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 املعروف حدائق

ప్రథమ వనం 
ముస్లి ముల రహస్యాలను కప్పి ఉంచుట 

 సోదర మహాశయ! కప్పి ఉంచుట అనేది రండు రకాలుగా ఉంటంది. 
1. బాహ్యముగా. 2. అంతరయముగా.  
 అంతరయముగా అంటే ఒక ముస్లం ఏదైనా పాపం లేదా అశ్లలల కార్యయనికి 
ఒడిగడితే నీవు అతడిి నలుగురి ముందుకు తెచ్చి అవమానపరచకు. 

అతడిి పాపం చేయకుండా నిరోధంచు. మృదుతవము, అపాయయతతో 
కూడిన ఉపదేశం చేస్తూ అతనితో మెతకవైఖరి అవలంభంచు. అతడిి 
దాచ్చ ఉంచ్చ, అతని తప్పిదానిి బహిరగతం చేయకు. అల్లలహ్ ఎవరి 
తప్పిదానిి కప్పి ఉంచాడో నీవు దానిి బటటబయలు చేయకు.  
 మాఇజ్ అస్లమీ  తాను పాలిడిన వయబిచారం గురించ్చ ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص 
ముందు స్వయంగా తన నోట ప్రస్తూవంచాడు. అయినా ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص మాఇజ్ 
తన తప్పిదానిి కప్పి ఉంచ్చ, అల్లలహ్  తో క్షమాపణ కోరుకుంటే బావుండు 
అని తపన పడుతూ ఇల్ల అనాిరుుః ఏమంది నీకు, తిరిగి వెళ్ళు, క్షమాభక్ష 
కోరి, అల్లలహ్ వైపునకు మరలిపో". (ముస్లం 1695). మాఇజ్  కంత 
దూరం వెళ్ళు మళ్ళు తిరిగి వస్తూడు. ప్రవకాూ! ననుి పవత్రపరచండి అని 
అంటాడు. ప్రవకూ అదే స్మాధానమిస్తూరు. ఇల్ల మూడు స్తరుల 
జరుగుతంది. ఎపుిడైతే ప్రవకూకు నమమకం కుదిరిందో అతను ఈ 
దుష్కార్యయనికి పాలిడాాడని; ఈ పాపం నుండి పవత్రుడు అవదలుచు- 
కుంటనాిడని; మరియు తాను తన ప్రభువుతో కలుసుకునిపుిడు 
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అతనిపై ఈ పాపభారం ఉండదదని ఆశిసుూనాిడని. అపిడు ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص 
అతనిపై "హ్ద్" (శిక్ష) వధంచాలని స్హ్చరులకు ఆదేశించారు. వారు 
అతనిి తీసుకెళ్ళు అతనిపై ర్యళ్ళు రువవడం ఆరంభంచారు. ర్యళ్ు తాకిడిని 
స్హించలేక అకాడి నుండి పరుగెతాూడు. కందరు స్హ్చరులు అతని 
వెంటబడి ర్యళ్ళు రువావరు. చ్చవరికి అతను చనిపోయాడు. అతని 
పారిపోయే వషయం తెలిస్నపుిడు ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చెపాిరుుః  

 (. َلَليْه  ُه أَْن يَتُوَب َفيَتُوَب اللُ َهَّلا َتَرْكتُُموُه َلَعلا ) 

"వెంబడించకుండా మీరందుకు అతనిి వడిచ్చ పెటట లేదు. అతను తౌబా 
చేస్ ఉంటే అల్లలహ్ అతని తౌబాను అంగీకరించేవాడు". (అబూ దావూద్ 
4419). మరో ఉలేలఖనంలో ఉందిుః  

ُس ف يَها)  يَنَْقم 
اة   (.إ ناُه اْْلَن َلف ي أَْْنَار  اْْلَن

"ఇపుిడతను స్వరగపు కాలువలోల మునిగితేలుతూ ఉనాిడు". (అబూ 
దావూదు 4428. (ఇది జఈఫ్ హ్దీస్). 
 హా! ఎంతటి వచ్చత్రం! ఎకాడ ఏ దుష్కారయం, ఏ చెడు స్ంభవసుూందో 
అని కందరు నిరీక్షిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు? దానికి స్ంబంధంచ్చన 
అధకారులకు తెలియజేస్తూ వారు ధరమపరమన స్తధనాలతో దానిి ఖండిస్తూరు 
అనా? కాదు, దానిి ప్రజలోల వాయప్పంపజేయాలని, అంతే కాదు సెల్, ఇంటర్ 

నెట్ లో మరియు ఇతర స్తధనాలతో ప్రచురించాలని. ఇది వదంతలను 
వాయప్పంపజేయాలని వాంఛ, ఇది మహా వపరీతంగా పాకుతంది. స్రియైన 
ఇంకెవవరీ చేయుట, నిర్యరాించుట, దాచ్చ ఉంచుట మరియు స్భయతను 
పాటించుట ల్లంటి నిజమన స్తధనాలకు భనింగా ఉంది ఈ వైఖరి. 
ధరమపరమన శ్రేయోభల్లష పునాదులను తెలుసుకోకుండా వీరు ఎకాడు- 
నాిరు? అల్లలహ్ యొకా ఈ ఆదేశానిి ఎందుకు చెవున బెటటట లేదు?  
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ْنيَا ] يٌم ِف  الدُّ
يَن آََمنُوا ََلُْم َلَذاٌب أَل  ذ  َشُة ِف  الا يَع الَفاح  بُّوَن أَْن َتش 

يَن ُُي  ذ  إ نا الا

َرة  َواللُ َيْعلَُم َوأَْنُتْم ََل تَْعلَُمونَ    {91}النور:[ َواْلَخ 

]విశ్వాసుల మధ్య అశ్లీలత వ్యయపించాలని కోరేవ్యరు, ప్రపించిం- 
లోనూ, పరలోకింలోనూ వ్యధాభరితమైన శిక్షకు అరుులు. అలీ్లహ్ 
ఎరుగును. మీరు ఎరుగరు[. (నూర్ 24: 19). 
 ప్రజల మరుగు వషయాల వెంట పడేవారు తమ ఈ అలవాటను 
వదులుకోకుంటే వారు స్వయంగా నీచాతినీచమన స్ితిలో అవమానానికి 
గురి కావలస్ వచేి స్ందరభం నుండి ఇకనైన భయపడాలి.  

َحتاى َأْسَمَع اْلَعَوات َق  ملسو هيلع هللا ىلص َناَدى َرُسوُل الل :َقاَل   ي  َلْن َأِب  َبْرَزَة اْْلَْسَلم  

اْلُْْسل م نَي َوََل  اْْل يََمُن َقلْبَُه ََل تَْغتَاُبوا َمَن ب ل َسان ه  َوََلْ َيْدُخل  َيا َمْعََشَ َمْن آ) :َفَقاَل 

 َيتاب ع  َتتاب ُعوا َلْوَراِت  ْم فَإ ناُه َمْن َيتاب ْع 
يه   .( َلْوَرتَُه َحتاى َيْفَحَهُه ِف  بَيْت ه  اللُ  َلْوَرَة أَخ 

అబూ బర్యా అస్లమీ  ఉలేలఖనం ప్రకారం: నవయువకుర్యళ్ుకు కూడా 
వనిప్పంచే వధంగా ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص గంతెతిూ చాటింపు చేస్తూ ఇల్ల చెపాిరుుః "ఓ 
ప్రజల్లర్య ఎవరైతే నోటి దావర్య వశవస్ంచారో, వశావస్ం వారి 
ఆంతరయంలో చేరలేదో! ముస్లములను పరోక్షంగా నిందించకండి. వారి 
రహ్స్య వషయాల వెంటబడకండి. ఎవరు తన సోదరుని రహ్స్య 
వషయాల వెంట పడుతాడో అల్లలహ్ అతని రహ్స్య వషయాల 
వెంటపడతాడు. అతడు తన ఇంట్లల ఉండగానే అల్లలహ్ అతడిని 
అవమానం పాలు చేస్తూడు". (అహ్మద్. స్హీ లిగైరిహీ, దాని స్నద్ హ్స్న్). 
 బాహ్యముగా కప్పి ఉంచుట అంటే దుసుూలు లేకుండా నగింగా 
ఉనివానికి దుసుూలు ధరించ్చ ప్రజల చూపు పడకుండా ఉంచుట. అల్లలహ్ 
స్తక్షిగా! ఇది ప్రియప్రవకూ పదాతి. మాఇజ్ అస్లమీ  స్ంఘటనలో ఈ 
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రండు రకాలు ఉనాియి. (మొదటి రకం గురించ్చ పై హ్దీసులు 
చదివారు, రండవ రకం గురించ్చ) అబూ దావూద్(4377)లో ఉంది, 
ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص హ్జ్జాల్ అను వయకిూని మాఇజ్ కు ఏదైనా గుడా ఇవావలని 
ప్రోతసహిస్తూ ఇల్ల చెపాిరుుః  

ا لََك ) َك َكاَن َخْْيً
َتُه ب ثَْوب   (.َلْو َسََتْ

"నీ దుసుూలతో అతడిి దాచ్చ ఉంచ్చతే అది నీ కర మ లులుగా ఉండును". 
 అల్లలహ్ నినుి కాపాడుగాక! ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ముస్లముల బాహ్యంతర 
రహ్స్తయలను, వారు స్జీవంగా ఉనిపుిడు మరియు చనిపోయిన తర్యవత 
కూడా ఎల్ల దాచ్చ ఉంచుతనాిరో గమనించు.  
 అల్లలహ్ నీకు స్దాభగయం ప్రస్తదించుగాక! పూరవపు ఇదదరి 
పుణయపురుషులోల జరిగిన ఈ స్ంఘటన; వారు ముస్లముల రహ్స్తయలను 
కప్పి ఉంచడంలో ఉని ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص యొకా ఉతూమ పదాతిని ఎల్ల 
ప్రస్తూవంచుకుంటనాిరో శ్రదాగా పింంచు (ఆలకించు): ఇదిగో ఇతను 
అబ్దదల్లలహ్ హౌజని, ఇల్ల తెలిపారుుః నేను ప్రవకూగారి మొఅజ్జాన్ బిల్లల్  
ను హ్లబ్ అను ప్రంతంలో కలిశాను. బిల్లల్! ప్రవకూ ఖరుిలు ఎల్ల 
ఉండేవ ఏమనా నాకు తెలుపుతావా అని అడిగాను. దానికి అతను ఇల్ల 
స్మాధానం ఇచాిడుుః ఆయన వదద ఏమి లేకుండింది. అల్లలహ్ వారిని 
ప్రవకూగా చేస్నపిటి నుండి ఆయన గతించే వరకు నేనే ఆయన ఖరుిలకు 
బాధ్యయనిగా ఉంటిని. ఆయన వదదకు ఎవరైనా ముస్లం నగి స్ితిలో వచ్చింది 
చూస్తూ ననుి ఆదేశించేవారు. నేను ఎవరి నుంచైనా అపుి తీసుకని అతనికి 
దుసుూలు ధరించ్చ, భోజనం చేయించేవాడిని. ఒకస్తరి ఒక బహుదైవా- 
ర్యధకుడు ననుి కలస్, బిల్లల్! నేను చాల్ల ఉనివాడిని, నా నుంచే నీవు 
అపుి తీసుకో, చూడు సుమా! వేరవవరి నుంచ్చ తీసుకోవదుద అని 
చెపాిడు. నేను అల్లగే చేస్తవాడిని. ఒకనాడు నేను వుజూ చేసుకని 
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నమాజు కరకు అజ్జన్ ఇవవడానికి స్దామయాయను అపుిడే అదే 
బహుదైవార్యధకుడు కందరి వాయపారుల మధయ వస్తూ ననుి చూడగానే 
‘ఓ హ్బషీ!’ అని అరిచాడు. హాజరుగా ఉనాిను చెపిండి అనాిను. అతి 
చెడా ముఖంతో నా ముందుకు వచ్చి ఓ చెడా మాట అని, తెలుస్త నెల 
పూరిూ కావడానికి ఎనిి రోజులునాియో? అని అడిగాడు. దగగరే ఉంది అని 
నేననాిను.  మవలం నాలుగు రోజులే అని చెప్పి, నీ మీద ఉని నా అపుికు 
బదులుగా నినుి తీసుకెళ్ళు నీవు గతంలో ఉనిటల లుకల కాపరిగా 
ఉంచుతాను అని అనేశాడు. ఈ మాటలు వని నా గుండె చలించ్చ 
పోయింది. ఇతరులకు కూడా ఇల్లంటి బాధే అవుతంది కదా. నేను ఇష్క 
నమాజు చేసుకునాిను, అపిటికి ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇంటికి తిరిగి వచేిశారు. 
ఆయన వదదకు వెళ్ళు నేను ర్యవచాి అని అనుమతి కోర్యను, ఆయన నాకు 
అనుమతించారు. నేను నా తలిలదండ్రులిి మీకు అరిిసుూను. ఏ బహు- 
దైవారధకునితో నేను అపుి తీసుకునేవాడినో అతడు ఇల్ల ఇల్ల అనాిడు. 
నా వైపు నుండి మీరు చెలిలంచడానికి మీ వదద ఏమీ లేదు, అల్లగే నా వదద 
ఏమీ లేదు. అతడు నా పరువుతీయనునాిడు. మీరు అనుమతిస్తూ గనక 
ఇస్తలం స్వవకరించ్చన ఫల్లన తెగవారి వదదకు వెళ్తూను. నా అపుి తీరిడానికి 
అల్లలహ్ తన ప్రవకూకు ఏదైనా ప్రస్తదించవచుి. అకాడి నుండి బయలుదేరి 
నా ఇంటికి వచాిను. నా తలవారి, తితిూ, చెపుిలు మరియు ఢాలు నా 
తలకడన పెటటకునాిను. స్హ్రీ స్మయం (ఫజ్ర్ స్మయానికి కంచం 
ముందు) అవుతంది. ఇక నేను వెళ్తదమని అనుకుంటనాిను. ఎవరో 
ఒకరు పరుగెతూకుంట వస్తూ బిల్లల్! తందరగా ప్రవకూ వదదకు చేరుకో 
అని  మ మశాడు. నేను ప్రవకూ వదదకు వచాిను. అకాడ నాలుగు జంతవులు 
స్తమానులతో స్హా ఉనాియి. అనుమతి కోర్యను. అపుిడు ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص 

అల్లలహ్ నీ అపుి తేరిడానికి పంపాడు అని శుభవారూ వనిప్పస్తూ, అదిగో 
స్తమానులతో నిండి ఉని నాలుగు జంతవులను చూడటం లేదా? అని 
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అడిగారు. అవును అని నేననాిను. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص చెపాిరుుః ఆ జంతవులు, 
వాటి మీద ఉని స్తమానులనిియూ నీ మ. వాటిలో బటటలు, 
అనిపానీయాలునాియి. ఫదక్ ప్రంత ర్యజు బహుకరించాడు. వీటిని 
ఆధీనపరుచుకో నీ అపుిను చెలిలంచు. .... (హ్దీసులో పూరిూ వవరణ 
ఉంది; బిల్లల్  ప్రవకూ మీద ఉనిఅపింత చెలిలంచ్చ వచ్చి ప్రవకూకు 
తెలియజేశారు, అపుిడు ప్రవకూ) ఆ సొముమ నా వదద ఉండగానే ఎకాడ 
చావు వసుూందో అని భయంతో (ఆ వారూ తెలిస్నందుకు) అల్లలహ్ 
గపితనానిి చాటతూ, ఆయన సుూతలు సుూతించస్తగారు. (అబూ 
దావూద్ 3055. షేఖ్ అల్లానీ రహిమహుల్లలహ్ దీనిని స్హీ అని 
అనాిరు). 
 రహ్స్తయలను కప్పి ఉంచుట చాల్ల ఉతూమ గుణం. గపి 
మనసుసగలవారు ఈ గుణానిి అవలంబించ్చ వారి స్మావేశాలు ప్రజల 
పరువుల జోకయంతోనే నిండిపోకుండా దూరంగా ఉంటారు. వారి 
కలములు ప్రజల తపుిలు వ్రాయడానికి అవస్రం లేకుండా ఉంటాయి. 
వారి చెవులు ప్రజల దోష్కలు వనకుండా మూతబడి ఉంటాయి. ఈ 
అందమన కప్పిఉంచే గుణంది ఎంతటి వైభవం. నిజంగా ఇందులో అల్లలహ్ 
యొకా గపి దయను అంగీకరిసుూనిటలందిుః ఆయన మనలిి నగింగా 
పుటిటంచాక అందమన దుసుూలోల కప్పి ఉంచాడు.  

