
మద్రా స్ పా్సంగాలు 
  الرسالة المحمدية 

  السيرة النبوية ورسالة اإلسالم

 

అలలా మహ్ సయ్యిద్ సుల ైమలన్ నద్వీ  

 

 

 

అనువాదం  

ముహమమద్ జాకిర్ ఉమరీ 
 

ద్ివ్ిఖుర్ఆన్ ఎడ్యికేషనల్ ఫ ండేషన్, హ ైదరాబాద్. 
www.dqef.org 



2 

 

మద్రా స్ పా్సంగాలు 

అంటే 

ప్రవక్త (స) జీవితచరితరక్ు  సంబంధ ంచిన  

 వివిధ  కోణాలప ై  8 ఖుత్ాాలు .  

వీటిని, 

  

 

సయ్యిద్ సుల ైమలన్ నద్వీ 

 

1925లో అకటో బర్ మరియు నవ్ంబర్ నెలలోా  పా్తివారం  
లలా్ల హాల్ లో  మద్రా స్ లోని ఇంగాీషు మీడియం విద్రిరధు లు  

మరియు ముస్లా ములముందు పా్సంగించరరధ. 



3 

 

విషయసూచిక 

కర అంశము పేజీ 

1 ముందుమలట (మూడ్వ్ పా్చురణ) 4 

2 ముందుమలట (మొదటి పా్చురణ) 5 

3 ముందుమలట 7 

4 1. మలనవ్త్రీనికి ప్రిప్ూరణత కేవ్లం పా్వ్కతల చరితాల ద్రీరానే లభిసుత ంది్. 9 

5 

2. విశీవాిప్తమ ైనద్వ, ఆదరశప్ాాయమ ైనద్వ పా్వ్కత ముహమమద్(స) జీవిత చరితా 

మలతామే.  
26 

6 3. పా్వ్కత ముహమమద్(స) జీవితంలోని చరరిత్రా తమక కటణరలు. 46 

7 4. పా్వ్కత ముహమమద్(స) జీవితంలోని ప్రిప్ూరణత్ర కటణరలు. 70 

8 5. పా్వ్కత ముహమమద్(స) జీవిత విశిషోతలు. 88 

9 6. పా్వ్కత ముహమమద్(స) జీవితంలోని ఆచరణరతమకమ ైన కటణరలు. 108 

10 7. పా్వ్కత ముహమమద్(స) యొకక సంద్ేశం. 135 

11 8. పా్వ్కత ముహమమద్(స) పలలుప్ు (విశ్ాీసం,సత్రకరాిలు) 158 

 

 



4 

 

బిస్లమలలా హిరరహామనిరరహీమ్ 

ముందుమలట (మూడ్వ్ పా్చురణ) 

ఒక్ క్రమంలో లేక్పో యినా, ఈ ప్రసంగాలప ై ప్రజలు అంతులేని 

ఆదరాభిమానాలు చూపారు. అనిి వరాా ల ముస్లి ములూ వీటిని స్వీక్రించి 

చద వారు. సూూళ్ళలో, కాలేజీలోి , సభలోి  అనిిచోటలి  వీటి దాీరా శిక్షణ ఇవీటం 

జరిగింద . ఇదంత్ా అలాి హ్ దయవలేి  జరిగింద  క్నుక్, నేను అలాి హ్ క్ు 

క్ృతజఞతలు త్ెలుప్ు క్ుంటునాిను.  

ఈ ప్ుసత క్ంలోని కొనిి ప్రసంగాలోి  ముహమమద్(స) చరితరను ఇతర 

ప్రవక్తల చరితరలత్ో పో లచడం, ప్రిక ంచటం జరిగింద . ఇలాంటి సందరాాలలో 
గురుత ంచుకోవలస్లన ఒక్ ముఖయవిషయం ఏమిటంటే, ముస్లి ములే ఇతరులక్ంటే 
ఎక్ుూవగా ఇస్ాి మ్ వయతిరేక్తక్ు పాలపడుతునాిరు. ప్రవక్తలను గురితంచినవారి 

గరంధాలలో ఉనిటుు  ఇతర ప్రవక్తల చరితరలను ముందుంచి బో ధ ంచటం జరిగింద . 
వాసత వం ఏమిటంటే, ప్రతి ప్రవక్త  ఇస్ాి మ్ దృష్లులో ప్రిప్ూరుు డు, మచచలేనివాడు, 
లోప్ం లేనివాడు. వీరిలో ప్రతి ఒక్ూరూ మహా ఉతత ములే. వీరి మధయ కాలం, 

ఆచరణల వయత్ాయసం ఉనిప్పటికీ వీరిప ై ఎటువంటి విమరశలక్ు త్ావు లేదు. 

అలాంటి వాటిక  వీరు అతీతులు. 

ముందుగా ఈ ప్రసంగాలు 1926లో నాక్ు ప్రోక్షంగా అంటే, నేను హిజాజ్ 

లో ఉనిప్ుపడు ప్రచురించ బడ్ాా యి. వీటిని నా దస్ాత వీజుల దాీరా ప్రచురించడం 

జరిగింద . ర ండవస్ారి క్ూడ్ా ఇలాగే ప్రచురంిచడం జరిగంిద . ఇప్ుపడు మూడవస్ారి 

ప్రచురించటలనిక  ముందు వీటిని క్షుణుంగా ప్రిశీలంచే అవకాశం లభించింద . 
అయినప్పటికీ ఈ నిమితత  మాతుర డు వరా స్లనద  ఎటువంటి ఆరోప్ణలు, ఆక్షేప్ణలు 

లేక్ుండ్ా ఉండదని నేను భలవిసుత నాిను.  

27 షఅబలన్ 1355 హిజీర                                                 మీ స్ో దరుడు 
14 నవంబర్ 1926 కీర.శ.                                    సయియద్ సుల ైమాన్ నదవీ  
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ముందుమలట (మొదటి పా్చురణ) 

ముందు పేజీలోి  ప్రవక్త  ముహమమద్(స) జీవిత చరితరలోని వివిధ కోణాలక్ు 
సంబంధ ంచిన కొనిి ప్రసంగాలు ఉనాియి. దక్షిణ భలరతదేశంలోని ఇస్ాి మిక్ 

ఎడుయకేషనల్ ఫ ండ్ేషన్ కోరిక్ప ై 1925 అకోు బర్, నవంబర్ నెలలోి  ఈ ప్రసంగాలు 

చేయడం జరిగింద . కొనిి సంవతసరాలుగా ఒక్ అమెరిక్న్ క రైసత వుని 

సహాయసహకారాల దాీరా మదరా స్ లోని యూనివరిసటీ విదాయరుు ల ముందు క రైసత వ 

ప్ండ్ితులు ఏసుకీరసుత  జీవిత చరితరప ై ప్రసంగాలు చేసూత  ఉండటం జరిగేద . ఈ 

ప్రసంగాలు ప్రతి సంవతసరం జరిగేవి. శ్రర తలు వీటిని చాలా భక తశరధ్ులత్ో వినటం 

జరిగేద . అద  గమనించిన ముస్లి మ్ విదాయవంతులక్ు, ఇక్ూడ్ి ఇంగలిషు మీడి్యమ్ 

ముస్లి మ్ విదాయరుు ల కోసం క్ూడ్ా ఇటువంటి ప్రయతిం చేస్ేత  బలగుంటుందనే 
ఆలోచన వచిచంద . అంటే ప్రతిసంవతసరం ఒక్ ముస్లి మ్ ప్ండ్ితుడ్ిని రపలపంచి, 

అతని స్ేవలు తీసుక్ుందామని, అతడు ఇస్ాి మ్ మరియు ప్రవక్త  ముహమమద్(స) 

ప ై విదాయరుు ల ముందు ఇంగలిషులో ప్రసంగాలు చేస్ేత  బలగుంటుందని భలవించారు. 

అదృషువశ్ాతుత  ఈ మహాకారాయనిక  మదరా స్ లోని ఒక్ మహా వయక త  సే్ఠ్ ఎమ్ 

జమాల్ ముహమమద్ స్ాహిబ్  ధనసహాయ సహకారాల బలధయతలు తీసుక్ునాిరు. 

ప్రసుత తం ఇతను అనేక్ ముస్లి మ్ సూూళ్ళక్ూ, మదరాసలక్ు ధనసహాయం చేసూత  

ఉనాిరు. భవిషయతుత లో క్ూడ్ా చేసూత  ఉండ్ాలని ఆశిసుత నాిము. ఈ ఖత్ాాత్ె 
ఇస్ాి మీయహ్ మదరా స్ ప్రంప్ర యూరప్ లోని ప్రఖాయత ఖుత్ాాల ప్రంప్రలా 
లాభదాయక్మెైనవిగా, ప్రముఖమెైనవిగా పేరుప ందుత్ాయి.  

ఈ మహా ప్వితరకారాయనిక  నాలాంటి నిమితత మాతుర నిి ఎనుికోవడం 

జరిగింద . దవనిి నేను నా అదృషుంగా భలవిసుత నాిను. ఈవిధంగా ఈ మహాప్వితర 
ప్రంప్రలో మొదటి ముత్ాయనిి అయాయను. ఈ ప్రసంగాలు మదార స్ లోని లాలీహాల్ 

లో ప్రతివారం ఒక్స్ారి లేదా ర ండుస్ారుి , మగిరబ్ సలాహ్ తరువాత ఇవీడం 
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జరిగేద . ఈ 8 ప్రసంగాలు 1925 అకోు బర్ మొదటివారంలో పరా రంభమెై 1925 

నవంబర్ చివరి వారంలో ముగిస్ాయి. అలాగే ఈ ఎనిమిద  ప్రసంగాల కోసం 

అనిివిధాలా నిరీహణా, ప్రక్టన, వాటి ఇంగలిషు అనువాదం మొదల ైన బలధయతలు 

నిరీరితంచిన హమీద్ హసన్ గారిక  క్ృతజఞతలు త్ెలుప్ు క్ుంటునాిను. అదే 
విధంగా నా ప డ్ిప డ్ి మాటల ప్రసంగం వినటంలో ర ండు లేక్ మూడు గంటలు 

ఓరూప సహనాలత్ో విని మదరా స్ ముస్లి ములక్ు నేను క్ృతజఞతలు 

త్ెలుప్ుక్ుంటునాిను. అదేవిధంగా ఉరూూ  భలష సరిగా అరుం కాక్ పో యినప్పటికీ 

సభలోి  పాలగా ని సత్ాయనేీషణక్ు ప్రయతిించిన ముస్లి మేతర స్ో దరులక్ు నేను 

క్ృతజఞతలు త్ెలుప్ు  క్ుంటునాిను. అదేవిధంగా ప్రతివారం ప్రసంగాల స్ారాంశ్ానిి 

తమ ప్తిరక్లోి  ప్రచురించిన హిందూ, డ్ెైలీ ఎక్స ప రస్, ద నప్తిరక్లక్ూ క్ృతజఞతలు 

త్ెలుప్ు క్ుంటునాిను.  చివరిగా ఈ ప్రసంగాలను కాగిత్ాల రూప్ంలో పాఠక్ుల 

ముందు ఉంచిన వారి ఈ ప్రయత్ాినిి స్వీక్రించమని, ఇందులో పాలగా ని ప్రతి 

ఒక్ూరికీ అతయధ క్ ప్ుణాయనిి ప్రస్ాద ంచమని దెైవానిి పరా రిుసూత  శ్ెలవు 
తీసుక్ుంటునాిను. 

