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బిస్మిల్లా హిర్రహ్మినిర్రహ ీం  
ముఖ్య మార్గదర్శకాలు 

కోర్సు నేర్సుకోవడానికి గల షర్తులు మీకు అర్బీ ఖుర్’ఆను మరియు ఉర్సు  చదవడం తెలిసి ఉండాలి . 
ఈ కోర్సును చకకగా నేర్సుకోవడానికి ఈ కిరంది విషయాలను గుర్సు పెట్టు కోండి! 

• ఇది పూరిుగా (interactive) ఇంట్రాకిువ్ కోర్సు కాబట్టు  జాగరతుగా వినండి, అవిరామంగా అభ్యాసంలో పాలగొ నండి . 
• పాాకటుస్ చేసుు ననపపుడు ఒకవేళ తపపు జరిగితే మరేమీ ఫరాాలేదు 
• అధికంగా పాాకటుస్ చేసినవాడు ఎకుకవగా నేర్సుకుంట్యడు’శ్రమంచేవాడే సాధిసాు డు’ఈ బంగార్స సూతాానిన 

గుర్సు పెట్టు కోండి. 

I listen, I forget, I see, I remember. I practice, I learn. I teach, I master. 
ఈ కిరంది ఏడు హ ం వర్క’లు చేయడం ముమాాట్టకి మర్వకండి: 

రెండు పఠనానికి చెందినవి - 
1. కనీసం ఐదు నిమషాలు ఖుర్’ఆను చూసి పారాయణం చేయడం . 
2. కనీసం ఐదు నిమషాలు ఖుర్’ఆను చూడకుండా మీకు గుర్సు ననదానిని పారాయణం చేయడం.  

రెండు చదవడానికి చెందినవి- 
3. కనీసం ఐదు నిమషాలు ఈ పపసుకానికి చెందిన వెనుకట్టపాఠం మరియు తదుపరి పాఠానిన వాట్ట అరాా నిన 

మరియు గార మర్స యొకక సీగలను వాాసుకుంట్ూ చదవడం, వాాయడం చాలా ముఖాం ఎందుకంట్ే అలాా హ్ 
తఆల మొదట్ట దెైవవాణిలో ఇలా సెలవిచాుడు : ఆయన కలం దాారా నేరిుంచాడు.  

4. కనీసం 5 సార్సా  (వీల ైతే 5 నమాజులకు ముందు లేదా నమాజుల తరాాత లేదా దొరికిన సమయంలో) కేవలం 
30 సెకండులు అంట్ే అర్నిమషం కోసం ‘పదాలు-అరాా లు పేజీ నుంచి (ఈ కోర్సుతో ఇవాబడింది) చదవాలి. 

రెండు వినేవి రెండు వినిపెంచేవి 
5. ట్ేప్ రికార్డర్ లేదా సిడి లో ఈ ఆయతులు మరియు సార్ణలకు చెందిన పద అనువాదానిన వినాలి. 
6. మీ కాా స్ మేట్ు తో రోజులో కనీసం ఒక నిమషం పాఠం గురించి మాట్యా డాలి. 

ఇెంకొకటి ఉపయోగెంచేది:-  
7. మీకు గుర్తు న్న సూరాల్న్ు న్మలజుల్ో చదువుతూ ఉీండాలి. 

ఇంకో ర ండు హ మ్ వర్క’లు కూడా గుర్సు పెట్టు కోండి:- 1) మీకోసం దుఆ ర్బీీ జిద్’నీ ఇలాా( ع ل مًاِِِّّّز دْن ى ِِِّّّرَب  ِّ ) 
మరియు 2) మీకోసం మరియు మీ మతుాలకోసం దుఆ ‘ఓ అలాా హ్ మాకు ఖుర్’ఆను హకుకలను నెర్వేరేు 
భ్యగాానిన పాసాదించండి.  
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“అెండర్’స్టెండ్ ఖుర్ఆను అకాడమీ” యొకక పరిచయెం 
అకాడమీ లక్ష్యయలు:- (1) ఖురాన్ నుండి దూర్ం తొలగించబడాలి మరియు ఖుర్’ఆను చదివి అర్థం చసేుకుని దానిపాకార్ం ఆచరించి 
దాని సందేశానిన ఇతర్సలకు తలెియజసేే ఒక నూతన తరానిన సిదాం చేయడంలో సహాయం చయేాలి. (2) ఖుర్’ఆను’ను అనినంట్టకంట్ ే
ఆసకిుకర్ంగా సులువపగా, పాభ్యవవంతంగా, రోజువారీ జీవితంలోఅతాంత ఉపయోగకర్మ నై పపసుకంగా మరయిు ఇహపర్లోకాల 
సాఫలాానికి సనాారొ్దరిినిగా పావశే్ పెట్ుబడాలి. (3)మహనీయ దెవైపవాకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం పటా్ పేామను, మహ ననతను 
పపట్టుంచే ఉదేుశ్ాంతో హదసీుల పాాథమక మౌలిక బో ధనలను అందించడం (4) పవితా ఖుర్’ఆను ను సులువెైన పదుతిలో తజీాదుతో 
పాట్ట చదవడం నేరుించడం (5) పాఠశాలలు, మద్’ర్సాలు, మకాతిబులు మరయిు సామానా జనులకు అవసర్మ ైన వసుు వపలు 
(పపసుకాలు, సీ.డలీు, పో సుర్ు ఇతాాదివి) ఉలమాల పర్ావేక్షణలో తయార్సచేయాలి, వాట్టని పాఠాాంశాలుగా పవాేశ్పెట్యు లి. 
(6) పనిచేయువారికోసం మరయిు వాాపార్సలకోసం చిననకోర్సులు నిర్ాహించడం. (7) బో ధన, అభ్యాసం కోసం సులభమ ైన నూతన 
పదాతులను ఉపయోగసిూు  ఖుర్’ఆను’ను నేర్సుకోవడం సులభతర్ం చేయడం. సపష్టీంగా గుర్తు పెట్టట క ీండి దీని లక్షాం ఖుర్’ఆను శాసాు ా ల 
నిపపణలను తయార్స చేయడం కాదు, ఎందుకంట్ ేఈ పనిని మా షా అలాా హ్ ఇతర్ మదర్సాలు, సంసథలు నిర్ాహిసుు నానయి, దీని 
లక్షాం ఏమట్ంట్ే సామానా పాజానికానికి, పాఠశాలవిదాార్సథ లకు ఖుర్’ఆను యొకక మౌలిక సందేశాల అవగాహనను కలిుంచడం.  
ఈ పని ఎెందుకు? అర్బబీతర్ ముసిాములలో అధికశాతానికి ఖుర్’ఆను’ను అరా్మవాదు, నటే్ట తరానికి ఖుర్’ఆను తో పరిచయం చాలా 
అవసర్ం, ఎందుకంట్ే ఒకవెైపప అశా్లల తుఫాను తాండవం చసేుు ంది, ఇందులో అలాా హ్ మాట్లు మనహా ఏ మాట్లు పభా్యవానిన 
చూపలేవప, మరియు ర ండవ వెైపప ‘ఇసాా ం పెై, ముహమాద్ సలాలాా హు అల ైహివ సలాం పెై, ఖుర్’ఆను పెై ర్కర్కాల దాడులు 
ఎడతెగకుండా జర్సగుతునానయి, ముసిాముల విశాాసం ఖుర్’ఆను నుంచి పూరిుగా తొలగించలేా బలహనీపర్ుట్యనిక ి మరియు 
దెైవధర్ాం, దెవైపవాకు నుండి నిరా్క్ష్యానికి గురచిేయడానికి అనేక ర్కాల పయాతానలు జర్సగుతునానయి. కాబట్టు ఈ పరసిిథతులోా  ‘మనపె ై
తపునిసరి విషయమేమట్ంట్ ేమనం నూతన తరానికి ఖుర్’ఆను నేరుించాలి మరయిు ఇసాా ం పెై వచేు పాాథమక విమర్ిలను 
అపారాా లను ఎదుర్సకనేందుకు సమర్సా లుగా సిదుంచేయాలి, ఇన్ షా అలాా హ్ వార్స ఖుర్’ఆను అరా్ంచసేుకుననట్్లా తే తమ 
ఇహపర్లోకాలోా  సాఫలాానిన ప ందట్ంతో పాట్ట ఇతర్సలకు కూడా ఆ  సందేశాలను పాచార్ం చయేగలర్స . 
సీంక్షపి్ు చరితర:-1998లో(www.understandquran.com)సాథ పించబడింది.అల్’హందులిలాా హ్ అపుట్టనుండి ఖుర్’ఆనును సులభంగా, 
సమర్థవంతంగా అర్థం చసేుకోవడానిక ి బో ధించడానికి వివిధ పపసుకాల తయారీ మరయిు వాట్ట అనువాదం మీద పని 
జర్సగుతుంది.ఖురాన్ అవగాహన యొకక మొదట్ట కోర్సు (యాభ్ ై శాతం ఖురాను పదాలు) సుమార్స 25 వరేేార్స దశేాలలో 
బో ధించబడుతోంది మరయిు 20 అంతరాా తీయ భ్యషలలోకి సుమార్సగా ఇది అనువదించబడంిది. అదనంగా ఈ కోర్సు ఐదు జాతీయ 
మరియు అంతరాా తీయ ట్ీవీ ఛానళాెలో పాసార్ం చేయబడింది.పసాుు తం 2000 కు పెగైా పాఠశాలలోా ‘ర్ండి!తజ వీదుతో ఖుర్ఆను 
చదువపదాం’ మరియు "ర్ండి’ఖురాన్ ను సులువపగా అర్థం చసేుకుందాం" అనే కోర్సులను నిర్ాహిసుు నానము, అల్ హందు లిలాా హ్. 
మహనీయ దెవైపవాకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం’పావచించార్స:-{నా భ్ోధనలోా  మీకు తలెిసిన చినన విషయమ ైన సర ేఇతర్సలకు 
పాచార్ం చయేండి}కనుక పదండి మనమందర్ం కలిసి ఈ పనిని ముందుకు తీసుకువెళ్ు ం! మీర్స ఎకకడ ఉనాన, ఈ కోర్సును 
నేర్సుకోవడానిక ి పాయతినంచండి మరయిు అకకడ ిమసిాదులు, పాాంతాలు, పాఠశాలలు, మదరాులు మొదల ైన వాట్టలో దీనిని 
పరచియం చేయండ ి మరియు పలాిలను, పదెులను ఈ ముఖామ నై పనిలో నిమగనం చయేండి.అలాా హ్ యొకక మహా గొపు 
పవితామ నై  దవిాగరంధం సవేలో చసేని మా ఈ చిననసేవను అంగీకరించి, కపట్తాం మరయిు ఇతర్ పాపాల నుండ ిమమాలిన 
ర్క్ష్ించి, తపపుల నుండి మమాలిన కాపాడమని దుఆ చేసుు నానము. ఆమీన్! 

م ي عُِّال عَل ي مُ،ِّوَتُْبِّعَلَي نَاِّا نََّكِّاَنَْتِّالتَّوَّاُبِّالرَّح ي مُ، رُِّالرَّح ي مُِّ رَبَّنَاِّتَقَبَّل ِّم نَّاِّا نََّكِّاَنَْتِّالسَّ  ۔ وََجزَاُكمُِّاهللَُِّخي ًراِّ۔وَاغ ف ر ِّلَنَا،ِّا نََّكِّاَنَْتِّال غَفُو 
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ముెందుమాట 
ٰلوةُِِِّّل  ِِّّاَل َحم دُِّ ََلمُِِّّوَالصَّ !ِّبَع دُِِّّاَمَّا.ِّاِل ِِّّرَُسول ِِّّعَلِِّّٰوَالسَّ  

“మహనీయ దెవైపవాకు సలాలాా హు అల ైహవి సలాం సలెవిచాుర్స:- మీలోని అతుాతుముడు ఖుర్ఆను నేర్సుకునవేాడు మరియు 
దానిని బో ధించేవాడు” [బుఖారి: 5027].  
ఈ కోర్సుకు అతిముఖామ ైన ఒక విలక్షణమ నై పాతేాకత ఉంది, దీని యొకక అధికభ్యగం ఖుర్ఆను ఆయతులు, సార్ణలు, మరియు 
దుఆలతో ఇమడి ఉంది, వీట్టని పాతీ ముసిా ం తర్సచూ చదువపతూ ఉంట్యడు.ఒక ముసిాము తన సృష్ిుకర్ు పభాువప అయిన అలాా హ్’తో 
సుమార్స ఒక గంట్ [5నమాజులోా ] అర్బీ లో మాట్యా డుతూ గడుపపతాడు, కనుక ఒక ముసిా ం తన అర్బీ విదాను ఈ భ్యగం నుండ ి
పాార్ంభంచేలా మేము కృష్ిచసేుు నానము.ఈ విధానానిన అవలంభంచడంలో అనేక లాభ్యలు ఉనానయి :-  
ఉదాహర్ణకు:-(1) ఒక నూతన భ్యషను నరే్సుకోవడంలో, అరా్ంచసేుకోవడంలో పాాకటుస్’పదెు  పాతనాు పో ష్సిుు ంది, పాతీరోజు నమాజులో, 
దుఆలలో మనం సుమార్స 150 నుండి 200 అర్బీ పదాలు లేదా 50 వాకాాలు పదపేద ేచదువపతూ ఉంట్యము, ఈ వాకాాలను 
అరా్ంచేసుకోవడం వలా మనకు అర్బీ భ్యషను, దాని పదుతిని అరా్ంచేసుకోవడంలో సహాయం చేకూర్సతుంది. (2)ఈ కోర్సు యొకక 
పాయోజనం మొదట్ట తర్గతి నుండి కనిపసిుు ంది, ఎందుకంట్ ేనమాజు అరా్మవపతూఉంట్టంది. (3) నమాజులలో కలిగ ేఆసకిు, శ్రదు , 
ఏకాగరతలో తడేాను వెంట్న ేమీర్స గరహిసాు ర్స.ఈ పాయోజనాల అనుభూతిని మరే ఇతర్ కోర్సుల బో ధనలో  మీర్స ప ందలేర్స.  
ఈ కోర్సుకు గల మరొక ముఖామ ైన లక్షణం అర్బీ గరా మర్సను బో ధించే శ ైలి, ఈ కోర్సు యొకక ముఖా ఉదేుశ్ాం ‘ఖురాను యొకక పాసుు త 
అనువాదాల దాారా విదాార్సా లకు ఖుర్’ఆను అరా్ంచేసుకోవడంలో  సహాయపడట్ం. అందువలా ఈ కోర్సులో ఎకుకవగా [Grammar] పెై 
దృష్ిుపటె్ుడం జరిగింది.[సర్్] బో ధనకోసం సాధార్ణ రీతిలో అవగాహనపర్సుకొనుట్కు మరయిు ఆచర్ణాతాక శిక్షణ’క ై {TPI: Total 

Physical Interaction}ను ఎంపికచేయడం జరగిింది.    
గుర్సు ంచుకోండి! ఇది సామానామ ైన ఒక పాాథమక కోర్సు, దీనిని చదివిన తరాాత ఖచిుతంగా మీర్స ఇతర్ అర్బీ పపసుకాలు 
చదవండి.ఈ కోర్సు ముగసిేసరకిి ఇన్ షా అలాా హ్! మీర్స ఖుర్’ఆను యొకక సుమార్స 232 ముఖామ ైన పదాలు నేర్సుకుంట్యర్స, 
అందులోని 125 పదాలు ఖురానులో సుమార్స 38, 300 సార్సా  వచాుయి, అనగా ఒకర్కంగా 50%శాతం పదఅరాా ల అవగాహన 
ప ంది ఉంట్యర్స, గుర్సు ంచుకోండి ఈ కోర్సు తరాాత 50%శాతం ఖుర్’ఆను అరా్మవాదు, ఎందుకంట్ే పతాీ పంకిులో మగలిిన 50% 
శాతం పదాలు కొతుగా ఉంట్యయి, అయినపుట్టకట ఈ కోర్సు తర్సవాత ఖుర్’ఆను అరా్ంచసేుకోవడం చాలా సులభమవపతుంది. 
ఖుర్’ఆను ఆయతుల అనువాదం కోసం ఎకుకవగా హాఫజి నజీర్ అహాద్ సాహబి్’గారి తర్సా మాను ఉపయోగించడం జరగింిది, ఈ 
తర్సా మా బరలే్వా, దవేీందీ, అహలా హదసీు, మరియు అహుా  సుననతుల్ జమాతు యొకక ఉలమాలచే ఏకటభవించి అంగీకరింపబడడ 
తర్సా మా! 
అలాా హ్’మన అందరినీ ప ర్పాట్టలు చేయకుండా ర్క్ష్ించుగాకా! ఒకవళే తపపుదొరిాత ేక్షమంచుగాకా! 
మీర్స ఇందులో ఏదెనైా తపపులను ప ర్పాట్టలను చూసనిట్్లా తే దయచసే ిమాకు తలెియజయేండి, తదాారా ఆ ప ర్పాట్ట తదుపర ి
ఎడషిన్ లో సవరించడానిక ివీలవపతుంది. 

అబ్దుల్ అజీజ్ అబ్దుర్రహెం 
info@understandquran.com 

Dec 2021. 
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కోర్సు యొకక లక్ష్యయలు, ఉద్దుశ్యయలు:-  

B మీకు ఖుర్’ఆను అరా్ంచేసుకోవడం చాలా సులభం అని ర్సజువపచేయడం మరియు నమాకం కలిగించడం. 
C ఖుర్’ఆను అరా్ంచేసుకోవడానికి సులువెైన పదుతిని పదతర్సా మా తో పాట్ట నేరిుంచడం. 
D నమాజును పాభ్యవవంతంగా చదివే విధానం తెలుపడం తదాారా అందులో మనసుకలిగి ఏకాగరత, చితుశుదిుని 

ప ందడం మరియు మన రోజువారి జీవితంలో నమాజు’పాభ్యవాలు పడేలా చేయడం. 
E జీవితంలో ఖుర్’ఆను’ను సాథ పించే విధానానిన తెలియజేయడం.   
F  పాాథమక అర్బీ సూతాాలను TPI దాారా నేర్సుకోవడం. 
G  ఖుర్’ఆను అంశాలకు సంబంధించిన అర్బీ సంభ్యషణ 100 వాకాాలను నేర్సుకోవడం. 

ఖుర్’ఆను అర్ధెం చేసుకోవడెం చాలా సులభెం: 
అలాా హ్ తఆల సెలవిచాుడు:- (ِّ ك ر ر نَاِّال قُر ٰانَِّل لذ    మరియు నిశ్ుయంగా మేము ఖుర్’ఆనును ఉపదేశ్ం ప ందట్యనికి“ (وَلَقَْدِّيَسَّ
సులువపగా చేసాము”-ఖుర్’ఆను కఠినంగా ఉందని చెపుడం ఒక ష్ెైతాను పేారేపణ మాతామే, ఇలా ముమాాట్టకి అనకండి, 
ఏమట్ట మనం ఖుర్’ఆను’ను దికకరించేవార్మవపదామా? అసుగి్ర్సలాా హ్!  
ఖుర్’ఆనును ముస్’హఫ్ అని అంట్యర్స హాఫిజీ ముస్’హఫ్ లో (హిఫా్జ చేయడానికి సాధార్ణంగా ఉపయోగించబడే 
‘ఖుర్’ఆను)సాధర్ణంగా 600 పేజీలు ఉంట్యయి, పాతీ పేజీలో 15 పంకుు లు ఉంట్యయి, పాతీ పంకిులో సగట్టన 9’పదాలు 
ఉంట్యయి.ఇలా పాతీ పేజీలో సుమార్స 135 పదాలు ఉంట్యయి, ఒకవేళ మనం 135 కు బదులు 130 తీసుకునాన పూరిు 
ఖుర్’ఆనులో 130*600 అనగా సుమార్స 78000 పదాలు ఉనానయి. 
ఒకవేళ మనం కేవలం నమాజు పదాలను తీసుకుంట్ే అంట్ే ‘సూర్తుల్ ఫాతిహా, చివరి ఆర్ససూరాలు(సూర్తుల్ ఇఖ్ాా స్, 
సూర్తుల్ ఫలఖ్, సూర్తునానస్, సూర్తుల్ అస్ా, సూర్తుననస్ా, సూర్తుల్ కాఫీర్ూన్)మరియు నమాజు 
సార్ణలు(అజాను, వజూతర్సవాతదుఆ, ర్సకూమరియుసజాు  సార్ణలు, తషహుు దు, దర్ూదు, మరియు ర ండు 
ముఖామ ైన దు’ఆలు)తీసుకుని దీంతోపాట్ట కొనిన అర్బీ సూతాాలను నేర్సుకుంట్ే ఇన్ షా అలాా హ్ మనం 232 
ముఖామ ైన పదాలు నేర్సుకుంట్యము, అవి ఖుర్’ఆనులో 41000 సార్సా  ఉపయోగించబడాడ యి, అనగా ఖుర్’ఆను యొకక 
50 శాతం పదాల కంట్ే కూడా ఎకుకవ, దీని దాారా విదితమవపతుననదేమట్ంట్ే ఖురాను యొకక పాతీ ర ండవ పదం 
సగట్టన నమాజు సార్ణకు సంభంధించినదే! 
ఈ కోర్సులో కూడా విషయాలు బో ధించబడాడ యి, మరియు వాట్టని కేవలం 20 గంట్లోా  నేర్సుకోవచుు. ఇపపుడు మీకు 
ఖుర్’ఆను అరా్ంచేసుకోవడం చాలా సులభం అని నమాకంకలిగి ఉంట్టంది.  

అర్బీ బాష నేర్సుకోవడెం మరియు ఖుర్’ఆను అవగాహనచేసుకోవడెం యొకక ఈ కోర్సులో ప్రదాన తేడా :-  
మొదట్ి తేడా-1 : నమాజుతో ఆర్ంభం, ఎందుకంట్ే మనం పాతీ రోజూ సుమార్స ఒక గంట్ నమాజు మరియు దుఆలతో  
అర్బీవాతావర్ణంలో ఉంట్యము. 
ర ీండవ తేడా-2: వినడం మరయిు చదవడం పటా్ ఎకుకవ శ్రదు  చూపడం, ఎందుకంట్ే మనం పాతీ రోజు ఖుర్’అను 
చదువపతూ’వింట్ూ ఉంట్యము. 

పాఠీం 1a కోర్సు పరిచయెం మరియు తఅవ్వుజు  పాఠం నంబర్స1(a&b) ముగిస ేసరికి మీర్స 12 కొతు  
పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స అవి ఖురానులో 7, 248 

సార్సా  వచాుయి. 
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మూడవతేడా-3: పదఅనువాదానిన ఉపయోగించుకుంట్ూ పదాలు మరియు అరాా లపెై ఎకుకవ శ్రదు  చూపడం ఎందుకంట్ ే
ఇది సహజవిధానం, చినన పిలాలు తమ బయషను ఇలాగే నేర్సుకుంట్యర్స. 

తఅవుజు: కిరంద మొదట్ట ల ైన్ లో అర్బీ వచనం ర ండవ ల ైన్ లో పద అనువాదం (పట్టమను దృష్ిులో ఉంచుకొని)’ 
ముడవ ల ైన్’లో పదాల వివర్ణ, మరియు దాని దిగువన కొనిన పాఠాలు ఇవాబడాడ యి, పాఠాలు చదివిన తర్సవాత 
పదఅనువాదంతో పాట్ట పాాకటుసు చేయండి.అనగా మొదట్ట సారి అర్బీ వచనానిన చదవండి, తర్సవాత ఒకొకకక అర్బీ 
పదం, దాంతో పాట్టగా ‘తర్సా మా’చదవండి-సూర్తుల్ ఫాతిహా పాార్ంభంచడానికి ముందు లేదా ఖుర్’ఆను పఠించడానిక ి
ముందు మనం అవూజు బిలాా హి మనష్ెైితానిర్రజీం’ చదవాలి, కనుక మొదట్ మనం దాని తర్సా మా నేర్సుకుందాం! 

7 2, 550 88         2471 6 

ي ٰطن ِِّّم نَِّ ب اِل ِّ اَعُو ذُِّ  ي م ِّ الشَّ  ِِّّالرَّج 
నేను శ్ర్ణు వడేుచునానను . అలాా హ్ ‘తో ష్ెైతాను బయరి నుండ ిదుతకరింపబడని  

మొదట్ ర్క్షణ గురించి 
ఆలోచన-‘అలాా హ్ 

శ్ర్ణులో’ అనగా ‘అలాా హ్ 
ర్క్షణ లో’  

 నుండి :م ن ِّ اِل ِّ ب ِّ
(ఖురానులో ఇది 3000సార్సా  వచిుంది!)  

ష్ెైతాను (َشي ٰطن) కు బహువచనం 
'షయాతీను' (َشيَاط ي ن) వసుు ంది. 

 "ష్ెైతాను"  అలాా హ్'కార్సణాానికి 
దగొర్గా ఉనానడా? ముమాాట్టకి 
కాదు అతను 'శాపగరసుు డు 

అంచేత ఈ‘ర్జీం'యొకక అర్థం 
‘దుతకరింపబడినవాడు’ 

తో  అలాా హ్  

➢ అలాా హ్ ఏడుఆకాశాల పెై అర్్ మీద ఉనానడు, అయినపుట్టకినీ మనకు చాలా దగొర్గా ఉనానడు మనం ఏం 
ఆలోచిసుు నానం! అనేది కూడా ఆయనకు బయగాతెలుసు కనుక తవూజును అలాా హ్ విని సమాధానమసుు నానడు 
అనే నమాకంతో చదవండి. 

➢ 'ష్ెైతాను'ఎవర్స?మనకుఅతిచెడడ , అతిపామాదకర్మ ైనశ్తుావప ఆదం అల ైహిసులాం కాలం నుంచి నేట్టవర్కు 
కోట్యనుకోటా్పాజలను దారిమళ్ళంచడంలో మాయచేయడంలో అతనికి చాలా ఎకుకవగా అనుభవం ఉంది అతను 
జననతులో ఆదం అల ైహిసులాం’ను మాయచేసాడు, అలాంట్పపుడు మనలో ఎవర్సకూడా' ఆదంఅల ైహిసులాం కంట్ే 
తెలివిగావావహరించలేర్స. ఇంతకంట్ే పామాదకర్మ ైన విషయం ష్ెైతాను-మనపెై పాతీవెైపప నుంచి కుడిఎడమ, 
ముందువెనుక నుంచి- దాడిచేసాు డని అలాా హ్ తో చెపాుడు. 

➢ మనం ష్ెైతానును చూడలేము, కొట్ులేము, ఇసాా ం సీాకరించమని చెపులేము దీనికి ఒకట్ే శ్కిువంతమ ైన పరిషాకర్ం 
ఉంది:అవూజు బిలాా హ్’అని చెపుడం-  

➢ ష్ెైతాను అలాా హ్’కు అవిధేయత చూపాడు, దుతకరింప బడాడ డు, అనగా అలాా హ్ యొకక కార్సణాం నుంచి 
వెలివేయబడాడ డు -ఆ శాపగరసుు డు మనం అతని మాట్లు విని అతనిలా మారాలని కోర్సకుంట్యడు -అతని కర్ువాం 
మనని నర్కానికి తీసుకువెళాడం.కనుక మీర్స సుర్క్ష్ితంగా లేర్ని భ్యవించండి, మీర్స ష్ెైతాను వలలో చికుకకునానర్స 
కాబట్టు  అలాా హ్’ను యాచిసూు  ర్క్షణ కోర్ండి. 

➢ మనలోని పాతీ ఒకకరితో ష్ెైతాను అంట్టపెట్టు కుని ఉనానడు, మరియు అతను మనపెై అవిరామంగా దాడిచేసుు నానడు, 
ఇంట్లా , ఆఫీసులో, బజార్సలో, మతుాలతో, మొబ ైల్’లో, ఒంట్రిగా ఉననపపుడు – 

➢ ఈ పో రాట్యనినఎలాపపుడు గుర్సు పెట్టు కుంట్ూ పాథమంగా ‘మన ర్క్షణ గురించి శ్రదువహించాలి, safety first- ఇది విజేత 
యొకక మొట్ుమొదట్ట అలవాట్ట -మనం తవూజు మరియు సూర్ ఫాతిహా’లో 12 ముఖామ ైన అలవాటా్ను(Habits) 
నేర్సుకుందాం!   
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పరిచయెం:-సూర్తుల్ ఫాతిహా ఖుర్’ఆను యొకక మొట్ుమొదట్ట పరిపూర్ణమ ై సూరా, ఇది చాలా పాధానమ ైనది, 
అందువలా మనకు పాతీ నమాజులో పాతీ ర్కాతులో చదవవలసిందిగా ఆదేశించబడింది-పాతీ రోజు మనం ఈ సూరాను ఫరా్ 
నమాజులో నఫిల్ నమాజులో చదువపతూ ఉంట్యము. 

39  57 115 

م ِّ ٰمن ِّ اِل ِِّّب س   ٪1ِّ﴿٪ِِّّالرَّح ي م ِّ الرَّح 
పేర్సతో [పాార్ంభం] అలాా హ్ యొకక అనంత కర్సణామయుడు అపార్దయామయుడు 

అలాా ا س مِّ ب ِّ హ్' ఇది అలాా హ్ యొకక  
స ంత పేర్స.మగతావనీన 

ఆయన 
యొకకగుణసుగుణాలు. 

ఉదాహర్ణకు  
رِِّّ  اَلرَّح ي م،ِِّّاَل َكر ي م،ِِّّاَل غَفُو 

నిజానికి అర్బీ బయషలో ఇలాంట్ట పదాలలో 
'ఉదేాకం'ఉంట్టంది, అనగా 

بَانِّ'  ,(తీవాంగా ఆగరహించువాడు)'غَض 
ఆగరహంతో ఊగిపో యేివాడు. " 

مٰن   .అర్రహాాన్' ఉతాుహంగా కర్సణించేవాడు'ِّرَح 

ఇలాంట్ట పదాలు "నిరిారామము" ను 
సూచిసాు యి. 

ఉదాహర్ణకి -ِّجميل  : అందమ ైనది, నిననట్ట వర్కు 
అందవికార్ంగా ఉననవాడిని మీర్స అందగాడు 

జమీల్'అని అంట్యరా? 
"కాబట్టు  ఉతుమ నెైతికతగలవాడు :كَر ي م27ِّ ,

 అంట్ే నిరిారామంగా దయచూపేవాడు‘ رَح ي مِّ

తో పేర్స 
ِِّّا س مِّ   ఏకవచనం,  
దీనికి ' ِِّّأَس َماءِِِّّّ

'బహువచనంగా వసుు ంది, 
అంట్ే ِّنٰى َس َماءُِّال ُحس   మాదిరి' اَْل 

➢ ర ీండవఅల్వాట్ట:  పని బిసిాలాా ముందు పాార్ంభంచే  చదవండి’ అంట్ ే తినడం, తాాగడం, నిదిాంచడం, చదవడం, 
వాాయడం ఇతాాదివి-మీతోర్హాాన్ మరియు ర్హీం ఉనానడనే’ నమాకం మరియు విశాాసం కలిగి ఉండండి, 
ఖచిుతంగా ఆయన మీకు సహాయం చేసాు డు.  

➢ మనం అలాా హ్ యొకక గుణాలపెై ఎంత ఎకుకవగా అధాయనం చేసాు మో ఎంత ఎకుకవగా నమాకం, విశాాసం కలిగ ి
ఉంట్యమో ‘అంతే ఎకుకవగా బిసిాలాా హ్’చదవడం పాభ్యవితమవపతుంది 

➢ ర్హాాన్’అనగా’అతాంత దయమయుడు’-ర్హీం అనగా’నిరిారామంగా దయ చూపపవాడు’-అలాా హ్ ర్హాాన్ తో పాట్ట 
ర్హీం’కూడా, అంట్ే ఎడతెర్సపప లేకుండా అవిరామంగా దయ కురిపించువాడు,  

➢ సంతోషసమయంలో అలాా హ్ ను మర్సవకండి మరియు ఆపదలలలో ఎలాపపుడు సానుకూలంగా ఆయన ఇపుట్ట 
వర్కు నాకు అసంఖాాక అనుగరహాలు కురిపించాడు, ఈ ఆపద కూడా నా మంచికోసమే పెట్టు  ఉంట్యడు అని మంచి 
ఆలోచన కలిగి ఉండండి.  

➢ మూడవ అలవాటు:  అలాా హ్ పటా్ ఎలాపపుడు సానుకూల థృకుథం కలిగి ఉండండ ిఎందుకంట్ే ఆయన ర్హాాన్, ర్హీం 
ఆయన ల కకలేనంతగా దయచూపపవాడు, అనగా ఆయన మన పాతీ ర్కమ ైన అవసరానిన పేామతో జాగరతుగా 
శ్రదువహిసాు డు, మరియు వాట్టని పూరిుచేసాు డు, -ఆయన మనని పపట్టుంచాడు, కళళళ, చెవి, మ దడు, చేతులు, కాళళళ 
ఇచాుడు, తలాిదండుాలు, బందువపలు, మతుాలు మరియు సహచర్సలను ఇచాుడు, భూమ, ఆకాశ్ం మరియు గాలి, 
నీర్స మరియు ర్కర్కాల ఆహారాలను సిదుంచేశాడు - 

➢ అలాా హ్ పటా్ సానుకూల థృకుథం కలిగి ఉండట్ంలో అనేక పాయోజనాలు ఉనానయి ఉదాహర్ణకు జీవితంలో  
సుఖశాంతులు, ఆనందసంతోషాలు, సాఫలాం, ఆరోగాం, పాశాంతంత, మంచి బంధాలు ఇతాాదివి, ఇది పాశాుతుాలు 
చెపేు (positive thinking) కంట్ే ఎననన ర ట్టా  ఉతుమమ ైనది  

పాఠం నంబర్స 2(a&b) ముగిసే సరికి మీర్స 27 
కొతు  పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి 
ఖుర్’ఆనులో 8, 638 సార్సా  వచాుయి. 

సూర్తుల్ ఫాతిహా {ఆయతు :1-3 } పాఠీం 2a 
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 ٪﴾2ِّ﴿٪ِّال عٰلَم ي نَِّ رَب  ِّ ِل  ِّ اَل َحم دُِّ
సమసు  పాశ్ంసలు మరియు కృతజఞతలు అలాా హ్ కు 

మాతామే (ఆయన)పాభువప   సర్ాలోకాలకు 

హముు  - కు ర ండు అరాథ లునానయి : పాశ్ంస 
మరియు కృతజఞత. ِّ ل: కొర్కు పో ష్ించేవాడు. ِّعَالَم : ల్ోకీం, ِّعَالَم: కు బహువచన్ీం ِّ نِّعَالَم ي ِِِّّّن،عَالَمُو  

జ్ఞా :عَال مِّ ని 

అనగా పాశ్ంస: దీనిని మనసుతో పాశ్ంసించండీ, ఉదాహర్ణకు ఓ అలాాِّحمدِّ ➢ హ్! మీర్స ర్హీం మహా శ్కిు సంపనునల ైన 
సృష్ిుకర్ు అందరికంట్ే గొపువార్స ఇతాాదివి.  

➢ హీందు అంట్ే కృతజఞత అలాా హ్ అనుగరహాలు కట్యక్ష్యలు గుర్సు చేసుకుంట్ూ ఆయనకు కృతజఞత తెలుపపకోండి- ఆయన 
శాంతిని ఒసగాడు, ఆహార్ం ఇచాుడు, నమాజు చేసుకునే అవకాశ్ం కలిుంచాడు’ దుఆ చేసే భ్యగాానిన పాసాదించాడు, 
మొదల ైనవి . 

➢ ఆయన్   ِّ رب  -ప్రభువు- అనగా పాతీ అవసరానిన తీర్ససూు  మనని పో ష్ించేవాడు, ఆయన ఒక క్షణంలో కోట్యను కోటా్ 
జీవపలోా  పాతీ ఒకకరికట పో షణకు అవసర్మయేిా సామాగిరని ఎలా సమకూర్ససూు  ఉంట్యడు ఒకసారి ఊహించండి ! 

➢ అల్వాట్టన్ీంబర్త4:జాఞ నానిన అధికంగా ఆరిాంచండి,విశాానిన పరిశ్లలిసూు  అధాయనం చేయండి తదాారా ‘ర్బుీల్ 
ఆలమీన్’అని పఠించేట్పపుడు అలాా హ్’పాశ్ంస సహృదయంతో మనసూ్రిుగా వెలువడుతుంది, -ఎంత ఎకుకవగా 
మీర్స ఈ విశ్ాంలో అధాయనం చేసాు రో అనగా సెైన్ు,విజాఞ న,గణితశాసాు ా లను,చరితాను చదువపతారో మీకు ‘అలాా హ్ 
ఎంతట్ట మహతాపూర్ామ ైన విశాానిన నిరిాంచాడో  తెలుసుు ంది ఆపెై మన సూ్రిుగా అలాా హ్ యొకక సోు తాం, పాశ్ంస 
వెలువడుతుంద.ి 

➢ ఆతిప్రిశీల్న్:-మనం అనేక సార్సా  పాాపంచిక ఆరాాట్యలకులోనెై, పాజలకు,వాకుు లకు పాభ్యవితమవపతాము 
మరియు అల్’హందులిలాా హ్ చదవడం మరిచిపో తాము?  

➢ అల్వాట్టన్ీంబర్త5:అలాా హ్’కు తినేట్పపుడు, తాాగేట్పపుడు, పాయాణిసుు ననపపుడు, నిదిాసుు ననపపుడు, 
మేలుకంట్టననపపుడు పాతీ రోజు అనేక సందరాాలోా , అసంఖాాఖ అనుగరహాలకు కృతజఞతలు తెలుపండి.  

مٰن ِّ ِّ٪﴾3ِّ﴿٪ِِّّالرَّح ي م ِِّّالرَّح 
అనంత కర్సణామయుడు  అమత దయామయుడు  

➢ ర్హమత్ అంట్ ేఅరా్ం ఒకరితో పేామగా మ లుగుతూ చాలా జాగరతుగా చూసుకోవడం, అతని అవసరాలను తీర్ుడం, 
అలాా హ్ నిర్ంతర్ంగా మనపెై ఎలా దయచూపపతునానడో  చూడండి కేవలం ఒక ఉదాహర్ణ తీసుకోండి ర్సతువపలను 
మార్ుడానికి అలాా హ్ ఈ భూమని సూర్సాడి చుట్ూు  ఒక సెకండుకు సుమార్స 20 కిలోమీట్రా్ వేగంతో 
తిపపుతునానడు, కానీ మనకు కొంచెం కూడా ఏర్ుడదు, లేకపో తే భూకంపాలతో ఈ భూమ చినానభననమ ై పో యిేది- 

➢ మహనీయ దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివసలాం పావచించార్స: దయ చూప్ని వాడిపెై దయ చూప్బడదు [బుఖారి:6013] 
ఈ రోజు ఈ సమయంలో లేదా ఈ నమాజు తర్సవాత మీర్స చదివినట్టా గా ఇతర్సలపెై దయచూపండి అనగా వార ిపటా్ 
పేామను కనబర్ససూు  జాగరతు  వహించండి, అంట్ే పేామతో వార ిపటా్ శ్రదు  వహించండి- ఇది అల్వాట్ట న్ీంబర్త 6  
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ِّ  ي ٰطن ِِّّم نَِِِّّّاَعُو ذُب اِل ي ِِِّّّالشَّ م ِّم ِّالرَّج   الرَّح ي م ِِّّالرَّحمٰن ِِّّاِل  ِِّّب س 
3 405 92 

م ِِّّمٰل ك ِّ ي ن ِِّّيَو  ِّ٪﴾4ِّ﴿٪ِّالد  
అధిపతి/యజమాని   దినానికి పాతిఫల 
ِِِّّّمٰل ك  :యజమానిِّ 

 దైవదూత )مَلَكَِّ،ِّمَََلئ َكة+(
مُِّ مُِِّّال ُجمُعَة،ِِّّيَو  مُِِّّال ق يَامَة،ِِِّّّيَو  ال ع يدِِِّّّيَو   

م 350  రోజు /దినం :ِّأَيَّام+ يَو 
దీన్’కు ర ండు అరాా లు ఉనానయి. 

1-పాతిఫలం. 2-జీవన వావసథ (ఇసాా ం ధర్ాం). 

➢ దీను-కు ర ండు అరాా లు ఉనానయి : (1) పాతిఫలం అనగా మంచి పనులకు మంచి   బహుమానం చెడు పనులకు 
చెడుఫలితం 2)జీవిత విధానం అంట్ే ఇసాా ం . 

➢ పాళయం సంభవించినపపుడు విశాానికి యజమాని ఎవర్స ఉండర్స, కేవలం అలాా హ్’యిే అందరికట యజమాని 
OWNER అవపతాడు మరియు సర్ాసామాాజాం ఆయన అధీనంలో ఉంట్టంది, ఆయనే అందరి మదా నాాయమ ైన 
తీర్సులు వెలాడిసాు డు ఆరోజు ఏ ఒకకరికట మాట్యా డే అధికార్ం ఉండదు, కేవలం అలాా హ్’ అనుమతించినవాడు మాతామే 
సిఫార్సు చేయగలుగుతాడు.  

➢ పాళయదినం భయంకర్ంగా ఉంట్టంది మనిష్ి తనకొడుకును భ్యర్ాను అనానచెల ా లను మరియు తలాిదండుాలను 
చూసి పరిగ తుు తాడు, ఆ రోజు పాతీ ఒకకరికట తమ సీాయఆలోచన మాతామే ఉంట్టంది, - 

➢ ఈ ఆయతును చదువపతూ ‘రేపప పాళయదినాన అలాా హ్ మా పపణాకారాాలకు బదులుగా పపణాఫలాలను 
పాసాదిసాు డని ఆశించాలి, అలాగే అలాా హ్’ తర్పపన మాకు శిక్షలు కలుగకూడదనే భయంకూడా ఉండాలి . 

➢ మనం అలాా హ్’ను అడగక ముందే ఆయన కేవలం తనదయతో మనని ముసిాములుగా చేశాడు, -కాబట్టు  ఇపపుడు 
మనం ఆయనను’క్షమంచమని సారొ్ం పాసాదించమని’ అడుగుతునానం’ ఖచిుతంగా అలాా హ్ మా ఈ దూఆ ను 
అంగీకరిసాు డనే నమాకం ఉంది . 

➢ అల్వాట్టన్ీంబర్త–7:పర్లోకానిన దృష్ిులో ఉంచుకొని పాతీరోజు కొర్కు పాణాళ్క ర్ూప ందించండి, -మర్ణం, సమాధి, 
హషర్’ మరియు తీర్సు దినానిన గుర్సు ంచుకోండి, నమాజును సమయానికి చదవండి, ఖురాను మరియు సార్ణలను 
మరిచిపో కూడదు, ఆరోగాానినజాగరతుగాచూసుకోండి, కళళళ, చెవపలు, ననర్స, చేతులు, కాళళను పాపకారాాలకు 
ఉపయోగించకండ,ి మీ జీవితానిన, యవానానిన, డబుీను మరియు జాఞ నానిన సవాంగా ఉపయోగించండి. 

24   1 

تَع ي نُِِِّّّوَا يَّاكَِِّّنَع بُدُِِّّا يَّاكَِّ ِّ٪﴾5ِّ﴿٪ِّنَس 
కేవలం 

నినునమాతామే  ہమేము ఆరాధిసుు నానము  
మరియు కేవలం 
నినునమాతామే  

మేము సహాయం అరిాసుు నానము  

ఈ వాకాంలో َِّا يَّاك    
అరా్ం’కేవలం నీ 

యొకక’  

  ఆరాధన :ع بَادَة
  ఆరాధించువాడు :عَاب دِّ
  ఆరాధించబడేది :مَع بُو د

ِّا يَّاكَِِّّوَِّ
ఉర్ూు  పదాలు : 

  ...

 

، اعمو ن

 

،اعتو ن

 

، وعن

 

ت

 

ن
، ا اع

 

ت

 

ن
 ا اعتس

మరియు  
కేవలం నినున 
మాతామే  

పాఠం నంబర్స 3 ) a &b ) ముగిసే సరికి మీర్స 
33 కొతు  పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స అవి  

ఖురానులో 12 , 089 సార్సా  వచాుయి . 
సూర్తుల్ ఫాతిహా (4-5 ) పాఠీం 3a 
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➢ అలాా హ్ ‘తన దాసాం చేయడానికి మనని సృష్ిుంచాడు’అంట్ే ఆరాధన చేయడానికి, అలాా హ్ తఆల ఖుర్’ఆనులో 
సెలవిచాుడు-{నేన్ు జినానతుల్న్ు మరియు మలన్వుల్న్ు నా ఆరాధన్ నిమితు ీం సృషమట ీంచాన్ు}(సూర్ జారియాతు:56) 

➢ ఇబాదతు: అలాా హ్ ఆదేశ్ం మేర్కు నడవడం, పాపకర్ాలు చేయకుండా ఉండట్ం అలాా హ్’ను ఏక ైకుడిగా భ్యవించడం, 
నమాజు చదవడం, ఉపవాసాలు పాట్టంచడం, జకాతు చెలాించడం, హజా ఆచరించడం, అలాా హ్ ధర్ాంవెైపపకు జనులను 
ఆహాానించడం, విదాను అరిాంచడం, హలాలు సంపాదించడం, ఇతర్సలకు సేవ చేయడం ఇతాాదివనిన ఆరాధనలు 
అనబడతాయి ఇందులో నమాజుకు గొపు పాాముఖాత ఉంది దీనిని కావాలని వదిలినవాడు కాఫిర్స అవపతాడు 
మరియు అతను ధారిాక మూల సుంభ్యలను కూలేుసినవాడవపతాడు. 

➢ నీ ఆరాధన కోసం -నీకు నచిునట్టా  ఆరాధన చేయడానికి కూడా నీ సహాయం కావాలి, 
➢ అల్వాట్ట న్ీంబర్త-8 : పాతీ పనిలో ఆరాధన సంకలుం ఉండాలి, వాసువానికి మనిష్ి అలాా హ్’ను సర ైన కరమంలో 

ఆరాధించనంత వర్కు అతనికి శాంతి లభంచదు-అంట్ే అతనికి సాఫలాం దొర్కదు, మరియు ఒకవేళ పాపంచంలో 
ఏదెైనా దొరికినా పాశాంతత మాతాం లబించదు . 

➢ మనమ ంత బలహీనులమంట్ే అలాా హ్ సహాయం లేకుండా దాహానిన కూడా తీర్సుకోలేము అలాంట్పపుడు అలాా హ్ 
సహాయం లేకుండా ఆయనను ఎలా ఆరాధించగలము? కాబట్టు  ఈ ఆయతును ఓ అలాా హ్’! ఈ నమాజును మరియు 
దీని తర్సవాత పాతీ పనిచేయడానికి నీ సహాయం కావాలి’అని భ్యవిసూు  చదవండి . 

➢ మీర్స జనులను ఏదెైనా అడగడానిన’వార్స ముమాాట్టకి ఇషుపడర్స’కానీ అలాా హ్ పదేపదే అడిగేవారిని చాలాబయగా 
ఇషుపడతాడు, మహనీయ దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం పావచించార్స:-{దుఆచేయడీం ఒక ఆరాధన్} 
(అబూదావూదు:1479). 

➢ అల్వాట్ట న్ీంబర్త 9 :- పతాీ పనిలో అలాా హ్’ను సహాయం వేడుకోవడం! ఎలా? ఎలాగ ైతే దెైవపావకులు మరియు 
మహనీయపావకు దుఆ చేశారో ! అనగా దుఆలను నేర్సుకోవడం.  

ఒక ముఖ్యమ ైన్ సల్హ్మ:- సూర్ ఫాతిహా చదివేట్పపుడు ఈ హదీసును గుర్సు పెట్టు కొండి సహీముసిా ం గరంధంలో 
అబూహుర ైరా ర్దీయలాా హు అనుు  ఈ హదీసును ఉలేా ఖిసుు నానర్స:-మహనీయ దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం 
ఇలా తెలియజేశార్స:- {అలాా హ్ సెలవిసుు నానడు-నేను నమాజును నాకూ మరియు నా దాసుడికి పంచాను, సగం నాది 

మగతా సగం నా దాసుడిది, మరియు నేను నా దాసుడికి అతను అడిగింది పాసాదిసాు ను’-దాసుడు ِِّّ رَب   ِل  ِّ اَل َحم ُدِّ
ِِِّّّ﴾٪2٪﴿ అని పలికినపపుడు అలాాال عٰلَم ي َنِّ హ్ అంట్యడు   ”ِّ ي దాసుడు ననున సుు حَِّم ِّدَِّن ِّي ِِِّّّعَبْد  తించాడు, మళ్ళళ అతను 

ِّ﴾﴾ِِّّ3٪﴿ِِّّ الرَّح ي م  ِّ ٰمن  అని చదివినపపుడు అలాా’الرَّح  హ్ తాలా అంట్యడు-ِّ ِِّّأَث نٰىِِِّّّعَِّلَِّيَِِِّّّّعَِّبِّْد ِّيఅంట్ే నా దాసుడు ననున 
పాశ్ంసించాడు మళ్ళళ ِّ﴾٪4٪﴿ِِّّ ي ن  الد   م ِّ يَو  ِّ అని చెపిునపపుడు అలాా ’مٰل ك  హ్ తఆలా అంట్యడు’-ِّ ِِّّمَِّجَِّّدَِّن ِّي ِِِّّّعَِّبِّْد ِّي’అంట్ే ‘నా 
దాసుడు నా మహ ననతను కొనియాడాడు’ఆపెై అతను ﴾ِِّّ5٪﴿ِّتَع ي ُن చెపిునపపుడు’అలాా’ا يَّاكَِّنَع بُُدِّوَا يَّاكَِّنَس  హ్ చెపాు డు’ఇద ి

నాకు, నా దాసుడికి మదా ఉననద’ిఅతను ననున అడిగిందలాా  నేను అతనికి ఇసాు ను’మళ్ళళ అతను ََِّراط الص   نَاِّ ِِّّا ه د 
ٓال  ِّي َنِّ﴿٪7٪﴾ِِِّّّ ِّعَلَي ه م ِّوَََلِّالضَّ ِّال مَغ ُضو ب  ي َنِّاَن عَم َتِّعَلَي ه م ۟ال٪ِِّّغَي ر  َراَطِّالَّذ  تَق ي مَِّ﴿٪6٪﴾ِِِّّّص  చదివినపపుడు’అలాా ال مُس  హ్ చెపాు డు-
ఇది నా దాసుడి కొర్కు అతను ఏది అడిగిత ేఅది అతనికి పూరిుగా దకుకతుంది} [ముసిా ం:878].  
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ِّ  ي ٰطن ِِّّم نَِِِّّّاَعُو ذُب اِل ي ِِِّّّالشَّ م ِّم ِّالرَّج   الرَّح ي م ِِّّالرَّحمٰن ِِّّاِل  ِِّّب س 
2 45 37 

نَاِّ َراطَِِّّا ه د  تَق ي مَِِّّالص   ِّ٪﴾6ِّ﴿٪ِِّّال مُس 
మాకు మారొ్దర్ినం చేయి  మారొ్ం వెైపపనకు ఋజు  

 అది పాతేాకం  ، the: اَل ِِِِّّّّنَاِِّّا ه د ِّ
رَاطِّ   పాతేాక మారొ్ం: اَلص  

సర్ళమ ైన  
  సర్ళగీతطخ میقتسم

మారొ్దర్ినం చేయి మాకు  
 هًُدىِِِّّّه َدايَة،ِّ

➢ సనాారొ్ం వెైపపకు మారొ్దర్ినం చేయి - అంట్ే జీవితంలో పాతీ పనిలో సనాారాొ నిన పాసాదించు, దానిపెై నడిచ ే
భ్యగాానిన పాసాదించు. 

➢ ముసిా ం అవాడం హిదాయతు యొకక మొదట్ట అడుగు-ఇపపుడు మనకు నమాజు చేసేట్పపుడు నమాజు తరాాత, 
పనిలో ఇంట్లా  ఆఫీసులో కాా సులో మతుాలతో మాట్యా డుతుననపపుడు బజార్సలో ష్ెైతాను పేారేపించే సమయంలో 
ఎవరివంక ైనా చూసేట్పపుడు పాతీసమయం మనకు హిదాయతు అవసర్ం ఉంది-అందువలా ఎలాపపుడు అలాా హ్’తో 
హిదాయతు అరిాసూు  ఉండాలి. 

➢ హిదాయతు ఎకకడ దొర్సకుతుంది?ఖుర్ఆను అరా్ం చేసుకుని చదవడంలో మరియు అలాా హ్ యొకక పావకు బో ధనలో 
హిదాయతు దొర్సకుతుంది అంచేత మనం ఖురాను అరా్ం చేసుకోవాలి మరియు హదీసును కూడా అరా్ం చేసుకోవాలి. 

➢ పాతీనమాజులో చదవబడే ఖుర్’ఆను ఆ రోజు కోసం అలాా హ్ తర్పపనుంచి అతనికి ఇవాబడిన ఒక బహుమానం 
ఒకవేళ దానిని విని కూడా నేను అరా్ంచేసుకోనటా్తే హిదాయతు కోసం వేచిచూసుు నాననా ? హిదాయతును 
గౌర్విసుు నాననా? అందువలా ఖురాను అరా్ంచేసుకోవడం చాలా అవసర్ం,అనివార్ాం అతావసర్ం, ఎందుకంట్ే పాతీ 
నమాజులో దానిని అరా్ంచేసుకోవడం నా హిదాయతు కోసం చాలా అవసర్ం.  

➢ మన ఈమాను’ను మనం తాజాగా ఉంచుకుననట్్లా తే అలాా హ్ మనకు ఖుర్’ఆను మరియు హదీసుతో పాట్ట వివిధ 
సంకేతాల దాారా హిదాయతు పాసాదిసూు  ఉంట్యడు ఎలా? నమాజుతో పాట్ట ఇతర్ ఆరాధనలు చేయాలి-ఖురాను 
హదీసు మరియు దెైవపావకు జీవితచరితాను అధాయనం చేసూు  ఉండాలి, ఉతుములతో ఉండాలి, ష్ిర్సక, బిదతును 
వదిలి దురాలోచనలు దుషకర్ాలకు దూర్ంగా ఉండట్యనికి పాయతినంచాలి. 

➢ అల్వాట్టన్ీంబర్త10:- పాతీ పనిలో అలాా హ్’తో హిదాయతును [సనాారాొ నిన తెలుసుకుని దానిపెై నడిచేభ్యగాం] 
అరిాంచడం. 

 1080 5 216 

َراطَِّ ي نَِّ ص   عَلَي ه م ۟ال٪ِّ اَن عَم تَِّ الَّذ 
మారొ్ం వారియొకక  నీవప అనుగరహించిన వారిపెై  

َراطِّ  మారొ్ం/వెనుకట్ట  ص 
పాఠంలో ఈ పదం వచిుంది ఖురానులో 1080+సార్తా   బహుమతి, అనుగరహం వర్ం  

ِِّّعَلِّٰ  ه م ِّ 
పెై  వారి  

పాఠం నంబర్స  4 ( a &b ) ముగిస ేసరికి  మీర్స  44   
కొతు  పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స అవి ఖురానులో 

15, 387 సార్సా  వచాుయి . 

సూర్తుల్ ఫాతిహా (6-7) పాఠీం 4a 
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➢ అలాా హ్ తఆలా పావకులకు సతుాలకు, అమర్సలకు, సజానులకు బహుమానాలను అనుగరహించాడు, ర్ండి వారి 
మారాొ నిన తెలుసుకుందాం, తదాారా మనం ఈ దుఆ ను అరా్ంచేసుకుని పాారిాంచవచుు. 

➢ దెైవపావకుల మారొ్ం ఏమట్ట? ఇపపుడు మనం కేవలం దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివసలాం ఉదాహర్ణ మాతాం 
తీసుకుందాం ఆయన నాలుగు ముఖామ ైన పనులు చేశార్స.  

o ఆచర్ణ:- హృదయ ఆచర్ణలు అనగా’ఈమాను, ఇఖ్ాా సు, అలాా హ్ పటా్ పేామ, ఆయన పటా్ భయభీతి , 
ఆయనపెై తవకుకల్’అనగా భరోసా, ఇతాాదివి , మగతా ఆచర్ణాలు అనగా’ నమాజు ఉపవాసం జకాతు  
దానధరాాలు, పాజలతో సదార్ున మొదల ైనవి. 

o దావతు:- పూరిు జీవితానిన ఇసాా ం పాచార్ంకోసం వెచిుంచార్స. 

o زتهيك -(సీంసకర్ణ):-పాజల నమాకాలు అఖీదాలు, ఆచర్ణలు, నెైతికత, పావర్ునతో పాట్ట  సమాజానిన చెడు 
నుంచి శుదిుచేశార్స, మంచి విషయాలను పాచార్ంచేశార్స–పవితా ఖురాను గరంధం  ఆయన ఉదాహర్ణలతో 
నిండి ఉంద.ి 

o మంచిని ఆజాఞ పించార్స చెడును ఖండించార్స కుట్టంబంలో, సమాజంలో, స సెైట్ీలో  అలాా హ్ ఆదేశాల పాకార్ం 
అమలుచేయించార్స.  

➢ అంట్ ేబహుమానాలను ప ందట్యనికి ఆ పనులను మనం చేయడానికి కృషి్చేయాలి, మంచి అలవాటా్ను పెంచుకోవాలి  
వీల ైనంతవర్కు మంచిని ఆజాఞ పిసూు  చెడును ఖండిసూు  ఉండాలి. 

➢ అల్వాట్ట న్ీంబర్త 11 :- ఎలాపపుడు మంచి మాడల్’నమూనా విధానంలోనడవాలి, ఆయన గురించి చదవాలి, 
ఆయన దాారా మన ఆచర్ణను చెక్ చేసుకోవాలి, ఆయనలా ఆచరించేలా పాణాళ్క ర్ూప ందించాలి, మరియు 
దానిపాకార్ం అమలుచేయడానికి కృషి్చేయాలి . 

147 1  1687 14 
ِِّّال مَغ ُضو ب ِّ غَي ر ِّ ٓال  ي نَِِِّّّ﴿٪7ِّ٪﴾ِّ وََلَِّ عَلَي ه م ِّ   الضَّ
మనహా కోర ధించబడడవార్స  వారిపెై  మరియు మనహా మారొ్బాషుు ల ైనవార్స  

కాదు, లేదు, 
వార్స మనహా  

ఈ పదనికి ِّم لُو    మజాూమ్’లా ఉంట్టంది مَظ 
مِّ لُو  ِِّّمَظ   పీడించబడడవాడు  

ِِّّمَغ ُضو بِّ ِّఆగరహించబడడవాడు  

  మారొ్ం తపిునవార్స :َضال ِّ َلَِّ وَِّ ه م ِّ عَلِّٰ
َضال  ي ن+َضال ِّ  

దీనికి ఉర్ూు లో 
జలాలత్’వసుు ంది   

పెై  వార్స  మరియు  లేదు,  

➢ మొదట్ట గూర పప- ِّ عَلَي ه م ِّ  ب ِّال مَغ ُضو :- ఎవర ైతే అనీన తెలిసి కూడా ఆచరించరో వారిపెై అలాా హ్ తన కోపానిన 
పాదరిిసాు డు-ఒకకసారి ఆలోచించండి! ఒకవేళ అలాా హ్ ఎవరినెైనా ఆగరహసిేు  ఇహపర్లోకాలోా  అతనిక ంత 
పామాదం!అలాా హ్ వారినుంచి మనని కాపాడుగాకా!  

