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ఏడవ్ ��యయం: 

ప్వకక ్మ�హమ్మ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్�క్్మమ�ి దు్

�ందరరసం 

హజ్  ా్రంరం్ ంాకమ�ందు్ ్ ల�్ హజ్ ప్రక�స్ న ా్న, 

ప్వకక ్ మ�హమ్మ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ �క్్ మమ�ి దుసు్

�ంద మరంండం్�ుసునన. అ�ఖ� �్మ మయ�్మ�మ�� ం్హల��ు్�గంం�్్గ్

స�దు్�ేయఅ��స్ అ�్హల ��రహ్రల�య్�� హల్ సున ్ఉ్ � ఖస్గ్

ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్ల్�్�ెల����ర�: 

 امَ رَ حَ ـالْ  دَ ـجِ سْ مَ ـْال الَّ إِ  اهُ وَ ـسِ  اَ ـميْ ـفِ  ةٍ الَ صَ  فِ ـْلأَ  نْ مِ  رٌ ـيْ ا خَ ذَ ي هَ دِ ـجِ سْ ي مَ ـِف ةٌ الَ صَ 

�ాహల్�్�ననఆ్ �్మమ�ిల�్హల�్ఖ�ఖర�ఆ్నఆ్ ల్్�్�ఫఆ్ �మ�్మ�

ల �్ద్మమ�ిదద్హ ామ్ 

మమ�ి లె్హరర్(క అహ) ్గ్నపప, లనర్మమ�ి దు్్గ్�ేమ�్

ఒక్సమ��్కంట�్��్మమ�ి దు్గ్�ేమ�్ఒక్సమ��్�ల�య్ �ట�� ్

ఉనకమమ��సల�. 
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 అ�� ్�� హ్లఅ ు్ఉమర్రల�య్�� హల్ సున మ�్ఉ్ � మం స్హల��ు్గ్

ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్ల్�్�ెల����ర�:  

 امَ رَ حَ ـالْ  دَ جِ سْ مَ ـالْ  الَّ إِ  اهُ وَ سِ  اَ ـميْ ـفِ  ةٍ الَ صَ  فِ لْ أَ  نْ مِ  لُ ضَ فْ ا أَ ذَ ي هَ دِ جِ سْ ي مَ ـفِ  ةٌ الَ صَ 

 �ి్�్్నఆ్ ల్్�్�ఫఆ్ �మ�్మ��ాహల్�్�ననఆ్ �్మమ�ిల�్హల�్

ల �్ద్మమ�ిల�ద్హ ామ్్్ 

��్ఈ్మమ�ి దు్గ్సమ��్�ేయడమ��ల�, మమ�ి లె్హరర్్గ్నపప, 

లనర్మమ�ి దు్్గ్సమ��్�ేయడం్కంట�్�ల�య్ �ట�� ్ఉనకమమ��సల�. 

(మ�మ�� ం్హల��ు్�గం�ం) 

 అ�� ్�� హల్లఆ్�అ హర్రల�య్�� హల్ సున మ� ఉ్ � మం స్హల��ు్గ్

ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్ల్�్�ెల ార�: 

 دِ ـجِ سْ مَ ـالْ  الَّ إِ  اهُ وَ سِ  اَ ـميْ ـفِ  ةٍ الَ صَ  فِ ـلْ أَ  نْ مِ  لُ ضَ ـفْ ا أَ ذَ ي هَ دِ ـجِ سْ ي مَ ـفِ  ةٌ الَ صَ 

ي دِ ـجِ سْ ي مَ ـفِ  ةٍ الَ صَ  ةٍ ـائَ مِ  نْ مِ  لُ ضَ ـفْ أَ  امِ رَ ـحَ ـالْ  دِ ـجِ سْ مَ ـي الْ ـفِ  ةٌ الَ صَ ، وَ امَ رَ ـحَ ـالْ 

 اذَ ـهَ 
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మ��ాహల్�్�ననఆ్ �్మమ�ిల�్హల�్ �ి్�్నఆ్ ల్్�్�ఫఆ్ �మ�్

నఆ్ ల �్ద్మమ�ిల�ద్హ ామ్వ్�్�ననఆ్ �ద్మమ�ిల�ద్హ ాన్ �ి్�

న ఫఆ్�్�ఫఆ్ �్మమ�ిల�హల� 

��్మమ�ి దు్గ్సమ��్�ేయడమ��ల�, మమ�ి లె్హరర్్గ్నపప్లనర్

మమ�ి దు్్గ్�ేమ�్సమ��్కంట�్�ల�య్ �ట�� ్ఉనకమమ��సల�. మ మయ�్

మమ�ి లె్హరర్�ేమ�్సమ��్��్మమ�ి దు్గ్�ేమ�్సమ��్కంట�్వంద్

 �ట�� ్ఉనకమమ��సల�. 

జ�లర్ రల�య్�� హల్  సున ్ ఉ్ � మం స్ హల��ు్గ్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్

 ్లహ� ్వ� �్ ం్ల్�్�ెల ార�: 

، امَ رَ حَ ـالْ  دَ جِ سْ مَ ـالْ  الَّ إِ  اهُ وَ سِ  اَ ـميْ ـفِ  ةٍ الَ صَ  فِ لْ أَ  نْ مِ  لُ ضَ فْ ا أَ ذَ ي هَ دِ جِ سْ ي مَ ـفِ  ةٌ الَ صَ 

 اهُ وَ سِ  اَ ـميْ ـفِ  ةٍ الَ صَ  فِ لْ أَ  ةِ ائَ مِ  نْ مِ  لُ ضَ فْ أَ  امِ رَ حَ ـالْ  دِ جِ سْ مَ ـي الْ ـفِ  ةٌ الَ صَ وَ 

మమ�ిల�్హల�్ �ి్�్నఆ్ ల్్�్�ఫఆ్ �మ�్మ��ాహల్ �్�ననఆ్ �

ల �్ద్మమ�ిదద్హ ామ్వ్�్�ననఆ్ �ద్మమ�ిల�ద్హ ాన్ �ి్�్నఆ్

న ఫ్ ల్్�్�ఫఆ్ �మ�్మ��ాహల్్ 

��్మమ�ి దు్గ్సమ��్�ేయడమ��ల�, మమ�ి లె్హరర్్గ్నపప్లనర్

మమ�ి దు్్గ్�ేమ�్సమ��్కంట�్�ల�య  �ట�� ్ఉనకమమ��సల�. మ మయ� 
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మమ�ి లె్హరర్�ేమ�్సమ��్లనర్మమ�ి దు్్గ్�ేమ�్సమ��్కంట�్

్క్ �ట�� ్ఉనకమమ��సల�. ( హ్మ్&లఅ ు్మ�జహ) 

ల��్ �� మం ్  ��క్ హల��ు్�్ ఉ��ు�. ప్వకక ్ మ�హమ్మ్

� �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ మమ�ి దుసు్ �ంద మరం�ే్ య�ఫ్క�్�్

మ�ందుంా్ నమ్ క����ా్�్ మమ�ి దు్్ ్గప్్ ��టట� , ఈ్ దు్్

�ే�ుక�ంట�్మమ�ి దు్గ���్ప్���ం��ల: 

 مِ يْ رِ كَ الْ  هِ هِ جْ وَ بِ وَ  مِ يْ ظِ عَ الْ  اهللاِبِ  ذُ وْ عُ ، أَ اهللاِ ولِ سُ  رَ ىلَ عَ  مُ الَ السَّ وَ  ةُ الَ الصَّ وَ  اهللاِ مِ سْ بِ 

َ رَ  ابَ وَ بْ ي أَ ـِل حْ تَ افْ  مَّ هُ للَّ ، اَ مِ يْ جِ الرَّ  نِ طاَ يْ الشَّ  نْ مِ  مِ يْ دِ قَ الْ  هِ انِ طَ لْ سُ وَ   كَ تِ محْ

లమ�్ ్�� � , వ�స్�నన్ వ�స్�మ�్  ్�్ ర�రల్�� � ,  ఊదు్

ల్�� � ద్  ్న్ వల్ వ�న� ద్ క �న, వ్ �ు్�క �� ద్ ఖల�న, 

నసషష���్�రగ్న,  ్�� హలమ్�కహ్్  అహ్అ్రహ్ఫక. 

 ్�� హ్��ర���,  ్�� హ్�క్్ప్వకక ్��హ్ ాంఫ్మ మయ�్ల��లస్� 

క�ర�య�ంాక. ససుు్��హ��సు్అహ మ్సుం��్�ా ాడమ�,  నయంన్

ప�న్మ��స్మ�ఖం,  నయంన్ప� ానసమ��స్ప మ ా్స్మ మయ�్

 ���ారం్కలంమ్ఉసు్ ్�� హ్�క్్కరక�్�ణర�క�ంట���ుసు. ఓ్

 ్�� హ! �్కర�క�కటహ��్్ల�్ ా్�్��్��రక�్�ెర�ంు. 
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లనర్ మమ�ి దు్్గ్ ప్���ం�ేటప�డ�్ దు్్ �ేమ�్ � ంంా��్ లక్డ్

క���్ దు్్ �ేయ�ల. ప్వకక ్ మ�హమ్మ్ � �్ ్�� హ్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్

మమ�ి దు్గ్ ప్���ం�ేటప�డ�్ �ేయవ్మ�స్ ప్�ేయక్ దు్్ ఏు్ ్ దు. 

మమ�ి దు్గ్ప్���ం స్న ా్న,  �ండ�్ర�ానన్్నహయయననద్మమ�ి దు్

సమ��్ �ేయ�ల. లహపర్గ�ా్్గ్ మ�్లహస్ �షయ�్�్

ప్రాల�ంంమ�్ ్�� హ్సు్��డ��ణవ్లసు. ఒక��ళ్ఈ్ �ండ�్ర�ానన్్

సమ��సు్ మమ�ి దు్గ�్  � ననద్ జసుహ్ (�్రరవసం)  ��్

 ా్ంనం్గ్ �ేమ�క ్ ��్�్ మం ల�. ఎందుకంట�్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్

వ�� ్ం్ల్�్�ెల ార�: 

 ةِ ـنَّ ـجَ ـالْ  اضِ ـيَ رِ  نْ ـمِ  ةٌ ـضَ وْ ي رَ رِ ـبَ ـنْ ـمِ ي وَ ـتِ ـْ يـبَ  نَ ـْيـا بَ مَ 

 �్ �దననఆ్నఆ్ మయ�ల�ద్జసుఫ్స్మ�్అ హస్అ హ�్వ్న 

��్లంటట��్మ మయ�్��్ప్�ం�్రాా �����్మ య్�్రరం్గ�్ఒక్

ఉల�యసవసం్ఉంల�. 

