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��ి్ల�్  ��ర��్ �ర���మ 

��� పలలకలలల 

అల్ందు�ల�్ ల – సకల ��త త్మ�లల మ��య� కృత�్తలల అల�్ ల ��.  

يِن  َ   دِلّ ىل   ُ َِ
ِر ِد ن ِ يِن دِر ِيّ ِظل و  َل ر ل هِدَ

 
بِ ُل ُ  ل   ُ لر

 
س ل ِ

ر
ب  دَ َل

ِّهِ  يًود ۚ كل َِ
ِ هِدََرـِه ش   َ ى   ﴾٢٨﴿ن 

హ�వ అల్�� అరసల రసూలహ� �ల హ���, వ ���ల హ�్ � య��్రహ� 
అల��ద � కల�్��౦F1. వ క�ా �ల�్ �� ష����. 48:28 

వససల�త� వససల�మ� అల� ల�తమ�నన����న, న���జ� మ�హమ్మ 
వ అల� ఆ��� వ అ�ా్ ���, వతత బబఅహ� ఇల� య�మ���ద న, అమ�్బఅమ – 
మ��య� అం�మ ప్వకత  మ�హమ్మ ��ౖ, ఆయన కలట�ం�కలల��ౖ, ఆయన 
సహచర�ల��ౖ మ��య� అం�మ��నం వరకల ఆయనను అనుస��ం�ే �ా����ౖ 
అజ�క ����నలల & సల�మ�లల, 

ప్�ల��ా!  

అల�్ ల �క్ మ�రగదరరకత్ం ��ౖ మ�నవ ��త సులసం���ాల ప�జ�దులల 
ఆ��రప�� ఉజ�న�. �ట్�వ���ా ఆయన ���� తన ప్వకత  మ�హమ్మ 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ��ౖ అవత��ంప���ిజ�డ�. ప్వకత  మ�హమ్మ 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ంను ��్రంచకలం�� మ��య� ��ర�ంచకలం��, 
ఆయనను �ష్పటం�ా మ��య� ��ం�ా అనుస��ంచకలం�� మనం ఆ 

                                                           
1 . సూరల అల ఫత  ల, 28 వ ఆయత� 

http://tanzil.net/#48:28
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అం�మ మ�రగదరరక��్�న �� ందల�మ�. �ాబట�్  ఇహపరల��ాలల� సులం�ా, 
సం��షం�ా గడ�ాలనుకలజ� �ా��వ���జ� స��, ప్వకత  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వసల్ంను తమ ��ల �డల �ా �ేసుకల�, ఆయన ��త ���జ��న 
అనుస��ంచ వల�ి ఉంట�ం��.  

 
లుటఆన ల� అల�్ ల ఇల� ప్కట�ం�జ�డ� :  

ند ت ول َر بىل �  �ِن تلِطيعل  ۚ ن 

 

 (ఒక��ళ �ర� ప్వకతను అనుస����త , మ�రగ దరరకత్ం �� ందు��ర�: అనూనట : 54). 

 

మ�� ��ట అల�్ ల ప్కటన ఇల� ఉం��:  

َر  مر �  َر�ل بىل َ ع  ِِعل
دتر نن  ن   ت ول

 

(మ��య� �ర� ఆయనను అనుస��ంచం��, త��్�ా �కల మ�రగదరరకత్ం 
ల�ంచవచు్ … అల అ�ాఫ :158). 

 
  

లుటఆన ల� మ����ట అల�్ ల ఇల� ఆ�ే�ం�జ�డ� : 

بد َل نرهل ف دنت  مر �  د�ل  َ د �  م  نىل ن  ذل بلل ف خل ُل ُر مل دَ د تت د�ل م    ۚ ن 
 

(మ��య� ప్వకత  ఏర ఇ�్జ� అందు��ం�� మ��య� ఏ�� �ేయవదదంటట ���� 
వ��� ��యం��. అల హషట : 7). 



హ��థుల కంఠస్ం ��ౖ 2వ �� ట�                                 
 

  5  
  

మ�ందుతరం స�జ నులల అనుస��ం� ఆ��పత�ం, ఉననత �ా్ నం,  
మ�నమ�ా�దలల, ��ర�ా�మ�జ�లల �� ం��న మ�రగం ఇ�ే. జ�ను ప�ర�ం 
సం�ా��ం��లజ� సంకలపం�� 60 స��ల మ��య� హసన హ��థులను ఇక్డ 
�మ �ే�ాను. హ��థుల అను�ాదం, ��� ఉల�్ లకల� కల్ పత  ప��చయం 
మ��య� ఆ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల ఇక్డ సులభ���న 
మ��య� సరళ���న ���ల� ����్నడం �����ం��. ఈ ప�సత కం సంకలనం 
�ేసుత ననప�డ� సమ��ంల�� ప్� �ా్ � ప్�లను దృ�ి్ల� ఉంచడం �����ం��. 
అం�ే�ాక ��వలం �ా్మ�రణక సమ���రం మ�త్�� �సు��బ��ం��. వ���తగత 
�మరరలకల దూరం�ా ఉం�ేల� త��న �జగ�తత లల �సు��వడం వలన ��� నుం�� 
అందర� ప్ర�నం �� ంద వచు్.  

ఈ హ��థుల ప్ర�జ�లల ప్�ిదధ  పం��త�డ� ఇమ�ం య�� �న షట్ 
అననవ�, ��ిజ ఇబ�న హ�ట అస్ల�� మ��య� అబ�ద ల�్ ల అల బ�ాసమ  
�క్ ప�సత �ాల నుం�� ��క��ంచబ��జ��. ఈ ��పప రచనలకల బదులల�ా 
అల�్ ల �ా����ౖ అజ��ాజ�క అనుగ��లల కల���ించు�ాక!  

ఈ ప�సత కంల� జ�ను ���న ������యక మ��య� ధర్ప్��ర �షయ�లల � 
దృ�ి్ ల���� �సుకల �ావ����� ప్య�నం��ను. జ� �క్ ఈ ప్య��న�న 
అల�్ ల �ీ్క��ంచు�ాక! 

ఈ ప�సత కంల� ����్నబ��న స��ల బ�ల��� మ��య� స��ల మ��ి్ ం హ��థు 
గ�ం��లల ��ం��ంట�ల� ల��� ఏ�ైజ� ఒక���ల�� హ��థుల �ా్మ�రణకత గ���ం� 
పం��త�లందర� ఏక���వం�ా అం��క��ం� ఉజ�నర�. అ��ే ఇక్డ 
��క��ంచబ��న సునన అరబఅ (అబ� ��ఊమ, �జమఅ ���్��, ��ా�, ఇబ�న 
మ��ల) మ��య� ఇతర హ��థు గ�ం��లల�� హ��థుల �ా్మ�రణకత 
�షయంల� ��ఖ జ��ిర���ద న అల�్� �క్ అ��ా్యం �సు��బ��ం��. 
సునన ���్�� �షయంల�, ఇమ�ం ���్�� �క్ అ��ా్యం ����్నబ��ం�� 
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ఎందుకంటట హ��థు �ాసత ్ంల� ఆయజ�క ప్�ిదధ  మ��య� �ా్మ�రణక పం��త�డ�. 
��ౖ �ారంద����ౖ అల�్ ల అనుగ���ంచు�ాక!  

ఈ ప�సత �ా�న అల�్ ల �ీ్క��ంచు�ాక మ��య� ���� ప్ర�నకర���న���ా 
�ేయ��ాక! ఆయన అ�న �జ��ాడ�, అ�న ప్�ా��ం�ే�ాడూను. 

��ఖ ల��మ �న అ� అబబ అల ల��ల (�నరల ��జ��ట, రబ్ల �జ�య�త, 
��య�మ) �ా���� అజ�క కృత�్తలల. ఎందుకంటట ఆయన �క్ అమ�ల����న 
సల�లల మ��య� మ�రగదరరకత్ం �ల�న మ��ాగ ల�నంట� ��్�ా ప్�లను 
సర్ల��ాల ప్భ�వ� ��ౖప� �తత ్��ధ ��, శ�మ�� మ��య� ���కం�� 
ఆ�్�ం�ేల� ��్ తస��సుత జ�న�.   

అల���, ��ఖ జ��ిట �న మ�హమ్మ అల హ���ౖష (�జ�య�త ��బగప� 
��జ��ట, రబ్ల �జ�య�త, రబ్ల, ��య�మ) కల క��� అజ��ాజ�క 
కృత�్తలల. ఆయన �క్ ��్ ��సహం మ��య� సమరధన��జ� ఈ ప�సత కం 
తయ�ర� �ేయబ��ం��, అజ�క �బషలల� అనువ��ంచబ��ం��, ప్చు��ంచబ��ం��, 
పం�ిర� �ేయబ��ం��. మ�ల�ం�ా హ��థుల కంఠస్ం �ే�� ��ండవ �� ట� ఆయన 
�క్ ��జ���� క���న కృ�ి ఫ�తం వలజ� �ార�ర�పం ధ��ంచగ���ం��.  

�వ���ా, తమ అమ�ల����న మ��య� ల�భ��యక���న సూచనల�� జ�కల 
మ�రగదరరకత్ం వ��ం�న �ారంద���� కృత�్తలల – మ�ల�ం�ా రబ్ల 
�జ�య�త ��బగంల� ప��ేసుత నన జ� ��ట� సహ� �ో �గ�లకల, అబ�ద ల అ�జ 
మగ�� మ��య� సు�ై�� మ�ిజ మ �క్ ఇమ�ం మ��య� ధర్ప్��రకల�ైన 
��ఖ అబ�ద ల�్ ల �న హమ�మ ను��ౖ�� లకల జ� హృదయప�ర్క���న 
కృత�్తలల. మ� ఆ�ీసు ��క�ట�� అబ�ద ల అ�జ మదూ్ఫ కల క��� అజ�క 
కృత�్తలల. అల�్ ల ఆయనను �ా�ాడ� �ాక!  
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ఈ ప్పంచంల�� మ�నవ�లంద���� అల�్ ల ఇహపరల��ాల సులసం���ాల 
��ౖప� ���� చూప��ాక! మ��ి్ ంల తర�ఫ�న మ��య� ఇ�ా్ ం తర�ఫ�న అల�్ ల 
ఈ �ా్ర్నను �ీ్క��ంచు�ాక!  

ప్వకత  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం��ౖ, ఆయన కలట�ంబం��ౖ, ఆయన 
సహచర�ల��ౖ మ��య� అం�మ ��నం వరకల ఆయనను అనుస��ం�ే �ా����ౖ 
అల�్ ల �క్ �ాం� మ��య� అనుగ�హం కలర�య��ాక! అల్ందు�ల�్ �� 
ర�్ల ఆల�న.    

��కట్ . మ�హమమ్ మ�రత్జ �న అ��ష మ�హమమ్ 

3-2-1434 �� 
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��ి్ల�్  ��ర��్ �ర���మ 

కంఠస్ం �ేయవల�ని 60 హ��థులల  

1. �దట� హ��థు : 

= �Ê�Ÿÿ̂ =�€�È�ã�á= �„�̀= �Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á= �i_���Ä�ÿ̂ =�‚�f=�à�›�ƒ= �‚�ƒ�€_�–=W

A_�›�‡�d�Î�·ÿ_�f= �€_�›�ƒ�̊ ^=�l�‡_�‘= �‚�›�Ã= XÒ�È�‡= _�‹= �̂�à�‹̂= �⁄�’�ÿË= I �Ô

=�‚�‹�Ë= I �Ê�ÿ�È�ã�á�Ë= �!̂= �ÿd= �Ê�j�à�s�Â�Ã= X�Ê�ÿ�È�ã�á�Ë= �!̂= �ÿ�d= �Ê�j�à�s�‰

=�ÿ�d=�Ê�j�à�s�Â�Ã=X_�Â�r�Ë�ä�k�Í=�Ó�̀�à�‹̂ =�Ë�̀=I _�Â�gÎ�î�Í=_�Î�‡�Ñ�ÿ=�Ê�j�à�s�‰=�l�‡_�‘

�Ê�Î�ÿ�d=�à�r_�‰=_�‹@K==á_Ägÿ̂ ==yÎwìÌpÍÑ•̂=fi–á=I=RQI==fi–á=I fiŸå‹=yÎwìË

=pÍÑ•̂N RRJ=FN VMTE=¬ÕŸÿ̂ Ë=IÌá_ÄgŸÿK=

అన ఉమర�నల ల��త � ర��యల�్ హ� అను్  అనన రసూలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వసల్ం ల�ల: “ఇననమల ఆమ�లల ��నయ��, వఇననమ� �కల�్ 
ఇర�న మ�నవ, ఫమన �ానత ���్త�హ� ఇలల�్ �� వ రసూ���, 
ఫ���్త�హ� ఇలల�్ �� వరసూ���, వమన �ానత ���్త�హ� �దుజ�� 
య��ీబ��, అవ ఇమ�అ�న యత�వ్వ�, ఫ���్త�హ� ఇల� మ���ర 
ఇల�ౖ��.”  (స��ల బ�ల��� మ��య� స��ల మ��ి్ ం) 

అను�ాదం : ఉమట ఇబ�న ల��త ్ ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన: రసూలలల�్ ల 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� పలలకలత�ండ�ా జ�ను �జ�నను: “ఆచరరలల 
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�ాట� సంకలపం��ౖ ఆ��రప�� ఉంటబ�. ప్� ఒక్���� అత� మనసుల�� 
ఉ�ేద �ా��� అనుగ�రం�ా ప్�ఫలం ల�సుత ం��. అల�్ ల మ��య� ఆయన ప్వకత  
��సం వలస �� �న వ���త  వలస �సస�ేహం�ా అల�్ ల మ��య� ఆయన ప్వకత  
��సం �ే�ిన వలస�ాజ� ప��గరణంచబడ�త�ం��. ఎవ�ై�ే �ా్పం�క ప్ర�నం 
�� ం��లజ� ఉ�ేద శం��జ� ల�క ఏ �ీత ్� అ�జ� ��ాహమ���లజ� ఉ�ేద శం��జ� 
వలస �� ���ో , అతను �ాట� ��స�� వలస �� �నట�్ �ా 
ప��గరణంచబడ�త�ం��.” స��ల బ�ల��� & స��ల మ��ి్ ం. 

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

ఈ హ��థు ఉల�్ లకల� ��ర� ఉమట �న అల ల��త ్ అల లర�ీ ర��యల�్ హ� 
అను్ . అల �ార�ఖ మ��య� అబ� హఫస అజ� మ�ర���ర్�� క��� ఆయన 
�ిలవబ�ే�ార�. ఆయన ��ండవ ల��ా అ�ా� �ి��న �ా �యరంచబ��న 
త�ా్త ప్�లల ఆయనను అ�ర�ల �ర�న అ� �ి��ే�ార�. ప్వకతత్ం 
ప్కట�ంచబ��న 6వ సంవతసరం ఇ�ా్ ం �ీ్క��ం��ర�. ఆయన ఇ�ా్ ం �ీ్కరర 
మ��ి్ ంలకల ��పప �ై�ా���్ం��. త�ా్త మ��నల కల వలస ����్ర� 
మ��య� ప్వకత  సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం�� �ాట� అ�న య���ధ లల� 
�ాల�గ జ�నర�. అప�డప�డ� ఆయన అ��ా్య��న ధృ�క��సూత  లుటఆన 
ఆయత�లల అవత��ం�ే�. ఆయన ఉల�్ లం�న హ��థుల సంల� 537.  

���్ 13వ సంవతసరంల� తన మరర���� మ�ందు అబ� బకట ర��యల�్ హ� 
అను్  ఆయనను తన ల��ా�ా �యరం��ర�. ఆయన ప���ాలజ� ��లభ�ం 
��సం �ార్��ంట� ల�ంట� వ�వస్ను �ా్ �ిం��ర�, ���్ �ా�ల�ండర� 
�ా్రం�ం��ర�. ఆయన ప్�లను జ��యం�ా ప���ా�ం�ే�ార�. ���్ 23వ 
సంవతసరంల� ఒక��వ ఫజ్ నమ�వ చ���ం�ేటప�డ�. అబ� ల�ల� అల 
మ��ి అజ� అ��నప�� �ే�� ధ�ా్��� �ెం��న ఒక బబ�స ఆయనను హత� 
�ే�ాడ�. రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం�� �ాట� ఆ���ా 
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ర��యల�్ హ� అజ�్  గ��ల�, అబ� బకట �ి��ద ఖ ర��యల�్ హ� అను్  ప్క్న 
లననం �ేయబ��జ�ర�. ఆయన ప��ననర సంవతస�ాల �ాట� ప���ా�ం��ర�.  

 
ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఏ ప�జ�ౖజ� మం� సంకలపం�� �ా్రం�ంచడం ��ల� అవసరం. త��్�ా 
ప�ర�ం సం�ా��ంచుకలజ� అవ�ాశం అత��� ల�సుత ం��.  

2. సంకలపం ఉతపననమ�మ� �ా్ నం మన హృదయం. ���� జ�ట��� పలక 
వల�ిన అవసరం ల�దు. 

3. అల�్ ల వదద  మన మం� పనులల �ీ్క��ంచబ�ేందుకల తపప� స���న ఒక 
షరత� ఏరటంటట, అ�� �తత ్��ధ �� ��వలం అల�్ ల ��రకల మ�త్�� 
�ే�ిన�ై ఉం���. అల� �తత ్��ధ �� �ేయ� మ��య� ప్వకత  మ�హమ్మ 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఆ�ే�ాలకల అనుగ�రం�ా ల�� ఏ ప�� అల�్ ల 
�ీ్క��ంచడ�.   

4. �� ఆఫ అంటట ప్దరరజ�బ���ధ  అలవర�్��కలం�� �జగ�తత  పడటం తపప�స��. 
ఎందుకంటట అ�� �ిట్ అసగ ట అంటట తకల్వ �ా్ � బహ��ై�ా�ాధన.    

*** 
2.  ��ండవ హ��థు : 

= �‚�ƒ= �ç�‡�̀�Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ = �Ï�ó�á== �:�·ÿ̂ = �‚�ƒ=�€_�–= WA=�̆ �Ë= ^�Ë�à�å�Í
�Ë�à�ê�f�Ë= I ^�Ë�à�å�≈�j^�Ë�à �Õ�·|�j= �̆ �Ë= ^@K== pÍÑ•̂= fi–á= I Ìá_Ägÿ̂ = yÎwìSVI=

=pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìËUJ=FN TPQE=¬ÕŸÿ̂ Ë=IÌá_ÄgŸÿK 
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అన అ�సన అ�నన��� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వ సల్ం ల�ల: “య�ిసర� వల� 
త�అ�ిసర� వ బ�ిష ర� వల� త�న�ి్ర�” (స��ల బ�ల��� మ��య� స��ల 
మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: అనస రదయల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ హ� సల్ల�్ హ� 

అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర�: “సులభతరం �ేయం�� మ��య� క��నం 
�ేయకం��. ్భ�ారతలల �ెలలపం�� మ��య� అస���ంచుకలజ�ల� �ేయకం��.” 
స��ల మ��ి్ ం మ��య� స��ల బ�ల���.  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

ఈ హ��థు �క్ ఉల�్ లకల� ప���త  ��ర� అబ� హమ  �జ అనస �న మ��క 
అల అజ�స�� ర��యల�్ హ� అను్ . ఆయన రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� 
వసల్ంకల ��వకల���ా ప��ే���ార�. ���్త కల ప�� సంవతసరమ�ల మ�ందు 
ఆయన మ��నల ల� ��్ం��ర�. బబల�ంల�జ� ఇ�ా్ ం �ీ్క��ం��ర�. 
రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం �క్ అం�మ �ాలం వరకల ఆయన 
��వకల���ా ప��ే�ార�. త�ా్త డమ�స్స ����్ర�. ��ంత�ాలం త�ా్త 
బస్ల �ేర�కలజ�నర�. ఎకల్వ హ��థులల ఉల�్ లం�న �ా��ల� ఆయన ��ర� 
క��� ����్నబడ�త�ం��. ఆయన ఉల�్ లం�న హ��థుల సంల� 2286. ���్ 
93వ సంవతసరంల� బస్ల ల� 100 ఏళ్ వయసుసల� చ��� య�ర�.  

    
ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ధర్ం ��ౖప� ఆ�్�ంచడం, �ిలవడం, �ద� జ�రపడం, త��్దు �వ్డం 
మ��య� ఇతర�ల�� ల��ా�ే�లల �ే�క �ేయడం, మృదువ��ా ��లగడం, 
సరళం�ా వ�వహ��ంచడం మ��య� ప్�లకల ్భ�ారతలల అం��ంచడం. 
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2. �ే్�ా�న �ా��ింప��యడం మ��య� క��నం �ేయడం �దల�ౖన �ాట�� 
ఇ�ా్ ం �����ం�ం��. క�� రం�ా, క��నం�ా, �ం���ా ప్వ��తంచడం నుం�� 
దూరం�ా ఉండమ� ఇ�ా్ ం ��్���ిసుత ం��. 

3. ప్�ల ఇబ్ందులను దూరం �ేయడమజ��� ఇ�ా్ ం �క్ ప్�ే�కతల ల�� 
ఒక మ�ల��ంశమ�.  

*** 
 3. మ�డవ హ��థు : 

= �‚�ƒf�̀= �Ó�à�Í�à�‰= �Ï�Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ = �Ï�ó�á=�€_�–= W= �!̂= �€�È�ã�á= �€_�–=W
A�‘�f=�Õ�ÿ_|�à�›�‘=�Ú�f=�q�Ñ�w�Í=�„`=_�f�Ü�’�‹=�⁄�ã=_�∆�›@K==I fiŸå‹=yÎwì

=pÍÑ•̂=fi–áRJ=FRKE 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల, ల�ల రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం “క�ా �ల మట �  క��బన అన య�హ��ద థ �కల�్ మ� 
సరఅ’ (స��ల మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: అబ� హ����రల రదయల�్ ల అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర�: “ఒక వ���త  ఏ�ై�ే �జ�న�ో  
అదం�� (మ��్�� మ��్) మ��క���� �ెపపడమజ��� ‘అతడ� అసత�వంత�డ�’ 
అన����� స���� త�ం��.”   

