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సత్కార్య వనాల్క చేరిపంచే 5 మార్గగలు 
 ఇవ స్ంక్షిపూ మార్యగలు. అల్లలహ్ దయతో వీటి దావర్య నీవు నినుి 
మరియు నీవు చేస్త స్తాారయం వృధా కాకుండా కాపాడు కోవచుి.  
1- నీవు చేస్త ప్రతి కారయంలో అల్లలహ్ స్ంతృప్పూని మాత్రలు కోరు. ప్రవకూ 
పదాతిని అనుస్రించు. ఏ ఆచరణ అయినా ఈ రండు షరతలు లేనివే 
స్తాారయం కాదు.  

 َرب ه  أََحًدا]
ْ  ب ع بَاَدة  ًا َوََل يَُْش  َقاَء َرب ه  َفلْيَْعَمْل َلَمًَّل َصاحل 

  [فََمْن َكاَن َيْرُجوا ل 

]కనుక తన ప్రభువును కలుసుకోవ్యలని ఆశిించేవ్యడు సతాా- 
రాయలు చేయాలి. ఆరాధ్నలో తన ప్రభువుతో పాటు మరెవ్ారినీ 
చేరుకూడదు[. (కహ్ఫ్ 18: 110). 
2- ఏ స్తాారయం గురించ్చ వనాి దానిని ఆచరించడంలో ఆలస్యం 
చేయకు. స్ంతోషంతో, ఇష్కటపూరవంగా స్దమనసుసతో ముందడుగు వేయి. 
ఇది దైవభీతి చ్చహ్ిం. అల్లలహ్ ఇల్ల ఆదేశించాడుుః  

َمَواُت َواْلَ ] َها السا ًُ ْن َرب ُكْم َوَجناةٍ َلْر
ُلوا إ ََل َمْغف َرةٍ م  لُْمتاق نيَ َوَسار 

ْت ل  دا
  [ْرُض أُل 

]మీ ప్రభువు క్షమాభిక్ష వైప్పనకు, సారుిం వైప్పనకు పోయే మారుింలో 
పరుగెతుిండి. ఆ సారుిం భూమాయకాశ్వల అింత విశ్వలమైనది. అది 
భయభకుులు కలవ్యరి కొరకు తయారు చెయయబడిింది[ (ఆలి 
ఇమ్రాన్ 3: 133). 
 దైవాదేశాల పాలనకు తవరపడే ఓ అరుదైన స్ంఘటన శ్రదాగా చదవండిుః 
అబ్దదల్లలహ్ బిన్ ఉమర్ రజ్జయల్లలహు అనుా నఫిల్ నమాజు చేస్తూ 
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ఉనాిరు. నాఫిఅ అను ఆయన బానిస్ ప్రకానే కూరుిండి, ఆయన ఏదైనా 
ఆదేశమిస్తూ దాని పాలనకు వేచ్చస్తూ ఉనాిడు. స్వయంగా నాఫిఅ ఓ గపి 
పండితలు, ప్రఖాయతి గాంచ్చన హ్దీసు గ్రంథ్ం మువతూ ఇమాం మాలిక్ 
యొకా ఉలేలఖకులోల ఒకరు. అతనిలో ఉని ఉనిత గుణాల వలల అబ్దదల్లలహ్ 
బిన్ ఉమర్ అతణిణ చాల్ల ప్రేమించేవారు. అబ్దదల్లలహ్ బిన్ ఉమర్ నమాజులో 
ఖుర్ఆన్ పింస్తూ]మీరు అమితంగా ప్రేమించే వసుూవులను (అల్లలహ్ 
మారగంలో) ఖరుి పెటటనంత వరకు మీరు స్తాారయ సి్తయికి చేరుకోలేరు[. 
(ఆలిఇమ్రాన్ 3: 92). చదివనపుిడు వెంటనే తన చెయితో సైగ చేశాడు. 
ఆదేశపాలనకై స్దాంగా ఉని నాఫిఅకు ఆయన ఎందుకు సైగ చేసుూనాిడో 
అరిం కాలేక పోయింది. అరిం చేసుకనుటకై ఎంతో ప్రయతిం చేశాడు. 
ఫలితం లేకపోయింది. అందుకు ఆయన స్ల్లం తిపేి వరకు వేచ్చంచ్చ, 
ఎందుకు సైగ చేశారు? అని అడిగాడు. దానికి అబ్దదల్లలహ్ ఇల్ల స్మాధానం 
చెపాిరు "అమితంగా నేను ప్రేమించే వసుూవులు ఏమిటని ఆలోచ్చస్తూ నీవు 
తపి నాకు ఏదీ ఆలోచన ర్యలేదు. అయితే నేను నమాజులో ఉండగానే 
నీకు స్తవచఛ ప్రస్తదించుటకు సైగ చేయడలు మంచ్చదిగా భావంచాను. 
నమాజు అయేయ వరకు వేచ్చస్తూ బహుశా నా కోరిక, వాంఛ ఆధకయత పొంది 
ఈ నిరణయానికి వయతిరేకం జరుగుతందని భయం అనిప్పంచ్చంది. అందు మ 
వెంటనే సైగ చేశాను. ఈ మాటను వని నాఫిఅ వెంటనే "మీ స్హ్చరయం 
లభసుూంది కదా"? అని అడిగాడు. అవును నీవు నాతో ఉండవచుి అని 
హామీ ఇచాిరు అబ్దదల్లలహ్.  
3- అల్లలహ్ నీకు ఏదైనా స్తాారయం చేస్త భాగయం నొస్ంగాడంటే దానిని 
మంచ్చ వధంగా స్ంపూరణంగా చేయుటకు ప్రయతిించు.  

