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బిస్మిల్లాహిర్ ర్హ్మినిర్ ర్హీం 
 అల్ హీందులిల్లాహ్, వస్సల్లతు వస్సల్లము అల్ల ర్సూలిల్లాహ్, 
అమ్మి బఅద్! 
 స్ర్వ స్తతత్రములకు అర్హుడు అల్లాహ్ మ్మత్రమే. ప్రవక్త స్లాల్లహాు 
అలైహి వస్లాీంపై శీంతి, క్ర్హణ కురియుగాక్! 
 అల్లాహ్ మనకు ఇస్లాీం వరానిి అనుగ్రహిీంచినీందుకు, స్దుుణాలు 
అవలీంభీంచాలని ప్రోత్సహిీంచినీందుకు, స్దుుణ స్ీంపనుిలకు గొపప 
ప్రతిఫలీం స్మద్ధపర్చినీందుకు మనీం ఆయనకు అనేకానేక్ స్తతత్రములు 
పఠీంచాలి.  
 స్దుుణ స్ీంపనుిలైయుీండుట ప్రవక్తల, పుణాాతుిల గుణీం. 
స్దుుణాల వలా ఉనిత్ స్లానాలు లభీంచును. అల్లాహ్ ఒకే ఒక్ ఆయతులో 
ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీంను ఎల్ల ప్రశీంస్మీంచాడీంటే, అీందులో 
ఆయన స్ర్వ స్దుుణాలు ఇమిడియునాియి: చూడీండి: ఖలీం (86:4) 

[
َّكَ  َىَِإَون ل  ِظيمَ َُخلُقَ َل ع   [ع 

“నిస్సందేహంగా నీవు నైతికంగా అత్యున్నత స్థాన్ంలో ఉన్ననవు”.  
 స్దుుణాల ద్వవరా ప్రేమ, అప్యాయత్లు జనిస్లతయి. దుర్హుణాల వలా 
ద్వవషీం, ఈర్్యలు పుడతాయి. స్దుుణ స్ీంపనుిలకు స్త్ఫలిత్ీం, వారి 
పర్ావస్లనీం ఇహపరాలోా స్పషటమయి ఉీంది. ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి 
వస్లాీం స్దుుణానిి దైవభయభీతితో క్లిపి తెలిప్యర్హ:  
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ُل النَّاَس اجلَنََّة،  قَاَل: ُسئيَل َرُسوُل اهللي  َرَة َعْن َأِبي ُهَري ْ  َعْن َأْكَثري َما يُْدخي
 «تَ ْقَوى اهلِل َوُحْسُن الُخُلقِ » فَ َقاَل:

అబూ హురైరా ర్జియల్లాహు అనుు ఉల్లాఖీంచార్హ, అనేక్ మీందిని 
స్వర్ుీంలో ప్రవేశీంపజేయునది ఏమిటని ప్రవక్త స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాీంను 
అడిగినపుపడు, ఆయన చెప్యపర్హ: “అల్లాహ్ భయభీతి మరియు స్ద్వర్తన”. 
(తిరిిజి 4004, స్హహ్మ 799, స్హహుత్ త్ర్గుబ్ 3941). 
 సద్వర్తన అంటే: నగుమోముతో ఉీండుట, మీంచి చేయుట, 
ప్రజలకు అవస్త క్లిగిీంచకుీండా ఉీండుట, ఇీంకా మృదువుగా 
మ్మట్లాడుట, కోప్యనిి దిగమిీంగుట, కోపీం వాక్తపర్చకుీండా ఉీండుట, 
ఇత్ర్హల బాధ భరిీంచుట. ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం ప్రవచిీంచార్హ:  

َم َمَكارَِم اِْلَْخََلقِ »  «ِإنََّما بُِعْثُت ِِلَُتمِّ
 “స్దుుణాలను స్ీంపూర్ణీం చేయుటకు ననుి పీంపడీం జరిగిీంది”. 
(ముస్ిద్ బజ్జార్ 6747, ముస్ిద్ అహిద్ 6754, స్హహ్మ 45). 
ఉఖ్బా ర్జియల్లాహు అనుుతో ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం చెప్యపర్హ: 

نْ َيا َوَأْهِل اْْلِخَرِة؟ َتِصُل َمْن َقَطَعَك، َوتُ ْعِطي » َأََل ُأْخِبُرَك بِأَْفَضِل َأْخََلِق َأْهِل الدُّ
 «َمْن َحَرَمَك، َوتَ ْعُفو َعمَّْن ظََلَمكَ 

“ఇహపర్వాసుల అతుాత్మ నడవడిక్ గురిీంచి నీకు తెలుపనా? నీతో 
స్ీంబీంధీం తెీంచుకునివానితో నీవు స్ీంబీంధీం పీంచుకో, నీకు 
ఇవవనివానికి నీవు ఇవువ, నీ పటా దౌర్ానాీం చేస్మనవానిని నీవు మనిిీంచు”. 
(మకారిముల్ అఖ్బాక్: ఇబ్ని అబిద్ దునాా 37, ముస్ిద్ అహిద్ 
39114, స్హహ్మ 673). 
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 స్తద్రా! ఈ ప్రశీంస్నీయమైన స్దుుణీం యొక్క లెక్కలేనన్ని 
పుణ్యాలను, గొపప స్త్ఫలితాలను గమనిీంచు; ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి 
వస్లాీం ఇల్ల ప్రవచిీంచార్హ. అబూ ద్వవూద్ 4976, స్హహ్మ 974లో ఉీంది: 

 «ِإنَّ اْلُمْؤِمَن لَُيْدِرُك ِبُحْسِن ُخُلِقِه َدرََجَة الصَّاِئِم اْلَقاِئمِ »
“విశవస్మ త్న నైతిక్ గుణాల వలా ఉపవాస్మునివారి మరియు త్హజ్జాద్ 
నమ్మజ్ చేయువార్ీంత్ స్లానీం పీందుతాడు”.  
 అీంతేకాదు, స్దుుణాలు స్ీంపూర్ణ విశవస్లనికి గొపప స్బబ్న అని ప్రవక్త 
స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం శుభవార్త ఇచాార్హ: 

 «اَأْكَمُل اْلُمْؤِمِنيَن ِإيَمانًا َأْحَسنُ ُهْم ُخُلقً »
“విశవసులలో స్ీంపూర్ణ విశవస్ీం గలవాడు వారిలో అీంద్రిక్నాి 
ఎకుకవగా స్ద్వర్తన గలవాడు”. (అబూ ద్వవూద్ 4864, స్హహ్మ 464). 
 స్తద్రా! ప్రవక్తగారి ఈ ప్రవచనీంపై శ్రద్ధ వహిీంచు: 

َوَأَحبُّ اِْلَْعَماِل ِإَلى اللَِّه ُسُروٌر ُتْدِخُلُه َعَلى  َأَحبُّ النَّاِس ِإَلى اللَِّه أَنْ َفُعُهْم لِلنَّاِس ،»
ُمْسِلٍم ، َأْو َتْكِشُف َعْنُه ُكْربًَة ، َأْو تَ ْقِضي َعْنُه َديْ ًنا ، َأْو َتْطُرُد َعْنُه ُجوًعا، َولَِئْن 

 «ْلَمْسِجِد َشْهًراَأْمِشي َمَع َأٍخ ِلي ِفي َحاَجٍة َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن َأْعَتِكَف ِفي َهَذا ا
“అల్లాహ్  కు అత్ాీంత్ ప్రియుడు ప్రజలకు అత్ాీంత్ ప్రయోజనక్ర్హడు. 
అల్లాహ్ కు స్తాకరాాలోా అత్ాీంత్ ప్రియమైనవి; ముస్మాీంకు స్ీంతోషీం 
క్లిగిీంచడీం, అత్ని ఓ క్ష్టటనిి తొలగిీంచడీం, అత్ని అపుప చెలిాీంచటీం, 
అత్ని ఆక్లి భాధను తీర్ాటీం. నేను నా ముస్మాీం స్తద్ర్హని వీంట అత్ని ఓ 
అవస్రానిి తీర్హాటకు నడవడీం నా మస్మాదు (మస్మాదె నబవీ)లో ఒక్ నెల 
ఏతికాఫ్ చేయడీం క్ీంటే ఎీంతో ప్రియమైనది”. (త్బ్రానీ స్గీర్ 683, 
స్హహుత్ త్ర్గుబ్ 4841). 
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 ముస్మాీం స్తద్రా! మృదువుగా, ప్రేమగా ఓ మ్మట నీవు మ్మట్లాడినా 
అీందులో నీకు పుణాీం ఉీంది, అది నీ కొర్కు ఒక్ ద్వనీం ల్లీంటిది. ప్రవక్త 
స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం ఇల్ల ప్రవచిీంచార్హ:  

 «َوالَكِلَمُة الطَّيَِّبُة َصَدَقةٌ »
“మీంచి మ్మట ఒక్ ద్వనీం వీంటిది”. (బ్నఖ్బర్గ 4767, ముస్మాీం 3007). 
 మీంచిమ్మటకు ఈ ఘనత్ ఎీందుకు లభీంచినది? ఎీందుక్నగా; 
అీందులో ప్రశీంస్నీయమైన ప్రభావీం ఉీంది. అది హృద్యాలను చేర్హవుగా 
చేసుతీంది, మనసుసను ప్రేమతో నిీంపుతుీంది, ద్వవష్టలను దూర్ీం చేసుతీంది.  
 ఇత్ర్హల నుీండి బాధ భరిీంచి అయినా స్ద్వర్తన క్లిగి ఉీండడీం 
గురిీంచి ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం ప్రోత్సహిీంచిన స్ీంద్రాాలు 
అనేక్ీం, వాటిలో ఒక్టి: 