సమ��్�ేమ�స్న ా్న, ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహహ్వ� �్ ం్క�్మ మయ�్

్యస్�క్్ లద� ర�్ �హంర�్�్  అ�్ అకర్ రల�య్�� హల్  సున ్

మ మయ�్ ఉమర్ లఆ్ ఖ��క �్ రల�య్�� హల్  సున ్క�్ �్�మ� 
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�ేయవ్లసు. ం�రవ్ ప్ర్కంంా్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్

�మ���్ �లహప�్ ఫ మంమ్ �్అ��, నక�్వ్ �్రం్గ్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్

 ్లహ� ్వ� �్ ంక�్ల్�్ అ�ాదం్�ేయవ్లసు.          

 هُ ـاتَ كَ رَ ـبَ وَ  اهللاِ ةُ ـمَ ـحْ رَ وَ  اهللاِ ولُ سُ ا رَ يَ  كَ ـْيلَ عَ  مُ الَ لسَّ أَ 

 �స్మ�్ ్లహక్య�్ర�ర్�్�� హ, వ్రహ్నన్�� � ్వ్అర�ానహల 

ఓ్ ్�� హ్�క్్ప్వ�ాక ! ు్��హ్ ాంఫ్క�ర�య�ంాక, మ మయ�్

 ్�� హ్�క్్దయ�ల���క�య్�్్మ మయ�్�యహ �ుస్�సు. 

 అ�్ల�వ్మ్హల��ు్�గం�ం్గ్స�దు్ �ేయఅ��స్ఒక్హల��ు్గ్

ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ ప్�క�్సు్  అ�్ హల ��రహ్

రల�య్�� హల్ సున ్ల్�్ఉ్ � మం��ర�: 

 مَ الَ السَّ  هِ ـيْ لَ ـعَ  دَّ رُ ى أَ ـتَّ ـي حَ ـحِ وْ ي رُ ـَّلَ عَ  اهللاُ دَّ رَ  الَّ إِ  يَّ ـلَ عَ  مُ لِّ سَ يُ  دٍ حَ أَ  نْ ا مِ مَ 

మ�నఆ్ హల�ఆ్య��ల�మ�్ ్యయ్ల్�� ్రద�్�� హల్ ్యయ్ర �ల్

హనక ్ ర�ద� ్ ్లహ� ్�స్�మ్ 

ఎవ ����్��్��హ్�్�మ�్� పం��సప�డ�,  న�్�్�మ�క�్

జ�ాల�ే్వరక�్ ్�� హ్��్్న్సు్��్క �రం్గ���్పంప���డ�. 
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నస్ �్�మ�్గ్ ఎవ ����్ ��గంల�్ పల�్సు్ పల���ే్ ఎ్�ంటట్ లోషమ�్

్ దు: 

ا يَ  كَ ـْيلَ عَ  مُ الَ لسَّ أَ ، هِ ـقِ ـلْ خَ  نْ مِ  اهللاِ ةَ رَ ـيْ ا خِ يَ  كَ يْ لَ عَ  مُ الَ لسَّ أَ اهللا،  يَ بِ ا نَ يَ  كَ يْ لَ عَ  مُ الَ لسَّ أَ 

ْ قِ ـتَّ مُ ـالْ  امَ مَ إِ وَ  نْ ـيْ لِ سَ رْ مُ ـالْ  دَ ـيِّ سَ  َ  تَ يْ دَّ أَ وَ  ةَ ـالَ سَ الرَّ  تِ غْ لَّ بَ  دْ قَ  كَ ـنَّ أَ  دُ هَ شْ ، أَ نيْ ، ةَ ـانَ مَ األْ

ُ  تَ حَ صَ ـنَ وَ   هِ ادِ هَ جِ  قَّ حَ   اهللاِيفِ  تَ دْ اهَ جَ ، وَ ةَ ـمَّ األْ

 �స్�మ�్  ్లహక్ య�్ సనయ్�� హ,  �స్�మ�్  ్లహక్ య�్

�రన్�� �  నఆ్ ఖల�� ్ ,  �స్�మ�్  ్లహక్ య�్ �యయదద్

మ�రస్ఆ్ వ్ లమ�మద్ మ�నక�ఆ,  షనదు్  సుక్ ఖమ్

అ్�ఫరగరా్న, వ్ ద��నద్ మ�సన, వ్స�హనద్ఉమ్న, వ్

జ�హదన్ �్ ్�� � ్హహ� ్� ల�� .  

ు్��హ్ ాంఫ్క�ర�య�ంాక, ఓ్ ్�� హ్�క్్ప్వ�ాక ! ు్��హ్ ాంఫ్

క�ర�య�ంాక,  

ఓ్ ్�� హ్�క్్�స��� ్గ�్ఉనకమ���! ���హ్ ాంఫ్క�ర�య�ంాక,  

ఓ్ ్�� హ్�క్్ప్వకక్్మ మయ�్�జిసు్్్��యక���! ుర�్ు్

�ంలే ా�ు్ ందజజరార�, ుక�్ పపజ�పపఅ��స్అహ యనసు్ప్ మకంా 
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�లర�� ా్ర�, �మ�జ����్మ�రరదరరకన్ం్వ� ం��ర�,  ్�� హ్

మ�రరం్గ్ప్ మకంా్ప్య��్ప����ర�్మ మయ�్కగనం��ర�్్��సు్

రాకయన�ుక ��ుసు. 

ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ �క్్ ప్వరకస్గ, సడన్గ్ ఈ్

ఉనకమ్ ��క�క�్�ు్ ఉం�����. ప్ఫ్ ఒక్ర ్ ్యస��హ్ ల��లస్�్

పంపటహ�ు, ్యస్ ��రక�్ దు్్ �ేయటహ�ు్ ష మ హ్ ప్ మక ంా్

�మ మధం ంల�.  ్�� హ్�క్్్జ ్ల్�్ఉంల�: 

يـيُّ  ا أَ يَ  ا الَّذِ يْ ـُنـنَ آمَ ـْهَ لَ لُّوا عَ لِّ ـوا صَ سَ لِ ـوا تَ ـمُ ـهِ وَ  اـًمـيـسْ

య�్ య�యహ్�ల�స్్మసర్�్�� ్ ్లహ� ్వ�ల�మ�్నమ��మఆ 

ఓ్� ా్�ు్� ా! ్యస��హ్ల��లస్�్పంపం��్మ మయ�్్యస��హ్

లరా� ుయ్పదధఫ్గ్�్�మ�్�్పంపం��. 33:56 

్్ న ా్న్  అ�్ అకర్ రల�య్�� హల్  సున  మ మయ�్ ఉమర్

రల�య్�� హల్  సున ్��హ్ �్�మ�్�్ పం��,  క్��్ సుం��్ మ�ందుక�్

కద్్వ్లసు.  
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ىلَّ اهللا  نَ ـعَ لَ   ولُ اهللاِ صَ سُ يْ رَ لَ لَّمَ ـعَ ، ءِ ساَ النِّ  نَ مِ  رِ وْ ـبُ ـقُ ـالْ  اتِ ارَ وَّ زُ  هِ وَ سَ

ُ وَ  دَ اجِ مسَ ـالْ  هاَ ـيْ لَ عَ  نَ ـيْ ذِ ـخِ ـتَّ ـمُ ـالْ وَ   جَ الرسُّ

�్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ్� �్మ్�వ్ ాఫద్ఖుఅ� మ్ స్ర�ర్�్�� � ్�్

నసు�ురా�్వద్మ�నకమల�స్ ్లహ ద్మరా�ద్్వ�ుసర�జ్్్ 

ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్�మ����్�ంద మరం�ే్ సుమఫ�్

ష మ హ్ప�ర�షన్క�్మ�న్మ�్ల ్ంల�. �మ� ు్్�ంద మరం�ే్

 సుమఫ్మ� ళ్క�్లవ్అడ్ దు.  ్�్ష మ హ్క�్వయఫ జకంంా్

నమ్ల�ా� సురారం్�మ� ు్సు్�ంద మరం�ే్మ� ళ్సు, 

�మ� ు్��హ్మమ�ి దు్�్� మ్ం�ే�ా మ�్మ మయ�్ క్డ్ల� ా్�్

�లలంమం�ే�ా మ�్ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్క��ం ్ఉ��ుర�. 

ఒక��ళ్ ఎవ ����్ మమ�ి లె్ సఅబ్ ్గప్్ సమ��్ �ేయ�్�, దు్్�్

�ేయ�్��్ �ంక్పం��్ మల���్ �ంద మరమ�క , ష మ హ్ �మ మధం ్

ఉండటం్ వ్స్ ్�్ �ేయడం్ ప్ మకంా్ � ��సలే. ��హ్హల��ు్గ్ క���్

మ�మ�్ ల���్ �� మకం��మ�. �ందరరక�డ�్  దు్ ప్ట్�్ మమ�ి లె్

సఅబ్గ��్ సమ��్�్ �ేయవ్లసు్ మ మయ�్ బ్�సంన్ ఎక�్వంా్

 ్�� హ్ సు్ �్ మంంవ్లసు, దు్్�్ �ేయవ్లసు్ మ మయ�్ స �ద 
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సమ��్�్ �ేయవ్లసు. ఈ్��గంల�్హల��ుసు్మ�మ�్లంనక�్మ�ందు్

ఉదహ మం ్ఉ��ుమ�, 

 ةِ ـنَّ ـجَ ـالْ  اضِ ـيَ رِ  نْ ـمِ  ةٌ ـضَ وْ ي رَ رِ ـبَ ـنْ ـمِ ي وَ ـتِ ـْ يـبَ  نَ ـْيـا بَ مَ 

మ�్అ హస్అ హ�్వ్నస్ �్ �దననఆ్నఆ్ మయ�ల�ద్జసుఫ 

��్లంటట��్మ మయ�్��్ప్�ం�్రాా �����్మ య్�్రరం్గ�్ఒక్

ఉల�యసవసం్ఉంల�. 

నపప�� మ  దు్ఫర�్ �ేమ�టప�డ�, ుర�్బ్�సంన్వరక�్మ�ందు్

వర��్గ్ �్అడటహ���్ ప్యఫుంంవ్లసు, మ�ందు్ పం��క�్

 � ��ంమంప�్గ్ ుక�్ ��ట�్ లొ  మ����్ ల���్ వద్క�డదు. మ�ందు్

వర��్గ్ సమ��్ �ేయటం్ �� మం ్ ��గంల�్  ా్మ�కణక్ హల��ు్

�ర �ుక సుల�. 

