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()ి+ల��  ,-ర/0+ "ర/,1ం 

ఇ�ా� ంల� మ�హర/ం & ఆష5�ా6 7క8 ప�త9�ా: నం 

అత=ంత ప�త9>?@న ABలలల� ఒకటDౖన మ�హర/ం ABల తFరల� మన మ�ందుక� 

�ాబHత5నIJి .  ఇటLవంటM  Nభప9ద>?@న ABలల� ఎక�8వ పQణS=ల� సంTాJింUVWటXY  

మంUపనుల గ���ంU ప9Z ఒక8ర[ తప&క �ెల�సు��వల\ను. J]" JSF�ా ^ార[ తమ 

ఉనIత )ి: Z" మ��ంత`ా అaవృJిc  పరచు��వట!"�# ,  eే)ిన TాTాలను ghంప 

జjసు��వట!"�# మ��య� అల�� 6 >?పkను Tlందట!"�#  ప9యZIంeేందుక� ఇJి ఒక 

మంU అవ�ాశం. అల�`j �nందర[ మ�)ి� ంల� తమ తమ �oాF�ాలల� మ��య� 

ఆచరణలల� ఇ�ా� ం ధ�ా+"�j వ=Z�jక>?@న నూతన కr&�Sలను మ��య� �n/ తs ,  �n/ తs  

పదc త5లను అవలం(సుs ASIర[. ఇటLవంటM  ఆచరణలను అల�� 6 )ీFక���ాs డAv భ9మల� 

ప	
 ఖుxఆy మ��య� సునIz ల JSF�ా అల�� 6 సFయం`ా ఆజ{| VింUన స�}~న 

�వన��SAS"�# దూరమ�త5ASIర[. �Sతమ��Ss తల నుం	
 వంశTారంపర=ం`ా 

వసుs నI ఆeSరమAv �ాక��� ^ాటM" గ�	
� `ా అనుస��ంచక/ ,  ప9Z ఒక8ర[ ^ాటMల�" 

"జ{"జ{లను "జ{���� ప��o��ించవల\ను. J]" JSF�ా ^ార[ సFయం`ా తమ 

తమ ఆ�ాధనలను స��Jిదు� ��వట>� �ాక�ం	S ఇతర[లక� క�	S స�}~న JS�� 

చూVిన^ారవQ�Sర[. ఈ లg=�ాధనక� స0యప	ే , ప9�జనకర>?@న �n"I 

మ�ఖ=�షయ�లను ఇక8డ �కంద����  అందజjసుs ASIమ�.  

ప�త9 మ�హర/ం ABల�� మ�)ి� ంల eSంద9మ�న ,-�9 �ా=ల\ండx T9ా రంభమవQత5ంJి. 

Jివ=ఖుxఆy ల� �ెల�పబ	
న ASల�గ� పQణ=మ��ాలల� ఇJి ఒకటM .  ఇJే �షయ�"I 

Jివ=ఖుxఆy (అ�ౌs బ! అ�S=యం 9:36వ వచనం)  ఇల� ప9కటMసుs నIJి .  ""శ�యం`ా 

అల�� 6  దగ� ర ABలల సంఖ= �jవలం 12 మ�త9>� . ఇJి భ�మ�=�ాoాల� సృ�ిYంUన 

Jినం నుం	
 అల�� 6 గంథంల�/  ^9ా యబ	
 ఉనIJి .  ^ాటMల� ASల�గ� "�ిదc>?@న�."  

ప9వకs  శల� ల�� హ�  అల\ౖ,-  వసల� ం  బHధనల  ఆ�Sరం`ా  ఇ� 11వ  ABల  దు�  ఖ��JS ,  12వ  

ABల  దు�  హ�� ,  1వ  ABల  మ�హర/ం  &  6వ  ABల  రజ� .  అల�� 6  7క8  ప9వకs  శల� ల�� హ�  

