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    అcఅcఅcఅc    హందు�ల�� ;< రefc ఆలg5హందు�ల�� ;< రefc ఆలg5హందు�ల�� ;< రefc ఆలg5హందు�ల�� ;< రefc ఆలg5, , , , వస-ల�తh వస-ల�మM అల� వస-ల�తh వస-ల�మM అల� వస-ల�తh వస-ల�మM అల� వస-ల�తh వస-ల�మM అల� 
ఖుదjk/ా-�
l5ఖుదjk/ా-�
l5ఖుదjk/ా-�
l5ఖుదjk/ా-�
l5, , , , వఅల� ఆ�;m వసహe;m అజnఈ5వఅల� ఆ�;m వసహe;m అజnఈ5వఅల� ఆ�;m వసహe;m అజnఈ5వఅల� ఆ�;m వసహe;m అజnఈ5, , , , అమ�nబఅఅమ�nబఅఅమ�nబఅఅమ�nబఅ����oooo:::: 

 ఇqి ఓ ��ణ ప"స#కం. ఇqి మన సమ�జమMలN> Dిల� ల ��ణ 
/ాt u> Dvంచుటక� qోహదపడ�తhంqి. అందుక� ఈ(1) �x� �ర  
ప"స#కంలN """"సం��న ��ణ
�� ప�వక# పదzkలN> సూచనల�సం��న ��ణ
�� ప�వక# పదzkలN> సూచనల�సం��న ��ణ
�� ప�వక# పదzkలN> సూచనల�సం��న ��ణ
�� ప�వక# పదzkలN> సూచనల�" " " " అHI 
{��|కను ^}ందుపర చుటu~ సహజం. ఎందుకన2ాః  
1. Dిల�ల మ��యM ట�HIజర ల ��ణలN ప�వక# � కంట� ఉత#మ 
పదzk అవలంeం�న 9ార  సరjమ�న9ా�లN ఎవjర� ల�ర .  
2. మనం మన ��త సరj వ)వ��ాలN�  ప�వక# � ను అనుస-  
��ం=�ల> అల�� @ ఆqేశం ఉంqి. 9ాటQలN Dిల�ల, ట�HIజర ల 
(యMక#వయసు�ల) ��ణ అkమMఖ)���నqి. అల�� @ ఆqేశం: 

��� ��� ���	 
 �� ��� ��� � � �� � � � � �� � � � ����� ��� ���� ��� �� �� ! "�� � � � �� � � � � �� � #�� # �
�$%�� � � �����	
�:21{  

"""">శRయం2ా>శRయం2ా>శRయం2ా>శRయం2ా    అల�� @అల�� @అల�� @అల�� @    �క� ప�వక#లN gక� ఒక మం� ఆదర�ం �క� ప�వక#లN gక� ఒక మం� ఆదర�ం �క� ప�వక#లN gక� ఒక మం� ఆదర�ం �క� ప�వక#లN gక� ఒక మం� ఆదర�ం 
ఉంqిఉంqిఉంqిఉంq;ి అల�� @ Dvౖ అల�� @ Dvౖ అల�� @ Dvౖ అల�� @ Dvౖ, , , , అంkమ qనింDvౖ నమnకం క�2� ఉనA9ా��
�అంkమ qనింDvౖ నమnకం క�2� ఉనA9ా��
�అంkమ qనింDvౖ నమnకం క�2� ఉనA9ా��
�అంkమ qనింDvౖ నమnకం క�2� ఉనA9ా��
�". ". ". ". 
(అ@ జ�� 33: 21). 
3. మనలN అHIక మంqి తమ సం��న ��ణ �షయంలN ప�వక# 
పదzk
� =�ల� దూరం2ా ఉH�Aర .  

                                                           
1
 మ�డ� �ర  ప"స# 
ాలను క�Dి ఒక ప"స# కం2ా మMqి�ంచబడ�తhంqి. 

అu�ే 9ాటQలN ఈ �ర ప"స# కం �దటQqి. 
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4. మనలN అHIక మంqి -ప��ే)కం2ా 
B>A �షయ�లN�  ప��ే)కత 
క�2� ఉనA9ార - ^ా�ాRతh)ల aిq�z ం��లను, ���H�లను 
ఆశRర)కం2ా, ఆదర�వంత���న�2ా �'�సు# H�Aర . అu�ే ఆ 
aిq�z ం��లN� , ���H�లN�  అHIక �షయ�ల మ�లం మన ప�వక# 
పదzkలN ఉనA �షయం 9ా��
� �ె�యదు.  
 

1. ��ాjసం పట�  శ దz ��ాjసం పట�  శ దz ��ాjసం పట�  శ దz ��ాjసం పట�  శ దz  
 ఇqి ప�k మMaి� ం ��క�>Dvౖ ఉనA �x� బ'ధ)త. అల�� @ ఈ 
ఉqే¡శ)ం�¢HI సృ¤ిV> సృ¤ిVం=�డ�. అల�� @ ఆqేశం చదవం3ిః  

����&'� () *+,�� �-� .�/$ �0�� � � �� � � � 1 �� �� 1 � � � � � � ����������:56{  
""""HIను KH�AతhలనుHIను KH�AతhలనుHIను KH�AతhలనుHIను KH�Aతhలను మ��యM మ�నవ"లను ననుA ఆ�ా�ంిచు మ��యM మ�నవ"లను ననుA ఆ�ా�ంిచు మ��యM మ�నవ"లను ననుA ఆ�ా�ంిచు మ��యM మ�నవ"లను ననుA ఆ�ా�ంిచు    
ట
T ప"టQVం=�నుట
T ప"టQVం=�నుట
T ప"టQVం=�నుట
T ప"టQVం=�ను". ". ". ". (జ���య�¥ 52: 56).  
 ఈ ఉqే¡శ)ం Ḧర9Iర ట
T ప�వక#ల� పంపబ3�© ర .  

�2�3�4� ��&�5��� ��� ���&6� �� (��	 �0� 7� 
 ��8'9 ���� � � � �� 1 � � � � � � � �� :� � �� � �; � � 1 < �� � �
������:36{  

""""�ªమM ప�k జ�kలNనూ ఒక ప�వక#ను�ªమM ప�k జ�kలNనూ ఒక ప�వక#ను�ªమM ప�k జ�kలNనూ ఒక ప�వక#ను�ªమM ప�k జ�kలNనూ ఒక ప�వక#ను ప�భ�ంపజT�ామM ప�భ�ంపజT�ామM ప�భ�ంపజT�ామM ప�భ�ంపజT�ామM. . . . అత> అత> అత> అత> 
q�j�ా అంద��
l ఇల� ;[చR��క =ే�ామMq�j�ా అంద��
l ఇల� ;[చR��క =ే�ామMq�j�ా అంద��
l ఇల� ;[చR��క =ే�ామMq�j�ా అంద��
l ఇల� ;[చR��క =ే�ామM: : : : 'అల�� @అల�� @అల�� @అల�� @    ను ఆ�ా�ిం ను ఆ�ా�ిం ను ఆ�ా�ిం ను ఆ�ా�ిం 
చం3ిచం3ిచం3ిచం3ి. . . . 0¬�) qె9ౖాల ఆ�ాధనక� దూరం2ా ఉండం3ి0¬�) qె9ౖాల ఆ�ాధనక� దూరం2ా ఉండం3ి0¬�) qె9ౖాల ఆ�ాధనక� దూరం2ా ఉండం3ి0¬�) qె9ౖాల ఆ�ాధనక� దూరం2ా ఉండం3ి".".".".    (న@�  16: 36). 

 Dిల�ల మ��యM ట�HIజర ల హృదయ�ల� ఏ �'గ/ాj0 ల�> 
ఏ
��క అల�� @ పట�  అం
�తం అu ఉం3�ల> ప�వక# � =�ల� 

ాంిం=ే9ార . �H�A�� అuన ఇబMA అబ'f® �క� ప�వక# �  
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=ేaిన ఉపqేశంలN ఈ �షయం సLషVం2ా �ెల�సు# తhంqి.  

= , ��� �?��@ .?� �A) , BC�D E�D ��� FG!� , BHGI ��� FG!�: � �� �� � � �� �� � � � �� � � �� � �� � �� � �
, ���9 �'5��@ .�'5�� �A)�� � � �� � � � �� �� � �{$�� 
 K�) L�'M� � �1 1� � � � �"�N� 
 B@�'� O�1 < � � � � � � �{ 

 OQ9 () R�'G�� S OQ9 R�'G�� �� T6 .'U5�� � �0V� �� �/6��: :� �� � �� �1 �� � �� � � � � � � �� �� � � �� � � 1 �� � � 1� �� � ��
 () R�W� S OQ9 R�W� �� T6 ��'U5�� �� , B ��� K&5� �X1 � � �Y � Y� �� � �� � : � �� � � � � �� � � � � � �� � �� �

5� �X OQ9� �� � �: � �Z[\� .G�� �]XV� .'@	 , B�/6 ��� K&� � Y � � � � � �� � �1 � � �� � � � � � , {�����1 
��1�̂ �0 �_�\� 1�̀� ����1� �G�a��0 �_�� ���b�� {c 

""""¯వ" అల�� @ ¯వ" అల�� @ ¯వ" అల�� @ ¯వ" అల�� @ ((((దరnందరnందరnందరnం))))ను 
ా^ాడ� అల�� @ >నుA 
ా^ాడ��డ�ను 
ా^ాడ� అల�� @ >నుA 
ా^ాడ��డ�ను 
ా^ాడ� అల�� @ >నుA 
ా^ాడ��డ�ను 
ా^ాడ� అల�� @ >నుA 
ా^ాడ��డ�. . . . 
¯వ" అల�� @ ¯వ" అల�� @ ¯వ" అల�� @ ¯వ" అల�� @ ((((ధరnంధరnంధరnంధరnం))))ను 
ా^ాడ� ¯వ" అల��ను 
ా^ాడ� ¯వ" అల��ను 
ా^ాడ� ¯వ" అల��ను 
ా^ాడ� ¯వ" అల��     @@@@     నునునును    ¯ మMందు ¯ మMందు ¯ మMందు ¯ మMందు 
^}ందు��వ"^}ందు��వ"^}ందు��వ"^}ందు��వ"....    ((((అంట�అంట�అంట�అంట�    ఎల�9IళలN�ఎల�9IళలN�ఎల�9IళలN�ఎల�9IళలN�     అత> స�యం ¯ 9¨ంట ఉంట]ంఅత> స�యం ¯ 9¨ంట ఉంట]ంఅత> స�యం ¯ 9¨ంట ఉంట]ంఅత> స�యం ¯ 9¨ంట ఉంట]ం-    
qిqqిిqి)))). . . . [ఆనంద ఘ3యిలN�ఆనంద ఘ3యిలN�ఆనంద ఘ3యిలN�ఆనంద ఘ3యిలN�     ¯వ" ¯వ" ¯వ" ¯వ" ఆయ>A ఆయ>A ఆయ>A ఆయ>A జ�² పకజ�² పకజ�² పకజ�² పకమMంమMంమMంమMంచు
³చు
³చు
³చు
³, , , , ఆపద ఆపద ఆపద ఆపద 
సమయ�లN�  సమయ�లN�  సమయ�లN�  సమయ�లN�  ఆయన >నుA ఆయన >నుA ఆయన >నుA ఆయన >నుA జ�² పకజ�² పకజ�² పకజ�² పకమMంమMంమMంమMంచుక�ంట'చుక�ంట'చుక�ంట'చుక�ంట'డ�డ�డ�డ�] ఏqైH�ఏqైH�ఏqైH�ఏqైH�    
అడగవలaినప´డ�అడగవలaినప´డ�అడగవలaినప´డ�అడగవలaినప´డ�    అల�� @అల�� @అల�� @అల�� @     �¢�¢�¢�¢    మ�త��ªమ�త��ªమ�త��ªమ�త��ª    అడ�గMఅడ�గMఅడ�గMఅడ�గM....    స�యం 
³రస�యం 
³రస�యం 
³రస�యం 
³ర    
వలaనిప´డ�వలaనిప´డ�వలaనిప´డ�వలaనిప´డ�    అల�� @అల�� @అల�� @అల�� @�¢ మ�త��ª స�యం 
³ర �¢ మ�త��ª స�యం 
³ర �¢ మ�త��ª స�యం 
³ర �¢ మ�త��ª స�యం 
³ర . . . . �ెల�సు
³�ెల�సు
³�ెల�సు
³�ెల�సు
³! ! ! ! 
ప�పంచ9ాసుప�పంచ9ాసుప�పంచ9ాసుప�పంచ9ాసులం��లం��లం��లం��    కలaికలaికలaికలaి    ¯
TqెHౖ�¯
TqెHౖ�¯
TqెHౖ�¯
TqెHౖ�    ల�భం =గే�ర Rదల��ే అల��ల�భం =గే�ర Rదల��ే అల��ల�భం =గే�ర Rదల��ే అల��ల�భం =గే�ర Rదల��ే అల�� AAAA    
9�ా aి ఉం�నq ి తపL ఏ ల�భం =ేగ�రRల�ర 9�ా aి ఉం�నq ి తపL ఏ ల�భం =ేగ�రRల�ర 9�ా aి ఉం�నq ి తపL ఏ ల�భం =ేగ�రRల�ర 9�ా aి ఉం�నq ి తపL ఏ ల�భం =ేగ�రRల�ర . . . . 9ారం�� కలaి 9ారం�� కలaి 9ారం�� కలaి 9ారం�� కలaి 
¯
TqెHౖ� నషVం క�2�ం=�లH�A అల�� @ 9�ా aి ఉం�నqి తపL ఏ ¯
TqెHౖ� నషVం క�2�ం=�లH�A అల�� @ 9�ా aి ఉం�నqి తపL ఏ ¯
TqెHౖ� నషVం క�2�ం=�లH�A అల�� @ 9�ా aి ఉం�నqి తపL ఏ ¯
TqెHౖ� నషVం క�2�ం=�లH�A అల�� @ 9�ా aి ఉం�నqి తపL ఏ 
నషVమ� క�2�ంచల�ర నషVమ� క�2�ంచల�ర నషVమ� క�2�ంచల�ర నషVమ� క�2�ంచల�ర . (. (. (. (��ి 9�ా త 9�ా aJ��ి 9�ా త 9�ా aJ��ి 9�ా త 9�ా aJ��ి 9�ా త 9�ా aJ) ) ) ) కలమMల� ల�పబ3�© uకలమMల� ల�పబ3�© uకలమMల� ల�పబ3�© uకలమMల� ల�పబ3�© u. . . . 
((((ఇకఇకఇకఇక    ఏg 9�ా యవ"ఏg 9�ా యవ"ఏg 9�ా యవ"ఏg 9�ా యవ"). ). ). ). ఆ ప��� ల� ఎం3ి̂ ¶uన�ఆ ప��� ల� ఎం3ి̂ ¶uన�ఆ ప��� ల� ఎం3ి̂ ¶uన�ఆ ప��� ల� ఎం3ి̂ ¶uన� ( ( ( (అంట� అందులN అంట� అందులN అంట� అందులN అంట� అందులN 
ఏ మ�ర L క·3� ఇక జర ఏ మ�ర L క·3� ఇక జర ఏ మ�ర L క·3� ఇక జర ఏ మ�ర L క·3� ఇక జర గదుగదుగదుగదు. . . . [సహనం సహనం సహనం సహనం 9ం̈ట� 9ం̈ట� 9ం̈ట� 9ం̈ట� స�యం స�యం స�యం స�యం 
ఉంట]ంqిఉంట]ంqిఉంట]ంqిఉంట]ంqి. . . . కకకక�0�¢ ^ాట� ల�0 ఉంట]ంqి�0�¢ ^ాట� ల�0 ఉంట]ంqి�0�¢ ^ాట� ల�0 ఉంట]ంqి�0�¢ ^ాట� ల�0 ఉంట]ంq]ి". ". ". ". (k��nK, aిఫతhc 
¹య�మ, 2516. మMసAo అహno 1/308). 
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 ప�వక# � ఈ �ధం2ా Dిల� ల ��ాjసం పట�  శ దz  చూDJ9ార . 
ఈ �_½లN�  మనలN> అHIక మంqి ��ాjసం మ�¾ అందులN 
��ి9�ా తDvౖ ��ాjసం పట�  మ��యM సరj వ)వ��ాల� అల�� @ 
=ేతhలN ఉH�AయHI q�> పట�  =�ల� అశ దz2ా ఉH�Aర . 9ార  
qీ> ప�
ారం తమ సం��H�>
� ��ణ ఇవjడం ల�దు.  
 

2. నమ�½ పట�  శ దz నమ�½ పట�  శ దz నమ�½ పట�  శ దz నమ�½ పట�  శ దz  
 ప�వక# ఇ�Rన ��ణలN వ�Rన ఒక 2ÀపL సూచన ఇల� ఉంqిః 

=�d(�� ���0� � �� � � � �C� �e�/6 �C�9f�� g�� _&� O��9� �C� "]\�9 �� � � � � �� � � � � � � � � � 1� �� � � � � �� � � � � �
h6 O��9�� � �� � �ci  

""""g Dిల�g Dిల�g Dిల�g Dిల� ల�ల�ల�ల� ఏడ� సంవత-�ాల వయసుక� =ేర క�నAప´డ�  ఏడ� సంవత-�ాల వయసుక� =ేర క�నAప´డ�  ఏడ� సంవత-�ాల వయసుక� =ేర క�నAప´డ�  ఏడ� సంవత-�ాల వయసుక� =ేర క�నAప´డ� 
gర  gర  gర  gర  9ా��
� నమ�½ గM��ం9ా��
� నమ�½ గM��ం9ా��
� నమ�½ గM��ం9ా��
� నమ�½ గM��ం� ఆq�ేంచం3ి� ఆq�ేంచం3ి� ఆq�ేంచం3ి� ఆq�ేంచం3ి. . . . పq ిసంవత-�ాలపq ిసంవత-�ాలపq ిసంవత-�ాలపq ిసంవత-�ాలక� క� క� క� 
=ేర =ేర =ేర =ేర     క�నAప´డ� q�> గM��ం� క�నAప´డ� q�> గM��ం� క�నAప´డ� q�> గM��ం� క�నAప´డ� q�> గM��ం� 9ా��> 9ా��> 9ా��> 9ా��> దం3ంిచం3ిదం3ంిచం3ిదం3ంిచం3ిదం3ంిచం3ి". ". ". ". (అబ� 
q�వÁo, మ�� యMఅ�మర c గMల�మM eస-ల�@, 495).  
 ఈ నమ�½ �షయంలN తపL మ�T �షయంలNḦౖH� దం3ిం=ే 
ఆqేశం ఏqౖెH� హqీసులN ఉంq�? H�క� �ె�aిన ప�
ారం ల�దు. 
ఇqి నమ�½ ^�ా మMఖ)త మ��యM q�> పట�  గల ��
lదు వల�HI. 
ఈ దం3ించడం క·3� Dిల�9ాడ� బMqిzగల9ా3ౖె (అంట� ఏ3ేళÄ9ా3ౖె) 
అత>
� నమ�½ ఆqేశ0�Rన త�ాjత 1080 �_½లక� వ�Rంqి. 
ఈ వ)వ�ిలN సుమ�ర  5400 /ార �  నమ�½ ఆqేశం మ�¾మ�¾ 
ఇవjడ�ª 
ాక�ం3� Dిల�9ాడ� తన త��దండ�� లను అHIక /ార �  
నమ�½ =ేసూ#  ఉనAqి చూసూ#  ఉంట'డ�. 
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 సం��నం =ె3ి^¶వడం 2ా>, 9ార  అ��ేయMలవడం 2ా>, 
చదు9I �'గ)ం కలగక^¶వడం 2ా>, Åట>AటQ
� నమ�½ 
=ేయడం, =ేయక^¶వడం మ��యM q�>> 
ా^ాడడం�¢ HIర 2ా  
సంబంధం క�2� ఉనAqి. సం��న సదjర#న మ��యM 9ా�� ఉనAత 
�ద)లN నమ�½ ప��'వంDvౖ గనక ��ణపర���న avౖంటQ7ి1 ప���Æ 
ధన జ��2��ే నమnశక)ం క�2T ఫ�తం 9̈ల�వడ�తhంqి. సంపÁరÇ 
/ాఫల�)>
� నమ�½ సంబంధం లNతh2ా ఉంద> �ెల�సు# ంqి. 
 

