సర వ ల

1

 ا ا  ا

اد ها اب

 ف

ðÑÜÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’
وزارة ا!ون ا واوف وا ة وارﺵد
064234477 :3آ5 - 064234466 : ت182 :ب. ص- 11932 #$%ا
121 ع5 - #>@ف ااA 3/6959 :ب ا=م9> ا- 1/6960 : 78ب ا9:

ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ
 ط م.NO5 #ﻥQM اCزیE F إH 78 I  أيC78 LM9 یF
 يLM9 یF S وآ#@رTف اU اVء ا ﺵ# أي ﺵ#5 فAا
 یO ا واC XE7O9H5 تY:M أ ا5Zف أو إ:  أوV= ی

ఈ

ర పస క పచురణ బధత

ాన ! ఇ#ా$%& ')
( +
ె ! ఆ-ిసు/ార
ు/ార వ01ం3ర
P.O. Box:182 ZULFI 11932 , Saudi Arabia,
Tel: 06 423 4466, Fax: 06 423 4477
కా5 అల7$8 పసన9త క:రక పచు;ం , పం=ిణ>
3ేయ7లనుక A/ార కవర=BC తపD పస కమFలG ఏల7ంటJ
మ7రD 3ేయక ం) పచు;ంచవచుKను.
చవచుKను. అల7'M #ాNO ్ కా=ీలG
ఏ)ిటంJ S 'ా5 0TచుKతగFVల 'ా5 3ేయాదు.
$
ాదు. లGటXYాటX
'Zచ;ం న/ార మ7 ర మక ె[యజM]B ధనులవర
http://Teluguislam.net/

సర వ ల

2

ﺣﺪﺍﺋﻖ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ
UE اUE [M@

ðÑÜÜaÀpbïÜb§aóïÈímójÉ’

1430/04 :\= او78ا
ðÑÜÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’

ح


Hء اH^ أH_ اX5 SEM ا7 X5
ðÑÜÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’
هـ1430 ،#$% ا- =وفM` اa ا:
e 1712  ؛86 ص
978-603-80-13-10-6 :Sرد
(UE اUE gH)ا
انH= ا-داب ا أj ا-2  اVai$ ا-1
1430/1549

212.2 دیي

1430/1549 :ی اعF اeر

978-603-80-13-10-6 :Sرد

ðÑÜÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’ :  واﺥاجmAا

http://Teluguislam.net/

సర వ ల

3

ﺣﺪﺍﺋﻖ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ
పథమ వనం

మF]ి$ మFల
మFల రహ#ాలను
రహ#ాలను క=ిD ఉంచుట
ఉంచుట
#aదర మbశయ! క=ిD ఉంచుట అ Aeి ండh రకాల 'ా
ఉంటXంeి. 1. బహమF'ా. 2. అంతరమF'ా.
అంతరమF'ా అంటk ఒక మF]ి$ ం ఏeై  Yాపం లne అo$ ల
కాా5కp ఒ)ిగ)ిే qవ అత)ి9 నల గF; మFందుక ె K
అవమ7నపరచక . అత)ి9 Yాపం 3ేయక ం) 5Zrించు. మృదుతtమF, అYాయతu కv)ిన ఉపeేశం 3ేస ూ అత5u xyతక/zౖఖ; అవలం|ంచు. అత)ి9 e ఉం , అత5 త=ిDe59
బ01రVతం 3ేయక . అల7$8 ఎవ; త=ిDe59 క=ిD ఉం3)ో
qవ e59 బటO బయల 3ేయక .
మ7ఇ అస$   ను YాలD)ిన వ3రం గF;ం
పవక  మFందు సtయం'ా తన ట ప# ాం3డh. అ 
పవక  మ7ఇ తన త=ిDe59 క=ిD ఉం , అల7$8u మ7పణ కరక ంటk బవండh అ5 తపన పడhత ఇల7 అ 9రః
ఏxyం eి qక , ;'; /zళ,
ౖ నక
, మ7| క;, అల7$8 /zప
మర[Ya
మర[Ya".
[Ya". (మF]ి$ ం 1695). మ7ఇ  క:ంత దూరం /z మ
;'; వ#ాడh. పవకా! నను9 పతపరచం)ి అ5 అంటడh. పవక
అeే సమ7rన%#ార. ఇల7 మడh #ార$ జరగFతుంeి.
ఎప)ైే పవక క నమకం క eి;ంeో అతను ఈ దుాా5కp

http://Teluguislam.net/

సర వ ల

4

YాలD)డ5; ఈ Yాపం నుం)ి పతుడవదల చుక ంటX 9డ5;
మ;యF ను తన పభFవu కల సుక న9పడh అత5=ౖ ఈ
Yాపరం ఉండద 5 ఆ సు 9డ5. అపDడh పవక  అత5=ౖ
"హ¡" ( ) rిం3ల5 సహచరలక ఆeే ం3ర. /ార
అత59 ¢సుక అత5=ౖ ాళ రవtడం ఆరం|ం3ర. ాళ
కp)ి5 స01ంచలnక అక)ి నుం)ి పర' డh. క:ందర
సహచరల అత5 /zంటబ)ి ాళ ర/ాtర. వ;కp అతను
చ5Yaయ7డh. అత5 Yా;Ya£ షయం ె[]ినపడh పవక
 ఇల7 3ెYాDరః

       
   

       
        
 

"/zంబ)ించక ం) ందుక అత59 )ి =టO లnదు.
ు. అతను
ౌబ 3ే]ి ఉంటk అల7$8 అత5 ౌబను అం'¦క;ం3ే/ాడh".
ాడh".
(అబ eవ§¡ 4419). మZ ఉలn$ ఖనంలG ఉంeిః

    %$&
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"ఇపడతను సtరV ప కాల వలG$ మF5';ల
ే త ఉ 9డh".
9డh".
(అబ eవ§దు 4428. (ఇeి జఈª హeీ¬).

b! ఎంతటJ  తం! ఎకడ ఏ దుారం, ఏ 3ెడh

సంభసుంeో అ5 క:ందర 5¦ిస ూ ఉంటర. ఎందుక ? e5కp
సంబంrిం న అrికారలక ె[యజM]B /ార ధరపరxyన
#ాధ లu e59 ఖం)ి# ార అ ? కాదు, e59 పజలG$
/ా=ింపజMయ7ల5, అంే కాదు ]®, ఇంట z¯ లG మ;యF
ఇతర #ాధ లu పచు;ం3ల5. ఇeి వదంతులను /ా=ింప-
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జMయ7లన9 /ాంఛ, ఇeి మb ప¦తం'ా Yాక తుంeి. స;న
±
ఇంక(t¦ 3ేయFట, 5ా²;ంచుట, e
ఉంచుట మ;యF
సభతను YాటJంచుట ల7ంటJ 5జxyన #ాధ లక |న9ం'ా
ఉంeి ఈ /zౖఖ;. ధరపరxyన ³´¶
µ
|ల7ష ప దులను
ెల సుకక ం) ·ర ఎకడh 9ర? అల7$8 ¸క ఈ
ఆeే³ా59 ఎందుక 3ెవన బ¹టO Xట లnదు?
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A³ాtసుల
³ాtసుల మధ అo$ లత /ా=ిం3ల5 కM/ార,
ార, పపంచంంచం
లGనూ,

క అరº ల . అల7$8
లGనూ, పరలGకంలGనూ వrభ;తxyన
ఎరగFను.
ఎరగFను. ర ఎరగరB.
ఎరగర . (నూ 24: 19).
పజల మరగF షయ7ల /zంట ప)ే/ార తమ ఈ అల/ాటXను వదుల కక ంటk /ార సtయం'ా q3qచxyన ]ి¼లG
అవమ7 5కp గF; కావల]ి వ3ేK సందర½ం నుం)ి ఇక zౖన
భయప)[.
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అబ బా¾ అస$   ఉలn$ ఖనం పకారం: నవయFవక ాళక

http://Teluguislam.net/

సర వ ల

6

కv) 5=ిం3ే ధం'ా పవక  '¿ంె 3టJంప 3ేస ూ ఇల7
3ెYాDరః "ఓ పజల7ా ఎవ(ే టJ etా శt]ిం3Z,
3Z,
³ాtసం /ా; ఆంతరంలG 3ేరలneో! మF]ి$ మFలను పZ ం'ా
5ంeించకం)ి. /ా; రహస షయ7ల /zంటబడకం)ి. ఎవర
తన #aదర5 రహస షయ7ల /zంట పడh)ో
పడh)ో అల7$8 అత5
రహస షయ7ల /zంటపడhడh.
టపడhడh. అతడh తన ఇంటÁ$ ఉండ'ా A
అల7$8 అత)ి5 అవమ7నం Yాల 3ే# ాడh".
డh". (అహ¡. స0Â
['(;0Â, e5 సన¡ హస+).
బహమF'ా క=ిD ఉంచుట అంటk దుసుల లnక ం)
నగ9ం'ా ఉన9/ా5కp దుసుల ధ;ం పజల చూప పడక ం)
ఉంచుట. అల7$8 #ాి'ా! ఇeి =ియపవక పద² . మ7ఇ అస$ 
 సంఘటనలG ఈ ండh రకాల ఉ 9. (ÄదటJ రకం
గF;ం =ౖ హeీసుల చeి/ార, ండవ రకం గF;ం ) అబ
eవ§¡(4377)లG ఉంeి, పవక  హజÇ¾® అను వకp5 మ7ఇ
క ఏeై  గFడ ఇ/ాtల5 Yaత!01స ూ ఇల7 3ెYాDరః
"q దుసులu అత)ి
అత)ి9 e
ఉండhను".
ఉండhను".

  T@
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X     SEUE
   

ఉం ే అeి q క:రకM xÈల 'ా

అల7$8 5ను9 కాYాడh'ాక! పవక  మF]ి$ మFల బహంతర
రహ#ాలను, /ార సÉవం'ా ఉన9పడh మ;యF చ5Yaన
తాtత కv) ఎల7 e ఉంచుతు 9Z గమ5ంచు.
అల7$8 qక సe½గం ప#ాeించు'ాక! ప§రtప ఇద ;
పణపరషులG$ జ;';న ఈ సంఘటన; /ార మF]ి$ మFల
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రహ#ాలను క=ిD ఉంచడంలG ఉన9 పవక  ¸క ఉత మ
పద² 5 ఎల7 ప# ాంచుక ంటX 9Z శµద²'ా పÊ;ంచు (ఆలకpంచు):
ఇeి'Z ఇతను అబFల7$8 హౌజ5, ఇల7 ె[Yారః Aను పవక 'ా;
ÄఅC¾ + ల7®  ను హలË అను YాంతంలG క[³ాను. ల7®!
పవక ఖరKల ఎల7 ఉం)ే ఏxy  క ెల ప/ా అ5
అ)ి'ాను. e5కp అతను ఇల7 సమ7rనం ఇ3Kడhః ఆయన
వద ఏ% లnక ం)ింeి. అల7$8 /ా;5 పవక 'ా 3ే]ినపDటJ
నుం)ి ఆయన గం3ే వరక A A ఆయన ఖరKలక బధు5'ా
ఉంటJ5. ఆయన వద క ఎవ(  మF]ి$ ం నగ9 ]ి¼ లG వ Kంeి
చూ]B నను9 ఆeే ం3ే/ార. Aను ఎవ; నుం3ై  అప ¢సుక:5
అత5కp దుసుల ధ;ం , Ìజనం 3ేం3ే/ా)ి5. ఒక#ా; ఒక
బహÍeై/ాాధక డh నను9 కల]ి, ల7®! Aను 3ల7 ఉన9/ా)ి5,  నుం3ే qవ అప ¢సుక, చూడh సుమ7! /Aవt;
నుం ¢సుకవదు అ5 3ెYాDడh. Aను అల7'M 3ే]B/ా)ి5.
ఒక డh Aను వÎ 3ేసుక:5 నమ7Ï క:రక అజÇ+ ఇవt)5కp ]ిద²మయ7ను అప)ే అeే బహÍeై/ాాధక డh క:ంద;
/ాYారల మధ వసూ
 నను9 చూడ'ా A ‘ఓ హబÐీ!’ అ5
అ;3డh. bజర'ా ఉ 9ను 3ెపDం)ి అ 9ను. అ 3ెడ
మFఖంu  మFందుక వ K ఓ 3ెడ మ7ట అ5, ెల #ా zల
ప§; కావ)5కp ఎ59 ZÏల 9¶? అ5 అ)ి'ాడh. దగV M
ఉంeి అ5 Aన 9ను. కMవలం ల గF ZÏలn అ5 3ె=ిD, q
ద ఉన9  అపక బదుల 'ా 5ను9 ¢సుక qవ
గతంలG ఉన9టX
$ xÈకల కాప;'ా ఉంచును అ5 అ A³ాడh. ఈ
మ7టల 5  గFం)ె చ[ం Yaంeి. ఇతరలక కv)
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ఇల7ంటJ బrే అవతుంeి కe. Aను ఇా నమ7Ï 3ేసుక 9ను,
అపDటJకp పవక  ఇంటJకp ;'; వ3ేK³ార. ఆయన వద క /z
Aను ావ3K అ5 అనుమ కాను, ఆయన క అనుమం3ర. Aను  త[$ దండh[9 క అ;Dసును. ఏ బహÍeై/ారధక 5u Aను అప ¢సుక A/ా)ి  అతడh ఇల7 ఇల7
అ 9డh.  /zౖప నుం)ి ర 3ె[$ంచ)5కp  వద ఏ
లnదు, అల7'M  వద ఏ లnదు. అతడh  పరవ¢యను 9డh. ర అనుమ]B గనక ఇ#ా$ం ]ీtక;ం న ఫల7న
ెగ/ా; వద క /zÒ Óను.  అప ¢రK)5కp అల7$8 తన
పవక క ఏeై  ప#ాeించవచుK. అక)ి నుం)ి బయల eే; 
ఇంటJకp వ3Kను.  తల/ా;,  , 3ెపల మ;యF Ôల 
తలకడన =టO Xక 9ను. సహ¦ సమయం (ఫ సమయ75కp
క:ంచం మFందు) అవతుంeి. ఇక Aను /zÒ Óమ5 అనుక ంటX9ను. ఎవZ ఒకర పర'త ుక ంటX వసూ
 ల7®! Õందర'ా
పవక వద క 3ేరక అ5 కMకM³ాడh. Aను పవక వద క వ3Kను.
అకడ ల గF జంతువల #ామ7నులu సb ఉ 9.
అనుమ కాను. అపడh పవక  అల7$8 q అప ేరK)5కp పంYాడh అ5 Öభ/ార 5=ిస ూ, అeి'Z #ామ7నులu
5ం)ి ఉన9 ల గF జంతువలను చూడటం లne? అ5 అ)ి'ార.
అవను అ5 Aన 9ను. పవక  3ెYాDరః ఆ జంతువల ,
/ాటJ ద ఉన9 #ామ7నుల59య qకM. /ాటJలG బటO ల ,
అన9Yాqయ7ల 9. ఫద& Yాంత ాÏ బహÍక;ం3డh.
·టJ5 ఆrీనపరచుక q అపను 3ె[$ంచు. .... (హeీసులG ప§;
వరణ ఉంeి; ల7®  పవక ద ఉన9అపDంత 3ె[$ం వ K
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పవక క ె[యజM³ార, అపడh పవక ) ఆ #ØమF  వద
ఉండ'ా A ఎకడ 3వ వసుంeో అన9 భయంu (ఆ /ార
ె[]ినందుక ) అల7$8 '¿పDత 59 3టXత, ఆయన
సుతుల సుంచ#ా'ార. (అబ eవ§¡ 3055. ÐBÚ అల7Ûq
ర01మహÍల7$8 eీ55 స0Â అ5 అ 9ర).
రహ#ాలను క=ిD ఉంచుట 3ల7 ఉత మ గFణం. '¿పD
మనసు!గల/ార ఈ గFణ59 అవలంం /ా; సమ7/A³ాల
పజల పరవల జÜకంu A 5ం)ిYaక ం) దూరం'ా ఉంటర.
/ా; కలమFల పజల తపల /ాయ)5కp అవసరం లnక ం)
ఉంట. /ా; 3ెవల పజల eోాల నక ం) మతబ)ి
ఉంట. ఈ అందxyన క=ిDఉం3ే గFణంeి ఎంతటJ /zౖభవం.
5జం'ా ఇందులG అల7$8 ¸క '¿పD దయను అం'¦క;స ున9టX
$ ంeిః ఆయన మన[9 నగ9ం'ా పటJOం3క అందxyన
దుసులG$ క=ిD ఉం3డh.

 X  /Z  3W

   WX 8  /Z
    <H
Y 8>
  ]^3
  5'>
     ['
     $\,
   )$E  

    T@ S`

{26:3   >
   0  /!
 S`
   
      _ 3  42
:    a#

Aఓ
ఓ ఆదమF సంనమ7!
సంనమ7! xÈమF =ౖ దుసులను అవత;ంప
జM³ామF.
ామF. అ ర ]ిగV F ప)ే  శ¦ర 'ాలను కప.
కప.
 శ¦ర ర ణక ³Ýభక #ాధనం'ా ఉంట.
ఉంట. భయభక ల
అ A దుసులn మం దుసుల . ఇeి అల7$8 సూచనలలG5
సూచనలలG5 ఒక
సూచన.
A Kక ంటసూచన. భహÍ³ా పజల eీ5 etా గFణYాఠం ర
ంట
Mß!B.. (ఆాª 7: 26).
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మనం ఎ 9 YాYాలక , eోాలక గFరవతున9eి చూసూ

కv) అల7$8 మన[9 సరt సృÐిO మFందు అవమ7న పరచక ం)
కాYా)ి ఎంu '¿పD xÈల 3ే³ాడh. ఏ Zజౖే మావయ/ాల
బయటపడ¶, YాYాల అంద; మFందు పత ం'ా వ#ా¶
ఆ ZÏ అల7$8 5ను9 క=ిD ఉం3డంటk ఇంతకంటk '¿పD క=ిD
ఉంచడం ఇంకMeై  ఉంటXంe!! పవక  3ెYాDరః
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  g  n

"5శKయం'ా (పళయeి న)
న) అల7$8 ³ాt]ికp దగV ర'ా వ K
తన దండ అత5 ద =టO J అత59 e =టO Xక ంటడh
ంటడh.
డh. మ
qవ 3ే]ిన ఫల7న Yాపం గFరంe,
ంe, ఫల7న Yాపం 3ే³ావ
కదూ?
కదూ అ5 అడhగFడh.
అడhగFడh. అవను ఓ పభFవ అ5 అతడంటడh.
అతడంటడh.
అల7$8 అత59 తన YాYాల గF;ం ఒ=ిD#ాడh.
డh. (అతడh
/ాటJ5 ఒపక:5)
ఒపక:5) ఇక శనమయ7న5 #ాడh.
డh. అపడh
అల7$8 అంటడhః "q YాYాలను
YాYాలను (పజలక ె[యక ం))
ం)) పపంం
చంలG e ఉం3ను.
ఉం3ను. మ; ఈ ZÏ /ాటJ5 కv) q క:రక
%సు 9ను"
9ను". అపడh (%';[న)
న) సతరల పతం అత5కp
ఇవtబడhతుంeి. అే అ³ాt]ి మ;యF వంచక ల షయం
ఇల7 ఉంeిః "తమ పభFవనక అబe²59 అంటగటJOన /ార ·M
·M
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అ5 అపడh #ాàల #ా ం 3ెబFర.
Fర. ను!
ను! దుారVల
ద eేవ5 ³ాపం పడhతుంeి". (ఈ షయం ఖు ఆ+ సూర
హá¡ 11: 18లG ఉంeి). (బFఖ7; 2441, మF]ి$ ం 2768).
=ియ Yాఠక )! మF]ి$ మFలను క=ిD ఉం3ే వ 5కp త Öeి²
అ A qర =డhత ఉండh. అప)ే e5 ఉత మ పంటను కయగల గFవ. పవక  ఇల7 పవ ం3రః

  ,<

?  @+>
    ID2
 
   ; .  VW
X   VW
   42

"ఎవర తన uటJ మF]ి$ ం (YాYాల)
YాYాల)ను క=ి
క=ిDపచుK)ో అల7$8
ఇహలGకంలGనూ,
ఇహలGకంలGనూ, పరలGకంలGనూ అత5 (YాYాలను)
YాYాలను) క=ిDపచుKడh".
పచుKడh". (మF]ి$ ం 2699).
ఓ అల7$8, ఓ కరణమయ7, కృYా#ాగా! q అందxyన âయ
ెరలG, ఉత మxyన మ7మ59ంపలG మమ[9 క=ిDఉంచు!!