అల\ౖ,-  వసల� ం  తమ  అంZమ  హ�  య��S9  ప9సంగంల� eే)ిన  �#/ంJి  ప9కటన ఆ�Sరం`ా 

ఖుxఆy ^ా=ఖ�=తకరsలందర� J]"VWౖ  ఏ�ాaT9ా య�"I వ=కsపరeSర[ - "ఒ��8 

సంవత�రంల�  12 ABలల� ఉంట!� .  �టMల�  4ABలల� ప�త9>?@న  "�ిదcమ��ాల� 

మ�డ�  ఒ�j  వర[సల�  ఉనI  దు�  ఖ��JS ,దు�  హ� ,మ�హర/ం  & ASల�గవJి  రజ�" 
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�టMAv  ప9�ే=కం`ా  V�� 8నబ	
న  �ారణం`ా ‘h`�rన  ABలల� అంత`ా  ప�త9>?@న� �ావQ’  

అ"  ¡!�ంచక�డదు .  ఎందుకంటX  రమJSy  ABల,  ¢తsం సంవత�రంల�Av  అత=ంత  

ప�త9>?@నJి`ా  ప9కటMంచబ	
నJి .  ఈ  4ABలలను  ప9�ే=కం`ా  V�� 8నట!"�# �ారణం,  

ప£రFం నుం	ీ మ�ా8  బహ�Jై^ా�ాధక�ల�  క�	S �టM  ప�త9తను  అం ¥̀క��ంU  ఉండటం  

^ాసs వం`ా ,  ఈ 12 ABలల� ఎటLవంటM �ే	Sల� ల¦క�ం	S, పరస&రం ఒకJS"�� మ� కటM  

సమ�న>?@న^v.  h`�rన ^ాటM" వJిr, ఏJో ఒక ABలక� మ�త9>� T9ా �Sన=తను 

ఇవFవల)ిన సహజ>?@న ప�త9త, ప9�ే=కత ఏ ABలక� ల¦దు. అ��ే ఫల�AS ABల 

ప�త9>?@న ABల అAv గ���sంపQ ఎందుక� ఇవFబ	
నJి? J]"�#  సమ��Sనం -  ఏ ప9�ే=క 

సమయ�ABౖI�ే అల�� 6 తన �o©ష>?@న J]^Bనల� క���Vించట!"�# ఎనుIక�ASI	ో ,  ఆ 

ప9�ే=క>?@న సమయ>� ఆయన �ార[ణ=ం వలన ఎక�8వ T9ా �Sన=త గల ప�త9>?@న 

సమయం`ా సూUంచబ	
నJి .   

అJే �ధం`ా ప9వకs  ఇబ!9 ,1ం (అబ90ం) అల\ౖ,-స�ల�ం �ాలం నుం	ే ఈ ASల�గ� ABలల 

ప�త9త గ���sంచబ	
నJి .  మ�ా8నగర బహ�Jై^ా�ాధక�ల� తమను �Sమ� ప9వకs  

ఇబ!9 ,1ం అల\ౖ,-స�ల�ం అనుచర[ల�`ా ¡!�ంచటం వలన, ^ార[ క�	S ఈ ASల�గ� 

ABలలను ప�త9>?@న ABలల�`ా ¡!�ంeే^ార[. అక8	
 ��ధ �ెగల మధ= తరచు`ా 

జ�� j̀  య�JSc లను క�	S ^ార[ ఈ ప�త9 ABలలల� ఆVి^v)�^ార[.   

అ��ే అంZమ ప9వకs  మ�హమ+ª ( శల� ల�� హ� అల\ౖ,-  వసల� «) �వన��Sనం (ష��యz)ల� 

�టM ప�త9�ా: నం మరల పQన:ప9కటMంచబ	
నJి .  Jివ=ఖుxఆy క�	S �టM" 

“ప��Nదc>?@న ABలల�” `ా ప9కటMంUనJి.   

ఈ ABలల� ఉప^ాసం ఉండటం 

మ�హర/ం ABల 7క8 �n"I ప9�ే=క �o©షగ�ణSల�:- ఒక�ా�� ప9వకs  మ�హమ+ª 

(శల� ల�� హ� అల\ౖ,-  వసల� «) ఇల� ప9కటMంeSర[ :  “రమJSy ABల ఉప^ా�ాల త�ాFత, 

అత=ంత ఉతs మ>?@న� మ�హర/ం ABల ఉప^ా�ాల�”  

