð o. 
r:� నల�4Åౖప�ల ఏ అడూÐ  ఉండదు. అందర� వ�Q]�o�4ా&A మLందు, 
లజ�þ , aిగL[  ల�క�ం/: మ�	ి వ�Q అందులM మcత�ం 9ే�ా� డ�. మ�� 
ప&AÄభ�ం 9ేసుక»క�ం/:FG తన బటUను CÊౖక� ల=క�¬ంట"డ�. ఇల= ఒక¬�ా&A 
&'ండ� దుషU  �	ి�:� లక� గL&A కావలaి వసు� ంrి. ఒకటP: తన మరfస�ల=�? 
ప�జల చూప�ల నుం/ి కా]ాడక]�వటం, &'ండ�: మcత� తmంపరల 
నుం/ి జ�గత�  వ67ంచ� క]�వటం(1). 

                                                           

1- ఇం_ే-ాకా, అతను మcత� �సరþన తర�4ాత ప&AÄభ�ం కాల�దు. అrే aిËpలM 
బటUను CÊౖక� 9ేసుక�న?ందుక�, అ� అప&AÄభ�®¯°న�. శ&ÂరమL అప&AÄభ�ం-ాFG 
ఉంrి. అrే aిËpలM 9ేయబ/ే నమ= అం-Âక&Aంపబడదు. సమ=�ి �±క� క�/: 
గL&A కావలaివసు� ంrి. అల=� > o� కా]ా/:`. క@ంత అలసత�ం, అల±$ం వలన 
ఎ�? ]ా]ాల�??. 
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64646464....    ఒక&A మ=టను రహస$ం-ా �నుటఒక&A మ=టను రహస$ం-ా �నుటఒక&A మ=టను రహస$ం-ా �నుటఒక&A మ=టను రహస$ం-ా �నుట 

అల=� > ఆrేశం: ����ప�జల రహ�ా$లను rోవ�ల=డకంప�జల రహ�ా$లను rోవ�ల=డకంప�జల రహ�ా$లను rోవ�ల=డకంప�జల రహ�ా$లను rోవ�ల=డకం/ి//ిి/ి����.... (హtj&ాü: 12).  
 ఇబL? అబ"¨â రIయల=� హt అనుï  ఉల�� ðం9:ర�: 

����^;� ��) 7(/� 	�(T� x pK +�28�� 	; 42� ��& N)@� �` GH�� #�! ! ! !� � � � " " � " �"  � � � � � " � �� � � e� � � ! � � �� ! � ! 

“ఎవర� ఇతర�ల మ=టలను గLప� ం-ా �ంట"/ోఎవర� ఇతర�ల మ=టలను గLప� ం-ా �ంట"/ోఎవర� ఇతర�ల మ=టలను గLప� ం-ా �ంట"/ోఎవర� ఇతర�ల మ=టలను గLప� ం-ా �ంట"/ో, , , , అrి 4ా&Aక� ఇషUం అrి 4ా&Aక� ఇషUం అrి 4ా&Aక� ఇషUం అrి 4ా&Aక� ఇషUం 
ల�క�F:?ల�క�F:?ల�క�F:?ల�క�F:?, , , , అత� 9�ెలM aసీం క&Aఅత� 9�ెలM aసీం క&Aఅత� 9�ెలM aసీం క&Aఅత� 9�ెలM aసీం క&A-Aం� ]�యబడ�ను-Aం� ]�యబడ�ను-Aం� ]�యబడ�ను-Aం� ]�యబడ�ను”. . . . (తబ"� � 3ిd 
కí): 11/248. స6ªహtd జ�+).  
 ఒక4Gళ అతడ� గLప�ం-ా �న? మ=ట`? 4ా&Aక� _ె`యక�ం/: 
ఇతర�లక� 9ెCిJ_ే, రహస$ం-ా �� సం]ాrిం�న ]ాప®¹ -ాకా, 
9:/ీల� 9ెCHJ4ా&A ]ాపంలM క�/: పడ�_:డ�. ప�వక� � aÊల�9:Qర�: 
“9:/లీ� 9ెCHJ4ాడ� స�ర[ం9:/లీ� 9ెCHJ4ాడ� స�ర[ం9:/లీ� 9ెCHJ4ాడ� స�ర[ం9:/లీ� 9ెCHJ4ాడ� స�ర[ంలM 9ేరడ�లM 9ేరడ�లM 9ేరడ�లM 9ేరడ�”. . . . (బLఖ=&A). 
 

65656565....        9ె99ెె9ెడÐడÐడÐడÐ  ]Üర�గL4ాడ� ]Üర�గL4ాడ� ]Üర�గL4ాడ� ]Üర�గL4ాడ� 
అల=� > తన rివ$గంథంలM ]Üర�గL4ా&A �షయంలM ఇల= 67తవ� 9ే� �ాడ�ః 

���@%���� � " � ���^;� �1�� �(�'�` #)@;��;��� �a�b 	� ���c3 J� ��� � � " � � �" � " "� "! ! !! ! !C ! ! � C �� � ! �
���^;� �T 8���� >��']�� �����;��� � � �" � � �� ! !! � �! � p
��� p��\;�� p
�� 8���� ! ! !" �� � �! !  � �!

Q J ��� +` 4�(I)� ��$� ��� ��%';� #���! � �  ! " " � �  � � �� � " � � " �! !!p9�8�i� J�� �¹ +�� #� C �� �� C " � � " � 
�)��"�	:36{  

�����రం_: అల=��రం_: అల=��రం_: అల=��రం_: అల=� >>>>     క� r:స$ం 9యేం/ిక� r:స$ం 9యేం/ిక� r:స$ం 9యేం/ిక� r:స$ం 9యేం/ి. . . . ఎవ&A� ఆయనక� Ç"గ�ా�మLఎవ&A� ఆయనక� Ç"గ�ా�మLఎవ&A� ఆయనక� Ç"గ�ా�మLఎవ&A� ఆయనక� Ç"గ�ా�మL    
ల�-ాల�-ాల�-ాల�-ా    9యేకం/ి9యేకం/ి9యేకం/ి9యేకం/ి....    త �̀దండ�� లత �̀దండ�� లత �̀దండ�� లత �̀దండ�� ల    యడలయడలయడలయడల    సr:ëవంసr:ëవంసr:ëవంసr:ëవం_¿_¿_¿_¿    ®̄లగం/ి®̄లగం/ి®̄లగం/ి®̄లగం/ి....    బంధువ�ల�బంధువ�ల�బంధువ�ల�బంధువ�ల�, , , , 
అF:ధుల�అF:ధుల�అF:ధుల�అF:ధుల�, , , , �ర�CHదల పట�  మం�-ా వ$వహ&Aంచం/ి�ర�CHదల పట�  మం�-ా వ$వహ&Aంచం/ి�ర�CHదల పట�  మం�-ా వ$వహ&Aంచం/ి�ర�CHదల పట�  మం�-ా వ$వహ&Aంచం/ి. . . . ]Üర�గLన ఉన? ]Üర�గLన ఉన? ]Üర�గLన ఉన? ]Üర�గLన ఉన? 
బంధువ�ల�బంధువ�ల�బంధువ�ల�బంధువ�ల�, , , , అప&A�తmలoన ]Üర�గL4ార�అప&A�తmలoన ]Üర�గL4ార�అప&A�తmలoన ]Üర�గL4ార�అప&A�తmలoన ]Üర�గL4ార�, , , , ప�క¬నున? +తm� ల�ప�క¬నున? +తm� ల�ప�క¬నున? +తm� ల�ప�క¬నున? +తm� ల�, , , , 
బ"ట�ార�ల�బ"ట�ార�ల�బ"ట�ార�ల�బ"ట�ార�ల�, , , , � ఆ�©నంలM ఉన? r:సr:aజీనం పట�  ఉr:రబLrి�_¿ � ఆ�©నంలM ఉన? r:సr:aజీనం పట�  ఉr:రబLrి�_¿ � ఆ�©నంలM ఉన? r:సr:aజీనం పట�  ఉr:రబLrి�_¿ � ఆ�©నంలM ఉన? r:సr:aజీనం పట�  ఉr:రబLrి�_¿ 
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వ$వహ&Aంచం/ివ$వహ&Aంచం/ివ$వహ&Aంచం/ివ$వహ&Aంచం/ి. . . . గ&ా�p శయం_¿ కనూ?+నూ? కాన�4ార�గ&ా�p శయం_¿ కనూ?+నూ? కాన�4ార�గ&ా�p శయం_¿ కనూ?+నూ? కాన�4ార�గ&ా�p శయం_¿ కనూ?+నూ? కాన�4ార�, , , , తమ తమ తమ తమ 
-ØపJతనం -ØపJతనం -ØపJతనం -ØపJతనం గL&Aం� �ర�æ-S4ార� అంట¾ అల=�గL&Aం� �ర�æ-S4ార� అంట¾ అల=�గL&Aం� �ర�æ-S4ార� అంట¾ అల=�గL&Aం� �ర�æ-S4ార� అంట¾ అల=� >>>> ఇషUపడడ� అ� గటPU-ా  ఇషUపడడ� అ� గటPU-ా  ఇషUపడడ� అ� గటPU-ా  ఇషUపడడ� అ� గటPU-ా 
నమfం/ినమfం/ినమfం/ినమfం/ి����.... (��ా 4: 36). 
     ]Üర�గL4ా&A హక�¬ చల= -ØపJrి కనుక 4ా&Aక� బ"ధక`-Aంచుట 
�	ిÌ�ం. అబc షm&'.> ఉల�� ðం�న హr©సులM ఉంrిః 