*

*

*

eిt¢య వనం

మF]ి$ మFల అవసాలను ¢రKట
¢రKట
=ియ #aదా! ఈ వనం ఆరంభం ఒక న9 సంఘటన etా
3ే# ాను,  ]B901తు)ైన ÐBÚ (ఇబ0Âం + #ా[8, అ8
#ాలG5 ష¦ఆ కాలã లãకKర ) 3ెYాDరః
"సుమ7ర 18 సంవత!ాల ఒక నవయFవక డh అ8#ా నుం)ి
దమ7ä తన కాZ$ బయల eేాడh. అతడh అస¼ మ Z';.
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దమ7ä 3ేరక న9 /zంట A అత5కp ఊ=ి; ఆడనటX
$ ఏరD)ింeి.
ఇeి ఓ భయంకర షయ75కp సంకMతం అ5 అస¼ మ ZగFలక
మFంeే ెల సు. ఇల7ంటపడh /Aకవంతxyన చురక తనం,
/zంట A Z'; చుటXO గF%గ)ి అత5 ఆZగం గF;ం సూ xyన శµద² 3ల7 అవసరం.
ఎప)ైే ను ఏ ణ zౖ9  సDృహ త=ిD YaవచK5, ప)ిYaవచKq ఆ యFవక 5కp అర¼మంeో, అపDడతను చుటOల
మFందు ప)ిYaే బగFండదు కe అన9 మ;ంత ఆ/Aదనu
దమ7ä 3ేరక:5 ఏమంత సమయం కాక మFంeే ;'; అ8
#ా 3ేరక/ాల5 5శKంచుక 9డh. అత5 âలG ఏeో
అవస ఉన9టX
$ , స;'V ా ³ాtస ¢సుకలnక Yaతు 9డ5 దగV రన9
/ార గ01
µ ం , ఈ ]ి¼లG /zళక ంటk బవంటద5 Yాrేయ
ప)ర. ఎ 9 రకాల 'ా అత5=ౖ ఒ )ి ¢సుక:3ేK పయత9ం
3ే³ార. అ  అతడh ఒకటæ పటJOంచు కక ం) ;'; Yaవ)5కp తన కార ఎకాడh. ఒక ణం అ కÊ;నం'ా గడhసుంeి.
ఒక ణం ఒక ³ాtసను ఆపతున9టX$ంeి. పకన రగFే
rైరం ఇ3ేK కారణతం)ి లnడh. మమకారంu గFం)ెక
హతు
 క A మ7తృమ; లnదు. తtర'ా Õ[ కpత! అంeిం3ే,
ఆపeÛంధువ #aదరడh లnడh. పDల7రDక ం) మFందుక
చూసూ
 Yaే YØడ'ాటJ ¿డh. గమ75కp 3ేరక Aంత శకp లnనటX
$
ఏరDడhతుంeి. సగం e; 3ేరక 9)ో లneో అవస ఎక /zౖ
Yaంeి. కంటÁ® కలGD£ పమ7దం ఏరDడhతుంeి. కళ
ేట';ల$ తు 9. 3వ స=ిం నట$ 5=ిస ుంeి. ఇక వ;
ఘ)ియలn అ5 ం3డh. ఒక )¾ ి కpంµ ద కారను ఆYాడh.
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e; గFం) Ya£/ా;u ఏeై  సbయం కరeమ 9 శకp
లnక ం) అYaంeి. ఆశల కలGDయ7డh. ఇక అల7$8
/zౖపనక మరల7డh. అమ7నతు'ా ఉన9 ఆతను అపDజపDట5కp, ఒంట; పయ7ణంలG ఉం)ి, ఏ% 3ేయ7లG eోయక అనుకక ం) బం)ి నుం)ి eి'; e5 మFందు వ K /zలకpల ప)డh.
బహÍ³ా అల7$8 కారణం క ర]B ంeేß, జÇడలn5 ఒంట;తనం=ౖ
అల7$8 కరణ దృÐిO పడhతుంeేß. అeే ణంలG తనక  A
మర Yaనట$ ంeి. సృహ త=ిDనట$ ంeి. ఏ% జరగFతుంeో ఏ ె[యదు. ఒక షయం తపD; ఇక ఈ É59
e5 అందచంeలను ·)ిYa£ సమయం వ3ేK]ింద5.
కా5 అల7$8 కారణం అత5 /zంటk /zంబ)ిస ూ ఉంeి.
ఎందుక అల7 కాదు? ఆయన కరణమయFడh, %ంచు/ాడh,
కృYా#ాగరడh, ఓరDగల ప;Öదు²డh.
e; గFం) Yaతున9 పయ7ణ>క లG$ ఒకతను సDృహ త=ిDనటX
$
తన కార=ౖ ప)ి ఉన9 పడచు=ిల$/ా)ి5 చూడట5కp వ#ాడh.
ఏ య7కp!)ెం¯ b9ల లnవ, ఇత5 ఈ ]ి¼కp అసల కారణం
ఏ%టÁ ె[యడం లnదు. అ  అతను పశ9ల ßతలక
వtక ం) మFందు ఈ అప; త వకpకp సbయం అంeిం3[ అ5 3ెu పటJO చూ]B యFవక 5 3ె కeి[నటX
$
చూ³ాడh అతడh తన మ, మFక  /zౖప ]ౖగ 3ేస ు 9డh.
అంటk ఇక ³ాtస న)ి3ే అవకా³ాలn$ వ అ5 ె[యజMస ు 9డh.
అత)ి9 Yాణంu చూ]ి ఈ పణతుడh సంuషప)డh. అల7$8
అత)ి9 కాYాడ)5కM నను9 పంYా)ెß అ5 అనుక:5, దగV ర
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ఉన9 ఓ ఊ;లG మం 3ె¬O ]Dష[¬O )కO వద క ¢సుకళ)5కp Õందర ప)డh. అక)ికp 3ేరక 9క తన xyడ=ౖ వ K
పడ అమ7నతు పట$ మం శµద² చూYాడh ఓ )కO . ఆ పణతుడh ³ాtస ఆ';Yaతున9, 3వగFరకలక గF(న యFవక 5
తల7పన 5లబ)ి చూసు A ఉ 9డh. ను ఏ ఉeేశంu పయ7ణ5కp బయల eేా)ో మర Yaయ7డh. లGకా A9 తన /zనక
వeిల7డh. Yాణం కలGDతున9 మ5Ðి5 కాYాడhటక మFందుక
వ K అల7$8 దయu ;'; అత5 #ా¼నంలG 3ేరK)5కp. ఏeో
మFందు నుం)ే ప;చయం ఉన9టX
$ కాదు. ఐ01క ల759
ఉeే ంè అంతక కాదు. అల7$8 అనుగ01
µ ం న ఓ సరం
3ేసుక/ాల5 మ7తxÈ. అల7'M దృÐిO #ా;ం యFవక 5 /zౖప
చూసూ
 , తనక u న శµద² చూపత, అల7$8 అత5కp సtస¼ త
ప#ాeిం3ల5, ;'; క:త Éతం eొరకాల5 అల7$8u దుఆలG
5మగF9)ై ఉ 9డh. క:ంచం క:ంచం మం 'ా ³ాtస ¢సుకగల గFతు 9డh. కp$షOప;]¼ ి దూరమవతుంeి. /Aళ
  ఆడhత 9.
Éతం xyరప కళలG$5 కాం etా %నుక %నుక మంటXంeి. ఆ పణతుడh ఎంu ఆశu )కO కళలG$ కÒê]ి
తeేకదృÐిO #ా;ం ఉ 9డh. అత5 ßమFన ఒక ఆనందxyన
రనవt గF;ం =నగFల7డhతు 9డh. ణం తాtత ణం
గడhసుంeి. q పభFవ కారణం xÈల 3ే]B/ా;కp సపం కనబడhతుంeి. యFవక 5 శ¦రం'ాలలG Éవచలనం Äదలంeి.
)కO మFఖకవ[కలG$ సంuషం Õ5కpసల7)ింeి. అత5 నూతన
Éత Öభ/ార )కO
ట /zల వ)ింeి. ఆ పణతుడh
అప)ే అత5 ట అత5 ఇంటJ a+ నంబ ెల సుక 9డh.
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అత5 ఇంటJ/ా;కp ను ె[యక ం) ఉండట5కp అక)ి
నుం)ి జÇరక 9డh. తన ఈ సా59 /AకవంతమFu
గటëOకpంచ)5కp అత5 ఇంటJకp a+ 3ే]ి /ా; అబÛ Mమ
షయంu YాటX పస ుతం ఉన9 అడ¬ /ా;కp ె[=B³ాడh.
కా5ః ... వరం)ి మ7ట$డhతున9eి? 3ెపDం)ి అల7$8 క
సe½గం ప#ాeించు'ాక? ఓ పణతు) వZ 3ెపDం)ి?
 Öభ మం ె[యజMయం)ి,  '¿పDతనం గF;ం పజలక
ెల ప5వtం)ి, ర 3ే]ిన సరం గF;ం వ;ంచ5వtం)ి, ర మ7క 3ే]ిన xÈల క బదుల 'ా క xÈల
3ేయ5వtం)ి, ప;Öదు²)ైన అల7$8 దయu మ7 క:డhక Yాణ59
కాYా)ిన ర, క ఏ xÈల 3ే]B సమతల తుంeి. %మ[9
'ìరం , సత;ం3ే గం మ7కpవtా? 3ెపDం)ి వర?
అన అ)ి';న పశ9క బదుల 'ా "పణం సంYాeించుకద[ న
/ాడh"... అన9 ం)ే ండh పeల 3ె=ిD కరణమయFడh,
క5క;ం3ే/ా)ైన అల7$8 నుం)ి సతí[59 ఆ సూ

ఆ
పణతుడh a+ =టO k³ాడh.
సరం 3ే]ిన/ా) qక Öభం కల గF'ాక, అల7$8 qక
స;Yaవ'ాక, q అడhగFల మం
/zౖ=B పయనమవ'ాక,
అల7$8 5ను9 సరt 3ెడhల నుం)ి కాYా)ి, ర ణ క[Dంచు'ాక,
అల7$8 q ఆZగం, q Éతం, q సం లG$ Öభం, వృeి²
కల గజMయF- 'ాక, క , మ7కv సtరV ంలG ఉన9త #ా¼నం
ప#ాeించు'ాక అ5 /ార eీం3ర.
ÐBÚ u 3ెYాDడhః ఇపDటJకî eీనxyన, నయప§రtకxyన
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ఈ 3ేతుల ఆ పణతు5 క:రక దుఆ 3ేయFటక( అల7$8
మFందు ఎత బడh. అత5 xÈల గFరక: Kనపడల7$ ఇeే
ప;]ి ఉంటXంeి.
తన #aదర5 ఓ అవసా59 ¢ాKడh, చూ)5కp
అeేమంతలn... కా5 e5కp ండh పకలG$ (ఇర/zౖపలG$5 మధ)
ఉన9 మనసు! కా/ా[. తన #aదర5 అవసరం ¢;K ఎంత
'¿పD అదృషO ం సంYాeిం3డh!! తtరలG ¢సుక Õ[ కpత!
3ేం ఏ #ాఫలం, జయం #ాrిం3డh!! 5శKయం'ా అeి
'¿పD #ాఫలం, జయం, e5 గF;ం3ే అల7$8 ఇల7 ె[Yాడhః



{77:67  P*
  

    /ZE'
/Z
 
     Tq
    ><8>
   >

A
 పభFవను ఆాrించం)ి, మం పనుల 3ేయం)ి, ·టJ
etా A క #ాఫల గం ల|సుంeిB. (హ 23: 77).
#aదా qక సe½గం Yాప మవ'ాక! q #aదర5 ఏeై 
అవసరం ¢రKడంలG /zనకాడక , అeి q సమయం కటం3ై ,
q శµమ etా zౖ  సM. q సృÐిOకర q అవసా[9 ¢రసూ

ఉంటడ5, q బధను ే[క'ా 3ే# ాడ5, q ంతను దూరం
3ే# ాడ5 మ;యF q ఉYాrిలG Öభం కల గజM# ాడ5 నమకం
ఉంచు. పవక  ఇల7 పవ ం3రః

   %r
 6 .   42>
  r 6 .    @
 
 

"ఎవే
(ే తన #aదర5
 ఉంట)ో అల7$8
#aదర5 అవసా59 ¢రసూ
అత5 అవసా59 ¢ర#ాడh".
డh". (బFఖ7; 2442, మF]ి$ ం 2580).
మZ సందర½ంలG 3ెYాDరః
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iD
  t2
  )#  c>  u
   7v
 $w 
; s'

"సాల
సాల 3ెడh #ా¼ ల నుం)ి కాYాడh".
కాYాడh". (తబq. ఇeి
హస+ హeీసు). మZ #ా; 3ెYాDరః


  . Fr

:    
%H<w
      7
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      E^
      M

"ఒక వకp /ాహనమF ద కvZK)5కp లne అత5 ఏeై 
#ామ7ను
#ామ7ను e5 ద =టO)5కp అత5కp సbయపడhట కv)
సరxÈ
సరxÈ".". (మF]ి$ ం 1009, బFఖ7; 2989).
బహÍ³ా qవ ఒక హ/ాల7ర5'ా ప53ేస ున9 ·ర5 సంఘటన 5 ఉంటవ. అత5 =Bర Ïä హá + అబFల7$8
'ా%eీ ర01మహÍల7$8. ఏeో క 5ï లG మFనుగFతున9 ఒక
తం)ి అత5 ఇద ర క:డhక లను కాYా)ే గం అల7$8 అత5కp
ప#ాeిం3డh. అ¬ నమ7Ï 3ేసుకవ)5కp ను ఓ మ]ి¾¡
/zౖప /zళ ండ'ా ;కాYాడం)ి, కాYాడం)ి; అ5 అంతాత నుం)ి
/zళ న9, ప;చయxyన కMకల 5, ణం YాటX ఆలసం 3ేయ
క ం) మFనుగ బÌతున9 ఆ మFగFV; Yాణల కాYాడhటక
పయత9ం 3ే]ి, మFందు తం)ి5
 కాYా)ి ఒడhక 3ే;K తన
%తు5కp అపDజYాDడh. అనంతxyన rైరంu, 5రపమ7నxyన
గంu తన ఆతను, É59 rాYa]ి తం)ి ల7ంటJ =Bమu
ఇద ర =ిల$లను కాYాడhటక /zంట A /zనకp ;'ాడh. /ా;ద;5
కాYా)ే గం అల7$8 అత5కp ప#ాeిం3డh. కా5 Mమం'ా
ఒడh 3ేరక:నుటక అత5 శకp అత5కp u)ివtలnక Yaంeి.
ప¦తxyన అలసటక గFరయ7డh. సమFద సు)ిగFండంలG
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పటXO కలGDయ7డh. కరటల అత59 మ;ంత లGతుకM ¢సుకళ
#ా'ా. శకp న ం Yaంeి. కళ మFంeే క:ం3ెం క:ం3ెం Éత
జÜ ఆ;Yaంeి. అతడh అల7$8 మ7రV ంలG అమర·రడయ7డh. బహÍ³ా ఈ అమర·ర పతకం తన గF;ం3ే ఎeి;
చూసుండవచుK. మనం ఇeే మం వన ఉంచుమF. అల7$8
ఇeే మం #ా¼నం అత5కp Yా=ి 3ేయF'ాక. అే ఇల7 ఈ
·రడh కనుమరగ Yaయ7డh. సమFదం లGతులGకp మF5';
Yaయ7డh. తన ఈ rైరం మ;యF ³ðరంu అరeైన -ిeÓ
మ;యF Yాrనత పలకల 3ెకాడh. /ాస /ా5కp మన ఈ
కాలంలG ఇeి అరeైన 5దరñన. Aను ఇంకMమ [. ఇంతకంటk
ఎక వ ఏ అనలnను. అల7$8 q=ౖ అ Aకా Aక కరణల క ;=ించు'ాక. ³ాల సtరV ంలG 5/ాసమFంచు'ాక. అమర·రల,
పణతుల #ా¼నం ప#ాeించు'ాక. ఆయన సరఫల%చుK/ాడh, క5కరం, దయ కల/ాడh.
q #aదర5 అవసరం అంటkః అత5కp ఏeై  బధ ఉంటk qవ
e59 సుల వ'ా 3ేయFట. అవస ఉంటk కpత! 3ేంచుట.
అప ఉంటk ¢రKట. అతను అ)ి';నపడh అ=ిDచుKట. ఏeై 
లGపం ఉంటk దూరం 3ే]ి అత5 పరవ కాYాడhట. ]B9హం etా
తృ=ి 5చుKట. అత5 /zనక అత5 క:రక దుఆ 3ేయFట. ప
సరంలG అత5కp 3ేయత5చుKట. మం
షయంలG
సbయపడhట. ఈ సాల etా అల7$8 =Bమను చూర'¿5,
ఆయన క:రకM Yాయ7సప)ి ఆయన సంతృÐిO YØంeి జయ
వంతు5 అYa.

*

*

*
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తృ¢య
తృ
¢య వనం
అల7$8 మ7రV ంలG eనధ
eనధాల 3ేయFట
=ియ #aదా! eైవ /ా'ా ల , అప[3ేK/ా;కp ం)ితల
ల|ం3ే పణల , ఉత మ ఫ[ల , ఎల$ కాలం ఉం)ే ఫల7ల ,
qడల గల సtాVల . ఎవ;కî? మనస ృ=ి u, ఆతసంuషంu,
ఉeర గFణంu eనం 3ే]B/ా;కp. అత5 మFందు ఉత మ /ా'ాన
ఖు ఆ+ ఆయతుల అటk$ వ3ేK#ాః

   X $D6 X y H  x  #
  ` 42B
  [0
A/
  >
     *
  Q
:   : r
  



{11 : 9:97 

Aఅల7
అల7$8 క రణం ఇ3ేK/ా)ెవ)ై  ఉ 9)?
ౖ రణం:
9) xÈలãన
రణం:
అటXవంటJ /ా5కp అల7$8 e55 ఎ 9 ట$ X =ం ;'; ఇ#ాడh.
డh.
అత5కp ఎంu ³´ష
µ ò xyన
 పఫలం ల|సుంeిB. (హeీ¡ 57: 11).

   F
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Aతమ
తమ సంపదను ంబవళ బ01రంగం'ానూ,
ంగం'ానూ, రహసం'ానూ
ఖరK 3ే]B /ార తమ పఫల759 తమ పభFవ వద YØందుYØందు
రB.
ర . (బఖర 2: 274).
eనధాల ఐశtరవంతxyన 3ెలమ. e5 ప/ాహంu
Éత YాYాల , కాOలq9 క:టXOకYa. మం షయ7లG$
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ఖరK =టO Xట ఎ 9 =ద Z'ాలక బల!ä కpత! ల7ంటJeి.
గFప ం'ా ఖరK =టO Xట వలన ధనంలG అ|వృeి², Öల
కల గF. భమ7కా³ాల పభFవ ·టJ /ా'ానం 3ే³ాడh.