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

అబ� హ����రల ర��యల�్ హ� అను్  �క్ ప���త  ��ర� అబ�ద ర��్న �న 
సలట. ఆయన యమన ల�� �ౌస �ెగకల �ెం��న�ార�. ఆయన ఎప�పడూ 
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�ి�్క�న�� ఆడ�కలంట� ఉం�ే�ార�. అందువలన ఆయన అబ� హ����రల 
(�ి�్ తం��్) అజ� మ�ర���ర��� ప్ల��� �ెం��ర�. ఆయన తన కలట�ంబ �� షర 
��రకల ��కలల �����ార�. ల��బట ��ౖ ��యం �ా��ం�న ���్ 7వ 
సంవతసరంల� ఆయన ఇ�ా్ ం �ీ్క��ం��ర�. ఆ త�ా్త ఆయన రసూలలల�్ ల 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ��ంటట ఉం�ే�ార�. ఆయనను వదలకలం�� 
అనుస��ం�ే�ార�. హ��థుల �షయంల� ��ల� ఆస��త  చూ���ార�. అందువలన 
రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం నుం�� ఆయన ��ల� ఎకల్వ 
�జ్ జ��న జ�ర�్కల�, స�బబలల� అంద�� కంటట ఎకల్వ హ��థులల ఉల�్ లం�ే 
�ా్ ��� �ేర�కలజ�నర�. ఆయన ఉల�్ లం�న హ��థుల సంల� 5374. ఆయన 
మ��నల ల�� పం��త�లల� ఒక���ా ����్నబ��జ�ర�. ఆయన ���్ 57వ 
సంవతసరం మ��నల ల� మరరణం��ర�. బ�ల� సమ��� �ేయబ��జ�ర�.      

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. �ాసత �ా��� �ర�దధం�ా మ�టబ్ డట�� అసత�ం పలకడం / అబదధం �ెపపడం. 

2. �నన మ�టలల�� ��జ��జలల ��ాధ ��ంచకలం�� ఇతర�లకల అంద ��యడం 
�����ంచబ����. 

3. అబదధం �ెపప����� ఒక మ�ల� �ారర�లల - దుష్త్ం, అ�ాం�, అసంతృ�ిత  
మ��య� మ�న�ిక �ా��� �దల�ౖన�. ఇ�� కపట�ల లకరం.  

*** 
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4.  జ�లలగవ హ��థు : 

= �‚�ƒ= �Ó�à�Í�à�‰= �Ïf�̀�Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ = �Ï�ó�á== �!̂= �€�È�ã�á= �„�̀=�€_�–= WA�‹�‚=

�ì�ƒ=�Ÿ�Ë=�ÏŸ�v̂�Ñ�Ó= I�ì�ƒ= �!̂=�Ÿ�Ÿ�Î�Ê=�ƒ�ê^�à@K==fi–á= I fiŸå‹= yÎwì

=pÍÑ•̂TMJ=FQMUEK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్ , అనన రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం ల�ల : “మన సల్ అలయ�  �ా��దతన, సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� 
అష్న” (స��ల మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం)  

అను�ాదం: అబ� హ����రల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఎవ����ే జ���ౖ ఒక�ా�� సల�ం 
పంప����ో  , అత� ��ౖ అల�్ ల ప�� �ార�్  సల�ం పంప���డ�.” 
 
హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 
 
హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��.  

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ��ౖ దర�మ పంపడం ��్�ా 
ఆయనను ��ల� ��ర�ం�నట్వ�త�ం��.  

2. ఆయన��ౖ దర�మ పంపడమజ��� ఆయనకల చూ�� ��ేయత మ��య� 
��్మకల �దరరనం.  

3. రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ��ౖ �ల�నంత ఎకల్వ�ా 
దర�మ పంపడమజ��� మ�నవ�డ� అల�్ ల �క్ �ార�ర�ం మ��య� 
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అనుగ�హం �� ంద����� �ారరం�ా మ�రగలదు. ఆయన తన సహచర�లకల 
జ���పన ���ం�� �ధం�ా మనం క��� ఆయన��ౖ దర�మ పంపవల�ను.      

 

A=�Ÿ�ƒ= �l�Î�Ÿ�ì=_�›�‘= I �Ñ�›�w�‹=�€b=�Ÿ�ƒ�Ë= �Ñ�›�w�‹=�Ÿ�ƒ= �⁄�ì=�fi�ÂŸ�ÿ̂
�ÑÎ�s�‹=�ÑÎ�›�v=�÷�‡�d=I �fiÎ�‰̂�à�f�d=�€b=�Ÿ�ƒ�Ë=�fiÎ�‰̂�à�f�d=K=�Ÿ�ƒ=�◊�á_�f=�fi�ÂŸ�ÿ̂

=�€b=�Ÿ�ƒ�Ë=�fiÎ�‰̂�à�f�d=�Ÿ�ƒ=�l�‘�á_�f=_�›�‘=I �Ñ�›�w�‹=�€b=�Ÿ�ƒ�Ë=�Ñ�›�w�‹
�ÑÎ�s�‹=�ÑÎ�›�v=�÷�‡�d=I �fiÎ�‰̂�à�f�d@FÌá_†=yÎwì=WPPTfiŸå‹=yÎwì=I=WSSE 

 
ఓ అల�్ ల! ఎల�����ే ఇబబ్ ��మ మ��య� ఆయన కలట�ంబం��ౖ �ాం�� 
కల���ిం�జ���, అల��� మ�హమ్మ మ��య� ఆయన కలట�ంబం��ౖ �ాం�� 
కల���ించు. ఓ అల�్ ల! ఎల�����ే ఇబబ్ ��మ మ��య� ఆయన కలట�ంబం��ౖ 
్�బ�న కల���ిం����, అల��� మ�హమ్మ మ��య� ఆయన కలట�ంబం��ౖ 
్�బ�న కల���ించు. �శ్యం�ా ��వలం ��� ప్శంసలకల అర�్ ���. 
 
4. రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం��ౖ దర�మ పంపడమంటట 

ఆయనను ���య�డడం మ��య� ప్శం�ించడం. ‘అల�్ హ�మ్ సల�్  అల� 
మ�హమ్మ’ అంటట ఆయన �ా్ ��� త��నట�్ �ా ఇహపరల��ాలల� 
ఆయనకల ఉననత �ా్ జ��న ప్�ా��ంచు అ� �ా్��్ంచడం. 
 

*** 
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5. ఐదవ హ��థు : 

= �‚�ƒ= �Ó�à�Í�à�‰= �Ïf�̀�Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�:�·ÿ̂ =�‚�ƒ==�€_�–= WA=�‚�ÿ�È�g�Í= �̆
�Ê�·�‹= �⁄�å�k�…�Í= �fi�n= I �fi�Û̂ �Ñÿ̂ =�Ú_�›�ÿ̂ = �Ï�Ã= �fi�‘�Ñ�v�̀@K==fi–á= I fiŸå‹= yÎwì

=pÍÑ•̂VRJ=FOUOKE 
 
అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  , అనన రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం ల�ల : “ ల� యబ�లననఅహదుకలమ �ీ ల�్� ��ద �ర , 
థుమ్ యఘ త�ిలల రను్  “ (స��ల మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం) 

 
అను�ాదం: అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “�ల� ఎవ్ర� �లకడ�ా 
ఉనన �ట�ల� మ�త్ �సరజన �ేయ�ాదు (ఉచ్ �� యటం, ప�ల�జ� �ేయడం 
�ేయ�ాదు) మ��య� ���ల� కడ���్�ాదు.”  
 
హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఈ హ��థు ��్�ా �ె��� �ేరటంటట మ� సమ�ద్ం, సమ�ద్ం, న��, 
�ాలలవలను త�ిపం�, ఒ����ట ��� ఉనన �ట�ల� (అంటట గ�ంటలల�, 
�ెర�వ�లల�) మలమ�త్ �సరజన �ేయడం �����ంచబ��ం��. 

2. ఇ�ా్ ం ధర్ం – ప��్భ్ం�ా మ��య� ప�త్ం�ా ఉం�ే, మ�జ�ల నుం�� 
మ��య� అప��్దధ త నుం�� దూరం�ా ఉం�ే ధర్ం.  
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3. మ�నవ ��తం ��సం �ర� ��ల� అవసరం. అందువలన మనం ���� 
తపప�స���ా �ా�ాడ����ా� మ��య� ���� �ాడ��ే�� మ�జ�ల నుం�� 
�ాలలష�ం నుం�� తపప�స���ా �ా�ాడ����ా�.    

   

*** 
6.   ఆరవ హ��థు : 

= �‚�ƒ= �Ó�à�Í�à�‰= �Ïf�̀�Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á== �:�·ÿ̂ =�‚�ƒ=�€_�–W=A=�l�›�Î�–�̀= �̂Ö�d

�Ô�f�È�k�’�›�ÿ̂=�˘�d=�Ó�̇ �ì=�̇ �Ã=X�Ó�̇ �îÿ̂@K== pÍÑ•̂= fi–á= I fiŸå‹= yÎwìSPJ=

FTN MKE 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  , అనన రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం ల�ల : “ఇ�� ఉ�మ� ససల�త� , ఫల� సల�త ఇల్ల 
మక�త బత�. “   (స��ల మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఎప�ప�ై�ే సల�ల ��సం 
అల�మత �ిలలప� ఇవ్బడ�త�ం�ో , అప�డ� ఆ �ిలలప� ఇవ్బ��న (ఫటద) 
సల�ల తపప ���� ఏ సల�ల �లంచబడదు”.”   

 
హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 
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ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఎప�ప�ై�ే ఫటద  నమ�వ ��రకల అల�మత �ిలలప� ఇవ్బడ�త�ం�ో , 
��ంటజ� ఫటద  నమ�వ అందు���ాల� ఈ హ��థు ఆ�ే�సుత నన��. అల�మత 
త�ా్త ఫటద  నమ�వ తపప, సుననత ల��� న�ిల నమ�వలల 
�లంచబడవ�. 

2. �ామ���కం�ా �ర�గ�త�నన ఫటద  నమ�వల� �ా్రంభం నుం�� �ాల�గ నడం 

మజ��� సుననత నమ�వలల మ��య� న�ిల నమ�వలల� �మగన��� 

ఉండటం కంటట ఎం�� ప్��న���ం��.  

3. ధర్ �షయ�లల� రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం �క్ 

పదధ�జ� త�.చ. తపపక అనుస��ంచడమజ��� స���న మ��య� �����న 

ఈమ�న (��ా్సం) �క్ �దరరజ�లల� ఒక మం� �దరరనం.  

7.  ఏడవ హ��థు : 

�Ï�ó�á=�à�›�ƒ=�‚�f=�!̂=�Ñ�g�ƒ=�‚�ƒ=�€_�–=_�›�Â�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂=W=�:�·ÿ̂ =�€_�–=WA=^�Ö�d

=I �Ê�·�‹=�Ê�k�r_�v=�Ï�ò�—�Í=�k�v=�⁄�s�≈�Í=�̇ �Ã=X�fl_�≈��ÿ̂=�Ÿ�ƒ=�fi�‘�Ñ�v�̀=�„_�‘

�Ó�̇ �îÿ̂ =�l�›�Î�–�̀=�„�d�Ë@K==pÍÑ•̂=fi–á=Ìá_Ägÿ̂ =yÎwìSTQ=I fiŸå‹=yÎwìË=I

=pÍÑ•̂=fi–áSSJ=FRRVE=¬ÕŸÿ̂ Ë=IÌá_ÄgŸÿK 

అన అ�ద ల�్ ���న ఉమర ర��యల�్  అను్ మ� ల�ల : ల�ల నన�య�� 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వ సల్ం : ఇ�� �ాన అహదుకలమ అల తత ఆర, ఫల� 
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యఅ�ల హ��త  యఖ ��య ��తహ� రను్  , వ ఇన ఉ�మ� ససల�త�.” 
(స��ల బ�ల���) 

అను�ాదం: ఇబ�న ఉమట ర��యల�్ హ� అను్ మ� ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఒక��ళ �ల� ఎవ���జ� 
���జ���� క�ర�్ననట్��ే, అతను (���� ప���త  �ేయకలం�� మధ�ల� 
ల��ేందుకల) త్రపడక�డదు – సల�ల �ా్రంభ���జ� స��.”  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

అబ�ద ల�్ ల ఇబ�న ఉమట ర��యల�్ హ� అను్ మ� ఒక సుప్�ిదధ  స��. ఆయన 
యవ్న దశకల �ేర���కమ�ం�ే, బబల�ంల� తన తం��్�� �ాట� ఇ�ా్ ం 
�ీ్క��ం��ర�. త�ా్త తన తం��్�� ���్త �ే�ి మ��నల �ేర�కలజ�నర�. 
ఆయన �ాల�గ నన �ట్�దట� య�దధం లందఖ య�దధం. ఆ త�ా్త ఆయన 
రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం�� ప్� య�దధంల� �ాల�గ జ�నర�. 
ఈ�ప్, �ామ, ఇ�ాఖ, బస్ల, ప��షయ� �దల�ౖన ఇ�ా్ �య ��ౖన� ��య 
పరంపరలల� ఆయన ఎం�� ����తం�ా �� �ా��జ�ర�. ఆయన ఎం�� 
�ైర��ాహ�ాలల ప్ద��రం�ే�ార�. జ��య��న ఎం�� ఇష్ప�ే�ార�. ఇ�ా్ �య 
పం��త�లల� ఆయన ఒకర�. ఆయన ఉల�్ లం�న హ��థుల సంల� 2630. 
అల�్ ల ను ఆ�ా��ంచడంల� సమ��పంచు��వడంల�, భయభకలత లల చూపడంల� 
తనకల తజ� �ాట� అ� ప్�ి��ధ  �ెం��ర�. 86 ఏళ్ వయసుసల�, ���్ 73వ 
సంవతసరంల� ఆయన మరరణం��ర�.  

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఇ�ా్ ం �క్ ్�బలల� ఒక ్భం ఏరటంటట, అ�� ప్�ల ��క�ా���� 

సమ��త �ా్ జ��న ఇసుత ం��. 
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2. నమ�వ �ేసుత ననప�డ�, అనవసరం�ా అట�ఇట� కదలడం నుం�� �జగ�తత  
పడటమజ��� ఇ�ా్ �య ష��అల దృ�ి్ ల� ��ల� ఆవశ�క���ం��. ఇల� 
�జగ�తత  పడటం ��్�ా నమ�వల� ప్�ాంతత, ఏ�ాగ�త, మనసుస లగనం 
�ేయడం �దల�ౖన� �ా��ంచ వచు్. 

3. ఎవ����ే ఆక��� ఉజ�న�� మ��య� �ా�� ��రకల ���నం తయ�ర��ా ఉం�ో , 
అల�ంట� �ార� �ామ���క ఫటద  నమ�వను క��� వ��� ��ట�్  తమ ఆక� 
బబధను �ర�్��వటంల� ఎల�ంట� �ో షమ� ల�దు.     

*** 
8.  ఎ�రదవ హ��థు : 

=�‚�ƒ=�Ó�à�Í�à�‰=�Ïf�̀�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�€_�–=W=�!̂=�€�È�ã�á=�€_�–=WA=�⁄�Í�Ë

�á_�·ÿ̂ =�‚�‹=�i_�—�ƒ�̧ �ÿ@K==I fiŸå‹=yÎwì=pÍÑ•̂=fi–áPMJ=FOQOE=yÎwìË=I

=pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂N SP=¬ÕŸÿ̂ Ë=IfiŸåªK== 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల, ల�ల రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం : ��ౖలలల �ల అల�� రనజ�న��. “ (స��ల మ��ి్ ం) 

అను�ాదం : అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “�ా�మడమలల న�ంచు 
�ాక! ఎందుకంటట అ� నర�ా��నల� పడ���ాత �”  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 



హ��థుల కంఠస్ం ��ౖ 2వ �� ట�                                 
 

  21  
  

 
 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. వ�దూ �ే��టప�డ� క���� ప్� శ��ర �బగం వదద కల �ర� �ే��ల� �జగ�త 
పడ�త�, ఎల�ంట� ��రతలల ల�కలం�� ���� ప���త�ా �ేయ��. ఎక్�� 
�� ���ా ఉండ క�డదు. 

2. ఎక్�ై�ే �ర� �ేరవల�ి ఉం�ో , అక్డ �ర� �ేరక �� ���ా ఉండటం వలన 
వ�దూ ప���త  �ాదు.  

3. అల�్ ల �క్ ఆ�ాధనల �షయంల� అశ�దధ  ల�క �ర్క�ం �ేయడం అజ��� 
�జ�శనం, నష్ం మ��య� అ�ష్తకల గ��� �ేసుత ం��.   

*** 
9. ��ర్దవ హ��థు : 

=‚�ƒ=�Ó�à�Í�à�‰=�Ïf�̀�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á==�:�·ÿ̂ =�‚�ƒ=�€_�–W=A=�Ÿ�ƒ=�!̂=�à�k�å�Í=�̆

�Ô�‹_�Î�—�ÿ̂ = �fl�È�Í= �!̂= �Á�à�k�ã= �̆�d= _�Î�‡�Ñÿ̂ = �Ï�Ã= �Ñ�g�ƒ@K=fi–á= I fiŸå‹= yÎwì

pÍÑ•̂TNJ=FORVMKE 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  అ�నన��� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వ 
సల్ం ల�ల : ల�యస త�ర�ల�్ హ� అల� అ�ద న �ిదుద జ�� ఇల�్  సతరహ�ల�్ హ� 
య�మల లయ�మ�.”  ( స��ల మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం) 
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అను�ాదం: అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఏ ��సు��జ�ౖ�ే (తప�పలజ�ౖ�ే) 
అల�్ ల ఈ ప్పంచంల� ���ాత �ో , అం�మ ��జ�న క��� అల�్ ల (అత�� 
తప�పలను) ��� ���ాత డ�.  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. తన ��సు����ౖ అల�్ ల �క్ ఒక అనుగ�హం ఏరటంటట, ఆయన అత�� 
తప�పలను ��ప�ం�ా ఉంచు��డ�. అత��� ప�ాభ�ా��� గ��� �ాకలం�� 
మ��య� పర�వ� ��ల�పకలం�� �ా�ాడ��డ�. త��్�ా అతడ� తన 
తప�పలను గ���ం�, �ా్య�్త ప���ే, అల�్ ల అత�� �ౌబబను �ీ్క��ం� 
అత���� కమ�క ప్�ా���ాత డ�. 

2. �రన అంటట ��ా్�ి తపప� స���ా అల�్ ల కల తన కృత�్తలల 
�ెలలప����ా�. ఎందుకంటట ఆయన అత�� తప�పలను బయటపడకలం�� 
�ే�ి, అత��� ఈ �ా్పం�క �కల నుం�� �ా�ా��జ�డ�. 

3. తప�పలల, �ా�ాలల �ేయడంల� ర� �రకలం�� �జగ�తత  పడ వల�ను. 
ఎందుకంటట ��� పర�వ�ానం �జ�శం మ��య� నష్ం తపప మ��� ల�దు 

10. పదవ హ��థు : 
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=‚�ƒ=�Ó�à�Í�à�‰=�Ïf�̀�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�€_�–=W=�:�·ÿ̂ =�i_�ƒ=_�‹==_�‹_�≈�ù
�Ê�‘�à�j= �Ê�‰�à�‘= �„�d�Ë= I �Ê�Ÿ�‘�̀= �Á_�Â�k�è̂= �„�d= I �æ�–K==I Ìá_Ägÿ̂ = yÎwì

=pÍÑ•̂=fi–áRQMVË=I==pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìN UTJ=FOMSQKE 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల : మ� ఆబనన�య�� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం తఆమన లత�త , ఇ�ష త�హ� అకలహ�, వఇన క��హహ� 
తరకహ� .”  (స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం : అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన : “ప్వకత  

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఎననడూ ���నంల� నుం�� ల��ాలల ఎ�త  చూపల�దు 
– ఇష్����ే �జ��ార� మ��య� ఇష్ం ల�క�� �ే వ��� �����ార�.”  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఇ�ా్ �య సం�ా్�ాలల �ెలలప�త�నన�� ఏరటంటట ధర్బదద ���న 
ఆ�రంల� నుం�� ల��ాలల ఎ�త  చూపక�డదు. ఎందుకంటట అ�� అల�్ ల 
�క్ ప్శం�ించద��న ��పప అనుగ��లల�� ఒక అనుగ�హం. ���� 
తకల్వ �ే�ి మ�టబ్ డటం తగదు. 

2. �ే�� �నడం అత���� పడ�ో , అతడ� ���� �నకలం�� ఉండవచు్ – 
అ����ా ఉజ�న స��. త��్�ా అతడ� తన ఆ���ా��న �ా�ాడ���వచు్.  

3. ఎవ���జ� ఏ�ైజ� ఆ��ా�న ఇష్ పడక�� �ే, అత��� బలవంతం�ా ���� 
���ించడం తగదు.     
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11. పద��ండవ హ��థు : 

= �‚�ƒ= �Ó�à�Í�à�‰= �Ïf�̀�Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ = �Ï�ó�á== �!̂= �€�È�ã�á= �„�̀=�€_�–=W
A�̆ _�–=_�‹=�„_�g�k�å�›�ÿ�̂�¡�›�ÿ̂ =�Ñ�k�≈�Í=�fi�ÿ=_�‹=I ��̂É_�g�ÿ̂ =�Ÿ�≈�Ã=X�fl�È�Ÿ@K==yÎwì

=pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹SUJ=FORUTKE=
అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  , అనన రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం ల�ల : “ అల మ�స తబబ్� మ� ల�ల�, ఫఅలల బబ��ఇ , 
మ�లమ యఅత��ల మ�్మ� .”  ( స��ల మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం : అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఎప��ై�ే ఇదద ర� వ�కలత లల 
పరసపరం దూ�ించు��వటం �ా్రం��ాత ��, �ౌరజజ����� గ�రవ�త�నన వ���త  
హదుద  ��టనంత వరకల, �ట�్  �దలల ��ట�్ న వ���త  ల���ల�జ� ఆ �ాపం 
�లంచబడ�త�ం��.”  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. మ��ి్ ంలను దూ�ించడం �����ంచబ��ం��. 

2. �ట్ �ాపం ఇదద ����ౖ ఉంట�ం�� – ప్�ే�కం�ా ఎవ����ే �దలల ��టబ్ �� 
అత���ౖ. అ��ే ఆ �ాపం ఎదుట� �ా� ల���ల� �ా్ యబ��లజ� ప్��ార 
సంకలపం�� అతను �ట�్  �దలల ��టట్  వరకల �శరంబదం�ా ఉం�ే ��ం�ో  
వ���త  �షయంల� తపప.  
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3. ఎవ����ే దూ�ించబ��జ���, అతను ఎదుట� �ా��� అం�ే ���దుల� �ట�్  
�ట�్ , ప్��ారం �ర�్��వచు్ – అ��ే ����� ఒక షరత� ఉం�� – అ�� 
అబదధం, అప�ాదు ల��� సల�ఫ ను దూ�ించడం �ాక�డదు.  

