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 అ� హమ��  �ల�� �� ర��� ఆల��, వస ల�త" వస ల�మ� అల� అ# జ�� మ�% స&�, అమ�'బ)*: 

 �శ-యం/ా నమ�� ఇ2ా� ం మ3ల స4ం5)లల6 78ండవ:;. అ:; మ�=ి� ం మ7?య� @ాAి% (సతC Dర2ాE7?)ల మధC 
వCGHCస IహJం. అల�� K ఇల� ఆ:ేMంNHడO: 
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{నమ��ను 2ాP QంిచంSTనమ��ను 2ాP QంిచంSTనమ��ను 2ాP QంిచంSTనమ��ను 2ాP QంిచంST. . . . మ�UిVక
మ�UిVక
మ�UిVక
మ�UిVక
లల6 కల=XిYకంSTలల6 కల=XిYకంSTలల6 కల=XిYకంSTలల6 కల=XిYకంST}"""". (ర[ం 30: 31).  
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 �� �� ���� �� �� �� �� �� ���� � ��! 
బ�78_ద   ఉలa� ఖనం పV@ారం పVవక4 � ఇల� ఉప:ేMంNHరdః """"మనమనమనమన@f@f@f@f    gా7?gా7?gా7?gా7?@f@f@f@f    మధC ఉనJ ఒడంబSTక నమ�� iషయంల6klమధC ఉనJ ఒడంబSTక నమ�� iషయంల6klమధC ఉనJ ఒడంబSTక నమ�� iషయంల6klమధC ఉనJ ఒడంబSTక నమ�� iషయంల6kl, , , , 
:H�J :H�J :H�J :H�J వద�నgారd అimాn2ా�@f XాలoSTనటp�వద�నgారd అimాn2ా�@f XాలoSTనటp�వద�నgారd అimాn2ా�@f XాలoSTనటp�వద�నgారd అimాn2ా�@f XాలoSTనటp� ".".".". (అహ'* 5/346, D7?'u 2621). 

:H�� @ాXాSే మ�Uి తన ధ7ా'�J @ాXాడగలడO.  
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అబ�� ల�� K �� ఉమ%   బ)�స kHAిఅ� ఉలa� ఖనం పV@ారం: ఉమ% �� ఖGH4 x   తన గవరJర�క
 ఇల� gVా =ygారdః """"� � � � 
ససససమస4 మస4  మస4  మస4  వCవz7ాల6�  kH వద�  అDవCవz7ాల6�  kH వద�  అDవCవz7ాల6�  kH వద�  అDవCవz7ాల6�  kH వద�  అD    మ�ఖC{|}న:; నమ�~మ�ఖC{|}న:; నమ�~మ�ఖC{|}న:; నమ�~మ�ఖC{|}న:; నమ�~. . . . :H�J @ాXాST :H�Q� ౖ =ిP రం:H�J @ాXాST :H�Q� ౖ =ిP రం:H�J @ాXాST :H�Q� ౖ =ిP రం:H�J @ాXాST :H�Q� ౖ =ిP రం/ా ఉనJgాS ే తన ధ7ా'�J /ా ఉనJgాS ే తన ధ7ా'�J /ా ఉనJgాS ే తన ధ7ా'�J /ా ఉనJgాS ే తన ధ7ా'�J 
@ాXాSే@ాXాSే@ాXాSే@ాXాSేgాడOgాడOgాడOgాడO. . . . :H�J వృ:H�J వృ:H�J వృ:H�J వృ�H�H�H�H    N=ేygాడO ఇతరN=ేygాడO ఇతరN=ేygాడO ఇతరN=ేygాడO ఇతరgాట�� మ7?ంత ఎక
Eవ/ా వృgాట�� మ7?ంత ఎక
Eవ/ా వృgాట�� మ7?ంత ఎక
Eవ/ా వృgాట�� మ7?ంత ఎక
Eవ/ా వృ�H�H�H�H    N=ేygాడON=ేygాడON=ేygాడON=ేygాడO""""((((1)))).  

ఇ2ా� ం కSTయ�ల6�  అ�Jట�కంటp Iవ7?/ా i7?/�:; ఇ:ే. అబ3 ఉమ�మ   ఉలa� �ంNHరd పVవక4 � ఉప:ేMంNHరdః    
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""""ఇ2ా� ం కSTయ�ల
 ఒ@�EకEట� iరdగ�GH�ఇ2ా� ం కSTయ�ల
 ఒ@�EకEట� iరdగ�GH�ఇ2ా� ం కSTయ�ల
 ఒ@�EకEట� iరdగ�GH�ఇ2ా� ం కSTయ�ల
 ఒ@�EకEట� iరdగ�GH�. . . . ఒక కSTయం i7?/?న g�ంటklఒక కSTయం i7?/?న g�ంటklఒక కSTయం i7?/?న g�ంటklఒక కSTయం i7?/?న g�ంటkl    పVజల
పVజల
పVజల
పVజల
    :H� g�నక :H�J గట��/ా పట�� క
ంట)రd:H� g�నక :H�J గట��/ా పట�� క
ంట)రd:H� g�నక :H�J గట��/ా పట�� క
ంట)రd:H� g�నక :H�J గట��/ా పట�� క
ంట)రd. . . . 
అ�Jట�� @8ల��అ�Jట�� @8ల��అ�Jట�� @8ల��అ�Jట�� @8ల��     మ�ంమ�ంమ�ంమ�ందుదుదుదు    i7?/�i7?/�i7?/�i7?/�    కSTయం కSTయం కSTయం కSTయం """"హ�క
ంహ�క
ంహ�క
ంహ�క
ం" " " " అ�G ేIవ7?/  ాi7?/�:; అ�G ేIవ7?/  ాi7?/�:; అ�G ేIవ7?/  ాi7?/�:; అ�G ేIవ7?/  ాi7?/�:; """"నమ�~నమ�~నమ�~నమ�~""""((((2222)))).... 

 ఈ హ:�సు ఆ�Hరం/ాkl ఇమ�ం అహ'* 'నమ�~ వ:;లagారd అimాnసుల'� =ి:H� ం�క7?ంNHరd. :��Q�ౖ అklక 
ఆ�H7ాల
kHJ�. అందు@� 'నమ�� వ:;లagారd అimాn2ా�@f' XాలoడOత"kHJరనJ iషయంQ�ౖ పVవక4 సహచరdల
 
ఏ@�భiంNHరd.  

 మ�జ���*, హజV� జ��% �� అబ�� ల�� K   G� 'పVవక4 @ాలంల6 � వద�  imాnసం మ7?య� అimాnసం మధC వCGHCస 
ప7?Nే ఆచరణ ఏమ�ంSTం:;'? అ� పVMJంNHరd. "నమ�~" అ� ఆయన సమ��Hన�NH-రd((((1)))). "� వద� " అంటp 
మ�=ి�మ�ల వద� , gారd పVవక4 సహచరdల
.  

                                                
1. మ�అత4  మ��� 1/5, హ.నం.: 5. 
2. అహ'* 5/215, తబ)V � క�% 7486, అ� ఇబ)నత"� క
బ)V  ��J బత4  4, మ�స4దV� z@fం 4/92, (z@fం :��� స�¡ అkHJరd). GH¢మ� క:;Vస ల� 
� మ�హమ'* �� న£V 407, ఇబ�J ��బ)�� 257, ఇ:; హస� హ:�సు. 



 

 అబ��¤ బ¥ౖ% ఉలa� ఖనం పV@ారం: 'XాXా�J �రd Uి%E అ� అklgా7ా?' అ� ఒక వC@f4 హజV� జ��%   ను పVMJంచ/ా 
klను ikHJను. :H�@f ఆయన "లaదు" అ� జgా�NH-రd. "మ�Uి imాnసం మ7?య� అimాnసం మధCల6 బ¦ధం 
Gెల
ప¨న:ే�ట�?" అ� అడగ/ా "నమ�� వదలడం" అ� సమ��Hన�NH-రd((((2)))). ఇల�ంట� మ7© ఉలa� ఖkH�J అబ��¤ బ¥ౖ% 
ఉలa� �ంNHరd, XాXా�J �రd క
#V (అimాnసం)/ా 5)iంNేgా7ా? అ� హజV� జ��%   ను పVMJంIనప¨డO, "లaదు" అ� 
జgా�I-, "మ�Uి (imాnసం) మ7?య� అimాnసంల6 ఉనJ వCGHCసం నమ��ను iడkHడడ{ª" అ� NెXాo7ాయన((((****)))).  

 పVవక4 సహచరdల
 ఇల� అklgార� kHక
 Gె�=ింద� హస� ఉలa� �ంNHరd((((3)))): "మ�Uి (imాnసం) మ7?య� Uి%E Nే=ి 
అimాnసు డ�¬C gా� మధC వCGHCసం ఏ:ైkH ఉంటp, �H7?'క పర{|}న ఏ @ారణం లaక
ంSH నమ�� iడkHడడం". :�� 
సన* (ఆ�Hరం) XVా మ�ణక{|}న:;. హస� అంటp హస� బ=ీV, అతను అklక మం:; సzబ)లను కల=ి gా7?G� హ:�సుల
 
ikHJరనJ iషయం Gె�=ిన:ే. 
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అబ�� ల�� K �� ష¯°  � ఇల� Gె�Xారdః """"మ�U ిఏ:ైkH ఆచరణ మ�U ిఏ:ైkH ఆచరణ మ�U ిఏ:ైkH ఆచరణ మ�U ిఏ:ైkH ఆచరణ iడkHSTG ేఅతను అimాn2ా�@f XాలoSTనట� గ�న� పVవక4 iడkHSTG ేఅతను అimాn2ా�@f XాలoSTనట� గ�న� పVవక4 iడkHSTG ేఅతను అimాn2ా�@f XాలoSTనట� గ�న� పVవక4 iడkHSTG ేఅతను అimాn2ా�@f XాలoSTనట� గ�న� పVవక4 
సహచరdల
 సహచరdల
 సహచరdల
 సహచరdల
 5)iంNgేారd @ాదు5)iంNgేారd @ాదు5)iంNgేారd @ాదు5)iంNgేారd @ాదు. . . . @ా� నమ�~ iడkHSTG ే@ా� నమ�~ iడkHSTG ే@ా� నమ�~ iడkHSTG ే@ా� నమ�~ iడkHSTG ేమ�తVం మ�తVం మ�తVం మ�తVం అimాn2ా�@f గ�7? అ�నట�� అనుక
klgారdఅimాn2ా�@f గ�7? అ�నట�� అనుక
klgారdఅimాn2ా�@f గ�7? అ�నట�� అనుక
klgారdఅimాn2ా�@f గ�7? అ�నట�� అనుక
klgారd"""".... :�� 
సన* XVా మ�ణక{|}న:;. మ7© ఉలa� ఖనంల6� ప:Hల
 ఇల� ఉkHJ�ః """"నమ�~ తపo ఏ:ైనమ�~ తపo ఏ:ైనమ�~ తపo ఏ:ైనమ�~ తపo ఏ:ైkH ఆచరణ iడkHSTG ే అ:; kH ఆచరణ iడkHSTG ే అ:; kH ఆచరణ iడkHSTG ే అ:; kH ఆచరణ iడkHSTG ే అ:; 
అimాn2ా�@f XాలoSTనట�వ¨త"ందkl iషయం మ�క
 G�ెయదుఅimాn2ా�@f XాలoSTనట�వ¨త"ందkl iషయం మ�క
 G�ెయదుఅimాn2ా�@f XాలoSTనట�వ¨త"ందkl iషయం మ�క
 G�ెయదుఅimాn2ా�@f XాలoSTనట�వ¨త"ందkl iషయం మ�క
 G�ెయదు"""".... (అంటp నమ�� iడkHడOట క
#V క
 సమ�నం అ�). 
(అసు నJ 1378).  

 అయ3Cx   ఉలa� �ంNHరdః "నమ�� iడkHడOట అimాnసం, ఇందుల6 ఏల�ంట� 5¦:H±XVా యం లaదు". (GH¢మ� 
క:;Vస ల� 978).  

 మ�హమ'* �� న£V   తన గ²ంథం GH¢మ� క:;Vస ల� 990ల6 ఇల� Qy7´EkHJరdః ఇ£ z°   Nెపo/ా klను ikHJనుః 
""""సమయం :Hట�నపoట�@� ఏ �H7?'క ఆటంకం లaక
ంSH సమయం :Hట�నపoట�@� ఏ �H7?'క ఆటంకం లaక
ంSH సమయం :Hట�నపoట�@� ఏ �H7?'క ఆటంకం లaక
ంSH సమయం :Hట�నపoట�@� ఏ �H7?'క ఆటంకం లaక
ంSH ఉ:ే�శCపµరnకం/ా ఉ:ే�శCపµరnకం/ా ఉ:ే�శCపµరnకం/ా ఉ:ే�శCపµరnకం/ా నమ�~ Nయే�gాడO అimాn=ినమ�~ Nయే�gాడO అimాn=ినమ�~ Nయే�gాడO అimాn=ినమ�~ Nయే�gాడO అimాn=ి"""" అ� పVవక4 � 
:Hn7ా రd�g�ౖన iషయ{ª. ఇ£ z° అంటp ఇ£ z° �� 7ాK g�ౖK. ఇతను సzబ)ల త7ాnత వI-నgా7?ల6 ఏ @�ంద78_Gే 
ఈ iషయంల6 i5¦:;ంNH7© gా7?ల6 ఒకరd @ారd. అందు@� అత� Mష"CడO మ�హమ'* �� న£V ఇల� NెXాoడOః """"నమ�� నమ�� నమ�� నమ�� 
iడkHSgేాడO అimాn=ిiడkHSgేాడO అimాn=ిiడkHSgేాడO అimాn=ిiడkHSgేాడO అimాn=ి    ((((బ¦నమ�u @ాA%ిబ¦నమ�u @ాA%ిబ¦నమ�u @ాA%ిబ¦నమ�u @ాA%ి)))), , , , అతను ధర' భVష"�అతను ధర' భVష"�అతను ధర' భVష"�అతను ధర' భVష"� డO మ7?య� :H�� 2ాP Qంిచ�gా�డO మ7?య� :H�� 2ాP Qంిచ�gా�డO మ7?య� :H�� 2ాP Qంిచ�gా�డO మ7?య� :H�� 2ాP Qంిచ�gా�G� య�ద�ం NేG� య�ద�ం NేG� య�ద�ం NేG� య�ద�ం Nేయ�ల�య�ల�య�ల�య�ల�"""" 
ఉలa� �ంచబSTన పVవక4 సూక
4 లను అతను (ఇ£ z°) ఉలa� �ంNHడO. పVవక4 సహచరdలG� క·SH ఇల�ంట� iషయ{ª 
రd�g�ౖన:;. సహచరdల6�  ఏ ఒకEరd క·SH :��@f ±నJఅ±XVా యం గలgార� రd�వ¨ లaదు. gా7? త7ాnత వI-న 
i:Hnంసుల6�  @�ందరd """"బ¦నమ�u @ాA%ిబ¦నమ�u @ాA%ిబ¦నమ�u @ాA%ిబ¦నమ�u @ాA%ి, , , , :H�J 2ాP Qించ�:H�J 2ాP Qించ�:H�J 2ాP Qించ�:H�J 2ాP Qించ�    gా�G� gా�G� gా�G� gా�G� య�ద�ం Nేయ�ల�య�ద�ం Nేయ�ల�య�ద�ం Nేయ�ల�య�ద�ం Nేయ�ల�""""    పVవక4 మ7?య� gా7? సహచరdలG� 
ఉలa� �ంచబSTన ఉలa� ఖkHల glరd 5)వం �=ి i5¦:;ంNHరd.  

 అబ�� ల�� K "సునJ"ల6, ఇబ�J న£V "GH¢మ� క:;Vస ల�"ల6, ఖల�� � "సునJ"ల6, ఆ�7?² "ష7̧అ"ల6 మ7?య� ఇబ�J బత4  
"ఇబ)న"ల6 ఉలa� �ంNHరdః """"సzబ)ల ఒక Q�ద�సzబ)ల ఒక Q�ద�సzబ)ల ఒక Q�ద�సzబ)ల ఒక Q�ద�  సంఖC మ7?య� త:;తరdల
  సంఖC మ7?య� త:;తరdల
  సంఖC మ7?య� త:;తరdల
  సంఖC మ7?య� త:;తరdల
 నమ�� iడkHSTనgా7?� నమ�� iడkHSTనgా7?� నమ�� iడkHSTనgా7?� నమ�� iడkHSTనgా7?� @ాA%ి అklgారd@ాA%ి అklgారd@ాA%ి అklgారd@ాA%ి అklgారd"""".... 
మ7? @�ంద78_Gే నమ�� వ:;లagాడO @ాAి% అkl అ�HCయం పVGేC@fంI :H�@f సంబం�;ంIన �దర¹kHల
 అందుల6 
Qy7´EkHJరd.  

 2YదరdడO సులºౖమ�� �� ఫK * అ� ఉGౖె� """"క
నూ�స ల�క
నూ�స ల�క
నూ�స ల�క
నూ�స ల�"""" ((((నమ�� �ధుల
నమ�� �ధుల
నమ�� �ధుల
నమ�� �ధుల
))))    QyరdG� Iరd ప¨స4కం gVా =ి 
అందుల6 ఈ /´పo i�;�, ఇ2ా� ంల6 :H� 2ాP kH�J సoష� ప7?NHరd. నమ�� ¼కE ల�5)�J :H� పVGేCకత�J =�ౖతం 
Gె�యజ�సూ4  ఇతర iధులQ�ౖ :�� (నమ�~) XVా మ�ఖCతను NHట� NెXాoరd. :H�J k�రgl7�- gా7?@f ల±ంNే ప¨ణHCలను 
క·SH మన మ�ందుంNHరd. అల�� K gా7?@f మంI పVDఫలం k½సంగ�/ాక! మ7?ంత స:H¿గCం పV2ా:;ంచు/ాక!  

    

అబ�� ల�� K �� అబ�� ర²z'� అబ�� ల�� K �� అబ�� ర²z'� అబ�� ల�� K �� అబ�� ర²z'� అబ�� ల�� K �� అబ�� ర²z'� అస అఅస అఅస అఅస అ����****    
    

                                                                                                                                                            
1. GH¢మ� క:;Vస ల� 892, అసు నJ �� ఖల�� � 1379, అ� ఇబ)న 876, షరdÀ  ఉసూ� ఇఅ�D@ా:; అ��� సు నJ 1538. :�� సన* (పరంపర) హస�, 
అందుల6 ఏ అభCంతరం లaదు. 
2. GH¢మ� క:;Vస ల� 947.     *. షరdÀ  ఉసూ�.... 1573. 
3. అసు నJ 1372, అ� ఇబ)న 877, షరdÀ  ఉసూ�.....1539. 



 

 
భ3�కభ3�కభ3�కభ3�క 

 అ� హందు �ల�� ��� మ�@f� జబ)�%, అ� gా��:;� ఖzÀ %, వ అÁ హదు అల��  ఇల�హ ఇల�ల�� హ� వK దహÂ 
ల�ష7̧క లహÂ రబ��స మ�gాD వ� అ7?¤ వమ� బ¥ౖనహ�మ� అ¢�� గÃాÄ%. వ అÁ హదు అనJ మ�హమ'ద� 
అబ�� హÂ వ రసూల
హÂ. అల�� K gా7?� ఆ@ాmాల g�ౖప¨ ఆzn�ంI i�; నమ��ల బహ�మ�నం పV2ా:;ంNHడO. అ:; 
imాnసం త7ాnత Åదట� i�;. imాnసుల ఉత4మ, పVథమ, పVమ�ఖ{|}న గ�ణం.  

 �శ-యం/ా నమ�~ మనసు క
 మంI MÆణ ఇసు4 ం:;, ఆత'ను Ç:;�  పరdసు4 ం:;. హృదయ�లను పV@ాశవంతం 
Nేసు4 ం:;, అందు వల�  మ�Uిల6 అల�� K ¼కE /´పoతనం Åల@8త"4 త"ం:;. త:Hn7ా మ�Uి� 2È5)గCవంత"�/ా Nే=ి, 
అత� నడవSTకల6 మంI మ�రdoను �సుక
 వసు4 ం:;. ఒక7? g�నుక ఒకరd వI-న అklక పVవక4ల వద�  Gౌ�¡* త7ాnత 
అD మ�ఖC{|}న సంపV:Hయం ఇ:;. ఇ2ా'ఈ� అలºౖ��స ల�ం గ�7?ంI అల�� K ఇల� Gె�XాడOః  

 tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 〈〈〈〈 ) ���55(  

""""అతను తన ఇంట�gా7?� నమ��ను Xాట�ంచంST అ� ఆజ�Ê QంిNేఅతను తన ఇంట�gా7?� నమ��ను Xాట�ంచంST అ� ఆజ�Ê QంిNేఅతను తన ఇంట�gా7?� నమ��ను Xాట�ంచంST అ� ఆజ�Ê QంిNేఅతను తన ఇంట�gా7?� నమ��ను Xాట�ంచంST అ� ఆజ�Ê QంిNే    gాడOgాడOgాడOgాడO".".".". (సూ78 మరCం 19: 55). 

ఈ2ా అలºౖ��స ల�ం iషయంల6 ఇల� Gె�XాడOః  

  ÉÉ ÉÉ____≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMM øø øøΒΒΒΒ ßß ßßŠŠŠŠ $$$$ ww ww‹‹‹‹ xx xxmmmm ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) ���31(  

""""klను ¢iంI ఉనJంత @ాలం నమ��నుklను ¢iంI ఉనJంత @ాలం నమ��నుklను ¢iంI ఉనJంత @ాలం నమ��నుklను ¢iంI ఉనJంత @ాలం నమ��ను, , , , జ@ాత"ను Xాట�ంచు అ� ఆజ�Ê QంిNHడOజ@ాత"ను Xాట�ంచు అ� ఆజ�Ê QంిNHడOజ@ాత"ను Xాట�ంచు అ� ఆజ�Ê QంిNHడOజ@ాత"ను Xాట�ంచు అ� ఆజ�Ê QంిNHడO". ". ". ". (సూ78 మరCం 19: 31). 
 నమ�~ :Hn7ా పVD 7©Ë అల�� K G� సంబంధం Q�రdగ�త"ం:;. ఇల� భక
4 �@f ఒక రక{|}న ఆత'బలం ల±సు4 ం:;. అ:; 
అత�@f ఇతర iధుల �రnహణక
 సzయపడOత"ం:;.  
 �శ-యం/ా నమ�~ ల6� అమ3లC{|}న �ధుల
 మన కళÍ మ�ందు సoష�ం/ా ఉkHJ�. @ా� గ�STÎgారd ఎల� చూడ 
గల
గ�GHరd? నమ��ల6 గ�ప4{|}న మ3డO �ధుల
kHJ�. అల�� K G� సzయం @Ï7?న త7ాnత అklnషణ, ప7?Ðలన 
మ7?య� Iత4Ç:;� , దృఢ సంకలoంG� �వ¨ Nే=y ఒ@� ఒకE నమ�� వల�  సరn మ�=ి�మ�ల6@8ల��  ఎక
Eవ ధనసంపD4  
గలgాడవ¨ అవ¨GHవ¨.  
 గ�ప4{|}న Åదట� ��;ః "నమ�� @�రక
 =ిద�మగ�ట". వ¨Ë, అజ�� ¼కE జgాబ� మ7?య� తnర/ా నమ��క
 
g�ళÍడం :Hn7ా ఈ 7ాM@f అరdÀ డవ¨ గలవ¨.  
 :H/? ఉనJ 78ండవ ��;ః పµ7?4 శ²ÒH� భక
4 లG� పVవక4 పద�D పV@ారం నమ�� Nేసూ4 , :H� అంతరంగంల6 మ��/? Gేల�డOతÓ 
సంXా:;ంచవచు-. 
 ఇక మ3డవ ��;� నమ�� త7ాnత u�², దుఆ మ7? సునJత"ల ఆచరణ, ఇం@ా :H� త7ాnత నమ�� పV�Æణల6 
ఉంST XÔందవచు-.  
 ఈ రచనల6 ఏ:ౖెkH ల6ట�, XÔరXాట� జ7?/? ఉంటp మ�JంNHల�, :��� మ�=ి�లక
 పVÕజనకర{|}న:;/ా Nేయ�ల� 
అల�� K kl glడO క
ంట�kHJను. kH ఈ కృUి@f బదుల
/ా 78ట��ంప¨ ప¨ణHCల
; (1. ఇu4z*, 2. స7?�Ö}న :H� ప¨ణCం) 
పV2ా:;ంNHల� క·SH ఆ కరdణపV:Hతkl glడOక
ంట�kHJను. వ ఆ�రd దఅgాkH అ�� హందు �ల�� �� ర��� ఆల��.  
      అబ3 సుల�4 � సులºౖమ�� �� ఫK * అ� ఉGౖె� 

XY£� బ)�  నం: 270144. 7?య�~. Qి� @Ï×: 11352 
          22/10/1424 ��uV 



 

నమ�� �ధుల
నమ�� �ధుల
నమ�� �ధుల
నమ�� �ధుల
 
 నమ��ల6 NHల� /´పo �ధుల
, @Ïmా/ా7ాల
kHJ�. బహ�mా అi అklక మం:;@f Gె�యకXYవచు-. ఇi సతEర', 
ప¨ణCం మ7?య� Ø:H అంతసు4 లG� �ంST ఉkHJ�. U�ౖGH� క·SH మన�J gాట� నుంST దూరమ�ంచSH�@f =ిద�{|} 
య�kHJడO. మనం మన �దV (అలÆCం) నుంST  {ªలÙEkl స7?@f Gెల
పబÚ�¬ అklక ప¨ణHCల నుంST దూరమ�ంచSH�@f 
@��Jట�Q�ౖ మ�తV{ª తృQి4  పSేల� NేmాడO. అందువల�  మనం ఒకE నమ�� Nేసు@�� g�ÛÜ4 మ� @ా� ఒకE ప¨ణCం క·SH 
మనక
 దకEదు. - ఇల�ంట� ప7?=ిPD నుంST అల�� K మన�J @ాXాSH�-. అందు@� 'అల�� K Q�ౖ imాnసం' మ7?య� 'gాNH 
కర''ల6 Iత4Ç:;�  ఆయ�ధంG� సనJద�{|}, (అల�� K) 'సహనం', 'స'రణం' @Ïటల6 భదVం/ా ఉంST, 'iనయ', 'iమÝత' కవచం 
ధ7?ంI య�Þ�పGHకం ఎ/?7�=ి, గత @ాలంల6 @Ïల6o�న మన నమ��లను మ7?య� :H�@f సంబం�;ంIన అమ3లC 
�ß�Xాలను, �ధులను @ాXాడO@�నుటక
 మkàgాంఛలక
 మ7?య� U�ౖGH� క
 వCD7�కం/ా XY7ాడO:Hం.  

 ఇకk�ౖkH సమయం 7ాలa:H? �దV నుంST {ªలÙEkl సమయం, ఏమరdXాట�ను వదుల
క
kl సమయం, ప¨ణHCత"'ల 
బృందంల6 క�=y సమయం, సGHE7ాCల అ@âంã Q�ంచుక
kl సమయం, కరdణHమయ�� కరdణ, మ�Jంప¨@8_ �7̧ßTంI 
సజ¤నులG� సnరäంల6 పVglMంNేందుక
 పVయతJం Nే=y సమయం 7ాలa:H?  

 �శ-యం/ా నమ�� �ధుల
 NHల� ఉkHJ�. gాట�ల6 @��J నమ��క
 మ�ందు XÔందవచు-. మ7? @��J నమ�� 
మధCల6. �/?GHi నమ�� త7ాnత.  

 ఇక రంST! పయనమవ¨:Hమ�........'Iత4Ç:;� ' మ7?య� '�ైరC' kåకల6 నమ��ల6� మ3డO గ�ప4{|}న �ధుల అklnషణ@8_ 
పVయ�ణం Åదలºడ:Hం.  

1- Åదట� ��;ః (నమ��క
 మ�ందు) నమ�� @�రక
 =ిద�మవటం. 

2- 78ండవ ��;ః (నమ�� సందర¿ంల6) నమ�� Nేయటం. 

3- మ3డవ ��;ః (నమ�� త7ాnత) u�² మ7?య� @��J ఆచరణల
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Åదట� ��; Åదట� ��; Åదట� ��; Åదట� ��; ((((�ß�పం�ß�పం�ß�పం�ß�పం)))) 
నమ�� @�రక
 సం=ది�తనమ�� @�రక
 సం=ది�తనమ�� @�రక
 సం=ది�తనమ�� @�రక
 సం=ది�త 

    ఈ iల
వగల ��;� మనం నమ��ల6 పVglMంచక మ�ందు నమ��క
 సంబం�;ంIన పVథమ ఏ7ాoట��  మ7?య� ఈ iల
వగల ��;� మనం నమ��ల6 పVglMంచక మ�ందు నమ��క
 సంబం�;ంIన పVథమ ఏ7ాoట��  మ7?య� ఈ iల
వగల ��;� మనం నమ��ల6 పVglMంచక మ�ందు నమ��క
 సంబం�;ంIన పVథమ ఏ7ాoట��  మ7?య� ఈ iల
వగల ��;� మనం నమ��ల6 పVglMంచక మ�ందు నమ��క
 సంబం�;ంIన పVథమ ఏ7ాoట��  మ7?య� 
మ�న=కిమ�న=కిమ�న=కిమ�న=కి, , , , ఆ�'య సం=ది�తల :Hn7ా XÔందగలమ�ఆ�'య సం=ది�తల :Hn7ా XÔందగలమ�ఆ�'య సం=ది�తల :Hn7ా XÔందగలమ�ఆ�'య సం=ది�తల :Hn7ా XÔందగలమ�....    :H�@f అరdÀ లమ�¬C మ�7ాä ల
 @f²ం:; iధం/ా ఉkHJ�:H�@f అరdÀ లమ�¬C మ�7ాä ల
 @f²ం:; iధం/ా ఉkHJ�:H�@f అరdÀ లమ�¬C మ�7ాä ల
 @f²ం:; iధం/ా ఉkHJ�:H�@f అరdÀ లమ�¬C మ�7ాä ల
 @f²ం:; iధం/ా ఉkHJ�, , , , శ²ద�  శ²ద�  శ²ద�  శ²ద�  
వ��ంచంSTవ��ంచంSTవ��ంచంSTవ��ంచంST. . . .  

1 - వ¨Ëఃవ¨Ëఃవ¨Ëఃవ¨Ëః 
 వ¨Ë ¼కE ఘనత NHల� /´పo/ా ఉం:;. ప¨ణHCల సంXాదన, gాట� 78ట��ంప¨ల@8_ ఇ:; Åదట� {|ట�� . వ¨Ë :Hn7ా 
ఈ @f²ంద Gెల
పబSే ప¨ణHCల
 XÔందగలమ�.  

((((అఅఅఅ))))    అల�� K ¼కE QyVమఃఅల�� K ¼కE QyVమఃఅల�� K ¼కE QyVమఃఅల�� K ¼కE QyVమః  అల�� K ఆ:ేశం: 
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{�శ-యం/ా Gౌబ) Nే=ygా7?� మ7?య� ప7?Çద�తను Xాట�ంNేgా7?� �శ-యం/ా Gౌబ) Nే=ygా7?� మ7?య� ప7?Çద�తను Xాట�ంNేgా7?� �శ-యం/ా Gౌబ) Nే=ygా7?� మ7?య� ప7?Çద�తను Xాట�ంNేgా7?� �శ-యం/ా Gౌబ) Nే=ygా7?� మ7?య� ప7?Çద�తను Xాట�ంNేgా7?� అల�� K QyV�2ా4 డOఅల�� K QyV�2ా4 డOఅల�� K QyV�2ా4 డOఅల�� K QyV�2ా4 డO}. . . . (బఖర 2: 222). అల�� K 
మన�J QyV�ంచటం కంటp /´పo ప¨ణC{ª�ట�?  
 Uy° సఅ�:�   తన తAీ % -Gౖె=ీరd� క7̧�ర²z'� Aీ తAీ 7? కల��� మkHJ�-ల6 NెXాoరdః ఈ ఆయత"ల6 
'ప7?Çద�తను Xాట�ంNేgారd' అంటp XాXాల నుంST దూరమ�ండడం, ఇందుల6 మ�నమ� నుంST Ç:;�  XÔందుట క·SH 
వసు4 ం:;. ప7?ÇభVత ఒక �H7?'క iషయం అ� :�� :Hn7ా Gెల
సు4 ం:;. ఎల� అంటp :H�J Xాట�ంNేgా7?� అల�� K 
QyV�సు4 kHJడ� వI-ం:;. అందు@� ప7?ÇభVత నమ�~, తgా# మ7?య� ఖు%ఆ� Xా7ాయణH�@f ఒక షరత"/ా ఉం:;.  

((((ఆఆఆఆ))))    వ¨Ë �ళÍG� XాXాల Gçల/?ంప¨ఃవ¨Ë �ళÍG� XాXాల Gçల/?ంప¨ఃవ¨Ë �ళÍG� XాXాల Gçల/?ంప¨ఃవ¨Ë �ళÍG� XాXాల Gçల/?ంప¨ః 
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అబ3 హ�78_ర   ఉలa� ఖనం పV@ారం పVవక4 � ఇల� ఉప:ేMంNHరdః """"మ�=ి� ం మ�=ి� ం మ�=ి� ం మ�=ి� ం లaక è�� :HసుడO లaక è�� :HసుడO లaక è�� :HసుడO లaక è�� :HసుడO వ¨Ë Nసేూ4వ¨Ë Nసేూ4వ¨Ë Nసేూ4వ¨Ë Nసేూ4 , , , , తన తన తన తన 
మ�ఖం కST/?నప¨డO మ�ఖం కST/?నప¨డO మ�ఖం కST/?నప¨డO మ�ఖం కST/?నప¨డO పVవ��ంNేపVవ��ంNేపVవ��ంNేపVవ��ంNే    �ళÍG� లaక Iవ7? �ట� చుకEG� కళÍG� చూ= ి N=ేిన పVD Xాపం �ళÍG� లaక Iవ7? �ట� చుకEG� కళÍG� చూ= ి N=ేిన పVD Xాపం �ళÍG� లaక Iవ7? �ట� చుకEG� కళÍG� చూ= ి N=ేిన పVD Xాపం �ళÍG� లaక Iవ7? �ట� చుకEG� కళÍG� చూ= ి N=ేిన పVD Xాపం 7ా�7ా�7ా�7ా�XYత"ం:; XYత"ం:; XYత"ం:; XYత"ం:; 
((((మ�JంచబడOత"ం:;మ�JంచబడOత"ం:;మ�JంచబడOత"ం:;మ�JంచబడOత"ం:;). ). ). ). 78ండO Nేత"ల
 కST/?నప¨డO g�ÛéÍ �ళÍG� లaక Iవ7? �ట� చుకEG� Nే�G� పట��  N=ేిన పVD Xాపం 78ండO Nేత"ల
 కST/?నప¨డO g�ÛéÍ �ళÍG� లaక Iవ7? �ట� చుకEG� Nే�G� పట��  N=ేిన పVD Xాపం 78ండO Nేత"ల
 కST/?నప¨డO g�ÛéÍ �ళÍG� లaక Iవ7? �ట� చుకEG� Nే�G� పట��  N=ేిన పVD Xాపం 78ండO Nేత"ల
 కST/?నప¨డO g�ÛéÍ �ళÍG� లaక Iవ7? �ట� చుకEG� Nే�G� పట��  N=ేిన పVD Xాపం 
7ా�7ా�7ా�7ా�XYత"ం:;XYత"ం:;XYత"ం:;XYత"ం:;. . . . 78ండO @ాళêÍ కST/?78ండO @ాళêÍ కST/?78ండO @ాళêÍ కST/?78ండO @ాళêÍ కST/?నప¨డO g�ÛéÍ �ళÍG� లaక Iవ7? �ట� చుకEG� @ాళêÍ నడI N=ేిన పVD Xాపం నప¨డO g�ÛéÍ �ళÍG� లaక Iవ7? �ట� చుకEG� @ాళêÍ నడI N=ేిన పVD Xాపం నప¨డO g�ÛéÍ �ళÍG� లaక Iవ7? �ట� చుకEG� @ాళêÍ నడI N=ేిన పVD Xాపం నప¨డO g�ÛéÍ �ళÍG� లaక Iవ7? �ట� చుకEG� @ాళêÍ నడI N=ేిన పVD Xాపం 
7ా�7ా�7ా�7ా�XYత"ం:;XYత"ం:;XYత"ం:;XYత"ం:;. . . . Iవ7?@f అతను XాXాల నుంST పµ7?4/ా ప7?Çదు� Sె ౖg�ÛÜ4 డOIవ7?@f అతను XాXాల నుంST పµ7?4/ా ప7?Çదు� Sె ౖg�ÛÜ4 డOIవ7?@f అతను XాXాల నుంST పµ7?4/ా ప7?Çదు� Sె ౖg�ÛÜ4 డOIవ7?@f అతను XాXాల నుంST పµ7?4/ా ప7?Çదు� Sె ౖg�ÛÜ4 డO". ". ". ". (మ�=ి� ం 244).  
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""""ఎవరdఎవరdఎవరdఎవరd    సక²మం/ా సక²మం/ా సక²మం/ా సక²మం/ా వ¨Ë N2ేా4 7© అత� శ7ర̧ంవ¨Ë N2ేా4 7© అత� శ7ర̧ంవ¨Ë N2ేా4 7© అత� శ7ర̧ంవ¨Ë N2ేా4 7© అత� శ7ర̧ం    నుంST అత� XాXాల
 దూరమ�XYGH�నుంST అత� XాXాల
 దూరమ�XYGH�నుంST అత� XాXాల
 దూరమ�XYGH�నుంST అత� XాXాల
 దూరమ�XYGH�. . . . Iవ7?@f అత� /©ళÍ నుంST Iవ7?@f అత� /©ళÍ నుంST Iవ7?@f అత� /©ళÍ నుంST Iవ7?@f అత� /©ళÍ నుంST 
g�g�g�g�ëÍXYëÍXYëÍXYëÍXYGH�GH�GH�GH�"""". . . . (మ�=ి� ం 245). మ7© /´పo ఘనత 68వ Qyuల6 చూడంSTః * 

 

((((ఇఇఇఇ))))    పVళయ:;kHనపVళయ:;kHనపVళయ:;kHనపVళయ:;kHన    వ¨Ë అంగమ�ల
 వ¨Ë అంగమ�ల
 వ¨Ë అంగమ�ల
 వ¨Ë అంగమ�ల
 ((((@ాంD/ా@ాంD/ా@ాంD/ా@ాంD/ా) ) ) ) పV@ాM2ా4 �ఃపV@ాM2ా4 �ఃపV@ాM2ా4 �ఃపV@ాM2ా4 �ః 
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పVవక4 � ఇల� పVవIసూ4  ఉండ/ా klను ikHJను అ� అబ3 హ�78_ర   ఉలa� �ంNHరdః """"పVళయ:;kHన kH అనుచర పVళయ:;kHన kH అనుచర పVళయ:;kHన kH అనుచర పVళయ:;kHన kH అనుచర 
సమ�జ��J సమ�జ��J సమ�జ��J సమ�జ��J ((((కర' iNHరణ @Ïసంకర' iNHరణ @Ïసంకర' iNHరణ @Ïసంకర' iNHరణ @Ïసం) ) ) ) Qలివడం జరdగ�త"ం:;Qలివడం జరdగ�త"ం:;Qలివడం జరdగ�త"ం:;Qలివడం జరdగ�త"ం:;. . . . అపìడO gా7? మ�ఖ�ల
అపìడO gా7? మ�ఖ�ల
అపìడO gా7? మ�ఖ�ల
అపìడO gా7? మ�ఖ�ల
, , , , Nతే"ల
 వ¨Ë పV5)వంG� Gలె� /ాNతే"ల
 వ¨Ë పV5)వంG� Gలె� /ాNతే"ల
 వ¨Ë పV5)వంG� Gలె� /ాNతే"ల
 వ¨Ë పV5)వంG� Gలె� /ా, , , , 
మØజnలం/ా ఉంట)�మØజnలం/ా ఉంట)�మØజnలం/ా ఉంట)�మØజnలం/ా ఉంట)�. . . . అందువల�  �ల6 ఎవ78_kH తమ Gెల
ప¨అందువల�  �ల6 ఎవ78_kH తమ Gెల
ప¨అందువల�  �ల6 ఎవ78_kH తమ Gెల
ప¨అందువల�  �ల6 ఎవ78_kH తమ Gెల
ప¨, , , , Gజేసు Gజేసు Gజేసు Gజేసు లను వృ:;�  Nసేు@Ïలను వృ:;�  Nసేు@Ïలను వృ:;�  Nసేు@Ïలను వృ:;�  Nసేు@Ï    ద�=y4  gారd అల� వృ:;�  ద�=y4  gారd అల� వృ:;�  ద�=y4  gారd అల� వృ:;�  ద�=y4  gారd అల� వృ:;�  
Nేసు@Ïవచు-Nేసు@Ïవచు-Nేసు@Ïవచు-Nేసు@Ïవచు-".".".". (బ�ఖ�7? 136, మ�=ి� ం 246). 
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అబ3హ�78_ర   ఉలa� ఖనం పV@ారం పVవక4 మహ�య�ల
 � ఇల� అkHJరdః """"పరమ పVభ�g�నౖ అల�� K ఏ iషయ�ల పరమ పVభ�g�నౖ అల�� K ఏ iషయ�ల పరమ పVభ�g�నౖ అల�� K ఏ iషయ�ల పరమ పVభ�g�నౖ అల�� K ఏ iషయ�ల 
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 అ�;కం/ా అడOగ�ల
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 �7ß̧Tంచడం. . . . ఇ:; 7?బ)�ఇ:; 7?బ)�ఇ:; 7?బ)�ఇ:; 7?బ)�     G� సమ�నంG� సమ�నంG� సమ�నంG� సమ�నం, , , , ఇ:; 7?బ)� G� సమ�నంఇ:; 7?బ)� G� సమ�నంఇ:; 7?బ)� G� సమ�నంఇ:; 7?బ)� G� సమ�నం".".".". (మ�=ి� ం 251). 