��� #��) J ���� � �! " � ���� #��) J � � ! " � � #��) J � ! " � ��� ��&� � � !�� ��8 �) #� � � � " J �1;� ��& � !  � �
	^)��� 08�E #�U)� � � � � �� ! � � �" 

ప�వక� � “అతడ� ��ా�సుడ� కాడ�అతడ� ��ా�సుడ� కాడ�అతడ� ��ా�సుడ� కాడ�అతడ� ��ా�సుడ� కాడ�. . . . అతడ� ��ా�సుడ� కాడ�అతడ� ��ా�సుడ� కాడ�అతడ� ��ా�సుడ� కాడ�అతడ� ��ా�సుడ� కాడ�. . . . అతడ� అతడ� అతడ� అతడ� 
��ా�సుడ� కాడ���ా�సుడ� కాడ���ా�సుడ� కాడ���ా�సుడ� కాడ�....” అ� _ె`]ార�. ‘ఎవర�? ప�వక� � !’ అ� అ/ి-AనపÎడ� 
“ఎవర� తనఎవర� తనఎవర� తనఎవర� తన    ]Üర�గL4ా/�ి]Üర�గL4ా/�ి]Üర�గL4ా/�ి]Üర�గL4ా/�ి    బ"ధCÊటPUబ"ధCÊటPUబ"ధCÊటPUబ"ధCÊటPU , , , , అత�క� �ాంp తృCి�  ఇవ�టంల�అత�క� �ాంp తృCి�  ఇవ�టంల�అత�క� �ాంp తృCి�  ఇవ�టంల�అత�క� �ాంp తృCి�  ఇవ�టంల�rోrోrోrో” 
అ� �వ&Aం9:ర�. (బLఖ=&A). 
     ఒక వ$క�� మం�4ా/:? ల�క 9ెడÐ4ా/:? అన?rి _ెల�సుక@నుటక�, 
అత� గL&Aం� అత� ]Üర�గL4ాడ� ఇ9ేQ �ా±$®¹ ప�మ=ణం అ� ప�వక� 
సల�ల=� హt అల�ౖ67 వసల� ం _ె`]ార�. అబLy ల=� : k1 మ1 ఊ{ � 
ఉల�� ఖనం ప�కారం: ఒక వ$క�� వ�Q, ప�వక� �! ‘FGను మం� 9ేసు� న?r©, 
9ెడ� 9ేసు� న?r© F:క� ఎల= _ె`య=`’ అ� అ/ి-A_ే, r:�క�    “�వ� �వ� �వ� �వ� 
మం� 9ేమం� 9ేమం� 9ేమం� 9ే�ా�ా�ా�ావ� అ� � ]Üర�గL4ార� అంట¾ �వ� మం� 9ేaనిట\�వ� అ� � ]Üర�గL4ార� అంట¾ �వ� మం� 9ేaనిట\�వ� అ� � ]Üర�గL4ార� అంట¾ �వ� మం� 9ేaనిట\�వ� అ� � ]Üర�గL4ార� అంట¾ �వ� మం� 9ేaనిట\� , , , , �వ� �వ� �వ� �వ� 
9ెడ� 9ే9ెడ� 9ే9ెడ� 9ే9ెడ� 9ే�ా�ా�ా�ావ� అ� 4ారంట¾ �వ� 9డె� 9aేినట\�వ� అ� 4ారంట¾ �వ� 9డె� 9aేినట\�వ� అ� 4ారంట¾ �వ� 9డె� 9aేినట\�వ� అ� 4ారంట¾ �వ� 9డె� 9aేినట\� ”. అ� ప�వక� � 
సమ=�:నం ప`కార�. (అహf{: 1/402. స6ªహtd జ�+ 623). 
     ]Üర�గL4ా&Aక� CÊట¾U  బ"ధల� F:F: రకాల�-ా ఉంట"o. ఇదy&A Ç"గ 
�ా�మ$ంలM ఉన? -^డలM óలక@టU�వ�క ]�వ�ట, అత� అనుమp 
ల�క�F:? తన భవనం ఎతm�  (అంతసు� ల�) ల�Cి, అత�క� సూర$ క�రణ:ల�, 
ప�కృp -ా` &ాక�ం/: 9ేయLట. తన క�టPకÉలను అత� 4Åౖప� _ెరచు 
క@నునట\�  ఉం�, అందులM నుం� 4ా&A ఇంటÚ� �క� _ò� ం-A చూచుట. 
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తల�ప� తటPU , ల�క అల�&A 9ేaి 4ా&Aక� �కాక�, �ంత క`-Aంచుట, ప�_ే$ 
కం-ా పడ�క�FG ల�క ���ా ంp సంద&ాëలM� . ల�r: 4ా&A Cిల� `? క@ట\U ట, 
4ా&A తల�ప� మLందు 9ెత� 9ెr:రమL 4GయLట. ఇల= తన ప�క¬FG ఉన? 
]Üర�గL4ా�_¿ వ�వహ&AaH�  ]ాపం మ&Â &'టPUంపవ�తmంrి. ప�వక� � 
«క¬ ఈ హr©సునుగమ�ంచం/ి: 

 08�E o����� ¬g) +� #� 	�$� ¡)� o�'( oc=� �E�;� ¬g) +f! ! ! ! e ! !! � " � � � �� � �� " � � " � " "  � �! !! !" "" "� �� � " � � ... d¡) +f� ! " � " � �
 	�$� ¡)� R���� oc� #� �E�;�! e ! !" � " �  � �� " � " �� �� � "08�E #� d¡) +� #�! ! !! � " "� ! " � " � 

“ఒక వ$క�� పr ిమంr ిఆడ4ాళ�_¿ వ$è9:రం 9aేని ]ాపంఒక వ$క�� పr ిమంr ిఆడ4ాళ�_¿ వ$è9:రం 9aేని ]ాపంఒక వ$క�� పr ిమంr ిఆడ4ాళ�_¿ వ$è9:రం 9aేని ]ాపంఒక వ$క�� పr ిమంr ిఆడ4ాళ�_¿ వ$è9:రం 9aేని ]ాపం, , , , తన ఒక తన ఒక తన ఒక తన ఒక 
]Üర�గL4ా&A aీ� Õ_¿ వ$è9:రం 9ేaని ]ాపంకంట¾ తక�¬వ]Üర�గL4ా&A aీ� Õ_¿ వ$è9:రం 9ేaని ]ాపంకంట¾ తక�¬వ]Üర�గL4ా&A aీ� Õ_¿ వ$è9:రం 9ేaని ]ాపంకంట¾ తక�¬వ]Üర�గL4ా&A aీ� Õ_¿ వ$è9:రం 9ేaని ]ాపంకంట¾ తక�¬వ. . . . ఒక వ$క�� పr ిఒక వ$క�� పr ిఒక వ$క�� పr ిఒక వ$క�� పr ి
ఇండ�లM�  rఇండ�లM�  rఇండ�లM�  rఇండ�లM�  r ొొొొంగతనం 9ేaని ]ాపంంగతనం 9ేaని ]ాపంంగతనం 9ేaని ]ాపంంగతనం 9ేaని ]ాపం, , , , తన ]Üర�గL4ా� ఇంటÚ�  rతన ]Üర�గL4ా� ఇంటÚ�  rతన ]Üర�గL4ా� ఇంటÚ�  rతన ]Üర�గL4ా� ఇంటÚ�  r ొొొొంగతనం ంగతనం ంగతనం ంగతనం 
9ేaని ]ాపం కంట¾ తక�¬వ9ేaని ]ాపం కంట¾ తక�¬వ9ేaని ]ాపం కంట¾ తక�¬వ9ేaని ]ాపం కంట¾ తక�¬వ”.... (అదబLd మLఫ�{: 103. స6ªహ:65).  
 క@ందర� �స-ాళ×�, అంత&ాతf F:మమ=త�ం ల��4ార� తన ]Üర� 
గL4ాడ� FÅౖ� డూ$ట�క� 4Åý�నపÎడ�, అత� ఇంటÚ�  ప�4G�ం�, అత� (ఇంటP 
4ా&ACÊౖ అ_:$9:రం జ&ACి) -êర4ాèమ=F:�? మటPUలM క`Cి అల� కలM� లం 
సృ	ిU�ా� ర�. క�Aన®̄°న �± ప/ే &^jన అత�క� �F:శ®¹ �F:శం. 
 

