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దశ వనం 
ఉప్వాస విరమణ (ఇఫాా ర్ చేయంచుట) 

  మవలం అల్లలహ్ స్ంతృష్టట కరకు ఇందులో ఓ పాలు పంచుకునివారికి 
రండింతల పంట, అంటే నీవు ఒకా రోజులో రండు ఉపవాస్తలు 
ఉంటనాివనిమాట. అది ధరమస్ంపద నుండి కంత ఖరుి పెటిటనంత 
మాత్రనా. దటటమన తోటల ఛాయలో నీవు ఛాయ పొందుతావు. ప్రవకూ 
 ఇల్ల ప్రవచ్చంచారుుః ملسو هيلع هللا ىلص

ائ م  َشيْئًا َمْن فَطاَر َصائ ًَم َكانَ ) ْن أَْجر  الصا
 َغْْيَ أَناُه ََل َينُْقُص م 

ه  ثُْل أَْجر   (َلُه م 

"ఎవరు ఉపవాస్మునివారికి ఇఫ్తూర్ చేయిస్తూరో అతనికి ఉపవాస్ముని 
వారంత పుణయం లభంచును. ఉపవాస్మునివారి పుణయంలో ఏ కరత 
జరగదు". (తిరిమజ్జ 807. ఈ హ్దీసు హ్స్న్ మరియు స్హీ అని ఇమాం 
తిరిమజ్జ స్వయంగా చెపాిరు). 
 ఈ రోజులోల -అల్లలహ్ దయతో- కనిి స్వచఛంద స్తవ స్ంస్ిలు ఎనోి 
చోటల ఈ ఆర్యధనను చాల్ల సులభమనదిగా చేసుూనాిరు. కనిి (ఇఫ్తూర్ 
చేయించే) మార్యగలు చూప్పస్తూరు. నీవు నీ కంత స్ంపదతో అందులో 
పాల్కగనవచుి. వాస్ూవానికి ఇది అగతయ పరులపై అల్లలహ్ కరుణ మరియు 
ఉపకారం చేస్తవారికై రటిటంపు పుణాయలకు మంచ్చ దారి.  
 నీవు స్వయంగా ఈ దృశాయలు చూస్ ఉంటావు. మస్ాదు ఆవరణలో 
మంచ్చ మంచ్చ ఆహారపదార్యిలతో వస్ూరి వేయబడి ఉంటంది. దాని 
చుటట దేశ, వదేశ బీద ముస్లంలు ఎంతో ప్రేమ, స్ంతోషంతో కూరుిండి 
ఉంటారు. శ్రీమంతలు, ధనవంతలు స్వయంగా వారి స్తవలో ఉండటానిి 
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చూస్ నీ నర నర్యలోల వశావస్ం జీరిణంచుకుపోతంది. వారు (శ్రీమంతలు) 
వారి(ఇఫ్తూర్ చేయువారి)కి చనీిళ్ళు, వేడి వేడి జ్జలేబీలు, ఇతర తీప్ప 
పదార్యిలు అందిస్తూ ఉంటారు. సభ్రాతవం, ప్రేమతో కూడిన చ్చరునవువ 
దాని మాధ్యర్యయనిి మరింత పెంచుతంది. ఇది ఓ చెపిర్యని వశావస్ం. ఇది 
నినుి నీ ధరమంపై గౌరవంగా ఉండే వధంగా చేసుూంది. ఈ ధరమలు 
ధనవంతడిని పేదవాని పెదవుపై చ్చరునవువ తెప్పించే వానిగా చేసుూంది. 
అంతే కాదు ధనవంతడు స్వయంగా పేదలను వెతికి వారు స్ంతోషపడే 
వరకు వారికి ఇస్తూ ఉండే వధంగా చేసుూంది.  
 వాస్ూవానికి నేను ఆ సభ్రాత్రుతవ దృశాయనిి మరవలేను. నా కళ్తుర 
నేను చూశాను (ఇఫ్తూర్ స్ందరభంలో) ఒక యజమాని తన చేతిలో ముదద 
తీసుకని తన పనిమనిష్ట నోటిలో పెటట బోయాడు. ఆ పనిమనిష్ట 
స్గుగపడి తాను కూరుిని స్ిల్లనిి వదలి పరిగెతాూడు. యజమాని అతని 
వెంట పరుగిడుతూ చ్చవరికి అతని నోట్లల ముదద పెటాటడు. ఇది ఏదో ఒక 
నూతన స్ంఘటన కాదు. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచనానికి ఆచరణ రూపం.  

ْلُه ُلْقَمًة أَْو ُلْقَمتنَْي  أَْو )  َفإ ْن ََلْ َُيْل ْسُه َمَعُه فَليُنَاو 
ه  إ َذا أَتَى أََحَدُكْم َخاد ُمُه ب َطَعام 

َ ل ََّلَجهُ  أُْكلًَة أَْو أُْكلَتَنْي  َفإ ناهُ   (َول 

"మీలో ఎవరి దగగరికైనా అతని స్తవకుడు భోజనం తీసుకువస్తూ, అతను 
స్తవకుడిి తనతో పాట భోజనానికి కూరోిబెటటకోలేని స్ితిలో ఉంటే 
అందులో నుంచ్చ ఒక రండు ముదదలయినా అతనికి తపికుండా పెటాటలి. 
ఎందుకంటే అతను అనిం వండే శ్రమ భరించాడు". (బ్దఖారి 2557, 
ముస్లం 1663). 

*  *  * 
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