ٌة أُوَلئ َك ] َياَدٌة َوََل َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقََتٌ َوََل ذ لا
يَن أَْحَسنُوا احلُْسنَى َوز  ل لاذ 

اة  ُهْم ف يَها َخال ُدونَ    {62}يونس:[ أَْصَهاُب اْلَن
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]మించి పనులు చేసే వ్యరికి మించి బహుమానాలు లభిసాుయి. 
ఇింకా ఎకుావ్ అనుగ్రహిం లభిసుుింది. వ్యరి ముఖాలను నలీదనిం 
గానీ అవ్మానిం గానీ కపువేయవు. వ్యరు సారాునికి అరుులు, 
అకాడే శ్వశాతింగా ఉింటారు  [  (యూనుస్ 10: 26). 
 నీ అవస్రం ఎవరికి పడిందో అతని సి్తనంలో నీవు నినుి చూసుకో, 
అపుిడు ప్రవకూ ఈ ఆదేశానిి కూడా దృష్టటకి తెచుికోుః 

ه  )   ُّ ل نَْفس 
يه  َما ُُي  َخ   ا ْل 

ُن أََحُدُكْم َحتاى ُُي 
 (ََل ُيْمم 

"మీలో ఒకరు తాను తన గురించ్చ కోరుకునిటల తమ సోదరుని గురించ్చ 
కోరనంత వరకు వశావస్ కాజ్జలడు". (బ్దఖారి 13, ముస్లం 45). 
4- చేస్న పుణాయనిి గురుూ చేసుకోకు. ఎవరి పటల ఆ కారయం చేశావో అతనిి 
ఎతిూపోడవకు, హెచిరించకు. దాని గురించ్చ మరవరికో చెపుికోబోకు. 
ఏదైనా ఔచ్చతయం ఉంటే తపి. అల్లలహ్ ఆదేశం ఇల్ల ఉంది గమనించుుః 

ُكْم ب اْلَن  َواْلَ ]
يَن آََمنُوا ََل ُتبْط ُلوا َصَدَقات  َا الاذ    {622}البقرة:[ َذىَيا أََيُّ

]విశ్వాసుల్లరా! మీరు దెపుపడిచి, గ్రహీత మనసుసను గాయ- 
పరచి మీ ద్వనధ్రామలను మటిటలో కలపకిండి[. (బఖర 2: 264).  
నీవు చేస్న దానిి అల్లలహ్ వదద నీ త్రాసులో పెటటడం జరుగుతంది. ఎవరి 
పటల నీవు లులు చేశావో వారు దానిి తిరస్ారించ్చనా పరవా లేదు.  
5- నీ పటల ఉపకారం చేస్న వారికి ప్రతయపకారం చేయి. అది కనీస్ం ఒక 
మంచ్చ మాట దావర్య అయినా స్రే. అల్లలహ్ దయ తర్యవత నీవు స్తాారయం 
చేయునటల ఇది నీకు తోడిడుతంది. అల్లలహ్ ఆదేశం ఇల్ల ఉందిుః  

  {697}البقرة:[ َوََل َتنَْسُوا الَفْحَل َبيْنَُكمْ ]

]మీరు పరసుర వ్ావ్హారాలలో ఔద్వరయిం చూపడిం మరవ్కిండి[ 
(బఖర 2: 237). 
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