     2>  '<#>
    42 i 5
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Aఇల7
ఇల7 3ెపDం)ిః  పభFవ తన eసులలG తన కpషOxన
y /ా;కp
స ృతxyన
 ఉYాrి5 ఇ#ాడh.
y /ా;కp ఆ త
డh. తన కpషOxన
ఇ#ాడh.
డh. ర eే55 ఖరK 3ే]ినపDటJకî e5 #ా¼నంలG ఆయ A
క మ;ంత ఇ#ాడh.
µ ò ు)ైన Éవ Yాrి
Yాrిప
పeతB.
e
 త .
డh. ఆయ A సరt³´ష
eత
(సబ 34: 39).
ఔeర)! qవ 3ే]B eనం ఒక ôజం ల7ంటJeి. ఈ Aల=ౖ
కాల ß=ిన అ ఉత మxyన/ార; అంటk పవక సల$ ల7$హÍ
అలãౖ01 వసల$ ం e5 ôజం టర. "/ాస /ా5కp eనధాల
3ేయడంలG ఆయన సల$ ల7$హÍ అలã0
ౖ 1 వసల$ ం పభంజనం క 9
చురక 'ా ఉం)ే/ార".
ార". (బFఖ7; 6, మF]ి$ ం 2308).
ఈ వనంలG5 ప§వలG$ ఒక ప§వను స=ించ)5కp ఈ
=BCలG ఈ సంఘటన చదువeమF. ెల$ జÇ/ా; ఇంటÁ$5 ఓ
వకp మధలG ఉన9 మంచం ద సంప§రõ జడt5కp గF;
అఉ 9డh. అత5 పక A ఉన9 )ి% (Pulsimeter),
³ాtసను కంటÁ® 3ే]B యంతం మ;యF xy)ిక® సులvష+
టöబFల గF;ం అత5కp ఏ ె[యదు.
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సంవత!రం =ౖ'ా ఎడెగ క ం) ప ZÏ అత5 ర
మ;యF 14 సంవత!ాల ఓ క:డhక అత5 వద క వ K, =Bమ,
/ాత!లంu అత5 /zౖప చూ]ి, అత5కp బటO ల మ7;K, అత5
Mమ షయ7ల ెల సుక ంటö, అత5 గF;ం )కO u కv)
మ;59 వాల ెల సుక ంటö ఉం)ే/ార. అత5లG ఏ క:త
మ7రD లnక ం), ఎక వ తక వ కాక ం) అeే ఆZగ ]ి¼లG
సంప§రõ జడతtం (Coma)లG ఉ 9డh. అల7$8 తపD అత5
సtస¼ త ఆశ ఎక) లnక ం) అYaంeి. కా5 ఓరDగల ]ీ ÷
మ;యF యìవ రంభదశలG ఉన9 అబÛ ఇద రø నయ
నమùతu తమ 3ేతుల అల7$8 /zౖప ఎ అత5 సtస త,
ఆZగం గF;ం దుఆ 3ేయ5eే అక)ి నుం)ి /zÒê/ార కార.
అeే ZÏ మ ;'; ావ)5కp b]ిDట® నుం)ి
/zYa£/ార. ఇల7 ఎడెగక ం) కాక , అలసట లnక ం)
ప ZÏ వసూ
 ఉం)ే/ార. హృదయ7ల =Bమu ఏకxy ,
సతంu కల]ిYaయ7, కాOలG$ ఓరD, #ానుభ, జÇ[
ల7ంటJ ప§రõ#úందర పాDల పÐిDం3.
ఏ క:త మ7రD లn5 ఈ శవం ల7ంటJ Z'; దరñ 5కp వసున9
]ీ ÷ మ;యF అబÛ5 చూ]ి =BÐంటX
$ , నర!ల , )కO$ M
ఆశKరYa£/ార. అల7$8! అల7$8!! ఎంతటJ  తxyన
సందర½ం! తన పకన ఏమFంeో ె[య5 Z'; దరñనం ZÏక
ండh #ాా$? )కOర$  మ;యF /ా; అ]ి]O ంటXల /ా;ద;=ౖ
జÇ[, దయ చూపత అత5 దరñనమవసరం లnదు. /ారంలG
ఒక#ా; రం)ి 3ల అ5 సDషO ం 3ే³ార. అపడh "అల7$హÍ®
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మFస ఆ+, అల7$హÍ® మFస ఆ+"(1) అన9 పeలn ఆ ³´¶
µ
|ల7ష
గFణం గల ఆడపడచు ట /zÒê$.
ఒకZÏ ... ర, క:డhక ల దాñ55కp క:ం3ెం మFందు పతxyన ఓ ంత సంఘటన సంభం ంeి; కమలG ఉన9 మ5Ðి
తన మంచంలG కదుల తు 9డh, పక మ7రKతు 9డh, ణల గడవక మFంeే కళû ెరసు 9డh, ఆకp!జ+ యం59
తన నుం)ి దూరం జMస ూ, స;'V ా కvరKంటX 9డh, నర!ను
=ిల సూ
 ఓ కMక /Aస ు 9డh. ఆxy త రYa /zంట A హజరంeి. అతడh ఆxyu /zౖద యంల59టJ (Medical equipments)5 ¢యమ5 కాడh. ఆxy 5ాక;ం /zంట A )కO ను
=ి[ ంeి. అతడh eి'ాüýం 3ెంeడh. /zంట A ఎ 9 రకాల 3ెకþ
ల 3ే³ాడh. కా5 ఆ మ5Ðి సంప§రõ ఆZగం'ా ఉ 9డh.
అపడh )కO అవను ఈ యంల59టJ5 ¢]B]ి అత5
శ¦ా59 Öభపరచండ5 ఆeే ం3డh.
5షò గల ర దరñన సమయం స=ిం ంeి. ర మ;యF
క:డhక తమ =ియxyన/ా; వద క వ3Kర. Aను ఏ ధం'ా
ఆ దయ7ర¼ ణలను వ;õం3లG, ఏ పeలను కv;K q మFందు
ఉం3లG, /ాస /ా5కp (వాõ¢తxyన ఘ)ియ అeి) చూపల
చూపలను కìగ[ంచుక ంటX 9, ఆÖµవల ఆÖµవలG$
%శµమం అYaతు 9. రనవtల =దవల=ౖ 5/ztర
పరసు 9. అనుభతుల
రమతపడ/A³ా. కMవలం
అ%త దయ7ల డh, మపకార)ైన అల7$8 #aతమFల
తపD. ఆయ A ఆxy భర క సtస త వరం ప#ాeిం3డh.
(1)

సbయం కసం అ;¼ంపద';న /ాడh అల7$8 మ7తxÈ.
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ఓ పణతుల7ా ఈ సంఘటన ఇక)ికM అంతం కాలnదు.
ఇందులG ఓ '¿పD రహసం ఉంeి. అeి సDషO మ£ వరక )కO కM ఓ=ిక లnదు. /zంట A అత5 రను 'q/zప)ై  ఇత)ి9 ఈ
]ి¼ లG చూడగల వ5 ఆ ం3/ా?' అ5 ప 9ం3డh. ఆxy
3ె=ిDంeిః 'అవను, అల7$8 #ాి'ా! ఒక ZÏ తపDక ానుంeి
ఆయన మ7 ాక గF;ం కvరKం)ీ /A #ార అ5 Aను
ఆ ం3ను'.
)కO 3ెYాDడhః అతను ఈ ]ి¼కp ావ)5కp ఎeో షయమFంeి. అందులG /zౖద³ాలకM 'ా5 లne /zౖదులకM 'ా5 ఏ
పxÈయం, ఏ Yాత లnదు. అల7$8 #ాి'ా అడhగFతు 9ను
qవ తపDక 3ె=BD ¢ా[. అవను? ZÏక ం)ే]ి #ార$ qవ
ఎందుక5 వసూ
 ఉంటJ? qవ ఏ% 3ేస ూ ఉంటJ?
ఆxy 3ె=ిDంeిః qవ =ౖ అల7$8 =Bరన పమ7ణం 3ే]ి
అడ'ావ గనక 3ెబFతు 9నుః Aను ÄదటJ దరñ 5కp ఆయన
తృ=ి మ;యF ఆయన గF;ం దుఆ 3ేయFటక వ3ేKe55.
మ Aను,  క:డhక అల7$8 #ాపం కరత, అల7$8
ఆయనక సtస¼ త ప#ాeిం3ల5 ôద/ాళ మ;యF 5ర=Bదల
వద క /z eనధాల 3ే]B/ాళమF.
అల7$8 ఆxy ఆశను, దుఆను 5ాశ'ా 3ేయలnదు. ఆxy
వ; దరñ 5కp వ K, ఆయన ాక క:రక /A సూ
 ఉన9
ఆxy, ఆయ59 తన /zంట ¢సుక /zళ#ా';ంeి. ఆxy, ఆxy
ఇంటJ /ా; క:రక రనవtల , సంuాల ;'; ా#ా'ా.
ఎంత ప;పకtxyన ఫలమF అeి. మంత ర గల పండh అeి.
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Aతమ
తమ సంపదను Mంబవళ బ01రంగం'ానూ,
ంగం'ానూ, రహసం'ానూ
ఖరK 3ే]/
B ార తమ పఫల759 తమ పభFవ వద
YØందుర.
 భయం'ా5,
YØందుర. /ా;కp ఏ ధxyన
భయం'ా5, దుAఖం'ా5
ఖం'ా5 క['M
అవకాశం లnదుB.
ు . (బఖర 2: 274).
ఈ సంఘటనను 'ìరవqయFలãౖన అrపక ల అహ¡
#ా[ä బ దు/zౖల7+ "ల7 తఅ¬" అన9 తన రచనలG
=B¿ 9ర. అల7$8 /ా;కp మ;ంత సe½గం ప#ాeించు'ాక.
మ;యF మ7 /zౖపన ఉత మ ఫ[తం సంగF'ాక.
అల7$8 దయ 3ల7 '¿పDeి. ఆయ A ఇల7 ఆeే ం3డhః

   #*$
    R 6     $  4
 

{92:?  @ 8
 ; 

Aర అ%తం'ా =B%ం3ే వసు
 వలను (అల7$8 మ7రV ంలG)
లG)

ఖరK =టOనంత వరక ర సర #ా¼కp 3ేరకలnరB.
(ఆ[ఇమ7ù+ 3: 92).
eనధాల ఏ 3ోట 3ే]B 3ల7 xÈల ఉంeో /zతకా[.
అే అ59టÁ$ కల$ 7 అఉత మxyన #ా¼నం అల7$8 వద అ
3ేరవ #ా¼నం YØందుటక ఇల7$ల , =ిల$లక మ;యF బంధువల=ౖ ఖరK 3ేయ7[.
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ఉxy సల7  పవక  వద క వ K 'పవకా! Aను అబ
సలమ సంనం క:రక ఖరK 3ే]B క పణం ల|సుంe?
Aను /ా;5 (eీన ]ి¼లG చూసూ
 ) వదలలnను. /ాళ కv) 
=ిల$లn కe?' అ5 అ)ి';ంeి. e5కp పవక  3ెYాDరః "అవను,
అవను,
qవ /ా; క:రక ఖరK 3ేస ున9e5
న9e5 పఫలం qక తపDక
ల|సుంeి".". (బFఖ7; 5369, మF]ి$ ం 1001).

మనం మన ర=ిల$ల=ౖ ఖరK 3ేయ5 ZజంటX ఏeై 
ఉంటXంe? కావల]ింeే%టంటk మనం సరt లGకాల పభF/zౖన
అల7$8u పణ 9 ం3[. పవక  ఇల7 ]ల3Kరః

 X    *$
  =-   r>
    2 R 6 !
  
F
    4
    _  r
   m  )O 8  %#*,
  S,    2 /
  .
S

"qవ అల7$8 పసన9త కరత ఖరK 3ే]B ప¢e5కp qక
తపDక ం) పణం ల|సుంeి. వ;కp qవ q ర టJకంeి
కంeిం3ే
కం
e5(
e5(మFద , గFటక)
గFటక)=ౖ కv) qక పణం eొరక తుంeి".".
(బFఖ7; 56, మF]ి$ ం 1628).
అల7$8 q ఉYాrిలG వృeి² 3ే]ి ఉంటk qవ సtయం q=ౖ
మ;యF eేశ, eే³ాలG$ ఉన9 q #aదరల=ౖ ఎక /zౖ ,
తక /zౖ  Öభపదxyన ఖరK 3ేస ూ ఉండడంలG =ి]ి ;తనం
వ01ంచక .
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తక వe5 ఉeహరణ ఒక మ]ి¾¡ ఇమ7ం ఇల7 ప# ాం3డhః మ]ి¾¡ Öభప;3ే ప5మనుషులG$ ఒక; షయం 3ల7
'¿పD'ా ఉంeి; అల7$8 మ7రV ంలG ఖరK 3ేయFటక ఎపడh
3ె=ిD  /zంట A అం'¦క;ం , ను సtయం'ా ఆ;¼కం'ా
బల0Âనుడh, eీనుడనపDటJకî /zనకాడక ం) అత5 శకp
పకారం'ా అర¼ రøYా eనం 3ే]B/ాడh.
కMవలం అర¼ రøYా!! జÇగత
µ ! 3ల7 తక /A కe అన9
0Âనవం qలG కలగకvడదు. 5శKయం'ా అల7$8 వద e5
ల వ 3ల7 '¿పD'ా ఉంeి. ఎందుక qక ెల #ా? ఎందుకన'ా,
పవక సల$ ల7$హÍ అలãౖ01 వస$ లం ఇల7 3ెYాDరః
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"అల7$8 ధరసమతxyన
 సంYాదన (నుం)ి ఇ3ేK e [9)
[9)
మ7తxÈ ]ీtక;# ాడh.
డh. అందుకM ఎవ(  ధరసమతxyన సంYాసంYా
దన నుం)ి ఖరø
¾ రపటంత వసు/Aeై  eనం 3ే# ా)ో అల7$8
e55 క )ి 3ే u అందుక:5 ర గFరµప =ిల$ను =ం =ద
3ే]న
ి టX
$ 'ా e55 eనం 3ే]ిన/ా)ి కసం =ంచుడh.
చుడh. అల7
=రగFత వరక
వరక అeి పరtతమంత =దeి'ా అYaతుంeి".".
(బFఖ7; 1410).
అeి అర¼ రøYా మ7తxÈ.. కా5 అల7$8 ఆజ u నరకా';9
నుం)ి ర ణక( '¿పD కారణం కావచుK. u YాటX ర కv)
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?    5E
g   >
   ' $ #  

"%మ[9
¾ రప
%మ[9 ర నరకం నుం)ి కాYాడhకం)ి, ఒక ఖరø
మFక (eనం)
eనం)u zౖ  సM".". (బFఖ7; 1417).
మనం 5ంYాeి'ా అడhగFల మFందుకMస ూ ఒక సtచంద
]Bవ సంస¼ /zౖపకÒ ÓమF, అకడ ఓ eతృతt దృ³ా59
·ిe మFః పండhగక ఒకZÏ మFందు ా /Aళ అక)ి ఒక
అrికా; వద క పeి సంవత!ాల కv) eట5 ఒక అబÛ
వ K సుమ7ర ండh వందల రøYాల eనం 3ే# ాడh. ఎంu
ఆశKరంu 'qకî డబÛల ఎక)ి, xÈమF ·టJ5 ఏ% 3ేయ7['
అ5 అతను అడhగFడh. అబÛ ఇల7 సమ7rన%#ాడhః
ఈ డబFÛల
క
 తం)ి పండhగ క:రక బటO ల ఖ¦దు
3ేసుకమ5 ఇ3Kడh. అే ఈ డబFÛలu అ ధ అబÛ
ఎవ(  పండhగ సందర½ం'ా తన క:రక క:త బటO ల ఖ¦దు
3ేసుక ంటk బగFంటXంద5  క;క. ఇక Yaే క  శ¦రం=ౖ
ఉన9 ఈ బటO లn 3ల అ5 అ 9డh.
అల7$8 మ;ంత సe½గం ప#ాeించు'ాక ఆ ఇంటJ/ా;కp
ఎందులG zౖే qవ =రగFతు 9/ ఎవ; ఒ)ిలG qవ =దగవతు 9/! అల7$8 ఇహపాలG$ 5ను9 /ా; కళక చల$ దనం'ా
3ేయF'ాక.
=ియYాఠక )! ఒక/Aళ qవ ఎక వ ధనం గల/ా)ి/zౖ ఉంటk
అన¬ + మ7[&  ఉలn$ ం న సంఘటనను గFర 3ేసుకః
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మeీ లG5 అ ! మF]ి$ మFలలG అంద;కంటk ఎకవ ఖరø
¾ రప uటల సంపద క['; ఉన9 వకp అబ తల7º£ ఉం)ి;. తన
సంపదలG ఆయనక 'బ¹ౖరb' అ A uటంటk 3ల7 ఇషO ం. అeి
మ]ి¾eె నబకp ఎదుర'ా ఉం)ింeి. పవక  కv) ఆ uటలGకp
/zళ ం)ే/ార. అకడ ల|ం3ే మం qళ 'M/ార. Aక
క
అతంత =ీ
 కరxyన
 e55 ర eనం 3ేయనంత వరక
ర పణ #ా¼కp 3ేరకలnరB
 అ A అల7$8 ఆయతు
అవత;ం నపడh అబ తల7º లn , ;పవకా! Aక
క అతంత
=ీకరxyన e55 ర eనం 3ేయనంత వరక ర పణ
#ా¼కp 3ేరకలnరB
 అ A ఆయతు అల7$8 =ౖ అవత;ంప
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జM³ాడh.  సంపద Äత ంలG ;బ¹ౖరb; uట క అతంత
=ీకరxyనeి. అందుక
Aను e55 అల7$8 కసం eనం
3ేస ు 9ను. e5=ౖ క పణం ల|సుంద5, అల7$8 వద
అeి 5ల వ3ే]ి ఉంచబడhతుంద5 ఆ సు 9ను. కనుక పవకా!
ర eీ55 అల7$8 క చూ=ిన పదులG$ 5¶';ంచం)ి;
అ5 అ 9ర. అపడh పవక  "ఓ! ఇeెంu ల7భeయకల7భeయక
xyన సంపద,
సంపద, 5జం'ా ఇeి ఎంu ల7భeయకxyన సంపద.
సంపద.
ఇపడh
A ు  9ను.
ఇపడh నువtన9 మ7టలq9 న
9ను. అే qవ
e55 q బంధువలG$ పం =)ిే బగFంటXంద5 న
A ు సు9ను"
9ను" అ5 అ 9ర.. e5కp అబ తల7º ; Aను అల7'M 3ే# ాను
పవకా!; అ5 అ 9ర. అన9 పకారxÈ ఆయన e55 తన
బంధువలక , =ద న9,
9న9 =ిల$లక పం =టO ర".
(బFఖ7; 1461).
=ియ#aదా! eైవదూతల ఎవ; క:రక దుఆ 3ే# ాZ /ా;లG
ఒక5 qవ అYaః

  /!
X    ~
X   #*$2
 *@
   

"ఓ అల7$8!
8! q (మ7రV ంలG)
లG) eనం 3ే]B/ా;కp qవ /zంట A
మ;ంత ప#ాeించు".
చు". (బFఖ7; 1442, మF]ి$ ం 1010).
=ియ#aదా! అల7$8 ఎవ;=ౖ ఖరK 3ే# ా)ో /ా;లG ఒక5
qవ ఐYa, ఆయ A సtయం'ా ఒక హeీ] ఖుదు]ిలG ఇల7
3ెYాDడhః
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Aను q=ౖ ఖరK 3ే# ాను".
ను".

