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 املعروف حدائق

ప్రథమ వనం 
ముస్లి ముల రహస్యాలను కప్పి ఉంచుట 

 సోదర మహాశయ! కప్పి ఉంచుట అనేది రండు రకాలుగా ఉంటంది. 
1. బాహ్యముగా. 2. అంతరయముగా.  
 అంతరయముగా అంటే ఒక ముస్లం ఏదైనా పాపం లేదా అశ్లలల కార్యయనికి 
ఒడిగడితే నీవు అతడిి నలుగురి ముందుకు తెచ్చి అవమానపరచకు. 

అతడిి పాపం చేయకుండా నిరోధంచు. మృదుతవము, అపాయయతతో 
కూడిన ఉపదేశం చేస్తూ అతనితో మెతకవైఖరి అవలంభంచు. అతడిి 
దాచ్చ ఉంచ్చ, అతని తప్పిదానిి బహిరగతం చేయకు. అల్లలహ్ ఎవరి 
తప్పిదానిి కప్పి ఉంచాడో నీవు దానిి బటటబయలు చేయకు.  
 మాఇజ్ అస్లమీ  తాను పాలిడిన వయబిచారం గురించ్చ ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص 
ముందు స్వయంగా తన నోట ప్రస్తూవంచాడు. అయినా ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص మాఇజ్ 
తన తప్పిదానిి కప్పి ఉంచ్చ, అల్లలహ్  తో క్షమాపణ కోరుకుంటే బావుండు 
అని తపన పడుతూ ఇల్ల అనాిరుుః ఏమంది నీకు, తిరిగి వెళ్ళు, క్షమాభక్ష 
కోరి, అల్లలహ్ వైపునకు మరలిపో". (ముస్లం 1695). మాఇజ్  కంత 
దూరం వెళ్ళు మళ్ళు తిరిగి వస్తూడు. ప్రవకాూ! ననుి పవత్రపరచండి అని 
అంటాడు. ప్రవకూ అదే స్మాధానమిస్తూరు. ఇల్ల మూడు స్తరుల 
జరుగుతంది. ఎపుిడైతే ప్రవకూకు నమమకం కుదిరిందో అతను ఈ 
దుష్కార్యయనికి పాలిడాాడని; ఈ పాపం నుండి పవత్రుడు అవదలుచు- 
కుంటనాిడని; మరియు తాను తన ప్రభువుతో కలుసుకునిపుిడు 
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అతనిపై ఈ పాపభారం ఉండదదని ఆశిసుూనాిడని. అపిడు ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص 
అతనిపై "హ్ద్" (శిక్ష) వధంచాలని స్హ్చరులకు ఆదేశించారు. వారు 
అతనిి తీసుకెళ్ళు అతనిపై ర్యళ్ళు రువవడం ఆరంభంచారు. ర్యళ్ు తాకిడిని 
స్హించలేక అకాడి నుండి పరుగెతాూడు. కందరు స్హ్చరులు అతని 
వెంటబడి ర్యళ్ళు రువావరు. చ్చవరికి అతను చనిపోయాడు. అతని 
పారిపోయే వషయం తెలిస్నపుిడు ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చెపాిరుుః  

 (. َلَليْه  ُه أَْن يَتُوَب َفيَتُوَب اللُ َهَّلا َتَرْكتُُموُه َلَعلا ) 

"వెంబడించకుండా మీరందుకు అతనిి వడిచ్చ పెటట లేదు. అతను తౌబా 
చేస్ ఉంటే అల్లలహ్ అతని తౌబాను అంగీకరించేవాడు". (అబూ దావూద్ 
4419). మరో ఉలేలఖనంలో ఉందిుః  

ُس ف يَها)  يَنَْقم 
اة   (.إ ناُه اْْلَن َلف ي أَْْنَار  اْْلَن

"ఇపుిడతను స్వరగపు కాలువలోల మునిగితేలుతూ ఉనాిడు". (అబూ 
దావూదు 4428. (ఇది జఈఫ్ హ్దీస్). 
 హా! ఎంతటి వచ్చత్రం! ఎకాడ ఏ దుష్కారయం, ఏ చెడు స్ంభవసుూందో 
అని కందరు నిరీక్షిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు? దానికి స్ంబంధంచ్చన 
అధకారులకు తెలియజేస్తూ వారు ధరమపరమన స్తధనాలతో దానిి ఖండిస్తూరు 
అనా? కాదు, దానిి ప్రజలోల వాయప్పంపజేయాలని, అంతే కాదు సెల్, ఇంటర్ 