َ  فِّ الصَّ وَ  اءِ دَ ي النِّ ـا فِ مَ  اسَ النَّ  مُ لَ عْ يَ  وْ لَ   هِ يْ لَ ا عَ وْ ـمُ هِ ـتَ سْ يَ  نْ أَ  الَّ ا إِ وْ دُ جِ ـيَ  مْ ـلَ  مَّ ثُ  لِ وَّ األْ

يْـهِ  اوْ مُ هَ تَ سْ الَ  لَ  عَ

్�్య ్మ���ు�్మ� �్�ుల��్వ్� �్ద్ వ్ల్�ుమ్్్ర్

య�దర్ల్�� ్ ఆ్య�క� మ�్ ్లహ� ్ �కహమ�్ ్లహ� ్్ 



 

13 

ఒక��ళ్ ల�ఆ్��్�ప��వ్డం్గ్మ మయ�్మ�ందు్వర��్గ్�్అ��్

సమ��్�ేయడం్గ్ఉసు్ప�క�య్్�� మం ్�ెలమ�్ఉం��, �ా మ��్�సక్

�ాటట్గ్రాా సం్్అంంక � �ే, �ాటట�్ � ందుట్��రక�్ప్జ్�్్�ట �్

��యవ్మ�్వ ్��, నపపక�ం��్�ార�్్�ట �్��రాక ర�. 

మ �్హల��ు్గ్ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్ల్�్అఇ ��ం��ర�: 

 نِ عَ  رُّ ـخَّ أَ ـتَ ـيَ  لَ جُ الرَّ  الُ زَ يَ  الَ ، وَ مْ كُ دَ عْ بَ  نْ مَ  مْ ـُكبِ  مَّ ـتَ أْ ـيَ ـلْ ي وَ ـِوا بـمُّ ـتَ أْ ا فَ وْ ـمُ دِّ ـقَ ـتَ 

 اهللا هُ رَ ـخِّ ؤَ ـى يُ تَّ حَ  ةِ الَ الصَّ 

దక�ర్వ్�్నఖల��మ�్ఫ నమ�్న్వద్య నమ్్లక�ర్మఆ్అ 

 యజ�్�రగ�్్యన హ�ర�గ ్ ��స్�ఫ్హనక ్య� య� రహల్�� హ 

మ�ందుక�్కద్ం��్మ మయ�్ససుు్ సు� మంంం��. మ మయ�్ఎవ ���ే్

ు్�లసుక్ఉ��ు �, �ార�్నమ�్లు్ సు� మం��ల.  ్�� హ్ న��్

�లసుక్వల�ల్��య�సంన్వరక�్్్వయ��క ్సమ��సు్ ందు�ణవటం్గ్

�లసుకఅ��్ఉంటహడ�. మ�మ�� ం్హల��ు్�గం�ం. 

 అ�్ ల�వ్మ్ హల��ు్ �గం�ం్గ్ స�దు్ �ేయఅ��స్ ్���ా్

రల�య్�� హల్ ��న ్ఉ్ � ఖస్గ్ ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్ల్�్

�ెల ార�: 
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 ارِ  النَّ يفِ  اهللاَ َ هُ رَ خِّ ؤَ ى يُ ـَّتحَ  مِ دِّ قَ مُ ـالْ  فِّ الصَّ  نِ عَ  رْ خَّ أَ تَ يَ  لُ جُ الرَّ  الُ زَ يَ  الَ 

్�్యజ�్�రగ�్�్యన హ�ర్ ��స �్ ద్మ�ఖద�న్హనక ్

య� య� రహల్�� హ్ ���ు మ్్ 

 ్�� హ్్్వయ��క�్సర�ా���్్పం��్వరక�, (ఫర�్సమ��్గ) మ�ందు్

వర��్ ందు�ణవటం్గ్ నసు్�లసుకఅ�ే్ఉంటహడ�. 

ఒక్  ా్మ�కణక్ హల��ు్గ్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ నస్

�హంర�్క�్ల్�్అఇ ��ం��ర�: 

 فُّ صُ ـتَ  فَ يْ ـكَ اهللا وَ  ولُ سُ رَ ا ا يَ وْ الُ ا قَ هَ ـبِّ رَ  دَ نْ ـعِ  ةُ ـكَ ئِ الَ مَ ـالْ  فُّ صُ ـا تَ ـَمكَ  نَ وْ فُّ صُ تَ  الَ أَ 

َ  فَ وْ فُ الصُّ  نَ وْ مُّ ـتِ ـيُ  الَ ؟ قَ هاَ ـبِّ رَ  دَ ـنْ ـعِ  ةُ ـكَ ئِ الَ مَ ـالْ   فِّ ي الصَّ ـفِ  نَ وْ اصُّ رَ ـتَ ـيَ وَ  لَ وَّ األْ

్��కనన్లంద్్రల్ ్ఖ�్�్ద్మ ్�్న�ుఫ్్స్కమ�్న�ుఫ�్

య�్ర�ర్�్�� హ్వ్���ఫ్న�ుఫ�్ద్మ్��కనన్లంద్రల్ ్ఖ�్్

ఫమ�్స�ుసఫ్ఫద్ వ్్్వ్యనర�రసస్ ��స �్్య� 

నమ్ప్ర�వ�్ఎదుర�ంా్లెహవదరన్�్పంక�క ్్గ్�్అ��సట�� , ుర�్

ఎందుక�్పంక�క ్్గ్�్అడర�. లెహవదరన్�్ఎ్�ంటట్పంక�క ్సు్

ఏరపర�ంుక���ుర�్�హంర�్�్ప్�ుంంంా, ్య�్�్
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జ�ాల��్ర�: �ార�్మ�ందుంా్�దటట్పం��క�్ప్ మక ్�ేరార�్మ మయ�్

పంక�క ్్గ్�ార�్ఒక మ�్్సు��సు్మ �కర�్�్అ����ర�.  మ�మ�� ం్

హల��ు్�గం�ం. 

మమ�ి లె్ సఅబ్ మ మయ�్ లనర్ మమ�ి దు్క�్ �లళ�డం్ �� మం ్

మ�మ�్�ంా్  ��క్ హల��ు్�్ ఉ��ు�. క����లహప�్ పం��క్గ్

�్అ��మ�్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ ప్ఫ్ ఒక్ మ��్

�ె��ప�ార�.  పపటట్ మమ�ి లె్ సఅబ్గ�్ క���్ �లహప�్ పం��క ,  � ననద్

జసుహ్  ా్ం�����్ అయట్ ఉం�ేద��్ �షయం్  ంద మ��్ �ెలమ�సలే. 

�ాఅటట� ్ రామ�� క్ సమ��సు్ మ�ందు్ వర��్గ, పం��క ్ �క్్

క����లహప�స్ �్అ��్ �ేయటమ��ల�్  � ననద్ జసుహ్  ా్ంనం్గ్

�్అ��్ సమ��్ �ేయడం్ కంట�్ ఉనకమమ��సద��్ లక్డ్ మ�ఖయంంా్

�గ� ంందంమసల�. ఎవ ����్ల్�ంటట్లనర్హల��ు్సు్క���్ప మ లమ�క , 

��హ్�షయ��ు్�ు్రంంా్�ె్��ుక�ంటహర�.  

ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్�మ���్�క్్ంమగద్సు్�ప మరంండం్

్ ల�్ మ�ల�� డటం్ ్ ల�్ ల��్ ంుట�� ్ న�ా�్ �ేయడం్ ్�ంటట�్

 సుమఫంంఅడ్ దు. ల్�ంటట్ ్��రం్ �� మం ్ మ�ందు్ నరం్

�జిసు్్గ్ సుం��్ ఎవ్ర ్ �ె్�ప్ దు. ల్�్ �ేయడమ��ల�్ ఒక్
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�లసమ��స్కలప����రం. నమ్ వ� ా్�్ప్ మక ్ �ేయమ�్్ ల�్నమ్

క�ా� ్�్ ��్ంమంంమ�్ ్ ల�్ నమ్  �� �ంాయ�ు్ సయం్ �ేయమ�్

ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ంసు్ ఎవ ����్ ��డ��ణవడమ��ల�్

 ర్అదధం్�ాదు.  ��ే్బట�ుంటట్�ణ�ం్నపప�� మంా్�ార�్�జవ్ం్

 ్�� హ్ సు్ మ�న్మ�్ ��డ��ణవ్మ�్ ఉంల�. మసనన్సు్

��డ��ణవడమ��ల�్  ్�� హ్ క�్ యహ�రా్మయం్ కలపంండం్ మ మయ�్

లనర�్సు్ ్ ా��ంండమ�్  వ�ననంల�. ఈ్ ��గంల�్  �ండ�్ మ�ఖయ్

 ం ా్��హ్లరా� ం్్��రప��్ఉంల�: 

1.  ్�� హ్ ఏ���క�డ�, ్యస��వ్ర ్ యహ�రా్మ�్�్ ్ ర�్

మ మయ�్ ్యస��వ్ర ్ రాటట్ ్ ర�. �జవ్ం్ ్యస్

మ�న్మ�్్ ా��ంపఅ��ల. 

2. ప్వకక ్ మ�హమ్మ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ పదధఫ�్

 సు� మం ్్ ా స్�్జరంాల. 

లరా� ుయ్ ర్ం్�క్్��గంల�్మ�్వంసప�్ �్�్ రాం్లలే.  

 اهللا لُ وْ سُ رَ  داً مَّ حَ ـمُ  نَّ أَ وَ  اهللاِ الَّ إِ  هَ لَ إِ  الَّ  نْ أَ  ةً ادَ هَ شَ 

్ల్�హ్ల �్్�� � ్్వ్ సు్మ�హమ్దఆ్ర�ర్�్�� హ్ష నఆ్ ్�� 
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్ ా��ంపఅ�ే్�ా �వ్ర ్్ ర�్– ఒక్్ ్�� హ్నపప్ �్��సు్

రాకయన�ుక ��ుసు్మ మయ�్మ�హమ్మ,  ్�� హ్�క్్

�ంలేకహర�డ�్ �్��సు్రాకయన�ుక ��ుసు. 

 ్�ంజ,  ్�� హ్ వద� ్ మ� ార�ు్ �ేయమ�్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ�  

వ� �్ ం��్ ��ర�ంా్ ��డ��ణవడమ��ల�్ లరా� ం్గ్  సుమఫంపఅడ్ దు. 