 12. పజ�నండవ హ��థు : 

= �Ô�ê�Û_�ƒ= �‚�ƒ_�Â�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ = �Ï�ó�á=�l�ÿ_�–= W= �:�·ÿ̂ = �„_�‘==�Ê�g�s�≈�Í

�Ê�Ÿ�‘= �Ê�‡�a �è= �Ï�Ã�Ë= �Á�á�È�Â�ù�Ë= �Ê�Ÿ�r�à�j�Ë= �Ê�Ÿ�≈�·|�j= �Ï�Ã= �‚�›�Î�kÿ̂K==yÎwì

=pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂N SUI=Ë==pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìSTJ=FOSUKE 

అన ఆ�షత ర��యల�్ హ� అజ�్  ల�లత : “�ాననన�య�� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం య�ఁ�బ�హ� తత యమ�్ను �ీ తనవ�్��� వతరవజ ��� 
వత�హ�����, వ�ీ�ాఁ��� కల�్��.” ( స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: ఆ���ా ర��యల�్ హ� అజ�్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� 

అల�ౖ�� వసల్ం : “�ాదరకలల ��డగటం, తల దువ�్��వటం, స్యం�ా 
్భ్పర�చు��వటం ల��� కడ���్వడం �దలల ��ట�్ నప�డ� ల��� ఏ�ైజ� 
ఇతర ప� �దలల ��ట�్ నప�డ� కల����ౖప� నుం�� �దలల ��టట్ �ార�”.   

హ��థు ఉల�్ లకల�ా� ప��చయం: 

అబ� బకట ర��యల�్ హ� అను్  �క్ కలమ���త  ఉమ�్ల �ర�న ఆ���ా 
ర��యల�్ హ� అజ�్ . రసూలలల�్ హ� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఆ��ను ���్త 
కంటట మ�ందు ��ాహమ���జ�ర� మ��య� మ��నల ల� 9 ఏళ్ వయసుసల� 
ఆ�� ��ౖ�ా��క ��తం �ా్రంభ���ం��. రసూలలల�్ హ� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� 
వసల్ం మరరణం�న సమయ���� ఆ�� వయసు 18 సంవతస�ాలల. ఆ�� ��ల 
��పప ���కవంత��ాలల, పం��త��ాలల మ��య� త��న ప���ా్రం చూ����. 
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��నధ�ా్లల, శ�మ మ��య� �ా���ీ�� ������� ఉపమ�నం�ా ఉం�ే��. 
రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం నుం�� ఎకల్వ హ��థులల 
ఉల�్ లం�న��. �ాట� సంల� 2210. ���్ 57 ల��� 58వ సంవతసరం, రమ��న 
జ�ల 17వ �ే�� మంగళ�ారం జ�డ� ఆ�� మ��నల ల� చ��� �న��. అబ� 
హ����రల ర��యల�్ హ� అను్  ఆ�� �జ�� నమ�వ చ���ం�జ�ర�, బ�ల� 
సమ��� �ేయబ��ం��.  

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ��రవ�య���న ప్� ప� కల�� �ే� ��ౖప� నుం�� �ా్రం�ంచవల�ను.  

2. మ�జ�లల ��ల��ంచడం వంట� ఇతర పనుల�న ఎడమ �ే� ��ౖప� నుం�� 
�ా్రం�ం���.  

3. ఇ�ా్ �య సం�ా్�ాలను అనుస��ంచడమజ��� ఉతత మ లకరం, మ�ా�ద 
మ��య� అర�కలవలకల �దరరనం.  

 

*** 
13. పదమ�డవ హ��థు : 

= �‚�ƒ= �Ó�à�Í�à�‰= �Ïf�̀�Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ = �Ï�ó�á=�€_�–= W= �!̂= �€�È�ã�á= �€_�–=W
A�‚�›�j�̄ �‹= �á_�ê�k�å�›�ÿ̂@K== ‚·ã= pÍÑ•̂= fi–á= ÉË̂É= Ïf̀RN OU=‚f̂ = ‚·ãË= I

=pÍÑ•̂=fi–á=I Êr_‹PTQR=^Ü‰=‚ƒ=Ï‡_gÿ̊ ^=‚ÍÑÿ̂ =àì_‡=Ñ›®=Ô‹̇ ≈ÿ̂ =€_–=I
pÍÑ•̂=WyÎwìK 
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అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల, ల�ల రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం : “ అల మ�సత �ార� మ�ఁతమనున.” ( సునన అ� ��వ�మ 
హ��థ గ�ంధం )  

అను�ాదం: అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “సంప్��ంప�లల,సల�లల�  
�ాల�గ జ��ాడ� నమ్కసుత �ై ఉం���.”   

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

 
 
 
ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. మం� పనులల� మ�రగదరరకత్ం వ��ం�ే�ా���� ల�ం�ే ప�ర�ం ఆ మం� 
పనులల �ే�� �ా�� ప�ర�ం వంట��ే. 

2. సల�, సంప్��ంప�ల ��రకల � వదద కల వ�్న �ా��� �సం �ేయడం 
అనుమ�ంచబడల�దు. 

3. సల�, సంప్��ంప�ల ��రకల � వదద కల వ�్న �ా� ఆంతరం��క, గ�పత  
�షయ�లల ఇతర�లకల �ెలలపడం అనుమ�ంచబడల�దు. 

14. ప��నలగవ హ��థు : 
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= �‚�ƒ=�Ó�à�Í�à�‰=�Ïf�̀�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á== �!̂=�€�È�ã�á=�„�̀=�€_�–W=A=�⁄���‹

�∆�g�k�Î�Ÿ�Ã=X �Ú�Ï�Ÿ�‹=�Ÿ�ƒ=�fi�‘�Ñ�v�̀=�∆�g�j�̀=^�Ö�d�Ë=X�fi�Ÿ�¿=�Ï�·�…�ÿ̂@K=fiŸå‹=yÎwì=I

=pÍÑ•̂=fi–áPPJ=FN RSQEyÎwìË=I==pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂OOUT=¬ÕŸÿ̂ Ë=IfiŸåªK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  , అనన రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం ల�ల : “ మత�్ ల ఘ� వలల్న ,వ ఇ�� ఉత �అ 
అహదుకలమ మ�ఇన, ఫల యత్అ.”  ( స��ల మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ధనవంత�డ� (అప�ప 
�ె�్ంచడంల�) ఆలస�ం �ేయడం అజ��యం. �ల� ఎవ���జ� ధనవంత��� వదద  
ఆ���ే, అతను ఆ ధనవంత���� అనుస��ం���.”    

 
 
హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ‘మతల’ అంటట హకల్��ర�ల హకల్ ప���త  �ేయడంల� అనవసరం�ా 
ఆలస�ం �ేయడం. 

2. ఈ హ��థు �ె����ేరటంటట, అప�ప �ె�్ంచడంల� త��న �ారర��� 
ల�కలం�� �ా�ాల� ఆలస�ం �ేయడం �����ంచబ��ం��.   

3. ఈ హ��థు ప్�ల మధ� మం� సంబం��లల జ�ల��జ�ల� ��్ తస��సుత నన��. 

*** 



హ��థుల కంఠస్ం ��ౖ 2వ �� ట�                                 
 

  29  
  

15. ప����నవ హ��థు : 

=�‚�ƒ=�Ó�à�Í�à�‰=�Ïf�̀�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�€_�–=W�€_�–==�:�·ÿ̂=WA=�„_�k�›�Ÿ�‘
=�Ï�Ã= �„_�k|�Ÿ�Î�—|�n= �„_�å�Ÿÿ̂ = �Ÿ�ƒ= �„_�k�Õ�Î�Õ�~= I �‚�›�v�àÿ̂ = �ÿ�d= �„_�k�g�Î|�g�v

�„^�ä�Î�›�ÿ̂= W�›�w�f�Ë= �!̂=�„_�w�g�ã�fi�Î�¡�≈�ÿ̂ = �!̂=�„_�w�g�ã= I �Á�Ñ@K==yÎwì
=pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂TRSPË=I=pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìPNJ=FOSVQE=I

=¬ÕŸÿ̂ ËÌá_ÄgŸÿK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్ ,  ల�ల అ�నన�య�� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం : “ క�మ��� హ�బ��� ఇలర��్� ,ల�ీఫ��� 
అల�్�ా�, త�ల��� �ిల ��జ� : సు్ �నల�్ �� వ� హరద ��,సు్ 
�నల�్ ��ల అ�ర.”  (స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “��ండ� ప��లలజ�న� – అ� 
కర�ర�మయ����� ��ల� ఇష్���న� మ��య� జ�లలకకల ��ల� సులభ���న� – 
�ా� ��్ సుల� ��ల� బర�వ��ా ఉంటబ�. అ� ‘సు్ �నల�్ �� వ� హరద ��, 
సు్ �నల�్ ��ల అ�ర – అల�్ ల ఎల�ంట� ల��ాల� ల�� పరమ ప�త�్ డ� 
మ��య� ఆయన�� సకల ప్శంసలల మ��య� కృత�్తలల �ెందును, అల�్ ల 
ఎల�ంట� ల��ాల� ల�� పరమ ప�త�్ డ�, మహ� ననత�డ� ’.”  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 
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1. ఈ హ��థుల� ‘సు్  �నల�్ �� � హమ  ����, సు్  �నల�్ ��ల అ�మ’ 
అజ� ��ండ� ఉతత మ వచజ�ల ��కట (���నం) గ���ం� ��్ తస��ంచబ��ం��.   

2. ఈ వచజ�ల ��్�ా ��కట �ే�� �ా���ౖ అల�్ ల �క్ ��్మ కలర�సుత ం��. 

3. ��సు���ౖ అల�్ ల �క్ ��్మ కలరవటమంటట ��సు���� ��రవం, ్భం 
మ��య� ప�ర�ం ప్�ా��ంచబడటం. 

16. పద�రవ హ��థు : 

=�‚�ƒ=�Ó�à�Í�à�‰=�Ïf�̀�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á==�!̂=�€�È�ã�á=�„�̀=�€_�–=WA=�⁄�‘
�̀�f�̀=�‚�‹=�˘�d=�Ô�·�s�ÿ̂ =�„�È�Ÿ�~�Ñ�Í=�Ï�k�‹@=K^Èÿ_–=W=_�Í�!̂=�€�È�ã�á=>=�‚�‹�Ë

�€_�–=\�f�a �Í=WA�Ô�·�s�ÿ̂ =�⁄�~�É=�Ï�·�ƒ_�ù�̀=�‚�‹=I=�Ñ�—�Ã=X �Ï�‡_�î�ƒ=�‚�‹�Ë
�f�̀@K==pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂ =yÎwìTOUMK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  , అనన రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం ల�ల : “ కలలల్  ఉమ్� యదూ్ ల�నల �ననత ఇల�్  మన 
అబబ, ల�ల�: య�రసూలల�్ ల! వమన యబబ ? ల�ల మన అ��అ� దలల 
�ననత, వమన అ�ా� ఫలమ అబబ.”  (స��ల బ�ల���) 

అను�ాదం : అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ ‘జ� అనుచర�లం�� 
స్రగంల� ప్����ాత ర� – �రస్��ం�న �ార� తపప’. అ�� �� సహచర��ల� 
ప్�నం��ర�: ‘ఓ రసూలల�్ ల! ఎవర� �రస్���ాత ర�?’. ����� ఆయ�ల� 
��ా���్ర� : ‘ననున ఎవ����ే అనుస���ాత ��, �ార� స్రగంల� ప్����ాత ర�. 
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ఎవ����ే జ�కల అ��ేయత చూప�����, �ా�� (స్రగంల� ప్���ంచ���న) 
�రస్��ం�న�ార�’.”  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. మ�నవ��� �ాఫల�ం రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ంకల ��ేయత 
మ��య� అర�కలవ చూపడంల� ఉం��.  

2. రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం �క్ సుననత�లను 
అనుస��ంచక �� వడమంటట ఆయనకల సపష్ం�ా అ��ేయత చూపడ��. 
అల�ంట� అ��ేయత నరకంల� �ే��్ందుకల మ�ల��ారరం అవ�త�ం��. 

3. ఎవ����ే స్రగంల� ప్���ం��లనుకలంటబ��, అల�ంట� �ా����ౖ రసూలలల�్ ల 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ంకల ��ేయత చూపడం తపప�స��. 

*** 
17. ప����డవ హ��థు : 

=�‚�ƒ=�ç�‡�̀�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�€�È�—�ÍW==�:�·ÿ̂ =�„_�‘==�Ú�̇ �Ä�ÿ̂ =�⁄�~�É=^�Ö�d

�€_�–=WA�p�Û_�g�Ä�ÿ̂ �Ë=�p�g�Ä�ÿ̂ =�‚�‹=�÷�f=�Ö�È�ƒ�̀=�Ï�‡�d=�fi�Â�Ÿÿ�̂@==I Ìá_Ägÿ̂ =yÎwì

=pÍÑ•̂=fi–áN QOË=I=yÎwì=pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹N OOJ=FPTR=E=¬ÕŸÿ̂ ËÌá_ÄgŸÿK= 
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అన అ�సన ర��యల�్ హ� అను్  యలూల : “ �ాననన�య�� 
సల్ల�్ హ�అల�ౖ�� వ సల్ం ఇ�� దలలల లల�అ ల�ల : అల�్ ల హ�మ్ ఇ�న 
అఊదు�క రనల లు�్ వల లబబ��� .”   (స��ల బ�ల���) 

అను�ాదం: అనస �న మ��క ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “మలమ�త్ �సరజనకల 
���్నప�డల�్ , ప్వకత  సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ప����ార�, 
“అల�్ హ�మ్ ఇ�న అఊదు�క రనల లు�్ వల లబబ��� – ఓ అల�్ ల! 
మగ మ��య� ఆడ దుష్శకలత ల నుం�� �శ్యం�ా జ�ను � శరర� 
��డ�కలంట�జ�నను”  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 2 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ���్త సమయ�లల� మ��య� ���్త ప్�ే�ాలల� సూ�ంచబ��న దుఆలల 
�ేయడం ��్�ా మ�నవ�డ� అల�్ ల ఆ�్�� ప్� �ెడ� నుం�� 
�ా�ాడబడ��డ�. 

2. ఇంట�ల�� టబ�ల�ట్ల���� మ��య� ఆర� బయట �����నంల�� 
టబ�ల�ట్ల���� ����్ మ�ందు ఈ దుఆ ప��ంచడమజ��� టబ�ల�ట కల 
����్ సం�ా్�ాలల� ఆ�జ్ �ంిచబ��ం��. అం�ే�ాక తమ మ�ా్ం�ాలను 
ఇతర మ�నవ�లకల మ��య� �జ�నత�లకల కనబడకలం�� �జగ�తత  
వ��ంచడం క�డూ ఆ సం�ా్�ాలల���ే.  

3. ల త్  అజ��� ల�త �క్ బహ�వచనం. లబబ�థ అజ��� ల�థ �క్ 
బహ�వచనం. �ట� అర్ం మగ మ��య� ఆడ ��ౖ��ను �నునలల. మ��క 
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అర్ం ఏరటంటట ల త్  అంటట ��ౖ��నులల మ��య� లబబ�థ అంటట 
అ��ేయ�లల. 

*** 
18. ప�ెద�రదవ హ��థు : 

=�‚�ƒ=�Ó�à�Í�à�‰=�Ïf�̀�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á==�„�̀=�!̂=�€�È�ã�á=�€_�–W=A=�„_�‘=�‚�‹
�Ê�‹�à�’�Î�Ÿ�Ã=X �à�≈�è=�Ê�ÿ@K==pÍÑ•̂=fi–á= I ÉË̂É=Ïf̀ =‚·ãQN SP= I=Ô‹̇ ≈ÿ̂ =€_–

pÍÑ•̂=^Ü‰=‚ƒ=Ï‡_gÿ̊ ^=‚ÍÑÿ̂ =àì_‡=Ñ›®=WyÎwì=‚åvK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  , అనన రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం ల�ల : “ మన �ాన లహ� షఅర�న, ఫల య����మ హ� .” 
(సునన అబ� ��వ�మ హ��థ గ�ంధం)  

అను�ాదం : అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఎవ����ే ��ంట�్ కలల క��� 
ఉజ�న��, �ాట�� �ార� ��ర�ం��� (మం��ా, �ట��ా ఉంచు���ా�).”  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఇ�ా్ ం ధర్ం ఎం�� ప�త్���న��, అంద���న�� మ��య� ��ందర����న��. 

2. ఇ�ా్ ం ధర్ం ప�త్త, ప��్భ్త మ��య� మం��ా కనబడటబ�న 
��్ తస��సుత ం��. 
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3. �ట��ా స���ేసు��� మ��య� అప��్భ్���న ��ంట�్ కలల అల�్ ల 
భయభకలత లకల �ా్��ధ�ం వ��ంచవ�.     

*** 
19. పం�ొర్దవ హ��థు : 

�ç�‡�̀=�‚�ƒ=�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á==�:�·ÿ̂ =�‚�ƒ=�€_�–=WA=�fi�‘�Ñ�v�̀=�‚�‹�̄ �Í=˘
�ÊÎ�~�̊ =�h�w�Í=�k�vI=�Ê�å�Õ�·�ÿ=�h�w�Í=_�‹@K==fi–á=I Ìá_Ägÿ̂ =yÎwì=pÍÑ•̂

N PË=I=pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìTNJ=FQRE=¬ÕŸÿ̂ Ë=IÌá_ÄgŸÿK 

అన అ�సన ర��యల�్ హ� అను్  యలూల : అ�నన��� సల్ల�్ హ�అల�ౖ�� 
వ సల్ం ల�ల : “ ల� య�ఁరను అహదకలమ హ��త  య���బ్ �అ��� 
మ�య���బ�్ �న�ిస�� .” ( స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: అనస ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� 

అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “స్యం�ా తన ��సం ��ర�కలజ� ���జ� 
తన ��ట� �� దర�� ��సం ��ర���నంత వరకల �ల�� ప్� ఒక్��ల� ఈమ�న 
(��ా్సం) ల�నటట్ .”   

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 2 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఈ హ��థుల� ����్నబ��న ‘��్మ’ ఐ�్క ��్మను సూ�సుత ం�� – 
అం�ే�ా� సహ��ిదధ ���న మ��య� బలవంత���న ��్మ �ాదు.  
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2. పరసపర ��్మ �క్ �దరరనం ఏరటంటట ఒకర� మ��క��� 
ఇహపరల��ాలల� ల�భం క���ం�ే �షయ�ల ��ౖప� మ�రగదరరకత్ం 
�ేయడం, అత��� బబధ మ��య� కష్ం క���ంచక �� వడం. 

3. ఈ హ��థు ఒక మ��ి్ ం��ౖ అత� �ామ��క మ��య� ���� పర���న 
�ా్ జ��న బట�్  ��ర�ా�మ�జ�లల చూ�ాల� ��్ తస��సుత ం��. �ామ��క 
అంటట �షపక�ాతం�ా స�యసహ�ా�ాలల అం��ంచడం.  

4. ఒక వ���త  తన�� ఎదుట� �ార� ఎల� మం��ా ప్వ��తం��ల� ��ర�కలంటబ�ో , 
అల��� అతను క��� ఎదుట� �ా��� మం��ా ప్వ��తం���.  

*** 
 

 20. ఇర��ౖవ హ��థు : 

= �‚�ƒ= �Ó�à�Í�à�‰= �Ïf�̀�Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ = �Ï�ó�á=�€_�–= W�€_�–== �!̂= �€�È�ã�áW=A=_�Î�‡�Ñÿ�̂

�à�Ã_�’�ÿ̂ =�Ô�·�r�Ë=I �‚�‹�̄ �›�ÿ̂ =�‚�s�ã@K==pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìNJ=FOVRSEK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల, ల�ల రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం : “ అదుద జ�� �ివనల మ�ఁర�, వ�ననత�ల �ా�ి��,” (స��ల 
మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఈ ప్పంచం ��ా్�ి ��రకల 
ల���� ల�ంట��� మ��య� అ��ా్�ి ��రకల స్రగం ల�ంట���.”  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 
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ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. �ా్పం�క ��గ�బ�ా�లల� మ��య� సంపదల� మ���� �� వడం గ���ం� ఈ 
హ��థు ��చ్��సుత నన��.  

2. కష్న�ా్ లల� సహనం, ఓర�ప వ��ంచమ� ఈ హ��థు ��్ తస��సుత ం��. 
ఎందుకంటట అ� అల�్ ల ఆ�్�� త్రల�జ� మ�య����� ��� మ��య� 
సహనం మం� ఫ����నసుత ం��.   

3. అల�్ ల మ��య� ఆయన ప్వకత  కల ��ేయత చూపడం ��్�ా మ��య� 
�ిట్, కలఫ్ మ��య� �దఅత లను వ��� ��ట్డం ��్�ా స్రగంల� �ాశ్త 
�ా్ నం సం�ా��ం�ేందుకల తపప� స���ా ప్య�నం���. 

4. మ��ి్ ��తర�ల ఐశ్ర�ం, ఉననత �ా్ �లను చూ�ి �స�� వదద � ఈ 
హ��థు ��చ్��సుత ం��.   

*** 
 

21. ఇర��ౖ ఒకటవ హ��థు : 

= �‚�ƒ= �Ô�Õ�Î�w�r= �Ïf�̀�Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ = �Ï�ó�á=�€�È�—�ÍW= == �!̂= �€�È�ã�á= �€_�–W=
A�_Ù�’�k�‹=�⁄�‘b=�̆ =�Ï�‡�d@K==pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂ =yÎwìRPVUK 

అన అ� వ���ఫత ర��యల�్ ల అను్  యలూల : ల�ల రసూలలల�్ �� 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం: “ఇ�న ల� ఆకలలల మ�తత ��అన.” (స��ల బ�ల���) 

అను�ాదం: అబ� వ���ఫల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “���నం��ౖ వం��న భం��మల� 
జ�ను భ��ంచను.”  



హ��థుల కంఠస్ం ��ౖ 2వ �� ట�                                 
 

  37  
  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

అబ� వబ�ౖ�ా ర��యల�్ హ� అను్  ఒక స��. ఆయన ప���త  ��ర� వహ్ �న 
అబ�ద ల�్ ల స�ా�� అల క��ీ. ఆయన వహ్ అల ల��ట ��ర��� క��� 
�ిలవబ�ే�ార�. ఆయన య�వ స��ల ��వకల �ెందు��ర�. ఆయన 
రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ంను తన క��్�ా చూ�ిజ�ర�. 
రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం �క్ అం�మ సమయంల� 
యవ్న దశకల �ేర�కలజ�నర�. ����ప� 45 హ��థులను ఆయన 
ఉల�్ లం��ర�. ఆయన క��ాల� �వ�ిం�ే�ార�. అక్�ే తన ఇలల్  
���్ంచుకలజ�నర�. ���్ 74వ సంవతసరంల� ఆయన చ��� య�ర�.  