66666666....    æల�F:మ= æల�F:మ= æల�F:మ= æల�F:మ= r:�&ా ఇతర�లక� నషUం 9ేక�ర�Qటr:�&ా ఇతర�లక� నషUం 9ేక�ర�Qటr:�&ా ఇతర�లక� నషUం 9ేక�ర�Qటr:�&ా ఇతర�లక� నషUం 9ేక�ర�Qట 

 ఇ�ా� ం సూ_:� లM�  ఒక సూత�ం: “స�యం-ా నషUంలM పడవదుy . ఇతర� 
లక� నషUం క`-Aంచవదుy ”. అo_ే �:&Afకం-ా (ఆaి�లM) హక�¬ గల4ారం 
ద&Aక� ల�క క@ంద&Aక� నషUం 9ేక�ర�Qట �	ిÌ�ం. అల= 9ేయL4ార� మLస?{ 
అహf{ (3/453)లM ప�వక� � F²ట వ�Qన ఈ 6ZచQ&Aకను �F:`:  

��� ¿� 8�r #� � �  �� "��� �b d�b #�� 	�  � � " �� ! !	�$� ! " � � 
“ఎవర�ఎవర�ఎవర�ఎవర�    ఇతర�లక�ఇతర�లక�ఇతర�లక�ఇతర�లక�    నషUంనషUంనషUంనషUం    9ేక�ర��ా� &^9ేక�ర��ా� &^9ేక�ర��ా� &^9ేక�ర��ా� &^, , , , అల=�అల=�అల=�అల=� >>>> 4ా&A 4ా&A 4ా&A 4ా&Aక� నషUం 9ేక�ర��ా� డ�క� నషUం 9ేక�ర��ా� డ�క� నషUం 9ేక�ర��ా� డ�క� నషUం 9ేక�ర��ా� డ�. . . . 
ఎవర� ఇతర�లCÊౖ కషUం 4G�ా� /ోఎవర� ఇతర�లCÊౖ కషUం 4G�ా� /ోఎవర� ఇతర�లCÊౖ కషUం 4G�ా� /ోఎవర� ఇతర�లCÊౖ కషUం 4G�ా� /ో, , , , అల=�అల=�అల=�అల=� >>>> అత�CÊౖ కషUం 4G�ా� డ� అత�CÊౖ కషUం 4G�ా� డ� అత�CÊౖ కషUం 4G�ా� డ� అత�CÊౖ కషUం 4G�ా� డ�”. . . .  
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    4ారసత�ంలM నషUం క`-Aం9ే 4ారసత�ంలM నషUం క`-Aం9ే 4ారసత�ంలM నషUం క`-Aం9ే 4ారసత�ంలM నషUం క`-Aం9ే æల�F:మ=ల æల�F:మ=ల æల�F:మ=ల æల�F:మ=ల రn]ారn]ారn]ారn]ాల�ఃల�ఃల�ఃల�ః ఏ ఒక¬ 
4ారసు/ిక'.F: ధరfపరం-ా &ావలaిన హక�¬ లèంచక�ం/: 9ేయLట. 
ల�r: ధరfం �ర�oం�నr:� కంట¾ తక�¬వ ల�క ఎక�¬వ వaియ$ü 
(æల�) 9ేయLట. 
 ఇ�ా� �య F:$య�ాË F:ల� ల��9ోట, (ఆaి�లM) హక�¬గల4ాడ� అల=� > 
�ర�oం�న హక�¬ ]Üందడం 9:ల= కషUం. ఎందుకన-ా అక¬/ి F:$య 
�ాË F:లM�  ఇ�ా� ®¹తర చట"U ల ]ాలన ఉంట\ంrి. చ�]�o� మLందు అడ�� 
కS� (Lawyer) వదy  4�ా oం�న (3Êౖd 9ేaిన) æల�F:మ=FG అమల�పర 
9:ల� అ� ఆrే��ా� o. ఇల=ంటP æల�F:మ=ల� 4�ా aH4ా&Aక�, r:� నుం/ి 
సం]ాrిం9ే4ా&Aక� �F:శమLన?rి. 
 

67676767....     Backgammon ((((9999 ొొొొకట"ల కట"ల కట"ల కట"ల వంటP ఒకతరw ఆటవంటP ఒకతరw ఆటవంటP ఒకతరw ఆటవంటP ఒకతరw ఆట)))) 
ఈ &^jలM�  ప�జల మధ$ ప�బ` ఉన? ఆటలM�  �	ిÌ�®̄°న� 9:ల= 

ఉF:?o. ఇందులMFG CÊౖన CH&Ø¬నబ/ిన ఆట. r©� వలన ఇతర 4G&S 
�	ిÌ� ఆటల పట�  మ�	ి ఆక&AÙతm/ౌ_:డ�. దం ల=ంటP ]ాపంలM 
క�/: అతను ఇర�క�¬]�_:డ� కనుక ప�వక� � r©�� �	H�ిం9:ర�:  

	�B� �)g
A 4l x 0@) »%K I(U�� jbB�
;�� p=; #�! ! ! ! !� � � � � � � "e ! !" � �  !  �"� ! �� " �� � ! � 
“బ"$,బ"$,బ"$,బ"$,     గమ=1 ఆట ఆ/ిన4ాడ�గమ=1 ఆట ఆ/ిన4ాడ�గమ=1 ఆట ఆ/ిన4ాడ�గమ=1 ఆట ఆ/ిన4ాడ�, , , , పంr ిమ=ంసంలMపంr ిమ=ంసంలMపంr ిమ=ంసంలMపంr ిమ=ంసంలM, , , , రక�ంలM తన 9oే� రక�ంలM తన 9oే� రక�ంలM తన 9oే� రక�ంలM తన 9oే� 
మLం�నట\�మLం�నట\�మLం�నట\�మLం�నట\� ”.... (మLaి� ం 2260).  
అబc మc�ా � ఉల�� ðం9:ర�, ప�వక� � ఉపrే�ం9:ర�:  

=; #�! � " �p���� ©� @^� B�
;�� � � "  � � ! " !	;�8� � �� � � 
“బ"$,బ"$,బ"$,బ"$,     గమ=1 ఆట ఆ/ని4ాడ� అల=�గమ=1 ఆట ఆ/ని4ాడ� అల=�గమ=1 ఆట ఆ/ని4ాడ� అల=�గమ=1 ఆట ఆ/ని4ాడ� అల=� >>>> మ&AయL ఆయన ప�వక� అ��ే మ&AయL ఆయన ప�వక� అ��ే మ&AయL ఆయన ప�వక� అ��ే మ&AయL ఆయన ప�వక� అ��ే    
యతక� ]ాలJ/ని4ాడవ�_:డ�యతక� ]ాలJ/ని4ాడవ�_:డ�యతక� ]ాలJ/ని4ాడవ�_:డ�యతక� ]ాలJ/ని4ాడవ�_:డ�”.... (అహf{: 4/394). 
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68686868....    ��ా���ా���ా���ా�సుణD�సుణD�సుణD�సుణD� , , , , అరïతల��4ా�? శCించుటఅరïతల��4ా�? శCించుటఅరïతల��4ా�? శCించుటఅరïతల��4ా�? శCించుట 

     క@ందర� క»పం వ�QనపÎడ� తమ F:ల�కను అదుప�లM ఉంచుక» 
క�ం/: శCించడం óదల�డ_:ర�. ఇక F²టPక� వ�Qనట\�  మ=నవ�లను, 
పÄవ�లను, జడపr:&ా� లను, &^jలను, గంటలను �వ&Aక� క@ందర� 
తమక� _:మL, తన సం_:F:�? శCి�ా� ర�. Ç"ర$భర�ల� పరసJరం 
శCించుక�ంట"ర�. ఇrి �	ిÌ�ం. 9:ల= భయంకరం. అబc జ'ౖ{ �ాkü 
k1 జwï , � ఉల�� ðం�న హr©సులM ప�వక� � ఇల= 6ZచQ&Aం9:ర�:  

 	$�^� ��� �
��� #=; #��! ! !" C� � � � � " �� � " � �� 
“��ా�సుణD�  శCంిచుట��ా�సుణD�  శCంిచుట��ా�సుణD�  శCంిచుట��ా�సుణD�  శCంిచుట, , , , అత�? నరకడం_¿ సమ=నంఅత�? నరకడం_¿ సమ=నంఅత�? నరకడం_¿ సమ=నంఅత�? నరకడం_¿ సమ=నం”.... (బLఖ=&A 6047, 
మLaి� ం 110).  
 ఎక�¬వ �ాతం aీ� Õల� శCిసు� ంట"ర� గనక 4ా&A నరక ప�4G�ా�క� కారణం 
అrే అ� ప�వక� � సJషUం 9ే�ార�. అల=-S శCించు4ార� ప�ళయrిF:న 
ఎవ&A aి%ారసు 9ేయల�ర�. ఇంతకంట¾ భయంకర �షయం: అధరfం-ా, 
అF:$యం-ా ఇతర�`? శCించు4ాడ�, ఆ �ాపన అత�CÊౖFG పడ�తmంrి. 
ఇల= తనక�_:ను స�యం-ా అల=� > కర�ణక� దూరం 9ేసుక�ంట"డ�.  
 