ఎందుకంట�్  ా్ మాంపఅ�ే్ హక�్్ �జవ్ం్  ్�� హ్ క�్ మ�న్మ�్

�ెందుననంల�. ఖుర్ఆ్్గ్ ్�� హ్ప్కటస్ల్�్ఉంల�. 

اـيـمِ ـةُ جَ ـاعَ ـفَ ـالشَّ  هللاِ ِ لْ ـقُ  عً  

ఖుద్ల్�� � షష ా నన్్జు ఆ 

(ఓ్ప్వ�ాక ) �ెప�ప, మ� ార�ు్�ు్ ్�� హ్�జ్�ెందు���. 39:44 

 ��ే, ��గంల�్� ంంా్��డ��ణవంు్. 

 مَّ هُ للَّ أَ ، نَ ـيْ ـنِ ـؤمِ مُ ـالْ  كَ ادِ بَ عِ وَ  كَ ـتِ ـكَ ئِ الَ ي مَ ـفِ  عِ فَّ شَ  مَّ هُ للَّ أَ ، كَ يُّ ـبِ ـي نَ ـفِ  عِ فَّ شَ  مَّ هُ للَّ َأ

 يـاطِ رَ فَ ي أَ ـفِ  عِ فَّ شَ 
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 ్�� హలమ్్షఫ్ల్ �్సలయ�యక,  ్�� హలమ్్షఫ్ల్ �్

మ్��కఫక, వ్లఅహదఫకద్�న�స.  ్�� హలమ్్షఫ్ల్ �్

 ఫ ా�. 

ఓ్ ్�� హ! �్ప్వకక ్��్��రక�్మ� ార�ు్�ేమ�్�్�ే�. ఓ్ ్�� హ! �్

లెహవదరన్�్మ మయ�్�సుు్�క్మ�ం స�ార�్��్��రక�్మ� ార�ు్

�ేమ�్�్�ే�. ఓ్ ్�� హ! ం� � �స్��్�ం��సం్��్��రక�్

మ� ార�ు్�ేమ�్�్�ే�. 

 ��ే, మసనన్సు్ మ� ార�ు్ �ేయ�ట్ ��రక�్ ్ ల�్ �ా మ��్ ��ర�ంా్

��డ��ణక�డదు్ – �ార�్  ్�� హ్�క్్�ంలేకహర�్లహ��, ప్వకక్లహ��్

్ ల�్ ప�కయప�ర�షన్లహస్  వ�లయ�్లహ��్ � జ. ల్�్ �ేయటహ���్

ష మ హ్  సుమఫ్ ్ దు. మసనన�్ �� మం స్ �ా�క వం్ ఏనటంట�, 

ష మ హ్ ్గ్ నస �ంంఅ��స్ ్ంరక�్� నపప,  న�్ లనర్

్ంరక్�ు్ �మ�పకమ��్  � ���. ��లహ్ మ�మ�� ం్గ్ స�దు్

�ేయఅ��స్ అ�్హల ��రహ్రల�య్�� హల్ఉ్ � ఖస: 

ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్ల్�్పల�ార�, 
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 مٍ لْ عِ  وْ ، أَ ةٍ ـيَ ارِ جَ  ةٍ قَ دْ صَ : ثٍ الَ ثَ  نْ مِ  الَّ إِ  هُ لَ مَ عَ  عَ طَ قَ نْ أَ  مَ آدَ  نَ ابْ  اتَ ا مَ ذَ إِ 

 هُ ـلَ  وْ ـعُ دْ ـيَ  حٍ ـالِ صَ  دٍ ـلَ وَ  وْ أَ                    ،هِ ـبِ  عُ ـفَ ـتَ ـْنـيُ 

లల�్మ�నఅు్్దమ్ ంఖన ్ మ్హల్ల్�� ్నఆ్�్�ఫఆ్్

�దఖఫఆ్జ� మయఫఆ్  ్లల్ఆ్య�ంనఫఉ్ల� ్  ్వ్ల�ఆ్రాల� ఆ్

యమఊ్్హల్్ 

ఎప��ెహ�ే్్దం్�ం��సం్గ్ఎవ ����్ం� � �� �, ఈ మ�డ�్నపప్

 న�్లనర్్ంరక్�్�మ�పకమ�� � ���: �రంన ాయంంా్

��సరా��ననసు్ న�్ల�సం, లనర�్క�్ప్రజసం్కలంమ�ుక సు్

 న�్జ� సం, లెహవ�ఫపర�్లహస్�ం��సం్�ేమ�్ న�్��రక�్�ేమ�్

దు్్�. 

ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ ్�న్ �ా్ం్గ్ నస్ ��రక�్  ్�� హ్

సు్  ా్ మాంంమ�్ ్యససు్ ��డ��ణవడం్  �ు్ ���్�్ � ��స్ మం ్

ప��.  ్�ంజ్  ంఫమ్ ల���స్ క���్ ్యససు్ ��ర�ంా్ ��డ��ణవడం్

� ��స్ ప��, ఎందుకంట�్ ్��డ�్ మ� ార�ు్ �ేయ�����్ ్యసక�్

 సుమఫ్ లవ్అడ�ననంల�. ్��డ�్ నససు్ మ� ార�ు్ �ేయమ�్

 ��ంమస్ �ా మ్ ��రక�్ ్యస్  ్�� హ్ సు్  ా్ మాం�ే్  వ�ాకం్ ఉంల�. 
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 ��ే్ ఈ్ ప్పంంం్గ్ మరకణం స్ న ా్న్ ్యసక�్ ్్ క��క ్ ్ దు. 

లల�్ �జవ్ం్ ్యస్ ��రక�్ మ�న్మ�్ ప్�ేయకం్ �ాదు. ు��్  ాట�్

�ర్రామ�సయంంా్ ప్ఫ్ఒక్ మ��ల�్వ మక�ుక ంల�.  ా్కం��్ఉసు్నస్��టట్

ర� దర�్��్ నస్ ��రక�్  ్�� హ్ వద� ్ మ� ార�ు్ �ేయమ�్  ంట�్

 ్�� హ్ సు్  ా్ మాంంమ�్  డ�టం్  ర్�మ్నమ��సలే. �ర�పల�సం్

��డ�్ఎవ్ర ్ ్�� హ్ సుమఫ్్ క�ం��్మ� ార�ు్�ేయ్ ర�. ల��్

�� మం ్ ్�� హ్�క్్�పష�మ��స్ప్కటస్ల్�్ఉంల�.          

ا الَّ ـمَ  ي يَ ـنْ ذَ هُ إِالَّ ـنْ ـعُ عِ ـفَ ـشْ ـذِ نِ ـبِ  دَ  هِ ـإِذْ

మంద �్ల�్యష్ఉ్లందహల్ల్�� ్లలల�ు� ్ 

్యస్ సుమఫ్్ క�ం��్్యస్వద� ్మ� ార�ు్�ేయ�లంజల�్

ఎవర�? 

లక్ ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్�క్్మ�ా ఫ్�� మం ్మసం్ఒక్

�ా�క �ా�ు్ �� మకం��ల. ్యస్�క్్ ప్�ుక న్ మ�ా ఫ్ ఒక్ ప్�ేయకమ��స్

మ�ా ఫ.  ల�్ఈ్ప్పంంం్గ్్యస్�్వంంా్ఉసుపపటట్మ�ా ఫ��్మ మయ�్

 ంఫమ్ ల�సం్ ��టట్ మ�ా ఫ��్ అసుమ��సల�. ం� � �స్ వయ��క ్ ఏ్ ప�్

�ేయ్ డ�. ఈ్ ప్పంంం్గ్ ్�ం ్ ఉసుప�డ�్  నసు్ �ేమ�స్ పసు్ ్
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 న���్ ప్ఫఫ్��ు్ ందజజరాక �్– ష మ హ్్గ్నస �ంంఅ��స్

ప్�ేయక్ పసు్�్ నపప. మసనన్సు్ ��డ��ణవడమ��ల�్ ష మ హ్

నస �ం స్ పసు్్గ్ ్ దు. �ాఅటట� ్ ల���్ ఈ్ ప్�ేయక్ నర�ఫ��్

�ెంల�స్ ప�ంా్ ప మ�కణంం్ మ�. ��సంలేహంంా్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్

 ్లహ� ్ వ� �్ ం్ నస్ అరజఖ్ ్�నం్గ్ �్వంంా్ ఉ��ుర�. ్యస్

ఉసు్ మ�ా ఫ్ ఒక్ ష�లమ్ �క్్ మరక�సంనర్ మ�ా ఫ్ కంట�్ ఎం��్

ఘసమ��సల�.  ��ే్ లల�్ ం� � ��్ మ�ందు్ ్�ం�ే్ ఈ్  ా్పం క్

్�నం్ కంట�్ మ మయ�్ �ర�పల�సం్ న ా్న్  ాఅఇ ��్ ్�నం్ కంట�్

అసుమ��సల�. అరజఖ్ ంట�్�మ���్్�నం్�క్్�్యహవం్ ్�� హ్

క�్నపప్మ �వ్ మ��్ �ెలయదు. ల��్�� మం ్ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్

వ� �్ ం్ల్�్పల�ార�,     

 مَ الَ السَّ  هِ ـيْ لَ ـعَ  دَّ رُ ى أَ ـتَّ ـي حَ ـحِ وْ ي رُ ـَّلَ عَ  اهللاُ دَّ رَ  الَّ إِ  يَّ ـلَ عَ  مُ لِّ سَ يُ  دٍ حَ أَ  نْ ا مِ مَ 

మ�్ ్యయ్ల్�� ్రద�్�� హల్ ్యయ్ర �ల్మ�్నఆ్ హల�ఆ్య��ల�

హనక ్ ర�ద� ్లహ� �స్�� మ్ 

ఎవ ����్��్��హ్�్�మ�్�్పం��సప�డ�,  న�్�్�మ�క�్అదుల�ే్్

వరక�్ ్�� హ్��్క �రం్గ���్��్్న్సు్ప�సప్ప్���ంపజజరాక డ�. 
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��హ్హల��ు్్��రంంా్ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్ం� � య�ర�, 

్యస్ ్న్్ ్యస్ క �రం్ సుం��్ ���ంా్ ఉంట�ంల�్ మ మయ�్

�్�మ�్ �ేయఅ��సప�డ�్ మ�న్మ�్  ల�్ ్యస్ క �రం్గ���్

ప్���ంపజజయఅడ�ననంద��ల�్ �పష�మవ�ననసుల�. ్యస్ మరకం్

�� మం ్ ఖుర్ఆ్ మ మయ�్ �ుసునన్్గ్ �ె్�పఅ��స్ �ాదస్�్

 ంద మ��్ �ెలమ�స��. ఉ్ మ�్్ వద� ్ లల�్ ఎ్�ంటట్  సుమ���్� ్ �్

�షయం.  ��ే్ ్యస్�క్్ అరజఖ్ ్������్ మరకమ��ల�్

్టంకం్�ాదు. ష�లదు్్�షయం్గ్క���్లలే్వ మక�ుక ంల�. ఖుర్ఆ్

్గ్ల��్�� మం ్ల్�్�పష�ం్�ేయఅ��ంల�: 