3. మMందు జ�గత#  9¨దౖ)మM కంట� �ªల� మMందు జ�గత#  9¨దౖ)మM కంట� �ªల� మMందు జ�గత#  9¨దౖ)మM కంట� �ªల� మMందు జ�గత#  9¨దౖ)మM కంట� �ªల�      

 Dిల�ల మ��యM ట�HIజర ల పట�  ప�వక# 2ా�� ��ణ ���నంలN 
9ౖ̈ద)మM కంట� మMందు జ�గ�ే#  ప���నం2ా ఉం3ేqి  . అల�� @ 
దయ�¢ ఇల�ంటQ ��ణ సం��నం అ^ాయ�లN�  పడక�ం3� ఉండ- 
ట'>
� పటQషÈ ���న అడ�© 2ా >ల�సు# ంqి.  
 ఈ H�టQ ��ణలN మన సLషV���న తప´ ఏ0టంట� మనం 
మMందు జ�గత#ను �డH�3ి అశ దz2ా ఉం  ట'మM, మ��ప´3ౖె�ే 
మన Dిల�ల� ఏqౖెH� అ^ాయ�>
� గMరవ"���_ అప´డ� q�> 
�
�త- 
Bరక� ప�యతAం =ే/ా# మM.  
 ఈ సందరÉం2ా మనం, పqేళÄ Dిల�ల గM��ం� """"9ా�� 9ా�� 9ా�� 9ా�� పడపడపడపడ-    
కలను 9Iర 2ా =యేం3ికలను 9Iర 2ా =యేం3ికలను 9Iర 2ా =యేం3ికలను 9Iర 2ా =యేం3ి" " " " అ> ప�వక# � ఇ�Rన ఆqే�ా>A పaి- 
గటVగలం. అల�2T ఓ/ా�� ఫÊ�  e5 అబ'f® అను ఓ నవయMవ- 
క�3ి> ప�వక# తమ 9̈నక 9ాహనమMDvౖ ఎ
��ంచుక�H�Aర . 
అక�డ ఖ®అ0య� వం�ా>
� =ెంqిన ఓ aీ# Ë వ�R ఏqో ప�శA 
ప�వక#�¢ అడ�గMతhంqి. అప´డ� ఆ నవయMవక�డ� తqేకం2ా 
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ఆ�� 9ౖ̈DJ చూసు# H�Aడ�. ఇqి గమ>ం�న ప�వక# � 9̈ంటHI 
అత> మMఖ�>A మ�_ 9ౖ̈ప" మర�ం=�ర .  
 మMందుజ�గతను �డH�డ�టలN  ; ఏ కట]V బ'ట]�  ల�క�ం3� 

Bడ�క�ల�, క�మ���#ల� ట�Å Ì�నళÍÄ చూడడం. 9ాటQలN 
B>A 
^¶� 2ామMల�   తhచÎ���న� అu�ే మ��
B>A ఆలNచన, నడతలN 
Ïర ప�మ�q��A �ె�R Dvడ��u. ఏ ఆటంకమM ల�క�ం3� 9ార  
ఇషVమMనA9ా���¢ ఇంట��Aట]V ల q�j�ా సంబం��ల� ఏరLర చు 

Bనుట. ఏల�ంటQ పరj9I�ణ, అప�మత#త ల�క�ం3� avc *¶న�  ఉప- 
Ðగం. ఇల�ంటQ పనుల� �చRల�3ి2ా జర గMతhనAప´డ� ప�వక# 
2ా�� మMందుజ�గత#   పదzk> ఎక�డ అనుస��సు# నAట]�  మనం? 

  ఈ ప��క�ాల ఉపÐగంలN 9ా�� వయసు-, 9ా�� మ�నaిక 
ఎదుగMదలను గమ>సూ#  ఉండటం =�ల� అవసరం. ఉq�హరణక�ః 
ఇంట��AÑ, 
Bడ�క� ల�q� క·తhళÄ బÒÓ ర�ంలNHI ఎందుక�? 
ఎల�ంటQ పరj9I�ణ ల�క�ం3� అ>A 9IళలN�  ఎందుక� q�>> 9ార  
ఉపÐ2�ంచడం? అంద�� దృ¤ిVలN ఉం3ే �ధం2ా అqి �ల�లN 
ఎందుక� ఉంచ�ాదు? q�>> అందర� ఎందుక� ఉపÐ2�ంచ- 
ల�ర ? తం3ి� మ��యM త��
� 
Bడ�క� మ��యM క·తhళÍÄ 9ా3ే 
9ాటQ 
³Ó ల� ఎందుక� �ె�యక·డదు? అu�ే త��దండ�� ల� 
ఉత#మ పదzkలN 9ా��
� బÔ�ిం=�క, (ఇంట��AÑ ల�భనÕాV ల� 
9ా��
� �ె�^ాక) పర)9I�ణ జర^ా�.  
 

4. ఆ9Iదన 9�̈బM=Rే అవ
ాశ0చుRట ఆ9Iదన 9�̈బM=Rే అవ
ాశ0చుRట ఆ9Iదన 9�̈బM=Rే అవ
ాశ0చుRట ఆ9Iదన 9�̈బM=Rే అవ
ాశ0చుRట 

 ఓ �_½ ఏ 
Bడ�
��H� తన తం3ి� వద¡క� వ�R "మతh#  aJ�ంచు-  
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టక�, డ�Z- ఉపÐ2�ంచుటక� ల�q� వ)Ö=�రం =ేయMటక� -అల�� A 
మనంద��> ÅటQ నుం3ి 
ా^ాడ�2ాక!- H�క� అనుమkవjం3ి 
అ> తం3ి�> అడ�గM�ే, సమ���నం ఏమMంట]ంద> �'�/ా# ర ? 
/ామ�న)ం2ా ఇల�ంటQ దు�ాలNచనగల 
Bడ�క�ల� సLషVం2ా 
ఎనAడూ తమ తండ�� ల�¢ సల� ×సు
³ర , తమ aJA;<తhల 
9ౖ̈DJ మరల���ర  9ార  9ా�� అలL అనుభవం, తక��వ జ�² నం 
వల�  =ెడ�
T స�యపడ��ర . 
ా> ఇల�ంటQ ప�శA ఎదు���న =ోట 
ప�వక# � 9I�T పదzk అనుస��ం=�ర . అబ� ఉమ�మ � ఉల�� ఖ- 
H�>A ఇమ�ం అహno � �ె�^ార ః ఒక యMవక�డ� ప�వక# � 
వద¡క� వ�R ప�వ
ా# ! H�క� వ)Öచ��ం=ే అనుమkవjం3ి అ> 

అ3ి2ాడ�. q�>
� అక�డ�నA ప�జల� అత3ిA గqి¡ం� Ù9ాట]�  
Dvట'V ర . 
ా> ప�వక# అH�Aర ః అత3ిA H� దగ���
� ×సుక�రం3ి. 
అతడ� దగ���
� వ=�Rక, క·�_RమH�Aర . అతడ� క·ర RH�Aడ�. 
అప´డ� ప�వక# � అ3ి2ార ః """"¯వ32ి�న¯వ32ి�న¯వ32ి�న¯వ32ి�న    �షయం�షయం�షయం�షయం    ¯̄̄̄    త���¢ జ��2�� ేత���¢ జ��2�� ేత���¢ జ��2�� ేత���¢ జ��2�� ే
¯వ" ఇషVపడ��9ా¯వ" ఇషVపడ��9ా¯వ" ఇషVపడ��9ా¯వ" ఇషVపడ��9ా?"""" ల�దు, అల�� @ /ాి2ా! HIను g 
Bరక� 
అ��Lతhలu~) �'గ)ం అల�� @ H�క� ప�/ాqించు 2ాక! అ> 
అతడH�Aడ�. అప´డ� ప�వక# � """"ప�జల� క·3� తమ తల��ప�జల� క·3� తమ తల��ప�జల� క·3� తమ తల��ప�జల� క·3� తమ తల�� ల�¢ ల�¢ ల�¢ ల�¢ 
ఈ వ)వ�రం ఇషVపడర ఈ వ)వ�రం ఇషVపడర ఈ వ)వ�రం ఇషVపడర ఈ వ)వ�రం ఇషVపడర """" అ> =ెDిL """"¯ =ె��¯ =ె��¯ =ె��¯ =ె�� , , , , ¯ క·తhర ¯ క·తhర ¯ క·తhర ¯ క·తhర , , , , ¯ ¯ ¯ ¯ 
�ªనత#�ªనత#�ªనత#�ªనత# , , , , ¯ Dనితల�� ల�¢ ఈ వ)వ�రం ఇషVపడ��9ా¯ Dనితల�� ల�¢ ఈ వ)వ�రం ఇషVపడ��9ా¯ Dనితల�� ల�¢ ఈ వ)వ�రం ఇషVపడ��9ా¯ Dనితల�� ల�¢ ఈ వ)వ�రం ఇషVపడ��9ా"""" అ> అ3ి- 

2ార . ఆ యMవక�డ� అqే సమ���నం ప�
ాడ�. అప´డ� ప�వక# 
� తమ (Úభ) హస# ం అత> gద DvటQV  ఇల� దుఆ ఇ=�Rర ః 

ej� K&+A �G3� �e/�< �� � � � � � � 1� � 1K��@ �\!� K&/X �� � � < � � � �� �� � � 
""""అల�� @అల�� @అల�� @అల�� @! ! ! ! ఇత> ^ా^ా�A మ>Aంచుఇత> ^ా^ా�A మ>Aంచుఇత> ^ా^ా�A మ>Aంచుఇత> ^ా^ా�A మ>Aంచు. . . . ఇత> ఇత> ఇత> ఇత> హృదయ�>A Úదzహృదయ�>A Úదzహృదయ�>A Úదzహృదయ�>A Úదz      

http://teluguislam.net



సం��న ��ణ
�� త��దండ�� లక� మ�ర�ద���సం��న ��ణ
�� త��దండ�� లక� మ�ర�ద���సం��న ��ణ
�� త��దండ�� లక� మ�ర�ద���సం��న ��ణ
�� త��దండ�� లక� మ�ర�ద���    
 

 

11  

పరచుపరచుపరచుపరచు. . . . ఇఇఇఇత> మ�ాn>A త> మ�ాn>A త> మ�ాn>A త> మ�ాn>A ((((మ�H�>Aమ�H�>Aమ�H�>Aమ�H�>A) ) ) ) 
ా^ాడ�
ా^ాడ�
ా^ాడ�
ా^ాడ�". ". ". ".  
 ఇక�డ గమ>ంచం3ి, ప�వక# యMవక�> ఆలNచన ���H�>A 
ఎల� మ��ం=��_, అతను ఆలN�ంచల�> 
³ణ�లను ఎల� సLషV  
ప��=��_. మ�ట'� 3ి, తన ఆ9Iదన 9̈�బM=ేR aJjఛÎ ప�వక# ఇ/ా# రనA 
నమnకం అత>
� ఉనAందు
T సృ¤ిVలN అk ప��Úదుz లÜౖన 9ా���¢HI 
ఈ ప�శA అడ�గMటక� �ౖెర)ం =ే�ాడ�.  
 qీ>
� ÖనAం2ా ఒక తం3ి� నవయMవక�3ౖెన తన 16 సం. 

Bడ�క�ను ఇంటQ నుం3ి త��0 9I�ాడ�. qీ>
� 
ారణం: ఇంటQ
� 
ఆలస)ం2ా ఎందుక� వ=�Rవ> ఒక/ా�� తన తం3ి� అ3ి2�న ప�శAక� 
'HIను సjతంతృ3ి>' అనA ఒక� పదం ప�
T �ౖెర)ం అతడ� =ే�ాడ�. 
తం3ి� ఇంటQ నుం3ి 2�ంటQ9Iaినందుక� తన బంధువ"ల వద¡క� 9̈�Ä 

Bqి¡  �_½ల� గ3ి^ాడ�. ఆ త�ాjత తం3ి� 
Bడ�క�ల మధ) సం�ి 
క�qి��ంqి. అu�ే తం3ి� 
Bడ�క�ల మధ) సLషV���న సం�'షణDvౖ 
>లబ3ే DJ�మపÁరjక���న సంబంధం =ె3ి^¶uన త�ాjత. ఓ 
రకం2ా 
Bడ�క� తప´ =ే�ాడ�. 
ా> తం3ి� తప´ q�>కంట� Dvద¡ qి.  
 ఈ �_½లN�  సం��నం�¢ సం�'¤ిం=ే, మ�ట'� 3ే మ��యM 9ా�� 
ఆ9Iదనల�, అవస�ాలను (DJ�మపÁరjకం2ా) �HI అవసరం =�ల� 
ఉంqి. 
ా> అqి ప�వక# మMహమno � పదzk ప�
ారం, q�> ఓ 

³ణ�>A Dvౖన �ెల�పడం జ��2�ంqి. 7ి,ఔ5 పదzk ప�
ారం 
ాదు. 
9ాడH�Aడ�ః kH�క� సమM�తం2ా �¢�న సల�HI gక� H�క� సమM�తం2ా �¢�న సల�HI gక� H�క� సమM�తం2ా �¢�న సల�HI gక� H�క� సమM�తం2ా �¢�న సల�HI gక� 
ఇసు# H�Aనుఇసు# H�Aనుఇసు# H�Aనుఇసు# H�Aను. . . . సక మ���న మ�ర�ం 9¨ౖప"న
T HIను 0మn�A సక మ���న మ�ర�ం 9¨ౖప"న
T HIను 0మn�A సక మ���న మ�ర�ం 9¨ౖప"న
T HIను 0మn�A సక మ���న మ�ర�ం 9¨ౖప"న
T HIను 0మn�A 
నడ�ప"తhH�Aనునడ�ప"తhH�Aనునడ�ప"తhH�Aనునడ�ప"తhH�Aనుl....    (Þ05 40: 29). ఈ పదzk q�j�ా Dిల� లDv ౖ
ఒk# 3ి 9IaJ#  9ార  q�>A ఒప´
³ర .  
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5. సమంజస���న మంద�ంప" సమంజస���న మంద�ంప" సమంజస���న మంద�ంప" సమంజస���న మంద�ంప" 
 మంద�ంప" �షయంలN ప�జల� ;[చుRతగM� లక� గMరu~) 
9ా���¢ ^ాట] మధ)రక���న 9ార  
Bందర H�Aర . 
Bందర  
అk2ా DJ�0ం� 9ా��> ఏ మ�త�ం మంద�ంచర . ఇqి ఓ రక���న 
>ర��)ం. ఇqి సవ)���న ���నం 
ాదు. ఇం
Bందర  ప�× �నA 
Dvద¡  q�>Dvౖ గటQV2ా మంద�/ా# ర . ఇqి క·3� ��చRద2�నqి 
���నం 
ాదు. మధ)రక���న ���న�ª ప�వక# ���నం.  

 నవయMవక�ల తDిLq�లDvౖ ప�వక#2ార  మంqి�ం=ే9ార , 
అu�ే ఆ మంద�ంప" ;[చుRతగM� లక� అ×తం2ా మధ)రకం2ా 
ఉం3ేqి. అqి ఎల� ప´డూ ఒ
T రకం2ా ఉం3ేqి 
ాదు. తప´, q�> 
అ^ాయ ప��మ�ణ�>A బటQV  మ��Tqి. తప´ =ేaిన9ాడ� �ె�aి 

ా9ాల> =ే�ా3�? ల�q� =ేaి ప�ాR��# పం ప3�© 3�? �ె�యక 
=ే�ా3�? �ె�aి =ే�ా3�? ఇల�ంటQ ఇం
�HßA ర
ాల�2ా ప�వక# � 
నవయMవక�ల ��ణలN శ దz  వ;<ం=ే 9ార . ఇల�ంటQ ఓ మంద- 

�ంప" మMఆÊ e5 జబc ��¢ జ��2�ంqి. అతను ఓ 

యMవక�డ�. ఒక మaిàదులN /ామ�;<క నమ�½ =ేuం=ే 
ఇమ�ం క·3�ను. ఒక/ా�� =�ల� qీరáం2ా నమ�½ =ేuం=�ర . 
అప´డ� ప�వక# � ఇల� అH�Aర ః """"జH�>A �క��లN�  పడ9Ia ిజH�>A �క��లN�  పడ9Ia ిజH�>A �క��లN�  పడ9Ia ిజH�>A �క��లN�  పడ9Ia ి
ధరnం పట�  9ా��
� 9గ̈ట] క�2�ంచధరnం పట�  9ా��
� 9గ̈ట] క�2�ంచధరnం పట�  9ా��
� 9గ̈ట] క�2�ంచధరnం పట�  9ా��
� 9గ̈ట] క�2�ంచ    ద�=�9ాద�=�9ాద�=�9ాద�=�9ా?"""" (బMఖ��� 705, 
మMaి� ం 6106). అతను =ేaిన తప´Dvౖ ఊ�_�ల�దు. అల� అ> 
అత> తప´క� 0ం� మంద�ంచల�దు.  
 ఒ
³�/ా�� ఆయన � మäనం వ;<ం�, మMఖవరRసు-Dvౖ 
³పం 
వ)క#ం =ేaి స��ప"చుRక�HI9ార . ఇల�ంటQ ఓ ఘటన మ�తృమ���# 
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ఆuÕా � ఉల�� ¹ం=�ర ః ఆ�� ���� ల�నA ఓ qిండ� ఖ�¾దు 
=ే�ార . ప�వక# q�>A చూaి గడపDvౖHI ఆ2�^¶య�ర . లN>
� ప�9I- 
�ంచల�దు. HIను ఆయన మMఖంలN అuషV  Ì�య�A గమ>ం�, 
"ప�వ
ా# ! అల�� @, ఆయన ప�వక# � 9ౖ̈ప"నక� మరల�తhH�Aను. 
H��¢ జ��2�న తDJL0టQ? అ> అ3ి2ాను. q�>
� ప�వక# """"ఈ qంిడ� ఈ qంిడ� ఈ qంిడ� ఈ qంిడ� 
సంగ�ే0టQసంగ�ే0టQసంగ�ే0టQసంగ�ే0టQ?" " " " అ> మంద�ం=�ర ..... (బMఖ��� 2105, మMaి� ం 2107). 

 qీ>
� ÖనAం2ా ఒక�/ా�� ప�వక# � ఉ/ామ� e5 జ�ౖo ను 
=�ల� గటQV2ా మంద�ం=�ర . q�>
� 
ారణం ఏ0టంట�; మåూà - 

0య� వం�ా>
� =ెంqిన ఒక aీ# Ë qొంగతనం =ేaింqి, q�>
� 
��2ా ఆ�� =ేతhల� న��
Tయబడక�ం3� 
Bందర  ఉ/ామ�ను 
aి*ారసు =ేయMట
�� ప�వక# వద¡క� పం^ార . అతను 9̈�Ä అల�� @ 
>రÇuం�న హదు¡ ల �షయంలN aి*ారసు =ే�ాడ� అప´డ� 
ప�వక# � """"అల�� @ హదు¡ లN�అల�� @ హదు¡ లN�అల�� @ హదు¡ లN�అల�� @ హదు¡ లN�     ఒకq�>ఒకq�>ఒకq�>ఒకq�>    గM��ం=�గM��ం=�గM��ం=�గM��ం=�    ¯వ"¯వ"¯వ"¯వ"    a*ిారసు a*ిారసు a*ిారసు a*ిారసు 
=ేaJqి=ేaJqి=ేaJqి=ేaJqి" (" (" (" (ఇల� 
ాజ�లదుఇల� 
ాజ�లదుఇల� 
ాజ�లదుఇల� 
ాజ�లదు) ) ) ) అ> గటQV2ా మంద�ం=�ర . 
 