➢ సాధార్ణంగా పాజలు ఒక హీరో, ఒక ల్వడర్’లా ఉండాలని కోర్సకుంట్యర్స, అందువలా అతనిలా మాట్యా డట్యనికి, అతనిలా 
దుసుు లు ధరించడానికి, అతనిని నకలు చేయడానికి పాయతినసూు   ఉంట్యర్స, చూడండి వార్స ఖురాను హదీసు 
పాకార్ం ఆచరించడానికి పాయతినసాు రా ? 
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➢ ర ండవగూర పప- َِّضال  ي نَِّال :- వీర్స సుదు  ఆజాఞ నులు-ఏమ తెలియదు, సర ైనద ితెలియకుండానే ఆచరిసాు ర్స-పాపంచంలో 
ఎందుకు వచాుము?మరియు జీవిత పర్మారా్ం ఏమట్ట ?అనే విషయాలు అసులు పట్టుంచుకోర్స సర ైన జాఞ నం 
తెలుసుకోవాలనన ఆలోచనకూడా వారికి ఉండదు, దానికోసం వార్స సమయానిన కూడా కేట్యయించర్స. 

➢ మన ఇంట్లా  మనం ఖురాను పెట్టు కుని ఇంక కకడో  తిర్సగుతునానమో ఏమో చూసుకోవాలి, అర్బీ రాదు అనే సాకుతో 
మనం ఖురాను కు దూర్ంగా ఉనానమా?అయిత ే అలాా హ్ ‘ను  ఖుర్’ఆను నేర్సుకోవడం మన కోసం’సులభం 
చేయమని వేడుకోండి అలాగే దాని కోసం పాణాళ్క పాా ను సిదుం చేయండ ిమరియు సమయానిన కేట్యయించండి!  

➢ ఓ అలాా హ్ ! మాకు సర ైన సందేశ్ం పాకార్ం అమలుచేసే సౌభ్యగాానిన కలిగించు మరియు తెలియ కపో తే దాని 
జాఞ నానిన ప ందే సౌభ్యగాానిన పాసాదించు. 

➢ అల్వాట్ట న్ీంబర్త12 :- చెడు మాడల్ కు దూర్ంగా పారిపో ండి, వారి అనుకర్ణ నుండి ర్క్ష్ించమని దుఆ చేయాలి. 
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ُِّ ُِِِّّّأَك بَرُِِِّّّاهلَل َِِِّّّاهلَل ُِِّّك بَرُِّأ ُِِِّّّأَك بَرُِِِّّّاهلَل ِِِّّّأَك بَرُِِِّّّاهلَل
అలాా హ్ {అందరికంట్ే} గొపువాడు -అలాా హ్ {అందరికంటే్} గొపువాడు . 

అలాా హ్ {అందరికంట్ే} గొపువాడు -అలాా హ్ {అందరికంటే్} 
గొపువాడు. 

غَر (చిననవాడు) َِِّّصغ ي ر (అందరికంటే్ పెదువాడు)  ِِّّأَك بَر23ُِّ  (పెదువాడు) كَب ي ر ➢  (అందరికంటే్ చిననవాడు) أَص 
َسنِّ (ఉతుమమ ైనది) َحَسن ➢       .(అతి ఎకుకవ)  أَك ثَر88  (ఎకుకవ)ِّكَث ي ر63  (అతుాతుమమ ైనది) أَح 
➢ అలాా హ్’ను ఎవరితో పో లుకూడదు, ఎందుకంట్ే పాతీదీ ఆయన సృష్ిుంచినదే ! 
➢ అలాా హ్ శ్కిులో, గౌర్వంలో, గొపుతనంలో మరియు పాతీ మంచి గుణంలో ఆయన అందరికంట్ే గొపువాడు . 
➢ మీర్స అలాా హ్  గురించి ఎంత ఎకుకవగా తెలుసుకుంట్యరో అంతే మనసూురిుతో పాశ్ంసిసూు  ఇలా అంట్యర్స ఓ అలాా హ్! 

మీర్స ఎంత పెదువార్స, ఎంత గొపువార్స, మీర్స ఊహించిన దానికంట్ే ఆయన మహా గొపువాడు అనే మీ నమాకం 
పెరిగిపో తుంది. 

➢ ఫజర్ అజాన్ విని కూడా నేను అలాగే పడుకుంట్ే అపపుడు నేను ఎవరిని పెదువాడిగా భ్యవించాను? ఎవరి మాట్ 
వినానను? అలాా హ్ మాట్య ?లేక నా మనసు మాట్య? 

➢ దుఆ:- ఓ అలాా హ్ నినున నా జీవితంలో గొపువాడిగా పెదువాడిగా నమేా భ్యగాానిన కలిగించు, దుఆ చేసుకుంట్ూ 
నినన జరిగిన వాట్టని పరిశ్లలిసూు  జర్గబో యిేవాట్ట గురించి పాా ను సిదుంచేసుకోవాలి . 

1 571     

هَدُِّ ِِّّاِلُِّ إ َلَِّّ إ ٰلهَِّ َلَِّّ أَن ِّ أَش   (2సార్సా ) 
నేను సాక్ష్యామసుు నానను ఆ లేడు ఆరాదుాడు తపు అలాా హ్ 

షహదతు, షహీదు,  
చూసిన సాక్ష్ి     ِّ لَم: కాదు  ،did not  

 ముమాాట్టకి కాదు  ،will not :لَن ِّ
َلَِّّإ ِّ  : తపు కానీ   

 ఇలాహ్’ కు మూడు పాధాన అరాా లు ఉనానయి: (1) ఆరాధన మరియు పూజించబడువాడు (2) అవసరాలను 
తీరేువాడు(3) ఆదేశాలను శిర్సావహిసూు  విదేయత చూపబడేవాడు.ఈ మూడు అరాా లలో అలాా హ్ తపు 
వేర’ేఇలాహ్’లేడు. నేను సాక్షాం  ఇసుు నానను అంట్ే నా మాట్ మరియు నా ఆచర్ణ (ఇంట్లా  లేదా బయట్, 
ఆఫీసులో, లేదా బజార్సలో) ఇలా చెపపు ంది  

➢ అలాా హ్’ను అందరికంట్ే ఎకుకవగా పేామసుు నానను ఆయనను సృష్ిుకర్ు, యజమాని, మరియు పాభువపగా 
విశ్ాసిసుు నానను, విశ్ాపప ఆదేశానిన అంగీకరిసుు నానను, ఆయనకు ఆరాధన మరియు విదేయత చూపపతాను, 
ఆయనతో మాతామ ేసహాయం అరిాసాు ను, ఆయన పెై మాతామే నమాకం ఉంచుతాను. 

➢ జీవితంలోని పాతీ కోణంలో నా ఇషాు లను నా కోరికలను వదిలి ఆయన చట్యు నిన మాతామే గౌర్విసాు ను  
➢ ఖురానులో అలాా హ్ సెలవిచాుడు:-(ముసిాములకు)మనకు పాజలపెై ఇసాా ం యొకక సాక్ష్యానిన ఇవా వలిసి ఉంద,ి 

అనగా-ఇసాా ం అంట్ే ఏమట్ట? ముహమాద్ సలాలాా హు అల ైహివ సలాం ఎవర్స?ఇది చాలా ముఖామ ైనది కాబట్టు  పాతీ 

పాఠం నంబర్స 5(a&b) ముగిస ేసరికి మీర్స 57 
కరొ తు  పదాల అరాా లు  నేర్సుకుంట్యర్స, అవి 
ఖురానులో 19471  సార్సా  వచాుయి. 

అజాను  
 

పాఠీం 5a 
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ఆజాను, పాతీ ఇఖామతు పాతీ తషహుు దు[అతుహియాతు లిలాా హి]లో మనకు ఈ పని గుర్సు  చేయబడుతుంద-ిఇనిన 
సార్సా  గుర్సు చేయించినపుట్టకినీ  ముసిాముల ైన మనం ఈ పనికి చాలా దూర్ంలో ఉనానము.ర్ండి -అలాా హ్ మనకు 
ఈ పనిచేసే భ్యగాం కలిగించమని దుఆ చేదాు ం! 

 359 4 332 

هَدُِّ ِِّّاهلل ِِِّّّرَُّسو لُِّ مَُحمًَّداِّ أَنَِّّ أَش   (2సార్సా ) 
నేను సాక్ష్యామసుు నానను  అది  ِّمحمدملسو هيلع هللا ىلص [ముహమాదు]  అలాా హ్ యొకక సందేశ్హర్సడు  

 
  ఆ /అది :أَنَِّّ

أَنَِّّ:ِّ  అది  
ఈ ర ండు 900 సార్సా  వచాుయి  

ముహమాదు’పద అరా్ం:- అతాంత 
ఎకుకవగా పాశ్ంసించబడినవాడు  ِّو ل  رُسُلِّ బహువచనం  رَسُ

నేను సాక్ష్యామసుు నానను అనగా నా మాట్ నా ఆచర్ణ {ఇంట్లా  బయట్ ఆఫీసులో బజార్సలో} ఇది తెలుపపతుంది: 
➢ నేను అలాా హ్ మరియు ఆయన పావకును అందరికంట్ే ఎకుకవగా పేామసుు నానను. 
➢ దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం తెచిున సందేశాలను బో ధనలను ఆలోచించకుండా అంగీకరిసాు ను, ఖురాను 

మరియు పావకు యొకక సుననతును నాాయ అనాాయాల-సతాా అసతాాల గీట్టరాయిగా అంగీకరిసుు నానను.  
➢ దెైవపావకు యొకక విదేయత కొర్కు నాకు ఏ ర్సజువప అవసర్ం లేదు, -దెైవపావకు ఇషుమే నా ఇషుం కూడా! 

 83     

ٰلوة ِِّّعَلَىَِِِّّّحيَِّّ 2సార్సా)ِِِّّّالصَّ 2సార్సా)ِِِّّّال فَََلح ِِّّعَلَىَِِِّّّحيَِّّ ( ) 

'ర్ండ ినమాజు వైెపపకు ర్ండి  వైెపపకు సాఫలాం 

➢ ఎకకడ ఉనానరో  అకకడ ేనమాజు చదవండి-అని చెపుబడలేదు నమాజువెైపపకు ర్ండి’అని చెపుబడింది, అనగా మీ 
పనులనినట్టని వదిలి మసిాదుకు ర్ండ.ి  

➢ నమాజుకు వసేు  పాతీ ర్కమ ైన సాఫలాం లభసుు ంది, మరియు సాఫలాం ప ందే మారొ్ం కూడా నమాజును మసిాదు లోక ి
వచిు చదవడం వలా కలిగే కొనిన పాయోజనాలు ఇవి :-  

• హృదయలనికి మ దడుక ి ల్లభీం:- నమాజు సంపూర్ణ సార్ణ అలాా హ్ సార్ణ వలా పాశాంతత లభసుు ంది, 
నమాజులో ఖురానును పరిశ్లలించినట్్లా తే హిదాయతులో, ఈమానులో, బుదీు  వివేకాలోా  వృదిుపాాపిుసుు ంది 
పర్లోక చింతన చేసినట్్లా తే హృదయానికి మ దడుకు పాాపంచిక ఆలోచనల నుండ ివిముకిు కలుగుతుంద.ి 

• శారీర్క ప్రయోజ్నాల్ు :- వజూ దాారా పరిశుబాత, శారీర్క వాాయామం-అంట్ే నమాజుకు రావడం పో వడం, 
లేవడం, వంగడం, సజాు చేయడం, కూరోువడం మొదల ైనవి.  

• సమయ పాల్న్ అల్వాట్వుతుీంది: ఉదాహర్ణకు సమయానికి నిదిాంచడం,మేలగకవడం,నమాజుల పాకార్ం 
పాణాళ్క ర్ూప ందించుకోవడం మొదల ైనవి  

• సామలజికప్రయోజ్నాల్ు:- రోజూ మతుాలతో, ప ర్సగువారితో, బంధువపలతో సమావేశాలు జర్సగుతాయి, వార ి
మంచి చెడులు తెలుసాు యి, మరియు అవసర్మ ైతే వారిక ి సహాయం చేయగలుగుతాము, బంధాలు 
బలపడతాయి, సమాజం మ ర్సగుపడుతుంది. 

• ముఖ్యమ ైన్ ల్లభీం:- పర్లోకంలో  శాశ్ాతంగా సాఫలాం దకుకతుంది. 
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ఈ సాఫలా జాఞ పిక’ఎందుకంట్-ేమనిష్ి తన పపరోగతికి అవరోధం ఆట్ంకం ఏర్ుడుతుందని నమాజుకు రాడు’ ఒక 
వసుు వపను వెతుకుతూ దానికి విర్సదుంగా పరిగ తేు  ఒక మూర్సు డి  వల  

➢ ُِّ َِِِّّّاهلَل ُِِِّّّك بَرُِّأ َِِّّاهلَل َِّٰلِّ،ََِّلِّإ ِّك بَرُِّأ اِلَُِِِّّّلَِّّإ ِِِّّّه  - చివరిలో అజాను పాార్ంభ వాకాాలు’మళ్ళళ వచాుయి.కానీ ఇకకడ బహుశా 
అలాా హ్ యొకక గొపుతనానిన అంగీకరిసూు  ర్ండ’ి అనే సందేశానిన  పాకట్టసుు ంది’-ఒకవేళ నువపా 
అంగీకరించకపోయిన ఆయన గొపువాడే-నువపా రావడం వలా’-రాకపో వడం వలా  ఆయన మహ ననతలో ఎలాంట్ట 
మార్సు ఉండదు-రానట్్లా తే నీకు నువేా హానీ తలపెట్టు కుంట్యవప’ఒకవేళ ఆయన పిలుపపకు సుందించి హాజర్స 
పలికిత ేపాాపంచిక పర్లోక సాఫలాం నువపా ప ందగలవప. 
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ఫజ్ర్ యొకక అజ్ఞన్ుల్ో ఎకుకవగా జ్ోడిీంచబడిన్ ప్దాల్ు:-  హయాా అలల్ ఫలాహ్’తర్సవాత ఈ పదాలను 
ర ండుసార్సా  చెపాులి. 

  3 

ٰلوةُِّ م ِِّّم  نََِِّّخي ر ِِّّاَلصَّ ِّ.ِّالنَّو 
నమాజు ఉతుమమ ైనది నిదాకంట్ే ِّ501:ابوداؤد  

➢ నిదా మర్ణానిక ిసమానం మరియు నమాజు సిసల ైన జీవితం! నమాజు అనునది అలాా హ్ యొకక పిలుపప, మరియు 
నిదా మనసు యొకక పిలుపప-నిదా శారీర్క పాశాంతతనిసుు ంది, నమాజు ఆతాకు శాంతిని చేకూర్ససుు ంది, 
గుర్సు ంచుకోండ,ి ఫజర్ సమయంలో నిదిాంచడం శారీర్క పాశాంతతను పాసాదించదు అది మనిష్ికి నషాు నిన 
చేకూర్ససుు ంది ఎకుకవ శాతం మ దడు మరియు గుండె సంభంధిత వాాధులు ఉదయం సమయంలోనే దాడిచేసాు యి, 
ఉదయం సమయంలో వాతావర్ణంలో ఉండే తాజాదనం ఆరోగాానికి చకకని ఔషధంలా పనిచేసుు ంది,  

ఇఖ్లమతు ప్దాల్ు:- నమాజు కోసం ఇఖామతు చెపెుట్పపుడు అజాను పదాలు తిరిగి చెపు బడతాయి, కానీ َِّّال َفََلح ِِِّّّعَلَىَِِِّّّحي  
తర్సవాత ََِّْلةُِِِّّّقَاَمت ِِِّّّقَد ఖద్ ఖామ తిసులాతు (నిశ్ుయంగా నమాజు నిలబడింది) ర ండు సార్సా  الصَّ  చెపుబడుతుంది.   

406   

ََلةُِِّّقَامَت ِِّّقَدِّْ ِّ.ِّالصَّ
నిశ్ుయంగా    నిలబడింది  నమాజు  ۔ 

వజూ సిర్ణల్ు: వజూ పాార్ంభంచేదుఆ ِّ م اِل ِِِّّّب س   మరియు  వజూ తరాాత  దుఆ కిరంద తెలుపబడుతుంది:-  
వజూ తదుపర ిదుఆ యొకక విశ్లషుత:-దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం ఇలా పావచించార్స: మీలోని ఒకర్స ఏకాగరతతో 
నిషుతో వజూ చేసి ఆ తర్సవాత ఈ దుఆ చదివిత ేసారొ్ం యొకక ఏడుతలుపపలు అతనికోసం తెర్సచుకుంట్యయి అతను 
కోరిన దాార్ం నుంచి వెళావచుు.(తిరిాజీ) 

َِّ هَدُِّأ َِِّّش  ِّاِلَُِِّّلَِّّإ ِِّّٰلهَِّإ َِِّّلَِِّّّن ِّأ
నేను సాక్ష్యామసుు నానను ఆ లేడు ఆరాదుాడు తపు అలాా హ్ 
షహదతు, షహీదు,  

చూసిన సాక్ష్ి     ََِّل కాదు ِّمَا -కాదు,ఏమిటి,ఏదైతే  َِّّإ َل: తపు కానీ   

➢ దీనికి సంభందించిన వివర్ణ అజాను పాఠంలో గడిచింది 
➢ మర్ణానిన గుర్సు పెట్టు కోండి-: మహనీయ దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం పావచించార్స: ఎవర ిచివర ిపదాలు 

ِّهَََِّلإ ٰل ِّإ َلَِِّّّ ‘اِلُِِّّ  అవపతాయో అతను సారొ్ంలో పావేశిసాు డు.-(అబూదావూదు:3116) మరొక హదీసులో ఉంద:ి 

మర్ణఅంచులోా  ఉననవాకిుకి اِلُِِِّّّإ َلَِِِّّّّهَََِّلإ ٰل‘  చదివిసూు  ఉండండి’-(ముసాిం-917) 
➢ ఒక అతావసర్ విభ్యగపప డాకుర్స (emergency Doctor) అర్బు దేశ్ంలో డూాట్ట చేసుు నానడు, అతను తన సరీాసులో 

కొంతమందిని  చనిపో తుంట్ే చూశాడు, అందులో  ఒకకర్ూ లేదా ఇదుర్స మాతామే కలిమా చదివార్స’- 
➢ ఒకవేళ అలాా హ్ సార్ణ ననట్టపెై ఉంట్ ేచనిపోయిేట్పపుడు కూడా కలిమా’చదివే భ్యగాం దకుకతుంది. 
 

పాఠం నంబర్స 6(a&b) ముగిస ేసరికి మీర్స 63 
కొతు  పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స అవి 
ఖుర్’ఆనులో 23267 సార్సా  వచాుయి! 

ఫజర్ యొకక ఆజాను ఇఖామతు 
మరియు వజూ తదుపరి దుఆ పాఠీం 6a 
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 40  

َده ِّ ِّ،ِّلَه ِِّّكََِّشر ي َِِّّلَِِّّوَح 
ఆయన ఒకకడు మాతామే ఏ భ్యగసాామ లేడు ఆయనకు, ఆయనకొర్కు  

َِِِّّّ،ِّوَاح دِّ ي دَِِِّّّحد،ِّأ ر ك،ُِِِّّّشَرََكء،َِِِّّّشر ي َك،ِِّّتَو ح  ر كِِِّّّش   ఆయనకు, ఆయనకొర్కు :لَه ِِّّمُش 
➢ ఇకకడ మళ్ళళ అలాా హ్ ఏకతా’అంగీకార్ం  [మూడు సార్సా ] మరియు ష్ిర్సక’యొకక పరిపూర్ణ ఖండన పాకట్టంచబడింద ి

లేదంట్ే సాఫలాం కఠినమవపతుంది, ఎందుకంట్ే అలాా హ్ తాలా ష్ిర్సకను ఎననట్టకట క్షమంచడు’అందువలా ష్ిర్సక 
పామాదానిన మనసులో పెట్టు కుని చదవండ.ి  

َِّوَِّ هَدُِّأ َِِّّش  ِّ.ِّلُه َِّورَُسو ِِّّعَبُْده ِِّّمَُحمًَّداِِّّنَِّّأ
మరియు నేను సాక్ష్యామసుు నానను ఈ విధంగా ముహమాద్ ఆయన దాసుడు మరియు ఆయన యొకక పావకు 

షహదతు    -షహీదు  َِّ َِِِّّّ،ِّن ِّأ ِّ:ِّنَِّّأ
ఆ, 

నిసుందేహంగా  
 :ِّمَُحمَّدِّ

అధికంగా కటరిుంచబడడవాడు  
ِّه ِِّّلُِّرَُسو ِِّّوَِِّّه ِِّّعَبْدُِّ

దాసుడు అతని 
దాసుడు మరియు  సందేశ్హర్సడు 

ఆయన 
యొకక  

➢ అజాను పాఠంలో దీని వివర్ణ గడిచింద-ిఇకకడ ِّ لُه َِّورَُسو ِِِّّّعَبُْده   యొకక పదాలు ఎకుకవగా ఉనానయి, మునుపట్ట 
జాతులోా ని పపణాాతుాలను వారి మహతాకరాాల వలా  వారిని దెైవంగా లేదా దెైవకుమార్సలుగా’ భ్యవించార్స, అలాా హ్ 
ముహమాద్ సలాలాా హు అల ైహివ సలాం యొకక వాసువికతను తెలియపరిచి పాతీ ముమను’ను పాతీరోజు దానిపెై 
సాక్షాం ఇపిుసూు  ఈ ఉమాతులో అలాంట్ట తపపుజర్గకుండా ష్ిర్సక తలుపపలు మూసివేశాడు. 

➢ మనందరిని అలాా హ్’యేి సృష్ిుంచాడు మరియు ఈ పాపంచంలోని పాతీ వసుు వపను కూడా’అందువలా మనం అలాా హ్ 
యొకక సతామ ైన దాసుడిగా జీవించాలి-ముహమాద్ సలాలాా హు అల ైహివ సలాం అలాా హ్ యొకక అతుాతుమమ ైన 
దాసుడు, మరియు ఆయన మనకు పావకు, అంచేత ఆయన మన కొర్కు (అతుాతుమ’ఆదర్ిం)ఉసాయిే హసన. 

 .ِّال مُتََطه  ر ي نَِِِّّّم نَِِّّي ِّوَاْجعَل ن ِِّّالتَّوَّاب ي نَِِِّّّم نَِِّّي ِّاْجعَل ن ِِّّاَللّٰهُمَِّّ
ఓ అలాా హ్! ననున చేర్ుండి అధికంగా  తౌబయ చేసుకునేవారిలో మరియు ననున మార్ుండి పరిశుబాంగా ఉండేవారిలో    

 
:ِِّّا ْجعَل ِّ చేర్సు –

చేయి 
ِّ :ِّي ِّن ِّ
ననున 

:تَابِِِّّّ మర్లాడు 
:تَائ بِِِّّّ మర్లేవాడు 

 పదేపదే  మర్లేవాడు :تَوَّابِّ
ي ِّن ِّ ا ْجعَل ِّ وَِّ ِّ+نمُتََطه  ر ي ِّ،+مُتََطه  ُرو نِّ:ِّمُتََطه  ر 

رِِِّّّ،َطاه رِّ  వజన్ పెై  మరియు మార్సు  ననున ا ف عَلِّ :ِّ ا ْجعَل ِّ َطهَارَةِِِّّّ،َطهُو 

➢ మనిష్ి పదేపదే తపపులు చేసాు డు, చేయకూడని పనులు చేసూు  ఉంట్యడు, లేదా చేయవలసిన పనులు సకరమంగా 
చేయడు అందువలా అతను మాట్టమాట్టకి తౌబయ చేసూ ఉండాలి. 

➢ తౌబయ షర్తులు ఇవి :- మనిష్ి పాపం నుండి ఆగిపో వాలి, చేసిన తపపుపె ైసిగుొ పడాలి, ఇంకోసారి చేయకూడదని 
దృఢంగా సంకలిుంచుకోవాలి, ఒకర ిహకుక కొలాగొట్టునట్్లా తే వారి హకుక వారిక ితిరిగి ఇచేుయాలి.  

➢ పరిశుబాత అంట్’ేదుసుు లు మరియు పాదేశ్ం యొకక శుబాత-అఖీదా మరియు ఆలోచనల యొకక శుబాత-అంట్ే పాతీ 
ర్కమ ైన శుబాతను పాసాదించు.  
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 ర్సకూ స్మర్ణలు  
41  107 

ي م ِِّّيَِّرَب  ُِِّّسبْٰحنَِّ ِِِّّّ.ِّال عَظ 
   సమసు  లోపాలకి 
పరిశుదుు డవప,   నా పాభువప వి . మహ ననతుడు 

పాతీ లోపం , చెడు నుండి 
పరిశుదుు డు  నా శ్రీర్ పాతీ అణువపను పాలించేవాడు. ي م : اَل عَظ   

మహ ననతుడు, గొపువాడు, ఓట్మ లేనివాడు 
ఈ సార్ణాలలో నాలుగు మాట్లు ఉనానయి- వీట్టని ఊహిసూు  అనుభూతి ప ందుతూ చదవండ ి. 

B నా పాభువప పాతీ లోపం నుండి, పాతీ దోషం నుండి పరిశుదుు డు-ఆయన పీడించడు, అనాాయం చేయడు, ఉదేుశ్ాం 
లేకుండా వసుు వపలను పపట్టుంచడు.ఆయనకు అలసట్గాని నిదా గానీ రాదు, ఎవరి భయం ఆయనకు లేదు- 
ఆయన ఆజఞలో ఎట్టవంట్ట దోషం లేదు, నా జీవితంలో పరీక్షకు సంభందించిన పరిసిథతుల పెై నాకు ఎలాంట్ట 
ఫిరాాదు లేదు. 

C ఆయన పాభువప, ఆయన అనిన విధాలుగా మనని ర్క్ష్ిసాు డు, పో ష్ిసాు డు పాతిదీ జాగరతుగా చూసుకుంట్యడు  
ఆయన మన శ్రీర్ంలో కదిలే మలియనా కణాలను మరియు మన శ్రీర్ కణాలలో కదిలే బిలియనా అణువపలను 
ఎట్టవంట్ట సహాయం లేకుండా కంట్లా ల్ చేసుు నానడు ఆయన మనకు పాతీ సమయం ఆకిుజన్ ఇసుు నానడు 
కేవలం ఆహార్ం మాతామ ేకాదు మన ర్కుం మరియు జీర్ణవావసథను సకరమంగా నడిపిసుు నానడు.  

D  ఆయన పాభువప, మనని పాతీ విషయం నుంచి ర్క్ష్ిసూు  పో ష్ిసుు నానడు, పాతీదీ శ్రదుగా చూసుకుంట్టనానడు- ఈ 
కోణానిన అభమానంతో చెపాులి:- ఒక తండి ాలేదా తలాి తన సంతానం గురించి ఇతర్సల ముందు చెపాు ర్స: - నా 
కొడుకు చాలా మంచివాడు-ఆ మాట్లో నిండుపేామ ఉంట్టంది. 

E ఆయన అజీం అంట్ ేమహ ననతుడు అనగా అతాంత గొపువాడు, అతనిని ఎవర్స జయించలేర్స, ఎవర్స అతనిపెై 
ఒతిుడి వేయలేర్స. 

ِّ.َِّحم َده ِِّّل مَن ِّ اهللَُِِّّسم عَِّ
అలాా హ్ వినానడు ఎవర ైతే [తన కొర్కు] ఆయనను పాశ్ంసించాడు    

➢ అలాా హ్ పాతీఒకకరినీ వింట్యడు-ఇకకడ హందు’సుు తించువాడిని వినానడు’అనడానికి అరా్ం’అతని దుఆ’ను 
ఆమోదిసాు డు, అందువలా మనం అతాంత ఆసకిుతో ఆయనను సుు తించాలి’[ُِّرَبَّنَاِِّّوَلَكَِِِّّّال َحم د](ర్బీనా వలకల్ హందు) 

➢ అలాా హ్ తఆల కు  మన సుు తుల అకకర్ ఏ మాతాం లేదు, మన సుు తుల వలా ఆయనకు ఎలాంట్ట పాయోజనం 
చేకూర్దు, సుు తించకపో తే ఎలాంట్ట నషుం ఆయనకు వాట్టలాదు, సుు తించడం వలా సంపూరిుగా మనకు  మాతామే 
లాభం కలుగుతుంద.ి  

 

పాఠంనంబర్స 7(a&b) ముగిసేసరికి మీర్స 80 
కొతు  పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి 
ఖురానులో 26082 సార్సా  వచాుయి. 

పాఠీం 7a 
ర్సకూ, ఆ తదుపరి మరియు 

స్జాు’యొకక దుఆలు 

www.un
de

rst
an

dq
ura

n.c
om



                  23 

P a

g e  

www.understandquran.com 

 ال َحم دُِّ وَلَكَِِّّرَبَّنَاِّ
ఓ మా పాభువా మరియు నీకోసమే సర్ాప గడులు 

➢ ర్బీనా’ సారిసూు  ఈ పదఅరాా నిన మ దడులో సారిసేు  మనం హృదయంతో అలాా హ్ సోు తాం మరియు ఆయన కృతజఞత 
దానంతట్ అదే వెలువడుతుంది.-హందు యొకక అరా్ం ఇదే పాశ్ంస మరియు కృతజఞత 

➢ సహృదయంతో  – కొనిన సార్సా  కృతజఞతతో ’మరికొనిన సార్సా  పాశ్ంసలతో సుు తించండి . 
➢ ర్సకూ యొకక మరొక సార్ణ మహనీయ దెైవపావకు సలాా లలుు  అల ైహివ సలాం ర్సకూ నుండి తల ఎతిుతే ఇలా 

అంట్యర్స -[తిరిాజీ: 266] 
مََوات ِِِّّّم ل ءَِِِّّّال َحم دُِِِّّّوَلَكَِِِّّّرَبَّنَاَِِِّّّحم َده ،ِِِّّّل مَن ِِِّّّاهللَُِِِّّّسم عَِّ ِِِّّّوَم ل ءَِِِّّّالسَّ َر ض  ئ تََِِِّّّماِِِّّّوَم ل ءَِِِّّّبَي نَهَُماَِِِّّّماِِِّّّوَم ل ءَِِِّّّاْل  ء ِِِّّّم نِِِّّّْش  ِِّّ۔ بَع دَُِِِّّّشي   

➢ కొతుపదాల తర్సా మా కిరంద ఇవాబడింది : -  
1 310 461  266 

مٰٰوت ِِّّم ل ءَِّ ِِّّوَم ل ءَِِّّالسَّ َر ض   بَي نَهُمَا،ِِّّمَاِِّّوَم ل ءَِِّّ اْل 
ఆకాశాలను నింపేయడం - భూమ ను నింపేయడం నింపేయడం అందులో  ఆ ర ండింట్ట  మదాలో 

  3 283 198 

ئ تَِِّّمَاِِِّّّوَم ل ءَِّ ِّ.ِّبَع دُِِّّء ِّي ِّشَِِّّم نِِّّْش 
మరియు నింపడం. ఆ అనీన వసుు వపలు. నీవప కొర్సకునేది వసుు వప తో తర్సవాత ۔  

➢ ఈ సార్ణ యొకక పదాలు మహ ననతమ ైనవి, అలాా హ్ పావకు జీవితచరితాను చూడండి, ఆయన నిర్ంతర్ పరీక్షలకు 
గుర్యాార్స, దెైవమారొ్ంలో కఠినంగా భ్యదింపబడాడ ర్స, ఆయనకు ర ండు పూట్ల భ్ోజనం ఒకపూట్ తరాాత 
ఇంకోపూట్కు కడుపప నిండా దొరికేదీ కాదు ర ండవ వెైపప  ఈ సార్ణలను చూడండి-ఇందులో ఆయన 
ఉపయోగించిన పదాలు గమనించండి’అందులో పావకు అలాా హ్ కృతజఞతకు సుు తులకోసం ఉపయోగించిన  పదాలను 
ఏ మనిష్ి చేర్సకోలేడు!  

➢ ఆధునిక పరిశోధనల పాకార్ం ఈ పాపంచంలో విజయవంతమ ైన, సంతోషకర్మ ైన జీవితం గడపడానికి మనిష్ి 
కృతజఞత (gratitude) కు చెందిన ఆలోచనలు కలిగి ఉండాలి ఒకముసిా మేతర్ ప ా ఫెసర్ సలహా ఇసూు  ఇలా అనానడు:-
పాతీరోజూ రాతి ాపడుకునే సమయంలో పాతీవసుు వపకు కృతజఞత తెలుపపతూ మీర్స మీ శ్రీరానిన కృతజఞత నీట్టతో 
నింపండ ిబహుశా మీ శ్రీర్ం లోని అనువణువప కృతజఞతలో ఈదుతుంది. 

➢ ఇపపుడు దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం యొకక ఈ మహాగొపు సార్ణ ను చూడండి’అందులో దెైవపావకు 
సమసు  ఆకాశాలను సమసు  భూములను మరియు సమసాు నిన కృతజఞతతో నింపాలని కోర్సకుంట్టనానర్స, అంతేకాదు 
దుఆ చివర ివాకాాలు ఆయనకు గల అసంఖాాక కృతజఞతభ్యవానిన సూచిసుు నానయి, దెైవపావకు ఇలా అంట్టనానర్స 
- ఓ అలాా హ్{‘భూమాాకాశాల}తర్సవాత నీవప కోరిన వాట్టని కూడా నింపివేయి’బహుశా పావకు అంట్టనానర్స ఓ 
అలాా హ్ భూమాాకాశాల కంట్ే కూడా పెదుది మీకు ఇషుమ ైనదాని గురించి నాకు తెలిసి ఉంట్ే దానిని కూడా కృతజఞతతో 
నేను నింపడానికి పాయతినసాు ను-అలాా హు ఆలము. 

➢ కృతజఞతభ్యవాలను వాకుపర్ుడానికి  దెైవపావకు తెలియజేసిన ఈ విధాన దూళ్ ని కూడా నేట్ట success trainers 
చేర్సకోలేర్స . 
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  స్జాు స్మర్ణలు  

َِِّّيَِّرَب  ُِِّّسبْٰحنَِّ ِّ.ِّع لِّٰاْل 
పరిశుదుు డు,  నా పాభువప  అందరికంటే్ మహ ననతుడు . 

َع لِّٰ-أَع ٰل،ِّ మహ ననతమ ైన 9 عَل ى ِّ  11   (అనినంట్టకంట్ ేమహ ననతమ ైనది):ِِّّاْل 
సజాు ’అనేది సంపూర్ణ సమర్ుణకు సంకతేం ఇందులో కూడా నాలుగు విషయాలు ఉనానయి-వీట్టని ఊహిసూు  
అనుభూతిచెందుతూ చదవండ’ి- (1) అలాా హ్ పవితాత (2) ఆయన పాభువప అవాడం (3) అభమానంతో ఆయన నా 

పాభువప (4) ఆయన మహ ననత-మొదట్ట మూడు విషయాల పాసాు వన  ِِّّ ي م  ُسبْٰحَنِّرَب  َيِّال عَظ  లో వచిుయుననది- 

َع لِّٰ ➢ అనగా అనినంట్టకంట్ే ఎతుు -اْل  లో’అనినంట్టకంట్ ేమహ ననతమ ైనది-నేను నా తలను నేలపెై పెట్యు ను మరియు 
అలాా హ్ అర్్’పెై అనినంట్టకంట్ే పెైన’-ఇది ఒకదాసుడి వాసువ ప జీషన్’-దాసుడు అలాా హ్’కు సజాు లో అతాంత 
సమీపంగా ఉంట్యడు.  

➢ తసీీహ్ సందేశ్ం-ఆధునిక పరిశోధనల పాకార్ం ‘ఈ పాపంచంలో పపరోగతిని సాధించాలనాన సంతోషంగా ఉండాలనాన 
మనిష్ిలో ర ండు విషయాలు ఉండితీరాలి, సానుకూల థృకుథం[positive attitude] మరియు కృతజఞతాభ్యవం 
[gratitude]- పెైన కృతజఞత గురించి పాసాు వన వచిుంది, -మన నమాజు యొకక పాతీ ర్కాతు సాథ పన 

‘అల్’హందులిలాా హ్’తో పాార్ంభమవపతుంది, َِّدُِّم ِّحَِّال ِِِّّّكَِّلَِّو  తో ముగుసుు ంది!  ఇపపుడు ర్ండ ితసీీహ్’వెైపపకు . 
• మనం పాతీ ర్కాతులో  9 సార్సా  తసీీహ్’ అంట్ే పాతీరోజు 200 సారా్కు పెైగా తసీీహ్ చదువపతాము, నమాజులో 

అనినంట్టకంట్ ేఎకుకవగా చదవబడే సార్ణ కూడా ఇదే’(ُِّسبْٰحَنِّرَب  ي)-గుర్సు ంచుకోండ!ి అలాా హ్ ఏదెైన విషయానిన  
మర్సమార్స చేయాలని మనలిన కోరితే దానికి ఒక  పాతేాక కార్ణం ఉంట్టంది అది  మన ఆలోచనలు అధికంగా 
శిక్షణ ప ందట్ం.  

رَب  يِّ  • లో వివిధ కొణాలలో శిక్షణ ఉంద’ి-అనినంట్టకంట్ే ముఖామ ైనది అలాా’ُسبْٰحَنِّ హ్’కు ఎవర ి సహాయం, 
మరియు ఏ భ్యగసాామ అవసర్ం లేదు-దీనికి ఈ అరా్ం కూడా ఉంది అలాా హ్ ఇచిున ఇసాా మీయ ఆదేశాలు, 
నమాజు, ఉపవాసం, పర్దా మొదల ైనవి ఇందులో ఎట్టవంట్ట దోషం, లోపం లేవప ఎందుకంట్ే అలాా హ్’లో 
ఎట్టవంట్ట లోపం, దోషం లేదు.  

• అలాా హ్ పరీక్ష నిమతుం నాకు ఏవెైతే వసుు వపలు ఇచాుడో  ఉదాహర్ణకు’నా ముకుక, ర్ంగు, ప డువప, వంశ్ం, 
దేశ్ం, దానిపరిసిుతులు మొదల ైనవి. ఈ పరీక్షలలో ఎట్టవంట్ట లోపం లేదు, -నేను మాతాం ఈ దుఆ చేసూు  
ఉండాలి అలాా హ్ నేను మీకు విర్సదుంగా నా ననట్టఫెై లేదా మనసులో ర్వాంత ఫిరాాదు చేయకుండా నా వంతు 
కృష్ిని చేసే భ్యగాానిన పాసాదించు మీర్స నా సమసాలను పరిషకరిసూు  ఉండండ’ిమరియు నాకు పాపంచంలో 
పర్లోకంలో సాఫలాం లభసుు ంది.  

• తసీీహ్’చేసేట్పపుడు మనం వంగుతాము, నేలపెై మన తల పెట్టు  చదువపతాము, అది కూడా  అని పేామతో  رَب  ي ِّ 
బహుశా మనం అంట్టనానము’-ఓ అలాా హ్ నేను చాలా ఆనందంగా ఉనానను, నాకు ఎలాంట్ట ఫిరాాదు లేదు 
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ఒకవేళ మనం ఈ అనుగరహాలతో పాట్ట తసీీహ్ చేసేు  ‘మనలో ఉననతమ ైన సానుకూల థృకుథం’ పెప ందుతుంది, 
దాని ఎదుట్ ఒకకశాతం కూడా  ‘నేట్ట సక ుస్ ట్్ైనైెర్ు’ మీకు ఇవాలేర్స. 

• గుర్సు ంచుకోండ!ి అలాా హ్ చేసే ఏ కార్ాంలో లోపమనేది లేదు, పరిసిథతులు మనకోసం పరీక్షగామార్సతాయి   
మరికొనిన మన తపపులకు పాతిఫలాలుగా వసాు యి, పరిసిథతులు ఎంత చెడిన సహనం పాట్టసూు  వీల ైనంత వర్కు 
మంచి పనులు చేయడానికి కృష్ి చేయండ-ిఇందులో విజయ ర్హసాం’ఇమడి ఉంది.  

తస్బీహ్’న్ు జీవితీంల్ోక ితీసుకుర్ీండి :-  
• దుఆ :  ఓ అలాా హ్’జీవితంలోని పాతీ పరీక్షలో ఎట్టవంట్ట ఫిరాాదు చేయకుండా అంగీకరించే సహాయానిన 

మరియు నాకు ఇలా ఎందుకు జరిగింది ? అని అడగకుండా ఉండ ేశ్కిుని నాకు పాసాదించు . 
• ఆతాపరిశ్లలన: ఎనినసార్సా  నేను నా ర్ంగు’ ముకుక, ముఖం, శ్రీర్ం, వంశ్ం, వాతావర్ణం, దేశ్ం, పరిసిథతులు, 

మొదల ైనవాట్ట గురించి  ఫిరాాదు చేశాను?ఆతా పరిశ్లలన చేసుకోవాలి 
•  పాణాళ్క :- నేను ఇలాంట్ట ఫిరాాదు’మరొకసారి జర్గకుండా పాయతినసాు ను- 
• తబాీగు :ధర్ా పాచార్ం-ఇతర్సలకు కూడా బో ధిసాు ను . 
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6   46 

يَّاتُِّ لََواتُِِِّّل  ِِّّاَلتَّح  ي  بَاتُِِّّوَالصَّ  ،ِّوَالطَّ
సమసు  ననట్ట ఆరాధనలు,  కేవలం అలాా హ్’కు మాతామే సమసు  [శారీర్క]బౌతిక ఆరాధనలు ఆరిథక ఆరాధనలు కూడా ఆయన కొర్కు మాతామే  

يَّةِِّّ يَّات కు బహువచనంِّتَح  కొర్కు  అలాా :ل ِّ ِِِّّّتَح  హ్  َصٰلوة కు బహువచనం ِِّّيَّةِّ َصلََوات يَّات కు బహువచనంِّتَح    ِّتَح 
➢ సమసు  ఖ్ౌలి ఆరాధన్ల్ు: నమాజు, సార్ణ, పారాయణం, దావతు, తబాీగు, మంచిసంబయషణ, ఉపదేశించడం, 

సనాారొ్ం చూపడం, సలహా ఇవాడం మొదల ైనవి . 
➢ సమసు  శారీర్క ఆరాధన్ల్ు: నమాజు, ఉపవాసం, హజా, శిక్షణ ఇవాడం, సహాయం చేయడం, విదాా, ధర్ా సందేశ్ 

పాచార్  కార్ాకరమాలకు వెళళడం ఇవనీన అలాా హ్ కోసమే 
➢ సమసు  డబుీ ఆరాధన్ల్ు: హజా , జకాతు, దానదరాాలు మొదల ైనవి . 
➢ బుఖార ీమరియు ముసిా ం హదీసుల పాకార్ం దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం ఒకసారి ఇలా సెలవిచాుర్స 

డెబ ైీవేల 70, 000 మంది సారొ్ంలో ఎట్టవంట్ట ల కకలపపసుకాలు లేకుండా పావేశిసాు ర్స’మరియు ఆయన ఇది కూడా 
చెపాుర్స వీర్స ‘మంతాాలు చదవర్స ఇతర్సలతో చదివించర్స’-చెడు శ్కునాలను విశ్ాసించర్స’కేవలం అలాా హ్’ను 
మాతామ ేవిశ్ాసిసాు ర్స .ఇది వినన ఉకాకషా బిన్ ముహ్’సిన్’ నిలబడి ఇలా అనానర్స- ఓ దెైవపావకు సలాలాా హు 
అల ైహివ సలాం నాకోసం దుఆ చేయండ ిఅలాా హ్’ననున అందులో ఒకడిగా చేయమని’దెైవపావకు ‘నువపా అందులో 
ఒకడివి’అని చెపాుర్స’తర్సవాత ఇంకో సహాబీ నిలబడి ఓ దెైవపావకు ‘నేను కూడా అందులో ఒకడినవాాలని’నా కోసం 
కూడా మీర్స దుఆ చేయండి’అని అడిగార్స, దానికి దెైవపావకు స ‘ఉకాకషా ఇందులో నీ కంట్ ే ముందు 
అదిగమంచాడు.(బుఖారి 5752, ముసాిం218)  

➢ ఈ హదీసు దాారా మనం ఈ విషయం నేర్సుకోవచుు  – అది మనం మంచి మాట్ వినన వెంట్నే దాని భ్యగాం గురించి 
దుఆ చేసుకోవాలి-ఓ అలాా హ్ మాకు ఆ పని చేసే భ్యగాానిన పాసాదించు-లేకపో తే మరొకర్స దానిని అదిగమసాు ర్స పాతీ 
దుఆతో పాట్ట గతించిన కాలం యొకక పరిశ్లలన చేసుకోవాలి, మరియు భవిషాతుు  పాణాళ్క కూడా సిదుంగా ఉండాలి.  

يَّاتُِّ ➢ అతుహియాాతు పాార్ంభంలో మూడు ఆరాధనల పాసాు : اَلتَّح  వన వచిుంది, కనుక నేను ఈ దుఆ చేయాలి ఓ 
అలాా హ్ ఈ మూడు విషయాలోా  పాలూొ నే భ్యగాానిన నాకు పాసాదించు. 

➢ ఆతిప్రిశీల్న్:-బయష ఎలా ఉంది? శ్కిు (ముఖాంగా మ దడుది)ఎకకడ వినియోగించబడుతుంది? డబుీలు ఎకకడ 
ఖర్సు చేయబడుతుననవి? 

➢ పాా న్ు: సర ైన పాా ను ర్ూప ందించండి, మరియు దానిని పాచార్ం కూడా చేయండ.ి 
42  75 114 3 

ََلمُِّ َِِّّعَلَي كَِِّّاَلسَّ ُِِّّيُِّّالنَّب ِِّّيُّهَاِّأ مَة ِّ،ِّوَبََرََكتُه ِِّّاهلل َِِّّورَح 
శాంతి 

కుర్సవపగాకా మీ పైె 
ఓ 

'సందేశ్హర్సడ/'పావకు మరియు అలాా హ్ యొకక కర్సణ మరియు ఆయన శుభ్యలు కురియుగాకా! 
َِّ ََلمُِّا ِّلسَّ
: పూర్ణపరి

శాంతిِّ
َِِّّيَا،ِِّّكَِّ ِِّّعَلَى َِِّّيَاِِّّيُّهَا،ِّأ ఓِِّّ:ِّيُّهَاِّأ

َِّلنَّب ِّيُِِِّّّّ   أَن ب يَاءِّ కు బహువచనం ا
مَةُِّ ِّوَِّ ِّه ِّ بََرََكتُِّ وَِِِّّل ِّا رَح 

పెై మీ మరియు కార్సణాం  అలాా హ్ 
యొకక  మరియు శుభ్యలు   

  కు బహువచనంِِّّبََركَةఆయనయొకక  

పాఠంనంబర్స 8 (a&b ) ముగిసే సరికి  మీర్స  93  
కొతు  పదాల అరాా లు  నేర్సుకుంట్యర్స  అవి 
ఖురానులో  27 , 536 సార్సా  వచాుయి. 

తషహ్హుదు పాఠీం 8a 
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➢ పెైన పేరొకనబడిన మూడు ఆరాధనలను ఉతుమంగా ఆచరించి మరియు మాకు అది ఎలా చేయాలో బో ధించిన 
మహనీయుడికి అంట్ే  ముహమాద్ సలాలాా హు అల ైహివ సలాం కోసం  మూడు విషయాల దుఆలు ఉనానయి 
శాంతి, కర్సణా, శుభ్యలు . 
B సలాము కలుగును అనగా శాంతి కలుగును అంట్ ేఅలాా హ్ మమాలిన పాతీ కటడు నుండి ర్క్ష్ించాలి.   
C  కర్సణ కలుగును- అనగా ‘అలాా హ్ యొకక మేలు, దయానుగరహాలు కురియుగాక! అలాా హ్ పేామతో 

మమాలిన జాగరతుగా చూసుకొనుగాక 
D  శుభ్యలు కురియును - పాతీ మంచి, మేలులో వృదిా  కలుగుగాకా 

➢ ఒండొకరిక ి‘అసులాము అల ైకుం’ అరా్ం -మీపెై పాతీ ర్కమ ైన శాంతి కలుగుగాకా (ِّ اَل) అంట్ ే‘పాతీ ర్కమ ైన మరియు 
పరిపూర్ణ శాంతి -అంట్ ేదీను’ ఈమాను, ఆరోగాం, డబుీ, వంశ్ం, వాాపార్ం, ఉదో ాగంమొదల ైనవి పాతీదానిలో మీర్స  
క్ష్ేమంగా ఉండాలి, ఎట్టవంట్ట దోషం, లోపం, అయిషుకర్మ ైన వసుు వప, మాట్ రాకూడదు. 

➢ హలో, హాయి-గుడ్ మారినంగ్ కంట్ ేఇది చాలా మహతుర్మ ైన విషయం మరియు ఇది చెపుడం వలా పపణాంతో 
పాట్ట సుననతు పెై ఆచర్ణ యొకక పపణాం పాతేాకంగా లభసుు ంది.  

   125  

ََلمُِّ ي نَِِّّاِل ِِّّع بَاد ِِّّوَعَلِِّّٰعَلَي نَاِِّّاَلسَّ ل ح  ِّ،ِّالصّٰ
అలాా హ్ యొకక శాంతి మనపైె అలాా హ్ యొకక దాసులపైె కురియుగాకా  (వార్స) పపణాపపర్సషులు   

ََلمُِّ  కురియు శాంతి:اَلسَّ
ََلمُِّ ِّعَلَي ُكم ِِّّاَلسَّ

 ِّع بَادُِِّّاهلل ِّ۔  కు బహువచనంِّ ِّعَبُْداهلل ِِّّعَلِّٰ وَِِّّنَاِّ ِِّّعَلَىِّ
ي ن۔కు బహువచనంِّ عَاب د  عَاب ُدو ن،ِّعَاب د 

 కు బహువచనం َصال ح

ي ن۔ِِّّ   పైె  మా  మరియు  పెై َصال ُحو ن،َصال ح 

➢ అలాా హ్ బహుమతి ఎవరిక ి: పావకులు, సతావంతులు, అమర్సలు, పపణాాతుాల కోసం, ఇకకడ మొదట్ దెైవపావకు 
పెై శాంతి మళ్ళళ మనపెై ఆ తర్సవాత పపణాాతుాలపెై-ఇర్సవపరి కోసం (పావకు మరియు పపణాాతుాలు) ఇన్ షా అలాా హ్ 
దుఆ సీాకరించబడుతుంది ఈ దుఆలో  (ِّعَلَي نَا) మదాలో ఉంద,ి మొదట్టవార్స తర్సవాత వార్స 
అంగీకరించబడినపపుడు అలాా హ్ కర్సణపటా్ మనకు  నమాకం ఉంది, మదావార్స కూడా అంగీకరించబడతార్స. 

➢ గుర్సు ంచుకోండ!ి అలాా హ్ కర్సణను  ఎవర ైత ేఆచర్ణల దాారా పపణాాతుాలు చేసినట్టా గా ప ందట్యనికి పాయతినసాు రో 
వారిక ిమాతామ ేఅది దకుకతుంది, ఇందులో మనకు ఒక ర్హసాసందేశ్ం ఉంద ిఅది ‘దుఆ తో పాట్టగా మంచివాడిగా 
పపణాాతుాడిగా మార్డానికి పూరిుగా పాయతినంచాలి . 

➢ పాతీరోజు కోటా్ జనాబయ నమాజులో ఈ దుఆ చేసూు  ఉంట్యర్స, ఒకవేళ మనం వారి దుఆ కు అర్ుత సంపాదించాలంట్ే 
‘మనం కూడా ఉతుమంగా మార్డానికి పాయతినంచాలి, ఓ అలాా హ్ మముా కూడా పపణాపపర్సషులజాబితాలో 
చేర్సు’తదాారా మేము వార ిదుఆ లాభం ప ందగలము . 

➢ ఉతుముడిగా మార్డానికి, ఉతుములతో ఉండట్యనికి పాా ను ర్ూప ందించండి . 

َِّ هَدُِّأ َِِّّش  ِّ،ِّاِلَُِِّّلَِّّإ ِِّّٰلهَِّإ َِِّّلَِِّّّن ِّأ
నేను సాక్ష్యామసుు నానను  అది  వాసువ ఆరాధుాడు ఎవడు లేడు  అలాా హ్ తపు  

َِّ هَدُِّأ َِّ:ِّش    వజను  ف عَلُِّأ

సాక్షాం, అమర్సడు, పాతేా క్ష 
సాక్ష్ి  

َِّ َِِّّن ،أ نَِّّأ : అది, 
నిసుందేహంగా  

 లేడు :  َِّلَِّ
   కాదు,ఏమట్ట,ఏదైెతే  مَاِّ  
ِّٰال هَة కు బహువచనం  ٰلهإ ِّ ِّ 

  కానీ,తపు :  َلَِّّإ ِّ
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➢ ఇంతకు ముందు గడిచిన దానిపాకార్ం ఒక వెైదా డాకుర్ అర్బుీ దేశ్ంలో అతావసర్వార్సడ లో పనిచేసుు నానడు, అతను 
-తన సరీాసులో ఎంతో మందిని తన ముందు మర్ణించగా చూశాడు కానీ అందులో ఒకకర్ూ లేదా ఇదుర్స మాతామే 
కలిమా చదివార్స'అని చెపాుడు.  

➢ ఒక వృదుా డు మర్ణానికి చేర్సవలో ఉనానడు, డాకుర్ అతని కొడుకుతో వెళ్ళ మీ తండిాక ికలిమా’చదవమని చెపపు’-
అని అనానడు కొడుకు పదే పదే కలిమా చదివాడు, కానీ తండిా మాతాం కలిమా చదవలేదు, కుమార్సడు అర్బిలో 

ఇలా అనానడు తండిాగార్స - َِِّّاِلُِِِِّّّّهَِّٰلِّإ َِّل إ َلَّ -అని జపించండి’దానికి తండి ాఅర్బుీ కాబట్టు  అర్బీలో ఇలా జవాబిచాుడు 
కుమారా! చదువపదామని కోర్సకుంట్టనానను కానీ రావడం లేదు (ا رفغتسا هلل) 

➢ ఒకరోజు మనద ికూడా ఏదో  నమాజు చివరిదవపతుంది  – అది ఏమట్ల మనకు తెలియదు, ఇది నమాజులో చివర్గా 
షహాదతు యొకక పాకట్న, అందువలా దీనిని పూరిు ఏకాగరతతో’సహృదయంతో చదవండ,ి దానివలా మర్ణానికి 

ముందు కూడా చదివే బయగాం కలుగవచుు హదీసులో వచిుంది  ఎవర ిచివర ిపదాలు ‘ َِّ اِلُِِِّّّإ َلَََِِِّّّّلإ له  అవపతాయో 
అతను సారొ్ంలో పావేశిసాు డు(అబూదావూదు:3116) 

➢ ఎనినసార్సా  మనం అలాా హ్’ను వదిలి మనసు మాట్ వినానము, బహుశా మనసు’ను దెైవంగా 
మార్సుకునానము?ఎనిన సార్సా  మనం ష్ెైతానుకు విదేయత చూపాము అంట్ ే అతనిని ఆరాధించాము’ఎందుకు 
చేశాము?చెడు మతుాలవలా లేదా చెడు వసుు వపల వలా ఇంట్ర నట్ మొబ ైల్ యొకక చెడు ఉపయోగం వలా లేదా 
నిరా్క్షాం మరియు సో మరితనం  వలా ? అలాా హ్ తో దుఆ చేయండ ి ‘ఆయన మనకు సమయానిన మరియు 
వసుు వపలను సవామ ైనరీతిలో వినియోగించే భ్యగాానినపాసాదించుగాక!   

َِّوَِّ هَدُِّأ َِِِّّّش  ِّ.ِّلُه َِّورَُسو ِِّّعَبُْده ِِّّمَُحمًَّداِّ نَِّّأ
మరియు నేను సాక్ష్యామసుు నానను ముహమాద్ ఆయన దాసుడు మరియు ఆయన యొకక పావకు 

هَدُِِّّوَِّ  అధికంగా :ِِّّمَُحمَّدِِّّأَنَِِّّّأَش 
పాశ్ంసించ బడడవాడుِّ 

ِّه ِّ رَُسو لُِّ وَِِّّه ِِّّعَبْدُِّ
మరియు నేను సాక్ష్యామసుు నానను అది దాసుడు ఆయనకు  మరియు పావకు ఆయనకు 

➢ అజాను పాఠంలో దీని వివర్ణ గడిచింది, ఇకకడ  - అబుు హూ’వ ర్సూలుహూ’-పదాలు ఎకుకవగా ఉనానయి, 
మనందరిని మరియు ఈ పాపంచంలోని పాతీ వసుు వపను అలాా హ్’యేి పపట్టుంచాడు .మనం అలాా హ్ యొకక అధీనంలో 
ఉనానము, అందువలా మనం ఆయన యొకక సతామ ైన దాసుడిగా మారి ఉండాలి, మహనీయ ముహమాద్ 
సలాలాా హు అల ైహివ సలాం అలాా హ్’కు అతాంత సమీప దాసుడు, మరియు అతుాతుమమ ైన మాడల్’కూడా 
ఎందుకంట్ ేఆయన అలాా హ్ యొకక సందేశ్ హర్సడు కాబట్టు . 

➢ అలాా హ్ తాలా సెలవిసుు నానడు : َُِِِِّّّّشهََدٓاءَِّاُمَّةًِّوََّسًطاِّل  تَُكو نُو اَِِِِّّّّجعَل نُٰكم َِِِّّّوكَٰذل ك ِِّّعَلَىِّالنَّاس   ‘మరియు అదేవిధంగా మేము 
మమాలిన ఉమాతే వసత్’గా తట్సథ  సమాజంగా చేశాము తదాారా మీర్స పాజల పటా్ సాక్షాం ఇవాగలర్స’ (బఖర్ :143)  
మనందరిపె ై దెైవపావకు తర్సవాత ఒక అతిపెదు  భ్యదాతను మోపబడింది-మనకు అందర ిపటా్ షహాదతు, సాక్షాం 
ఇవావలసి ఉంది  – అనగా ధర్ాం ఏమట్ట ?అని చెపువలసి ఉంద?ిపాతీ నమాజు యొకక తషహుు దులో ఐదు 
నమాజులోా  ఐదు ఇఖామతులోా  అంట్ ేపాతీ రోజు సుమార్స 25 నుంచి 30 సార్సా  వినిపించి మనతో ఈ షహాదతు 
పదాలు పపనరావృతం చేయించి-ఈ పని చేయాలని’ గుర్సు చేయబడుతుంది. 
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➢ పరిచయందర్ూదు-దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం కోసం చేసే దుఆ’ను దర్ూదు అంట్యర్స ఈ రోజు మనం 

సుమార్స 1500 సంవతురాల తర్సవాత వేల మ ైళళ దూర్ంలో ముసిాములుగా ఉనానము, కాబట్టు  అలాా హ్ కట్యక్ష్యల 
తర్సవాత మహనీయ దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం యొకక తాాగాల పాతిఫలం దీనికి కార్ణం.రోజంతట్ట 
అలసట్ మరియు రోజు మొతుం దెైవసందేశ్ం'నిర్ాహించిన తర్సవాత కూడా పావకు ఒక తెగ వదుకి సందేశ్పాచార్ం కోసం 
సాయంతాం వేళ  చేర్సకుంట్యర్స, ఇసాా ం నాకు ఈ తెగ నుండి లభంచింద ికావచుు'అని  నేను ఆలోచించాలి, ఈ 
మాట్ను గుర్సు ంచుకోండి’దెైవపావకు యొకక పాతీ తాాగం నాపె ైచూపిన ఒక దయ, మనం ఆయనకోసం బదులుగా 
ఏమ చేయగలం? వారిని భ్ోజనానికి ఆహాానించగలమా?ఏదెైనా కానుక ఇవాగలమా ?ఏమ చేయలేము కేవలం 
దుఆ మాతామ ేచేయగలము . 

దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం కు పపణాం ఎట్టు  పరిసిథతిలో పాాపిుసుు ంది, అది మనం దుఆ చేసిన 
చేయకపోయినా సర!ేపావకు కోసం దుఆ చేయడమనేది వాసువానికి మనకు లభంచిన ఒక వర్ం, దుఆ చేయడం వలా 
మనకు పపణాం కూడా పాాపిుసుు ంది, హదీసు పాకార్ంగా ఎవర ైతే దెైవపావకు పెై ఒకసారి దర్ూదు పంపపతారో అతనిపెై 
అలాా హ్ పది సార్సా  కర్సణ కురిపిసాు డు(ముసిా ం 408) 

5 2  26  

ِّمَُحمَّد ِِّّٰال ِِّّوَّعَلِِّّٰمَُحمَّد ِِّّعَلَِِّّٰصل  ِِّّاَّمُهلَل
ఓ అలాా హ్ కార్సణాం కురిపించు ముహమాద్ సలాలాా హు 

అల ైహివ సలామ్' పైె మరియు కుట్టంబం పైె' ముహమాద్ సలాలాా హు 
అల ైహివ సలామ్ యొకక 

َِِِّّّصل  ِّ  ِّ: నమాజు చదువప 
ِّعَلَِِّّٰصل  ِّ ِّ: కర్సణచూపప  ِِّّٰعَل:ِّపైِّ   

عَلِّٰ ➢ అరా్ం ఓ అలాా َصل  ِّ హ్ దెైవపావకును ఆయన కుట్టంబీకులను కర్సణించు దయచూపప వారి పేర్సపాఖాాతులను 
అంతసుు లను పెంచు.   

కు ర ండు అరాా   آل ➢ లు వసాు యి: (1) దెైవపావకు యొకక సంతానం మరియు భ్యర్ాలు  )2( అనుసరించేవార్స ఒకవేళ 
మనం ర ండవ అరా్ం తీసుకుననట్్లా తే మనం కూడా ఈ దుఆ లో చేర్సతాము, -అహల్ ‘అంట్ే కేవలం వంశ్లయులు 
మాతామ ేఅరా్ం! 

➢ ఓఅలాా హ్!  నీ పావకు మా పెై అనేక ఉపకారాలు కురిపించాడు, వాట్టకి బదులు ఇవాడం మా వలా సాదామవాదు, నీ 
వదు  పాతీద ీఉంద ికాబట్టు  నువేా ఆయనకు సరోాననతుమ పాతిఫలం నొసగు.   

ِّإ بَْراه ي مَِِّّٰال ِِّّوَعَلِِّّٰبَْراه ي مَِّإ ِِِّّّعَلَِِّّٰصلَّي تَِِِِّّّّكَمَاِّ
ఎలాగ ైతే  మీర్స దయ చూపార్స . ఇబయాహీమ మీద   మరియు కుట్టంబం పైె ఇబయాహీం  

పోِّكَِّ లిన  
 ి మాదిర كَمَاِِّّ  

 నీవప నమాజు చదవిావప :َصلَّي تَِّ

 ఫలా మీద నువపా కర్సణించవప :َصلَّي تَِِّّعَلِّٰ 
 

 ,సంతానం, భ్యర్ాలు آل
అనుయాయులు- 

 

➢ ఒక అరా్ం-ఇబయాహీం అల ైహిసులాంకు అలాా హ్ ఒక గొపు ఇమామతును, పాఖాాతిని పాసాదించాడు, దానివలా 
పాపంచంలోని ముసిా ంలు, క ైైసువపలు, యూదులందర్ూ ఆయనను తమ పావకుగా భ్యవిసాు ర్స, కనుక ఓ అలాా హ్! 

పాఠం నంబర్స (9a&b)  ముగిసేసరికి  మీర్స  
102  కొతుపదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స అవి  

ఖురానులో  27926 సార్సా  వచాుయి . 

దరూదు (దైవప్రవకత కోస్ెం దుఆ) 
 

పాఠీం 9a 
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మహనీయ దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాంకు కూడా అలాంట్ట పాఖాాతిని సాథ నానిన పాసాదించు తదాారా 
భూమపెై  ఉననవార్ంతా ఆయన యొకక పావకుతను అంగీకరిసాు ర్స, -ర ండవ అరా్ం ఓ అలాా హ్!నువపా గొపుగా 
పాసాదించేవాడివి, ఇంతకు ముందు మీర్స ఇబయాహీం అల ైహిసులాంకు అనుగరహించార్స, కాబట్టు  ముహమాద్ 
సలాలాా హు అల ైహివ సలాం వారికి కూడా గొపుగా అనుగరహించండి-అతాంత ఎకుకవగా అనుగరహించండి దెైవపావకు 
పావకులందరికి నాయకుడు . 

➢ ఓ అలాా హ్  ! మాకు నీ సందేశాలను పాచార్ం చేసే భ్యగాానిన పాసాదించు, తదాారా పాజలు అందర్ూ మమాలిన 
అనుకరించేలా చేయండి 

 17 4 

ي د َِِّّحم ي د ِِّّنَّكَِّإ ِّ ِّ.ِّمَّج 
నిశ్ుయంగా నీవప సుు తించదగినవాడవప మహిమానిాతమ ైనవాడు . 

 నిశ్ుయంగా :إ ِّنَِِِّّّّ
  నీవప :كَِّ

సుు :َحم ي د తించదగినవాడవప 
సోు  :َحم د    తాం   

➢ ఓ అలాా హ్! నీ గొపు ఉపకార్ం మా పెై ఉంద ి‘ముహమాద్ సలాలాా హు అల ైహివ సలాం లాంట్ట గొపు పావకును మా 
వదుక ిపంపార్స అయన మాకు మీర్స పంపిన పాతీ మాట్ను చేరాుర్స మరియు పాతీ సందేశానీన బో ధించార్స, -ఓ 
అలాా హ్ నీవప మహ పకరానిన మాపెై చూపించావప, నీవప అతాంత పాశ్ంసనీయుడివి 

➢ ఓఅలాా హ్! నీవప పూజుాడివి అంట్ే ‘శ్కిులో, గొపుతనంలో, ఔననతాంలో పరిపూర్సణ డవప, మహ ననతుడవప కనుక 
నీవప మాతామ ేముహమాదు సలాలాా హు అల ైహివ సలాంకు పపణాానిన పాసాదించగలవప.  

ِّمَُحمَّد ِِّّٰال ِِّّوَّعَلِِّّٰمَُحمَّد ِِّّعَلِِّّٰبَار ك ِِّّاَّمُهلَل
ఓ అలాా హ్ శుభ్యనిన దింపప కురిపించు ముహమాద్ సలాలాా హు 

అల ైహివ సలామ్' పైె కుట్టంబం పైె' 
ముహమాద్ 

సలాలాా హు అల ైహివ 
సలామ్ యొకక 

 శుభపాదమ ైన ع يدِّمُبَاركِِّّ   
ఈద్ అవాాలి   ِّآل: సంతానం, భ్యర్ాలు 

అనుయాయులు  
 

➢ దర్ూదు మొదట్ట భ్యగంలో సలాతు’దుఆ  (َِّ (للّٰهُمََِّّصل  ِّعَٰلِّمَُحمَّد ِّا ముగిసింది, ِّۃوصٰل   సలాతు’లో బర్కతు’కూడా 
ఇమడ ిఉంద,ి సలాతు దుఆ తర్సవాత ఇకకడ బర్కతు దుఆ కూడా ఉంద,ి దీనికి కార్ణం దుఆ లో పదేపద ేవివిధ 
పదాలు, వాకాాలలో విషయానిన తెలుపబడుతుంది . 

➢ దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం తాాగాలను గుర్సు చేసుకోండి వార ికొర్కు బర్కతు కోసం దుఆ చేయండ,ి  
➢ బర్కతు-అంట్ ే‘మంచి, మేలు, మరియు వరాలనుఅనుగరహించడం, ఎలాపపుడు ఉండట్ం, అందులో వృదిా  మరియు 

పపరోగతి సమతులాంగా ఉండట్ం . 
➢ ఆచర్ణలో బర్కతు అరా్ం-ఆమోదించబడట్ం, వాట్టక ిసర ైన ఫలితం దకకడం, సంతానంలో బర్కతు’అంట్ ేసంతానం 

తర్తరాల వర్కు నిలిచి ఉండట్ం, వాాపించడం, వృదిుచెందడం-ఆల -ముహమాదులో బర్కతు పాసాదించు, అంట్ే 
ముహమాదు సలాలాా హు అల ైహివసలాం సంతానంలో, మరియు ఆయన మారొ్ంలో అనుసరించేవారికి . 
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ٰال ِِّّوَعَلِّٰ عَلِِّّٰإ بَْراه ي مَِّ بَارَك تَِّ كَمَا  إ بَْراه ي مَِّ 
మాదిరి మీర్స శుభ్యనిన చూపార్స . ఇబయాహీమ 

/మీద   
మరియు కుట్టంబం పైె ఇబయాహీం  

➢ ఇబయాహీం అల ైహిసులాంకు  ఒక గొపు ఇమామతును, పాఖాాతిని అలాా హ్ పాసాదించాడు, దానివలా పాపంచంలోని 
ముసిా ంలు, క ైైసువపలు, యూదులందర్ూ ఆయనను తమ పావకుగా భ్యవిసాు ర్స, కనుక ఓ అలాా హ్ ముహమాదు 
సలాలాా హు అల ైహివ సలాం కు కూడా అలాంట్ట ఆమోదానిన పాసాదించు, తదాారా భూమపెై ఉననవార్ంతా ఆయన 
యొకక పావకుతను అంగీకరించేలా చేయండ ి. 

نَّكَِّإ ِّ ي د ِّ َحم ي د ِّ  .ِّمَّج   
నిశ్ుయంగా నీవప సుు తించదగినవాడవప మహిమానిాతమ ైనవాడు . 

దీని వివర్ణ ఇీంతకు ముీందు గడిచీంది. 
➢ మీర్స దెైవపావకు పెై దర్ూదు పంపినపపుడు ఆయన తాాగాలను సారించండి, మరియు ఆయన ఖుర్’ఆను 

బో ధకుడిగా పంపించబడాడ ర్ని గరహించండి మరియు దుఆ చేయండ ి ఓ అలాా హ్  ! నేను ఆయనకు 
అనుచర్సడిగామార్డంలో నాకు సహాయం చేయండ!ి అంట్ే ఖుర్’ఆను నేర్సుకోవడంలో! 

➢ ఇపపుడు మీర్స ఆతా పరిశ్లలన చేసుకోండీ, అంట్ ేఖురాను మరియు హదీసును నేర్సుకోవడంలో ఎంత సమయానిన 
నేను వెచిుసాు ను?లేదా నేను ‘బిజీగా’ఉనానను అని చెపపు నానమా—కాబట్టు  పాా ను తయార్స చేయండ,ి పాతీరోజు 
ఖురాను మరియు హదీసును చదవడానికి ఒక సమయానిన పాతేాకించండ,ి సాయంగా ఖుర్’ఆను కాా సునూ 
పాార్ంభంచండి లేదా ఖుర్’ఆను కాా సులో చేర్ండ!ిమరియు దానిని పాపంచవాసులకు వాాపించేలా కృష్ి చేయండ ి. 

➢ మహనీయ దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం కొర్కు దుఆ చేసేట్పపుడు ఆయన ఉపదేశాలను కూడా 
గుర్సు ంచుకొండ,ి ఉదాహర్ణకు   : పావకు పావచించార్స నా నుండి విననది ఒకక ఆయతునెైనా సరే ఇతర్సలకు పాసార్ం 
చేయండ’ి-అయిత ేమనం దానిని అరా్ం చేసుకొనటా్తే ఎలా దానిని ఇతర్సలకు పాచార్ం చేయగలం, కాబట్టు  వీల ైనంత 
తార్గా అరా్ంచేసుకోవడానికి పాా ను తయార్స చేయండి-ఊహించుకోండి మీర్స ఒక ఎడారిలో చికుకకునానర్స, 
చావడానిక ిసిదుంగా ఉనానర్స, అపపుడు ఒక వాకిు వచిు మీకు తినడానికి బో జనం  తాాగడానికి నీట్టని ఇసాు డు మళ్ళళ 
ఇలా అంట్యడు ఈ నీట్టని తీసుకుని ఆకలి, దపిుకలతో అలమట్టసూు  చసుు ననవారిక ిఇవాండి’మీర్స మీ ననట్టతో ఇలా 
అంట్టనానర్స మరియు జనుల వదుకు వెళళడం లేదు(అలాా హ్ మీపెై కర్సణించుగాక అలాా హ్ మీపెై కర్సణించుగాక  
ఇది ఎంతట్ట తపిుదం గురిుంచండి  

➢ ఈ ఉదాహర్ణను మీకు మరియు దెైవపావకుకు మదా గల సంభంధం పెై ఆయన ఉపదేశాలపెై అమలుపర్ుండి, 

 )ًِّ  తో పాట్ట దెైవపావకు పటా్ పేామను విదేయతను మదిలో పెంచడానికి ఆచర్ణాతాక కృష్ి చేయండి )بَِّل  ِّغُِّو ِّاِّعَِّن  ِّي ِِِّّّوَِّلَِّو ِِِّّّٰايَة
అనగా సీర్తును చదవండి ఆయన ఆదేశాల మేర్కు జీవితంగడపండి.   
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 9 115 31 

ن يَاِِّّف ىِّٰات نَاِِّّرَبَّنَۤا ًِِّّالدُّ َِّحَسنَة
మా పాభువా  పాసాదించు మాకు   పాపంచంలో     మంచి/మేలు 

ن يَاِِِِّّّّف ىِّنَاِِّّٰات ِّ   ِّالدُّ
ఇవపా మాకు లో పాపంచంలో 

➢ అతాధిక దుఆ’లు ‘ِّرَبَّنَا’ తో పాార్ంభమవపతాయి,  
 
వివర్ణ గుర్సు ر ب  ంచుకోండి, పాతీ అవసరానిన పూరిుచేసుకుంట్ూ 

పాతీ సెకండు మననుపో ష్ించేవాడు. 

➢ పాపంచంలోని ‘ ةنَِّسَِّحَِّ ’ లో ఈ కిరంది విషయాలు ఇమడి  ఉనానయి . 
B జీవిత అవసరాలుఆరోగాం, కుట్టంబసంక్ష్ేమం, గౌర్వం, పాతిషఠ , డబుీ, సంపద, ఉదో ాగం, వాాపార్ం, వంశ్ం, 

సంతానం, మతుాలు ఇతాాదివి. 
C పర్లోకంలో పాయోజనం చేకూరేువి అనగా పాయోజనకర్మ ైన విదా, సర ైన అఖీదా, మంచి ఆచర్ణలు, ఇకాా సు, 

ఉతుమ నెైతికత, శిక్షణ మొదల ైనవి.  
D శాంతి, పాశాంతతలు  – ఇసాా ం’ఆదేశాల మేర్కు ఆచరించడానికి’ఇవి చాలా అవసర్ం .  

➢ ఏదెైనా వసుు వప డబుీ, సంపద, ఉదో ాగం వాాపార్ం, సంతానం మతుాలు మొదల ైనవి పర్లోకంలో పాయోజనం 
చేకూర్ుకపో తే అవి హసనా’లో చేర్వప. ఇపపుడు ఈ దుఆ ను జీవితంలోకి తీసుకురావడానికి మనం దుఆ, పరిశ్లలన, 
పాా ను మరియు పాచార్ం యొకక మామూలు ఫార్సాలాను చూదాు ం  – దుఆ మనం చేశాము - 

➢ ఆతిప్రిశీల్న్ - ఏ వసుు వప వెనుక నేను పరిగ తుు తునాననన అది సర ైనదేనా?ఈ విషయానిన నేను ఆలోచించానా? 
మరియు దాని గురించి దుఆ చేసిన తర్సవాత విపరీతంగా పాయతినంచిన పిదప కూడా ఒకవేళ ఆ ‘సర ైనవసుు వప’ 
నాకు దొర్కకపో తే నేను సంతృపిు గా ఉంట్యనా?  

➢ పాా న్ు పాతీరోజు ఉదయం నుంచి సాయంతాం వర్కు గల ష్ెడూాలు ను తయార్సచేయండి తదాారా పాాపంచిక పర్లోక 
మంచి ప ందవచుు,  

➢ తబా్లగు పాచార్ం ఈ సందేశాని ఇతర్సల వదుకి చేర్వేయండి. 
 115  

َرة ِِّّوَّف ى خ  ًِِّّااْل  َِّحَسنَة
మరియు పర్లోకంలో  మంచి 

➢ పర్లోక హసనలో ఇవి ఇమడి ఉనానయి:-అలాా హ్ యొకక పాసననత, సారొ్ం, దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం 
యొకక సామీపాం, ఎలాపపుడు కుట్టంబీకులందర ితోడు, అనినంట్టకంట్ే మంచి  ‘అలాా హ్ దర్ిన భ్యగాం’మరియు 
ఆయన పీాతి. 

 
 

పాఠం నంబర్స 10 (a &b) ముగిసే సరికి  
మీర్స   116 కొతు  పదాల  అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, 
అవి ఖురానులో  28854 సార్సా  వచాుయి! 

పాఠీం 10a నమాజు అనెంతర్ెం ముఖ్యమైన రెండు దుఆ’లు 
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5 322 145 

ِِِّّّ.ِّالنَّار ِِّّعََذابَِِّّوَّق نَاِّ
మరియు మముా ర్క్ష్ించు శిక్ష నుండి  నర్కాగిన 

 నర్కాగిన  نَاِّ ق ِّ وَِّ
మరియు ర్క్ష్ించు మముా   

➢ ఒకవేళ ఒకముసిా ం పాపాతుాడెైతే సారొ్పావేశానికి ముందు అతని పాపాల శుదిు  ఖచిుతంగా అవసర్ం, ఉలమాల 
అభపాాయం మేర్కు ర్కర్కాల మారాొ లుగా అతను శుదిుప ందుతాడు, ఉదాహర్ణకు ఇసేు గా్ర్, పాాపంచిక నషాు లు, 
మర్ణవేధన, సమాధిహింసలు మరియు హషర్ మ ైదాన యాతనలు మొదల ైనవి, ఒకవేళ ఇవికూడా చాలకపో తే 
అతనిన శుదిుచేయడానికి అగినలో వేయబడుతుంద,ి ఆ తర్సవాత అతనిన సారొ్ంలో పంపబడుతుంది. 

➢ శుదిు  పాకిరయలోా  అతాంత తేలిక ైనది సులువెైనది’ఇసేు గా్ర్’చదవడం, అంచేత వీల ైనంత ఎకుకవగా ఇసిు గా్ర్ చేయాలి, 
దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం పాతీ రోజు వంద సార్సా  ఇసిు గా్ర్ చేసేవార్స.(ముసిా ం: 2702)  

➢ అలాా హ్ కోరితే ఎవరినెైనా క్షమసాు డు మరియు తన కర్సణ కట్యక్ష్యలతో సారొ్ంలో పంపిసాు డు, ఓ అలాా హ్ !మా 
పాపాలను క్షమంచు మరియు అతాధికంగా పపణాకారాాలను చేసే భ్యగాానిన పాసాదించు మరియు నర్కాగినశిక్షల 
నుంచి మముా ర్క్ష్ించు! 

➢ నమాజు తర్సవాత చదివే ఒక ముఖామ ైన దుఆ ము’ఆజ బిన్ జబల్ ర్దియలాా హు అనుు  ఉలేా ఖిసుు నానర్స :దెైవపావకు 
సలాలాా హు అల ైహివ సలాం నా చేతును పట్టు కుని ఇలా సెలవిచాుర్స :ఓ ము’ఆజ అలాా హ్ సాక్ష్ిగా నేను నినున 
పేామసుు నానను, మళ్ళళ అనానర్స  : ఓ ము’ఆజ నేను నీకు ఉపదేశిసుు నానను’నమాజు తర్సవాత ఇది చదవడం 
ఎననట్టకట వదలకు.  

َِِّّاَللّٰهُمَِّّ ر كَِِّّذ ك ر كَِِّّعَلِِّّٰي ِّع ن  ِّأ ن ِِّّوَُشك  ِِِّّّ.ِّع بَادَت كَِِّّوَُحس 
ఓ అలాా హ్ నాకు  సహాయపడు నీ సార్ణ చేయడంలో/ 

నినున సారించడంలో 
మరియు నీకు కృతజఞత 

తెలుపడంలో 
మరియు నీ ఆరాధన ఉతుమంగా 
చేయడంలో (1522:ابوداؤد) 
నమాజు తర్సవాత ఈ దుఆను మనం వివిధ ర్కాల భ్యవనతో చదువవచుు-ఉదాహర్ణకు  

➢ ఓ అలాా హ్! ఇపపుడ ేనేను నమాజు చదివాను కానీ ఏ విధంగా ఆచరించాలో అలా ఆచరించ లేకపోయాను, కనుక 
తర్సవాత సారి నినున ఉతుమంగా, నీకు నచిునట్టా గా, నీ పీాతిని ప ందే విధంగా ఆరాధించే భ్యగాానిన  పాసాదించు. 

➢ ఓ అలాా హ్'నమాజు తర్సవాత నేను పాాపంచిక వావహారాలోా  నిమగనమ ై నినున మర్చిపో కుండా నీకు కృతజఞత 
తెలుపపతూ, సారిసూు  ఉండే సౌభ్యగాానిన పాసాదించు . 
o జికర్ సార్ణ: మనిష్ి అలాా హ్’ను గుర్సు పెట్టు కోడు, మరిచిపో తూ ఉంట్యడు, ఎందుకంట్ే పాపంచం అతనిన తనవెైపప 

బలంగా లాగుతూ ఉంట్టంది, పాాపంచిక వావహారాలలో, లాభనషాు లోా , వాాపారాలోా , మనిష్ి మునిగిపో తాడు . 
o కృతజఞత- ముఖాంగా సంతోషంలో మరియు అనుగరహాలలో ఉననపపుడూ , మరియు ఆచర్ణాతాక కృతజఞత 

తెలుపడం కూడా గుర్సు ండదు, అంట్ే ‘అనుగరహాలను’సర ైన విధంగా ఉపయోగించడం గుర్సు ండదు - 
o మంచి ఆరాధన-ఉదాహర్ణకు మనం నమాజును చదువపతూ ఉంట్యము, కానీ ఫర్ ఫర్ , అట్టయిట్ూ 

ఆలోచిసూు , ఎట్టవంట్ట దెైవభ్యవన లేకుండా, కొనిన సార్సా  నిరా్క్షాంగా బదుకంగా చదువపతాము, అసుగి్ర్సలాా హ్ 
మంచి ఆరాధన చేయాలి, అది అలాా హ్’వదు  ఉపయోగపడాలి. 

➢ ఓ అలాా హ్ !నేను నా పూరిు జీవితం ‘నీ ఉతుమ ఆరాధనలో ’గడిపే భ్యగాం పాసాదించు   
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ప్రిచయీం : ఇది ఆర్ంభ మకటక సూరా ఇది చాలా చిననది మరియు పాాముఖాత గలద,ి నమాజులో దీనిని చినన 
సూరా అని కాకుండా దీని అరాా నిన పాాధానాతను తెలుసుకుని చదవండి. 
➢ ఈ సూరా పేర్స ఇఖ్ాా సు అంట్ే ఎవర ైతే దీనిని అరా్ంచేసుకుని చదివి ఆ పాకార్ం విశ్ాసిసాు డో  అతని అఖీదా 

‘సాచుగా’ఖాలిస్’అవపతుంద ి. 
➢ ఇది మూడింట్ ఒకవంతు ఖురానుకు సమానం, అబూదావూదు తెలుపపతునానర్స;దెైవపావకు  / సలాలాా హు అల ైహివ 

సలాం సెలవిచాుర్ూ;మీలో ఎవర ైనా ఖురానులోని మూడవ వంతు రాతిా చదవలేకపో తునానడా ?సహచర్సలు అలా 
అనానర్స ఖుర్’ఆను యొకక మూడవ వంతు ఎలా చదువగలర్స?అపపుడు దెైవపావకు చెపాుర్స  ِّ اََحد اهللُِّ هَُوِّ قُل ِّ  
ఖురాను యొకక మూడవ వంతుకు సమానం (ముసిా ం: 811).  

➢ మనం ఎవరిని ఆరాధించాలి లేదా దెైవం ఎవర  ైఉంట్యర్స ఈ సూరాలో ఉతుమమ ైన సమాధానం ఉంద ి- 
➢ సూరా ఫలఖ్, సూర్ నాస్, మరియు ఇఖ్ాా స్’ను పాతీ పర్సా  నమాజు తర్సవాత ఒకసారి మరియు ఫజర్ మరియు 

ఇషా తర్సవాత మూడు సార్సా  చదవడం సుననతు పదుతిలోనిది. 
ِّ  ي ٰطن ِِِّّّم نَِِِّّّاَعُو ذُب اِل ي م ِِِّّّالشَّ م ِّالرَّج  ي م ِِِّّّالرَّحمٰن ِِِّّّاِل  ِِِّّّب س   الرَّح 

332   74 

ِّ٪﴾1ِّ﴿٪ِِِّّّاََحد ِِّّاِلُِِّّهُوَِِّّقُل ِّ
చెపుండి ఆయన  اهللا అలాా హ్ ఏక ైకుడు 
   َِّ   ఒంట్ర,ి ఏక ైకుడు : َحد ِّا

  నువపా చెపపు 332قُل ِّ-  -వార్స చెపాుర్స 332قَالُو اِّ అతను చెపాుడు 530قَالَِّ
అలాా హ్ ఏక ైకుడు ఒంట్రివాడు, -దీనికి గల నాలుగు కోణాలను నాలుగు ముఖామ ైన ఉదాహర్ణల దాారా అరా్ంచేసుకోండ ి
➢ అసిుతాంలోఏక ైకుడు:అలాా హ్ఒకకడు, ఒంట్రివాడు, ఆయనకు తలాిదండుాలు సో దర్సలు సో దరీమనులు కొడుకులు 

కూతుర్సలు ఎవర్ూ లేర్స . 
➢ గుణాలలో ఏక ైకుడు: అలాా హ్ తన గుణాలలో ఏక ైకుడు, అంట్ే ఆయన లాంట్ట లక్షణాలు కలిగిన వాడు ఎవాడులేడు, 

ఉదాహర్ణకు-అగోచర్ం ఎవరికి తెలియదు, ఆయనలా ఎవర్స వినలేర్స, చూడలేర్స, సహాయపడలేర్స మొదల ైనవి. 
➢ హకుకలోా  ఏక ైకుడు పూజా, పాఠవాలు మరియు ఆరాధన కేవలం అలాా హ్ యొకక హకుక మాతామ,ే ర్సకూ, సజాు , 

దుఆ మొదల ైనవి కేవలం అలాా హ్ కు మాతామ ేశోభసాు యి.   
➢ అధికార్ంలో ఏక ైకుడు: అలాా హ్ యొకక అధికారాలలో ఏ ఒకక భ్యగసాామ లేడు, ఆయన మదాం హరాము’చేశాడు 

దానిన ఎవర్ూ హలాలు చేయలేర్స, హలాలు మరియు హరాము చట్ుం చేయడంలో జననమర్ణాల తీరాానాలోా  ఎవర్ూ 
ఆయనకు భ్యగసాామ లేర్స, ఇపపుడు ఈ ఆయతును జీవితంలో తీసుకురావడానికి ఈ చినన ఫార్సాలా చూడండి 

➢ దుఆ - ఓ అలాా హ్ నాకు కేవలం మీ యొకక ఆరాధన చేసే భ్యగాం పాసాదించండి. 
➢ ఆతా పరిశ్లలన:- మనం అలాా హ్’ను  కాకుండా ఎనిన సార్సా  మనసు మాట్ను అనుకరించాము, అంట్ే మనసు’ను 

ఇలాహ్’గా ఆరాదుాడిగా చేసుకునానము?-ఎనిన సార్సా  మనం ష్ెైతానుకు విదేయత చూపాము, అనగా అతనిన 
ఆరాధించాము?ఎందుకు చేశాము?చెడు సహవాసాలు లేదా చెడు వసుు వపలను ఇంట్ర నట్, మొబ ైల్ లేదా నిరా్క్షాం 
లేదా సో మరితనం వలా?  

పాఠీం న్ీంబర్త  11 a&b  ముగిస ేసరకిి మీర్స  131  
కొతు  పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి  
ఖురానులో  30797 సార్సా  వచాుయి. 

సూర్తుల్ ఇఖాాస్ పాఠీం 11a 

www.un
de

rst
an

dq
ura

n.c
om



                  35 

P a

g e  

www.understandquran.com 

➢ పాా ను : చెడు వసుు వపలను, దుర్లవాటా్ను చెడుమతుాలను జీవితం నుండ ితొలగించే లేదా సవాంగా ఉపయోగించే 
పాణాళ్క ర్ూప ందించండి 

➢ ُِّ  అనగా ‘తబాీగు’పాచార్ం’ చేయండి-మనం కూడా వివేకంతో, సర ైన పదుతిలో తబాీగు పాచార్ం చేయాలి, దెైవపావకు  ل ِّق
సలాలాా హు అల ైహివ సలాం చేసినట్టా గా తౌహీదు సందేశానిన పాచార్ం చేయడంలో ఈ సూరాను ముఖాంగా పాజలకు 
చదివి వినిపించండి. 

ُِّ مَدُِِّّاهلَل ِّ٪﴾2ِّ﴿٪ِِِّّّالصَّ
అలాా హ్ సాయం సమృదుా డు 

[ُِّ అలాా [اهلَل హ్’యొకక స ంత పేర్స, మగతావానిన ఆయన 
గుణాలకు చెందిన పేర్సా , ఉదా:- ِّ،ي م ح   اَل َكر ي مِّ ,اَلرَّ

అససమద్' [ُِّمَد అలాా -[الصَّ హ్ నిర్సపేక్ష్యపర్సడు./"అలాా హ్ 
సాయం సమృదుా డు."అంట్,ే పాతి ఒకకరికి అలాా హ్ అవసర్ం 

ఉంది కానీ ఆయనకు ఏ ఒకకరి అవసర్ం లేదు 
مَدُِّ ➢ అలాా : الصَّ హ్ ఏ అవసర్ం లేనివాడు, అంట్ ేఆయనకు ఎవరి అవసర్ం, ఏ వసుు వప అవసర్ం లేదు, ఆయనకు 

నిదుర్ రాదు, కునుకు రాదు, ఆయనకు అలసట్ రాదు ఏ వసుు వప అవసర్ం పట్ుదు 
➢ అలాా హ్ కోట్యనుకోటా్ మనుషుల, జంతువపల అవసరాలను పూరిుచేసుు నానడు, ఈ విధంగా అలాా హ్ యొకక 

మహ ననతను దృష్ిులో ఉంచుకుని ఈ ఆయతును చదవండ ి. 
➢ ఈ దుఆ కూడా చేయవచుు:- ఓ అలాా హ్ !నేట్ట వర్కు నువేా నా అవసరాలను తీర్ససూు వచాువప, భవిషాతుు లో 

కూడా నువేా నా అవసరాలను దయతో తీర్సు, ఓ అలాా హ్ ననున కేవలం నీ అవసరార్సా డిగా మాతామ ే చేయి, 
ఇతర్సలను అరిాంచేలా చేయకు . 

348 1 1 

يَل ْد۟ال٪ِِِّّّلَم ِّ ِّ٪﴾3ِّ﴿٪ِِِّّّيُو لَدِِِّّّْوَلَم ِّ 
 ఆయన ఎవరిని కనలేదు మరియు ఆయన ఒకరికి పపట్టుంది లేదు  

ِّلَدِّْيُو ِِّّلَم ِِّّوَِِّّيَل دِّْ లేదు  (Did not)ِّ:لَم ِّ
లేదు Did not :  لَم ِّ           

ముమాా (Will not) :ِّ لَن 106ِِِّّّ           టికి కాదు 

يَل دِِِّّّْ  నుండి వచిున ఉర్ూు’يُو لَدِّْ   పదాలు: వాలిదు, వాలిద, వాలిదైెన్, ఔలాదు, విలాదతు 

ِِّّيَل دِّْ    : అతను పాసవించాడు (active voice)    

అతను పాసవించబడాడ :  لَدِّْيُو ِّ డు (passive voice) 
➢ ఈ ఆయతుకు  ఈ అరా్ం కూడా వసుు ంది-అలాా హ్ ఎలాపపుడు ఉనానడు’ఎలాపపుడు ఉంట్యడు-మీ ఊహకందిన 

విధంగా కోటా్ సంవతురాలు వెనుకకు వెళళండి, అలాా హ్ ఆ కాలంలో ఉనానడు, దానికి ముందు కూడా ఉనానడు! 
అదేవిధంగా భవిషాతుు ను కూడా ఊహించండి అపపుడు కూడా అలాా హ్ ఉంట్యడు మరియు ఆ తర్సవాత కూడా 
శాశ్ాతంగా ఉంట్యడు . 

➢ అలాా హ్ మనిష్ికి సంతానానిన ఎందుకు ఇచాుడు?మనిష్ి అలసిపోయినపపుడు పిలాలు అతని మనసుని ఆహాాదపర్ససాు ర్స, 
వృదాు పాంలో అతనిక ిఆసరాగ  ాఉంట్యర్స, మర్ణిసేు  అతని పేర్స, పనిని కొనసాగిసాు ర్స, అలాా హ్ ఈ బలహీనతలనినంట్టకి 
పరిశుదుు డు, ఆయన అలసిపో డు, స లసిపో డు వృదాు పాం ఆయనకు రాదు-ఆయన ఆది నుంచి ఉనానడు, కనుక తండిా -
తలాి ఆయనకు లేడు, ఆయన శాశ్ాతంగ  ాఉంట్యడు, అంచేత ఆయనకు ఎలాంట్ట అవసర్ం అకకర్ లేదు . 

➢  ఈ ఆయతును చదువపతూ  150 కోటా్ క ైైసువపలకు పేామతో, వివేకంతో ఈ సందేశానిన చేరేు భ్యదాతను  గరహించండి’-
ఎందుకంట్ ేవీర్స ఈసా అల ైహిసులాం  ) నవూజు బిలాా హ్ (అలాా హ్’కుమార్సడు అనే నమాకానిన కలిగి ఉనానర్స . 

 
 

www.un
de

rst
an

dq
ura

n.c
om



                  36 

P a

g e  

www.understandquran.com 

31 ِّ1ِِّّ

ِّ٪﴾4ِّ﴿٪ِِِّّّاََحد ِِّّكُفُوًاِِّّلَّه ِِّّيَُكن ِِِّّّوَلَم ِّ
మరియు లేడు ఆయన కొర్కు సరిసాట్ట  ఏ ఒకకర్స 

ِّه ِِّّلَِِّّيَُكن ِِّّلَم ِِّّوَِّ
కు ర ండు అరాా اََحد ِّ సాట్ట  సరి సమానం:  كُفُوِّ లు ఉనానయి: -ఒకట్ట, 

ఎవర ైన మరియు లేడు ఉనానడు  కొర్కు అతని యొకక  
➢ అలాా హ్ గొపుతనంతో హృదయం పూరిుగా నిండిపో వాలి, ఆయన అసిుతాంలో, లక్షణాలలో, హకుకలోా , మరియు 

అధికారాలోా  ఇతర్సల వార్స కనిపించకూడదు, వేలకోటా్ వేలకోటా్ కిలోమీట్రా్ విసీు ర్ణంలో వాాపించి ఉనన ఈ విశాానిన 
ఊహించండ’ిఈ మహా బాహాాండానికి అలాా హ్ తపు మరొక సృష్ిుకర్ు లేడు . 

➢ దుఆ-ఓ అలాా హ్ !నువపా నా పాతీ అవసరానిన తీర్ుడానికి చాలు’ అనే నా నమాకానిన బలపర్సచు. ఆతాపరిశ్లలన-
ముఖాంగా నేను గొపువారితో బలవంతులతో ఉననపపుడు వారిని నేను బలవంతులుగా నమా వారిపెై 
ఆధార్పడతానా?వారిని బలవంతులుగా నముాతాను? లేదా మరొకరికి భయపడుతాను? 

➢ పాా ను పాణాళ్క -అలాా హ్ లక్షణాలు గుణాలకు సంభందించి ఖురానులో ఉనన విషయాలపటా్ ఆదాాయనం చేయడానికి 
పాణాళ్క ర్ూప ందించండి తదాారా అలాా హ్ గొపుతనం మహ ననత మనసులో ముదాపడిపో తుంది . 

➢ సూర్తుల్ ఇఖ్లా సు యొకక గొప్ప పరా దాన్యత :- 
 ఒక సహాబీ నమాజు యొకక పాతీర్కాతులో సూర్తుల్ ఇఖ్ాా స్ చదువపతూ మరొక సూరా చదివేవార్స, దెైవపావకు  
అతనిన అలా నువపా ఎందుకు చేసుు నానవప?అని అడిగార్స, దానికతను’నాకు ఆ సూరా పటా్ అమతమ ైన పేామ 
ఉంద’ిఅని చెపాుడు, దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం ‘ఈ సూరా పటా్ నీకు గల ఆ పేామ నినున సారొ్ంలో 
చేరిుంది’అని చెపాుర్స, (తిరిాజీ-బుఖారీ తాల్వఖన్)  
గమనించండ ిఇకకడ ‘దెైవపావకు స సూర్ పటా్ పేామను పాసాు వించార్స’కానీ పదేపదే చదవడం వలా’అని కాదు.కనుక 
ఈ సూరా పటా్ పేామను పెంప ందించడానికి మనం కృష్ిచేయాలి, ఈ పేామ ఎలా వసుు ంది?కిరంద కొనిన సలహాలు 
ఇవాబడుతునానయి 

➢ ష్ిర్సక మరియు దానికి చెందిన ఇతర్ బాషుతా అశుదాు లను మరియు ఆందోళనలను ఒక సారి గమనించండ’ిమరియు 
అలాా హ్ కు కృతజఞత తెలుపండి ఆయన మనకు ఈ విశాానికి యజమాని ఎవర్స? ఎందుకు?ఆయన మనతో ఏమ 
ఆశిసుు నానడు?అనే పరిశుదుమ ైన, సతామ ైన, సుషుమ ైన సందేశాలను చేరాుడు, ఒకవేళ నాకు ఈ సందేశ్ం కనుక 
చేర ిఉండకపో తే నేను అశుదుమ ైన ఆలోచనలోా , మారాొ లోా  బో ర్సా తూ ఆందోళన చేదేవాడిని. అంచేత మీర్స ఈ సూరాను 
చదివేట్పపుడు మీ మనసు హృదయం ఆసకిుని పేామ మరియు గొపుతనానిన నిండి ఉండాలి . 

➢ ఒకవేళ మీర్స మొదట్టసారి ఒక వాకిుని కలిసినపపుడు అతను తన పరిచయానిన ఇచేుట్పపుడు తన బందువపలోా  
ఎవర ైనా మంతి,ా పాఖాాత కటరడాకార్సడు, గొపు ఆఫీసర్స లేదా గొపు పారిశరా మక వేతు  ఉంట్ ేఏదో  ఒక సాకుతో అతను 
వార ి గురించి పాసాు విసాు డు, అది కూడా పేామతో సంతోషంతో ‘నా బయబయయి ఒక మంతిా’ ఇతాాదివి కాబట్టు  
గుర్సు పెట్టు కోండి అలాా హ్ మనకు సృషి్ుకర్ు, పాభువప, ఆహార్పాదాత, అనినంట్టకట మంచి మహ పకారి !ఆయన 
నిర్ంతర్ం మనకు పాసాదిసుు నానడు’ఆయన మనతో అనేక తలుా ల పేామను కలిగిఉనానడు!!! మర ిఎందుకని మనం 
ఆయననను పదేపదే సారించకూడదు’అది కూడా అలాా హ్ బో ధించినట్టా గా! 

➢ ఒకవసుు వపను తయార్సచేయడంలో, వివేకంలో, పరిపో షణలో, శ్కిులో, బలంలో, పేామంచడంలో అలాా హ్ ’కు 
సాట్టఎవర్సలేర్స ఆయనలాగా క్షమంచేవాడు ఎవార్ూ లేడు’-పాజలు పడిపోయిేవాడిని, జారి పోయిేవాడిని ఇషుపడర్స 
కానీ అలాా హ్ క్షమంచడానిన ఇషుపడతాడు, ఆయనలా పాసాదించేవాడు  ఎవర్సలేర్స’-జనులు అరిాంచేవాడిని 
ఇషుపడర్స కానీ అలాా హ్ అడిగేవాడిని ఇషుపడతాడు’-అతనిలా పాతీ అవసరానిన పేామతో పూరిుచేసేవాడు ఎవడూ 
లేడు’-అలాా హ్ కు  99 పేర్సా  ఉనానయి’పాతీ గుణంలో లక్షణంలో అతనిలా ఎవర్ూ లేర్స!ఇంతకు ముందుగానీ, 
ఇపపుడు గానీ భవిషాతుు లో గానీ అలాంట్టవార్స ఎవర్స ఉండర్స .  
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ప్రిచయీం: ُِّ رَة ِِّّق ِّلََِّفِّال ُِِِّّّسو   మరియు النَِّّ رَةُِّ ُِّسو  ِِّّاس  ِّను ِّنِّي ِّتَِّذَِّو  ِّعَُِّم  (శ్ర్ణు వేడుకునే ర ండు సూరాలు) గా పిలువబడతాయి ఇవి 
ర ండు మనని సుర్క్ష్ితంగా కాపాడుకోవడానికి ఉపయోగపడే అదుాతమ ైన దుఆలు, పాతీ నమాజు తర్సవాత  ِّ ََلص  ُسورَةُِّاْل  خ   
’మరియు  ُِّمعَو  ذَتَي ن  ఒకసారి మరియు ఫజర్, మగిరబ్ తర్సవాత మూడు మూడు సార్సా  చదవడం దెైవపావకు సుననతు 
సంపాదాయం, ఆయిెషా ర్దియలాా హు అనాు  కథనం -మహనీయ దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం తన పడకపెై నిదాకు 
ఉపకరమచేుట్పపుడు తన చేతుల పెై  ముఅవాజాతు చదివి ఊదుతూ శ్రీరానికి  అదుు కునేవార్స’-(బుఖారి ముసిా ం) 
పాతీ ర్కమ ైన చెడు, అసూయ, మంతాతంతాాల నుండి సుర్క్ష్ితంగా ఉండట్యనికి సాయంగా అలాా హ్ యేి నేరిున 
అదుాతమ ైన సూరాలు ఇవి, మనలో ఎవర్స కటడునుంచి ర్క్ష్ించబడాలని కోర్సకోర్స చెపుండి’? కనుక మనమందర్ం ఈ 
సురాలను చదవడానికి అరా్ంచేసుకోవడానికి పాయతినంచాలి, మనకు ర్క్షణ లభసుు ంది, దాంతోపాట్ట సుననతుపె ై
ఆచరించిన పపణాం కూడా లభసుు ంది-ఇన్ షా అలాా హ్! 

ِّ  ي ٰطن ِِِّّّم نَِِِّّّاَعُو ذُب اِل ي م ِِّّالشَّ م ِّالرَّج  ي م ِِِّّّالرَّحمٰن ِِِّّّاِل  ِِّّب س  ِّالرَّح 
ِِِّّّ1 

ِّ٪﴾1ِّ﴿٪ِِِّّّال فَلَق ِِّّب َرب  ِِّّاَعُو ذُِِّّقُل ِّ
చెపుండి నేను శ్ర్ణు వేడుతునానను (అలాా హ్) పాభువప యొకక ఉదయం యొకక 

  
అలాా :ِّب اِل ِّ హ్ యొకక  

   పాభువప యొకక :ِّب رَب  ِّ 
 యొకక: ب ِّ యొకక: ب ِّ

➢ మనిష్ిక ిఎలాపపుడు అలాా హ్ ర్క్షణ’అవసర్ం ఉంట్టంది’ఎందుకంట్ే అతను సుర్క్ష్ితంగా లేడు, అతను పగట్టరాతాిల 
కటడులో, హానీ కలగచేస ే మనుషుల, జినానతుల మరియు వాాధులను వాాపింప చేసే ఇతర్ వెైర్సుల మదా 
సంచరిసూు  ఉనానడు.  

➢ అలాా హ్ ను పాభువపగా తెలుసుకుని ఆయనను మాతామే శ్ర్ణు వేడుకోవాలి, ఆయన ేనేట్టవర్కు మనని సుర్క్ష్ితంగా 
కాపాడుతూ వచాుడు’కనుక మనం ‘ఓ అలాా హ్  ! ఈ రోజు కూడా ననున ర్క్ష్ించు’నేను నీ శ్ర్ణు కోర్సతునానను’అని 
వేడుకోవాలి. 

➢ ఉదయానిక ిపాభువప యొకక గొపుతనానిన ఊహించండి’-ఏ విధంగా అలాా హ్ సూర్సాడిని  14 కోటా్ కి.మీ దూర్ం పెట్టు  
40  వేల కి.మీ విసీు ర్ణంలో ఉనన భూమని గుండాంగా తిపపుతూ ఉదయానిన తీసుకువసాు డు?సూర్సాడి కాంతి ఒక 
సెకండుకు మూడు లక్షల కి .మీ వేగంతో ఎలా భూమని చేర్సతుంది?పరిశ్లలించండ!ి 

ل ِّقُِّ ➢ : అనగా తబాీగు చేయండి మనం కూడా పాచార్ం తబాీగు చేయాలి వివేకంతో, అతుాతుమ శ ైలిలో మహనీయ 
దెైవపావకు చేసినట్టా గా చేయాలి  

పాఠంనంబర్స 12(a&b)  ముగిసే సరికి మీర్స  
144  కొతు  పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స’అవి 

ఖురానులో 31638 సార్సా  వచాుయి . 

పాఠీం 12a సూర్తుల్ ఫలఖ్ 
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 30   

ِّ٪﴾2ِّ﴿٪َِِِّّّخلَقَِِّّمَاَِِّّشر  ِِِّّّم نِّْ
కటడు/చెడు నుండి పాతీ(వసుు వప) ఆయన సృషి్ుంచిన  

కు మూడు అరాా مَاِّ َشر  ِّ م ن ِّ లు ఉనానయి:కాదు, 
ఏమట్ట? What, ఆ    

 లేదు అందులో (అర్బీ సంభ్యషణలో) مَاِِِّّّف ي هِّ
  ? నీ ధర్ాం ఏమట్ట مَاِِِّّّد ي نَُك؟ِّ

َِِّّخلَقَِّ ِِّّసృ ష్ట ంచి 
خداِِِّّّخلق ِِِّّّ،ِِِّّّمخلوقِِِّّّخالق،ِّ  నుండి కటడు/చెడు 

➢ షర్ర కు’-కటడు మరియు హానీ’అని అరా్ం వసుు ంది.ఫలితం రీతాా చెడుగా ఉనన పాతీదానిని షర్ర అని అంట్యర్స- 
➢ అలాా హ్ సృష్ిుజీవపలు మనిష్ికి నషాు నిన కలిగించగలుగుతాయి, ఉదాహర్ణకు-అలాా హ్ మనిష్ిని మంచి కార్ాకరమాల 

కోసం సృష్ిుంచాడు’కానీ కొంతమంది కటడు తలపెడతార్స’వారి కటడు నుండ’ిమేము అలాా హ్ శ్ర్ణు వేడుతునానము’ 
అదేవిధంగా సమసు  సజీవపల, నిరీావపల కటడు నుంచి మనం అలాా హ్ ర్క్షణలోకి చేరాలి- 

 :లో పాతీ ర్కమ ైన కటడు ఉంది ముఖాంగా మూడు ర్కాల ైన కటడు గురించి ఇకకడ సుషుంగా చెపుబడింది:  م ْنَِّشر  مَاَِّخلَقَِّ ➢
అసూయపర్సడు ఈ మూడు విషయాలోా)   َحاس دِّ ఊదేవార్స  نَفَّاثَاتِِِّّّ చీకట్ట غَاس قِّ  ఒకట్ట మాతాం సాదార్ణంగా ఉంద:ి-
రాతిా’చేతబడ’ిమరియు అసూయపర్సని యొకక దాడిలో ఉనన సంగతిని మనిష్ి గురిుంచలేడు. 

ِّ1 423 1 

ِّ٪﴾3ِّ﴿٪ِِِّّّوَقَبَِِّّا ذَاِِّّغَاس ق َِِّّشر  ِِِّّّوَم نِّْ
మరియు చెడు నుండి  చీకట్ట  యొకక    అపపుడు  అది అలుముకుననపపుడు 

َِّشر  ِِّّم ن ِِّّوَِّ
 చీకట్ట:  غَاس قِّ

అపపుడుِّ:ِِّّا ذ ِّ 239
అపపుడుِّ:ِِِِّّّّا ذَا423ِِِّّّ

  అలుముకోవడం  وَقَبَِّ    
وَقَبَِِِّّّا ذَاِّ  అలుముకుననపపుడు 

ఇజా (ِّا ذَا)తర్సవాత మాజీ వసేు  అది ముజారే అరాా నిన ఇసుు ంది  మరియు నుండి చెడు 

➢ పాతీ రోజు  12 గంట్ల తరాాత రాతిా వసుు ంది, రాతిాకి  సంపాదించే సమయం ముగిసిపో తుంది, మనిష్ికి ఖాళ్ళ విరామం 
దొర్సకుతుంది-ఆ ఖాళ్ళ మ దడు ష్ెైతాను ఫాకురీగా మార్సతుంది- 

➢ రాతి ా సమయాలోా  చెడువిషయాలు, కటడు చేసే ట్ీవీ పో ా గార ములు, సినిమాలు, దొంగతనాలు ఇతాాదివి 
ఎకుకవగాజర్సగుతూ ఉంట్యయి, మరియు శ్తుావపల దాడులు రాతుాలోా  సులువపగా ఉంట్యయి, అంచేత అలాా హ్ 
ర్క్షణ వేడుకోవాలి, మరియు అలాా హ్ యొకక శ్ర్ణులో పావేశించాలి . 

➢ అరా్రాతిా వర్కు మేలగకనడం వలా ఫజర్’కు మేలగకనడం కషుమవపతుంది’రాతిా జాగార్ం ఆరోగాానికి హానికలిగిసుు ంది’ 
మర్ససట్ట రోజు పనులు కూడా చెడిపో తాయి, అందువలా రాతిా కార్ణంలేకుండా మేలుకని ఉండట్ం చెడుకు 
ముఖాకార్ణం . 

➢ కొంతమంద ిపిలాలు చీకట్టకి భయపడతార్స, అలాంట్పపుడు ఈ సూరాలను అరా్ంచేసుకుంట్ూ చదవమని చెపాులి. 
 1 4 

ِّ٪﴾4ِّ﴿٪ِِِّّّال عُقَد ِِِّّّف ىِِّّالنَّفّٰثٰت َِِّّشر  ِِِّّّوَم نِّْ
మరియు చెడు నుండి మంతిాంచేవారి యొకక ముడులోా  

 ,ఊదుతూ ముడులు వేసే మంతాసాని మంతాగాడి ఊదుట్ :نَفَّاثَةِّ َشر ِّ م ن ِّ وَِّ
మనం నఫ్ు’(పాాణం)తీసుకుంట్ే ఇది ము అననస్ అవపతుంది, 

అంచేత (ِّنَفّٰثٰت) అరా్ం మంతాసానిలు అని వసుు ంది. 

 ال عُقَد ِّ ف ىِّ
మరియు నుండి  డు లో ముడులు 

మరియు చెడు నుండి    ِّعَقْد: పెళా్ ముడి  ِِّّعُقَْدةِّ:ِِِّّّ؛ ముడి 
     ముడులు عُقَدِّ:ِّ  
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➢ చేతబడి: ఒక తీవామ ైన కఠినపరీక్ష, మంచి మంచి వారి నమాకం విశాాసం సెైతం ఇకకడ వణుకుతుంది పాజలు దాని 
నివార్ణ కొర్కు తపపుడు పనులు చేయడం పాార్ంభసాు ర్స, దీనికి ఉతుమమ ైన చికితుగా  మరియు నివార్ణగా  ఈ 
సూరాలు ఉపయోగపడతాయి.  

➢ కొంతమంది తలాిదండుాలు తమ పిలాలను వారి భదాత కోసం తమ బంధువపలలో లేదా వాకుు ల శ్తుాతాం కార్ణంగా 
వారి ఇళాకు పో కుండా అడుడ కుంట్యర్స, అకకడ తినవదుు , అకకడ తాగవదుు , ఏదెైనా జర్గవచుు లేదా ఆందోళన 
చెందుతూ ఉంట్యర్సవార్స ఈ సూరాలను సాయంగా పఠించడంతో పాట్ట  తమ పిలాలను కూడా చెడు నుండి 
సుర్క్ష్ితంగా ఉంచట్యనికి వీట్టని జాగరతుగా పాట్టంచమని చెపాులి . 

➢ పాతి రోజూ రాతిా ష్ెైతాను మనలోని పాతి ఒకకరి తలపెై మూడు ముడులు వేసూు  ఊదుతాడు, కాబట్టు  అలాా హ్ శ్ర్ణు 
వేడుకోవడం మరిుపో వదుు , ఎలాపపుడూ అలాా హ్ ను శ్ర్ణు ఆశ్రయించండి . 

➢ అబూ హుర ైరా ర్ది అనుు  కథనం మహనీయ దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం ఇలా భ్ోధించార్స : ష్ెైతాను మీలో 
పాతి ఒకకరి మ డ చివర్లో నిదాపో తుననపపుడు మూడు ముడులు వేసాు డు.పాతీ ముడిపెై ‘ఇంకా రాతిా  చాలా ప డవపగా 
ఉంద,ి కాబట్టు  బయగా నిదాపో !’అంట్ూ మంతాం వేసాు డు, ఒకవేళ  అతను నిదామేలగకని అలాా హ్ ను సారించుకుననట్్లా తే 
ఒక ముడి విపపుకుంట్టంద,ి తర్సవాత అతను వజూ చేసేు , మరొక ముడి విపపుకుంట్టంది, తర్సవాత అతను నమాజు 
చేసేు , అనిన ముడులు విపపుకుంట్యయి, ఉదయం లేచినపపుడు చుర్సకుగా ఆహాాదంగా సాచుమ ైన మంచి ఆతాను 
కలిగి ఉంట్యడు లేకపో తే అతను సో మరితనంతో మలినమ ైన ఆతాతో ఉదయం చేసాు డు. (బుఖారి, ముసిా ం) 

➢  ఒకవేళ మీర్స అరా్రాతిా వర్కు నిదిాంచకుండా మేలుకననట్్లా తే ష్ెైతానుకు నిదా సాకుతో పడుకోబ ట్ేు  అవకాశ్ం 
దొర్సకుతుంది . 

 1 1 

د َِِّّشر  ِِِّّّوَم نِّْ ِّ٪﴾5ِّ﴿٪َِِِّّّحَسدَِِِّّّا ذَاَِِّّحاس 
మరియు చెడు నుండి  అసూయ చెందేవాడు అతను అసూయ చెందినపపుడు 

అసూయ: ఒక వాకిు మరొకరికి లభంచిన అనుగరహం పటా్ అనగా ఇలుా حسدِّ ➢ , కార్స, ఫో న్, దుసుు లు మొదల ైనవి -
అతని నుండి తొలగిపో యి నాకు లభంచాలి లేదా కనీసం అతని నుండి తొలగించబడాలని కోర్సకుంట్యడు, 

అసూయపర్సడు మీ పేర్సను లేదా మీ పనిని దెబీతీసాు   حاسدِّ ➢ డు లేదా మీకు హాని కలిగించడానికి పాయతినసాు డు. 
➢ మనం ఎవరిపెైనా అసూయపడకూడదని దుఆ చేయండి అసూయపడట్ం అంట్ే అలాా హ్ వరాల  విభజనను 

వాతిరేకించడం .అవూజు బిలాా హ్’ చదవండి మరియు అలాా హ్ ఇతర్సలకు మరియు మీకు కూడా అది ఇవామని 
పాారిాంచండి, ఈ విధంగాపాారిాంచడం వలా మీకు కూడా పాయోజనం చేకూర్సతుంది . 
మహనీయ దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం ఇలా భ్ోధించార్స : అసూయ పడకుండా సుర్క్ష్ితంగా ఉండండి, 
ఎందుకంట్ే అసూయ అగిన కలపను తినేసినట్టా  పపణాాలను తినేసుు ంది లేదా ప డి గడిడని హరిసుు ంది (అబూ 
దావపదు).  
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ప్రిచయీం: ఇది ఖురాన్ యొకక చిట్ుచివరి సూరా, మునుపట్ట పాఠంలో సూర్తుల్ ఫలఖ్ పరిచయంలో దీని పరిచయం 
కూడా ఉంది . 

ِّ  ي ٰطن ِِِّّّم نَِِِّّّاَعُو ذُب اِل ي م ِِِّّّالشَّ م ِّالرَّج  ي م ِِِّّّالرَّحمٰن ِِِّّّاِل  ِِِّّّب س  ِّالرَّح 

ِِِّّّب َرب  ِّ اَعُو ذُِِّّقُل ِّ ِّ٪﴾1ِّ﴿٪ِِّّالنَّاس 
చెపుండి! నేను శ్ర్ణు కోర్సతునానను పాజల పాభువపతో 

 అనగా తబాీగు-  قُل ِّ
చేయండి  ُِِِِِّّّّّاَعُو ذ ِّ-ُِِِّّّ ِّ ب َرب  ِّ  వజను పాకార్ం أَف عَل  النَّاس 

పాభువపతో  పాజల యొకక  
➢ మీర్స ష్ెైతాను నుండ ినిర్ంతర్ం దాడికి గుర్వపతుననందువలా మమాలిన మీర్స అసుర్క్ష్ితంగా భ్యవించండి . 
➢ పాజలకు పాభువప ఈ రోజు సుమార్స 700 కోటా్ మందికి -ఆదం అల ైహిసులాం నుండి నేట్టవర్కు- మరియు 

పపనర్సతాథ న దినం వర్కు వచేువారికి . 
➢ పాజల పరిపో షణ కోసం సర్ాశ్కిుమంతుడెైన అలాా హ్ అనేక ఏరాుట్టా  చేసాు డు, ఉదాహర్ణకు వర్్ం పడట్ం, ప లాలను 

పండించడం, సూర్సాడు మరియు భూమ గుండాగా తిపుడం, ఋతువపలను ఏరాుట్ట చేయడం, పాతి ఒకకరి 
శ్రీర్ంలోఉనన పాతి కణానిన పో ష్ించడం, ఆకిుజన్ అందించడం మొదల ైనవి, అలాా హ్ మహ ననతను, గొపుతనానిన 
అనుభూతి చెందుతూ పఠించండి . 

➢ ఖుల్ అంట్ే తబాీగు చేయడం సందేశ్పాచార్ం చేయడం మనం కూడా మహనీయ దెైవపావకు చేసిన విధానంలోనే తబాీగు 
మరియు దావతును వివేకంతో మంచి విధానంలో చేయాలి. 