మ�హర/ం ABలల�" ఉప^ా�ాల� తప&"స�� �ానప&టM�� ,  ఐUకం`ా అంటX సFయం`ా 

తనక� �Sను  ఈ ప�త9JిASలల� ఉప^ాసం ఉండటం వలన, అల�� 6 7క8 ప9�ే=క 

�ార[ణ=ం, J]^Bనల� Tlందట!"�# అవ�ాశమ�నIJి . VWౖ  హJ]® JSF�ా మ�హర/ం ABల 

ఉప^ా�ాలక� h`�rన ఇeSప£రFక (న¯ి�) ఉప^ా�ాల కంటX  ఎA°I�}టL�  అ�ికం`ా 

పQణS=ల� లaంచును.  
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మ�హర/ం ABల ఉప^ా�ాలక� ప9Zఫలం`ా ప9�ాJించబ	ే పQణS=ల�, ABల ¢తsం 

ఉప^ాసం ఉంటXAv లa�ాs య" ¡!�ంచటం స�}~నJి �ాదు. అల�`j  ఈ ABలల� ఉం	ే 

ప9Z ఒక8 ఉప^ా�ా"�# ఒక ప9�ే=క �ా: నం ఉనIJి.  �ాబటMY  �ల�నంత ఎక�8వ`ా ఈ 

అవ�ాoా"I �"� �̀ంచు ��వట!"�#  ప9యZIంచవల\ను .  

'ఆఁష5�ా6ఆఁష5�ా6ఆఁష5�ా6ఆఁష5�ా6 '  ప�త9 ప�త9 ప�త9 ప�త9     JినంJినంJినంJినం 

మ�హర/ం  ABల  ¢తsం  ప�త9>?@నJే  అ�నప&టM��  ప9�ే=కం`ా  10వ  �ేJ]  h`�rన  

JిASల  కంటX  ఎక�8వ ప�త9>?@నJి`ా V�� 8నబ	
నJి .  ఈ  ప�త9  JిAS"I  ‘ఆఁష5�ా6’  

అ"  Vిల��ాs ర[.  ప9వకs  మ�హమ+ª (శల� ల�� హ�  అల\ౖ,-  వసల� « )  సహచర[	ైన  ఇబ²I  

అబ!³´  రJియల�� హ�  అనుµ  ఉల¦� ఖన  ప9�ారం  ప9వకs  (శల� ల�� హ�  అల\ౖ,-  వసల� « )  మJ]AS 

పటY ణS"�#  వలస  ^B¶·న  త�ాFత ,  అక8	
  య�దుల� మ�హర/ం ABల  10వ  �ేJ]న  

ఉప^ాసం  ఉండటం  గమ"ంU, ^ా��" �ారణం అ	
`�ASర[ .  JS"�# ^ార[ ‘అల�� 6  అJే  

�¸¹  ప9వకs  మ��ా  అల\ౖ,-స�ల�ంను  మ��య�  ^ా��  సహచర[లను  తన మహత=ం 

JSF�ా ºjమం`ా  నJి" JSటMంeSడ� .  మ��య�  ¯ి�ౌy  ను  అJే  ¼ళ·ల�  మ�ంU^v)ిASడ�’ 

అ" జ^ా(U�ASర[ .  య�దుల  నుం	
  ఇJి  �" ప9వకs  (శల� ల�� హ�  అల\ౖ,-  వసల� « )  ">�మ�  

మ��ా  అల\ౖ,-స�ల�ంక� �కంటX ఎక�8వ దగ� ��  ^ాళ·ం" అ"  పr�# ,  మ�)ి� ంలను  క�	S  

ఆఁష5�ా6 Jినమ�న  ఉప^ాసం  ఉండమ"  T¾9 త�,-ంeSర[ .(అబ�JSవ£ª  హJ]®  గంథం/ )   

ప9వకs`ా మ�హమ+ª (శల� ల�� హ� అల\ౖ,-  వసల� «) "యhంచబ	
న �¿rJిASలల� ,  

మ�)ి� ంలVWౖ  ఆఁష5�ా6 JినపQ ఉప^ాసం  తప&"స�}~నJి`ా ఉం	ేదAv  �షయం  అAvక  

హJ]®  ల  JSF�ా స&షYమవQత5నIJి .  �ా" ఆ త�ాFZ  �ాలంల�  అల�� 6 ఆJేoానుoారం 

రమJSy  ABల  ఉప^ా�ాల� తప&"స��`ా eేయబ	
న�  మ��య�  ఆఁషÀ�ా6  JినపQ 

ఉప^ాసం  ఐUక>?@న  (తమ ఇÁాY ను�ారం  ఉం	ే) న¯ి�  ఉప^ాసం`ా  మ�ర�బ	
నJి .  