6. ఆతn��ాjసంఆతn��ాjసంఆతn��ాjసంఆతn��ాjసం, , , , ఆతnavçt ర)ం HIర Lటఆతnavçt ర)ం HIర Lటఆతnavçt ర)ం HIర Lటఆతnavçt ర)ం HIర Lట 

 Dిల�ల మ��యM ట�HIజర ల ఆతnavçtర)ం బల;mనప3ినద> 
మనం �రDvట]V క�నAప´డ� ల�q� ^ా�ాRతh)ల Dిల�ల� ఆతn 
avçt ర)ం మ��యM తమ �'9ాలను వ)క#ప��=ే శ
�# క�2� ఉండడం 
మ��యM మనలN> ఎక��వ Dిల�లN�  ఈ అkమMఖ) గMణం ీణEం� 
^¶వడంలN అంచన 9Iaినప´డ� ప�వక#2ా�� ��ణ�ాలక� మరల�ట 
మనDvౖ ��ి2ా ఉంqి, అక�డ ఈ �_2ా>
� 9ౖ̈ద)ం 
� య�తnకం2ా 
జర గMతhంqి.  

http://teluguislam.net
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 మన Dిల�లN�  ఆతnavçt ర)ం జ>ం=�లంట� 9ార  సjయం2ా 9ా��> 
2ౌర�ంచు
³9ా� మ��యM 9ార  మMఖు)ల� అనA బ'వం 9ా��లN 
కల2ా�. 
ా> 9ార  q�>A ఎల� గ;<ంచగలర   ? ఎందుకంట� మనం 
9ా��
� ఓ ^�ా మMఖ)త, 2ౌరవం ఇసు# H�Aమ> అHIక సంద�ాÉలN�  
వ)క# పరచమM. 
 9ార  తమ సjంత �'9ాలను వ)క#ం =ేaJ అనుమk మనం 
ఇ/ా# మ�? ఎనుAక�HI aJjచÎ 9ా��
� ప�/ాqి/ా# మ�? 9ా��
� ప��ే)- 

�ం�న �షయ�లN�  9ా�� అనుమk 
³ర ��మ�? ల�q� గqి¡ ం�, 
�నAచూప" చూ�, 9ా�� ఇషVం, 
³��కలను అణ�, 9ా�� -ప��ే)క 
�షయ�లN� - 9ా�� అనుమk> పటQVంచు
³క�ం3� ప�వ��#/ా# మ�? 
మనలN> అHIక�ల వద¡  ఇqే ప�వర#న =ెల�మణE ఉంqి. 
Bందర  ప��- 
�Æధక�ల� qీ>
� "Hßర మ�uం=ే ప�వర#న" అ> DJర  Dvట'V ర . 
 ఒక/ా�� ప�వక# � వద¡క� ఓ ^ాల^ాత� వ�Rంqి ఆయన ^ాల� 
��� 2ార , అప´డ� ఆయన క�3ి ప�క�న Dిల�9ాడ�H�Aడ�, ఎడమ 
ప�క�న Dvద¡9ార H�Aర , ప�వక# � అబ'fu> ఉqే¡�ం� """"ఈ ఈ ఈ ఈ 
^ాత� H� ఎడమ ప�క� ఉనA9ా��
�^ాత� H� ఎడమ ప�క� ఉనA9ా��
�^ాత� H� ఎడమ ప�క� ఉనA9ా��
�^ాత� H� ఎడమ ప�క� ఉనA9ా��
�    ఇఇఇఇవj3�>
�వj3�>
�వj3�>
�వj3�>
�    ¯వ" అనుమk¯వ" అనుమk¯వ" అనుమk¯వ" అనుమk    
ఇఇఇఇ/ా# 9ా/ా# 9ా/ా# 9ా/ా# 9ా"""" అ> అ3ి2ార . అందుక� అబ'fu 'ల�దు, అల�� @ /ాి2 !ా 
g నుం3ి ^}ంqే H�వంతh �'గంలN ఇతర లక� ^�ా ��న)త'>వjను 
అ> =ె^ాLడ�. అప´డ� ప�వక# � ఆ ^ాత� అత> =ేkలN Dvట�V �ార . 
(బMఖ���, మMaి� ం).  
 ఈ సంఘటనలN; Dిల�లN�  సjయ 2ౌర9ా>A Dvంచుటక�, 9ార  
మMఖు)ల� అనA �'వన క�2�ంచుటక� ��ణ సంబంధ���న 
H�ల�గM సూచనల�H�Au.  
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1. Dిల�9ాడ� ప�వక#క� అk సgపమMలN క·ర Rం3ే /ాt నం ఎల� 
^}ంq�డ�? అqి క·3� 2ÀపL �ê షhÈ లÜౖన9ా�� క�3ి ప�క�న. మ�� 
అందులN Dvద¡ల· ఉH�Aర .  
2. సjయం ��� 2�న త�ాjత అత>
� వ�Rన హక�� నుం3ి 
అతను �x�2� ^¶వ"టక� ప�వక# � �నA Dిల9ా3ి�¢ అనుమk 

³ర తhH�Aరంట� అత>లN ఎంత ఆతn avçt ర)ం DvరగవచుR. 
అuH� ఇqి ఏమం�� 2ాంëర)���న, మMఖ) సమస) అ>? (
ా> 
ప�వక# ఎంత శ దz  చూ^ా�_ చూడం3ి).  
3. ప�వక# అ3ి2�న q�>> kరస���ం�, q�>
� అనుక·ల���న 
/ాక�/
ారణం =ెపLగ�2ాడంట�, ప�వక#2ా�� ��ణ�ాలలN Dిల�లక� 
ఎంతటQ ఆతnavçt ర)ం లÖం�ంqో గమ>ంచం3ి.  
4. ��ణ �షయంలN 
� య, మ�ట కంట� సంపÁరÇం2ా ఉంట]ంqి. 
అందు
T ఉల�� ఖక�డ� =ె^ాLడ�ః ప�వక# � ఆ ^ాత� అత> =ేkలN 
Dvట�V�ార . అంట� ఆ ^ాల^ాత� అత>
� ఇసూ#  అతడ� =ెDిLన 
>దర�H�>A ��చుRక�ంటì అత>
� 2ౌరవం ప�/ాqిసు# నAట]�  
అతను గ;<ం=ే �ధం2ా ప�వక# అత> =ేkలN ఆ ^ాత� Dvట'V ర   .  
 ప�వక# � ��ణ�ాలలN నవయMవక�లక� 9ా�� ^�ా మMఖ)త 
మ��యM 9ా�� 2ౌరవం 9ా��
� �ె�యజTయడం వర
T స��ప"చుR 

³క�ం3�, ప�Ð2ాతnకం2ా 9ా�� శ
�#
� త2�న 
B>A బ'ధ)తల� 
9ా��
� అపLజ�DిL 9ా�� ఆతnavçt �ా)>A Dvం=ే9ార .  
 ఇqి2_, ఇతను మMఆÊ e5 జబc రKయల�� హí అనుî ; ఈ 
యMవక�డ� ప�జలక� నమ�½ =ేuం=ే9ాడ�. ఎందుకన2ా ఈ 
ప> ఇత> శ
�#
� త2�నqౖెయMం3ెను.  
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 ఇతను ఉ/ామ� e5 జ�ౖo �; ఒక avౖH�)>
T అ�ిపk2ా 
>రÇuంచబ3�© డ�. అందులN Dvద¡  Dvద¡  స�బ'ల� (ప�వక# 
సహచర ల�)H�Aర . అప´టQ
� అత> వయసు 17 సంవత-�ాల� 
q�టల�దు. ఎందుక�? అత> ఆతnavçt ర)ం Dvర2ాల>, తq�j�ా 
సమ�జమM అత>�¢ ప�Ðజనం ^}ంq�ల>. Å��ద¡��కంట� 
మMందు అï e5 అð ���� � ప�వక# వలస 9̈ñòÄ �ాk� 
ఆయన పడకDvౖ పడ�క�ంట'డ�. అqి ఓ Dvద¡  బ'ధ)త, అందులN 
�ౖెర)��)2ాల అవసరమMంట]ంqి.  
 
ా> ఈ �_½లN�  మనలN> అHIక�ల� తమ సం��నంDvౖ 
నమnకం క�2� ఉండర . క¯సం ఏ �నA బ'ధ)త క·3� 9ా��
� 
అపLజ�పLర . 
 

7. సదjర#న HIర Lట సదjర#న HIర Lట సదjర#న HIర Lట సదjర#న HIర Lట 

 Dిల�లక� అనుభ9ాల� తక��వ ఉంట'u గనక ఉపqేశ అవ- 
సరం ఎక��వ ఉంట]ంqి. మం� బÔధన, ��ణ
�� ఎవర  మMంద- 

డ�గM 9I/ా# �_ 9ా�T హృదయం మ��యM మqిలN /ాt నం ^}ందు- 
��ర . అందు
T Dిల�ల ��ణ �షయంలN ప�వక# మMందు2ా చర) 
×సు
B> 9ా��
� ఉత#మ నడవ3ిక, మం� సభ)త సం/ా��ాల� 
HI�TL9ార .  
 ఉq�హరణక�ః హస5 e5 అï � �నA2ా ఉనAప´3ే, ప�వక# 
� అత>
� ఇల� బÔధ=ే�ార ః ">నుA సంqహేంలN పడ9IaJq�>A >నుA సంqహేంలN పడ9IaJq�>A >నుA సంqహేంలN పడ9IaJq�>A >నుA సంqహేంలN పడ9IaJq�>A 
వద� సంqేహం ల�> q�>A వద� సంqేహం ల�> q�>A వద� సంqేహం ల�> q�>A వద� సంqేహం ల�> q�>A ఎనుAఎనుAఎనుAఎనుA
³
³
³
³, , , , సత)ంసత)ంసత)ంసత)ంలN తృDి#లN తృDి#లN తృDి#లN తృDి# , , , , Hమ̈nq ిHమ̈nq ిHమ̈nq ిHమ̈nq ి
ఉంqిఉంqిఉంqిఉంqి. . . . మ��యM అబదzంలN అమ��యM అబదzంలN అమ��యM అబదzంలN అమ��యM అబదzంలN అనుమ�నంనుమ�నంనుమ�నంనుమ�నం". ". ". ". (k��nK. అల�f¯ qీ>> 
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స;m అ> =ె^ాLర ). హస5 � q�>> మం�2ా జ�² పకం ఉంచు- 
క�H�Aర . ఎందుకన2ా తన �నAతనంలNHI అqి తన మqిలN 
H�ట]క�ంqి.  
 అల�2T ఇబMA ఉమ, � �నAతనంలNHI ఈ పల�క�ల� ప�వక# 
Hßట �H�Aర ః """"¯వ"¯వ"¯వ"¯వ"    ప�పంచంలN �q{ేయMడ� ల�q� ప�య�ణóప�పంచంలN �q{ేయMడ� ల�q� ప�య�ణóప�పంచంలN �q{ేయMడ� ల�q� ప�య�ణóప�పంచంలN �q{ేయMడ� ల�q� ప�య�ణóక�>క�>క�>క�>    
మ�qి��2ా ఉండ� మ�qి��2ా ఉండ� మ�qి��2ా ఉండ� మ�qి��2ా ఉండ� ((((��ంచు��ంచు��ంచు��ంచు). ). ). ). (బMఖ���).  
 ఉమ, e5 అð సలమ అHI బ'ల�డ� �Ôజనం =ేసు# నA- 

ప´డ� పళÄంలN అతన =ేu kర గMతhనAqి చూaి """"ఓ బ'ల�3�ఓ బ'ల�3�ఓ బ'ల�3�ఓ బ'ల�3�! ! ! ! 
అల�� @ H�మం�¢ అల�� @ H�మం�¢ అల�� @ H�మం�¢ అల�� @ H�మం�¢ ((((�Ôజనం ఆరంÖంచు�Ôజనం ఆరంÖంచు�Ôజనం ఆరంÖంచు�Ôజనం ఆరంÖంచు)))),,,, క�3ి =ే�¢#  kను క�3ి =ే�¢#  kను క�3ి =ే�¢#  kను క�3ి =ే�¢#  kను    
మ��యMమ��యMమ��యMమ��యM పళÄంలN ¯ దగ�ర ఉనAqే kను పళÄంలN ¯ దగ�ర ఉనAqే kను పళÄంలN ¯ దగ�ర ఉనAqే kను పళÄంలN ¯ దగ�ర ఉనAqే kను""""    అ> ప�వక# � 
ప�
ార . . . . (బMఖ���, మMaి� ం). 
 =�ల� బ'ధకర���న �షయ�ªమంట�? 
Bందర  త��దండ�� ల� 
తమ సం��H�>
� ఉత#మ నడవ3ిక మ��యM ��ణ అసల� 
బÔ�ించర . 9ా��ద¡ర  తమ 
Bడ�క�ను అత> aJA;<తhల�¢ 
కô�నం2ా, కర�శం2ా ప�వ��#సూ#  చూ/ా# ర  అuH� ఏg =ెపLర . 
ల�q� అత3ిA ఒంట��2ా, దూరదూరం2ా ఉండటం చూ/ా# ర  
ా> 
ఏg బÔ�ించర . ఇం
ా ఇల�ంటQ ప�వర#నల� ఎHßA ఉంట'u, 
9ాటQ
� సంబం�ిం�న స��uõ�న సూచనల�, �
�త- =�ల� అవసరం. 
 

8. సదjర#నులక� బహíమ�నం సదjర#నులక� బహíమ�నం సదjర#నులక� బహíమ�నం సదjర#నులక� బహíమ�నం 

 Dిల�ల� ఉత#మ సభ)త, సం/ా�ర బÔధన =ేయబ3ి, q�>
� 
అనుగMణం2ా సదjర#న ^ాటQం�, మం� నడవ3ిక అవలంÖం�- 
నప´డ� మ��ంత ^¶� త-;<ం�, ఏqౖెH� ప�kఫలం తపLక ఇ9ాj�. 
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అqి క¯సం 9ా��> ప�శంaించడం, 9ా�� 
Bరక� మం� దుఆ 
ఇవjడం అuH� స�T.  
 బMఖ���, మMaి� ంలN ఉంqిః ఇబMA అబ'f® � తన �నAతనం- 
లN ఓ/ా�� ప�వక# � వద¡ �ాk� గ3ిDిన సంఘటన ఇల� �ె�^ార . 
ప�వక# � మర గMqొ3ి©
� 9̈ñöÄర . ఆయన � వ"÷ =ేసు
³వటం 

³సం HIను ¯ళÍÄ Dvట'V ను. ప�వక#  (మర గMqొ3ి©  నుం3ి బÒౖటQ
� వ�R) 
ఈ ¯ళÍÄ ఎవర  Dvట'V ర ? అ> అ3ి2ార . DvటQVన9ా�� గM��ం� 
ఆయనక� �ె�aిన 9̈ంటHI """"అల�� @అల�� @అల�� @అల�� @!!!! ఇత>
� ధరn ఇత>
� ధరn ఇత>
� ధరn ఇత>
� ధరn    అవ2ాహన అవ2ాహన అవ2ాహన అవ2ాహన 
మ��యMమ��యMమ��యMమ��యM ఖు,ఆ5 9ా)ఖ�)నజ�² నం ప�/ాqించు ఖు,ఆ5 9ా)ఖ�)నజ�² నం ప�/ాqించు ఖు,ఆ5 9ా)ఖ�)నజ�² నం ప�/ాqించు ఖు,ఆ5 9ా)ఖ�)నజ�² నం ప�/ాqించు""""    అ> qీ�ం=�ర . 
ఈ బ'ల�డ� =ేaిన ఓ మం�తH�>
� ప�kఫలం2ా, అతను 
^ాటQం�న సదjర#నక� బదుల�2ా ఈ 2ÀపL దుఆ లÖం�ంqి. 
 అల�2T జఅ�ఫ, e5 అð ���� �లN ఉనA ఉత#మ నడవ3ి- 
కను గM��ం� ప�శంaిసూ#  ప�వక# � ఓ/ా�� ఇల� అH�Aర ః 
""""ర�పంర�పంర�పంర�పంలN మ��యM H¨ౖkక సj�'వంలN ¯వ" H�క� ^¶�లN మ��యM H¨ౖkక సj�'వంలN ¯వ" H�క� ^¶�లN మ��యM H¨ౖkక సj�'వంలN ¯వ" H�క� ^¶�లN మ��యM H¨ౖkక సj�'వంలN ¯వ" H�క� ^¶�    
ఉH�Aవ"ఉH�Aవ"ఉH�Aవ"ఉH�Aవ"". ". ". ". (బMఖ���). 
 ప�వక# �, యMవక�3ౖెన మMఆÊ e5 జబc �లN, (ప�వక#) 
సంప�q�య�ల పట�  అ�ిక శ దz  చూపడం, ఎక��వ2ా ఆయన 
సమ�ంలN క·ర Rండటం ల�ంటQ ఉత#మ పదzk చూaి అత3ిA 
ప�శంaిసూ#  ఇల� అH�Aర ః """"మMఆÊమMఆÊమMఆÊమMఆÊ! ! ! ! HIను అల�� @ 
Bర
�� >నుA HIను అల�� @ 
Bర
�� >నుA HIను అల�� @ 
Bర
�� >నుA HIను అల�� @ 
Bర
�� >నుA 
DJ�0సు# H�AనుDJ�0సు# H�AనుDJ�0సు# H�AనుDJ�0సు# H�Aను". ". ". ". (>/ాu. అల�f¯ � qీ>> స;m అ> 
=ె^ాLర ). ప�వక#2ా�� ఈ ^¶� ��-హం వల�  మఆÊ � Dvౖ ఎంత 
2ÀపL ప��'వం ప3ి ఉంట]ంqి?.  
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 మనలN అHIక�ల� తమ 
Bడ�క�లను మం� పనుల� =ేసూ# , 
మ��యM ఉత#మ నడవ3ిక ^ాటQసూ#  చూaి, 9ా��> ప�శంaించర . 
అqి ఓ /ామ�న) �షయ�ª కq� అ> భ�మపడ��ర . 
ా> అ9I 
మం�తH�ల� అత>లN ల�నప´డ� Ù9ాట]�  Dvడ��ర . ఉq�హర- 

ణక�ః Dvద¡లను 2ౌర�ంచడం, చదువ"లN మMందు2ా ఉండడం, 
నమ�½లను ^ాబంqీ2ా ^ాటQంచడం, సత)ం, అమ�నతh (అపL- 

2�ంత)లను ^ాటQంచడం ల�ంటQ� వ2���ా.  
 

9.    Dిల� �ADిల� �ADిల� �ADిల� �A DJ� DJ� DJ� DJ�0సు# H�A0సు# H�A0సు# H�A0సు# H�Aమ>మ>మ>మ> �ె�యజTయM �ె�యజTయM �ె�యజTయM �ె�యజTయMటటటట 

1111....    9ా��> DJ�0సు# నAట]�  9ా��
� �ె�9ా��> DJ�0సు# నAట]�  9ా��
� �ె�9ా��> DJ�0సు# నAట]�  9ా��
� �ె�9ా��> DJ�0సు# నAట]�  9ా��
� �ె�యజTయMటయజTయMటయజTయMటయజTయMట 

 త��దండ�� ల నుం3ి ల�q� సంర�క�ల నుం3ి DJ�మ, అ^ా)యత 
మ��యM అం2¾
ారం ఉనAట]�  Dిల� లక� �ె�aియMండ�ట అk 
మMఖ) అవస�ాలN�  లÜ
��ంచబడ�తhంqి. ఈ �షయం 9ా��
� 
�ె�య>=ో 9ా��లN మ�నaికం2ా =�ల� లNట] ఏరLడ�తhంqి. 
ప�వక# � Dిల�ల ఈ అవస�ా>A =�ల� వరక� ×�TR9ార . స;m 
బMఖ���లN ఉంqిః ప�వక# � హస5 e5 అï �> తమ వ3ిలN 
×సు
B> ఇల� అH�Aర ః """"అల�� @అల�� @అల�� @అల�� @! ! ! ! HIను ఇత3ిA DJ�0సు# H�AనుHIను ఇత3ిA DJ�0సు# H�AనుHIను ఇత3ిA DJ�0సు# H�AనుHIను ఇత3ిA DJ�0సు# H�Aను. . . . 
¯వ" క·3� ఇత3ిA DJ�0ంచు మ��యM ఇత3ిA DJ�0ం=9ేా��> ¯వ" క·3� ఇత3ిA DJ�0ంచు మ��యM ఇత3ిA DJ�0ం=9ేా��> ¯వ" క·3� ఇత3ిA DJ�0ంచు మ��యM ఇత3ిA DJ�0ం=9ేా��> ¯వ" క·3� ఇత3ిA DJ�0ంచు మ��యM ఇత3ిA DJ�0ం=9ేా��> 
క·3� ¯వ" DJ�0ంచుక·3� ¯వ" DJ�0ంచుక·3� ¯వ" DJ�0ంచుక·3� ¯వ" DJ�0ంచు". ". ". ".     
 ఒక/ా�� అø రఅ� e5 �e® � వ=�Rడ�, అప´డ� ప�వక# 
� హస5 మ��యM హíavౖనుల�¢ మMq�¡ డ�తhH�Aర . ఇqి 
చూaిన అø రఅ� 'gర  g Dిల�లను మMq�¡ డ����ా? H�క� పqి 
మంqి సం��నం, HIను ఎప´డ� ఏ ఒక�3ి> మMq�¡ డ ల�దు' అ> 
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అH�Aడ�. q�>
� ప�వక# � ఇల� సమ���న0=�Rర ః """"¯ హృద¯ హృద¯ హృద¯ హృద- 
యంలN నుం3ి అల�� @ కర ణను ×aి 9IaJ#  HIHI���యంలN నుం3ి అల�� @ కర ణను ×aి 9IaJ#  HIHI���యంలN నుం3ి అల�� @ కర ణను ×aి 9IaJ#  HIHI���యంలN నుం3ి అల�� @ కర ణను ×aి 9IaJ#  HIHI���H� =యేH� =యేH� =యేH� =యే    
గలH�గలH�గలH�గలH�?". ". ". ". (బMఖ���, మMaి� ం). 
 ప�వక# ఎంతటQ �9Iక�లÜౖన ��క�లN గమ>ంచం3ి; అø రఅ� 
e5 �e® ప�శAక� సమ���నం ఆశRర)ం�¢ ఇ=�Rర . అqి q�> 
జ9ాబM కంట� ఉత#మం మ��యM సంపÁరÇం2ా ఉంqి. q�> 
/ా�ాంశం ఏ0టంట�ః �H�Aర ల పట�  
ార ణ)�'వం చూప> 
మ��యM 9ా��
� DJ�మ�'వం �ె�యజTయ> 9ా��లN 
ార ణ) 
గMణం ల�నట]� . �H�Aర ల�¢ మసల�
BHIటప´డ� ఈ 
ార ణ)ం 

