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 �� ر��ن ا
	�� ���م��� 

రమ��� ��లల
� �ా�� నమ��ల ���ల� 

(అ" 8య�: / తర< ) 

��� మ�హమ+% �ా>  అ" మ�న#$% 

1. అబ@ హA�BCర  ర�ియల�. హA అనుE  ఇల� �ె>GారH: 

“రమ��� మ�సంల
 �ా�� ప1ట నమ��లను తపL�స�/ Mేయక�ంO��P, ప�వకR 

సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం మమ�+>V ఆ నమ��ల� Mేయమ� GX� తYహUంMే'ారH. ఆ 

త�ా[త ఆయ�ల� అ�P'ారH, ‘అల�.   నుంO\ ప��ఫలం ల^సుR ంద�P నమ+కం�_ మ�/య� 

ఆశ�_ ఎవ�BC�ే రమ��� మ�సంల
 �ా��ప1ట నమ��ల� Mే�ాR �b, అల�ంటc 'ా�/ ప1ర[ 

GాGాలdV efంచబడ��i.’ అల�.   jకk ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం చ� 

GXiనపlడm ప�/nిp � ఇల�qr ఉంO\ం�ి (తర<  ల� �ామ@హUకంqా Mేn�'ారH tాదు), 

మ�/య� అబ@ బక4 nి�ీv� ర�ియల�. హ అనుE  tాలంల
 కwO� ప�/nిp � ఇల�qr 

txన�ాq/ం�ి Ð ఉమ4 ర�ియల�. హA అనుE  8ల�ఫ  tాలం G�ా రంభమi{2 వరక�.”1
 

 

అమ4 ఇబ|V మ�ర}  అ" �హd ఇల� అ��VరH: 

“ఖు��అ  నుంO\ ఒక వ2t�R  అల�.   jకk ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం వదv క� 

వ��, ఇల� అO\q/��డm ‘ఓ అల�.   jకk ప�వtాR ! ఒక'Pళ �Pను అల�.   తపL మ�r 

ఆ�ాధు2డూ ల�డ� మ�/య� మ�హమ+% ఆయన సం�ేశహరHడ� �ాe2f��, ప�� �b� 

ఐదు ప1టల� నమ�� Mేnి, (రమ���) ��లం�� ఉప'ా�ాల� Gాటcం�, రమ��� 

�ాత�� లల
 నమ�� Mేnి మ�/య� జtాత� Mె>.సూR  ఉనVట. i�ే, �� గ��/ం� 

��rమంట�రH?’ ���t� ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం ఇల� జ'ా�M��రH, ‘ఎవ�BC�ే ఈ 

nిp �ల
 చ�GX���b, అతను nి�ీv ఖుల�_ (సత2వంత�ల�_) మ�/య� షహ�దుల�_ (అల�.   

మ�ర�ంల
 G�ా ణ�ల� t�ల
Liన'ా�/�_) ఉంట�డm.’”2 

ల�ౖలత�" ఖద4 మ�/య� ��� సమయం 

2. రమ��� �ాత�� లల
 ఉతRమ���న�ి ల�ౖలత�" ఖద4 �ా��, ఎందుకంట� ప�వకR సల. ల�. హA 

అల�ౖహU వసల. ం ఇల� ప>tారH, 

“అల�.   నుంO\ ప��ఫలం ల^సుR ంద�P నమ+కం�_ మ�/య� ఆశ�_ ఎవ�BC�ే ల�ౖలత�" 

ఖద4 నమ��ల� Mే�ాR �b, అల�ంటc 'ా� ప1ర[ GాGాలdV efం� 'Pయబడ��i.3”  

                                                
1
 . మ�nి. ం. (ఎO\ట4) 

2. ఇబ|V ఖుజBౖమ . ��� అ" బ�d �ీ�� G�ా మ�ణ�క హ�ీథుqా ధృ<క�/ంM�రH. (ఎO\ట4) 
3. అ" బ�ఖ��- (ఎO\ట4)  
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3. అ�Vంటc కంట� స�BCన అ^G�ా యం ప�tారం, అ�ి రమ��� మ�సంల
� 27వ �ా��. t�}ంద 

����kనబO\న �4} ఇబ|V హAబ|ౖ� ఉల�. 8ం�న హ�ీథు వంటc అ�Pక హ�ీథుల� ఈ 

�షయ��V �ె>Gాi. �ీ�ల
 అతను ఇల� ప>tారH: 

“ఉబ 2 ఇబ|V కఆ¡ పల�క�త�ండqా �Pను ���Vను Ð మ�/య� అబ�v ల�.   ఇబ|V 

మ¢ఊ% ర�ియల�. హA అనుE  ఇల� ప>tార� అత�t� �ెల�పబO\ం�ి: ‘ఎవ�BC�ే 

సంవతYరమం�� (�ా��) G�ా రpనల� Mే�ాR �b, అల�ంటc'ారH ల�ౖలత�" ఖద4 ను 

Mే#t�kంచుక�ంట�రH.’  

ఉబ 2 ర�ియల�. హA అనుE  ఇల� అ��VరH: ‘ఆయన�¤ౖ అల�.   దయ చూపlqాక, ప�జల� 

�ీ�� �ే>qా�  ¥సుt�కwడద� మ�/య� trవలం ఒక �ా�� మ�త��¦ జ§qారం Mేnి G�ా రpనల� 

Mేయటం�_ స�/బ�చ�t�కwడద� ఆయన t�రHక���VరH. ఆ �ైవం �ా¨\qా ఎవ�/ �ాటcqా 

��ౖ�ే 'P�r ఏ �ౖెవమ@ ల��ో, అ�ి రమ��� ల
�P ఉం�ి Ð ఎల�ంటc సం�ేహమ@ ల�క�ంO� 

ఆయన ప�మ�ణం Mేnి��రH Ð మ�/య� అల�.   �ా \̈qా, ఆ �ా�� ఏ�ో ��క� �ెల�సు. ఏ 

�ా��ల
��ౖ�ే అల�.   jకk ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం G�ా �/pంచమ� ఆ�ే«ంM��b, ఆ 

�ా�ే� అ�ి. అ�ి ఆ �ా�ే� �ే� ఉదయ���ౖV�ే 27వ �ే�ీ వ��ం�ో, ��� గ�రHR  ఏfటంట� Ð ఆ 

�b� ఉదయం సూరH2డm t�రణ�ల� ల�క�ంO� �ెల. qా ఉదi�ాR డm’ ”.
4 మ�b ఉల�. ఖనల
 

ఇ�ి ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం ప>t�నట¬. qా నదు MేయబO\ం�ి.  

 

�ామ@హUకంqా 8య�: (తర< ) నమ��ల� Mేయ�ట 

4.  �ామ@హUకంqా 8య�: నమ��ల� Mేయ�ట అనుమ�ంచబO\ం�ి. ఒంట�/qా 8య�: 

నమ�� Mేయ�ట కంట� �ామ@హUకంqా 8య�: నమ�� Mేయ�ట మం��ి. ఎందుకంట� 

ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం ఇల� Mే�ారH మ�/య� ఇల� Mేయటంల
� ���ల 

గ��/ం� �వ�/ంM�రH కwO�. �ీ� గ��/ం� అబ@ ధ4} ర�ియల�. హA ఇల� ప>tారH: 

“�¦మ� అల�.   jకk ప�వకR (సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం) �_ రమ��� ఉప'ా�ాల� 

ఉ��Vమ� మ�/య� �వ�/ ఏడm �ి��ల� fq/> ఉంO\నంత వరక� ఆయన మమ�+>V 

8య�: నమ��లల
 ఇమ�మ® Mేయల�దు. అపlడm ఆయన �ా����గంల
 మ@Oో 

వంత� ��టc GXi{వరక� ఆయన 8య�: నమ��లల
 మ�క� ఇమ�మ® Mే�ారH.  ఆరH 

�ి��ల� fq/> ఉనVపlడm, 8య�: నమ��లల
 ఆయన మ�క� ఇమ�మ® Mేయల�దు. 

ఐదు �ి��ల� fq/> ఉనVపlడm, 8య�: నమ��లల
 ఆయన సగం �ా�� ��టc GXi{ 

వరక� ఆయన మ�క� ఇమ�మ® Mే�ారH. �Pను ఆయన�_ ఇల� అ��Vను, ‘ఓ అల�.   

                                                
4. మ�nి. ం హ�ీథు గ}ంథం మ�/య� ఇతర హ�ీథు గ}ం¯�లల
 నదు MేయబO\ం�ి.   
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jకk ప�వtాR ! �రH �ా�� ప1రRi{2 వరక� txన�ాq/ంM�ల� �Pను త>M�ను.’ ���t� 

ఆయన ఇల� బదు>M��రH, ‘ఇమ�ం5 నమ�� ప1�/R  Mేn�వరక� ఒక'Pళ ఎవ�BC�� ఇమ�ం�_ 

Gాట¬ నమ��ల
 Gాల°� ంట�, అతను �ాత�ం�� నమ�� Mేnినట¬. qా ల�t�kంచబడmత�ం�ి’ ” . 

��ల�గ� �ాత�� ల� fq/> ఉనVపlడm, ఆయన 8య�: నమ��లల
 మ�క� ఇమ�మ® 

Mేయల�దు. మ@డm �ాత�� ల� fq/> ఉనVపlడm, ఆయన తన క�ట¬ంబ��V, తన 

��ర2లను మ�/య� ప�జలను దగ��/t� �ి>�, ‘అ" ఫల� ’ త�ిLGX���¦ అ� �¦మ� 

భయపOే వరక�, ఆయన మ��_ 8య�: నమ��ల� MేiంM�రH. ‘అ" ఫల�  అంట� 

ఏfటc?’ అ� �Pను ప�«Vంచqా, ఆయన ‘సుహ±4’
6 అ� జ'ా�M��రH. ఆ త�ా[త 

fq/>న ��లలల
 ఆయన మ�క� 8య�: నమ��లల
 ఇమ�మ® Mేయల�దు.7      

 

ఎందుక� ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం �రంతరంqా 8య�: నమ��లల
 

ఇమ�మ® Mేయల�దు? 

5. ఆ ��లల
� fq/>న �ి��లల
 ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం 'ా�/� (స²బ�లను) 

తన ఇమ�మ® ల
 8య�: నమ��ల� Mేiంచల�దు. �ీ�t� tారణం అ� తపL�స�/ 

�³ి నమ��ల�qా ఆజ§´ �ించబO\ GX��i{న�, 'ాటc� ప�జల� ప1�/R  

Mేయల�కGX���rన� ఆయన భయపడటం. �ీ� గ��/ం� ఆiµ¶ా ర�ియల�. హA అ��E  

ఉల�. 8ం�న హ�ీథుల� అ" సహ�హ·¸�8 మ�/య� ఇతర హ�ీథు గ}ం¯�లల
 నదు 

MేయబO\ ఉ��Vi. ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం చ�GXiన త�ా[త, ఇక ఆ భయం 

fq/> ఉండల�దు. ఎందుకంట� అల�.   ఇ�ా. ం ధ�ా+�V ప�/ప1ర¹ం Mేn�nి��డm. tాబటcº  

రమ��� ��లల
 8య�: నమ��ల� �ామ@హUకంqా Mేయక�ంO�  ఉంOే tారణం ఇక 

వ�/Rంచదు. tాబటcº  ఇ�ా. ంల
 �ామ@హUక నమ��ల� ��rv«ంచబO\ ఉనV ప1ర[ �యమం 

txన�ాq/ం�ి. tాబటcº , సహ�  బ�ఖ��- మ�/య� ఇతర హ�ీథు గ}ం¯�లల
 

����kనబO\నట¬. qా ఉమ4 ర�ియల�. హA అనుE  ���� పlనః�ాp �ింM�రH.  

మహUళల� కwO� �ామ@హUకంqా 8య�: నమ��లల
 Gాల°� నవచు� 

                                                
5
. ఇమ�ం: ��¶ాపరంqా ‘��యక�డm’ అ� �ీ� అరpం. అi�ే ఇకkO\�ి నమ��లల
 ��యకత[ం వహUంMే అత�� 

సూ�సుR నV�ి. (ఎO\ట4)   
6. సుహ±4: ఉప'ాసం ఉంOే �b�న, ఉప'ాసం G�ా రం^ంచక మ�ందు ఉ¶Xదయ��t� మ�ందు Mేn� సహ�- 

�¼జనం.(ఎO\ట4)   
7. సున� సంకలన కరRల� �ీ�� సహ�  హ�ీ½ qా ధృ<క�/ంM�రH.   
8. సహ�  బ�ఖ��- మ�/య� సహ�  మ�nి. ం (ఎO\ట4) 
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6. అబ@ ధ4} ర�ియల�. హA అనుE  ����kనVట¬. qా, మహUళల� కwO� 8య�: నమ��లల
 

Gాల°� నవచు�. అం�ేqాక పlరHష�ల ఇమ�ంను వ�ి>, తమ నమ��ల ఇమ�మ® txరక� 

'ారH మ�b ఇమ�ంను కwO� �యfంచుt�వచు�. 8య�: నమ�� txరక� ప�జలను 

జమ Mేnినపlడm ఉమ4 ర�ియల�. హA అనుE  ఉబ  ఇబ|V కఆ¡ ర�ియల�. హA అనుE ను 

పlరHష�ల ఇమ�ంqా మ�/య� సుల�ౖమ�� ఇబ|V అ¾ హథ+  ను మహUళల ఇమ�ంqా 

�యfంM�రH.  