నెట్ లో మరియు ఇతర స్తధనాలతో ప్రచురించాలని. ఇది వదంతలను 
వాయప్పంపజేయాలని వాంఛ, ఇది మహా వపరీతంగా పాకుతంది. స్రియైన 
ఇంకెవవరీ చేయుట, నిర్యరాించుట, దాచ్చ ఉంచుట మరియు స్భయతను 
పాటించుట ల్లంటి నిజమన స్తధనాలకు భనింగా ఉంది ఈ వైఖరి. 
ధరమపరమన శ్రేయోభల్లష పునాదులను తెలుసుకోకుండా వీరు ఎకాడు- 
నాిరు? అల్లలహ్ యొకా ఈ ఆదేశానిి ఎందుకు చెవున బెటటట లేదు?  
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ْنيَا ] يٌم ِف  الدُّ
يَن آََمنُوا ََلُْم َلَذاٌب أَل  ذ  َشُة ِف  الا يَع الَفاح  بُّوَن أَْن َتش 

يَن ُُي  ذ  إ نا الا

َرة  َواللُ َيْعلَُم َوأَْنُتْم ََل تَْعلَُمونَ    {91}النور:[ َواْلَخ 

]విశ్వాసుల మధ్య అశ్లీలత వ్యయపించాలని కోరేవ్యరు, ప్రపించిం- 
లోనూ, పరలోకింలోనూ వ్యధాభరితమైన శిక్షకు అరుులు. అలీ్లహ్ 
ఎరుగును. మీరు ఎరుగరు[. (నూర్ 24: 19). 
 ప్రజల మరుగు వషయాల వెంట పడేవారు తమ ఈ అలవాటను 
వదులుకోకుంటే వారు స్వయంగా నీచాతినీచమన స్ితిలో అవమానానికి 
గురి కావలస్ వచేి స్ందరభం నుండి ఇకనైన భయపడాలి.  

َحتاى َأْسَمَع اْلَعَوات َق  ملسو هيلع هللا ىلص َناَدى َرُسوُل الل :َقاَل   ي  َلْن َأِب  َبْرَزَة اْْلَْسَلم  

اْلُْْسل م نَي َوََل  اْْل يََمُن َقلْبَُه ََل تَْغتَاُبوا َمَن ب ل َسان ه  َوََلْ َيْدُخل  َيا َمْعََشَ َمْن آ) :َفَقاَل 

 َيتاب ع  َتتاب ُعوا َلْوَراِت  ْم فَإ ناُه َمْن َيتاب ْع 
يه   .( َلْوَرتَُه َحتاى َيْفَحَهُه ِف  بَيْت ه  اللُ  َلْوَرَة أَخ 

అబూ బర్యా అస్లమీ  ఉలేలఖనం ప్రకారం: నవయువకుర్యళ్ుకు కూడా 
వనిప్పంచే వధంగా ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص గంతెతిూ చాటింపు చేస్తూ ఇల్ల చెపాిరుుః "ఓ 
ప్రజల్లర్య ఎవరైతే నోటి దావర్య వశవస్ంచారో, వశావస్ం వారి 
ఆంతరయంలో చేరలేదో! ముస్లములను పరోక్షంగా నిందించకండి. వారి 
రహ్స్య వషయాల వెంటబడకండి. ఎవరు తన సోదరుని రహ్స్య 
వషయాల వెంట పడుతాడో అల్లలహ్ అతని రహ్స్య వషయాల 
వెంటపడతాడు. అతడు తన ఇంట్లల ఉండగానే అల్లలహ్ అతడిని 
అవమానం పాలు చేస్తూడు". (అహ్మద్. స్హీ లిగైరిహీ, దాని స్నద్ హ్స్న్). 
 బాహ్యముగా కప్పి ఉంచుట అంటే దుసుూలు లేకుండా నగింగా 
ఉనివానికి దుసుూలు ధరించ్చ ప్రజల చూపు పడకుండా ఉంచుట. అల్లలహ్ 
స్తక్షిగా! ఇది ప్రియప్రవకూ పదాతి. మాఇజ్ అస్లమీ  స్ంఘటనలో ఈ 
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రండు రకాలు ఉనాియి. (మొదటి రకం గురించ్చ పై హ్దీసులు 
చదివారు, రండవ రకం గురించ్చ) అబూ దావూద్(4377)లో ఉంది, 
ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص హ్జ్జాల్ అను వయకిూని మాఇజ్ కు ఏదైనా గుడా ఇవావలని 
ప్రోతసహిస్తూ ఇల్ల చెపాిరుుః  

