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��ి్మల� ��ర��్ �ర���మ

��� పల�క�ల�
అల్ హందు�ల�్ – సకల ��త ్త్రమ� మ�� య� కృతజ్ ఞతల అల�్ ల �� .
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హ�వ అల్ ల� అరస్ రసూలహ� �ల హ���, వ �� � ల హ�్ � య��్ హరహ
అల��ద ్ క��్ ల� 1. వ క�ా �ల�్ ల� ష�� ��. 48:28
౦F

వససల�త� వసస్ల�మ అల� ఖ�తమ�నన్���య, న��య్� మ�హమ్మ

వ అల� ఆ��� వ అ�ా్ హ�� , వతత ్బ�అహ ఇల� య�మ���ద ్, అమ�్మబద –

మ�� య� అం�మ ప్ రవక మ�హమ్మ ��ౖ , ఆయన క�ట�ం�క�ల��ౖ , ఆయన

సహచర�ల��ౖ మ�� య� అం�మ�� నం వరక� ఆయనను అనుస��ం �ే �ా�� �ౖ�
అ�� క �� �� న ల� & సల�మ�ల�,

ప్ రజల ��!
అల�్ ల �క్ మ�రగ ్దర్శకత ��ౖ మ�నవ ��త సుఖసం���ాల ప���దుల�
ఆ��రప�� ఉ��న్. �ట్ ట�వ� �� ఆయన ���� తన ప్ రవక మ�హమ్మ

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ��ౖ అవత��ం పజ� �ి ��డ�. ప్ రవక మ�హమ్మ

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ లంన ��్ ర�ంచక�ం� మ�� య� ��ర�ంచక�ం��,

ఆయనను �ష్కపటం� మ�� య� �జం�ా అనుస��ం చక�ం�� మనం ఆ
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అం�మ మ�రగ ్దర్శక��్ �� ందల� మ�. �ాబట�్ ఇహపరల��ాలల� సుఖం�ా,

సం��షం�ా గడ�ాలనుక��� �ా�� వ ��� �� స�� , ప్ రవక మ�హమ్మ సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ లంన తమ ��ల �డల �ా �ే సుక��, ఆయన ��త ������న

అనుస��ం చ వల�ి ఉంట�ం�� .

ఖుర్ఆ ల� అల�్ ల ఇల� ప్ క ట�ం ���డ� :
ۚ

َْﻬ
ُ
وَ ِ�ن ﺗ ِﻄﻴﻌُﻮهُ � ﺘَﺪُوا

(ఒక�� ళ �ర� ప్ రవకత్ అనుస�� ��త , మ�రగ ్దర్శకత �� ందు��ర�: అనూన్ : 54).

మ�� ��ట అల�్ ల ప్ రకట ఇల� ఉం�� :

اﺗَّﺒ
َ
ّْ ُ َﻬ
ِﻌُﻮهُ ﻟَﻌَﻠ َ� ْﻢ � ﺘَﺪُون

(మ�� య� �ర� ఆయనను అనుస��ం చం�� , త��్వ� �క� మ�రగ ్దర్శకత
ల�ంచవచు్ … అల అ�ాఫ :158).

ఖుర్ఆ ల� మ����ట అల�్ ల ఇల� ఆ�ే �ం���డ� :
ۚ

ُ َ ُ
ُْ َ ُ
َﻣَﺎ آﺗَﺎ�ُﻢُ الﺮَّﺳُﻮل ﻓﺨﺬُوهُ وَ ﻣَﺎ �َﻬَﺎ� ْﻢ �ﻨﻪ ﻓَﺎﻧﺘَﻬُﻮا

(మ�� య� ప్ రవక ఏ� ఇ�్చ� అందు��ం�� మ�� య� ఏ�� �ే య వదద ్ంట ����
వ�� � �� యం�� . అల హషర : 7).
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మ�ందుతరం

సజజ ్నుల

అనుస��ం �

ఆ�� ప తయ్,

ఉనన్

�ా్ థన,

మ�నమ�ాయ్దల, ��ర�ా�మ���ల� �� ం�� న మ�రగ ్ ఇ�ే . �� ను ప�ణయ్

సం�ా��ం ��ల�� సంకలప్ం� 60 స�� హ మ�� య� హసన హ�� థులను ఇక్క

జమ �ే �ాను. హ�� థుల అను�ాదం, ��� ఉల�్ లఖక� క�్ లప ప�� చ యం

మ�� య� ఆ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల ఇక్క సులభ��� న

మ�� య� సరళ��� న �� � ల� �� ��్కనడ జ�� ��ం �� . ఈ ప�సత ్క సంకలనం

�ే సత ు ్నన్ప� సమ�జంల�� ప్ ర �ా్ థ ప్ రజలన దృ�ి్ టల ఉంచడం జ�� ��ం �� .

అం�ే �ాక �� వ లం �ా్ రమ�ణ � సమ���రం మ�త్ ర� �సు��బ��ం �� . వయ్��త్

�మర్శలక దూరం�ా ఉం�ే ల� త�� న జ�గ� తత ్ల �సు��వడం వలన �� � నుం��
అందర� ప్ ర �జన �� ంద వచు్.

ఈ హ�� థుల ప్ ర �జ��ల ప్ �ి దధ పం�� త�డ� ఇమ�ం య�య �న షర్

అనన్�, ��ి జ ఇబ�న హజర అస్ ఖల� మ�� య� అబ�ద ్ల�్ అల బ�ాస్

�క్ ప�సత ్�ా నుం�� �� క ��ం చబ�� ���. ఈ ��పప రచనలక� బదుల��ా
అల�్ ల �ా�� ��ౖ అ�� �ా�� క అనుగ� � ల� క��� �ిం చు�ాక!

ఈ ప�సత ్కంల �� ను ���న ���య్��య మ�� య� ధర్మప్ర� �షయ�ల� �

దృ�ి్ టల��� �సుక� �ావ����� ప్ రయ�న్ం�� . �� �క్ ఈ ప్ రయ��న్
అల�్ ల �ీ్ వక��ంచు�ా !

ఈ ప�సత కంల� �� ��్కనబ� � స�� హ బ�ఖ��� మ�� య� స�� హ మ��ి్ ల హ�� థు
గ�ం ��ల� ��ం ��ం ట� ల� ల� �� ఏ�ై �� ఒక���ల�� హ�� థుల �ా్ రమ�ణ �క గ���ం�

పం�� త�లందర�

ఏక��� వం�ా

అం�� క ��ం �

ఉ��న్ర.

అ��ే

ఇక్క

�� క ��ం చబ�� న సునన అరబఅ (అబ� ��ఊద, జ�మఅ ���్ మ� , ��ా�, ఇబ�న

మ�జహ) మ�� య� ఇతర హ�� థు గ�ం ��లల�� హ�� థుల �ా్ రమ�ణ �క

�షయంల� �� ఖ ���ి ర���ద ్ అల�్బ �క్ అ��ా్ రయ �సు��బ��ం�� .

సునన ���్ మ� �షయంల�, ఇమ�ం ���్ మ� �క్ అ��ా్ రయ �� ��్కనబ��ం�
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ఎందుకంట� హ�� థు �ాసత ్�ంల ఆయ��క ప్ ర�ిద మ�� య� �ా్ రమ�ణ � పం�� త�డ�.
��ౖ �ారంద�� ��ౖ అల�్ హ అనుగ� ��ం చు�ాక!

ఈ ప�సత ్�ా� అల�్ ల �ీ్ వక��ంచు�ా మ�� య� �� � � ప్ ర �జనకర�� �న� ��

�ే య��ాక! ఆయన అ�న ��� �ాడ�, అ�న ప్ ర�ా��ం�ే�ాడూన .

�� ఖ ఖ��ద �న అ� అబ� అల ఖ�� ల (జనరల �� �� జర , రబ్వ జ��య�త,
�� య�ద) �ా�� �� అ�� క కృతజ్ ఞతల. ఎందుకంట� ఆయన �క్ అమ�లయ్�� �

సల�ల� మ�� య� మ�రగ ్దర్శకత �ల�న మ��ాగ ్ల�న్ం ��్వ� ప్ రజలన
సర్వల��ా

ప్ రభ�వ

��ౖ ప�

�తత ్���ధ్ ,

ఆ�్వ�ం�ేల ��్ రతస్��సుత్�.

శ� మ ��

మ�� య�

��� కం��

అల��� , �� ఖ ���ి ర �న మ�హమ్మ అల హ���ౖ ష (జ��య�త ���గప�

�� �� జర , రబ్వ జ��య�త, రబ్వ, �� య�ద) క� క��� అ�� �ా�� క

కృతజ్ ఞతల. ఆయన �క్ ��్ ర��స్ మ�� య� సమరధ ్న��� ఈ ప�సత ్క

తయ�ర� �ే య బ��ం �� , అ�� క ��షలల� అనువ��ం చబ��ం�� , ప్ రచు��ంచబ��ం� ,
పం�ి ణ� �ే య బ��ం �� . మ�ఖయ్ం� హ�� థుల కంఠస్ థ �ే �� ��ం డవ �� ట� ఆయన

�క్ �జ����� క��� న కృ�ి ఫ�తం వల�� �ారయ్ర�ప ధ��ం చగ���ం �� .

�వ�� �ా, తమ అమ�లయ్�� � మ�� య� ల�భ��యక��� న సూచనల�� ��క�

మ�రగ ్దర్శకత వ��ం �న �ారంద�� �� కృతజ్ ఞతల – మ�ఖయ్ం� రబ్వ

జ��య�త ���గంల� ప��ే సత ు ్న �� ��ట� సహ� �ో య్గ�లక , అబ�ద ్ అ�జ

మగ� � మ�� య� సు�ై �� మ�ిజ ్ �క్ ఇమ�ం మ�� య� ధర్మప్ర��రక��ె

�� ఖ అబ�ద ్ల�్ �న హమ�ద నుజ�ౖ �� లక� �� హృదయప�ర్వక�� �

కృతజ్ ఞతల. మ� ఆ�ీ సు �� క� ట �� అబ�ద ్ అ�జ మదూ్వ క� క��� అ�� క

కృతజ్ ఞతల. అల�్ ల ఆయనను �ా�ాడ� �ాక!
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ఈ ప్ రపంచంల � మ�నవ�లంద�� �� అల�్ ల ఇహపరల��ాల సుఖసం���ాల

��ౖ ప� ���� చూప��ాక! మ��ి్ లల తర�ఫ�న మ�� య� ఇ�ా్ల తర�ఫ�న అల�్ ల

ఈ �ా్ రర్థన �ీ్ వక��ంచు�ా !

ప్ రవక మ�హమ్మ సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ లం�� , ఆయన క�ట�ంబం��ౖ , ఆయన

సహచర�ల��ౖ మ�� య� అం�మ �� నం వరక� ఆయనను అనుస��ం �ే �ా�� ��ౖ

అల�్ ల �క్ �ాం� మ�� య� అనుగ� హం క�ర�య��ాక! అల్ హందు�ల�్ల
ర�్బ ఆల�న.

��కట్ . మ�హమమ్ మ�రత ్జ �న అ��ష మ�హమమ్
3-2-1434 ��
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��ి్మల� ��ర��్ �ర���మ
కంఠస్ థ �ేయవల�ిన 60 హ��థుల�
1. �దట� హ��థు :

=W�€_�–= �Ê�
Ÿÿ^= �€�È�ã�á= �„�`= �Ê�·�ƒ= �ÊŸ�
ÿ^= �Ï�ó�á= �i_�
��Ä�ÿ^= ‚�
�f= �à �›�ƒ= �‚�ƒ

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

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

= �ÿd�
= �Ê�j�à �sÂ
�
�Ã= X _�Â�r�Ë�ä �k�Í= �Ó�`�à �‹^= �
Ë�`= I _�Â�gÎ�î�Í= _�Î�‡�Ñ�ÿ= �Ê�j�à �s�‰= �l�‡_�‘

= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwìË=I RQ=pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= = yÎwì==K@�Ê�Î�ÿ�
d= �à �r_�‰= _�‹
=KÌá_ÄgŸÿ= ¬ÕŸÿ^Ë= I

EN VMTF= JN RR= pÍÑ•^

అన ఉమర�న్ ఖ��త ్ ర�� య ల�్ లహ అను్ అనన రసూలల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల ఖ�ల: “ఇనన్మ ఆమ�ల� ��న్య�, వఇనన్మ �క��్

ఇ�� న మ�నవ, ఫమన �ానత �� జ్ రత�హ ఇలల�్ ల� వ రసూ��� ,

ఫ�� జ్ రత�హ ఇలల�్ ల� వరసూ��� , వమన �ానత �� జ్ రత�హ �దు��య

య��ీ బ��, అవ ఇమ� అ �న యతజవ్వ�, ఫ�� జ్ రత�హ ఇల� మ��జర

ఇల�ౖ �� . ” (స�� హ బ�ఖ��� మ�� య� స�� హ మ��ి్ ల)

అను�ాదం : ఉమర ఇబ�న ఖ��త ్ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ: రసూల�ల�్ హ

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� పల�క�త�ండ�ా �� ను ���న్న: “ఆచరణల�
8
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�ాట� సంకలప్��ౖ ఆ��రప�� ఉంట��. ప్ ర ఒక్క� �� అత� మనసుల��

ఉ�ేద ్�ా�� అనుగ�ణం�ా ప్ ర�ఫల ల�సుత్ం� . అల�్ ల మ�� య� ఆయన ప్ రవక

��సం వలస �� �న వయ్�� వలస �సస్�ేహం� అల�్ ల మ�� య� ఆయన ప్ రవక

��సం �ే �ి న వలస�ా�� ప�� గ ణ�ంచబడ�త�ం�� . ఎవ�ై �ే �ా్ రపం� ప్ ర �జన

�� ం��ల�� ఉ�ేద ్శం��� ల� క ఏ �ీత ్ � అ��� ��ాహమ���ల�� ఉ�ేద ్శం���
వలస

�� ���ో ,

అతను

�ాట�

��స��

వలస

�� �నట�
్ ల�

ప�� గ ణ�ంచబడ�త�ం�� . ” స�� హ బ�ఖ��� & స�� హ మ��ి్ ల.
హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:

ఈ హ�� థు ఉల�్ లఖక� �� ర� ఉమర �న అల ఖ��త ్ అల ఖర�ీ ర�� య ల�్ లహ
అను్ . అల �ార�ఖ మ�� య� అబ� హఫస అ�� మ�ర��� ర్ ల� క��� ఆయన

�ి ల వబ�ే �ార�. ఆయన ��ం డవ ఖ��ా అ�ా� �ి �� న �ా �య�ంచబ�� న

త�ా్వ ప్ రజల ఆయనను అ�ర�ల ���న అ� �ి � �ే �ార�. ప్ రవక త్త

ప్ రకట�ంచబ� � 6వ సంవతస్ర ఇ�ా్ల �ీ్ వక��ం��ర. ఆయన ఇ�ా్ల �ీ్ వకర

మ��ి్ లంలక ��పప �ై �ాయ్��్చం. త�ా్వ మ�� న హ క� వలస �� ��్ళర
మ�� య� ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ లం� �ాట� అ�న య���ధ ్లల

�ాల�గ ్��న్. అప�డప�డ� ఆయన అ��ా్ రయ�� ధృ�క�� సత ూ ఖుర్ఆ
ఆయత�ల� అవత��ం �ే � . ఆయన ఉల�్ ల�ం� హ�� థుల సంఖయ 537.

�� �్ 13వ సంవతస్రంల తన మరణ���� మ�ందు అబ� బకర ర�� య ల�్ లహ

అను్ ఆయనను తన ఖ��ా�ా �య�ం��ర�. ఆయన ప�� �ాల�� ��లభయ్
��సం

�ార్ ల��ంట

ల�ంట�

వయ్వస్థ

�ా్ థ�ిం��ర,

�� �్

�ాయ్ల�ండర

�ా్ రరం�ం��ర. ఆయన ప్ రజలన ��య్యం� ప�� �ా�ం�ే �ార�. �� �్ 23వ

సంవతస్రంల ఒక��� ఫజ్ నమ�� చ�� �ం�ే ట ప�డ�. అబ� ల�ల� అల

మ��ి అ�� అ��న ్ప� �ే �� ధ�ా్మ�� �ెం �� న ఒక బ��స ఆయనను హతయ
�ే �ాడ�.

రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల

అల�ౖ ��
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ర�� య ల�్ లహ అ��్ గ�� ల�, అబ� బకర �ి �ద � ్ ర�� య ల�్ లహ అను్ ప్ రక్
ఖననం �ే య బ�� ��ర�. ఆయన ప�� ననర సంవతస్�ా �ాట� ప�� �ా�ం��ర�.

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఏ ప���ౖ �� మం� సంకలప్ం� �ా్ రరం�ంచడ ��ల� అవసరం. త��్వ�
ప�ణయ్ సం�ా��ం చుక��� అవ�ాశం అత��� ల�సుత్ం� .

2. సంకలప్ ఉతప్నన్మ� �ా్ థన మన హృదయం. ���� ��ట� �� పలక
వల�ి న అవసరం ల� దు.

3. అల�్ హ వదద మన మం� పనుల� �ీ్ వక��ంచబ�ే దుక� తపప్ స��� న ఒక
షరత� ఏ�టంట� , అ�� �తత ్���ధ్ �� వ లం అల�్ ల ��రక� మ�త్ ర�

�ే �ి న �ై ఉం���. అల� �తత ్���ధ్ �ే య � మ�� య� ప్ రవక మ�హమ్మ
సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఆ�ే �ాలక� అనుగ�ణం�ా ల� � ఏ ప�� అల�్ ల

�ీ్ వక��ంచడ .

4. �� ఆఫ అంట� ప్ రదర్శ��బ�� అలవర�్చ��క�ం� జ�గ� తత పడటం తపప్�స� .
ఎందుకంట� అ�� �ి ర్ అసగ ్ అంట� తక�్క �ా్ థ బహ��ై �ా�ాధన.

***
2. ��ండవ హ��థు :

= �˘�Ë= ^�Ë�à �å�ÍA= W�€_�–=
= = �:�·ÿ^= �
‚�ƒ= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á �
ç�‡=�` �‚�ƒ
=I SV= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì= K@^�Ë�à �Õ�·|�j=

�˘�Ë= ^�Ë�à �ê�f�Ë= I ^�Ë�à �å�≈�j

KÌá_ÄgŸÿ= ¬ÕŸÿ^Ë= I EN TPQF= JU= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwìË
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అన అ�స్ అ�నన్�� సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వ సల్ ల ఖ�ల: “య�ిస ్ర వల�

త�అ�ిస ్ర వ బ�ిష ్ర వల� త�న�ి్ ఫర” (స�� హ బ�ఖ��� మ�� య� స�� హ

మ��ి్ ల హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం: అనస రదయల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ లహ సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర�: “సులభతరం �ే యం�� మ�� య� క�� నం

�ే య కం�� . �భ�ారత ్ల �ె ల�పం�� మ�� య� అస��య్ంచుక�� �ల �ే య కం�� . ”

స�� హ మ��ి్ ల మ�� య� స�� హ బ�ఖ��� .

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
ఈ హ�� థు �క్ ఉల�్ ఖక�� ప���త �� ర� అబ� హమ జ� అనస �న మ��క

అల అ��స్� ర�� య ల�్ లహ అను్ . ఆయన రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ ��

వసల్ లంక �� వ క��� �ా ప��ే �� �ార�. �� జ్ ర క� ప�� సంవతస్రమ� మ�ందు
ఆయన

మ�� న హ

ల�

జ�్మం��ర.

బ�లయ్ంల��

ఇ�ా్ల

�ీ్ వక��ం��ర.

రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల �క్ అం�మ �ాలం వరక� ఆయన

�� వ క��� �ా ప��ే �ార�. త�ా్వ డమ�స్క �� ��్ళర. ��ంత�ాలం త�ా్వ
బస్ ర �ే ర�క���న్ర. ఎక�్క హ�� థుల� ఉల�్ ల�ం� �ా�� ల� ఆయన �� ర�
క��� �� ��్కనబడ�త�ం� . ఆయన ఉల�్ ల�ం� హ�� థుల సంఖయ 2286. �� �్

93వ సంవతస్రంల బస్ ర ల� 100 ఏళ్ వయసుస్ల చ��� య�ర�.

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ధర్మ ��ౖ ప� ఆ�్వ�ంచడ, �ి ల వడం, �దయ �� రప్డ, త��్ ఫద �వ్వడ
మ�� య� ఇతర�ల�� ల��ా�ే � ల� �ే � క �ే య డం, మృదువ��ా �� ల గడం,
సరళం�ా వయ్వహ��ంచడ మ�� య� ప్ రజలక �భ�ారత ్ల అం��ం చడం.
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2. �ే్ వ�ా� �ాయ�ిం పజ� యడం మ�� య� క�� నం �ే య డం �దల�ౖ న �ాట� �
ఇ�ా్ల ��� ��ం �ం�� . క�
�
నుం��
� రం�ా, క�� నం�ా, �ం�� �ా ప్ రవ�త్ంచ

దూరం�ా ఉండమ� ఇ�ా్ల ��్ ర� ��ిసుత్ం.

3. ప్ రజ ఇబ్బందులన దూరం �ే య డమ�� �� ఇ�ా్ల �క్ ప్ ర�ేయ్క ల��
ఒక మ�ఖ�య్ంశమ.

***
3. మ�డవ హ��థు :

=W= �!=^ �€�È�ã�á= �€_�–= W�€_�–= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ
= I ﬁŸå‹= yÎwì= K@�∆�›�ã
= _ �‹= �⁄�’�f= �q�Ñ�w�Í= �„`=

_�f�Ü�‘= �Ú�à �›|�ÿ_ �f= �Õ�‘A
KERF= JR= pÍÑ•^= ﬁ–á

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల, ఖ�ల రసూల�ల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల “క�ా �ల మర �

స�అ’ (స�� హ మ��ి్ ల హ�� థ గ�ం ధం)

క�� బ న అన య�హ��ద ్ �క��్ మ�

అను�ాదం : అబ� హ���� రహ రదయల�్ ల అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర�: “ఒక వయ్�� ఏ�ై �ే ���న్�

అదం�� (మ��్ క� మ��్ ) మ��క�� �� �ె పపడమ�� �� ‘అతడ� అసతయ్వంత�డ’

అన����� స�� �� త�ం�� . ”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
అబ� హ���� ర హ ర�� య ల�్ లహ అను్ �క్ ప���త �� ర� అబ�ద ్ర��్ �న

సఖర. ఆయన యమన ల�� �ౌస �ె గ క� �ెం �� న �ార�. ఆయన ఎప�ప్డ
12
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�ి �్ క�న�� ఆడ�క�ంట� ఉం�ే �ార�. అందువలన ఆయన అబ� హ���� ర హ

(�ి �్ తం��్ ) అ�� మ�ర��� ర��� ప్ రఖ�య �ెం ��ర�. ఆయన తన క�ట�ంబ �� షణ

��రక�

�� క ల�

�� �� �ార�.