�ీ� గ��/ం� అర¿జ  అ" థఖ�Àీ ఇల� �ె>GారH:  

“రమ��� ��ల �ా��'Pళల
.  నమ�� Mేయమ� అÂ ఇబ|V అ¾ ��>¡ ర�ియల�. హA అనుE  

ఆ�ే«ంMే'ారH. పlరHష�ల txరక� ఒక ఇమ�ంను మ�/య� మహUళల txరక� మ�b 

ఇమ�ంను �యfంMే'ారH. �Pను మహUళల txరక� ఇమ�ంqా �యfంచబO\��ను.” 

ఒక�/ వలన మ��క�/t� భంగం కలగనంత �¤దv�ిqా మnి$ దు ఉంట� అల� Mేయటం 

స�BCన�ేన� �� అ^G�ా యం. 

 

8య�: నమ��ల
� రtాత�ల సంఖ2  

7. ÃతRం రtాత�ల సంఖ2 11. ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం సునVత�ను అనుస�/ం�, ఈ 

సంఖ2ను ��టక�ంO� ఉండటం మం�ద� �� అ^G�ా యం. ఎందుకంట� తన 3�తంల
 

ఆయన ఏ��డూ 8య�: నమ��లల
 11 రtాత�ల కంట� ఎక�kవ రtాత�ల� Mేయల�దు. 

రమ��� ��లల
 ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం ఎల� నమ�� Mేn�'ార� ఆiµ¶ా 

ర�ియల�. హA అ��E ను అడmగqా, ఆ�డ ఇల� జ'ా�M��రH, 

“రమ��� ��ల�ౖ�� ల��� 'P�r సమయంల
��ౖ��, అల�.   jకk ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU 

వసల. ం (8య�: ల
) 11 రtాత�ల కంట� ఎక�kవqా ఏ��డూ Mేయల�దు. ఆయన ��ల�గ� 

రtాత�ల నమ�� Mేn�'ారH మ�/య� అ� ఎంత చకkqా ల��� ఎంత �ీరÅంqా ఉంOేవ� 

ననుV అడmగవదుv . ఆ త�ా[త ఆయన మ�b ��ల�గ� రtాత�ల నమ�� Mేn�'ారH 

మ�/య� అ� ఎంత చకkqా ల��� ఎంత �ీరÆంqా ఉంOేవ� ననుV అడmగవదుv . ఆ త�ా[త 

ఆయన మ@డm రtాత�ల నమ�� Mేn�'ారH.”9 

8. ఎవ�BC�� వ2t�R  11 కంట� తక�kవ రtాత�ల నమ��ల�, ఒtr ఒకk రtాత� �త4 నమ�� 

కwO� Mేయవచు�. ఎందుకంట� ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం ఇల� Mేnినట¬.  మ�/య� 

��� గ��/ం� Mె�ిLనట¬.  �ాe2మ�ం�ి. 

                                                
9. సహ�  బ�ఖ��-, మ�nి. ం మ�/య� ఇతర గ}ం¯�లల
 ఈ హ�ీథు ����kనబO\ం�ి.  
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ఆయన అల� Mేnి��రనట�ఆయన అల� Mేnి��రనట�ఆయన అల� Mేnి��రనట�ఆయన అల� Mేnి��రనట��t� �ాe2ం�t� �ాe2ం�t� �ాe2ం�t� �ాe2ం: �త4 నమ��ల
 ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం 

ఎ�V రtాత�ల నమ�� Mేn�'ార� ఆiµ¶ా ర�ియల�. హA అ��E ను అడmగqా, ఆ�డ ఇల� 

జ'ా�M��రH,  

“ఆయన బÇnి సంఖ2లల
 Mేn�'ారH. ��ల�గ� మ�/య� (ఆ త�ా[త) మ@డm, ల��� ఆరH 

మ�/య� మ@డm ల��� ఎ�f�ి మ�/య� మ@డm.”10
 

 

ఆయనల� MెGాLర�P ��� గ��/ం� �ాe2ంఆయనల� MెGాLర�P ��� గ��/ం� �ాe2ంఆయనల� MెGాLర�P ��� గ��/ం� �ాe2ంఆయనల� MెGాLర�P ��� గ��/ం� �ాe2ం: ఆయ�ల� ప>tారH, “�®� సత2ం. tాబటcº  

ఎవ�BC�ే (�®� నమ�� Mేయ�ల�) త>M��b, 'ారH ఐదు రtాత�ల నమ�� Mేయవచు� 

మ�/య� ఎవ�BC�ే (�®� నమ�� Mేయ�ల�) త>M��b, 'ారH మ@డm రtాతల నమ�� 

Mేయవచు� మ�/య� ఎవ�BC�ే (�®� నమ�� Mేయ�ల�) త>M��b, 'ారH ఒక రtాత� 

నమ�� Mేయవచు�.”11
 

 

8య�: ల
 ఖు4ఆ� పఠనం8య�: ల
 ఖు4ఆ� పఠనం8య�: ల
 ఖు4ఆ� పఠనం8య�: ల
 ఖు4ఆ� పఠనం 

9. ఇక రమ��� ��లల
��ౖ�� ల��� 'P�r ఇతర సమయ�లల
��ౖ�� 8య�: ల
 ఖు4ఆ� 

పÉ/ంచడం గ��/ం� ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం ఎల�ంటc హదుv లw �యfంచల�దు 

ల��� ఎంత ఎక�kవqా పÉ/ంM�> ల�క ఎంత తక�kవqా పÉ/ంM�> అ�P �బంధన ఏ�ీ 

�³ించల�దు. ఆయన పఠనం ఒt�k�ా�/ సు�ీరÅంqా ఉంOే�ి, ఒt�k�ా�/ అంత సు�ీరÅంqా 

ఉంOే�ి tాదు. ఒt�k�ా�/ ఆయన ప�� రtాత�ల
 య� అయ�2హ" మ�జ$f" (73వ 

సూర ) క� సమ�న���న ప�/మ�ణంల
 అంట� ����పl 20 ఆయత�ల వరక� పÉ/ంMే'ారH; 

ఒt�k�ా�/  ����పl 50 ఆయత�ల వరక� పÉ/ంMే'ారH.  ఆయన ఇల� ప>tr'ారH, 

“ఎవ�BC�ే �ాత�� ళÌల
 నమ�� Mే�ాR �b మ�/య� వంద ఆయత�ల వరక� చదువl���b, 

'ారH �ర.e2ం MేయబO\న 'ా�/qా >8ంచబడరH.”12
 

 

మ�b హ�ీథుల
 ఇల� నదు MేయబO\ం�ి,  

“…. మ�/య� �Bండm వందల ఆయత�ల� చదువl���b, 'ారH �³ేయ�ల�ౖన మ�/య� 

�తR��ిÍ�_ కwO\న �Îా[సుల�qా >8ంచబడ��రH.”13
 

 

                                                
10. ఈ హ�ీథు అబ@ ��ఊ%, అహ+% మ�/య� ఇతర హ�ీథు గ}ం¯�లల
నదు MేయబO\ం�ి.   
11. ఇబ|V మ�జ  హ�ీథు గ}ంథం. �ీ�� ��� అల�Ïd సహ�  హ�ీథుqా ప�కటcంM�రH (ఎO\ట4)   
12. అబ@ ��ఊ%  హ�ీథు గ}ంథం. �ీ�� ��� అల�Ïd సహ�  హ�ీథుqా ప�కటcంM�రH (ఎO\ట4) 
13. అ" మ�ం�ి�/. �ీ�� ��� అల�Ïd సహ�  హ�ీథుqా ప�కటcంM�రH (ఎO\ట4)  
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తను అ���bగ2ం�_ ఉనVపlడm, తమ �ా�� నమ��లల
 ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం 

ఏడm సు�ీరÅ���న అ³�2య�ల� అంట� సూర  అ" బఖర , ఆల� ఇమ�Ð �, అ�V�ాఅ, 

అ" మ�ఇద , అ" అ�ఆ:, అ" అ�ాÑ మ�/య� అ�ౌR బ  ల� పÉ/ంMే'ారH.  

 

ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం '�నుక నమ�� Mేnిన హA�ౖెఫ  ఇబ|V అ" యమ�� 

ర�ియల�. హA అనుE  ఉల�. ఖన ప�tారం, ఒక రtాత�ల
 ఆయన అ" బఖర , అ�V�ాఅ 

మ�/య� ఆల� ఇమ�Ð � పÉ/ంM�రH. 'ాటc� ఆయన M�ల� ��మ+�ిqా మ�/య� తక�kవ 

స[రంల
 పÉ/ంMే'ారH. G�ా మ�ణ�క���న పరంపరల�_ కwO\న హ�ీథుqా �రÓ�ించబO\న 

ఒక ఉల�. ఖనల
 ఇల� �ెల�పబO\ం�ి -  ‘రమ��� ��లల
 ప�జలను పదtxండm రtాత�ల 

నమ�� Mేiంచమ� ఉబ  ఇబ|V కఆ¡ ర�ియల�. హA అనుE ను ఉమ4 ర�ియల�. హA 

అనుE  �యfం�నపlడm, ఉబ  ప�� రtాత�ల
 వంద ఆయత�ల� పÉ/ంMే'ారH. ఆ 

నమ��ల� ఎంత �ీరÅంqా ఉంOేవంట�, ప�జల� �లబడల�క నమ��లల
 తమ Mే� కర}ల�¤ౖ 

'ా>GXi{'ారH. మ�/య� 'ారH ఫజ4 కంట� txంMెం మ�ందు వరక� ���� ప1�/R  

Mేయల�కGXi{'ారH’. 

మ�b సహ�  నదుల
 ఇల� �ెల�పబO\ం�ి, “రమ��� ��లల
 ఖు4ఆ� పఠ��కరRలను 

ఉమ4 ఒకMోట జమ Mేnి, ‘'Pగంqా పÉ/ంMే'ా�/� 30 ఆయత�ల�, మధ2సpంqా 

పÉ/ంMే'ా�/� 25 ఆయత�ల� మ�/య� ��మ+�ిqా పÉ/ంMే'ా�/� 20 ఆయత�ల� 

పÉ/ంచమ�’ Mె��L'ారH.” 

ఏ�ే�����, ఒక'Pళ ఎవ�BC�� వ2t�R , స[యంqా 8య�: నమ�� MేసుR నVట. i�ే, తన 

ఇషº��నంత n�పl అతను నమ��ను GÕO\q/ంచుt�వచు�. ఒక'Pళ ఇతరHల� ఇమ�ం�_ 

అంq-క�/n�R , ఆ ఇమ�ం కwO� తన ఇషºం వ��నంత n�పl నమ��ను GÕO\ంq/ంచవచు�. 

ఎంత �ీరÅంqా GÕO\q/n�R , అంత మం��ి. అi�ే హదుv  ��/ ÃతRం �ాత�ం�� నమ��లల
 

గడపకwడదు Ð అరH�ైన సంద�ాÖలల
 తపL. �ీ� గ��/ం� ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU 

వసల. ం ఇల� �ె>GారH,  

“మ�హమ+% మ�ర�దర×కత[�¦ అత�2తR మ మ�ర�దర×కత[మ�.” 14 

 

ఒక'Pళ ఎవ�BC�� వ2t�R  ఇమ�ంqా నమ�� MేiసుR నVట. i�ే, తన '�నుక నమ�� 

MేసుR నV ప�జలక� సులభంqా ఉంOేంత వరక� మ�త��¦ అతను నమ�� Mేiంచవల�ను.  

ఎందుకంట� ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం ఇల� ప>tారH, “ఒక'Pళ �ల
 ఎవ�BC�� 

ప�జలను నమ�� చ�ి�ంMేటట. i�ే, అతను నమ�� �నVqా MేiంM�>. ఎందుకంట� 

                                                
14. మ�nి. ం హ�ీథు గ}ంథం (ఎO\ట4)  
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'ా�/ల
 �నV'ారÓ ఉంట�రH మ�/య� మ�స>'ారÓ, బలహ�నులw, అత2వసర 

ప�/nిp త�ల ఒ�R O\ల
 ఉనV 'ారÓ ఉంట�రH. tాd, ఒక'Pళ అతను ఒంట�/qా నమ�� 

MేసుR నVట. i�ే, తన ఇషºం వ��నంత n�పl అతను నమ�� Mేసుt�వచు�.”15 

 

8య�: నమ��ల సమయం 

10.  8య�: నమ�� Mేn� సమయం ఇ¶ా నమ�� నుంO\ ఫØ� నమ�� వరక� ఉంట¬ం�ి. 