 «َحْيُثَما ُكْنَت، َوأَْتِبِع السَّيَِّئَة الَحَسَنَة َتْمُحَها، َوَخاِلِق النَّاَس ِبُخُلٍق َحَسنٍ اتَِّق اهلِل »
“ఎక్కడ ఉనాి అల్లాహ్ తో భయపడు, ప్యపీం జరిగిన వీంటనే పుణాీం 
చెయిా, ద్వని వలా ప్యపీం తుడుచుకుపోవును, ప్రజల ఎడల స్ద్వర్తనతో 
మెలుగు”. (తిరిిజి 3769, స్హహుత్ త్ర్గుబ్ 4855). 
 ప్రతీ స్మయ, స్ీంద్ర్ాీంలో ముస్మీాం ఈ స్దుుణాలను అలవర్హాకొని 
ఉీంట్లడు, అీందుకు అత్ను ప్రజలకు ప్రియుడయి ఉీంట్లడు. ఏ ద్వరి 
గుీండా నడిచినా, ఏ చోటకి వళ్ళినా వారికి స్నిిహితుడవుతాడు, చివరికి 
త్న భార్ాకు ఓ అనిీం ముద్ద తినిపిీంచినా, అత్నికి ఇస్లాీంలో స్త్ఫలిత్ీం 
లభసుతీంది. ప్రవక్త స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాీం ఇల్ల ప్రవచిీంచార్హ:  

 «ِتي تَ ْرفَ ُعَها إَِلى ِفي اْمَرأَِتكَ َوإِنََّك َمْهَما أَنْ َفْقَت ِمْن نَ َفَقٍة، فَِإن ََّها َصَدقَةٌ، َحتَّى اللُّْقَمةُ الَّ »
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నీవు ఖర్హా చేసే ఒకోక ద్వనికి బదులుగా నీకు స్ద్ఖ చేస్మనీంత్ పుణాీం, 
చివరికి నీవు నీ భార్ా నోట్లా పటేట ఓ అనిీం ముద్దకు బదులుగా కూడా 
పుణాీం లభసుతీంది. (బ్నఖ్బర్గ 4944). 
 ప్రియ స్తద్రా! విశవసులు పర్స్పర్ీం స్హోద్ర్హలు, విశవస్మ త్న 
కొర్కు ఇషటపడినద్వ త్న స్తద్ర్హని కొర్కు ఇషటపడాలి. క్నుక్ 
నీకిషటమైనద్వదో చూసుకొని అద్వ, అల్లీంటిద్వ నీ స్తద్ర్హనికీ ఇవువ. నీకు 
ఇషటీం ల్లనిది అత్ని నుీండి దూర్ీంగానే ఉీంచు. జ్జగ్రాత్త! అల్లాహ్ ను త్న 
ప్రభువుగా, ఇస్లాీంను త్న ధర్ిీంగా, ముహమిద్ స్లలా్లాహు అలైహి 
వస్లాీం వారిని త్న ప్రవక్తగా విశవస్మీంచినవారిని చినిచూపుతో చూడకు. 
ప్రవక్త స్లలా్లాహు అలైహి వస్లీాం ఇల్ల హెచారిీంచార్హ:  

 «ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمَن الشَّرِّ َأْن َيْحِقَر َأَخاُه اْلُمْسِلمَ »
“త్న ముస్మాీం స్తద్ర్హడిి కిీంచపర్చడీం, చినిచూపుతో చూడడీం 
స్వయీం తాను చెడడవాడు అనడానికి గొపప చిహిీం”. (ముస్మాీం 4584). 
 ముస్మాీం స్తద్రా! అనిి వేళలోా సుగమమైన మ్మర్ుీం, సులభమైన 
ఆరాధన స్ద్వర్తన అవలీంబిీంచీండీం. అవును, దీని స్త్ఫలిత్ీం ఇీంతా 
అీంతా కాదు, రాత్రీంతా త్హజ్జాద్ చేసే, పగలీంతా ఉపవాస్ీం ప్యటిీంచే 
వారితో స్మ్మనీం. ప్రవక్త స్లలా్లహాు అలైహి వస్లాీం ఇద్వ శుభవార్త ఇచాార్హ: 

 «ِإنَّ اْلُمْؤِمَن لَُيْدِرُك ِبُحْسِن ُخُلِقِه َدرََجَة الصَّاِئِم اْلَقاِئمِ »
“విశవస్మ త్న స్ద్వర్తన ద్వవరా (నఫిల్) ఉపవాస్లలు, త్హజ్జాద్ నమ్మజ్జలు 
ప్యటిీంచేవారి స్లానానిి చేర్హకుీంట్లడు”. (అబూ ద్వవూద్ 4976, స్హ 
త్ర్గుబ్ 4841). 
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సద్వర్తన చిహ్నిలు 
 స్దుుణాలీంటే కొనిి మీంచి గుణాల క్లయిక్ (స్మూహీం). వాటిలో 
కొనిి దిగువ తెలుసుకుీంద్వము, ప్యటిీంచే ప్రయత్ిీం చేద్వదము: 
 మనిషి ఎకుకవగా బిడియీం గలవాడై ఉీండాలి. ఇత్ర్హలకు బాధ 
క్లిగిీంచకుీండా ఉీండాలి. అధిక్ీంగా స్ీంస్కర్ణక్ర్త అయి, స్త్ావీంతుడై 
ఉీండాలి. త్కుకవ మ్మట్లాడాలి. ఎకుకవ పని చేయాలి. వృధా వాటికి 
దూర్ీంగా ఉీండాలి. ప్రతి మీంచిలో ముీంద్ీంజ వేయాలి. బీంధుతావనిి 
పీంచుకుీంటూ ఉీండాలి. స్హనశీలుడై, క్ృత్జ్జుడై, స్ీంత్ృపిత పడేవాడై, 
ఓర్హపగలవాడై, మృదువైఖరి అవలీంబిీంచేవాడై ఉీండాలి. సౌశీలుాడై 
క్నిక్ర్హడై ఉీండాలి. శపిీంచువాడు, దూషిీంచువాడు, చాడీలు చెప్పపవాడు, 
పరోక్షీంగా నిీందిీంచేవాడు, తొీంద్ర్హప్యటు పడేవాడు, క్పటీం గలవాడు, 
పిస్మనారి, ఈరా్పర్హడై ఉీండకూడదు. స్ీంతోషీంగా, ఉల్లాస్ీంగా ఉీండాలి. 
అల్లాహ్ కొర్కే ప్రేమిీంచాలి. అల్లహా్ కొర్కే ఇషటపడాలి. అల్లాహ్ కొర్కే 
కోపీంగా ఉీండాలి.  
 స్ద్వర్తన గల మనిషి ప్రజల బాధను స్హిస్లతడు, ఎలాపుపడు వారి 
నుీండి జరిగే పర్ప్యటాకు ఏదైనా స్లకు వతుకుతాడు, వారి త్పుపలెనిడీం, 
వారి లోటుప్యటాను వత్క్డీం నుీండి ఆమడ దూర్మే ఉీంట్లడు. విశవస్మ 
ఏ స్మాతిలో, స్ీంద్ర్ాీంలో దుర్హుణుడు, దుష్పపరవర్తన గలవాడు కాడు.  
 ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి వస్లీాం అనేక్ స్ీంద్రాాలలో స్ద్వర్తన 
ప్రాముఖాత్ను, స్దుుణ స్ీంపనిడు పీంద్వ గొపప స్త్ఫలితానిి ఎీంతో 
నొకిక చెప్యపర్హ. ఉస్లమ్మ బిన్ షర్గక్ ఉల్లాఖీంచార్హ, మేము ప్రవక్త వద్ద 
కూర్చాని ఉీండగా, కొీంత్ మీంది వచిా ఇల్ల అడిగార్హ: 

 «َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا» َفَمْن َأَحبُّ ِعَباَد اللَِّه ِإَلى اللَِّه؟ قَاَل:
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అల్లాహ్ కు త్న ద్వసులోా అత్ాీంత్ ప్రియులెవరూ? ప్రవక్త స్లాల్లాహు 
అలైహి వస్లీాం  చెప్యపర్హ: “వారిలో అత్ాీంత్ స్దుుణ స్ీంపనుిడు”. 
(త్బ్రానీ ఔస్త్ 8160, స్హహ్మ 414). 
అబ్నదల్లాహ్ బిన్ ఉమర్ ర్జియల్లాహు అనుుమ్మ ఉల్లాఖీంచార్హ: ప్రవక్త 
స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం చెపపగా వినాిర్హ: 

: نَ َعْم يَا واقَالُ  «ِإَليَّ َوَأقْ َرِبُكْم ِمنِّي َمْجِلًسا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة؟ َأََل ُأْخِبرُُكْم بَِأَحبُِّكمْ »
 «َأْحَسُنُكْم ُخُلًقا» َرُسوَل اللَِّه، قَاَل:

“మీలో నాకు అత్ాీంత్ ప్రియుడు మరియు ప్రళయదినాన నా 
స్మ్మవేశీంలో నాకు అత్ాీంత్ స్మీపీంలో కూర్హానేవాడు ఎవరో మీకు 
తెలుపనా?”, అవును తెలుపీండి ప్రవకాత! అని స్హచర్హలు 
వినివిీంచుకునాిర్హ: “మీలో అీంద్రిక్నాి ఎకుకవ స్దుుణాలు గలవాడు”. 
(ముస్ిద్ అహిద్ 8915, స్హహుత్ త్ర్గుబ్ 4847). 
అబూ ద్రాద ర్జియాల్లహు అనుు ఉల్లాఖీంచార్హ, ప్రవక్త స్లలా్లాహు అలైహి 
వస్లాీం చెప్యపర్హ:  

 «ِن يَ ْوَم الِقَياَمِة ِمْن ُخُلٍق َحَسنٍ َما َشْيٌء َأثْ َقُل ِفي ِميَزاِن اْلُمْؤمِ »
“ప్రళయదినాన విశవసుని త్రాసులో స్ద్వర్తన క్ీంటే బర్హవైనది మరేదీ 
ఉీండదు”. (తిరిిజి 4004, స్హహ్మ 698). 
 