ఖ�� బ ర

��ౖ

�జయం

�ా��ం �న

�� �్

7వ

సంవతస్రంల ఆయన ఇ�ా్ల �ీ్ వక��ం��ర. ఆ త�ా్వ ఆయన రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల

అల�ౖ ��

వసల్ ల ��ం ట�

ఉం�ే �ార�.

ఆయనను వదలక�ం��

అనుస��ం �ే �ార�. హ�� థుల �షయంల� ��ల� ఆస��త చూ�� �ార�. అందువలన
రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల నుం�� ఆయన ��ల� ఎక�్క

జ�్ ఞ��� �� ర�్చక�, స�బ�లల� అంద�� కంట� ఎక�్క హ�� థుల� ఉల�్ ల�ం�
�ా్ థ�� �ే ర�క���న్ర. ఆయన ఉల�్ ల�ం� హ�� థుల సంఖయ 5374. ఆయన
మ�� న హ ల�� పం�� త�లల� ఒక�� �ా �� ��్కనబ� ���ర. ఆయన �� �్ 57వ

సంవతస్ర మ�� న హ ల� మరణ�ం��ర�. బ�ల� సమ��� �ే య బ�� ��ర�.

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. �ాసత ్�ా�� �ర�దధ ్ం� మ�ట�్ లడట� అసతయ్ పలకడం / అబదధ ్ �ె పప్డ.
2. �నన మ�టలల�� �జ��జ�ల� ��ాధ ్��ంచక�ం� ఇతర�లక� అంద జ� య డం
��� ��ంచబ�� �� .

3. అబదధ ్ �ె పప����� ఒక మ�ఖయ �ారణ�ల� - దుష్ టత్, అ�ాం�, అసంతృ�ిత
మ�� య� మ�న�ి క �ాయ్� �దల�ౖ న �. ఇ�� కపట�ల లకష్.

***
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4. ��ల�గవ హ��థు :

=�‚�‹A= W �€_�–= = �!^= �€�È�ã�á= �„�`= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ

=
= ﬁ–á= =
I ﬁŸå‹= yÎwì= K@^�à �ê�ƒ=
= �Ê�Î�Ÿ�ƒ �!^ �
Ÿ�ì= I �Ó�Ñ�v^�Ë= �ÏŸ�ƒ �
Ÿ�ì
KEQMUF= JTM = pÍÑ•^
అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ , అనన రసూల�ల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల ఖ�ల : “మన సల్ అలయయ �ా�� ద తన, సల్ లల�్ల అల�ౖ ��

అష్ ర ” (స�� హ మ��ి్ ల హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం: అబ� హ���� రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఎవ��� �ే ����ౖ ఒక�ా�� సల�ం

పంప����ో , అత� ��ౖ అల�్ ల ప�� �ార�్ సల�ం పంప���డ�.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. రసూల�ల�్ హ సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ��ౖ దర�ద పంపడం ��్వ�
ఆయనను ��ల� ��ర�ం�నట్ లవ�త�ం� .

2. ఆయన��ౖ దర�ద పంపడమ�� �� ఆయనక� చూ�� ��ే య త మ�� య�
��్ రమక �దర్శన.

3. రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ��ౖ �ల�నంత ఎక�్కవ�
దర�ద పంపడమ�� �� మ�నవ�డ� అల�్ ల �క్ �ార�ణయ్ మ�� య�
14
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అనుగ� హం �� ంద����� �ారణం�ా మ�రగలదు. ఆయన తన సహచర�లక�

�� ��ప ్ ���ం�� �ధం�ా మనం క��� ఆయన��ౖ దర�ద పంపవల� ను.

= �Ÿ�ƒ= �l�ÎŸ�
�ì= _�›�‘= I �Ñ�›�w�‹= �
€b= �Ÿ�ƒ�Ë= �Ñ�›�w�‹= �Ÿ�ƒ= �⁄�ì= �ﬁ�ÂŸ�
ÿ^A
= �Ÿ�ƒ= �◊�
á_�f= �ﬁ�ÂŸ�
ÿ^=K�ÑÎ�s�‹= �ÑÎ�›�v= �÷�‡�
d= I �ﬁÎ�‰^�à �f�
d= �
€b= �Ÿ�ƒ�Ë= �ﬁÎ�‰^�à �f�
d
=�
€b= �Ÿ�ƒ�Ë= �ﬁÎ�‰^�à �f�
d= �Ÿ�ƒ= �l�‘�á_�f= _�›�‘= I �Ñ�›�w�‹= �
€b= �Ÿ�ƒ�Ë= �Ñ�›�w�‹
ESS=W ﬁŸå‹= yÎwì= I PPT=W Ìá_†=yÎwìF@�ÑÎ�s�‹= �ÑÎ�›�v= �÷�‡d�
= I �ﬁÎ�‰^�à �fd�
ఓ అల�్ ల! ఎల���� �ే ఇబ�్ ర� � మ�� య� ఆయన క�ట�ంబం��ౖ �ాం��

క��� �ిం �����, అల��� మ�హమ్మ మ�� య� ఆయన క�ట�ంబం��ౖ �ాం��

క��� �ిం చు. ఓ అల�్ ల! ఎల���� �ే ఇబ�్ ర� � మ�� య� ఆయన క�ట�ంబం��ౖ

����న క��� �ిం ����, అల��� మ�హమ్మ మ�� య� ఆయన క�ట�ంబం��ౖ

����న క��� �ిం చు. �శ్చయం� �� వ లం ��� ప్ రశంసలక అర�్ హ� � .
4. రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల

అల�ౖ ��

వసల్ లం��

దర�ద

పంపడమంట�

ఆయనను ���య�డడం మ�� య� ప్ రశం�ించడ . ‘అల�్ లహ�మ సల�్ అల�

మ�హమ్మ’ అంట� ఆయన �ా్ థ�� త�� న ట�
్ ల� ఇహపరల��ాలల�

ఆయనక� ఉనన్ �ా్ థ��� ప్ ర�ా��ంచ అ� �ా్ ర��్థంచ .

***
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5. ఐదవ హ��థు :

= �‚�ÿ�È�g�Í= �˘A= W�€_�–= = �:�·ÿ^= ‚�
�ƒ= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ
= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwì= K@�Ê�·�‹= �⁄�å�k�…�Í=

�ﬁ�n= I �
ﬁ�Û^�Ñÿ^= �Ú_�›�ÿ^= �Ï�Ã= �ﬁ�‘�Ñ�v�`
KEOUOF= JVR= pÍÑ•^

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ , అనన రసూల�ల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల ఖ�ల : “ ల� యబ�లనన్అహదుక� �ీ ల�్మ ��ద ్� ,
థుమ్ యఘ త�ి ల� �ను్ “ (స�� హ మ��ి్ ల హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం: అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “�ల� ఎవ్వర �లకడ�ా

ఉనన �ట� ల� మ�త్ �సరజ ్ �ే య �ాదు (ఉచ్ �� యటం, ప�ఖ��� �ే య డం

�ే య �ాదు) మ�� య� ���ల� కడ���్�ాదు.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఈ హ�� థు ��్వ� �ె � �� �ే � టంట� మ� సమ�ద్ర , సమ�ద్ర , న�� ,
�ాల�వలను త�ిప్ం, ఒ�� � �ట ��� ఉనన �ట� ల� (అంట� గ�ంటలల�,

�ె ర�వ�లల�) మలమ�త్ �సరజ ్ �ే య డం ��� ��ం చబ��ం �� .

2. ఇ�ా్ల ధర్మ – ప�� � భ్రం� మ�� య� ప�త్రం� ఉం�ే , మ���ల నుం��
మ�� య� అప�� � దధ ్ నుం�� దూరం�ా ఉం�ే ధర్మ.
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3. మ�నవ ��తం ��సం �ర� ��ల� అవసరం. అందువలన మనం ����

తపప్�స� �� �ా�ాడ����ా� మ�� య� ���� �ాడ��ే �� మ���ల నుం��
�ాల�షయ్ నుం�� తపప్�స� �� �ా�ాడ����ా�.

***
6. ఆరవ హ��థు :

= �l�›�Î�–�`= ^�Ö�
dA= W�€_�–= = �:�·ÿ^= ‚�
�ƒ= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ
= JSP= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwì= K@�Ô�f�È�k�’�›�ÿ^=

˘�
�
d= �Ó�˙ �ì= �˙�Ã= X�Ó�˙ �îÿ^
KETN M F

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ , అనన రసూల�ల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల ఖ�ల : “ఇ�� ఉ�మ� సస్ల�త , ఫల� సల�త ఇల్ ల

త ్బత. “ (స�� హ మ��ి్ ల హ�� థ గ�ం ధం)
మక�

అను�ాదం: అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఎప�ప్�ై� సల�హ ��సం
అఖ�మత �ి ల�ప� ఇవ్వబడ�త�ం� , అప�డ� ఆ �ి ల�ప� ఇవ్వబ� � (ఫర్)

సల�హ తపప �� �� ఏ సల�హ ��ంచబడదు”.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .
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ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఎప�ప్�ై� ఫర్ నమ�� ��రక� అఖ�మత �ి ల�ప� ఇవ్వబడ�త�ం� ,
��ం ట�� ఫర్ నమ�� అందు���ాల� ఈ హ�� థు ఆ�ే � సుత ్నన్. అఖ�మత
త�ా్వ

ఫర్

��ంచబడవ�.

నమ��

తపప,

సునన్

ల� ��

న�ి ల

నమ��ల�

2. �ామ��� కం�ా జర�గ�త�నన ఫర్ నమ��ల� �ా్ రరంభ నుం�� �ాల�గ ్నడ
మ�� �� సునన్ నమ��ల� మ�� య� న�ి ల నమ��లల� �మగన్��
ఉండటం కంట� ఎం�� ప్ ర��న���ం� .

3. ధర్ �షయ�లల� రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల �క్
పదధ ్�� త�.చ. తపప్ అనుస��ం చడమ�� �� స��� న మ�� య� �జ��� న

ఈమ�న (��ా్వస) �క్ �దర్శ��లల ఒక మం� �దర్శన.

7. ఏడవ హ��థు :

= ^�Ö�
dA=W= �:�·ÿ^= �€_�–=W�€_�–= _�›�Â�·�ƒ= �ÊŸ�
ÿ^= �Ï�ó�á= �à �›�ƒ= �
‚�f= �!^= �Ñ�g�ƒ= �‚�ƒ

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

= I ﬁŸå‹= yÎwìË= I STQ= pÍÑ•^= ﬁ–á= Ìá_Ägÿ^= yÎwì=K@�Ó�˙ �îÿ^= �l�›�Î�–�`= �„�
d�Ë
KÌá_ÄgŸÿ= ¬ÕŸÿ^Ë= I ERRVF= JSS= pÍÑ•^= ﬁ–á
అన అ�ద ్ల� �� �న ఉమర ర�� య ల�్ అను్ హమ ఖ�ల : ఖ�ల నన్�య�

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వ సల్ ల : ఇ�� �ాన అహదుక�మ అల తత ్ఆ, ఫల�
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యఅజల హ��త యఖ �� య �జతహ� �ను్ , వ ఇన ఉ�మ� సస్ల�త.”

(స�� హ బ�ఖ��� )

అను�ాదం: ఇబ�న ఉమర ర�� య ల�్ లహ అను్ హమ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఒక�� ళ �ల� ఎవ��� ��

��జ����� క�ర�్చనన్ ట్ల, అతను (���� ప���త �ే య క�ం�� మధయ్ల
ల� �ేం దుక�) త్వరపడక�డద – సల�హ �ా్ రరంభ�� �� స�� . ”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
అబ�ద ్ల�్ ఇబ�న ఉమర ర�� య ల�్ లహ అను్ హమ ఒక సుప్ ర�ిద స��. ఆయన

యవ్వ దశక� �ే ర���కమ�ం�ే , బ�లయ్ంల తన తం��్ ర� �ాట� ఇ�ా్ల
�ీ్ వక��ం��ర. త�ా్వ తన తం��్ ర� �� జ్ ర �ే �ి మ�� న హ �ే ర�క���న్ర.

ఆయన �ాల�గ్న �ట్ ట�దట య�దధ ్ ఖందఖ య�దధ ్ . ఆ త�ా్వ ఆయన

రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ లం� ప్ ర య�దధ ్ంల �ాల�గ ్��న్.

ఈ�ప్ , �ామ, ఇ�ాఖ, బస్ ర , ప��ష ్య �దల�ౖ న ఇ�ా్ ల� ��ౖ నయ �జయ
పరంపరలల�

ఆయన

ఎం��

����తం�ా

�� �ా�� ��ర�.

ఆయన

ఎం��

�ై రయ్�ాహ�ాల ప్ రద��్శం �ే�ా. ��య్య�� ఎం�� ఇష్ టప�ే�ార. ఇ�ా్ ల�
పం�� త�లల� ఆయన ఒకర�. ఆయన ఉల�్ ల�ం� హ�� థుల సంఖయ 2630.

అల�్ ల ను ఆ�ా��ంచడంల� సమ��ప్ంచు��వడంల, భయభక�త ్ల చూపడంల�

తనక� త�� �ాట� అ� ప్ ర�ి� �ెం ��ర�. 86 ఏళ్ వయసుస్ల, �� �్ 73వ

సంవతస్రంల ఆయన మరణ�ం��ర�.

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఇ�ా్ల �క్ ���లల� ఒక �భం ఏ�టంట� , అ�� ప్ రజ ��క�ాయ్��
సమ��త �ా్ థ��� ఇసుత్ం� .
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2. నమ�� �ే సత ు ్నన్ప�, అనవసరం�ా అట�ఇట� కదలడం నుం�� జ�గ� తత
పడటమ�� �� ఇ�ా్ ల� ష�� అ హ దృ�ి్ టల ��ల� ఆవశయ్క���ం� . ఇల�

జ�గ� తత పడటం ��్వ� నమ��ల� ప్ ర�ాం త, ఏ�ాగ� త , మనసుస లగన్

�ే య డం �దల�ౖ న � �ా��ం చ వచు్.

3. ఎవ��� �ే ఆక��� ఉ��న్� మ�� య� �ా�� ��రక� ��జనం తయ�ర��ా ఉం�ో ,

అల�ంట� �ార� �ామ��� క ఫర్ నమ��ను క��� వ�� � �� ట�్ తమ ఆక�

బ�ధను �ర�్చ��వటంల ఎల�ంట� �ో షమ� ల� దు.

***
8. ఎ��దవ హ��థు :

= �⁄�Í�ËA=W= �!^= �€�È�ã�á= �€_�–=W�€_�–=�Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰=�Ïf�`= �‚�ƒ

= yÎwìË= I EOQOF= JPM = pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwì=K@�
á_�·ÿ^= �‚�‹= �i_�—�ƒ�¸ �ÿ
=KﬁŸåª= ¬ÕŸÿ^Ë= I N SP=pÍÑ•^=ﬁ–á=I Ìá_Ägÿ^
అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల, ఖ�ల రసూల�ల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల : ��ౖ ల�ల �ల అఖ�� �న��న్� . “ (స�� హ మ��ి్ ల)

అను�ాదం : అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “�ా�మడమల� న�ంచు

�ాక! ఎందుకంట� అ� నర�ా��న ్ల పడ�� �త ా ్”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .
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ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. వ�దూ �ే �� ట ప�డ� క�� �� ప్ ర శ�� ర ��గం వదద ్క �ర� �ే �� ల� జ�గ� త

పడ�త�, ఎల�ంట� ��రతల� ల� క�ం�� ���� ప���త ్� �ే య��. ఎక్క�

�� �� �ా ఉండ క�డదు.

2. ఎక్క�ై� �ర� �ే ర వల�ి ఉం�ో , అక్క �ర� �ే ర క �� �� �ా ఉండటం వలన
వ�దూ ప���త �ాదు.

3. అల�్ ల �క్ ఆ�ాధనల �షయంల� అశ� దధ ల� క �ర్ లకష �ే య డం అ�� ��
���శనం, నష్ట మ�� య� అ�ష్ టతక గ��� �ే సత ు్ం� .

***
9. ���్మద హ��థు :

= �Ÿ�ƒ= �!^= �à �k�å�Í= �˘A=W�€_�–== �:�·ÿ^= �
‚�ƒ=�Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰=�Ïf�`= ‚�ƒ
= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwìK@�Ô�‹_�Î�—�ÿ=^

�ﬂ�È=�Í �!=^ �Á�à �k�ã
= �
˘=�
d _�Î�‡�Ñÿ^= �Ï�Ã
= �Ñ�g�ƒ
KEORVM F= JTN pÍÑ•^

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ అ�నన్�� సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వ

సల్ ల ఖ�ల : ల�యస త�ర�ల�్ లహ అల� అ�ద ్ �ి దద ు ్�� ఇల�్ సతరహ�ల�్ లహ

య�మల �య�మ�.” ( స�� హ మ��ి్ ల హ�� థ గ�ం ధం)
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అను�ాదం: అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఏ ��సు�� ��ౖ �ే (తప�ప్ల��ౖ� )

అల�్ ల ఈ ప్ రపంచంల ���ాత ్� , అం�మ �� ��న క��� అల�్ ల (అత��

తప�ప్లన) ��� �� �త ా ్డ.

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. తన ��సు�� ��ౖ అల�్ ల �క్ ఒక అనుగ� హం ఏ�టంట� , ఆయన అత��

తప�ప్లన ��పయ్ం� ఉంచు��డ�. అత�� � ప�ాభ�ా��� గ��� �ాక�ం��

మ�� య� పర�వ� ��ల�ప్క�ం� �ా�ాడ��డ�. త��్వ� అతడ� తన

తప�ప్లన గ� ��ం �, �ా్ రయ�్ ప�� �ే , అల�్ ల అత�� �ౌబ�ను �ీ్ వక��ం

అత�� �� కష్మ ప్ ర�ా� �త ా ్డ.

2. ��న అంట� ��ా్వ� తపప్ స�� �ా అల�్ ల క� తన కృతజ్ ఞతల

�ె ల�ప����ా�. ఎందుకంట� ఆయన అత�� తప�ప్లన బయటపడక�ం��

�ే �ి , అత�� � ఈ �ా్ రపం� �కష నుం�� �ా�ా�� ��డ�.

3. తప�ప్ల, �ా�ాల� �ే య డంల� �� �రక�ం�� జ�గ� తత పడ వల� ను.
ఎందుకంట� ��� పరయ్వ�ాన ���శం మ�� య� నష్ట తపప మ�� � ల� దు

10. పదవ హ��థు :
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= _�‹_�≈�ù= = �:�·ÿ^= �i_�ƒ= _�‹= W �€_�–= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= ‚�ƒ
=I Ìá_Ägÿ^= yÎwì= K�Ê�‘�à �j=

�Ê�‰à�
�‘= �„�
d�Ë= I �Ê�Ÿ�‘�`= �Á_�Â�k�è^= �
„�
d= I æ
�
�–

KEOMSQF= JN UT= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwì=Ë= I RQMV= pÍÑ•^= ﬁ–á

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్లహ అను్ ఖ�ల : మ� ఆబనన్�య� సల్ లల�్ల
అల�ౖ �� వ సల్ ల తఆమన ఖత�
త , ఇ�ష త�హ� అకలహ�, వఇన క�� హ హ�

తరకహ� .” (స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం : అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ : “ప్ రవక

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఎనన్డ ��జనంల� నుం�� ల��ాల� ఎ�త చూపల� దు

– ఇష్ ��� �ే ��� �ార� మ�� య� ఇష్ట ల� క �� �ే వ�� � �� �� �ార�.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఇ�ా్ ల�

సం�ా్క�ాల

�ె ల�ప�త�నన్�

ఏ�టంట�

ధర్మబద ద్� �

ఆ�రంల� నుం�� ల��ాల� ఎ�త చూపక�డదు. ఎందుకంట� అ�� అల�్ ల

�క్ ప్ రశం�ించద� � ��పప అనుగ� � లల�� ఒక అనుగ� హం. ����

తక�్క �ే �ి మ�ట�్ లడట తగదు.

2. �ే � � �నడం అత�� �� పడ�ో , అతడ� ���� �నక�ం�� ఉండవచు్ –
అ��� �ా ఉ��న స�� . త��్వ� అతడ� తన ఆ���ాయ్� �ా�ాడ���వచు్.

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

=W�€_�–= = �!=^ �€�È�ã�á= �„�`= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�=` �‚�ƒ
= yÎwì=K@�ﬂ�È�Ÿ�¡�›�ÿ^= �Ñ�k�≈�Í= �ﬁ�ÿ= _�‹= I ˆ
�
�É_�g�ÿ^= �Ÿ�≈�Ã= X �˘_�–= _�‹= �
„_�g�k�å�›�ÿ�^A
=KEORUTF= JSU= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ , అనన రసూల�ల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల ఖ�ల : “ అల మ�స తబ�్బ మ� ఖ�ల�, ఫఅలల బ��� ఇ ,

మ�లమ యఅత�� ల మ�్ లమ .” ( స�� హ మ��ి్ ల హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం : అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఎప��ై �ే ఇదద ్ర వయ్క�త్

పరసప్ర దూ�ించు��వటం �ా్ రరం��ాత్, �ౌరజ ్��య్� గ�రవ�త�నన వయ్��

హదుద ��టనంత వరక�, �ట�
్ �దల� �� ట�్ ట వయ్�� ఖ���ల��� ఆ �ాపం
��ంచబడ�త�ం�� . ”

హ�� థు ఉల�్ ఖక��� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. మ��ి్ లంలన దూ�ిం చడం ��� ��ం చబ��ం �� .
2. �ట్ �ాపం ఇదద ్� ��ౖ ఉంట�ం�� – ప్ ర�ేయ్కం ఎవ��� �ే �దల� �� ట్ � ట�

అత���ౖ . అ��ే ఆ �ాపం ఎదుట� �ా� ఖ���ల� �ా్ రయబ��ల� ప్ ర ��ా

సంకలప్�� అతను �ట�
్ �దల� �� ట�్ వరక� �శ్శంబద్ం ఉం�ే ��ం �ో

వయ్�� �షయంల� తపప.
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3. ఎవ��� �ే దూ�ించబ�� ����, అతను ఎదుట� �ా��� అం�ే ���దుల� �ట�
్
�ట�్ , ప్ ర ��ార �ర�్చ��వచు – అ��ే �� � �� ఒక షరత� ఉం�� – అ��
అబదధ ్ , అప�ాదు ల� �� సల�ఫ ను దూ�ిం చడం �ాక�డదు.