يًشا َول بَاُس التاْقَوى َيا َبن ي آَدَ ] َم َقْد أَْنَزْلنَا َللَيُْكْم ل بَاًسا ُيَوار ي َسْوآَت ُكْم َور 

ُرونَ  كا ْن آََيات  الل  َلَعلاُهْم َيذا َك َخْْيٌ َذل َك م 
  {62}اْللراف:[ َذل 

]ఓ ఆదము సింతానమా! మేము మీపై దుసుులను అవ్తరిింప 
జేశ్వము. అవి మీరు సిగుు పడే మీ శరీర భాగాలను కప్పుతాయి. మీ 
శరీర రక్షణకు శోభకు సాధ్నింగా ఉింటాయి. భయభకుులు అనే 
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దుసుులే మించి దుసుులు. ఇది అలీ్లహ్ సూచనలలోని ఒక సూచన. 
భహుశ్వ ప్రజలు దీని ద్వారా గుణపాఠిం నేరుుకుింటారేమో![. 
(ఆర్యఫ్ 7: 26). 
 మనం ఎనోి పాపాలకు, దోష్కలకు గురవుతనిది చూస్తూ కూడా 
అల్లలహ్ మనలిి స్రవ స్ృష్టట ముందు అవమాన పరచకుండా కాపాడి 
ఎంతో గపి లులు చేశాడు. ఏ రోజైతే మర్యమవయవాలు 
బయటపడతాయో, పాపాలు అందరి ముందు ప్రతయక్షంగా వస్తూయో ఆ 
రోజు అల్లలహ్ నినుి కప్పి ఉంచాడంటే ఇంతకంటే గపి కప్పి ఉంచడం 
ఇం మదైనా ఉంటందా!! ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص చెపాిరుుః  

ُف إ نا اللاَ ) ُف َذْنَ  َكَذا أَتَْعر  ُه فَيَُقوُل أَتَْعر   َكنََفُه َوَيْسَُتُ
َن فَيََحُع َللَيْه   ُيْد ي  اْلُْْمم 

 أَناُه َهلََك 
ه  َرُه ب ُذُنوب ه  َوَرأَى ِف  َنْفس  َذنَْ  َكَذا َفيَُقوُل َنَعْم أَْي َرب  َحتاى إ َذا َقرا

ُِتَا َللَيَْك ِف  الدُّ  ا َقاَل َسََتْ  َوأَما
ُرَها َلَك اْليَْوَم َفيُْعطَى ك تَاَب َحَسنَات ه  نْيَا َوأََنا أَْغف 

يَن َكَذُبوا َلََل َرِّب  ْم أَََل َلْعنَ 
 الاذ 
 
 ُة اللاْلَكاف ُر َواْلُْنَاف ُقوَن فَيَُقوُل اْْلَْشَهاُد َهُمََلء

 (.َلََل الظااْل  نيَ 

"నిశియంగా (ప్రళ్యదినాన) అల్లలహ్ వశావస్కి దగగరగా వచ్చి తన దండ 
అతని మీద పెటిట అతనిి దాచ్చ పెటటకుంటాడు. మళ్ళు నీవు చేస్న ఫల్లన 
పాపం గురుూందా, ఫల్లన పాపం చేశావు కదూ? అని అడుగుతాడు. 
అవును ఓ ప్రభువు అని అతడంటాడు. అల్లలహ్ అతనిి తన పాపాల 
గురించ్చ ఒప్పిస్తూడు. (అతడు వాటిని ఒపుికని) ఇక నాశనమయాయనని 
భావస్తూడు. అపుిడు అల్లలహ్ అంటాడుుః "నీ పాపాలను (ప్రజలకు 
తెలియకుండా) ప్రపంచంలో దాచ్చ ఉంచాను. మరి ఈ రోజు వాటిని 
కూడా నీ కరకు క్షమిసుూనాిను". అపుిడు (మిగిలిన) స్తారమల పత్రం 
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అతనికి ఇవవబడుతంది. అయితే అవశావస్ మరియు వంచకుల వషయం 
ఇల్ల ఉందిుః "తమ ప్రభువునకు అబదాానిి అంటగటిటన వారు వీరే అని 
అపుడు స్తక్షులు స్తక్షయం చెబ్దతారు. వను! దుర్యమరుగల మీద దేవుని 
శాపం పడుతంది". (ఈ వషయం ఖుర్ఆన్ స్తర హూద్ 11: 18లో 
ఉంది). (బ్దఖారి 2441, ముస్లం 2768).  
 ప్రియ పాఠకుడా! ముస్లములను కప్పి ఉంచే వనానికి చ్చతూశుదిా అనే 
నీరు పెడుతూ ఉండు. అపుిడే దాని ఉతూమ పంటను కోయగలుగుతావు. 
ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచ్చంచారుుః  

ُه اللُ  َمنْ ) ًَم َسََتَ
َرة  َسََتَ ُمْسل  ْنيَا َواْْلخ   ( ِف  الدُّ

"ఎవరు తన తోటి ముస్లం (పాపాల)ను కప్పిపుచుితాడో అల్లలహ్ 
ఇహ్లోకంలోనూ, పరలోకంలోనూ అతని (పాపాలను) కప్పిపుచుితాడు". 
(ముస్లం 2699). 
 ఓ అల్లలహ్, ఓ కరుణమయా, కృపాస్తగర్య! నీ అందమన ఛాయ 
తెరలో, ఉతూమమన క్షమామనిింపులో మమమలిి కప్పిఉంచు!! 

*   *   * 
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ద్వితీయ వనం 
ముస్లి ముల అవసరాలను తీర్చుట 

 ప్రియ సోదర్య! ఈ వనం ఆరంభం ఒక చ్చని స్ంఘటన దావర్య 
చేస్తూను, నా స్తిహితడైన షేఖ్ (ఇబ్రాహీం బిన్ స్తలిహ్, అహ్ స్తలోని 
షరీఆ కాలెజ్ లెకిరర్) చెపాిరుుః  
 "సుమారు 18 స్ంవతసర్యల ఒక నవయువకుడు అహ్‘స్త నుండి 
దమామమ్ తన కారోల బయలుదేర్యడు. అతడు అస్ిమ రోగి. దమామమ్ 
చేరుకుని వెంటనే అతనికి ఊప్పరి ఆడనటల ఏరిడింది. ఇది ఓ భయంకర 
వషయానికి స్ం మతం అని అస్ిమ రోగులకు ముందే తెలుసు. 
ఇల్లంటపుిడు వవేకవంతమన చురుకుతనం, వెంటనే రోగి చుటట 
గుమిగూడి అతని ఆరోగయం గురించ్చ స్తక్షమమన శ్రదా చాల్ల అవస్రం.  
 ఎపుిడైతే తాను ఏ క్షణానెవి నా స్ిృహ్ తప్పి పోవచిని, పడిపోవచినీ 
ఆ యువకునికి అరిమయియందో, అపిడతను చుటాటల ముందు పడిపోతే 
బాగుండదు కదా అని మరింత ఆవేదనతో దమామమ్ చేరుకని ఏమంత 
స్మయం కాక ముందే తిరిగి అహ్ స్త చేరుకోవాలని నిశియించు 
కునాిడు. అతని ఛాతిలో ఏదో అవస్ూ ఉనిటల, స్రిగాగ శావస్ తీసుకోలేక 
పోతనాిడని దగగరుని వారు గ్రహించ్చ, ఈ స్ితిలో వెళ్ుకుంటే 
బావుంటదని ప్రధేయ పడాారు. ఎనోి రకాలుగా అతనిపై ఒతిూడి తీసుకచేి 
ప్రయతిం చేశారు. అయినా అతడు ఒకాటీ పటిటంచు కోకుండా తిరిగి 
పోవడానికి తన కారు ఎకాాడు. ఒకోా క్షణం అతి కింనంగా గడుసుూంది. 
ఒకోా క్షణం ఒకోా శావస్ను ఆపుతనిటలంది. ప్రకాన తిరుగుతే ధైరయం 
ఇచేి కారుణయతండ్రి లేడు. మమకారంతో గుండెకు హ్తూకునే 
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మాతృమూరిూ లేదు. తవరగా తలి చ్చకితస అందించే, ఆపదాాంధ్యవ 
సోదరుడు లేడు. రపిల్లరికుండా ముందుకు చూస్తూ పోతే పొడగాటి 
రొడుా. గమాయనికి చేరుకునేంత శకిూ లేనటల ఏరిడుతంది. స్గం దారి 
చేరుకునాిడో లేదో అవస్ూ ఎకుావై పోయింది. కంట్రోల్ కోలోియే 
ప్రమాదం ఏరిడుతంది. కళ్ళు తేటగిలులతనాియి. చావు స్మీప్పంచ్చ- 
నటలనిప్పసుూంది. ఇక చ్చవరి ఘడియలే అని భావంచాడు. ఒక బ్రిడిా క్రంద 
కారును ఆపాడు. దారి గుండా పోయేవారితో ఏదైనా స్హాయం 
కోరుదామనాి శకిూ లేకుండా అయిపోయింది. ఆశలు కోలోియాడు. ఇక 
అల్లలహ్ వైపునకు మరల్లడు. అమానతగా ఉని ఆతమను 
అపిజెపిటానికి, ఒంటరి ప్రయాణంలో ఉండి, ఏమి చేయాలో దోయక 
అనుకోకుండా బండి నుండి దిగి దాని ముందు వచ్చి వెలకిల పడాడాు. 
బహుశా అల్లలహ్ కారుణయం కురుస్తూందేమో, జ్జడలేని ఒంటరితనంపై 
అల్లలహ్ కరుణ దృష్టట పడుతందేమో. అదే క్షణంలో తనకు తానే 
మరచ్చపోయినటలయింది. స్ృహ్ తప్పినటలయింది. ఏమి జరుగుతందో 
ఏమీ తెలియదు. ఒక వషయం తపి; ఇక ఈ జీవతానిి దాని 
అందచందాలను వీడిపోయే స్మయం వచేిస్ందని.  
 కాని అల్లలహ్ కారుణయం అతని వెంటే వెంబడిస్తూ ఉంది. ఎందుకు 
అల్ల కాదు? ఆయన కరుణామయుడు, క్షమించువాడు, కృపాస్తగరుడు, 
ఓరుిగల పరిశుదుాడు.  
 దారి గుండా పోతని ప్రయాణికులోల ఒకతను స్ిృహ్ తప్పినటల తన 
కారుపై పడి ఉని పడచుప్పలలవాడిని చూడటానికి వస్తూడు. ఏ 
యాకిసడెంట్ చ్చహాిలు లేవు, ఇతని ఈ స్ితికి అస్లు కారణం ఏమిట్ల 
తెలియడం లేదు. అయినా అతను ప్రశిల మోతలకు తావవవకుండా 
ముందు ఈ అపరిచ్చత వయకిూకి స్హాయం అందించాలి అని చెయితో పటిట 
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చూస్తూ యువకుని చెయియ కదిలినటల చూశాడు అతడు తన మూతి, 
ముకుా వైపు సైగ చేసుూనాిడు. అంటే ఇక శావస్ నడిచే అవకాశాలేలవు అని 
తెలియజేసుూనాిడు. అతడిి ప్రణంతో చూస్ ఈ పుణాయతమడు 
స్ంతోషపడాాడు. అల్లలహ్ అతడిి కాపాడడాని మ ననుి పంపాడెమో అని 
అనుకని, దగగర ఉని ఓ ఊరిలో మంచ్చ చెస్ట సెిషలిస్ట డాకటర్ వదదకు 
తీసుకెళ్ుడానికి తందర పడాాడు. అకాడికి చేరుకునాిక తన మెడపై వచ్చి 
పడా అమానత పటల మంచ్చ శ్రదా చూపాడు ఓ డాకటర్. ఆ పుణాయతమడు 
శావస్ ఆగిపోతని, చావుగురకలకు గురైన యువకుని తల్లపున నిలబడి 
చూసుూనే ఉనాిడు. తాను ఏ ఉదేదశంతో ప్రయాణానికి బయలుదేర్యడో 
మరచ్చ పోయాడు. లోకానేి తన వెనక వదిల్లడు. ప్రణం కోలోితని 
మనిష్టని కాపాడుటకు ముందుకు వచ్చి అల్లలహ్ దయతో తిరిగి అతని 
స్తినంలో చేరిడానికి. ఏదో ముందు నుండే పరిచయం ఉనిటల కాదు. 
ఐహిక ల్లభానిి ఉదేదశించీ అంతకు కాదు. అల్లలహ్ అనుగ్రహించ్చన ఓ 
స్తాారయం చేసుకోవాలని మాత్రలు. అల్లగే దృష్టట స్తరించ్చ యువకుని 
వైపు చూస్తూ, తనకు తోచ్చన శ్రదా చూపుతూ, అల్లలహ్ అతనికి స్వస్ిత 
ప్రస్తదించాలని, తిరిగి కతూ జీవతం దొరకాలని అల్లలహ్ తో దుఆలో 
నిమగుిడై ఉనాిడు. కంచం కంచం మంచ్చగా శావస్ తీసుకోగలుగు 
తనాిడు. కిలషటపరిస్ితి దూరమవుతంది. వ్రేళ్ళు ఆడుతనాియి. జీవతం 
మెరుపు కళ్ులోలని కాంతి దావర్య మినుకుమినుకుమంటంది. ఆ 
పుణాయతమడు ఎంతో ఆశతో డాకటర్ కళ్ులోల కళ్ళుస్ తదేకదృష్టట స్తరించ్చ 
ఉనాిడు. అతని మోమున ఒక ఆనందమన చ్చరునవువ గురించ్చ 
పెనగుల్లడుతనాిడు. క్షణం తర్యవత క్షణం గడుసుూంది. నీ ప్రభువు 
కారుణయం లులుచేస్తవారికి స్మీపం కనబడుతంది. యువకుని 
శరీరంగాలలో జీవచలనం మొదలయింది. డాకటర్ ముఖకవలికలోల 
స్ంతోషం తనికిస్ల్లడింది. అతని నూతన జీవత శుభవారూ డాకటర్ నోట 
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వెలువడింది. ఆ పుణాయతమడు అపుిడే అతని నోట అతని ఇంటి ఫోన్ 
నంబర్ తెలుసుకునాిడు. అతని ఇంటివారికి తాను తెలియకుండా 
ఉండటానికి అకాడి నుండి జ్జరుకునాిడు. తన ఈ స్తాార్యయనిి 
వవేకవంతముతో గట్టటకిాంచడానికి అతని ఇంటికి ఫోన్ చేస్ వారి అబాాయి 
క్షేమ వషయంతో పాట ప్రసుూతం ఉని అడ్రస్ వారికి తెలిపేశాడు.  
 కాని: ... మీరవరండి మాటాలడుతనిది? చెపిండి అల్లలహ్ మీకు 
స్దాభగయం ప్రస్తదించుగాక? ఓ పుణాయతమడా మీరవరో చెపిండి? మీ 
శుభనామం తెలియజేయండి, మీ గపితనం గురించ్చ ప్రజలకు 
తెలుపనివవండి, మీరు చేస్న స్తాారయం గురించ్చ వవరించనివవండి, మీరు 
మాకు చేస్న లులుకు బదులుగా మీకు లులు చేయనివవండి, పరిశుదుాడైన 
అల్లలహ్ దయతో మా కడుకు ప్రణానిి కాపాడిన మీరు, మీకు ఏ లులు 
చేస్తూ స్మతూలుతంది. మిమమలిి గౌరవంచ్చ, స్తారించే భాగయం 
మాకివవర్య? చెపిండి మీరవరు? అన అడిగిన ప్రశికు బదులుగా "పుణయం 
స్ంపాదించుకోదలిచ్చన వాడు"... అని రండే రండు పదాలు చెప్పి 
కరుణామయుడు, కనికరించేవాడైన అల్లలహ్ నుండి స్తఫలితానిి ఆశిస్తూ 
ఆ పుణాయతమడు ఫోన్ పెటేటశాడు.  
 స్తాారయం చేస్నవాడా నీకు శుభం కలుగుగాక, అల్లలహ్ నీకు 
స్రిపోవుగాక, నీ అడుగులు మంచ్చ వైపే పయనమవుగాక, అల్లలహ్ నినుి 
స్రవ చెడుల నుండి కాపాడి, రక్షణ కలిించుగాక, అల్లలహ్ నీ ఆరోగయం, నీ 
జీవతం, నీ స్ంతానాలోల శుభం, వృదిా కలుగజేయుగాక, మీకు, మాకూ 
స్వరగంలో ఉనిత స్తినం ప్రస్తదించుగాక అని వారు దీవంచారు.  
 షేఖ్ నాతో చెపాిడు: ఇపిటికీ దీనమన, వనయపూరవకమన ఈ 
చేతలు ఆ పుణాయతమని కరకు దుఆ చేయుటకై అల్లలహ్ ముందు 
ఎతూబడుతాయి. అతని లులు గురుూకచ్చినపుిడల్లల ఇదే పరిస్ూతి ఉంటంది.  
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 తన సోదరుని ఓ అవస్ర్యనిి తీర్యిడు, చూడాానికి అదేమంతలే... కాని 
దానికి రండు పకాలోల (ఇరువైపులోలని మధయ) ఉని మనసుస కావాలి. తన 
సోదరుని అవస్రం తీరిి ఎంత గపి అదృషటం స్ంపాదించాడు!! తవరలో 
తీసుకెళ్ళు తలి చ్చకితస చేయించ్చ ఏ స్తఫలయం, వజయం స్తధంచాడు!! 
నిశియంగా అది గపి స్తఫలయం, వజయం, దాని గురించే అల్లలహ్ ఇల్ల 
తెలిపాడుుః  

  {77}احلج:[ ُهونَ ُتْفل   َواْلُبُدوا َرباُكْم َوافَْعُلوا اخلَْْيَ َلَعلاُكْم ]

]మీ ప్రభువును ఆరాధించిండి, మించి పనులు చేయిండి, వీటి 
ద్వారానే మీకు సాఫలయ భాగయిం లభిసుుింది[. (హ్జ్ 23: 77). 
 సోదర్య నీకు స్దాభగయం ప్రపూమవుగాక! నీ సోదరుని ఏదైనా అవస్రం 
తీరిడంలో వెనకాడకు, అది నీ స్మయం కెటాయించైనా, నీ శ్రమ 
దావర్యనైనా స్రే. నీ స్ృష్టటకరూ నీ అవస్ర్యలిి తీరుస్తూ ఉంటాడని, నీ 
బాధను తేలికగా చేస్తూడని, నీ చ్చంతను దూరం చేస్తూడని మరియు నీ 
ఉపాధలో శుభం కలుగజేస్తూడని నమమకం ఉంచు. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
ప్రవచ్చంచారుుః  

يه  َكاَن اللُ  )َوَمْن َكانَ     ِف  َحاَجت ه (.ِف  َحاَجة  أَخ 

"ఎవరైతే తన  సోదరుని అవస్ర్యనిి తీరుస్తూ ఉంటాడో అల్లలహ్ అతని 
అవస్ర్యనిి తీరుస్తూడు". (బ్దఖారి 2442, ముస్లం 2580). మరో 
స్ందరభంలో చెపాిరుుః  

