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పద్వహేనవ మరియు చివరి వనం 
ప్ర జలకు బాధ కల్లగంచకుండా ఉండ్రట 

 స్తాారయ వనాలు అనేకం. వాటిలో అల్లలహ్ దయ చాల్ల ఎకుావ. 
లులైన మార్యగలు అనేకం. వ్రాస్తూపోతే స్ిలం (కాగితం) స్రిపోదు. 
స్మయం తోడివవదు. కంత మారగం చూపడం కూడా స్రిపోతంది. 
అల్లలహ్ గ్రంథ్ంలో, ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص హ్దీసులోల మన రోగ నివారణ చాల్ల ఉంది. 
పోతే కందరు స్వయం తమ పటల లోభగా ప్రవరిూస్తూరు. ప్పస్నారిగా 
మెదులుతారు. ఆ లులు తమ సోదరుల వరకు చెందకుండా 
మస్లుకుంటారు. కనీస్ం ఒక మంచ్చ మాట దావర్య అయినా లులు 
చేయరు. దానికి వారు తమ శరీరంలోని నాలుకను కదలించడం తపి 
మరేమీ చేయనకారలేదు. కాని ఏ లులు చేయరు. మంచ్చ మాట 
మాటాలడరు. అల్లంటి వారికి చెపిడానికి మిగిలింది ఇక ఒ మ వషయం: 
మీరు కనీస్ం మీ పటల లులు చేసుకోండి. ప్రజలకు హాని కలగకుండా 
మెదులుకోండి. తమ వాకారమ దావర్య బాధ కలిగించకండి. అబూ జర్ర్ 
రజ్జయల్లలహు అనుా ఉలేలఖంచారుుః  

 إ يََمٌن ب الل  ) :َقاَل  ؟َأيُّ اْلَعَمل  َأْفَحُل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َسَأْلُت الناب يا  َلْن َأِب  َذر  

َهاٌد ِف  َسب يل ه   َقاب  َأْفَحُل َقاَل  :ُقْلُت  َوج  نَْد ) :َفَأيُّ الر  أَْلََّلَها َثَمنًا َوأَنَْفُسَها ل 

ْن ََلْ َأْفَعْل َقاَل  (أَْهل َها
َْخَرَق ) :ُقْلُت َفإ  اي ًعا أَْو تَْصنَُع ْل  ًَ نُي 

َفإ ْن ََلْ  :َقاَل  (ُتع 

َك َتَدُع النااَس م  ) :َأْفَعْل َقاَل  َا َلََل َنْفس  ُق ِّب  َا َصَدَقٌة َتَصدا  (ْن الَشا  فَإ ْنا

"ఏ ఆచరణ చాల్ల శ్రేషఠమనద"ని నేను ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلصని అడిగాను. "అల్లలహ్ 
ను వశవస్ంచడం, ఆయన మారగంలో యుదాం చేయడం" అని ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص 
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స్మాధానమిచాిరు. "ఏల్లంటి బానిస్కు స్తవచఛ కలిగించడం ఉతూమం" 
అని అడిగాను. దానికి ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص అనాిరుుః "ఎకుావ ధర గలవాడికి 
మరియు యజమాని వదద ఉతూమంగా ఉనివాడిని వముకిూ కలిగించడం". 
"ఇది చేస్త శకిూ లేనిచో ఎల్ల?" అని అడిగాను. "కషటంలో ఉనివానికి 
స్హాయం చేయు, పనిర్యని వానికి పని చేస్పెటట" అని చెపాిరు ప్రవకూ. 
అది కూడా నేను చేయలేక పోయాననుకోండి, అపుిడు? అని 
ప్రశిించ్చనందుకు ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల స్మాధానమిచాిరుుః "ప్రజలకు నీ నుండి 
ఏ కీడు కలగకుండా జ్జగ్రతూపడు. ఇది కూడా ఒక స్దకా (స్తాారయం). 
నీవు స్వయంగా నీపై స్దకా చేస్నవానివ అవుతావు". (బ్దఖారి 2518, 
ముస్లం 84). 

*  *  * 
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