ال تَ  سَ ـوَ يـبَنَّ الَّ ـحْ بِ ـتِ ـنَ قُ ـذِ يَاءٌ عِ ـأَمْ  لِ اهللاِـيـلُوا يفِ سَ ا بَلْ أَحْ اتً بِّ ـنْ ـوَ مْ يُ ـدَ رَ قُ ـهِ زَ  ونَ ـرْ

ఖుఫ్�్ �్�నల్�� � ్ ం�ానఆ్అద్  యఉఆ్ నహసఅసు �్ల�స వ్�

లంద్రల్� ం్య�రిఖరస్ 

మ మయ�్ఎవ ���ే్ ్�� హ్మ�రరం్గ్ంంపఅ���� �, �ా మ�్ఎప�పడర్

మసనన్�ంా్యహ�ంంకం��. �ా�క �ా���్�ార�్�్వ�్ . �ా మ��్నమ్

ప్ర�వ�్వద� ్్్ రం్లవ్అడ�ననసుల�. ౩:169 
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లల�్ ��ర్్ ( ్�� హ్ క�్ రాటట్ కలపంండం) �లహప�్ ��ల�ే్ �ార�,  ్�� హ్

సు్ వల�ల్ మసనన్సు్ ్ ా��ం�ే�ార�్ ఫకమక��ట�� ్ ఒక్ మ�ఖయమ��స్

�షయం్ �ావటం్ వ్స్ ల���్ మ�మ�్ �వరంంా్ ం మ్ం ��మ�. 

ష మ హ్ క�్ వయఫ జకమ��స్ �ాట�ుంటట్ సుం��్  ్�� హ్ మసలు్

�ా ాడ�ంాక.  

ప్వకక ్� �్ ్�� హల  ్లహ� ్వ� �్ ం్�మ���్వద� ్నమ్�్రం్��ం�ే్�ా మ్

ంరయ్�్మ మయ�్��్�్ఎక�్వ్మ�ప�్వరక�్ క్�ే్�ల  � ��్�ా మ్

ంరయ్�్ ష మ హ్ క�్ �ర�దధమ��స�. ఎందుకంట�్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్

 ్లహ� ్ వ� �్ ం్ వద� ్ ్యస్ కంట�్ � ంు్్ �్రం��్ మ�టహ� డవద��్

 ్�� హ్ప్జ్క�్్లే�ం ��డ�.  ్�ంజ్నమ్గ్��మ�్మ�టహ� డ�క���్

� ంంా్ ్యస��్� ంు్్ �్రం్గ్మ�టహ� డక�డద�్ క���్  ్�� హ్్

్జ� ��ం ��డ�.  ం�ేంాక, ్యస��్ ప్జ్�్ నక�్వ్ �్రం్గ్

మ�టహ� ��్�్ ్లే�ంంఅ��ంల�. ఖుర్ఆ్ ్గ�్  ్�� హ్ ్లేకం్ ల్�్

ఉంల�:    

مْ  اتَكُ وَ عُوا أَصْ فَ رْ نُوا ال تَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ لِ  يَ وْ وا لَهُ بِالْقَ رُ هَ ْ ال جتَ تِ النَّبِيِّ وَ وْ قَ صَ فَوْ

ونَ  رُ عُ تُمْ ال تَشْ أَنْ مْ وَ لُكُ امَ بَطَ أَعْ ْ مْ لِبَعْضٍ أَنْ حتَ كُ رِ بَعْضِ هْ ونَ * كَجَ غُضُّ ينَ يَ إِنَّ الَّذِ
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ُمْ  لُوهبَ نَ اهللاَُّ قُ تَحَ ينَ امْ ولِ اهللاَِّ أُولَئِكَ الَّذِ سُ نْدَ رَ ُمْ عِ اهتَ وَ ةٌ  أَصْ رَ فِ غْ مْ مَ  هلَُ لِلتَّقْوَ

ظِيمٌ  رٌ عَ أَجْ  وَ

య� య�యహ �్ల�ఆ్్మసర్్�్నర్ఊ్ రా్నక�ర్ కఖ్

రకఫసుల�య్వ్�్నజ్హర ్్హల్ల్�� ల్కజ� క ్అ ల�క�ర్లఅ ల�ఆ్

 ఆ్నహ్న్ మ�్�క�ర్వ్ ంననర్్�్నలఉర స్్లసు �్ల�స్

స్య��దర� స్ రా్నహలర్లంద్ర�రల్�� � ్ఉ్��క �్ల�

 ంనహస్�� హ్ఖు్�అహలర్లనకఖ�్్్హలమ్ంమ్రననఆ్వ్ �్ఆ్

 ్మ�ఆ్ 

ఓ్�క్మ�ం స్ప్జ్� ా! ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్�్రం్

కంట�్ఎక�్వంా్ు్�్ ా�ు్��ం ్ంా�, ు్గ్ుర�్ల�ర రంా్

మ�టహ� డ�క���టట�� ంా్్యస��్ల�ర రంా్ంా�్మ�టహ� డవదు� .  ్�్�ేమ�క ్

ుర�్�గ� ంంక�ం����, ు్్ంరక్క�్ప్ఫఫ్ం్ఏు్్ క�ం��్

 � ననంల�. �క్యంంా,  ్�� హ్�క్్ప్వకక ్�మకం్గ్నక�్వ్

�్రం��్మ�టహ� �ే్�ా మ్హసదయ�్�,  ్�� హ్�క్్ ర్�ష్్

ప �క్గ్���ర �ే్����.  ్�ంటట్�ా మ్��ర�జ్మ�ుంప�్మ మయ�్

ఘసమ��స్ప్ఫఫ్ం్ఉంల�. 49:2,3. 



 

25 

 ం�ేంాక, ్యస్�మ���్వద� ్ఎక�్వ్మ�ప�్�్అడటం్వ్స, రల�� ్

మ మయ�్ �ంద��్ అహంా్ �� మంమ్  � ననంల�. ��హంా్ ల్�్ �ేయడం్ ��హ్

ఖుర్ఆ్వం��్క�్ �ర�దధంంా్ �ేమ�సట� వ�ననంల�్ క���. ఒక్మ�మ�� ం్

��రక�్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్  నయంన్ ్దరకతయ�్�. 

్యస్ ��ు��్గ్ ష మ హ్ క�్ వయఫ జకమ��స్  ్�ంటట్ ంరయ్�్

�ేయడమ��ల�్ �రనకతయమ��స్ �షయం.  ్�ంజ, ్యస్ �మ���్ వద� ్

�్అ��సప�డ�్ ్ ల�్ �మ�����్ ఎదుర�ంా్ �్అ��సప�డ�్  �ండ�్

�ేనన్�్��హ��ఫక ్దు్్�్�ేయడమ��ల�్క���్ ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్

వ� �్ ం్ �హంర�్, ��అ��ఆ్ ్్ మ మయ�్ ప్ర్ం్ �ఫం స్

ప�కయప�ర�షన్్ ్�� ా���్ వయఫ జకం.  ్� �ేయడం్ ఒక్

కలప����రం్ మ�న్మ�. ఎందుకంట�్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్

ల్�్పల�ార�,  

َ يِ دِ هْ مَ ـالْ  نَ يْ دِ اشِ الرَّ  ءِ فاَ لَ خُ ـالْ  ةِ ـنَّ سُ ي وَ ـتِ ـنَّ سُ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ  ا هَ ـا بِ وْ كُ سَّ مَ ـي، تَ دِ عَ بَ  نْ مِ  نيِّ

ُ  اتِ ثَ دَ حْ ـمُ وَ  مْ اكُ يَّ إِ ، وَ ذِ اجِ وَ النَّ ا بِ هَ يْ لَ ا عَ وْ ضُّ عَ وَ   ةٌ ـعَ دْ بِ  ةٍ ـثَ دَ حْ ـمُ  لَّ كُ  نَّ إِ ، فَ رِ وْ مُ األْ

 ةٌ ـلَ الَ ضَ  ةٌ ـعَ دْ بِ  لَّ كُ وَ 

 ్లహక�ర్ల�ుసు�్వ్�ుసుఫద్ఖు్�్ల ాగ ��ల�స్్� � �యస్నఆ్

అ ల�్నమ�సక�్ల ్వ్ దర� ్ ్లహ ్లసు�ా�ల�్వ్లయ�యక�ర్వ్
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లమ ననఆ్వ్క� �్ ్ మ�హ� ం�ఫద్ఉమ� మ్ఫ్లసు్క�ల�్మ�హ� �ఫఆ

లమ ననఆ్ద్�్ననఆ్్ 

��్మ� ార �ు్�టట� ంా్పట�� �ణం��. ��్న ా్న్���్రరం్గ్స���ే్

ఖ్ ా్్మ� ార �ు్�టట� ంా్పట�� �ణం��. ల����్ ంటట��ట�� క��్ఉండం��్

మ మయ�్ు్దవడ్పళ���్�టట� ంా్క మ ్పట�� �ణం��. సరనస్

కలప��్క�్దరరంంా్ఉండం��. ��నక ంా్క���ట� అ��స్ఏ్�షయమ����్

సరనస్కలపనమ�్ వ�ననంల�్మ మయ�్ ల�్మ�రర ర్ష���్���్ల� మ్

��ుక ంల�. 

లం�ా్్య�్�్ ��ుర�, 

 دٌّ رَ  وَ ـهُ ـفَ  هُ ـنْ ـمِ  سَ ـيْ ـا لَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ مْ ي أَ ـفِ  ثَ دَ حْ أَ  نْ مَ 

మఆ్ హ� �్ �్ న���్హల�్మ�్లహ�్నసున ్ఫహలవ్రదు� ఆ్్్ 

మ�్�షయం్గ్్ �్�షయ��ు్ఎవ ����్��నక ంా్కలపమ�క ,  ల�్

ఫర�్ మంంఅడ�ననంల�. 