13 145 

ِِّّمَل ك ِّ ِِّّلِا ِِّّ٪﴾2ِّ﴿٪ِّالنَّاس  ِّ٪﴾3ِّ﴿٪ِّالنَّاس 
పాజలకు   చకరవరిు   పాజల యొకక దైెవం 

ل هَةِّٰاِّ కు బహువచనం ا ٰلهِّ  مَََلئ َكةِّ కు బహువచనంِِّّكِّمَلَِّ  దెైవదూత :مَلَكِّ 88   
ِِِّّّمَل ك ِّ ➢ النَّاس  : అలాా హ్ ఈ పాపంచంలోని పాజలందరికట, అంట్ే సుమార్స 700  కోటా్ పాజలకు రారాజు.వారి జీవితం, మర్ణం 

మరియు అతని వదు  ఉనన పాతిదీ వాసువానికి ఆయనకు చెందినదే! 
➢ ِّ النَّاس  పాజలందరికట నిజమ ైన దేవపడు అలాా لِا ِّ హ్’యేి, పాజలు ఆయనను ఎంత తిర్సకరించినా కషు సమయాలోా  

ఆయనను మాతామే పిలుసాు ర్స . 
➢ ఓ అలాా హ్! నాకు అధికార్ం గల విషయాలలో కూడా నినున చకరవరిుగా విశ్ాసించే భ్యగాం పాసాదించు, అంట్ే జీవితంలో 

అనినవిషయాలలో మీకు విధేయత చూపే విధంగా, నినున మాతామే నిజమ ైన ఆరాధాదేవపడిగా ఏక ైకుడిగా ఒంట్రిగా 
ఆరాధించ ేభ్యగాం పాసాదించు ష్ెైతాను మరియు నా మననవంచాల మాట్ వినకుండా ర్క్ష్ించు . 

➢ ఆతాపరిశ్లలన-మనం ఎనినసార్సా  అలాా హ్ కు బదులు నఫ్ు  మనసు మాట్ విని అనుకరించాము అనగా 
దానిన“ఇలాహ్”దెైవంగా చేసుకునానము? మనం ఎనినసార్సా  ష్ెైతాను మాట్ను అనుకరించాము అంట్ే  అతనిన 
ఆరాధించాము?ఎందుకు చేశాము? చెడడ  సేనహితులు లేదా వసుు వపలను, ఇంట్ర నట్, మొబ ైల్ చెడు వినియోగం, 
లేదా నిరా్క్షాం బదుకం కార్ణంగా? 

పాఠీం న్ీంబర్త 13 ( a &b) ముగిసే సరికి మీర్స 
156 కొతు  పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స అవి 
ఖురానులో సుమార్స 11,132 సార్సా  వచాుయి! 

సూర్తునాాస్ పాఠీం 13a 
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➢  పాా ను పాణాళ్క : చెడు విషయాలను, అలవాటా్ను మరియు సేనహితులను జీవితం నుంచి వదిలించు కోవడానికి 
మరియు వాట్టని సవాంగా ఉపయోగించుకునేలా పాా న్ చేయండి.  

 1 1 

۟ال٪َِِّّشر  ِِِّّّنِّْم ِّ وَاس  ِِّّال وَس  ِّ٪﴾4ِّ﴿٪ِِِّّّال َخنَّاس 
చెడు నుండి పాేరేపించేవాడి  ర్హసాంగా దాకుకని దాడిచేసేవాడి 

 కు ర ండు َشر ِّ
అరాా లునానయి. 
కటడు, చెడు   

َِّ وَاسِّا ل وَس  : పదేపదే చెడును 
పేారేపించేవాడు, ఇది నాలుగు 
అక్షరాలతో కూడినది: ِّسِِِّّّوِِِّّّسِِِّّّو   

َِّ ل َخنَّاسِّا  కు ర ండు అరాా లు ఉనానయి  

1-సుషుమయాాక దాకుకనేవాడు 
2-వెనుకకు మర్లేవాడు  

وََسةِّ ➢  ఒకరి హృదయంలో అతనికి తెలియకుండానే చెడును ఒకదాని తర్సవాత ఒకట్ట కరమంగా వేయడం, వస్’వస :وَس 
చెడు యొకక మొదట్ట దాడ.ిఇందులో ష్ెైతాను జయిసేు , మనిష్ి చెడు చేయాలని అనుకుంట్యడు, అపపుడు ఆ 
సంకలుం కార్ార్ూపం దాలుసుు ంది ఇది పదేపదే చేసేు  అలవాట్టగా మార్సతుంది మరియు చెడు అలవాట్టా  చెడు 
ఫలితాలకు దారితీసాు యి.  

➢ మనం నిరా్క్షాంగా ఉంట్ే, ష్ెైతాను వస్-వసలు చెడును పేారేపిసాు డు, ఒకవేళ మనం అలాా హ్’ను సారించు కుననట్్లా తే  
అతను పారిపో తాడు, కాని వస్’వసలు పాేరేపించకుండా ఎననట్టకట ఆగడు . 

ى ِّ و ُسِِّّالَّذ  ر ِِِّّّف ى ِِّّيَُوس  ُِِّّصُدو   ٪﴾5ِّ﴿٪ِِِّّّالنَّاس 
అతను  పాేరేపిసాు డు   మదిలో  పాజల  

ىِّ ఖురానులో 304 సార్సా   الَّذ      
ي نَِّ సార్సా 1080 الَّذ   ِّ

َِِّّصْدرِّ  ِّ:చాతీ,గుండె  
رِِِِّّّّ ُصُدو    

ِِّّబహువచనం  

ر ِِّّف ى ِّ ِِّّإ نَْسانِّ     ُِّصُدو    కు   
బహువచనం 

نَاسِّ     
లో  గుండెలు  

➢ ష్ెైతాను దాడులను గరహించండి, అలాా హ్ సార్ణ యొకక పాాముఖాతను గురిుంచండి, తదాారా అతను దూర్ంగా 
పారిపో తాడు .  

➢ ఛాతీ’ గుండె ఉండే పాదేశ్ం . 
➢ ఖుర్ఆన్ గురించి, అలాా హ్ ఇలాసెలవిచాుడు ِّفَا ر ِّء ِّل  مَاِّف ِّوَش  ُدو  ىِّالصُّ   గుండెలో ఉననదానికి ఇది సాసుత పాసాదిసుు ంది-

(సూర్ యూనుసు 57) 
➢  హృదయానికి అనేక వాాధులు రోగాలు ఉనానయి అజాఞ నం, సందేహం, కపట్తాం, వంచన, దుషుకోరికలు, అసూయ, 

దేాషం, శ్తుాతాం మరియు ఇతర్సలపెై పగ పాతీకార్ం ఇతాాదివి . 
32  

نَّة ِِِّّّم نَِّ ِِّّال ج  ِّ٪﴾6ِّ﴿٪ِِِّّّوَالنَّاس 
జినానతుల కటడు నుండి మానవపల కటడు నుండి 

نَّة ِّ م نَِّ ِّ وَِّ ال ج   النَّاس 
కటడు నుండి  జినునల   మరియు  పాజల  

➢ చెడు పేారేపించ ే జినున: పాతిఒకకరితో ఒక  జినున ఉంట్టంది, ఒక అజాత శ్తుావపలా అతను నిర్ంతర్ం దాడి 
చేయడానికి పాయతినసుు నానడు.మీతో ఉనన జినునఉనికిని గురిుంచండి . 
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➢ చెడు పేారేపించేవాకిు: అలాా హ్ సార్ణ నుండి మమాలిన మర్లిు, అలాా హ్ ధర్ాం నుండి మమాలిన మళా్ంచే, ఇసాా ం 
మీద సందేహానిన కలిగించే, లేదా మమాలిన పాపాలకు పేారేపించే ఎవర ైనా సేనహితుడు, బంధువప లేదా సమూహం, 
మరియు అలాా హ్ జాఞ నం లేకుండా కేవలం మానవ జాఞ నం ఉండే విదాావావసథ  , ఈ యుగంలో వడీడ  లేకుండా ఎవర్స 
పనిచేయలేర్ని చెపేు ఆరిథకవాాపార్వేతులు, అలాా హ్  జాఞ నానిన పాసార్ం చేయకుండా కేవలం వార్ులు, ఆహార్ం, ఫాాషన్, 
ఆరోగాం, విదా మరియు విననదానిన బిడియం విడిచి సిగుొ లేకుండా చూపించే మీడియా వీర్ందర్ూ వస్’వసలు వేసూు  
పేారేపించేవార్స బదులుగా, పాతి సీు  ై, పపర్సషుడు తన దుసుు లతో, నట్నతో మరియు మాట్లతో అశా్లలత లేదా తపపుడు 
విషయాలను వాాపిు  చేయువార్స, మేరేచెపుండి ఇలాంట్ట వాకుు లతో పాపంచం నిండి లేదా? 

➢ ఇపపుడు ఈ హదీసు మహతుు ను, గొపుతనానిన గురిుంచండి-ఇపపుడు ఈ హదీసు యొకక గొపుతనానిన 
అనుభవించండి - తిరిాజి మరియు నసాయి లో హజాత్ ఉఖాీ బిన్ ఆమర్ ఉలేా ఖిసూు  తెలిపార్స ఒక రోజు అలాా హ్ 
పావకు నాతో ఇలా అనానర్స ఈ రోజు రాతిా నాపెై  ఏ ఆయతులు అవతరించాయో  మీకు తెలుసా? అలాంట్టవి ఇంతకు 
ముందు నేను చూడలేదు మరియు అవి ( ِّال فَلَق ِّ ِّ،ِِّّقُل ِّاَعُو ذُِّب َرب   ِّالنَّاس  قُل ِّاَعُو ذُِّب َرب   ) (ముసిా ం).  

➢ ఈ దుఆ సూరాను పఠించడంతో పాట్ట, తపపుడు కార్ాకరమాలు, విషయాలు మరియు సేనహితుల నుండి దూర్ంగా 
ఉండట్యనికి పాయతినంచాలి, మన సమయానిన తెలివిగా ఉపయోగించుకోవడానికి మరియు మన సమాజానిన 
శుభాపర్చడానిక ిమనం కలసికట్టు గా పాయతినంచాలి . 
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పరిచయెం : సూరా అస్ా ఒక సంక్ష్ిపుమ ైన చినన సూరా –ఈ చినన సురాలో మనిష్ిని నషుం నుంచి సుర్క్ష్ితంగా  ఉంచే 
అంట్ే సాఫలాం ప ందడానికి కావలిసిన ఫార్సాలా ఇవాబడింది ఇందులో నాలుగు పాతేాకతలు తెలుపబడాడ యి :- ర ండు 
మీకోసం 1-అఖీదా 2-సతాకరాాలు. 
➢ ర ండు సమాజ సంసకర్ణ కోసం పర్సుర్ం ఒండొకరిక ిసతాానిన ఉపదేశించడం. 
➢ మరియు పర్సుర్ం సహనానిన ఉపదేశించుకోవడం.  

ِّ  ي ٰطن ِِِّّّم نَِِِّّّاَعُو ذُب اِل ي م ِِِّّّالشَّ م ِّالرَّج  ي م ِِِّّّالرَّحمٰن ِِِّّّاِل  ِِِّّّب س  ِّالرَّح 
1 

ر ِّ  ٪﴾1ِّ﴿٪ِِِّّّوَال عَص 
కాలం సాక్ష్ిగా! 

కు ర ండు అరాా  وَِّ ➢ లు వసాు యి: )1) మరియు )2) పామాణం చేయడం,  
رص ِّعَِّاَل ِّ  : కాలం , మనం ఉర్ూు లో అంట్యం : అసేా హాజిర్ అంట్ ేపాసుు త కాలం, నేట్ట కాలం. 

➢ ఖురాను యొకక ఎననన రాలకు పాార్ంభంలో అలాా హ్-పామాణంచేశాడు-ఉదాహర్ణకు: ِّ وَال فَْجر / ِِِّّّ م س  وَالشَّ  / ِّوَاللَّي ل ِِِّّّ  
ఇకకడ కాలం పామాణం చేయడానికి గల కార్ణం వివరించబడుతుంది, ఈ మాట్ పెై కాలం [పాజలు]  సాక్ష్ిగా ఉంద ి
అంట్ ేకాలంలో ఇలాగే జర్సగుతుంది.  

1534 65 2 

ر ِِِّّّلَف ى ِّ اَل  نَْسانَِِّّا نَِّّ  ٪﴾2ِّ﴿٪ُِِِّّّخس 
నిశ్ుయంగా మనిషి్  నషుంలో పడి ఉనానడు 

ِِّّإ نَْسانِّ         కు  బహువచనం   ِّنَاس   
رِّ ف ي ِّ لَِّ  ُخس 

indeed  లో  నషుం 

ఖురానులో 1534 సార్సా :ا نَِّّ ❖  వచిుంది !!! సులువెైన ఉదాహర్ణ ఇననలాా హ మఅసాుబీరీన్(నిశ్ుయంగా అలాా హ్ 
సహనం వహించ ేవారితో ఉనానడు)సాబిర్-కు బహువచనం సాబిర్ూన్ వసుు ంది, ఖురానులో  సుమార్స 20 
సార్సా  వచిుంది. 

❖ ఇన్ ఖురానులో 691 సార్సా  వచిుంది!!! సులువెైన ఉదాహర్ణ : ఇన్ షా అలాా హ్(ఒకవేళ అలాా హ్ కోరిత)ే 
❖ వెంట్న ేదుఆ చేయండి! ఓ అలాా హ్ నషుపో కుండా ననున కాపాడు, మరియు నషాు నికి గురిచేసే విషయాల నుండి 

కాపాడు. 
➢ మొదట్ట ర ండు ఆయతులో నాలుగు సార్సా  తాకటదు చేయబడింది:-1)పామాణం 2)నిసుందేహంగా 3)నిశ్ుయంగా 4) 

చాలామంద ినషాు నికి గుర్యాార్స’అని చెపుడం.  
➢ నా లాంట్ట వాకిుని కంపింపచేయడానికి ఈ సూరా ఒకట్ట చాలు, తాకటదు పెై తాకటదు వినన తర్సవాత నేను నా దాానంలో 

మ లుకువలో మరింతగా జోడించాలి. 

పాఠం నంబర్స 14 a&b ముగిసే సరికి మీర్స 
174 కొతుపదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స అవి 

ఖురానులో 36556 సార్సా  వచాుయి. 
 

పాఠీం 14a సూరతుల్  అస్్ర  
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➢ ఖురాను మీ జీవితంలోకి తీసుకురావాలి, ఉకాకషా ర్ది’ యొకక ఉదాహర్ణను ముందుంచండి మరియు అలాా హ్ 
నాలుగు పనులు చేసే భ్యగాానిన పాసాదించమని నిర్ంతర్ం దుఆచేయండ,ి గడిచిన సమయానిన పరిశ్లలించండి, 
మరియు భవిషాతుు  పాణాళ్కను ర్ూప ందించండి. 

664  258   

ي نَِّ ا َلَِّّ ل ٰحت ِّ وَعَم لُواِّ ٰامَنُو اِّ الَّذ   الصّٰ
మనహాయింపప   వీరిని ఈమాన్ తెచాుర్స ఆచరించార్స సతాకరాాలు, పపణాకారాాలు 

ََِِِّّّلَِّ اِلُِِِّّّا َلَِِِّّّّإ ٰله  
అలాా హ్ తపు వాసువ 
ఆరాధుాడు మరొకడు 

లేడు  

ي نَِِِّّّ َراطَِِِّّّالَّذ   ص 
మారొ్ం వారియొకక  

 

 :ِّٰامَنُو اِّ
వార్ందర్ూ విశ్ాసించార్స  

ن  اا ا ا ا  اااما ا  ؤما  ا

 :ِّعَم لُو اِّ
వార్ందర్ూ  ఆచరించార్స  

ఏది అలాా హ్  
ఆమోదిసాు డు, మంచి లేక చెడు 

 ? అంచేత సాలిహాత్ అరా్ం -‘పపణాం’ 

➢ ఈమాను విశ్ాసించి మంచిపనులు చేసేవార్స మాతాం నషుపో ర్స – 
➢ దుఆ ఓ అలాా హ్ నాకు దృఢమ ైన సంపూర్ణ విశాాసం పాసాదించు. 
➢ ఆతిప్రిశీల్న్ అలాా హ్ పటా్ ఆయన పావకుల పటా్ దెైవదూతల పటా్, ఆకాశ్ గరంధాల పటా్ పర్లోకదినం పటా్, మంచి 

చెడు విదివాాత పటా్ నా విశాాసం ఎలా ఉంద?ిఇది ననున మంచి వెైపపకు పో ా తుహిసూు  చెడు నుంచి ఆపపతుందా? 
ఖురాను పటా్ నా విశాాసం కేవలం ననట్టమాట్లేన? లేదా ఈ పపసుకానిన సతాంగా అంగీకరించడానిన మరియు 
అధాాయనం చేయడానికి పేారేపిసుు ందా? 

➢ ఓ అలాా హ్ నాకు సతాకరాాలు ఆచరించ ేసౌభ్యగాానిన పాసాదించు? 
➢ ఆతిప్రిశీల్న్:-నాసతాకరాాలుఎలాఉనానయి?నమాజు, ఉపవాసం, జకాతు, హజా, ఖురానుపారాయణం, సార్ణ, 

మంచిని పెంచడం-చెడును నిరోదించడం’ఇతాాదివి ఎలా ఉనానయి? 
➢ ఖురాను అరా్ంచేసుకుని చదవడం, మరియు హదీసును చదవడమనేవి మన ఈమాను విశాాసానిన దృడ 

పర్ససాు యి, మరియు మంచిని పెంచడంలో పోా తుహిసాు యి. 
5 247  15 

۟ال٪ِّ وَتَوَاَصو اِّ بْر ِّ وَتَوَاَصو اِّ ب ال َحق    ٪﴾3ِّ﴿٪ِِِّّّب الصَّ
మరియు పర్సుర్ం ఒకరికొకర్స 

సతాానిన 
ఉపదేశించుకునానర్స మరియు ఒకరికొకర్స ఉపదేశించుకునానర్స సహనం, సిథర్తాం 

ِّتَوَاَصو اِِّّوَِّ
  సతాం: َحق ِّ

ఒకరికొకర్స బో تََدارَُسو اِّ ధించార్స  
 ఒకరికొకర్స  تَوَاَصو اِّ

ఉపదేశించుకునానర్స  

 َِّصبْرِّ
సిథర్తాం-  దృఢ ఆచర్ణ, 

పట్టు దల    మరియు 
ఒకరికొకర్స 
ఉపదేశించుకునానర్స 

o సదాచర్ణలు పపణాకారాాలు-అమలే సాల హ్’లో మంచి పనులనినచేర్ుబడాడ యి, కాని ర ండు పనులు పాతేాకంగా 
పాసాు వించబడాడ యి :- ఇతర్సలకు సతాసందేశ్ం చెపుడం మరియు ఇతర్సలకు ధరాానిన ఆచరించడంలో ఇబీంది 
లేదా ఇతర్ ఇబీందులు ఉంట్ే (ఓపికగా సహనంతో ఉండమని సలహా ఇవాడం)  

➢ సతాసందేశ్ం సతాసందేశ్ం ఇవాడానికి జాఞ నం ఏంతో అవసర్ం ఉంట్టంది, మరియు ఈ జాఞ నం ఖురాను మరియు 
హదీసుల విధాను అబాసించడం వలా, వాట్టని అరా్ం చేసుకోవడం వలా లభసుు ంది. ఓ అలాా హ్! ననున ఖురాను 
మరియు హదీసు, సీర్తు ఇతాాదివి చదవడానికి సమయం కేట్యయించే భ్యగాానిన మరియు తబాీగు చేయడానిక  ై
పాణాళ్క ర్ూప ందించ భ్యగాం పాసాదించు. 
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➢ సతాసందేశ్ం ఇవాడానికి మరియు నేర్సుకోవడానికి ఒక మంచి నేసాు నిన ఎనునకోండి, అతను మీతో పాట్ట ఉండాలి, 
పాఠం గుర్సు చేయించాలి, మరియు మీకు ధెైర్ాం చెపాులి.ఈ విధంగా మీర్స పర్సుర్ం ఒకరికొకర్స సతాానిన మరియు 
సహనానిన ఉపదేశించుకునే పనిని పాార్ంభంచవచుు. 

➢ సబర్’అంట్ ే సహించడం, మరియు మనని మనం‘అదుపపలో పెట్టు కోవడం సదాచార్ణలో, ఇబీందులోా  సహనం 
పాట్టంచండ,ి మరియు పాపాల నుంచి కాపాడుకోవడంలో ఎదుర్యిేా ఇబీందులోా  సహనం పాట్టంచండి, మరియు 
ఇతర్సలకు కూడా సహనం పాట్టంచమని ఉపదేశిసూు  ఉండాలి. 

➢ ఎవరిలో ఈ నాలుగు లక్షణాలు ఉంట్యయో అతను నషుం నుంచి సుర్క్ష్ితంగా ఉంట్యడు, ఇకకడ అలాా హ్’తాలా మూడు 
చోటా్ వావ్’ (َِّو) అక్షరానిన ఉపయోగించాడు, దీనికి  అరా్ం’-మరియు-వసుు ంది, అంట్ ే నషుం నుండి సుర్క్ష్ితంగా 
బయట్పడాలంట్ ే ఈ నాలుగు లక్షణాలు ఖచిుతంగా ఉండాలి, ఒకవేళ ఏదెైనా ఒక లక్షణానినఅనుకరించడం వలా 
నషుం నుంచి ర్క్షణ ఉంది అంట్ ే అలాా హ్ తాలా ‘వావ్’అక్షర్ం కు బదులుగా’అవ్’(ఖురానులో 280 సార్సా ) 
ఉపయోగించబడేద ిదీనికి అరా్ం’లేదా’వసుు ంద.ి  
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పరిచయెం-అబుు లాా  బిన్ అబయీస్ ర్దియలాా హు అనుు  ఉలేా ఖనం ఇది ఖురాను మజీదు యొకక చివరి సూర్ (ముసాిం, 
నసాయి)  అంట్ే దీని తర్సవాత దెైవపావకు పెై పరిపూర్ణంగా ఏ సూరా అవతరించలేదు, ఆ సమయంలో ఇసాా మీయ 
శ్తుావపలు పరాజితులయాార్స, పాజలు సముదాయాలుగా ఇసాా ంలో పావేశించ సాగార్స, వారిని భయపెట్ేువాడు లేదా 
తికమక పెట్ేువాడు లేర్స, పపణాకారాాలు సదాచర్ణలు చేసిన తర్సవాత మనం ఏ విధంగా మసలుకోవాలి అనే విషయం 
ఈ సురాలో తెలుపబడింది. 

ِّ  ي ٰطن ِِِّّّم نَِِِّّّاَعُو ذُب اِل ي م ِِِّّّالشَّ م ِّالرَّج  ي م ِِِّّّالرَّحمٰن ِِِّّّاِل  ِِِّّّب س   الرَّح 
423 171   

رَُِِّّجاءَِِّّا ذَاِّ ِّ٪﴾1ِّ﴿٪ِِِّّّوَال فَت حُِِّّاهلل ِِِّّّنَص 
అపపుడు 'వచిుంది’  సహాయం అలాా హ్ లేదా విజయం 

239
అపపుడుِّ:ِِّّا ذَاِِِّّّا ذ ،ِّ

  వచిునపపుడు  َجاءَِِّّا ذَا వచాుడు  َجاءَِّ
తరాాత మాజీ వచిునపపుడు అది ముజారే అరా్ం ఇసుు –  ا ذَاِّ ంది  

رُِّ   సహాయం،జయం :نَص 
ِّال فَت حُِِّّوَِّ

మరియు విజయం, జయం మరియు 
తెర్సవడం  

➢ అలాా హ్ సహాయం వసేు  తపు పనులు జర్సగవప 
➢ ఇకకడ ِّفتح   అంట్ ేఫతహ్’మకాక’అని అరా్ం’అది 8 హిజీాలో జరిగింది.  
➢ దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం తమ పూరిు జీవితానిన అంకితం చేశార్స, 23 సంవతురాల తర్సవాత ఈ ఆయతు 

అవతరించింది!!! 
➢ మనకు పాతి పనిలో అలాా హ్ సహాయం కావాలంట్ే, మన సమయం, డబుీ మరియు సామరాథ ానిన  అలాా హ్ ధర్ాం కోసం 

కేట్యయించాలి.ఈ రోజు, ఈ వార్ం, ఈ సమయంలో నేను ఏమ చేయగలను అని ఆలోచించండి.వాకిుగత, సామూహిక 
పాణాళ్కను ర్ూప ందించండి, తదాారా పాతి విషయంలోనూ అలాా హ్ సహాయం మనకు లభసుు ంది! ఒకవేళ మీర్స విదాారిథ 
అయితే, ఉతుమమ ైన జాఞ నానిన ప ందండి, తదాారా మీర్స ఇసాా ంకు ఉతుమమ ైన మారొ్ంలో సేవ చేయవచుు. 

25 241 13  7 

ِّ٪﴾2ِّ﴿٪ِّاَف َواًجاِّاِل ِِّّد ي ن ِِّّف ى ِِّّيَْدُخلُو نَِِّّالنَّاَسَِِّّورَاَي تَِّ
మరియు మీర్స చూసుు నానర్స పాజలు పావేశిసుు నానర్స అలాా హ్ ధర్ాంలో తండోపతండాలుగా 

 رَاَي تَِّ وَِّ
ِِّّا نَْسانِّ కు 

బహువచనం نَاسِّ   
  లోనికి రావడం :دُُخو ل 

   బయట్టకి వెళాడం:ُخُرو ج
 اِل ِّ د ي ن ِّ ف ى ِّ

اَف َواجِِّّ  కు బహువచనం فَو جِّ    మరియు మీర్స చూశార్స లో ధర్ాం అలాా హ్ యొకక 
మరియు మీర్స చూసుు నానర్స  د ي ن  - జీవన విధానం  

➢ ధరాానిక ి ర ండు అరాా లు ఉనానయి:-1)పాతిఫలం 2)జీవన వావసథ  system లేదా జీవితం గడిప ే విధానం, 
ఉదాహర్ణకు:- ఇసాా ం ధర్ాం.  

➢ ఫతహ్ మరియు విజయం’పటా్ ఎట్టవంట్ట ఫలితం చూపించబడింది?పాజల వినాశ్నం లేకుండా ధర్ాంలో వార ిపావేశ్ం! 
అయిత ే మనం కూడా పాజల మారొ్దర్ికతాం కోసం మారొ్ం సుగమం చేసూు   వారి పాపంచానిన, 
పర్లోకానినమ ర్సగుపర్చాలనుకుంట్టనానమా?పాసుు త పరిసిథతిలో మేము దావతు ఇసాా హ్’ కోసం పని 
చేసుు నానమా? దావతు మరియు ఇసాా హ్ కోసం మన సమయం మరియు డబుీ ఎంత ఖర్సు చేసుు నానము? 

 

పాఠం నంబర్స 15(a&b) ముగిస ేసరకిి మీర్స 186 

కొతుపదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి 
ఖురానులో సుమార్స 37, 500 సార్సా  వచాుయి. 

పాఠీం 15a సూరతున్నస్్ర 
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16   10 

تَغ ف ر هيبنُ٪ِِّّرَب  كَِِّّب َحم د ِِّّفََسب  ح ِّ ِّوَاس 
కాబట్టు  సుబ్'హానలాా హ్ సుు తించండి  పాశ్ంసతో  నీ పాభువప యొకక మరియు ఆయనతో క్షమాపణ కోర్ండి. 

تَغ ف ر ِِّّوَِِّّكَِِّّرَب  َِِّّحم د ِِّّب َِِّّسب  ح َِِّّفِّ ِّهُِِّّا س 

కాబట్టు   
పవితాతను 
సుు తించండి  

తో పాశ్ంస  పాభువప నీ మరియు 
క్షమాపణ 
కోర్సకోండి  

ఆయన 
యొకక  

ب ي حِّ సదుొ:  َحم دِّ  లోపాల ఖండన:    تَس  ణాల పాశ్ంస  నీ పాభువప యొకక  ఉర్దూ ِّపదాలుِِِّّّ:  ِّاااافغتا ا  رفغما ا  وفغا    وفغما
సుబ్’హానలాా :-تسبيحِّ ➢ హ్’ అంట్ ే అలాా హ్ పవితుాడు- సమసులోపాలకు పరిశుదుు డు, అంట్ ే అలాా హ్ 

సాచఛమ ైనవాడు, ఆయనలో ఎలాంట్ట దోషం లేదు, బలహీనత లేదు, ఎవరి సహాయం అవసర్ం లేదు, మరియు 
ఎట్టవంట్ట ఒతిుడికి లోనుకాడు.ఆయనకు కొడుకు గానీ తండిా గాని లేడు.ఆయన తన అసిుతాంలో లక్షణాలలో, 
హకుకలలో మరియు అధికారాలలో ఏక ైకుడు మరియు ఒంట్రిగా ఉనానడు.(తసీీహ్ గురించి పాఠం 7 చివరిలో 
వివరాలను చదవండ)ి 

సమసు -:حمدِّ ➢  సోు తాాలు అలాా హ్’కు మాతామ ేశోభసాు యి, ఆయన గఫా్ర్, సతాు ర్, ర్హాాన్, ర్హీమ్, అల్వమ్, ఖబీర్, 
ఆదిల్, సమ, కబీర్, ఖాలిక్, జమీల్ ఇతాాదివనిన సదుొ ణాలు ఆయనలో ఉనానయి.మాకు జీవితానినఇచిునందుకు, 
మాకుమారొ్నిరేుశ్ం చేసినందుకు మరియు మంచి చేయడానికి మాకు సహాయ పడినందుకు అలాా హ్ కు అనేక 
కృతజఞతలు. 

➢ ఒకవేళ అలాా హ్ పటా్ ఫిరాాదు ఉననట్్లా తే (సుబ్’హానలాా హ్’కు పాతికూలం)సాచుమ ైన పాశ్ంస మరియు కృతజఞత 
కాజాలదు-అందుచేత సుబ్’హానలాా హ్ తర్సవాత అలుందులిలాా హ్’సార్ణ గురించి వసుు ంది. 

➢ ఇసేు గా్ర్ : ఓ అలాా హ్! ఒకవేళ మన పనిలో ఏదెైనా ప ర్పాట్టా  ఉననట్్లా తే క్షమంచండి, మా తసీీహ్’ మరియు హందు’ 
ర ండు కూడా అసంపూర్ణమ ైనవే’దీని పెై కూడా ఇసేు గా్ర్ చేసుకోవాలి-మనకు సతాకర్ాముల భ్యగాం దొరికినట్్లా తే 
తసీీహ్’హందు’మరియు ఇసిు గా్ర్’చేసుకోవాలి. 

 

 422 12 

ِّ٪﴾3ِّ﴿٪ِِِّّّتَوَّابًاََِِّّكنَِِّّا نَّه ِّ
నిశ్ుయంగా ఆయన  ఉనానడు   గొపుగా క్షమంచేవాడుగా   

[ ا نَِّّ]    అంట్ే గుర్సు పెట్టు కోండి  

ب ر ي نَِِِّّّمَعَِِِّّّاِلَِِِّّّا نَِّّ:ِّ ِّالصّٰ

ఉనానడు అలాా;   ََكنَِّ హ్ కొర్కు ఇకకడ’కాన’అరా్ం 

ఉనానడు’అవపతుంది  

మర్లడం :  تَابَِّ    పదేపదే మర్లేవాడు :  تَوَّابِّ మర్లేవాడు :    تَائ بِّ
➢ పాపాతుాల ైన మనకు ఇది అతి గొపు శుభవార్ు.అలాా హ్ దయపటా్ ఎపపుడూ నిరాశ్పడవదుు , హృదయపూర్ాకంగా 

పశాుతాు పపడండి (అనగా పాపానిన అంగీకరించండి, సిగుొ పడండి మరియు తిరిగ ి చేయకూడదని నిశ్ుయించుకోండి) 
మరియు తౌబయ అంగీకరించబడుతుంది అని విశ్ాసించండి. 

➢ ఉదాహర్ణ:-ఒకవేళ నేను చాలా ఆకలితో ఉనానను నేను వేలమందిక ిబో జనం పెడతాను’అని ఎవర ైనా చెపిునపపుడు 
వెంట్న ేనేను నాకు కూడా బో జనం పెట్ుండి అని అడుగుతాను! ఇకకడ తౌబయ ఆమోదిసాు ర్నే పాసాు వన ఉంది’కాబట్టు  
వెంట్న ేతౌబయ చేసుకోండి! ఓ అలాా హ్ నువపా ననున క్షమంచు అదేవిధంగా అలాా హ్ యొకక పేర్స లేదా పని-మనకు 
కనిపిసేు  అది మనకు పాయోజనకర్మ ైనదెైతే దానికోసం  దుఆ చేయవచుు.  
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ప్రిచయీం:- మకాకలోని బహుదెైవారాధకులు తమ మతం బలహీనపడుతూ, ఇసాా ంధర్ాం వాాపిు  చెందడానిన 
చూసినపపుడు ఈ వాాపిుని ఆపడానికి వార్స దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం కు తన దావతు తబాీగు పాచార్ం 
విర్మంచుకోవాలని వివిధర్కాల పాతిపాదనలు చూపార్స, ఉదాహర్ణకు, సంపద, సీు  ైమరియు అధికార్ం.దెైవపావకు ఈ 
పాతిపాదనను తిర్సకరించార్స, అపపుడు, వార్స దెైవపావకు కు  మరొక పాతిపాదన ఇసూు  ఒక సంవతుర్ం 
బహుదెైవారాధకులు ఒక దేవపడిని మాతామ ేఆరాధిసాు ర్ని, మర్ససట్ట సంవతుర్ం మీర్స విగరహాలను కూడా ఆరాధించాలి 
అని చెపాుర్స-అపపుడు ఈ సూరా మకాకలో అవతరించింది, అలాా హ్ ఈ పాతిపాదనకు చాలా సుషుమ ైన సమాధానం ఈ 
సురాలో ఇచాుడు. 
ఈ సూరాకు గల్ విశీష్ట త :-  
• ఫజా మరియు మగిరబ్ యొకక సుననతు నమాజులలో మహనీయ దెైవపావకు సూర్తుల్-కాఫిర్ూన్  మరియు 

సూర్తుల్-ఇఖ్ాా స్ ల’ను పఠించేవార్స(ముసనద్ అహాద్, తిరిాజి, నసాయి, ఇబున మాజా) 
• అలాా హ్ యొకక పావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం తన సహచర్సలలో కొంతమందికి ఇలా ఉపదేశించార్స:-రాతాి 

నిదిాంచ ేసమయంలో ఈ సూరా చదివి నిదిాంచినట్్లా తే ష్ిర్సక’నుంచి ముకుు డిగా వావహరించబడతార్స. (అబూదావూద్: 5055) 
ِّ  ي ٰطن ِِِّّّم نَِِِّّّاَعُو ذُب اِل ي م ِِِّّّالشَّ م ِّالرَّج  ي م ِِِّّّالرَّحمٰن ِِِّّّاِل  ِِِّّّب س  ِّالرَّح 

ُّهَاِِّّقُل ِّ ِّ٪﴾1ِّ﴿٪ِِِّّّال ٰكف ُرو نَِِّّٰۤياَي
  పావకు చెపుండి! ఓ సతా తిర్సాకర్సలారా! 

 ఉతుమంగా సందేశ్: قُل ِّ
పాచార్ం  తబాీగు చేయండి  

ُّهَا،يَا153ِِِّّّيَا،361ِِِّّّ ُّهَاِِِّّّاَي ِّاَي
ِّ:ِِّّఓِّ

َِّ فاع لِّ  నుండి  فَعَل  

నుండి كَفَرَِّ   ََكف رِّ   
ََكف رِّ:   తిర్సాకరి   

ََكف ر ي نََِِِّّّكف ُرو ن،ِّ         ِّ:తిర్సాకర్సలు   

పదం ఖురానులో చాలా సార్సా‘ يَِّاِِِّّّ ➢  వచిుంది-ఉదాహర్ణకు ُِّم قَو  النَِّّاُسِّ (నా జాతీ వార్లారా) 383يَاِّ َِّيُّهَاِّ  - يَِّاِِِّّّا
(ఓ పాజలారా) మొదల ైనవి. 

➢ కాఫిర్స’కు అరా్ం-తిర్సకరించేవాడు’ మరియు సతాానిన నిరాకరించేవాడు! కాఫీర్స అంట్ ేసందేశ్ం చేరిన తర్సవాత 
అరా్ంచేసుకుని తిర్సకరించేవాడు, -ఖురాను దావతు ఇవాడానికి మసిాములను మరియు ఇసాా మేతర్సలను అందరినీ 
( َِِِّّّاِّيَِّ اسِّيُّهَاِّالنَِّّا )అని పిలిచింది. 

➢ ఇందులో ఎలాంట్ట దూషణ లేదు-అలాా హ్ ముసిాములకు ఆదేశిసూు  ‘తాగూతు పటా్ కుఫ్ా చేయండి’ అని చెపాుడు, 
అంట్ ేపాతీ ముసిా ం కూడా ఒక అరా్ంలో కాఫిర్ అవపతాడు, అంట్ ేతాగూతు’యొకక కాఫిర్స.ఒకవేళ కాఫిర్స అంట్ే 
దూషణ’అయినట్్లా తే దానిని అలాా హ్ ఒక ముసిా ం కోసం ఉపయోగించాడు. 

➢ వాసువానికి కాఫిర్సల సమసా ఏమట్ట?వార్స తమ మననవాంఛలు, సంపద, పదవి, వాాపార్ం వలా సతాానిన 
తెలుసుకుని కూడా తిర్సకరించేవార్స. 

ఈ పాఠం నంబర్స 16 (a&b) ముగిసే సరికి మీర్స 
194  కొతుపదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స , అవి 
ఖురానులో సుమలర్త  38 , సార్సా  వచాుయి531  

 సూర్తుల్ కాఫిరూన్ పాఠీం 16a 
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➢ దుఆ చేయండ!ి అలాా హ్ సతాానిన సీాకరించ ే భ్యగాానిన నాకు ఇవపా-కటరిుపాఖాాతుల వలా సతాానిన నిరాకరించి, 
అలాా హ్ ఆగరహానికి గురికాకుండా ఉండ ేభ్యగాానిన పాసాదించు-అలాగే నా అహానిన, కోరికను, గరాానిన ఎట్టు  పరిసిథతిలో 
మదాలో రానివాకుండా చూడు! 

➢ ఆతాపరిశ్లలన :- ఎనిన సార్సా  నేను సతాానిన నిరాకరించాను?లేదా వెంట్నే అంగీకరించలేదు? 
➢ పాా ను చేయండి:- ఇసిు గ్’ఫార్-అలాా హ్ యొకక పాశ్ంస మరియు గొపుతనానిన కటరిుంచడం, మరియు సీాయసంసకర్ణ, 

శిక్షణ ఇవాడానిక ిపాణాళ్క ర్ూప ందించండి. 

ِّ٪﴾2ِّ﴿٪ِِِّّّتَع بُُدو نَِِّّمَاِِّّاَع بُدَُِِِّّّلَِّ
నేను ఆరాధన చేయను ఎవరినైెతే మీర్స ఆరాధిసుు నానర్స ۔  

కు మూడు అరాా (مَاِّ) ِّاَع بُدَُِِّّلَِّ లు ఉనానయి : కాదు, ఏమట్ట what, 
మరియు ఏదైెతే- 

అందులో లేదు, (అర్బీ సంభ్యషణలో పాసిదు : مَاِِِّّّف ي ِّه ِّ  వాకాం) 
نَُك؟ِّمَاِّد ي ِّ  : నీ ధర్ాం ఏమట్ట:  

  కాదు  నేను ఆరాధన చేసాు ను   

నేను ఆరాధన చేయను  
➢ ఆరాధనకు మూడు అరాా లు ఉనానయి (1) పేామతో, భకిుతో ఆరాధన మరియు పూజాచేయడం (2) విదేయత 

మరియు అనుకర్ణ (3) దాసాం, ఈ మూడు అరాా లోా  కేవలం అలాా హ్ ఆరాధన మాతామ ేజర్గాలి. 
➢ ధర్ాం మరియు అఖీదా విశాాసం విషయంలో ఎలాంట్ట రాజీకి అనుమతి లేదు, అలాా హ్ అసిుతాం, గుణాలు, హకుకలు 

మరియు అధికారాలలో అంట్ే ఆరాధన మరియు దాసాం కేవలం అలాా హ్ కు మాతామే వరిుసుు ంది, ఇందులో మరో 
ర్కమ ైన మతానికి గానీ, చట్యు నికి గాని అనుమతి లేదు, ర ండు సర ైనవి, సమానమ ైనవి కాజాలవప, పావకు విధేయత 
తో పాట్ట ఇతర్సల అనుకర్ణ విదేయత శ్రియతు విషయంలో అనుమతించ బడదు. 

➢ అవిశాాసులు ఇసాా ం పటా్ దేాషానిన వాాపిుచేయడానికి మరియు ముసిా ంలను కించపర్చడానికి ఎలాపపుడూ 
పాయతినంచార్స.ఈ విషయంలో ఆందోళన చెందాలిున అవసర్ం లేదు మరియు హీనంగా భ్యవించాలిున అవసర్ం 
లేదు.ధరాానిన దృఢంగా అంట్టపెట్టు కుని, దావతు మరియు తబాీగు పనిని కొనసాగిసూు  ఉండండి. 

ِّ٪﴾3ِّ﴿٪ِِِّّّاَع بُدُِِّّمَۤاِِّّعٰب ُدو نَِِّّاَنْتُم ِِِّّّوََلَِّ
మరియు మీర్స కాదు ఆరాధించేవార్స ఎవరినైెతే నేను ఆరాధిసాు నన 

ఆరాధంచేవాడుِِِِّّّّ:ِِِّّّعَاب دِِّّاَنْتُم َِِّّلَِِّّوَِّ
ي نِِِّّّعَاب ُدو ن،ِّ  ఆరాధంిచేవార్స :ِّعَاب د 

  
మరియు కాదు మీర్స 

➢ ష్ిర్సక కలగలిసిన ఆరాధన అలాా హ్ కు ఏమాతాం ఆమోదయోగాం కాదు, అలాంట్ట వార్స అలాా హ్ ’కు నిజమ ైన 
ఆరాధకులు కాదు. 

➢ అనిన మతాలు ఒకట్ట కాదు, అలాా హ్ పాతి జాతిలో పావకును పంపార్స, కాని పాజలు వారిని పో గొట్టు కునానర్స లేదా 
విడిచిపెట్యు ర్స-మనం ఇసాా ంను ఉతుమంగా పాజలకు వివరించాలి. 

ِّ٪﴾4ِّ﴿٪ِِِّّّعَبَْدتُّم ِِّّمَّاِِّّعَاب د ِِّّاَنَاِِِّّّوََلَِّ
మరియు నేను కాదూ ఆరాధించువాడిని ఎవరినైెతే మీర్స  ఆరాధించార్స 

عَاب د ِِِّّّ-ِّفَاع لِّ  اَنَاِّ َلَِّ وَِّ  –వజను పాకార్ం 
ఉంది – చేయువాడు,  
ఆరాధన చేయువాడు  

 
عَبَْدتُّم ِِِّّّ-ِّفَعَل تُم ِّ  (వజను పాకార్ం ఉంది)  

 మీర్ంతా ఆరాధించార్స  మరియు కాదు  నేను عَبَْدتُّم ِّ  
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➢ 2మరియు 4 వ ఆయతులో ఎలాంట్ట పపనరావృతం లేదు, అందులో ర ండు విషయాలు చెపుబడాడ యి.  
➢ నేను ష్ిర్క ఇపపుడు చేయను (ََِّل) మరియు భవిషాతుు లో ( عَاب د ِِِّّّوََلَِّ ) కూడా చేయను. 
➢ నేను మీ పాసుు త దెైవాలను ఆరాధించను ( تَع بُُدو نَِِِّّّمَاِّ ) లేదా మీర్స గతంలో పూజించే దేవతలను ఆరాధించను 

( عَبَْدتُّم ِِِّّّمَاِّ ) 
➢ ధర్ాం మరియు విశాాసం యొకక విషయాలలో సయోధా ఉండదు, ఇది అహంకార్ం వలా కాదు, సతాానిన 

విశ్ాసించడం మరియు అలాా హ్ పట్టు కు భయపడట్ం వలా. 

ِّ٪5ِّ﴿٪ِِِّّّاَع بُدُِِّّمَۤاِِّّعٰب ُدو نَِِّّاَنْتُم ِِِّّّوََلَِّ
 మరియు మీర్స కాదు  ఆరాధించే వార్స ఎవరినైెతే  నేను ఆరాధిసాు ను 

➢ ఇకకడ కూడా ఎలాంట్ట పపనరావృతం జర్సగలేదు బదులుగా అలాా హ్ సందేశానికి వాతిరేకంగా మీ మొండ ివెైఖరితో  
మీర్స విగరహాలను తపు అలాా హ్ ను ఆరాధించర్ని అనిపిసుు ంది అనే విషయానిన తెలియజేయబడింది. 

➢ ఇకకడ కూడా ఎలాంట్ట పపనరావృతం జర్సగలేదు బదులుగా అలాా హ్ సందేశానికి వాతిరేకంగా మీ మొండి వెైఖరితో  
మీర్స విగరహాలను తపు అలాా హ్ ను ఆరాధించర్ని అనిపిసుు ంది’అనే విషయానిన తెలియజేయబడింది. 

ِّ٪﴾6ِّ﴿٪ِِِّّّد ي ن ِِّّوَل ىَِِّّنُُكم ِّد ي ِِّّلَُكم ِّ
మీ కొర్కు మీ ధర్ాం మరియు నా కొర్కు నా ధర్ాం 

➢ ఈ ఆయతు యొకక అరా్ం  అనిన మతాలు సమానమని కాదు, మరియు మనం దావతు తబాీగు పనిని  
వదిలివేయాలని అనికూడా కాదు. ఈ ఆయతు వచిున తర్సవాత అలాా హ్ యొకక దూత (సలాలాా హు అల ైహి 
వసలాం) బో ధించడం మానేశారా? లేదు, కాబట్టు  ఎవర ైనా రాజీ చేసేు  (Compromise), మీ మతం మీ కోసమేనని, నా 
ధర్ాం నా కోసమేనని సమాధానం చెపుండి. 

➢ నేను నిజంగా ఇసాా ం ధరాానిన విలువెైనదిగా భ్యవిసుు నాననా? నేను దానిపెై ఆచరించడానికి మరియు దావతు పాచార్ం 
చేయడానిక ిపాయతినసుు నాననా? 

➢ ఈ సూరాను జీవితం లోకి తీసుకుర్ండి, అంట్ ేదీని సందేశానిన అనుసరించండి. ఈ అవిశాాసులు కలిసి పనిచేశార్స, 
సమష్ిుగా దావతుపనిఆపడానికి పాయతినంచార్స.ఇసాా ం పాచారానికి మనమంతా  కలిసి పనిచేయాల్వ, తదాారా పాతి 
ఒకకరి పాపంచం మరియు పర్లోకం బయగుపడతాయి మరియు మనం నర్కాగిన నుండి సుర్క్ష్ితంగా ఉంట్యము. 
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ِّ  ي ٰطن ِِِّّّم نَِِِّّّاَعُو ذُب اِل ي م ِِِّّّالشَّ م ِّالرَّج  ي م ِِِّّّالرَّحمٰن ِِِّّّاِل  ِِِّّّب س   الرَّح 
261 55  12 

ُِِّّك تٰب ِّ ِّمُبَٰرك ِِّّا لَي كَِِّّاَنْزَل نٰه
పపసుకం మేము అవతరింపచేసాము మీ వైెపప శుభపాధమ ైనది. 

ِِّّب ِّك تَاِّ   కు బహువచనం 
ِّكُتُب ِِّّ

ఉర్సుِّكَِِّّلِّٰا ِِّّهُِِّّاَنْزَل نَاِّ  పదాలు  :ఈద్ ముబయర్క్ ،షాదీ ముబయర్క్  
కామయాబి ముబయర్క్   మేము 

అవతరింపచేసాము దానిని వైెపప మీ 

➢ ఈ ఖురాన్ అలాా హ్ గరంథం, అలాా హ్ ఆకాశ్ం నుండ ిజిబీాల్ అల ైహిసులాం దాారా పంపించాడు. 
➢ బర్కతు అరా్ం: శుభం, అనుగరహాలు ప ందడం, నిర్ంతర్ం ఉండట్ం మరియు వృదిుచెందడం, అంట్ే పెర్గడం. ఈ 

అబివృదిు  మరియు పెర్సగుదల మనకు కనిపించవప కానీ వాట్ట అనుభూతిని మనం ప ందగలం. 
➢ ఈ ఖురాన్ యొకక శుభ్యలలో ఒక శుభం ఏమట్ంట్ే, అది దిగిన రాతిా, అది దిగినందువలా, ఆ రాతాి వెయిా నెలల 

కనాన ఉతుమంగా మారిపో యింది, అలాంట్పపుడు సాయంగా ఖురాను గరంధం ఎంత శుభదాయకమో  ఒకసారి 
ఆలోచించండ.ి అది అవతరించిన నెల అతి ఉతుమమ ైనదిగా మారింది, ఏ పావకు పెై ఆ గరంధం అవతరించినదో  ఆయన 
అతుాతుమ దూతగా మారిపో యాడు, అద ిదిగిన నగర్ం అతుాతుమ నగర్ంగా, పాశాంతమ ైన నగర్ంగా మారింది, ఈ 
గరంధం పాపంచ చరితాను మారిువేసింది. ఎవర ిమదా ఇది అవతరించినదో  వార ిజీవితాలు పూరిుగా మారిపో యాయి 
(సహబయ-ర్దియలాా హు అనుు ) కేవలం 100 సంవతురాలలో, పాపంచంలోని అగరశ్కుు లుగా superpower గా మరార్స, 
అంత ేకాదు జాఞ నానికి, నెైతికతకు ఉతుమ నమూనాలుగా సూురిుదాయకంగా మారార్స. మొతుం వెయిా సంవతురాలు, 
అంట్,ే ముసిా ంలు ఖురాను’తో జోడించి ఉననంత కాలం, వార్స జాఞ నం, ఆచర్ణర్ంగంలో మగతా పాపంచం కంట్ే 
ముందు ఉనానర్స. 

➢ మనం సంతోషంగా అలాా హ్ తో ఇలా చెపాులి :- ఓ అలాా హ్! మీకు చాలా చాలా కృతజఞతలు! మీర్స ఎంతో మంచివార్స, 
ఎంతో దయగలవార్స, మా కోసం మీర్స శుభదాయకమ ైన గరంధానిన అవతరింప చేశార్స. అనుగరహాల యొకక ఉతుమ 
ఉపయోగం వాట్ట పాయోజనానిన ప ందడం.అందువలా, మనం ఖురాను ఎకుకవగా చదవాలి, అర్థంచేసుకోవాలి, 
అధాాయనం చేయాలి, ఖురానుకంఠసథం చేయాలి మరియు దానిని ఇతర్సలకు పాచార్ం చేయాలి. 

➢ గరంధం శుభదాయకమ ైనది కానీ అది ఎందుకు అవతరించింది? ముందు రాబో తుంది అంట్,ే బర్కతు ప ందాలంట్ే ఈ 
ర ండు పనులు ఖచిుతంగా చేయాలి. 

1 382 8 43 16 

بَُّروْۤاِّ َل بَاب ِِِّّّاُولُواِِّّوَل يَتََذكَّرَِِّّٰايٰت ه ِِّّل  يَدَّ ِّ.ِّاَل 
తదాారా వార్స పరిశ్లలించగలర్స  దాని ఆయతులపైె  మరియు ఉపదేశానిన గరహించాలి బుదిుమంతులు (సూర్ సాద్ : 29)  

بَُّرواِِّّل ِّ َل بَاب ِِّّاُول ىِِِّّّاُو لُوا،ِِّّيَتََذكَّرَِِّّل ِِّّوَِِّّه ِِّّٰايَاتِِّّيَدَّ ِّاَل 
తదాారా వార్స పరిశ్లలించగలర్స ఆయతులపైె దాని మరియు తదాారా  ఉపదేశానిన

గరహించాలి ...ఉననవార్స బుదిు 

 బుదిు :اَل بَابِّ +  لُب ِّ   
➢ ఈ ఆయతుకు ర ండు అరాా లు ఉనానయి:- ఖురాను యొకక ఆయతు గుర్సు లు- ِِّّيَة ِّٰاِّ  కు బహువచనం ِّيَات ِّٰا  వసుు ంది.  

పాఠీం న్ీంబర్ 17(a&b) ముగిసే్ సరికి మీర్త 208  

కరర తు  ప్దాల్ అరాా ల్ు నేర్తుకుీంట్ార్త, అవి ఖ్ురాన్ుల్ో 
సుమలర్త '3 9, 571'సార్తా  ప్రసాు విీంచబడాా యి. 

 

ఖురాను అవతర్ణ పర్మార్ధెం! పాఠీం 17a 
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➢ ఖురాను’ ర ండు ముఖామ ైన ఉదేుశాాల కొర్కు అవతరించబడింది:- (1) ఆదాాయనం చేయడం (2) ఉపదేశానిన 
గరహించడం.  

➢ అధాయనం చేయడం:- మీర్స సెైన్ు పపసుకానిన, గణిత శాసు  ై పపసుకానిన దినపతిాకల వల  కాకుండా పదే పద ే
పరిశ్లలిసూు  చదువపతార్స, అధాయనం చేసేముందు ఈ గరంధం యొకక గొపుతనానిన అర్థం చేసుకోవడం మనకు  
చాలా అవసర్ం, ఈ గరంధానిన మహావిశాానికి సృష్ిుకర్ు, అయిన పాభువప తర్పపన పంపించబడింది.ఆయన 
ఎలాపపుడూ సజీవంగా ఉంట్యడు, ఆయన నిరిాంచిన ఈ  విశ్ాం విశాలంగా విసురించి ఉంది, మన గ లాకటు నుండ ి
బయట్కు వెళాడానికి మనకు కాంతి వేగంతో (సెకనుకు 3 లక్షల కిలోమీట్ర్సా )ఒక లక్ష సంవతురాలు  
పడుతుంద.ిఆయన ఏడు ఆకాశాల పెై నుండి జీబీాల్ అల ైహిసులాం వంట్ట బలమ ైన దెైవదూత దాారా ఈ విశ్ాంలోనే 
అతాంత గొపు వాకిు అంట్ ేదెైవపావకు ముహమాద్ సలాలాా హు అల ైహివ సలాం పెై అవతరింపచేశాడు. 

➢ ఉపదేశానిన గరహించడం : అంట్ే ఖురాన్’లో పేరొకనన విషయాలను పాట్టంచడమే ఉపదేశానిన గరహించడమని అరా్ం. 
ఉదాహర్ణకు, మీర్స ఒక పిలావాడిని పరీక్షకు సిదాం అవామని లేకపో తే ఫేల్ అవపతావని చెపిునపపుడు అతను 
పరీక్షకోసం సిదాం చేసుకుంట్ే మీ ఉపదేశానిన గరహించినట్టా  అరా్ం అంట్ే, మీర్స చెపిున మాట్ పెై అతను ఆచరించాడు. 

ఖ్ురాన్ు తో మన్ బీంధీం : 
B  డ ైర క్టట (ప్రతేయక్షీంగా) :  ఖురాను అలాా హ్ గరంధం లేదా అలాా హ్ మాట్లు, ఇందులో అలాా హ్ మనతో సంబో ధిసాు డు 

ఇది పాాణములేని నిరీావ పపసుకం కాదు ఇద ిఒక సజీవ పపసుకం, మనం ఖురాను చదివి, విని ఏమ చేసాు ం?మనం 
ఏమ చేయాలను కుంట్టనానము? అలాా హ్ చెపిున విషయాలను మనం పట్టుంచుకుంట్టనానమా ? లేదా ? అలాా హ్ 
మనని ఖచిుతంగా చూసూు  ఉంట్యడు, మనం దానిని హృదయపూర్ాకంగా ఇఖ్ాా సుతో చదివిత,ే అది మనకు 
సాచుమ ైన మారొ్దర్ికతాానిన చూపపతుంది. 

C  వయకిుగతమ ైన్ personal :  మనం ఏ ఆయతు చదివినా, వినాన, అందులో మన కోసం ఏ సందేశ్ం మరియు 
మారొ్దర్ికతాం ఉందో  చూడాలి కానీ ఫలా ఆయతు అవిశాాసుల కోసం, ఫలా ఆయతు ముష్ిాకుల కోసం ఫలా 
కపట్టలకోసం మరియు ఫలా ఆయతు మదీనా ముసిా ంలకోసం అని భ్యవించకూడదు. 

D ప్రణాళికబదద మ ైన్వి:- పాపంచంలో పాతిదీ తఖ్దు ర్స విధికి లోబడి ఉంట్టంద.ిపాతీ మ తుకుపెై తినేవాడి పేర్స ఉంట్టంద!ి 
కాబట్టు  మనం చెబుతాము-పాతీ ఆయతు పెై వినేవార,ి చదివేవారి పేర్స వాాయబడి ఉంది.ఈ రోజు మీర్స ఫజా  
నమాజులో సూర్తుల్-వాఖియా విననటా్యితే లేదా పఠించినటా్యితే, మీ పపట్టు కకు ముందే మీ తఖ్దు ర్సవిధిలో ఈ 
ఆయతులు మీర్స ఫజర్ లో ఒక నిరిుషు  తేదీన పారాయణం చేసి వినిపించబడతాయని వాాయబడి ఉంద!ి 

E సీంబీంధితమ ైన్వి Relevant - ఖురాను ఒక జాఞ పిక- పర్లోకం గురించి అలాా హ్ ఈ రోజు నాకు చెపిునటా్యితే, 
నేను ఇలా దర్ఖాసుు  చేసుకోవాలి- ఓ అలాా హ్! ఈ రోజు మీర్స నాకు ఈ ఆయతు ఎందుకు వినిపించార్స?  
ఖచిుతంగా ఈ రోజు పర్లోకం పటా్ నా నమాకం, విశాాసం బలహీనంగా ఉంద,ి అందువలా అలాా హ్ నా శిక్షణ కోసం 
ఈ ఆయతులను వినిపించాడు. 

తదబుీర్త-చేయడానికి ఒక సాధార్ణ విధాన్ీం- ఇది ఒక సాదార్ణ వాకిు కోసం మాతామ,ే ఇవి కాకుండా మరినిన 
పదుతులోా  కూడా చేయవచుు.  

B అధాయనం చేయడం- ఖురాను ఆయతులను అరా్ంచేసుకుని పదేపదే చదవండి మరియు ఈ ఆయతులను 
సంక్ష్ిపు  వివర్ణతో లేదా వాాఖాానంతో పాట్ట పరిశ్లలనగా ఆదాాయనం చేయండి.  

C ఊహ శ్కిుని ఉపయోగించండి- తదాారా పరిశ్లలించడంలో అదాాయనం చేయడంలో సహాయం లబిసుు ంది, 
ఉదాహర్ణకు- భూమాాకాశాల పాసాు వన వచిునపపుడు వాట్ట వెైశాలాానిన ఊహించండి, ర్బుీల్ ఆలమీను 
పాసాు వన వచిునపపుడు వివిధ లోకాలు మరియు అందులో ఉనన విభనన పాాణులను ఊహించండి. 
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D అనుభూతి - అర్రహాాన్ అర్రహీం పాసాు వన వచిునపపుడు సంతోషానిన అనుభవించండి అల్ మగ్’జూబి పాసాు వన 
వచిునపపుడు దెైవభయంతో చదవండ.ి 

తజ్కుకర్త - అీంటే్ ఉప్దశేానిన స్బీకరిీంచడీం, తజకుకర్స యొకక  సాధార్ణ విధానం ఇది.   
B  దుఆ- మీర్స చదివిన ఖురాను ఆయతులను మీ జీవితంలోకి తీసుకురావాలని అలాా హ్ ను పాారిథంచండి. 

