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ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం బల్ల చెపాారుుః  

ْن َوَجَد ِِف َصِحيَفتِ   ِه اْستِْغَفارًا َكثًًِراُطوَبى ْلَِ

"ఎవరి కర్మపత్రాంలో ఎకుువగా క్షమాభిక్షలుాంటాయో వారిక్త 
శుభవార్ో". (బబ్నా మాజ 3818). 

పాశ్నోతా రాలు 
1- ప్రశ్నః ేనను తౌబా చేయాల్నుకుాంటనాాను. కాని నా పాపాలు చాల్ల 
ఉనాాయి. ేనను గతాంలో చేసిన పాపాల్నిాటనీ అల్లాహ్ మనిాసాోడో లేదో 
తెలియదు? 
జవాబః అల్లాహ్ బల్ల ఆదేశిాంచాడుుః  

                                        
                                   :{31}الزمر 

]ఓ ప్రవకా!ా ఇల్ల అనుుః తమ ఆతమల్పై అనాాయం చేసుకునన నా 
దాసుల్లర్య! అలా్లహ్ కారుణ్ాం పటా నిర్యశ చందకండి. నిశుయంగా, 
అలా్లహ్ అనిన పాపాల్ను క్షమిసాడాు. నిశుయంగా ఆయనే 
క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్రదాత[. (జుమర్ 39: 53).
 మదీసె ఖుదుస్వలో బల్ల ఉాందిుః  

اىل: ))َيا عَ تَ  ال اهلُلوُل: قَ َيقُ  اهلل  وَل ُس رَ  ُت عْ مِ : َس اَل قَ   سٍ نَ أَ  نْ عَ 

َك َما َدَعْوَتنِي َوَرَجْوَتنِي َغَفْرُت َلَك َعََل َما َكاَن فِيَك َوالَ  ابَن آَدَم! إِنَّ

 ُثمَّ اْسَتْغَفْرَتنِي َغَفْرُت 
ِ
ََمء ُأَباِِل، َيا اْبَن آَدَم! َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَك َعنَاَن السَّ

َك َلْو َأَتْيَتنِي بُِقَراِب اْْلَْرِض َخَطاَيا ُثمَّ  َلَك َوالَ ُأَباِِل، َيا اْبنَ  آَدَم! إِنَّ

ا َمْغِفَرة ((  ُك ِِب َشيًئا َْلََتيُتَك بُِقَراِِبَ  رواه الرتمذيَلِقيَتنِي الَ ُتْْشِ
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సరోవనాతుడైన అల్లాహ్ బల్ల తెలిపాడని ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలై- హి 
వసల్ాాం చెపాగా ేనను వినాాను అని అనఊద ర్జియల్లాహు అనుు 
ఉలేాఖాంచారుుః "ఓ ఆ్ాం ప్పత్రుడా! నీవు ననుా అరిోస్తో, నాపై ఆశ 
ఉాం్నాంత కాల్ాం ేనను నినుా మనిాస్తో ఉాంటాను, నీవు మాటమాటక్త 
(పాపాం మరియు తౌబాలు) చేస్తో ఉనాా సరే, ేనను పటటాంచుకోను. ఓ 
ఆ్ాం ప్పత్రుడా! నీ పాపాలు (అధిక సాంఖయలో) చేరి నిాంగిని 
అాందుకునాా సరే ేనను పటటాంచుకోను, నువువ గనక నాతో క్షమాభిక్ష 
కోరితే ేనను తపాక క్షమిసాోను. ఓ ఆ్ాం ప్పత్రుడా! నీవు ఎవవరినీ నాకు 
భాగసావమిగా (షిర్ు) చేయకుాండా, బతర్ పాపాలు భూమి నిాండా 
తీసుకొని నా వ్దకకు వసేో, ేనను అాంతే పరిమాణాంలోని మనిాాంప్పతో  
ేనను నినుా కలుసుకుాంటాను". (తిరిమజి 2669). 
 అాంతేకాదు, తన దాసుల్ కొర్కు అల్లాహ్ కారుణయాం మరీ 
విశల్మైనది. ఎవరు తమ తౌబాలో సతయవాంతుడయి తేలుతాడో అల్లాహ్, 
గతాంలో వారితో జరిగిన పాపాల్నిాటనీ ప్పణ్యయలోా మారుసాోడు. అల్లాహ్ 
ఆదేశాం చ్వాండిుః  

