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ధయమం, సయవశక్తిభంతుడైన దేవుని మాయగదయశకత్వం. దానిని అమన మొదటి మానవునిలో జనమత్ః 
స్వవభావికంగానే పెట్టేశాడు. దానినే త్రువాత్ త్న ప్రవకిల దావరా ఄవసయమైన ఄనిి వివరాలతో 
భనిషిక్త ఄందిస్తి వచ్చాడు. ఇ యంయలో చివర ప్రవకి ముహభమద్(స). ఄందువలల, ధరామనిక్త 
చందిన ఏకైక మూలాధాయం (Source) ప్రవకి ముహభమద్ కారాాకలాపాలే కాగలవు. కనక 
అమన త్న మాటల, చేత్ల, ప్రసంగాలతో ఏదైతే తెలిమజేశారో దానిని భరయు అమన 
దేనినైతే అమోదించ్చరో దానిి మాత్రమే సత్ా ధయమం ఄని నిరాారంచ్చలి. 
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1. కనక ఇ ధరామనిి విశవసంచి, త్భ వాక్తిగత్ భరయు స్వమూహిక జీవితాలను 
దానికనుగుణంగా ప్రక్షాళన చేసుకోవాలని మేము సకల మానవాళిని కోరుతున్నిము. ఎవరైతే 
ఇ అహ్వవన్ననిి ఄంగీకరస్విరో వారక్త లభంచే ప్రతిపలం దేవుని సవయగం. దాని వైశాలాం విశవం 
ఄంత్ ఈంటంది. ఄకకడ; జీవిత్ంతో భయణం, అనందంతో దఃఖం, సంత్ృప్తితో ఄసంత్ృప్తి, 
సౌఖాంతో కషేం భరయు అశీరావదంతో శాం ఄనే ప్రతికూల విషయాల ప్రసక్తి ఈండదు. వార 
విశ్రంతి-బద్రత్లు, వార గలు-రాత్రులు, ఄభయం. వార ఄందం-వార అనందం ఄభయియం 
భరయు వార రపూయణత్ శాశవత్ం. ఄలాలహ్ త్న సేవకుల కోసం దానిలో ఏది సదధం చేస 
ఈంచ్చడో దానిని ఏ కన్ని చూడలేదు, ఏ చవీ వినలేదు ఏ భనస్తూ ఉహించలేదు. 
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2. ప్రసుిత్ం ఇ ధరామనిి విశవసంచి ఈని వారక్త మా సందేశం ఏమటంట్ట దేవుని అ సవయగం 
పందాలనుకునే వారు, త్న అచయణను త్భ విశావస్వనిక్త ఄనుకూలంగా భలచుకోవాలి. దేవుని 
భరయు తోటి మానవుల హకుకలను పూరి నిజాయతీతో భరయు చిత్ిశుదిధతో చలిలంచ్చలి. ఆంకా 
ఎవర ప్రాణానిక్త, అసిక్త, గౌయవానిక్త ఎలాంటి హ్వనీ త్లపెటేకుండా జాగ్రత్ి డాలి.

3. త్భ రసరాలోల త్భ కాయా క్షేత్రంలో వారు యసపయం మేలు కోసం హిత్వు చేస్తి, కీడు నుండి 
నిలువరస్తి ఈండాలి. ఆది వార ప్రభువు వారపై విధి చేసన కయివాం. దీనిని త్ండ్రి కుమారుని 
కోసం కుమారుడు త్ండ్రి కోసం, బయి భారాా కోసం భారాా బయి కోసం, ఄని చలాలయ కోసం 
చల్లలలు ఄని కోసం, సేిహితుడు సేిహితుని కోసం, పరుగు వాడు పరుగు వాని కోసం 
నియవరించ్చలి. ఒకక మాటలో చపాపలంట్ట ప్రతి ఒకకరూ త్భ తోటి వార టల ఇ కయివాానిి కలిగి 
ఈండాలి. కనక ఎకకడైన్న త్భ సంఫంధీకులోల ఎవరైన్న ధయమ విరుదధంగా ప్రవరించ్చడని తెలిసేి, 
వారు త్భ ఄవగాహన త్భ శక్తిమేయకు ధయమ మారాగనిి ఄనుసరంచభని వారక్త హిత్వు చేయాలి.
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4. ధారమక, ప్రాంచిక విషమంలో వార భావావేశాలు, క్షపాతాలు, ప్రయోజన్నలు భరయు 
అకాంక్షలు, ఒకవేళ వారక్త న్నామం నుండి తొలగించ్చలని ప్రేరేప్తంచినపటికీ వారు సత్ాం, 
న్నామంపైనే సాయంగా ఈండాలి. ఄంట్ట ఎవరైన్న స్వక్షయం ఆవవభని కోరతే, వారు త్భ 
ప్రాణాలను ణంగా పెటిే ఄయన్నసరే వారు దానిని నెయవేరాాలి. సత్ామే లకాలి, సత్ాం 
ముందు త్ల వంచ్చలి. న్నాయానిక్త స్వక్షులుగా ఈండాలి. ఆంకా త్భ విశావసం భరయు 
అచయణలో న్నాయానిి త్ప భర దేనినీ ఄంగీకరంచరాదు. హింస్వ దౌయజన్నాల 
(persecution)క్త ప్రతిగా హింస్వ దౌయజన్నాలను ఄవలంబంచరాదు.

5. వారు హింస్వదౌయజన్నాలక్త ఫదులు సహన్ననిి ఓరుపను ప్రదరశంచ్చలిూ ఈంది.
6. ఎకకడైతే ఆలాంటి రసాతులు ఏయపడతాయో ఄలాంటి ప్రదేశాలను వదిలి, త్భ ధరామనిి 

అచరంచే సేవచ్చా స్వవత్ంత్ర్యాలు ఈని ప్రదేశానిక్త వలస పోవాలి. 



7. ఄలాలహ్ సహ్వమంతో, ప్రసుిత్ కాలంలో హమీదుదీీన్ పరాహి భదరాూక్త చందిన గొప 
ండితులు- ధయమశాస్త్రం (ఫికాహ్), స్వహిత్ాం (కలాం), త్త్వశాస్త్రం (పలూపహ్) భరయు 
మారమకత్ (త్సవువఫ్) లాంటి ఄనిి విషయాల కాలుషాం నుండి సత్ా ధరామనిి వేరు చేస, 
సవచామైన ఖురాన్ భరయు సునిత్’ల ప్రాతిదికన ప్రక్షాళన చేస ఄందించ్చరు. దాని ప్రచ్చయ 
ప్రచుయణ, దానిక్త ఄనుగుణంగా ప్రజల విదాా శిక్షణలు భరయు దాని వెలుగులో ముసలంల 
ధారమక అలోచనను పునఃనిరమంచటం ఒక గొప రశ్రభ. త్భ భదతీు, సభమం భరయు 
త్భ వనరులతో ఇ రశ్రభలో మాకు సహ్వమం చేమభని మేము మభమలిి 
అహ్వవనిసుిన్నిము. ఄలా చేమటమే దేవుని సత్ా ధరామనిక్త ఄసలైన సహ్వమం (నుస్రత్) 
ఄవుతుంది. నిజమైన విశావసక్త దీనిక్త మంచినది భరొకటి ఏదీ ప్రిమత్యభమైనది కాకూడదు.