ప్రవక్త సద్వర్తన 
 ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం త్మ స్హ్మబాలను ఏ స్ద్వర్తన 
అలవర్హాకోట్లనికి ఆహ్మవనిీంచేవారో వాటిలో ఆయన అతుాత్తమ గొపప 
ఆద్ర్శీంగా ఉీండేవార్హ. ప్రవక్త త్మ స్హచర్హల మదిలో అతుానిత్ 
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స్దుుణాలు ఉపద్వశలతో, వివేచనాపర్మైన మ్మటలతో నాటేకి ముీందు 
త్మ ఆచర్ణతో నాటేవార్హ. 

، َواهلِل َما قَاَل َعْشَر ِسِنينَ  قَاَل: َخَدْمُت َرُسوَل اهلِل  ، ْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ عَ 
، َوََل قَاَل ِلي ِلَشْيٍء: ِلَم فَ َعْلَت َكَذا؟ َوَهَلَّ فَ َعْلَت َكَذا؟ ِلي: ُأف    َقطُّ

 అనస్ ర్జియల్లాహు అనుు తెలిప్యర్హ: నేను పది స్ీంవత్సరాలు ప్రవక్త 
స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం సేవలో ఉనాిను, అల్లాహ్ స్లక్షిగా! ఆయన ఏ 
ఒక్కస్లరి కూడా ననుి క్సుర్హకోల్లదు, ఇీంకా ఈ పని ఎీందుకు చేశవు, 
ఈ పని ఎీందుకు చేయల్లదు అని కూడా అనల్లదు. (బ్నఖ్బర్గ 8016, 
ముస్మాీం 4107). 

َوَعَلْيِه بُ ْرٌد َنْجَراِنيٌّ  قَاَل: ُكْنُت َأْمِشي َمَع النَِّبيِّ  ،َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك 
َجْذبًَة َشِديَدًة، َحتَّى َنَظْرُت ِإَلى َصْفَحِة َغِليُظ الَحاِشَيِة، فََأْدرََكُه َأْعَراِبيٌّ َفَجَذبَُه 

ِة َجْذبَِتِه، ثُمَّ قَاَل: ُمْر ِلي ِمْن  َعاِتِق النَِّبيِّ  َقْد َأث ََّرْت ِبِه َحاِشَيُة الرَِّداِء ِمْن ِشدَّ
 «َأَمَر لَُه ِبَعطَاءٍ »َماِل اللَِّه الَِّذي ِعْنَدَك، فَاْلتَ َفَت ِإلَْيِه َفَضِحَك، ثُمَّ 

"అనస్  ర్దియల్లాహు అనుు తెలిప్యర్హ: ఒక్ స్లరి నేను ప్రవక్త స్లాల్లాహు 
అలైహి వస్లాీం వీంట నడుసుతీండగా -అపుపడు ఆయన నజ్రాన్ లో 
త్యారైన మీంద్మైన అీంచుగల ఒక్ దుపపటి ధరిీంచి ఉనాిర్హ- ఒక్ 
గ్రామీణుడు వచిా దుపపటిని వడిగా ల్లగాడు. ద్వని వలన ప్రవక్త స్లలా్లాహు 
అలైహి వస్లాీం మెడ భుజ్జనికి ద్గుర్ మచా ఏర్పడిీంది నేను స్వయీంగా 
చూశను. మళ్ళి  అత్ను ఇల్ల అడిగాడు. ముహమిద్ ! నీ  వద్ద ఉని 
అల్లాహ్ ధనీం నాకిీంత్ ఇపిపీంచీండి. ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం 
అత్ని వీంక్ తిరిగి చూసూత నవావర్హ. మళ్ళి అత్నికి కొీంత్ ఇవవవలస్మనదిగా 
ఆద్వశీంచార్హ. (బ్నఖ్బర్గ 1347, ముస్మాీం 3059). 
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 ప్రవక్త స్లలా్లాహు అలైహి వస్లీాం ఇీంట్లా ఏమి చేసేవార్ని ఆయిష్ట 
ర్జియల్లాహు అనాును ప్రశిీంచినపుపడు, ఆమె ఇల్ల చెప్యపర్హ:  

 َخَرَج ِإَلى الصََّلَةِ ََلُة َأْهِلِه َفِإَذا َحَضَرِت الصَّ  - ِخْدَمةَ –َكاَن َيُكوُن ِفي ِمْهَنِة 
ఆయన ఇీంటి పనులోా త్మ ఇల్లలాికి స్హక్రిసూత ఉీండేవార్హ. నమ్మజ్ 
స్మయమయిన వీంటనే నమ్మజ్ కొర్కు వళ్ళివార్హ. (బ్నఖ్బర్గ 898). 
 అబ్నదల్లాహ్  బిన్ హ్మరిస్ ర్జియల్లాహు అనుు చెప్యపర్హ: 

 .َما رََأْيُت َأَحًدا َأْكثَ َر تَ َبسًُّما ِمْن َرُسوِل اهلِل 
ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం క్ీంటే ఎకుకవ చిర్హనవువ నవేవవారిని నేను 
చూడల్లదు. (తిరిిజీ 1843, ఇది హస్న్ హదీస్). 
 ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం గుణవిశేషణాలోా; ఆయన ద్వత్, 
ఎనిడూ పిస్మనారిత్నీం వహిీంచల్లదు. శూర్హడు, స్త్ాీం నుీండి ఎనిడూ 
వనకిక తిర్గల్లదు. నాాయశీలి, ఎనిడూ తీర్హప చేయడీంలో అనాాయీం 
చేయల్లదు. పూరిత జీవిత్ీంలో స్త్ావీంతుడు, విశవస్నీయుడు అనే ప్రఖ్బాతి 
చెీంద్వర్హ. 
జ్జబిర్ ర్జియల్లాహు అనుు ఉల్లాఖీంచార్హ: ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి  
వస్లాీం ఎవరైనా ఏద్యినా అడిగితే, “ల్లదు” అని ఎనిడూ అనల్లదు. 
(బ్నఖ్బరి 8014, ముస్మాీం 4133). 
 ఆయన త్మ స్హచర్హలతో పరిహ్మస్మ్మడేవార్హ. (ధనిక్ప్పద్ బేధీం 
ల్లకుీండా) అీంద్రితో క్లస్మ ఉీండేవార్హ. పిలావాళిను త్మ వడిలో 
కూరోాబెటిట ఆటల్లడే వార్హ. ఆహ్మవనానిి అీంగీక్రిీంచేవార్హ. వాాధిగ్రసుతలిి 
పరామరిశీంచేవార్హ. అపరాధుల స్లకును ఒపుపకునేవార్హ. 
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 త్మ స్హచర్హలను వారికి నచిాన మీంచి ప్పర్ాతో స్ీంబొధిీంచేవార్హ. 
మ్మట్లాడుతుీండేవారి మ్మట మధా అభాీంత్ర్ీం క్లిగిీంచేవార్హకార్హ. 
 అబూ ఖతాద్ ర్జియల్లాహు అనుు ఉల్లాఖీంచార్హ: ఒక్ స్లరి నజ్జాషి 
రాయబార్ బృీంద్ీం ఒక్టి ప్రవక్త వద్దకు వచిానపుపడు స్వయీంగా ప్రవక్త 
స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం వారికి సేవ చేసుతనిది చూస్మ, ఆయన 
స్హచర్హలు ప్రవకాత! మీర్హ ఉీండీండి. మేము వారికి సేవ చేస్లతము అని 
వినివిీంచుకోగా. ఆయన "వార్హ మ్మ స్హచర్హలతో మీంచి విధీంగా 
ప్రవరితీంచార్హ. ప్రతీక్గా వారి ఆతిథ్ాీం స్వయీంగా నేనూ మీంచి విధీంగా 
చేయాలనుకుీంటునాిను" అని అనాిర్హ. (ద్ల్లఇలున్ నుబ్నవవ 40109, 
సీర్తుబిి క్సీర్ 4013). 
 ఇీంకా  ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం ఇల్ల అనేవార్హ: “నేను ఒక్ 
ద్వసునిి, ద్వసుడు ఎల్ల తిీంట్లడో అల్లగే నేను తిీంట్లను. అత్ను ఎల్ల 
కూర్హాీంట్లడో అల్ల నేను కూర్హాీంట్లను”. ఆయన గాడిద్పై స్లవర్గ 
చేసేవార్హ, నిర్హప్పద్లను పరామరిశీంచేవార్హ, బీద్వాళితో క్లస్మ 
కూర్హాీండేవార్హ.  
 

సత్ాం 
 నిశాయీంగా విశవసుడు త్న ప్రభువు పటా స్త్ావీంతుడు. ప్రజల 
ఎడల స్త్ావీంతుడు. అనిి వేళలోా, స్మాతులోా త్న మ్మటలోా, చేషటలోా స్త్ా  
వీంతుడుగానే ఉీంట్లడు. అల్లాహ్ ఆద్వశీం గమనిీంచీండి: 

ادِقِيَ ]  َ َوُكونُوا َمَع الصذ ِيَن آَمنُوا اتذُقوا اَّللذ َها اَّلذ يُّ
َ
 (119 :اتلوبة) [يَاأ

విశవస్మీంచిన ప్రజల్లరా! అల్లాహ్ కు భయపడీండి. స్త్ావీంతులకు తోడుగా 
ఉీండీండి. (తౌబా 7:337). 
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 ِمَن اْلَكِذبِ  َما َكاَن ُخُلٌق أَبْ َغَض ِإَلى َرُسوِل اللَِّه 
 ఆయిష్ట ర్జియల్లాహు అనాు చెప్యపర్హ: ప్రవక్త స్లలా్లాహు అలైహి 
వస్లాీం అనిిీంటిక్ీంటే ఎకుకవగా అబద్వదనిి అస్హిాీంచుకునేవార్హ. (స్హ 
ఇబ్ని హిబాాన్ 5918, బైహఖీ షుఅబ్ 4495లో). 
 ఇస్లాీం ధర్ిీం పై అబద్దీం చెపపడీం అతి చెడడ విషయీం, ప్యప్యలో ా
అతిఘోర్మైనది. అల్లీంటివారికి నర్క్మే శక్ష. ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి 
వస్లాీం ఇల్ల హెచారిీంచార్హ: 