³లNLu~ 9ా��> ప�వక# � ఇల� ;[చR��ం=�ర . """"మ� �H�Aర ల మ� �H�Aర ల మ� �H�Aర ల మ� �H�Aర ల 
పట�పట�పట�పట�     కర ణ�'వం�¢కర ణ�'వం�¢కర ణ�'వం�¢కర ణ�'వం�¢    ��లగ>9ార ��లగ>9ార ��లగ>9ార ��లగ>9ార     మ�లN>మ�లN>మ�లN>మ�లN>    9ార  
ార 9ార  
ార 9ార  
ార 9ార  
ార ". ". ". ". (అహno, 
అబ� q�వÁo, k��nK). ప�వక# 2ా�� పaిబ'బM ఇబ'� ;mం ఈ 
లN
ా>A Å3ెటప´డ� ఈ 
ార ణ)�ª ఆయనుA క¯AటQలN 
మMం�ంqి. అప´డ� ఆయన � ఇల� అH�Aర ః """">శRయం2ా >శRయం2ా >శRయం2ా >శRయం2ా 
కళÍÄకళÍÄకళÍÄకళÍÄ    అÚ  పÁ��అÚ  పÁ��అÚ  పÁ��అÚ  పÁ����లవ"��u��లవ"��u��లవ"��u��లవ"��u. . . . మనసు- క·3� బ'ధపడ�తhంమనసు- క·3� బ'ధపడ�తhంమనసు- క·3� బ'ధపడ�తhంమనసు- క·3� బ'ధపడ�తhంqిqqిిqి. . . . 
అu�ే మ� ప�భMవ"క� Dీ�kకర���న మ�టల� H� Hßట 9ల̈�వడ�అu�ే మ� ప�భMవ"క� Dీ�kకర���న మ�టల� H� Hßట 9ల̈�వడ�అu�ే మ� ప�భMవ"క� Dీ�kకర���న మ�టల� H� Hßట 9ల̈�వడ�అu�ే మ� ప�భMవ"క� Dీ�kకర���న మ�టల� H� Hßట 9ల̈�వడ�    
��u��u��u��u. . . . ఇబ'� ;mమ�ఇబ'� ;mమ�ఇబ'� ;mమ�ఇబ'� ;mమ�! ! ! ! ¯ ఎడబ'ట] మమn�A �ÆకసమMద�ంలN ¯ ఎడబ'ట] మమn�A �ÆకసమMద�ంలN ¯ ఎడబ'ట] మమn�A �ÆకసమMద�ంలN ¯ ఎడబ'ట] మమn�A �ÆకసమMద�ంలN 
మMం�మMం�మMం�మMం�9Iaంిqి9Iaంిqి9Iaంిqి9Iaంిqి". ". ". ". (బMఖ���). 
 """"Å��ద¡ర  ఈ లNకంలN H�క� ��ండ� ప"ÕాLÅ��ద¡ర  ఈ లNకంలN H�క� ��ండ� ప"ÕాLÅ��ద¡ర  ఈ లNకంలN H�క� ��ండ� ప"ÕాLÅ��ద¡ర  ఈ లNకంలN H�క� ��ండ� ప"ÕాLల�ల�ల�ల�" " " " (బMఖ���). అ> 
ప�వక# � హస5, హíavౖ5 ల గM��ం� =ెDిLనప´డ� 9ార  �> 
మ�నaికం2ా, ��ణపరం2ా ఎంత సం�¢షం క�2� ఉండవచుRర ?.  
 qీ>
� ÖనAం2ా 
Bందర  ఎంతటQ ఓరjల�> మనస#తjం మ��-
యM ��ణపరం2ా తప´డ� మ��ా� >
� ఒ3ిగడ��ర ; సం��నం 
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పట�  గల DJ�మను 9ా��
� �ె�యజTయడం, 9ా���¢ ఉం3ే 9ాత-- 

ల�)>A 9̈ల� 3ించడం మ�నుక�ంట'ర , ఏ భ�మ�¢ అంట�; qీ>వల�  
9ార  =ె3ి^¶��ర> ల�q� 9ా��> ప"ర షhల�2ా ×��Rqిద¡3�>
� 
మ��యM 9ా�� ��త సంaిదzతక� స��uõ�న ���నం 
ాదు అ>.  
2222....    9ా���¢ ఆడడం9ా���¢ ఆడడం9ా���¢ ఆడడం9ా���¢ ఆడడం, , , , 9ా�� హృదయ�లక� =రే వవడం9ా�� హృదయ�లక� =రే వవడం9ా�� హృదయ�లక� =రే వవడం9ా�� హృదయ�లక� =రే వవడం 

 ఈ �షయంలN> శ దz  వల�HI ఓ/ా�� ప�వక# � మMaి�మMలక� 
నమ�½ =ేuసూ#  సజ�¡  నుం3ి =�ల� ఆలస)ం2ా ల��ార . ఎందు
³ 
�ెల�/ా?  
 ప�వక# � సజ�¡ లN ఉనAప´డ� ఒక పaిబ'ల�డ� అంట� హస5 
e5 అï � ఆయన � Åప"Dvౖ క·ర RH�Aడ�. ఈ సందరÉంలN 
ప�వక# ఆ బ'ల�> సం�¢షంలN అడ�©  క�2�ంచదలచల�దు. (అందు
T 
=�ల� qీరáం2ా సజ�¡  =ే�ార ). నమ�½ మM2�ం�న త�ాjత తమ 
సహచర ల�¢ ఇల� =ె^ాLర ః """"((((HIను qీరá���న సజ�¡  ఎందుక� HIను qీరá���న సజ�¡  ఎందుక� HIను qీరá���న సజ�¡  ఎందుక� HIను qీరá���న సజ�¡  ఎందుక� 
=ే�ానంట�=ే�ానంట�=ే�ానంట�=ే�ానంట�) ) ) ) H� 
Bడ�క� H�Dvౖ H� 
Bడ�క� H�Dvౖ H� 
Bడ�క� H�Dvౖ H� 
Bడ�క� H�Dvౖ క·ర RH�Aక·ర RH�Aక·ర RH�Aక·ర RH�Aడ� అత> 
³��క ×రక డ� అత> 
³��క ×రక డ� అత> 
³��క ×రక డ� అత> 
³��క ×రక 
మMంqే ల�వడం H�క� ఇషVం ల�క^¶uంమMంqే ల�వడం H�క� ఇషVం ల�క^¶uంమMంqే ల�వడం H�క� ఇషVం ల�క^¶uంమMంqే ల�వడం H�క� ఇషVం ల�క^¶uంqిqqిిqి". ". ". ". (అహno, >/ాu). 
 ఒక ప�శA: ఇల�ంటQ సంఘటన ఈ �_½లN�  మన మaిàదులN� > 
ఏ ఒక� ఇమ�మM�¢ḦౖH� జ��2��ే ఎల� ఉంట]ంqి? పaిబ'ల�> 
పట�  ప�వక# శ దz  చూప"తù qీరáం2ా సజ�¡  =ేaినట]�  అతను గనక 
=ేaJ#  మన మMక#qీల� ఎల� ప�వ��#/ా# ర ?.  
 ఇqి Dిల�ల�¢ ప�వక# � 2ా�� ప��aిtk. నమ�½లN ఉం3ి Dిల� ల 
పట�  ఇంత శ దz  చూDJ9ార , 9I�T సంద�ాÉలN�  Dిల� ల�¢ �స)మ�3ే 
9ార , ఆటల�3ే 9ారంట� ఏ0ట'శRర)ం?. """"ఒక/ా�� ప�వక#ఒక/ా�� ప�వక#ఒక/ా�� ప�వక#ఒక/ా�� ప�వక#    � ఒక  ఒక  ఒక  ఒక 
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అబ'fu�¢ ఆడ�తù తమ H�ల�క బÒౖటQ
� ×�ార అబ'fu�¢ ఆడ�తù తమ H�ల�క బÒౖటQ
� ×�ార అబ'fu�¢ ఆడ�తù తమ H�ల�క బÒౖటQ
� ×�ార అబ'fu�¢ ఆడ�తù తమ H�ల�క బÒౖటQ
� ×�ార . . . . q�> ఎర ప" q�> ఎర ప" q�> ఎర ప" q�> ఎర ప" 
�'2ా>A ఆ అబ'fu చూ�ాడ��'2ా>A ఆ అబ'fu చూ�ాడ��'2ా>A ఆ అబ'fu చూ�ాడ��'2ా>A ఆ అబ'fu చూ�ాడ�". ". ". ". (ఇబMA ;<బ'f5).  
 ఒ
³�/ా�� Dిల� లN�  
Bంద���¢ ఇల� =ెDJL9ార ః """"ఎవర  H� 9¨పౖ" ఎవర  H� 9¨పౖ" ఎవర  H� 9¨పౖ" ఎవర  H� 9¨పౖ" 
మMందు2ా మMందు2ా మMందు2ా మMందు2ా పర 2�తh# క�పర 2�తh# క�పర 2�తh# క�పర 2�తh# క� వ/ా# �_  వ/ా# �_  వ/ా# �_  వ/ా# �_ 9ా��9ా��9ా��9ా��
� ఇq/ిా# ను
� ఇq/ిా# ను
� ఇq/ిా# ను
� ఇq/ిా# ను". ". ". ". (అహno). 
ఇల� Dిల�ల�¢ ఆటల�డ�తù ఉండడంలN ��ణపరం2ా మం� 
ప��'వం ఉంట]ంqి. ఎవర  9ా���¢ ప���/ాల�డ�తù, DJ�మ 
పÁరjకం2ా ఉంట'�_ 9ా�� పట�  Dిల� ల� ఎక��వ దగ�ర అవ"��ర . 
9ా�� మ�ట �నAంత మ��వ�� మ�ట �నర .  
 

10. సం��నం మధ) H�)యం సం��నం మధ) H�)యం సం��నం మధ) H�)యం సం��నం మధ) H�)యం 

 సం��నం పట�  త��దండ�� ల వ)వ�రంలN వ)��)సం వల�  9ార  
అk �xందర2ా ప��'�తhలవ"��ర . అHIక సంద�ాÉలN�  /¶దర ల 
మధ) కపట, qేjÕాల ప��aిtతhల� అల�మM
³3�>
� మ�ల- 


ారణం త��దండ�� ల� 9ా�� మధ) H�)యం =ేయక^¶వట�ª. 
 త��దండ�� ల DJ�మను 
³లLయ�రనA అ�ిక భయం మ��యM 
ఆ DJ�మ సం��నంలN ఎవ�_ ఒక��9ౖ̈ప"న
T మరల�ట వల�  02�త 
సం��నంలN అత> గM��ం� శతh� తj గMణం జ>సు# ంqి. ప�వక# 
య�సుú అలÜౖ;<స-ల�ం /¶దర ల� ఇల�ంటQ తప´డ� �'9ా>
T 
గM���, 9ా�� తం3ి� య�సుú 
T 9ా��Dvౖ అ�ిక)త ఇసు# H�Aడ> భ�మ 
=ెంq�ర , అందు
T ఇల� అH�Aర ః  

��&\6 �[+� ��0 ���9� m) n!� E�$�� Z��� ���X A)# �� � � � � � Y � � �� �1 � �� � � � �� � �� �� � � ������:8{  
 k9ాస#9ా>
� మనqొక Dvద¡  బలగ���నపLటQ
l య�సుú9ాస#9ా>
� మనqొక Dvద¡  బలగ���నపLటQ
l య�సుú9ాస#9ా>
� మనqొక Dvద¡  బలగ���నపLటQ
l య�సుú9ాస#9ా>
� మనqొక Dvద¡  బలగ���నపLటQ
l య�సుú, , , ,  
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అత> /}ంత /¶దర డూ ఇద¡ర� అంట� మన తం3ి�
�అత> /}ంత /¶దర డూ ఇద¡ర� అంట� మన తం3ి�
�అత> /}ంత /¶దర డూ ఇద¡ర� అంట� మన తం3ి�
�అత> /}ంత /¶దర డూ ఇద¡ర� అంట� మన తం3ి�
�, , , , మన మన మన మన 
అంద��అంద��అంద��అంద��కంట� ఎక��వ ఇషVంకంట� ఎక��వ ఇషVంకంట� ఎక��వ ఇషVంకంట� ఎక��వ ఇషVంl....    (య�సుú 12: 8). 

 ఈ దుÕాÉవనu~ తమ /¶దర 3ౖెన య�సుú పట�  9ా�� 
qౌరàH�)>
� 
ారణమu)ంqి. అqే �షయం ఖు,ఆనులN ఇల� 
ప�/ా# �ంచబ3ింqిః  

����9� K�� �� 7o �p	� E�!�j� �� Z��� ��/5X�� � � � � �� � �� � � �� � � � �� � �� � ; � � � � ������:9{  

kయ�సుúయ�సుúయ�సుúయ�సుú     నునునును    చంDvయ)ంచంDvయ)ంచంDvయ)ంచంDvయ)ం3ి33ిి3ి    ల�q�ల�q�ల�q�ల�q�    అతణEÇ  ఎక�3ెHౖ� ^ార అతణEÇ  ఎక�3ెHౖ� ^ార అతణEÇ  ఎక�3ెHౖ� ^ార అతణEÇ  ఎక�3ెHౖ� ^ార 
9య̈)ం3ి9య̈)ం3ి9య̈)ం3ి9య̈)ం3ి, , , , g తం3ి� ��)స 
Tవలం gDvౖHI ఉం3ంేదుక�g తం3ి� ��)స 
Tవలం gDvౖHI ఉం3ంేదుక�g తం3ి� ��)స 
Tవలం gDvౖHI ఉం3ంేదుక�g తం3ి� ��)స 
Tవలం gDvౖHI ఉం3ంేదుక�  l . . . .     
 qీ> 9̈నక 9ా�� ఉqే¡శం ఒకట�, అqే0టంట�; య�సుú Å3ి 
^¶య�క 9ార  9ా�� తం3ి� DJ�మను, శ దzను ^}ందు��ర>.  

 ఒక తం3ి� సjయం2ా =ెDిLన సంఘటన ఇqిః అతను తన 
ఇద¡�� క�మ�ర ల�¢ ఇంటQ బÒౖటQ
� ఓ ఎ3��� ప�qేశంలN 9̈ñöÄడ�. 
అక�డ 9ార  ఒక qీరá aీ��యc 7ిcn Åిసూ#  ఆనంqోత-9ాలN�  
గ3ి^ార . ఆ మధ)లN అత> ఎ>0qి సంవత-�ాల �నA క�మ�- 
ర డ� >ద�̂ ¶య�డ�. అందుక� తం3ి� తను ధ��ం� ఉనA 
³ట] 
×aి అత> gద క^ాLడ�. ఆ సమ�9Iశం సమ�ప#���న త�ాjత 
�నA క�మ�ర 3ి> ఎతh# 
B> బం3ిలN క·ర RH�Aడ�. ఇంటQ
� 
k��2� 9̈ళü#  q���లN తం3ి� తన 12 సంవత-�ాల 
Bడ�క��¢ అత> 
అమ��ా# లNచన మ��యM మäH�>A చూaి, "ఇపLటQ వరక� 
చూaిన 7ిcn  �¢ ఏ ప�Ðజనం ^}ంq�వ"? అ> అ3ి2ాడ�. 
q�>
� 
Bడ�క� "7ిcn చూసూ#  చూసూ#  HIను క·3� పడ�క�ంట�, 
H�Dvౖ క·3� gర  g 
³Ñ కప´���ా? ననుA క·3� ఎతh# 
B> 
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బం3ిలN పడ�
³బÒడ���ా? అ> తను అ3ి2�న ప�శAక� ఏ సంబం- 

ధం ల�> ప�శA 
Bడ�క� అ3ి2�నందుక� తం3ి� ఆశRర)ప3�© డ�.  
 అందు
T ఒక/ా�� Hýమ�5 e5 బ¤ీ, � ప�వక# � వద¡క� 
వ�R ��ను తన 
Bడ�క�క� ఇ�Rన ఓ బహíమ�H�>
� ప�వక# 
� /ా�)ం2ా ఉం3�ల> 
³�ాడ�. """"¯ సం��నంలN ప�k ఒక���
l ¯ సం��నంలN ప�k ఒక���
l ¯ సం��నంలN ప�k ఒక���
l ¯ సం��నంలN ప�k ఒక���
l 
ఇల�ంటQ బహíమ�న�ª ఇ=�R9ాఇల�ంటQ బహíమ�న�ª ఇ=�R9ాఇల�ంటQ బహíమ�న�ª ఇ=�R9ాఇల�ంటQ బహíమ�న�ª ఇ=�R9ా?" " " " అ> ప�వక# � అ3ి2�, మþÄ 
=ె^ాLర ః """"g సం��న �షయంలN అల�� @g సం��న �షయంలN అల�� @g సం��న �షయంలN అల�� @g సం��న �షయంలN అల�� @     క� భయపడం3ిక� భయపడం3ిక� భయపడం3ిక� భయపడం3ి,,,,    gggg    

సం��నంసం��నంసం��నంసం��నం    మధ)మధ)మధ)మధ)    H�)యంH�)యంH�)యంH�)యం    ^ాటQంచం3ి^ాటQంచం3ి^ాటQంచం3ి^ాటQంచం3ి".".".".    (బఖ���). మ�_ ఉల�� ఖనంలN 
ఉంqిః """"అH�)య �షయ�లN�అH�)య �షయ�లN�అH�)య �షయ�లN�అH�)య �షయ�లN�  HIను /ా HIను /ా HIను /ా HIను /ా����3ిA 
ాను3ిA 
ాను3ిA 
ాను3ిA 
ాను". ". ". ". (అహno). 
 