 ప7?=ిPత"ల· అననుక·లం/ా ఉండOటః అంటp చ� @ాలంల6 చల�  దనం, లaక అkH7©గCం వల�  చలనం, కద�క కష�ం/ా 
G�Iనప¨డO వ¨Ë Nేయడం క·SH కష�ం/ా అ�Qిసు4 ం:;. అ�Gే ఇల�ంట� సందర¿ంల6 XాXాల మ�Jంప¨, ప¨ణHCల 
78ట��ంప¨, సnరäంల6 పVglశమ�:ే�శంG� Q�ౖ మ3డO @ా7ాCల
 k�రglరd-gాST� పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం XాXాల 
మ�Jంప¨ మ7?య� షzద� అQyÆG� శత"V వ¨ మధCల6 పహ7ా @ాయడం (7?బ)�)G� XYల�-రd.  

 మ7?@�ంద7? అ±XVా య పV@ారం, îట�� '7?బ)�' అనట)�@f @ారణ {ªమంటp అi మ�Uి� XాXాల నుంST 
దూరమ�ంచుGH�. �జమ� :ేవ¨Sెరdగ�ను. (అ� మత¤రd7²ా �K Aీ సgా�� అమ�2ా �K �� zAి~ అబ3 
మ�హమ'* ష7´Ä:��� అబ�� � è�� అ:;�మ�CD).  

((((ఉఉఉఉ) ) ) ) XాXాల Æమ�పణ మ7?య� సnరäXాXాల Æమ�పణ మ7?య� సnరäXాXాల Æమ�పణ మ7?య� సnరäXాXాల Æమ�పణ మ7?య� సnరä     పVglశంపVglశంపVglశంపVglశం: 

 �" �&�6 �� �
 ��    �< �= ���> �$��# ���� �?�@: ��� ��� �� �� ���� �: �9�y, �/ �	 �, �H�A �V �/ �,�� �� �'  �' �0�� �� �� �N �0 �U ���A �B ����� �z x�� �{ �S � �m�: �� �� �c �p �L � �l � � �) �� �' �5 �� ���� 

 �0�= �A �Wg! 

ఉ2ా'� రuయల�� హ� అనుÀ  వ¨Ë Nే=ి ఇల� NెXాoరdః klను పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ంను ఇల�/� వ¨Ë Nేసూ4  
ఉండ/ా చూmాను. Qిదప ఆయన ఇల� పVవIంNHరdః """"ఎవరd kH ఎవరd kH ఎవరd kH ఎవరd kH ఈ ఈ ఈ ఈ పద�D పV@ారం వ¨Ë Nే=ిపద�D పV@ారం వ¨Ë Nే=ిపద�D పV@ారం వ¨Ë Nే=ిపద�D పV@ారం వ¨Ë Nే=ి, , , , మనసుల6 ఎల�ంట� మనసుల6 ఎల�ంట� మనసుల6 ఎల�ంట� మనసుల6 ఎల�ంట� 
((((XVా పంIకXVా పంIకXVా పంIకXVా పంIక) ) ) ) ఆల6చనల
 7ా�వnక
ంఆల6చనల
 7ా�వnక
ంఆల6చనల
 7ా�వnక
ంఆల6చనల
 7ా�వnక
ంSHSHSHSH    పµ7?4 ఏ@ాగ²తG� 78ండO ర@ాత"లపµ7?4 ఏ@ాగ²తG� 78ండO ర@ాత"లపµ7?4 ఏ@ాగ²తG� 78ండO ర@ాత"లపµ7?4 ఏ@ాగ²తG� 78ండO ర@ాత"ల    నమ�� N2ేా4 7© అత� నమ�� N2ేా4 7© అత� నమ�� N2ేా4 7© అత� నమ�� N2ేా4 7© అత� గత XాXాల
 గత XాXాల
 గత XాXాల
 గత XాXాల
 
Æ�ంచబడGH�Æ�ంచబడGH�Æ�ంచబడGH�Æ�ంచబడGH�"""".... (బ�ఖ�7̧ 1934, మ�=ి� ం 226). 

 +7�8 �A� �B� �� �� �� �
�	 �.�� �1 �� �
 ��    ��� ��� �� �� �"�# �  �� ��: � �V �/ �,�: �1 I� �%�( �� �' 
 �' ���1 � �m�:���� �c x| ���1 �	 �̀ , �/ �,��� �� �U �H���� �0�� �@�= �\ �	 �S�+ �B �����" �# �0 �� �\ �	 �	 �0�=�"���� �[�=
 �X�� ��}�!g 

పVవక4 � ఇల� ఉప:ేMంNHర� ఉఖ�� �� ఆ�%   ఉలa� �ంNHరdః """"ఎవ78_kH ఒకరd ఎవ78_kH ఒకరd ఎవ78_kH ఒకరd ఎవ78_kH ఒకరd ఉత4మ 7Ḑల6 ఉత4మ 7Ḑల6 ఉత4మ 7Ḑల6 ఉత4మ 7Ḑల6 వ¨Ë Nసేు@��వ¨Ë Nసేు@��వ¨Ë Nసేు@��వ¨Ë Nసేు@��, , , , పµ7?4 పµ7?4 పµ7?4 పµ7?4 
శ²:H� భక
4 లG� శ²:H� భక
4 లG� శ²:H� భక
4 లG� శ²:H� భక
4 లG� 78ండO ర@ాత"ల నమ�� N=ేినNో అత�78ండO ర@ాత"ల నమ�� N=ేినNో అత�78ండO ర@ాత"ల నమ�� N=ేినNో అత�78ండO ర@ాత"ల నమ�� N=ేినNో అత�@f@f@f@f    తపoక తపoక తపoక తపoక సnరäం సnరäం సnరäం సnరäం ల±సు4 ం:;ల±సు4 ం:;ల±సు4 ం:;ల±సు4 ం:;".".".". (అబ3 :Hవµ* 906, మ�=ి� ం 234). 

2 - వ¨Ë త7ాnత దుఆఃవ¨Ë త7ాnత దుఆఃవ¨Ë త7ాnత దుఆఃవ¨Ë త7ాnత దుఆః 
 వ¨Ë త7ాnత దుఆ ¼కE ఘనత NHల� ఉం:;. Åదట� ��;ల6� మ7?@��J ప¨ణHCల అklnషణల6 మనం ఉkHJమ�. 
వ¨Ë త7ాnత గల పVGేCక దుఆల :Hn7ా @f²ం:; ప¨ణHCల
 సంXా:;ంచవచు-.  

((((అఅఅఅ) ) ) ) సnరäప¨ ఎ��:; :Hn7ాల6�  ఇష�మ�సnరäప¨ ఎ��:; :Hn7ాల6�  ఇష�మ�సnరäప¨ ఎ��:; :Hn7ాల6�  ఇష�మ�సnరäప¨ ఎ��:; :Hn7ాల6�  ఇష�మ�నJ :Hnరమ� నుంST పVglMంN ే=ynనJ :Hnరమ� నుంST పVglMంN ే=ynనJ :Hnరమ� నుంST పVglMంN ే=ynనJ :Hnరమ� నుంST పVglMంN ే=ynచðచðచðచð:::: 

 ��
ْ  �� �� ��  �
	  �!� �  ��    �� �
  �� �� ���  ���  ���� :� �V �/ �,�: �1 I� �%�( �� �' � �C�� �' 
 �' �O,���1 � �l �̀ , �/ �,��� �~�= �U���� : �+ �S �*�( �� �� �R�( �o� �S�+ �0�� ��1 � �� �S �b �� �% �	 
 ��� �J �*�( �� �� �R�( �	 �0�� ��� �K� �,���( �0�� �@ �H�: �� �S�+ �0��, �- �c �	 �b ���= �# � 4�E �̀ 
 �R 
� x��( �� �' �[ �F ���1 �X���A �B�t�� �X�� �ng! 

పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం పVవIంNHర� ఉమ% �� ఖGH4 x   ఉలa� �ంNHరdః    """"�ల6�ల6�ల6�ల6    ఎఎఎఎవ78_kH సంపµరñం/ా వ¨Ë వ78_kH సంపµరñం/ా వ¨Ë వ78_kH సంపµరñం/ా వ¨Ë వ78_kH సంపµరñం/ా వ¨Ë N=ేిN=ేిN=ేిN=ేి, , , , 
""""అÁఅÁఅÁఅÁ    హదు అల��హదు అల��హదు అల��హదు అల��     ఇల�హ ఇల�ల��ఇల�హ ఇల�ల��ఇల�హ ఇల�ల��ఇల�హ ఇల�ల�� హ� వKహ� వKహ� వKహ� వK    దహÂ ల� ష7క̧ లహÂ దహÂ ల� ష7క̧ లహÂ దహÂ ల� ష7క̧ లహÂ దహÂ ల� ష7క̧ లహÂ వ అÁవ అÁవ అÁవ అÁ     హదు అనJ మ�హమ'ద� అబ�� హÂ వహదు అనJ మ�హమ'ద� అబ�� హÂ వహదు అనJ మ�హమ'ద� అబ�� హÂ వహదు అనJ మ�హమ'ద� అబ�� హÂ వ    
రసూల
హÂరసూల
హÂరసూల
హÂరసూల
హÂ" " " " చ:;iచ:;iచ:;iచ:;iGేGGేేGే    gా7? @�రక
 సnరäప¨ ఎ��:; :Hn7ాల
 GెరdవబడGH�gా7? @�రక
 సnరäప¨ ఎ��:; :Hn7ాల
 GెరdవబడGH�gా7? @�రక
 సnరäప¨ ఎ��:; :Hn7ాల
 GెరdవబడGH�gా7? @�రక
 సnరäప¨ ఎ��:; :Hn7ాల
 GెరdవబడGH�. . . . GHGHGHGHను @Ï7?న :Hnరమ� నుంST అతను ను @Ï7?న :Hnరమ� నుంST అతను ను @Ï7?న :Hnరమ� నుంST అతను ను @Ï7?న :Hnరమ� నుంST అతను 
అందుల6 పVglMంచవచు-అందుల6 పVglMంచవచు-అందుల6 పVglMంచవచు-అందుల6 పVglMంచవచు-"""".... (మ�=ి� ం 234). 

 

 

 



 

    ((((ఆఆఆఆ) ) ) ) G�ల
@ా/?తంల6 Qyరd gాV యబST :H�Q� ౖమ�దV glయబడOG�ల
@ా/?తంల6 Qyరd gాV యబST :H�Q� ౖమ�దV glయబడOG�ల
@ా/?తంల6 Qyరd gాV యబST :H�Q� ౖమ�దV glయబడOG�ల
@ా/?తంల6 Qyరd gాV యబST :H�Q� ౖమ�దV glయబడO    త"ం:;త"ం:;త"ం:;త"ం:;. . . . అ:;అ:;అ:;అ:;    పVళయపVళయపVళయపVళయ:;నం:;నం:;నం:;నం    వరక
 �యబడదుఃవరక
 �యబడదుఃవరక
 �యబడదుఃవరక
 �యబడదుః 

 �� �
  �# �/ ��  �2 ��0  �!� ��� C   �� �� : �� ��  �� �� ���  ��� :� �' ��  �� �, �/ �V  �� �� �O
 : �- �= �H �A
 ��  �"�� �� �   �	  �� �H �� �� ��  �( �R �� ��  �( �S *  �+ �� �0  �+ �S  �( �@A  �( �- �: �̂ �� �� �� 
 �	 �( �� �K,  �+ �� ��� �� , �: ��  �� �c �C1  "� 3�
� � [�\  l � X'
���� 5,1 u+!g  

పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఉప:ేMంNHర� అబ3 సఈ* ఖు:�V రuయల�� హ� అనుÀ  ఉలa� �ంNHరdః """"ఎవ78_kH వ¨Ë ఎవ78_kH వ¨Ë ఎవ78_kH వ¨Ë ఎవ78_kH వ¨Ë 
Nే=ిNే=ిNే=ిNే=ి, , , , """"సుx zనకల�� హ�మ' వ �హం:;క అÁ హదు అల�� ఇల�హ ఇల��  అంత అస4/?Äరdక వ అతÓబ� ఇలºౖకసుx zనకల�� హ�మ' వ �హం:;క అÁ హదు అల�� ఇల�హ ఇల��  అంత అస4/?Äరdక వ అతÓబ� ఇలºౖకసుx zనకల�� హ�మ' వ �హం:;క అÁ హదు అల�� ఇల�హ ఇల��  అంత అస4/?Äరdక వ అతÓబ� ఇలºౖకసుx zనకల�� హ�మ' వ �హం:;క అÁ హదు అల�� ఇల�హ ఇల��  అంత అస4/?Äరdక వ అతÓబ� ఇలºౖక" " " " 
చదువ¨GH7© అత� Qyరd G�ల
చదువ¨GH7© అత� Qyరd G�ల
చదువ¨GH7© అత� Qyరd G�ల
చదువ¨GH7© అత� Qyరd G�ల
    @ా/?తంల6 gాV యబడO@ా/?తంల6 gాV యబడO@ా/?తంల6 gాV యబడO@ా/?తంల6 gాV యబడOత"ం:;త"ం:;త"ం:;త"ం:;. . . . మ�దV glయబడOత"ం:;మ�దV glయబడOత"ం:;మ�దV glయబడOత"ం:;మ�దV glయబడOత"ం:;. . . . పVళయ:;నం వరక
 పVళయ:;నం వరక
 పVళయ:;నం వరక
 పVళయ:;నం వరక
 
�యబడదు�యబడదు�యబడదు�యబడదు""""((((1))))....  

3 - �2ాn� �2ాn� �2ాn� �2ాn� : 
 ఒక ప¨ణCం త7ాnత మ7© ప¨ణCం సంXా:;ంచడంల6kl ఉkHJమ�, ఇపìడO మనం (�2ాn�) =y�ష� ల6 ఉkHJమ�. ఈ 
/´పo ప¨ణCం గ�7?ంI చదవంSTః �2ాn� kàట�� ÇభVం Nేయ�న:;�2ాn� kàట�� ÇభVం Nేయ�న:;�2ాn� kàట�� ÇభVం Nేయ�న:;�2ాn� kàట�� ÇభVం Nేయ�న:;, , , , అల�� Kఅల�� Kఅల�� Kఅల�� K     ను సంతృUి�ను సంతృUి�ను సంతృUి�ను సంతృUి�     పరచున:;పరచున:;పరచున:;పరచున:;.... పVవక4 సల�ల�� హ� 
అలºౖ�� వసల� ం ఉప:ేMంNHర� ఆ�òా రuయల�� హ� అkHÀ  ఉల��ంNHరdః """"�2ాn� kàట� ÇభVత మ7?య� అల�� K ను �2ాn� kàట� ÇభVత మ7?య� అల�� K ను �2ాn� kàట� ÇభVత మ7?య� అల�� K ను �2ాn� kàట� ÇభVత మ7?య� అల�� K ను 
సంతృUి�  పరచున:;సంతృUి�  పరచున:;సంతృUి�  పరచున:;సంతృUి�  పరచున:;""""((((2))))....  

4 - నమ�� @�రక
నమ�� @�రక
నమ�� @�రక
నమ�� @�రక
    Gç�సమయంల6 g�ళÍGç�సమయంల6 g�ళÍGç�సమయంల6 g�ళÍGç�సమయంల6 g�ళÍటంటంటంటం : 

 నమ�� @�రక
 Gç� సమయంల6 (తnర/ా, ÐఘÝమ�/ా) బయల
 :ేరdట NHల� ఘనతగల iషయం. పVవక4 
మహ�య�ల
 సల� ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఇల� =�లiNH-ర� అబ3 హ�78_ర   ఉలa� �ంNHరdః  

  �� �� �� �� �- �/�# �
 ��  �� ��� �� �� �"�# �  �� �� :� �0���" �# �, �� ���: �U �1 �*�( �S�+ �	 ��� �� � �� � �l �O �	� �P� x� ���� �	 �̀ � ��x��� �� 
 �' �;
���� � �" �� �1 �,��  �,�� �	 �, �� ���: �- �S
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""""అజ�� Nపెoడంల6అజ�� Nపెoడంల6అజ�� Nపెoడంల6అజ�� Nపెoడంల6, , , , Åదట� పం@f4ల6 Nేరడంల6 ఎంత ప¨ణCం ఉం:ో పVజలక
 గనక Gె�=y4Åదట� పం@f4ల6 Nేరడంల6 ఎంత ప¨ణCం ఉం:ో పVజలక
 గనక Gె�=y4Åదట� పం@f4ల6 Nేరడంల6 ఎంత ప¨ణCం ఉం:ో పVజలక
 గనక Gె�=y4Åదట� పం@f4ల6 Nేరడంల6 ఎంత ప¨ణCం ఉం:ో పVజలక
 గనక Gె�=y4 , , , , ఆ అవ@ాmాల
 ల�ట7 ̧పద�D ఆ అవ@ాmాల
 ల�ట7 ̧పద�D ఆ అవ@ాmాల
 ల�ట7 ̧పద�D ఆ అవ@ాmాల
 ల�ట7 ̧పద�D 
:Hn7ా మ�తV{ª :Hn7ా మ�తV{ª :Hn7ా మ�తV{ª :Hn7ా మ�తV{ª ల±ల±ల±ల±2ా4 య� G�ె=y42ా4 య� G�ె=y42ా4 య� G�ె=y42ా4 య� G�ె=y4 , , , , gారd తపoక
ంSH పరసoరం ల�ట7 ̧glసుక
ంgారd తపoక
ంSH పరసoరం ల�ట7 ̧glసుక
ంgారd తపoక
ంSH పరసoరం ల�ట7 ̧glసుక
ంgారd తపoక
ంSH పరసoరం ల�ట7 ̧glసుక
ంట)రdట)రdట)రdట)రd. . . . అల�/� glళ @ా/ాkl Gç� సమయంల6 అల�/� glళ @ా/ాkl Gç� సమయంల6 అల�/� glళ @ా/ాkl Gç� సమయంల6 అల�/� glళ @ా/ాkl Gç� సమయంల6 
((((మ=ి¤*మ=ి¤*మ=ి¤*మ=ి¤*) ) ) ) Nేరడంల6 ఎంత ప¨ణCం Nేరడంల6 ఎంత ప¨ణCం Nేరడంల6 ఎంత ప¨ణCం Nేరడంల6 ఎంత ప¨ణCం ఉం:ో G�ె=y4ఉం:ో G�ె=y4ఉం:ో G�ె=y4ఉం:ో G�ె=y4 , , , , అందుల6 క·SH పVజల
 ఒక7´Jకరd �ంIXYవSH�@f XYటóపడGHరdఅందుల6 క·SH పVజల
 ఒక7´Jకరd �ంIXYవSH�@f XYటóపడGHరdఅందుల6 క·SH పVజల
 ఒక7´Jకరd �ంIXYవSH�@f XYటóపడGHరdఅందుల6 క·SH పVజల
 ఒక7´Jకరd �ంIXYవSH�@f XYటóపడGHరd"""".... 
(బ�ఖ�7̧ 615, మ�=ి� ం 437). 

 �మ� నమ�� @�రక
 Gç� సమయంల6 g�ళÍటంల6 పVGేCక mô²షõ త మ7?య� Nెపo7ా� iMషõ త ఉం:;. ఈ హ:�సుQ�ౖ శ²ద�  
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""""ఎవరd �మ� 7©� తలంఎవరd �మ� 7©� తలంఎవరd �మ� 7©� తలంఎవరd �మ� 7©� తలంట�ట�ట�ట�    2ాJనం N=ేి2ాJనం N=ేి2ాJనం N=ేి2ాJనం N=ేి, , , , Gç�Gç�Gç�Gç�    సమయంల6 అంద7?సమయంల6 అంద7?సమయంల6 అంద7?సమయంల6 అంద7?    కంటpకంటpకంటpకంటp    మ�ందు/ా మ�ందు/ా మ�ందు/ా మ�ందు/ా ((((మ=ి¤* Nేరdక
�మ=ి¤* Nేరdక
�మ=ి¤* Nేరdక
�మ=ి¤* Nేరdక
�)))), , , , ఇమ�ంక
 ఇమ�ంక
 ఇమ�ంక
 ఇమ�ంక
 
స�పం/ా �శ¹స�పం/ా �శ¹స�పం/ా �శ¹స�పం/ా �శ¹బ�ం/ా క·రd-kHJSోబ�ం/ా క·రd-kHJSోబ�ం/ా క·రd-kHJSోబ�ం/ా క·రd-kHJSో, , , , అతను నSTN ేపVD అడOగ�క
 బదుల
/ా ఒక సంవత రప¨ ఉపgా2ాఅతను నSTN ేపVD అడOగ�క
 బదుల
/ా ఒక సంవత రప¨ ఉపgా2ాఅతను నSTN ేపVD అడOగ�క
 బదుల
/ా ఒక సంవత రప¨ ఉపgా2ాఅతను నSTN ేపVD అడOగ�క
 బదుల
/ా ఒక సంవత రప¨ ఉపgా2ాల మ7?య� ఒక ల మ7?య� ఒక ల మ7?య� ఒక ల మ7?య� ఒక 
సంవత రప¨ తహ�¤ * సంవత రప¨ తహ�¤ * సంవత రప¨ తహ�¤ * సంవత రప¨ తహ�¤ * ((((నSTనSTనSTనST7��7��7��7��) ) ) ) నమ�~ N=ేనింత ప¨ణCం ల±సు4 ం:;నమ�~ N=ేనింత ప¨ణCం ల±సు4 ం:;నమ�~ N=ేనింత ప¨ణCం ల±సు4 ం:;నమ�~ N=ేనింత ప¨ణCం ల±సు4 ం:;. . . . ఇ:; అల�� Kఇ:; అల�� Kఇ:; అల�� Kఇ:; అల�� K     క
 ఎంత మ�తVం కష�ం @ాదుక
 ఎంత మ�తVం కష�ం @ాదుక
 ఎంత మ�తVం కష�ం @ాదుక
 ఎంత మ�తVం కష�ం @ాదు""""((((3)))). . . .  

�మ� @�రక
 ఒ@ÏE అడOగ�Q� ౖఒక సంవత రప¨ ఉపgా2ాల మ7?య� తహ�¤ * Nే=నింత ప¨ణCం�మ� @�రక
 ఒ@ÏE అడOగ�Q� ౖఒక సంవత రప¨ ఉపgా2ాల మ7?య� తహ�¤ * Nే=నింత ప¨ణCం�మ� @�రక
 ఒ@ÏE అడOగ�Q� ౖఒక సంవత రప¨ ఉపgా2ాల మ7?య� తహ�¤ * Nే=నింత ప¨ణCం�మ� @�రక
 ఒ@ÏE అడOగ�Q� ౖఒక సంవత రప¨ ఉపgా2ాల మ7?య� తహ�¤ * Nే=నింత ప¨ణCం!! !! !! !! ఇంతకంటp /´పo mô²ఇంతకంటp /´పo mô²ఇంతకంటp /´పo mô²ఇంతకంటp /´పo mô²షõ తషõ తషõ తషõ త, , , , 
ఘనతగల ఫ�తం ఇం@�మ�ం:;ఘనతగల ఫ�తం ఇం@�మ�ం:;ఘనతగల ఫ�తం ఇం@�మ�ం:;ఘనతగల ఫ�తం ఇం@�మ�ం:;? 

 �రంతరం నమ�� @�రక
 Gç� సమయంల6 g�ళÍటం మనసంGH మ=ి¤* ల6kl ఉందనJ:H�@f సం@�తం. పVవక4 
సల�ల�� హ� అలºౖ�� వ సల� ం ఉప:ేMంNHరdః """"అల�� K ÷Hయ తపo మ78ల�ంట� ÷Hయ ల±ంచ� అల�� K ÷Hయ తపo మ78ల�ంట� ÷Hయ ల±ంచ� అల�� K ÷Hయ తపo మ78ల�ంట� ÷Hయ ల±ంచ� అల�� K ÷Hయ తపo మ78ల�ంట� ÷Hయ ల±ంచ� ((((పVళయపVళయపVళయపVళయ)))):;kHన అల�� K :;kHన అల�� K :;kHన అల�� K :;kHన అల�� K 
ఏడOగ�రd వCక
4 లను తన �డ పట�� నఏడOగ�రd వCక
4 లను తన �డ పట�� నఏడOగ�రd వCక
4 లను తన �డ పట�� నఏడOగ�రd వCక
4 లను తన �డ పట�� న    ఆశ²య�2ా4 డOఆశ²య�2ా4 డOఆశ²య�2ా4 డOఆశ²య�2ా4 డO....    అందుల6 ఒకడOః అందుల6 ఒకడOః అందుల6 ఒకడOః అందుల6 ఒకడOః మ=ి¤* నుంST g�ëÍనమ=ి¤* నుంST g�ëÍనమ=ి¤* నుంST g�ëÍనమ=ి¤* నుంST g�ëÍనపoట� నుంSీపoట� నుంSీపoట� నుంSీపoట� నుంSీ    అకEST@f D7?/? అకEST@f D7?/? అకEST@f D7?/? అకEST@f D7?/? 
వN-ే వరక
 మనసంGH మ=ి¤దుల6kl ఉంSటేట�వంట� వC@f4వN-ే వరక
 మనసంGH మ=ి¤దుల6kl ఉంSటేట�వంట� వC@f4వN-ే వరక
 మనసంGH మ=ి¤దుల6kl ఉంSటేట�వంట� వC@f4వN-ే వరక
 మనసంGH మ=ి¤దుల6kl ఉంSటేట�వంట� వC@f4"""". (D7?'u 2391, బ�ఖ�7? 660, మ�=ి� ం 1031). 
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6170). 
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3. అ� మ�అజమ�� క�% �త4బ)V � 1/214. అహ'* 4/9. :�� 5)వం అబ3 :Hవµ* 345. D7?'u 496. �2ా�Ü 1381. ఇబ�J మ�జ 1087ల6 ఉం:;. 
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 బదుల
 పలకటంక
 బదుల
 పలకటంక
 బదుల
 పలకటంక
 బదుల
 పలకటం::::   
 ఇపoట�@� మనం నమ��క
 సంబం�;ంIన �ధుల మధC ఉత4మ {|}న సుకృGHల
, అమ3లC{|}న ప¨ణHCల 
అklnషణల6 ఉkHJమ�. అజ�� ¼కE జgాబ� :Hn7ా సnరäం XÔందవచ-నJ Çభgార4 పVవక4 � ఇI-య�kHJరd. ఈ 
78ండO హ:�సులQ�ౖ శ²ద�  వ��ంచంSTః 
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 �a 
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పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం పVవIంNHర� ఉమ% �� ఖGH4 x రuయల�� హ� అనుÀ  ఉలa� �ంNHరdః """"మ�అu¤� మ�అu¤� మ�అu¤� మ�అu¤� 
అల�� హ� అక�% అల�� హ� అక�% అనJప¨డO :H�అల�� హ� అక�% అల�� హ� అక�% అనJప¨డO :H�అల�� హ� అక�% అల�� హ� అక�% అనJప¨డO :H�అల�� హ� అక�% అల�� హ� అక�% అనJప¨డO :H�@f@f@f@f    జgాబ�జgాబ�జgాబ�జgాబ�/ా/ా/ా/ా    �ల6 ఒకడO తన హృదయ�ంతరంG� అల�� హ� అక�% �ల6 ఒకడO తన హృదయ�ంతరంG� అల�� హ� అక�% �ల6 ఒకడO తన హృదయ�ంతరంG� అల�� హ� అక�% �ల6 ఒకడO తన హృదయ�ంతరంG� అల�� హ� అక�% 
అల�� హ� అక�% అంటpఅల�� హ� అక�% అంటpఅల�� హ� అక�% అంటpఅల�� హ� అక�% అంటp,,,,    అతను అతను అతను అతను ((((మ�అu¤�మ�అu¤�మ�అu¤�మ�అu¤�) ) ) ) అÁ హదు అల�� ఇల�హ ఇల�ల�� K అనJప¨డO ఇతను అÁ హదు అల�� ఇల�హ ఇల�ల�� K అనJప¨డO ఇతను అÁ హదు అల�� ఇల�హ ఇల�ల�� K అనJప¨డO ఇతను అÁ హదు అల�� ఇల�హ ఇల�ల�� K అనJప¨డO ఇతను ((((�ల6 ఒకడO�ల6 ఒకడO�ల6 ఒకడO�ల6 ఒకడO) ) ) ) అÁ అÁ అÁ అÁ 
హదు అల�� ఇల�హ ఇల�ల�� K అంటpహదు అల�� ఇల�హ ఇల�ల�� K అంటpహదు అల�� ఇల�హ ఇల�ల�� K అంటpహదు అల�� ఇల�హ ఇల�ల�� K అంటp, , , , అతను అÁ హదు అనJ మ�హమ'దర²సూల
ల�� K అనJప¨డO ఇతను అÁ హదు అతను అÁ హదు అనJ మ�హమ'దర²సూల
ల�� K అనJప¨డO ఇతను అÁ హదు అతను అÁ హదు అనJ మ�హమ'దర²సూల
ల�� K అనJప¨డO ఇతను అÁ హదు అతను అÁ హదు అనJ మ�హమ'దర²సూల
ల�� K అనJప¨డO ఇతను అÁ హదు 
అనJ మ�హమ'దర²సూల
ల�� K అంటpఅనJ మ�హమ'దర²సూల
ల�� K అంటpఅనJ మ�హమ'దర²సూల
ల�� K అంటpఅనJ మ�హమ'దర²సూల
ల�� K అంటp, , , , అతను హయC అలస ల� అనJప¨డO ఇతను ల�అతను హయC అలస ల� అనJప¨డO ఇతను ల�అతను హయC అలస ల� అనJప¨డO ఇతను ల�అతను హయC అలస ల� అనJప¨డO ఇతను ల�హౌల వల� ఖవnత ఇల��  �హౌల వల� ఖవnత ఇల��  �హౌల వల� ఖవnత ఇల��  �హౌల వల� ఖవnత ఇల��  �ల�� Kల�� Kల�� Kల�� K    
అంటpఅంటpఅంటpఅంటp, , , , అతను హయC అల� ఫల�అతను హయC అల� ఫల�అతను హయC అల� ఫల�అతను హయC అల� ఫల�KKKK    అనJప¨డO ఇతను ల�అనJప¨డO ఇతను ల�అనJప¨డO ఇతను ల�అనJప¨డO ఇతను ల�హౌల వల� ఖువnత ఇల��  �ల�� Kహౌల వల� ఖువnత ఇల��  �ల�� Kహౌల వల� ఖువnత ఇల��  �ల�� Kహౌల వల� ఖువnత ఇల��  �ల�� K    అంటp అతను అల�� హ� అంటp అతను అల�� హ� అంటp అతను అల�� హ� అంటp అతను అల�� హ� 
అక�% అనJప¨డO ఇతను అల�� హ� అక�% అంటp మùÍ అతను ల�అక�% అనJప¨డO ఇతను అల�� హ� అక�% అంటp మùÍ అతను ల�అక�% అనJప¨డO ఇతను అల�� హ� అక�% అంటp మùÍ అతను ల�అక�% అనJప¨డO ఇతను అల�� హ� అక�% అంటp మùÍ అతను ల�    ఇల�హ ఇల�ల�� K అనJప¨డO ఇతను ల�ఇల�హ ఇల�ల�� K అనJప¨డO ఇతను ల�ఇల�హ ఇల�ల�� K అనJప¨డO ఇతను ల�ఇల�హ ఇల�ల�� K అనJప¨డO ఇతను ల�    ఇల�హ ఇల�హ ఇల�హ ఇల�హ 
ఇల�ల�� K అంటp ఇతను సnరäంల6 పVglM2ా4 డOఇల�ల�� K అంటp ఇతను సnరäంల6 పVglM2ా4 డOఇల�ల�� K అంటp ఇతను సnరäంల6 పVglM2ా4 డOఇల�ల�� K అంటp ఇతను సnరäంల6 పVglM2ా4 డO"""". . . . (మ�=ి� ం 385).  

 F� �� ���� �� �- �/�#  
    �1 �� �� ��� �� �� �� �� �8 �* ����  C�G�8 �� H� �I�	 �J �1�� �
 ���0 �%� �K�2�L�)�	 �L ����� ��� �� �� ���� �9 �M �� �& �: � 
4�� �� �1 � � �) �O
 �a 
 �' �[�t �' �O
 �a �� �'
 �X�� �}� �[ �F�2! g� �� �� �� �

అబ3 హ�78_ర రuయల�� హ� అనుÀ  ఉలa� �ంNHరdః {ªమ� పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ంG� యమ� g�ౖప¨న ��జ��ల6 
ఒక ఎGెú4న పV:ేశంల6 ఉండ/ా, �ల�� �లబST అజ�� ఇNH-క, పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఇల� పVవIంNHరdః 
""""ఇతను ఇతను ఇతను ఇతను ((((�ల���ల���ల���ల��) ) ) ) NQెoినట��  పµ7?4 నమ'కంG� ఎవరd జgా�2ా4 7© అతను సnరäంల6 పVglM2ా4 డONQెoినట��  పµ7?4 నమ'కంG� ఎవరd జgా�2ా4 7© అతను సnరäంల6 పVglM2ా4 డONQెoినట��  పµ7?4 నమ'కంG� ఎవరd జgా�2ా4 7© అతను సnరäంల6 పVglM2ా4 డONQెoినట��  పµ7?4 నమ'కంG� ఎవరd జgా�2ా4 7© అతను సnరäంల6 పVglM2ా4 డO"""". . . . (అహ'* 2/352. �2ా�Ü 
668). 