 «فَ ْلَيَتبَ وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَ َعمًِّدا، »
"ఎవరైతే ఉద్వదశా పూర్వక్ీంగా నాపై అబద్వదనిి మోపుతాడో అత్డు త్న 
నివాస్ీం నర్క్ీంలో నిరిిీంచుకోవలస్మ ఉీంటుీంది". (బ్నఖ్బరి 3473, 
ముస్మాీం 1). 
 బాలల మనుసుసలో సైత్ీం స్తాానిి నాట్లలని, వార్హ ఆ మనుగడను 
అనుస్రిసూత పర్గాలని ఇస్లాీం ప్రోత్సహిసుతీంది. అబూ హురైరా 
ర్జియల్లాహు అనుు ఉల్లాఖీంచార్హ, ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం ఇల్ల 
ప్రవచిీంచార్హ: 

: تَ َعاَل َهاَك، ُثمَّ َلْم يُ ْعِطِه َفِهَي َكْذبَةٌ »  «َمْن قَاَل ِلَصِبيٍّ
"ఇదిగో, తీసుకో అని ఎవరైతే ఒక్ పిలావాణ్ణణ పిలిచి అత్నికి ఏమీ ఇవవకుీంటే 
అది కూడా ఒక్ అబద్ధీం” (అహిద్ 7618, స్హహ్మ 946). 
 ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం పరిహ్మస్లనికైనా, నవివీంచుటక్యినా 
అబద్దీం విడనాడాలని అనుచర్ స్ీంఘానిి ప్రోత్సహిీంచార్హ. 

 «َوَسِط اْلَجنَِّة ِلَمْن تَ َرَك اْلَكِذَب َوِإْن َكاَن َمازًِحا ِفي  أَنَا َزِعيٌم بِبَ ْيتٍ »
అబూ ఉమ్మమ ర్జియల్లాహు అనుు ఉల్లాఖీంచార్హ. ప్రవక్త స్లాల్లాహు  
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అలైహి వస్లాీం ఇల్ల శుభవార్త ఇచాార్హ: "పరిహ్మస్లనిక్యినా అస్త్ాము 
చెపపని వాకిత కోస్ీం స్వర్ుీం మధాలో నివాస్ీం లభసుతీంద్ని నేను హ్మమీ 
ఇసుతనాిను. (అబూ ద్వవూద్ 4600, స్హహ్మ 491) 
 వాాప్యరి త్న స్ర్హకు అమిడానికి అబద్దీం చెబ్నతాడు. అయితే 
ప్రవక్త  ఈ హెచారిక్ను వినల్లద్వ, చద్వల్లద్వ? “అల్లాహ్ ప్రళయదినాన 
ముగుురితో మ్మట్లాడడు, వారి వైపు చూడడు, వారిని శుదిధపర్చడు” అని 
ప్రవక్త హెచారిీంచినపుపడు, వారెవర్హ ప్రవకాత! వారైతే నాశనమైపోయార్హ, 
నషటములో పడాడర్హ అని అబూ జర్ర్ ర్జియల్లాహు అనుు అడిగార్హ. 
అపుపడు ప్రవక్త చెప్యపర్హ: “చీలమీండల్లనికి క్రీంద్ దుసుతలు ధరిీంచేవార్హ, 
ఉపకార్ీం చేస్మ దెపిపపడిచేవాడు మరియు అస్త్ా ప్రమ్మణాలతో త్మ 
స్ర్హకును విక్రయిీంచేవార్హ”. (ముస్మాీం 308). 
ఉఖ్బా బిన్ ఆమిర్ చెప్యపర్హ: "ఒక్ ముస్మాీం ఓ స్ర్హకును అమేిటపుపడు 
అీందులో ఉని లోపీం తెలిస్మ కూడా ద్వనిి (కొనేవారికి) చెపపక్పోవుట 
ధర్ి స్మిత్ీంకాదు”. (బ్నఖ్బర్గలో 4097కి ముీందు హదీసు). 
 

అమానతు 
 ఇస్లాీం త్న అనుచర్హలకు (విశవసులకు) అమ్మనతులను 
హకుకద్వర్హలకు అపపగిీంచాలని ఆద్వశసుతీంది. ప్రతి వాకిత తాను చేసే పని 
చినిదైనా, పద్దద్యినా త్న ప్రభువు త్నను చూసుతనాిడు అనే విషయీం 
తెలుసుకోవాలి. ఇది కూడా అమ్మనతే. 
 ముస్మాీం త్నపై అల్లాహ్ విధిీంచిన విషయాలిి నెర్వేర్ాడములో 
విశవస్నీయుడు. ప్రజల ఎడల ప్రవరితీంచడీంలో స్యిత్ీం విశవస్నీయుడు. 
 అమ్మనతు అీంటే: మనషి త్నకు అపపగిీంచబడిన బాధాత్ను 
స్ీంపూర్ణీంగా నెర్వేర్ాడానికి క్ృషి చేయడీం. అల్లాహ్ ఆద్వశీం: 
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[
ِنََّ َ َإ ّللَّ مََْا رُُك ُم

ْ
نَي أ

 
واَأ دُّ ُؤ  ان اتََِت م 

 
ْْل َىَا ِل  اَإ ْهلِه 

 
ْمتُمَِإَوذ اَأ ك  ْيَ َح  ِسََب  َّا نَانل

 
َأ

وا ُْكُم ْدلَََِت   [َۚ بِالْع 
“ఎవరి అమ్మనతులను వారికి అపపగిీంచీండి. ప్రజల మధా తీర్హపలు 
చేసేటపుపడు నాాయీంగా తీర్హప చేయీండి” అని అల్లాహ్ మిమిలిి 
ఆద్వశసుతనాిడు. (నిస్ల 4:56). 
మహ్మప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం ఇల్ల సెలవిచాార్ని, అనస్ 
ర్జియల్లాహు అనుు ఉల్లాఖీంచార్హ:  

 «ََل ِإيَماَن ِلَمْن ََل َأَمانََة لَهُ »
"ఎవరిలోనయితే అమ్మనతు ల్లదో వారిలో ఈమ్మన్ (విశవస్ీం) ల్లదు”. 
(అహిద్ 34161, ఇది హస్న్ హదీస్). 
 అమ్మనతు అీంటే ఈ రోజ్జలోా కొీంద్ర్హ అనుకునే విధీంగా "ఒక్రి 
వసుతవును భద్రీంగా కాప్యడి త్ను అడిగినపుపడు తిరిగి ఇవవడీం” మ్మత్రమే 
కాదు. అీంత్క్ీంటే విశలమైన భావాలు (విషయాలు) అీందులో వస్లతయి. 
అమ్మనతు అద్వ చేయడీం, అపపగిీంచడీం అీంటే: ఒక్ వాకిత ఏ పని, ల్లక్ 
విధి అత్నికి అపపగిీంచబడినదో, అది ధర్ిపర్మైనది గాని ల్లక్ 
ప్రాప్యీంచిక్మైనది గాని అనిిటినీ మనఃపూర్వక్ీంగా, స్రియైన ర్గతిలో 
నెర్వేరాాలి. త్న వైపు నుీండి ఏ ర్వవీంత్ కొర్త్ ల్లకుీండా నెర్వేరాాలి. 
 

వినయము 
 ముస్మాీం  అవమ్మనానికి గురి కాకుీండా వినయ వినమ్రత్ ప్యటిస్లతడు.. 
గరావహీంకారాలు ముస్మాీంకు వాీంఛనీయీం కావు. అల్లాహ్ ఆద్వశీం: 

اْخفِْضَ] كَ َو  ن اح  نََِج  كَ َلِم  ب ع  نَ َاتَّ ِيَ َمِ ْؤمِن  [الُْم
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“విశవస్మీంచి, నినుి అనుస్రిీంచేవారి పటా మృదువుగా మస్లుకో”. 
(షుఅరా 48:435). ప్రవక్త స్లాల్లహాు అలైహి వస్లాీం ప్రవచనీం: 

 «َوَما تَ َواَضَع َأَحٌد لِلَِّه ِإَلَّ َرفَ َعُه اهللُ »

"ఎవర్యితే అల్లాహ్ కొర్కు వినమ్రుడవుతాడో అల్లాహ్ అత్నిి 
ఉనితునిగా చేస్లతడు”. (ముస్మాీం 4566). మరో చోట ప్రవక్త స్లాల్లాహు 
అలైహి వస్లాీం ఇల్ల ఉపద్వశీంచార్హ: 

وا َحتَّى ََل يَ ْفَخَر َأَحٌد َعَلى َأَحٍد، َوََل َوِإنَّ اهلَل َأْوَحى ِإَليَّ َأْن تَ َواَضعُ »
 «يَ ْبِغي َأَحٌد َعَلى َأَحدٍ 