=ియ#aదా! qవ eనం 3ే]ింeే q క:రక %';[ ఉం)ేeి.
అeి అంతం అ£eి కాదు. ఏeైే qవ ఖరK 3ేయక ం) ఆ=ి
ఉంచు/ అeే 5జÇ5కp qక కా5eి అ5 నమF.
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ఆా  ఉలn$ ఖనం పకారం: /ార ఓ xÈకను క³ార. (e5
మ7ంసంలG 3ల7 గం పజలక పం =టO ర). ఆ సందర½ం'ా
పవక  ఆా u "ఆ మ7ంసంలG ఇంకా ఎంత %';[
ఉంeి?" అ5 అ)ి'ార. 'అం అYaంeి, ఒక భFజ గం
మ7తxÈ %';[ ఉంeి అ5 3ెYాDాxy. e5కాయన "(కాదు
"(కాదు)
కాదు) ఆ
భFజ గం తపD తమ7 మ7ంసమం %';[ ఉంeి" అ5
3ెYాDర. (ఇమ7ం ;C eీ55 ఉలn$ ం ఇeి స0Â హeీసు
అ5 3ెYాDర).
కాదు.. మనం eనం 3ే]ింeి %';[ ఉండడxÈ కాదు. అeి
=రగFత ఉంటXంeి. పవక  3ెYాDరః
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"eనధాల ఎపడూ సంపదలG లGటX ఏరDరచవ".
ఏరDరచవ". (మF]ి$ ం
2588).
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ధరప3రంలG ఉన9  #aదరడh ). ఖ7[¡ + సఊ¡
అ® హÍలãౖô ె[Yాడhః eతృత గFణంగల ఒక =ద /ాYా;
అ8#ా పటO ణంలG5 '¿పD ధనవంతులG$5 ఒకర ÐBÚ అబFల7$8
+ అబF® అÉ అను9ఐä 0 ఇల7 3ె=BD/ారః Aను అల7$8
మ7రV ంలG ఏeి ఖరK 3ే]ి , e5 ఘనత వల$ అందులG 3ల7
Öభం  కÒÓర చూ]B/ా)ి5.
ఈ హeీసు=ౖ శµద² వ01ంచు, ఇeి ఈ సుందర వనం ఫల7లG$5
ఓ ఫల759 qక అ 3ేరవ'ా 3ేస ుంeిః
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పవక  ె[Yార5 అబ హÍ(ా  ఉలn$ ం3రః "ఒక వకp
ఓ xye
 నం గFం) /zళ ండ'ా ఏeో ఓ xÈఘం నుం "ఫల7 
వకp uటలG వరం క ;=ించు"
చు" అన9 శబ ం నప)ింeి. మ ఆ
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xÈఘం పకక జ;'; ఓ నల$ 5 ా Aల=ౖ క ;]ంి eి. (eంu
న9 న9 కాలtల ఏరD))
) వరక ఒక (=ద) కాల వ
%గ కాల వల59టJ5 తనలG కల పక:5 పవ01ంచ#ా';ంeి.
ఆయన కv) ఆ ప/ాహం /zంట నడవ#ా'ాడh.
నడవ#ా'ాడh. అటX ఓ మ5Ðి
Yారu తన uటక qళ కడhతు 9డh.
9డh. 'ఓ
ఓ eెవ
ౖ eసు)!
eసు)! q
=BM%టJ అ5 అత)ి9 అ)ి'ాడh.
ాడh. ఫల7న =Bర అ5 ఇతను
xÈఘంలG న9=BM అతడh 3ెYాDడh.
ఓ eైవeసు)!
ాDడh. 'ఓ
eసు)! 
=Bం దుక అడhగFతు 9వ'
9వ అ5 అతడ)ి'ాడh.
ాడh. ఇతడ 9డhః
qవ 3ె=ిDన =BM 3ెబFత ఫల7న uటలG వరం క ;=ంి చు అ5
Aను ఏ xÈఘంలG
ఘంలG  9  e5 qÒê ఇ.
ఇ. అే అసల
qవ 3ేస ున9 ప %
A టJ? అతడ 9డhః qవ అ)ి'ావ గనక
3ెబFతు 9నుః పంట పం)ిన తాtత న
A ు e5 అంచ 
/Aసుక:5,
ుక:5, మ)ో వంతు గం eనం 3ే# ాను.
ను. మZ మ)ో
వంతు న
A ు,
ు,  ఆల డ ల న)5కp (ఉంచుక ంటను).
ంటను). మZ
మ)ో వంతు ;'; త నం'ా /AయFటక ఉప¶';# ాను"
ను".
మZ ఉలn$ ఖనంలG ఉంeిః " Aను మ)ో వంతును
వంతును =Bద/ాళలG$,
అ)ి'M/ా;లG మ;యF బట#ారలG$ eనం 3ే# ాను".
ను". (మF]ి$ ం
2984).
eనధాల 3ేయడం కv) ఓ సదు
V ణxÈ. ఎక)ైే అవసరం,
ôద;కం ఉంeో అకడ e5 అందం మ¦ =రగFతుంeి. అందులG
eతృతtం మ;యF Yాrనత గFణల కల]ి ఏకమవ.
అతంత eతృతుడh, మపకార)ైన అల7$8 సtయం'ా
ఆశKర(సంuష)ప)డన9 హeీసు ఒకటJ శµద²'ా చదువః అబ
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హÍ(ా  e55 ఉలn$ ం3రః ఒక వకp పవక  వద క
వ K ' Aను ం)ి లnక ప;త=ిస ు 9ను' అ5 3ెYాDడh. అందుక
పవక  తమ ఒక రక ఈ /ార పంYార. '%మ[9 సత
ధరం ఇ Kపం=ిన అల7$8 #ాి'ా!  దగV ర qళ తపD మM
లnదు" అ5 ఆxy 3ెపDం=ింeి. తాtత మZ ర వద క
పంYార. ఆxy కv) అల7'M జ/ాబF 3ె=ిDంeి. వ;కp ఆయన
రలందరø "%మ[9 సతధరం u పం=ిన అల7$8
#ాి'ా!  దగV ర qళ తపD మM లnదు" అ A 3ెYాDర.
అపడh పవక  తమ సహచరలనుeే ం "ఈ ా ఇత5కp
ఆథ%3ేK /ావ
వ(  లG ఉ 9ా"
9ా" అ5 అ)ి'ార. ఒక
అ ! వకp లn , Aను ఇ#ాను పవకా! అ5 అ 9ర. ఆయన
అత)ి9 త5ంటJకp ¢సుకÒÓడh. తన రu 'ఇతను పవక 'ా;
అ ి, ఇత5కp మం ఆథ%/ాt[' అ5 3ెYాDడh. మZ
ఉలn$ ఖనంలG ఉంeిః 'ఇంటÁ$ Ìజ 5కp ఏeై  ఉంe' అ5 తన
రను అ)ి'ార. e5కp ఆxy '=ిల$లక స;Ya£ంత మ7తxÈ
ఉంeి' అ5 3ె=ిDంeి. అప)యన 3ెYాDరః ా Ìజనం నుం)ి
=ిల/ాళ మనసు! మంచు. ఎపడh /ార ా Ìజనం
కరZ అపడh /ా;5 పడhకబ¹టO X. ఇక అ ి ఇంటÁ$కp
ా'ా A (అన9ం వ)ి ం ,  AమFందు) eీపం ఆD. ఆయన
మFందు మనం కv) అన9ం న9టX
$ నటJe ం. అందరø
Ìజ 5కp కvరK 9ర. (ఆxy eీపం ఆMD]ింeి) వ Kన
అ ి (కడhప5ం)) Ìజనం 3ే³ాడh. కా5 ఆ దంపతుల
మ7తం పసుం)ిYaయ7ర. ఆ అ ! సహచరడh మర డh
ఉదయం పవక  వద క /zళ'ా ఆయన  ఇల7 3ెYాDరః
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"5శKయం'ా ా ర  అ ికp 3ే]న
ి ]Bవ చూ]ి అల7$8
3ల7 సంuÐిం3డh".
3డh". (మF]ి$ ం 2054).
ఈ సమ7జం పవక  చూ=ిన సదు
V ణల=ౖ
ణYØంeిన,
సtచKxyన 3ెలమ నుం)ి ఆ#ాteిం న సమ7జం. అహం, #ాtర¼ం
అంటk ె[య5 సమ7జం. ఇeి'Z; సమ7జంలG ఒక రకxyన సమ7జÇ59 /ా;లG ఉన9 ఆదరñవంతxyన ఉత మ గFణ59 పవక 
పశం]ిం3ర. ఆ మనుగడ=ౖ గనక AటJ అనుచర సంఘం న)ి
ఉంటk /ా;లG ఒక ôద/ాడh అంటö ఉండడh. /ార అïఅ¦
ెగక 3ెంeిన/ార. /ా; గF;ం3ే పవక  ఇల7 పవ ం3రః
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"అïఅ¦ ెగ/ాళ యFద² రంగంలG ఉన9పడh /ా; ఆbర
పeా¼ల అYaవ]B లne (సtస¼ లం)
ం) మeీ లG ఉన9పడh
తమ ఆల డ ల ఆbరపeా¼లG$ క:రత ఏరD)ిే ఎవ; వద ఏ
క:ంత
క:ంత ఆbరం ఉ 9 /ార e59 ఒక వస ÷ంలG YaగF3ే# ార.
ర.
మ ఒక Yాతu అందరø
అందరø సమ7నం'ా /ాటJ5 పంచుక ంటర.
ంటర.
అందుకM /ార u YాటX ఉ 9ర.
9ర. Aను /ా;u YాటX
ఉ 9ను".
9ను". (బFఖ7; 2486, మF]ి$ ం 2500).
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జÇగ
µ  ! ఓ ఉeర)! 5ాశ 5సDృహల q=ౖ షO /Aయక ం) జÇగత
µ 'ా ఉండh. ఇపDటJకî ఈ అనుచర సంఘంలG పవక
అడhగFజÇడలG$, ప§రtప పణపరషుల బటలG న)ి3ే ఉపకారల 9ర. ప 3ోట మన బల0Âన #aదరల క:రక ాÒÓల
మ;యF e ల ఉదమ7ల మనం ఎన9టJకî మరవలnమF.
ాÒÓల, e ల ఈ రకా[9 చూ]ి మనసు! సంuÐిస ుంeి,
హృదయం ఆనంeిస ుంeి. ·టJ5 చూ]B/ాడh, /ాస /ా5కp ఇ
భద ఓ మం ర క rనం అ5 మ;యF భ/ాసుల
³ాం Mమ7ల రహసమ5 గ01
µ ంచగల గFడh. అల7$8కM సరt
#aల , కృతజ తల .
ండh సంఘటనల నను9 3ల7 ఆశKరపర3. /ాటJ5
ÐBÚ అ తం· 0 "Cకµయ7 " అన9 తన రచనలG5 భ%కలG ప# ాం3డhః మ7 తం)ి'
 ా; అrపక ల ÐBÚ స ä అ®
మసూ¢ 0 సtయం'ా ఎంu ôద/ా(నపDటJకî ఏ ఒక
ôద/ా)ి5 ఎపడూ zటOలnదు. అతను ఓ 3కా ధ;ం బ¹ౖటJకp
/zÒê/ార, e;లG చ[u వణ>కpYaతున9 ఓ మ5Ðి5 చూ]ి ఆ
3కా అత5కp ఇ3ేK]ి, ను కMవలం ల7గF ద ఇంటJకp ;';
వ3ేK/ార. ఒక#ా; తన ఆల డ లu కల]ి Ìజనం 3ేస ుండ'ా
/ార ంటö ఉన9 ఆbరపeా¼ల ¢]ి ఇంటJ మFందు వ Kన
| క 5కp ఇ3ేK/ార. ఒక#ా; రమజÇనులG ఇా
గF;ం
నుగF పeా¼ల (దస ఖ7t+ ద) =టO J ]ౖర+ గF;ం
/A సుండ'ా ఒక | క డh వ K తనక తన ఆల డ లక
న)5కp ఏ లnదు అ5 పమ7ణల 3ే³ాడh. ÐBÚ తన ఆడ
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అశµద²ను గమ5ం ఇా గF;ం వ)ిం న Äత ం ఆbరం
అత5కp3ేK³ార. కా5 ఆడ చూ]ి అరవడం, ల=ించడం
ÄదలãటO J, q దగV M కvZKను Ya! అ5 పమ7ణం 3ే]ింeి. ఆయన
'ార మనం'ా ఉ 9ర. అర¼ గంట కv) గడవక మFంeే ఎవZ
తల ప తటXOతున9 శబ ం  9ర. చూ]B స;కp ఒక వకp =ద
పళం
ఎతు
 క వసు 9డh.
అందులG
ఎ 9
రకాల
నుభంÔాల , ]ీtటX
$ , ఫల7ల 9. ఏ%టJ? అ5 అ)ి';ే,
ఇక)ి మన నగర Yాలక డh క:ంతమంeి =దమనుషులను
ఆbt5ం3డh. /ార ానటX
$ 'ా న9ంచుక'ా, ఆయన
కపంu Aనూ నను అ5 పమ7ణం 3ే]ి ఇదం ÐBÚ స ం
అ® మసూ¢ ఇంటJకp తర[ంచండ5 ఆeే ం3డh అ5 /ార
3ెYాDర.
ండవ సంఘటనః ఒక ఆడపడచు సంఘటన. ఆxy క:డhక
ఏeో పయ7ణ5కp /zÒÓడh. ఒకZÏ ఆxy న)5కp కvరKంeి.
ఆxy మFందు ఓ ¿టëO మFక, e5కp స;పడh క:ంత కvర ఉంeి.
అంతలG A ఒక | క డh వ3Kడh. అందుక ఆxy తన ట$ Áకp
¢సుక Ya£ మFద ను ఆ=B]ి, అత5కp3ేK]ింeి. ను పసుం)ి
Yaంeి. ఆxy క:డhక పయ7ణం నుం)ి ;'; వ3Kక
పయ7ణంలG చూ]ిన షయ7[9 3ెపD#ా'ాడh. అ59టÁ$కల$
3ల7 ఆశKరకరxyన సంఘటన ఒకటk%టంటkః ఒక e;లG ఓ
ప[ నను9 ఒంట;'ా చూ]ి /zంబ)ిం ంeి. Aను పరగFల
¢³ాను. ఒక#ా; క:ం3ెం దగV రన9పడh అమ7ంతం దూకp 
ద ప)ింeి. ఇక Aను e5 ట$ Á Yaయ7న5 సున9 /Aళ
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ఒక మ5Ðి ెల$5 దుసులG$
 మFందుక వ K నను9 ప[
నుం)ి )ి=ిం "మFద క బదుల మFద " అ 9డh. కా5
ఏ%టXeేశం క అర¼ం కాలnదు. అప)ే అత5 త[$ సంఘటన
జ;';న ZÏ, సమయం అ)ి';ంeి. అeే సమయ75కp ఇకడ త[$
ôద/ా5కp eనం 3ే]ిన /Aళ. తన ట$ Áకp Ya£ మFద ను /zనకp
¢సుక:5 అల7$8 మ7రV ంలG eనం 3ే]ింeి. ఇల7 తన క:డhక
ప[ ట$ Á నుం)ి బయటJకp ¢యబ)డh. ఇక)ికp ÐBÚ తం·
మ7ట సమ7ప మంeి.
ఓ! ఇంత  =ి]ి ;తనం? =ి]ి ;తనం, =ి]ి ;5 అవమ7నం, అవ0ళన Yాల జMస ుంeి. e5 పరవ#ానం  శకరం.
e5 /ాసన దురV ంధxyనeి. వకpగతం'ా'ా5, జÇయపరం'ా'ా5
అeి  శనం Yాల జMస ుంeి. సతసంధులãౖన పవక మbqయ
మFహమ¡ సల$ ల7$హÍ అలãౖ01 వసల$ ం ఇల7 పవ ం3రః
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"=ి]ి ;త 5కp బహÍదూరం'ా ఉండం)ి. ఈ =ి]ి ;తనxÈ
నxÈ
క ప§రtం గం న/ా;5 సరt శనం 3ే]ంి eి. తమ/ా;
తమ/ా;
రక ం ంeిం3ేందుక , 5Ðిద² షయ7[9 ధరసమతం(
ధరసమతం(హల7®)
హల7®)
'ా 3ేసుకవ)5కp =B
 M=ంి ంeి".". (మF]ి$ ం 2578).
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చతుర¼ వనం
కరణ,
కరణ, కట
కటల
మలã$ మ;యF గFల7ô ల7ంటJ సు/ాసన ఈ వనం /zదజల$ తుంeి. జÇ'ా e5 క:మల కరణగల హృదయFల మFందు
వం'; ఉంట. ఆ హృదయ7ల కరణమయF)ైన అల7$8
మFందు నమùతu ఉం)ే ధం'ా
ణ YØంeి ఉ 9. అందుకM
అ తమ పభFవ కరణను మ;యF దయను కరత
ఆయన సృÐిO పట$ xyత'ా, eసుల పట$ మృదువ'ా ఉ 9.
"కరణమయFల ", ఇల7'M మన పభFవ మన[9 5రt ం3డh. మనం #ానుభ 3ెలమ దగV ర xÈ³ామF, మ;యF
దయ7గFణ 3ెలమ qటJ 'ామF.
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AమFహమ¡
మFహమ¡ అల7$8 పవక . ఆయన /zంట ఉన9/ార అ³ాtఅ³ాt
సుల పట$ కÊ;నుల'ానూ
నుల'ానూ ఉంటర,
ఉంటర, పరసDరం కరణమయFల 'ానూ
'ానూ ఉంటర.
ఉంటర. qవ /ా;5 చూ]ినపడh,
పడh, /ార రకv సజÇలలG,
, ఆయన పసన9తనూ అ;¼ంచటంలG
లలG, అల7$8 అనుగbq9
µ
5మగF9లãౖ ఉండటం క5=ిస ుంeిB. (ఫ 8 48: 29 ).
ఇeి'Z కారణమ; పవక  ఊ=ిాడhతున9 ఓ చంటJ
Yాపను తమ 3ేతులG$ ¢సుక 9ర. ఏ ణంలG zౖ  Yాణం
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Yaతుందన9 ప;]¼ ిలG వన9 ఆ అబÛ5 చూ]ి పవక
చàవలG$ కq9ర కాా. ఇeి గమ5ం న సఅ¡ 'పవకా!
ఇeే%టJ? అ5 అ)ి'ార. అపడh పవక  3ెYాDరః
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"ఇeి కారణం.
కారణం. అల7$8 తన eసుల హృదయ7లG$ eీ55 =టO డh.
డh.
తన eసులG$ కరణమయFలãన
ౖ /ా;5 అల7$8 కరణ># ాడh".
డh".
(బFఖ7; 1384, మF]ి$ ం933).
అల7$8 5ను9 కాYాడh'ాకా! ెల సుకః కారణం సtాV5కp
బట. ఇతర బటలG$ కల$ 7 మ¦ అందxyన బట. ఎల7 కాదు? ఒక
మ5Ðి గFం)ెలG ఉన9 ఈ కారణం కారణం'ా A అల7$8 అత)ి9
సtరV ంలG ప/A ంపజM³ాడh. ఆ కారణం వల$ అతడh ఏ%
3ే³ాడh? రం)ి, సతసంధులãౖన పవక సల$ ల7$హÍ అలãౖ01 వసల$ ం
ట సంిప /ాకాలG$ ఈ సంఘటన ాల చదువeమFః
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"ఒక వకp ఓ e; గFం) నడ /zళ ండ'ా అత5కp ప¦తం'ా
eహం
ౖటక
J p వ3ేK³ాడh.
eహం క[';ంeి. ఒక బలG eి'; qళ '; బ¹టJ
³ాడh.
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అంతలG A ఓ క క ల క /zళబ¹టO J బFరదమటJO5 క త
(కనబ)ింeి).). ' Aను ద=ిDకu అల7$)ిYaనటX
$ ఈ క క కv)
బధపడhతుంeేß' అనుక:5 (మ బలG eి'); తన xÈజÜడhజÜడh
జÜడh
ను qటJu 5ం=ి, e59 ట
J u పటX
పటXOక:5 =ౖకp ె3Kడh.
Kడh. ఆ qర
క కక =ిం3డh.
3డh. అపడh అల7$8 అతను 3ే]న
ి ప55
xyచుKక:5 అత59 %ం3డh.
%ం3డh. సహచరల ఈ వృంతం 5
'పవకా! భతదయ=ౖ కv) మ7క పణం ల|సుంe? అ5
అ)ి'ార. పవక  ఇల7 సమ7rన%3Kరః "త)ి కాలnయం
(అంటk ప Yాణం)
ణం) గల Éకp
Éకp 3ే]B xÈల క క పణం
ల|సుంeి. (బFఖ7; 2363, మF]ి$ ం 2244).
అb! కరñక ర మ;యF కÊ;న హృదయFల సంగే
 తం!! అత5 వద ఏ మ5Ðికp కరణ కటల ల|ంచవ.
వ;కp అత5 =దవల=ౖ న9టJ మందbసxy  కానాదు.
ఇల7ంటJ /ాడh రలn5 Éవల=ౖ ఏ దయచూపగలడh? మb
దు]ి¼ అత5eి. ఇల7ంటJ మ7నవల దు]ి¼, దురదృషO ం గF;ం
Aను లne నువt కాదు ¢రD 3ే]ింeి? కారణమ; 
¢రD 3ే³ార.
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"దురదృషు
O 5 నుం)ే కారణం ¢సుకబడhతుంeి".". (అహ¡,
;C 1923. eీ5 సన¡ హస+. అబ eవ§¡ 4942).
నరకా';9 కంటk %ం న దురదృషO ం ఇంకMxy  ఉంటXంe? ఒక
]ీ ÷ అ 3ెడ #ా¼నxyన నరకా5కp ఆహÍ అవతుంeి. కారణ
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సtవం ఆxy èకటJ హృదయంలG 5రంక శం మ;యF
కÊ;నతtంలG మ7;ంeి. ఆxy దుషí[త సమ73రం మన =ియ
పవక సల$ ల7$హÍ అలãౖ01 వసల$ ం ఇల7 ెల పతు 9రః
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"ఒక ]ీ ÷ =ి[$
[$ కారణం'ా ించబ)ింeి. ఆxy e55 బంrిం ంeి
ంeి
వ;కp అeి చ5Yaంeి. అందుక ఆxy నరకంలG 3ే;ంeి.
ఆxy ఆ =ి[$కp అన9ం =టOలnదు.
ు. qర ';ంచలnదు.
ు. కటJO ఉం ంeి.
కqసం ఆxy e55 వeి
A ద
వeి[/A]ి  అeే సtయం'ా ల
;'M కp%
µ కîటకాల 5బకMe"ి . (బFఖ7; 3482, మF]ి$ ం 2242).
=ియ #aదా! 5ద లnక ం) 3ే]ిన =ిD, ాతంత xÈల A
ఉం)ినటX
$ 3ే]ిన అవస¼ గల ఓ Z';5 పామ;ñంచడం etా
q=ౖ ఎల7 కారణం క రసుంeో ఎప)ై  qవ అనుభం3/ా?
పవక సల$ ల7$హÍ అలãౖ01 వసల$ ం ఇల7 పవ ం3రః
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"ఒక మF]ి$ ం uటJ మF]ి$ ంను ఉదయం
ఉదయం ప§ట పామ;ñ]B ,
)ెబÛ¹ౖ /Aల eైవదూతల #ాయంతం వరకv అత5 ³´య
µ సు!
కసం Yా;¼స ూ ఉంటర.
ఉంటర. అeే #ాయంతం/Aళ పామ;ñ]B )ెబÛ¹ౖ
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/Aల eేవదూతల ఉదయం వరకv అత5 ³´య
µ సు! కసం Yా;¼స ూ
ఉంటర.
ఉంటర. ఇంకా అత5 కసం సtరV ఫల7ల ఏ; ఉంచబడh".
ఉంచబడh".
(;C 969, అబ eవ§¡ 3098).
=ియ#aదా! తం)ి =Bమను కలGDన అ థ ర ణక(
3ె 3చు. అతడh ఎడబటX బధను చచూ³ాడh. qవ 3ే]B
ఈ పణంలG పవక  3ె=ిDన పకారం qక /ాట ల|ంచు'ాకః
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" Aను మ;యF అ థ సంర క డh సtరV ంలG ఇల7 ఉంటమF
అ5 పవక  తమ చూపడh /Aళ మ;యF మధ /Aళ
 ను
కలపక ం) క:ంత సంధు ఉం చూ=ిం3ర".
3ర". (బFఖ7; 5304).
ధవల పట$ దయ7ర¼ హృదయF5'ా ఉండh. 3వ ఆxyను
తన =ియభరu దూరమF 3ే]ింeి, ఈ దూరం ఆxy గFం)ెను
è[K/A]ింeి. పజల మFందు అవసాల ఉంచడం ·ప ద
ßయలn5 రం /Aసుక న9ట$ ంeి. పవక  ఇల7 3ెYాDరః
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"ధవల మ;యF 5ర=Bదల బగFకసం కృÐి3]
ే B/ాడh అల7$8
మ7రV ంలG Yaా)ే ¶ధు)ిu సమ7నం.
సమ7నం. లne ాతం నమ7Ï,
నమ7Ï,
YØద ం ఉప/ాసం ఉన9/ా;u సమ7నం".
సమ7నం". (బFఖ7; 5353, మF]ి$ ం
2982).
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బల0Âను)ి పట$ q కారøణ పకలను 3చు. బధల
అత)ి5 బల0Âనతక గF;3³
ే ా. ఈ బల0Âనే అత)ి9
ఒంట;'ా 3ే]ింeి. అల7$8 ఆeేశం ఇల7 ఉంeిః
u{10 ,9 )Ys_  u 
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Aకావన
కావన qవ అ థుల పట$ కÊ;
కÊ;నం'ా పవ;ంచక . య7చక ణ>õ
కసురకక B.. (Ïb 93: 9,10).

