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అల్ఎ�ే�ాఫ 

 
�ర్వనం 

 
అల్ ఎ�ే�ాఫ్ అఅంట్ అల�ల �్  ్్ న ాఆ�అ��ల��్ ���ేర్్ ేయేక  రఅ�ధ్

ల�ి� న్ ల ��్ ఏ�ాఅత�ాసఅ్ �ాం�అచడఅ.్ ఇయ�్ ఇ ాల అల ్ నఆజ� ఞిఅచంచబ ్ న్ 

న ాధ��్ �దక �్ ల �య�్ ఇల�్ �ేయడఅ్ ��� తతస్అచంచబ య�్ (ల�సతహహ)్

అ�్�అచబత�లఅద �్ఏ�ా���ా యఅ.్ఇల�అ్అహమన్ఇల�్� �� ంనల �ా్అం ్

య�ఊన్ ేలలల లఅ�����,్ “ఇయ�్ స్ నత�్�్ �ెఅద�్ �� �్ నచ�ర్ అ�్

�ల్చ��న్ఏ్�అచబత�చబ్ ్అచ�్�� ్్  లలద్.” 

 
అల్ స�� ్ (నయ ఞ�్ౖఅల�ల �్ఞ�్ౖ దయద��్�ా్)్ఇల�్� �ా��: 

“ల��ిల అల�్ఎఅత్ �త�అ�ా్ల� �్��య���!్లయ���్�్వలస్వ�చ ్ � ్

 ్అచబ్ త ్్ చ���� ్  � ్ వ�్�్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్

ఎ నడడ్  ్ నచ�ర ్్ వయ� ్ ఞ�ంట లలద��్ �ాసత వఅ్ �ె �ియ�అచ�,్ �ా��్

ఎ�ె�ాఫ్ ్్వయ� ్ఞ�ంటట టా��.్” 

 
ఎ�ే�ాఫ్ �క్క ల�క� 

 
న ాఆ�అ�ే్ నచ�రలల ్ గ��త �్� ్ అ��్్ ల���ల�్ ఊఅం��్

ల �య�్ �ాం�్ �� ్్్ ఎఅ�ధ్  ��్అ్ ేఅంనఅయ�.్ అల�ల �్ ్్�్ ��వ త్ ్

సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ �� అద్ �ె ఞి ంనల �ా,్ ల ్ ల ��త్  ్  తతఅ్

నచ�రల�నఅం���్అసల�్ల ల�ఆ��అ:్ 
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“ల ్   క�అల ్ న్్ అవయవఅ్ ేఅయ�.్ న్��ళ్ అయ�్ లఅ��ా్ ేఅంట,్ ల ్

 తతఅ్   క�అ్ లఅ��ా్ ేఅంనఅయ�.్ ల �య�్ న్��ళ్ అయ�్ �ెచబ���ే ,్ ల ్

 తతఅ్  క�అ్�ెచబ��త�అయ�.్న్అవయవ �్్ల స్త్(హృదయఅ,్గ�అచె). ౦1” 

 
ల స్త ్్ �ె ��ే్ �ాం�ల ్ ల��ర �్�  ్ –్ �� � త అ,్

అ రల స�త్ ల �య�్ ��ఆ�ర ల�్ –్ ేయ�హర్�్ అ న�ాాయ�ల�,్

సఅ��గఅ,్అ��ా్ల�ం�ల డంఅ,్అ��ా్�ద���వంఅ,్��� � ్ ాఅ�్��్�రఅ్

ల �య�్ ల స్త ్్ �ెద�్ ��ంటట ్ ఇత�్ న్�కరల�.్ ఇ ్ ��ఆల ్్ అల�ల �్

��ౖ��్ల�ల్�అచ�్య� �్తఞిప ాత �్ల �య�్ల స్తల ్�ల్డ్లల్�అచ�్

�ే ాత �్ల �య�్అల�ల �్న ాధ లల �్ఏ�ాగ త ్్నగనఅ్�ే ాత �.్ ్�ం�్

ద్షట ్ ����వఅ్  ్అచబ్ ల స్త ్్ �ా�ాడ�్���అద్్�్ ే��ాసఅ్ వఅం�్

న ాధ ల ్్అల�ల �్ల ్� సఅ్� ���అ���డ�.్ే��ాసఅ్వర్�త ల ్్�గం�్

��ం్ అ న�ాాయ�ల�్ల �య�్ సఅ��గఅ్  ్అచబ్ న��త�అయ�.్  ్ అద ��్

 ల� ాల్  ్అచబ్ దడ�అ�ా్ ేఅడంఅ్ ్్�్ ���్లఅ్ ల స్తల ్

����అ�సడత ,్ అల�ల �్ ల���అల ్ గం�ట �ా్ అడ�గ�్ ల�అద్్�్ ��యచ����్

ల �అత్ ��త�స్త అయ�్ల �య�్��ా �అ�్్ షయ�లల ్ల����్����ల�్�ే�ి,్

��ల ్్ నల చ ల్  ్అచబ్ దడ�అ్ �ే��్ ��ఆ�ర ల�ల్ సఅ��ళళ్  ్అచబ్

 ల���త ్�ేస్త అయ�.్్ 
 

��� �్� డఅ,్��� గడఅ్ల �య�్సఅ����అచడఅ్వఅం�్��ా �అ�్్

న్�కరల్ ్అచబ్హృదయ��న్�ా�ాచే్్వచఅల�్ే��ాసఅ్���ేస్త అయ�.్అయే్

 ధఅ�ా,్ ఎ�ే�ాఫ్��ననలల ్����డఅ్ ్అచబ్ �ా�ాడంల��్ల �్ ���ప్

                                                 
1.్సస��్అల్ం��� క్ల �య�్సస��్అల్ల��ిల అ్హయ�ం్్గ అు�ల�. ్
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గ��త ్ ్ల��న్ అఅదఆ�స్త  నయ�.్ న్్ ్ ్ �� అద్ � �� ంనల �ా,్ ��అద��్

ద్షఫ ��ల�్ ంయం�చే్ వ�్�్ అ��ా్ అ న�ాాయ�ల�్ �� సడత ్

ేఅడవచ్చ.్ అల���్ ల ���అద��్ ��ఆల�్ ద్షఫ ��ల్�్ గ����రల�్

��� � ్��ననలల ్్ల����్���్ేఅడవచ్చ.్ 

 تدك  من ادرك  متااا      ال  ستارثن من اللّصحاب،
 الان الءالأ مثث ما تمال        روون من الحععا  مك اللشالب

 
ా్ త�� వ�్్కచ�్న్�పం�్ా్��నస్త�చే్ 

.... ..్ �ాంం�ట ,్ ల క్ ఎ్��వ్లఅయ��ధ్

��నహఅ్�ేయవద్� . 
 
� చయఅ�ా్ావ�్చడ ాత వ�్అ��్్ ��ాల్�్ల ల�ా�రఅ 

....్ అ న�ాాయ�ల్ ��రవ ా �్్

అ��్�ాసత �ా�న. 
 

అ��ా్ ల�ం�ల డంఅ్ వల ్ ్ ��్ ద్షఫ ��ల్  ్అచబ్ ్కచ�్

ఎ�ే�ాఫ్ �ా�ాడ�త�అయ�,్ ఎఅద్్అంట్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ�ే్ వర��త ్ �్�ను్

చద్వ�త�,్లయ�ల�ల్లలౖల్ ల� ల�,్య�క ్ల �య�్ద్నల�్ దలలౖ ్

న ాధ ల�్�ేసడత ్ససతన�ా్అల�ల �్��ౖ��్ల�ల�త���నడ�.్ 
 

అ��ా్ �ద���వడఅ్  ్అచబ్ ్కచ�్ ఎ�ే�ాఫ్ �ా�ాడ�త�అయ�.్

ఎఅద్్అంట,్ ఎవ ����్ వర��త ్ల�ి� ద్ల ్ ఎ�ే�ాఫ్�ాం�స్త  న��డ�,్అల�ల �్ ్�్

దగ��్ �ా�ాల��్ దృృసఅ్లపఅ�ధ్ �్��ాల్ న ాధ ల�్ �ేసడత ్ అత ్్ త ్

 తతఅ్ సలయ��న్ గడ�����డ�.్ అఅ�ే�ా�,్ ��వలఅ్ �ద�����అద్్�్

ల�ి� ద్ల ్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�సడత ్న����డ�.్ 
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�సతఅయేహఅ�ా్ఎవ ����్వర��త ్��� � ్��ననల్ ్అచబ,్�ాగ�డ�్

 ్అచబ,్ �ద�్  ్అచబ్ ంయం్�డంఅల ్  ాఆ�అ�ే్  ఆయఅ్అల�ల �్ ��ౖ��్ త ్

ల స్త ్్ల� అచంఅల ్అత���్సనయ�డ�త�అయ�్ల �య�్�ాం�్�ెడ�్

��రవ ా��ల్ ్అచబ్�ా�ాడ�త�అయ�. 

ఉప�ా�ా���్మ��య�్ఎ�ే�ాఫ్��్మధయ్గక్సంబంధం 

 
�సతఅయేహఅ�ా,్ న ాధ లల ్ ల స్త్ లగనఅ్ �ా్�అచ�్ �ే��్

�ాం�నఅం�ా్ దడ�అ�ా్ ేఅచ్త�,్ న్్ వర��త ్ వద� ్ త ్ ల స్త ్్

� ��దక ���చ్్���్ అ�న్ ల�ధరల�ల�్ ్ ��్ ేఅడంల��య�,్

నతమసల�పర�ధ్ ల �య�్ అర�్�వ�ధ్ అల�ల �్ ��ౖ��్ ల�లంఅల ్

ససయఅ�ా్ అతచబఞ�్ౖ ఎ్��వ్ ����వఅ్ చడ��త�అయ�.్ అఅద్వల ్ ే��ాసఅ్

ల �య�్ ఎ�ే�ాఫ్ ల ్్ ఆత్ ��చచ��న,్ సల�ఫ్ (ల�అద్త�అ్ సఆ�  ్ల�)్

ల�సతహహ్ �ా్ (��� ��తహ్� �్� య��ా)్ � �గర�అ����.్ ఇల�అ్ ఇం�న్ అల్

��ర్్(అల�ల �్నయ ఞ�్ౖదయ్ద���ా్)్ఇల�్� �ా��: 
 

“ే��ాసఅల ్లల్�అచ�్��వ త్ ్సలల ల�ల హ�్అలలౖస్్వసలల అ్ఎ�ే�ాఫ్

�ాం�అ����్ ఎ్�చ�్  నద్్ �ేయండలలద్.్ �ఆజ���్ న���ా్

�య�యల�ల హ�్ అ��� ్ ఇల�్ ేలలల లఅ����: ‘ే��ాసఅ్ లల్�అచ�్ ఎ�ే�ాఫ్

లలద్.’ 2్” 

 

                                                 
2.్అం ్య�ఊన్హయ�ం్్గ అంఅ. ్
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ే��ాసఅ�ధ్ �ాంన్ �ా్�అచ�్ అల�ల �్ ఎ�ే�ాఫ్  ్్ నఅం ��ా్

ఞ� �� లలద్్ ల �య�్ ే��ాసఅల ్ లల్�అచ�్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్

వసలల అ్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�అచలలద్.్ 
 

�్ఆజ �ం�్ సల�ఫ్ అఅ�క్ �అ� ్   వ�్ గ� �అ�్ అతరఅత్ స �� ్

అ���ా యఅ్ ఏ�ంఅంట: “ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అచచ����్ అవస� �్� ్ ష�త�లల �్

న్్ ష�త�్ ే��ాసఅ.్ ���్ల్ ఇ ాల అ్ అం�ల్ అం�అబ్ ఇం�న్ �ై�య�్

్కచ�్య���్అతరఅత్స �� ్అ���ా యఅ�ా్� �గర�అ����.” 3 

 
ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అచచ����్ ే��ాసఅ్ న్్ ష�త�్ అ��్ అ���ా యఅ,్

ఇం�న్ ేల�్ ల �య�్ ఇం�న్ అం�అబ్ ల్  ్అచబ్ ్కచ�్ ేలలల లఅచంచబఅయ�.్

ఇల�అ్ ల క,్ ఇల�అ్ అల్  ఆజ��్ ల �య�్ ఇల�అ్ అం ్ హా�ా్ ల్

అ���ా యఅ్్కచ�్ఇయే.్ఇల�అ్అహమన్ల �య�్ఇల�అ్�ా్��ల్ ్అచబ్

���న���ా య�ల�్ేలలల లఅచంచబ���. 
 
“ే��ాసఅ్ేఅడ్�అచ�్��వ త్ ్సలల ల�ల హ�్అలలౖస్్వసలల అ్ఎ�ే�ాఫ్

�ాం�అ����్ ఎ్�చ�్  నద్్ �ేయండలలద్”్ అ��్ ఇం�న్ అల్ ��ర్్

ల�ంల్గ� �అ�్చ �చఅ�ే్అవ�ా �్్నయ ్వద ఞ�ంట లలద్.్ష�ాసల్��లల ్

��వ త్ ్సలల ల�ల హ�్అలలౖస్్వసలల అ్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�అ����్ నద్్�ేయంచబఅయ�్

(సస��్ం��� క్ల �య�్సస��్ల��ిల అ).్అ��ే్ ్ఎ�ే�ాఫ్సలయఅల ్

నయ ్ ే��ాసఅ్ ్కచ�్ �ాం�అ�� ా్ /్ �ాం�అచ్ లలయ�్ అ��్ య����్ ఏ్

  వ�్ నద్్�ేయండలలద్. 
 

                                                 
3.్ఆజన్అల్లనన్2/87,88. ్
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ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ�ేం��డ�్ ే��ాసఅల ్ ేఅడంల��య�్ ల�సతహహ్

ల �య�్ అత�్ ఎ�ే�ాఫ్ ��స్ �అచండంఅ్ ���్�్ ే��ాసఅ్ ష�త�్ �ాద్్

అ��్అ���ా య �్్అ�నఅం�్్అంట్స �� ్అ���ా యఅ.్్ 

 
్ప్వ�క ్సకస క స ల�్అక�ౖ��్వసకస ం్�ాట�ం�న్ఎ�ే�ాఫ్... 