11. 
� య�తnక ఆదర�ం�¢ క·3ిన ��ణ 
� య�తnక ఆదర�ం�¢ క·3ిన ��ణ 
� య�తnక ఆదర�ం�¢ క·3ిన ��ణ 
� య�తnక ఆదర�ం�¢ క·3ిన ��ణ 

 ఏ �షయ�ల� ఆచ��ం=�ల> Dిల�9ా>�¢ =ెపLబడ�తhంqో, 
అ� అత>
� ఆదర�ం2ా ఉనA 9ా��లN ఆచరణ ర�పం q��R 
ఉనAqి అతను చూచుట =�ల� మMఖ)ం. ప��ే)కం2ా త��దండ�� ల� 
మ��యM ��క�లN� . 
 >శRయం2ా ఆదర�వంత���న ��ణ ప�వక#2ా�� Dిల� ల మ��- 
యM ట�HIజర ల ��ణలN అk మMఖ) �'గం. ప�వక#2ా�� ��త 

ా�ా)లN�  ప�×qి మన 
Bరక� ఆదర��ª. చదవం3ి అల�� @ ఆqేశం:  

�� ����� ��� ���� ��� �� �� ! "��� ��� ���	 
 �� ��� ��� � � � � � � � �� � � � � �� �� � � ��� # �# � � � � � ��$%� � � � 
����	
�:21{                సూర అ@ జ�� (33: 21) లN ఉంqిః  

k>శRయం2ా>శRయం2ా>శRయం2ా>శRయం2ా    అల�� @ ప�వక#లN gక� ఒక మం� ఆదర�ం ఉంqిఅల�� @ ప�వక#లN gక� ఒక మం� ఆదర�ం ఉంqిఅల�� @ ప�వక#లN gక� ఒక మం� ఆదర�ం ఉంqిఅల�� @ ప�వక#లN gక� ఒక మం� ఆదర�ం ఉంq;ి    
gలNgలNgలNgలN    అల�� @అల�� @అల�� @అల�� @     DvౖDvDౖvౖDvౖ, , , , అంkఅంkఅంkఅంkమమమమ qినంDv ౖనమnకం క�2� ఉనA 9ా��
� qినంDv ౖనమnకం క�2� ఉనA 9ా��
� qినంDv ౖనమnకం క�2� ఉనA 9ా��
� qినంDv ౖనమnకం క�2� ఉనA 9ా��
�l. . . .  

http://teluguislam.net
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 ప�వక#2ా�� ఈ చ��త� 2_ప)ం2ా, ఎవ��
� �ె�యక�ం3� ఏqో 

Bంద��ప��ే)క�లక��ె�యMనట]�  ల�క�ం3ెను. బ;<రంగం2ా అంద- 

��
� �ె�aినట]� ం3ెను. DినAల�, Dvద¡ల� అంద��
l �ె�aి యMం3ెను. 
 ఇqి ఎంత సంపÁరÇ���న ��ణ; ఇబMA అబ'f® అHI బ'ల�డ� 
తనక� ఆదర�నకర# అuన ప�వక# � వద¡  ఒక �ాk� గడ�ప"- 
��డ�. అతడ� """"సగం �ాk� గ3aిని త�ాjత ప�వక# �ªల�
B>సగం �ాk� గ3aిని త�ాjత ప�వక# �ªల�
B>సగం �ాk� గ3aిని త�ాjత ప�వక# �ªల�
B>సగం �ాk� గ3aిని త�ాjత ప�వక# �ªల�
B> వ" వ" వ" వ"÷ ÷ ÷ ÷ 
=ేa ితహ½à o నమ�½ =యేMనqి=ేa ితహ½à o నమ�½ =యేMనqి=ేa ితహ½à o నమ�½ =యేMనqి=ేa ితహ½à o నమ�½ =యేMనqి""""    చూ�ాడ�. . . . (బMఖ���, మMaి� ం).  
 ఇల�ంటQ 
� య�తnక సంఘటHI Dిల�లక� అల�� @ పట�  సjచÎత, 
ఆయన భయం, తహ½à o నమ�½ q�j�ా ఆయన స>A��నం 
^}ంqే ��ణ ఇసు# ంqి. 9Iర 2ా ��క�డ� ^¶� త-హకర���న మ�టల� 
=ెDJL అవసర�ª ఉండదు.  
 HIటQ 
ాలంలN ఆదర�నకర#ల�, ప�aిqిz  =ెంqిన వ)క�# ల� aి¯ 
��రల�, 
l 3�
ార ల� అu^¶య�ర . 9ాస#9ా>
� 9ార  ఈ 
Bత#  
త�ా>
�, 9ా�� ��ణక� మ��యM 9ా��
� 
ావలaిన �ల�వలక� ఏ 
మ�త�ం అర î ల� 
ార . అం�ెందుక� 9ా�� 
� య�తnక వ)వ�రం 
ఈ �ల�వలక�, 9ాటQ 9ౖ̈ప" ఆ�jH�>
� సuతం �¢డLడదు. 
అందు
T ప�వక# � 2ా�� ఆదర�H�ల అవసరం =�ల� ఉంqి. 9ాటQ> 

ట�HIజర ల మMందు ఆకర�వంత���న ప��పÁరÇ పదzkలN Dvట'V �. 
అqి 9ా�� పం=ేqి�య�లక� అబMfనట]�  ఉం3��. 9ార  ఏ 
ాలంలN 
��సు# H�A�_ q�>
� అనుగMణం2ా ఉం3��. 9ాటQ
� �¢డ�2ా 
��క�ల ఆదర�ం ఉం3��.  
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 అc హందు �ల�� ;< రefc ఆలg5, వస-ల�తh వస-ల�మM 
అల, రహnkc మM@ q�k వ>Aఅ�మkc మM® q�k నeu)H� 
మMహమnqి� వ అల� ఆ�;m వసహe;m అజnఈ5. అమ�n 
బఅ�o: 
 సం��న ��ణ సులభతర���న, ల�)ర;<త���న ప> 
ాదు, 
ప�k ఒక�ర  ఏ �q�)జ�² నం ల�క�ం3� q�>> ^ాటQంచట'>
�. అqి 
>��¡షV ప�మ�ణ�ల�¢, ����nక >యమ�ల�¢ క·3ిన 
��షV���న ప>. 
అం�ే 
ాదు సం��నం �ªళÄను /ా�ించుటక�, 9ా�� జ�² HIంqి�య�ల 
Dvర గMదల, qినqిH�>
� 9ా�� మHßaిtk> Dvంచుటక� మ��యM 
9ా�� నుం3ి =ెడ� అHI అ^ాయ�>A దూరం =ేయMటక� వ)
�#గత 
ప�య��Aల�, �'వH�పÁరÇ���న అంతర¡ృ¤ిV  =�ల� అవసరం.  
 
Bందర  ��ణ �షయంలN ��తమM��# తల గM3ి©  మ��ా� >A 
అనుస��సూ#  వంశపర���న 9ారసతjంలN ^}ంqిన ఒ
T ఒక /ా�Ó 
(>శRల���న) పద¡k> అవలంeసు# నAqి చూసు# H�AమM. అందు-
వల�  ��ణ �షయంలN =�ల� ^}ర^ాట]�  జర గMతhH�Au. qీ>
� 
ప��'�తhలవ"తhనAqి మన సం��నం. అందు
T 9ా��లN ఎHßA 
దుష��వర#నల�, =ెడ� అల9ాట]�  జ>సు# H�Au. 9ాటQ> క�ట]ం- 
బ'ల� మ��యM సమ�జ�ల� భ��ంచల�క ^¶తhH�Au.  
 ఈ �ర ప"స#కంలN 
B>A మMఖ)���న ^}ర^ాట�ను ప�/ా# �సూ#  
9ాటQ స��uõ�న >9ారణపదzk క·3� చూDJ ప�యతAం =ే/ా# ను. 
అల�� @ అంద��
� సq�Éగ)ం ప�/ాqించు2ాక.  
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1111-    ��ణ పట�  >�ాfధ)త��ణ పట�  >�ాfధ)త��ణ పట�  >�ాfధ)త��ణ పట�  >�ాfధ)త 

 
Bందర  త��దండ�� ల� సం��నం ��ణలN ఏ మ�త�ం శ దz  
వ;<ంచర . తమ సం��నం పట�  ఏ �నA బ'ధ)త వ;<ంచక�ం3� 
వqిల�/ా# ర . 9ార  అట��  Dvర గMతù ^¶��ర . సం��నం పట�  
ఉనA 9ా�� బ'ధ)త క·డ�, గ�డ�, బటV కంట� 0ం�నqి ల�ద> 
�'�/ా# ర . మ�� అల�� @ ఈ ఆqే�ా>A మర�^¶��ర .  

��	�+ ���/C�� �� G+� ��X ���0q ��r� �s� ��; � � � � �� � � �� �� � �� � �� � � � 1 � Y ��!�"�#��$:6{  
k��ాjసుల��ా��ాjసుల��ా��ాjసుల��ా��ాjసుల��ా! ! ! ! gర  0మn�A g �'ర)Dిల� �A నర
ా2�A gర  0మn�A g �'ర)Dిల� �A నర
ా2�A gర  0మn�A g �'ర)Dిల� �A నర
ా2�A gర  0మn�A g �'ర)Dిల� �A నర
ా2�A 
నుం3ి రంిచు
³ంనుం3ి రంిచు
³ంనుం3ి రంిచు
³ంనుం3ి రంిచు
³ం3ి33ిి3ిl. (త;m�� 66: 6).  

 అï e5 ���� � =ె^ాLర ః 9ా��
� �ద) HIరLం3ి మం� 
��ణ ఇవjం3ి.  

 అల�2T 9ార  (తండ�� ల�) ప�వక# � �క� ఈ ఆqే�ా>A 
మర�^¶��ర ః  

=5�6	 �6 ��t 0 �C� u�	 ��0,�@ K5�6	 �6 ��t 0� u�	 ��/�� � � � �1 � � � � � � 1 � � � � �� � � � � � � �# #� �: :� � � � Y � K�
 �e��v .�9 
 "����� K5�6	 �6 ��t 0 �C� u�	 K/C� 
 7����� � � �� � � � � � � � � � �� �� � � � � �� � 1 � � � � 1� � ��� # : �

�e5�6	 �6 ��t 0 wC� ��6�	� � � � �1 � � � � � �� � �# #� �i 
""""gలN ప�k ఒక�డ� బ'ధు)డ�gలN ప�k ఒక�డ� బ'ధు)డ�gలN ప�k ఒక�డ� బ'ధు)డ�gలN ప�k ఒక�డ� బ'ధు)డ�, , , , అత> బ'ధ)తలN ఉనAq�> అత> బ'ధ)తలN ఉనAq�> అత> బ'ధ)తలN ఉనAq�> అత> బ'ధ)తలN ఉనAq�> 
గM��ం�గM��ం�గM��ం�గM��ం�    అతడ�అతడ�అతడ�అతడ�    ప��Aంచబడ���డ�ప��Aంచబడ���డ�ప��Aంచబడ���డ�ప��Aంచబడ���డ�. . . . H�యక�డ� H�యక�డ� H�యక�డ� H�యక�డ� ((((తన ప�జలక�తన ప�జలక�తన ప�జలక�తన ప�జలక�) ) ) ) 
బ'ధు)డ�బ'ధు)డ�బ'ధు)డ�బ'ధు)డ�, , , , అత> బ'ధ)త గM��ం� అత3ిA ప��Aంచబడ�తhంqిఅత> బ'ధ)త గM��ం� అత3ిA ప��Aంచబడ�తhంqిఅత> బ'ధ)త గM��ం� అత3ిA ప��Aంచబడ�తhంqిఅత> బ'ధ)త గM��ం� అత3ిA ప��Aంచబడ�తhంqి. . . . 
భర# త>ంటభర# త>ంటభర# త>ంటభర# త>ంట�����  బ'ధు)డ� అత> బ'ధ)తలN ఉనAq�> గM��ం� �  బ'ధు)డ� అత> బ'ధ)తలN ఉనAq�> గM��ం� �  బ'ధు)డ� అత> బ'ధ)తలN ఉనAq�> గM��ం� �  బ'ధు)డ� అత> బ'ధ)తలN ఉనAq�> గM��ం� 
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అత3ిAఅత3ిAఅత3ిAఅత3ిA    ప��Aంచడంప��Aంచడంప��Aంచడంప��Aంచడం    జర గMతhంqిజర గMతhంqిజర గMతhంqిజర గMతhంqి....    �'ర) తన భర# ఇం�'ర) తన భర# ఇం�'ర) తన భర# ఇం�'ర) తన భర# ఇంటటటట�����  �  �  �  
�'ధు)�ాల��'ధు)�ాల��'ధు)�ాల��'ధు)�ాల�. . . . ఆ��ఆ��ఆ��ఆ��    బ'ధ)తలNబ'ధ)తలNబ'ధ)తలNబ'ధ)తలN    ఉనAq�>ఉనAq�>ఉనAq�>ఉనAq�>    గM��ం� ఆ��ను గM��ం� ఆ��ను గM��ం� ఆ��ను గM��ం� ఆ��ను 
ప��Aంచడం జర గMతhంqిప��Aంచడం జర గMతhంqిప��Aంచడం జర గMతhంqిప��Aంచడం జర గMతhంqి. . . . (బMఖ��� 2409, మMaి� ం 1829). 
 ఇబMAc ఖu)� ఇల� అH�Aర ః ఎవర  తన సం��H�>
� 
ల�భదయక���న �ద) HIరLక�ం3� వqిల��ా3ో అతడ� 9ా�� పట�  
మ� =ెడ�, 
lడ� =ేaిన9ాడవ"��డ�. సం��నంలN అలవ3ే =ెడ� 
అల9ాట]�  ఎక��వ�ాతం తండ�� ల వల� HI అలవడ��u. అqి 
9ార , 9ా�� పట�  అవలంeం=ే అశ దz  మ��యM ����nక �ధులను, 
సునAతhలను 9ా��
� HIరLక^¶వడం వల�HI. 9ా�� �నAతనంలN 
9ా��> వృ��2ా వqిల��ార . అందుక� 9ార  Dv��2� Dvద¡గuన 
త�ాjత సjయ�>
T 2ా> ల�q� తమ తండ�� ల
T2ా> ఏ ల�భం 
=ేక·రRల�క^¶య�ర . Å�� సంగk ఎల� ఉంట]ందంట�ః తనయM> 
అ��ేయత భ��ంచల�క ఒక తం3ి� అత3ిA గటQV2ా మంద�ం=�డ�. 
అప´డ� అతడH�Aడ�ః H�H�A! gర  H� �నAతనంలN =ేaిన 
q�> ఫ�త�ª ఇప´డ� gర  ^}ందుతhH�Aర . H� �నAతనంలN 
gర  ననుA వృ�� =ే�ార . ఇప´డ� gర  మMస�9ారయ�)క 
HIను 0మn�A వqిల��ాను. (�x@ ఫతhc మäదూo). 
 

2222- తండ�� ల ఆ�ిపత)ంతండ�� ల ఆ�ిపత)ంతండ�� ల ఆ�ిపత)ంతండ�� ల ఆ�ిపత)ం 
 ఈ తప´ �దటQ తప´క� వ)k�Tక���నqి. 
Bందర  తండ�� ల� 
తమ సం��నం �క� సరj =ేషVలDvౖ తమqే ఆ�ి
ారం నడ9ాల> 
ప�యkA/ా# ర . ఇల� 9ార  (తండ�� ల�) 9ా�� (సం��నం) వ)
�#��j>A 
మటQVలN కల�L��ర . తమ ఆలNచనలN వ�Rన ఆqే�ా�/ా# ర . 
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q�>
� 9ార  (సం��నం) గM3ి©2ా 9ాటQ> ^ాటQంచుట తపL మ�Àక 
ప�స
T# ఉండక·డద> �'�/ా# ర . >శRయం2ా qీ> వల�  ఎHßA 
అ9ాంఛ¯య =ేషVల� ఉదÉ�/ా# uః 
1. బల;mన వ)
�#��j>
� గM�� అవడం. ఆతn��ాjసం లNDించడం.  
2. �మMఖత �'వం, Dి��
�తనం మ��యM అనవసరప" లజ�à  
గMణం =ోట] =ేసు
Bనుట.  
3. �ం�ౖెన, 
Bత#  �షయ�ల� కనుక��HI Ðగ)త న�ం�^¶వ"ట.  
4. యMక#వయసు-క� =ే��న త�ాjత =ె3ి^¶u~ అవ
ాశం, 
అప´డ� అతడ� బ�3ిలలN బంqీ2ా ఉం3ి �డ�దలÜౖనట]�  7ీc 
అవ"��డ�. అందుక� అ>A ర
ాల హదు¡ లను అkక 0ం=ే 
ప�యతAం =ే/ా# డ�. అ� ధరnపర���న� అuH� స�T.  
5- మ�నaిక మ��యM �ా�¾రక �_2ాలక� గM��అవ"��డ�.  
 Dిల�లక� 9ా�� సjంత �షయ�లN�  
Bంత ^ాటQ సjతంత�ం ఇ9ాj- 
ల> >శRయం2ా ఉత#మ ��ణ �g ఇసు# ంqి. అqి ఏ9ౖ̈H� >రÇ- 
య�ల� ×సు
Bనుట
��H�, తమ 
³��కను 9̈�బMచుRట
��H�, బ'ధ)త 
వ;<ంచుట
��H�. ఇవ>Aయ� సవ)���న పదzk�¢, ఉత#మ సభ)త 
�¢ ఉం3ేటట]�  తండ�� ల� తమ సం��న మqిలN H�ట'�.  
 

3333- 9¨రౖ దz 9¨రౖ దz 9¨రౖ దz 9¨రౖ దz 				 ఆదర�ం ఆదర�ం ఆదర�ం ఆదర�ం 

 �దటQ/ా��2ా Dిల�లDvౖ త��దండ�� ల ప��'వ�ª పడ�తhంqి. 
అత> గMణ�ల�, అల9ాట�లN Å�� Ì�యHI పడ�తhంqి. త��దండ�� ల� 
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సదjర#న, ఉత#మ నడవ3ిక కల9ా����ే Dిల�ల� క·3� సదు� ణ�ల� 
HIర Rక�ంట'ర . 9ార  =ెDJLqొకటQ =ేaJqి మ�Àకటౖె�ే Dిల�లDvౖ 
q�> =ెడ� ప��'వం పడ�తhంqి.  
 9ౖ̈ర దz	ంలN మ�ÀకటQః తం3ి� సత)త గM��ం� తన సం��H�>
� 
=ెDిL సjయం2ా అబదzం పల�క��ే ల�q� అతను అమ�నతh 
గM��ం� ఆqే�ం� సjయం2ా qొంగతనం =ేaJ# , ల�q� 9ా2ా¡ H�>
� 
కట]V బ3ి ఉం3�ల> బÔ�ిం�, ��HI 9ా2ా¡ న భంగం =ేaJ# , ల�q� 
మం�తనం మ��యM సంబం���A Dvంచు
³9ాల> బÔ�ిం� 
అత3ే తన త��దండ�� ల పట�  అ��ేయM3ౖె�ే, ల�q� నమ�½ 
గM��ం� ఆqే�ం� సjయం2ా నమ�½ వదుల�తù ఉంట�, ల�q� 
^¶గ��� గ�ాద> ;<తhవ" =ెDిL సjయం2ా ధూమ^ానం =ేaJ# , 
ఇల�ంటQ 9ౖ̈ర దz	ం వలన ��క�డ� తన Dిల�ల దృ¤ిVలN చులకన 
అu^¶��డ�. అత> మ�టక� 9ార  ఏ మ�త�ం �ల�వ>వjర . 
అల�� @ అqేశం ఇల� ఉంqిః  

l ]@� b�5�� ��/5M �5+�� �� G+� �� �M� `�9 x��� ���0?M�� � �� � � �� � � � �� � � � � � 1 �� � � �� � � � � � �� � � < � � �
��/�'M� � � � �k �%"&'��:44{  

�ఏ0టQఏ0టQఏ0టQఏ0టQ, , , , gర  మం�పనుల� =యేమ> ఇతర ల
��� ే;<తబÔధ gర  మం�పనుల� =యేమ> ఇతర ల
��� ే;<తబÔధ gర  మం�పనుల� =యేమ> ఇతర ల
��� ే;<తబÔధ gర  మం�పనుల� =యేమ> ఇతర ల
��� ే;<తబÔధ 
=/ేా# ర =/ేా# ర =/ేా# ర =/ేా# ర ....    
ా> 0మn�A gర  మర� ^¶��ర 
ా> 0మn�A gర  మర� ^¶��ర 
ా> 0మn�A gర  మర� ^¶��ర 
ా> 0మn�A gర  మర� ^¶��ర . . . . gర  గంgర  గంgర  గంgర  గంథథథథ^ా�ా^ా�ా^ా�ా^ా�ా      -    
యణం క·3� =సేు# H�Aర యణం క·3� =సేు# H�Aర యణం క·3� =సేు# H�Aర యణం క·3� =సేు# H�Aర . . . . అuH� gర  బMqిz> బఅuH� gర  బMqిz> బఅuH� gర  బMqిz> బఅuH� gర  బMqిz> బ����k#2ా k#2ా k#2ా k#2ా 
ప�Ð2�ంచ�T0టQప�Ð2�ంచ�T0టQప�Ð2�ంచ�T0టQప�Ð2�ంచ�T0టQ�. (బఖర 2: 44). 
 