q ర, సంనం మ;యF ఇతర బంధువల పట$ కారøణ
âయ[9 /A]ి ఉంచు. /ార ధన, జÇ నపరం'ా ఎంత ఉన9త
]ి¼ కp ఎeి';  q అవసరం, /ాత!లం âయ లn5eి ఉండలnర.
పణ త నం టX/ా) గFరంచుక e5 కత Öభపరం
అనeి. ఫల7ల ర కరxyన. ఆా  ె[=ిన ఓ
సంఘటన ఎల7 ఉంeో గమ5ంచుః
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ఓ 5ర=Bద ]ీ ÷ తన ఇద ర డ లను ఎతు
 క:5  వద క వ Kంeి.
A xyక మడh ఖరø
¾ ర పండh$ ఇ3Kను. ఇద ర కvతుళక
ఒక ఖరø
¾ రపండh ఇ K %';[న ఒకటJ తన ట$ Á /Aసుక-
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బÌంeి. అంతలG A అeి కv) ఇ3ేKయమ5 /ార కార.
/zంట A ఆxy ను ంeమనుక న9 ఆ ఖరø
¾ ా59 ండh
మFకల 3ే]ి తలGమFక ఇద ర కvతుళకp Kంeి. అeి చూ]ి
క 3ల7 సంuషం క[';ంeి. Aq షయ759 పవక క ె[యజM³ాను. e5కp ఆయన  ఇల7 సమ7rనం 3ెYాDరః "అల7$8
ఆxy 3ే]ిన ప55 xyచుKక:5
ుKక:5 ఆxy కసం సtరV ం తపD5స;
3ే³ాడh.
సం'ాడh".
ాడh. లne ఆxyక నరకా';9 నుం)ి మFకp సం'ాడh".
సం'ాడh
(మF]ి$ ం 2630).
బంధుt[9 కల పకవడం q=ౖ rి'ా ఉంeి. ఎందుకన'ా
"ర01ä" (బంధుతtం) అన9 అరô పదం "రహ " (కారøణం)
అన9 పదం నుం)ే వ Kంeి. బంధుt59 కల పక ంటk, =ంచుక ంటk e5 #ాఫల మ7ధురం పరలGకం కంటk మFందు ఇహ
లGకంలG A qవ చచూ#ావ. పవక  ఇల7 పవ ం3రః
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"తన ఉYాrిలG సమృeి² , ఆయFషులG
ఆయFషులG =రగFదల ఎవ;కp
ఇషO ß /ార తన బంధువలu సత!ంబంrల =టO Xక/ా[".
క/ా[".
(మF]ి$ ం 2557, బFఖ7; 2067).
అల7$8 qక తన పేక దయ సం'; ఉంటk, గFరంచుక! q
వద ప53ేయFటక వ Kన వకp తన ప;]¼ ి బగFలnక, ఆ;¼క
దు]ి¼ తన సం 59 శకp0Âనం'ా 3ే]ినందుక వ3Kడh.
అత5u qవ కÊ;నం'ా పవ;ంచక . అత5u జ;'M లGYా[9
మ59ం3ే]. అన¬ రCయల7$హÍ అనుº పకారం:
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" Aను పeి సంవత!ాల పవక  ]BవలG ఉ 9ను. ఒక#ా;
ఊఁ అనలnదు. ఎందుక 3ే³ావ, ఎందుక 3ేయలnదు అq
అనలnదు". (బFఖ7; 6038).

ఆా  ఉలn$ ఖనం పకారం: పవక  ఎన9డూ తమ
]Bవక ణ>õ'ాq, రను'ాq క:టO లnదు. క:టO )5కp తమ 3ె
లn=ినeి కMవలం అల7$8 మ7రV ంలG యFద² ం 3ే]ిన9ప)ే.
(అహ¡. ఇeి స0Â హeీసు).
ఇబF9 ఉమ  ఉలn$ ఖనం పకారం: ఒక వకp పవక 
వద క వ K ‘పవకా!  ]Bవక డh 3ెడh'ా పవ;# ాడh, అ యం
3ే# ాడh. అల7ంటపడh Aనత)ి9 క:టO వ3K?’ అ5 అ)ి'ాడh.
అందుక పవక సమ7rన%సూ
 "qవ అత)ి9 ప ZÏ )ెబÛ¹ౖ
#ార$ మ59సూ
 ఉండh
ఉండh"
డh" అ5 3ెYాDర. (అహ¡, ;C. ఇeి
స0Â హeీసు).
అb! ఎంత  తం!! మనం మనలG ఉన9 బల0Âనుల
హక లను
zర/AరKడంలG /zనకబ)ి ఉ 9మF, అ 
అల7$8 u వరం క:రక దుఆ 3ేస ు 9మF. పవక  ఈ
పవచ 59 మర Yaయ7మ7?

    =-  H}
 
/Zv
     > >¨$
     F

  *QE

"ఈ బల0Âనుల చల వu A క (అల7$8)
8) సbయం ల|సు
ల|సుంeి
మ;యF ఉYాrి eొరక తుంద"
తుంద"5 గ01
µ ంచం)ి. (బFఖ7; 2896).
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బల0Âనుల సbయం 3ేయFట పవక సంపeయం. eీ5
అనుసరణలG పణం ఉంeి. ఎల$ /AళలG$ e59 YాటJంచుట మం
'ìరవ మాద గల షయం.

    TDN
   . ¤©
   )r\
       dW'  
/1
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"పవక  పయ7ణంలG నడ నపడh అంద;క 9 /zనుక ఉం)ి
బల0Âనులక ఊత% K న)ి=ిం3ే/ార.
ార. లne /ా;5 /ాహనం
ద తన /zనుక కvZKబ¹టO Xక A/ార.
ార. /ా;కసం (అల7$8 ను)
ను)
Yా;¼ం3ే/ార".
ార". (అబ eవ§¡ 2639. eీ5 సన¡ హస+).
ఈ అనుచర సంఘంలG ôద/ాళ, అగతపరల (సbయ75కp)
ఎందZ ·రల 9ర; /ా;లG5 బల0Âనుల పట$ #ానుభ
చూ=B/ార. వ#ా లn$ 5/ా;కp వ#ా ల ధ;ం3ే/ార. /ా;లG5 అ థలను YaÐిం3ే/ార. /ా;లG5 తంతువల పట$ xÈల 3ే]B/ార.
ఈ సంఘటన పజలG$ పభ[యFంeి. అ  Aను కv)
e59 ప# ాంచడంలG తృ=ి , ఇతరలక గFణYాఠం అ5 ఆ సు9ను. ఒక వకp కలలG పవక  తన వద క వ K "qవ
ఫల7న 3ోట ఫల7న + ఫల7న వద క /z సtరV ం Öభ/ార
ఇవt" అ5 3ె=ిDనటX$  9డh. ఇతను xÈల5, పవక కలలG
3ె=ిDన వకp =Bర ఆలG ంచగ['ాడh. ఆ =Bర గల ఏ వకp
అత5కp గFరాలnదు. అపడh అతను సtప9వం 3ె=BD వకp
వద క /zÒÓడh. ఎవ; గF;ం qవ సtప9 చూ³ావ అత5కp
ఈ Öభ/ార 5=ించు అ5 అతడh 3ెYాDడh. అడhగFత,
ెల సుక ంటö వ;కp అతనుం)ే 'ామం
ెల సుక 9డh. ఆ
µ
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'ాµమ75కp /zÒÓడh. ఆ వకp గF;ం అ)ి'ాడh. ఎవZ అత5
వద క ¢సుకÒÓర. అత)ి9 క[³ాక '  వద qక Öభ/ార
ఉంeి. అే qవ 3ే]B సాలn%టÁ 3ెపDనంత వరక
Aను కv) Öభ/ార 5=ించను అ5 3ె=BD³ాడh. ఇతర
మF]ి$ ంల 3ే]B సాలn 3ేస ు 9ను అ5 అతడ 9డh.
అే Aను 3ెపDను అ5 అతను 3ే]B సరxÈ%టÁ 3ె=BD
¢ాల5 Äం)ిపటXO పటOడh. అపడh అతడh ఇల7 3ెYాDడhః
"నుః Aను ఓ న9 YాటJ ప5 3ేసుక:5  రసం 5కp
ఖరK =డhత ఉంటను. ఎప)ైే
 పకpంటJ మ5Ðి
చ5Yaయ7)ో, అత5ంటÁ$ ర, =ిల$ల 9Z అపDటJ నుం)ి 
zలస; ÉతంలG ండh వంతుల 3ే]ి ఒక వంతు  ఇంటÁ$
మZ వంతు  YØరగF/ా;ంటÁ$ ఖరK =డhతు 9ను. అపడh
ఇతను 3ెYాDడhః ఇeే సరం 5ను9 ఇంతటJ '¿పD #ా¼ 5కp
3ే;Kంeి. ెల సుక! Aను పవక  5 కలలG చూ³ాను. ఆయన
qక సtరV ం Öభ/ార ఇ3Kడh అ5 3ెYాDడh

*

*

*

పంచ% వనం

త[$ దండhల rేయత
సాలG$ ఓ కారం e5కp స;సమ7నం మZ కారం
లnదు. e5 గF;ం
Aను ఏ కణం నుం)ి ఆరం|ం ఏ కణంలG
అంతం 3ేయ7లG కM eోయడం లnదు. అeో సరం, అల7$8
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తన ఏకతtం తాtత e5 ఆeేశxÈ ఇ3Kడh. పవక  కv)
e5 గF;ం 3ల7 Yaత!01ం3ర. పం)ితుల , ఉప సక ల ,
వకల e5 గF;ం 3ల7 3ెYాDర. అల7$8 ఆeేశం తాtత
ఇక A A% 3ెపDగలనుః
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Aq
q పభFవ ఇల7 5రõయం 3ే³ాడhః ర కMవలం ఆయనను
తపD మవt;
t;q ఆాrించకం)ి. త[$ దండhలu మం తనంu
వవహ;ంచం)ి. ఒక/Aళ  వద /ా;లG ఒకర'ా5 ఇద ర'ా5
మFస[/ా
మFస[/ా( ఉంటk, /ా;మFందు సు'ాV "" అ5 కv)
అనకం)ి. /ా;5 కసరక ంటö సమ7rనం ఇవtకం)ి. /ా;u
మాద'ా మ7ట$డం)ి. మృదుతtమ,
మృదుతtమ, దయ7వమ క[';
/ా;మFందు నమFùలãౖ ఉండం)ి. ఇల7 Yా;¼స ూ ఉండం)ి. పభ!
!
/ా;=ౖ కరణ Îప,
Îప, బలంలG /ార నను9 కారణంu,
కారణంu, /ాత!/ాత!
లంu YaÐిం నటX
$ .  హృదయ7లలG ఉన9eి ఏ%టÁ 
పభFవక బ'ా ెల సు.
సు. ర గనక మం /ార'ా నడhచుక ంటk
తమ తపలను గ01
ౖ ; /zప
ౖ నక మర[వ3ేK
µ ం eస/zఖ
/ారంద;q ఆయన మ59#ా
మ59#ాడh.
డh.B (బq ఇ#ాఈ® 17: 23-25).
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పవక 3ె=ిDన తాtత Aను 3ెపD)5కp ఏ% %';[ ఉంటXంeిః
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"/ా)ి మFక కp మను9 తగల!
తగల! /ా)ి మFక కp మను9 తగల!
తగల!
/ా)ి మFక కp మను9 తగల!
తగల!" అ5 మడh#ార$ పవక 
శ=ిం3ర. పవకా! /ా)ెవడh? అ5 xÈమడ'ాV, "ఎవ)ె
ౖ ే తన
త[$ దండhలG$ ఇద q
; లne ఒక;5 /ా; వృe²పంలG YØంeి
కv) సtరV ంలG ప/A ంచలnక Yaయ7)ో" అ5 పవక  సమ7rన%3Kర. (మF]ి$ ం 2551).
మన ఆపద ఏ%టంటk? త[$ దండhల ]Bవ వృ ం Õందర'ా
ఫ[సుందన9eి, e5 ఫల7ల అ 3ేరవ'ా ఉంటయన9eి
మర YaమF. మ5Ðి ఆ ఫల759 ఇహంలG A తన కÒÓా
చూడగల గFడh. అంతకంటk '¿పD'ా తన క:రక పరంలG సమకvరKబడhతుంeి. అే Yాపం క ఉపద/ాల మన ఈ నమకా59 ఎందుక వమF 3ేస ు 9? వ;కp మన త[$ దండhల
]Bవ 3ేయక ం) 3ే]Bస ు 9? ఉపకారం 3ేయలn5, లne
ఉపకారం 3ే]ిన /ా;కp పతుపకారం 3ేయలn5 Éతం అ 3ెడ
Éతం. త[$ దండhలu సతవర న /ా; పట$ ఉపకారం కంటk
ల వ గలeి, సమ7నxyనeి మMeై  ఉంటXంe?
అల7$8 దయ తాtత త[$ దండhల ]Bవ£ ÉతంలG #ాఫల
రహసం. అ Aక ఆపదల నుం)ి ర ణ. e5u మనసు!ల తృ=ి
3ెందు. హృదయ7ల క]ి# ా. /ా; ]BవలG ఉం)ే/ాడh
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అదృాO59, తన ధన, Yాణ, సంనంలG Ö59 తన కÒÓ$ా
చూ#ాడh.
3ె Ä';V, హృదయ7ంతరంu ఈ హeీసు 5
మర Yaక ం) ఉండh, అందులG ఉన9 సాల పట$
మ;యF /ాటJ ఫలం ఎల7 ఉంటXంeో గమ5ంచుః
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"మFగF
మFగFVర వక ల నడ /zళ ండ'ా e;లG వరం క ;]ంి eి.
అందుక /ార ఒక క:ండ గFహలGకp /zÒÓర.
Óర. అంతలG A ఒక
బండా గFహ మFఖetరం ద వ Kప)ింeి. /ార బ¹ట
ౖ Jకp
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/zళక ం) e; మతప)ింeి. అపడh /ార పరసDరం ఇల7
అనుక 9రః
అల7$8 క:రకM పేకం'ా 3ేసుక న9 సతరల
9రః 'అల7
లG ఒకe5 ఆrరం'ా అల7$8 u దుఆ 3ేయం)ి. బహÍ³ా
అల7$8 మన క:రక సంeి ఏరDర#ాడh.
డh. అపడh /ా;లG ఒకడh
ఇల7 అ 9డhః ఓ అల7$8!
8! క త[$ దం)ి, ర =ిల$ల ఉం)ే
/ార.
A ు xÈకల కాసూ
 /ా;5 YaÐిం3ే/ా)ి5. #ాయంకాలం
/ార. న
/Aళ ఇంటJకp ;'¿ Kన తాtత Aను Yాల =ికp ÄటO Äదట
 త[$ దండhలక ఇ3ేK/ా)ి5. =ిల/ాళకంటk మFందు /ా;కp
';ం3ే/ా)ి5. ఒక ZÏ న
A ు (పÖవలక ) 3ెట$xÈత కసం
3ల7 దూరం /zYaయ7ను.
Yaయ7ను. ఇంటJకp 3ేరక A స;కp ాతంeి
ంeి.
అపDటJకM /ార 5ద
5దYaయ7ర.
aయ7ర. ప ZÏ Yాల =ికM ధం'ా
=ికp Yాల Yాత ¢సుక:5 /ా; వద క వ K /ా; తల7పన
5లబ)ను.
ను. /ా;5 5ద నుం)ి xÈలలపటం వం కాదనుకాదను
క 9ను.
9ను. /ా;కంటk మFందు =ిల$లక ';ంచడం కv) క
ఇషO ం అ5=ించ లnదు.
ు. =ిల$ల  కాళ దగV ర ఆక[u తల$ )ి[$Yaత ఏడt#ా'ార.
A ు  త[$ దండhలక 5e
ఏడt#ా'ార. (అ  న
భంగం క[';ంచలnదు).
A ు కv)
ు). /ార పడhక A ఉ 9ర.
9ర. న
ెల$/ాM eకా అల7'M /ా; మFందు 5ల K 9ను.
A
9ను. అల7$8!
8! q
ప5 కMవలం q పసన9త కసం 3ే³ాను.
ాను. అeి qకv ెల సు.
సు.
అందు3ేత మ7 గFహలG నుం xÈమF
మF ఆకా³ా59 చూడ గ['M
అంత సందు 3ె.. అప)ే అల7$8 ఓ సందు 3ే³ాడh.
ాడh. అందులG
నుం)ి /ార ఆకా³ా59 చూడగ['ార".
చూడగ['ార". (మF]ి$ ం 2743, బFఖ7;
2215). ఈ ధం'ా %'; ఇద ర /ార 3ేసుక న9 సతరల
ఆrరం'ా దుఆ 3ే³ార. అల7$8 #ా59ధం YØంద'Zార. వ;కp
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అల7$8 /ా;5 ఆ ఆపద నుం)ి /z[కp ¢³ాడh. /ారందరø గFహ
నుం)ి బ¹ౖటJకp వ3ేK³ార.
ఓ రకం'ా మృతువ/ాత ప)ి Éవం YØంeర.
మరøYాలn$ - క ం) శనమ£/ార ß ం YØంeర.
5శKయం'ా ఇeీ పణఫలం. సర #ాఫలం.