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. అననం �జ�టప�పడ� �ే�జ�ౖజ� ఆనుకల� క���్వడం మం��� �ాదు. 
అ��ే ఏ�ైజ� �ా��� ల��� త��న �ారరం ఉంటట అల� క���్వచు్.  

2. �ే�జ�ౖజ� ఆనుకల� క�ర�్� అనన�ా�య�లల ���ంచడమజ��� అల�్ ల 
�క్ ఉతత మ ��సుల లకర�లల���� �ాదు.  

3. అనన�ా�య�లల అల�్ ల �క్ ఒక ���ష���న అనుగ�హం. �ాబట�్  
�ాట�� ���ంచడంల� ష��అల �ె��ిన సం�ా్�ాలను �ాట�ం���.    

*** 
22. ఇర��ౖ ��ండవ హ��థు : 

=�‚�ƒ=�Ì�á�Ñ�Ä�ÿ�̂=�Ñ�Î�≈�ã=�Ïf�̀�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�̀=�!̂=�€�È�ã�á=�„=�€_�–=W

A�„�Ö�̄ �›�ÿ̂ = �€�È�—�Í= _�‹= �⁄�o�‹= ^�È�ÿ�È�—�Ã= X �Ú^�Ñ�·ÿ̂ = �fi�k�≈�›�ã= ^�Ö�d@K==yÎwì

=pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂SN N=Ë=I=pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìN MJ=FPUPEK== 
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అన అ� స��మ అల లు��్�� ర��యల�్ హ� అను్  అనన రసూలలల�్ �� 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వ సల్ం ల�ల : “ ఇ�� సరఅత�మ��న��అ, ఫలూల� 
ర�్ మ� యలూలలల మ�అ��ద ను .”  ( స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: అబ� స��మ అల లు��్ ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, 

రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “అ��న 
పలలకలలల �ననప�డ�, మ�అ��ద న పలలకలలను �ర� ���ీట �ేయం��.” 

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

అబ� స��మ అల లు��్ ర��యల�్ హ� అను్  �క్ ప���త  ��ర� సఆమ �న 
మ��క �న �ిజ�న అల అజ�స�� ల�్�. ఆయన స�బబలల�� ప్�ిదధ  
పం��త�లల� ఒకర�. ఆయన మ��నల పట్ర���� మ��ీత �ా ప��ే�ార�. 
తకల్వ వయసుస �ారరం�ా ఉహమ య�దధంల� �ాల�గ న ల�క �� య�ర�. 
�ట్�దట� �ా�� లందఖ య�దధంల� �ాల�గ జ�నర�. ఆయన రసూలలల�్ ల 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం�� ����ప� 12 య���ధ లల� �ాల�గ జ�నర�. ఆయన 
ఉల�్ లం�న హ��థుల సంల� 1170. ఆయన స�బబలల� ����వంత�లల 
మ��య� ��రవ �ా్ నం సం�ా��ం�న �ా��ల� ప��గరణంపబడ��ర�. ���్ 38వ 
సంవతసరం సఫట జ�ల 9వ �ే��, త�ర�ప క��ాల� �����న నహ�ా్న 
య�దధంల� ఆయన అ�ర�ల �ర�న అ� ర��యల�్ హ� అను్  తర�ఫ�న 
�� �ా��జ�ర�. ఆయన �ట�్ ను వ��� ��ట్ల�దు. ఆ య�దధంల� అ� 
ర��యల�్ హ� అను్  కల ల�ా��జ ల��ౖ ��యం వ��ం�ం��. ���్ 74వ 
సంవతసరం మ��నల పట్రంల� ఆయన చ��� య�ర�. బ�ల� సమ��� 
�ేయబ��జ�ర�. ఆయన ����ప� 86 ఏళ్�ాట� ��ం��ర�.      

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఈ హ��థుల�� ‘���’ అజ� పదం అ��న పలలకలలను సూ�సుత ం��.  
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2. అ��న పలలకలలల �ంట�ననప�డ� ��� ప్� పలలకలకల ��ా��ా్ల� ఈ 
హ��థు ��్ తస��సుత నన��. స��ల మ��ి్ ంల� �ెలలపబ��నట�్ �ా 
‘హయ��అల ససల�ల మ��య� హయ��అలల ఫల�ల’ అజ� ప��లల 
�ననప�డ�, ‘ల� హౌల వల� లువ్త ఇల�్  �ల�్ ల (�ా్ జ��న, �ా్ �� 
మ���్ బలం మ��య� శ��త  ఒక్ అల�్ ల కల తపప ����వ్���� ల�దు)’ అ� 
బదులల పలలకవల�ను. స��ల మ��ి్ ం 12-385. 

3. ఐదు ప�టల� �ామ���కం�ా నమ�వ �ేయ�ల� అ��న �ిలలప� 
�ా్ �ించబ��ం��.  

*** 
 

23. ఇర��ౖ మ�డవ హ��థు : 

= �‚�ƒ=�ç�‡�̀�Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�€_�–= W= �!̂= �€�È�ã�á= �€_�–= WA=_�ƒ�É= ^Öd
�‚�ÿ�È�—�Í= �̆ �Ë= I �Ô�ÿ�a �å�›�ÿ̂ = �fl�ä�≈�Î�Ÿ�Ã= X �fi�‘�Ñ�v�̀= W�Ÿÿ�̂=X �l�Ù�è= �„�d= �fi�Â

�Ê�ÿ= �Á�à�’�k�å�‹= �̆ = �Ê�‡�e�Ã= X�Ï�·���ƒ�a �Ã@K==pÍÑ•̂= fi–á= I Ìá_Ägÿ̂ = yÎwì
SPPUË=I=pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìTJ=FOSTUE=¬ÕŸÿ̂ Ë=IÌá_ÄgŸÿK 

అన అ�సన ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల :  ల�ల రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ�అల�ౖ�� 
వ సల్ం : “ ఇ�� దఆ అహదకలమ , ఫల యఅ�మల మసఅలత, వల� 
యలూలనన అల�్ హ�మ్ఇన �ిఁత , ఫఆ��, ఫఇననహ�  
ల�మ�సత ���హలహ�.” (స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: అనస ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� 

అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “�ల� ఎవ���జ� ఏ�ైజ� �ా�ాల� అల�్ ల 
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ను ��డ����ాలనుకలంటట, దృఢ�శ్యం�� ���� ప్�ా��ంచమ� 
��ర���వల�ను. అం�ే�ా�, ‘ఓ అల�్ ల, ఒక��ళ �వ� త���త  జ�కల ప్�ా��ంచు’ 
అ� అడగక�డదు. ఎందుకంటట అల�్ ల స్యం�ా ఇష్పడ� ���� 
�ేయమ� ఎవ్ర� అల�్ ల ను బలవంత��ట్ల�ర�.”   

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 2 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. అల�్ ల ను ��డ���వడం మ��య� దుఆ �ేయడంల� మనం దృఢం�ా 
ఆత్��ా్సం�� ఉం���.  

2. దుఆ �ేయడంల� �ాయశకలత ల� కృ�ి �ేయడం, అల�్ ల దుఆను  
�ీ్క���ాత డ� ఆ�ంచడం�� �ాట� ఇహపరల��ాలల� అ�� తన ��సం 
మం��ై�ేజ� ���� అల�్ ల తనకల ప్�ా���ాత డ� నమ్డం మం���. 

3. చ��� �న ప�ర�ప�ర�ష�ల, �ీర్ మ��య� ష��దుల �ా�ాత  అంటట 
�ి�ారసు�� దుఆ �ేయడం ధర్బదధం �ాదు.  

 

*** 
 

24. ఇర��ౖ జ�లలగవ హ��థు : 

= �‚�ƒ= �Ó�à�Í�à�‰= �Ïf�̀�Ê�Ÿÿ̂ = �Ï�ó�á=�€_�–= W= �!̂= �€�È�ã�á= �€_�–= WA=^�È�·�—�ÿ

�fi�‘_�j�È�‹W=�!̂=�˘�d=�Ê�ÿ�d=�̆@K==pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìOJ=FVN TEK 
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అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల, ల�ల రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వసల్ం: “ల�్నూ మ���కలమ: ల�ఇల�హ ఇల్ల�్ హ�” స��ల మ��ి్ ం  

అను�ాదం : అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “�ల� ఎవ���జ� 
చ��� త�ననట్��ే, అతను ‘ల� ఇల�హ ఇల్ల�్ ల’ అజ� ప��లల పల��ల� 
గట�్ �ా ప్య�నంచం��.”  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఎవ���జ� చ��� త�ననప�డ�. అత�� దగగ��ల� �లలచు� ఉనన వ�కలత లల ‘ల� 
ఇల�హ ఇల్ల�్ ల’ అజ� క�మ� �గగర�ా ప��సూత  ఉండడం మం���. అల� 
�ేయడం వలన ఆ చ��� �మ వ���త  క��� ���� తన �వ�� క�మ��ా 
పలల�� అవ�ాశం ప్�ా��ంచబ��, అత� ఆల�� ్భపలలకలలల�ా 
మ�రవచు్. ��� ��్�ా అత��� �మ���త  ల�ం�ే అవ�ాశం ఉం��. 

2. ల� ఇల�హ ఇల్ల�్ ల క�మ�ను ధృ�క��ంచడం, అత�ంత ఎకల్వ�ా 
ప��సూత  ఉండడం, ���� లం��ం�ే పనుల నుం�� దూరం�ా ఉండడం ��్�ా 
అల�్ ల �క్ �ార�ర�ం కల���ి, అ�� మన�న స్రగంల� ప్���ంప���� 
�ారరం�ా మ�రగలదు.   

3. ఇ�ా్ ం �క్ ప�జ�దులల మ��య� మ�ల�ి��ధ ం��లల ‘ల� ఇల�హ 
ఇల్ల�్ ల’ అజ� ఈ మహ� ననత క�మ���ౖజ� ఆ��రప�� ఉజ�న�.    

*** 
25. ఇర��ౖ ఐదవ హ��థు : 
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_�›�Â�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�à�›�ƒ=�‚�f=�!̂=�Ñ�g�ƒ=�‚�ƒ==�!̂=�€�È�ã�á=�„�̀=�€_�–W=
A�ƒ�Ë= �∆�g�å�f= �Ü�Õ�ÿ̂ = �Ó�̇ �ì= �⁄�ò�Õ�j= �Ô�ƒ_�›�s�ÿ̂ = �Ó�̇ �ì�Ô�r�á�É= �‚�Í�à�ê@K=

=pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂ =yÎwìSQRK 

అన అ�ద ల�్ ���న ఉమర ర��యల�్  అను్ మ�, అనన రసూలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం ల�ల : “ సల�త�ల �మ�అ� త��ద లల ససల�తల ఫ��ద  � 
స్ఇన వ ఇ�ీ్న దర�తన.”  ( స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం : అబ�ద ల�్ ల �న ఉమట ర��యల�్ హ� అను్ మ� ఉల�్ లన, 

రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఒంట���ా �ే�� 
సల�ల కంటట �మ�త �� �ే�� సల�ల 27 ��ట�్  ఉననత���న��.”  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 7 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఐదు ప�టల� ఒంట���ా ఫటద  �ేయడం కంటట �ామ���కం�ా ఫటద  నమ�వ 
�ేయడం 27 ��ట�్  ఉతత మం.   

2. ఈ హ��థుల� ఐదు ప�టల� ఫటద  నమ�వ �ామ���కం�ా �ేయడంల��  
ఔననత�ం �ెలలపబ��ం��.  

3. మం� ��ౖప� ��్ తస��ంచడమజ��� ధర్ప్��రంల�� ఒక మ�ల��ంశం. 
�ాబట�్  ఈ హ��థుల� ఐదు ప�టల� ఫటద  నమ�వలల �మ�త �� �ేయడం 
గ���ం� ����� ల�ం�ే అ��క ప�ర��ల ��్�ా ��్ తస��ంచబడ�త�నన��.  

  26. ఇర��ౖ ఆరవ హ��థు : 
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=�‚�ƒ=�Ó�à�Í�à�‰=�Ïf�̀�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á==�:�·ÿ̂ =�‚�ƒ=�€_�–=WA=�Ñ�g�ƒ=�à�k�å�Í=�̆

�à�k�ã= �̆�d= I _�Î�‡�Ñÿ̂ = �Ï�Ã= �̂Ñ�g�ƒ�Ô�‹_�Î�—�ÿ̂ = �fl�È�Í= �!̂= �Á@K=fi–á= I fiŸå‹= yÎwì

=pÍÑ•̂TOJ=FORVMEK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్ ,  అ�నన��� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వ 
సల్ం ల�ల: “ ల� యసుత ర� అబ�ద న అబద న �ిదుద జ��, ఇల�్  సతరహ�ల�్ హ� 
య�మల లయ�మ�. “  ( స��ల మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం : అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఈ ప్పంచంల� ఎవ����ే 
ఇతర�ల తప�పలను ��� ఉంచు���ో , అల�్ ల అత� తప�పలను అం�మ 
��జ�న ��� ఉంచు��డ�.”  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఒక వ���త  ��ట� వ���త  �క్ ల��ాలను ��ప�ం�ా ఉం���. మ��య� 
ఒంట���ా ఉననప�డ� అత��� స����దద����� ప్య�నం���. ఇ�ే పదద� 
�ీత ్లకల క��� వ��తసుత ం��. 

2. ఇతర�ల ల��ాలను రహస�ం�ా ఉం�ే �ా���� ల�ం�ే ప�ర��ల గ���ం� 
హ��థుల� ప్�ాత �ంచబ��ం��. 

3. ప్�లను స����దద డమజ��� ఇ�ా్ ం �క్ ఒక మ�ల���ేద శం. ఇతర�ల 
మ�ందు ��ంచపరచడం మ��య� ��నం�ా చూపడం మ�టబ్ డం ఇ�ా్ �య 
పదధ� �ాదు.   
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*** 
 

27. ఇర��ౖ ఏడవ హ��థు : 

_�Â�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ = �Ï�ó�á= �Ô�ê�Û_�ƒ= �‚�ƒ== �:�·ÿ̂ = �‚�ƒ=�€_�–= WA�‚�‹==„�̀= �á�Ü�‡
�Ê�î�≈�Í= �̇ �Ã= X �Ê�Î�î�≈�Í=„�̀=�á�Ü�‡=�‚�‹�Ë= I �Ê�≈���Î�Ÿ�Ã= X �!̂=�∆�Î���Í@K==yÎwì

=pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂SSVSKK 

అన ఆ�షత ర��యల�్ హ� అజ�్  అ�నన��� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం 
ల�ల: “ మన న�ర అన య���అల�్ హ, ఫల య��అహ�. వమన న�ర అన 
యఅ�ియహ� ఫల� యఅ�ి��.” ( స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం : ఆ���ా ర��యల�్ హ� అజ�్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� 

అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఎవ����ే ��మ� అల�్ ల కల ��ేయ�లల�ా 
ఉంటబమ� శపథం �ే�ాత ��, �ార� అల�్ ల కల ��ేయత చూ�ా�. మ��య� 
ఎవ����ే అల�్ ల కల అ��ేయ�లల�ా మ����� ��మ� శపథం �ే�ాత ��, �ార� 
అల�్ ల కల అ��ేయత చూపక�డదు.”    

హ��థు ఉల�్ లకల�ా� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 12 ల� ఉల�్ లకల�ా� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. అల�్ ల �క్ ��ేయత ��రకల ప్మ�రం �ే��త , ఒట�్  ��ట�్ కలంటట ���� 
ప���త  �ేయడం తపప�స��. 



హ��థుల కంఠస్ం ��ౖ 2వ �� ట�                                 
 

  45  
  

2. అల�్ ల �క్ ��ేయత ��రకల �ాకలం�� ఇతర �ై�ాల ��రకల ప్మ�రం 
�ే��త  ���� ప���త  �ేయడం హ�ామ. 

3. ఉననత ఉ�ేద �ాల �ాఫల�ం ��రకల ఇ�ా్ �య బ� ధనలను ఆచ��ంచడం 
తపప�స��. ఇ�ా్ ంను వ��� ఇతర�ల ఆ��ర వ�వ��ాలను 
అనుస��ంచ���న ఇ�ా్ ం �వ్ం�ా ప్�ఘట�సుత నన��.  

*** 
28. ఇర��ౖ ఎ�రదవ హ��థు : 

= �‚�ƒ= �ç�‡�̀�Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ = �Ï�ó�á=�€_�–= W= �:�·ÿ̂ = �€_�–= WA�̆=�Í�̄�‹=�‚
�̀�v�‘�Ñ�fi=�v�k�̀= �‘�È�̀= �„�v�d= �h�ÿ�Î�Ê=�‹�‚=�Ë^�ÿ�Á�Ñ=�Ë�Ë�ÿ�Á�Ñ=�Ë=�é_�·ÿ̂
�̀�r�›�≈�Î�‚@K== pÍÑ•̂= fi–á= I Ìá_Ägÿ̂ = yÎwìN RË= I= I fiŸå‹= yÎwì=fi–á

=pÍÑ•̂TMJ=FQQE=¬ÕŸÿ̂ Ë=IÌá_ÄgŸÿK 

అన అ�సన ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల :  ల�ల నన��� సల్ల�్ హ�అల�ౖ�� వ 
సల్ం : “ ల� య�రను అహదకలమ హ��త  అక�న అహబ్ ఇల�ౖ�� రన 
�ా����� వవల���� వజ�న�ి అ�్��న.” ( స��ల మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం : అనస ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� 

అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ననున � తం��్ కంటట, � సం��నం 
కంటట మ��య� �తతం మ�నవ�జ� కంటట ఎకల్వ�ా ��్రంచ��, అంత వరకల 
�ల� ఎవ్ర� ఈమ�న (��ా్సం) క��� ల�ర�.”   

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 2 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 
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ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ��ర�ా�మ�జ�లల చూపడం, మనసూప��త�ా ఇష్పడడం, ��ేయత 
చూపడం �దల�ౖన �ాట�� క��ి కట�్ �ా హ��థుల�� ‘��్రంచడం’ అజ� 
పదం సూ�సుత నన��. 

2. మన మనసుస ఇష్ప�ే �ాట� కంటట ప్వకత  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� 
వసల్ం ��ౖ ��్మ చూప��జ�న ఇష్పడడం తపప�స��.  

3. �తతం ప్�ల హకల్ల కంటట ప్వకత  సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం �క్ 
హకల్లల మన��ౖ మ�ల����న�.  

*** 
29. ఇర��ౖ ��ర్దవ హ��థు : 

=�!̂=�€�È�ã�á=�„�̀=_�Â�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�Ô�ê�Û_�ƒ=�‚�ƒ=�€_�–=WA=�Ô�Ÿ�Î�ÿ=^�Ë�à�w�j
�ÿ̂�„_�ò�‹�á=�‚�‹=�à�~̂�Ë�̊ ^=�à�ê�≈�ÿ̂ =�‚�‹=�à�j�È�ÿ̂ =�Ï�Ã=�á�Ñ�—@K=I Ìá_Ägÿ̂ =yÎwì

=pÍÑ•̂=fi–áOMN TK 

అన ఆ�షత ర��యల�్ హ� అజ�్  అననరసూలల�్ �� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� 
వసల్ం ల�ల: “ తహర�వ ల�ౖలతల లద�� �ిల ��్ రనల అ�ి్ల అ�ాల�� 
రనర�మ��న .” ( స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: ఆ���ా ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� 

అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “రమ��న జ�ల �క్ �వ�� ప�� 
��జ�లల� అల లదట �ా�్� అజ�్�ించం��.” 

హ��థు ఉల�్ లకల�ా� ప��చయం: 
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హ��థు జ�ంబర� 12 ల� ఉల�్ లకల�ా� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. రమ��న జ�ల �క్ �వ�� ప�� �ాత�్ లల�� బ��ి సంల� �ాత�్ లల� 
ల�ౖలత�ల లదట వసుత ందజ� �షయం ఈ హ��థు �ెలలప�త�నన��. 

2. రమ��న జ�ల �వ�� ప�� �ాత�్ లల� �ాయశకలత ల� ఆ�ాధనలల� 
�ాల�గ న���న ఈ హ��థు ��్ తస��సుత నన��.  

3. ల�్తం�ా ల�ౖలత�ల లదట ఏ �ా�్ సం��సుత ం�ో  �ెలలపక�� వడం ��నుక 
ఆ ప�� �ాత�్ లను మనం ల�ౖలత�ల లదట అజ�్షరల� �ల�నంత 
ఎకల్వ�ా ఆ�ాధనలల� గడ�ాలజ� ఉ�ేధ శ�ం ఉండవచు్.    

30. మ���ౖపవ హ��థు : 

==�‚�ƒ=�Ú^�É�á�Ñÿ̂ =Ï�f�̀�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�€_�–=W=�!̂=�€�È�ã�á=�€_�–=WA=_�‹

�÷�Ÿ�›�ÿ̂ =�€_�–=�̆�d=I �h�Î�…�ÿ̂ =�à�Â�¡�f=�Ê�Î�~�̊ =�È�ƒ�Ñ�Í=�fi�Ÿ�å�‹=�Ñ�g�ƒ=�‚�‹=W=�÷�ÿ�Ë

�⁄�|o�›�|f@K==pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìUSJ=FOTPOKEK 

అన అ� ద�ాద ఇ ర��యల�్ హ� అను్ ల�ల, ల�ల రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వసల్ం : “ మ� రన అ�ద న మ��ి్ రన యమఊ �అ��� ����� ల ���� 
ఇల�్  ల�లల మలకల,  వలక �ర��్ న.”  ( స��ల మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: అబ� ద�ాద  ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “��ట� మ��ి్ ం �� దర��� ��రకల 
అత� ప��కంల� దుఆ �ే�� ��సు�� ��రకల, ‘�కల క��� అల��� �ర�ాల�’ 
�ైవదూతల� దుఆ �ే�ాత ర�.”  
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హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

అబ� ద�ాద  ర��యల�్ హ� అను్  �క్ ప���త  ��ర� ఉ��ౖరట �న ��ౖమ �న ల��స 
అలఅజ�స�� అల ల�్�. ఆయన ఒక ప్�ిదధ  స��. బదట య�దధం ��వన 
ఆయన ఇ�ా్ ం �ీ్క��ం��ర�. హ��మ �హనం అ� ప్�ి��ధ  ���ా్ర�. డమ�స్స 
�క్ జ��య���ప��ా మ��య� లుటఆన పఠజ�కరతల జ�యకల���ా 
ఆయనకల మం� ��ర� వ�్ం��. రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం 
��త �ాలంల� లుటఆన కంఠస్ం �ే�� మ��య� �మ �ే�� బృందంల� సభ�����ా 
ఉం�ే�ార�. �జ్ నంల�, ఆ�ాధనలల� మ��య� కృ�ిల� ఆయన ప్�ి��ధ  �ెం��ర�. 
ఆయన ��్�ా 179 హ��థులల ఉల�్ లంచబ��జ��. ���్ 31 ల�క 32వ 
సంవతసరం 72 ఏళ్ వయసుసల� ఆయన చ��� య�ర�.  

