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ప��చయంప��చయంప��చయంప��చయం  

అల	ందు�ల� � – సకల ప�శంసల� అల� � ��. మనం ఆయన 
స�య��� ��డ క�ంట"�#�మ$ మ��య$ ఆయ��� %మపణ �'రక� 
అ��)సు* �#�ం. మల+, -ెడ  నుం/0 మ��య$ -ెడ పనుల నుం/0 అల� � 
�� శర1ణ$ ��డ క�ంట"�#�ం. ఎవ���456ే అల� � మర8దర9క6#:,� 
చూప<6#/ో, �ార1 ?#�� తపAజCలర1 మ��య$ ఎవ���Dౖ6ే అల� � 
F�#శనమవటG,�H వ?ి���Jా* /ో, �ార1 స�#K�ా8 ,� LMందలNర1. ��ను 
Jా%OPసు* �#�ను – ఒకR అల� � తపA ���� ఆ�ాధుO/ెవరT లNడ,, 
ఆయనక� UGగJా:మ$ల� లN?# స�యక�ల� ఎవరT లNర,. ఇం�ా 
��ను Jా%OPసు* �#�ను – మ$హమKZ ఆయన [కR ?#సుడ  
మ��య$ సం?ేశహర1డూ అ,. 

మం\ పనులక� ల]ం-ే ప<ణ#Oల� అ��క �4ట"� ^ా గ$ణ_ంపబ/ే, 
-ెడ  పనుల� %Pంపబ/ే, ప�జల Jా) నం ఉన�త పరచబ/ే, ?#సుల 
హృదయల� �ా�� ఏ�45క యజమ, �Dౖప< మర�ంపబ/ే �',� ప�6ేOక 
dభసమయలను అల� � తన ?#సులక� ప�Jా?ిం\�#డ . ఆ 
సమయలల+ తమను 6#మ$ ప��dదf  పరచు�gగ� �̂న �ార1 ఇహపర 
ల+�ాలల+ సఫల�రవ<6#ర1 మ��య$ స:యం^ా దుషjత:ంల+ మ$, �̂, ఆ 
సమయలల+ వృk#^ా �ాలం గ/0lిన�ార1 ఇరపరల+�ాలల+ 
nవ�నoాj ,�H గ$రవ<6#ర1. ��వలం తనను మత�pq ఆ�ాkించటG,�H 
అల� � తన ?#సులను సృrిjం\�#డ . అల� � ఇల ప�కటsసు* �#�డ  
(ఖుuఆv వచన UG�ా,�H అర)ం): “��ను w�#�తxలను, మనవ<లనూ 
�# ఆ�ాధన �'రక� తపA మ��?ే, �'రకy సృrిjంచలNదు.” [51:56] 
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ఉప�ాసం ఉండటమ��?ి ఆ�ాk#నల,�ంటsల+నూ ఒక 
అతxOత* మpz{న ఆ�ాధన. ?|,, అల� � తన ?#సులl}ౖ తపA,స�� 
-ే~ి�#డ . అల� � ఇల ప�కటsసు* �#�డ  (ఖుuఆv వచన UG�ా,�H 
అర)ం): “… ఉప�ాసం �క� Fkి^ా ,ర��ంచబ/0ం?ి – ఏ Fధం^ా 
�క� ప�ర:ం ప�వక*లను అనుస��ం-ే�ా��l}ౖ�# Fkించబ/0ం?ో, ?|,వల�  
�ల+ భయభక�* ల� జ,ం-ే అవ�ాశం ఉం?ి.” [అ� బఖర� 2:183] 

అల� � తన ?#సులను ఉప�ాసమ$ండమ, ఇల L�� త�హ�సు* �#�డ : 

“… అ�6ే �ర1 Fషయ,� గ�హ�ంచగ� �̂6ే, ఉప�ాసం ఉండటpq 
�క� ఉత*మం.” [అ� బఖర� 2:184 – వచన UG�ా,�H అర)ం] 

తమl}ౖ ఉప�ాJా,� Fkి^ా -ే~ినందుక� బదుల�^ా తనక� 
కృతజ�తల� చూపమ, అల� � �ా���H ఉప?ే�సు* �#�డ : 

“…అల� � �క� ప�Jా?ిం\న మ�ప?ే�ా,�H �ర1 అల� � 
ఔన�6#O,� �',యడటG,��, ఆయనక� �ర1 కృతజ�తల� 6ెల�ప< 
�gవటG,�� ఈ (ఉప�ాJాల) పదf� 6ెల�పబడ తxం?ి.” [అ� బఖర� 
2:185 – ఖుuఆv వచన UG�ా,�H అర)ం] 

ప�జల� తమ -ెడ  అల�ాట� ను వదలటం కషjpz{నF^ా, 
క��నpz{నF^ా UGFంచక�ం/# ఉండటG,�H, ఉప�ాJాలను �ార1 
ఇషjప/ేటట"�  -ే~ి�#డ  మ��య$ సులభతరం -ే~ి�#డ . ఖుuఆv వచన 
UG�ా,�H అర)ం: 

“… �',� ?ి�#ల వర�� …” [అ� బఖర� 2:184] 
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ఆయన �ా��l}ౖ దయ చూప<6#డ  మ��య$ కoాj ల నుం/0, 
Fపతx* ల నుం/0 �ాLాడ6#డ . ఖుuఆv వచన UG�ా,�H అర)ం: 

“… �ా�, �ల+ ఎవ�45�# �ాOkిగ�సు* ల�ౖ6ే లNక ప�యణంల+ ఉంట�, ���� 
?ి�#లల+ ఆ ఉప�ాస?ి�#లను ప���*-ెయO�...”[అ� బఖర� 2:184] 

‘ఈ �Dలల+ F�ా:సుల హృదయల� అLార కృLా�ల�/ౖెన �ార1 
ప�భ$వ< �Dౖప<నక� మరల�6#�, తమ ప�భ$వ<క� భయపడ6#� 

మ��య$ ఆయన ప�Jా?ిం-ే ప<ణ#Oల� ల]Jా* య, మ��య$ 
మ�న�త JాఫలOం (స:ర8ం) L�ా ప* మవ<తxంద, ఆశపడ6#�’ 

అనటంల+ �Hం\తx*  కy/# ఆశ�రO పడనకRర లNదు.  

ఈ ఆ�ాధన [కR ఇంతటs మ�న�త Jా) � వలన, ఈ 
ఉప�ాJాలను Lాటsం-ే Fk#నం – �ాటs ,యమ,బంధనలను 
��ర1��gవటం మనక� -#ల అవసరం. ?|, ?#:�ా మ$~ి� ంల� 
ఉప�ాసంల+ ఏ?ౖె6ే తపA, స��^ా -ేయవల���, ఏ?ి -ేయకyడ?ో, ఏ?ి 
అనుమ�ంపబ/0న?ో, ఏ?ి అల� � క� అ�షjpz{న?ో �దల�ౖన 
Fషయల� 6ెల�సు�gవటం ?#:�ా తమను 6#మ$ అనవసరం^ా 
కoాj లక� గ$�� -ేసు�gవటం నుం/0 �ాLాడ �gగల�గ$6#ర1.   

ఈ ప<స* కం 70 UG^ాలల+ తయర1 -ేయబ/0న ఒక సం�0ప*pz{న 
ప<స* కం. ?|,ల+ క�� ప* ం^ా ఉప�ాసం [కR ,యమ,బంధనల� 
మ��య$ dUGల�, ఉప�ాసం గ$��ం\ మ$హమKZ సల� ల� హ� అల�ౖహ� 
వసల� ం బ�kిం\న ఉప?ే�ాల� ఉ�#��. ?|,, �# �'రక� మ��య$ �# 
మ$~ి� ం J�దర1ల �'రక� ప��జనకరం^ా -ేయమ, అల� � ను 
L�ా ��)సు* �#�ను. సర: ల+�ాల ప�భ$�Dౖన అల� � �� సకల ప�శంసలyను.  
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~ియ�~ియ�~ియ�~ియ�  (ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం)  [కR[కR[కR[కR  ,ర:చనం,ర:చనం,ర:చనం,ర:చనం:   

(1) అర�ల+ ~ియ� అంట� ‘మను�'నుట, వదుల��'నుట, 
తOwంచుట’ అ, అర)ం; ఇJా� ంల+ ?|, అర)ం – ‘ఉప�ాసం Lాటsం-#ల, 
సంకలAం -ేసుక�,, ఉo�దయం నుం/0 సూ�ాOస*మయం వరక� 
ఉప�ాJా,� భంగపర-ే �ాటs, తOwంచటం, దూరం^ా ఉండటం, 
మను�gవటం’.  

ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం  గ$��ం\నగ$��ం\నగ$��ం\నగ$��ం\న  ఆ?ే�ాల�ఆ?ే�ాల�ఆ?ే�ాల�ఆ?ే�ాల�: 

(2) రమ?#v �Dల ఉప�ాJాల గ$��ం\ సమజం అం  ̂క��ం\న?ి. 
ఖుuఆv మ��య$ సున�తxలల+ ?|, ఆk#�ాల� ఉ�#��.  అల� � 
ఇల ఆ?ే�సు* �#�డ  (ఖుuఆv వచన UGవం [కR అర)ం): 

“ఓ F�ా:సుల�ా! � l}ౖ ఉప�ాసమ$ల� Fkి^ాFంచబ/0నF – 

ఏFధం^ా�Dౖ6ే �క�#� మ$ందు �ా��l}ౖ Fkి ^ాFంచబ/0న�¢ – త?#:�ా 
�ర1 భయభక�* ల� క� �̂న�ార1 అవ<6#ర,.” [అ� బఖర� 2:183] 

ప�వక*  సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం ఇల 6ె�lి�#ర1: “ఇJా� ంఇJా� ంఇJా� ంఇJా� ం 
[కR[కR[కR[కR మ£లk#రంమ£లk#రంమ£లk#రంమ£లk#రం ఐదుఐదుఐదుఐదు Fషయలl}ౖFషయలl}ౖFషయలl}ౖFషయలl}ౖ ఆk#రప/0ఆk#రప/0ఆk#రప/0ఆk#రప/0 ఉన�?ిఉన�?ిఉన�?ిఉన�?ి.…” ఆ 
Fషయలల+ రమ?#v �Dల ఉప�ాJాలను కy/# ఆయన l¥�¦R�#�ర1. 
(అ� బ$ఖ�  హ?|§ గ�ంథం, అ� ఫత�, 1/49). స�45న �ారణం లNక�ం/# 
ఎవ�456ే రమ?#v �Dలల+ ఉప�ాJా,� భంగం -ేసుక�ంటG�©, అలంటs 
�ార1 nవ�pz{న ªరLాపం -ే~ినట�� . తనక� వ\�న కలను Fవ��సూ* , 
ప�వక*  సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం ఇల 6ె�Lార1: “… ��ను��ను��ను��ను ఆఆఆఆ పర:తంపర:తంపర:తంపర:తం 
వద« క�వద« క�వద« క�వద« క� -ేర1�g^ా��-ేర1�g^ా��-ేర1�g^ా��-ేర1�g^ా�� భయంకరpz{నభయంకరpz{నభయంకరpz{నభయంకరpz{న శబG« ల�శబG« ల�శబG« ల�శబG« ల� FFFF,,,,, ��,ల��,ల��,ల��,ల ప���ం-#నుప���ం-#నుప���ం-#నుప���ం-#ను, 
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‘ఏPట¬ఏPట¬ఏPట¬ఏPట¬ ఈఈఈఈ శబG« ల�శబG« ల�శబG« ల�శబG« ల�?’ �ా��ల�ా��ల�ా��ల�ా��ల అ�#�ర1అ�#�ర1అ�#�ర1అ�#�ర1, ‘ఇFఇFఇFఇF నర�ానర�ానర�ానర�ా^��^��^��^�� �ాసుల�ాసుల�ాసుల�ాసుల 
l}డబబ®ల�l}డబబ®ల�l}డబబ®ల�l}డబబ®ల�.’ ఆఆఆఆ తర1�ాతతర1�ాతతర1�ాతతర1�ాత నను�నను�నను�నను� (���¦క���¦క���¦క���¦క -ోటs�H-ోటs�H-ోటs�H-ోటs�H) nసుక�nసుక�nసుక�nసుక� L���#ర1L���#ర1L���#ర1L���#ర1, 

అకRడఅకRడఅకRడఅకRడ ��ను��ను��ను��ను తమతమతమతమ గ$?ి�ా�గ$?ి�ా�గ$?ి�ా�గ$?ి�ా� నరమ$l}ౖనరమ$l}ౖనరమ$l}ౖనరమ$l}ౖ ���లడ తxన����లడ తxన����లడ తxన����లడ తxన� ప�జలనుప�జలనుప�జలనుప�జలను 
చూJానుచూJానుచూJానుచూJాను. �ా���ా���ా���ా�� ��టs��టs��టs��టs \వ��\వ��\వ��\వ�� UG^ాల�UG^ాల�UG^ాల�UG^ాల� °ల�బ/0°ల�బ/0°ల�బ/0°ల�బ/0, రక*ంరక*ంరక*ంరక*ం �ార1తxన�?ి�ార1తxన�?ి�ార1తxన�?ి�ార1తxన�?ి. 
‘±�4వర1±�4వర1±�4వర1±�4వర1?’ అ,అ,అ,అ, ��ను��ను��ను��ను ప���ంప���ంప���ంప���ంచ^ాచ^ాచ^ాచ^ా, �ా�ా�ా�ా��������లలలల 6ె�Lార16ె�Lార16ె�Lార16ె�Lార1, ‘±ర1±ర1±ర1±ర1 సమయంసమయంసమయంసమయం 
ప���*ప���*ప���*ప���*  �ాక�ాక�ాక�ాక మ$ం?ేమ$ం?ేమ$ం?ేమ$ం?ే (అంట�అంట�అంట�అంట� ఇ²ా* uఇ²ా* uఇ²ా* uఇ²ా* u సమయంసమయంసమయంసమయం కంట�కంట�కంట�కంట� మ$ం?ేమ$ం?ేమ$ం?ేమ$ం?ే) తమతమతమతమ 

ఉప�ాJాలనుఉప�ాJాలనుఉప�ాJాలనుఉప�ాJాలను FరPం\నFరPం\నFరPం\నFరPం\న ప�జల�ప�జల�ప�జల�ప�జల�.” (సహ³� అ� త� 8´, 1/420). 

అ� �µి¶ అ� ద�� (అల� � ఆయనను కర1ణ_ంచు^ాక) 
ఇల 6ె�Lార1, “రమ?#vరమ?#vరమ?#vరమ?#v �Dలల+�Dలల+�Dలల+�Dలల+ స�45నస�45నస�45నస�45న �ారణం�ారణం�ారణం�ారణం లNక�ం/#లNక�ం/#లNక�ం/#లNక�ం/# ఎవ�456ేఎవ�456ేఎవ�456ేఎవ�456ే 
�ా�ాల,�ా�ాల,�ా�ాల,�ా�ాల, ఉపఉపఉపఉప�ాJాలను�ాJాలను�ాJాలను�ాJాలను Lాటsంచ�©Lాటsంచ�©Lాటsంచ�©Lాటsంచ�©, అట"వంటs�ార1అట"వంటs�ార1అట"వంటs�ార1అట"వంటs�ార1 వO]-#ర1లవO]-#ర1లవO]-#ర1లవO]-#ర1ల, 
6#గ$బ�తxల6#గ$బ�తxల6#గ$బ�తxల6#గ$బ�తxల కంట�కంట�కంట�కంట� హ³నpz{నహ³నpz{నహ³నpz{నహ³నpz{న �ార,�ార,�ార,�ార, F�ా:సుల�F�ా:సుల�F�ా:సుల�F�ా:సుల� దృఢం^ాదృఢం^ాదృఢం^ాదృఢం^ా నpqK�ార1నpqK�ార1నpqK�ార1నpqK�ార1; 

అట"వంటsఅట"వంటsఅట"వంటsఅట"వంటs వO�H*,వO�H*,వO�H*,వO�H*, ఇం�ాఇం�ాఇం�ాఇం�ా మ$~ి� ం^ా��మ$~ి� ం^ా��మ$~ి� ం^ా��మ$~ి� ం^ా�� UGFంచUGFంచUGFంచUGFంచ వ-#�వ-#�వ-#�వ-#� అ��అ��అ��అ�� సం?ేహంసం?ేహంసం?ేహంసం?ేహం 
�ా���H�ా���H�ా���H�ా���H క�^�?ిక�^�?ిక�^�?ిక�^�?ి. అత,,అత,,అత,,అత,, �ార1�ార1�ార1�ార1 మతభ�షxj /0^ామతభ�షxj /0^ామతభ�షxj /0^ామతభ�షxj /0^ా, L��H� �ాడ ^ాL��H� �ాడ ^ాL��H� �ాడ ^ాL��H� �ాడ ^ా మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ 
దుషxj /0^ాదుషxj /0^ాదుషxj /0^ాదుషxj /0^ా ప��గణ_ం-ే�ార1ప��గణ_ం-ే�ార1ప��గణ_ం-ే�ార1ప��గణ_ం-ే�ార1.” r¥ఖు� ఇJా� ం ఇబ̧� 6ైPయ� (అల� � 
ఆయనను కర1ణ_ంచు^ాక) ఇల 6ె�Lార1: “ఒక��ళఒక��ళఒక��ళఒక��ళ ఎవ�45�#ఎవ�45�#ఎవ�45�#ఎవ�45�# వO�H*వO�H*వO�H*వO�H*  
రమ?#vరమ?#vరమ?#vరమ?#v �Dలల+�Dలల+�Dలల+�Dలల+ ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం LాటsంచకLాటsంచకLాటsంచకLాటsంచక L�వటమ��?ిL�వటమ��?ిL�వటమ��?ిL�వటమ��?ి హ�ాంహ�ాంహ�ాంహ�ాం (,r¥kంిచ,r¥kంిచ,r¥kంిచ,r¥kంిచ 
బ/0న?ిబ/0న?ిబ/0న?ిబ/0న?ి) అ,అ,అ,అ, 6ె�~ియ$ం/ీ6ె�~ియ$ం/ీ6ె�~ియ$ం/ీ6ె�~ియ$ం/ీ ?#,,?#,,?#,,?#,, హల�హల�హల�హల� (అనుమ�ంచఅనుమ�ంచఅనుమ�ంచఅనుమ�ంచ    బ/0న?ిబ/0న?ిబ/0న?ిబ/0న?ి) ^ా^ా^ా^ా 
-ేసుక�ంట�-ేసుక�ంట�-ేసుక�ంట�-ేసుక�ంట� అత,,అత,,అత,,అత,, చంlిచంlిచంlిచంlి ��యవల�ను��యవల�ను��యవల�ను��యవల�ను; మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ ఒక��ళఒక��ళఒక��ళఒక��ళ అతనుఅతనుఅతనుఅతను 
తనల+,తనల+,తనల+,తనల+, దుషjత:ందుషjత:ందుషjత:ందుషjత:ం వలనవలనవలనవలన ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం LాటsంచకL�6ేLాటsంచకL�6ేLాటsంచకL�6ేLాటsంచకL�6ే (అలఅలఅలఅల -ేయటం-ేయటం-ేయటం-ేయటం 
హ�ా�హ�ా�హ�ా�హ�ా� అ,అ,అ,అ, నమ$Kత»నమ$Kత»నమ$Kత»నమ$Kత» ఉం/0ఉం/0ఉం/0ఉం/0), ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం Lాటsంచనందుక�Lాటsంచనందుక�Lాటsంచనందుక�Lాటsంచనందుక� అత,,అత,,అత,,అత,, 
��0ంచవల�ను��0ంచవల�ను��0ంచవల�ను��0ంచవల�ను.” (మ¼Kఅ అ� ఫ6#�ా, 25/265). 
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ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం  [కR[కR[కR[కR  F�ష½ తF�ష½ తF�ష½ తF�ష½ తల�ల�ల�ల�: 

(3) ఉప�ాJాల F�ష½ తల� అ��కం. �ాటsల+ ఒకటs ఉప�ాJాలను అల� � 
తన �gసం ఎను�క��#�డ,, ఆయ�� �ాటs ప<ణ#Oలను స:యం^ా 
ప�Jా?ిJా* డ, మ��య$ ల��HRంచనలF �ానంత^ా ఆ ప<ణ#Oలను అkికం 
-ేJా* డ, సహ³� హ?|§ ల+ న¾దు -ేయబ/0న ఈ హ?|§ ఖు?|�ల+ 
ఇల 6ెల�పబ/0న?ి: “ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం తపAతపAతపAతపA, ఏ?ై6ేఏ?ై6ేఏ?ై6ేఏ?ై6ే ��వలం��వలం��వలం��వలం �#�#�#�# �'రక��'రక��'రక��'రక� 
మత�pqమత�pqమత�pqమత�pq మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ ���������������� అత,�Hఅత,�Hఅత,�Hఅత,�H ?#,?#,?#,?#, ప<ణ#Oల�ప<ణ#Oల�ప<ణ#Oల�ప<ణ#Oల� ప�Jా?ిJా* నుప�Jా?ిJా* నుప�Jా?ిJా* నుప�Jా?ిJా* ను” (అ� 
బ$ఖ� , అ� ²ా¿, �Dం. 1904; సహ³� అ� త� 8´, 1/407). 

ఉప�ాJాలక� Jాటs లNదు (అ� ,Jా�À, 4/165; సహ³� అ� త� 8´, 

1/413), మ��య$ ఉప�ా~ి [కR L�ా ర)న �రసR��ంచబడదు (బౖ̧హÁ, 

3/345; అ~ి���ల¿ అస�హ³�, 1797). ఉప�ా~ి సం6Âషప/ే 
సంద�ాÃల� �4ండ ంటG�: ఒకటs తన ఉప�ాJా,� FరPం-ేటపÄడ  
అత,�H క� �̂ ఆనందం మ��య$ �4ం/ో?ి తన ఉప�ాJాల �ారణం^ా తన 
ప�భ$వ<ను క�~ినపÄడ  అత,�H క� �̂ సం6Âషం. (మ$~ి� ం హ?|§ 
గ�ంథం, 2/807). nర1A?ి�#న ఉప�ా~ి �'రక� అత, ఉప�ాసం ~ి²ారసు 
-ేసూ* , ఇల పల�క�ను, “ఓఓఓఓ ప�భ£ప�భ£ప�భ£ప�భ£, అత,,అత,,అత,,అత,, పగటsపగటsపగటsపగటs ప�టప�టప�టప�ట ��ను��ను��ను��ను అత,అత,అత,అత, 
ఆ�రLాఆ�రLాఆ�రLాఆ�రLా�యల�యల�యల�యల నుం/0నుం/0నుం/0నుం/0 మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ �ా� రక�ా� రక�ా� రక�ా� రక �g��కల�g��కల�g��కల�g��కల నుం/0నుం/0నుం/0నుం/0 ఆlిఆlిఆlిఆlి ఉం-#నుఉం-#నుఉం-#నుఉం-#ను. 
�ాబటsj�ాబటsj�ాబటsj�ాబటsj , అత,అత,అత,అత, �'రక��'రక��'రక��'రక� నను�నను�నను�నను� ~ి²ారసు~ి²ారసు~ి²ారసు~ి²ారసు -ేయ,�O-ేయ,�O-ేయ,�O-ేయ,�O.” (అహKZ హ?|§ 
గ�ంథం, 2/174. అ� మజCK, 3/181 ల+ అ� హెÆÇ#� ?|, [కR 
ఉలN� ఖక�ల పరంపరను (అJా�Z ను) హసv ^ా వ� 8 క��ం-ెను. సహ³� 
అత* � 8´, 1/411 ను కy/# చూడం/0). ఉప�ా~ిఉప�ా~ిఉప�ా~ిఉప�ా~ి ��టs��టs��టs��టs నుం/0నుం/0నుం/0నుం/0 �Dల�వ/ే�Dల�వ/ే�Dల�వ/ే�Dల�వ/ే 
�ాసన�ాసన�ాసన�ాసన అల� �అల� �అల� �అల� � వద«వద«వద«వద«  కసూ* ��కసూ* ��కసూ* ��కసూ* �� [కR[కR[కR[కR సుగంధసుగంధసుగంధసుగంధ ప��మÈÀలప��మÈÀలప��మÈÀలప��మÈÀల కంట�కంట�కంట�కంట� 
ఉత* మpz{న?ిఉత* మpz{న?ిఉత* మpz{న?ిఉత* మpz{న?ి. (మ$~ి� ం హ?|§ గ�ంథం, 2/807). ఉప�ాసమ��?ిఉప�ాసమ��?ిఉప�ాసమ��?ిఉప�ాసమ��?ి 
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నర�ా^��నర�ా^��నర�ా^��నర�ా^�� నుం/0నుం/0నుం/0నుం/0 సుర�0తం^ాసుర�0తం^ాసుర�0తం^ాసుర�0తం^ా ఉం-ేఉం-ేఉం-ేఉం-ే ఒకఒకఒకఒక బలpz{నబలpz{నబలpz{నబలpz{న సంర%ణసంర%ణసంర%ణసంర%ణ �gట�gట�gట�gట వంటs?ివంటs?ివంటs?ివంటs?ి. 
(అహKZ హ?|§ గ�ంథం, 2/402; సహ³� అత* � 8´, 1/411; సహ³� అ� 
జC�, 3880). ఎవ�456ేఎవ�456ేఎవ�456ేఎవ�456ే ఒకఒకఒకఒక �©É�©É�©É�©É ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం ఉంటG�©ఉంటG�©ఉంటG�©ఉంటG�©, అల� �అల� �అల� �అల� � అత,అత,అత,అత, 
మ$ఖ,�మ$ఖ,�మ$ఖ,�మ$ఖ,� నర�ా^��నర�ా^��నర�ా^��నర�ా^�� నుం/0నుం/0నుం/0నుం/0 70 సంవత�రమ$లసంవత�రమ$లసంవత�రమ$లసంవత�రమ$ల దూ�ా,�Hదూ�ా,�Hదూ�ా,�Hదూ�ా,�H �Dటsj�Dటsj�Dటsj�Dటsj ��Jా* డ ��Jా* డ ��Jా* డ ��Jా* డ . 
(మ$~ి� ం హ?|§ గ�ంథం, 2/808). ఎవ�45�#ఎవ�45�#ఎవ�45�#ఎవ�45�# అల� �అల� �అల� �అల� � �gసం�gసం�gసం�gసం ఒకఒకఒకఒక �©É�©É�©É�©É 
ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం Lాటs~¥*Lాటs~¥*Lాటs~¥*Lాటs~¥*  మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ అ?ేఅ?ేఅ?ేఅ?ే �©É�©É�©É�©É అత,�Hఅత,�Hఅత,�Hఅత,�H మరణంమరణంమరణంమరణం ఆసన�pz{6ేఆసన�pz{6ేఆసన�pz{6ేఆసన�pz{6ే, 
అతనుఅతనుఅతనుఅతను స:ర8ంల+,�Hస:ర8ంల+,�Hస:ర8ంల+,�Hస:ర8ంల+,�H ప����Jా* డ ప����Jా* డ ప����Jా* డ ప����Jా* డ . (అహKZ హ?|§ గ�ంథం, 5/391; 

సహ³� అత* � 8´, 1/412). స:ర8ంల+స:ర8ంల+స:ర8ంల+స:ర8ంల+ రయOvరయOvరయOvరయOv అ��అ��అ��అ�� l¥ర1l¥ర1l¥ర1l¥ర1 గలగలగలగల ఒకఒకఒకఒక ?#:రం?#:రం?#:రం?#:రం 
ఉన�?ిఉన�?ిఉన�?ిఉన�?ి. ?#,?#,?#,?#, ?#:�ా?#:�ా?#:�ా?#:�ా ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం Lాటsం-ే�ార1Lాటsం-ే�ార1Lాటsం-ే�ార1Lాటsం-ే�ార1 మత�pqమత�pqమత�pqమత�pq ప����Jా* ర1ప����Jా* ర1ప����Jా* ర1ప����Jా* ర1. 
���4వ:రT���4వ:రT���4వ:రT���4వ:రT ?#,?#,?#,?#, ?#:�ా?#:�ా?#:�ా?#:�ా (స:ర8ంల+,�Hస:ర8ంల+,�Hస:ర8ంల+,�Hస:ర8ంల+,�H) ప����ంపలNర1ప����ంపలNర1ప����ంపలNర1ప����ంపలNర1; ఉప�ాసుల�ఉప�ాసుల�ఉప�ాసుల�ఉప�ాసుల� 
ప����ం\నప����ం\నప����ం\నప����ం\న తర1�ాతతర1�ాతతర1�ాతతర1�ాత, అఅఅఅ?ి??ిి?ి మ£~ి��యబడ తxం?ిమ£~ి��యబడ తxం?ిమ£~ి��యబడ తxం?ిమ£~ి��యబడ తxం?ి మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ ?#,?#,?#,?#, 
గ$ం/#గ$ం/#గ$ం/#గ$ం/# ఇం�4వ:రTఇం�4వ:రTఇం�4వ:రTఇం�4వ:రT (స:ర8ంల+,�Hస:ర8ంల+,�Hస:ర8ంల+,�Hస:ర8ంల+,�H) ప����ంపలNర1ప����ంపలNర1ప����ంపలNర1ప����ంపలNర1..” (అ� బ$ఖ�  హ?|§ 
గ�ంథం, ఫ§, �Dం. 1797). 