                                                                   కారుణయ అభయరిు 

                                                        సయియద్ సుల ైమాన్ నదవీ 

                                                                      దవస్ాి, బీహార్ .  

 

 

ముందుమలట 
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సో దరధలలరా! ముస్లి మ్ ఎడుయకేషనల్ అస్ో స్లయిేషన్ ఆఫ్ సదరన్ ఇండ్ియా 
ఆహాీనంప ై 15 సంవతసరాల తరాీత ఈనాడు మీ స్ేవలో హాజరయిేయ, ఇక్ూడక్ు 

వచిచ మీ ముందు మహాప్రవక్త(స) జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన వివిధ కోణాలప ై 
ప్రసంగించే అవకాశం లభించింద . ఇవి మొతతం 8 ప్రసంగాలు. వేరేీరు సభలలో 
మీముందు ఉంచ బడత్ాయి. వాటి క్రమ సంఖయ ఈ విధంగా ఉంద . 

1. మానవత్ాీనిక  ప్రిప్ూరుత కేవలం ప్రవక్తల చరితరల దాీరానే లభిసుత ంద . 

2. స్ారీజనిక్మెైనదవ, ఆదరశపరా యమెైనదవ ప్రవక్త  ముహమమద్(స) జీవిత చరితర 
మాతరమే. 

3. ప్రవక్త  ముహమమద్(స) జీవితంలోని చారిత్రా తమక్ కోణాలు. 

4. ప్రవక్త  ముహమమద్(స) జీవితంలోని ప్రిప్ూరుత్ా కోణాలు. 

5. ప్రవక్త  ముహమమద్(స) జీవిత విశిషుతలు. 

6. ప్రవక్త  ముహమమద్(స) జీవితంలోని ఆచరణాతమక్ కోణాలు. 

7. ప్రవక్త  ముహమమద్(స) యొక్ూ సందేశం. 

8. ప్రవక్త  ముహమమద్(స) పలలుప్ు (విశ్ాీసం,సత్ాూరాయలు) 

 

తన ముస్లి మ్ యువక్ులక్ు ఇస్ాి మీయ ప్రసంగాల ప్రంప్ర దాీరా తమ 

మత్ానిి, ధరామనిి గురించి త్ెలయజేస్ే ప్ధ్ుతిలో దేశంలోని రాష్టాు ా లలో 
అనిిటిక్ంటే ముందు మదరా స్ నగరం మొటుమొదట ముందడుగు వేస్లంద . 
భలరతదేశంలోని అనిి పరా ంత్ాల క్ంటే ముందు ఇస్ాి మ్ వెలుగు ప్డ్ంిద  ఈ మదార స్ 

భూభలగంలోనే. ముస్లి ంలు మొటుమొదట కాలు మోపలంద  ఈ భూభలగం ప ైనే. 
చందుర డు ర ండుగా చీలచబడ్ిన సంఘటన యొక్ూ వెలుగు అరేబియా సముదరం 

దాటి హిందూ మహాసముదర తీరానిక  చేరి ఇక్ూడ్ి హృదయాలను వెలుగుత్ో 
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నింపలంద . తుహఫతుల్ ముజాహిదవన్ లోని ఉలేి ఖనను సతయమెైనద గా భలవిస్ేత , 
దానిి మన ముస్లి మ్ స్ో దరులు డ్ాక్ుర్ గులామ్ ముహమమద్ సమరిుసుత నాిరు. 

ఎందుక్ంటే ఆయన మదరా స్ లోని హిందువుల సంసూృత ప్ుసత క్ంలో ఈ సంఘటన 

గురించి ప్రస్ాత వన ఉనిటుు  చూచి, దానిి ప్రచురించారు. దవనిి బటిు  చూస్ేత , మదార స్ 

క్ు చెంద న ఈ ధారిమక్ సంసు  దవనిలో ముందడుగు వేస్లందంటే, ఇందులో ఆశచరయ 
ప్డనక్ూరలేదు.  ఎందుక్ంటే 1300 సంవతసరాల నుండ్ీ ఈ పరా ంత్ానిక   ఆ హక్ుూ 

ఉంద . ఇతర రాష్టాు ా ల ఇస్ాి మీయ సంసులు క్ూడ్ా దవనిి అనుసరిస్ాత యని 

ఆశిసుత నాిను. 

మితుా లలరా ! నేనిప్ుపడు మీ ముందు ఉరూూ లో ప్రసంగం చేసుత నాిను. ఉరూూ భలష 

భలరతదేశంలో చాలా అభివృధ్ ు  చెంద ంద . ఇద  దేశంలోని అనిి పరా ంత్ాలోి నూ 

వాడుక్లో ఉంద . మదరా స్ లో నిరీహించబడ్ిన ఈ ప్రసంగాలు ఉరూూ భలష క్నాి 

ఇంగలిషులో ఉండవలస్లంద . దవనివలి అందరికీ లాభం చేక్ూరేద . అందువలేి  ధారిమక్ 

ప్ండ్ితులప ై ఈనాడు ఇంగలిషు భలష నేరుచకోవటం తప్పనిసరి విధ  అని 

అరథమవుతునిద . మన ప్ండ్ితులు ప్రప్ంచ భలషలనిిటిలోనూ దెైవ సందేశ్ానిి 

ప్రజలక్ు అందజేస్ే స్లు తిక  ఎదగాలని అలాి హ్ ను పరా రిుసుత నాిను.   

 

 

 

 

 

 

 

1.మలనవ్త్రీనికి ప్రిప్ూరణత కేవ్లం  
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పా్వ్కతల జీవితగాధల ద్రీరానే లభిసుత ంద్ి. 
ప్రప్ంచం అదుాత్ాలు, ఆశచరాయలు గల క్రామగారం. ఇందులో అనేక్ రకాల 

జీవులునాియి. ప్రతి జీవిక  ప్రత్ేయక్ లక్షణాలు ఉనాియి. నిరలీవ ప్దారాు లు 

మొదలు మానవుని వరక్ు దృష్లు స్ారిస్ేత , వీటిలో క్రమక్రమంగా గమనించేశక త , అరుం 

చేసుక్ునేశక త , సంక్లపశక త  వృధ్ ు  చెందుతూ ఉంటుంద . ఘన ప్దారాు ల పరా రంభ స్లుతి 

అంటే రేణువులు. వీటిలో ఎటువంటి శకీత  లేదు. ఘన ప్దారాు ల ఇతర రకాలోి  

జీవితం ఉనిటుు  క్నిపలసుత ంద . నిరుయాధ కారం లేని ప రుగుదల స్లు తి మొక్ూలోి  
క్నబడుతుంద . జంతువులోి  ఆలోచనా శక తత్ో పాటు నిరుయాధ కారం క్ూడ్ా ఉంద . 
అయిత్ే మానవునిలో గమనించే గుణంత్ో పాటు అరుం చేసుక్ునే, నిరుయం 

తీసుక్ునే సరాీధ కారాలు ఉనాియి. ఈ గరహించే శక త , అరుం చేసుక్ునే శక త , 
నిరుయం తీసుక్ునే శక త  మన బలధయతలక్ు అసలు కారణం. సృష్లు త్ాలోి ని వేటిలో ఈ 

విషయాలు తగుా తూ పో త్ాయో వాటి ప్రకారం వాటి బలధయతలు క్ూడ్ా తగుా తూ 

పో త్ాయి. నిరలీవులక్ు ఎటువంటి బలధయతలూ లేవు. మొక్ూలోి  జీవనమరణాలక్ు 

సంబంధ ంచిన కొనిి విధులు ఉనాియి. జంతువులోి  మరికొనిి బలధయతలు, 

విధులు అధ క్మవుత్ాయి. కాని మానవునిి చూడండ్ి, నియమనిబంధనలత్ో 
అనిి వెైప్ుల నుండ్ి బంధ ంచ బడ్ి ఉనాిడు. వివిధ రకాల మానవులను 

చూడండ్ి. సపృహ కోలోపయినవారు, పలచిచవారు, అవివేక్ులు, బుధ్ ుమంతులు, 

వివేక్వంతులు, అంటే వివిధ రకాలక్ు చెంద నవారు ఉనాిరు. ఈ గరహించే, అరుం 

చేసుక్ునే, సీనిరుయ శక్ుత ల హెచుచతగుా ల ప్రకారమే వారివారి విధులు, బలధయతలు 

వరితస్ాత యి. కొందరిక  బలధయతలు, సమసయలు అధ క్ంగా ఉంటే మరికొందరిక  
తక్ుూవగా ఉంటలయి.  

మరో విధంగా చూడండ్ి, గరహణశక త , ప ందేశక త , సీనిరుయం ఎంత 

తక్ుూవగా ఉంటే, దెైవం అంత అధ క్ంగా సంరక్షణా, పో షణా బలధయతలు తనప ై 
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వేసుక్ుంటలడు. క్రమక్రమంగా జీవులు శక తవంతంగా తయారవుతుని కొలద  దెైవం 

దాని శక తక  తగిన బరువు బలధయతలి దానిప ై వేస్ాత డు. కొండలను ప్రీత్ాలను 

ఎవరు సంరక్షిసుత నాిరు? జంతువుల వాయధులను, వేడి్మిని, చల తీవరతను ఎవరు 

క్నిప టుు కొని ఉనాిరు? చివరిక  శీతల, ఉషుప్రదేశ్ాలోి , కొండ పరా ంత్ాలోి , అడవి 

పరా ంత్ాలోి , ఎడ్ారులోి  జీవించే ఒకే రకానిక  చెంద న జీవాలు & జంతువుల ైనా 
వాత్ావరణ వయత్ాయసం వలి వాటి అలవాటుి , ఆహారం, ఇతర అవసరాలు వేరేీరుగా 
ఉంటలయి. వయత్ాయసం తప్పక్ుండ్ా ఉంటుంద .  

యూరప్ క్ుక్ూలోి , ఆఫ్లరకా క్ుక్ూలోి , వాటి అవసరాలోి , వాటి ప్ంజాలోి , 

వాటి వెంటుర క్లోి , ఉనిిలో, చరమంలో, రంగులోి , ఇతర విషయాలోి  చాలా వయత్ాయసం 

ఉంటుంద . ఇవి కేవలం లాభం ప ందే మారాా లు, విధానాలు మాతరమే. దవనివలి 

త్ెలస్లన విషయం ఏమిటంటే శక తక  తగినటుు  దెైవం పరా ణిక  బలధయతలను క్ూడ్ా 
క్టుబెడత్ాడు. 