69696969....    ��������కంకంకంకం 

     క@ందర� aీ� Õల_¿ జ&A-S ఒక Æర ]ాపం; కSకల� 4Gaి అరచుట, మర 
ణDం�న4ా� ప�శంసల� 9ేయLట మ&AయL తమ మLఖం CÊౖ క@ట\U క@నుట. 
ఇంకా 4Åంట\� కల� Cీక�¬ంట¶, దుసు� ల� �ంప�క@నుట. ఇదం_: అల=� > 
4�ా aిన ��ి4�ా తCÊౖ ��ా�సం ల�నందున, దుAఖసమయ=న ఓర�J వ67ంచ 
ల�నందు వల�  జర�గLతmంrి. ఇల=ంటP 4ా&A� ప�వక� � శCిం9:ర�. అబc 
ఉమ=మ � ఉల�� ఖనం ప�కారం:  

�� ��8 +�� � �  � 8�%�;�� �)�;�� ����@;�� ��%�E �&��;�� ���E� ����P� #=; ! � � � � � � � " � � �9 � �  �! �"" � "" �! ! ! � � � � 
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“తన మLఖ=�? 9రె�ప�క@�తన మLఖ=�? 9రె�ప�క@�తన మLఖ=�? 9రె�ప�క@�తన మLఖ=�? 9రె�ప�క@�, , , , తన వ±సËల వ�ా� Þ �? �ంచుక�ంట¶ తన వ±సËల వ�ా� Þ �? �ంచుక�ంట¶ తన వ±సËల వ�ా� Þ �? �ంచుక�ంట¶ తన వ±సËల వ�ా� Þ �? �ంచుక�ంట¶ 
�F:శం�F:శం�F:శం�F:శం, , , , మృతm$వ� అన? కSకల� 4GaH aీ� Õలను ప�వక� మృతm$వ� అన? కSకల� 4GaH aీ� Õలను ప�వక� మృతm$వ� అన? కSకల� 4GaH aీ� Õలను ప�వక� మృతm$వ� అన? కSకల� 4GaH aీ� Õలను ప�వక� ���� శCంి9:ర� శCంి9:ర� శCంి9:ర� శCంి9:ర�”. . . . 
(ఇబL? మ=జ 1585, స6ªహtd జ�+ 5068).  
 అబcy ల=� > k1 మâఊ{ � ఉల�� ðం9:ర�, ప�వక� � ఆrే�ం9:ర�:  

��$2��� ���@� ��B� ?���� �b� B�@P� 4D; #� �
� ��;! ! ! ! � � � "�" �" �"� " � � � � � � " �� �  !  � � � � 
“FÅ·�FÅ·�FÅ·�FÅ·�     F²ర�F²ర�F²ర�F²ర�    బ"దుక�ంట¶బ"దుక�ంట¶బ"దుక�ంట¶బ"దుక�ంట¶,,,,    దుసు� ల�దుసు� ల�దుసు� ల�దుసు� ల�    �ంచుక�ంట¶ మc�ంచుక�ంట¶ మc�ంచుక�ంట¶ మc�ంచుక�ంట¶ మcఢఢఢఢకాలం పల�క�ల� కాలం పల�క�ల� కాలం పల�క�ల� కాలం పల�క�ల� 
ప`కS4ాడ� మన ప`కS4ాడ� మన ప`కS4ాడ� మన ప`కS4ాడ� మన ((((పద�పద�పద�పద�p అనుస&Aం9ేp అనుస&Aం9ేp అనుస&Aం9ేp అనుస&Aం9ే) ) ) ) 4ాడ� కాదు4ాడ� కాదు4ాడ� కాదు4ాడ� కాదు”.... (బLఖ=&A 1294, 
మLaి� ం 103). 
 మ&Øక హr©సులM ప�వక� � ఇల= 6ZచQ&Aం9:ర�:  
?�E #� £8B� +��D& #� ���¢ ���$�� ����^;� ��) ��^3 ���� �%& p�3 * �T  ̀�nO�
;�e � " � " � � � � � �� " � � " � � � " " " " �! ! ! ! ! ! ! !e � � � �� " �� � " �� � �  ! " � � ! 
“��������కంకంకంకం    9aేH9aేH9aేH9aేH    aీ� Õaీ� Õaీ� Õaీ� Õ    _ౌబ 9ే_ౌబ 9ే_ౌబ 9ే_ౌబ 9ేయక�ం/: చ�]�_ ేప�ళయrFి:న ల�పబ/నిపÎడ� యక�ం/: చ�]�_ ేప�ళయrFి:న ల�పబ/నిపÎడ� యక�ం/: చ�]�_ ేప�ళయrFి:న ల�పబ/నిపÎడ� యక�ం/: చ�]�_ ేప�ళయrFి:న ల�పబ/నిపÎడ� 
ఆ®¯CÊ ౖ_:ర�CÊజౖ�మ=ఆ®¯CÊ ౖ_:ర�CÊజౖ�మ=ఆ®¯CÊ ౖ_:ర�CÊజౖ�మ=ఆ®¯CÊ ౖ_:ర�CÊజౖ�మ=, , , , గIþ  క`-Aం9ే క�j ఉండ�నుగIþ  క`-Aం9ే క�j ఉండ�నుగIþ  క`-Aం9ే క�j ఉండ�నుగIþ  క`-Aం9ే క�j ఉండ�ను”. (మLaి� ం 934). 
 

70707070....        మLఖం CÊ ౖక@ట\U టమLఖం CÊ ౖక@ట\U టమLఖం CÊ ౖక@ట\U టమLఖం CÊ ౖక@ట\U ట, , , , 4ాతల� CÊట\U ట4ాతల� CÊట\U ట4ాతల� CÊట\U ట4ాతల� CÊట\U ట 

జ�k) � ఉల�� ఖనం ప�కారం:  
�� ��8 �F� � � � �  	E�;� x 4�;� #�� 	E�;� x ?�;� #� ! !" � � " � � " � " �" " "! !! " ! "   

“మLఖమLమLఖమLమLఖమLమLఖమLCÊౖ క@ట\UCÊౖ క@ట\UCÊౖ క@ట\UCÊౖ క@ట\U ట మ&AయL ట మ&AయL ట మ&AయL ట మ&AయL 4ాతల� CÊట\U ట4ాతల� CÊట\U ట4ాతల� CÊట\U ట4ాతల� CÊట\U ట    నుంనుంనుంనుం/ి//ిి/ి ప�వక�  ప�వక�  ప�వక�  ప�వక� ����    
�4ా&Aం9:ర��4ా&Aం9:ర��4ా&Aం9:ర��4ా&Aం9:ర�”. (మLaి� ం). 
*   మLఖంCÊౖ క@ట\U ట: క@ందర� తండ�� ల�, ఉ]ా�:$యLల� / ట�చర�� , Cిల�  
లక� �± ఇ9ెQటపÎడ�, క@ందర� యజమ=నుల� తమ F'కర�ను 4ా&A 
మLఖంCÊౖ క@డ�_:ర�. ఇల= 9ేaH�  అల=� > మ=నవ��క� అనుగ67ం�న �
మLఖ=�క� �ల�వ ఇవ�నట\�  అవ�తmంrి. r:� వలన మLఖమLలM 
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ఉన?ట\వంటP ��� _ేంrి�యం, దృ-Aంrి�యమL వ-'.&ాల� 9ె/ి ]�వచుQను. 
తర�4ాత ప�ాQ_:� ప పడవలaి &ావచుQ. నషUపరwరం 9ె �̀ంచవలaి 
ఉండవచుQ. 
*  పÄవ�ల మLఖ=లCÊౖ 4ాతల� CÊట\U ట: జంతmవ�ల� గల వ$క�� తన 
జంతmవ�ను గL&A�ంచ/:�క�, ల�క తCిJ]�oన9ో p&A-A &ావ/:�కÉ 
4ాతల� CÊడ�_:డ�. ఇrి �	ిÌ�ం, ఇrి �± క�/:. మ&'వ&'.F: ఇrి మ= 
వంశంలM ఉన? ఆ9:రం అ� అంట¾, జంతmశ&ÂరంలM ఎక¬/ౖెF: 4ాత 
CÊట"U `, కా� మLఖం CÊౖ CÊటUక�డదు. 
 

71717171....        ఏ r:&Afక కారణం ల�నఏ r:&Afక కారణం ల�నఏ r:&Afక కారణం ల�నఏ r:&Afక కారణం ల�నపÎపÎపÎపÎడ� మcడ� &^jలకంట¾ డ� మcడ� &^jలకంట¾ డ� మcడ� &^jలకంట¾ డ� మcడ� &^jలకంట¾ 
ఎక�¬వ తన మLఎక�¬వ తన మLఎక�¬వ తన మLఎక�¬వ తన మLaి� ం aి� ం aి� ం aి� ం ��దర��_¿ సంÇ"	ించక]�వ�ట��దర��_¿ సంÇ"	ించక]�వ�ట��దర��_¿ సంÇ"	ించక]�వ�ట��దర��_¿ సంÇ"	ించక]�వ�ట 