రమ?#v - ఇJా� ం [కR ఒక మ£లస)ంభం; ఈ �Dలల+ 
ఖుuఆv అవత��ం\న?ి మ��య$ ?|,ల+ �D�O �Dలల కంట� ఘనpz{న 
ఒక �ా�� ఉన�?ి. “రమ?#vరమ?#vరమ?#vరమ?#v �Dల�Dల�Dల�Dల L�ాL�ాL�ాL�ా రంభpz{నపÄడ రంభpz{నపÄడ రంభpz{నపÄడ రంభpz{నపÄడ , స:ర8స:ర8స:ర8స:ర8  ?#:�ాల�?#:�ాల�?#:�ాల�?#:�ాల� 
6ెరవబడ ను6ెరవబడ ను6ెరవబడ ను6ెరవబడ ను మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ నరకనరకనరకనరక ?#:�ాల�?#:�ాల�?#:�ాల�?#:�ాల� మ£~ి��యబడ నుమ£~ి��యబడ నుమ£~ి��యబడ నుమ£~ి��యబడ ను. ఇం�ాఇం�ాఇం�ాఇం�ా 
r}ౖ6#నులక�r}ౖ6#నులక�r}ౖ6#నులక�r}ౖ6#నులక� (దుషj శక�* లక�దుషj శక�* లక�దుషj శక�* లక�దుషj శక�* లక�) సం�4ళËÌసం�4ళËÌసం�4ళËÌసం�4ళËÌ ��యబడ ను��యబడ ను��యబడ ను��యబడ ను.” (సహ³� బ$ఖ�  
హ?|§ గ�ంథం, అ� ఫ§, �Dం. 3277). రమ?#v �Dల ఉప�ాJాల� 
ప?ి�Dలల ఉప�ాJాల6Â సమనం (మ$స�Z అహKZ, 5/280; సహ³� 
అత* � 8´, 1/421). “Fశ:~ిసూ*Fశ:~ిసూ*Fశ:~ిసూ*Fశ:~ిసూ*  మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ ప<ణ#Oలనుప<ణ#Oలనుప<ణ#Oలనుప<ణ#Oలను ఆ�సూ*ఆ�సూ*ఆ�సూ*ఆ�సూ* , రమ?#vరమ?#vరమ?#vరమ?#v 
�Dలల+�Dలల+�Dలల+�Dలల+ ఎవ�456ేఎవ�456ేఎవ�456ేఎవ�456ే ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం ఉంటG�©ఉంటG�©ఉంటG�©ఉంటG�©, అత,అత,అత,అత, [కR[కR[కR[కR ప�ర:ప<ప�ర:ప<ప�ర:ప<ప�ర:ప< LాLాల��LాLాల��LాLాల��LాLాల�� 
%Pం\%Pం\%Pం\%Pం\ ��యబడ6#���యబడ6#���యబడ6#���యబడ6#�.” (అ� బ$ఖ�  హ?|§ గ�ంథం, ఫ§, �Dం. 37). 
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ప�� ఉప�ాస Fరమణ సమయంల+ అల� � నర�ా �̂� నుం/0 Fమ$�H*  
-ేయద��న ప�జలను ఎను�క�ంటGడ . (అహKZ హ?|§ గ�ంథం, 5/256; 

సహ³� అత* � 8´, 1/419). 

ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం  [కR[కR[కR[కR  ప��జ�#ల�ప��జ�#ల�ప��జ�#ల�ప��జ�#ల�: 

(4) ఉప�ాJాలల+ తఖ:క� సంబంkిం\న -#ల F��కం మ��య$ అ��క 
లUGల� ఉ�#��. ?|, గ$��ం\ అల� � ఇల ప�కటsసు* �#�డ  
(ఖుuఆv వచన UGవం [కR అర)ం):  

“…�ాబటsj�ాబటsj�ాబటsj�ాబటsj  �ర1�ర1�ర1�ర1 అ�అ�అ�అ� మ$మ$మ$మ$త*ఖూvత*ఖూvత*ఖూvత*ఖూv(అల� � పట�  భయభక�* ల� గల�ార1)” 

[అ� బఖర� 2:183] 

?|, 6#తAరOం ఏPటంట�, ఒక��ళ ఎవ�45�# అల� � [కR 
ప�శన�త �gర1క�ంటÍ మ��య$ అల� � [కR �%లక� భయపడ త» 
అనుమ�ంపబ/0న హల� Fషయలకy దూరం^ా ఉండ గ� �̂6ే, 
,r¥kింపబ/0న హ�ా� Fషయల నుం/0 కy/# దూరం^ా ఉండటం 
అత, �'రక� 6ే�కవ<తxం?ి.  

ఒక��ళ ఎవ�� కడ l}ౖ�# ఆక�6Â ఉంట�, అత, శ� రప< ఇతర 
అవయ�ాల� కy/# తమ ఆక� UG�ాలను మ��య$ �g��కలను 
దూరం^ా ఉంచు6#�. అ�6ే, కడ ప< ,ం/0 ఉన�ట� �6ే, అత, 
�#ల�క, కళËÌ, -ేతxల� మ��య$ మ�ాKవయ�ాలల+ ఆక� UG�ాల�, 
�g� కల� ఆరంభమవ<6#�. �ాబటsj  ఉప�ాసం r}ౖ6#ను ఎతx* లను 
ఓ/0ంచటG,�H ఉప�గపడ తxం?ి; అ?ి మన �g��కలను అదుప< 
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-ేసు* ం?ి మ��య$ మన అవయలను -ెడ  UG�ాల నుం/0 -ేతల నుం/0 
�ాLాడ తxం?ి. 

ఉప�ా~ి తనక� క� �̂ ఆక� దపÄల ?#:�ా l¥దల ఆక� 
బGధలను అర)ం -ేసుక�,,  త?#:�ా �ా�� ఆక�, దూరం -ేయటG,�H 
స�యప/ే అవ�ాశం ఉన�?ి. �దల ఆక� గ$��ం\ ��వలం Fనటంల+ 
మ��య$ స:యం^ా ఆ ఆక� బGధను అనుభFసూ* , ?#,, అర)ం 
-ేసు�gవటంల+ -#ల 6ే/# ఉన�?ి, ఎల 4̂56ే �ార1ల+ ప�యణ_సు* న� 
వO�H* , �ార1 ?ి �̂ స:యం^ా నడవనంత వరక�, �ా�నడక ల+�� ÏFతం 
గడ ప<తxన��ా�� JాధకబGధలను అతను అర)ం -ేసు�gలNడ . 

ఉప�ాసం �g��కల నుం/0 �ాLాడ �gవటG,�H మ��య$ LాLాల 
నుం/0 మన�� మనం దూరం^ా ఉంచు�gవటG,�H ?ోహద పడ తxం?ి; 

అ?ి మన స:ంత ల%ణ#ల నుం/0 బయట పడటG,�H మ��య$ తన 
అల�ాట� ను మన�gవటG,�H మనక� స�యం -ేసు* ం?ి. అల �̂ అ?ి 
మన�� మనం స��?ిదు« �gవటంల+, క�మ�%ణ అలవర1� �gవటంల+ 
�%ణ ఇసు* ం?ి. ?|, వలన అ��కమం?ి తమల+ -ోట" -ేసుక�న� 
క�మ�%ణ#�ాహ�తO ల+Lా��  దూరం -ేసు�gగల�గ$ తx�#�ర1.   

ఇం�ా ఒ�� సమయంల+ ఉప�ాసం ఆరం]ంచటం మ��య$ ఒ�� 
సమయంల+ ఉప�ాసం FరPంచటం ?#:�ా మ$~ి� ంల ఐకమ6#O,� 
ఉప�ాసం ప�ద��9సు* న�?ి.  

ఇతర1లను అల� � �Dౖప< ఆ�:,ంచటG,�� ఉప�ాసం ^¦పA 
అవ�ా�ా,�సు* న�?ి. ఈ�Dలల+ మ~ిÐదుక� �DÈÑÌ�ా��ల+ అ��క మం?ి 
�దటsJా��^ా మ~ిÐదుక� �DÈÑÌ�ార1 మ��య$ -#ల �ాలం నుం/0 
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మ~ిÐదు �Dౖప<న�� �DళÌ, �ార1 కy/# ఉంటGర1. �ా�� హృదయల� ఈ 
సమయంల+ 6ెర1చుక�, ఉంటG�. �ాబటsj  �ా���H మం\ పదf�ల+ 
ఇJా� ం గ$��ం\ బ�kించవచు�. స�45న Fషయల�, లభ?#యకpz{న 
వచ�#ల� �ా���H 6ెల�పవచు�ను. ఇం�ా మం\పనులల+ మ��య$ 
ఆచరణలల+ ఒక���'కర1 స�యసహ�ా�ాల� అం?ించు�gవచు�ను. 
అ�6ే, ధరKప�-#రంల+ మ$, �̂L��, ధరKప�-#రక�ల� తమ స:ంతం 
గ$��ం\ పటsjంచు�gవటం మర\L�కyడదు. అల -ేయటం వలన 
ఇతర1లక� �ాం�,సూ*  స:యం^ా న�ం\L��Ò �'�Ó:�* ల, బలహ³నప/0 
L��, అ�#�©గOం Lాల�ÒO అవ�ాశం ఉన�?ి.  

ఉప�ాసంల+ఉప�ాసంల+ఉప�ాసంల+ఉప�ాసంల+  Fkి^ాFkి^ాFkి^ాFkి^ా  Lాటsంచవల~ినLాటsంచవల~ినLాటsంచవల~ినLాటsంచవల~ిన  ,యమ,యమ,యమ,యమల�ల�ల�ల�  మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$  
సున�తxల�సున�తxల�సున�తxల�సున�తxల�: 

ఉప�ాసంల+ Fkి^ా Lాటsంచవల~ిన �',� ,యమల� 
మ��య$ ఉత*మpz{నF^ా ~ి²ారసు -ేయబ/0న (మ$స*హ´) �',� 
ఆచరణల�.  

సుహూu సమయంల+ అంట� ��క�వఝమ$న తపAక�ం/# 
ఏ?ౖె�# ���టట"�  మ��య$ 6#� �̂టట"�  జCగ�త*  వహ�ంచవల�ను. సుహూu 
U�జ�#,� ఫజu అ?#v క� �'ం-ెం మ$ందు వరక� ఆలసOం -ేయటం 
మం\?ి. ప�వక*  మ$హమKZ సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం ఇల 
ఉప?ే�ం\�#ర1: “సుసుసుసుహూuహూuహూuహూu భ$wంచం/0భ$wంచం/0భ$wంచం/0భ$wంచం/0. సుహూuసుహూuసుహూuసుహూu U�జనంU�జనంU�జనంU�జనంల+ల+ల+ల+ 
dUGల�dUGల�dUGల�dUGల��#���#���#���#��.” (సహ³� బ$ఖ�  హ?|§ గ�ంథం, ఫత�, 4/139). 

“సుహూuసుహూuసుహూuసుహూu అ��?ిఅ��?ిఅ��?ిఅ��?ి dUGdUGdUGdUGల6Âల6Âల6Âల6Â కy/0నకy/0నకy/0నకy/0న U�జనంU�జనంU�జనంU�జనం. అ?ిఅ?ిఅ?ిఅ?ి గ�ంథగ�ంథగ�ంథగ�ంథ ప�జలక�ప�జలక�ప�జలక�ప�జలక� 
F]న�pz{నద��F]న�pz{నద��F]న�pz{నద��F]న�pz{నద�� Fషయ,�Fషయ,�Fషయ,�Fషయ,� క�^�య$న�?ిక�^�య$న�?ిక�^�య$న�?ిక�^�య$న�?ి.  ఖర1Ð రప<ఖర1Ð రప<ఖర1Ð రప<ఖర1Ð రప< పÈÑÌపÈÑÌపÈÑÌపÈÑÌ ఒకఒకఒకఒక 
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F�ా:~ి�HF�ా:~ి�HF�ా:~ి�HF�ా:~ి�H ఉత* మpz{నఉత* మpz{నఉత* మpz{నఉత* మpz{న సుహూuసుహూuసుహూuసుహూu U�జనంU�జనంU�జనంU�జనం.” (అబ£ ?#వ�Z హ?|§ 
గ�ంథం, �Dం. 2345; సహ³� అ� త� 8´, 1/448). 

ఇ²ా* u అంట� ఉప�ాసం FరPంచటG,� ఆలసOం -ేయకyడదు. 
ఎందుకంట� ప�వక*  సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం ఇల ఉప?ే�ం-#ర1: 

“ఇ²ా* uఇ²ా* uఇ²ా* uఇ²ా* u నునునును ఆలసOంఆలసOంఆలసOంఆలసOం -ేయనంత-ేయనంత-ేయనంత-ేయనంత వరక�వరక�వరక�వరక� ప�జల�ప�జల�ప�జల�ప�జల� మం\~ి)�ల+��మం\~ి) �ల+��మం\~ి) �ల+��మం\~ి) �ల+�� 
ఉంటGర1ఉంటGర1ఉంటGర1ఉంటGర1.” (సహ³� బ$ఖ�  హ?|§ గ�ంథం, ఫత�, 4/198).  

అనÖ ర?ియల� హ� అను	  ఉలN� ×ం\న హ?|§ ప��ారం ఉప�ాసం 
FరPంచటం: “ప�వక*ప�వక*ప�వక*ప�వక*  సల� ల� హ�సల� ల� హ�సల� ల� హ�సల� ల� హ� అల�ౖహ�అల�ౖహ�అల�ౖహ�అల�ౖహ� వసల� ంవసల� ంవసల� ంవసల� ం తనతనతనతన ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,� 
నమÉనమÉనమÉనమÉ కంట�కంట�కంట�కంట� మ$ం?ేమ$ం?ేమ$ం?ేమ$ం?ే 6#జC6#జC6#జC6#జC ఖరTÐ రప<ఖరTÐ రప<ఖరTÐ రప<ఖరTÐ రప< పళÌ6ÂపళÌ6ÂపళÌ6ÂపళÌ6Â FరPం-ే�ార1FరPం-ే�ార1FరPం-ే�ార1FరPం-ే�ార1; ఒక��ళఒక��ళఒక��ళఒక��ళ 
6#జC6#జC6#జC6#జC ఖరTÐ రప<ఖరTÐ రప<ఖరTÐ రప<ఖరTÐ రప< పళËÌపళËÌపళËÌపళËÌ అందుబGట"ల+అందుబGట"ల+అందుబGట"ల+అందుబGట"ల+ లNకL�6ేలNకL�6ేలNకL�6ేలNకL�6ే, ఆయనఆయనఆయనఆయన (ఎం/0నఎం/0నఎం/0నఎం/0న) 
ఖరTÐ రప<ఖరTÐ రప<ఖరTÐ రప<ఖరTÐ రప< పళËÌపళËÌపళËÌపళËÌ ����ార1����ార1����ార1����ార1; ఒక��ళఒక��ళఒక��ళఒక��ళ ఎం/0ఎం/0ఎం/0ఎం/0నననన ఖరTÐ రప<ఖరTÐ రప<ఖరTÐ రప<ఖరTÐ రప< పళËÌపళËÌపళËÌపళËÌ కy/#కy/#కy/#కy/# 
అందుబGట"ల+అందుబGట"ల+అందుబGట"ల+అందుబGట"ల+ లNకL�6ేలNకL�6ేలNకL�6ేలNకL�6ే, ఆయనఆయనఆయనఆయన �',��',��',��',� �టs�టs�టs�టs గ$టకల6Âగ$టకల6Âగ$టకల6Âగ$టకల6Â ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,� 
FరPం-ే�ార1FరPం-ే�ార1FరPం-ే�ార1FరPం-ే�ార1.” (అ�* ��KÇ|, 3/79 మ��య$ ఇతర హ?|§ గ�ంÇ#ల�. 

గ� ´ హసv హ?|§ అ, ఆయన వ� 8 క��ం\�#ర1. ?|,�� అ� ఇ�ా:, 

�Dం. 922ల+ సహ³� హ?|§ ^ా వ� 8 క��ం\�#ర1).  

ఇబ̧� ఉమu ర?ియల� హ� అను	 మ ఉలN� ఖన: ప�వక*  సల� ల� హ� 
అల�ౖహ� వసల� ం ఇ²ా* u తర1�ాత అంట� తన ఉప�ాJా,� FరPం\న 
తర1�ాత ఇల ప����ార1: “జహబజహబజహబజహబ అ�అ�అ�అ� జమజమజమజమ, వబ*లతవబ*లతవబ*లతవబ*లత అలఅలఅలఅల ఉరTØఉరTØఉరTØఉరTØ, 
వవవవ థబGతథబGతథబGతథబGత అ�అ�అ�అ� అ¼�అ¼�అ¼�అ¼�  ఇ�#Ù అల� �ఇ�#Ù అల� �ఇ�#Ù అల� �ఇ�#Ù అల� � (?#హమ$?#హమ$?#హమ$?#హమ$ L��న?ిL��న?ిL��న?ిL��న?ి, న�ాల�న�ాల�న�ాల�న�ాల� మరలమరలమరలమరల 
ప�వహ�ంచJా^ా�ప�వహ�ంచJా^ా�ప�వహ�ంచJా^ా�ప�వహ�ంచJా^ా� మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ అల�అల�అల�అల� ���� త�~¥*త�~¥*త�~¥*త�~¥*  ప��ఫలంప��ఫలంప��ఫలంప��ఫలం తపAకతపAకతపAకతపAక 
ల]ంచునుల]ంచునుల]ంచునుల]ంచును.” (అబ£ ?#వ�Z హ?|§ గ�ంథం, 2/765; ఇ?ి హసv హ?|§ 
^ా అ� ?#ర1ఖుn� -ే వ� 8 క��ంచబ/0న?ి, 2/185).  
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-ెడ  పనుల నుం/0, Lాపప< పనుల నుం/0 దూరం^ా ఉండటం, 
ఎందుకంట� ప�వక*  సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం ఇల ఉప?ే�ం\�#ర1: 

“ఎపÄ/ై6ేఎపÄ/ై6ేఎపÄ/ై6ేఎపÄ/ై6ే �ల+�ల+�ల+�ల+ ఎవ�45�#ఎవ�45�#ఎవ�45�#ఎవ�45�# ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం ఉంటGఉంటGఉంటGఉంటG�©�©�©�©, ఆఆఆఆ ~ి) �ల+~ి) �ల+~ి) �ల+~ి) �ల+ అతనుఅతనుఅతనుఅతను Lాపప<Lాపప<Lాపప<Lాపప< 
పనుల�పనుల�పనుల�పనుల� -ేయకyడదు-ేయకyడదు-ేయకyడదు-ేయకyడదు …” (సహ³� బ$ఖ�  హ?|§ గ�ంథం, అ� ఫత�, 

no. 1904). ఇం�g హ?|థుల+ ప�వక*  సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం ఇల 
బ�kిం\�#ర1: “ఎవ�456ేఎవ�456ేఎవ�456ేఎవ�456ే అబదfంఅబదfంఅబదfంఅబదfం పలకటంపలకటంపలకటంపలకటం మమమమనక�ం/#నక�ం/#నక�ం/#నక�ం/# మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ ఆఆఆఆ 
అసతOప<అసతOప<అసతOప<అసతOప< పల�క�ల��పల�క�ల��పల�క�ల��పల�క�ల�� అనుస��సూ*అనుస��సూ*అనుస��సూ*అనుస��సూ*  ఉంటG�©ఉంటG�©ఉంటG�©ఉంటG�©, అట"వంటsఅట"వంటsఅట"వంటsఅట"వంటs �ార1�ార1�ార1�ార1 -ే~¥-ే~¥-ే~¥-ే~¥ తమతమతమతమ 

ఆ�రLాఆ�రLాఆ�రLాఆ�రLా�యల�యల�యల�యల 6#Oగం6#Oగం6#Oగం6#Oగం అల� �అల� �అల� �అల� � క�క�క�క� అవసరంఅవసరంఅవసరంఅవసరం లNదులNదులNదులNదు.” (సహ³� బ$ఖ�  
హ?|§ గ�ంథం, అ� ఫత�, �Dం. 1903). ఉప�ా~ి -#/ీల� -ెపAటం, 
అప�ాదుల� ¾పటం, అబ?#f ల� -ెపAటం, అ��ల �ా�ాOలల+ LాలÚ8 నటం 
వంటs అ,� రకమ$ల హ�ా� (,r¥kింపబ/0న) పనుల� మను 
�gవల�ను. అల -ేయకL�6ే, అత, ప<ణ#Oల�� న�ం\L�6#�. ప�వక*  
సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం ఇల ఉప?ే�ం-#ర1: “ఆఆఆఆ ఉప�ా~ి�Hఉప�ా~ి�Hఉప�ా~ి�Hఉప�ా~ి�H తనతనతనతన 
ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం నుం/0నుం/0నుం/0నుం/0 ఆక�దపÄల�ఆక�దపÄల�ఆక�దపÄల�ఆక�దపÄల� తపAతపAతపAతపA ఇం���ఇం���ఇం���ఇం��� ల]ంచదుల]ంచదుల]ంచదుల]ంచదు.” (ఇబ̧� 
మజC హ?|§ గ�ంథం, 1/539; సహ³� అత* � 8´, 1/453). 

ఒక�� ప<ణO�ా�ాOలను �#శనం -ే~ి, LాLాలను కyడగట�j  
పనులల+ �',� - స:ంతం^ా �ార1 LాలÚ8 �� �H:¶ L�ట¬ల�, ప�దర9నల�, 
ఎ �̂ÐÛషను� , ~ి�Dమల�, ���డల L�ట¬ల�, వృk# సమ���ాల�, ±ధుల+�  
-ెడ  నడతగల �ా��6Â మ��య$ సమయLాలన 6ె�య, �ా��6Â క�~ి 
అనవసరpz{న చర�లల+ గంటల తరబ/0 సమయ,� వృk#^ా గడపటం, 
అనవసరం^ా /ౖెÜFంÝ -ేసుక�ంటÍ �రగటం, ±ధల+�  అనవసరం^ా 
త-#�డటం �దల�ౖనF. తహÉÐ Z, k#Oనం మ��య$ ఆ�ాధనలల+ 
గడ వవల~ిన ఈ పFత� �Dల, అ��క మం?ి ÏFతంల+ - ఆక� బGధల 



 17 

నుం/0 తlిAంచు�gవటG,�H పగలం6# ,ద�ల+ గడపటంల+, నమÉల� 
Pస�వటంల+ మ��య$ జమఆ¿ 6Â క�~ి నమÉ -ే~¥ అవ�ా�ా�� 
L�^¦ట"j �gవటంల+, �ాతx� ల� Fందుల� F��?#లల+ తమ తమ �g��కల� 
nర1��gవటంల+�� గ/0\L�తxం?ి. �'ంతమం?ి తమ సుఖసం6Âoా�� 
�gల+Aతx�#�మ, బGధపడ త», \�ాక�^ా ఈ �Dలక� Jా:గతం 
పల�క�6#ర1. రమ?#v �Dలల+ �'ంతమం?ి ప�జల� తమ ~}లవ< 
?ి�#లను ఎంజCÞ -ేయటం �'రక� మ$~ి� pqతర ?ే�ాలక� ప�యణ 
మవ<6#ర1. ~ీ* Üల� అ�^ా pqకపÄల� -ేసుక�,, సు�ాసనల� �DదజలN�  
l}రTàáమ$ల� ప�సుక�, �ావటం వంటs -ెడ  �ా6#వరణం నుం/0 �',� 
మ~ిÐదుల� తlిAంచు�gలNక L�తx�#��. �'ందర1 ప�జల� మం\ ~ి) �ల+ 
ఉ�#� స��, ఈ �Dలను అడ క�R�� ~ీజను^ా -ేసుక�ంటGర1. �'ందర1 
ప�జల� ప�మదకరpz{న బGణ#సం-#ల�, టLాసుల� �ాల��త» ఆనంద 
పడ  తxంటGర1. �'ందర1 మ�4Rట"లల+ �ర1గ$త» �'త*  �'త*  ²ాOషన�  
��టల+ సమయ,� వృk# -ేసు* ంటGర1. �'ందర1 దు�ాణ?#ర1ల� 
రమ?#v �Dల \వ�� ప?ి �©Éలల+ తమ తమ దు�ాణ#లల+ �'త*  
సర1క�ను, �'త*  /0జ4ౖను�  6ె\� ప�జల� ప<ణ#Oల� సంLా?ించు �'నుట 
నుం/0 దూరం -ేసు* ంటGర1.  

స:యం^ా �gప6#Lాలక� గ$���ావటం నుం/0 తమను 6#మ$ 
�ాLాడ �gవల�ను. ప�వక*  సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం ఇల 6ె�Lార1: 

“ఒక��ళఒక��ళఒక��ళఒక��ళ ఎవ�45�#ఎవ�45�#ఎవ�45�#ఎవ�45�# అత,6Âఅత,6Âఅత,6Âఅత,6Â L�టG� టక�L�టG� టక�L�టG� టక�L�టG� టక� ?ి^��#?ి^��#?ి^��#?ి^��# లNకలNకలNకలNక అవమనంఅవమనంఅవమనంఅవమనం -ే~ి�#-ే~ి�#-ే~ి�#-ే~ి�# 
అతనుఅతనుఅతనుఅతను (ఉప�ా~ిఉప�ా~ిఉప�ా~ిఉప�ా~ి), ‘��ను��ను��ను��ను ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం ఉ�#�నుఉ�#�నుఉ�#�నుఉ�#�ను, ��ను��ను��ను��ను ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం 
ఉ�#�నుఉ�#�నుఉ�#�నుఉ�#�ను.’ అ,అ,అ,అ, పల�కవల�నుపల�కవల�నుపల�కవల�నుపల�కవల�ను” (అ� బ$ఖ�  మ��య$ ఇతర హ?|§ 
గ�ంÇ#ల�. అ� ఫత�, �Dం. 1894). అల పలకటG,�H ఒక �ారణం 
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తనను 6#ను జC� పకం -ేసు�gవటpz{6ే, అత, ప�తO��)�H జC� పకం 
-ేయటమ��?ి �4ం/ో �ారణమవ<తxం?ి. �ా�, Jాk#రణం^ా 
ఉప�ాసులల+ ఇట"వంటs ఉత*మ ప�వర*నక� బదుల� ?|,�H ]న�pz{న 
నడవ/0క మనక� కనబడ ను. ప�జల� ఉప�ాసంల+ తమను 6#మ$ 
,గ�హ�ంచు�gవటG,�H మ��య$ ప��ాంతం^ా ఉండటG,�H ప�య��ంచటం 
-#ల మ$ఖOం. �ా, బGధO6#�ాహ�తOం6Â �ాహ�#ల� న/0l¥�ార1 ?|,�H 
వO���కం^ా  మగ��´ అ?#v Fన^ా�� తమ ��^ా,� మ��ంత^ా 
l}ంచటG,� మనం తరచు^ా చూసు* ంటGమ$.  

(*) మ�  అkికం^ా �నకyడదు, ఎందుకంట� ప�వక*  సల� ల� హ� అల�ౖహ� 
వసల� ం ఇల 6ె�Lార1: “ఆదంఆదంఆదంఆదం సం6#నంసం6#నంసం6#నంసం6#నం తమతమతమతమ LMటjనుLMటjనుLMటjనుLMటjను ,ంlినంత,ంlినంత,ంlినంత,ంlినంత 
ªరం^ాªరం^ాªరం^ాªరం^ా ఏఏఏఏ Lాత�నూLాత�నూLాత�నూLాత�నూ ,ంపర1,ంపర1,ంపర1,ంపర1.” (అ�* ��KÇ| హ?|§ గ�ంథం, �Dం. 2380; 

ఆయన ?|,, హసv హ?|§ ^ా వ� 8 క��ం-#ర1). F��కవంతxడ  
ÏFంచటG,�H భ$wJా* /ే ^ా,, భ$wంచటG,�H ÏFంచడ . మన శ� �ా,�H 
ప��జనం -ేకy��� ఆ�రpq ఉత*మpz{న?ి ^ా�, వ/0â ంపబ/ే ప��?| 
అంట� దరAం �gసం అంద���� ప�ద��9ం-ేందుక� ట�Û� �ద 
అలంక��ంపబ/ే ప��?| �ాదు. �ా� (రమ?#v �Dలల+) అ,� ర�ాల 
వంట�ాల� తయర1 -ేసు�gవటంల+ మ$, �̂ L��, వంటను ఒక 
�ాస* వpz{న కళ^ా UGFసు* ంటGర1. ఇల� ల� మ��య$ �ãకర1ల� తమ 

సమయన�ంతటs� వంటగ?ిల+�� గడ పటం వలన ఆ�ాధనలక� 
దూరpz{, మమ£ల� �Dలలల+ కంట� ఎక�Rవ^ా ప�జల� రమ?#v �Dలల+ 
U�జనం l}ౖ సమయ,� �D\�సు* ంటGర1. అల రమ?#v �Dల �ా�� �'రక� 
అÏర�ం, �ాయప<rిj  మ��య$ ^ాO~ిj ä �ాOధుల �Dల^ా మర1తxం?ి. 
అలంటs �ార1 �ం/0L�తxల అ�^ా భ$wం\, ?#హం6Â నున� ఒంటెల 
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మ?ి�� P���� �ళæÌ-Lా�యలy 6#� �̂, త�ా±� నమÉలను అ� 
కషjం^ా ప���*  -ేJా* ర1. �'ంద�456ే �దటs �4ండ  ర�ాతxల త�ా:6ే 
మ~ిÐదు నుం/0 బయటక� వ-ే�Jా* ర1.   