12. ప��న్ండ హ��థు :

= �Ê�g�s�≈�Í= = �:�·ÿ^= �„_�‘= W�l�ÿ_�–= _�Â�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ô�ê�Û_�ƒ= �‚�ƒ
= yÎwì= K�Ê�Ÿ�‘=

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

KEOSUF= JST= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwì=Ë=I N SU=pÍÑ•^=ﬁ–á=I Ìá_Ägÿ^
అన ఆ�షత ర�� య ల�్ లహ అ��్ ఖ�లత : “�ాననన్�య� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల య�ఁ�బ�హ� తత ్యమ�్మ �ీ తనవ�్వ�� వతర�జ ్��
వత�హ��� �� , వ�ీ �ాఁ��� క��్ ల� . ” ( స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం: ఆ�� �ా ర�� య ల�్ లహ అ��్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల : “�ాదరకష్ ��డగటం, తల దువ�్వ��వట, స్వయం�

�భ్ రపర�చు��వట ల� �� కడ���్కవడ �దల� �� ట�్టనప�డ ల� �� ఏ�ై ��

ఇతర ప� �దల� �� ట�్ టనప�డ క��� ��ౖ ప� నుం�� �దల� �� ట�్ ట�ార”.

హ�� థు ఉల�్ లఖక�ా� ప�� చ యం:
అబ� బకర ర�� య ల�్ లహ అను్ �క్ క�మ���త ఉమ�్మ ���న ఆ�� �ా

ర�� య ల�్ లహ అ��్ . రసూల�ల�్ లహ సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఆ�� ను �� జ్ ర

కంట� మ�ందు ��ాహమ��� ��ర� మ�� య� మ�� న హ ల� 9 ఏళ్ వయసుస్ల
ఆ�� ��ౖ �ా�� క ��తం �ా్ రరంభ���ం� . రసూల�ల�్ లహ సల్ లల�్ల అల�ౖ ��

వసల్ ల మరణ�ం�న సమయ���� ఆ�� వయసు 18 సంవతస్�ాల. ఆ�� ��ల
��పప ��� క వంత��ాల�, పం�� త��ాల� మ�� య� త�� న ప�� �ా్కర చూ�� �� .
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��నధ�ా్మల, శ� మ మ�� య� �ా���ీ �� ������� ఉపమ�నం�ా ఉం�ే �� .

రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల

అల�ౖ ��

వసల్ ల

నుం��

ఎక�్క

హ�� థుల�

ఉల�్ ల�ం�న� . �ాట� సంఖయ 2210 . �� �్ 57 ల� �� 58 వ సంవతస్ర, రమ��న
�� ల 17 వ �ే �� మంగళ�ారం ��డ� ఆ�� మ�� న హ ల� చ��� �న�� . అబ�

హ���� ర హ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఆ�� జ��జ నమ�� చ�� �ం���ర�, బ�ల�
సమ��� �ే య బ��ం �� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ��రవ�య��� న ప్ ర ప� క��� �ే � ��ౖ ప� నుం�� �ా్ రరం�ంచవల�న.
2. మ���ల� ��ల��ం చడం వంట� ఇతర పనుల�న ఎడమ �ే � ��ౖ ప� నుం��
�ా్ రరం�ం��.

3. ఇ�ా్ ల� సం�ా్క�ాలన అనుస��ం చడమ�� �� ఉతత ్ లకష్, మ�ాయ్
మ�� య� అణ�క�వలక� �దర్శన.

***
13. పదమ�డవ హ��థు :

=W= �!=^ �€�È�ã�á= �€_�–= W�€_�–= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ
= ‚f^= ‚·ãË= I RN OU= pÍÑ•^= ﬁ–á= ÉË^É
= Ïf`= ‚·ã= K@�‚�›�j�¯�‹=

�á_�ê�k�å�›�ÿ^A

= ^Ü‰= ‚ƒ= Ï‡_gÿ˚^= ‚ÍÑÿ^= àì_‡= Ñ›®=Ô‹˙≈ÿ^= €_–= I PTQR= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Êr_‹
KyÎwì=W pÍÑ•^
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అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల, ఖ�ల రసూల�ల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల : “ అల మ�సత ్�ార మ�ఁతమనున.” ( సునన అ� ��వ�ద

హ�� థ గ�ం ధం )

అను�ాదం: అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “సంప్ ర��ంప�ల,సల�లల�

�ాల�గ ్� ��ాడ నమ్మకసుత్� ఉం���.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. మం� పనులల� మ�రగ ్దర్శకత వ��ం �ే �ా�� �� ల�ం�ే ప�ణయ్ ఆ మం�
పనుల� �ే �� �ా�� ప�ణయ్ వంట� �ే .

2. సల�, సంప్ ర��ంప� ��రక� � వదద ్క వ�్చ �ా�� � �సం �ే య డం
అనుమ�ంచబడల�దు.

3. సల�, సంప్ ర��ంప� ��రక� � వదద ్క వ�్చ �ా� ఆంతరం�� క , గ�పత
�షయ�ల� ఇతర�లక� �ె ల�పడం అనుమ�ంచబడల� దు.

14. ప��న్లగ హ��థు :
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= �⁄���‹A= W�€_�–= = �!^= �€�È�ã�á= �„�`= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ
=I ﬁŸå‹= yÎwì= K@�∆�g�k�Î�Ÿ�Ã= X�Ú�Ï�Ÿ�‹= �Ÿ�ƒ=

�ﬁ�‘�Ñ�v�`= �∆�g�j�`= ^�Ö�
d�Ë= X�ﬁ�Ÿ�¿= �Ï�·�…�ÿ^

KﬁŸåª= ¬ÕŸÿ^Ë= I OOUT=pÍÑ•^=ﬁ–á=I Ìá_Ägÿ^=yÎwìË= I EN RSQF= JPP= pÍÑ•^= ﬁ–á
అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ , అనన రసూల�ల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల ఖ�ల : “ మత�
్ ల ఘ� �ల�్మ ,వ ఇ�� ఉత �అ

అహదుక�మ మ�ఇన, ఫల యత్బ.” ( స�� హ మ��ి్ ల హ�� థ గ�ంధం)

అను�ాదం: అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ధనవంత�డ� (అప�ప

�ె �్లంచడంల ) ఆలసయ్ �ే య డం అ��య్య. �ల� ఎవ��� �� ధనవంత��� వదద
ఆ�� �ే , అతను ఆ ధనవంత��� � అనుస��ం ���.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ‘మతల’ అంట� హక�్క��ర� హక�్ ప���త �ే య డంల� అనవసరం�ా
ఆలసయ్ �ే య డం.

2. ఈ హ�� థు �ె � �� �ే � టంట� , అప�ప �ె �్లంచడంల త�� న �ారణ�� �
ల� క�ం�� �ా�ాల� ఆలసయ్ �ే య డం ��� ��ం చబ��ం�� .

3. ఈ హ�� థు ప్ రజ మధయ మం� సంబం��ల� �� ల ���� ల� ��్ రతస్��సుత్న.

***
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15. ప����నవ హ��థు :

=�
„_�k�›�Ÿ�‘A= W = �:�·ÿ^= �€_�–= W�€_�–= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ

= �Ï�Ã= „
�
_�k|�Ÿ�Î�—|�n= �
„_�å�Ÿÿ^= �Ÿ�ƒ= �
„_�k�Õ�Î�Õ�~= I �
‚�›�v�à ÿ^= �ÿd�
= �
„_�k�g�Î|�g�v

= yÎwì= K@�
ﬁ�Î�¡�≈�ÿ^= �!^= „
�
_�w�g�ã=I �Á�Ñ�›�w�f�Ë= �!^= „
�
_�w�g�ã= W�
„^�ä �Î�›�ÿ^
=I EOSVQF= JPN = pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwìË= I TRSP=pÍÑ•^=ﬁ–á=I Ìá_Ägÿ^

KÌá_ÄgŸÿ= ¬ÕŸÿ^Ë

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ ,

ఖ�ల అ�నన్�య� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల : “ క�మ��� హ�బ��� ఇలర� �్మ ,ఖ�ీ ఫ ���

అల�్ ల�ా, త�ల��� �ి ల �జ�� : సుబ �నల�్ ల� వ� హ�ద ్� , సుబ

�నల�్ ల� � అ��.” (స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం: అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “��ం డ� ప��ల���న్ – అ�

కర�ణ�మయ��� �� ��ల� ఇష్ ట�� �న మ�� య� ��ల�కక� ��ల� సులభ��� న � –

�ా� ��్ రసుల ��ల� బర�వ��ా ఉంట��. అ� ‘సుబ �నల�్ ల� వ� హ�ద ్� ,

సుబ �నల�్ ల� � అ�� – అల�్ ల ఎల�ంట� ల��ాల� ల�� పరమ ప�త�్ రడ

మ�� య� ఆయన�� సకల ప్ రశంసల మ�� య� కృతజ్ ఞతల �ెం దును, అల�్ ల

ఎల�ంట� ల��ాల� ల� � పరమ ప�త�్ డ�, మహ� నన్త�డ ’.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
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1. ఈ హ�� థుల� ‘సుబ �నల�్ల� � హమ �� �� , సుబ �నల�్ ల� � అ�మ’
అ�� ��ం డ� ఉతత ్ వచ��ల �� క ర (��య్న) గ���ం � ��్ రతస్��ంచబ��ం .

2. ఈ వచ��ల ��్వ� �� క ర �ే �� �ా���ౖ అల�్ ల �క్ ��్ ర క�ర�సుత్ం� .
3. ��సు���ౖ అల�్ ల �క్ ��్ ర క�రవటమంట� ��సు�� �� ��రవం, �భం
మ�� య� ప�ణయ్ ప్ ర�ా��ంచబడట .

16. పద�రవ హ��థు :

= �⁄�‘A=W�€_�–== �!^= �€�È�ã�á= �„�`=�Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰=�Ïf�`= �‚�ƒ

= �‚�‹�Ë=>�!^= �€�È�ã�á= _�Í=W^Èÿ_–=K@�f�`= �‚�‹= ˘
�
d= �Ô�·�s�ÿ^= �„�È�Ÿ�~�Ñ�Í= �Ï�k�‹�`
�
= �Ñ�—�Ã= X�Ï�‡_�î�ƒ= �‚�‹�Ë=I �Ô�·�s�ÿ^= �⁄�~�É=�Ï�·�ƒ_�ù�`= �‚�‹A=W �€_�–= \�f�a �Í
KTOUM = pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì=K@�f�`

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ , అనన రసూల�ల�్ ల� సల్ ల�్ లహ

్ ఖల�న జనన్ ఇల�్ మన
అల�ౖ �� వ సల్ ల ఖ�ల : “ క�ల�్ ఉమ్మ యదూ

అబ�, ఖ�ల�: య�రసూలల�్ ల! వమన యబ� ? ఖ�ల మన అ��అ� దఖల

జనన్, వమన అ�ా� ఫఖద అబ�.” (స�� హ బ�ఖ��� )

అను�ాదం : అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ ‘�� అనుచర�లం��
స్వరగ్ం ప్ ర� � ��ాత్ – �రస్క��ం� �ార� తపప’. అ�� �� సహచర��ల�

ప్ ర�న్ం��: ‘ఓ రసూలల�్ల! ఎవర� �రస్క� ��ాత్?’. ����� ఆయ�ల�

జ�ా���్చర : ‘ననున ఎవ��� �ే అనుస�� �త ా ్�, �ార� స్వరగ్ం ప్ ర� � ��ాత్.
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ఎవ��� �ే ��క� అ��ే య త చూప�����, �ా�� (స్వరగ్ం ప్ ర� ��ంచ���)
�రస్క��ం�న�ార’.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. మ�నవ��� �ాఫలయ్ రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ లంక ��ే య త
మ�� య� అణ�క�వ చూపడంల� ఉం�� .

2. రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల

అల�ౖ ��

వసల్ ల

�క్

సునన్త�లన

అనుస��ం చక �� వడమంట� ఆయనక� సప్ష్టం అ��ే య త చూపడ�� .

అల�ంట� అ��ే య త నరకంల� �ే ��్చందుక మ�ఖయ్�ారణ అవ�త�ం�� .

3. ఎవ��� �ే స్వరగ్ం ప్ ర� ��ం��లనుక�ంట��, అల�ంట� �ా�� ��ౖ రసూల�ల�్ ల
సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ లంక ��ే య త చూపడం తపప్�స� .

***
17. ప����డవ హ��థు :

= �Ú�˙ �Ä�ÿ^= �⁄�~�É=^�Öd�
== �:
=
�·ÿ^= �„_�‘=W �€�È�—�Í=�Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á �
ç�‡�`= �‚�ƒ
= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì=@�p�Û_�g�Ä�ÿ^�Ë= �p�g�Ä�ÿ^=

�‚�‹= �÷�f= �Ö�È�ƒ�`= �Ï�‡d�
= �ﬁ�Â�
Ÿÿ�^A=W�€_�–

K=Ìá_ÄgŸÿ= ¬ÕŸÿ^Ë=EPTRF= JN OO= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwìË= I N QO= pÍÑ•^= ﬁ–á

31

హ�� థుల కంఠస్ థం ��ౖ 2వ �� ట�

అన

అ�స్

ర�� య ల�్ లహ

అను్

యఖూల

:

“

�ాననన్య�య

సల్ లల�్లహ�అల�ౖ వ సల్ ల ఇ�� దఖలల ఖల�అ ఖ�ల : అల�్ ల హ�మ్ ఇ�న

అఊదు�క �నల ఖు�్ వల ఖబ���� .” (స�� హ బ�ఖ��� )

అను�ాదం: అనస �న మ��క ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “మలమ�త్ �సరజ ్నక

�� �్ళనప�డల� ,

ప్ రవక

సల్ లల�్ల

అల�ౖ ��

వసల్ ల

ఇల�

ప��� �ార�,

“అల�్ లహ�మ ఇ�న అఊదు�క �నల ఖు�్ వల ఖబ���� – ఓ అల�్ ల!

మగ మ�� య� ఆడ దుష్ టశక�త నుం�� �శ్చయం� �� ను � శరణ�
�� డ�క�ంట���న్న”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 2 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ���్ ణ సమయ�లల� మ�� య� ���్ ణ ప్ ర�ే�ా లల సూ�ంచబ�� న దుఆల�
�ే య డం

��్వ�

�ా�ాడబడ��డ�.
2. ఇంట� ల��

మ�నవ�డ�

ట��ల� ట్ లల���

అల�్ ల

మ�� య�

ఆజ్ ఞ�

ఆర�

ప్ ర

బయట

�ె డ�

నుం��

��� ��నంల��

ట��ల� ట్ లల��� �� ��్ మ�ందు ఈ దుఆ ప��ం చడమ�� �� ట��ల� ట క�

�� ��్ సం�ా్క�ాలల ఆజ�్ ఞ�ించబ��ం� . అం�ే �ాక తమ మ�ా్మం�ాలన
ఇతర

మ�నవ�లక�

మ�� య�

���న్త�లక

వ��ం చడం క�డూ ఆ సం�ా్క�ాలల��� .

కనబడక�ం��

జ�గ� తత

3. ఖబ్ అ�� �� ఖ�త �క్ బహ�వచనం. ఖబ��థ అ�� �� ఖ�థ �క్
బహ�వచనం. �ట� అర్ థ మగ మ�� య� ఆడ ��ౖ ��ను �నున్ల. మ��క
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అర్ థ ఏ�టంట� ఖబ్
అ��ే య�ల�.

అంట� ��ౖ ��నుల� మ�� య� ఖబ��థ అంట�

***
18. ప�ెద్�దవ హ��థు :

= �„_�‘= �‚�‹A=W�€_�–== �!^= �€�È�ã�á= �„�`=�Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰=�Ïf�`= �‚�ƒ

= Ô‹˙≈ÿ^= €_–= I QN SP= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ÉË^É= Ïf`= ‚·ã= K@�Ê�‹�
à �’�Î�Ÿ�Ã= X �à �≈�è=�Ê�ÿ
KyÎwì= ‚åv=W pÍÑ•^= ^Ü‰= ‚ƒ= Ï‡_gÿ˚^= ‚ÍÑÿ^= àì_‡= Ñ›®

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ , అనన రసూల�ల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల ఖ�ల : “ మన �ాన లహ� షఅర�న, ఫల య���� మ హ� .”

(సునన అబ� ��వ�ద హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం : అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఎవ��� �ే ��ం ట�్ రకల క���

ఉ��న్�, �ాట� � �ార� ��ర�ం��� (మం��ా, �ట��ా ఉంచు���ా�).”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఇ�ా్ల ధర్మ ఎం�� ప�త్ ర� �న� , అంద��� న �� మ�� య� ��ందరయ్�� �న� .
2. ఇ�ా్ల ధర్మ ప�త్ ర , ప�� � భ్ ర మ�� య� మం��ా కనబడట��న
��్ రతస్��సుత్.
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3. �ట��ా

స�� �ే సు���

మ�� య�

అప�� � భ్ ర� �

భయభక�త ్లక �ా్ ర��ధయ వ��ం చవ�.

��ంట�్ రకల

అల�్ ల

***
19. పం�ొ �్మద హ��థు :

= �ﬁ�‘�Ñ�v�`= �‚�‹�¯�Í= ˘A=W �€_�–== �:�·ÿ^= �
‚�ƒ=�Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á=�
ç�‡�`= �‚�ƒ
= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì= K@�Ê�å�Õ�·�ÿ= �h�w�Í= _�‹= I

�ÊÎ�~�˚= �h�w�Í= �k�v

KÌá_ÄgŸÿ= ¬ÕŸÿ^Ë= I EQRF= JTN = pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwìË=I N P

అన అ�స్ ర�� య ల�్ లహ అను్ యఖూల : అ�నన్�� సల్ లల�్లహ�అల�ౖ
వ సల్ ల ఖ�ల : “ ల� య�ఁ�ను అహదక�మ హ��త య��� బ్ �అ���

మ�య��� బ�్ �న�ిస ్� .” ( స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం: అనస ర�� య ల�్ హ� అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “స్వయం� తన ��సం ��ర�క��� �����

తన ��ట� �� దర�� ��సం ��ర���నంత వరక� �ల�� ప్ ర ఒక్క� �ల ఈమ�న

(��ా్వస) ల� న ట�్ .”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 2 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఈ హ�� థుల� �� ��్కనబ� � ‘��్ ర ’ ఐ�్ఛ ��్ రమన సూ�సుత్ం� –
అం�ే �ా� సహజ�ి దధ ్�� � మ�� య� బలవంత��� న ��్ ర �ాదు.
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2. పరసప్

��్ ర

�క్

�దర్శన

ఏ�టంట�

ఒకర�

మ��క�� �

ఇహపరల��ాలల� ల�భం క���ం �ే �షయ�ల ��ౖ ప� మ�రగ ్దర్త్వ

�ే య డం, అత��� బ�ధ మ�� య� కష్ట క���ం చక �� వడం.

3. ఈ హ�� థు ఒక మ��ి్ లం�� అత� �ామ��క మ�� య� ���య పర��� న

�ా్ థ��� బట�్ ��ర�ా�మ���ల� చూ�ాల� ��్ రతస్��సుత్. �ామ��క

అంట� �షప్కష్�ాత స�యసహ�ా�ాల� అం��ం చడం.

4. ఒక వయ్�� తన�� ఎదుట� �ార� ఎల� మం��ా ప్ రవ�త� ��ల� ��ర�క�ంట��ో ,
అల��� అతను క��� ఎదుట� �ా��� మం��ా ప్ రవ�త్ం
�
�.

***
20. ఇర��ౖవ హ��థు :

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

KEOVRSF= JN = pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwì=K@�
à �Ã_�’�ÿ^= �Ô�·�r�Ë= I �
‚�‹�¯�›�ÿ^= �‚�s�ã
అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల, ఖ�ల రసూల�ల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల : “ అదుద ్�� �ి �న్ మ�ఁ��, వజనన్త� �ా�ి �� , ” (స�� హ

మ��ి్ ల హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం: అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఈ ప్ రపంచ ��ా్వ� ��రక�

ఖ�� �� ల�ంట� �� మ�� య� అ��ా్వ� ��రక� స్వరగ ల�ంట� �� . ”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .
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ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. �ా్ రపం� ��గ���ాయ్లల మ�� య� సంపదల� మ���� �� వడం గ���ం � ఈ
హ�� థు �� చ్చ� �సుత్నన .

2. కష్ టన�ా్టల సహనం, ఓర�ప వ��ంచమ� ఈ హ�� థు ��్ రతస్��సుత్.
ఎందుకంట� అ� అల�్ ల ఆజ్ ఞ� త్వరల�� మ�య��� �� ��� మ�� య�
సహనం మం� ఫ����న్సుత్ం.

3. అల�్ ల మ�� య� ఆయన ప్ రవక క� ��ే య త చూపడం ��్వ� మ�� య�
�ి ర్, క�ఫ్ మ�� య� �దఅత లను వ�� � �� ట్ టడ ��్వ� స్వరగ్ం �ాశ్వ

�ా్ థన సం�ా��ం �ేం దుక� తపప్ స�� �ా ప్ రయ�న్ం �.

4. మ��ి్ ల� �తర� ఐశ్వరయ, ఉనన్ �ా్ థ�లన చూ�ి �స�� వదద ్ ఈ
హ�� థు �� చ్చ� �సుత్ం .

***
21. ఇర��ౖ ఒకటవ హ��థు :

=W= �!^= �€�È�ã�á= �€_�–= = W�€�È�—�Í= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ô�Õ�Î�w�r= �Ïf�`= �‚�ƒ
KRPVU= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì=K@�_Ù�’�k�‹= �⁄�‘b=

�˘= �Ï�‡�
dA

అన అ� ���� ఫ త ర�� య ల�్ ల అను్ యఖూల : ఖ�ల రసూల�ల�్ ల�
సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల: “ఇ�న ల� ఆక�ల� మ�తత ్� �అ .” (స�� హ బ�ఖ��� )

అను�ాదం: అబ� ���� ఫ హ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ ఖన, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “��జనం��ౖ వం�� న భం�� మ ల�

�� ను భ��ంచను.”
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హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
అబ� �బ�ౖ �ా ర�� య ల�్ లహ అను్ ఒక స��. ఆయన ప���త �� ర� వహబ �న

అబ�ద ్ల�్ స�ా�� అల క��ీ . ఆయన వహబ అల ఖ�� ర �� ర��� క���

�ి ల వబ�ే �ార�. ఆయన య�వ స��ల ��వక� �ెం దు��ర�. ఆయన

రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ లంన తన క��్ళ� చూ�ి ��ర�.
రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల �క్ అం�మ సమయంల�

యవ్వ

దశక�

ఉల�్ ల�ం��ర.

