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అనంత్ కరుణామయదడు, అపలర కృపలశీల్ుడ నై అల్లా హ్ పేరుతో పలర రంభం. 

సుు త్ుల్నిు అల్లా హ్ కొరకే, ద ైవ్ ప్రవ్కత ప ై, ఆయన కుటుంబ్మద ప ై, ఆయన అనుచరుల్ ప ై, ఆయన 
మలరగమదను అనుసరించిన వలరిప  ైశుభాల్ు, శలంత్ర కురియదగలక. అమలాబ్ాద్ : 
నిశచయంగల మంత్రజాల్మద (జాదూ) ప దు పలప్మదల్ల్ోంచిద . మరియద అల్లా హ్, ఆయన ప్రవ్కత 
సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం వేటి నుండ ిజాగరత్తగల ఉండమని ఆదేశంచారో ఆ ఏడు వినాశకలల్ల్ోంచిద . ఈ 
కలల్ంల్ో మంత్రజాల్మద వలయప ంచి ఉంద . మరియద రకరకలల్ రూప్మదల్ల్ో, అనేక రకలల్ుగల బ్హిరగత్మ ై 
ఉనుద . అప్ుపడప్ుపడు మనోరంజనమద, ఆహాాదమద పేరుతో ఏరపరచిన స నిమలల్ల్ో ల్భిసుత ంద  మరియద 
అప్ుపడప్ుపడు సనాయసత్వమద, అదుుతాల్ చాటింప్ుల్ల్ో ల్భిసుత ంద  మరియద ఒకొకకక స్లరి ష్రఈ 
మంత్రత్ంతరా ల్ ప్రదాల్ కింద కనబ్డుత్ుంద . ఒకొకకకస్లరి నాటు వ ైదయమద, మూలికల్ వ ైదయం పేరుతో 
కనబ్డుత్ుంద . ఇత్రతరా  రూప్మదల్ల్ో చేత్బ్డి బ్హిరగత్మవ్ుత్ుంద  మరియద ఇద  అజాా నుల్ ప ై, ఎవ్రి 
వ్దున ైతే ధరాం విష్యంల్ో అంత్ఃదృష్ ట ల్ేదో  వలరిప  ైగోప్యంగల ఉనుద . 
ఎందుకంట ే స్ౌదీ అరేబియల గలర ండ్ మదఫ్తత  అయిన మరియద హ ైఅత్ు కిబ్ారుల్ ఉల్మల, ఇదారత్ుల్ 
బ్దహూస ల్ ఇలిాయయ వ్ల్ ఇఫ్లత  చ ైరమాన్ అయిన గౌరవ్నీయదల్ ైన ష్ేక్ అబ్దు ల్ అజీజ్ బిన్ అబ్దు ల్లా హ్ బిన్ 
బ్ాజ్ రహిమహుల్లా హ్ ప్ుసతకమదల్ో మంత్రజాల్మద (జాదూ), దాని నుండ ివలరింప్ు ఆదేశం మరియద 
జయయత్రష్ుకల్ వ్దుకు వ ళ్ళటం గదరించి ఆదేశం సుల్భమ ైన ప్దధత్రల్ో ప ందుప్రచబ్డినద . అద  ఖుర్ఆన్, 
హదీసుల్ ఆధారమదల్తో ప ందుప్రచబ్డినద . ఇస్లా మిక్ వ్యవ్హారలల్, ఎండోమ ంట్స్ ల్, సందేశ ప్రచారమద, 
గమైడ న్్ ల్ మంత్రరత్వ శలఖ ఈ ప్ుసతకమదను ప్రచూరించి ప్రసరణ చేయదల్చినద . 
మంత్రజాల్మద ఆదేశమద మరియద జయయత్రష్ుకల్ వ్దుకు, మంత్రజాల్మద చేసేవలర ివ్దుకు వ ళ్ళళ ఆదేశమద 
గదరించి వివ్రణ విష్యంల్ో గౌరవ్నీయదల్ ైన ఆయన ఈ ప్ుసతకమద ఆయన యొకక శుభప్రదమ ైన 
ప్రయత్ుంల్ో నుంచి ఒక భాగమదగల ష్ుమలరు చేయబ్డుత్ుంద . ప్రజల్ను మంచి వ ైప్ుకు ప ల్వ్టం 
విష్యంల్ో, దరామదను అరధం చేసుకునే వ ైప్ు ప ల్వ్టంల్ో, ఆదేశమదల్ను ప్రకటించటంల్ో, చ డుల్ నుండి 
వలరించటం, వలటి నుండ ి హ చచరించటంల్ో, మదస ా ంల్ను హితోప్దేశం చేయటంల్ో మరియద వలరిని 
ద ైవ్గరంధమదను, ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం సంప్రదాయమదను అద మి ప్టుట కునే వ ైప్ు 
ప ల్వ్టంల్ో మరియద మనహజమ సల్ ె స్లలిహ్ ప ై నడిచే వ ైప్ు మరియద ఇత్ర ధరలాల్ను, అసత్య 
విశలవస్లల్ను రదుు  ప్రచటం వ ైప్ు ప ల్వ్టంల్ో ఆయన ఎనల్ేని నిరంత్ర ప్రయత్ుమద కల్దు. 



 
 

 
 

మరియద ఇద ేఅద . ఈ మలరగంప ై ప్టటణాల్ు నడిచాయి మరియద దానికి నాయకత్వం వ్హించాయి. దానిప ై 
అల్లా హ్ వలటికి స ురత్వమదను ప్రస్లద ంచాడు మరియద దాని కొరకు సహాయమద యొకక, మదుత్ు యొకక 
కలరకమదల్ను స దధప్రచాడు మరియద అల్లా హ్ ప్ుసతక రచయిత్ అయిన గౌరవ్నీయదల్ ైన ష్ేక్ అల్లా మలకు 
ఉత్తమ బ్హుమత్ర మరియద మంచి ప్రత్రఫల్ం ప్రస్లద ంచాడు. 
మరియద నేను అల్లా హ్ తో వేడుకుంటునాును ఆయన దాని దావరల దానిని చద విన వలరికి ల్ేదా దానిని 
విను వలరిక ిల్ేదా దానిని త ల్ుసుకును వలరికి ప్రయోజనం కలిగించమని మరియద మనందరిని ఖుర్ఆన్, 
సునుత్ ను అద మి ప్టుట కోవ్టం కొరకు మలరగనిరేుశకం చేయమని మరియద మమాలిు ష్ ైతాన్ యొకక 
దుష్ేరేరణల్ నుండ,ి అత్ని మలరగమదల్ నుండి, అత్ని దారుల్ నుండి రక్ించమని (నేను 
వేడుకుంటునాును). నిశచయంగల ఆయన దీని కలరయస్లధకుడు మరియద దాని స్లమరధయం కల్వలడు 
మరియద అల్లా హ్ సరమైన మలరగ నిరేుశకుడు మరియద అల్లా హ్ మన ప్రవ్కత మదహమాద్ సలా్ల్లా హు అల్ ైహి 
వ్సలా్ం ప ై, ఆయన కుటుంబ్ం ప ై మరియద ఆయన సహచరుల్ందరిప ై శుభాల్ను, శలంత్రని కురిప ంచుగలక. 
 

- అబ్దు ల్లా హ్ బిన్ అబ్దు ల్ మదహి్ న్ అత్ుత రకక 
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మంత్రజాల్ం, జయయత్రష్కం యొకక ఆదశేం మరయిద దానిక ిసంబ్ంధ ంచిన వలట ిఆదశేం. 
అల్హమదు లిల్లా హి వ్హు హ్, వ్స్ల్లత్ు వ్స్ల్లం అల్ల మనాా  నబియయ బ్అదహ్ : 

ప్రసుత త్ కలల్ంల్ో మంత్రజాల్ం చేసేవలరు చాల్ల మంద  కనబ్డుత్ునాురు. వలరు వ ైదయమద వ్చిచనటుా  
వలద ంచి మంత్రజాల్మద, జయత్రష్కమద ప్దధత్ర దావరల వ ైదయం చేసుత నాురు. వీరు ప్ల్ు పలర ంత్మదల్ల్ో 
వలయప ంచి ఉనాురు. వీరు అజాా న ప్రజల్ను మోసం చేసుత నాురు. ఇటువ్ంటి ప్రిస ుత్ుల్ు ఉండటం వ్ల్న 
అల్లా హ్ మరియద ఆయన దాసుల్ ప్రయోజనం కొరకు నేను ఇస్లా ం మరియద మదస ామదల్కు ప దు  
ప్రమలదమదను ఈ ప్దధత్రని సపష్టప్రచదల్చాను. అందుల్ో అల్లా హేత్రుల్తో సంబ్ంధమద మరియద 
ఆయన ఆదేశమదనకు, ఆయన ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ఆదేశమదనకు వ్యత్రరేకత్ ఉనుదని 
త లియప్రచదల్చాను. 

కలవ్ున నేను అల్లా హ్ సహాయమదతో చ బ్దత్ునాును వ ైదయం చేయించుకోవ్టం సమాత్మద. ఒక మదస ా ం 
అంత్రగత్ రోగలల్ ల్ేదా సరజరక ల్ేదా నరలల్ ల్ేదా అటువ్ంటి వలటి డాకటర్ వ్దుకు వ ళ్ళళలి. అత్నితో త్మ 
రోగమదను ప్రిశోధ ంచుకుని వ ైదయశలసత రంల్ో త లిస నవిధంగల చటటబ్దధంగల అనుమత్రంచబ్డిన ఔష్ధాల్తో 
చికిత్్ చేయించుకోవలలి. ఎందుకంటే ఇద  స్లధారణ కలరకలల్ను తీసుకోవ్డం అనేద  అల్లా హ్ ప ై ఉను 
నమాకమదనకు వ్యత్రరేకమద కలదు. నిశచయంగల అల్లా హ్ రోగమదను ప్ుటిటంచాడు దానికి తోడుగల దాని 
వ ైదయమదనూ ప్ుటిటంచాడు. దానిని త ల్ుసుకునేవలరు త ల్ుసుకుంటారు. త ల్ుసుకోనివలరు త ల్ుసుకోరు. 
అల్లా హ్ త్న దాసుల్ప ై నిష్ేధ ంచిన వలటిల్ో వలరి కొరకు వ ైదయమదను ఉంచల్ేదు. 

ఒక రోగ ి త్న రోగమద గదరించి త ల్ుసుకోవ్టం కొరకు అగోచర విష్యలల్ జాా నం త ల్ుసని వలద ంచ ే
జయయత్రష్ుకల్ వ్దుకు వ ళ్ళటం ధరాసమాత్ం కలదు. అల్లగే వలరి త లియప్రచే విష్యలల్ల్ో వలరు 
సత్యవ్ంత్ుల్ని విశవస ంచటం కూడా సమాత్ం కలదు. ఎందుకంటే వలరు ఊహాగలనాల్ు చేసుత నాురు ల్ేదా 
తామద త్ల్చుకును వలటిప ై సహాయం కొరకు జినుుల్ను ప్రత్యక్షప్రుసుత నాురు. వీరందరి వ్యవ్హారమద 
వీరు అగోచర విష్యలల్ గదరించి త ల్ుసు అని వలద ంచినప్ుపడు అవిశలవస, అప్మలరగ వ్యవ్హారమద అద .  

ఇమలమ్ మదస ా ం రహిమహుల్లా హ్ త్న సహీహ్ ప్ుసతకమదల్ో ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ఇల్ల 
స ల్విచాచరని ఉల్ేా ఖంచారు : 

జయయత్రష్ుకడి వ్దుకు వ ళ్ళళ అత్నిు ఏద ైనా విష్యం గదరంిచి అడిగి త ల్ుసుకొని దానిు 

నమిానట్లా తే ఆ వ్యకిత నమలజు నల్భ ై రోజుల్ వ్రకు ఆమోద ంచబ్డదు. 

 



 

 

  2 
 
 

హజరత్ అబ్ూ హురమైర రజియల్లా హు అనుహ  ఉల్ేా ఖనం ప్రకలరం. ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహివ్సలా్ం ఇల్ల 
అనాురు :-  

ఒక జయయత్రష్ుకని వ్దుకు వ్చిచ అత్ను చ ప పనదంతా నిజమని విశవస ంచినవలడు మదహమాద్ 

సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ప ై అవ్త్రంిచిన దానిని త్రరసకరించాడు. 

అబ్ూ దావ్ూద్ మరియద అహల్ుసు్ననుల్ అరబఅ దీనిని ఉల్ేా ఖంచారు, మరియద హాకిమ్ దీనిని 
ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం నుండ ిఈ ప్దాల్తో పలర మలణికమ ైనద గల త లియప్రచారు : ఒక 
జయయత్రష్ుకని వ్దుకు గలని యలజకుని వ్దుకు గలని వ్చిచ అత్ను చ ప పనదంతా నిజమని విశవస ంచినవలడు 
మదహమాద్ సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ప ై అవ్త్రించిన దానిని త్రరసకరించాడు.  

హజరత్ ఇమలాన్ ఇబ్ ు హుస ైన్ రజియల్లా హు అనుహ  ఉల్ేా ఖనం ప్రకలరం. ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహివ్ సలా్ం 

ఇల్ల అనాురు :  

ఈ విధంగల చేస నవలడు మనల్ోని వలడుకలదు: 
శకునం తీస నవలడు, తీయించుకునువలడు, జయయత్రష్యంచ ప పనవలడు, చ ప పంచుకునువలడు, 
చేత్బ్డి చేస నవలడు చేయించినవలడు, జయయత్రష్ుకడి వ్దుకు వ్చిచ అత్డు చ ప పన మలటల్ు 

దృవీకరంిచినవలడు ఖచిచత్ంగల మదహమాద్ సలా్ల్లా హు అల్ ైహివ్ సలా్మ్ త చిచన 

ష్రకఅత్’ను(కుఫ్రర) ధ కకరించాడు. 
దీనిని బ్జాజ ర్ జయియద్ సనద్ తో ఉల్ేా ఖంచారు. 

ఈ హదీసుల్ల్ో జయత్రష్ుయల్ వ్దుకు, చేత్బ్డి చేసేవలరి వ్దుకు, అటువ్ంటి వలరి వ్దుకు వ ళ్ళటం నుండ ివలరు 
చ ప పన వలటిని నమాటం నుండి వలరింప్ు మరియద దానిప ై హ చచరిక ఉనుద . కలవ్ున కలరయనిరలవహకుల్ు, 
ధారిాక వ్యవ్హారమదల్ను ప్రిశోధ ంచేవలరు, ఇంకల అధ కలరమద, స్లమరధయమద కల్వలరి బ్ాధయత్ ఏమిటంటే 
వలరు జయయత్రష్ుకల్, ప్ురోహిత్ుల్ వ్దుకు రలవ్టం నుండి నిరూాలించాలి, మరియద బ్జారుల్ల్ో ఇత్ర 
ప్రదేశమదల్ల్ో వలరిని దానిని ఉప్యోగించటం నుండ ినిరోధ ంచాలి. వలరిని కఠినంగల వలరించాలి, వలర ివ్దుకు 
వ్చేచ వలరిని వలరించాలి. వీరి కొనిు విష్యమదల్ు నిజమవ్టం వ్ల్న మరియద వీరి వ్దుకు వ్చేచ జనం 
ఎకుకవ్గల ఉండటం వ్ల్న మోసపో కూడదు. వలరి వ్దుకు వ్చేచవలరు అజాా నుల్ు. ఎందుకంటే ద ైవ్ ప్రవ్కత 
సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం వలర ివ్దుకు వ ళ్ళటం నుండ,ి వలరితో అడగటం నుండి, వలరిని నమాటం నుండ ి
వలరించారు. ఎందుకంట ేఅందుల్ో ప దు విభేదాల్ు, తీవ్ర ప్రమలదాల్ు, చ డడ  ప్రయవ్స్లల్ు కల్వ్ు మరియద 
వలరు అసత్ుయల్ు, పలపలత్ుాల్ు. అల్లగే ఈ హదీసుల్ల్ో జయయత్రష్ుకల్, మంత్రజాల్మద చేసేవలరి అవిశలవసం 
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ప ై ఆధారం ఉనుద . ఎందుకంటే వలరు అగోచర విష్యలల్ జాా నం ఉనుదని వలద సుత నాురు. ఇద  
అవిశలవసమద మరియద వీరు త్మ ఉదేుశమదను చేరుకోవ్టానికి జినుుల్ సహకలరం తీసుకుంటునాురు. 
మరియద అల్లా హ్ ను వ్ద లి వలరిని ఆరలధ సుత నాురు. ఇద  అల్లా హ్ ప్టా అవిశలవసమద మరియద ఆయనతో 
పలటు స్లటి కలిపంచటం అవ్ుత్ుంద . అగోచర విష్యలల్ జాా నం ఉనుదని వలద ంచేవలరిని నమమావలరు 
వలరిల్లంట ి వలరే అవ్ుతారు. ఈ విష్యమదల్ను వలరితో నేరుచకునే ప్రతీ ఒకకడి నుండి ద ైవ్ ప్రవ్కత 
సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ఉత్తరవలద రహిత్ుడు. ఒక మదస ా ంక ివలరు త లిప న విధంగల వ ైదయం చేయటం 
సమాత్ం కలదు అంటే చేత్బ్డితో గకత్ల్ు గకయటం, త్ూటాల్ను పేల్చటం మరియద అటువ్ంటివే వలరిక ి
త లిస నటువ్ంటి ప్రియలచకమదల్ు. ఎందుకంటే ఇవ్నిు జయయత్రష్కమదల్ో నుంచివి మరియద ప్రజల్ను 
సందేహమదల్ో ప్డవేసేవి. వీటి ప ై ఎవ్రమైతే సంత్ుష్టప్డతాడో  అత్డు వలరి అసత్య, అవిశలవస కలరలయల్ోా  వలరికి 
దోహదప్డినవలడు అవ్ుతాడు. అల్లగే ఏ మదస ా ం కొరకు కూడా వలరి వ్దుకు వ ళ్ళళ వలరితో ఆ వ్యకిత గదరించి 
దరలయప్ుత  చేయటం అత్ని యొకక కుమలరునితో ల్ేదా అత్ని దగగరి బ్ంధువ్ుతో వివలహం చేయవ్ల్స  
ఉనుదో  ల్ేదా ఆ భారలయభరతల్ మధయ, వలరి కుటుంబ్మద మధయ ఉను పేరమ, విశవసనీయత్ ల్ేదా శత్ృత్వం, 
విభేదాల్ గదరించి మరియద అటువ్ంటి వలటి గదరించి దరలయప్ుత  చేయటం సమాత్ం కలదు. ఎందుకంటే ఇద  
అగోచర జాా నమదల్ోంచిద . అద  అల్లా హ్ కు త్ప్ప ఎవ్రికీ త లియదు. 
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మంత్రజాల్మద (చేత్బ్డి) నిష్ేధ త్ అవిశలవస్లల్ోా ంచిద . ఎల్లగమైతే అల్లా హ్ సూరే బ్ఖరలల్ో ఇదురు దూత్ల్ 
విష్యంల్ో ఇల్ల స ల్విచాచడు :  