ఇeీ పణఫలం.
పణఫలం. సర #ాఫలం: త[$ దండhల పట$

rేయతగల/ా)! q సరఫలం qవ q సంనంలG
చూ#ావ. /ార సుగFణవంతులãౖ, 5ను9 =B%ం3ే/ా(, /ా; త[$
పట$ =Bమ /ాత!లంu xyల గFర. qవ 3ేసుక న9 పణ5కp
ఫ[తం qక ఇహంలGనూ ఉంeి. పరంలGనూ ఉంeి.
ఇక త[$ దండhల పట$ అrేయతక YాలD)ే/ాడh -అల7$8
క:రక 3ెపDం)ి- ఏ% సంYాeి# ాడh? కMవలం దుర½రxyన
Éతం, గFసుక Yaతున9 హృదయం, ఉYాrి షయంలG
అపశక ల , తన సంనం నుం)ి ధూరం. త[$ దండhల
పట$ కÊ;న హృదయFల 'ా ఉం)ే/ార గనక అల7$8 /zౖపనక
మరలక ంటk /ా;కp ³ాపxÈ పడhతుంeి. త[$ దండhల=ౖ 3ేతుల
లn=B/ార గనక అల7$8 u సtచxyన ౌబ 3ేయక ంటk
 శ 5కp గFరవర. కరశ ర గల/ార గనక అల7$8 u
మ7| కరకక ంటk శనమYaర.
అత)ి9 /ా5 త[$ ఎంu బల0Âనతక గF; అ =ం YaÐింంeి. తన రక ం (Yాల 'ా) అత5కp ';ం ంeి. తన మ7ంసం,
ఎమFకలను (క;';ం ) అత5కp ఆbర% Kంeి. అతడh
బలపడhత ఉంటk ను బల0Âనపడhతుం)ేeి. అతడh b'ా
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5eిస
  ుంటk ను xÈల5 ఉం)ేeి. అత5కp న9 ఆపద ఎదు( 
ఆxy కళక èకటJ కµమFక న9ట$ £eి. అతను రనtే
ఆxy మFందు Éతమం రనవtల5=ిం3ేeి. అత5 సుఖం
కసం ను ర కరxyన /ాటJ5 వeిలn]Beి. ర కరxyన ఆbాల , ఆనందకరxyన గFపeా¼ల అత5కp ఇవt)5కp Yాrనత ఇ3ేKexy. అతడh
9డh గనక జÜక:డhత ఉం)ేeి
కా5 అత5లG ఆxy =ద ఆశల చూ]Beి. శ¦రం బలప)క,
యFక వయసు!క 3ేాక, ల క చకాచకా మ7ట$ డ ం ÄదలãటO క
అతను క;న ]ీ ÷u = 3ేం ంeి. అత5 సంuషంu ను
సంuషప)ింeి. అత5కంటk ఎక వ ఆనందప)ింeి. కా5...
=ియ #aదా! టë[a+ ßగFత  3ెవల ';ల$ మ 9...
ఇeే%టJ? బంగFరYaన, ఏడhపu కv)ిన ఓ శబ ం ంటX9ను... అస¼ మ Z'; గFరక ల7ంటJ శబ ం... హృదయeరకమన ఏడhప సtరం... అeి ఒక మFస[ త[$ '¿ంతు, ఆxy
తన క:డhక అrేయత ¸క వrభ;తxyన సంఘటన
క ఇల7 5=ించ#ా';ంeిః అత5 తం)ి గFం)ె ఆ';Ya
చ5Yaయ7డh. సుమ7ర పeి సంవత!ాల ఒక అబÛ (అత5
తమFడh)  /zంట ఉ 9డh. Aను ఎ 9 eీర కాలప Z'ాలక
గFర ఉ 9ను. అతడh తన రu దంతసులG ఉ 9డh.
అతడh ఎపడh కpµంeికp eి';,  దగV ; నుం)ి eటJ  నను9
కpంచపరసూ
 , అవమ7నపరసూ
 , దూÐించుక ంటö /zÒ Óడh.
అత5 అ థ తమFడh ఎప)ై  అత5 క:డhక u క:ట$)ిే
మ¦ 3ెపDా5 ధం'ా అత5 తమF)ి9 క:డhడh. అసలn
Aను ఒక Z';5, =ౖ'ా వృదు²ా[5 A zల7 ఎదుZగల గFను.
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అంే కాదు; తన ండh 3ేతులu తన తమF)ి9 పటXOక ంటడh.
అత5 క:డhక కాళ, 3ేతులu మనసు! ¢ా అల]ిYa£ంత
వరక క:డhడh. ఇల7 తన తమF5 పట$ #úతం, జÇ[,
దయ చూ=B బదుల eౌా½గ, 5ర½ంధ, దుర½ర ]ి¼ ర
చూ=ిస ూ వదల తు 9డh. అంే కాదు ఒక#ా; నను9
చూడవద 5 తన మFఖం కపక ంటö /zÒ Óడh. కÊZరం'ా 'qవ
 తలn$ కావ' అ5 అంటడh. ఈ మ7ట /zనకM ఎల7ంటJ పeల
/zÒ Óయంటk... ఎవ; మనసు!లG zౖ  కqస కారణం, కట ం
ఉ 9 అనలnడh. ఇంకా /ాడh ఇల7 3ే# ాడh, అల7 3ే# ాడh...
ఇల7ంటJ వeభ;తxyన మ7టల మన సురిత సమ7జం
లG ంటన5 A zపడూ అనుకలnదు. కా5 3ల7 అరదు,
మ;యF eౌా½గం అంే... బహÍ³ా అతడh తన అల ం నుం)ి
xÈలంటడh అ5 ఆxyక నచKజపDగ['ాను. /zంట A అంeిః
వదు, వదు, ర మ7ట$డకం)ి, నను9 అత)ి తమF59
మ;ంత బధ =డ)ేßన5 భయం అ5=ిస ుంeి. అత5
మFందు, అత5 బలం, శకp మFందు eేం నడhసుంeి. అపడh
Aను 3ెYాDనుః అే అత5 గF;ం కరOలG కMసు =డను.
ఇeి న9 /zంట A '¿ంెత ుక ంటö ఇల7 అన#ా';ంeిః 'కM#ా!! 
కంటJ చల వను గF;ం
Aను -ిాదు 3ేయ7ల7?  3ేతులu
=ం న/ా5 ద కMసు =టO ల7? Aను అత5కp Yాల పటO లne?
అతడh  =ియక మ7రడh, అతడh  Éతప వ; ఆశ,
అత5కp ఏeై  అవమ7నం జరగFే కpషOxÈ ? Aను అత5
సమస కరణమయFడh, కృYా#ాగర5 మFందు =డను.
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స రV ం

చూపడh,

అత5

ప;]¼ ి

అపడh కర¼ మంeి; ఇeో 'ాయప)ిన eీర 5³ాtసమF.
(ఎవ;క(  3ెపక:5) ఊ=ిాడhటక , రం eించుక:నుటక ఓ
పయత9ం ఆxy 3ే]ింeి.
ల7ఇల7హ ఇల$ ల7$8!! త[$ గFం)ె ఎంై  =Bమ, కరణu
5ం)ి ఉన9 గFం)ె. జÇ[ హృదయం.
=ియFల7ా! ఆ తాtత ె[]ింeి; అతడh 3ల7 దు]ి¼కp
గFరయ7డh, అత5 నాల గFసుక Ya£ అ5. అవను
ఇందులG ఏల7ంటJ ఆశKరం లnదు. అతడh ఆనందకరxyన సర
uట (త[$ దండhల rేయత) e; నుం)ి త=ిDYaయ7డh. e5కp
బదుల 'ా eౌా½గ య); అrేయత xye 59 క; ఈ
ప;]¼ ి ెచుKక 9డh (అందులG క:టXO%టOడhతు 9డh).
మనం ఇతరలu గFణYాఠం AరKక/ా[. ఇతురలu గFణ
Yాఠం AరKక న9 /ా)ే గవంతుడh.

*

*

*

షÐిò వనం

సంన సంర న
ఈ uట e; 3ల7 YØడh'ాV మ;యF కాOలu కv)ి ఉంeి.
అ  అందులG ఓ అలంకరణ, అందం ఉంeి. e5 దూరం
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అలసట, ఆయ7#ా5కp గF; 3ేస ుంeి. కా5 e5 పరవ#ానం
3ల7 మం eి, పశంసqయxyనeి. సంనం పచK5 న9
న9 Äకల ల7ంటJ /ార, /ాటJకp qవ సదtర న అ A qటJu
#ాగF 3ే]ిఉంటk. అందxyన ప§ల , /ా;కp qవ మం
ణ
ఇ K ఉంటk. xyరసున9 ఇళ, ³ాtస కాంu పకా ం
ఉంటk. /ా;
ణ మ7రV ంలG ఓ=ిక వ01ంచు, అపడh qవ q
కళక చల వగల, q మనసు!ను సంuష=టO k సమయం
చూ#ావ. /ా; ఒక#ా; #ాఫలం qవ అ Aక #ార$ భ;ం న
కాO[9 మ;=ిస ుంeి. /ా; ఒక సంవత!రప జయం qవ
సంవత!ాల తరబ)ి 3ే]ిన జÇ'ాాలను మ;=ిస ుంeి. /ా;
న9తనంలG /ా; గF;ం qవ క:ంత శµమపడడం, /ార
=;';న తాtత మం అదృషO ఫల759సుంeి. /ా; eైనంeిక
సూ® YాÊాల (ంవరల ), /ా;
ణ, /ా; ఆZగం
అ59టÁ$ qవ శµద² చూప. qవ q హృదయం, eేహంu /ా;u
ఉండh. ఏeై  కారణం వల$ q అ]ి¼తtంu qవ /ా;u
ఉండలnకYaే కqసం q మనసు!, దుఆలu. /ార q xyడలG
సం అన9 షయం ెల సుక. /ా; పట$ ఏల7ంటJ అశµద²
YాటJంచక . పవక ఆeే³ా59 గమ5ంచుః

: eD2 /Z
  /Z
 ' 4 d>
  ;  > s'
  ;

"లG ప ఒకడh
ఒకడh బధుడh,
బధుడh, అత5 బధతలG ఉన9e5
గF;ం అత5u ప 9ంపబడhను
9ంపబడhను".
పబడhను". (బFఖ7;).
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క:59 సంవత!ాల సంర ణ మ;యF శµద²u పషDవంతxyన,
ఫలవంతxyన Éతం ల|సుంeి. క: A9ళ qవ సహనం
వ01ం3వంటk e5 ఫ[తం'ా /ార q మFందుక వ KనపDటJకî
లGకమంత ఆనందంu 5ం)ిYaనటX
$ qవ చూ#ావ. అపDటJకî
/ా;లG ఒకడh ఇంజq;ంS లG zౖపణFడ ఉంటడh. లne
'¿పD )కO అ ఉంటడh. లne ఏeై  ప5లG మం
AరD
గల/ాడh (లne మ7నుాకKర 'ా) అ ఉంటడh. లne
ఆదరñవంతxyన ఉYాrయFడవడh. లne #úగవంతు)ైన
బÌధక డవడh. ·ట59టJu YాటX /ార q పట$ xÈల 3ేస ూ
ఉంటర. మ¦ qవ /ా; సం#ారం మ;యF ధర5షò తu
సంuషపడhత ఉంటవ. ఇంతకంటk ఐ01క అలంకారం ఇంకM%
కా/ా[. ఇeి రb+ eసుల దుఆల ఫ[తం:



    ?  H $  '`>
    42
    M
$r>
   #
    40>
 $ b
  $E'
  
 g   $ r>}
 
{74:?!"U   2X 2  
  M#


A/ార
/ార ఇల7 Yా;¼స ూ ఉంటరః మ7 పభ!
! మ7క మ7 రల
etానూ మ7 సంనం etానూ కను9ల చల$ ద 59
ప#ాeించు,
చు, మమ[9 భయభక ల కల/ా;కp ఇమ7మFల 'ా
3ేయFB.
F . (ఫా + 25: 74).
మం
ణ uట etా qవ ఏరక A ఫలం ఇంే కాదు;
qవ చ5Yaన తాtత q సంనం దుఆల కv) qక
ప¶జనకరం'ా ఉంట. పవక  ఇల7 పవ ం3రః
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 <w 42 ±=- :§
  42 ±=-  7l#,
> ,%' r %H

      D,J _ 2 `-
 
 
 <
   w <> > ,E 7* $ /
"మ5Ðి చ5Yaనపడh అత5 ఆచరణల అంతమవ.
అంతమవ.
కా5 మడh రకాల ఆచరణల ఇంకా క:న#ాగFత A ఉంట.
ఉంట.
(1) సదఖ జÇ;య (సుeీర కాలం వరక
పజలక
ప¶జనకరం'ా ఉం)ే సరం) (2
(2) ప¶జనకరమన
eజÇ నం.
నం. (3
(3) అత5క( Yా;¼ం3ే ఉత మ సంనం.
సంనం. (మF]ి$ ం).
e5 ఫలం అల7$8 దయu సtరV ంలG ఉన9త #ా¼నం రøపం
లG కv) qక Yాప మవతుంeి. పవక  ఇల7 పవ ం3రః

   . 
   %r'<
    %$&
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g   d#
 <8
      7T
     Fr>
   R,
    0
    ' *O
   W E d#
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"అల7$8 సtరV ంలG పణపరషు5కp ఒక #ా¼నం =ంచుడh.
చుడh
అతడంటడhః పభ!
కpeి Yాప మంeి?
 ఏ కారణం'ా
అపడh అల7$8 అంటడhః q సంనం q YాYాల
YాYాల మ7|
కరతున9ందు వల$ ". (అహ¡, eీ5 సన¡ హస+).
ణ రం e5 âయ ఎంత అందxyన
 eి! ! అందుకM మం
కృÐి 3ేస ూ e5=ౖ 5లకడ'ా ఉండh.
ఉండh. అప)ే qవ అందxyన
ఫల7ల YØందగల గFవ.
గFవ.

*

*

*
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సప వనం
మF]ి$ ంల క:రక ]ిారసు 3ేయFట
ఈ వనం, eీ5 ¸క ఆచరణలG మన నుం)ి 3ల7
అలసతtం జరగFతుంeి. అల7$8 ఆeేశం చదవం)ిః
{85:a!S  
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X  *j
  7*5
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    42
 

Aమం
మం షయం 5%త ం ]ిారసు 3ే]B/ా5కp అందులG గం
ల|సుంeిB. (5#ా 4: 85).
ఇeి అల7$8 ¸క /ా'ానం; qవ 3ే]B మం ]ిారసుక
బదుల 'ా ఓ /ాట xÈల qక ల|సుంeి. ఇంకా qవ 3ే]ిన
]ిారసు ¸క పణం అదనం'ా ఉంటXంeి. తన #aదరల
పట$ =Bమ క['; ఉన9వtకpకp ఇ అల7$8 /ా'ా ల . అతను ఈ
=Bమక ప¢క'ా చురకతనంu తన శకాను#ారం తన పరప,
మ7ట etా /ా; అవసాల ప§; 3ే# ాడh. స0Â హeీసులG
పవక  ఇల7 పవ ం నటX
$ ఉంeిః

   w ME S8j
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X   QE
;    $8
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     Fr'
X r  )8$
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  *j

i j 2 8,
   
   d #
g
    ®#>

"³ాtసుల
³ాtసుల పరసDరం కటO డంల7 రøYØంe[;
రøYØంe[ అందులG5 ఒక
ఇటXక మZ ఇటXకu కల]ి బలప)ినటX
$ . మ పవక  తమ
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ఒక 3ే /Aళను మZ 3ే /Aళ
 లG జ
జ=ిDం క[=ి చూ=ిం3ర.
3ర.
ఈ షయం 3ెబFతున9పడh పవక సల$ ల7$హÍ అలã0
ౖ 1 వసల$ ం
కvరKం)ి ఉ 9ర.
 లne ఏeో
9ర. అప)ే ఒక వకp ఏeో ప 9సూ
అవసరం గF;ం అడhగFత వ3Kడh.
వ3Kడh. అeి న9 పవక 
/zంట A మ7 /zప
ౖ  ;'; "]ిారసు 3ేయం)ి పణం YØందం)ి,
అల7$8 తలచుక ంటk తన పవక ట /zలవ)ిన మ7టను ప§;
3ే# ాడh"
డh" అ5 అ 9ర.. (బFఖ7; 6028, మF]ి$ ం 2585, 2627).
=ియ #aదా! q ]ిారసు అం'¦క;ంపబడకYaన, లne q
క;క ప§; కాకYa  qవ 3ే]ిన ]ిారసుక బదుల 'ా
qక పణం ల|ంచుట స;Yae?. ఇందులG qక ఆదరñం =ియ

పవక . ఆయన ]ిారసు 3ే³ార, అ  అeి అం'¦క;ంప
బడలnదు. ఇబF9 అబÛ¬  ఉలn$ ఖనం పకారం: బ¦ర  అను
ఒక ]ీ ÷ ¸క భర బ5స'ా ఉం)ే/ాడh. అత5 =Bరః మFÂ¬ .
అతను తన ర బ¦ా /zనక /zనక A రగFత ఉం)ే/ాడh.
ఆxy కv) బ5స'ా ఉం)ినeి. అే ఆxyక మFకp ఇవt
బ)ింeి. కా5 అత)ికp మFకp ల|ంచలnదు. అందుక ఆxy అత5
/ాహ బంధం నుం)ి )ిYaeమ5 5రõం ంeి. (కా5 అత5కp
బ¦ా అంటk ఎనలn5 =Bమ). అందుక అతను 3ల7 ఏడhసూ

ఉం)ే/ాడh. అత5 అÖµవల గడ ం ద Yారత ఉం)ే.
అపడh పవక  అబÛ¬ u ఇల7 3ెYాDరః
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"బ¦ా పట$ మF

మ;యF మF
Â పట$ బ¦ా
మFÂ¬ =Bమ
మF¬
eేtా[9 చూ]B  తం అ5=ించడం లne?"
 " (ఆ సందర½ంలG)
పవక బ¦ాu 3ెYాDరః "qవ ;'; మF
మFÂ¬ u ఉంటk
బవంటXంeి" అ5. అపడh బ¦ా అ)ి';ంeిః పవకా! ర
ఆeే సు 9ా? అ5. అందుక పవక 3ెYాDరః "లnదు,
ు, Aను
]ిారసు 3ేస ు 9ను".
9ను". " క అత5 అవసరం లnదు" అ5
బ¦ా 5క K'ా 3ె=BD]ింeి. (బFఖ7; 5283).
అనుభవం 3ే]ి చూడh; పజలG$ ఎవ;క(  అత5 ఓ అవసరం
లG ]ిారసు 3ే. q #aదర)ి9 సంuష =టO Jన సరం q
గFం)ెను ఎల7 చల$ బరచుతుంeో, అత5 దుఆ వల$ q హృదయ75కp ఎంత సంuషం కల గFతుంeో ెల సుంeి. అeి ణం YాటX
శµమ కావచుK కా5 eీర కాల సంuా59 ెస ుంeి. ఓ గ)ియ
సమయం /z Kంచుట£ కావచుK కా5 సుఖుసంuష É5కp
కారణం అవతుంeి.

