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నవ వనం 
ప్ర చారం, శిక్షణ 

 అల్లలహ్ స్తక్షిగా ఇంతకంటే అందమన తోట మరొకటి ఉండదు; 
రకరకాల ఫల్లలు, ప్రభావతం చేస్త పుష్కిలు, ఈ తోట దరశనానికి వచ్చిన 
వాడు అలస్పోడు, దాని చెలమలు అంతం కావు. దాని ఛాయ 
ఎడతెగనిది. దాని ఊటలు లెకాలేనివ. అందులో తన హ్ృదయం, నోరు 
మరి ఆలోచనలతో పనితీసుకునువాడే వజయ వంతడు. తేనెటీగ 
మాదిరిగా; అది వసుగు, అలస్ట అంటే తెలియదు. రకారకాల రస్తనిి 
పీలుికుంట్య తేనె తయారు చేసుూంది. ఈ (ప్రచార, శిక్షణ) తోటలో పని 
చేస్తవాడు ప్రతిఫలం పొందుతాడు. దాని కోతకు స్దామయేయవాడు ల్లభం 
మరియు స్ంతోషం పొందుతాడు.  
 ఒక మంచ్చ మాట దావర్య నీవు బోధన ఆరంభంచు. ఎందుకనగా 
మంచ్చ మాట ఒక స్దకా (స్తాారయం). ఒక చ్చరునవువ దావర్య ప్రచారం 
ఆరంభంచు. నీ తోటి సోదరునితో నీవు మందహాస్ముతో మాటాలడడం 
కూడా స్తాారయం. నీ ఉతూమ నడవడిక దావర్య నీవు ప్రచారకుడివయిపో. 
నీవు నీ ధనంతో ప్రజలిి ఆకటటకోలేవు. నీ స్దవరూనతో ఆకటటకోగలుగుతావు.  
 సోదర్య! ప్రవకూగారి ఒక వచనం అయినా స్రే ఇతరుల వరకు 
చేరవేయి. నీ ప్రేమికుల గుండెలోల ప్రవకిూ గారి ఒక స్ంప్రదాయ ప్రేమను 
కలిగించు. వారి హ్ృదయాలను వారి ప్రభువు వధేయతతో అలంకరించు. 
వవేకము మరియు మంచ్చ ఉపదేశం దావర్య వారిని ప్పలువు. దూరం చేస్త 
మాటలు, కఠోర పదాతి వడనాడు.  

ْن ] وا م  نَْت ََلُْم َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغل يَظ الَقْل   ََلنَْفحُّ
َن الل  ل   َفب ََم َرَْحٍَة م 
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 ُ ْر ََل
ْرُهْم ِف  اْلَْمر  َفإ َذا َلَزْمَت َحْول َك َفاْلُف َلنُْهْم َواْستَْغف  ْم َوَشاو 

ل نيَ   ُّ اْلُتََوك 
ْل َلََل الل  إ نا اللَ ُُي    {921}آل لمران:[ َفتََوكا

](ప్రవ్కాు!) అలీ్లహ్ యొకా అనింత కరుణ వ్లీనే నీవు వ్యరిపటీ్ 
మృదు సాభావుడవు అయాయవు. నీవే గనక కరాశుడవు కఠిన 
హృదయుడవు అయినటీ్యితే వ్యరిందరూ నీ చుటుట పకాల నుిండి 
దూరింగా పోయేవ్యరు[. (ఆలి ఇమ్రాన్ 3: 159). 
 నీ పటల తపుి చేస్న వాడిని క్షమించ్చ ప్పలుపునిచాివని ఆశించు. 
పాపంలో మునిగి ఉని నీ సోదరునికి స్హాయం చేస్ నీ చేత అతని 
స్నామర్యగనికి మారగం సుగమం చేయి. రుజుమారగం నుండి దూరమన ప్రతి 
ఒకారి పటల వాతసలయ కాంతి దావర్య నీ కళ్ును ప్రకాశవంతం చేసుకో 
చ్చవరికి నీవు ఎవరవరి కోస్ం స్నామరగం కోరుతనాివో వారికి ఈ కాంతి 
లభసుూంది. 
 నీ పొరుగువానికి ఒక కాయసెట్ బహుకరించ్చ, లేదా నీ మిత్రునికి ఓ 
పుస్ూకం పంప్ప, ఇస్తలం వైపు స్వచఛముగా ప్పలిచ్చ అల్లలహ్ అతనికి స్ధాాగయం 
ప్రస్తదించుగాక అని ఆశిస్తూ కూడా నీవు ప్రచారకునివ కావచుి.  
 నీకు ప్రస్తదించబడిన స్రవ శకుూలను, ఉపాయాలను ఉపయోగించ్చ 
ప్రచారకునివ కావచుి. నీవు కాలు మోప్పన ప్రతి చోట శుభం 
కలగజేస్తవానివగా అయిపో. అడాంకులుంటాయని భ్రమ పడకు. 
చ్చనివాటిని మహా పెదదగా భావంచ్చ (భయం చెందకు). వదాయవంతలు, 
గపి ప్రచారకులతో స్ంప్రదించ్చ నీ ప్రచారం ఆరభంచు. ఇల్ల నీ ప్రచారం 
పరిపూరణజ్జఞనం మీద ఆధారపడి నడుస్తూ ఉంటంది.  