మానవుడు తన ఆహారం కోసం త్ానే ఏరాపటు చేసుకోవాల. అతడు 
వయవస్ాయం దాీరా, చెటి దాీరా, త్ోటల దాీరా ప్ళ్ళనూ, ఆక్ుక్ూరలను, 

ఆహారధానాయలను సమక్ూరుచక్ుంటలడు. చల నుండ్ి, వేడ్ి నుండ్ి రక్షించు 
కోవటలనిక  సహజంగా చరమంగానీ, వెంటుర క్లుగానీ, ఉనిిగానీ ఇవీబడలేదు. 

వాటిని వివిధ దుసుత ల రూప్ంలో సీయంగా తయారుచేసుకోవాల. వాయధులను, 

గాయాలను నయం చేయటలనిక  సీయంగా క్ృష్ల చేయవలస్ల ఉంటుంద . 

మరోవెైప్ు చూడండ్ి, ఎక్ూడ ఈ శక్ుత లు బలహీనంగా ఉంటలయో, అక్ూడ 

శతుర వుల నుండ్ి రక్షణ, పరా ణరక్షణ మొదల ైన సదుపాయాలు దెైవం తనప ై 
వేసుక్ుంటలడు. వివిధ రకాల జంతువులక్ు వాటి ఆతమరక్షణ కోసం అనేక్ 

స్ాధనాలు క్లపంచబడ్ాా యి. కొనిిటిక  ప్దునెైన ప్ంజాలు, కొనిిటిక  ప్దునెైన 

ప్ళ్ళళ, కొనిిటిక  కొముమలు, కొనిిటిక  ఎగిరేశక త , కొనిిటిక  ఈతశక త , కొనిిటిక  
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వేగంగా ప్రిగ త్ేత శక త , కొనిిటిక  కాటువేస్ేశక త , కొనిిటిక  ప్ళ్ళలో విషం మొదల ైన 

స్ాధనాలు, ఆయుధాలు ఇచిచ దెైవం వాటి రక్షణా ఏరాపటుి  చేయడం జరిగింద .  

కాని ఈ పేద మానవుని దగార తనుి త్ాను రక్షంచుకోవటలనిక  ఏనుగు 

దంత్ాలు లేవు, త్ ండమూ లేదు, ప్దునెైన ప్ళ్ళళ లేవు, గోరుి గల ప్ంజాలూ 

లేవు, కొముమలూ లేవు. క్ుక్ూలాి , పాములాి , తే్ళ్ళళలా, క్ంద రలగలాి  విషమూ లేదు. 

మానవుడు అనిివిధాలా ఆయుధాలు లేని నిససహాయుడ్ిగా మిగిలాడు. కాని 

వీటనిిటి స్ాు నంలో అతనిక  గరహణశక త , క్ండబలం, బుధ్వు  జాఞ నాలు, నిరుయాధ కారం 

మొదల ైన మహాశక్ుత లు ఇవీబడ్ాా యి. ఈ శక్ుత లే అనిివిధాలా అతని బలహయ 
బలహీనతలను త్ లగిస్ాత యి. మానవుడు తన ఈ శక్ుత ల వలేి  ప దూప దూ  ప్ళ్ళళగల, 

త్ ండ్ాలు గల ఏనుగులను స్ ైతం తన అధవనంలోనిక  తీసుక్ుంటలడు. ప్దునెైన 

ప్ంజాలు, ప్ళ్ళళగల క్ూర రమృగాలను చీలచవేస్ాత డు. మహా భయంక్ర 

విషసరాపలను ప్టుు క్ుంటలడు. గాలలోని ప్క్షులను మచిచక్ చేసుక్ుంటలడు. 
నీటిలోని జీవులను బంధ స్ాత డు. ఇంకా తన ఆతమరక్షణ కోసం ఆయుధాలు, 

మందుగుండు ఇంకా ఇతర ప్రిక్రాలను తయారు చేసుక్ుంటలడు. 

మితుా లలరా! మీరు ఏ మత్ానిక  చెంద న వార రనా, మీ ఈ బలధయతలక్ు మీ 

గరహణ, నిరుయ, బుధ్వు  మొదల ైన శక్ుత లే అసలు కారణం అని అంగలక్రించక్ 

తప్పదు. ఇస్ాి మ్ లో ఈ బలధయతలక్ు శరమ అని అంటలరు. ఈ శరమ మీ 

అంతరాాహయ శక్ుత లక్ు తగినటుు  విధ ంచడం జరుగుతుంద . ఇస్ాి మ్ దెైవనియ 

మావళిని ఇలా వివరిసుత ంద . 

ا   ها ُ ناۡفًسا إَِّله وُۡسعا ُِّف ٱَّلله ل   (682-ابلقرة)   َلا يُكا

అలలా హ్ ఏ ప్ాాణిని ద్రని శకిత కి మించిన శరమకు గురిచేయడ్య.            

(అల్ బఖరహ్-286) 
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ఈ శరమ, బలధయత, విధ ని వృక్షజాతి, జంతుజాతి అంత్ేకాదు ప దూప దూ  
ప్రీత్ాలు, ఆకాశ్ాలు నిరీరితంచడ్ానిక  ముందుక్ు రాలేదు. ఖుర్ఆన్ లో మరోచోట 

అమానతుగా పేరకూనటం జరిగింద . ఈ అమానతు బలధయతను సృష్లు లో ఉని 

జీవనిరలీవాలు, వృక్షజాతి, జంతుజాతి అంత్ేకాదు ప దూప దూ  ప్రీత్ాలు, ఆకాశ్ాలు 

నిరీరితంచడ్ానిక  ముందుక్ు రాలేదు.  

 ِّ  نا ض  را ا عا نه ا
ا
  وا  موتِّ  اّسه َعا  ةا انا ما ا ال

ا
 فا  الِّ با الِّ وا  ضِّ ر  ال

ا
ا با أ   ي 

ا
 اها ن  مِّ  نا ق  فا ش  اا  ا وا ها نا ل  مِّ يا   ن  أ

ا  وا   (26-الحزاب) . وَلً هُ ا جا ومً لُ ظا  نا كا  هُ نه إِّ  انُ سا ن  ا الِّ ها لا حا

మేము ఈ అమలనతును ఆకాశ్ాల ముందూ, భూమి ముందూ, ప్రీత్రల 

ముందూ పెటాో ము.  అవి ద్రనిని మోయటానికి స్లధ్ుప్డ్లేదు. కాని మలనవ్ుడ్య 

ద్రనిి తనపెై వేసుకునరిడ్య. నిససంద్ేహంగా అతడ్య అత్రిచరరి, 
జాా నహీనుడ్ూను.(అహాాబ్-72) 

అత్ాయచారి, అవివేక , పలచిచవాడు ఇవనీి పేరమక్ు మారుపేరుి . అత్ాయచారి 
అంటే తన హదుూ లను అతి క్రమించేవాడు. ఈ గుణం మానవుని ఆచరణాశక త  
నిలక్డగా ఉండక్పో వటలనిి సూచిసుత ంద . అజాఞ ని, అవివేక  అనేవి అతడ్ి 
బుధ్వు జాఞ నాల హదుూ లను అతిక్రమించటలనిి సూచిసుత నాియి. అత్ాయచారిక  
వయతిరేక్ం నాయయశీలుడు, అజాఞ నిక  వయతిరేక్ం జాఞ ని. అయితే్ మానవుడు జాఞ నానిి, 

నాయయగుణానిి సులువుగా ప ందలేడు. వీటిని ప ందాలంటే తన ఆచరణాశక తనీ, 

మిధేయమారాా నీి, బుధ్వు జాఞ నాలను ఉప్యోగించటం తప్పనిసరి. ఖుర్ఆన్ 

ప్రిభలషలో నాయయానిక  మారుపేరు సత్ాూరయం, జాఞ నానిక  మారుపేరు విశ్ాీసం. 

ِّ العا  وا  ِّ ص  ُُ فِّ لا  انا سا الن   نه ا ر   ِّ س   إ
ِّ َله ا وا اّصه لُ مِّ عا وا وا نُ ما آ نا ي  اّله ِّ  ,اتِّ الِّ ِّالاق  و ا ب تاوااصا وا

 ِّ ب  ِّاّصه و ا ب تاوااصا  (301-العص) .وا
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కాలంసాక్షిగా ! నిససంద్ేహంగా మలనవ్ుడ్య పెదద  నష్ాో నికి గురయ్యఉనరిడ్య. 
అయ్యత్ే విశీస్లంచి సత్రకరాిలు చేసూత  ఉండేవారూ, ఇంకా ఒకరికొకరధ ప్రసపరం 

సత్రినిి గురించి, సహనరనిి గురించి బో ధించుకునేవారధ తప్ప. (అల్అస్ా-
103) 

ఈ నషుమంత్ా ఆచరణలో గల అతిక్రమించటం, జాఞ నహీనత వలినే. దవనిక  
సర రన చిక తస విశ్ాీసం. అంటే సతయజాఞ నం మరియు నాయయం అంటే సత్ాూరాయలు. 

ఈ వాసత వానిక  స్ాక్షయంగా అంటే మానవునిక  విశ్ాీసం, సత్ాూరాయల భలగయం 

క్లగనంత వరక్ు మానవుడు తీవరనష్టాు నిక  గురయి ఉంటలడని, ఇక్ూడ కాలానిి 

పేరకూనడం జరిగింద . కాలం అంటే గాధలు, చరితరలు, సంఘటనలు, చిహాిలు. 

ఇవనీి కాలం పరా రంభమయిన దగారినుండ్ి ఇప్పటి వరక్ు ఉదావిసుత నాియి. 

కారాి యిల్ అభిపరా యం ప్రకారం చరితర అంటే కేవలం గకప్పవారి జీవితగాధల 

ప్రంప్ర మాతరమే. అయిత్ే ప్రప్ంచంలో ఉదావించిన జాతులు, వరాా లు, వయక్ుత లూ 

విశ్ాీసం, సత్ాూరాయలను అవలంభించనంత వరక్ు తీవరనష్టాు నికే గురి అయి 

ఉండ్ేవారని చారితరక్ స్ాక్షయయలు ఉనాియి.  

ప్రప్ంచంలో దెైవగరంధాలు, ధారిమక్ గరంధాలు, నీతిక్ధలు, స్ామెతలు 

మొదల ైనవి ఉనాియి. అత్ాయచారం, అజాఞ నం, అవిశ్ాీసం, నాయయం, సత్ాూరాయల 

రంగులత్ో నిండ్ి ఉనాియి. ఒక్వెైప్ు అత్ాయచారం, అజాఞ నం, చెడు, అంధకారం, 

మరోవెైప్ు నాయయం, సత్ాూరయం, మంచి, వెలుగుత్ో క్ూడి్న స్ామెతలు, నీతి క్ధలు, 

గాధలు, చరితరలు ఉనాియి. మానవ బలధయతలను స్వీక్రించిన వారిని 

ప్రశంస్లంచడం జరిగింద . నిరాక్రించిన వారిని గురించి చెడుగా ప్రస్ాత వించటం 

జరిగింద . యూనానీ అలడ్, రూమీపేరిల్ లాటూస్, ఈరానీ ష్టాహాిమ, హిందవ 
మహాభలరత్, రామాయణం, గలత మొదల ైనవనీి ఏమిటి? ప్రతి జాతిలోని వారి 

మహాప్ురుషుల జీవిత్ాలోి ని జరిగిన మంచీ, చెడుల పో రాటలలు, సంగార మాలు, 

యుధ్ాు లు, సత్ాయసత్ాయలు, పాప్ప్ుణాయల గుణపాఠం నేరేప గాధలు. వీటివలి 
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ప్రతిజాతి చెడు, దురామరాం, అవిశ్ాీసం, ధ కాూరాల చెడు ఫలత్ాల నుండ్ి 
తపలపంచుకొని నాయయం, ధరమం, విశ్ాీసం మొదల ైన ఉప్మానాల నుండ్ి లాభం 

ప ందాలని. 