ఎందుకంట� ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం ఇల� అ��VరH, 

“అల�.   �t�సం మ�b నమ��ను జత Mేnి��డm. అ�ి �®� నమ��. tాబటcº , ఇ¶ా 

నమ�� మ�/య� ఫజ4 నమ��ల మధ2 �®� నమ�� MేయంO\.”16
 

11. ఎవ�BC�ే Mేయగల�b, 'ా�/ txరక� �ా�� �వ�/��గంల
 �®� నమ�� Mేయటం మం��ి. 

ఎందుకంట� ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం ఇల� అ��VరH, 

“�ా�� �వ�/��గంల
 ల�వల�న� ఎవ�BC�ే భయపడ���b, అల�ంటc 'ారH �®� నమ��ను 

�ా��'Pళ ఆరంభంల
�P Mేసుt�వచు�. tాd, ఎవ�BC�ే �ా�� �వ�/��గంల
 ల�వగలమ�P 

నమ+కం�_ ఉంట��b, అల�ంటc 'ారH �®� నమ��ను �ా�� �వ�/��గంల
 Mేయవచు�. �ా�� 

�వ�/��గంల
 Mేn� నమ��లక� (�ౖెవదూతలMే) �ాefవ[బడmను మ�/య� అ�ి 

ఉతRమంqా ఉండmను.”17 

12. ఒక'Pళ �ా�� ఆరంభంల
 �ామ@హUకంqా �®� నమ�� Mేయటం మ�/య� �ా�� �వ�/ల
 

ఒంట�/qా �®� నమ�� Mేయటంలల
 ఏ�ోఒకటc ఎంచుt�వలnి వn�R , �ామ@హUకంqా �®� 

నమ�� Mేయట��V ఎనుVt�వటం ఉతRమం.ఎందుకంట�  అల� (�ామ@హUకంqా)  నమ�� 

Mేయటమ�P�ి ÃతRం �ాత�ం�� నమ�� Mేnినట¬. qా ప�/గణ�ంచబడmత�ం�ి.  

ఉమ4 ర�ియల�. హA అనుE  tాలంల
 స²బ�ల� ఇల�qr Mేn�'ారH. అబ�v ర}²+� ఇబ|V 

అబ�v " ఖ��- ఇల� �ె>GారH,  

రమ��� ��లల
 ఒక �ా��ప1ట �Pను ఉమ4 �� ఖ��R ¡ ర�ియల�. హA అనుE �_ 

మnి$దుక� '�ÙÚÌను. మnి$దుల
 ప�జల� Mెల�. MెదురHqా 'ా2�ిం� ఉ��VరH -  txందరH 

ఒంట�/qా నమ�� MేసుR ��VరH, మ�/txందరH �నV �నV గ�ంపlలల
 �ామ@హUకంqా 

నమ�� MేసుR ��VరH. అపlడm ఆయ�ల� అ��VరH, ‘అల�.   �ా \̈qా, ఒక'Pళ �Pను 

అంద�/d ఒtr ఇమ�ం '�నుక (త�ా<  నమ�� txరక�) జమ Mేయగ>q/�ే ఉతR మంqా 

ఉంట¬ంద� ���సుR ��Vను.’ ” ఆ త�ా[త, అల�qr Mేయ�ల� ఆయన ¥�ా+�ంచుక��, 

                                                
15. మ�nి. ం హ�ీథు గ}ంథం (ఎO\ట4)  
16. అహ+% హ�ీథు గ}ంథం. అల�Ïd రహUమహAల�.   �ీ�� తన nి" nిల�  ��.108ల
 సహ�  (G�ా మ�ణ�క���న�ి) 

qా ప�కటcంM�రH.  (ఎO\ట4)  
17.  మ�nి. ం హ�ీథు గ}ంథం (ఎO\ట4)  
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ఉబ  ఇబ|V కఆ¡ '�నుక అంద�/d జమ Mే�ారH. త�ా[త మ�b �ా�� ప1ట �Pను 

ఆయన�_ Gాట¬ మnి$ దుక� '�ÜÌనపlడm ప�జలందరÓ ఒtr ఇమ�ం '�నుక (�ామ@హUకంqా 

త�ా< ) నమ�� MేసుR ండటం కనబO\ం�ి. అ�ి చూnి, ఉమ4 ఇల� అ��VరH, ‘ఇ�ి ఎంత 

మం� txతR  పదÍ �. �ద�GXi, �ా�� �వ�/ ��గంల
 ప1�/R  Mేయక�ంO� t�ల
Lవటం కంట�, 

ఇపÝడm 'ా�rf MేసుR ��V�b, అ�ి ఉతRమం.’  అల� ప�జల� �ా�� ఆరంభ సమయంల
�P 

8య�: నమ�� MేసుR ంOే'ారH. ” 

జBౖ% ఇబ|V వహ¡ ఇల� అ��VరH: “రమ��� ల
 అబ�v ల�.   మ�క� నమ��లల
 

ఇమ�మ® Mేn�'ారH మ�/య� ఆయన �ా��'Pళల
 'ాటc� ప1�/R  Mేn�'ారH.” 

13. మ@డm రtాత�లల
 �®� నమ�� Mేయట��V ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం 

���³ింM�రH మ�/య� �ీ� గ��/ం� ఇల� �వ�/ంM�రH,  

“�ీ�� సల�త�" మq/}¡ �_ GX>న నమ��qా Mేయవదుv .”18
 

tాబటcº , ఎవ�BC�� వ2t�R  మ@డm రtాత�ల �®� నమ�� Mేయ�లనుక�ంట�, ���� (మq/}¡) 

నమ��క� ^నVంqా ఉంOే మ��ా� �V కనుt�kవల�ను. �ీ�� అతను �Bండm రtాల�qా 

Mేయవచు�: Ãదటc �Bండm రtాత�ల త�ా[త సల�ం ప1�/R  Mేయటం, ఇ�ి ఉతRమ పదÍ� 

ల��� Ãదటc �Bండm రtాత�ల త�ా[త కw�b�క�ంO� ఉండటం (�BంOో రtాత� త�ా[త 

అతR హయ�2త� పÉ/ంచO��t� కw�b�క�ంO�, �రంతరంqా మ@డm రtాత�ల� ప1�/R  

Mేయటం). ఉతRమ���న �షయం అల�.   i{ ఎరHగ�ను.  

 

మ@డm రtాత�ల �®� నమ��ల
 ఏf పÉ/ంM�> 

14. Ãదటc రtాత�ల
 ‘స�Ï  ఇnి+ ర�Ïక అ" అల�’ (సూర  అ" అల�), �BంOో రtాత�ల
 

‘ఖు" య� అయ�2హ" tాÀిరÓ�’  (సూరత�" tాÀిరÓ�) మ�/య� మ@Oో రtాత�ల
 

‘ఖు" హAవ అల�. హA అహ%’ (సూరత�" ఇÞ�. ¢) పÉ/ంచుట సునV®. tx�V�ారH. , ‘ఖు" 

అఊదు �ర�Ï" ఫల�’ (సూరత�" ఫల�) మ�/య� ‘ఖు" అఊదు � ర�Ï��V¢’ 

(సూరత���V¢) కwO� పÉ/ంచవచు�. 

ఒక సహ�  హ�ీథుల
 �®� నమ�� jకk ఒక రtాత�ల
 ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU 

వసల. ం ఒక�ా�/ సూరత��V�ాఅ ల
� 100 ఆయత�ల� పÉ/ంM�ర� ����kనబO\ం�ి.  

 

 

 

 

 

 

                                                
18. దరఖు�V, అ" ²t�:. ²Àి% అ" ఇ�ాß �ీ�� సహ�  (G�ా మ�ణ�క���న�ి) qా ప�కటcంM�రH (ఎO\ట4)  
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దుఆ అ" ఖునూ® 

15. ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం తన మనవOౖెన అ" హస� ఇబ|V అÂ ర�ియల�. హA 

అనుE మ�క� �P�/Lన t�}ం�ి దుఆ పÉ/సూR , ఒక వ2t�R  స[యంqా అల�.   మ�ందు �³ేయ�Oై 

�లబడవచు�: 

అల�. హAమ+హUv d Àీమ� హద  త, వ ఆÀిd Àీమ� ఆఫ  త, వతవల. d Àీమ� 

తవల.   త, వ బ��/à Â Àీమ� అఆత  త, వ8d షర} మ� ఖద  త, ఫఇనVక త� 

�ీ వల� య�� �� అల  క, వ ఇనVహA ల� య�ిల�.  మ� వల  త, వల� యఇ�á  

మ� ఆద  త, తబ�రà త రబÏ�� వ తఆల  త, ల� మ� జ§ fంక ఇల�.  ఇల�ౖక19 

“ఓ అల�.  , dవl మ�ర�దర×కత[ం చూ�ిన 'ా�/�_ Gాట¬ ��క� కwO� మ�ర�దర×కత[ం 

చూపl, dవl efం�న'ా�/�_ Gాట¬ ననుV కwO� efంచు, dవl స²యం Mేnిన 

'ా�/�_ Gాట¬ ��క� కwO� స²యం Mేi, dవl ప��ా�ిం�న అనుగ}²లల
 నుంO\ ��క� 

కwO� ప��ా�ించు. dవl ��rv«ం�న Mెడm నుంO\ ననుV tాGాడm, �శ�యంqా d'P 

ఆ�ే«ంMే'ాO\� మ�/య� d�¤ౖ ఆ�ే«ంచగల'ా�Bవ[రÓ ల�రH. dవl ఎవ�/tBC�ే �_O�Lట¬ను 

అం�ి�ాR 'â, అతను ఏ��డూ అపజయం చ�చూడడm మ�/య� dవl ఎవ�/��ౖ�ే శత�� వlqా 

¥సుక�ంట�'â, అతను ఏ��డూ qãర�ంచబడడm మ�/య� శt�Rమంత�డm tాల�డm. ఓ �� 

ప�భ@! dవl ఎంత �భ���న'ాO\� మ�/య� మäనVత�O\�. trవలం d ��[�ా తపL, 

d నుంO\ శరణ� GÕం�ే మ�r అవtాశ�¦ ల�దు.” 

ఎవ�BC�� ఒt�k�ా�/ ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం �¤ౖ కwO� �ీ'�నల� పంపవచు�. 

మ�/య� ����_ Gాట¬ సునVత�ల
� ఇంtr�ై�� దుఆ Mేయటంల
 ఎల�ంటc తప1L ల�దు.   

16. రHకw త�ా[త ఖునూ® దుఆలల
 ల��� రమ��� ��ల సగ��గం గO\�న త�ా[త (అల�.   

మ��ా� �V అనుస�/ంచడంల
 అడmå పడmత�నV) అ�Îా[సులను శ�ించటం, ప�వకR 

సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం�¤ౖ దరÓ% పంపటం, మ�nి. ంల txరక� దుఆ Mేయటంల
 ఎల�ంటc 

�ోషమ@ ల�దు. ఎందుకంట� ఉమ4 ర�ియల�. హA అనుE  tాలంల
 ఇమ�ం ఇల� Mేn�'ార� 

ఋ�వl MేయబO\ం�ి. �¤ౖ �షయ��V �ెల�పlతç, హ�ీథు �వ�/ల
 అబ�v ర}²+� ఇబ|V 

ఉబ|ౖ% అ" ఖ��- ఇల� అ��VరH,  

“..... 'ారH మధ2ల
 tాÀిర.ను శ�ిసూR  ఇల� ప>tr'ారH,  

                                                
19. అబ@ ��ఊ%. �ీ�� అల�Ïd రహUమహAల�.   సహ�  (G�ా మ�ణ�క���న�)ి qా ప�కటcంM�రH.  
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అల�. హAమ+ ఖ��>" కఫరథల. �ీన యసుదూv న అ� స¾>క, వ య�క�ిv బ@న రHసులక, 

వల� య�fనూన �వఆ�ిక, వ ఖ�>Ñ బ|ౖన క>మ�హU:, వ అ>è Àీ 

ఖులw�హUమ�రH} అబ, వ అ>è అల�ౖహU: �/Ø #క వ అ��బక, ఇల�హU" హéè .”20
  

ఓ అల�.  ! d మ��ా� �V అనుస�/ంచక�ంO� ప�జలను అడmå t�వట��t� ప�య�VసుR నV, d 

ప�వకRలను ��ాక�/సుR నV మ�/య� d 'ాqాv ���V (¥రHL�ినం గ��/ం�న) �శ[nించ� 

అ�Îా[సులను ��శనం Mేi. 'ారH ఐకమత2ం�_ ఉండక�ంO� Mేi, 'ా�/ హృదయ�లల
 

భయ�ం�ోళన>V �ంపl మ�/య� d ÎాGా�V మ�/య� d «eను 'ా�/�¤ౖ పంపl, ఓ 

సత2�ౖెవమ�!” 

