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చతుర్థ వనం 
కర్చణ, కటాక్షాలు 

 మలెల మరియు గుల్లబీ ల్లంటి సువాస్న ఈ వనం వెదజలులతంది. 
తాజ్జగా దాని కమమలు కరుణగల హ్ృదయుల ముందు వంగి ఉంటాయి. 
ఆ హ్ృదయాలు కరుణామయుడైన అల్లలహ్ ముందు నమ్రతతో ఉండే 
వధంగా శిక్షణ పొంది ఉనాియి. అందు మ అవ తమ ప్రభువు కరుణను 
మరియు దయను కోరుతూ ఆయన స్ృష్టట పటల మెతూగా, దాసుల పటల 
మృదువుగా ఉనాియి. 
 "కరుణామయులు", ఇల్లగే మన ప్రభువు మనలిి నిరవచ్చంచాడు. 
మనం స్తనుభూతి చెలమ దగగర లుశాము, మరియు దయాగుణ చెలమ 
నీటి త్రాగాము.  

ًعا َُمَ ] ار  ُرََحَاُء َبيْنَُهْم َتَراُهْم ُركا اُء َلََل الُكفا دا
يَن َمَعُه أَش  ٌد َرُسوُل الل  َوالاذ  ما

َواًنا ًْ َن الل  َور 
ًدا َيبْتَُغوَن فَْحًَّل م    {61}الفتح:[ ُسجا

]ముహమమద్ అలీ్లహ్ ప్రవ్కు. ఆయన వింట్ ఉనావ్యరు అవిశ్వాసుల 
పటీ్ కఠినులగానూ ఉింటారు, పరసురిం కరుణామయులుగానూ 
ఉింటారు. నీవు వ్యరిని చూసినప్పుడు, వ్యరు రుకూ సజ్దదలలో, 
అలీ్లహ్ అనుగ్రహానీా, ఆయన ప్రసనాతనూ అరాిించట్ింలో 
నిమగుాలై ఉిండట్ిం కనిపసుుింది[. (ఫత్ హ్ 48: 29 ).  
 ఇదిగో కారుణయమూరిూ ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఊప్పర్యడుతని ఓ చంటి పాపను 
తమ చేతలోల తీసుకునాిరు. ఏ క్షణంలోనైనా ప్రణం పోతందని 
పరిస్ితిలో వుని ఆ అబాాయిని చూస్ ప్రవకూ చక్షువులోల కనీిరు కార్యయి. 

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net


సత్కార్య వనాలు 
 

 

18 

ఇది గమనించ్చన స్అద్ 'ప్రవకాూ! ఇదేమిటి? అని అడిగారు. అపుిడు ప్రవకూ 
  చెపాిరుుః ملسو هيلع هللا ىلص

 َوإ ناََم )
ه  َرَْحٌَة َجَعلََها اللُ ِف  ُقلُوب  ل بَاد ه  ََحَاءَ َهذ   الرُّ

 (َيْرَحُم اللُ م ْن ل بَاد ه 

"ఇది కారుణయం. అల్లలహ్ తన దాసుల హ్ృదయాలోల దీనిని పెటాటడు. తన 
దాసులోల కరుణామయులైన వారిని అల్లలహ్ కరుణిస్తూడు". (బ్దఖారి 
1384, ముస్లం933). 
 అల్లలహ్ నినుి కాపాడుగాకా! తెలుసుకోుః కారుణయం స్వర్యగనికి బాట. 
ఇతర బాటలోల కెల్లల మరీ అందమన బాట. ఎల్ల కాదు? ఒక మనిష్ట 
మనసుసలో ఉని ఈ కారుణయం కారణంగానే అల్లలహ్ అతడిి స్వరగంలో 
ప్రవేశింపజేశాడు. ఆ కారుణయం వలల అతడు ఏమి చేశాడు? రండి, 
స్తయస్ంధ్యలైన ప్రవకూ స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం నోట స్ంక్షిపూ వాకాయలోల 
ఈ స్ంఘటన వవర్యలు చదువుదాముుః  

نَْها ُثما َخَرَج فَإ َذا ُهَو )
َب م   َفاْشتَدا َللَيْه  اْلَعطَُش فَنََزَل ب ئًْرا فَََش 