                                   

                          :{01}الفرقان  

]ఎవడు పశ్వుతాపాపడి, విశాసిం, , ్తా్ర్యాలు చేసా,ా, అల్లంటి 
వారి పాపాల్ను అలా్లహ్ పుణాాల్లా మారుుతాడు. అలా్లహ్ 
క్షమాశీలుడు, అపారకరుణ్ప్రదాత[. (ఫురాాన్ 25: 70). 
 అాందుకు, పాపాలు ఎనీా ఉనాా, ఎాంతట ఘోర్మైనవైనా ఏ మాత్రాం 
నిర్యశ చెాం్కుాండా తొాం్ర్గా తౌబా చేయుటకు ముాం్డుగు వేయాలి.  
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2- ప్రశ్నః ేనను తౌబా చేయాల్నుకుాంటాను. కాని నా దుషట సేాహితులు 
ననుా తౌబా చేయనివవడాం లేదు. బాందుకు నా బల్ీం నత, నీర్సాం కూడా 
తోడాడుతుాంది. అయితే ేనను ఏమి చేయాలి? 
జవాబః తౌబా విషయాంలో ఓప్క మరియు నిల్కడ అవసర్ాం ఎాంతైనా 
ఉాంటాంది. తన తౌబాలో మనిషి ఎాంతవర్కు సతయత చూప్పతునాాడో 
తెలియడానిక్త బది ఓ పరీక్ష. అాందుకు వారిని అనుసరిాంచకుాండా, 
జ్ఞగ్రతోగా ఉాండడాం చాల్ల అవసర్ాం. బల్లాంట వారి విషయమే అల్లాహ్ 
ఎాంత చకుగా తెలిపాడో గమనిాంచుుః  

               :وم   {51}الرُّ

]కనుక నీవు ్హనం వహించ్చ, నిశుయంగా అలా్లహ్ వాగాదనం 
్తామైనది. విశాసించనివారు నినున చ్చల్కన భావంతో చూడ- 
కూడదు సుమా! (అంటే నీవు వారి మాటల్కు ఏమాత్రం లంగి- 
పోకూడదు)[. (రూమ్ 30: 60). 
 దుషట సేాహితులు అతడిా తమ వైప్ప మలుప్పకోటానిక్త నానార్కాల్ 
ప్రయతాాలు చేసాోర్నాది తౌబా చేసే వయక్తో తెలుసుకోవాలి. కాని ఎప్పాడైతే 
వారు అతని సతయత మరియు ధర్మాంపై బల్మైన నిల్కడ చూసాోరో అతడిా 
వదిలేసాోరు. 
3- ప్రశ్నః ేనను తౌబా చేయాల్నుకుాంటనాాను. కాని నా పాత సేాహితులు 
ననుా నలుగురిలో అవమాన పరుసాోర్ని బెదిరిసుోనాారు. వారి వ్దక నా పాత 
ఫోటోలు, కొనిా నిధర్శనాలునాాయి. నా ప్రఖాయతి మటటలో కలుసుోాం్ని 
నాకు భయాం ఉాంది. అయితే బల్లాంట పరిసిోతిలో ేనేనమి చేయాలి? 
జవాబః ముాందు షైతా్  మిత్రుల్తో సమర్ాం చేయాలిస ఉాంటాంది. 
షైతా్  జితుోలు ఎాంతో బల్ీం నమైనవని కూడా తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ్ 
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నీవు వారిక్త మొగుగ చూపావాంటే వారు మరినిా రుజువులు నీ ముాందుకు 
తెచేచి  ప్రయతాాం చేసాోరు అని కూడా తెలుసుకో. ఈ విధాంగా మొ్టకీ, 
్వరిక్త నీవు నషటపోతావు. కాని నీవు అల్లాహ్ పై గటట నమమకాం కలిగి 
ఉాండు. "హస్బియల్లాహు వ నిఅమల్ వకీల్" (నాకు అల్లాహ్  య్య చాలు 
ఆయేన శ్రేష్టఠడైన కార్యసాధకుడు) అని చదువుతూ ఉాండు. ప్రవకో 
సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం ఎవరితోనైనా భయాం చెాందినప్పాడు ఈ దుఆ 
చదివేవారు.  