 
లలౖలత�ల్ �ద�్ ���్�్ అ��స�ిసడత ,్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్

వసలల అ్ �లయ�ు్ ��లల �్ దం�్ �య�్ య���లల ్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ����,్ న్

త ాసత్ లధరల �్ �య�్ య���లల .్ అ��ే,్ అయ�్ �వ �్ �య�్ య���లల ్

వస్త అద��్ షయఅ్నయ ్�్సపషట �్� ్త ాసత,్ఎలల ��డడ్నయ ్�ాం��్

(�లయ�ు్��ల్�వ �్�య�్య���ల ్)్ఎ�ే�ాఫ్ల ్గడ� ా�ా��.్ 
 

అం ్స��న్ (�య�యల�ల హ�్అ ్� )్ఇల�్ేలలల లఅ����:్“అల�ల �్

్్�్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ (�లయ�ు)్ ��లల �్ లధర్ �య�్

య���లల ్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�అ�ే�ా��.్నయ ్౨౦వ్�ేయ�్ ా��్గచబ����,్౨౧వ్

�ేయ�్ ��ా �అన �్� ్ త ాసత్ త ్ ఇఅం���్ � ���్ వ�ేచ���ా��.్ నయ �ధ్ �ాంన్

ఎ�ే�ాఫ్�ాం�అ�ే�ా��్్కచ�్తల్ఇళళ్�్���ళ�����ా��.్అ��ే,్నయ ్

న్్��లల ్ఎ�ే�ాఫ్ల���అ�్ఇఅం���్��ళళవల�ి ్ ా�� ,్అల�్�ేయ్�అచ�్

ఎ�ే�ాఫ్ ��  ా��సడత ,్ అల�ల �్ ్్�్ ఇ�ాట  ్ ా�అ్ ��ఆల ్్ నయే�సడత ,్

ఇల�్ � �ా��: ‘ ్ �య�్ య���ల ్్ �� ్్ ఎ�ే�ాఫ్ ల ్ గడ���త�్

ేఅచే�ాచబ�.్ అ��ే్ ఇ��డ�్ �� ్్  ్ �వ �్ �య�్ య���ల ్్ ఎ�ే�ాఫ్ ల ్

గడ�ాల�్� ��్్�అంన��న ్.్�ాంం�ట ్ఎవ ���ే్���ధ్�ాంన్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�సడత ్

ేఅచే�ా �,్ �ా��్ తల్ ఎ�ే�ాఫ్ సస లఅల ��్ న����వలల ్.్ ��్�్ న్  ా��్

(లలౖలత�ల్ �ద�)్ చడ�ంచబఅయ�్ ల �య�్ �� ్్ య���్ ల ������ల�్
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�ేయంచబఅయ�.్ �ాంం�ట ,్�వ �్�య�్  ాత�� ళళల ,్ం��ి్సఅ�ర్  ాత�� ళళల ్య���్

అ��స�ిఅచఅచబ.్ ల �య�్ ససయఅ�ా్ �� ్్ ం��దాం�ల ్ సఆజ� ్ �ేస్త అడంఅ్

చడ ా ్.’్”్ 

అం ్స��న్(�య�యల�ల హ�్అ ్� )్ఇల�్� �ా��: 

“ఇ���్ౖ న్ం�్ �ేయ�్  ా��్ వ�కఅ్ ్��వ�ా,్ ల�ి� ద్్ ఞ�్ౖ��్  ్అచబ్

అల�ల �్్్�్ ��వ త్ ్  ల� ్ �ే��్ �ేం్ వ�కఅ్ ా��్ �ా �అయ�.్ ్జ�్  ల� ్

�� �త ్ �ే�ి ్ త ాసత,్ �� ్్ నయ ్ ��ౖ��్ చడడ�ా,్ నయ ్ల��అ్ ం��ద్

ాం��ధ్ తచబ����్ ేఅయ�.్ �ాంం�ట ్ నయ ్�్ చడ�ంచబ య�్ �ఆఅ�ా��్

యయ��సఅ�ా్ ఆ ���అయ�.్ ల �య�్ నయ ్్్�్ ��వ త్తస��్ �ననలల �్

న్్�హనఅ.” 

అల్ సస�స��ు్ ల ్ న���ా్ �య�యల�ల హ�్ అ��� ్ ఞ� �� నంనల �ా,్

�లయ�ు్ ��ల్ �వ �్ �య�్  ాత�� ళళల ్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్

ఎ�ే�ాఫ్ ��  ా��అ�ే�ా��.్ త ్ ల�రఅ్ వ�్�,్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్

వసలల అ్�లయ�ు్��ల్�వ �్�య�్య���ల ్్ఎ�ే�ాఫ్ల ్గచబఞ��ా��్ల �య�్

నయ ్ చ���� ్ త ాసత,్  ్ స్ నత� ్్ నయ ్ ���రల�్

��  ా��అ����.౩4  
 
త ్ న� �్ సఅవతత�అల ్ నయ ్ ౨౦్ య���ల�్ అఅంట్ (�లయ�ు్ ��ల)్

లధరల �్�య�్య���ల�్ల �య�్�వ �్�య�్య���ల�్ఎ�ే�ాఫ్ల ్గచబ�ా��౪5.్

అ��్్�ా�ర�ల్వల ్నయ�ల�్�ే�ి్ేఅడవచ్చ.్�ాం�ల ్���న: 
 

                                                 
4.్సస��్అల్ం��� క్ల �య�్సస��్అల్ల��ిల అ్హయ�ం్్గ అు�ల� ్
5 .్సస��్అల్ం��� క్
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1. న్ సఅవతత�అ,్ మం���ల్ అలలౖస్సతల�అ్  �అడ�్  ా��ల ్ �్�ను్  ్్

నయ �ధ్ స��బఅ����౫6.్  తతఅ్ �్�ను్  ్్  �అడ�్  ా��ల ్

స��బఅచడఅ్ ���్�్ నయ ్ ఇ���్ౖ య���ల�్ ఎ�ే�ాఫ్ ల ్ గడ�డఅ్

సల��తఅ�ా్ేఅచబఅయ�.్ 

2. ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ త ్ ��ర�రల ్్ ఞ�అచ్� �ాల�్

� ��్��,్ ల ��న్ ఎ్��వ్ న ాధ ల�్ �ే ా��.్ ్ ఎఅద్్అంట,్ అల�ల �్

్్�్�� అయ�్వచ��ల్య�స ా్త ్సలయఅ్ (ల�రఅ)్స�ఞిఅ�అద�్

నయ ్�� అ����.్ 

ِ َوٱۡلَفۡتُح  َّ ُ ٱ ۡۡ ََ ََ ء ٓ ََ   ََ ِ ِ١  ِ َّ ِِ ٱ ِِ ِِن  ََ ُُن ُُ ۡۡ ََ نَ نَۡ  ٱّّٓ
َ
ٓ ్َوَ�ي َٗ  ٢ۡفَن 

ِۡ َ�ّ�َِك َوٱۡسَتۡغفِرۡ  ََ ََّن بَۢ� فََسّبِۡح ِ�َۡم ََ   ُُ إ َِِّ ُۚ٣ 

 
(ఓ్��వ�ాత !్అల�ల �్సనయఅ్అఅయ� ��డ�,్ ఆయఅ్వ �అ� ��డ�,్��ఆల�్

గ�అ��ల�్ గ�అ��ల��ా్ అల�ల �్ ధ�మఅల ���్ �ే�ం��న్ ావ�్ చడ�ి ��డ�,్

ావ�్ ా్ ��న�వ�్  �త త�అ�ధ్ సన్ నయ ్ � త�త ్్ ���య�డ�త�్ ేఅడ�.్

ల�నఅ�����్ నయ�న్ ��ా  �సఅచ్.్ �సతఅయేహఅ�ా్ నయ ్ లన్ ���ప�ా్

�టాచ��త �ా�న్ననయ�అ�ే�ాడ�.)్అ నబ�్౧౧౦. 

�ాంం�ట ్త ్న త్అఅ�ల్ చబయలల ్త��అ�్(స్హ్న ల�ల �్

–్అల�ల �్స్ల్ల �ాల్�్అ త�డ�)్ల �య�్ఇ�ిత �ాఫ�్ (అసత ��ఫ��ల�ల �్–్

ఓ్ అల�ల �్   ్న్ న�అచ్)్  ్్ అఆ�్అ్ �ేయల�్ అల�ల �్ త ్ ��వ త్ ్్

                                                 
6.్సస��్అల్ం��� క్ ్
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నయే�అచ�ా,్ నయ ్ అల���్ �ే ా��.్ ��్క్ ల �య�్ సఆజ� ్ �ే�ి ��డ�,్

త�చ్�ా్నయ�ల�్� ���ా��, 

 سبحَٓك  لُهم و �مۡك  لُهم  غفر�
స్హ్న ్్అల�ల హ�లమ్వ్�హఅయ�్,్అల�ల హ�లమగఫ కల  

 
స్ల్ల �ాల్�్అ త�చై ్అల�ల �్��్స్ల్ �త త�ల�ల�,్ఓ్అల�ల �్  ్న్

న�అచ్. 

ఇయ�్�్�ను్ల ్నయే�అచంచబ ్ ఆేయత్�్అ ్స �అ�్ేఅయ�. ౬ F7 

 
3. అల�ల �్నయ ్�్అ ్గ స్అ� ్మనన,్ం�ధ ,్ే��ాసఅ,్లయ�్్

( ా����ళల ల ్  ల� ్ �ేయంఅ),్ త ఞ�్ౖ �్�ను్ య�వరసఅయేటా�న్

అవత �అ�ఆ�యంఅ,్ త ్ �� �త���ష� తల ్్ అఆ�్అ్ �ేయడఅ్ ల �య�్

అ��్్  ఆ�ల��ా్ అ ్గ స్అచడఅ్  దలలౖ ్ ేతతల్ నచ�రల�్

�� ాయ�అ� అద్్�్ ంద్ల��ా్ అల�ల �్ ్�్ ్ృతఆ�త్ చడ��త�్

నయ�ల�్�ే�ి్ేఅడవచ్చ.్ 

��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ సడ ారసతలయఅ్ ్అంట్ ల�అయే్

త ్ఎ�ే�ాఫ్సస లఅల ���్�����అ�ే�ా��.్ేయ�హ�ర్�్న్��ళ్నయ ్��ల్

లధరల �్ �య�్ య���ల�్ ఎ�ే�ాఫ్ ల ్ గడ�ాల�్ � ��్�అంట,్ ౧౧వ్ �ేయ�్

సడ ారసతలయఅ్ ్అంట్ ల�అయే్ నయ ్ త ్ ఎ�ే�ాఫ్ సస లఅల ���్

�����అ�ే�ా��.్అల���్న్��ళ్నయ ్��ల్�వ �్�య�్య���ల�్ ఎ�ే�ాఫ్ల ్

                                                 
7.్సస��్అల్ం��� క్ల �య�్సస��్అల్ల��ిల అ. ్
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గడ�ాల�్� ��్�అంట,్౨౧వ్�ేయ�్సడ ారసతలయఅ్్అంట్ల�అయే్నయ ్త ్

ఎ�ే�ాఫ్సస లఅల ���్�����అ�ే�ా��.్ 
 

��వ త్ ్సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్్జ�్ ల� ్�ే�ి,్త ్ఎ�ే�ాఫ్సస లఅల ్

�����అ����్ అల్ సస��్ ల ్  నద్్ �ేయంచబ ్ హయ�ం్౭8్ గ� �అ�్

� �ట�ఆ�అచడఅ్ య�స ా్ ల ్�్ �ె ��యే�ంఅంట,్ ్జ�్  ల� ్ త ాసత్

ల�ి� ద్ల ్ త ్ ఎ�ే�ాఫ్ ���్�్ ���ేర��అచంచబ ్ సస లఅల � ��్ నయ ్

����ళ��్ అ�సలవ�త� నయ�.్ ఎ�ే�ాఫ్ ���్�్ ���ేర్అ�ా్ ��ం��అచ్్� న్

సస లఅల ��్ నయ ్ ఎ�ే�ాఫ్ ��  ా��అ�ే�ా��.్ సస��్ ల��ిల అల ్  నద్్

�ేయంచబ ంనల �ా,్నయ ్త� ��్్ం అంనల ్ఎ�ే�ాఫ్��  ా��అ�ే�ా��౮9. 
 
అల్సస�స��ు్ల ్ నద్్�ేయంచబ ంనల �ా,్ల�ి� ద్ల ్ ఎ�ే�ాఫ్

ల ్ే న��డ�,్��వ త్ ్సలల ల�ల హ�్అలలౖస్్ వసలల అ్త ్తల ్్న���ా్�య�యల�ల హ�్అ��� ్

ఇఅం�ల ���్ (��ం���్ య�స ా)్ వఅ��ే,్ న డ్ తల��అంన� ్ల ్్ ్చబ���ా��్

ల �య�్ చ్��ా్ ద్��స�ా��.్ అ��డ�్ న� � ా �్ న డ్ ంస్ష�ట ల ్ ్కచ�్

ేఅచబ ్సఅద ాభల�్ే��న�.౯10్ 

న డ్గయ�్య�స�అ్ గ�అచ�్ల � ��్వఅ�� ,్త ్తల ్్గయ�్ల �ల్

ఞ�ంటట ్�ా��,్అ��డ�్న డ్నయ ్తల��అంన� ్ల ్్ద్��స�ా��్ల�సనన్

అహమన్ ల ్  నద్్ �ేయంచబఅయ� ౧౦11.్ (ఇ్�డ్ గల�అచవల�ి ్  షయఅ్

                                                 
8.్సస��్అల్ం��� క,్సస��్అల్ల��ిల అ,్అ�త �ము� ్
9.్సస��్అల్ల��ిల అ్హయ�ం్్గ అంఅ. ్
10.్సస��్అల్ం��� క్ల �య�్సస��్అల్ల��ిల అ ్
11.్ల�సనన్అహమన. ్
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ఏ�ంఅంట్ న���ా్ �య�యల�ల హ�్ అ ్� ్ ్్�్ గయ�,్ ల�ి� యె్  ం���్

న ్్��్ేఅచేయ�.)్్ 
 

య��్ య�స ా్ ల ్�్ �ెల�స్త  న్  షయఅ్ ఏ�ంఅంట,్ న్��ళ్

ఎవ ����్ వర��త ్ ఎ�ే�ాఫ్ ల ్ ేఅచబ,�ాల�్ లలయ�్ తల్  దలలౖ ్ త ్   క�్

���ా న్అత ్్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�స్త  న్సస లఅ్ ్అచబ్ంయం్ఞ�ంట డఅల ్ఎల�అం�్

యోషల ్ లలద్.్ అల���్ ంస్ష�ట ల ్ ే న్ ��త ీ ్ త ్ �ే�్ లలయ�్ �ాల� ్్

ల�ి� ద్ల ్ఞ�ం�ట ��,్అఅద్ల ్్కచ�్ఎల�అం�్యోషల ్లలద్,్ఎఅద్్అంట్అల�్

�ేయడఅ్ల�ి� ద్ల ్�����అ� ంనల �ా్� �గర�అచండద్.్ 
 

 ్ హయ�ం్్  ్అచబ్ ల అ్ ����చ్���్ ల �్  షయఅ్ ఏ�ంఅంట,్

ఎ�ే�ాఫ్ ల ్ ే న్ వర��త ్ త  ్్ �� ్్ �న����చ్� వడఅల ,్ అతత ��్

��స్� వడఅల ,్తల్��అంన� ్ల�్్డ�� �వడఅల ్ల �య�్ద్వ�స� వడఅల ్

ఎల�అం�్యోషల ్లలద్.్ ్� ్లల�్అత�్ఎ�ే�ాఫ్�ిస ��్నగనఅ్�ేయవ�.్ 
 

త ్ ఎ�ే�ాఫ్ �ిస �ల ్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ�ధ్ ఆ ��� ్

ల �్  షయ��న్ ఇద� ��్ ���్ల�్ (అల్ ం��� క్ల �య�్ల��ిల అ)్ న���ా్

�య�యల�ల హ�్అ��� ్ేలలల � ్నఆ��అ�ా్ఇల�్ నద్్�ే ా��: 
 
“��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ ఎ�ే�ాఫ్ ల ్ �����అ��ల�్

� ��్� న��డ�,్ ్జ�్  ల� ్ �ే�ి,్ త ్్ ఎ�ే�ాఫ్ ల ్ �����అ��ల�్

ఎఅచ్్� న్ సస లఅల ్ న్్ గ�చ��అ్ ��యల�్ నయే�అచ�ా,్ ��ఆల�్ అల���్

�ే ా��.్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్్్�్ ��అద��్ ���రల�్ ్కచ�్

గ�చ� ాల�్��యల�్నయే�అచ�ా,్ ��ఆల�్అల���్ �ే ా��.్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్

అలలౖస్్ వసలల అ్ ్జ�్  ల� ్ �� �త ్ �ే�ి ,్ అంన��ౖ��్ చడడ�ా్ నయ ్�్
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అ్�డ్ అ��్్ గ�చ� ాల�్ ్ ంచబ���.్ అయ�్ చడ�ి,్ నయ�ల�్ అచబ�ా�� 

‘���్ స����రఅ్ �ేయ�ల�్ తల�స్త ��న ా?’ .్ అ��డ�్ నయ ్ త ్

గ�చ� ా�న్ ��ల��అచల�్ నయే�అ�,్ న్ ��లల ్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అచ్�అచ�,్

ష�ాసల్��ల్ దం�్�య�్య���ల్వ�్�్య���్�ా�య�్�� ా��.” 12 

 
‘���్స����రఅ్�ేయ�ల�్తల�స్త ��న ా?’్అ��్వచ�����్అ�సఅ్

–్� �ల�్�ేయచ����్�ా�రఅ్�్�ఆఅ�ా్స����రఅ్�ేయ�ల��్ేయే�  రల�్లల్్

  ాక ్సడయ�ల�్ లల్్ అల�ల �్ ్్�్ ��వ త్ ్్ అ�్ దగ���ా్

అ ్స �అ��ల��? 