َبيْنَا َرُجٌل َيْمِش 

ي َبلََغ ِب   ثُْل الاذ  ْن اْلَعطَش  فََقاَل َلَقْد َبَلَغ َهَذا م  ب َكلٍْ  َيلَْهُث َيأُْكُل الثاَرى م 

ُه ُثما أَْمَسَكُه   ُثما َرق َي َفَمََلَ ُخفا
يه   :َقاُلوا ( َلُه فََغَفَر َلهُ فََسَقى اْلَكلَْ  فََشَكَر اللُ ب ف 

 (.ِف  ُكل  َكب ٍد َرطْبٍَة أَْجر) :َقاَل  ؟َوإ نا َلنَا ِف  اْلَبَهائ م  َأْجًرا !َيا َرُسوَل الل

"ఒక వయకిూ ఓ దారి గుండా నడచ్చ వెళ్ళూండగా అతనికి వపరీతంగా దాహ్ం 
కలిగింది. ఒక బావలో దిగి నీళ్ళు త్రాగి బైటికి వచేిశాడు. అంతలోనే ఓ 
కుకా నాలుక వెళ్ుబెటిట బ్దరదమటిటని నాకుతూ (కనబడింది). 'నేను 
దప్పికతో అల్లలడిపోయినటల ఈ కుకా కూడా బాధపడుతందేమో' 
అనుకని (మళ్ళు బావలో దిగి) తన లుజోడును నీటితో నింప్ప, దానిి 
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నోటితో పటటకని పైకి తెచాిడు. ఆ నీరు కుకాకు త్రాప్పంచాడు. 
అపుిడు అల్లలహ్ అతను చేస్న పనిని మెచుికని అతనిి క్షమించాడు. 
స్హ్చరులు ఈ వృతాూంతం వని 'ప్రవకాూ! భూతదయపై కూడా మాకు 
పుణయం లభసుూందా? అని అడిగారు. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల స్మాధానమిచాిరుుః 
"తడి కాలేయం (అంటే ప్రతి ప్రణం) గల జీవకి చేస్త లులుకు మీకు 
పుణయం లభసుూంది. (బ్దఖారి 2363, ముస్లం 2244). 
 అహా! కరశక నోరు మరియు కింన హ్ృదయుల స్ంగతే వచ్చత్రం!! 
అతని వదద ఏ మనిష్టకి కరుణా కటాక్షాలు లభంచవు. చ్చవరికి అతని 
పెదవులపై చ్చనిటి మందహాస్మనా కానర్యదు. ఇల్లంటి వాడు నోరులేని 
జీవులపై ఏ దయచూపగలడు? మహా దుస్ితి అతనిది. ఇల్లంటి మానవుల 
దుస్ితి, దురదృషటం గురించ్చ నేను లేదా నువువ కాదు తీరుి చేస్ంది? 
కారుణయమూరిూ ملسو هيلع هللا ىلص తీరుి చేశారు.  

ي  ) 
ْن َشق  َْحَُة إ َلا م   (.ََل ُتنَْزُع الرا

"దురదృషుటని నుండే కారుణయం తీసుకోబడుతంది". (అహ్మద్, తిరిమజ్జ 
1923. దీని స్నద్ హ్స్న్. అబూ దావూద్ 4942). 
నరకాగిి కంటే మించ్చన దురదృషటం ఇం మమనా ఉంటందా? ఒక స్త్రీ అతి 
చెడా స్తినమన నరకానికి ఆహుతి అవుతంది. కారుణయ స్వభావం ఆమె 
చీకటి హ్ృదయంలో నిరంకుశం మరియు కింనతవంలో మారింది. ఆమె 
దుషఫలిత స్మాచారం మన ప్రియ ప్రవకూ స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం ఇల్ల 
తెలుపుతనాిరుుః  

َي )   َسَجنَتَْها َحتاى َماتَْت َفَدَخلَْت ف يَها النااَر ََل ه 
ةٍ را
بَْت اْمَرأٌَة ِف  ه  أَطَْعَمتَْها ُلذ 