ఎవ్రికమైనా ఆ విదయను నేరేపటప్ుపడు, వలరిదురు (ద ైవ్దూత్ల్ు) ఇల్ల చ పేప వలరు:  
"నిశచయంగల మమమద (మలనవ్ుల్కు) ఒక ప్రకక్ష! కలబ్టిట మీరు (ఈ మంత్రజాల్విదయను 
నేరుచకొని) సత్యత్రరస్లకరుల్ు కలకండి." అయినప్పటికీ వలరు (ప్రజల్ు), భారలయ-భరతల్కు 

ఎడబ్ాటు కలిగించేద  (జాల్విదయ) వలరిదురి దగగర నేరుచకునేవలరు. మరియద అల్లా హ్ అనుమత్ర 
ల్ేనిదే, దాని దావరల ఎవ్రికీ ఏ మలత్రం హాని కలిగించల్ేరు. మరియద వలరు నేరుచకునేద , వలరిక ి
నష్టం కలిగించేద,ే కలని ల్లభం కలిగించేద  ఎంత్ మలత్రం కలదు మరియద వలసతవలనికి దానిని 

(మంత్రజాల్విదయను) సతవకరించే వలనికి ప్రల్ోక స్ౌఖలయల్ల్ో ఏ మలత్రమూ భాగం ల్ేదని వలరిక ి
బ్ాగల త ల్ుసు మరియద వలరు ఎంత్ త్ుచఛమ ైన స్ మదాకు బ్దుల్ుగల త్మను తామద 

అమదాకునాురో! ఇద  వలరికి త లిసేత  ఎంత్ బ్ాగదండేద !1 

గౌరవోనుత్మ ైన ఈ వలకయమదల్ు చేత్బ్డి చేయటం అవిశలవసమని మరియద చేత్బ్డి చేసేవలరు భారలయభరతల్ 
మధయ దూరమదను కల్ుగచేస్లత రని సూచిసుత నువి. అల్లగే చేత్బ్డి చేయటం అనుద  సవయంగల ఎటువ్ంటి 
ప్రయోజనం గలని, నష్టంగలని కల్ుగచేయదని సూచిసుత నువి. అద  అల్లా హ్ యొకక విశవ విధ  అనుమత్రతో 
ప్రభావ్ం చూప్ుత్ుంద . ఎందుకంటే అల్లా హ్ సుబ్హానహు వ్త్ఆల్లయిే మంచి చ డుల్ను సృష్ టంచాడు 
మరియద నిశచయంగల మదష్ రకుల్ నుండ ివలరసత్వంగల ఈ విధయను ప ంద న మలంత్రరకుల్ వ్ల్న నష్టమద 
తీవ్రరమ ైనద  మరియద ప్రమలదమద అధ కమ ైనద . వలరు దాని దావరల బ్దద ు ప్రంగల బ్ల్హీనుల్ ైన వలరిని 
సందేహానిక ిగదరి చేసుత నాురు. ఇనాు లిల్లా హి వ్ఇనాు ఇల్ ైహి రలజిఊన్. మమమద అల్లా హ్ ప ై నమాకమదను 
కలిగ ి ఉనాుమద. ఆయన ఎంతో మంచి ప్రిరక్షకుడు. అల్లగే గౌరవోనుత్మ ైన ఆయత్ుల్ు చేత్బ్డ ి
నేరుచకున ేవలరు త్మకు ల్లభం కలిగించకుండా నష్టం కలిగించ ేవలటిని నేరుచకుంటునాురని మరియద 
వలరిక ిఅల్లా హ్ వ్దు ఎటువ్ంటి భాగం ల్ేదని సూచిసుత నాుయి. ఇద  వలరికి ఇహప్రలల్ల్ో కలిగే నష్ట తీవ్రత్ 
ప ై సూచించ ే ప దు బ్ ద రింప్ు మరియద వలరు త్ుచఛమ ైన ధరల్కు త్మ పలర ణమదల్ను అమిావేశలరు. 
అందుకన ేఅల్లా హ్ దానిప ై త్న మలటల్ోా  వలరిని ఇల్ల దూష్ ంచాడు : ఎంత్ చ డడద ైన వ్సుత వ్ుకు బ్దుల్ుగల 
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వలరు త్మను తామద అమదాకుంటునాురో వలరిక ిత లిసేత  ఎంత్ బ్ాగదండును.2ష్ రలఉ అంటే ఇకకడ అమాటం 
అరధమద. 

మనం అల్లా హ్ తో మంత్రజాల్మద చేసేవలర,ి జయయత్రష్ుయల్ కీడు నుండ ిమరియద చేత్బ్డి చేసేవలరందరి కీడు 
నుండ ిరక్షణను, భదరత్ను కోరుత్ునాుమద. అల్లగే ఇంకల మదస ామదల్ను వలరి కీడు నుండ ిరక్ించమని 
మరియద మదస ా ం పలల్కుల్కు వలర ినుండ ిరక్ించ,ే దాసుల్ు వలర ికీడు నుండ ిమరియద వలర ిదుష్చరయల్ 
నుండ ివిమదకిత ప ందేవ్రకు వలరిల్ో అల్లా హ్ ఆదేశమదను జారక చేసే భాగయమదను కలిగించమని అల్లా హ్ తో 
వేడుకుంటునాుమద. నిశచయంగల ఆయన అతయయదారయమద గల్వలడు, దాత్ృత్వమద గల్వలడు. 

కలవ్ున అల్లా హ్ సుబ్హానహువ్ త్ఆల్ల త్న దాసుల్ కొరకు వలరు చేత్బ్డి వలటిలా్క మదందే దాని నుండ ి
జాగరత్తప్డ ేవిష్యలల్ను ధరాబ్దధం చేశలడు మరియద అద  వలటిలాిన త్రువలత్ దాని వ ైదయం చేసుకునే వలటిని 
త్న వ ైప్ు నుండ ివలర ికొరకు కలరుణయమదగల, వలర ివ ైప్ు త్న త్రుప్ు నుండ ిఉప్కలరమదగల మరియద 
వలరిప  ైత్న అనుగరహమదను ప్రిప్ూరణం చేసేవిధంగల వలరికి సపష్టప్రచాడు. 

ఈ కిరంద చేత్బ్డి వలటిలా్క మదందు దాని ప్రమలదమదల్ నుండ ిజాగరత్తప్డే విష్యలల్ు మరియద చేత్బ్డి 
వలటిలాిన త్రువలత్ ధరాబ్దధమ ైన సమాత్మ ైన వలటి నుండ ి వ ైదయం చేసుకునే విష్యలల్ు 
సపష్టప్రచబ్డాడ యి. 

ఇక చేత్బ్డ ివలటిలా్క మదందు దాని ప్రమలదమదల్ నుండి జాగరత్త  వ్హించవ్ల్స న విష్యలల్ు. వలటిల్ో 
మదఖయమ ైనవి, ప్రయోజనకరమ ైనవి: ష్రఈ అజాకర్, దుఆల్ు, శరణదవేడుకునే సునుత్ ప్రమ ైన 
విధానాల్తో భదరత్ను కలిపంచుకోవ్టం. వలటిల్ో నుంచి ప్రతీ ఫర్జ నమలజు త్రువలత్ సల్లం త్రరిగిన త్రువలత్ 
సునుత్ ప్రమ ైన అజాకరుల్ను చద విన త్రువలత్ ఆయత్ుల్ కురక్ చదవ్టం, మరియద దానిని 
నిదురపోయిే మదందు చదవ్టం. ఆయత్ుల్ కురక్ ద వ్య ఖుర్ఆన్ ఆయత్ుల్ల్ో నుంచి గొప్ప వలకయమద. 
మరియద అల్లా హ్ సుబ్హానహువ్ త్ఆల్ల వలకుక ఇల్ల ఉనుద : అల్లా హ్! ఆయన త్ప్ప మరొక ఆరలధయ 
దేవ్ుడు ల్ేడు. ఆయన సజీవ్ుడు, విశవవ్యవ్సుకు ఆధార భూత్ుడు. ఆయనకు కునుకు రలదు మరియద 
నిదుర రలదు. భూమలయకలశలల్ల్ో ఉను సమసతమూ ఆయనకు చ ంద నద.ే ఆయన సమదాఖంల్ో - ఆయన 
అనుజా ల్ేకుండా - స ఫలరసు చేయగల్ వలడ వ్డు? వలరి మదందునుదీ మరియద వలరి వ నుక నునుద ీ
అనీు ఆయనకు బ్ాగల త ల్ుసు. మరియద ఆయన కోరితే త్ప్ప, ఆయన జాా నవిశేషలల్ల్ో ఏ విష్యమూ 
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వలర ిగలర హయప్రధ ల్ోకి రలదు. ఆయన కురక్ ఆకలశలల్నూ మరియద భూమినీ ప్రివేష్ ఠ ంచి ఉనుద . వలటి 
సంరక్షణ ఆయనకు ఏ మలత్రం అల్సట కలిగించదు మరియద ఆయన మహో నుత్ుడు, సరోవత్తమదడు.3 

మరియద వలటిల్ో నుంచి :  

{ఖుల్ హువ్ల్లా హు అహద్}4,  
{ఖుల్ అఊజు బిరబిబల్ ఫల్ఖ్}5,  
{ఖుల్ అఊజు బిరబిబనాుస్}6 

ను ప్రతీ ఫర్జ నమలజు త్రువలత్ చదవ్టం మరియద ఈ మూడు సూరలల్ను ఫజర్ నమలజు త్రువలత్ ద నప్ు 
మొదట ివేళ్ల్ో, మగిరబ్ నమలజు త్రువలత్ రలత్రర మొదటి వేళ్ల్ో, నిదురపో యిేటప్ుపడు మూడుస్లరుా  
చదవ్టం, వలటిల్ో నుంచి రలత్రర మొదట ివేళ్ల్ో సూరత్ుల్ బ్ఖరల చివ్రి రమండు ఆయత్ుల్ను చదవ్టం 
అవి :  

{ఈ ప్రవ్కత త్న ప్రభదవ్ు త్రుప్ు నుండ,ి త్న ప ై అవ్త్రింప్జేయబ్డిన దానిని 
విశవస ంచాడు మరియద (అదే విధంగల) విశలవసుల్ు కూడా (విశవస ంచారు). వలరంతా 
అల్లా హ్ ను, ఆయన దూత్ల్ను, ఆయన గరంధాల్ను మరియద ఆయన ప్రవ్కతల్ను 
విశవస ంచారు. వలరంటారు: "మమమద ఆయన ప్రవ్కతల్ మధయ ఎల్లంటి భేదభావలల్ను 

చూప్మద. మరియద మమమద (ఆదేశం) వినాుమద మరియద దానిని 
శరస్లవ్హించామద, నీ క్షమలభిక్షను అరిుసుత నాుమద, ఓ మల ప్రభూ! మల గమయస్లు నం 

నీ వ ైప్ుకే ఉంద .} 7 

సూర చివ్ర ివ్రకు. 
పలర మలణికమ ైన హదీసుల్ో ద ైవ్ ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం నుండి నిరూప త్మ ైనద . ఆయన ఇల్ల 
స ల్విచాచరు : రలత్రర ప్ూట ఆయత్ుల్ కురక్ చద విన వలడిప ై అల్లా హ్ త్రుప్ు నుండి ఒక రక్షకుడు 
నియమిత్ుడవ్ుతాడు. అత్డు ఉదయం నిదుర మమల్కకన ేవ్రకు ష్ ైతాను అత్ని దగగరకు రలడు. ఇద  కూడా 
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ద ైవ్ ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం నుండి నిరూప త్మ ైనద . ఆయన ఇల్ల స ల్విచాచరు : ఎవ్రమైతే రలత్రర 
సూరే బ్ఖరల యొకక చివ్రి రమండు వలకలయల్ను ప్ఠిస్లత డో  అవి అత్నికి సమృదధం అవ్ుతాయి. మరియద అరధం 
అల్లా హ్ కు బ్ాగల త ల్ుసు : అవి రమండు అత్నికి ప్రతీ చ డు నుండ ి(రక్షణ కొరకు) సరిపో తాయి. అందుల్ో 
నుంచి రలత్రరంబ్వ్ళ్ళళ, ఏద ైన నివలసమద వ్దు ల్ేదా ఎడారిల్ో ల్ేదా ఆకలశమదల్ో ల్ేదా సమదదరంల్ో అల్లా హ్ 
వలకయమదల్తో ఆయన సృష్ టంచిన ప్రతీ కీడు నుండ ిఎకుకవ్గల శరణద వేడుకోవ్టం. ఎందుకంటే ద ైవ్ ప్రవ్కత 
సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ఇల్ల స ల్విచాచరు: గమయ స్లు నం ల్ో చేరుకునువలడు ఈ దుఆ ప్ఠించాలి ;  

అఊజు బి కలిమలత్రల్లా హతిాత మలాత్ర మిన్ ష్రిర మల ఖల్ఖ్’ 
అప్ుపడు అత్నిక ిఅకకడి నుండి త్రరిగ ివ ళ్ళళవ్రకు ఏ రకమ ైన వ్సుత వ్ు నష్టం కలిగించదు. అందుల్ో నుంచి 
ఉదయప్ు మొదట ివేళ్ల్ో, రలత్రర మొదటి వేళ్ల్ో ప్రతీ మదస ా ం ఈ దుఆను మూడు స్లరుా  చదవ్టం : అల్లా హ్ 
నామమదతో ఆరంభిసుత నాును. ఆయన నామమదతో భూమలయకలశమదల్ల్ో ఏదీ నష్టం కలిగించదు మరియద 
ఆయన సరవం వినేవలడు, త ల్ుసుకునేవలడు. ఈ విష్యంల్ో ద ైవ్ ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం నుండ ి
పోర త్్హం నిరూప ంచబ్డటం వ్ల్న మరియద ఇద  ప్రతీ చ డు నుండ ిభదరత్కు కలరణం అవ్టం వ్ల్న. ఈ 
అజాకర్ ల్ు మరియద శరణద వేడుకునే దుఆల్ు అల్లా హ్ ప ై సత్య హృదయంతో విశలవసమదను కలిగి ఉండ ి
ఆయన ప ై నమాకమదను కలిగి ఉండ ిఅవి దేనిప ైన ైతే సూచిసుత నాుయో వలటిని అరధం చేసుకుని వలటి ప్టా 
శరదధ వ్హించ ేవలర ికొరకు చేత్బ్డి, ఇత్రతరా  వలటి కీడు నుండి జాగరత్త  ప్డటానికి గొప్ప కలరకలల్ు. మరియద 
అవి చేత్బ్డి సంభవించిన త్రువలత్ దానిని తొల్గించటానికి గొప్ప ఆయదధాల్ు కూడాను. దానికి తోడు 
కీడును తొల్గించమని, ఆప్దను దూరం చేయమని అల్లా హ్ తో కడు ధీనంగల వేడుకోవలలి, ఆయనను 
అరిధంచాలి. చేత్బ్డి మరియద ఇత్ర రోగమదల్ వ ైదయమద విష్యంల్ో ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం 
నుండ ినిరూప త్మ ైన దుఆల్ల్ో నుంచి ఇవి : 
 ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం వలటితో త్న అనుచరుల్ను మంత్రరంచేవలరు :  

అల్లా హుమా రబ్బనాుస్’అజ్ హబి్ల్ బ్ాస్’వ్ష్తె  అంత్షలా ఫత ‘ల్ల షలఫ అ ఇల్లా  ష్ ఫలఉక్ ష్ ఫలఅన్ 
ల్లయదగలద రు సఖమల’. 