మLaి� ంల మధ$ �బ"r:`? సృ	ిUం9:లన?rి 	Êౖ_:1 ప�యత?ం. 	Êౖ_:1 
అడ�గL జ�డలM�  న/ి9ే అFGక�ల� ఏ �:&Afక కారణం ల�క�F:? తమ మLaి� ం 
��దర�ల_¿ సంబం�:`? _ెంచుక�ంట"ర�. అrి ధన, ఆaి�  గL&Aం9ో, ల�క 
తన వ$ర�®̄°న అè]�ా య=�క� èన?ం-ా తన ��దర�/ి� చూaిన9ో 
¸�_:ంతరం మ=ట"� డక�ం/: ఉంట"ర�. క@ందర� మ=ట"� డన� ప�మ=ణం 
9ే�ా� ర�. అత� ఇంటÚ�  ప�4G�ంచక�డద� ó÷ క�¬ క�ంట"ర�. అతను 
r:&AలM క`aH�  మLఖం ప�క¬క� pపÎక�ంట"ర�. ఏ సభలMFÅౖF: క`aH�  
అంద&A_¿ కర9:లనం 9ేaి, అత�? చూaి చూడనట\� -ా 4Åý�]�_:ర�. 
4ాస�4ా�క� ఇrి మLaి� ం సమ=జ��? బల6ªనపర�చు కారణ:లM�  ఒకటP. 
అందుకS ఇల=ంటP4ా&A గL&Aం� ఇ�ా� ం క�Aనం-ా ఆrే�సూ� , భయంకర �± 
ఉంద� 6ZచQ&Aం�ంrి. అబc హt&'.&ా � ఉల�� ðం9:ర�: ప�వక� � 
6ZచQ&Aం9:ర�: 

®�5 d�� 0�A� ��u +� 4$'] �Q Je ! ! !� � � " � �� � � �� "" � " e � 9 � �8�
;� �AB RI� ®�5 d�� ��2 #H� � � � � �� � " � � "� � � �e � � � 
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“ఏ మLaి� ం క�/: తన మLaి� ం ��దర��ఏ మLaి� ం క�/: తన మLaి� ం ��దర��ఏ మLaి� ం క�/: తన మLaి� ం ��దర��ఏ మLaి� ం క�/: తన మLaి� ం ��దర��_¿ మcడ� &^jలక� CÊౖ-ా _¿ మcడ� &^jలక� CÊౖ-ా _¿ మcడ� &^jలక� CÊౖ-ా _¿ మcడ� &^jలక� CÊౖ-ా 
సంబం�:�? _ంెచుక@నుట ఎంత మ=త�ం �గ$ం కాదుసంబం�:�? _ంెచుక@నుట ఎంత మ=త�ం �గ$ం కాదుసంబం�:�? _ంెచుక@నుట ఎంత మ=త�ం �గ$ం కాదుసంబం�:�? _ంెచుక@నుట ఎంత మ=త�ం �గ$ం కాదు. . . . ఎవర� మcడ� ఎవర� మcడ� ఎవర� మcడ� ఎవర� మcడ� 
&^jలక� CÊ-ౖా సంబం�:�? _ంెచుక@�&^jలక� CÊ-ౖా సంబం�:�? _ంెచుక@�&^jలక� CÊ-ౖా సంబం�:�? _ంెచుక@�&^jలక� CÊ-ౖా సంబం�:�? _ంెచుక@�, , , , అrే aిËpలM చ�]�_:/ో అతను అrే aిËpలM చ�]�_:/ో అతను అrే aిËpలM చ�]�_:/ో అతను అrే aిËpలM చ�]�_:/ో అతను 
నరకంలM ప�4G��ా� డ�నరకంలM ప�4G��ా� డ�నరకంలM ప�4G��ా� డ�నరకంలM ప�4G��ా� డ�”.... (అబc r:వÁ{ 4914, స6ªహtd జ�+ 7635).  
అబc ఖ&ాx అస�+ � ఉల�� ðం9:ర�. ప�వక� � 6ZచQ&Aం9:ర�:  

	�B 7Z'� ��� �
 0�A� ��2 #�! !� � � � � "" �� � � �� � C � � � 
“ఒక సంవత*రం ]ాట\ తన ��దర��_¿ సంబంధంఒక సంవత*రం ]ాట\ తన ��దర��_¿ సంబంధంఒక సంవత*రం ]ాట\ తన ��దర��_¿ సంబంధంఒక సంవత*రం ]ాట\ తన ��దర��_¿ సంబంధం _ంెచుక�న?4ాడ� _ంెచుక�న?4ాడ� _ంెచుక�న?4ాడ� _ంెచుక�న?4ాడ�, , , , 
అత�? హత$ 9ేఅత�? హత$ 9ేఅత�? హత$ 9ేఅత�? హత$ 9ేaనిట¾�aనిట¾�aనిట¾�aనిట¾� ”.... (అబcr:వÁ{ 4915, అదబLd మఫ�{: 406, 
స6ªహtd జ�+ 6557). 

సంబం�:ల� _ెంచుక»వడం వలన జ&A-S నçాU ల�?ంటP� కాక�F:? 
క�సం ఒక¬ నషUంCÊౖFÅౖF: దృ	ిU  �ా&AaH�  9:ల�. అrి సంబం�:ల� _ెంచు 
క�న? వ$క��� అల=� > ±+ంచడ� అన?rి. ప�వక� � ఉపrే�ం9:ర�, 
అబc హt&'.ర � ఉల�� ðం9:ర�. 


;� �I�� w�=3 �� � " "� � � ��; �Zk�� ��HP� ��)� >
5J� ��) >3�� �=¼ �� x z�M M� "! ! e� � � � " � � "  �� � ! �" !" � " � �! ! !� �" ! � �
�a�Z) ��� #)12 ���8� �� ����3� ��^�� W�
nb 	�A� >�� 	
�� �@%� J` #��� @%��  " � � C! ! ! ! e� " " � � " " �� � " " � � � � " � " �! e� � �� �� � � �� �  ! " 

“ప�జల కరfల� ప�p 4ారంలM &'ండ� &^jప�జల కరfల� ప�p 4ారంలM &'ండ� &^jప�జల కరfల� ప�p 4ారంలM &'ండ� &^jప�జల కరfల� ప�p 4ారంలM &'ండ� &^jల�ల�ల�ల�; ��మ4ారం ��మ4ారం ��మ4ారం ��మ4ారం, , , , గLర�4ారం గLర�4ారం గLర�4ారం గLర�4ారం 
అల=�అల=�అల=�అల=� >>>> మLందు ఉంచబడ�_:o మLందు ఉంచబడ�_:o మLందు ఉంచబడ�_:o మLందు ఉంచబడ�_:o. . . . అపÎడ� అపÎడ� అపÎడ� అపÎడ� ప�p ��ా�సుప�p ��ా�సుప�p ��ా�సుప�p ��ా�సుడ� డ� డ� డ� ±±±±+ం+ం+ం+ంచబచబచబచబ    
డ_:డ_:డ_:డ_:డ�డ�డ�డ�, , , , కా� కా� కా� కా� ఎవ&A మధ$ కపటంఎవ&A మధ$ కపటంఎవ&A మధ$ కపటంఎవ&A మధ$ కపటం, , , , r�ేషం ఉంrో 4ార�r�ేషం ఉంrో 4ార�r�ేషం ఉంrో 4ార�r�ేషం ఉంrో 4ార� తపJ తపJ తపJ తపJ. . . . 4ా&Aదy&A� 4ా&Aదy&A� 4ా&Aదy&A� 4ా&Aదy&A� 
వrలి�యం/ివrలి�యం/ివrలి�యం/ివrలి�యం/ి, , , , ల�క 4ార� తమ కపటంల�క 4ార� తమ కపటంల�క 4ార� తమ కపటంల�క 4ార� తమ కపటం, , , , rే�షం దూరం 9ేసుక�FGంత rే�షం దూరం 9ేసుక�FGంత rే�షం దూరం 9ేసుక�FGంత rే�షం దూరం 9ేసుక�FGంత 
వరక�వరక�వరక�వరక� వrిల�యం/ి అ� 9పెJబడ�తmంrి వrిల�యం/ి అ� 9పెJబడ�తmంrి వrిల�యం/ి అ� 9పెJబడ�తmంrి వrిల�యం/ి అ� 9పెJబడ�తmంr”ి.... (మLaి� ం 2565).  
 ఇదy&AలM ఎవర� అల=� > _¿ ±మ=పణ క»ర�క�ంట"/ో, అతను తన 
��దర��_¿ కల4ా`, సల=ం 9ేయ=`. ఇల= 9ేaినపJటPకÉ ఎదుటP4ాడ� 
�&ాక&Aం� దూరమవ�_ే, óదటP వ$క�� తనCÊౖ ఉన? Ç"ధ$తను పÁ&A� 
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9ేసుక�న? 4ాడవ�_:డ�. తన �&ాకరణక� _:FG బ"ధు$డవ�_:డ�. 
ప�వక� � ఆrే�ా�? అబc అయL$ô ఉల�� ðం9:ర�: 
 w�=)� �12 w�=�� +��^�$) ���; ®�5 d�� 0�A� ��u +� �E�; �Q J� �! !" � � " " � � �� � � � � � �� �� �! ! ! ! !� �" � 9e � � � �" � " e � �

��';�� �@%) �1;� �¯jA� �12! � � � � "! � � �" � �!  � � 
“ఏ మLaి� ం అoF: తన ��దర��_¿ మcడ� &^jలకంట¾ ఎక�¬వ సంఏ మLaి� ం అoF: తన ��దర��_¿ మcడ� &^jలకంట¾ ఎక�¬వ సంఏ మLaి� ం అoF: తన ��దర��_¿ మcడ� &^jలకంట¾ ఎక�¬వ సంఏ మLaి� ం అoF: తన ��దర��_¿ మcడ� &^jలకంట¾ ఎక�¬వ సం    
బంధం _ంెచుక@� యLండ�ట �గ$ం కాదుబంధం _ంెచుక@� యLండ�ట �గ$ం కాదుబంధం _ంెచుక@� యLండ�ట �గ$ం కాదుబంధం _ంెచుక@� యLండ�ట �గ$ం కాదు. . . . ఇదyర� పరసJరం కల�సుఇదyర� పరసJరం కల�సుఇదyర� పరసJరం కల�సుఇదyర� పరసJరం కల�సు    
క�ంట"ర�క�ంట"ర�క�ంట"ర�క�ంట"ర�. . . . కా� ఎడమLఖం CÊడమLఖం_¿కా� ఎడమLఖం CÊడమLఖం_¿కా� ఎడమLఖం CÊడమLఖం_¿కా� ఎడమLఖం CÊడమLఖం_¿, , , , 4ా&Aదy&AలM మం�4ాడ� 4ా&Aదy&AలM మం�4ాడ� 4ా&Aదy&AలM మం�4ాడ� 4ా&Aదy&AలM మం�4ాడ� 
మLందంజ 4Gaి సల=ం 9aేH4ాడ�మLందంజ 4Gaి సల=ం 9aేH4ాడ�మLందంజ 4Gaి సల=ం 9aేH4ాడ�మLందంజ 4Gaి సల=ం 9aేH4ాడ�”.... (బLఖ=&A 6077, మLaి� ం 2560). 

సంబంధం _ెంచుక@నుటక� ఒక4Gళ �:&Afక కారణం ఉంట¾ పర4ా 
ల�దు. ఉr:హరణక� నమ=j చదవ�4ా&A_¿, ల�క దుçా¬ర$ం 9ేసు� న? 
4ా&A_¿ సంబంధం _ెంచుక»వడం వలన దుçా¬ర$ం 9ేaH4ా&Aక� ల=భం ఉం/ే 
ఆవకాశం ఉంట¾, అన-ా అతను సF:f&ా*�? అనుస&AaH� , ల�క తన తపÎ 
ను గ67ంచగ`-A_ే సంబంధం _ెంచుక@నుట తపJ�స&A� . ఒక4Gళ r©� 
వలన అతను తలkర�సుతF:�క�, pర�ా¬&ా�క�, కపట"�క� వ/ి గటPU  
మ&Aంత ఎక�¬వ ]ాపంలM కాల� �ప�_:డFG భయం ఉంట¾ సంబంధం 
_ెంచుక»క�ం/: మ&Â మ&Â ఉపrే�సూ� , ఉపకారం 9ేసూ�  ఉం/:`. 
     �వ&A-ా: సమ=జంలM ప�బ`ఉన? �	ిÌ�  కా&ా$లM�  క@�?ంటP� 
సమక�రQగ`-Aనందుక� అల=� > కS కృతజ́తల�. ఆయన ప�త� F:మ=ల 
‘వaీల’_¿ ఇల= దుఆ 9ేసు� F:?ను: ఓ అల=� :! మ= మధ$ మ&AయL 
]ా]ాల మధ$ అడ�Ð -ా ఉండ�నట\వంటP � భయ=�? మ=క� ప��ాrించు. 
� స�ర[ంలM 9ే&AJంచునట\వంటP � ��ేయత మ=క� FéసంగL. మ= 
తపÎలను, ]Üర]ాట�ను మ�?ంచు. మ= పనులలM జ&A-Aన � హదుy ల 
అpక�మణను ±+ంచు. హల=d ప��ాrిం�, హ&ాం నుం/ి దూరమLంచు. 
� దయ మ=CÊౖ అనుగ67ం� ఇ� తర�ల నుం/ి అ·తm�-ా 9ేయL. మ= 
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±మ=పణ, _ౌబ"ను aీ�క&Aం�, మ= ]ా]ా`? కడ�గL. (ఆ�1). �4G 
�ను4ా/ి�, అం-Âక&Aంచ4ా/ి�. చదవనూ 4�ా యనూ &ా� ప�వక� 
మLహf{ సల�ల=� హt అల�6ౖ7 వసల� ం CÊౖ, 4ా&A సంతpCÊౖ, 4ా&A 
సహచర�లంద&ACÊౖ దయ=, కర�ణ, �ాంp క�&ACించు. సర���� _:� ల� సర� 
లMకాల ]�షక�డ� అల=� > కS తగLను.  ******* 
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�షయసూ�క�షయసూ�క�షయసూ�క�షయసూ�క    

�        భc+భc+భc+భc+కకకక    
�  అల=� > క� Ç"గ�ా�+� క`Jంచుట అల=� > క� Ç"గ�ా�+� క`Jంచుట అల=� > క� Ç"గ�ా�+� క`Jంచుట అల=� > క� Ç"గ�ా�+� క`Jంచుట ((((	ి)¬	ి)¬	ి)¬	ి)¬))))     

1111.... సమ=ధుల పÁజసమ=ధుల పÁజసమ=ధుల పÁజసమ=ధుల పÁజ 

2222....    óక�¬బడ�ల�óక�¬బడ�ల�óక�¬బడ�ల�óక�¬బడ�ల� 
3333....    Iబ> 9ేయLIబ> 9ేయLIబ> 9ేయLIబ> 9ేయLటటటట 
4444....    అల=� > హ&ాం 9ేaనిr:�� హల=d 9ేయLటఅల=� > హ&ాం 9ేaనిr:�� హల=d 9ేయLటఅల=� > హ&ాం 9ేaనిr:�� హల=d 9ేయLటఅల=� > హ&ాం 9ేaనిr:�� హల=d 9ేయLట, , , , ల�r: ల�r: ల�r: ల�r: అల=� > హల=d అల=� > హల=d అల=� > హల=d అల=� > హల=d 

9ేaిన r:�� హ&ాం 9ేయLట9ేaిన r:�� హ&ాం 9ేయLట9ేaిన r:�� హ&ాం 9ేయLట9ేaిన r:�� హ&ాం 9ేయLట 
5555....    9ేతబ/ి9ేతబ/ి9ేతబ/ి9ేతబ/ి     
6666....    కwనకwనకwనకwన, , , , అ&ా� ఫఅ&ా� ఫఅ&ా� ఫఅ&ా� ఫ ( ( ( (జã$pష$ంజã$pష$ంజã$pష$ంజã$pష$ం)))) 
7777....    న±_:� ల ప�Ç"వ ��ా�సంన±_:� ల ప�Ç"వ ��ా�సంన±_:� ల ప�Ç"వ ��ా�సంన±_:� ల ప�Ç"వ ��ా�సం 

8888....    ల=భం ల�� r:ంటÚ�  ల=భం ఉంద� �శ�aంిచుటల=భం ల�� r:ంటÚ�  ల=భం ఉంద� �శ�aంిచుటల=భం ల�� r:ంటÚ�  ల=భం ఉంద� �శ�aంిచుటల=భం ల�� r:ంటÚ�  ల=భం ఉంద� �శ�aంిచుట 

9999....    ఆ&ాధనలM ప�దరÙF:బLrి�ఆ&ాధనలM ప�దరÙF:బLrి�ఆ&ాధనలM ప�దరÙF:బLrి�ఆ&ాధనలM ప�దరÙF:బLrి�  
10101010....    అపశక�నంఅపశక�నంఅపశక�నంఅపశక�నం 

11111111....    అల=� > తపJ ఇతర�ల ప�మ=ణంఅల=� > తపJ ఇతర�ల ప�మ=ణంఅల=� > తపJ ఇతర�ల ప�మ=ణంఅల=� > తపJ ఇతర�ల ప�మ=ణం 
12121212....    కపట��ా�సుల_¿ మ&AయL దుషmU ల_¿ కలa ిఉండ�టకపట��ా�సుల_¿ మ&AయL దుషmU ల_¿ కలa ిఉండ�టకపట��ా�సుల_¿ మ&AయL దుషmU ల_¿ కలa ిఉండ�టకపట��ా�సుల_¿ మ&AయL దుషmU ల_¿ కలa ిఉండ�ట     
13131313....    నమ=jలM �ాంpనమ=jలM �ాంpనమ=jలM �ాంpనమ=jలM �ాంp, , , , �r:నం ]ాటPంచక]�వ�ట�r:నం ]ాటPంచక]�వ�ట�r:నం ]ాటPంచక]�వ�ట�r:నం ]ాటPంచక]�వ�ట 
11114444....    నమ=jలM అ�ిక చలనంనమ=jలM అ�ిక చలనంనమ=jలM అ�ిక చలనంనమ=jలM అ�ిక చలనం, , , , వృÀ: కార$ంవృÀ: కార$ంవృÀ: కార$ంవృÀ: కార$ం 
15151515....    _ె`aిక�డ ఇమ=ంక� మLందు ]�వడం_ె`aిక�డ ఇమ=ంక� మLందు ]�వడం_ె`aిక�డ ఇమ=ంక� మLందు ]�వడం_ె`aిక�డ ఇమ=ంక� మLందు ]�వడం 
16161616....    ఉ �̀ఉ �̀ఉ �̀ఉ �̀ , , , , 4Åల�� �̀4Åల�� �̀4Åల�� �̀4Åల�� �̀ , , , , దు&ా�సన వసు� వ� p� మసþ{ క� &ావడందు&ా�సన వసు� వ� p� మసþ{ క� &ావడందు&ా�సన వసు� వ� p� మసþ{ క� &ావడందు&ా�సన వసు� వ� p� మసþ{ క� &ావడం    
17171717....    వ$è9:రంవ$è9:రంవ$è9:రంవ$è9:రం 
18181818....    స�`ంగసంపర¬ం స�`ంగసంపర¬ం స�`ంగసంపర¬ం స�`ంగసంపర¬ం ((((Sodomy)))) 
19191919....    భర� పడకCÊౖక� Cి̀ �నపÎడ� Ç"ర$ pరస¬&Aంచడంభర� పడకCÊౖక� Cి̀ �నపÎడ� Ç"ర$ pరస¬&Aంచడంభర� పడకCÊౖక� Cి̀ �నపÎడ� Ç"ర$ pరస¬&Aంచడంభర� పడకCÊౖక� Cి̀ �నపÎడ� Ç"ర$ pరస¬&Aంచడం 