َي أَْحَسُن ] ْكَمة  َواْلَْول ظَة  احلََسنَة  َوَجاد َْلُْم ب الات ي ه  اْدُع إ ََل َسب يل  َرب َك ب احل 

ينَ إ نا َرباَك هُ  لا َلْن َسب يل ه  َوُهَو أَْللَُم ب اْلُْهتَد  ًَ  {962}النهل: [َو أَْلَلُم ب َمْن 
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]నీ ప్రభువు మారుిం వైప్పనకు పలువు, వివేకింతో, చకాని 
హితబోధ్తో. ఉతుమోతుమ రీతిలో వ్యరితో వ్యదిించు. నీ ప్రభువుకే 
బాగా తెలుసు; ఆయన మారుిం నుిండి తపుపోయినవ్యడు ఎవ్డో, 
రుజు మారుింపై ఉనావ్యడూ ఎవ్డో[ (నహ్ల 16: 125). 
 నీ బాధయత స్ందేశం అందజెయయడలు. 

 {97}يس ]َوَما َلَلينَا إ َلا اْلبَََّلُغ اْلـُمب ني[. 

]సుష్టమైన రీతిలో సిందేశ్వనిా అిందజేయడమే మా బాధ్యత[. 
(యాస్వన్ 36: 17). హ్ృదయాలకు మారగం చూపే బాధయత, తాల్లలు 
పడి ఉనివాటిలో తాను కోరేవారివ వపేి బాధయత కూడా అల్లలహ్ దే.  

ْن َهادٍ ] ي ب ه  َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْحل ل  اللُ فَََم َلُه م  مر:[ َذل َك ُهَدى الل  ََيْد   {69}الزُّ

]ఇది అలీ్లహ్ మారుదరశకతాిం. దీని ద్వారా ఆయన తాను కోరిన 
వ్యరిని సతయమారుింపైకి తీసుకువ్సాుడు. సాయింగా అలీ్లహ్ మారుిం 
చూపనివ్యడికి, మరొక మారుదరశకుడు ఎవ్ాడూ లేడు[ (జుమర్ 39: 
23). 
 నీ ప్రచారం ఫలించ్చనది, దాని ఫలితంగా పండిన ఫల్లలు చూస్ 
స్ంతోషపడు. నీవు పొందే ప్రతి వజయానిి నీ కరకు వేచ్చ చూసుూని, నీ 
అడుగులు పడటానికి ఎదురుచూసుూని మరో వజయానికి మెటటగా ఉంచ్చ 
ముందుకెదుగు.  
 ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص తమ జ్జతి వారి స్నామరగంతో ఎంత స్ంతోష్టంచారు? కాదు, 
అనారోగయ యూదుని ప్పలలవాని స్నామరగంతో ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص చాల్ల 
స్ంతోష్టంచారు. ఆ స్ంఘటనను అనస్  ఇల్ల ఉలేలఖంచారుుః  
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يٌّ َُيُْدُم الناب يا ) 
َض َفأََتاُه الناب يُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن ُغََّلٌم ََيُود  نَْد ل  َيُعوُدُه فََقَعَد  ملسو هيلع هللا ىلصفََمر 

 ُ  َفَقاَل ََل
ه  م   ئَرأْس  َفأَْسلََم  ملسو هيلع هللا ىلصأَْسل ْم فَنََظَر إ ََل أَب يه  َوُهَو ل نَْدُه َفَقاَل َلُه أَط ْع أََبا اْلَقاس 