ا لََك ) َك َكاَن َخْْيً
َتُه ب ثَْوب   (.َلْو َسََتْ

"నీ దుసుూలతో అతడిి దాచ్చ ఉంచ్చతే అది నీ కర మ లులుగా ఉండును". 
 అల్లలహ్ నినుి కాపాడుగాక! ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ముస్లముల బాహ్యంతర 
రహ్స్తయలను, వారు స్జీవంగా ఉనిపుిడు మరియు చనిపోయిన తర్యవత 
కూడా ఎల్ల దాచ్చ ఉంచుతనాిరో గమనించు.  
 అల్లలహ్ నీకు స్దాభగయం ప్రస్తదించుగాక! పూరవపు ఇదదరి 
పుణయపురుషులోల జరిగిన ఈ స్ంఘటన; వారు ముస్లముల రహ్స్తయలను 
కప్పి ఉంచడంలో ఉని ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص యొకా ఉతూమ పదాతిని ఎల్ల 
ప్రస్తూవంచుకుంటనాిరో శ్రదాగా పింంచు (ఆలకించు): ఇదిగో ఇతను 
అబ్దదల్లలహ్ హౌజని, ఇల్ల తెలిపారుుః నేను ప్రవకూగారి మొఅజ్జాన్ బిల్లల్  
ను హ్లబ్ అను ప్రంతంలో కలిశాను. బిల్లల్! ప్రవకూ ఖరుిలు ఎల్ల 
ఉండేవ ఏమనా నాకు తెలుపుతావా అని అడిగాను. దానికి అతను ఇల్ల 
స్మాధానం ఇచాిడుుః ఆయన వదద ఏమి లేకుండింది. అల్లలహ్ వారిని 
ప్రవకూగా చేస్నపిటి నుండి ఆయన గతించే వరకు నేనే ఆయన ఖరుిలకు 
బాధ్యయనిగా ఉంటిని. ఆయన వదదకు ఎవరైనా ముస్లం నగి స్ితిలో వచ్చింది 
చూస్తూ ననుి ఆదేశించేవారు. నేను ఎవరి నుంచైనా అపుి తీసుకని అతనికి 
దుసుూలు ధరించ్చ, భోజనం చేయించేవాడిని. ఒకస్తరి ఒక బహుదైవా- 
ర్యధకుడు ననుి కలస్, బిల్లల్! నేను చాల్ల ఉనివాడిని, నా నుంచే నీవు 
అపుి తీసుకో, చూడు సుమా! వేరవవరి నుంచ్చ తీసుకోవదుద అని 
చెపాిడు. నేను అల్లగే చేస్తవాడిని. ఒకనాడు నేను వుజూ చేసుకని 
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నమాజు కరకు అజ్జన్ ఇవవడానికి స్దామయాయను అపుిడే అదే 
బహుదైవార్యధకుడు కందరి వాయపారుల మధయ వస్తూ ననుి చూడగానే 
‘ఓ హ్బషీ!’ అని అరిచాడు. హాజరుగా ఉనాిను చెపిండి అనాిను. అతి 
చెడా ముఖంతో నా ముందుకు వచ్చి ఓ చెడా మాట అని, తెలుస్త నెల 
పూరిూ కావడానికి ఎనిి రోజులునాియో? అని అడిగాడు. దగగరే ఉంది అని 
నేననాిను.  మవలం నాలుగు రోజులే అని చెప్పి, నీ మీద ఉని నా అపుికు 
బదులుగా నినుి తీసుకెళ్ళు నీవు గతంలో ఉనిటల లుకల కాపరిగా 
ఉంచుతాను అని అనేశాడు. ఈ మాటలు వని నా గుండె చలించ్చ 
పోయింది. ఇతరులకు కూడా ఇల్లంటి బాధే అవుతంది కదా. నేను ఇష్క 
నమాజు చేసుకునాిను, అపిటికి ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇంటికి తిరిగి వచేిశారు. 
ఆయన వదదకు వెళ్ళు నేను ర్యవచాి అని అనుమతి కోర్యను, ఆయన నాకు 
అనుమతించారు. నేను నా తలిలదండ్రులిి మీకు అరిిసుూను. ఏ బహు- 
దైవారధకునితో నేను అపుి తీసుకునేవాడినో అతడు ఇల్ల ఇల్ల అనాిడు. 
నా వైపు నుండి మీరు చెలిలంచడానికి మీ వదద ఏమీ లేదు, అల్లగే నా వదద 
ఏమీ లేదు. అతడు నా పరువుతీయనునాిడు. మీరు అనుమతిస్తూ గనక 
ఇస్తలం స్వవకరించ్చన ఫల్లన తెగవారి వదదకు వెళ్తూను. నా అపుి తీరిడానికి 
అల్లలహ్ తన ప్రవకూకు ఏదైనా ప్రస్తదించవచుి. అకాడి నుండి బయలుదేరి 
నా ఇంటికి వచాిను. నా తలవారి, తితిూ, చెపుిలు మరియు ఢాలు నా 
తలకడన పెటటకునాిను. స్హ్రీ స్మయం (ఫజ్ర్ స్మయానికి కంచం 
ముందు) అవుతంది. ఇక నేను వెళ్తదమని అనుకుంటనాిను. ఎవరో 
ఒకరు పరుగెతూకుంట వస్తూ బిల్లల్! తందరగా ప్రవకూ వదదకు చేరుకో 
అని  మ మశాడు. నేను ప్రవకూ వదదకు వచాిను. అకాడ నాలుగు జంతవులు 
స్తమానులతో స్హా ఉనాియి. అనుమతి కోర్యను. అపుిడు ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص 

