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అషట వనం 
ప్ర జల మధా సయోధాకు ప్ర యత్నంచుట 

نُوَن إ ْخَوةٌ فَأَْصل ُهوا بنَْيَ أََخَوْيُكْم َواتاُقوا اللَ لََعلاُكْم تُْرََحُونَ ]
  {91}احلجرات: [ إ ناََم اْلُْمم 

]విశ్వాసులు పరసురిం సోదరులు. కనుక మీ సోదరుల మధ్య 
సింబింధాలను సింసారిించిండి. అలీ్లహ్ కు భయపడిండి, మీపై 
దయచూపట్ిం జరగవ్చుు[. (హుజుర్యత్ 49: 10). 
 సోదర్య! మంచ్చ మనసుసలు అనైకయత, భనితవం అంటే స్హించవు, 
ఇషటపడవు. అవ స్వచఛత, పవత్రతను ఇషటపడని నైరమల్లయనికి దూరంగా 
కలుష్టతమన స్మాజంలో అవ దానిి లెకిాస్తూయి. అందు మ అవ (మంచ్చ 
మనసుసలు) పవత్ర ఛాయలోనే నీడ వెతకుతూ ఉంటాయి. 
సభ్రాతృతవంతో వీచే గాలితోనే ప్రీతి చెందుతాయి. ప్రేమ పచ్చిక మరియు 
అనుర్యగ పుష్కిల మధేయ తృప్పూ చెందుతాయి. అందు మ ప్రేమంగా 
ఉండేవారి మధయ దేవష్కల తఫ్తను గాలి వీసుూనిపుిడు మంచ్చ 
మనసుసగలవాడు తృప్పూగా ఉండలేని వషయం నీవు చూస్తూవు. అపుిడు 
అతడు శాంతిపావురం మాదిరిగా తహ్తహ్ల్లడుతూ హ్ృదయాలోల 
ప్రేమ, మనసుసలో నైరమలయం తిరిగి ర్యనంత వరకు నిద్రపోడు. పరస్ిరం 
స్తసంబంధాలు లేని వారి మధయ ర్యజీ కుదిరేి వయకిూ ఎంత చలవ 
హ్ృదయుడు. ఈ శ్రేయోభల్లష్టది ఎంత మంచ్చ మనసుస.  
 ఈ తోట ఫలం అల్లలహ్ స్ంతృష్టటతో పాట గపి పుణయం కూడాను. 

َبنْيَ  ََل َخْْيَ ِف  َكث ٍْي م ْن نَْجَواُهْم إ َلا َمْن أََمَر ب َصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو إ ْصََّلحٍ ]

اة  الل  فََسْوَف ُنْمت يه  أَجْ  ًَ َغاَء َمْر
  {992}النساء:[ ًرا َلظ يًَم النااس  َوَمْن َيْفَعْل َذل َك ابْت 
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]ప్రజలు జరిపే రహసయ సమాలోచనలలో సాధారణింగా ఏ మేలూ 
ఉిండదు. కాని ఎవ్రైనా రహసయింగా ద్వనధ్రామలు చెయయిండి అని 
బోధసేు లేక ఏదైనా సతాారయిం కొరకు లేద్వ ప్రజల వ్యవ్హారాలను 
చకాబరిచే ఉదేదశయింతో ఎవ్రితోనైనా ఏదైనా రహసయిం చెబితే అది 
మించి విష్యమే. ఎవ్రైనా అలీ్లహ్ సింతోష్ిం కొరకు ఈ విధ్ింగా 
చేసేు వ్యరికి మేము గొపు ప్రతిఫల్లనిా ప్రసాదిసాుము[. (నిస్త 4: 
114). 
 నీ సోదరుల మధయ ర్యజీ కుదిరేి పని దుఆతో ఆరంభంచు. ఇల్ల దుఆ 
చెయిుః అల్లలహ్ ఈ లులు కరకు వారి హ్ృదయాలను తెరువుగాక! 
అల్లలహ్ ఇల్ల అంటనాిడుుః [ ْلُح َخْْي [َوالصُّ  ]రాజీ కుదురుడింలోనే 
ఎింతో మేలుింది[.  
 వేరు వేరు దృకిథాలిి దగగర చేస్త, వభేదాల కారణాలిి తకుావ చేస్త 
ప్రయతిం చేయి. ఒకరి పటల ఒకరికి ప్రేమ కలుగజేయి. ప్రతి ఒకారికి 
రండోవాడు అతనితో చాల్ల గాఢంగా ప్రేమిసుూనాిడని, అతనిలో నీ మీద 
ఏల్లంటి దేవషం, కపటం లేదని తెలియజేయి. ఇందులో నీకు కంత 
అబదాం చెపివలస్ వచ్చినా పరవాలేదు. (ఈ అబదాం అనుమతి  మవలం 
ర్యజీ కుదరిడాని మ సుమా, మరే దానికి కాదు). ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
ఆదేశించారుుః  

ا) ا أَْو َيُقوُل َخْْيً ي َخْْيً
ُح بَنْيَ النااس  َفيَنْم 

ي ُيْصل  اُب الاذ   (َليَْس اْلَكذا

"ప్రజల మధయ స్ంబంధాలను చకాదిదేద ఉదేదశయంతో ఒకరి స్దుగణాలు 
మరొకరి ముందు వయకూపరిచేవాడు లేదా ఒకిరిి గురించ్చ ఏదైనా మంచ్చ 
వషయానిి మరొకరి ముందు వెలిబ్దచేివాడు అబదాాలకోరు కాజ్జలడు". 
(బ్దఖారి 2692, ముస్లం 2605).  

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net


సత్కార్య వనాలు 
 

 

61 

 సోదరుల మధయ స్ంధ కుదరిడం కూడా ఓ స్తాారయలు. అందుకు 
ఈ పని చేస్తూ పుణాయనిి ఆశించడం మరచ్చపోకు. అదే స్దాభగయ రహ్స్యం. 
స్ంధ కుదురిడానికి తాళ్ంచెవ ల్లంటిది. స్వవకృతికి స్బబ్ద. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص 
ఇల్ల ఆదేశించారుుః  

ْثننَْي  َصَدَقةٌ ) ُل َبنْيَ اَل 
ْمُس َيْعد   (ُكلا َيْوٍم َتطُْلُع ف يه  الشا

"స్తరుయడు ఉదయించే ప్రతిదినమూ ఇదదరి మధయ నాయయబదాంగా స్ంధ 
కుదురిడం కూడా స్తాారయలు". (బ్దఖారి 2989, ముస్లం 1009). 

*  *  * 
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