"మీర్హ వినయ, వినమ్రత్ ప్యటిీంచీండి అని అల్లాహ్ నాకు వహ 
(స్ీంద్వశీం) పీంప్యడు. ఎీంత్వర్కు అనగా మీలో ఒక్ వాకిత మరో వాకితపై 
గరావహీంకారినికి ఒడిక్టటకూడదు. ఒక్ వాకిత మరో వాకితపై దౌర్ానాీం 
చేయకూడదు”. (ముస్మాీం 4685). 
 వినయవినమ్రత్ యొక్క ప్రత్ాక్ష రూప్యలు: బీద్, నిర్హప్పద్లతో 
కూర్హాీండుట. క్లియ గలుపుగా ఉీండుట. వారిపై పత్తనీం చల్లయిీంచ 
కుీండా, గరివీంచకుీండా, ప్రజల మధా మీంద్హ్మస్ముతో ఉీండుట. ఇత్ర్హల 
క్ీంటే త్నే ఉనితుడు, గొపపవాడు అని భావన మనిషికి ఉీండక్పోవుట. 
 ప్రవక్త స్లలా్లాహు అలైహి వస్లీాం మహ్మప్రవక్త అయినపపటికీ ఇీంటిని 
శుభ్రపరిచేవార్హ (ఇలుా ఊడిచేవార్హ). మేక్ప్యలు పిీండేవార్హ. బటటలకు 
అతుకులు వేస్మ కుటుటకునేవార్హ. త్మ బానిస్తో క్లస్మ తినేవార్హ. 
మ్మరెకట్ (బజ్జర్హ) నుీండి స్వయీంగా ఖర్గదు చేసేవార్హ. విశవసులైన 
చిని, పద్ద, ధనిక్, ప్పద్ బేధీం ల్లకుీండా అీంద్రితో క్లిసేవార్హ. 
ముస్లఫహ్మ (క్ర్చాలనీం) చేసేవార్హ. 
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లజ్జా 
 లజ్జా, బిడియీం విశవస్ భాగాలోా ఓ భాగీం. ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి 
వస్లాీం ఆద్వశనుస్లర్ీం: “లజ్జా గుణీం వలన మేలుత్పప మరేమి 
చేకూర్దు”. (బ్నఖ్బరి 8339, ముస్మాీం 19). 
 విశవసునికి ఈ మహోనిత్ గుణీంలో ప్రవక్త ముహమిద్ స్లలా్లాహు 
అలైహి వస్లాీం గొపప ఆద్ర్శీం, ఆయన మహ్మలజా గుణీం గలవార్హ. అబూ 
స్ఈద్ ర్జియల్లాహు అనుు ఉల్లాఖనీం ప్రకార్ీం, ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి 
వస్లాీంకు ఏదైనా విషయీం అస్హాీం క్లిగిీంచిీంద్ీంటే, అది మేము 
ఆయన ముఖము చూస్మ తెలుసుకునేవార్ము. (బ్నఖ్బర్గ 8304).  
 స్మగుు, బిడియీం గుణాలు ముస్మాీంను స్త్ామైన మ్మట పలక్డీం, విద్ా 
అభాస్మీంచడీం, మీంచిని ఆద్వశీంచడీం, చెడును నివారిీంచడీం నుీండి 
ఆపదు. ఉద్వ: ఈ గుణీం ఉమెి సులైమ్ ర్జియల్లాహు అనాును ప్రవక్త 
స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీంతో ఇల్ల ప్రశిీంచడానికి అడుడపడల్లదు: ప్రవకాత! 
అల్లాహ్ హఖ్ (ధర్ి) విషయీం అడిగితె స్మగుుపడడు క్ద్వ!. స్త్రీలకు స్వపి 
స్ఖలనమైనచో స్లినీం చేయుట త్పపనిస్రియా? అని ప్రశిీంచిీంది. 
అీందుకు ప్రవక్త "అవును స్వపి స్ఖలనీం అయినటుట తెలిస్మ, త్డి చూస్మనచో 
స్లినీం చేయాలి" అని స్మ్మద్వనమిచాార్హ. (బ్నఖ్బరి 464). 
 కాని ఈ లజాగుణీం ముస్మాీంకు, దుష్టకరాాలు చేయునపుపడు, 
అత్నిపై విధిీంచబడినద్వనిని స్ీంపూర్ణీంగా నిర్వరిీాంచకుీండా ఉనిపుపడు. 
ఒక్రి లోప్యలిి బహిర్ుత్ీం చేసేటపుపడు. ఎవరికైనా నషటీం చేయాలని 
పూనుకునిపుపడు త్పపకుీండా అడుడ పడాలి.  
 అల్లాహ్ పటా లజాగుణీంతో మెలగడీం అత్ాీంత్ ప్రధాన హకుక. 
విశవస్మ త్న స్ృషిటక్ర్త అయిన అల్లాహ్ పటా స్మగుుపడాలి. ఆయనే అత్నికి 
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ఉనికి ప్రస్లదిీంచి, అనేక్ వరాలు నొస్ీంగాడు. క్నుక్ ఆయన విధేయత్లో, 
వరాల క్ృత్జుత్ తెలుపుటలో అశ్రద్ధ చూపుటకు స్మగుుపడాలి. ప్రవక్త 
స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం ఇల్ల ఆద్వశీంచార్హ: "స్మగుుపడట్లనికి ప్రజలక్ీంటే 
అల్లాహ్ ఎకుకవ అర్ుత్గలవాడు”. (బ్నఖ్బరి). 
 

దుర్గు ణాలు 
జుల్మ్ - (అన్యాయం, దౌర్ానాం) 
 నిజమైన ముస్మాీం త్ర్పున ఎనిడూ ఏ ఒక్రి పటా "జ్జల్ి " జర్గదు. 
ఎీందుక్నగా ఇస్లాీంలో "జ్జల్ి " కు ప్యలపడుట నిషిద్ధీం. అల్లాహ్ ఆద్వశీం: 

  {91}الفرقان: [َوَمْن َيْظلِْم مِنُْكْم نُِذقُْه َعَذابًا َكبرًِيا]
“మీలో ఎవడు "జుల్మ "కి పాల్పడుతాడో, అతనికి మేము కఠిన్ శిక్షను రుచి 
చూపిస్థమాు”. (ఫుర్ ఖ్బన్ 45:37). 
 అల్లాహ్ ఇల్ల ఆద్వశీంచాడని, ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం తెలిప్యర్హ: 

َنُكْم ُمَحرًَّما، َفََل »  يَا ِعَباِدي ِإنِّي َحرَّْمُت الظُّْلَم َعَلى نَ ْفِسي، َوَجَعْلُتُه بَ ي ْ
 «َتظَاَلُموا

"ఓ నా ద్వసుల్లరా! నేను దౌర్ానాానిి నిషేధిసుతనాిను. మీర్హ కూడా ఒక్రి 
పై నొక్ర్హ దౌర్ానాీం చేయడీం నిషిద్ధీం అని భావిీంచీండి, అల్లగే 
ఆచరిీంచీండి". (ముస్మీాం). 
 

"జ్జల్ి " మూడు ర్కాలు: 
3. మొద్టి ర్క్ీం: మ్మనవుడు త్న ప్రభువు పటా చేసే "జ్జల్ి ". అనగా 
త్న ప్రభువు పటా అవిశవస్లనికి ప్యలపడటీం. అల్లాహ్ ఆద్వశీం: 
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الُِمونَ ]   {452}ابلقرة: [َوالََكفُِروَن ُهُم الظذ
“అవిశ్వాస్ మార్గం అవల్ంభంచేవారే "జుల్మ " చేయువారు (జాలిములు)” 
(బఖర్ 4:454). 
 ఆరాధనలో అల్లాహ్ తో ప్యటు ఇత్ర్హలిి భాగస్లవమి చేయడీం ద్వవరా 
మనిషి ఈ "జ్జల్ి " కి ప్యలపడతాడు. అీంటే ఆరాధనలోా కొనిిటిని 
అల్లాహ్ యేత్ర్హల కొర్కు చేయుట. అల్లాహ్ ఆద్వశీం:  

َْك لَُظلٌْم َعِظيمٌ ]   {91}لقمان: [إِنذ الِّشِ
“నిశ్చయంగా ఇతరులిన అల్లాహ్ కు భాగస్థాములుగా చేర్చటం ఘోర్మైన్ 
"జుల్మ " (పర్మ దుర్మమర్గం) (లుఖ్బిన్ 13:31). 
4. రెీండవ ర్క్ీం: ఒక్ వాకిత త్న తోటి మ్మనవులపై చేసే "జ్జల్ి”. అది 
వారి శీలమ్మనాలోా జోక్ాీం చేసుకొని బాధిీంచడీం, ల్లక్ వారిని శర్గర్క్ీంగా 
బాధిీంచడీం, ల్లక్ అధర్ిీంగా వారి సొముిను కాజేస్మ బాధిీంచడీం. ప్రవక్త 
స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం ఇల్ల ఉపద్వశీంచార్హ: 

 «، َدُمُه، َوَمالُُه، َوِعْرُضهُ ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَرامٌ »
“ఒక్ ముస్మాీం యొక్క ధన, మ్మన, ప్రాణము మర్చక్ ముస్మాీంపై నిషిద్ధీం”. 
(ముస్మాీం 4584). 
 మరో స్ీంద్ర్ాీంలో ప్రవక్త ఇల్ల హెచారిీంచార్హ:  

َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة ِِلَِخيِه ِمْن ِعْرِضِه َأْو َشْيٍء، فَ ْلَيَتَحلَّْلُه ِمْنُه اليَ ْوَم، »
قَ ْبَل َأْن ََل َيُكوَن ِديَناٌر َوََل ِدْرَهٌم، ِإْن َكاَن لَُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمْنُه 
ِبَقْدِر َمْظَلَمِتِه، َوِإْن َلْم َتُكْن َلُه َحَسَناٌت ُأِخَذ ِمْن َسيَِّئاِت َصاِحِبِه 

 «َفُحِمَل َعَلْيهِ 
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ఎవరైనా త్న స్తద్ర్హనిి అవమ్మన పర్చి ల్లద్వ మరే విధమైన "జ్జల్ి" చేస్మ 
బాధిీంచినచో, దిర్ హమ్  దీనార్ (డబ్నా ధనీం) చెలనాి ఆ రోజ్జ రాక్ 
ముీందు ఈ రోజే (క్షమ్మపణ కోరి ల్లక్ వారి హకుక ఇచేాస్మ) తొలిగిపోవాలి. 
(ల్లద్వ) ఆ రోజ్జ, తాను చేస్మన "జ్జల్ి "కి పరిమ్మణీంలో అత్ని పుణాాలు 
తీసుకొని (బాధితునికివవబడతాయి). అత్ని వద్ద పుణాాలు ల్లనిచో బాధితుని 
ప్యప్యలు తీసుకొని అత్నిపై వేయబడతాయి. (బ్నఖ్బరి 8514). 
1- మూడవ ర్క్ీం: మనిషి త్న ఆత్ిపై చేసుకునే "జ్జల్ి". అద్వమిటనగా 
మనిషి నిషిద్ధ విషయాలకు ప్యలపడుట. అల్లాహ్ ఆద్వశీం: 

نُْفَسُهْم َيْظلُِموَن )
َ
 ( 57َوَما َظلَُمونَا َولَِكْن ََكنُوا أ

“వారు మాపై ఏ మాత్రం "జుల్మ" చేయలేదు. వారు తమకు తామే "జుల్మ" 
చేసుకున్ననరు. (4: ఒఖర్: 59). 
 నిషిద్ధ కారాాలకు ప్యలపడుట మనిషి త్న ఆత్ిపై చేసుకునే "జ్జల్ి". 
ఎీందుక్నగా అత్ని ఈ ప్యపీం అత్ను అల్లాహ్ శక్షకు గురికావడానికి 
కార్ణమవుతుీంది. 
 