ఉదాహర్ణకు, ఓ అలాా హ్! ఖురానులో తదబుీర్స  చేసే భ్యగాానిన నాకు పాసాదించండి. 
C ఆతాపరిశ్లలన- మీర్స చేసిన దుఆ పాకార్ంగా మీర్స ఆచరిసుు నానరా లేదా?ఒకవేళ అలా ఆచరిసేు , అలాా హ్ కు 

కృతజఞతలు చెపుండ.ి ఉదాహర్ణకు- నేను నినన లేదా గత వార్ం తదబుీర్స’కోసం ఎంత సమయం 
గడిపాను?ఒకవేళ సమయం కేట్యయించినట్్లా తే అలుందులిలాా హ్, లేదంట్ే అసుగి్ర్సలాా హ్.  

D ఒకవేళ అవి పని చేయకపో తే, ఒక పాణాళ్క తయార్స చేయండ.ిఉదాహర్ణకు, తదబుీర్స’ చేయడానికి పాతి రోజు 
నేను ఎంత సమయం కేట్యయిసాు ను? ఈ విధంగా ఎననన పనులు అవపతాయి, ఉదాహర్ణకు :  అలాా హ్  పటా్ దృఢ 
సంబంధం, పావకును అనుసరించడం, పర్లోకానిన జాఞ పకం చేసుకోవడం, అలాా హ్ సార్ణ, ఆరాధన, నెైతికత, 
వావహారాలు మరియు దావతు మరియు తబాీగు’ ట్ీం వర్సక’జట్టు తో కృష్ి మొదల ైనవి చాలా చేయవచుు- 
వాసువానికి ఫిఖా’కు చెందిన వావహారాలు, లేదా ముసిాముల సమసాలు వచిునపపుడు’అకకడ ఉలమాలను కలిస ి
తెలుసుకోండ.ి 

  
అబుు లాా  బిన్ అమా్ ర్దియలాా హు అనుు మ ఉలేా ఖించార్స; మహనీయ దెైవపావకు సలాలాా హు అల ైహివ సలాం బో ధించార్స : -  

  201  

ًِِِّّّوَلَو ِِِّّّعَن  ي ِِّّاِّبَل  غُو ِّ ِّ.ِّٰايَة
 మీర్స చేర్వేయండి  నా తర్సపపనుండి మరియు ఒకవేళ అది   ఒకక ఆయతునైెనా సరే  
 బుఖారి  :3461 

దీని అర్థం మనం ఖురాను, హదీసులలో మనం ఏమ చదివినా, దానిని పేామతో వివేకంతో ఉతుమంగా ఇతర్సలకు 
తెలియజేయాలి .ఇందులో మన సమయానిన, డబుీను మరియు నేర్సును వెచిుంచాలి, ఎవర ైతే ఈ పని చేసుు నానరో 
వారికి సహాయసహకారాలు అందించాలి. 
ఖురాను పటా్ మన సంబంధం, తదబుీర్స, తజకుకర్స యొకక అంశాలను సులువపగా గుర్సు ంచుకోవడం కోసం ఒక లోగో 
ర్ూపంలో కిరంద పెర్సకనబడుతుంది మరియు అదే లోగోను పాతి పాఠం పాార్ంభంలో కూడా ఇవాబడింది . 
నోట్ గమనిక పాతీ ఆయతు లేదా సార్ణ పెై తదబుీర్స తజకుకర్స చేయడానికి ఈ లోగోను ఈ విధంగా 
ఉపయోగించవచుు. 

• పాతీ ఆయతును దీర్ఘంగా పరిశ్లలించండి, ఊహా శ్కిుని వినియోగించండి, మరియు అనుభూతితో చదవాలి.   
• ఆయతు యొకక అంశ్ం’పాకార్ం అలాా హ్ తో దుఆ చేయాలి, మరియు ఆ దుఆ వెలుగులో మీ గతరోజులను 

పరిశ్లలన చేసుకోండీ, మరియు రాబో యిే రోజుల పాణాళ్కను ర్ూప ందించండి,  
• మనం నేర్సుకునన విషయాలను ఇతర్సలకు బో ధించాలి, తదాారా మన భ్యదాతను 

మనం నెర్వేర్ససాు ము, మరియు వారి సతాకరాాల పపణాాలను మనం ప ందుతాము. 
ఈ విధమ ైన ఆయతుల వెలుగులో ఉలమాలు ధారిాక జాఞ నులు ఖురాను యొకక ఈ 
హకుకలను తెలియజేశార్స, విశ్ాసించడం, చదవడం, అరా్ంచేసుకోవడం, అమలు చేయడం, 
పాచార్ం చేయడం మొదల ైనవి.   

తబా్లగు 
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మునుపట్ట పాఠంలో మనం ఖురాను ఆయతులలో తదబుీర్స’తజకుకర్స’చేయడానికి అది అవతరింపబడింది అని 
తెలుసుకునానము ఖురాను అర్బిక్ భ్యషలో ఉంది మరియు దీనిని అనువదించలేమని పండితులందర్ూ ఏకగీరవంగా 
అంగీకరిసుు నానర్స ఖురాను అలాా హ్’యొకక మాట్, సాధార్ణ మానవ పదాలను అనువదించడమే కషుం . ఉదాహర్ణకు 
ఈ ఉర్ూు  కవితను ఆంగాంలోకి అనువదించి చూడండి క ైస్ే క ైస్ ేఎస్ే వ ైస్ే హో గయిే –ఐస్ే వ ైస్ే క ైస్ ేక ైస్ే హో గయిే  
తర్సా మా వలా కొంతవర్కు సందేశ్ం చేర్సతుంది, కాని దాని లోతు’అందం, పదాలఎంపిక, అనినంట్టకంట్ే ముఖామ ైన దాని 
ఆతా పో తుంది’-అరా్మేమట్ంట్ే అర్బీ ఆయతులు అలాా హ్ యొకక వరాలు’ఆయన ఖురాను’ను సులభతర్ం చేశాడు.-
ఆయన సెలవిచాుడు 

ِّ ي ٰطنِِِّّّم نَِِِّّّاَعُو ذُب اِٰل ي م ِِِّّّالشَّ م ِِِّّّالرَّج  ي م ِِِّّّالرَّحمٰن ِِِّّّاِٰل ِِِّّّب س   الرَّح 
406 6ِّ70ِِّّ

ر نَاِِّّوَلَقَدِّْ ك ر ِِّّال قُر ٰانَِِّّيَسَّ ِّل لذ  
మరియు   నిశ్ుయంగా నిసుందేహంగా మేము సులభంగా చేశాము ఖురాన్ ను హితబో ధ కొర్కు 
 indeed-నిశ్ుయంగా, ఖచిుతంగా  لَِّ - 

తాకటదు చేయడానికి.   
       నిసుందేహంగా already : قَدِّْ

ٰلوةُِِِّّّقَامَت ِِِّّّقَدِِِِِِّّّّّّْ :ِّالصَّ  
నిసుందేహంగా నమాజు నిలబడింది   

رِّ ِِّّيُس  :ِّ సులభం  
رِّ   కఠినం : عُس 

ఎకుకవగా పఠించబడేది, 
పదేపదే చదువబడేది   

అల్ ఖమర్  :17, 22, 32,  

➢ జికర్’కు ర ండు అరాా లునానయి :- (1) గుర్సు చేయడం (2) అరా్ంచేసుకోవడం-మరియు దాని ఉపదేశానిన గరహించడం 
➢ ఖుర్’ఆను’పదం యొకక అరా్ం’అధికంగా పఠించబడేద’ిదీని పేర్సలో కూడా ఒక అదుాతం ఉంది, ఈ కార్ణం వలా నేట్ట 

ఇసాా మేతర్సలు కూడా ‘అతాధికంగా పఠించబడే పపసుకం’ఖురాను’అనే విషయానిన నముాతునానర్స, (ఎన్ 
సెైకోా పీడియ బిాట్యనికా , పదకొండవ ఎడిషన్) 

➢ ఖురాను  నేర్సుకోవడానికి , ఆచరించడానికి, ఇతర్సలకు ఉపదేశించడానికి’చాలా చాలా సులభమ ైనది 
➢ ఒకవేళ ఎవర ైనా ఖురాను అరా్ంచేసుకోలేము’అని అననట్్లా తే అతను అలాా హ్ మాట్కు విర్సదు  మ ైన మాట్ను అనానడు, 

ఖురానులో అలాా హ్ తఆలా ఇలా తెలిపాడు-మేము ఖ్ురాన్ు న్ు అరా్ీం చేసుక వడానిక ిసుల్భతర్ీం చేశాము 
➢ ఖుర్ఆను చాలా చాలా సులభం కాని అది సాయంగా రాదు మీర్స దానిని నేర్సుకోవాలి, దానిన ప ందట్యనికి మీర్స 

చాలా కషుపడాలి- గుర్సు ంచుకోండి, హదీసే ఖుదుసీ లో అలాా హ్ ఇలా చెపపు నానడు అలాా హ్ వెైపపకు నడుసూు  వచేు 
దాసుడ ి వెైపపకు అలాా హ్ పరిగ తుు తు వసాు డు.(బుఖారీ: 7536) కనుక ఖురాను నేర్సుకోవడానికి మీర్స నడవడం 
పాార్ంభంచండి, ఆపెై ఖురాను ఎంత సులభమో చూడండి. 

➢ అలాా హ్ దీనిని చాలా సులభం చేసినందుకు ఆచర్ణతో కృతజఞత తెలుపండ ిమరియు పూరిు ఖురాను  నేర్సుకోవడం 
ఎలాగో పాా ను, పాణాళ్క ర్ూప ందించండి. 

➢ ఖురాను కేవలం సులభం మాతామే కాదు దానిని నేర్సుకోవడం అతాంత సులభమ ైన పని కూడా! 
 
 
 

పాఠం నంబర్స 18 (a & b)  ముగిసే సరిక ిమీర్స 
222 కొతు  పదాల అరాా లను నేర్సుకుంట్యర్స, అవి 
ఖురానులో సుమార్స 40469 సార్సా  వచాుయి. పాఠీం 18a 

ఖురాను చాలాసులభెం దానిని నేర్సుకోవడెం 
అతుయతతమకార్యెం 
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ِِّّ2ِّ14ِّ

َّمَِِّّمَّن َِِّّخي ُركُم ِّ َّمَه ِِّّنَِّٰاِّال قُر ِِِّّّتَعَل ِّ۔ وَعَل
మీలో ఉతుముడు , అతుాతుముడు ఎవర ైతే ఖురాను నేర్సుకునానడు దానిని  భ్ోదించూ వాడు . 

  ఏదెైతే/ఎవర ైతే :مَن ِّ كُم ِّ َخي رُِّ
( كُم ِّ َّمَِِّّمَّنَِِِّّّْخي رُ وَعَلَّمَه ِِِّّّال قُر ٰانَِِِّّّتَعَل ) 

ఎవరు :مَن ِّ   ِِّّ 
رَبَُّك؟ِِِّّّمَن ِّ : సమాధిలోని మొదట్ట పాశ్న   

َّمَِّ  నేర్సుకునానడు  تَعَل
  భ్ోదించాడు عَلَّمَِِِّّّ

 ه ِّ عَلَّمَِّ وَِّ
మంచి,  
ఉతుమం  

మీలో 
మరియు భ్ోదించాడు  దానిని  

బుఖారి : 5027 

➢ ఈ హదీసులో చాలా మంచి మంచి విషయాలు వివరించబడాడ యి: 
➢ ఖురాను నేర్సుకునేవారి పాసాు వన మొదట్, ఆ తర్సవాత బో ధించేవారి గురించి పాసాు వించబడింది. ఈ హదీసులో 

ఖురాను నేర్సుకునే వార ిసాథ నం పెదుదిగా సూచించబడింది. 
➢ ఖురాను యొకక పూరిు జాఞ నానిన నేను ఇపపుడు నేర్సుకునానను అని మనలో ఎవర్ూ చెపులేర్స. ఈ ఖురాను జాఞ న 

సముదాం, ఎపుట్టకట అంతంకాదు, కాబట్టు  మనం చనిపోయిే వర్కు దీనిని నేర్సుకుంట్ూ ఉండాలి. 
➢ అతుాతుమమ ైన వాకిు ఈ ర ండింట్టనీ చేసేవాడు )ِّ تَعَلَّمَِّال قُر ٰانَِّوَعَلَّمَه(  అంట్ ేసాయంగా  నేర్సుకోండి మరియు ఇతర్సలకు 

బో ధించండ.ి 
➢ ఈ సమయంలో భూ మండలంపెై వివిధ పాదేశాలలో విభనన అంశాలపెై లక్షల కాా సులు జర్సగుతూ ఉంట్యయి, కానీ 

అలాా హ్ దృష్ిులో ఆ కాా సులోా  ఉతుమమ ైనది ఖురాను’కాా సు మాతామ!ే 
➢ మీర్స మీ జీవిత కాలంలో లక్షల కాా సులు హాజర ై ఉంట్యర్స, కానీ అలాా హ్ దృషి్ులో ఈ కాా సు లేదా ఇలాంట్ట 

ఖురాను’నేర్సుకున ేకాా సు’ అతాంత పాదానమ ైనది.  
➢ ఖురాను నేర్సుకోవడం అంట్ే ‘కేవలం నాజిరా’చదవడం కాదు’ దానిన అరా్ం చేసుకోవాలి, దీర్ఘంగా అధాయనం చేయాలి, 

ఆలోచించాలి, మరియు ఇతర్సలకు కూడా బో ధించాలి, నేరిుంచాలి. 
➢ మహనీయ దెైవపావకు సలాా లలాహు అల ైహివ సలాం ఖురాను’ గుర్సవపగా, బో ధకుడిగా పంపబడాడ ర్స-ఆయన 

ఖురాను’అరా్ం చేసుకునానర్స, ఆచరించి చూపించార్స, అంట్ ేఇదే నిజమ ైన విదా, -ఖురాను పదాలను తజీాదు’తో 
చదివే పదుతిని నేర్సుకోవాలి, కానీ ఆగకండి! అరా్ం చేసుకోవడానికి కృష్ిచేయాలి, తదాారా ఖురాను యొకక నిజమ ైన 
విదా ఆర్ంభమవపతుంది. 

ఖురాను కేవలం అలాా హ్ పాసననతను ప ందట్యనికి మాతామ ేనేర్సుకోండి, ఎందుకంట్ే అలాా హ్ యొకక పావకు తెలిపార్స:- 
145     41  

َع مَالُِِِّّّإ نَّمَاِّ ِِِّّّ(1ِّ:ِّبخارىِّ)ِِِّّّ.ِّب الن  يَّات ِِّّاْل 
ఆచర్ణలు కేవలం  సంకలాులపైె ఆధార్పడి ఉనానయి  

ِِِِّّّّإ نَّمَاِّ : కేవలం, మాతామే 
(గుర్సు ంచుకోండి ఇనన  : నిశ్ుయంగా) 

لِّأَع مَاِّ  కు బహువచనం  عَمَلِّ  
َِّ+ِِِِّّّّب ِّ ِّت ِّيَّاِّلن  ِّا

ن يَّاتِّ  కు బహువచనం  ن يَّة ِّ  

➢ తర్సా మా :-నిశ్ుయంగా కార్ాకరమాల అంగీకార్ం  సంకలాులపెై ఆధార్పడి ఉనానయి 
➢ పాళయం రోజున మూడు ర్కాల వాకుు ల తీర్సు మొట్ు మొదట్ ఇవాబడుతుంది –అందులో ఒకర్స ఖురాను 
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పారాయణం చేసే ఖారీ’అయి ఉంట్యడు, అతను పాదర్ినకోసం ఖురాను’చదవడం మరియు బో ధించడం చేసూు  
ఉంట్యడు-కనుక నియాతు చెడిపో వడం వలా అతనిన నర్కంలో వేయమని ఆదేశించబడుతుంది. 

➢ ఇన్ షా అలాా హ్’ అలాా హ్’ పాసననత ప ందడానికి మాతామే మనం ఖురాను పారాయణం చేదాు ం, తదాారా మనం 
దానిపాకార్ం ఆచరించి  నేర్సుకుని ఇతర్సలకు నేరిుంచగలము. 

➢ పాపంచంలో 90% ముసిాములు ఖురాను’అరా్ంచేసుకోలేర్స, అందువలా మనం ఖురాను అరా్ం చేసుకుని వారిక ి
వివర్ంగా బో ధన చేదాు ం!తదాారా పాతీ ముసిా ం ఇసాా మేతర్సల ఎదుట్ ఖురాను యొకక సందేశానిన ఉతుమంగా 
తెలుపగలడు.  

➢ ముఖ్యమ ైన్ గమనిక :- ఈ కిరంది మూడు పదాలు ఖురానులో 2370 సార్సా  కనిపిసాు యి.ఈ పదాల యొకక అరాా లను 
గుర్సు ంచుకోవడం కోసం కిరందవాట్టకి చెందిన పాసిదు  ఉదాహర్ణలు ఇవాబడుతునానయి.ఒకవేళ పదాల అరాా లు 
గుర్సు లేకపోయిన లేదా పదఅరాా లు తార్సమార్స అవపతునన ఈ ఉదాహర్ణను గుర్సు ంచుచేసుకోండి, అ సమసా 
పరిషకరించబడుతుంద.ి  

 మాతాం, కేవలం , :ِّإ نَّمَاనిశ్ుయంగా 145ِّ :ِّإ نఒకవేళ 1534َِّّ :ِّإ ن 691ِّ
 20  41  

ب ري ِِّّمَعَِِّّاِلَِِّّنَِّّا ِِِّّّاهللَُِِّّشاءَِّ إ ن 56ِّ َع مَالُِِّّإ نَّمَاِّنَِّالصّٰ ِّب الن  يَّات ِِِّّّاْل 
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ఖ్ురాన్ు నేర్తుక వడానికి ఉతు మమ ైన్ విధాన్ీం మీర్త ఈ కిరీంద ఇవీబడిన్ మూడు విష్యలల్పెై ఆచరిీంచీండి . 
B పదేపదే దుఆ చేయండి.   

ِّ ي ٰطنِّم نَِِّّاَعُو ذُب اِٰل ي م ِِّّالشَّ م ِِّّالرَّج   الرَّح ي م ِِّّالرَّحمٰن ِِّّاِٰل ِِّّب س 
 3  

ُِّ)۔ع ل مًاِِّّز دْن ى ِِّّرَب  ِّ رَة ِّ(114ِّ:ٰطهُِِّّٰسو 
ఓ నా పాభూ  సంపనన పర్సచు- జాఞ నంలో 

 ఓ నా పాభూ, పాభువప ఎవర్ంటే్ ఆయన ఎలాపపుడు ననున :رَب  ِّ!పాభూ :رَب ِّ
సంర్క్ష్ిసాు డు, నా శ్రీర్ కోటా్ కణాల ర్క్షణ పాతీ క్షణం చేసాు డు అలాగే 
ఎదగడంలో నాకు సహాయం చేసాు డు. 

ِّن ى ِِّّز دِّْ
జాఞ నం అభవృదిు  పర్సు  నాకు  

➢ ఈ దుఆ అలాా హ్’తన చివరి పావకుకు బో ధించాడు, తదాారా ఆయనకు ఖురాను కంఠసుం సులభమవపతుంది, జాఞ నం 
వృదిు  చెందుతుంది.కనుక మనం ఈ దుఆను అధికంగా పాారిాసూు  ఉండాలి మరియు పదే పదే చదువపతూ ఉండాలి. 

➢ ఈ దుఆ ను చదవడం గుర్సు పెట్టు కోవడానికి పాతీ నమాజు తర్సవాత చదవబడే ఆయతుల్ కురీు’ను గుర్సు ంచుకోండి, 
ఇందులో ఇల్ ’ాఅనే పదం ర ండు సార్సా  వసుు ంది, కనుక ఆయతుల్ కురీు లేదా సార్ణల తర్సవాత ఈ దుఆ’ను చదవండి.  

➢ ఇల్ా’జాఞ నం అరిాంచడానికి కేవలం దుఆ ఒకట్ే సరిపో దు, దానికోసం ఒక పాణాళ్కతో పాట్ట చకకని కృష్ి కూడా ఉండాలి, 
మీరే చెపుండి ! ఒక వాకిు ‘ఓ అలాా హ్’నువపా ననున పరీక్షలో ఉతీుర్సణ డిగా చేయి’అని దుఆచేసుు నానడు కానీ పాఠాలను 
గుర్సు చేయడం లేదు, పాఠశాలకు వెళళడం లేదు, అలాంట్పపుడు అతను ఉతీుర్సణ డవపతాడా?మనం కేవలం దుఆ 
చేసుు నానము’మరియు ఏ పని చేయడం లేదు’అలాంట్పపుడు దుఆను కించపర్ససుు నానమని అరా్ం. 

➢ కొంతమంది అజాఞ నులు ఇలా అంట్యర్స:- మీకు తెలిసినంత ఆచరించండి, అధికంగా జాఞ నం ఏం అవసర్ం! 
గుర్సు ంచుకోండి! ‘అలాా హ్ కేవలం జాఞ నంలో మాతామే వృదిుని పాసాదించమనే ’దుఆను  బో ధించాడు. జాఞ నం’ఎకుకవగా 
ఉంట్ే ఆచర్ణ సులభంగా ఉంట్టంది, ఎందుకంట్ే పాపంచం పరీక్ష్య సథలం మరియు నిజమ ైన సాఫలాం పర్లోక 
విజయం’ అనే విషయం సుషుంగా అరా్మవపతుంది.జాఞ నం  ఎకుకవగా ఉంట్ే ఇతర్సలకు దానిని వివరించడం సులభం 
అవపతుంది. 

➢ దుఆ ఎలా చేయాలి?ఎననన రోజులుగా ఆకలితో ఉనన ఒక యాచకుడిలా, లేదా గుండె ఆపరేషన్ కాబో యిే గుండె వాాధి 
కలిగిన ఒకరోగిలా దుఆ చేయాలి, వార్స ఒకసారి మాతామే అడుగుతారా?లేదు, పదేపదే అడుగుతార్స-మనం కూడా 
అలాా హ్ తో పదేపదే జాఞ నానిన అరిాంచాలి-ఓ అలాా హ్ ! జాఞ నానికి సంభంధించిన ముఖామ ైన పపసుకం యొకక పాతీ పేజీ 
మాకు బో ధించు. 

C కల్ీం’న్ు (వన్ర్తల్న్నన) ఉప్యోగిీంచీండి.  
304  4 

ى ِّ ُِّ)ِّ۔ب ال قَلَم ِِّّعَلَّمَِِّّالَّذ  رَة ِّ(4ِّ:ال عَلَق ُِِّّسو 
అతను నేరిుంచాడు కలంతో 

ى ِّ  అతను ، అది: اَلَّذ 
ي نَِّ ى ِّ   కు బహువచనం ِِّّ الَّذ   اَلَّذ 

 నేర్సుకోవడం :ِّعَل مَِّ
బో :ِّعَلَّمَِّ ధించడం /నేరిుంచడం 

ِّال قَلَمِِّّب ِّ
నుండి కలం  

పాఠీం న్ీంబర్త19  (a&b) ముగిస్ే సరకిి మీర్త 
232  కరతు  ప్దాల్ అరాా ల్ు నేర్తుకుీంట్ార్త ,అవి 

ఖ్ురాన్ుల్ో41,111 సార్తా  వచాుయి 

 

పాఠీం 19a ఖురాను నేర్సుకునే దుఆ మరియు దానిపదుతి . 
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➢ అలాా హ్ కలం తో జాఞ నబో ధ చేశాడని సెలవిచాుడు’కాబట్టు  వెంట్నే మనం కలం ఎతుు కోవాలి, మనం గణితం, ఇంగీాషు 
పాఠాలను నేర్సుకోవడానికి అనేక లక్షల పదాలను వాాసి ఉంట్యము, అయితే ఇపపుడు ఖురాను అర్బీ 
నేర్సుకోవడానికి కలానిన ఎకుకవగా వినియోగించండి - 

➢ కలం ఎతుు కుని ఎకకడ వాాసాు ర్స?ఒక కాపీ ని పాతేాకంగా అర్బీ కోసం పెట్ుండి, ఎకకడి నుండి వాాయాలి ?అర్బీ బయష 
నేర్సుకోవడానికి కొనిన పపసుకాలు తెచుుకోండి 

➢ కొతుపరిశోధనల పాకార్ం, రాయడం వలా నేర్సుకున ే ఆచర్ణ చాలా పాభ్యవవంతంగా ఉంట్టంది. ఉదాహర్ణకు 
వాాయడానికి మొదట్ మీర్స జాగరతుగా చదవాలి లేదా వినాలి.మీర్స వాాసేట్పపుడు, మ దడు, కళళళ మరియు చేతి వేళళా  
అనీన కలిసి (మరియు మగతా శ్రీర్ల భ్యగాలను నిశ్ిబుంగా ఉంచండ)ి పనిచేసాు యి! శ్రీర్మంతా జాఞ నానిన 
సంపాదించడంలో నిమగనమ ై ఉంట్టంది. 

➢ మేము పాతీ రోజు కనీసం 5’నిమషాలు ఆయతులు మరియు సార్ణల అరాా నిన, గార మర్సను వాాసుకుంట్ూ 
గుర్సు చేసాు ము, బదుకం మరియు నిరా్క్షాంగా ఉండము’అని పాతిజఞ చేయండ.ి 

➢ ఈ ఉమాతు లో అనినంట్టకంట్ే తకుకవగా ఉనన జాఞ నం’ఖురాను’జాఞ నమే, ఖురాను యొకక మొదట్ట పదం’ఇఖాా أ ِّ)   (ا قْرَ
చదవండ’ి అని ఉంద-ిచదవడం వాాయడం అలవాట్ట చేసుకోండి, ముఖాంగా ఖురాను నేర్సుకున ే అలవాట్ట 
చేసుకోండ.ి 
D పో ట్ీ తతాీనిన అల్వర్తుక ీండి: 

59 36  

َسنُِِّّاَيُُّكم ِّ ِِِّّّعَمًََل٪ِِّّاَح 
మీలో ఎవర్స అతుాతుమములు ఆచరించర్ణ రీతాా  

 ఉతుమం  :َحَسنِِِِِّّّّّكُم ِِّّاَىُِّّ

َسنِّ    అతుాతుమం  :اَح 
సూర్తుల్ ముల్క:2  

ఎవర్స మీలో 

➢ అలాా హ్  వదు  పో ట్ీ అంట్ే, ముసిా ం ఎవర్స? మరియు కాఫిర్స అవిశాాసి ఎవర్స? అని కాదు బదులుగా, ఉతుమ ముసిా ం 
ఎవర్స? ఏ పనిలో మంచి ముసిా ంగా ఉనానర్స? పాతీ పనిలో అంట్ే, నమాజు చేసేట్పపుడు, సారించేట్పపుడు, ఖురాను 
పఠించేట్పపుడు, ఇంట్లా  లేదా బజార్’లో ఉననపపుడూ లేదా కారాాలయంలో ఉననపపుడు, పాజలకు సేవ చేసేట్పపుడు 
మరియు మంచిని పోా తుహించే ట్పపుడు మరియు చెడును నిష్ేధించేట్పపుడు. 

➢ మీర్స మీర్స ఈ కోర్సును పాార్ంభంచార్స, అయిత ేఇపపుడు పో ట్ీ ఏమట్ంట్ే -మీలో ఎవర్స ఈ కోర్సులో ఉతుమంగా 
ఎవర్స పనిచేసాు ర్స! పరీక్షలో ఎకుకవ మార్సకలు సాధించడం’అవసర్ం లేదు. మీ పాయతానలకు అలాా హ్ 
పాతిఫలమసాు డు. మీర్స పాయతినసూు  ఉండండ.ి 

➢ ష్ెైతాను మనిష్ిక ి పెదుశ్తుావప.ఖురాను పఠనంలో మీర్స ముందుకు సాగడం’ అతను ఎపపుడూ ఇషుపడడు. 
అందువలా, మమాలిన చదవడం మరియు ఖురాను నుండ ిదూర్ంగా తీసుక ళాడానికి అతను తన వంతు పాయతనం 
చేసాు డు.  ష్ెైతానుకు దారి తపిుంచడంలో చాలా అనుభవం ఉంది, కానీ మీ వదు  అలాా హ్ సహాయం ఉంద.ిసతాకర్ాంలో  
మరియు ఖురాను నేర్సుకోవడంలో, బో ధించడంలో ఒకరి పెై ఒకర్స ముందుకు సాగండి, మీర్స ఖచిుతంగా విజయం 
సాధిసాు ర్స. 

➢ ష్ెైతాను సిదాంగా ఉనానడు, మరియు మీ రికార్సడ  రాయడానికి దెైవదూతలు సిదాంగా ఉనానర్స! మర ిమీర్స  సిదాంగా 
ఉనానరా? 
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కిరంది ఆయతులోా  అండర లాన్ చేయబడిన పదాలు ఈ కోర్సులో నేర్సుకునానర్ని అర్థం. మీర్స ఖురాన్ యొకక ఇతర్ 
పేజీలలో కూడా ఇదే విధమ ైన అబయాసానిన చేయవచుు.ఈ పదాలను చూడట్ం దాారా, ఈ పదాలను చూసిన పిమాట్ 
‘మనం ఖురాను యొకక 50% పదాలను నేర్సుకునానమని మరియు ఖురాను నిజంగా చాలా చాలా సులభం అని మీకు 
నమాకం కలుగుతుంది. 

సూర్తుల్ బఖ్ర్ : 1-5 
 5-1: البقرةِّسورة

تٰبُِِّّذٰل كَِّ ٪﴾1ِّ﴿٪ِِّّآلم ِّ  ٪﴾2ِّ﴿٪ِِّّل مُتَّق ي نَِّل  ِِّّهًُدىِِّّج٪ۛف ي ه ِِّّۛج٪ىلص٭رَي بََِّلَِِّّال ك 
అలిఫ్ లామ్ మీమ్  ఇది  పపసుకం  లేదు  సందేహం  ఇందులో  హిదాయతు  కొర్కు  దైెవభీతి పర్సలకొర్కు  

 

ي نَِّ ٰلوةَِِّّيُق ي مُو نَِّوَِِّّال غَي ب ِّب ِِّّيُؤ م نُو نَِّ الَّذ  ِِّّٰم مَّاِّوَِِّّالصَّ  هُم ِّرَزَقْن
ఎవర ైతే/ వార్స  విశ్ాసిసుు నానరో  పటా్  అగోచర్ం  మరియు  సాథ పిసాు రో  నమాజు  మరియు నుండి 

/వాట్టలో   
మేము ఆహార్ం 
పాదానం చేశాము  వారికి  

 
 

ي نَِّ ٪﴾3ِّ﴿٪ِِّّيُنْف قُو نَِّ  وَمَۤاِّا لَي كَِِّّاُنْز لَِِّّمَۤاب ِِّّيُؤ م نُو نَِِّّوَالَّذ 
వార్స ఖర్సు చేసాు ర్స  మరియు 

ఎవర ైతే/వార్స  విశ్ాసిసుు నానర్స  దాని పటా్ ఎదైెతే  అవతరింపచేశామో  మీ వైెపపకు  మరియు ఎదైెతే  
 

َرة ِِّّقَبْل َك٪ِّ م ن ِّ اُنْز لَِّ خ   ٪﴾4ِّ﴿٪ِّيُو ق نُو نَِِّّهُم َِِّّوب ااْل 
అవతరింపచేయబడిందో   మీకు మునుపప –నుండి  మరియు పర్లోకం పటా్  వార్స  దృఢంగా నముాతునానర్స  

 

ِٰٓئكَِّ  رَّب  ه م ٪ِِّّم  ن ِِّّهًُدىِِّّعَلِّٰ اُول
వీరే  పైె  హిదాయతు/సనాారొ్ం  నుండి/తర్పపన   తమ (వారి) పాభువప  

 

ِٰٓئكَِّ  ٪5ِّ﴿٪ِِّّال مُف ل ُحو نَِِّّهُمُِّ وَاُول
మరియు వారే  వార్ందర్ూ  సాఫలాం ప ందినవార్స/సఫల్వకృతులు   

ఆయతుల్ కుర్సు: 255 
 
 

ُِّ مجُ٪ِّ ِِّّاَل َحىُِّّ هَُو٪ِّ ا َلَِّّ لِاَِّ َلَِّ اهلَل  ال قَيُّو 
అలాా హ్  లేడు  ఏ వాసువ ఆరాధుాడు  తపు  ఆయన  సజీవపడు  ఆధార్ భూతుడు  

 

م ِّ وََّلَِّ س نَة ِّ ه ِّتَا ُخذَُِِّّلَِّ  نَو 
ఆయనకు రాదు  కునుకు  మరియు రాదు  నిదుర్  

పాఠం నంబర్స 20 a&b ముగిస ేసరకిి మీర్స 232 

కొతుపదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స అవి ఖురానులో 
సుమార్స 41, 111 సార్సా  వచాుయి. 

పాఠీం 20a నేర్సుకునాది - నేర్సుకోబోయేది? 
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مٰٰوت ِِّّف ى مَا لَه ِّ ِِّّف ىِّوَمَاِّ السَّ َر ض   اَل 
ఆయన’దే చెందుతుంది   ఏదైెతే  ఆకాశాలలో  మరియు ఏదైెతే  భూమలో ఉననదో  

 

ى ِِّّذَا مَن ِّ فَُعِّ الَّذ   ه ِّا ذ ن ِّب ِّ ا َلَِّّ ع نَْده ِّ يَش 
ఎవర్స ఉనానర్స  ఎవర ైతే  సిఫార్సు చేయువార్స  ఆయన వదు  కానీ  ఆయన అనుమతి తో  

 

ي ِِّّبَي نَِّ مَا يَع لَمُِّ  هُم ٪َِّخل فَِّ وَمَاِّ ه م ِّاَي د 
ఆయనకు తెలుసు  ఏదైెతే  వారికి ముందు ఉననది   మరియు ఏదైెతే  వార్ందరికి వెనుక ఉంది  

 

ي ُطو نَِِّّوََلَِّ ء ِّب ِّ يُح   َشاءَ٪ِِّّمَاب ِّ ا َلَِّّ ع ل م ه  ِِّّم  ن ِّ َشى 
మరియు వార్స ఆవరించలేర్స  ఏ వసుు వపని  తమ జాఞ నంలో  కానీ  ఆయన కోరినంత  

 

مٰٰوت ِّ هُِّكُر س يُِّّ وَس َعِّ َر َض٪ِّوَِّ السَّ  اَل 
విశాలంగా ఉంది   ఆయన కురీు  ఆకాశాలను  మరియు భూమని  

 

ي مُِّ ال عَل ىُِّّ وَهُوَِّ ح ف ُظهُمَا٪ِّ ه ِّيَئُو دُِِّّوََلَِّ  ﴾۲۵۵﴿ِّال عَظ 
మరియు ఆయన అలసట్కు గురి కాడు ఆ ర ండింట్టనీ సంర్క్ష్ించడంలో మరియు ఆయన సరోాననతుడు గొపువాడు 

నేర్సుకోబోయేది ఏమిటి ? 
అల్ హందు లిలాా హ్- మీర్స నమాజు యొకక కొనిన పాముఖ సార్ణల అరాా నిన మరియు 50% ఖుర్ఆన్ పదాలతో పాట్ట 
కొంత  పాాథమక అర్బి గార మర్సను వాాకర్ణానిన నేర్సుకునానర్స.అలాా హ్ ఈ అభ్యాస పాయాణానిన మీ కోసం సులభతర్ం 
చేసాడు, కాబట్టు  ఇపపుడు ఈ పాయాణానిన కొనసాగించండి.- ఖురాను  అర్థం అవగాహన చేసుకునే ఈ కోర్సులో తదుపర ి
కోర్సు సూరా బఖరా యొకక మొదట్ట ఐదు పేజీలు (01-37 ఆయతులు)ఉంట్యయి, ఈ ర ండవ కోర్సులో మీర్స 
అనువాదం లేకుండా ఖురాను చదవడం మరియు అర్థం చేసుకోవడం నేర్సుకుంట్యర్స అలాగే ఈ కోర్సులో మీకు పాతీ 
పంకిులో ఒకసార ి రాబో యిే బలహీన అక్షరాలు గల (ము’తల్) కిరయలు, మరియు అందులో జరిగ ే ఆసకిుకర్మ ైన 
మార్సులు నేర్సుకోవడానికి లభసాు యి, ఈ ర ండు కోర్సులు చదివిన తర్సవాత, మీర్స 80% ఖుర్ఆను పదాలను అర్థం 
చేసుకోగలుగుతార్స, ఇనా్  అలాా హ్.దీని అరా్మేమట్ంట్ే (హాఫిజీ గరంధంలో చదివిన పక్షంలో )పాతీ పంకిులో 9 లో 7 పదాలు 
ఇన్ షా అలాా హ్ మీర్స అరా్ం చేసుకోగలుగుతార్స.ఖురాన్ ను వీల ైనంత తార్గా అర్థం చేసుకునే సౌభ్యగాానిన అలాా హ్ 
మనకు పాసాదించాలని అలాా హ్’తో దుఆ చేసుు నానను!  
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గార మర్స: ఈ పాఠంలో మనం 6 పదాలు నేర్సుకుందాం!ِِّّ(َِّنُِّ أَنْتُم ِّ أَنَا أَنْتَِّ هُم ِّ هُو  ఈ ఆర్స పదాలు ఖురానులో (نَح 
1295 సార్సా  వచాుయి, వాట్ట TPI (ట్లట్ల్ ఫిసికల్ ఇంట్రాక్షన్)విధానంలో చకకగా పాాకటుసు చేయండి, TPIఅంట్ే ‘మీర్స 
మీ పూర్ణ ఉనికిని’ ఉపయోగించడం’కళళతో చూడండి, చెవపలతో వినండ,ి ననట్టతో చెపుండి, చేయితో సెైగచేయండ,ి దాంతో 
పాట్ట మ దడుతో అరా్ంచేసుకోండి’మరియు మనసుతో శ్రదుగా చదవండి-ఈ విధంగా చేయడం వలా ఇన్ షా అలాా హ్  మీర్స 
అతి తొందర్గా నేర్సుకుంట్యర్స, చేతితో సెైగచేసే విధానాలు కిరంద ఇవాబడుతునానయి. 

B మీర్స َِّهُو (అతను)చెపిునపపుడు కుడిచేతి చూపపడువేలితో కుడివెైపపకు సూచించండి, బహుశా ఆ వాకిు మీ 

కుడివెైపపన కూర్సుని ఉననట్టా ’-మీర్స ِّ هُم హుమ్’(వార్స)చెపిునపపుడు నాలుగు వేళళతో కుడివెైపపకు సెైగచేసి 
సూచించండ.ి  

C మీర్స  َأَْنت (మీర్స) అని చెపిునపపుడు, మీ కుడి చేతి చూపపడు వేలితో మీ ముందు కూర్సునన వాకిుని సూచిసూు  

సంజఞ చేయండ.ిమళ్ళళ మీర్స أَنَا (నేను) అని చెపిునపపుడు, మీ కుడి చేతి చూపపడు వేలితో మీ వెైపప 
సెైగచేయండ.ి 

D మీర్స ِّ أَنْتُم (మీర్ందర్ూ) అని చెపిునపపుడు, నాలుగు వేళళతో ముందు వెైపప సూచించండ,ి (కాా సు 

జర్సగుతుననపపుడు) ట్ీచర్ సూు డెంట్ వెైపప, సూు డెంట్ ట్ీచర్ వెైపప సెైగచేసూు  సూచించాలి-మరియు ُِّن  نَح 
(మనమందర్ం)చెపిునపపుడు నాలుగు వేళళతో మీ వెైపపకు సెైగచేసుు  సూచించండ.ి 

ఇపపుడు మీర్స అనువాదం లేకుండా సాధన-పాాకటుసు చేసూు  ఉండండ,ి చేతి సంజఞ మీ ఉదేుశాానిన తెలియజేసుు ంది, 
సంజఞల, సెైగలను ఉపయోగించడం వలా కలిగే అనేక ముఖామ ైన పాయోజనాలోా  ఇది మొదట్టద,ి ఈ విధంగా 
నేర్సుకోవడం సులభంతో పాట్ట, ఆసకిుకర్ంగా ఉంట్టంది. ఏడు నిమషాల పాాకటుసులో [సాధనలో] మీర్స పవితా 
ఖురాను’లో 1, 295 సార్సా  కనిపించే ఈ ఆర్స పదాలను నేర్సుకుంట్యర్స. ఇన్ షా అలాా హ్! మొదట్టసారి సెైగలు, 
సంజఞలు చేయడానికి మీర్స వెనుకాడవచుు కాని ఖురాను పదాలు, కిరయల యొకక వివిధ ర్కాల ైన శ ైలులు(సీగలు) 
మరియు వాట్ట విభనన అధాాయాలను నేర్సుకోవడంలో ఈ పదాతి చాలా ఉపయోగకర్ంగా ఉంట్టంది.ఈ సెైగలు 
సంజఞల సహాయంతో బో ధించబడే కేవలం ఈ కోర్సుకు చెందిన పదాలు ఖురాను లో 25% ఉనానయని చెపువచుు. 

  

పాఠం నంబర్స 1 (a &b) ముగిసే సరకిి మీర్స 12 కొతు  
పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స అవి ఖురానులో  

7248 సార్సా  పాసాు వించబడాడ యి 
نُِِّّأَنَا،ِّأَنْتُم ،ِِِّّّأَنَْت،ِِّّهُم ،ِِّّهَُو،ِّ  పాఠీం 1bِّنَح 
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అతను, వార్ందర్ూ…  *** అర్బీ స్ెంభాషణ *** 
ل مِّهُوَِّ هَُو؟ِِّّمَن అతను  831ِِّّ هُو481َِِّّ ِّ.مُس 
ل مُو نِّهُم ِِّّهُم ؟ِّمَن ِّ  వార్ందర్ూ هُم 444ِِّّ ِّ.مُس 

ِِّّأَنَْت؟ِّمَن ِّ  నువపా మీర్సِّأَنْت81َِِِِِّّّّّ
ل مِّأَنَاِّ  నేను أَنَا68ِِّّ ِّ.ِّمُس 
ِِّّأَنْتُم ؟ِّمَن ِّ  మీర్ందర్ూ أَنْتُم 135ِِِّّّ
ن86ُِِّّ نُِّ   మేమందర్ం نَح  ل مُو نِّنَح  ِّ.مُس 

అర్బీ భ్యషలో కొనిన పదాలు ఇతర్ పదాలతో జతగా వసాు యి-ఉదాహర్ణకు : వ َِّو –మరియు  َِّف ఫ – కాబట్టు , అంచేత  
ఉదాహర్ణకు :- ఇకకడ మేము కేవలం హువ (َِّهُو) మరియు హుమ్’ (ِّ هُم) తీసుకుందాం–అదేవిధంగా ఇతర్ పదాల 
ముందు కూడా వ   و మరియు ఫ   ف రావచుు.  

َِّ మరియు అతను وَهُوَِّ కాబట్టుِّهُوَِّف  అతను 

َِّ మరియు వార్ందర్ూ وَهُم ِّ కాబట్టుِّهُم ِّف  వార్ందర్ూ 
َِّ మరియు మీర్సِّأَنْتَِِِّّّوَِِِّّّ కాబట్టుِّأَنْتَِّف  మీర్స 

َِّ మరియు నేను وَأَنَاِّ కాబట్టుِّأَنَاف  నేను 

َِّ మరియు మీర్ందర్ూ وَأَنْتُم ِّ కాబట్టుِّأَنْتُم ِّف  మీర్ందర్ూ 

نُِّ َِّ మరియు మేమందర్ం وَنَح  نُِّف కాబట్టుِّنَح   మేమందర్ం 
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పదాల ర్కాలు:- మనం రాసేవి చదివేవి  మరియు సంభ్యష్ించ ేపదాలు మూడు ర్కాలు (1)ఇస్ా(నామం) (2) ఫేల్ 
(కిరయ) (3)హర్్(అవాయం) –ఈ పాఠంలో మనం ఇస్ా గురించి నేర్సుకుందాం  

o ఇస్ా యొకక గురిుంపప :- ఆ పదానికి మొదట్లా లేదా చివరోా اَْلـ  ،ِّـونَ،ِّـي َن،ِّـات)   ـ  ،ِّـ ـ   లో నుంచి ఏదెైన ఒకట్ట (ـًـ،ِّـ
ఉండాలి. ఉదాహర్ణకు:-ِّ( ل م ،ِّ تَاُب،ِّمُس  ل مَات ِّاَل ك  ل م ي َن،ِّمُس  ةُ،ِّمُسل مُو نَ،ِّمُس  مَكَّ ) ఇతాాదివి. 

o సాధార్ణ మరియు పాతేాక ఇస్ా :- ఒక సాధార్ణ ఇస్ా’ను పాతేాకమ ైనదిగా మార్ుదలిసేు  దాని పాార్ంభంలో అల్వఫ్-
లాం (اَْلـ) జోడించాలి. ఉదాహర్ణకు :- ِّ ل م ఒక ముసిా – مُس  ం – ُِّل م పాతేాకమ ైన ముసిా  اَل مُس  ం. 

ل مُِّ ل م ِّ اَل مُس   مُس 
 مُؤ م ن ِّ اَل مُؤ م نُِّ
ال حُِّ  َصال ح ِّ اَلصَّ
 ََكف ر ِّ اَل ََكف رُِّ
ر كُِّ ر ك ِّ اَل مُش   مُش 

 
➢ ఇస్ా’ను బహువచనంగా మారేు సూతాం-పాతీ భ్యషలో బహువచనంగా మారేు కొనిన నియమాలు, సూతాాలు 

ఉనానయి, ఇంగీాష్’ భ్యషలో గల ఒక నియమం పాకార్ం ఒక పదానికి "s" అనే అక్షరానిన జోడించడం వలా  అది 
ఏకవచనం నుండి బహువచనంగా  మార్సతుంది, ఉదాహర్ణకు Muslim యొకక బహువచనం Muslims 
అవపతుంద,ి అదేవిధంగా అర్బిలో బహువచనంగా మారేు నియమాలలో ఒక సూతాం’ పదానికి ముందు (ون) 
లేదా (ين) ను జోడించడం. అర్బిలో ఎననన పదాలకు బహువచనం ఇలాగే చేయబడుతుంది. గుర్సు పెట్టు కోండి! 
గార మర్సలో పాతీ పాఠం TPI పదుతిలో పాాకటుసు చేయండి, తదాారా మీర్స అతి తార్గా మరియు సులభంగా ఈ 
పదాలను నేర్సుకుంట్యర్స. 

బహువచనం(జమా)  ఏకవచనం(వాహిద్)  

ل مُو ن، ل م ي نِّمُس  مُس    42ِّل م  مُس 
مُؤ م ن ي نِِّّمُؤ م نُو ن،ِّ   230 مُؤ م ن 
ي نَِّصال ُحو ن، َصال ح    136 َصال ح 
ََكف ر ي نََِّكف ُرو ن،   134ََِِّّكف ر
كُو ن، ر  ك ي نِِّّمُش  ر  مُش    ر ك  49 مُش 

 
 

పాఠం నంబర్స 2 (a&b) ముగిస ేసరికి మీర్స 27 కొతు  
పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి ఖురానులో 

8638 సార్సా  వచాుయి. 
పాఠీం 2b ِّ ل مُو ل م،ِّهُم ِّمُس   ...نهَُوِّمُس 
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ఇపపుడు ఈ పదాలను హువా -హుమా ( هُم ِِِّّّهَُو، )తో కలిపి ఈ కిరంద ఇవాబడిన విధంగా TPI ను ఉపయోగిసూు  పాాకటుసు 
చేయండి.  

 ) అవపను :نَعَم ِّ ఏమట్ట، 4?ِِّّهَل ؟ 93( 
ل م ) هُمِِّّهُوَِّ(  యొకక పాాకటుసు  مُس  తో కలిప ి  ***అర్బీ సంభ్యషణ***  

ل مِِّّهُوَِّ ل م؟ِِّّهُوَِِّّهَل ِّ   అతను ఒక ముసాింِّمُس  ل مِّهُوَِِّّنَعَم ، مُس  ِّ.مُس 
ل مُو نِّهُم ِّ ل مُو ن؟ِّهُم ِِّّهَل ِّ   వార్ందర్ూ ముసాింలుِّمُس  ل مُو نِّهُم ِِّّنَعَم ،ِّمُس  ِّ.ِّمُس 

ل مِّأَنْتَِّ ل م؟ِّأَنْتَِِّّهَل ِّ   మీర్స ఒక ముసాిం مُس  ِِّّمُس 
ل مِِّّأَنَا ل مِِّّأَنَاِّنَعَم ،ِّ   నేను ఒక ముసాింను مُس  ِّ.مُس 
ل مُو نِّأَنْتُم ِّ ل مُو ن؟ِّأَنْتُم ِِّّهَل ِّ   మీర్ందర్ూ ముసాిములు مُس  ِِّّمُس 

نُِّ ل مُو نِّنَح  نُِِّّنَعَم ،ِّ   మేమందర్ం ముసాిములంِّمُس  ل مُو نِّنَح  ِّ.مُس 
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గార మర్స వాాకర్ణం: మునుపట్ట పాఠంలో మనం "అతను, వార్ందర్ూ, మీర్స, నేను, మీర్ందర్ూ మరియు 
మేమందర్ం/మనమందర్ం"యొకక అర్బిక్ పదాలు నేర్సుకునానము, ఇపపుడు మనం "అతనిది వార్ందరిది, మీది, 
మీర్ందరిది, నాది, మీ అందరిదీ, మరియు మనది "యొకక అర్బి పదాలు  నేర్సుకుందాం! అర్బిలో ఈ పదాలు 

 ( ـنَاِِّّـُكم ،ِِِّّّـ ي،ِِّّـَك،ِِِّّّـهُم ،ِِّّـه ، ) ఎలాపపుడూ ఒక పదంతో జోడించబడి వసాు యి, కాబట్టు  వాట్టని ల కికంచడం కషుం, మరియు 
ఇది ఖుర్ఆను లో పాతీ ల ైన్ లో పాతి పంకిులో దాదాపపగా ఉంట్టంది అంట్ే 10, 000 సార్సా  కనిపిసాు యి. వీట్టని ట్టపిఐ 
TPI పదాతిలో ఆసుకిుతో, ఉతాుహంతో నేర్సుకోండి.  

అతనిది -వారిది ...  
 )…ِّـهُم ،ِِِّّّـه ،… (رَب *772

మనం ర్బ్ీ (199) ను పాఠం నంబర్స 4a లో ల కకించాము, 
అందువలా మగతా పదాలు 772 సార్సా  వచాుయి. 

ِّ.ِّاهللِّرَبُّهُِّ رَبُّه ؟ِّمَن ِّ  అతని పాభువపِِِّّّرَبُّه ِّ   అతనిది ـه ِّ
ِِّّـهُم ِّ  వార్ందరిది   ِّ ِِّّرَبُّهُمవార్ందరి పాభువప  ِّ ِّاهللِّرَبُّهُمُِِّّرَبُّهُم ؟ِّمَن.ِّ

ِِّّرَبَُّك؟ِّمَن ِّ  మీ పాభువపِّرَبُّكَِّ   మీది ــكَِّ
ِّ.ِّاهللِّرَب  يَِِّّ నా పాభువపِّرَب  ي ِّ   నాది ــ ي ِّ

ِِّّرَبُُّكم ؟ِّمَن ِّ మీ అందరి పాభువపِّرَبُُّكم ِّ   మీ అందరిదీ ـُكم ِّ

ِّ.ِّاِلِّرَبُّنَاِّ మా అందరి పాభువపِّرَبُّنَاِّ  మా అందరిదీ ـنَاِّ
 

o కొనినసార్సా  మాట్యా డేట్పపుడు సౌలభాంకోసం ‘ర్బుీహూ’ (ِّ رَبُّه) కు బదులుగా’ర్బీీహీ’ (ِّ رَب  ه) కూడా  
వాడబడుతుంద.ి-అదే విధంగా ర్బుీహుం (ِّ رَبُّهُم) కు బదులుగా ర్బిీహిమ్ (ِّ رَب  ه م)- 

o ఈ పాఠంలో (كَ،ِّـ ي ،ِّكُم ،ِّنَا)(మీది, నాద,ి మీ అందరిదీ, మా అందరిదీ) ముఖాంగా గుర్సు పెట్టు కోండి, ఉదాహర్ణకు 
దీనుక: మీ ధర్ాం, దీనీ : నా ధర్ాం , కొతు  పదాలు గుర్సు పెట్టు కోండి, మా –ఏమట్ట?  

o ఇపపుడు పాశోనతురాలను పాాకటుసు చేయండ:ి  
o మా దీనుక ? مَاِّد ي نَُك؟ ( మీ ధర్ాం ఏమట్ట?) దీనీ అల్-ఇసాా ం ِِّّد ي ن َيِّاْل  س ََلم(నాద ిఇసాా ం ధర్ాం) 
o మా దీనుకుమ్?( ِّ مَاِّد ي نُُكم)( మీ అందర ిధర్ాం ఏమట్ట?) దీనునా అల్-ఇసాా ం (د ي ن َيِّاْل  س ََلم) (మా అందరి ధర్ాం 

ఇసాా ం).   

పాఠం నంబర్స 3 (a&b) ముగిసే సరికి మీర్స 33 
కొతు  పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స అవి 
ఖురానులో 12, 089 సార్సా  వచాుయి. 

 పాఠీం 3b رَبُّه ،ِّرَبُّهُم ...
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o గార మర్స-వాాఖర్ణం:-ఈ పాఠంలో మనం సీు లైింగపప సీగలు మరియు పపలింగం ను సీు  ై లింగం గా మారేు 
విధానానిన నేర్సుకుంట్యము మరియు ఇవనీన TPI పదుతిలో నేర్సుకోండి.  

o َِّه ي: ఆ సీు  ై–మీర్స హియ ه يَِِِّّّ  చెపిునపపుడు ఎడమ చేతి చూపపడు వేలితో ఎడమ వెైపప సెైగచేసూు  సూచించాలి, 
బహుశా ‘ఆ సీు ’ై మీకు ఎడమవెైపపన ఉంద.ి 

o ముజకకర్’ను ము’అననస్’గా మార్ుడం:- అర్బీ బయషలో ముజకకర్’ను ము’అననస్ గా మార్ుడానికి 
సాధర్ణంగా ముజకకర్’ పదానికి ముందు ‘గుండాని త’(ة)ని జోడించబడుతుంది.ఉదాహర్ణకు:-  

***అర్బీ సంభ్యషణ ***  ముజకకర్ తో ము’అననస్  

ل مَةِّه يَِّ ِّ.ِّمُس 
ِّ.مُؤ م نَةِّه يَِّ
ِّ.َِّصال َحةِّه يَِّ

 َِّل مِِِّّّهُو ِّمُس 
ِّمُؤ م نِّهُوَِّ
َِّصال حِِّّهُوَِّ

ل مَة  ل م  مُس   مُس 
  ِّمُؤ م نَة  ِّمُؤ م ن 
  َِّصال َحة  َصال ح 

 ََكف رِّ  ََكف َرة  
كَة   ر  ر ك  مُش   مُش 

 

 

ఆ సీు : ـهَا ➢ ై యొకక -ఇది ఎలాపపుడు పదానికి చివరోా  వసుు ంది’పాతీ సహాబీ పేర్స తర్సవాత ర్దియలాా హు అనుు  
ఉపయోగిసాు ము మరియు సహబియా పేర్స తర్సవాత ర్దియలాా హు అనాు - ఉదాహర్ణకు :-(ِِّّ،َُيِّاهللُِّعَن ه اَبُوبَك رِّرَض 

َيِّاهللُِّعَن هَا (عَائ َشةُِّرَض    

***అర్బీ సంభ్యషణ ***  ము’అననసు సీగలు  

ِّ.ِّاِلِِّّرَبُّهَا
ِّ.ِّاْل  س ََلمِّد ي نُهَا
ِّ.ِّال قُر ٰانِّك تَابُهَا

ِّ ِّرَبُّهَا؟ِِّّمَن ِّ
ِّد ي نُهَا؟ِِّّمَا
ِّك تَابُهَا؟ِِّّمَا

 ఆ సీు  ైయొకక పభాువప ِِّّرَبُّهَا 
  ఆ సీు  ైయొకక ధర్ాం  ِِّّد ي نُهَا 
  ఆ సీు  ైయొకక పపసుకం  ِّك تَابُهَا 

o ముఅననస్ యొకక జమా :- ము’అననస్ ను బహువచనంగా మార్ుడానికి పదానికి చివరోా  గల ‘గుండాని త 
  : అల్వఫ్’త ను జోడించాలి-ఉదాహర్ణకు (ا ت) ను తొలగించి(ة)

ము’అననస్ బహువచనం   ము’అననస్ ఏకవచనం  

ل مَات ل مَة  مُس  ِّمُس 
 مُؤ م نَةِّ  مُؤ م نَات
 َصال َحةِّ  َصال َحات

పాఠం నంబర్స 4 (a&b) ముగిస ేసరిక ి మీర్స 44 కొతు  
పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి ఖురానులో 15, 

387 సార్సా  వచాుయి. 
ل مَاته يَِّ ل مَة،ِّمُس   పాఠీం 4bِّ،ِّـهَا،ِّمُس 
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గార మర్స వాాకర్ణం:- మనం వాాసవేి, చదవిేవీ, మాట్యా డవేి, మరియు వినేపదాలు సాధర్ణంగా మూడు 
ర్కాలు అవి: (1) ఇస్ా (2) ఫేల్ కిరయ (3)హర్్-అవాయం. 

o హర్్ అక్షరాలు:-ఇది ఇస్ా లేదా ఫేల్’కిరయతో మళ్తమ ై ఉంట్టంద,ి ఉదాహర్ణకు: ،َِّعَن ِِِّّّل، م ن  ِّమొదల ైనవి. 
o ఈ పాఠంలో మనం మూడు హర్్’అక్షరాలు నేర్సుకుంట్యం. ِّ م ن ِِِّّّ،عَن ،لَ،ِّ  ఈ మూడు హర్్’లు ఏడు 

జమాయిర్(సర్ానామా)లతో కలిసి సుమార్స 2521 సార్సా  వచాుయి.ఈ మూడు హర్్’ల అరాథ లను 
గుర్సు ంచుకోవడానికి వాట్ట ఉదాహర్ణలను బయగా గుర్సు ంచుకోండి. 