�ే ర�క���న్ర.

ఆయన

క��ాల�

����ప�

45

�వ�ిం �ే �ార�.

హ�� థులను
అక్క�

తన

���్మంచుక���న్. �� �్ 74 వ సంవతస్రంల ఆయన చ��� య�ర�.

ఆయన

ఇల�్

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. అనన్ ��� ట ప�ప్డ �ే � ��ౖ �� ఆనుక�� క���్చవడ మం��� �ాదు.
అ��ే ఏ�ై �� �ాయ్� ల� �� త�� న �ారణం ఉంట� అల� క���్చవచు.

2. �ే � ��ౖ �� ఆనుక�� క�ర�్చ అనన్�ా�య�ల �� �ంచడమ�� �� అల�్ ల
�క్ ఉతత ్ ��సుల లకష్ణ�లల�� �ాదు.

3. అనన్�ా�య�ల అల�్ ల �క్ ఒక ��� ష ��� న అనుగ� హం. �ాబట�్
�ాట� � �� �ంచడంల� ష�� అ హ �ె � �ి న సం�ా్క�ాలన �ాట�ం ���.

***
22. ఇర��ౖ ��ండవ హ��థు :

=W�€_�–= = �!^= �€�È�ã�á= �„�`=�Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ìá�
�Ñ�Ä�ÿ�^= �Ñ�Î�≈�ã=�Ïf�`= �‚�ƒ
= yÎwì=

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

=KEPUPF= JN M = pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwì= Ë= I SN N =pÍÑ•^=ﬁ–á=I Ìá_Ägÿ^
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అన అ� స��ద అల ఖు��్ ర� ర�� య ల�్ లహ అను్ అనన రసూల�ల�్ ల�

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వ సల్ ల ఖ�ల : “ ఇ�� స�అత�మ��న్��, ఫఖూల�
��్ మ� యఖూల�ల మ�అ��ద ్న .” ( స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం: అబ� స��ద అల ఖు��్ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ,

రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “అ��న

పల�క�ల� �నన్ప�డ, మ�అ��ద ్ పల�క�లను �ర� �� �ీ ట �ే యం�� . ”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
అబ� స��ద అల ఖు��్ ర�� య ల�్ లహ అను్ �క్ ప���త �� ర� సఆద �న

మ��క �న �ి ��న అల అ��స్� ఖజ్ ర . ఆయన స�బ�లల�� ప్ �ి దధ

పం�� త�లల� ఒకర�. ఆయన మ�� న హ పట్ టణ��� మ��ీత ్� ప��ే �ార�.

తక�్క వయసుస �ారణం�ా ఉహద య�దధ ్ంల �ాల�గ ్ ల� క �� య�ర�.

�ట్ ట�దట �ా�� ఖందఖ య�దధ ్ంల �ాల�గ ్��న్. ఆయన రసూల�ల�్ ల
సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ లం� ����ప� 12 య���ధ ్లల �ాల�గ ్��న్. ఆయన

ఉల�్ ల�ం� హ�� థుల సంఖయ 1170 . ఆయన స�బ�లల� ���య్వంత�ల
మ�� య� ��రవ �ా్ థన సం�ా��ం �న �ా�� ల� ప�� గ ణ�ంపబడ��ర�. �� �్ 38 వ

సంవతస్ర సఫర �� ల 9 వ �ే �� , త�ర�ప క��ాల� జ�� �� న నహ�ా్వ

య�దధ ్ంల ఆయన అ�ర�ల ���న అ� ర�� య ల�్ లహ అను్ తర�ఫ�న
�� �ా�� ��ర�.

ఆయన

జట�్ టన

వ�� �

�� ట్ టల�ద.

ఆ

య�దధ ్ంల

అ�

ర�� య ల�్ లహ అను్ క� ఖ�ా�� జ ల��ౖ �జయం వ��ం �ం�� . �� �్ 74 వ

సంవతసరం మ�� న హ పట్ టణంల ఆయన చ��� య�ర�. బ�ల� సమ���

�ే య బ�� ��ర�. ఆయన ����ప� 86 ఏళ్ళ�ాట ��ం��ర�.

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఈ హ�� థుల�� ‘���’ అ�� పదం అ��న పల�క�లను సూ�సుత్ం� .
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2. అ��న పల�క�ల� �ంట�నన్ప�డ ��� ప్ ర పల�క�క� జ�ా��ా్వల ఈ
హ�� థు

��్ రతస్��సుత్న.

స�� హ

మ��ి్ లంల

�ె ల�పబ�� న ట�
్ ల�

‘హయ�యఅల సస్ల� మ�� య� హయ�యఅలల ఫల�హ’ అ�� ప��ల�
�నన్ప�డ, ‘ల� హౌల వల� ఖువ్వ ఇల�్ �ల�్ ల (�ా్ థ���, �ా్ థ�

మ���్ బలం మ�� య� శ��త ఒక్ అల�్ ల క� తపప �� �� వ్వ� �� ల� దు)’ అ�

బదుల� పల�కవల� ను. స�� హ మ��ి్ ల 12-385.

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

***
23. ఇర��ౖ మ�డవ హ��థు :

= _�ƒ�É= ^ÖdA= W= �!^= =
�€�È�ã�á= �€_�–= W �€_�–= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á �
ç�‡�`= �‚�ƒ

= X�l�Ù�è
= �„=d�
�ﬁ�Â�
Ÿÿ�^= W�‚�ÿ�È�—=�Í �˘=�Ë I �Ô�ÿ�a �å�›�ÿ=^ �ﬂä�
�≈�Î�Ÿ�Ã= X �ﬁ�‘�Ñ�v�`
= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì= K@�Ê�ÿ=

�Á�
à �’�k�å�‹= �˘= �Ê�‡�
e �Ã= X �Ï�·���ƒ�a �Ã

KÌá_ÄgŸÿ= ¬ÕŸÿ^Ë= I EOSTUF= JT= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwìË=I SPPU

అన అ�స్ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల : ఖ�ల రసూల�ల�్ల� సల్ లల�్లహ�అల�ౖ

వ సల్ ల : “ ఇ�� దఆ అహదక�మ , ఫల యఅ�మల మస్అల, వల�

యఖూలనన

అల�్ లహ�మ్మ

�ిఁ త

,

ల�మ�సత ్�� �హలహ .” (స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం)

ఫఆ��,

ఫఇనన్హ

అను�ాదం: అనస ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “�ల� ఎవ��� �� ఏ�ై �� �ా�ాల� అల�్ ల
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ను

�� డ����ాలనుక�ంట� ,

అ�

అడగక�డదు.

దృఢ�శ్చయం�

����

ప్ ర�ా��ంచమ

��ర���వల�ను. అం�ే �ా�, ‘ఓ అల�్ ల, ఒక�� ళ �వ� త���త ��క� ప్ ర�ా��ంచ ’
ఎందుకంట�

అల�్ ల

స్వయం�

�ే య మ� ఎవ్వర అల�్ ల ను బలవంత�� ట్ టల�ర.”

ఇష్ టపడ

����

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 2 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. అల�్ ల ను �� డ���వడం మ�� య� దుఆ �ే య డంల� మనం దృఢం�ా
ఆత్మ��ా్వసం ఉం���.

2. దుఆ

�ే య డంల�

�ాయశక�త ్ల

కృ�ి

�ే య డం,

అల�్ ల

దుఆను

�ీ్ వక� ��ాత్ ఆ�ంచడం�� �ాట� ఇహపరల��ాలల� అ�� తన ��సం

మం��ై �ే �� ���� అల�్ ల తనక� ప్ ర�ా� ��ాత్ నమ్మడ మం��� .

3. చ��� �న ప�ణయ్ప�ర�ష�, �ీ ర్ మ�� య� ష�� దుల �ా�ాత అంట�
�ి �ారసు�� దుఆ �ే య డం ధర్మబదధ �ాదు.

***
24. ఇర��ౖ ��ల�గవ హ��థు :

= ^�È�·�—�ÿA= W= �!^= �€�È�ã�á= �€_�–= W�€_�–= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ
KEVN TF= JO= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwì=K@�!^=
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అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల, ఖ�ల రసూల�ల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల: “ల�్ ఖన మ���క�మ: ల�ఇల�హ ఇల్ లల�్ల” స�� హ మ��ి్ ల

అను�ాదం : అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల� హ�

అల�ౖ ��

వసల్ ల

ఇల�

ఉప�ే �ం��ర�

:

“�ల�

ఎవ��� ��

చ��� త�నన్ట్ల�, అతను ‘ల� ఇల�హ ఇల్ లల�్’ అ�� ప��ల� పల�� ల�
గట�్ ట� ప్ రయ�న్ంచం.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఎవ��� �� చ��� త�నన్ప�డ. అత�� దగగ ్� �ల �ల�చు� ఉనన వయ్క�త్ ‘ల�
ఇల�హ ఇల్ లల�్’ అ�� క�మ� �గగ ్ర� ప�� సత ూ ఉండడం మం��� . అల�

�ే య డం వలన ఆ చ��� �� వయ్�� క��� ���� తన �వ�� క�మ��ా
పల���

అవ�ాశం

ప్ ర�ా�ంచబ
�
�,

అత�

ఆఖ��

�భపల�క�ల��ా

మ�రవచు్. ��� ��్వ� అత�� � �మ���త ల�ం�ే అవ�ాశం ఉం�� .

2. ల� ఇల�హ ఇల్ లల�్ క�మ�ను ధృ�క��ం చడం, అతయ్ం ఎక�్కవ�
ప�� సత ూ ఉండడం, ���� ఖం��ం �ే పనుల నుం�� దూరం�ా ఉండడం ��్వ�

అల�్ ల �క్ �ార�ణయ్ క��� �ి , అ�� మన�న స్వరగ్ం ప్ ర� ��ంపజ��

�ారణం�ా మ�రగలదు.

3. ఇ�ా్ల �క్ ప���దుల� మ�� య� మ�ల�ి �ధ �్ం��ల ‘ల� ఇల�హ
ఇల్ లల�్’ అ�� ఈ మహ� నన్ క�మ���ౖ �� ఆ��రప�� ఉ��న్.

***
25. ఇర��ౖ ఐదవ హ��థు :
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=W�€_�–== �!^= �€�È�ã�á= �„�`=_�›�Â�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �à �›�ƒ= �
‚�f= �!^= �Ñ�g�ƒ= �‚�ƒ

=K@�Ô�r�á�É= �‚�Í�
à �ê�ƒ�Ë= �
∆�g�å�f= �Ü�Õ�ÿ^= �Ó�˙ �ì= �⁄�ò�Õ�j= �Ô�ƒ_�›�s�ÿ^= �Ó�˙ �ìA
KSQR= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì

అన అ�ద ్ల�్ల�� ఉమర ర�� య ల�్ అను్ హమ, అనన రసూలల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల ఖ�ల : “ సల�త�ల జమ�అ� త��ద ్ల సస్ల�త ఫ��ద �
సబ్ఇ వ ఇ�ీ్ ర దరజతన.” ( స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం : అబ�ద ్ల� హ �న ఉమర ర�� య ల�్ లహ అను్ హమ ఉల�్ లఖ,

రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఒంట�� �ా �ే ��

సల�హ కంట� జమ�త �� �ే �� సల�హ 27 �� ట్ � ఉనన్త�� �న� . ”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 7 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఐదు ప�టల� ఒంట�� �ా ఫర్ �ే య డం కంట� �ామ��� కం�ా ఫర్ నమ��
�ే య డం 27 �� ట్ � ఉతత ్మ.

2. ఈ హ�� థుల� ఐదు ప�టల� ఫర్ నమ�� �ామ��� కం�ా �ే య డంల��
ఔనన్తయ �ె ల�పబ��ం �� .

3. మం� ��ౖ ప� ��్ రతస్��ంచడమ�� ధర్మప్ర��రంల ఒక మ�ఖ�య్ంశ.

�ాబట�్ ఈ హ�� థుల� ఐదు ప�టల� ఫర్ నమ��ల� జమ�త �� �ే య డం

గ���ం � ����� ల�ం�ే అ�� క ప�ణ�య్ ��్వ� ��్ రతస్��ంచబడ�త�నన.

26. ఇర��ౖ ఆరవ హ��థు :
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= �Ñ�g�ƒ= �à �k�å�Í= �˘A=W�€_�–== �:�·ÿ^= �
‚�ƒ=�Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ
= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwìK@�Ô�‹_�Î�—�ÿ^=

�ﬂ�È�Í= �!^= �Á�à �k�ã
=�
˘d�
= I _�Î�‡�Ñÿ^= �Ï�Ã= �^Ñ�g�ƒ
KEORVM F= JTO= pÍÑ•^

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ , అ�నన్�� సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వ

సల్ ల ఖ�ల: “ ల� యసుత ్ర అబ�ద ్ అబద ్ �ి దద ు ్��, ఇల�్ సతరహ�ల�్ లహ

య�మల �య�మ�. “ ( స�� హ మ��ి్ ల హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం : అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఈ ప్ రపంచంల ఎవ��� �ే
ఇతర�ల తప�ప్లన ��� ఉంచు���ో , అల�్ ల అత� తప�ప్లన అం�మ

�� ��న ��� ఉంచు��డ�.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఒక వయ్�� ��ట� వయ్�� �క్ ల��ాలను ��పయ్ం� ఉం���. మ�� య�
ఒంట�� �ా ఉనన్ప�డ అత�� � స�� �� దద ్���� ప్ రయ�న్ం �. ఇ�ే పదద ్

�ీత ్ �లక క��� వ��త ్సుత్ం .

2. ఇతర�ల ల��ాలను రహసయ్ం� ఉం�ే �ా�� �� ల�ం�ే ప�ణ�యల గ���ం �
హ�� థుల� ప్ ర�ాత్�ంచబ��ం .

3. ప్ రజలన స�� �� దద ్డమ� �� ఇ�ా్ల �క్ ఒక మ�ఖ�య్�ేద్. ఇతర�ల
మ�ందు ��ం చపరచడం మ�� య� �� నం�ా చూపడం మ�ట�్ లడ ఇ�ా్ ల�

పదధ ్ �ాదు.
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***
27. ఇర��ౖ ఏడవ హ��థు :

= „�`= �á�Ü�‡= �‚�‹A= W �€_�–= = �:�·ÿ^= �
‚�ƒ= _�Â�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ô�ê�Û_�ƒ= �‚�ƒ
= yÎwì= K@�Ê�î�≈�Í= �˙ �Ã= X�Ê�Î�î�≈�Í= „�`=

�á�Ü�‡= �‚�‹�Ë= I �Ê�≈���Î�Ÿ�Ã= X�!^= �∆�Î���Í
KKSSVS=pÍÑ•^=ﬁ–á=I Ìá_Ägÿ^

అన ఆ�షత ర�� య ల�్ లహ అ��్ అ�నన్�� సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల

ఖ�ల: “ మన నజర అన య�య్�అల�్, ఫల య��అహ�. వమన నజర అన

యఅ�ి య హ� ఫల� యఅ�ి �� . ” ( స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం : ఆ�� �ా ర�� య ల�్ లహ అ��్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఎవ��� �ే ��మ� అల�్ ల క� ��ే య�ల��ా

ఉంట�మ� శపథం �ే �త ా ్�, �ార� అల�్ ల క� ��ే య త చూ�ా�. మ�� య�

ఎవ��� �ే అల�్ ల క� అ��ే య�ల��ా మ��� �� ��మ� శపథం �ే �త ా ్�, �ార�
అల�్ ల క� అ��ే య త చూపక�డదు.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�ా� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 12 ల� ఉల�్ లఖక��ా ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం �� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. అల�్ ల �క్ ��ే య త ��రక� ప్ రమ�ణ �ే ��త , ఒట�్ �� ట్ � టక�ంట ����
ప���త �ే య డం తపప్�స� .
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2. అల�్ ల �క్ ��ే య త ��రక� �ాక�ం�� ఇతర �ై �ాల ��రక� ప్ రమ�ణ
�ే ��త ���� ప���త �ే య డం హ�ామ.

3. ఉనన్ ఉ�ేద ్�ా �ాఫలయ్ ��రక� ఇ�ా్ ల� బ� ధనలను ఆచ��ం చడం
తపప్�స� .

ఇ�ా్లంన

వ�� �

ఇతర�ల

ఆ��ర

అనుస��ం చ���న ఇ�ా్ల �వ్రం� ప్ ర ఘట� సత ు ్నన్.

వయ్వ��ాలన

***
28. ఇర��ౖ ఎ��దవ హ��థు :

= �‚�‹�¯�Í= �˘A= W = �:
=
�·ÿ^= �€_�–= W�€_�–= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á �
ç�‡=�` �‚�ƒ

=é
�
_�·ÿ^�Ë= �Á�Ñ�ÿ�Ë�Ë= �Á�Ñ�ÿ^�Ë= �‚�‹= �Ê�Î�ÿ=�
d �h�v=�` �„�È�‘=�` �k�v= �ﬁ�‘�Ñ�v�`
= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwìË= I N R= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì=

K@�‚�Î�≈�›�r�`

KÌá_ÄgŸÿ= ¬ÕŸÿ^Ë= I EQQF= JTM = pÍÑ•^

అన అ�స్ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల : ఖ�ల నన్�� సల్ లల�్లహ�అల�ౖ వ

సల్ ల : “ ల� య��ను అహదక�మ హ��త అక�న అహబ్ ఇల�ౖ �� �న

�ా��� �� వవల�� �� వ��న్� అజ్మ��.” ( స�� హ మ��ి్ ల హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం : అనస ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ననున � తం��్ కంట� , � సం��నం
కంట� మ�� య� �తత ్ మ�నవజ�� కంట� ఎక�్కవ� ��్ ర�ంచ�, అంత వరక�
�ల� ఎవ్వర ఈమ�న (��ా్వస) క��� ల� ర�.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 2 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .
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ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ��ర�ా�మ���ల�

చూపడం,

మనసూప్��త్

ఇష్ టపడడ,

��ే య త

చూపడం �దల�ౖ న �ాట� � క��ి కట�్ ట� హ�� థుల�� ‘��్ ర�ంచడ’ అ��

పదం సూ�సుత ్నన్.

2. మన మనసుస ఇష్ టప� �ాట� కంట� ప్ రవక మ�హమ్మ సల్ లల�్ల అల�ౖ ��
వసల్ ల ��ౖ ��్ ర చూప����న ఇష్ టపడడ తపప్�స� .

3. �తత ్ ప్ రజ హక�్క కంట� ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల �క్
హక�్కల మన��ౖ మ�ఖయ్�� �న .

***
29. ఇర��ౖ ���్మద హ��థు :

= �Ô�Ÿ�Îÿ�= ^�Ë�à �w�jA=W �€_�–== �!^= �€�È�ã�á= �„�`= _�Â�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ô�ê�Û_�ƒ= �‚�ƒ

=I Ìá_Ägÿ^= yÎwìK@�„_�ò�‹�á= �‚�‹= �
à �~^�Ë�˚^= à�
�ê�≈�ÿ^= �‚�‹= à�
�jÈ�
�ÿ^= �Ï�Ã= �
á�Ñ�—�ÿ^
KOMN T= pÍÑ•^= ﬁ–á

అన ఆ�షత ర�� య ల�్ లహ అ��్ అనన్రసూలల�్ల సల్ లల�్ల అల�ౖ ��

వసల్ ల ఖ�ల: “ తహర� వ ల�ౖ ల తల ఖద�� �ి ల ��్ �నల అ�ి్ ర అ�ా���

�నర� మ ��న .” ( స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం: ఆ�� �ా ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “రమ��న �� ల �క్ �వ�� ప��
�� ��లల� అల ఖదర �ా�్ ర అ��్ వ�ించం� . ”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�ా� ప�� చ యం:
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హ�� థు ��ం బర� 12 ల� ఉల�్ లఖక��ా ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం �� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. రమ��న �� ల �క్ �వ�� ప�� �ాత�్ రలల� బ� �ి సంఖయ �ాత�్ రలల
ల�ౖ ల త�ల ఖదర వసుత్ంద� �షయం ఈ హ�� థు �ె ల�ప�త�నన్� .

2. రమ��న

�� ల

�వ��

ప��

�ాత�్ రలల

�ాల�గ ్న��� ఈ హ�� థు ��్ రతస్��సుత్న.

�ాయశక�త ్ల

ఆ�ాధనలల�

3. ఖ�్చతం� ల�ౖ ల త�ల ఖదర ఏ �ా�్ సం��సుత్ం� �ె ల�పక�� వడం �� నుక
ఆ ప�� �ాత�్ రలన మనం ల�ౖ ల త�ల ఖదర అ��్ వషణల �ల�నంత

ఎక�్కవ� ఆ�ాధనలల� గడ�ాల�� ఉ�ేధ ్శయ ఉండవచు్.

30. మ���ౖప్ హ��థు :

= _�‹A=W = �!^= �€�È�ã�á= �€_�–=W �€_�–= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ú^�É�á�Ñÿ^= Ï�f�`= �‚�ƒ=

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

KKEOTPOF= JUS= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwì=K@�
⁄�|o�›�|f
అన అ� ద�ాద ్ ర�� య ల�్ లహ అను్ హఖ�, ఖ�ల రసూల�ల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల : “ మ� �న అ�ద ్ మ��ి్ ల� యద్ �అ��� �జ��� ల ��� �

ఇల�్ ఖ�లల మలక�, వలక ����్ ల.” ( స�� హ మ��ి్ ల హ�� థ గ�ంధం)

అను�ాదం: అబ� ద�ాద ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “��ట� మ��ి్ ల �� దర��� ��రక�

అత� ప��కష్ం దుఆ �ే �� ��సు�� ��రక�, ‘�క� క��� అల��� జర�ాల�’

�ై వ దూతల� దుఆ �ే �త ా ్ర.”
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హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
అబ� ద�ాద ర�� య ల�్ లహ అను్ �క్ ప���త �� ర� ఉ��ౖ �ర �న జ�ౖ ద �న ఖ�� స

అలఅ��స్� అల ఖజ్ ర . ఆయన ఒక ప్ ర�ిద స��. బదర య�దధ ్ ���న

ఆయన ఇ�ా్ల �ీ్ వక��ం��ర. హ�� మ �హన్ అ� ప్ �ి �ధ � �� �ా్కర. డమ�స్క

�క్

��య్య�� �ప ��

మ�� య�

ఖుర్ఆ

పఠ��కరత ్

��యక��� �ా

ఆయనక� మం� �� ర� వ�్చం� . రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల

��త �ాలంల� ఖుర్ఆ కంఠస్ థ �ే �� మ�� య� జమ �ే �� బృందంల� సభ�య్� ��

ఉం�ే �ార�. జ�్ ఞనంల, ఆ�ాధనలల� మ�� య� కృ�ి ల� ఆయన ప్ �ి �ధ � �ెం��ర�.

