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జ�ాత�ల్ �ిత 
�ర్వనం 

 
జ�ాి్్ల్ � తి్ఎ�ే�ాఫ్్అంట్రల��న్ల��్ ఉపా ాల్

ల���అఉ�్ �అదరభఅ�ా్  �� లత్   ఉ్ ఉత ్ ల���ల అ్ తఉ్ం� ��ా్

�ేయవల�� ్ఒ్్ర్��� ్����� అ.్ � తి్ ్ అ్ఉ��ం��్జ�ాి్్ అ్

ఉదఅ్ ఇ��ఫ�్ (్ర�్ పాయ్రరఅలలం్  ��ీ ్ � ��� ్ త�ారఅలల)్ �ా్

�ేరచ్బ�అ�� ౦1.్ ఎఅదు్అంట్  ఉపా ాల�్ ఉ�ర�వం��్ ఈ్ జ�ాత�్

తఉ్ం్� �్�ావం�ం��్�ారర���అ��.్ 
 
జ�ాత్అఅ్్ తి్్ందుఎం్ుక� ంవే�ంంక�్?్

 
ఇ �్ఉ్్్��బ్ర��యల�ల హ�్్ ు ల�్ఇల�్ ల�ల ్అ��రర: 
 
“వయరర ్్ల�లాల�,్్� య్ర��� ్ఉల�్�ల�్ఉల్ంఅ్�దలలౖ ్పాం�్

 ుఅబ�్  ఉపా�అ్ లాం�అ� ్ వయ���ం్ ఉ ��దరఉ ��ే్ ల�ధయలఅ�ా్

                                                 
1.్్ర�్�� లల్ ‘ � తి’్్ అ్ఉదఅ్ ‘ఫ�త�ర’్్ అ్ల�డ�్ల�ల�క ాల్ ుఅబ�్�ర్బ�అ��.్

���ాఉరఅ�ా్ ��ం్ ్రరఅ్ ‘ ఉపా ాంఉ్ ల���అంంఅ’.్ ్��్ రల��న్  �ల్  ఉపా���� �్

�ావంుచ్ ల���్  దయఅ్ ందత్ ల��్ ��ౖె �్ లతా తత�ాల్  లాారఅ్   ం��� �్ �ావంుచ్

(ఇఅ�కల �లల్ ‘ �్ త్ ్ ్ాబా’్ ్ అ్ ఉదఅ్�్క్ల�ల్ ఉ��ల�్ ‘ �్ త్ ’్ ్అంట్  గఉఅ్ �ేయ�ం్

ల �య�్ ‘్ాబా’్ ్అంట్  ఉపా�అ్ ్ అ్  �అడ�్ �బ�ఉ��ల��్ �ర్డం�ంఉ్ ్రర్

గలంఅంగలరర)్(ఎబ�ం�)్
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ల �య�్�దపా ���్��జ అ్��ంాంఅ్��ర్�్ర�ూల�ల�ల �్�లల ల�ల హ�్

్లలౖ��్ వ�లల అ్ జ�ాి్ ్ల్  � తి్  ు్ తఉ్ం� �్ �ే ారర.్ ఎవ ���ే్

��ంం్  ల��్ ్అంట్ ల�అ�ే్ �ె�ల ా�  ్,్ ్��్ జ�ాి్ ్ల్  � తి్ �ా్

��వ్ �అం్డ�త�అ��్ ల �య�్ ఎవ ���ే్ ��ంం్  ల��్ త ావత్

�ె�ల ా�  ్,్్��్ఒ్్ ా��రర్�� అ�ా్ల� �ల�త�అ��.”2 

 
‘ఉ ��దరఉరంంఅ’్్అంట్ రల��న్ �ల్ ఉపా ాల�్ లాం�అ� ్వయ��� ్

�్క్ తతమ ు్ ఉ ��ద�ఉరంంలం్ ్రరఅ.్ ్ ‘్� య్ర��� ్

ఉల�్�ల�’్్అంట్ఉ��ల్గ� �అ�్ఇ �్ఉ్్ల్్ ��్ఇల�్ఉ��ారర, 
 
“్ ‘్� య్ర��� ్ ఉల�్�ల�’్ ్ అ్ ఉ��ల�్ ్�లల,్ ్�త�ల�ంల ు్

�ూ��ు�  �ఉన.్ ��జ అ్ ��ంాంఅ్ (�దపా ���)్   ద�� ్ ��జ �ంఉ్

�ూ��ు� అ��.్  ల��్ ్అంట్ ల�అ�ే్ �ె�ల ా�  ్్ ్అంట్ �ల�త�ల్ ఈన.్

జ�ాి్ ్ల్  � తి్ �ా్ ��వ్ �అం్డ�త�అ��్ ్అంట్ ఇ్కడ్ జ�ాి్ ్అంట్

�ద�ాి్ ్ల్  � తి.్ ఒ్్  ా��రర్ �� అ్ ్అంట్ ల�ల�ల��ా్ �్

�లయఅ్లల �ౖ �్ఇ�ేచ్�� అ్్ ఉల�ం.”3 

 

                                                 
2 .్్్�్��ఊన్లల్ నదు్�ేయ్బ�అ��.్్ ఉపాా్ఇల�్ఉ��ారర: “్్�్��ఊన్��ంం్

ఇ �్ఉ్ ్్��బ్  ుఅబ�్ హ�న్ ఇ ాఉన్ (లఅ�్  ల�ల ్్�ల్ ఉరఅఉరఅ)్ ��వ ా్  నదు్

�ే ారర”్
3 .్ఔన్్ల్లత్�న్ ర�్్హ్��ఊన.్
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�ూర�్ ్ల్ తల�్ లలం్ ���అ��్ తయత�్ �్క్ ్రరఅ�ే ం్

�ెఉ్్బ�అ��: 
 

 ్)౧౫(ٰىوذَكَر اسم ربِّه فَصلَّ ్)౧౪(قَد أَفْلَح من تزكَّٰى
 

“్న్్అల�్లన్తజ�ాక.్వ్జ్ర�మ్రహ��్్ఫ ల�ల .” 87:14-15 

 
“ం చయఅ�ా్్ల�అం�్పా �్వ ��ల�ల ��రర్ఎవ ���ే్తల ు్��ల�్

ఉ ��ద�ఉరరంు్�అం� ్్ల �య�్తల్�అరక్�బౖె ్ఉత �వ�్

��రర ు్�ు�   ా�  ్” 87:14-15 

 
 ల�్ ఇ �్ఉ్ ్్�బ ల్ ్న్్ ల �య�్ ్్�ల్ త�య�్ ఇల�్

ఉ��ారం్ నదు్�ేయ్బ�అ��: 
 
“తయ ్ (ఉతవ �్ ్ �లల ల�ల హ�్ ్లలౖ��్ వ�లల అ)్ జ�ాి్ ్ల్  � తి్

�ె�లఅ��రర్ ల �య�్  ల��్ ��ర్�్ ్అంట్ �ల�త�ల్ ఈన్ ��ర్�్

్యల�్�ే ారర.” 3F

4్్ 
 
వ��్ఇ �్ఉ్్ల్జ �ా �్ఇల�్ఉ��ారర: 
 
“ ల��్ ��ర్�్ �ే��్ �జ�బ ్ �హహ్ ( ల��్ �ేయంఅలల్ ��ౖె �్

ల ��ల��ే,్ �ే��్ �జ�బ ల�)్ వఅం��ే్ రల��న్ ల��అ్ ల����� ఉ�డ�్

                                                 
4 .్్ల్జ ాాబ,్్ాక్్్ల్్ు�తన,్౩వ్��గఅ,్�ూరత�ల్తల�్ఇల�హ్ఇలలల�ల �.్
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�ె�లఅ�ే్ జ�ాత�ల్  � తి .్ ఎల�����ే్ �హహ్ �జ�బ ల�్  ల��లలం్

��రతల ు్ ఉ� �� ్ �ే ా� త,్  ఉపా�అలల్ �ప�ౖ �్ ��రతల�అంట్ (�ప�ౖ �్

తఉ�ల�,్లలలాల�అంట)్్�్��ం్��వ ా్ఉ�ర�వ���న.” 5్ 
 

జ�ాత�అ్్ తి్గ���ం�న్ఇ�ా్ ల�్ధ�ా్క�శం 

 
� �� ్్�లతా యఅ్�అంఅంట్ఇ��్తఉ్ం్� �్���్ (ఫ�బ ),్ఎఅదు్అంట్

ఇ �్ఉ్  ల�్ ఇల�్ ఉ��ారర: “ర�ూల�ల�ల �్ (�లల ల�ల హ�్ ్లలౖ��్

వ�లల అ)్ జ�ాత�ల్  � తి్  ు్ తఉ్ం� �్ ����ా్ (ఫ�బ )్ ఉత్ం�అ��రర”్

ల �య�్ ల�ల�ల్��ా�లతా యఅ్(ఇజ�మ)్వల ్ఇ��్ఫ�బ . ౫6్ 
 

 
జ�ాత�అ్్ తి్్ర ఎప�్్డ�్ం్��్? 