దీనిని ఆయన మూడు స్లరుా  ప్లికే వలరు. హజరత్ జిబ్రయిళల్ అల్ ైహిస్ల్లం ద ైవ్ ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి 
వ్సలా్ంకు మంత్రరంచిన మంత్రమదల్ో నుంచి ఇద  కూడా ఉనుద  ఆయన ఇల్ల ప్లికలరు : నేను అల్లా హ్ 
నామమదతో నీకు మంత్రరసుత నాును నీకు బ్ాధ కలిగించే ప్రతీ వ్సుత వ్ు నుండి, ప్రతీ పలర ణమద యొకక ల్ేదా 
అసూయప్డ ే దృష్ ట కీడు నుండ.ి అల్లా హ్ నీకు నయం చేయదగలక. అల్లా హ్ నామమదతో నీకు 
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మంత్రరసుత నాును. ఈ దుఆను మూడు స్లరుా  చదవలలి. చేత్బ్డి వలటిలాిన త్రువలత్ దాని వ ైదయమద. 
ప్రతేయకించి ఆ మనిష్  ఎవ్రమైతే భారయతో సంభోగమద చేయటం నుండ ిఆప్బ్డాడ డో  అత్నికి ప్రయోజనకరమ ైన 
వ ైదయమద. ఏడు ప్చచని రేగద ఆకుల్ను తీసుకుని వలటిని రలయితో ల్ేదా వేరేవలటితో నూరలలి. వలటిని ఒక 
పలత్రల్ో వేస  అందుల్ో స్లునానికి అవ్సరమ ైన నీటిని వేస  అందుల్ో  

ఆయత్ుల్ కురక్,  {ఖుల్ యల అయదయహల్ కలఫ రూన్}8,  
{ఖుల్ హువ్ల్లా హు అహద్}9,  
{ఖుల్ అఊజు రబిబల్ ఫల్ఖ్}10,  

{ఖుల్ అఊజు రబిబనాుస్}11 

మరియద సూరే ఆరలఫ్ర ల్ో ఉను చేత్బ్డికు సంబ్ంధ ంచిన ఈ ఆయత్ుల్ు చదవలలి. అవి : మమమద 
మూస్లకు : నీ చేత్ర కరరను విసురు అని ఆదేశంచామద. అప్ుపడద  వలరి కనికటుట  వినాయస్లల్ను 
మింగేయస్లగింద . ఈ విధంగల సత్యం తేటత లా్మయింద . వలరు చేస నదంతా అసత్యంగల మిగిలిపో యింద . 
వలరు ఓడిపో యి, ప్రలభవ్ంపలల్ ై వ నుత్రరిగలరు.12మరియద సూరే యూనుస్ యొకక ఆయత్ుల్ు అవి : 
ఆరితేరిన మలంత్రరకుల్ందరినీ నా మదందు హాజరుప్రచండి అని ఫ ర్ఔన్ ఆదేశంచాడు. మలంత్రరకుల్ు 
వ్చిచనప్ుపడు మీరు ప్డవేయలల్నుకును వలటిని ప్డవ యయండి అని మూస్ల వలరితో అనాురు. వలరు 
ప్డవేయగలన ేమలంత్రరకుల్తో మూస్ల ఇల్ల అనాురు మీరు త చిచనద  మంత్రజాల్ం. అల్లా హ్ దానిని మిథ్యగల 
చేస  చూప స్లత డు. అల్లా హ్ ఇల్లంటి కల్ోా ల్ జనకుల్ ప్నిని చకకబ్డనివ్వడు. అప్రలధుల్కు 
మింగదడప్డకపో యినాసరే అల్లా హ్ త్న ఆదేశలల్ దావరల సతాయనిు సత్యంగల నిరూప స్లత డు.13మరియద సూరమ 
తాహా ల్ోని ఆయత్ుల్ు : వలరు ఓ మూస్ల మదందు నువ ైవనా ప్డవ యియ ల్ేదా మదందు మమమ ైనా 
ప్డవేస్లత మద అని అనాురు. ఆయన ఇల్ల ప్లికలరు ప్రవలల్ేదు మదందు మీర ేప్డవ యయండి. అప్ుపడు 
వలర ితరా ళ్ళా , వలర ికరరల్ు వలరి మంత్ర శకితచే ప్రిగమత్ుత త్ునుటుా  ఆయనకు త్ల్ప ంచాయి. అప్ుపడు మూస్ల 

                                                      
8 సూరత్ుల్ కలఫ రూన్ 1 వ్ ఆయత్ు 
9 సూరత్ుల్ ఇఖ్లా స్ 1 వ్ ఆయత్ు 
10 సూరత్ుల్ ఫల్క్ 1 వ్ ఆయత్ు 
11 సూరత్ునాుస్ 1 వ్ ఆయత్ు 
12 సూరత్ుల్ ఆరలఫ్ర 117 - 119 ఆయత్ుల్ు. 
13 సూరత్ు యూనుస్ 79 - 82 ఆయత్ుల్ు. 
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మనసుల్ోనే భయప్డాడ డు. అప్ుపడు మమమిల్ల అనాుమద : నువ్ువ ఏమలత్రం భయప్డకు నిశచయంగల 
నీదే ప ైచేయి అవ్ుత్ుంద  నీ కుడి చేత్రల్ో ఉను దానిని ప్డవేయి అద  వలళా్ మలయలజాల్లనిు ఇటేట 
మింగేసుత ంద . వలళ్ళా  కలిపంచిందంతా మలంత్రరకుల్ జిమిాకుక మలత్రమమ మలంత్రరకుడు ఏవిధంగల వ్చిచనా 
సఫలీకృత్ుడు కలల్ేడు.14 

ఈ త లియప్రచబ్డిన ఆయత్ుల్ను నీళా్ల్ో చద వి ఊద న త్రువలత్ దాని నుండ ిమూడు గదటుకల్ నీటనిి 
తరా గి మిగిలిన వలటితో స్లునం చేయలలి. దీని దావరల అల్లా హ్ త్ల్చుకుంట ేరోగమద నయం అవ్ుత్ుంద . ఒక 
వేళ్ రమండూ ల్ేదా ఎకుకవ్ స్లరుా  దానిు ఉప్యోగించే అవ్సరమమ ఉంట ే రోగం నయం అయిేయ వ్రకు 
చేయటంల్ో ఎటువ్ంటి దోష్ం ల్ేదు. 

చేత్బ్డిని నయం చేసే వ ైదయంల్ో నుంచి ప్రయోజనకరమ ైన వ ైదయం ఏమిటంట ేచేత్బ్డి చేస న వ్సుత వ్ు ప టిటన 
ప్రదేశమద నేల్ల్ో ల్ేదా ఏద ైన కొండల్ో ల్ేదా ఇత్ర చోట ఎకకడ ఉందో  గదరితంచటం కోసం ప్రయత్రుంచాలి. 
దానిు తీస  నాశనం చేసేత  చేత్బ్డి ప్రభావ్ం నిరకవరయమ ైపో త్ుంద . 

ఈ విష్యలల్ను త లియచేయటం అవ్సరమద వేటితోన ైతే చేత్బ్డి నుండ ిజాగరత్త గల ఉండవ్చుచ మరియద 
వలటితో చేత్బ్డి యొకక వ ైదయం చేయవ్చుచ. వ్ల్లా హు వ్లియదయతయత ఫతఖ్. 

ఇక చేత్బ్డ ి చేసేవలర ి చరయల్తో దాని వ ైదయం చేయటం ఏద ైతే జంత్ువ్ును కోయటం దావరల ల్ేదా 
ఇత్రవలటిని బ్లి ఇవ్వటం దావరల జినుుల్కు దగగరవ్టం వ్ంటిద . ఇద  సమాత్ం కలదు. ఎందుకంట ేఅద  
ష్ ైతాను చరయల్ోా ంచిద . అంతేకలదు అద  ప దు ష్ రుకల్ోంచిద . కలబ్టిట వీట ినుండ ిదూరంగల ఉండటం ఎంతో 
అవ్సరం. అల్లగే జయయత్రష్ుకల్తో, ప్ూజారుల్తో మరియద చేత్బ్డి చేసే వలరితో అడిగి వ ైదయం చేయటం 
మరియద వలరు చ ప పన వలటిని ఉప్యోగించటం సర ి కలదు. ఎందుకంటే వలరు విశలవసప్రుల్ు కలరు 
మరియద వలరు అబ్దుప్రుల్ు, పలపలత్ుాల్ు. అగోచర విష్యలల్ జాా నం త్మకు త ల్ుసని వలద ంచేవలరు 
మరియద ప్రజల్ను మోస్లనికి గదరిచేసేవలరు. వలసతవలనికి ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం గలరు వలర ి
వ్దుకు వ ళ్ళటం నుండి, వలరి వ్దుకు వ్చిచ అడగటం నుండి, వలరు చ ప పన వలటిని నిజమని నమాటం 
నుండ ిహ చచరించారు. దీని ప్రస్లత వ్న ఈ ప్ుసతకం యొకక ఆరంభంల్ోనే చేయబ్డింద . పలర మలణికమ ైన 
హదీసుల్ో ద ైవ్ ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం నుండి నిరూప త్మ ైనద . ఆయనను నష్రహ్ గదరించి 
అడిగిత ే ఇల్ల సమలధానమిచాచరు : అద  ష్ ైతాను చరయల్ోా ంచిద . దీనిని ఇమలమ్ అహాద్ మరియద 

                                                      
14 సూరత్ు తాహా 65 - 69 ఆత్ుల్ు. 



 

 

  10 
 
 

అబ్ూదావ్ుద్ జయియద్ సనద్ తో ఉల్ేా ఖంచారు. నష్ర అంటే చేత్బ్డి చేయబ్డిన వలడి నుండ ిచేత్బ్డిని 
నయం చేయటం. ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ఉదేుశం ఆయన ఈ ప్ల్కుల్ు : నష్ర ఏమిటంటే 
దానిని అజాా నుల్ు నిరవహించేవలరు. అద  ఎల్లగంటే చేత్బ్డిని నయం చేయటానికి చేత్బ్డి చేసేవలడిని 
అడగటం ల్ేదా ఇంకొక చేత్బ్డి చేసే వలడితో చేత్బ్డిని దాని ల్లంటిదానితోనే నయం చేయటం. 

ఇక చేత్బ్డిని మంత్రరంచటం దావరల, ధారిాక దుఆల్ దావరల నయం చేయటంల్ో ఎటువ్ంటి దోష్ం ల్ేదు. 
ఇంత్కు మదందు దాని ప్రస్లత వ్న వ్చిచంద  మరియద దాని గదరించి అల్లా మల ఇబ్ ు ఖయియమ్ 
రహిమహుల్లా హ్ మరియద ఫత్ుహ ల్ మజీద్ ల్ో అబ్దు రరహాాన్ బిన్ హసన్ రహాత్ులా్హి అల్ ైహి ఖుర్ఆన్, 
హదీసుల్ ఆధారలల్ను త లిపలరు. ఇత్ర ధారిాక విధావంసుల్ు కూడా దీని గదరించి ఖర్ఆన్ హదీసుల్ 
ఆధారలల్ు త లిపలరు. 

మదస ామదల్కు ప్రతీ కీడు నుండ ి రక్షణ భాగయమదను కలిగించమని, వలరి ధరామదను ప్రిరక్ించమని 
మరియద వలరిక ిఅందుల్ో ప్రిజాా నమదను ప్రస్లద ంచమని మరియద అల్లా హ్ ధరామదనకు విరుదధమ ైన 
వలటి నుండి ప్రిరక్ించమని అడగబ్డేవలడు అల్లా హ్. మరియద అల్లా హ్ త్న దాసుడు, త్న ప్రవ్కత 
మదహమాద్ ప ై, ఆయన కుటుంబ్మదప ై మరియద ఆయన సహచరుల్ప ై శుభాల్ను, శలంత్రని 
కురిప ంచుగలక. 

భారయ భరతకు చతే్బ్డ ిచయేటం. 
అబ్దు ల్ అజీజ్ బిన్ అబ్దు ల్లా హ్ బిన్ బ్ాజ్ రహిమహుల్లా హ్ త్రుప్ు నుండ ిగౌరవ్నీయదల్ ైన సో్ దరునికి 
అస్ల్లమద అల్ ైకుమ్ వ్రహాత్ుల్లా హి వ్బ్రకలత్ుహు. ఆ త్రువలత్ : 

మీ ల్ టర్ ( తారకకు వివ్రణ ల్ేకుండ) అంద నద . అల్లా హ్ మీకు ఋజుమలరగం చూప్ుగలక. మీరు మీ నవీన 

భారయను సంభోగించే నిరణయం చేసుకునుప్ుపడు మీకు బ్ాధ కలిగినదని మరియద మీరు ఫల్లన్ వ్యకిత వ్దుకు 
వ ళ్ళళరని ఆయన మీకు ఫతావ ఏద ైతే ఇచాచరో అద  మరయిద మీ మదనప్టి భారయ ఏద ైతే చరయకు పలల్పడినదో  
అద  మీరు మీ నవీన భారయను సంభోగం చేయటమద నుండ ి ఆటంకమదనకు కలరణమ ైన విష్యమద 
త లిస నద . మరియద ఈ విష్యంల్ో ధరా ఆదేశం గదరించి మలకు ప్రశు అడిగిన సంగత్ర త లిస నద . 

సమలధానం : మదనప్టి భారయ ఈ చరయకు పలల్పడినటుా  అంగకకరించినప్ుపడు ల్ేదా ఆ విష్యంల్ో ఆధారం 
ఉండ ినిరూప త్మ ైతే అటువ్ంటప్ుపడు ఆమ  ప దు  దుశచరయకు పలల్పడింద . అంత ేకలదు అవిశలవసమదనకు, 
అప్మలరగమదనకు గదరి అయినద . ఎందుకంటే ఆమ  చరయ నిష్ేధ త్ చేత్బ్డి. మరియద చేత్బ్డి చేసేవలడు 
అవిశలవసమదనకు పలల్పడాడ డు. అల్లా హ్ ఇల్ల స ల్విచాచడు : మరియద వలరు సుల్ మైలన్ రలజయ కలల్మదన, 
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ష్ ైతానుల్ు ప్ఠించ ే దానిని (జాల్ విదయను) అనుసరించారు. సుల్ ైమలన్ సత్యత్రరస్లకరి కలల్ేదు; కలనీ 

నిశచయంగల, ష్ ైతానుల్ు సతాయనిు త్రరసకరించారు. వలరు బ్ాబిల్ నగరమందు, హారూత్ మలరూత్, అనే 
ఇదురు ద ైవ్దూత్ల్ దావరల తేబ్డిన జాల్విదయను ప్రజల్కు నేరిపంచేవలరు. ఎవ్రికమైనా ఆ విదయను 
నేరేపటప్ుపడు, వలరిదురు (ద ైవ్దూత్ల్ు) ఇల్ల చ పేప వలరు: "నిశచయంగల మమమద (మలనవ్ుల్కు) ఒక ప్రకక్ష! 

కలబ్టిట మీరు (ఈ జాల్విదయను నేరుచకొని) సత్యత్రరస్లకరుల్ు కలకండ"ి. అయినప్పటికీ వలరు (ప్రజల్ు), 
భారలయ-భరతల్కు ఎడబ్ాటు కలిగించే (జాల్విదయ) వలరిదురి దగగర నేరుచకునేవలరు మరియద అల్లా హ్ అనుమత్ర 

ల్ేనిదే, దాని దావరల ఎవ్రిక ీఏ మలత్రం హాని కలిగించల్ేరు. మరియద వలరు నేరుచకునేద , వలరిక ినష్టం 
కలిగించేద,ే కలని ల్లభం కలిగించేద  ఎంత్ మలత్రం కలదు. మరియద వలసతవలనికి దానిని (జాల్విదయను) 
సతవకరించ ేవలనికి ప్రల్ోక స్ౌఖలయల్ల్ో ఏ మలత్రమూ భాగం ల్ేదని వలరిక ిబ్ాగల త ల్ుసు మరియద వలరు ఎంత్ 

త్ుచఛమ ైన స్ మదాకు బ్దుల్ుగల త్మను తామద అమదాకునాురు! ఇద  వలరికి త లిసేత  ఎంత్ 

బ్ాగదండేద !.15ఈ ఆయత్ు చేత్బ్డి అవిశలవసమని మరియద చేత్బ్డి చేసేవలడు అవిశలవసప్రుడని 

మరియద చేత్బ్డి చేసేవలడు త్మకు నష్టం కలిగించని, ల్లభం కలిగించని వలటిని నేరుచకునాురని మరియద 
వలర ిఉదేుశమద భారయభరతల్ మధయ దూరం చేయటమని మరియద వలర ికొరకు అల్లా హ్ వ్దు  ప్రళ్యద నమదన 

ఎటువ్ంట ిభాగమద ల్ేదని సూచిసుత ంద . అంట ేవలర ికొరకు మదకితల్ో ఎటువ్ంటి భాగం ల్ేదు.  
పలర మలణికమ ైన హదీసుల్ో ద ైవ్ ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం నుండ ినిరూప త్మ ైనద .  
ఆయన ఇల్ల స ల్విచాచరు :  

వినాశకరమ ైన ఏడు మహాపలపలల్ నుండి మిమాలిు రక్ంిచుకోండి. అవి ఏమిటి ఓ ప్రవ్కలత  అని అడగతి ే

ఆయన ఇల్ల సమలధానమిచాచరు : 

1. ష్ రుకబిల్లా హ్ (అల్లా హ్'కు ఇత్రుల్ను భాగస్లవమయ ప్రచటం)  
2. చతే్బ్డి  
3. అల్లా హ్ నిష్ధే ంచిన పలర ణనిి అకలరణంగల హత్మలరచటం  
4. వ్డడడ  త్రనడం  
5. అనాధల్ స్ మదాను అనాయయంగల త్రనటం  
6. యదదుం నుండ ివ నుత్రరగి ిపలరిపో వ్టం  
7. అభాగదయరలల్ నై, అమలయకుల్ నై మహళి్ల్ప ై అప్నిందల్ు మోప్టం. 

                                                      
15 సూరత్ుల్ బ్ఖర-ఆయత్ు102 
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అయిత ేనీకు మందు ఇచిచన వ్యకిత సతత ర ల్లగే చేత్బ్డి చేసేవలడని సపష్టమయియంద . ఎందుకంటే అత్డు చేత్బ్డి 
ప్నుల్ను చేత్బ్డి చేసేవలరితోనే త ల్ుసుకునాుడు మరియద అత్డు కూడా చాల్ల వ్యవ్హారమదల్ల్ో 
అగోచరవిష్యలల్ జాా నం త ల్ుసు అని వలద ంచి పేరుగలంచిన జయయత్రష్ుకల్ు, ప్ూజారుల్ల్ోంచివలడు. మదస ా ం 
వలర ి నుండ ి జాగరత్తగల ఉండటం మరియద వలరు అగోచర విష్యమదల్ జాా నం ఉనుదని వలద ంచిన 
విష్యంల్ో వలరిని నమాకుండా ఉండటం త్ప్పనిసరి. ఎందుకంటే ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం 
ఇల్ల త లియప్రచారు : జయయత్రష్ుకడి వ్దుకి వ ళ్ళళ అత్నిు ఏద ైనా విష్యం గదరించి అడిగి త ల్ుసుకొని దానిు 
నమిానట్లా తే ఆ వ్యకిత నమలజు నల్భ ై రోజుల్ వ్రకు ఆమోద ంచబ్డదు. -- దీనిని మదస ా ం త్న సహీహ్ ల్ో 
ఉల్ేా ఖంచారు. మరియద ద ైవ్ప్రవ్కక సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం కూడా ఇల్ల త లియప్రచారు : ఒక 
జయయత్రష్ుయని వ్దుకు గలని యలజకుని వ్దుకు గలని వ్చిచ అత్ను చ ప పనదంతా విశవస ంచినవలడు 
మదహమాద్ సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ప ై అవ్త్రించిన దానిని త్రరసకరించాడు. 