 
న్సఅవతత�అల ్నయ ్ ద్ల్్ి��్అఅంట్ష�ాసల్��ల్ �అడవ్

�ేయ�్ త ాస�ే్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ��� డఅ్ ఎ్��వ్ సలఅఆసఅ�ా్ ేఅంనఅయ�.్

అల�ల హ�్నల్.్ 
 

అయ�్  ద్ల్ ్ి��్ య� ల���్ ��ా �అన �్�్ ేఅడవచ్చ.్ న్��ళ్ ఇయే్

�ఆ �్��ే,్ ఎ�ే�ాఫ్ ���్�్ ే��ాసఅ్ త�ప�స �్ �ాద చ����్ ఇయ�్ న్్

సడచ �ా్ � �గర�అచండగలద్.్ ఎఅద్్అంట్ �అడ�గ్ య��� ్ ే��ాసఅ్

���ఆ�అచంచబఅయ�. 
 

ఇద� ��్ ���్ల�్ (అల్ ం��� క్ ల �య�్ ల��ిల అల�)్  నద్్

�ే�ి ంనల �ా౧౨13్ ఎ�ే�ాఫ్ల ్��వ త్ ్సలల ల�ల హ�్అలలౖస్్వసలల అ్�్ఆ ��� ్ల �్

సఅ ం ్ఏ�ంఅంట్ �లయ�ు్��ల్�వ �్ �య�్ య���లల ్ల�ి� న్ ల ్ ��వ త్ ్

                                                 
12.్అల్ం��� క్ల �య�్అల్ల��ిల అ ్
13.్సస��్అల్ం��� క్ల �య�్సస��్అల్ల��ిల అ్హయ�ం్గ అు�ల� ్
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సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ ఎ�ే�ాఫ్ ల ్ ేఅడ�ా,్ నయ ్ ్్�్ ���ర్

స్ియ�్ �య�యల�ల హ�్ అ��� ్ నయ ్ వద� ్�్ వ��చ��.్ ��అ�ెఅ్ ����్

నయ �ధ్ల�ం�ల చబ ్త ాసత,్న డ్ఇఅం���్ ��ళళచ����్ లల�్ �లంచబ����.్

��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ ్కచ�్ న డ�ధ్ �ాంన్ లల�్ �లంచబ,్

న డ ్్  ాగ అ�చ����్ ంయల�్ యే ా��.్ న డ్ ే �్మ్ సలల�్

ఇఅం���ౖ��్ ే న్ ల�ి� ద్్ య�స�అ్ వద� ్�్ �ే��్���ం�పం��� ,్ ఇద� ��్

అ��త��౧౩14్ వర్�త ల�్ అంన��ౖ��్  ్అచబ్ ��ళ�త�్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్

వసలల అ్�్ సల�అ్ �ే ా��.్ అ��డ�్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్

�ా �ద�  ��ధ్ ఇల�్ � �ా��,్ “నగఅచబ,్   డ్ స్్ియర�్ ���త ్ హ�����”.్

అయ�్ �్�ా��్(��ల�్ఏయో్త���ా్�� అ�� �్న ��్నల చ ్నయ ్�్

వ�చఅయేన �)్ం�ధ�డ�త�్ఇల�్� �ా��,్“స్హ్న ల�ల �.్ఓ్అల�ల �్

్్�్��వ�ాత !”్�ా �్��వ ల ్్��ిగం�ట  ్��వ త్ ్సలల ల�ల హ�్అలలౖస్్వసలల అ్�ా ��ధ్

ఇల�్ � �ా��,్ “ల� వ�చబల �్ � త్అ్ అత���్ ఎఅత్ దగ���ా్ ేఅంనఅయో,్

��ౖ�� ్్్కచ�్అత���్అఅత్దగ���ా్ేఅం�డ�.” 

ల �్హయ�ం్్���ా�అ, 

“(��ౖ��ు)్ ల��ి్   ాల ల ్ � త్అ్ వలల్ ��వస్సడత ్ ేఅం�డ�”్ ల �య�్ “�్

ల స్తలల ్ ��ౖ�� ్్ ఏయై��్ �ెడ�్ అ���ా య�ల�్  ����త  ాత డ�్ �� ్్

నయ�చబ�� ్.”్ల �య�్ల �్హయ�ం్ల ,్“�్ల స్తలల ్ఏయై��్�ెడ�్

అ���ా య�ల ్్్ల�గఆ�యవచ్చ.” 15్ 

                                                 
14.్అ��త�:్ఇ ాల అ్��స్ �అ�,్��వ త్్సలలల�ల హ�్అలలస్్ౖవసలల అ ్్సల �కఅ� ్అసల�్

లయ���్�ంటర�ాస్ల�.్(ఎచబం�)్ ్
15.్ ్హయ�ం్లాన్సస��్అల్ం��� కల ్ే��న�.్(ఎచబం�) ్
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న్ఇద� ��్ అ��త��్ వర్�త ల�్ తల్ఆ� �మ్్  టాససఅల ్ �ల్డ�ా్ ేఅచ�ల�్

నయ ్నస��త ్చడఞి����.్అల�ల �్్్�్��వ త్��్అ ్ల��అ�ేల�్��ౖ�� ్్

�ా �ల ్ఏ��ౖ��్�ెడ�్అ���ా య�ల�్��ం�,్�ా ��్అ టాససఅ్��ౖ��్��ంట వచచ�్

లలయ�్  ్ అసఅద�భ్  ం  ్్ అ�సఅ్ �ేస్� వంఅల ్ �ా��్ ఇంఅఅయ�్ �డ్

వచచ�్ నయ ్ నయ�చబ,్ �ా �ల ్ అల�అం�్ సఅయేనల్�్ �� వస్�అచ�,్

ల�అద్�ా��్ �ాం��్ దడ�అ్ �ేయ�ల�్ �� అ�్ నయ ్ �ా ���్  షయ��న్

సపషటఅ్�ే�ి����.్�ాంం�ట ,్�ా ���్న డ్స్ియర�్���త ్హ�����్(�య�యల�ల హ�్

అ��� )్అ�్�ె�ాప��్ల �య�్న �్్త ్���ర్అ��్ షయ��న్సపషటఅ్�ే ా��. 

 
ఎ�ే�ాఫ్గ���ం�్ యన్(స)్ �క్మ రర దరద�్్ం 

 
��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ల���ద�ర్తస �్్ అతరఅత్సఅ���ం �్� ్

ల���ద�ర్తసఅ్ ల �య�్ ే�యే అ,్ స్లన �్� ్ ల���అ.్  న్ి్ ల �య�్

ఇం�న్ ేల�్ �య�యల�ల హ�్ అ ్� ్్ ేలలల లఅ� ్  ్ హయ�ం్ల ్  నద్్

�ేయంచబ ంనల �ా్ నయ ్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ��ల ్్� న��డ�,్ ల�ి� ద్ల �్

�ౌం�్ససఅనఅ్�� ్్్న్్���్��చల���ా��: 
 

“నయ ్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ��ల�్ � ��్� న��డ�,్ నయ ్ �ౌం�్

ససఅనఅ్�� ్్్త ్��� ్్���అచ్్����ా��” 16్ 
 

ఎ�ే�ాప్�ాం�అ�ేం��డ�,్��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్త ్� సఅ్న్్

గ�చ� ా�న్ ఏ ాపంన్ �ే�అచ్్��,్ య��ల ��్ గచబఞ��ా��.్  ల� ్

సలయ�లల ్ త�ప్ ���  ్ సలయలఅ��్ అసలలౖ ్ ఏ�ాఅతఅల ్

                                                 
16.్ఇం�న్ల�ఆ� ్
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గచబఞ��ా��.్ ఇయ�్ ల�ి� న్ ల ్ ఆ ���య�.్ త ్ ్్�్ ���్ ఞ�ౖ��్ గ�చ��అ్

���అ�ే �న  చ����్ ్కచ�్ న ా��అ్ ేఅయ�.్ య��్ గ� �అ�్ న���ా్

�య�యల�ల హ�్అ��� ్ఇల�్ేలలల లఅ����, 

“�లయ�ు్ ��లల �్ �వ �్ �య�్ య���లల ్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్

ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ�ే�ా��.్ ల �య�్ �� ్్ నయ ్ � సఅ్ న్్ గ�చ� ా�న్

ఏ ాపంన్ �ే��య��న.్ నయ ్ ్జ�్  ల� ్ �ే�ి ,్ త ్ గ�చ��అల � ��్

���ళ�����ా��...్” 17్్్్్్్్్ 
 
నయ ్ఎలల ��డడ్ల�ి� ద్ల ��్ ేఅచే�ా��్ల �య�్లలల త�్

 స�� ్�్ త�ప్ ంయం్�్ ����ళ�ా��్ �ాద్.్ న���ా్ �య�యల�ల హ�్ అ��� ్

ఇల�్ేలలల లఅ����:్ 
 
“.. .్ ఎ�ే�ాఫ్ ల ్ ే న��డ�,్ అవస� �్� ్ � ్ల్ ���్�్ త�ప్ నయ ్

ఇఅం�ల ్�����అ�ే�ా��్�ాద్” 18్్్

ఎ�ే�ాఫ్ ల ్ ే న��డ�,్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్అలలౖస్్ వసలల అ్ వద� ్�్

నయ ్ అ న�ాాయ�ల�్ �ే�చంచే .్ య��్ గ� �అ�్  ాలల్్ ఇల�్

ేలలల లఅ����:్ 
 
“ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�స్త  న్ సస లఅ్ వద� ్�్ నయ ్ అ న�ాాయ�ల�్ �ే�చంచే ” .్

(ఞ�న.౭౫) 
 

                                                 
17.్సస��్అల్ం��� క,్్త�్అల్ం� క ్
18.్సస��్అల్ం��� క,్్త�్అల్ం� క ్
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తల��అంన� ్ల�్ ద్��సఅద్్�్ నయ ్ త ్ తల ్్ న���ా్

�య�యల�ల హ�్ అ��� ్ గయ�ల ���్ వఅ�ే�ా���్  షయఅ్ య�స ా్ నయ ్

� ��న�అ�ా్ ేఅచేఅద్్�్ ��ా ఆ� రత��ేచ�ా��్ అ�సలవ�త� నయ�.్ న���ా్

�య�యల�ల హ�్అ��� ్ ్అచబ్ే ాస్ేలలల లఅ� ్హయ�ం్ల ్ఇల�్�ెల��ంచబఅయ�:్

��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ ఎ�ే�ాఫ్ ల ్ ే న��డ�,్ నయ ్

తల��అంన� ్ల ్్ న డ్ ద్��స�ా��్ ల �య�్ న డ్ ంస్ష�ట ల ్ ే నయ�,్

నయ ్ ల�ి� ద్ల ్ ఎ�ే�ాఫ్ ల ్ ేఅచబ����,్ న డ్ త ్ గయ�ల ్ ే నయ�;్

నయ ్త ్తల ్్న డ్��ౖ��్ (ల�ి� ద్ల ్�లంచే్��ం���్య�స ా�ా,్య�స�అ్

గ�అచ��ా్గయ�ల � ��)్వఅ�ే�ా��౧౮19. 

 
ఇం�న్హఆ�్ఇల�్� �ా��: 
 
“� ��న�అ�ా్ ేఅచేఅద్్�,్ అతత ��్ ��స్్���అద్్�,్ తల్ ��అంన� ్ల�్

ద్వ�స్���్అ ్ల��ధ్��ల�చత�్్డగంఅ,్��అంన� ్ల�్ యడఅ్ల �య�్

ససయఅ�ా్అలఅ్ �అచ్� వచ����్్కచ�్వ �తస్త అద�్హయ�ం్్సడ�స్త  నయ�.్

ల�ి� ద్ల ్ �ేయ్కడ�్ ల్క �్ చ�రల�్ త�ప,్ ఎ�ే�ాఫ్ ల ్ ���ేర్అ�ా్

ల్క �్(అ�షట ్� �్� ్చ�రల�)్చ�రల�్ఏ�్లలవ�్ �్ఆజ �ం�్�అచబత�ల�్

అఅ�క్ �అ����.” 20్్ 
 

అల�ల �్  ్్ న ాఆ�అచడఅ్ ఞ�ౖ��్ ల �అత్ ఎ్��వ�ా్ దృ�ిట ్

��అయ��్ �అ�ేఅద్్�్ల �య�్ల స్త్లగనఅ్�ే��అద్్�్�ల��ా్ఎ�ే�ాఫ్ల ్

                                                 
19.్అల్ం��� క,్్త�్అల్ం� క. ్
20.్్త�్అల్ం� క ్
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ే న��డ�,్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్  �గ�ల ్్ � ాల �రఅ�ేఅద్్�్ లలయ�్

అఅతర�� యలల ్ (తయ�ఫు్ ల )్ నఆ��్ �ావచ����్ త ్ ఎ�ే�ాఫ్ సస ల��న్

వయ� ్ఞ�ంట లలద్.్న���ా్�య�యల�ల హ�్అ��� ్ేలలల లఅ� ్హయ�ం్:్ 
 

“ఎ�ే�ాఫ్�ాం�స్త  న్సలయఅల ,్అ�� �గరఅ�ధ్ే న్వర్�త ల్దగ� �్ ్అచబ్

��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ ��ళ�ళత���న,్ నయ ్ అ్�డ్ న���ా��్

�ాద్్ ల �య�్ � ాల �రఅ�ేఅద్్�్ (ఇఅం�ల ���్ ���ళ)్ న్  �గ�ల ్్

సఅద �రఅ�ే�ా��్�ాద్.” 