وء(. َع السُّ
 )َصنَائ ُع اْلـَمْعُروف  َتق ي َمَصار 

"స్తాార్యయలు చెడు స్తినాల నుండి కాపాడుతాయి". (తబ్రానీ. ఇది 
హ్స్న్ హ్దీసు). మరో స్తరి చెపాిరుుః  
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ُلُه َلَليَْها أَْو تَْرفَُع َلُه َلَليَْها َمتَاَلُه َصَدَقةٌ )
ُجَل ِف  َدابات ه  َفتَْهم  نُي الرا

 (.َوتُع 

"ఒక వయకిూ వాహ్నము మీద కూరోిడానికి లేదా అతని ఏదైనా స్తమాను 
దాని మీద పెటటడానికి అతనికి స్హాయపడుట కూడా స్తాారయలు". 
(ముస్లం 1009, బ్దఖారి 2989). 
 బహుశా నీవు ఒక హ్వాల్లదరునిగా పనిచేసుూని వీరుని స్ంఘటన వని 
ఉంటావు. అతని పేరు జుమ్  హూర్ బిన్ అబ్దదల్లలహ్ గామిదీ 
రహిమహుల్లలహ్. ఏదో కోర్ నిష్ లో మునుగుతని ఒక తండ్రి అతని 
ఇదదరు కడుకులను కాపాడే భాగయం అల్లలహ్ అతనికి ప్రస్తదించాడు. అస్ర్ 
నమాజు చేసుకోవడానికి తాను ఓ మస్ాద్ వైపు వెళ్ళూండగా 'కాపాడండి, 
కాపాడండి' అని అంతర్యతమ నుండి వెళ్ళూని, పరిచయమన  మకలు వని, 
క్షణం పాట ఆలస్యం చేయ కుండా మునుగ బోతని ఆ ముగుగరి 
ప్రణాలు కాపాడుటకు ప్రయతిం చేస్, ముందు తండ్రిని కాపాడి ఒడుాకు 
చేరిి తన మిత్రునికి అపిజెపాిడు. అనంతమన ధైరయంతో, నిరుపమానమన 
తాయగంతో తన ఆతమను, జీవతానిి ధార్యపోస్ తండ్రి ల్లంటి ప్రేమతో 
ఇదదరు ప్పలలలను కాపాడుటకు వెంటనే వెనకిా తిరిగాడు. వారిదదరిని కాపాడే 
భాగయం అల్లలహ్ అతనికి ప్రస్తదించాడు. కాని క్షేమంగా ఒడుా 
చేరుకనుటకు అతని శకిూ అతనికి తోడివవలేక పోయింది. వపరీతమన 
అలస్టకు గురయాయడు. స్ముద్ర సుడిగుండంలో పటట కోలోియాడు. 
కెరటాలు అతనిి మరింత లోత మ తీసుకెళ్ు స్తగాయి. శకిూ నశించ్చ 

పోయింది. కళ్ు ముందే కంచెం కంచెం జీవత జోయతి ఆరిపోయింది. 
అతడు అల్లలహ్ మారగంలో అమరవీరుడయాయడు. బహుశా ఈ అమరవీర 
పతకం తన గురించే ఎదిరి చూసుూండవచుి. మనం ఇదే మంచ్చ భావన 
ఉంచుతాము. అల్లలహ్ ఇదే మంచ్చ స్తినం అతనికి ప్రప్పూ చేయుగాక. 
అయితే ఇల్ల ఈ వీరుడు కనుమరుగయి పోయాడు. స్ముద్రం 
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లోతలోకి మునిగి పోయాడు. తన ఈ ధైరయం మరియు శౌరయంతో 
అరుదైన ఫిదాయీ మరియు ప్రధానయత పలకలు చెకాాడు. వాస్ూవానికి 
మన ఈ కాలంలో ఇది అరుదైన నిదరశన. నేను ఇం మమనాలి. ఇంతకంటే 
ఎకుావ ఏమీ అనలేను. అల్లలహ్ నీపై అనేకానేక కరుణలు కురిప్పంచుగాక. 
వశాల స్వరగంలో నివాస్ముంచుగాక. అమరవీరుల, పుణాయతమల స్తినం 
ప్రస్తదించుగాక. ఆయన స్తాారయఫలమిచుివాడు, కనికరం, దయ 
గలవాడు. 
 నీ సోదరుని అవస్రం అంటేుః అతనికి ఏదైనా బాధ ఉంటే నీవు దానిి 
సులువుగా చేయుట. అవస్ూ ఉంటే చ్చకితస చేయించుట. అపుి ఉంటే 
తీరుిట. అతను అడిగినపుిడు అప్పిచుిట. ఏదైనా లోపం ఉంటే దూరం 
చేస్ అతని పరువు కాపాడుట. స్తిహ్ం దావర్య తృప్పూనిచుిట. అతని వెనక 
అతని కరకు దుఆ చేయుట. ప్రతి స్తాారయంలో అతనికి 
చేయూతనిచుిట. మంచ్చ వషయంలో స్హాయపడుట. ఈ స్తాార్యయల 
దావర్య అల్లలహ్ ప్రేమను చూరగని, ఆయన కర మ ప్రయాస్పడి ఆయన 
స్ంతృష్టట పొంది వజయ వంతనివ అయిపో.  

*  *  * 
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తృతీయ వనం 
అల్లి హ్ మారగ ంలో దానధరాాలు చేయుట 

 ప్రియ సోదర్య! దైవ వాగాదనాలు, అపుిలిచేివారికి రండితలు లభంచే 
పుణాయలు, ఉతూమ ఫలితాలు, ఎలలకాలం ఉండే ఫల్లలు, నీడలు గల 
స్వర్యగలు. ఎవరికీ? మనస్ూృప్పూతో, ఆతమస్ంతోషంతో, ఉదార గుణంతో 
దానం చేస్తవారికి. అతని ముందు ఉతూమ వాగాదన ఖుర్ఆన్ ఆయతలు 
అటేల వచేిస్తూయిుః  

ُض اللَ ] ي ُيْقر  يمٌ  َقْرًاً حَ َمن َذا الاذ  َفُه َلُه َوَلُه أَْجٌر َكر    [َسناً فَيَُحال 

]అలీ్లహ్ కు రుణిం ఇచేువ్యడెవ్డైనా ఉనాాడా? మేలైన రుణిం: 
అటువ్ింటి వ్యనికి అలీ్లహ్ ద్వనిని ఎన్నా రెటుీ పించి తిరిగి ఇసాుడు. 
అతనికి ఎింతో శ్రేష్ఠమైన ప్రతిఫలిం లభిసుుింది[. (హ్దీద్ 57: 11). 

يَن ُينْف ُقوَن أَمْ ] ذ  نَْد َرِّب  ْم الا
ا َوَلََّلن يًَة َفلَُهْم أَْجُرُهْم ل  ًّ

َواََلُْم ب اللايْل  َوالناَهار  ِس 

ْم َوََل ُهْم َُيَْزُنونَ    {672}البقرة:[ َوََل َخْوٌف َلَليْه 

]తమ సింపదను రెయిింబవ్ళ్ళు బహిరింగింగానూ, రహసయింగానూ 
ఖరుు చేసే వ్యరు తమ ప్రతిఫల్లనిా తమ ప్రభువు వ్దద పిందు- 
తారు[. (బఖర 2: 274). 
 దానధర్యమలు ఐశవరయవంతమన చెలమ. దాని ప్రవాహ్ంతో జీవత 
పాపాలు, కష్కటలనీి కటటకపోతాయి. మంచ్చ వషయాలోల ఖరుి పెటటట 
ఎనోి పెదద రోగాలకు బలసమ్ చ్చకితస ల్లంటిది. గుపూంగా ఖరుి పెటటట 
వలన ధనంలో అభవృదిా, శుభాలు కలుగుతాయి. భూమాయకాశాల ప్రభువు 
వీటి వాగాదనం చేశాడు.  
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 [ 
ٍ
ء ْن ََشْ ُر َلُه َوَما أَنَْفْقُتْم م  ْن ل بَاد ه  َوَيْقد  ْزَق ْل َْن َيَشاُء م  ُقْل إ نا َرِب  َيبُْسُط الر 

ق نيَ  از  ُفُه َوُهَو َخْْيُ الرا
  {91}سبأ:[ َفُهَو ُُيْل 

]ఇల్ల చెపుిండిిః నా ప్రభువు తన ద్వసులలో తన కిష్టమైన వ్యరికి 
విసుృతమైన ఉపాధని ఇసాుడు. తన కిష్టమైన వ్యరికి ఆచితూచి 
ఇసాుడు. మీరు దేనిని ఖరుు చేసినపుటికీ ద్వని సాానింలో ఆయనే 
మీకు మరిింత ఇసాుడు. ఆయనే సరాశ్రేష్ఠఠడైన జీవ్న్నపాధప్రద్వత[. 
(స్బా 34: 39). 
 ఔదారుయడా! నీవు చేస్త దానం ఒక బీజం ల్లంటిది. ఈ నేలపై కాలు 
మోప్పన అతి ఉతూమమనవారు; అంటే ప్రవకూ స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం 
దాని బీజం నాటారు. "వాస్ూవానికి దానధర్యమలు చేయడంలో ఆయన 
స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం ప్రభంజనం కనాి చురుకుగా ఉండేవారు". 
(బ్దఖారి 6, ముస్లం 2308). 
 ఈ వనంలోని పూవులోల ఒక పూవును స్మీప్పంచడానికి ఈ పేజ్జలో 
ఈ స్ంఘటన చదువుదాము. తెలల జ్జతివారి ఇంట్లలని ఓ వయకిూ మధయలో 
ఉని మంచం మీద స్ంపూరణ జడతావనికి గురి అయిఉనాిడు. అతని 
ప్రకానే ఉని నాడిమితి (Pulsimeter), శావస్ను కంట్రోల్ చేస్త యంత్రం 
మరియు మెడికల్ సుల్యయషన్ ట్యయబ్దల   గురించ్చ అతనికి ఏమీ తెలియదు. 
 స్ంవతసరం పైగా ఎడతెగ కుండా ప్రతి రోజు అతని భారయ మరియు 
14 స్ంవతసర్యల ఓ కడుకు అతని వదదకు వచ్చి, ప్రేమ, వాతసలయంతో 
అతని వైపు చూస్, అతనికి బటటలు మారిి, అతని క్షేమ వషయాలు 
తెలుసుకుంట్య, అతని గురించ్చ డాకటర్ తో కూడా మరినిి వవర్యలు 
తెలుసుకుంట్య ఉండేవారు. అతనిలో ఏ కతూ మారుి లేకుండా, ఎకుావ 
తకుావ కాకుండా అదే ఆరోగయ స్ితిలో స్ంపూరణ జడతవం (Coma)లో 
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ఉనాిడు. అల్లలహ్ తపి అతని స్వస్ిత ఆశ ఎకాడా లేకుండా 
అయిపోయింది. కాని ఓరుిగల స్త్రీ మరియు యౌవనారంభదశలో ఉని 
అబాాయి ఇదదరూ వనయ నమ్రతతో తమ చేతలు అల్లలహ్ వైపు ఎతిూ 
అతని స్వస్ూత, ఆరోగయం గురించ్చ దుఆ చేయనిదే అకాడి నుండి 
వెళ్ళువారు కారు.  
 అదే రోజు మళ్ళు తిరిగి ర్యవడానికి హాస్ిటల్ నుండి వెళ్ళుపోయేవారు. 
ఇల్ల ఎడతెగకుండా చ్చకాకు, అలస్ట లేకుండా ప్రతి రోజు వస్తూ 
ఉండేవారు. హ్ృదయాలు ప్రేమతో ఏకమనాయి, స్తయంతో 
కలస్పోయాయి, కష్కటలోల ఓరుి, స్తనుభూతి, జ్జలి ల్లంటి పూరణసందరయ 
పుష్కిలు పుష్టించాయి.  
 ఏ కతూ మారుి లేని ఈ శవం ల్లంటి రోగి దరశనానికి వసుూని స్త్రీ 
మరియు అబాాయిని చూస్ పేషంటల, నరుసలు, డాకటరేల 
ఆశిరయపోయేవారు. అల్లలహ్! అల్లలహ్!! ఎంతటి వచ్చత్రమన స్ందరభం! 
తన ప్రకాన ఏముందో తెలియని రోగి దరశనం రోజుకు రండు స్తర్యల? 
డాకటరుల మరియు వారి అస్సెటంటలు వారిదదరిపై జ్జలి, దయ చూపుతూ 
అతని దరశనమవస్రం లేదు. వారంలో ఒకస్తరి రండి చాలు అని స్ిషటం 
చేశారు. అపుిడు "అల్లలహుల్ ముస్ూఆన్, అల్లలహుల్ ముస్ూఆన్" 
(స్హాయం కోస్ం అరిింపదగినవాడు అల్లలహ్ మాత్రలు) అని పదాలే ఆ 
శ్రేయోభల్లష గుణం గల ఆడపడచు నోట వెళ్ళలవ.  
 ఒకరోజు ... భారయ, కడుకుల దర్యశనినికి కంచెం ముందు ప్రభా- 
వతమన ఓ వంత స్ంఘటన స్ంభవంచ్చంది; కోమలో ఉని మనిష్ట తన 
మంచంలో కదులుతనాిడు, ప్రకా మారుితనాిడు, క్షణాలు గడవక 
ముందే కళ్ళు తెరుసుూనాిడు, ఆకిసజన్ యంత్రానిి తన నుండి దూరం 
జేస్తూ, స్రిగాగ కూరుింటనాిడు, నరుసను ప్పలుస్తూ ఓ  మక వేసుూనాిడు. 
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ఆమె బితూరపోయి వెంటనే హ్జరయింది. అతడు ఆమెతో వైదయ 
యంత్రాలనిిటి (Medical equipents)ని తీయమని కోర్యడు. ఆమె 
నిర్యకరించ్చ వెంటనే డాకటర్ ను ప్పలిచ్చంది. అతడు దిగ్భభరంతి చెందాడు. 
వెంటనే ఎనోి రకాల చెకప్ లు చేశాడు. కాని ఆ మనిష్ట స్ంపూరణ 
ఆరోగయంగా ఉనాిడు. అపుిడు డాకటర్ అవును ఈ యంత్రాలనిిటిని 
తీస్తస్ అతని శరీర్యనిి శుభ్రపరచండని ఆదేశించాడు.  
 నిషఠగల భారయ దరశన స్మయం స్మీప్పంచ్చంది. భారయ మరియు 
కడుకు తమ ప్రియమనవారి వదదకు వచాిరు. నేను ఏ వధంగా ఆ 
దయారి క్షణాలను వరిణంచాలో, ఏ పదాలను కూరిి నీ ముందు ఉంచాలో, 
వాస్ూవానికి (వర్యణతీతమన ఘడియ అది) చూపులు చూపులను 
కౌగలించుకుంటనాియి, ఆశ్రువులు ఆశ్రువులోల మిశ్రమం 
అయిపోతనాియి. చ్చరునవువలు పెదవులపై నివెవర పరుసుూనాియి. 
అనుభూతలు నోరుమూతపడవేశాయి.  మవలం అమిత దయాలుడు, 
మహోపకారుడైన అల్లలహ్ సోూత్రములు తపి. ఆయనే ఆమె భరూకు స్వస్ూత 
వరం ప్రస్తదించాడు.  
 ఓ పుణాయతమల్లర్య ఈ స్ంఘటన ఇకాడి మ అంతం కాలేదు. 
ఇందులో ఓ గపి రహ్స్యం ఉంది. అది స్ిషటమయేయ వరకు డాకటర్  మ ఓప్పక 
లేదు. వెంటనే అతని భారయను 'నీవెపుిడైనా ఇతడిి ఈ స్ితిలో 
చూడగలుతావని ఆశించావా?' అని ప్రశిించాడు. ఆమె చెప్పిందిుః 
'అవును, అల్లలహ్ స్తక్షిగా! ఒక రోజు తపిక ర్యనుంది ఆయన మా ర్యక 
గురించ్చ కూరుిండీ వేచ్చస్తూరు అని నేను ఆశించాను'.  
 డాకటర్ చెపాిడు: అతను ఈ స్ితికి ర్యవడానికి ఎదో వషయముంది. 
అందులో వైదయశాల మ గాని లేదా వైదుయల మ గాని ఏ ప్రలుయం, ఏ పాత్ర 
లేదు. అల్లలహ్ స్తక్షిగా అడుగుతనాిను నీవు తపిక చెపేి తీర్యలి. అవును? 
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రోజుకు రండేస్ స్తరుల నీవు ఎందుకని వస్తూ ఉంటివ? నీవు ఏమి చేస్తూ 
ఉంటివ?  
 ఆమె చెప్పింది: నీవు నాపై అల్లలహ్ పేరున ప్రమాణం చేస్ అడగావు 
గనక చెబ్దతనాినుుః నేను మొదటి దరశనానికి ఆయన తృప్పూ మరియు 
ఆయన గురించ్చ దుఆ చేయుటకు వచేిదానిని. మళ్ళు నేను, నా కడుకు 
అల్లలహ్ స్తమీపయం కోరుతూ, అల్లలహ్ ఆయనకు స్వస్ిత ప్రస్తదించాలని 
బీదవాళ్ు మరియు నిరుపేదల వదదకు వెళ్ళు దానధర్యమలు చేస్తవాళ్ుము. 
 అల్లలహ్ ఆమె ఆశను, దుఆను నిర్యశగా చేయలేదు. ఆమె చ్చవరి 
దరశనానికి వచ్చి, ఆయన ర్యక కరకు వేచ్చస్తూ ఉని ఆమె, ఆయనిి తన 
వెంట తీసుకువెళ్ుస్తగింది. ఆమె, ఆమె ఇంటి వారి కరకు చ్చరునవువలు, 
స్ంతోష్కలు తిరిగి ర్యస్తగాయి.  
 ఎంత పరిపకవమన ఫలము అది. మరంత రుచ్చగల పండు. 