మీకు జరిగిన దానికి మీరు ప్శలచతాత ప్పడి చింత్రంచటం త్ప్పనిసరి. మరియద కమిష్న్ (హ ైఅత్ుల్ అమరి 
బిల్ మలరూఫ  వ్నుహ ిఅనిల్ మదనకరి) అధయక్షుడికి, కోరుట  అధయక్షుడిక ిప్రస్లత వించబ్డిన వ్యకిత గదరించి 
మరియద మీ మదనుప్టి భారయ గదరించి త లియజేయలలి. త్దావరల కోరుట  మరియద అధ కలరం వలరిని 
నిరోధ ంచేద  చేస్లత యి. మీకు ఇల్లంటి సంఘటన జరిగినప్ుపడు మీరు ధారిాక ప్ండిత్ుల్ను సంప్రద ంచాలి. 
త్దావరల వలరు మీకు ధారిాక వ ైదయం త ల్ుప్ుతారు. అల్లా హ్ మలకు మరియద మీకు ధరా అవ్గలహనను, 
దానిప ై నిల్కడను, దానికి విరుదధమ ైన వలటి నుండి భదరత్ను ప్రస్లద ంచుగలక. నిశచయంగల ఆయన 
అమిత్ంగల దాత్ృత్వం గల్వలడు మరియద ఔదారుయడు. 

మీ ప  ైఅల్లా హ్ శలంత్ర, కలరుణయమద, శుభాల్ు కురపి ంచుగలక. 

చతే్బ్డ ిచసేవేలరనిి, గలరడ ిచసేవేలరనిి అడగటం యొకక ధరలాదశేం: 
ప్రశు : రయిలద్ నుండి ఒక స్ో దరుడు : స్లద్ ఐన్ బ్ా ఈ విధంగల ప్రశుసుత నాుడు :  

యమన్ యొకక కొనిు పలర ంత్మదల్ల్ో కొందరు వ్యకుత ల్ునాురు. వలరు సయియద్ ల్ు అని ప ల్ువ్బ్డుతారు. 
వలరు ధరామదనకు విరుదధమ ైన విష్యమదల్ను తీసుకొసుత నాురు. ఉదాహరణకి గలరడ,ి త్ద త్ర 
విష్యలల్ు. వలరు ప్రజల్కు నయం కలని రోగమదల్ను నయం చేసే స్లమరధయమద త్మకు ఉనుదని 
వలద సుత నాురు. మరియద కత్ుత ల్తో త్మ సవయమదను గలయప్రచుకుని ల్ేదా త్మ నాల్ుకల్ను కత్రతరించి 
ఎటువ్ంట ినష్టం కల్గకుండా వలటిని యదావిద గల అత్రకించి దానిప ై ఆధారం చూప్ుత్ునాురు. వీరిల్ో 
నుండ ికొంత్మంద  నమలజు చద వేవలరు ఉనాురు మరికొందరు నమలజుల్ు చదవ్నివలరు ఉనాురు. ఇల్లగే 
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వలరు త్మ సవయం కొరకు ఇత్ర వ్ంశమదల్ో వివలహం చేసుకోవ్టానికి సమాత్ంగల భావిస్లత రు. మరియద 
త్మ వ్ంశంల్ో వివలహం చేసుకోవ్టమదను ఎవ్రిక ీఇష్టప్డరు. రోగదల్ కొరకు వలరు దుఆ చేసేటప్ుపడు ఓ 
అల్లా హ్, ఓ ఫుల్లన్ వ్యకిత అత్డు వలర ిప్ూరివకుల్ల్ోంచి ఒకడు అని ప్ల్ుకుతారు. ప్ూరవ ద నమదల్ల్ో 
ప్రజల్ు వలరిని ప దువలరిగల భావించేవలరు మరియద వలరు వలరిని అస్లధారణ వ్యకుత ల్ుగల, అల్లా హ్ కు దగగర 
వలరిగల ప్రిగణించేవలరు, అంతేకలదు వలరిని అల్లా హ్ వ్యకుత ల్ని ప లిచేవలరు. ఇప్ుపడు వలరిల్ోని ప్రజల్ు 
విభజించబ్డాడ రు. వలరిల్ో కొందరు యదవ్కుల్ు మరియద కొంత్మంద  విదాయవ్ంత్ుల్చే వ్యత్రరేకించబ్డాడ రు 
మరియద వలరిల్ో కొందరు వ్ృదుధ ల్ు మరియద విదాయవ్ంత్ుల్ు వలరిని అంటిప టుట కుని ఉనాురు. ఈ 
విష్యంల్ో వలసతవ్మదను త లియజేయమని మీతో మమమద కోరుత్ునాుమద.  

జవలబ్ద : వీరందరు మరియద వలరిల్లంటివలరు అందరు దుశచరయల్ు, త్ప్ుపడు చరయల్ు గల్ 
సూఫతల్ల్ోంచివలరు. మరియద వలరు కూడా ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ఇల్ల త లియప్రచిన 
జయయత్రష్ుకల్ోా ంచివలరు : జయయత్రష్ుకడి వ్దుకి వ ళ్ళళ అత్నిు ఏద ైనా విష్యం గదరించి అడిగి త ల్ుసుకొని దానిు 
నమిానట్లా తే ఆ వ్యకిత నమలజు నల్భ ై రోజుల్ వ్రకు ఆమోద ంచబ్డదు. మరియద ఇద  వలరు త్మకు 
అగోచరవిష్యమదల్ గదరించి జాా నం ఉనుదని వలద ంచటం వ్ల్న, వలరు జినుుల్కు సేవ్ చేయటం వ్ల్న 
మరియద వలరిని ఆరలధ ంచటం వ్ల్న మరియద వలరు రకరకలల్ చేత్బ్డి కలరలయల్ు చేయటం వ్ల్న వలరు 
ప్రజల్ను మోసమదనకు గదరి చేయటం వ్ల్న, దాని గదరించి అల్లా హ్ మూస్ల, ఫ ర్ఔన్ సంఘటనల్ో ఇల్ల 
త లియప్రచాడు : (మూస్ల) అనాురు : "(మదందు) మీరే విసరండి!" వలరు (త్మ కరరల్ను) విస ర,ి ప్రజల్ 
చూప్ుల్ను మంత్రమదగధం చేసూత  వలరిక ి భయం కలిగించ ే ఒక అదుుత్మ ైన మలయలజాల్లనిు 
ప్రదరిశంచారు.16కలవ్ున వలరి వ్దుకు రలవ్టం మరియద వలరిని అడగటం సమాత్ం కలదు. ఈ హదీసు వ్ల్న 
మరియద ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం వలర ివలకుక వ్ల్న : ఒక జయయత్రష్ుయని వ్దుకు వ్చిచ అత్ను 
చ ప పనదంతా విశవస ంచినవలడు మదహమాద్ సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ప ై అవ్త్రించిన దానిని 
త్రరసకరించాడు. వేర ేప్దాల్ల్ో ఇల్ల ఉనుద  : ఒక జయయత్రష్ుయని వ్దుకు గలని యలజకుని వ్దుకు గలని వ్చిచ 
అత్ను చ ప పనదంతా విశవస ంచినవలడు మదహమాద్ సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ప ై అవ్త్రించిన దానిని 
త్రరసకరించాడు. 

ఇక వలరు అల్లా హేత్రుల్ను వేడుకోవ్టం, అల్లా హేత్రుల్ను సహాయం కోసం అరిధంచటం ల్ేదా వలర ిఈ 
వలదన త్మ తాత్మదతాత త్ల్కు, త్మ ప్ూరివకుల్కు విశవంల్ో అధ కలరమద చ ల్లయించే హకుక ఉనుదని 
                                                      
16 సూరత్ుల్ ఆరలఫ్ర 116'ఆయత్ు. 
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ల్ేదా రోగదల్కు నయం చేసే స్లమరధయం వలరికి ఉనుదని ల్ేదా వలరి మరణం త్రువలత్ ల్ేదా ప్రోక్షంగల వలరు 
దుఆల్ను సతవకరిస్లత రని ఇవ్నీు అల్లా హ్ ప్టా అవిశలవసమదను కనబ్రచటం మరియద ప దు ష్ రుకల్ో 
వ్స్లత యి. వలరిని నిరలకరించటం, వలర ివ్దుకు వ ళ్ళకుండా ఉండటం, వలరిని అడగకుండా ఉండటం, వలరిని 
నమాకుండా ఉండటం త్ప్పనిసరి. ఎందుకంటే వలరూ ఈ కలరలయల్ల్ో ప్ూజారుల్, జయయత్రష్ుకల్ మరియద 
మదష్ రకుల్ చరయల్ను సమీకరించారు. వలరు అల్లా హేత్రుల్ ైన జినుుల్ు, మృత్ుల్ను మరియద త్మ 
తాత్మదతాత త్ల్ు, త్మ ప్ూరివకుల్ని చ ప్ుపకునే వలరమైన ల్ేదా ఇత్ర జనుల్కు విల్లయత్ మరియద 
కరలమత్ ల్ు ఉనువ్ని వలద ంచే వలరమైనా వలరు వలరిని ఆరలధ ంచేవలరు, సహాయం కోసం అరిధంచేవలరు 
మరియద సహాయం చేయమని వేడుకునేవలరు. అంతేకలదు ఇవ్నిు ప్రిశుదధ ధరామదల్ో దేవష్ ంప్బ్డిన 
జయయత్రష్ుకల్, ప్ూజారుల్, గలరడి చేసేవలర ిచరయల్ోా ంచివి. 

దేవష్ ంప్బ్డిన చరయల్ు వలరు త్మ సవయమదను కత్ుత ల్తో గలయం చేసుకోవ్టం ల్ేదా త్మ నాల్ుకల్ను 
కోసుకోవ్టం ఇవ్నిు ప్రజల్మదందు కనికటుట  ల్లంటవిి. ఇవ్నిు నిష్ేధ త్ చేత్బ్డి రకలల్ోా ంచివి. ఇవి 
నిష్ేధ త్మ ైనవ్ని వలటి నుండి జాగరత్తప్డాల్ని ఇంత్కు మదందే ఖుర్ఆన్ హదీసుల్ ఆధారలల్ు వ్చిచ 
ఉనువి. వీటితో మోసపో వ్టం ఒక బ్దద ుమంత్ుడికి త్గదు. ఇద  అల్లా హ్ ఏద ైతే ఫ ర్ఔన్ మలంత్రరకుల్ గదరించి 
త లియప్రచాడో  ఆ కోవ్కు చ ంద నద  : అవి వలరి మంత్రశకిత వ్ల్న ఆయనకు ప్రిగమడుత్ునుటుా  
అనిప ంచినవి.17వీరందరు చేత్బ్డికి, గలరడికి, జయయత్రష్కమదకు, ప దు ష్ రుకకు, అల్లా హేత్రుల్ను ఆప్దను 
తొల్గించమని సహాయం అరిధంచటంకు, అల్లా హేత్రుల్ను సహాయంచేయమని వేడుకోవ్టంకు, అగోచర 
విష్యమదల్ జాా నం ఉనుదని వలద ంచటమదనకు, విశవమద యొకక జాా నమదల్ో అధ కలరమద 
చ ల్లయించటమదనకు మధయ సమీకరించారు. ఇవి ప దు ష్ రుక, బ్హిరగత్ అవిశలవసప్ు చాల్ల రకలల్ోా ంచివి 
మరియద అల్లా హ్ నిష్ేధ ంచిన గలరడి చరయల్ోా ంచివి మరియద అల్లా హ్ కు త్ప్ప ఎవ్రికి త లియని 
అగోచరజాా నమద ఉనుదని వలద ంచటంల్ోంచిద . అల్లా హ్ ఇల్ల స ల్విచాచడు : వలరితో అను: ఆకలశలల్ల్ోను 
మరియద భూమిల్ోను ఉను అగోచర విష్యజాా నం గల్వలడు అల్లా హ్ త్ప్ప మరొకడు ల్ేడు. వీరి స ుత్రని 
త ల్ుసుకున ేమదస ామదల్ందరిప ై అనివలరయమయిేయద మిటంటే వీరిని త్రరసకరించాలి, వీరి చ డు చరయల్ను 
బ్హిరంగప్రచాలి మరియద అసహయకరమ ైనవ్ని త లియప్రచాలి మరియద వలరి వ్యవ్హారమదను 
పలల్కుల్కు చేరవేయలలి.18 

                                                      
17 సూరత్ు తాహా -66వ్ ఆయత్ు 
18 సూరత్ు నమా్ -ఆయత్ు 65 
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ఈ విష్యమదల్ు ఇస్లా మీయ దేశలల్ల్ో జరిగినప్ుపడు వలరు ధరా ప్రంగల అరుహ ల్ ైన శక్షల్ను వలరికి 
కలిగించాలి వలర ి కీడును అణచివేయటానికి మరియద వలర ిదుష్చరయల్ నుండ,ి వలరి మోసమద నుండ ి
మదస ామదల్కు మదుత్ుగల. 
మరియద అల్లా హ్ భాగయమదను కలిగించేవలడు. 

జినుుల్ సహాయం తీసుకున ేనాటు వ దైుయని వ్దు  వ దైయం చసేుకోవ్టం. 
ప్రశు : ఇకకడ కొంత్మంద  నాటు వ ైదయం దావరల వ ైదయం చేసుకునేవలరు దీనిని వలరు నాటు వ ైదయం 
అంటునాురు. నేను వలర ివ్దుకు వ్చిచనప్ుపడు అంటే నాటు వ ైదుయని వ్దుకు వ్చిచనప్ుపడు అత్డు నాతో 
ఇల్ల ప్లికేవలడు : నీవ్ు నీ పేరు మరియద నీ త్ండిర పేరు రలస  నాకిచిచ రేప్ు నా వ్దుకు రల. ఆ వ్యకిత మరుసటి 
రోజు అత్ని వ్దుకు వ ళ్ళళతే అత్డు అత్నితో ఇల్ల ప్ల్ుకుతాడు : నీకు ఫల్ల రోగం సంభవించినద . ఇల్ల 
ఇల్ల చేసేత  నీకు నయమవ్ుత్ుంద . ఆ వ ైదుయడు వ ైదయంల్ో అల్లా హ్ కల్లంను (ఖుర్ఆన్ ఆయత్ుల్ను) 
ఉప్యోగిసుత నాుడు అని వలరిల్ో ఒకరు చ పలపరు. ఇల్లంటి వలర ివిష్యంల్ో మీ అభిపలర యం ఏమిటి ?. 
వలర ివ్దుకు వ ళ్ళళవిష్యంల్ో ఆదేశం ఏమిటి ?. సతన్ ఐన్ గమైన్. హాయిల్ ప్టటణం. 

జవలబ్ద : ఎవ్రమైత ే వ ైదయం చేయటంల్ో ఈ విధమ ైన చరయకు పలల్పడుతాడో  అత్డు జినుుల్ సేవ్ 
తీసుకుంటునాుడని మరియద అగోచర విష్యలల్ జాా నం ఉనుదని వలద ంచేవలడని ఒక ఆధారం. కలవ్ున 
అత్ని వ్దు వ ైదయం చేయించుకోవ్టం సమాత్ం కలదు. అల్లగే అత్ని వ్దుకు వ ళ్ళటం, అత్నిని అడగటం 
సమాత్ం కలదు. ఎందుకంటే ఈ విధమ ైన జనుల్ విష్యం గదరించి ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం 
యొకక ఈ ప్ల్ుకుల్ు కల్వ్ు : జయయత్రష్ుకడి వ్దుకి వ ళ్ళళ అత్నిు ఏద ైనా విష్యం గదరించి అడిగ ిత ల్ుసుకొని 
దానిు నమిానట్లా తే ఆ వ్యకిత నమలజు నల్భ ై రోజుల్ వ్రకు ఆమోద ంచబ్డదు. మదస ా ం త్న సహీహ్ ల్ో 
ఉల్ేా ఖంచారు. జయయత్రష్ుకల్ వ్దుకు, ప్ూజారుల్ వ్దుకు, చేత్బ్డి చేసేవలరి వ్దుకు వ ళ్ళటం విష్యంల్ో 
వలరింప్ు మరియద వలరిని అడగటం గదరించి, వలరిని నమాటం గదరించి వలరింప్ు చాల్ల హదీసుల్ల్ో ద ైవ్ 
ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం నుండ ినిరూప త్మ ైనద . ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ఇల్ల 
స ల్విచాచరు : ఒక జయయత్రష్ుయని వ్దుకు వ్చిచ అత్ను చ ప పనదంతా విశవస ంచినవలడు మదహమాద్ 
సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ప ై అవ్త్రించిన దానిని త్రరసకరించాడు. కంకరు రలళ్ళను ల్ేదా గవ్వల్ను విస ర ి
ల్ేదా నేల్ప  ైగకత్ల్ను గకస  ల్ేదా రోగ ిపేరు, అత్ని త్లాి పేరు, అత్ని బ్ందువ్ుల్ పేరాను అడిగ ిఅగోచర 
విష్యలల్ గదరించి జాా నం ఉనుదని వలద ంచే వలరందరు ఇవ్నిు చరయల్ు ద ైవ్ ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి 
వ్సలా్ం అడగటం నుండ,ి విశవస ంచటం నుండి వలరించిన జయయత్రష్ుకల్, ప్ూజారుల్ చరయల్ప ై సూచిసుత నువి. 
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వలర ినుండ,ి వలరిని అడగటం నుండ ిమరియద వలర ివ్దు వ ైదయం చేయించుకోవ్టం నుండి జాగరత్తగల ఉండటం 
త్ప్పనిసరి. ఒకవేళ్ వలరు ఖుర్ఆన్ దావరల వ ైదయం చేసుత నాుమని వలద ంచినా సరమ. ఎందుకంటే అద  
అసత్యప్రుల్ు, దగల చేసేవలరు, మోసం చేసే ప్రజల్ అల్వలటుా . వలరు ప్ల్ుకుత్ును మలటల్ల్ో వలరిని 
నమాటం సరికలదు. వలరిల్ో ఏ ఒకకరిన ైనా గదరితంచిన వలరిప ై అనివలరయమయిేయదేమిటంటే అత్ని 
విష్యమదను తీరుపనిచేచ నాయకుల్, పలల్కుల్ వ్దుకు మరియద ప్రతీ ప్టటణంల్ోని కేందరా ల్కు చేరవేస  
వలరిప  ైఅల్లా హ్ ఆదేశం ప్రకలరం తీరుప నిచేచటటుా  చేయలలి. మరియద మదస ామదల్ు వలరి కీడు నుండ,ి వలరి 
చ డు నుండ ిమరియద వలరు ప్రజల్ సంప్దల్ను చ డు మలరగమదల్ దావరల త్రనటం నుండి భదరంగల ఉండాలి. 

అల్లా హ్ తోనే సహాయం తీసుకోబ్డును. ప్ుణాయల్ను చేసే భాగయమద మరియద చ డు నుండి భదరంగల ఉండే 
శకిత అల్లా హ్ తో మలత్రమమ. 