ే ాస్ ్అచబ్్కచ�్న డ్ేలలల లఅ� ంనల �ా్ఇల�్ నద్్�ేయంచబఅయ�: 

“ఎ�ే�ాఫ్ల ్ే న్వర��త ్ ���్�,్  �గ�ల ్్సఅద �రఅచ్�అచ�్ేఅడంఅ్లలయ�్

అఅతర�� యల్�్ (తయ�ఫు)్ నఆ��్ �ా్�అచ�్ ేఅడంఅ్ లలయ�్ (�  �్�ధ)్ త ్

���ర ్్ సప �రఅచ్�అచ�్ ేఅడంఅ్ లలయ�్ త ్ ���ర�ధ్ సఅ����అచ్�అచ�్

ేఅడంఅ్ లలయ�్లలల త�్  స�� ్ వఅం�్ అతరఅత్ అవస� �్� ్ ��్ ���్�్

త�ప్ ఇత�్ � ్ల్ ���్�్ ంయం్�్ ��ళళ్�అచ�్ ేఅడం �్్ స్ నత�.్

ే��ాసఅల ్ లల్�అచ�్ ఎ�ే�ాఫ్ లలద్్ ల �య�్ ఆజ�య్ ల�ి� ద్్ ( ల�్

 ల� ్ఆ ���్ల�ి� ద్)్ల ్త�ప్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�అచ్కడద్.”21్్్ 
 
��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ ���రల�్ నయ ్ ఎ�ే�ాఫ్ ల ్ ే న్

సస ల����్ వ�చ,్ నయ  ్్ సఅద �రఅ�ే�ా��.్ న్ ా �్ అల�్ వ�చ ్ న్్

���ర ్్ఇఅం�్వద� ్వయ� ్ఞ�ంట చ����్నయ ్ంయం్�్వ��చ��.్ఎఅద్్అంట్

అ�పం���్  ్ం�్ �చబ���అయ�.్ అ�్ �ు్ అల్ హ���ౖతు్ �య�యల�ల హ�్

అ ్� ల�్హయ�ం్ల ్య��్గ� �అ�్ఇల�్ేలలల లఅచంచబఅయ�: 

                                                 
21.్అం ్య�ఊన్హయ�ం్్గ అంఅ ్
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“��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ ఎ�ే�ాఫ్ ల ్ ే న��డ�,్ స్ియర�్

�య�యల�ల హ�్ అ��� ్ నయ ్ వద� ్�్ వ��చ��.్ న డ్ � ���్ ఇఅం���్

��ళ�త  న��డ�,్ నయ ్ ్కచ�్ న �్�ధ్ �ాంన్  డవ ా�ా��.్ అ��త��లల �్

న్్ వర��త ్ నయ  ్్ చడ ాడ�.్ ఎ��చై�ే్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్

అతచబ�్ చడ ా �,్ అతచబ�్ త ్ దగ��్�్ �లమ�్ ఞిల�సడత ,్ నయ ్ ఇల�్

� �ా��,్ ‘ఇ్�డ్�్ ా,్ ్�్స్ియర�’్”.్స్�ారు్ (ేలలల �్�లల �్న్్

ేలలల �్�డ�)్ ఇల�్ � ��్ ేఅడవచచ�్ ేలలల లఅ���డ�: “  డ్ స్ియర�;్

నదఅ్ సఅత�్   ాల ల ్ ��వస్అ�ే్ � త్అ్ వలల,్ ��ౖ�� ్్ ్కచ�్ ��వస్సడత ్

ేఅం�డ�.్ �� ్్ (ేలలల �్�లల �్ న్్ ేలలల �్�చబ�)్ స్�ారు్ �ధ్ ఇల�్

అ��న ్,్‘న డ్ ా����ళల ల ్నయ ్వద� ్�్వ�చఅయ�?’్య����్అతడ�్ఇల�్

ఆ�ా���చడ�,్‘ ా��్��ళల ల ్�ా్�అచ�్న డ్ఏ్సలయఅల ్��ౖ��్ఎల�్వ�చ్

ేఅంనఅయ�?’్” 22్్్ 
 
 ా��్��ళ్�ావంఅ్వల ్న డ�ధ్�ాంన్����ళల��య�్న్్అవస� �్� ్చ�ర�ా్

��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ �� అ����.్ అఅద్వల ్ న డ ్్ ఇఅం�్

వద� ్వయ� ్ఞ�ం�ట ్ ావచ����్నయ ్త ్్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�స్త  న్సస ల��న్వయ� ్

ఞ�ం�ట ్����ళ��. 
 
�ాంం�ట ్ �వ ���్ �ే  ్  షయఅ్ ఏ�ంఅంట:్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్

వసలల అ్్్�్ే�ల� అ్��య�సల్�్�హనఅ�ా్వ �ంఅచంచబఅయ�.్ల �య�్

నయ ్ఎ్��వ్�ాలఅ్అల�ల �్ ్్న ాఆ�సడత ్ల �య�్లలౖలత�ల్�ద�్ ్్

అ��స�ిసడత ్ల�ి� ద్ల ��్గచబఞ��ా��. 

                                                 
22.్అల్ం��� క్(ఎచబం�) ్
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ఎ�ే�ాఫ్ �క్మ�మయ్క్ యక� 

 
1. లలౖలత�ల్�ద�్ ా���్��అదడఅ 

2. �� �త ్ఏ�ాగ త�ధ్అల�ల �్ ్్న ాఆ�అచడఅ్���్�్ల �య�్ఆ�ర�అచడఅ్

���్�్ ససయఅ�ా్ ఏ�ాఅతఅల ్ గడ�డఅ్ ల �య�్ ��ఆల ్్

 ాధర �్� అత్దడ�అ�ా్ేఅచడఅ. 

3. త ్ ల స్త ్్ � ��దక ��చ్� వడఅ.్ అల�ల �్  ్్ న ాఆ�అచడఅ్

���్�్ నయన్�త ల�ధ్ సల �పఅచ్� వడఅ.్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్

వసలల అ్ ఏ��డడ్ �అఞి ��ా్   �యం�స్్���ల�్ ససయఅ�ా్ ఎల�అం�్

అవ�ా �వసలలద్. ్్ 

4. ససచచ �్� ్ న ాధ ్ ���్�,్  ల� ్ ���్�,్ ద్నల�్ �ేయడఅ్ ���్�,్

అల�ల �్  ్్ ఆ�ర�అచడఅ్ ���్�్ ల �య�్ �్�ను్ �ఆ అ్ ���్�్

త  ్్�� ్్న��త  దక ల�ధ్సల �పఅచ్� వడఅ. 

5. ����వఅ్చడ�గ ��్���్న్�్ ాస�స�ాఅఛల్ ్అచబ్త ్ే��ా ాల ్్

�ా�ాడ�� వడఅ.్ 

6. అ ్ల�అచంచబ ్ ��ా �అ�్్ వరవన ాలల ,్ ల��ాయే�లల ్ త ్

�� �్య��న్ త���అచ్� వడఅ్ ల �య�్ �ాం��్ �� �త ్ �ేయగ ��్

 ��త ాల ాస ్ల�్ే న�పం���,్�ాం�ల ్��ల�్�ాం���్దడ�అ�ా్ేఅడంఅ.్్ 
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ఎ�ే�ాఫ్కల�్ర�ాక� 

 
�ామహ్ (త�ప�స �):్ �ే�ి ్ ��ల�ర����్ ��రవ ా అ�ా్ ఇయ�్

�ాం�అచవల�ి్ ేఅంనఅయ�.్ ఎవ ���ే్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం� ాత  �్ ��ల�రఅ్ �ే ాత  � ,్

అల�అం�్ �ా��్ య���్ త�ప�స ��ా్ �� �త ్ �ేయవల�ి్ ేఅంనఅయ�.్ ��వ త్ ్

సలల ల�ల హ�్అలలౖస్్వసలల అ్ఇల�్� �ా��, 

“అల�ల �్్�్ఎవ ���ే్ ఆేయత్చడ���� �్��ల�రఅ్�ే ాత  �,్అల�అం�్�ా��్

య���్ �� �త ్ �ేయ� .్ ఎవ ���ే్ అల�ల �్ ్�్ అ ఆేయత్ చడ���� �్

��ల�రఅ్�ే ాత  � ,్అల�అం�్�ా��్య���్�� �త ్�ేయ్కడద్. ౨౨23” 

 
న్్ హయ�ం్ల ్  నద్్ �ేయంచబ ్ య��్ ���ా�అ,్ ఇం�న్ ేల�్

�య�యల�ల హ�్ అ ్� ్ ఇల�్ ేలలల లఅ����: న్ ా �్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్

వసలల అ ్్ేల�్�య�యల�ల హ�్అ ్� ్ఇల�్అచబ�ా��,్ “ల�ి� న్అల్హ�్్

ల ్ న్్  ా��్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం� ాత  �,్ �� ్్ అఆజ�  �ాలఅల ్ ��ల�రఅ్ �ే�ి్

య���న ్.్ (�� ్్ య���్ �� �త ్ �ేయ�ల�?)”్ అయ�్  �్ నయ�ల�్

ఆ�ా���చ��,్“ా్��ల�ర��న్�� �త ్�ే�.” 24్ 

లఅదడహ్ (��� ��తహ్� �్�అయ�):్�లయ�ు్��ల్�వ �్�య�్య���లల ్ఎ�ే�ాఫ్

�ాం�అచడల��య�్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ ్్�్ అల�ాంన�ా్

ేఅచబఅయ�్ ల �య�్ నయ ్ య��్ గ� �అ�్ గం�ట �ా్ �ంనట ంంటట �ా��.్ ఇ ాల అల ్

ఎ�ే�ాఫ్ � ���అచంచబద��్ �ాసత �ా�న్ చ �చసడత ్ ఞ� �� న్ హయ�ం్ల ్

                                                 
23.్అల్ం��� క్(ఎచబం�) ్
24.్అల్ం��� క్ ్



 

23 

�ెల��ంచబ ్  ధఅ�ా్ ఇయ�్ నయ ్ న తఅల ్  ్అచబ్ ల ్�్ �ె �ి ్ న్్

స్ నత�ల్ల�వ్�ద�౨౪

25్నచ�ర. 
 

ఎ�ే�ాఫ్గ���ం�న్ ఆేేం 
 

ఇయ�్ న్్ స్ నత�ల్ ల�వ్�ద�్ నచ�ర.్ య���్ ��వ త్ ్

సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ ఎలల ��డడ్ �ాం�అ�ే�ా��.్ అ��ా�ర్ �ా�ర�ల్

వల ్తఞిప్ ��� ్�ాం�ల ్ ���నఅం��్నయ ్�� �త ్ �ే ా��్ ్కచ�.్ య��్

గ� �అ�్ అఆజ� ్్ ఇల�్ � �ా��: “అల్ లసడను్ (స్ నత�)్ అఅంట్

ఏ�ంఅంట,్ అల�ల �్ ్�్ దగ��్ �ా�ాల�్ ల �య�్ అల�ల �్  ్అచబ్ ���్లఅ్

��అయ�ల�్ న�సడత ,్ అల�ల �్ ్్�్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్

�దక ��్ అ ్స �అ�,్ న్్ ల��ిల అ్ �ే��్ ���య�.్ నయ ్ య���్ �ాం�అ����్

ల �య�్అల�్�ేయల�్గం�ట �ా్��� తతస్అ����్ నద్్�ేయంచబఅయ�.”్ 
 

ఎ�ే�ాఫ్ ర్తక� 
 

ఎ�ే�ాఫ్�ాం�అచచ����్���న్ష�త�ల�్ే��న�. 
 
1. ఇ ాల అ:్ ల��ిల �్త��ల్ ఎ�ే�ాఫ్ �ెలల ద్.్ అల���్ ఇ ాల అ్ ధ ామ�న్

వయ�లల�ి ్�ా�్ఎ�ే�ాఫ్్కచ�్చంటందకఅ్�ాద్. 

2. య� త్వయస్త:్ సల��త �్� ్ �ె  �ేంల�,్  ��్ల�్ ��అయే్

య� త్వయస్త్�్�ే��్� నఞిలల ల్ఎ�ే�ాఫ్�ెలల ద్. 

                                                 
25.్గం�ట�ా్��� తతస్అచంచబ ్స్ నత�. ్
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3. తన��్ (� త�త,్ � ��దక త):్ ��ఆ� ్ అ� ��దక తల్  ్అచబ్ [అఅంట్

��రససల అ్ (ఆ��ం�),్ ంస్ష�ట ్ (స��జ),్ ��సవఅ్ త���ా�్ � త్ �ా వఅ్

(��ాబ)్.. .్]్� ��దక �్� ్ేఅచ� .్ఎ�ే�ాఫ్ల ్�ాం�స్త  న��డ�,్�ం�ల ్

ఏయై��్ ఆ ����ే,్ ��అం��్ ల�ి� ద్్  చబ�్ ఞ�ం�ట  .్ ఎఅద్్అంట్ అల�అం�్

అ� ��దక ్ �ిస �ల ్ ల�ి� ద్ల ్ ేఅడం����్ అ ్ల�్ లలద్.్ (ఎ�ే�ాఫ్

�ాం�స్త  న��డ�్ న్��ళ్ �ద�ల ్ ��రససల �్��ే,్ ��అం��్ గ�స్ల్

(తల ాన అ)్�ే�ి ,్త ్ఎ�ే�ాఫ్ ్్��  ా��అచవచ్చ.) 

4. ఎ�ే�ాఫ్ల�ి� ద్ల ��్ �ాం�అ�� .్ �్�ను్ల �్అల�ల �్��్ం ్ఇల�్

ేఅయ�, 

ِّ ََُ�ٰ  َوَ�  ..... ﴿ ُُ و ُ َُتمۡ  ِِ
َ
ٰ  َوأ �َ ََ ۡ ٱ ِِ  ِكُفن ِۡ� َمَ�ٰ ل  ]  ١٨٧: اللكمة[ ﴾....  ِج

“ల�ి� ద్లల ్���్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�స్త  న��డ�,్�ా ��ధ్(�్���రల�ధ)్

సఅ��గఅ్ఆ��్అచబ.” ౨:౧౮౭ 
 

 ల�్  ల� ల ్ �ాల��  ్ం్ ���్�్ త ్్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�స్త  న్

ల�ి� ద్్ వయ� ్ ల�్ల�ి� ద్్�్ ��ళళవల�ి ్ అవస�అ్ ్లగ్�అచ�,్  ల�్

 ల� ్ఆ ���్ల�ి� ద్ల ��్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�అచడఅ్ేతతలఅ.్ 
 

ల డ�్ ల�ి� ద్లల ్ అఅంట్ అల్ ల�ి� న్ అల్ హ�్్ (ల�ా�),్

ల�ి� న్అల్అ��త్(అల్�్నత,్ఆ���సలలఅ)్ల �య�్అల్ల�ి� న్అల్ ం�్

(లయ���)్ లల ్ ్ త�ప,్ ఇత�్ల�ి� ద్లల ్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అచ ాద�్ ��అద��్

�అచబత�ల్ అ���ా యఅ.్ స �� ్ అ���ా యఅ్ ఏ�ంఅంట,్ ఐద్్ ��ంల�్ ్�� ్
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 ల� ల�్ �ే��్ ఏ్ ల�ి� ద్ల ��ౖ��్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అచవచ్చ.్ �్�ను్ ల �్

అల�ల �్��్ం ్ఇల�్ేఅయ�, 

ِّ ََُ�ٰ  َوَ�  ..... ﴿ ُُ و ُ َُتمۡ  ِِ
َ
ٰ  َوأ �َ ََ ۡ ٱ ِِ  ِكُفن ِۡ� َمَ�ٰ ل  ]  ١٨٧: اللكمة[ ﴾....  ِج

 “ల�ి� ద్లల ్ ���్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�స్త  న��డ�,్ �ా ��ధ్ (�్ ���రల�ధ)్

సఅ��గఅ్ఆ��్అచబ.” ౨:౧౮౭ 
 

 ్ నయత�ల ్ అల�ల �్ �ాచబ ్ “ల�ి� ద్ల ”్ అ��్ ్ �య�ల�్ ���్

ల�ి� ద్ల ్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ�ే్ అ ్ల�్ ేఅద�్ సడ�స్త ��న�.్ అ��ే్

 ల�్  ల� ్ ఆ ���్ ఆజ�య్ల�ి� ద్లల ్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అచడఅ్లఅ�య�.్

అల�్ �ేయంఅ్ వల ్  ల�్  ల� ్ ���్�్ త ్్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�స్త  న్

ల�ి� ద్్వయ� ్ంయం్�్�� �్ల�ి� ద్్�్��ళళవల�ి ్అవస�అ్్ల�గద్.్ 

ఇ్్ “ల డ�్ ల�ి� ద్లల ్ త�ప,్ �� �్ ఇత�్ ఏ్ ల�ి� ద్ల  డ్

ఎ�ే�ాఫ్లలద్” 25F26్అ��్హయ�ం్్గ� �అ�, 

....్ న్��ళ్  ్ హయ�ం్ ్్ ‘సస��్ హయ�ం్’్ �ా్ � �గర���త ,్ �అచబత�ల�్

 వ �అ� ంనల �ా్ ‘ ్ ల డ�్ ల�ి� ద్లల ్ �ాం�అ�ే్ ఎ�ే�ాఫ్ ేతతల �్� ్

ఎ�ే�ాఫ’్అ��్��వఅల ్య���్అ�సఅ్�ేస్� గలఅ. 
 