 
రల��న్  �ల్ �వ �్  ్� ్ �ూరరయడ�్ ్��అఅ� ఉ్ం�్  ుఅబ�్ ఇ��్

తఉ్ం్ � �్ ్నల�త�అ��.్ ఎవ �� �్ ���ళ్ �ే�ు్�ం,్ ఉ��హడడ ్

ల�అ�� పారర,్ త�� ఉ�్ �ూ ాయ��లయఅ్ ్అంట్ ల�అదు్ ఇ ాల అ్

��వ్ �అ� పారర్ జ�ాత�ల్  � తి్ �ె�లఅ���్ (త ్ తరరఫ� ్ ల �య�్

త ్ ��రయ,్ ఉ��హడడ ్ తరరఫ� ్ ్కబ�).్ ్న�ే్ �ూ ాయ��లయఅ్

త ావత్ గ ు్్ ్��్ జ ����ే,్ ్త ు్ జ�ాత�ల్  � తి్ �ె�లఅం్ వల�� ్

                                                 
5 .్్ ఉపాా,్్ల్లమమ్,్౬వ్��గఅ.్
6.్్ల్ల��కఉ,్౨వ్��గఅ,్్�బ్�ద్ి్్ల్ � తి. ్
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్వ�రఅ్ ల�దు.....్  � తి్  ా త,్ �ూ ాయ��లయ��� ్ త ావత్ ఎవ �� �్

ంంల��ే,్ తయ ్ తరరఫ� ్ ్కబ�్ �ద్�త�ల్  � తి్ �ె�లఅం్ వల��్

 అ��.్్హమన్�ె��� ��్ఇ�ే.”7 

 
్వర�్����ా్్డ�్ం్��? 

 
1. జ�ాత�ల్  � తి్ ఉత ్ ల���ల అ��్ౖ తఉ్ం� �్ ���.్ ఇ �్ఉ్  ల�్

ర��యల�ల హ�్ ్ ు ల�్ ఇల�్ �ె�లారర: “్�ం�్ ల�్్

�వతఅత�త డ�,్లగ్ల�్్తడ,్్�ల�డ�్ల�్్ల���పాడ�్్న ్

ఉత ్ ల���ల అ��్ౖ ర�ూల�ల�ల �్ �లల ల�ల హ�్ ్లలౖ��్ వ�లల అ,్ ఒ్్

 ా్్ ్ర�� ర్ ఉపళళ్ ల�్్ ఒ్్  ా్్ ్� కల ్ ��అజల్ జ�ాత�ల్  � తి్

�� అ్�ేయం�ంఉ్తఉ్ం్� �్�ే ారర.”8 

2. ్�ాష ఫన�్ర��లహ�ల�ల �్ఇల�్�ె�లారర్:  

“ � �్హ��థు్�ూ��ు�  ఉ�ేఅంఅంట,్ల� ఉత�బై ్్ల�ల �్

�్క్ ��వయగ�అ �ంఉ ్ ు� �అ�,్ ర�ూల�ల�ల �్ ల���ల అల��్ౖ

��ంం్ తఉ్ం్ � �్ �ే ారర.్ ఎఅదు్అంట్ ్ల�ల �్ జ�ాత� ు్

ల���ల అ్��ర్�్ఉ ��ద� ్ఉ ��ే���ా్�ే ాడ�్ల �య�్ఉ ��ద� త్ 

      ��వలఅ్ల���ల అల్��ర్�్ల�తత��.” 9 

                                                 
7.్్ల్ల��కఉ,్౨వ్��గఅ,్్ా�ల్వవ� త్ మబ్జ�ాత�ల్ � తి. ్
8 .్్ల్్�్� క,్౧౪౦౭.్
9 .్్ల్ ్మ,్౨వ్��గఅ,్్�బ్జ�ాత�ల్ � తి.్
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3. �ె�లఅంగ���్  �� లత్   ఉ్ పా ���్ౖ ఇ��్ తఉ్ం� �.్ ్�ాష ఫన�్

ఇల�్�ె�లారర:  

“ పావల్  �ల్ తరఅ ��� ఉ�డ�, త ్�్ ల �య�్ త ు్

ల����ు�  ఉ్ పా ��� త ్� ్ � �ల�న�్ ఉ �ల�రఅలల్

్ ఉలాాయ�ల�్ ్తం్ వదబ ్  అంట,్ ్త ు్ త ్ తరరఫ� ్్

ల �య�్త ు్ ల����ు�  ఉ్ పా �్ తరరఫ� ్ జ�ాత�ల్  �ిత్ �� అ్

తఉ్్్ �ేయ��.్ ఒ్పఅప్ ్తం్ వదబ ్ త ు్ ల����ు�  ఉపా �లల్

��అద �్ తరరఫ� ్ �ె�లఅంగ���్  అత్ల�తత��్  అంట,్ ్త ు్ త్

��అద �్ తరరఫ� ్��ంం్తఉ్ం్� ��ా్ �� అ్ �ేయ��.్ ఒ్పఅప్

్తం్ వదబ ్ త ్�్ ల �య�్ త ు్ ల����ు�  ఉ్ పా ���్ ��� అత్

ల�తత��్  అంట్ (త ్ తరరఫ� ్ల �య�్ త ు్ ల����ు�  ఉ్ పా �్

తరరఫ� ్జ�ాత�ల్ � తి్ �ె�లఅంగ���్  �� లత్్తం��్ ల�్ల��ే),్

త ్ తరరఫ� ్ ల �య�్ త ు్ ల����ు�  ఉ్ పా �్ తరరఫ� ్

జ�ాత�ల్ � తి్�� అ్�ేయంఅ్్తం��్ౖతఉ్ం్� �్�ాదు.”10్

4. ్ ఉపాా్ర��లహ�ల�ల �్ఇల�్�ె�లారర్:  

“త �ర్్ ఇ్�అదులలల్   ఉపారర్ (జ�ాత�ల్  � తి)్ �� అ్

�ేయవల�� ్ ్వ�రఅ్ ల�దు;్ ఉఅబ�త�ల్ లధయ్ ��ం్ గ� �అ�్

ఎల�అం�్�����లతా యఅ్ల�దు...్ �ె�లఅం్గ���్ �� లత్ అ��్ల���్

్ అ��ం్  ుఅబ�,్ ్��్ ్తం��్ౖ తఉ్ం్ � �య�్ �ా��్ ్ అ��్

                                                 
10 .్్ల్ ్మ,్౨వ్��గఅ,్్�బ్జ�ాత�ల్ � తి.్
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ం ా�  �అం్డ�త�అ��.్ (త�� ్  �� లత్   ఉపారఅంట)్ ఎవ ���ే్

�వయఅ�ా్త ్�్ల �య�్త ు్ల����ు�  ఉ్పా ���్ఉఅడ�గ్�� ్

 ా తఅ్వపళలల్్వ�ర��� ్��ం్్అంట్్ద అ�ా్ఒ్్ ా్్్���్

  �ఉ ్్ (్ల�అం�్ పారర్ త �ర్్ ఇ్�అ��లల్ ల� ంటల ).్ ్ద అ�ా్

�్్ల�్�అబ�,్త ్్వ� ాల్�్��� అత్ల�తత��్  ఉపారర్

త �ర్్ ఇ్�అ��లల్   ఉంటల ,్ �ా్ం�ా ్ పారర్ ఈ్ ��ర  లల్ �్్

�ె�లఅం ్కరల�దు.”11 

5. ఒ్్ ల���ల అ,్ �వయఅ�ా్ త ్ తరరఫ� ్ ల �య�్ త ు్ ఎవ �్

��ౖ �ౖ�ే్ ్రరచ్ ��డ�త� �ఉబ్,్ ఒ్పఅప్ ్ల�అం�్ పారర్ �వయఅ�ా్

�ె�లఅంల�ం్ ��ర  లల్  అంట,్ పా �్ తరరఫ� ్ ్కబ�్ ్అంట్

�� ాయహడడ ల్ల �య�్్అధువ�ల్తరరఫ� ్్కబ�్తఉ్ం్� ��ా్

�� అ్�ేయ��.్ఒ్పఅప్పారర్తల్�్����్ �ె�లఅంగ���్��ర  లల్

 అంట,్ పారర్ �వయఅ�ా్ �� అ్ �ేయంఅ్  త�లఅ,్ ఎఅదు్అంట్

ధ ామ�ే అ్ �దం్ పా � అ్ �అ్����ు�  ఉ��.్ ఇ �్ఉ్  ల�్

ర��యల�ల హ�్ ్ ు ల�్ ఇల�్  ల�ల ్అ��రర,్ “్�ం�్ ల�్్

�వతఅత�త డ�,్లగ్ల�్్తడ,్్�ల�డ�్ల�్్ల���పాడ�్్న ్

ఉత ్ ల���ల అ��్ౖ ర�ూల�ల�ల �్ �లల ల�ల హ�్ ్లలౖ��్ వ�లల అ, ఒ్్

 ా్్ ్ర�� ర్ ఉపళళ్ ల�్్ ఒ్్  ా్్ ్� కల ్ ��అజల్ జ�ాత�ల్  � తి్

�� అ్ �ేయం�ంఉ్ తఉ్ం్ � �్ �ే ారర.్ ల �య�్ ఉఅడ�గ్

                                                 
11 .్్ల్లమమ్,్౬వ్��గఅ,్ �ర�ి్ మబ్�ద్�త�ల్ � తి.్
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 ల��్��ర్�్ఉతజల�్్యం్�్ప���ళ్ల�అ�ే్�� అ్�ేయలం్

త�ే�అ��రర.” 