అసూయ 
 అసూయ దుర్హుణాలోా ఓ గుణీం. ముస్మాీం ద్వని నుీండి దూర్ీంగా 
ఉీండడీం త్పపనిస్రి. ఎీందుక్నగా, అల్లాహ్ త్న ద్వసులకు పీంచినద్వనిలో 
ఆక్షేపిీంచినటాగును. అల్లాహ్ ఆద్వశీం గమిీంచీండి: 

ُ مِْن فَْضلِهِ ] ْم ََيُْسُدوَن انلذاَس لََعَ َما آتَاُهُم اَّللذ
َ
 {45[ }النساء أ
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“ఇతరుల్ను చూసి వారు అసూయపడటానికి కార్ణం అల్లాహ్ వారికి 
తన్ అనుగ్రహానిన ప్రస్థదంచాడన్న?”. (నిస్ల 4:54). 
 

అసూయ రెీండు ర్కాలు: 
3. మనిషి ఒక్ వాకిత వద్ద ఉని ధనీం, ల్లక్ విద్ా ల్లక్ అధికార్ీం ల్లీంటి వర్ీం 
నశీంచిపోయి త్నకు లభీంచాలని కాీంక్షిీంచడీం. 
4. ఒక్రి వద్ద ఉని ఓ అనుగ్రహీం అది అత్నికి లభీంచకునాి ఆ వాకిత వద్ద 
ఉీండకుీండా నశీంచిపోవాలని కోర్డీం. ఇవి రెీండూ నిషిద్ధీం. 
 ముఖా గమనిక్: ఒక్ వాకిత వద్ద ఉని అనుగ్రహీం నశీంచిపోవాలని 
కాీంక్షిీంచకుీండా త్నకు కూడా అల్లీంటిద్వ కావాలని కోర్డీం అసూయ 
అనబడదు. 
 

మోసం 
 ముస్మాీం త్న స్తద్ర్హల పటా మీంచి చేయువాడు, అీందుకు అత్ను ఏ 
ఒక్కరికీ మోస్ీం చేయడు. త్నకిషటమైనది త్న స్తద్ర్హని కొర్కు 
ఇషటపడతాడు. ప్రవక్త స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాీం ఇల్ల సెలవిచాార్హ. 

 «َمْن َغشََّنا فَ َلْيَس ِمنَّا»
“మోస్ము చేయువాడు మ్మలోని వాడు కాడు". (ముస్మీాం 303). 

َعَلى ُصب َْرِة طََعاٍم فَأَْدَخَل يََدُه ِفيَها، فَ نَاَلْت َأَصابُِعُه  َمرَّ  َأنَّ َرُسوَل اهلِل 
قَاَل َأَصابَ ْتُه السََّماُء يَا َرُسوَل « َما َهَذا يَا َصاِحَب الطََّعاِم؟» بَ َلًَل فَ َقاَل:
 «أََفََل َجَعْلَتهُ فَ ْوَق الطََّعاِم َكْي يَ َراُه النَّاُس، َمْن َغشَّ فَ لَْيَس ِمنِّي» اهلِل، قَاَل:
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 ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం ఒక్స్లరి ఓ ధానాముల కుపప నుీండి 
ద్వటుతూ అీందులో చెయిా వేశర్హ. వేళాకు త్డి అీంటిీంది. "ఇద్వమిటి ఓ 
వాాప్యరి?" అని అడిగార్హ. 'వర్్ము కురిస్మనీందు వలన త్డిస్మనవి (అయితె 
వాటిని నేను క్రీంద్ ఉీంచాను) ప్రవకాత' అని జవాబిచాాడు ఆ ధానాాల 
యజమ్మని. "అద్వ పైన ఎీందుకు ఉీంచల్లదు, ప్రజలకు తెలిసేది క్ద్వ. 
మోస్ము చేయువార్హ మ్మలోని వార్హ కార్హ". అని ప్రవక్త స్లాల్లహాు 
అలైహి వస్లాీం హెచారిీంచార్హ. (ముస్మాీం 304). 
 

గర్వం 
 మ్మనవుడు త్నకుని విద్ాకార్ణీంగా ఒకోకస్లరి గరావనికి గురి 
అవుతాడు. ఇక్ ఇత్ర్హలపై, ల్లక్ విజ్జునులపై పత్తనీం చూపుతూ, వారిని 
చిని చూపుతో చూస్లతడు. 
 ఒకోక వాకిత త్నకు ఉని ఆస్మత, స్ీంపద్ల కార్ణీంగా గరావనికి లోనయి, 
ఈ మూలీంగా ప్రజల ఎడల అహీంకార్భావీంతో మసులుకుీంట్లడు. 
 ఒకోక మనిషి త్నకుని బలీం, శకిత ల్లక్ తాను చేసే ఆరాధన ల్లీంటి 
పనులతో గరావనికి గుర్వుతాడు. 
 కాని నిజమైన ముస్మాీం గర్వహ్మీంకారాలకు గురికాకుీండా ద్వని నుీండి 
దూర్ీంగా, జ్జగ్రత్తగా ఉీంట్లడు. ఇబీాసును స్వర్ుీం నుీంచి వైదొలిగిీంచిీంది 
అత్ని గర్వీం, అహీంకార్మేనని విషయీం ముస్మాీం గురితీంచాలి. ఆద్ీం 
అలైహిస్సల్లీంకు స్జ్జద చేయి అని అల్లాహ్  అత్నిి ఆద్వశీంచినపుపడు 
అత్డు: “నేను అత్డిక్ీంటే శ్రేషుుణ్ణణ. నీవు ననుి అగిితో స్ృషిటీంచావు. 
అత్నిి మటిటతో" అని అనాిడు. అల్లాహ్ కార్హణాీం నుీండి అత్ను దూర్ీం 
కావడానికి ఇద్వకార్ణీం అయిీంది. 
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 గర్వీం, అహీంకార్భావీం చికిత్స ఏమిటనగా ప్రతి వాకి త్నకు 
అల్లాహ్ నొస్ీంగిన అనుగ్రహ్మలోా అది; విద్ా, ల్లక్ ధనీం, ల్లక్ ఆరోగాీం 
మొద్లయినవి ఏవైనా, అల్లాహ్ ఏ క్షణీంలోనైనా తిరిగి త్న నుీంచి 
తీసుకునే శకితగలవాడు అని తెలుసుకోవాలి. 

నైతిక్ గుణ్యలు ఆర్ాంచు మార్గాలు 
 మనిషి ఏ గుణాలపై స్మార్పడాడడో వాటిని మ్మర్ాడీం మ్మనవ నైజ్జనికే 
అతిక్షటీం అనడీంలో స్ీంద్వహీం ఏ మ్మత్రీం ల్లదు. అయినా అది అస్లధాీం, 
అస్ీంభవీం కాదు. కొనిి స్లధనాలు, వివిధ మ్మరాులునాియి వాటి 
ఆధార్ీంగా మనిషి స్దుుణాలు ఆరిీాంచవచుాను. వాటిలో: 
1- సలామతుల్ అఖీద (విశ్వాస శుది్ద): విశవస్ీం మహోత్తర్మైన 
విషయీం. స్ర్వస్లధార్ణీంగా మనిషి నడవడిక్, స్వభావీం, అత్ని 
ఆలోచనకు, విశవస్లనికి, అత్ను అవలీంభీంచిన ధరాినికి ప్రత్ాక్ష 
రూపీంగా ఉీంటుీంది. విశవసులలో అతుాత్తమ స్ద్వర్తనగలవాడే వారిలో 
స్ీంపూర్ణ విశవస్ీం గలవాడు. విశవస్ీం స్రిగాు ఉీంటే ప్రవర్తన కూడా 
చక్కగా ఉీంటుీంది. స్రియైన విశవస్ీంగల వాకితకి అత్ని ఆ విశవస్ీం 
స్త్ాత్, ద్వత్ృత్వీం, స్ీంయమనీం, శూర్త్వీం స్దుుణాలను 
ప్రోత్సహిసుతీంది. అద్వ విధీంగా అబద్ధీం, పిస్మనారిత్నీం, కోపీం. అజ్జునీం 
మొద్లయిన దుర్హుణాల నుీండి హెచారిసుతీంది. 
2 దుఆ: అది గొపప ద్వవర్ీం. ఒక్ ద్వసుని కొర్కు అది తెర్హవబడుతే 
అల్లాహ్ వైపు నుీండి ద్వత్ృత్వీం, మేళ్ళి, శుభాలు కుర్హసుతనే ఉీంట్లయి. 
స్దుుణ స్ీంపనుిడవావలని, దుర్హుణాలకు దూర్ీంగా ఉీండాలని కోర్హవార్హ 
అల్లాహ్ స్నిిధిలోకి చేర్హకొని, ఆయనతో మొర్పటుటకోవాలి. అల్లాహ్ 
అత్నికి స్దుుణాలు ప్రస్లదిీంచాలని, దుర్హుణాల నుీండి దూర్ముీంచాలని. 
ఈ విషయీంలో మరియు ఇత్ర్ విషయాలోా దుఆ చాల ప్రయోజన 
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క్ర్మైనది. అీందుకే ప్రవక్త స్లాల్లహాు అలైహి వస్లీాం వినయ, వినమ్రత్తో 
అల్లాహ్ ను చాల్ల వేడుకునే, అరిాీంచేవార్హ. త్కీారే త్హ్రీమ త్ర్హవాత్ 
చదివే దుఆలలో అపుపడపుపడు ఇల్ల కూడా దుఆ చేసేవార్హ. 