ఆ త�ా[త, ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం �¤ౖ �ీ��నల� పంGా> మ�/య� <లiనంత 

ఎక�kవqా మ�nి. ంల Îê}యసుY txరక� మ�/య� �Îా[సుల మ�Vంపl txరక� దుఆ 

Mేయ�>.  

(అల�.   మ��ా� �V అడå txంట¬నV) అ�Îా[సులను శ�ించడం, ప�వకR�¤ౖ దరÓ%, 

�Îా[సుల�ౖన nీR ëపlరHష�ల txరక� దుఆ Mేయటం మ�/య� స[ంతంqా తనక� అవసర���న 

'ాటc txరక� అ�/pంచటం ప1�/R  Mేnిన త�ా[త, అతను ఇల� 'Pడmt�'ా>,   

అల�. హAమ+ ఇయ�2క నఅబ�దు, వ లక నుసÂ.  వ నసు$ దు, వ ఇల�ౖక న¢అఆ వ 

నహU¿దు, వ నరÓ$  రహ+�క రబÏ��, వ నఖ�ఫl అ��బక" #దv , ఇనV అ��బక >మ� 

ఆద  త మ�" హ�21.  

ఓ అల�.  , �¦మ� ��PV ఆ�ా³ి�ాR మ�, �¦మ� ��PV 'Pడmక�ంట�మ� మ�/య� సజ§v  

Mే�ాR మ�, dt�స�¦ �¦మ� శ}f�ాR మ� మ�/య� కషºపడ��మ�. మ� నమ+tా�V d 

దయ��� \̈ణ�2ల�¤ౖ ఉంచుత���Vమ�, ఓ మ� ప�భ@, �¦మ� d ìర «eక� 

భయపడmత���Vమ�, ఎందుకంట� dవl ఎవ�/��ౖ�ే d శత�� వlqా ప�కటc�ాR 'â, అత��¤ౖ 

�శ�యంqా d ìర«e పడmత�ం�ి.  

త�ా[త అతను “అల�. హA అకÏ4” అ� పల�క�తç, సజ§v ల
�t� '�ÙÚÌ>. 

 

�®� నమ�� �వ�/ల
 ఏf పÉ/ంM�>�®� నమ�� �వ�/ల
 ఏf పÉ/ంM�>�®� నమ�� �వ�/ల
 ఏf పÉ/ంM�>�®� నమ�� �వ�/ల
 ఏf పÉ/ంM�> 

17. �®� నమ�� �వ�/ల
 (సల�ం కంట� మ�ందు ల��� సల�ం త�ా[త) ఇల� పÉ/ంచటం 

సునVత�:  

అల�. హAమ+ ఇdV అఊదు ��/��క f� సఖ�క వ �మ�అఆíా�క f� ఉఖూబ�క 

వ అఊదు �క fంక ల� ఉహ�Y థ��అ� అంత కమ� అ¯ౖెVత అల� నÀిYక.22 

                                                
20

. ఇబ|V ఖుజBౖమ . అలÏd రహUమహAల�.   Mే  ఇ�ి సహ�  (G�ా మ�ణ�క���న�ి) qా వ�-�క�/ంచబO\ం�ి. (ఎO\ట4) 
21. ఇబ|V ఖుజBౖమ . ��� అల�Ïd రహUమహAల�.   �ీ�� సహ�  (G�ా మ�ణ�క���న�ి) qా ����k��VరH. (ఎO\ట4)  
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ఓ అల�.  , d ఆగ}హం నుంO\ �Pను d అనుగ}హంల
 శరణ� 'Pడmక�ంట¬��Vను మ�/య� 

d «e నుంO\ d సంరeణల
, d నుంO\ �Pను, d శరణ� 'Pడmక�ంట¬��Vను. �నుV dవl 

ప�«ంచుt�గ>q/నంత ఉతRమంqా �Pను �నుV ప�శంnించల�ను.  

18. �®� నమ�� �వర సల�మ� ప>t�న త�ా[త, ఇల� ఉచî�/ంM�>, 

�ن ا�
	� ا���وس، ���ن ا�
	� ا���وس، ���ن ا�
	� ا���وس�� 

సుబ�E న" మ>t�" ఖుదూv ¢, సుబ�E న" మ>t�" ఖుదూv ¢, సుబ�E న" మ>t�" ఖుదూv ¢ 

అనంత �Îా[�t� �ార[�ïమ�O\�, ల
Gాలక� అ¥త�O\�. 

అనంత �Îా[�t� �ార[�ïమ�O\�, ల
Gాలక� అ¥త�O\�. 

అనంత �Îా[�t� �ార[�ïమ�O\�, ల
Gాలక� అ¥త�O\�. 

�¤ౖప��లను �ాగ�ీసూR , మ@Oో�ా�/ ఉచî�/సుR నVపÝడm, హ·చు�స[రంల
 ఉచî�/ంM�>.23 

 

�®� నమ�� త�ా[త �®� నమ�� త�ా[త �®� నమ�� త�ా[త �®� నమ�� త�ా[త �Bండm రtాత�ల�Bండm రtాత�ల�Bండm రtాత�ల�Bండm రtాత�ల    నమ��నమ��నమ��నమ�� 

19. �®� నమ�� త�ా[త ఒక'Pళ ఎవ�BC�� Mేయద>n�R , �Bండm రtాత�ల నమ�� Mేయవచు�. 

ఎందుకంట� ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం ఇల� Mేnినట¬.  ఋ�వl ఉం�ి. అం�ేqాక, 

ఆయ�ల� ప>tారH కwO�ను -  

“ఈ ప�య�ణం అలసట�_ మ�/య� కషºం�_ కwడmక�నV�ి. tాబటcº , ఎవ�BC�� �®� నమ�� 

Mేnిన త�ా[త, �Bండm రtాత�ల నమ�� కwO� Mేయ�>. ఒక'Pళ అతను (పడmక�నV 

త�ా[త, నమ�� txరక� �ద� నుంO\) ల��నట. i�ే, ప�ా[ల�దు. ఒక'Pళ అల� 

ల�వల�కGX�ే, ఈ �Bండm రtాత�ల� అత� ఖ���ల
 ల�t�kంచబడ��i”.  

20. ఈ �Bండm రtాత�లల
 ‘ఇ�� �" #లత�" అ4v ’ (సూరత�" #" #ల� ) మ�/య� ‘ఖు" 

య� అయ�2హ" tాÀిరÓ�’ (సూరత�" tాÀిరÓ�) పÉ/ంచడం సునVత� Ð ��� అల�Ïd 

రహUమహAల�.   సంకలనం Mేnిన ‘8య�మ� రమ���’ గ}ంథం నుంO\.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
22.అబ@ ��ఊ%. ��� అల�Ïd రహUమహAల�.   �ీ�� సహ�  (G�ా మ�ణ�క���న�ి) qా వ�-�క�/ంM�రH (ఎO\ట4)   
23. అ�V�ాi. ��� అల�Ïd రహUమహAల�.   �ీ�� సహ�  (G�ా మ�ణ�క���న�ి) qా వ�-�క�/ంM�రH. (ఎO\ట4)  
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త�ా<  గ��/ం�న tx�V ఉతR రHవlల� (ఫ��[ల�) 

(��� �ా>  అ" మ�న#$ % మ�/య� ��� అబ�v " అ3Ø �� బ�Ø (రహUమహAల�.  ) నుంO\ 

n�క�/ంచబO\��i) 

త�ా<  నమ��ల
 రtాత�ల సంఖ2 

ప�శV: త�ా<  నమ��ల
 ఎ�V రtాత�ల నమ�� Mేయ�>? ఏ�ౖె�� ��-¹త సంఖ2 ఉం��? ఎ�V 

రtాత�ల� Mేయటం ఉతR మం? 

జ'ాబ�: అనంత కరHణ�మయ�డm, అGార కృGాðల�Oైన అల�.   ��రH�_. సకల ప�శంసల� అల�.   

tr మ�/య� అల�.   jకk ప�వకR �¤ౖ , ఆయన క�ట¬ం¾క�ల�¤ౖ , ఆయన సహచరHల�¤ౖ మ�/య� 

ఎవ�BC�ే ఆయన మ��ా� �V అనుస�/�ాR �b 'ారంద�/�¤ౖ Îాం� మ�/య� �ీ'�నల� క�రHయ�qాక. 

సల�త�" ల�ౖ" (�ా�� నమ��) సంఖ2 �షయంల
 M�ల� '�సుల�బ�ట¬ ఉంద� మ�/య� 'ాటc 

సంఖ2 �రÏం³ించబడల�ద� ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం సూ�ం�నట¬.  G�ా మ�ణ�కంqా 

����kనబO\ం�ి. అi�ే, nీR ë పlరHష �Îా[సులల
 ఎవ�BC��, ���� �Bండm �Bండm రtాత�ల�qా, ప�� 

�BంO\ంటc (రtాత�ల) త�ా[త తnీ. : (అసYల�మ� అల�ౖక�: వ రహ+త�ల�.  ) పల�క�తç Mేయటం 

సునVత�. 

t�}ం�ి హ�ీథులల
 ఒకటc అ" బ�ఖ��- మ�/య� మ�nి. ం హ�ీథు గ}ం¯�లల
 నదు MేయబO\ం�ి. 

ఇబ|V ఉమ4 ర�ియల�. హA అనుE మ� ఉల�. 8ం�న ఈ హ�ీథుల
 ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం 

ఇల� ప>tారH,  

“సల�త�" ల�ౖ" �Bండm �Bండm రtాత�ల�qా ఉంట¬ం�ి; �ల
 ఎవ�BC�ే ఫØ� సమయం 

అiGXiం�ేన� భయపO\�ే, అతను ఒక రtాత� (నమ��) �_ మ�q/ంM�>, ఎందుకంట� అ�ి 

అతను Mేnిన ÃతRం రtాత�ల�Vంటctñ �®� qా మ�రHత�ం�ి.” 

“సల�త�" ల�ౖ" �Bండm �Bండm రtాత�ల�qా ఉంట¬ం�ి” అ�P ఆయన ప�వచనం ఒక ప�కట��త+క 

ప�వచనం. tాd, ��� అంత�ాÖవంల
 (ఉసూ" అ" Àి� ల
) ధ�ా+�ేశం ఉం�ి, అ�ి “�ా�� 

నమ��ల� �Bండm �Bండm రtాత�లల
 MేయంO\” అ�P ఆ�ేశం�_ సమ�నం. 

ఇకkడ �Bండm �Bండm రtాత�లల
 నమ�� Mేయటమంట�, ప�� �Bండm రtాత�ల త�ా[త తnీ. : 

పలtా>. ఆ త�ా[త �వ�/qా �®� అనబOే ఒక రtాత� నమ�� Mేnి, �ా�� నమ��ల� మ�q/ంM�>. 

ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం నమ�� Mేnిన పదÍ� ఇ�ే. ఆiµ¶ా, ఇబ|V అబ�Ï¢ మ�/య� 

ఇతర స²బ�ల� (ర�ియల�. హA అనుE :) �వ�/ం�నట¬. qా, ఆయన �ా�� 'Pళల
.  �Bండm �Bండm 

రtాత�లల
 నమ��ల� Mేnి, �వ�/qా ఒక రtాత� �®� నమ�� Mేn�'ారH. ఆiµ¶ా ర�ియల�. హA 

అ��E  ఇల� ఉల�. 8ంM�రH, 
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“ప�� �Bండm రtాత�ల త�ా[త తnీ. : పల�క�తç, ప�వకR  సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం ప�ి రtాత�ల 

నమ�� Mేn�'ారH. ఆ త�ా[త ఆయన ఒక రtాత� �®� నమ�� Mేn�'ారH.” 

ఇంtా ఆ�డ ఇల� ప>tారH, 

“రమ��� ��ల�ౖ�� ల��� 'P�r సమయంల
��ౖ��, అల�.   jకk ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం 

(8య�: ల
) 11 రtాత�ల కంట� ఎక�kవqా ఏ��డూ Mేయల�దు. ఆయన ��ల�గ� రtాత�ల 

నమ�� Mేn�'ారH మ�/య� అ� ఎంత చకkqా ల��� ఎంత �ీరÅంqా ఉంOేవ� ననుV అడmగవదుv . ఆ 

త�ా[త ఆయన మ�b ��ల�గ� రtాత�ల నమ�� Mేn�'ారH మ�/య� అ� ఎంత చకkqా ల��� 

ఎంత �ీరÆంqా ఉంOేవ� ననుV అడmగవదుv . ఆ త�ా[త ఆయన మ@డm రtాత�ల నమ�� 

Mేn�'ారH.... ” అ" బ�ఖ��- మ�/య� మ�nి. ం. 