ఆయన ��్వ� 179 హ�� థుల� ఉల�్ ల�ంచబ� ���. �� �్ 31 ల� క 32 వ
సంవతస్ర 72 ఏళ్ వయసుస్ల ఆయన చ��� య�ర�.

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ప��కష్ం ��పయ్ం� ఒక మ��ి్ ల ప�ర�ష�డ� ల� క �ీత ్ ��రక� దుఆ �ే య డం
�క్ ���ల� ఈ హ�� థుల� �ె ల�పబ�� ���.

2. తర�చు�ా ఒక మ��ి్ ల ��ట� మ��ి్ ల �� దర��� ల� �� �� ద�� ��రక� �ా��
ప��కష్ం రహసయ్ం� దుఆ �ే య మ� ఈ హ�� థు ��్ రతస్��సుత్. ఇం�ా

స్వయం� తన ��సం, తన త�్ లదండ�్ ��సం, తన ���ాయ్�డ ్ ��సం

క��� ఎక�్కవ� దుఆ �ే య వల�ి ఉం�� .

3. �భసమయ�లల� రహసయ్ం� ఈ దుఆల� �ే య డం మం��� .

***
31. మ���ౖప ఒకటవ హ��థు :
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= �Ì�Üÿ�
�^A= W= �:�·ÿ^= �€_�–= W�€_�–= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ

= �Ï�Ã= _�Â�·�≈���Í= I _�Â�·�≈���Í= �Ì�Üÿ�
^�Ë= I á�
_�·ÿ^= �Ï�Ã= _�Â�—�·�Ä�Í= I �Ê�å�Õ�‡= �“�·�Ä�Í

KN PSR= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwìK@�
á_�·ÿ^

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల, ఖ�ల నన్�య� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల : "అల్ ల� యఖున్ఖ నఫస్హ, యఖున్ఖు �ి ��న్� , వల్ ల�

యత ఉను�, యత ఉను� �ి ��న్� . " (స�� హ బ�ఖ��� )

అను�ాదం: అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఉ�� �� సుక�� ఆత్మహత

�ే సుక�నన వయ్�� , నరకంల� ఎడ�ె ర�ి ల� క�ం�� ఉ�� �� సుక�ంట� ఉంట�డ�

మ�� య� క�త ్� �� డ�చుక�� ఆత్మహత �ే సుక�నన వయ్�� , నరకంల� ఎడ�ె ర �ి
ల� క�ం�� క�త ్� �� డ�చుక�ంట� ఉంట�డ�.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ ఖక�� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఈ హ�� థు �ె ల�ప�త�నన్� ఏ�టంట� , �ౌ�� ద (ఏక�ై �ా�ాధన) ��ౖ
��సుత ్న మ��ి్ లంల ఏ�ై �� �ర�ాపం �ే ��త మ�� య� అల�్ ల ����

కష్�ంచక �� ,

�ార�

నర�ా��న ్ల

పడ�� య బడ��ర�.

�ారక్క

�ాశ్వతం� ఉంచబడర�. ����నళ్ త�ా్వ అక్క� నుం�� బయట� ��

�యబడ��ర�.
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2. ఆత్మహత ఒక �ర��� న �ాపం. ఎవ��� �ే అ�� ధర్మబదధ్���ం మ�� య�
అనుమ�ంచబ��ం ద�

����ాత ్�,

అల�ంట�

�ార�

అ��ా్వసుల��

ప�� గ ణ�ంచబడ��ర�, �ాశ్వతం� నరకంల� పడ�� య బడ��ర�.

3. తమ తమ ఆచరణలక� ప్ ర�ఫలం� ప�ణ�య్ల ల� �� �కష్ల అల�్ ల
ప్ ర�ా� ��ాత్. �ే �ి న కర్మలక త�� న ట�
్ ల� ప్ ర�ఫల ల�సుత్ం� .

***
32. మ���ౖప ��ండవ హ��థు :

=W�€�È�—�Í= = �Ï�g�·ÿ^= �l�≈�›�ã= W �€_�–= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ

=K@�Ê�‹�`= �Ê�j�Ñ�ÿ�Ë= �
ﬂ�ÈÎ‘= �∆�r�á= �“�å�Õ�Í= �ﬁ�ÿ�Ë= �p�Ã�à �Í= �ﬁ�Ÿ�Ã= �Ê�
Ÿ�ÿ= �t�v= �‚�‹A
= JQPU= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwìË= I N RON= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì

KÌá_ÄgŸÿ= ¬ÕŸÿ^Ë= I EN PRM F

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల,

స�య త�నన్�య

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల యఖూల� : "మన హజజ �ల�్ ల� ఫలమ యర�్ఫ

వలమ యఫ�స్ రజఅ కయ�� వలదత హ� ఉమ�్మహ." (స�� హ బ�ఖ��� )

అను�ాదం: అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఎవ��� �ే (హజ �� ��లల�)

తన ��రయ్� సం����ం చక�ం��, ఎల�ంట� �ె డ� పనుల� ల� క �ాప�ా�ాయ్ల

�ే య క�ం�� అల�్ ల �� ప�ప ��రక� హజ �ే �త ా ్�, అల�ంట� �ార� అప�ప�ే
ప�ట�్ ట ప�ి � డ్డల (ప�త్రం� ) మరల���డ�.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .
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ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. హజ య�త్ �ా�ాలను అంతం �ే సత ు్ం� మ�� య� హజ య�త్ రక మ�ందు
జ�� �� న తప�ప్లన త��� � �� సత ు్ం� .

2. ఒక�� ళ హజ య�త్ , హజ మబ�
్ ర అ�నట్ ల�� (�ీ్ వక��ంచబ� �� )
అత� �ా�ాల� కష్� �� య బడ���.

3. �ర�ా�ాల�, �ాట� �ౌబ� (�ా్ రయ�్) షరత�ల� ప���త �ే �ి న త�ా్వ
కష్�ంచబడ�.

***
33. మ���ౖప మ�డవ హ��థు :

= �⁄�g�—�Í== �!^= �€�È�ã�á= �„_�‘=W�l�ÿ_�–= _�Â�·�ƒ= �ÊŸ�
ÿ^= �Ï�ó�á= �Ô�ê�Û_�ƒ= �‚�ƒ
KORUR= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì=K_�Â�Î�Ÿ�ƒ=

�h�Î�o�Í�Ë= �Ô�Í�Ñ�Â�ÿ^

అన ఆ�షత ర�� య ల�్ లహ అ��్ ఖ�లత: �ాన రసూల�ల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల యఖ్బల� హ�� యయ్ వ య��� బ� అల�ౖ � . (స�� హ బ�ఖ��� )

అను�ాదం: ఆ�� �ా ర�� య ల�్ లహ అ��్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “అల�్ ల �క్ ప్ రవక బహ�మత�ల�
�ీ్ వక��ం�ే�ార మ�� య� �ాట� �� బదుల��ా ఏ�ై �� ఇ�ే్ చ�ార.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�ా� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 12 ల� ఉల�్ లఖక��ా ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం �� .
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ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర ���ల�:
1. బహ�మత�ల�,

�ానుకల�

��్ రమ ��మ���ల జ��ాత ్.

2. ��ా్వర్థం

ఇవ్వబ�

�గయ్�� �న .

ఇ�్చప�చు్చ��వ

�ానుకల�,

బహ�మత�ల�

��్వ�
మ�త్ ర�

ప్ రజ లల
�ీ్ వ�ా

3. హ�� థుల� �� ��్కన ‘థ�ాబ’ అంట� ‘బదుల��ా’ అ� అర్ థ . ���
తక�్కవ�ా్ ప్ ర�ఫల ఏ�టంట� ఆ �ానుక �ల�వక� స�� ప �ే ప�ణ�య్ల

***
34. మ���ౖప ��ల�గవ హ��థు :

= �Ú�Ï�è=�‚�‹= _�‹A=W �€_�–== �:�·ÿ^= �„�`=�Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ú^�É�á�Ñÿ^= �Ï�f�`= �‚�ƒ

= �!^= �„d�
�Ë= I ‚�
�å�v= �
“�Ÿ�~= �‚�‹= �Ô�‹_�Î�—�ÿ^= �ﬂ�È�Í= �
‚�‹�¯�›�ÿ^= „
�
^�ä �Î�‹= �Ï�Ã= �⁄�—�n�`
= €_–= I OMMO= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ÌÜ‹3ÿ^= ∆‹_r= K@�Ú�Ì�Ü�g�ÿ^=

�ë�v_ �Õ�ÿ^= �ö�…�g�Î�ÿ= �ÿ_�≈�j

= ¬ÕŸÿ^Ë= I QTVV= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ÉË^É
= Ïf`= ‚·ãË= I yÎwì= ‚åv= pÍÑv= ^Ü‰= WÌÜ‹3ÿ^
=KyÎwì=WpÍÑ•^=^Ü‰=‚ƒ=Ï‡_gÿ˚^=‚ÍÑÿ^=àì_‡=Ñ›®=Ô‹˙≈ÿ^=€_–Ë=I ÌÜ‹3Ÿÿ
అన అ� ద�ాద ్ ర�� య ల�్ లహ అను్ , అనన్నన్� సల్ లల�్ల అల�ౖ ��

వసల్ ల ఖ�ల: " మ��న ష�య్ అత్ ఖల �ీ �జ��ల మ�ఁ�� య�మల

�య�మ� �న ఖుల��న హస�న , వఇనన్ల�్ తఆల లయ��గ ్ద అల
�ా�� ష ల బ�అ." (జ�మఅ అ�త ్�� �� హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం: అబ� ద�ాద ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “�ర�ప్� ��� ��ా్వ�
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��్ రసుల మం� ప్ రవరత కంట� బర�వ��ా త��� �ే �� ఉండదు. �శ్చయం�, �ి గగ �

లజ�జ ల� � �ె డ� వయ్�� ��ౖ అల�్ ల ఎం�� ఆగ� �� �త ా ్డ.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 30 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం �� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఇ�ా్ల �క్ ఒక ప్ ర�ేయ్ ఏ�టంట� అ�ొ క ఉతత ్ ప్ రవరత్ ధర్మ.
2. ఒక�� ళ మ�నవ��� ల� స��� న ఈమ�న (�ై వ ��ా్వస) ఉంట� , అత� ఉతత ్
ప్ రవరత ఇహపరల��ాలల� అత��� ప్ ర �జన కల�గ జ� సత ు్ం� .

3. ఇ�ా్ ల� ధర్మ ప్ ర�ార బహ��ై �ా�ాధన, అ��ా్వస, ధర్మంల నూతన
క�ప్��ల, కపటత్వ ... అతయ్ం �ె డ్ లకష్ణ�.

***
35. మ���ౖప ఐదవ హ��థు :

= �Ï�‹�à �Í= �˘A=W�€�È�—�Í= = �:�·ÿ^= �∆�›�ã=�Ê�‡�`= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �
á�Ö=�Ï�f�`= �‚�ƒ

=I �Ê�Î�Ÿ�ƒ= �m�Ñ�j�á^= ˘
�
d= I à�
�
�Õ�’�ÿ_�f= �Ê�Î�‹�à �Í= �˘�Ë= I ”
�
�È�å�Õ�ÿ_�f= �˙ �r�á= �⁄�r�á
KSMQR= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì=K@�÷�ÿ�Ü�‘= �Ê�g�v_�ì=

�‚�’�Í= �ﬁÿ�
= �„�
d

అన అ� ద��� న ర�� య ల�్ లహ అను్ , అనన్హ స�యనన్�య సల్ లల�్ల
అల�ౖ �� వసల్ ల యఖూల� : ల�య��్ ర�ల�న ర�లన �ల ఫ�సూ�, వల�

య��్ మ� �ల క��ి్ , ఇల�్ అరత ్ద ద అల�ౖ �� . ఇన లమ యక�న �ా�� బ�హ�

క���క." ( స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం)
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అను�ాదం: అబ� దర ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఎవ��� �� ��ట� అమ�యక

వయ్��త దుష�
్ టడ ల� క �ా�ి ర అ� ��ం చప�� ��త , అల�ంట� దూషణల� అత� ��ౖ ప���

మర�ంపబడ���.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
అబ� దర �� �ా్ఫ� ర�� యల�్ లహ అను్ �క్ ప���త �� ర� �ందుబ �న

జ��దహ. ఆయన స�బ�లల�� ఒక ��పప పం�� త�డ�. ఆరంభంల��� ఇ�ా్ల
�ీ్ వక��ం��ర. మ�� న హ పట్ ట మ��ీత �ా ప��ే �ార�. ఆయన �ట్ ట�దట

�ా�� రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ లక� ఇ�ా్ ల� పదధ ్�ల తన

అ��ాదం అంట� సల�ం సమ��ప్ం��ర. ఆయన ��ల� దయ�మయ�ల�

మ�� య� ఎక�్కవ� ��నధ�ా్మల �ే �� �ార�. తన వదద ఏ� �గ�ల�్చక��

�ార� �ాదు. జ�్ ఞన, ఆచరణ మ�� య� కృ�ి ల� ఒక మం� ఉపమ�నం�ా
ప్ రజ లల �� ��్కనబ� ���ర. ఆయన 281 హ�� థులను ఉల�్ ల�ం��ర.

ఆయన �ామ �� �్, తర��ాత రబజ అ�� ��ట ��ాసం ఏరప్ర�చుక���న్. అ��

మ�� న హ నుం�� �� య�ద �� ��్ ���� ల� ����ప� 100 �� . �. దూరంల� ఉం�� .
�� �్ 31 ల� క 32వ సంవతస్రంల ఆయన అక్క� చ��� య�ర�. అబ�ద ్ల�్

ఇబ�న మస్ఊ ర�� య ల�్ లహ అను్ �ా�� జ��జ నమ�� �ే �ం��ర�.

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. అ��య్యం� ఒక మ��ి్ ల��ౖ అ��ా్వ� అ�� అప�ాదు �� య డం వలన
అత�� స్వయం� అ��ా్వ� అ��� ��డ� ఈ హ�� థు సప్ష్ �ే సత ు ్నన్.

2. అ��య్యం� ఒక మ��ి్ లంన �ా�ి �్ ి , దుష�
్ టడ అ�� అప�ాదు �� య డం
వలన అత�� స్వయం� �ా�ి �్ ి , దుష�
్ టడ అ��� ��డ� ఈ హ�� థు

సప్ష్ �ే సత ు ్నన్.
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3. ఎవ��� �� ��న (��ా్వ�) ను అ��ా్వ� ల� క దుష�
్ టడ, �ా�ి �్ ి అ�
�ం��ం చక�ం�� జ�గ� తత ప��ల� ఈ హ�� థు �� చ్చ� �సుత్నన .

***
36. మ���ౖప ఆరవ హ��థు :

= �⁄�‘A= W �€_�–= = �!^= �€�È�ã�á= �„�`= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ

@·”â=I Êr_‹=‚f^=‚·ã=K@�Ê�ó�à �ƒ�Ë= �Ê�ÿ_�‹�Ë= �Ê�‹�É=�ﬂ^�à �v= �
ﬁ�Ÿ�å�›�ÿ^= �Ÿ�ƒ= �
ﬁ�Ÿ�å�›�ÿ^
= I yÎwì= WpÍÑ•^= ^Ü‰= ‚ƒ= Ï‡_gÿ˚^= ‚ÍÑÿ^= àì_‡= Ñ›®= Ô‹˙≈ÿ^= €_–Ë= I PVPP= pÍÑ•^
KEORSQF= JPO= pÍÑ•^= ﬁ–á= ‚‹= Úär= I ﬁŸå‹= yÎwì=W_òÍ`Ë
అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ , అనన్రసూలల�్ల సల్ లల� హ� అల�ౖ ��

వ సల్ ల ఖ�ల: "క�ల�్ ల మ��ి్ ల అలల మ��ి్ ల హ�ామ�న దమ�హ�

వమ�ల�హ� వఅర�ద ్హ." (సునన ఇ�న మ�జహ హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం: అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఒక మ��ి్ లంక �ెం �� న ‘రకత ్ ,

సంపద, ప్ ర�ష ’ మ�� మ��ి్ ల ��రక� హ�ాం �ే య బ��ం �� – అత� ప్ ర�ష , రకత ్ ,

సంపద.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఒక మ��ి్ ల �క్ రకత ్ , సంపద మ�� య� అత�� మ����మ���ల
��పప్దన గ���ం � ఈ హ�� థు సప్ష్ �ే సత ు ్నన్.
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2. ఏ �ధం�ా��ౖ �� ఒక మ��ి్ లంక బ�ధ క���ం చడం ��� ��ం చబ��ం �� .
3. ఒక మ��ి్ ల మ�� మ��ి్ లంన ��ర�ంచడం తపప్ స�� . అం�ే �ాక అత���

ల�భం క���ం చ����� , అత� మనసుస్ల సుఖసం���ాల� �ంప�����

ఆస��త చూ�ా�.

***
37. మ���ౖప ఏడవ హ��థు :

=W�€_�–= = �!^= �€�È�ã�á= �„�`== _�›�Â�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ñ�≈�ã=�
‚�f= �
⁄�Â�ã= �‚�ƒ
= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì= K@�à ���Õ�ÿ^=

^�È�Ÿ�s�ƒ= _�‹= I �
à �Î�Ä�f= �é_�·ÿ^= �€^�ä �Í= �˘A

KEN MVUF= JQU= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwì=W�_òÍ`Ë= I N VRT= pÍÑ•^
అన

సహ��న

సఅ�� న

ర�� య ల�్ లహ

అను్ హమ

అనన

రసూల�ల�్ ల�

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఖ�ల : "ల�యజ�ల���న్స �ఖ�� �� న మ� అజజ ్ల�

�ి త్ ." (స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం: సహల �న సఅద ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల
సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఉప�ాసం �ర�ంచడంల�
త్వరప� వరక� ప్ రజల స��్మరగ్ం� ఉంట�ర�.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
అబ�ల అబ�్బ సహల �న సఅద �ాఅ�� అలఅ��స్� ర�� య ల�్ లహ అను్ ఒక

సుప్ ర�ిద స��. ఆయన 188 హ�� థులను ఉల�్ ల�ం��ర. రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల

అల�ౖ ��

వసల్ ల

చ��� ����ట� ��

ఆయన

వయసుస

15

సంవతస్�ాల. ఆయన �� �్ 88వ ల� క 91వ సంవతస్ర, మ�� న హ ల�
చ��� య�ర�.
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ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. సూర�య్డ అసత ్�ంచ�ా� ఉప�ాసం �ర�ంచడంల� త్వరపడట సునన్త.
2. అల� �ేయడంల� ���కం ఏమటంట�, ఉప�ాసం సమయ��న పగట� సమయం
కంట� ఎక�్కవ� అ��గ�ంచక�ం�� ఆపడం.

3. రసూల�ల�్ల సల్ లల�్ల అల�ౖ�� వసల్ ల ను ��ేయత�ా అనుస��ంచడంల���
ప్రజ �భం మ��య� ��ల� ఉనన్�. �ేయక�ం�� ఉండటం.

***
38. మ���ౖప ఎ��దవ హ��థు :

=W= �:�·ÿ^= �€_�–= W �€_�–= _�›�Â�·�ƒ= �ÊŸ�
ÿ^= �Ï�ó�á= �
é_�g�ƒ= �
‚�f= �ÊŸ�
ÿ^= �Ñ�g�ƒ= �‚�ƒ
= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì=K@�Ê�Ù�Î�–= �Ï�Ã= �Ñ�Û_�≈�ÿ_�‘= �Ê�k�g�‰= �Ï�Ã= �Ñ�Û_�≈�ÿ�^A
KÌá_ÄgŸÿ= ¬ÕŸÿ^Ë= I EN SOOF= JT= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwìË=I OSON

అన అ�ద ్ల�్ల�� అబ�్బ ర�� య ల�్ హ� అను్ హమ ఖ�ల, ఖ�ల అనన్�య�

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వ సల్ ల: "అల ఆ�దు �ి �� బ ��� కల కల�్ యఊదు

�ీ ఖ�� ఇ �� . " ( స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం: ఇబ�న అబ�్బ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల

అల�ౖ ��

వసల్ ల

ఇల�

ఉప�ే �ం��ర�

:

“ఎవ��� �ే

ఇ�్చ

బహ�మ�� అ�� �� �ాపసు �సుక�ంట��ో , అతను �ే �ి న �ాం�� స్వయం�
�ంట�నన క�క్క� సమ�నం. మ�� య� మనం (��ా్వసుల) అల�ంట� �ె డ� ప�

�ే య క�డదు.”
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హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
అబ�ద ్ల�్ ఇబ�న అబ�్బ ర�� య ల�్ లహ అను్ మ� ఒక సుప్ ర�ిద పం�� త

స��. ఆయన ఉమ్మ �క్ ఆ�మ అంట� సమ�జం �క్ పం�� త�డ�

మ�� య� ఇమ�మ త�ీస ్ �ా ప్ రఖ�య �ెం �� ��ర�. ఆయన రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల �క్ �ి న తం��్ క�మ�ర�డ�. ఆయన �� జ్ ర క�

మ�డ� సంవతస్�ాలక ప�ర్వ �ాం�� క బ�� ష్కరణక గ���� , మక్క

స�పంల�� ఒక ల�యల� బనూ ��ి మ వంశం �ాలం గడ�ప�త�నన్ప�డ,

ఆయన

ఆ

ల�యల�

జ�్మం��ర.

ఆ

త�ా్వ

�రంతరం�ా

ఆయన

రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ��ం ట� ఉం�ే �ార�. అల� ఆయన

రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల నుం�� ��ల� ఎక�్క జ�్ ఞన
�� ర�్చక���న్. ఆయన ఉల�్ ల�ం� హ�� థుల సంఖయ 1660. ఆయన 13

సంవతస్�ా వయసుస్క �ే ర�క�నన్ప�డ రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ ��

వసల్ ల మరణ�ం���ర�. అ� ర�� య ల�్ లహ అను్ �ాలంల� ఆయన బస్ ర
గవరన్ �ా ప��ే �ార�. �� �్ 68వ సంవతస్ర, ���ఫ పట్ టణంల 70 ల� క
74 ఏళ్ వయసుస్ల ఆయన చ��� య�ర�.

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఇ�్చ �ానుకలను మ�� య� �ే �ి న �����న �ాపసు �సు��క�డద� ఈ
హ�� థు �ె ల�ప�త�నన్� .