َي تََرَكتَْها تَأُْكُل م ْن َخَشاش  اْْلَْرض    (.َوََل َسَقتَْها إ ذْ َحبََستَْها َوََل ه 
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"ఒక స్త్రీ ప్పలిల కారణంగా శిక్షించబడింది. ఆమె దానిని బంధంచ్చంది చ్చవరికి 
అది చనిపోయింది. అందుకు ఆమె నరకంలో చేరింది. ఆమె ఆ ప్పలిలకి 
అనిం పెటటలేదు. నీరు త్రాగించలేదు. కటిట ఉంచ్చంది. కనీస్ం ఆమె దానిని 
వదిలివేస్నా అదే స్వయంగా నేల మీద తిరిగే క్రమికీటకాలు తినిబ్రతి మది". 
(బ్దఖారి 3482, ముస్లం 2242). 
 ప్రియ సోదర్య! నిద్ర లేకుండా చేస్న నొప్పి, ర్యత్రంత లుల్కానే 
ఉండినటల చేస్న అవస్ి గల ఓ రోగిని పర్యమరిశంచడం దావర్య నీపై ఎల్ల 
కారుణయం కురుసుూందో ఎపుిడైనా నీవు అనుభవంచావా? ప్రవకూ 
స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం ఇల్ల ప్రవచ్చంచారుుః  

ْن ُمْسل ٍم يَ )  َ َما م 
ًَم ُغْدَوًة إ َلا َصَلا َلَليْه  َسبُْعوَن أَْلَف َملٍَك َحتاى يُْمِس 

ُعوُد ُمْسل 

يٌف  ياًة إ َلا َصَلا َللَيْه  َسبُْعوَن أَْلَف َمَلٍك َحتاى ُيْصب َح َوَكاَن َلُه َخر 
َوإ ْن َلاَدُه َلش 

 (ِف  اْْلَناة  

"ఒక ముస్లం తోటి ముస్లంను ఉదయం పూట పర్యమరిశస్తూ, డెబెవా వేల 
దైవదూతలు స్తయంత్రం వరకూ అతని శ్రేయసుస కోస్ం ప్రరిిస్తూ 
ఉంటారు. అదే స్తయంత్రంవేళ్ పర్యమరిశస్తూ డెబెవా  వేల దేవదూతలు 
ఉదయం వరకూ అతని శ్రేయసుస కోస్ం ప్రరిిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా అతని 
కోస్ం స్వరగఫల్లలు ఏరి ఉంచబడుతాయి". (తిరిమజ్జ 969, అబూ 
దావూద్ 3098). 
 ప్రియసోదర్య! తండ్రి ప్రేమను కోలోియిన అనాథ్ రక్షణకై చెయియ 
చాచు. అతడు ఎడబాట బాధను చవచూశాడు. నీవు చేస్త ఈ పుణయంలో 
ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పిన ప్రకారం నీకో వాట లభంచుగాకుః 

بااَبة  َواْلُوْسطَى وَ )  َهَكَذا َوأََشاَر ب السا
َج بَيْنَُهََم َشيْئًاَوأََنا َوَكاف ُل اْليَت يم  ِف  اْْلَناة   (.فَرا
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"నేను మరియు అనాథ్ స్ంరక్షకుడు స్వరగంలో ఇల్ల ఉంటాము అని 
ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص తమ చూపుడు వ్రేళ్ళ మరియు మధయ వ్రేళ్ళను  కలపకుండా 
కంత స్ంధ్య ఉంచ్చ చూప్పంచారు". (బ్దఖారి 5304). 
 వధవల పటల దయారి హ్ృదయునివగా ఉండు. చావు ఆమెను తన 
ప్రియభరూతో దూరము చేస్ంది, ఈ దూరం ఆమె గుండెను చీలిివేస్ంది. 
ప్రజల ముందు అవస్ర్యలు ఉంచడం వీపు మీద మోయలేని భారం 
వేసుకునిటలయింది. ప్రవకూ స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం ఇల్ల చెపాిరుుః  

ال ي َلََل اْْلَْرَمَلة  َواْلْ ْسك ني  كَ ) د  ِف  َسب يل  اللالسا أَْو اْلَقائ م  اللايَْل  اْلَُْجاه 