ఈ ��ల�గ� రtాత�ల� ఒtr తnీ. : �_ ప1�/R  Mేయ�ల� txందరH మ�nి. ంల� తపÝqా అరpం 

Mేసుక���VరH, tాd అ�ి స�BCన అ^G�ా యం tాదు. �ీ� అరpం ఏfటంట�, ప1ర[ హ�ీథులల
 

�ె>�ినట¬. qా మ�/య� ఈ హ�ీథుల
 �ె>�ినట¬. qా ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం ప�� �Bండm 

రtాత�ల త�ా[త తnీ. : ప>t�, 'ాటc� మ�q/ంMే'ారH Ð “�ా�� నమ�� �Bండm �Bండm రtాత�లల
 

ఉంట¬ం�ి”. మ�b �ాe2ం ఏfటంట�, అ" బ�ఖ��-ల
 నదు MేయబO\న ఇబ|V అబ�Ï¢ 

ర�ియల�. హA అనుE మ� ఉల�. ఖన ఆ³�రంqా, ప�� �Bండm రtాత�ల త�ా[త ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU 

వసల. ం తnీ. : ప>tr'ారH. ఆ త�ా[త ఒక రtాత� �®� �_ నమ��ను మ�q/ంMే'ారH.  

ఒt�k�ా�/ ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం పదమ@డm రtాత�ల� Mేn�'ార� ఆiµ¶ా మ�/య� 

ఇతర స²బ�ల� (ర�ియల�. హA అనుE :) ఉల�. 8ంM�రH.  

�ీ�� బటcº  మనక� �ె>n��ేfటంట�, ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం నుంO\ G�ా మ�ణ�కంqా 

నదు MేయబO\న హ�ీథు ఆ³�రంqా త�ా<  నమ��ల
 పదtxండm ల��� పదమ@డm 

రtాత�ల నమ�� Mేయవచు�. అi�ే, ఈ �BంO\ంటcల
 పదtxండm రtాత�ల� Mేయటం ఉతRమం. 

tాd, ఒక'Pళ ఎవ�BC�� �®� నమ���_ క>�ి పదమ@డm రtాత�ల� Mేయ�లనుక�ంట�, సునVత�ల
 

����kనబO\ ఉండటం వలన, అల� Mేయటం కwO� మం��ే. పదtxండm రtాత�ల� Mేయటం 

ప�జలక� మ�/ంత �òలభ2ంqా ఉంట¬ం�ి. ఇమ�ం txరక� కwO� అత� ఏtాగ}త, పఠనం, ��� 

చకkదనం, వచ��ల�¤ౖ అత� ల
�ైన ఆల
చన txరక�, ఇంtా రHకw మ�/య� సజ§v  txరక� ఈ 

పదtxండm సంఖ2 M�ల� అనుకwలంqా ఉంట¬ం�ి. నమ��లను త[రత[రqా Mేiంచవలnిన 

t�.షº ప�/nిp � అతను ఎదు��kనడm. 

రమ��� ��లల
 అ�Pక �ాత�� లల
 ఉమ4 ర�ియల�. హA అల�. హA అనుE  మ�/య� ఇతర స²బ�ల� 

Mేnినట¬. qా, ఒక'Pళ ఎవ�BC�� �®� �_ క>�ి 23 రtాత�ల నమ�� Mేయ�లనుక�ంట�, అందుల
 

ఎల�ంటc తప1L ల�దు. ఎందుకంట� ఈ రtాత�ల సంఖ2 �షయంల
 M�ల� '�సుల�బ�ట¬ ఉం�ి. 

ఆiµ¶ా ర�ియల�. హA అ��E  ఉల�. ఖనల
 ఉమ4 ర�ియల�. హA అనుE  మ�/య� ఇతర స²బ�ల� 
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�®� నమ���_ క>�ి పదtxండm రtాత�ల� Mేnినట¬.  నదు Mేయబడqా, ఇతరHల ఉల�. ఖనలల
 

23 రtాత�ల� Mేnినట¬.  నదు MేయబO\ం�ి. తను �యfం�న స²¾� ఆయన పదtxండm 

రtాత�ల� Mేiంచమ� ఆజ§´ �ిం�నట¬. qా�P qాక�ంO� అత�� ఇర'�ౖ మ@డm రtాత�ల� 

Mేiంచమ� ఆజ§´ �ిం�నట¬. qా కwO� నదు MేయబO\ం�ి. “�ా�� నమ�� �Bండm �Bండm 

రtాత�లల
 ఉంట¬ం�ి” అ�P ఆయన పల�క�ల� �ెల�పlత�నVట¬. qా, ఈ �షయంల
 M�ల� 

'�సుల�బ�ట¬ ఉంద�P 'ాసR వం ధృ<క�/ంచబడmత�నV�ి.  

 

అi�ే, �¦మ� ఇంతక� మ�ందు ����kనVట¬. qా, ఎవ�BC�� పదtxండm రtాత�ల� qాd ల��� 

పదమ@డm రtాత�ల� qాd Mేయటం ఉతRమం. ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం స[యంqా ఇల�qr 

Mే�ారH. మ�/య� ఆiµ¶ా ర�ియల�. హA అ��E  ఉల�. ఖన ఆ³�రంqా పదtxండm రtాత�ల� Mేయటం 

అత�2తR మం. ఈ హ�ీథుల
� పల�క�ల అరpం ఏfటంట� �ా³�రణంqా ఆయన రtాత�ల సంఖ2ను 

�¤ంMే'ారH tాదు. అi�ే, అపlడపlడm ఆయన పదమ@డm రtాత�ల� Mేnినట¬.  ఆiµ¶ా 

ర�ియల�. హA అ��E  మ�/య� ఇతర స²బ�ల� ����k��VరH. �ీ� ��[�ా �ె>n��ేfటంట�, ఆయన 

tx�V�ారH.  నమ��ను GÕO\q/ం� పదtxండm కంట� ఎక�kవ రtాత�ల� కwO� Mేn�'ారH.  

³��/+క �షయ�లల
 మ�/య� ప�వకR సునVత� గ��/ం�న �షయ�లల
 స²�య�త�లంద�/ల
 

ఆiµ¶ా ర�ియల�. హA అ��E  M�ల� ఎక�kవ అవqాహన క>q/ ఉంO\��రH. తన వదv  ఉనVపlడm 

ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం Mేn� ఆచరణల గ��/ం� ఆ�డ óణ¹ంqా ప�/Îô³ింMే'ారH మ�/య� 

ఆయనను అO\q/ సం�ే²ల� ¥రH�క��P'ారH.  త�ా[త ఇతర స²బ�లక� కwO� �ె>��'ారH. 

అం�ేqాక, ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం jకk ఇతర ��ర2లను మ�/య� ఇతర స²బ�లను 

కwO� సునVత�ల గ��/ం� అO\qr'ారH. జ§´ నం సంGా�ించటం �¤ౖ ఆ�డక�ంO\న భt�Rశ}దÍ ల� మ�/య� 

అఘ���న జ§´ పకశt�R  tారణంqా ఆ�డ M�ల� ఎక�kవqా ఇ�ా. �య ధర+జ§´ ���V మ�/య� 

అ³ిక సంఖ2ల
 అల�.   ప�వకR jకk హ�ీథులను భద�పరచగ>qారH. 

tాబటcº , ఒక'Pళ ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం tx�V �ాత�� లల
 పదtxండm రtాత�ల�, మ�/tx�V 

�ాత�� లల
 పదమ@డm రtాత�ల� MేసూR  తన నమ��ల సంఖ2ను మ�ర�టంల
 ఎల�ంటc ల
పమ@ 

ల�దు. ఎందుకంట� అదం�� సునVత� t�}ం�ిtr వసుR ం�ి. అi�ే, �ా�� 8య�: నమ��లల
 

�రంతరంqా ��ల�గ� రtాత�ల� ఒtr�ా�/ Mేయటమ�P�ి అనుమ�ంచబడల�దు. �Bండm �Bండm 

రtాత�లల
 Mేయటం తపL�స�/. ఎందుకంట� ఆయ�ల� ప>t���రH, “�ా�� నమ�� �Bండm �Bండm 

రtాత�లల
 ఉంట¬ం�ి” ఇ�ి (ఉసూ" అ" Àి� ల
�) ప�కట��త+క���న ప�వచనం మ�/య� 

ధ�ా+�ేశ ప���వం క>q/ ఉం�ి. 

అల�qr, ఒక'Pళ ఎవ�BC�� �®� నమ��ను �వ�/ల
 ఒకk�ా�r కwరH�ంటö, మ@డm ల��� ఐదు 

రtాత�ల� �రంతరంqా Mేయ�లనుక�ంట�, అందుల
 ఎల�ంటc �ోషమ@ ల�దు. ఎందుకంట� ప�వకR 
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సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం అల� కwO� నమ�� Mేnి��రH. అi�ే, �ా�� 8య�: నమ��ను 

ఎవ�BC�� ��లwగ�, ఆరH ల��� ఎ�f�ి రtాత�ల� �రంతరంqా Mేయకwడదు. ఎందుకంట� ప�వకR 

సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం ఇల� Mేnినట¬. qా నదు Mేయబడల�దు. అం�ేqాక, ఇల� Mేయటం 

“�ా�� నమ�� �Bండm �Bండm రtాత�లల
 ఉంట¬ం�ి” అ�P ఆయన ఆ�ేÎా�t� �రHదÍంqా ఉంట¬ం�ి. 

మ�/య� ఒక'Pళ ఎవ�BC�� ఏడm ల��� �÷f+�ి రtాత�ల� �రంతరంqా Mేయ�లనుక�ంట� అందుల
 

కwO� ఎల�ంటc �ోషమ@ ల�దు. tాd, ఆరH ల��� ఎ�f�ి రtాత�ల త�ా[త, అతను Ãదటc 

తషహAE % txరక� కw����, త�ా[త �లబO\ fq/>న నమ�� ప1�/R  Mేయ�>.  

ఇదం�� ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం సునVత�లల
 ����kనబO\ం�ి మ�/య� �ా�� 'Pళల
.  Mేn� 

8య�: నమ��ల �షయంల
 M�ల� '�సుల�బ�ట¬ ఇవ[బO\ం�ి. tాd, ఉతRమ���న�ి ఏfటంట�, 

ఇంతక� మ�ందు ����kనV ఇబ|V ఉమ4 హ�ీథుల
 ����kనVట¬. qా, ప�� �Bండm రtాత�ల త�ా[త 

తnీ. : ప>t�, (8య�: నమ�� ప1రRiన) త�ా[త ఒక రtాత� �®� నమ�� Mేయ�>. ఇ�ిi{ 

ఉతRమ���న�ి మ�/య� ప�జల txరక� సులభ���న�ి కwO�. txంద�/t� ��మ� ప1�/R  Mేయవలnిన 

ఇతర పనుల� ఉండటం వలన �Bండm, ��ల�గ� ల��� ఆరH రtాత�ల త�ా[త నమ�� వ�ి> '�ÜÌ 

GXవలnిన ఆవశ2కత కలగవచు�. tాబటcº , అ�Vంటc కంట� ఉతRమ���న�ి మ�/య� సమ��త���న�ి 

ఏfటంట�, ఇమ�ం �Bండm �Bండm రtాత�లల
 నమ�� ప1�/R  Mేయ�ల� qా�, �రంతరంqా ఐదు ల�క 

ఏడm రtాత�ల� Mేయటం మం��ి tాదు. అi�ే, ఒక'Pళ అతను సునVత� గ��/ం� సLషºం 

MేయO��t� అల� Mేn�R , అందుల
 ఎల�ంటc తప1L ల�దు.  

షఫ మ�/య� �®� నమ��ల �షయంల
, 'ాటc� మq/}¡ నమ��ల రtాత�ల �ధంqా Mేయటం 

సమ��తం tాదు (�Bండm రtాత�ల త�ా[త కw�b�వటం మ�/య� తnీ. : పలక క�ంO� మ@Oో 

రtాత� txరక� ల�� �లబడటం) మ�/య� అ�ి కdసం తక�kవ �ాp i మకw}   అi�� 

అవlత�ం�ి. అ�ి ఎందుకంట� ���� మq/}¡ నమ�� వల� Mేయవదv� ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU 

వసల. ం ���³ింM�రH. �రంతరంqా మ@డm రtాత�ల�, ఒక తnీ. : �_ మ�/య� ఒక తషహAE % �_ 

ప1�/R  Mేయ�>. �ౌÀీ� అల�.   నుంOే.24    

 

ఇమ�ం�_ Gాట¬ �®� నమ�� ప1�/R  Mేయటం 

ప�శV: అ�Vంటc కంట� స�BCన అ^G�ా యం ఏfటంట� త�ా<  రtాత�ల సంఖ2 పదtxండm మ�త��¦. 

tాd, �Pను నమ�� Mేn� మnి$దుల
 ఇర'�ౖ ఒకkటc రtాత�ల� Mే�ాR రH. �Pను పదవ రtాత� త�ా[త 

మnి$దు వ�ి> 'Pయ�ల� ల��� 'ా�/�_ Gాట¬ ఇర'�ౖ ఒకkటc ప1�/R  Mేయ�ల�? 