త్ౌరాతు, ఇంజీలు, జబూర్ మరియు ఖుర్ఆన్ లోని అనేక్ అంశ్ాలు 

క్ూడ్ా ఇలాంటివే. అత్ాయచారుల, అలిరిమూక్ల, అవిశ్ాీసుల జాతులు మరియు 

వారి వయక్ుత ల ప్తనం, వినాశనం, అదేవిధంగా నాయయశీలురు, ప్ుణాయతుమలు, 

విశ్ాీసులు గల జాతులోి ని వయక్ుత ల అదృషుం, స్ాఫలయం, విజయం మొదల ైన వాటి 
ఉప్మానాలు ఉనాియి. వాటిని విని అత్ాయచారులు నాయయశీలురు కావాలని, 

హింస్లంచేవారు ప్ుణాయతుమలు కావాలని, అవిశ్ాీసులు విశ్ాీసులు కావాలని. 

అందువలేి  అంతిమ ప్రవక్త (స)క్ు ముందు ప్రతియుగంలో ప్రతిదేశంలో అలాి హ్(త) 

సందేశహరులను ప్ంపాడు. వారు తమ జాతుల ముందు తమ జీవిత్ానిి 

ఆదరశంగా చూపాలని. వారిజాతి అంత్ా లేదా వారిలోని ప్ుణాయతుమలందరూ 

స్ాఫలయం ప ందాలని. చివరిగా అంతిమ ప్రవక్త (స)ను ప్ంప్డం జరిగింద . ప్రప్ంచ 

ప్రజలందరి కొరక్ు తన ఆదరశ జీవిత్ానిి విడ్ిచి వెళ్ళళలని. ప్రవక్త (స) నోటిదాీరా 
శ్ాశీతంగా ఖుర్ఆన్ ఈ విధంగా ప్రక్టించింద . 

ِّ  د  قا فا 
  هِّ لِّ ب  قا  ن  ا مِّ رً مُ عُ  م  كُ ي  فِّ  ُت ث  بلا

ا
َا لا فا أ (32-يونس) ونا لُ قِّ ع     

నేను ఇంతకు ముందు నుండీ మీ మధేి నర జీవిత్రనిి గడిప్ాను.                                               

ఈ మలతాం మీరధ గమనించరా? (యూనుస్-16) 

ఈ వాక్యంలో దెైవవాణి తన ప్రవక్త  యొక్ూ జీవిత చరితరను దెైవదౌత్ాయనిక  
స్ాక్షయంగా పేరకూంద . ఏదేమెైనా చరితర ప్ుటలోి  వేలమంద  మహాప్ురుషులు 

ఉనాిరు. తమ తరువాత తరాల కోసం తమ జీవిత్ానిి ఆదరశంగా వదల వెళ్ళళరు. 

ఒక్వెైప్ు రాజుల, చక్రవరుత ల వెైభవాలత్ో క్ూడ్ిన సభలునాియి. మరోవెైప్ు 
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స్ ైనాయధ ప్తుల యుధ్ుస్ ైనాయలు ఉనాియి. ఒక్వెైప్ు విజయోత్ాసహంత్ో క్ూడ్ిన 

స్ ైనిక్ బలగాలు ఉనాియి. ఒక్వెైప్ు క్వుల క్విత్ాీలత్ో నిండ్ిన సభలు 

ఉనాియి. మరోవెైప్ు ధనిక్ుల సుతిమెతత ని ద ండులు, నిగనిగలాడుతుని 

ఇనప పటటు లు ఉనాియి. వీరిలో ప్రతి ఒక్ూరి జీవితం తమ వెైప్ు ఆక్రిిసుత ంద . 
వీరందరి జీవిత్ాలోి నూ ఆక్రిణ ఉంద . అదేవిధంగా ప్రప్ంచంలో పాలంచిన 

పాలతులోి  ఒక్ ప్రత్ేయక్రంగు క్నబడుతుంద . అదేవిధంగా నమూూ ద్, ఫ్లర్ఔన్, 

అబూజహి్, అబూలహబ్ ల జీవిత్ాలు ఉనాియి. ఖారూన్ ద  మరో విధమెైన 

జీవితం.  

ఏదేమెైనా ప్రప్ంచంలో వేలాద  రకాల జీవిత్ాల ఉప్మానాలు ఉనాియి. 

ఇవనీి మానవ జీవిత్ానిక  సంబంధ ంచినవే. అయిత్ే ఎవరి జీవితం 

మానవులందరికీ ఆదరశమెైనదో , లాభదాయక్మెైనదో , అనుసరించదగాదో  మీరు 

చూప టుగలరా? వీరిలో గకప్ప అజేయులు, స్ ైనాయధ ప్తులు ఉనాిరు. వీరు తమ 

క్రవాలాలత్ో ప్రప్ంచానిి గడగడలాడ్ించారు. కాని మానవ క్ళ్ళయణానిక , 
శ్రరయసుసక్ు వారు ఏదెైనా ఆదరశం వదలవెళ్ళళరా? వారి ఖడ్ాా లు యుధ్ు  
మెైదానానిి దాటి మానవతీం చిక్ుూక్ుని మూఢ నమమకాలను, మూఢ 
విశ్ాీస్ాలను ప్టలప్ంచలు చేస్ాయా? మానవ ప్రసపర సంబంధాలను 

సంసూరించాయా? మానవ సమాజానిి సరిద దాూ యా? మానస్లక్ విచారాలక్ు, 

దు:ఖాలక్ు ఏదెైనా చిక తస చూప టలు యా? మానవ హృదయాలక్ు అంటుక్ుని 

అప్రిశుభరతను, తుర ప్ుపను త్ లగించాయా?  మన నెైతిక్ విలువలక్ు, క రయలక్ు 

ఏదెైనా గకప్ప స్ాు నానిి క్లపంచాయా? 

ప్రప్ంచంలో గకప్పగకప్ప క్వులు క్ూడ్ా జనిమంచారు. కాని ఊహా 

ప్రప్ంచానిక  చెంద న ఈ శూరులు వాసత వ ప్రప్ంచంలో ప్నిక రాని వారుగా 
ప్రిగణించబడ్ాా రు. అందువలేి  అఫ్ాి తూన్ పాలనావయవసులో వీరిక  ఎటువంటి 
స్ాు నమూ దక్ూలేదు. హౌమర్ నుండ్ి ఈనాటి వరక్ు కొద ూ క్షణాల ఉత్ాసహం, 
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సందడి్ని సృష్లుంచడం, ఊహాలోక్ంలోని తియయటి బలధను ప్రిచయం చేయటం తప్ప 

మానవులక్ు జీవిత క్ష్టాు లను, బలధలను దూరంచేస్ే ఎటువంటి సలహాను 

ఇవీలేక్పో యారు. ఎందుక్ంటే వీరి తియయటి ప్లుక్ుల వెనుక్ ఆదరశమెైన 

ఎటువంటి ఆచరణా లేక్పో వడమే. అందువలి ఖుర్ఆన్ ఇలా వివరించింద . 

ا اا , نا اؤُ الغا  مُ هُ عُ بِّ ته يا  آءُ را عا اّش   وا    را تا  م  ّ
ا
ِّ فِّ  م  هُ نه أ

 ُُ ُ قُ يا  م  هُ نه اا  وا  ونا يمُ هِّ يُ  ادر وا     ا َلا ما  ونا وّ
ا وا اّصه لُ مِّ عا  وا وا نُ آما  ينا  اّلِّ إَله  , ونا لُ عا ف  يا   (662-662-اّشعراء. ) اتِّ الِّ

ఇక కవ్ులు, వారి వెనుక మలరగ భాషుో లే నడ్యసాత రధ. వారధ పా్తిలోయలో ద్రరి 
తప్పటాన్ని, త్రము ఆచరించని ద్రనిని చెప్పటాన్ని న్నవ్ు చూడ్టం లేద్ర? 

అయ్యత్ే విశీస్లంచి సత్రకరాిలు చేస్ేవారధ తప్ప.(224-227) 

ఖుర్ఆన్ వీరి ప్రభలవంలేని తీపల ప్లుక్ుల వాసత వానిి వివరిసూత  వీరు 

ఊహాలోకాలోి  తచాచడుతూ ఉంటలరని,  వీరిలో విశ్ాీసం, సత్ాూరాయలు నామ 

మాత్రా నిక రనా ఉండవని పేరకూంద . వారు ఏమాతరం విశ్ాీసం, సత్ాూరాయలను 

అవలంభించినా వారి మాటలోి  తప్పక్ుండ్ా కొంత్ెైనా ప్రభలవం ఉంటుంద . అందువలేి  
వీరు, రుజుమారా సందేశం, సంసూరణ వంటి మహాకారాయలను నెరవేరచలేరు. 

సీయంగా కాలచరితర దవనిక  స్ాక్షయంగా ఉంద . 

తతీవేతత లు, విదాయవేతత లు తమ బుధ్వు , వివేకాలను ఉప్యోగించి 

విశీరూప్ురేఖలేి మారిచవేస్ారు. వీరు ఈ వింత విశీంలోని ఆశచరయక్రమెైన తమ 

అభిపరా యాలను ముందుంచారు. కాని వీరుక్ూడ్ా రుజుమారాా నిక  సంబంధ ంచిన 

ఎటువంటి చితరప్టలనీి చూప్లేక్పో యారు. ఇంకా మానవ విధులక్ు 

సంబంధ ంచిన ఎటువంటి చితరప్టలనీి చూప్లేక్పో యారు. మానవ విధులోి  క్ూడ్ా 
ఎటువంటి సహాయ సహకారాలను అంద ంచలేక్పో యారు. ఎందుక్ంటే, వీరి 



17 

 

అభిపరా యాల, ఆలోచనల, సూత్ార ల వెనుక్ ఎటువంటి సదాచరణల ఉప్మానాలూ, 

ఆదరాశలూ ఉండ్ేవికావు. 