اْهِدِني ِِلَْحَسِن اِْلَْخََلِق ََل يَ ْهِدي ِِلَْحَسِنَها ِإَلَّ أَْنَت، َواْصِرْف اَللَُّهمَّ 
 َعنِّي َسيِّئَ َها ََل َيْصِرُف َعنِّي َسيِّئَ َها ِإَلَّ أَْنتَ 

"అల్లాహుమిహ్ దినీ  లిఅహ్ స్నిల్ అఖ్ ల్లఖ, ల్ల యహ్ దీ లిఅహ్ స్నిహ్మ 
ఇల్లా అన్ త్, వస్రిఫ్ అనీి స్యిాఅహ్మ, ల్ల యస్రిఫ్ అనీి స్యిాఅహ్మ ఇల్లా 
అన్ త్." (ముస్మాీం 993). 
భావీం: ఓ అల్లాహ్! నీవు నాకు స్దుుణాలు ప్రస్లదిీంచు. నీవు త్పప 
మరెవవడూ స్దుుణాలు ప్రస్లదిీంచ ల్లడు. ఓ అల్లాహ్! ననుి దుర్హుణాల 
నుీండి దూర్ముీంచు, నీవు త్పప మరెవవరూ దుర్హుణాల నుీండి 
దూర్ముీంచల్లడు. 
3- ముజాహద: (ప్రయత్ిీం, క్ృషి) ఈ ప్రక్రయలో "ముజ్జహద్” చాల 
ప్రయోజనక్ర్ీంగా ఉీంటుీంది. ఎవడు స్దుుణాలు అలవర్హపకోట్లనికి 
దుర్హుణాలను వదులుకోడానికి ముజ్జహద్ చేస్లతడో అత్నికి అనేక్ మేళ్ళి 
లభీంచును. భయీంక్ర్మైన కీడు అత్ని నుీండి దూర్మగును. కొనిి 
గుణాలు స్హజమైనవి. మరికొనిి ఆరిాీంచవలస్మ యుీంట్లయి. అవి శక్షణ, 
అభాాస్ముతో వస్లతయి. 
మనిషి “ముజ్జహద్" ఒక్ స్లరి, రెీండు స్లర్హ ాల్లక్ కొీంచెీం ఎకుకవస్లర్హా 
చేస్మ విడనాడకూడదు. జీవితాీంత్ీం చేసుతనే ఉీండాలి. ఎీందుక్నగ ఈ 
"ముజ్జహద్" ఆరాధనలో లెకికచబడుతుీంది. అల్లాహ్ ఆద్వశీం చద్వీండి: 

تِيََك اْْلَقِيُ َواْعبُْد َربذَك حَ ]
ْ
 [َّتذ يَأ
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“తపపకుండా చివరి గడియ వచేచ వర్కు నీ ప్రభువు దాస్ుం చేసూావుండు”. 
(హిజ్ర్ 35:77) 
4: "ముహాసబ”:  చెడడ పని చేస్మనపుపడు త్న ఆత్ిను విమరిశీంచి, 
మరోస్లరి ఆ చెడడపనికి అది ప్యలపడకుీండా ఉీంచే ప్రయత్ిీం చెయాాలి. 
5: సదార్త న వల్ల  సంభవించే ప్ర భావాల్ను యోచంచాలి. ఏ విషయీం 
యొక్క ఫలిత్ీం ఎల్ల ఉీంటుీందో తెలుసుకుీంటే, వాటి స్త్పలితాలిి 
గ్రహిసేత, అవి చేయుట మరియు చేయుటకు ప్రయతిిీంచుట 
సులభమగును. 
6: దుర్గు ణాల్ దుష్పలితం ప్ట్ల  చంతన చేయాలి. దుర్హుణీం వలా క్లిగే 
శశవత్ బాధ, విడదీయని రోధ, పశాతాతపీం, అనుతాపీం, ప్రజల 
మనసుసలోా ద్వవష్టలు పర్గటీం ల్లీంటి విషయాలిి గమనిీంచాలి (ఇల్ల 
దుర్హుణాల నుీండి దూర్ముీండ గలుగుతాడు). 
7 ఆతమశుది్ద చేసుకోలేననే నిరాశకు గురికాకూడదు. విశవస్మ 
నిరాశచెీందుట మీంచి విషయీం కాదు. ఎనిటికీ అది అత్నికి త్గనిది. 
త్న స్ీంక్ల్లపనిి ద్ృఢపర్హచుకొని, స్ీంపూర్ణీంగా ఆత్ిశుదిధ చేయుటకు 
ప్రయత్ిీం చేయాలి. ద్వనిలో ఉని లోప్యలిి ల్లకుీండా చేసే ప్రయత్ిీం 
చేయాలి. 
8: మందహాసము, చర్గనవ్వాతో ఉండాలి. ముఖము చిటిాీంచి, మ్మడుప 
ముఖముతో ఉీండకూడదు. ఒక్ వాకిత త్న ముస్మాీం స్తద్ర్హనిి 
క్లిస్మనపుపడు చిర్హనవువ నవువట "స్ద్ఖ్బ” చేస్మనీంత్ స్మ్మనీం. ద్వనిపై 
అత్నికి పుణాీం. ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం ఇల్ల శుభవార్త ఇచాార్హ. 

 «تَ َبسُُّمَك ِفي َوْجِه َأِخيَك َلَك َصَدَقةٌ »
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"నీ స్తద్ర్హనిి క్లిస్మ చిర్హనవువనవువట నీకు "స్ద్ఖ్బ" చేస్మనీంత్ 
స్మ్మనీం". (తిరిిజి 3758).  
మరో స్ీంద్ర్ాీంలో ప్రవక్త స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాీం ఇల్ల తెలిప్యర్హ. 

 «ََل َتْحِقَرنَّ ِمَن اْلَمْعُروِف َشْيًئا، َوَلْو َأْن تَ ْلَقى َأَخاَك ِبَوْجٍه طَْلقٍ »
"ఏ ఒక్ చిని స్తాకరాానిి చినిచూపుతో చూడకు. అది నీ స్తద్ర్హనిి 
మీంద్హ్మస్ముతో క్లియుట అయినా స్రే”. (ముస్మాీం 4848). 
9: చూచ చూడనట్లల  ఉండాలి. ఇది మహ్మపుర్హషుల గుణీం. ఈ గుణీం 
వలన ప్రేమ ఎకుకవకాలీం ఉీంటుీంది, (ప్రేమ ల్లని వారిలో ప్రేమ) 
కుదిరిీంపజేసుతీంది. శత్ృతావనిి నశీంపజేసుతీంది. 
11: సంయమనం, సహనం: అది స్దుుణాలోా అతి గొపపది. జ్జునుల 
ఉనిత్మైన గుణీం. స్ీంయమనీం అీంటే ఆగ్రహీం క్లిగినపుపడు ద్వనిి 
దిగమిీంగుట. స్ీంయమనీం అీంటే ఆ గుణీంగల వాకితకి కోపీం రాకూడదు 
అని కాదు. ఆగ్రహీం పీంచే కార్ణాల ఊబిలో చికుకకొని తీవ్రకోప్యనికి 
గురైనపుపడు త్నను తాను ఓద్వర్హాకోవాలి. ఒక్ వాకితలో స్ీంయమనీం 
గుణీం చోటు చేసుకుీంద్ీంటే  అత్నిి ప్రేమిీంచేవారి స్ీంఖా పర్హగుతుీంది. 
అత్నిి ద్వవషిీంచేవారి స్ీంఖా త్ర్హగుతుీంది. అత్ని స్లానీం ఉనిత్ీం 
అవుతుీంది. 
11.మూర్గు ల్ తెర్గవ్వకు పోకుండ ఉండుట్: మూర్హఖల జోలికి 
పోనివాడు త్న మ్మనానిి కాప్యడుకుీంట్లడు. త్నకు తాను త్ృపితగా 
ఉీంట్లడు. వారి నుీండి బాధాక్ర్మైన  మ్మటలు వినకుీండా 
శీంతిపీందుతాడు. అల్లాహ్ ఇల్ల ఆద్వశీంచాడు. 