“ల డ�్ ల�ి� ద్లల ్ త�ప,్ �� �్ ఇత�్ ఏ్ ల�ి� ద్ల  డ్ ఎ�ే�ాఫ్ లలద్”్

అ��్ �య�ల్ అ�సఅ్ ‘(్ల���్ ��్ ఆ ����ే్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం� ాత  �)్ నంనట ్

ఞ�ంనట � వడఅ్ � సఅ్ లలయ�్ ్ల���్ ల�ి� ద్ల ్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ��ల��్

సఅ్లపఅ�ధ్ ��య�రఅ్ �ేయడఅ్ � సఅ్  ్ ల డ�్ ల�ి� ద్ల ్్ ల�త� �్్

                                                 
26.్“ల��ి�ల్అల్అు��”్అ��్సఅ్ల అల �్అల్తన�్ేలలల �  ్
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ఎఅచ్� వల�ి్ ేఅంనఅయ�.్ ఏ్ ల�ి� ద్ల ్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ���్ అయ�్

ననద�గర �్� యే.్ ఆజ�య్ ల�ి� ద్ల�నఅం�ల ్ ఎ�ే�ాఫ్

ననద�గర �్� యే �్ ల ్ ఇల�ల�ల�,్ ల��రఅ�ా్  ల�గ���్ ���ిదక ్

ఇల�ల�ల�్ అఅ�క్ �అ����.్ ్ ల డ�్ ల�ి� ద్లల ్ త�ప,్ ల �్ ఇత�్

ల�ి� ద్ల  డ్ ఎ�ే�ాఫ్ ననద�గరఅ్ �ాద��్ అ���ా య��న్ ఏ్ ���ిదక ్

ఇల�ల ్–్ ల�గ���్���ిదక ్ఇల�ల�లల ్ ్అచబ్లలయ�్�య�్లఅయ�్���ిదక ్

ఇల�ల�ల�్ లలయ�్ ఇత�్ ఏ్ ఇల�ల ్ –్ ��్ం�అచలలద్.్ ఇయ�్ ��వలఅ్

హ�యై�ా�్ �య�యల�ల హ�్ అ ్� ్ ల �య�్ న్��్ లల్్ ఇద� ��్ సల�ఫ్ ల�్

ల�త� �్్య���్ేలలల లఅ����.్ 
 

న్��ళ్ ఎవ ����్ ల�ి� న్ అల్ హ�్్ (ల్��)్ ల ్ ఎ�ే�ాఫ్

�ాం� ాత  �్��ల�రఅ్�ే�ి్ేఅంట,్అత ్్య���్�� �త ్�ేయవల�ి్ేఅంనఅయ�్

ల �య�్ అల్ ల�ి� న్ అల్ హ�్్ ల ్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అచ్ వల�ి్ ేఅంనఅయ�.్

�ాా,్ న్��ళ్ ఎవ ����్ల�ి� న్ అల్  ం�ల ్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం� ాత  �్ ��ల�రఅ్

�ే�ి్ ేఅంట,్   నతరఅల ్ అల్ ల�ి� న్ అల్ హ�్్  ాస �్ ేతతల �్� య�్

�ావంఅ్ వల ్ అత ్్ ల�ి� న్ అల్  ం�్ లలయ�్ అల్ ల�ి� న్ అల్ హ�్్

లల ్  ్అచబ్ ఏయై��్ న్య��ల ్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ�,్ త ్ ��ల�ర��న్ �� �త ్

�ేస్� వచ్చ.్ 

అల���్న్��ళ్ఎవ ����్ల�ి� న్అల్అ��తల ్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�అ��ల�్��ల�రఅ్

�ే��త ,్   నతరఅల ్ అల్ల�ి� న్ అల్హ�్్ల �య�్ల�ి� న్ అల్  ం�ల్

 ాస �్ ేతతల �్� య�్ �ావంఅ్ వల ్ అత ్్ ల�ి� న్ అల్ అ��తల ్ లలయ�్

ల�ి� న్ అల్  ం�్ లలయ�్ అల్ ల�ి� న్ అల్ హ�్్ లల ్  ్అచబ్ ఏయై��్

న్య��ల ్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�అ�,్త ్��ల�ర��న్�� �త ్�ేస్� వచ్చ.్ 
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ఎ�ే�ాఫ్మమకససంల�క� 

 
1. సం�కపం్ (�యయ్):్ ఉమర్  �్ మ�ఖక �్ రఆ్యక స ల�్ అను� ్ అక ్

ఉక�స లంంఖరర,్ “ప్వ�క ్ సకస క స ల�్ అక�ౖ��్ వసకస ం్ అక ్ పఇ�ారర:్ 

‘ వరణక�్ సం�కపంం�్ౖ  ఆఖరప��్ ఉంట��.్ ప్ర్ వయ��క ్ ్న్

సం�క ప��్ అనుస��ం�్ ఆఖ�్ ప్ర్కం్ �ం ందు�ఖు�.్ �ాబట�్ ్ ఎవ����ే్

అక స ల్ మ��య�్  యన్ ప్వ�క ్ �తసం్ ��ం్్్ (వకస)్ ంే�ాక ��,్ అ్�్

��ం్్్ (వకస)్ అక స ల్ మ��య�్  యన్ ప్వ�క ్ �తస �్ అవ�్తంఆ్.్

అక ��,్ ఎవ����ే్ ����్ �ా్పం��్ ప్పంరఖక్ �తసం్ క�ఆఖ్ ఎవ��ర�ౖరఖ్

ం��్్ంేసు�తవుం్ �తసం్��ం్్్ (వకస)్ంే�ాక ��,్ అ్�్��ం్్్ (వకస)్

్ను్సం�ఇపం�న్ఆఖ�్�తస �్అవ�్తంఆ్.’ ” 27్ 

2. మ�ిజ దుకల్  గటం:్ సూరల్ అఅ్ బమరల్ కల�్ �� ంఆ్్  య్తకల్ అక ్

�ెక�పబ��ంఆ్్–్ 

 
﴿  ..... ۡۡ ء وََعِه ََٓ  ٰ ََ ِ َ عِيَل َ�ٰ �سۡ  مَ  ِۧ� َ�ٰ ِِبۡ  ِ

َ
ء  ِ�َ بَيۡ  َر َطهِّ  أ ٓ َّ عِ ٱوَ  ِكِف�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  �ِفِ�َ لُِ َّ  لرك

ُجنِِٱ  ]  ١٢٥: اللكمة[ ﴾ ١ لسك
 

అబ�్ ��మ�్ మ��య�్ అ�ాా�మక�ను్ అక ్  ఆే�ంంఖమ�్ “రఖ్ గృ���్

ప���దధ ్ పరవం��్ –్ ఆఖ�్ ప్ద �్ణక�్ ంే���ా��్ ��ర��,్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంంే�ా��్

��ర��,్అం�ా్ర��్–్సం�ద క�్ంే���ా��్��ర��.” 

 

                                                 
27.్అల్ం��� క్1/15 ్
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మ�ిజ ్్ మ ్్ �్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంంే్ సస కమ�్ థ్  య్త్ ధృత���సుక న�ఆ్.్

ప్వ�క ్ సకస క స ల�్ అక�ౖ��్ వసకస ం,్  యన్ ల�రయక�్ మ��య�్  యన్

సలవరరక్  వరణక�్ ���ఖ్ ఆ��ర�్ సూ�సుక రఖ��.్ ‘రమఆఖ�్ ర�క్ �వ��్

పఆ్ఆ్రఖకకల్ ప్వ�క ్ సకస క స ల�్ అక�ౖ��్ వసకస ం్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంంే�ారర�’్

అబ�ద క స ల్ అబఇ�్ ఉమర్ రఆ్యక స ల�్ అను� మ ్ పఇ��న్ పక���కను్ రఖలన్

నుం��్ ఉక�స లసూక ్యమనున్అబఇ�్ ం�్్ౖ అక ్ పఇ�ారర;్ రఖలన్ అక ్ అరఖ�రర,్

“మ�ిజ దుకల్ ప్వ�క ్ సకస క స ల�్ అక�ౖ��్ వసకస ం్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�సూక ్ ఉం��న్

సస క ��్అబ�ద క స ల్రఆ్యక స ల�్అను� మ ్రఖ��్వూ�ారర.” 28్ 

 
ఎ�ే�ాఫ్�ా్రంంంంే్సస కం్మ��య�్సమయం 

 
�� అయ�్నయత�ల ్�ెల��ంచబ ంనల �ా్ల�ి� న్ల�త� �్్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�అ�ే్సస లఅ్

అవ�త�అయ�.్్ 

ِّ ََُ�ٰ  َوَ�  ..... ﴿ ُُ و ُ َُتمۡ  ِِ
َ
ٰ  َوأ �َ ََ ۡ ٱ ِِ  ِكُفن ِۡ� َمَ�ٰ ل  ]١٨٧: اللكمة[ ﴾....  ِج

 
“ల�ి� ద్లల ్���్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�స్త  న��డ�,్�ా ��ధ్(�్

���రల�ధ)్సఅ��గఅ్ఆ��్అచబ.” ౨:౧౮౭ 

��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ,్ నయ ్ ���రల�్ ల �య�్

నయ ్ సహచ��ల�్ ల�ి� ద్ల ��్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ�ే�ా��.్ �ా �ల ్ ఎవ��్

ల�ి� ద్లల ్�ా్�అచ�,్�� �్సస లఅల ్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�అ� ంనల ్ఎ్�చ�్ నద్్

�ేయండలలద్.్ 
 

                                                 
28.్ల��ిల అ్హయ�ం్్గ అంఅ ్
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ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ�ే్ సలయఅ్ �లయ�ు్ల�సఅ్ల �య�్ �లయ�ు్

��లల �్�వ �్�య�్య���లల ్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�అచడఅ్��ల�్ేతతలఅ.్అ��ే,్

�లయ�ు్ లలయ�్ ఏ్ ఇత�్ సలయఅల ��ౖ��్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అచవచ్చ.్ ఎ�ే�ాఫ్

� సఅ్న్్� కంత్సలయఅ్��ం��అచండలలద్.్ఏ్సలయఅల ��ౖ��్ఎ�ే�ాఫ్

�ాం�అచవచ్చ్ ల �య�్ అల�్ �ేయడఅ్ లఅ�య�్ ్కచ�.్ న్��ళ్ ఎవ ����్

ఎ�ే�ాఫ్ �ాం� ాత  �్ ��ల�రఅ్ �ే�ి్ ేఅంట,్ య���్ �� �త ్ �ేయడఅ్ అత�ఞ�్ౖ

త�ప�స �్  ఆ�.్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్  ్్ ేల�్ �ు్ ���త హ్

�య�యల�ల హ�్ అ ్� ్ అచబ�� ్ �� అయ�్  షయ��న్ ఇం�న్ ేల�్ �య�యల�ల హ�్

అ ్� ల�్ఇల�్ేలలల లఅ����,్ 
 

“అల్ ల�ి� న్ అల్ హ�్్ ల ్ న్్  ా��్ గడ����� �్ �� ్్

ఆజస్ యర�్ (అఆజ�  �ాలఅ)ల ్��ల�రఅ్�ే�ి్ ే��న ్.”్అయ�్  �్నయ ్

ఇల�్� �ా��,్“ా్��ల�ర��న్�� �త ్�ే�” 29్్్్్్ 
 

న్్య� అ్ల �య�్న్్ ా��్లలయ�్అఅత్అంట్ ఎ్��వ�ా్ ఎ�ే�ాప్

�ాం�అ��ల�్ � ��్� న్ వర��త ్ ���్�్ ఎ�ే�ాఫ్ ��ా �అ�అ�ే్ సలయఅ్ �్

సడ ారసతలయ����్ ��అ�ెఅ్ల�అద్్ సలయఅ.్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ��ల ్్� న్

వర��త ్ ్జ�్ సలయఅల ్ త ్ ఎ�ే�ాఫ్ సస లఅల ్ �����అ��ల�్ ��అద��్

�అచబత�ల�్అ���ా యంచబ����.్ 
 

                                                 
29.్ం��� క్హయ�ం్్గ అంఅ ్
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ఎ�ే�ాప్సఆఖంఖ�ాక� 

 
ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ��ల ్్� న్ వర��త ్ త ్ ఎ�ే�ాఫ్ ��స్ �అచండంఅ్

���్�్ ���న్ సయ��� ాల�్ �ాం�అచడఅ్లఅ�య�్ (ల�సతహహ).్ �ం��్ అత ్్

ఎఅత్ లఅ��ా్ నచ ���త ,్ అల�ల �్  ్అచబ్ అత���్ అఅత్ ఎ్��వ్ ���్లఅ్

ల�స్త అయ�.్ అల���్ �ం��్ అత ్్ అఅత్ లఅ��ా్ నచ �అచ్���ే,్ అల�ల �్

 ్అచబ్అత���్ల�అ�ే్���్లఅ్్కచ�్త్��వ�ా��్ేఅడవచ్చ. 
 

ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ�ే్ వర��త ్  ల� లల ,్ �్�ను్ �ఆ అల ,్ అల�ల �్్్�్

ఆ�ర అల ్(య�క ్ల )్ల �య�్ఇత�్��ాల్న ాధ లల ్�లగన �్�్ేఅడంఅ్

ల�సతహహ్ (ేతతలఅ).్ �ం��్ నచ �అచంఅల ్ సనయ�డ�్ అ�న్ ��ాల్

ల�ంల్ ్అచబ్ల �య�్నచ�రల్ ్అచబ్అత ్్దడ�అ�ా్ేఅచ� .్ఎ�ే�ాఫ్

�ాం�అ�ే్ వర��త ్ అ��ా్ ల�ం�ల డ్కడద్.్ ఎఅద్్అంట్ �� అయ�్ హయ�ం్ల ్

�ెల��ంచబ ంనల �ా,్ అ��ా్ ల�ం�ల చే్ వర��త ్ త�చ్�ా్ త��డ�్ ల�ంల�్ � ��్

అవ�ా అ్ేఅయ�.్్ 
 
“న్్ వర��త ్ లఅ�్ ల��ిల అ�ా్ ల��ంఅల �్ న్్ ��గఅ్ ఏ�ంఅంట,్ త ్�్

సఅంఅఆ�అచ�్ షయ�ల్ ్అచబ్అత ్్దడ�అ�ా్ేఅడంఅ” 30 

 
త ్్ ఎ�ే�ాఫ్ �ిస �ల ్ లల ��డ�్ �ాయ�అచంఅ,్ త ��అచంఅ,్

  �కఅచడఅ,్ ��ం�ల డంఅ,్ తగ�వ�ల�డంఅ,్  �ాయ�ల�డంఅ,్ త��డ�్ నంనల ్

ఞ�ంట డఅ్ల �య�్అసనర్�అ�ా్ల�ం�ల డంఅ్ దలలౖ ్�ాం�్ ్అచబ్దడ�అ�ా్

ేఅడ్ వల�ి్ ేఅయ�.్ ఎఅద్్అంట్ అ ్ల్క �్ (అ�షట �్� )్ చ�రల�.్ ల �,్

                                                 
30.్సస��్అ�త �ము�్హయ�ం్్గ అంఅ. ్
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ఎ�ే�ాఫ్ వఅం�్ � త�్ �ిస �ల ్ అ ్ ల �అత్ ల్క �్ చ�రల�్ �ా�ా!్ ఞ�ౖ ్

ఞ� �� ంచబ ్ �ాం�ల ్ �ాల��  డఅ్ వల ్ త ్ ఎ�ే�ాఫ్ � కస�రఅ్ �ా్�అచ�్

ఆజగ తత ్ �చ� .్ అవస� �్�  ��డ�్ ల�ం�ల డంఅల ్ ల �య�్ ఇత��ల�ధ్

సఅ���ిఅచడఅల ్ ఎల�అం�్ యోషల ్ లలద్.్ ఇద� ��్ ���్ల�్ (అల్ ం��� క్

ల �య�్ అల్ ల��ిల అ)్  నద్్ �ే�ి ్ య��్ ���ా�అ,్ �లయ�ు్ ��లల �్

�వ �్ �య�్ య���లల ్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ల�ి� న్ ల ్ ఎ�ే�ాఫ్