 
్�ాష ఫన�్ర��లహ�ల�ల �్ఇల�్�ె�లారర :  
 
“ల ��రఅతఅ్ ల�ం్ పా �్ �అరక్�ల�్ ల �య�్ � ఉ��లల ల్

�అరక్�ల�,్ పా �్ తరరఫ� ్జ�ాత�ల్ �ిత్ �� అ్ �ేయ��్ల �య�్

పారర్ (ల ��రఅతఅ్ ల�ం్ పారర్ ల �య�్ � ఉ��లల ల�)్ ్�ధయత్

వ���ు�  ఉ్ పా �్ తరరఫ� ్ ్కబ�్ ...్ ఒ్పఅప్ పారల�్ ్�ధయత్

వ���ు�  ఉ్పా �లల్ల���ల ��తరరల�్ఎవ �� �్ అంట,్త్ల���ల ��తరరం్

��ర్�్ �� అ్ �ేయ ్కరల�దు.్ ఎఅదు్అంట,్ జ�ాత�్ �� అ్ ��వ ా్

్త ు్ఉ ��దు� డ�్�ాల�డ�.”12్ 

్ల్ల�హదబబ్రంనత్ఇల�్�ె�లారర్:  

“గ�అథ్రంనత్(్ల�ల �్తయ ��్్ౖరరర�అంు�ా్)్ఇల�్�� �క �ఉరర: 

‘ఒ్పఅప్ ఎవ �� �్ �వయఅ�ా్ త ్ తరరఫ� ్ ల �య�్ త ు్

ల����ు�  ఉ్ పా �్ తరరఫ� ్ జ�ాత�ల్  �ిత్ �� అ్ �ేయవల��్  అంట,్

ఒ్పఅప్పారర్ల���ల ల�లల్ౖ అంట్ల �య�్ఒ్పఅప్్తం్వదబ ్పా ���్ౖ

్రరచ్ �ే��అదు్�్ ్వ�ర��� ్ ��ం్అంట్ ్ద అ�ా్  అంట,్ ్తం్

త�లదఅడ�త ల�్ ల �య�్ ��తల���� తల�్ ...్ �దలలౖ ్ పారర్ తల్

ల ులల�్ ల �య�్ ల�ంల ులల�్ �దలలౖ పా �్ తరరఫ� ్

                                                 
12్.్్ల్ ్మ,్౨వ్��గఅ,్్�బ్జ�ాత�ల్ � తి.్్
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జ�ాత�ల్  � తి్ �� అ్ �ేయవల�ుఅంట,్ ్ ్ఉ�డ�్ త్ �అ�� అ్ తల్

త�లదఅడ�త ల,్��తల���� తల�్�దలలౖ ్పా �్తరరఫ� ్జ�ాత�్�� అ్

�ేయ��్ –్ ఒ్పఅప్ పారర్ త్ ��దబ ల్ ల� ర్రరచల్�్

్�ధుయలలౖ ంలన�ే.’” 13్ 
 
ఒ్్ వయ��� ్ �వయఅ�ా్ త ్ తరరఫ� ్ ల �య�్ త ్ ��రయ్ తరరఫ� ్

జ�ాత�ల్ � తి్�� అ్�ేయ��్–్��రయ్వదబ ్త��్�వఅతఅ్ధ అ్  �ఉ్

� �్ –్ ల �య�్ ్తం్ �అ�� అ్ ల �య�్ త�లదఅడ�త ల్ తరరఫ� ్ –్

ఒ్పఅప్ పారర్ �దపా ���ే,్ త ్ ్కత� �్ తరరఫ� ్ ఒ్పఅప్ త��్

ం్��్ల�తత��్ ్న,్ ఇఅ�ా్ ��  అ్ జరగ్్ ల��ే.్ ఒ్పఅప్ ్తం్

్�ల�రరడ�్ ధ వఅత�బౖె�ే,్ ్తం్ తరరఫ� ు్ తఅబ�త్ జ�ాత�ల్  � తి్

�� అ్ �ేయవల�� వ�రఅ్ల�దు.్�బ�్�ల�్ఇవవ్బ�,్ఇఅ�ా్ఉ� ���ా్

�బ�్�ల�్జరగం్ఉకఅలల్ (౧వ్ల�్్౨వ్తల�ఖ్�్క్ఇ��బ ్�ాలఅ్

ఉ� �� ్ �ాం్ ఉకఅలల)్ త్ ��రయ్ తరరఫ� ్ త��్  ర� ్ జ�ాత�ల్  � తి్

�� అ్ �ేయవల��్  అం�అ��.్ ్న�ే్  రరగ�్�ం�్ �ే�� ్ ��రయ్

తరరఫ� ్ల�్్్అ ల్�బ�్�ల్ఉత���య్ఉ�ర�న ్��రయ్ తరరఫ� ్

�ె�లఅం్  వ�రఅ్ ల�దు.్ �ాదు.్ ్ ్�ల�రరడ�,్ �దపాబై ్ త ్ తఅబ�త్

��రయ్ తరరఫ� ్ జ�ాత�ల్  � తి్ �� అ్ �ేయవల�� ్ ్వ�రఅ్ ల�దు,్

                                                 
13 .్్ల్లమమ్,్౬వ్��గఅ.్
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ఎఅదు్అంట్ త����్ౖ ్రరచ్ �ేయవల�� ్ ్�ధయత్ త్ ్�ల�రరం��్ౖ

ల�దు.్ 
 

(జ�ాత�ల్  � తి్ �ె�ల�ు�  ఉఉ�డ�),్�దం�ా్ ్త ు్ త ్ ్ ్ దగగ  �్

పా �్  ుఅబ�్ తరఅ�అంవలల ు,్ ్అంట్ �దం�ా్ ్త ు్ �వయఅ�ా్

త ్���అ్�� అ్�ేయ��,్త ావత్త ్��రయ్���అ,్త్త ావత్��లల ల్

���అ,్ త్ త ావత్ అ��� ్ ్అధువ�ల్ ���అ్ �్ పార�తవ్

ంయల�ల ు్్ ు� ��ూ� ్పా �్్అధుతవ్ ా్లాయంఉ్్ం�ా . 
 
్�ాష ఫన�్ర��లహ�ల�ల �్ఇల�్ఉ��ారర :  
 
“జ�ాత�ల్  �ిత్ తఉ్ం్ � ��ా్ �� అ్ �ేయ�లం్  అ ు్

�ెలా్ల ు్� అ��్ ఎవ �్ గ� �అ�్ ్అంట్ –్ ్తం��్ జంమఅ� ్ ఉ��హడడ ్

తరరఫ� ,్్తం్త�� అలల్  ఉ్్�ం�్తరరఫ� ,్ఒ్పఅప్ఎవ �� �్

్తం��్ౖ త��రఉబ�్  అంట్ ్ల�అం�్ పా �్ తరరఫ� ,్ రల��న్ �వ �్

 ్�్ �ూరరయడ�్ ్��అఅ�,్  పావల్  �లవఅ్్ ్ ్బ� ్ త ావత్ �్

�లయఅలల �ౖ �,్్త ు్పా �్తరరఫ� ్జ�ాత�ల్ � తి్ �� అ్ �ేయ్

వల��్ అం�అ��.” 14్్ 
 

                                                 
14 .్్ల్ ్మ,్్�బ్జ�ాత�ల్ � తి్్ల్ �ం్
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ఇఅ�ా్ త�ల ్ గరభఅలల అ్   ఉ్ ��వ�్ తరరఫ� ్జ�ాత�ల్ � తి్ �� అ్