అరసూత  అనే ఆయన నెైతిక్ విలువలను పరా రంభించాడు. ప్రతి 

యూనివరిసటీలో వాటిని గురంిచి గకప్పగకప్ప ప్రసంగాలు జరిగేవి. వాటి వివరణప ై 
ప్రసంగించటం జరిగేద . అయితే్, వాటిని చద వి లేదా విని మానవులోి ని ఎంతమంద  
మంచి మారాా నిి అవలంభించారు?. ఈనాడు ప్రప్ంచంలో ప్రతి యూని వరిసటీలో 
నెైతిక్తక్ు సంబంధ ంచిన ప దూప దూ  ప ర ఫ్ సరుి  ఉనాిరు. కాని వారి నెైతిక్విలువల 

జాఞ నం, ప్రమారుం, రహసయం విదాయలయాల నాలుగు గోడలమధయ నుండి్ బయటక్ు 

రానేలేదు. బయటక్ు రాగలదా? ఎందుక్ంటే వాళ్ళళ బయటక్ు వచిచనా, వాళ్ళ 

ప్రవరతన స్ామానుయలక్ంటే ఏమాతరం వేరుగా ఉండ్ేద కాదు. మానవుడు 
చెవులదాీరా కాదు క్ళ్ళదాీరా రూప ందుత్ాడు. 

ప్రప్ంచంలో ప దూప దూ  చక్రవరుత లు, రాజులు క్ూడ్ా వచాచరు. వీరు ఎప్ుపడూ 

నాలుగు విషయాలప ైనే పరా ధానయత ఇచేచవారు. 1) ప్రజల పరా ణాలను, ధనానిి 

దోచుకోవడం. 2) ఒక్ దేశ్ానిి నాశనంచేస్ల మరో దేశ్ానిి స్ాు పలంచడం. 3) ఒక్ 

జాతిక  నషుం క్లగించి, మరో జాతిక  సహాయం చేయడం. వీరి ఈ వయవహారానిి 

మహారాణి సబల వృత్ాత ంతంలో ఖుర్ఆన్ ఇలా పేరకూంద . 

ِّ  وكا لُ مُ اّ نه إِّ  ا  ةا زه عِّ وا اا لُ عا جا  ا وا واها دُ سا ف  اا  ةً يا ر  وا قا لُ ُا ا دا ذا ا  (12-انلمل.) ةً له ذِّ ا اا ها لِّ ه  ا

నిససంద్ేహంగా చకరవ్రధత లు ఏ ద్ేశంలోనైెనర పా్వేశిస్ేత , ద్రనిి నరశనం చేస్ల 
వేసాత రధ. ఇంకా అకకడి పా్జలను అవ్మలనంప్ాలు చేసాత రధ.(అనిమా్-34) 

4) వారి ఖడ్ాా లు జనవాస్ాల నుండ్ి, ప్రజలనుండ్ి నేరగాళ్ళను దూరం చేస్ాయి. 

కాని ఏకాంతంలో, అంత రంగంలో దాగిఉని నేరగాళ్ళను వారించలేక్ పో యాయి. 

వారు బజారులోి , రహదారులోి  శ్ాంతిభదరతలు స్ాు పలంచారు. కాని హృదయాలోి  
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ప్రశ్ాంతతను స్ాు పలంచలేక్పో యారు. దేశ వయవసును సంసూరించారు. కాని ఆతమల 

నివాసపరా ంత్ానిి సరిద దూలేక్పో యారు. నిజం చెపాపలంటే, అనిి రకాల మానస్లక్ 

చెడు వినాశనం వీరి సభల నుండ్ే బయలుదేరి అనిి వెైప్ులా వాయపలంచింద . 
స్లక్ందర్, స్వజర్ వంటి గకప్పగకప్ప చక్రవరుత లు మనకోసం ఏదెైనా ఆదరశం వదల 

వెళ్ళళరా?  

గకప్పగకప్ప రాజాయంగవేతత లు అప్పటి నుండ్ి ఇప్పటి వరక్ు జనిమసూత  

ఉనాిరు.  కాని వారి చటలు లక్ు శ్ాశీత స్ాథ నం లభించలేదు. వారి అనుచరులక్ు 

ఆతమశుధ్ ు  రహసయం లభించలేదు. తరువాతి తరాల వారు తప్ుపడు తీరామనాలుగా 
ప్రిగణిసూత , వాటిని రదుూ  చేస్ారు. తమ ఇష్టాు లక్ు అనుగుణంగా మరో చటలు నిి 

తయారుచేసుక్ునాిరు, మానవ సంసూరణ కోసం మాతరం కాదు. ఈనాడు క్ూడ్ా 
అదే ప్రిస్లు తి చలామణిలో ఉంద . ఈ ప్రజాస్ాీమయ దేశ్ాలోి  క్ూడ్ా ప్రిస్లు తి ఇలాగే 
ఉంద . చటుసభలు, శ్ాసన సభలు ఏరాపటు చేయబడుతునాియి. కాని ఈ సభలు 

నిని చేస్లన చటలు నిి ఈనాడు రదుూ  చేసుత నాియి. ఇదంత్ా ప్రజలకోసం కాదు, 

ప్రభుత్ాీల కోసం జరుగుతుంద . 

పలాయమితుా లలరా! మానవులోి ని ఉనిత వరాా లక్ు చంెద నవారు, మానవ 

సమాజానిక  ఏదో  లాభం చేక్ూరుచత్ారని ఆశలు ఉని ప్రతి ఒక్ూరినీ మనం 

చూస్ాము. బలగా ఆలోచించండ్ి ! ఇప్ుపడు ప్రప్ంచంలో మారాదరశక్ వెలుగు, 

మంచి క రణాలు ఎక్ూడునాి, ఏకాగరత హృదయాలోి  నిరమలతీం ఎక్ూడునాి అద  
కేవలం ప్రవక్తల, సందేశహరుల బో ధనల, హితబో ధల ఫలతమే. కొండ 

గుహలోి నెైనా, అడవులోి నెైనా, నగరాలోి నెైనా, ఎక్ూడ్ెైనా దయ, నాయయం, పేదల 

సహాయం, అనాధల సంరక్షణ, సత్ాూరాయల గురించి త్ెలస్ల ఉంటే, అద  ప్రవక్తల 

సంఘంలోని ఎవరో ఒక్రి సందేశం, పలలుప్ుల యొక్ూ శ్ాశీత ప్రభలవమే. ఖుర్ఆన్ 

బో ధనల ప్రకారం  
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 ِّ ِّ  ةر مه اُ  ن  مِّ  نه ا لا  َله ا  (24 -فاطر) ير  ذِّ ا نا ها ي  فِّ  ُا

పా్తి జాతిలోనూ హ చచరించేవాడ్య వ్చరచడ్య. (ఫాతిర్-24) 

ادر  ِّ قاو مر ها
 (7-ّرعد)وا لُِّك 

పా్తి జాతికి ఒక మలరగదరశకుడ్య ఉనరిడ్య. (అరరఅద్-7) 

ఈనాడు ప్రతి జాతిలోనూ, ప్రతి దేశంలోనూ వీరి శుభలల వెలుగు మాతరమే 

క్నబడుతుంద . అనిి వెైప్ులా వారి హిత్ోప్దేశ్ాలే వినబడు తునాియి. ఆఫ్లరకాక్ు 

చెంద న క్ూర రుడ్ెైనా, యూరప్ క్ు చెంద న గకప్ప వయక త  అయినా, అందరి 
హృదయాలలో ప్రశ్ాంతత వీరి బో ధనల వలేి  స్ాధయం అవుతుంద . జరుగుతునిదవ 
అదే. ప ైన పేరకూనబడ్ిన ఉనిత ప్రముఖులోి  అందరిక్ంటే ఉనిత వరాం ప్రవక్తలదే. 

వీరు చక్రవరుత లాి  శరలరాలప ై కాదు, హృదయాలప ై ప్రిపాలన చేస్ాత రు. వారి రాజయం 

భూలోక్ రాజయం కాదు, మానవ హృదయాలే వారి రాజయం. స్ ైనాయధ ప్తులాి  

క్రవాలాలు ప్టుు క్ుని ఉండరు. వీరు చెడులను, పాపాలను వెంటనే త్ లగిస్ాత రు. 

వీరు ఊహాలోకాలోి  త్ేలాడ్ే క్వులు కాదు. కానీ వారి నోటి తియయటి ప్లుక్ుల 

రుచివలి, ఇప్పటి వరక్ు మానవుల చెవులు ఆనందం ప ందుతునాియి. 

వాసత వంగా వారు చటుసభుయలు, శ్ాసన సభుయలుగా వయవహరంిచలేదు. కాని వారు 

మరణించి వందల ఏళ్ళళ గడచినా, వారి బో ధనలు చటలు లాి , శ్ాసనాలాి  ప్ని 

చేసుత నాియి. ఇవి ప్రజలప ైనే కాదు, పాలక్ులప ై, నాయయస్ాు నాలప ై క్ూడ్ా తమ 

ప్టుు  బిగించి ఉంచాయి. ఎటువంటి త్ేడ్ా లేక్ుండ్ా అందరిప ైనా 
కొనస్ాగుతునాియి. ఇక్ూడ ధరామనిి గురించి, నమమకాల గురించి ప్రశ్రి లేదు. 

ఇక్ూడ ప్రశింత్ా ఆచరణా చరితరద . ఈ సంఘటన జరిగిందా లేదా? అనేదే. 
పాటలీప్ుతరరాజు, అశ్రక్ుని ఆదేశ్ాలు కేవలం రాతి ప్లక్లప ై చెక్ూబడ్ి ఉనాియి. 
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కాని బుధ్ుు ని ఉప్దేశ్ాలు హృదయ ప్లకాలప ై చెక్ూబడ్ి ఉనాియి. ఉజీయిని, 

హస్లత నాప్ూర్, క్నోిజ్ మొదల ైన పరా ంత్ాల రాజుల ఆదేశ్ాలు చెరిగి పో యాయి. కాని 

ధరమశ్ాస్ాత ా లు ఇప్పటి వరక్ు చెలామణిలో ఉనాియి. బలబుల్ లో అందరి క్ంటే 

ముందు చటలు లు తయారు చేస్లన రాజు హమురాబీ చటలు లు అనేక్ సంవతసరాల 

క రతమే మటిులో క్లస్ల పో యాయి. కాని ఇబలర హీమ్ (అ) బో ధనలు ఇప్పటి వరక్ు 

సజీవంగా ఉనాియి. ఫ్లర్ఔన్ యొక్ూ ‘అనా రబుాక్ుముల్ ఆలా’ అనే నినాదం ఆ 

ఒక్ూ ద నమే వినిపలంచింద . కాని మూస్ా(అ) గకప్పతనానిి ప్రప్ంచం ఈనాడు 
క్ూడ్ా కొని యాడుతుంద . స్ో లన్ తయారు చేస్లన చటలు లు ఎనిిరోజులు 

నడ్ిచాయి? కాని త్ౌరాతులోని ద వాయదేశం ఈనాడు క్ూడ్ా  నాయయ తూనిక్లో 
ఉంద . ఈస్ా(అ)ను నాయయస్ాు నంలో దోష్లగా నిలబెటిున రోమన్ చటలు లు, శత్ాబలూ ల 

క రతమే అదృశయ మయాయయి. కాని ఈస్ా(అ) బో ధనలు మాతరం ఈనాడు క్ూడ్ా 
పాపాతుమలను ప్ుణాయతుమలుగా, నేరసుత లను ప్రిశుధ్ుు లుగా మలచటంలో 
నిమగిమయి ఉనాియి. మకాూక్ు చెంద న అబూ జహల్, ఈరాన్ క్ు చెంద న 

క స్రా , రోమ్ క్ు చెంద న ఖ ైసర్ ల ప్రభుత్ాీలు ప్తనమయాయయి. కాని మదవనా 
ఆధాయతిమక్ చక్రవరిత  గతించిన తరువాత క్ూడ్ా ఆయన ఆదేశ్ాలు నిరాటంక్ంగా 
కొనస్ాగు తునాియి. 