2. �ానుకల�, బహ�మత�ల�, ��నం �దల�ౖ న � ఇ�్చ త�ా్వ �ాట� �

�ాపసు �సు��క�డద� ఈ హ�� థు �� చ్చ� �సుత్నన . అ��ే అ��

సం��నం ��స��� ఉంట� , ���� �ాపసు �సు��వటంల� ఎల�ంట� తప�ప

ల� దు.

3. హ�� థుల�� ‘���ల’ అ�� పదం ధర్మబ�ధ మ�� య� త��్ ఫద ��ే్ ఒక
మం� పదధ ్�ల �ాడబ��ం �� .
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39. మ���ౖప ���్మద హ��థు :

= _�‹A= W�€_�–= = �!^= €
�
�È�ã�á= �‚�ƒ= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ

= _�‹�Ë= I ^�ä �ƒ= ˘
�
d= È�
�
�Õ�≈�f= ^�Ñ�g�ƒ= �!^= �É^�â= _�‹�Ë= I �
€_�‹= �‚�‹= Ô�
�–�Ñ�ì= �l�î�—�‡
= JSV= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwìK@�!^=

�Ê�≈�Ã�á= ˘
�
d= �Ê�
�
Ÿ�ÿ= �Ñ�v�`= �∆�ó^�È�j
KEORUUF

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ , అనన్రసలల�్ ల� సల్ లల�్ల అల�ౖ ��

వ సల్ ల ఖ�ల: " మ� నఖసత సదఖత�న �న మ��న . వమ� జ�దల�్ లహ

అబద ్ �అ�ి్ వ ఇల�్ ఇజజ ్ వమ� త�ాదఅ అహదున �ల�్ ల� ఇల�్

రఫఅహ�ల�్ లహ ." ( స�� హ మ��ి్ ల హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం: అబ� హ���� హ రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ ల�్ లహ అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “��నధ�ా్మ వలన సంపద

త�� �� �� దు. ఎవ��� �ే ఇతర�లను కష్��ాత, అల�్ ల �ా�� �� �త � ప్ ర�ష్టల

��ం చు��డ�. మ�� య� ఎవ��� �ే ��ాడంబరం�ా ఉంట���, ప్ రజ లల �ా�� �ా్ థ�

అల�్ ల ఉనన్ పర��ాత ్డ.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఈ హ�� థు ��నం ఇవ్వడ, అసూయ��ే్ వ�ాలన �డ��డడం మ�� య�

అల�్ ల ��సం పరసప్ర స�యసహ�ా�ాల� అం��ంచు��వడం గ���ం �
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��్ రతస్��సుత్. ఎందుకంట� ఇ� �� దద మనసుస గల�ా�� మ�� య� ఉతత ్
ప�ర�ష�ల �భ లకష్ణ�ల �ెం �� న �.
2. ఎవ��� �ే

కృ�ి ,

కర�ణ,

తప�ప్లన

కష్�ంచ,

�� దద

మనసుస్�

వయ్వహ��ంచడ , సహనం వ��ం చడం �దల�ౖ న �భ లకష్ణ� క���

ఉంట� , అల�్ ల �ా�� �� ఇహపరల��ాలల� ఉనన్ �ా్ థ��� ప్ ర�ా� ��ాత్.

3. ఈమ�న �� �ాట� కృ�ి , ��నధ�ా్మల, కష్మ�గ�, సహనం �దల�ౖ న �
ఇ�ా్ ల� సమ�జం ��రక� ప���దుల వంట� � .

***
40. నల���ౖవ హ��థు :

= �˘A= W= �!^= �€�È�ã�á= �€_�–= W�€_�–= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ

= �ﬂ�È�î�Í= �„_�‘= �⁄�r�á= ˘
�
d= I �
�
‚�Î�‹�È�Í= �˘�Ë= �
ﬂ�È�Í= �
ﬂ�È�î�f= �„_�ò�‹�á= ^�È�‹�Ñ�—�j
= yÎwìË= I EN MUOF= JON = pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwì= K@�Ê�›�î�Î�Ÿ�Ã= X_�‹�È�ì
KﬁŸåª= ¬ÕŸÿ^Ë= I N VN Q=pÍÑ•^=ﬁ–á=I Ìá_Ägÿ^
అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల, ఖ�ల రసూలల�్ ల� సల్ లల�్ల
అల�ౖ �� వ సల్ ల : " ల� తఖదద ్మ రమ��న ���� య��న వల� య���� �

, ఇల�్ ర�ల�న �ాన యసూమ� ��మన ఫల యసుమ హ�." (స�� హ
మ��ి్ ల హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం: అబ� హ���� రహ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “రమ��న మ�సం
�దలవ�త�నన్ప�డ, ����� ఒకట� ల� క ��ం డ� ���ల మ�ందు ఉప�ాసం
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ఉండ క�డదు – �రంతరం�ా ప్ ర�ేయ �� ��లల� ఉప�ాసం ఉంట�నన �ార�

తపప – అతను ఆ ���న క��� ఉప�ాసం ఉండవచు్.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. రమ��న �ా్ రరంభమవట��� ఒకట� ల� �� ��ం డ� ���ల మ�ందు ఉప�ాసం
ఉండట��న ఈ హ�� థు �వ్రం� ఖం�� సత ు ్నన్. అ��ే ఎవ��� �� �రంతరం

��మ� ఉంట�నన ఉప�ాస �� ��ల� గనుక ఈ ��ం డ� ���లల� వ��త , �ార�

తమ ఉప�ాస క� మ��న ��న�ా��ం చవచు్. (ఉ��హరణక� ప్ ర �ారం

�� మ�ారం మ�� య� గ�ర��ారం ఉప�ాసం ఉం�ే అల�ాట� ఉనన ప్ రజల,
ఒక�� ళ రమ��న �� ల �ా్ రరం���� ఒకట� ల� �� ��ం డ� ���ల మ�ందు

�� మ ల� క గ�ర��ారం వ��త , �ార� తమ ఉప�ా�ా�న ��న�ా��ం చవచు్,

ఎందుకంట� �ార� ఎం�� �ాలం నుం�� ప్ ర �� మ మ�� య� గ�ర��ా�ాల

ఉప�ా�ాల� �ాట� సత ూ వసుత ్��న్. రమ��న �� ల�రంభప� మ�ందు ఒకట�
ల� క ��ం డ� ���ల� �ా�� ఉప�ాస అల�ాట�ను ఆపవ�.)

2. ఇ�ా్ల ధర్మంల ఆ�ాధనల� హదుద ్లల ఉంట�� మ�� య� ���్ ణ పదధ ్�ల
ఉంట��. �ాబట�్ , అల�్ ల మ�� య� ఆయన ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ ��

వసల్ ల అనుమ� ల� క ఆజ్ ల� క�ం�� ఎవ్వర ఆ�ాధనలల� మ�ర�ప్ల –
�ే ర�ప్ల �ే య ల� ర�.

***
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41. నల���ౖ ఒకటవ హ��థు :

= �‚�‹A=W =�!^= �€�È�ã�á= �€_�–=W �€_�– �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �
⁄�g�r= ‚�
�f= �Ö_�≈�‹= ‚�ƒ
= I ÉË^É=Ïf`= ‚·ã=K@�Ô�·�s�ÿ^=

�⁄�~�É=I �!^= �
˘�
d= �Ê�ÿ�
d= �˘=W�Ê�‹�˙ �‘= �à �~�b= �„_�‘

= ^Ü‰= ‚ƒ= Ï‡_gÿ˚^= ‚ÍÑÿ^= àì_‡= Ñ›®= Ô‹˙≈ÿ^= €_–= I PN N S= pÍÑ•^= ﬁ–á
KyÎwì=W pÍÑ•^
అన మ�ఆ�� �న జబ�న ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల : ఖ�ల రసూలల�్ ల�

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వ సల్ ల : " మన �ాన ఆ�ర� కల���� , ల�ఇల�హ
ఇల్ లల�్ల , దఖలల జనన్." (సునన అ� ��వ�ద హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదమ�:

మ�ఆద

�న

జబల

ర�� య ల�్ లహ

అను్

ఉల�్ లఖ,

రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఒక�� ళ

ఎవ�� ��ౖ �� �వ�� ప��ల� ‘ల� ఇల�హ ఇల్ లల�్’ అ�నట్ ల�� , అతను

స్వరగ్ం ప్ ర� � ��ాత్”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
మ�ఆద �న జబల �న అమర �న ఔస ర�� య ల�్ లహ అను్ ఒక సుప్ ర�ిద

స��. ఆయన మ����� ర� అబ� అబ�ద ్ర��్ అలఅ��స్� అల ఖజ్ ర . అఖబ�

ఒడంబ�� క జ�� �� న �ా�్ ఆయన అక్క ఉ��న్ర. బదర మ�� య� ఇతర

య���ధ ్ల� ఆయన �ాల�గ ్��న్. 18 సంవతస్�ా వయసుస్ల ఆయన ఇ�ా్ల

�ీ్ వక��ం��ర. స�బ�లంద�� ల� ఆయన�� హల�ల – హ�ామ �షయ�ల జ�్ ఞన
ఎక�్కవ� ఉం��ం �� . ఆయన 157 హ�� థులను ఉల�్ ల�ం��ర. రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఆయనను �� మ న గవరన్ �ా �ే �ి , అక్క� ��

పం�ి ��ర�. రసూల�ల�్ హ సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల మరణ�నంతరం ఆయన
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మ�� న హ క� మర� వ��్చర. త�ా్వ ఆయన �ామ ల�� ఒక పట్ టణంల

��ాస�� రప్ర�చుక���న్. �� �్ 17 ల� క 18 వ సంతస్ర, ��్ లగ ప్ రబ�
�ాలంల� 34 ఏళ్ వయసుస్ల ఆయన మరణ�ం��ర�.

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఈ

హ�� థు

ల�

�ె ల�ప�త�నన్� .

ఇల�హ

ఇల్ లల�్

క�మ�

�క్

���లను

2. ఎవ�� అం�మ�ా్వ ల� ఇల�హ ఇల్ లల�్ క�మ� ��ౖ ఆ�� �� త�ం�ో , అతడ�
స్వరగ్ం

ప్ ర� ��ంపబడ��డ

–

అతను

�నన్�

స్వరగ్ంల��

�ే ర్చబడవచు ల� క నరకంల� తన �ా�ాలక� �క అనుభ�ం�న త�ా్వ
స్వరగ్ంల�� మ�ర్చబడవచు. �ాబట�్ అతను ఎల్ లప�ప్ నరకంల���
ఉం�� �� డ�.

3. ఎవ��� �ే ఈ ��పప క�మ�ను �ాధయ్�� �నం ఎక�్కవ� పల��� అల�ాట�

�ే సుక�ంట���, �ార� అల�్ ల ఆజ్ ఞ� మరణ�ం�ే సమయంల� క��� ఆ
క�మ�ను సులభం�ా ప��ంచగల�గ���ర�.

42. నల���ౖ ��ండవ హ��థు :

= �‚�‹= �„�
dA=W�€_�–= = �!^= �€�È�ã�á= �„�`= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ

= �Ú�˘�¯�‰= Ë= I �Ê�r�È�f= �Ú�˘�¯�‰= �Ï�j�a �Í= �Ì�Ü�
ÿ�^= I ‚�
�Î�Â�r�È�ÿ^= ^�Ö= é
�
_�·ÿ^= �à �è
= ≤›–àÿ^= ≤f= ∆–^Ë= È‰Ë= I EOROSF= JVU= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwì=K@�Ê�r�È�f
KﬁŸåª= ¬ÕŸÿ^Ë= I TN TV= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwìË=EOSMRF=I EOSMQF
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అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల, అనన రసూలల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల ఖ�ల : " ఇనన �న ష��� ��న్� ��ల వజ ��� � , అల్ ల� య�ఁ�

హఉల�� �వజ �� న , వ హఉల�� �వజ �� న ."

హ�� థ గ�ం ధం)

( స�� హ మ��ి్ ల

అను�ాదం: అబ� హ���� ర హ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ ఖన: రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర�: “ఎవ�ై �ే ��ం డ� మ�ఖ�ల�
క��� ఉంట��ో , అల�ంట� వయ్�� ప్ రజ లల అతయ్ం దుష�
్ టడ; అతడ� ��ంద�� వదద

ఒక మ�ఖం�� �� �త � ్డ మ�� య� మ�� ��ంద�� వదద మ�� మ�ఖం�� �� �త � ్డ.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ���� ల� �ె పప్డ �ర�ా�ాల ���ం �� �� వసుత్ం� . �ాబట�్ ��� నుం��
దూరం�ా ఉండటం తపప్�స� .

2. ���� ల� �ె ��ప ్�ాడ ప్ రజ లల� ప్ ర వరగ ్ వదద ్క వ�ాత ్డ. �ా�� వదద అతడ�
�ా�� వ�ాగ ్�� �ెం �� న వయ్�� �ా నట� �త ా ్డ. ��ం �ో వరగ ్ అంట� అసస్ల

పడద�, తనక� ��ం �ో వరగ ్మంట �ీ క ల���ా ��పం, అసహయ్ ఉంద�
అంట�డ�. అతడ� ఆ ��ం �ో వరగ ్ వదద ్క �� �్ �� � �� �� �ీ ట �ే �త ా ్డ. ఈ

�ధం�ా అతడ� కపటత్వం� ప్ రజ మధయ ��� ��ల� �� డచూప�క��� ల�

ప��ే �త ా ్డ. ఇల�ంట� �ా�� నుం�� జ�గ� తత వ��ం చమ� ఈ హ�� థు

�� చ్చ� �సుత్నన .

3. ఎవ��� �� వయ్�� మం� ఉ�ేద ్శయ్ం ప్ ర వరగ ్ వదద ్క వ��త , ���ల� ఎల�ంట�
తప�ప ల� దు. అ�� ఎం�� మం� ప�. ���� ప్ ర ఒక్కర సమ��ధ్ం��.
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4. ఇ�ా్ల ధర్మ బ�ధ, కష్ట , నష్ట �దల�ౖ న �ాట� � అంత�ం��ం �,
సమ�జంల� �ాం�, �ామరసయ్ ��ం �� ం��ం ��ల� �వ్రం� ప్ రయ�న్సుత్ .

***
43. నల���ౖ మ�డవ హ�� థు :

=_ �›�·�Î�fA= W �€_�–= = �!^= �€�È�ã�á= �„�`= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ

=X �Á�Ü�~�a �Ã= X �
“�Í�
à�
�ÿ^ �Ÿ�ƒ= �◊�È�è= �‚�î�»= �Ñ�r�Ë= I �
“�Í�
à ���f= �Ï�ê�›�Í= �⁄�r�á
=I OQTO= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì= K@�Ê�ÿ= �à �Õ�…�Ã= �Ê�ÿ= �!^= �à �’�ê�Ã
KEN VN QF= JN SQ= pÍÑ•^= ﬁ–á= ‚‹= Úär= I ﬁŸå‹= yÎwì=W _òÍ`Ë
అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ , అనన రసూల�ల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల ఖ�ల: "బ�ౖ న మ� ర�ల�న య�ష �త�� � న , వజద గ�సన
���� న అలతత ్� � , ఫ అఖదహ� , ఫషకరల�్ లహ లహ� ఫగఫరలహ�."

(స�� హ బ�ఖ��� )

అను�ాదం : అబ� హ���� ర హ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల

అల�ౖ ��

వసల్ ల

ఇల�

ఉప�ే �ం��ర�:

“ఒక

వయ్��

���� ల�

నడ�సుత్ండ�, అత��� ఒక మ�ళ్ కంప కనబ��ం �� . అతను ���� ���� నుం��

ప్ రక్క ��ల��ం ��డ�. అత� ఈ ప� అల�్ ల క� ఎం�� న�్చం� మ�� య�

బదుల��ా అల�్ ల అత�� � కష్� �� �ి ��డ�.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .
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ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ప్ రజలక బ�ధ, కష్ట , �� క��� సత ూ , ���� �� అడ్డం� ప�� ఉనన �ాట� �
��ల��ం �ే మం� ప� గ���ం � ఈ హ�� థు �ె ల�ప� త�నన్� .

2. బ�ధ క���ం �ే వసుత ్వ�ల అంట� అ�న ర�ాల బ�ధ క���ం �ే � అ� అర్ థ .
3. ���� ల� నుం�� బ�ధ క���ం �ే �ాట� � ��ల��ం చడమ�� �� ఈమ�న ల�� ఒక
��గం.

***
44. నల���ౖ ��ల�గవ హ��థు :

=�ò�–= _�›�ÿA=W= �!^= �€�È�ã�á= �€_�–=W�€_�–=�Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰=�Ïf�`= �‚�ƒ
= �„d= W�Á�Ñ�·�ƒ= �«�È�ó�È�‹= �È�Â�Ã= X�Ê�å�Õ�‡= �Ÿ�ƒ= �Ê�f_�k�‘= �Ï�Ã= �h�k�‘= I �“�Ÿ�Ä�ÿ^= �!^
= yÎwìË= I EOTRN F= JN S= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwì= K@�Ï�g�ò�»= �h�Ÿ�…�j= �Ï�k�›�v�á
KﬁŸåª=¬ÕŸÿ^Ë=I TRRQ=pÍÑ•^=ﬁ–á=I Ìá_Ägÿ^
అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల, ఖ�ల రసూలల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల: "లమ�్ ఖదల�్ లహ� ఖల్ , కతబ �ీ �� ����� అల� న�ిస ్� ,

ఫహ�వ మ�దూఉన ఇందహ�: ఇనన రహ్మ త��్ లబ గద�." (స�� హ మ��ి్ ల)

అను�ాదం : అబ� హ���� ర హ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�లల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “అల�్ ల ఎప��ై �ే సృ�ి్ ట
సృ�ి్టంచడ ప���త �ే �ా�ో , అప�డ� ఆయన స్వయం� తన��ౖ ఈ ఆజ్ ఞన జ���

�ే సుక���న్డ మ�� య� ఈ పత్ర ఆయన వదద భద్రం� ఉం�� ‘�జం�ా, ��

ఆగ� � �న �� దయ అ�� గ �సుత్ం� . ’ ”
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హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. అల�్ ల �క్ �ార�ణయ్ ��ల� సు��ాల��� న �� . �ాబట�్ అల�్ ల �క్
అనుగ� హం ల�ంచద� ఆశ ��ల�ప్వడ తగదు.

2. అల�్ ల �క్ ఆగ� హం నుం�� �ా�ాడ���వటం తపప్�స� . �ాబట�్ అల�్ ల
�క్ పట�్ గ���ం � �ర్ లకష్య ఉండటం తగదు.

3. �ాప�ా�ాయ్ల. �ె డ� పనుల�, ��ాల�, �ౌరజ ్నయ �దల�ౖ న �ాట� ల�

మ���� ఉం�� , అల�్ ల �క్ అనుగ� � �న �� ం��ల� చూడటం �ాధయ్
�ాదు. �ాట� � వ�� � , మనసూప్��త్ �ా్ రయ�్ ప�� , అల�్ ల వదద

కష్మ�

��ర�క�ంట� ,

అప�డ�

అల�్ ల

�క్

త�ిప్ంచుక�, అనుగ� హం �� ం�ే అవ�ాశం ఉం�� .

ఆగ� హం

నుం��

45. నల���ౖ ఐదవ హ��థు :

=�˘A= W= �!^= �€�È�ã�á= �€_�–= W�€_�–= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ

==@�„�Ö�a �k�å�j= �k�v= �à �’�g�ÿ^= �y�’�·�j= �˘�Ë= I �à �‹�a �k�å�j= �k�v= �ﬁ�Í�˚^= �y�’�·�j

= yÎwì= K@�l�’�å�j= �„�`A=W �€_ �–= \_ �Â�‡�Ö�
d= �Œ�Î�‘= >�!^= �€�È�ã�á=_ �Í= W^�È�ÿ_ �–
=I EN QN VF= JSQ= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwìË=I SVTM pÍÑ•^=ﬁ–á=I Ìá_Ägÿ^

KÌá_ÄgŸÿ= ¬ÕŸÿ^Ë

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల, ఖ�ల రసూలల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల

: “ ల� త�న్కహ� అ�య్మ హతత త�సత అమర, వల�
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త�న్కహ� �క�� హతత త�సత ్అద. ఖ�ల� య� రసూలల�్ ల ! ��� ఫ ఇదున్?

ఖ�ల అన తసు్క. ” ( స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం : అబ� హ���� ర హ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�లల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “తనను సంప్ ర��ంచక�ం�,

ఒక న�� వ యసు్క�ాల�ౖ మ�� ళ ను �� �్ళల ఇవ్వ�ాద, మ�� య� తన

అనుమ� ల� క�ం�� ఒక కనయ్న �� �్ళల ఇవ్వ�ాద.” అ�� �� ప్ రజల ఇల�
ప్ ర�న్ం��, “ఓ రసూల�ల�్ ల! ఆ�� సమ్మ మన�� ల� �ె ల�సుత్ం� ? ”. �����

ఆయ�ల� జ�ా���్చర, “ఆ�� మ�నం” (సమ్మ� �ె ల�ప�త�ం�� )

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఈ హ�� థుల�� ‘అ�య్’ అంట� ���క�ల �� ం�� న ల� �� భరత చ��� వడం
వలన ఒంట�� �ై �� �న ��ా�� త �ీత ్ . అల��� ‘బకర మ�� య� బ�కరహ’
అంట� �� �్ �ా� కనయ.

2. యవ్వను�ాల�ౖ ��ా�� త �ీత ్ � (���క�ల ��్వ� ల� క భరత చ��� వడం
వలన

ఏ�ా��

అ��� �న

మ�� ళ ను)

�� ��్ళడట హ�ామ అంట� ��� ��ం చబ��ం �� .

ఆ��

అనుమ�

ల� క�ం��

3. కనయ �షయంల� క��� ఆ�� అనుమ� ల� క�ం�� �� ��్ళడట ��� ధం
అ��ే ఆ�� మ����న ఆ�� అం�� �ారం�ా ప�� గ ణ�ంచవచు్.

4. ఇ�ా్ల ధర్మ �ీత ్ �లక �ై �ాయ్� నూ�� �� సుత్ం� . ��ర�ా�న ప్ ర�ా� �సుత్ం .

��్ వచ్ఛ ఇసుత్ం� . మ�� య� సంరకష్క కబంధ హ�ాత ్ నుం�� ఆ��
హక�్కలన ప���త ్� �ా�ాడ�త�ం�� .