ا َنْجَعُلَك ِِف ُنُحوِرِهْم، وَ  ُهمَّ إِنَّ وِرِهماللَّ  َنُعوُذ بَِك ِمْن ُُشُ

"అల్లాహుమమ ఇన్నా నజ్అలుక ఫీ నుహూరిహిమ్ వ నఊజు బిక 
మిన్ షురూరిహిమ్". 
(ఓ అల్లాహ్ మేము నినుా వారి ఎదుట అడుాగా చేసుోనాాము. వారి కీడు 
నుాండి నీ శర్ణు కోరుతునాాము).  
 వాసోవాంగా బది కఠిన సాం్ర్భాం. కాని అల్లాహ్ కూడా భయభకుోలు 
గల్వారిక్త తోడుగా ఉనాాడు. ఆయన వారిని అవమాన పర్చడు. భకుోల్కు 
అల్లాహ్ సహాయాంగా ఉనా ప్రతయక్ష సాక్షయాంగా ఈ గాధ చదువుుః  
 మర్స్  ిన్  అబీ మర్స్  ర్జియల్లాహు అనుు ప్రవకో సల్ాల్లాహు 
అలైహి వసల్ాాం సమచరులోా ఒకరు. ఆయన, మదీనాకు వల్సపోయ్య 
శక్తోలేని ముసిాముల్ను మకాు నుాండి మదీనా చేరిాాంచేవారు. మకాులో 
ఆయనకు బసాాాంకు ముాందు పరిచయమునా ఒక అభిసారిక ఉాండేది. 
ఆమె పేరు 'అనాఖ్'. ఆయన, మకాులో ఖైదీగా ఉనా ఒక వయక్తోని మదీనా 
చేరిాసాోనని మాట బ్చి  ఉాండెను. తర్యవత సాంఘటన ఆయన నోటే 
విాందాము/ చదువుదాముుః ేనను మకాు నగర్యనిక్త వ్చి , పౌర్ణమి 
ర్యత్రిలో ఒక గోడ ఛాయలో నిలుచి నాాను. అనాఖ్ ననుా దూర్ాం నుాండే 
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చూసి, ్గగరిక్త వ్చి , ననుా గురుో పటట 'వచేచి సెయి, ఈ ర్యత్రి మనాం కల్సి 
ఆనాం్ాంగా గడుప్పకుాందాము' అని అాంది. "అనాఖ్! అల్లాహ్ 
వయభిచార్యనిా నిష్చధిాంచాడు" అని ేనను బదులిచాచి ను. బది వినా వెాంటేన 
అనాఖ్ 'ఓ ప్రజల్లర్య! ఈ వయక్తో మీ ఖైదీల్ను విడిప్ాంచుకు వెళ్ళోనాాడు' 
అని ినగగర్గా అరి్ాంది. అప్పాడే ఎనిమిది మాంది నా వెాంట పడాారు. ేనను 
పరిగెతిో ఒక గుమలో ప్రేనశిాంచాను. వారు గుమ వర్కు వ్చి  నాపైేన, 
అాంటే; గుమ ముఖాందావర్ాం వ్దక నిలుచి నాారు. కాని అల్లాహ్ వారిని 
అాంధులుగా చేశడు. వారు ననుా చూడలేకపోయారు. ్వరిక్త వారు 
తిరిగి వెళ్ళుపోయారు. ఆ తర్యవత ేనను మాట్చి న నా సేాహితుని వ్దకకు 
వెళ్ళు అతడిా మదీనా చేరిాాంచాను.  
 ఈ విధాంగా అల్లాహ్, విశవసుల్ను, తౌబా చేసేవారిని కాపాడతాడు.  
 ఒకవేళ్ నీవు భయపడే విషయమే గనక బయటపడి, నీవు నీ 
విషయాం సాషటాం చేయవల్సిన అవసర్ాం వ్చి నప్పాడు, నీ నిర్ణయానిా 
ఎదుటవారి ముాందు సాషటాం చేయి, నీవు చేసిన దానిని ఒప్పాకుాంటూ 
'అవును, ేనను అపర్యధునిగా ఉాంటని, కాని అల్లాహ్ వైప్పనకు మర్లి ేనను 
తౌబా చేశను' అని నికు్చి గా చెపేాసెయి. అసలు అవమానాం, బది 
కాదు. ప్రళ్యదినాన అల్లాహ్ సమక్షాంలో, దైవదూతల్, జినాాతుల్ 
మరియు సర్వమానవుల్ ముాందు కలిగే అవమానమే అసలు అవమానము.  
4- ప్రశ్నః ేనను ఒక తప్పా చేసిన తర్యవత తౌబా చేసాోను. నా మనుసుస 
అదుప్పలో ఉాండలేక అదే తప్పా మళ్ళు జరిగితే, ేనను ముాందు చేసిన తౌబా 