�ాం�స్త అడ�ా,్ నయ ్ ���ర్ స్ియర�్ �య�యల�ల హ�్ అ��� ్ నయ  ్్

చడడం����్వ�చ,్నయ �ధ్��య�� ����్ల�ం�ల చబ����.్న్త ాసత్��ళళచ����్

లల�్ �లంచబ����.్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ ్కచ�్ లల�్ �లంచబ,్

న డ�ధ్ ల�అద్్�్ ���ళ����.్ ల�ి� ద్్ య�స�అ్ వద� ్�్ అఅంట్ ే �్మ్

సలల�్ య�స�అ్ వద� ్�్ �ే��� �ా��,్ ఇద� ��్ అ��త��్ వర్�త ల�్ అంన ్అచబ్

��ళ�త�,్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్�్ సల�ల�్ �ేయ�ా,్ నయ ్

�ా ��ధ్ ఇల�్ � �ా��,్ “నగఅచబ,్   డ్ స్ియర�్ ���త ్ హ�వ�”.్ ్ అయ�్

  �ా��,్ �ట�చష�ట లల్ౖ�ా �ల�్� �ా��,్ “స్భ్న ల�ల �.్ఓ్అల�ల �్్్�్

��వ�ాత !” .్(నయ ్గ� �అ�్��ల�్త���ా్ఊస్అ�్ేఅం� �్న �్నయ ్

�� అ�్ ేఅడవచచ�్ అ ్్�అంట)్ �ా��్ ం�ధ�చ�డ ��.్ �ా ��్ ం�ధ ్్

గల�అ�,్��వ త్ ్సలల ల�ల హ�్అలలౖస్్వసలల అ్�ా ��ధ్ఇల�్� �ా��,్“త ల ్

(��వస్అ�ే)్� త్అ్్అంట్స��అ�ా్��ౖ�� ్్ల��ిల ్ేఅం�డ�”31్ 
 
ఇత�్ేలలల � లల ్ఇల�్ నద్్�ేయంచబఅయ�: 

 “ల� వ�చబ్   ాలల ్ � త్అ్ ��వస్స్త  న్ ల�య� ��ా,్ (��ౖ��ు్ అత�ల )్

��వస్సడత ్ేఅం�డ�.్్” 

                                                 
31.్అల్ం��� క్(ఎచబం�) ్
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“��ౖ�� ్్ �్ ల స్తలల ్ �ెడ�్ నల చ ల�్  ����త అచవచచ�్ �� ్్

నయ�చబ�� ్.”32 

అల్న్ిన్ఇల�్� �ా��: 
 
“ ్ హయ�ం్్  ్అచబ్ ల అ్ అ��్్  షయ�ల ్్ ����చ్���నల�:్ ఎ�ే�ాఫ్

�ాం�స్త  న్ వర��త ,్ త  ్్ చడడచ����్ వ�చ ్ �ా ��ధ్ ్లవచ����,్

ల�ం�ల డం����్ అ ్ల�్ ేఅయ�.్ అఅ�ే�ా్్ �ా ��ధ్ అత ్్ ఏ�ాఅతఅల ్

ల�ం�ల డం����్ ల �య�్ ���ర్ ల�ి� ద్్�్ వ�చ,్ త  ్్ చడడం����్

అ ్ల�్ేఅయ�.” 

 
అ�్ �ల�్�ల ్్ అం�� ల్ �ఆజ� క్ ఇల�్ ేలలల లఅ����,్ “ఎవ ���ే్

ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�స్త ��న �,్ �ా��్ �ెడ�్ ల�ంలల ్ లలయ�్ త��డ�్ �ా�ా� ��లల ్

�ాల��అచ్� ్కడద్.్ అత ్్  ల�్ ల �య�్ ఆ��ఆ్  ల� లల ్

�ాల�� �� .్ అవస� �్� �ే్ త ్ ్�ంనఅంఅ�ధ్ ల�ం�ల డవచ్చ,్ �ాా్ అత ్్

�లంచే్ేఅచ� ్ల �య�్�ా ��ధ్్క �చ్కడద్.” 

 
�్�ను్ ల �య�్ ఇత�్ (ఇ ాల �య)్ ఆజ� ���న్ ం�ఆ�అచడఅ,్

అనర�ిఅచడఅ,్ �అచబత�ల�ధ్ చ �చఅచడఅ,్ �ా ��ధ్ ్క �చవడఅ్ ల �య�్

హయ�ం్ల ్్  లఅచడఅ్  దలలౖ ్ �ాం�్ గ� �అ�్ �అచబత�లల ్

��య����ా య�ల���న�.్ ఇల�అ్ అహమన్ (�స్లహ�ల�ల �)్ ���ా�అ,్ ఇయ�్

ల�సతహహ్(ేతతల)్చ�ర్�ాద్.్ఎఅద్్అంట,్��వ త్ ్సలల ల�ల హ�్అలలౖస్్వసలల అ్

ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ�ే�ా��్ల �య�్ నయ ్ససయఅ�ా్ న ాధ ల�్ �ేయంఅల ్

                                                 
32.్ ్ �అడ�్ేలలల � ల�్సస��్అల్ం��� కల ్ నద్్�ేయంచబ���. ్
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�లగన �్�్ ేఅచే�ా���్  షయఅ్ తఞిపఅ�,్ �� �్ ఏ్ చ ార్  నద్్

�ేయండలలద్.్ 

అల్ల ాసన్ఇల�్� �ా��, 
 
“న్్వర��త ్ల�ి� ద్ల ్ఇత��ల్�్�్�ను్ం�ఆ�స్త ��నడ�,్అత ్్ఎ�ే�ాఫ్

�ాం�అ��ల�్ � ��్�అంన��నడ�్ ల �య�్ ంహ�టా్ అత ్్ (ఎ�ే�ాఫ్ ల )్

��� �ద్ న్ ా �్ �్�ను్ �ఆ అ్ �� �త ్ �ేయగలడ�్ �� ్్ అం�� ల�ల �్ �ధ్

అ��న ్.్ య����్ నయ�ల�్ � �ా��,్ “న్��ళ్ అత ్్ అల�్ �ేయగ ���ే్

(ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�సడత ్ ��� �ద్ �్�ను్ �ఆ అ్ �� �త ్ �ేయడఅ),్ అయ�్ అత�్

ససయఅ్ ���్�్ ల�త� �్్ అవ�త�అయ�.్ �ాా,్ న్��ళ్ అత ్్ (ఇత��ల్�్

ం�ఆ�అచడఅ్ ���్�)్ ల�ి� ద్ల ్ ్క��చఅంట,్ అయ�్ అత�్ ససయఅ్ ���్�్

ల �య�్ ఇత��ల్ ���్�్ ్కచ�్ అవ�త�అయ�;్ అత ్్ ఇత��ల్�్

ం�ఆ�అచచ��న్�� ్్ఇషట�డ�త���న ్.” 

 
ఇయ�్ అత�రతతల �్� ్ న ాధ ్ అవంఅ్ వల ్ ల �య�్ య��్

���ఆ అ్��వలఅ్న్్్వర��త ��్� ��తఅ్�ా్��వంఅ్వల ్ఇయ�్ల�సతహహ్

అ��్అల్�ా్��్అ���ా యఅ్అల్ల��కనల ్ నద్్�ేయంచబఅయ�.్ 
 

ఇల�అ్ అహమన్ ్్�్ అ���ా యఅ్ ేతతల �్� య�,్ అల�ల �్

్్�్ఆజ�  �్్అత�రతతల �్� య�. 

గమ��: 

1. ్మ్ �����్తక��్ గుపట����్ మ��య�్ �ా����్ మ�వచటక ుట����్

ఎ�ే�ాఫ్  �్ మం�్ సందరరం�ా్ ��ందరర్ ప��గణగ�ాక రర.్ అక ్ ంేయుం్

మం�ఆ్్�ాదు. 
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మ�ిజ దుకల్ప్ంక్సమమలంకల్ఎ�ే�ాఫ్�ాట�ంవుంకల్ఎక ంట�్ఆ�  మమ్

క�దు.్ ఎందు�ంట�,్ ప్వ�క ్ సకస క స ల�్ అక�ౖ��్ వసకస ం్  �క్ ల�రయక�్

 యన��్ �ాట�్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంంే�ారర.్ అం�ే�ా�,్ �ా��కల్  �ా�ు్

అ�ిక �దల్ �ిస రకల్ (అంట�్ బ�� త్ ్ సమయంకల్ �ా��ం�ఖ్ అ్ర్

సమయంకల్ర�క�ా్వం్�ావటం)్ఉరఖ�,్ �ు్ ప్వ�క ్సకస క స ల�్అక�ౖ��్

వసకస ం��్ �ాట�్ మ�ిజ దుకల్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంంఖరర. ౩౨

33్ ్ �ాబట�్ ,్ ్న్

�����్త���్ క�ఆఖ్ ్న్ బంధువ�క��్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంవుంకల్ ఎక ంట�్

ఆ�  మమ్ క�దు.్ �ా�,్ అక ్ �ా����్ �ఇ�ి్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�సుక న�ప�ు�,్

సుఆ�ర్ ��న్ ంింఖచ�ాటా్ మ టకకల్ క�ఆఖ్ మ�వచటకకల్ సమయ ��్

వయరసం్ ంేసు��ర�్ ప్మ దం్ ఉంఆ్.్ �ాబట�్ ,్  ������రర్ దగర ర్ �ావటం,్

సంద��దంవుం్ మ��య�్ మ�వచటక ుటం్ ందక�ౖన్ సం�కపం��్

ఎ�ే�ాఫ్�ాట�ంంే్��ందరర్అం�� నుక్గ���ం�్అమ ం్అబఇ�్అఅ్మ�య ్్్

అక ్ అరఖ�రర,్ “అక ్ ంేయుం్  �్ �ఆఖన ���ే,్ ప్వ�క ్ సకస క స ల�్

అక�ౖ��్ వసకస ం్  �క్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ం�న్ పదధ ర్ ప���క �ా్ ఆ����్

ంన� ��ంఆ్.” 34 

 
2. ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంవుం్ ��ర��్ ��ందరర్ ప్ంక�్ ్మ్ పనుకను్ మ��య�్

బ�ధయ్కను్ వఆ్ఇ్ ���ాక రర.్ అఆ్్ స���న్ ��ౖమ��్ �ాదు.్ ఎందు�ంట�్

సున�్త్  వరణకను్  వ��ంవుం్ ��ర��్ ్మం�్ౖ ్పప�్ స���్ ఉన�్

బ�ధయ్కను,్ �రక�ాయకను్ వఆ్ఇ్ ం�ట్ుం్ మం�ఆ్్ �ాదు.్ ఎ�ే�ాఫ్

                                                 
33.్అల్ం��� క్హయ�ం్్గ అంఅ ్
34.్ఆజన్అల్ల�న ్
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�ాట�ంవుం్ ��ర��్ ్న్ బ�ధయ్కను,్ �రక�ాయకను్ వఆ్ఇ్ ం�ట�్ న్ వయ��క ,్

్న్ ఎ�ే�ాఫ్ ను్  ంి���ి,్ ్న్ సం�ాదనను్ రఖయయబదధం్ ంేసు�తవటం్

��ర��్ ్ను్ ంేయవక�ి్ ఉన�్ ్పప�స��్ పనుక్ ��ౖప�్మరఇ్ � �ాఇ.్

అ��ే,్ లనసు్సమయ ��్వఆ్ఇ,్్న��్కంంంే్��ామ్సమయంకల్

అ్ను్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంవవవుచ.్ (్న్ బ�ధయ్కను్ ����్ �ా����్

అపపం�ంిప,్ ��కవ�్ �సు��ంట�)్ అ్ను్ ్న్ ం�ౖఅఆ్�ా����్ ్��న్

ఏ�ాపట�స ్ంేసు�తవుం్మ�మ్మం�ఆ్.్ 

ఎ�ే�ాఫ్కల్���ఆ్ంవబ��న్� య క� 

 
1. మ�ిజ దు్ ����ం�ట్ుం:్ సమ��్ ��న్ �ారణం్ క���ం�ఖ,్ ఎవ���రఖ్ వయ��క ్

మ�ిజ దు్ వఆ్ఇ్ బయట���్ ���్�ే,్ అ్ను్ ఎ�ే�ాఫ్ ��మ్ రయం్

అ�� ్తంఆ్.్ఎందు�ంట�,్(మ�ిజ దుకల���్�సు��్వ�చ్అంేచ�ా��వర�్

క��్పకంకల)్అన��ా�య క్�తసం్మ��య�్మకమమ్్�సరజన్వంట�్

మ నవ్సలం్అవస�ాక�్�రరచ�తవటం్ ��ర��్్పప్ ప్వ�క ్ సకస క స ల�్

అక�ౖ��్ వసకస ం్ మ�ిజ దు్ వఆ్ఇ్ బయట��్ ���్క�దు.్  యన్ ��ర��్

 �రం్ మ�ిజ దు��్ �ెంేచ�ారర.్ ఎందు�ంట�,్ �ాక� ్ అక ్ పఇ�ారర,్

“ యన్ అన��ా�య క్ � యం్ గ���ంంై�ే,్ అ�్  యన్ ఎ�ే�ాఫ్

�ాట�సుక న�్సస క ���్ంేరచబ�ే�” 
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లలల త�్  స�� ్ ���్�్ ల �య�్ � ��దక ్ ��చ్� వంఅ్ ���్�్

ేదడ్�ే��అద్్�్నయ ్ంయం్�్����ళ�ా��.్న���ా్�య�యల�ల హ�్అ��� ్

ఇల�్అ��న��,్ 
 
“�సడల�ల�ల �్ (సలల ల�ల హ�్అలలౖస్్వసలల అ)్ల�ి� ద్ల ్ే న��డ�్ (ఎ�ే�ాఫ్

�ాం�స్త  న��డ�)్ ��్ గయ�్ ల �ల్ తల్ ఞ�ంటట �ా��.్ �� ్్ నయ ్ తల్

��అంన� ్ల�్ ద్��సయ���.్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�స్త  న��డ�,్ అవస� �్��ే్ త�ప్

నయ ్ఇఅం�ల ���్�����అ�ే�ా��్�ాద్.౩౪35్” 

 
2. �ామ�త���క��్ ల�రయను్ సప��దంవుం్ –్ సంల���ంవటం��్ స�:్ ఆ��్

వకన్ఎ�ే�ాఫ్ంెకస ��ం�ఖ,్��మ్రయ ��� ్తంఆ్.్ఎందు�ంట�,్ముర �్కల్

ఆ��్గ���ం�్సప ్ం�ా్���ఆ్ంవబ��ంఆ్్– 

 

ِّ ََُ�ٰ  َوَ�  ..... ﴿ ُُ و ُ َُتمۡ  ِِ
َ
ٰ  َوأ �َ ََ ۡ ٱ ِِ  ِكُفن ِۡ� َمَ�ٰ ل  ]١٨٧: اللكمة[ ﴾....  ِج

“ల�ి� ద్లల ్���్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�స్త  న��డ�,్�ా ��ధ్(�్���రల�ధ)్

సఅ��గఅ్ఆ��్అచబ.” ౨:౧౮౭ 

్

3. బ�� త్ ్ మ��య�్ ప్సవ్ ర�క�ా్వం:్  ����్ ఎ�ే�ాప్ �ాట�ంంే్ �నక త��్

బ�� త్ ్ క�ఆఖ్ ప్సవ్ ర�క ్ �ా్వం్ ందక�ౖ�ే,్ మ�ిజ దు్ ప�్్్ను్

�ా�ా�ేందు��,్  �ు్ ��ంటర�్ మ�ిజ దు్ వఆ్ఇ్ ం�ట్వక�ను.్ �నూ�్

(ల��ాయ్రకక్సంల�గం్వకన్�ఇ��్అప�్్్�ిస ర్క�ఆఖ్తరయసయకనం్వకన్

                                                 
35.్్త�్అల్ం� క ్



 

37 

�ఇ��్ అప�్్్ �ిస ర)్ �ిస రకల్ గ�సుఅ్ ంేయనం్్ వర��్ మ�ిజ దుకల్

ప్���ంవ��ుదు. 