ْن الناار   ملسو هيلع هللا ىلصَفَخَرَج الناب يُّ  ي أَنَْقَذُه م 
 (َوُهَو َيُقوُل احْلَْمُد لل ا  الاذ 

ఒక యూద బాలుడు ప్రవకూ స్తవ చేస్తూ ఉండేవాడు. ఒకస్తరి అతని 
ఆరోగయం చెడిపోయింది. అతడిి పర్యమరిశంచడానికి ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص వచ్చి, 
అతని తల్లపున కూరుినాిరు. కంతస్తపటికి "నీవు ఇస్తలం స్వవకరించు" 
అని అతనితో అనాిరు. అపుిడు అతడు అకాడే ఉని తన తండ్రి వైపు 
చూశాడు. దానికి అతను నీవు అబ్దల్ ఖాస్ం ملسو هيلع هللا ىلص (అంటే ప్రవకూ) 
మాటను అనుస్రించు అని అనాిడు. అపుిడు ఆ బాలుడు ఇస్తలం 
స్వవకరించాడు. (ఆ తర్యవత కంత స్తపటికి ఆ బాలుడు చనిపోయాడు. 
అపుిడు ప్రవకూ) అల్ హ్ందులిల్లలహ్! అల్లలహ్ ఇతడిని నరకం నుండి 
కాపాడాడు అనాిరు. (బ్దఖారి 1356).  
 తలతలల్లడే ప్రవకూ మాటలను శ్రదాగా వను, అతిఉతూమ, 
అతిఉనితమన ప్రచారకులు (అంటే ప్రవకూ) తాను తయాయరు చేస్న 
ప్రచారకులోల చ్చతూశుదిాగల ఒకరైనా అలీ బిన్ అబీ తాలిబ్  కు కైబర్ 
రోజున ఇల్ల చెపాిరుుః  

ُهْم ب  )  ْ ْم فََواللاْدُلُهْم إ ََل اْْل ْسََّلم  َوأَْخِب  َْلَْن َُيَْدى ب َك َرُجٌل  ََم ََي ُ  َللَيْه 