ఆ�ÂÁా  రJియల�� హ�  అASµ  ఉల¦� ఖన  ప9�ారం -  ప9వకs  (శల� ల�� హ�  అల\ౖ,-  వసల� « )  మJ]AS  

వU�న  త�ాFత  ఆఁషÀ�ా6  ప�త9  Jినమ�న  ^ార[ సFయం`ా ఉప^ాసం  ఉం	ే^ార[   

మ��య�  ఇతర[లను  క�	S  ఉప^ాసం  ఉండమ" సూUంeే^ార[ .  �ా"  ఆ  త�ాFత  

రమJSy  ABల  ఉప^ా�ాల� తప&"స��  అ"  ప9కటMంUన  త�ాFత ,  ��ి  ఉప^ా�ాల�  అంటX  

తప&"స��  ఉప^ా�ాల�  �jవలం రమJSy  ABల�j  ప��hతం  అయ�=�  మ��య�  

ఆఁష5�ా6 ఉప^ాసం  VWౖ నుం	
   ‘తప&" స��’  అAv  ఆJేశం  �¿r �̀ంచబ	
నJి . .  �ాబటMY  

ఆఁషÀ�ా6  ప�త9 Jినమ�న  తమ  తమ  ఇÁాY ను�ారం ఉప^ాసం  ఉండవచు�  ల¦JS  

ఉప^ాసం  ఉండకT¾వచు� .   (అబ�  JSవQª  హJ]®  గంథం/ )   
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‘రమJSy ABల  ఉప^ా�ాల�  తప&"స��’  అ" ప9కటMంపబ	
న  త�ాFత  క�	S  ప9వకs  

(శల� ల�� హ�  అల\ౖ,-  వసల� « )  ఆఁష5�ా6  Jినమ�న  ఉప^ాసం  ఉం	ే^ార[ .  ఇJే  �షయ�"I 

అబ�� ల�� 6  ఇబ²I  మ��ా  రJియల�� హ�  అనుµ  ఇల�  ఉల¦� ÃంeSర[ - "ప9వకs  (శల� ల�� హ�  అల\ౖ,-  

వసల� « )  ఆఁష5�ా6  JినపQ ఉప^ాసమ�నక�  ఇతర  Jినమ�ల  ఉప^ాసమ�  కంటX 

ఎక�8వ ఆ�ిక=త"eే�^ార[  మ��య�  రమJSy  ABల  ఉప^ాసమ�లక�  ఆఁష5�ా6  

ఉప^ాసం  కంటX  ఎక�8వ  ఆ�ిక=త"eే�^ార[ .”  (బ�ఖ��¥  మ��య�  మ�)ి� ం  హJ]®  గంÄSల�/ )  

క�� పs ం`ా ,  అAvక  హJ]®  ల  JSF�ా ప9వకs  (శల� ల�� హ�  అల\ౖ,-  వసల� « )  �వన  ��Sనం (సునIz )  

ల�" ఆఁష5�ా6  JినపQ  ఉప^ాసం  7క8  T9ా �Sన=త  మ��య�  JS"  JSF�ా  ఎక�8వ  

పQణS=ల�  Tlందగr`j అవ�ాoాల  గ���ంU  ఋ¹వQ  అ�నJి .  ఇం��  హJ]®  ఆ�Sరం`ా 

ఆఁష5�ా6 ��  TాటL మ�ందు  �¸¹  `ా" ల¦JS  త�ాFత  �¸¹ `ా" ఉప^ాసం  ఉండటం  

ఉతs మమ" �ెల�పబ	
నJి .  అంటX  �}ండ�  �¸¹ల� ఉప^ాసం  ఉండవల)ి  ఉనIJి  - 

మ�హర/ం  9వ  �ేJ]  మ��య�  10వ  �ేJ]  ల¦JS  10వ  �ేJ]  మ��య�  11వ  �ేJ] .  ఒక  �¸¹  

ఎక�8వ`ా  ఉప^ాసం  ఉండట!"�#  �ారణం  -  మ�)ి� ంల  ఉప^ాస  ��Sనం  య�దులక�  

aనIం`ా  ఉండవల\నAv  ప9వకs  మ�హమ+ª శల� ల�� హ�  అల\ౖ,-  వసల� ం  7క8  సూచన�Æ .  