ائ م  الناَهارَ   .(الصا

"వధవలు మరియు నిరుపేదల బాగుకోస్ం కృష్టచేస్తవాడు అల్లలహ్ మారగం 
లో పోర్యడే యోధ్యడితో స్మానం. లేదా ర్యత్రంతా నమాజు, పొదదంతా 
ఉపవాస్ం ఉనివారితో స్మానం". (బ్దఖారి 5353, ముస్లం 2982). 
 బలహీనుడి పటల నీ కారూణయ ప్రకాలను చాచు. బాధలు అతడిని 
బలహీనతకు గురిచేశాయి. ఈ బలహీనతే అతడిి ఒంటరిగా చేస్ంది. 
అల్లలహ్ ఆదేశం ఇల్ల ఉందిుః  

ائ َل َفََّل َتنَْهرْ  ، َفَأماا اليَت يَم َفََّل َتْقَهرْ ] هى[. َوَأماا السا   {.91، 1 }الحُّ

]కావున నీవు అనాథుల పటల కింనంగా ప్రవరిూంచకు. యాచకుణిణ 
కసురుకోకు[. (జుహా 93: 9,10). 
 నీ భారయ, స్ంతానం మరియు ఇతర బంధ్యవుల పటల కారూణయ 
ఛాయలిి వేస్ ఉంచు. వారు ధన, జ్జఞనపరంగా ఎంత ఉనిత స్ితికి 
ఎదిగినా నీ అవస్రం, వాతసలయం ఛాయ లేనిది ఉండలేరు. పుణయ వతూనం 
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నాటవాడా గురుూంచుకో దాని కోత శుభపరం అయినది. ఫల్లలు రుచ్చకర- 
మనవ. ఆయిష్క ؆ తెలిప్పన ఓ స్ంఘటన ఎల్ల ఉందో గమనించు: 

َدةٍ َجا)  ُل اْبنَتنَْي  ََلَا َفأَْطَعْمتَُها ثَََّلَث ََتََراٍت فَأَْلطَْت ُكلا َواح  ْسك ينٌَة َُتْم  َءتْن ي م 

ْت التاْمَرَة الات   نُْهََم ََتَْرًة َوَرفََعْت إ ََل ف يَها ََتَْرًة ل تَأُْكَلَها َفاْستَْطَعَمتَْها اْبنَتَاَها فََشقا ي م 

يُد أَْن  ي َصنََعْت ل َرُسول  اللا  َكاَنْت ُتر  َتأُْكلََها َبيْنَُهََم َفأَْلَجبَن ي َشأُْْنَا َفَذَكْرُت الاذ 

ْن  َا م  َا اْْلَناَة أَْو أَْلتََقَها ِّب  َصَلا اللاُ َللَيْه  َوَسلاَم فََقاَل إ نا اللاَ َقْد أَْوَجَ  ََلَا ِّب 

 (الناار  

ఓ నిరుపేద స్త్రీ తన ఇదదరు బిడలాను ఎతూకని నా వదదకు వచ్చింది. 
నేనామెకు మూడు ఖరూార పండుల ఇచాిను. ఇదదరు కూతళ్ుకు ఒకోా 
ఖరూారపండు ఇచ్చి మిగిలిన ఒకటి తన నోట్లల వేసుకోబోయింది. 
అంతలోనే అది కూడా ఇచేియమని వారు కోర్యరు. వెంటనే ఆమె తాను 
తిందామనుకుని ఆ ఖరూరా్యనిి రండు ముకాలు చేస్ తలోముకా ఇదదరు 
కూతళ్ుకిచ్చింది. అది చూస్ నాకు చాల్ల స్ంతోషం కలిగింది. నేనీ 
వషయానిి ప్రవకూకు తెలియజేశాను. దానికి ఆయన ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల స్మాధానం 
చెపాిరుుః "అల్లలహ్ ఆమె చేస్న పనిని మెచుికని ఆమె కోస్ం స్వరగం 
తపినిస్రి చేశాడు. లేదా ఆమెకు నరకాగిి నుండి వముకిూ నొస్ంగాడు". 
(ముస్లం 2630). 
 బంధ్యతావలిి కలుపుకోవడం నీపై వధగా ఉంది. ఎందుకనగా 
"రహిమ్" (బంధ్యతవం) అని అరబీ పదం "రహ్మత్" (కారూణయం) అని 
పదం నుండే వచ్చింది. బంధ్యతావనిి కలుపుకుంటే, పెంచుకుంటే దాని 
స్తఫలయ మాధ్యరయం పరలోకం కంటే ముందు ఇహ్ లోకంలోనే నీవు 
చవచూస్తూవు. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచ్చంచారుుః  
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ُه أَْن ُيبَْسَط ) ْزقُ  ه  يلَ لَ َمْن َِسا َهُ  هُ ر 
ْل َرَح  ه  َفْليَص   (أَْو ُينَْسأَ ِف  أََثر 