6 - అజ�� త7ాnత దుఆః  అజ�� త7ాnత దుఆః  అజ�� త7ాnత దుఆః  అజ�� త7ాnత దుఆః   
 అజ�� త7ాnత దుఆ ¼కE ఘనత క·SH /´పo/ా ఉం:;. @ా� అklక
ల
 :�� పట�  అశ²ద�  వ��సు4 నJరd. :H� 
2ా7ాంశం @f²ం:; iధం/ా ఉం:;ః  

((((అఅఅఅ))))    XాXాల మ�Jంప¨ఃXాXాల మ�Jంప¨ఃXాXాల మ�Jంప¨ఃXాXాల మ�Jంప¨ః 

 �N�� �E �/�# �
�	 �� �2 �� �
 �� �� ��� �� �� �
 ��   �� �� �$���#: � ��� �3 �� �U�1 �m �% �O
 �a �� �'E �� �R�( 
 �A �( �	 �* xW �T ���o� �S�+ �0���+ �S �*�( �� �*�( �	 �0�� ��1 � �� �S �b �� �% �	 
 ���= �# � 4� ��� �Jo
�� �@� �/ �c �0��, �- �c �	 �b  �0�= �A �W �0�� �� �� �N 
4�1�2 �5 �� �- � �6
�� �	 4S, �- �c I� �� �H ���� �	 
 d� �c!g 

సఅ* �� వû�ü £ రuయల�� హ� అనుÀ  ఉలa� ఖనం పV@ారం పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఇల� =�లiNH-రdః """"మ�అu¤� మ�అu¤� మ�అu¤� మ�అu¤� 
అజ�� ikHJక అజ�� ikHJక అజ�� ikHJక అజ�� ikHJక 'వ అన అÁ హదు అల��  ఇల�హ ఇల�ల�� హ� వKవ అన అÁ హదు అల��  ఇల�హ ఇల�ల�� హ� వKవ అన అÁ హదు అల��  ఇల�హ ఇల�ల�� హ� వKవ అన అÁ హదు అల��  ఇల�హ ఇల�ల�� హ� వK     దహ� ల� ష7క̧ లహÂ వఅÁదహ� ల� ష7క̧ లహÂ వఅÁదహ� ల� ష7క̧ లహÂ వఅÁదహ� ల� ష7క̧ లహÂ వఅÁ     హదు అనJ హదు అనJ హదు అనJ హదు అనJ 
మ�హమ'ద� అబ�� హÂ వమ�హమ'ద� అబ�� హÂ వమ�హమ'ద� అబ�� హÂ వమ�హమ'ద� అబ�� హÂ వ    రసూల
హÂరసూల
హÂరసూల
హÂరసూల
హÂ, , , , ర¢త" �ల�� �� రబ)�ర¢త" �ల�� �� రబ)�ర¢త" �ల�� �� రబ)�ర¢త" �ల�� �� రబ)�    వ� మ�హమ':;వ� మ�హమ':;వ� మ�హమ':;వ� మ�హమ':;% రసూల�% రసూల�% రసూల�% రసూల�    వ�� ఇ2ా� � :�kHవ�� ఇ2ా� � :�kHవ�� ఇ2ా� � :�kHవ�� ఇ2ా� � :�kH'    
చ:;iన gా7? XాXాల
 మ�JంచబడGH�చ:;iన gా7? XాXాల
 మ�JంచబడGH�చ:;iన gా7? XాXాల
 మ�JంచబడGH�చ:;iన gా7? XాXాల
 మ�JంచబడGH�"""". . . . (మ�=ి� ం 386, అబ3 :Hవµ* 525, D7?'¢ 210, �2ా�Ü 672, ఇబ�J మ�జ 721). 

((((ఆఆఆఆ))))    పVళయ:;kHన పVవక4 ¼కE =Ãిారసుక
 అరdÀ డవ¨GHడOఃపVళయ:;kHన పVవక4 ¼కE =Ãిారసుక
 అరdÀ డవ¨GHడOఃపVళయ:;kHన పVవక4 ¼కE =Ãిారసుక
 అరdÀ డవ¨GHడOఃపVళయ:;kHన పVవక4 ¼కE =Ãిారసుక
 అరdÀ డవ¨GHడOః 

�� ���� �� �
�	 ���	 �O �
 ��   �� ��� �� �� �"�# �  �� ��: � �m �% �O
 �a �� �' � 4� ��� �J �rG �X ���y
 ����� �� �� ���� �	 �X �'
�:�� �� �, �# ���� �b � �) �K �c � �� �"�� �̀ � ��x��� �3 �� �U �1 
 �X �"� �- �,��� �X �'
�� ����� �5 �, �1 9�: �#
 �� �R �0�� �@�" �% �0 �� �� �# �	 � ���� �42, ��� �J 
 4'
 �� �' �0�t ����� �	 �X �"� �8 ����� �	g! 

""""'అల�� హ�మ' రబ� zఅల�� హ�మ' రబ� zఅల�� హ�మ' రబ� zఅల�� హ�మ' రబ� zu��:H� వDGH4 మ'D వస ల�D� ఖ�ఇమD u��:H� వDGH4 మ'D వస ల�D� ఖ�ఇమD u��:H� వDGH4 మ'D వస ల�D� ఖ�ఇమD u��:H� వDGH4 మ'D వస ల�D� ఖ�ఇమD ఆD మ�హమ'ద�� వ=ీలత వ� ఫ¢లత వxఅ£ ఆD మ�హమ'ద�� వ=ీలత వ� ఫ¢లత వxఅ£ ఆD మ�హమ'ద�� వ=ీలత వ� ఫ¢లత వxఅ£ ఆD మ�హమ'ద�� వ=ీలత వ� ఫ¢లత వxఅ£ 
హ� మఖ�మహ� మఖ�మహ� మఖ�మహ� మఖ�మý ý ý ý మమమమహÂ'ద �ల�¢ వఅత4హÂహÂ'ద �ల�¢ వఅత4హÂహÂ'ద �ల�¢ వఅత4హÂహÂ'ద �ల�¢ వఅత4హÂ'    అనJ దుఆ అనJ దుఆ అనJ దుఆ అనJ దుఆ ఎవరd అజ�� iనJ త7ాnత ఎవరd అజ�� iనJ త7ాnత ఎవరd అజ�� iనJ త7ాnత ఎవరd అజ�� iనJ త7ాnత చదువ¨GH7© gారd చదువ¨GH7© gారd చదువ¨GH7© gారd చదువ¨GH7© gారd 
పVళపVళపVళపVళయ:;kHన kH =ిÃారసుక
 అరdÀ లవ¨య:;kHన kH =ిÃారసుక
 అరdÀ లవ¨య:;kHన kH =ిÃారసుక
 అరdÀ లవ¨య:;kHన kH =ిÃారసుక
 అరdÀ లవ¨    GHరGHరGHరGHర""""� పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం Çభgార4 ఇI-నట��  జ��% �� 
అబ�� ల�� K } ఉలa� �ంNHరd. (బ�ఖ�7̧ 614). 



 

7 - నమ�~ @�రక
 నడI g�ళÍడంనమ�~ @�రక
 నడI g�ళÍడంనమ�~ @�రక
 నడI g�ళÍడంనమ�~ @�రక
 నడI g�ళÍడం:   

 నమ�� @�రక
 నడI g�ళÍడంల6 అమ3లC{|}న ప¨ణHCల
kHJ�. అi imాn=ి ¼కE సతEర'ల అ@âంã ను 
Q�ంచుGH�. :��� సంßTప4ం/ా @f²ంద Gె�యజ�సు4 kHJమ�ః  

((((అఅఅఅ))))    సnరäంల6 ఆDథCంసnరäంల6 ఆDథCంసnరäంల6 ఆDథCంసnరäంల6 ఆDథCం: : : :  

 �� �� �� �� �- �/�# �
 ��   �
 ��  +7���8%��  �� �� :� ��� �u�+ � �� �N �� �'E ���o� �� �#�( ��� �c �	�( �� �n �U ��� �� �0�� E ��� �c �	�( � �� �N �B �" �� 4S ���A �X�� �n! P 
పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం బÚ�;ంNHర� అబ3 హ�78_7ా రuయల�� హ� అనుÀ  ఉలa� �ంNHరdః """"పVD పVD పVD పVD 7©Ë ఉదయం7©Ë ఉదయం7©Ë ఉదయం7©Ë ఉదయం, , , , 
2ాయంతVం నమ�� NయేSH�@f మ=ి¤దుక
 g�ÛéÍ వC@f4 @Ïసం అల�� K సnరäంల6 2ాయంతVం నమ�� NయేSH�@f మ=ి¤దుక
 g�ÛéÍ వC@f4 @Ïసం అల�� K సnరäంల6 2ాయంతVం నమ�� NయేSH�@f మ=ి¤దుక
 g�ÛéÍ వC@f4 @Ïసం అల�� K సnరäంల6 2ాయంతVం నమ�� NయేSH�@f మ=ి¤దుక
 g�ÛéÍ వC@f4 @Ïసం అల�� K సnరäంల6 ఆDథCం ఆDథCం ఆDథCం ఆDథCం ఇ2ా4ఇ2ా4ఇ2ా4ఇ2ా4 డOడOడOడO".".".". (మ�=ి� ం 669, బ�ఖ�7? 
662). 

((((ఆఆఆఆ))))    XాXాల మ�Jంప¨ మ7?య� 2ాP kHల ఉనJతంXాXాల మ�Jంప¨ మ7?య� 2ాP kHల ఉనJతంXాXాల మ�Jంప¨ మ7?య� 2ాP kHల ఉనJతంXాXాల మ�Jంప¨ మ7?య� 2ాP kHల ఉనJతం:::: 

 �� �� �� �� �- �/�# �
 ��    �� ��: �� ��� �� �� �� �� �: � � �l �0�:�� �� �� �� ���Y�� �� �'  �+ f �> �'o� �r,�� �� �� �' I@�� �� �u  � ��������o� ���y� �� �� �� �' 4X �81 �� ��  �@�A
 ��
 4X �\ �c�2 �3 �� �� �� 7 �� �F� �P� �	 4X�Q��Y �F Z�� �i 
 � ��� �� �%�+ �b
 �� �,�Y �F!P 

అబ3 హ�78_ర రuయల�� హ� అనుÀ  ఉలa� ఖనం పV@ారం పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఉప:ేMంNHరdః """"ఎవఎవఎవఎవ78_kH త�ంట��  78_kH త�ంట��  78_kH త�ంట��  78_kH త�ంట��  
వ¨Ë Nసేువ¨Ë Nసేువ¨Ë Nసేువ¨Ë Nసేు@�� అల�� K గృzల6� � ఒక గృz�@f అల�� K iధుల6� � ఒక i�; k�రglర-SH�@f బయల
:ేరdG ేఅత� ఒక @�� అల�� K గృzల6� � ఒక గృz�@f అల�� K iధుల6� � ఒక i�; k�రglర-SH�@f బయల
:ేరdG ేఅత� ఒక @�� అల�� K గృzల6� � ఒక గృz�@f అల�� K iధుల6� � ఒక i�; k�రglర-SH�@f బయల
:ేరdG ేఅత� ఒక @�� అల�� K గృzల6� � ఒక గృz�@f అల�� K iధుల6� � ఒక i�; k�రglర-SH�@f బయల
:ేరdG ేఅత� ఒక 
అడOగ�క
 బదుల
/ా Xాప మ�Jంప¨ జ7?/?G ే78ండవ అడOగ�క
 బదుల
 అడOగ�క
 బదుల
/ా Xాప మ�Jంప¨ జ7?/?G ే78ండవ అడOగ�క
 బదుల
 అడOగ�క
 బదుల
/ా Xాప మ�Jంప¨ జ7?/?G ే78ండవ అడOగ�క
 బదుల
 అడOగ�క
 బదుల
/ా Xాప మ�Jంప¨ జ7?/?G ే78ండవ అడOగ�క
 బదుల
 అత� అత� అత� అత� 2ాP నం Q�రdగ�త"ం:;2ాP నం Q�రdగ�త"ం:;2ాP నం Q�రdగ�త"ం:;2ాP నం Q�రdగ�త"ం:;".".".". (మ�=ి� ం 666). 

((((ఇఇఇఇ))))    అD /´పo పVDఫలంఅD /´పo పVDఫలంఅD /´పo పVDఫలంఅD /´పo పVDఫలం:::: 

� �� �/�# �
 ��Q ��    �� ��: �� ��� �� �� �� �� �: � �� �� ���� ���&�:�� �1 � ���� �	 � �) ���� ���V �� f 4>� �� 
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అబ3 మ32ా ఉలa� ఖనం పV@ారం పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఇల� Çభgా7?4NH-రdః """"నమ�� iషయంల6 నమ�� iషయంల6 నమ�� iషయంల6 నమ�� iషయంల6 
అంద7?కంటp /´పo ఫల��@f అరdÀ డO అంద7?కంటp ఎక
Eవ దూరంఅంద7?కంటp /´పo ఫల��@f అరdÀ డO అంద7?కంటp ఎక
Eవ దూరంఅంద7?కంటp /´పo ఫల��@f అరdÀ డO అంద7?కంటp ఎక
Eవ దూరంఅంద7?కంటp /´పo ఫల��@f అరdÀ డO అంద7?కంటp ఎక
Eవ దూరం    నంSTనంSTనంSTనంST    నమ�� @Ïసం నSTI వN-ేgాడOనమ�� @Ïసం నSTI వN-ేgాడOనమ�� @Ïసం నSTI వN-ేgాడOనమ�� @Ïసం నSTI వN-ేgాడO. . . . నమ�� నమ�� నమ�� నమ�� 
Gçందర/ా NేGçందర/ా NేGçందర/ా NేGçందర/ా Nే= ి పడOక
kl వC@f4 కం= ి పడOక
kl వC@f4 కం= ి పడOక
kl వC@f4 కం= ి పడOక
kl వC@f4 కంటp 2ామ3��క నమ�� @Ïసం ఎదురdటp 2ామ3��క నమ�� @Ïసం ఎదురdటp 2ామ3��క నమ�� @Ïసం ఎదురdటp 2ామ3��క నమ�� @Ïసం ఎదురd    చూసూ4  ఇమ�ంచూసూ4  ఇమ�ంచూసూ4  ఇమ�ంచూసూ4  ఇమ�ంG� నమ�� Nసేుక
kl వC@f4 G� నమ�� Nసేుక
kl వC@f4 G� నమ�� Nసేుక
kl వC@f4 G� నమ�� Nసేుక
kl వC@f4 
ఎక
Eవ ప¨ణHC�@f అరdÀ డవ¨GHడOఎక
Eవ ప¨ణHC�@f అరdÀ డవ¨GHడOఎక
Eవ ప¨ణHC�@f అరdÀ డవ¨GHడOఎక
Eవ ప¨ణHC�@f అరdÀ డవ¨GHడO".".".". (మ�=ి� ం 662, బ�ఖ�7̧ 651). 

((((ఈఈఈఈ))))    పVళయ:;kHన సంపµరñ @ాంDఃపVళయ:;kHన సంపµరñ @ాంDఃపVళయ:;kHన సంపµరñ @ాంDఃపVళయ:;kHన సంపµరñ @ాంDః 
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 �U �� �Xg!  
పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఇల� =�లiNH-ర� బ�78_ద రuయల�� హ� అనుÀ  ఉలa� �ంNHరdః """"þకట��  నడOచుక
ంటþకట��  నడOచుక
ంటþకట��  నడOచుక
ంటþకట��  నడOచుక
ంట����    
మ=ి¤* క
 g�ÛéÍ gా7?@f పVళయ:;kHన సంపµరñ @ాంD Çభgార4 ఇవnంSTమ=ి¤* క
 g�ÛéÍ gా7?@f పVళయ:;kHన సంపµరñ @ాంD Çభgార4 ఇవnంSTమ=ి¤* క
 g�ÛéÍ gా7?@f పVళయ:;kHన సంపµరñ @ాంD Çభgార4 ఇవnంSTమ=ి¤* క
 g�ÛéÍ gా7?@f పVళయ:;kHన సంపµరñ @ాంD Çభgార4 ఇవnంST". ". ". ". (D7?'u 223. అబ3 :Hవµ* 561). 

((((కకకక))))        సద@ాఃసద@ాఃసద@ాఃసద@ాః 

 �� �� �� �� �- /�# 
 ��    �� �� : �� �� �� ��� �� �� �  PPPP:� ?X �a �� �L �� �� ���� �u�+ 
 ��� �>� �� I� �,�Y �F Z[ �� �	 ?X �a �� �L �X�=x��Y�� �X ���" �C��� �	!g 
అబ3 హ�78_ర రuయల�� హ� అనుÀ  ఉలa� �ంNHరd పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఇల� పVవIంNHరdః """"మంI మ�ట ఒక మంI మ�ట ఒక మంI మ�ట ఒక మంI మ�ట ఒక 
సద@ా సద@ా సద@ా సద@ా ((((:Hనం:Hనం:Hనం:Hనం) ) ) ) మ7?య� నమ�� @�రక
 మ=ి¤దుమ7?య� నమ�� @�రక
 మ=ి¤దుమ7?య� నమ�� @�రక
 మ=ి¤దుమ7?య� నమ�� @�రక
 మ=ి¤దుక
 g�ళê4 నJపìడO gl=y పVD అడOగ� :Hన{ªక
 g�ళê4 నJపìడO gl=y పVD అడOగ� :Hన{ªక
 g�ళê4 నJపìడO gl=y పVD అడOగ� :Hన{ªక
 g�ళê4 నJపìడO gl=y పVD అడOగ� :Hన{ª".".".". (బ�ఖ�7̧ 2891, మ�=ి� ం 
1009). 
మ=ి¤దుల6 పVglMసూ4  చదువ¨ దుఆ ఘనత చూడంST Qyu 69ల6*** 

8 - Åదట� పం@f4ల6 �లబడట)�@f మ�ంÅదట� పం@f4ల6 �లబడట)�@f మ�ంÅదట� పం@f4ల6 �లబడట)�@f మ�ంÅదట� పం@f4ల6 �లబడట)�@f మ�ందంజ glయదంజ glయదంజ glయదంజ glయటంటంటంటం -    క
STక
STక
STక
ST    పం@f4ఃపం@f4ఃపం@f4ఃపం@f4ః 
((((అఅఅఅ)))) Åదట� పం@f4ల6 ఉంSే @ాంÆల6 క·SH /´పo ఘనత ఉం:;. పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం :H� �7̧ñత ఫ�తం 
Gెల
పక
ంSH మ�నం వ��ంచడ{ª :H� /´పo mô²షõ తను సూIసు4 ం:;. ఆయన పVవచనం ఇల� ఉం:;ః  
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పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఇల� పVవIంNHర� అబ3 హ�78_7ా   ఉలa� �ంNHరdః """"అజ�� Nెపoడంల6అజ�� Nెపoడంల6అజ�� Nెపoడంల6అజ�� Nెపoడంల6, , , , Åదట� పం@f4ల6 Åదట� పం@f4ల6 Åదట� పం@f4ల6 Åదట� పం@f4ల6 
Nేరడంల6 ఎంత ప¨ణCం ఉం:ో పVజలక
 గనక G�ె=y4Nేరడంల6 ఎంత ప¨ణCం ఉం:ో పVజలక
 గనక G�ె=y4Nేరడంల6 ఎంత ప¨ణCం ఉం:ో పVజలక
 గనక G�ె=y4Nేరడంల6 ఎంత ప¨ణCం ఉం:ో పVజలక
 గనక G�ె=y4 , , , , ఆ అవ@ాmాల
 ల�ట7 ̧పద�D :Hn7ా మ�తV{ª ల±ఆ అవ@ాmాల
 ల�ట7 ̧పద�D :Hn7ా మ�తV{ª ల±ఆ అవ@ాmాల
 ల�ట7 ̧పద�D :Hn7ా మ�తV{ª ల±ఆ అవ@ాmాల
 ల�ట7 ̧పద�D :Hn7ా మ�తV{ª ల±2ా4 య� Gె�=y42ా4 య� Gె�=y42ా4 య� Gె�=y42ా4 య� Gె�=y4 , , , , 
gారd తపoక
ంSH పరసoరం ల�ట7̧ glసుక
ంట)రdgారd తపoక
ంSH పరసoరం ల�ట7̧ glసుక
ంట)రdgారd తపoక
ంSH పరసoరం ల�ట7̧ glసుక
ంట)రdgారd తపoక
ంSH పరసoరం ల�ట7̧ glసుక
ంట)రd. . . . అల�/� glళ @ా/ాkl Gç� సమయంల6 అల�/� glళ @ా/ాkl Gç� సమయంల6 అల�/� glళ @ా/ాkl Gç� సమయంల6 అల�/� glళ @ా/ాkl Gç� సమయంల6 ((((మ=ి¤*మ=ి¤*మ=ి¤*మ=ి¤*) ) ) ) Nరేడంల6 ఎంత ప¨ణCం Nరేడంల6 ఎంత ప¨ణCం Nరేడంల6 ఎంత ప¨ణCం Nరేడంల6 ఎంత ప¨ణCం 
ఉంఉంఉంఉం:ో G�ె=y4:ో G�ె=y4:ో G�ె=y4:ో G�ె=y4 , , , , అందుల6 క·SH పVజల
 ఒక7´Jకరd �ంIXYవSH�@f XYటóపడGHరdఅందుల6 క·SH పVజల
 ఒక7´Jకరd �ంIXYవSH�@f XYటóపడGHరdఅందుల6 క·SH పVజల
 ఒక7´Jకరd �ంIXYవSH�@f XYటóపడGHరdఅందుల6 క·SH పVజల
 ఒక7´Jకరd �ంIXYవSH�@f XYటóపడGHరd""""....    (బ�ఖ�7̧ 615, మ�=ి� ం 437). 

((((ఆఆఆఆ))))    :ెవౖదూతలG� XY�కః:ెవౖదూతలG� XY�కః:ెవౖదూతలG� XY�కః:ెవౖదూతలG� XY�కః 
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జ��% �� సమ�ర రuయల�� హ� అనుÀ  ఉలa� ఖనం పV@ారం ఒక2ా7? పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం మ� మధCల6 వI- 
"""":ై:ె:ౖై:ైవదూతల
 తమ పVభ�వ¨ మ�ందు ఏ iధం/ా బ)రdల
 �7?య�ంట)7© �రd ఆ వదూతల
 తమ పVభ�వ¨ మ�ందు ఏ iధం/ా బ)రdల
 �7?య�ంట)7© �రd ఆ వదూతల
 తమ పVభ�వ¨ మ�ందు ఏ iధం/ా బ)రdల
 �7?య�ంట)7© �రd ఆ వదూతల
 తమ పVభ�వ¨ మ�ందు ఏ iధం/ా బ)రdల
 �7?య�ంట)7© �రd ఆ iధం/ా � పంక
4 లను స7? Nసేు@Ï7ాiధం/ా � పంక
4 లను స7? Nసేు@Ï7ాiధం/ా � పంక
4 లను స7? Nసేు@Ï7ాiధం/ా � పంక
4 లను స7? Nసేు@Ï7ా?" 
అ� పVMJంNHరd. ':ౖెవదూతల
 తమ పVభ�వ¨ మ�ందు ఎల� బ)రdల
 �7?య�ంట)రd పVవ@ా4 ' అ� {ªమST/ామ�. """"Åదట� Åదట� Åదట� Åదట� 
పం@f4 పµ7?4 Nmేా@� :H� త7ాnత పం@f4ల6 �లబడGHరdపం@f4 పµ7?4 Nmేా@� :H� త7ాnత పం@f4ల6 �లబడGHరdపం@f4 పµ7?4 Nmేా@� :H� త7ాnత పం@f4ల6 �లబడGHరdపం@f4 పµ7?4 Nmేా@� :H� త7ాnత పం@f4ల6 �లబడGHరd. . . . మ7?య� దగäమ7?య� దగäమ7?య� దగäమ7?య� దగäర దగäరర దగäరర దగäరర దగäర/ా/ా/ా/ా    కట��  :;ట�ం/ా కట��  :;ట�ం/ా కట��  :;ట�ం/ా కట��  :;ట�ం/ా �లబడGHరd�లబడGHరd�లబడGHరd�లబడGHరd" " " " అ� NెXాoరd 
పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం. (మ�=ి� ం 430).     

((((ఇఇఇఇ))))    ప¨రdష"లక
 ప¨రdష"లక
 ప¨రdష"లక
 ప¨రdష"లక
 ఏ:; {ªల
ఏ:; {ªల
ఏ:; {ªల
ఏ:; {ªల
? 
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 �U! 
పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఉప:ేMంNHర� అబ3 హ�78_7ా   ఉలa� �ంNHరdః """"ప¨రdష"ల {ªలºౖన పం@f4 Åదట� పం@f4ప¨రdష"ల {ªలºౖన పం@f4 Åదట� పం@f4ప¨రdష"ల {ªలºౖన పం@f4 Åదట� పం@f4ప¨రdష"ల {ªలºౖన పం@f4 Åదట� పం@f4 , , , , 
NెడÎ:; Iవ7?:;NెడÎ:; Iవ7?:;NెడÎ:; Iవ7?:;NెడÎ:; Iవ7?:;. . . . =ీ4=ీ4=ీ4=ీ4 �� ��ల {ªలºనౖ పం@f4 Iవ7?:;ల {ªలºనౖ పం@f4 Iవ7?:;ల {ªలºనౖ పం@f4 Iవ7?:;ల {ªలºనౖ పం@f4 Iవ7?:;. . . . NెడÎ:; Åదట�:;NెడÎ:; Åదట�:;NెడÎ:; Åదట�:;NెడÎ:; Åదట�:;". ". ". ". (మ�=ి� ం 440). 

((((ఈఈఈఈ))))    g�నక
ంS ేgా7?� అల�� K g�g�నక
ంS ేgా7?� అల�� K g�g�నక
ంS ేgా7?� అల�� K g�g�నక
ంS ేgా7?� అల�� K g�నకkl ఉంNHలనJ పVవక4 mాపkH7ాP �@f దూరం/ా ఉండవచు-ఃనకkl ఉంNHలనJ పVవక4 mాపkH7ాP �@f దూరం/ా ఉండవచు-ఃనకkl ఉంNHలనJ పVవక4 mాపkH7ాP �@f దూరం/ా ఉండవచు-ఃనకkl ఉంNHలనJ పVవక4 mాపkH7ాP �@f దూరం/ా ఉండవచు-ః 
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అబ3 సఈ* ఖు:�V రuయల�� హ� అనుÀ  ఉలa� �ంNHరdః ఒక2ా7? పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం తమ అనుచరd�J 
నమ��ల6� పంక
4 ల నుంST g�నక ఉండSH�J చూ=ి ఇల� NెXాoరdః """"మ�ందుక
 రంSTమ�ందుక
 రంSTమ�ందుక
 రంSTమ�ందుక
 రంST, , , , ననుJ అనుస7?ంచంSTననుJ అనుస7?ంచంSTననుJ అనుస7?ంచంSTననుJ అనుస7?ంచంST. . . . � g�నక � g�నక � g�నక � g�నక 
ఉనJgారd �మ'�J అనుస7?ంNHఉనJgారd �మ'�J అనుస7?ంNHఉనJgారd �మ'�J అనుస7?ంNHఉనJgారd �మ'�J అనుస7?ంNH����. . . . @�ందరd పVజల
 ఎల�@�ందరd పVజల
 ఎల�@�ందరd పVజల
 ఎల�@�ందరd పVజల
 ఎల� పìపìపìపìడూ g�న@�డూ g�న@�డూ g�న@�డూ g�న@�    ఉంట�ంట)రd Iవ7?@f అల�� K gా7?� g�న@� ఉంట�ంట)రd Iవ7?@f అల�� K gా7?� g�న@� ఉంట�ంట)రd Iవ7?@f అల�� K gా7?� g�న@� ఉంట�ంట)రd Iవ7?@f అల�� K gా7?� g�న@� 
ఉండ�2ా4 డOఉండ�2ా4 డOఉండ�2ా4 డOఉండ�2ా4 డO".".".". (మ�=ి� ం 438). 

((((కకకక))))        Åదట� పంక
4 ల6�  ఉనJgా7?Q�ౖ అల�� K మ7?య� ఆయన దూతల :�g�నల
ఃÅదట� పంక
4 ల6�  ఉనJgా7?Q�ౖ అల�� K మ7?య� ఆయన దూతల :�g�నల
ఃÅదట� పంక
4 ల6�  ఉనJgా7?Q�ౖ అల�� K మ7?య� ఆయన దూతల :�g�నల
ఃÅదట� పంక
4 ల6�  ఉనJgా7?Q�ౖ అల�� K మ7?య� ఆయన దూతల :�g�నల
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బ7ా �� ఆux � ఉలa� �ంNHరdః పVవక4 సల� ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం పంక
4 ల మధC వI- మ� భ�జ�లను, ÷HD� g�న@ా 
మ�ందు ఉండ క
ంSH స7?Nే=ygారd. ఇం@ా ఇల� అklgారdః """"�రd i±నJ 7త̧"ల6�  పం@f4ల6 �లబడకంST�రd i±నJ 7త̧"ల6�  పం@f4ల6 �లబడకంST�రd i±నJ 7త̧"ల6�  పం@f4ల6 �లబడకంST�రd i±నJ 7త̧"ల6�  పం@f4ల6 �లబడకంST. . . . అందువల�  �ల6 అందువల�  �ల6 అందువల�  �ల6 అందువల�  �ల6 
మనసoరPల
 ఏరoడవచు-మనసoరPల
 ఏరoడవచు-మనసoరPల
 ఏరoడవచు-మనసoరPల
 ఏరoడవచు-"""".... ఇం@ా ఇల� అklgారdః """"Åదట� పంక
4 ల6�  ఉనJgా7?Q� ౖఅల�� K మ7?య� :ెవౖదూతల
 దర[* Åదట� పంక
4 ల6�  ఉనJgా7?Q� ౖఅల�� K మ7?య� :ెవౖదూతల
 దర[* Åదట� పంక
4 ల6�  ఉనJgా7?Q� ౖఅల�� K మ7?య� :ెవౖదూతల
 దర[* Åదట� పంక
4 ల6�  ఉనJgా7?Q� ౖఅల�� K మ7?య� :ెవౖదూతల
 దర[* 
పంప¨GHరdపంప¨GHరdపంప¨GHరdపంప¨GHరd".".".". (అబ3 :Hవµ* 664). 

9 - సునJG ెమ�అకEదః  సునJG ెమ�అకEదః  సునJG ెమ�అకEదః  సునJG ెమ�అకEదః   
((((అఅఅఅ))))    �రంతరం �రంతరం �రంతరం �రంతరం సునJGె మ�అకEద చ:;glgారd సnరäంల6 ఒక గృz�@f అరdÀ లవ¨GHరdసునJGె మ�అకEద చ:;glgారd సnరäంల6 ఒక గృz�@f అరdÀ లవ¨GHరdసునJGె మ�అకEద చ:;glgారd సnరäంల6 ఒక గృz�@f అరdÀ లవ¨GHరdసునJGె మ�అకEద చ:;glgారd సnరäంల6 ఒక గృz�@f అరdÀ లవ¨GHరd. . . .  
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పVవక4 � Nెపo/ా klను ikHJన� ఆయన స�మణ ఉ{|' హ�బ   ఉలa� �ంNHరdః """"మ�=ి� ం :HసుడO పVమ�=ి� ం :HసుడO పVమ�=ి� ం :HసుడO పVమ�=ి� ం :HసుడO పVD 7©ËD 7©ËD 7©ËD 7©Ë    ఫ%¤ ఫ%¤ ఫ%¤ ఫ%¤ 
నమ�� @ాక
ంSH పk�JండO ర@ాత"ల నA�ి నమ�� అల�� K @�రక
 Nసేూ4  ఉంటp అల�� K అత� @�రక
 సnరäంల6 ఒక నమ�� @ాక
ంSH పk�JండO ర@ాత"ల నA�ి నమ�� అల�� K @�రక
 Nసేూ4  ఉంటp అల�� K అత� @�రక
 సnరäంల6 ఒక నమ�� @ాక
ంSH పk�JండO ర@ాత"ల నA�ి నమ�� అల�� K @�రక
 Nసేూ4  ఉంటp అల�� K అత� @�రక
 సnరäంల6 ఒక నమ�� @ాక
ంSH పk�JండO ర@ాత"ల నA�ి నమ�� అల�� K @�రక
 Nసేూ4  ఉంటp అల�� K అత� @�రక
 సnరäంల6 ఒక 
ఇల
�  �7?'2ా4 డOఇల
�  �7?'2ా4 డOఇల
�  �7?'2ా4 డOఇల
�  �7?'2ా4 డO. . . . లaక ఒక ఇల
�  అత� @�రక
 �7?'ంచబడOత"ం:;లaక ఒక ఇల
�  అత� @�రక
 �7?'ంచబడOత"ం:;లaక ఒక ఇల
�  అత� @�రక
 �7?'ంచబడOత"ం:;లaక ఒక ఇల
�  అత� @�రక
 �7?'ంచబడOత"ం:;". ". ". ". (మ�=ి� ం 728). 



 

 సునJGె మ�అకEదల6 @��J ఫ%¤ నమ��క
 మ�ందుkHJ�, మ7? @��J త7ాnత"kHJ�. అi Åత4ం 12 
ర@ాత"ల
.  

ఫ%¤ కంటp మ�ందునJiః ఫ%¤ కంటp మ�ందునJiః ఫ%¤ కంటp మ�ందునJiః ఫ%¤ కంటp మ�ందునJiః  
1- ఫ~V నమ��క
 మ�ందు 78ండO ర@ాత"ల
ః పVవక4 � పVవIంNHర� ఆ�òా రuయల�� హ� అkHÀ  ఉలa� �ంNHరdః 
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 ���!g  
"ఫ~V క
 మ�ందు 78ండO ర@ాత"ల
 పVపంచమ� మ7?య� అందుల6 ఉనJgాట� కంటp ఉత4మ{|}నi". (మ�=ి� ం 725). 

 kHG� Xాట� �రd క·SH ఈ హ:�సుQ�ౖ శ²ద�  చూపంSTః ఫ~V సునJత"ల
 పVపంచం, gాట�Q�ౖ ఉనJ డబ��, ధనమ�, 
��Îంగ�ల
, @ార� కంటp NHల� {ªలºౖనi.  

2- జ�K� క
 మ�ందు 4ర@ాత"ల
. 

ఫ%¤ త7ాnతఫ%¤ త7ాnతఫ%¤ త7ాnతఫ%¤ త7ాnతiఃiఃiఃiః 
1- జ�K� త7ాnత 78ండO. 2- మ/?²x త7ాnత 78ండO. 3- ఇòా త7ాnత 78ండO. 

((((ఆఆఆఆ) ) ) ) అ£Vఅ£Vఅ£Vఅ£V     క
 మ�ందు kHల
గ�క
 మ�ందు kHల
గ�క
 మ�ందు kHల
గ�క
 మ�ందు kHల
గ� ర@ాత"ల
 Nేయడం వల�  అi Nే=ygా7?@f పVవక4 Nే=ిన రహ'� ¼కE దుఆల6 
Xాల
పంచుక
kl 5)గCం ల±సు4 ం:;. ఇబ¥J ఉమ%   ఉలa� �ంNHరdః పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఉప:ేMంNHరdః 
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""""అ£Vఅ£Vఅ£Vఅ£V     క
 మ�ందు kHల
గ� ర@ాత"ల
 చ:;glgా7? Q� ౖఅల�� K కరdణ క
క
 మ�ందు kHల
గ� ర@ాత"ల
 చ:;glgా7? Q� ౖఅల�� K కరdణ క
క
 మ�ందు kHల
గ� ర@ాత"ల
 చ:;glgా7? Q� ౖఅల�� K కరdణ క
క
 మ�ందు kHల
గ� ర@ాత"ల
 చ:;glgా7? Q� ౖఅల�� K కరdణ క
7?య�7?య�7?య�7?య�/ా@ా/ా@ా/ా@ా/ా@ా!".!".!".!". (అబ3 :Hవµ* 1271, D7?'u 430). 

10 - అజ�అజ�అజ�అజ�� మ7?య� ఇఖ�మ� మధCల6 దుఆః � మ7?య� ఇఖ�మ� మధCల6 దుఆః � మ7?య� ఇఖ�మ� మధCల6 దుఆః � మ7?య� ఇఖ�మ� మధCల6 దుఆః  
 నమ�� g�ౖప¨నక
 తnర/ా g�ళÍడం వల�  అజ�� మ7?య� ఇఖ�మ� మధC దుఆ Nే=y 5)గCం కల
గ�త"ం:;. మ7?య� 
ఇ:; దుఆ అం/̧@ార సమయం గనుక అదృష�ం/ా 5)iంNH�. సమయ{ª /ాక
ంSH మ=ి¤* సPలం గనుక :H� mô²షõ తను 
దృUి�ల6 ఉంచు@Ïgా�. ఇం@ా నమ�� @�రక
 glI ఉంST దుఆ Nేయడం అనJ:; మ7̧ ఘనత గల iషయం. (ఇల� దుఆ 
అం/̧క7?ంచబSే అవ@ాశం ఎkàJ ర@ాల
/ా ఉం:;). పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం పVవIంNHరdః  
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 �# Z���!  
""""అజ�� మ7?య� ఇఖ�మ� మధCల6� దుఆ అజ�� మ7?య� ఇఖ�మ� మధCల6� దుఆ అజ�� మ7?య� ఇఖ�మ� మధCల6� దుఆ అజ�� మ7?య� ఇఖ�మ� మధCల6� దుఆ G�V =పి¨చ-G�V =పి¨చ-G�V =పి¨చ-G�V =పి¨చ-బడదుబడదుబడదుబడదు". ". ". ". (D7?'u 212, మ�సJ* అహ'* 3/119). 