 

http://teluguislam.net



సం��న ��ణ
�� త��దండ�� లక� మ�ర�ద���సం��న ��ణ
�� త��దండ�� లక� మ�ర�ద���సం��న ��ణ
�� త��దండ�� లక� మ�ర�ద���సం��న ��ణ
�� త��దండ�� లక� మ�ర�ద���    
 

 

32  

4444- కô�నతjంకô�నతjంకô�నతjంకô�నతjం 

 తండ�� ల� తమ సం��నం పట�  కర ణ, DJ�మ మ��యM ��తక 
9ౖ̈ఖ�� అవలంÖం=��. �H�Aర ల పట�  ప�వక# పదzk ఇqే. అబ� 
హí����ా � ఉల�� ¹ం=�ర ః ప�వక# � హస5 e5 అï> మMqి¡ం- 

చుక�H�Aర . అప´డ� అక�డ అø రఅ� e5 ���® ఉH�Aర . ఈ 
�షయం చూaి అతడH�Aడ�ః H�క� పqి మంqి సం��నం, 
ా> 
HIను ఇంతవరక� ఏ ఒక���¯ మMqిzంచు
³ల�దు. అప´డ� ప�వక# 
� అత> 9ౖ̈ప" చూసూ#  ఇల� అH�Aర ః  

=0��!�� ( �!�� ( �� � � � � �� � �� � ci 
""""కర ణEంచ>9ార  కర ణEంపబడర కర ణEంచ>9ార  కర ణEంపబడర కర ణEంచ>9ార  కర ణEంపబడర కర ణEంచ>9ార  కర ణEంపబడర ".".".".    (బMఖ��� 5997, మMaి� ం 2318). 
 ఆuÕా � ఉల�� ¹ం=�ర ః పలÜ� టì�� అరబMfల� 
Bందర  ప�వక# 
� వద¡క� వ=�Rర . """"gర  g Dిల�లను మMq�¡ డ����ా?" అ> 
అ3ి2ార . """"అవ"నుఅవ"నుఅవ"నుఅవ"ను"""" అ> ప�వక# సమ���న0=�Rర . 9ారH�Aర ః 
""""
ా> �ªమM అల�� @ /ాి2ా! మMq�¡ డమM". అప´డ� ప�వక# � 
అH�Aర ః 

=��9�/X �0 �y�� uz+ ��� ��� �) B/0� ��� 1 �� �� � � �� � � �� �� � � �� � � � �ci 
 """"అల�� @ g హృదయ�లN�  నుం3ి కర ణ ×aJaJ#  HIHI0 =యేఅల�� @ g హృదయ�లN�  నుం3ి కర ణ ×aJaJ#  HIHI0 =యేఅల�� @ g హృదయ�లN�  నుం3ి కర ణ ×aJaJ#  HIHI0 =యేఅల�� @ g హృదయ�లN�  నుం3ి కర ణ ×aJaJ#  HIHI0 =యే    
గల�గM��నుగల�గM��నుగల�గM��నుగల�గM��ను". ". ". ". (బMఖ��� 5998, మMaి� ం 2317). 
 �ిం=ేటప´డ� కô�నతjం మ��యM కర�శతjం ^ాటQంచటం 
అHIqి kకమక 9IaJ ఆలNచనల� ప"టQV/ా# u. అందువల�  9ార  
తమను���ª అదుప"లN Dvట]V 
³ల�ర . ఇక ఇతర లను అదుప"లN 
Dvట�V  ప�స
T# �ాదు.  
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 9̈నకటQ 
ాలంలN ఉనA (ఆలNచన ఏ0టంట�) కô�నతjం, గటQV2ా 

BటVడం వల� HI Dిల�లN�  శ
�# , బలం, ప"ర షతjం ల�ంటQ� Dvర గM- 
��u, బ'ధ)త వ;<ం=ే శ
�# వసు# ంqి, ఆతn��ాjసం కల�గMతhంqి 
అ>. అu�ే ఈ ఆలNచన తప´ అ> ర ½9ౖ̈^¶uంqి. ఎందుకన2ా 
కô�నతjం అHIqి Dిల� లN�  వ)q�భ��త���న మ�నaిక ఒk# 3ి
� q��� 
×సు# ంqి. అqి 9ాళÄను తలeర సుతనం, శతh� తjం లN>
� Ḧట]V - 

తhంqి. 9ా�� మ�నaిక �
ా/ా> (Mental Maturity)
� అడ�©  
పడ�తhంqి. ఎల�ప´డూ 9ా��లN ;mనతjం, తక��వ /ాt u 
మ��యM అ2ౌరవ �'వం కల�గజTసు# ంqి.  
 ఏ మ�త�ం �ించHIవదు¡  అ> క·3� qీ> �'వం 
ాదు. ఎప´- 
3ౖెH� ఒక� /ా�� �ిం=��. అu�ే ఈ �� అHIqి కర ణ, కట'ల 
హదు¡ లక� 0ం� ఉండక·డదు.  
 

5555- =ెడ�ను చూa ి>ర��)ం =యే=ెడ�ను చూa ి>ర��)ం =యే=ెడ�ను చూa ి>ర��)ం =యే=ెడ�ను చూa ి>ర��)ం =యేడండండండం 

 ఎల�2���ే కô�నతjం మం� �షయం 
ాqో, q�>> ఖం3ించడం 
జ��2�ంqో. అల�2T =ెడ�ను చూaి అశ దz  వ;<ంచడం క·3� మం� 
�షయం 
ాదు. అHIక మంqి తండ�� ల� ఈ తప´క� గM�� అవ"- 
��ర . 9ా�� /ాక� ఏ0టంట� 9ార  ఇం
ా �H�Aర ల� కq�, 
Dvద¡గuన త�ాjత ఈ =ెడ�లను 9ా�T వదుల�క�ంట'ర . ఇqి 
స��uõ�న మ�ట 
ాదు. ఎందుకన2ా ఎవ���H� పaితనంలN ఓ 
అల9ాట]క� బ'>సయ�)క Dv��2� Dvద¡గuH�క q�>A వదుల� 

³వడం అత>
� కషVం2ా ఉంట]ంqి. ఇబMAc ఖu)ం ర;<మహí- 
ల�� @ ఇల� =ె^ాLడ�ః ఎంద�_ తండ�� ల� తమ సం��H�>A తమ 
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ారàప"మMక�లను అట��  వqిల�aి, 9ా�� ��ణ మ�ను
B>, 9ా�� 
9ాంఛల� ×ర R
Bనుటక� qోహదప3ి 9ా�� ఇహప�ాలను ^ాడ� 
=ేసు# H�Aర . 9ా��> 2ౌరవపర సు# H�Aను అనAqి 9ా�� భ�మ, 
అసల� 9ార  9ా��> అవమ�నపర సు# H�Aర . క>కరం చూప"- 
తhH�AరనAqి 9ా�� భ�మ అసల� 9ార  9ా��Dvౖ qౌరàన)ం =ేసూ#  
9ా��> దూరం =ేసు# H�Aర . �వ��
� తమ సం��నం నుం3ి ఏ 
ల�భం క·3� ^}ందల�క^¶��ర . అం�ే 
ాదు ఇల� =ేaి 9ార  
ఇహపర �ªళÍÄ /ా�ించక�ం3� =ేసు# H�Aర . తనయMళÄలN ఉనA 
=ెడ�ను గనక ¯వ" చూaినటెç� �ే అqి ఎక��వ�ాతం తండ�� ల 
నుం3ి /¶
�నqే అ> ¯క� �ెల�సు# ంqి. (తh@ ఫతhc మäదూo).  
 >ర�)లN�  అk 2ÀపLqి; Dిల�లను నమ�½ =ేయమ>, q�> 
పట�  శ దz  వ;<ంచమ> ^¶� త-;<ంచక^¶వడం. ప�వక# � =ె^ాLర ః 

=  g�� h' �e�/6 �C�9f�� g�� _&  "]\�9 ��O��9� ���0� � �� � � � � � �� �� � � � � � � 1 �� � � � � �� � � � � � � � �
��9 ��X�@�� � <� �� �_��{�� 
 �e� � �� �� � �i 

""""g Dిల�g Dిల�g Dిల�g Dిల� ల�ల�ల�ల� ఏడ� సంవత-�ాల ఏడ� సంవత-�ాల ఏడ� సంవత-�ాల ఏడ� సంవత-�ాల వయసు-క� =�ే�నప´డ� gర   వయసు-క� =�ే�నప´డ� gర   వయసు-క� =�ే�నప´డ� gర   వయసు-క� =�ే�నప´డ� gర  
9ా��
� నమ�½ గM��ం� ఆq�ేంచం3ి9ా��
� నమ�½ గM��ం� ఆq�ేంచం3ి9ా��
� నమ�½ గM��ం� ఆq�ేంచం3ి9ా��
� నమ�½ గM��ం� ఆq�ేంచం3ి. . . . 9ార  పq ిసంవత-�ాలక� 9ార  పq ిసంవత-�ాలక� 9ార  పq ిసంవత-�ాలక� 9ార  పq ిసంవత-�ాలక� 
=ే��నప´డ� =ే��నప´డ� =ే��నప´డ� =ే��నప´డ� 9ా��> 9ా��> 9ా��> 9ా��> దం3ంిచం3ిదం3ంిచం3ిదం3ంిచం3ిదం3ంిచం3ి. . . . 9ా�� పడకలను 9Iర  =యేం3ి9ా�� పడకలను 9Iర  =యేం3ి9ా�� పడకలను 9Iర  =యేం3ి9ా�� పడకలను 9Iర  =యేం3ి". ". ". ". 
(అహno, అబ� q�వÁo 495. అల�f¯ qీ>> హస5 అ> అH�Aర ). 

 తనయMల� >ద�̂ ¶తhనAqి ల�q� ఆడ�క�ంట]నAqి చూసూ#  
(9ా��
Tg =ెపLక�ం3�) తం3ి� నమ�½ 
Bరక� 9̈�Ä^¶వ"ట =�ల� 
తప´ �షయం. అల�� @ �క� ఈ ఆqేశం చదవం3ిః 

��e�/6 `4|�� "]\�9 B/C� �0��� � � �� �� � � 1 � �� � � � � � � � � ��)*:132{  
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k¯ క�ట]ంబ సభM)లను నమ�½ =యె)ం3ి అ> ఆజ�² Dంిచు ¯ క�ట]ంబ సభM)లను నమ�½ =యె)ం3ి అ> ఆజ�² Dంిచు ¯ క�ట]ంబ సభM)లను నమ�½ =యె)ం3ి అ> ఆజ�² Dంిచు ¯ క�ట]ంబ సభM)లను నమ�½ =యె)ం3ి అ> ఆజ�² Dంిచు 
సjసjసjసjయం2ా ¯వ" క·డ q�>> ^ాటQంచుయం2ా ¯వ" క·డ q�>> ^ాటQంచుయం2ా ¯వ" క·డ q�>> ^ాటQంచుయం2ా ¯వ" క·డ q�>> ^ాటQంచుl. . . . (��� 20:132). 
 సం2¾తం మ��యM ^ాటల� �నుట నుం3ి 9ా��> >9ా��ం=��. 
దుసు# లN� , అల9ాట� లN అ��ాjసుల ^¶�కల నుం3ి 9ా��ం=��. 
ధ��>Dvౖ అల� కలN� ల�>A సృ¤ిVం=ే, సంస�రణను =ేపటV> DJర గల 
ప�aిదుz ల నుం3ి 9ా��> దూరం ఉం=��. Åట>AటQలN తం3ి� తమ 
సం��నం�¢ DJ�మపÁరjక���న సంబంధం�¢ ^ాట] ��తక9ౖ̈ఖ��, 
దయ�గMణం అవలంÖం=��. సు>Aతం2ా, ఒDిLంచగల పదzkలN 
మ�ట'� 3��.  
 

6666- య��పÁరj ప��aిtk> వదలయ��పÁరj ప��aిtk> వదలయ��పÁరj ప��aిtk> వదలయ��పÁరj ప��aిtk> వదలటంటంటంటం 

 ��ణలN> తప´లN�  ఒకటQ య��పÁరj ప��aిtk> వద� 
^ాతరక���న పదzkHI అవలంÖంచుట. 
ాల�>
� త2�న నూతన 
�షయ��A �డH�డ�ట. ఉq�హరణక� 
Bందర  ��ణ ఇ=ేR9ార  
ఈ��డ�ట, బ'ణమM �డ�చుట మ��యM గMఱ�ప" /ాj�� HIర Lట 
పట�  మం� శ దz  చూప"��ర  మ�� ఈ 
ాల�>
� అవసర���న ఇతర 

Ḧౖప"ణ�)లను వqిల�/ా# ర . ఉq�హరణక�ః కంపÁ)ట, ��ణ, అత)-  
వసర���న ఇతర �'షల�, ప�సంగం, రచన పదzతhల� HI�ాL�. తమ 
ర�ణక� ప>
B=ేR ఆధు>క ఆటలN�  ఏqౖెH� మం� ఆటలN Ḧౖప"ణ)ం 
ఉం3ేట]�  =ేయ��. ��ణ ఇ=ేR9ార  9ా�� (�ితhల) ఈ శ
�# /ామ- 

�ాt 	లను Dvంచుతù ఉండ�టక� ఎక��వ శ దz  చూ^ా�. ల�>=ో 9ార  
తమ �¢టQ 9ాళÄ�¢ 9̈న
T ఉం3ి^¶��ర . అందువల�  9ా��లN నూ)న- 
���'వం జ>సు# ంqి. ��త వjవ��ాలN�  9ా��కంట� మMందుక� 
9̈�Ä^¶uన 9ా�� �¢టQ9ాళÄక� దూరదూరం2ా ఉంట]ంట'ర .  
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7777- తప´ను ఒప´
³క^¶వడంతప´ను ఒప´
³క^¶వడంతప´ను ఒప´
³క^¶వడంతప´ను ఒప´
³క^¶వడం 

 తన 
Bడ�క� తప´ల�క�H�A అత3ిA �ిం� అత>Dvౖ అH�)యం 
=ేaిన తం3ి� మనలN ల�3�? 

 తన 
Bడ�క� >�_¡ ¤ి అuH� అత>Dvౖ >ందÞDిన తం3ి� 
మనలN ల�3�? 

 అబదzప" =�3ీలను న0n తన 
Bడ�క�ను 
BటQVన తం3ి� 
మనలN ల�3�? 

 అవ"ను, HIను H� 
Bడ�క� పట�  తప´2ా ప�వ��#ం=�ను అ> 
త�ాjత తం3ి� �ెల�సుక�ంట'డ�. 
ా> తన 
Bడ�క� మMందు తన 
ప�ాR��# ప �'వం వ)క#ం =ేయడ�. అసల� తన తప´HI ఒప´
³డ�. 
బహí�ా అత> 
Bడ�క�� ఏ హక·�, 2ౌరవం, మ�ా)ద మ��యM 
9ాటQ �'9ాల� ల�వ" 
ావచుR అత> దృ¤ిVలN? 

 >శRయం2ా ఇqి అసవ)���న పదzk. ఇqి Dిల�ల మనసు-లN 
గరjం, అహం
ారం మ��యM తప´డ� అÖ^�ా యం అuH� 
q�>Dvౖ ప�^ాతం ల�ంటQ దుర � ణ�లను జ>సు# ంqి. తప´లN ఉం3ి 
క·3� తలeర సుతనం వ;<ం=ే గMణ�ల� అబMf��u.  
 ఒక9Iళ తం3ి� తన 
Bడ�క� మMందు ప�ాR��# ప �'వం 
వ)క#ప��aJ#  =�ల� బ'వ"ంట]ంqి. ఇల� ��ణ ఇ=ేRవ)
�# (తం3ి�) 
తన తప´ను ల�ంఛ¯య ర�పంలN మ�రRగల�గM��డ�. ఇqి 
Dిల�9ా>లN మం� ప��'వం చూDి అత>లN ధరnం మ��యM 
సత)ం పట�  అణక�వ, తప´ జ��2��ే ఒప´క�HI �'వం, ఇతర ల 
పట�  మ>Aంప" 9ౖ̈ఖ�� తqితర గMణ�ల� ప"డ���u.  
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8888- వ)
�#గతం2ా >రÇయ�ల� ×సు
³వడంవ)
�#గతం2ా >రÇయ�ల� ×సు
³వడంవ)
�#గతం2ా >రÇయ�ల� ×సు
³వడంవ)
�#గతం2ా >రÇయ�ల� ×సు
³వడం 

 తం3ి�u~ త>ంట��  బ'ధు)డ�, 9ా�� వ)వ��ాల� చూaJ9ాడ� 
మ��యM 9ా�� గM��ం� అత>�¢HI �=���ంచడం జర గMతhంqి. 
ఇల� అ> ఇంట��  ఉనA9ా���¢ సంప�qించక�ం3� ప�k �షయంలN 
��HI ఒంట��2ా >రÇయ�ల� ×సు
³వడం క·3� స�� 
ాదు. qీ> 
వల�  Dిల�ల మధ) ఒక��Dvౖ మ�Àకర  Dvత#నం న3ిDిం=�లనA బMqిz  
ప"డ�తhంqి. Dvద¡9ాళÍÄ �నA9ాళÄDvౖ =ేuజTసుక�ంట'ర . 
9ా��> అణ�ఉం=ే ప�యతAం =ే/ా# ర . ఎల�2���ే 9ా�� తం3ి� 
>రÇయ�ల� ×సు
³వడంలN 9ా���¢ ప�వ��#సు# H�A3ో. 
  avలవ"�_½న తన �'ర)Dిల� �A తన 
ార లN ^ా,� ×సు
�ñò�  
ఒక వ)
�# H�క� ఇచRట గMర # 
B=�Rడ�. అతడ� 9ా��> ఎట] 
×సు
�ళÍ# H�A3ో 9ా��
Tg �ె�యదు. 9ా��లN ఏ ఒక�3ౖెH� 
(H�H�A ఎక�3ి
� 9̈ళÍతhH�Aర ? అ>) అడ�గM�ే, ^ాపం 9ార  
^ా,� ^¶వ3�>
� ఎం�¢ సం�¢షం�¢ ఎదుర  చూసు# నA ఈ avలవ" 
�_½ '9̈న
�� మ�Äం� ఇంటQ
� ×సు
�ñö# ను' అనA బÒqి��ంప"ల�¢ 
�ిం=ే9ాడ�.  
 ఆ తం3ి� తన సం��H�>A దగ���
� Dిల�చు
B> ఎట] 9̈ñò#  
బ'గMంట]ంద> 9ా���¢ సల� ×సుక�ంట� ఉత#మం 
ాq�? ఇల� 
=ేaJ#  అతడ� ఏ0 నషV^¶��డ�? 
ా> 
Bందర  ఇతర లను అణ� 
ఉంచడం, 9ా��> ఏ మ�త�ం ఖ�తర  =ేయక�ం3� 9ా��Dvౖ Dvత#నం 
న3ిDించడ�ª తమక� ��మM �ªల� అ> అనుక�ంట]ంట'ర .  
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9999- ప��)ేకతలను 2ౌర�ంచక^¶వడంప��)ేకతలను 2ౌర�ంచక^¶వడంప��)ేకతలను 2ౌర�ంచక^¶వడంప��)ేకతలను 2ౌర�ంచక^¶వడం    
 ప��ే)కతలక� సంబం�ిం�న 2ౌరవం మన Dిల�లక� HI��Lంచడం 
ఎం�ౖెH� అవసరం. q�> వల�  9ార  9ా�� వ)
�#గత వ)వ��ాల� 
మ��యM ఇతర ల వ)
�#గత వ)వ��ాల మధ)గల వ)��)/ా>A 
�ణÇం2ా �ెల�సు
³గల�గM��ర .  
 �� ా ంk 9Iళల� అనబ3ే సమయ�లN�  మ��యM ఏ గ3ియలNḦౖ�ే 
మ>¤ి ఇతర ల�¢ కలవడం ఇషVపడ3ో ఆ సమయ�లN�  మనం 
మన సం��H�>
� మ��యM మన aJవలN ఉనA9ా��
� మన 
గqిలN
� ప�9I�ం=ే మMందు అనుమk ×సు
³9ాలHI �షయం 
తపL>స��2ా HI�ాL� అ> ఖు,ఆ5 మనక� బÔ�ిం�ంqి.  
 అందు
T త��దండ�� ల� -ప��ే)కం2ా త��- ఇతర ల ప��ే)కతల 
గM��ం� 9ాటQ హదు¡ ల గM��ం� తమ సం��H�>
� �ెల�^ా�. 
ఇతర లక� ప��ే)
�ంచబ3ిన సtలం ల�క గqిలN 9ార  అనుమk 
ల�>qే ప�9I�ంచ�ాదు. మ�యబ3ి ఉనA ఏ వసు# వ"ను 

�ెర వ�ాదు. అqి ఏ ఇంటQ తల�DvౖH�, 7ి�Ê అuH�, ప"స#కం, 
ఆ7ీసు, DvటెV  ల�ంటQqేqౖెH� ఎపL3ి నుం3ి ప3ి ఉH�A స�T.  
 
B>A ఇళÄలN�  ప��ే)కతల 2ౌరవం అHIqి న�ం�^¶uంqి. 
అందువల�  సం��నం అ�ాచకతjం, క·  రతj 9ాతవరణంలN 
Dvర గMతù ఇతర ల హక��లను Ḧర9IరRక�ం3� qౌరàH�)>
� 
^ాలLడ�తhH�Aర .  
 అందుక� తండ�� ల� మMందు తమ సం��నం �క� ప��ే)కత- 

లను 2ౌర�ం=��. 9ా�� గqిలN ప�9I�ం=ే మMందు తల�ప" తట'V �. 
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9ా�� రహ/ా)లను q�� ఉం=��. ఏqౖెH� �నA తప´ జ��2��ే 
9̈ంటHI 9ా��> >ంqించక�ం3� q�>A సLషVపరచక�ం3� ఉం3��, 
మ>Aం=��. ఇల� తండ�� ల� =ే�ారంట� ఇతర ల ప��ే)కతల 
గM��ం� 9ా��
� HIరLడంలN సఫల�లÜౖనట�� .  
 