(*) జC� �#,� నల�గ$���� పంచుత», ?#నధ�ాKల� -ేసూ* , తమ Jా) �, 
మ��య$ �ా� రక బల�� ఇతర1ల స�యం �'రక� F,� �̂సూ* , 
మం\ నడత క� �̂య$ండ ట: సహ³� బ$ఖ�  మ��య$ సహ³� మ$~ి� ం 
హ?|§ గ�ంÇ#లల+ న¾దు -ేయబ/0న ఒక హ?|థుల+ ఇబ̧� అబG®Ö 
ర?ియల� హ� అను	  ఇల ఉలN� ×ం\�#ర1: “ప�వక*ప�వక*ప�వక*ప�వక*  సల� ల� హ�సల� ల� హ�సల� ల� హ�సల� ల� హ� అల�ౖహ�అల�ౖహ�అల�ౖహ�అల�ౖహ� 
వసల� ంవసల� ంవసల� ంవసల� ం ప�జలల+ప�జలల+ప�జలల+ప�జలల+ �4ల��4ల��4ల��4ల�  (మం\మం\మం\మం\ -ేయడంల+-ేయడంల+-ేయడంల+-ేయడంల+ అతOంతఅతOంతఅతOంతఅతOంత ఔ?#రOవంతxల�ఔ?#రOవంతxల�ఔ?#రOవంతxల�ఔ?#రOవంతxల�, 
?#తృత:ం?#తృత:ం?#తృత:ం?#తృత:ం గల�ార1గల�ార1గల�ార1గల�ార1.రమ?#vరమ?#vరమ?#vరమ?#v �Dలల+�Dలల+�Dలల+�Dలల+ wబ��Àల�wబ��Àల�wబ��Àల�wబ��Àల� ఆయననుఆయననుఆయననుఆయనను 
క�~¥టపÄడ క�~¥టపÄడ క�~¥టపÄడ క�~¥టపÄడ , అంద��కంట�అంద��కంట�అంద��కంట�అంద��కంట� అkికం^ాఅkికం^ాఅkికం^ాఅkికం^ా ఆయనఆయనఆయనఆయన ఉ?#రఉ?#రఉ?#రఉ?#ర స:UG�ాస:UG�ాస:UG�ాస:UG�ా,�,�,�,� 
చూl¥�ార1చూl¥�ార1చూl¥�ార1చూl¥�ార1. రమ?#vరమ?#vరమ?#vరమ?#v �Dలల+�Dలల+�Dలల+�Dలల+ ప���ాn�ప���ాn�ప���ాn�ప���ాn� wబ��Àల�wబ��Àల�wబ��Àల�wబ��Àల� ఆయననుఆయననుఆయననుఆయనను క�~¥�ార1క�~¥�ార1క�~¥�ార1క�~¥�ార1 
మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ ఖుuఆvఖుuఆvఖుuఆvఖుuఆv బ�kంి-ే�ార1బ�kంి-ే�ార1బ�kంి-ే�ార1బ�kంి-ే�ార1. రమ?#vరమ?#vరమ?#vరమ?#v �Dలల+�Dలల+�Dలల+�Dలల+ ప�వక*ప�వక*ప�వక*ప�వక*  సల� ల� హ�సల� ల� హ�సల� ల� హ�సల� ల� హ� 
అల�ౖహ�అల�ౖహ�అల�ౖహ�అల�ౖహ� వసల� ంవసల� ంవసల� ంవసల� ం ±-ే±-ే±-ే±-ే ^ా�^ా�^ా�^ా� కంట�కంట�కంట�కంట� ��గం^ా��గం^ా��గం^ా��గం^ా మం\మం\మం\మం\ -ేయడంల+-ేయడంల+-ేయడంల+-ేయడంల+ మ$ందంజమ$ందంజమ$ందంజమ$ందంజ 
��~¥�ార1��~¥�ార1��~¥�ార1��~¥�ార1.” (అ� బ$ఖ� , అ� ఫత�, �Dం.6). తమ తమ పనుల� 
సక�మం^ా ఆచ��ంచలNనంత^ా మ��య$ ఇతర1ల6Â  స��^ా8  ప�వ��*ంచ 
లNనంత^ా, ప�జల� తమ ఉ?#ర స:UG�ా,� lి~ి�#��తనం6Âనూ, 
చల�#,� J�మ��తనం6Âనూ ఎల మ��A/0 -ేసుక�ంట"�#��© మ��య$ 
�ాట,�ంటs�� ఉప�ాJాల�� ఎల Jాక�^ా -ేసుక�ంట"�#��©! 

ఉప�ాJాల� ఉండటం6Â Lాట" �దJాదలక� అన�ం l}టjటం 
?#:�ా స:ర8ంల+ ప����ంచవచు�ను. ?|, గ$��ం\ ప�వక*  సల� ల� హ� 
అల�ౖహ� వసల� ం ఇల 6ె�Lార1: “స:ర8ంస:ర8ంస:ర8ంస:ర8ం �',��',��',��',� గదుగదుగదుగదుల��#��ల��#��ల��#��ల��#��. 

�ాటsల+ప��ాటsల+ప��ాటsల+ప��ాటsల+ప� నుం/0నుం/0నుం/0నుం/0 బయటక�బయటక�బయటక�బయటక� చూడవచు�చూడవచు�చూడవచు�చూడవచు� మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ బయటsబయటsబయటsబయటs నుం/0నుం/0నుం/0నుం/0 �ాటs�ాటs�ాటs�ాటs 
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ల+ప��Hల+ప��Hల+ప��Hల+ప��H చూడవచు�చూడవచు�చూడవచు�చూడవచు�. అల� �అల� �అల� �అల� � �ాటs,�ాటs,�ాటs,�ాటs, �దలక��దలక��దలక��దలక� అన�ంఅన�ంఅన�ంఅన�ం l}ట�jl}ట�jl}ట�jl}ట�j , మృదువ<^ామృదువ<^ామృదువ<^ామృదువ<^ా 
మటG� /ేమటG� /ేమటG� /ేమటG� /ే, క�మంక�మంక�మంక�మం తపAక�ం/#తపAక�ం/#తపAక�ం/#తపAక�ం/# ఉప�ాJాల�ఉప�ాJాల�ఉప�ాJాల�ఉప�ాJాల� Lాటsం-ేLాటsం-ేLాటsం-ేLాటsం-ే, మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ ఇతరఇతరఇతరఇతర 
ప�జల�ప�జల�ప�జల�ప�జల� ,ద�,ద�,ద�,ద� L�తxంL�తxంL�తxంL�తxం/ే//ేే/ే �ా���ా���ా���ా�� ��ళ��ళ��ళ��ళల+�ల+�ల+�ల+�  నమÉనమÉనమÉనమÉ -ే--ేే-ే~¥~¥~¥~¥ �ా���gసం�ా���gసం�ా���gసం�ా���gసం తయర1తయర1తయర1తయర1 
-ే~ి�#డ -ే~ి�#డ -ే~ి�#డ -ే~ి�#డ .” (అహKZ హ?|§ గ�ంథం 5/343; ఇబ̧� ఖుజ4ౖమ�, �Dం. 

2137. బలpz{న ఇతర ��L�ర1j ల ఆk#రం^ా ?|, ఉలN� ఖనల పరంపర 
(ఇJా�Z) హసv వ� 8 కరణక� -ెందుతxంద, r¥Ø అల®� ఫ<ç ��ç ల+ 
6ె�Lార1). ప�వక*  సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం ఇల 6ె�Lార1: “తనతనతనతన 
ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,� FరPంచటంFరPంచటంFరPంచటంFరPంచటం �'రక��'రక��'రక��'రక� ఒకఒకఒకఒక ఉపఉపఉపఉప�ా~ి�H�ా~ి�H�ా~ి�H�ా~ి�H ఎవ�45�#ఎవ�45�#ఎవ�45�#ఎవ�45�# ఆ�రఆ�రఆ�రఆ�ర 
ప?#�ా) లనుప?#�ా) లనుప?#�ా) లనుప?#�ా) లను అందజ�~¥*అందజ�~¥*అందజ�~¥*అందజ�~¥* , అత,�Hఅత,�Hఅత,�Hఅత,�H కy/#కy/#కy/#కy/# ఆఆఆఆ ఉప�ా~ి�Hఉప�ా~ి�Hఉప�ా~ి�Hఉప�ా~ి�H ల]ం-ేటంతటsల]ం-ేటంతటsల]ం-ేటంతటsల]ం-ేటంతటs 
ప<ణ#Oల�ప<ణ#Oల�ప<ణ#Oల�ప<ణ#Oల� �'ం-ంె�'ం-ంె�'ం-ంె�'ం-ంె కy/#కy/#కy/#కy/# త^�8ంపబడక�ం/#త^�8ంపబడక�ం/#త^�8ంపబడక�ం/#త^�8ంపబడక�ం/# ప�Jా?ంిపబడ నుప�Jా?ంిపబడ నుప�Jా?ంిపబడ నుప�Jా?ంిపబడ ను.” (అ�* ��KÇ| 
హ?|§ గ�ంథం, 3/171; సహ³� అత* � 8´, 1/451). r¥ఖు� ఇJా� ం [ఇబ̧� 
6ౖెPయ�] (అల� � ఆయనను కర1ణ_ంచు^ాక) ఇల 6ె�Lార1: 

“అంట�అంట�అంట�అంట� ఉప�ా~ిఉప�ా~ిఉప�ా~ిఉప�ా~ి సంతృlి*సంతృlి*సంతృlి*సంతృlి*  -ెం?ే-ెం?ే-ెం?ే-ెం?ే వరక�వరక�వరక�వరక� అత,�Hఅత,�Hఅత,�Hఅత,�H U�జనంU�జనంU�జనంU�జనం l}టjవల�నుl}టjవల�నుl}టjవల�నుl}టjవల�ను.” 

(అ� ఇè* య�ా¿ అ� µి×యO�, p. 109). 

మ$ందుతరంల+, అ��క మం?ి (సలé) ఇ²ా* u -ే�ం-ే 
(ఉప�ాసం FరPం-ే) సమయంల+ తమl}ౖ �దలక� L�ా k#నOత 
,-ే��ార1. �ా��ల+ ప�మ$ఖుల� – అబ$« ల� � ఇబ̧� ఉమu, మ�ä 
ఇబ̧� ?|�#u, అహKZ ఇబ̧� హంబ� మ��య$ ఇతర1ల�. అబ$« ల� � 
ఇబ̧� ఉమu ర?ియల� హ� అను	 మ అ�#థల� మ��య$ �దల� 
లNక�ం/# తన ఉప�ాJా,� FరPం-ే�ార1 �ాదు. 
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ఈఈఈఈ  మ�న�తమ�న�తమ�న�తమ�న�త  మసంల+మసంల+మసంల+మసంల+  -ేయవల-ేయవల-ేయవల-ేయవల~ిన ఆచరణల�~ిన ఆచరణల�~ిన ఆచరణల�~ిన ఆచరణల�:   

(*) స:యం^ా మ��య$ చుట"j ప�కRల �ా6#వరణ#,� ఆ�ాధనల �gసం 
తయర1-ేసు�gవటం, LాLాల L�ా య��తం �'రక� మ��య$ అల� � 
�Dౖప< మరలటం �'రక� త:రపడటం, రమ?#v మసం ఆరంభం 
అవ<తxన�పÄడ  సం6Âషపడటం, ఉప�ాJాలను స��^ా8  Lాటsంచడం, 
సక�మpz{న బ$?ిf, క� �̂య$ండటం మ��య$ అల� � క� భయపడ త» 
త�ా±� నమÉలను ఆచ��ంచటం, �Dల మధOల+, ప?ి ?ి�#లల+ 
అల~ి L��నట"�  UGFంచ క�ం/# ఉండటం, ల�ౖలతx� ఖదu 
LMందటG,�H ప�య��ంచటం, �త*ం ఖుuఆv ను అ��క ప�ాOయమ$ల� 
ప��ంచటం, ?|నం^ా ఏడ సూ*  అల� � ను ��డ �gవటG,�H మ��య$ 
ప��సు* న� ఖుuఆv ఆయతxల� అర)ం -ేసు�gవ టG,�H ప�య��ంచటం. 

‘రమ?#v �Dలల+ -ే~¥ ఉమê , హ¶Ð  6Â సమన pz{నద,, ఈ ?|�Dనల 
�Dలల+ -ే~¥ ?#నం అ��క �4ట"� ^ా గ$ణ_ంచబడ తxంద, మ��య$ ఎ6ే�ాé 
Lాటsంచ/#,� (అల� � ప�శన�త �gసం మ~ిÐదుల+ Lాటsం-ే 
ఏ�ాంత�ాసం) సున�తxల� ధ�±క��సు* �#��.  

(*) �Dలరంభంల+ ఒక���'కర1 dUG�ాం%ల� 6ెల�ప<�gవటంల+ తl¥A� 

లNదు. ప�వక*  సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం �Dలరంభప< dభ�ార*ను తన 
సహచర1లక� 6ె�l¥�ార1. ?#,ల+ JాధOpz{న,� ఎక�Rవ ప<ణ#Oల� 
సంLా?ించమ, l¥���lిం-ే�ార1. అబ£ హ��45ర� ర?ియల� హ� అను	  
ఇల ఉలN� ×ం-#ర1: “ప�వక*ప�వక*ప�వక*ప�వక*  సల� ల� హ�సల� ల� హ�సల� ల� హ�సల� ల� హ� అల�ౖహ�అల�ౖహ�అల�ౖహ�అల�ౖహ� వసల� ంవసల� ంవసల� ంవసల� ం ఇలఇలఇలఇల 6ె�Lార16ె�Lార16ె�Lార16ె�Lార1, 

‘dUGల6ÂdUGల6ÂdUGల6ÂdUGల6Â కy/0నకy/0నకy/0నకy/0న రమ?#vరమ?#vరమ?#vరమ?#v �Dల�Dల�Dల�Dల ���� వద«వద«వద«వద« క�క�క�క� వ\�న?ివ\�న?ివ\�న?ివ\�న?ి. (ఈ�Dలల+ఈ�Dలల+ఈ�Dలల+ఈ�Dలల+) 
ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం LాటsంచLాటsంచLాటsంచLాటsంచ/#,�/#,�/#,�/#,� అల� �అల� �అల� �అల� � �l}ౖ�l}ౖ�l}ౖ�l}ౖ తపA,స��తపA,స��తపA,స��తపA,స�� -ే~ి�#డ -ే~ి�#డ -ే~ి�#డ -ే~ి�#డ . ?|,ల+?|,ల+?|,ల+?|,ల+ 
స:ర8?#:�ాల�స:ర8?#:�ాల�స:ర8?#:�ాల�స:ర8?#:�ాల� 6ెరవబడ 6ెరవబడ 6ెరవబడ 6ెరవబడ నునునును మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ నరక?#:�ాల�నరక?#:�ాల�నరక?#:�ాల�నరక?#:�ాల� మ£~ి��యమ£~ి��యమ£~ి��యమ£~ి��య 
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బడ బడ బడ బడ నునునును మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ r}ౖ6#నులక�r}ౖ6#నులక�r}ౖ6#నులక�r}ౖ6#నులక� (దుషjశక�* లక�దుషjశక�* లక�దుషjశక�* లక�దుషjశక�* లక�) సం�4ళËÌసం�4ళËÌసం�4ళËÌసం�4ళËÌ ��యబడ ను��యబడ ను��యబడ ను��యబడ ను. 
?|,ల+?|,ల+?|,ల+?|,ల+ ఒకఒకఒకఒక �ా���ా���ా���ా�� ఉన�?ిఉన�?ిఉన�?ిఉన�?ి – అ?ిఅ?ిఅ?ిఅ?ి �D�O�D�O�D�O�D�O �Dలల�Dలల�Dలల�Dలల కంట�కంట�కంట�కంట� ఉత* మpz{న?ిఉత* మpz{న?ిఉత* మpz{న?ిఉత* మpz{న?ి. 
ఎవ�456ేఎవ�456ేఎవ�456ేఎవ�456ే ?#,?#,?#,?#, dUGలనుdUGలనుdUGలనుdUGలను L�^¦ట"j క��#��©L�^¦ట"j క��#��©L�^¦ట"j క��#��©L�^¦ట"j క��#��©, �ాస* �ా,�H�ాస* �ా,�H�ాస* �ా,�H�ాస* �ా,�H �ార1�ార1�ార1�ార1 (ఎం6Âఎం6Âఎం6Âఎం6Â) 
L�^¦ట"j క�న�L�^¦ట"j క�న�L�^¦ట"j క�న�L�^¦ట"j క�న�ట��ట��ట��ట�� .’” (అ,�Jా� హ?|§ గ�ంథం, 4/129; సహ³� అత* � 8´, 

1/490) 

�',��',��',��',�  ఉప�ాసఉప�ాసఉప�ాసఉప�ాస  ,యమల�,యమల�,యమల�,యమల�  : 

(6) ఉప�ాJాలల+ వర1స^ా క�మం తపAక�ం/#, F�ామం లNక�ం/# 
Lాటsంచవల~ిన ఉప�ాJాల� – ఉ?#హరణక� - రమ?#v �Dల 
ఉప�ాJాల�, LMరLాట"న ఎవ���Dౖ�# హతO -ే~¥*  – ?#,�H ప���రం^ా 
Lాటsంచవల~ిన ఉప�ాJాల�, w�u అ�� అజC� న�ాలప< పదf� (UGరO6Â 
�వ< �# త��  �Dనుక UGగం వంటs ?#,F అ, అనటం) ?#:�ా ఎవ�45�# 
తన UGరOక� F/#క�ల� ఇ~¥*  - ?#,�H ప���రం^ా Lాటsంచవల~ిన 
ఉప�ాJాల�, రమ?#v �Dలల+ పగటsప�ట UGరOం6Â సంU� �̂ం\ 
నందులక� ప���రం^ా Lాటsంచ వల~ిన ఉప�ాJాల� �దల�ౖనF. 
అల �̂ ఎవ�45�# ఎడ6ెరlి లNక�ం/# అల� � �gసం ఉప�ాJాల� ఉంటGన,  
�క�Rక�న� ఉప�ాJాలను తపA,స��^ా ప���*  -ేయవల~ి ఉన�?ి.  

వర1స క�మంల+ LాటsంచనకRరలN, మ�© రకpz{న ఉప�ాJాల� 
కy/# ఉ�#��. ఉ?#హరణక� – రమ?#v �Dలల+ అ,�ారO 
ప��~ి) తxలల+ తlిAL��న ఉప�ాJాల�, హ¶Ð  సమయంల+ బ�?#నం 
సమ��AంచలN, ప��~ి) �ల+ ఉం/ే ప?ి ?ి�#ల ఉప�ాJాల�, pzజC��ట¬ 
పం/0తxల అ]L�ా యం ప��ారం Lాప ప���రం (క²ాàర¿ య�v) �gసం 
ఉం/ే ఉప�ాJాల�, ఇ�ëం ,యమల� ఉల� ఘ�ం\నందులక� ఉం/ే 
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ఉప�ాJాల�, -ే~ిన �క�Rను (వర1స^ా ఉంటGన�� సంకలAం 
-ోసు�g,F) ప���*  -ేయటG,�H ఉం/ే ఉప�ాJాల� ...  

(7) తపA, స�45న Fkి ఉప�ాJాలల+, హెచు�తగ$8 లను ప���*  
-ేయటG,�H ఉం/ే ఐ\íక ఉప�ాJాల�. ఉ?#హరణక� అష»ర�, 
అ�ాఫ�, అయO� అ� బ�ÀZ (ప�� హ�Ï� �Dలల+, 13th, 14th 

మ��య$ 15th), J�మ మ��య$ గ$ర1�ారప< ఉప�ాJాల�, ష�ా:� 
�Dలల+, 6 ?ి�#ల ఉప�ాJాల�, ఇం�ా మ$హర�� మ��య$ oాఅబGv 
�Dలలల+ ఉం/ే ఉప�ాJాల�.  

(8) dక��ా�ా,� ��ర1-ే~ి, ఆ ఒకR�©É మత�pq ఉప�ాసం ఉండటం 
అనుమ�ంపబడలNదు. (అ� బ$ఖ� , ఫత� అ� బG� , �Dం. 1985), 

లN?# ��వలం శ,�ారం ఉప�ాసం ఉండటం, అ?ి Fkి^ా ఉండవల~ిన 
ఉప�ాసpz{6ే తపA. (అ�* ��KÇ| ?#:�ా ఇ?ి న¾దు -ేయబ/0న?ి 
మ��య$ హసv హ?|§ ^ా వ� 8 క��ంచబ/0న?ి, 3/111) – అంట� స�45న 
�ారణం లNక�ం/# ఆ ?ి�#లను ఒంట�� ఉప�ాస ?ి�#ల�^ా -ేయటమన� 
మట. ÏFత�ాలం �త*ం ఉప�ాసం ఉండటం కy/# అనుమ�ంప 
బడలNదు. అల �̂ �4ండ  లN?# అంతకంట� ఎక�Rవ ?ి�#ల� వర1స^ా 
,రంత�ాయం^ా ఉప�ాసం ఉండటం కy/#, i.e., అంట� �4ండ   లNక 
మ£డ  ?ి�#ల� వర1స^ా, �ాటsమధO F�ామం లNక�ం/# ఉప�ాసం 
ఉండటం.  

అల �̂ �4ండ  పండ గ ?ి�#లల+, తrీ�Ø ?ి�#లల+ (హ¶Ð  
�Dలల+, 11

th
, 12

th
 మ��య$ 13

th
 ?ి�#ల�) ఉప�ాసం ఉండటం 

,r¥kింపబ/0న?ి. ఎందుకంట� ఈ ?ి�#ల� �నటం, 6#� గటం మ��య$ 
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అల� � ను k#O,ంచటం �'రక� ప�6ేO�Hంచబ/0�#�. �ా, హ¶Ð  ల+ 
బ�?#నం సమ��Aంచు�gలN, వO�H*  �gసం తrీ�Ø ?ి�#లల+ ��#ల+ 
ఉప�ాసం ఉండటం అనుమ�ంపబ/0న?ి.  

రమ?#vరమ?#vరమ?#vరమ?#v  �Dల�Dల�Dల�Dల  ఆఆఆఆరంUG,�రంUG,�రంUG,�రంUG,�  ఎలఎలఎలఎల  గ$��ంచగ$��ంచగ$��ంచగ$��ంచవల�నువల�నువల�నువల�ను? 

(9) �'� త*  �Dలవంక కనబడ^ా�� లN?# oాఅబGv �Dల [కR 30 
?ినమ$ల� ప�ర*వ^ా�� రమ?#v �Dల ఆరంభమవ<తxం?ి. ఎవ�45�# స�� 
రమ?#v మసప< �'� త*  �Dలవంక చూ~ినట� �6ే లN?# నమKకpz{న 
Jా) నం నుం/0 ?#, గ$��ం\ Fన�ట� �6ే, ఉప�ాసమ$ండటం ఆ వO�H*l}ౖ 
తపA,స��.  

ల�కRల ?#:�ా రమ?#v �DలరంUG,� ,ర��ంచటం Û?#అ 
అంట� క�A6#-#రమవ<తxం?ి ఎందుకంట�, ఒక హ?|§ ల+ ప�వక*  
సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం సAషjం^ా ఇల 6ె�Lార1: “�ర1�ర1�ర1�ర1 ?#,,?#,,?#,,?#,, 
(�Dలవంక�Dలవంక�Dలవంక�Dలవంక) చూడ^ా��చూడ^ా��చూడ^ా��చూడ^ా�� ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం ఉండం/0ఉండం/0ఉండం/0ఉండం/0 మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ �ర1�ర1�ర1�ర1 ?#,,?#,,?#,,?#,, 
చూడ^ా��చూడ^ా��చూడ^ా��చూడ^ా�� ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం FరPంచం/0FరPంచం/0FరPంచం/0FరPంచం/0.” ఒక��ళ య$క*  వయసుRడ , 
బ$?ిf గల�ాడ , నమKకసు* డ , Fశ:స�య$/ౖెన మ��య$ మం\ 
కంటsచూప< గల ఒక మ$~ి� ం గనుక ‘తన కళÌ6Â స:యం^ా 6#ను 
�Dలవంకను చూJాను’ అ, -ెlిAనట� �6ే, ఆ Fష.యంల+ మనం 
అత, మటను nసు�gవల~ి ఉంట"ం?ి మ��య$ ?#, ప��ారం 
నడ చు�gవల~ి ఉంట"ం?ి (ఉప�ాJాల� ఆరం]ంచవల~ి ఉంట"ం?ి).   
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ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం  ఎవ��l}ౖఎవ��l}ౖఎవ��l}ౖఎవ��l}ౖ  తపA,స��తపA,స��తపA,స��తపA,స��? 

(10) య$క*వయసుR/ౖెన, బ$?ిf గల�ా/ౖెన, ,లకడ^ా ఒక-ోట 
ఉన��ా/ౖెన (i.e., ప�యణంల+ లN,�ాడ ), ఉప�ాసం ఉండగ�^� 
మ��య$ ఋతxJ�ా వం (హెÆZ) లN?# బG�ంతల రక*J�ా వం (,²ాÖ) ల 
వంటs అవ�©ధం లN, ప�� మ$~ి� ంl}ౖ ఉప�ాసం తపA,స��.   

ఎవ�45�# వO�H*�H ఈ �H�ం?ి మ£/0ంటsల+ ఏ?ి జ�� �̂�#, అతను 
య$క*వయసు�క� -ేర1క��#�డ, UGFంచబడ ను: కలల+ లN?# 
UG�¢?ే�కం వంటs ఇతర �ారణ#ల వలన ±రOసïలనం జరగటం; 

మ�ాKం^ాల వద«  �Dంట"� కల� �లవటం; 15 సంవత��ాల వయసు�క� 
-ేర1�gవటం. ~ీ* Üల Fషయంల+�Dౖ6ే, �#ల�^© Fషయం కy/# ఉన�?ి - 

అ?ి ఋతxJ�ా వం; ఎవ�45�# బG�క ప?ి సంవత��ాల వయసు�క� 
-ేర1�gక L���# స��, ఒక��ళ ప<షAవ� అ�నట� �6ే (ఋతxJ�ా వం 
�దల�ౖ6ే), ఆFడ l}ౖ ఉప�ాసం తపA,స��. 

(11) \న�lిల� ల� 7 సంవత��ాల వయసు�క� -ేర^ా��, ఆ�©గOం^ా 
ఉంట�, �ా��, ఉప�ాసం ఉం/ేటట"�  ఆజC� lించవల�ను. ప?ి సంవత��ాల 
వయసు�క� -ే���#, ఒక��ళ lిల� ల� ఉప�ాసం ఉండనట� �6ే, నమÉ 
Fషయంల+ మ?ి��^ా �ా��, దం/0ంచవల�న, �'ందర1 పం/0తxల 
అ]L�ా యం (అ� మ$  ̂�, 3/90). ఉప�ాJా,�H బదుల�^ా lిల� లక� 
ప<ణ#Oల� ప�Jా?ింపబడ ను. lిల� ల స�45న l}ంప�ా,�H మ��య$ మం\ 
పనుల �Dౖప< ?#�� చూప<తxన�ందులక� బదుల�^ా �ా�� త��దండ � లక� 
కy/#. రమ?#v �Dల ఉప�ాJాల� ఎపÄడ  తపA, స�� -ేయబ/0�#� 

అ�� Fషయం గ$��ం\ చ���సూ*  అర1� బÞ Û�D*  మ$అF:Z 
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ర?ియల� హ� అ�#	  ఇల 6ె�l}ను: “pqమ$pqమ$pqమ$pqమ$ మమమమ lిల� లనుlిల� లనుlిల� లనుlిల� లను ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం 
ఉం-ే�ారమ$ఉం-ే�ారమ$ఉం-ే�ారమ$ఉం-ే�ారమ$ మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ ఉ,�6Âఉ,�6Âఉ,�6Âఉ,�6Â ఆటబమKల�ఆటబమKల�ఆటబమKల�ఆటబమKల� -ే~ి-ే~ి-ే~ి-ే~ి తయర1తయర1తయర1తయర1^ా^ా^ా^ా 
ఉంచుక���ఉంచుక���ఉంచుక���ఉంచుక��� �ారమ$�ారమ$�ారమ$�ారమ$. ఆక�6Âఆక�6Âఆక�6Âఆక�6Â lిల� ల�lిల� ల�lిల� ల�lిల� ల� ఏ/0�నట� �6ేఏ/0�నట� �6ేఏ/0�నట� �6ేఏ/0�నట� �6ే, ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం 
FరPం-ేFరPం-ేFరPం-ేFరPం-ే సమయంసమయంసమయంసమయం స�lంి-ేస�lంి-ేస�lంి-ేస�lంి-ే వరక�వరక�వరక�వరక� ఆడ �gవటG,�Hఆడ �gవటG,�Hఆడ �gవటG,�Hఆడ �gవటG,�H ఆఆఆఆ ఆటబమKలనుఆటబమKలనుఆటబమKలనుఆటబమKలను 
�ా���H�ా���H�ా���H�ా���H ఇ-�ే�ారమ$ఇ-�ే�ారమ$ఇ-�ే�ారమ$ఇ-�ే�ారమ$..” (అ� బ$ఖ� , ఫత�, �Dం. 1960). ఉప�ాసం 
ఉండమ, తమ lిల� లక� -ెLాAల�� Fషయ,�H �'ందర1 
L�ా k#నOత,వ:ర1; ,జC,�H, lిల� లల+ ఉప�ాసం Lాటsం-#ల�� ఉ6#�హం 
ఉండవచు� మ��య$ ఉప�ాసం ఉండగ� �̂ శ�H*Jామ�ా) áల� కy/# 
ఉండవచు�, �ా, ఆ lిల� �ా, త��దండ � ల� అత,l}ౖ జC� వలన, 
అత,, ఉప�ాసం ఉండక�ం/# ఆపవచు�. అ�6ే ,జpz{న 
దయ?#�0ణ#Oల� ఆ lిల� �ా,, ఉప�ాJాలక� అల�ాట" -ేయటంల+�� 
ఉ�#�య��?ి �ార1 గ�హ�ంచటం లNదు. ఖుuఆv ల+ అల� � ఇల 
ప�కటsసు* �#�డ : “ఓ F�ా:సుల�ా! �ర1 PమKð�, � క�ట"ంబ 
సభ$Oలనూ మనవ<ల�, �ాళËÌ ఇంధనం �ాబ��Ò అ �̂� నుం/0 
�ాLాడ �gం/0. ?#,l}ౖ ఎం6Â బ�షxj ల�, అతOంత క��నుల� అ�న 
?ౖెవదూతల� ,యPంచబ/0 ఉంటGర1; �ార1 ఎన�టs�� అల� � ఆజ�ను 
ఉల� ఘ�ంచర1, �ార1 తమక� ఏ ఆజ�  ఇ\��#, ?#,, LాటsJా* ర1.” 