11 - నమ�� @�రక
 glIయ�ండOటః  నమ�� @�రక
 glIయ�ండOటః  నమ�� @�రక
 glIయ�ండOటః  నమ�� @�రక
 glIయ�ండOటః   
 నమ�� @�రక
 glIయ�ండడం అklక ప¨ణHCలక
 �నుJ అరdÀ �/ా Nేసు4 ం:;ః 

((((అఅఅఅ))))    నమ�� @�రక
 glIయ�ండOట నమ�� ఘనతక
 సమ�నంనమ�� @�రక
 glIయ�ండOట నమ�� ఘనతక
 సమ�నంనమ�� @�రక
 glIయ�ండOట నమ�� ఘనతక
 సమ�నంనమ�� @�రక
 glIయ�ండOట నమ�� ఘనతక
 సమ�నం:::: 
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పVవక4 � పVవIంNHర� అబ3 హ�78_7ా   ఉలa� �ంNHరdః """"�ల6 ఒ�ల6 ఒ�ల6 ఒ�ల6 ఒకకకక    వC@f4 వC@f4 వC@f4 వC@f4 నమ�� నమ�� నమ�� నమ�� @�రక
 glI@�రక
 glI@�రక
 glI@�రక
 glI    ఉనJంత ఉనJంత ఉనJంత ఉనJంత @ాలం @ాలం @ాలం @ాలం నమ�� నమ�� నమ�� నమ�� 
Nేసు4 నJNేసు4 నJNేసు4 నJNేసు4 నJ    ప¨ణCం XÔందుGHడOప¨ణCం XÔందుGHడOప¨ణCం XÔందుGHడOప¨ణCం XÔందుGHడO".".".". (బ�ఖ�7? 659, మ=ి� ం 649). 

((((ఆఆఆఆ))))    :ెవౖదూతల :ెవౖదూతల :ెవౖదూతల :ెవౖదూతల ఇ=ి4 /ాÄ% ఇ=ి4 /ాÄ% ఇ=ి4 /ాÄ% ఇ=ి4 /ాÄ% ((((Æమ�±ÆఃÆమ�±ÆఃÆమ�±ÆఃÆమ�±Æః)))) 
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 �� �1 f�: �% �0 � �� �c� �z ��� �{ �	�( �� � ��g!  

పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఉప:ేMంNHర� అబ3 హ�78_7ా రuయల�� హ� అనుÀ  ఉలa� �ంNHరdః """"మ�U ిఎంత వరక
 మ�U ిఎంత వరక
 మ�U ిఎంత వరక
 మ�U ిఎంత వరక
 
నమ�� Nసేుక
నJనమ�� Nసేుక
నJనమ�� Nసేుక
నJనమ�� Nసేుక
నJ    సPలంసPలంసPలంసPలంల6ల6ల6ల6    క·7©-� ఉంట)Sో క·7©-� ఉంట)Sో క·7©-� ఉంట)Sో క·7©-� ఉంట)Sో అంతవరక· అంతవరక· అంతవరక· అంతవరక· అత�@f నమ�� Nసేు4 నJంత ప¨ణCం ల±సు4 ం:;అత�@f నమ�� Nసేు4 నJంత ప¨ణCం ల±సు4 ం:;అత�@f నమ�� Nసేు4 నJంత ప¨ణCం ల±సు4 ం:;అత�@f నమ�� Nసేు4 నJంత ప¨ణCం ల±సు4 ం:;. . . . అతను అతను అతను అతను 
అకEST నుంST లaIXYనంత వరక
 లa:H అకEST నుంST లaIXYనంత వరక
 లa:H అకEST నుంST లaIXYనంత వరక
 లa:H అకEST నుంST లaIXYనంత వరక
 లa:H అXానgాయ�వ¨ g�అXానgాయ�వ¨ g�అXానgాయ�వ¨ g�అXానgాయ�వ¨ g�STలa STలa STలa STలa వరక
వరక
వరక
వరక
....    :ెవౖదూతల
 :ెవౖదూతల
 :ెవౖదూతల
 :ెవౖదూతల
 అత� అత� అత� అత� @�రక
 @�రక
 @�రక
 @�రక
 ఇల� :�i2ా4 రdః అల�� K ఇల� :�i2ా4 రdః అల�� K ఇల� :�i2ా4 రdః అల�� K ఇల� :�i2ా4 రdః అల�� K 
ఇత�J Æ�ంచుఇత�J Æ�ంచుఇత�J Æ�ంచుఇత�J Æ�ంచు, , , , ఇత�J కరdణంచుఇత�J కరdణంచుఇత�J కరdణంచుఇత�J కరdణంచు".".".". (మ�=ి� ం 649, బ�ఖ�7̧ 176). ఒక మ�Uి @�రక
 :ౖెవదూతల
 దుఆ Nేసు4 kHJరంటp 
అల�� K అత� గ�7?ంI Nేసు4 నJ gా7? దుఆలను తపoక
ంSH అం/̧క7?2ా4 డO. (అష�రdÀ � మ��4 అ� � Uy° ఇబ�J ఉ=�ౖ��   3వ 
సంప¨ట�). 



 

((((ఇఇఇఇ))))    XాXాల మ�Jంప¨XాXాల మ�Jంప¨XాXాల మ�Jంప¨XాXాల మ�Jంప¨, , , , 2ాP kHల 78ట��ంప¨ః2ాP kHల 78ట��ంప¨ః2ాP kHల 78ట��ంప¨ః2ాP kHల 78ట��ంప¨ః 

 �� �
  �# �/ �-  �� ��� ��    �# �"  �� �� ���  ���  �� �� : � �( �S  �( �2 Z� �C �#   �p �'  �1 
 �� �H�o� ,  �� �0  ��q� �Y �1
 �	 , 
 �1 �� �� �3  �� �0  ���� �\c �r
 ?!  �� �%�� : �	 �; ��  ��  �� ��� ��  �� �� : �
 �-+ �= �s
  ��� �, �/ �̀ ,  �# �p ��� E �� �C �c
 �b  �	 , �� ��t ��  ���E �v �Y �+ 
 �u ��� E �� �U �\
 �	 , � �:A� �& �c
  ���� �� ��  �� ���  ���� �� �� �� , � �� �C �   x��� �� w
g! 

అబ3హ�78_ర   ఉలa� ఖనం పV@ారం పVవక4 మహ�య�ల
 � ఇల� అST/ారdః """"పరమ పVభ�g�నౖ అల�� K ఏ iషయ�ల పరమ పVభ�g�నౖ అల�� K ఏ iషయ�ల పరమ పVభ�g�నౖ అల�� K ఏ iషయ�ల పరమ పVభ�g�నౖ అల�� K ఏ iషయ�ల 
ఆ�Hరం/ాఆ�Hరం/ాఆ�Hరం/ాఆ�Hరం/ా    అప7ా�Hలను మ�J2ా4 Sోఅప7ా�Hలను మ�J2ా4 Sోఅప7ా�Hలను మ�J2ా4 Sోఅప7ా�Hలను మ�J2ా4 Sో, , , , 2ాP �� ఉనJతం N2ేా4 Sో 2ాP �� ఉనJతం N2ేా4 Sో 2ాP �� ఉనJతం N2ేా4 Sో 2ాP �� ఉనJతం N2ేా4 Sో klనుklనుklనుklను    �క
 Gలె
పkH�క
 Gలె
పkH�క
 Gలె
పkH�క
 Gలె
పkH?"""" :H�@f సహచరdల
 ':ౖెవపVవ@ా4  
తపoక =�లîయంST' అ� బదు�NH-రd. అపìSHయన ఇల� బÚ�;ంNHరdః "("("("(1111) ) ) ) gాGHgాGHgాGHgాGHవరణంవరణంవరణంవరణం, , , , ప7?=ిPత"ల· అననుప7?=ిPత"ల· అననుప7?=ిPత"ల· అననుప7?=ిPత"ల· అననుక·లం/ా క·లం/ా క·లం/ా క·లం/ా 
ఉనJపoట�@� వ¨Ë పµ7?4/ా NయెCటంఉనJపoట�@� వ¨Ë పµ7?4/ా NయెCటంఉనJపoట�@� వ¨Ë పµ7?4/ా NయెCటంఉనJపoట�@� వ¨Ë పµ7?4/ా NయెCటం. (. (. (. (2222) ) ) ) మ=ి¤* g�పౖ¨నక
 అ�;కం/ామ=ి¤* g�పౖ¨నక
 అ�;కం/ామ=ి¤* g�పౖ¨నక
 అ�;కం/ామ=ి¤* g�పౖ¨నక
 అ�;కం/ా    అడOగ�ల
 g�యCడంఅడOగ�ల
 g�యCడంఅడOగ�ల
 g�యCడంఅడOగ�ల
 g�యCడం. (. (. (. (3333) ) ) ) ఒక నమ�~ తరdgాత ఒక నమ�~ తరdgాత ఒక నమ�~ తరdgాత ఒక నమ�~ తరdgాత 
మ7© నమ�~ @�రక
 �7̧ßTంచడం మ7© నమ�~ @�రక
 �7̧ßTంచడం మ7© నమ�~ @�రక
 �7̧ßTంచడం మ7© నమ�~ @�రక
 �7̧ßTంచడం - ఇ:; 7?బ)� G� సమ�నంఇ:; 7?బ)� G� సమ�నంఇ:; 7?బ)� G� సమ�నంఇ:; 7?బ)� G� సమ�నం".".".". (మ�=ి� ం 587). (7?బ)� 5)వం Qyu నం. 15ల6 చూడంST). 

12 - ఖు%ఆ� Xా7ాయణం మ7?య� u�² ఖు%ఆ� Xా7ాయణం మ7?య� u�² ఖు%ఆ� Xా7ాయణం మ7?య� u�² ఖు%ఆ� Xా7ాయణం మ7?య� u�² (అల�� K స'రణఅల�� K స'రణఅల�� K స'రణఅల�� K స'రణ)ల6 �మగ�Jలº ౖయ�ండOటః  ల6 �మగ�Jలº ౖయ�ండOటః  ల6 �మగ�Jలº ౖయ�ండOటః  ల6 �మగ�Jలº ౖయ�ండOటః   
 మ=ి¤* ల6 తnర/ా వI-న వC@f4 అల�� K 2ా�JధCం XÔందుటక
 ఎkàJ ర@ాల ఆ7ాధనల
 Xాట�ంచ గల
గ�GHడO. ఉ:Hః 
u�², ఖు%ఆ� Xా7ాయణం మ7?య� అల�� K వ7ాల పట�  ÕIంచటం, ఇహల6కం, :H�@f సంబం�;ంIన ఆల6చనల 
నుంST దూరం ఉండటం. :�� వల�  మనుసును నమ��ల6kl ��Qి, iనయ iనమÝత Xాట�ంNే అవ@ాశం ఉండOను. అ: ే
g�నక వNే- వC@f4 (Q�ౖ ల�5)లను kàచు@ÏలaడO) అతను నమ�� Nే=ిkH అత� మనసు  ఐ��క iషయ�ల6�  ఇరd@�E� 
ఉంట�ం:;, నమ��ల6 &న{|} నమÝత Xాట�ంచకXYవచు-. అత� శ7̧రం మ=ి¤దుల6, నమ��ల6 ఉkHJ అత� అంతరCం 
నమ��ల6 ఉండకXYవచు-.  

 మ�=ి� ం 2Yద7ా! � పరల6క =yiం� అ@âంã Q�రdగ�దల@8_ �వ¨ నమ�� @�రక
 �7̧ßTసు4 నJంత సమయంల6 @��J 
సnరñవ@ాmాల
 ఉ:Hహరణ/ా చూQిసు4 kHJను. gాట�Q�ౖ శ²ద�  వ��ంచుః 
 

((((అఅఅఅ) ) ) ) :;వC ఖు%ఆ� Xా7ాయణం:;వC ఖు%ఆ� Xా7ాయణం:;వC ఖు%ఆ� Xా7ాయణం:;వC ఖు%ఆ� Xా7ాయణం 

Xా7ాయణ ప7?మ�ణంXా7ాయణ ప7?మ�ణంXా7ాయణ ప7?మ�ణంXా7ాయణ ప7?మ�ణం ఫ�తంఫ�తంఫ�తంఫ�తం i�Hనంi�Hనంi�Hనంi�Hనం 

1111- పVD నమ�� ¼కE అజ�� మ7?య� ఇఖ�మత"ల మధCల6 
5Qyuల Xా7ాయణం. ఇల� పVD 7©� 25 Qyuలవ¨GH�.    

24 7©�ల6�  Åత4ం ఖు%ఆ� 
¼కE Xా7ాయణం అవ¨త"ం:;.    

ఖు%ఆ� Qyuల
 604 
25 Qyuల
 Ø 24 7©�ల
 = 600    

2- నమ��@8_ �7̧ßTసూ4  పVD 7©� 
ఒకE Xా7ా. 

30 7©�ల6�  పµ7?4 ఖు%ఆ� 
Xా7ాయణం 

ఖు%ఆ� Xా7ాల
 30. k�ల 7©�ల
 30. 
30 Xా7ాల
 Ö 30 7©�ల
 = 7©�క
 1 Xార 

3- నమ�� @�రక
 �7̧ßTసూ4  పVD 
7©� 3 ఆయత"ల
 కంఠస4ం Nేయ�ట.    

ఇkH�  అల�� K 8 సంవత 7ాల6�  పµ7?4 
ఖు%ఆ� కంఠస4ం. 

అనుభవ పµరnక{|}న iషయం. 

4- నమ�� @�రక
 �7̧ßT- సు4 నJ 
వCవ�;ల6 పVD 7©� 1 ¼ Qyu కంఠస4ం 

సుమ�రd పదzరd మ�2ాల6�  పµ7?4 
ఖు%ఆ� కంఠస4 ం అవ¨త"ం:;. 
ఇkH� అల�� K! 

604 Ö 1¼ Qyu = 483.2 7©�ల
 
483.2 Ö 307©�ల
 = 16 k�లల 10 7©�ల
 

5- నమ�� @�రక
 �7̧ßT- సు4 నJ 
వCవ�;ల6 పVD 7©� 78ండO Qyuల
 

సుమ�రd ప:; మ�2ాల6�  పµ7?4 
ఖు%ఆ� కంఠస4ం ఇkH� అల�� K 

604 Ö 2 = 302 7©�ల
 = ప:; k�లల
. 

6- మ3డO 2ారd�  సూ78 ఇû�� £ 
Xా7ాయణం 

పµ7?4 ఖు%ఆ� Xా7ాయణం Nే=ినంత 
ప¨ణCం 

అబ3 సఈ* ఖు:�V    ఉలa� �ంNHరdః """"�ల6 �ల6 �ల6 �ల6 ఎవ78_kH ఎవ78_kH ఎవ78_kH ఎవ78_kH 
ఒక 7ాDVల6 ఒక 7ాDVల6 ఒక 7ాDVల6 ఒక 7ాDVల6  

మ3Sోవంత" ఖు%ఆ� చదవలaSHమ3Sోవంత" ఖు%ఆ� చదవలaSHమ3Sోవంత" ఖు%ఆ� చదవలaSHమ3Sోవంత" ఖు%ఆ� చదవలaSH?    అ� పVవక4 � పVMJంNHరd. ఇ:; gా7?@f కష�ం/ా ఏరoST 'ఎవరd చదవగల
గ�GHరd పVవ@ా4 ? 
అ� NెXాoరd, అపìడO పVవక4 """"అల�� హ�� gా��దుస మ* అల�� హ�� gా��దుస మ* అల�� హ�� gా��దుస మ* అల�� హ�� gా��దుస మ* (సూ78 ఇû�� £) మ3Sోవంత" ఖు%ఆ� క
 సమ�నంమ3Sోవంత" ఖు%ఆ� క
 సమ�నంమ3Sోవంత" ఖు%ఆ� క
 సమ�నంమ3Sోవంత" ఖు%ఆ� క
 సమ�నం" " " " అ� NెXాoరd. 
(బ�ఖ�7?ః ఫజ�-ఇల
� ఖు%ఆ�/ ఫ��  ఖు� హ�వల�� హ� అహ* 4628. మ�=ి� ం 1344). 
7- kHల
గ� 2ారd�  సూర ఖు� య� 
అయ�Cహ� @ాAిర[�. 

పµ7?4 ఖు%ఆ� చ:;iనంత ప¨ణCం. పVవక4  ఉప:ేMంNHర� ఇబ�J ఉమ%   

ఉలa� �ంNHరdః """"సూర ఖు� హ�వల�� హ� అహ* మ3Sోవంత" ఖు%ఆ� మ7?య� సూర ఖు�  య� అయ�Cహ� @ాAిర[� సూర ఖు� హ�వల�� హ� అహ* మ3Sోవంత" ఖు%ఆ� మ7?య� సూర ఖు�  య� అయ�Cహ� @ాAిర[� సూర ఖు� హ�వల�� హ� అహ* మ3Sోవంత" ఖు%ఆ� మ7?య� సూర ఖు�  య� అయ�Cహ� @ాAిర[� సూర ఖు� హ�వల�� హ� అహ* మ3Sోవంత" ఖు%ఆ� మ7?య� సూర ఖు�  య� అయ�Cహ� @ాAిర[� 
kHల
/©వంత" ఖు%ఆ� క
 సమ�నంkHల
/©వంత" ఖు%ఆ� క
 సమ�నంkHల
/©వంత" ఖు%ఆ� క
 సమ�నంkHల
/©వంత" ఖు%ఆ� క
 సమ�నం".".".".    ((((తబ)V � ఔస� 1/66. 186. స�¡హ �� అల��� 2/132). 
8- ఒకE 2ా7? సూర 
మ��E Xా7ాయణం 

XాXాల మ�Jంప¨ పVవక4 � ఉప:ేMంNHర� అబ3 హ�78_ర   ఉలa� �ంNHరdః    
""""ఖు%ఆనుల6ఖు%ఆనుల6ఖు%ఆనుల6ఖు%ఆనుల6    30 30 30 30 ఆయత"ల ఒక సూర ఉం:;ఆయత"ల ఒక సూర ఉం:;ఆయత"ల ఒక సూర ఉం:;ఆయత"ల ఒక సూర ఉం:;. (. (. (. (:H:H:H:H��������    చ:;iన gా7? చ:;iన gా7? చ:;iన gా7? చ:;iన gా7?  

పట�పట�పట�పట� ))))    అ:;అ:;అ:;అ:;    =Ãిారసు N=ేy4  :H� =ిÃారసు అం/క̧7?ంపబడOత"ం:;=Ãిారసు N=ేy4  :H� =ిÃారసు అం/క̧7?ంపబడOత"ం:;=Ãిారసు N=ేy4  :H� =ిÃారసు అం/క̧7?ంపబడOత"ం:;=Ãిారసు N=ేy4  :H� =ిÃారసు అం/క̧7?ంపబడOత"ం:;. . . . అ:; తబ)రకల�అ:; తబ)రకల�అ:; తబ)రకల�అ:; తబ)రకల� ¢ �య:;��� మ��E ¢ �య:;��� మ��E ¢ �య:;��� మ��E ¢ �య:;��� మ��E ((((సూర మ��Eసూర మ��Eసూర మ��Eసూర మ��E)))).... (D7?'uః 
ఫజ�ఇల
� ఖు%ఆ�/ ఫ��  సూరD� మ��E. 2816).).).). 



 

 ఇపoట�@� మనమ� ప¨ణHCల వనంల6kl ఉkHJమ�. kHG� Xాట� �రd స�తం ఖు%ఆ� Xా7ాయణం ¼కE ఈ /´పo 
ఘనతQ�ౖ శ²ద�  వ��ంచంST.  

 ���� �� 
� ��� �2 �c �� �
 �	  �G    ��� �1 ��: �� ��� �� �� ���� � :� �� �a �� �'o� �K
�:�� �� �' 
 4� �� �% �(  ��� �	 ?X�� �U �% �0�� �0 �" ��E ?� �� �% �� �O, �a�( �S 
 ��D
�t �'�( � ������ �X�� �U �H
 ?� �� �% ? � �' �	 ?� �� �% ?5 �S �	 ?� �� �% ?����( ���C�� �	g! 

అబ�� ల�� K �� మ£ఊ*   ఉలa� �ంNHరd పVవక4 � ఇల� =�లiNH-రdః """":;వCగ²ంథంల6� ఒక అÆరం చ:;iనgా�@f ఒక :;వCగ²ంథంల6� ఒక అÆరం చ:;iనgా�@f ఒక :;వCగ²ంథంల6� ఒక అÆరం చ:;iనgా�@f ఒక :;వCగ²ంథంల6� ఒక అÆరం చ:;iనgా�@f ఒక 
ప¨ణCంప¨ణCంప¨ణCంప¨ణCం, , , , ఆ ఒక ప¨ణCం ప:; 78ట��  ఎక
Eవ/ాఆ ఒక ప¨ణCం ప:; 78ట��  ఎక
Eవ/ాఆ ఒక ప¨ణCం ప:; 78ట��  ఎక
Eవ/ాఆ ఒక ప¨ణCం ప:; 78ట��  ఎక
Eవ/ా    ల±ంచునుల±ంచునుల±ంచునుల±ంచును. . . . అ�#అ�#అ�#అ�#, , , , ల�ýల�ýల�ýల�ý, , , , �ý�ý�ý�ý    ను ఒక అÆరం అనడం లaదును ఒక అÆరం అనడం లaదును ఒక అÆరం అనడం లaదును ఒక అÆరం అనడం లaదు. . . . అ�# ఒక అ�# ఒక అ�# ఒక అ�# ఒక 
అÆరంఅÆరంఅÆరంఅÆరం, , , , ల�ం ఒక అÆరంల�ం ఒక అÆరంల�ం ఒక అÆరంల�ం ఒక అÆరం, , , , �ý ఒక అÆరం�ý ఒక అÆరం�ý ఒక అÆరం�ý ఒక అÆరం. . . . (D7?'u 2835).  

ఖు%ఆనుల6� అD IనJ సూ7ా :Hn7ా :�� ఉ:Hహరణ చూడంSTః 

సూర @âస% ¼కE అÆ7ాల
 42.  

ఒక ప¨ణCం ప:; 78ట��  ఉంట�ం:;. ఇల� 42×10=420 అవ¨GH�.  

 ఖు%ఆనుల6� అD IనJ సూ7ా @âస% ¼కE ఘనతను గ²��ంచు, ఇక నమ�� @�రక
 �7̧ßTసూ4  ఉనJ సమయంల6 
�వ¨ NHల� Qy¢ల
 చ:;iనపìడO �క
 ఎ�J ప¨ణHCల
 ల±2ా4 Õ ÕIంచు? 

 

((((ఆఆఆఆ) ) ) ) అ~అ~అ~అ~    @ా% @ా% @ా% @ా% ((((అల�� K స'రణంఅల�� K స'రణంఅల�� K స'రణంఅల�� K స'రణం))))    

u�²u�²u�²u�² ఘనతఘనతఘనతఘనత/ / / / ప¨ణCంప¨ణCంప¨ణCంప¨ణCం �దర¹నం�దర¹నం�దర¹నం�దర¹నం 

1- 100 2ారd�  సుx zనల�� Kసుx zనల�� Kసుx zనల�� Kసుx zనల�� K    1000 ప¨ణHCల
 లa:H 1000 XాXాల మ�Jంప¨    2ా*   Gె�Xారdః {ªమ� పVవక4  � స�J�;ల6    
ఉండ/ా ఆయన ఇల� పVMJంNHరdః పVD 7©� g��C ప¨ణHCల
 సంXా :;ంచడం �ల6k�వ7?G�k�ౖkH @ా� ప�య�? అచ-ట 
క·రd-నJgా7?ల6 ఒకరkHJరdః మ�ల6 ఎవSౖెkH g��C ప¨ణHCల
 ఎల� సంXా:;ంచగల డO? :H�@f పVవక4 � ఇల� 
సమ��Hన�NH-రdః """"100 100 100 100 2ారd�  సుx zనల�� K చదgా�2ారd�  సుx zనల�� K చదgా�2ారd�  సుx zనల�� K చదgా�2ారd�  సుx zనల�� K చదgా�. . . . :H�@f బదుల
 అత�@f g��C ప¨ణHCల
 ��ంచబడGH�:H�@f బదుల
 అత�@f g��C ప¨ణHCల
 ��ంచబడGH�:H�@f బదుల
 అత�@f g��C ప¨ణHCల
 ��ంచబడGH�:H�@f బదుల
 అత�@f g��C ప¨ణHCల
 ��ంచబడGH�, , , , 
లa:H g��C XాXాల
 మ�JంచబడGH�లa:H g��C XాXాల
 మ�JంచబడGH�లa:H g��C XాXాల
 మ�JంచబడGH�లa:H g��C XాXాల
 మ�JంచబడGH�". ". ". ". ((((మ�=ి� ం 2698.) 
2- ల� ఇల�హ ఇల�  ల�� హ� వK 
దహÂ ల� ష7̧క లహÂ ల హ�� 
మ�ల
E వల హ�� హందు వహ� వ 
అల� క
�� U�ౖఇ� క:�%.   100 2ారd� . 

ప:; బ)�సలను iడOదల Nే=ినంత 
ప¨ణCం + 100 ప¨ణHCల
 + 100 
XాXాల మ�Jంప¨ + U�ౖGH� నుంST 
రÆణ. 

పVవక4 � ఉప:ేMంNHర� అబ3 హ�78_7ా   
ఉలa� �ం NHరdః """"ఎవ78_Gే ఒక 7©�ల6 ఎవ78_Gే ఒక 7©�ల6 ఎవ78_Gే ఒక 7©�ల6 ఎవ78_Gే ఒక 7©�ల6 100 100 100 100 2ారd�  2ారd�  2ారd�  2ారd�  
""""ల� ఇల�హ ఇల�  ల� ఇల�హ ఇల�  ల� ఇల�హ ఇల�  ల� ఇల�హ ఇల�  ల�� హ� వKల�� హ� వKల�� హ� వKల�� హ� వK    దహÂ ల� ష7 ̧దహÂ ల� ష7 ̧దహÂ ల� ష7 ̧దహÂ ల� ష7 ̧క క క క 
లహÂ లహ�� మ�ల
E లహÂ లహ�� మ�ల
E లహÂ లహ�� మ�ల
E లహÂ లహ�� మ�ల
E వ లహ��వ లహ��వ లహ��వ లహ��    హందు హందు హందు హందు  

వహ�వవహ�వవహ�వవహ�వ    అల� క
�� U�ఇౖ� క:�%అల� క
�� U�ఇౖ� క:�%అల� క
�� U�ఇౖ� క:�%అల� క
�� U�ఇౖ� క:�%" " " " పపపప���� ?2ా4 Sో?2ా4 Sో?2ా4 Sో?2ా4 Sో,,,,అత�@f ప:; బ)�స�J iడOదల Nే=ినఅత�@f ప:; బ)�స�J iడOదల Nే=ినఅత�@f ప:; బ)�స�J iడOదల Nే=ినఅత�@f ప:; బ)�స�J iడOదల Nే=ిన ప¨ణCం XVా ప4మవ¨త"ం:;ప¨ణCం XVా ప4మవ¨త"ం:;ప¨ణCం XVా ప4మవ¨త"ం:;ప¨ణCం XVా ప4మవ¨త"ం:;. . . . 100 100 100 100 
ప¨ణHCల
 ��ంచబడప¨ణHCల
 ��ంచబడప¨ణHCల
 ��ంచబడప¨ణHCల
 ��ంచబడGH�GH�GH�GH�. . . . 100 100 100 100 XాXాల
 మ�JంచబడGH�XాXాల
 మ�JంచబడGH�XాXాల
 మ�JంచబడGH�XాXాల
 మ�JంచబడGH�. . . . అత�@f 2ాయం@ాలం వరక
 U�GౖH� నుంST రÆణ అత�@f 2ాయం@ాలం వరక
 U�GౖH� నుంST రÆణ అత�@f 2ాయం@ాలం వరక
 U�GౖH� నుంST రÆణ అత�@f 2ాయం@ాలం వరక
 U�GౖH� నుంST రÆణ 
ఉంట�ం:;ఉంట�ం:;ఉంట�ం:;ఉంట�ం:;. . . . ఈ వచkHలను వందక
 Q�/ౖా పఈ వచkHలను వందక
 Q�/ౖా పఈ వచkHలను వందక
 Q�/ౖా పఈ వచkHలను వందక
 Q�/ౖా ప���� ?ంNేgాST ఆచరణ తపo మ78వ7? ఆచరణH ఇత� ఆచరణ కంటp mô²షõ {|}న:; ?ంNేgాST ఆచరణ తపo మ78వ7? ఆచరణH ఇత� ఆచరణ కంటp mô²షõ {|}న:; ?ంNేgాST ఆచరణ తపo మ78వ7? ఆచరణH ఇత� ఆచరణ కంటp mô²షõ {|}న:; ?ంNేgాST ఆచరణ తపo మ78వ7? ఆచరణH ఇత� ఆచరణ కంటp mô²షõ {|}న:; 
@ాదు@ాదు@ాదు@ాదు. . . .  ((((బ�ఖ�7̧ 6403. మ�=ి� ం 2691.)))) 
3- ల� హౌల వల� ఖువnత ఇల��  �ల�� K సnరä @Ïmాల6�  ఒకట� పVవక4 � ఇల� ఉప :ేMంNHర� అబ3 మ32ా అÁఅ7̧ 
రuయల�� హ� అనుÀ  ఉలa� �ంNHరdః సnరä @Ïmాల6� � ఒక @Ïశం గ�7?ంI �క
 Gెల
పkH? అ�. తపoక Gెల
పంST పVవ@ా4 ! అ� 
klను iనJiంచు క
kHJను. అపìడO NెXాoరdః """"ల� హౌల వల� ఖువnత ఇల��  �ల�� Kల� హౌల వల� ఖువnత ఇల��  �ల�� Kల� హౌల వల� ఖువnత ఇల��  �ల�� Kల� హౌల వల� ఖువnత ఇల��  �ల�� K".".".". ((((బ�ఖ�7̧ 6409, మ�=ి� ం 2704.)))) 

4- సుx z నల�� ��� 
అ¢ం వ � హం:;�� 

ఒకE ఖర[¤  రప¨ Nెట��  
సnరäంల6 kHట బడO త"ం:; 

పVవక4 � ఆ:ేశం: """"ఎవరd సుx zనల��  ఎవరd సుx zనల��  ఎవరd సుx zనల��  ఎవరd సుx zనల��  ��� అ¢ం వ �హం:;�¡��� అ¢ం వ �హం:;�¡��� అ¢ం వ �హం:;�¡��� అ¢ం వ �హం:;�¡""""    
అంట)7© gా7? @�రక
 సnరäంల6 ఒక అంట)7© gా7? @�రక
 సnరäంల6 ఒక అంట)7© gా7? @�రక
 సnరäంల6 ఒక అంట)7© gా7? @�రక
 సnరäంల6 ఒక ఖర[¤ రప¨ Nటె��  kHట బడOత"ం:;ఖర[¤ రప¨ Nటె��  kHట బడOత"ం:;ఖర[¤ రప¨ Nటె��  kHట బడOత"ం:;ఖర[¤ రప¨ Nటె��  kHట బడOత"ం:; 
((((D7?'u 3464.) 

5- imాnసులºౖన =ీ4 � ప¨రd ష"ల 
మ�Jంప¨ @�రక
 అల�� K ను @Ïరడం 

పVD imాnస =ీ4 � ప¨రdష"�@f 
బదు ల
/ా ఒక ప¨ణCం 

పVవక4 � ఇల� ఆ:ే MంNHరdః """"ఎవరd  ఎవరd  ఎవరd  ఎవరd  imాnస imాnస imాnస imాnస 
=ీ4=ీ4=ీ4=ీ4 �� �� ప¨రdష"ల  ప¨రdష"ల  ప¨రdష"ల  ప¨రdష"ల మ�Jంప¨ @�రక
 అల�� K నుమ�Jంప¨ @�రక
 అల�� K నుమ�Jంప¨ @�రక
 అల�� K నుమ�Jంప¨ @�రక
 అల�� K ను 

glడOక
ంట)7© gా7?@f పVD imాnస =ీ4glడOక
ంట)7© gా7?@f పVD imాnస =ీ4glడOక
ంట)7© gా7?@f పVD imాnస =ీ4glడOక
ంట)7© gా7?@f పVD imాnస =ీ4 �� �� ప¨రdష"�@f బదుల
 ఒక ప¨ణCం ల±సు4 ం:; ప¨రdష"�@f బదుల
 ఒక ప¨ణCం ల±సు4 ం:; ప¨రdష"�@f బదుల
 ఒక ప¨ణCం ల±సు4 ం:; ప¨రdష"�@f బదుల
 ఒక ప¨ణCం ల±సు4 ం:;. . . . ((((తబ)V �, స�¡హ�� జ�� 6026.)))) 

  

 ఒక మ�=ి� ం మ�ఖCం/ా నమ�� @�రక
 �7̧ßTసు4 నJ వC@f4 ఈ అమ3లC{|}న సమయ��J ఈ mô²షõ  సPలం (మ=ి¤*)ల6 Q�ౖ 
అ~ @ా% చదవడంల6 గడపSH�J అదృష�ం/ా 5)iంNH�. త:Hn7ా అklక ప¨ణHCల
 ల±ంచవచు-.  

 



 

13 - పంక
4 ల
పంక
4 ల
పంక
4 ల
పంక
4 ల
 సక²మం/ాసక²మం/ాసక²మం/ాసక²మం/ా ఉంచుటఃఉంచుటఃఉంచుటఃఉంచుటః 
 నమ�� Nేయ�టక
 పంక
4 లను స7? Nేసు@�నుట i�;/ా ఉం:;. :�� ఘనతల
 NHల� ఉkHJ�.  

((((అఅఅఅ))))    మనసుల మ7?య� ఉ:ే� mాల మనసుల మ7?య� ఉ:ే� mాల మనసుల మ7?య� ఉ:ే� mాల మనసుల మ7?య� ఉ:ే� mాల ఐఐఐఐకCతఃకCతఃకCతఃకCతః 

 �
 ��  �" �& �2U8%�  �
�	  �i �e�	    ��� �1 ��:  U7���8%� �� ���: �, �� �L �* Z, �U�:���o� �� ����
 �v���� �	�( � �C �� �), �\ �	 � �m��  � �Cg! 
kåమ�� �� బUీ% రuయల�� హ� అనుÀ  ఉలa� �ంNHరd పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఇల� ఆ:ేMంNHరdః """"�రd � �రd � �రd � �రd � 
పంక
4 లను సక²మం/ా ఉంచు@ÏంSTపంక
4 లను సక²మం/ా ఉంచు@ÏంSTపంక
4 లను సక²మం/ా ఉంచు@ÏంSTపంక
4 లను సక²మం/ా ఉంచు@ÏంST. . . . అల� NయేకXYG ే అల�� K � మ�ఖ�లను పరసoరం వCD7�కం/ా మ�7?-gl2ా4 డOఅల� NయేకXYG ే అల�� K � మ�ఖ�లను పరసoరం వCD7�కం/ా మ�7?-gl2ా4 డOఅల� NయేకXYG ే అల�� K � మ�ఖ�లను పరసoరం వCD7�కం/ా మ�7?-gl2ా4 డOఅల� NయేకXYG ే అల�� K � మ�ఖ�లను పరసoరం వCD7�కం/ా మ�7?-gl2ా4 డO". ". ". ". 
(బ�ఖ�7? 717, మ�=ి� ం 436). 
 ఇమ�ం నవî   ఇల� NXెాoరdః '� మధC i7©ధ :ేnòాలను kHట�GHడO. � హృదయ�లను పరసoరం వCD7�కం/ా 
మ�7?-gl2ా4 డO'.  
 ఇక పంక
4 లను స7? NేయకXYవడం ఎంత Xాపè, పVవక4 సంపV :Hయ��@f iరdద�è Gె�య�:; @ాదు.  
((((ఆఆఆఆ))))    పంక
4 లను సక²మం/ా ఉంచడం నమ�� ప7?పµరñతల6 ఒక 5)గంపంక
4 లను సక²మం/ా ఉంచడం నమ�� ప7?పµరñతల6 ఒక 5)గంపంక
4 లను సక²మం/ా ఉంచడం నమ�� ప7?పµరñతల6 ఒక 5)గంపంక
4 లను సక²మం/ా ఉంచడం నమ�� ప7?పµరñతల6 ఒక 5)గం:::: 

 �
�	 �g���# �
 �� �h�% ��    �
 ��  +7���8%��  �� ��: � �� �� ���� �X �'
 �a�+ �� �' ��, �� Z��� �X �1 �, �U�� �*�_ �� � �C ��, �� �L �	 Z, �-g! 
పVవక4 � ఇల� =�లiNH-ర� అన£   ఉలa� �ంNHరdః """"� పంక
4 లను � పంక
4 లను � పంక
4 లను � పంక
4 లను DనJ/ాDనJ/ాDనJ/ాDనJ/ా, , , , సక²మం/ా ఉంచంSTసక²మం/ా ఉంచంSTసక²మం/ా ఉంచంSTసక²మం/ా ఉంచంST. . . . పంక
4 లను సక²మం/ా పంక
4 లను సక²మం/ా పంక
4 లను సక²మం/ా పంక
4 లను సక²మం/ా 
ఉంచడం నమ�� ఉంచడం నమ�� ఉంచడం నమ�� ఉంచడం నమ�� ప7?పµరñతల6 ఒక 5)గంప7?పµరñతల6 ఒక 5)గంప7?పµరñతల6 ఒక 5)గంప7?పµరñతల6 ఒక 5)గం".".".".    (బ�ఖ�7̧ 723, మ�=ి� ం 433). 