అల్లలహ్ నీ అపుి తేరిడానికి పంపాడు అని శుభవారూ వనిప్పస్తూ, అదిగో 
స్తమానులతో నిండి ఉని నాలుగు జంతవులను చూడటం లేదా? అని 
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అడిగారు. అవును అని నేననాిను. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص చెపాిరుుః ఆ జంతవులు, 
వాటి మీద ఉని స్తమానులనిియూ నీ మ. వాటిలో బటటలు, 
అనిపానీయాలునాియి. ఫదక్ ప్రంత ర్యజు బహుకరించాడు. వీటిని 
ఆధీనపరుచుకో నీ అపుిను చెలిలంచు. .... (హ్దీసులో పూరిూ వవరణ 
ఉంది; బిల్లల్  ప్రవకూ మీద ఉనిఅపింత చెలిలంచ్చ వచ్చి ప్రవకూకు 
తెలియజేశారు, అపుిడు ప్రవకూ) ఆ సొముమ నా వదద ఉండగానే ఎకాడ 
చావు వసుూందో అని భయంతో (ఆ వారూ తెలిస్నందుకు) అల్లలహ్ 
గపితనానిి చాటతూ, ఆయన సుూతలు సుూతించస్తగారు. (అబూ 
దావూద్ 3055. షేఖ్ అల్లానీ రహిమహుల్లలహ్ దీనిని స్హీ అని 
అనాిరు). 
 రహ్స్తయలను కప్పి ఉంచుట చాల్ల ఉతూమ గుణం. గపి 
మనసుసగలవారు ఈ గుణానిి అవలంబించ్చ వారి స్మావేశాలు ప్రజల 
పరువుల జోకయంతోనే నిండిపోకుండా దూరంగా ఉంటారు. వారి 
కలములు ప్రజల తపుిలు వ్రాయడానికి అవస్రం లేకుండా ఉంటాయి. 
వారి చెవులు ప్రజల దోష్కలు వనకుండా మూతబడి ఉంటాయి. ఈ 
అందమన కప్పిఉంచే గుణంది ఎంతటి వైభవం. నిజంగా ఇందులో అల్లలహ్ 
యొకా గపి దయను అంగీకరిసుూనిటలందిుః ఆయన మనలిి నగింగా 
పుటిటంచాక అందమన దుసుూలోల కప్పి ఉంచాడు.  

يًشا َول بَاُس التاْقَوى َيا َبن ي آَدَ ] َم َقْد أَْنَزْلنَا َللَيُْكْم ل بَاًسا ُيَوار ي َسْوآَت ُكْم َور 

ُرونَ  كا ْن آََيات  الل  َلَعلاُهْم َيذا َك َخْْيٌ َذل َك م 
  {62}اْللراف:[ َذل 