ఒకరా మ్  ్్ లఆ్ హలమ�హఆ్ జ�హసుద్ ్లల�ఆ్ ఎవ �్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్

 ్లహ� ్వ� �్ ం్�మ���్వద� ్�్అ��్ ా్ మాంం���ు్ంరరార�. �లంట��్
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్యస్  న���్ ్��, ల���్ ్యస్ నస్ నం��్్ సుం��్

��ర�్క���ుస�, మ మయ�్ ్యస్నం��్్ ల���్ ��న్  �స్ ప్వకక ్

� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్సుం��్ల్�్��ర�్క���ుర�్పల�ార�,  

ِ ا قَ وْ ذُ خِ ـتَّ ـتَ  الَ   مْ كُ مَ يْ لِ سْ تَ  نَّ إِ فَ  يَّ ـلَ ا عَ وْ لُّ صَ ا، وَ رً وْ ـبُ ـقُ  مْ كُ ـوتَ ـيُ ـبُ  الَ وَ  داً يْ ي عِ ربَ

 مْ ـتُ ـنْ ا كُ ـَمنَ ـيْ أَ  يْ ـنِ ـغُ لُ بْ ـيَ 

య్దఆ్వ్�్అ�య�నక�ర్ఖుఅ�రఆ్వ్�్�� ్ల ఖఅ � ్�ననకమదర

 య్సమ�్క�ంననర్్ యఅ�� ���్ ్యయ్ఫలసు్నమ��మక�ర్   

��్�మ����్�ందరర��్�ా్ంంా్�ేయవదు� . ు్లళ�సు్�్ ాస్

�ా్ంంా్మ�ర్వదు� ్(లళ�్గ్సమ��్�ేయక�ం��్ఉండవదు� ). 

మ మయ�్����హ్దర మ్పంప�నత్ఉండం��. ఎందుకంట�్ు �క్డ్

సుం��్పం����, ు్�్�మ�్��క�్�ేర�ననంల�. 

 ్�ంజ, ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ ��హ్ దర మ్ పం��టప�డ�్

��ందర�్క���్ �ేఫ�్నమ్��ం�ెక�్ఎడమ�లహప�్ఉంంు��ర�. ్యస��హ్

�్�మ�్ పం��టప�డ�్ ్ ల�్ ఎవ ����్  ా�, ��యక�����్ �్�మ�్

�ేమ�టప�డ�్ ఈ్ రంంమమ్గ్ �్అడటం్  ర్అదధం్ �ాదు. ఎందుకంట�, 
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ల్�్ �ేయడం్గ్ ంర��్ �సయం,  క�క�వ, సమ�న్ మ మయ�్

�మరపక్�్�జవ్ం్ ్�� హ్క�్మ�న్మ�్�ెందు���. 

ఈ్ �షయ��ు్ ం�పప్ ఉ్ మ�్్  ా్మ�కణక్  అ ా్య�్్ ్��రంంా్

  �జ్ లఅ ు్ హజర్ ం మ్ం��ర�. ల����హ్ దస��� ్ �జంల�్క మం ��్

�ా �వ మ�����్ లల�్ �పష�మవ�ననంల�.  ��ే్  నసు్  ్�� హ్ క�్

 ంం��ారమ��స్ మ�ందునరం్ ప�కయప�ర�షన్్ మ� ార �ు్

 సు� మం��్��్�ంక్పం్ఉసు�ా�ెహ్ఉం��ల. పక ానం్గ, రా్రాం��్

క���స్ �ణ మక్్గ్ మ మయ�్ ����్ ంా్  సుక మంండం్గ, �జిసు్్

మ� ార ���్�ర�దధంంా్ � వడం్గ్మ��ంమ � �స్�ా మ్దురరఫ�్ ్�� హ్

న్ర్గ��్ �రర�రాక డ�.  ్�� హ, మ�క�్ మ మయ�్ �ా మ��్ ���్రరం్

ంరప�్ ంాక. ప్ఫ్ ల����హ్ ���య��జ్  ా్��సయన్ ��ే్టట�� ్ �ేయ�ంాక. 

 ్�ంజ్దరరంంా్ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్�లహప�్ఫ మంమ్�్అ��, 

�్�మ�్��రక�్్ ల�్దు్్��రక�్నమ్��ల�్సు్ కల���్�ార�్ క���్

మనర్షన్ ్్ �ణవ్గ��జ్ వరాక ర�.  ర్ం్గ్ ల్�ంటట్ సరనస్  � కడ్�్

కలపంండం్ ఒక్ � ా్మ���్ న�దు. ఎందుకంట�్  ్�్ �ేయ�����్

 ్�� హ్  సుమఫ్ �వ్్ దు.  ్�్ �ేయడమ��ల�్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్

 ్లహ� ్ వ� �్ ం్ ��హ్ ��్మ్ ంరపడం్ ��గంల�����ే్  ాదు్ ంా�,  ్�� హ్

్జ ్సు్ ల�టట్ హదు� ్ ు మ � వడం్ ��గంల���్ మ�న్ం్ నపపక్ వ�ుక ంల�. 
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ల్�ంటట్ �ాటట�్ ఖం���రక , న ా్ఫ్ న ా్్ �ం�్రక్ క���్ మ�ందు్

న ా్్ �ం�్రక్ మ�ల� మంా��్ జరంా్�్ లమ�ం్ మలక్  ��ుర�. 

ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ మ� ార �ు్ మ మయ�్ ���్రరం్గ్

స�� స్ ఖ్ ా్్ మ� ార �ు, � అహ్్ మ� ార �ు్ మ మయ�్

��అ��సు్్మ� ార �ు్  సు� మం�ే్ మ�ందు్ న ా్్ ప్జ్�్ నమసు్

��మ�్ �ం�్ మంంుక���ుర�. న ా్న్ నరం్ ప్జ్క�్ క���్ ప్వకక ్

� �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ పదధఫ�్  సు� మంంటం్గ��్ ��మ�రరం్

కసఅడ�ననంల�. ల్�్ �ేయడం్ల�్ ా్మ�న్మ�్�ా మ్�ం�్రక్� మంార ్

జర���ననంల�. నమ్ �ం�జమ��ు్ పల�్ం్ �ే�ుక���ందుక�్ మ మయ�్

లహపర ్గ�ా్్గ్ రాఫ్యం్ రా��ం�ేందుక�,  ్�్ �ేమ�్ క��క�్  ్�� హ్

మ�మ�� ం్క�్ప్రాల�ంంుంాక.  

 

 

మమ�ి లె్సఅబ�్�ంద మరంండమ��ల� నపప�� మ్హజ్్ంరక్��గంల���్

 ాదు: 

� ం్ మక: ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ �మ����్

�ంద మరంండమ��ల�్ ఫర�్ (నపప�� మ) �ాదు్ మ మయ�్ హజ్
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�యమ�్్గ���్ ాదు. లల�్��ంద మ్ ప్జ్్  � హ్మ�న్మ�.  ��ే్

ఎవ ���ే్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ �మ���్ �ు ా���్ ్ ల�్

ల��్ ప మ�ర్  ా్ం��్క�్ �ేర�క�సు�ార�, మమ�ి లె్ సఅబ�, ప్వకక ్

� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్�మ����్�ంద మరంండం్ఉనకమం.  ��ే, 

మల�సహ స� ా���్ దరరంంా్ �వమ�ం�ే్ ప్జ్�్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్

 ్లహ� ్ వ� �్ ం్ �మ����్ �ంద మరం�ే్ �ంక్పం��్ ప్య�కణంండం్

 ర్అదధం్ �ాదు. �ా�, మమ�ి లె్ సఅబ�్�ంద మరం�ే్ �ంక్పం��్  ్�్

ప్య�కణంం్ వంు్. మల�సహ స�రం్గ���్ �ేర�క�సు్ న ా్న్ �ార�్

ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ �మ����్ మ మయ�్ � అహ్్

�మ� ు్సు్�ంద మరం��ల. ��లహ్అ�ఖ� �్మ �య�్మ�మ�� ం్హల��ు్

�గంం�్�్  �ం��ంటట్గసర్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ ల్�్

పల��సట�� ంా్స�దు్�ేయఅ��ంల�:  

ا، ذَ ـي هَ دِ ـجِ سْ مَ ، وَ امِ رَ ـحَ ـالْ  دِ جِ سْ مَ ـلْ أَ : دَ ـاجِ سَ مَ  ةِ ـثَ  الَ ـ ثَ ىلَ إِ  الَّ إِ  الُ حَ الرِّ  دُّ ـشَ ـتُ  الَ 

َ  دِ ـجِ سْ مَ ـالْ وَ   ىصَ ـقْ  األْ

్�ననషదు�  మగ ్్ల్�� ్ల్�్�్��ఫ్మరా�ద్ ద్మమ�ిల�ద్హ ాన్వ్

మమ�ిల�్హల�్వద్మమ�ిల�ద్ ఖ�స్ 
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ఈ్మ�డ�్మమ�ి దు్సు్�ంద మరంండం్��రక�్మ�న్మ�్ఎవ ����్

�� మ్క్ప్య�కం్�ేయవంు్: మమ�ి మ్ ద్హ ార్(క అహ 

మమ�ి మ), ��్మమ�ి మ్(మమ�ి లె్సఅబ) మ మయ�్మమ�ి మ్ ద  ఖ�స. 

ఒక��ళ్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ �మ����్ ్ ల�్ ఎవ ����్

లనర�్్ �మ����్ �ంద మరంంుట్  ర్�మ్నమ��సలెహ�ే, నపపక�ం��్

ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ నస్ �మ�జ��ు్  ్�్ �ేయమ�్

్లే�ం ్ ఉం�ే�ార�. ఎందుకంట�్ �ా మ్ �� మం ్ ్యస్ ��్�్

�ల�భవం��్ఉం�ే�ార�,  ్�� హ్క� ఎక�్వంా్రయప�ే�ార�్మ మయ�్

 ్�� హ్ �� మం ్ అహంా్ ఎ మంమస్ ఉం����ర�. నస��వ్అ��స్ ప్వకక ్

అహ యనసు్ ్యస్ ప్ మకంా్ �ర్� ం ��ర�. �మ�జ��ు్ ప్ఫ్

మం నసం్ �లహప�్ ల� మ్ ంర����ర�్ మ మయ�్ ప్ఫ్ �ెడ�్ సుం��్

� ం్ మం ��ర�. ��హ్ మ���ంటట�్ �ంద మరంం�����్ �ేమ�్ ప్య�కం్

నపప్ లనర్మమ�ి దు్సు్ �ంద మరంం�����్ �ేమ�్ ప్య�క��ు్ ్యస్

�����ం ��ర�. ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్ల్�్పల�ార�,  

ِ وا قَ ذُ خِ ـتَّ ـتَ  الَ   مْ كُ ـتِ الَ صَ  نَّ إِ فَ  يَّ ـلَ وا عَ لُّ صَ ، وَ وراً ـبُ قُ  مْ كُ ـوتَ ـيُ ـبُ  الَ ، وَ داً يْ ي عِ ربَ

 مْ تُ ـنْ ـكُ  ثُ يْ ي حَ ـنِ ـغُ لُ بْ تَ 
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ఖఅ �్లయ్దఆ్వ్�్అ�య�నక�ర్ఖుఅ�రఆ్వ్�్�� ్ ్�ననకమదర

 ్యయ్ఫలసు్�్�ఫక�ర్్యఅ�� ���్్�  �ు్్క�ంననర్్ 

��్�మ����్ఫర���ళ�్ ా్ంనంంా్మ�ర్వదు� . ు్లళ�సు్�్ ాస్

�ా్ంంా్మ�ర్వదు� . ��్��హ్దర మ్పంపం��. ు �క్డ్సుం��్దర మ్

పం����,  ల�్��క�్�ేర్అడ�ననంల�. 