 పంక
4 లను సక²మం/ా ఉంచడం నమ�� iధుల6�  ఒకట�. నమ�� i�;� iడkHSTనgాడO XాXాత"'డవ¨GHడO.  

((((ఇఇఇఇ))))    U�GౖH�J ఇర@ాటంల6 పడglయటంU�GౖH�J ఇర@ాటంల6 పడglయటంU�GౖH�J ఇర@ాటంల6 పడglయటంU�GౖH�J ఇర@ాటంల6 పడglయటం:::: 

 �� ��� �� 
 �� �
�	  �� �� ��   �� ��� �� �� �"�# �  �� ��: � ��� � �m�� �	 �W
 �% �	 ��, �� Z��� �, ����a�(E ����
�� ��  ��� �	 Z� �- �	E �S �	 � �C�A� �, �F�+ � ���1�V�� �,����� �	 �[�" �v
 �*
�Y�� �>"�� Ir
 �\ �� �� �	 �c � ��gggg!  

పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఉప:ేMంNHర� అబ�� ల�� K �� ఉమ% రuయల�� హ� అనుÀ మ� ఉలa� �ంNHరdః 
""""పంక
4 లను స7?Nసేుపంక
4 లను స7?Nసేుపంక
4 లను స7?Nసేుపంక
4 లను స7?Nసేు    @ÏంST@ÏంST@ÏంST@ÏంST, , , , పరసoరంపరసoరంపరసoరంపరసoరం    భ�జ�లను కలపంSTభ�జ�లను కలపంSTభ�జ�లను కలపంSTభ�జ�లను కలపంST, , , , సంధుసంధుసంధుసంధులను మ3=gిlయంSTలను మ3=gిlయంSTలను మ3=gిlయంSTలను మ3=gిlయంST, , , , � 2Yదరdల @�రక
 � � 2Yదరdల @�రక
 � � 2Yదరdల @�రక
 � � 2Yదరdల @�రక
 � 
Nేత"లను మృదువ¨/ా Nసేు@ÏంSTNేత"లను మృదువ¨/ా Nసేు@ÏంSTNేత"లను మృదువ¨/ా Nసేు@ÏంSTNేత"లను మృదువ¨/ా Nసేు@ÏంST, , , , U�GౖH� @�రక
 సందులను వదలకంSTU�GౖH� @�రక
 సందులను వదలకంSTU�GౖH� @�రక
 సందులను వదలకంSTU�GౖH� @�రక
 సందులను వదలకంST".".".". (అబ3 :Hవµ* 666). 

((((ఈఈఈఈ))))    పంక
4 లనుపంక
4 లనుపంక
4 లనుపంక
4 లను    క�Qిక�Qిక�Qిక�Qి    ఉంIనఉంIనఉంIనఉంIన    gా7?G�gా7?G�gా7?G�gా7?G�    అల�� Kఅల�� Kఅల�� Kఅల�� K    క�=ిక�=ిక�=ిక�=ి    ఉంట)డOఃఉంట)డOఃఉంట)డOఃఉంట)డOః 

 �� ��� �� 
 �� �
�	  �� �� ��   �� ��� �� �� �"�# �  �� �� :ggg� �0 �" �L �	 
 d� �L �[ �L �	 �� �' �	 �o� �0 ���Y �a 
 d� �L �3�Y �a �� �' �	 �o�g!  

పVవక4 � ఉప:ేMంNHర� అబ�� ల�� K �� ఉమ%   ఉలa� �ంNHరdః "..... "..... "..... "..... పంక
4 లను క�Q ి ఉంIనgా7?G� అల�� K క�= ిపంక
4 లను క�Q ి ఉంIనgా7?G� అల�� K క�= ిపంక
4 లను క�Q ి ఉంIనgా7?G� అల�� K క�= ిపంక
4 లను క�Q ి ఉంIనgా7?G� అల�� K క�= ి
ఉంట)డOఉంట)డOఉంట)డOఉంట)డO. . . . పంక
4పంక
4పంక
4పంక
4     లను GంెNgేా7?G� అల�� K క�= ిఉండడOలను GంెNgేా7?G� అల�� K క�= ిఉండడOలను GంెNgేా7?G� అల�� K క�= ిఉండడOలను GంెNgేా7?G� అల�� K క�= ిఉండడO".".".". (అబ3 :Hవµ* 666). 

 

 

����  నమ��ల6�నమ��ల6�నమ��ల6�నమ��ల6� Åదట�Åదట�Åదట�Åదట� ��;��;��;��; 2ా7ాం2ా7ాం2ా7ాం2ా7ాంశంశంశంశం (నమ�� @�రక
నమ�� @�రక
నమ�� @�రక
నమ�� @�రక
 సం=ది�తసం=ది�తసం=ది�తసం=ది�త) 
 

కర'కర'కర'కర' ఫ�తంఫ�తంఫ�తంఫ�తం 

1-    వ¨Ë 1) అల�� K ¼కE QyVమ 
2) వ¨Ë �ళÍG� XాXాల Gçల/?ంప¨ 
3) పVళయ:;kHన వ¨Ë అవయgాల
 పV@ాMంచటం 

4) XాXాల త"STIglత మ7?య� ఉనJత 2ాP నం 

5) XాXాల మ�Jంప¨ మ7?య� సnరä పVglశం 
2-    వ¨Ë 
త7ాnత దుఆ 

(1) సnరäప¨ ఎ��:; :Hn7ాల6�  ఇష�మ�నJ :Hnరమ� గ�ంSH పVglMంNే =ynచð 

(2) G�ల
@ా/?తంల6 Qyరd gVా యబST :H�Q�ౖ మ�దV glయబడOత"ం:;. అ:; పVళయ@ాలం వరక
 �యబడదు 
3- �2ాn� kàట� ÇభVత, అల�� K సంత"Uి�  

 



 

4)   నమ�� 
@�రక
 ÐఘÝమ�/ా 
g�ళêÍట 

1) /´పo ఘనత, Çభమ� మ7?య� {ªల
 
2) ఏల�ంట� �డ ల±ంచ� పVళయ:;kHన అల�� K �డల6 ఆశ²యం (మ=ి¤:ో�  మనసు ��Qినత�@f) 
3)పVD అడOగ�క
 బదుల
 సంవత రప¨ ఉపgా2ాల
 మ7?య� తహ�¤ * ప¨ణCం( �మ�) 

5- అజ�� జgాబ� సnరä పVglశం 
6- అజ�� త7ాnత దుఆ 1) XాXాల పVß�ళనం.                                       2) పVళయ:;kHన పVవక4 =ిÃారసు 
7- నమ�� @�రక
 
నడI g�ళÍటం 

1) సnరäంల6 ఆDథCం.      2) XాXాల త"STIglత, ఉనJత 2ాP నం.     3) /´పo ప¨ణCం 

4) పVళయ:;kHన పµ7?4 @ాంD.       5) XాXాల త"STIglత.           6) పVD అడOగ�Q�ౖ ఒక సద@ా 
8- Åదట� పం@f4 , 
క
ST పం@f4 

1) :ౖెవతÓతల XY�క       2) మంIతనం.           3) అల�� K, ఆయన దూతల :�g�నల
 
4) g�నక ఉంSేgా7?@fవnబSTన mాపం నుంST దూరం 

9- సునJGె మ�అకEద 1) సnరäంల6 ఒక గృహం.                  2) అ£V క
 మ�ందు kHల
గ� ర@ాత"ల Q�ౖ అల�� K కరdణ 
10- అజ��, ఇఖ�మ� మధCల6 దుఆ దుఆ అం/̧క7?ంచబడOత"ం:; 
11- నమ��@8_ glI 
ఉండటం 

1) నమ�� ఘనతక
 సమ�నం.                  2) అల�� K దూతల ఇ=ి4 /ాÄ%  
3- XాXాల మ�Jంప¨, ఉనJత 2ాP నం 

12- ఖు%ఆ� 
Xా7ాయణం 

మ7?య� అ~ @ా% 

1) సంపµరñ ఖు%ఆ� Xా7ాయణం.          2) ఖు%ఆ� కంఠస4 ం           3) /´పo ప¨ణHCల
 
1) g��C ప¨ణHCల
, g��C XాXాల మ�Jంప¨.            2) ప:; బ)�సల iడOదల ప¨ణCం + 100 
ప¨ణHCల
 + 100 XాXాల మ�Jంప¨ + U�ౖGH� నుంST రÆణ. 
3) సnరä @Ïmాల6�  ఒకట�. 4) సnరäంల6 ఒక Nెట��  

13- పంక
4 లను 
�7?-:;ద�టం 

1) మనసుల మ7?య� ఉ:ే�mాల ఐకCత.              2) నమ�� ప7?పµరñత 

3) U�ౖGH�J ఇర@ాటంల6 పడglయటం.         4) పంక
4 లను క�Qygా7?G� అల�� K క�=ి ఉంట)డO 

 

78ండవ ��; 78ండవ ��; 78ండవ ��; 78ండవ ��; ((((�ß�పం�ß�పం�ß�పం�ß�పం)))) 
నమ�� Nయేనమ�� Nయేనమ�� Nయేనమ�� Nయేటంటంటంటం 

 నమ��ను �7̧ñత పద�Dల6 k�రglరdసూ4  మనం ఈ అమ3లC{|}న ��;� XÔందవచు-. :��@f అరdÀ ల�¬C మ�రäం @f²ం:; 
iధం/ా ఉం:;ః 

1 -    నమ�� ఘనతఃనమ�� ఘనతఃనమ�� ఘనతఃనమ�� ఘనతః 
 2ామ�నCం/ా నమ�� ఘనత NHల� ఉం:;. :H�G� Xాట� పVGేCక నమ��లక
 పVGేCక ఘనతల
 క·SH ఉkHJ�. 
ఉ:Hః ఫ~V నమ�� ఘనత, అ£V నమ�� ఘనత, ఇòా నమ�� ఘనత...... :;గ�వ :��kl సంßTప4 ం/ా Gెల
ప¨త"kHJమ�.  

G నమ��ల 2ామ�నC ఘనతఃనమ��ల 2ామ�నC ఘనతఃనమ��ల 2ామ�నC ఘనతఃనమ��ల 2ామ�నC ఘనతః 
 :;వC ఖు%ఆ� మ7?య� పVవక4 హ:�సుల :Hn7ా నమ�� �ß�Xాల
 సoష�{|} ఉkHJ�, gాట�� అదృష�ం/ా 5)iంచడం, 
gాట�� సక²మం/ా k�రgl7�- పµ7?4 పVయతJం Nేయడం :Hn7ా మన ప¨ణHCల బ)Cలºను ను Q�ంచు@Ïవచు-.  

((((అఅఅఅ))))    ఉనJత 2ాP kHల
ఉనJత 2ాP kHల
ఉనJత 2ాP kHల
ఉనJత 2ాP kHల
, , , , తపìల మ�Jంప¨తపìల మ�Jంప¨తపìల మ�Jంప¨తపìల మ�Jంప¨, , , , mô²షõ {|}న ఆzరంmô²షõ {|}న ఆzరంmô²షõ {|}న ఆzరంmô²షõ {|}న ఆzరం 

 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yy)))) xx xxmmmm 44 44 öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; ìì ììMMMM≈≈≈≈ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ×× ××οοοο uu uu���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ×× ××−−−− øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ 

ÒÒ ÒÒΟΟΟΟƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ŸŸ ŸŸ2222 ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈   

 )4- 3ا����ل (

{ఎవరd నమ��ను 2ాP Qి2ా4 7©ఎవరd నమ��ను 2ాP Qి2ా4 7©ఎవరd నమ��ను 2ాP Qి2ా4 7©ఎవరd నమ��ను 2ాP Qి2ా4 7©, , , , gా7?@f {ª�I-న :H� నుంST gా7?@f {ª�I-న :H� నుంST gా7?@f {ª�I-న :H� నుంST gా7?@f {ª�I-న :H� నుంST ((((మ� మ�రäంల6మ� మ�రäంల6మ� మ�రäంల6మ� మ�రäంల6) ) ) ) ఖరd- Q�డGH7© అట�వంట� gా7� �జ{|}న ఖరd- Q�డGH7© అట�వంట� gా7� �జ{|}న ఖరd- Q�డGH7© అట�వంట� gా7� �జ{|}న ఖరd- Q�డGH7© అట�వంట� gా7� �జ{|}న 
imాnసుల
imాnసుల
imాnసుల
imాnసుల
. . . . gా7? @�రక
 gా7? పVభ�gా7? @�రక
 gా7? పVభ�gా7? @�రక
 gా7? పVభ�gా7? @�రక
 gా7? పVభ�వ¨ వద�  ఉనJత 2ాP kHల
 ఉkHJ�వ¨ వద�  ఉనJత 2ాP kHల
 ఉkHJ�వ¨ వద�  ఉనJత 2ాP kHల
 ఉkHJ�వ¨ వద�  ఉనJత 2ాP kHల
 ఉkHJ�....    తపìలక
 తపìలక
 తపìలక
 తపìలక
 మ�Jంప¨ ఉం:;మ�Jంప¨ ఉం:;మ�Jంప¨ ఉం:;మ�Jంప¨ ఉం:;. . . . mô²షõ {|}న ఆzరం mô²షõ {|}న ఆzరం mô²షõ {|}న ఆzరం mô²షõ {|}న ఆzరం 
ఉంఉంఉంఉం:;:;:;:;}.... (అkHÄ� 8: 3,4). 

 öö öö���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö öö���� ÉÉ ÉÉ9999 ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω yy yy7777 èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ $$$$ ]] ]]%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ (( (( ßß ßß øø øøtttt ªª ªªΥΥΥΥ yy yy7777 èè èè%%%% ãã ãã———— öö öö���� tt ttΡΡΡΡ 33 33 èè èèππππ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG==== ÏÏ ÏÏ9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) ��132( 

{� క
ట�ంబ సభ�Cలను నమ�� NయెCంST అ� ఆజ�Ê Qంిచు� క
ట�ంబ సభ�Cలను నమ�� NయెCంST అ� ఆజ�Ê Qంిచు� క
ట�ంబ సభ�Cలను నమ�� NయెCంST అ� ఆజ�Ê Qంిచు� క
ట�ంబ సభ�Cలను నమ�� NయెCంST అ� ఆజ�Ê Qంిచు. . . . సnయం/ా �వ¨ క·SH :H�� Xాట�ంచుసnయం/ా �వ¨ క·SH :H�� Xాట�ంచుసnయం/ా �వ¨ క·SH :H�� Xాట�ంచుసnయం/ా �వ¨ క·SH :H�� Xాట�ంచు. . . . {ªమ� � నుంST {ªమ� � నుంST {ªమ� � నుంST {ªమ� � నుంST 
ఉXా�;kl� @Ïరడం లaదుఉXా�;kl� @Ïరడం లaదుఉXా�;kl� @Ïరడం లaదుఉXా�;kl� @Ïరడం లaదు. . . . ఉXా�;� {ª{ª �క
 ఇసూ4  ఉkHJమ�ఉXా�;� {ª{ª �క
 ఇసూ4  ఉkHJమ�ఉXా�;� {ª{ª �క
 ఇసూ4  ఉkHJమ�ఉXా�;� {ª{ª �క
 ఇసూ4  ఉkHJమ�. . . . IIIIవవవవరక
రక
రక
రక
    {ªల
 జ7?/�:; భయభక
4 ల@�{ªల
 జ7?/�:; భయభక
4 ల@�{ªల
 జ7?/�:; భయభక
4 ల@�{ªల
 జ7?/�:; భయభక
4 ల@�}.... (GHz 20: 132). 

((((ఆఆఆఆ) ) ) ) తపìల పVßతపìల పVßతపìల పVßతపìల పVß����ళనంళనంళనంళనం, , , , XాXాల త"STXాXాల త"STXాXాల త"STXాXాల త"STIIIIglతglతglతglత 
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{నమ��ను 2ాP Qంిచునమ��ను 2ాP Qంిచునమ��ను 2ాP Qంిచునమ��ను 2ాP Qంిచు, , , , పగట� ¼కE స7?హదు�  సమయ�లల6నూపగట� ¼కE స7?హదు�  సమయ�లల6నూపగట� ¼కE స7?హదు�  సమయ�లల6నూపగట� ¼కE స7?హదు�  సమయ�లల6నూ, , , , @�ంత 7ాDV గడIన తరdgాతనూ@�ంత 7ాDV గడIన తరdgాతనూ@�ంత 7ాDV గడIన తరdgాతనూ@�ంత 7ాDV గడIన తరdgాతనూ, , , , gాస4gా�@f gాస4gా�@f gాస4gా�@f gాస4gా�@f 
సGHE7ాCల
 దుòాEసGHE7ాCల
 దుòాEసGHE7ాCల
 దుòాEసGHE7ాCల
 దుòాE    7ాCలను దూరం N2ేా4 �7ాCలను దూరం N2ేా4 �7ాCలను దూరం N2ేా4 �7ాCలను దూరం N2ేా4 �. . . . ��తవ¨/©7� gా7?@f ఇ:; ఒక ��తబÚధ��తవ¨/©7� gా7?@f ఇ:; ఒక ��తబÚధ��తవ¨/©7� gా7?@f ఇ:; ఒక ��తబÚధ��తవ¨/©7� gా7?@f ఇ:; ఒక ��తబÚధ}. . . . (హÂ* 11: 114). 
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ఒక 2ా7? పVవక4 సల� ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం తమ సహచరdల మ�ందు ఇల� పVశJ glmారdః """"�ల6 ఒక వC@f4 ఇంట� మ�ందు �ల6 ఒక వC@f4 ఇంట� మ�ందు �ల6 ఒక వC@f4 ఇంట� మ�ందు �ల6 ఒక వC@f4 ఇంట� మ�ందు 
ఒక ఒక ఒక ఒక @ాల
వ @ాల
వ @ాల
వ @ాల
వ పVవ��సూ4  ఉంSTపVవ��సూ4  ఉంSTపVవ��సూ4  ఉంSTపVవ��సూ4  ఉంST, , , , అతkH అతkH అతkH అతkH @ాల
@ాల
@ాల
@ాల
వవవవల6 పVD 7©� అ�దు 2ారd�  2ాJనం ల6 పVD 7©� అ�దు 2ారd�  2ాJనం ల6 పVD 7©� అ�దు 2ారd�  2ాJనం ల6 పVD 7©� అ�దు 2ారd�  2ాJనం Nేసూ4  ఉంటpNేసూ4  ఉంటpNేసూ4  ఉంటpNేసూ4  ఉంటp, , , , ఇక అత� శ7ర̧ం �ద ఇక అత� శ7ర̧ం �ద ఇక అత� శ7ర̧ం �ద ఇక అత� శ7ర̧ం �ద 
మ�నంమ�నంమ�నంమ�నం    ఉంట�ం:Hఉంట�ం:Hఉంట�ం:Hఉంట�ం:H?    'అత� శ7̧రం �ద ఎల�ంట� మ�నం �/?� ఉండదు' అ� gారd NెXాoరd, అపìడO పVవక4 ఇల� 
బÚ�;ంNHరdః """"ఐఐఐఐదు glళల� నమ�� దు glళల� నమ�� దు glళల� నమ�� దు glళల� నమ�� Nయేడం క·SH అంGేNయేడం క·SH అంGేNయేడం క·SH అంGేNయేడం క·SH అంGే. . . . îట� :Hn7ా అల�� K îట� :Hn7ా అల�� K îట� :Hn7ా అల�� K îట� :Hn7ా అల�� K ((((ఐఐఐఐదు నమ��దు నమ��దు నమ��దు నమ��లను Xాట�ంN ేలను Xాట�ంN ేలను Xాట�ంN ేలను Xాట�ంN ే :Hసు�:Hసు�:Hసు�:Hసు�) ) ) ) 
XాXాలను త"STXాXాలను త"STXాXాలను త"STXాXాలను త"STIIIIgl2ా4 డOgl2ా4 డOgl2ా4 డOgl2ా4 డO. . . . (బ�ఖ�7̧ 528, మ�=ి� ం 667). 
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""""ఐఐఐఐదు దు దు దు పµటల�పµటల�పµటల�పµటల�    N=ేy నమ��ల
N=ేy నమ��ల
N=ేy నమ��ల
N=ేy నమ��ల
, , , , ఒక �మ� నుంSTఒక �మ� నుంSTఒక �మ� నుంSTఒక �మ� నుంST    మ7© �మ� వరక
మ7© �మ� వరక
మ7© �మ� వరక
మ7© �మ� వరక
, , , , రమజ�ను రమజ�ను రమజ�ను రమజ�ను నుంST నుంST నుంST నుంST మ7©మ7©మ7©మ7©    రమజ�ను వరక
 ఆ రమజ�ను వరక
 ఆ రమజ�ను వరక
 ఆ రమజ�ను వరక
 ఆ 
మధCల6 జ7?/?న XాXాలక
 అi మధCల6 జ7?/?న XాXాలక
 అi మధCల6 జ7?/?న XాXాలక
 అi మధCల6 జ7?/?న XాXాలక
 అi ప7?zరం ప7?zరం ప7?zరం ప7?zరం అవ¨GH�అవ¨GH�అవ¨GH�అవ¨GH�. . . . అ�G ేQ�ద�  XాXాల నుంST దూరం/ా ఉండOట తపo�స7?అ�G ేQ�ద�  XాXాల నుంST దూరం/ా ఉండOట తపo�స7?అ�G ేQ�ద�  XాXాల నుంST దూరం/ా ఉండOట తపo�స7?అ�G ేQ�ద�  XాXాల నుంST దూరం/ా ఉండOట తపo�స7?."."."." అ� 
పVవక4 � NెXాoర� అబ3 హ�78_7ా   ఉలa� �ంNHరd. (మ�=ి� ం 233). 

((((ఇఇఇఇ))))    @ారdణCం@ారdణCం@ారdణCం@ారdణCం 

 (( ((####θθθθßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&&uu uuρρρρ nn nnοοοο44 44θθθθnn nn====¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999$$ $$#### (( ((####θθθθèè èè????####uu uuuu uuρρρρ nn nnοοοο44 44θθθθxx xx....̈̈̈̈““““9999$$ $$#### (( ((####θθθθãã ããèèèè‹‹‹‹ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&&uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθßß ßß™™™™§§ §§����9999$$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666‾‾ ‾‾==== yy yyèèèèss ss9999 tt ttββββθθθθçç ççΗΗΗΗxx xxqqqqöö öö���� èè èè???? ∩∩∩∩∈∈∈∈∉∉∉∉∪∪∪∪ 〈〈〈〈    

 )56ا�"�ر (

{నమ��ను 2ాP QంిచంSTనమ��ను 2ాP QంిచంSTనమ��ను 2ాP QంిచంSTనమ��ను 2ాP QంిచంST, , , , జ@ా� ఇవnంSTజ@ా� ఇవnంSTజ@ా� ఇవnంSTజ@ా� ఇవnంST, , , , అల�� K పVవక4క
 i�యే�అల�� K పVవక4క
 i�యే�అల�� K పVవక4క
 i�యే�అల�� K పVవక4క
 i�యే�    ల
/ా ఉండంSTల
/ా ఉండంSTల
/ా ఉండంSTల
/ా ఉండంST. . . . అపìడO �రd కరdణంపబడOGHర� అపìడO �రd కరdణంపబడOGHర� అపìడO �రd కరdణంపబడOGHర� అపìడO �రd కరdణంపబడOGHర� 
ఆMంచవచు-ఆMంచవచు-ఆMంచవచు-ఆMంచవచు-}.... (నూ% 24: 56).  
((((ఈఈఈఈ))))    జనJత"� A%ి :ౌ£ ల6 పVglశంజనJత"� A%ి :ౌ£ ల6 పVglశంజనJత"� A%ి :ౌ£ ల6 పVglశంజనJత"� A%ి :ౌ£ ల6 పVglశం 
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9 -11 (  

{gారd gారd gారd gారd తమ నమ��లను శ²ద�/ా @ాXాడOక
kl gారdతమ నమ��లను శ²ద�/ా @ాXాడOక
kl gారdతమ నమ��లను శ²ద�/ా @ాXాడOక
kl gారdతమ నమ��లను శ²ద�/ా @ాXాడOక
kl gారd, , , , gా7� సn7ాägా7� సn7ాägా7� సn7ాägా7� సn7ాä �J వరసతnం/ా XÔం:ేgారd�J వరసతnం/ా XÔం:ేgారd�J వరసతnం/ా XÔం:ేgారd�J వరసతnం/ా XÔం:ేgారd. . . . అందుల6 gారd mాశnతం/ా అందుల6 gారd mాశnతం/ా అందుల6 gారd mాశnతం/ా అందుల6 gారd mాశnతం/ా 
ఉంట)రdఉంట)రdఉంట)రdఉంట)రd}. . . . (మ3�నూ� 23: 9-11). 

 tt ttÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!!$$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝèè èèδδδδ 44 44’’’’ nn nn????tt ttãããã öö ööΝΝΝΝÎÎ ÎÎκκκκÌÌ ÌÌEEEEŸŸ ŸŸξξξξ|| ||¹¹¹¹ tt ttββββθθθθÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏùùùù$$$$uu uuttttää ää†††† ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ yy yy7777ÍÍ ÍÍ××××‾‾ ‾‾≈≈≈≈ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ’’’’ÎÎ ÎÎûûûû ;; ;;MMMM≈≈≈≈̈̈̈̈ΖΖΖΖyy yy____ tt ttββββθθθθãã ããΒΒΒΒ uu uu����õõ õõ3333 –– ––ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) 35- 34ا�&(�رج (    

{తమ నమ��ను @ాXాడOక
klgారdతమ నమ��ను @ాXాడOక
klgారdతమ నమ��ను @ాXాడOక
klgారdతమ నమ��ను @ాXాడOక
klgారd, , , , ఇల�ంట� gా7� స/âరవం/ా సnరäవkHలల6 ఉంట)రdఇల�ంట� gా7� స/âరవం/ా సnరäవkHలల6 ఉంట)రdఇల�ంట� gా7� స/âరవం/ా సnరäవkHలల6 ఉంట)రdఇల�ంట� gా7� స/âరవం/ా సnరäవkHలల6 ఉంట)రd}. . . . (మఆ7?~ 70: 34,35). 

((((ఉఉఉఉ))))    @ాంD@ాంD@ాంD@ాంD    ((((నూ%నూ%నూ%నూ%)))) 
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పVవక4 � ఉప:ేMంNHర� అబ3 మ��� z7?£ �� ఆ=ిం అ� అÁఅ7̧   ఉలa� �ంNHరdః """"నమ�� నమ�� నమ�� నమ�� నూ%నూ%నూ%నూ%, , , , సద@ా �సద@ా �సద@ా �సద@ా �దర¹నందర¹నందర¹నందర¹నం, , , , 
సహనంసహనంసహనంసహనం    పV@ాశం మ7?య� ఖు%ఆ� �క
 అనుక·లం/ా లaక పVDక·లం/ా 2ాßTపV@ాశం మ7?య� ఖు%ఆ� �క
 అనుక·లం/ా లaక పVDక·లం/ా 2ాßTపV@ాశం మ7?య� ఖు%ఆ� �క
 అనుక·లం/ా లaక పVDక·లం/ా 2ాßTపV@ాశం మ7?య� ఖు%ఆ� �క
 అనుక·లం/ా లaక పVDక·లం/ా 2ాßT. . . . పVD మ�నవ¨డO పVD మ�నవ¨డO పVD మ�నవ¨డO పVD మ�నవ¨డO ఉదయం లaI తన ఉదయం లaI తన ఉదయం లaI తన ఉదయం లaI తన 
ఆత'ను iక²�2ా4 డOఆత'ను iక²�2ా4 డOఆత'ను iక²�2ా4 డOఆత'ను iక²�2ా4 డO, , , , అ�G ే అల�� K :H�J అ�G ే అల�� K :H�J అ�G ే అల�� K :H�J అ�G ే అల�� K :H�J ((((MÆ నుంST iమ�@f4 క�/?2ా4 డOMÆ నుంST iమ�@f4 క�/?2ా4 డOMÆ నుంST iమ�@f4 క�/?2ా4 డOMÆ నుంST iమ�@f4 క�/?2ా4 డO) ) ) ) లa:H లa:H లa:H లa:H ((((@ా@ా@ా@ారdణHC�@f దూరమ�ంIరdణHC�@f దూరమ�ంIరdణHC�@f దూరమ�ంIరdణHC�@f దూరమ�ంI) ) ) ) 
నష�నష�నష�నష�పరd2ా4 డOపరd2ా4 డOపరd2ా4 డOపరd2ా4 డO. . . . (మ�=ి� ం 223).  

 నమ�� 2ామ�నCం/ా ఒక నూ% గనక ఇ:; భ@f4పరdలక
 కంట� చల
వ క·SHను. ఇ:ే iషయం పVవక4 � ఇల� 
NెXాoరdః """"నమ�� kH కళÍక
 చల�దనం/ా NయేబSTం:;నమ�� kH కళÍక
 చల�దనం/ా NయేబSTం:;నమ�� kH కళÍక
 చల�దనం/ా NయేబSTం:;నమ�� kH కళÍక
 చల�దనం/ా NయేబSTం:;". ". ". ". (�2ా� 3940, మ�సJ* అహ'* 3/285). 

 

 



 

G పVGేCక నమ��ల ఘనతపVGేCక నమ��ల ఘనతపVGేCక నమ��ల ఘనతపVGేCక నమ��ల ఘనత 

1111    -    ఫ~Vఫ~Vఫ~Vఫ~V, , , , అ£Vఅ£Vఅ£Vఅ£V    నమ��ల ఘనతనమ��ల ఘనతనమ��ల ఘనతనమ��ల ఘనత 

((((అఅఅఅ))))    పగల
 దూతల
పగల
 దూతల
పగల
 దూతల
పగల
 దూతల
, , , , 7ాDV దూతల
 అందుల6 z7ాDV దూతల
 అందుల6 z7ాDV దూతల
 అందుల6 z7ాDV దూతల
 అందుల6 zజరవ¨GHరdజరవ¨GHరdజరవ¨GHరdజరవ¨GHరd 
����tt ttββββ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% uu uuρρρρ����ÍÍ ÍÍ���� ôô ôôffff xx xx���� øø øø9999 $$ $$####����(( ((����¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))����tt ttββββ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%%����ÍÍ ÍÍ���� ôô ôôffff xx xx���� øø øø9999 $$ $$####����šš ššχχχχ%%%% xx xx....����#### YY YYŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ tt ttΒΒΒΒ��������∩∩∩∩∠∠∠∠∇∇∇∇∪∪∪∪����〈〈〈〈 ) 78ا,+�اء(� �� �� �� �

{XVా తXVా తXVా తXVా తA@ాలం@ాలం@ాలం@ాలంల6 ఖు%ఆ� Xా7ాయణం పట�  పVGCేక శ²ద�  వ��ంచుల6 ఖు%ఆ� Xా7ాయణం పట�  పVGCేక శ²ద�  వ��ంచుల6 ఖు%ఆ� Xా7ాయణం పట�  పVGCేక శ²ద�  వ��ంచుల6 ఖు%ఆ� Xా7ాయణం పట�  పVGCేక శ²ద�  వ��ంచు. . . . ఎందుకంటp ఎందుకంటp ఎందుకంటp ఎందుకంటp XVా తXVా తXVా తXVా తA@ా@ా@ా@ాలప¨ ఖు%ఆ� Xా7ాయణం 2ాలప¨ ఖు%ఆ� Xా7ాయణం 2ాలప¨ ఖు%ఆ� Xా7ాయణం 2ాలప¨ ఖు%ఆ� Xా7ాయణం 2ాÆCం/ా ÆCం/ా ÆCం/ా ÆCం/ా 
ఉంట�ం:;ఉంట�ం:;ఉంట�ం:;ఉంట�ం:;}....    (బ� ఇ2Vా ఈ� 17: 78). ఖు%ఆను gాCఖ�Cనకర4ల
 :�� gాCఖ�Cనం ఇల� NెXాoరdః 'XVా తA@ాలప¨ ఖు%ఆ� 
Xా7ాయణం' అంటp ఫ~V నమ��ల6� Xా7ాయణం, అందుల6 పగట� మ7?య� 7ాDV పµట :ౖెవదూతల
 zజరవ¨GHరd, 
:H�@f gారd 2ాÆCం/ా ఉంట)రd. (బ�ఖ�7? 649, మ�=ి� ం 649). 

 �� �� �� �� �- �/�# �
 ��  �� ��� �� �� �"�# �  �� ��: � ��� �� �� �L �	 �� �n ����� �� �� �L �� �*,�� ���:� �� �	 �c
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�� ?X �C�y �� �' �	 �[�� �"�
�� ?X �C�y �� �' � �C��� �*,�= �a
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 �, �) �	 � ��D�V �U�� �� � �C��� �,��
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""""� దగäరక
 7ాDV :ెవౖదూతల
� దగäరక
 7ాDV :ెవౖదూతల
� దగäరక
 7ాDV :ెవౖదూతల
� దగäరక
 7ాDV :ెవౖదూతల
, , , , పగట� :ెవౖదూతల
 ఒక7? g�నుక మ7´కరd వ2ా4 రdపగట� :ెవౖదూతల
 ఒక7? g�నుక మ7´కరd వ2ా4 రdపగట� :ెవౖదూతల
 ఒక7? g�నుక మ7´కరd వ2ా4 రdపగట� :ెవౖదూతల
 ఒక7? g�నుక మ7´కరd వ2ా4 రd. . . . ఈ 78ండO బృం:Hల
 ఫ~Vఈ 78ండO బృం:Hల
 ఫ~Vఈ 78ండO బృం:Hల
 ఫ~Vఈ 78ండO బృం:Hల
 ఫ~V, , , , అ£Vఅ£Vఅ£Vఅ£V, , , , 
నమ�నమ�నమ�నమ��లల6 మ�తVం కల
2ా4 రd�లల6 మ�తVం కల
2ా4 రd�లల6 మ�తVం కల
2ా4 రd�లల6 మ�తVం కల
2ా4 రd. . . . 7ాతVం7ాతVం7ాతVం7ాతVంGH �G�Xాట� గSTQని :ెవౖదూతల
 D7?/? ఆ@ాmా�@f g�ëÍనపìడO GH �G�Xాట� గSTQని :ెవౖదూతల
 D7?/? ఆ@ాmా�@f g�ëÍనపìడO GH �G�Xాట� గSTQని :ెవౖదూతల
 D7?/? ఆ@ాmా�@f g�ëÍనపìడO GH �G�Xాట� గSTQని :ెవౖదూతల
 D7?/? ఆ@ాmా�@f g�ëÍనపìడO -ఇదంGH � ఇదంGH � ఇదంGH � ఇదంGH � 
పVభ�వ¨ గ�7847?/? ఉంట)డOపVభ�వ¨ గ�7847?/? ఉంట)డOపVభ�వ¨ గ�7847?/? ఉంట)డOపVభ�వ¨ గ�7847?/? ఉంట)డO- అ�kH gా7?ను:ే� MంI అ�kH gా7?ను:ే� MంI అ�kH gా7?ను:ే� MంI అ�kH gా7?ను:ే� MంI """"�రd kH :Hసులను ఏ =ిPDల6 వద�Q�ట��  �రd kH :Hసులను ఏ =ిPDల6 వద�Q�ట��  �రd kH :Hసులను ఏ =ిPDల6 వద�Q�ట��  �రd kH :Hసులను ఏ =ిPDల6 వద�Q�ట��  వNH-ర�వNH-ర�వNH-ర�వNH-ర�" " " " అడOగ�GHడOఅడOగ�GHడOఅడOగ�GHడOఅడOగ�GHడO. . . . 
:H�@f :ైవదూతల
 {ªమ� gా7? దగäరdJంI :H�@f :ైవదూతల
 {ªమ� gా7? దగäరdJంI :H�@f :ైవదూతల
 {ªమ� gా7? దగäరdJంI :H�@f :ైవదూతల
 {ªమ� gా7? దగäరdJంI బయల
:ే7�టపìడO gారd నమ�� Nసేు4 ండటం బయల
:ే7�టపìడO gారd నమ�� Nసేు4 ండటం బయల
:ే7�టపìడO gారd నమ�� Nసేు4 ండటం బయల
:ే7�టపìడO gారd నమ�� Nసేు4 ండటం క�QింIం:;క�QింIం:;క�QింIం:;క�QింIం:;. . . . అంతక
 అంతక
 అంతక
 అంతక
 మ�ందు మ�ందు మ�ందు మ�ందు 
{ªమ� gా7? దగäరక
 Nేరdక
నJపìడO క·SH gా7?� నమ�� =ిPDల6 చూmామ�{ªమ� gా7? దగäరక
 Nేరdక
నJపìడO క·SH gా7?� నమ�� =ిPDల6 చూmామ�{ªమ� gా7? దగäరక
 Nేరdక
నJపìడO క·SH gా7?� నమ�� =ిPDల6 చూmామ�{ªమ� gా7? దగäరక
 Nేరdక
నJపìడO క·SH gా7?� నమ�� =ిPDల6 చూmామ�" " " " అ� సమ��Hన�2ా4 రd అ� పVవక4 � 
Gెల
ప¨త"ండ/ా klను ikHJన� అబ3హÂ78_7ా   ఉలa� �ంNHరd. (బ�ఖ�7̧ 555, మ�=ి� ం 632). 