[అత*హ³ë � 66:6]. బG�కల� య$క*వయసు�క� -ేర1క��� సమయంల+ 
�ా�� ఉప�ాసం గ$��ం\ ప�6ేOక శ�దf  వహ�ంచవల�ను. ఎందుకంట� 
�టj�దటs ఋతxJ�ా వం L�ా రంభpz{�#, ~ిగ$8  వలన ఆFడ తన 
ఉప�ాJా,� అల �̂ �'నJా �̂ంచటG,�H మ��య$ తర1�ాత ?ి�#లల+ 
?#,, Lాటsంచక క�ం/# ,ర�%Oం -ేయటG,�H ఆJాRరం ఉన�?ి.  
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(12) ఒక��ళ పగటsప�ట ఎవ�45�# మ$~ి� pqతర1డ  ఇJా� ం 
~ీ:క��ం\నట� �6ే లN?# ఎవ�45�# బGల�డ  / బG�క య$క*వయసు�క� 
-ేర1క�న�ట� �6ే లN?# మ�~ి)Pతం లN, వO�H*  ఆ ~ి) � నుం/0 �gల�క� 
న�ట� �6ే – అట"వంటs �ార1 P �̂�న పగటs UGగంల+ ఆ�ర 
Lా�యలక� దూరం^ా ఉండవల�ను. ఎందుకంట�, �ా��ల+, ఈ మర1A 
�ా��, Fkి^ా ఉప�ాసం ఉండవల~ిన వOక�* ల �gవల+,�H -ేర1�తxం?ి. 
అ�6ే, Fkి^ా ఉప�ాసం ఉండవల~ిన ~ి) �ల+ లN,, గడ\L��న 
రమ?#v ?ి�#లక� బదుల�^ా �ార1 ఉప�ాసం ఉండనవసరం.  

(13) తమ తమ పనులక� మ�చ�ం\న �ార1 బGధుOల� �ార1 (�ా�� 
పనుల� ?ౖెవదూతల-ే న¾దు -ేయబడవ<). �ా�, �'ంత~¥ప< మం\^ా 
ఉంటÍ, �'ంత ~¥ప< మ�~ి)Pతం �gల+Aతxన�ట� �6ే, అతను మం\^ా 
ఉన� సమయంల+ ఉప�ాస ,యమలను Lాటsంచవల�ను మ��య$ 
మ�~ి)Pతం �gల+A�న సమయంల+ అతను మ,�ంచబడ ను. 
మం\^ా ఉన�పÄడ  ఉప�ాసం ఉం/#ల�� సంకలA,� -ేసుక�న� 
�ారణం^ా, ఒక��ళ పగటs ప�ట ఎవ�45�# మ�~ి)Pతం �gల+A��#, 
ఏ?ౖె�# �©గం వలన లN?# ఏ?ౖె�# ���� �ారణం వలన సృహ �gల+A�న 
�ా, Fషయంల+ మ?ి��^ా అత, ఉప�ాసమ£ -ెల�� తxం?ి. (ఇబ̧� 
ఉÇౖెPv సంకలనం -ే~ిన మజC�Ö షహu రమ?#v, p.28). ఇ?ే 
,యమం మ£రí�©గ$లక� కy/# వ��*సు* ం?ి.  

(14) ఒక��ళ ఎవ�45�# రమ?#v �Dలల+ చ,L�6ే, అత,l}ౖ లN?# అత, 
�ారసులl}ౖ P^��న రమ?#v �Dల ఉప�ాJాల గ$��ం\ ఎట"వంటs బG�� 
ఉండదు.   
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(15) ఒక��ళ ఎవ���45�# రమ?#v �Dలల+ Fkి^ా ఉప�ాJాల� 
ఉండవల�న�� Fషయం 6ె�యకL�6ే లN?# రమ?#v �Dలల+ పగటsప�ట 
ఆ�రLా�యల� భ$wంచటం ,r¥kింపబ/0నద�� 6ె�యకL�6ే లN?# 
రమ?#v �Dలల+ పగటs ప�ట UG�ాOభర*ల� ర�సంU�గం -ేయకyడద�� 
Fషయం 6ె�యకL�6ే, pzజC��ట¬ పం/0తxల అ]L�ా యం ప��ారం �ార1 
మ,�ంచబడ6#ర1. అల �̂, �'� త* ^ా ఇJా� ం ~ీ:క��ం\న �ా�� Fషయంల+, 
మ$~ి� pqతర1ల ?#ర1� హర´ (శతx� ) ?ేశంల+ ,�ాసమ$ంట"న� 
మ$~ి� ంల Fషయంల+ మ��య$ మ$~ి� pqతర1ల మధO l}�� �̂న మ$~ి� ంల 
Fషయంల+ కy/#. అ�6ే, మ$~ి� ంల మధOన l}�� �̂న మ��య$ 
ఎవ���Dౖ�# అ/0 �̂ 6ెల�సుక��� ~ి) �ల+ ఉన� వO�H*  Fషయంల+ ఎట"వంటs 
Pన��ంప� లNదు.  

ప�యణ_క�లప�యణ_క�లప�యణ_క�లప�యణ_క�ల  ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం:     

(16) ప�యణ_క�డ  తన ఉప�ాJా,� FరPంచటG,�H �',� 
,యమల��#��. అత, ప�యణం దూరప�యణpz{ ఉండవల�ను 
లN?# ఆ దూరం ప�యణమ,lిం-ేటంతటs దూరpz{ ఉండవల�ను (ఈ 
Fషయpz{ పం/0తxల మధO Uñ?#]L�ా యల��#�య��?ి అంద���� 
6ె�~ిన?ే), ఇం�ా తన పటjణం మ��య$ ?#, LM�pqర�  నుం/0 దూరం^ా 
L�వల~ియ$న�?ి. (,వ~ిసు* న� పటjణ స��హదు« ల� ?#టక�ం/# తన 
ఉప�ాJా,� FరPంచకyడద��?ి pzజC��ట¬ పం/0తxల అ]L�ా యం. 

పటjణ స��హదు« ల� ?#టనంతవరక� ప�యణం L�ా రంభం �ాదు మ��య$ 
ఎవ�456ే ఇం�ా పటjణంల+�� ఉ�#��©, �ార1 క�దుర1^ా ఒక-ోట ఉం/ే 
,�ా~ితxల తరగ��H -ెందు6#ర��?ి �ా�� అ]L�ా యం. అల� � ఇల 
ప�కటsసు* �#�డ  (ఖుuఆv వచన UG�ా,�H అర)ం): “… �ాబటsj  ఇకనుం/0 
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రమ?#v �Dలను LMం?ే వO�H*  ఆ �Dల అం6# Fkి^ా ఉప�ాసం ఉం/#�. 
…” [అ� బఖర� 2:185]. పటjణ#,� వ?ి� బయటక� �DళÌనంత 
వరక� అతను ప�యణ_క�/0^ా ప��గణ_ంపబడడ ; ఒక��ళ అతను ఇం�ా 
పటjణంల+�� ఉంట�, అతను ,లకడ^ా, క�దుర1^ా ఒక-ోట ,�ాస 
మ$న�ట"� ^ా�� ప��గణ_ంపబడ ను. �ాబటsj  తన నమÉల� ప��Pతం 
-ేయటG,�H అత,�H అనుమ�లNదు). అల �̂ (pzజC��ట¬ పం/0తxల 
అ]L�ా యం ప��ారం) అత, ప�యణం Lాప�ా�ాOల �'రక�, -ెడ  పనుల 
�'రక� లN?# ఉప�ాJా,� FరPం-ేందుక� �ాకyడదు.  

(17) ప�యణ_క�డ  తనక� ఉప�ాJా,� �'నJా �̂ం-ే సమరfత ఉ�#�, 
లNకL���# మ��య$ ఉప�ాసమ$ండటం అత,�H కషjpz{�#, 6ే��45�# 
తన ఉప�ాJా,� FరPంచవచ���?ి ప�జల ఏ�ా]L�ా యం. ఒక��ళ 
అత, ప�యణం సుళË�Dౖన?ౖె�# స�� మ��య$ అత,�H ~¥వల� 
-ేయటG,�H ఇతర1ల� అత, అందుబGట"ల+ ఉ�#� స��, తన 
ఉప�ాJా,� FరPం-ేందుక� మ��య$ తన నమÉల� ప��Pతం 
-ేసుక���ందుక� అత,�H అనుమ� ఉన�?ి. (మ¼K అ� ఫ6#�ా, 
25/210). 

(18) ఎవ�456ే రమ?#v �Dలల+ ప�యణం -ేయల, 
సంక�Aంచుక��#��©, �ార1 అసల� ప�యణం L�ా రంభమ�ÒO వరక� 
తమ ఉప�ాJా,� FరPంచు�gకyడదు. ఎందుకంట� ఏ?ౖె�# �ారణం 
వలన అత, ప�యణం �ా�?# ప/ే లN?# ప�యణం నుం/0 
FరPంచుక��� అవ�ాశం ఉన�?ి. (తµీ�u అ� ఖుర1* Û, 2/278). 

ప�యణ_క�డ  తన పటjణ స��హదు«  ప�జల� �ాప<రమ$ంట"న� 
ఇళÌ�� ?#టsL��Ò వరక� ఉప�ాJా,� FరPంచకyడదు; పటjణ 



 30 

స��హదు«  ?#టsL��న తర1�ాత, అతను ఉప�ాసం నుం/0 FరPంచు 
�gవచు�ను. అల �̂, ఒక��ళ అతను Fమనంల+ ప�యణ_సు* ంట�, 
Fమనం ^ా�ల+,�H లN\ అంట� ట��ాé -ే~ి పటjణ స��హదు« ల� ?#టsన 
తర1�ాత అతను ఉప�ాసం నుం/0 FరPంచు�gవచు�ను. ఒక��ళ 
Fమ�#శ�యం పటjణ#,�H �Dల�పల ఉన�ట� �6ే, అకR/ే అతను తన 
ఉప�ాJా,� FరPంచు�gవచు�ను. �ా,, ఒక��ళ Fమ�#శ�యం పటjణ 
ప��kిల+పలN ఉన�ట� �6ే లN?# పటjణ#,�H ఆనుక�, ఉన�ట� �6ే, 
అతను తన ఉప�ాJా,� Fమ�#శ�యంల+ FరPంచకyడదు, 
ఎందుకంట� అతను ఇం�ా తన స:ంత పటjణ ప��kిల+పలN ఉ�#�డ, 
ప��గణ_ంపబడ ను.  

(19) ఒక��ళ సూ�ాOస* మయpz{, అతను భ£Pl}ౖ�� ఉప�ాJా,� 
FరPం\, అపÄడ  అత, Fమనం ^ా�ల+,�H లN\న తర1�ాత, అతను 
మరల సూర1O/0, చూ~ినట� �6ే, అతను తన U�జ�#,� ఆlి 
��యవల~ిన అవసరం లNదు, ఎందుకంట� అతను తన ఉప�ాJా,� 
మ$ం?ే ప���*  -ేయటం జ�� �̂L��న?ి మ��య$ ప�ర*�న ఒక 
ఆ�ాధనను మరల ��lీç -ేయటమ��?ి జర1గదు. ఒక��ళ Fమనం 
సూ�ాOస* మయం కంట� మ$ం?ే ట��ాé -ే~¥*  అంట� ^ా�ల+,�H ఎ �̂��L�6ే 
మ��య$ అతను ఆ ?ినప< ఉప�ాJా,� తన ప�యణంల+ కy/# ప���*  
-ేయలనుక�న�ట� �6ే, ^ా�ల+ అతను ప�యణ_సు* న� L�ా ంతంల+ 
సూ�ాOస* మయం జరగనంత వరక� అతను తన ఉప�ాJా,� FరPంచు 
�gకyడదు. ఉప�ాJా,� FరPంపజ�యటG,�H, l}ౖలç Fమ�#,� తను 
ప�యణ_సు* న� ఎతx*  నుం/0, �H�ం?ి�H ?ించటG,�H  అనుమ� లNదు. 
ఎందుకంట�, ఇల -ేయటమ��?ి ఒక Fధpz{న వంచన వంటs?ి. అ�6ే, 
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స�45న �ారణం6Â l}ౖలç Fమ�#,� �H�ందక� nసుక��ావటం వలన 
సూర1Oడ  కనబడక�ం/# L�6ే, అతను తన ఉప�ాJా,� 
FరPంచవచు�ను. (r¥Ø ఇబ̧� బG¶ తన పల�క�ల ?#:�ా ఇ\�న 
ఫ6#�ా). 

(20) ఎవ�45�# ఒక L�ా ం6#,�H ప�యణం -ే~ి, అకRడ �#ల�గ$ �©Éల 
కంట� ఎక�Rవ ?ి�#ల� ఉం/#ల�� సంక�Aంచుక�న�ట� �6ే, pzజC��ట¬ 
పం/0తxల అ]L�ా యం ప��ారం అతను తపA,స��^ా ఉప�ాసం 
ఉండవల�ను. �ాబటsj , ఒక��ళ ఎవ�45�# �Dలల, సంవత��ాల తరబ/0 
చదువ<క��� ఉ?ే« శOం6Â ఇతర L�ా ం6#లక� �DòÌనట� �6ే, pzజC��ట¬ 
పం/0తxల మ��య$ నల�గ$ర1 ఇమమ$ల అ]L�ా యం ప��ారం ఆ వO�H*  
ప�యణ_క�/0^ా �ాక�ం/#, అకR/0 ,�ా~ితx/0^ా ప��గణ_ంపబడను. 
�ాబటsj  అట"వంటs �ార1 తన నమÉలను ప���*^ా ఆచ��ంచవల�ను 
మ��య$ ఉప�ాJాల� తపA,స��^ా ఉండవల�ను.   

ఒక��ళ ఎవ�45�# ప�యణ_క�డ  తన స:ంత పటjణం �ాక�ం/# ���� 
పటjణం ?#:�ా ప�యణ_సూ* , అకRడ �#ల�గ$ ?ి�#ల కంట� తక�Rవ^ా 
F/0?ి -ే~¥* , అతను ఉప�ాసం ఉండనవసరం లNదు. ఒక��ళ అతను 
అకRడ �#ల�గ$ ?ి�#ల కంట� అkికం^ా ఉంట�, తపA,స��^ా ఉప�ాసం 
Lాటsంచవల�ను. ఎందుకంట� అత, ~ి) � ప�యణ_క�/0 నుం/0 ,�ా~ితx/0 
~ి) �ల+,�H మర1A-ెందటం వలన, ,�ా~ితx/0 ,యమలN అత,l}ౖ 
కy/# వ��*ంచును. (ఇబ̧� బGÖ [కR ఫ6#�ా అ� ?#వ�, 977 

చూడం/0). 
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(21) ఎవ�45�# ఒక-ోట ,లకడ^ా ,వ~ిసూ* , పగటs ప�ట దూరప�యణం 
L�ా రం]ం\నట� �6ే, అతను తన ఉప�ాJా,� FరPంచు�gవచు�ను. 
ఎందుకంట� అల� � ఇల ప�కటsసు* �#�డ  (ఖుuఆv వచన UGవప< 
అను�ాదం): “… �ా�, �ాOkిగ�సు* ల�ౖన�ార1 లN?# ప�యణంల+ 
ఉన��ార1, ఆ ఉప�ాస ?ి�#లను ���� ?ి�#లల+ ప���*  -ెయO� …” 

[అ� బఖర� 2:185] 

(22) మర� �ావటG,�H ఒక ఇల� ంటÍ ఉన� టG��� /ౖెÜవర1� , l}ౖలట"� , 
ఎ�u ల�ౖv� ~ిబ®ం?ి, మ$~ి� ం సమజ �ó�యసు� �gసం తరచూ 
ప�యణ_ం-ే �'��యర�  వంటs ,తOప�యణ_క�ల� ప�యణ~ి)�ల+ ఉప�ాసం 
Lాటsంచక�ం/# ఉండటG,�H అనుమ� ఉన�?ి. �ా, రమ?#v �Dల 
తర1�ాత �ార1 ఆ ఉప�ాJాలను ప���*  -ేయవల�ను. ఇ?ే అనుమ� 
భ£Pl}ౖ ఇల�� న� సమ$ద� ప�యణ_క�లక� కy/# వ��*సు* ం?ి. �ా�, 
ఒక��ళ సమ$ద� ప�యణ_క�ల6Â Lాట" �ా�� క�ట"ంబం కy/# అ?ే 
rిపÄల+ ఉం/0, అత, అవస�ాల�� అకR/ే ప�ర*వ<తxంట� మ��య$ 
అతను ,��:�ామం^ా సమ$ద� ప�యణం -ేసు* ంట�, అత,�H తన 
ఉప�ాసం మను�gవటG,�H లN?# నమÉల� ప��Pతం -ేసు�gవటG,�H 
అనుమ� లNదు. ?ేశం �ద ��� �̂ లంబG/ీల�, ?ేశ?ిమKర1ల� తమ 

చ��ాలప< ,�ాస స)లల నుం/0 ��సF�ాలప< ,�ాస స)లలక� వలస 
L�తxన�పÄడ  లN?# ��సF�ాలప< ,�ాస స)లల నుం/0 చ��ాలప< 
,�ాస స)లలక� వలస L�తxన�పÄడ  �ార1 తమ ఉప�ాJాలను వ?ి� 
��య వచు�ను. అ�6ే, ఎపÄ/ౖె6ే �ార1 తమ ��సF లNక చ��ాలప< 
,�ాస స)లలల+ ఒక-ోట ,లకడ^ా ఉండటం �దల� l}డ6#�©, అపAటs 
నుం/0 �ార1 తమ పdవ<ల మందను �ాసు* �#�కy/# ఉప�ాJా�� 
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వ?ి� l}టjకyడదు మ��య$ నమÉలను ప��Pతం -ేయకyడదు. 
(మ¼K ఫ6#వ� ఇబ̧� 6ౖెPయ�, 25/213 చూడం/0). 

(23) పగటs ప�ట తన ఇంటs�H -ేర1క�న� ప�యణ_క�డ  �నటం-6#� గటం 
ఆlి��యల లN?# �'నJా �̂ంచ వ-#� అ�� Fషయంల+ పం/0తxల మధO 
Uñ?#]L�ా యల��#��. (మ¼K అ� ఫ6#�ా, 25/212). అ�6ే, 
రమ?#v �Dలను ^ôరFసూ* , అతను �నటం-6#� గటం ఆ ?ినమ$న 
ఆlి��యటం మం\?ి. అల ఆ�రLా�యల� ~¥Fం\�# Ð ~¥Fంచక 
L���#, ఆ ?ినప< ఉప�ాJా,� అతను తర1�ాత ప���*  -ేయవల~ి 
య$న�?ి.  

(24) ఒక��ళ ఎవ�45�# రమ?#v �Dలను ఒక L�ా ంతంల+ L�ా రం]ం\, 
ప�యణ_సూ*  ఇం�g పటjణ#,�H ఎకR/ై6ే రమ?#v �Dల అత, కంట� 
మ$ందు లN?# తర1�ాత L�ా రంభpz{న?ో, అకRడక� -ేర1క�ంట� అతను 
ఎకR/0�456ే ప�యణ_ం-#/ో, అకR/0 ప�జల రమ?#v ,యమ 

,బంధనలను అనుస��ంచ వల�ను. ఆ Fధం^ా అతను అకR/0 ప�జల� 
రమ?#v మJా,� మ$ �̂ం\నపÄ/ే అతను కy/# రమ?#v మJా,� 
మ$ �̂ంచవల�ను – అత, ఉప�ాJాల సంఖO 30 ?ి�#ల� ?#టs�# స��. 
ఎందుకంట� ప�వక*  సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం ఇల 6ె�lి�#ర1:“అందరTఅందరTఅందరTఅందరT 
ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం ఉన�పÄడ ఉన�పÄడ ఉన�పÄడ ఉన�పÄడ  ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం ఉండం/0ఉండం/0ఉండం/0ఉండం/0 మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ అందరTఅందరTఅందరTఅందరT ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం 
FరPం\నపÄడ FరPం\నపÄడ FరPం\నపÄడ FరPం\నపÄడ  ���� ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,� FరPంచం/0FరPంచం/0FరPంచం/0FరPంచం/0.” అంట� ఒక��ళ ఎవ�� 
ఉప�ాJాల�ౖ�# 29 ?ి�#ల కంట� తక�Rవ^ా ఉంట�, అతను పండ గ 
తర1�ాత �ాటs, ప���*  -ేయవల�ను. ఎందుకంట� హ�Ï� �Dల 29 ?ి�#ల 
కంట� తక�Rవ^ా ఉండదు. (ఫ6#�ా అ� r¥Ø అబ$« � అÏ¶ ఇబ̧� బG¶: 
ఫ6#�ా అ� ~ియ�, ?#u అ� వతv, 15-16)  
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�ాOkిగ�సు)�ాOkిగ�సు)�ాOkిగ�సు)�ాOkిగ�సు) , ఉప�ాసం, ఉప�ాసం, ఉప�ాసం, ఉప�ాసం: 

(25) ఏ?ౖె�# �ాOkి వలన ఎవ�45�# �©గగ�సు) ల�ౖ6ే, �ార1 ఉప�ాసం 
Lాటsంచ క�ం/# ఉండటG,�H అనుమ� ఉన�?ి. ?|,�H ఆk#రం ఖుuఆv 
ల+, ఈ వచనం (ఖుuఆv వచన UGవం [కR అను�ాదం): “… �ా�, 
�ాOkిగ�సు* ల�ౖన�ార1 లN?# ప�యణంల+ ఉన��ార1, ఆ ఉప�ాస 
?ి�#లను ���� ?ి�#లల+ ప���*  -ెయO� …” [అ� బఖర� 2:185] 

అ�6ే, ఒక��ళ ఆ �ాOkి దగ$8 , జల�బ$, తల�ölిA వంటs 
\న��ాOkి అ�నట� �6ే, అ?ి ఉప�ాసం FరPంచటG,�H �ారణం 
�ాజCలదు.  

ఒక��ళ అత, �ాOkి సంబంkిం\న nవ�త గ$��ం\ లN?# 
�gల��gవటం ఆలసOమవ<తxంద�� Fషయం గ$��ం\ స�45న pz/0క� 
Jా�÷Ok#�ాల��#� లN?# తన స:ంత అనుభవం ?#:�ా ప~ిగటsj�# లN?# 
ఇతర పదfతxల ?#:�ా ఖ\�తం^ా 6ె�~ి�#, అత,�H తన ఉప�ాJా,� 
FరPంచటG,�H అనుమ� ఉన�?ి; అసల� అట"వంటs ప��~ి) �ల+ 
ఉప�ాసం ఉండటమ��?ి అల� � అ�షjప/ే చరO (మకy� �). ఒక��ళ 
ఎవ�45�# ~ీ��యÖ ^ా ఉంట�, మరసటs �©É �gల�క��� అవ�ాశం ఉ�#� 
స��, మర1సటs �©Éన ఉప�ాసం ఉం/#ల�� సంకలA,� అతను �H�తం 
�ా6ే� -ేసు�gవనవసరం లNదు. ఎందుకంట� అత, ప�సు* త ప��~ి) � 
మత�pq ల�కRల+,�H nసు�gబడ తxం?ి.  
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(26) ఒక��ళ ఉప�ాసం వలన సAృహ �gల+A�Ò ప��~ి) � ఎదు�456ే, 
అతను ఉప�ాJా,� వ?ి���యవల�ను. అ�6ే ?#,, తర1�ాత 
�Dలలల+ ప���*  -ేయవల~ి ఉన�?ి. (అ� ఫ6#�ా, 25/217).  

ఒక��ళ ఎవ�45�# పగటs సమయంల+ సAృహ తlిAL��, మ �̂�´ 
కంట� మ$ందు లN?# మ �̂�´ తర1�ాత సAృహల+,�H వ~¥* , అత, 
ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. అతను ఆ �©É ఉప�ాసం ప���*-ే~ినట��  
ప��గణ_ంచబడ ను. అ�6ే అతను ఉదయం ప�ట మత�ం ఉప�ాసం 
Lాటsం\న �ా/ౖె ఉం/#�; ఒక��ళ అతను ఫజu నుం/0 మ �̂�´ వరక� 
,సAృహల+ ఉంట�, అత, ఆ ?ినప< ఉప�ాసం -ెల� ద, pzజC��ట¬ 
ఇJా� �య పం/0తxల అ]L�ా యం. pzజC��ట¬ ఇJా� �య పం/0తxల 
ఇం�g అ]L�ా యం ప��ారం ఎవ�45�# సAృహ �gల+A6ే, అతను ఆ 
ఉప�ాJా,�H బదుల� ���� ?ినమ$లల+ తపA, స��^ా ఉప�ాసం 
ఉండవల~ి ఉన�?ి –‘అతను ఎంత ~¥ప< ,సAృహల+ ఉ�#�డ ’ అ�� 
Fషయ,�H సంబంధం లNక�ం/#. (అ� మ$ �̂� మఆ అ� షర� అ� 
క�u, 1/412, 3/32; అ� మøసూఅ� అ� µి×హ�యO� అ� 
క��Dౖ�యO�, 5/268). �'ందర1 ఇJా� �య పం/0తxల� ఈFధం^ా 
ఫ6#: ఇ\��#ర1 – సAృహ�gల+A� లN?# ,ద�మత�ల� nసుక�, లN?# 
స�45న �ారణం వలన మతx*  ఇంజ%ను ఇవ:బ/0, మ£డ  లN?# అంత 
కంట� తక�Rవ �©Éల� అ-ేతనం^ా గ/0lిన వO�H* , తర1�ాత �Dలలల+ ఆ 
?ి�#లక� బదుల�^ా తపAక�ం/# ఉప�ాసం ఉండవల�ను. ఎందుకంట� 
అతను ,ద� L��న వO�H*  మ?ి��^ా ఇకRడ ప��గణ_ంపబడ6#డ . ఒక��ళ 
అతను మ£డ  �©Éల కంట� అkికం^ా ,సAృహల+ ఉన�ట� �6ే, ఆ 
?ి�#లక� బదుల�^ా అతను ఉప�ాసం ఉండనకRరలNదు. ఎందుకంట� 
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అతను మ�~ి)Pతం �gల+A�న వO�H*  మ?ి��^ా ఇకRడ 
ప��గణ_ంపబడ6#డ .  (r¥Ø అబ$« � అÏ¶ ఇబ̧� బG¶ ��టs పల�క�ల 
?#:�ా 6ె�lిన ఫ6#�ా). 

(27) ఒక��ళ ఎవ�45�# వO�H*  -#ల nవ�pz{న ఆక�దపÄలక� లN?# 
?#�,�H ల+�Dౖ మ��య$ ?#, nవ�త వలన తను చ,L�6#డ  లN?# తన 
శ� రంల+, �',� అవయ�ాల� నయం -ేయలNనంత^ా -ె/0L�6#య, 
త�~¥*  మ��య$ ఆ ఆల+చనక� త �̂నన L�ా మణ_క ఆk#రం గనుక 
ఉన�ట� �6ే, అతను తన ఉప�ాJా,� భగ�ం -ేయవచు�ను. L�ా ణ#�� 
�ాLాడ �gవటం తపA,స�� �ావటpq ?|,�H మ$ఖO�ారణం. �ా�, 
ఓర1��gగ� �̂ అ�#�©^ాO,�H గ$రవటం లN?# అలసట -ెందటం, ùీల 
ప/0L�వటం లN?# ఏ?ౖె�# �ాOkి�H గ$�� �ావచ��� భయం కలగటం వంటs 
\న� \న� �ారణ#ల వలన తన ఉప�ాJా,� భగ�ం -ే~¥ అనుమ� 
అత,�H లNదు. అల^� అkిక �ా� రక శ�మ6Â కy/0న ఉ?ోO^ాల� -ే~¥ 
ప�జలక� కy/# తమ ఉప�ాJా,� భగ�ం -ే~¥ అనుమ� లNదు. 
మర1సటs �©É ఉప�ాసం ఉం/#ల�� సంకలA,� �ార1 �ా�� ��ళల+�� 
తపA, స��^ా -ేసు�gవల�ను. ఒక��ళ �ార1 -ేసు* న� ఆ కషjతరpz{న ప, 
ఆపలN, ప��~ి) తxలల+ ఉం/0, పగటsప�ట ఉప�ాస సమయంల+ ఏ?ౖె�# 
�, కల�గ$తxంద�� భయం పట"j క�ంట� లN?# ఉప�ాసం �'నJా �̂ంచ 
లNనంత nవ�pz{న ప��~ి) � �ా���H ఎదు�456ే, అపÄడ  �ార1 ఆ nవ� ~ి) �, 
ఎదు�¦R��ందుక� అవసరpz{నంత క�స ఆ�రం మత�pq nసు�gవల�ను. 
ఆ తర1�ాత సూ�ాOస* మయం అ�ÒO వరక� ఏ� �నక�ం/# ఉప�ాసం 
Lాటsంచవల�ను. అ�6ే �ార1 ఈ ?ి�#,�H బదుల�^ా తర1�ాత �Dలలల+ 
మరల ఒక�©É ఉప�ాసం ఉండవల~ి ఉన�?ి. �ా� రక శ�మ ఎక�Rవ^ా 
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ఉన� ల+�లను క�� �̂ం-ే �'�P, మ$ద«�'�P, బట¬jల� �దల�ౖన 
�ాటsల+ ప,-ే~¥�ార1 �ా�� ��ళల+�  ప,-ే~¥టట"� ^ా తమ ప,గంటలను 
మర1��gవటG,�H ప�య��ంచవల�ను. లN?# రమ?#v మసంల+ ~}లవ< 
nసు�gవల�ను. అ?ి ÏతంలN, ~}లవ< అ��# స��. �ా�, ఒక��ళ ఇ?ి 
JాధOం �ాకL�6ే, �ార1 తమ ఇహపరల+క బGధOతలను �Dర����� Fధం^ా 
±ల�క�Aం-ే ���� ఉ?ోOగం చూసు�gవల�ను. “మ��య$ అల� � క� 
భయప/ే మ��య$ తన l}ౖ ఉన� అల� � హక�Rల� �ాLా/ే ప�� 
ఒకR����, (తమ ప�� కషjం నుం/0) బయటప/ే మ�ా8 ,� అల� � 
చూప<6#డ .  అతను ఏ�#డూ ఊహ�ంచ�Dౖ�# ఊహ�ంచ, -ోట" నుం/0 
అత,�H ప�Jా?ిJా* డ .” [అత*లØ 65:2-3 – ఖుuఆv వచన UG�ా,�H 
అను�ాదం]. (ఫ6#: అ� లజC�� అ� ?#ఇమ�, 10/233, 235) 

F?#Oర1) ల� ప� %ల Jాక�6Â రమ?#v �Dలల+ ఉప�ాసం Lాటsంచ 
క�ం/# తlిAంచు�gజCలర1. ప� %ల �ారణం^ా ఉప�ాJా,� 
వ?ి���యమ�� త��దండ � ల ఆ?ే�ాలను కy/# �ార1 Lాటsంచనవసరం 
లNదు. ఎందుకంట� సృrిj కర*�� అFkేయత చూపమ, ఆజC� lిసు* న� ఏ 
ÏF�� Fkేయత చూప వల~ిన అవసరం లNదు. (అ� లజC�� అల 
?#�మ� ఫ6#�ా, 10/241). 