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ప��కంల� ��ప�ం�ా ఒక మ��ి్ ం ప�ర�ష�డ� ల�క �ీత ్ ��రకల దుఆ �ేయడం 
�క్ ్�బలల ఈ హ��థుల� �ెలలపబ��జ��. 

2. తర�చు�ా ఒక మ��ి్ ం ��ట� మ��ి్ ం �� దర��� ల��� �� ద�� ��రకల �ా�� 
ప��కంల� రహస�ం�ా దుఆ �ేయమ� ఈ హ��థు ��్ తస��సుత ం��. ఇం�ా 
స్యం�ా తన ��సం, తన త�్దండ�్ ల ��సం, తన �బ�ా��డడ ల ��సం 
క��� ఎకల్వ�ా దుఆ �ేయవల�ి ఉం��.  

3. ్భసమయ�లల� రహస�ం�ా ఈ దుఆలల �ేయడం మం���.  

*** 
31. మ���ౖప ఒకటవ హ��థు : 
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= �‚�ƒ= �Ó�à�Í�à�‰= �Ïf�̀�Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ = �Ï�ó�á=�€_�–= W= �:�·ÿ̂ = �€_�–= WA=�Ì�Ü�ÿ�̂
�Ê�å�Õ�‡= �“�·�Ä�Í= I=�Ï�Ã= _�Â�·�≈���Í= I _�Â�·�≈���Í= �Ì�Ü�ÿ̂ �Ë=I �á_�·ÿ̂ =�Ï�Ã= _�Â�—�·�Ä�Í

�á_�·ÿ̂@K=pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂ =yÎwìN PSRK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల,  ల�ల నన�య�� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం : "అల్�� యలునలు నఫసహ�, యలునలు� �ిజ�న��, వల్�� 
యత ఉను�, యత ఉను� �ిజ�న��."  (స��ల బ�ల���) 

అను�ాదం: అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఉ�� ��సుకల� ఆత్హత� 
�ేసుకలనన వ���త , నరకంల� ఎడ�ెర�ి ల�కలం�� ఉ�� ��సుకలంట� ఉంటబడ� 
మ��య� క�త �� �� డ�చుకల� ఆత్హత� �ేసుకలనన వ���త , నరకంల� ఎడ�ెర�ి 
ల�కలం�� క�త �� �� డ�చుకలంట�  ఉంటబడ�.”     

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఈ హ��థు �ెలలప�త�నన�� ఏరటంటట, �ౌ��మ (ఏక�ై�ా�ాధన) ��ౖ 
��సుత నన మ��ి్ ంలల ఏ�ైజ� �ర�ాపం �ే��త  మ��య� అల�్ ల ���� 
కరంచక�� �ే, �ార� నర�ా��నల� పడ��యబడ��ర�. �ారక్డ 
�ాశ్తం�ా ఉంచబడర�. ��జ�నళ్ త�ా్త అక్�� నుం�� బయట��� 
�యబడ��ర�. 
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2. ఆత్హత� ఒక �ర���న �ాపం. ఎవ����ే అ�� ధర్బదధ���ంద� మ��య� 
అనుమ�ంచబ��ంద� �బ��ాత ��, అల�ంట� �ార� అ��ా్సులల�ా 
ప��గరణంచబడ��ర�, �ాశ్తం�ా నరకంల� పడ��యబడ��ర�. 

3. తమ తమ ఆచరరలకల ప్�ఫలం�ా ప�ర��లల ల��� �కలను అల�్ ల 
ప్�ా���ాత డ�. �ే�ిన కర్లకల త��నట�్ �ా ప్�ఫలం ల�సుత ం��.     

*** 
32. మ���ౖప ��ండవ హ��థు : 

= �Ó�à�Í�à�‰= �Ïf�̀= �‚�ƒ�Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�€_�–= W= �Ï�g�·ÿ̂ = �l�≈�›�ã=�€�È�—�Í=W
A�t�v= �‚�‹=�Ê�Ÿ�ÿ=‘= �∆�r�á= �“�å�Õ�Í= �fi�ÿ�Ë= �p�Ã�à�Í= �fi�Ÿ�Ã�ÈÎ�fl== �Ê�j�Ñ�ÿ�Ë�Ê�‹�̀@=K

= pÍÑ•̂= fi–á= I Ìá_Ägÿ̂ = yÎwìN RONË= I= pÍÑ•̂= fi–á= I fiŸå‹= yÎwìQPUJ=
FN PRME=¬ÕŸÿ̂ Ë=IÌá_ÄgŸÿK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల,  సరయ త�నన�య� 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం యలూలల : "మన హ�జ  �ల�్ �� ఫలమ యర�్త 
వలమ యఫ�సఖ ర�అ కయ�ర వలదత హ� ఉమ�్హ�." (స��ల బ�ల���) 

అను�ాదం: అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఎవ����ే (హజ ��జ�లల�) 
తన �బర��� సం����ంచకలం��, ఎల�ంట� �ెడ� పనుల� ల�క �ాప�ా�ా�ల� 
�ేయకలం�� అల�్ ల ��ప�ప ��రకల హజ �ే�ాత ��, అల�ంట� �ార� అప�ప�ే 
ప�ట�్ న ప�ి�డడ ల� (ప�త్ం�ా) మరలల��డ�.”       

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 
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ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. హజ య�త్ �ా�ాలను అంతం �ేసుత ం�� మ��య� హజ య�త్కల మ�ందు 
�����న తప�పలను త���� ��సుత ం��. 

2. ఒక��ళ హజ య�త్, హజ మబ�్ ట అ�నట్��ే (�ీ్క��ంచబ���ే) 
అత� �ా�ాలల కరం� ��యబడ���. 

3. �ర�ా�ాలల, �ాట� �ౌబబ (�ా్య�్త) షరత�లల ప���త  �ే�ిన త�ా్త 
కరంచబడ���.     

 

  *** 
 

33. మ���ౖప మ�డవ హ��థు : 

�l�ÿ_�–=_�Â�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�Ô�ê�Û_�ƒ=�‚�ƒ=W=�„_�‘=�!̂=�€�È�ã�á==�⁄�g�—�Í
_�Â�Î�Ÿ�ƒ=�h�Î�o�Í�Ë=�Ô��Í�Ñ�Â�ÿ̂K==pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂ =yÎwìORURK 

అన ఆ�షత ర��యల�్ హ� అజ�్  ల�లత: �ాన రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వసల్ం యల్లలల హ��య�త వ య���బ� అల�ౖ�. (స��ల బ�ల���) 

అను�ాదం: ఆ���ా ర��యల�్ హ� అజ�్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� 

అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “అల�్ ల �క్ ప్వకత  బహ�మత�లల 
�ీ్క��ం�ే�ార� మ��య� �ాట��� బదులల�ా ఏ�ైజ� ఇ�ే్�ార�.”     

హ��థు ఉల�్ లకల�ా� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 12 ల� ఉల�్ లకల�ా� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 
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ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. బహ�మత�లల, �ానుకలల ఇ�్ప�చు్��వడం ��్�ా ప్�లల� 
��్మ��మ�జ�లల ���ాత �.  

2. ��ా్ర్ం�ా ఇవ్బ�ే �ానుకలల, బహ�మత�లల మ�త్�� �ీ్�ార 
రగ����న�.  

3. హ��థుల� ����్నన ‘థ�ా్’ అంటట ‘బదులల�ా’ అ� అర్ం. ��� 
తకల్వ�ా్ � ప్�ఫలం ఏరటంటట ఆ �ానుక �లలవకల స��ప�ే ప�ర��లల  

        *** 
34. మ���ౖప జ�లలగవ హ��థు : 

=�‚�ƒ=�Ú^�É�á�Ñÿ̂ =�Ï�f�̀�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á==�:�·ÿ̂ =�„�̀=�€_�–=WA=�Ú�Ï�è=�‚�‹=_�‹

=�!̂=�„�d�Ë=I �‚�å�v=�“�Ÿ�~=�‚�‹=�Ô�‹_�Î�—�ÿ̂ =�fl�È�Í=�‚�‹�̄ �›�ÿ̂ =�„^�ä�Î�‹=�Ï�Ã=�⁄�—�n�̀

�Õ�ÿ̂ =�ö�…�g�Î�ÿ=�ÿ_�≈�j�Ú�Ì�Ü�g�ÿ̂ =�ë�v_@K==pÍÑ•̂=fi–á=I ÌÜ‹3ÿ̂ =∆‹_rOMMO=€_–=I

ÌÜ‹3ÿ̂= WË= I yÎwì= ‚åv= pÍÑv= ^Ü‰= pÍÑ•̂= fi–á= I ÉË̂ É= Ïf̀ = ‚·ãQTVV=¬ÕŸÿ̂ Ë= I

I ÌÜ‹3Ÿÿ=pÍÑ•̂=^Ü‰=‚ƒ=Ï‡_gÿ̊ ^=‚ÍÑÿ̂ =àì_‡=Ñ›®=Ô‹̇ ≈ÿ̂ =€_–Ë=WyÎwìK= 

అన అ� ద�ాద ఇ ర��యల�్ హ� అను్ , అనననన�య� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� 
వసల్ం ల�ల: " మ�రన ష��న అత్లల �ీ ��జ�ల మ�ఁర� య�మల 
లయ�మ� రన లులలలన హస�న , వఇననల�్ హ తఆల లయ��గ దు అల 
�ా��షల బ�అ."  (�జమఅ అ�త ��్�� హ��థ గ�ంధం)  

అను�ాదం: అబ� ద�ాద  ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “�ర�ప��జ�న ��ా్�ి 
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��్ సుల� మం� ప్వరతన కంటట బర�వ��ా త����ే�� ఉండదు. �శ్యం�ా, �ిగ�గ  
ల�జజ  ల�� �ెడ� వ���త  ��ౖ అల�్ ల ఎం�� ఆగ����ాత డ�.”     

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 30 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఇ�ా్ ం �క్ ఒక ప్�ే�కత ఏరటంటట అ�ొ క ఉతత మ ప్వరతనల ధర్ం.  

2. ఒక��ళ మ�నవ���ల� స���న ఈమ�న (�ైవ��ా్సం) ఉంటట, అత� ఉతత మ 
ప్వరతన ఇహపరల��ాలల� అత��� ప్ర�నం కలలగ ��సుత ం��. 

3. ఇ�ా్ �య ధర్ం ప్�ారం బహ��ై�ా�ాధన, అ��ా్సం, ధర్ంల� నూతన 
క�ప��లల, కపటత్ం ... అత�ంత �ెడడ  లకర�లల.  

*** 
 

35.  మ���ౖప ఐదవ హ��థు : 

=�‚�ƒ=�á�Ö=�Ï�f�̀�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á==�:�·ÿ̂ =�∆�›�ã=�Ê�‡�̀=�€�È�—�Í=WA=�Ï�‹�à�Í=�̆
�Ê�Î�Ÿ�ƒ= �m�Ñ�j�á^=�̆�d=I �à�Õ�’�ÿ_�f= �Ê�Î�‹�à�Í= �̆ �Ë= I �”�È�å�Õ�ÿ_�f= �̇ �r�á= �⁄�r�á=I

�d�÷�ÿ�Ü�‘=�Ê�g�v_�ì=�‚�’�Í=�fi�ÿ=�„@K==pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂ =yÎwìSMQRK 

అన అ� ద���న ర��యల�్ హ� అను్ , అననహ� సరయనన�య� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వసల్ం యలూలల : ల�య��్ రవలలన రవలన �ల ఫ�సూల, వల� 
య��్�� �ల కల�ి్, ఇల�్  అరతదద త అల�ౖ��. ఇన లమ యకలన �ా��బ�హ� 
క���క."  ( స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం) 
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అను�ాదం: అబ� దట ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఎవ���జ� ��ట� అమ�యక 
వ���త� దుష�్ డ� ల�క �ా�ిట అ� ��ంచప����త , అల�ంట� దూషరలల అత� ��ౖప��� 
మర�ంపబడ���.”              

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

అబ� దట ���ా్�� ర��యల�్ హ� అను్  �క్ ప���త  ��ర� వందు్ �న 
�జ�దల. ఆయన స�బబలల�� ఒక ��పప పం��త�డ�. ఆరంభంల�జ� ఇ�ా్ ం 
�ీ్క��ం��ర�. మ��నల పట్ర మ��ీత  �ా ప��ే�ార�. ఆయన �ట్�దట� 
�ా�� రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ంకల ఇ�ా్ �య పదధ �ల� తన 
అ��ాదం అంటట సల�ం సమ��పం��ర�. ఆయన ��ల� దయ�మయ�లల 
మ��య� ఎకల్వ�ా ��నధ�ా్లల �ే���ార�. తన వదద  ఏ� రగ�లల్కలజ� 
�ార� �ాదు. �జ్ నం, ఆచరర మ��య� కృ�ి ల� ఒక మం� ఉపమ�నం�ా 
ప్�లల� ����్నబ��జ�ర�. ఆయన 281 హ��థులను ఉల�్ లం��ర�. 

ఆయన �ామ ���్, తర��ాత రబజ  అజ� ��ట ��ాసం ఏరపర�చుకలజ�నర�. అ�� 
మ��నల నుం�� ��య�మ ����్ ����ల� ����ప� 100 ��.�. దూరంల� ఉం��. 
���్ 31 ల�క 32వ సంవతసరంల� ఆయన అక్�ే చ��� య�ర�. అబ�ద ల�్ ల 
ఇబ�న మసఊమ ర��యల�్ హ� అను్  �ా�� �జ�� నమ�వ �ే�ం��ర�.   

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. అజ��యం�ా ఒక మ��ి్ ం��ౖ అ��ా్�ి అజ� అప�ాదు ��యడం వలన 
అతజ� స్యం�ా అ��ా్�ి అ��� ��డ� ఈ హ��థు సపష్ం �ేసుత నన��. 

2. అజ��యం�ా ఒక మ��ి్ ంను �ా�ి�ి్ , దుష�్ డ� అజ� అప�ాదు ��యడం 
వలన అతజ� స్యం�ా �ా�ి�ి్ , దుష�్ డ� అ��� ��డ� ఈ హ��థు 
సపష్ం �ేసుత నన��. 
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3. ఎవ���జ� �రన (��ా్�ి) ను అ��ా్�ి ల�క దుష�్ డ�, �ా�ి�ి్  అ� 
�ం��ంచకలం�� �జగ�తత  ప��ల� ఈ హ��థు ��చ్��సుత నన��. 

*** 
36. మ���ౖప ఆరవ హ��థు : 

= �‚�ƒ= �Ó�à�Í�à�‰=�Ïf�̀�Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á== �!̂= �€�È�ã�á= �„�̀=�€_�–= WA=�⁄�‘

�å�›�ÿ̂�Ê�ó�à�ƒ�Ë=�Ê�ÿ_�‹�Ë=�Ê�‹�É=�fl̂�à�v=�fi�Ÿ�å�›�ÿ̂ =�Ÿ�ƒ=�fi�Ÿ@K==I Êr_‹=‚f̂ =‚·ã@·”â

= pÍÑ•̂PVPPpÍÑ•̂= ^Ü‰= ‚ƒ= Ï‡_gÿ̊ ^= ‚ÍÑÿ̂ = àì_‡= Ñ›®= Ô‹̇ ≈ÿ̂ = €_–Ë= I= W=I yÎwì

_òÍ̀ Ë=W=pÍÑ•̂=fi–á=‚‹=Úär=I fiŸå‹=yÎwìPOJ=FORSQEK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్ ,  అననరసూలల�్ �� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� 
వ సల్ం ల�ల: "కలలల్ ల మ��ి్ ర అలల మ��ి్ ర హ�ామ�న దమ�హ� 
వమ�లలహ� వఅర�ద హ�." (సునన ఇ�న మ��ల హ��థ గ�ంధం)  

అను�ాదం: అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఒక మ��ి్ ంకల �ెం��న ‘రకతం, 
సంపద, ప్�షష ’ మ�� మ��ి్ ం ��రకల హ�ాం �ేయబ��ం�� – అత� ప్�షష , రకతం, 
సంపద.”  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఒక మ��ి్ ం �క్ రకతం, సంపద మ��య� అత�� మ�జ��మ�జ�ల 
��పపదనం గ���ం� ఈ హ��థు సపష్ం �ేసుత నన��. 
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2. ఏ �ధం�ాజ�ౖజ� ఒక మ��ి్ ంకల బబధ క���ంచడం �����ంచబ��ం��. 

3. ఒక మ��ి్ ం మ�� మ��ి్ ంను ��ర�ంచడం తపప� స��. అం�ే�ాక అత��� 
ల�భం క���ంచ�����, అత� మనసుసల� సులసం���ాలల �ంప����� 
ఆస��త  చూ�ా�. 

*** 
37. మ���ౖప ఏడవ హ��థు : 

 �‚�ƒ=�Ñ�≈�ã=�‚�f=�⁄�Â�ã==_�›�Â�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á==�!̂=�€�È�ã�á=�„�̀=�€_�–=W

A�à���Õ�ÿ̂ = ^�È�Ÿ�s�ƒ= _�‹= I �à�Î�Ä�f= �é_�·ÿ̂ = �€^�ä�Í= �̆@K==fi–á= I Ìá_Ägÿ̂ = yÎwì

=pÍÑ•̂N VRT�_òÍ̀ Ë=IW==pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìQUJ=FN MVUKE 

అన సహ��న సఅ��న ర��యల�్ హ� అను్ మ� అనన రసూలలల�్ �� 
సల్ల�్ హ�  అల�ౖ�� వసల్ం ల�ల : "ల�య�జలలజ�నసు �ల����న మ� అ�జ ల�ల 
�ిత్ ."  (స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: సహల �న సఅమ ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఉప�ాసం �రరంచడంల� 
త్రప�ే వరకల ప్�లల సజ�్రగం��ౖ ఉంటబర�.”    

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

అబ�ల అబబ్స సహల �న సఅమ �ాఅ�� అలఅజ�స�� ర��యల�్ హ� అను్  ఒక 
సుప్�ిదధ  స��. ఆయన 188 హ��థులను ఉల�్ లం��ర�. రసూలలల�్ ల 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం చ��� �మజ�ట��� ఆయన వయసుస 15 
సంవతస�ాలల. ఆయన ���్ 88వ ల�క 91వ సంవతసరం, మ��నల ల� 
చ��� య�ర�.  
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ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. సూర��డ� అసతరంచ�ాజ� ఉప�ాసం �రరంచడంల� త్రపడటం సుననత�. 

2. అల� �ేయడంల� ���కం ఏమటంటట, ఉప�ాసం సమయ��న పగట� సమయం 
కంటట ఎకల్వ�ా అ��గరంచకలం�� ఆపడం.  

3. రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ను ��ేయత�ా అనుస��ంచడంల�జ� 
ప్�ల ్భం మ��య� ��లల ఉనన��.  �యేకలం�� ఉండటం.    

       *** 
38. మ���ౖప ఎ�రదవ హ��థు : 

�€_�–=_�›�Â�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�é_�g�ƒ=�‚�f=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ñ�g�ƒ=�‚�ƒ=W=�:�·ÿ̂ =�€_�–=W
A�Ù�Î�–=�Ï�Ã=�Ñ�Û_�≈�ÿ_�‘=�Ê�k�g�‰=�Ï�Ã=�Ñ�Û_�≈�ÿ�̂�Ê@K==pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂ =yÎwì

OSON=IË=pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìTJ=FN SOOE=¬ÕŸÿ̂ Ë=IÌá_ÄgŸÿK 

అన అ�ద ల�్ ���న అబబ్స ర��యల�్ హ� అను్ మ� ల�ల, ల�ల అనన�య�� 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వ సల్ం: "అల ఆ�దు �ి ��బ��� కల కలల్ యఊదు  
�ీ ల��ఇ��." ( స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: ఇబ�న అబబ్స ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఎవ����ే ఇ�్న 
బహ�మ�� అ���� �ాపసు �సుకలంటబ�ో , అతను �ే�ిన �ాం�� స్యం�ా 
�ంట�నన కలక్�� సమ�నం. మ��య� మనం (��ా్సులం) అల�ంట� �ెడ� ప� 
�ేయక�డదు.”              
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హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

అబ�ద ల�్ ల ఇబ�న అబబ్స ర��యల�్ హ� అను్ మ� ఒక సుప్�ిదధ  పం��త 
స��. ఆయన ఉమ్త �క్ ఆ�మ అంటట సమ��ం �క్ పం��త�డ� 
మ��య� ఇమ�మ త�ీసట �ా ప్ల��� �ెం��జ�ర�. ఆయన రసూలలల�్ ల 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం �క్ �ినతం��్ కలమ�ర�డ�. ఆయన ���్త కల 
మ�డ� సంవతస�ాలకల ప�ర్ం �ాం��క బ��ష్రరకల గ����, మక్ల 
స�పంల�� ఒక ల�యల� బనూ ��ిమ వంశం �ాలం గడ�ప�త�ననప�డ�, 
ఆయన ఆ ల�యల� ��్ం��ర�. ఆ త�ా్త �రంతరం�ా ఆయన 
రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ��ంటట ఉం�ే�ార�. అల� ఆయన 
రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం నుం�� ��ల� ఎకల్వ �జ్ నం 
జ�ర�్కలజ�నర�. ఆయన ఉల�్ లం�న హ��థుల సంల� 1660. ఆయన 13 
సంవతస�ాల వయసుసకల �ేర�కలననప�డ� రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� 
వసల్ం మరరణం�జ�ర�. అ� ర��యల�్ హ� అను్  �ాలంల� ఆయన బస్ల 
గవరనట �ా ప��ే�ార�. ���్ 68వ సంవతసరం, ���ఫ పట్రంల� 70 ల�క 
74 ఏళ్ వయసుసల� ఆయన చ��� య�ర�.     