يَن ُينْف  ] ذ  نَْد َرِّب  ْم الا
ا َوَلََّلن يًَة َفلَُهْم أَْجُرُهْم ل  ًّ

ُقوَن أَْمَواََلُْم ب اللايْل  َوالناَهار  ِس 

ْم َوََل ُهْم َُيَْزُنونَ    {672}البقرة:[ َوََل َخْوٌف َلَليْه 

]తమ సింపదను రేయిింబవ్ళ్ళు బహిరింగింగానూ, రహసయింగానూ 
ఖరుు చేసేవ్యరు తమ ప్రతిఫల్లనిా తమ ప్రభువు వ్దద పిందుతారు. 
వ్యరికి ఏ విధ్మైన భయింగాని, దుిఃఖింగాని కలిగే అవ్కాశిం 
లేదు[. (బఖర 2: 274). 
 ఈ స్ంఘటనను గౌరవనీయులైన అధాయపకులు అహ్మద్ స్తలిమ్ బా 
దువైల్లన్ "ల్ల తయ్అస్" అని తన రచనలో పేరొానాిరు. అల్లలహ్ వారికి 
మరింత స్దాభగయం ప్రస్తదించుగాక. మరియు మా వైపున ఉతూమ ఫలితం 
నొస్ంగుగాక.  
 అల్లలహ్ దయ చాల్ల గపిది. ఆయనే ఇల్ల ఆదేశించాడుుః 
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بُّونَ ]
اا ُُت 

ا َحتاى ُتنْف ُقوا ِم    {16}آل لمران:[ َلْن تَنَاُلوا الِب 

]మీరు అమితింగా ప్రేమిించే వ్సుువులను (అలీ్లహ్ మారుింలో) ఖరుు 
పట్టనింత వ్రకు మీరు సతాారయ సాాయికి చేరుకోలేరు[. 
(ఆలిఇమ్రాన్ 3: 92). 
 దానధర్యమలు ఏ చోట చేస్తూ చాల్ల లులు ఉందో వెతకాలి. అయితే 
అనిిట్లల కెల్లల అతిఉతూమమన స్తినం అల్లలహ్ వదద అతి చేరువ స్తినం 
పొందుటకు ఇల్లలలు, ప్పలలలకు మరియు బంధ్యవులపై ఖరుి చేయాలి.  

ْن أَْجٍر ِف  َبن ي أَِب   َهْل ل   ملسو هيلع هللا ىلص ُقْلُت َيا َرُسوَل اللريض الل لنها  َمةَ َلْن ُأم  َسلَ  م 

يا َقاَل َسَلَمَة 
ََم ُهْم َبن  ْم َهَكَذا َوَهَكَذا إ نا ه 

َكت  ْم َوَلْسُت ب َتار  َق َلَلْيه  َنَعْم ) :َأْن ُأْنف 

مْ   (.َلك  أَْجُر َما أَْنَفْقت  َلَليْه 

ఉమెమ స్ల్లమ రజ్జయల్లలహు అనాా ప్రవకూ స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం వదదకు 
వచ్చి 'ప్రవకాూ! నేను అబూ స్లమ స్ంతానం కరకు ఖరుి చేస్తూ నాకు 
పుణయం లభసుూందా? నేను వారిని (దీన స్ితిలో చూస్తూ) వదలలేను. 
వాళ్ళు కూడా నా ప్పలలలే కదా?' అని అడిగింది. దానికి ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص చెపాిరుుః 
"అవును, నీవు వారి కరకు ఖరుి చేసుూనిదాని ప్రతిఫలం నీకు తపిక 
లభసుూంది". (బ్దఖారి 5369, ముస్లం 1001). 
 మనం మన భారయప్పలలలపై ఖరుి చేయని రోజంట ఏదైనా ఉంటందా? 
కావలస్ందేమిటంటే మనం స్రవ లోకాల ప్రభువైన అల్లలహ్  తో 
పుణాయనాిశించాలి. ప్రవకూ స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం ఇల్ల సెలవచాిరు: 

َق َنَفَقًة تَ ) َ إ ناَك َلْن تُنْف  ي ِّب 
ْرَت َلَليَْها َحتاى َما ََتَْعُل ِف  َفم   ا َوْجَه اللبْتَغ  إ َلا أُج 

 (.اْمَرأَت َك 
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"నీవు అల్లలహ్ ప్రస్నిత కోరుతూ ఖరుి చేస్త ప్రతీదానికి నీకు తపికుండా 
పుణయం లభసుూంది. చ్చవరికి నీవు నీ భారయ నోటికందించే దాని(ముదద, గుటక) 
పై కూడా నీకు పుణయం దొరుకుతంది". (బ్దఖారి 56, ముస్లం 1628). 
 అల్లలహ్ నీ ఉపాధలో వృదిా చేస్ ఉంటే నీవు స్వయం నీపై మరియు 
దేశ, వదేశాలోల ఉని నీ సోదరులపై ఎకుావైనా, తకుావైనా శుభప్రదమన 
ఖరుి చేస్తూ ఉండడంలో ప్పస్నారితనం వహించకు.  
 తకుావదాని ఉదాహ్రణ ఒక మస్ాద్ ఇమాం ఇల్ల ప్రస్తూవంచాడుుః 
మస్ాద్ శుభ్రపరిచే పనిమనుషులోల ఒకరి వషయం చాల్ల గపిగా ఉంది; 
అల్లలహ్ మారగంలో ఖరుి చేయుటకు ఎపుిడు చెప్పినా వెంటనే 
అంగీకరించ్చ, తాను స్వయంగా ఆరిికంగా బలహీనుడు, దీనుడయినపిటికీ 
వెనకాడకుండా అతని శకిూ ప్రకారంగా అరి రూపాయి దానం చేస్తవాడు.  
  మవలం అరి రూపాయి!! జ్జగ్రతూ! చాల్ల తకుావే కదా అని హీనభావం 
నీలో కలగకూడదు. నిశియంగా అల్లలహ్ వదద దాని వలువ చాల్ల గపిగా 
ఉంది. ఎందుకో నీకు తెలుస్త? ఎందుకనగా, ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చెపాిరుుః  

ْن َكْس )  َق ب َعْدل  ََتَْرةٍ م   َيتََقبالَُها َوإ نا اللَ إ َلا الطاي َ   ٍ  طَي ٍ  َوََل َيْقبَُل اللُ َمْن َتَصدا

ثَْل اْْلَبَل   ُه َحتاى َتُكوَن م   َكََم ُيَرِب  أََحُدُكْم فَلُوا
ب ه   ُثما ُيَرب يَها ل َصاح 

ين ه   (.ب يَم 

"అల్లలహ్ ధరమస్మమతమన స్ంపాదన (నుండి ఇచేి దానాలిి) మాత్రలు 
స్వవకరిస్తూడు. అందు మ ఎవరైనా ధరమస్మమతమన స్ంపాదన నుండి 
ఖరూారపుటంత వసుూవేదైనా దానం చేస్తూడో అల్లలహ్ దానిని కుడి చేతోూ 
అందుకని మీరు గుర్రపు ప్పలలను పెంచ్చ పెదద చేస్నటలగా దానిని దానం 
చేస్నవాడి కోస్ం పెంచుతాడు. అల్ల పెరుగుతూ చ్చవరకు అది 
పరవతమంత పెదదదిగా అయిపోతంది". (బ్దఖారి 1410). 
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 అది అరి రూపాయి మాత్రలు.. కాని అల్లలహ్ ఆజఞతో నరకాగిి నుండి 
రక్షణకై గపి కారణం కావచుి. నాతో పాట మీరు కూడా  
ప్రవకూ ఈ ప్రవచనం గురుూ చేసుకోలేర్య?  

ق  ََتَْرةٍ )   (اتاُقوا النااَر َوَلْو ب ش 

"మిమమలిి మీరు నరకం నుండి కాపాడుకోండి, ఒక ఖరూారపు ముకా 
(దానం)తోనైనా స్రే". (బ్దఖారి 1417).  
 మనం నింపాదిగా అడుగులు ముందు మస్తూ ఒక స్వచఛంద స్తవ స్ంస్ి 
వైపుకెళ్తదము, అకాడ ఓ దాతృతవ దృశాయనిి వీక్షిదాదముుః పండుగకు 
ఒకరోజు ముందు ర్యత్రి వేళ్ అకాడి ఒక అధకారి వదదకు పది 
స్ంవతసర్యలు కూడా దాటని ఒక అబాాయి వచ్చి సుమారు రండు వందల 
రూపాలు దానం చేస్తూడు. ఎంతో ఆశిరయంతో 'నీకీ డబాలు ఎకాడివ, 
లుము వీటిని ఏమి చేయాలి' అని అతను అడుగుతాడు. అబాాయి ఇల్ల 
స్మాధానమిస్తూడుుః ఈ డబ్దాలు నాకు నా తండ్రి పండుగ కరకు బటటలు 
ఖరీదు చేసుకోమని ఇచాిడు. అయితే ఈ డబ్దాలతో అనాధ అబాాయి 
ఎవరైనా పండుగ స్ందరభంగా తన కరకు కతూ బటటలు ఖరీదు చేసుకుంటే 
బాగుంటందని నా కోరిక. ఇక పోతే నాకు నా శరీరంపై ఉని ఈ బటటలే 
చాలు అని అనాిడు. 
 అల్లలహ్ మరింత స్దాభగయం ప్రస్తదించుగాక ఆ ఇంటివారికి 
ఎందులోనైతే నీవు పెరుగుతనాివో ఎవరి ఒడిలో నీవు పెదదగవుతనాివో! 
అల్లలహ్ ఇహ్పర్యలోల నినుి వారి కళ్ుకు చలలదనంగా చేయుగాక.  
 ప్రియపాఠకుడా! ఒకవేళ్ నీవు ఎకుావ ధనం గలవాడివై ఉంటే అనస్ 
బిన్ మాలిక్ రజ్జయల్లలహు అనుా ఉలేలఖంచ్చన స్ంఘటనను గురుూచేసుకోుః  
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ْن َنْخٍل َوَكاَن َأَح ُّ َأْمَوال ه   ينَة  َماًَل م  َكاَن َأُبو َطْلَهَة َأْكثََر اْْلَْنَصار  ب اْلَْد 

َحا  َبْْيُ
د  َوَكاَن َرُسوُل اللَء َوَكاَنْت ُمْستَْقب َلَة اإ َليْه  َيْدُخُلَها  ^ ْلَْْسج 

ه  اْْلَيةُ  َلْت َهذ  يَها َطي ٍ  َقاَل َأَنٌس َفَلَما ُأْنز 
 ف 
ٍ
ْن َماء ُب م  َلْن َتنَاُلوا ] َوَيَْشَ

بُّونَ 
اا ُُت 

ُقوا ِم  ا َحتاى ُتنْف  َفَقاَل َيا  ^ الل و َطْلَهَة إ ََل َرُسول  َقاَم َأبُ  [اْلِب 

اا ]  َتبَاَرَ  َوَتَعاََل َيُقوُل َرُسوَل الل إ نا اللَ
ُقوا ِم  ا َحتاى ُتنْف  َلْن َتنَاُلوا اْلِب 

بُّونَ 
َح  [ُُت  َلا َبْْيُ

َا َصَدَقٌة لل َوإ نا َأَح ا َأْمَوال  إ  َها َأْرُجو ب را  اَء َوإ ْنا

نَْد الل  َفَقاَل َرُسوُل  :َقاَل  َها َيا َرُسوَل الل َحيُْث َأَراَ  الُلَفَحعْ  َوُذْخَرَها ل 

ْعُت َما ُقْلَت َوإ  ي  ) :^ الل
َبٍخ َذل َك َماٌل َراب ٌح َذل َك َماٌل َراب ٌح َوَقْد َسم 

 َأْفَعُل َيا َرُسوَل الل :َهةَ َفَقاَل َأُبو َطلْ  (أََرى أَْن ََتَْعَلَها ِف  اْْلَْقَرب نيَ 

ه  َفَقَس  ي َلم 
ب ه  َوَبن   .َمَها َأُبو َطْلَهَة ِف  َأَقار 

మదీనాలోని అనాసర్ ముస్లములలో అందరికంటే ఎకావ ఖరూారపు తోటల 
స్ంపద కలిగి ఉని వయకిూ అబూ తల్లాయే ఉండిరి. తన స్ంపదలో 
ఆయనకు 'బైరుహా' అనే తోటంటే చాల్ల ఇషటం. అది మస్ాదె నబవకి 
ఎదురుగా ఉండింది. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص కూడా ఆ తోటలోకి వెళ్ళూండేవారు. 
అకాడ లభంచే మంచ్చ నీళ్ళు త్రాగేవారు. ]మీకు అతయంత ప్రీతికరమన 
దానిని మీరు దానం చేయనంత వరకు మీరు పుణయ స్తియికి చేరుకోలేరు[ 
అనే అల్లలహ్ ఆయత అవతరించ్చనపుిడు అబూ తల్లా లేచ్చ, 
'ప్రవకాూ! ]మీకు అతయంత ప్రీతికరమన దానిని మీరు దానం చేయనంత 
వరకు మీరు పుణయ స్తియికి చేరుకోలేరు[ అనే ఆయత అల్లలహ్ మీపై 
అవతరింప జేశాడు. నా స్ంపద మొతూంలో 'బైరుహా' తోట నాకు అతయంత 
ప్రీతికరమనది. అందుకు నేను దానిని అల్లలహ్ కోస్ం దానం చేసుూనాిను. 
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దానిపై నాకు పుణయం లభసుూందని, అల్లలహ్ వదద అది నిలువచేస్ 
ఉంచబడుతందని ఆశిసుూనాిను. కనుక ప్రవకాూ! మీరు దీనిని అల్లలహ్ 
మీకు చూప్పన పదుదలోల వనియోగించండి' అని అనాిరు. అపుిడు ప్రవకూ 
 ఓహో! ఇదెంతో ల్లభదాయకమన స్ంపద, నిజంగా ఇది ఎంతో" ملسو هيلع هللا ىلص
ల్లభదాయకమన స్ంపద. ఇపుిడు నువవని మాటలనీి నేను వనాిను. 
అయితే నీవు దానిని నీ బంధ్యవులోల పంచ్చపెడితే బాగుంటందని నేను 
భావసుూనాిను" అని అనాిరు. దానికి అబూ తల్లా 'నేను అల్లగే చేస్తూను 
ప్రవకాూ!' అని అనాిరు. అని ప్రకారలు ఆయన దానిని తన బంధ్యవులకు, 
పెదదనాని, చ్చనాిని ప్పలలలకు పంచ్చపెటాటరు". (బ్దఖారి 1461). 
 ప్రియసోదర్య! దైవదూతలు ఎవరి కరకు దుఆ చేస్తూరో వారిలో 
ఒకానివ నీవు అయిపోుః 

ًقا َخَلًفا)  (اللاُهما أَْلط  ُمنْف 

"ఓ అల్లలహ్! నీ (మారగంలో) దానం చేస్తవారికి నీవు వెంటనే మరింత 
ప్రస్తదించు". (బ్దఖారి 1442, ముస్లం 1010). 
 ప్రియసోదర్య! అల్లలహ్ ఎవరిపై ఖరుి చేస్తూడో వారిలో ఒకనివ నీవు 
ఐపో, ఆయనే స్వయంగా ఒక హ్దీసె ఖుదుస్లో ఇల్ల చెపాిడుుః  

ْق َلَليَْك ) ْق َيا اْبَن آَدَم أُْنف   (َأْنف 

"ఆదము కుమార్య నీవు ఖరుి చేయి నేను నీపై ఖరుి చేస్తూను". (బ్దఖారి 
5352). 
 ప్రియసోదర్య! నీవు దానం చేస్ందే నీ కరకు మిగిలి ఉండేది. అది 
అంతం అయేయది కాదు. ఏదైతే నీవు ఖరుి చేయకుండా ఆప్ప ఉంచుతావో 
అదే నిజ్జనికి నీకు కానిది అని నముమ. 
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ُْم َذَبُهوا َشاًة َفَقاَل الناب يُّ   َلْن َلائ َشةَ  نَْها) ^:َأْنا َما  :َقاَلْت  ؟(َما َبق َي م 

نَْها إ َلا َكت ُفَها َقاَل  َي م  َها) :َبق  َي ُكلَُّها َغْْيَ َكت ف 
 (.َبق 

ఆయిష్క రజ్జయల్లలహు అనాా ఉలేలఖనం ప్రకారం: వారు ఓ లుకను 
కోశారు. (దాని మాంస్ంలో చాల్ల భాగం ప్రజలకు పంచ్చ పెటాటరు). ఆ 
స్ందరభంగా ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఆయిష్క  తో "ఆ మాంస్ంలో ఇంకా ఎంత 
మిగిలి ఉంది?" అని అడిగారు. 'అంతా అయిపోయింది, ఒకా భుజ 
భాగం మాత్రలు మిగిలి ఉంది అని చెపాిర్యమె. దానికాయన "(కాదు) ఆ 
భుజ భాగం తపి తతిమామ మాంస్మంతా మిగిలి ఉంది" అని చెపాిరు. 
(ఇమాం తిరిమజ్జ దీనిని ఉలేలఖంచ్చ ఇది స్హీ హ్దీసు అని చెపాిరు). 
కాదు.. మనం దానం చేస్ంది మిగిలి ఉండడలు కాదు. అది పెరుగుతూ 
ఉంటంది. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص చెపాిరుుః  