ِّد ي ن ِِّّيَِّل ِّوَِِّّد ي نُُكم ُِِّّكم ِّلَِّ  కొర్కు :ِّلَِّ
మీకొర్కు మీ ధర్ాం  మరియు నా కొర్కు  నా ధర్ాం ఉంది  

ي ٰطن ِِّّم نَِِّّب اِل  ِِّّاَعُو ذُِّ ి నుండ :ِّم ن ِّ ي م ِِّّالشَّ ِّالرَّج 
నేను శ్ర్ణు కోర్సతునానను  అలాా హ్ యొకక  ష్ెైతాను బయరి నుండి  దుతకరింపబడనివాడు  

يَِّ  నుంచి/పటా్ :ِّعَن ِّ ِّهُِّعَن ِِّّاِلُِِّّرَض 
పాసనునడయాాడు అలాా హ్  అతని నుండి(పటా్)  

 

 )ِل  ِِِّّّاَل َحم دُِّ( కొర్కు , for :  لَِّ 
 ***  )అర్బీ సంభ్యషణ ( *** 

నాకు మీకు చెందిన ఒక వసుు వప దొ రికింది అనుకోండి అపపుడు నేను 
మీతో ఇలా అడుగుతాను  

ِّ.ِّلَه ِِّّهَٰذاِِّّنَعَم ،ِِّّلَه ؟ِِّّأَهَٰذاِّ   అతని కొర్కు لَه ِّ
ِّ.ِّلَهُم ِِّّهَٰذاِِّّنَعَم ،ِِّّلَهُم ؟ِِّّأَهَٰذاِّ  వార్ందరి కొర్కు لَهُم ِّ

ِِّّلََك؟ِِّّأَهَٰذاِّ   మీ  కొర్కుِّلَكَِّ

ِّ.ِّل ي ِِّّهَٰذاِِّّنَعَم ،ِِّّ  నా కొర్కు ل ي ِّ
ِِّّلَُكم ؟ِِّّأَهَٰذاِّ   మీ అందర ికొర్కు لَُكم ِّ

ِّ.ِّلَنَاِّهَٰذاِِّّنَعَم ،ِِّّ   మనందర ికొర్కుِّلَنَا
 
 

పాఠం నంబర్స 5(a&b) ముగిసే సరికి మీర్స 57 కొతు  
పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స అవి ఖురానులో 19, 

741 సార్సా  వచాుయి. 
،ِّعَن ِّلَِّ  పాఠీం 5bِّ،ِّم ن 
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 నుండ ి، తో పాట్ట  ، ...from: م ن ِّ *744
మనం మన్’ ను 1a లో (2471) ల కికంచాము, కనుక మగతా 

పదాలు 744 సార్సా  వచాుయి .  

 ***అర్బీ సంబయషణ *** 
నాకు మీది ఏదెైనా వసుు వప దొ రికింది అనుకోండి అపపుడు నేను మీతో 

ఇలా అడుగుతాను 

ِِّّم ن هُ؟ِّأَهَٰذاِّ   అతని నుండి م ن هُِّ .ِّم ن هُِِّّهَٰذاِِّّنَعَم ،ِّ   
ِِّّ؟ِّم ن هُم ِِّّأَهَٰذاِّ  వారి నుండి م ن هُم ِّ ِّ.ِّم ن هُم ِِّّهَٰذاِِّّنَعَم ،ِّ 
ِِِِّّّّم نَْك؟ِّأَهَٰذاِّ   మీ నుండిِّم نْكَِّ

ِّ.ِّم ن  ي ِِّّهَٰذاِِّّنَعَم ،ِِّّ   నా నుండి  م ن  ي ِّ

ُِِّّكم ؟ِّم نِِّّْأَهَٰذاِّ   మీ అందరి నుండిِّم نُْكم ِّ

ِّ.ِّم نَّاِّهَٰذاِِّّنَعَم ،ِِّّ   మా అందరి నుండి م نَّاِّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

మనం ఇంతకుముందు నేర్సుకునానం ِّ رَبُّه అతని యొకక పాభువప’ رَبُّهَا ఆమ  యొకక పాభువప, ఇలాగే:   
ఆ సీు :لَهَا    అతని కొర్కు :لَه ِِّّ  ైకొర్కు  
ఆ సీు :م ن هَا   అతని నుండి :م ن هُِّ  ైనుండి  
ఆ సీు :عَن هَا  అతని నుండి/పటా్ :عَن هُِّ ై పటా్   

 
  

 గురించి, నుండి with :عَن ِّ 416
   అతని పటా్ عَن هُِّ

  వారి పటా్ عَن هُم ِّ

  మీ పటా్ِِّّعَنْكَِّ

  నా పటా్ عَن  ي ِّ

  మీ అందరి పటా్ِّعَنُْكم ِّ

َّا   మా అందరి పటా్ عَن
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గార మర్సవాాఖర్ణం :- ఈ పాఠంలో కూడా మనం మరికొనిన హర్్జర్ర’ల గురించి నేర్సుకుందాం-ఈ మూడు హర్స్ు ఏడు 
జమాయిర్ లతో కలిసి సుమార్సగా 3401 సార్సా  వచాుయి-ఈ మూడు హర్్ును గుర్సు పెట్టు కోవడానికి వీట్ట 
ఉదాహర్ణలను కూడా బయగా గుర్సు పెట్టు కోండి. 

م ِّب తో  ، నుంచిِِّّ :ب ِّ ِّاِل ِِّّس 
పేర్సతో  అలాా హ్ యొకక  

ِّاِل َِِّّسب ي ل ِِّّف ي లోِِِِّّّّ:ف ي ِّ
మారొ్ంలో  అలాా హ్ యొకక  

ََلمُِِّّ  పైِِّّ:عَلِّٰ ُِّكم ِّعَلَي ِِّّالسَّ
శాంతి కురియును  మీ అందరిపెై  

 
 

నుండి  ، తో పాట్ట  with, inِِِّّّ :ب 510ِِّّ

ِّ  అతని తో ب ه ِّ

ِّ  వార్ందరితో ب ه م ِّ

ِّ  మీ తో ب كَِّ

ِّ  నా తోِّب ي ِّ

ِّ  మీ అందరి తో  ب ُكم ِّ

ِّ  మనందరితోِّب نَاِّ

 
  

పాఠం నంబర్స 6(a&b) ముగిసే సరికి మీర్స 63 
కొతుపదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి ఖురానులో 

23, 267 సార్సా  వచాుయి. 
పాఠీం 6b ِّ ِّف، ِّ،ِّعَلِّٰي ِّب 
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గమనిక:- సబీల్(َِّسب يل)(మారొ్ం)కు బహువచనం’సుబులు(ُِّسبُل)వసుు ంది, ఇవి ర ండు కలిసి ఖురానులో 176 సార్సా  
వచాుయి-  

   మంచి :َخي ر లో  176 in: ف ى ِّ 1684
***అర్బీ సంభ్యషణ *** 

మనలో అలాా హ్ ఏదో ఒక మంచిని పెట్యు డు, ఈ విషయానిన దృషి్ులో ఉంచుకొని 
సమాదానం ఇవాండి. ۔ 

ِّ.َِّخي رِِّّف ي ه ِِّّنَعَم ،َِِّّخي ر؟ِِّّف ي ه ِِّّهَل ِّ   అతనిలో ف ي ه ِّ
ِّ.َِّخي رِِّّف ي ه م ِِّّنَعَم ،َِِّّخي ر؟ِِّّف ي ه م ِِّّهَل ِّ   వార్ందరిలో ف ي ه م ِّ
َِِّّخي ر؟ِِّّف ي كَِِّّهَل ِّ   మీ లోِّف ي كَِّ

ِّ.َِّخي رِّف يَِِّّّنَعَم ،ِِّّ   నా లో ف يَِّّ
َِِِِّّّّخي ر؟ِّف ي ُكم ِِّّهَل ِّ   మీ అందరిలో ف ي ُكم ِّ

ِّ.َِّخي رِّف ي نَاِِّّنَعَم ،ِِّّ   మా అందరిలోِّف ي نَاِّ
 

 మీద/ పె ై  on: عَلِّٰ *1423
*మనం అల ైహిమ్ )عَلَي ه م ِّ( ’(216) ను పాఠం నంబర్స 4a లో 
ల కికంచాము కాబట్టు  మగతా పదాలు 1207 సార్సా  వచాుయి  .  

 
***అర్బీ సంభ్యషణ *** 

కరతు ప్దాల్ు:- 5دَي ن؟ - అప్ుప, మీ పెై ఎల్లీంట్ి అప్ుప ఉీండకూడదని 
అల్లా హ్’న్ు క ర్తతునానన్ు!- 

ِّ.ِّدَي نِّعَلَي ه ِِّّمَاِّدَي ن؟ِِّّعَلَي ه ِِّّهَل ِّ  అతని మీద/పెై عَلَي ه ِّ
ِّ.ِّدَي نِّعَلَي ه م ِِّّمَاِِِّّّدَي ن؟ِّعَلَي ه م ِِّّهَل ِّ  వార్ందరి మీద /పెై عَلَي ه م ِّ
ِِّّدَي ن؟ِِّّعَلَي كَِِّّهَل ِّ  మీ మీద /పెై عَلَي كَِّ

ِّ.ِّدَي نِّعَلَيَِِّّّمَاِّ  నా మీద /పెైِّعَلَيَِّّ
ِِِِّّّّدَي ن؟ِّعَلَي ُكم ِِّّهَل ِّ   మీ అందరి మీద/పెై عَلَي ُكم ِّ

ِّ.ِّدَي نِِّّعَلَي نَاِّمَاِّ     మనందరి మీద/పెైِّعَلَي نَاِّ
 
 

మనం ఇంతకుముందు నేర్సుకునానం ِّ رَبُّه అతని యొకక పాభువప’ رَبُّهَا ఆమ  యొకక పాభువప, ఇలాగే:   

ఆِّస్త్ర:ِّب هَاఅతనితోِِِِّّّّ:ِِّّب ه ِّ ీ ِّతోِّ

ఆِّస్త్ర:ِِّّف يهَاఅతనిలోِِِِِِّّّّّّ:ِِّّف يه ِّ ీ ِّలోِّ

ఆِّస్త్ర:ِِّّعَلَي هَاఅతనిِّపైِِِِّّّّ:ِِّّعَلَي ه ِّ ీ ِّపైِّ
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ఈ మూడు పదాలు 7 జమాయిర్’లతో కలిసి 1096 సార్సా  వచాుయి-ఈ మూడు పదాలఅరాా లను గుర్సు పెట్టు కోవడానికి 
వాట్ట ఉదాహర్ణలను బయగా గుర్సు పెట్టు కోండి: 

عُو ن4َِِِّّّا لَي ه ِِّّوَا نَّاِِِّّل  ِِّّا نَّاవెైపపِِِّّّ:إ لِّٰ ِّرَاج 
నిశ్ుయంగా 
మేము  

అలాా హ్ కు 
చెందనివార్ం  

మరియు 
నిసుందహేంగా మేము  

ఆయన వెైపపకు 
మాతామ ే తిరగిివళాెవలస ిఉంది  

ب ر ي نَِِّّمَعَِِّّاِلَِِّّا نతో పాట్టَِِِِِِِّّّّّّّّ:مَعَِّ ِّالصّٰ
నిసుందహేంగా  అలాా హ్  తో పాట్టగా ఉనానడు  సహనశ్లలులతో  

వదుِّ:ع نْدَِّ ِّكَ؟ع نْدَِِّّر يَاَلًِِّّكَم ِّ 21ِِِّّّ
ఎనిన  రియాలు’లు  మీ వదు ఉనానయి ? 

 
 

   వెైపప   toward, to: إ لِّٰ 736

    అతని వైెపప إ لَي ه ِّ
    వార్ందరి వైెపప إ لَي ه م ِّ
    మీ వైెపప إ لَي كَِّ
    నా వెైపపِّإ لَيَِّّ

    మీ అందరి వైెపప إ لَي ُكم ِّ
     మా అందరి వెైపపِّإ لَي نَاِّ

 
 

 

పాఠం నంబర్స 7(a&b) ముగిస ేసరికి మీర్స 80 కొతు  
పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స అవి ఖురానులో 26, 082 

సార్సా  వచాుయి. 
పాఠీం 7b َِِّّإ ٰل،ِّمَعَ،ِّع نْد
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 *** తో పాట్ట   with  ***అర్బీ సంబయషణ: مَعَِّ 163
 అలాా హ్ తాలా అర్్ పైె ఉనానడు, కానీ జాఞ నపర్ంగా మనందరితో పాట్ట ఉనానడు ۔  

ُِِّّنَعَم ،ِِّّمَعَه ؟ِِّّاِلُِِّّهَل ِّ  అతనితో పాట్ట مَعَه ِّ ِّ.ِّمَعَه ِِّّاهلَل
ُِِّّنَعَم ،ِِّّمَعَهُم ؟ِِّّاِلُِِّّهَل ِّ  వార్ందరితో పాట్ట مَعَهُم ِّ ِِِّّّ.مَعَهُم ِِّّاهلَل
ِِّّمَعََك؟ِِّّاِلُِِّّهَل ِّ  మీ తోపాట్ట مَعَكَِّ

ُِِّّنَعَم ،ِِّّ  నా తో పాట్టِّمَع ي ِّ ِّ.ِّمَع ي ِِّّاهلَل
ِِّّمَعَُكم ؟ِِّّاِلُِِّّهَل ِّ  మీ అందరితో పాట్ట مَعَُكم ِّ

ِّمَعَنَاِّ
మన అందరితో 
పాట్ట 

ُِِّّنَعَم ،ِِّّ  ِّ.ِّمَعَنَاِّاهلَل

 
 

 *** వదు ، పాట్ట   with  ***అర్బీ సంబయషణ: ع نْدَِّ 197

అతని వదు ع نَْده ِّ ِّ.ِّقَلَمِِّّع نَْده ِِِّّّنَعَم ،ِّقَلَم؟ِِّّع نَْده ِِّّهَل ِّ   

వార్ందరి వదు ع نَْدهُم ِّ ِِّّ.قَلَمِِّّع نَْدهُم ِِِّّّنَعَم ،ِّقَلَم؟ِِِّّّع نَْدهُم ِِّّهَل ِّ   

మీ అందరి వదు ع نَْدكَِّ ِِّّقَلَم؟ِِِّّّع نَْدكَِِّّهَل ِّ   

ي ِّ నా వదు ع نْد  ي ِِِّّّنَعَم ،ِّ    ِّ.ِّقَلَمِِّّع نْد 

మీ అందరి వదు ِِّّع نَْدُكم ِّ ِِّّقَلَم؟ِِّّع نَْدكُم ِِّّهَل ِّ   

మా అందరి వదుِّع نَْدنَاِّ ِّ.ِّقَلَمِِّّع نَْدنَاِِّّنَعَم ،ِّ   
మనం ఇంతకుముందు నేర్సుకునానం ِّ رَبُّه అతని యొకక పాభువప’ رَبُّهَا ఆమ  యొకక పాభువప, ఇలాగే:   
ఆ సీు إ لَي هَا  అతని వైెపపకు إ لَي ه ِّ  ైవెైపప  
ఆ సీు مَعَهَا  ;అతనితో పాట్ట  مَعَه ِّ  ైతో పాట్ట  
అతని వదు ع نَْده ِّ ఆ సీు ع نَْدهَا  ;   ైవదు . 
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గార మర్స-వాాఖర్ణం:- గత  పాఠాలోా  మనం నేర్సుకుననఈ 7(ِّٰإ ل عَٰل،ِّ ف ي ،ِّ ِّ، ب  عَن ،ِّ م ن ،ِّ  హరే్’జర్ర’ల గురించి (لَ،ِّ
గుర్సు ంచుకోవలిసిన కొనిన ముఖామ ైన విషయాలు:  

B హరే్ జర్ర తర్సా మా ‘ఫేల్’తో వచిునపపుడు ‘అసలు బయష మరియు తర్సా మా బయష పెై ఆధార్పడి ఉంట్టంద,ి 

దీనికోసం పాతీ బయషక  ైఒక పాతేాక సూతాం ఉంట్టంది, ఉదాహర్ణకు:ఈ మూడు వాకాాలు మూడు బయషలోా  ఒకే 
మాట్ను వాకుపర్ససుు నానయి, కానీ పాతీ బయషలో ఒక పాతేాక హరే్జర్ర ఉపయోగించబడింది. 

నేను అలాా -   ب اِل ِِّّٰامَنْتُِّ హ్ ‘ను విశ్ాసించాను.  اںی اهللا رپ اااما  الاا  :  I believed in Allah 
C రాదు బయషలోా ఇతర్ కానీ వసుు ంది అర్బీలో అవసర్ం జర్ర హరే్ సార్సా కొనిన .  

entering the religion of Allah  
ఆంగాంలో ఉనన ఈ వాకాంలో ‘ఫీ’(  فِى) యొకక తర్సా మా లేదు. َِّاِل ِِّّد ي ن ِِّّف ى ِِّّيَْدُخلُو ن  

Forgive me  
ఆంగాంలో ఉనన ఈ వాకాంలో ల్వ’( ِل) యొకక తర్సా మా లేదు ِّ ا غ ف ر ل ى 

D - కొనిన సందరాాలోా  హరే్ జర్ర ’అర్బీలో ఉండదు కానీ ఇతరాబయషలో జోడించవలసి వసుు ంది . 
మరియు నా పెై దయచూపప (ఇందులో పెై ను జోడించవలసి 

ఉంట్టంది) ِّ وَار َحم ن ى 
నేను అలాా హ్ తో క్షమాపణ వేడుకుంట్టనానను(ఇందులో -తో-ను 

జోడించబడింది) ُِّاهللَِِّّأَس تَغ ف ر  
E హరే్ జర్ర’మార్డం వలా అరా్ం మారిపో తుంది ఉదాహర్ణకు : కర్రతో కొట్యు డు లేదా కర్రను కొట్యు డు(get, get in, 

get out, get on, get off)అర్బీలో కూడా ఇలా ఉంట్టంది. 
మీ పాభువప కొర్కు నమాజును చదవండి ِّ  (ِّل ِّ+َِِِِّّّّصل  ِّ)ِِِّّّل َرب  كََِِِّّّصل  
ముహమాద్ సలాలాా హు అల ైహివ సలాం పెై దర్ూదు 
పంపండ’ి  ِّ  (عَلِّٰ+َِِِّّّصل  ِّ)ِِّّمَُحمَّد ِِِّّّعَلَِِّّٰصل  

F హరే్ జర్ర ఇస్ా’తో కలిసి వచిునపపుడు ఇస్ా పెై ‘దో  జేర్’ పెట్ుడం జర్సగుతుంది, ఉదాహర్ణకు:-ఫీ కితాబిన్’ఇలా 
బ ైతిన్ –మరియు ఒకవేళ ఇస్ా తో పాట్ట అల్వఫ్’లాం (ِّ اَل)(అది పాతేాకం)ఉంట్ ేఒక జేర్ వసుు ంది, ఉదాహర్ణకు 
ي ٰطن ِّ) - ،ِّم َنِّالشَّ ،ِّإ لَىِّال بَي ت  تَاب   .(ف ىِّال ك 

ఏ హరే్ జర్ర ఎకకడ వసుు ంది, దేనికి ఏ తర్సా మా వసుు ంది ?ఇవనీన తర్సా మాలో ఉనానయి, ఖురాను పటా్ 
ఆకరి్తులవాడానికి ఎకుకవగా కృష్ిచేయండి, ఇన్ షా అలాా హ్ ఏ సమసా ఉండదు  

పాఠం నంబర్స 8(a&b)ముగిసే సరకిి మీర్స 93 కొతు  
పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి ఖురానులో 27, 

536 సార్సా  వచాుయి 
 పాఠీం 8bِّهَٰذا،ِّهٰؤََُلء ،ِّذٰل َك،ِّاُوٰلِئكَِّ
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సూచిక పదాలు:- ఒక వసుు వపను సూచించడానికి పాతీ బయషలో కొనిన పాతేాకమ ైన పదాలు ఉంట్యయి, ఉదాహర్ణకు 
ఉర్ూు లో -ఎ, ఎ సబ్, వో, వో సబ్-తెలుగులో -ఇదేవిధంగా అర్బీ బయషలో ఇది’అనడానికి(ٰهذَا) హాజా, ఇవనీన(వీరికి)కొర్కు 
ఉలాయిక పదాలు వసాు (أُوٰلِئكَِّ)జాలిక మరియు వార్ందరి’ కొర్కు(ذٰل كَِّ)మరియు అది’కొర్కు (هٰؤََُلء ِّ) యి.   

ఈ నాలుగు పదాలు (َِّهَٰذا،ِّهٰؤََُلء ،ِّذٰل َك،ِّأُوٰلِئك) హాజా, హావపలాయి, జాలిక, ఉలాయిక’ ఖురానులో 953 సార్సా  వచాుయి-
ఈ నాలుగు పదాలను TPI దాారా ఈ విధంగా పాాకటుసు చేయండ-ిహాజా హాఉలాయి’పలుకుతూ ఒక వేలితో, నాలుగు 
వేళళతో కిరంద పపసాు కాల వెైపపకు సెైగచేయండ,ి జాలిక మరియు ఉలాయిక’పలుకుతూ ఒక వేలితో మరియు నాలుగు 
వేళళతో కిరంద పపసుకాల వెైపపకు సెైగచేయండి, జాలిక ఉలాయిక చెపేుట్పపుడు ఒక వేలితో నాలుగు వేళళతో, కానీ 
కుడివెైపపకు గల హువ’హుం’కు కాకుండా’మరియు అంత’అంతుమ్’దెైన ముందు వెైపపకు కాకుండా ‘ర ండింట్టకి మదాలో 
సెైగచేయండ,ి ఐదు నిమషాల ఈ పాాకటుసు మీకు 953 సార్సా  వచిున పదాలను చకకగా కంఠసు  పర్ససుు ంది.- ఇన్ షా 
అలాా హ్!  

గమనిక:-    పాశినంచడానికి కొనిన సార్సా  ముందు َِّ  (ఏమట్ట) (هَل ِّ) పెట్ుడం జర్సగుతుంది-అదేవిధంగా హల్ (?ఏమట్ట)ِّأ
కూడా ఉపయోగించబడుతుంది. 

 *** అర్బీ సంబయషణ***  (Demonstrative Pronouns) :ِّرهاشاِِّّاسماء ِّ

ل م؟ِِّّأَهَٰذاِّ   ఇదిِّهَٰذا225ِِّّ ِّمُس 
َِّ ل مُون؟ِِّّهٰؤََُلء ِّأ ِّمُس 

ل م؟ِِّّأَذٰل كَِّ ِّمُس 
َِّ ُِّأ ل مُو ن؟ِِّّوٰلِئكَِّأ ِّمُس 

ل مِّهَٰذاِِّّنَعَم ،ِّ ِّ.ِّمُس 
ل مَُونِِّّهٰؤََُلء ِِّّنَعَم ،ِّ ِّ.ِّمُس 
ل مِِّّذٰل كَِِّّنَعَم ،ِّ ِّ.ِّمُس 
ُِِّّنَعَم ،ِّ ل مُو نِِّّوٰلِئكَِّأ ِِِّّّ.مُس 

  వీర్ందర్ూِّهٰؤََُلء ِّ 46
   అదిِّذٰل كَِّ 478
204 ُِّ    వార్ందర్ూِّوٰلِئكَِّأ

 

గమనిక: هَٰذا కు మఅననస్ (ِّ ه వసుు (47هٰذ  ంది మరియు  َِّذٰل ك కు ము’అననసు (َِّ43ت ل ك)వసుు ంది. ఉదాహర్ణకు  ِّ ه ِِِّّّكُرَّاَسة  : هٰذ 
ఇది ఒక కాపీ ۔ مَْدرََسة ِِِّّّت ل كَِّ : అది ఒక మద్’ర్స(మద్’ర్స పదం ఉర్ూు లో ముజకకర్ మరియు అర్బిలో ము’అననస్ 
వసుు ంది) 
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గరా మర్స/వాాకర్ణం: మునుపట్ట పాఠాలలో హుర్ూఫ ే జర్ర మరయిు ఇతర్ హుర్ూఫ్’ల గురించి మనం చదవిాము, ఈ 
పాఠంలోమనం  కిరయల గురించి చదువపతాము. 

o కిరయ(ఫేల్):- కిరయ అనేది ఏదెనైా పనిని చేయడం లేదా జర్గడంను సూచించే పదం, ఉదాహర్ణకు:-   ف ت ح (అతను తరెిచాడు), 
అతను చేసాు) يَف عَلُِّ డు) మొదల ైనవి. 

o అర్బిలో దాదాపప అనిన పదాలు (ఇస్ా [నామవాచకాలు] లేదా ఫేల్  [కిరయలు]) మూడు అక్షరాలతో ర్ూప ందించబడాడ యి, 
అవి: - بِِّّرِِّّض-رِِّّصِِّّن-ل،ِِِّّّعِِّّف  మొదల ైనవి. 

o అర్బి భ్యషలో పాాథమకంగా ర ండు కాలాలు ఉనానయి:- మాజీ (బూతకాలం)  మరియు ముజారే (వర్ుమాన భవిషాతుు  
కాలాలు).ఈ పాఠంలో, ఫలెే మాజీ  (జరగిిపో యిన పని)యొకక ఆర్స 6 సీగలు (శ లైులు) ట్టపిఐ దాారా పాాకటుసు చసేూు  
అభాసిసాు ము.ఈ పదాతి కిరంద ఇవాబడింది.  

o మీర్స (َِّفَعَل) ఫ’అల (అతను చేసాడు) అని చెపుినపపుడు మీ కుడి చతేి చూపపడు వలేితో కుడి వెపైపకు, అకకడ అతను 
కూర్సుననట్టా గా సూచించండి.మళ్ళళ మీర్స (فَعَلُو ا) ఫఅలూ (వార్ందర్ూ చేసార్స) అని చెపుినపపుడు, మీ కుడి చతేి యొకక 
నాలుగు వళేళతో కుడి వెైపపకు సూచించండి. 

o మీర్స ఫ అల్’త (َِّفَعَل ت) (మీర్స చేసార్స) అని చెపుినపపుడు, మీ కుడి చతేి చూపపడు వేలితో మీ ముందు కూర్సునన వాకిుని 
సూచించండి.తర్సవాత మీర్స (ِّ فَعَل تُم /ఫఅల్’తుం) (మీర్ందర్ూ చేసార్స)అని చపెుినపపుడు మీ కుడి చతేి యొకక నాలుగు 
వేళళతో ముందుకు సూచించండి, తర్గతి జర్సగుతుంట్ే, ఉపాధాాయుడు విదాారిథ వెపైపకు మరియు విదాారిథ గుర్సవప వెపైపకు 
సూచించాలి. 

o మీర్స ُِّفَعَل ت (ననేు చేసాను) చపెిునపపుడు కుడి చతేి యొకక తషహుద్ చూపపడువలేితో మమాలిన  సూచించండి, పదిప 
మీర్స فَعَل نَا (మమేంతా చేసాము) చపెుినపపుడు కుడ ిచతేి యొకక నాలుగు వళేళతో మీ వెపైపకు సెగైతో సూచించండి.మీర్ంతా 
మంచి చేస ిఉంట్యర్స కనుక ఇది దృష్ిులో పటె్టు కుని జవాబు చెపుండి. 

ِِّّفعل  *** అర్బీ సంభ్యషణ***26ِِِِِِّّّّّّ(لِّعِِّّف)ِّمَاض 
 మీర్ంతా మంచి చేసి ఉంట్యర్స కనుక ఇది దృషి్ులో పెట్టు కుని జవాబు చెపుండి. 

ِّ.فَعَلَِِّّنَعَم ، فَعَلَ؟ِِّّهَل ِّ   అతను చేశాడు فَعَلَِّ
ِّ.فَعَلُو اِّنَعَم ،ِّفَعَلُو ا؟ِِّّهَل ِّ   వార్ందర్ూ చేశార్స فَعَلُو اِّ
ِِّّفَعَل َت؟ِِّّهَل ِّ   మీర్స చేశార్స فَعَل تَِّ

ِّ.فَعَل تُِِّّنَعَم ،ِّ   నేను చేశాను فَعَل تُِّ
ِِّّفَعَل تُم ؟ِِّّهَل ِّ   మీర్ందర్ూ చేశార్సِّفَعَل تُم ِّ

ِّ.ِّفَعَل نَاِّنَعَم ،ِّ   మేమందర్ం చేశాము فَعَل نَا
 

పాఠం నంబర్స 9a&b ముగిసే సరికి మీర్స 102 కొతు  
పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి ఖురానులో 27, 926 

సార్సా  వచాుయి. 
ِِّّفعل  పాఠీం 9b َجعَلَِِّّفَتََح،ِِّّفَعَلَ،ِّ:ِّماض 
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o ఫేలే మాజీ (బూతకాలకిరయ) సీగలు తన సాథ నానిన బట్టు  చివరి అక్షరాలను వివిధ ర్ూపాలోా  మార్ససుు ంది, ఈ 
అక్షరాల మార్సు ఎవర్స ఆ పని చేసారో చూపిసుు ంది.- ఈ విషయానిన చకకగా సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి 
చితార్ూపంలో బో ధించడానికి పాయతినంచబడింది. మీర్స ర్హదారిపెై నిలబడి ఉంట్,ే మీర్స వెళళు నన కార్స, ట్ాక్ 
లేదా జీపప వెనుక భ్యగానిన మాతామే చూడగలర్స.వెనుక భ్యగానిన చూసి వెళ్ళన వాహనమేమీట్ల మీర్స 
చెపుగలర్స. మీర్స ర్న్ వేపెై నిలబడి ఉంట్ే, ఎగుర్సతునన విమానం వెనుక భ్యగం (అది వెళ్ళపోయింది లేదా 
గడిచిపోయింది) మాతామే మీర్స చూసాు ర్స.దాని తోక పెై ఈ మార్సులు ( نَاِّ-تُم ِِِّّّ-تُِِِّّّ-تَِِّّ-و ا ) పాసాు వించబడాడ యి. 

o సులభంగా గుర్సు పెట్టు కోవడానికి మరికొనిన పాయింట్టలు:-  
o అంత ఫఅల్’త-అంతుమ్ ఫ అల్’తుం( فَعَل تُم ِِِّّّأَنْتُم ِِِّّّ–ِِّّفَعَل تَِِِّّّأَنْتَِّ )ఈ ర ండింట్టలో సుషుమ ైన సంభంధం ఉంది ‘త త 

( تَِِّّتَِّ )లో  మరియు తుం తుం ( تُم ِِّّتُم ِّ ) లో  
o ఫ అల్’తు (ُِّفَعَل ت)   నేను చేశాను, నేను ఊరికే లేను-నేను పని చేశాను.  
o నహున (ُِّن  ర ండింట్టలో నూన్ ఉంది మరియు ఈ సంభంధానిన : (فَعَل نَا)మరియు ఫ’అల్’నా(نَح 

గుర్సు పెట్టు కోవచుు. 

ِِّّفعل  8   (ِّحِّتِِِّّّفِّ)ِّماض 
 ***అర్బీ సంభ్యషణ *** 

 మీర్ందర్ూ పపసుకం తెరిచి ఉంట్యర్స, కనుక ఇది మనసులో పెట్టు కుని జవాబు చెపుండి 

ِّ.فَتَحَِِّّنَعَم ، فَتََح؟ِِّّهَل ِّ   అతను తెరిచాడు فَتَحَِّ
ِّ.فَتَُحو اِّنَعَم ،ِّفَتَُحو ا؟ِِّّهَل ِّ   వార్ందర్ూ తెరిచార్స ِِّّفَتَُحو ا
تَِّ َت؟ِِّّهَل ِّ  మీర్స తెరిచార్స فَتَح  ِِّّفَتَح 

تُِّ تُِِّّنَعَم ،    నేను తెరిచాను فَتَح  ِّ.فَتَح 
تُم ِّ تُم ؟ِِّّهَل ِّ   మీర్ందర్ూ తెరిచార్స فَتَح  ِِّّفَتَح 

نَا نَاِّنَعَم ،    మేమందర్ం తెరిచాముِّفَتَح  ِّ.فَتَح 
 
 

అచుు ఫతహ’ను  (َِّفَتَح) పో లినట్ేా   .జఅల(అతను తయార్స చేశాడు) యొకక సీగలు శ ైలులు ఉంట్యయి َجعَلَِّ 

వీట్టని ఇంట్టపని(హ మ్ వర్సక)చేయండి- َِِّّجعَل َت،َِّجعَل ُت،َِّجعَل تُم ،َِّجعَل نَاَِّجعَلَ،َِّجعَلُو ا،ِِّّ  
  

 
  

 تُم ِّنَاَِّتِّتُِِِّّّو اِّ-
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• చేసేవాడు (subject- కర్ు)  అయితే ِّ زَي د  జ ైదున్-మఫ్’ఊలే బిహీ (object-కర్ా) సాథ నంలో వసేు  జ ైదన్ زَي ًداِّ 
అవపతుంది. 

ِِِّّّفعل  *** అర్బీ సంభ్యషణ***  10  (رِِّّصِّن)ِِّّماض 
  

ِّ.زَي ًداِِّّنََصرَِِِّّّنَعَم ، زَي ًدا؟ِِّّنََصرَِِِّّّهَل ِّ   అతను సహాయం చేశాడుِّنََصرَِّ
ِّ.زَي ًداِِّّنََصُرو اِِّّنَعَم ،ِّزَي ًدا؟ِِّّنََصُرو اِِّّهَل ِّ   వార్ందర్ూ సహాయం చేశార్స نََصُرو ا
ِِّّزَي ًدا؟ِِّّنََصر تَِِِّّّهَل ِّ   మీర్స సహాయం చేశార్స نََصر تَِّ
ِّ.زَي ًداِِّّنََصر تُِِِّّّنَعَم ،ِّ   నేను సహాయం చేశాను نََصر تُِّ
ِِِّّّزَي ًدا؟ِِّّنََصر تُم ِِِّّّهَل ِّ   మీర్ందర్ూ సహాయం చేశార్స نََصر تُم ِّ
ِّ.ِّزَي ًداِِّّنََصر نَاِِِّّّنَعَم ،ِّ   మేమందర్ం సహాయం చేశాముِّنََصر نَا

 

ِِِّّّفعل  *** అర్బీ సంభ్యషణ***  150 (قِِّّلِِِّّّخ)ِِّّماض 
 కేవలం అలాా హ్ మాతామే సృషి్ుకర్ుఈ విషయం మనసులో పెట్టు కుని జవాబు చెపుండి 

ِّ.َِّشي ئًاَِِِّّّخلَقَِِِّّّمَاِّ ؟َِّشي ئًاَِِّّخلَقَِِِّّّهَل ِّ   అతను పపట్టుంచాడు َخلَقَِّ
ِّ.َِّشي ئًاَِِِّّّخلَقُو اِِِّّّمَاَِِّّشي ئًا؟َِِِّّّخلَقُو اِِّّهَل ِّ   వార్ందర్ూ పపట్టుంచార్స َخلَقُو ا
َِِّّشي ئًا؟َِِِّّّخلَقْتَِِِّّّهَل ِّ   మీర్స పపట్టుంచార్స َخلَقْتَِّ
ِّ.َِّشي ئًاَِِِّّّخلَقْتُِِِّّّمَاِِّّ   నేను పపట్టుంచాను َخلَقْتُِّ
َِِّّشي ئًا؟َِِِّّّخلَقْتُم ِِِّّّهَل ِّ   మీర్ందర్ూ పపట్టుంచార్స َخلَقْتُم ِّ
ِّ.َِّشي ئًاَِِِّّّخلَقْنَاِِِّّّمَاِّ    మేమందర్ం పపట్టుంచాముَِّخلَقْنَا

• ఒకవేళ మాట్ను నఫీ ఖండించదలిచితే (ఉదాహర్ణకు నేను పపట్టుంచలేదు’మేము పపట్టుంచలేదు) మనం ఇలా 
చెపాులి- ) مَاَِّخلَقْنَاِِّّ-مَاَِّخلَقْتُم ِِّّ-ِّمَاَِّخلَقْتُِِِّّّ-مَاَِّخلَقْتَِِِّّّ-مَاَِّخلََقِّمَاَِّخلَقُو ا ( గుర్సు పెట్టు కోండి మాజి ను మా(مَا) 
తో ఖండించాలి-మాజీ మా ِّمَا 

• నసర్ َِّنََصر  మరియు ఖలఖ  ََِّخلَق మాదిరి జకర్  َِّذَكَر (అతను గుర్సు చేశాడు) మరియు అబద َِّعَبَد (అతను 
ఆరాధించాడు)సీగలు శ ైలులు వసాు యి.వాట్టని హ మ్ వర్సకగా చేయండి. 

ذَكَُرو ا،ِّذَكَر َت،ِّذَكَر ُت،ِّذَكَر تُم ،ِّذَكَر نَاِِّّذَكََر،ِّ •   
،ِِّّعَبَُدو ا،ِِّّعَبََد،ِّ • ،ِِّّعَبَْدتَّ عَبَْدنَِِّّعَبَْدتُّم ،ِِّّعَبَْدتُّ  

  

పాఠం నంబర్స 10 a b ముగిసే సరికి మీర్స 116 
కొతు  పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి 
ఖురానులో 28, 854 సార్సా  వచాుయి. 

ِِّّفعلِّ  పాఠీం 10bِّعَبَدَِِِّّّذَكََر،َِّخلََق،ِِّّنََصَر،ِّ:ِِّّماض 
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ِِِّّّفعل  *** అర్బీ సంభ్యషణ***  22 )بِّرِِّّضِّ( ماض 
 మీర్స ఎవరిని కొట్ులేదు అనుకోండి;ఇది దృష్ిులో పెట్టు కుని జవాబు చెపుండి 

అతను కొట్యు َضَربَِّ డు   ِّ ِّزَي ًداَِّضَربَِِّّمَا زَي ًدا؟َِِّّضَربَِِّّهَل.ِّ
వార్ందర్ూ కొట్యు َضَربُو ا ర్స   ِّ ِّزَي ًداَِِِّّّضَربُو اِّمَاِّزَي ًدا؟َِِّّضَربُو اِّهَل.ِّ
మీర్స కొట్యు َضَربْتَِّ ర్స   ِّ ِِّّزَي ًدا؟َِِّّضَربْتَِِّّهَل
నేను కొట్యు َضَربْتُِّ ను   ِِّّزَي ًداَِِّّضَربْتُِِّّمَا.ِّ
మీర్ందర్ూ కొట్యు َضَربْتُم ِّ ర్స   ِّ ِِّّزَي ًدا؟َِِّّضَربْتُم ِِّّهَل

మేమందర్ం కొట్యుَِّضَربْنَا ము  ِِّّزَي ًداَِّضَربْنَاِّمَا.ِّ
 

ِِِّّّفعل  *** అర్బీ సంభ్యషణ***  30 (عِِّّمِِِّّّس)ِِّّماض 
 ఏమట్ట మీర్స ఖురాను వినానరా ?ఇది దృష్ిులో పెట్టు కుని జవాబు చెపుండి 

ِّ.ِّال قُرٰانََِِِّّّسم عَِِِّّّ،نَعَم ِّ ؟ِّال قُرٰانََِِِّّّسم عَِِِّّّهَل ِّ   అతను వినానడు َسم عَِّ
ِّ.ِّال قُرٰانََِِِّّّسم عُواِِّّ،نَعَم ِِّّ؟ِّال قُرٰانََِِِّّّسم عُواِِّّهَل ِّ   వార్ందర్ూ వినానర్స َسم عُو اِّ

ِِّّال قُرٰانَ؟َِِِّّّسم ع تَِِِّّّهَل ِّ   మీర్స వినానర్స َسم ع تَِّ

ِّ.ِّال قُرٰانََِِِّّّسم ع تُِِِّّّنَعَم ،ِّ   నేను వినానను َسم ع تُِّ

ِِّّ؟ِّال قُرٰانََِِِّّّسم ع تُمُِِِّّّهَل ِّ   మీర్ందర్ూ వినానర్స َسم ع تُم ِّ

ِّ.ِّال قُرٰانََِِِّّّسم ع نَاِِّّ،نَعَم ِِّّ  మేమందర్ం వినానముَِّسم ع نَا
 

o మీర్స ఎవరిని కొట్ులేదు అనుకోండి;ఇది దృష్ిులో పెట్టు కుని జవాబు చెపుండి సమఅ’మాదిరిగా అలిమ(అతను 
తెలుసుకునానడు) మరియు అమల (అతను పని చేశాడు) యొకక సీగలు వసాు యి, వీట్టని హ మ్ వర్సక 
కోసం చేయండి 

 عَل مَ،ِّعَل مُو ا،ِّعَل م َت،ِّعَل م ُت،ِّعَل م تُم ،ِّعَل م نَاِّ
عَم لُو ا،ِّعَم ل َت،ِّعَم ل ُت،ِّعَم ل تُم ،ِّعَم ل نَاِِّّعَم لَ،ِّ  

  

పాఠం నంబర్స 11(a&b) ముగిసే సరిక ిమీర్స 131 కొతు  
పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స అవి ఖురానులో 30, 797 

సార్సా  వచాుయి. 
ِِّّفعلِّ ِّعَم لَِِِّّّعَل مَ،َِِّّسم عَ،َِِّّضَرَب،ِّ:ِّماض 

ِّ
పాఠీం 11b 
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o ఈ పాఠంలో ఫేలే ముజారే కోసం ఇవాబడిన ఆర్స సీగలను TPI ట్టపిఐ దాారా పాాకటుస్ చేదాు ం. 
o మీర్స ఫేలే ముజారేలో TPI తో పాాకటుసు చేయండి ఇంతకు ముందు ఫేలే మాజీలో చేసినట్టా గా;కానీ ఇకకడ ఒక 

తేఢా గుర్సు ంచుకోవాలి, ఫేలే ముజారే’పాాకటుసు చేసేట్పపుడు చేతి సంజఞలు కంట్ట పెై సాథ యిలో ఉండాలి కంఠసార్ం 
వాయిస్ బిగొర్గా ఉండాలి(ఫేలే మాజీ పాాకటుసు చేసేట్పపుడు చేతి సంజఞలు ఛాతీ సాథ యిలో ఉండాలి మరియు 
కంఠసార్ం వాయిస్ తకుకవగా ఉండాలి). 
 

ِِّّفعل  *** అర్బీ సంభ్యషణ*** 54ِِِّّّ(لِِّّعِّفِّ)ِِّّمضارعِّفعلِّماض 
అతను చేసుు يَف عَلُِّ فَعَلَِّ నానడు లేదా చేసాు డు   ِّ ِّيَف عَلُِِّّنَعَم ، يَف عَلُ؟ِِّّهَل.ِّ
వార్ందర్ూ చేసునానర్స లేదా చేసాు يَف عَلُو نَِّ فَعَلُو اِّ ర్స   ِّ يَف عَلُو نَِِّّنَعَم ،ِّيَف عَلُو نَ؟ِِّّهَل.ِِِّّّ
మీర్స చేసుు تَف عَلُِّ فَعَل تَِّ నానర్స లేదా చేసాు ర్స   ِّ ِِّّتَف عَلُ؟ِِّّهَل
నేను చేసుు أَف عَلُِّ فَعَل تُِّ నానను లేదా చేసాు ను   ِّ، ِّأَف عَلُِِِّّّنَعَم.ِّ
మీర్ందర్ూ చేసుు تَف عَلُو نَِِّّفَعَل تُم ِّ నానర్స లేదా చేసాు ర్స  ِّ ِِّّتَف عَلُو نَ؟ِِّّهَل

 نَف عَلُِّ فَعَل نَا
మేమందర్ం చేసుు నానము లేదా 
చేసాు ము  

ِّ.ِّنَف عَلُِِّّنَعَم ،ِّ 

 
o ఫేలే ముజారే సీగల, శ ైలులు యొకక పాతేాకత: ఫేలేమాజీ కు బిననంగా ఫేలే ముజారే యొకక సీగలోా  

ముఖామ ైన మార్సు ముందుపదాలలో జర్సగుతుంది (ముగింపప పదాలు మనహా,  ـنِّـ ـان،ِّ ون،ِّ ). మీర్స 
ర్హదారి మధాలో నిలబడి ఉంట్ే, రాబో యిే కార్స లేదా ట్ాక్ లేదా సెైకిల్ ముందు భ్యగం మాతామే కనిపిసుు ంది.ఈ 
విధంగా ముందు వచేు వివిధ అక్షరాలు (ََِّيِّ،َِّتِّ،ِّأَِّن)ను దిగుతునన  విమానం యొకక(అంట్ే హాజీర్ మరియు 
ముసుకిీల్) ముఖకొనపెై వివరించబడాడ యి, ఈ ర ండు చితాాలు కొతుగా నేర్సుకునేవారి మదిలో ఈ విషయానిన 
అచుు వేయడానికి చూపించబడింది అనగా ఫేలే మాజీ యొక్క తోక మార్సు చంెదుతుంది మరియు ఫేలే 
ముజారే సీగల ముఖం మార్సు చెందుతుంది.   

o ఫేలే ముజారే ను గుర్సు ంచుకోవడానికి కొనిన చిట్యకలు:-  
o ُِّيَف عَل – అరా్ం : అతను చేసుు నానడు లేదా చేసాు డు, సంభ్యష్ిసుు ననపపుడు ఈ పదం యొకక ఉపయోగం 

సాయంగా ‘అరా్ం ఏమట్ట అని చూపపతుంది.  

     أ     ت       ي  
 ن  

పాఠం నంబర్స 12(a&b) ముగిస ేసరిక ిమీర్స 144 కొతు  
పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స అవి ఖురానులో 31, 638 

సార్సా  వచాుయి. 
 పాఠీం 12bِّمضارع:ِّيَف عَلُ،ِّيَْجعَلُ،ِّيَف تَحُِّفعلِّ
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o మీ మ దడులో యాసిర్ ను కుడి వెైపప కూరోుపెట్ుండి, అతను ఒక మంచి పని చేసుు నానడు 
ఉదాహర్ణకు;ఖురాను చదువపతునానడు, ఇపపుడు యాసిర్ యొకక యా’ను గుర్సు పెట్టు కోండి, అంట్ే యాసిర్’  
 ’యఫ్’అలూన్  (يَف عَلُو نَِّ) యాసిర్ కు బహువచనం యాసిర్ూన్!యాసిర్ూన్ (يَف عَلُِّ)  యఫ్’ఆలు (يَف عَلُِّ)

o అదేవిధంగా ముందు మంచి పనిచేసుు నన తౌఫీఖు  (ِّتوفيق)  ను పెట్ుండి, ఉదాహర్ణకు:- ఖురాను 
చదువపతునానర్స, అంచేత తౌఫీఖు తా’తో ‘తఫ్అలు  (ُِّتَف عَل)  -ఎందరో తౌఫీఖులు  (توفيقون) ఉంట్ే తఫ్ అలూన్  
 ِّ)توفيقونِّتَف عَلُو نَِّ( తౌఫీఖూన తఫ్’అలూన ,(تَف عَلُو نَِّ)

o మరియు నహున(ُِّن నఫ్అలు-గుర్సు  (نَف عَلُِّ) యొకక నూన్‘తో (نَح  ంచుకోండి ఇది నఫ్’ఆలూన  (َِّنَف عَلُو ن)  కాదు 
ఎందుకంట్ే నఫ్‘అలూన చెపేు  చాలా నూనులు అవపతాయి. 
 

ِِّّفعل  *** అర్బీ సంభ్యషణ***  2ِّ(ِِّّحِِّّتِِِّّّفِّ) مضارعِّفعلِّماض 
మీర్స పపసుకం తెర్ససుు నానర్స లేదా తెర్ససాు ర్స, ఈ విషయానిన మదిలో పెట్టు కుని 

జవాబు చెపుండి. 

అతను తెర్ససుు يَف تَحُِّ فَتَحَِّ నానడు లేదా తెర్ససాు డు   ِّ ِّيَف تَحُِِِّّّنَعَم ، يَف تَُح؟ِِِّّّهَل.ِّ

 يَف تَُحو نَِّ ِِّّفَتَُحو ا
వార్ందర్ూ తెర్ససుు నానర్స లేదా 
తెర్ససాు ర్స 

ِّ.ِّيَف تَُحو نَِِِّّّنَعَم ،ِّيَف تَُحو نَ؟ِِِّّّهَل ِّ 

تَِّ మీర్స తెర్ససుు تَف تَحُِّ فَتَح  నానర్స లేదా తెర్ససాు ర్స    ِّ ِِّّتَف تَُح؟ِِِّّّهَل

تُِّ నేను తెర్ససుు أَف تَحُِّ فَتَح  నానను లేదా తెర్ససాు ను   ِّ، أَف تَحُِِِّّّنَعَم.ِِّّ

تُم ِّ  تَف تَُحو نَِّ فَتَح 
మీర్ందర్ూ తెర్ససుు నానర్స లేదా 
తెర్ససాు ర్స  

ِِّّتَف تَُحو نَ؟ِِِّّّهَل ِّ 

نَا  نَف تَحُِِّّفَتَح 
మేమందర్ం తెర్ససుు నానము లేదా 
తెర్ససాు ము  

ِّ.ِّنَف تَحُِِِّّّنَعَم ،ِّ 

అచుు ُِِّّفَتََحِّيَف تَحమాదిరిగానే َِّيَْجعَلُِّ  َجعَل  జ’అల యజ’అలు(అతను తయార్సచేసుు నానడు లేదా తయార్స చేసాు డు)సీగలు 

వసాు యి, వాట్టని హ ంవర్సక చేయండి. يَْجعَلُو نَ،ِّتَْجعَلُ،ِّأَْجعَلُ،ِّتَْجعَلُو َن،ِّنَْجعَلِِِّّّيَْجعَلُ،ِّ  
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➢ చేసేవాడు (subject- కర్ు)  అయితే ِّ زَي د  జ ైదున్-మఫ్’ఊలే బిహీ (object-కర్ా) సాథ నంలో వసేు  .జ ైదన్ زَي ًداِّ 
ِِّّفعل ماض   *** అర్బీ సంభ్యషణ***  28(ِِّّرِِّّصِِّّن)ِِّّمضارعِّفعل 

అతను సహాయం చేసుు يَنُْصرُِّ نََصرَِّ నానడు లేదా చేసాు డు  ِّ ِّزَي ًداِِّّيَنُْصرُِِِّّّنَعَم ، ؟ِّزَي ًداِِّّيَنُْصرُِِِّّّهَل.ِّ
వార్ందర్ూ సహాయం చేసుు يَنُْصُرو نَِّ نََصُرو ا నానర్స లేదా చేసాు ర్స  ِّ َِِِّّّهَل َِِِّّّنَعَم ،ِّ؟ِّزَي ًداِِّّنُْصُرو نَِّي ِّ.ِّزَي ًداِِّّنُْصُرو نَِّي
మీర్స సహాయం చేసుు تَنُْصرُِّ نََصر تَِّ నానర్స లేదా చేసాు ర్స  ِّ ِِّّزَي ًدا؟ِِّّتَنُْصرُِِِّّّهَل
నేను సహాయం చేసుు أَنُْصرُِّ نََصر تُِّ నానను లేదా చేసాు ను  ِّ، زَي ًداِِّّأَنُْصرُِِِّّّنَعَم.ِّ
మీర్ందర్ూ సహాయం చేసుు تَنُْصُرو نَِّ نََصر تُم ِّ నానర్స లేదా చేసాు ర్స  ِّ ِِّّ؟زَي ًداِِّّتَنُْصُرو نَِِِّّّهَل
మేమందర్ం సహాయం చేసుు نَنُْصرُِِّّنََصر نَا నానము లేదా చేసాు ము  ِّ، ِّزَي ًداِِّّنَنُْصرُِِِّّّنَعَم.ِّ

 

ِِّّفعل ماض   *** అర్బీ సంభ్యషణ***  23 (قِِِّّّلِِّّخِّ) مضارعِّفعل 
لُقُِّ َخلَقَِّ అతను పపట్టుసుు يَخ  నానడు లేదా పపట్టుసాు డు  ِّ لُقُِِّّهَل لُقَُِِّّلَِّ ؟َشي ئًاِّيَخ  ِّ.َِّشي ئًاِّيَخ 
لُقُو نَِّ َخلَقُو ا వార్ందర్ూ పపట్టుసుు يَخ  నానర్స లేదా పపట్టుసాు ర్స  ِّ َِِّّهَل لُقُو نَِّي لُقُو نََِِّّلَِِّّ؟َشي ئًاِّخ  ِّ.َِّشي ئًاِّيَخ 
لُقُِّ َخلَقْتَِّ మీర్స పపట్టుసుు تَخ  నానర్స లేదా పపట్టుసాు ర్స  ِّ لُقُِِّّهَل َِِّّشي ئًا؟ِّتَخ 
لُقُِّ َخلَقْتُِّ నేను పపట్టుసుు أَخ  నానను మరియు పపట్టుసాు ను  َِِّّلُقَُِِّّل ِّ.َِّشي ئًاِّأَخ 
لُقُو نَِّ َخلَقْتُم ِّ మీర్ందర్ూ పపట్టుసుు تَخ  నానర్స లేదా పపట్టుసాు ర్స  ِّ لُقُو نَِِّّهَل ِِّّ؟َشي ئًاِّتَخ 
لُقَُِِّّخلَقْنَا మేమందర్ం పపట్టుసుు نَخ  నానం లేదా పపట్టుసాు ం  َِِّّلُقَُِِّّل ِّ.َِّشي ئًاِّنَخ 

 
o ఒకవేళ మాట్ను నఫీ ఖండించదలిచితే మనం ఇలా చెపాులి:  

لُقُِّ( لُقُو نَ،ََِّلِّنَخ  لُُق،ََِّلِّتَخ  لُُق،ََِّلِّأَخ  لُقُو نَ،ََِّلِّتَخ  لُُق،ََِّلِّيَخ   ).ََلِّيَخ 
o కొనిన సందరాాలోా పదానిన కూడా ఉపయోగిసాు مَاِّ  ర్స అంట్ే  

لُُق،ِّ)  ِّمَاِّيَخ  لُُق،ِّمَاِِّّ لُقُو نَ،ِّمَاِّتَخ  لُقُِّمَاِّيَخ  لُقُو نَ،ِّمَاِّنَخ  لُُق،ِّمَاِّتَخ  أَخ  .(ِّ 
o అచుు నసర్ యన్’సుర్స(ُِّيَنُْصر كُرُِّ)మాదిరిగా జకర్ యజ’కుర్స (نََصَرِّ يَذ  అతను గుర్సు)(ذَكََرِّ చేసుు నానడు లేదా 

చేసాు డు) మరియు అబద యబుదు(ُِّيَع بُد అతను ఆరాదిసుు)(عَبََدِّ నానడు లేదా ఆరాధిసాు డు) సీగలు 
వసాు యి.వీట్టని హ ంవర్సక చేయండి.  

كُُر،ِّ كُرُِِّّيَذ  كُُرو نَ،ِّنَذ  كُُر،ِّأَذ كُُر،ِّتَذ  كُُرو نَ،ِّتَذ   يَع بُُدو نَ،ِّتَع بُُد،ِّأَع بُُد،ِّتَع بُُدو نَ،ِّنَع بُدُِِّّيَع بُُد،ِّ   يَذ 
  

పాఠం నంబర్స 13 (a&b) ముగిసే సరికి మీర్స 156  

కొతు  పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి ఖురానులో 
32, 111 సార్సా  వచాుయి. 

لُُق،ِِّّيَنُْصُر،ِّفعلِّمضارع:ِّ كُُر،ِِّّيَخ  ِّيَع بُدُِِّّيَذ 
ِّ

పాఠీం 13b 
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ِِّّفعل  *** అర్బీ సంభ్యషణ***  13ِِّّ(ِّبِِّّرِِِّّّض)ِِّّمضارعِِِّّّفعلِّماض 
 

ر بُِّ َضَربَِّ ر ُب؟ِِّّهَل ِّ   అతను కొడుతునానడు లేదా కొడతాడు يَض  ر بَُِِّّلَِّ يَض  ِّ.يَض 
ر بُو نَِّ َضَربُو ا ر بُو نَ؟ِّهَل ِّ   వార్ందర్ూ కొడుతునానర్స లేదా కొడతార్స يَض  ر بُو نََِِّّلَِِّّيَض  ِّ.ِّيَض 
ر بُِّ َضَربْتَِّ ر ُب؟ِّهَل ِّ   మీర్స కొడుతునానర్స లేదా కొడతార్స تَض  ِِّّتَض 
ر بُِّ َضَربْتُِّ ر بَُِِّّلَِِّّ   నేను కొడుతునానను లేదా కొడతాను أَض  ِّ.ِّأَض 
ر بُو نَِّ َضَربْتُم ِّ ر بُو نَ؟ِّهَل ِّ   మీర్ందర్ూ కొడుతునానర్స లేదా కొడతార్స تَض  ِِّّتَض 

ر بَُِِّّضَربْنَا  نَض 
మేమందర్ం కొడుతునానము లేదా 
కొడతాము  

ر بَُِِّّلَِِّّ  ِّ.نَض 
 

ِِّّفعل  *** అర్బీ సంభ్యషణ***  39ِِّّ(عِّ ِِّّمِِّّس)ِِّّمضارعِّفعلِّماض 
 

مَعُِّ َسم عَِّ مَُع؟ِِّّمَاذَاِّ   అతను వింట్టనానడు లేదా వింట్యడు يَس  مَعُِّ يَس  ِّ.ِّال قُرٰانَِِّّيَس 
مَعُو نَِّ َسم عُو اِّ مَعُو نَ؟ِِّّمَاذَاِّ   వార్ందర్ూ వింట్టనానర్స లేదా వింట్యర్స يَس  مَعُو نَِِّّيَس  ِّ.ِّال قُرٰانَِِّّيَس 
مَعُِّ َسم ع تَِّ مَُع؟ِّمَاذَاِّ   మీర్స వింట్టనానర్స లేదా వింట్యర్స تَس  ِِِّّّتَس 
ِّ.ِّال قُرٰانَِِّّأَس مَعُِِّّ   నేను వింట్టనానను లేదా వింట్యను أَس مَعُِّ َسم ع تُِّ
مَعُو نَِّ َسم ع تُم ِّ مَعُو نَ؟ِّمَاذَاِّ   మీర్ందర్ూ వింట్టనానర్స లేదా వింట్యర్స تَس  ِِّّتَس 
مَعَُِِّّسم ع نَا  మేమందర్ం వింట్టనానము లేదా نَس 

వింట్యము  
مَعُِِّّ  ِّ.ِّال قُرٰانَِِّّنَس 

సమఅ యస్’మవప ُِّمَع يَس  يَع لَمُِّ)మాదిరిగా అలిమ యాలము  َسم عَِّ ِّعَل مَِّ -అతను తెలుసుకుంట్టనానడు లేదా 
తెలుసుకుంట్యడు).మరియు అమల యామలు(ُِّيَع مَل అతను పని చేసుు -عَم لَِّ నానడు లేదా చేసాు డు) సీగలు 
ఉనానయి.వీట్టని హ ంవర్సక చేయండి. 

 يَع مَلُو نَ،ِّتَع مَلُ،ِّأَع مَلُ،ِّتَع مَلُو نَ،ِّنَع مَلُِِّّيَع مَلُ،ِّ ِِّّيَع لَمُو نَ،ِّتَع لَمُ،ِّأَع لَمُ،ِّتَع لَمُو نَ،ِّنَع لَمُِِّّيَع لَمُ،ِّ
  

పాఠం నంబర్స 14(a&b) ముగిసే సరికి మీర్స 174 కొతు  
పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి ఖురానులో 36, 556 

సార్సా  వచాుయి. 
ر ُب،ِّفعلِّمضارع:ِِّّ مَُع،ِِِّّّيَض  ِّيَع مَلُِِِّّّيَع لَمُ،ِِّّيَس 

ِّ
పాఠీం 14b 
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o గార మర్స:- అమా్ మరియు సహీ’లను TPI తో పాాకటుసు చేయండి, ఈ విధానం కిరంద ఇవాబడింది. ఇఫ్’అల్ 
చెపేుట్పపుడు చూపపడు వేలితో ముందుకు ఈ విధంగా (చేతిని కొంచం పెై నుంచి కిరందికి తెసూు  (ا ف عَل ِّ) ) 
సెైగచేసూు  సూచించండి, బహుశా మీర్స ఎదుట్టవాడికి ఆదేశిసుు నానర్స.ఇఫ్’అలూ ( فعَلُو اا ِّ ) కోసం ఇదే ర్కమ ైన 
సెైగను నాలుగు వేళళతో సూచించండి.  

o లా తఫ్’అల్( تَف عَل ََِّلِِّّ ) – చెపేుట్పపుడు చూపపడు వేలితో ముందు వెైపపకు ఈ విధంగా(చేతిని ఎడమ నుంచి 
కుడివెైపపకు తెసూు ) సెైగచేయండి, బహుశా మీర్స ఎదుట్టవాడిని ఆపపతునానర్స-లా తఫ్’అలూ( تَفعَلُو ا  َلَِّ ) 
కోసం ఇదే సెైగను నాలుగు వేళళతో చేయండి. 

o గమనిక:- సౌఫ(َِّسو َف) అంట్ే తార్లో మరియు లన్ (ِّ لَن)  అంట్ే ముమాాట్టకి కాదు-ఈ కిరంది మూడు 
అఫ్’ఆల్( َِّ عَلَ،ِّفَتََح،َِّجعَلَِّف )ఫతహ యఫ్ుహు’( يَف تَحُِّفَتََحِِّّ )వజను’కు సంభంధించినవి.   