్ 
4. అఆఖద ్ సమయం్ :్  ����్ ్రక ్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�సుక న�్ సమయంకల్మ�ిజ ్్

కలర�్ వ�� �ే్ మ��య�్ ల�రయ్ ���ఖ్ మ�ిజ ్్ కలర�్ ఉన�టస��ే,్ ్మ్

అఆఖద ్ సమయ ��్ ్న్ అంట�కల్ ప���క ్ ంేయుం్ ��ర��్  �ు్ ��ంటర�్

మ�ిజ దు్వఆ్ఇ్ం�ట�్ ్అంట���్ంేరర�తవక�ను. 

5. ధరా్్ ్్్ం్క�ఆఖ్అ�ాస ం్ధ�ాా��్����్ం�ట్ుం:్ఎ�ే�ాఫ్ ర్తకకల్

 �్  ర్త్ అ�ాస ం్ ధ�ాా��్ అవకం ంవటం.్ ఎవ����ే్ అ�ాస ం్ ధ�ాా��్

వఆ్ఇ్ం�ట�్ ��్క��్అ�ాస ం్ధరాకల్క���,్�ారర్ఎ�ే�ాఫ్�ాట�ంవక�రర.్ 

ఎ�ే�ాఫ్ �క్�కణఖ్సంబంధ ��న్�ా్ఆఖనయ్క� 

 
1.  �ాధరఖ్ ల�వనను్ సంప�ర్ం�ా్  వరణకల్ ం�ట్ుం:్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంంే్

వయ��క ్ మనసుసకల్ అక స ల్ �క్ �ం ��న్ ఆఖ�ాయ��్ (ఉబమఆ్యయల)్

రఖట�్తంఆ్్ మ��య�్ మ నవ�ు�్ సృ�ి్ ంవబ��న్ అర్ మ�మఖయఆేధ ేాయ��్

ప���క ్ ంేయుంకల్ �కణ�సుక ంఆ్.్ ఎందు�ంట�్ ముర �్ కల�్ అక స ల్్

ప్�టన్అక ్ఉంఆ్్– 

َُقۡ  َوَمٓ ﴿ َِ ِ�َعۡ  ِِّ�  �َس ۡ�ِ ٱوَ  ِّ �ِۡ ٱ ُ  َُ و ُۡ  ]  ٥٦: اللالر�ات[ ﴾ ٥ ُب

ల �య�్మ��నత�ల ్్ల �య�్ల� వ�ల ్్�� ్్��వలఅ్  ్న్

ల�త� �్్న ాఆ�అచచ����్సృ�ిట అ�� ్. 
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ఎ�ే�ాఫ్ ల ్ ే న్ వర��త ్ �� �త�ా్ త  ్్ ల �య�్ త ్  తతఅ్

సలయ��న్అల�ల �్న ాధ లల ్అ �పఅచ్� వలల ్.్ 
్ 
అత�్  తతఅ్ ేయే�  రఅ్ అల�ల �్ ్్�్ సఅత��ిట �్ ��అదం �్�్ ేఅచ� .్

అఅద్వల ్అత ్్్�� ్ల �య�్ ్ిల్ ల� ల�్�ేసడత ,్ ద్న్ల �య�్

ఆ�క ్ ల�్ �ేసడత ,్ �్�ను్ � �సడత ్ ల �య�్ ఇత�్ న ాధ ల�్ �ేసడత ్ త ్

  క ా�న,్ ఇఅయ��య�ల ్్ ల �య�్ సలయ�ాన్  ్ ేయేక  రఅ్ ���్�్

  �అ�ఆ�యవలల ్.్ 
 

�లయ�ు్ ల �్  ్ అత�రతతల్ య���లల ్ ఆ ���్ �నర్ య�స ా్

ేం య�యర�్��వ  ్్ నచ�రల ్ ఞ�ంట డఅల ్ లలయ�్ ంస్�అగఅ�ా్ల �య�్

అఅత�అ��్అ�ా్ అల�ల �్  ్్ ఆ�ర�అ�ే్ �దక ��్ అ ్స �అచడఅల ్ ఎ�ే�ాఫ్

�ాం�అ�ే్ వర��త ్ ససయఅ�ా్ �నర్��అద్��డ�.్ల �య�్ ్�� అయ�్ నయత� ్్

నచ�రల ్ఞ�ంట చ����్  � ాత డ�, 

َّ  قُۡل  ﴿ ِ ِ  َوَمَمِٓ�  َيٓيَ َوَ�ۡ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  ِ ّ ٰ  ۖ  َ�ُ  َ�ِ�َك  َ�  ١ َُِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�ّبِ  َِ  لِكَ َو�َِ�
ِمرۡ 

ُ
۠  ُت أ ََٓ

َ
ّوُل  َوي

َ
ۡ ٱ أ ్]  ١٦٣  ،١٦٢: العذعا [ ﴾ ١ ُِِم�َ ُمسۡ ل

్్్్“��్ం�అచ్్ (ఓ్ ల�హలమన):్ � చయఅ�ా,్ ��్ న ాధ ల�,్ ��్

ం య���ల�,్��్న తఅ్ల �య�్��్ల�రఅ్స�సల �ాల్��న���ౖ ్అల�ల �్

����� .్నయ ్�్��గ ాసల�ల�్లల��.్��్�్ఇయే్నయే�అచంచబఅయ�.్ల �య�్

�� ్్ల��ిల అలల ్ దం�్�ాచబ�్” 

అల్ �్��త త్ ఇల�్ � �ా��:్ ‘��్ న తఅ’్ అఅంట్ ��్ న తఅల ్ �� ్్

�ే��దఅ��,్ ‘��్ల�రఅ’్ అఅంట్ ��్ల�రఅ్ త ాసత్���్ ఇల�్ �ేయల�్
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�� ్్సలన్ఇ�ేచ ; ‘��అల్నల�ు్�్స్ల్ల �ాల్��న���ౖ ్అల�ల �’్

అఅంట్నయ ్�్దగ� ��ా్�ేయడ్�్�ాం�్్�తవరఅ.౩౫36్్్ 
 
2. క�ౖక్తఅ్మదర్�ార్�్అర�్�ింవుం:్ ప్వ�క ్ సకస క స ల�్అక�ౖ��్వసకస ం్

 �క్ ఎ�ే�ాఫ్ ��ను�్ ఉం��న్మ�మఖయఆేద ేయం్ అఆే.్ క�ౖక్తఅ్మదర్ ను్

అర�్�ిసూక ్ ందటదస ్  యన్ ర�కం�ఖ,్  ్ ్�ా్్్ మధయ్ పఆ్ఆ్రఖకకల్

ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంంే�ారర.్ అఆ్్ ర�క్ �వ��్ పఆ్్ ఆ్రఖకకల్ వసుక ంద�్

�ెక�సు��న�్ ్�ా్్,్  యన్ ్న్ ఎ�ే�ాఫ్ ను్  ్ �్ ��న్ పఆ్్

ఆ్రఖక��్ప���్ం్ంే�ారర. 

 
3. మ�ిజ ్్ ��్ అనుబంధం్ం�ంవు�తవుం:్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంంే్ వయ��క ్  �్��మ్్్

�ాకం్ వర��్ మ�ిజ ్్ కలర�్ గ��ం�ందు��్ ్నను్ �ఖను్ �ట్��్

ంేసు��ంట�ు�.్ ఎ�ే�ాఫ్  రం్ంకల్ అక ంట�్ �బదధ ్కను్

మ నవస్ల�వం్ �న్���ంవదు.్ �ా�,్ ‘ఎ�ే�ాఫ్ ఆఖ్�ా్ మ న�ా్ాకల్

అంవృఆ్ధ ్ ంెంఆే్ మనేాదంర్ వకన’్ అక స ల్ �క్  �ాధరఖకయంకల్

�ఇ�� వటంకల్ ఎదుర��య్ థ్ వయర���్,్ �ాఆఖరణం�ా్ ్్రకలర�్

అదృేయ ��� ్తంఆ్.్ 

�� అయ�్ �ాం�్ య�స ా్ ల�ి� ద్ల ్ ఏ�ాఅత�ాసఅ్ ���్�్ � ���వడఅల �్

��ా ఆ� రత ్్ఎ�ే�ాఫ్�ాం�అ�ే్వర��త ్అ�సఅ్�ేస్� గలడ�.్ 
 

                                                 
36.్త �్త�్అల్�్��త త ్
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1. మ�ిజ దు్ �క్�క�వ్ గ ��ంవుం:్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంవుం్ ��ర��్మ�ిజ ్్

కల్  ��� �న్ వయ��క ్ ్న��్ ‘మ�ిజ దు్ ంి్య ��� వ�ఖ��్ మ��య�్

అక స ల్ గృలం్ �క్ �క�వ్ అరసమవ�ఖ��’్ �ను��కంట�ు�.్  �����్

మ�ిజ ్్ ంి్య ��� వుం్ అర�్ ఆఖ���్ అక స ల్ వదద ్ ంఖక ్ ��పప్ �క�వ్

ఉన�ఆ్.్ �రరపఆ్నం్ రఖు�్ ఎ�క�ఖ్ �ు్కంంవ�్సమయంకల,్ అక స ల్

 �్ సమమ����్ �ును్ ప్�ాఆ్�ాక ు�.్  ్ సమమలంకల్ అక స ల్

గృ���్(మ�ిజ దును)్ం�్�ంంే�ారర్ఉంట�రర.్ 

 
2. నమ �్��ర��్ఎదురర్వూుటంకల్కంంంే్ప�ణఖయక�:్ �్వయ��క ్నమ �్

��ర��్ ఎదురర్ వూసూక ్ మ�ిజ దుకల్ ��మ �్సుక న�నప�ు�,్ నమ �్

ంేసుక న�ప�ు�్అ్���్ ప్�ాఆ్ంవబ�ే్ ప�ణఖయక�్ ్��మకణఖ్సమయంకల్

���ఖ్ అ్���్ ప్�ాఆ్ంవబు�ఖ�్ మ��య�్ ఆైవదూ్క�్ అ్�్

కమ పణ్ ��ర��్ �ా్��ససూక ్ ఉంట�రర.్ ప్వ�క ్ సకస క స ల�్ అక�ౖ��్ వసకస ం్

అక ్పఇ��నట�స ్అబమ్ల����రల్రఆ్యక స ల�్అరఖ� ్ఉక�స లంంఖరర, 

“�కల్ ఎవ���రఖ్ ్న్ నమ �్ సస కంకల్  ��్ � �నం్్ సమయం్

మ��య�్ ్న్ ఉదూ్ ్ంగమ��య్ ఆేఆ�్ ంరగనం్్ వర��్ ఆైవదూ్క�్

అ్�్ ��ర��్ అక ్ �ా్��ససూక ్ ఉంట��: ‘ఓ్అక స ల,్ అ్��్ క�ంవు,్

ఓ్అక స ల్ అ్�ం�్ౖ దయవూప�’.్ ్న్నమ �్సస కంకల్ ��� �నం్్

సమయం,్అ్ను్నమ �్��ర��్ ���్ఉంుటమర�్�ాసక వం్ �ారణం�ా,్
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మ��య�్నమ �్నుం��్్న్��ట�ంబ్వదద ��్మరఇ్����్ందు��్ ప�్

మ��్�ారణమమ్క�నం్్వర��.” 37 

్

4. �ా్పం��్ ల�గల��ాయక��్ దూరం�ా్ ఉంుటం:్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంంే్ వయ��క ్

అక ంట�్అర��్�క �ాకను్్��రంవు���,్థ్ ప్పంవంకల్ �్అప��వు��్

వక�్ ��ంంే్ అక�ాట�ను్ అకవరరచ��ంట�ు�.్ �ాబట�్ ,్ “అప��వు����్

�్�ారక�వ్ం��.”్అక స ల్ �క్అకా్ ��్�ం ందటం్��ర��,్్న్్క్

ం�ట్�ఖ���్ ��వకం్  �్ ్కఆ్ంు�్ మ ్్ �్ �ాు�్�్ మ��య�్

�ప�ప�తవ�ఖ���్ ��వకం్  �్ దుపపట�్ మ ్్ �్ �ాు�్�,్

సుమ����ాయక��్ ����న్ ్న్ పరరప�ను్ మ��య�్ ్న్ మ మమక�్

అక�ాటస ను్వఆ్ఇ్్���ి,్మ�ిజ దుకల�్ �్మమకకల్గుప�ఖ���్అ్ను్

్య ���రఖు�.్్్్్్ 

 
        ����్అ్ను్మ మమక��ా్్��ంంే్ల�ంరఖ��్ఎ�ే�ాఫ్కల్

రన��ం�ఖ్ఉంట�,్అ్�్ల�ంనం్గ���ం�్�����్�ాసక వం్మన్మ�ందు��్

వసుక ంఆ్.్  ����్ అ్�్ ��ర��్ అ్�్ అంట�్ నుం��్ ల�ంనం్ వ�చరఖ,్

్న్ అంట�కల్ రన�ం్�ా్ అ్ను్ ఎ�ే�ాఫ్ కల్ రను�.్ అం�ే�ా�్

మ మమక��ా్ అంట�కల్ రర�్ మ ఆ్���ా్ ల��ాయ ుడ క��్ �ఇ�ి్ ట�బ�అ్ ం�్ౖ

��రరచ�్ రను�.్ ఆ����్ �ంన�ం�ా,్ అ్ను్  �్ �� క్ ్ వయ��క ్ వక�,్ ్న్

ప్్�వ�్ అవసరమ�న�్  �్ కద్ ఆఖసు��్ వక�్ రంట�ు�.్ ఎ�ే�ాఫ్ కల్

                                                 
37.్అల్ం��� క,్్�్హ్అల్ం� క ్
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ఉన�ప�ు�,్ ల�ంనం్ �ెంేచం�ట�్ ్ �ారర్ క��� వటం్ వకన్  ����్ అ్ర�్

స్యం�ా్ ల�ంనం్ �ెవుచ�తవ�ఖ���్ ల� టఅ్ ��్ ����ే,్ అ�కు్

అందుబ�ట�కల్ ఉన�్ ఆఖ�ర�్ అ్ను్ �సు�తవట����్ ప్యర��ాక ు�.్

అం�ే�ా�్్ను్�సు�తబ� ్తన�్ల�ంనం్ర�ాక,్రరవుక్గ���ం�్అ్ను్

అం్్ఎ��కవ�ా్పట�్ ంవు�తు�.్ ఎందు�ంట�్అ్ను్్్ర�ా్్న్ఎ�ే�ాఫ్

సస క ���్ మరఇ్ ���్వక�ి్ ఉంట�ంఆ్.్ ఆ��్ ఆఖ్�ా్ అ్ను్ ్��కవ్

సమయంకల్ల�ంనం్ప���క ్ంే�ాక ు�.్ప్్�వ�్అ ్పు�్�మరకల్�క సం�ా్

��ంంే్ అవ�ాేమ�రఖ�,్ అ్ను్ ్న్ ప్్�వ�్ అ ్ం్ ��ర��్ �ాట��్

్య�ంవుమర�ఆ్్ ంఖక ్ ��పప్ � యం.్ అఆ్్ అ్�్ ప్్�వ�్ అ్��్

అ ్ప�ేక ్ ంేయగకదు.్ స�క్ ����ాయక్ మధయ్ �క సం�ా్ గుపటం్్

మ��య�్అ��్ఉరఖ�్ంఖక ్�ింప�క ్గుటం్మఆఖయ్ఉన�్లనదం్ంఖక ్

��పపఆ్.్్ 

 
5. ���ర ��న్అర��్ంెు�్అక�ాటస ను్వఆ్ఇ��యటం:్్ 

అర��్ మ��ిస ం్ సమ ం�కకల్ స���న్ అ�ాస �య్ �ఆఖయల�యస్ �ఆఖనం్

క��� వటం్ వకన,్  ్ సమ ం�కకల�్ అర��్ అ�్కలస ్ స్వ్ ��న్

అ�ాస �య్ ధరాబ� ధనక��్ వయర��� ��న్ ర�ర�ాక్ ంెు�్ అక�ాట�స ్

�ాయంింంఖ�.్ థ్ ంెు�్ అక�ాట�స ్ ఎం్్ ఎ��కవ�ా్ �ాయంిం�్

� యయంట�,్ అ�్ ప్ంక��్ ఆఖఆఖప��ా్ �న్�ారపగయ ��� య �్

మ��య�్ �ాట��్ ప్ంక�్ ఆఖ��ా�ం�ా్ క��్ వయ��కగ్ం�ా్ ���ర ��న్

ప్ల�వం్వూం���ా్వూుటం్మ ����ారర.్�ాట�కల్����్-్�ం గ�ఖ్ గుం,్

మమయ��్ �నుం,్ మ��ిస ంక్ �ేా్�ాక�్ మ��య�్ స ్క్,్
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�ారవ్�ఖయక��్ వయర��� ��న్ ేాట�క�ౖల్ ౖఖర��్్ దృేాయక�్ మ��య�్

� ్ �ా మ�క�్ వూుటం,్ ఆఖ��ా�్ ���ఖ��్ మ��య�్ ్మ్ స్ం్్

వయ��క�ఖ్��్ప్ల��్ం్ంే��్అ్ర్అక�ాట�స ్ందక�ౖన�. 