10101010- దూరదూరందూరదూరందూరదూరందూరదూరం2ా2ా2ా2ా ఉంచడం ఉంచడం ఉంచడం ఉంచడం 

 Dvద¡ల సమ�9IశంలN తమ సం��నం ^ాల�� నట'>A 
Bందర  
తండ�� ల� ఒక నూ)నత, లNపం2ా �'�/ా# ర . ఎప´డ� 9ార  Dvద¡ల 
సమ�ంలN �ా9ాలనుక�ంట'�_ 9ా��> Ḧట�Vసూ# , �9ాట]�  Dvడ�తù 
మ��యM దూరం =ేసూ#  ఉంట'ర .  
 >స-ంqేహం2ా ఒ
³�/ా�� Dిల� 9ా3ి> Dvద¡ల సమ�9IశంలN 
క·�_R>9ాj�. అతడ� 9ా���¢ HIర Rక�ంట'డ�. 9ా�� అనుభ9ాల- 
ను aJక��/ా# డ�. బMఖ��� (5620), మMaి� ం (2030)లN వ�Rన 
ఉల�� ఖనం ప�
ారం ప�వక# � వద¡క� ఓ ��� 2T పq�రtం వ�Rంqి. 
ఆయన అందులN నుం3ి ��� 2ార . అప´డ� ఆయన క�3ి ప�క�న 
Dిల�9ాడ�H�Aడ�. ఎడమ ప�క�న Dvద¡మనుషhల� ఉH�Aర . 
ప�వక# � Dిల�9ా3ినుqే¡�ం�ః """"ఇట]9¨పౖ"నునA Dvద¡లక� ఇట]9¨పౖ"నునA Dvద¡లక� ఇట]9¨పౖ"నునA Dvద¡లక� ఇట]9¨పౖ"నునA Dvద¡లక� 
ఇవj3�>
� ¯వ" అనుమk/ా# 9ాఇవj3�>
� ¯వ" అనుమk/ా# 9ాఇవj3�>
� ¯వ" అనుమk/ా# 9ాఇవj3�>
� ¯వ" అనుమk/ా# 9ా" " " " అ> అ3ి2ార . అందుక� ఆ 
పaి9ాడ� 'అల�� @ /ాి2ా! ఓ ప�వ
ా# , g నుం3ి లÖం=ే H� 
వంతhలN HIను ఇతర లక� ప���న)త >వjను' అ> =ె^ాLడ�. 
అందుక� ప�వక# ఆ ^ాత� అత> =ేkలN Dvట�V�ార . 
 ఆయన � ఎంతటQ 2ÀపL మ�ర�ద���, ఉత#మ ��క�ల�, మ��- 
యM మం� �ధం2ా HI�TL9ార . ప�k 
ాలం మ��యM సtలంలN 
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ప�k వయసు-9ార  ఆయన నుం3ి HIర R
³గలర . ఇ/ా� gయ 
qౖెవ ���నం Dిల�లను Dvద¡ల సమ�9IశంలN, 9ార నA మaిàదులN� , 
9ా���¢ ప�య�ణ�>
�, 9ార  ^¶గM అu~) =ోట ^ాల�� న3�>A 
>9ా��ంచదు. 9ార  ^ాల�� > 9ా�� అనుభ9ాలను HIర Rక�ంట'ర . 
9ా���¢ పనులN�  ^ాల�� ంట'ర . బ'ధ)త గMణ��A అనjuంచు 
క�ంట'ర .  
 �H�Aర లను Dvద¡ల�¢  9Iర ంచడం అHIqి అ9ాంఛ¯య 
���నం, మ��యM 
ార) �న) పదzk. ఇల� 9ార  (�H�Aర ల�) 
పరసLరం ఒక��
Bకర  దూరం అవ"��ర . మ��యM అల� ��, �ల� �� 
పనుల� HIర Rక�ంట'ర . ¤vౖ��5 9ా��> తన �క��లN పడ9Iసు 
క�ంట'డ�. అందువల�  9ార  =ెడ� HIర Rక�ంట'ర . q�>
� బదుల� 
Dvద¡ల�¢ ఉంట� 2ÀపL �షయ�ల�, అనుభ9ాల� HIర R క�ంట'ర .  
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 అc హందు �ల�� ;< వ@ ద@, వస-ల�తh వస-ల�మM అల� 
మల��  నeయ) బ'ద@, అమ�nబఅ�o: 
 >శRయం2ా సం��న ��ణ ఒక కళ మ��యM ఒక Ḧౖప"ణ)ం. 
అk తక��వ మంqి ఇందులN ప��పÁర Ç ల�2ా �ేల���ర . ఈ 
�షయంలN ఎHßA ప"స#
ాల� 9�ా యబ3�© u. అందులN 
B>A 
సంిప#����ే మ��
B>A �ప"లం2ా ఉH�Au. 9ాటQలN> 
B>AంటQ 
/ా�ాంశం g మMందు ఉంచద�=�ను. ల�భq�యక���న అనుభ- 
9ాల�¢ 9ాటQ> క మబqీzక��ం=�ను. తమ �H�Aర లక� ఉత#మ 
��ణ ఇవjదల�న తండ�� ల� మ��యM ��క�ల� ఇల�ంటQ 
�షయ�ల అవసరం ల�క�ం3� ఉండల�ర .  
 

��ాjసం��ాjసం��ాjసం��ాjసం 

1- ¯వ" ¯ సం��H�>
� క�మu~ �ౌ;mo (ఏకతj వచనం: ల� 
ఇల�హ ఇల�ల�� @) మ��యM అందులN ఉనA అం2¾
ారం మ��యM 
>�ా
ారం HIర L. "ల�ఇల�హ"లN >�ా
ారం ఉంqి. అంట� అల�� @ 
తపL సమస#మMలN నుం3ి 'ఉల·;<య¥' (ఆ�ాధన హక��)ను 
>�ాక��ంచుట. "ఇల�ల�� @" లN అం2¾
ారం ఉంqి. అంట� అల�� @ 
ఏ
��క�డ� మ�త��ª ఆ�ాధనలక� అర î డ� అ> నమMnట.  
2- మన��ందుక� ప"టQVంచబ3�© Þ? ఈ ఆయతh ఆ��రం2ా 
9ా��
� HI��Lంచు.  

����&'� () *+,�� �-� .�/$ �0�� � � �� � � � 1 �� �� 1 � � � � � � ����������:56{  
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kHIను KH�Aతhలను మ��యM మ�నవ"లను 
Tవలం ననుA HIను KH�Aతhలను మ��యM మ�నవ"లను 
Tవలం ననుA HIను KH�Aతhలను మ��యM మ�నవ"లను 
Tవలం ననుA HIను KH�Aతhలను మ��యM మ�నవ"లను 
Tవలం ననుA 
ఆ�ా�ంిచుట
T ప"టQVం=�నుఆ�ా�ంిచుట
T ప"టQVం=�నుఆ�ా�ంిచుట
T ప"టQVం=�నుఆ�ా�ంిచుట
T ప"టQVం=�నుl. (జ���య�¥ 51: 56). 
"ఆ�ాధన" �క� �'9ా>A �ప"లం2ా నచRజ�ప´.  
3- అల�� @ DJర  �ంట�HI ఓ భయంకర���న �'వన 9ా�� మqిలN 
క�qి�T �ధం2ా మ�టQమ�టQ
� నరకం, అల�� @ 
³పం, ��, �పతh#  
గM��ం� బÒqి��ంచక�.  
4- అల�� @ HI అ�ికం2ా DJ�0సు# నA9ా3ి2ా 9ా��> తయ�ర  =ేu. 
ఎందుకన2ా? ఆయHI మన�A ప"టQVం=�డ�, మనక� ఉ^ా�ి 
ఇ=�Rడ�, k>Dిం=�డ�, ��� 2�ం=�డ�, ధ��ంపజT�ాడ�, ఆయనక� 
భక�# ల�2ా ��దుల�క�HI �ధం2ా =ే�ాడ�.  
5- ఏ
ాంతంలN తప´ =ేయMట నుం3ి 9ా��ంచు. ఎందుకన2ా 
అల�� @ అ>A aిtతhలN�  9ా��> గమ>సు# H�Aడ�.  
6- అల�� @ DJర గల K1  (సnరణల�) 9ా�� మMందు అ�ికం2ా 
=ేu. ఉq�ః kHI��� 2Tటప´డ�, లN>
�, బయటQ
� 9̈ñòÄటప´డ� 
eaిnల�� @ అ>. బÔజనం =ేaిన త�ాjత అc హందు�ల�� @ అ>. 
ఆశRర)ం క�2�నప´డ� సు� �నల�� @ అ>. ఇం
ా ఇల�ంటQ K1 .  
7- 9ా��లN ప�వక# � DJ�మ క�qి��ంచు. ఆయన � సదు� ణ�ల� 
HI��Lం�, 9ా�� మMందు ఆయన చ��త� �ె�Dి, ఆయన DJర  
వ�Rనప´డల��  ఆయనDvౖ దర�o చqి�.  
8- 9ా�� మనసు-లN ��ి9�ా తDvౖ నమnకం పటQషÈ ం2ా H�ట]. అంట� 
అల�� @ తల�నqే అవ"తhంqి. అల�� @ తలచ>qి 
ాHI
ాదు. 
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9- 9ా��
� ��ాjస ఆర  మ�లసూ��� ల� HIర L.  
10- ��ాj/ా>
� సంబం�ిం�న 
B>A ప�శAల� 9ా�� మMందుంచు. 
ఉq�ః ¯ ప�భMవ" ఎవర ? ¯ ధరn�ªqి? ¯ ప�వక# ఎవర ? 
అల�� @ మన�A ఎందుక� ప"టQVం=�డ�? మనక� ఉ^ా�ి, kను 
��� గM పq��ాt ల� మ��యM సjసtత ప�/ాqించు9ార  ఎవర ? 
�ౌ;mo �క� ర
ాల� ఏ0టQ? ¤ి,�, క�ú�, >*ాø అంట�0టQ? 
మM¤ి�1, 
ా7ి,, మMH�7ిఖుల పర)వ/ానం ఏ0టQ? తqితర... 
 

ఆ�ాధనఆ�ాధనఆ�ాధనఆ�ాధన 

11- 9ా��
� ఇ/ా� ం �క� ఐదు మ�లసూ��� ల� HIర L. 
12- 9ా��
� నమ�½ అల9ాట] =ేuంచు. (ప�వక# ఆqేశం:) """"g g g g 
సంసంసంసం��నం వయసు- ఏడ� సంవత-�ాల� పÁ��# అu� ే 9ా��
� ��నం వయసు- ఏడ� సంవత-�ాల� పÁ��# అu� ే 9ా��
� ��నం వయసు- ఏడ� సంవత-�ాల� పÁ��# అu� ే 9ా��
� ��నం వయసు- ఏడ� సంవత-�ాల� పÁ��# అu� ే 9ా��
� 
నమ�½నమ�½నమ�½నమ�½    గM��ం� ఆq�ేంచం3ిగM��ం� ఆq�ేంచం3ిగM��ం� ఆq�ేంచం3ిగM��ం� ఆq�ేంచం3ి. . . . 9ా�� వయసు- పqి సంవత-�ాల� 9ా�� వయసు- పqి సంవత-�ాల� 9ా�� వయసు- పqి సంవత-�ాల� 9ా�� వయసు- పqి సంవత-�ాల� 
పÁ��# అuన త�ాjత నమ�½ �షయంలN 9ా��> దం3ంిచం3ిపÁ��# అuన త�ాjత నమ�½ �షయంలN 9ా��> దం3ంిచం3ిపÁ��# అuన త�ాjత నమ�½ �షయంలN 9ా��> దం3ంిచం3ిపÁ��# అuన త�ాjత నమ�½ �షయంలN 9ా��> దం3ంిచం3ి". ". ". ".  
13- ¯వ" మaిàదుక� 9̈ళü#  ¯ క·మ�ర 3ిA 9̈ంట ×సు
�ళÍÄ. 
వ"÷ ఎల� =ెయ�)లN అత>
� HI��Lంచు.  
14- అత>
� మaిàదులN ^ాటQంచవలaిన పదzతhల�, మaిào 
2ౌరవం, ప�త�త �ె�యజTu.  
15- ఉప9ాసం అల9ాట] =ేuంచు. �వ��
� అతను Dvద¡గuన 
త�ాjత అల9ాట] అu ఉండ�టక�.  
16- /ాధ)���నంత వరక� ఖు,ఆ5, హqీ® మ��యM సమయ 
సందరÉ సnరణల� (అజ��,) కంఠస#ం =ేయMటక� ^¶� త-;<ంచు. 
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17- 9ార  ఖు,ఆ5 కంఠస# ం =ేసు# H�A 
Bqి¡  9ా��
� ఏqౖెH� బహí- 

మ�నం ఇసూ#  ఉండ�. ఇబ'� ;mం e5 అo హ� =ె^ాLడ�ః H� 
తం3ి� H��¢ ఇల� =ె^ాLర ః "ప"తh� 3�! ¯వ" ప�వక# హqీసుల� 
కంఠస#ం =ేu. ¯వ" కంఠస#ం =ేaJ ప�k హqీసుక� బదుల�2ా ఒక 
qిరî� ఇ/ా# ను". ఈ �ధం2ా HIను హqీసుల� కంఠస#ం =ే�ాను.  
18- ఖు,ఆ5 DJర  �ంటెHI ��2ా �'�ం�, ఖు,ఆ5 కంఠ/ా# >A 
అస;<)ంచుక�HI �ధం2ా కంఠస#ం మ��యM ^ా�ాయణం =ేయ- 
మ> అ�ికం2ా ఒk# 3ి =ేయక�.  
19- ¯వ" ¯ సం��H�>
� ఒక ఆదర�ం అ> �ెల�సు
³. ¯వ" ఆ�ా- 
ధనలN�  అలసతjం ^ాటQaJ# , ల�q� ఎం�¢ ఇబfంqి2ా ^ాటQaJ#  q�> 
ప��'వం 9ా��Dvౖ పడ�తhంqి. 9ార  క·3� ఎం�¢ కషVం2ా q�>> 
^ాటQ/ా# ర  ల�q� q�> నుం3ి ^ా��^¶u~ ప�యతAం =ే/ా# ర . 
20- 9ా��
� q�నధ�ాnల� =ేaJ అల9ాట] =ేuంచు. అqెల� అంట� 
ఒ
³�/ా�� 9ార  చూసు# ండ2ా ¯వ" ఏqౖెH� q�నం =ేu. ల�q� 
9ా��
� ఏqౖెH� ఇ�R ఎవ���H� ðద9ా>
� ల�q� DJద9ా>
� q�నం 
=ేయమ> =ెప´. qీ>కంట� మ�¾ ఉత#మ�ª0టంట� 9ార  
సjయం2ా జమ =ేసుక�ంట]నA డబMfలN నుం3ి q�నం =ేయ�- 
ల> ^¶� త-;<ంచు.  
 

ప�వర#నప�వర#నప�వర#నప�వర#న 

21- ¯ 
Bడ�క� సత)వంతhడ� 
ా9ాల> ¯వ" 
³ర క�ంట� 
అత>లN భయ�>A జ>ంపజTయక�.  
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22- ̄ వ" సత)�ª పల�క�తù ఉండ� అప´డ� ¯ 
Bడ�క� ¯�¢ 
సత)ం HIర Rక�ంట'డ�.  
23- సత)ం మ��యM అమ�న¥ (అపL2�ంత, బ'ధ)త, �శjస-

¯యత)ల ఘనతను �వ��ంచు.  
24- అత>
� �ె�యక�ం3�HI అత> అమ�నతhను ఒ
³�/ా�� 
ప�¾ించు. 
25- ఓDిక అల9ాట] =ేuంచు. �xందర^ాట] =ేయక·డద> 
నచRజ�ప´. ఉప9ాస అ�')సం q�j�ా ల�q� ఓDిక మ��యM 
Ḧమnqి�¢ క·3ిన �షయ�లDvౖ అమల� q�j�ా ఇqి సంభవం 

ావచుR.  
26- 9ా�� మధ) H�)యం ^ాటQంచు. H�)యగMణం 9ా��
� 
HIరL3�>
� ఇqే అkఉత#మ���న పదzk. 
27- 9ా��
� ^�ా ��న)త గMణం అల9ాట] =ేuంచు. అqి 

� య�ర�పకం2ాḦౖH� ల�q� ^�ా ��న)త గMణం �క� ఘనతను 
=�ట� 
B>A సంఘటనలను ప�/ా# �ం� అuH�. 
28- 9ా��
� Þసం, qొంగతనం మ��యM అబq�z ల వల�  క�2T 
దుషL��ణ�మ�ల గM��ం� �వ��ంచు.  
29- 9ార  ఏqౖెH� సందరÉంలN �ౖెర)ం ప�ద���aJ#  9ా��> ప�శం- 

aిం� ఏqౖెH� బహíమ�నం ఇవ"j. 9ాస#వ���న మ��యM అవసరం 
ఉనA =ోట� �ౖెర)ం ప�ద���ం=�ల> బÔ�ించు.  
30- కô�నం2ా ప�వ��#ంచక�. q�>వల�  9ా��లN భయం, అబదzం 
మ��యM Dి��
�తH�ల� =ోట] =ేసుక�ంట'u.  
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31- 9ా��లN నమ�త, ��తక9ౖ̈ఖ�� గMణ�ల DJ�మ�¢ ^ాట] అహం- 


ా�ా>A వదల�క�HI DJ�మ క�qి��ంచు. 
32- ఘనతలN�  వ)��)సం భయëk మ��యM స����ా)ల q�j�ా 
ఉంట]ంqి తపL వంశం, డబMfధనం వల�  
ాద> HIర L.  
33- అH�)యం, అ��)=�రం �క� పర)వ/ానం మ� =ెడ© - 
ద>, qౌరàన)ం అHIqి qౌరàన)పర లHI తన ^}టVలN Dvట]V క�ంట]ం- 
ద> మ��యM నమnకq�ోహం అHIqి �H�శH�>
� q��� ×సు# ంద> 
�ె�యజTu.  
34- 
B>A �షయ�లN�  ఉనA వ)��)/ా>A �డమ��R =ెప´, 
బహí�ా 9ా��
� �ె�యక�ం3� ఉండవచుR. ఉq�హరణక�ః �ౖెర)ం, 
��ర)ం మ��యM 9̈�� /ాహసంలN> వ)��)సం. aిగM�  మ��యM 
జంక�లN> వ)��)సం((((1111)))). �నయం, అణక�వ మ��యM ప�ాభవం- 
లN> వ)��)సం. =�తhర)ం మ��యM ÞసంలN> వ)��)సం. 
35- ఇతర లక� �ªల� =ేaJ అల9ాట] 9ా��
� =ేuంచు. అందు
�� 
¯వ" సjయం2ా ¯ ఇంట��  ఉత#మమM2ా ��దుల�, ఇతర లక� 
�ªల� =ేసూ#  ఉండ�. 
36- ఎప´డూ 9ా2ా¡ నభంగం =ేయక�. ప��ే)కం2ా ¯ సం��నం�¢. 
అందువల�  9ా2ా¡ నం Ḧర9I�TR ఘనత 9ా��లN మం�2ా =ోట] 
=ేసు క�ంట]ంqి.  
((((1111)))) తప´ =ేaినందువల�  ల�q� లNపంవల�  మనసు-క� క�2T జంక�ను 
హయ� అ> అరðలN ¤J� అ> ఇం2¾�షhలN అంట'ర . =ేయవలaిన 
ప> =ేయక�ం3� aిగM�  పడ�టను ఖజc అ> అరðలN బ'� ఫ"c  Ḧ® 
అ> ఇం2¾�షhలN అంట'ర  
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సభ)త సం/ా�రంసభ)త సం/ా�రంసభ)త సం/ా�రంసభ)త సం/ా�రం 

37- ̄ వ" 9ా��
� సల�ం =ేu.  
38- ̄  మరn ప�qే�ాల gద 9ా�� దృ¤ిV  పడక�ం3� జ�గత#2ా ఉం  డ�. 
39- ̄  ^}ర గM9ా���¢ మం� �ధం2ా ��ల�గM.  
40- 9ా�� పట�  ఉత#మం2ా ప�వ��#ం=�ల> 9ా��
� HIర L. మ��యM 

9ా��> బ'�ించడంలN ఉనA నషVం గM��ం� �ె�యజTu.  
41- ̄ వ" ¯ తల�దండ�� ల పట�  సదjర#న ^ాటQంచు. ¯ బంధు- 
వ"ల�¢ కల�సూ#  ఉండ�. ఇల�ంటQ సంద�ాÉలN�  ¯ సం��H�>A ¯ 
9̈ంట ఉంచు
³.  
42- ఇతర లక� ఇబfంqి క�2�ంచ> మం� అల9ాట]�  గల 
Dిల�లను ప�జల� ��చుRక�ంట'ర> �ె�యజTu.  
43- 9ా��
� ఒక పత�ం 9�ా aి Dvట]V . అందులN 
B>A ఉత#మ 
పదzతhల�, ;<�¢పqే�ాల�ం3��.  
44- 
B>A పదzతhల� మం�� 
ావ> �ె�యజTసూ#  9ాటQ 
ారణం 
ఏ0ట� సLషVపరచు.  
45-9ా���¢ క·�ÀR> 9ా�� మMందు ప�వక# � పదzతhలN�  ఏqో ఒక 

పదzk గM��ం� చదువ"తù ఉండ�. 9ార  q�> q�j�ా ఎల�ంటQ 
ప�Ðజనం ^}ందుతhH�A�_ కను
³�. ఒ
³�/ా�� 9ా��లN ఎవ���¢- 
ḦౖH� చqి�ం� ¯వ" �ంటì ఉండ�.  
46- 9ా��లN ఎవ���H� ఏqౖెH� తప´ =ేaJ#  అత>
� ఒంట��2ా నచR-  
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జ�ప´. నల�గM�� మMందు అత>A దం3ించక�.  
47- /ాధ)���నంత వరక� �ాపH��ా¡ ల� DvటVక�. 
48- 9ా�� గqిలN ప�9I�ం=ేటప´డ�, మMందు2ా 9ా�� అనుమk 
×సు
³, 9ా��
� అనుమk పదzk HIర Lటక� ఇqి ఉత#మ మ�ర�ం.  
49- ¯9IqౖెH� ఆqే�ం�నప´డ� �x�మ�టలNHI 9ార  అరtం =ేసు- 
క�ంట'ర> ఆ�ంచక�. (ఒ
³�/ా�� ఏqౖెH� �షయం ��ండ� మ�డ� 