]ఓ ఆదము సింతానమా! మేము మీపై దుసుులను అవ్తరిింప 
జేశ్వము. అవి మీరు సిగుు పడే మీ శరీర భాగాలను కప్పుతాయి. మీ 
శరీర రక్షణకు శోభకు సాధ్నింగా ఉింటాయి. భయభకుులు అనే 
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దుసుులే మించి దుసుులు. ఇది అలీ్లహ్ సూచనలలోని ఒక సూచన. 
భహుశ్వ ప్రజలు దీని ద్వారా గుణపాఠిం నేరుుకుింటారేమో![. 
(ఆర్యఫ్ 7: 26). 
 మనం ఎనోి పాపాలకు, దోష్కలకు గురవుతనిది చూస్తూ కూడా 
అల్లలహ్ మనలిి స్రవ స్ృష్టట ముందు అవమాన పరచకుండా కాపాడి 
ఎంతో గపి లులు చేశాడు. ఏ రోజైతే మర్యమవయవాలు 
బయటపడతాయో, పాపాలు అందరి ముందు ప్రతయక్షంగా వస్తూయో ఆ 
రోజు అల్లలహ్ నినుి కప్పి ఉంచాడంటే ఇంతకంటే గపి కప్పి ఉంచడం 
ఇం మదైనా ఉంటందా!! ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص చెపాిరుుః  

ُف إ نا اللاَ ) ُف َذْنَ  َكَذا أَتَْعر  ُه فَيَُقوُل أَتَْعر   َكنََفُه َوَيْسَُتُ
َن فَيََحُع َللَيْه   ُيْد ي  اْلُْْمم 

 أَناُه َهلََك 
ه  َرُه ب ُذُنوب ه  َوَرأَى ِف  َنْفس  َذنَْ  َكَذا َفيَُقوُل َنَعْم أَْي َرب  َحتاى إ َذا َقرا

ُِتَا َللَيَْك ِف  الدُّ  ا َقاَل َسََتْ  َوأَما
ُرَها َلَك اْليَْوَم َفيُْعطَى ك تَاَب َحَسنَات ه  نْيَا َوأََنا أَْغف 

يَن َكَذُبوا َلََل َرِّب  ْم أَََل َلْعنَ 
 الاذ 
 
 ُة اللاْلَكاف ُر َواْلُْنَاف ُقوَن فَيَُقوُل اْْلَْشَهاُد َهُمََلء

 (.َلََل الظااْل  نيَ 

"నిశియంగా (ప్రళ్యదినాన) అల్లలహ్ వశావస్కి దగగరగా వచ్చి తన దండ 
అతని మీద పెటిట అతనిి దాచ్చ పెటటకుంటాడు. మళ్ళు నీవు చేస్న ఫల్లన 
పాపం గురుూందా, ఫల్లన పాపం చేశావు కదూ? అని అడుగుతాడు. 
అవును ఓ ప్రభువు అని అతడంటాడు. అల్లలహ్ అతనిి తన పాపాల 
గురించ్చ ఒప్పిస్తూడు. (అతడు వాటిని ఒపుికని) ఇక నాశనమయాయనని 
భావస్తూడు. అపుిడు అల్లలహ్ అంటాడుుః "నీ పాపాలను (ప్రజలకు 
తెలియకుండా) ప్రపంచంలో దాచ్చ ఉంచాను. మరి ఈ రోజు వాటిని 
కూడా నీ కరకు క్షమిసుూనాిను". అపుిడు (మిగిలిన) స్తారమల పత్రం 
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అతనికి ఇవవబడుతంది. అయితే అవశావస్ మరియు వంచకుల వషయం 
ఇల్ల ఉందిుః "తమ ప్రభువునకు అబదాానిి అంటగటిటన వారు వీరే అని 
అపుడు స్తక్షులు స్తక్షయం చెబ్దతారు. వను! దుర్యమరుగల మీద దేవుని 
శాపం పడుతంది". (ఈ వషయం ఖుర్ఆన్ స్తర హూద్ 11: 18లో 
ఉంది). (బ్దఖారి 2441, ముస్లం 2768).  
 ప్రియ పాఠకుడా! ముస్లములను కప్పి ఉంచే వనానికి చ్చతూశుదిా అనే 
నీరు పెడుతూ ఉండు. అపుిడే దాని ఉతూమ పంటను కోయగలుగుతావు. 
ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచ్చంచారుుః  

ُه اللُ  َمنْ ) ًَم َسََتَ
َرة  َسََتَ ُمْسل  ْنيَا َواْْلخ   ( ِف  الدُّ

"ఎవరు తన తోటి ముస్లం (పాపాల)ను కప్పిపుచుితాడో అల్లలహ్ 
ఇహ్లోకంలోనూ, పరలోకంలోనూ అతని (పాపాలను) కప్పిపుచుితాడు". 
(ముస్లం 2699). 
 ఓ అల్లలహ్, ఓ కరుణమయా, కృపాస్తగర్య! నీ అందమన ఛాయ 
తెరలో, ఉతూమమన క్షమామనిింపులో మమమలిి కప్పిఉంచు!! 

*   *   * 
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