                                                
24. ‘త�ా<  గ��/ం�’ ��� అబ�v " అ3Ø �� బ�Ø, ��రH�ౌR హ�% ప�. trష�Y.   
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జ'ాబ�: ఇమ�ం నమ�� ప1�/R  Mేn� వరక� అత��_ Gాట¬ ఉండటం మం��ి, అతను పదtxండm 

రtాత�ల కంట� ఎక�kవ Mేiం��� స�r. ఎందుకంట� అదనపl రtాత�ల� Mేయటమ�P�ి 

అనుమ�ంచబO\ం�ి. �ీ� గ��/ం� ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం ఇల� ప>tారH,  

“ఎవ�BC�ే �వ�/ వరక� ఇమ�ం�_ Gాట¬ 8య�: నమ�� Mే�ాR �b, అతను ÃతRం �ాత�ం�� 

నమ�� Mేnినట¬. qా అల�.   నదు Mే�ాR డm.”25   

ఇంtా ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం ఇల� ప>tారH,  

“�ా�� నమ�� �Bండm �Bండm రtాత�లqా ఉంట¬ం�ి. మ�/య� ఎపlOై�ే ఫØ� సమయం 

స��ిసుR ం�ో, �®� txరక� ఒక రtాత� Mేయవల�ను.”26
 

�÷ందరGాట¬ ల�క�ంO�, స�BCన పదÍ�ల
 ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం సునVత�ను 

అనుస�/ంచట�¦ ఉతRమ���న�ి మ�/య� అ�ి ఎక�kవ పlణ�2లను సంGా�ిం� �¤డmత�ంద�P 

�షయంల
 ఎవ�/tñ, ఎల�ంటc సం�ేహమ@ ల�దు. tాd, ఒక'Pళ ఇమ�ంను వ�ి> �¤టcº  బయటct� 

GX'ాల� ల�క ఆయన చ�ి�ంMే అదనపl నమ��లను అనుస�/ంM�ల� అ�P �BంO\ంటcల
 ఏ�ో ఒకటc 

ఎనుVt�వలnి వn�R , ఇమ�ం '�నుక నమ�� txన�ాq/ంచటం �¦ల�. ఎందుకంట�, �¤ౖన ����kనబO\న 

హ�ీథు �ీ�� ధృ<క�/సుR నV�ి. అ�ే సమయంల
 సునVత� పదÍ �� అనుస�/ంచమ� �రH 

ఇమ�ంక� సల² ఇ'ా[>.27  

 

త�ా<  నమ��ల
 ÃతRం ఖు4ఆ� పÉ/ంచడం 

ప�శV: ఇమ�ం త�ా<  నమ��ల
 ÃతRం ఖు4ఆ� పÉ/ంచడం ఉతR మమ�? 

జ'ాబ�: ఈ �షయంల
 M�ల� '�సుల�బ�ట¬ ఉం�ి. �ామ@హUక ప�జలక� ÃతRం ఖు4ఆ� ను 

కdసం ఒక�ా�BC�� ప1�/Rqా ��P అవtాశం కలగజrసూR , అల� పÉ/ంచడం మ�సRహ¡ 

(GX� తYహUంచబO\ం�ి, మం��ి) అ� txందరH పంO\త�ల� ����kనటం తపL,  త�ా<  నమ��లల
 

ÃతRం ఖు4ఆ� పÉ/ంచడం ఉతRమం అనదq/న �ా¨ø2³��ాల�< ��క� �ె>యదు. అi�ే �ీ�� 

సLషº���న �ాe2ంqా ¥సుt�ల�మ�. అ�Vంటcకంట� మ�ఖ2���న�ి ఏfటంట�, నమ�� ఇమ�ంక� 

సులభంqా ఉంO�>, అందుల
 అతను ఏtాగ}త�_ పÉ/ంచ గలqా>. త��[�ా అత� నుంO\ ప�జల� 

ల�భం GÕందగలరH. �ీ� txరక� అతను ÃతRం ఖు4ఆ� ప1�/R  Mేయక, సగం వరక�  ప1�/R  Mేnి�� 

ప�ా[ల�దు. ఇకkడ అతను ���� ప1�/R  Mేయటం కంట� ప�జల� అత� నమ�� నుంO\, �శ�లత 

(ఖూషç) నుంO\ మ�/య� అత� ఖు4ఆ� పఠనం నుంO\ ప�ùజనం GÕందడం మ�/య� 

                                                
25. అ�V�ాi మ�/య� ఇతర హ�ీథు గ}ం¯�లల
 నదు MేయబO\ం�ి. సున� అ�V�ాi, బ�¡ 8య�: 

షహ4 రమ���.  
26. ఏడm గ}ం¯�లల
 నదు MేయబO\ం�ి. ఇకkడ ����kనబO\న హ�ీథు అ�V�ాఇ నుంO\ ¥సుt�బO\ం�ి.  
27. ��� మ�హమ+% �ా>  అ" మ�న#$% ర�ం�న ‘రమ��� ��లల
 �ా�� నమ��’.     
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ప�Îాంతత GÕందడం మ�ఖ2ం. అi�ే, ఒక'Pళ అతను ÃతRం ఖు4ఆ� ను ప1�/R  Mేయగ>q/�ే, 

అలEందు>ల�.   Ð సకల ప�శంసల� అల�.   tr. ఒక'Pళ అతను ప�జల txరక� మ�/య� నమ��ల
 

'ా�/ ప�Îాంతత txరక� అతను ÃతRం ఖు4ఆ� ప1�/R  Mేయల�కGX�ే, అతను పÉ/ం�నం�ే 

స�/GXత�ం�ి. ఎల�ంటc ప�ùజనం GÕందక�ంO�, trవలం ప1�/Rqా ఖు4ఆ� పÉ/ంచడం కంట�, ప�జల� 

ప�ùజనం GÕం�ే �ధంqా tx�ిv qా పÉ/ంచటం మం��ి. అi�ే, ఒక'Pళ అతను ప�జలక� ఇబÏం�ి 

క>q/ంచక�ంO� ÃతRం ఖు4ఆ� ను పÉ/ంచగ>q/�ే, అల� Mేయటం M�ల� మం��ి మ�/య� 

�¦ల�ౖన�ి కwO�ను. 28      

 

తన Mే�ల
 ఇమ�ం మ�సEÑ పట¬º t�వడం 

ప�శV: నమ�� చ�ి�ంMేటపlడm, ఇమ�ం తన Mే�ల
 మ�సEÑ (మ��ి�ంచబO\న ఖు4ఆ�) 

పట¬º క��Pందుక� అనుమ� ఉనV��? 

జ'ాబ�: స�BCన అ^G�ా యం ప�tారం అల� Mేయటంల
 ఎల�ంటc తప1L ల�దు. �ీ� గ��/ం� 

పంO\త�ల మధ2 �Ç��^G�ా య�ల� ఉనVపLటctñ, స�BCన అ^G�ా యం ఏfటంట�, అతను ÃతRం 

ఖు4ఆ� ను ప1�/Rqా కంఠసpం Mేయక GXi�� ల��� అత� జ§´ పకశt�R  బలహ�నంqా ఉ��V,  

మ�సEÑ నుంO\ అతను చ�ివటంల
 ఎల�ంటc తప1L ల�దు. ఈ ప�/nిp �ల
 చూnి చదవటం 

స[యంqా అత�t� మ�/య� జమ�త�క� ఎక�kవqా ప�ùజనకరమవlత�ం�ి, tాబటcº  ఇల� 

Mేయటంల
 ఎల�ంటc �ోషమ@ ల�దు. తన ��సుOౖెన ధtా[� �ా�� నమ��లల
 మ�సEÑ ల
 చూnి 

చదువlతç తమక� ఇమ�మ® Mేn�'ాడ� ఆi{¶ా ర�ియల�. హA అ��E  ఉల�. 8ం�నట¬. qా ఒక 

మ�అల. � హ�ీథుల
 ఇమ�ం అ" బ�ఖ��- ����k��VరH. �ీ� గ��/ం� �ా³�రణ �యమం 

ఏfటంట� ఇల� Mేయటం అనుమ�ంచబO\ం�ి మ�/య� ఆiµ¶ా ర�ియల�. హA అనుE  jకk �¤ౖ 

హ�ీథు �ీ�� సమ�/ÍసుR నV�ి. అi�ే, ఒక'Pళ తను కంఠసpం Mేnిన ���ల
 నుంO\ పÉ/ంచడం 

ఇమ�ంక� సులభ����ే, అ�ి M�ల� ప�ùజనకరం. అల� Mేయటం వలన ఇమ�ం M�ల� ఎక�kవ 

ఏtాగ}త�_ నమ�� Mేiంచగలడm మ�/య� పర³�2నం వలన అత� మనసుY అటö ఇటö GXi{ 

అవtాÎాల� తq/�GX��i. ఎందుకంట� మ�సEÑ ల
 చూnి చ�ి'Pటపlడm, అతను మ�సEÑ ను Mే�ల
 

పట¬º t�'ా>, t�}ంద �¤ట�º >, ��3లను '�దtా>, అవసర���నపlడm ��3ల� ��GాL> Ãదల�ౖన పనుల� 

అత� ఏtాగ}తను తq/�ంచవచు�. tాబటcº , ఒక'Pళ ఎవ�BC�� అల� చూడక�ంO� పÉ/ంచగ>q/�ే, అ�ి 

M�ల� మం��ి.29  

 

 

                                                
28. ��� ఇబ|V బ�Ø ర�ం�న ��రH�ౌR హ�% ప�. trష�Y ప�చురణ Ð “త�ా<  గ��/ం�”  
29. ��� ఇబ|V బ�Ø ర�ం�న ��రH�ౌR హ�% ప�. trష�Y ప�చురణ Ð “త�ా<  గ��/ం�”  
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ఇమ�ం '�నుక నమ�� Mేn�'ారH తమ Mే�ల
 మ�సEÑ పట¬º t�వడం 

ప�శV: �ామ@హUకంqా త�ా<  నమ�� MేసుR నV'ా�/ల
 నుంO\ ఒకరH ల�క అ�Pక�ల� తమ Mే�ల
 

మ�సEÑ పట¬º t�వడం అనుమ�ంచబO\ం��? 

జ'ాబ�: �ీ�� సమ�/ÍంMే ఎల�ంటc �ా¨ø2³��ాలw ��క� �ె>యదు. ఎవ�BC�� తన నమ��ల
 

ప�Îాంతత మ�/య� ఏtాగ}త క>q/ ఉండట��t� ప�య�Vంచడమ�P�ి సLషº���న �షయం. 

నమ��ల
 �లబO\నపlడm, తన క�O\ Mే��, Mే� మణ�కట¬º ను మ�/య� మ�ంజr�� ఎడమ Mే��¤ౖ 

ఉం�, 'ాటc� తమ గ�ంOెల�¤ౖ ఉంచడం సునVత�. ఇల� Mేయడ�¦ ఉతRమ���న�ి మ�/య� 

స�BCన�ి. Mే�ల
 మ�సEÑ పట¬º t�వడమ�P�ి ఈ సునVత�లను ఆచ�/ంచక�ంO� MేసుR ం�ి, ఇమ�ం 

పఠనం�¤ౖ అత� దృ�ిº� trం�ీ�క�/ంచdయదు, ��3ల� ��పLడం�¤ౖ  అత� మనసుYను మ�/య� 

కళÌను �3 Mేn�సుR ం�ి. tాబటcº  ఇల� Mేయక�ంO� ఉండటమ�P�ి సునVత� అ� �Pను 

నమ�+త���Vను. ప�జల� మ�సEÑ ను చూn� బదుల�, ఇమ�ం పÉ/సుR నV ఖు4ఆ� ఆయత�లను 

జ§గ}తR qా ���> మ�/య� 'ాటc�¤ౖ తమ దృ�ిº� trం�ీ�క�/ంM�>. ఖు4ఆ� పÉ/ంచడంల
 ఇమ�ం 

Mేnిన తపÝను ఒక'Pళ జమ�త�ల
 నుంO\ ఎవ�BC�� గ��/Rn�R , అతను ���� స�/�ి��v > ల��� 

ఇతరHలల
 నుంO\ ఎవ�b ఒకరH అత�� స�/�ి��v >.  అi�ే, ఒక'Pళ ఖు4ఆ� పఠనంల
 ఇమ�ం 

Mేnిన తపÝను నమ��ల
 ఎవ[రÓ స�/�ిదv ల�కGXi��, అ�ి నమ�� nీ[కరణ�¤ౖ ఎల�ంటc ప���వం 

చూపదు. సూర  అ" íా�² పఠనంల
 జ�/qr తపÝ మ�త��¦ నమ��క� ²� క>q/సుR ం�ి, 

ఎందుకంట� సూర  అ" íా�² పఠనం నమ�� jకk రHక�� (మ@లసpంభమ�) ల ల
��ి. 