"తన ఉపాధలో స్మృదిా, ఆయుషుయలో పెరుగుదల ఎవరికి ఇషటమో వారు 
తన బంధ్యవులతో స్తసంబంధాలు పెటటకోవాలి". (ముస్లం 2557, 
బ్దఖారి 2067). 
 అల్లలహ్ నీకు తన ప్రతేయక దయ నొస్ంగి ఉంటే, గురుూంచుకో! నీ వదద 
పనిచేయుటకు వచ్చిన వయకిూ తన పరిస్ితి బాగులేక, ఆరిిక దుస్ితి తన 
స్ంతానానిి శకిూహీనంగా చేస్నందుకు వచాిడు. అతనితో నీవు కింనంగా 
ప్రవరిూంచకు. అతనితో జరిగే లోపాలిి మనిించేసెయియ. అనస్ 
రజ్జయల్లలహు అనుా ప్రకారం:  

َ َصنَْعَت َوََل أََلا َصنَْعَت  ملسو هيلع هللا ىلصَخَدْمُت الناب يا ) ن نَي فَََم َقاَل ل  أُف  َوََل َل   (.َلَْشَ س 

"నేను పది స్ంవతసర్యలు ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص స్తవలో ఉనాిను. ఒకాస్తరి ఊఁ 
అనలేదు. ఎందుకు చేశావు, ఎందుకు చేయలేదు అనీ అనలేదు". (బ్దఖారి 
6038). 
 ఆయిష్క  ఉలేలఖనం ప్రకారం: ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఎనిడూ తమ స్తవకుణిణ- 
గానీ, భారయనుగానీ కటటలేదు. కటటడానికి తమ చెయియ లేప్పనది  మవలం 
అల్లలహ్ మారగంలో యుదాం చేస్నిపుిడే. (అహ్మద్. ఇది స్హీ హ్దీసు).  
 ఇబ్ది ఉమర్ ؆ ఉలేలఖనం ప్రకారం: ఒక వయకిూ ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص వదదకు వచ్చ  ి

‘ప్రవకాూ! నా స్తవకుడు చెడుగా ప్రవరిూస్తూడు, అనాయయం చేస్తూడు. 
అల్లంటపుిడు నేనతడిి కటటవచాి?’ అని అడిగాడు. అందుకు ప్రవకూ 
స్మాధానమిస్తూ "నీవు అతడిి ప్రతి రోజు డెబెవా  స్తరుల మనిిస్తూ ఉండు" 
అని చెపాిరు. (అహ్మద్, తిరిమజ్జ. ఇది స్హీ హ్దీసు). 
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 అహా! ఎంత వచ్చత్రం!! మనం మనలో ఉని బలహీనుల హ్కుాలను 
నెరవేరిడంలో వెనకబడి ఉనాిము, అయినా అల్లలహ్  తో వరషం కరకు 
దుఆ చేసుూనాిము. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఈ ప్రవచనానిి మరచ్చపోయామా?  

وَن َوُتْرَزُقوَن إ َلا ب ُحَعَفائ ُكمْ )   (َهْل ُتنََْصُ

"ఈ బలహీనుల చలువతోనే మీకు (అల్లలహ్) స్హాయం లభసుూంది 
మరియు ఉపాధ దొరుకుతంద"ని గ్రహించండి. (బ్దఖారి 2896).  
 బలహీనుల స్హాయం చేయుట ప్రవకూ స్ంప్రదాయం. దీని 
అనుస్రణలో పుణయం ఉంది. ఎలలవేళ్లోల దానిి పాటించుట మంచ్చ గౌరవ 
మర్యయద గల వషయం.  