 
థ్ అక�ాటస కల�్ ంెు�ను్ �ను��ర�్ అవ�ాేా��్ ఎ�ే�ాఫ్ సమయం్

అ్���్ అసుక ంఆ్.్ థ్ ంెు�్ అక�ాటస ను్ వఆ్ఇ్ ం�ట్ుం్ �ాధయం్ �ాద�్

న �ా్ అర��్ మంఆ్్ మ��ిస ంక్ �ేా్�ాక�్ ఎం్్ వయరస ��న��్ ఎ�ే�ాఫ్

�ర�ంిసుక ంఆ్.్ ఎందు�ంట�్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�సుక న�్ సమయంకల్ �ారర్  ్

ంెు�అక�ాటస ను్స్యం�ా్�యంర్ంవగక�గ��ఖరర.్ 

 
ఎ�ే�ాఫ్ సలయఅల ్ త ్ సృ�ిట ్�త�ధ్ ఏ�ాఅతఅల ్ ే న��డ�,్

న ాధ ్్్�్అసల�్���ా�న్అఅంట్త ్ంస్�అగ్ల �య�్నఅత�అ��్్

న తఅల �్ ���్ చబయ�్ అల�ల �్ ్�్ ఎల�్ య�సరఅ్ �ేయ�ల��్  షయ��న్

న్్ల��ిల అ్ రంఅ�ా్గ స్అచగల�గ���డ�.్త ్���్చ�ర ్్అల�ల �్్్�్

సఅత��ిట ్ ల �య�్ ఞ��లల్ ��లల���లల ్ చడస్్� న��డ�,్ ఞ�ౖ ్ ఞ� �� న్

�ెడ�్ అల�ాంనల ్ ల �య�్ అ��్్ ఇత�్ � ్ల�్ అల�ల �్ ్్�్ ఞ��ల ్్

��అదడఅ�ధ్ ఏ��న అచవ�.్ అఅ�ే�ా్్ అ ్ య����్ వర� �్అ�ా్ ేఅం��.్

�ాంం�ట ్ అల�అం�్ �ెడ�్ అల�ాంనల ్ అతచబ�్ �ష�ళఅ్ �్� ్ అల�ల �్ ్్�్

న ాధ ల్ � �ఆ�ల ్  ్అచబ్ ంయం్�్  స్్���ళ�ళత�్ ేఅడం��న్ అత ్్

్ ్్��అం�డ�.్ న్��ళ్ అత ్్ ఇయే్ �ిస �ల ్ ేఅంట,్ �ల� అత్ తస��ా్

అత ్్త ్�ెడ�్అల�ాంల  ్్వయ� ్ఞ�ంట డఅ్త�ప�స �. 

ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�స్త  న��డ�.్ అతరఅత్ నవ ర్్ � ��ిస �ల ్ త�ప,్

ల�ి� ద్ల �్ త ్ ఎ�ే�ాఫ్ సస ల��న్ వయ� ్ ఞ�ం�ట ,్ ంయం���్ ��ళళ్కడద్.్

అఅ�ే�ా్్ ల�ల ల�్ �ిస �ల ్ �ాల�� ��్ అ ్ల�్ ే న్ � ్లల ్ ్కచ�్
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అత ్్�ాల��  ్కడద్.్ేయ�హ�ర్�్–్��య�� ్����్��������్స �,్ఎ�ే�ాఫ్�ధ్

సఅంఅధఅ్ లల�్ వస్త వ�ల్ �� ్��ల�్ ���్�్ అత ్్ ల� ��ంనల ���్

��ళళ ాద్.్న్��ళ్� ాసక్�� ్� �వంఅ్���్�్అత ్్ల� ��ంన్�్���ళ�ే్

అయ�్ అత�్ ఎ�ే�ాఫ్  ్్ నగనఅ్ �ేయద్.్ ఎఅద్్అంట్ ఎ�ే�ాఫ్ ల ్ ���్

 ల� ్ ��ా �అ�����్ ల�అద్్ � ాసక్ �ేయడల��య�్ ��� తతస్అచంచబ ్

చ�ర.్ �ాా,్ త ్ �� ార�డడ ల్ ���్�్ ఏయై��్ ంహ�ల�్ �� చ����్

ల� ��ంన్�్ ��ళళడఅ్ య�స ా్ అత�్ ఎ�ే�ాఫ్ నగన �్���త�అయ�.్ ఞ�ౖ ్

ఞ� �� నంనల �ా్లలల త�్ స�� ్వఅం�్సహఆ్అవస ాల�్ ��చ� వం����్

త�ప,్ ��వ త్ ్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖహ్ వసలల అ్ ఎ�ే�ాఫ్ సస ల��న్ వయ� ్ ంయం్�్

��ళళలలద్.్ ల �,్ ఇ ాల అల �్ ధ�మందక �్� ్  షయ�ల��్ ఎ�ే�ాఫ్ సస ల��న్

వయ� ్ంయం్�్��ళళచ����్అ ్ల�్లల ��డ�,్�ిగ �ంనల ్��� గచ����్లలయ�్

 �గ�రల�్ �ా్ త ్్ చడస్త  న్ టాం�లలౖ�్ ����ళ�ళ్ చడడంఅ్ ���్�్ ఎ�ే�ాఫ్

సస ల��న్ వయ� ్ ంయం్�్ ��ళళచ����్ ఎల�్ అ ్ల�్ ేఅంనఅయ�్ ?్

�సతఅయేహఅ�ా్ఇయ�్అత�్ఎ�ే�ాఫ్ ్్����్ ా్�అచ�్�ేస్త అయ�.్ 
 

�ాంం�ట ,్ న్��ళ్ అత ్్ లదరఅ్ �� అచచ����్ లలయ�్ �ిగ �ంనల ్

��� గచ����్ ంయం్�్ ����ే,్ అయ�్ అత�్ ఎ�ే�ాఫ్  ్్ నగనఅ్ �ేస్త అయ�.్

ఆ �ల్ �ా,్ ఏయై��్ �ెలల �్ �ా�రఅ�ధ్ అత ్్ ఏయై��్ ��్ ���్�్ ంయం్�్

����ే,్ అయ�్ అత�్ ఎ�ే�ాఫ్  ్్ �ెలల ్�అచ�్ �ేస్త అయ�.్ ల �,్ ఏయై��్ �ా���్

��్ ���్�్ ంయం్�్ ��ళళడ �్��ే,్ అత�్ ఎ�ే�ాఫ్ అసతల�్ �ెలల ్�అచ�్

� కస�రఅ్ అ���త�అయ�.్ ఏయై��్ అ ్ల�అచంచబ ్ ��్ ���్�్ అఅంట్

లలల త�్  స�� ్ ���్�్ అత ్్ ంయం్�్ ���ళ��,్ న్ సలయఅల ్

�ిగ �ంనట ్�� ��అ�ే్అ ్ల�్అత���్లలద్.్ 
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అల�అం�్ �ెడ�్ అల�ాంనల ్ వద్ల�� వం����,్ త ్ �ా�ాల్�్

��ా య�చత్ �డ�త�,్ అల�ల �్ ��ౖ��్ ల�లం����,్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ�ే్ ���న్

య���ల్ ��������్ �ాం�్  ్అచబ్ దడ�అ�ా్ ేఅచేఅద్్�,్ త ్ �  �్ల్ ల �య�్

�ెడ�్ అల�ాంల ్ య�సరఅ్  ్అచబ్  ల���త ్ �ావచ����్ ���్ సఅవతత�అ్ ఎ�ే�ాఫ్

���ప్అవ�ాటా�నస్త  నయ�.్ 
 

ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�అ�ే్ వర��త ్ ��అత�అ�ా్ అల�ల �్  ్్ న ాఆ�అ�ేఅద్్�్

��డ�ెగ�్ సహ���న్ ్ ��్ ేఅడ్ వల�ి్ వస్త అయ�.్  ాఆ��రఅ�ా్ ఇల�అం�్

న ాధ ల్  ్అచబ్ తఞిపఅ�,్ �� �్  షయ�ల్ ��ౖ��్ ల�ళఅ�ే్ �ాఅఛల ్్

అద్��ల ్ ేఅచ్� వచ����్ ల �య�్ త ్ ల స్త్ ససయఅ�ా్ ్ ల�నర్

అలవ��చ� వచ����్ఇయ�్న్�్ �్� ్ం���అ�్�ా్ే��గ�డ�త�అయ�.్్్్ 
 

ఇయ�్ఇఅం�ల ్���్�్��ాల్వఅం�ాల�,్��గ���ారల�్ దలలౖ ్�ాం�్

 ్అచబ్ దడ�అ్ ేఅచేఅద్్�్ త�� ్ సహ అ్ ్ ��్ ేఅడవల�ి్ వస్త అయ�.్

ఎఅద్్అంట్ అ ్ ల�ి� ద్ల ్ అత���్ లనరఅ�ావ�.్ �ాంం�ట ్ త ్ ��న�వ� ్్

సఅ�ధష్ఞ�ంట డఅ్���్�్త ్వద� ్ ఎ�న్త్��వ్లఅ�్అల�ాంనల ్ే��న�్

అత���్అ�సఅ్అవ�త�అయ�.్ 
 

అల���,్  �ద్ ఇఅం�ల ్ త ్్ �డ�్���్ �్తత ం�్ �����్ ల�ి� ద్ల ్

ేఅడద్.్ �ాంం�ట ,్ ల�ల ల��ా్ ��లఞ�్ౖ �డ�� వం����్ త�� ్ సహ అ్ ్ ��్

ేఅడవల�ి్ ేఅంనఅయ�.్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాం�స్త  న్ య���లల ్ అత ్్ ల�ి� ద్ల ్

� ��్ే న్��ా లఞ�్ౖలలయ�్అ�్స నం�్�����ఞ�్ౖ�డ�� వల�ి్ేఅంనఅయ�.్ 
 

అల���్ ఇఅం�ల ్ ేఅచే్ ��టాఅతత్ ల �య�్ � రం�� ���్ ంద్ల��ా,్

తల�చ్్� నడల�ల ్ �డ�్���్ అవ�ాటా���్ � నఅ�ా్ ేఅచే్ ల�ి� ద్ల �్
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� ��ిస త�ల్�్అ ్గ�రఅ�ా్అఅంట్త ్చ్ంటట ్ఎలల ��డడ్ేఅచే్��ఆల్లధర్

ేఅచేఅద్్�్త�� ్సహ అ్్ ��్ేఅడవల�ి్ేఅంనఅయ�. 
 
అఅ�ే�ా్,్ టా క�్అ�ా్ ���ర�ధ్ ్లవ్�అచ�్ దడ�అ�ా్ ేఅచేఅద్్�్

అవస�ల��ర్ సహ అ్ ్కచ�్ ్ ��్ ేఅడవల�ి్ ేఅంనఅయ�.్ ఎఅద్్అంట,్

ఎ�ే�ాఫ్�ాం�స్త  న��డ�్�� ారన�తల�్సఅ��గఅల ,్ఎల�అం�్లలౖఅ��్్చ�రలల ్

�ాల��  ్కడద్.్ అఅ�ే�ా్,్ ఏయై��్ �ా�రఅ్ వల ్ అఅంట్ లలల త� స�� ్

వఅం�్అ ్ల�అచంచబ ్�ా�రఅ్వల ్న్��ళ్అత ్్ఇఅం���్���ళ�ే,్త ్

��్ తస��ా్ ల���అచ్్��,్ ���ర ్్ ల�య�� డ్�అచ�,్ ��గ అచ్� ్�అచ�,్

ఎల�అం�్లలౖఅ��్్చ�రలల  డ్�ాల��  ్�అచ�్సహ అ�ధ్� ���్ల�ి� ద్్�్���ళ్

��వల�ి్ేఅంనఅయ�.్ న్ ధఅ�ా్సహ అ,్దృృ �్� ్నతమ టాససఅ,్ �ంనట దల,్

ససయఅ్�యఅత�ర్ దలలౖ  ్  షయ�ల్ ల�వ్�ె �ి్ వస్త అయ�.్ ఇల�అం�్

్ ల�నర్ ల �య�్ ం���అగ�ల్ య�స ా,్ ఎవ ����్ వర��త ్ త ్�్ ఇషట �్� ్

అ��్్ �  �్ల ్,్ �ాం�్ ్అంట్ ల��ర �్� ్ ఇత�్ � ్ల్ ���్�్ �ా�య�్

��స్్���్ ధఅ�ా్ససయఅ�ా్త ్�్�� ్్�నర్ఇచ్చ� గలడ�.్న్ ధఅ�ా్

అల�ల �్ అ �ాట �న్ ��అదంఅ్ ���్�్ త ్ ల� �ి్్ ల �య�్ �య�్్

అవస ాల ్్అర�చ్� గ ��్ ధఅ�ా్త  ్్�� ్్  �చయ�ద్� � వచచ్చ.్ 

్ 
6. మనేాదంర 

 

7. ముర �్ప నం్మ��య�్ఆఖ��్ప���క ్ంేయుం 

్

8. � క్�ఆ్ధ ��్����న్పేాచ�ఖక పం 

్
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9. లయ మ�అ్క�ౖఅ్మ��య�్ఆఖ��్��న�ా��ంంే్అక�ాట�్

ం�ం�ం ంఆ్ంవు�తవటం 

్

10. ్్మ్సమయ ��్స���ార ్��ప��ంవు�తవటం 

్

11. ్్న్ ్ాను్ప���దధ పరరవు�తవటం 

్

12. ్్న్మనసుసను్ప�్్ం్ంేసు�తవుం్మ��య�్అక స ల్ం�్ౖదృ�ి్ ్

��ంఆ�్���ంవుం 

్

నయ  ్్ ఆ�ర�అచడఅల ్ ల ్�్ సనయ్ �డల�్ ల అ్

అల�ల �్  ్్ ��ా  �సఅచ్య�ల�,్ నయ ్�్ ్ృతఆ�తల�్ �ెల���్�అయ�ల�్

ల �య�్ నయ  ్్ స ��ా� ్ న ాఆ�అచ్య�ల�.్ అల�ల �్ ్�్ �ె �ి యే్

అత�రతతల �్� య�.్ ల ్ ��వ త్ ్ ల�హలమన్ సలల ల�ల హ�్ అలలౖస్్ వసలల అ్ ఞ�్ౖ

అల�ల �్్్�్అ��్్య��� ల�్్్���య�్�ా్.్ 

్