య�దుల�  �jవలం ఆఁష5�ా6  �¸¹Av ఉప^ాసం  ఉం	ే^ార[ .   అందుక" ప9వకs  

మ�హమ+ª  శల� ల�� హ�  అల\ౖ,-  వసల� ం  ఆఁష5�ా6  JినపQ  ఉప^ాసం��  TాటL  ఇం��  �¸¹  

జతeేయమ"  బH�ింeSర[.  VWౖన  �వ��ంUన  �షయ�ల¼I �శFస¼య>?@న  

ఆ�S�ాల��Av  �ెల�పబ	
న� .   

�n"I �n"I �n"I �n"I అఅఅఅTార:మ�ల�Tార:మ�ల�Tార:మ�ల�Tార:మ�ల� మ��య� "�ా�Sర>?@న  మ��య� "�ా�Sర>?@న  మ��య� "�ా�Sర>?@న  మ��య� "�ా�Sర>?@న సంప9JSయమ�ల�సంప9JSయమ�ల�సంప9JSయమ�ల�సంప9JSయమ�ల� 

�nందర[  అజ{| నుల  ఆల�చనలల�  ఆఁష5�ా6  గ���ంUన  �n"I ప9)ిదc>?@న  పరంప�ాగత  

`ాథల�  (పQ�#8ంటM  పQ�ాణSల� )  మ��య�  అTార:మ�ల�  ఎల�`¸ eోటL  eేసుక�ASI�.  

అ��ే  ^ాటM�#  ఎటLవంటM  ఇ�ా� �య  మ�ల��S�ాల� ల¦వQ .  ^ాటMల�  �n"I  -  ఈ �¸¹Av        

1. ఆదం  అల\ౖ,-స�ల�ం  సృ�ిYంచబ	
ASర[ .  (x) 

2. ఇబ!9 ,1ం  అల\ౖ,-స�ల�ం జ"+ంeSర[.  (x) 

3. ఆదం  అల\ౖ,-స�ల�ం పoా��Ss Tా"I ,  gమ�పణ  అ��:ంపQను  అల�� 6  )ీFక��ంeSడ� .(x) 

4. ఈ  �¸¹Av  ప9ళయం సంభ�ంచును. (x)    

5. ఈ  �¸¹న  ఎవ�}~�ే �ాIనం eే�ాs �¸ ,  ^ార[ ���Sంతం అAS�¸గ=ం  Tాల��ార[.  (x)   
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VWౖ  ^ాటM��  మ��య� ఇJే తర0ల�" ఇతర È¹లక�, VిU� ఊహలక�, "�ా�Sర>?@న 

¡!9 ంత5లక�, ఊ0 కr&త ¡!వనలక� ఎల�ంటM ఇ�ా� �య ఆ�S�ాల� ల¦వQ. ఇం�ా ఈ 

"�ా�Sర>?@న సంప9JSయ�ల� ఎల�ంటM పQణS="I, ఉనIత �ా: AS"I ప9�ాJించనూల¦వQ.  

�nంతమంJి ఆఁష5�ా6 �¸¹న ఒక �ధ>?@న ప9�ే=క ¡Hజనం తయ�ర[ eేయటం 

సునIz `ా �సుక�ASIర[. ఇ�ా� �య మ�ల)ిJSc ం�Sలల� J]"�#  క�	S ఎటLవంటM 

ఆ�Sరమ� Jొరకదు.  

ఇం�ా �nంత మంJి ఆఁష5�ా6 ప�త9తను )ి��య� )Wౖన=ం�� జ�� �̀న య�దcంల� 

ష0దz TlంJిన సయ=JిAS హ�)Wౖ�y రJియల�� హ� అనుµ  V�ర[�� మ�	
VWడ�Sర[. 