చతే్బ్డకి ిధరాప్రంగల వ దైయం: 
ప్రశు : ధారిాక ప్ండిత్ుడు చ ప్పటం నేను వినాును ఆ వ్యకిత విష్యంల్ో ఎవ్రమైతే త్నకు చేత్బ్డి 
చేయబ్డినదని భావిసుత నాుడో  అత్డు ఏడు రేగద ప్ండు ఆకుల్ను తీసుకుని వలటిని ఒక బ్ొ కికన నీటిల్ో 
వేస  దానిప ై రమండు సూరలల్ు : సూరత్ుల్ ఫల్ఖ్, సూరత్ునాుస్ మరియద ఆయత్ుల్ కురక్, సూరత్ుల్ 
కలఫ రూన్ మరియద అల్లా హ్ వలకుక "వ్మల ఉనిజల్ అల్ల్ మల్కమైని బిబ్ాబిల్ హారూత్ వ్ 
మలరూత్"19మరియద సూరత్ుల్ ఫలత్రహ చదవలలి. ఇద  ఎంత్ వ్రకు సరమైనద  ? . మరియద త్నకు చేత్బ్డి 
చేయబ్డినద  అని భరమ ప్డేవలడు ఏమి చేయలలి ?. మీరు మలకు ల్లభం చేకూరచండి అల్లా హ్ మీకు ల్లభం 
చేకూరుస్లత డు. 

సమలధానం : చేత్బ్డి ఉనికిల్ో ఉనుదనటంల్ో సందేహం ల్ేదు. మరియద దానిల్ో కొనిు ఊహాత్ాకం. 
మరియద అద  వలటిల్ుా త్ుంద  మరియద అల్లా హ్ అనుమత్రతో ప్రభావ్ం చూప్ుత్ుంద . ఎల్లగమైతే అల్లా హ్ 
చేత్బ్డ ిచేసేవలర ివిష్యంల్ో త లియప్రచాడో  : వలరు సుల్ ైమలను రలజయంల్ోని ష్ ైతానుల్ు అవ్ల్ంభించిన 
విష్యలల్ వ నుకప్డాడ రు. అసల్ు సుల్ ైమలను ఎనుడూ అవిశలవస్లనికి ఒడిగటటల్ేదు, ఈ అవిశలవస పో కడ 
అసల్ు ష్ ైతానుల్దే. వలరు ప్రజల్కు చేత్బ్డిని నేరేపవలరు. వలరు బ్ాబిల్ోనియలల్ో హారూత్, మలరూత్ అన ే
ఇదురు ద ైవ్దూత్ల్ప ై అవ్త్రింప్జేయబ్డిన విదయ వ ంటప్డాడ రు. ''మమమద ఒక ప్రకక్ష వ్ంటివలరం. నువ్ువ 
మలత్రం అవిశలవస్లనికి పలల్పడకు'' అని (సపష్టంగల) చ ప్పనంత్వ్రకూ వలరు (ఇదురూ) ఎవ్రిక ీఆ విదయను 

                                                      
19 సూరత్ుల్ బ్ఖర-ఆయత్ు102 
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నేరేపవలరు కూడా కలదు. అంటే ఇదురు దూత్ల్ు అయినప్పటికీ జనుల్ు వలర ిదగగర భారలయభరతల్ను విడగొటేట 
విదయను నేరుచకునేవలరు. ఎంత్ చేస నా వలరు అల్లా హ్ అనుమత్ర ల్ేకుండా ఆ చేత్బ్డి దావరల ఎవ్రిక ీ
ఎల్లంటి కీడు కలిగించల్ేరు సుమల! చేత్బ్డి ప్రభావ్ం చూప్ుత్ుంద . కలని అద  అల్లా హ్ ఇష్టప్ూరవకంగల 
జరుగదత్ుంద . ఏద ైన జరిగితే అద  అల్లా హ్ తీరుపతో ఆయన విధ వలర త్తో మలత్రమమ జరుగదను. అయితే ఈ 
చేత్బ్డిక ిఒక నివలరణ ఉంద . మరియద దానికి మందూ ఉంద . అద  ద ైవ్ ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ంప ై 
కూడా వలటిలాినద . కలని అల్లా హ్ ఆయనను దాని నుండి మదకితని ప్రస్లద ంచి ఆయనను దాని కీడు నుండి 
రక్ించాడు. మరియద మలంత్రరకుడు చేస న దానిని వలరు కనుగదని తీస  నాశనం చేశలరు. అల్లా హ్ త్న ప్రవ్కత 
సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ంను దాని నుండ ిఉప్శమనం కలిగించాడు. ఈ విధంగల మలంత్రరకుడు చేస నద  
ఏద ైతే దారమదల్ను మదడి వేయటం ల్ేదా మమకుల్ను ఒకదానితో ఒకట ికలిప  కటిటవేయటం ల్ేదా వేరేవి 
ల్భించినప్ుపడు వలటిని నాశనం చేయలలి. ఎందుకంటే మలంత్రరకుల్ ప్ని ఏమిటంటే వలరు త్మ దుర 
ఉదేుశలల్ కొరకు మదడుల్ల్ో ఊదుతారు మరియద వలటిప ై కొడుతారు. ఒకొకకకస్లరి అల్లా హ్ ఇష్టప్ూరవకంగల 
వలరు త్ల్చుకునుద  ప్ూరతవ్ుత్ుంద . ఒకొకకకస్లరి అద  నిరకవరయమవ్ుత్ుంద . కలవ్ున మన ప్రభదవ్ు ప్రతీద  
చేసే స్లమరధయమద కల్వలడు. ఆయన ప్రిశుదుధ డు మరియద మహో నుత్ుడు. కొనిుస్లరుా  ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం 
దావరల చేత్బ్డి యొకక వ ైదయం చేయబ్డును. అద  చేత్బ్డి చేయబ్డిన వ్యకిత మత్రస తమిత్ం సరిగల ఉండి 
సవయంగల చదువ్ుకునాు సరిపో త్ుంద . కొనిుస్లరుా  ఇత్రుల్ు ఖుర్ఆన్ చద వి అత్ని హృదయంప ై ల్ేదా 
అత్ని శరకర ఇత్ర భాగంప  ైఊదుతారు. అత్నిప ై సూరత్ుల్ ఫలత్రహా, ఆయత్ుల్ కురక్, సూరత్ుల్ ఇఖ్లా స్, 
సూరత్ుల్ ఫల్ఖ్, సూరత్ునాుస్ మరియద సూరత్ుల్ అఅ్ రలఫ్ర మరియద సూరత్ు తాహా నుండి త లిస న 
చేత్బ్డిక ిసంబ్ంధ ంచిన ఆయత్ుల్ను చదువ్ుతారు. సూరత్ుల్ అఅ్ రలఫ్ర ల్ోని ఆయత్ుల్ు :  
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మమమద మూస్లకు : నీ చేత్ర కరరను విసురు అని ఆదేశంచామద. అప్ుపడద  వలరి కనికటుట  వినాయస్లల్ను 
మింగేయస్లగింద . ఈ విధంగల సత్యం తేటత లా్మయింద . వలరు చేస నదంతా అసత్యంగల మిగిలిపో యింద . 
వలరు ఓడిపోయి, ప్రలభవ్ంపలల్ ై వ నుత్రరిగలరు.20 

సూరత్ు యూనుస్ నుండి అల్లా హ్ వలకుక : ఆరితేరిన మలంత్రరకుల్ందరినీ నా మదందు హాజరుప్రచండి 
అని ఫ ర్ఔన్ ఆదేశంచాడు. మలంత్రరకుల్ు వ్చిచనప్ుపడు మీరు ప్డవేయలల్నుకును వలటిని ప్డవ యయండి 
అని మూస్ల వలరితో అనాురు. వలరు ప్డవేయగలనే మలంత్రరకుల్తో మూస్ల ఇల్ల అనాురు మీరు త చిచనద  
మంత్రజాల్ం. అల్లా హ్ దానిని మిథ్యగల చేస  చూప స్లత డు. అల్లా హ్ ఇల్లంటి కల్ోా ల్ జనకుల్ ప్నిని 
చకకబ్డనివ్వడు. అప్రలధుల్కు మింగదడప్డకపోయినాసరే అల్లా హ్ త్న ఆదేశలల్ దావరల సతాయనిు 
సత్యంగల నిరూప స్లత డు.21 

సూరత్ు తాహా నుండ ిఅల్లా హ్ వలకుక : వలరు ఓ మూస్ల మదందు నువ ైవనా ప్డవ యియ ల్ేదా మదందు 
మమమ ైనా ప్డవేస్లత మద అని అనాురు. ఆయన ఇల్ల ప్లికలరు ప్రవలల్ేదు మదందు మీరే ప్డవ యయండి. 
అప్ుపడు వలరి తరా ళ్ళా , వలరి కరరల్ు వలరి మంత్ర శకితచే ప్రిగమత్ుత త్ునుటుా  ఆయనకు త్ల్ప ంచాయి. అప్ుపడు 
మూస్ల మనసుల్ోనే భయప్డాడ డు. అప్ుపడు మమమిల్ల అనాుమద : నువ్ువ ఏమలత్రం భయప్డకు. 
నిశచయంగల నీదే ప ైచేయి అవ్ుత్ుంద . నీ కుడి చేత్రల్ో ఉను దానిని ప్డవేయి. అద  వలళా్ మలయలజాల్లనిు 
ఇటేట మింగేసుత ంద . వలళ్ళా  కలిపంచిందంతా మలంత్రరకుల్ జిమిాకుక మలత్రమమ. మలంత్రరకుడు ఏవిధంగల వ్చిచనా 
సఫలీకృత్ుడు కలల్ేడు.22 

మరియద సూరత్ుల్ కలఫ రూన్ చివ్ర ివ్రకు, ఖుల్ హువ్ల్లా హు అహద్, ఖుల్ అఊజుబి రబిబల్ ఫల్ఖ్, 
ఖుల్ అఊజుబి రబిబనాుస్ కూడా చదవలలి. సూరత్ుల్ ఇఖ్లా స్, సూరత్ుల్ ఫల్ఖ్, సూరత్ునాుస్ ను 
మూడు స్లరుా  చదవ్టం ఉత్తమం. ఆ త్రువలత్ అత్ని కొరకు ష్ ఫల కల్గలల్ని దుఆ చేయలలి. అల్లా హుమా 
రబ్బనాుస్’ అజ్ హిబిల్ బ్ాస్’ వ్ష్ ె అంత్షలా ఫత ‘ల్ల ష్ ఫలఅ ఇల్లా  ష్ ఫలఉక ష్ ఫల అన్ ల్ల యదగలద రు 
సఖమల’. దీనిని మూడు స్లరుా  చద వలలి. మరియద అత్ను ఇల్ల మంత్రరంచాలి : అల్లా హ్ నామమదతో నేను 
నీప ై మంత్రరసుత నాును నీకు బ్ాధ కలిగించ ేప్రతీ వ్సుత వ్ు నుండి మరియద ప్రతీ పలర ణి యొకక, అసూయ చ ందే 
కళ్ళ యొకక కీడు నుండి. అల్లా హ్ నీకు నయం చేయదగలక. అల్లా హ్ నామమదతో నీకు నేను 

                                                      
20 సూరత్ుల్ బ్ఖర-ఆయత్ు 102 
21 సూరత్ుల్ అఅ్ రలఫ్ర 117 నుంచి 119 వ్రకు ఆయత్ుల్ు. 
22 సూరత్ు యూనుస్ 79 - 82 ఆయత్ుల్ు. 
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మంత్రరసుత నాును. దీనిని మూడు స్లరుా  చదవలలి. మరియద అత్నికి నయం అవ్టం కొరకు మరియద 
ఆరోగయం కొరకు దుఆ చేయలలి. మరియద త్న మంత్రరంచటంల్ో ఇల్ల చద వినా మంచిద  : అల్లా హ్ యొకక 
ప్రిప్ూరణ ప్దాల్తో ఆయన సృష్ టంచిన వలటి కీడు నుండి నేను నీ కొరకు శరణద వేడుకుంటునాును. 
మరియద దీనిని మూడుస్లరుా  చదవలలి.23 

ఇవ్నిు ప్రయోజనకరమ ైన మందుల్ోా ంచివి. ఒక వేళ్ ఈ మంత్రమదను, దుఆను నీటిల్ో చద వి ఆ త్రువలత్ 
చేత్బ్డ ి చేయబ్డిన వ్యకిత అందుల్ో నుంచి తరా గలలి. మిగిలిన నీటితో స్లునం చేయలలి. ఇద  అల్లా హ్ 
ఇష్టప్ూరవకంగల వ ైదయం మరియద ఆరోగయం యొకక కలరకలల్ోా ంచి అవ్ుత్ుంద . ఒకవేళ్ నీటిల్ో ఏడు ప్చచని 
రేగద ఆకుల్ను నూరిన త్రువలత్ వేస నా అద  కూడా వ ైదయం యొకక కలరకలల్ోా ంచి అవ్ుత్ుంద . మరియద 
ఇల్ల చాల్ల స్లరుా  చేయటం జరిగింద . అల్లా హ్ దాని దావరల ప్రయోజనం కలిగించాడు. మరియద మమమద 
చాల్ల మంద  ప్రజల్కు చేశలమద. అల్లా హ్ దానితో వలరికి ప్రయోజనం కలిగించాడు. కలవ్ున ఈ మందు 
చేత్బ్డ ిచేయబ్డిన వలరిక ిప్రయోజనకరమ ైనద . ఇదేవిధంగల ఈ మందు త్న భారయ నుండి ఆప్బ్డిన వ్యకితకి 
ప్రయోజనం కలిగిసుత ంద . ఎందుకంటే కొంత్మంద  అత్నిని అత్ని భారయ నుండి ఆప వేస్లత రు. అత్డు ఆమ తో 
సంభోగించల్ేడు. అత్డు ఈ మంత్రమద ఉప్యోగించినప్ుపడు ఈ మందు అల్లా హ్ ఇష్టప్ూరవకంగల అత్నికి 
ప్రయోజనం కలిగిసుత ంద . అత్ను సవయంగల చద వినా ల్ేదా ఇత్రుల్ు అత్నిప ై చద వినా ల్ేదా దానిని నీటిల్ో 
ఊద  ఆ త్రువలత్ ఆ నీటిల్ో నుంచి తరా గి మిగిలిన దానితో స్లునం చేస నా సరిపో త్ుంద . ఇదంతా అల్లా హ్ 
ఇష్టప్ూరవకంగల చేత్బ్డి చేయబ్డినవలరికి మరియద త్న భారయ నుండి ఆప్బ్డిన వలరికి ప్రయోజనం 
కలిగించును. ఇవి కలరకలల్ు. మరియద అల్లా హ్ సుబ్హానహు వ్త్ఆల్ల ఒకకడ ేనయం చేసేవలడు. మరియద 
ఆయన ప్రతీద  చేసే స్లమరధయం కల్వలడు. ఆయన చేత్రల్ోనే వ ైదయమద, రోగమద కల్వ్ు. ప్రతీద  ఆయన 
నిరణయంతో, ఆయన విధ వలర త్తో జరుగదత్ుంద . ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం సహీహ్ హదీసు ఇల్ల 
ఉనుద  ఆయన ఇల్ల స ల్విచాచరు : అల్లా హ్ ఏ రోగమదను ద ంచినా దానితో పలటు దాని వ ైదయమదను 
ద ంచుతాడు. దానిు కొందరు త ల్ుసుకుంటారు మరియద కొందరు త ల్ుసుకోరు. 

మరియద ఇద  అల్లా హ్ సుబ్హానహు వ్త్ఆల్ల అనుగరహమద. అల్లా హ్ సనాారగమద వ ైప్ునకు భాగయమద 
కలిగించేవలడు మరియద మలరగదరశకం చేసేవలడు. 

                                                      
23 సూరత్ు తాహా 65 - 69వ్ ఆయత్ుల్ు 
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మలనవ్ునిల్ో జినుు ప్రవశేం విష్యంల్ో వలసతవ్మద యొకక సపష్టత్ మరయిద దానిని 
నిరలకరంిచ ేవలరపి  ైఖండన. 

సుత త్ుల్నీు అల్లా హ్ కొరకే, ద ైవ్ ప్రవ్కత ప ై, ఆయన కుటుంబ్మద ప ై, ఆయన అనుచరుల్ ప ై, ఆయన 
మలరగమదను అనుసరించిన వలరిప  ైశుభాల్ు, శలంత్ర కురియదగలక. 