వయర్ోాం అయిపోయి, మొ్ట తప్పాతో పాట తర్యవత తప్పా కూడా నా 
పత్రాంలో ఉాంటాందా? 
జవాబః ఒక తప్పా చేసిన తర్యవత నీవు తౌబా చేసినచో అల్లాహ్ ఆ 
తప్పాను మనిాసాోడు. తర్యవత అదే తప్పా మళ్ళు చేసినచో, కొతోగా తప్పా 
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చేసినటా లిఖాంచబడుతుాంది. అాందుకు మళ్ళు తౌబా చేయాలిస ఉాంటాంది. 
కాని మొ్ట తప్పా తన కర్మ పత్రాంలో ఉాండదు.  
5- ప్రశ్నః ేనను ఒక పాపాంలో మాంకుతనాం వహిస్తో మరో పాపాం నుాండి 
తౌబా చేసేో ఈ తౌబా అాంగీకరిాంచబడుతుాందా? 
జవాబః ఒక పాపాం చేస్తో మరో పాపాం నుాండి తౌబా చేసేో ఈ తౌబా 
అాంగీకరిాంచబడుతుాంది. కాని రాండు పాపాలు ఒకే ర్కమైనవి కాకూడదు. 
ఉదామర్ణకుుః వడీా తిేన, తీసుకుేన వయక్తో బక నుాండి వడీా వయవహార్యనిక్త 
దూర్ాంగా ఉాంటానని తౌబా చేసుోనాప్పాడు, అతను మతుో సేవిాంచేవాడు 
కూడా ఉాండి, దీనిని నుాండి తౌబా చేయకుాంటే, వడీా గురిాం్ చేసిన తౌబా 
నిజమగును, అది అాంగీకరిాంచబడును. కాని ఒక వయక్తో బక నుాండి మతుో 
సేవిాంచనని తౌబా చేసి, మా్కద్రవాయలు, డ్రగ్స అల్వాట మానుకోకుాంటే, 
లేదా ఒక స్త్రీతో వయభిచార్యనిక్త పాల్ాడి తౌబా చేస్తో, మరో స్త్రీతో 
వయభిచార్యనిక్త ఒడిగడితే బల్లాంట తౌబా అేనది అాంగీకరిాంచబడదు.  
6- ప్రశ్నః ేనను గతాంలో నమాజ్, ఉపవాసాం, జకాత్ మొ్ల్యిన కొనిా 
విధుల్ను పాటాంచలేదు. అాందుకు ేనేనమి చేయాలి? 
జవాబః వదిలివేసిన నమాజులు తిరిగి చేయాల్ని (అాంటే ఖజ్ఞ) ఏమీ 
లేదు. కాని సవచఛమైన తౌబా చేయాలి. బక ముాందు చాల్ల శ్ర్ధగా 
నమాజుల్ను కాపాడాలి. ఎకుువగా క్షమాపణ కోరుతూ ఉాండాలి. 
అల్లాంటప్పాడు అల్లాహ్ తపాక మనిాాంచవచుచి .  
 ఉపవాసాలు వదిలిన వయక్తో, ఉపవాసాలు ఉాండలేకపోయిన రోజులోా 
ముసిాాంగాేన ఉాంటే ప్రతి ఒకు ఉపవాసానిక్త బదులుగా ఒకోు నిరుపే్కు 
కడుప్పనిాండా అనాాం పెటాటలి. జకాత్ బవవలేకపోయిన ముసిాాం, గత ఎనిా 
సాంవతసర్యల్ జకాత్ బవవలేకపోయాడో అనిా సాంవతసర్యల్ జకాత్ 
లెకేుసుకోని ఒకేసారి చెలిాాంచాలి.  
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7- ప్రశ్నః ేనను కొాంతమాందిక్త సాంబాంధిాం్న సొముమ దాంగలిాంచాను. ఆ 
తర్యవత తౌబా చేశను. కాని నాకు వారి ్రునామాలు తెలియవు. 
అల్లాంటప్పాడు ేనేనమీ చేయాలి? 
జవాబః పూరిో ప్రయతాాలు చేసి వారి ్రునామాలు కనుగొనాలి. వారి 
్రునామాలు ల్భయమవుతే వారి నుాండి దాంగలిాం్న సొముమ వారిక్త 
అపాగిాంచాలి. సొముమ ఎవరిదో ఆ వయక్తో చనిపోయినచో, ఆ సొముమ అతని 
వార్సుల్కు బవావలి. తగిన ప్రయతాాం చేసి వారిని వెతిక్తనపాటకీ వారు 
తెలియకుాంటే వారి తర్ఫున, వారిక్త దాని ప్పణయాం ల్భిాంచే సాంకల్ాాంతో 