(28) �gల��gగ� �̂ ~ి) �ల+ ఉన� �ాOkిగ�సు* డ  తన �ాOkి నుం/0 
�gల�క��� వరక� ��\య$ం/0, ఆ�©గOం క�దుట ప/0న తర1�ాత తlిA 
L��న ఆ ఉప�ాJాల� ప���* -ేయవల�ను. అం6ే^ా,, �దJాదలక� 
అన�ం l}టjడం6Â స��ప<చు��gకyడదు. �gల�క��� ఆశల� కనబడ, 
?|రû�ాల�ాOkి6Â బGధపడ  తxన� �ార1 మ��య$ ఉప�ాసం ఉండలN, 
మ$స��ార1, తమ �©É�ా�� ఉప�ాJా,�H బదుల�^ా ప���©¼ ‘అర) 
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Jాఅ’ అంట� ‘?#?#ప< �Hల+న�ర ÛయOం’క� సమనం^ా తమ ?ేశప< 
�ాడ కల+ ఉన� ఆ�ర �̂ంజల� �దలక� ?#నం -ేయవల~ి ఉన�?ి. 
?|,, అతను రమ?#v �Dల \వ��ల+ ఏ?ో ఒక �©Éన ఒ��Jా�� 
-ేయవచు�ను లN?# ప���©É ఒక �ద�ా,�H U�జనం l}టjవచు�ను. 
?|,, అతను ఆ�రం ఇవ:టం ?#:�ా�� ప���*  -ేయ�. అం6ే ^ా, 
�దలక� ధనం ఇ\� స��l}టj కyడదు. (అ� లజC�� అ� ?#�మ� 
ఫ6#�ా, 10/198). �ా� ?|, �'రక� అతను ‘U�జ�#,� ఖ� దు -ే~ి, 
తన తర1ఫ<న �దJాదలక� పం\l}టjమ,’ ఎవ�45�# నమKకpz{న వO�H*�H 
లN?# ఏ?ై�# ధరKసంస) క� ధనం ఇవ:వచు�ను.  

ఒక��ళ �ాOkిగ�సు* డ  రమ?#v �Dలల+ ఉప�ాJాల� LాటsంచలNక,  
�ాOkి నుం/0 �gల�క�న� తర1�ాత రమ?#v �Dలల+ తlిAL��న 
ఉప�ాJాల� ఉం/#ల, ,� �0సు* ండ^ా, అత, �ాOkి ?|రû�ాల �ాOkి అ, 
6ె�~¥* , అతను రమ?#v ల+ తlిAL��న ప�� ఒకR ఉప�ాJా,�H 
బదుల�^ా ఒక �ద�ా,�H U�జనం l}టjవల�ను (r¥Ø ఉÇౖెPv ఫ6#�ా). 
ఒక��ళ �ాOkిగ�సు* డ  రమ?#v �Dలల+ ఉప�ాJాల� LాటsంచలNక,  తన 
�ాOkి నుం/0 �gల�క�న� తర1�ాత రమ?#v �Dలల+ తlిAL��న 
ఉప�ాJాల� ఉం/#ల, ,� �0సూ*  చ,L�6ే, అత,l}ౖ మ��య$ అత, 
�ారసులl}ౖ ఎలంటs ప���రమ£ లNదు. ఒక��ళ ఒక వO�H*  �ాOkి ?|రû�ాల 
�ాOkి^ా గ$��*ంపబ/0, అతను ఉప�ాసం ఉండక�ం/#, �దJాదలక� 
U�జనం l}డ తxండ^ా, Jాం���క ప��జC� న అ]వృ?ిf  వలన అతను �ాOkి 
నుం/0 �gల�క��� ప��~ి) � ఏరA/06ే, అతను తlిAL��న రమ?#v 
ఉప�ాJాల� మరల ఉండనవసరం లNదు. ఎందుకంట� ఆ సమయంల+ 
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ఏ?ి -ేయటం స�45న?ో, ?#,�� అతను ఆచ��ం\�#డ . (అ� లజC�� 
అ� ?#�య� ఫ6#�ా, 10/195) 

(29) ఒక��ళ ఎవ�45�# అ�#�©^ాO,�H గ$�45, తర1�ాత �gల�క�,, 
తlిAL��న రమ?#v �Dల ఉప�ాJాల� ఉండగ� �̂ ~ి) �ల+ ఉం/0 కy/# 
అతను చ,L�క మ$ం?ే �ాటs, ప���*  -ేయక L�6ే, ?#,�H ప���రం^ా 
అతను Lాటsంచ, ప�� ఉప�ాJా,�H బదుల�^ా ఒక �ద�ా,�H U�జనం 
l}టjవల�ను. అతను వ?ి�న ఆ~ి* ల+ నుం/0 ఈ ఖర1�క� అవసరమ�ÒO 
ధనం nయవల�ను. ఒక��ళ అల మరణ_ం\న వO�H*  బంధువ<లల+ నుం/0 
ఎవ�45�# అత, ఉప�ాJాలను ప���*  -ేయద�~¥* , అ?ి మం\ ప��. 
ఎందుకంట� బ$ఖ�  మ��య$ మ$~ి� ం గ�ంÇ#లల+ న¾దు -ేయబ/0న 
హ?|థుల+ రసూల�ల� � సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం ఇల ఉలN� ×ం-#ర1: 

“�',��',��',��',� ఉప�ాJాల�ఉప�ాJాల�ఉప�ాJాల�ఉప�ాJాల� ప���*ప���*ప���*ప���*  -ేయక�ం/#��-ేయక�ం/#��-ేయక�ం/#��-ేయక�ం/#�� ఎవ�456ేఎవ�456ేఎవ�456ేఎవ�456ే చ,L�6#�©చ,L�6#�©చ,L�6#�©చ,L�6#�©, అత,అత,అత,అత, 
తర1ఫ<నతర1ఫ<నతర1ఫ<నతర1ఫ<న అత,అత,అత,అత, �ారసుల��ారసుల��ారసుల��ారసుల� �ాటs,�ాటs,�ాటs,�ాటs, ప���*ప���*ప���*ప���*  -ేయ-ేయ-ేయ-ేయ    వల~ివల~ివల~ివల~ి ఉన�?ిఉన�?ిఉన�?ిఉన�?ి.” 

(ఫ6#�ా అ� లజ�� అ� ?#�మ�, ?#�ా గ�ంథం, 806) 

వయసువయసువయసువయసు  మòÌనమòÌనమòÌనమòÌన  �ా���ా���ా���ా��  (మ$స��ా��మ$స��ా��మ$స��ా��మ$స��ా��) ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం: 

(30) శ�H*Jామ�ా) áల� �gల+A�న బG^ా వయసు మòÌన �ార1 మరణ 
సమయం ఆసన�మవ<తxన� �'?|«  �©É�©É�H బలహ³నpz{L�తxన� 
�ార1, ఉప�ాసం Lాటsంచనవసరం లNదు. ఉప�ాసం Lాటsంచడం �ా���H 
ఎక�Rవ కషjpz{నట� �6ే, ఉప�ాసం Lాటsంచక�ం/# ఉండటG,�H �ా���H 
అనుమ� ఇవ:బ/0న?ి. “అల �̂ శ�H*  క� �̂న �ార1 (ఉప�ాసం 
LాటsంచలNకL�6ే) ప���రం^ా l¥ద�ా,�H U�జనం l}టGj �.” [అ� 
బఖర� 2:184]: ఖుuఆv ల+, ఈ ఆయతx Fవ��సూ*  అబ$« ల� � ఇబ̧� 
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అబG®Ö ర?ియల� హ� అను	  ఇల ప����ార1, “ఇ?ిఇ?ిఇ?ిఇ?ి రదు«రదు«రదు«రదు«  
-ేయబడలNదు-ేయబడలNదు-ేయబడలNదు-ేయబడలNదు. ఇ?ిఇ?ిఇ?ిఇ?ి ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం LాటsంచలN,LాటsంచలN,LాటsంచలN,LాటsంచలN, వయసు�వయసు�వయసు�వయసు� మòÌనమòÌనమòÌనమòÌన మగ�ా��మగ�ా��మగ�ా��మగ�ా�� 
మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ ఆడ�ా��ఆడ�ా��ఆడ�ా��ఆడ�ా�� గ$��ం\గ$��ం\గ$��ం\గ$��ం\ ఉన�?ిఉన�?ిఉన�?ిఉన�?ి. �ాబటsj�ాబటsj�ాబటsj�ాబటsj  �ార1�ార1�ార1�ార1 ప��ప��ప��ప�� ఉప�ాJా,�Hఉప�ాJా,�Hఉప�ాJా,�Hఉప�ాJా,�H 
బదుల�^ాబదుల�^ాబదుల�^ాబదుల�^ా ఒక���Hఒక���Hఒక���Hఒక���H U�జనంU�జనంU�జనంU�జనం l}టjవల~ిl}టjవల~ిl}టjవల~ిl}టjవల~ి య$న�?ియ$న�?ియ$న�?ియ$న�?ి.” (సహ³� అ� బ$ఖ� , 
�H6#బ$త* µీ�u, బG´ అయOమ$v మదూ?#¿)  

ఎవ�456ే మ$స�తనం వలన మ�~ి)Pతం �gల+A� �కమక 
పడ తx�#��©, అట"వంటs �ార1 ఉప�ాసం LాటsంచనకRరలNదు మ��య$ 
ప���రం^ా �ా��� -ేయనకRరలNదు. �ా�� తర1ఫ<న �ా�� క�ట"ంబ 
సభ$Oల� కy/# ఏ� -ేయనకRరలNదు. ఎందుకంట� అట"వంటs బలహ³న 
~ి) �ల+ ఉన��ార1 బGధుOల�^ా ఇక ప��గణ_ంపబడర1. ఒక��ళ �ార1 
�'ంత �ాలం వరక� మ�~ి)Pతం క� �̂ ఉంటÍ, మ�� �'ంత �ాలం 
మ�~ి)Pతం �gల+Aత» ఉన�ట� �6ే, �ార1 మం\^ా ఉన�పÄడ  
ఉప�ాసం Lాటsంచ వల�ను. మ�~ి)Pతం స��^ా8  లN, ?ి�#లల+ �ార1 
ఉప�ాసం Lాటsంచ నకRరలNదు. (ఇబ̧� ఉÇైPv [కR మజC�Ö 
షహu రమ?#v, p. 28). 

(31) శతx� ~}ౖ�#Oల6Â L��ా/ే�ా�� �'రక� లN?# శతx� ~}ౖ�#Oలక� బం?|^ా 
పట"j బ/0న �ా�� �'రక� ఒక��ళ ఉప�ాసం �ా��, L��ాడలNనంత^ా 
బలహ³నప��-ేటట� �6ే, ప�యణ_క�ల� �ాకL���# స�� �ార1 
ఉప�ాసం FరPంచు�gవచు�. L��ాటం �దల� �ాకమ$నుl¥ ఒక��ళ 
ఉప�ాసం FరPంచవల~ి వ~¥* , �ార1 తమ ఉప�ాJా,� FరPంచు 
�gవచు�. ఒకJా�� ప�వక*  సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం య$దfం L�ా రంభం 
�ాకమ$నుl¥ తన సహచర1ల6Â ఇల ప��H�#ర1: “ఉదయంఉదయంఉదయంఉదయం �ర1�ర1�ర1�ర1 
శతx� వ<నుశతx� వ<నుశతx� వ<నుశతx� వ<ను ఎదు�©Rఎదు�©Rఎదు�©Rఎదు�©R    బ�తx�#�ర1బ�తx�#�ర1బ�తx�#�ర1బ�తx�#�ర1. ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం PమK��PమK��PమK��PమK�� బలవంతxల�^ాబలవంతxల�^ాబలవంతxల�^ాబలవంతxల�^ా 
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-ేయదు-ేయదు-ేయదు-ేయదు. �ాబటsj�ాబటsj�ాబటsj�ాబటsj  ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం ఉండవదు«ఉండవదు«ఉండవదు«ఉండవదు« .” (మ$~ి� ం హ?|థు గ�ంథం, 1120, 

‘అబ$« � బGÁ ఇదv. ఈ అ]L�ా యpq �ó�షjpz{న?ి ఇబ̧� 6ౖెPయ� 
ఎంచుక��#�ర1. 6#6#ర1ల� �ా�� పటjణ#లl}ౖ ?#/0 -ే~ినపÄడ , 
డమసRÖ పం/0తxల� కy/# ఇ?ే Fధpz{న ఫ6#:ల� జC�  -ే~ి�#ర1.)  

(32) ఉప�ాసం ఉండకL�వటG,�H ఒక��ళ అ�#�©గOం లంటs సAషjpz{న 
ప��~ి) � �ారణpz{నట� �6ే, అతను బహ�రంగం^ా అన�Lా�యల� 
~¥Fంచటంల+ తపÄలNదు. �ా� ఒక��ళ బహ�షxj  లంటs గ$ప*pz{న ప��~ి) � 
�ారణpz{నట� �6ే, ,ందల�, ఆ�©పణల� �దల�ౖన�ాటs�H గ$���ాక�ం/# 
ఉండటG,�H  రహసOం^ా అన�Lా�యల� ~¥Fంచటం మం\?ి.  

ఉప�ాసఉప�ాసఉప�ాసఉప�ాస  సంకలAంసంకలAంసంకలAంసంకలAం  (,యO�,యO�,యO�,యO�)  :    

(33) తపA,స�� రమ?#v ఉప�ాJాలల+ మ��య$ త �̂న �ారణం వలన 
రమ?#v �Dలల+ ఉండలNక త�ా:త ప���* -ేసు* న� లN?# ప���రం^ా 
ఉంట"న� ఇతర ఉప�ాJాలల+ సంకలAమ��?ి ఒక ఆవశOకpz{న షరతx. 
ఎందుకంట� ప�వక*  సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం ఇల ఉప?ే�ం\�#ర1: 

“ఎవ�456ేఎవ�456ేఎవ�456ేఎవ�456ే మ$ందుమ$ందుమ$ందుమ$ందు �ా6ే��ా6ే��ా6ే��ా6ే� ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం [కR[కR[కR[కR సంకలAంసంకలAంసంకలAంసంకలAం -ేసు�gలN?ో-ేసు�gలN?ో-ేసు�gలN?ో-ేసు�gలN?ో, అత,అత,అత,అత, 
�'రక��'రక��'రక��'రక� ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం లNదులNదులNదులNదు.” (అబ£ ?#వ<Z, no. 2454. ?|,, అ� 
బ$ఖ� , అ,�Jా�, అ�* ��KÇ| మ��య$ ఇతర1ల� ?|,, మøఖూé 
హ?|థు^ా UGFం-#ర1. తðïÖ అ� హ�బౖ̧u, 2/188) 

ఫజu నమÉక� �'ం-ెం మ$ందు వరకy, �ా�� ��ళ ఏ 
సమయంల+�Dౖ�# స�� సంకలAం -ేసు�gవచు�, సంకలAం అంట� ఏ?ౖె�# 
ప, -ేయల, మనసు�ల+ ,ర��ంచు�gవటం.; Ûగ8ర^ా l}ౖ�H 
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పలకటమ��?ి ఒక నూతన క�Aతం (Û?#అ�). మ��య$ మర1సటs 
�©É రమ?#v మసంల+, ఒక ?ినమ$ అ, 6ె�~ి, ఉప�ాసం 
Lాటsం-#ల, అ]లrిం\న ప�� ఒకRరT సంకలAం -ేసు�gవల�ను. 
(మ¼Kఅ ఫ6#�ా, r¥క�� ఇJా� ం, 25/215). ఒక��ళ ఎవ�45�# తన 
ఉప�ాJా,� FరPంచు�g�ాల, సంక�Aంచుక�,, అల -ేయక 
L��నట� �6ే, స�45న అ]L�ా యం ప��ారం ?|, వలన అత, ఉప�ాసం 
భగ�ం �ాదు; ఎలగంట� ఎవ�45�# నమÉల+ మటG� /#లనుక�,, అల 
మటG� డకL�6ే అత, నమÉ భగ�ం �ాదు గ?#! �ా�, �'ందర1 
పం/0తxల అ]L�ా యం ప��ారం ఎవ�45�# తన ఉప�ాస సంకలA,� 
FరPంచు�g^ా��, అత, ఉప�ాసం భగ�ం అ�నట�� . �ాబటsj  ఎందు�45�# 
మం\?ి, అట"వంటs ప��~ి) �ల+ అతను ?#,�H బదుల�^ా ఒక?ినం 
ఉప�ాసం ఉండటం ఉత*మం. అ�6ే, మతభ�షjత:ం అత, సంకలA,� 
అనర	pz{న?ి^ా -ేసు* ం?ి. ?|, గ$��ం\ ఎలంటs అ]L�ా య Uñ?#లy లNవ<.  

రమ?#v తపA,స�� ఉప�ాJాల� ఉం/ే వO�H*  రమ?#v �Dలల+ 
ప�� �ాn� సంకలAం -ేసు�g వల~ిన అవసరం లNదు. �Dలరంభంల+ 
సంకలAం -ేసుక�ంట� -#ల�. అ�6ే అ�#�©గOం లNక ప�యణం �దల�ౖన 
�ారణ#ల వలన ఉప�ాసం FరPంచటం జ�� �̂6ే �Dలరంభంల+ 
-ేసుక�న� సంకలA,�H అంత�ాయం కల�గ$తxం?ి. ప��~ి) � చకRబ/0న 
తర1�ాత రమ?#v �Dలల+ మరల ఉప�ాJాల� �'నJా �̂ం-#లను 
క�న�పÄడ  అతను ��� �̂ ప<న:సంకలA,� -ేసు�gవల�ను.    

(34) తపA,స�� �ా, మమ£ల� నµి� ఉప�ాJాల Fషయంల+ 
మ$ందు �ా6ే� సంకలAం -ేసు�gవటమ�� షరతx వ��*ంచదు. ?|,�H 
ఆk#రం ఆ�üoా ర?ియల� హ� అ�#	  ఉలN� ×ం\న ఈ హ?|థు: “ఒక�©Éఒక�©Éఒక�©Éఒక�©É 
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రసూల�ల� హ�రసూల�ల� హ�రసూల�ల� హ�రసూల�ల� హ� సల� ల� హ�సల� ల� హ�సల� ల� హ�సల� ల� హ� అల�ౖహ�అల�ౖహ�అల�ౖహ�అల�ౖహ� వసల� ంవసల� ంవసల� ంవసల� ం మమమమ వద« క�వద« క�వద« క�వద« క� వ\�వ\�వ\�వ\�, ఇలఇలఇలఇల 
ప��H�#ర1ప��H�#ర1ప��H�#ర1ప��H�#ర1, “�వద«�వద«�వద«�వద«  ఏpz{�#ఏpz{�#ఏpz{�#ఏpz{�# (ఆ�రంఆ�రంఆ�రంఆ�రం) ఉం?#ఉం?#ఉం?#ఉం?#?”. అపÄడ అపÄడ అపÄడ అపÄడ  pqమ$pqమ$pqమ$pqమ$ “ఏ�ఏ�ఏ�ఏ� 

లNదులNదులNదులNదు” అ,అ,అ,అ, జ�ాÛవ:^ాజ�ాÛవ:^ాజ�ాÛవ:^ాజ�ాÛవ:^ా, “అల^456ేఅల^456ేఅల^456ేఅల^456ే ��ను��ను��ను��ను ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం ఉంటGనుఉంటGనుఉంటGనుఉంటGను.” అ, అ, అ, అ, 
ప��ార1ప��ార1ప��ార1ప��ార1” (మ$~ి� ం హ?|థు గ�ంథం, 2/809, ‘అబ$« � బGÁ). �ా�, 
అర²ా� మ��య$ అష»ర� వంటs �',� ప�6ేOక నµి� ఉప�ాJాల 
Fషయంల+ మ$ందు �ా6ే� సంకలAం -ేసు�gవటం ?#:�ా జCగ�త 
వహ�ంచటం మం\?ి.  

(36) ఒక��ళ ఎవ�45�# రమ?#v తlిAL��న ఉప�ాJా,� ప���*  
-ేయటG,�H లNక �క�Rబ/0, ప���*  -ేయటG,�H లNక -ే~ిన Lాపప< 
ప,�H ప���రం^ా (క²ాA�ా ^ా) ^ా, ఉప�ాసం Lాటsసు* న�ట� �6ే, 
అతను తన ఉప�ాJా,� మధOల+ వద� ��యక�ం/# తపAక�ం/# 
?#,, ప���*  -ేయవల�ను. త �̂న �ారణం లNక�ం/# అతను తన 
ఉప�ాJా,� భగ�ం -ేయకyడదు. �ా�, నµి� ఉప�ాసం Fషయంల+ 
“ననననµిµµిిµి���� ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం Lాటsసు* న�Lాటsసు* న�Lాటsసు* న�Lాటsసు* న� వO�H*వO�H*వO�H*వO�H*  తనతనతనతన ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం �'నJా^�ంచటG,�H�'నJా^�ంచటG,�H�'నJా^�ంచటG,�H�'నJా^�ంచటG,�H 
లNలNలNలNకకకక త^�నత^�నత^�నత^�న �ారణం�ారణం�ారణం�ారణం లNకL���#లNకL���#లNకL���#లNకL���# స��స��స��స��, మధOల+మధOల+మధOల+మధOల+ ?#,,?#,,?#,,?#,, భగ�ంభగ�ంభగ�ంభగ�ం -ేయటG,�H-ేయటG,�H-ేయటG,�H-ేయటG,�H 
అనుమ�అనుమ�అనుమ�అనుమ� ఉన�?ిఉన�?ిఉన�?ిఉన�?ి.” (అహKZ, 6/342) ఒకJా�� రసూల�ల� � 
సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం ఉప�ాసం Lాటsసూ*  ,ద� నుం/0 pqలÚR�#�ర1 
మ��య$ U�జనం -ే~ి�#ర1. ఆ�üoా ర?ియల� హ� అ�#	  ఇంటsల+ 
ఉండ^ా ఆయనక� అ� హెÆÖ అ�� ఒక ప�6ేOక pz{న ఆ�రం 
బహ�మ�^ా ఇవ:బ/0న ఈ సంఘటన గ$��ం\ సహ³� మ$~ి� ంల+ 
న¾దు -ేయబ/0న?ి; సహ³� మ$~ి� ం హ?|థు గ�ంథం 1154, ‘అబ$« � 
బGÁ). అ�6ే త �̂న �ారణం లNక�ం/#�� తన ఉప�ాJా,� భగ�ం -ే~ిన 
వO�H*�H, అతను ఉప�ాసం Lాటsం\న సమయ,�H బదుల�^ా ఏ�Dౖ�# 
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ప<ణ#Oల� ల]Jా* య లN?#? �'ందర1 పం/0తxల� అత,�H ప<ణ#Oల� 
ల]ంచవ, అంటGర1. (అ� మøసూఅ� అ� µి×యO�, 28/13), 

�ాబటsj  నµి� ఉప�ాసం Lాటsసు* న� వO�H* , ?#,, ప���*  -ేయటం 
మం\?ి – మధOల+ ఉప�ాసం FరPంచటG,�H త �̂న బలpz{న �ారణం 
ఉంట� తపA.  

(36) ఒక��ళ ఎవ�45�# వO�H*�H రమ?#v మసం ఆరంభpz{L��ందన� 
Fషయం బG^ా ఆలసOం^ా అంట� సూ�©Oదయం అ�న తర1�ాత 
6ె�~ినట� �6ే, pzజC��ట¬ పం/0తxల అ]L�ా యం ప��ారం అపAటs నుం/0 
అతను ఆ�రLా�యల� nసు�gక�ం/# P �̂�న ?ినం గడపవల�ను 
మ��య$ ఆ ఒక�©Éక� బదుల�^ా తర1�ాత మరల ఒక�©É ఉప�ాసం 
ఉండవల�ను. ?|,�H ఆk#రం రసూల�ల� � సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం 
6ె�lిన ఈ హ?|థు: “మ$ందుమ$ందుమ$ందుమ$ందు �ా6ే��ా6ే��ా6ే��ా6ే� సంకలAంసంకలAంసంకలAంసంకలAం -ేసు�g,-ేసు�g,-ేసు�g,-ేసు�g, వO�H*వO�H*వO�H*వO�H*  �'రక��'రక��'రక��'రక� అ?ిఅ?ిఅ?ిఅ?ి 
ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం �ాదు�ాదు�ాదు�ాదు.” (అబ£ ?#వ�Z హ?|థు గ�ంథం, 2454). 

(37) స:యం^ా త�� �Dలవంక చూడటం ?#:�ా లN?# ఎవ�45�# 
నమKకసు* /ౖెన వO�H*  అత,�H -ెపAటం ?#:�ా ఒక��ళ ఏ ఖ4ý?|�45�#, 
బం?|�45�# రమ?#v �Dల ఆరంభpz{ంద, 6ె�~¥* , అతను తపAక 
ఉప�ాసం ఉండవల�ను. ఒక��ళ అత,�H రమ?#v ఎపÄడ  ఆరంభమవ< 
తxన�?ో 6ె�యకL�6ే, అతను స:యం^ా 6ెల�సు �gవటG,�H, ల��HRంచ 
టG,�H ప���*^ా ప�య��ం\, తను స�45నద, UGFం\న ?#,� బటsj  
నడ చు�gవల�ను. ఒక��ళ తను UGFం\న ?ి�#లల+�� రమ?#v 
�Dలరంభం జ�� �̂నద�� �ాస* వం �'ంత�ాలం తర1�ాత అత,�H 6ె�~¥* , 
pzజC��ట¬ పం/0తxల అ]L�ా యం ప��ారం అ?ి మం\ Fషయpq. �ా�, 
ఒక��ళ అత, ఉప�ాసం రమ?#v �Dల ఆరంభpz{న �',� ?ి�#లక� 
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�దల�ౖనట� �6ే, pzజC��ట¬ ఇJా� �య ధరK��త* ల అ]L�ా యం ప��ారం 
అందుల+ తl¥A� లNదు. �ా�, ఒక��ళ అత, ఉప�ాసం రమ?#v �Dల 
ఆరంభం �ాక�ం/#�� �దల�ౖనట� �6ే, అ?ి ~ీ:క��ంచబడదు. అతను 
తlిAL��న ఉప�ాJాలక� బదుల�^ా మరల ఉప�ాసం ఉండవల~ి 
ఉన�?ి. ఒక��ళ యధృ\íకం^ా అత, �',� ఉప�ాJాల� రమ?#v 
�Dల6Â ఏ��భFం\నట� �6ే లN?# రమ?#v ఆరంభpz{న తర1�ాత 
సంభFం\ నట� �6ే, అందుల+ ఎలంటs తప�A లNదు, �ా� అF 
రమ?#v �Dల ఆరంభం �ాకమ$ం?ే సంభFం\నట� �6ే, అ?ి స�45న 
Fషయం �ాదు. అల �̂, ఒక��ళ అత,�H ఆ Fషయం ఎన�టs�� సAషjం 
�ాకL�6ే, ?#, గ$��ం\ ఆల+\ంచ వల~ిన అవసరం లNదు మ��య$ 
అత, ఉప�ాసం స�45న?ే. ఎందుకంట�, తనక� ±ల�నంత ఉత*మమం^ా 
అతను ప�యత�ం -ే~ి�#డ .  మ��య$ అల� హ ఏ వO�H*  l}ౖ�#, అత, 
శ�H*�H Pం\న బర1వ<ను ¾పడ . (అ� మøసూఅ� అల µి×యO�, 

28/84). 

ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం  ఎపÄడ ఎపÄడ ఎపÄడ ఎపÄడ  �దల��దల��దల��దల�  l}టj వల�నుl}టj వల�నుl}టj వల�నుl}టj వల�ను  -  ఎపÄడ ఎపÄడ ఎపÄడ ఎపÄడ  
FరPంచFరPంచFరPంచFరPంచ  వల�నువల�నువల�నువల�ను?   