ఇవవవల�� ్ ్వ�రఅ్ ల�దు.్ �ాా,్ ఒ్పఅప్ �వంచఅదఅ�ా్ ఎవ �� �్

ఇ��� ,్��ంలల్ఎల�అం�్తఉ�్్ల�దు.్ 
 
����ా్జ�ాత�ల్ � తి్ ఇవవవల��్  ఉ్వయ��� ్ ఎవ �� �్��ంం్ఇవవ్్

ల�అ�ే్ లరర���� ,్ పార�తవ్ ధ అ్  ుఅబ�్ త్ �� అ్ �ేయవల��్

 అం�అ��.్్ల���్ఒ్పఅప్్తంం్ల����ు�  ఉ్వయ��� ్ంంల�న �్� �,్

ఈ్���్�� అ్తఉ్్్�ేయవల��్ అం�అ��. ౧౪15్ 
 

ఒ్పఅప్ఒ్్్�ం���్ ్�పా క్ల�్్ �లపా క్ తయఅ్�ె�లఅ�ే్ఒఉ్అదఅ్

�ే��్  అంట,్ ్తం్ యజల�ం్ త్ ్�ం�్ తరరఫ� ్ జ�ాత�ల్  � తి్

�� అ్ �ేయవల�� ్ ్వ�రఅ్ ల�దు.్ ఎఅదు్అంట,్ ్తంఉ�డ�్  తయఅ్

��ర్�్ ఉం�ే��్  �్రర్ ల �య�్  �్రర��్ౖ ్రరచ్ �ేయవల�� ్

్�ధయత్్తం్యజల�ం��్ౖల�దు. ౧౫16్్ 
 
్ �థ్తరరఫ� ్జ�ాత�ల్ � తి్�� అ్�ే��్్� య�ం��్వ��� ,్ఇల�అ్

ల��్్ ర��లహ�ల�ల �్ ఇల�్ �ె�లారర : “పా �్ ��అత్ �అఉద్ త ్

త�� అలల్  అడంఅ్ వల ,్ ఉ��పా �� �్ � �,్ త్ ్ �థల్ తరరఫ� ్

పా �్�అరక్�డ�్జ�ాత�ల్ �ిత్�� అ్�ేయవల��్ అం�అ��.” 17 

                                                 
15.్్ల్ల���ఉ,్౨వ్��గఅ. ్
16 .్్ల్లమ�ూ్�్,్౨౩/339్
17 .్్ల్ల�దవవ �,్౧వ్��గఅ.్
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జ�ాత�అ్్ తి్ర�రంల�్క�నం్్��వల� నక�్్ంత్? ్

 
���అ��్హ��థు్ఉత�ారఅ,్ఉతవ �్ ్ల�హలమన్�లల ల�ల హ�్్లలౖ��్వ�లల అ్

పాబ� ్ ా్్��లత ు్్ ు� �అ�,్జ�ాత�ల్ � తి్�� అవవవల�� ్

�త�అ్ �్ ‘ఒ్్  ా్్ తారఅ్ (��అజల�)’ .్ ్్�్ �న�న్ ్ల్ ్ు��త్

ర��యల�ల హ�్ ్ ు ్  ల�ల ్ : “ఉతవ �్ ్ �లల ల�ల హ�్ ్లలౖ��్ వ�లల అ్

�ాలఅలల్ ��ల�్ ��ంం్ ఒ్్  ా్్ తారఅ్ (��అజల�)్ ర�ఉఅలల్

ఇ�ేచపారల�...్” 18 

 
తార్ ��అజల ు్ ్ం�ా ్ ఒ్్  ా్్ ్రరవ�్ ( ా్్ ్ అ��్

ఘ ఉ �ల�రఉ�్ ��లత)్ల�రరత�్ అం�అ��.్ �ా్ం�ా ,్ జ�ాత�ల్ �ిత్

�� అ్ �ే��ంఉ�డ�,్త ు్�� అ్ �ే�ు�  ఉ్తార్��అజల్ ్��లత,్ఒ్్

 ా్్ఘ ఉ �ల�ర�ం��్�ల� ��� ���ా్ అబేల�్జ�గ�త� ్ఉడవలల ు.్

ఒ్్ ా్్్ అ��్����ఉ�్ల�డ�్��లలల్హయ�యం��్�ల� అ.్ 

 
జ�ాత�అ్్ తి్క�నంల�్ఇవ్గ��వ్��ధ్ు�రం్(��ంజలం) 

 
్ర�� రఉ�్ ఉపళళ,్ �్ధులల�,్ హయయఅ్ ల�్్ ల� వ�ల�్   అ్ ఇతర్

తార్ ��అజల�్ �దలలౖ ్ ల� వ్ �ంత�ాం��్ ఉం��్ వ�ేచ్

తా ాంఉ్జ�ాత�ల్ �ిత్ర�ఉఅలల్�� అ్�ేయవల��్ అం�అ��.్్ల్

                                                 
18 .్్ల్్�్� క్౧౪౧౨్
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��్���న్ లల్ ఇ �్ఉ్  ల�్ ర��యల�ల హ�్ ్ ు ల�్  ుఅబ�్ ఉతవ �్ ్

�లల ల�ల హ�్్లలౖ��్వ�లల అ్ఒ్్ ా్్్ర�� రఉ�్ఉపళళ్ల�్్ఒ్్ ా్్

్� కల ్ ��అజల ు్ ల���ల అల�్ ్�ం�లలౖ �్ ల�్్ �వతఅతతఅ�ా్   �ఉ,్

లగపా �� �్ ల�్్ తడపా �� �,్ జ�ాత�ల్ � తి్ ర�ఉఅలల్ తఉ్ం్� ��ా్

�� అ్ �ేయ�లం్త�ే�అ��రర.్ (త్�ాలఅలలం్ఉతజల�్్� కల ్ ��అజల ు్

్కబ�్ తారఅ�ా్ పాబేపారర)౧౮

19.్ ్్�్ �న�న్ ్ల్ ్ు��త్

ర��యల�ల హ�్్ ు ్ఇల�్�ె�లారర: 
 
“ర�ూల�ల�ల �్ �లల ల�ల హ�్ ్లలౖ��్ వ�లల అ్ �ాలఅలల,్  � తి్  ్� ్

��ల�్ ఒ్్  ా్్ తా ాంఉ్ �� అ్ �ే��పారఅ.”్ ్్�్ �న�న్

(ర��యల�ల హ�్్ ు )్ఇల�్ఉ��ారర,్“ల �య�్ల�్తారఅ్ –్్� కల ,్

ఎఅబ� ్ ��త కఉపళళ,్ ఎ��వ్్ (ఎఅడ �్ం�ా  ్ ��రరగ�)్ ల �య�్ ్ర�� రఉ�్

ఉపళళ”20 

 
 ార ం్అ�ా్పాబే్్్కబ�్ఉత�� ్ఉఅం్��అజల�్్అంట్�్ధుల,్హయయఅ,్

్ర�� రఉ�్ ఉపళళ్ ల�్్ ఉఉ��� ు�ుల�్ �దలలౖ ్ పాం� అ్ జ�ాత�ల్

 � తి్�� అలల్ఇవవవంుచ.్ 
 
్�ాష ఫన�్ర��లహ�ల�ల �్ఇల�్�ె�లారర:  
 

                                                 
19.్్ల్్�్� క్౧౪౦౮ ్
20.్్ల్్�్� క్౧౪౦౮ ్
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“ఒ్పఅప్ �్కజజ ఉల�,్ �రర�� �యల�(దుఖఉ),్ � ఉం�్ ల�ం�ా ్ గల్

్� కల ్ (�లా),్ హయయఅ్ ల�్్ ��ౖె �్ ఇతర్ తార్ ��అజల�్�దలలౖ �్

�ౖెం��ౖ��ౖ �ౖ�ే్ జ�ాత�్ ����ా్ ంరణనఅం్బ�అ�్,్ ్��్ ్్కబ�్ ఉతజల్

ల�్�యార����ే,్��ంం్జ�ాత�ల్ � తి్�� అలల్ఇవవ్వంుచ.” 21్్ 
 
్ ఉపాా్ర��లహ�ల�ల �్ఇల�్�ె�లారర,్ 

“ల�్ �హంరరల�్ (్�ాష ఫన�్లద బ్ ్�్ �ెఅ�� ్ ��ం�్ ఉఅబ�త�ల�)్

ఇల�్ ఉ��ారర: ‘��ై �్ తా ాంఉ్ జ�ాత�ల్  � తి్ �ా్ �� అ్

ఇవవం�ం��్  రత�్ �అంఅంట,్ ్��్ 1/10వ్ వఅత�్ జ�ాత�్ (్అంట్

తార్�� �యల��్ౖల �య�్ఉపళళఫల�ల్జ�ాత�)్�ె�లఅం్బ� ్తార్

ఉ�� ార లలలం�ౖె్  అబ��.్ ్��్ �ా్�అబ�్ల ���్ జ�ాత�ల్ � తి్ �� అ్

��ర్�్ ్అ�క్ �అం్డదు్ –్ ్్ి్ (ఎఅడ �్ం�ా  ్ ��రరగ�),్ � ుఉగడడ ్

ల �య�్లాల�్తఉ్.’్” 

 
్ల్ల�వ �బ ్ఇల�్ఉ��ారర: 
 
“��వలాల��్ౖంవ��అ�ే్��అద �్ల�్ఖయత్ � ్ �ేఉల�్ల�్్గ�డ�ల ్్న �్

� �్ –్ ఇ�ే్ ్�ల�్ ��ర  ;్ ఇ�్ (జ�ాత�ల్  �ిత్ �ా్ �� అ్ �ే��అదు్�)్

్అ�క్ �అం్డదు్ల �య�్ (��ం్ గ� �అ�్ ఉఅబ�త�ల్లధయ)్ ఎల�అం�్

�����లతా యఅ్ ల�దు.్ ఇ్్ ల�అ�అ్ గ� �అ�ౖె�ే,్ � �� ్ ్�లతా య�ంఉ్

                                                 
21 .్్�ాష ఫన�,్్ల్ ్మ,్౨వ్��గఅ,్్�బ్్ల్ర�ల్య �్�ఫ�్్ూత�హ�.్
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్�ాష ఫన�్ �ె�లారర.్ ్అ�ే�ా్్ ��ంం్ ్ల్ ల�� ఉఫ్ ల �య�్