20202020....    Ç"ర$ అకారణం-ా �/:క�ల� క»రడంÇ"ర$ అకారణం-ా �/:క�ల� క»రడంÇ"ర$ అకారణం-ా �/:క�ల� క»రడంÇ"ర$ అకారణం-ా �/:క�ల� క»రడం 

21212121....    Iw)Iw)Iw)Iw) 

3333 

13131313 

14141414 

16161616 

17171717 

 

18181818 

19191919 

21212121 
22222222 

23232323 

24242424 

26262626 

28282828 

30303030 

31313131 
33333333 

34343434 

37373737 
38383838 

41414141 
42424242 

43434343 

44444444 
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22222222....    Ç"ర$_¿ ర�తm��ా వంలM సంÇå-AంచడంÇ"ర$_¿ ర�తm��ా వంలM సంÇå-AంచడంÇ"ర$_¿ ర�తm��ా వంలM సంÇå-AంచడంÇ"ర$_¿ ర�తm��ా వంలM సంÇå-Aంచడం 
23232323....    Ç"ర$Ç"ర$Ç"ర$Ç"ర$_¿ మలమ=ర[ం r:�&ా సంÇå-Aంచడం_¿ మలమ=ర[ం r:�&ా సంÇå-Aంచడం_¿ మలమ=ర[ం r:�&ా సంÇå-Aంచడం_¿ మలమ=ర[ం r:�&ా సంÇå-Aంచడం 
24242424....    Ç"ర$ల మధ$ F:$యం ]ాటPంచక]�వ�టÇ"ర$ల మధ$ F:$యం ]ాటPంచక]�వ�టÇ"ర$ల మధ$ F:$యం ]ాటPంచక]�వ�టÇ"ర$ల మధ$ F:$యం ]ాటPంచక]�వ�ట 
25252525....    పరaీ� Õ_¿ ఏకాంతంలM ఉండ�టపరaీ� Õ_¿ ఏకాంతంలM ఉండ�టపరaీ� Õ_¿ ఏకాంతంలM ఉండ�టపరaీ� Õ_¿ ఏకాంతంలM ఉండ�ట 
26262626....    పరaీ� Õ_¿ కర9:లనం పరaీ� Õ_¿ కర9:లనం పరaీ� Õ_¿ కర9:లనం పరaీ� Õ_¿ కర9:లనం ((((మL�ాఫwమL�ాఫwమL�ాఫwమL�ాఫw) ) ) ) 9ేయLట9ేయLట9ేయLట9ేయLట 
27272727....    aీ� Õ సుగంధం పÁసుక@� బúటౖPక� 4Åళ×�టaీ� Õ సుగంధం పÁసుక@� బúటౖPక� 4Åళ×�టaీ� Õ సుగంధం పÁసుక@� బúటౖPక� 4Åళ×�టaీ� Õ సుగంధం పÁసుక@� బúటౖPక� 4Åళ×�ట 
28282828....    మహమహమహమహ�� ��ం ల�క�ం/: aీ� Õ ం ల�క�ం/: aీ� Õ ం ల�క�ం/: aీ� Õ ం ల�క�ం/: aీ� Õ ఒంట&A-ా ప�య=ణDంచడంఒంట&A-ా ప�య=ణDంచడంఒంట&A-ా ప�య=ణDంచడంఒంట&A-ా ప�య=ణDంచడం 
29292929....    పరaీ� Õ� ఉrే� శపÁర�కం-ా చూచుటపరaీ� Õ� ఉrే� శపÁర�కం-ా చూచుటపరaీ� Õ� ఉrే� శపÁర�కం-ా చూచుటపరaీ� Õ� ఉrే� శపÁర�కం-ా చూచుట 

30303030....    దయc$â దయc$â దయc$â దయc$â ((((ఇంటÚ�  aిగL[ మ=`నఇంటÚ�  aిగL[ మ=`నఇంటÚ�  aిగL[ మ=`నఇంటÚ�  aిగL[ మ=`న) ) ) ) పనులను స67ంచుటపనులను స67ంచుటపనులను స67ంచుటపనులను స67ంచుట 

31313131....    కన? తం/ి�� కాద� ఇతర�లను తం/ి� అనుట మ&AయL కన? కన? తం/ి�� కాద� ఇతర�లను తం/ి� అనుట మ&AయL కన? కన? తం/ి�� కాద� ఇతర�లను తం/ి� అనుట మ&AయL కన? కన? తం/ి�� కాద� ఇతర�లను తం/ి� అనుట మ&AయL కన? 
క@డ�క�ను తన క�మ=ర�డ� కాదనుటక@డ�క�ను తన క�మ=ర�డ� కాదనుటక@డ�క�ను తన క�మ=ర�డ� కాదనుటక@డ�క�ను తన క�మ=ర�డ� కాదనుట 

32323232....    వ/ీÐ  pనుటవ/ీÐ  pనుటవ/ీÐ  pనుటవ/ీÐ  pనుట 

33333333....    సర�క� లM]ా`? r:� �క�oంచడంసర�క� లM]ా`? r:� �క�oంచడంసర�క� లM]ా`? r:� �క�oంచడంసర�క� లM]ా`? r:� �క�oంచడం 

34343434....    నõనõనõనõ     x �క�x �క�x �క�x �క�యంయంయంయం 

35353535....    jమ=&^j అజ�1 తర�4ాత �క�oంచుటjమ=&^j అజ�1 తర�4ాత �క�oంచుటjమ=&^j అజ�1 తర�4ాత �క�oంచుటjమ=&^j అజ�1 తర�4ాత �క�oంచుట 

36363636....    దమLదమLదమLదమL 
37373737....    rrrr ొొొొంగతనంంగతనంంగతనంంగతనం 

38383838....    లంచం ఇచుQప�చుQక@నుటలంచం ఇచుQప�చుQక@నుటలంచం ఇచుQప�చుQక@నుటలంచం ఇచుQప�చుQక@నుట 

39393939....    ప&ాo భc+� ఆక�+ంచుక@నుటప&ాo భc+� ఆక�+ంచుక@నుటప&ాo భc+� ఆక�+ంచుక@నుటప&ాo భc+� ఆక�+ంచుక@నుట 

40404040....    aి%ారసు 9ేa ిబహtమ=నం a�ీక&Aంచుటaి%ారసు 9ేa ిబహtమ=నం a�ీక&Aంచుటaి%ారసు 9ేa ిబహtమ=నం a�ీక&Aంచుటaి%ారసు 9ేa ిబహtమ=నం a�ీక&Aంచుట 

41414141....    ప�4ాళ�_¿ ప� 9ేoంచుక@�ప�4ాళ�_¿ ప� 9ేoంచుక@�ప�4ాళ�_¿ ప� 9ేoంచుక@�ప�4ాళ�_¿ ప� 9ేoంచుక@�, , , , క�` ఇవ�క]�వ�టక�` ఇవ�క]�వ�టక�` ఇవ�క]�వ�టక�` ఇవ�క]�వ�ట 

42424242....    సం_:F:�క� కానుక ఇవ�టంలM అF:$యంసం_:F:�క� కానుక ఇవ�టంలM అF:$యంసం_:F:�క� కానుక ఇవ�టంలM అF:$యంసం_:F:�క� కానుక ఇవ�టంలM అF:$యం 

43434343....    అనవసరం-ాఅనవసరం-ాఅనవసరం-ాఅనవసరం-ా è¼Ïటన è¼Ïటన è¼Ïటన è¼Ïటన 

44444444....    p&A-A ఇవ�ల�� ఉrేy శ$ం_¿ అపÎ ·సుక@నుటp&A-A ఇవ�ల�� ఉrేy శ$ం_¿ అపÎ ·సుక@నుటp&A-A ఇవ�ల�� ఉrేy శ$ం_¿ అపÎ ·సుక@నుటp&A-A ఇవ�ల�� ఉrేy శ$ం_¿ అపÎ ·సుక@నుట 