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఇ�్న �ానుకలను మ��య� �ే�ిన ��జ��న �ాపసు �సు��క�డద� ఈ 
హ��థు �ెలలప�త�నన��.  

2. �ానుకలల, బహ�మత�లల, ��నం �దల�ౖన� ఇ�్న త�ా్త �ాట�� 
�ాపసు �సు��క�డద� ఈ హ��థు ��చ్��సుత నన��. అ��ే అ�� 
సం��నం ��స��� ఉంటట, ���� �ాపసు �సు��వటంల� ఎల�ంట� తప�ప 
ల�దు. 

3. హ��థుల�� ‘ర��ల’ అజ� పదం ధర్బ� ధన మ��య� త��్దు ��ే్ ఒక 
మం� పదధ �ల� �ాడబ��ం��. 
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39. మ���ౖప ��ర్దవ హ��థు : 

= �Ó�à�Í�à�‰= �Ïf�̀= �‚�ƒ�Ÿÿ̂ = �Ï�ó�á= �Ê�·�ƒ= �Ê= �!̂= �€�È�ã�á= �‚�ƒ=�€_�–= WA=_�‹
=_�‹�Ë=I ^�ä�ƒ=�˘�d=�È�Õ�≈�f=^�Ñ�g�ƒ=�!̂=�É̂�â=_�‹�Ë=I �€_�‹=�‚�‹=�Ô�–�Ñ�ì=�l�î�—�‡

�!̂= �Ê�≈�Ã�á= �˘�d= �Ê�Ÿ�ÿ= �Ñ�v�̀= �∆�ó^�È�j@K= pÍÑ•̂= fi–á= I fiŸå‹= yÎwìSVJ=
FORUUEK 

 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్ ,  అననరసూలల�్ �� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� 
వ సల్ం ల�ల: " మ� నలసత సదలత�న రన మ��న . వమ� �జదల�్ హ� 
అబద న �అ�ి్న ఇల�్  ఇ�జ న వమ� త�ాదఅ అహదున �ల�్ �� ఇల�్  
రఫఅహ�ల�్ హ� ."  ( స��ల మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: అబ� హ����హరల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “��నధ�ా్ల వలన సంపద 
త������ దు. ఎవ����ే ఇతర�లను కర�ాత ��, అల�్ ల �ా�� ����త  ప్�ష్లను 
��ంచు��డ�. మ��య� ఎవ����ే ��ాడంబరం�ా ఉంటబ��, ప్�లల� �ా�� �ా్ �� 
అల�్ ల ఉననత పర��ాత డ�.”  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఈ హ��థు ��నం ఇవ్డం, అసూయ��ే్�ాలను �డజ�డడం మ��య� 
అల�్ ల ��సం పరసపరం స�యసహ�ా�ాలల అం��ంచు��వడం గ���ం� 
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��్ తస��సుత ం��. ఎందుకంటట ఇ� ��దద  మనసుస గల�ా�� మ��య� ఉతత మ 
ప�ర�ష�ల ్భ లకర�లకల �ెం��న�.  

2. ఎవ����ే కృ�ి, కర�ర, తప�పలను కరంచడం, ��దద  మనసుస�� 
వ�వహ��ంచడం, సహనం వ��ంచడం �దల�ౖన ్భ లకర�లల క��� 
ఉంటట, అల�్ ల �ా���� ఇహపరల��ాలల� ఉననత �ా్ జ��న ప్�ా���ాత డ�.  

3. ఈమ�న �� �ాట� కృ�ి, ��నధ�ా్లల, కమ�గ�రం, సహనం �దల�ౖన� 
ఇ�ా్ �య సమ��ం ��రకల ప�జ�దుల వంట��.  

*** 
40. నలల��ౖవ హ��థు : 

= �‚�ƒ= �Ó�à�Í�à�‰= �Ïf�̀�Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�€_�–= W= �!̂= �€�È�ã�á= �€_�–= WA=�̆

=�fl�È�î�Í= �„_�‘=�⁄�r�á=�˘�d=I �‚�Î�‹�È�Í= �̆ �Ë=�fl�È�Í=�fl�È�î�f=�„_�ò�‹�á= ^�È�‹�Ñ�—�j

�Ê�›�î�Î�Ÿ�Ã=X _�‹�È�ì@K==yÎwì=pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹ONJ=FN MUOEË=I=yÎwì

=pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂N VN Q=¬ÕŸÿ̂ Ë=IfiŸåªK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల, ల�ల రసూలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం  : " ల� తలదద మ� రమ��న ���ర య�రన వల� య����� 
, ఇల�్  రవలలన �ాన యసూమ� ��మన ఫల యసుమ హ�." (స��ల 
మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: అబ� హ����రల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “రమ��న మ�సం 
�దలవ�త�ననప�డ�, ����� ఒకట� ల�క ��ండ� ��వల మ�ందు ఉప�ాసం 
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ఉండ క�డదు – �రంతరం�ా ప్�ే�క ��జ�లల� ఉప�ాసం ఉంట�నన �ార� 
తపప – అతను ఆ ��వన క��� ఉప�ాసం ఉండవచు్.”      

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

 
ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. రమ��న �ా్రంభమవటబ��� ఒకట� ల��� ��ండ� ��వల మ�ందు ఉప�ాసం 
ఉండటబ�న ఈ హ��థు �వ్ం�ా లం��సుత నన��. అ��ే ఎవ���జ� �రంతరం 
��మ� ఉంట�నన ఉప�ాస ��జ�లల గనుక ఈ ��ండ� ��వలల� వ��త , �ార� 
తమ ఉప�ాస క�మ��న ��న�ా��ంచవచు్. (ఉ��హరరకల ప్� �ారం 
�� మ�ారం మ��య� గ�ర��ారం ఉప�ాసం ఉం�ే అల�ాట� ఉనన ప్�లల, 
ఒక��ళ రమ��న జ�ల �ా్రం�బ��� ఒకట� ల��� ��ండ� ��వల మ�ందు 
�� మ ల�క గ�ర��ారం వ��త ,  �ార� తమ ఉప�ా�ా�న ��న�ా��ంచవచు్, 
ఎందుకంటట �ార� ఎం�� �ాలం నుం�� ప్� �� మ మ��య� గ�ర��ా�ాల 
ఉప�ా�ాలల �ాట�సూత  వసుత జ�నర�. రమ��న జ�ల�రంభప� మ�ందు ఒకట� 
ల�క ��ండ� ��వలల �ా�� ఉప�ాస అల�ాట�ను ఆపవ�.) 

2. ఇ�ా్ ం ధర్ంల� ఆ�ాధనలల హదుద లల� ఉంటబ� మ��య� ���్త పదధ �ల� 
ఉంటబ�. �ాబట�్ , అల�్ ల మ��య� ఆయన ప్వకత  సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� 
వసల్ం అనుమ� ల�క ఆ�్ ల�కలం�� ఎవ్ర� ఆ�ాధనలల� మ�ర�పలల – 
�ేర�పలల �ేయల�ర�. 

*** 
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41. నలల��ౖ ఒకటవ హ��థు : 

=‚�ƒ=�⁄�g�r=�‚�f=�Ö_�≈�‹�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á �€_�–=W�!̂=�€�È�ã�á=�€_�–==WA=�‚�‹

�Ê�‹�̇ �‘=�à�~�b=�„_�‘=W�Ô�·�s�ÿ̂ =�⁄�~�É=I �!̂=�̆�d=�Ê�ÿ�d=�̆@K==I ÉË̂É=Ïf̀ =‚·ã

= pÍÑ•̂= fi–áPN N S= I=^Ü‰= ‚ƒ= Ï‡_gÿ̊ ^= ‚ÍÑÿ̂ = àì_‡= Ñ›®= Ô‹̇ ≈ÿ̂ = €_–

pÍÑ•̂=WyÎwìK 

అన మ�ఆ���న �బ�న ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల : ల�ల రసూలల�్ �� 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వ సల్ం : " మన �ాన ఆలర� కల�ర�� , ల�ఇల�హ 
ఇల్ల�్ హ� , దలలల �ననత." (సునన అ� ��వ�మ హ��థ గ�ంధం)  

అను�ాదమ�: మ�ఆమ �న �బల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, 

రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఒక��ళ 
ఎవ����ౖజ� �వ�� ప��లల ‘ల� ఇల�హ ఇల్ల�్ ల’ అ�నట్��ే, అతను 
స్రగంల� ప్����ాత డ�”   

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

మ�ఆమ �న �బల �న అమట �న ఔస ర��యల�్ హ� అను్  ఒక సుప్�ిదధ  
స��. ఆయన మ�����ర� అబ� అబ�ద ర��్న అలఅజ�స�� అల ల�్�. అలబబ 
ఒడంబ��క �����న �ా�్ ఆయన అక్డ ఉజ�నర�. బదట మ��య� ఇతర 
య���ధ లల� ఆయన �ాల�గ జ�నర�. 18 సంవతస�ాల వయసుసల� ఆయన ఇ�ా్ ం 
�ీ్క��ం��ర�. స�బబలంద��ల� ఆయన�� హల�ల – హ�ామ �షయ�ల �జ్ నం 
ఎకల్వ�ా ఉం��ం��. ఆయన 157 హ��థులను ఉల�్ లం��ర�. రసూలలల�్ ల 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఆయనను ��మన గవరనట �ా �ే�ి, అక్���� 
పం�ిజ�ర�. రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం మరర�నంతరం ఆయన 
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మ��నల కల మర� వ��్ర�. త�ా్త ఆయన �ామ ల�� ఒక పట్రంల� 
��ాస��రపర�చుకలజ�నర�. ���్ 17 ల�క 18 వ సంతసరం, ��్ గ� ప్బ�న 
�ాలంల� 34 ఏళ్ వయసుసల� ఆయన మరరణం��ర�.     

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఈ హ��థు ల� ఇల�హ ఇల్ల�్ ల క�మ� �క్ ్�బలను 
�ెలలప�త�నన��.  

2. ఎవ�� అం�మ�ా్స ల� ఇల�హ ఇల్ల�్ ల క�మ� ��ౖ ఆ���� త�ం�ో , అతడ� 
స్రగంల� ప్���ంపబడ��డ� – అతను �నన�ా స్రగంల���� 
�ేర్బడవచు్ ల�క నరకంల� తన �ా�ాలకల �క అనుభ�ం�న త�ా్త 
స్రగంల���� మ�ర్బడవచు్. �ాబట�్  అతను ఎల్ప�పడూ నరకంల�జ� 
ఉం���� డ�. 

3. ఎవ����ే ఈ ��పప క�మ�ను �ాధ����నంత ఎకల్వ�ా పలల�� అల�ాట� 
�ేసుకలంటబ��, �ార� అల�్ ల ఆ�్�� మరరణం�ే సమయంల� క��� ఆ 
క�మ�ను సులభం�ా ప��ంచగలలగ���ర�.    

42. నలల��ౖ ��ండవ హ��థు : 

=�‚�ƒ=�Ó�à�Í�à�‰=�Ïf�̀�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á�Ê==�!̂=�€�È�ã�á=�„�̀=�€_�–=WA=�‚�‹=�„�d

=�Ú�̆ �̄ �‰= Ë= I �Ê�r�È�f= �Ú�̆ �̄ �‰= �Ï�j�a �Í= �Ì�Ü�ÿ�̂= I �‚�Î�Â�r�È�ÿ̂ = ^�Ö= �é_�·ÿ̂ = �à�è

�Ê�r�È�f@K==pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìVUJ=FOROSE=≤›–àÿ̂ =≤f=∆–̂Ë=È‰Ë=I

FOSMQE=IFOSMR=E=pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂ =yÎwìËTN TV=¬ÕŸÿ̂ Ë=IfiŸåªK   
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అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల, అనన రసూలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం ల�ల : " ఇనన రన ష���జ�న�ి ��ల వజ ���� , అల్�� య�ఁ� 
హఉల�� �వజ ��న , వ హఉల�� �వజ ��న ."  ( స��ల మ��ి్ ం 
హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: అబ� హ����రల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన: రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర�: “ఎవ�ై�ే ��ండ� మ�ల�లల 
క��� ఉంటబ�ో ,  అల�ంట� వ���త  ప్�లల� అత�ంత దుష�్ డ�; అతడ� ��ంద�� వదద  
ఒక మ�లం�� ����త డ� మ��య� మ����ంద�� వదద  మ�� మ�లం�� ����త డ�.” 

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ����లల �ెపపడం �ర�ా�ాల ���ం���� వసుత ం��. �ాబట�్  ��� నుం�� 
దూరం�ా ఉండటం తపప�స��. 

2. ����లల �ె��ప�ాడ� ప్�లల�� ప్� వరగం వదద కల వ�ాత డ�. �ా�� వదద  అతడ� 
�ా�� వ�ాగ ��� �ెం��న వ���త�ా నట��ాత డ�. ��ం�ో  వరగం అంటట అససలల 
పడద�, తనకల ��ం�ో  వరగమంటట �ీకల���ా ��పం, అసహ�ం ఉంద� 
అంటబడ�. అతడ� ఆ ��ం�ో  వరగం వదద కల ���్ ���జ� ���ీట �ే�ాత డ�. ఈ 
�ధం�ా అతడ� కపటత్ం�� ప్�ల మధ� �����లల �� డచూప�కలజ�ల� 
ప��ే�ాత డ�. ఇల�ంట� �ా�� నుం�� �జగ�తత  వ��ంచమ� ఈ హ��థు 
��చ్��సుత నన��.  

3. ఎవ���జ� వ���త  మం� ఉ�ేద శ�ం�� ప్� వరగం వదద కల వ��త , ���ల� ఎల�ంట� 
తప�ప ల�దు. అ�� ఎం�� మం� ప�. ���� ప్� ఒక్ర� సమ��ధం���. 
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4. ఇ�ా్ ం ధర్ం బబధ, కష్ం, నష్ం �దల�ౖన �ాట�� అంత�ం��ం�, 
సమ��ంల� �ాం�, �ామరస�ం ��ం�� ం��ం��ల� �వ్ం�ా ప్య�నసుత ం��. 

*** 
 

43. నలల��ౖ మ�డవ హ��థు : 

= �‚�ƒ=�Ó�à�Í�à�‰=�Ïf�̀�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á==�!̂=�€�È�ã�á=�„�̀=�€_�–=WA�f�Î�·�›=_

�á�r�⁄=�Í�›�ê�Ï=�f���à�Í�“I=�Ë�r�Ñ=�»�î�‚=�è�È�◊=�ƒ�Ÿ��ÿ̂ =�à�Í�“X=�Ã�a�~�Ü�ÁX=

�Ã�ê�’�à=�!̂=�ÿ�Ê=�Ã�…�Õ�à=�ÿ�Ê@K== pÍÑ•̂= fi–á= I Ìá_Ägÿ̂ = yÎwìOQTO=I

_òÍ̀ Ë=W=pÍÑ•̂=fi–á=‚‹=Úär=I fiŸå‹=yÎwìN SQJ=FN VN QEK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  , అనన రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం ల�ల: "బ�ౖనమ� రవలలన య�ష  �త��లన , వ�ద గ�సన 
����న అలతత ��ల, ఫ అలదహ� , ఫషకరల�్ హ� లహ� ఫగఫరలహ�." 
(స��ల బ�ల���) 

అను�ాదం : అబ� హ����రల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర�: “ఒక వ���త  ����ల� 
నడ�సుత ండ�ా, అత��� ఒక మ�ళ్ కంప కనబ��ం��. అతను ���� ���� నుం�� 
ప్క్కల ��ల��ం��డ�. అత� ఈ ప� అల�్ ల కల ఎం�� న�్ం�� మ��య� 
బదులల�ా అల�్ ల అత��� కరం� ���ిజ�డ�.”         

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 
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ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ప్�లకల బబధ, కష్ం, �� క���సూత , ������ అడడం�ా ప�� ఉనన �ాట�� 
��ల��ం�ే మం� ప� గ���ం� ఈ హ��థు �ెలలప� త�నన��. 

2. బబధ క���ం�ే వసుత వ�లల అంటట అ�న ర�ాల బబధ క���ం�ే� అ� అర్ం. 

3. ����ల� నుం�� బబధ క���ం�ే �ాట�� ��ల��ంచడమజ��� ఈమ�న  ల�� ఒక 
�బగం.  

    *** 
44. నలల��ౖ జ�లలగవ హ��థు : 

=�‚�ƒ=�Ó�à�Í�à�‰=�Ïf�̀�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�€_�–=W=�!̂=�€�È�ã�á=�€_�–=WA�ÿ=_�›�ò�–=

�!̂=�ÿ̂�Ä�Ÿ�“I=�‘�k�h=�Ã�Ï=�‘�k�f_�Ê=X �Ê�å�Õ�‡=�Ÿ�ƒ=�Ã�Â�È=�«�È�ó�È�‹=�ƒ�·�Ñ�Á=W=�„d

�á�v�›�k�Ï=�j�…�Ÿ�h=�»�ò�g�Ï@K== pÍÑ•̂= fi–á= I fiŸå‹= yÎwìN SJ=FOTRNEË= I=yÎwì

=pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂TRRQ=¬ÕŸÿ̂ Ë=IfiŸåªK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల, ల�ల రసూలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం: "లమ�్ లదల�్ హ�ల లల్ , కతబ �ీ ������� అల� న�ిస��, 
ఫహ�వ మ�దూఉన ఇందహ�: ఇనన రహ్� త��్బ� గద�." (స��ల మ��ి్ ం) 

అను�ాదం : అబ� హ����రల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “అల�్ ల ఎప��ై�ే సృ�ి్� 
సృ�ి్ంచడం ప���త  �ే�ా�ో , అప�డ� ఆయన స్యం�ా తన��ౖ ఈ ఆ�్ను �జ�� 
�ేసుకలజ�నడ� మ��య� ఈ పత్ం ఆయన వదద  భద్ం�ా ఉం�� ‘��ం�ా, జ� 
ఆగ���న జ� దయ అ��గరసుత ం��.’ ”    
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హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. అల�్ ల �క్ �ార�ర�ం ��ల� సు��ాల���న��. �ాబట�్  అల�్ ల �క్ 
అనుగ�హం ల�ంచద� ఆశ ��ల�పవడం తగదు.  

2. అల�్ ల �క్ ఆగ�హం నుం�� �ా�ాడ���వటం తపప�స��. �ాబట�్  అల�్ ల 
�క్ పట�్  గ���ం� �ర్క�ం�ా ఉండటం తగదు.  

3. �ాప�ా�ా�లల. �ెడ� పనులల, ��ాలల, �ౌరజన�ం �దల�ౖన �ాట�ల� 
మ���� ఉం��, అల�్ ల �క్ అనుగ���న �� ం��ల� చూడటం �ాధ�ం 
�ాదు. �ాట�� వ���, మనసూప��త�ా �ా్య�్త ప��, అల�్ ల వదద  
కమ��క ��ర�కలంటట, అప�డ� అల�్ ల �క్ ఆగ�హం నుం�� 
త�ిపంచుకల�, అనుగ�హం �� ం�ే అవ�ాశం ఉం��.  

45. నలల��ౖ ఐదవ హ��థు : 

= �‚�ƒ= �Ó�à�Í�à�‰= �Ïf�̀�Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�€_�–= W= �!̂= �€�È�ã�á= �€_�–= WA�̆=
�j�·�’�y=�̊ ^�Í�fi=�v�k�j=�å�k�a�‹�àI=�Ë�̆=�j�·�’�y=�ÿ̂�g�’�à=�v�k�j=�å�k�a�Ö�„@==
�–�ÿ_�È^W=�Í=_�!̂=�€�È�ã�á>=�‘�Î�Œ=�d�Ö�‡�Â_\=�–�€_=WA�̀�„=�j�å�’�l@K==yÎwì

pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂SVTM=IË=pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìSQJ=FN QN VE=I
=¬ÕŸÿ̂ ËÌá_ÄgŸÿK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల, ల�ల రసూలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం  : “ ల� త�న్హ�ల అ��మ� హతత  త�సత అమర, వల� 
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త�న్హ�ల �కల�  హతత  త�సత అదన. ల�ల� య� రసూలల�్ ల ! ���ఫ ఇదున�? 
ల�ల అన తసు్త. ”   ( స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం : అబ� హ����రల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “తనను సంప్��ంచకలం��, 
ఒక న��వయసు్�ాల�ౖన మ��ళను ���్ల� ఇవ్�ాదు, మ��య� తన 
అనుమ� ల�కలం�� ఒక కన�ను ���్ల� ఇవ్�ాదు.” అ�� �� ప్�లల ఇల� 
ప్�నం��ర�, “ఓ రసూలలల�్ ల! ఆ�� సమ్� మన��ల� �ెలలసుత ం��?”. ����� 
ఆయ�ల� ��ా���్ర�, “ఆ�� మ�నం” (సమ్�� �ెలలప�త�ం��)   

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఈ హ��థుల�� ‘అ��మ’ అంటట ���కలల �� ం��న ల��� భరత  చ��� వడం 
వలన ఒంట���ై �� �న ��ా��త �ీత ్. అల��� ‘బకర మ��య� బబకరల’ 
అంటట ���్ �ా� కన�. 

2. యవ్ను�ాల�ౖన ��ా��త �ీత ్� (���కలల ��్�ా ల�క భరత  చ��� వడం 
వలన ఏ�ా�� అ��� �న మ��ళను) ఆ�� అనుమ� ల�కలం�� 
����్డటం హ�ామ అంటట �����ంచబ��ం��. 

3. కన� �షయంల� క��� ఆ�� అనుమ� ల�కలం�� ����్డటం ���ధం 
అ��ే ఆ�� మ�జ��న ఆ�� అం���ారం�ా ప��గరణంచవచు్.  

4. ఇ�ా్ ం ధర్ం �ీత ్లకల �ై�ా��న నూ�� �� సుత ం��. ��ర�ా�న ప్�ా��సుత ం��. 
��్చ్ను ఇసుత ం��. మ��య� సంరకకలల కబంధ హ�ాత ల నుం�� ఆ�� 
హకల్లను ప���త�ా �ా�ాడ�త�ం��.     

         *** 
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46. నలల��ౖ ఆరవ హ��థు : 

=�‚�ƒ=�Ó�à�Í�à�‰=�Ïf�̀=�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�:�·ÿ̂ =�‚�ƒ=�€_�–=WA�~�Î=�à�Ñ�îÿ̂�–=�Ô
�‹�‘=_�ƒ= �„_�‚=�Â�¿�·�»=�àI=�Ë�f̂�Ñ�̀=�‚�›�f=�j�≈�È�€@K =fi–á= I Ìá_Ägÿ̂ = yÎwì

=pÍÑ•̂N QOSK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  , అ�నన��� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వ 
సల్ం ల�ల : “ ల��ర�ససదల� మ� �ాన అన ����  ��నన. వబద అ �మన 
తఊలల.” (స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం : అబ� హ����రల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఒక ధనవంత�డ� ఇ�ే్  
��నం ఉతత మ ��నం. మ��య� ���ౖ ఆ��రప�� ఉనన �ా�� నుం�� (��నం) 
ఇవ్డం �దలల ��ట్ం��.”          