"రభ=ంతరం`ా సయ=JిAS హ�)Wౖ�y రJియల�� హ� అనుµ  7క8 ష0దz ఇ�ా� �య 

చ��త9ల�" అత=ంత బ!�Sకర>?@న సంఘటనలల� ఒకటM .  అ�AS ఆఁష5�ా6 JినపQ 

ప�త9తను ఈ ష0దz సంఘటన�� మ�	
 VWటY ల¦మ�. ఎందుకంటX  ఆఁష5�ా6 Jినం 

7క8 T9ా మ�ఖ=త, ప9వకs  ( శల� ల�� హ� అల\ౖ,-  వసల� «) �ాలంల�Av �ా: Vించబ	
నJి. అ��ే 

సయ=JిAS హ�)Wౖ�y రJియల�� హ�అనుµ  ష0దz సంఘటన eSల� �ాలం త�ాFత JSJSపQ 

60వ ,1�9  సంత�రంల� జ��`�నJి.  ఇం�ా సయ=JిAS హ�)Wౖ�y రJియల�� హ� అనుµ  7క8 

ప9�ే=కతలల� ఒకటM`ా,   ^ా��  ష0దz ఆఁష5�ా6 Jినమ�Av  జ��`�నJి .  

ఇం�� అప^ాదు ఏhటంటX హ�)Wౖ�y రJియల�� హ� అనుµ  ష0దz �ారణం`ా  �nందర[ 

J]"" ఒక దురదృషY కర>?@న ABల`ా, ఒక eెడ�మ�సం`ా ¡!�ంచటం. J]" �ారణం`ా 

�nందర[ ప9జల� ఈ ABలల� �^ా0ల వంటM  Nభ�ార=ల� eేయర[. ఇJి క�	S �jవలం 

మ� క "�ా�Sర>?@న ¡!వన మ�త9>�.  ఇం�ా ఇJి ఖుxఆy మ��య� సునIz లక� 

ప£��s  వ=Z�jకం`ా ఉనIJి. ఎవ�}~AS ప9మ�ఖ వ=�#s  7క8 మరణం �ారణం`ా  ఏJైAS  

�¸¹  దురదృషY>?@నJి`ా  మ��jటట���ే,  సంవత�రపQ  365 �¸¹లల� అటLవంటM 

దురదృÁాY "�# గ����ా" �¸¹ ఒక8టM  క�	S మనక� కనబడదు. ఎందుకంటX ప9Z�¸¹ 

ఏJో ఒక సంవత�రంల� ఎవ�¸ ఒక ప9మ�ఖ వ=�#s  మరణం సంభ�ంeే ఉంటLంJి .   

అటLవంటM "�ా�Sర>?@న, మ�ఢ�oాF�ాల నుం	
 మనrI ఖుxఆy మ��య� ప9వకs  

(శల� ల�� హ� అల\ౖ,-  వసల� «) 7క8 సFచ>?@న �వన ��Sనం (సునIz) �మ��#s  eే)ినJి .  

o�కంo�కంo�కంo�కం మ��య�మ��య�మ��య�మ��య� సం�Sపంసం�Sపంసం�Sపంసం�Sపం 

ఈ  ABలక� సంబం�ింUన  ఇం��  JS�� తVి&న  ఆeSరం  ఏhటంటX  సయ=JిAS  హ�)Wౖ�y  

రJియల�� హ�  అనుµ  ష0దz  క�  జ{| పకం`ా  o�కం  మ��య�  సం�Sపం ప9కటMంeే  సభల�,  

సమ�^voాల�  జరపటం .  ఇంతక�  మ�ందు  �ెrVినటL� `ా  కర³ల�  సంఘటన ,  ఇ�ా� �య  
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చ��త9ల�"  అత=ంత  దు :ఖకర>?@న  ఘటనలల�  ఒకటM.  �ా"  ఎవ�}~AS  మరణÍంUనపkడ� ,  

^ా��  చ"T¾�న  �¸¹న  సం�Sప  సభల�  జరపట!"I  ప9వకs  (శల� ల�� హ�  అల\ౖ,-  వసల� « )  

"��JింUASర[.  అజ{| న�ాలంల�  (ప9వకs  మ�హమ+ª  శల� ల�� హ�  అల\ౖ,-  వసల� « క� ప£రFం) 