(38) సూర1Oడ  ప���*^ా అస* Pంచ^ా�� ఉప�ా~ి తన ఉప�ాJా,� 
FరPంచవల�ను. సూ�ాOస*మయం తర1�ాత ?ిజKండలం (భ£మO 
�ా�ాల� కల�సున�ట"�  కనబ/ే ��ఖ) ల+ ఇం�ా P �̂� ఉన� ఎర�టs -#రల 
గ$��ం\ అతను పటsjంచు�gకyడదు. ఎందుకంట� రసూల�ల� � సల� ల� హ� 
అల�ౖహ� వసల� ం ఇల ప��Hయ$�#�ర1: “ఎపÄ/ై6ేఎపÄ/ై6ేఎపÄ/ై6ేఎపÄ/ై6ే అకR/0అకR/0అకR/0అకR/0 నుం/0నుం/0నుం/0నుం/0 �ా���ా���ా���ా�� 
�దల�ౖ�దల�ౖ�దల�ౖ�దల�ౖన?ోన?ోన?ోన?ో మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ పగల�పగల�పగల�పగల� మయpz{L��న?ోమయpz{L��న?ోమయpz{L��న?ోమయpz{L��న?ో మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ సూ�ాOసూ�ాOసూ�ాOసూ�ాO 
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స* మయంస* మయంస* మయంస* మయం అ�L��న?ోఅ�L��న?ోఅ�L��న?ోఅ�L��న?ో, అప<డ అప<డ అప<డ అప<డ  ఉప�ా~ిఉప�ా~ిఉప�ా~ిఉప�ా~ి తనతనతనతన ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,� తపAకతపAకతపAకతపAక 
FరPంచవల�నుFరPంచవల�నుFరPంచవల�నుFరPంచవల�ను.”(సహ³� బ$ఖ�  హ?|థు గ�ంథం;మ¼K అ� ఫ6#�ా) 

ఉప�ాసం FరPంచడంల+ త:రపడటమ��?ి సున�తx కy/#. 
ఒక గ$కR �టs6Â�Dౖ�# స�� తన ఉప�ాJా,� FరPంచక�ం/# 
రసూల�ల� � సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం మ �̂�´ నమÉ -ే~¥�ార1 
�ాదు. (అ� ��H� గ�ంథం; అ� ~ి��ల¿ అస�హ³�). ఒక��ళ 
ఉప�ా~ి�H తన ఉప�ాJా,� FరPంచటG,�H ఏ� ల]ంచకL�6ే, 
అతను ఉప�ాJా,� FరPసు* న�ట"�  తన మనసు�ల+�� సంకలAం 
-ేసు�gవల�ను. అం6ే^ా,, �'ంతమం?ి ప�జల� -ే~ినట"� ^ా, తన ���, 
��టþ�  l}ట"j క�, చపA��ంచకyడదు. సమయం �ాక మ$ం?ే ఉప�ాసం 
FరPంచక�ం/# త �̂న జCగ�త* ల� nసు�gవల�ను. ఎందుకంట� �'ంతమం?ి�'ంతమం?ి�'ంతమం?ి�'ంతమం?ి 
ప�జల�ప�జల�ప�జల�ప�జల� తమతమతమతమ గ$?ి�ా�గ$?ి�ా�గ$?ి�ా�గ$?ి�ా� నరమ$నరమ$నరమ$నరమ$ 6ె�ంచబ/06ె�ంచబ/06ె�ంచబ/06ె�ంచబ/0, ���లడబ���లడబ���లడబ���లడబ/0/0/0/0 ఉండటG,�ఉండటG,�ఉండటG,�ఉండటG,� 
మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ �ా���ా���ా���ా�� ��టs��టs��టs��టs \వరల\వరల\వరల\వరల నుం/0నుం/0నుం/0నుం/0 రక*ంరక*ంరక*ంరక*ం �ార1తxండటG,��ార1తxండటG,��ార1తxండటG,��ార1తxండటG,� రసూల�ల� �రసూల�ల� �రసూల�ల� �రసూల�ల� � 
ససససల� ల� హ�ల� ల� హ�ల� ల� హ�ల� ల� హ� అల�ౖహ�అల�ౖహ�అల�ౖహ�అల�ౖహ� వసల� ంవసల� ంవసల� ంవసల� ం (నరకంల+నరకంల+నరకంల+నరకంల+) చూ~ిచూ~ిచూ~ిచూ~ి, �ా���ా���ా���ా�� గ$��ం\గ$��ం\గ$��ం\గ$��ం\ ప���ంచ^ాప���ంచ^ాప���ంచ^ాప���ంచ^ా, 
�ార1�ార1�ార1�ార1 సమయంసమయంసమయంసమయం �ాకమ$ం?ే�ాకమ$ం?ే�ాకమ$ం?ే�ాకమ$ం?ే ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం FరPం\నFరPం\నFరPం\నFరPం\న �ార,�ార,�ార,�ార, ఆయనక�ఆయనక�ఆయనక�ఆయనక� 
సమk#నంసమk#నంసమk#నంసమk#నం ఇవ:బ/0న?ిఇవ:బ/0న?ిఇవ:బ/0న?ిఇవ:బ/0న?ి.” (సహ³� ఇబ̧� ఖుజ4ౖమ�, సహ³� అ� 
త� 8´). ఒక��ళ అతను ఉప�ాJా,� స�45న సమయ,�� FరPంచటం 
^ా, లN?# ?#?#ప< స�45న సమయ,�� FరPంచటం జ�� �̂నద, 
UGFంచటం ^ా, లN?# స�45న సమయం కంట� మ$ం?ే ఉప�ాసం 
FరPంచటం జ�� �̂న?ే¾న�� సం?ేహం6Â ఉ�#� ^ా,, అతను ?#,�H 
బదుల�^ా తర1�ాత ఒక�©É ఉప�ాసం ఉండవల�ను. ఎందుకంట� అసల� 
,యమం ప��ారం ?ినం ఇం�ా P �̂� ఉన�?ి మ��య$ అ?ి సమప*ం 
�ాలNదు. (ఫ6#�ా అ� లజC� అ�  ?#�మ�). \న�lిల� ల మటలl}ౖ 
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లN?# నమKదగ, సమ-#రం l}ౖ ఆk#రపడక�ం/# ఉప�ా~ి అప�మత*ం^ా 
ఉండవల�ను. అం6ే^ాక ��/0�, టs± �దల�ౖన �ాటsl}ౖ అ?#v lిల�ప< 
Fన�పÄడ , అతను FFధ పటjణ#ల మ��య$ పల�� ల మధOనున� 
సమయ వO6#OJా,� గ$ర1* ంచు�gవల�ను.  

(39) ��క�వఝమ$ �ా^ా�� – అంట� త»ర1A ?ిక�Rన, ?ిజKండలంల+ 
6ెల� టs �Dల�గ$ ��ఖల� కనబడ^ా�� - ఉప�ాసం Lాటsం-ే వO�H*  అ?#v 
lిల�ప< F�#� – FనకL���#, �Dంట�� ఆ�రLా�యల� ~¥Fంచటం 
ఆlి��యవల�ను. ఒక��ళ మ$అ?ి«v (అ?#v ప��� వO�H*) ��క�వఝమ$ 
సమయ��� అ?#v lిల�ప<,Jా* డ�� Fషయం అత,�H 6ె�~ి మ$ం?ే 
ఉంట�, అ?#v lిల�ప< Fనబడ^ా�� అతను ఆ�రLా�యల� ~¥Fంచటం 
ఆlి��యవల�ను. �ా� ఒక��ళ మ$అ?ి«v ఫజu సమయం కంట� మ$ం?ే 
అ?#v lిల�ప< ,సు* న�ట� �6ే, అ?#v lిల�ప< Fనబడ^ా�� అతను 
ఆ�రLా�యల� ~¥Fంచటం ఆపవల~ిన అవసరం లNదు.  ఒక��ళ 
Jాk#రణం^ా మ$అ?ి«v అనుస��సు* న� పదf� అత,�H 6ె�యకL�6ే లNక 
మ$అ?ి«v lిల�ప<ల మధO వO6#Oసం ఉన�ట� �6ే, మ��య$ ��క�వ 
ఝమ$ ఖ\�త సమయం గ$��ం\ అతను స:యం^ా ,శ��ంచ 
లNకL�6ే – ±kి ల�ౖట�  వలన మ��య$ ఎ6ె�* న భవ�#ల వలన 
మమ£ల�^ా పటjణ#లల+ ఇల జర1గ$త» ఉంట"ం?ి, L�ా మణ_కpz{న 
�',� అ?#v టౖెమ$ ట�బ$� పటsj కల� తన దగ8ర ఉంచు�gవటం ?#:�ా 
అతను మ$ందు జCగ�త* ల� nసు�gవల�ను.  

అ�6ే అ� జCగ�త*  �ారణం^ా ఫజu నమÉ సమయం కంట� 
ఒక ,��త సమయం అంట� ?#?#ప< ప?ి ,Poాల మ$ం?ే ఆ�ర 
Lా�యల� ~¥Fంచటం ఆlి��యటమ��?ి ఒక నూతన క�A6#-#రం 
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(Û?#అ�). �',� పటsj కలల+ ఇమ�ä (ఆ�రLా�యల� ~¥Fంచటం 
ఆlి��~¥ సమయం) అ�� ఒక ���Ùక మ��య$ ఫజu సమయం �'రక� 
మ�¦క ���Ùక కనబడ ను. ఇ?ి ఇJా� ంక� Fర1దfpz{న Fషయలల+,?ి. 

(40) ఇర�Dౖ �#ల�గ$ గంటలల+ మమ£ల�^ా ^ాక, అJాk#రణpz{న 
ప�6ేOక పదf�ల+ ఒకJా�45�# �ాn�పగల� ��రవ<తxన� L�ా ం6#లల+, పగల� 
ఎంత ?|రûpz{న?ౖె�# స��, �ాn�పగల� ��రవటం జర1గ$తxన�ంత వరక�, 
ఆ L�ా ంతంల+, మ$~ి� ంల� తపAక�ం/# ఉప�ాసం Lాటsంచవల�ను. 

అ�6ే �',� L�ా ం6#లల+ ఇర�Dౖ �#ల�గ$ గంటలల+ �ాn� పగల� 
��రవటం జర1గదు, అంట� పగల� ఇర�Dౖ �#ల�గ$ గంటల కంట� అkికం^ా 
ఉంట"ం?ి – ఒ�gRJా�� అ��క �©Éల వరక� పగల�^ా�� ఉంట"ం?ి. 
అట"వంటs L�ా ం6#లల+, మ$~ి� ంల� తమ దగ8రల+, �ాn�పగల� ��ర�ÒO 
L�ా ం6#ల ఉప�ాస సమయలను అనుస��సూ* , ఉప�ాసం ఉండవల�ను.  

ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�  భగ�ంభగ�ంభగ�ంభగ�ం  -ే~¥-ే~¥-ే~¥-ే~¥  Fషయల�Fషయల�Fషయల�Fషయల�: 

(41) హెÆZ (�Dలస�� ఋతxJ�ా వం) మ��య$ ,²ాÖ (ప<ర1టs రక*J�ా వం) 
మత�pq �ాక�ం/# ఉప�ాJా,� భగ�ం -ే~¥ ఇతర Fషయల� ఈ 
మ£డ  సంద�ాÃలల+ మత�pq వ��*ంచును: ఒక��ళ ఆ వO�H*�H  - 

1) తను -ే~¥ ప, ఉప�ాJా,� భగ�ం -ేయ$న, 6ె�~ియ$ండటం 
మ��య$ అతను అF���H, అజC� ,, ఎర1గ,�ాడ  �ాక�ం/# ఉండటం;  

2) తను ఏP -ేసు* �#�/ో 6ె�~ిన�ా/ౖె (సAృహల+) ఉండటం మ��య$ 
తను ఉప�ాసం ఉన� Fషయ,� మర\L�,�ా/ౖె ఉండటం;  
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3) అతను స:యం^ా �ా�ాల, తన ఇoాj నుJారం ఉప�ాJా,� భగ�ం 
-ే~¥ ప, -ేయటం మ��య$ ఎవరT అత, ఉప�ాJా,� భగ�ం 
-ేయటG,�H బలవంతl}టjక�ం/# ఉండటం.  

ఉప�ాJా,� భగ�ం -ే~¥ �ాటsల+ �ా� రకpz{న ద��ాల� బయటక� 
వ-ే� సంU�గం, �ాం�, ఋతxJ�ా వం మ��య$ కlిAంగ$ (అkిక 
¾6#దుల+ -ెడ  ర�ా* ,� ప�6ేOక పదf� ?#:�ా బయటక� nయటం) 
వంటs పనుల� మ��య$ ఆ�రLా�యలను కడ ప<ల+,�H -ే��� 
�నటం, 6#� గటం వంటs పనుల��#��. (మ¼K అ� ఫ6#�ా, 25/148) 

(42) ఉప�ాJా,� భగ�ం -ే~¥ ఆ�రLా�యల తరగ�ల+ టGబ̧� ట"� , 
lిల��, �ాlి�ల�� వంటs మందుల� ��టs ?#:�ా �నటం లNక బల,�ం-ే 
గ£� �gసు వంటs �ాటs, ఇంజ%ను ?#:�ా ఎ�HRంచు�gవటం లN?# ర�ా* ,� 
ఎ�HRంచు�gవటం �దల�ౖనF కy/# వJా* �.  

l},��v మ��య$ ఇను��v లN?# టG,ä� లN?# �ా~ి��షv� 
�దల�ౖన ఇంజ%న�  వలన ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. ఎందుకంట� అF 
అన�Lా�యలక� ప�ాOయం �ావ< మ��య$ �DౖదOం �'రక� nసు�gబడ  
తx�#��. అF కండ�ాలల+ ఇ-ే��Dౖ�# (intra-muscular) ~ిరల+,�H 
ఇ-ే��Dౖ�# (intravenous) స��. (ఫ6#వ ఇబ̧� ఇబG� హ³ం, 4/189). 

ఎందు�45�# మం\?ి, ఇలంటs ఇంజ%న� �� ఉప�ాసం FరPం\న 
తర1�ాత �ా�� ��ళల+�  ప<చు�క�ంట� మం\?ి.  

�H/ీ� డయల�ౖ~ిÖ \�Hత�ల+ మ£త�lిం/#లల+, ర�ా* ,� 
బయటక� n~ి, dభ�పర\, ఆ తర1�ాత చ�4Rర మ��య$ లవణం వంటs 
�',� రJాయ�#ల� క�lి మరల ?#, Jా) నంల+,�H పంప<6#ర1. ఇ?ి 
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ఉప�ాJా,� భగ�ం -ేసు* ం?ి. (ఫ6#వ అ� లజ�� అ� ?#�మ�, 

10/190). 

అతOంత స�� అ�న అ]L�ా యం ప��ారం జ:రం తగ8టG,�H �ా/ే 
సL�~ిట�� Ö, కంటsల+ ��~¥ మందు చుకRల�, -ెFల+ ��~¥ మందు 
చుకRల�, పంటs, lీకటం మ��య$ ^ాయలక� -ే~¥ \�Hత� �దల�ౖనF 
ఉప�ాJా,� భగ�ం -ేయవ<. (మ¼Kఅ ఫ6#�ా r¥ఖు� ఇJా� ం, 

25/233, 25/245).  

అస)మ �©గ$ల� ఉప� �̂ం-ే పఫàర1�  ఉప�ాJా,� భగ�ం 
-ేయవ<. ఎందుకంట� ఊlి���తx* లల+, �DÈÑÌ ఈ ^ాOసు సంlీడనం 
(కంl}�షv) ?#:�ా క�?ిం\బ/0న �ాయ$వ< మత�pq. అం6ే^ా, ఇ?ి 
ఆ�రప?#�ా) ల వంటs?ి �ాదు.  రమ?#v �Dలల+�Dౖ�# లN?# ఇతర 
�ాలంల+�Dౖ�# ?|, అవసరం అ,� ��ళల ఉంట"ం?ి.   

రక*ప< �ాంlి� nసు�gవటం వలన ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. అ?ి 
అను�ంచబ/0న?ి. ?|,�H �ారణం - �',� సంద�ాÃలల+ అ?ి తపA, స�45 
ఉంట"ం?ి. (ఫ6#�ా అ� ?#వ�: ఇబ̧� బG¶, 979). 

��టþ�  ప<�HR�ం-ే మందుల వలన ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. 
అ�6ే ప<�HR�ం-ేటపÄడ , ?#,�H Pêంగకyడదు. ఒక��ళ ఎవ���45�# 
అత, దం6#ల సందుల� ,ంపబ/0 ఉం/0, ఆ ,ంపబ/0న ప?#ర)ప< ర1\ 
అత, ^¦ంతxల+,�H -ేర1తx�#� స�� అత, ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. 
(��టs మట ?#:�ా r¥Ø అబ$« � అÏ¶ Ûv బG¶ 6ె�lిన ఫ6#�ా). 
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ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�  భగ�ంభగ�ంభగ�ంభగ�ం  -ేయ-ేయ-ేయ-ేయ, Fషయల�, Fషయల�, Fషయల�, Fషయల�: 

-ెవ<లల+ ఇంజ4క�j  -ేయబ/ే మందు; మ$క�Rల+ ��యబ/ే 
మందు చుకRల�, మ$క�Rల+ -ేయబ/ే ~¥��ల� �దల�ౖనF - అ�6ే ఆ 
మందుల� ఒక��ళ ^¦ంతxల+,�H -ే��6ే, �ాటs, Pêంగక�ం/# జCగ�త*  
పడవల�ను.  

గ$ం/ెL�ట" �దల�ౖన �ాటs \�Hత� �'రక� �#ల�క �H�ంద ఉం-ే 
మందు ÛళÌల� – అ�6ే ^¦ంతx  వరక� -ే�� ?ే,�Dౖ�# Pêంగక�ం/# 
జCగ�త*  వహ�ంచవల�ను.  

�DౖదO ప� %ల ,Pత*ం �,ల+,�H -ొlిAం-ే ఔషధ గ$òకల�, 
F�ó�షణ# ^¦టGj ల� మ��య$ J�Rప<ల� లN?# -ే� ���ళËÌ �దల�ౖన �ాటs 
వలన ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. 

గ�ాÃశయమ$ల+,�H -ొlిAం-ే J�Rప< లNక ఇంటG�  య$ట���v 
/0�DౖÖ (IUD లNక �ా��) �దల�ౖన �ాటs వలన కy/# ఉప�ాసం 
భగ�ం �ాదు. 

�DౖదO ప� %ల ,Pత*ం ~ీ* Üప<ర1షxలల+ ఎ���45�# మ£త�మర8ం లNక 
FసరÐన �#ళం ల+,�H -ొlిAం-ే సన�ప< ^¦టjమ$, ^ాÉ ప��కరం వంటs 
ప��Ûంబ ��ధ, (dye for diagnostic imaging), మందుల� లNక 
మ£6#� శయ,� dభ�ప��-ే ?#� వణ#ల� �దల�ౖన �ాటs వలన ఉప�ాసం 
భగ�ం �ాదు.  
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పంటsల+ ,ంపటం, పను� lీకటం, దం6#ల� dభ�పరచటం, 
PJా:ä లNక టÍ¿ బ�� లNక పళËÌ 6Â� మ$క��� ��పప<ల�  వంటs �ాటs, 
�ాడటం �దల�ౖన �ాటs వలన ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు - అ�6ే, అF 
^¦ంతxల+,�H L�కyడదు.  

\�Hత�ల+ UGగం^ా ప<�HR�ంచటం, గరగ�ా -ేయటం లNక ��టsల+ 
~¥��ల� �ాడటం వంటs �ాటs వలన కy/# ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు -  

అ�6ే అ?ి ^¦ంతx వరక� L�కyడదు.  

బలం �'రక� �ాక�ం/# \�Hత� �gసం చరKంల+ ఎ�HRం-ే, కండ�ాల 
ల+,�H ఎ�HRం-ే లNక రక*�#ÈÀలల+,�H ఎ�HRం-ే ఇంజ%న� ల వలన 
ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు.  

ఆ�H�జ4నుఆ�H�జ4నుఆ�H�జ4నుఆ�H�జ4ను: 

బలం �'రక� �ాక�ం/# \�Hత� �gసం �ా/ే మతx*  �ాయ$వ<ల 
వలన కy/# ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు.  

�DౖదOం �'రక� �ా~¥ చరKం lీల��క��� ���మ$ల మ��య$ మ~ికల 
వంటs మందుల� మ��య$ రJాయ,క ప?#�ా) ల వలన కy/# ఉఫ�ాసం 
భగ�ం �ాదు.  

�DౖదO ప� %ల ,Pత*ం లN?# హృదయప< రక*�#ÈÀల లN?# ఇతర 
అవయ�ాల \�Hత� �gసం న�ాలల+,�H, �#ÈÀలల+,�H సన�ప<^¦టjం 
-ొlిAంచటం వలన కy/# ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు.   
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ఉదర�gశ ప� %ల �gసం లNక ఆప��షన�  �gసం �ా/ే లL�� J�Rప< 
వంటs ప��క�ాల వలన కy/# ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు.  

Ï�ాణ$ల� ~¥క��ంచటం లNక గ$ం/ె లNక ఇతర అవయ�ాల నుం/0 
~¥ంప<ల� ~¥క��ంచటం వలన కy/# ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు - అ�6ే, 
ఇల -ేయటంల+ ఎలంటs ద��ాల� �ాడబడక�ం/# ఉండవల�ను.  

Ï�ా� శయ ప� %ల వలన కy/# ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. అ�6ే 
ఇల -ేయటంల+ ఎలంటs ద��ాల� లNక ఇతర ప?#�ా) ల� �ాడబడక�ం/# 
ఉండవల�ను.  

pzదడ  లNక �D�D�మ$కల+ పంlిం-ే ఏ?ౖె�# ప��కరం లN?# 
ఔషధం వలన కy/# ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు.  

(43) రమ?#v �Dలల+ పగటs ప�ట, స�45న �ారణం లNక�ం/# ఎవ�45�# 
�ా�ాల, ఆ�రLా�యల� ~¥F~¥* , అలంటs �ార1 ªర LాLా,�H 
ఒ/0గటsjన�ారవ<6#ర1. ?#,�H �ార1 ప�ా�6#* ప పడ త», %Pంచమ, 
అల� � ను ��డ �gవల�ను. మ��య$ ఆ ?ినమ$నక� బదుల�^ా 
రమ?#v �Dల తర1�ాత ఒక ?ినమ$ ఉప�ాసం ఉండవల�ను. ఒక��ళ 
ఎవ�45�# తన ఉప�ాJా,� మదOLానం వంటs ఏ?ౖె�# హ�ాం అంట� 
,r¥kింపబ/0న ఆ�రLా�యల6Â FరPం\నట� �6ే, అత, Lాపం 
మ��ంత ªరpz{న?ి^ా మ��L�తxం?ి. ఏ?ేpz{�#, అతను -ే~ిన తపÄక� 
ప�ా�6#* ప పడ త», %మపణ ��డ క�,, అదనప< ప<ణO�ా�ాOల� 
(నµి� ఆచరణల�), అదనప< ఉప�ాJాల� (నµి� ఉప�ాJాల�) 
మ��య$ ఇతర ఆ�ాధనల� అkికం^ా -ేయవల�ను. ?|, ?#:�ా తన 
���ార1â ల+ �'ంత వర�45�# తపA, స�� ఆచరణల �'రతను అదనప< 
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ఆచరణల6Â భ� *  -ేసుక��� అవ�ాశం ఉం?ి.  మ��య$ అల� � అత, 
ప�ా�6#* Lా,� ~ీ:క��ంచవచు�.  

(44) “ఒక��ళఒక��ళఒక��ళఒక��ళ ఎవ�45�#ఎవ�45�#ఎవ�45�#ఎవ�45�# మర\L��మర\L��మర\L��మర\L�� ఏ?ై�#ఏ?ై�#ఏ?ై�#ఏ?ై�# ��#���#���#���#� – 6#� ^��#6#� ^��#6#� ^��#6#� ^��#, అతనుఅతనుఅతనుఅతను 
ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,�ఉప�ాJా,� �'నJా^�ం\�'నJా^�ం\�'నJా^�ం\�'నJా^�ం\, ?#,,?#,,?#,,?#,, ప���*ప���*ప���*ప���*  -ేయ�-ేయ�-ేయ�-ేయ�. ఎందుకంట�ఎందుకంట�ఎందుకంట�ఎందుకంట� అల� �అల� �అల� �అల� � 
�Ò�Ò�Ò�Ò అత,�Hఅత,�Hఅత,�Hఅత,�H ఆ��ా,�ఆ��ా,�ఆ��ా,�ఆ��ా,� ఇ\��#డ ఇ\��#డ ఇ\��#డ ఇ\��#డ  మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ అత,�Hఅత,�Hఅత,�Hఅత,�H Lా�య,�Lా�య,�Lా�య,�Lా�య,� 
ఇ\��#డ ఇ\��#డ ఇ\��#డ ఇ\��#డ .” (అ� బ$ఖ�  హ?|§ గ�ంథం, �Dం. 1933). మ�¦క ఉలN� ఖన 
ప��ారం, “అఅఅఅతనుతనుతనుతను రమ?#నురమ?#నురమ?#నురమ?#ను �Dల�Dల�Dల�Dల తర1�ాతతర1�ాతతర1�ాతతర1�ాత ఆఆఆఆ �©Éక��©Éక��©Éక��©Éక� బదుల�^ాబదుల�^ాబదుల�^ాబదుల�^ా మ�¦కమ�¦కమ�¦కమ�¦క 
�©É�©É�©É�©É ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం ఉండవల~ిఉండవల~ిఉండవల~ిఉండవల~ి ఉన�?ిఉన�?ిఉన�?ిఉన�?ి లN?#లN?#లN?#లN?# ప���రంప���రంప���రంప���రం (క²ాà�ాక²ాà�ాక²ాà�ాక²ాà�ా) 
-ె��ంచవల~ి-ె��ంచవల~ి-ె��ంచవల~ి-ె��ంచవల~ి ఉన�?ిఉన�?ిఉన�?ిఉన�?ి.” 

ఒక��ళ ఉప�ాసం ఉన� Fషయం మర\L�� ఎవ�45�# 
ఉప�ా~ి ఏ?ౖె�# �ంట"న�ట� �6ే, అత,�H అత, ఉప�ాస ~ి) � గ$��ం\ 
జC� పకం -ేయవల�ను. ఎందుకంట� ఖుuఆv ల+, ఈ ఆయతx [కR 
UGవం ఇల 6ెల�ప<తxన�?ి: “… మం\తనంల+నూ మ��య$ 
ప<ణO�ా�ాOలల+ను ఒక���'కర1 స�య పడం/0 …” [అ� మ�ద� 
5:2] , మ��య$ ఈ హ?|థు, “ఒక��ళఒక��ళఒక��ళఒక��ళ ��ను��ను��ను��ను మర\మర\మర\మర\ L�6ేL�6ేL�6ేL�6ే, �#క��#క��#క��#క� జC� పకంజC� పకంజC� పకంజC� పకం 
-ేయం/0-ేయం/0-ేయం/0-ేయం/0”; మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ ఇ?ిఇ?ిఇ?ిఇ?ి ‘తపAక�ం/#తపAక�ం/#తపAక�ం/#తపAక�ం/# మ,Aంచవల~ినమ,Aంచవల~ినమ,Aంచవల~ినమ,Aంచవల~ిన ఒకఒకఒకఒక మ$నRuమ$నRuమ$నRuమ$నRu 
(-ెడ -ెడ -ెడ -ెడ ) ప,ప,ప,ప,’ అ��అ��అ��అ�� వ�ా8 ,�Hవ�ా8 ,�Hవ�ా8 ,�Hవ�ా8 ,�H -ంె-ంె-ంె-ంెదుతxం?ిదుతxం?ిదుతxం?ిదుతxం?ి. (మw� Ö షహu రమ?#v, ఇబ̧� 
ఉÇౖె�v, p.70)  

(45) ప�మదంల+ ఉన� ���¦కత,, �ాLాడటG,�H, ఒక��ళ తన 
ఉప�ాJా,� FరPంచవల~ిన ఆవశOకత ఎదు�456ే, �ార1 తమ 

ఉప�ాJా,� FరPంచవల�ను మ��య$ రమ?#v �Dల తర1�ాత, ?#,�H 
బదుల�^ా ఒక �©É ఉప�ాసం ఉండవల�ను. ఇట"వంటs ప��~ి) � ఎవ�45�# 
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�టsల+ మ$, �̂ L�తxన�పÄడ  లNక nవ�ం^ా అంట"క�న� మంటలను 
ఆరAవల~ి వ\�నపÄడ  ఎదురవ వచు�ను.  