*

*

*

అషO వనం

పజల మధ స¶ధక పయ9ంచుట
9ంచుట
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A³ాtసుల
³ాtసుల పరసDరం #aదరల . కనుక  #aదరల మధ
సంబంrలను సంస;ంచం)ి. అల7$8క భయపడం)ి, =ౖ దయ
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చూపటం జరగవచుKB.
జరగవచుK . (హÍÏా 49: 10).
#aదా! మం మనసు!ల అ zౖకత, |న9తtం అంటk స01ంచవ, ఇషO పడవ. అ సtచత, పతతను ఇషO పడ5 zౖరల75కp
దూరం'ా కల Ðితxyన సమ7జంలG అ e59 లãకp#ా.
అందుకM అ (మం మనసు!ల ) పత âయలG A qడ /zతుక త ఉంట. #úతృతtంu ·3ే 'ా[u A =ీ 3ెందు.
=Bమ ప Kక మ;యF అనుాగ పాDల మrే తృ=ి 3ెందు. అందుకM =Bమం'ా ఉం)ే/ా; మధ eేtాల తుాను
'ా[ ·సున9పడh మం మనసు!గల/ాడh తృ=ి 'ా ఉండలn5
షయం qవ చూ#ావ. అపడh అతడh ³ాంYావరం మ7eి;'ా తహతహల7డhత హృదయ7లG$ =Bమ, మనసు!లG zౖరలం
;'; ానంత వరక 5దYaడh. పరసDరం సత!ంబంrల లn5
/ా; మధ ాÉ క eిMK వకp ఎంత చలt హృదయFడh. ఈ
³´¶
µ
|ల7Ðిeి ఎంత మం మనసు!.
ఈ uట ఫలం అల7$8 సంతృÐిOu YాటX '¿పD పణం కv)ను.
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Aప
పజల జ;=B రహస సమ7లGచనలలG #ాrరణం'ా ఏ xÈలv
ఉండదు.
ఉండదు. కా5 ఎవ(  రహసం'ా eనధాల 3ెయం)ి అ5
బÌrి]B లnక ఏeై  సరం క:రక లne పజల వవbాలను
చకబ;3ే ఉeే శంu ఎవ;u zౖ  ఏeై  రహసం 3ెే అeి
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మం షయxÈ. ఎవ(  అల7$8 సంuషం క:రక ఈ ధం'ా
3ే]B /ా;కp xÈమF '¿పD పఫల759 ప#ాeి# ామFB.
మF . (5#ా 4: 114).
q #aదరల మధ ాÉ క eిMK ప5 దుఆu ఆరం|ంచు.
ఇల7 దుఆ 3ెః అల7$8 ఈ xÈల క:రక /ా; హృదయ7లను
ెరవ'ాక! అల7$8 ఇల7 అంటX 9డhః T@
  ; B
  t>
ాÉ క దురKడంలG A ఎంu xÈల ంeి.
/Aర /Aర దృకD [9 దగV ర 3ే]B, eల కారణ[9 తక వ
3ే]B పయత9ం 3ే. ఒక; పట$ ఒక;కp =Bమ కల గజM. ప
ఒక;కp ం)ో/ాడh అత5u 3ల7 'ాఢం'ా =B%సు 9డ5,
అత5లG q ద ఏల7ంటJ eేtషం, కపటం లnద5 ె[యజM.
ఇందులG qక క:ంత అబద² ం 3ెపDవల]ి వ K  పర/ాలnదు.
(ఈ అబద² ం అనుమ కMవలం ాÉ క దరK)5కM సుమ7, మM
e5కp కాదు). పవక  ఇల7 ఆeే ం3రః
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"పజల మధ సంబంrలను చకeిeే ఉeే శంu ఒక; సదు
V ణల
మ¿క; మFందు వక ప;3ే/ాడh లne ఒకp;
9
; గF;ం ఏeై 
మం షయ759 మ¿క; మFందు /z[బF3ేK/ాడh అబe²లల
కర కాజÇలడh"
కాజÇలడh". (బFఖ7; 2692, మF]ి$ ం 2605).
#aదరల మధ సంrి క దరKడం కv) ఓ సరxÈ.
అందుక ఈ ప5 3ేస ూ పణ59 ఆ ంచడం మర Yaక . అeే
సe½గ రహసం. సంrి క దురK)5కp ళం3ె ల7ంటJeి.
]ీtకృకp సబబF. పవక  ఇల7 ఆeే ం3రః
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"సూరడh ఉదం3ే పeినమ ఇద ; మధ యబద² ం'ా
సంrి క దురKడం కv) సరxÈ".". (బFఖ7; 2989, మF]ి$ ం 1009).

*

*

*

నవ వనం
ప3రం,
రం,

ణ

అల7$8 #ాి'ా ఇంతకంటk అందxyన uట మ¿కటJ ఉండదు;
రకరకాల ఫల7ల , పతం 3ే]B పాDల , ఈ uట దరñ 5కp
వ Kన /ాడh అల]ిYaడh, e5 3ెలమల అంతం కావ. e5
âయ ఎడెగ5eి. e5 ఊటల లãకలn5. అందులG తన
హృదయం, ర మ; ఆలGచనలu ప5¢సుక ను/ా)ే జయ
వంతుడh. ే zటæగ మ7eి;'ా; అeి సుగF, అలసట అంటk
ె[యదు. రకారకాల ర#ా59 =ీల Kక ంటö ే z తయ7ర
3ేస ుంeి. ఈ (ప3ర,
ణ) uటలG ప5 3ే]B/ాడh పఫలం
YØందుడh. e5 కతక ]ిద²మ£/ాడh ల7భం మ;యF
సంuషం YØందుడh.
ఒక మం
మ7ట etా qవ బÌధన ఆరం|ంచు.
ఎందుకన'ా మం
మ7ట ఒక సదకా (సరం). ఒక
రనవt etా ప3రం ఆరం|ంచు. q uటJ #aదర5u qవ
మందbసమFu మ7ట$డడం కv) సరం. q ఉత మ
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నడవ)ిక etా qవ ప3రక )ివYa. qవ q ధనంu
పజ[9 ఆకటXOకలnవ. q సదtర నu ఆకటXOకగల గFవ.
#aదా! పవక 'ా; ఒక వచనం అ  సM ఇతరల వరక
3ేర/A. q =B%క ల గFం)ెల$ G పవకp 'ా; ఒక సంపeయ
=Bమను క[';ంచు. /ా; హృదయ7లను /ా; పభFవ rేయతu
అలంక;ంచు. /AకమF మ;యF మం ఉపeేశం etా /ా;5
=ిల వ. దూరం 3ే]B మ7టల , కÊZర పద²  డ డh.
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Aప
పవకా! అల7$8 ¸క అనంత కరణ వల$ A qవ
qవ /ా;పట$
మృదు సtవడవ అయ7వ
అయ7వ q/A గనక కరÖడవ కÊ;న
హృదయFడవ అనట$ ే /ారందరø q చుటXO పకల
నుం)ి దూరం'ా Ya£/ారB.
ార . (ఆ[ ఇమ7ù+ 3: 159).
q పట$ తప 3ే]ిన /ా)ి5 %ం =ిల ప53Kవ5
ఆ ంచు. YాపంలG మF5'; ఉన9 q #aదర5కp సbయం 3ే]ి q
3ేత అత5 స ాV5కp మ7రV ం సుగమం 3ే. రÏమ7రV ం
నుం)ి దూరxyన ప ఒక; పట$ /ాత!ల కాం etా q
కళను పకాశవంతం 3ేసుక ;కp qవ ఎవవ; కసం
స రV ం కరతు 9/ /ా;కp ఈ కాం ల|సుంeి.
q YØరగF/ా5కp ఒక కా]¯ బహÍక;ం , లne q %తు5కp
ఓ పస కం పం=ి, ఇ#ా$ం /zౖప సtచమF'ా =ి[ అల7$8
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అత5కp సrÛగం ప#ాeించు'ాక అ5 ఆ సూ
 కv) qవ
ప3రక 5 కావచుK.
qక ప#ాeించబ)ిన సరt శక లను, ఉYాయ7లను ఉప¶';ం ప3రక 5 కావచుK. qవ కాల ß=ిన ప 3ోట Öభం
కలగజM]B/ా5'ా అYa. అడ ంక ల ంటయ5 భమ పడక .
న9/ాటJ5 మb =ద'ా ం (భయం 3ెందక ). eవంతుల , '¿పD ప3రక లu సంపeిం q ప3రం ఆర|ంచు. ఇల7
q ప3రం ప;ప§రõజ Çనం ద ఆrరప)ి నడhసూ
 ఉంటXంeి.
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Aq
q పభFవ మ7రV ం /zప
ౖ నక =ిల వ,
వ, /Aకంu,
ంu, చక5
01తబÌధu.
బÌధu. ఉత ßత మ ¦లG /ా;u
u /ాeించు.
చు. q పభFవకM
బ'ా ెల సు;
సు ఆయన మ7రV ం నుం)ి త=ిDYaన/ాడh ఎవ)ో
ఎవ)ో,
రÏ మ7రV ం=ౖ ఉన9/ాడూ ఎవ)ో.B (న8$ 16: 125).
q బధత సంeేశం అందజయడxÈ.

 8
   2>
  =-  $
 B

   
{17 i: AM8u

AసDషO
సDషO xyన
 ¦లG సంeే³ా59 అందజMయడxÈ మ7 బధత
బధతB..
(య7]ీ+ 36: 17). హృదయ7లక మ7రV ం చూ=B బధత, ల7ల
ప)ి ఉన9/ాటJలG ను కM/ా; =BD బధత కv) అల7$8eే.
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Aఇeి
ఇeి అల7$8 మ7రV దరñకతtం.
రñకతtం. eీ5 etా ఆయన ను క;న
/ా;5 సతమ7రV ం=క
ౖ p ¢సుక వ#ాడh.
డh. సtయం'ా అల7$8
మ7రV ం చూప5/ా)ిక,p మ¿క మ7రV దరñక డh ఎవtడూ లnడh.
h.B
(Ïమ 39: 23).
q ప3రం ఫ[ం నeి, e5 ఫ[తం'ా పం)ిన ఫల7ల
చూ]ి సంuషపడh. qవ YØంeే ప జయ759 q క:రక /A
చూసున9, q అడhగFల పడట5కp ఎదురచూసున9 మZ
జయ75కp xyటO X'ా ఉం మFందుకదుగF.
పవక  తమ జÇ /ా; స రV ంu ఎంత సంuÐిం3ర?
కాదు, అ Zగ యదు5 =ిల$/ా5 స రV ంu పవక  3ల7
సంuÐిం3ర. ఆ సంఘటనను అన¬  ఇల7 ఉలn$ ం3రః
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ఒక యద బల డh పవక ]Bవ 3ేస ూ ఉం)ే/ాడh. ఒక#ా;
అత5 ఆZగం 3ె)ిYaంeి. అత)ి9 పామ;ñంచ)5కp పవక
 వ K, అత5 తల7పన కvరK 9ర. క:ంత]BపటJకp "qవ
ఇ#ా$ం ]ీtక;ంచు"
చు" అ5 అత5u అ 9ర. అపడh అతడh
అక)ే ఉన9 తన తం)ి /zౖప చూ³ాడh. e5కp అతను qవ
అబF® ఖ7]ిం  (అంటk పవక ) మ7టను అనుస;ంచు అ5
అ 9డh. అపడh ఆ బల డh ఇ#ా$ం ]ీtక;ం3డh. (ఆ తాtత
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క:ంత ]BపటJకp ఆ బల డh చ5Yaయ7డh. అపడh పవక ) అ®
హందు[ల7$8! అల7$8 ఇత)ి5 నరకం నుం)ి కాYా)డh
అ 9ర. (బFఖ7; 1356).
తలతలల7)ే పవక మ7టలను శµద²'ా ను, అఉత మ,
అఉన9తxyన ప3రక ల (అంటk పవక ) ను తయ7ర
3ే]ిన ప3రక లG$
త Öeి²గల ఒక(  అ + అô [Ë
 క క(బ ZÏన ఇల7 3ెYాDరః
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:  :  Fr'

"/ా;5 ఇ#ా$ం /zప
ౖ నక =ిల వ.
వ. /ా;=ౖ rి'ా ఉన9 షయ7[9
/ా;కp ె[యజM. అల7$8 #ాి'ా!ా! q etా ఒక మ5Ðికp
కv) స రV ం Yాప మందంటk
మందంటk అeి qక xÈల జÇకp
3ెంeిన ఎరµ ఒంటëల కంటk ఎంu ఉత మం".
మం". (బFఖ7; 2942).
ప3ర కారం etా లne ఎవ;క(  ఒక ధర షయం
AరDడం etా q/z59 పణల YØందువ లãకpంచలnవ.
qవ ఇ Kన =ిల ప పకారం ఆచ;ం3ే /ార, qవ A;Dన
దక కpµయరøపం ఇ3ేK/ార ఎంతమంeి ఉంటZ అంే
పణం qక ల|సుంeి. /ా; పణలG$ ఏల7ంటJ క:రత జరగదు.
అల7$8 '¿పD దయగల/ాడh.
ప3ర కారం q నుం)ి, q ఇల7$ల =ిల$లu, q దగV ;/ా;u
ఆరంభం 3ే. బహÍ³ా అల7$8 q శµమలG Öభం కల గF

సర వ ల

69

జMయF'ాక. q సా59 అం'¦క;ంచు'ాక. ఆయన 3ల7
eతృతt, ఉeర గFణం గల/ాడh.
అల7$8 /zౖప =ిల పక సంబంrిం న ఓ సర సంఘటన
శµద²'ా చదువ. ఎవ;u ఈ సంఘటన జ;';ంeో సtయం'ా
అత)ే 3ెYాDడh. అతను ఇట eే³ా5కp సంబంrిం న అ® బZ
ఓ. పèK5 (Alberto O. Pacini). - క సత ధరం /zౖపనక
స రV ం చూ=ిన అల7$8 కM అ Aకా Aక #aతమFల . అంతక
మFనుప Aను ]ి క 5'ా, ల7సవంతxyన Éతం గడhపత
మ /ాంఛల ప§జ 3ే]B/ా)ి5. Éతం అంటk డబFÛ, =ౖ#ా అ5.
సంYాద A పరమ7ర¼ం అ5 సూ
 ఉం)ే/ా)ి5. ఆకాశ ధాల59టJu సు' Ya ఉంటJ5. పథమ #ా¼నంలG ఇ#ా$xÈ
ఉం)ినeి. ఎందుకన'ా మ7 సమ7జంలG e55 చ;తల
 G A అ
3ెడ ధరం'ా ¢క;స ు 9ర. మF]ి$ మFల అంటk మ7 మrిలG
గbలను
ప§Cం3ే/ార, సహÉవన 3ేయలn5/ార, ఏeో
µ
క:59 అ'Zచాలను నమFత /ాటJ etా A తమ సమసల
ప;ాా59 కర/ార. రక =ిYాసుల , గరtల , కపటXల
మ;యF ఇతరలu =Bమప§రtకxyన /ాతవరణంలG Éతం
గ)ి=B గFణం లn5/ార అ5 అనుక A/ా)ి5.

:

ఇ#ా$ంక వMకxyన ఈ /ావరణంలG Aను =;'ాను.
కా5 అల7$8  క:రక మ7రV దరñకతtం /ా#ాడh, అeి కv)
సంYాదన క:రక( ఇట వలస వ Kన ఓ మF]ి$ ం యFవక 5
etా. ఏ ఉeేశం లnక ం) A Aను అత)ి5 క[³ాను. ఒక ా
Aను 3ల7 ]BపటJ వరక ఒక బ లG ా గ)ి=ి ;';
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వసు 9ను. మతు
 కారణం'ా ప§; సDృహ త=ిD ఉ 9ను.
Z ద నడhసూ
 వసు 9ను క ఏeీ ె[యక ం) ఉంeి
ప;]¼ ి. అక#ాతు
 'ా /Aగం'ా వసున9 ఓ కా నను9 Ôీక:ంeి.
Aలక ఒ;'ాను.  రక ంలG A ేల7డhతుండ'ా, అప)ే ఆ
మF]ి$ ం యFవక డh రసప)ి  Õ[ కpత!క పయత9ం
3ే³ాడh. Ya ¬ క ఖబర ఇ3Kడh. Aను కల క A వరక
నను9 చూసుక ంటö  ]BవలG ఉ 9డh. ఇదం క 3ే]ిన
వకp ఒక మF]ి$ ం అ5 Aను నమలnక Yaయ7ను. అపడh Aను
అత5కp దగV రయ7ను. అత5 ధరం ¸క మల షయ7ల
ెల పమ5 కాను. eే5 గF;ం ఆeే సుంeి, eే5 గF;ం
5/ా;స ుంeో 3ెపమ 9ను. అల7'M ఇతర మల గF;ం q
ధర అ|YాయxÈ%టJ? ఈ ధం'ా ఇ#ా$ం గF;ం ెల సుక:5,
ఆ యFవక 5 సదDర న వల$ అత5u ఉండ#ా'ాను. వ;కp
ప§; నమకం క[';ంeి; Aను అజÇ నంలG ఉం)ి  మFఖం=ౖ
దుమF ాసుక ంటXంటJq అ5, ఇ#ా$xÈ సతధరమ5.
/ాస /ా5కp అల7$8 3ె=ిDంeి 5జxÈన5ః
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Aఎవ)ె
ఎవ)ై  ఈ rేయ r 59 (ఇ#ా$ం)
ం) కాక మ¿క
మ7ాV59 అవలంంచద[]B , ఆ మ7రV ం ఎంతమ7తం ఆßeించ
బడదు.
బడదు. అతడh పరలGకంలG ఫల )ౌడh,
)ౌడh, నషO YaడhB.
aడh . (ఆ[
ఇమ7ù+ 3: 85). అపడh Aను ఇ#ా$ం ]ీtక;ం3ను.

*

*

*
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దశ వనం
ఉప/ాస రమణ (ఇా
(ఇా 3ేంచుట)
ంచుట)
కMవలం అల7$8 సంతృÐిO క:రక ఇందులG ఓ Yాల పంచుక న9/ా;కp ం)ింతల పంట, అంటk qవ ఒక ZÏలG ండh
ఉప/ా#ాల ఉంటX 9వన9మ7ట. అeి ధరసంపద నుం)ి
క:ంత ఖరK =టO Jనంత మ7త . దటO xyన uటల âయలG qవ
âయ YØందువ. పవక  ఇల7 పవ ం3రః
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"ఎవర ఉప/ాసమFన9/ా;కp ఇా 3ే#ాZ అత5కp ఉపఉప
/ాసమFన9/ారంత పణం ల|ంచును.
ల|ంచును. ఉప/ాసమFన9/ా;
ఉప/ాసమFన9/ా;
పణంలG ఏ క:రత జరగదు".
జరగదు". (;C 807. ఈ హeీసు హస+
మ;యF స0Â అ5 ఇమ7ం ;C సtయం'ా 3ెYాDర).
ఈ ZÏలG$ -అల7$8 దయu- క:59 సtచంద ]Bవ సంస¼ ల
ఎ 9 3ోట$ ఈ ఆాధనను 3ల7 సులభxyనeి'ా 3ేస ు 9ర.
క:59 (ఇా 3ేం3ే) మ7ాVల చూ=ి# ార. qవ q క:ంత
సంపదu అందులG YాలV నవచుK. /ాస /ా5కp ఇeి అగత
పరల=ౖ అల7$8 కరణ మ;యF ఉపకారం 3ే]B/ా;క( టO Jంప
పణలక మం e;.
qవ సtయం'ా ఈ దృ³ాల చూ]ి ఉంటవ. మ]ి¾దు
ఆవరణలG మం మం ఆbరపeా¼లu స ; /Aయబ)ి
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ఉంటXంeి. e5 చుటXO eేశ, eేశ ôద మF]ి$ ంల ఎంu =Bమ,
సంuషంu కvరKం)ి ఉంటర. oµమంతుల , ధనవంతుల
సtయం'ా /ా; ]BవలG ఉండట59 చూ]ి q నర నాలG$
³ాtసం É;õంచుక Yaతుంeి. /ార (oµమంతుల ) /ా;(ఇా
3ేయF/ా;)కp చq9ళ, /A)ి /A)ి Cలnôల , ఇతర ¢=ి
పeా¼ల అంeిస ూ ఉంటర. #úతtం, =Bమu కv)ిన
రనవt e5 మ7ధుా59 మ;ంత =ంచుతుంeి. ఇeి ఓ
3ెపDా5 ³ాtసం. ఇeి 5ను9 q ధరం=ౖ 'ìరవం'ా ఉం)ే
ధం'ా 3ేస ుంeి. ఈ ధరxÈ ధనవంతు)ి5 =Bద/ా5 =దవ=ౖ
రనవt ె=ిDం3ే /ా5'ా 3ేస ుంeి. అంే కాదు ధనవంతుడh
సtయం'ా =Bదలను /zకp /ార సంuషప)ే వరక /ా;కp
ఇసూ
 ఉం)ే ధం'ా 3ేస ుంeి.
/ాస /ా5కp Aను ఆ #úతుతt దృ³ా59 మరవలnను. 
కÒÓర Aను చూ³ాను (ఇా
సందర½ంలG) ఒక యజమ75
తన 3ేలG మFద ¢సుక:5 తన ప5మ5Ðి టJలG =టO
బÌయ7డh. ఆ ప5మ5Ðి ]ిగV Fప)ి ను కvరKన9 స¼ ల759
వద[ ప;' డh. యజమ75 అత5 /zంట పర';డhత వ;కp
అత5 ట$ Á మFద =టO డh. ఇeి ఏeో ఒక నూతన సంఘటన
కాదు. పవక  పవచ 5కp ఆచరణ రøపం.
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అతను ]Bవక )ి9 తనu YాటX Ìజ 5కp కvZKబ¹టO Xకలn5
]ి¼ లG ఉంటk అందులG నుం ఒక ండh మFద ల  అత5కp
తపDక ం) =టO [.
[. ఎందుకంటk అతను అన9ం వం)ే శµమ
భ;ం3డh"
3డh". (బFఖ7; 2557, మF]ి$ ం 1663).