ప్ాఠకులలరా! నా వెనుక్టి ప్రసంగానిి విని మీరు సంతృపలత  చెంద నటియిత్ే, ఇద  
కేవలం నమమకాల వలి కాదు, స్ాక్షయయధారాలవలి, ఆచరణా చరితర వలి మీ 

మనసులో నమమక్ం చోటు చేసుక్ుంద . మానవతీం వాసత వ లాభం గురించి, 

సదాచరణల గురించి, నెైతిక్తల అభివృధ్ ు  గురించి, హృదయాల ప్రిశుధ్ుతల 

గురించి, మానవశక్ుత లోి  మిధేయమారాా నిి విధ ంచడం గురించి, సఫలయతిం 

ఎవర రనా చేస్ల ఉంటే, అద  కేవలం ప్రవక్తల వరామే. వీరు దెైవసందేశరులుగా 
వచాచరు. ప్రప్ంచానిక  దెైవబో ధనలి, రుజుమారాా నిి చూపారు. అంత్ేకాదు తమ 

తరాీత ప్రజలు జీవితం గడప్డ్ానిక  ఒక్ రుజుమారాం వదల వెళ్ళళరు. వీరి 
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బో ధనల, ఆచరణల దాీరా చక్రవరుత లు, రాజులు, ప్రజలు, ధనవంతులు, 

పేదవారు, జాఞ నులు, అజాఞ నులు అందరూ సమానంగా లాభం ప ందుతునాిరు.   

ُ نا ب  ها وا وا  ِّ  ا لا ِّ ذُ  ن  مِّ  وا  ُل ب  قا  ن  ا مِّ نا ي  دا ا ها وحً نُ  ا وا نا ي  دا  ها ُكه  وبا قُ ع  يا  وا  حقا س  ا  دا اوُ دا  هِّ تِّ يه ر 
ِّ ذا كا  وا  ونا هرُ  وىس وا مُ  وا  فا وسُ يُ  وا  وبا ي  اا  وا  نا مي  لا سُ وا  ِّ سِّ ح  ى اّمُ زِّ نا   كا اّ ا يه رِّ كا زا وا  .يا ن
ِّ يىس وا عِّ   وا ح  يا وا  ا ا ل  اسا ل  ِّ وا  .يا حِّ لِّ اّصه  نا مِّ  ُُ ُ يُ  وا  عا سا اليا  وا  يلا اعِّ ما س  ا ُ  وا  سا ون  ُكا ا وا وطً ّ
ا ا َعا نا ل  ضه فا  ِّ آبا  ن  مِّ  وا  .يا مِّ  العاّ ِّ ذُ  وا  م  هِّ ائ ِّ  وا  م  هِّ تِّ ي  ر  ِّ وا ُ  ا ِّ  م  ينهُ دا ها  وا  م  نهُ ي  با تا اج  وا  م  هِّ ان ىل ا

ا  ِّ  .يمر قِّ تا س  مُ  اطر صِّ ِّ دِّ ه  يا  ى اَّللِّ دا هُ  كا ذّ ا  ن  ما  هِّ ى ب ِّ ادِّ با عِّ  ن  مِّ  اءُ شا ي  وا  ه
ا ا اا  و  ّ ا كُ ش   طا بِّ وا لا

ِّ ولاُ  .ونا لُ ما ع  وا يا نُ ا كا ما  م  هُ ن  عا  ِّ  كا ئ
ِّ فا   ةا وه بُ انل   وا  ما ك  الُ  وا  ابا تا اّكِّ  مُ نهُ ي  تا آ ينا اّله  ن  ا

ِّ  ر  فُ ك  يا  ِّ نا ّكه  وا  د  قا فا  ءِّ َلا ؤُ اهها ب ِّ سُ ي  لا  اومً ا قا ها ا ب ِّ ها وا ب ِّ  كا ولئِّ اُ  .ينا رِّ كفِّ ا ب  ى اَّللُ دا ها  ينا اّله
ِّ  م  د هُ هُ بِّ فا  ِّ رً ج  اا  يهِّ لا عا  م  كُ ئلس    اا َلا  ل  قُ   ه  دِّ تا ق  ا ِّ  وا هُ  ن  ا ا ِّ ك   ذِّ َله ا ا ل  رى ّ -النعام) .يا مِّ عاّ

82-00)  
మేము ఇబాా హీముకు, అతని జాతికి వ్ితిరేకంగా పా్సాద్ంిచిన సూచన ఇది్. మేము 
కటరిన వారికి ఉనిత సాు నరలను పా్సాద్ిసాత ము. వాసత వ్ంగా న్న పా్భువ్ు 
వివేకవ్ంతుడ్య, అన్ని త్ెలిస్లనవాడ్ూను. మేము అతనికి ఇసాా ఖ్, యలఖూబ్ లను 
పా్సాద్ించరము. పా్తి ఒకకరికి మేము సనరమరగం చూపలంచరము. అంతకు ముందు 
నూహ్ ను ఇంకా అతని సంతతిలోని వార ైన ద్రవ్ూదు, సుల ైమలన్, అయూిబ్, 

యూసుఫ్, మూసా, హారూన్ లకు కూడర సనరమరగం చూపలంచరము. ఈ విధంగా 
మేము సజానులకు పా్తిఫలం పా్సాద్ిసాత ము. జకరియలి, యహాి, ఈసా, ఇలలిస్ 

లకు కూడర, వీరిలో పా్తి ఒకకరూ సజానులే. ఇసామయ్యీల్, అల్ యసఅ, యూనుస్, 

లూత్ లకు. వీరిలో పా్తి ఒకకరికీ మేము పా్ప్ంచ పా్జలపెై ఘనతను 
పా్సాద్ించరము. ఇంకా వారి త్రత మత్రత తలనూ, వారి సంత్రనరన్ని, వారి 
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సో దరధలను మేము అనుగరహించరము. వారికి రధజు మలరగం వెైప్ునకు ద్రరి 
చూప్ాము. ఇద్ి అలలా హ్ మలరగదరశకతీం. ద్రని ద్రీరా తన ద్రసులలో త్రను కటరిన 

వారికి సనరమరగం పా్సాద్ిసాత డ్య. ఒకవేళ వారధ కూడర సాటి కలిపంచి ఉంటే, వారధ 
చేస్లనదంత్ర నరశనం అయ్యఉండేద్ి. మేము గరంధరనిి, వివేకానిి, ద్ెైవ్ద్ౌత్రినిి 

పా్సాద్ించినవారధ వీరే. ఒకవేళ వారధ ద్రనిని విశీస్లంచటానికి తిరసకరిస్ేత , మేము 
ఈ అనుగరహానిి వేరేవాళళకు అప్పగించరము. వారధ ద్రనిని తిరసకరంిచేవారధకారధ. 
వారే అలలా హ్ తరప్ు నుండి మలరగ  దరశకతీం ప్ ంద్ినవారధ. వారి మలరాగ నేి న్నవ్ు 
అనుసరించు. (అల్ అన్ఆమ్-84-90) 

ఈ శుభవచనాలోి  మానవ మారాదరశక్త్ాీనిక , రుజుమారాా నిక  ఒక్ ప్రత్యేక్ 

వరాం నుండ్ి వివిధ పేరిను పేరకూనడం జరిగింద . వీరిని అనుసరించి, అనుక్రించి 

మనం మన మానస్లక్ రుగమతలను, నెైతిక్ బలహీనతలను త్ లగంిచగలం. ఇదే ఆ 

ఉతత మ వరాం. అలాి హ్(త) వీరిని ప్రప్ంచ పరా ంత్ాలనిిటిలోనిక  ప్ంప్డం జరిగింద . 
ప్రప్ంచ భలషలనిిటిలోనూ సందేశ్ాల వెలుగును వాయపలంప్జేయటం జరిగింద . 
ఈనాడు మానవుని వదూ  ఉని స్ాఫలయం, నెైతిక్ భలగయం, సదాచరణలు 

మొదల ైనవనీి వీరి శుభలల వలేి  లభించాయి. మీకోసం ప్రతిచోట తమ 

అడుగజాడలను వదల వెళ్ళళరు. ఈనాడు ప్రప్ంచ ప్రజలు వీటిని అనుసరించి 

స్ాఫలాయనిి కోరుతునాిరు. 

నూహ్(అ) సందేశ ఉత్ాసహం, గడగడలాడ్ించిన ఇబలర హీమ్(అ) 

ఏక్దెైవతీం, ఇస్ాా ఖ్ తండ్ిర వారసతీం, ఇస్ామయిళల్(అ) దయాగుణం, మూస్ా (అ) 

క్ృష్లప్రయత్ాిలు, హారూన్(అ)  సతయసంధత, యాఖూబ్(అ)  స్వీక్రణ, సతయం 

కోసం దావూద్(అ) ఆందోళ్న, సుల ైమాన్(అ)  వివేక్ం, జక్రియాయ(అ)  ఆరాధన, 

యహాయ(అ) స్ శీలయం, ఈస్ా(అ) దాసయం, యూనుస్(అ) తన తప్ుపను 

ఒప్ుపకోవటం, లూత్(అ) వీరతీం, అయూయబ్(అ) సహనం, వీరే ఆ వాసత వ శిలప 
కారులు. వీరి వలేి  మన మానస్లక్, నెైతిక్విలువల ప్రప్ంచం క్లక్లలాడుతుంద . 
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ప్రప్ంచంలో ఈ సదుా ణాలు ఎక్ూడ క్నిపలంచినా, అంత్ా వీరి చలవే. ఈ మహా 
ప్ురుషుల ఉప్మానాల, ఆదరాశల ఫలతమే. 

మానవులక్ు మంచి సమాజం, మంచి సంసూృతి, ప్రిప్ూరు  సంత్ోషం, 

విశీంలో ఉనిత స్ాు నం ప్రస్ాద ంచటంలో మానవులోి ని వివిధ వరాా ల కారయక్రతల 

ప్రధాన పాతర ఉంద . ఖగోళ్ శ్ాసత రజుఞ లు నక్షత్రా ల మారాా లను క్నుగకనాిరు. 

శ్ాసత రవేతత లు వసుత వుల ప్రత్యేక్తలను గూరిచ త్ెలపారు. వెైదుయలు వాయధులక్ు 

మందులు క్నుగకనాిరు. నిప్ుణులు భవనాల నిరామణానిి క్నుగకనాిరు. 