ْن َمالٍ )  {2588  }مسلم (َما َنَقَصْت َصَدقٌَة م 

"దానధర్యమలు ఎపుిడూ స్ంపదలో లోట ఏరిరచవు". (ముస్లం). 
 ధరమప్రచారంలో ఉని నా సోదరుడు డా. ఖాలిద్ బిన్ స్ఊద్ అల్ 
హులైబీ తెలిపాడుుః దాతృత గుణంగల ఒక పెదద వాయపారి అహ్  స్త 
పటటణంలోని గపి ధనవంతలోలని ఒకరు షేఖ్ అబ్దదల్లలహ్ బిన్ అబ్దదల్ 
అజీజ్ అనుిఐమ్  ఇల్ల చెపేివారు: నేను అల్లలహ్ మారగంలో ఏది ఖరుి 
చేస్నా, దాని ఘనత వలల అందులో చాల్ల శుభం నా కళ్తుర చూస్తవాడిని.  
 ఈ హ్దీసుపై శ్రదా వహించు, ఇది ఈ సుందర వనం ఫల్లలోలని ఓ 
ఫల్లనిి నీకు అతి చేరువుగా చేసుూందిుః  

َع  بَيْنَا َرُجٌل ب َفََّلةٍ م نْ ) :َقاَل  ^الناب ي  َلْن   َلْن َأِب  ُهَرْيَرةَ  اْْلَْرض  فََسم 

ةٍ   َحرا
َهاُب َفأَفَْرَغ َماَءُه ِف  َك السا

ى َذل  يَقَة فََُّلٍن َفتَنَها
َصْوتًا ِف  َسَهابٍَة اْسق  َحد 

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net


సత్కార్య వనాలు 
 

 

10 

َك اْلَْاَء ُكلاُه َفتَتَباَع اْلَْاَء فَإ َذا َرُجٌل 
اج  َقْد اْستَْوَلبَْت َذل  َ ْن ت ْلَك الَش  َجٌة م  َفإ َذا ََشْ

ْسَهات ه  فََقاَل َلُه َقائ ٌم ِف   ُل اْلَْاَء ب م   ُُيَو 
يَقت ه  َما اْسُمَك َقاَل فََُّلٌن  َيا َلبَْد الل َحد 

َهابَ   السا
َع ِف  ي َسم  ْسم  الاذ   َفَقاَل َلُه َيا َلبَْد الل  ل َّل 

َ َتْسأَُلن ي َلْن اْسم ي فََقاَل ة   َل 

ذ   َهاب  الا  السا
يَقَة فََُّلٍن إ  ي  َسم ْعُت َصْوًتا ِف  ي َهَذا َماُؤُه َيُقوُل اْسق  َحد 

نَْها  ا إ ْذ ُقلَْت َهَذا َفإ  ي  أَنُْظُر إ ََل َما َُيُْرُج م  يَها َقاَل أَما
َك فَََم تَْصنَُع ف 

ْسم  َل 

يَال  ُثلُثًا َوأَُردُّ 
ُق ب ُثُلث ه  َوآُكُل أََنا َول  أَْجَعُل ُثلُثَهُ وَ ) ِف رواية:و  (ف يَها ُثلُثَهُ َفأََتَصدا

ب يل   نَي َوابْن  السا
ائ ل   َوالسا

 (ِف  اْلََْساك ني 

ప్రవకూ స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం తెలిపారని అబూ హురైర్య రజ్జయల్లలహు 
అనుా ఉలేలఖంచారుుః "ఒక వయకిూ ఓ మదానం గుండా వెళ్ళూండగా ఏదో ఓ 
లుఘం నుంచ్చ "ఫల్లనా వయకిూ తోటలో వరషం కురిప్పంచు" అని శబదం 
వనపడింది. మళ్ళు ఆ లుఘం పకాకు జరిగి ఓ నలలని ర్యతి నేలపై 
కురిస్ంది. (దాంతో చ్చని చ్చని కాలవలు ఏరిడాాయి) చ్చవరకు ఒక (పెదద) 
కాలువ మిగతా కాలువలనిిటిని తనలో కలుపుకని ప్రవహించస్తగింది. 
ఆయన కూడా ఆ ప్రవాహ్ం వెంట నడవస్తగాడు. అట ఓ మనిష్ట 
పారతో తన తోటకు నీళ్ళు కడుతనాిడు. 'ఓ దైవ దాసుడా! నీ పేరేమిటి 
అని అతడిి అడిగాడు. ఫల్లన పేరు అని ఇతను లుఘంలో వనిపేరే 
అతడు చెపాిడు. 'ఓ దైవదాసుడా! నా పేరందుకు అడుగుతనాివు' అని 
అతడడిగాడు. ఇతడనాిడుుః నీవు చెప్పిన పేరే చెబ్దతూ ఫల్లన తోటలో 
వరషం కురిప్పంచు అని నేను ఏ లుఘంలో వనాినో దాని నీళ్ళు ఇవ. అయితే 
అస్లు నీవు చేసుూని పనేమిటి? అతడనాిడుుః నీవు అడిగావు గనక 
చెబ్దతనాినుుః పంట పండిన తర్యవత నేను దాని అంచనా వేసుకని, 
మూడో వంత భాగం దానం చేస్తూను. మరో మూడో వంత నేను, నా 
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ఆలుబిడాలు తినడానికి (ఉంచుకుంటాను). మరో మూడో వంత తిరిగి 
వతూనంగా వేయుటకు ఉపయోగిస్తూను". మరో ఉలేలఖనంలో ఉందిుః "నేను 
మూడో వంతను పేదవాళ్ులోల, అడిగేవారిలో మరియు బాటస్తరులోల 
దానం చేస్తూను". (ముస్లం 2984). 
 దానధర్యమలు చేయడం కూడా ఓ స్దుగణలు. ఎకాడైతే అవస్రం, 
బీదరికం ఉందో అకాడ దాని అందం మరీ పెరుగుతంది. అందులో 
దాతృతవం మరియు ప్రధానయత గుణాలు కలస్ ఏకమవుతాయి. అతయంత 
దాతృతడు, మహోపకారుడైన అల్లలహ్ స్వయంగా ఆశిరయ(స్ంతోష) 
పడాాడని హ్దీసు ఒకటి శ్రదాగా చదువుుః అబూ హురైర్య  దానిని 
ఉలేలఖంచారుుః ఒక వయకిూ ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص వదదకు వచ్చి 'నేను తిండి లేక 
పరితప్పసుూనాిను' అని చెపాిడు. అందుకు ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص తమ ఒక భారయకు 
ఈ వారూ పంపారు. 'మిమమలిి స్తయ ధరమం ఇచ్చిపంప్పన అల్లలహ్ స్తక్షిగా! 
నా దగగర నీళ్ళు తపి మరేమీ లేదు" అని ఆమె చెపింప్పంది. తర్యవత మరో 
భారయ వదదకు పంపారు. ఆమె కూడా అల్లగే జవాబ్ద చెప్పింది. చ్చవరికి 
ఆయన భారయలందరూ "మిమమలిి స్తయధరమం తో పంప్పన అల్లలహ్ 
స్తక్షిగా! నా దగగర నీళ్ళు తపి మరేమీ లేదు" అనే చెపాిరు. అపుిడు 
ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص తమ స్హ్చరులనుదేదశించ్చ "ఈ ర్యత్రి ఇతనికి ఆతిథ్యమిచేి 
వారవరైనా మీలో ఉనాిర్య" అని అడిగారు. ఒక అనాసర్ వయకిూ లేచ్చ, నేను 
ఇస్తూను ప్రవకాూ! అని అనాిరు. ఆయన అతడిి తనింటికి తీసుకెళ్తుడు. 
తన భారయతో 'ఇతను ప్రవకూగారి అతిథి, ఇతనికి మంచ్చ ఆతిథ్యమివావలి' 
అని చెపాిడు. మరో ఉలేలఖనంలో ఉందిుః 'ఇంట్లల భోజనానికి ఏదైనా 
ఉందా' అని తన భారయను అడిగారు. దానికి ఆమె 'ప్పలలలకు స్రిపోయేంత 
మాత్రలు ఉంది' అని చెప్పింది. అపుిడాయన చెపాిరుుః ర్యత్రి భోజనం 
నుండి ప్పలవాళ్ు మనసుస మళ్ళుంచు. ఎపుిడు వారు ర్యత్రి భోజనం 
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కోరుతారో అపుిడు వారిని పడుకోబెటట. ఇక అతిథి ఇంట్లలకి ర్యగానే 
(అనిం వడిాంచ్చ, తినేముందు) దీపం ఆరియియ. ఆయన ముందు మనం 
కూడా అనిం తినిటల నటిదాదం. అందరూ భోజనానికి కూరుినాిరు. 
(ఆమె దీపం ఆరేిస్ంది) వచ్చిన అతిథి (కడుపునిండా) భోజనం చేశాడు. 
కాని ఆ దంపతలు మాత్రం పసుూండిపోయారు. ఆ అనాసర్ స్హ్చరుడు 
మరునాడు ఉదయం ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص వదదకు వెళ్ుగా ఆయన ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
చెపాిరుుః  

َ  اللُ )  ُكََم اللايْلَةَ َقْد َلج  ْن َصن يع ُكََم ب َحيْف   ( م 

"నిశియంగా ర్యత్రి మీరు మీ అతిథికి చేస్న స్తవ చూస్ అల్లలహ్ చాల్ల 
స్ంతోష్టంచాడు". (ముస్లం 2054). 
 ఈ స్మాజం ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص చూప్పన స్దుగణాలపై శిక్షణపొందిన, 
స్వచిమన చెలమ నుండి ఆస్తవదించ్చన స్మాజం. అహ్ం, స్తవరిం అంటే 
తెలియని స్మాజం. ఇదిగో; స్మాజంలో ఒక రకమన స్మాజ్జనిి వారిలో 
ఉని ఆదరశవంతమన ఉతూమ గుణానిి ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ప్రశంస్ంచారు. ఆ 
మనుగడపై గనక నేటి అనుచర స్ంఘం నడిచ్చ ఉంటే వారిలో ఒకా 
బీదవాడు అంట్య ఉండడు. వారు అష్అరీ తెగకు చెందినవారు. వారి 
గురించే ప్రవకూ స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం ఇల్ల ప్రవచ్చంచారుుః  

ي نَي إ َذا أَْرَمُلوا ِف  اْلَغْزو  أَْو َقلا َطَعاُم ) ينَة  ََجَُعوا َما َكاَن إ نا اْْلَْشَعر  ْم ب اْلَْد  ل يَاَل  

ن ي َوأََنا  ياة  فَُهْم م  و  ٍد ب السا
 َواح 

ٍ
ٍد ُثما اْقتََسُموُه َبيْنَُهْم ِف  إ َناء

نَْدُهْم ِف  ثَْوٍب َواح  ل 

نُْهمْ   (م 

"అష్అరీ తెగవాళ్ళు యుదారంగంలో ఉనిపుిడు వారి ఆహార పదారి్యలు 
అయిపోవస్తూ లేదా (స్వస్ిలం) మదీనాలో ఉనిపుిడు తమ ఆలుబిడాల 
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ఆహారపదార్యిలోల కరత ఏరిడితే ఎవరి వదద ఏ కంత ఆహారం ఉనాి 
వారు దానిి ఒక వస్త్రంలో పోగుచేస్తూరు. మళ్ళు ఒక పాత్రతో అందరూ 
స్మానంగా వాటిని పంచుకుంటారు. అందు మ వారు నాతో పాట 
ఉనాిరు. నేను వారితో పాట ఉనాిను". (బ్దఖారి 2486, ముస్లం 
2500). 
 జ్జగ్రతాూ! ఓ ఉదారుడా! నిర్యశ నిస్ిృహ్లు నీపై తిషటవేయకుండా 
జ్జగ్రతూగా ఉండు. ఇపిటికీ ఈ అనుచర స్ంఘంలో ప్రవకూ 
అడుగుజ్జడలోల, పూరవపు పుణయపురుషుల బాటలో నడిచే ఉపకా- 
రులునాిరు. ప్రతి చోట మన బలహీన సోదరుల కరకు వర్యళ్తల 
మరియు దానాల ఉదయమాలు మనం ఎనిటికీ మరవలేము. వర్యళ్తల, 
దానాల ఈ రకాలిి చూస్ మనసుస స్ంతోష్టసుూంది, హ్ృదయం 
ఆనందిసుూంది. వీటిని చూస్తవాడు, వాస్ూవానికి ఇవ భూమీమద ఓ మంచ్చ 
రక్షక వధానం అని మరియు భూవాసుల శాంతి క్షేమాల రహ్స్యమని 
గ్రహించగలుగుతాడు. అల్లలహ్   మ స్రవ సోూత్రాలు, కృతజఞతలు.  
 రండు స్ంఘటనలు ననుి చాల్ల ఆశిరయపరచాయి. వాటిని షేఖ్ అలీ 
తంతావీ రహిమహుల్లలహ్ "జ్జక్రయాత్" అని తన రచనలోని భూమికలో 
ప్రస్తూవంచాడుుః మా తండ్రిగారి అధాయపకులు షేఖ్ స్లీమ్ అల్ మస్తతీ 
రహిమహుల్లలహ్ స్వయంగా ఎంతో బీదవారైనపిటికీ ఏ ఒకా బీదవాడిని 
ఎపుిడూ నెటటలేదు. అతను ఓ చొకాా ధరించ్చ బైటికి వెళ్ళువారు, దారిలో 
చలితో వణికిపోతని ఓ మనిష్టని చూస్ ఆ చొకాా అతనికి ఇచేిస్, 
తాను  మవలం ల్లగు మీద ఇంటికి తిరిగి వచేివారు. ఒకోాస్తరి తన 
ఆలుబిడాలతో కలస్ భోజనం చేసుూండగా వారు తింట్య ఉని 
ఆహారపదార్యిలు తీస్ ఇంటి ముందు వచ్చిన భక్షకునికి ఇచేివారు. 
ఒకస్తరి రమజ్జనులో ఇఫ్తూర్ గురించ్చ తినుత్రాగు పదార్యిలు (దస్ూర్ ఖావన్ 
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మీద) పెటిట సైరన్ గురించ్చ వేచ్చసుూండగా ఒక భక్షకుడు వచ్చి తనకు తన 
ఆలుబిడాలకు తినడానికి ఏమీ లేదు అని ప్రమాణాలు చేశాడు. షేఖ్ తన 
ఆవడ అశ్రదాను గమనించ్చ ఇఫ్తూర్ గురించ్చ వడిాంచ్చన మొతూం ఆహారం 
అతనికిచేిశారు. కాని ఆవడ చూస్ అరవడం, వలప్పంచడం మొదలెటిట, నీ 
దగగరే కూరోిను పో! అని ప్రమాణం చేస్ంది. ఆయన గారు మౌనంగా 
ఉనాిరు. అరి గంట కూడా గడవక ముందే ఎవరో తలుపు తటటతని 
శబదం వనాిరు. చూస్త స్రికి ఒక వయకిూ పెదద పళ్ుం ఎతూకువసుూనాిడు. 
అందులో ఎనోి రకాల తినుభంఢార్యలు, స్వవటల, ఫల్లలునాియి. ఏమిటి? 
అని అడిగితే, ఇకాడి మన నగర పాలకుడు కంతమంది పెదదమనుషులను 
ఆహావనించాడు. వారు ర్యనటలగా వనివంచుకోగా, ఆయన కోపంతో 
నేనూ తినను అని ప్రమాణం చేస్ ఇదంతా షేఖ్ స్లీం అల్ మస్తతీ 
ఇంటికి తరలించండని ఆదేశించాడు అని వారు చెపాిరు.  
 రండవ స్ంఘటనుః ఒక ఆడపడచు స్ంఘటన. ఆమె కడుకు ఏదో 
ప్రయాణానికి వెళ్తుడు. ఒకరోజు ఆమె తినడానికి కూరుింది. ఆమె 
ముందు ఓ రొట్టట ముకా, దానికి స్రిపడు కంత కూర ఉంది. అంతలోనే 
ఒక భక్షకుడు వచాిడు. అందుకు ఆమె తన నోట్లలకి తీసుకుపోయే 
ముదదను ఆపేస్, అతనికిచేిస్ంది. తాను పసుూండి పోయింది. ఆమె 
కడుకు ప్రయాణం నుండి తిరిగి వచాిక ప్రయాణంలో చూస్న 
వషయాలిి చెపిస్తగాడు. అనిిట్లలకెలల చాల్ల ఆశిరయకరమన స్ంఘటన 
ఒకటేమిటంటేుః ఒక దారిలో ఓ పులి ననుి ఒంటరిగా చూస్ 
వెంబడించ్చంది. నేను పరుగులు తీశాను. ఒకాస్తరి కంచెం 
దగగరునిపుిడు అమాంతం దూకి నా మీద పడింది. ఇక నేను దాని నోట్లల 
పోయానని భావసుూని వేళ్ ఒక మనిష్ట తెలలని దుసుూలోల నా ముందుకు 
వచ్చి ననుి పులి నుండి వడిప్పంచ్చ "ముదదకు బదులు ముదద" అనాిడు. 
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కాని ఏమిటదేదశయం నాకు అరిం కాలేదు. అపుిడే అతని తలిల స్ంఘటన 
జరిగిన రోజు, స్మయం అడిగింది. అదే స్మయానికి ఇకాడ తలిల 
బీదవానికి దానం చేస్న వేళ్. తన నోట్లలకి పోయే ముదదను వెనకిా 
తీసుకని అల్లలహ్ మారగంలో దానం చేస్ంది. ఇల్ల తన కడుకు పులి 
నోట్లల నుండి బయటికి తీయబడాాడు. ఇకాడికి షేఖ్ తంతావీ మాట 
స్మాపూమయింది.  
 ఓ! ఇంతనా ప్పస్నారితనం? ప్పస్నారితనం, ప్పస్నారిని అవమానం, 
అవహేళ్న పాలు జేసుూంది. దాని పరయవస్తనం వనాశకరం. దాని వాస్న 

దురగంధమనది. వయకిూగతంగాగాని, జ్జతియపరంగాగాని అది వనాశనం 
పాలుజేసుూంది. స్తయస్ంధ్యలైన ప్రవకూ మహానీయ ముహ్మమద్ స్లలల్లలహు 
అలైహి వస్లలం ఇల్ల ప్రవచ్చంచారుుః  

حا َفإ نا )  حا أَْهلََك َمْن َكاَن َقبَْلُكْم ََحََلُهْم َلََل أَْن َسَفُكوا  اتاُقوا الشُّ الشُّ

َمُهمْ   (د َماَءُهْم َواْستََهلُّوا ََمَار 

"ప్పస్నారితనానికి బహుదూరంగా ఉండండి. ఈ ప్పస్నారితనలు మీకు 
పూరవం గతించ్చనవారిని స్రవనాశనం చేస్ంది. తమవారి రకూం 
చ్చందించేందుకు, నిష్టదా వషయాలిి ధరమస్మమతం(హ్ల్లల్) గా 
చేసుకోవడానికి ప్రేరేప్పంచ్చంది". (ముస్లం 2578). 