((((ఆఆఆఆ))))    సnరä  పVglశంసnరä పVglశంసnరä పVglశంసnరä పVglశం 

 Q ����� �/�# �
 ���  �� �� �"�#�� ��� �  ����: � ��� �[ �F�2 ���1 �2 � ����� �p �L �� �'E �X�� �ng!  
పVవక4 � ఇల� ఆ:ేMంNHర� అబ3 మ32ా   ఉలa� �ంNHరdః """"78ండO చల�� glళల6� � నమ�� Xాట�ంNgేారd సnరäంల6 78ండO చల�� glళల6� � నమ�� Xాట�ంNgేారd సnరäంల6 78ండO చల�� glళల6� � నమ�� Xాట�ంNgేారd సnరäంల6 78ండO చల�� glళల6� � నమ�� Xాట�ంNgేారd సnరäంల6 
NేరdGHరdNేరdGHరdNేరdGHరdNేరdGHరd". ". ". ". (బ�ఖ�7̧ 574, మ�=ి� ం 635). చల� � glళలంటp ఫ~V మ7?య� అ£V.  

((((ఇఇఇఇ))))    నరక పVglనరక పVglనరక పVglనరక పVglశం నుంST దూరంశం నుంST దూరంశం నుంST దూరంశం నుంST దూరం    

 �� �& �� 
 �� �.�� �� �m �� �
�	 ��   �� ��:  ��� �� �� �9 �2 �� ���� �  ��� �1 ��: �
 � ��	 �� �N �[�= �a �	 �� �� �>�� �k,�" �� �[�= �a �p �L ?� �%�( �c
���� �¢�" �1 ����! 
పVవక4 =�లiయC/ా klను ikHJన� అబ3 ��ె�% ఉమ�ర �� రdఐబ ఉలa� �ంNHరdః """"సూ7©Cదయ��@f సూ7©Cదయ��@f సూ7©Cదయ��@f సూ7©Cదయ��@f మ�ందు మ7?య� మ�ందు మ7?య� మ�ందు మ7?య� మ�ందు మ7?య� 
సూ7ాCసూ7ాCసూ7ాCసూ7ాCస4మయ��@f స4మయ��@f స4మయ��@f స4మయ��@f మ�ందు మ�ందు మ�ందు మ�ందు గల నమ��లను Xాట�ంIనతను నరకంల6 పVglMంచడOగల నమ��లను Xాట�ంIనతను నరకంల6 పVglMంచడOగల నమ��లను Xాట�ంIనతను నరకంల6 పVglMంచడOగల నమ��లను Xాట�ంIనతను నరకంల6 పVglMంచడO". ". ". ". (మ�=ి� ం 634). అంటp ఫ~V, అ£V. 

((((ఈఈఈఈ))))    అల�� K రÆణల6అల�� K రÆణల6అల�� K రÆణల6అల�� K రÆణల6 
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 �1 ���&�A
 �� �[ �\ �	 �� �#�o� �����= �"�Y �1 �S �5 �2G �� �� �' 
 Ì � �£�� �0�: �'�W! 

పVవక4 � ఇల� ఉప:ేMంNHర� �ందుx �� సుÃాC�   ఉలa� �ంNHరdః """"ఫ~Vఫ~Vఫ~Vఫ~V    నమ�� చ:;iనgారd అల�� K రÆణల6 నమ�� చ:;iనgారd అల�� K రÆణల6 నమ�� చ:;iనgారd అల�� K రÆణల6 నమ�� చ:;iనgారd అల�� K రÆణల6 
ఉంట)రdఉంట)రdఉంట)రdఉంట)రd....    అ�G ేఅ�G ేఅ�G ేఅ�G ే ఓఓఓఓ మ�నవ¨SH మ�నవ¨SH మ�నవ¨SH మ�నవ¨SH! ! ! ! అల�� K తన రÆణల6 ఉంIన :H�అల�� K తన రÆణల6 ఉంIన :H�అల�� K తన రÆణల6 ఉంIన :H�అల�� K తన రÆణల6 ఉంIన :H�    గ�7?ంI గ�7?ంI గ�7?ంI గ�7?ంI �నుJ మంద�ంచక
ంSH ఉండట)�@f �నుJ మంద�ంచక
ంSH ఉండట)�@f �నుJ మంద�ంచక
ంSH ఉండట)�@f �నుJ మంద�ంచక
ంSH ఉండట)�@f 
జ�గ²త4 /ా ఉండOజ�గ²త4 /ా ఉండOజ�గ²త4 /ా ఉండOజ�గ²త4 /ా ఉండO". ". ". ". (మ�సJ* అహ'* 4/313, మ�=ి� ం 657). 
((((ఉఉఉఉ))))    అల�� K దర¹నంఅల�� K దర¹నంఅల�� K దర¹నంఅల�� K దర¹నం 
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జ7̧% �� అబ�� ల�� K   ఉలa� �ంNHరdః {ªమ� ఒక2ా7? :ౖెవపVవక4 � వద� క·7´-� ఉండ/ా పVవక4 � ప¨నJ� చందుV STJ 
చూ=ి మ�G� ఇల� అkHJరdః """"ఇపìడO �రd చందుV STJ ఎల� సoష�ం/ా చూసు4 kHJ7© అ: ే iధం/ా తnరల6kl �రd ఇపìడO �రd చందుV STJ ఎల� సoష�ం/ా చూసు4 kHJ7© అ: ే iధం/ా తnరల6kl �రd ఇపìడO �రd చందుV STJ ఎల� సoష�ం/ా చూసు4 kHJ7© అ: ే iధం/ా తnరల6kl �రd ఇపìడO �రd చందుV STJ ఎల� సoష�ం/ా చూసు4 kHJ7© అ: ే iధం/ా తnరల6kl �రd 
((((పVళయ:;kHనపVళయ:;kHనపVళయ:;kHనపVళయ:;kHన) ) ) ) � పVభ�వ¨� చూ2ా4 రd� పVభ�వ¨� చూ2ా4 రd� పVభ�వ¨� చూ2ా4 రd� పVభ�వ¨� చూ2ా4 రd. . . . ఆయ�J ద7?¹ంచడంల6 � మ�ందు ఎల�ంట� ఆయ�J ద7?¹ంచడంల6 � మ�ందు ఎల�ంట� ఆయ�J ద7?¹ంచడంల6 � మ�ందు ఎల�ంట� ఆయ�J ద7?¹ంచడంల6 � మ�ందు ఎల�ంట� అడÎం@fఅడÎం@fఅడÎం@fఅడÎం@f    ఉండదుఉండదుఉండదుఉండదు. . . . అందువల�  �రd అందువల�  �రd అందువల�  �రd అందువల�  �రd 
సూ7©Cదయ��@f పµసూ7©Cదయ��@f పµసూ7©Cదయ��@f పµసూ7©Cదయ��@f పµరnం Nయేవరnం Nయేవరnం Nయేవరnం Nయేవ    ల=ిన ల=ిన ల=ిన ల=ిన ((((ఫ~Vఫ~Vఫ~Vఫ~V) ) ) ) నమ��నునమ��నునమ��నునమ��ను, , , , సూ7ాCస4మయ��@f పµరnం Nేయవల=ని సూ7ాCస4మయ��@f పµరnం Nేయవల=ని సూ7ాCస4మయ��@f పµరnం Nేయవల=ని సూ7ాCస4మయ��@f పµరnం Nేయవల=ని ((((అ£Vఅ£Vఅ£Vఅ£V) ) ) ) నమ��ను నమ��ను నమ��ను నమ��ను 
Nేయడంల6 îల�నంత వరక
 � మ�ందు ఎల�ంట� ఆటంకం ఏరoడ క
ంSH ఉంSేల� కృU ి NయేంST Nేయడంల6 îల�నంత వరక
 � మ�ందు ఎల�ంట� ఆటంకం ఏరoడ క
ంSH ఉంSేల� కృU ి NయేంST Nేయడంల6 îల�నంత వరక
 � మ�ందు ఎల�ంట� ఆటంకం ఏరoడ క
ంSH ఉంSేల� కృU ి NయేంST Nేయడంల6 îల�నంత వరక
 � మ�ందు ఎల�ంట� ఆటంకం ఏరoడ క
ంSH ఉంSేల� కృU ి NయేంST ((((అశ²ద�అశ²ద�అశ²ద�అశ²ద� , , , , 
అలసGHnలక
 ఏ మ�తVం GHîయకంSTఅలసGHnలక
 ఏ మ�తVం GHîయకంSTఅలసGHnలక
 ఏ మ�తVం GHîయకంSTఅలసGHnలక
 ఏ మ�తVం GHîయకంST)".)".)".)".    (బ�ఖ�7̧ 7434, మ�=ి� ం 633). 



 

((((ఊఊఊఊ))))    ఇòా మ7?య� ఫ~V నమ��ల ఘఇòా మ7?య� ఫ~V నమ��ల ఘఇòా మ7?య� ఫ~V నమ��ల ఘఇòా మ7?య� ఫ~V నమ��ల ఘనతనతనతనత 
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�	    ���� :�� ��� �� �� �9 �2 �� �� �  ��� �1 ��: � �L �B�A�V �C�� IX �#
� �¥ �� ���= Z��� �p �L �� �' �	 �[���"�� �� ���A �5
 �a �B�A�V �C �� IX �#
� �¥ �� �̀ 
 �>����� �p �L �� �' �p
 �0�" �� �[���"��!  

klను పVవక4 � Nెపo/ా ikHJన� ఉ2ా'� �� అÃాÄ�      ఉలa� �ంNHరdః """"ఎవ78_G ే ఇòా నమ�~ 2ామ3��కం/ా ఎవ78_G ే ఇòా నమ�~ 2ామ3��కం/ా ఎవ78_G ే ఇòా నమ�~ 2ామ3��కం/ా ఎవ78_G ే ఇòా నమ�~ 2ామ3��కం/ా 
Xాట�ంNH7© gా7?@f అరP 7ాDV తహ�¤ * N=ేనింత ప¨ణCంXాట�ంNH7© gా7?@f అరP 7ాDV తహ�¤ * N=ేనింత ప¨ణCంXాట�ంNH7© gా7?@f అరP 7ాDV తహ�¤ * N=ేనింత ప¨ణCంXాట�ంNH7© gా7?@f అరP 7ాDV తహ�¤ * N=ేనింత ప¨ణCం, , , , మ78వ78_G ేఫ~V నమ�~ 2ామ3��కం/ా Nmేా7© gా7?@f 7ాతVంGH మ78వ78_G ేఫ~V నమ�~ 2ామ3��కం/ా Nmేా7© gా7?@f 7ాతVంGH మ78వ78_G ేఫ~V నమ�~ 2ామ3��కం/ా Nmేా7© gా7?@f 7ాతVంGH మ78వ78_G ేఫ~V నమ�~ 2ామ3��కం/ా Nmేా7© gా7?@f 7ాతVంGH 
తహ�¤ * N=ేినంత ప¨ణCంతహ�¤ * N=ేినంత ప¨ణCంతహ�¤ * N=ేినంత ప¨ణCంతహ�¤ * N=ేినంత ప¨ణCం    ల±సు4 ం:;ల±సు4 ం:;ల±సు4 ం:;ల±సు4 ం:;". ". ". ". (మ�=ి� ం 656). 

2222    -2ామ3��క 2ామ3��క 2ామ3��క 2ామ3��క నమ�� ఘనతఃనమ�� ఘనతఃనమ�� ఘనతఃనమ�� ఘనతః 
 నమ�� 2ామ3��కం/ా చదవడంల6 NHల� ప¨ణCమ�ం:;. ఈ ఆచరణ పVవక4 � :Hn7ా రd�g�ౖన:;. �రd స�తం ఈ 
హ:�సుQ�ౖ శ²ద�  వ��ంచంSTః  

 �� �
  �
	  �� �� ��    �� ��:  �� ��  �� �� ��� �� � :� �L �� ��  ���E �n �B �# �X  �( �� �8 �[  �' ��  �L �� ��  ��� �� x  �� �U �= I3  �	 �# � �� ��1  �2 �\cX!g  
పVవక4 � ఇల� Çభgా7?4I-నట��  అబ�� ల�� K �� ఉమ%      ఉలa� �ంNHరdః """"వC@f4గతం/ా N=ేy నమ��కkHJ 2ామ3��కం/ా వC@f4గతం/ా N=ేy నమ��కkHJ 2ామ3��కం/ా వC@f4గతం/ా N=ేy నమ��కkHJ 2ామ3��కం/ా వC@f4గతం/ా N=ేy నమ��కkHJ 2ామ3��కం/ా 
Nే=y నమ�� ఇరg� ౖఏడO 78ట��  mô²షõ {|}న:;Nే=y నమ�� ఇరg� ౖఏడO 78ట��  mô²షõ {|}న:;Nే=y నమ�� ఇరg� ౖఏడO 78ట��  mô²షõ {|}న:;Nే=y నమ�� ఇరg� ౖఏడO 78ట��  mô²షõ {|}న:;". ". ". ". (బ�ఖ�7̧ 645, మ�=ి� ం 650). ఒక ప¨ణCం ప:; 78ట��  ఎక
Eవ/ా ల±సు4 ం:; గనక 
2ామ3��క నమ�� ప¨ణCం 27×10=270 ఉంట�ం:;.  

3333    -    ఖుషÓఅఖుషÓఅఖుషÓఅఖుషÓఅ����    ((((అణక
వఅణక
వఅణక
వఅణక
వ, , , , iనమÝiనమÝiనమÝiనమÝతతతత)))):::: 
ఖుషÓఅఖుషÓఅఖుషÓఅఖుషÓఅ� నమ��క
 XVా ణం ల�ంట�:;, ప¨ణHCల 78ట��ంప¨ :H�Q�ౖ ఆ�HరపSTయ�ం:;. :H�@f సంబం�;ంIన @��J ల�5)లను 
@f²ంద Qy7´Eంట�kHJమ� గమ�ంచంSTః  

((((అఅఅఅ))))    2ాఫలCం 2ాఫలCం 2ాఫలCం 2ాఫలCం ((((జనJత"� A%ిజనJత"� A%ిజనJత"� A%ిజనJత"� A%ి     :ౌసు:ౌసు:ౌసు:ౌసుల6 పVglశ 2ాఫలCంల6 పVglశ 2ాఫలCంల6 పVglశ 2ాఫలCంల6 పVglశ 2ాఫలCం, , , , నరకం నుంST నరకం నుంST నరకం నుంST నరకం నుంST iiiiమ�@f4మ�@f4మ�@f4మ�@f4 ))))     

����ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%%����yy yyxxxx nn nn==== øø øøùùùù rr rr&&&&����tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####����∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪����tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####����öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ����’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû����öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹����tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz����∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪����tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ����öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ����ÇÇ ÇÇ tt ttãããã����ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøóóóó ‾‾ ‾‾====9999 $$ $$####����šš ššχχχχθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ���� ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããΒΒΒΒ����∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪����〈〈〈〈  ����� ���� إ������yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&����

ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ����tt ttββββθθθθ èè èèOOOO ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ¨̈̈̈ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$####����∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪����šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####����tt ttββββθθθθ èè èèOOOO ÍÍ ÍÍ���� tt ttƒƒƒƒ����}} }}¨̈̈̈÷÷ ÷÷ρρρρ yy yyŠŠŠŠ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$####����öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ����$$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù����tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ ÍÍ ÍÍ####≈≈≈≈ yy yyzzzz����∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪����〈〈〈〈 ) ن�"�)11- 10 ، 3- 1ا�&% �� �� �� �

{����శ-యం/ా 2ాఫలCం XÔం: ేimాnసుల
 తమ నమ��ల6 iనమÝతను Xాట�2ా4 రdశ-యం/ా 2ాఫలCం XÔం: ేimాnసుల
 తమ నమ��ల6 iనమÝతను Xాట�2ా4 రdశ-యం/ా 2ాఫలCం XÔం: ేimాnసుల
 తమ నమ��ల6 iనమÝతను Xాట�2ా4 రdశ-యం/ా 2ాఫలCం XÔం: ేimాnసుల
 తమ నమ��ల6 iనమÝతను Xాట�2ా4 రd, , , , వCరP iషయ�ల జవCరP iషయ�ల జవCరP iషయ�ల జవCరP iషయ�ల జ�����@f XYరd�@f XYరd�@f XYరd�@f XYరd. ....... ....... ....... ......    gా7� gా7� gా7� gా7� 
సn7ాäసn7ాäసn7ాäసn7ాä �J gా�J gా�J gా�J gారసతnం/ా XÔం:gేారdరసతnం/ా XÔం:gేారdరసతnం/ా XÔం:gేారdరసతnం/ా XÔం:gేారd. . . . అందుల6 gారd mాశnతం/ా ఉంట)రdఅందుల6 gారd mాశnతం/ా ఉంట)రdఅందుల6 gారd mాశnతం/ా ఉంట)రdఅందుల6 gారd mాశnతం/ా ఉంట)రd}. . . . (మ3�నూ� 23: 1-3, 9-11). 

((((ఆఆఆఆ))))    అల�� K QyVమఅల�� K QyVమఅల�� K QyVమఅల�� K QyVమ 

 $$$$ ss ssΨΨΨΨ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ YY YY6666 xx xxîîîî uu uu‘‘‘‘ $$$$ YY YY6666 yy yyδδδδ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( (( (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 šš šš ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz ∩∩∩∩⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) 90ا����1ء(  

{QyVమG�నూQyVమG�నూQyVమG�నూQyVమG�నూ, , , , భయంG�నూ మమ'�J XVా 7?PంNేgారdభయంG�నూ మమ'�J XVా 7?PంNేgారdభయంG�నూ మమ'�J XVా 7?PంNేgారdభయంG�నూ మమ'�J XVా 7?PంNేgారd, , , , మ� సమÆంల6 iనమ�Ý లº ౖఉంSేgారdమ� సమÆంల6 iనమ�Ý లº ౖఉంSేgారdమ� సమÆంల6 iనమ�Ý లº ౖఉంSేgారdమ� సమÆంల6 iనమ�Ý లº ౖఉంSేgారd}. . . . (అం�య� 21: 90). 

 ఈ ఆయత"ల6 'iనమÝత' imాnసులºౖన అల�� K :Hసుల పVశంస �య{|}న గ�ణమ�/ా Qy7´EనబSTం:;, అ�Gే ఈ 
iనమÝత గ�ణం గలgారd అల�� K QిVయ�ల� అటp�  Gెల
సు4 ం:;.  

((((ఇఇఇఇ))))    పVళయ:;kHన అల�� K తన �డల6 ఆశ²య�2ా4 డOపVళయ:;kHన అల�� K తన �డల6 ఆశ²య�2ా4 డOపVళయ:;kHన అల�� K తన �డల6 ఆశ²య�2ా4 డOపVళయ:;kHన అల�� K తన �డల6 ఆశ²య�2ా4 డO 
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పVవక4 � Gె�Xార� అబ3 హ�78_7ా      ఉలa� �ంNHరdః """"అల�� K ¼కE అ%అల�� K ¼కE అ%అల�� K ¼కE అ%అల�� K ¼కE అ% �� ��    ((((=ింzసన=ింzసన=ింzసన=ింzసన) ) ) ) �డ తపo మ78ల�ంట� �SH�డ తపo మ78ల�ంట� �SH�డ తపo మ78ల�ంట� �SH�డ తపo మ78ల�ంట� �SH    
ల±ంచ� ల±ంచ� ల±ంచ� ల±ంచ� ((((పVళయపVళయపVళయపVళయ)))):;kHన అల�� K ఏడO గ�ణHలgా7?� తన �డ పట�� న :;kHన అల�� K ఏడO గ�ణHలgా7?� తన �డ పట�� న :;kHన అల�� K ఏడO గ�ణHలgా7?� తన �డ పట�� న :;kHన అల�� K ఏడO గ�ణHలgా7?� తన �డ పట�� న ఆశ²య�2ా4 డOఆశ²య�2ా4 డOఆశ²య�2ా4 డOఆశ²య�2ా4 డO. . . . gా7?ల6 gా7?ల6 gా7?ల6 gా7?ల6 ఒకడOఃఒకడOఃఒకడOఃఒకడOః    ఏ@ాంతమ�ల6 ఏ@ాంతమ�ల6 ఏ@ాంతమ�ల6 ఏ@ాంతమ�ల6 
అల�� Kఅల�� Kఅల�� Kఅల�� K    ను తలచు@�� ను తలచు@�� ను తలచు@�� ను తలచు@�� కంట తST Q�టp�  వC@f4కంట తST Q�టp�  వC@f4కంట తST Q�టp�  వC@f4కంట తST Q�టp�  వC@f4". ". ". ". (బ�ఖ�7̧ 660, మ�=ి� ం 1031).  

 ఈ హ:�సు �దర¹నం/ా ఎల� ��Iదంటp, నమ��ల6 ఖుషÓఅ� Xాట�ంచు వC@f4 ఇతర సంద7ా¿ల కంటp ఏ@ాంతమ�ల6 
ఉనJపìడO ఎక
Eవ కంట� తడQ�డGHడO. ఇల� ఆ ఎడOగ�7?ల6 ఒకడO @ావSH�@f అరdÀ డవ¨GHడO.  

((((ఈఈఈఈ))))    ఖుషÓఅఖుషÓఅఖుషÓఅఖుషÓఅ���� నమ�� ప¨ణHCలనమ�� ప¨ణHCలనమ�� ప¨ణHCలనమ�� ప¨ణHCలను Q�ంచుత"ం:;ను Q�ంచుత"ం:;ను Q�ంచుత"ం:;ను Q�ంచుత"ం:;. . . .  

 �
�	 �� �& �� 
� � �q��    �� �� :�� ��� �� �� �9 �2 �� �� �  ��� �1 ��: � 
 �����= �- 
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పVవక4 � Nెపo/ా klను ikHJన� అమ�'% �� య�=ి% � ఉలa� �ంNHరdః    """"ఒక :Hసుఒక :Hసుఒక :Hసుఒక :HసుడO నమ�� Nే2ా4 డO @ా� అత�డO నమ�� Nే2ా4 డO @ా� అత�డO నమ�� Nే2ా4 డO @ా� అత�డO నమ�� Nే2ా4 డO @ా� అత�@f@f@f@f    
తన తన తన తన నమ�� ¼కE నమ�� ¼కE నమ�� ¼కE నమ�� ¼కE పదవ వంత" లaక Gç�'దవ లa:H ఎ��దవ లa:H ఏడవ లa:H ఆరవ లa:H పదవ వంత" లaక Gç�'దవ లa:H ఎ��దవ లa:H ఏడవ లa:H ఆరవ లa:H పదవ వంత" లaక Gç�'దవ లa:H ఎ��దవ లa:H ఏడవ లa:H ఆరవ లa:H పదవ వంత" లaక Gç�'దవ లa:H ఎ��దవ లa:H ఏడవ లa:H ఆరవ లa:H ఐఐఐఐదవ లa:H kHలäదవ లa:H kHలäదవ లa:H kHలäదవ లa:H kHలä వ వ వ వ 
లa:H మ3డవ లa:H మ3డవ లa:H మ3డవ లa:H మ3డవ లa:H లa:H లa:H లa:H సగం ప¨ణCమ� మ�తV{ª gVా యబడOత"ం:;సగం ప¨ణCమ� మ�తV{ª gVా యబడOత"ం:;సగం ప¨ణCమ� మ�తV{ª gVా యబడOత"ం:;సగం ప¨ణCమ� మ�తV{ª gVా యబడOత"ం:;". ". ". ". (మ�సJ* అహ'* 4/321 అబ3 :Hవµ* 796, ఇబ�J 
��బ)�� ఇ:; స�¡ అ� ధృîక 7?ంNHరd). (:�� 5)వ{ª�టంటp ఎవ7?ల6 ఖుషÓఅ� ఎంత ఎక
Eవ ఉంట�ం:ో అంGే ఎక
Eవ 
ప¨ణHCల
 gా7?@f ల±2ా4 �).  

((((ఉఉఉఉ))))    XాXాల మ�Jంప¨ మ7?య� /´పo పVDఫలంXాXాల మ�Jంప¨ మ7?య� /´పo పVDఫలంXాXాల మ�Jంప¨ మ7?య� /´పo పVDఫలంXాXాల మ�Jంప¨ మ7?య� /´పo పVDఫలం 

అల�� K ఆ:ేశం, 

 tt ttÏÏ ÏÏèèèèÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈yy yy‚‚‚‚øø øø9999$$ $$####uu uuρρρρ 〈〈〈〈ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈yy yyèèèèÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈yy yy‚‚‚‚øø øø9999$$ $$####uu uuρρρρ .....  ££ ££‰‰‰‰tt ttããããrr rr&&&& ªª ªª!!!!$$ $$#### ΜΜΜΜçç ççλλλλmm mm;;;; ZZ ZZοοοοuu uu����ÏÏ ÏÏ����øø øøóóóó̈̈̈̈ΒΒΒΒ ####�� ������ôô ôô____rr rr&&&&uu uuρρρρ $$$$VV VVϑϑϑϑ‹‹‹‹ÏÏ ÏÏààààtt ttãããã ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈  

{iనమÝత Xాట�ంN ే ప¨రdష"ల
 మ7?య� =ీ4iనమÝత Xాట�ంN ే ప¨రdష"ల
 మ7?య� =ీ4iనమÝత Xాట�ంN ే ప¨రdష"ల
 మ7?య� =ీ4iనమÝత Xాట�ంN ే ప¨రdష"ల
 మ7?య� =ీ4 �� ��ల
ల
ల
ల
}… {అల�� K gా7? @�రక
 Æమ�±Æనుఅల�� K gా7? @�రక
 Æమ�±Æనుఅల�� K gా7? @�రక
 Æమ�±Æనుఅల�� K gా7? @�రక
 Æమ�±Æను, , , , /´పo పVDఫల��J =ది�పరI /´పo పVDఫల��J =ది�పరI /´పo పVDఫల��J =ది�పరI /´పo పVDఫల��J =ది�పరI 
ఉంNHడOఉంNHడOఉంNHడOఉంNHడO}....    (అK జ�x 33: 35). 

4444    -సkHసkHసkHసkH:::: 
 నమ�� ఆరంభమ�ల6 సూ78 ÃాDzక
 మ�ందు త@��78 త�¡�మ త7ాnత అklక దుఆల
kHJ�. gాట�ల6 ఈ దుఆను 
klను Gెల
ప¨ త"kHJను. """"అల�� హ� అక�రd క�7ాఅల�� హ� అక�రd క�7ాఅల�� హ� అక�రd క�7ాఅల�� హ� అక�రd క�7ా, , , , వ� హందు�ల�� �� క=ీ7ావ� హందు�ల�� �� క=ీ7ావ� హందు�ల�� �� క=ీ7ావ� హందు�ల�� �� క=ీ7ా, , , , వ సుx zల�� �� బ�క²Gౌవ సుx zల�� �� బ�క²Gౌవ సుx zల�� �� బ�క²Gౌవ సుx zల�� �� బ�క²Gౌఁఁఁఁ వఅ=ీల� వఅ=ీల� వఅ=ీల� వఅ=ీల�". ". ". ". :�� 
ఉ:ే�శం :�� /´పo ఘనతను NHటడ{ª తపo ఈ ఒకE దుఆ�¬ అ� Gెలపడం @ాదు. ఆ ఘనత ఏ�ట�? :H�J చ:;iన 
gా7? @�రక
 ఆ@ాశ తల
ప¨ల
 GెరdవబడOGH�. 
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 ��D �@ �H�: �� 
 ��D �@�= �n �#

 �̀ �B �U��! g 
ఇబ�J ఉమ%   Gె�Xారdః {ªమ� పVవక4 � G� నమ�� Nేసు4 నJ సందర¿ంల6 ఒక వC@f4 """"అల�� హ� అక�రd క�7ాఅల�� హ� అక�రd క�7ాఅల�� హ� అక�రd క�7ాఅల�� హ� అక�రd క�7ా, , , , వ� వ� వ� వ� 
హందు�ల�� �� క=7ీాహందు�ల�� �� క=7ీాహందు�ల�� �� క=7ీాహందు�ల�� �� క=7ీా, , , , వ సుx zల�� �� బ�క²Gౌవ సుx zల�� �� బ�క²Gౌవ సుx zల�� �� బ�క²Gౌవ సుx zల�� �� బ�క²Gౌఁఁఁఁ వఅ=లీ� వఅ=లీ� వఅ=లీ� వఅ=లీ�"""" అ� ప�@ాడO, (నమ�� మ�/?ంIన త7ాnత) "ఈ ప:Hల
 ఈ ప:Hల
 ఈ ప:Hల
 ఈ ప:Hల
 
ప�@fన gా78వరdప�@fన gా78వరdప�@fన gా78వరdప�@fన gా78వరd?""""    అ� పVవక4 � అST/ారd. klkl ఓ పVవ@ా4 ! అ� అతను Nెపo/ా, """"klను ఆశ-రC XYklను ఆశ-రC XYklను ఆశ-రC XYklను ఆశ-రC XYయ�య�య�య�నునునును. . . . ఆ ప:Hల వల�  ఆ ప:Hల వల�  ఆ ప:Hల వల�  ఆ ప:Hల వల�  
ఆ@ాశ తల
ప¨ల
 Gెరdఆ@ాశ తల
ప¨ల
 Gెరdఆ@ాశ తల
ప¨ల
 Gెరdఆ@ాశ తల
ప¨ల
 GెరdవబSHÎవబSHÎవబSHÎవబSHÎ ����"""" అ� పVవక4 � Gె�Xారd. ఇబ�J ఉమ% ఇల� NెXాoరdః klను ఈ iషయం పVవక4G� 
iనJపoట� నుంST gాట�� పలకడం మ�నలaదు. (మ�=ి� ం 601). 

5555    ---- సూ78 ÃాDహ Xా7ాయణంసూ78 ÃాDహ Xా7ాయణంసూ78 ÃాDహ Xా7ాయణంసూ78 ÃాDహ Xా7ాయణం: : : :   
((((అఅఅఅ))))    ఖు%ఆనుల6� /´పo సూ7ాఖు%ఆనుల6� /´పo సూ7ాఖు%ఆనుల6� /´పo సూ7ాఖు%ఆనుల6� /´పo సూ7ా 
�వ¨ నమ��ల6 సూ78 ÃాDహ చదువ¨త"నJపìడO ఖు%ఆను ల6� ఒక /´పo సూర చ:;iనgా�వవ¨GHవ¨. kHG� Xాట� 
�వ¨ క·SH ఈ హ:�సుQ�ౖ శ²ద�  వ��ంచుః 
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 ��� �3�= �U�� �9 �) �m� �.
 �����E �0�:���	�( � ���� � ��& ����� �*G �� ����� �	 �̈ 
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అబ3 సఈ* �� మ�అల��    Gె�Xారdః klను మ=ి¤దుల6 నమ�� Nేసు4 ండ/ా పVవక4 � ననుJ Qి�NHరd, g�ంటkl klను 
zజరd @ాలaకXYయ�ను, @�ంత =yపయ�Cక హజర�, 'పVవ@ా4 ! klను నమ�� Nేసు4 ంట��' అ� iనJiంచు@Ï/ా, {అల�� K అల�� K అల�� K అల�� K 
మ7?య� ఆయన పVవక4 Qిల
ప¨క
 జgాబ� పలకంSTమ7?య� ఆయన పVవక4 Qిల
ప¨క
 జgాబ� పలకంSTమ7?య� ఆయన పVవక4 Qిల
ప¨క
 జgాబ� పలకంSTమ7?య� ఆయన పVవక4 Qిల
ప¨క
 జgాబ� పలకంST}    అ� అల�� K ఆ:ేశం Gె�య:H? అ� మంద�ంI, """"�వ¨ మ=ి¤* �వ¨ మ=ి¤* �వ¨ మ=ి¤* �వ¨ మ=ి¤* 
నుంST బ¥ౖట�@f g�ళÍక మ�ం: ేనుంST బ¥ౖట�@f g�ళÍక మ�ం: ేనుంST బ¥ౖట�@f g�ళÍక మ�ం: ేనుంST బ¥ౖట�@f g�ళÍక మ�ం: ేklను �క
 klను �క
 klను �క
 klను �క
 ఒక సూ7ా klరdoGHనుఒక సూ7ా klరdoGHనుఒక సూ7ా klరdoGHనుఒక సూ7ా klరdoGHను, , , , అ:; అ:; అ:; అ:; ఖు%ఆనుల6� ఒక /´పo సూ7ాఖు%ఆనుల6� ఒక /´పo సూ7ాఖు%ఆనుల6� ఒక /´పo సూ7ాఖు%ఆనుల6� ఒక /´పo సూ7ా" " " " అ� NెXాoరd. kH 
NేD� పట�� క
kHJరd. ఇక ఎపìSౖెGే మ=ి¤* నుంST {ªమ� బ¥ౖట�@f g�ళÍబÚయ�è, అపìడO klను 'పVవ@ా4 ! ఖు%ఆనుల6� 
ఒక /´పo సూ7ా గ�7?ంI Gెల
ప¨GHనkHJరd క:H' అ� గ�రd4  Nేmాను. అపìSHయన ఇల� NెXాoరdః """"అ:; ఏడO అ:; ఏడO అ:; ఏడO అ:; ఏడO 
ఆయత"ల
 గలఆయత"ల
 గలఆయత"ల
 గలఆయత"ల
 గల    సూ7ాసూ7ాసూ7ాసూ7ా, , , , మ�ట�మ�ట�@f పమ�ట�మ�ట�@f పమ�ట�మ�ట�@f పమ�ట�మ�ట�@f ప���� ?ంపద/?న:; మ7?య�?ంపద/?న:; మ7?య�?ంపద/?న:; మ7?య�?ంపద/?న:; మ7?య�    /´పo ఖు%ఆను kHక
 ఇవnబSTన:;/´పo ఖు%ఆను kHక
 ఇవnబSTన:;/´పo ఖు%ఆను kHక
 ఇవnబSTన:;/´పo ఖు%ఆను kHక
 ఇవnబSTన:;". ". ". ". (బ�ఖ�7̧ 4474). 

 

 



 

((((ఆఆఆఆ))))    ఇ:; సkH ఇ:; సkH ఇ:; సkH ఇ:; సkH ((((అల�� K 2Y4 తVంఅల�� K 2Y4 తVంఅల�� K 2Y4 తVంఅల�� K 2Y4 తVం) ) ) ) మ7?య� దుఆమ7?య� దుఆమ7?య� దుఆమ7?య� దుఆ 

 ÃాDహ సూ7ా Xా7ాయణం అల�� K మ7?య� ఆయన :Hసు� మధCల6 78ండO 5)/ాల
/ా iభuంచబSTం:;. Åదట� 
5)గంల6 అల�� K 2Y4 తVం, ఆయన మహత"4 , /´పoతనం ఉం:;. 78ండవ 5)గంల6 :Hసు� అ7?�ంప¨ మ7?య� దుఆ ఉం:;.  
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	� �� �: �;� (0�#�  �� ���:  � �4 � �
�� ���� �$ � �
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 ���@ �A,  ��� �� � �"�6 �7� ����� (B�� �C �$ �% �D�& �E �� ��2 	B�F���� � �G �H �% �D�& �E �� �I �� �� �:�/ �*0 �>(�� �J� � �K �%& �L�8 �9	��� �J� � �M�� � �: �
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అబ3 హ�78_7ా   ఉలa� �ంNHరdః అల�� K ఇల� Gె�Xాడ� పVవక4 � NెXాoరdః """"నమ�� నమ�� నమ�� నమ�� ((((సూ78సూ78సూ78సూ78    ÃాDzÃాDzÃాDzÃాDz))))ను klను kH మధC ను klను kH మధC ను klను kH మధC ను klను kH మధC 
మ7?య� kH :Hసు� మధC 78ండO 5)/ాల
మ7?య� kH :Hసు� మధC 78ండO 5)/ాల
మ7?య� kH :Hసు� మధC 78ండO 5)/ాల
మ7?య� kH :Hసు� మధC 78ండO 5)/ాల
/ా/ా/ా/ా    జ�mానుజ�mానుజ�mానుజ�mాను. . . . kH :HసుడO అ7?PంIన:; kH :HసుడO అ7?PంIన:; kH :HసుడO అ7?PంIన:; kH :HసుడO అ7?PంIన:; అత�@f XVా ప4మఅత�@f XVా ప4మఅత�@f XVా ప4మఅత�@f XVా ప4మవ¨త"ం:;వ¨త"ం:;వ¨త"ం:;వ¨త"ం:;. . . . అతడO అతడO అతడO అతడO {అ� అ� అ� అ� 
హందు�ల�� �� ర��� ఆలహందు�ల�� �� ర��� ఆలహందు�ల�� �� ర��� ఆలహందు�ల�� �� ర��� ఆల    ��������}    అనJపìడOఅనJపìడOఅనJపìడOఅనJపìడO, , , , kH :HసుడO kH :HసుడO kH :HసుడO kH :HసుడO ననుJ ననుJ ననుJ ననుJ సు4 DంNHడO అ� అల�� K అంట)డOసు4 DంNHడO అ� అల�� K అంట)డOసు4 DంNHడO అ� అల�� K అంట)డOసు4 DంNHడO అ� అల�� K అంట)డO. . . . అతడO అతడO అతడO అతడO 
{అర²z'�ర²�¡ంఅర²z'�ర²�¡ంఅర²z'�ర²�¡ంఅర²z'�ర²�¡ం}    అనJపìడOఅనJపìడOఅనJపìడOఅనJపìడO, , , , kH :HసుడO ననుJ పVశం=ంిNHడO అ� kH :HసుడO ననుJ పVశం=ంిNHడO అ� kH :HసుడO ననుJ పVశం=ంిNHడO అ� kH :HసుడO ననుJ పVశం=ంిNHడO అ� అల�� K అంట)డOఅల�� K అంట)డOఅల�� K అంట)డOఅల�� K అంట)డO. . . . అతడO అతడO అతడO అతడO {మ��@f యâ�:���మ��@f యâ�:���మ��@f యâ�:���మ��@f యâ�:���}    
అనJపìడOఅనJపìడOఅనJపìడOఅనJపìడO, , , , kH :HసుడO kH /´పoతkH�J NHట)డO అ� kH :HసుడO kH /´పoతkH�J NHట)డO అ� kH :HసుడO kH /´పoతkH�J NHట)డO అ� kH :HసుడO kH /´పoతkH�J NHట)డO అ� అల�� K అంట)డOఅల�� K అంట)డOఅల�� K అంట)డOఅల�� K అంట)డO. . . . అతడO అతడO అతడO అతడO {ఇయ�Cక నఅబ�దు వ ఇయ�Cక ఇయ�Cక నఅబ�దు వ ఇయ�Cక ఇయ�Cక నఅబ�దు వ ఇయ�Cక ఇయ�Cక నఅబ�దు వ ఇయ�Cక 
నస4ఈ�నస4ఈ�నస4ఈ�నస4ఈ�}    అనJఅనJఅనJఅనJ    పìడOపìడOపìడOపìడO, , , , ఇ:; kH మధC మ7?య� kH :Hసు� మధCఇ:; kH మధC మ7?య� kH :Hసు� మధCఇ:; kH మధC మ7?య� kH :Hసు� మధCఇ:; kH మధC మ7?య� kH :Hసు� మధC ఉనJ సంబంధం ఉనJ సంబంధం ఉనJ సంబంధం ఉనJ సంబంధం, , , , ఇక kH :HసుడO ఏ:;ఇక kH :HసుడO ఏ:;ఇక kH :HసుడO ఏ:;ఇక kH :HసుడO ఏ:;    అST/?kH అST/?kH అST/?kH అST/?kH 
అత�@f XVా ప4మఅత�@f XVా ప4మఅత�@f XVా ప4మఅత�@f XVా ప4మవ¨త"ం:;వ¨త"ం:;వ¨త"ం:;వ¨త"ం:;. . . . అతడO అతడO అతడO అతడO {ఇ��� న= ి7ాత� మ�స4¯ంఇ��� న= ి7ాత� మ�స4¯ంఇ��� న= ి7ాత� మ�స4¯ంఇ��� న= ి7ాత� మ�స4¯ం, , , , =ి7ాతల�¢న అ�అý త అలºౖ��ం /8_7?� మ=ి7ాతల�¢న అ�అý త అలºౖ��ం /8_7?� మ=ి7ాతల�¢న అ�అý త అలºౖ��ం /8_7?� మ=ి7ాతల�¢న అ�అý త అలºౖ��ం /8_7?� మ���� Ë�  Ë�  Ë�  Ë� 
అలºౖ��ం వలజ�¤ &��అలºౖ��ం వలజ�¤ &��అలºౖ��ం వలజ�¤ &��అలºౖ��ం వలజ�¤ &��}    అనJపìడOఅనJపìడOఅనJపìడOఅనJపìడO, , , , ఇ:; kH :HసుడO అST/?ం:;ఇ:; kH :HసుడO అST/?ం:;ఇ:; kH :HసుడO అST/?ం:;ఇ:; kH :HసుడO అST/?ం:;, , , , అతడO @Ï7?న:; అతన@f XVా ప4అతడO @Ï7?న:; అతన@f XVా ప4అతడO @Ï7?న:; అతన@f XVా ప4అతడO @Ï7?న:; అతన@f XVా ప4మమమమవ¨త"ం:; వ¨త"ం:; వ¨త"ం:; వ¨త"ం:; అ� అల�� K అ� అల�� K అ� అల�� K అ� అల�� K 
అంట)డOఅంట)డOఅంట)డOఅంట)డO"""". . . . (మ�=ి� ం 395). మ7?�J ఘనతల@8_ Qyu 69 చూడంST** 

6666    -ఆ�� పలకడంఆ�� పలకడంఆ�� పలకడంఆ�� పలకడం:::: 
 నమ�¢ 2Yద7ా! Çభgార4!! ఎవ7? ఆ�� అల�� K దూతల ఆ�� G� క�=ిXYవ¨kà అత� పµరn XాXాల
 
Æ�ంచబడGH�.  