అi�ే ఒక'Pళ ఎవ�b ఒకరH మ�సEÑ Mే�ల
 పట¬º క��, అవసర���నపlడm ఇమ�ంను స�/�ి�ిv �ే, 

అందుల
 ఎల�ంటc �ోషమ@ ఉండక GXవచు�. tాd, ప�� ఒకkరÓ మ�సEÑ Mే�ల
 పట¬º క�� ఇమ�ం 

'�నుక త�ా<  నమ�� Mేయటమ�P�ి సునVత�క� �రHదÍ���న�ి.30    

 

ఖు4ఆ� పఠనం ప1రRiన త�ా[త దుఆ Mేయటం 

ప�శV: ఖు4ఆ� పఠనం ప1రRiన త�ా[త దుఆ Mేయడం గ��/ం� ఏమ� ఆ�ే«ంచబO\ం�ి? 

జ'ాబ�: మ�ందు తరం మ�nి. ంల�, రమ��� ��లల
 ఖు4ఆ� పఠనం ప1రRiన త�ా[త దుఆ 

Mేయక�ంO� ఉంOే'ారH tాదు. ఈ �షయంల
 ఎల�ంటc �Ç��^G�ా య�ల� మ�క� �ె>యవl. ఉతRమం 

ఏదంట�, మ�- ఎక�kవ n�పl GÕO\q/ంచక�ంO�, ఇమ�ం దుఆ Mేయ�>. ఆiµ¶ా ర�ియల�. హA అ��E  

t�}ంద ఉల�. 8ం�న అ�ాp �V క>q/ ఉంO\, ఆ దుఆల� ప�ùజనకర���న�qా ఉంO�>.  

“అంత4 q}ా హకత క>q/ ఉనV అంట� అంద�/d క>�� దుఆల� మ�/య� 'P�ాLట¬ ³ోరణ�లను 

��b³ింMే దుఆల� ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ంక� M�ల� ఇషºంqా ఉంOే�.” 

                                                
30. ��� ఇబ|V బ�Ø ర�ం�న ��రH�ౌR హ�% ప�. trష�Y ప�చురణ Ð “త�ా<  గ��/ం�”   
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tాబటcº , ఇమ�ం మ�- ఎక�kవ n�పl GÕO\ంq/ంచక�ంO�, కలiకల అ�ాp >Mే� దుఆల� Mేయటం 

ఉతRమం. ఉ��హరణక�, హస� హ�ీథుల
 �ెల�పబO\నట¬. qా “ఓ అల�.  , dవl మ�ర�దర×కత[ం 

Mేnిన 'ా�/ నుంO\ ��క� మ�ర�దర×కత[ం Mేi” అ�P ఖునూ® ల
 Mేn� దుఆను ఇమ�ం Mేయ�>. 

�ీ��_ Gాట¬ మ�- ఎక�kవ n�పl GÕO\q/ంచక�ంO�, అతను ఉమ4 ర�ియల�. హA అనుE  జత 

Mేnినట¬. , ఇతర మం� దుఆల� మ�/య� సులభ���న దుఆల� కwO� Mేయ�>. ఎక�kవ n�పl 

దుఆలల
 �లబ|టºడం వలన నమ�� ప�జలక� ��రంqా మ�రవచు� మ�/య� అ�òకర2ం 

క>q/ంచవచు�. ఖు4ఆ� పఠనం త�ా[త ఉండవలnిన దుఆల� ఇల� ఉంO�> -  తనక� ఏ�ై�ే 

సులభంqా ఉంట¬ం�ో, ఆ దుఆల�P అతను Mేయ�> మ�/య� ఆ దుఆలల
� అరpం కలiక�_ 

కwO\న�ౖె ఉంO�>. అ�ి �®� నమ��ల
��ౖ�� ల��� �ా�� 8య�: నమ��ల
��ౖ�� అల�.   ను 

ప�శంnిసూR , ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం �¤ౖ దరÓ% పంపlతç దుఆ Ãదల� �¤టcº , ఏ�ై�ే 

తనక� సులభంqా ఉంట¬ం�ో, ఆ దుఆల� MేసూR  ప1�/R  Mేయ�>. దుఆలను మ�- ఎక�kవ n�పl 

GÕO\q/ంచకwడదు. అల� Mేయటం వలన ప�జలక� కషºం మ�/య� అ�òకర2ం కల�గ�త�ం�ి. 

మ�ందుత�ాల 'ా�/ నుంO\ మనక� �ె>nిన�ి ఇ�ే. �ీ��P త�ా[త త�ాల 'ారH అనుస�/ంM�రH. 

మన పంO\త�ల� మ�/య� గ�రHవlల� సునVత�ను అనుస�/ంM�ల�P దృఢ���న సంకలLం�_ 

త�ా[త తరం 'ారH మ�ందు తరం 'ా�/� ఇల��P అనుస�/ంM�రH. సునVత�ల గ��/ం� తq/న 

జ§గ}తల� ¥సుక��P �ౌహ�% '�ౖపl �ిల�సుR నV పంO\త�లల
 ఇ�ి ఒక మ�ఖ2���న �షయం. ఇల� 

Mేయటంల
 అంట� ఖు4ఆ� పఠనం త�ా[త దుఆ MేయO��V అనుస�/ంచడంల
 అల�.   త>n�R  

ఎల�ంటc ²d ఉండదు మ�/య� ఎల�ంటc అప'ాదం ఉండదు. ఇంtా ఇల� Mేయడమ�P�ి ఒక 

ప�శంnించదq/న �షయం. ఎందుకంట�, ఖు4ఆ� పఠనం త�ా[త Mేn� దుఆలను అల�.   

ప��ా�ింM�ల� t�రHక�ంట¬��Vమ�. అన¢ ర�ియల�. హA అనుE  ÃతRం ఖు4ఆ� ను పÉ/ం�న 

త�ా[త, తన క�ట¬ంబ సభ�2లను జమMేnి, నమ�� బయట, దుఆ Mేn�'ారH. ఇల� దుఆ 

Mేయటం, అ�ి నమ��ల
��ౖ�� ల��� నమ�� బయట��ౖ��, మం� ప�P. ఎందుకంట�, �Bండm 

సమయ�లల
నూ అంట� నమ��ల
నూ మ�/య� నమ�� బయట� దుఆ Mేయటం గ��/ం� 

ఆజ§´ �ించబO\ం�ి. tాబటcº , �ీ�t� ఎల�ంటc అభ2ంతరం ఉండకwడదు.   

అల�.   jకk «e ల��� అనుగ}²�V �వ�/ంMే ఆయత� పÉ/ం�నపlడm, ప�వకR సల. ల�. హA 

అల�ౖహU వసల. ం Mేnినట¬. qా, మనం కwO� దుఆ Mేయ�ల�P�ి ����పl అంద�/tñ �ె>nిన �షయ�¦. 

ఇ�ి ఖు4ఆ� పఠనం ప1రRiన త�ా[త దుఆ Mేయడం గ��/ం� మనక� అందుబ�ట¬ల
 ఉనV 

ఆ�ేశం వంటc�ే.  అi�ే, ఆ దుఆల� నమ��ల
 Mేయ�ల� ల�క నమ�� ప1రRiన త�ా[త 

Mేయ�ల� అ�P �షయం�¤ౖ �ీ�ల
 �Ç��^G�ా య�ల� ఉ��Vi. నమ�� ప1రRiన త�ా[త దుఆ 

Mేయవచ��P అ^G�ా యం�_ ఏtñభ�ంచ� 'ా�BవరÓ ��క� �ె>యదు. tాd, నమ��ల
�P దుఆ 

Mేయవచ��P అ^G�ా యంల
�P �Ç��^G�ా య�ల� ఉ��Vi. మన మ�ందుతరం సజ$ నులల
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‘నమ��ల
 దుఆ Mేయవచ��P’ అ^G�ా య��t� మ�/య� నమ�� త�ా[త దుఆ Mేయవచ��P 

అ^G�ా య��t� అభ2ంతరం Mె�ిLన 'ా�Bవ[రÓ ��క� �ె>యదు. tాబటcº  మన మ�ందుతరం 

సజ$నులక� �ె>nియ�నV �ీ� ఆ³�రంqా, నమ��ల
 ల��� నమ�� ప1రRiన త�ా[త దుఆ 

Mేయవచు�. ఇల� Mేయడం తపL� ఎవ�BC�� అంట�, ���t� 'ారH స�BCన �ా¨ø2³��ాల� చూGా>. 

ఎందుకంట� �ా¨ø2³��ాల� ¥సుక� వMే� బ�ధ2త, �ీ�t� అభ2తరం Mెబ�త�నV మ�/య� txతR qా 

క>LంచబO\న ���అ అ� Mెబ�త�నV 'ా�/�¤ౖ�P ఉంట¬ం�ి qాd, మ�ందుతరం  సజ$ నులను 

అనుస�/ం�, దుఆ MేసుR నV 'ా�/�¤ౖ ఉండదు. ఈ పదv��P మన మ�ందుతరం సజ$నుల� 

ఎంచుక���VరH మ�/య� �ీ��¤ౖ�P 'ారH నO\M�రH. తమ మ�ందు తరం సజ$నులను అనుస�/ం�న 

త�ా[త తరం jకk ప�జలల
 కwO� పంO\త�ల� (ఉల�మ�ల�) ఉ��VరH, పlణ2పlరHష�ల� 

ఉ��VరH మ�/య� హ�ీథు పంO\త�ల� ఉ��VరH. �ా�� నమ��లల
 ��ధ దుఆల� 'Pడmt�వడం 

ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం సునVత�ల
� �షయమ�P�ి అంద�/tñ �ె>nిన�ే. మ�/య� 

ఖు4ఆ� పఠనం ప1రRiన త�ా[త 'Pడmt�వడమ�P�ి కwO� దుఆ Mేయడం t�}ం�ిtr వసుR ం�ి31.                    

 

�®� మ�/య� ఫØ� నమ��లల
 ఖునూ® 

ప�శV: �®� మ�/య� ఫØ� నమ��లల
 ఖునూ® దుఆ Mేయడం �¤ౖ ఇ�ా. �య ఆ�ేశ�¦fటc? 

జ'ాబ�:  �®� నమ��ల
 ఖునూ® దుఆ Mేయటమ�P�ి ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం jకk 

సునVత�. tాd, ఒక'Pళ ఎవ�BC�� ఒt�k�ా�/ ���� వ�ి>'Pn�R , అందుల
 ఎల�ంటc ²d ల�దు. 

అi�ే ప�� �b� ఫØ� నమ��ల
 ఖునూ® దుఆ Mేయ�ట గ��/ం� ష�/అ  ల
 ఎల�ంటc ఆ�ేశం 

ల�దు. అ�ి tx} తR qా క>LంచబO\న ఒక క>Lత ఆచరణ (�దఆ). అహ+%, అ�R �/+¯ీ, అ�V�ాi, 

ఇబ|V మ�జ§ (<రంద�/�¤ౖ అల�.   అనుగ}హం క�రHయ�qాక) లల
 నదు MేయబO\న హ�ీథుల
 

సఆ% �� ���/� �� అ¶ా2: అ" అûాi ఇల� �ె>GారH: 

“ఓ �� తంOీ�, �సYం�ేహంqా dవl అల�.   jకk ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం�_ Gాట¬ 

మ�/య� అబ@ బక4, ఉమ4, ఉ¯�+� మ�/య� అÂ ర�ియల�. హA అనుE : ల�_ Gాట¬ నమ�� 

Mేnి ఉ��VరH. 'ారH ఫØ� నమ��లల
 ఖునూ® దుఆ Mేn�'ా�ా?”. ���t� ఆయన ఇల� 

జ'ా�M��రH, “�� క�మ�రHO�, ఇ�ి tx} తR qా క>LంచబO\న ఒక �దఆ (క>Lత ఆచరణ)” . 