***
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46. నల���ౖ ఆరవ హ��థు :

= �Ô�–�Ñ�îÿ^= �à �Î�~A=W�€_�–== �:�·ÿ^= �
‚�ƒ= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰=�Ïf�`= �‚�ƒ
= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì

K@�€�È�≈�j= �‚�›�f= �`�Ñ�f^�Ë= I �·�»= à�
�Â�¿= �‚�ƒ= �„_�‘= _ �‹
KN QOS= pÍÑ•^

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ , అ�నన్�� సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వ

సల్ ల ఖ�ల : “ ఖ�� ర�సస్దఖ మ� �ాన అన జ��� �� నన. వబద ్ �మన

తఊల�.” (స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం : అబ� హ���� ర హ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�లల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఒక ధనవంత�డ� ఇ�ే్

��నం ఉతత ్ ��నం. మ�� య� ���ౖ ఆ��రప�� ఉనన �ా�� నుం�� (��నం)

ఇవ్వడ �దల� �� ట్టం� . ”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ��నధ�ా్మల �ే �� �ాడ� మ�� య� �� �ిం �ే బ�ధయ్ గల�ాడ�, స్వయం� ఆ
సంపద �క్ అక్కరల� �ా�ై ఉం���.

2. ఒక మ��ి్ ల వయ్�� ��రక� ఇతర�ల �ద ఖర�్ �� ట�్ మ�ందు, తన స్వం
���ాయ్�డ ్ అవస�ాల� ప���త �ే య డం తపప్ స�� .

3. తన ���ాయ్�డ ్డల అడ���్కవ���� వ�� � �� ట�్ , ఇతర�ల��ౖ ఖర�్
�� ట్ టడమ� �� ఏ మ��ి్ ల వయ్�� ��రక� సమంజనం �ాదు.
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47. నల���ౖ ఏడవ హ��థు :

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

= �Ö�È�ƒ�`= W�⁄�—�Î�Ÿ�Ã= �˘ä �·�‹= �ﬁ�‘�Ñ�v�`= �€�ä �‡= ^�Ö�
dA= W�€�È�—�Í= I = �!^= �€�È�ã�á

=I �Ú�Ï�è=�Á�à �ò�Í= �˘= �Ê�‡e�
�Ã= X �“�Ÿ�~= _ �‹= �à �è=�‚�‹= �m_�‹_ �kÿ^= �!^= �m_�›�Ÿ�’�f
KEOTMUF= JRR= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwì=K@�Ê�·�‹= �⁄�w�j�à �Í= �k�v
అన ఖ�లత ��త హ�� � న అసుస్ల�యయ ర�� య ల�్ లహ అ��్ అనన్
స�అత

రసూలల�్ ల� సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వ సల్ ల యఖూల� :ఇ�� నజల

అహదక�మ మ�జ ్ల ఫలయ్ఖు : “అఊదు �క�మ��ల�్ ల� ��త్
�
�న ష���

మ�ఖలఖ” , ఫఇనన్హ ల�యదుర�� హ� ష�య్ఉ హతత యరత ్� � �ను్ .

(స�� హ మ��ి్ ల హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం : ఖ�ల� ���త ��� మ సుల��యయ ర�� యల�్ లహ అ��్ ఉల�్ లఖ,
రసూల�లల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ంచ�ా ���న్న:

“ఎవ��� �� ఒక��ట ఆగద��నప�డ�, ‘అఊదు � క�మ��ల�్ ల� ��త్
�
�న

ష��� మ�ఖలఖ , ఫఇనన్హ ల�యదుర�� హ� ష�య్ఉ హతత యరత ్� � �ను్ ’

[‘��ను (అల�్ ల) సృ�ి్టం� �ె డ� నుం�� �� ను అల�్ ల �క్ ప�� ప�ర్ పదం

��్వ� శరణ� �� డ�క�ంట���న్న’] అ� �ా్ ర��్థ� , ఆ �ా్రం��� ��� � �� ళ్ళనం
వరక� అత��� ఏ �� జర�గదు.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�ా� ప�� చ యం:
ఉ��్ ష�� క ఖ�లహ ���త

హ�� మ �న ఉమయయహ అససల�యయహ

ర�� య ల�్ లహ అ��్ ఉ��్మ �న మజ్ఊ ర�� య ల�్ లహ అను్ �క్ ��రయ.
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��ల�

��పప

పం�� త��ాల�,

ప�త�్ ర�ాల,

స�బ�లల�

స��యహ. ఆ�� ����ప� 15 హ�� థులను ఉల�్ �ం��ర�.

ప్ ర�ి�

�ెం�� న

రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల �� జ్ ర �ే �ి న 30 �� ల ల త�ా్వ ఆ��

భరత ఉ��్మ ర�� య ల�్ లహ అను్ షఆబ�న �� ల ల� చ��� య�ర�. త�ా్వ ఆ��

రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల �� వ ల� మ�� య� ఉ��్ �త�ల

���న్ �� వ ల� ��తం గ�� �ిం �� . ప్ రయ ణ �ాలంల�నూ, �లకడ�ా ఉనన

�ాలంల�నూ �ా�� �� వ లల��� �మగన్�� ఉం�ే �� . ఆ�� రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ లం� �ాట� ఫత హ మక్క, హ���ౖ న మ�� య� ఇతర
య���ధ ్లల �ాల�గ్ం� . ఇతర మ��ి్ లం వల� ఆ�� క��� అల�్ ల ప్ ర�ా��ం�

�జయ�లను చూ�ి ఎం�� సం��షప�ే �� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఈ దుఆ కంఠస్ థ �ే య డం ప్ ర మ��ి్ ల ��రక� ��ల� మ�ఖయ్. త��్వ�
అతను

తన

ప��ం చవచు్.

ప్ రయ�ణంల

మ�� య�

�లకడ�ా

ఉనన్ప�డ

�� � �

2. ��మ�్మ అంట� �తత ్
3. ఈ హ�� థుల�� క�మ�త అంట� ఖుర్ఆ వచ��ల� అర్ థ .
4. అల�్ ల �క్ ఈ క�మ�హ, ప్ ర �ె డ�, దుష్ శ��త నుం�� మ�నవ��� �
�ా�ా�ే �షయంల� ��ల� ఉప�గపడ�త�ం�� .

***
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48. నల���ౖ ఎ��దవ హ��థు :

=�ö�…�f�`= �„d�
AW�€_�–= = �:�·ÿ^= �
‚�ƒ= _�Â�·�ƒ= �ÊŸ�
ÿ^= �Ï�ó�á= �Ô�ê�Û_�ƒ= �‚�ƒ

= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì= K@�ﬁ�î�Ä�ÿ^= �Ñ�ÿ�˚^= W �!^=

�ÿ�
d= �
€_ �r�à ÿ^

KÌá_ÄgŸÿ= ¬ÕŸÿ^Ë= I EOSSUF= JR= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwìË=I OQRT

అన ఆ�షత ర�� య ల�్ లహ అ��్ అ�నన్�� సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వ సల్ ల

ఖ�ల : “ ఇనన్అబగ ��� జ� � ఇలల�్ ల� , అల అలదుద ్ ఖ�ి మ� .”
మ��ి్ ల హ�� థ గ�ం ధం)

( స�� హ

అను�ాదం : ఆ�� �ా ర�� య ల�్ లహ అ��్ ఉల�్ లఖ, రసూల�లల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “అ��ా �� ట�్ లడ�త ఉం�ే

వయ్�� అల�్ ల దృ�ి్ టల అతయ్ం అసహయ్కర�� � వయ్�� . ”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�ా� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 12 ల� ఉల�్ లఖక��ా ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం �� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఆల�లదల ఖసమ అంట� అ�ారణం�ా ��ట�్ లడటల� ఆ�� �ే ��న �ాడ�.
2. అ�ారణ��� న �� ట�్ లటల ఉతత ్ సం�ా్క�ా�� �ర�దధ ్ .
3. అ�ారణ��� న �� ట�్ లట వలన ప్ రజ లల అసహయ్ ప�డ�త�ం�� మ�� య�
ఇ�ే �ా�� మధయ దూరం �� ర గ����� �ారణం�ా మ�ర�త�ం�� .

***
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49. నల���ౖ ���్మద హ��థు :

=�˘A=W= �:�·ÿ^= �€_�–=W�€_�–= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= ÉÈ≈å‹= ‚f= �Ê�
Ÿÿ^= �Ñ�g�ƒ= �‚�ƒ

=K@_ �Â�Î�ÿ�
d= �à �¡�·�Í= �Ê�‡�a�‘= I _ �Â�r�Ë�ä �ÿ= _ �Â�k�≈�·�|k�Ã= X �Ó�`�à �›�ÿ^= �Ó�`�à �›�ÿ^= �
à �è_�g�j
KROQM = pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì
అన అ�ద ్ల�్ల�� మస్ఊ� � ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల,” ల� త�బ��ి �� ల
మర్అత, ఫతనఅత� �జ��� , కఅనన్హ యనుజ ్ర ఇల�ౖ � .”

(

స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం )

అను�ాదం : అబ�ద ్ల�్ �న మస్ఊ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ,

రసూల�లల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “కళ్ళక

కట�్ టనట�్ల ఆ�� గ���ం � తన భరత ్క �వ��ం ��ల�� సంకలప్ం� పర�ీత ్ ��ౖ ప�

చూడ�ాదు ల� క సప్��్శంచ�ా .”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
అబ�ద ్ల�్ �న మస్ఊ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఒక సుప్ ర�ిద పం�� త స��.

ఖుర్ఆ

ప���త ్�

కంఠస్ థ

�ే �ి న

�ా�� ల�

ఆయన

క���

ఉ��న్ర.

రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ లం� అ�న య���ధ ్లల ఆయన
�ాల�గ ్��న్. రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల చ��� �న త�ా్వ

ఆయన �ామ �ే శంల� జ�� �� న యర�్మ య�దధ ్ంల �ాల�గ ్��న్. ఆయన 848

హ�� థులను ఉల�్ ల�ం��ర. ఉ��్మ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఆయనను క��ా

ప్ రజలక ����్ మ �షయ�ల� �� రప్మ క��ా పం�ి ��ర�. ����న్ళ త�ా్వ
ఆయనను అక్క� గవరనర �ా �య�ం��ర�. త�ా్వ మ�� ��క� �ాపసు

రమ్మ �ి � �ించుక���న్ర. �� �్ 32వ సంవతస్ర మ�� న హ ల� 60 ఏళ్
వయసుస్ల ఆయన చ��� య�ర�. బ�ల� సమ��� �ే య బ�� ��ర�.
73

హ�� థుల కంఠస్ థం ��ౖ 2వ �� ట�

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఈ హ�� థు �ీత ్ � రహ�ాయ్ల మ�� య� �ా�� ��ంద�ాయ్లన �ా�ా�ే ��ౖ ప�
మ�రగ ్దర్శకత వ�� సత ు ్నన్.

2. ఈ హ�� థు వంశ ప�త్ రతక ప����� వంట� �� . �ె డ� ��ౖ ప� �సుక� �� ��
�ాట� నుం�� వంశ ��ర�ా�న �ా�ాడ�త�నన్� .

3. మగ�ాళ్ మ�ందు �ీత ్ � �ా�� ర క అందచం��ల గ���ం � �వ��ంచడం
అసస్ల మం��� �ాదు. ఎందుకంట� ��� వలన �ీత ్ � లల అ�ాచకం

�ాయ్�ిసుత్ం.

***
50. య���ౖవ హ��థు :

=�i^�à �è= �⁄�‘A== W�€_�–= = �:�·ÿ^= �
‚�ƒ= _�Â�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ô�ê�Û_�ƒ= �‚�ƒ
= yÎwìË= I OQO= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì= K@�ﬂ^�à �v= �È�Â�Ã= �à �’�ã�`
KÌá_ÄgŸÿ= ¬ÕŸÿ^Ë= I EOMMN F= JST= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹
అన ఆ�షత ర�� య ల�్ లహ అ��్ అ�నన్�� సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వ సల్ ల

ఖ�ల : “ క�ల�్ లష�ా� అస్క ఫహ�వ హ�ామ�న .” ( స�� హ బ�ఖ���

హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం:

ఆ�� �ా

ర�� య ల�్ లహ

అ��్

ఉల�్ లఖ,

రసూల�లల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “మత�
త ్��ే �ా�య�ల�న
హ�ాం �ే య బ�� న � (��� ��ం �బ�� న �).”
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హ�� థు ఉల�్ లఖక�ా� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 12 ల� ఉల�్ లఖక��ా ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం �� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఆ��గయ్వంత�� � బ���ధ ్ �ా�ాడ���వటం మ�నవ��� ��రక� అతయ్వసర.
2. ఏ��ౖ �ే బ���ధ ్ �ాడ� �ే �త ా ్, అల�ంట� �ాట� � �� �ంచడం ఇ�ా్లంల
హ�ాం.

3. మత�
త ్ప��ా్ థల, మ�దక ద్ ర�ాయ్ �� �ంచడం అ�� �� క�ట�ంబ, సమ�జ

మ�� య� ����్ మ ��తం ���న్�నన �ావ����� మ�� య� �ా�ాలల�

క�ర�క��� వ����� ఒక మ�ఖయ �ారణం.

***
51. య���ౖ ఒకటవ హ��థు :

= �‚�‹A=W= �!^= �€�È�ã�á= �€_�–=W�€�È�—�Í= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ
KRSQR= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì=K@�Ê�·�‹= �h�î|�Í= X^�à �Î�~= �Ê�f= �!^=

�É�
à �Í

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ యఖూల�, ఖ�ల రసూలల�్ ల�

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వ సల్ ల : “ మన య��� �� ల్ � లహ ��� ఖ�� ర న , య��ి బ

�ను్ . ” (స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం)

అను�ాదం : అబ� హ���� ర హ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�లల�్ ల సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఒక�� ళ అల�్ ల ఎవ�� �� �� మం�

�ే య�ల� త���త , ఆయన అత�� ప�� క ష్ల గ��� �ే �త ా ్డ.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
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హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ �జ��ల�:
1. ఈ హ�� థుల� ప్ ర ��న ��రక� �భ�ారత ఉం�� . �ాసత ్�ా�� అతడ�

ఇతర మ�నవ�ల మ��� �� �ా�� �ా్ రపం� బ�ధల నుం�� , కష్ టన�ా్ నుం��

త�ిప్ంచు��ల�డ.

2. �ా�ాల �ా్ రయ�్చ మ�� య� ప�ణ�య్ల అ�� కం �ే సు��వడం ��రక�

అల�ంట� కష్ టసమయ�లల సహనం, ఓర�ప్� వయ్వహ��ం��ల ఈ హ�� థు
సప్ష్ �ే సత ు ్నన్.

3. క�ా్ ట వలన తక�్క �ా్ థ �ా�ాల� అంత��� �� ���. అ��ే �� దద
�ా�ాల� కష్�ంపబ��లం �ౌబ� �ే సు���ాల�� షరత� ఉం�� .

***
52. య���ౖ ��ండవ హ��థు :

= �⁄�‘�`= ^�Ö�
dA= W�€_�–= = �:�·ÿ^= �
‚�ƒ= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ
=K@�Ô�‘�à �g�ÿ^=

�‚Â
�
�k�Í�`= �Ï�Ã= �Ì�
á�Ñ�Í= �˘= �Ê�‡�
e �Ã= X �Ê�≈�f_�ì�`= �“�≈�Ÿ�Î�Ÿ�Ã= �ﬁ�‘�Ñ�v�`
KEOMPRF= JN PT= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwì

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ , అ�నన్�� సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వ

సల్ ల ఖ�ల : “ ఇ�� అకల అహదక�మ ఫల యల్అ అ�ా�అహ�,

ఫఇనన్హ ల�య��్ �ీ అయయ్�� నన్ బరకత� .” (స�� హ మ��ి్ ల)

అను�ాదం : అబ� హ���� ర హ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�లల�్ ల

సల్ లల�్ల

అల�ౖ ��

వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఎవ��� �� ��జనం
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�ే �ి న ప�డ�, తన �ే � ��్ రళ్ళ ��క వల� ను. ఎందుకంట� ఏ �ే � ��్ ర ��

అంట� �� ట్ � టక� ఉనన అనన్ ��ం జల� �భం (���� ) ఉం�ో అత�� �� �ె � యదు.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. అనన్�ా�య�ల �� �ం�ే ���న సం�ా్క�ాలన ఈ హ�� థు �ె ల�ప�
త�నన్� , ఉ��హరణక� ��జనం మ���ం �ే మ�ందు �ే � ��్ రళ్ళ ��కటం.

2. అనన్�ా�య�ల ��ం�ెం క��� వయ్ర్ �ే య క�డద� ఈ హ�� థు
�� చ్చ� �సుత్నన . మ�� య� ఇల� వయ్ర్ �ే య డమ�� �� అల�్ ల క�
కృతజ్ ఞతల �ె ల�ప�క��� పదధ ్�� �ర�దధ ్���ం� .

3. ఈ హ�� థుల� �ె ల�పబ�� న �భం అంట� అనన్�ా�య�ల లభయ్ �ావటం.
అల�్ ల క� ��ే య త చూపడం వలన శ�� �ా��� బలం �ే క�ర�త�ం�� .

***
53. య���ౖ మ�డవ హ��థు :

= �˘A=W�€_�–= = �:�·ÿ^= �
‚�ƒ= _�›�Â�·�ƒ= �ÊŸ�
ÿ^= �Ï�ó�á= Ë�
à �›�ƒ= ‚�
�f= �!^= �Ñ�g�ƒ= �‚�ƒ
=ﬁ–á= I ÏÛ_å·ÿ^= ‚·ã= K@�
à �›�~= �‚�‹�Ñ�‹= �˘�Ë= �”_�ƒ= �˘�Ë= �„_�·�‹= �Ô�·�s�ÿ^=

�⁄�~�Ñ�Í

=WpÍÑ•^= ^Ü‰= ‚ƒ= Ï‡_gÿ˚^= ‚ÍÑÿ^= àì_‡= Ñ›®= Ô‹˙≈ÿ^= €_–= I RSTO= pÍÑ•^
KyÎwì
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అన అ�ద ్ల�్ల�� అ�� న ర�� య ల�్ లహ అను్ హమ అ�నన్�� సల్ లల�్ల
అల�ౖ �� వ సల్ ల ఖ�ల : “ ల�యదు్ ఖల� జనన్ మ��న్ను వల� ఆ�ు్ ఖ

వల� మ���్ మన ఖ�� న .” (సునన అ�న్�ా హ�� థ గ�ంధం)

అను�ాదం : అబ�ద ్ల�్ �న అమర ర�� య ల�్ లహ అను్ హమ ఉల�్ లఖ,

రసూల�లల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “తను �ే �ి న

�� ల�ను ఇతర�లక� గ�ర�త �ే సత ూ ఉం�ే �ాడ�, తన త�్ లదండ�్రల అ��ే య త

చూ�� �ాడ�, మదయ్�ాన �� �ం�ే �ాడ� స్వరగ్ం ప్ ర� ��ంచడ.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
అబ�ద ్ల�్ �న అమర �న అల ఆస అల ఖు��� �ీ అసస్�� ర�� య ల�్ లహ అను్

ఒక ప్ ర�ిద స��. తన తం��్ అమర �న అల ఆస కంట� ����న్ళ మ�ందు

ఇ�ా్ల ధర్మంల ప్ ర� ��ం��ర. ఆయన ఎక�్కవ� ఆ�ాధనల� �ే �� పం�� త�లల�

ఒకర��ా �� ��్కనబ� ���ర. ఆయన ����ప� 700 హ�� థులను ఉల�్ ల�ం��ర.

ఆయన రసూల�ల�్ ల సల్ లల� హ� అల�ౖ �� వసల్ లం� �ాట� ���న య���ధ ్లల

�ాల�గ ్��న్. �ాజ�� య మ�� య� �ారయ్��ా్వ పనులల� ఆయన మం� �� ర�
సం�ా��ం ��ర�. ఆయనను మ��య� ర�� య ల�్ లహ అను్ ��ల� �ాలం వరక�

ఈ�ప�్ గవరన్ �ా పద�ల� ఉం��ర�. ఆయన రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల �క్ హ�� థుల� �ె � �� �ార� మ�� య� అమర �న అల ఆస

మ�ిజ ్దుల ఫత్వ ఇ�ే్ చ�ార. ఈ�ప�్ , �ామ మ�� య� �� జ� జ �క్ ఒక

�� దద సమ�హం ఆయన నుం�� జ�్ ఞన �� ర�్ క�నన్� . �� �్ 65వ సంవతస్ర

ఈ�ప�్ టల చ��� య�ర�. ఆయన ఇంట� ల��� ఆయనను ఖననం �ే �ి ��ర�.

���న ఉల�్ లఖనల ఆయన �ామ ల��� ల� క మక్క ల��� మరణ�ం��ర�

�ె ల�ప� త���న్.

78

హ�� థుల కంఠస్ థం ��ౖ 2వ �� ట�

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. �ే �ి న ఉప�ా�ా�న ప�ే ప�ే గ�ర�త ్క �ే య డం, త�్ లదండ�్రల అ��ే య త

చూపడం, మత�
త ప���ా్ థల, ద్ ర�ాయ్ �� �ంచడం �దల�ౖ న � �ర�ా�ాల

��వల���.

2. అల�ంట� �ా�ాలక� దూరం�ా ఉండమ� ఈ హ�� థు �� చ్చ� �సుత్ �� .
3. �ే �ి న ఉప�ా�ా�న ప�ే ప�ే గ�ర�త ్క �ే య డం, త�్ లదండ�్రల అ��ే య త
చూపడం, మత�
త ్ప���ా్థ, ద్ ర�ాయ్ �� �ంచడం �దల�ౖ న � ఇహపర

ల��ాలల� �ౌ�ాభ్�ాయ్� గ��� �ే �త ా ్. అందువలన �ట� � ��్ రళ్ళ స�

�� �� �ం� �� �ి , ��ం ట�� �ౌబ� �ే సు���ా�.

***
54. య���ౖ ��ల�గవ హ��థు:

=^�Ö�
dA=W = �!^= �€�È�ã�á= �€_�–=W �€�È�—�Í= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ó�à �Í�à �‰= �Ïf�`= �‚�ƒ

=�Œ�Î�≈�òÿ^= �
é_�·ÿ^= Ï�Ã= �„�
e �Ã= X �Œ�Õ�Ä�Î�Ÿ�Ã= �
é_�·Ÿ�ÿ= �ﬁ�‘�Ñ�v=�` �
Ÿ�ì
=I EQSTF= JN UR= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwì= K@�Ô�r_�w�ÿ^=

^�Ö�Ë= �ﬁ�Î�—�åÿ^�Ë

KﬁŸåª= ¬ÕŸÿ^Ë= I TMP=pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwìË

అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ యఖూల�, ఖ�ల రసూలల�్ ల�

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వ సల్ ల :

“ ఇ�� సల�్ అహదక�మ ���న్� ఫల

య�ఖ�ి్ ఫ , ఫ ఇనన �ి ��న్�ిద ద్� వస�్ ఖ వదల �జ�.” ( స�� హ
మ��ి్ ల హ�� థ గ�ం ధం)
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అను�ాదం : అబ� హ���� ర హ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�లల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఎవ��� �� ప్ రజలక నమ��

చ�� � సుత ్నన్ ట్ల (ఇమ�మత �ే సత ు ్నన్ ట్ల), అతను నమ��ను త్వర�
మ���ం చవల� ను. ఎందుకంట� ప్ రజ లల బల�� నుల�, �ాయ్� �గ�సుత్ మ�� య�

తమ �ాయ్�ా ల��ా�ే � లల� �ాల�గ ్న���� �� ళ్ళవల�ి �ార� ఉండవచు్.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. తన �� నుక నమ�� �ే సత ు ్న ప్ రజ �ి్ థ గ���ం � అవ�ాహన క���
ఉండటం ఇమ�ం �క్ బ�ధయ్ అ� ఈ హ�� థు �ె ల�ప�త�నన్� .