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ��నధ�ా్లల �ే���ాడ� మ��య� �� �ిం�ే బబధ�త గల�ాడ�, స్యం�ా ఆ 
సంపద �క్ అక్రల�� �ా�ై ఉం���. 

2. ఒక మ��ి్ ం వ���త  ��రకల ఇతర�ల �ద లర�్ ��టట్  మ�ందు, తన స్ంత 
�బ�ా��డడ ల అవస�ాలల ప���త  �ేయడం తపప� స��.  

3. తన �బ�ా��డడ లను అడ���్వ����� వ��� ��ట�్ , ఇతర�ల��ౖ లర�్ 
��ట్డమజ��� ఏ మ��ి్ ం వ���త  ��రక� సమం�నం �ాదు.  
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47.  నలల��ౖ ఏడవ హ��థు : 

�ƒ�‚=�~�È�ÿ�Ô== �l�·�f�v�’�Î�fi==�Ô�Î�›�Ÿ�åÿ�̂_�Â�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�̀�‡�Â�ã= _�›��≈�l=

= �!̂= �€�È�ã�áI=�€�È�—�Í= WA�d�Ö�‡=^�ä�€=�̀�v�Ñ�‘�fi=�‹�·�̆ ä=�Î�Ÿ�Ã�—�⁄= W�̀�ƒ�È=�Ö

�f�’�Ÿ�›�kÿ̂ =�!̂=�m_�‹_�m_=�‹�è=�‚�‹=�à�~=_�Ÿ�“X=�̆ =�Ê�‡�e�Ã=�Í�ò�è=�Á�à�Ï�ÚI=

�v�k�Í=�à�j�w�‹=�⁄�·�Ê@K==pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìRRJ=FOTMUEK 

అన ల�లత ��త  హ��రన అసుసలరయ�� ర��యల�్ హ� అజ�్  అనన� 
సరఅత  రసూలల�్ �� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వ సల్ం యలూలల :ఇ�� న�ల 
అహదకలమ మ�జ లన ఫల�లుల : “అఊదు �క�మ��ల�్ ����త మ� రన ష��� 
మ�లలల” , ఫఇననహ� ల�యదుర�� హ� ష��ఉన హతత  యరత��ల రను్ .   
(స��ల మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం : ల�ల� �జ�త  ���మ సుల�రయ� ర��యల�్ హ� అజ�్  ఉల�్ లన, 

రసూలలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ంచ�ా �జ�నను: 
“ఎవ���జ� ఒక��ట ఆగద��నప�డ�, ‘అఊదు � క�మ��ల�్ ����త మ� రన 
ష��� మ�లలల , ఫఇననహ� ల�యదుర�� హ� ష��ఉన హతత  యరత��ల రను్ ’ 
[‘��ను (అల�్ ల) సృ�ి్ం�న �ెడ� నుం�� జ�ను అల�్ ల �క్ ప��ప�ర్ పదం 
��్�ా శరర� ��డ�కలంట�జ�నను’] అ� �ా్��్��త , ఆ �ా్ం���న ���� ��ళ్నంత 
వరకల అత��� ఏ �� �ర�గదు.”     

హ��థు ఉల�్ లకల�ా� ప��చయం: 

ఉ��్ ష��క ల�లల �జ�త  హ��మ �న ఉమయ�ల అససలరయ�ల 
ర��యల�్ హ� అజ�్  ఉ��్న �న మజఊన ర��యల�్ హ� అను్  �క్ �బర�. 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2752
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��ల� ��పప పం��త��ాలల, ప�త�్ �ాలల, స�బబలల� ప్�ి��ధ  �ెం��న 
స��యల. ఆ�� ����ప� 15 హ��థులను ఉల�్ లం��ర�.  

రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ���్త �ే�ిన 30 జ�లల త�ా్త ఆ�� 
భరత  ఉ��్న ర��యల�్ హ� అను్  షఆబబన జ�లల� చ��� య�ర�. త�ా్త ఆ�� 
రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ��వల� మ��య� ఉ��్ �త�ల 
�ర�న్ ��వల� ��తం గ���ిం��. ప్య�ర �ాలంల�నూ, �లకడ�ా ఉనన 
�ాలంల�నూ �ా�� ��వలల�జ� �మగన��� ఉం�ే��. ఆ�� రసూలలల�్ ల 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం�� �ాట� ఫత  ల మక్ల, హ�జ�ౖన మ��య� ఇతర 
య���ధ లల� �ాల�గ ం��. ఇతర మ��ి్ ంల వల� ఆ�� క��� అల�్ ల ప్�ా��ం�ే 
��య�లను చూ�ి ఎం�� సం��షప�ే��.   

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఈ దుఆ కంఠస్ం �ేయడం ప్� మ��ి్ ం ��రకల ��ల� మ�ల�ం. త��్�ా 
అతను తన ప్య�రంల� మ��య� �లకడ�ా ఉననప�డ� ���� 
ప��ంచవచు్.  

2. ��మ�్త అంటట �తతం 

3. ఈ హ��థుల�� క�మ�త అంటట లుటఆన వచజ�ల� అర్ం. 

4. అల�్ ల �క్ ఈ క�మ�ల, ప్� �ెడ�, దుష్ శ��త  నుం�� మ�నవ���� 
�ా�ా�ే �షయంల� ��ల� ఉపరగపడ�త�ం��.  

*** 
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48. నలల��ౖ ఎ�రదవ హ��థు : 

= �:�·ÿ̂ = �‚�ƒ= _�Â�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ = �Ï�ó�á= �Ô�ê�Û_�ƒ= �‚�ƒ=�€_�–WA= �„�d�̀�f�…�ö=
�àÿ̂�r�€_=�d�ÿ�!̂= W=�̊ ^�ÿ�Ñ=�ÿ̂�Ä�î�fi@K==pÍÑ•̂= fi–á= I Ìá_Ägÿ̂ = yÎwì

OQRTI=Ë=fi–á=I fiŸå‹=yÎwì=pÍÑ•̂RJ=FOSSUE=¬ÕŸÿ̂ Ë=IÌá_ÄgŸÿK 

అన ఆ�షత ర��యల�్ హ� అజ�్  అ�నన��� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వ సల్ం 
ల�ల : “ ఇననఅబగ ద ����జ� ఇలల�్ �� , అల అలదుద ల ల�ిమ� .”   ( స��ల 
మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం : ఆ���ా ర��యల�్ హ� అజ�్  ఉల�్ లన, రసూలలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “అ��ా �� టబ్ డ�త� ఉం�ే 
వ���త  అల�్ ల దృ�ి్ ల� అత�ంత అసహ�కర���న వ���త .”     

హ��థు ఉల�్ లకల�ా� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 12 ల� ఉల�్ లకల�ా� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఆల�లదల లసమ అంటట అ�ారరం�ా ��టబ్ డటంల� ఆ���ే��న �ాడ�. 

2. అ�ారర���న �� టబ్ టలల ఉతత మ సం�ా్�ా��� �ర�దధం. 

3. అ�ారర���న �� టబ్ టల వలన ప్�లల� అసహ�ం ప�డ�త�ం�� మ��య� 
ఇ�ే �ా�� మధ� దూరం ��రగ����� �ారరం�ా మ�ర�త�ం��. 

 

*** 
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49. నలల��ౖ ��ర్దవ హ��థు : 

=ÉÈ≈å‹=‚f=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ñ�g�ƒ=�‚�ƒ�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�Ê�·�€_�–=W=�:�·ÿ̂ =�€_�–=WA�̆=

�j�g�è_�à=�ÿ̂�›�à�̀�Ó=�ÿ̂�›�à�̀�ÓX=�Ãk�|�·�≈�k�Â�ÿ= _�ä�Ë�r�Â_I=�‘�a�‡�Ê=�Í�·�¡�à=�d�ÿ�Î�Â_@K=
=pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂ =yÎwìROQMK 

అన అ�ద ల�్ ���న మసఊ��న ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల,” ల� త�బబ�ి��ల 
మటఅత�, ఫతనఅత� ����� , కఅననహ� యనుజ ర� ఇల�ౖ� .”           ( 
స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం ) 

అను�ాదం : అబ�ద ల�్ ల �న మసఊమ ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, 

రసూలలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “కళ్కల 
కట�్ నట�్ �ా ఆ�� గ���ం� తన భరతకల �వ��ం��లజ� సంకలపం�� పర�ీత ్ ��ౖప� 
చూడ�ాదు ల�క సప��రంచ�ాదు.”     

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

అబ�ద ల�్ ల �న మసఊమ ర��యల�్ హ� అను్  ఒక సుప్�ిదధ  పం��త స��. 
లుటఆన ప���త�ా కంఠస్ం �ే�ిన �ా��ల� ఆయన క��� ఉజ�నర�. 
రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం�� అ�న య���ధ లల� ఆయన 
�ాల�గ జ�నర�. రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం చ��� �న త�ా్త 
ఆయన �ామ �ేశంల� �����న యర�్క య�దధంల� �ాల�గ జ�నర�. ఆయన 848 
హ��థులను ఉల�్ లం��ర�. ఉ��్న ర��యల�్ హ� అను్  ఆయనను క��ా 
ప్�లకల ����్క �షయ�లల జ�రపమ� క��ా పం�ిజ�ర�. ��జ�నళ్ త�ా్త 
ఆయనను అక్�� గవరనట �ా �యరం��ర�. త�ా్త మ��జ�కల �ాపసు 
రమ్� �ి��ించుకలజ�నర�. ���్ 32వ సంవతసరం మ��నల ల� 60 ఏళ్ 
వయసుసల� ఆయన చ��� య�ర�. బ�ల� సమ��� �ేయబ��జ�ర�.     
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ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఈ హ��థు �ీత ్ల రహ�ా�లల మ��య� �ా�� ��ంద�ా�లను �ా�ా�ే ��ౖప� 
మ�రగదరరకత్ం వ��సుత నన��.  

2. ఈ హ��థు వంశ ప�త్తకల ప�జ��� వంట���. �ెడ� ��ౖప� �సుకల �� �మ 
�ాట� నుం�� వంశ ��ర�ా�న �ా�ాడ�త�నన��. 

3. మగ�ాళ్ మ�ందు �ీత ్ల �ా��రక అందచం��ల గ���ం� �వ��ంచడం 
అససలల మం��� �ాదు. ఎందుకంటట ��� వలన �ీత ్లల� అ�ాచకం 
�ా��ిసుత ం��. 

          *** 
 

50. య���ౖవ హ��థు : 

= �:�·ÿ̂ =�‚�ƒ=_�Â�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á= �Ô�ê�Û_�ƒ= �‚�ƒ=�€_�–= WA=�‘�⁄=�è�à�î=

�̀�ã�’�à=�Ã�Â�È=�v�à�fl̂@K== pÍÑ•̂= fi–á= I Ìá_Ägÿ̂ = yÎwìOQOI=Ë=yÎwì

=pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹STJ=FOMMNE=¬ÕŸÿ̂ Ë=IÌá_ÄgŸÿK 

అన ఆ�షత ర��యల�్ హ� అజ�్  అ�నన��� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వ సల్ం 
ల�ల : “ కలలల్ ష�ా�న అస్ర ఫహ�వ హ�ామ�న .” ( స��ల బ�ల��� 
హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం: ఆ���ా ర��యల�్ హ� అజ�్  ఉల�్ లన, రసూలలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “మత�త ��ే్ �ా�య�ల�న 
హ�ాం �ేయబ��న� (�����ం�బ��న�).”         
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హ��థు ఉల�్ లకల�ా� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 12 ల� ఉల�్ లకల�ా� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఆ��గ�వంత���న బ���ధ � �ా�ాడ���వటం మ�నవ��� ��రకల అత�వసరం. 

2. ఏ��ౖ�ే బ���ధ � �ాడ� �ే�ాత ర, అల�ంట� �ాట�� ���ంచడం ఇ�ా్ ంల� 
హ�ాం. 

3. మత�త ప���ా్ లల, మ�దక ద్�ా�లల ���ంచడం అజ��� కలట�ంబ, సమ�� 
మ��య� ����్క ��తం �జ�న�ననం �ావ����� మ��య� �ా�ాలల� 
క�ర�కల�� వ����� ఒక మ�ల� �ారరం. 

*** 
51. య���ౖ ఒకటవ హ��థు : 

=�‚�ƒ=�Ó�à�Í�à�‰=�Ïf�̀=�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á�€�È�—�Í=W�€_�–==�!̂=�€�È�ã�á=WA=�‚�‹
�à�Í�Ê�·�‹=�h�î|�Í=X ^�à�Î�~=�Ê�f=�!̂=�É@K==pÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂ =yÎwìRSQRK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  యలూలల, ల�ల రసూలల�్ �� 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వ సల్ం :  “ మన య�����ల�్ హ� ��� ల��రన , య��ి్ 
రను్  . ” (స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం) 

అను�ాదం : అబ� హ����రల అను్  ఉల�్ లన, రసూలలలల�్ ల సల్ల�్ హ� 

అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఒక��ళ అల�్ ల ఎవ�����జ� మం� 
�ేయ�ల� త���త , ఆయన అత�� ప��కలకల గ��� �ే�ాత డ�.”     

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 
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హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఈ హ��థుల� ప్� �రన ��రకల ్భ�ారత  ఉం��. �ాసత �ా��� అతడ� 
ఇతర మ�నవ�ల మ������ాజ� �ా్పం�క బబధల నుం��, కష్న�ా్ ల నుం�� 
త�ిపంచు��ల�డ�. 

2. �ా�ాల �ా్య�్తం మ��య� ప�ర��లల అ��కం �ేసు��వడం ��రకల 
అల�ంట� కష్సమయ�లల� సహనం, ఓర�ప�� వ�వహ��ం��ల� ఈ హ��థు 
సపష్ం �ేసుత నన��.  

3. క�ా్ ల వలన తకల్వ �ా్ � �ా�ాలల అంత��� �� ���. అ��ే ��దద  
�ా�ాలల కరంపబ��లంటట �ౌబబ �ేసు���ాలజ� షరత� ఉం��. 

*** 
52. య���ౖ ��ండవ హ��థు : 

= �‚�ƒ=�Ó�à�Í�à�‰=�Ïf�̀= �Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�:�·ÿ̂ =�‚�ƒ=�€_�–=WA�d�Ö^==�⁄�‘�̀

�Ÿ�Ã= �fi�‘�Ñ�v�̀�Ô�‘�à�g�ÿ̂ = �‚�Â�k�Í�̀=�Ï�Ã= �Ì�á�Ñ�Í=�̆ = �Ê�‡�e�Ã=X�Ê�≈�f_�ì�̀= �“�≈�Ÿ�Î@K=
=pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìN PTJ=FOMPREK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  , అ�నన��� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వ 
సల్ం ల�ల : “ ఇ�� అకల అహదకలమ ఫల యలఅఖ అ�ా�అహ�, 
ఫఇననహ� ల�య��్ �ీ అయ����ననల బరకత� .” (స��ల మ��ి్ ం) 

అను�ాదం : అబ� హ����రల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఎవ���జ� ���నం 
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�ే�ినప�డ�, తన �ే���్ళ్ను జ�క వల�ను. ఎందుకంటట ఏ �ే� ��్��� 
అంట���ట�్ కల� ఉనన అననం ��ం�ల� ్భం (����) ఉం�ో  అత���� �ె�యదు.”     

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. అనన�ా�య�లల ���ం�ే ���న సం�ా్�ాలను ఈ హ��థు �ెలలప� 
త�నన��, ఉ��హరరకల ���నం మ���ం�ే మ�ందు �ే� ��్ళ్ను జ�కటం. 

2. అనన�ా�య�లల ��ం�ెం క��� వ�ర్ం �ేయక�డద� ఈ హ��థు 
��చ్��సుత నన��. మ��య� ఇల� వ�ర్ం �ేయడమజ��� అల�్ ల కల 
కృత�్తలల �ెలలప�కలజ� పదధ��� �ర�దధ ���ం��.  

3. ఈ హ��థుల� �ెలలపబ��న ్భం అంటట అనన�ా�య�లల లభ�ం �ావటం. 
అల�్ ల కల ��ేయత చూపడం వలన శ���ా��� బలం �ేక�ర�త�ం��.  

*** 
53. య���ౖ మ�డవ హ��థు : 

_�›�Â�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=Ë�à�›�ƒ=�‚�f=�!̂=�Ñ�g�ƒ=�‚�ƒ==�:�·ÿ̂ =�‚�ƒ=�€_�–=WA=�̆

�à�›�~= �‚�‹�Ñ�‹= �̆ �Ë= �”_�ƒ= �̆ �Ë= �„_�·�‹= �Ô�·�s�ÿ̂ = �⁄�~�Ñ�Í@K==fi–á= I ÏÛ_å·ÿ̂ = ‚·ã

= pÍÑ•̂RSTO= ‚ƒ= Ï‡_gÿ̊ ^= ‚ÍÑÿ̂ = àì_‡= Ñ›®= Ô‹̇ ≈ÿ̂ = €_–= IpÍÑ•̂= ^Ü‰=W

yÎwìK 
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అన అ�ద ల�్ ���న అర�న ర��యల�్ హ� అను్ మ� అ�నన��� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం ల�ల : “ ల�యదు్ లలల �ననత మజ�ననున వల� ఆ�ు్ న 
వల� మ���్ను లర�న.” (సునన అ�న�ా� హ��థ గ�ంధం)  

అను�ాదం : అబ�ద ల�్ ల �న అమట ర��యల�్ హ� అను్ మ� ఉల�్ లన, 

రసూలలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “తను �ే�ిన 
��లలను ఇతర�లకల గ�ర�త  �ేసూత  ఉం�ే�ాడ�, తన త�్దండ�్ లకల అ��ేయత 
చూ���ాడ�, మద��ానం ���ం�ే�ాడ� స్రగంల� ప్���ంచడ�.”  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

అబ�ద ల�్ ల �న అమట �న అల ఆస అల లు����ీ అసస��్ ర��యల�్ హ� అను్  
ఒక ప్�ిదధ  స��. తన తం��్ అమట �న అల ఆస కంటట ��జ�నళ్ మ�ందు 
ఇ�ా్ ం ధర్ంల� ప్���ం��ర�. ఆయన ఎకల్వ�ా ఆ�ాధనలల �ే�� పం��త�లల� 
ఒకర��ా ����్నబ��జ�ర�. ఆయన ����ప� 700 హ��థులను ఉల�్ లం��ర�. 
ఆయన రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం�� �ాట� ���న య���ధ లల� 
�ాల�గ జ�నర�. �ా���య మ��య� �ార���ా్హక పనులల� ఆయన మం� ��ర� 
సం�ా��ం��ర�. ఆయనను మ��య� ర��యల�్ హ� అను్  ��ల� �ాలం వరకల 
ఈ�ప�్  గవరనట �ా పద�ల� ఉం��ర�. ఆయన రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వసల్ం �క్ హ��థులల �ె����ార� మ��య� అమట �న అల ఆస 
మ�ిజదుల� ఫత్ల ఇ�ే్ �ార�. ఈ�ప�్ , �ామ మ��య� ���జజ �క్ ఒక 
��దద  సమ�హం ఆయన నుం�� �జ్ నం జ�ర�్ కలనన��. ���్ 65వ సంవతసరం 
ఈ�ప�్ ల� చ��� య�ర�. ఆయన ఇంట�ల�జ� ఆయనను లననం �ే�ిజ�ర�. 
���న ఉల�్ లనలల ఆయన �ామ ల�జ� ల�క మక్ల ల�జ� మరరణం��ర� 
�ెలలప� త�జ�న�.  
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ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. �ే�ిన ఉప�ా�ా�న ప�ే ప�ే గ�ర�త కల �ేయడం, త�్దండ�్ లకల అ��ేయత 
చూపడం, మత�త ప���ా్ లల, ద్�ా�లల ���ంచడం �దల�ౖన� �ర�ా�ాల 
��వల���. 

2. అల�ంట� �ా�ాలకల దూరం�ా ఉండమ� ఈ హ��థు ��చ్��సుత నన��. 

3. �ే�ిన ఉప�ా�ా�న ప�ే ప�ే గ�ర�త కల �ేయడం, త�్దండ�్ లకల అ��ేయత 
చూపడం, మత�త ప���ా్ లల, ద్�ా�లల ���ంచడం �దల�ౖన� ఇహపర 
ల��ాలల� �ౌ�ాభ�ా���� గ��� �ే�ాత �. అందువలన �ట�� ��్ళ్�� స� 
�����ం� ���ి, ��ంటజ� �ౌబబ �ేసు���ా�. 

*** 
54. య���ౖ జ�లలగవ హ��థు: 

=�‚�ƒ=�Ó�à�Í�à�‰=�Ïf�̀=�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á�€�È�—�Í=W�€_�–==�!̂=�€�È�ã�á=WA�d�Ö=^
�ì�Ÿ�̀= �v�‘�Ñ�fi=�ÿ�·Ÿ�é_=�Ã�Ÿ�Î�Ä�Õ�Œ= X�Ã�e�„=�ÃÏ=^�·ÿ�é_=�òÿ̂�≈�Î�Œ=
�Ë�åÿ̂�—�Î�fi=�Ë�Ô�r_�w�ÿ̂ = ^�Ö@K== pÍÑ•̂= fi–á= I fiŸå‹= yÎwìN URJ=FQSTE=I
ËÍÑ•̂=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂ =yÎwì=pTMP=¬ÕŸÿ̂ Ë=IfiŸåªK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  యలూలల, ల�ల రసూలల�్ �� 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వ సల్ం :  “ ఇ�� సల�్  అహదకలమ �జ�న�ి ఫల 
య�ల�ి్ ఫ , ఫ ఇనన �ిజ�న�ిదద��ఫ వస�్మ వదల ���.” ( స��ల 
మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం) 
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అను�ాదం : అబ� హ����రల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఎవ���జ� ప్�లకల నమ�వ 
చ���సుత ననట్��ే (ఇమ�మత �ేసుత ననట్��ే), అతను నమ�వను త్ర�ా 
మ���ంచవల�ను. ఎందుకంటట ప్�లల� బల��నులల, �ా���గ�సుత లల మ��య� 
తమ �ా��ార ల��ా�ే�లల� �ాల�గ న����� ��ళ్వల�ిన �ార� ఉండవచు్.”  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. తన ��నుక నమ�వ �ేసుత నన ప్�ల �ి్ � గ���ం� అవ�ాహన క��� 
ఉండటం ఇమ�ం �క్ బబధ�త అ� ఈ హ��థు �ెలలప�త�నన��.  