ِِّّفعل  ***అర్బ్ల సీంభాష్ణ***ِّ(3ِّ)ِّنهيِّفعلِِّّأَمر،ِِّّفعلِِّّمضار عِِّّفعلِّماض 

 .ِّأَف عَلَُِِّّسو َفِّ !ِّا ف عَل ِّ  !చేయి ا ف عَل ِّ  يَف عَلُِّ فَعَلَِّ
 .نَف عَلَُِِِّّّسو َفِّ !ا ف عَلُو ا  ి!చేయండ ا ف عَلُو اِّ  يَف عَلُو نَِّ فَعَلُو اِّ
     !చేయకుِّتَف عَل َِِّّلَِّ  تَف عَلُِّ فَعَل تَِّ
    !చేయకండిِّتَف عَلُو اَِّلَِّ  أَف عَلُِّ فَعَل تُِّ
  تَف عَلُو نَِِّّفَعَل تُم ِّ

 
  

    نَف عَلُِّ فَعَل نَا
 

ِِّّفعل  ***అర్బ్ల సీంభాష్ణ*** )2( نهيِّفعلِِّّأَمر،ِِّّفعل ِّمضار عِِّّفعلِّماض 
 .ِّأَف تَحَُِِّّسو َفِّ !ِّا ف تَح ِّ   తెర్సవప ا ف تَح ِّ  يَف تَحُِّ فَتَحَِّ
 .نَف تَحَُِِِّّّسو َفِّ !ِّا ف تَُحو ا  తెర్సవండి ا ف تَُحو اِّ  يَف تَُحو نَِّ ِِّّفَتَُحو ا
تَِّ      తెర్సవకుِّتَف تَح َِِّّلَِّ  تَف تَحُِّ فَتَح 
تُِّ     తెర్సవకండిِّتَف تَُحو اَِّلَِّ  أَف تَحُِّ فَتَح 
تُم ِّ   تَف تَُحو نَِّ فَتَح 

 
  

نَا     نَف تَحُِِّّفَتَح 
 
 

అచుు పెై మాదిరిగా అబద ََِّجعَل సీగలు ఉనానయి, వీట్టని హ ంవర్సక కోసం చేయండి. 
تَْجعَل ِّ َلَِّ ,తయార్స చేయండి ا ْجعَلُو اِّ ,తయార్సచేయి ا ْجعَل ِّ  తయార్సచేయకు, َِّتَْجعَلُو اِّ َل  తయార్స చేయకండి 

 

పాఠం నంబర్స 15(a&b) ముగిసే సరికి మీర్స 186 కొతు  
పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి ఖురానులో 37, 500 

సార్సా  వచాుయి. 

،ِِّّا ف عَل ،ِّفعلِّأمرِّوِّنهي:ِّ  పాఠీం 15bِّا ْجعَل ِِّّا ف تَح 
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 కిరంది నాలుగు అఫ్’ఆల్ (ِّ،َخلَقَِِِّّّعَبََد،ِِِّّّذَكََر،ِّنََصَر)ِِّّ  నసర్  -యంసుర్స َِّيَنُْصرُِِِّّّنََصر బయబ్’నుండి ఉనానయి - 
ِِّّفعل  *** అర్బీ సంభ్యషణ***ِّ(7ِّ)ِّنهيِّفعلِِّّأَمر،ِِّّفعلِِّّمضار عِِّّفعلِّماض 

ِّ.زَي ًداِِّّأَنُْصرَُِِِّّّسوَفِّ 42ِّ!زَي ًداِِّّاُنُْصر ِّ  సహాయం చేయి اُنُْصر ِّ  يَنُْصرُِّ نََصرَِّ

ِّ.زَي ًداِِّّنَنُْصرَُِِِّّّسوَفِِّّ!زَي ًداِِّّاُنُْصُرو ا  సహాయం చేయండి اُنُْصُرو اِّ  يَنُْصُرو نَِّ نََصُرو ا

    సహాయం చేయకుِّتَنُْصر َِِّّلَِّ  تَنُْصرُِّ نََصر تَِّ
    సహాయం చేయకండిِّتَنُْصُرو اَِِّّلَِّ  أَنُْصرُِّ نََصر تُِّ
  تَنُْصُرو نَِّ نََصر تُم ِّ

 
  

    نَنُْصرُِِّّنََصر نَا
 

ِِّّفعل  *** అర్బీ సంభ్యషణ*** )48( نهيِّفعلِِّّأَمر،ِِّّفعل ِّمضار عِِّّفعلِّماض 

كُرُِّ ذَكَرَِّ గుర్సు اُذ كُر ِّ  يَذ   చేయి ِّ ٰمنَِِِّّّاُذ كُر ٰمنَِِِّّّأَذ كُرَُِِّّسو َفِِّّ!ِّالرَّح  ِّ.ِّالرَّح 
كُُرو نَِّ ذَكَُرو اِّ గుర్సు اُذ كُُرو اِّ  يَذ   చేయండి  ٰمنَِِِّّّاُذ كُُروا كُرَُِِِّّّسو َفِِّّ!ِّالرَّح  ٰمنَِِِّّّنَذ  ِّ.ِّالرَّح 
كُرُِّ ذَكَر تَِّ كُر َِِّّلَِّ  تَذ  గుర్సుِّتَذ  చేయకు  

  

كُُرو اَِِّّلَِّ  أَذ كُرُِّ ذَكَر تُِّ గుర్సుِّتَذ  చేయకండ ి 
  

كُُرو نَِّ ذَكَر تُم ِّ   تَذ 
 

  
كُرُِِّّذَكَر نَاِّ     نَذ 

అచుు పెై మాదిరిగా అబద َِّعَبَد మరియు ఖలఖ ََِّخلَق సీగలు ఉనానయి, వీట్టని హ ంవర్సక కోసం చేయండి. 
ఉబుదు ِّْاُع بُد (ఆరాధించు)ఊబుదూ ِّاُع بُُدو ا  (ఆరాధించండి)లాతాబుదు َِّتَع بُدِّْ َل  (ఆరాధించకు) లాతబుదూ َِّتَع بُُدو اِّ َل  
(ఆరాధించకండి)ఉక్’లుఖ్ ِّْلُق لُقُو اِّ ఉఖ్’లుఖూ (పపట్టుంచూ) اُخ  లా తఖ్ుా (పపట్టుంచండి) اُخ  ఖ్ َِّلُقِّْ  َل تَخ   (పపట్టుంచకూ) లా 
తఖ్ుా ఖూ َِّلُقُو اِّ َل تَخ   (పపట్టుంచకండి) 

 

 

 

 

 

 

 

 

పాఠం నంబర్స 16(a&b) ముగిసే సరికి మీర్స 194 

కొతు  పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి ఖురానులో 
38, 531 సార్సా  వచాుయి. 

لُقِِّّْاُع بُْد،ِّاُذ كُر ،ِِّّاُنُْصر ،ِّفعلِّأمرِّوِّنهى:ِّ  اُخ 
 

ِّ

పాఠీం 16b 
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o ఈ కిరంది ఫేల్ జర్బ –యజిాబు’ ُِّر ب  -వజను నుంచి ఉంది َضَربَِّ-ِّيَض 

ِِّّفعل  ***అర్బీ సంభ్యషణ*** )12( نهيِّفعلِِّّأَمر،ِِّّفعل ِّمضار عِِّّفعلِّماض 
ر بُِّ َضَربَِّ ر بِّْ  يَض  కొట్టు ا ض  ر ب ِّ   ر بَُِِّّسو َفِِّّ!ِّال ُكَرةَِِِّّّا ض  ِّ.ال ُكَرةَِِِّّّأَض 
ر بُو نَِّ َضَربُو ا ر بُو اِّ  يَض  ر بُوا ి కొట్ుండ ا ض  ر بَُِِِّّّسو َفِِّّ!ِّال ُكَرةَِِِّّّا ض  ِّ.ِّال ُكَرةَِِِّّّنَض 
ر بُِّ َضَربْتَِّ ر بَِِّّْلَِّ  تَض      కొట్ుకుِّتَض 
ر بُِّ َضَربْتُِّ ر بُو اَِّلَِّ  أَض      కొట్ుకండిِّتَض 
ر بُو نَِّ َضَربْتُم ِّ   تَض 

 
  

ر بَُِِّّضَربْنَا     نَض 

 

o ఈ కిరంది మూడు అఫ్’ఆల్ )،َعَم لَِِّّعَل مَ،َِّسم ع( లు َِّمَعَُِِّّسم ع يَس  ِّవజను నుంచి ఉనానయి 

ِِّّفعل  ***అర్బీ సంభ్యషణ*** )7( نهيِّفعلِِّّأَمر،ِِّّفعل ِّمضار عِِّّفعلِّماض 
مَعُِّ َسم عَِّ ِّ.ال قُر ٰانَِِِّّّأَس َمعَُِِّّسو َفِِّّ!ِّال قُر ٰانَِِِّّّا س مَع ِّ !విను ا س مَع ِّ  يَس 
مَعُو نَِّ َسم عُو ا مَعَُِِِّّّسو َفِِّّ!ِّال قُر ٰانَِِِّّّا س مَعُوا !వినండి ا س مَعُو ا  يَس  ِّ.ال قُر ٰانَِِِّّّنَس 
مَعُِّ َسم ع تَِّ مَع َِِِّّّلَِّ  تَس     !వినకూِّتَس 
مَعُو اَِِِّّّلَِّ  ِّأَس مَعُِّ َسم ع تُِّ     !వినకండిِّتَس 
مَعُو نَِّ َسم ع تُم ِّ   تَس 

 
  

مَعَُِِّّسم ع نَا     نَس 

 సీగలు కూడా ఉనానయి, వీట్టని హ ం వర్సక కోసం చేయండి عَم لَِّ  మరియు  عَل مَِّ మాదిరిగా َسم عَِّ ➢
ََلِّتَع لَم ِّ   మీర్ంతా తెలుసుకోండి ا ع لَمُو ا - తెలుసుకో-  ا ع لَم ِّ ➢ తెలుసుకోకు  ََلِّتَع لَمُو ا మీర్ంతా తెలుసుకోకండి  
تَع مَل ِّ َلَِّ ి పని చేయండ ا ع مَلُو ا  పని చేయి  ا ع مَل ِّ ➢  పనిచేయకు  - ََِّلِّتَع مَلُو اపని చేయకండి. 

  

పాఠం నంబర్స 17(a&b) ముగిస ేసరిక ిమీర్స 208 కొతు  
పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి ఖురానులో 39, 571 

సార్సా  వచాుయి. 
ر ْب،فعلِّأمرِّوِّنهى:ِّ  ا ع مَل ِِّّا ع لَم ،ِِّّا س مَع ،ِِّّا ض 

 

ِّ

పాఠీం 17b 
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ఇస్మ్ ఫాయిల్, ఇస్మ్ మఫ్’ఊల్ , పని పేరు 

➢ ఈ పాఠంలో మనం ఫ’అల తో మూడు పదాలు చేయడం నరే్సుకుంట్యం!  

➢ ఫాయిల్ (ِّفَاع ل):- (చేయువాడు/కర్ు)-చపెేుట్పపుడు కుడచిేతితో ఇచుే సెైగ చయేండి-  
➢ మఫ్’ఊల్ (ِّمَف عُو ل):- తీసుకునేచయేి అనగా సహాయం ప ందిన వాడు, అతని పెై పభా్యవం పడింది.మఫ్’ఊల్(పభా్యవం 

ప ందినవాడు)చపెేుట్పపుడు తీసుకునే చేతి సెగైచేయండి. 
➢ ఫీల్:- మరియు చివరిలో ఫలే్ (పనిపరే్స)చపెేుట్పపుడు చేతి పిడకిలిి బిగించి శ్కిుని’సూచించండి, ఈ మూడు పదాలు 

ఫేల్’కాదు ఇస్ా’అనే ముఖామ నై విషయానిన గుర్సు పటె్టు కోండ.ి 
➢ ఈ సెగైలనీన ఒక కొతు  వాకిుకి విడూడ ర్ంగా వింతగా కనిపించవచుు కానీ గుర్సు పటె్టు కోవడానిక ిఈ సెగైలను 

ఉపయోగించండి, బయషను నరే్సుకోవడానికి మీ ఉనికిని మొతుం Total physical Interaction ఎంత ఎకుకవగా 
ఉపయోగిసాు రో అంత ేఎకుకవగా పయాోజనం చేకూర్సతుంది.ఇన్ షా అలాా హ్!ఈ పదుతి దాారా ఎంత సులభంగా పదాలు 
గుర్సు ండిపో తాయో మీర ేసాయంగా తెలుసుకుంట్యర్స. 

➢ మీర్స ర ండవ పాఠంలోనే నేర్సుకునానర్స’(ِّل م ) ముసిాము’కు బహువచనం(مُس  ل مُو نِّ ل م ي ن مُس  مُس  )ముసిామూన్ లేదా 

ముసిామీన్ వసుు ంది. ఈ జాబితా ( مَف عُو لِّ -  فَاع لِّ )ఫాయిల్, మఫ్’ఊల్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది. 

➢ ఫాయిల్ (ِّفَاع ل)కర్ు (బహువచనం: فَاع ل ي ن ، فَاع لُو نِّ  ) మఫ్’ఊల్ (ِّمَف عُو ل)అంట్ ే‘పభా్యవం ప ందినది’ 
( مَف عُول ي ن، مَف عُو لُو نِّ )(ఫాయిల్ ముందు సంఖాలు(ఏదాదు) పాసాు వించబడాడ యి, ఈ సంఖాలు ఫాయిల్, మఫ్’ఊల్ 
మరియు ఫీ’ల్ తో ముడపిడ ిఉనానయి. ఇందులో  ఫలేే మాజీ ముజారే మరయిు అమ్ ాఇమడి ఉనానయి). 

ِِّّفعل ِّمضار عِِّّفعلِّماض 
ِِِّّّنهي،ِّفعلِِِّّّأَمر،ِِّّفعلِّ

పని పేర్సِِِّّّمفعول،ِّاسمِِّّفاعل،ِّاسم
***అర్బీ సంభ్యషణ *** 

చేయి  {అీందర్ూ మీంచప్న్ుల్ు చేసుు ا ف عَل ِّ  يَف عَلُِّ فَعَلَِّ నానర్త ُِِّل  ِِِّّّاَل َحم د  

   !చేయండి ا ف عَلُو اِّ  يَف عَلُو نَِّ فَعَلُو ا
   !చేయకుِّتَف عَل َِِّّلَِّ  تَف عَلُِّ فَعَل تَِّ
    చేయకండిِّتَف عَلُو اَِِّّلَِّ  أَف عَلُِّ فَعَل تُِّ
 فَاع ل17ِِّّ  تَف عَلُو نَِِّّفَعَل تُم ِّ

ِّمَف عُو لِّ
 ف ع ل

కర్ు  
కర్ా  

కిరయ పేర్స  

 .فَاع لِِّّأَنَاِِّّنَعَم ، فَاع ل؟ِِِّّّأَنْتَِِِّّّهَل ِّ
 نَف عَلُِّ فَعَل نَا

نُِِِّّّنَعَم ،ِّفَاع لُو ن؟ِِِّّّأَنْتُم ِِِّّّهَل ِّ  ِّ.ِّفَاع لُو نِّنَح 

 
 

పాఠం నంబర్స 18 (a&b) ముగిసే సరికి మీర్స 222 
కొతు  పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి 
ఖురానులో 40, 469 సార్సా  వచాుయి. 

 …َجعَلَِِِّّّ،فَعَلَ،ِّفَتَحَِّ :ప్ని పేర్తاسمِّفاعل،ِّاسمِّمفعول،ِِّّ
ِّ

పాఠీం 18b 
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ِِِّّّفعل ِّمضار عِِِّّّفعلِّماض 
ِِِّّّنهي،ِِّّفعلِِّّأَمر،ِِّّفعلِّ

పని పేర్సِِِّّّمفعول،ِِّّاسمِِِّّّفاعل،ِِّّاسمِّ
***అర్బీ సంభ్యషణ *** 

 తెర్సవప (ఖురాను తెరిచేవాడు లేదా మసాిదు తెరిచేవాడు) ا ف تَح ِّ  يَف تَحُِّ فَتَحَِّ

   తెర్సవండి ا ف تَُحو ا  يَف تَُحو نَِّ ِّفَتَُحو ا
تَِّ    తెర్సవకుِّتَف تَح َِِِّّّلَِّ  تَف تَحُِّ فَتَح 
تُِّ    తెర్సవకండిِّتَف تَُحو اَِِّّلَِّ  أَف تَحُِّ فَتَح 
تُم ِّ ِّت حِّفَا13ِِِّّّ  تَف تَُحو نَِّ فَتَح 

ِّمَف تُو ح
 فَت حِّ

తెరిచేవాడు 
తెర్సచుకో బడడవాడు 
తెర్సచుకోవడం 

ِّ.ِّفَات حِِّّأَنَاِِّّنَعَم ،ِّفَات ح؟ِِِّّّأَنْتَِِِّّّهَل ِّ
نَا دُِِِّّّهَل ِّ  نَف تَحُِِّّفَتَح  ج  دُِّ مَف تُو ح؟ِِِّّّال مَس  ج   .ِّمَف تُو حِِّّنَعَم ،اَل مَس 

 

ِِّّف ع ل ِّمَُضار عِِّّف ع لِّمَاض 
ِِِّّّنهي،ِّفعلِِّّأَمر،ِِّّفعل 

 పని పేర్స مفعول،ِّاسمِِّّفاعل،ِِِّّّاسم
***అర్బీ సంభ్యషణ *** 

తయార్సచేయి (మీర్స ఏదో ఒక మంచి వసుు ا ْجعَل ِّ  يَْجعَلُِّ َجعَلَِّ వప తయార్సచేసి ఉంట్యర్స) 

   తయార్స చేయండి ا ْجعَلُو اِّ  يَْجعَلُو نَِّ َجعَلُو ا
   తయార్స చేయకుِّتَْجعَل َِِّّلَِِِّّّ  تَْجعَلُِّ َجعَل تَِّ
   తయార్స చేయకండిِّتَْجعَلُو اَِِِّّّلَِّ  أَْجعَلُِّ َجعَل تُِّ
َِّجاع ل6ِّ  تَْجعَلُو نَِّ َجعَل تُم ِّ

ِّمَْجعُو لِّ
 َجع ل

తయార్సచేయువాడు 
తయార్సచేయబడడ ది 
తయార్సచేయడం 

ِّ.َِّجاع لِِّّأَنَاِِّّنَعَم ،َِّجاع ل؟ِِِّّّأَنْتَِِِّّّهَل ِّ
نُِِِّّّنَعَم ، َجاع لُو ن؟ِِِّّّأَنْتُم ِِِّّّهَل ِّ  نَْجعَلَُِِّّجعَل نَا  .ِّو نَجاع لُِِِّّّنَح 

 

ِِّّفعل ِّمضار عِِّّفعلِّماض 
ِِِّّّنهي،ِّفعلِِّّأَمر،ِِّّفعل 

 పని పేర్స مفعول،ِّاسمِِّّفاعل،ِِِّّّاسم
***అర్బీ సంభ్యషణ *** 

సహాయం చేయి   (మీర్స ఇతర్సలకు సహాయం చేసాు اُنُْصر ِّ  يَنُْصرُِّ نََصرَِّ ర్స అలాా హ్ మీకు సహాయం చేసాు డు) 

    సహాయం చేయండి اُنُْصُرو ا  يَنُْصُرو نَِّ نََصُرو ا
    సహాయంచేయకుِّتَنُْصر َِِِّّّلَِّ  تَنُْصرُِّ نََصر تَِّ
     సహాయంచేయకండిِّتَنُْصُرو اَِِِّّّلَِّ  أَنُْصرُِّ نََصر تُِّ
ر35ِّ  تَنُْصُرو نَِّ نََصر تُم ِّ ِّنَاص 

رِّ ِّمَنُْصو 
رِّ  نَص 

సహాయంచేయువాడు  
సహాయం ప ందువాడు  
సహాయం చేయడం  

ر؟ِِِّّّأَنْتَِِِّّّهَل ِّ رِِّّأَنَاِِّّنَعَم ،ِّنَاص   .نَاص 
ر؟ِِِّّّأَنْتَِِِّّّهَل ِّ  نَنُْصرُِِّّنََصر نَا رِِّّأَنَاِِّّنَعَم ، مَنُْصو   .مَنُْصو 

o పెై మాదిరిగా َِّنََصر మరియు ఖలఖ ِِّّذَكَرَِِّّ-َخلَقَِّ  కు సీగలు ఉనానయి, వీట్టని హ ంవర్సక కోసం చేయండి. 
o َخال ق - పపట్టుంచేవాడు; لُو قِّ مَخ   – పపట్టుంచబడినది ; َخل ق – పపట్టుంచడం  
o ذَاك ر – గుర్సు చేయువాడు ; ر كُو  గుర్సు – مَذ  చేయబడినది ; ذ ك ر – గుర్సు చేయడం.  
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ِِِّّّفعل ِّمضار عِِِّّّفعلِّماض 
ِِِّّّنهي،ِِّّفعلِِّّأَمر،ِِّّفعلِّ

పని పేర్సِِّّمفعول،ِِّّاسمِِِّّّفاعل،ِِّّاسمِّ
***అర్బీ సంభ్యషణ *** 

  !ఆరాధించు اُع بُدِّْ  يَع بُدُِّ ِّعَبَدَِّ
    ఆరాధించండి اُع بُُدو اِّ  يَع بُُدو نَِّ ِِّّعَبَُدو ا
    ఆరాధించకుِّتَع بُدَِِّّْلَِّ  تَع بُدُِّ عَبَْدتَِّّ
    ఆరాధించకండిِّتَع بُُدو اَِِّّلَِّ  ِّأَع بُدُِِّّعَبَْدتُِّّ
ِّعَاب د20ِّ  تَع بُُدو نَِّ عَبَْدتُّم ِّ

ِّمَع بُو دِّ
 ع بَادَةِّ

ఆరాధించువాడు  
ఆరాధించబడదేి  
ఆరాధించడం  

 .ِّعَاب دِِّّأَنَاِِّّنَعَم ِِّّ؟ِّعَاب دِّأَنْتَِِِّّّهَل ِّ
 نَع بُدُِِّّعَبَْدنَا

نُِِِّّّنَعَم ِِِّّّ؟عَاب ُدو نِِّّأَنْتُم ِِِّّّهَل ِّ  ِّ.ِّعَاب ُدو نِّنَح 
 

ِِّّفعل ِّمضار عِّفعلِّماض 
ِِِّّّنهي،ِّفعلِّأَمر،ِّفعلِّ

పని పేర్సِِّّمفعول،ِّاسمِّفاعل،ِّاسم
***అర్బీ సంభ్యషణ *** 

ر بُِّ َضَربَِّ ر بِّْ  يَض  కొట్టు ا ض  !  
ر بُو نَِّ َضَربُو اِّ ر بُو اِّ  يَض     !కొట్ుండి ا ض 
ر بُِّ َضَربْتَِّ ر بَِِّّْلَِّ  تَض      కొట్ుకుِّتَض 
ر بُِّ َضَربْتُِّ ر بُو اَِّلَِّ  أَض      కొట్ుకండిِّتَض 
ر بُو نَِّ َضَربْتُم ِّ  َضار ب3ِّ  تَض 

ُرو بِّ  مَض 
 َضر ب

కొటే్ువాడు  
కొట్ుబడినవాడు 
కొట్ుడం   

ِّ.َِّضار بِِّّهُوَِِِّّّنَعَم ،َِّضار ب؟ِِِّّّهُوَِِِّّّهَل ِّ
ر بَُِِّّضَربْنَاِّ  نَض 

 .َِّضار بُو نِِّّهُم ِِِّّّنَعَم ، َضار بُو ن؟ِِّّهُم ِِِّّّهَل ِّ 
 

ِِّّفعل ِِِّّّنهي،ِِّّفعلِِّّأَمر،ِِّّفعلِِّّمضار عِِّّفعلِّماض 
పని పేర్సِِّّمفعول،ِِّّاسمِِِّّّفاعل،ِِّّاسمِّ

***అర్బీ సంభ్యషణ ***  

مَعُِّ َسم عَِّ విను! (మీర్ంతా వింట్టనానర్స కదా ? మ దడు ఇంక కకడో ا س مَع ِّ  يَس   ఐతే లేదు కదా?) 

مَعُو نَِّ َسم عُو ا    !వినండి ا س مَعُو اِّ  يَس 

مَعُِّ َسم ع تَِّ مَع َِِّّلَِّ  تَس      వినకుِّتَس 

مَعُو اَِّلَِّ  أَس مَعُِّ َسم ع تُِّ    !వినకండిِّتَس 

مَعُو نَِّ َسم ع تُم ِّ َِِِّّّسام ع22  تَس 
مُو عِّ ِّمَس 
 َسم ع

వినువాడు  
వినబడినది  
వినడం  

ِّ.َِّسام عِِّّأَنَاِِّّنَعَم ،َِّسام ع؟ِِِّّّأَنْتَِِِّّّهَل ِّ
مَعَُِِّّسم ع نَا نُِِِّّّنَعَم ، َسام عُو ن؟ِِِّّّأَنْتُم ِِِّّّهَل ِّ  نَس   .َِّسام عُو نِِّّنَح 

➢ అచుు ََِّسم ع  మాదిరగిానే َِّعَل م  మరియు َِّعَم ل  సీగలు ఉనానయి, వీట్టని హ ంవర్సక కోసం చేయండి. 
مِّ , తెలిసినవాడు – َعال مِّ  ,పనిచేయబడినది  مَع ُمو لِّ , పనిచేయువాడు – َعام لِّ ; తెలుసుకోవడం– ع ل مِّ ,తెలుసుకోబడడవాడు – مَع لُو 
 .పనిచయేడం– َعَملِّ

పాఠం నంబర్స 19 (a&b) ముగిస ేసరకిి మీర్స 
232 కొతు  పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి 

ఖురానులో 41, 111 సార్సా  వచాుయి. 
 …َِّسم عََِِّّضَرَب،ِِّّعَبََد،ِّ :ప్ని పేర్తاسمِّفاعل،ِّاسمِّمفعول،ِّ

 

ِّ

పాఠీం 19b 
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ము’అన్నసుస్బగల్ుశ ైల్ుల్ు: పవితాఖురాను గరంధంలో ము’అననసు సీగలు చాలా తకుకవగా ఉపయోగించబడాడ యి, అంచేత 
మనం ఇకకడ ఫేలే మాజీ మరియు ఫేలే ముజారే లో ఒక సీగను నేర్సుకుందాం, TPI ను ఉపయోగిసూు  పాాకటుసు చేయండ-ి
ముజకకర్ కోసం కుడిచేతిని మరియు ము’అననసు కోసం ఎడమచేతిని వాడండి. 

ఆ సీు( فَعَلَت ِِّّه يَِِّّ–ِّفَعَلَِِّّهُوَِّ ై చేసింది(   َِّتَف عَلُِِّّه يَِِّّ–ِّيَف عَلُِِّّهُو )ఆ సీు ై చేసుు ంది( 
ఇపపుడు ఇదే వజనుతో కొనిన ఫేల్’కిరయలను పాాకటుసు చేదాు ం! 

ఆ సీు( فَتََحت ِِّّه يَِِّّ–ِّفَتَحَِِّّهُوَِّ ైతెరిచింది (  َِّتَف تَحُِِّّه يَِِّّ–ِّيَف تَحُِِّّهُو )ఆ సీు ైతెర్ససుు ంది ( 

ఆ సీు( نََصَرت ِِّّه يَِِّّ–ِّنََصرَِِّّهُوَِّ ైసహాయం చేసింది ( َِّتَنُْصرُِِّّه يَِِّّ–ِّيَنُْصرُِِّّهُو )ఆ సీు ై సహాయం చేసుు ంది ( 

ఆ సీు( َضَربَت ِِّّه يَِِّّ–َِّضَربَِِّّهُوَِّ ైకొట్టుంది(  َِّر بُِِّّهُو ر بُِِّّه يَِِّّ–ِِّّيَض  ఆ సీు( تَض  ై కొడుతుంది ( 

ఆ సీు( َسم عَت ِِّّه يَِِّّ–َِّسم عَِِّّهُوَِّ ైవిననది (  َِّمَعُِِّّهُو مَعُِِِّّّه يَِِّّ–ِّيَس  ఆ సీు( تَس  ై వింట్టంది ( 
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సరఫే సగీర్ [చన్నప్ట్ిట క]  
మీర్స ఫేలే మాజీ యొకక 7 సీగలు, ఫేలే ముజారే యొకక 7 సీగలు మరియు అమా్ యొకక ర ండు  సీగలు 
నేర్సుకునానర్స,  
వీట్టలో ఒకవేళ మనం కేవలం మూడింట్టని తీసుకుంట్ే’- 

 (ఫేలేమాజీ యొకక తాళంచెవి, దీనితో ఫేలేమాజీకు చెందిన అనీన సీగలను తయార్సచేయవచుు) فَعَلَِّ •

 యఫ్’అలు ( ఫేలే ముజారే యొకక తాళం చెవి , దీనితో ఫేలే ముజారేకు చెందిన అనీన సీగలు يَف عَلُِّ •
తయార్సచేయవచుు) 

 (ఫేలే అమా్ యొకక తాళం చెవి దీనితో ఫేలే అమా్ కు చెందిన సీగలు తయార్సచేసుకోవచుు) ا ف عَل ِّ  •

ఈ మూడింట్టతో మూడు ఇస్ా’లను అంట్ే ( ف ع لِّ,  مَف عُو لِّ ، فَاع لِّ )ఫాయిల్, మఫ్’ఊల్’మరియు ఫీ’ల్ ను 
కలుపపకుంట్ే ఒక సంక్ష్ిపుమ ైన మరియు ఉతుమమ ైన ఫార్సాలా తయార్వపతుంది, దీనిని మనం ఫేల్ యొకక 
షార్ు ట్ేబుల్ అంట్యము. ఒకవేళ ఏదేని ఫేల్ యొకక షార్ు ట్ేబుల్ వచిునట్్లా తే ఇన్ షా అలాా హ్ మీర్స మగతా 
అనీన సీగలు తయార్స చేయగలుగుతార్స. 

ఫేలేమాజీ  యొక్క  తాళంచెవి ఫేలే  ముజారే  యొక్క  తాళం  చెవి ఫేలే  అమ్్ర యొక్క  తాళం  చెవి ُِِّّاَل ِّ)ِِّّاسم ــ ـ  ــَـــ ـ  ـ ـ  ُِِّّاَل ِّ)ِِّّاسمِّ(ــًــ ــ ـ  ــَـــ ـ  ـ ـ  ُِِّّاَل ِّ)ِِّّاسمِّ(ــًــ ــ ـ  ــَـــ ـ  ـ ـ  ِّ(ــًــ

 ف ع لِّ مَف عُو لِّ فَاع لِِّّا ف عَل ِِّّيَف عَلُِّ ِّفَعَلَِّ
అతను చేశాడు  అతను చేసుు నానడు/చేసాు డు  చేయి  చేయువాడు (కర్ు) పాభ్యవితుడు (కర్ా)  కిరయ పేర్స  

 

 فَت حِّ مَف تُو ح فَات حِِّّا ف تَح ِِّّيَف تَحُِّ ِّفَتَحَِّ
అతను తెరిచాడు  అతను తెర్ససుు నానడు లేదా తెర్ససాు డు  తెర్సవప  తెరిచేవాడు  తెర్సచుకుననవసుు వప తెర్సవడం 

 

ِّنََصرَِّ  
అతను సహాయం 

చేశాడు  
ر اُنُْصر ِّ يَنُْصرُِّ  نَاص 

సహాయం చేయువాడు  
ر  مَنُْصو 

సహాయం ప ందినవాడు  
ر  نَص 
సహాయం/ 

సహాయపడట్ంِّ 
అతను సహాయం 

చేసుు నానడు/చేసాు డు  
సహాయం చేయి  

 

ر بُِّ َضَربَِّ ر بِِّّْيَض  ُرو بَِِّّضار بِِّّا ض   َضر بِّ مَض 
అతను కొట్యు డు  అతను కొడుతునానడు/కొడతాడు  కొట్టు   కొటే్ువాడు  కొట్ుబడినవాడు  కొట్ుడం  

 

مَُعِّ َسم َعِّ مُو عِّ َسام عِِّّا س مَع ِِّّيَس   َسم عِّ مَس 
అతను వినానడు  అతను వింట్టనానడు/వింట్యడు  విను ! వినేవాడు  విననవిషయం  వినడం  

ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలలో పేరా్కు బదులుగా ‘అతనికి’ వారిక’ిఇతాాది పదాల వాడుక బో ధించబడింది, ఇది 

ఖురానులో చాలా ఎకుకవగా ఉపయోగించబడింది.మేము ఇకకడ కేవలం ఒక ఫేల్ నసర్ (َِّنََصر) ను తీసుకుని పాాకటుసు 
చేదాు ం!   

పాఠం నంబర్స 20(a&b) ముగిసే సరికి మీర్స 232 

కొతు  పదాల అరాా లు నేర్సుకుంట్యర్స, అవి ఖురానులో 
41, 111 సార్సా  వచాుయి. 

స్ర్ఫే స్గీర్ [షార్ట టేబ్దల్] 
 

పాఠీం 20b 
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ఫేల్ే మలజీ పరా కటటసు 

ِّ.زَي ًداِِّّنََصر تُِِِّّّ،نَعَم ِِِِِّّّّّزَي ًدا؟ِِّّنََصر تَِِِّّّهَل ِّ
 .زَي ًداِِّّنََصر نَاِِِّّّ،نَعَم ِِِِِّّّّّزَي ًدا؟ِِّّنََصر تُم ِِِّّّهَل ِّ

ఇపపుడు జ ైదు’కు బదులుగా   ہ  ను ఉపయోగించండి!గుర్సు ంచుకోండి    ہ   జోడించబడి ఉంది కానీ పాాకటుసు కోసం దానిని 
కొంచం విరామంతో చదవండి’- 

ِّ(ـه ِِِّّّنََصر تُـ)ِِّّنََصر تُه ِِِّّّ،نَعَم ِِِِِّّّّّ(ـه ِِِّّّنََصر تَـ)ِِّّنََصر تَه ؟ِِّّهَل ِّ
 (ِّه ِِِّّّنََصر نَا)ِّنََصر نَاه ِِِّّّ،نَعَم ِِِِّّّّ(ِّه ِِِّّّنََصر تُمُو ِّ)ِِّّنََصر تُمُو ه ؟ِِِّّّهَل ِّ

గమనిక:- ُِّنََصر تُم ه –కు బదులుగా ُِّنََصر تُمُو ه – చదవబడుతుంది, ఇలా పలకడంలో సౌలబాం ఉంది.  
ఫేల్ే ముజ్ఞరఫ పరా కటటసు  

ِّ.زَي ًداِِّّأَنُْصرُِِِّّّ،نَعَم ِِِِِّّّّّزَي ًدا؟ِِّّتَنُْصرُِِِّّّهَل ِّ
 .زَي ًداِِّّنَنُْصرُِِِّّّ،نَعَم ِِِِِّّّّّزَي ًدا؟ِِّّتَنُْصُرو نَِِِّّّهَل ِّ

ఇపపుడు జ ైదు’కు బదులుగా   ہ  ను ఉపయోగించండి!గుర్సు ంచుకోండి    ہ   జోడించబడి ఉంది కానీ పాాకటుసు కోసం దానిని 
కొంచం విరామంతో చదవండి’- 

ِّ(ِّـه ِِِّّّأَنُْصرُِّ)ِِّّأَنُْصُره ِِِّّّ،نَعَم ِِِِّّّّ(ـه ِِِِّّّّتَنُْصرُِّ)ِِّّتَنُْصُره ؟ِِِّّّهَل ِّ
ِّ(ِّه ِِِّّّنَنُْصرُِّ)ِِّّنَنُْصُره ِِِّّّ،نَعَم ِِِِّّّّ(ِّه ِِِّّّتَنُْصُرو نَـ)ِّتَنُْصُرو نَه ؟ِِّّهَل ِّ

ఫేల్ే అమ్ర్   పరా కటటసు 
ِّزَي ًداِِّّأَنُْصرَُِِّّسو َفِّ !ِّزَي ًداِِّّاُنُْصر ِّ

 زَي ًداِِّّنَنُْصرَُِِِّّّسو َفِِّّ!ِِّّزَي ًداِِّّاُنُْصُروا
 

ఇపపుడు జ ైదు’కు బదులుగా ُِّه  ను ఉపయోగించండి!గుర్సు ంచుకోండి  ُِّه   జోడించబడి ఉంది కానీ పాాకటుసు కోసం దానిని 
కొంచం విరామంతో చదవండి’- 

ِّأَنُْصُره َِِّّسو َفِّ !ِّهُِّاُنُْصر ِّ
ِّنَنُْصُره َِِِّّّسو َفِِّّ!ِّهُِّاُنُْصُرو ِّ
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ప్రశ్న-1: అర్బిక్ పదాల అనువాదానిన ఖాళ్ళలలో రాయండి? 

ي ٰطن ِِّّم نَِّ ب اِل ِّ اَعُو ذُِّ ي م ِّ الشَّ  الرَّج 
    

ప్రశ్న-2: ఈ కిరంది ట్ేబుల్’ను పూరించండి? 
 పవితా ఖురాను గరంథంలో పేజీల సంఖా? 
 పాతీ పేజీలో పంకుు ల సంఖా? 
 పాతీ పంకిులో పదాల సంఖా ? 
 పాతీ పేజీలో పదాల సంఖా? 
 ఖురానులో పదాల సంఖా? 
 నమాజు పదాలు ఖురానులో ఎనిన సార్సా  వచాుయి?  

ప్రశ్న-3: ఈ కోర్సు యొకక ఆర్స లక్ష్యాలు ఏమట్ట ? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4: ఈ కోర్సును నమాజు తో పాార్ంభంచడంలో ఎలాంట్ట పాయోజనం ఉంది? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-5: ఈ కోర్సులో రాయడం, చెపుడం కంట్ే చదవడానికి వినడానికి ఎకుకవగా పాాముఖాత ఇవాబడింది ఎందుకు? 
జ్వాబు: 
  

పాఠీం 1a కోర్సు పరిచయెం మరియు తఅవ్వుజు  
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంది ఖా ళ్ళలలో అర్బీ పదాల తర్సా మా వాాయండి 

م ِّ مٰن ِّ اِل ِّ ب س  ي م ِّ الرَّح   ٪1ِّ﴿٪ِّالرَّح 
    

مٰن ِّ ٪﴾2ِّ﴿٪ِِِّّّال عٰلَم ي نَِّ رَب  ِّ ِل  ِّ اَل َحم دُِّ ي م ِِّّالرَّح  ِّ٪﴾3ِّ﴿٪ِِِّّّالرَّح 
      

ప్రశ్న-2: ( م ِّ مٰن ِِّّاِل ِِّّب س  الرَّح ي م ِِِّّّالرَّح  ) తో మనం నేర్సుకునే అలవాట్టా  ఏమట్ట ? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-3:  ِّ(مٰن (ِّاَلرَّح  మరియు (اَلرَّح ي م) లో అరా్ం రీతాా ఉనన వాతాాసం ఏమట్ట? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4: మనకు ఏదెైనా అనుగరహం దొరికినపపుడు ఏం చేయాలి? 
జ్వాబు:   

ప్రశ్న-5: ర్బ్’పదానికి అరా్ం ఏమట్ట ?  
జ్వాబు: 
  
 
 
 
 
 
 

 

సూర్తుల్ ఫాతిహా {ఆయతు :1-3 } పాఠీం 2a 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంది ఖాళ్ళలలో అర్బీ పదాల తర్సా మా వాాయండి - 

م ِِّّمٰل ك ِّ ي ن ِِّّيَو  ِّ٪﴾4ِّ﴿٪ِّالد  
   

تَع ي نُِِِّّّوَا يَّاكَِِّّنَع بُدُِِّّا يَّاكَِّ ِّ٪﴾5ِّ﴿٪ِّنَس 
    

ప్రశ్న-2: దీను’కు ఎనిన అరాా లు ఉనానయి? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-3: ఆరాధనల విభనన ర్కాలను వివరించండి? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4: అలాా హ్ మనని ఎందుకు పపట్టుంచాడు? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-5: మనం ఏ విషయాలలో అలాా హ్’ను సహాయం అరిాంచాలి? 
జ్వాబు:  

 
  

సూర్తుల్ ఫాతిహా (4-5 ) పాఠీం 3a 
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 ప్రశ్న-1: ఈ కిరంది ఖాళ్ళలలో అర్బీ పదాల తర్సా మా వాాయండి 

نَا َراطَِِّّا ه د  تَق ي مَِِّّالص   ِّ٪﴾6ِّ﴿٪ِِّّال مُس 
   

َراطَِّ ي نَِِّّص  ِّعَلَي ه م ۟ال٪ِّاَن عَم تَِِّّالَّذ 
    

ٓال  ي نَِّ وََلَِّ عَلَي ه م ِّ ِِّّال مَغ ُضو ب ِّ غَي ر ِّ  ٪﴾7ِّ﴿٪ِّالضَّ
     

ప్రశ్న-2: హిదాయతు ఎకకడ దొర్సకుతుంది? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-3 : అలాా హ్ తఆలా ఎవరిని అనుగరహించాడు? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4: ِّ عَلَي ه م ِّ اَل مَغ ُضو ب  మరియు ال  ين   ?అంట్ే ఎవర్స اَلضَّ
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-5: అలాా హ్ ఎవరిని అనుగరహించాడు వారి మారొ్ం ఏమట్ట?  
జ్వాబు: 
  

సూర్తుల్ ఫాతిహా (6-7) పాఠీం 4a 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంది ఖాళ్ళలలో అర్బీ పదాల తర్సా మా వాాయండి 

ُِّ ُِِِّّّأَك بَرُِِّّاهلَل ُِِِِّّّّأَك بَرُِِّّاهلَل ُِِِّّّأَك بَرُِِّّاهلَل ِِِّّّأَك بَرُِِّّاهلَل
  

هَدُِّ ِّاِلُِِّّإ َلَِِّّّإ ٰلهََِِّّلَِِّّّأَن ِِّّأَش   
      

هَدُِّ اهلل ِِّّرَُّسو لُُِِّّمَحمًَّداِِّّأَنَِِّّّأَش   

    

ٰلوة ِِِّّّعَلَىَِِّّحيَِّّ 2సార్సా)ِِِّّّالصَّ ِِّّال فَََلح ِِِّّّعَلَىَِِّّحيَِّّ (  
     

ُِّ ُِِِّّّأَك بَرُِِّّاهلَل ِّ.ِّاِلُِِّّإ َلَِِّّّإ ٰلهََِِّّلَِِِِّّّّأَك بَرُِِّّاهلَل
  

 ప్రశ్న-2: మనం అలాా హు అకీర్ ( ُِّ أَك بَرُِِّّاهلَل ) ను ఏ విధంగా మన జీవితంలోకి తీసుకురావాలి? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-3:  అష్హదు అలాా  ఇలాహ ఇలాలాా హ్’యొకక సందేశ్ం ఏమట్ట? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4: అష్’హదు అనన ముహమాద్ ర్సూలులాా హ్ యొకక సందేశ్ం ఏమట్ట? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-5:   నమాజు కోసం మసిాదుకు వెళళళ జనులకు లభంచే  పాాపంచిక పర్లోక పాయోజనాలు ఏమట్ల తెలుపండి? 
జ్వాబు: 

అజాను  
 

పాఠీం 5a 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంది ఖాళ్ళలను అర్బీ పదాల తర్సా మా తో పూరించండి? 

ٰلوةُِّ م ِِِّّّم  نََِِّّخي ر ِِّّاَلصَّ ِّ.ِّالنَّو 
   

ََلةُِِّّقَامَت ِِّّقَدِّْ ِّ.ِّالصَّ
   

هَدُِّ ِّاِلُِِّّإ َلَِِّّّإ ٰلهََِِّّلَِِّّّأَن ِِّّأَش 
      

َده ِّ ِّلَه َِِّّشر ي كََِِِّّّلَِِّّوَح 
   

هَدُِّ َِّورَُسو لُه ِِّّعَبُْده ِِّّمَُحمًَّداِِّّأَنَِِّّّوَأَش 
     

ِّ.ِّال مُتََطه  ر ي نَِِِّّّم نَِِّّوَاْجعَل ن ي ِِّّالتَّوَّاب ي نَِِِّّّم نَِِّّاْجعَل ن ي ِِّّاَللّٰهُمَِّّ
     

ప్రశ్న-2: వజూ పాార్ంభ దుఆ ఏమట్ట? 
జ్వాబు:  

ప్రశ్న-3: వజూ అనంతర్ం దుఆ చదవడంలో ఉనన విశ్లషుత ఏమట్ట? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4: వజూ యొకక దుఆలో –అబుు హూ(  َعْبدُه)-జోడించడం వలా ఎట్టవంట్ట సందేశ్ం లభసుు ంది? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-5: పాకట వ తహార్తు )శుచీ శుబాత   (అంట్ే ఏమట్ట  
జ్వాబు: 

ఫజర్ యొకక ఆజాను ఇఖామతు 
మరియు వజూ తదుపరి దుఆ పాఠీం 6a 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంది ఖాళ్ళలను అర్బీ పదాల తర్సా మా తో పూరించండి? 

 
 
 

    *****  *****  ర్సకూ- ర్సకూ తదుపరివి మరియు సజాు  దుఆలు *****  *****   
ي مُِِّّرَب  يَُِِّّسبْٰحنَِّ ِّ.ِّال عَظ 
ِّ ِّ
 .َِّحم َده ِّ ل َمن ِّ اهللَُِِِّّّسم عَِّ

   
 .ِّال َحم دُِّ وَلَكَِِّّرَبَّنَاِّ
   

ٰمٰوت ِِِّّّم ل ءَِّ ِِِّّّوَم ل ءَِِّّالسَّ َر ض   بَي نَهَُما،ِِّّمَاِِّّوَم ل ءَِّ اْل 

ِِِّّّ 
ئ تَِِّّمَاِِِّّّوَم ل ءَِّ ء ِِِّّّم نِِّّْش  ِّ.بَع دَُِِّّشي 
ِِِِِّّّّّ

****ِّ*****ِّసా రణِّసజ్దూِّ******ِِِِّّّّ

َع لِِّّٰرَب  يَُِِّّسبْٰحنَِّ  .اْل 

   
ప్రశ్న-2:  మనం ర్సకూలో ఎనిన మాట్లు అలాా హ్’తో చెపాు ము అవి ఏమట్ట? 
జ్వాబు:  

ప్రశ్న-3:  సజాు లో మనం ఎనిన మాట్లు అలాా హ్’తో చెపాు ము మరియు అవి ఏమట్ట? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4: సుబ్’హాన’ అంట్ే అరా్ం ఏమట్ట? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-5: హందు’యొకక ర ండు అరాా లు తెలుపండి మరియు హందు’చేసేట్పపుడు ఎలాంట్ట సిథతి ఉండాలి? 
జ్వాబు: 

పాఠీం 7a 
ర్సకూ, ఆ తదుపరి మరియు 

స్జాు’యొకక దుఆలు 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంది ఖాళ్ళలను అర్బీ పదాల యొకక తర్సా మా తో పూరించండి? 

يَّاتُِّ لََواتُِِِّّل  ِِّّاَلتَّح  ي  بَاتُِِّّوَالصَّ  وَالطَّ
 ِّ ِّ

ََلمُِّ مَةُِِّّالنَّب يُِِّّّأَيُّهَاِّعَلَي كَِِّّاَلسَّ ِّوَبََرََكتُه ِِّّاهلل َِِّّورَح 
ِِّّ ِِّّ

ََلمُِّ ي نَِِّّاِل ِِّّع بَاد ِِّّوَعَلِِّّٰعَلَي نَاِّاَلسَّ ل ح  ِّالصّٰ
ِِِِِّّّّّ

هَدُِّ ِّاِلُِِّّإ َلَِِّّّإ ٰلهََِِّّلَِِّّّأَن ِِّّأَش 
ِِِِّّّّ

هَدُِّ ِّ.َِّورَُسو لُه ِِّّعَبُْده ُِِّّمَحمًَّداِّ أَنَِِّّّوَأَش 
    

 

ప్రశ్న-2: పద, శారీర్క మరియు ధన ఆరాధన గురించి వినన తరాాత మనం ఏమ చేయాలి? 
జ్వాబు : 

ప్రశ్న-3:  పద మరియు శారీర్క ఆరాధనకు 2, 2 ఉదాహర్ణలు ఇవాండి?  
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4: ఇకకడ మహనీయ దెైవపావకు కోసం ఎనిన విషయాలు పాారిథంచబడుతునానయి మరియు అవి ఏమట్ట? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-5: హజాత్ ముహమాద్ సలాలాా హు అల ైహివ సలాం అలాా హ్ యొకక పావకు మరియు (అబుు )దాసుడు, ఇకకడ 
(అబ్ు )దాసుడు అని ఎందుకు పాసాు వించబడింది? 
జ్వాబు: 

తషహ్హుదు పాఠీం 8a 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంది ఖాళ్ళలలో అర్బీ పదాల తర్సా మా వాాయండ ి

ُِّمَحمَّد ِِّّٰال ِِّّوَّعَلُِِّّٰمَحمَّد ِِّّعَلَِِّّٰصل  ِِّّاَللّٰهُمَِّّ
ِّ ِّ ِّ

ِّإ بَْراه ي مَِِّّٰال ِِّّوَعَلِِّّٰإ بَْراه ي مَِِّّعَلَِِّّٰصلَّي تَِِّّكَمَا
ِِِِِّّّّّ

ي د َِِّّحم ي د ِِّّإ نَّكَِّ ِّ.مَّج 
ِّ ِّ

ُِّمَحمَّد ِِّّٰال ِِّّوَّعَلُِِّّٰمَحمَّد ِِّّعَلِِّّٰبَار ك ِِّّاَللّٰهُمَِّّ
ِِِِِّّّّّ

ِّإ بَْراه ي مَِِّّٰال ِِّّوَعَلِِّّٰإ بَْراه ي مَِِّّعَلِِّّٰبَارَك تَِِّّكَمَا
ِّ ِِِّّّ

ي د َِِّّحم ي د ِِّّإ نَّكَِّ ِّ.مَّج 
   

ప్రశ్న-2:  దుర్ూద్ ’ను సవాంగా పఠించడం కోసం మనం గుర్సు ంచుకోవలసిన విషయాలు ఏమట్ట? 
జ్వాబు:   

ప్రశ్న-3:   కార్సణాం  మరియు శుభ్యలు  పంపడం యొకక అర్థం ఏమట్ట? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4: ఈ దుర్ూద్ లో ‘హజాత్ ఇబాహీం అల ైహిసులాం కు అలాా హ్ పాసాదించిన  ఏ బహుమతి సూచించబడింది? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-5: దుర్ూద్ చివరిలో, అలాా హ్ కోసం ( ي دِِّّ&َِّحم ي د مَج  )హమీద్ మరియు మజీద్ గురించి ఎందుకు పాసాు వించార్స? 
జ్వాబు : 

దరూదు (దైవప్రవకత కోస్ెం దుఆ) 
 

పాఠీం 9a 
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ప్రశ్న-1:  ఈ కిరంది ఖాళ్ళలలో అర్బీ పదాల తర్సా మా వాాయండి! 

ن يَاِّف ىِّٰات نَاِّرَبَّنَۤا ًِِّّالدُّ َِّحَسنَة
ِِِّّّ 

َرة ِِّّوَّف ي خ  ًِِّّااْل  َِّحَسنَة
ِّ 

ِّ﴾201﴿ِّالنَّار ِِّّعََذابَِِّّوَّق نَا
ِِِّّّ

న్మలజు తరాీత సిరిీంచవలిస్మన్ దుఆ :    

ر كَِِّّذ ك ر كَِِّّعَلِِّّٰأَع ن  ي ِِّّاَللّٰهُمَِّّ ن ِِّّوَُشك  ِّ.ِّع بَادَت كَِِّّوَُحس 
     

ప్రశ్న-2: పాాపంచిక పపణాకారాాలు ఏమట్ట? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-3: పర్లోక పపణాకారాాలు ఏమట్ట? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4: ఈ దుఆ’లో ఎనిన విషయాలను అరిాంచబడింది? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-5:  ఈ దుఆ’ తరాాత, َِّّذ ك ر كَِِّّعَلِِّّٰأَع ن  ي ِِّّاَللّٰهُم ...యొకక సాృతిని ఎవర్స ఎవరికి పాబో ధనం చేశార్స? 
జ్వాబు: 
  

పాఠీం 10a నమాజు అనెంతర్ెం ముఖ్యమైన రెండు దుఆ’లు 
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ప్రశ్న-1:  ఈ కిరంది ఖాళ్ళలలో అర్బీ పదాల తర్సా మా వాాయండి!  

ِّ٪﴾1ِّ﴿٪ِّاََحد ِِّّاِلُِِّّهُوَِِّّقُل ِّ
    

ُِّ مَدُِِّّاهلَل ِّ٪﴾2ِّ﴿٪ِّالصَّ
  

ِّ٪﴾3ِّ﴿٪ِّيُو لَدِِّّْوَلَم ِِّّيَل ْد۟ال٪ِّلَم ِّ
  

ِّ٪﴾4ِّ﴿٪ِّاََحد ِِّّكُفًُواِّلَّه ِِّّيَُكن ِِّّوَلَم ِّ
    

ప్రశ్న-2: సూర్తుల్’ ఇఖ్ాా స్ యొకక విశ్లషుతను వివరించండి. 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-3: ఈ సూరాలో పేరొకనన ఐదు విషయాలు ఏమట్ట?వాాయండి? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4:  ِّ(ُِّ مَدُِِِّّّاهلَل (ِّالصَّ  అలాా హుసుమద్’ యొకక అర్థం ఏమట్ట? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-5: సూరా ఇఖ్ాా స్ ’ను పేామంచిన సహబీ సంఘట్నను వివరించండి. 
జవాబు: 
  

సూర్తుల్ ఇఖాాస్ పాఠీం 11a 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంది ఖాళ్ళలలో అర్బీ పదాల తర్సా మా వాాయండ.ి 

ِّ٪﴾1ِّ﴿٪ِّال فَلَق ِِّّب َرب  ِِّّاَعُو ذُِِّّقُل ِّ
    

ِّ٪﴾2ِّ﴿٪َِّخلَقَِِّّمَاَِِّّشر  ِِّّم نِّْ
   

ِّ٪﴾3ِّ﴿٪ِّوَقَبَِِّّا ذَاِّغَاس ق َِِّّشر  ِِّّوَم نِّْ
    

ِّ٪﴾4ِّ﴿٪ِّال عُقَد ِِّّف ىِّالنَّفّٰثٰت َِِّّشر  ِِّّوَم نِّْ
   

ِّ٪﴾5ِّ﴿٪َِّحَسدَِِّّا ذَاَِّحاس د َِِّّشر  ِِّّوَم نِّْ
   

 

ప్రశ్న-2: మహనీయ ముహమాద్ (సలాలాా హు అల ైహివ సలాం)ఫర్సా  నమాజుల తరాాత ఏ సూరాలు పఠించేవార్స? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-3: దెైవపావకు )స ( నిదాకు ఉపకరమంచినపపుడు ము’అవాజాతు చదివి ఏమ చేసేవార్స? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4:  రాతిా చెడులు ఏమట్ట? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-5: అసూయ యొకక అర్థం ఏమట్ట? 
జవాబు: 
  

పాఠీం 12a సూర్తుల్ ఫలఖ్ 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంది ఖాళ్ళలలో అర్బీపదాల తర్సా మావాాయండి 
ِِّّب َرب  ِِّّاَعُو ذُِِّّقُل ِّ ِِّّمَل ك ِّ ٪﴾1ِّ﴿٪ِّالنَّاس  ِِّّلِا ِّ ٪﴾2ِّ﴿٪ِّالنَّاس  ِّ٪﴾3ِّ﴿٪ِّالنَّاس 

ِِِِّّّّ

۟ال٪َِّشر  ِِّّم نِّْ َواس  ِِّّال َوس  ِّ٪﴾4ِّ﴿٪ِّال َخنَّاس 
ِِِّّّ

ى ِّ و ُسِِّّالَّذ  ر ِِّّف ى ِِّّيَُوس  ُِِّّصُدو   ٪﴾5ِّ﴿٪ِّالنَّاس 
ِِِِّّّّ

نَّة ِِّّم نَِّ ِِّّال ج  ِّ٪﴾6ِّ﴿٪ِّوَالنَّاس 
ِِّّ

 

ప్రశ్న-2:  ర్బ్ీ’ అరాథ లను ఉదాహర్ణలతో వివరించండి? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-3:  చెడు యొకక అరాా లు మరియు ఉదాహర్ణలను వివరించండి? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4: ష్ెైతాను గుసగుసలతో ఎలా పేారేపిసాు డు? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-5: మానవ ష్ెైతానుల అరా్ం ఏమట్ట? 
జ్వాబు: 

  

పాఠీం 13a సూర్తునాాస్ 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంది ఖాళ్ళలలో అర్బీ పదాల అనువాదానిన పూరించండి-  

ر ِّ ر ِِّّلَف ى ِّ اَل  نَْسانَِّ ا نَِّّ ٪﴾1ِّ﴿٪ِِّّوَال عَص   ٪﴾2ِّ﴿٪ُِِّّخس 
    

ي نَِّ ا َلَِّّ ل ٰحت ِّ وَعَم لُواِّ ٰامَنُو اِّ الَّذ   الصّٰ
     

۟ال٪ِّ وَتََواَصو اِّ بْر ِّ وَتََواَصو اِّ ب ال َحق    ٪﴾3ِّ﴿٪ِِّّب الصَّ
    

ప్రశ్న-2: అలాా హ్ ‘కాల్ీం’ మీద ఎందుకు పామాణం చేశాడు? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-3: నషుపో నిది ఎవర్స? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4:  సతాం ఎకకడ లభసుు ంది? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-5: సహనం సబ్ా ఎనినర్కాలు? 
జ్వాబు: 

  

పాఠీం 14a సూరతుల్  అస్్ర  
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ప్రశ్న-1:  ఈ కిరంది ఖాళ్ళలలో అర్బీ పదాల తర్సా మా వాాయండ.ి 
رَُِِّّجاءَِِّّا ذَا ِّ٪﴾1ِّ﴿٪ِّوَال فَت حُِِِِِّّّّّاِل ِِِِِّّّّّنَص 
      

ِّ٪﴾2ِّ﴿٪ِِّّاَف َواًجاِّاِل ِِّّد ي ن ِِّّف ى ِِّّيَْدُخلُو نَِِّّالنَّاَسَِِّّورَاَي تَِّ
     

ِّوَاس تَغ ف ر هيبنُ٪ِّرَب  كَِِّّب َحم د ِِّّفََسب  ح ِّ
    

ِّ٪﴾3ِّ﴿٪ِّتَوَّابًاََِِّّكنَِِّّا نَّه ِّ
  

 

ప్రశ్న-2: సూర్తుననస్ా ఎపపుడు అవతరించింది? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-3:  ِّتسبيح మరియు حمد మధా తేడా ఏమట్ట? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4:   ِّفتح (విజయం) అంట్ే ఏమట్ట? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-5:   సూరా అన్-నస్ా నుండి ఏ పాఠాలు నేర్సుకోవచుు. 
జ్వాబు: 

  

పాఠీం 15a సూరతున్నస్్ర 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంది ఖాళ్ళలలో అర్బీ పదాల తర్సా మా వాాయండి. 