అమలా బ్ాదు : ఈ సంవ్త్్రం అంటే 1407 హిజీర సంవ్త్్రం షలబ్ాన్ న ల్ల్ో కొనిు స్లు నిక వలరలత ప్త్రరకల్ు, 
ఇత్ర ప్త్రరకల్ు, కొనిు జినుుల్ు - వలరు రియలదుల్ో కొంత్మంద  మదస ా ం సతత రల్ను వేద ంచారు - తామద 
ఇస్లా ం సతవకరించిన ప్రకటన నుండ ి ల్భించిన సంక్ిప్తమ ైన, దీరఘమ ైన సమలచారమదను నా మదందు 
తీసుకురలవ్టం జరిగింద . రియలదుల్ో నివ్స ంచ ేఅబ్దు ల్లా హ్ బిన్ మదష్ రఫ్ర అల్ అమీ ాజినుు ప్టిటన సతత ర ప ై 
ఖుర్ఆన్ పలరలయణం చేస , జినుుతో సంభాష్ ంచి అత్నిని అల్లా హ్ గదరించి గదరుత  చేస , అత్నికి హిత్బ్ో ధన 
చేస , హింస నిష్ేధమని, ప దు పలప్మద అని అత్నికి త లియప్రిచి అత్నిని ఇస్లా ం వ ైప్ునకు ఆహావనించిన 
త్రువలత్ ఆయన మదందు జినుు ఇస్లా ం సతవకరించినటుా  ప్రకటించింద . ఎందుకంటే జినుు తాను బ్ౌదధ  
మతానికి చ ంద న వలనిగల కలఫ ర్ గల ఆయనకు చ ప పంద . మరియద అత్నిని ఆమ  శరకరం నుండ ివ ల్ుప్లికి 
రమాని ఆయన ప లిచారు. అప్ుపడు జినుు ఆయన మలటను అంగకకరించింద . మరియద అబ్దు ల్లా హ్ 
యందు తాను ఇస్లా ం సతవకరించినటుా  ప్రకటించింద . ఆ త్రువలత్ అబ్దు ల్లా హ్ మరియద ఆ సతత ర సంబ్ంధీకుల్ు 
జినుు ఇస్లా ం సతవకరించిన ప్రకటనను నేను వినటానికి ఆ సతత రను తీసుకుని నా వ్దుకు హాజరు కలవలల్ని 
అనుకునాురు. అప్ుపడు వలరు నా వ్దుకు వ్చాచరు. అప్ుపడు నేను అత్డిని (జినుుని) ఆమ ల్ో 
ప్రవేశంచటానికి గల్ కలరణమదల్ను అడిగలను. అద  కలరణమదల్ు చ ప పంద . అత్డు సతత ర భాష్ల్ోనే 
మలటాా డాడు. కలని అద  ప్ురుష్ుని మలట, సతత ర మలట కలదు. మరియద ఆమ  నా ప్రకకను ఉంచినటువ్ంట ి
కురకచప ై కూరుచని ఉంద . మరియద ఆమ  సో్ దరుడు, సో్ దరి, అబ్దు ల్లా హ్ బిన్ మదష్ రఫ్ర మరియద కొందరు 
ప దుల్ు దీనిని చూసుత నాురు మరియద జినుు మలటల్ను వింటునాురు. అత్ను త్న ఇస్లా ంను బ్హిరంగంగల 
ప్రకటించాడు. మరియద తాను భారతీయ బ్ౌదుధ డని త లియప్రచాడు. అప్ుపడు నేను అత్నిని హితోప్దేశం 
చేశలను మరియద అల్లా హ్ భీత్ర గదరించి మరియద ఈ సతత ర నుండ ివ ల్ుప్లికి రమాని, ఆమ ను హింస ంచటం 
నుండ ిదూరంగల ఉండమని అత్నికి తాకీదు చేశలను. దానికి అత్ను నాకు ఇల్ల సమలధానమిసూత  ఇల్ల 
ప్లికలడు : నాకు ఇస్లా ం అంటే నమాకం ఉంద . అల్లా హ్ అత్నికి ఇస్లా ం వ ైప్ు మలరగదరశకం చేస న త్రువలత్ 
త్న జాత్రవలరిక ిఇస్లా ం వ ైప్ు ప ల్వ్మని అత్నిక ినేను తాకీదు చేశలను. అప్ుపడు అత్ను మంచి గదరించి 
వలగలు నం చేశలడు. మరియద సతత రని వీడాడు. అత్ను ప్లికిన చివ్రి మలట : అస్ల్లమద అల్ ైకుమ్. ఆ 
త్రువలత్ ఆ మహిళ్ త్న స్లధారణ భాష్ల్ో మలటాా డింద . మరియద ఆమ  త్న అల్సట నుండ ిసురక్ిత్ంగల 
మరియద స్ౌకరయవ్ంత్ంగల అనిప ంచింద . ఆ త్రువలత్ ఆమ  ఒక న ల్ త్రువలత్ ల్ేదా ఇంకల ఎకుకవ్ 
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ద నమదల్ త్రువలత్ త్న సో్ దరసో్ దరణీల్తో, త్న మలవ్యయతో కలిస  నా వ్దుకు వ్చిచంద . మరియద ఆమ  
బ్ాగలన ేఉందని, ఆరోగయంగల ఉందని మరియద అల్హమదు లిల్లా హ్ అత్డు త్న వ ైప్ుకు మరల్ రలల్ేదని నాకు 
చ ప పంద . మరియద ఆమ తో అత్ను ఉనుప్ుపడు ఆమ  ఎల్లంటి అనుభూత్రని కలిగి ఉందని ఆమ తో నేను 
అడిగలను. అప్ుపడు ఆమ  తాను ధరలానికి విభినుమ ైన ద గజారిన ఆల్ోచనల్ను కలిగి ఉండేదని మరియద 
బ్ౌదధమత్ం వ ైప్ు మరల్ుత్ునుటుా  ఉండేదని మరియద ఆ ధరా ప్ుసతకమదల్ గదరించి త ల్ుసుకోవలల్ని 
ఉండేదని సమలధానమిచిచంద . అల్లా హ్ ఆమ ను అత్ని నుండి మదకిత కలిగించిన త్రువలత్ ఈ ఆల్ోచనల్ు 
ఆమ  నుండ ితొల్గిపోయినవి. మరియద ఆమ  ఈ విచల్నమ ైన ఆల్ోచనల్ నుండ ిదూరమ ై త్న మదనుప్టి 
స ుత్ర వ ైప్ు మరలినద . గౌరవ్నీయదల్ ైన అలీ అత్తంతావీ గలరి గదరించి ఆయన ఈ విధమ ైన సంఘటనల్ు 
జరగటమదను ఖండించారని మరియద ఇద  అసత్యమని, అబ్దుమని మరియద ఆ మహిళ్తో రికలర్డ 
చేయబ్డిన మలటల్ు కలవ్చచని ఆమ  వలటిని మలటాా డల్ేదని అనాురని నాకు సమలచారం అంద ంద . 
మరియద నేను ఆయన మలటల్ు రికలర్డ చేయబ్డిన కలయస ట్స ను కోరలను. మరియద ఆయన ప్రస్లత వించిన 
మలటల్ను దాని నుండ ిత ల్ుసుకునాును. నేను జినుుతో కొనిు ప్రశుల్ు అడిగినప్పటికి అత్ను వలటికి 
సమలధానమిచిచనప్పటికి ఇద  రికలరడ చేయబ్డినదని ఆయన ప్రలయల్ోచన నుండ ిచాల్ల ఆశచరయపోయలను. 
ఇద  వికలరమ ైన త్ప్ుపల్ల్ో ఒకట ిమరయిద అసత్యమ ైన ప్రలయల్ోచన. మరియద ఆయన మలటల్ల్ో ఈ 
వలదన కూడా ఉనుద  జినుుల్ు మలనవ్ుని చేత్రప ై ఇస్లా ం సతవకరించటం సుల్ ైమలన్ అల్ ైహిస్ల్లం గలధల్ో 
అల్లా హ్ వలకుకకు వ్యత్రరేకం. మరియద నా త్రువలత్ మరమవ్వరికీ ల్భించనటువ్ంటి స్లమలాజాయనిు నాకు 
ప్రస్లద ంచు.24ఇద  కూడా ఆయన త్రుప్ు నుండ ి జరిగిన ఇంకో త్ప్ుప మరియద త్ప్ుపడు ఆల్ోచన 
అనటంల్ో ఎటువ్ంటి సందేహం ల్ేదు. అల్లా హ్ ఆయనకు సనాారగం చూప ంచు గలక. కలవ్ున జినుుల్ు 
మలనవ్ుని చేత్రప ై ఇస్లా ం సతవకరించటం సుల్ ైమలన్ అల్ ైహిస్ల్లం దుఆకు వ్యత్రరేకం కలదు. వలసతవలనికి 
జినుుల్ోా ంచి ఒక ప దు సమూహం ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం చేత్రప ై ఇస్లా ం సతవకరించింద . 

నిశచయంగల అల్లా హ్ దీనిని సూరత్ుల్ అహాాఫ్ర మరియద సూరత్ుల్ జిన్ు ల్ో సపష్టప్రచాడు. మరియద 
సహీహ ైన్ ల్ో అబ్ూహురమైరల రజియల్లా హు అనుహ  నుండి ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం హదీసు 
దావరల నిరూప త్మ ైనద  - ఆయన సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ఇల్ల స ల్విచాచరు : నిశచయంగల ఒక ష్ ైతాను 
నా మదందు ప్రత్యక్షమయలయడు. అత్డు నా నమలజును భంగప్రచటానికి ప్రయత్రుంచాడు. కలని అల్లా హ్ 
అత్నిని నా ఆదీనంల్ో చేశలడు. అప్ుపడు నేను అత్నిని న టిటవేశలను. మరియద త లా్వలరగలనే మీరు అత్డిని 
చూడటానిక ినేను అత్డిని మస జదు సతంభాల్ల్ో నుంచి ఒక సతంభమదనకు కటిటవేయదల్చాను. సో్ దరుడు 
సుల్ ైమలన్ అల్ ైహిస్ల్లం ఈ ప్ల్ుకుల్ు నాకు గదరుత కు వ్చాచయి : ఓ నా ప్రభూ! ననుు క్షమించు, నా 

                                                      
24 సూరత్ు స్లద్ 35 ఆయత్ు 



 

 

  22 
 
 

త్రువలత్ మరమవ్వరిక ీ ల్భించనటువ్ంటి స్లమలాజాయనిు నాకు ప్రస్లద ంచు.25అల్లా హ్ అత్డిని 
అవ్మలనమదనకు గదరిచేస  గమంటివేశలడు. ఇవి బ్దఖలరక ప్దాల్ు మరియద మదస ా ం ప్దాల్ు : నిశచయంగల 
గడిచిన రలత్రర బ్లీష్ుట డ ైన జినుు నా నమలజును భంగప్రచటానికి నాప  ైదాడ ిచేయస్లగలడు. నిశచయంగల 
అల్లా హ్ అత్డిని నా ఆదీనంల్ో చేశలడు. అప్ుపడు నేను గటిటగల అత్ని గొంత్ు నొకలకను. అప్ుపడు నేను 
అత్డిని త లా్వలరితే మీరందరు ల్ేదా మీల్ోని ప్రత్ర ఒకకరు చూడటానికి మస జదు సతంభమదల్ల్ో నుంచి ఒక 
సతంభమదనకు కటిటవేయదల్చాను. ఆ త్రువలత్ నేను నా సో్ దరుడు సుల్ ైమలన్ యొకక ఈ మలటల్ను 
గదరుత  చేసుకునాును : ఓ నా ప్రభూ! ననుు క్షమించు, నా త్రువలత్ మరమవ్వరికీ ల్భించనటువ్ంట ి
స్లమలాజాయనిు నాకు ప్రస్లద ంచు.26అల్లా హ్ అత్డిని అవ్మలనమదనకు గదరిచేస  గమంటివేశలడు. మరియద 
నస్లయిళ బ్దఖలరక ష్రత్ుప ై ఆయిషల రజియల్లా హు అనాహ  హదీసును ఉల్ేా ఖంచారు ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు 
అల్ ైహి వ్సలా్ం నమలజు చదువ్ుత్ునుప్ుపడు ఒక ష్ ైతాను ఆయన వ్దుకు వ్చాచడు. ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు 
అల్ ైహి వ్సలా్ం అత్డిని ప్టుట కుని నేల్ప ై ప్డవేస  అత్ని గొంత్ు నలిమస్లగలరు. ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు 
అల్ ైహి వ్సలా్ం ఇల్ల ప్లికలరు : చివ్రిక ినేను అత్ని నాలిక త్డిని నా చేత్రప ై ప ందాను. ఒకవేళ్ సుల్ ైమలన్ 
అల్ ైహిస్ల్లం దుఆ ల్ేకుంటే అత్డు త లా్వలరంగలనే బ్ంధ ంచబ్డ ిఉండేవలడు చివ్రికి ప్రజల్ు అత్నిని 
చూసేవలరు. దీని అహాద్, అబ్ూదావ్ూద్ అబ్ూ సయిళద్ హదీసు నుండ ిఉల్ేా ఖంచారు అందుల్ో ఇల్ల 
ఉంద . అప్ుపడు నేను నా చ యియ జాప  అత్ని గొంత్ు నొకక స్లగలను. చివ్రికి నేను అత్ని చొల్ుా  
చలా్దనమదను నా ఈ రమండు వేళ్ళ మధయ అంటే బ్ొ టన వేరల్ు మరియద దానికి దగగర ఉను వేరల్ు ప ై ప ందాను. 
బ్దఖలరక రహిమహుల్లా హ్ త్న సహీహ్ ల్ో మదఅలా్ఖ్ గల, జజమ్ గల సంప్ుటమద 4 పేజి 487 ఫత్ుహ ల్ బ్ారక 
ల్ో అబ్ూహురమైరల రజియల్లా హు అనుహ  నుండ ిఉల్ేా ఖంచారు. ఆయన ఇల్ల ప్లికలరు : ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు 
అల్ ైహి వ్సలా్ం నాకు రమజాను మలసప్ు జకలత్ు యొకక ప్రిరక్షణ బ్ాధయత్ను అప్పగించారు. అప్ుపడు 
నా వ్దుకు ఒక వ్యకిత వ్చిచ ఆహారంల్ో నుంచి తీసుకో స్లగలడు. అప్ుపడు నేను అత్నిని ప్టుట కుని అల్లా హ్ 
స్లక్ిగల నేను నినుు ద ైవ్ప్రవ్కత మదందు ప్రవేశప డతాను అని అనాును. అత్ను నిశచయంగల నేను అవ్సరం 
కల్వలడిని, నాకు భారలయప లా్ల్ు ఉనాురు. నాకు అత్యవ్సరమద ఉనుద . అని సమలధానమిచాచడు. ఆయన 
అనాురు నేను అత్నిని వ్ద ల్ేశలను. త లా్వలరంగలనే ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం నాతో ఓ 
అబ్ూహురమైర నిను రలత్రర నీ ఖమైదీ ఏమనాుడు అని అడిగలరు. నేను సమలధానమిసూత  ఓ ప్రవ్కలత  అత్డు 
త్నకు అత్యవ్సరం ఉనుదని, త్నకు భారలయప లా్ల్ు ఉనాురని వినుప ంచుకునాుడు. నేను అత్ని ప ై జాలి 
చూప  అత్నిని వ్ద ల్ేశలను అని అనాును. ద ైవ్ప్రవ్కత దానికి ఇల్ల ప్లికలరు అత్డు అబ్దుం ప్లికలడు. 
అత్డు మళ్ళళ వ్స్లత డు. అప్ుపడు నేను ద ైవ్ప్రవ్కత అనుటేా  అత్డు మళ్ళళ వ్స్లత డని అనుకునాును. నేను 
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అత్ని కోసం మలటువేస  కూరుచనాును. అప్ుపడు అత్డు వ్చిచ ఆహారమద నుండి తీసుకో స్లగలడు. 
అప్ుపడు నేను అత్డిని ప్టుట కుని నేను నినుు ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం మదందు 
ప్రవేశప డతాను అనాును. అత్డు ననుు వ్ద ల్ేయండి. నాకు అవ్సరం ఉనుద . మరియద నాకు 
భారలయప లా్ల్ు ఉనాురు. నేను మళ్ళళ రలను అనాుడు. అప్ుపడు నేను అత్ని ప ై జాలి చూప  అత్నిని 
వ్ద లివేశలను. త లా్వలరగలనే ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం నాతో ఓ అబ్ూహురమైరల నిను రలత్రర మీ 
ఖమైదీ ఏమనాుడు అనాురు. నేను సమలధానమిసూత  ఓ ప్రవ్కలత  అత్డు త్నకు అత్యవ్సరం ఉనుదని, త్నకు 
భారలయప లా్ల్ు ఉనాురని వినుప ంచుకునాుడు. నేను అత్ని ప ై జాలి చూప  అత్నిని వ్ద ల్ేశలను అని 
అనాును. ద ైవ్ప్రవ్కత దానికి ఇల్ల ప్లికలరు అత్డు మీతో అబ్దుం ప్లికలడు. అత్డు మళ్ళళ వ్స్లత డు. 
అప్ుపడు నేను మూడోస్లరి అత్నికోసం మలటువేస  కూరుచనాును. అప్ుపడు అత్ను వ్చిచ ఆహారం నుండ ి
తీసుకోస్లగలడు. అప్ుపడు నేను అత్డిని ప్టుట కుని నినుు ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం మదందట 
ప్రవేశప డతాను అనాును. ఇద  చివ్రిగల మూడోస్లరి, నువ్ువ ప్రతీస్లరి మళ్ళళ రలనని వలద ంచావ్ు. మళ్ళళ 
వ్చాచవ్ు. అప్ుపడు అత్ను ఇల్ల ప్లికలడు మీరు ననుు వ్ద ల్ేయండ ినేను మీకు కొనిు ప్దాల్ను 
నేరిపస్లత ను వలటి దావరల అల్లా హ్ మీకు ప్రయోజనం కలిగిస్లత డు. అవి ఏమిటి అని అడిగలను. అప్ుపడు 
అత్ను ఇల్ల ప్లికలడు : మీరు మీ మంచంప ై ప్డుకోదల్చినప్ుపడు ఆయత్ల్ కురక్ : అల్లా హు ల్ల ఇల్లహ 
ఇల్లా  హువ్ల్ హయదయల్ ఖయూయమ్27మీరు ఆయత్ును చివ్ర ివ్రకు చదవ్ండ.ి మీప ై అల్లా హ్ త్రప్ు 
నుండ ిఒక రక్షకుడు నియమింప్బ్డుతాడు. ఉదయం అయిేయ వ్రకు ష్ ైతాను మీ దరిదాప్ుల్కు రలడు. 
అప్ుపడు నేను అత్డిని వ్ద లివేశలను. త లా్వలరగలనే ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం నాతో నిను రలత్రర 
మీ ఖమైద ీఏమనాుడు అని అనాురు. నేను సమలధానమిసూత  ఓ ప్రవ్కత అత్డు నాకు కొనిు ప్దాల్ను 
నేరిపస్లత డని వలటి దావరల అల్లా హ్ నాకు ప్రయోజనం కలిగిస్లత డని చ పలపడు అని అనాును. అందుకని నేను 
అత్నిని వ్ద ల్ేశలను. ఆయన అవి ఏమిటి అని అడిగలరు. నేను ఇల్ల అనాును : అత్ను నాతో మీరు మీ 
మంచంప  ైప్డుకోదల్చినప్ుపడు ఆయత్ుల్ కురి్ మొదటి నుంచి ఆయత్ు చివ్ర ివ్రకు {అల్లా హు ల్ల 
ఇల్లహ ఇల్లా  హువ్ల్ హయదయల్ ఖయూయమ్} చదవ్ండి అనాుడు. మరియద అత్డు నాతో ఇల్ల ప్లికలడు 
: అల్లా హ్ త్రుప్ు నుండ ిఒక ప్రిరక్షకుడు నియమింప్బ్డుతాడు. మరియద త లా్వలరే వ్రకు ష్ ైతాను మీ 
దరిదాప్ుల్కు రలడు. ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం అనుచరుల్ు మమల్ును ఎకుకవ్గల ఆశంచేవలరు. 
దానికి ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ఇల్ల ప్లికలరు : అత్డు అసత్యవ్ంత్ుడ ై కూడా నీతో ఇద  నిజం 
ప్లికలడు. ఓ అబ్ూహురమైర మూడు రలత్ుర ల్ నుండ ిమీతో సంభాష్ ంచినవలడు ఎవ్డో  మీకు త ల్ుస్ల ?. నేను 
త్రలియదు అనాును. ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం అత్ను ష్ ైతాన్ అనాురు. 
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ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం త లియప్రచారని సఫ య రజియల్లా హు అనాహ  నుండి బ్దఖలరక మదస ా ం 
ఉల్ేా ఖంచిన పలర మలణికమ ైన హదీసుల్ో ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం త లియప్రచారు :  

నిశచయంగల ష్ తైాను ఆదమ్ సంత్త్ర శరకరంల్ో రకతమద ప్రవ్హంిచినటుా  ప్రవ్హసి్లత డు. 