పారిశ్ార మిక్ వేతత లు వృతుత లను క్నుగకనాిరు. వీరందరి క్ృష్ల ప్రయత్ాిలవలి ఈ 

ప్రప్ంచం ప్రిప్ూరుమయియంద . కానీ మన మానస్లక్ శ్ాంతి ప్రప్ంచానిి స్ాు పలంచిన 

ఈ మహప్ురుషులకే మనమందరం క్ృతజఞతలు త్ెలుప్ుకోవలస్ల ఉంద . 
ఎందుక్ంటే, వీరే మన అంతరాత చెడు గుణాలను సరిద దాూ రు. మన మానస్లక్ 

వాయధులక్ు ఔషధాలు క్నిప టలు రు. మన మనోభలవాల, ఊహల, నిరుయాల 

చిత్రా లను సరిద దాూ రు. మన హృదయాలను ఒక్ గాడ్ిలో ప టలు రు. దవని వలి 

ప్రప్ంచంలో సర రన సంసూృతి, సమాజం ప్రిప్ూరు  రూప్ం దాలచంద . నెైతిక్త, చరితర 
మానవునిక  ప్రధానమని త్ేలంద . మంచి, సత్ాూరాయలు ఆచరణా మెైదానంలో 
అందచందాలుగా నిలచాయి. దెైవానిక  దాసునిక  మధయ సంబంధం ప్టిషుం 

అయియంద . ఆద లో చేస్లన వాగాూ నం మనక్ు గురుత క్ు వచిచంద . ఒక్వేళ్ మనం 

మానవ సమాజంలోని ఈ రహస్ాయలు మంచి, అదృషుం మొదల ైన ప్రవక్తల 

బో ధనలను త్ెలుసుకోక్పో త్ే, ఈ ప్రప్ంచం ప్రిప్ూరు  స్లు తిక  చేరి ఉండ్ేదా? అందుకే 
ఈ మహాప్ురుషుల ైన ప్రవక్తల ఉప్కారం మనప ై ఎంత్ో ఉంద . మనలో ప్రతి 

ఒక్ూరూ ఏ జాతిక , ఏ వరాా నిక , ఏ దేశ్ానిక  చెంద న వార రనా సరే, వీరిప్టి 

క్ృతజుఞ లుగా మెలగాల. దవనేి ఇస్ాి మ్ లో సలాతువససలామ్ అంటలరు. దవనిి 

ఎలిప్ుపడూ వారి పేరిత్ో పాటు ప్లక్డం జరుగుతుంద . 
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జనులలరా! ఈ ప్వితర జనులు తమ తమ కాలాలోి  వచిచ వెళిళపో యారు. ఈ 

విశీంలో ఏదవ శ్ాశీతంగా ఉండదు. వారు ఎంత ప్వితుర ల ైనా, ప్రిశుధ్ుు ల ైనా, 
నిషూలంక్ుల ైనా వారిక  శ్ాశీత జీవితం లభించ లేదు. అందువలి వారి తరువాత 

మానవ మారాదరశక్త్ాీనిక  ప్నిక  వచేచద  వారి జీవిత్ాలోి  వరా యబడ్ిన వారి 
ఆదరాశలు, బో ధనలు, ఉప్దేశ్ాలు మొదల ైనవి. ఇవి తప్ప మరేమీ మనక్ు లాభం 

చేక్ూరచలేవు. మరో మారామూ లేదు. 

ప్రప్ంచ పరా చీన విదయలు, వృతుత లు, అభిపరా యాలు, ప్రిశ్రధనలు, 

సంఘటనలు, ప్రిస్లు తులు త్ెలుసుకోవడ్ానిక  ఇవి తప్ప మరో మారాం లేదు. వీటినే 

మనం జీవిత గాధలుగా, చరితరగా పలలుసుత నాిం. మన జీవిత్ాలోి  ఎనోి విధాలుగా 
ఎనోి సంఘటనలు జరగవచుచ, వాటిలో గుణపాఠం, దూరదృష్లి  కానరావచుచ. 

కాని మన నెైతిక్త, మానస్లక్ జీవిత ప్రిప్ూరుతక్ు ప్రిశుధ్ుతక్ూ కేవలం 

దెైవప్రవక్తల మరియు వారి అడుగు జాడలప ై నడ్ిచిన ప్రముఖుల జీవిత చరితరలే 
మనక్ు లాభలనిి చేక్ూరచగలవు. ఇప్పటి వరక్ు ప్రప్ంచానిక  వీరి వలేి  లాభం 

క్లగింద . ముందు క్ూడ్ా వీరివలేి  లాభం క్లుగుతుంద . అందువలి మనం మన 

ఆతమప్రిశీలనక్ు, ఆతమప్రిశుధ్ుతక్ు, ఆతమప్రిప్ూరుతక్ు ఈ మహాప్ురుషుల 

గాధలను, చరితరలను భదరప్రచడం మన ప్రధాన బలధయత.   

ఎంత గకప్ప తతీం అయినా, ఎంత మంచి విదయ అయినా, ఎంత మంచి 

మారాదరశక్ం అయినా, ఒక్రి జీవిత్ానిక  లభించడం గాని, అద  స్ాఫలయం ప ందడం 

గాని దాని వెనుక్ ఒక్ మహావయక త  ఉండనంత వరక్ు జరుగదు. ఆయన మనక్ు 

అనిివిధాలా శరధ్ు లో, పేరమలో, గకప్పతనంలో కంేదరబిందువెై ఉండ్ాల. ఫ్లబరవరి 1924 

లో మేము హిజాజ్, ఈజిప్ుు ల నుండ్ి తిరుగు ప్రయాణంలో క్ుర కోద యా అనే 
పేరుగల నౌక్లో ఉనాిం. అందులో ఉని వారిలో ప్రఖాయత క్వి డ్ాక్ుర్ టలగూర్ 

క్ూడ్ా ఉనాిరు. ఆయన క్ూడ్ా అమెరికా నుండ్ి తిరుగు ప్రయాణంలో ఉనాిరు. 

త్ోటి ప్రయాణీక్ులోి  ఒక్రు ఆయనుి “బాహమ సమలజం విఫలం కావ్డరనికి 
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కారణరలేమిటి? ద్రని సూత్రా లు, ఆశయలలు గొప్పగా ఉండేవే, ఇతర ధరామలు 
సతిమ ైనవ్ని, వాటి వ్ివ్సాు ప్కులు సతివ్ంతులని, ప్ుణరితుమలని ఈ మతం 

బో ధించేద్ి. ఇందులో బుధ్వు జాా నరలకు వ్ితిరేకమ ైనద్ి ఏద్వ ఉండేద్ి కాదు. ద్వనిి 

పా్సుత త ప్రిస్లు తులు, సంసకృతి, తతీం మొదల ైన వాటిని దృష్లో లో పెటటో కొని 

సాు పలంచటం జరిగింద్ి. మర ందుకు ఇద్ి సఫలం కాలేదు?”  అని ప్రశిించారు. 

దానిక  త్ాతిీక్ క్వి ఇలా సమాధానం ఇచాచరు, “మంచి విషయలనేి ముందుకు 
త్ెచరచరధ. ఇద్ి ఎందుకు సఫలం కాలేదంటే, ద్వని వెనుక వ్ికితతీ జీవితంగాన్న, 

ఆచరణరతమక చరితాగాన్న లేదు. మనకు కేందాంగా ఉండ్డరనికి, మనకు 
ఆదరశప్ాాయం కావ్డరనికి” అని సమాధానం ఇచాచరు. దవనివలి త్ెలస్లందేమిటంటే 

ఒక్ మతంగానీ, ధరమంగానీ తన ప్రవక్త  జీవిత చరితర ఆచరణాప్ధం లేక్ుండ్ా 
విజయం స్ాధ ంచలేదు. 

ఏదేమెైనా రుజుమారాం కొరక్ు, మారాదరశక్తీం కొరక్ు నిరమలమెైన, 

నిషూలంక్ుల ైన, నిరప్రాధుల ైన, అనిివిధాలా  ప్రిప్ూరుు ల ైన మహాప్ురుషుల 

అవసరం ఎంత్ెైనా ఉంద . ఇలాంటి వారు కేవలం ప్రవక్తలు మాతరమే.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

2. విశీవాిప్త మ ైన  శ్ాశీత  ఆచరణరప్ధం  కేవ్లం  

పా్వ్కత  ముహమమద్  (స ) జీవితచరితాలోనే  ఉంద్ి  
సో దరధలలరా! ఈరోజు మన సభ యొక్ూ ర ండవ ద నం. ఇంతక్ు ముందు 

చెపలపనదంత్ా దృష్లు లో ప టుు కోవాల. గత ప్రసంగంలో మానవుడు ప్రసుత త, భవిషయత్ 

అంధకారానిి త్ లగంిచడ్ానిక  వరతమాన కాల వెలుగును ప ందడం చాలా అవసరం. 

మనక్ు ఈ ఉప్కారానిి చేస్లన వివిధ మానవ వరాా లక్ు చెంద న మహాప్ురుషులు 

క్ృతజఞతలక్ు అరుా లు. అయిత్ే అందరిక్నాి ఎక్ుూవ ఉప్కారం చేస్లనవారు 

ప్రవక్తలు, సందేశహరులు. వీరిలో ప్రతి ఒక్ూరూ తమ కాలాలోి  తమ జాతులోి  

ఆనాటి కాల ప్రిస్లు తులక్ు అనుగుణంగా ఉనిత సదుా ణాలు, ప్రిప్ూరు 
గుణసంప్దలు గల ఒక్ ఆదరశ జీవిత్ానిి, ఆదరశ ప్ధానీి వారి ముందు 

ఉంచారు. ఒక్రు సహనానిి, మరకక్రు దాతృత్ాీనిి, ఇంకొక్రు త్ాయగానిి, 

మరకక్రు ఏక్త్ాీనిి గురించి, సత్ాయనిి గురించి, కొందరు విధేయత గురంిచి, మరి 

కొందరు శీలానిి గురించి, మరికొందరు దెైవభక త  గురించి. ఈవిధంగా ప్రతి ఒక్ూరూ 

ప్రప్ంచంలో మానవుని అవరోధాలత్ో క్ూడుకొని ఉని జీవితంలో ఒకొూక్ూ 

శిఖరానీి స్ాు పలంచారు. వీటివలి రుజుమారాం ఏదో  త్ెలస్లపో తుంద . కాని ఒక్ 

మారాదరిశ నాయక్ుని అవసరం ఎంతయినా ఉండ్ింద . అతడు తన ఉప్దేశ్ాల 

దాీరా ఆచరణా, ఆదరాశలత్ో మారాా నింతటినీ వెలుగుత్ో నింప్ుత్ాడు. అంటే మన 

చేతులోి  తన జీవిత ఆచరణను, ఒక్ గ రడ్ రూప్ంలో ఇచిచ వెళ్ళళడు. వారిని 

అనుసరించి, వారి ఉప్దేశ్ాలక్ు అనుగుణంగా ప్రతి బలటస్ారి నిరాయంగా తన 

గమాయనిి చేరు క్ుంటలడు. ఆ నాయక్ుడ్ే ప్రవక్తల ప్రంప్రలో చివరి ప్రవక్త  
ముహమమద్(స). వీరి గురించి ఖుర్ఆన్ ఇలా అంటుంద ,  
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ِّ  بِّ  ا انله ها ي  اا آيا   ا
ً با مُ  ا وا دً اهِّ شا  اكا نا ل  سا ر  ا اا نه ِّ ِّ يً اعِّ دا  ا وا يرً ذِّ نا  ا وا ش  ِّ  ىل اَّللِّ ا ا ِّ ب ِّ ذ  ا ا  وا   هِّ ن ا اجً سِّ

 (24-لحزابا) .ايً نِّ مُ 
ఓ పా్వ్కాత ! మేము నినుి సాక్షిగా, శుభవారత  ఇచేచవాడ్యగా, హ చచరించేవాడ్యగా, 

అలలా హ్ అనుమతిత్ో ఆయన వెైప్ుకు పలలిచేవాడ్యగా, పా్కాశంచే ద్వప్ంగా చేస్ల 
ప్ంప్ాము.(అల్ అహాాబ్-45) 

ప్రవక్త(స) ప్రప్ంచంలో అలాి హ్ మారాదరశక్త్ాీనిక , బో ధనలక్ు స్ాక్షుయలు. 