2. ప్�ల �ి్ �� గమ�సూత , నమ�వ త్ర�ా, �ే�క�ా ఉం�ేటట�్  �ే�ంచడం 
గ���ం� ఈ హ��థు ��్ తస��సుత నన��. 

3. అజ���గ�ం, పనులల మ��య� అవస�ాల నుం�� ప్�ల �ి్ �గత�లల 
��ర��ాల�వ�. అందువలన �ా���� ��సులల బబట� ఇ�ా్�. 

55. య���ౖ ఐదవ హ��థు : 

= �‚�ƒ=�ç�‡�̀= �Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á�–�€_= W�„_�‘== �:�·ÿ̂==�Ó�̇ �îÿ̂ = �ä�r�È�Í
_�Â�Ÿ�›�’�Í�ËK== pÍÑ•̂= fi–á= I Ìá_Ägÿ̂ = yÎwìTMSI=Ë=fi–á= I fiŸå‹= yÎwì

=pÍÑ•̂N UUJ=FQSVE=¬ÕŸÿ̂ Ë=IÌá_ÄgŸÿK 

అన అ�సన ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల , �ాన నన�య�� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వ 
సల్ం : “ య�ఁ�వససల�త వయ���్లల� .” (స��ల మ��ి్ ం)  
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అను�ాదం : అనస ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలలల�్ ల సల్ల�్ హ� 

అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర�: “నమ�వల� �ాల�గ నం�� మ��య� ���� 
ప���త  �ేయం��.”    

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 2 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఇ�ా్ ం ధర్ం సులభతర���న ధర్ం. �ాబట�్  �ామ���క నమ�వ ప్�ల 
��రకల ఇబ్ం�� క���ం�ే���ా మ��య� కష్��టట్ ���ా ఉండ�ాదు.  

2. �ామ���క నమ�వలల� ��నుక నమ�వ �ేసుత నన �ా�� �ి్ �గత�లను 
గమ�ం� �ా���� ��సులల బబట� క�పంచడం మ��య� �ార� అ��ి�� ��ంత 
ఎకల్వ ��ప� నమ�వ ��న�ా��ంచకలం�� ఉండటం ��ల� అవసరం. 

3. నమ�వల� ఏ�ాగ�త, ప్�ాంతతను �ా�ాడటం తపప�స��.    

56. య���ౖ ఆరవ హ��థు : 

�l�ÿ_�–= _�Â�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ = �Ï�ó�á= �Ô�ê�Û_�ƒ= �‚�ƒ= W= �!̂= �€�È�ã�á= �€_�–= WA�‹�‚=
�̀�v�Ñ�q=�Ã�Ï=�̀�‹�à�‡�‰=_�Ü�‹=^�ÿ=_�Î�ç=�‹�·�Ê=�Ã�Â�È=�á�É@K==yÎwì=fi–á=I Ìá_Ägÿ̂

=pÍÑ•̂OSVT�_òÍ̀ Ë=IW==pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìN TJ=FN TN UEK 

అన ఆ�షత ర��యల�్ హ� అజ�్  ల�లత, ల�ల రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం : “ మన అహద థ �ీ అర�జ� హ�� మ�ల�ౖస రను్  ఫహ�వ 
రదుద న .” ( స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం) 
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అను�ాదం : ఆ���ా ర��యల�్ హ� అజ�్  ఉల�్ లన, రసూలలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “ఒక��ళ ఎవ���జ� మన 
ధర్�ి��ధ ం��లకల �ననం�ా ఏ�ైజ� ��� తత  �షయం కను��ంటట, అ�� 
�రస్��ంచబడ�త�ం��.”   

హ��థు ఉల�్ లకల�ా� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 12 ల� ఉల�్ లకల�ా� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ధర్�షయ�లల� నూతన �షయ�లను క���ట్డం హ�ాం. 

2. ఇ�ా్ ం ధర్ం ఒక ప��ప�ర్���న ధర్ం. ���ల� ��చు్తగ�గ లల 
�ేయవల�ిన అవసరం అససలల ల�దు. 

3. ధర్ �షయ�లల� నూతన క�ప��లల కను��నడమజ��� మ��ి్ ంల 
పతజ���� �ారరమవ�త�ం��. ఎందుకంటట అ�� �ా��� సత�ం నుం�� ��ల� 
దూరం�ా �సుకల ���్�� త�ం��.   

*** 
57. య���ౖ ఏడవ హ��థు : 

= �‚�ƒ�€_�–= _�›�Â�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ = �Ï�ó�á= �à�›�ƒ= �‚�f= �!̂= �Ñ�g�ƒ= W=�l�≈�›�ã= �Ï�‡�d
=�!̂=�€�È�ã�á=�€�È�—�Í= WA�◊�à�è�̀=�Ñ�—�Ã= X �!̂=�à�Î�…�f=�Œ�Ÿ�v=�‚�‹@K==‚·ã

=pÍÑ•̂=fi–á=I ÉË̂É=Ïf̀PORNI==pÍÑ•̂=fi–á=I ÌÜ‹3ÿ̂ =∆‹_rËN RPR=I=¬ÕŸÿ̂ Ë
=I ÉË̂É=Ïf̊pÍÑ•̂=^Ü‰=‚ƒ=Ï‡_gÿ̊ ^=‚ÍÑÿ̂ =àì_‡=Ñ›®=Ô‹̇ ≈ÿ̂ =€_–=WyÎwìK 
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అన అ�ద ల�్ ���న ఉమర ర��యల�్ హ� అను్ మ� ల�ల :  ఇ�న సరఅత� 
రసూలల�్ �� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వ సల్ం యలూలల : “ మన హలఫ 
������ల�్ �� , ఫలమ అష్క.” ( సునన అబ� ��వ�మ హ��థ  గ�ంధం )  

అను�ాదం : స��మ ఇబ�న ఉబ�ౖదల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, ఒక వ���త  

‘ల�దు, కఅబల �ాక�ం�ా జ�ను ప్మ�రం �ేసుత జ�నను’ అ� ప్మ�రం 
�ేసుత ండ�ా ఇబ�న ఉమట ర��యల�్ హ� అను్ మ� ��, అత��� ఇల� అజ�నర�, 
రసూలలలల�్ ల సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ంచ�ా �జ�నను: 
“అల�్ ల ��ౖ �ాకలం�� ఇతర�ల��ౖ ప్మ�రం �ే���ాడ� బహ��ైవ�ాధకలడ�.” 

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 7 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

 
ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. అల�్ ల ను వ��� ���� �ా�� ��ర� �ద ఒట�్  ��ట�్ ��వడం, ప్మ�రం 
�ేయడం నుం�� �జగ�తత  పడమ� ఈ హ��థు బ� ��సుత నన��. ఎందుకంటట 
అల� �ేయడం క��� �ిట్ �మ అంటట బహ��ై�ాధనల� �ాల�గ ననటట్ .  

2. అల�్ ల �క్ �ైవత్ంల�, �ార్��మత్ంల� ఇతర�లకల �బగ�ా్మ�ం 
క���ంచడం ��ల� �వ్���న, ��ా��ర���న �ాపం. 

3. అల�్ ల ��ర� ��ౖ �ాకలం��, ఇతర�ల ��ర���ౖ ప్మ�రం �ే�ిన�ార� ��ంటజ� 
ప�ా్��త ప పడ�త�, �ౌబబ �ేసుకల� అల�్ ల ను కమ��క అ��్ం���.  

*** 
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58. య���ౖ ఎ�రదవ హ��థు : 

_�›�Â�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á= �à�›�ƒ=�‚�f=�!̂=�Ñ�g�ƒ= �‚�ƒ== �!̂= �€�È�ã�á= �„�̀=�€_�–=W

A�d�Ö�̀=�Ï�ƒ�É=^�v�‘�Ñ�fi=�d�ÿ�ÿ̂ =�È�ÿ�Î�›�ÔX=�Ã�Ÿ�a Î�Â�j_@K==pÍÑ•̂=fi–á= I Ìá_Ägÿ̂ =yÎwì

RN TPË=I=pÍÑ•̂=fi–á=I fiŸå‹=yÎwìN UUJ=FQSVE=¬ÕŸÿ̂ Ë=IÌá_ÄgŸÿKK 

అన అ�ద ల�్ ���న ఉమర ర��యల�్ హ� అను్ మ�, అనన రసూలల�్ �� 
సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వ సల్ం ల�ల :  “ ఇ�� దుఇయ అహదకలమ ఇలల 
వ�మ� ఫల యఁ��. ”  ( స��ల బ�ల��� హ��థ గ�ంధం ) 

అను�ాదం : ఇబ�న ఉమట ర��యల�్ హ� అను్ మ� ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “�ల� ఎవ���జ� �ందుకల 
ఆ�్�ంచబ���ే, తపపక అతను అందుల� �ాల�గ జ��.” 

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 7 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఒక మ��ి్ ం ��ౖ ఉనన ��ట� మ��ి్ ం �� దర��� ఒక హకల్ ఏరటంటట, అక్డ 
ఇ�ా్ �య ష��అల కల �ర�దధ ���న ��� ల�నప�డ�, అత� �ందు 
ఆ�్జ��న ఆ���ంచడం. 

2. ఈ హ��థు ��ట� మ��ి్ ం �� దర��� సం��షంల� �ాలలపంచు��మ� 
��్ తస��సుత నన��.  

3. అల� �ేయడం ��్�ా సమ��ంల� సహ� దర �బవం �ా��ిసుత ం��.   

*** 
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59. య���ౖ ��ర్దవ హ��థు : 

=�‚�ƒ=�Ó�à�Í�à�‰=�Ïf�̀�Ê�·�ƒ=�Ê�Ÿÿ̂ =�Ï�ó�á=�€_�–=W=�!̂=�€�È�ã�á=�€_�–=WA=�Ú_�Î�w�ÿ�̂

�ÿ̂ =�‚�‹=�Ú̂ �Ü�g�ÿ̂ �Ë=I �Ô�·�s�ÿ̂ =�Ï�Ã=�„_�›�Í�̂̌�Ë=I �„_�∑�^̌=�‚�‹=�Ú_�Õ�s�ÿ̂ �Ë=I �Ú_�Õ�s

�á_�·�ÿ̂ =�Ï�Ã@K==pÍÑ•̂=fi–á=I ÌÜ‹3ÿ̂ =∆‹_rOMMVÌÜ‹3ÿ̂ =€_–=I=W=pÍÑv=^Ü‰

pÍÑ•̂= ^Ü‰= ‚ƒ= Ï‡_gÿ̊ ^= ‚ÍÑÿ̂ = àì_‡= Ñ›®= Ô‹̇ ≈ÿ̂ = €_–Ë= I yÎwì= ‚åv=W

yÎwìK 

అన అ� హ����రత ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల, ల�ల రసూలల�్ �� సల్ల�్ హ� 
అల�ౖ�� వ సల్ం : “ అల హయ�ఉ రనల ఇఁమ�� , వల ఇఁమ�ను �ిల 
�నన� , వల బ��ఉ రనల ��ాఇ , వల ��ాఉ �ిజ�న�� .” (�జమఅ�త ��్��)    

అను�ాదం : అబ� హ����రల ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల 

సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “అల హయ� 
(మ�జ��మ�నం) అజ��� ఈమ�న కల (��ా్�ా���) �ెందుత�ం��. 
��ా్సమజ��� స్�ాగ ��� �ెందుత�ం��. అ�్లమజ��� మ�ఢ��్���, �రట� 
తజ���� �ెందుత�ం��. మ��య� మ�ఢత్ం, �రట�తనం నర�ా��� 
�ెందుత�ం��.” 

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 3 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. హయ� అంటట �ిగ�గ , ���యం అజ��� ఈమ�న �క్ ఒక �బగం. మ��య� 
ఈమ�న స్రగంల� ప్���ంచ����� �ారరమవ�త�ం��. 
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2. దూ�ించడమజ��� �ెడ� ప్వరతన �క్ పర�వ�ానం. మ��య� �ెడ� 
ప్వరతన మ��య� కర�డ� గట�్ న క��నత్ం నర�ా��నల� పడ��య 
బడటబ��� �ారరమవ�త�ం��.  

3. ఈ హ��థు ‘హయ� అంటట �ిగ�గ , ���యం’ ల ఆభరరం ధ��ంచమ� 
��్ తస��సుత ం��. ఎందుకంటట అ�� ఈమ�న ఒక �బగం & ��� అలంకరర. 

4. దూ�ించడం నుం�� దూరం�ా ఉండమ� ఈ హ��థు బ� ��సుత నన��. 
ఎందుకంటట అ�� క��న��్��� మ��య� �ెడ� ప్వరతనకల ఆభరరం వంట���. 

హయ� – మృదుత్ం ��రకల మనసుస ల�� ���న �బ�ాలను ఆపటం మ��య� 
���న �బ�ాలను కల��ంచడం. 

బ��అత – అ�ష్త, అసహ�ం చూప�త� �ెడ��ా మ�టబ్ డటం.   

��ా – మం� మ��య� ్భం ల�� ప్���.  

 

*** 
   

60. అర��ౖవ హ��థు : 

= �‚�ƒ= �ç�‡�̀�Ê�·�ƒ= �Ê�Ÿÿ̂ = �Ï�ó�á=�€_�–= W= �!̂= �€�È�ã�á= �€_�–W A=�fl�È�—�j= �̆

�È�—�Í=�Ñ�v�̀=�Ÿ�ƒ=�Ô�ƒ_�åÿ̂�€=W�!�̂=I �!�̂@K =pÍÑ•̂=fi–àÿ=∆f_j=I fiŸå‹=yÎwì

OPQJ=FN QUEK 

అన అ�సన ర��యల�్ హ� అను్  ల�ల , ల�ల రసూలలల�్ �� సల్ల�్ హ� అల�ౖ�� 
వ సల్ం : “ ల� తలూమ��ాసఅత� అల� అహ��న యలూలల , అల�్ హ�, 
అల�్ హ�.”  ( స��ల మ��ి్ ం హ��థ గ�ంధం )  
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అను�ాదం : అనస ర��యల�్ హ� అను్  ఉల�్ లన, రసూలలల�్ ల సల్ల�్ హ� 

అల�ౖ�� వసల్ం ఇల� ఉప�ే�ం��ర� : “అల�్ ల ను �ా్��్ం�ే�ా��వ���జ� 
(భ�ర��ౖ) ర��� ఉననంత వరకల అం�మ ఘ��య �ాదు.”  

హ��థు ఉల�్ లకల�� ప��చయం: 

హ��థు జ�ంబర� 2 ల� ఉల�్ లకల� ప��చయం �ెలలపబ��ం��. 

ఈ హ��థు �క్ ���న మ�ల� ప్ర�జ�లల: 

1. ఈ హ��థు నుం�� �ె����ేరటంటట, ప్ళయ��నం మనసుసల� ఏ మ�త్ం 
ఈమ�న ల�� దుష�్ ల��ౖ వ�్ పడ�త�ం��. �ా�� జ�లలక��ౖ క�మ� క��� 
ఉండదు.  

2. క�మ� అంటట సత�వచనం (ల� ఇల�హ ఇల్ల�్ ల). 

3. అ�నంట� కంటట అత��తత మ���న పదం అల�్ ల అంటట అ�నంట� కంటట 
అత�ంత సుందర���న వచనం అల�్ ల. మ��య� సకల సృ�ి్ ల� అల�్ ల 
�మ అత�ంత మహ� నునడ�, ఏ ల�పమ� ల���ాడ�.   
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కంఠస్ం �ేయవల�ిన హ��థుల సంల�  

 

1వ ��బగం  

 

60 హ��థులల (1 నుం�� 60 వరకల క�మసంల�ల�) 

 

2వ ��బగం 

 

50 హ��థులల (1 నుం�� 50 వరకల క�మసంల�ల�) 

 

3వ ��బగం  

 

30 హ��థులల (1 నుం�� 30 వరకల క�మసంల�ల�) 

 

4వ ��బగం 

 

20 హ��థులల (1 నుం�� 20 వరకల క�మసంల�ల�) 

 

5వ ��బగం 

 

15 హ��థులల (1 నుం�� 15 వరకల క�మసంల�ల�) 
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హ��థుల కంఠస్ �� ట� �బంధనలల: 

1. �ెలలగ� / ఉర�ద  / ఇం�ోజ��ియన / త�ాలల / బం�ా్  / తరళ / ఇం��్ష� 

�బషలల మ�టబ్ �ే ప్�లల� ఎవ���జ� ఈ �� ట�ల� �ాల�గ నవచు్.  

 
2. ఒక వ���త ఒక ��బగంల�జ� �ాల�గ జ��.  

 
3. �� ట�ల� �ాల�గ నదల�న �ార� ��మ� �� ల�గ ంట�నన ��బగంల�� �తతం 

హ��థులను క�మసంల�ల� �జ్ పకం �ేయ��.   

 
4. �� ట�ల� �ాల�గ జ�దప�పడ�, తన ఐ�ెంట�ట� �ార�డ  �� ట� �ా�ీ తపపక ��ంట 

�సుకల �ావల�ను. అ�� �ాస �� ర�్  �ా�ీ ల��� ఇల�మ� �ా�ీ అ�జ� 

ప�ా్ల�దు. బహ�మ� ఇ�ే్ దప�డ�, ���తలను ఆ ఐ�ంెట�ట� �ార�డ  �ా�ీ 

ఆ��రం�ాజ� గ���త�ాత ర�.  

 
5. �ాడ�కల� ఉనన అసలల �బ�ౖల జ�ంబర� �ా్ య��. ఒకట� కంటట ఎకల్వ 

�� ను జ�ంబర�్  �ా్ యడం మం���. �ా�� �ె��ిన �బ�ౖల జ�ంబర్ �� ే

���తలల ఎప�పడ�, ఎక్డ బహ�మ� �సు��వటబ��� �ా�ాల� �ె��� 

సమ���రం పంపబడ�ను.  
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6. �� ట� 22/5/1434H అంటట 3/ఏ�ి్ల/2013 �ే��న �ా్రంభమవ�త�ం��. 

�ర్�ంచబ��న ��ట్ �� ట� ఏ సమయంల� �ర�గ�త�ం�ో , త�ా్త 

�ెలలపబడ�ను.        

 
7. �� ట� ����� �ా్ం��లల : 

 
a) ప�ర�ష�ల ��రకల : రబ్ల ల� ఉనన రబ్ల �జ�య�త �క్ ��డ 

ఆ�ీసు & ������బగం.  

 
b) �ీత ్ల ��రకల :     రబ్ల �జ�య�త, మ���� ��బగం  

��ర�ల ఆ�ల�, హ�ా. 

నూర�ల లుటఆన  – మలజ.  

��ర�ల బసఅట – మలజ. 

 
8. ప�ర�ష�ల మ��య� �ీత ్ల ప్� ��బగంల� 10 బహ�మత�లల ఉజ�న�. 

�� ం��న మ�ర�్లను బట�్  ప్� ��బగంల� ���తల ఎం�ిక ఎకల్వ 

మ�ర�్లల �� ం��న �ా���� �దట� బహ�మ�, అల��� �� ం��న మ�ర�్ల 

సంల�ను బట�్  క�మం�ా బహ�మత�లల ఇవ్బడ���. తకల్వ 

మ�ర�్లల �� ం��న 10వ �ా్ నంల�� వ���త�� 10వ బహ�మ� 
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ఇవ్బడ�ను. ఒక��ళ ఏ�ైజ� ��బగంల� ఇదదర� ల�క ఎకల్వ మం���� 

సమ�న మ�ర�్లల వ��త , ��్  ��్�ా ���త ఎం�ిక �ర�గ�ను.  

 
9. �ిల్లల క��� తమకల ఇష్���న ��బగంల� ఈ �� ట�ల� �ాల�గ నవచు్.  

 
10. ఈ �� ట�ల� �ాల�గ జ� �ారంద���� ��్ ��సహం ఇవ్బడ�త�ం��.   

 
11. ప్�ల ��లభ�ం ��రకల �� ట�ల�� హ��థుల పఠనం, అను�ాదం, 

ఉల�్ లకలల ప��చయం ఇ�ా్ ం హౌస ��్ ��ౖట�ల� ఉంట�ం��. ఈ �ంకలల� 

�ర� ���� �నవచు్ - www.islamhouse.com/0000.     

12. ర�్ జ�ల �వ��ల� ప�ర�ష�ల మ��య� �ీత ్ల ���తల పట�్ క రబ్ల 

��డ ఆ�ీసు జ�ట�సు బ� ర�డ ��ౖ ఉంచబడ�ను మ��య� ఇ�ా్ ం హౌస ��్ 

��ౖట�ల� www.islamhouse.com. క���.   

13. ఫ���లల ప్కట�ంచబ��న 10 ��వల ల�పల ���తలల తమ బహ�మ� 

�సు��వల�ను. 10వ ��వ త�ా్త ���తలల తమ బహ�మ� �సుకలజ� 

హకల్ ��ల�ప��ర� – �ారర�ల����జ� స��.  

14. మ��ంత సమ���రం ��రకల, దయ�ే�ి సంప్��ంచం�� 0505457342 / 

0502805759 / 014454900 x 301. 
 
 

http://www.islamhouse.com/
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15. నగదు బహ�మత�లల: 

నగదు 

బహ�మత�లల 

��బగం 

1వ 

��బగం 

2వ  

��బగం 

3వ 

��బగం 

4వ 

��బగం 

5వ 

��బగం 

1వ బహ�మ� SR 1600 SR 1300 SR 1100 SR 900 SR 700 

2వ బహ�మ� SR 1500 SR 1200 SR 1000 SR 800 SR 600 

3వ బహ�మ� SR 1400 SR 1100 SR 900 SR 700 SR 500 

4వ బహ�మ� SR 1300 SR 1000 SR 800 SR 600 SR 400 

5వ బహ�మ� SR 1200 SR 900 SR 700 SR 500 SR 300 

6వ బహ�మ� SR 1100 SR 800 SR 600 SR 400 SR 200 

7వ బహ�మ� SR 1000 SR 700 SR 500 SR 250 SR 150 

8వ బహ�మ� SR 900 SR 600 SR 400 SR 200 SR 150 

9వ బహ�మ� SR 800 SR 500 SR 300 SR 150 SR 100 

10వ బహ�మ� SR 700 SR 400 SR 200 SR 150 SR 100 

 