ఇమలమ్ అహాద్ రహిమహుల్లా హ్ మదసుద్ 4వ్ సంప్ుటమద 216వ్ పేజిల్ో పలర మలణికమ ైన సనద్ తో 
ఉల్ేా ఖంచారు ఉస్లాన్ బిన్ అబిల్ ఆస్ రజియల్లా హు అనుహ  ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ంతో ఓ 
ద ైవ్ప్రవ్కలత  ష్ ైతాను నాకు, నా నమలజుకు, నా ప్ఠనానికి మధయ వలటిల్ుా త్ునాుడు అని ప్లికలరు. ద ైవ్ప్రవ్కత 
సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ఇల్ల సమలధానమిచాచరు : అద  ష్ ైతాను. అత్నిని కినజబ్ అని ప ల్ుస్లత రు. అత్ని 
అనుభూత్ర నీకు కలిగినప్ుపడు నీవ్ు అల్లా హ్ తో అత్ని నుండ ిశరణద వేడుకో. మరియద నీ ఎడమ వ ైప్ు 
మూడుస్లరుా  ఊయి. నేను అల్ల చేశలను అల్లా హ్ అత్నిని నా నుండి తొల్గించాడు అని ఆయన త లిపలరు. 
అల్లగే ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం నుండి పలర మలణిక హదీసుల్ల్ో ఈ విష్యం నిరూప త్మ ైనద  
ప్రతీ మనిష్ తో పలటు ద ైవ్దూత్ల్ోా ంచి, ష్ ైతానుల్ోా ంచి ఒక సహవలస  ఉంటాడు చివ్రికి ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు 
అల్ ైహి వ్సలా్ంతో పలటు కూడా కలనీ అల్లా హ్ అత్నికి వ్యత్రరేకంగల ఆయనకు సహాయం చేశలడు. అత్డు 
ఇస్లా ం సతవకరించాడు. అత్డు మమల్ు గదరించి మలత్రమమ ఆయనకు ఆదేశస్లత డు. అల్లా హ్ గరంధమద, ఆయన 
ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం సునుత్ు మరియద ఉమాత్ యొకక ఇజాా జినుు మలనవ్ుని శరకరంల్ో 
ప్రవేశస్లత డని మరియద అత్నిని ప్రభావిత్ం చేస్లత డని సూచిసుత నువి. అటువ్ంటప్ుపడు జాా నవ్ంత్ుడికి 
దానిని ఎటువ్ంటి జాా నం మరియద ఎటువ్ంటి మలరగదరశకం ల్ేకుండా త్రరసకరించటం ఎల్ల 
సమాత్మగదను. అంతేకలదు ఇద  అహ ా  సునుత్ వ్ల్ జమలఅత్ కు విభేద ంచే నవీన పో కడల్ను 
అవ్ల్ంభించ ేకొందరిని అనుకరించటం అగదను. అల్లా హ్ సహాయం కల్ుగదగలక. ల్ల హయల్ వ్ల్ల ఖువ్వత్ 
ఇల్లా  బిల్లా హ్. ఓ పలఠకుడా నేను ఈ విష్యంల్ో జాా నవ్ంత్ుల్ మలటల్ోా ంచి నాకు స్ౌల్భయం కలిగిన వలటిని 
నీకు త లియప్రుస్లత ను. ఇనాా  అల్లా హ్. అల్లా హ్ యొకక ఈ వలకయమద విష్యంల్ో ఖుర్ఆన్ వలయఖలయత్ుల్ు 
రహిమహుమదల్లా హ్ మలటల్ ప్రకటన : వ్డడడ  స్ మదా త్రనేవలరు ష్ ైతాను ప్టటటంవ్లా్ ఉనాాద  అయినవలని 
వ్ల్  నిల్బ్డుతారు.28 

అల్లా హ్ యొకక ఈ వలకయమద విష్యంల్ో అబ్ూ జాఫర్ బిన్ జరకర్ రహిమహుల్లా హ్ ఇల్ల త లియప్రచారు 
: వ్డడడ  స్ మదా త్రనేవలరు ష్ ైతాను ప్టటటంవ్లా్ ఉనాాద  అయినవలని వ్ల్  నిల్బ్డుతారు.29ఆయన త లిప న 
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ప్దాల్ు : అంట ేదాని దావరల ష్ ైతాను అత్డిని ఇహల్ోకంల్ో ప చిచవలడు చేస్లత డు. మరియద అత్ని గొంత్ు 
నులిమి వేస  అత్డిని నేల్కేస  ప్డవేస్లత డు (మినల్ మస ్) అంట ేప చిచత్నమదతో. 

ఈ ప్రస్లత వించబ్డిన వలకయమద వలయఖలయనంల్ో ఇమలమ్ బ్గవీ రహిమహుల్లా హ్ ఇల్ల ప్లికలరు ఆయన 
వలయఖలయనించినద  : ష్ ైతాను ప్టటటంవ్లా్ ఉనాాద  అయినవలని వ్ల్  నిల్బ్డుతారు.30అంటే ప చిచత్నమద. 
మనిష్  తాకబ్డినాడు కలవ్ున అత్డు తాకబ్డినాడు అత్డు ప చిచవలడ ైనప్ుపడు. 

ఈ ప్రస్లత వించబ్డిన వలకయమద వలయఖలయనంల్ో ఇమలమ్ ఇబ్ ుకసతర్ రహిమహుల్లా హ్ ఇల్ల ప్లికలరు ఆయన 
వలయఖలయనించినద  : వ్డడడ  స్ మదా త్రనేవలరు ష్ ైతాను ప్టటటంవ్లా్ ఉనాాద  అయినవలని వ్ల్  
నిల్బ్డుతారు.31అంట ేవలరు ప్రళ్యద నమదన త్మ సమలధుల్ నుండ ినేల్ప ై ప్డవేయబ్డినవలడు ప్డిన 
స ుత్ర నుండ ిమరియద ష్ ైతాను ప్టిటన వలడు ల్ేచి నిల్బ్డినటుా  నిల్బ్డుతారు. మరియద ఎందుకంటే అత్ను 
అసహయకరమ ైన విధంగల నిల్బ్డుతాడు. ఇబ్ ు అబ్ాబస్ రజియల్లా హు అనుహ  ఇల్ల త లిపలరు : వ్డడడ  
త్రనేవలడు ప్రళ్యద నమదన ప చిచ ప్టిటన వలడ ై గొంత్ు నల్ుమదత్ూ ల్ేప్బ్డుతాడు. దీనిని ఇబ్ ు అబీ 
హాత్రమ్ ఉల్ేా ఖంచి ఇల్ల ప్లికలరు మరియద 

ఇదే విధంగల ఔఫ్ర ఇబ్ ు మలలిక్, సయిళద్ ఇబ్ ు జుబ్ ైర్, సుదీు , రబీ బిన్ అనస్, ఖతాద మరియద మఖలత్రల్ 
బిన్ హయలయన్ నుండ ిఉల్ేా ఖంచబ్డినద . ఆయన రహిమహుల్లా హ్ మలటల్ు సమలప్తమ ైనవి. 

మరియద ఇమలమ్ ఖురుత బీ రహిమహుల్లా హ్ అల్లా హ్ యొకక ఈ వలకయమద విష్యంల్ో త్న వలయఖలయనంల్ో 
ఇల్ల ప్లికలరు : వ్డడడ  స్ మదా త్రనేవలరు ష్ ైతాను ప్టటటంవ్లా్ ఉనాాద  అయినవలని వ్ల్  నిల్బ్డుతారు.32ఈ 
వలకయమదల్ో జినుు త్రుప్ు నుండ ికలిగే ప్రభావ్మదను త్రరసకరించి అద  స్లవభావిక చరయగల ప్రిగణించి 
ష్ ైతాను మలనవ్ుని శరకరంల్ో ప్రవేశంచడని మరియద అత్ను తాకడని చ పేపవలరి త్రరస్లకరమద త్ప్ుప అను 
దానిప ై ఆధారమద కల్దు. ఈ అరధమదల్ో ఖుర్ఆన్ వలయఖలయత్ుల్ మలటల్ు చాల్ల ఉనువి. దానిని 
చూడదల్చినవలడు దానిని ప ందుతాడు. 

ష్ేకుల్ ఇస్లా మ్ ఇబ్ ు త ైమియ రహిమహుల్లా హ్ త్న ప్ుసతకం ఈజాహుదుల్లల్త్ర ఫత ఉమూమిరిరస్లల్త్ర 
లిస్ఖ్మలా ని ల్ో ఇల్ల త లిపలరు : ఇద  మజ్మాఉల్ ఫతావల సంప్ుటమద 19 పేజి 9 నుండి 65 వ్రకు ల్ో ఉనుద  
: ఇందుకన ేమదత్జిల్లల్ో నుంచి ఒక వ్రగమద జుబ్ాబయిళ, అబ్ూబ్కర్ రలజీ మరియద ఇత్రుల్ు ల్లంటి 
వలరు జినుు మూరఛపోయిన వలర ి శరకరంల్ో ప్రవేశంచటమదను నిరలకరించారు. వలరు జినుు ఉనికిని 

                                                      
30 సూరత్ుల్ బ్ఖర-ఆయత్ు 275 
31 సూరత్ుల్ బ్ఖర-ఆయత్ు 275. 
32 సూరత్ుల్ బ్ఖర-ఆయత్ు 275 
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నిరలకరించల్ేదు. ఇద  బ్హిరగత్మవ్టం అనుద  ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం నుండ ి నఖల్ు 
చేయబ్డిన దానిల్ో ల్ేదు. వలరు ఈ విష్యంల్ో త్ప పదం చేస నవలరు అవ్ుతారు. అందుకనే అష్అరక అహ ా  
సునుత్ వ్ల్ జమలఅత్ వ్యసమదల్ల్ో వలరు జినుు మూరఛబ్ో యిన వలని శరకరంల్ో ప్రవేశసుత ందని 
త లిపలరని ప్రస్లత వించారు. అల్లా హ్ ఇల్ల స ల్విచిచనటుా  : వ్డడడ  స్ మదా త్రనేవలరు ష్ ైతాను ప్టటటంవ్లా్ ఉనాాద  
అయినవలని వ్ల్  నిల్బ్డుతారు.33అబ్దు ల్లా హ్ ఇబ్ ు అహాద్ బిన్ హనబల్ ఇల్ల ప్లికలరు నేను నా 
నానుగలరితో చాల్ల మంద  జినుు మలనవ్ుని శరకరంల్ో ప్రవేశంచడని వలద సుత నాురు అని ప్లికలను. దానికి 
ఆయన సమలధానమిసూత  : ఓ నా ప రయ కుమలరుడా త్న నాలికతో ఇల్ల ప్లికినవలరు అబ్దుం 
ప్ల్ుకుత్ునాురు. ఈ అంశమద దాని చోట సవివ్రంగల త ల్ుప్బ్డినద . మరియద ఆయన రహిమహుల్లా  
ఫతావలల్ో నుంచి 24 వ్ సంప్ుటమద పేజి 276 - 277 ల్ో ఇల్ల కూడా ప్రస్లత వించారు : జినుుల్ ఉనికి 
అల్లా హ్ గరంధమద మరియద ఆయన ప్రవ్కత సునుత్ తో నిరూప త్మ ైనద . మరియద ఉమాత్ యొకక 
ప్ూరివకుల్, దాని అయిమలాల్ ఏకలభిపలర యమద కల్దు. అల్లగే జినుుల్ు మలనవ్ శరకరంల్ో ప్రవేశమద 
అయిమలాల్ మరియద అహేా  సునుత్ వ్ల్ జమలఅత్ ల్ ఏకలభిపలర యమదతో నిరూప త్మ ైనద . అల్లా హ్ ఇల్ల 
స ల్విచాచడు : వ్డడడ  స్ మదా త్రనేవలరు ష్ ైతాను ప్టటటంవ్లా్ ఉనాాద  అయినవలని వ్ల్  
నిల్బ్డుతారు.34పలర మలణిక హదీసుల్ో ద ైవ్ ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ఇల్ల స ల్విచాచరు : 
నిశచయంగల ష్ ైతాను ఆదమ్ సంత్త్ర శరకరంల్ో రకతమద ప్రవ్హించినటుా  ప్రవ్హిస్లత డు. 

అబ్దు ల్లా హ్ బిన్ అల్ ఇమలమ్ అహాద్ బిన్ హనబల్ ఇల్ల త లియప్రచారు నేను నా త్ండిర గలరితో ఇల్ల 
అడిగలను నిశచయంగల చాల్ల మంద  జినుు ప్రభావిత్ుడ ైన వలరి శరకరంల్ో ప్రవేశంచడని అంటునాురు. 
ఆయన సమలధానమిసూత  వలరు అబ్దుం ప్ల్ుకుత్ునాురు అనాురు. అత్డు మలటాా డే వ్యకిత అత్ని 
నాల్ుకతోన ేమలటాా డుత్ునాుడు. ఇద  ఏద ైతే ప్ల్కబ్డింతో ప్రస ద ధ చ ంద న విష్యమద. నిశచయంగల అత్డు 
మనిష్ ని ప్రభావిత్ం చేస్లత డు. అప్ుపడు అత్ను ప్రభావిత్ుడ ైన వ్యకితకి త లియని భాష్ల్ో మలటాా డుతాడు. 
మరియద అత్ని శరకరంప ై ప దు ద బ్బను కొడుతాడు ఒక వేళ్ అదే ద బ్బ ఏద ైన ఒంట్ప  ై కొడితే ప దు  
ప్రభావ్మదనే కలిగించును. దీనికి తోడు ప్రభావిత్ుడ ైన వ్యకితకి ఆ ద బ్బ ప్రభావిత్ం చేయదు. మరియద అత్డు 
మలటాా డే మలట గదరించి అత్నికి త లియదు. ఒకొకకకస్లరి ప్రభావిత్ుడ ైన వ్యకిత ప్రభావిత్ుడు కలని వ్యకితని 
ల్లగదతాడు. 

                                                      
33 సూరత్ుల్ బ్ఖర-ఆయత్ు 275. 
34 సూరత్ుల్ బ్ఖర-ఆయత్ు 275. 
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మరియద తాను కూరుచను ప్డకనే ల్లగి ప్డేస్లత డు. మరియద ప్రికరమదల్ను ఇటు నుండి అటు 
మలరిచవేస్లత డు. మరియద అవే కలకుండా చాల్ల వలటిని చేస్లత డు వలటిని చూస న వలడికి త ల్ుసుత ంద  మనిష్  
నోట మలటాా డేవలడు మరియద ఈ శరకరమదల్ను కద లించే వలడు మనిష్  కలదు ఇంకో రకం అని. 

జినుు ప్రభావిత్ుడ ైన వలరి శరకరంల్ో ప్రవేశంచటమదను నిరలకరించేవలరు మదస ా ం అయిమలాల్ల్ో ల్ేరు. 
మరియద ఎవ్రమైత ేదీనిని నిరలకరించి ష్రకఅత్ దీనిని నిరలకరిసుత ందని వలద ంచేవలడు ష్రకఅత్ ప ై అబ్దుమదను 
ఆపలద ంచాడు. మరియద దీనిని విబ్ేధ ంచేవి ష్రకఅత్ ఆధారలల్ల్ో ల్ేవ్ు. 

ఇమలమ్ ఇబ్ ు ఖయియమ్ రహిమహుల్లా హ్ త్న ప్ుసతకం జాదుల్ మఆద్ ఫత హద్ యి ఖమైరిల్ ఇబ్ాద్ 4వ్ 
సంప్ుటమద పేజి 66 - 69 ల్ో త లిపలరు అవి ఇల్ల ఉనువి : మూరఛ రమండు రకలల్ు : 1) భూమి యొకక 
చ డడ  ఆత్ాల్ వ్ల్న కలిగే మూరఛ 2) పేల్వ్మ ైన వ్యరలధ ల్ కల్యిక వ్ల్న కలిగే మూరఛ. రమండవ్ రకమద 
దాని కలరణం విష్యంల్ో, దాని వ ైదయం విష్యంల్ో వ ైదుయల్ు సంభాష్ స్లత రు. 

ఇక ఆత్ాల్ ప్రభావ్మద : వలర ిఇమలమదల్ు, వలర ిబ్దద ధమంత్ుల్ు దానిని అంగకకరిసుత నాురు మరియద 
దానిని త్రరసకరించరు. మరియద దాని వ ైదయమద ఈ హానికరమ ైన దుష్ట ఆత్ాల్ను గౌరవ్నీయదల్ ైన, 
దాత్ృత్వం గల్ ఉనుత్మ ైన ఆత్ాల్తో ఎద రించటం దావరల జరుగదత్ుందని వలరు అంగకకరిసుత నాురు. 
అప్ుపడు వలటి ప్రభావ్మదల్ు ఒకదానితో ఒకటి న టుట కుంటాయి. మరియద వలటి చరయల్ు 
వ్యత్రరేకించుకుంటాయి. మరియద వలటిని నిరకవరయం చేస్లత యి. బ్ఖరలత్ు త్న కొనిు ప్ుసతకలల్ల్ో దీనిప ై 
ఆధారం చూపలరు. ఆయన మూరఛ యొకక కొంత్ వ ైదయమదను ప్రస్లత వించారు. మరియద ఆయన ఇల్ల 
చ పలపరు : ఇద  కేవ్ల్ం మిశరమలల్ వ్ల్న, ప్దారలధ ల్ వ్ల్న సంభవించే మూరఛకు మలత్రమమ ప్రయోజనం 
కలిగిసుత ంద . 