దానాం చేయాలి. వారు అవిశవసులైనా సరే. వారిక్త దాని ప్రతిఫల్ాం 
అల్లాహ్ బమములోేన బసాోడు. పర్లోకాంలో బవవడు.  
8- ప్రశ్నః ేనను వయభిచార్యనిక్త పాల్ాడాాను. ేనను ఎల్ల తౌబా చేయాలి. ఆ 
స్త్రీ గరిభణ అయితే ఆ సాంతానాం నాకే చెాందుతుాందా?  
జవాబః స్త్రీ యొకు బషటాం, అాంగీకార్ాంతో చేసిన వయభిచార్యనిక్త నీపై 
కేవల్ాం తౌబా విధిగా ఉాండును. సాంతానాం అక్రమ సాంబాంధ 
ఫలితమైనాం్కు నీది కాదు. అతని ఖరుచి లు బచేచి  బాధయత కూడా నీపై 
ఉాండదు. బల్లాంట సాంతానాం అతని తలిాతోేన ఉాండును.  
 ఈ విషయానిా కప్ా ఉాంచడానిక్త ఆ స్త్రీతో వివామాం కూడా 
చేయకూడదు. ఒకవేళ్ ఆ వయక్తో మరియు ఆ స్త్రీ బ్దకరూ సవచఛాంగా తౌబా 
చేసేో, ఆ వయక్తో ఆమెతో వివామాం చేసుకోవచుచి ను. కాని మొ్ట అక్రమ 
సాంబాంధాం వల్ ాఆమెకు గర్భాం నిలి్ాందా లేదా నిర్యధర్ణ చేసుకునా తర్యవతే.  
 ఒకవేళ్ అతాయచార్ాం, బల్వాంతాంతో వయభిచార్ాం జరిప్ ఉాంటే, ఆమెపై 
చేసిన అతాయచార్యనిక్త బదులుగా, అతడు ఆమెకు ఆమె తోట 
స్త్రీమనులు తమ వివామాంలో పాందిన మమర్ కు సమానాంగా ధనాం 
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బవావలి. సవచఛమైన తౌబా చేయాలి. అతడు ఉనా ప్రాంతాంలో బసాామీయ 
చటటాం అమలులో ఉాండి, అతని వయవహార్ాం చటటాం ్ృషిటలోక్త వసేో 
ధర్మప్రకార్ాంగా అతనిపై "మ్ " (వయభిచార్ శిక్ష) విధిాంపబడును.  
9- ప్రశ్నః ఒక మాం్ వయక్తోతో నా వివామాం జరిగిాంది. వివాహానిక్త ముాందు 
అల్లాహ్ బషటపడని కొనిా సాంఘటనల్కు ేనను గుర్యాయను. బప్పాడు 
ేనేనమి చేయాలి? 
జవాబః సవచఛమైన తౌబా చేయి. గతాంలో జరిగిన విషయాలు నీ భర్ోకు 
తెలియజేయుట నీపై అవశయకత ఏమీ లేదు. అాందుకు నీవు కుాండ బ్దకలు 
గొటట సాంసార్ాం పాడు చేసుకోకు.  
10- ప్రశ్నః గు్మైధనాం (స్తడోమీ) ల్లాంట పాపానిక్త గురైన వయక్తో తౌబా 
చేయునప్పాడు ఏ విధులు వరిోసాోయి? 
జవాబః ఆ దుషచి ర్యకు పాల్ాడిన బ్దకరూ సవచఛమైన తౌబా చేయాలి.  
బల్లాంట దుషచి ర్యకు పాల్ాడిన లూత్ అలైహిససల్లాం జ్ఞతివారిపై అల్లాహ్ 
ఎల్లాంట విపతుో కురిాాంచాడో అతనిక్త తెలియదా?  
 వారి చూప్పల్ను తీసుకొని వారిని అాంధులుగా చేశడు. 
 వారిపై పేలుడు వదిల్లడు. 
 వారి ఆ నగర్యనిా తల్ాక్రాందులుగా చేశడు 
 దాని మీ్ కాలిచి న మటటతో చేయబడిన ర్యళ్ును ఎడతెగకుాండా 
కురిాాంచాడు. బల్ల వార్ాం్రినీ నాశనము చేశడు.  
బల్లాంట దుషచి ర్యకు పాల్ాడావారి గురిాం్ ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి 
వసల్ాాం బల్ల ఆదేశిాంచారుుః  
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 ْفُعوَل بِهِ َمْن َوَجْدُُتُوُه َيْعَمُل َعَمَل َقْوِم ُلوٍط َفاْقُتُلوا اْلَفاِعَل َواْلَْ 