 �� �� �� �� �	 
��� � ��  �� ��� �� �� ���� �  ��� ��: N � �"�# �� �2 �� 	O	� �2 �� �P �7� �$ �* �4 	O (:�6 �7 �� �4Q �2	�2 	L�7 ����� (B�� �C �$ �% �D�& �E �� ��2 	B�F���� � �G �H 	1� �4 � �R� ��� ��
 ���� �O�� �: �" �* �4 �1 (
 �L�� � �4 	O�� �) �S 	H �T �U�V �W ��X  

పVవక4 � ఉప:ేMంNHర� అబ3 హ�78_7ా   ఉలa� �ంNHరdః "("("("(నమ��ల6నమ��ల6నమ��ల6నమ��ల6) ) ) ) ఇమ�ం /8_7?� మగ3¤ఇమ�ం /8_7?� మగ3¤ఇమ�ం /8_7?� మగ3¤ఇమ�ం /8_7?� మగ3¤ � అలºౖ��ం వలజ�¤ &�� అ� � అలºౖ��ం వలజ�¤ &�� అ� � అలºౖ��ం వలజ�¤ &�� అ� � అలºౖ��ం వలజ�¤ &�� అ� 
అనJపìడO అనJపìడO అనJపìడO అనJపìడO �రంGH ఆ�� అ� NపెoంST�రంGH ఆ�� అ� NపెoంST�రంGH ఆ�� అ� NపెoంST�రంGH ఆ�� అ� NపెoంST, , , , �రd NQెyo ఆ�� అల�� K దూతల
 NQెyo ఆ���రd NQెyo ఆ�� అల�� K దూతల
 NQెyo ఆ���రd NQెyo ఆ�� అల�� K దూతల
 NQెyo ఆ���రd NQెyo ఆ�� అల�� K దూతల
 NQెyo ఆ��     క
 అనుగ�ణం/ా ఉంటp క
 అనుగ�ణం/ా ఉంటp క
 అనుగ�ణం/ా ఉంటp క
 అనుగ�ణం/ా ఉంటp 
ఆ�� NెQyoఆ�� NెQyoఆ�� NెQyoఆ�� NెQyo    వC@f4 XాXాల
 Æ�ంచబడవC@f4 XాXాల
 Æ�ంచబడవC@f4 XాXాల
 Æ�ంచబడవC@f4 XాXాల
 Æ�ంచబడGH�GH�GH�GH�". ". ". ". (బ�ఖ�7̧ 782, మ�=ి� ం 410). 
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పVవక4 � ఉప:ేMంNHర� అబ3 హ�78_7ా   ఉలa� �ంNHరdః """"�ల6 �ల6 �ల6 �ల6 ఎవ78_kH ఆ�� అ� పలక/ాఎవ78_kH ఆ�� అ� పలక/ాఎవ78_kH ఆ�� అ� పలక/ాఎవ78_kH ఆ�� అ� పలక/ా, , , , ఆ@ాశంల6 :ైవదూతల
 ఆ@ాశంల6 :ైవదూతల
 ఆ@ాశంల6 :ైవదూతల
 ఆ@ాశంల6 :ైవదూతల
 
క·SHక·SHక·SHక·SH    ఆ�� ఆ�� ఆ�� ఆ�� అనJపoడO ఇల� ఇi 78ండO క�=XిYGH�అనJపoడO ఇల� ఇi 78ండO క�=XిYGH�అనJపoడO ఇల� ఇi 78ండO క�=XిYGH�అనJపoడO ఇల� ఇi 78ండO క�=XిYGH�. . . . త:Hn7ా ఆ�� అనJ వC@f4 XాXాల
 Æ�ంచబడGH�త:Hn7ా ఆ�� అనJ వC@f4 XాXాల
 Æ�ంచబడGH�త:Hn7ా ఆ�� అనJ వC@f4 XాXాల
 Æ�ంచబడGH�త:Hn7ా ఆ�� అనJ వC@f4 XాXాల
 Æ�ంచబడGH�"""". . . . 
(బ�ఖ�7̧ 781). 

7777    -రdక·రdక·రdక·రdక·:::: 
రdక· క
 సంబం�;ంIన ల�5)ల6�  XాXాల పVß�ళన ఒకట�.  
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పVవక4 � ఉప:ేMంNHర� ఇబ�J ఉమ%   ఉలa� �ంNHరdః """"మ�U ినమ�� మ�U ినమ�� మ�U ినమ�� మ�U ినమ�� @�రక
 @�రక
 @�రక
 @�రక
 లaIనపìడO లaIనపìడO లaIనపìడO లaIనపìడO అత� XాXాల
 అత� XాXాల
 అత� XాXాల
 అత� XాXాల
 అత� తల అత� తల అత� తల అత� తల 
మ7?య� భ�జ�లQ� ౖglయబడGH�మ7?య� భ�జ�లQ� ౖglయబడGH�మ7?య� భ�జ�లQ� ౖglయబడGH�మ7?య� భ�జ�లQ� ౖglయబడGH�, , , , అతను రdక·అతను రdక·అతను రdక·అతను రdక·, , , , సజ��సజ��సజ��సజ�� ల
 N=ేినప¨డల��  ల
 N=ేినప¨డల��  ల
 N=ేినప¨డల��  ల
 N=ేినప¨డల��  అi 7ా�XYGH�అi 7ా�XYGH�అi 7ా�XYGH�అi 7ా�XYGH�"""". . . . (బ¥ౖహ¯ 3/10,  స�¡హ�� 
జ��అ 1671). 

 



 

8888    -రdక· నుంST �లబSTన త7ాnత దుఆల
రdక· నుంST �లబSTన త7ాnత దుఆల
రdక· నుంST �లబSTన త7ాnత దుఆల
రdక· నుంST �లబSTన త7ాnత దుఆల
:::: 
రdక· త7ాnత దుఆల ఘనత /´పo:;, ప¨ణCం Q�ద�:;.  

((((అఅఅఅ))))    ఎవ7? ఎవ7? ఎవ7? ఎవ7? 'అల�� హ�మ' రబ�kH లక� హందు అల�� హ�మ' రబ�kH లక� హందు అల�� హ�మ' రబ�kH లక� హందు అల�� హ�మ' రబ�kH లక� హందు / / / / రబ�kH వలక� హం*రబ�kH వలక� హం*రబ�kH వలక� హం*రబ�kH వలక� హం*'    పల
క
ల
 పల
క
ల
 పల
క
ల
 పల
క
ల
 :ెవౖదూతల పల
క
లG� :ెవౖదూతల పల
క
లG� :ెవౖదూతల పల
క
లG� :ెవౖదూతల పల
క
లG� 
క�=XిYవ¨క�=XిYవ¨క�=XిYవ¨క�=XిYవ¨kà kà kà kà అత� Xాఅత� Xాఅత� Xాఅత� XాXాల
 Æ�ంచబడOXాల
 Æ�ంచబడOXాల
 Æ�ంచబడOXాల
 Æ�ంచబడOనునునును 
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పVవక4 � ఉప:ేMంNHర� అబ3 హ�78_7ా   ఉలa� �ంNHరdః """"ఇమ�ం నమ��ల6 ఇమ�ం నమ��ల6 ఇమ�ం నమ��ల6 ఇమ�ం నమ��ల6 'స�అల�� హ� �మ� హ�దKస�అల�� హ� �మ� హ�దKస�అల�� హ� �మ� హ�దKస�అల�� హ� �మ� హ�దK'    
అనJప¨డO అనJప¨డO అనJప¨డO అనJప¨డO �రd �రd �రd �రd 'అల�� హ�అల�� హ�అల�� హ�అల�� హ�మ' రబ�kH లక� హం*మ' రబ�kH లక� హం*మ' రబ�kH లక� హం*మ' రబ�kH లక� హం*'    అనంSTఅనంSTఅనంSTఅనంST, , , , ఎవ7? ఈ మ�ట అల�� K దూతల మ�టక
 అనుగ�ణం/ా ఎవ7? ఈ మ�ట అల�� K దూతల మ�టక
 అనుగ�ణం/ా ఎవ7? ఈ మ�ట అల�� K దూతల మ�టక
 అనుగ�ణం/ా ఎవ7? ఈ మ�ట అల�� K దూతల మ�టక
 అనుగ�ణం/ా 
ఉంట�ం:ో అత� పµరn XాXాల
 Æ�ంచబడGH�ఉంట�ం:ో అత� పµరn XాXాల
 Æ�ంచబడGH�ఉంట�ం:ో అత� పµరn XాXాల
 Æ�ంచబడGH�ఉంట�ం:ో అత� పµరn XాXాల
 Æ�ంచబడGH�"""". . . . (బ�ఖ�7̧ 796, మ�=ి� ం 409). మ7© ఉలa� ఖనంల6 'రబ�kH వలక� రబ�kH వలక� రబ�kH వలక� రబ�kH వలక� 
హం*హం*హం*హం*'    అనంST అనంST అనంST అనంST అ� ఉం:;.  

((((ఆఆఆఆ))))    'రబ�kH వరబ�kH వరబ�kH వరబ�kH వ    లక� హందు హంద� క=రీ� త�Cబýలక� హందు హంద� క=రీ� త�Cబýలక� హందు హంద� క=రీ� త�Cబýలక� హందు హంద� క=రీ� త�Cబý    మ�బ)రక� AKీమ�బ)రక� AKీమ�బ)రక� AKీమ�బ)రక� AKీ'    ప:Hలను gాV యSH�@f ప:Hలను gాV యSH�@f ప:Hలను gాV యSH�@f ప:Hలను gాV యSH�@f అల�� K అల�� K అల�� K అల�� K 
దూతల
దూతల
దూతల
దూతల
    ఒక7?� �ంఒక7?� �ంఒక7?� �ంఒక7?� �ంI ఒకరd మ�ందుక
 g�ళê4 ంI ఒకరd మ�ందుక
 g�ళê4 ంI ఒకరd మ�ందుక
 g�ళê4 ంI ఒకరd మ�ందుక
 g�ళê4 ంట)ట)ట)ట)రdరdరdరd.... 
 7?Ãాఅ �� 7ాAిఅ� అజ¤7?ü Gె�Xారdః పVవక4 g�నక {ªమ� నమ�� Nేసూ4  ఉkHJమ�, రdక· నుంST తల లaప¨తÓ పVవక4 
'స�అల�� హ� �మ� హ�దKస�అల�� హ� �మ� హ�దKస�అల�� హ� �మ� హ�దKస�అల�� హ� �మ� హ�దK'    అkHJరd, g�నక ఒక మ�Uి 'రబ�kH వలక� హందు హంద� క=ీర� త�Cబý 

మ�బ)రక� AీK' అ� అkHJడO, పVవక4 నమ�� మ�/?ంNHక, """"నమ��ల6 ఈ ప:Hల
 ప�@fనgా78వరdనమ��ల6 ఈ ప:Hల
 ప�@fనgా78వరdనమ��ల6 ఈ ప:Hల
 ప�@fనgా78వరdనమ��ల6 ఈ ప:Hల
 ప�@fనgా78వరd?"    అ� అST/ారd. 
'klను' అ� ఆ మ�Uి అkHJడO, అపìడO పVవక4 � NెXాoరdః """"klను మ�Q�Äౖ klను మ�Q�Äౖ klను మ�Q�Äౖ klను మ�Q�Äౖ ((((30303030) ) ) ) @f Q�/ౖా అల�� K దూతలను చూmాను@f Q�/ౖా అల�� K దూతలను చూmాను@f Q�/ౖా అల�� K దూతలను చూmాను@f Q�/ౖా అల�� K దూతలను చూmాను, , , , 
పVD ఒపVD ఒపVD ఒపVD ఒకEకEకEకEరd GHkl మ�ందురd GHkl మ�ందురd GHkl మ�ందురd GHkl మ�ందు/ా/ా/ా/ా    ఈ ప:Hలను gాV య�ఈ ప:Hలను gాV య�ఈ ప:Hలను gాV య�ఈ ప:Hలను gాV య�లలలల� ఆ7ాట � ఆ7ాట � ఆ7ాట � ఆ7ాట పడOత"kHJడOపడOత"kHJడOపడOత"kHJడOపడOత"kHJడO". ". ". ". (బ�ఖ�7̧ 799). 

9999    -    సజ��సజ��సజ��సజ�� ల
ఃల
ఃల
ఃల
ః 
 సజ��  నమ��ల6� అD /´పo 5)గం, అందుల6 అల�� K @�రక
 నమÝత, సమరoణ సంపµరñ 7̧Dల6 Xాట�ంచబడOత"ం:;. 
అందు@� అklక ప¨ణHCల
, ఉత4మ ఫ�GHల
 సజ��  iషయంల6 NెపoబSHÎ �. ఈ /´పo ప¨ణHC�J గమ�ంచంST.  

((((అఅఅఅ))))    2ాఫలCం 2ాఫలCం 2ాఫలCం 2ాఫలCం ((((నరకం నుంST రÆణనరకం నుంST రÆణనరకం నుంST రÆణనరకం నుంST రÆణ, , , , సnరä  పVglశ సఫలతసnరä  పVglశ సఫలతసnరä  పVglశ సఫలతసnరä  పVglశ సఫలత))))    

 $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ŸŸ ŸŸ2222 öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ àà ààffff óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøùùùù $$ $$#### uu uuρρρρ uu uu���� öö öö���� yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== øø øø���� èè èè???? )))) ∩∩∩∩∠∠∠∠∠∠∠∠∪∪∪∪ 〈〈〈〈  ) 2377ا� ( 

అల�� K ఆ:ేశం: {imాnసుల�7ాimాnసుల�7ాimాnసుల�7ాimాnసుల�7ా! ! ! ! రdక· NయేంSTరdక· NయేంSTరdక· NయేంSTరdక· NయేంST, , , , సజ��  NయేంSTసజ��  NయేంSTసజ��  NయేంSTసజ��  NయేంST, , , , � పVభ�వ¨క
 :HసCం NయేంST� పVభ�వ¨క
 :HసCం NయేంST� పVభ�వ¨క
 :HసCం NయేంST� పVభ�వ¨క
 :HసCం NయేంST, , , , మంI పనుల
 మంI పనుల
 మంI పనుల
 మంI పనుల
 
NేయంSTNేయంSTNేయంSTNేయంST, , , , :�� :Hn7ాkl :�� :Hn7ాkl :�� :Hn7ాkl :�� :Hn7ాkl �క
 2ాఫలC 5)గCం ల±ంచవచు-ను�క
 2ాఫలC 5)గCం ల±ంచవచు-ను�క
 2ాఫలC 5)గCం ల±ంచవచు-ను�క
 2ాఫలC 5)గCం ల±ంచవచు-ను}. . . . (హ~ 22: 77). 

{లఅల� క
ం త"లఅల� క
ం త"లఅల� క
ం త"లఅల� క
ం త"���� ి�హÂ�ి�హÂ�ి�హÂ�ి�హÂ�} gాCఖ�nనంల6 అబ3 బ�² అ� జజ��7̧ ఇల� NెXాoరdః 'అంటp నరకం నుంST రÆణ XÔం:; సnరä 
పVglశ XVా ప4{ª /´పo 2ాఫలCం'. (ఐసరdత4Ãా=ీ% �కల��� అ��C� క:�%). 

((((ఆఆఆఆ))))    పVళయ:;kHన అల�� K దయ�పVళయ:;kHన అల�� K దయ�పVళయ:;kHన అల�� K దయ�పVళయ:;kHన అల�� K దయ�నుగ²zల
నుగ²zల
నుగ²zల
నుగ²zల
, , , , ఆయన సంG�షంఆయన సంG�షంఆయన సంG�షంఆయన సంG�షం    మ7?య� మ7?య� మ7?య� మ7?య� @ాంD@ాంD@ాంD@ాంD    ల±2ా4 �ల±2ా4 �ల±2ా4 �ల±2ా4 � 

 ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ uu uutttt ’’ ’’ΧΧΧΧ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!#### ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ©©©© rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ !! !!$$$$ uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq ââ ââ‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( (( öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uu���� ss ss???? $$$$ YY YYèèèè ªª ªª.... ââ ââ‘‘‘‘ #### YY YY‰‰‰‰ ££ ££∨∨∨∨ ßß ßß™™™™ tt ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ WW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ ¨̈̈̈uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( (( 
öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ$$$$ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ���� rr rrOOOO rr rr&&&& ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ àà ààffff �� ��¡¡¡¡9999 $$   ) 29ا��45 (  〉〉〉〉 ####$$

{మ�హమ'* అల�� K పVవక4మ�హమ'* అల�� K పVవక4మ�హమ'* అల�� K పVవక4మ�హమ'* అల�� K పVవక4, , , , ఆయన g�ంట ఉనJgారd అimాnసుల ఆయన g�ంట ఉనJgారd అimాnసుల ఆయన g�ంట ఉనJgారd అimాnసుల ఆయన g�ంట ఉనJgారd అimాnసుల పట�పట�పట�పట�     కకకక���� ?నుల
/ా ఉంట)రd?నుల
/ా ఉంట)రd?నుల
/ా ఉంట)రd?నుల
/ా ఉంట)రd, , , , పరసoరం పరసoరం పరసoరం పరసoరం 
కరdణHమయ�ల
/ా ఉంట)రdకరdణHమయ�ల
/ా ఉంట)రdకరdణHమయ�ల
/ా ఉంట)రdకరdణHమయ�ల
/ా ఉంట)రd. . . . �వ¨ gా7?� చూ=నిపìడO�వ¨ gా7?� చూ=నిపìడO�వ¨ gా7?� చూ=నిపìడO�వ¨ gా7?� చూ=నిపìడO, , , , gారd రdక· సజ�� లల6gారd రdక· సజ�� లల6gారd రdక· సజ�� లల6gారd రdక· సజ�� లల6, , , , అల�� K  అనుగ²z�J అల�� K  అనుగ²z�J అల�� K  అనుగ²z�J అల�� K  అనుగ²z�J ఆయన ఆయన ఆయన ఆయన 
పVసనJతనూ అ7?Pంచటంల6 పVసనJతనూ అ7?Pంచటంల6 పVసనJతనూ అ7?Pంచటంల6 పVసనJతనూ అ7?Pంచటంల6 �మగ�Jలºౖ ఉండటం క�Qిసు4 ం:;�మగ�Jలºౖ ఉండటం క�Qిసు4 ం:;�మగ�Jలºౖ ఉండటం క�Qిసు4 ం:;�మగ�Jలºౖ ఉండటం క�Qిసు4 ం:;. . . . సజ�� ల సూచనల
సజ�� ల సూచనల
సజ�� ల సూచనల
సజ�� ల సూచనల
    gా7? మ�ఖ�లQ� ౖఉంట)�gా7? మ�ఖ�లQ� ౖఉంట)�gా7? మ�ఖ�లQ� ౖఉంట)�gా7? మ�ఖ�లQ� ౖఉంట)�. . . . gాట� వల�  gాట� వల�  gాట� వల�  gాట� వల�  
gారd పVGCేకం/ా gారd పVGCేకం/ా gారd పVGCేకం/ా gారd పVGCేకం/ా గ�7?4ంచగ�7?4ంచగ�7?4ంచగ�7?4ంచ    బబబబడడడడGHరdGHరdGHరdGHరd}. . . . (ఫ� K 48: 29). 

{సజ�� ల సూచనల
 gా7? మ�ఖ�లQ� ౖసజ�� ల సూచనల
 gా7? మ�ఖ�లQ� ౖసజ�� ల సూచనల
 gా7? మ�ఖ�లQ� ౖసజ�� ల సూచనల
 gా7? మ�ఖ�లQ� ౖఉంట)�ఉంట)�ఉంట)�ఉంట)�}    ¼కE gాCఖ�Cనం ల6 సఅ�:� ర��మహ�ల�� K ఇల� NెXాoరdః 'అ�;కం/ా 
మ7?య� మంI7̧Dల6 Nే=ిన :HసCం (ఇబ)ద�) పV5)వం gా7? మ�ఖ�లQ�ౖ పSTం:;. Iవ7?@f gా7? నమ��ల వల�  gా7? 
బ)హCం {|7?=ినట��  gా7? ఆంతరCం స�తం @ాంDవంత{|}ం:;. (Gౖె=ీరd� క7̧�ర²z'� Aీ తAీ 7? కల��� మkHJ�) 

((((ఇఇఇఇ) ) ) ) 2ాP నం 78ట�� ంప¨2ాP నం 78ట�� ంప¨2ాP నం 78ట�� ంప¨2ాP నం 78ట�� ంప¨, , , , Xాపం మ�Jంప¨Xాపం మ�Jంప¨Xాపం మ�Jంప¨Xాపం మ�Jంప¨ 
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పVవక4 � ఇల� ఉప:ేMంNHరdః    """"�వ¨ ఎక
E�వ¨ ఎక
E�వ¨ ఎక
E�వ¨ ఎక
Eవ/ా సజ�� ల
 Nే�వ/ా సజ�� ల
 Nే�వ/ా సజ�� ల
 Nే�వ/ా సజ�� ల
 Nే�, , , , �వ¨ సజ���వ¨ సజ���వ¨ సజ���వ¨ సజ��     NేNNేేNే=నిప¨డల��  � పVD సజ��=నిప¨డల��  � పVD సజ��=నిప¨డల��  � పVD సజ��=నిప¨డల��  � పVD సజ�� క
 బదుల
/ా క
 బదుల
/ా క
 బదుల
/ా క
 బదుల
/ా 
అల�� K అల�� K అల�� K అల�� K � @�రక
 ఒక � @�రక
 ఒక � @�రక
 ఒక � @�రక
 ఒక     2ాP నం Q�ంచుGHడO2ాP నం Q�ంచుGHడO2ాP నం Q�ంచుGHడO2ాP నం Q�ంచుGHడO, , , , Xాపం మ�J2ా4 డOXాపం మ�J2ా4 డOXాపం మ�J2ా4 డOXాపం మ�J2ా4 డO"""". . . . (మ�=ి� ం 488). 

((((ఈఈఈఈ))))    పVవక4 2ాపVవక4 2ాపVవక4 2ాపVవక4 2ా�పCం�పCం�పCం�పCం 

 ర�అ �� కఅx   ఉలa� �ంNHరdః klను వ¨Ë �ళêÍ, మ7�:ౖెkH అవసరమ�నJi అం:;ంచుటక
 పVవక4 � వద�kl 7ాDV 
గడQygాణñ . అ�Gే ఒక2ా7? పVవక4 � """"అడOగ� అడOగ� అడOగ� అడOగ� ((((�@fష�మ�నJ:; అడOగ��@fష�మ�నJ:; అడOగ��@fష�మ�నJ:; అడOగ��@fష�మ�నJ:; అడOగ�)" )" )" )" అ� అkHJరd. 'klను సnరäంల6 � 2ా�పCం 
@Ïరdత"kHJను' అ� అkHJను, ఇం@�:ైkH? అ� పVవక4 అST/ాడO, '@�వలం అ:; మ�తV{ª' అ� klన kHJను. అపìడO పVవక4 
� NెXాoరdః """"� సnపVÕజనం @Ïసం � సnపVÕజనం @Ïసం � సnపVÕజనం @Ïసం � సnపVÕజనం @Ïసం �వ¨ అ�;క సజ�� ల
 �వ¨ అ�;క సజ�� ల
 �వ¨ అ�;క సజ�� ల
 �వ¨ అ�;క సజ�� ల
 ((((నమ��ల
నమ��ల
నమ��ల
నమ��ల
) ) ) ) N=ే ిkHN=ే ిkHN=ే ిkHN=ే ిkHక
 సzక
 సzక
 సzక
 సzయపడOయపడOయపడOయపడO".".".".    (మ�=ి� ం 489). 

((((ఉఉఉఉ))))    దుఆ దుఆ దుఆ దుఆ =nీ@ా7ా�@f త/?న సమయం=nీ@ా7ా�@f త/?న సమయం=nీ@ా7ా�@f త/?న సమయం=nీ@ా7ా�@f త/?న సమయం 

పVవక4 � పVబÚ�;ంNHర� అబ3 హ�78_7ా   ఉలa� �ంNHరdః """":HసుడO :HసుడO :HసుడO :HసుడO తన పVభ�వ¨క
 అD Nరేdతన పVభ�వ¨క
 అD Nరేdతన పVభ�వ¨క
 అD Nరేdతన పVభ�వ¨క
 అD Nరేdవ¨/ా ఉంS:ే; సజ��  =ిPDల6వ¨/ా ఉంS:ే; సజ��  =ిPDల6వ¨/ా ఉంS:ే; సజ��  =ిPDల6వ¨/ా ఉంS:ే; సజ��  =ిPDల6, , , , 
గనగనగనగనక క క క అందుల6అందుల6అందుల6అందుల6    ఎక
Eవ/ా ఎక
Eవ/ా ఎక
Eవ/ా ఎక
Eవ/ా దుఆ దుఆ దుఆ దుఆ NయేంSTNయేంSTNయేంSTNయేంST". ". ". ". (మ�=ి� ం 482). 

మ7© ఉలa� ఖనంల6 ఆయన � ఇల� NెXాoరdః """"సజ�� ల6 సజ�� ల6 సజ�� ల6 సజ�� ల6 దుఆ ఎక
Eవ/ా NయేంSTదుఆ ఎక
Eవ/ా NయేంSTదుఆ ఎక
Eవ/ా NయేంSTదుఆ ఎక
Eవ/ా NయేంST, , , , అ:; =nీ@ారÕగCమవ¨త"ందనJఅ:; =nీ@ారÕగCమవ¨త"ందనJఅ:; =nీ@ారÕగCమవ¨త"ందనJఅ:; =nీ@ారÕగCమవ¨త"ందనJ    
నమ'కం ఈ =ిPDల6 ఎక
Eవ/ా ఉంట�ం:;నమ'కం ఈ =ిPDల6 ఎక
Eవ/ా ఉంట�ం:;నమ'కం ఈ =ిPDల6 ఎక
Eవ/ా ఉంట�ం:;నమ'కం ఈ =ిPDల6 ఎక
Eవ/ా ఉంట�ం:;"""". . . . (మ�=ి� ం 479). 

((((ఊఊఊఊ))))    XాXాల XాXాల XాXాల XాXాల పVßపVßపVßపVß����ళనళనళనళన 

పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఉప:ేMంNHరdః """"మ�Uి నమ�Uి నమ�Uి నమ�Uి నమ�� Nయే�టక
 లaIనపìడO అత� XాXాల
 అత� తల మ�� Nయే�టక
 లaIనపìడO అత� XాXాల
 అత� తల మ�� Nయే�టక
 లaIనపìడO అత� XాXాల
 అత� తల మ�� Nయే�టక
 లaIనపìడO అత� XాXాల
 అత� తల 
మ7?య� భ�జ�లQ� ౖglయబడGH�మ7?య� భ�జ�లQ� ౖglయబడGH�మ7?య� భ�జ�లQ� ౖglయబడGH�మ7?య� భ�జ�లQ� ౖglయబడGH�, , , , అతను రdక·అతను రdక·అతను రdక·అతను రdక·, , , , సజ�� ల
 N=ేినప¨డల��  అi 7ా�XYGH�సజ�� ల
 N=ేినప¨డల��  అi 7ా�XYGH�సజ�� ల
 N=ేినప¨డల��  అi 7ా�XYGH�సజ�� ల
 N=ేినప¨డల��  అi 7ా�XYGH�". ". ". ". (బ¥ౖహ¯ 3/10,  స�¡హ�� 
జ��అ 1671). 

((((కకకక))))        సజ��  సజ��  సజ��  సజ��  అంగమ�ను నర@ా/?J అంగమ�ను నర@ా/?J అంగమ�ను నర@ా/?J అంగమ�ను నర@ా/?J @ాల-దు@ాల-దు@ాల-దు@ాల-దు 
పVవక4 � =�లiNH-రdః "("("("(మ�నవ శ7ర̧మ�ల6మ�నవ శ7ర̧మ�ల6మ�నవ శ7ర̧మ�ల6మ�నవ శ7ర̧మ�ల6) ) ) ) సజ��  సజ��  సజ��  సజ��  5)/ా�J5)/ా�J5)/ా�J5)/ా�J    అల�� K నరకంఅల�� K నరకంఅల�� K నరకంఅల�� K నరకంQ� ౖ�Uy�;ంNHడOQ� ౖ�Uy�;ంNHడOQ� ౖ�Uy�;ంNHడOQ� ౖ�Uy�;ంNHడO, , , , అంటp అ:; :H�J @ాల-దుఅంటp అ:; :H�J @ాల-దుఅంటp అ:; :H�J @ాల-దుఅంటp అ:; :H�J @ాల-దు". ". ". ". 
(బ�ఖ�7̧ 806, మ�=ి� ం 182). 

 imాnసుల
 Nే=ిన XాXా�J అల�� K Æ�ంచ�Nో, మ7?య� gా7? XాXాలను అ�;గ�ంNే, త"STIgl=y ప¨ణHCల
 క·SH 
gా7? వద�  లaక
నJNో gారd gా7? XాXాల ప7?మ�ణH�J బట��  అ/?Jల6 MßTంచబడGHరd. అ�Gే సజ�ä  అంగమ�ల
 NHల� 
/âరవ�య{|}నi గనక అ/?J gాట�� Dనదు, gాట�Q�ౖ ఏల�ంట� పV5)వం పడదు. (అష�రdÀ � మ��4 అ...., 3వ సంప¨టం: Uy° 
ఇబ�J ఉ=�ౖ��) 

10101010    -Åదట� తషహ�À *Åదట� తషహ�À *Åదట� తషహ�À *Åదట� తషహ�À *:::: 
భ3మ�C@ాmాల6�  భ3మ�C@ాmాల6�  భ3మ�C@ాmాల6�  భ3మ�C@ాmాల6�  ఉనJ అల�� K :Hసులక
 సమ�నం/ా ప¨ణCంఉనJ అల�� K :Hసులక
 సమ�నం/ా ప¨ణCంఉనJ అల�� K :Hసులక
 సమ�నం/ా ప¨ణCంఉనJ అల�� K :Hసులక
 సమ�నం/ా ప¨ణCం 

 Åదట� తషహ�À * ల6 'అస ల�మ� అలºkౖH వ అల� ఇబ)అస ల�మ� అలºkౖH వ అల� ఇబ)అస ల�మ� అలºkౖH వ అల� ఇబ)అస ల�మ� అలºkౖH వ అల� ఇబ):;ల��:;ల��:;ల��:;ల��     ��2ా ��¡���2ా ��¡���2ా ��¡���2ా ��¡�'    అనJ దుఆ చదువ¨త"నJపìడO /´పo 
ఘనత మనక
 Gెల
సు4 ం:;. kHG� Xాట� �ర[ గమ�ంచంSTః  

అబ�� ల�� K �� మ£ఊ*   ఉలa� �ంNHరdః kH Nే� పVవక4 � NేDల6 ఉండ/ా ఖు%ఆను సూ7ాల
 kl7?oనట��  ఆయన kHక
 
తష హ�À * దుఆ kl7ాoరd. 'అత4��య�Cత" �ల�� �� అత4��య�Cత" �ల�� �� అత4��య�Cత" �ల�� �� అత4��య�Cత" �ల�� �� వస లgాత" వత4�Cవస లgాత" వత4�Cవస లgాత" వత4�Cవస లgాత" వత4�C    బ)త" అస ల�మ� అలºౖక అయ�CహనJ�య�C బ)త" అస ల�మ� అలºౖక అయ�CహనJ�య�C బ)త" అస ల�మ� అలºౖక అయ�CహనJ�య�C బ)త" అస ల�మ� అలºౖక అయ�CహనJ�య�C 
వవవవ    రహ'త"ల�� �� వరహ'త"ల�� �� వరహ'త"ల�� �� వరహ'త"ల�� �� వ    బర@ాత"హ� బర@ాత"హ� బర@ాత"హ� బర@ాత"హ� అస ల�మ� అఅస ల�మ� అఅస ల�మ� అఅస ల�మ� అలºౖkH వఅల� ఇబ):;ల�� ��2ా ��¡�లºౖkH వఅల� ఇబ):;ల�� ��2ా ��¡�లºౖkH వఅల� ఇబ):;ల�� ��2ా ��¡�లºౖkH వఅల� ఇబ):;ల�� ��2ా ��¡�'  ఈ ప:Hల
 �రనJపìడO 
భ3మ�C@ాmాల6�  ఉనJ పVD ప¨ణC ప¨రd ష"�@f ఈ దుఆ ల±సు4 ం:;.    'వ అÁ హదు అల��  ఇల�హ ఇల�ల�� హ� వ అషÎహదు వ అÁ హదు అల��  ఇల�హ ఇల�ల�� హ� వ అషÎహదు వ అÁ హదు అల��  ఇల�హ ఇల�ల�� హ� వ అషÎహదు వ అÁ హదు అల��  ఇల�హ ఇల�ల�� హ� వ అషÎహదు 
అనJ మ�అనJ మ�అనJ మ�అనJ మ�హమ'ద� అబ�� హ� వహమ'ద� అబ�� హ� వహమ'ద� అబ�� హ� వహమ'ద� అబ�� హ� వ    రసూల
హ�రసూల
హ�రసూల
హ�రసూల
హ�'. . . . (బ�ఖ�7̧ 6265, 831). 

 �వ¨ సల�ం Nేసు4 kHJవంటp; భ3మ�C@ాmాల6�  బVD@f ఉనJ, చ� XY�న ప¨ణCప¨రdష"ల
, ukHJత"ల
 మ7?య� 
అల�� K దూతల
 అందర[ అ�J ర@ాల ల6Xాలక
 అ�తం/ా మ7?య� ఆపదలక
 దూరం/ా ఉంSHల� దుఆ Nేసు4 kHJవ¨ 
అ� అరPం. :�� వల�  అల�� K �Q�ౖ కరdణంI ఎవ78వ7?Q�ౖ �వ¨ సల�ం Nేmాg� పVD ఒకE7?@f బదుల
/ా ప¨ణCం పV2ా:;2ా4 డO.  