్యస్ �మ����్ ద మరంండమ��ల�్ ష మ హ్ ్ంరక��్  �్

�మ మధంంు�ణవ�����, ల���్ య���్ ్ �ా్ంంా్ మ�ర్డం్ మ మయ�్

హదు� ్ ు మ్ ్ద మంండం్ జర�వం్�్ ్యస్ రయప��్ ఉండవంు్. 

ప్�ుక న్ �ా్ం్గ్ ్యస్ రయప��సట�� ంా��్  ��క్ మంల�్ ప్జ్�్

్యస్ �మ����్ ద మరంండమ��ల�్ ష మ హ్ ్గ�్ యహ�మ�స�్

సమ�్నత, ల� మ్ న��ప � నన��ుర�. ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్

�మ����్ ద మరంంుట్ ష మ హ్ ్గ�్ యహ�మ��్ నమ్  అ ా్య����్

�మరధసంా్ �ార�్ �� �్��్ హల��ు్�్ ఉ్ � ఖక�్్ పరంపర్ �షయం్గ్

అ్�లసమ��స��్ ంాక,  వ�ు్ కలపనమ��స�్ క���. ప్ఖ�యన్ హల��ు్

పం��నన్�్దర�� �ు, అ హహ�్మ మయ�్  �మ్లఅ ు హజర్�ద్లహస్

�ార�్్్హల��ు్్అ్�లసన్�� మం ్� ం్ మం��ర�. �ాఅటట� ్ ్�ంటట్

అ్�లసమ��స్ హల��ు్సు్ మ�డ�్ మమ�ి దు్సు్ �ంద మరంం����� 
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నపప, ఏ్ �ంక్పం���లహ��్ � జ్ �ేమ�్ లనర్ �ందరరస్ ప్య�క�్�్

�����ంంఅ����య��్  ా్మ�కణక్ హల��ుక�్ వయఫ జకంంా్

�� �్సడమ��ల�్  �స్�్ �ేయక�డదు.  ్�ంటట్  �నయ్హల��ు్సు్

�� మకం , ల� మ్ న��ప � క�ం��్ నమసు్ ��మ�్ �ా ాడ���సుట్ ��రక�్

 ాఠక�్�్ �ాటట�్ �ె్��ు��సుట్  వ�రమ�్ యహ��రక ,  ్�ంటట్

���ుంటట�్��గంద్�� �్ంట���ుమ�. 

ఎవ ���ే్హజ్�ేరాక  �్మ మయ�్ససుు్�ంద మరంం �,  ్�ంటట్�ార�్��్

�షయం్గ్నప�ప్�ేరార�్–  �నయ్హల��ు. 

��్మరకం్న ా్న్ఎవ ���ే్ససుు్ద మరరాక  �, �ార�్��్్�నం్గ్

ససుు్ద మరం సట�� ్–  �నయ్హల��ు. 

ఎవ ���ే్ ససుు్ మ మయ�్ ��్ ప్ �్క�్లహస్ లఅహ్ �లంసు్ ఒ�జ్

�ంవనసరం్గ్ ద మరరాక  �,  ్�� హ్ ప్మ�కంంా్ �ా మ��్ �్రరం్

్అ�ుక ంద�్ంాయరంటం్ల�ుక ��ుసు్–  �నయ్హల��ు 

ఎవ ���ే ��్ �మ����్ ద మరరాక  �, �ా మ్ ��హ్ ��్ మ� ార�ు్ నపప�్ � ��్

 � ననంల�్–  �నయ్హల��ు. 
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 ్�ంటట్ హల��ు్క�్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్ వ� �్ ం్ వరక�్ �ే జ్్

� ��స్జ�డ్ఉండదు.   �మ్లఅ ు్హజర్ప మ � స్ ప్�ారం్ ్�ంటట్

�ాటట్ఉ్ � ఖక�్్పరంపర్కలపనమ��సల�.   �మ్ఉఖ�ఖ్్ల్�్పల�ార�, 

“ ్�ంటట్ ఏ్ హల��ు్  ా్మ�కణక్ మ��సల�్ �ాదు”. లఅ ు్ �ెహనయ�్

 అ ా్యం్ ప్�ారం్  ్�ంటట్ హల��ు్�్  కగమంంా్ కలపంంఅ��స��. 

ు్ జ� సం్ �ణ�ం్ మ మయ�్ �ంరకక్ �ణ�ం్ కలపన్ హల��ు్్ �� మం ్

లక్��్ వరక�్ లవ్అ��స్�మ���రం్� మ � ననంద�్యహ��ుక ��ుమ�. 

ఒక��ళ్��హ్�ాటట్గ్ఏ్హల�ంెహ��్ ా్మ�కణకమ��సలెహ్ఉం��సట���ే, మస్

కంట�్ మ�ందు్ � అహ్�్ ల���్ ్ం మం ్ ఉం�ే�ా జ్ మ మయ�్  ్�్

�ేయమ�్ �మ�జ����్ క���్ ల� మ్ ంర��్ ఉం�ే�ా జ. ఎందుకంట�్

ప్వకక్్న ా్న్ ంనటట్ఉనకమ�్లహస్ ప్జ్�్� అహ్ ్కల�. మ మయ�్

 ్�� హ్ ���ం స్హదు� ్్ �� మం ్ �ార�్ అహంా్ ఎ మంమస�ార�.  ్�� హ్

నస్ ల��ు్క� ్లే�ం స్ ష మ హ్ �� మం ్ �ా మ��్ ��్�్ అహంా్

�ె్��ు.  ్�� హ్ �� మం ్ మ మయ�్  ్�� హ్ ల��ు్్ �� మం ్ �ార�్

��్�్ఎక�్వ్ నక�ల�ధ ్కలంమ్ఉం����ర�. ��హ్�ాటట్�� మం ్�ా మ్సుం��్

ఎ్�ంటట్ �ాయఖ�యసం్ ్ దు్ �ాఅటట� , లవ�ు్  �నయమ��స్ హల��ు్�్

మసం్ �గ� ంంవంు్. ఒక��ళ్ ఏలెహ��్ హల��ు్  ా్మ�కణకమ��సలెహ�ే, 

ల����్ �ంఅం��ం స్ ష మ హ్ �యమం్ ్ంరక్గ్ ఉం�ేల�. ��హ 
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హల��ు్�్  �నయమ��స�్ ్ ల�్ కలపనమ��సవ��్ ననల�్ �రరయ��ు్ లల�్

 సబక మ�ుక సుల�.  �ు్ ఎ మంమస్  ్�� హ్ ��్ మహ సుననడ�, 

్గ ా్క�్ �ననడ�, ఘసమ��స్�ాడ�.  

ఖుఅహ  మమ�ి దుసు్మ మయ�్జసుననద్అ��్ద మరంండం్ఉనకమం: 

మల�సహ ద మరం�ే్ ప్జ్�్ ఖుఅహ్ మమ�ి దుసు్ ద మరంండం్ మ మయ�్

ల��్గ్ సమ��్ �ేయడం్ ఉనకమం.  అ�� ్�� హ్ లఅ ు్ ఉమర్

రల�య్�� హల్  సున మ�్ ఉ్ � ఖస్ ప్�ారం్ ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్  ్లహ� ్

వ� �్ ం్ ఒ�ణ్రా మ్ �ాల్ సడకస, ఒ�ణ్రా మ్ ��ా ���హ్ ఈ్ మమ�ి దుసు్

ద మరం�ే�ార�్ మ మయ�్  ందు్గ్  �ండ�్ ర�ానన్్ సమ��్ �ేమ��ార�. 

అ�ఖ� �్మ మయ�్మ�మ�� ం్హల��ు్�గంం�్� 

�హద్ లఆ్ హ��్ రల�య్�� హల్  సున ్ ఉ్ � ఖ: ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్

 ్లహ� ్వ� �్ ం్ల్�్పల�ార�,  

 رِ ـجْ أَ ـكَ  هُ ـلَ  انَ كَ  ةً الَ صَ  هِ ـيْ ـ فِ ىلَّ صَ فَ  اءَ بَ ـقُ  دَ ـجِ سْ ى مَ ـتَ أَ  مَّ ـثُ  هِ ـتِ ـيْ ـي بَ ـفِ  رَ ـهَّ طَ ـتَ  نْ مَ 

 ةٍ رَ ـمْ ـعُ 

మఆ్ననహన ర్ �్అ హఫ� ్�ుమ్్్��్మమ�ిద్ఖుఅహ ్ఫ� �్ ్ �� ్�్�నఆ్

�ాస్్హల్క �్్ఉమ�ఫఆ్ 



 

36 

ఎవ ���ే్లంటట్గ్వ�దర్�ేమ�, న ా్న్ఖుఅహ  మమ�ి దుక�్�ల��, 

 ందు్గ్సమ��్�ేరాక  �,  ్�ంటట్�ా మ��్ఉమ�హ్�ేమ�సంన్ప�కయం్

్అ�ుక ంల�. ( హ్మ, సరా�, లఅ ు్మ�జ�్మ మయ�్ ��ర) 

 ్�ంజ, జసుననద్ అ�్ (�్ ాసం) ద మరంండం, ష�లదు్్

�మ� ు్సు్ ద మరంండం్ మ మయ�్ హంజ�్ రల�య్�� హల్  సున ్

�మ����్ ద మరంండం్ క���్ �ుసునన్గ���. ప్వకక ్ � �్ ్�� హల్

 ్లహ� ్ వ� �్ ం్ �ాటట�్ ద మరం�ే�ార�్ మ మయ�్ �ా మ్ ��రక�్

 ా్ మాం�ే�ార�. ల��్�� మం స్హల��ు్ల్�్ఉంల�: 

 ةَ رَ ـخِ آلْ اَ  مْ كُ رُ ـكِّ ذَ ـا تُ هَ ـنَّ  إِ ـفَ  ورَ ـبُ ـقُ ـا الْ وْ رُ وْ زُ 

�ర�ద్ఖుఅ�ర్ఫలసు ్ననద��్ర�క�ర్ ద్్మరన్ 

�్ ా��లు్ద మరంంం��. ఎందుకంట�్ �్ుక�్పర్గకం్�� మం ్

జ� పకం్�ేరాక �. మ�మ�� ం్హల��ు. 