తయ ్ �హంరరల�్ ధృా్ �అ��రర,్ ఉ� ���ా్ ఇల�్  ల�ల ్అ��రర్

్కబ�:్ ఇ��్ (జ�ాత�ల్  � తి్ �ా)్ ్అ�క్ �అం్డదు్ ల �య�్ ��ం��్ౖ

్అద �్ (ఉఅబ�త�లఅద �)్ ్�లతా యఅ్ఒ్కంట...్ల�్�హంరరల�్ఇల�్

ఉ��ారర: ‘ఉతజల్ల�్ఖయత్ � ్్న �్� �,్1/10్వ్వఅత�్జ�ాత�్

ఇవవ్డం్ ్అంట్ ్అనరర్ ఉఅడ�్ వఅం�్ ఉపళళఫల�ల్ � యఅలల్

్కబ�్ ఇ�ే్ంయలఅ్వ ���ు� అ��.్ �అగ ్ ్కబ�్ఇ�ే.్ (జ�ాత�ల్ �ిత్

�ా)్ఇ�్్�ాల�్్అ�క్ �అం్డవ�.’ 22్ 
 
ఇ �్ఉ్్ల్్నయ్్ర��లహ�ల�ల �్ఇల�్ఉ��ారర:  
 
“ ఒ్పఅప్ ‘్��్ ్్కబ�్ ల�్ఖయత్ � ్ ్న �,్ ్వ్ల�న �్ ఉత ్

��ం�్ ్రర్ తఉ్్్ ఒ్్  ా్్ ్ర�� రఉ�్ ఉపళళ్ ల�తత��(జ�ాత�ల్

 � తి్ �ా)్ ఇపావలం’్ �ెఉ్్డంల అ��,్ ం �చఅం్ వల�� ్ ఒ్్

�పా���్ద్్అ ���్ల�న���.్ ‘ఇ��్తఉ్ం్� �’్్ం్ఉ���్��అదరర్

ఉతజల�్్కబ�్  �ఉరర.్్న�ే్జ�ాత�ల్ � తి్�� అ్ఇవవంఅ్��ర్�్

ల�హలమన్ �లల ల�ల హ�్ ్లలౖ��్ వ�లల అ్ �� �క ఉ్ �దు్ ర�ాల్

తా ాల ు్ ్ ు� �అ�్ ‘తయ�్ �ే�ాలలలం్ ల�్ఖయత్ � లల్  ుఅబే్

ఒ్్  ా్్ ఇవవంల అ��్ ����ా్ �ేయ్బ�అదం’్ �ె��్్ ఇతరరలక్

  �ఉరర.్ ఇ�ే్ � �� ్ ్�లతా యఅ్ ల �య�్   �్�్ ంయల�ల్�్

                                                 
22 .్్ల్లమమ్,్౬వ్��గఅ,్్ల్పామబ్ �్ జ�ాత�ల్ � తి.్
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దగగ  ��అ��.్ఎఅదు్అంట్�ేఉల�్ల�్్హయయఅ్ల�్్��అజల�్ల�్ఖయత్ � �ా్

  ఉ్ఉతజల ు,్్రర్తఉ్ం్� ��ా్్ర�� రఉ�్ఉ��ళ్ఇపావలం్ఎల�్

�ెఉ్గలరర?్...్ల �య�్ �����్ల�లఅ్్ల�ల �్న�.”23్
 
�్ధులల��్ తయ�రర్ �ేయ్బ� ్ ఉ ా� ్ (ల��� ా)్ ఇవవంఅ్

్ ుల అం్బ�అ��,్ �ాా్ ��ం్ ్రరవ�్ తఉ్్�అబ�్ ఒ్్  ా్్

�్ధులల్్రరవ���్�ల� అ�ా్ అబేం�ల ్జ�గ�త� ్ఉబ��. 

ఇ్్ ధ అ్ ర�ఉఅలల్ జ�ాత�ల్  � తి్ ఇవవంఅ్ గ� �అ�,్ ఇ��్ ్�ాల�్

్ ుల అం్డల�దు.్ఎఅదు్అంట్తారఅ్ర�ఉఅలల్ఇవవలం్ఉతవ �్ ్

�లల ల�ల హ�్్లలౖ��్వ�లల అ్ఉ���్  �ఉ �్�ాం్ధ అ్ర�ఉఅలల్�ాదు.్

తారఅ్ ర�ఉఅలల్ ఇపావలం్ తయ ్ �్ ాఅ�ా్ �� �క �ఉరర.్ �ా్ం�ా ,్

పఅ �్ ర�ఉఅలల్ ఇవవడల అ��్ ్ ుల అం్డల�దు్ ల �య�్

్��రఅగఅ�ా్ఇపావలం్ఇ ాల అ్�్క్్�ల� ్ –్ రహ�యఅ�ా్ �ాదు.్

�ా్�ల�్తారఅ్ర�ఉఅలల్జ�ాత�ల్ �ిత్�� అ్ఇ��చరర్ల �య�్

ల అ్ పా �ం్ ్ ు� �అ��ల�్ �ాం,్  ూత ్ ల�్డల�్ ్�్అం ాదు.్

తార్ �� �యల్ ర�ఉఅలల్ జ�ాత�ల్  � తి్ �� అ్ ఇవవడఅలల్ ��ంం్

ఒ్్  ా్్ ఉతల�ర�ం��్ ్ ుగ�రఅ�ా్ ంయఅ తఅంవంుచ,్ ఒ్పఅప్

��ంం్ ధ అ్ ర�ఉఅలల్ ఇపావల ు్�అంట,్ ��ంం్ త్ �ధఅ�ా్

ంయఅ తఅంల�ల�: �ేం్ ధర్ త��రఅ�ా్ ్��్ లల��కఅ���్ ల �య�్

                                                 
23.్ఇల�్్్ల్ల�పావాన�న,్౨వ్��గఅ,్్ల్్య�బ. ్
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ఇపావ�?్  ార ం��్ ల�్ఖయత్ � ్ ర�ఉఅలల్ ్��్ ఇవవడఅలల్ �్ ా��� ్

ఉతతజ �ల�్   �ఉన.్  ��హరర్�్ –్ ధరల�్ ��రగంఅ్ వల ్

పాయలార�ుర ల�్��ంఉ్ర�ాల్తార్ఉ�� ార ల ు్���్��ం�ా  ఉ�డ�్ల�్్

య���� ల్ జరరగ�త� ఉఉ�డ�్ ల �య�్ దతపరయల�ర్ �లయఅలల.్

“�ాా,్�దఉతజల్��ర్�్ధ అ్��ల�్ఎ్�కవ�ా్ ఉతగఉడ�త�అ��.్

ఎఅదు్అంట్ పారర్ త్ ధ అ��్ తల్�్ ్వ�ర��� ్ పాం�ం్

�� ు��కగలరర్ ల �య�్ తారఅ్ �ా్�అబ�్ పా ���్ పఅ ���్ ��ై �్

్వ�ర���్  అడంఅ్ వల ,్ �దపారర్ తల్�్ �� అ్ ఇవవ్బ� ్

తార్ �� �యల ు్ త్�కవ్ ధర్�్ ్అమ,్ ��అత్ ధ �ంఉ్

��లల్��రం”్ఎవ �� �్్ వంుచ.్��ం��్�ల��� అ్�అంఅంట్ఇల�ల ,్

్ంాల�్ �దలలౖ ్ ఇతర్ ్వ� ాల�్  రం�ం��్ �ద్ ఉతజల్ ��ర్�్

�్ౖత�ల్ ల�ల్ లలం్ జ�ాత�్ ధ అ్  ుఅబ�్ �ె�లఅఉ్డంఅ,్  ా��రర్

�� �ల�్ ల �య�్ � ా��ల�్ వఅం�్ పఅ �్ ల� ాగ ల� �ఉన.్ ల అ్

� �� ్ఇ ాల ్య్దృ��ా ��రఅలల్ల అ్త్య�్� య�ల ు్ంూబ��్

ల �య�్ ఉతవ �్ ్ �లల ల�ల హ�్ ్లలౖ��్ వ�లల అ్ ల�రగ దరగ��వంఉ్

�డ�వ్�అబ�్ గం�ా �ా్ ఉం�ా ��పా�్ –్ ఒ్్  ా్్ తార్ �� �యల ు్

�దపా ���్ �� అ్ �ేయంఅ్ ్��్ౖ తఉ్ం� �్ �ేయ్బ�అదం్ తయ ్

ల ్�్ �ె�లారర.్ ఒ్పఅప్ల అ్తార్ఉ�� ార ల ు్ఒ్్�దపాం��్

�� అ్ �ే�� ంలన�ే,్్త ు్��ంం్ అం�డ�్ల �య�్ప�అం అ్ల���్

త ావత్ ��ం్  ుఅబ�్ ్త ు్ ల� అ్ ల�అదు��డ�.్ ఎఅదు్అంట్ ్��్

్త ు్ంతయఅ్పాబే్తార్ఉ�� ార లలలం��.్ 
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��ం్త��రఅ�ా,్ఎవ �� �్వయ�����్్తం్్ఉ�ల�్ రరచ��వబ�ం��్ల���్

ఒ్్  ్��్ ప�ౖ��యం��్ ల���్ ్్కర్ గల్ ఒ్్ ���య �ర ్  ��్ �ె�లఅంబ�ం��్

జ�ాత�ల్  � తి్ ధ �ంఉ్ ్రరచ్ ��ంటా ్ ్ ుల ్ ల�దు.్ ��ౖ ్ �ె��� ్

�ధఅ�ా,్ఇల�అం�్్వ� ాల్��ర్�్పఅ �్��రరల� �ఉన.్ 

 
 
 

జ�ాత�అ్్ తి్క�నం్్���్సమ�ం్ఏక�్? 