ప9జల� చ"T¾�న^ా�� గ���ంU (గ� ర`ా  ఏడ�సూs ,  బటY ల� UంపQక�ంటÎ  & eెంపలVWౖ ,  

� మ�+VWౖ  గటMY `ా  బ!దుక�ంటÎ  సం�Sపం ప9కటMంeే^ార[ .  ఇటLవంటM  దురల^ాటL� ,  

దు�ాeS�ాల�  eేయవద� "  ప9వకs  (శల� ల�� హ�  అల\ౖ,-  వసల� « )  మ�)ి� ంలను  ^ా��ంeSర[.   

మ��య�   సహనం�� ,  ఓర[&��  "ఇనIrల�� ,-  వ  ఇనI  ఇల\ౖ,-  �ాÐవ£y"  అ" 

పలకమ" బH�ింeSర[ .  దు:ఖసమయ�లల� ఓర[&�� ఇటLవంటM  ఉతs మ>?@న  ��త 

��SASAvI  అనుస��ంeSల"  అAvక  హJ]®  ల�  �ెల�పQత5ASI� .  ^ాటMల�  ఉJSహరణ`ా  

ఇJే  �షయ�"�# సంబం�ింUన  ఒక  హJ]®  ను  ప��ÑrంచుJSమ�  -  "ఎవ�}~�ే తన  

eెంపలVWౖ  �nటLY క�ంట!	ో ,  తన  బటY ల�  UంపQక�ంట!	ో  మ��య�  అజ{| న�ాలపQ  ప9జల  

వల¦  �¸Jి�ాs 	ో ,  అతడ�  మ�  బృందంల�" ^ాడ�  �ాజ{లడ� ." (స,16  బ�ఖ��¥  హJ]®  గంథం/ )  

ఇ�ా� �య  ధర+^vతs లందర�  ఆఁష5�ా6  �¸¹న  ఇటLవంటM  సం�Sప  ��SAS"I  అస�ల� 

అనుమZంచల¦దు .  ఇం�ా  తన  మరణం  త�ాFత  దు:Ãంచవద� " తన  �¾ద�� స�=JS  

జ}ౖన�  రJియల�� హ� అASµ  ను,  తన ఆఖ�� ఘ	
యలల�  సయ=JిAS  హ�)Wౖ�y  రJియల�� హ� 

అనుµ  సFయం`ా ^ా��ంeSర[ .  ^ా�� మ�టలల�  "AS  Vి9యతమ �¾ద�¥! ఒక^vళ  Avను  

మరణÍ)�s  ,¼వQ  ¼ బటY లను  UంపQ��న" ,¼ మ�ఖ�"I  `¥క���న" ,ఎవ�� VWౖననూ  AS  

గ���ంU  oాపAS�ా: ల�  VWటY వ" మ��య�  eSవQ ��సం ¼వQ  ^vడ���వ" ¼ తర[పQన Avను 

^ా`ా� నం eేసుs ASIను" (అ�  �ాh� ,  ఇబ²I  కÄ]x  vol.  4  pg.  24)  

ఏ  పQణ=పQర[ష5ల  ��స>?@�ే  దు :Ãసుs ASI�¸  ^ా�j ఇటLవంటM  సం�Sప  ప9కటAS  

��SASలను  సFయం`ా ఖం	
ంeSర" VWౖన �ెల�పబ	
న సయ=JిAS  హ�)Wౖ�y  

రJియల�� హ�  అనుµ  7క8  అంZమ ఉపJేశం��  స&షYమవQత5నIJి .  �ాబటMY  ప9Z  మ�)ి� ం 

ఇటLవంటM  సంప9JSయ�లను ,  ఆచరణలను  వJిr ,  ప9వకs  (శల� ల�� హ�  అల\ౖ,-  వసల� « )  

మ��య�  ^ా��  Vి9యతమ మనవడ�  సయ=JిAS  హ�)Wౖ�y  రJియల�� హ�  అనుµ  7క8 

బHధనలను, స�}~న ఇ�ా� �య �వన ��SASలను  )ి: రం`ా ,  "లకడ`ా ఆచ��ంచవల\ను .   

 

 