�మ� ు్సు్ద మరం�ేటప�డ�, ��గంల�్ � ంంా్ప్�కమ�్్యస్నస్

�హంర�్క�్అఇ ��ం��ర�,  
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ْ مِ ـلِ سْ مُ ـالْ وَ  نَ ـيْ ـنِ ـؤمِ مُ ـالْ  نَ مِ  ارْ يَ الدِّ  لٌ هْ أَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مُ الَ لسَّ أَ   مْ كُ اهللا بِ  اءَ شَ  نْ ا إِ نَّ إِ وَ  نيْ

 ةٌ ـيَ ـافِ عَ ـالْ  مْ كُ لَ ا وَ نَ لَ  اهللاَ لُ أَ سْ ، نَ نَ وْ قُ حِ الَ 

 �స్�మ�్ ్లహక�ర్ హ్�ల��య�ర  నసద్�న�ఆ్వద్

మ�మ�� ుఆ. వ్ ��్లఆ్�ా ్ ్�� హ్లక�ర్్�� ఖరఆ. 

సస ్�్�� హ్్��్వ్్క�ర్ ద్్ �యహ. 

�నసు్్మ మయ�్మ�మ�� మ�్్ ా్ంనం్గ్ఉసు్��ామ�నన్� ా, 

 �స్�మ�్ ్లహక�ర.  ్�� హ్నల సప�డ�, ��సు్క���్ు��్

�ేరఅఇ నన��ుసు. ��్��రక�్మ మయ�్ు��రక�్మ�్�్ప్రాల�ంంమ�్

��సు్ ్�� హ్సు్��డ�క�ంట���ుసు. (మ�మ�� ం్హల��ు్�గం�ం) 

ప్వకక ్� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్మల�సహ్్గ�్�్ ాసం్ద�ర ర్సుం��్

�లళ�క సుప�డ�, ల��్ �లహప�్ ఫ మంమ్ ల్�్ పల�ార�్  అ�� ్�� హ్ లఅ ు్

 అహ్స్రల�య్�� హల్ సున మ�్ఉ్ � మం స్హల��ు్ ఫక  మ్ం�్హల��ు్

�గం�ం్గ్ల్�్స�దు్�ేయఅ��ంల�: 

َ بِ  نُ حْ ـنَ ا وَ نَ ـفَ ـلَ سَ  مْ ـتُ ـنْ أَ  مْ ـكُ ـلَ ا وَ ـنَ ـلَ  اهللاُ رَ ـفِ ـغْ ـيَ  ورْ ـبُ ـقُ ـالْ  لُ هْ ا أَ يَ  مْ كُ يْ ـلَ عَ  مُ الَ لسَّ أَ   األْ

 رْ ـثَ 
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 �స్�మ�్ ్లహక�ర్య�్ హ్�ద్ఖుఅ�ర, యంమ్ర్�� హల్్��్వ్

్క�ర,  ంననర్�్ఫ��్వ్సహలు్లద �ర 

�మ� ు్్గ ఉసు్�ార్� ా!  �స్�మ�్ ్లహక�ర. మమ�్లు్

మ మయ�్నమ�్లు్ ్�� హ్కనంంు్ంాక. ుర�్మ�్కంట�్మ�ందు్

�ల�� � య�ర�్మ మయ�్మ�మ�్ు్�లసుక్వ�ుక ��ుమ�. 

ఈ్హల��ు్్ల�్ ా్మసం్��ర�్క���లేనటంట�్�మ� ు్సు్

�ంద మరంంమ��్ష మ హ్్లేకం్�క్్ఉలే� కయం్ఏనటంట�్ల��్

ల�్ ా మసం్మరక�సంనర్్�నం్�� మం ్��ర�క ్�ే�ు�ణ�ా్�. 

మసనన్��్ఉనకమంంా్వయవహ మం�ే, �ా మ��హ్ ్�� హ్�క్్�ార�కయం్

క� మ��ంంమ�్��డ�క���్మ మయ�్�ా మ్��రక�్మ మ�ు్దు్్�్�ేమ�్

 వ�ా ాలు్ఈ్�మ���్�ందరరసం్కలప�ుక సుల�. 

 ��ే, మసనన్సు్��డ��ణవ�����్�మ� ు్సు్�ంద మరంండం, 

 క్డ్క� �్వడం, నమ్ వ� ా్�్�ర్మ�్మసనన్సు్

  మాంండం,  ���్్�్�ాన్��రక�్�ా మ్� య��ు్�ణరటం, �ా మ్

ల�్ ా్్ ల�్�ా మ్రాా �్ల�్ ా్ ్�� హ్సు్��డ��ణవడం్�ద్లహస�్

�����ంంఅ�����. ఎందుకంట�్ ్�్�ేయడం్��ర్్��గంద��్వ�ుక ంల�. 
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 ్�� హ్మ మయ�్్యస్ప్వకక   ్�్�ేయ�����్ సుమఫంం్్ దు. 

 ం�ేంాక్మ�ందునరం్�జిసు్�్క���్ ్�్�ేయ్ దు. ప్వకక ్

� �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్�����ం స్�రమ��స్�ెడ�్పసు్్గ్

 లొకటట. ్యస్ప్�క�్�: 

 راً ـجْ ـا هُ وْ ـلُ وْ ـقُ ـتَ  الَ وَ  ورَ ـبُ ـقُ ـا الْ وْ رُ وْ زُ 

 �ర�ద్ఖుఅ�ర్వ్�్నఖర్�్హలజ్రఆ 

�మ� ు్సు్ద మరంంండం, �ా�్�ెడ�్ప్�క�్�్ప్�కవదు� . 

ఈ్పసు్�ుంటట్గసర్�ామఆ్ంా్ఉసు్�షయం్ఏనటంట�్ల�్

��నక ంా్క���ట� అ��స్సరనస్కలప��్�.  ��ే్ �్�� జ్ర�్

రాా �్గ్ఉ��ు�. �ాటట్గ్���ు్ప్ మకంా్ల� మ్న��పస్సరనస్

కలప��్ ్ ���్లం�ా్��ర్్రాా ���్�ేర��ణ్ దు. ఉల�హరకక�, 

�మ� ు్్వద� ్�్అ��్ ్�� హ్సు్ ా్ మాంండం, మసనన్్ ంన�ుక సు్

�� �్ంట�్ ా్ మాంండం్�ద్లహస�. �ాటట్గ్���ు్��ర్్ క్ర్��గంల���్

వరాక �, ఉల�హరకక�్– మసనన్సు్��డ��ణవడం్మ మయ�్�ా మ్

� య��ు్  మాంండం. 
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ఈ్�షయ�్్�� మం ్మ�మ�్లంనక�్మ�ందు్�వరంంా్ం మ్ ం��మ�. 

�ాఅటట� ్బటట్�� మం ్మసం్ ప్మనకంంా్ఉం��ల. ���య�ు్మ�న్మ�్

 సు� మం�ే్క��క�్ప్రాల�ంంమ�్మ మయ�్� ��స్ల� మ్ంరపమ�్

మసం్ ్�� హ్సు్ ా్ మాం��ల. �జవ్ం్ ్�� హ్మ�న్మ�్మసక�్

���్ ార �ు్ సు� మం�ే్క��క�్ప్రాల�ంం�్డ�.  ్�� హ్నపప, 

�జమ��స్�� జ్్ ా ుయడ�, ప్ర�వ�్ఎవ్ర ్్ ర�.  

లల�్ఈ్ ర�్ప��క కం్�క్్ ంఫమ్ వ మ్�షయం. 

 نْ مِ  هُ ـتِ رَ ـيْ ـخَ وَ  هُ ـولُ ـسُ رَ وَ  هُ دُ ـبْ  عَ ىلَ عَ  مَ لَّ سَ وَ   اهللاُىلَّ صَ ، وَ راً آخِ وَ  الً وَّ  أَ  هللاِ دُ ـمْ حَ ـالْ وَ 

 نَ ـيْ دِّ ـال ُموْ ـ يَ ىلَ إِ  انِ سَ ـحْ إِ ـبِ  مْ هُ ـعَ ـبَ ـتَ  نْ ـمَ وَ  هِ ـابِ حَ صْ أَ وَ  هِ ـ آلِ ىلَ عَ وَ  دٍ ـمَّ ـحَ ـمُ  هُ ـقَ ـلَ ـخَ 

వద్హందుల్�� � ్ వ్్ఆ్వ్్మరఆ. � �్ ్�� హల్ ్లహ� ్వ� �్ ం్

 ్�్ అ�� హల, వ్ర�ర్�హల, వ్ఖ�ఖరఫహల్నఆ్ఖ్ఖహల్

మ�హమ్ల�ఆ వ్్్�్్ల� , వ్ రాన ల� , వ్మఆ్నఅ హలర్

లల స�్ల్�్య�మ�ల�� ఆ.  

్రంరం్గ్మ మయ�్ ంనం్గ్�క్్ర�క న్మ�్�్ ్�� హ్�జ.  ్�� హ్

ల��ుడ�, ప్వకక ్మ మయ�్�స��� ��్్గ్ ననయనకమ�్�్ �స్

మ�హమ్మ్��హ, ్యస్క�ట�ంఅం��హ, ్యస్�హంర�్��హ,  ంఫమ 
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ల�సం్వరక�్మం నసం్గ్�ా మ�్ సు� మం�ే�ా మ��హ్ ్�� హ్�క్్

కర�క్క� మయ�ంాక.    

�్కడంా్్యస్  ా్�ు్ సు� మం�ే్�్ ్�� హ్మసక�్

� యపడ�ంాక. ్యససు్వయఫ జ��ంండం్సుం��్మమ�్లు్

�ా ాడ�ంాక. �క్యంంా్్యస్��్�్ఉల�రవంననడ�్మ మయ�్

మహ సుననడరసు. 