 
���అ��్హ��థులల్ఉతవ �్ ్�లల ల�ల హ�్్లలౖ��్వ�లల అ్ �ె��� ం�ల �ా,్ఈన్

 ల��్్అంట్ల�అ�ే్జ�ాత�ల్ �ిత్�� అ్�ేయ��.్్ 
 
“ఉతజల�్ (ఈన)్ ల��్��ర్�్్యల�్�ేర్్ల�అ�ే్ఇ��్ఇపావలం్

త�ే�అ్బ�అ��..్”24్
 
జ�ాత�ల్  � తి్ �� అ్ ��ర్�్  త�ల్ �లయఅ(ల���హబ)్ ల �య�్

్ ుల అం్బ� ్�లయ�ల�్  �ఉన.్ 
 
 త�ల్�లయఅ్ (ల���హబ)్ �లయఅ్�దఅంట్ –్ఈన్  ్�,్ ��ం��్

త��రఅ్ ��ౖ ్ �� �క ్బ� ్ హ��థు.్ ్అదు్ వల ్ ఈదుల్  � తి్

�� ల� ్ ఈన్  ల��్ ��అ�ెఅ్ తల�యఅ�ా్ �ేయంఅ్ �ు ఉత�.్ ��ం్

                                                 
24.్్ల్్�్� క్౧౪౦౭ ్
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వల ్జ�ాత�ల్ �ిత్�� అ్ఇవవం�ం��్ల �య�్��ై  �్ లాారఅ్

  ం�ం��్ త�� అత్ �లయఅ్ ల��ు� అ��.్ ్న�ే్ ఈన్ ్ల్ ్�� ్

(్���దు)్ �లయఅలల్ఈన్ ల��్తవర�ా్ �ేయంఅ్�ు ఉత�.్ ��ం్

వల ్ ఉతజల�్ తల్ ్ు ా�ా్ తవర�ా్ �ే��,్ ��ంలల్  ుఅబ�్

 �మఅంం�ం��్ ాల�్ ్ల�గ�త�అ��.్ ��్�్ ్ల్ ్�్� కలల,్  � �్

 ుఅబ�్ఇల�్ నదు్�ేయ్బ�అ��:  
 
“ఇ �్ఉ్  ల�్ ��లల ల్ ల �య�్ ల���పాపళ్ తరరఫ� ్ (జ�ాత�ల్

 � తి )్ ఇ�ేచపారర.్ ్అ�ే�ా్్  �్ ��డ�్�ల్ తరరఫ� ్ ్కబ�్ తయ ్

ఇ�ేచపారర.్ ఎవ ���ే్  �ు్�అం� �ఉ ్,్ పా ���్ తయ ్ ఇ�ేచపారర.్

ల �య�్్ల్ � తి్ (ఈన్ ్�)్్అంట్ఒ్ం�్ల�్్ �అడ�్ ్�ల్ల�అదు్

ఇవవ్బే��.” 

 
‘ఎవ ���ే్  �ు్�అం� �ఉ ్’్ ్ అ��్ �ద్�త�ల్  � తి్  ు్

��్ �అం్బ�ం��్ఇల�అ�ే్ంయఅఅం్బ� ్పా �ం్�ూ��ు� అ��.్ 
 
 � �్ఇల�్ఉ��ారర: 
 
“్ల్  � తి్ (ఈన్  ్�)్ ్అంట్  �అడ�్ ల�్్ ల�డ�్ �� �ల్�్ ల�అ�ే్

ఇ �్ఉ్  ల�్ జ�ాత�ల్  � తి్  ు్ ��ంం్ ��్ �అ�ే్ పా �్ వదబ ్�్

ఉఅ��పారర” 25 

                                                 
25 .్్ల్ల�దవవ �,్౧వ్��గఅ,్్�బ్తనల్్ల్జ�ా�్్్�ల ్హ�లక�ా.్
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�ల�త�ల్ఈన్వర్�్��ంం్తల�యఅ్�ేయడఅ్్న ా్ర��� ్ంరయ్

(ల్క� �);్ ��అదరర్ ఉఅబ�త�ల�్ ���అ��్ హ��థు్ త��రఅ�ా్ ‘్ల�్

�ేయంఅ్ హ ాఅ్ ్ం్ ల �య�్ ్��్ ్��్ (���్ తంరర ు్ ��ం్

�లయఅలల్�ేయ్ల�వంఅ)్���అ����్వ�ు� అదం’్్ �ఉరర, 
 
“ఎవ ���ే్ (ఈదుల్  � తి)్  ల��్ ్అంట్ ల�అ�ే్ �ె�లఅ�� ్,్ ్��్

��వ్ �అం్బ� ్ జ�ాత�్ (్ల్  � తి)్ ్వ�త�అ��్ ల �య�్ ఎవ ���ే్

(ఈదుల్  � తి)్  ల��్ త ావత్ �ె�లఅ�� ్,్ ్��్ ��వలఅ్ ఒ్్

ల�ల�ల�్�� ���్ల�త�అ��.” 26్
 
ఔన్్ల్లత్�న్ ర�్్�్��ఊన్లల్ఇల�్�ెల�ఉ్బ�అ��: 
 
“ఎవ ���ే్ జ�ాత�ల్  � తి్  ు్  ల��్ త ావత్ ఇ ా�  ్,్ ్ల�అం�్ పారర్

ంజ�ం��్ జ�ాత�ల్  � తి్ ఇవవం్ పా ���్ �ల� �� ం్

�్ ాలవ�త�అ��,్ ఎఅదు్అంట్ పా �్ లధయ్  లమబ��ా్   ఉ్ పా�� వఅ్

�అంఅంట్ పారర్ ఈ్ తఉ్ం� �్ �� అ్ �ేయల�దు.్ �ల�త�ల్ ఈన్

్అంట్ల�అ�ే్ జ�ాత�ల్ � తి్ �� అ్�ేయడల అ��్ ��వలఅ్ల���హబ్

్ం్ ��ల�్లఅ��్ ఉఅబ�త�ల�్ ్�లతా యఉడ�త�్  అం�రర్ ల �య�్

��ంం్ ఈదుల్  � తి్  ్�్ ్అతఅ్ �ా్్ ల�అదు,్ �్ �లయఅలల్

ఇ�చ �్��వ్ �అం్డ�త�అదం్ధృా్ ��ు� అం�రర.్�ాా,్��ౖహ��థు్ఈ్

                                                 
26్.్్్�్��ఊన,్౧౩౭౧.్్ ్
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్�లతా య�ంఉ్ ్అబ��ు�  ఉ��.్ ఈన్ �� అ్ ్అతలన�య్ వర్�్ ��ంం్

తల�యఅ్ �ేయడఅ్ గ� �అ�,్ ఇ �్ఉ్ ర ాల న్ ఇల�్ ఉ��ారర: “ఉఅబ�త�ల్

��ా�లతా యఅ్ త��రఅ�ా్ ఇ��్ (ఇల�్ తల�యఅ్ �ేయంఅ)్ హ ాఅ.్

ఎఅదు్అంట్ఇ��్జ�ా�,్�ా్ం�ా ్ఎవ ���ే్��ంం్తల�యఅ్(�ె�లఅంంఅలల)్

�ే�ు�  �ఉ ్,్  ల��్ తల�యఅ్ �ే��� ్ ఎల�్ లాఉఅ్ �ే�� ్ పారవ��� ్,్

్�ే్�ధఅ�ా్్ల�అం�్పారర్లాఉఅ్�ే�ు�  ఉంటల .”  