(46) ఒక��ళ ఎవ�45�# Fkి^ా ఉప�ాసం Lాటsంచవల~ిన ~ి) ��H -ెం?ిన 
�ా�45 ఉం/ీ, రమ?#v �Dలల+ పగటs ప�ట �ా�ాల, తన UGరO6Â 
సంU�గం జ��lినట� �6ే, అంట� ఇర1వ<�� రహJాOం^ాల� -ేర1�Dౖ, భర*  
�ంగం UGరO మ$ందు రంk#� ,� లNక �Dనుక రంk#� ,� 6#�H6ే, అత, 
ఉప�ాసం భగ�ం అ�L�తxం?ి - అత,�H ±రOసïలనం జర �̂�#, జరగక 
L���# స��. -ే~ిన ªరLాLా,�H అతను �Dంట�� ప�ా�6#* ప ప/#� 
మ��య$ ఆ ?ినప< P �̂�న సమయ,� ఉప�ాసంల+�� గడLా�. 
?#,�H ప���రం^ా రమ?#v �Dల తర1�ాత ఉప�ాసం ఉం/#� మ��య$ 
అబ£ హ��45ర� ర?ియల� హ� అను	  [కR ఈ హ?|థును అనుస��ం\ 
క²ాà�ా -ె��ంచ వల~ి ఉంట"ం?ి: “pqమ$pqమ$pqమ$pqమ$ ప�వక*ప�వక*ప�వక*ప�వక*  సల� ల� హ�సల� ల� హ�సల� ల� హ�సల� ల� హ� అల�ౖహ�అల�ౖహ�అల�ౖహ�అల�ౖహ� 
వసల� ంవసల� ంవసల� ంవసల� ం స,�kిల+స,�kిల+స,�kిల+స,�kిల+ కy�¦�,కy�¦�,కy�¦�,కy�¦�, ఉండ^ాఉండ^ాఉండ^ాఉండ^ా, ఒకఒకఒకఒక వO�H*వO�H*వO�H*వO�H*  ఆయనఆయనఆయనఆయన వద«క�వద« క�వద« క�వద« క� వ\�వ\�వ\�వ\�, 
ఇలఇలఇలఇల ప��H�#డ ప��H�#డ ప��H�#డ ప��H�#డ : ‘ఓఓఓఓ రసూల�రసూల�రసూల�రసూల�ల� �ల� �ల� �ల� �, ��ను��ను��ను��ను ªరం^ాªరం^ాªరం^ాªరం^ా �#శనpz{�#శనpz{�#శనpz{�#శనpz{ 
L�యనుL�యనుL�యనుL�యను!’ ఆయనఆయనఆయనఆయన ఇలఇలఇలఇల ప���ం\�#ర1ప���ం\�#ర1ప���ం\�#ర1ప���ం\�#ర1, ‘���ం���ం���ం���ం జ��^�ం?ిజ��^�ం?ిజ��^�ం?ిజ��^�ం?ి?’ అతనుఅతనుఅతనుఅతను ఇలఇలఇలఇల 
ప��H�#డ ప��H�#డ ప��H�#డ ప��H�#డ , ‘ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం ఉన�ఉన�ఉన�ఉన� ~ి) �ల+~ి) �ల+~ి) �ల+~ి) �ల+ ��ను��ను��ను��ను �#�#�#�# UGరO6ÂUGరO6ÂUGరO6ÂUGరO6Â సంU�గంసంU�గంసంU�గంసంU�గం 
జ��Lానుజ��Lానుజ��Lానుజ��Lాను.’ ?#,�H?#,�H?#,�H?#,�H రసూల�ల� �రసూల�ల� �రసూల�ల� �రసూల�ల� � ఇలఇలఇలఇల ప���ం\�#ర1ప���ం\�#ర1ప���ం\�#ర1ప���ం\�#ర1, ‘~¥:చíను~¥:చíను~¥:చíను~¥:చíను 
ప�Jా?ించటG,�Hప�Jా?ించటG,�Hప�Jా?ించటG,�Hప�Jా?ించటG,�H ���� వద«వద«వద«వద«  ఎవ�45�#ఎవ�45�#ఎవ�45�#ఎవ�45�# బG,సబG,సబG,సబG,స ఉ�#�/#ఉ�#�/#ఉ�#�/#ఉ�#�/#?’ అతనుఅతనుఅతనుఅతను ఇఇఇఇలలలల 
ప��H�#డ ప��H�#డ ప��H�#డ ప��H�#డ , ‘లNడ లNడ లNడ లNడ ’ ఆయ,లఆయ,లఆయ,లఆయ,ల ప���ం\�#ర1ప���ం\�#ర1ప���ం\�#ర1ప���ం\�#ర1, ‘�వ<�వ<�వ<�వ< �4ండ �4ండ �4ండ �4ండ  �Dలల�Dలల�Dలల�Dలల 
,రంత�ాయం^ా,రంత�ాయం^ా,రంత�ాయం^ా,రంత�ాయం^ా ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం ఉండగల�ాఉండగల�ాఉండగల�ాఉండగల�ా?’ అతనుఅతనుఅతనుఅతను, ‘లNదలNదలNదలNద,,,,’ జజజజ�ాÛ�ాÛ�ాÛ�ాÛవ:^ావ:^ావ:^ావ:^ా, , , , 
ఆయనఆయనఆయనఆయన మరలమరలమరలమరల ఇలఇలఇలఇల ప���ం\�#ర1ప���ం\�#ర1ప���ం\�#ర1ప���ం\�#ర1, ’60 మం?ి�Hమం?ి�Hమం?ి�Hమం?ి�H U�జనంU�జనంU�జనంU�జనం l}టjగలl}టjగలl}టjగలl}టjగల 
J�* మతJ�* మతJ�* మతJ�* మత ఉన�?#ఉన�?#ఉన�?#ఉన�?# �క��క��క��క�?’ అతనుఅతనుఅతనుఅతను ‘లNదులNదులNదులNదు’ అ,అ,అ,అ, జ�ాÛ\��#డ జ�ాÛ\��#డ జ�ాÛ\��#డ జ�ాÛ\��#డ  ......” 



 56 

(సహ³� అ� బ$ఖ�  హ?|§ గ�ంథం). వO]-#రం, స:�ంగ సంపరRం, 
LాశFక చరOల� �దల�ౖన �ాటs�H కy/# ఇ?ే ఆ?ేశం వ��*సు* ం?ి.  

[ఇం  ̂�షx అను�ాదక�/0 Fవరణ: తన UGరO [కR �Dనుక రంధ�ంల+ 
సంU� �̂ంచటం, వO]-#రం, స:�ంగ సంపరRం మ��య$ LాశFక చరOల� 
�దల�ౖనF ఇJా� ంల+ అ� ªరpz{న LాLాల�. అలంటs ªరpz{న 
LాLాల� ఒక��ళ రమ?#v �Dలల+ పగటs ప�ట జ�� �̂నట� �6ే, �ాటs 
Lాప ప��మణం మ��ంత అkికpz{ L�తxం?ి.] 

ఒక��ళ ఎవ�45�# రమ?#v �Dలల+ పగటs ప�ట అ��క �©Éల� 
తన UGరO6Â సంU�గం -ే~ినట� �6ే, అతను అల -ే~ిన ప�� �©Éక� 
బదుల�^ా ప���రం -ె��ంచవల~ి ఉంట"ం?ి మ��య$ ప�� ?ి�#,�H 
బదుల�^ా ఉప�ాసం ఉండవల~ి ఉంట"ం?ి. ప���రం (క²ాà�ా) 
తపA,సర, 6ె�యదనటం -#లదు. (ఫ6#�ా అ� లజC�� అ� 
?#�మ�, 10/321). 

(47) ఒ��ళ ఎవ�45�# తన UGరO6Â సంU�గం -ేయల, ,శ��ంచుక�,, 
తన ఉప�ాJా,� FరPంచటం �'రక� ఏ?ౖె�# �న�ట� �6ే, అత, 
Lాపం మ��ంత ªరpz{న?ి. ఎందుకంట� అతను రమ?#v �Dల 
పFత�తతను �4ండ  Fk#ల�^ా ఉల� ంఘ�ం\�#డ  – ఒకటs �నటం 
మ��య$ �4ం/ో?ి UGరO6Â సంU� �̂ంచటం. అట"వంటs �ా, Fషయంల+ 
Lాపప���రం మ�  తపA,స��. ఒక��ళ ఈ Lాపప���రం నుం/0 
ఏ?ోFధం^ా తlిAంచు�g�ాల, చూ~¥* , అత, ప��~ి) � ఇం�ా nవ�తరం 
అవ<తxం?ి. \త*d?ిf6Â మనసూA��*^ా ప�ా�6#* ప పడటం అత, �'రక� 
తపA,స��. (మ¼K అ� ఫ6#�ా, 25/262). 
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(48) మ$దు«  l}ట"j �gవటం, �ôగ�ంచు�gవటం, ఆ�ంగనం -ేసు�gవటం, 
6#కటం మ��య$ మటsమటs�� తన UGరO�Dౖప< l¥�మ^ా చూడటం వంటsF 
తనను 6#ను ,గ�హ�ంచు�gగ� �̂ శ�H*గల�ా�� �'రక� అనుమ�ంచబ/0న?ి. 
ఎందుకంట� ఆ�Òoా ర?ియల� హ� అ�#	  ఉలN� ఖన ఆk#రం^ా ఉప�ాస 
~ి) �ల+ రసూల�ల� � సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం తన UGరOలను మ$దు«  
l}ట"j క��� �ార� మ��య$ �ôగ�ంచుక��� �ార�, అ�6ే ఆయన తన 
�g��కలను ,యం��ం-ే శ�H*  అతOkికం^ా క� �̂ ఉం/ే�ార� సహ³� అ� 
బ$ఖ�  మ��య$ సహ³� అ� మ$~ి� ం హ?|థులల+ న¾దు 
-ేయబ/0న?ి. హ?|థు ఖు?|�ల+ అల� � ప�కటsం\న, “�# �'రక� అతను 
తన UGరO నుం/0 దూరం^ా ఉ�#�డ ”, అ��?ి ‘సంU�^ా,�’ సూ\సు* ం?ి. 
�ా�, ఒక��ళ ఎవ���45�# త:ర^ా �ంగసfంభనం జ�� �̂, తనను 6#ను 
అదుప< -ేసుక��� శ�H*  లN, �ా/ౖె6ే, UGరOను మ$?#« డటG,�H మ��య$ 
�ôగ�ంచు�gవటG,�H అత,�H అనుమ� లNదు. ?|,�H �ారణం - 

±రOసïలనం నుం/0 లNక సంU�గం నుం/0 అదుప< -ేసు�gగ� �̂ శ�H*  తనక� 
ఉన�?ో, లN?ో అత,�H 6ె�యక L�వటం. మ��య$ హ?|థు ఖు?|�ల+ 
అల� � ఇల ప�కటsసు* �#�డ : “మ��య$ అతను తన �g��కలను 
�#�gసం వ?ి���~ి�#డ .” ఇJా� �య మర8దర9కత:ం ప��ారం ‘ఏ?ౖె6ే 
హ�ాం ?ిశ �Dౖప< nసుక�L�తxం?ో, అ?ి కy/# హ�ా� �Ò’  

(49) ఒక��ళ ఎవ�45�# UGరO6Â సంU� �̂సు* ండ^ా, ఉo�దయం స�lిం\ 
నట� �6ే, అతను ఆ ప, నుం/0 Fkి^ా ఉపసంహ��ంచు�gవల�ను 
మ��య$ ఉపసంహ��ంచుక�న� తర1�ాత ఒక��ళ అత,�H ±రOసïలనం 
జ�� �̂�# స��, అత, ఉప�ాసం ధరKబదfpz{న?ే. �ా� ఒక��ళ అతను 
ఉo�దయ సమయం ?#టsL��Ò వరకy, సంU�^ా,� �'నJా �̂ం\ 



 58 

నట� �6ే, అతను తన ఉప�ాసం భగ�ం -ేసుక�న�ట�� . ?#,�H అతను 
తపA,స��^ా ప�ా�6#* ప ప/0, %మ]% ��డ క�,, రమ?#v �Dల 
తర1�ాత ?ి�#లల+ ?#,, ప���*  -ేయవల�ను మ��య$ ?#,�H 
Lాపప���రం -ె��ంచవల�ను.  

(50) ఒక��ళ ఎవ�45�# జ�#బ� ~ి) �ల+ (సంU�గప< అప��dదf  ~ి) �ల+) 
ఉండ^ా, ఉo�దయpz{L�6ే, అ?ి అత, ఉప�ాసంl}ౖ ఎలంటs ప�UGవం 
చూపదు. గ$సు� అంట� UG�ాOభర*ల� సంU�గప< అప��dదf  ~ి) � నుం/0 
పFత�మవ/#,�H -ే~¥ Jా��#,�, ~ీ* Üల� బహ�షxj  మ$ �̂~ిన తర1�ాత లNక 
ప<ర1డ  L�సుక�న� తర1�ాత పFత�మవ/#,�H -ే~¥ Jా��#,� 
ఉo�దయం వరక� ఆలసOం -ేయటం అనుమ�ంచబ/0న?ి. అ�6ే, 
అల ఆలసOం -ేయక�ం/#, త:ర^ా Jా�నం -ేయటం మం\?ి. 
ఎందుకంట� సమయం ల+పలN, ఫ¶� నమÉ -ేసు�gవచు�.  

(51) ఎవ�45�# ఉప�ా~ి ,ద�L�^ా, ఒక��ళ ,ద�ల+ అత,�H లNక ఆpzక� 
సïలనం జ�� �̂6ే, ఇJా� �య పం/0తxల ఏ�ా]L�ా యం ప��ారం ఆ 
ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. �ాబటsj , అతను లNక ఆpz ఉప�ాJా,� ప���*  
-ేయవల�ను. గ$సు� -ేయటంల+ ఆలసOం -ేయటమ��?ి ఉప�ాJా,� 
భగ�ం -ేయదు. అ�6ే ఎంత త:ర^ా గ$సు� -ే~¥* , అంత త:ర^ా 
నమÉ -ేసు�gవచు� మ��య$ ?ౖెవదూతల� స�lించవచు�.  

(52) అదుప< -ేసుక��� అవ�ాశం ఉ�#�, అల -ేయక ~ీ* Üలను 6#కటం 
లNక మటsమటs�� చూడటం వలన రమ?#v �Dలల+ పగటs ప�ట ఒక��ళ 
ఎవ���45�# ±రOసïలనం జ�� �̂6ే, అతను తపA, స��^ా ప�ా�6#* ప 
పడ త» అల� � �Dౖప< మర�, P �̂�న ?ినంల+ కy/# ఉప�ాJా,� 



 59 

�'నJా �̂ంచవల�ను. అ�6ే, రమ?#v �Dల తర1�ాత ఒక ఉప�ాసం 
ఉండవల�ను. ఒక��ళ ఎవ�45�# హస*ప��గం -ేసు�gవటం L�ా రం]ం\, 
±రOసïలనం జరగక మ$ం?ే ఆlి��~¥* , అతను ప�ా�6#* ప పడవల�ను. 
రమ?#v �Dల తర1�ాత ఉప�ాసం ఉండనవసరం లNదు. �g��కలను 
�4చ�^¦టెj  ప�� ?#, నుం/0, ఉప�ా~ి దూరం^ా ఉండవల�ను. తనక� వ-ే� 
-ెడ  ఆల+చనల,�ంటs� ఉప�ా~ి �Dనక�R �Dటsj��యవల�ను. అ�6ే, 
pzజC��ట¬ పం/0తxల అ]L�ా యం ప��ారం, ఒక��ళ ఎవ�� నుం/ౖె�# 
UG�¢?ే�ం వలన మ?| వంటs ద�వం �Dల�వ/06ే, అత, ఉప�ాసం భగ�ం 
�ాదు.  

Jా:UGFక, U��క సంతృlి*  వంటs?ే� లNక�ం/#�� య£��v 
తర1�ాత బయటక� వ-ే� వ?| అనబ/ే \కRటs ద�వం వలన ఉప�ాసం 
భగ�ం �ాదు, ?#, �ారణం^ా గ$సు� -ేయవల~ిన అవసరం లNదు. 
అ�6ే అతను dభ�ం^ా �టs6Â మ�ాKం^ా,� కడ �gRవల�ను (ఇ~ి* ంజC) 
మ��య$ వ<దూ -ేసు�gవల�ను. (ఫ6#�ా అ� లజC�� అ� 
?#�మ�, 10/279) 

(53) “ఎవ�45�#ఎవ�45�#ఎవ�45�#ఎవ�45�# అప�యత�ం^ాఅప�యత�ం^ాఅప�యత�ం^ాఅప�యత�ం^ా �ాం��ాం��ాం��ాం� -ేసుక�ంట�-ేసుక�ంట�-ేసుక�ంట�-ేసుక�ంట�, ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం భగ�ంభగ�ంభగ�ంభగ�ం 
�ాదు�ాదు�ాదు�ాదు, ?#,�H?#,�H?#,�H?#,�H బదుల�^ాబదుల�^ాబదుల�^ాబదుల�^ా మరలమరలమరలమరల ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం ఉండనకRరలNదుఉండనకRరలNదుఉండనకRరలNదుఉండనకRరలNదు. �ా��ా��ా��ా�, 
�ా�ాల,�ా�ాల,�ా�ాల,�ా�ాల, �ాం��ాం��ాం��ాం� -ేసుక�న�ట� �6ే-ేసుక�న�ట� �6ే-ేసుక�న�ట� �6ే-ేసుక�న�ట� �6ే, ?#,�H?#,�H?#,�H?#,�H బదుల�^ాబదుల�^ాబదుల�^ాబదుల�^ా మ�¦కమ�¦కమ�¦కమ�¦క ?ినం?ినం?ినం?ినం 
ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం Lాటsంచవల~ిLాటsంచవల~ిLాటsంచవల~ిLాటsంచవల~ి ఉంట"ం?ిఉంట"ం?ిఉంట"ం?ిఉంట"ం?ి.” (అ�* � KÇ| హ?|§ గ�ంథంల+, 
సహ³� హ?|§, 3/89). ఎవ�45�# వO�H*  ^¦ంతxల+ ���ళËÌ -ొlిAం\, LMటj  
�öక�Rక�,, ఏహOకరpz{న �ాసనల� lీ��, �Dగట" క� �̂ం-ే �ాటs, 
చూసూ*  �ాం� వ-ే�ట"j  -ేసుక�,, త?#:�ా �ా�ాల, �ాం� -ేసుక�ంట�, 
అతను తపA,స��^ా మ�¦క ?ినం ఉప�ాసం ఉండవల~ి ఉన�?ి. 
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ఒక��ళ ఎవ���45�# �ాం� వ\�నట"�  అ,lిం\, తర1�ాత ?#,క?ే 
ఆ �̂L�6ే, అత, ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. ఎందుకంట� అ?ి అత, 
అదుప<ల+ లN, చరO. �ా�, అత, ��టsల+ప� వరక� �ాం� వ-ే�~ి, 
తర1�ాత ?#,, అతను ఒక��ళ Pêం �̂ ��~ినట� �6ే, అ?ి అత, 
ఉప�ాJా,� భగ�ం -ే~ి��సు* ం?ి. ఒక��ళ ఎవ���45�# LMటjల+ అస:స) ^ా 
ఉం/0, �ాం� వసు* న�ట"� ^ా ఉంట�, అతను ఆ  �ాం�, ఆప<�gనవసరం 
లNదు. ఎందుకంట� అ?ి అత,�H �, కలగజ�సు* ం?ి. (మజC�Ö షర� 
రమ?#v, ఇబ̧� ఉÇౖె�v, 67).  

ఒక��ళ ఎవ�45�# వO�H*  అప�యత�ం^ా Pêం �̂న ప?#ర)ం పళÌల+ 
ఇర1క�Rంట� లN?# అ?ి ��టsల+ ఉం?ో లNక బయటక� వ-ే�~ిన?ో 
క,l}టjలNకL�6ే, అ?ి అత, లలజలంల+, UGగం^ా ప��గణ_ంచబడ ను 
మ��య$ ?#, వలన అత, ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. �ా�, ఒక��ళ ఆ 
ప?#ర)ం బయటక� ఉPK ��~¥ంత l}ద«?ి^ా ఉంట�, అతను ?#,, 
ఉpqKయవల�ను. అల ఉpqK~¥* , అత, ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. �ా�, 
ఒక��ళ అతను ?#,, Pêం �̂��~¥* , అ?ి అత, ఉప�ాJా,� భగ�ం 
-ే~ి��సు* ం?ి. ఒక��ళ అ?ి ��టsల+ ప���*^ా లNక Lా�0కం^ా క�� �̂, ఏ?ౖె�# 
ర1\ లNక nlిదనం క� �̂~¥* , ?#,, నమలటం అత, �'రక� ,rిదfం. 
ఒక��ళ ఈ ప?#ర)ంల+, ఏ?ౖె�# UGగం ^¦ంతxల+,�H -ే��6ే, అత, 
ఉప�ాసం భగ�pz{L�తxం?ి. ��టsల+ ప<�HR�ం\న తర1�ాత ఎవ�45�# ఆ 
�టs, ఉPK��య^ా, ��టsల+ ఇం�ా P �̂�L��న ఆ �టs 6ేమ లNక త/0 
వలన అత, ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. ఎందుకంట� ఆ 6ేమ లNక త/0, 
కy/# ఉPK��యటం అత, శ�H*�H Pం\న ప,.  
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ఒక��ళ ఎవ���45�# మ$క�R నుం/0 రక*ం �ా��6ే, అత, ఉప�ాసం 
భగ�ం �ాదు. ఎందుకంట� అల మ$క�Rల+ నుం/0 రక*ం �ారటమ��?ి 
అత, అదుప<ల+ లN, Fషయం. (ఫ6#�ా అ� లజC�� అ� 
?#�మ�, 10/264). 

ఒక��ళ ఎవ���45�# తన దంతప< \గ$ర1ల+ ప<ండ  ఉన�ట� �6ే, 
లNక PJా:ä అంట� పంటsప<ల�  �ా/0న తర1�ాత అత, పంటs\గ$ర1ల+ 
నుం/0 రక*  స�Fసు* న�ట� �6ే, ?#,, PêంగటG,�H అత,�H అనుమ� 
లNదు; అతను ?#,, ఉPK ��యవల�ను. అ�6ే, ఆకJాKతx* ^ా, 
అప�యత�ం^ా ఆ రక*ం ^¦ంతxల+,�H �'?ి« ^ా �DòÌL�6ే, \ం�ంచవల~ిన 
ప, లNదు. అల �̂, �ాం� అత, ^¦ంతx వరక� వ\�,అతను ఏ� 

-ేయక�ం/#�� అ?ి మరల LMటj  ల+ప��H �DòÌL���#, అత, ఉప�ాసం 
భగ�ం �ాదు. (ఫ6#�ా అ� లజC�� అ� ?#�మ�, 10/254). 

తల నుం/0 (మ$క�R, ~}ౖ�ö~}Ö నుం/0) �ా�� °P/0 మ��య$ 
దగ8టం వలన లNక ^¦ంతx dభ�పరచు �gవటం వలన 	#n నుం/0 వ-ే� 
6ెమడ, కఫమ$ వంటs �ాటs,, ��టsల+,�H -ేరక మ$ం?ే ఒక��ళ Pêం �̂  
��~¥* , అ?ి అత, ఉప�ాJా,� భగ�ం -ేయదు. ఎందుకంట� ఇ?ి 
JామనOం^ా అందరT ఎదు�¦R�� సమ~¥O. �ా�, ��టsల+,�H -ే��న 
తర1�ాత ఒక��ళ ?#,, Pêం �̂ ��~¥* , అ?ి అత, ఉప�ాJా,� భగ�ం 
-ే~ి��సు* ం?ి. అ�6ే అప�యత�ం^ా, హ�ాతx* ^ా అల జ�� �̂L�6ే, అత, 
ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు.  
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/ీ �ా���షv వంటs Lా� ంట"లల+ ప,-ే~¥ �ా�� ఉప�ాసం అకR/0 
�టs ఆF��, lీల�టం �దల�ౖన �ాటs వలన భగ�ం �ాదు. (ఫ6#�ా అ� 
లజC�� అ� ?#�మ�, 10/276). 

అనవసరం^ా ఏ?ౖె�# ఆ�ర ప?#�ా) లను ర1\ చూడటమ��?ి 
అ�షjకరpz{న (మకy� �) ప,. �ారణం - ?|,వలన ఉప�ాసం 
భగ�మ�ÒO అవ�ాశం ఉం?ి. ఆ�ర ప?#�ా) ల ర1\ చూడవల~ిన 
ఆవశOకతను సూ\ం-ే �',� ఉ?#హరణల� - ఇతర మర8pq?| 
కనబడనపÄడ , ఒక త��  తన ప~ిÛడâ  �gసం ఆ�ర ప?#�ా) ,� 
నమలటం, స��^ా8  ఉం?ో లN?ో ,�ాf ��ంచటం �gసం ?#, ర1\ చూడటం, 
ఏ?ౖె�# �'��టపÄడ  ?#, ర1\ చూడటం �దల�ౖనF. ఇబ̧� అబG®Ö 
ర?ియల� హ� అను	 మ ఇల ఉలN� ×ం\�#ర1: “ఆమ� రసంఆమ� రసంఆమ� రసంఆమ� రసం వంటsFవంటsFవంటsFవంటsF లN?#లN?#లN?#లN?# 
�'ను^©ల��'ను^©ల��'ను^©ల��'ను^©ల� -ేయబ�తxన�-ేయబ�తxన�-ేయబ�తxన�-ేయబ�తxన� ఇతరఇతరఇతరఇతర ప?#�ా) లనుప?#�ా) లనుప?#�ా) లనుప?#�ా) లను �'���'���'���'�� సమయంల+సమయంల+సమయంల+సమయంల+ �ాటs�ాటs�ాటs�ాటs ర1\ర1\ర1\ర1\ 
చూడటంల+చూడటంల+చూడటంల+చూడటంల+ ఎలంటsఎలంటsఎలంటsఎలంటs తప�Aతప�Aతప�Aతప�A లNదులNదులNదులNదు.” (ఈ హ?|థు ఇ�ా: అ� గð� ల+ 
హసv హ?|థు^ా వ� 8 క��ంచబ/0న?ి, 4/86; బG´ �̂* �ా� అ� �య�, 

�H6#బ$~ి�య� కy/# చూడం/0). 

(54) ఉప�ా~ి పగటs ప�ట ఏ సమయంల+�Dౖ�# స�� PJా:ä �ాడటం 
ఒక సున�¿, అ?ి 6ేమ^ా ఉం/ే?ౖె�# స��. ఉప�ా~ి PJా:ä �ా/0�#క 
�'ంత ��/0, మ��య$ ర1\, అనుభFసూ* , ?#,, Pêం �̂ ��~ి�# లNక 
తన ��టsల+ నుం/0 PJా:ä ను బయటక� n~ి, ?#,l}ౖ లలజలం 
అంట"క�, ఉండటం గమ,ం\, ?#,, మరల ��టsల+,�H nసు�',, ఆ 
లలజల,� Pêం �̂ ��~ి�#, అత, ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. (అ� 
ఫ6#�ా అ� Jా?ియO�, 245). అ�6ే ��టsల+ క�� �̂L��Ò ఆక�పచ�, 
PJా:క�లను, ఏ?ౖె�# ర1\కరpz{న ,మK, LM?ి�# వంటs 
¥� వర1�  
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ప�యబ/0న PJా:క�లను �ాడకyడదు. PJా:క� నుం/0 ��టsల+ 
వ-ే� \న� \న� lీచులను ఉPK��యవల�ను; �ా�ాల, �ాటs, 
Pêంగకyడదు. అ�6ే అప�యత�ం^ా, ఆకJాKతx* ^ా �ాటs, Pêం �̂��~¥* , 
ఎలంటs �� జరగలNద, UGFం-#�.  

(55) ఒక��ళ ఎవ�45�# వO�H*  ^ాయప/06ే లNక మ$క�Rల+నుం/0 రక*ం 
�ారటం �దల�ౖ6ే లNక ఆకJాKతx* ^ా �ర1 లN?# l}టþ� ల� ��టsల+,�H 
�DòÌనట� �6ే, అత, ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. అల �̂ ఒక��ళ దుమ£K, 
ధూò, LMగ, ఈగ వంటsF అత, ��టsల+,�H ఆకJాKతx* ^ా �DÈÑ* , అత, 
ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. ^¦ంతxల+,�H L�క�ం/# ,�©kించలN, స:ంత 
లలజలం లNక lిం/0మర నుం/0 �Dల�వ/ే LM/0 వంటs �ాటs వలన 
ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. ఎవ�45�# వO�H*  తన ��టsల+ ఎక�Rవ^ా 
లలజల,� జమ -ేసుక�,, ఒక��ళ Pêం �̂ ��~ి�#, స�45న అ]L�ా యం 
ప��ారం అత, ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. (అ� మ$  ̂�, ఇబ̧� ఖ?#మ�, 

3/106). 

ఒక��ళ క��ళËÌ ^¦ంతxల+,�H -ే���# లN?# ఒక��ళ ఎవ�45�# తన 
తలl}ౖ లNక �Jాలl}ౖ నూ�� లNక ^©��ంటGక� ��ా సుక�న�పÄడ , తన 
^¦ంతxల+ ?#, ర1\ -ే���# అత, ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. అల �̂ 
^©��ంటGక�, సు�ాK, �ాట"క, నూ�D వంటsF ��ా సు�gవటం వలన ఉప�ాసం 
భగ�ం �ాదు. (మ¼K అ� ఫ6#�ా, 25/233, 25/245). చ�ాK,� 
నునుప< -ేయటం �'రక�, త/0^ా ఉంచటం �'రక� ప�సుక��� ���మ$ల 
వలన కy/# ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు.  

అల �̂ మం\ సు�ాసనల� lీల�టం, సుగంధ ద��ాOల� ప�సు 
�gవటం, సుగంధ భ��త ���మ$ల� �ాడటం �దల�ౖన �ాటs వలన కy/# 
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ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. అల �̂ ఉప�ా~ి బ$ఖూu అనబ/ే మం\ 
సు�ాసనల� �DదజలN�  LMగ �ాడటంల+ కy/# ఎలంటs తప�A లNదు. 
అ�6ే ?#,, మ$క�RLMడ ం, నసOం^ా �ాడ కyడదు. (ఫ6#�ా అ� 
లజC�� అ� ?#�మ�, 10/314).  

పగటs ప�ట టÍ¿ l¥షxj  �ాడకL�వటం మం\?ి. ?#,, �ా�� 
�'రక� F/0\ l}టjవల�ను. ఎందుకంట� అ?ి -#ల n%ణpz{న?ి. (అ� 
మజC�Ö, ఇబ̧� ఉÇౖె�v, p. 72). 

(56) ఉప�ా~ి కlిAంÝ (హ�జCమ� అంట� ప�6ేOకpz{న కపÄల� ?ే�,�H 
క��lిం\, -ెడ  రక*ం బయటక� n~¥ ప��H�య) -ే�ంచు�gక L�వటం 
మం\?ి. ఉప�ాస సమయంల+ కlిAంÝ -ే�ంచు�gవ-#� – లN?# అ�� 
Fషయం గ$��ం\ పం/0తxల మధO nవ�pz{న Uñ?#]L�ా యల��#��. 

ఇబ̧� 6ైPయ� అ]L�ా యం ప��ారం కlిAంÝ -ేయబ/0న వO�H*  
ఉప�ాసం భగ�ం అ�L�తxం?ి మ��య$ కlిAంÝ -ే~ిన వO�H*  ఉప�ాసం 
భగ�ం �ాదు.  

(57) LMగ6#� గటం వలన ఉప�ాసం భగ�ం అ�L�తxం?ి. ఉప�ాసం 
Lాటsంచక�ం/# ఉండటG,�H ?|,, ఒక Jాక�^ా nసు�gకyడదు. ఒక 
Lాపప< ప, ఎల Jాక�^ా మరగలదు?! 