ఇక ఆత్ాల్ వ్ల్న కలిగే మూరఛకు ఈ వ ైదయమద ప్రయోజనం కలిగించదు. 

ఇక వ ైదుయల్ అజాా నం, వలరి ప్త్నమద, వలర ిద గజారుడుత్నం మరియద నాస త కత్వమదను విశవస ంచేవలరు 
వీరందరు ఆత్ాల్ ప్రభావ్మదను త్రరసకరిస్లత రు. మరియద అవి మూరఛబ్ో యిన వలరి శరకరంల్ో ప్రభావిత్ం 
చేస్లత యను విష్యమదను అంగకకరించరు. వలరితో అజాా నం మలత్రమమ ఉనుద . మరియద వ ైదయ ప్రిశరమల్ో 
దానిని ఎదురొకనేద  ఏద  ల్ేదు. మరియద జాా నం, ఉనికి దానికి స్లక్షయం. కొనిు మిశరమలల్ ఆధ కయత్ 
విష్యంల్ో వలర ిఈ సూచన దాని కొనిు రకలల్ల్ో నిజమగదను, అనిుంటిల్ో కలదు. ఆయన చ బ్దత్ూ ఇల్ల 
కూడా చ పలపరు : నాస త క వ ైదుయల్ు మిశరమలల్ ప్రభావ్మదను ఒక దానిని మలత్రమమ నిరూప ంచారు. బ్దద ధ  
ఉనువలడు, ఈ ఆత్ాల్ గదరించి, వలటి ప్రభావలల్ గదరించి జాా నం ఉనువలడు వీరందరి అజాా నం వ్ల్న 
మరియద వలర ిబ్దద ధ బ్ల్హీనత్ వ్ల్న నవ్ువతాడు. ఈ రకమద యొకక వ ైదయమద రమండు విష్యమదల్ 
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దావరల జరుగదను : ఒకట ిమూరఛ ప్రభావ్మదనకు గదరి అయిన వలరి త్రుప్ు నుండి మరియద ఇంకొకటి 
వ ైదయం చేసే వలర ిత్రుప్ు నుండి. మూరఛ ప్రభావ్మదనకు గదరి అయిన వ్యకిత త్రుప్ు నుండి జరిగే వ ైదయమద 
అత్ని సవయ శకిత తో, ఈ ఆత్ాల్ను ప్ుటిటంచిన వలడి వ ైప్ు, వలటిని సృష్ టంచిన వలడి వ ైప్ు అత్ని సత్య 
దృష్ టతో మరియద హృదయం, నాల్ుక సహకరించిన సరమైన శరణమదతో అగదను. నిశచయంగల ఇద  యదదధం 
యొకక ఒక రకమద. యోధుడు త్న శత్ృవ్ునితో ఆయదధం దావరల ప్రతీకలరం తీరుచకోవ్టం రమండు 
విష్యమదల్ దావరల ప్ూరతగదను : ఒకట ిఆయదధం మంచిద ై ఉండాలి. రమండు దానిని ఉప్యోగించేవలడు 
బ్ల్వ్ంత్ుడ ై ఉండాలి. ఈ రమండిటిల్ో నుంచి ఏ ఒకటి ల్ేకపోయినా ఆయదధం ఎకుకవ్ ప్రయోజనం 
కలిగించదు. అటువ్ంటప్ుపడు రమండునూ ల్ేకపోయినప్ుపడు ఏమగదను. 

మరియద హృదయం తయహీదు, నమాకం, ద ైవ్భీత్ర మరియద శరదధ నుండ ిశూనయమగదను. మరియద అత్ని 
కొరకు ఎటువ్ంటి ఆయధం ఉండదు. 

రమండు వ ైదయం చేసే వలర ిత్రుప్ు నుండ,ి అందుల్ో ఈ రమండు విష్యమదల్ు కూడా ఉండాలి. వ ైదయం చేసేవలరు 
ఈ ప్ల్ుకు ప్ల్కిత ేచాల్ు : ఉఖుు జ్ మినుహ  (నీవ్ు అత్ని నుండి వ ైదొల్గిపో ) ల్ేదా ఇల్ల ప్ల్కలలి : బిస ాల్లా హ్ 
(అల్లా హ్ నామమదతో), ల్ేదా ఇల్ల ప్ల్కలలి : ల్ల హయల్ వ్ల్ల ఖువ్వత్ ఇల్లా  బిల్లా హ్ (కీడు నుండ ిదూరంగల 
ఉండ ేశకిత మరియద ప్రయోజనమదను ప ందే శకిత అల్లా హ్ తో మలత్రమమ కల్ుగదను). మరియద ద ైవ్ ప్రవ్కత 
సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ఇల్ల ప్లికేవలరు : అల్లా హ్ శత్ృవ్ు వ ైదొల్గిపో . నేను అల్లా హ్ ప్రవ్కతను. మరియద 
నేను మల ష్ేఖును చూసేవలడిని. ఆయన జినుుతో ప్రభావిత్ుడ ైన వ్యకిత వ్దుకు మనిష్ ని ప్ంప ంచేవలరు. 
అత్డు అత్నిల్ో ఉను ఆత్ాతో సంభాష్ ంచేవలడు. మరియద ఇల్ల ప్లికేవలడు : ష్ేఖు నినుు వ ైదొల్గమని 
అంటునాురు. నిశచయంగల నీకు ఇద  సమాత్ం కలదు. ప్రభావిత్ుడ ైన వ్యకిత ఉప్శమనం చ ందేవలడు. 
ఒకొకకకస్లరి అత్ను సవయంగల సంభాష్ ంచేవలడు. మరియద ఒకొకకకస్లరి కొటటటం వ్ల్న దుష్ట ఆత్ా అత్ని 
నుండ ివ ైదొలిగేద . అప్ుపడు ప్రభావిత్ుడికి నొప ప కలిగేద  కలదు. మరియద దానిని చాల్ల స్లరుా  మమమద, 
ఇత్రుల్ు కళ్ళళరల చూసేవలరమద. ఆయన ఇల్ల కూడా ప్లికలరు : మొతాత నికి ఈ రకమద ఏద ైతే జినుు 
ప్టటడం మరియద దాని వ ైదయమదను జాా నమద, బ్దద ు మరియద గరహించ ేశకిత త్కుకవ్ ఉనువలరు మలత్రమమ 
నిరలకరిస్లత రు. అత్ని కుటుంబ్ం ప ై దుష్ట ఆత్ాల్ ఆధ ప్త్యం అనుద  వలరికి ధరాం ప్టా ఆచరణ త్కుకవ్గల 
ఉండటం వ్ల్న మరియద వలరి హృదయమదల్ు, వలరి నాల్ుకల్ు సారణ నుండి మరియద శరణద వేడుకునే 
ప్రవ్చనమదల్ నుండి మరియద నబ్వీ, విశలవసప్ు రక్షణల్ నుండి శూనయంగల ఉండటం వ్ల్న జరిగేద . 
అప్ుపడు దుష్ట ఆత్ా ఎటువ్ంటి ఆయదధం ల్ేని వ్యకితని చుటుట కుంటుంద . ఒకొకకకస్లరి అత్డు నగుంగల 
ఉనుప్ుపడు ఇద  అత్నిప ై ప్రభావ్ం చూప్ుత్ుంద . ఇకకడితో ష్ేఖ్ రహిమహుల్లా  మలటల్ు ప్ూరతయినవి. 
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జినుు మలనవ్ుని శరకరంల్ో ప్రవేశంచడం సమాత్ం అను దానిప ై మమమద ప్రస్లత వించిన ధారిాక ఆధారలల్ు 
మరియద అహ ా  సునుత్ వ్ల్ జమలఅత్ యొకక ఇజాా నుండి దీనిని నిరలకరించే వలర ిఅసతాయల్ు మరియద 
గౌరవ్నీయదల్ ైన ష్ేక్ అలీ త్ంతావీ నిరలకరించిన దానిల్ో త్ప పదమద పలఠకుల్ మదందు సపష్టమవ్ుత్ుంద . 

మరియద త్నను సత్యం వ ైప్ుకు మలరగనిరేుశం చేయబ్డినప్ుపడు తాను సత్యం వ ైప్ునకు మరల్ుతానని 
త్న మలటల్ోా  వలగలు నం చేశలరు. బ్హుశల ఆయన మమమద ప్రస్లత వించిన వలటిని చద విన త్రువలత్ సరమైన 
దాని వ ైప్ునకు మరల్ుతారేమో. అల్లా హ్ మలకు మరియద ఆయనకు సనాారగమద, అనుగరహమద 
ప్రస్లద ంచాల్ని అల్లా హ్ ను మమమద వేడుకుంటునాుమద. మమమద ప్రస్లత వించిన వలటిల్ో నుంచి నదవ ప్త్రరక 
14/10/1407 హజీర శకంల్ో పేజి న ంబ్రు 8 ల్ో డాకటర్ మదహమాద్ ఇరలెన్ గలరి నుండి వ ల్ువ్డిన 
మలటల్ు ఉటంకించబ్డినవి. దానిల్ో జునూన్ అను ప్దమద వ ైదయ నిఘంటువ్ు నుండి అదృశయమ ైనటుా  
త ల్ుసుత ంద . మరియద జినుు మలనవ్ునిల్ో ప్రవేశంచటం మరియద అత్ని నాల్ుకతో మలటాా డటం 100 
శలత్ం త్ప్ుపడు శలసతత రయ భావ్న అని ఆయన పేరుకనాురు. ఇదంతా అసత్యమద. ఇద  ధారిాక విష్యలల్ 
గదరించి మరియద అహేా  సునుత్ వ్ల్ జమలఅత్ ల్ో నుండి ప్ండిత్ుల్ు నిరూప ంచిన వలటి గదరించి జాా నమద 
త్కుకవ్ ఉండటం వ్ల్న జరిగినద . ఈ విష్యం చాల్ల మంద  వ ైదుయల్ నుండి అదృశయమవ్టం అద  ఉనికిల్ో 
ల్ేకపో వ్టానికి ఆధారం కలదు. అంతే కలదు దాని గదరించి ధరాం విష్యంల్ో నిజాయితీ, అమలనత్, 
దూరదృష్ టతో ఖలయత్రగలంచిన ప్ండిత్ుల్ జాా నం వ్ల్న అద  వలర ిప దు అజాా నం ప ై సూచిసుత ంద . ఇంకల అద  
అహ ా  సునుత్ వ్ల్ జమలఅత్ త్రుప్ు నుండ ిఇజాా. దానిని ష్ేకుల్ ఇస్లా మ్ ఇబ్ ు త ైమియ అహేా  ఇల్ా 
నుండ ినకల్ు చేశలరు. మరియద ఆయన అబ్దల్ హసన్ అల్ అష్అరక నుండి ఆయన అహేా  సునుత్ వ్ల్ 
జమలఅత్ నుండ ినకల్ు చేశలరని నకల్ు చేశలరు. మరియద అబ్దల్ హసన్ అష్అరక నుండి అల్లా మ అబ్ూ 
అబిుల్లా హ్ మదహమాద్ ఇబ్ ు అబ్దు ల్లా హ్ అష్ ాబ్లీ అల్ హనఫత మరణం 799 గలరు కూడా దానిని నకల్ు 
చేశలరు. 

ఆయన ప్ుసతకం : ఆకలమదల్ మరలజ న్ ఫత గరలయిబిల్ అకలబర్ వ్ అహాకమదల్ జానిు . ప్రస్లత వించబ్డిన 
ప్ుసతకమద యొకక 51వ్ అధాయయంల్ో. 

ఇబ్ ు ఖయియమ్ రహిమహుల్లా హ్ త లిప న వలటిల్ో మదందు ప్రస్లత వించబ్డినద  వ ైదుయల్ ఇమలమ్ ల్ు 
మరియద వలరిల్ో బ్దద ుమంత్ుల్ు దానిని అంగకకరించ ే వలరని మరియద దానిని ఖండించేవలరు కలదని. 
కలకపో తే దానిని అజాా న వ ైదుయల్ు, వలరిల్ో ద గజారినవలరు మరియద వలరిల్ో నాస త కుల్ు నిరలకరించారు. ఓ 
పలఠకుడా దీనిని త ల్ుసుకో మరియద మమమద ప్రస్లత వించిన సతాయనిు అటిటప టుట కో. మరియద అజాా న వ ైదుయల్ 
వ్ల్న మరియద ఈ విష్యంల్ో జాా నం ల్ేకుండా, అంత్ఃదృష్ ట ల్ేకుండా అజాా న వ ైదుయల్ను, బిదఅతీల్ ైన 
మూత్జిల్లను, ఇత్రుల్ను అనుకరించి ప్లికే వలర ివ్ల్న మోసపో కండ.ి వ్ల్లా హుల్ మదసతఆన్. 
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గమనిక: 
మమమద ప్రస్లత వించినటువ్ంటి ద ైవ్ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం యొకక సహీహ్ హదీసుల్ు మరియద 
అహ ా  ఇల్ా (ప్ండిత్ుల్) మలటల్ు జినుుతో సంభాష్ ంచటం, అత్నిని హితోప్దేశం చేయటం, అత్నిని ఇస్లా ం 
వ ైప్ు ఆహావనించటం మరియద అత్ను దానిని సతవకరించటం వ్ంట ిచరయల్ు సూరమ స్లద్ ల్ో సుల్ ైమలన్ 
అల్ ైహిస్ల్లం గదరించి అల్లా హ్ యొకక వలకుక సూచించిన దానికి విరుదధం కలదని సూచిసుత నువి. "ఓ నా 
ప్రభూ! ననుు క్షమించు, నా త్రువలత్ మరమవ్వరిక ీల్భించనటువ్ంటి స్లమలాజాయనిు నాకు ప్రస్లద ంచు. 
నిశచయంగల, నీవే సరవప్రదుడవ్ు!" అల్లగే అత్నిని మంచి గదరించి ఆదేశంచటం మరియద అత్నిని చ డు 
నుండ ివలరించటం మరియద మనిష్  శరకరం నుండ ిఅత్ను బ్యటకు రలవ్టం నుండి నిరలకరించినప్ుపడు 
అత్నిని కొటటటం ఇవ్నీు ఈ ప్రస్లత వించబ్డిన ఆయత్ుకు విరుదధం కలదు. అంతేకలక ఇద  దురలారుగ నిని 
ఖండిచటానిక,ి బ్ాధ త్ునికి సహాయం చేయటానికి మంచి గదరించి ఆదేశంచటానికి మరియద చ డు నుండి 
వలరించటానిక ి త్ప్పనిసరి. ఏ విధంగలన ైతే అద  మలనవ్ునితో చేయబ్డుత్ుందో  అల్ల. పలర మలణికమ ైన 
హదీసుల్ో మదందే ప్రస్లత వించబ్డినద  ద ైవ్ ప్రవ్కత సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ఇల్ల ప్లికలరని : నేను ష్ ైతాను 
గొంత్ును ప స కివేశలను చివ్రికి అత్ని చ ల్ుా  ప్రవ్హించస్లగింద . ఆయన సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం చేత్రప ై. 
మరియద ఆయన ఇల్ల ప్లికలరు : ఒక వేళ్ నా సో్ దరుడు సుల్ ైమలన్ దుఆ ల్ేకపో తే అత్డు బ్ంద ంచబ్డ ి
ఉదయం చేసేవలడు. చివ్రికి అత్నిని ప్రజల్ు చూసుకునేవలరు. మదస ా ం యొకక ఒక రివలయత్ ల్ో ద ైవ్ప్రవ్కత 
సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం నుండ ిఅబ్ూదరలు  రజియల్లా హు అనుహ  యొకక హదీసు ఇల్ల ఉంద  ఆయన 
సలా్ల్లా హు అల్ ైహి వ్సలా్ం ఇల్ల ప్లికలరు : నిశచయంగల అల్లా హ్ శత్ృవ ైన ఇబాీసు అగిు జావల్ను నా 
మదఖంప ై వేయటానికి తీసుకొచాచడు. అప్ుపడు నేను అఊజు బిల్లా హి మినక (నేను అల్లా హ్ తో నీ నుండి 
రక్షణను వేడుకుంటునాును) అని మూడుస్లరుా  ప్లికలను. ఆ త్రువలత్ అల్లా హ్ శలప్ం ఆల్సయం కలకుండా 
నీప ై సంప్ూరణంగల కురియద గలక అని మూడుస్లరుా  ప్లికలను. ఆ త్రువలత్ నేను అత్నిని ప్టుట కోదలిచాను. 
అల్లా హ్ స్లక్ిగల ఒకవేళ్ మన స్ో దరుడు సుల్ ైమలన్ దుఆనే ల్ేకపో తే అత్డు బ్ంద ంచబ్డి ఉదయం 
చేసేవలడు. అత్నితో మదీనా వలసుల్ ప లా్ల్ు ఆడుకునేవలరు. ఈ అరధంల్ో చాల్ల హదీసుల్ు కల్వ్ు. 
మరియద ఇల్లగే ప్ండిత్ుల్ (విజాా నుల్) మలటల్ు కల్వ్ు. 

మరియద మమమద ప్రస్లత వించిన దానిల్ో సత్యమదను కోరుకునే వలరి కొరకు సరిపో యిే, త్ృప తనిచేచ విష్యం 
కల్దని నేను ఆశసుత నాును. మరియద నేను అల్లా హ్ తో ఆయన మంచి నామమదల్ దావరల మరియద 
ఆయన ఉత్తమ గదణాల్ దావరల మదస ా ంల్ందరికి త్న ధరామదను అరధం చేసుకునే, దానిప ై స ురంగల ఉండ ే
స్ౌభాగయమదను కలిగించమని మరియద మల అందరిప  ై మలటల్ల్ో, చేష్టల్ల్ో సత్యమదను ప ందేటటుా  
ఉప్కలరం చేయమని మరియద మమాలిు, మదస ామదల్ందరిని జాా నం ల్ేకుండా మలటాా డటం నుండి 
మరియద జాా నం ల్ేకుండా త్రరసకరించటం నుండ ిరక్ించమని అరిధసుత నాును. 
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అల్లా హ్ త్న దాసుడ నై, త్న ప్రవ్కత అయిన మన ప్రవ్కత మదహమాద్ సలా్ల్లా హు అల్ హై ివ్సలా్ంప ,ై 
ఆయన కుటుంబ్ంప ,ై ఆయన సహచరుల్ప ై మరయిద దాత్ృత్వంతో ఆయనను అనుసరంిచ ేవలరపి ై 

శుభాల్ను కలిగంిచుగలక. 