*  *  * 
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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. 
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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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పంచమి వనం 
తల్లి దండ్రు ల విధేయత 

 స్తాార్యయలోల ఓ కారయం దానికి స్రిస్మానం మరో కారయం లేదు. దాని 
గురించ్చ నేను ఏ కోణం నుండి ఆరంభంచ్చ ఏ కోణంలో అంతం చేయాలో 
నా మ దోయడం లేదు. అదో స్తాారయం, అల్లలహ్ తన ఏకతవం తర్యవత 
దాని ఆదేశలు ఇచాిడు. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص కూడా దాని గురించ్చ చాల్ల 
ప్రోతసహించారు. పండితలు, ఉపనాయస్కులు, వకూలు దాని గురించ్చ చాల్ల 
చెపాిరు. అల్లలహ్ ఆదేశం తర్యవత ఇక నేనేమి చెపిగలనుుః 

ا َيبْلَُغنا ل نَْد َ ] َدْين  إ ْحَساًنا إ ما
َِبَ  َوَقََض َربَُّك أََلا َتْعبُُدوا إ َلا إ يااُه َوب الَوال 

الك 

يًَم  ا َوُقْل ََلََُم َقْوًَل َكر  ََّلُُهَا فَََّل َتُقْل ََلََُم أُف  َوََل َتنَْهْرُُهَ
َواْخف ْض  ، أََحُدُُهَا أَْو ك 

 َوُقْل َرب  اْرََحُْهََم َكََم َربايَا ي  َصغ ًْيا
َْحَة  َن الرا

ل  م  َربُُّكْم أَْللَُم ب ََم  ، ََلََُم َجنَاَح الذُّ

اب نَي َغُفوًراِف   َْلَوا
ُه َكاَن ل  نَي َفإ نا

ُكْم إ ْن َتُكوُنوا َصاحل     {.62-69}اْلِساء[. ُنُفوس 

]నీ ప్రభువు ఇల్ల నిరణయిం చేశ్వడుిః మీరు కేవ్లిం ఆయనను తపు 
మరెవ్ారినీ ఆరాధించకిండి. తలీిదిండ్రులతో మించితనింతో 
వ్యవ్హరిించిండి. ఒకవేళ మీ వ్దద వ్యరిలో ఒకరుగాని ఇదదరుగాని 
ముసలివ్యరై ఉింటే, వ్యరిముిందు విసుగాు "ఛీ" అని కూడా అనకిండి. 
వ్యరిని కసరుకుింటూ సమాధానిం ఇవ్ాకిండి. వ్యరితో మరాయదగా 
మాటాీడిండి. మృదుతామూ, దయాభావ్మూ కలిగి వ్యరిముిందు 
వినమ్రులై ఉిండిండి. ఇల్ల ప్రారాిసూు ఉిండిండి. ప్రభూ! వ్యరిపై కరుణ 
జూప్ప, బాలయింలో వ్యరు ననుా కారుణయింతో, వ్యతసలయింతో 
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పోషించినటుీ. మీ హృదయాలలో ఉనాది ఏమిటో మీ ప్రభువుకు 
బాగా తెలుసు. మీరు గనక మించివ్యరుగా నడుచుకుింటే తమ 
తప్పులను గ్రహిించి ద్వసయవైఖరి వైప్పనకు మరలివ్చేు వ్యరిందరినీ 
ఆయన మనిాసాుడు  [  (బనీ ఇస్రాఈల్ 17: 23-25). 
 ప్రవకూ చెప్పిన తర్యవత నేను చెపిడానికి ఏమి మిగిలి ఉంటందిుః 

َم أَْنُفُه ُثما َرغ َم أَْنُفهُ ) 
َم أَْنُفُه ُثما َرغ 

َمْن ) :َقاَل ؟ َمْن َيا َرُسوَل الل :ق يَل  (َرغ 

اةَ  ََم ُثما ََلْ َيْدُخْل اْْلَن َليْه 
ا أَْو ك   أََحَدُُهَ

نَْد اْلك َِب   (.أَْدَرَ  َوال َدْيه  ل 

"వాడి ముకుాకి మనుి తగల! వాడి ముకుాకి మనుి తగల! వాడి 
ముకుాకి మనుి తగల!" అని మూడుస్తరుల ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص శప్పంచారు. ప్రవకాూ! 
వాడెవడు? అని లుమడగాగ, "ఎవడైతే తన తలిలదండ్రులోల ఇదదరినీ లేదా 
ఒకారిని వారి వృదాపాయంలో పొంది కూడా స్వరగంలో ప్రవేశించలేక 
పోయాడో" అని ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص స్మాధానమిచాిరు. (ముస్లం 2551). 
 మన ఆపద ఏమిటంటే? తలిలదండ్రుల స్తవ వృక్షం తందరగా 
ఫలిసుూందనిది, దాని ఫల్లలు అతి చేరువుగా ఉంటాయనిది 
మరచ్చపోతాము. మనిష్ట ఆ ఫల్లనిి ఇహ్ంలోనే తన కళ్తుర్య 
చూడగలుగుతాడు. అంతకంటే గపిగా తన కరకు పరంలో స్మ- 
కూరిబడుతంది. అయితే ప్రపంచ్చక ఉపద్రవాలు మన ఈ నమమకానిి 
ఎందుకు వముమ చేసుూనాియి? చ్చవరికి మన తలిలదండ్రుల స్తవ 
చేయకుండా చేస్తసుూనాియి? ఉపకారం చేయలేని, లేదా ఉపకారం చేస్న 
వారికి ప్రతయపకారం చేయలేని జీవతం అతి చెడా జీవతం. తలిలదండ్రులతో 
స్త్రిరవరూన వారి పటల ఉపకారం కంటే వలువ గలది, స్మానమనది 
మరేదైనా ఉంటందా? 
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 అల్లలహ్ దయ తర్యవత తలిలదండ్రుల స్తవయే జీవతంలో స్తఫలయ 
రహ్స్యం. అనేక ఆపదల నుండి రక్షణ. దానితో మనసుసలు తృప్పూ 
చెందుతాయి. హ్ృదయాలు వకస్స్తూయి. వారి స్తవలో ఉండేవాడు 
అదృష్కటనిి, తన ధన, ప్రణ, స్ంతానంలో శుభానిి తన కళ్తలర్య 
చూస్తూడు.  
 చెవ మొగిగ, హ్ృదయాంతరంతో ఈ హ్దీసు వని మరచ్చపోకుండా 
ఉండు, అందులో ఉని స్తాార్యయల పటల మరియు వాటి ఫలం ఎల్ల 
ఉంటందో గమనించుుః  

ْوَن أََخَذُهْم اْلَْطَُر فَأََوْوا إ ََل َغاٍر ِف  َجبٍَل فَانَْهطاْت َلََل فَم  ) بَيْنَََم ثَََّلثَُة نََفٍر َيتََمشا

ْن اْْلَ 
ْم َصْخَرٌة م  ه  ْم فََقاَل بَْعُحُهْم ل بَْعٍض انْظُُروا أَْلََمًَل َغار  بَل  فَانْطَبََقْت َللَيْه 

َا َلَعلا اللَ  ًَة لل  فَاْدُلوا اللَ تََعاََل ِّب   َيْفُرُجَها َلنُْكْم فََقاَل أََحُدُهْم َلم لْتُُموَها َصاحل 

ْم اللاُهما إ ناُه َكاَن ل  َوال َدان  َشيَْخان  َكب َْيان  وَ  َغاٌر أَْرَلى َللَيْه  بْيٌَة ص  اْمَرأَِت  َول  ص 

يا َوأَناُه نَأَى ِب  َذاَت 
َديا فََسَقيْتُُهََم قَبَْل بَن 

ْم َحلَبُْت فَبََدأُْت ب َوال  فَإ َذا أََرْحُت َللَيْه 

 َحتاى أَْمَسيُْت فََوَجْدُِتََُم َقْد نَاَما فََهلَبُْت 
َجُر فَلَْم آت  َكََم ُكنُْت أَْحلُُ   َيْوٍم الشا

ََم َوأَْكَرُه أَْن  ََم أَْكَرُه أَْن أُوق ظَُهََم م ْن نَْوم ه  ه  ََّلب  فَُقْمُت ل نَْد ُرُءوس  ئُْت ب احْل  فَج 

نَْد َقَدَميا فَلَْم َيَزْل َذل َك َدأِْب  َوَدأَِّْبُْم 
بْيَُة يَتََحاَغْوَن ل  بْيََة قَبْلَُهََم َوالص  َي الص 

أَْسق 

نَْها حَ  َك فَافُْرْج َلنَا م  تاى َطلََع اْلَفْجُر فَإ ْن ُكنَْت تَْعلَُم أ َي  فََعلُْت َذل َك ابْت َغاَء َوْجه 

ََمَء فََفَرَج ا نَْها السا
ََمءَ للُ فُْرَجًة نََرى م  نَْها السا

نَْها فُْرَجًة فََرأَْوا م    .( م 

"ముగుగరు వయకుూలు నడచ్చ వెళ్ళూండగా దారిలో వరషం కురిస్ంది. అందుకు 
వారు ఒక కండ గుహ్లోకి వెళ్తురు. అంతలోనే ఒక బండర్యయి గుహ్ 
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ముఖదావరం మీద వచ్చిపడింది. వారు బైటికి వెళ్ుకుండా దారి 
మూతపడింది. అపుిడు వారు పరస్ిరం ఇల్ల అనుకునాిరుుః 'అల్లలహ్ 
కర మ ప్రతేయకంగా చేసుకుని స్తారమల లో ఒకదాని ఆధారంగా అల్లలహ్  

తో దుఆ చేయండి. బహుశా అల్లలహ్ మన కరకు స్ంది ఏరిరుస్తూడు. 
అపుిడు వారిలో ఒకడు ఇల్ల అనాిడుుః ఓ అల్లలహ్! నాకు తలిలదండ్రి, 
భారయ ప్పలలలు ఉండే వారు. నేను లుకలు కాస్తూ వారిని పోష్టంచేవాడిని. 
స్తయంకాలం వేళ్ ఇంటికి తిరిగచ్చిన తర్యవత నేను పాలు ప్పతికి 
మొటటమొదట నా తలిలదండ్రులకు ఇచేివాడిని. ప్పలవాళ్ుకంటే ముందు 
వారికి త్రాగించేవాడిని. ఒక రోజు నేను (పశువులకు) చెటలలుత కోస్ం 
చాల్ల దూరం వెళ్ళుపోయాను. ఇంటికి చేరుకునే స్రికి ర్యత్రయింది. 
అపిటి మ వారు నిద్రపోయారు. ప్రతి రోజు పాలు ప్పతి మ వధంగా ప్పతికి 
పాల పాత్ర తీసుకని వారి వదదకు వచ్చి వారి తల్లపున నిలబడాాను. వారిని 
నిద్ర నుండి లుల్కాలపటం భావయం కాదనుకునాిను. వారికంటే ముందు 
ప్పలలలకు త్రాగించడం కూడా నాకు ఇషటం అనిప్పంచ లేదు. ప్పలలలు నా 
కాళ్ు దగగర ఆకలితో తలలడిలిలపోతూ ఏడవస్తగారు. (అయినా నేను నా 
తలిలదండ్రులకు నిద్రా భంగం కలిగించలేదు). వారు పడుకునే ఉనాిరు. 
నేను కూడా తెలలవారే దాకా అల్లగే వారి ముందు నిలుినాిను. అల్లలహ్! 
నేనీ పని  మవలం నీ ప్రస్నిత కోస్ం చేశాను. అది నీకూ తెలుసు. 
అందుచేత మా గుహ్లో నుంచ్చ లుము ఆకాశానిి చూడ గలిగే అంత 
స్ందు చెయియ. అపుిడే అల్లలహ్ ఓ స్ందు చేశాడు. అందులో నుండి 
వారు ఆకాశానిి చూడగలిగారు". (ముస్లం 2743, బ్దఖారి 2215). ఈ 
వధంగా మిగితా ఇదదరు వారు చేసుకుని స్తారమల ఆధారంగా దుఆ 
చేశారు. అల్లలహ్ స్తనిిధయం పొందగోర్యరు. చ్చవరికి అల్లలహ్ వారిని ఆ 
ఆపద నుండి వెలికి తీశాడు. వారందరూ గుహ్ నుండి బైటికి వచేిశారు.  
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 ఓ రకంగా మృతయవువాత పడి జీవం పొందారు. నామరూపాలేల- 
కుండా నాశనమయేయవారు మోక్షం పొందారు. నిశియంగా ఇదీ 
పుణయఫలం. స్తాారయ స్తఫలయం.  
 ఇదీ పుణయఫలం. స్తాారయ స్తఫలయం: తలిలదండ్రుల పటల 
వధేయతగలవాడా! నీ స్తాారయఫలం నీవు నీ స్ంతానంలో చూస్తూవు. 
వారు సుగుణవంతలై, నినుి ప్రేమించేవారై, వారి తలిల పటల ప్రేమ 
వాతసలయంతో మెలుగుతారు. నీవు చేసుకుని పుణాయనికి ఫలితం నీకు 
ఇహ్ంలోనూ ఉంది. పరంలోనూ ఉంది.  
 ఇక తలిలదండ్రుల పటల అవధేయతకు పాలిడేవాడు -అల్లలహ్ కరకు 
చెపిండి- ఏమి స్ంపాదిస్తూడు?  మవలం దురభరమన జీవతం, 
బిగుసుకుపోతని హ్ృదయం, ఉపాధ వషయంలో అపశకునాలు, తన 
స్ంతానం నుండి ధూతాారం. తలిలదండ్రుల పటల కింన హ్ృదయులుగా 
ఉండేవారు గనక అల్లలహ్ వైపునకు మరలకుంటే వారికి శాపలు 
పడుతంది. తలిలదండ్రులపై చేతలు లేపేవారు గనక అల్లలహ్  తో స్వచఛమన 
తౌబా చేయకుంటే వనాశనానికి గురవుతారు. కరాశనోరు గలవారు గనక 
అల్లలహ్ తో క్షమాభక్ష కోరుకోకుంటే నాశనమయిపోతారు.  
 అతడిి వాని తలిల ఎంతో బలహీనతకు గురి అయి పెంచ్చ పోష్టంచ్చంది. 
తన రకూం (పాలుగా) అతనికి త్రాగించ్చంది. తన మాంస్ం, ఎముకలను 
(కరిగించ్చ) అతనికి ఆహారమిచ్చింది. అతడు బలపడుతూ ఉంటే తాను 
బలహీనపడుతండేది. అతడు హాయిగా నిద్రిసుూంటే తాను లుల్కాని 
ఉండేది. అతనికి చ్చని ఆపద ఎదురైనా ఆమె కళ్ుకు చీకటి 
క్రముమకునిటలయేయది. అతను చ్చరునవవతే ఆమె ముందు జీవతమంతా 
చ్చరునవువలనిప్పంచేది. అతని సుఖం కోస్ం తాను రుచ్చకరమన వాటిని 
వదిలేస్తది. రుచ్చకరమన ఆహార్యలు, ఆనందకరమన త్రాగుపదార్యిలు 
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అతనికి ఇవవడానికి ప్రధానయత ఇచేిదామె. అతడు చ్చనోిడు గనక 
జోకడుతూ ఉండేది కాని అతనిలో ఆమె పెదద ఆశలు చూస్తది. శరీరం 
బలపడాాక, యుకూవయసుసకు చేర్యక, నాలుక చకాచకా మాటలడాం 
మొదలెటాటక అతను కోరిన స్త్రీతో పెళ్ళు చేయించ్చంది. అతని స్ంతోషంతో 
తాను స్ంతోషపడింది. అతనికంటే ఎకుావ ఆనందపడింది. కాని... 
 ప్రియ సోదర్య! ట్టలిఫోన్ మోగుతూ నా చెవులు గిలులమనాియి... 
ఇదేమిటి? బంగురుపోయిన, ఏడుపుతో కూడిన ఓ శబదం వంట- 
నాిను... అస్ిమ రోగి గురక ల్లంటి శబదం... హ్ృదయవదారక- మయిన 
ఏడుపు స్వరం... అది ఒక ముస్లి తలిల గంత, ఆమె తన కడుకు 
అవధేయత యొకా వయధాభరితమన స్ంఘటన నాకు ఇల్ల 
వనిప్పంచస్తగిందిుః అతని తండ్రి గుండె ఆగిపోయి చనిపోయాడు. 
సుమారు పది స్ంవతసర్యల ఒక అబాాయి (అతని తముమడు) నా వెంట 
ఉనాిడు. నేను ఎనోి దీరఘ కాలపు రోగాలకు గురయి ఉనాిను. అతడు తన 
భారయతో మీదంతసుూలో ఉనాిడు. అతడు ఎపుిడు క్రందికి దిగి, నా దగగరి 
నుండి దాటినా ననుి కించపరుస్తూ, అవమానపరుస్తూ, 
దూష్టంచుకుంట్య వెళ్తూడు. అతని అనాథ్ తముమడు ఎపుిడైనా అతని 
కడుకుతో కటాలడితే మరీ చెపిర్యని వధంగా అతని తముమడిి 
కడుతాడు. అస్లే నేను ఒక రోగిని, పైగా వృదుార్యలిని నేనెల్ల 
ఎదురోాగలుగుతాను. అంతే కాదు; తన రండు చేతలతో తన తముమడిి 
పటటకుంటాడు. అతని కడుకు కాళ్ళు, చేతలతో మనసుస తీర్య 
అలస్పోయేంత వరకు కడుతాడు. ఇల్ల తన తముమని పటల సభ్రాత్రం, 
జ్జలి, దయ చూపే బదులు దౌర్యభగయ, నిరభంధ, దురభర స్ితి రుచ్చ 
చూప్పస్తూ వదలుతనాిడు. అంతే కాదు ఒకోాస్తరి ననుి చూడవదదని 
తన ముఖం కపుికుంట్య వెళ్తూడు. కఠోరంగా 'నీవు నా తలేల కావు' అని 
అంటాడు. ఈ మాట వెన మ ఎల్లంటి పదాలు వెళ్తూయంటే... ఎవరి 
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మనసుసలోనైనా కనీస్ కారుణయం, కటాక్షం ఉనాి అనలేడు. ఇంకా వాడు 
ఇల్ల చేస్తూడు, అల్ల చేస్తూడు... 
 ఇల్లంటి వయదాభరితమన మాటలు మన సురక్షిత స్మాజం లో 
వంటానని నేనెపుిడూ అనుకోలేదు. కాని చాల్ల అరుదు, మరియు 