 
�ా్ం�ా ,్ �ల��త��� ్ �ారరఅ్ ల�్�అబ�్ ్ల�్ తల�యఅ్ �ేయంఅ్

హ ాఅ,్ ఎఅదు్అంట్ ్��్ ‘�అ�� ్ర��� ్ �� ల� ్ �దఉతజల ు్

్డ���కవంఅ్  ుఅబ�్ �ాలాడంల అ’్ ��ం్ ్�ల�్  �ేబ �ాయంఉ్ ఉ� �� ్

�ేయంఅలల్�ఫలలవంఅ్ల�దు.్ఒ్పఅప్ఎవ �� �్వయ��� ్త�� ్�ారరఅ్

ల�్�అబ�్ తల�యఅ్ �ే��� ,్ ్త ు్ లాఉఅ్ �ే�� ం�ల ్

ఉ �గర�అం్డ�త� �ఉ,్్త ు్��ంం్ఉ� �� ్�ేయవల��్ అ��.్్్్ 
 
జ�ాత�ల్  � తి్  ు్ ఈన్  ల��్ ్అంట్ ల�అ�ే్ � �� ్ �లయఅలల్

��ం్హ్�క��రరల్�్్అదజ�య్వలల ు్ల���్��ంం్��్ �అంబ�ం��్

ంయఅఅం్బ� ్ పా ���్ ్అదజ�య్ వలల ు.్ ఒ్పఅప్ ఎవ �� �్ వయ��� ్

��ంం్ ్అదజ�య�లం్ త�� ్ ఒ్్ ం కణత్ వయ���ం్ ్ ు�� ్ ల�్ల��ే్

ల���్ ్తం్ తరరఫ� ్ ఎవ �� �్ ధరమ్ర� ్ ��వ్ �అ�ేఅదు్�్

్అదు్�ం�లల్ ల�్ల��ే్ ల �య�్ �లయఅ్ అఅ�ల�త�అ�ేన ం్

్త ు్  యఉడ�త� ఉంలన�ే,్ ్త ు్ ��ంం్ ల ్్ త�� ్

హ్�క��రరం��్ ్అదజ�య��.్ ్అ�ే్ �ాం్ �లయఅ్ అఅ�ల�న�్
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వర్�్ తల�యఅ్ �ేయ్కడదు.్ ఒ్పఅప్ ఎవ �� �్ వయ��� ్ త ్ జ�ాత�ల్

 � తి్ ు్ఒ్్ం కణత్హ్�క�� �ం��్ల�తత��్ఇపావలం్త�� �,్� �� ్

�లయ�ం��్ ్త ు్ ్అదు్�ం�లల్ ల�్ల�వంచం్ ్త ు్

 యఉబ��ే,్ ్తం్ తరరఫ� ్ ��ంం్ �వయఅ�ా్ త ్  ుఅబ�్

 �ు��వం�ం��్ ఎవ � �ౖ �్ ంయఅఅంలం్ ్త ు్ త్ ��దపాం��్

�ెలా్�.్ త్ త ావత్ � �� ్ �లయఅ్ �్��అ� ఉ�డ�,్ ��ంం్

్త ు్ ఒ్్ �అ�లల్ ల�్్ �ేంలల �ౖ �్ ్తం్ వదబ ్�్ �ే ాచ�్ ల���్

��ంం్ ్తం్ ్ల� త��ా్ త ్ వదబ ్  అంు్�ం,్ ్త ు్ ్ ్బే్

వర్�్ం క��అ���. 
 
ఒ్పఅప్ త ్ తరరఫ� ్ జ�ాత�్ �ె�లఅంలం్ ్త ు్ ఎవ � �ౖ �్

ంయఅ��� ,్ ్త ు్ ంయఅఅ� ్ వయ��� ్ ్తం్ త�ే�ాల ు్ ఉ� ���ా్

్లల�్�ే ాడ అ్� యఅ్ం ా�  �అం్బే్వర్�్్త అ్్�ధుయడ�. ౨౬ 27్్్్్్్్ 

 
జ�ాత�అ్్ తి్క� ���్్వ���వ్అందజవ���్?్ 

్ 
జ�ాత�ల్ ల�ల్ ఇవవం�ం��్ ్రర లలౖ ్ ఎంఅ��్ వ ాగ ల్�్ జ�ాత�ల్

 � తి్ �� అ్ ్అదజ�యవంుచ.్ ��జ� �ం�్ ఉఅబ�త�ల్ ్�లతా యఅ�ే.్

ల���్ఉఅబ�త�ల్్�లతా యఅ,్ఇల�అ్్హమన్్�లతా య�లలలం్ఒ్్

                                                 
27 .్లజ��బ్ హ�్రల��న:్్ాక్్జ�ాత�ల్ � తి,్��ఖ్ఇ �్ఉ్  ౖె్న.్్
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్�లతా యఅ్ ల �య�్ ఇ �్ఉ్ �ైఅయ�్ ్�లతా యఅ్ ��ంం్ ��వలఅ్

�దపా ���్ల �య�్్్కరగలపా ���్ల�తత��్్అదజ�యవలల ు. 
 

1. ఇల�అ్్�ాష ఫన�్ఇల�్ఉ��ారర: 

“జ�ాత�ల్  � తి్  ు్ జ�ాత�ల్ ల�ల్ ఇవవ్బే్ వ ాగ లలల్

� మఅ���.్ ్అ�ే�ాం్ ��ంం్ ల �్కబ�్ ్రరచ్ ��ంా ాదు.్

్��్ �దల�్ ల �య�్ ్్కరగలపారర,్ తల్యజల�ం��్

తల్ ��వంచ ు్ �� ు��కవం�ం��్ ఒఉ్అదఅ్ �ే�ు్� ఉ్

్�ం�ల�,్ ్ఉ�లలల్ ్కరర్� ఉపాపళళ,్ ్ల�ల �్ ల�రగఅలల్

ల� ాడ�త� ఉ్ పారర్ ల �య�్ ్�ం ారరల్ లధయ్

ఉఅం్బ��.”28 

్

2. ఇ �్ఉ్్్��బ్ర��యల�ల �్్ ు ల�్ ల�ల ్ ్ఉత�ారఅ్ఉతవ �్ ్

�లల ల�ల హ�్ ్లలౖ��్ వ�లల అ్ ల�తన్ ర��యల�ల హ�్ ్ ు ్�్

్���అ� ్ “తల్ �అఉదలల్  ుఅబ�్  ��,్ �దపా �లల్ ఉఅ�్

��ంటా ్�ద్్ఇవవవల��్ అదం్పా ���్�ెఉ�”్్ అ్హ��థు ు్

�� �క ఉ్ త ావత,్ ్ ఉపాా్ ర��లహ�ల�ల �్ ఇల�్

్ �ఉరర, 
 

                                                 
28 .్్ల్ ్మ,్్�బ్��య�్జ�ాత�ల్ �ి త్్ ల్ ్్��మా్
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“జ�ా�్ లలం్ �్ ���ా �ౖఉ �్ ఒ్్ ల���ల ��తరరం��్ ఇవవంఅ్

్ ుల అం్డల�దు్ –్ ్��్ జ�ాత�ల్  � తి్ ్న �్ ల�్్ జ�ాత�ల్

ల�ల్ ్న �్ ....్ల��్,్ ్ల్ లలౖౖ,్ ్హమన్ల �య�్ ్్�్   �్

ల�్ఇల�్్ �ఉరర,్‘పారర్(ల���ల ��తరరల�)్ఇవవ్డ్కడదు’్” 

 
్ఉ�లలల్ ల�ం��ల�న ,్ తల్ నతఅ్ డ్��ల�్  �ల�్రర్ వర్�్

� �ల�ం్ ్ �ద్ ఉతజల్�్ పా �్ ్్కరల్  ార నం్ ్ం�ా ్ జ�ా�్ �� అ్

ఇపావ�.్ 
 
జ�ాత�ల్  � తి్ �� అ్ ఇ�ేచపారర,్ త ు్ �� అ్ ఇ�చ ్ పాం్  ుఅబ�్

  ���్��ంం్�� ు��కవంల అ��్్ ుల అండల�దు. ౨౮ 29్్్
 

్డ�్ంవచం్మ����్రంవచం 

 
1. జ�ాత�ల్  � తి్ �� అ్ �ే��పారర్ �వయఅ�ా్ ��ంం్ �దల్�్

ఉఅ���ంాడఅ్  త�లఅ.్ (్�ాష ఫన�్ ర��లహ�ల�ల �్ ఇల�్

ఉ��ారర):్ “��ంం్ ��్ �అ�ేపా ���్ ఇవవంఅ్ ్అంట్  అ అ్

�వయఅ�ా్జ�ాత�ల్ � తి్�� అ్ఉఅ�్��ంాడఅ్ �్�్ఇ ాఅ.” 