"లూత్ అలైహిససల్లాం జ్ఞతివారు పాల్ాడిన ల్లాంట దుషచి ర్యకు 
పాల్ాడినవారిని మీరు చూసినటాయితే ఆ బ్దకరినీ నరిక్త వేయాండి". 
(అబూ దావూ్  4462, తిరిమజి 1456, బబ్నా మాజ 2561). 
 బల్లాంట దుష్కుర్యయనిక్త పాల్ాడినవారు సవచఛమైన తౌబా చేయుట 
విధిగా ఉాంది. అల్లాహ్ తో అధికాంగా క్షమాభిక్ష కోరుట కూడా 
తపానిసరి.  

చివరిలో :- పి్రయ సోదరా! పి్రయసోదరీ! ఒక తల్లి  తన 
చంటి ప్రల్ి  పట్ి  చూపే పిేమకన్నా ఎన్నా రెట్లి  ఎక్కువ పిేమ 
అల్లి హ్ తన దాసుల్ పట్ి  చూపుతాడు అని గురిత ంచుకో!! 

తన తౌబాలో సతయవంతుడై న వయక్తత ని అల్లి హ్ తపపక 
మనిాస్తత డు. వుక్తత గతంగా చివరి శ్వాస వరక్క తౌబా 

దాారం తెరచి ఉంది. స్తమానయంగా పిళయానిక్త 
మందు పశ్చిమ దిశ నండి సూర్యయదయం 

అయ్యయ వరక్క తెరచి ఉంది. 

అలా్లహ్ మనందరికీ క్షమాభిక్ష కోరుతూ,  
తౌబా చేస్తూ ఉండే భాగ్యం ప్రసాదంచుగాక! ఆమీన్!! 

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net