/ార �  క·3� =ెపLవలaి వసు# ంqి అల�ంటప´డ� ఓDిక�¢ =ెప´): 

��e�/6 `4|�� "]\�9 B/C� �0��� � � �� �� � � 1 � �� � � � � � � � � ��)*:132{  

k¯ క�ట]ంబ సభM)లను నమ�½ =యె)ం3ి అ> ఆజ�² Dంిచు¯ క�ట]ంబ సభM)లను నమ�½ =యె)ం3ి అ> ఆజ�² Dంిచు¯ క�ట]ంబ సభM)లను నమ�½ =యె)ం3ి అ> ఆజ�² Dంిచు¯ క�ట]ంబ సభM)లను నమ�½ =యె)ం3ి అ> ఆజ�² Dంిచు. . . . 
సjయం2ా ¯వ" క·సjయం2ా ¯వ" క·సjయం2ా ¯వ" క·సjయం2ా ¯వ" క·3� q�>> ^ాటQంచు3� q�>> ^ాటQంచు3� q�>> ^ాటQంచు3� q�>> ^ాటQంచుl. . . . (��� 20: 132). 
50- �Ôజనం =ేaJ మMందు eaిnల�� @ అ>, =ేaిన త�ాjత అc 
హందు�ల�� @ అ> 9ా��
� �నబ3ే �ధం2ా చదవడం మర�^¶క�. 
51- 9ా�� 
B>A తDిLq�లను చూaిచూడనట]� 2ా ఉండ�. ¯ 
��దడ�ను 9ా�� తDిLq�లను భద�ప��=ే /¶V , ర�ం2ా =ేయక�.  
52- ̄  నుం3ి ఏqౖెH� తప´ జ��2��ే q�>
� >జ���న /ాక� =ెప´
³. 
53- ̄ వ" �ల�ణం, ప��ే)క ��షVత గల9ా3ివ>, ¯వ" ఇqి 
=ేయగల�గM��వ> అత3ిA ^¶� త-;<ంచు.  
54-9ా��
� ఓ ప��ే)కత ¯వ" ప�/ాqించు.  
55- అత> మ�టను ల�q� ప>> అవ; �ళన =ేయక�.  
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56- అÖనందన 9ా
ా)ల�, Úభ
ాం� పq�ల�, /ాjగతం, మ�ా)ద 
పదzతhల� HIర L.  
57- (Dvడ�మ�ర�ం పట�V�ధం2ా) ఎక��వ2ా 2ా�ాభం =ేయక�.  
58- ఏqౖెH� ప> =ేuంచు
Bనుటక� మ�టQమ�టQ
� డబMfల ఆశ 
చూపక�. అందువల�  అత> వ)
�#తjం qెబfkంట]ంqి.  
59- 9ా��> ¯ �క� Ḧంబ, వ5 aJA;<తh>2ా ఉంచు.  
 

�ా�ా�ా�ా�¾రక >�ాnణం�¾రక >�ాnణం�¾రక >�ాnణం�¾రక >�ాnణం 

60- 9ా�� ఆట 
Bరక� స��పడ� సమయం 9ా��
�వ"j.  
61- 9ా�� 
Bరక� ప�Ðజనకర��� 
l 3�/ామ�నుల� �ె�RDvట]V . 
62- 
B>A ఆటల� సjయం2ా 9ా�T ఎనుAక�HI aJjచÎ 9ా��
�వ"j. 
63- 9ా��
� ఈ��డ�ట, పర 2�తh# ట ల�ంటQ శ
�#> Dvం=ే 
B>A 
ఆటల� HIర L.  
64- 
B>A ఆటలN�  
B>A సంద�ాÉలN�  ¯ 
Bడ�క� ¯Dvౖ 2�ల�ప" 
^}ంqే అవ
ాశ0వ"j. 
65- ఆ� తù� మం� ఆ�రం 9ా��
�వ"j.  
66-9ా�� kం3ి �షయంలN సమయ^ాలన ^ాటQంచు.  
67- kం3ి �షయంలN 9ా��> 0kg��నతనం, అ��)శ గMణ�ల 
నుం3ి ;[చR��ంచు.  
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68- kHIటప´డ� 9ా�� ఒ
³� తప´ను లÜ
��ం=ే ప�యతAం =ేయక�. 
(మం� �ధం2ా నచRజ�ప´). 
69- 9ార  ఇషVప3ే ర చుల వంట
ాల� =ేaJ, =ేuం=ే ప�యతAం 
=ేu.  
 

మ�నaకి >�ాnణంమ�నaకి >�ాnణంమ�నaకి >�ాnణంమ�నaకి >�ాnణం 

70- 9ార  =ెDJL మ�ట >శబ¡ం2ా �ను. ఒ
³� పదం పట�  శ దz  
వ;<ంచు.  
71- 9ా�� ఇబfందులను 9ా�T సjయం2ా ఎదుర 
B> 9ాటQ నుం3ి 
బÒౖటQ
� �ా>వ"j, ^¶�ే 9ార  గ;<ంచక�ం3� త2�న స�యం  
క·3� 9ా��
� అంqించు. 
72- 9ా��> 2ౌర�ంచు, 9ార  ఏqౖెH� మం� 
ార)ం =ేaJ#  ధన)- 
9ాదం �ెల�ప".  
73- ఏ మ�టలNḦౖH� ప�మ�ణం =ేaJ aిtk
� ×సుక��ాక�, ¯వ" 
ప�మ�ణం =ేయక�ం3� =ెDిLH� HIను ¯ మ�టను నమMn��ను 
అ> �ౖెర)ం ఇవ"j.  
74- ;[చR��కల�, బÒqి��ంప"ల పq�లక� దూరం2ా ఉండ�.  
75- 9ార  =�ల� =ెడ©9ాళÍÄ, మ�ర � ల� అరtం =ేసు
³ర  అనA 
భ�మలN ఉండక�.  
76- 9ార  ఎక��వ ప�శAల� 9Iసు# ంట� 9ా��> కసర 
³క�ం3�, సంి- 

ప#ం2ా మ��యM న�ªn �ధం2ా ప�k ప�శAక� సమ���నం ఇ=ేR  
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ప�యతAం =ేu.  
77- ఒ
³�/ా�� 9ా��> 
ౌగ�ంచు
B> 9ా�� పట�  DJ�మ, అ^ా)యత 
చూప".  
78- 
B>A �షయ�లN�  9ా�� సల� అ3ి2�, 9ా�� సల� ప�
ారం 
అమల� =ేu. 
79- ఏ9ౖ̈H� >రÇయ�ల� ×సుక�HI �షయంలN 
Bంత^ాటQ aJjచÎ 
9ా��
�సు# నAట]�  గ;<ంప>వ"j  .  
 

/ామ�Kక >�ాnణం/ామ�Kక >�ాnణం/ామ�Kక >�ాnణం/ామ�Kక >�ాnణం 

80- 9Iస�లN (�q�)ర t ల 
Bరక�) ఏ�ాLటu~) ప��ే)క �e�ాలN�  
9ా�� DJర  9�ా uం�, అందులN ^ాల�� HI aJjచÎ>వ"j. (అందులN 
ఇ/ా� ం ధ�ాn>
� 9̈)k�Tక���న �షయ�ల� ఉంట� ^ాలN� >వjక�). 
ఖు,ఆ5 కంఠస#ం 
Bరక� ప��ే)
�ంచబ3ిన 
ా� ® లN =ే��Lంచు. K.
T. 
^¶ట�లN�  మ��యM /��Ñ లN ^ాల�� Ḧ అవ
ాశం కలగజTu.  
81- అkథుల ఆkథ)ం సjయం2ా 9ా��HI =ేయ>వ"j, అqి 
=��, 
ా7ీ, ఫల��ాల� ఇవjడ���H� స�T.  
82- ¯వ" ¯ aJA;<తhల�¢ ఉనAప´డ� ¯ 
Bడ�క� g వద¡క� 
వaJ#  ¯వ" అత>
� /ాjగతం పల�క�.  
83- మaిàదులN అH�థల మ��యM �తంతhవ"ల సంTమం ల�ంటQ 
ఏ9ౖ̈H� /ామ�Kక 
ార)క మం జర గM�ే అత3ిA అందులN ^ాల�� HI 
అవ
ాశ0వ"j. 
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84- కషVప3ి ప> =ేయడం మ��యM క య�క య�ల, ధరn 
సమnత���న మ��ా� ల q�j�ా సం^ాqిం=ే పదzతhల� HIర L.  
85- ఇతర ల ఇబfందులను గ;<ం� 9ాటQ>   (తన శ
ా# ను/ారం) 
త2��ం=ే ప�యతAం =ేయడం HIర L.  
86- అల� అ> లNకమంతటQ qిగMల� తHI Þసుక�HI 9ా>2ా 
క·3� =ేయక�.  
87- ¯ /ామ�Kక aJవల ఫలం అతడ� చూaJ అవ
ాశం క�Lంచు. 
88- 
B>A పనుల� పÁ��# =ేసు
B> �ా అ> ¯ క�మ�ర 3ిA 
పంప", ఇం
ా ¯వ" అత3ిA నమMnతhH�Aవ> గ;<ంచ>వ"j  .  
89- అత3ి
� సjయం2ా ��HI తన aJA;<తh3ి> ఎనుAక�HI 
aJjచÎ>వ"j. ¯వ" ఇషVప3ే9ా��లN ఏ ఒక��ḦౖH� తన aJA;<తh- 
>2ా ఎనుA
³>వ"j. 
ా> ¯వ" �ె�aి�ె�యనట]� 2ా నటQంచు.  
 

ఆ�_గ)కర���న >�ాnణంఆ�_గ)కర���న >�ాnణంఆ�_గ)కర���న >�ాnణంఆ�_గ)కర���న >�ాnణం 

90- 9ా�� ఆ�_గ)ం పట�  శ దz  వ;<ంచు. 
91- ఏ వయసులN ఏ ట�
ాల� ఇDిLం=�లN అందులN అశ దz  
వ;<ంచక�.  
92- ఏ మందు ఏ ప��మ�ణంలN ఇ9ాjలN అం�ే ఇవ"j. ¯ 
ఇషVమM�¢ ఎక��వ2ా ఇవjక�.  
93- 9ా��Dvౖ ����nక దుఆల� చదవడం మర వక�.  
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94- 9ా��> �ాk� �xందర2ా పడ�
³బÒటQV  ^}� దు¡ న �xందర2ా 
�ªల��ల�ప".  
95- ��HI సjయం2ా తన శ�¾రం, పళÍÄ మ��యM బటVల� Úభ� 
పర చుక�HI అల9ాట] =ేuంచు.  
96-ఏqౖెH� �_గం మMqి�T వరక� 9I� ఉండక�.  
97- అంట]9ా)దుల నుం3ి ¯ సం��H�>A దూరం2ా ఉంచు.  
98- 9ా��లN ఎవ��
��H� ఏqౖెH� భయంకర���న 9ా)qి /¶
��ే అqి 
అత>
� �ె�య>వjక�.  
99- అల�� @ 9ౖ̈ప"నక� మర� ఆయHIA 9Iడ�
³. సరj �_2ాల 
>9ారణ ఆయన =ేతhలN� HI ఉంqి.  
 

సంసంసంసంస�ృస�ృస�ృస�ృkkkk మ��యM �ద)ప మ��యM �ద)ప మ��యM �ద)ప మ��యM �ద)పర���న ��ణర���న ��ణర���న ��ణర���న ��ణ 

100- 9ా��
� 
B>A ^}డ�ప"కథల� �ె�యజTu.  
101- తన అÖ^�ా య�>A �ెల�ప"తù ఏqౖెH� 9ా)సం 9�ా య- 
మ> 
³ర .  
102- అతను 9�ా aJqి ¯వ" ఎల� ప´డూ చదువ".  
103- 9ా)కరణ, ల�q� �'Õా పర���న ప�k తప´ వద¡  ఆ2� 
మంద�ంచక�.  
104- చదువ"
Bనుటక� ��HI సjయం2ా ఏqౖెH� ప"స#కం ల�q� 
కథల� ఎనుA
³>వ"j. 
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105- చదువ"తù ఉండమ> ^¶� త-;<ంచు.  
106- ఏqౖెH� చదవడంలN ¯వ" 9ా���¢ ^ాల�� ను.  
107- చుర క�తH�>A Dvం=ే 
B>A ఆటల�, 
l 3� /ామ�నుల� 
�ె�RDvట]V .  
108- అతడ� ఎప´డూ తన చదువ"లN �జయం /ా�ిం=�ల> 
^¶� త-;<సూ#  ఉండ�. 
109- తన చదువ"లN మMందుక� 9̈ñòÄ q���లN వ=ేR అంత�ా- 
య�లను అ�ిగ0ం=ే9ా>2ా అత3ిA తయ�ర  =ేu.  
110- పÁ��jక�ల మ��యM ప�సు# త కవ"ల 
B>A మం� 
క���jల� మ��యM 9ా�� �9Iకవంత���న �షయ�లను జ�² పకం 
=ేసు
³మ> ^¶� త-;<ంచు.  
111- అరð (మ��యM తన మ�తృ) �'షలN> 
B>A /ా��తల� 
క·3� జ�² పకం ఉంచు
³9ాల> ^¶� త-;<ంచు.  
112- ప�సంగం మ��యM (ఎట]వంటQ /ాt న, సందరÉంలNḦౖH�) 
సం�'¤ిం=ే కళ (పదzk) HIర L.  
113-అత>
� సం9ాదన మ��యM ఒDిLం=ే కళ (పదzతhలను) 
HIర L. 
114- వ)
�#గత Ðగ)తలను, /ామ�ాt 	లను Dvం=ే 
ా� ® లలN 
^ాలN� >వ"j.  
115- మ�తృ �'¤J 
ాక�ం3� =�ల� ^�ా చుర)���న 9I�T �'ష క·3� 
సంపÁరÇం2ా HIర R
Bనుటక� ^¶� త-;<ంచు.  
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సతసతసతసత�����తం�తం�తం�తం, , , , దుషదుషదుషదుష�����తం�తం�తం�తం 

116- ఒ
³�/ా�� � మ��యM ప�kఫల�ల పదzk అనుస��ంచు.  
117- ప�kఫల���H� ల�q� �� అuH� ఎల�ప´డూ ఇవjక�.  
118- ఎల�ప´డూ డబMf ర�పంలNHI 
ాక�ం3� 9I�Tjర  ర
ాల 
బహíమ�H��సూ#  ఉండ�. అqి ఎటౖెH� టì,/ ప�య�ణం 2ా>, 
ల�q� కంపÁ)ట, ఆట 2ా>, ల�q� 2�U"V  2ా> ల�q� 7v�ంÓ �¢ కలaి 
బÒౖటQ
� 9̈ళÄ3�>
� అనుమk 2ా> 
ావచుR.  
119- అల�2T �� క·3� ��ధ ర
ాలN�  ఉం3��. 
Tవలం 
BటVడం 
ఒకట� ¯ దృ¤ిVలN ప���నం2ా ఉండక·డదు. ఆగహం�¢ క·3ిన  
దృ¤ిV  
ావచుR, గqి¡ంచటం 
ావచుR, 
Bంత aJప" వరక� మ�ట'� డ 
క�ం3� ఉండడం 
ావచుR, �_½9ా��2ా ఇ=ేR ఏqౖెH� ప��ే)క 
వసు# వ" ఇవjక�ం3� ఉండడం 
ావచుR ల�q� avలవ" �_½ 
^ార � ల�q� మ�T �Hßq�>
��H� 9̈ళÄడం మ�ను
Bనుట 
ావచుR.  
120- స��uõ�న �� అంట� అqే తప´ను k��2� =ేయక�ం3� 
ఉం=��. తప´ను స��qిదు¡ క�HI �ధం2ా =ేయ��.  
121- ప�వక#  � తమ aJవక�3ి> ఒక�/ా���H� 
BటVల�దనA �షయం 
గMర # ంచు
³.  
122- �x�/ా�T �� ��ించక�.  
123- �ించడంలN కô�నతjం వ;<ంచక�.  
124- �ిం�నప´డ� ఎందుక> �ిం=�9� q�> 
ారణం 
�శqీక��ంచు.  
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125- ¯వ" �ిం� ఆనంqిసు# H�AవనA �'వన �ా>వjక�. 
ల�q� మనసులN అత> గM��ం� ఏqౖెH� కపటం ఉంచుక�H�Aవ> 
క·3� అరtం 
ా>వjక�.  
126- ప�జల మMందు 
BటVక� అల�2T 
³పం2ా ఉనAప´డ� 
BటVక�. 
127- అత> మMఖం gద 
BటVక�. మ��యM అవస# , H�DిL 

ాక·డదంట� అవసరం కంట� ఎక��వ 
BటVక�. 
128- 
BటVన> 9ా2ా¡ నం =ేaిన త�ాjత మþÄ 
BటVక�. ఇల� 9ార  
¯ gద నమn
ా>A 
³లNL��ర .  
129- ¯వ" �ిసు# నAqి అత> �ªల� 
Bర
T అ> గ;<ంపజTu  . 
మ��యM ¯ పట�  గల DJ��ª ఒ
³�/ా�� ఈ aిtk �ెDిLసు# ంద> 
నచRజ�ప´.  
130- �� అHIqి >నుA బ'�ించుటక� 
ాదు ¯వ" ఉత#మ ��ణ 
^}ందుటక� మ�త��ª అ> �ె�యజTu.  
అల�� @ మనంద��
l సH�nర�ం, సq�Éగ)ం ప�/ాqించు2ాక. ప�వక# 
Dvౖ అHI
ాHIక కర ణ, �ాంతhల� క���uంప జTయM2ాక 
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DJK     �షయం�షయం�షయం�షయం 

3333    సం��న ��ణ
�� ప�వక# పదzసం��న ��ణ
�� ప�వక# పదzసం��న ��ణ
�� ప�వక# పదzసం��న ��ణ
�� ప�వక# పదzkలN> సూచనల�kలN> సూచనల�kలN> సూచనల�kలN> సూచనల� 
5 1. ��ాjసం పట�  శ దz  
7 2. నమ�½ పట�  శ దz  
8 3. మMందు జ�గత#  9ౖ̈ద)ం కంట� �ªల�   
9 4. ఆ9Iదన 9̈�బM=ేR అవ
ాశ0చుRట 
12 5. సమంజస���న మంద�ంప" 
13 6. ఆతn��ాjసం, ఆతnavçt ర)ం HIర Lట 
16 7. సదjర#న HIర Lట 
17 8. సదjర#నులక� బహíమ�నం 
19 9. Dిల� �A DJ�0సు# H�Aమ> �ె�యజTయMట 
22 10. సం��నం మధ) H�)యం 
24 11. 
� య�తnక ఆదర�ం�¢ క·3ిన ��ణ 
26262626    సం��న ��ణలN జ��2T ^}ర^ాట]�సం��న ��ణలN జ��2T ^}ర^ాట]�సం��న ��ణలN జ��2T ^}ర^ాట]�సం��న ��ణలN జ��2T ^}ర^ాట]�     
28 1- ��ణ పట�  >�ాfధ)త 
29 2- తండ�� ల ఆ�ిపత)ం 
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30 3- 9ౖ̈ర ద¡ 	 ఆదర�ం 
32 4- కô�నతjం 
33 5- =ెడ�ను చూaి >ర��)ం =ేయడం 
35 6- య��పÁరj ప��aిtk> వదలటం 
36 7- తప´ను ఒప´
³క^¶వడం 
37 8- వ)
�#గతం2ా >రÇయ�ల� ×సు
³వడం 
38 9- ప��ే)కతలను 2ౌర�ంచక^¶వడం 
39 10- దూరదూరం2ా ఉంచడం 
41414141    సం��న ��ణలN సం��న ��ణలN సం��న ��ణలN సం��న ��ణలN 130 130 130 130 మ��ా� ల�మ��ా� ల�మ��ా� ల�మ��ా� ల�    
42 ��ాjసం 
44 ఆ�ాధన 
45 ప�వర#న 
48 సభ)త సం/ా�రం 
50 �ా�¾రక >�ాnణం 
51 మ�నaిక >�ాnణం 
52 /ామ�Kక >�ాnణం 
53 ఆ�_గ)కర���న >�ాnణం 
54 సంస�ృk మ��యM �ద)పర���న ��ణ 
56 సత��తం, దుష��తం 
 