ٌد َخْْيٌ  ْن َُحْر  الناَعم  َواح   ( َلَك م 

"వారిని ఇస్తలం వైపునకు ప్పలువు. వారిపై వధగా ఉని వషయాలిి వారికి 
తెలియజేయి. అల్లలహ్ స్తక్షిగా! నీ దావర్య ఒకా మనిష్టకి కూడా స్నామరగం 
ప్రపూమయియందంటే అది నీకు లులు జ్జతికి చెందిన ఎర్ర ఒంట్టల కంటే 
ఎంతో ఉతూమం". (బ్దఖారి 2942). 
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 ప్రచార కారయం దావర్య లేదా ఎవరికైనా ఒక ధరమ వషయం నేరిడం 
దావర్య నీవెనిి పుణాయలు పొందుతావు లెకిాంచలేవు. నీవు ఇచ్చిన ప్పలుపు 
ప్రకారం ఆచరించే వారు, నీవు నేరిిన వదయకు క్రయరూపం ఇచేివారు 
ఎంతమంది ఉంటారో అంతే పుణయం నీకు లభసుూంది. వారి పుణాయలోల 
ఏల్లంటి కరత జరగదు. అల్లలహ్ గపి దయగలవాడు.  
 ప్రచార కారయం నీ నుండి, నీ ఇల్లలలు ప్పలలలతో, నీ దగగరివారితో ఆరంభం 
చేయి. బహుశా అల్లలహ్ నీ శ్రమలో శుభం కలుగు జేయుగాక. నీ స్తాా- 
ర్యయనిి అంగీకరించుగాక. ఆయన చాల్ల దాతృతవ, ఉదార గుణం గలవాడు.  
 అల్లలహ్ వైపు ప్పలుపుకు స్ంబంధంచ్చన ఓ స్తాారయ స్ంఘటన శ్రదాగా 
చదువు. ఎవరితో ఈ స్ంఘటన జరిగిందో స్వయంగా అతడే చెపాిడు. 
అతను ఇటాలీ దేశానికి స్ంబంధంచ్చన అల్ బరోూ ఓ. పచీిని (Alberto O. 
Pacini): నాకు స్తయ ధరమం వైపునకు స్నామరగం చూప్పన అల్లలహ్  మ 
అనేకానేక సోూత్రములు. అంతకు మునుపు నేను నాస్ూకునిగా, వల్లస్వంతమన 
జీవతం గడుపుతూ మనోవాంఛల పూజ చేస్తవాడిని. జీవతం అంటే డబ్దా, 
పైస్త అని. స్ంపాదనే పరమారిం అని భావస్తూ ఉండేవాడిని. ఆకాశ 
ధర్యమలనిిటితో వసుగెతిూ పోయి ఉంటిని. ప్రథ్మ స్తినంలో ఇస్తలలు 
ఉండినది. ఎందుకనగా మా స్మాజంలో దానిని చరిత్రలోనే అతి చెడా 
ధరమంగా చ్చత్రీకరిసుూనాిరు. ముస్లములు అంటే మా మధలో వగ్రహాలను 
పూజ్జంచేవారు, స్హ్జీవన చేయలేనివారు, ఏదో కనిి అగోచర్యలను 
నముమతూ వాటి దావర్యనే తమ స్మస్యల పరిష్కార్యనిి కోరువారు. 
రకూప్పపాసులు, గరువలు, కపటలు మరియు ఇతరులతో ప్రేమపూరవకమన 
వాతవరణంలో జీవతం గడిపే గుణం లేనివారు అని అనుకునేవాడిని.  
 ఇస్తలంకు వయతిరేకమన ఈ వాతావరణంలో నేను పెరిగాను. కాని 
అల్లలహ్ నా కరకు మారగదరశకతవం వ్రాస్తడు, అది కూడా స్ంపాదన 
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కరకై ఇటాలీ వలస్ వచ్చిన ఓ ముస్లం యువకుని దావర్య. ఏ ఉదేదశయం 
లేకుండానే నేను అతడిని కలిశాను. ఒక ర్యత్రి నేను చాల్ల స్తపటి వరకు 
ఒక బార్ లో ర్యత్రి గడిప్ప తిరిగి వసుూనాిను. మతూ కారణంగా పూరిూ 
స్ిృహ్ తప్పి ఉనాిను. రోడ్ మీద నడుస్తూ వసుూనాిను నాకు ఏదీ 
తెలియకుండా ఉంది పరిస్ితి. అకస్తమతూగా వేగంగా వసుూని ఓ కార్ ననుి 
ఢీకంది. నేలకు ఒరిగాను. నా రకూంలోనే తేల్లడుతండగా, అపుిడే ఆ 
ముస్లం యువకుడు తారస్పడి నా తలి చ్చకితసకు ప్రయతిం చేశాడు. 
పోలీస్ కు ఖబరు ఇచాిడు. నేను కోలుకునే వరకు ననుి చూసుకుంట్య 
నా స్తవలో ఉనాిడు. ఇదంతా నాకు చేస్న వయకిూ ఒక ముస్లం అని నేను 
నమమలేక పోయాను. అపుిడు నేను అతనికి దగగరయాయను. అతని ధరమం 
యొకా మూల వషయాలు తెలుపమని కోర్యను. దేని గురించ్చ 
ఆదేశిసుూంది, దేని గురించ్చ నివారిసుూందో చెపుిమనాిను. అల్లగే ఇతర 
మతాల గురించ్చ నీ ధరమ అభప్రయలుమిటి? ఈ వధంగా ఇస్తలం గురించ్చ 
తెలుసుకని, ఆ యువకుని స్దిరూన వలల అతనితో ఉండస్తగాను. చ్చవరికి 
పూరిూ నమమకం కలిగింది; నేను అజ్జఞనంలో ఉండి నా ముఖంపై దుముమ 
ర్యసుకుంటంటినీ అని, ఇస్తలలు స్తయధరమమని. వాస్ూవానికి అల్లలహ్ 
చెప్పింది నిజలుననిుః  

ينَ ] َرة  م َن اخلَاِس    [ َوَمْن يَبْتَغ  َغْْيَ اْل ْسََّلم  د ينًا فَلَْن ُيْقبََل م نْهُ َوُهَو ِف  اْلَخ 

  {52}آل لمران:

]ఎవ్డైనా ఈ విధేయతా విధానానిా (ఇసాీిం) కాక మరొక మారాునిా 
అవ్లింబిించదలిసేు, ఆ మారుిం ఎింతమాత్రిం ఆమోదిించ బడదు. అతడు 
పరలోకింలో విఫలుడౌతాడు, నష్టపోతాడు[. (ఆలి ఇమ్రాన్ 3: 85). 
అపుిడు నేను ఇస్తలం స్వవకరించాను.  

*  *  * 
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