 
2. ్ ఉపాా్ ర��లహ�ల�ల �్ ఇల�్ ఉ��ారర: “త ్ ్ల్

ల� �్��్ లల్ ్�ాష ఫన�్ ఇల�్ ఉ��ారర: ‘జ�ాత�ల్ ల�ల్

                                                 
29 .్ఫ��పా్్ల్��ఖ్ఇ �్ఉ్  ౖె్న.్
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�� �ంఉ్ఉఅ�్��ంటా ్వ ాగ లలల్జ�ాత�ల్ � తి్�� �ంఉ్ఉఅ�్

��ం�ా �.్ పా �ం్ ల���అ�ే్ ్�ధయత్  ���్ౖ ల� ం�వఅం�్

్అధువ�ల్�్ ��ంం్ ్అదజ�యంఅ్  ��� ాఅ.’్ ఇఅ�ా్

తయంల�్ ్ �ఉరర: ‘ఒ్పఅప్ ��ంం్ ��్ �అ�ే్ పా ���్

్అదజ�యం�ంఉ్ఎవ �� �్ఇ ాఉబ��ే,్ఇన్�ా్్్ల�ల �్్��్

లఅ��ే.్ ...్ �ాా,్ �వయఅ�ా్ ��ంం్ ఉఅ�్ ��ంాడఅ్ ్తం్

��ర్�్ త�లఅ.్..్ 

్

ఒ్పఅప్ ్త ు్ ��ంం్ ల���ల అల్  �య్�ం��,్ ��ంం్

��్ �అ�ేపా ���్ ల�్్ఉతజల్జ�ాత�ల్ � తి్  ు్జల్ �ే�ు�  ఉ్

పాం��్ ఇ�చ �్ ల�్్ ఇవవం�ం��్ ్ ుల అ� �,్ ్��్

� �� �ే.్ �ాా,్ �వయఅ�ా్ ��ంం్ �దలలల్ ఉఅ�్

��ంాడల అ��్ాంంఉఅం�్్అంట్ త�లఅ.’ ” 30 

్

3. హ్�క��రరల్�్ ��ంం్ ్అదజ�యలం్ ఎవ �� �్

 లమ్�ు� బ�ం్ ంయఅఅంబ�ం��్ ్ ుల ్  అ��.్ ్న�ే,్

ఒ్పఅప్ ్త ు్  లమ్�ు� డ�్ �ా్ల��ే,్ ్ల�్ �ేయబ�ం��్

్ ుల ్ ల�దు.్ ్్�బ ల�ల �్ ఇ �్ఉ్ ్ల్ ల�్లమల్ ఇల�్

్ �ఉరర: “ఇ �్ఉ్ ్�్ ల�లల్ౖ�్ ��్ ‘ల��� దులల్  �్

                                                 
30 .్్ల్లమమ్,్౬వ్��గఅ్
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జ�ాత�ల్  �ిత్ �� �ంఉ్ �బ��్ ��ంాలం్  ���్ ఫల� �్

ఫల� �్ వయ��� ్ �ెలా్రర’్ ్ం్ ఒ్్ వయ��� ్  ుఅబ�్ ఉల్బ�ంఉ్

 అ ు్ � �ఉ ు.్ ్దుల��ా్ ఇ �్ఉ్ ్�్ ల�లల్ౖ�్ ఇల�్

్ �ఉరర,్ ‘్త ు్ (ఫల� �్ ఫల� �్ వయ��� )్ �ేం్ గ� �అ�్

ల�ం�ల డ�త� �ఉబ్,్ ్తం��్ �ె�యదు.్ ావ�్ ప�పళళ్

ల �య�్ (�వయఅ�ా్ ��దలలల)్ ఉఅ���ం�ా .్ ్ల�్

�ేయ్ల��ే,్ ఇ �్ఉ్���ా్్ (ల��� దులల్ ��ంం్ ��్ ��ు�  ఉ్

్���ా �)్ ��ంం్ త ్ రక్ ం�లలల్ �� ు్ త�� ్ పా ���్

ఇ ా� డ�.’్ (్అంట్ ��ం్ హ్�క��రరల్�్ ్త ు్

్అదజ� ా� డ�)” 31్్్ 
 
ఉతజల్�ల�హఅలల్ఒ్్ ా్్ ు్ఉఅ���ంాడఅ్ల�్్ఒ��్వయ��� ��్్ అ్్

 ా్ల�్ ఇవవడఅ్ ్ ుల అం్బ�అదం్ ్ఇల�అ్ ్హమన్

ర��లహ�ల�ల �్ఉ��ారర. 
 
ల��్్ ర��లహ�ల�ల �్ ఇల�్ ఉ��ారర: “�వయఅ�ా్ త ్ తరరఫ� ్

ల �య�్ త ్ ్�ం�అ్అ్ తరరఫ� ్ జ�ాత�ల్  �ిత్ �� �ంఉ్ ఒ్్

్్కర్గల్పాం��్్అదజ�యంఅలల్ఎల�అం�్తఉ�్్ల�దు.”32్ 
 

                                                 
31 .్్ల్ ్మ: ్�బ్��యి్జ�ాత�ల్ �ి త్్ ల్ ్్��మా.్
32 .్్ల్ల�దవవ �,్౧వ్��గఅ,్్�బ్ �్్బమ్జ�ాత�ల్ � తి.్
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ఒ్పఅప్ ఎవ �� �్ (్ �లల�తఅ�ా)్ ఒ్్  ా్్ ్అంట్ త్�కవ్

న��దులల్ �దపాం��్ ఇ��� ,్ ప�అం అ్ ్తం్ తఉ� ు్ ్తం��్

�ె�యజ�యవలల ు.్ ఎఅదు్అంట్ ��ంం్ ్త ు్ �వయఅ�ా్ త ్

జ�ాత�ల్ � తి్�� అ్�ె�లఅ�ేఅదు్�్ల�రచవంుచ.్ 
 
ఒ్పఅప్ఎవ �� �్�దపాడ�్ఇతరరల్ ుఅబ�్జ�ాత�ల్ � తి్ �ు్� ఉ్

త ావత,్్తం్వదబ ్�్్తం్్వ� ాల్�్అఅ� ్తార్�� �యల�్

�ే �ల��ే,్ ్త ు్ �వయఅ�ా్ త ్ తరరఫ� ్ ల �య�్ ్త ు్

ల����ు�  ఉ్ ఇతరరల్ తరరఫ� ్ జ�ాత�ల్  �ిత్ �� అ్ ఇవవం�ం��్

్తం��్ ్ ుల ్  అ��.్ ్న�ే్ ్తం్ వదబ ్  ు ఉ్ తార్ �� యఅ్

(జ�ాత�ల్ � తి్�ా)్��వ్ �అం్బే�ౖె్ అబ��.్ (్అంట్్��్� �� ్తార్

�� యఅ్్న్ అబ��్ల �య�్లల్క్�్� �ఉబ�్ అబ��).్ 

 
జ�ాత�అ్్ తి్క�నం్్ఎ్ప్ఇ�ా్�్?్్్్్్్్

 
ఇ �్ఉ్ ్ు��ల�్ ర��లహ�ల�ల �్ ఇల�్ ్ �ఉరర: “జ�ాత�ల్  � తి్

గ� �అ�ౖె�ే,్్్కడ్్తం్�అఉద్  �ఉ,్ల�్ల�న �్–్్��్్తం��్ౖ

తఉ్ం� �్ ్న ్ �ే అలల అ్ ��ంం్ ఉఅ�్ ��ం�ా �.్ ఎఅదు్అంట,్

జ�ాత�్తఉ్ం్� �్�ావం�ం��్�ారరల�ే.” 33 

 

                                                 
33 .్్ల్ల��కఉ,్౨వ్��గఅ,్ఫదల్ఇ�� ్�ా ్్ల్ల�జ��క్ �్ ్లన్వ్ల�ల�హ�్ �్్లన.్
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్ల్ల�దవవ �్  �ఖ్ ్ల్ ఇల�అ్ ్హమన్ ర��లహ�ల�ల �్ ఇల�్

ఉ��ారర: “ అంల�్ ్బ��ా ు:్ త �త�ా్  ుఅబ�్ వ�చ,్ ఈదుల్  � తి్

�� ల� ్ఈమఉ�ా లల్  ఉత ు్త ్జ�ాత�ల్ �ిత్ �� �ంఉ్ఎ్కడ్

ఇపావ�్ ్ అ్ � యఅ్ గ� �అ�్ ఇల�అ్ ల��్్ రహలహ�ల�ల �్

�్క్ ్�లతా యఅ్ �అం�?్ల��్్ ఇల�్ ్ �ఉరర:్ ‘్త ు్   ఉ్

��ంట్ (తఉ్్�అబ�)్ ఇపావ�’ .్ ఇఅ�ా్ల��్్ ఇల�్ ్ �ఉరర: “ఒ్పఅప్

్తం్ ్�ం�అ్అ్ త �త�ాలల్ ్తం్ తరరఫ� ్ ఇ�చ్  అంట,్ ్��్

� �� �ే.(త �త�ా్ ్ అ్ ఉదఅ్ త్  ్�లలల ్ �ూ�అ�ే్ లతా అతఅ్ల �య�్ఈ 

 ్�లలల ్�ూ�అ�ే్లతా అతఅ్ఒ్కం�్�ాదు.).”34 

 
ల అద �్ త ాధ ల ు్ ��వ్ �అంలం్ ల �య�్ �జ�  ుల్ �ర� ్

 అంలం్ ్ల�ల �్  ు్ పఅడ�్�అం� �ఉల�.్ ల ్ ఉతవ �్ ్ �లల ల�ల హ�్

్లలౖ��్ వ�లల అ ు్ ల �య�్ తయ ్ ్�ం�అ్�ంఉ్ల �య�్ తయ ్

�హంరరల ు్���అంు�ా్!్ 
 

్

                                                 
34 .్౧వ్��గఅ,్్�బ్ �్ ఇ్�� ్్్ల్ల� ా ��్జ�ాత�ల్ � తి.్