ع يَف َوُيْرد ُف َوَيْدلُ   ملسو هيلع هللا ىلصُل الل َكاَن َرُسو ي الحا ْي  فَيُْزج 
 .و ََلُمْ َيتََخلاُف ِف  اْلَْس 

"ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ప్రయాణంలో నడచ్చనపుిడు అందరికనాి వెనుక ఉండి 
బలహీనులకు ఊతమిచ్చి నడిప్పంచేవారు. లేదా వారిని వాహ్నం మీద తన 
వెనుక కూరోిబెటటకునేవారు. వారికోస్ం (అల్లలహ్  ను) ప్రరిించేవారు". 
(అబూ దావూద్ 2639. దీని స్నద్ హ్స్న్). 
 ఈ అనుచర స్ంఘంలో బీదవాళ్ు, అగతయపరుల (స్హాయానికి) 
ఎందరో వీరులునాిరు; వారిలోని బలహీనుల పటల స్తనుభూతి 
చూపేవారు. వస్తాలేలనివారికి వస్తాలు ధరించేవారు. వారిలోని అనాథ్లను 
పోష్టంచేవారు. వారిలోని వతంతవుల పటల లులు చేస్తవారు. 
 ఈ స్ంఘటన ప్రజలోల ప్రభలియుంది. అయినా నేను కూడా దానిి 
ప్రస్తూవంచడంలో తృప్పూ, ఇతరులకు గుణపాఠం అని ఆశిసుూనాిను. ఒక 
వయకిూ కలలో ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص తన వదదకు వచ్చి "నీవు ఫల్లన చోట ఫల్లన బిన్ 
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ఫల్లన వదదకు వెళ్ళు స్వరగం శుభవారూ ఇవువ" అని చెప్పినటల వనాిడు. 
ఇతను లుల్కాని, ప్రవకూ కలలో చెప్పిన వయకిూ పేరు ఆలోచ్చంచగలిగాడు. ఆ 
పేరు గల ఏ వయకిూ అతనికి గురుూర్యలేదు. అపుిడు అతను స్వపిభావం చెపేి 
వయకిూ వదదకు వెళ్తుడు. ఎవరి గురించ్చ నీవు స్వపి చూశావు అతనికి ఈ 
శుభవారూ వనిప్పంచు అని అతడు చెపాిడు. అడుగుతూ, తెలుసుకుంట్య 
చ్చవరికి అతనుండే గ్భమం తెలుసుకునాిడు. ఆ గ్భమానికి వెళ్తుడు. ఆ 
వయకిూ గురించ్చ అడిగాడు. ఎవరో అతని వదదకు తీసుకెళ్తురు. అతడిి 
కలిశాక 'నా వదద నీకో శుభవారూ ఉంది. అయితే నీవు చేస్త 
స్తాార్యయలేమిట్ల చెపినంత వరకు నేను కూడా శుభవారూ వనిప్పంచను 
అని చెపేిశాడు. ఇతర ముస్లంలు చేస్త స్తాార్యయలే చేసుూనాిను అని 
అతడనాిడు. అయితే నేను చెపిను అని అతను చేస్త స్తాారయలుమిట్ల 
చెపేి తీర్యలని మొండిపటట పటాటడు. అపుిడు అతడు ఇల్ల చెపాిడుుః 
"వనుుః నేను ఓ చ్చని పాటి పని చేసుకని నా భారయస్ంతానానికి ఖరుి 
పెడుతూ ఉంటాను. ఎపుిడైతే నా పకిాంటి మనిష్ట చనిపోయాడో, 
అతనింట్లల భారయ, ప్పలలలునాిరో అపిటి నుండి నా నెలస్రి జీతంలో రండు 
వంతలు చేస్ ఒక వంత నా ఇంట్లల మరో వంత నా పొరుగువారింట్లల 
ఖరుి పెడుతనాిను. అపుిడు ఇతను చెపాిడుుః ఇదే స్తాారయం నినుి 
ఇంతటి గపి స్తినానికి చేరిింది. తెలుసుకో! నేను ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ని కలలో 
చూశాను. ఆయన నీకు స్వరగం శుభవారూ ఇచాిడు అని చెపాిడు 

*  *  * 
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