ఇల� Mేయటమ�P�ి ఒక �దఆ అ� ఈ హ�ీథుల
 ���/� సLషºం Mేnి��రH. అi�ే, అన¢ 

ర�ియల�. హA అనుE , అబ@ హA�BCర  ర�ియల�. హA అనుE  మ�/య� ఇతర స²బ�ల ఉల�. ఖనలల
 

ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం t�షºప�/nిp త�లల
 ఒt�k�ా�/ ఫØ� నమ�� మ�/య� ఇతర 

నమ��లల
 కwO� ఖునూ® దుఆ Mేn�'ార� నదు MేయబO\ం�ి. ఒక'Pళ శత�� వlల నుంO\ 
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మ�nి. ంల�¤ౖ ఏ�ౖె�� ఉపద�వం వ�� పO\�ే, �Îా[సుల మధ2 ఏ�ౖె�� ఆపద సంభ�n�R , �Îా[సుల 

సమ@హం వ³ించబO\�ే ల��� ఇల�ంటc ఏ�ై�� ఇతర �పత�R  జ�/q/�ే, ఫØ� నమ��ల
� �వ�/ 

రtాత�ల
 రHకw త�ా[త ఖునూ® దుఆ Mేn�ందుక� ఆ మnి$దు ఇమ�ంక� ష�/అ  

అనుమ�ం�ం�ి. ఆ కషº tాలం ఒక �b���V ల��� ఒక ��ల���V, అ�ి �÷>q/GXi{ వరక� ఖునూ® 

దుఆ Mేnి, ఆ త�ా[త ���� వ�ి> 'Pయవచు�. ����k>కంqా ఎదురi{2 కషº tాలంల
 ల��� 

అవసర���న ప�/nిp త�లల
 ఖునూ® దుఆ Mేయటం సునVత�. అi�ే అల� tాక�ంO� ప�� �b� 

ఫØ� నమ��ల
 ల��� ఇతర నమ��లల
 (�®� నమ�� తపL) �రంతరంqా ఖునూ® దుఆ 

Mేయటమ�P�ి సునVత�క� వ2��rక���న�ి. హ�ీథు పంO\త�ల ప�/Îôధన ప�tారం, �రంతరంqా ఫØ� 

నమ��ల
 ఖునూ® దుఆ Mేయ�ల�P హ�ీథుల� G�ా మ�ణ�క���న� tావl. స�BCన మ�ర�దర×కత[ం 

అల�.   నుంO\ మ�త��¦32.        

 

ఖునూ® దుఆల
 Mేత�ల� �¤ౖtBతR డం 

ప�శV: �®� నమ��ల
 Mేత�ల� �¤ౖtBతR డం గ��/ం� ఏమ� ఆ�ే«ంచబO\ం�ి? 

జ'ాబ�: �®� నమ��ల
 Mేత�ల� �¤ౖtB�R  దుఆ Mేయ�ల� ఆ�ే«ంచబO\ం�ి. ఆపద సమయ�లల
 

Mేn� ఖునూ® దుఆల వంటc�ే �®� నమ��ల
 Mేn� ఖునూ® దుఆ కwO�. అ" బ|ౖహßల
 

ఉల�. ఖక�ల G�ా మ�ణ�క పరంపరల�_ ఉల�. 8ంచబO\న హ�ీథులల
 ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం 

ఆపద సమయ�లల
 Mేn� ఖునూ® దుఆలల
 తన Mేత�ల� �¤ౖtB�ేR 'ార� �ెల�పబO\ం�ి.33 

 

ఇ¶ా నమ�� Mేn� సంకలLం�_ త�ా<  నమ��ల
 Mేరటం 

ప�శV: ఇ¶ా నమ�� Mేయ� nిp �ల
 ఒక'Pళ ఎవ�BC�� మnి$% ల
 ప�'P«ం�నపlడm, �ామ@హUకంqా 

త�ా<  నమ�� జరHగ�త�నVట. i�ే, ఇ¶ా నమ�� Mేn� �య2® �_ అతను ఆ జమ�త�ల
 

కలవ వచు��� ? 

జ'ాబ�: ఇ¶ా నమ�� �య2® Mేసుక�ంటö, త�ా<  నమ�� MేసుR నV జమ�త��_ కలవటంల
 

ఎల�ంటc తప1L ల�దు. �ీ� గ��/ం� పంO\త�ల మధ2 ఉనV �Bండm అ^G�ా య�లల
 ఈ అ^G�ా యం 

స�BCన�ి. ఇమ�ం తnీ. : ప>t�న త�ా[త, అతను ల�� �లబO\, fq/>న ఇ¶ా నమ�� రtాత�లను 

ప1�/R  Mేసుt�'ా>. బ�ఖ��- మ�/య� మ�nి. ం హ�ీథులల
 నదు MేయబO\న మ�ఆ% �� జబ" 

ర�ియల�. హA అనుE  ఉల�. ఖనల
 ఇల� �ెల�పబO\ం�ి -  ‘ఆయన ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం�_ 

ఇ¶ా నమ�� Mేnి, తన ప�జల వదv క� వ��, 'ా�/ నమ��లక� ఇమ�మ® Mేn�'ారH మ�/య� 

ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం �ీ�t� ఎల�ంటc అభ2ంతరం �ెల�పల�దు’. నÀి" నమ�� MేసుR నV 
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వ2t�R  ఇమ�మ® ల
 తమ ఫ4v నమ�� Mేయ�టక�  అనుమ� ఉంద� ఇ�ి �రÓ�ిసుR నV�ి. tx�V 

రtాల సల�త�" ఖãÑ నమ��లల
 ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం ఇమ�మ® ఒక జమ�త� 

�Bండm రtాత�ల నమ�� Mేnి '�ÜÌGXqా, మ��క జమ�త� �Bండm రtాత�ల� ప1�/R  Mేnి, �వ�/qా 

తnీ. : ప>tార� బ�ఖ��-ల
 నదు MేయబO\ం�ి.  అంట� Ãదటc �Bండm రtాత�ల� ఆయన 

txరక� ఫ4v నమ�� అవqా, త�ా[� �Bండm రtాత�ల� ఆయన txరక� నÀి" నమ�� మ�/య� 

జమ�త� txరక� ఫ4v నమ�� అi��i.34  

 

ఖు4ఆ� చదవడమ� ల�క నÀి" నమ��ల� Mేయడమ� ? 

ప�శV: రమ��� ��ల �ి��లల
 ఖు4ఆ� చదవడం మం��� ల�క నÀి" నమ��ల� Mేయడం 

మం���? 

జ'ాబ�: అలEందు>ల�.  . సకల ప�శంసల�, కృతజ́తల� అల�.   tr. రమ��� ��లల
 ��ధ 

ఆ�ాధనల� <లiనంత ఎక�kవqా Mేయడమ�P�ి ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం jకk 

సునVత�. �ా�� 'Pళల
.  #బ�iÚ" అల�ౖహUసYల�ం ఆయన�_ ఖు4ఆ� పÉ/ంMే'ారH. #బ�iÚ" 

అల�ౖహUసYల�ం�_ క>nినపlడm, ��నధ�ా+లల
 ఆయన <Mే qా>కంట� ఎక�kవ 'Pగంqా ఉంOే'ారH. 

ఆయన ప�జలంద�/ల
 అత2ంత ఉ��రంqా ప�వ�/RంMే'ారH, అi�ే రమ��� ��లల
 ఆయన 

fq/>న సమయ�లల
 కంట� ఎక�kవ ఉ��రంqా ప�వ�/RంMే'ారH. ఈ సమయంల
 ఆయన 

��నధ�ా+ల� M�ల� ఎక�kవqా Mేn�'ారH మ�/య� ప�జల�_ ఇంtా ఎక�kవ దయ�_ 

వ2వహ�/ంMే'ారH; ఆయన ఎక�kవqా ఖు4ఆ� పÉ/ంMే'ారH, నమ��ల� ఎక�kవqా Mేn�'ారH, 

³ిక4  ఎక�kవqా Mేn�'ారH, ఎ�ెtాÑ ల
 ఎక�kవqా గO\��'ారH.  ఈ ప�త� ��ల గడప వలnిన 

�³�నం గ��/ం� ప�వకR సల. ల�. హA అల�ౖహU వసల. ం jకk మ�ర�దర×కత[ం ఇ�ే.     

ఖు4ఆ� చదవటం మం��� ల�క నÀి" నమ��ల� Mేయటం మం��� అ�P �షయ��t� వn�R , అ�ి 

ప�జల ప�/nిp త�ల�¤ౖ ఆ³�రపO\ ఉంట¬ం�ి. �ీ�ల
� �జ§i¥� trవలం అల�.    మ�త��¦ స�/qా�  

క��¤టº గలడm. ఎందుకంట� ఆయన అ�Vంటcd ఎ�/q/న'ాడm.35     

ఎవ�BC�� వ2t�R� అల�.   క� MేరHవ Mేn� ప��ే2క ఆచరణల �ాp i� బటcº , ఒక వ2t�R  t�సం ఒక ప��ే2క 

ఆచరణ మం��ి tావచు� మ�/య� మ�b వ2t�R  t�సం మ�b ప��ే2క ఆచరణ మం��ి tావచు�. 

txందరH నÀి" నమ��ల ��[�ా ఎక�kవ ప����త�ల�ౖ, 'ాటc� ఏtాగ}త�_ మ�/య� స�BCన పదÍ�ల
 

Mేయవచు�. అ� 'ా�/� fq/>న ఆచరణల కంట� సులభంqా అల�.   క� MేరHవ Mేయవచు�. 

                                                
34. ��� ఇబ|V బ�Ø ర�ం�న ��రH�ౌR హ�% ప�. trష�Y ప�చురణ Ð “త�ా<  గ��/ం�”  
35. ‘అ" జ'ా¡ అ" సహ�  f� అ²k: సల�® అ" ల�ౖ" వ" త�ా< ’, ��� అబ�v " అ3Ø ఇబ|V బ�Ø, ��.45  
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tాబటcº  అల�ంటc 'ా�/ �షయంల
 నÀి" నమ��ల� మం�� tావచు�. మ�/య� అల�.   జ§´ న�¦ 

ఉతRమ���ం�ి.36 

 

ఇమ�ం�_ Gాట¬ ప1�/R  Mేnిన �®� నమ��క� మ�b రtాత� MేరH�ట 

ప�శV: �®� నమ��ల
 ఇమ�ం తnీ. : ప>t�న తరH'ాత, �ా�� �వ�/ ��గంల
 �®� నమ�� 

Mేయవచ��P ఆల
చన�_, txందరH ప�జల� ల�� �లబO\, నమ��ను txన�ాq/సూR , ���t� మ�b 

రtాత�ను జత Mే�ాR రH. �ీ� గ��/ం� ఇ�ా. �య ఆ�ేశం ఏfటc? ఇల� మ�b రtాత� Mే�/���, 

ఇమ�ం�_ నమ�� Mేnినట¬. qా ప�/గణ�ంపబడmత�ం�� ? 

జ'ాబ�: పంO\త�ల� �ె>�ినట¬. qా, ఇల� Mేయటంల
 ఎల�ంటc తప1L మ�క� కనబడల�దు. 

ఎందుకంట�, �ా�� �వ�/ ��గంల
 �®� నమ�� Mేయ�ల�P ఆల
చన�_ ఆ వ2t�R  ఇల� MేసుR ��Vడm. 

ఇమ�ం నమ�� ప1�/R  Mేn� వరక� అతను ఇమ�ం�_ Gాట¬ �ల�Mొ� నమ�� Mేnినట¬. qా అ�ి 

ప�/గణ�ంచబడmత�ం�ి, ఎందుకంట� 'ాసR 'ా�t� అతను ఇమ�ం నమ�� ప1�/R  Mేn�వరక�, ఇమ�ం�_ 

Gాట� నమ�� Mేnి��డm గనుక. ఆ త�ా[త అతను మ�b రtాత� నమ��ను జత Mేnి��డm. �ా�� 

�వ�/ ��గంల
 �®� నమ�� Mేయ�ల�P ఇ�ా. �య ధ�ా+చరణ�¤ౖ ఇషºం ఉంOే అతడm ఇల� 

Mేnి��డm tాబటcº  ఇందుల
 ఎల�ంటc ²d ల�దు. ఇమ�ం�_ Gాట¬ నమ�� Mేnిన పlణ2ం GÕందడం 

నుంO\ అతడm అనరHE డm tాల�దు. ఇమ�ం�_Gాట¬ అతడm తన నమ��ను మ�q/ంచల�దు qాd, 

ఇమ�ం నమ�� ప1�/R  Mేn�వరక� అతడm ఇమ�ం�_ Gాట� ఉంO\, trవలం నమ�� మ�q/ంపlను 

tx�ిv qా ఆలస2ం Mే�ాడm37.               

                                                
36. రమ��� ��లల
� �ా�� నమ��ల�, మ�హమ+% �ా>  అ" మ�న#$%.   
37. ��� ఇబ|V బ�Ø ర�ం�న ��రH�ౌR హ�% ప�. trష�Y ప�చురణ Ð “త�ా<  గ��/ం�”  