(58) తన శ� �ా,� చల� బర1చు�gవటం �gసం �టsల+ మ$నగటం లNక త/0 
బటjలను చుట"j �gవడం వలన ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. ��/0 నుం/0 
మ��య$ ?#హం నుం/0 ఉపశమనం LMందటం �'రక� తలl}ౖ �ర1 
చల�� �gవటం వంటs చరOల వలన ఉప�ాసం భగ�ం �ాదు. ఉప�ా~ి �'రక� 
ఈత ఒక అ�షjpz{న ప, (మ$నRu) ఎందుకంట�, ఈదుతxన�పÄడ  
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గ$టకల� ��యటం వలన ��టsల+,�H �ర1 �DòÌ, ఉప�ాJా,� భగ�ం 
-ే~¥ అవ�ాశం ఎక�Rవ^ా ఉన�?ి. ఒక��ళ ఈదటమ��?ి ఎవ�� 
ఉ?ోOగంల+�Dౖ�# ఒక UGగpz{ ఉం/0 మ��య$ ఈదుతxన�పÄడ  �ర1 
��టsల+,�H �DళÌక�ం/# ఆపగ� �̂ గటsj  నమKకం అత,క�ంట�, అతను తన 
ఉప�ాJా,� �'నJా �̂ంచవచు�ను.  

(59) ఒక��ళ ఎవ�45�# �ా�� ఇం�ా గ/0\ L�లNద, UGFసూ* , ఆ�ర 
Lా�యల� ~¥Fసూ* , UGరO6Â సంU�గం -ేసూ*  �ాలం గడ ప< తxండ^ా, 
�'ంత ~¥పటs మ$ం?ే ఉo�దయpz{ L��ందన� Fషయం ఆలసOం^ా 
గ�హ�~¥* , అతను ఎలంటs తప�A -ే~ినట"�  �ాదు. ఎందుకంట� ఉo�దయం 
అ�ంద�� Fషయం ,శ�యం^ా 6ె�~¥ వరకy �నటం, 6#� గటం, 
సంU� �̂ంచటం వంటs పనుల� -ేయవచ�, ఖుuఆv ల+, ఆయతx 
సAషjం^ా 6ెల�ప<తxన�?ి. ఇబ̧� అబG®Ö ర?ియల� హ� అను	 మ వరక� 
-ే��న ఉలN� ఖక�ల స�45న పరంపర ఆk#రం6Â అబ$« ర�జCØ ఇల 
6ె�lి�#ర1: “���� ఆల+చనలల+ఆల+చనలల+ఆల+చనలల+ఆల+చనలల+ (ఉo�దయంఉo�దయంఉo�దయంఉo�దయం గ$��ం\గ$��ం\గ$��ం\గ$��ం\) ఎలంటsఎలంటsఎలంటsఎలంటs సం?ేహంసం?ేహంసం?ేహంసం?ేహం 
లNనంతలNనంతలNనంతలNనంత వరకyవరకyవరకyవరకy 6#� గటG,�H6#� గటG,�H6#� గటG,�H6#� గటG,�H మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ �నటG,�H�నటG,�H�నటG,�H�నటG,�H అల� �అల� �అల� �అల� � �క��క��క��క� 
అనుమ�,-#�డ అనుమ�,-#�డ అనుమ�,-#�డ అనుమ�,-#�డ .” (ఫత� అ� బG� , 4/135; r¥ఖు� ఇJా� ం ఇబ̧� 
6ౖెPయ� [కR అ]L�ా యం కy/# ఇ?ే, మ¼K అ� ఫ6#�ా, 
29/263). 

(60) ఒక��ళ ఎవ�45�# వO�H*  సూ�ాOస* మయం �ాకL���#, సూర1Oడ  
అస*Pం-ే�ాడ, UGFం\ తన ఉప�ాJా,� FరP~¥* , అతను ?#,�H 
బదుల�^ా రమ?#v �Dల తర1�ాత మ�¦క ?ినం ఉప�ాసం Lాటsంచ 
వల�ను (ఇ?ి pzజC��ట¬ పం/0తxల అ]L�ా యం). ?|,�H �ారణం – అ?ి 
ఇం�ా పగటs ప�ట అ� ఉండటమ�� ఖ\�తpz{న �ాస* వం మ��య$ 
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ఒక �ాస* వpz{న Fషయం, మ�¦క సం?ే�సAదpz{న Fషయం ?#:�ా 
�రసR��ంచబడదు. (అలంటs ప��~ి) �, ఎదు�¦Rన� వO�H*  ?#,�H 
బదల�^ా మ�¦క ఉప�ాసం ఉండవల~ిన అవసరం లNద, r¥ఖు� ఇJా� ం 
ఇబ̧� 6ౖెPయ� UGFం\�#ర1).  

ఉo�దయం అ�నపÄడ , ఒక��ళ ఎవ�45�# వO�H*  ��టsల+ 
ఆ�రLా�యల� ఉంట�, అతను �Dంట�� ?#,, ఉPK ��యల,, 
అత, ఉప�ాసం �'నJా �̂ం-#ల, ధరK��త* ల� అం  ̂క��ం\�#ర1. ?|, 
గ$��ం\న ,యమం, ‘ఒకఒకఒకఒక ఉప�ా~ిఉప�ా~ిఉప�ా~ిఉప�ా~ి తనుతనుతనుతను ఉప�ాసంల+ఉప�ాసంల+ఉప�ాసంల+ఉప�ాసంల+ ఉ�#�న��ఉ�#�న��ఉ�#�న��ఉ�#�న�� 
FషయంFషయంFషయంFషయం మర\L��మర\L��మర\L��మర\L�� �ంట"ండ^ా�ంట"ండ^ా�ంట"ండ^ా�ంట"ండ^ా మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ 6#� గ$తxండ^ా6#� గ$తxండ^ా6#� గ$తxండ^ా6#� గ$తxండ^ా, హ�ాతx* ^ాహ�ాతx* ^ాహ�ాతx* ^ాహ�ాతx* ^ా 
అత,�Hఅత,�Hఅత,�Hఅత,�H ఆఆఆఆ FషయంFషయంFషయంFషయం జC� పకంజC� పకంజC� పకంజC� పకం వ\�వ\�వ\�వ\�, �Dంట���Dంట���Dంట���Dంట�� తనతనతనతన ��టsల+,��టsల+,��టsల+,��టsల+, 
ఆ�రLా�యలనుఆ�రLా�యలనుఆ�రLా�యలనుఆ�రLా�యలను ఉPKఉPKఉPKఉPK ��~¥*��~¥*��~¥*��~¥* , అత,అత,అత,అత, ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం స�45న?ేస�45న?ేస�45న?ేస�45న?ే’ అ�� 
,యమ,� L�� ఉన�?ి.  

~ీ* Üల~ీ* Üల~ీ* Üల~ీ* Üల  ఉప�ాసం గ$��ం\న ఆ?ేఉప�ాసం గ$��ం\న ఆ?ేఉప�ాసం గ$��ం\న ఆ?ేఉప�ాసం గ$��ం\న ఆ?ే�ాల��ాల��ాల��ాల�:   

(62) ~ిగ$8  వలన రజస:ల అ�న Fషయ,� ఎవ���� 6ెల�ప, 
మ��య$ ఉప�ాJా,� Lాటsంచ, య$క*వయసు�క� -ే��న ~ీ* Ü, 
ప�ా�6#* ప పడ త», అల తlిAL��న,� ?ి�#ల� రమ?#v �Dల 
తర1�ాత ఉప�ాసం ఉండవల�ను మ��య$ ప��?ి�#,�H బదుల�^ా ఒక 
�ద�ా,�H కy/# U�జనం l}టjవల�ను - తన ఉప�ాJా,� ఆలసOం 
-ే~ినందుక� L�ా య��తం^ా; ఒక��ళ తర1�ాత సంవత�రప< రమ?#v 
�Dల వ-ే�~¥*  మ��య$ ఆFడ తన తlిAL��న ఆ ?ి�#లక� బదుల�^ా 
ఉప�ాసం ప���*  -ేయనట� �6ే. ఆFడ ప��~ి) �, ~ిగ$8 6Â తన బహ�షxj  
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�ాలంల+ కy/# ఉప�ాసం Lాటsం\, తర1�ాత �ాలంల+ ఆ ?ి�#లక� 
బదుల�^ా ఉప�ాసం ప���* -ేయ, ~ీ* Ü వంటs?ే.  

ఒక��ళ ఎవ�45�# ~ీ* Ü�H, అల ఎ,� ఉప�ాJాల� �gల+A�న?ో 6ెðకL�6ే, 
‘�H�తం సంవత��ాల రమ?#v �Dలల+ అల తlిAL��న ఉప�ాJాల� 
ఇక ప�ర*యO�’ అ��  సAషjpz{న అ]L�ా యం క� �̂ వరకy ఆFడ 
ఉప�ాసం ఉండవల�ను మ��య$ L�ా య��తం^ా ప�� ?ినం ఒక 
�ద�ా,�H U�జనం l}టjవల�ను. తను ఉప�ాసం Lాటsసు* న� ?ి�#లల+�� 
ఆFడ ఈ L�ా య��6#,� కy/# -ె��ంచ వచు� లN?# ఇతర ?ి�#లల+ 
తన అనుకyల,� బటsj  -ె��ంచవచు�.  

(63) రమ?#v �Dలల+ �ాక�ం/# ���� ?ి�#లల+, తన భర*  దగ8రల+ 
ఉండ^ా, ఆయన అనుమ� లNక�ం/# ఉప�ాసం Lాటsంచకyడదు. �ా�, 
ఒక��ళ తన భర*  దగ8 రల+ లNక�ం/#, ప�యణంల+ దూరం^ా ఉంట� 
అనుమ� nసు�gవల~ిన అవసరం లNదు.  

(64) ఋతxJ�ా వంల+ ఉన� ~ీ* Ü, బహ�షxj  �ాలం ప�ర*�నద�� ?#,�H 
గ$ర1* ^ా తన �,ల+ నుం/0 6ెల� టs ద�వం బయటక� �ా^ా��, అంట� 
ఋతxJ�ా వం నుం/0 తను ప��dభ�pz{L�యన, (6#హ�u �DౖL�యన,) 
గ�హ�ంచ^ా�� కనబడ^ా��, ఆ ?ినప< �ా�� సమయన ఆFడ మర1సటs 
?ి�#న ఉప�ాసం ఉం/#ల�� సంకలAం -ేసు�gవల�ను మ��య$ మర1సటs 
?ినం నుం/0 ఉప�ాసం ఉండవల�ను. ఒక��ళ తను బహ�షxj  నుం/0 
పFతx� �ాల�ౖన Fషయం 6ెల�సు�gగ� �̂ టంతటs సమయం లNకL�6ే (అంట� 
6ెల� టs ద�వం వ-ే� వరకy ,� �0ం-ే సమయం లNకL�6ే), ఒక �ాటv 
గ$డâను లN?# అలంటs?ే ?ే,�Dౖ�# �,ల+,�H -ొlిAం\, బయటs�H 
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nయవల�ను. ఒక��ళ అ?ి ప��dభ�ం^ా బయటక� వ~¥* , ఆFడ ఉప�ాసం 
Lాటsంచవచు�ను. �ా�, ఒక��ళ మరల రక*J�ా వం జరగటం L�ా రంభpz{6ే, 
ఆFడ తన ఉప�ాJా,� ఆlి��యవల�ను – ఆ రక*J�ా వం ప��ాహంల 
ఉ�#� లNక రక*ప< చుకRల�^ా ఉ�#�. ఎందుకంట� బహ�షxj  �ాలప< 
రక*J�ా వం ఉప�ాJా,� భగ�ం -ే~ి��సు* ం?ి. (ఫ6#�ా అ� లజC�� అ� 
?#�మ�, 10/154). 

ఒక��ళ మ �̂�´ వరక� రక*J�ా వం కనబడక, ఆFడ �H�తం �ా�� 
-ేసుక�న� ఉప�ాస సంకలAం ఆk#రం^ా తన ఉప�ాJా,� ప���* -ేయ 

గ� �̂6ే, ఆ ?ినప< ఆFడ ఉప�ాసం ధరKసమKతpz{న?ే. ఒక��ళ 
ఎవ�45�# ~ీ* Ü, తనల+ బహ�షxj  రక*  చల�#,� సం?ేహ�ంచ^ా, 
సూ�ాOస* మయం వరకy అలంటs?ే� బయటక� �ాకL�6ే, ఆFడ 
ఉప�ాసం ధరKసమKతpz{న?ే. ఆ ?ి�#,�H బదుల�^ా ఆFడ మ�¦క 
?ినం ఉప�ాసం ఉండనకRర లNదు.  

ఒక��ళ ఎవ�45�# ~ీ* Ü�H తన ఋతxJ�ా వం లN?# ప<ర1టs J�ా వం �ా�� 
సమయంల+ ఆ �̂L�6ే, ఆFడ మర1సటs ?ి�#న ఉప�ాసం ఉం/#ల�� 
సంకలAం -ేసు�'న^ా, గ$సు� (Jా�నం) -ేయక మ$ం?ే ఉo�దయpz{ 
L�6ే, పం/0తxలంద�� అ]L�ా యం ప��ారం ఆFడ ఉప�ాసం ధరKసమKత 
pz{న?ే. (అ� ²ా¿, 4/148) 

(65) ఒక��ళ ఎవ�45�# ~ీ* Ü, మర1సటs ?ినం నుం/0 తన ఋతxJ�ా వం 
L�ా రంభమవబ�తxంద, UGF~¥* , ఆFడ ఉప�ాస సంకలA,� -ేసుక�,, 
ఉప�ాJా,� �'నJా �̂ంచవల�ను; ,జC,�H కÈÀÌ�ా రక*J�ా వం చూడనంత 
వరక� ఆFడ తన ఉప�ాJా,� భగ�ం -ేయకyడదు.  
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(66) బహ�షxj  వ-ే� ~ీ* Üల� సహజ ~ిదfpz{న, Jా:UGFకpz{న ~ి) ��H �ాÏ 
ప/0, బహ�షxj లను ఆపటG,�H మ��య$ సహజpz{న ఋతxJ�ా వ ర�ా* ,� 
,�©kించటG,�H మందుల� �ాడక�ం/# తన �'రక� అల� � ,ర��ం\న 
?#,, మనసూA��*^ా ~ీ:క��ంచటం మం\?ి. అల� � ఆ?ే�ానుJారం 
తన ఋతxJ�ా వ సమయంల+ ఉప�ాసం భగ�ం -ేయటG,� మ��య$ ఆ 
?ి�#లక� బదుల�^ా రమ?#v తర1�ాత ?ి�#లల+ ఉప�ాసం 
ఉండటG,� మనసూA��*^ా ~ీ:క��సూ* , సంతృlి*  -ెందవల�ను. F�ా:సుల 
మతృమ£ర1*  ల�ౖన ప�వక*  మ$హమKZ సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం 
[కR UGరOల� మ��య$ మ$ందుతరం [కR ఇతర సలé మహ�ళల� 
అనుస��ం\న Fk#నం ఇ?ే. (ఫ6#�ా అ� లజC�v అ� ?#�మ�, 

10/151).  

అం6ే�ాక, ఋతxJ�ా �ా,� ఆపటG,�H ప�య��ం-ే FFధ 
పదfతxల� ~ీ* Üల ఆ�©^ాO,�H �,కరpz{నవ, �DౖదO�ాస* Ü ప����ధనల� 
,రTlిం\�#�. అట"వంటs పదfతxల వలన అ��క ~ీ* Üలల+ ఋతxJ�ా వం 
క�మం తlిA, అస*వOస* pz{ L�తxం?ి. ఎవ�45�# ~ీ* Ü అలంటs పదfతxల ?#:�ా 
తన ఋతxJ�ా �ా,� ఆప<క�,, ఉప�ాసం ఉన�ట� �6ే, ఆFడ 
ఉప�ాసంల+ ఎలంటs ?ోషం లNదు.  

(67) ~ీ* Üల ఉప�ాసంl}ౖ ఇ~ి*�Z (బహ�షxj , ప<ర1టs �ాలంల+ �ాక�ం/# 
�,ల+ నుం/0 బయటక� వ-ే� రక*ం) [కR ప�UGవం ఏ� లNదు. 

(68) అవయ�ాల� గ$��*ంచగ� �̂ Jా) ��H l}�� �̂న lిండం అంట� తల, 
-ే� వంటs శ� ర అవయ�ాల ఆ�ా�ా,� గ$��*ంచ గ� �̂ Fధం^ా ఏరA/0న 
lిండం క� �̂ ఉన� గరÃవ��H ఒక��ళ గరÃJ�ా వpz{6ే, ఆFడ రక*J�ా వం 
,²ాÖ (ప<ర1టs రక*J�ా వం) ^ా ప��గణ_ంచబడ తxం?ి; �ా�, ఒక��ళ 
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గరÃJ�ా వpz{న lిండం, ఆ�ా�ా,� LMంద, రక*ప< మ$ద«  వలN లN?# 
నమలబ/0న మంసప< మ$కR వలN ఉంట�, ఆFడ రక*J�ా వం ఇ~ి*�ద� 
^ా ప��గణ_ంచబడ తxం?ి; ఉప�ాసం ఉండగ� �̂6ే శ�H*  ఉంట� ఆFడ 
ఉప�ాసం �'నJా �̂ంచవల�ను లN?# ఉప�ాJా,� FరPం\, రమ?#v 
�Dల తర1�ాత �ాటs, ప���*  -ేయవల�ను. (ఫ6#�ా అ� లజC�� అ� 
?#�మ�, 10/224). గ�ాÃశయం ���v (D&C) -ేయబ/0, 
ప��dదfpz{న తర1�ాత ఆFడ తపAక ఉప�ాసం Lాటsంచవల�ను. 
పం/0తxల అ]L�ా యం ప��ారం గరÃk#రణ నుం/0 80 ?ి�#ల� గ/0\న 
తర1�ాత lిం/#,�H ఆ�ారం ఏరAడటం L�ా రంభమవ<తxం?ి.  

ఒక��ళ ఎవ�45�# ~ీ* Ü 40 ?ి�#ల కంట� మ$ం?ే ,²ాÖ (ప<ర1టs రక*  
J�ా వం) నుం/0 ప��dదfpz{L�6ే, ఆFడ గ$సు� (Jా�నం) -ే~ి, ఉప�ాసం 
�'నJా �̂ంచవచు� మ��య$ నమÉ ఆచ��ంచవచు�. (అ� మ$  ̂� మ 

అ� షర� అ� క�u, 1/360). ఒక��ళ ప��dభ�pz{న తర1�ాత 40 
?ి�#ల ల+పలN మరల రక*J�ా వం �దల�ౖ6ే, ఆFడ ఉప�ాసం 
ఆlి��యవల�ను ఎందుకంట� అ?ి ఇం�ా ,²ాÖ (ప<ర1టs రక*J�ా వం) ^ా�� 
ప��గణ_ంచబడ ను. ఒక��ళ 40 ?ి�#ల తర1�ాత కy/# రక*J�ా వం �'న 
Jా �̂6ే, (pzజC��ట¬ పం/0తxల అ]L�ా యం ప��ారం) ఆFడ Jా�నం -ే~ి, 
ఉప�ాస సంకలAం -ేసు�gవల�ను. ఎందుకంట� 40 ?ి�#ల తర1�ా� 
రక*J�ా �ా,� ఇ~ి* �Z (అ�#�©గO) రక*J�ా వం^ా ప��గణ_Jా* ర1 ^ా, ,²ాÖ 
(ప<ర1టs) రక*J�ా వం^ా ప��గణ_ంచర1. అ�6ే అ?ి మమ£ల� బహ�షxj  
�ాలం6Â ఏ��భFం\న �ాలంల+,?ి �ాకyడదు. అల ఏ��భFం\న?ౖె6ే, 
అ?ి హెÆZ అంట� ఋతxJ�ా వప< రక*ం^ా ప��గణ_ంచబడ ను.  
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ఒక��ళ ఎవ�45�# ~ీ* Ü పగటs ప�ట, ప��dదf  ~ి) �ల+ ఉం/0, 
ఉప�ాసం ప���*  -ే~ిన తర1�ాత, �ా�� సమయంల+ రక*ప< చుకRల� 
కను^¦�#� కy/#, ఆFడ ఉప�ాసం ధరKసమKతpz{న?ే. (ఫ6#�ా అ� 
లజC�� అ� ?#�మ�, 10/150) 

(69) స�45న అ]L�ా యం ప��ారం, గ��Ãణ � ~ీ* Ü మ��య$ చనుబGల� 
6#� lిసు* న� ~ీ* Ü అస:స)ల+ ఉన� ~ీ* Ü^ా ప��గణ_ంచబడటం వలన, ఉప�ాసం 
Lాటsంచక�ం/# ఉండటG,�H ఆFడక� అనుమ� ఉన�?ి; అ�6ే, 
రమ?#v �Dలల+ అల తlిAL��న ?ి�#లను రమ?#v �Dల తర1�ాత 
ఆFడ ప���*  -ేయవల~ి ఉంట"ం?ి. ఉప�ాసం వలన ఆFడ తనక� లN?# 
తన Ûడâ క� �, కల�గ$తxంద, UGFం\నట� �6ే ఆFడ ఈ 
అవ�ా�ా,� F,� �̂ంచు �gవచు�. రసూల�ల� � సల� ల� హ� అల�ౖహ� 
వసల� ం ఇల 6ె�lి�#ర1: “తపA,తపA,తపA,తపA, స��^ాస��^ాస��^ాస��^ా ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం ఉం/ేఉం/ేఉం/ేఉం/ే షరతxనుషరతxనుషరతxనుషరతxను 
మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ నమÉల+,నమÉల+,నమÉల+,నమÉల+, �'ంత�'ంత�'ంత�'ంత UG^ా,�UG^ా,�UG^ా,�UG^ా,� అల� �అల� �అల� �అల� � ప�యణ_క�/0ప�యణ_క�/0ప�యణ_క�/0ప�యణ_క�/0 �'రక��'రక��'రక��'రక� రదు«రదు«రదు«రదు«  
-ే~ి�#డ -ే~ి�#డ -ే~ి�#డ -ే~ి�#డ . మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ ఆయనఆయనఆయనఆయన గ��Ãణగ��Ãణగ��Ãణగ��Ãణ �� �� మ��య$మ��య$మ��య$మ��య$ చనుబGల�చనుబGల�చనుబGల�చనుబGల� 6#� lిసు* న�6#� lిసు* న�6#� lిసు* న�6#� lిసు* న� 
~ీ* Üల~ీ* Üల~ీ* Üల~ీ* Üల �'రక��'రక��'రక��'రక� ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం తపA,తపA,తపA,తపA, స��^ాస��^ాస��^ాస��^ా ఉం/#ల��ఉం/#ల��ఉం/#ల��ఉం/#ల�� షరతxనుషరతxనుషరతxనుషరతxను రదు«రదు«రదు«రదు«  
-ే~ి�#డ -ే~ి�#డ -ే~ి�#డ -ే~ి�#డ .” (అ�* ��KÇ| హ?|థు గ�ంథం, 3/85; ఇ?ి హసv హ?|థు అ, 
ఆయన l¥�¦R�Dను). ఒక��ళ ఎవ�45�# గ��Ãణ � ~ీ* Ü ఉప�ాసం ఉన�పÄడ , 
రక*J�ా �ా,� గమ,ం\�# ఆFడ ఉప�ాసం ధరKసమKతpz{న?ే; ఆ 
రక*J�ా వం ఆFడ ఉప�ాసం l}ౖ ఎలంటs ప�UGవం చూపదు. (ఫ6#�ా అ� 
లజC�� అ� ?#�మ�, 10/225). 

(70) ఒక��ళ ఎవ�45�# ~ీ* Ü6Â, Fkి^ా ఉప�ాసం ఉండవల~ిన �ాలంల+, 
రమ?#v �Dలల+ పగటs ప�ట భర*  ఆFడ అనుమ�6Â�� ఆFడ6Â 
సంU� �̂~¥* , క²ాà�ా (ప���ర) ,యమం ఆFడకy వ��*సు* ం?ి మ��య$ 
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ఆFడ భర*క� కy/#. అ�6ే, భర*  ఆFడ ఇoాj ,�H వO���కం^ా, ఆFడ6Â 
బలవంతం^ా సంU� �̂ంచటG,�H ప�య��~¥* , తన శ�H*pqరక� ఆFడ 
ప��ఘటsంచటG,�H ప�య��ంచవల�ను. అ��#, ఒక��ళ భర*  ఆFడ6Â 
సంU� �̂~¥* , ?|,ల+ ఆFడl}ౖ ఎలంటs Lాపం లNదు మ��య$ ఆFడ ఎలంటs 
ప���రం -ేయనకRరలNదు. ఇబ̧� అÁ� (అల� � ఆయనl}ౖ దయ 

చూప<^ాక) ఇల 6ె�lి�#ర1: “ఒక��ళ ఎవ�45�# వO�H*  రమ?#v �Dలల+ 
పగటs ప�ట ,ద�L�తxన� తన UGరO6Â సంU� �̂ం\నట� �6ే, ఆFడl}ౖ 
ఎలంటs Lాపప���రం లNదు.” అ�6ే, రమ?#v �Dల తర1�ాత ఆ 
?ి�#,�H బదుల�^ా మరల ఒక ?ినం ఉప�ాసం ఉండటం మం\?ి. 
(ఆFడ ఉప�ాసం అస�లNమత�ం భగ�ం �ాద��?ి r¥ఖు� ఇJా� ం ఇబ̧� 
6ౖెPయ� (అల� హ ఆయనl}ౖ దయ చూప^ాక) [కR అ]L�ా యం). 

తన భర*  అదుప< -ేసు�gలNడ�� Fషయం ఎవ�45�# ~ీ* Ü�H 
మ$ందు^ా�� 6ె�~ి ఉన�ట� �6ే, రమ?#v �Dలల+ పగటs ప�ట ఆFడ 
తన భర*క� అందుబGట"క� దూరం^ా ఉండటG,�H ప�య��ంచవల�ను 
మ��య$ ఆ సమయంల+ అందం^ా అలంక��ంచు�gక�ం/# ఉండవల�ను.  

రమ?#v �Dలల+ తlిAL��న ఉప�ాJాలను ~ీ* Üల� రమ?#v 
�Dల తర1�ాత ప���*  -ేసు�gవల�ను. ఈ ఉప�ాJాల �'రక� భర*  అనుమ� 
nసు�gవల~ిన అవసరం లNదు. ఎందుకంట� రమ?#v �Dలల+, తపA, 
స�� ఉప�ాJాల �'రక� ఏ ~ీ* Ü తన భర*  అనుమ� nసు�gవల~ిన అవసరం 
లNదు. ఒక��ళ ఎవ�45�# ~ీ* Ü రమ?#v �Dలల+ తlిAL��న ?ి�#లల+, 
ఉప�ాసం L�ా రం]ం\న తర1�ాత స�45న �ారణం లNక�ం/# ఆ 
ఉప�ాJా,� భగ�ం -ేయకyడదు మ��య$ ఆ ఉప�ాJా,� మధOల+�� 
FరPంచమ, ఆజC� lిం-ే అర	త ఆFడ భర*క� లNదు; ఆ ఉప�ాJాలను 
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Lాటsసు* న�పÄడ , పగటs ప�ట ఆFడ6Â సంU� �̂ం-ే అనుమ� ఆFడ 
భర*క� లNదు మ��య$ సంU�గం �'రక� lిల�సు* న� ఆయన lిల�ప<ను 
ఆFడ �రJావహ�ంచ కyడదు. (ఫ6#�ా అ� లజC�� అ� ?#�మ�, 

10/353). 

అ?ే ఐ\íకpz{న నµి� ఉప�ాJాల Fషయంల+�Dౖ6ే, భర*  
దగ8రల+ ఉన�పÄడ , ఆయన అనుమ� లNక�ం/# ఏ ~ీ* Ü తన ఉప�ాJా,� 
ఆరం]ంచకyడదు. ఎందుకంట�, అబ£ హ��45ర� ర?ియల� హ� అను	  
ఉలN� ఖన ప��ారం రసూల�ల� � సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ం ఇల 
6ె�lి�#ర1: “భర*భర*భర*భర*  తనతనతనతన దగ8రల+దగ8రల+దగ8రల+దగ8రల+ ఉన�పÄడ ఉన�పÄడ ఉన�పÄడ ఉన�పÄడ , ఆయనఆయనఆయనఆయన అనుమ�అనుమ�అనుమ�అనుమ� లNక�ం/#లNక�ం/#లNక�ం/#లNక�ం/# 
ఏఏఏఏ ~ీ* Ü~ీ* Ü~ీ* Ü~ీ* Ü ఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసంఉప�ాసం ఉండకyడదుఉండకyడదుఉండకyడదుఉండకyడదు.” (సహ³� అ� బ$ఖ� , 4793). 

 

ఉప�ాసం గ$��ం\ �#క� 6ె�~ిన ఈ Fషయల� � 

మ$ందుం\న తర1�ాత, ఇంతటs6Â ��ను మ$ �̂సు* �#�ను. స�45న 
పదf�ల+ - అల� � ను జC� పకం -ేసు�gవటంల+, ఆయనక� కృతజ�తల� 
6ెల�ప<�gవటంల+ మ��య$ ఆయనను ఆ�ాkించటంల+ మనక� 
స�యపడమ,, మన రమ?#v �Dల మ$ �̂ంప< అల� � [కR 
మ,�ంప<, దయ, %మ6Â జర^ాల�, నర�ా �̂� నుం/0 మన�� 
�ాLాడమ� ��ను అల� � ను ��డ క�ంట"�#�ను.  

ఓ అల� �! ప�వక*  మ$హమKZ సల� ల� హ� అల�ౖహ� వసల� ంనూ 
మ��య$ ఆయన క�ట"ంబ సభ$Oలనూ మ��య$ ఆయన సహచర1లనూ 
?|Fంచుమ$ మ��య$ �ా���H �ాం�, ప�Jా?ించుమ$.  
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