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పర్యయణులు మాత్రం అల్ల ప్రవరింాచరు). అాందుకే తౌబా చేసిన వయక్తో తన 
పాత సేాహితుల్ను, సతాుర్యయల్ వైప్పనకు ఆహావనిాంచే ప్రయతాాం 
చేయాలి. అల్ల చేయలేకపోతే వారిక్త దూర్ాంగాేన ఉాండాలి.  
 తౌబా చేసిన వారిలో కొాం్రు తన పాత మిత్రుల్ను సతాుర్యాం 
వైప్పనకు ప్లిచే సాకుతో మళ్ళు వారితోేన కల్సిపోవటానిక్త షైతా్  
ప్రేరేప్సాోడు. సవయాంగా వారు కొతోగా సతాుర్య మార్యగనిా అవల్ాంినాంచారు 
గనక, తమ మిత్రుల్పై మాం్ ప్రభావాం చూపలేకపోతారు. బల్ల బది పాత 
పాపానిక్త పాల్ాడడానిక్త కార్ణాం అవుతుాంది. అాందుకు అతను వారిక్త 
బదులుగా మాం్ మిత్రులిా ఎనుాకోవాలి. వారు అతని మాం్కై 
తోడాడతారు, సనామర్గాంపై ఉాండడానిక్త బల్లనిాసాోరు.  
తౌబా చేయుటక్క సహాయపడే విషయాలు 

1- సాంకల్ాశుదిధ, సవచఛత అల్లాహ్ కొర్కే ఉాండాలి:- పాపాం వ్ల్డానిక్త 
బది ప్రయోజనకర్మైన ఆధార్ాం. దాసుడు తన ప్రభువు కొర్కే ్తోశుదిధ 
చూప్నప్పాడు, పశచి తాోపపడి, క్షమాభిక్షలో సతయవాంతుడైనప్పాడు 
అల్లాహ్ ఆ విషయాంలో అతనిక్త సహాయపడతాడు. తౌబా చేయడానిక్త 
అతడిా అడాగిాంచే వాటని అతని నుాండి దూర్ాంగా ఉాంచుతాడు.  
2- మనుసుసను నిర్ుాంధిాంచుటుః- ఒక వయక్తో పాపాం చేయకుాండా తన 
మనసుసను నిర్ుాంధిాంచాడాంటే అల్లాహ్ అతనిక్త సహాయపడతాడు. 
అల్లాహ్ ఆదేశాం చ్వాండిుః  

                                             

  {51}العنكبوت:

]మా కొరకు తీవ్ర ప్రయతనం చేస్తవారికి మేము మా మార్యాల్ను 
చూపుతాము[. (అనకబూత్ 29: 69). 
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3- పర్లోక ధాయసుః- అల్ామైన బమలోకానిా, అతితవర్లో నశిాంచే ఈ 
ప్రపాంచానిా తల్్, విధేయుల్కు పర్లోకాంలో సి్ధాంగా ఉనా భోగభాగయలు, 
అవిధేయుల్ గురిాం్ ఉనా కఠిన శిక్షను తల్చుకుాంటూ ఉాంటే 
అపర్యధానిక్త గురి కాకుాండా ఉాండడానిక్త బది ముఖయమైన అడుాగా 
నిలుసుోాంది.  
4- ప్రయోజనకర్మైన వాటలో కార్యమగుాడై, ఒాంటరితనాం, తీరిక 
లేకుాండా ఉాండుటుః- పాపాలోా పడటానిక్త ముఖయ కార్ణాం తీరిక. 
బమపర్యలోా ల్లభాం చేకురేచి వాటలో మనిషి నిమగుాడై ఉాంటే, దుర్యమర్గాం 
చేయడానిక్త తీరిక పాం్డు.  
5- ఉద్రేకానిక్త గురి చేసే విషయాల్కు, పాపానిా గురుో చేసే వాటక్త 
దూర్ాంగా ఉాండాలిుః- పాపానిక్త గురిచేసే కార్ణ్యలిా ప్రేరేప్ాంచే వాటక్త, 
సినిమాల్కు, పాటల్కు, అశ్లాల్ ర్చణల్కు, నీతిబామయమైన మాయగిజ్ స 
(పత్రికల్)కు బల్ల దుర్యవాంఛలిా ఉతేోజ పరిచే వాటక్త దూర్ాంగా ఉాండాలి.  
6- సజజనుల్కు ్గగర్గా, దుర్జణుల్కు దూర్ాంగా ఉాండాలిుః- సజజనుల్ 
తోడు మాం్ చేయుటకు సహాయపడుతుాంది, ప్పణ్యయతుమల్ను అనుసరిాం- 
చాల్ని ప్రోతసహిసుోాంది, దుర్యమర్యగనిక్త, చెడుకు అడుాపడుతుాంది.  
7- దుఆుః- మహాప్రయోజనకర్మైన ్క్తతస బది. దుఆ విశవసుల్ 
ఆయుధాం. అవసర్యలు తీరేచి  బల్మైన హేతువు. అల్లాహ్ ఆదేశల్ను 
చ్వాండిుః 

                       :{51}غافر  

]నీ ప్రభువు ఇల్ల అంటునానడుుః ననున ప్రారిథంచండి. నేను మీ 
ప్రారథనల్ను అంగీకరిసానాు[. (మోమిన్ 40: 60).  
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                      :{33}اْلعراف  

]విల్పిస్త,ా గోపాంగానూ మీ ప్రభువును వేడుకోండి. [. (ఆరాఫ్ 7:55). 

                                         

                                :{185}البقرة  

]నా దాసులు నా గురిం,  నినున అడిగితే, నేను వారికి అతాంత 
్మీపంల్ల ఉనానననీ, పిలిచేవాడు ననున పిలి, నపుపడు నేను అతని 
పిలుపును వింటాను, ్మాధానం పలుకుతాను అనీ ఓ ప్రవకా ానీవు 
వారికి తెలుపు. కనుక వారు నా ్ందేశం విని దానిని స్వాకరించాలి. 
ననున విశాసించాలి. ఇల్ల వారు రుజుమారాం పందే అవకాశం 
ఉంది[. (బఖర 2: 186). 

ప్రప పరిహారాలు 
 అల్లాహ్ తన దాసుల్పై విధిాం్న ప్రర్ోనలోా తన గొపా ్య, 
కరుణతో కొనిాటని ్నాపాపాల్ పరిహార్యనిక్త సాధనాంగా చేశడు. 
వాటలో కొనిా ఈ క్రాందివిుః  
1- విధిగా ఉనా ఐదు పూటల్ నమాజులు. దీని గురిాం్ ప్రవకో సల్ాల్లాహు 
అలైహి వసల్ాాం బల్ల ఆదేశిాంచారుుః  

اٍت َهْل  َأَرَأْيُتْم َلْو َأنَّ ََنًْرا بَِباِب َأَحِدُكْم َيْغَتِسُل ِمنْهُ  ُكلَّ َيْوٍم ََخَْس َمرَّ

ٌء َقاَل َفَذلَِك َمَثُل  ٌء َقاُلوا اَل َيْبَقى ِمْن َدَرنِِه ََشْ َيْبَقى ِمْن َدَرنِِه ََشْ

  ِِبِنَّ اْْلََطاَياَلَواِت اْْلَْمِس َيْمُحو اهلُلالصَّ 

"మీలో ఎవరి బాంట ముాందైనా ఒక సెల్య్యరు ఉాండి, అతను అాందులో 
ప్రతి రోజు ఐదుసారుా సాానాం చేస్తో ఉాంటే, అతని శరీర్ాంపై మురిక్త 
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