దౌర్యభగయం అంతే... బహుశా అతడు తన అలక్షయం నుండి లుల్కాంటాడు 
అని ఆమెకు నచిజెపిగలిగాను. వెంటనే అందిుః వదుద, వదుద, మీరు 
మాటాలడకండి, ననుి అతడి తముమనిి మరింత బాధ పెడతాడేమోనని 
భయం అనిప్పసుూంది. అతని ముందు, అతని బలం, శకిూ ముందు నాదేం 
నడుసుూంది. అపుిడు నేను చెపాినుుః అయితే అతని గురించ్చ కోరుటలో 
 మసు పెడతాను. ఇది వని వెంటనే గంతెతూకుంట్య ఇల్ల అనస్తగిందిుః 
' మస్త!! నా కంటి చలువను గురించ్చ నేను ఫిర్యయదు చేయాల్ల? నా 
చేతలతో పెంచ్చనవాని మీద  మసు పెటాటల్ల? నేను అతనికి పాలు పటటలేదా? 
అతడు నా ప్రియకుమారుడు, అతడు నా జీవతపు చ్చవరి ఆశ, అతనికి 
ఏదైనా అవమానం జరుగుతే నాకిషటలునా? నేను అతని స్మస్య 
కరుణామయుడు, కృపాస్తగరుని ముందు పెడతాను. ఆయనే అతనికి 
స్నామరగం చూపుతాడు, అతని పరిస్ితి బాగుజేస్తూడు.  
 అపుిడు నాకరిమయింది; ఇదో గాయపడిన దీరఘ నిశావస్ము. 
(ఎవరికైనా చెపుికని) ఊప్పర్యడుటకు, భారం దించుకనుటకు ఓ 
ప్రయతిం ఆమె చేస్ంది.  
 ల్లఇల్లహ్ ఇలలల్లలహ్!! తలిల గుండె ఎంతైనా ప్రేమ, కరుణతో నిండి 
ఉని గుండె. జ్జలి హ్ృదయం.  
 ప్రియుల్లర్య! ఆ తర్యవత తెలిస్ంది; అతడు చాల్ల దుస్ితికి 
గురయాయడు, అతని నర్యలు బిగుసుకుపోయేవ అని. అవును ఇందులో 
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ఏల్లంటి ఆశిరయం లేదు. అతడు ఆనందకరమన స్తాారయ తోట 
(తలిలదండ్రుల వధేయత) దారి నుండి తప్పిపోయాడు. దానికి బదులుగా 
దౌర్యభగయ యడారి అవధేయత మదానానిి కోరి ఈ పరిస్ితి 
తెచుికునాిడు (అందులో కటటమిటాటడుతనాిడు).  
 మనం ఇతరులతో గుణపాఠం నేరుికోవాలి. ఇతరలతో గుణ పాఠం 
నేరుికుని వాడే భాగయవంతడు. 

*  *  * 
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షషి్ఠ వనం 
సంతాన సంరక్షన 

 ఈ తోట దారి చాల్ల పొడుగాగ మరియు కష్కటలతో కూడి ఉంది. 
అయినా అందులో ఓ అలంకరణ, అందం ఉంది. దాని దూరం అలస్ట, 
ఆయాస్తనికి గురి చేసుూంది. కాని దాని పరయవస్తనం చాల్ల మంచ్చది, 
ప్రశంస్నీయమనది. స్ంతానం పచిని చ్చని చ్చని మొకాల ల్లంటి వారు, 
వాటికి నీవు స్దవరూన అనే నీటితో స్తగు చేస్ ఉంటే. అందమన పూలు, 
వారికి నీవు మంచ్చ శిక్షణ ఇచ్చి ఉంటే. మెరుసుూని ఇళ్ళు, వశావస్ 
కాంతితో ప్రకాశించ్చ ఉంటే. వారి శిక్షణ మారగంలో ఓప్పక వహించు, 
అపుిడు నీవు నీ కళ్ుకు చలువగల, నీ మనసుసను స్ంతోషపెటేట 
స్మయం చూస్తూవు. వారి ఒకాస్తరి స్తఫలయం నీవు అనేక స్తరుల భరించ్చన 
కష్కటలిి మరిప్పసుూంది. వారి ఒక స్ంవతసరపు వజయం నీవు స్ంవతసర్యల 
తరబడి చేస్న జ్జగార్యలను మరిప్పసుూంది. వారి చ్చనితనంలో వారి 
గురించ్చ నీవు కంత శ్రమపడడం, వారు పెరిగిన తర్యవత మంచ్చ అదృషట 
ఫల్లనిిసుూంది. వారి దైనందిక స్తాల్ పాఠాలు (హోంవరుాలు), వారి 
శిక్షణ, వారి ఆరోగయం అనిిట్లల నీవు శ్రదా చూపు. నీవు నీ హ్ృదయం, 
దేహ్ంతో వారితో ఉండు. ఏదైనా కారణం వలల నీ అస్ితవంతో నీవు 
వారితో ఉండలేకపోతే కనీస్ం నీ మనసుస, దుఆలతో. వారు నీ మెడలో 
నాయస్ం అని వషయం తెలుసుకో. వారి పటల ఏల్లంటి అశ్రదా పాటించకు. 
ప్రవకూ ఆదేశానిి గమనించుుః  

 ه(يت  ل  رَ  نْ لَ  وٌل مُ ْس )ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم مَ 
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"మీలో ప్రతి ఒకాడు బాధ్యయడు, అతని బాధయతలో ఉనిదాని గురించ్చ 
అతనితో ప్రశిింపబడును". (బ్దఖారి).  
 కనిి స్ంవతసర్యల స్ంరక్షణ మరియు శ్రదాతో పుషివంతమన, 
ఫలవంతమన జీవతం లభసుూంది. కనేిళ్ళు నీవు స్హ్నం వహించావంటే 
దాని ఫలితంగా వారు నీ ముందుకు వచ్చినపిటికీ లోకమంత ఆనందంతో 
నిండిపోయినటల నీవు చూస్తూవు. అపిటికీ వారిలో ఒకడు ఇంజనీరింగ్ లో 
నైపుణ్యయడయి ఉంటాడు. లేదా గపి డాకటర్ అయి ఉంటాడు. లేదా ఏదైనా 
పనిలో మంచ్చ నేరుి గలవాడు (లేదా మాయనుఫ్తకిరర్ గా) అయి ఉంటాడు. 
లేదా ఆదరశవంతమన ఉపాధాయయుడవుతాడు. లేదా సభాగయవంతడైన 
బోధకుడవుతాడు. వీటనిిటితో పాట వారు నీ పటల లులు చేస్తూ 
ఉంటారు. మరీ నీవు వారి స్ంస్తారం మరియు ధరమనిషఠతతో 
స్ంతోషపడుతూ ఉంటావు. ఇంతకంటే ఐహిక అలంకారం ఇం మమి 
కావాలి. ఇది రహామన్ దాసుల దుఆల ఫలితం: 

َة أَْلنُيٍ َواْجَعْلنَا ] نَا ُقرا
ياات  نَا َوُذر 

ْن أَْزَواج  يَن َيُقوُلوَن َربانَا َهْ  َلنَا م 
َوالاذ 

نَي إ َماًما   {72فرقان:}ال[ ل ْلُمتاق 

]వ్యరు ఇల్ల ప్రారాిసూు ఉింటారుిః మా ప్రభూ! మాకు మా భారయల 
ద్వారానూ మా సింతానిం ద్వారానూ కనుాల చలీదనానిా 
ప్రసాదిించు, మమమలిా భయభకుులు కలవ్యరికి ఇమాములుగా 
చేయు[. (ఫుర్యనా్ 25: 74). 
 మంచ్చ శిక్షణ తోట దావర్య నీవు ఏరుకునే ఫలం ఇంతే కాదు; నీవు 
చనిపోయిన తర్యవత నీ స్ంతానం దుఆలు కూడా నీకు ప్రయోజనకరంగా 
ఉంటాయి. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచ్చంచారుుః  
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 لمٍ و ل  ، أَ يةٍ ار  َج  قةٍ دَ ن َص : إَلّ م  َّلٍث ن ثَ إَلّ م   هُ لُ مَ لَ  عَ طَ انقَ  اْلنسانُ  اَت ا مَ ذَ إ  )

 (هُ و لَ دلُ يَ  ٍح ال  َص  دٍ لَ و وَ أَ  ه،  ب   عُ فَ نتَ يُ 

"మనిష్ట చనిపోయినపుిడు అతని ఆచరణలు అంతమవుతాయి. కాని 
మూడు రకాల ఆచరణలు ఇంకా కనస్తగుతూనే ఉంటాయి. (1) స్దఖ 
జ్జరియ (సుదీరఘ కాలం వరకు ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా ఉండే 
స్తాారయం) (2) ప్రయోజనకరమయిన వదాయజ్జఞనం. (3) అతనికై 
ప్రరిించే ఉతూమ స్ంతానం. (ముస్లం). 
 దాని ఫలం అల్లలహ్ దయతో స్వరగంలో ఉనిత స్తినం రూపం లో 
కూడా నీకు ప్రపూమవుతంది. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచ్చంచారుుః  

 فَيَُقوُل َيا َرب  أَناى ل  إ نا اللَ )
اة  ال ح  ِف  اْْلَن  الصا

ْلَعبْد 
َرَجَة ل  َفُع الدا  َلزا َوَجلا َلَْيْ

َ  َلَك  ه  فَيَُقوُل ب اْست ْغَفار  َوَلد   (َهذ 

"అల్లలహ్ స్వరగంలో పుణయపురుషునికి ఒక స్తినం పెంచుతాడు. 
అతడంటాడుుః ప్రభూ! ఏ కారణంగా నాకిది ప్రపూమయింది? అపుిడు 
అల్లలహ్ అంటాడుుః నీ స్ంతానం నీ పాపాల క్షమాభక్ష కోరుతనిందు 
వలల". (అహ్మద్, దీని స్నద్ హ్స్న్).  
 శిక్షణ శిబిరం దాని ఛాయ ఎంత అందమనది! ! అందు మ మంచ్చ కృష్ట 
చేస్తూ దానిపై నిలకడగా ఉండు. అపుిడే నీవు అందమన ఫల్లలు 
పొందగలుగుతావు.  

*  *  * 
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సపత వనం 
ముస్లి ంల కొరకు స్లఫారసు చేయుట 

 ఈ వనం, దీని యొకా ఆచరణలో మన నుండి చాల్ల అలస్తవం 
జరుగుతంది. అల్లలహ్ ఆదేశం చదవండిుః  

نَْها] يٌ  م    {52}النساء:[ َمْن َيْشَفْع َشَفاَلًة َحَسنًَة َيُكْن َلُه َنص 

]మించి విష్యిం నిమితుిం సిఫారసు చేసేవ్యనికి అిందులో భాగిం 
లభిసుుింది[. (నిసా 4: 85). 
 ఇది అల్లలహ్ యొకా వాగాదనం; నీవు చేస్త మంచ్చ స్ఫ్తరసుకు 
బదులుగా ఓ వాట లులు నీకు లభసుూంది. ఇంకా నీవు చేస్న స్ఫ్తరసు 
యొకా పుణయం అదనంగా ఉంటంది. తన సోదరుల పటల ప్రేమ కలిగి 
ఉనివవకిూకి ఇవ అల్లలహ్ వాగాదనాలు. అతను ఈ ప్రేమకు ప్రతీకగా 
చురుకతనంతో తన శకాూనుస్తరం తన పరపతి, మాట దావర్య వారి 
అవస్ర్యలు పూరిూ చేస్తూడు. స్హీ హ్దీసులో ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
ప్రవచ్చంచ్చనటల ఉందిుః  

 َيُشدُّ َبْعُحُه بَْعًحا ُثما َشبا )
ن  َكاْلبُنْيَان  ُن ل لُْمْمم  َوَكاَن الناب يُّ  َك َبنْيَ أََصاب ع ه  اْلُْْمم 

ه  فََقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َجال ًسا إ ْذ َجاَء َرُجٌل َيْسأَُل أَْو َطال ُ  َحاَجٍة أَْقبََل َللَيْنَا ب َوْجه 

 َنب ي ه  َما َشاءَ َفلْتُْمَجُروا َوْليَْقض  اللُ  اْشَفُعوا
 ( َلََل ل َسان 

"వశావసులు పరస్ిరం కటటడంల్ల రూపొందాలి; అందులోని ఒక ఇటక 
మరో ఇటకతో కలస్ బలపడినటల. మళ్ళు ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص తమ ఒక చేతి 
వ్రేళ్ును మరో చేతి వ్రేళ్ులో జొప్పించ్చ కలిప్ప చూప్పంచారు. ఈ వషయం 
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చెబ్దతనిపుిడు ప్రవకూ స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం కూరుిండి ఉనాిరు. 
అపుిడే ఒక వయకిూ ఏదో ప్రశిిస్తూ లేదా ఏదో అవస్రం గురించ్చ అడుగుతూ 
వచాిడు. అది వని ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص వెంటనే మా వైపు తిరిగి "స్ఫ్తరసు 
చేయండి పుణయం పొందండి, అల్లలహ్ తలచుకుంటే తన ప్రవకూ నోట 
వెలవడిన మాటను పూరిూ చేస్తూడు" అని అనాిరు. (బ్దఖారి 6028, 
ముస్లం 2585, 2627). 
 ప్రియ సోదర్య! నీ స్ఫ్తరసు అంగీకరింపబడకపోయిన, లేదా నీ కోరిక 
పూరిూ కాకపోయినా నీవు చేస్న స్ఫ్తరసుకు బదులుగా నీకు పుణయం 
లభంచుట స్రిపోదా?. ఇందులో నీకు ఆదరశం ప్రియ ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص. ఆయన 
స్ఫ్తరసు చేశారు, అయినా అది అంగీకరింప బడలేదు. ఇబ్ది అబాాస్  
ఉలేలఖనం ప్రకారం: బరీర  అను ఒక స్త్రీ యొకా భరూ బానిస్గా 
ఉండేవాడు. అతని పేరుుః ముఘీస్ . అతను తన భారయ బరీర్య వెనక 
వెనకనే తిరుగుతూ ఉండేవాడు. ఆమె కూడా బానిస్గా ఉండినది. 
అయితే ఆమెకు వముకిూ ఇవవ బడింది. కాని అతడికి వముకిూ లభంచలేదు. 
అందుకు ఆమె అతని వవాహ్ బంధం నుండి వడిపోదామని 
నిరణయించ్చంది. (కాని అతనికి బరీర్య అంటే ఎనలేని ప్రేమ). అందుకు 
అతను చాల్ల ఏడుస్తూ ఉండేవాడు. అతని అశ్రువులు గడాం మీద 
పారుతూ ఉండేవ. అపుిడు ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص అబాాస్  తో ఇల్ల చెపాిరుుః  

يَرَة ُمغ يثًا) ْن بُْغض  َبر  يَرَة َوم  ْن ُح   ُمغ يٍث َبر  َفَقاَل  (َيا َلبااُس أَََل َتْعَجُ  م 

 :َقاَلْت  (إ ناََم أَنَا أَْشَفعُ ) :َتْأُمُر ي  َقاَل  َيا َرُسوَل الل :اَلْت قَ  ،ت ه  َلْو َراَجعْ  ملسو هيلع هللا ىلصالناب يُّ 

 ََل َحاَجَة ل  ف يه  

"బరీర్య పటల ముఘీస్ ప్రేమ మరియు ముఘీస్ పటల బరీర్య దేవష్కలిి 
చూస్తూ వచ్చత్రం అనిప్పంచడం లేదా?" (ఆ స్ందరభంలో) ప్రవకూ బరీర్యతో 
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చెపాిరుుః "నీవు తిరిగి ముఘీస్ తో ఉంటే బావుంటంది" అని. అపుిడు 
బరీర్య అడిగిందిుః ప్రవకాూ! మీరు ఆదేశిసుూనాిర్య? అని. అందుకు ప్రవకూ 
చెపాిరుుః "లేదు, నేను స్ఫ్తరసు చేసుూనాిను". "నాకు అతని అవస్రం 
లేదు" అని బరీర్య నికాచ్చిగా చెపేిస్ంది. (బ్దఖారి 5283). 
 అనుభవం చేస్ చూడు; ప్రజలోల ఎవరికైనా అతని ఓ అవస్రం లో 
స్ఫ్తరసు చేయి. నీ సోదరుడిి స్ంతోష పెటిటన స్తాారయం నీ గుండెను 
ఎల్ల చలలబరుచుతందో, అతని దుఆ వలల నీ హ్ృదయానికి ఎంత 
స్ంతోషం కలుగుతందో తెలుసుూంది. అది క్షణం పాట శ్రమ కావచుి 
కాని దీరఘ కాల స్ంతోష్కనిి తెసుూంది. ఓ గడియ స్మయం వెచ్చించుటయే 
కావచుి కాని సుఖుస్ంతోష జీవతానికి కారణం అవుతంది.  