ْعرِْض َعِن اْْلَاهِلِيَ ]
َ
ُمْر بِالُْعرِْف َوأ

ْ
 [ُخِذ الَْعْفَو َوأ
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“మృదుతాం, మనినంపుల్ వైఖరిని అవల్ంబంచు. మంచిని ప్రబోధంచు. 
మూరుుల్తో వాదానికి దగకు” (వారి తెరువుకు పోకు) (ఆరాఫ్ 9:37). 
12: దూషంచవదిు: తిటుా, దుషణాలకు అతి దూర్ీంగా ఉీండాలి. 
13: బాధను మర్చపోవాలి: నీకు ఎవరైనా బాధ క్లిగిసేత ద్వనిి 
మర్చిపో. అత్ని పటా నీ మనుసుసలో క్లిషీం ల్లకుీండా ఉీండు. అత్నితో 
భయపడకుీండా ఉీండు. త్మ స్తద్ర్హల త్ర్పు నుీండి క్లిగిన బాధను 
మర్హవకుీండా గుర్హతీంచుకునేవారిలో, వారి పటా ప్రేమ ఉీండదు. అల్ల 
మర్హవనివార్హ వారితో క్లిస్మ జీవిత్ీం గడుపల్లర్హ. ఎీంత్ 
మర్హవగలుగుతావో అీంత్ బాధను మర్చిపో. 
14: మనినంపు వై ఖరి అవల్ంబంచుకో: చెడు చేస్మనవారికి ప్రతీకార్ీంగా 
మీంచి  చేయాలి. స్లానాలు ఉనిత్ీం కావడానికి ఇది ఒక్ స్బబ్న 
(కార్ణీం). అీందులో శీంతి ఉీంది. ప్రతీకార్ీంతో త్ృపితపడే మనసుసకు 
(ఆ అవకాశము ఇవవకుీండా) నిరోధిీంచినటాగును. 
15: దాతృతాం: ద్వత్ృత్వీం ప్రశీంస్నీయమైనది. పిస్మనారిత్నీం 
నిీంద్వర్ుమైనది. ద్వత్ృత్వీం ప్రేమను ఆక్రి్సుతీంది. శత్ృతావనిి దూర్ీం 
చేసుతీంది. మీంచి ప్రస్లతవన స్ీంప్యదిీంచి, త్పిపద్వలను, లోటుప్యటాను 
క్పిపఉీంచుతుీంది. 
16: అలాల హ్ వది ప్ర తిఫల్ం పందే నమమకం ఉండాలి. 
మహోనిత్మైన గుణాలు ఆరిాీంచడానికి స్హ్మయపడే విషయాలోా ఇది 
అతి గొపపది. ఓపిక్, ముజ్జహద్, ప్రజల నుీండి బాధలు, క్ష్టటలు 
భరిీంచుటకు కూడా ఇది స్హ్మయ పడుతుీంది. విశవసునికి త్న 
స్దుుణాలకు, ఆత్ిను అదుపులో ఉీంచు కునిీందుకు అల్లాహ్ ప్రతిఫలీం 
ఇచేావాడునాిడని విశవస్మీంచినపుపడు మరిీంత్ ఎకుకవ స్దుుణాలు 
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ఆరిాీంచడానికి ప్రయతిిస్లతడు. ఈ ద్వరిలో ఎదుర్యేా క్ష్టటలు కూడా 
తేలిక్గా ఏర్పడుతాయి. 
17: కోప్ం నుండి దూర్ముండాలి. కోపీం ఒక్ అగిి. అది గుీండెలోా 
మీంటలు ల్లపుతుీంది. దౌర్ానాీం చేయాలని, ప్రతీకార్ీం తీసుకోవాలని, 
త్ృపిత పీంద్వలని ప్రోత్సహిసుతీంది. మనిషి త్నకు కోపీం వచిానపుపడు త్న 
మనుసుసను అదుపులో ఉీంచుకుీంటే త్న మ్మనానిి, గౌర్వానిి 
కాప్యడుకోగలుగుతాడు. త్రావత్ హనమైన స్లకులు చెప్పప పరిస్మాతికి, 
పశాతాతప్యనికి దూర్ీంగా ఉీంట్లడు. (కోపీం ఎీంత్ చెడడదో క్రీంది హదీసు 
ద్వవరా తెలుసుతీంది). 

فَ َردََّد ِمَرارًا، « ََل تَ ْغَضبْ »: َأْوِصِني، قَاَل: َأنَّ رَُجًَل قَاَل لِلنَِّبيِّ 
 «ََل تَ ْغَضبْ » قَاَل:

అబూ హూరైరా ర్జియల్లాహు అనుు క్థ్నీం: ఒక్ వాకిత ప్రవక్త స్లలా్లాహు 
అలైహి వస్లాీం వద్దకు వచిా 'నాకు ఏదైనా ఉపద్వశీంచీండి' అని 
అరిధీంచాడు. ఆయన స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం “కోపగిీంచుకోకు” అని 
బోధిీంచార్హ. ఆ వాకిత ద్వని త్ర్హవాత్ కూడా మ్మటిమ్మటికి 
'ఉపద్వశీంచీండి' అని అరిధీంచస్లగాడు. ప్రవక్త స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాీం 
ప్రతీస్లరి "కోపగిీంచుకోకు" అని మ్మత్రమే బోధిీంచార్హ. (బ్నఖ్బరి 
8338). 
18- ఉదిేశయపూర్ాకమై న ఉప్దేశ్వనిన, నిరాిణాత్ిక్మైన విమర్శనను 
సీవక్రిీంచాలి. త్నలో ఉని లోపీం అత్నికి తెలుపబడుతే ద్వనిి సీవక్రిీంచి 
ద్వనిి దూర్ీం చేసుకోవాలి. త్న లోప్యల పటా తాను తెలిస్మ 
తెలియనటుా ఉీండిపోతే. ఆత్ిశుదిధ స్ీంపూర్ణీంగా చేయల్లడు. 
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19: ఒక మనిషకి ఏ ప్ని చేయాల్ని నిర్ణ యంచబడిందో దానిన 
అతడు ప్రిపూర్ణ ముగా చెయాయలి. అల్ల త్ను చీవాటాకు, 
ఎతితపడుపులకు, గదిధీంపులకు, నీచమైన స్లకులు చెపుపట నుీండి 
దూర్ముీంట్లడు. 
21: తప్పు జరిగితే దానిన ఒప్పుకోవాలి. బొీంకుల్లడకుీండా 
జ్జగ్రత్త  పడాలి. ఇది స్దుుణానికి ఒక్ చిహిీం. ఎల్లీంటి అబద్దీం 
చెపపకుీండ ఉీండాలి. త్పుపను ఒపుపకొనుట ఘనత్గల విషయీం. అల్ల ఆ 
వాకిత ప్రఖ్బాతి ఇనుమడిీంపజేయబడుతుీంది. 
21: సతయం ఆవశయకమై నద్ద. ద్వని ప్రభావీం ప్రశీంస్నీయమైనది. స్త్ాీం 
వలన మనిషి గౌర్వీం, మరాాద్, స్లానీం పర్హగుతుీంది. అది అస్త్ా 
క్స్టు, వాాకులీం, పరితాపీం, హనత్వ స్లకుల నుీండి కాప్యడుతుీంది. 
ప్రజలు అత్నికి చేసే కీడు నుీండి, అత్డు నమిక్ద్రోహి కాకుీండా 
ర్క్షిసుతీంది. అత్నిలో గౌర్వీం, ధైర్ాీం ఆత్ి విశవస్ీం (సెల్ఫ కానిఫడెన్స ) 
తెఛ్చాపడుతుీంది. 
22: చెడు చేసినవారిని మాటిమాటికి చీవాట్లల  పెట్లు ట్, 
ఎతితపడుచుట మ్మనుకోవాలి. ఆ దుర్హుణీం ఆగ్రహ్మనిి ఆహ్మవనిసుతీంది. 
శత్ృతావనికి కార్ణభూత్మవుతుీంది. క్షటత్ర్మయిన విషయాలు 
వినవలస్మ వసుతీంది. జ్జునుడు, బ్నదిధమీంతుడు ప్రతి చిని పద్ద విషయీంపై 
త్న స్తద్ర్హలిి చీవాటుా పటటడు. తాను ఓ హేతువు వతుకుతాడు. ఒక్ 
వేళ చీవాటుా పటటవలస్మ ఉీంటే అది మృదువుగా, మీంచి విధీంగా ఉీండాలి. 
23: సదుు ణులు, మంచవాళ్ళకు తోడు (దోస్తత న) ఉండాలి. స్దుుణ 
స్ీంపనుిడుగా మ్మరేా విషయాలోా ఇది అతిగొపపది. మీంచిని మనుసుసలో 
నాటుకొని యుీండుటకు ముఖాకార్ణీం అవుతుీంది. 
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24: ప్ర్సపర్ సంభాష్ణ, సమావేశ ప్దితుల్ను పాటించాలి. ఆ 
పద్దతులు ఇవి: మ్మట్లాడే వాకిత మ్మట శ్రద్ధతో వినాలి. మధాలో మ్మట 
ఆపవదుద. అబద్దీం చెబ్నతునాిడని (నిీందిీంచవదుద). హేళన చేయవదుద. 
మ్మట పూరిత కాక్ ముీందు స్మ్మవేశీం నుీండి వళి వదుద. 
ఇీంకా: స్ల్లీం చేసూత స్మ్మవేశీంలో ప్యల్గునాలి. స్ల్లీం చేసూత బైటికి 
రావాలి. స్మ్మవేశలోా ఇత్ర్హలకు చోటు క్లిపీంచాలి. కూర్హాని వాకితని ల్లపి 
అత్ని చోట కూరోావదుద. క్లస్మ కూర్హాని ఇద్దరిలో వారి అనుమతి 
ల్లకుీండా విడదీయ వదుద. ఒక్కరిని వద్లి ఇద్దర్హ పర్స్పర్ీం ర్హస్ాీంగా 
మ్మట్లాడుకోవదుద. 
25: ప్ర వకత  (సల్ల లాల హు అలై హి వసల్ల ం) జీవిత చరితర  చదువ్వతూ 
ఉండాలి. అది ద్వనిి చదివేవారి ముీందు మ్మనవత్ ఎరిగిన ద్వనిక్ీంటే ఒక్ 
గొపప ఆద్రాశనిిచూపుతుీంది. మ్మనవ జీవిత్ స్ర్ళ్ళలో ఒక్ స్ీంపూర్ణ 
మ్మర్ుీం ఉీంచుతుీంది 
26: ప్ర వకత  (సల్ల లాల హు అలై హి వసల్ల ం) సహచర్గల్ చరితర ను కూడా 
చదువ్వతూ ఉండాలి. 

27: సదుు ణాల్కు సంబంధంచన ర్చనలు చదవాలి. అవి 
స్దుుణాలను బోధిసూత, వాటి ఘనత్ తెలుపుతాయి. వాటిని 
ఆరిాీంచట్లనికి స్హ్మయ పడుతాయి. దుర్హుణాల నుీండి హెచారిస్లతయి. 
వాటి దుషఫలితానిి, వాటి నుీండి దూర్ముీండే విధానానిి తెలుపుతాయి. 
 

సమాప్త ం 