ِّ٪﴾1ِّ﴿٪ِّال ٰكف ُرو نَِِّّٰۤياَيُّهَاِِّّقُل ِّ
ِِِّّّ

ِّ٪﴾2ِّ﴿٪ِّتَع بُُدو نَِِّّمَاِّ اَع بُدَُِِّّلَِّ
ِِِّّّ

ِّ٪﴾3ِّ﴿٪ِّاَع بُدُِِّّمَۤاِِّّعٰب ُدو نَِِّّاَنْتُم ِِّّوََلَِّ
ِّ ِِّّ

ِّ٪﴾4ِّ﴿٪ِّعَبَْدتُّم ِِّّمَّاِِّّعَاب د ِِّّاَنَاِِّّوََلَِّ
ِِِِّّّّ

ِّ٪5ِّ﴿٪ِّاَع بُدُِِّّمَۤاِِّّعٰب ُدو نَِِّّاَنْتُم ِِّّوََلَِّ
ِِِِّّّّ

ِّ٪﴾6ِّ﴿٪ِّد ي ن ِِّّوَل ىَِِّّد ي نُُكم ِِّّلَُكم ِّ
    

ప్రశ్న-2: కాఫిర్ యొకక అర్థం ఏమట్ట? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-3: ِِّّد ي ن ِِّّوَل ىَِِِّّّد ي نُُكم ِِّّلَُكم ِِِّّّ  అంట్ే తబాీగు పని వదిలివేయడమని అరా్మా? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4: మహనీయ దెైవపావకు )స ( ఈ సూరాను ఏ పాార్థనలలో పఠించేవార్స? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-5: రాతిా ఈ సూరాను పఠించడం గురించి మహనీయ దెైవపావకు )స(  ఏమ భ్ోదించార్స? 
జ్వాబు : 

 సూర్తుల్ కాఫిరూన్ పాఠీం 16a 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంది ఖాళ్ళలలో అర్బీ పదాల తర్సా మాను వాాయండి. 

ُِِّّك تٰب ِّ ُِّمبَٰرك ِِّّا لَي كَِِّّاَنْزَل نٰه
 ِِِّّّ

بَُّروْۤاِّ َل بَاب ِِّّاُولُواِّوَل يَتََذكَّرَِِّّٰايٰت ه ِِّّل  يَدَّ ِِِّّّ﴾٭29﴿٭ِّاَل 
ِِِِّّّّ

ًِِّّوَلَو ِِّّعَن  ي ِِّّبَل  غُو ا ِّ.ِّٰايَة
ِِِِّّّّ

ప్రశ్న-2: تدبر యొకక అరాా నిన ఉదాహర్ణలతో వివరించండి? 
జ్వాబు:  

ప్రశ్న-3: ِّتذكر యొకక అరాా నిన ఉదాహర్ణలతో వివరించండి? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4: ఖురాన్ తో మనకునన సంబంధం గురించి నాలుగు విషయాలు చెపుండి? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-5:  تدبر మరియు ِّتذكر సందర్ాంలో పేరొకనన అంశాలను వాాయండి? 
జ్వాబు:   

  

ఖురాను అవతర్ణ పర్మార్ధెం! పాఠీం 17a 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంది ఖాళ్ళలలో అర్బీ పదాల తర్సా మాను వాాయండి. 

ر نَاِّوَلَقَدِّْ ك ر ِِّّال قُر ٰانَِِّّيَسَّ ِّ.ِّل لذ  
ِِِِّّّّ

َّمَِِِّّّمَّن َِِّّخي ُركُم ِّ َّمَه ِِِِِّّّّّال قُر ٰانَِِّّتَعَل ِّ(بخارى)ِِِّّّ.وَعَل
ِِِِّّّّ

َع مَالُِِِّّّإ نَّمَا ِّ(بخارى)ِّ.ب الن  يَّات ِِّّاْل 
ِِِّّّ

ప్రశ్న-2: ధికర్’యొకక అరాా లు ఎనిన? అవి ఏమట్ట? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-3: ఏమట్ట ఖురాను కిాషుమా ? సులువెైనదనడానికి ర్సజువప ఇవాండి? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-4: చెడు సంకలాులకు ఉదాహర్ణలు ఇవాండి? 
జ్వాబు: 

ప్రశ్న-5: ِّ نَ ِّإ ِّ,ِِّّإ ن  మరియు  ?మధా వాతాాసానిన వివరించండి  إ نَّمَا
జ్వాబు:  

  

పాఠీం 18a 
ఖురాను చాలాసులభెం దానిని నేర్సుకోవడెం 

అతుయతతమకార్యెం 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంది ఖాళ్ళలలో అర్బీ పదాల తర్సా మా వాాయండి  

1-పదేపదే  దుఆ  చేయండి- 

ِّ(114ِّ:ِِِِّّّّطه)ِّ﴾114﴿ِّع ل مًاِّز دْن ى ِِّّرَب  ِّ

ِِِّّّ
2-క్లం  మరియు  (సమసత  వన్రులను) ఉపయోగంచండి:   

ى ِّ َّمَِِّّالَّذ  ِّ(4ِّ:ِّالعلقِّ)ِِِّّّ.ب ال قَلَم ِِّّعَل

ِِِّّّ
3-పోటీతతాాన్నన  క్లిగ  ఉండండి  :  

َسنُِِّّاَيُُّكم ِّ ِّ(2ِّ:ِّالملك)ِِّّعَمًََل٪ِّاَح 

   
ప్రశ్న-2: జాఞ నంలో అబివృదిు  కోసం దుఆ’ను అలాా హ్ ఎవరికి బో ధించాడు? 
జ్వాబు : 

ప్రశ్న-3: జాఞ నంలో అబివృదిు క ై దుఆ’ను పఠించిన తర్సవాత మనం ఏమ కృష్ి చేయాలి? 
జ్వాబు : 

ప్రశ్న-4: అలాా హ్ పాథమంగా పావకు (సలాలాా హు అల ైహి వసలాం) కు మొదట్ట దెైవదో ాతకంలో ఏ విధంగా జాఞ నానిన 
అరిాంచమని తెలియజేశాడు. 
జ్వాబు : 

ప్రశ్న-5: పో ట్ీ ఏ విషయాలలో ఉండాలి? 
జ్వాబు : 

పాఠీం 19a ఖురాను నేర్సుకునే దుఆ మరియు దానిపదుతి . 
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ప్రశ్న-1: గత 19 పాఠాలలో మీర్స నేర్సుకునన ఈ కిరంది పదాల యొకక తర్సా మా ఖాళ్ళలలో వాాయండి. 

تٰبُِِّّذٰل كَِّ ٪﴾1ِّ﴿٪ِّآلم ِّ  ٪﴾2ِّ﴿٪ِّل  ل مُتَّق ي نَِِّّهًُدىِِّّج٪ۛف ي ه ِِّّۛج٪ىلص٭ََلرَي بَِِّّال ك 
ِِِِِِِِِّّّّّّّّّ

 

ي نَِّ ٰلوةَِِّّوَيُق ي مُو نَِِّّب ال غَي ب ِِّّيُؤ م نُو نَِّ الَّذ   رَزَقْنٰهُم ِِّّوَم مَّاِِّّالصَّ
ِِِِِِِّّّّّّّ

 
 

ي نَِّ ٪﴾3ِّ﴿٪ِّيُنْف قُو نَِّ  وَمَۤاِّا لَي كَِِّّاُنْز لَِِّّب مَۤاِّيُؤ م نُو نَِِّّوَالَّذ 
ِِِِِِِّّّّّّّ

 

َرة ِِّّقَبْل َك٪ِّ م ن ِّ اُنْز لَِّ خ   ٪﴾4ِّ﴿٪ِّيُو ق نُو نَِِّّهُم َِِّّوب ااْل 
ِِِِِّّّّّ

 

ِٰٓئكَِّ  رَّب  ه م ٪ِِّّم  ن ِِّّهًُدىِِّّعَلِّٰ اُول
ِِِِِّّّّّ

 

ِٰٓئكَِّ  ٪5ِّ﴿٪ِِّّال مُف ل ُحو نَِِّّهُمُِّ وَاُول
   

 
 
 

  

పాఠీం 20a నేర్సుకునాది - నేర్సుకోబోయేది? 
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పాశ్న-1: కిరంద కేవలం మరియు َفِّ హువ, హుమ్... మొదల ైనవి  (ِّه َُو،هُم ِّ)ِّ  .లతో కలిపి పూరిు పట్టుకను వాాయండి  وَِّ

ِّهُوَِّ فَهُوَِّ وَهُوَِّ
   
   
   
   
   

 
పాశ్న-2: ఈ  కిరంది పదాలను అర్బీలో మార్ుండి.  పాశ్న-3:  ఈ కిరంది పదాలను తెలుగులో తర్సా మా చేయండి. 

వార్ందర్ూ    ِّ ِّفَهُم
కాబట్టు ననేు    ُِّن  وَنَح 
మరియు మీర్ందర్ూ    َِّوَهُو 
కాబట్టు అతను    ِّ وَأَنْتُم 
మరియు  
మనమందర్ం  

 وَأَنْتَِّ  
 

పాశ్న-4: ఈ కిరంద అర్బీలో ఇవాబడిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి.  

ِّأَنَْت؟ِِّّمَن ِّ 
 ِِّّأَنْتُم ؟ِّمَن ِّ 
 هُم ؟ِِّّمَن ِّ 
 هَُو؟ِِّّمَن ِّ 
 ِِّّ؟ِّملسو هيلع هللا ىلصِّمَُحمَّد ِِّّمَن ِّ 

  

نُِِّّأَنَا،ِّأَنْتُم ،ِِِّّّأَنَْت،ِِّّهُم ،ِِّّهَُو،ِّ  పాఠీం 1bِّنَح 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంద ఇవాబడిన పేరా్కు ِِّّينِِّّ-ون  జోడించి బహువచనంగా మార్ుండి . 

ِّينِِّّ+جمعِّ ِّونِِّّ+جمعِّ  واحدِّ
 مُؤ م ن  
 َصال حِّ  
ر ك    مُش 
ل م    مُس 
 ََكف رِّ  

 
ప్రశ్న-2: ఈ  కిరంది వాకాాలను అర్బీలో మార్ుండి  

 
 
 
 
 

ప్రశ్న-3: ఈ కిరంది వాకాాలను తెలుగులో తర్సా మా చేయండి. 

అతను ఒక మూమను    ََِّصال حِِّّفَأَنْت 
మేమంతా ముసిాములు    ِّ ل مِّم ن  مُس 
మరియు అతను పపణాాతుాడు    َِّمُؤ م نِّوَهُو 
వార్ంతా పపణాాతుాలు    ِّ ل مُو نِِّّوَأَنْتُم  مُس 
మీర్స ఒక ముమన్    ِّ َصال ُحو نِِِّّّوَهُم 

 
ప్రశ్న-4: ఈ కిరంద అర్బీలో ఇవాబడిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 

ِّأَنْتُم ؟ِّمَن ِّ 
مُؤ م نُو ن؟ِِّّأَنْتُم ِِّّهَل ِّ   
 هَُو؟ِِّّمَن ِّ 
َصال ح؟ِّأَنْتَِِّّهَل ِّ   
 مُؤ م نُو ن؟ِِّّهُم ِِّّهَل ِّ 

పాఠీం 2b ِّ ل م،ِّهُم ل مُو ِّهَُوِّمُس   ...نمُس 
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ప్రశ్న-1: కిరంద ،ُِِّّ۔۔۔ــهُم ،ِِّّــه  ِِّّయొకక పట్టుకను  "ِّ ِِّّد ي نِّ"ِّ"ِّرَب" మరయిు  "ِّقَلَم"ِِّّ తో జోడించి వాాయండి . 

ِّد ي نُه ِّ قَلَمُه ِّ ِّرَبُّه ِّ
   
   
   
   
   

 
ప్రశ్న-3:  ఈ  కిరంది వాకాాలను అర్బీలో మార్ుండి.   

 
 
 
 

ప్రశ్న-2: ఈ కిరంది పదాలను తెలుగులో తర్సా మా చేయండి. 
అతని పభాువప    ِّ د ي نُُكم 
మరియు మా అందరి పభాువప    َِّرَبُّنَاِِّّوَهُو 
వార్ందరి ధర్ాం    ِّ د ي نُهُم 
మీ ధర్ాం    ِّ رَبُُّكم 
నా కలం    ُِّ  رَبُّهُم ِِِّّّاهلَل

 
ప్రశ్న-4: ఈ కిరంద అర్బీలో ఇవాబడిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 

 رَبَُّك؟ِِِّّّمَن ِّ 
ِّرَُسو لُهُم ؟ِِِّّّمَن ِّ 
ِّد ي نُهُ؟ِِِّّّمَاِّ 
 رَبُّهُم ؟ِِّّمَن ِّ 
ِّد ي نُُكم ؟ِِِّّّمَاِّ 

 
 
 

 పాఠీం 3b رَبُّه ،ِّرَبُّهُم ...
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ప్రశ్న-1: కిరంద ఇవాబడిన పదాలకు ము’అననసు మరియు వాట్ట బహువచనం(జామా)వాాయండి. 

ِّمذكرِّ ة+ ِّات+
 َصال ح  
 ََكف رِّ  
 مُؤ م نِّ  
 عَال م  
ل م   ِّمُس 

 

ప్రశ్న-3: ఈ  కిరంది వాకాాలను అర్బీలో మార్ుండి    
 
 
 
 
 

ప్రశ్న-2: ఈ కిరంద ఇవాబడిన పదాలను తెలుగులో తర్సా మా చేయండి . 

ఆమ  ముసిా ం మహిళ   ِّ رَبُّهَاِِّّمَن 
మేమందర్ం మంచి మహళిలం    ََِّصال َحةِِّّه ي 
ఆ మహిళ యొకక పపసుకం    ِّقَلَمُهَا 
ఆ మహిళ యొకక కలం   َِّمُؤ م نَةِِّّوَه ي 
ఆమ  ముమన మహళి    َِّل مَةِّفَه ي  مُس 

 

ప్రశ్న-4: ఈ కిరంద అర్బీలో ఇవాబడిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 

 د ي نُهَا؟ِِّّمَا 
 ه َي؟ِِّّمَن ِّ 
 ك تَابُهَا؟ِِّّمَا 
ل مَة؟ِِّّه يَِِّّهَل ِّ   مُس 
 ك تَابُهُم ؟ِِّّمَا 

 

 

ل مَاته يَِّ ل مَة،ِّمُس   పాఠీం 4bِّ،ِّـهَا،ِّمُس 
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ప్రశ్న-1: కిరంద َِّعَن ِِِّّّ-ِِّّم ن ِِِّّّ-ل   యొకక పట్టుకను  ،ُكُم ِِِّّّكَ،ِِّّهُم،ِِّّه  తో జోడించి పట్టుకను పూరించండి. 

ِّم ن هُِّ عَن هُِّ  لَه ِّ
   
   
   
   
   
   

 
ప్రశ్న-3: ఈ  కిరంది వాకాాలను అర్బీలో మార్ుండి.  

 
 
 
 
 
 

ప్రశ్న-2: ఈ కిరంద ఇవాబడిన పదాలను తెలుగులో తర్సా మా చేయండి . 
ఆ సీు  ైకొర్కు     َِّي  عَن هُم ِِّّاهللُِِّّرَض 

మీ అందర ినుండి    ِّ وَم نُْكم 

మరియు నా నుండ ి   َِّالرَُّسو ل ِِّّم ن 

మనందర ికోసం   ُِّتَاب  لَهَاِِّّاَل ك 

కాబట్టు వార్ందరి నుండి    لَُكم ِِّّهَٰذا 
 

ప్రశ్న-4: కిరంద అర్బీలో ఇవాబడిన పాశ్నలకు  ْنَعَم  దాారా జవాబు ఇవాండి. 

  لََك؟ِّأَهَٰذا

  م نُْكم ؟ِّأَهَٰذا

  ل ي ؟ِّأَهَٰذا

  لَهُم ؟ِّأَذٰل كَِّ

 ِّلَهَا؟ِِّّأَهَٰذا

 

 

،ِّعَن ِّلَِّ  పాఠీం 5bِّ،ِّم ن 
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ప్రశ్న-1: కిరంద ِّ عَلِِِّّّٰ-ِِّّف ي ِِِّّّ-ب  యొకక పట్టుకను  ،ُِِّّكُم ِِِّّّكَ،ِِّّهُم،ِِّّه  తో జోడించి పూరించండి . 

ِّف ي ه ِّ عَلَي ه ِّ ِّب ه ِّ
   
   
   
   
   
   

 

ప్రశ్న-3: ఈ  కిరంది వాకాాలను అర్బీలో మార్ుండి.   
 
 
 
 
 

ప్రశ్న-2: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలను తెలుగులో తర్సా మా చేయండి . 

మసిాదులో     ََُِّلم ِّعَلَي ُكم ِِّّاَلسَّ
ఆ సీు  ైపెై    تَاب ِِّّف ىِّهَٰذا  ال ك 
వారలిో ఎవర్స ఉనానర్స?    ِّْال بَي ت ِِّّف ىِّمَن 
ఖురాను తో –నుండ ి   ُِّ مَة  عَلَي هَاِِّّاهلل ِِّّرَح 
మా అందరలిో    ِّ م  اِل ِِّّب س 

 

ప్రశ్న-4: ఈ కిరంద అర్బీలో ఇవాబడిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 

 دَي ن؟ِّعَلَي كَِِّّهَل ِّ 
 َخي ر؟ِّف ي ه م ِِّّهَل ِّ 
 دَي ن؟ِّعَلَي ُكم ِِّّهَل ِّ 
 َخي ر؟ِِّّف ي كَِِّّهَل ِّ 
 َخي ر؟ِِّّف ي ُكم ِِّّهَل ِّ 

 

పాఠీం 6b ِّ ِّف، ِّ،ِّعَلِّٰي ِّب 
ِّ
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ప్రశ్న-1: కిరందَِِِِّّّّإ ٰل،ِّمَعَِّاورِّع نْدనుِِِّّّ هُ،ِّهُم،ِّكَ،ِّكُم...ِّతోِّజోడంచి పూరించండి . 

ِّإ لَي ه ِّ َمعَه ِّ ع نَْده ِّ
   
   
   
   
   
   

 

ప్రశ్న-3:  ఈ  కిరంది వాకాాలను అర్బీలో మార్ుండి.    
 
 
 
 
 

ప్రశ్న-2: ఈ కిరంద ఇవాబడిన పదాలను తెలుగులో తర్సా మా చేయండి . 
ఇసాా ం వెపైపకు    ُِّ  مَعَنَاِِّّاهلَل
అలాా హ్ మీ అందరతిో పాట్ట ఉనానడు    َِّاهلل ِِِّّّع نْد 
ఇంట్ట దగొర్/వదు    ِِِِّّّّأَنَا  عَن هُِِِّّّرَاض 
ఏమట్ట పపసుకం మీ వదు  ఉందా ?   ِّ ؟ِّمَعَهَاِِِّّّال قُر ٰانُِِِّّّهَل 
వార్ందర్ూ మాతో పాట్ట ఉనానర్స.    ُِّن عُو نَِِِّّّنَح   اِل ِِِّّّإ لَىِِّّرَاج 

 

ప్రశ్న-4: ఈ కిరంద అర్బీలో ఇవాబడిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 
ِّمَعَُكم ؟ِّاِلُِِّّهَل ِّ 
 ك تَاب؟ِّع نَْده ِِّّهَل ِّ 
 قَلَم؟ِِّّع نَْدكَِِّّهَل ِّ 
 مَعََك؟ِّاِلُِِّّهَل ِّ 
تَابُِِّّهَل ِّ  ِّمَعََك؟ِّال ك 

 

పాఠీం 7b َِِّّإ ٰل،ِّمَعَ،ِّع نْد
ِّ
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ప్రశ్న-1: ఇతను, వీర్ందర్ూ, అతను, వార్ందర్ూ, ఈమ  (సీు )ై’ ఈ పదాల అర్బీను మొదట్ట నిలువప వర్ససలో, ర ండవ మరయిు 
మూడవ నిలువప వర్ససలలో "و" మరయిు "ِّف" తో వాాయండి. 

   

   

   

   

   

   
 

ప్రశ్న-3:  ఈ  కిరంది వాకాాలను అర్బీలో మార్ుండి.   
 
 
 
 
 

ప్రశ్న-2: ఈ కిరంద ఇవాబడిన పదాలను తెలుగులో తర్సా మా చేయండి . 
ఇద ిఖురాను    َِِّٰٓئك  ال ُمؤ م ن ي نَِِِّّّمَعَِِِّّّفَاُول
వార్ందర్ూ ముసిాములు    ِّ لََضٓالُّو نَِِِّّّهٰۤؤُاََلء 
వార్ందరి వెైపపకు    ِّاَِل ِِِّّّع نْد ِِّّم ن ِِِّّّهَٰذا
వార్స మంచివార్స     َِِّٰٓئك  ال مُؤ م نُو نَِِِّّّهُمُِِِّّّاُول
వీర్ందర్ూ మోమనులు    َِّتٰبُِِِّّّذٰل ك  ال ك 

 
ప్రశ్న-4: ఈ కిరంద అర్బీలో ఇవాబడిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 

ل مُون؟ِّء ِّأَهٰؤَُلَِّ  ِّمُس 
 مُؤ م ن؟ِِّّأَهَٰذا 
ل م؟ِّأَذٰل كَِّ   مُس 
 َصاب ُرون؟ِِّّاُوٰلِئكَِِّّهَل ِّ 
ه ِّ   َصال َحة؟ِّأَهٰذ 

 

 పాఠీం 8bِّهَٰذا،ِّهٰؤََُلء ،ِّذٰل َك،ِّاُوٰلِئكَِّ
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంద ఇవాబడని కిరయలకు మాజీ’ఫలే్’ పట్టుకను వాాయండి. 

ِّفَعَلَِّ فَتَحَِّ َجعَلَِّ
   
   
   
   
   

 

ప్రశ్న-3: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలను అర్బీలో మార్ుండి .  
 
 
 
 
 

ప్రశ్న-2: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలకు తెలుగులో తర్సా మా చేయండి. 

మేమందర్ం వారిపె ైతరెచిాము   ِّ ى  لَُكم َِِّّجعَلَِِِّّّاَلَّذ 
మరియు నేను అతని కొర్కు 
తయార్స చశేాను 

ُِِِّّّفََجعَل نَا    لَه
కాబట్టు మేమందర్ం తరెచిాుము 
మీ కొర్కు 

 ل ي ِِّّفَتَحَِّ  
మరియు మమేందర్ం మీ 
కొర్కు తయార్స చశేాము. 

نَاِِِّّّا نَّاِّ    لَكَِِّّفَتَح 
వార్ందర్ూ మీ అందర ికొర్కు 
తయార్స చశేార్స. 

 ب ه م ِّ فَعَل نَاِّ كَي َفِّ  
 

ప్రశ్న-4: ఈ కిరంద అర్బీలో ఇవాబడిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 

 َجعَلَ؟ِِّّهَل ِّ 
 َجعَل َت؟ِِّّهَل ِّ 
 َجعَل تُم ؟ِِّّهَل ِّ 
تُم ؟ِِّّهَل ِّ   فَتَح 
ِّفَعَلُو ا؟ِِّّهَل ِّ 

ِِّّفعل  పాఠీం 9b َجعَلَِِّّفَتََح،ِِّّفَعَلَ،ِّ:ِّماض 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంద ఇవాబడని కిరయలకు మాజీ’ఫలే్’ పట్టుకను వాాయండి. 

ِّعَبَدَِّ ِّذَكَرَِّ َِّخلَقَِّ ِّنََصرَِّ
    
    
    
    
    

 
ప్రశ్న-3: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలను అర్బీలో మార్ుండి . 

 
 
 
 
 
 

ప్రశ్న-2:  ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలను తెలుగులో తర్సా మా చేయండి . 
కాబట్టు మేమందర్ం 
సహాయం చశేాము    ِّال فَق يرَِِّّنََصر نَا
మీర్ందర్ూ అలాా హ్’ను 
ఆరాధించార్స   اِلَِِِّّّوَذَكَُروا 
ర్హాాన్’మనుషులను 
పపట్టుంచాడు.    ِّْاَل  نَْسانََِِّّخلَقْنَاِّلَقَد 
మరియు మీ అందర్ూ 
అలాా హ్’ను గుర్సు చశేార్స.    ي َطانَِِِّّّعَبَْدنَا مَا  الشَّ
నేను అలాా హ్’ను 
ఆరాధించాను   ِِّّْاهللُِِّّنََصرَِّ فَقَد 

 

ప్రశ్న-4: ఈ కిరంద అర్బీలో ఇవాబడిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 

مُو دًا؟ِِّّنََصُرو اِّهَل ِّ  ِّمَح 
َِّشي ئًا؟َِّخلَقْتُم ِِّّهَل ِّ 
مَٰن؟ِّذَكَرَِِّّهَل ِّ   الرَّح 
 اِلَ؟ِّعَبَْدتَِِّّّهَل ِّ 
 النَّاَس؟ِِّّنََصر تَِِّّهَل ِّ 

 

 

ِِّّفعلِّ  పాఠీం 10bِّعَبَدَِِِّّّذَكََر،َِّخلََق،ِِّّنََصَر،ِّ:ِِّّماض 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంద ఇవాబడిన కిరయలకు మాజీ’ఫేల్’ పట్టుకను పూరించండి. 

َِّسم َعِّ عَل مَِّ عَم لَِّ  َضَربَِّ
    
    
    
    
    

 
ప్రశ్న-3: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలను అర్బీలో 
మార్ుండి. 

 
 
 
 
 
 

ప్రశ్న-2: ఈ దిగువ ఇవాబడిన వాకాాలను తెలుగులో తర్సా మా 
చేయండి. 

ఏమట్ట నువపా ఖురాను వినానవా?   َِِّّْسع ًدا؟َِِِّّّضَربَِِّّمَن
వార్ందర్ూ జ ైదు’ను కొట్ులేదు    َِّي ن  ال قُر ٰانََِِِّّّسم عُواِِِّّّاَلَّذ 
మేమందర్ం మంచి పని చశేాము  ِّ  الرَُّسو لَِِِّّّعَل م تُمُِِّّوَلَقَدِّْ 
నేను ఇసాా ం ను తలెుసుకునానను.    َُِِِِّّّّْسم عَِِِّّّلَقَد  اهلَل
అతను మంచి పని చశేాడు.   َِّي ن  وَعَم لُو اَِِّّسم عُو اِِِّّّالَّذ 

 

పాశ్న  4- ఈ కిరంద అర్బీలో ఇవాబడిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 

ي َث؟ عَل م تَِِّّهَل ِّ   ال َحد 
 ال قُر ٰانَ؟َِّسم ع تُمُِِّّهَل ِّ 
 َصال ًحا؟ِّعَم لَِِّّهَل ِّ 
َِّصال ًحا؟ِّعَم ل تَِِّّهَل ِّ 
ََِِّّسم ع تَِِّّهَل ِّ   ال قُر ٰان ؟ِّت ََلوَة

 

ِِّّفعلِّ ِّعَم لَِِِّّّعَل مَ،َِِّّسم عَ،َِِّّضَرَب،ِّ:ِّماض 
ِّ

పాఠీం 11b 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంద ఇవాబడిన కిరయలకు ముజారే’ఫేల్’ పట్టుకను వాాయండి. 

ِّيَف تَحُِّ ِّيَف عَلُِّ يَْجعَلُِّ
   
   
   
   
   

 

ప్రశ్న-3: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలను అర్బీలో 
మార్ుండి. 

 
 
 
 
 
 

ప్రశ్న-2: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలకు తలెుగులో తర్సా మా 
చేయండి. 

నేను మంచి పని చేసాు ను    ِّ َّف عَلُِِّّمَن ِّذٰل َك؟ِِّّي
మేమందర్ం అతని కొర్కు 
తయార్స చేసాు ం 

 ف ي هَاِّاَتَْجعَلُِّ  
ఏమట్ట?మీర్స ఏదెనైా 
పపసుకం తెర్ససాు రా? 

  ُِّ  َخي ًراِِّّف ي ه ِِّّيَْجعَلُِِّّاهلََل
అతను తయార్స చశేాడు మీ 
కొర్కు  

ي ِّ    لَُكم ِِّّيَْجعَلُِِّّاَلَّذ 
అతను పపసుకం తరె్ససాు డు    َِّتَابَِِّّتَف تَُحو ن  ال ك 

 

ప్రశ్న-4: ఈ కిరంద అర్బీలో చేయబడిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 

 تَْجعَلُ؟ِِّّهَل ِّ 
تَاَب؟ِّتَف تَحُِِّّهَل ِّ   ال ك 
 ال بَي َت؟ِّتَْجعَلُو نَِِّّهَل ِّ 
 َشي ئًا؟ِّيَْجعَلُِِّّهَل ِّ 
 َخي ًرا؟ِّتَف عَلُو نَِِّّهَل ِّ 

 

 పాఠీం 12bِّفعلِّمضارع:ِّيَف عَلُ،ِّيَْجعَلُ،ِّيَف تَحُِّ
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంద ఇవాబడిన కిరయలకు ముజార ే’ఫలే్’ పట్టుకను వాాయండి. 

كُرُِّ يَع بُدُِّ لُقُِّ يَذ   يَنُْصرُِّ يَخ 
    
    
    
    
    

 

ప్రశ్న-3: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలను అర్బీలో  
మార్ుండ ి

 
 
 
 
 
 

ప్రశ్న-2: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలకు తలెుగులో తర్సా మా  
చేయండి . 

మరియు అతను సహాయం 
చేసాు డు.    ِّ ِّالنَّاَس؟ِِّّيَّنُْصرُِّ مَن
అతను సహాయం చేసాు డు 
పాజలకు     َِّلُقُو نَِّ َل  َشي ئًا يَخ 
వార్ందర్ూ అలాా హ్’ను 
సారిసాు ర్స    َِّي ن كُُرو نَِِّّاَلَّذ  َِِّّيَذ   اهلَل
మీర్స అలాా హ్’ను ఆరాధిసాు ర్స   ِّ يَّع بُدُِّ مَن َِّ  اَِل
వార్ందర్ూ సహాయం చేసాు ర్స.    َِّاِل  ِّ غَي رَِِّّيَع بُُدو نََِِّّل 

  

ప్రశ్న-4: ఈ కిరంద అర్బీలో చేయబడిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 

ِّاهللَ؟ِّتَع بُُدو نَِِّّهَل ِّ 
 اهللَ؟ِّتَع بُدُِِّّهَل ِّ 
لُقُنَا؟ِّاِلُِِّّهَل ِّ   يَخ 
 َخال ًدا؟ِِّّيَنُْصُرو نَِِّّهَل ِّ 
كُُرو نَِِّّهَل ِّ  مَٰن؟ِِّّتَذ   الرَّح 

 

 

لُُق،ِِّّيَنُْصُر،ِّفعلِّمضارع:ِّ كُُر،ِِّّيَخ  ِّيَع بُدُِِّّيَذ 
ِّ

పాఠీం 13b 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంద ఇవాబడిన కిరయలకు ముజార ే ఫేల్  పట్టుకను వాాయండి. 

ِّيَع مَلُِّ ِّيَع لَمُِّ مَُعِّ ر بُِّ يَس  ِّيَض 
    
    
    
    
    

 

ప్రశ్న-3: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలను అర్బీలో 
మార్ుండి. 

 
 
 
 
 
 

ప్రశ్న-2: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలను తలెుగులో తర్సా మా 
చేయండి . 

అతను కొడతాడు    ِّر بُو نَِِّّاَلنَّاُس ِّيَض 
వార్ందర్ూ ఖురాను 
వింట్యర్స    ِّ مَعُو نَِِّّوَأَنْتُم  ال قُر ٰانَِِّّتَس 
ఏమట్ట?మీ అందరికట  
హదసీు తలెుసా?    ُِّرَِِّّّال َخي رَِِّّيَع لَمُِِّّإ نَّه  وَالشَّ
మీర్ందర్ూ మంచిగా 
ఆచరిసాు ర్స   ُِّ  تَع مَلُو نَِِِّّّمَاِّيَع لَمُِِّّاهلَل
వార్ందర్ూ మంచిగా 
ఆచరిసాు ర్స   َِّمَعُو نَِّ َل  ِِّّف ي هَاِّيَس 

 

ప్రశ్న-4: ఈ కిరంద అర్బీలో చేయబడిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 

ر بُِِّّهَل ِّ   زَي ًدا؟ِِّّتَض 
مَعُِِّّهَل ِّ  ؟ِِّّف ىِّال قُر ٰانَِِّّتَس   ال مَغ ر ب 
 َصال ًحا؟ِّتَع مَلُِِّّهَل ِّ 
ِّتَع مَلُو نَ؟ِِّّمَاِّيَع لَمُِِّّاِلُِِّّهَل ِّ 
 النَّاَس؟ِّتَع لَمُِِّّهَل ِّ 

 

 

 

ر ُب،ِّفعلِّمضارع:ِِّّ مَُع،ِِِّّّيَض  ِّيَع مَلُِِِّّّيَع لَمُ،ِِّّيَس 
ِّ
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంద ఇవాబడని కిరయలకు  ఫేలే అమ్ ామరియు సహలీతో పట్టుకను పూరించండ ి

ِّا ْجعَل ِّ ِّا ف تَح ِّ  ا ف عَل ِّ
ِّا ف عَلُو اِّ  
 تَف عَل َِِّّلَِّ  
 تَف عَلُو اَِِّّلَِّ  

 
ప్రశ్న-3: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలను అర్బీలో 
మార్ుండి. 

 
 
 
 
 
 

ప్రశ్న-2: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలకు తలెుగులో తర్సా మా 
చేయండి. 

మంచి పని చయేండ!ి   ِّ َخي ًراِّفَاف عَل!ِّ
తెర్సవకండి!   ِّ تَابَِِّّا ف تَح  !ال ك 
చెడు పనులు చయేకండి!    ال َخي رَِِّّوَاف عَلُوا! 
పపసుకం తెర్సవండ!ి   َِّتَْجعَلُو اِّوََل! 
ఏ వసుు వప తయార్స చయేకండి!   ََِِّّشرًّاِّتَف عَلُو اَِّل! 

 
ప్రశ్న-4: ఈ కిరంద అర్బీలో చేయబడిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 

ِّ!َخي ًراِّا ف عَلُو ا 
 !ا ْجعَل ِّ 
 !َِّشرًّاِّتَف عَل َِِّّلَِّ 
ِّ!َخي ًراِّا ف عَل ِّ 
تَابَِِّّا ف تَح ِّ  ِّ!ال ك 

 

،ِِّّا ف عَل ،ِّفعلِّأمرِّوِّنهي:ِّ  పాఠీం 15bِّا ْجعَل ِِّّا ف تَح 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంద ఇవాబడిన కిరయలకు ఫలేే అమ్ా మరయిు నహలీతో పట్టుకను పూరించండ.ి 

 اُنُْصر ِّ   
   اُع بُُدو اِّ 
كُر َِِّّلَِّ     تَذ 

لُقُو اَِِّّلَِّ     تَخ 
 
ప్రశ్న-3: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలను అర్బీలో మార్ుండి. 

 
 
 
 
 
 

ప్రశ్న-1: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలను తెలుగులో తర్సా మా చేయండ.ి 

సారించు అలాా హ్’ను!   َِّٰاِِّّاُذ كُُرو ا ِّ!ِّال قُر ٰان ِِّّيَة
సారించు ర్హాాన్’ను!    ِِّّرَبَُّكم ِِّّاُع بُُدو ا! 
అలాా హ్’ను ఆరాధించు!   ََِِّّظال مًاِّتَنُْصر َِِّّل! 
దురాార్సొ డికి సహాయం చేయకండి!    ِِّّزَي ًداِّوَانُْصُرو ا!ِّ
జ ైదు కు సహాయం చేయండి!   ِّ ِّبَّكَِّرَِِّّّاُذ كُر!ِّ

 

ప్రశ్న-4: ఈ కిరంద అర్బీలో అడిగిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 

 !ِّاِلَِِّّاُع بُد ِّ 
 !ِّاِلَِِّّاُع بُُدواِّ 
مٰنَِِّّاُذ كُر ِّ  ِّ!ِّالرَّح 
ِّ!ِّوَلًَداِّاُنُْصر ِّ 
 ُِّ ِّ!اِلَِِِّّّذ كُُرواا

 

 

 

 

لُقِِّّْاُع بُْد،ِّاُذ كُر ،ِِّّاُنُْصر ،ِّفعلِّأمرِّوِّنهى:ِّ  اُخ 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంద ఇవాబడిన కిరయలకు ఫలేే అమ్ా మరయిు నహ’ీలతో పట్టుకను పూరించండి. 

ر بِّْ     ا ض 
    ا ع مَلُو اِّ
مَع َِِّّلَِّ   ِّتَس   
ِّ ِّ تَع لَمُو اَِِّّلَِّ  

 
ప్రశ్న-3: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలను అర్బీలో  
మార్ుండి  

 
 
 
 
 
 

ప్రశ్న-2:    ఈ కిరంద  ఇవాబడిన వాకాాలకు తలెుగులో 
తర్సా మా చయేండి . 

ఖురాను వినండి!   َِّر بُو اَِّل ِّ!ِّزَي ًداِّتَض 
చెడు పని చేయకండ!ి   َِّمَعُو اَِّل ِّ!اَشرًِِّّّتَس 
మంచి పని చయేండ!ి   ِّ َِِّّوَاس مَع ِّ!ِّال قُر ٰان ِِّّت ََلوَة
అతనిని కొట్ుకండి!   َِِِّّّأَنَِِّّّوَاع لَمُو ا ي م ِِّّاَِل  !ِّرَح 
మరియు మీర్స తెలుసుకోండ!ి   َِّصال ًحاِّوَاع مَلُو ا! 

 
ప్రశ్న-4: ఈ కిరంద అర్బీలో అడిగిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 

ي ثَِِّّا ع لَم ِّ   !ِّال َحد 
 !ِّال قُر ٰانَِِّّا س مَعُوا 
ر ب ِّ  ال مَِِّّا ض   !ِّالظَّ
 !َِّشرًّاِّتَع مَلُو اَِّلَِّ 
ال َحات ِِّّا ع مَلُوا  ِّ!ِّالصَّ

 

ر ْب،فعلِّأمرِّوِّنهى:ِّ  ا ع مَل ِِّّا ع لَم ،ِِّّا س مَع ،ِِّّا ض 
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంది పట్టుక యొకక మొదట్ట వర్ససను చూస ిమగతా కిరయల’తో పట్టుకను పూరించండి . 

ِّفَتَحَِّ َجعَلَِّ نََصرَِّ  فَعَلَِّ
 فَاع ل   
 مَف عُو لِّ   
 ف ع لِّ   
 فَاع ل ي نَِِّّ،فَاع لُو نَِّ   
 مَف عُو ل ي نَِِّّمَف عُو لُو نَ،   

 

ప్రశ్న-3: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలను అర్బీలో 
మార్ుండి. 

 
 
 
 
 
 

ప్రశ్న-2:   వాకాాలకు తలెుగులోఈ కిరంద ఇవాబడని   
తర్సా మా చయేండి. 

మీర్ందర్ూ తరెిచవేార్స    ِّ ِّذٰل كَِِّّفَاع ل ِِّّا ن  ى
మసిాదు తెర్సవబడింద ి ُرونَِِّّأَنْتُم ِّ    نَاص 
విశాాసులు చయేువార్స   َِّفَات حِّأَنْت 
మాకు సహాయం చయేబడుతుంది.    َِّل مُو ن رُو نَِِّّاَل مُس   مَنُْصو 
అద ితయార్స చేయబడింది.    ُِّتَاب  مَف تُو حِّاَل ك 

 

ప్రశ్న-4: ఈ కిరంద అడిగిన అర్బీ పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 

 فَاع ل؟ِّأَنْتَِِّّهَل ِّ 
 مَف تُو َحة؟ِّال مَْدرََسةُِِّّهَل ِّ 
ر؟ِّأَنْتَِِّّهَل ِّ   نَاص 
َِّجاع لُو ن؟ِِّّأَنْتُم ِِّّهَل ِّ 
 فَاع لَة؟ِِّّه يَِِّّهَل ِّ 

 …َجعَلَِِِّّّ،فَعَلَ،ِّفَتَحَِّ :ప్ని పేర్తاسمِّفاعل،ِّاسمِّمفعول،ِِّّ
ِّ
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ప్రశ్న-1: మొదట్ట వర్ససను చూసి మగతా కిరయల యొకక పట్టుకను పూరించండి. 

ِّعَم لَِّ َِّضَربَِّ َسم َعِّ عَل مَِّ  عَبَدَِّ

 عَاب دِّ    

 مَع بُو دِّ    

ِّ ِّ  ِّ  ع بَادَةِّ

ي نَِّ      عَاب ُدو نَ،ِّعَاب د 

ِّ ِّ  مَع بُو دُو نَ،مَع بُو د ي نَِّ  
 

ప్రశ్న-3: ఈ కిరంద ఇవాబడిన వాకాాలను అర్బీలో  
మార్ుండి.  

 
 
 
 
 
 

ప్రశ్న-2:  ఈ కిరంద ఇవాబడని వాకాాలకు తలెుగులో తర్సా మా 
చేయండి. 

మేమంతా వినవేార్ము    ِّرَب  ي ِِّّع نْدَِّ ع ل مُهَا
మేమంతా ఆచరించవేార్ం    ِّ عَمَلُُكم ِِّّوَلَُكم ِّ عَمَل ى ِّ ل ى 
నిశ్ుయంగా అలాా హ్ 
తెలిసనివాడు   ُِّن  عٰب ُدو نَِِّّلَه ِِّّوَنَح 
నమాజు ఒక ఆరాధన   ِّ عٰم لُو نَِِّّا نَّنَاِِّّفَاع مَل 
ఆమ  అలాా హ్’ను సారిసుు ంది.    ِّ ِِّّاِلَِِّّعَبََدت 

 

ప్రశ్న-4: ఈ కిరంద అర్బీలో అడిగిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 
ِّمَع بُو دُنَا؟ِِِّّّاِلُِِِّّّهَل ِّ 
 ؟ِّنَِّعَال ُمو ِِّّهُم ِِِّّّهَل ِّ 
 عَام ل ؟ِِّّأَنْتَِِِّّّهَل ِّ 
 ؟ع ل م ِِّّن ِّم  ِِِّّّع نَْدكُم ِِّّهَل ِّ 

تَاَب؟ِِّّفَتََحت ِِِّّّهَل ِّ  ِّال ك 
 
 
 
 
 
 

  

 …َِّسم عََِِّّضَرَب،ِِّّعَبََد،ِّ :ప్ని పేర్తاسمِّفاعل،ِّاسمِّمفعول،ِّ
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ప్రశ్న-1: ఈ కిరంద ఇవాబడిన కిరయల పట్టుకను పూరిుగా పూరించండ ి
మసుర్ /పనిపేర్స ِّماضِِِّّّفعل مضارعِِِّّّفعل امرِِِّّّفعل نهيِِِّّّفعل فاعلِِِّّّاسمِّ مفعولِِِّّّاسم 

ِّفَعَلَِّ      
 َضَربَِّ      
 َسم َعِّ      
 َخلَقَِّ      
 ذَكَرَِّ      

 

ప్రశ్న-2: ఈ కిరంది సీగలను ، ه م، ہ ،    .లతో జోడించి వాాయండి ۔۔۔ ك م   ك 

مَعُه ِّ ذَكَر تَه ِّ ِّيَس  ِّيَع لَمُه ِّ  يَنُْصُره ِّ
    

    

    
    

    

    
 

ప్రశ్న-3:  ఈ కిరంద అర్బీలో అడిగిన పాశ్నలకు అర్బీలో జవాబులు ఇవాండి. 

ِّتَنُْصُرن ي ؟ِّهَل ِّ 
مَعُو نَنَا؟ِِّّهَل ِّ  ِّتَس 
ِّذَكَر تَن ي ؟ِّهَل ِّ 
ِّ؟ِّتَع لَمُو نَه ِِّّهَل ِّ 
َِّسم ع تَن ي ؟ِِّّهَل ِّ 

  

స్ర్ఫే స్గీర్ [షార్ట టేబ్దల్] 
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 1: తఅవ్వుజు 
ي ٰطن ِِّّم نَِِّّب اِل ِِّّاَعُو ذُِّ ي م ِِّّالشَّ  الرَّج 

 2-4: సూర్తుల్ ఫాతిహా 
ي م ِِِّّّ﴿٪3٪﴾ِِِّّّ مٰن ِِِّّّالرَّح  ي م ِِِّّّ﴿٪1٪ِِّّاَل َحم دُِِِِّّّل  ِِِّّّرَب  ِِِّّّال عٰلَم ي نَِِِّّّ﴿٪2٪﴾ِِِّّّالرَّح  مٰن ِِِّّّالرَّح  م ِِِّّّاِل ِِِّّّالرَّح  ب س 

تَق ي مَِِِّّّ﴿٪6ِّ٪﴾ِِِّّّ َراطَِِِّّّال مُس  نَاِِّّالص   تَع ي نُِِِّّّ﴿٪5٪﴾ِِِّّّا ه د  ي ن ِِِّّّ﴿٪4٪﴾ِِِّّّا يَّاكَِِِّّّنَع بُدُِِِّّّوَا يَّاكَِِِّّّنَس  م ِِِّّّالد   مٰل ك ِِِّّّيَو 
ٓال  ي نَِِِّّّ﴿٪7٪﴾ِّ ي نَِِِّّّاَن عَم تَِِِّّّعَلَي ه م ۟ال٪ِِّّغَي ر ِِِّّّال مَغ ُضو ب ِِِّّّعَلَي ه م ِِِّّّوََلَِِِّّّالضَّ َراطَِِِّّّالَّذ   ص 

5: అజాన్ 
ُِّ ُِِّّأَك بَرُِِّّاهلَل ُِِِّّّأَك بَرُِِّّاهلَل ُِِّّأَك بَرُِِّّاهلَل ِّأَك بَرُِِِّّّاهلَل

هَدُِّ సార్సా 2)ِّاِلُِِّّإ َلَِِّّّإ ٰلهََِِِّّّلَِِّّّأَن ِِّّأَش  )ِّ
هَدُِّ సార్సా 2)ِّاهلل ِِّّرَُّسو لُِِّّمَُحمًَّداِِّّأَنَِِّّّأَش  )ِّ

ٰلوة ِِّّعَلَىَِّحيَِّّ సార్సా 2)ِّالصَّ )َِِِّّّّ2)ِّال فَََلح ِِّّعَلَىَِّحي సార్సా )ِّ
ُِّ ُِِّّأَك بَرُِِّّاهلَل ِّ.اِلُِِّّإ َلَِِّّّإ ٰلهََِِّّلَِِِّّّأَك بَرُِِّّاهلَل

6: ఫజర్ అజాను, ఇఖామతు మరియు వజూ తరాుత దుఆ, ఫజర్ 
అజానులో పెరిగన పదాలు   ُِّٰلوة م ِِّّم  نََِِّّخي ر ِِِّّّاَلصَّ .ِّالنَّو   

7: ఇఖామతు యొకక పదాలు :- అజాను పదాలు పునరావృతెం  చేయాలి 
కానీ )َِّّال فَََلح ِِِّّّعَلَىَِِّّحي(సారుుతరాాత ర ండు ِّْٰلوةُِِّّقَامَت ِِّّقَد ِّالصَّ  చెపాులి. 
8: వజూ తరాుత స్మర్ణలు 

هَدُِّ َده ِِّّاِلُِِّّإ َلَِِّّّإ ٰلهََِِِّّّلَِِّّّأَن ِِّّأَش  هَدُِِّّلَه َِِّّشر ي كََِِّّلَِِّّوَح  ِِّّعَبُْده ِِّّمَُحمًَّداِِّّأَنَِِِّّّّوَأَش 
ِّ.َِّورَُسو لُه ِّ

 .ِّال مُتََطه  ر ي نَِِّّم نَِِّّوَاْجعَل ن ي ِِِّّّالتَّوَّاب ي نَِِّّم نَِِّّاْجعَل ن ي ِِّّاَللّٰهُمَِّّ
9: ర్సకూ, ర్సకూ తరాుత మరియు సజాు  యొకక సార్ణలు.ర్సకూ యొకక 

సార్ణ:ِِِِّّّّ ي مُِِّّرَب  يَُِِّّسبْٰحنَِّ ال عَظ  ِِّّ 
ర్సకూ నుెండి లేచిన తరాాత సార్ణలు:  ََِّحم َده ِِّّل مَن ِِّّاهللَُِِّّسم ع  

 .ال َحم دُِِّّوَلَكَِِِّّّرَبَّنَاِِِّّّ
ర్సకూ నుెండి లేచిన తరాుత ఇంకొక సార్ణ: 

مََوات ِِِّّّم ل ءَِِِّّّال َحم دُِِِّّّوَلَكَِِِّّّرَبَّنَاَِِّّحم َدهُ،ِِّّل مَن ِِِّّّاهللَُِِِّّّسم عَِّ ِِِّّّوَم ل ءَِِِّّّالسَّ َر ض  ِِّّاْل 
ئ تَِِّّمَاِّوَم ل ءَِِّّبَي نَهُمَاِّمَاِّوَم ل ءَِّ ِّ.ِّبَع دَُِِّّشي ء ِِّّم نِِّّْش 

స్జాు యొకక స్మర్ణ : ََِّع لِِّّٰرَب  يَُِِّّسبْٰحن ِِّّاْل   
10: తశహ్హుదు    

يَّاتُِّ لََواتُِِِِّّّل  ِِّّاَلتَّح  ي  بَاتُِِِّّّوَالصَّ ََلمُِِّّ،وَالطَّ ِِّّالنَّب يُِِّّّاَيُّهَاِّعَلَي كَِِّّاَلسَّ
ُِّ مَة ََلمُِِّّوَبََرََكتُه ،ِِّّاهلل َِِّّورَح  ي َن،ِِّّاِل ِِّّع بَاد ِِّّوَعَلِِّّٰعَلَي نَاِّاَلسَّ ال ح  هَدُِِّّالصَّ ِِّّأَش 

هَدُِِِّّّاِلُِِّّإ َلَِِّّّإ ٰلهََِِّّلَِِّّّأَن ِّ .َِّورَُسولُه ِِّّعَبُْده ِِّّمَُحمًَّداِِّّأَنَِِّّّوَأَش   
11: దరూదు (దైవప్రవకత కొర్కు దుఆ) 

ِِّّٰال ِِِّّّوَعَلِِِّّّٰإ بَْراه ي َمِِِّّّعَلَِِِّّّٰصلَّي تََِِِّّّكَماِِِّّّمَُحمَّد ِِِّّّٰال ِِِّّّوَّعَلُِِِّّّٰمَحمَّد ِِِّّّعَلَِِِّّّٰصل  ِِِّّّاَّمُهلَلِّ
ي د َِِِّّّحم ي د ِِِّّّإ نَّكَِِِّّّإ بَْراه ي َمِّ ِِّّكََماُِِِّّّمَحمَّد ِِِّّّٰال ِِِّّّوَّعَلُِِِّّّٰمَحمَّد ِِِّّّعَلِِِّّّٰبَار ك ِِِّّّاَّمُهلَلِِِّّّ.ِّمَّج 

ي د َِِِّّّحم ي د ِِِّّّإ نَّكَِِِّّّإ بَْراه ي َمِِِّّّٰال ِِِّّّوَعَلِِِّّّٰإ بَْراه ي َمِِِّّّعَلِِِّّّٰبَارَك تَِّ .ِّمَّج   

12: నమాజు తరాుత రెండు దుఆ’లు 
ن يَاِّف ىِِّّٰات نَاِّرَبَّنَۤا ًِِّّالدُّ َرة ِِّّوَّف ى َِِّّحَسنَة خ  ًِِّّااْل   .ِّالنَّار ِِّّعََذابَِِّّوَّق نَاَِّحَسنَة

13: నమాజు తరాుత చదివే ఒక ముఖ్యమైన దుఆ: 
ر كَِِّّذ ك ر كَِِّّعَلِِّّٰأَع ن  ي ِِّّاَللّٰهُمَِّّ ن ِِّّوَُشك   .ع بَادَت كَِِّّوَُحس 

14:  సూర్తుల్ ఇఖాాస్ 
مَدُِِّّ﴿٪2٪﴾ِِّّلَم ِِّّيَل ْد۟ال٪ِّوَلَم ِِّّيُو لَدِِّّْ﴿٪3٪﴾ِِّّوَلَم ِِّّيَُكن ِِّّلَّه ِِِّّّ ُِِّّالصَّ قُل ِِّّهُوَِِّّاهللُِِّّاََحد ِِّّ﴿٪1٪﴾ِِّّاهلَل

 كُفًُواِّاََحد ِِّّ﴿٪4٪﴾ِّ
15: సూర్తుల్ ఫలఖ్ 

ِِّّ٪﴾3ِّ﴿٪ِِِّّّوَقَبَِِِّّّا ذَاِِِّّّغَاس ق َِِِّّّشر  ِِِّّّوَم نِِِّّّْ٪﴾2ِّ﴿٪َِِِّّّخلَقَِِِّّّمَاَِِِّّّشر  ِِِّّّم نِِِّّّْ٪﴾1ِّ﴿٪ِِِّّّال فَلَق ِِِّّّب َرب  ِِِّّّاَعُو ذُِِِّّّقُل ِّ
 ٪﴾5ِّ﴿٪َِِِّّّحَسدَِِِّّّا ذَاَِِِّّّحاس د َِِِّّّشر  ِِِّّّوَم نِِِّّّْ٪﴾4ِّ﴿٪ِِِّّّال عُقَد ِِِّّّف ىِِِّّّالنَّفّٰثٰت َِِِّّّشر  ِِِّّّوَم نِّْ

16: సూర్తునాాస్ 
ِِّّ﴿٪3٪﴾ِِّّم نَِِّّْشر  ِِِّّّ ِِّّ﴿٪2٪﴾ِِّّلِا ِِّّالنَّاس  ِِّّ﴿٪1٪﴾ِِّّمَل ك ِِّّالنَّاس  قُل ِِِّّّاَعُو ذُِِّّب َرب  ِِّّالنَّاس 
ِِّّ﴿٪5٪﴾ِِّّم نَِِِّّّ ر ِِّّالنَّاس  ى ِِّّيَُوس و ُسِِّّف ى ُِِّّصُدو  ِِّّ﴿٪4٪﴾ِِّّالَّذ  ال٪ِِّّال َخنَّاس  ال َوس َواس 

ِّ﴾٪6٪﴿ِِّّ نَّة ِِِّّّوَالنَّاس   ال ج 
17: సూర్తుల్ అస్్ర  

ر ِِّّ ر ِِِّّّلَف ى ِِِّّّاَل  نَْسانَِِِّّّا نَِِِّّّّ٪﴾1ِّ﴿٪ِِّّوَال عَص  ي نَِِِّّّا َلَِِِّّّّ٪﴾2ِّ﴿٪ُِِّّخس  ِِّّوَعَم لُواِِّّٰامَنُو اِِِّّّالَّذ 
ل ٰحت ِّ ۟ال٪ِِّّوَتََواَصو اِِِّّّالصّٰ بْر ِِّّوَتََواَصو اِِّّب ال َحق    ٪﴾3ِّ﴿٪ِّب الصَّ

18: సూర్తునాస్్ర  
رَُِِِّّّجاءَِِِّّّا ذَا ِّاَف َواًجاِِِّّّاِل ِِِّّّد ي ن ِِِّّّف ى ِِِّّّيَْدُخلُو نَِِِّّّالنَّاَسَِِِّّّورَاَي تَِِِّّّ٪﴾1ِّ﴿٪ِِّّوَال فَت حُِِِّّّاهلل ِِِّّّنَص 
 ٪﴾3ِّ﴿٪ِّتَوَّابًاََِِّّكنَِِّّا نَّه ِِّّوَاس تَغ ف ر هيبنُ٪ِِِّّّرَب  كَِِّّب َحم د ِِّّفََسب  ح ِِّّ٪﴾2ِّ﴿٪

19: సూర్తుల్ కాఫిరూన్ 
ِّمَۤاِِّّعٰب ُدو نَِِّّاَنْتُم ِِّّوََلَِِّّ٪﴾2ِّ﴿٪ِّتَع بُُدو نَِِّّمَاِّاَع بُدَُِِّّلَِِّّ٪﴾1ِّ﴿٪ِّال ٰكف ُرو نَِِّّٰۤياَيُّهَاِِّّقُل ِّ

ِِّّ٪﴾5ِّ﴿٪ِّاَع بُدُِِّّمَۤاِّعٰب ُدو نَِِّّاَنْتُم ِِّّوََلَِِّّ٪﴾4ِّ﴿٪ِِّّعَبَْدتُّم ِِّّمَّاِّعَاب د ِِّّاَنَاِّوََلَِِّّ٪﴾3ِّ﴿٪ِّاَع بُدُِّ
ِّ٪﴾6ِّ﴿٪ِّد ي ن ِِّّوَل ىَِِِّّّد ي نُُكم ِِّّلَُكم ِّ

20: ఖురాను అవతర్ణ ఉద్దుశయెం :- ِّ ُِِِّّّك تٰب ِِّّمُبَٰرك ِِِّّّا لَي كَِِِّّّاَنْزَل نٰه
َل بَاب ِِّّ﴿٭29﴾٭ِّ بَُّروْۤاِّٰايٰت ه ِِّّوَل يَتََذكَّرَِِّّاُولُواِِّّاَل   ل  يَدَّ
21: తబీాగు:-ِّ ًِِّّوَلَو ِِّّعَن  ي ِِّّبَل  غُو ا ٰايَة  
22: ఖురానుసులువైనది మరియు దానిని నేర్సుకోవడెం ఉతతమమైన పని:-  

ر نَاِّوَلَقَدِّْ ك ر ِِّّال قُر ٰانَِِِّّّيَسَّ ِّ(40ِّ ,32 ,22 ,17:ِّالقمرِّسورة)ِِّّ.ل لذ  
َّمَه ِِِّّّال قُر آنَِِّّتَعَلَّمَِِّّمَّنَِِِّّّْخي ُركُم ِّ ِّ(ِّبخارى)ِِّّ.ِّوَعَل

َع مَالُِِِّّّإ نَّمَا  (بخارى).ِّب الن  يَّات ِِّّاْل 
23: ఖురాను నేర్సుకునే దుఆ మరియు విధానెం:పదేపదే దుఆ 
చేయండి: ِّ  ع ل مًاِِّّز دْن ى ِِّّرَب  
కలంను ఉపయోగించండి:ِّ ى ِّ ب ال قَلَم ِِِّّّعَلَّمَِِِّّّالَّذ   
పో టీ్తతాానిన అలవర్సుకోండి : ِّ َسنُِِّّاَيُُّكم عَمَلًِِّّاَح 
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