11111111    -Iవ7?Iవ7?Iవ7?Iవ7?    తషహ�À *తషహ�À *తషహ�À *తషహ�À *::::    ((((పVవక4 Q� ౖదర[*పVవక4 Q� ౖదర[*పVవక4 Q� ౖదర[*పVవక4 Q� ౖదర[*)))) 
 పVవక4 సల�ల�హ� అలºౖ�� వసల� ంQ�ౖ దర[* చదవడంల6 NHల� ప¨ణHCల
, 78ట�� ంప¨ పVDఫల�ల
kHJ�.  

((((అఅఅఅ))))    అల�� K మ7?య� ఆయన దూతలఅల�� K మ7?య� ఆయన దూతలఅల�� K మ7?య� ఆయన దూతలఅల�� K మ7?య� ఆయన దూతల    అనుకరణఅనుకరణఅనుకరణఅనుకరణ 
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{అల�� K ఆయన దూతల
 పVవక4@8_ అల�� K ఆయన దూతల
 పVవక4@8_ అల�� K ఆయన దూతల
 పVవక4@8_ అల�� K ఆయన దూతల
 పVవక4@8_ 'దర[*దర[*దర[*దర[*'ను పంప¨GHరdను పంప¨GHరdను పంప¨GHరdను పంప¨GHరd, , , , imాnసుల�7ాimాnసుల�7ాimాnసుల�7ాimాnసుల�7ా! ! ! ! �రd క·SH ఆయన@8_ దర[*�రd క·SH ఆయన@8_ దర[*�రd క·SH ఆయన@8_ దర[*�రd క·SH ఆయన@8_ దర[*, , , , సల�ýసల�ýసల�ýసల�ý    ల
ల
ల
ల
    
పంపంSTపంపంSTపంపంSTపంపంST}. . . . (అK జ�x 33: 56). 

((((ఆఆఆఆ))))    ప:; 78ట�  ప¨ణCంప:; 78ట�  ప¨ణCంప:; 78ట�  ప¨ణCంప:; 78ట�  ప¨ణCం 

 �� �� �� �� �	 
��� � ��   �� ��� �� �� ���� �  ��� ��: N �
 �'� �$ ( �+ �� (e �t �* �4	�� (e �t om� o �u �� �O�& �E �� aX 
పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఇల� =�లiNH-ర� అబ3 హ�78_7ా రuయల�� హ� అనుÀ  ఉలa� �ంNHరdః """"ఎవరd kHQ� ౖఒక ఎవరd kHQ� ౖఒక ఎవరd kHQ� ౖఒక ఎవరd kHQ� ౖఒక 
2ా7? దర[* పంప¨GH7© అల�� K అత�Q� ౖప:; 2ారd�  కరdణ2ా4 డO2ా7? దర[* పంప¨GH7© అల�� K అత�Q� ౖప:; 2ారd�  కరdణ2ా4 డO2ా7? దర[* పంప¨GH7© అల�� K అత�Q� ౖప:; 2ారd�  కరdణ2ా4 డO2ా7? దర[* పంప¨GH7© అల�� K అత�Q� ౖప:; 2ారd�  కరdణ2ా4 డO". ". ". ". (మ�=ి� ం 408). 

((((ఇఇఇఇ))))    ప:; ప¨ణHCల
 ��ంచబడప:; ప¨ణHCల
 ��ంచబడప:; ప¨ణHCల
 ��ంచబడప:; ప¨ణHCల
 ��ంచబడGH�GH�GH�GH�, , , , ప:; XాXాల
 Gçల/?ంచప:; XాXాల
 Gçల/?ంచప:; XాXాల
 Gçల/?ంచప:; XాXాల
 Gçల/?ంచ    బడGH�బడGH�బడGH�బడGH� 

పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఆ:ేశ పV@ారం: """"kHQ� ౖఒకE2ా7? దర[* పంQని gా�kHQ� ౖఒకE2ా7? దర[* పంQని gా�kHQ� ౖఒకE2ా7? దర[* పంQని gా�kHQ� ౖఒకE2ా7? దర[* పంQని gా�@f@f@f@f    అల�� K అల�� K అల�� K అల�� K ప:; ప¨ణHCల
 gVా 2ా4ప:; ప¨ణHCల
 gVా 2ా4ప:; ప¨ణHCల
 gVా 2ా4ప:; ప¨ణHCల
 gVా 2ా4 డOడOడOడO"""".... 
(D7?'u 485), మ7© ఉలa� ఖనంల6� ప:Hల
 ఇల� ఉkHJ�ః """"అత� ప:; XాXాల
 Gçల/?2ా4 డOఅత� ప:; XాXాల
 Gçల/?2ా4 డOఅత� ప:; XాXాల
 Gçల/?2ా4 డOఅత� ప:; XాXాల
 Gçల/?2ా4 డO". ". ". ". మ7© హ:�సు ప:Hల
 ఇiః 
""""అత� ప:; XాXాల
 త"STఅత� ప:; XాXాల
 త"STఅత� ప:; XాXాల
 త"STఅత� ప:; XాXాల
 త"STIIIIgl2ా4 డOgl2ా4 డOgl2ా4 డOgl2ా4 డO". ". ". ". (మ�సJ* అహ'* 3/102, 4/29(1)). 

12121212    -సల�ంక
 మ�ందు దుఆసల�ంక
 మ�ందు దుఆసల�ంక
 మ�ందు దుఆసల�ంక
 మ�ందు దుఆ:::: 
 సల�ంక
 మ�ందు దుఆ iషయంల6 ఏ ఘనత లaక
kHJ అ:; దుఆ అం/̧@ార Çభసందర¿మవడ{ª NHల
. 
అ:ెల�గంటp నమ�¢ అపìడO తన పVభ�వ¨ g�ౖప¨నక
 మర�, ఆయనG� ÅరQ�ట��  క
ంట)డO. అతను నమ��ల6kl 
ఉkHJడO గనక ఇ:; దుఆ అం/̧@ా7ా�@f ఎంG� ఉత4మం.  
అ& రuయల�� హ� అనుÀ  ఉలa� ఖనం పV@ారం: పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఉప:ేMంNHరdః """"�ల6�ల6�ల6�ల6    ఎఎఎఎవ78_kH నమ�వ78_kH నమ�వ78_kH నమ�వ78_kH నమ�� � � � 
Nేసు4 నJపìడO Nేసు4 నJపìడO Nేసు4 నJపìడO Nేసు4 నJపìడO 'అత4��య�Cత" �ల�� ��అత4��య�Cత" �ల�� ��అత4��య�Cత" �ల�� ��అత4��య�Cత" �ల�� ��............'    చదgా�చదgా�చదgా�చదgా�, , , , :H� Qదిప తన@fష�మ�నJ :H�J అ7?Pంచు@Ïgా�:H� Qదిప తన@fష�మ�నJ :H�J అ7?Pంచు@Ïgా�:H� Qదిప తన@fష�మ�నJ :H�J అ7?Pంచు@Ïgా�:H� Qదిప తన@fష�మ�నJ :H�J అ7?Pంచు@Ïgా�", , , , మ7© ఉలa� ఖనంల6 
ఉం:; """"ఇం@�:ెkౖH దుఆ ఎంచు@Ïgా�ఇం@�:ెkౖH దుఆ ఎంచు@Ïgా�ఇం@�:ెkౖH దుఆ ఎంచు@Ïgా�ఇం@�:ెkౖH దుఆ ఎంచు@Ïgా�".".".". (బ�ఖ�7?, మ�=ి� ం).  
అబ3 ఉమ�మ ఉలa� ఖనం పV@ారం: పVవక4 � ను ఎవ7© అST/ారd, 'ఏ దుఆ ఎక
Eవ iనబడOత"ం:;' అ�. :H�@f పVవక4 � 
ఇల� NెXాoరdః """"మధC 7ాDVల6 మ7?య� ఫ%¤ నమ��ల మధC 7ాDVల6 మ7?య� ఫ%¤ నమ��ల మధC 7ాDVల6 మ7?య� ఫ%¤ నమ��ల మధC 7ాDVల6 మ7?య� ఫ%¤ నమ��ల Iవ7? 5)గంల6Iవ7? 5)గంల6Iవ7? 5)గంల6Iవ7? 5)గంల6". ". ". ". (D7?'u 3499). హ:�సుల6 అర� పదం 
'దుబ�రdస లgా�' అ� ఉం:;, అ�Gే 2ామ�నCం/ా :�� 5)వం నమ�� Iవ7? 5)గం, అంటp సల�ంక
 మ�ందు అ�. 
అ�Gే ఒకపìడO నమ�� త7ాnత అ� క·SH NెపoబడOత"ం:;.  
 

�  నమ��ల6� నమ��ల6� నమ��ల6� నమ��ల6� 78ండవ78ండవ78ండవ78ండవ    ��; 2ా7ాంశం��; 2ా7ాంశం��; 2ా7ాంశం��; 2ా7ాంశం 
 

కర'కర'కర'కర' ఫ�తంఫ�తంఫ�తంఫ�తం    

 

 

1-    నమ�� ఘనత 

1) ఉనJత 2ాP kHల
, XాXాల మ�Jంప¨, ఉత4మ ఉXా�;. 2) తపìల పVß�ళనం, XాXాల త"STIglత. 
3) @ారdణCం,  4) జనJత"� Aి% :ౌ£ ల6 పVglశం.     5) @ాంD,     7) సnరä పVglశం, (ఫ~V, అ£V) 
6) పగట� మ7?య� 7ాDV దూతల ఆగమనం, (ఫ~V, అ£V).     8) నరక iమ�@f4 (ఫ~V, అ£V) 
9) అల�� K రÆణ (ఫ~V).   10) అల�� K దర¹నం (అ£V) 
11) అరP 7ాDV తహ�¤ * Nే=ినంత ప¨ణCం (ఇòా), 7ాతVంGH తహ�¤ * Nే=ినంత ప¨ణCం (ఫ~V). 

2- 2ామ3��క నమ�� 270 ప¨ణHCల
 (27×10=270 ప¨ణHCల
) 
3- ఖుషÓఅ� 
(నమ�� ల6 అణ�క
వ) 

1) సnరä పVglశ 2ాఫలCం, నరకం నుంST రÆణ.       2) అల�� K ¼కE QyVమ 

3) ఏ �SH లa� 7©� అల�� K �డల6 ఆశ²యం.     4) నమ�� ప¨ణHCల 78ట��ంప¨ 
5) XాXాల మ�Jంప¨, /´పo పVDఫలం. 

4- సkH ఆ@ాశ :Hn7ాల
 GెరవబడOట 
5- ÃాDహ సూ7ా 
Xా7ాయణం 

1) ఖు%ఆనుల6� /´పo సూ7ా Xా7ాయణం 

2) 2Y4 తVమ� + దుఆ  
6- ఆ�� XాXాల మ�Jంప¨ 
7- రdక· XాXాల
 7ా�పడOట 
8- రdక· త7ాnత 
దుఆల
 

1) XాXాల మ�Jంప¨.      2) gాట�� gVా యట)�@f అల�� K దూతల
 ఎగబడGHరd 
 

 

                                                
1 'ప:; 2ాP kHల
 78ట��ంప¨ NేయబడGHయ�' మ�సJ* అహ'* 4/29ల6 ఉం:;. 



 

 

 

9- సజ�� ల
 

1) 2ాఫలCం.  2) 2ాP నం 78ట��ంప¨, Xాపం మ�Jంప¨ 
3) పVళయ:;kHన అల�� K దయ, పVసనJత, @ాంD 

4) సnరäంల6 పVవక4 స�J��తం. 5) XాXాల
 7ా�పడOట. 
6) XాXాత"'లºౖన imాnసుల సజ��  అంగమ�లను నర@ా/?J @ాల-దు. 

10- Åదట� తషహ�À * ఏ ఏ ప¨ణHCత"'లక
 �వ¨ సల� Nేmాg� gారంద7? ప¨ణCం 
11- Iవ7? తషహ�À *, 
పVవక4 Q�ౖ దర[* 

1) అల�� K మ7?య� ఆయన దూతల అనుకరణ.       2) ప:; 78ట�  వరక
 ప¨ణHCల
 Q�రగడం 

3) ప:; ప¨ణHCల
 ��ంచబడటం, ప:; XాXాల
 త"STIglయబటడం 
12- సల�ం క
 మ�ందు దుఆ అం/̧@ార సమయం. 

    
మ3డవ ��;మ3డవ ��;మ3డవ ��;మ3డవ ��;        ((((�ß�పం�ß�పం�ß�పం�ß�పం)))) 

నమ�� త7ాnనమ�� త7ాnనమ�� త7ాnనమ�� త7ాnత Nయే�నట�వంట� అజ�E%త Nయే�నట�వంట� అజ�E%త Nయే�నట�వంట� అజ�E%త Nయే�నట�వంట� అజ�E% 

 నమ�� త7ాnత Nేయవల=ిన అజ�E% iiధ gా@ాCల6�  ఉనJi. అల�/� gాట� ప¨ణHCల
 క·SH iiధ ర@ాల
/ా ఉనJi. 
అందుల6 @��Jః 

((((అఅఅఅ))))    XాXాల మ�Jంప¨ఃXాXాల మ�Jంప¨ఃXాXాల మ�Jంప¨ఃXాXాల మ�Jంప¨ః     
అబ3 హ�78_7ా   ఉలa� ఖనం పV@ారం పVవక4 � ఇల� =�లiNH-రdః """"పVD నమ�� త7ాnత ఎవరd పVD నమ�� త7ాnత ఎవరd పVD నమ�� త7ాnత ఎవరd పVD నమ�� త7ాnత ఎవరd 33 33 33 33 2ారd�  సుx zనల�� K2ారd�  సుx zనల�� K2ారd�  సుx zనల�� K2ారd�  సుx zనల�� K, , , , 
33 33 33 33 2ారd�  అల�� హ� అక�%2ారd�  అల�� హ� అక�%2ారd�  అల�� హ� అక�%2ారd�  అల�� హ� అక�%, , , , 33 33 33 33 2ారd�  2ారd�  2ారd�  2ారd�  అ� హందు�ల�� Kఅ� హందు�ల�� Kఅ� హందు�ల�� Kఅ� హందు�ల�� K, , , , మ7? ల�ఇల�హ ఇల�ల�� హ� వహ� హÂ ల� ష7క̧ లహÂ మ7? ల�ఇల�హ ఇల�ల�� హ� వహ� హÂ ల� ష7క̧ లహÂ మ7? ల�ఇల�హ ఇల�ల�� హ� వహ� హÂ ల� ష7క̧ లహÂ మ7? ల�ఇల�హ ఇల�ల�� హ� వహ� హÂ ల� ష7క̧ లహÂ లహ�� లహ�� లహ�� లహ�� 
మ�ల
E వలహ�� హందు వహ�వ అల� మ�ల
E వలహ�� హందు వహ�వ అల� మ�ల
E వలహ�� హందు వహ�వ అల� మ�ల
E వలహ�� హందు వహ�వ అల� క
��  U�ఇౖ� క:�% చ:;i వంద పµ7?4 Nే2ా4 Sో అత� XాXాల
 సమ�దVప¨ క
��  U�ఇౖ� క:�% చ:;i వంద పµ7?4 Nే2ా4 Sో అత� XాXాల
 సమ�దVప¨ క
��  U�ఇౖ� క:�% చ:;i వంద పµ7?4 Nే2ా4 Sో అత� XాXాల
 సమ�దVప¨ క
��  U�ఇౖ� క:�% చ:;i వంద పµ7?4 Nే2ా4 Sో అత� XాXాల
 సమ�దVప¨ 
నురdగంత ఉkHJ Æ�ంచబడGH�నురdగంత ఉkHJ Æ�ంచబడGH�నురdగంత ఉkHJ Æ�ంచబడGH�నురdగంత ఉkHJ Æ�ంచబడGH�"""". . . . (మ�=ి� ం 597).  

((((ఆఆఆఆ))))    అనుగ²హంఅనుగ²హంఅనుగ²హంఅనుగ²హం, , , , ఉనJత 2ాP kHల
 మ7?య� 5Úగబ)/ాCల
 ఉనJత 2ాP kHల
 మ7?య� 5Úగబ)/ాCల
 ఉనJత 2ాP kHల
 మ7?య� 5Úగబ)/ాCల
 ఉనJత 2ాP kHల
 మ7?య� 5Úగబ)/ాCల
 ++++    సnసnసnసnరä పVglశం రä  పVglశం రä  పVglశం రä  పVglశం ++++    1500 1500 1500 1500 ప¨ణHCల
ప¨ణHCల
ప¨ణHCల
ప¨ణHCల
 
 అబ3 హ�78_ర   ఉలa� �ంNHరdః (ఓ 7©� @�ందరd Qyద పVజల
 పVవక4 � వద�క
 వI-) 'పVవ@ా4 ! ధ�క
ల
 తమ 
=ి7?సంపదల మ3లం/ా ఉనJత 2ాP kHల
 అ�;7©��ంచSH�@f, mాశnతప¨ 5Úగ5)/ాC ల
 XÔందSH�@f మ�కంటp మ�ందు 
g�ÛÜÍరd' అ� Aి7ాCదు Nేmారd. """"అఅఅఅ:; ఎల�:; ఎల�:; ఎల�:; ఎల�?" " " " అ� పVవక4 � అST/ారd. gారkHJరdః 'gారd మ� ల�/ా నమ�� Nే2ా4 రd, మ� 
ల�/ాkl ధర' య�:H� ల
 క·SH Nే2ా4 రd. డబ�� ఉనJందున gారd (అల�� K మ�రäంల6) ఖరd- Q�డOత"kHJరd, మ� వద�  ఆ 
డబ�� లaదు. అపìడO పVవక4 � NెXాoరdః """"klను �@Ï iషయం G�ెయజ�యkHklను �@Ï iషయం G�ెయజ�యkHklను �@Ï iషయం G�ెయజ�యkHklను �@Ï iషయం G�ెయజ�యkH?    �రd �రd �రd �రd :H:H:H:H�J Xాట�ంI�J Xాట�ంI�J Xాట�ంI�J Xాట�ంI    �మ'�J �మ'�J �మ'�J �మ'�J 
�ంIXY�న gాళÍG� సమ�ను�ంIXY�న gాళÍG� సమ�ను�ంIXY�న gాళÍG� సమ�ను�ంIXY�న gాళÍG� సమ�నులవ¨GHరdలవ¨GHరdలవ¨GHరdలవ¨GHరd, , , , � కంటp g�నక ఉనJ gాళÍG�� కంటp g�నక ఉనJ gాళÍG�� కంటp g�నక ఉనJ gాళÍG�� కంటp g�నక ఉనJ gాళÍG�నునునును    �ంIXYGHరd�ంIXYGHరd�ంIXYGHరd�ంIXYGHరd, , , , � ల�ంట� ఈ పద�D� � ల�ంట� ఈ పద�D� � ల�ంట� ఈ పద�D� � ల�ంట� ఈ పద�D� 
అనుస7?ంN ేgాడO తపo �అనుస7?ంN ేgాడO తపo �అనుస7?ంN ేgాడO తపo �అనుస7?ంN ేgాడO తపo �    ల�ంట� ఆచరణ GెN-ేgాడO మ7´కడO ల�ంట� ఆచరణ GెN-ేgాడO మ7´కడO ల�ంట� ఆచరణ GెN-ేgాడO మ7´కడO ల�ంట� ఆచరణ GెN-ేgాడO మ7´కడO ఉండడOఉండడOఉండడOఉండడO. . . . ఆ iషయంఆ iషయంఆ iషయంఆ iషయం: : : : పVD నమ�� త7ాnత పVD నమ�� త7ాnత పVD నమ�� త7ాnత పVD నమ�� త7ాnత 10101010    2ారd�  2ారd�  2ారd�  2ారd�  సుx సుx సుx సుx 
zనల�� Kzనల�� Kzనల�� Kzనల�� K, , , , 10101010    2ారd�  అ� హందు�ల�� K2ారd�  అ� హందు�ల�� K2ారd�  అ� హందు�ల�� K2ారd�  అ� హందు�ల�� K, , , , 10101010    2ారd�  2ారd�  2ారd�  2ారd�  అల�� హ� అక�% పలకంSTఅల�� హ� అక�% పలకంSTఅల�� హ� అక�% పలకంSTఅల�� హ� అక�% పలకంST". ". ". ". (బ�ఖ�7̧ 6329). 
 పVవక4 � పVవIంNHర� అబ�� ల�� K �� అýÝ   ఉలa� �ంNHరdః """"78ండO 78ండO 78ండO 78ండO గ�ణHల
kHJ�గ�ణHల
kHJ�గ�ణHల
kHJ�గ�ణHల
kHJ�, , , , gాట�� Xాట�ంIన మ�=ి� ం gాట�� Xాట�ంIన మ�=ి� ం gాట�� Xాట�ంIన మ�=ి� ం gాట�� Xాట�ంIన మ�=ి� ం 
భక
4 డO భక
4 డO భక
4 డO భక
4 డO సnరäంల6 పVglM2ా4 డOసnరäంల6 పVglM2ా4 డOసnరäంల6 పVglM2ా4 డOసnరäంల6 పVglM2ా4 డO. . . . అi G�ే@8_నiఅi G�ే@8_నiఅi G�ే@8_నiఅi G�ే@8_నi, , , , @ా� gాట�@ా� gాట�@ా� gాట�@ా� gాట�����    Xాట�ంNgేారd అరdదుXాట�ంNgేారd అరdదుXాట�ంNgేారd అరdదుXాట�ంNgేారd అరdదు. . . . పVD నమ�� తరdgాపVD నమ�� తరdgాపVD నమ�� తరdgాపVD నమ�� తరdgాత త త త 10101010    2ారd�  సుx2ారd�  సుx2ారd�  సుx2ారd�  సుx     

zనల�� Kzనల�� Kzనల�� Kzనల�� K, , , , 10101010    2ారd�  అ�2ారd�  అ�2ారd�  అ�2ారd�  అ�     హందు�ల�� Kహందు�ల�� Kహందు�ల�� Kహందు�ల�� K, , , , 10101010    2ారd�  2ారd�  2ారd�  2ారd�  అల�� హ� అక�% NXెాo�అల�� హ� అక�% NXెాo�అల�� హ� అక�% NXెాo�అల�� హ� అక�% NXెాo�. . . . ఇi ఇi ఇi ఇi ((((ఐఐఐఐదు నమ��ల6�  N=ేy4దు నమ��ల6�  N=ేy4దు నమ��ల6�  N=ేy4దు నమ��ల6�  N=ేy4 ) ) ) ) kàట� Q� ౖkàట� Q� ౖkàట� Q� ౖkàట� Q� ౖ 150 150 150 150 
అవ¨GH�అవ¨GH�అవ¨GH�అవ¨GH�, , , , @ా� @ా� @ా� @ా� ((((పVళయ:;kHనపVళయ:;kHనపVళయ:;kHనపVళయ:;kHన) ) ) ) GHV సుల6 GHV సుల6 GHV సుల6 GHV సుల6 1500 1500 1500 1500 అవ¨GH�అవ¨GH�అవ¨GH�అవ¨GH�"""". . . . (అబ3 :Hవµ* 5065, D7?'u 3410, �2ా� 1348, ఇబ�J 
మ�జ 926).  
kàట� Q�ౖ 150, :�� Aిగ% ఇల� ఉంట�ం:;ః 
10 సుx zనల�� K + 10 అ� హం:;�ల�� K + 10 అల�� హ� అక�% = 30. 
30 × 5 (నమ��ల
) = 150 

GHV సుల6 1500 ¼కE Aిగ% ఇ:;ః  
150 × 10 ప¨ణHCల
 = 1500 ప¨ణHCల
 

((((ఇఇఇఇ))))    ఆయత"� క
7 ̧ఆయత"� క
7 ̧ఆయత"� క
7 ̧ఆయత"� క
7 ̧    ====    సnరä  పVglశంసnరä  పVglశంసnరä  పVglశంసnరä  పVglశం 

 అబ3 హÂ78_ర   ఉలa� ఖనం పV@ారం పVవక4 � ఆ:ేMంNHరdః """"ఎవరd పVDఎవరd పVDఎవరd పVDఎవరd పVD    నమ�� త7ాnత ఆయత"� క
7¸  చదునమ�� త7ాnత ఆయత"� క
7¸  చదునమ�� త7ాnత ఆయత"� క
7¸  చదునమ�� త7ాnత ఆయత"� క
7¸  చదువ¨GH7© వ¨GH7© వ¨GH7© వ¨GH7© 
gా7? సnరä పVglmా�@f gా7? సnరä పVglmా�@f gా7? సnరä పVglmా�@f gా7? సnరä పVglmా�@f మరణ{ª అడOÎమరణ{ª అడOÎమరణ{ª అడOÎమరణ{ª అడOÎ ". ". ". ". (�2ా� ).     

 

 



 

((((ఈఈఈఈ))))    సునJG ెమ�అకEద సునJG ెమ�అకEద సునJG ెమ�అకEద సునJG ెమ�అకEద = సnరäంల6 ఒక గృహంసnరäంల6 ఒక గృహంసnరäంల6 ఒక గృహంసnరäంల6 ఒక గృహం 

సునJGె మ�అకEద 12 ర@ాత"ల� గత Qyuల6�  మనం Gెల
సు క
kHJమ�.  

పVవక4 � Nెపo/ా i� ఉ{|' హ�బ �k�4  సుÃాC� రuయల�� హ� అkHÀ  ఉలa� �సు4 kHJరdః """"మ�=ి� ం :HసుడO పVD 7©� ఫ%¤ మ�=ి� ం :HసుడO పVD 7©� ఫ%¤ మ�=ి� ం :HసుడO పVD 7©� ఫ%¤ మ�=ి� ం :HసుడO పVD 7©� ఫ%¤ 
నమ�� @ాక
ంSH పk�JండO ర@ాత"ల నA�ి నమ�� అల�� K @�రక
 Nసేూ4  ఉంటp అల�� K అత� @�రక
 సnరäంల6 ఒక నమ�� @ాక
ంSH పk�JండO ర@ాత"ల నA�ి నమ�� అల�� K @�రక
 Nసేూ4  ఉంటp అల�� K అత� @�రక
 సnరäంల6 ఒక నమ�� @ాక
ంSH పk�JండO ర@ాత"ల నA�ి నమ�� అల�� K @�రక
 Nసేూ4  ఉంటp అల�� K అత� @�రక
 సnరäంల6 ఒక నమ�� @ాక
ంSH పk�JండO ర@ాత"ల నA�ి నమ�� అల�� K @�రక
 Nసేూ4  ఉంటp అల�� K అత� @�రక
 సnరäంల6 ఒక 
ఇల
�  �7?'2ా4 డOఇల
�  �7?'2ా4 డOఇల
�  �7?'2ా4 డOఇల
�  �7?'2ా4 డO. . . . లaక ఒక ఇల
�  అత� @�రక
 �7?'ంచబడOత"ం:;లaక ఒక ఇల
�  అత� @�రక
 �7?'ంచబడOత"ం:;లaక ఒక ఇల
�  అత� @�రక
 �7?'ంచబడOత"ం:;లaక ఒక ఇల
�  అత� @�రక
 �7?'ంచబడOత"ం:;".".".". (మ�=ి� ం 728). 

�  నమ��ల6� నమ��ల6� నమ��ల6� నమ��ల6� మ3డవ మ3డవ మ3డవ మ3డవ ��; 2ా7ాంశం��; 2ా7ాంశం��; 2ా7ాంశం��; 2ా7ాంశం 
 

కర'కర'కర'కర' ఫ�తంఫ�తంఫ�తంఫ�తం    
1- సుx zనల�� K, అ� హందు �ల�� K, 
అల�� హ� అక�%, ల� ఇల�హ ఇల�ల�� K 

XాXాల మ�Jంప¨ + అనుగ²హం + ఉనJత 2ాP kHల
 + 5Úగ5)/ాCల
+ సnరä 
పVglశం + 1500 ప¨ణHCల
 

2- ఆయత"� క
7̧  పఠనం సnరä పVglశం 
3) సునJGె మ�అకEద సnరäంల6 ఒక గృహం 

 

* వ¨Ë ¼కE మ7© ఘనత మ�సJ* అహ'దుల6 ఇల� ఉం:;ః 

  �� 
���  �$ �%� �%��   �� ��� �� �� ���� �  �����:  ($�/ �d �4 �O�& (S �Y �* �4 	O	8�p&�h �̂  �I�� �v�: �O�& (S �Y �w �9 �H (%	. �m �W (g�� 	
0 �) 	0 �O�V2 	x �$ ���# �1� �� yw 	s �� �[l0�/ ��  � �"�6 �7 ym �)�h��
 �$ �w �9 �H ��"�6 �7 ym �)�h �� �� ($�/ �d �4 �O�&�8 �S �z �$ �O�:� �9�� �* �4 	O	8�p&�h �̂  �I�� �v�: �)�n�-�8 �A� �$ �P �{�-�8 �A� �$ �| �� �B �4 ym �)�h �� �� ($�/ �d �4 �i � �M�< �$ �O�� �� �A �* �4 	O	8�p&�h �̂  �I�� �v�: 	O �D �s

 �7 �)� ��� ���# �O �0 �
�0 �w �9 �H � �"�6 �7 �� �
�� �$ �1 �2 �0 �O�8�p�& �D �Y yT�p&�h �̂  �w 	Y �* �4 �$ 	O�� �2 	? y}�:�" �w	Y �* �4 �%�E �A � ������ �U��� ���# �O�&�E �s �� �$ � ���L 	O l4	/ 	Oa &' (% ')� 36,601{  
పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వసల� ం ఇల� =�లiNH-ర� అబ3 ఉమ�మ రuయల�� హ� అనుÀ  ఉలa� �ంNHరdః """"ఏ వC@f4ఏ వC@f4ఏ వC@f4ఏ వC@f4    నమ�� నమ�� నమ�� నమ�� 
ఉ:ే�శCంG� వ¨Ë Nసేూ4ఉ:ే�శCంG� వ¨Ë Nసేూ4ఉ:ే�శCంG� వ¨Ë Nసేూ4ఉ:ే�శCంG� వ¨Ë Nసేూ4     78ండO అరNతే"ల
 కడOగ�GHSో 78ండO అరNతే"ల
 కడOగ�GHSో 78ండO అరNతే"ల
 కడOగ�GHSో 78ండO అరNతే"ల
 కడOగ�GHSో �ట� Gç� చుకE :Hn7ా �ట� Gç� చుకE :Hn7ా �ట� Gç� చుకE :Hn7ా �ట� Gç� చుకE :Hn7ా అత� అత� అత� అత� 78ండO 78ండO 78ండO 78ండO Nతే"లG� Nతే"లG� Nతే"లG� Nతే"లG� Nే=ని XాXాల
 Nే=ని XాXాల
 Nే=ని XాXాల
 Nే=ని XాXాల
 
Gç�/?XYవ¨నుGç�/?XYవ¨నుGç�/?XYవ¨నుGç�/?XYవ¨ను. . . . kàట��  �ళêÍ �సు@��kàట��  �ళêÍ �సు@��kàట��  �ళêÍ �సు@��kàట��  �ళêÍ �సు@��    ప¨@fE�ంIప¨@fE�ంIప¨@fE�ంIప¨@fE�ంI, , , , మ�క
Eల6 �ళêÍ ఎ@fEంI మ�క
Eల6 �ళêÍ ఎ@fEంI మ�క
Eల6 �ళêÍ ఎ@fEంI మ�క
Eల6 �ళêÍ ఎ@fEంI þ:; þ:; þ:; þ:; ÇభVపరచుÇభVపరచుÇభVపరచుÇభVపరచుక
ంట)Sోక
ంట)Sోక
ంట)Sోక
ంట)Sో    �ట� Åదట� చుకE �ట� Åదట� చుకE �ట� Åదట� చుకE �ట� Åదట� చుకE 
:Hn7ా :Hn7ా :Hn7ా :Hn7ా అత� అత� అత� అత� kHల
క మ7?య� Q�దవ¨లkHల
క మ7?య� Q�దవ¨లkHల
క మ7?య� Q�దవ¨లkHల
క మ7?య� Q�దవ¨ల    :Hn7ా :Hn7ా :Hn7ా :Hn7ా N=ేని XాXాల
 Gç�/?XYGH�N=ేని XాXాల
 Gç�/?XYGH�N=ేని XాXాల
 Gç�/?XYGH�N=ేని XాXాల
 Gç�/?XYGH�. . . . మ�ఖమ� కST/?నపìడO మ�ఖమ� కST/?నపìడO మ�ఖమ� కST/?నపìడO మ�ఖమ� కST/?నపìడO కళêÍ మ7?య� కళêÍ మ7?య� కళêÍ మ7?య� కళêÍ మ7?య� 
Niె :Hn7ా N=ేిన XాXాల
 Niె :Hn7ా N=ేిన XాXాల
 Niె :Hn7ా N=ేిన XాXాల
 Niె :Hn7ా N=ేిన XాXాల
 �ట� Åదట� చుకE :Hn7ా Gç�/? XYGH��ట� Åదట� చుకE :Hn7ా Gç�/? XYGH��ట� Åదట� చుకE :Hn7ా Gç�/? XYGH��ట� Åదట� చుకE :Hn7ా Gç�/? XYGH�. . . . èNతే"ల వరక
 Nేత"ల
èNతే"ల వరక
 Nేత"ల
èNతే"ల వరక
 Nేత"ల
èNతే"ల వరక
 Nేత"ల
, , , , è@ాళÍ వరక
 @ాళêÍ è@ాళÍ వరక
 @ాళêÍ è@ాళÍ వరక
 @ాళêÍ è@ాళÍ వరక
 @ాళêÍ 
కSTన/?నపìడO కSTన/?నపìడO కSTన/?నపìడO కSTన/?నపìడO సరn XాXాల నుంST iమ�@f4 XÔం:; సరn XాXాల నుంST iమ�@f4 XÔం:; సరn XాXాల నుంST iమ�@f4 XÔం:; సరn XాXాల నుంST iమ�@f4 XÔం:; త�� త�� త�� త�� గర¿ం గర¿ం గర¿ం గర¿ం నుంST ప¨ట��నపoట� =ిPD మ�నుంST ప¨ట��నపoట� =ిPD మ�నుంST ప¨ట��నపoట� =ిPD మ�నుంST ప¨ట��నపoట� =ిPD మ�:;7?/ా అ�XYGHడO:;7?/ా అ�XYGHడO:;7?/ా అ�XYGHడO:;7?/ా అ�XYGHడO. . . . (మ�సJ* 
అహ'* 36/601). 

 

** స�¡ మ�=ి� ంల6 మ7´క ఘనత ఇల� ఉం:;.  
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పVవక4 సల�ల�� హ� అలºౖ�� వస� లం ఉప:ేMంNHర� అమ% �� అంబస రuయల�� హ� అనుÀ  ఉలa� �ంNHరdః """"అతను అతను అతను అతను ((((మ�=ి� ం మ�=ి� ం మ�=ి� ం మ�=ి� ం 
వC@f4వC@f4వC@f4వC@f4 ) ) ) ) నమ�� Nేయ�టక
 �లబST నమ�� Nేయ�టక
 �లబST నమ�� Nేయ�టక
 �లబST నమ�� Nేయ�టక
 �లబST అల�� K అల�� K అల�� K అల�� K 2Y4 తVమ�2Y4 తVమ�2Y4 తVమ�2Y4 తVమ�, , , , పVశంసల
 పపVశంసల
 పపVశంసల
 పపVశంసల
 ప���� ?ంI?ంI?ంI?ంI,,,,    త/?న త/?న త/?న త/?న 7¸Dల6 7¸Dల6 7¸Dల6 7¸Dల6 ఆయన ఆయన ఆయన ఆయన /´పoతkH�J NHట�తÓ/´పoతkH�J NHట�తÓ/´పoతkH�J NHట�తÓ/´పoతkH�J NHట�తÓ, , , , తన తన తన తన 
హృదయంల6 అల�� K తపo హృదయంల6 అల�� K తపo హృదయంల6 అల�� K తపo హృదయంల6 అల�� K తపo మ7� �HCనం లaక
ంSH ఉంచుక
ంటp మ7� �HCనం లaక
ంSH ఉంచుక
ంటp మ7� �HCనం లaక
ంSH ఉంచుక
ంటp మ7� �HCనం లaక
ంSH ఉంచుక
ంటp తన త�� గర¿ం నుంST తన త�� గర¿ం నుంST తన త�� గర¿ం నుంST తన త�� గర¿ం నుంST ప¨ట��నప¨ట��నప¨ట��నప¨ట��నపoట�పoట�పoట�పoట�    =ిPDల6 =ిPDల6 =ిPDల6 =ిPDల6 అతను XాXాల అతను XాXాల అతను XాXాల అతను XాXాల 
నుంST దూరమవ¨GHడOనుంST దూరమవ¨GHడOనుంST దూరమవ¨GHడOనుంST దూరమవ¨GHడO". ". ". ". (మ�=ి� ం 832). 

*** మ=ి¤* ల6 పVglMసూ4  ఎవ78_kH “అఅఅఅఊఊఊఊ� �ల�� ��� అ¢ం వ�వ~ ����� క7ం̧ వసుల�4 �� �ల�� ��� అ¢ం వ�వ~ ����� క7ం̧ వసుల�4 �� �ల�� ��� అ¢ం వ�వ~ ����� క7ం̧ వసుల�4 �� �ల�� ��� అ¢ం వ�వ~ ����� క7ం̧ వసుల�4 ���� క:�ం ��� క:�ం ��� క:�ం ��� క:�ం 
�నU��నU��నU��నU� �� �� �� ��GH�ర²¢ంGH�ర²¢ంGH�ర²¢ంGH�ర²¢ం” చ:;iGే, ‘ఈ 7©జంGH ఇతడO kH నుంST @ాXాడబSHÎ డO’ అ� U�ౖGH� అంట)డO. (అబ3:Hవµ* 466, 
స�¡హ�� జ�� 4715). 

 

 