45454545....    అక�మ సం]ాదనఅక�మ సం]ాదనఅక�మ సం]ాదనఅక�మ సం]ాదన 

46464646....    మతm� ]ా�య=ల� aH�ంచుట మతm� ]ా�య=ల� aH�ంచుట మతm� ]ా�య=ల� aH�ంచుట మతm� ]ా�య=ల� aH�ంచుట ((((అrి ఒక గLట¬ె/ైF:అrి ఒక గLట¬ె/ైF:అrి ఒక గLట¬ె/ైF:అrి ఒక గLట¬ె/ైF:)))) 
47474747....    4Åం/ి4Åం/ి4Åం/ి4Åం/ి, , , , బం-ారబం-ారబం-ారబం-ార ]ాత�ల� ఉప�-Aంచుట ]ాత�ల� ఉప�-Aంచుట ]ాత�ల� ఉప�-Aంచుట ]ాత�ల� ఉప�-Aంచుట 

45454545 

47474747 
48484848 

49494949 

50505050 

52525252 

54545454 

55555555 

56565656 

 

57575757 
58585858 

62626262 

64646464 

64646464 

65656565 

67676767 
70707070 

71717171 
72727272 

74747474 

77777777 
79797979 

80808080 

82828282 

83838383 

86868686 
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48484848....    అసత$అసత$అసత$అసత$ప�ప�ప�ప��ా±$ం�ా±$ం�ా±$ం�ా±$ం 

49494949....    సం-Âతం �నడంసం-Âతం �నడంసం-Âతం �నడంసం-Âతం �నడం 

50505050....    ప&^±�ందప&^±�ందప&^±�ందప&^±�ంద 

51515151....    9:/లీ� 9పెJడం9:/లీ� 9పెJడం9:/లీ� 9పెJడం9:/లీ� 9పెJడం 

52525252....    అనుమp ల�క�ం/: ఇతర�ల ఇంఅనుమp ల�క�ం/: ఇతర�ల ఇంఅనుమp ల�క�ం/: ఇతర�ల ఇంఅనుమp ల�క�ం/: ఇతర�ల ఇండ� లM� క� _òం-A చూచుటడ� లM� క� _òం-A చూచుటడ� లM� క� _òం-A చూచుటడ� లM� క� _òం-A చూచుట 

53535353....    మc/ ోవ$క��� వద` ఇదyర� రహస$ం-ా మ=ట"� డ�క@నుటమc/ ోవ$క��� వద` ఇదyర� రహస$ం-ా మ=ట"� డ�క@నుటమc/ ోవ$క��� వద` ఇదyర� రహస$ం-ా మ=ట"� డ�క@నుటమc/ ోవ$క��� వద` ఇదyర� రహస$ం-ా మ=ట"� డ�క@నుట 

54545454....    దుసు� ల� దుసు� ల� దుసు� ల� దుసు� ల� ����లమండలం క��ంrిక� ఉంచుటలమండలం క��ంrిక� ఉంచుటలమండలం క��ంrిక� ఉంచుటలమండలం క��ంrిక� ఉంచుట 

55555555....    ప�ర�షmల� బం-ారం 4Gసుక@నుటప�ర�షmల� బం-ారం 4Gసుక@నుటప�ర�షmల� బం-ారం 4Gసుక@నుటప�ర�షmల� బం-ారం 4Gసుక@నుట 

56565656....    aీ� Õల� �న?�aీ� Õల� �న?�aీ� Õల� �న?�aీ� Õల� �న?�, , , , పల�చ�పల�చ�పల�చ�పల�చ�, , , , ఇర�క'.న దుసు� ల� ధ&Aంచుటఇర�క'.న దుసు� ల� ధ&Aంచుటఇర�క'.న దుసు� ల� ధ&Aంచుటఇర�క'.న దుసు� ల� ధ&Aంచుట 

57575757....    aీ� Õప�ర�షmల� �&^జ�లలM సవరం aీ� Õప�ర�షmల� �&^జ�లలM సవరం aీ� Õప�ర�షmల� �&^జ�లలM సవరం aీ� Õప�ర�షmల� �&^జ�లలM సవరం (wig) CÊట\U క@నుట CÊట\U క@నుట CÊట\U క@నుట CÊట\U క@నుట 

58585858....    దుదుదుదుసు� లM�సు� లM�సు� లM�సు� లM� , , , , మ=టలM�  aీ� Õప�ర�షmల పరసJర అనుకరణమ=టలM�  aీ� Õప�ర�షmల పరసJర అనుకరణమ=టలM�  aీ� Õప�ర�షmల పరసJర అనుకరణమ=టలM�  aీ� Õప�ర�షmల పరసJర అనుకరణ 

59595959....    �&^జ�లను నల� � వFÅ?_¿ మ=ర�Qట�&^జ�లను నల� � వFÅ?_¿ మ=ర�Qట�&^జ�లను నల� � వFÅ?_¿ మ=ర�Qట�&^జ�లను నల� � వFÅ?_¿ మ=ర�Qట 

60606060....    ]�ా ణLల %�టÚ·యLట]�ా ణLల %�టÚ·యLట]�ా ణLల %�టÚ·యLట]�ా ణLల %�టÚ·యLట 

61616161....    స�ప?ం చూ�ాన� అబద�ం 9ెపÎటస�ప?ం చూ�ాన� అబద�ం 9ెపÎటస�ప?ం చూ�ాన� అబద�ం 9ెపÎటస�ప?ం చూ�ాన� అబద�ం 9ెపÎట 

62626262....    సమ=�CిÊౖ క�ర�Qండ�టసమ=�CిÊౖ క�ర�Qండ�టసమ=�CిÊౖ క�ర�Qండ�టసమ=�CిÊౖ క�ర�Qండ�ట, , , , r:�CÊ ౖ నడ�చుట మ&AయL శf�ాF:�? r:�CÊ ౖ నడ�చుట మ&AయL శf�ాF:�? r:�CÊ ౖ నడ�చుట మ&AయL శf�ాF:�? r:�CÊ ౖ నడ�చుట మ&AయL శf�ాF:�? 
మర�గLrమర�గLrమర�గLrమర�గLr ొొొొ/ిÐ -ా ఉప�-Aంచుట/ిÐ -ా ఉప�-Aంచుట/ిÐ -ా ఉప�-Aంచుట/ిÐ -ా ఉప�-Aంచుట 

63636363....    మcత� తmంపరల నుం/ ిజ�గత�  వ67ంమcత� తmంపరల నుం/ ిజ�గత�  వ67ంమcత� తmంపరల నుం/ ిజ�గత�  వ67ంమcత� తmంపరల నుం/ ిజ�గత�  వ67ం�� �� చక]�వ�టచక]�వ�టచక]�వ�టచక]�వ�ట 

64646464....    ఒక&A మ=టను రహస$ం-ా �నుటఒక&A మ=టను రహస$ం-ా �నుటఒక&A మ=టను రహస$ం-ా �నుటఒక&A మ=టను రహస$ం-ా �నుట 

65656565....    9ెడÐ  ]Üర�గL4ాడ�9ెడÐ  ]Üర�గL4ాడ�9ెడÐ  ]Üర�గL4ాడ�9ెడÐ  ]Üర�గL4ాడ� 
66666666....    æల�F:మ= r:�&ా ఇతర�లక� నషUం 9ేక�ర�Qటæల�F:మ= r:�&ా ఇతర�లక� నషUం 9ేక�ర�Qటæల�F:మ= r:�&ా ఇతర�లక� నషUం 9ేక�ర�Qటæల�F:మ= r:�&ా ఇతర�లక� నషUం 9ేక�ర�Qట 

67676767....    Backgammon ((((9999 ొొొొకట"ల వంటP ఒకతరw ఆటకట"ల వంటP ఒకతరw ఆటకట"ల వంటP ఒకతరw ఆటకట"ల వంటP ఒకతరw ఆట)))) 
68686868....    ��ా�సుణD���ా�సుణD���ా�సుణD���ా�సుణD� , , , , అరïతల��4ా�? శCంిచుటఅరïతల��4ా�? శCంిచుటఅరïతల��4ా�? శCంిచుటఅరïతల��4ా�? శCంిచుట 

69696969....    ��������కంకంకంకం 

70707070....    మLఖం CÊ ౖక@ట\U టమLఖం CÊ ౖక@ట\U టమLఖం CÊ ౖక@ట\U టమLఖం CÊ ౖక@ట\U ట, , , , 4ాతల� CÊట\U ట4ాతల� CÊట\U ట4ాతల� CÊట\U ట4ాతల� CÊట\U ట 

71717171....    ఏ r:&Afక కారణం ల�నపÎఏ r:&Afక కారణం ల�నపÎఏ r:&Afక కారణం ల�నపÎఏ r:&Afక కారణం ల�నపÎడ� మcడ� &^jలకంట¾ ఎక�¬వ తన డ� మcడ� &^jలకంట¾ ఎక�¬వ తన డ� మcడ� &^jలకంట¾ ఎక�¬వ తన డ� మcడ� &^jలకంట¾ ఎక�¬వ తన 
మLaి� ం ��దర��_¿ సంÇ"	ంిచక]�వ�టమLaి� ం ��దర��_¿ సంÇ"	ంిచక]�వ�టమLaి� ం ��దర��_¿ సంÇ"	ంిచక]�వ�టమLaి� ం ��దర��_¿ సంÇ"	ంిచక]�వ�ట 
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