2. ప్ ర ల �ి్ థ� గమ�సూ
త , నమ�� త్వర�, �ే � క�ా ఉం�ే ట ట�
్ �ే �ంచడం
గ���ం � ఈ హ�� థు ��్ రతస్��సుత్న.

3. అ����గయ్, పనుల� మ�� య� అవస�ాల నుం�� ప్ రజ �ి్ థ�గత�ల
�� ర��ాల� వ�. అందువలన �ా�� �� �� సుల� బ�ట� ఇ�ా్వ.

55. య���ౖ ఐదవ హ��థు :

= �Ó�˙ �îÿ^= �ä �r�È�Í= = �:
=
�·ÿ^= �„_�‘= W �€_ �–= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á �
ç�‡�`= �‚�ƒ

= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwìË= I TMS= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì= K_�Â�Ÿ�›�’�Í�Ë
KÌá_ÄgŸÿ= ¬ÕŸÿ^Ë= I EQSVF= JN UU= pÍÑ•^

అన అ�స్ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల , �ాన నన్�య� సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వ

సల్ ల : “ య�ఁ��సస్ల� వయ���్ మల� .” (స�� హ మ��ి్ ల)
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అను�ాదం : అనస ర�� యల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�లల�్ ల సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర�: “నమ��ల� �ాల�గ ్నం� మ�� య� ����

ప���త �ే యం�� . ”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 2 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఇ�ా్ల ధర్మ సులభతర��� న ధర్మ. �ాబట�్ �ామ��� క నమ�� ప్ రజ
��రక� ఇబ్బం� క���ం �ే �� �ా మ�� య� కష్ ట� �ట�్ట�� ఉండ�ాదు.

2. �ామ��� క నమ��లల� �� నుక నమ�� �ే సత ు ్న �ా�� �ి్ థ�గత�లన

గమ�ం� �ా�� �� �� సుల� బ�ట� క�ప్ంచడ మ�� య� �ార� అ��ి �� ��ం త

ఎక�్క �� ప� నమ�� ��న�ా��ం చక�ం�� ఉండటం ��ల� అవసరం.
3. నమ��ల� ఏ�ాగ� త , ప్ ర�ాం తతన �ా�ాడటం తపప్�స� .

56. య���ౖ ఆరవ హ��థు :

=�‚�‹A= W = �!^= �€�È�ã�á= �€_�–= W �l�ÿ_�–= _�Â�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �Ô�ê�Û_�ƒ= �‚�ƒ

=ﬁ–á=I Ìá_Ägÿ^= yÎwì=K@�É�á= �È�Â�Ã= �Ê�·�‹= �ç�Î�ÿ= _ �‹= ^�Ü�‰= _ �‡�
à �‹�`=�Ï�Ã=�q�Ñ�v�`
KEN TN UF= JN T= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwì=W �_òÍ`Ë= I OSVT= pÍÑ•^

అన ఆ�షత ర�� య ల�్ లహ అ��్ ఖ�లత, ఖ�ల రసూల�ల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల : “ మన అహద ్ �ీ అ�� �� హ�� మ�ల�ౖ స �ను్ ఫహ�వ

రదుద ్ .” ( స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం)
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అను�ాదం : ఆ�� �ా ర�� య ల�్ లహ అ��్ ఉల�్ లఖ, రసూల�లల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “ఒక�� ళ ఎవ��� �� మన

ధర్మ�ి��ధ్ం��ల

�నన్ం�

�రస్క��ంచబడ�త�ం� . ”

ఏ�ై ��

��� తత

�షయం

కను��ంట� ,

అ��

హ�� థు ఉల�్ లఖక�ా� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 12 ల� ఉల�్ లఖక��ా ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం �� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ధర్మ�షయ�లల నూతన �షయ�లను క��� ట్ టడ హ�ాం.
2. ఇ�ా్ల

ధర్మ

ఒక

ప�� ప�ర్ ణ� �

�ే య వల�ి న అవసరం అసస్ల ల� దు.

3. ధర్

�షయ�లల�

నూతన

ధర్మ.

క�ప్��ల

�� � ల�

�� చు్చతగ�గ్

కను��నడమ�� ��

మ��ి్ లం

పత����� �ారణమవ�త�ం�� . ఎందుకంట� అ�� �ా�� � సతయ్ నుం�� ��ల�

దూరం�ా �సుక� �� �్ళ� �త�ం� .

***
57. య���ౖ ఏడవ హ��థు :

= �l�≈�›�ã= �Ï�‡d�
= W�€_�–= _�›�Â�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �à �›�ƒ= �
‚�f= �!^= �Ñ�g�ƒ= �‚�ƒ
=‚·ã= K@�◊�à �è�`= �Ñ�—�Ã= X�!^=

à �Î�…�f= �Œ�Ÿ�v= �‚�‹A= W�€�È�—�Í= = �!^= �€�È�ã�á
�

= ¬ÕŸÿ^Ë=I N RPR= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ÌÜ‹3ÿ^= ∆‹_rË=I PORN = pÍÑ•^= ﬁ–á= I ÉË^É=Ïf`

KyÎwì=W pÍÑ•^=^Ü‰=‚ƒ=Ï‡_gÿ˚^=‚ÍÑÿ^=àì_‡=Ñ›®=Ô‹˙≈ÿ^=€_–= I ÉË^É=Ïf˚
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అన అ�ద ్ల�్ల�� ఉమర ర�� య ల�్ లహ అను్ హమ ఖ�ల :

ఇ�న స�అత�

రసూలల�్ ల� సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వ సల్ ల యఖూల� : “ మన హలఫ

���� �� ల్ � ల� , ఫఖద అష్ ర .” ( సునన అబ� ��వ�ద హ�� థ గ�ం ధం )

అను�ాదం : స��ద ఇబ�న ఉబ�ౖ ద హ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, ఒక వయ్��

‘ల� దు, కఅబహ �ాకష్య్ �� ను ప్ రమ�ణ �ే సత ు ్��న్’ అ� ప్ రమ�ణ
�ే సత ు్ండ� ఇబ�న ఉమర ర�� య ల�్ లహ అను్ హమ ��, అత��� ఇల� అ��న్ర,

రసూల�లల�్ ల సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ంచ�ా ���న్న:
“అల�్ ల ��ౖ �ాక�ం�� ఇతర�ల��ౖ ప్ రమ�ణ �ే �� �ాడ� బహ��ై వ �ాధక�డ�.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 7 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. అల�్ ల ను వ�� � �� �� �ా�� �� ర� �ద ఒట�్ �� ట్ � ��వడం, ప్ రమ�ణ

�ే య డం నుం�� జ�గ� తత పడమ� ఈ హ�� థు బ� �� సత ు ్నన్. ఎందుకంట�

అల� �ే య డం క��� �ి ర్ �� అంట� బహ��ై �ాధనల� �ాల�గ ్నన్ట .

2. అల�్ ల �క్ �ై వ త్వంల, �ార్వ��మత్వం ఇతర�లక� ��గ�ా్వమయ
క���ం చడం ��ల� �వ్ ర� � , ��ా��ర��� న �ాపం.

3. అల�్ ల �� ర� ��ౖ �ాక�ం��, ఇతర�ల �� ర���ౖ ప్ రమ�ణ �ే �ి న �ార� ��ం ట��
ప�ా్చ��త పడ�త�, �ౌబ� �ే సుక�� అల�్ ల ను కష్మ� అ��్థం��.

***
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58. య���ౖ ఎ��దవ హ��థు :

=W�€_�–= = �!^= �€�È�ã�á= �„�`= _�›�Â�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á= �à �›�ƒ= �
‚�f= �!^= �Ñ�g�ƒ= �‚�ƒ
= pÍÑ•^= ﬁ–á= I Ìá_Ägÿ^= yÎwì= K@_ �Â�j�a Î�Ÿ�Ã= X �Ô�›�Î�ÿ�È�ÿ^=

�ÿ�
d= �ﬁ�‘�Ñ�v�`= �Ï�ƒ�É= ^�Ö�
dA

KKÌá_ÄgŸÿ=¬ÕŸÿ^Ë=I EQSVF= JN UU= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ﬁŸå‹= yÎwìË=I RN TP
అన అ�ద ్ల�్ల�� ఉమర ర�� య ల�్ లహ అను్ హమ, అనన రసూలల�్ ల�

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వ సల్ ల ఖ�ల :

“ ఇ�� దుఇయ అహదక�మ ఇలల

వ�మ� ఫల యఁ��. ” ( స�� హ బ�ఖ��� హ�� థ గ�ం ధం )

అను�ాదం : ఇబ�న ఉమర ర�� య ల�్ లహ అను్ హమ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “�ల� ఎవ��� �� �ందుక�
ఆ�్వ�ంచబ� �� , తపప్ అతను అందుల� �ాల�గ ్��.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 7 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. ఒక మ��ి్ ల ��ౖ ఉనన ��ట� మ��ి్ ల �� దర��� ఒక హక�్ ఏ�టంట� , అక్క

ఇ�ా్ ల� ష�� అ హ క� �ర�దధ ్�� � �� � ల� న ప�డ�, అత� �ందు
ఆ�్వ��� ఆ���ం చడం.

2. ఈ హ�� థు ��ట� మ��ి్ ల �� దర��� సం��షంల� �ాల�పంచు��మ�
��్ రత�� సత ు ్నన్.

3. అల� �ే య డం ��్వ� సమ�జంల� సహ� దర ��వం �ాయ్�ిసుత్ం.

***
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59. య���ౖ ���్మద హ��థు :

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

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

= pÍÑv= ^Ü‰= WÌÜ‹3ÿ^= €_–= I OMMV= pÍÑ•^= ﬁ–á= I ÌÜ‹3ÿ^= ∆‹_r= K@�
á_�·�ÿ^= �Ï�Ã
=WpÍÑ•^= ^Ü‰= ‚ƒ= Ï‡_gÿ˚^= ‚ÍÑÿ^= àì_‡= Ñ›®= Ô‹˙≈ÿ^= €_–Ë= I yÎwì= ‚åv
KyÎwì
అన అ� హ���� ర త ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల, ఖ�ల రసూలల�్ ల� సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వ సల్ ల : “ అల హయ�ఉ �నల ఇఁమ�� , వల ఇఁమ�ను �ి ల
జనన్ , వల బ��ఉ �నల జ�ాఇ , వల జ�ాఉ �ి ��న్� .” (జ�మఅ�త ్�� �� )

అను�ాదం : అబ� హ���� ర హ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల

సల్ లల�్ల

అల�ౖ ��

(మ����మ�నం)

వసల్ ల

అ�� ��

ఇల�

ఈమ�న

ఉప�ే �ం��ర�
క�

:

(��ా్వ�ా�� )

“అల

హయ�

�ెందుత�ం�� .

��ా్వసమ� �� స్వ�ాగ్� �ెం దుత�ం�� . అ�్ లలమ� �� మ�ఢ��్వ�� , �రట�

త�����

�ెం దుత�ం�� .

�ెం దుత�ం�� . ”

మ�� య�

మ�ఢత్వ,

�రట�తనం

నర�ా���

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 3 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ��ల:
1. హయ� అంట� �ి గగ � , ��� యం అ�� �� ఈమ�న �క్ ఒక ��గం. మ�� య�
ఈమ�న స్వరగ్ం ప్ ర� ��ంచ���� �ారణమవ�త�ం�� .
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2. దూ�ిం చడమ�� �� �ె డ� ప్ రవరత �క్ పరయ్వ�ాన. మ�� య� �ె డ�
ప్ రవరత

మ�� య�

కర�డ�

బడట���� �ారణమవ�త�ం�� .

గట�్ ట

క�� న త్వ

నర�ా��న ్ల

పడ�� య

3. ఈ హ�� థు ‘హయ� అంట� �ి గగ � , ��� యం’ ల ఆభరణం ధ��ం చమ�
��్ రతస్��సుత్. ఎందుకంట� అ�� ఈమ�న ఒక ��గం & ��� అలంకరణ.

4. దూ�ిం చడం నుం�� దూరం�ా ఉండమ� ఈ హ�� థు బ� �� సత ు ్నన్.
ఎందుకంట� అ�� క�� న ��్వ�� మ�� య� �ె డ� ప్ రవరత్న ఆభరణం వంట� �� .

హయ� – మృదుత్వ ��రక� మనసుస ల�� ���న ���ాలను ఆపటం మ�� య�
���న ���ాలను క���ం చడం.

బ��అత – అ�ష్ ట, అసహయ్ చూప�త� �ె డ��ా మ�ట�్ లడట.
జ�ా – మం� మ�� య� �భం ల� � ప్ ర �� .

***
60. అర��ౖవ హ��థు :

= �ﬂ�È�—�j= �˘A W= �!^= =
�€�È�ã�á= �€_�–= W�€_�–= �Ê�·�ƒ= �Ê�
Ÿÿ^= �Ï�ó�á �
ç�‡�`= �‚�ƒ
= pÍÑ•^= ﬁ–àÿ= ∆f_j= I ﬁŸå‹= yÎwì

K@�!�^= I �!�^=W�€�È�—�Í= �Ñ�v�`= �Ÿ�ƒ= �Ô�ƒ_�åÿ^
KEN QUF= JOPQ

అన అ�స్ ర�� య ల�్ లహ అను్ ఖ�ల , ఖ�ల రసూల�ల�్ ల� సల్ లల�్ల అల�ౖ ��

వ సల్ ల : “ ల� తఖూమ��ాస్అత అల� అహ�� న యఖూల� , అల�్ లహ,

అల�్ లహ.” ( స�� హ మ��ి్ ల హ�� థ గ�ం ధం )
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అను�ాదం : అనస ర�� య ల�్ లహ అను్ ఉల�్ లఖ, రసూల�ల�్ ల సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ఉప�ే �ం��ర� : “అల�్ ల ను �ా్ ర��్థం �ే�ా��వ� ��

(భ����ౖ ) ��� � ఉనన్ం వరక� అం�మ ఘ�� య �ాదు.”

హ�� థు ఉల�్ లఖక�� ప�� చ యం:
హ�� థు ��ం బర� 2 ల� ఉల�్ లఖక� ప�� చ యం �ె ల�పబ��ం�� .

ఈ హ�� థు �క్ ���న మ�ఖయ ప్ ర �జ�ల�:
1. ఈ హ�� థు నుం�� �ె � �� �ే � టంట� , ప్ రళయ� �న మనసుస్ల ఏ మ�త్ర
ఈమ�న ల� � దుష�
్ టల�� వ�్ పడ�త�ం�� . �ా�� ��ల�క��ౖ క�మ� క���

ఉండదు.

2. క�మ� అంట� సతయ్వచన (ల� ఇల�హ ఇల్ లల�్).
3. అ�న్ంట కంట� అత�య్త త్మ� � పదం అల�్ ల అంట� అ�న్ంట కంట�
అతయ్ం సుందర��� న వచనం అల�్ హ. మ�� య� సకల సృ�ి్ టల అల�్ ల

�� అతయ్ం మహ� నున్డ, ఏ ల�పమ� ల� � �ాడ�.

87

హ�� థుల కంఠస్ థం ��ౖ 2వ �� ట�

కంఠస్ థ �ేయవల�ిన హ��థుల సంఖయ
1వ ���గం

60 హ��థుల� (1 నుం�� 60 వరక� క�మసంఖయ్ల)

2వ ���గం

50 హ��థుల� (1 నుం�� 50 వరక� క�మసంఖయ్ల)

3వ ���గం

30 హ��థుల� (1 నుం�� 30 వరక� క�మసంఖయ్ల)

4వ ���గం

20 హ��థుల� (1 నుం�� 20 వరక� క�మసంఖయ్ల)

5వ ���గం

15 హ��థుల� (1 నుం�� 15 వరక� క�మసంఖయ్ల)
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హ��థుల కంఠస్ �� ట� �బంధనల�:
ద / ఇం�ో ���ియన / త�ాల� / బం�ా్ / త�ళ / ఇం��్లష
1. �ెల�గ� / ఉర�
��షల� మ�ట�్ల� ప్రజలల ఎవ����� ఈ �� ట�ల� �ాల�గ్నవచు.
2. ఒక వయ్�� ఒక ���గంల��� �ాల�గ్��.
3. �� ట�ల� �ాల�గ్నదల� �ార� ��మ� �� ల�గ్ంట�న ���గంల�� �తత ్
హ��థులను క�మసంఖయ్ల జ�్ఞపక �ేయ��.
4. �� ట�ల� �ాల�గ్��దప�ప్, తన ఐ�ెంట�ట� �ార�్ �� ట� �ా�ీ తపప్ ��ంట
�సుక� �ావల�ను. అ�� �ాస �� ర�్ �ా�ీ ల��� ఇఖ�మ� �ా�ీ అ���
ప�ా్వల�ద. బహ�మ� ఇ�ే్చదప�డ, �జ�తలను ఆ ఐ�ెంట�ట� �ార�్ �ా�ీ
ఆ��రం�ా�� గ���త్�ాత్.
5. �ాడ�కల� ఉనన అసల� �బ�ౖల ��ంబర� �ా్రయ�. ఒకట� కంట� ఎక�్క
�� ను ��ంబర�్ �ా్రయడ మం���. �ా�� �ె��ిన �బ�ౖల ��ంబర్ ��ే
�జ�తల� ఎప�ప్డ, ఎక్డ బహ�మ� �సు��వట���� �ా�ాల� �ె���
సమ���రం పంపబడ�ను.
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6. �� ట� 22/5/1434H అంట� 3/ఏ�ి్ర/2013 �ే��న �ా్రరంభమవ�త�ం�.
�ర్ ణ�ంచబ�� ��ట్ �� ట� ఏ సమయంల� జర�గ�త�ం�ో , త�ా్వ
�ెల�పబడ�ను.
7. �� ట� జ���� �ా్రం��ల :
a) ప�ర�ష�ల ��రక� : రబ్వ ల� ఉనన రబ్వ జ��య�త �క్ ��డ
ఆ�ీసు & ���య్���గ.
b) �ీత ్� ��రక� :

రబ్వ జ��య�త, మ���� ���గం
��ర�ల ఆ�ఖ�, హ�ా.
నూర�ల ఖుర్ఆ – మలజ.
��ర�ల బసఅర – మలజ.

8. ప�ర�ష�ల మ��య� �ీత ్� ప్ర ���గంల� 10 బహ�మత�ల� ఉ��న్.
�� ం��న మ�ర�్కలన బట�్ ప్ర ���గంల� �జ�తల ఎం�ిక ఎక�్క
మ�ర�్కల �� ం��న �ా���� �దట� బహ�మ�, అల��� �� ం��న మ�ర�్క
సంఖయ్న బట�్
మ�ర�్కల

క�మం�ా బహ�మత�ల� ఇవ్వబడ��. తక�్క

�� ం��న

10వ

�ా్థనంల�
90

వయ్��త్

10వ

బహ�మ�

హ�� థుల కంఠస్ థం ��ౖ 2వ �� ట�

ఇవ్వబడను. ఒక��ళ ఏ�ై�� ���గంల� ఇదద ్ర ల�క ఎక�్క మం����
సమ�న మ�ర�్కల వ��త , ��్ ��్వ� �జ�త ఎం�ిక జర�గ�ను.
9. �ిల్లల క��� తమక� ఇష్ట�� ���గంల� ఈ �� ట�ల� �ాల�గ్నవచు.
10. ఈ �� ట�ల� �ాల�గ్� �ారంద���� ��్ ర��స్ ఇవ్వబడ�త�ం�.
11. ప్రజ ��లభయ్ ��రక� �� ట�ల�� హ��థుల పఠనం, అను�ాదం,
ఉల�్ లఖక� ప��చయం ఇ�ా్ల హౌస ��బ ��ౖట�ల� ఉంట�ం��. ఈ �ంక�ల�
�ర� ���� �నవచు్ - www.islamhouse.com/0000.
12. రజబ ��ల �వ��ల� ప�ర�ష�ల మ��య� �ీత ్� �జ�తల పట�్ ట రబ్వ
��డ ఆ�ీసు ��ట�సు బ� ర�్డ� ఉంచబడ�ను మ��య� ఇ�ా్ల హౌస ��బ
��ౖట�ల� www.islamhouse.com. క���.
13. ఫ���ల� ప్రకట�ంచబ�� 10 ���ల ల�పల �జ�తల� తమ బహ�మ�
�సు��వల�ను. 10వ ��� త�ా్వ �జ�తల� తమ బహ�మ� �సుక���
హక�్ ��ల�ప్��ర – �ారణ�ల����� స��.
14. మ��ంత సమ���రం ��రక�, దయ�ే�ి సంప్ర��ంచం� 0505457342 /
0502805759 / 014454900 x 301.
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15. నగదు బహ�మత�ల�:
నగదు

���గం
1వ

2వ

3వ

4వ

5వ

���గం

���గం

���గం

���గం

���గం

1వ బహ�మ�

SR 1600

SR 1300

SR 1100

SR 900

SR 700

2వ బహ�మ�

SR 1500

SR 1200

SR 1000

SR 800

SR 600

3వ బహ�మ�

SR 1400

SR 1100

SR 900

SR 700

SR 500

4వ బహ�మ�

SR 1300

SR 1000

SR 800

SR 600

SR 400

5వ బహ�మ�

SR 1200

SR 900

SR 700

SR 500

SR 300

6వ బహ�మ�

SR 1100

SR 800

SR 600

SR 400

SR 200

7వ బహ�మ�

SR 1000

SR 700

SR 500

SR 250

SR 150

8వ బహ�మ�

SR 900

SR 600

SR 400

SR 200

SR 150

9వ బహ�మ�

SR 800

SR 500

SR 300

SR 150

SR 100

10వ బహ�మ�

SR 700

SR 400

SR 200

SR 150

SR 100

బహ�మత�ల�
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