*  *  * 
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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).  
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 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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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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దశ వనం 
ఉప్వాస విరమణ (ఇఫాా ర్ చేయంచుట) 

  మవలం అల్లలహ్ స్ంతృష్టట కరకు ఇందులో ఓ పాలు పంచుకునివారికి 
రండింతల పంట, అంటే నీవు ఒకా రోజులో రండు ఉపవాస్తలు 
ఉంటనాివనిమాట. అది ధరమస్ంపద నుండి కంత ఖరుి పెటిటనంత 
మాత్రనా. దటటమన తోటల ఛాయలో నీవు ఛాయ పొందుతావు. ప్రవకూ 
 ఇల్ల ప్రవచ్చంచారుుః ملسو هيلع هللا ىلص

ائ م  َشيْئًا َمْن فَطاَر َصائ ًَم َكانَ ) ْن أَْجر  الصا
 َغْْيَ أَناُه ََل َينُْقُص م 

ه  ثُْل أَْجر   (َلُه م 

"ఎవరు ఉపవాస్మునివారికి ఇఫ్తూర్ చేయిస్తూరో అతనికి ఉపవాస్ముని 
వారంత పుణయం లభంచును. ఉపవాస్మునివారి పుణయంలో ఏ కరత 
జరగదు". (తిరిమజ్జ 807. ఈ హ్దీసు హ్స్న్ మరియు స్హీ అని ఇమాం 
తిరిమజ్జ స్వయంగా చెపాిరు). 
 ఈ రోజులోల -అల్లలహ్ దయతో- కనిి స్వచఛంద స్తవ స్ంస్ిలు ఎనోి 
చోటల ఈ ఆర్యధనను చాల్ల సులభమనదిగా చేసుూనాిరు. కనిి (ఇఫ్తూర్ 
చేయించే) మార్యగలు చూప్పస్తూరు. నీవు నీ కంత స్ంపదతో అందులో 
పాల్కగనవచుి. వాస్ూవానికి ఇది అగతయ పరులపై అల్లలహ్ కరుణ మరియు 
ఉపకారం చేస్తవారికై రటిటంపు పుణాయలకు మంచ్చ దారి.  
 నీవు స్వయంగా ఈ దృశాయలు చూస్ ఉంటావు. మస్ాదు ఆవరణలో 
మంచ్చ మంచ్చ ఆహారపదార్యిలతో వస్ూరి వేయబడి ఉంటంది. దాని 
చుటట దేశ, వదేశ బీద ముస్లంలు ఎంతో ప్రేమ, స్ంతోషంతో కూరుిండి 
ఉంటారు. శ్రీమంతలు, ధనవంతలు స్వయంగా వారి స్తవలో ఉండటానిి 
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చూస్ నీ నర నర్యలోల వశావస్ం జీరిణంచుకుపోతంది. వారు (శ్రీమంతలు) 
వారి(ఇఫ్తూర్ చేయువారి)కి చనీిళ్ళు, వేడి వేడి జ్జలేబీలు, ఇతర తీప్ప 
పదార్యిలు అందిస్తూ ఉంటారు. సభ్రాతవం, ప్రేమతో కూడిన చ్చరునవువ 
దాని మాధ్యర్యయనిి మరింత పెంచుతంది. ఇది ఓ చెపిర్యని వశావస్ం. ఇది 
నినుి నీ ధరమంపై గౌరవంగా ఉండే వధంగా చేసుూంది. ఈ ధరమలు 
ధనవంతడిని పేదవాని పెదవుపై చ్చరునవువ తెప్పించే వానిగా చేసుూంది. 
అంతే కాదు ధనవంతడు స్వయంగా పేదలను వెతికి వారు స్ంతోషపడే 
వరకు వారికి ఇస్తూ ఉండే వధంగా చేసుూంది.  
 వాస్ూవానికి నేను ఆ సభ్రాత్రుతవ దృశాయనిి మరవలేను. నా కళ్తుర 
నేను చూశాను (ఇఫ్తూర్ స్ందరభంలో) ఒక యజమాని తన చేతిలో ముదద 
తీసుకని తన పనిమనిష్ట నోటిలో పెటట బోయాడు. ఆ పనిమనిష్ట 
స్గుగపడి తాను కూరుిని స్ిల్లనిి వదలి పరిగెతాూడు. యజమాని అతని 
వెంట పరుగిడుతూ చ్చవరికి అతని నోట్లల ముదద పెటాటడు. ఇది ఏదో ఒక 
నూతన స్ంఘటన కాదు. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచనానికి ఆచరణ రూపం.  

ْلُه ُلْقَمًة أَْو ُلْقَمتنَْي  أَْو )  َفإ ْن ََلْ َُيْل ْسُه َمَعُه فَليُنَاو 
ه  إ َذا أَتَى أََحَدُكْم َخاد ُمُه ب َطَعام 

َ ل ََّلَجهُ  أُْكلًَة أَْو أُْكلَتَنْي  َفإ ناهُ   (َول 

"మీలో ఎవరి దగగరికైనా అతని స్తవకుడు భోజనం తీసుకువస్తూ, అతను 
స్తవకుడిి తనతో పాట భోజనానికి కూరోిబెటటకోలేని స్ితిలో ఉంటే 
అందులో నుంచ్చ ఒక రండు ముదదలయినా అతనికి తపికుండా పెటాటలి. 
ఎందుకంటే అతను అనిం వండే శ్రమ భరించాడు". (బ్దఖారి 2557, 
ముస్లం 1663). 

*  *  * 
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పదకండవ వనం 
పేద ర్చణగ్ర సాునికి సౌలభ్ాం కలుగ్జేయుట 

 ప్రియసోదర్య! అల్లలహ్ నీపై తన ప్రతేయక అనుగ్రహానిి అనుగ్రహించ్చ 
ఉంటే డబ్దా అవస్రం గల ఓ సోదరునికి నీవు స్హాయం చేస్ ఉంటే, 
అతడు నీ సొముమ తిరిగి ఇవవడానికి నీవు అతనిపై ఒతిూడి తీసుకువచ్చి నీవు 
చేసుకుని శుభప్రదమన బహుమానానిి పాడుచేసుకోకు. అతనికి 
సలభయం కలుగజేయి. అతని వయవధని కంత పొడిగించు. అతనిి 
ఎతిూపొడచ్చ, హెచిరించ్చ లేదా మాటిమాటికి అడిగి నీ దానానిి కలుష్టతం 
చేయకు. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచ్చంచారుుః  

( َ َ اللُ َمْن َيّسا ٍ َيّسا َرة   َلََل ُمْعّس  ْنيَا َواْْلخ   ِف  الدُّ
 ( َللَيْه 

"ఎవరు పేదరుణగ్రసుూనికి సలభయం కలుగుజేస్తూరో అల్లలహ్ అతనికి 
ఇహ్పర్యలోల సలభయం కలుగజేస్తూడు". (ముస్లం 2699). 
 అతనికి వయవధ ఇవవడలు కాకుండా కంత అపుి అతని నుండి మాఫీ 
చేస్, అంటే ఇచేిదానికంటే మరీ తకుావ తీసుకని నీ ఈ ఉపకారతోటను 
మరింత అందంగా చేసుకో. ఇల్ల నీవు పుణయం స్ంపాదించుకని ముందు 
నీపై గపి ఉపకారం చేస్నవాడివ అవుతావు. ఆ తర్యవత అతని భార్యనిి 
దించ్చ అతని పటల ఉపకారం చేస్నవాడివవుతావు. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చెపాిరు:  

يَُه اللُ )مَ  ُه أَْن ُينْج  ٍ أَْو َيَحْع َلنُْه(  م ْن ُكَرب  َيْوم  ْن َِسا  اْلق يَاَمة  فَلْيُنَف ْس َلْن ُمْعّس 

"అల్లలహు తఆల్ల పరలోక కష్కటల నుండి కాపాడి, మోక్షం ప్రప్పూం- 
చాలని ఎవరికి ఇషటమో వారు పేద రుణగ్రసుూనికి తగినంత వయవధ ఇవావలి.  
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లేదా అతని అపుిను మాఫీ చేయాలి". (ముస్లం 1563).  
 మనం ఇహ్లోక సుఖం గురించ్చ ఎంతో పాకుల్లడుతాము. కాని దాని 
వరకు చేరిించే స్రియైన దారిని తప్పిపోతాము. లేదా ఇల్లంటి 
దైవమార్యగలోల సుఖం ఉండదని భ్రమ చెందుతాము. అయితే ఇక నుండి 
అల్లలహ్ తన గ్రంథ్ంలో మరియు ప్రవకూ తమ నోట చేస్న వాగాదనాలను 
పూరిూ వశావస్ంతో నమామలి. అపుిడే మనం ఇహ్పర్యల సుఖానిి 
పొందగలుగుతాము.  

*  *  * 

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net


సత్కార్య వనాలు 
 

 

71 

పన్నండవ వనం 
అల్లి హ్ మారగ ంలో పోరాడేవాకిా  మరియు 

అతని ఇంటివారి అవసరాలు తీర్చుట  

 ప్రవకూ స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం ఇల్ల ఆదేశించారుుః  
ًيا ِف  َسب يل  الل  َمْن َج  َز َغاز  ًيا ِف  َسب يل  الل   َفَقْد َغَزا َوَمْن َخ ها ْْيٍ َفَقْد  ب خَ لََف َغاز 

 َغَزا

"అల్లలహ్ మారగంలో పోర్యడే యోధ్యనికి కావలస్న స్తమాగ్రి 
స్మకూరేివాడు యోధ్యనిగా పరిగణింపబడతాడు, అల్లగే అల్లలహ్ 
మారగంలో పోర్యడే యోధ్యని ఇంటివారి అవస్ర్యలు తీరేివాడు కూడా 
యోధ్యనిగా పరిగణింపబడతాడు". (బ్దఖారి/ ఫజుల మన్ జహ్ాజ 
గాజ్జయ...2843, ముస్లం/ ఫజుల ఇఆనతిల్ గాజీ...1895). 
 నీవు (బైటికి వెళ్ుకుండా) నీ ఇంటివారి మధయ ఉండి, ఈ స్తాారయ 
వనం దావర్య అల్లలహ్ మారగంలో పోర్యడే యోధ్యనికి స్మానమన పుణయం 
పొందుతావు. అందుకై నీవు ఆ యోధ్యని కుటంబానిి కనిపెటటకుంట్య, 
తండ్రి ల్లంటి ప్రేమ, అపాయయత చూపుతూ, వారి అవస్ర్యలు తీరుస్తూ 
ఉండు.  

*  *  * 

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net


సత్కార్య వనాలు 
 

 

71 

పదమూడవ వనం 
దారి నుండి ఇబ్బంది కల్లగంచే వాటిని 

తొలగంచుట 

ప్రవకూ స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం ఇల్ల చెపాిరుుః  
يق  َصَدَقٌة( يُط اْلَذى َلن  الطار   )َوُتـم 

"దారి నుండి అవస్ూ కలిగించే వసుూవును దూరం చేయుట ఒక 
స్తాారయలు". (బ్దఖారి 2989, ముస్లం 1009). 
 ఈ పని  మవలం పాకీవాళ్ళు మరియు (మునిసపాలిటీకి స్ంబంధంచ్చన) 
స్ఫ్తయివాళ్ుదే కాదు. వాస్ూవానికి ఇది మనందరి పని. ఈ స్తాారయంలో 
మనం వెనకబడి దాని అవస్రం లేనటలగా భావంచాము. మరికందరు 
మనలో ఈ పనికి అతీతలుగా భావంచ్చ ఈ పనిని నీచంగా చూడస్తగారు. 
కాని అల్లలహ్ వదద దాని సి్తనం చాల్ల గపిగా ఉంది. దాని బహుమానం 
ఎంతో వలువైనది. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص తెలుపుతని ఈ ప్రవచనానిి శ్రదగాా పింంచు: 

يٍق فََقاَل َوالل  َمرا َرُجٌل ب ُغْصن  َشَجَرةٍ َلََل ) ََْهر  َطر  نَي   نَيا َهَذا َلْن اْلُْْسل م   َْلَُنه 

اةَ  َل اْْلَن  (ََل ُيْمذ َي ْم فَأُْدخ 

"ఒక వయకిూ దారికి అడాంగా ఉని ఓ చెటటకమమ దగగరుించ్చ వెళ్ళతూ, 
'అల్లలహ్ స్తక్షిగా! ఇది ముస్లములకు బాధ కలిగించ కుండా నేను దీనిి 
ఇకాడి నుండి దూరం చేస్తూను' అని (దూరం చేస్తశాడు కూడా, 
అందుకు) అతణిణ స్వరగంలో ప్రవేశింపజేయడం జరిగింది". (ముస్లం 
1914, బ్దఖారి 2472). 
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 ఒక చెటట కమమ, నీవు దారి నుండి తీస్ పకాకు వేస్తూ, దాని ఫలితం 
భూమాయకాశాల వైశాలయముగల స్వరగం. ఇవ పుణయ వనాలు, స్తాారయ 
తోటలు. మన ప్రభువు ఉదారుడు మరియు దయాశ్లలుడు.  

*  *  * 
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పద్ననల్గవ వనం 
మంచి మాట 

 ప్రియసోదర్య! నీవు దానధర్యమలు చేస్తంత పొడుగుగా నీ చేయి 
లేనటలయితే, నీ స్మయం, నీ హోదా, నీ శకిూ స్తమర్యియలను వయయం చేస్ 
నీ తోటి సోదరులకు స్హాయపడలేకపోతే, ఇం మ వధంగానైనా వారికి లులు 
చేకూరిలేక పోతే కనీస్ం ఒక మంచ్చ మాట మాటాలడడంలో వెనకాడకు. 
ఇది చాల్ల గపి వషయం. దీని దావర్య నీ ప్రభువును స్ంతోష 
పెటటగలుగుతావు. నీ సోదరుడిి ఓదారిగలుగతావు. లెకాలేననిి పుణాయలు 
స్ంపాదించుకోగలుగతావు. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص చెపాిరుుః  

 (ةٌ قَ دَ َص  ةُ بَ ي  الطا  ةُ مَ ل  كَ الْ )وَ 

"మంచ్చ మాట కూడా స్తాారయలు". (బ్దఖారి 2989, ముస్లం 1009). 
*  *  * 
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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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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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చివరిలోోః 
 ఇవ కనిి స్తాారయవనాలు, స్తాారయతోటలు. అవ చేయుటకు 
సుగమమన మారగం ఉంది. దావర్యలు తెరువబడి ఉనాియి. మంచ్చ ఫల్లలు 
ఉనాియి. ఇహ్పర్యలోల ఉతూమమన ఫలితాల్య ఉనాియి. ఓ అల్లలహ్! నీకు 
ఇషటమనవ, నీవు కోరినవ చేస్త స్దాభగయం మాకు ప్రస్తదించమని, మాకు 
స్వరగం ప్రస్తదించ్చ, నరకం నుండి కాపాడమని నీతో వేడుకుంటనాిము. 
నీ మారగంలో అతయంత కృష్ట స్లుపుతనివారికి, నీ మారగంలో 
పోర్యడుతని వారికి స్హాయం చేయి. అల్లలహ్ వారి గురి స్రిచేయి. వారి 
స్తమాగ్రిలో శుభం కలుగజేయి. వారి బలం రటిటంపు చేయి. వారిలోని 
రోగు లకు స్వస్ిత ప్రస్తదించు. అమరవీరులైనవారిని నీవు అంగీకరించు. 
వారిలోని బలహీనులకు అతిఉతూమ స్హాయకునివగా అయిపో. ఓ అల్లలహ్ 
ఆక్రామకులైన యూదుల పంజ్జ నుండి మస్ాద్ అకాసను వడిప్పంచు. ఓ 
అల్లలహ్ యూదులకు, వారికి తోడిడే వారికి ఓటమి పాలు చేయి. వారి 
మధయ వభేదాలు పుటిటంచు. వారిలో అనైకయత ఏరిరచు. వారిని ఇస్తలం 
మరియు ముస్లముల కరకు ల్లభకరంగా చేయి. అల్లలహ్ మా దేశంలో 
ప్రతేయకంగా, తదావర్య ముస్లములు జీవంచే ప్రతి చోట శాంతిభద్రతలు 
వరిిలులనటలగా చేయి. అల్లలహ్ నీవు ప్రస్తదించ్చన మా భారయ, స్ంతానం, 
స్ంపాదనలోల శుభం కలుగజేయి. వారిని ఇహ్పర్యలోల మా కళ్ుకు 
చలలదనంగా చేయి. అల్లలహ్! మమమలిి, మా తలిలదండ్రులిి, ముస్లము- 
లందరిని క్షమించు. నిశియంగా నీవు వనేవానివ, అంగీకరించేవానివ.  
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