*

*

*

పదక ండవ వనం
=Bద రణగసు
µ  5కp #úలభం కల గజMయFట
=ియ#aదా! అల7$8 q=ౖ తన పేక అనుగb59
అనుగµµ
01ం ఉంటk డబFÛ అవసరం గల ఓ #aదర5కp qవ సbయం
3ే]ి ఉంటk, అతడh q #ØమF ;'; ఇవt)5కp qవ అత5=ౖ
ఒ )ి ¢సుక వ K qవ
3ేసుక న9
Öభపదxyన
బహÍమ7 59 Yాడh3ేసుకక . అత5కp #úలభం కల గజM.
అత5 వవrి5 క:ంత YØ)ి';ంచు. అత59 ఎ YØడ , 0TచK;ం
లne మ7టJమ7- టJకp అ)ి'; q e 59 కల Ðితం 3ేయక .
పవక  ఇల7 పవ ం3రః
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"ఎవర =Bదరణగసు
µ  5కp #úలభం కల గFజM# ాZ అల7$8 అత5కp
ఇహపాలG$ #úలభం కల గజM# ాడh".
డh". (మF]ి$ ం 2699).
అత5కp వవrి ఇవtడxÈ కాక ం) క:ంత అప అత5
నుం)ి మ7-ీ 3ే]ి, అంటk ఇ3ేKe5కంటk మ¦ తక వ ¢సుక:5
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q ఈ ఉపకారuటను మ;ంత అందం'ా 3ేసుక. ఇల7 qవ
పణం సంYాeించుక:5 మFందు q=ౖ '¿పD ఉపకారం 3ే]ిన/ా)ి అవవ. ఆ తాtత అత5 ా59 eిం అత5 పట$
ఉపకారం 3ే]ిన/ా)ివవవ. పవక  ఇల7 3ెYాDరః
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"అల7$హÍ తఆల7 పరలGక కాOల నుం)ి కాYా)ి, ß ం Yా=ి ంం
3ల5
3ల5 ఎవ;కp ఇషO ß /ార =Bద రణగసు
µ  5కp త';నంత వవrి
ఇ/ాt[.
/ాt[. లne అత5 అపను మ7-ీ 3ేయ7[".
7[". (మF]ి$ ం 1563).
మనం ఇహలGక సుఖం గF;ం ఎంu Yాక ల7డhమF.
కా5 e5 వరక 3ే;Dం3ే స;±న e;5 త=ిDYaమF. లne
ఇల7ంటJ eైవమ7ాVలG$ సుఖం ఉండద5 భమ 3ెందుమF.
అే ఇక నుం)ి అల7$8 తన గంథంలG
మ;యF పవక తమ
µ
ట 3ే]ిన /ా'ా లను ప§; ³ాtసంu నమ7[. అప)ే
మనం ఇహపాల సుఖ759 YØందగల గFమF.

*

*

*

ప 9
z ంండవ
డవ వనం
అల7$8 మ7రV ంలG Yaా)ేవకp మ;యF అత5
ఇంటJ/ా; అవసాల ¢రKట
పవక సల$ ల7$హÍ అలãౖ01 వసల$ ం ఇల7 ఆeే ం3రః
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"అల7$8 మ7రV ంలG Yaా)ే ¶ధు5కp కావల]ిన #ామ7';µ
సమకvMK/ాడh ¶ధు5'ా ప;గణ>ంపబడడh,
పబడడh, అల7'M
అల7$8 మ7రV ంలG Yaా)ే ¶ధు5 ఇంటJ/ా; అవసాల
¢MK/ాడh
/ాడh కv) ¶ధు5'ా ప;గణ>ంపబడడh".
పబడడh". (బFఖ7;/
ఫÏ$ మ+ జహºజ 'ాCయ...2843, మF]ి$ ం/ ఫÏ$ ఇఆన® 'ాÉ...1895).

qవ (బ¹ౖటJకp /zళక ం)) q ఇంటJ/ా; మధ ఉం)ి, ఈ
సర వనం etా అల7$8 మ7రV ంలG Yaా)ే ¶ధు5కp
సమ7నxyన పణం YØందువ. అందుక( qవ ఆ ¶ధు5
క టXంబ59 క5=టO Xక ంటö, తం)ి ల7ంటJ =Bమ, అYాయత
చూపత, /ా; అవసాల ¢రసూ
 ఉండh.

*

*

*

పదమడవ వనం

e; నుం)ి ఇబÛంeి క[';ం3ే /ాటJ
/ాటJ5 Õల';ంచుట
పవక సల$ ల7$హÍ అలãౖ01 వసల$ ం ఇల7 3ెYాDరః
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:      l
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"e; నుం)ి అవస క[';ం3ే వసువను దూరం 3ేయFట ఒక
సరxÈ".". (బFఖ7; 2989, మF]ి$ ం 1009).
ఈ ప5 కMవలం Yాకî/ాళ మ;యF (మF5!Yా[టæకp
సంబంrిం న) సా/ాళeే కాదు. /ాస /ా5కp ఇeి మనంద;
ప5. ఈ సరంలG మనం /zనకబ)ి e5 అవసరం లnనటX
$ 'ా
ం3మF. మ;క:ందర మనలG ఈ ప5కp అ¢తుల 'ా ం
ఈ ప55 qచం'ా చూడ#ా'ార. కా5 అల7$8 వద e5 #ా¼నం
3ల7 '¿పD'ా ఉంeి. e5 బహÍమ7నం ఎంu ల /zౖనeి. పవక
 ెల పతున9 ఈ పవచ 59 శµద²'ా పÊ;ంచుః

    Fr'
  MP,k
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:    2 
      !º
4
  g    > d #
  n
  0
  4tOE


     /µ`e
   F@^
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    = MDN

"ఒక వకp e;కp అడ ం'ా ఉన9 ఓ 3ెటO Xక:మ దగV ర9ం
/zళత,
అల7$8 #ాి'ా!ా! ఇeి మF]ి$ మFలక బధ క[';ంచ
త, 'అల7
క ం) Aను eీ59 ఇక)ి నుం)ి దూరం 3ే# ాను'
ను అ5 (దూరం
దూరం
3ే]³
B ాడh కv),
కv), అందుక ) అతణ>õ సtరV ంలG ప/A ంపజMయడం
జ;';ంeి".". (మF]ి$ ం 1914, బFఖ7; 2472).
ఒక 3ెటO X క:మ, qవ e; నుం)ి ¢]ి పకక /A]B, e5
ఫ[తం భమ7కా³ాల /zౖ³ాలమFగల సtరV ం. ఇ పణ
వ ల , సర uటల . మన పభFవ ఉeరడh మ;యF
దయ7oల డh.

*

*

*

సర వ ల

77

e9లV
పe9
లV వ వనం
మం

మ7ట

=ియ#aదా! qవ eనధాల 3ే]Bంత YØడhగF'ా q 3ే
లnనట$ ే, q సమయం, q e, q శకp #ామా¼!లను
వయం 3ే]ి q uటJ #aదరలక సbయపడలnకYaే, ఇంకM
ధం'ా zౖ  /ా;కp xÈల 3ేకvరKలnక Yaే కqసం ఒక మం
మ7ట మ7ట$డడంలG /zనకాడక . ఇeి 3ల7 '¿పD షయం.
eీ5 etా q పభFవను సంuష =టOగల గFవ. q #aదర)ి9
ఓeరKగలV వ. లãకలnన59 పణల సంYాeించుకగలV వ. పవక  3ెYాDరః
"మం

 %Z>
%:H<w %8gl

మ7ట కv) సరxÈ".". (బFఖ7; 2989, మF]ి$ ం 1009).

*

*

*

పeి0న
 వ మ;యF వ; వనం

పజలక బధ క[';ంచక ం) ఉండhట
సర వ ల అ Aకం. /ాటJలG అల7$8 దయ 3ల7
ఎక వ. xÈలãౖన మ7ాVల అ Aకం. /ాసూ
 Yaే స¼ లం (కా';తం)
స;Yaదు. సమయం u)ివtదు. క:ంత మ7రV ం చూపడం కv)
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స;Yaతుంeి. అల7$8 గంథంలG
, పవక  హeీసులG$ మన Zగ
µ
5/ారణ 3ల7 ఉంeి. Yaే క:ందర సtయం తమ పట$ లG|'ా
పవ;# ార. =ి]ి ;'ా xyదుల ర. ఆ xÈల తమ #aదరల
వరక 3ెందక ం) మసల క ంటర. కqసం ఒక మం మ7ట
etా అ  xÈల 3ేయర. e5కp /ార తమ శ¦రంలG5
ల కను కద[ంచడం తపD మM 3ేయనకరలnదు. కా5 ఏ
xÈల 3ేయర. మం మ7ట మ7ట$డర. అల7ంటJ /ా;కp
3ెపD)5కp %';[ంeి ఇక ఒకM షయం: ర కqసం  పట$
xÈల 3ేసుకం)ి. పజలక b5 కలగక ం) xyదుల కం)ి.
తమ /ాకర etా బధ క[';ంచకం)ి. అబ జ µ 
ఉలn$ ం3రః
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    n
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"ఏ ఆచరణ 3ల7 ³´ష
µ ò xyనద"5 Aను పవక 5 అ)ి'ాను.
"అల7$8 ను శt]ించడం,
చడం, ఆయన మ7రV ంలG యFద² ం 3ేయడం"
డం"
అ5 పవక  సమ7rన%3Kర. "ఏల7ంటJ బ5సక ]Btచ
క[';ంచడం ఉత మం" అ5 అ)ి'ాను. e5కp పవక  అ 9రః
"ఎక వ ధర గల/ా)ి
గల/ా)ికp మ;యF యజమ75 వద ఉత మం'ా
ఉన9/ా)ి
ఉన9/ా)ి5 మFకp క[';ంచడం".
చడం". "ఇeి 3ే]B శకp లn53ో ఎల7?"
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అ5 అ)ి'ాను. "కషO ంలG ఉన9/ా5కp సbయం
సbయం 3ేయF,
F, ప5ా5
/ా5కp ప5 3ే]=
ి ట
 O X" అ5 3ెYాDర పవక . అeి కv) Aను
3ేయలnక Yaయ7ననుకం)ి, అపడh? అ5 ప 9ం నందుక
పవక  ఇల7 సమ7rన%3Kరః "పజలక q నుం)ి ఏ కîడh
కలగక ం) జÇగత
ఒక సదకా (సరం).
సరం).
µ పడh. ఇeి కv) ఒక
qవ సtయం'ా
ి /ా5 అవవ".
సtయం'ా q=
q=ౖ సదకా 3ే]న
అవవ". (బFఖ7;
2518, మF]ి$ ం 84).

*

*

*

సరవ లక 3ేD; ం3ే ఐదు మ7ాVల
ఇ సంిప మ7ాVల . అల7$8 దయu ·టJ etా qవ
5ను9 మ;యF qవ 3ే]B సరం వృr కాక ం) కాYాడh
కవచుK.
1- qవ 3ే]B ప కారంలG అల7$8 సంతృ=ి 5 మ7తxÈ కర.
పవక పద² 5 అనుస;ంచు. ఏ ఆచరణ అ  ఈ ండh
షరతుల లn5/A సరం కాదు.

 8E
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{110:QO  <6
X   E'
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Aకనుక
కనుక తన పభFవను కల సుక/ాల5 ఆ ం3ే/ాడh సస
ాల 3ేయ7[.
7[. ఆాధనలG తన పభFవu YాటX మవt;q
3ేరKకvడదుB.
Kకvడదు . (కహª 18: 110).
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2- ఏ సరం గF;ం  9 e55 ఆచ;ంచడంలG ఆలసం
3ేయక . సంuషంu, ఇాOప§రtం'ా సదనసు!u మFందడhగF
/A. ఇeి eైవ" హ9ం. అల7$8 ఇల7 ఆeే ం3డhః

  /ZE'
    -  ' W>
    _D
x'k>
    !y
    %$r>
    g  42
 ?  *O2
  

   _<

{133:?  @ M#
  
   

A
 పభFవ మ7| /zప
ౖ నక , సtరV ం /zప
ౖ నక Ya£
మ7రV ంలG పర'తం)ి. ఆ సtరV ం భమ7కా³ాల అంత ³ాలxyనeి. అeి భయభక
భయభక ల కల/ా; క:రక తయ7ర 3ెయ
బ)ింeి.B (ఆ[ ఇమ7ù+ 3: 133).
eై/ాeే³ాల Yాలనక తtరప)ే ఓ అరeైన సంఘటన శµద²'ా
చదవం)ిః అబFల7$8 + ఉమ  న-ి® నమ7Ï 3ేస ూ
ఉ 9ర. -ిఅ అను ఆయన బ5స పక A కvరKం)ి,
ఆయన ఏeై  ఆeేశ%]B e5 Yాలనక /A సూ
 ఉ 9డh.
సtయం'ా -ిఅ ఓ '¿పD పం)ితుల , పఖ7 'ాం న
హeీసు గంథం
మFవత ఇమ7ం మ7[& ¸క ఉలn$ ఖక లG$
µ
ఒకర. అత5లG ఉన9 ఉన9త గFణల వల$ అబFల7$8 +
ఉమ అతణ>õ 3ల7 =B%ం3ే/ార. అబFల7$8 + ఉమ
నమ7ÏలG ఖు ఆ+ పÊ;స ూ Aర అ%తం'ా =B%ం3ే
%ం3ే
వసువలను (అల7$8 మ7రV ంలG)
లG) ఖరK =టOనంత వరక ర
సర #ా¼కp 3ేరకలnరB. (ఆ[ఇమ7ù+ 3: 92). చeినపడh /zంట A తన 3ెu ]ౖగ 3ే³ాడh. ఆeేశYాలనక( ]ిద²ం'ా
ఉన9 -ిఅక ఆయన ఎందుక ]ౖగ 3ేస ు 9)ో అర¼ం కాలnక
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Yaంeి. అర¼ం 3ేసుక:నుటక( ఎంu పయత9ం 3ే³ాడh. ఫ[తం
లnకYaంeి. అందుక ఆయన సల7ం =BD వరక /A ం ,
ఎందుక ]ౖగ 3ే³ార? అ5 అ)ి'ాడh. e5కp అబFల7$8 ఇల7
సమ7rనం 3ెYాDర "అ%తం'ా Aను =B%ం3ే వసువల
ఏ%ట5 ఆలG ]B qవ తపD క ఏeీ ఆలGచన ాలnదు.
అే Aను నమ7ÏలG ఉండ'ా A qక ]Btచ ప#ాeించుటక
]ౖగ 3ేయడxÈ మం eి'ా ం3ను. నమ7Ï అ£ వరక
/A ]B బహÍ³ా  క;క, /ాంఛ ఆrికత YØంeి ఈ 5రõయ75కp
వMకం జరగFతుంద5 భయం అ5=ిం ంeి. అందుకM /zంట A
]ౖగ 3ే³ాను. ఈ మ7టను న9 -ిఅ /zంట A " సహచరం
ల|సుంeి కe"? అ5 అ)ి'ాడh. అవను qవ u ఉండవచుK
అన9 b ఇ3Kర అబFల7$8.
3- అల7$8 qక ఏeై  సరం 3ే]B గం సం'ాడంటk
e55 మం ధం'ా సంప§రõం'ా 3ేయFటక పయ9ంచు.
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Aమం
మం పనుల 3ే]B /ా;కp మం బహÍమ7 ల ల|#ా.
.
ఇంకా ఎక వ అనుగహం
ల|సుంeి. /ా; మFఖ7లను నల$ దనం
µ
'ాq అవమ7నం 'ాq క=ిD/Aయవ.
వ. /ార సtాV5కp అరºల ,
అక)ే ³ాశtతం'ా
³ాశtతం'ా ఉంటర.
ఉంటర.B (యను¬ 10: 26).
q అవసరం ఎవ;కp ప)ింeో అత5 #ా¼నంలG qవ 5ను9
చూసుక, అపడh పవక ఈ ఆeే³ా59 కv) దృÐిOకp ెచుKకః
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     b9

    b9


D*$
   42e
;  2 @k
  R 6 /  <6
   = 

"లG ఒకర ను తన గF;ం కరక న9టX
$ తమ #aదర5
గF;ం కరనంత వరక ³ాt]ి కాజÇలడh".
కాజÇలడh". (బFఖ7; 13, మF]ి$ ం 45).
4- 3ే]ిన పణ59 గFర 3ేసుకక . ఎవ; పట$ ఆ కారం 3ే³ా/
అత59 ఎ Yaడవక , 0TచK;ంచక . e5 గF;ం మవ;క
3ెపకబÌక . ఏeై  ఔ తం ఉంటk తపD. అల7$8 ఆeేశం ఇల7
ఉంeి గమ5ంచుః

   4N
{264:-;  a`k>
g

   l8



E /Z
   40
    = $23
  µ
  H<w
 ;  

A³ాtసుల7ా
³ాtసుల7ా!
³ాtసుల7ా! ర eె=Dి YØ)ి , గ0Â
µ త మనసు!ను 'ాయపర  eనధాలను మటJOలG కలపకం)ిB. (బఖర 2: 264).
qవ 3ే]ిన e59 అల7$8 వద q సులG =టOడం
జరగFతుంeి. ఎవ; పట$ qవ xÈల 3ే³ా/ /ార e59
రస;ం  పర/ా లnదు.
5- q పట$ ఉపకారం 3ే]ిన /ా;కp పతుపకారం 3ే. అeి
కqసం ఒక మం మ7ట etా అ  సM. అల7$8 దయ
తాtత qవ సరం 3ేయFనటX
$ ఇeి qక uడDడhతుంeి.
అల7$8 ఆeేశం ఇల7 ఉంeిః

   D$
{237:-;  /Z$E
  
     FQ*


=>

Aర
ర పరసDర వtవbాలలG ఔeరం చూపడం మరవమరవ
కం)ి.B (బఖర 2: 237).
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వ;లGః
ఇ క:59 సరవ ల , సరuటల . అ 3ేయFటక
సుగమxyన మ7రV ం ఉంeి. etాల ెరవబ)ి ఉ 9. మం
ఫల7ల ఉ 9. ఇహపాలG$ ఉత మxyన ఫ[లv ఉ 9. ఓ అల7$8! qక ఇషO xyన, qవ క;న 3ే]B సe½గం
మ7క ప#ాeించమ5, మ7క సtరV ం ప#ాeిం , నరకం నుం)ి
కాYాడమ5 qu /Aడhక ంటX 9మF. q మ7రV ంలG అతంత
కృÐి సల పతున9/ా;కp, q మ7రV ంలG Yaాడhతున9 /ా;కp
సbయం 3ే. అల7$8 /ా; గF; స;3ే. /ా; #ామ7';µలG
Öభం కల గజM. /ా; బలం టO Jంప 3ే. /ా;లG5 ZగF
లక సtస¼ త ప#ాeించు. అమర·రలãౖన/ా;5 qవ అం'¦క;ంచు.
/ా;లG5 బల0Âనులక అఉత మ సbయక 5'ా అYa.
ఓ అల7$8 ఆకాµమక లãౖన యదుల పంజÇ నుం)ి మ]ి¾ ¡ అకా!ను )ి=ించు. ఓ అల7$8 యదులక , /ా;కp uడD)ే /ా;కp
ఓట% Yాల 3ే. /ా; మధ eల పటJOంచు. /ా;లG
అ zౖకత ఏరDరచు. /ా;5 ఇ#ా$ం మ;యF మF]ి$ మFల క:రక
ల7భకరం'ా 3ే. అల7$8 మ7 eేశంలG పేకం'ా, తetా
మF]ి$ మFల Éం3ే ప 3ోట ³ాంభదతల వ;¼ల$ నటX
$ 'ా
3ే. అల7$8 qవ ప#ాeిం న మ7 ర, సంనం,
సంYాదనలG$ Öభం కల గజM. /ా;5 ఇహపాలG$ మ7 కళక
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