ప్ుణాయతుమలక్ు స్ాఫలయ శుభవారత  అంద ంచేవారు. ఇంకా ఆ మారాా నిి 

అవలంభించని వారిని హెచచరంిచేవారు. రుజుమారాం నుండ్ి తపలపపో యిన వారిని, 

అలాి హ్ మారాం వెైప్ు ఆహాీనించే సందేశహరులు, ఆయన సీయంగా వెలుగు 

మరియు దవప్ం వంటివారు. అంటే ఆయన, ఆయన జీవితం మారాదరశిని. మారాంలో 
ఉని అంధకారానిి త్ లగిసుత ంద . ప్రతి ప్రవక్త  దెైవస్ాక్షి, సందేశహరుడు, శుభవారత  
ఇచచేవాడు, హెచచరించే వాడుగానే ఈ ప్రప్ంచంలోనిక  వచాచడు. కాని ఈ 

సదుా ణాలనీి అందరి జీవిత్ాలోి నూ ఆచరణప్రంగా బహిరాతం కాలేదు. కొందరు 

ప్రవక్తలు ప్రత్ేయక్ంగా స్ాక్షుయలుగా వచాచరు. యాఖూబ్(అ), ఇస్ాా ఖ్(అ), 

ఇస్ామయిళల్(అ) మొదల ైనవారు. మరికొందరు శుభవారతలచేచ వారుగా వచాచరు. 

ఇబలర హీమ్(అ), ఈస్ా(అ) మొదల ైనవారు. మరికొంత మంద  ప్రవక్తలు హెచచరించే 
వారుగా వచాచరు.  నూహ్(అ), మూస్ా(అ), హూద్(అ), షుఐబ్(అ). 

మరికొంతమంద  సందేశహరులుగా వచాచరు. యూసుఫ్(అ), యూనుస్(అ) 

మొదల ైనవారు. కాని ఆయన ఒక్ూరే అనీి గుణాలు క్లగి వచాచరు. ఆయన 

జీవితంలో ఈ గుణాలనీి బహిరాతం అయాయయి. ఆయనే ప్రవక్త  ముహమమద్(స). 

ఎందుక్ంటే ఆయన ప్రప్ంచానిక  చిటుచివరి ప్రవక్తగా ప్ంప్బడ్ాా రు. వీరు 

ప్రిప్ూరుు లు. ఈయన తరాీత ఇంక వీరూ రాలేదు. ప్రవక్త (స) ప్రిప్ూరు  జీవన 

విధానానిి ఇచిచ ప్ంప్బడ్ాా రు. దవని ప్రిప్ూరుతక్ు ఎంతమాతరం ఇతరుల అవసరం 
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లేదు. ప్రవక్త (స) బో ధనలక్ు శ్ాశీత ఉనిక  ఉండ్ేద . ఎందుక్ంటే తీరుపద నం వరక్ు 

అవి సజీవంగా ఉండ్ాల గనుక్. అందువలేి  ప్రవక్త (స)క్ు  ప్రిప్ూరు  గుణాలనీి 

ప్రస్ాద ంచబడ్ాా యి. ఇంకా ప్తనం లేనివారుగా ప్ంప్బడ్ాా రు.  

మితుా లలరా ! నేను చెపలపనదంత్ా నా ధారిమక్ మనోభలవాల వాదన కాదు. ఇద  
వాసత వం. ఇదంత్ా స్ాక్షయయధారాలప ై ఉంద . ఒక్రి చరితర లేదా ఆదరశ జీవితం 

మానవులక్ు ఆదరశవంతంగా నిలవాల. దవనిక  కొనిి షరతులునాియి. వీటిలో 
అనిిటిక్ంటే మొటుమొదటిద  మరియు ప్రధామెైనద  చారితరక్త.  

చరరితాకత:- ఒక్ ప్రిప్ూరు  మానవుని జీవిత ప్రిస్లు తులు చారితరక్ పరా మాణిక్తలు 

క్లగి ఉండటమే చరితర ఉదేూ శయం. అవి క్ధలాి , నవలలాి  ఉండరాదు. స్ాధారణంగా 
మానవునిలో ఉని ఒక్ గుణం ఏమిటంటే, ఒక్ వయక త  జీవిత చరితర గురించి అద  
క్లపతమని, ఊహించుక్ునిదని, పరా మాణిక్మెైనద  కాదని త్ెలస్లన వెంటనే, అద  
ఎంత ప్రభలవప్ూరితమెైన విధంగా ప్రవేశప టిు నా హృదయాలు దానిప్టి ఏమాతరం 

ప్రభలవితం కావు. అందువలేి  ఒక్ ప్రిప్ూరు  జీవితగాధ భలగాలనిిటిప ై ధృడ 

విశ్ాీసం, గటిునమమక్ం  ఉండ్ాల. అందువలేి  చారితరక్ మహా వయక్ుత ల వలి, 

హృదయాలు ప్రభలవితం అయినటుు  క్లపత క్ధల వలి, నవలల వలి ప్రభలవితం 

కావు. 

ర ండవ కారణం చారితరక్ గాధలు తప్పనిసరి కావడం. ఎందుక్ంటే 

ప్రవక్త (స) ప్రిప్ూరు  జీవిత విధానానిి కేవలం వినోదం కోసం, ఆటలి ట కోసం, తీరిక్ 

సమయాలోి  కాలక్షేప్ం కోసం ప్రవేశప టుటం జరగలేదు. మనం మన జీవిత్ానిి 

దానిక్నుగుణంగా మలచుకోవాలని, దానిని అనుసరంిచాలని చూప టుటం జరిగంిద . 
కాని ఆ జీవితం చారితరక్, వాసత విక్ విధంగా నిరూప్ణ ప ందనప్ుడు దానిి మీరు 

అనుసరించరు. దానిప్టి ఏమాతరం పరా ముఖయత చూప టురు. ఈ కాలపనిక్ క్ధల 

దాీరా ఎవరూ తమ జీవిత్ానిక  ఆదరశ సూత్రా లను స్వీక్రించరు. ఎందుక్ంటే 
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ప్రభలవప్ూరితంగా, ఆచరణయోగయంగా, అనుక్రణయోగయంగా ఉండ్ాలంటే 

అనిిటిక్ంటే ముందు ఆ మహాప్ురుషుని జీవితం చారితరక్ ప్రమాణాలత్ో క్ూడుకొని 

ఉండ్ాల.  

మనమంత్ా ప్రవక్తలను గౌరవిస్ాత ం, వారు సతయ ప్రవక్తలని గటిు  నమమక్ం 

క్లగి ఉంటలం. కాని, “ఈ ప్రవక్తలు వీరిలో కొందరిక  కొందరిప ై పరా ధానయత 
నిచాచము” ప్రకారం అంతిమ దెైవదౌతయం చివరి ప్రిప్ూరు  మానవతీ చరితర 
కావటంవలి ముహమమద్(స)క్ు  ప్రత్ేయక్  పరా ధానయత ప్రస్ాద ంచడం జరిగంిద . ఇతర 

ప్రవక్తలక్ు ఈ పరా ధానయత ఎందుక్ు ఇవీబడలేదంటే, వారిని అంతిమ దెైవ ప్రవక్తగా 
నియమించ బడలేదు. వారి జీవిత్ాలు ఒక్ ప్రత్ేయక్ జాతి, ఒక్ ప్రత్ేయక్ కాలం, ఒక్ 

ప్రత్ేయక్ పరా ంతం వరకే ప్రిమితం అయిేయవి. అందువలేి  ఆయా కాలాల తరాీత వారి 
బో ధనలు, ఆదరాశలు క్రమంగా అంతరించాయి. 

ప్రతిదేశంలో, ప్రతిజాతిలో, ప్రతియుగంలో, ప్రతిభలషలో ఎంతమంద  
ప్రవక్తలు దెైవసందేశం తీసుకొని వచిచ ఉంటలరో ఆలోచించండ్ి. ఒక్ ఇస్ాి మీయ 

ఉలేి ఖన ప్రకారం 1,24,000 మంద  ప్రవక్తలు వచాచరు. కాని ఈనాడు మనక్ు 

వారిలో ఎంతమంద  పేరుి  గురుత నాియి? ఒక్వేళ్ కొందరి పేరుి  గురుత నాి, వారిలో 
ఎంతమంద  జీవిత్ాలు మనక్ు గురుత నాియి. ప్రప్ంచ జాతులోి  అనిిటిక్ంటే పరా చీన 

జాతి హిందూ జాతిగా భలవిస్ాత రు. కాని ఆలోచించవలస్లన విషయం ఏమిటంటే, 
వారి మతంలో ఎనోి పాతరలు ఉనాియి. కాని వారిలోని ఏ ఒక్ూరిక  చారితరక్ 

పరా ముఖయత ఉనిటుు  క్నబడదు. కొందరివి కేవలం పేరుి  మాతరమే ఉనాియి. 

మరిదేనిత్ోనూ సంబంధం లేదు. చరితరలో వీరిక  రవీంత స్ాు నం క్ూడ్ా లేదు. 

వీటిలో చాలా పాతరలు మహాభలరతం, రామాయణం లోనివి, కాని వారి జీవిత 

వివరాలు, సంఘటనలు ఏ కాలానిక  చెంద నవి, ఏ సంవతసరానిక  చెంద నవి అనేద  
కానరాదు.   
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యూరప్ క్ు చెంద న చాలామంద  ప్ండ్ితులు కొనిి క్లపత గాధలను 

కొనిి కాలాలక్ు ప్రత్ేయక ంచారు. వీటిని మన హిందూ విదాయవంతులు పరా మాణిక్ 

సంఘటనలుగా ప్రిగణిసుత నాిరు. కాని యూరప్ క్ు చెంద న చాలామంద  
ప్రిశ్రధక్ులు వీటిని వాసత వ గాధలుగా చరితరగా ప్రిగణించడమూలేదు, 

వాసత వాలుగా స్వీక్రించడమూలేదు. 

ఈరాన్ క్ు చెంద న పరా చీన మజూస్వ(అగిిఆరాధక్ులు) ధరమస్ాు ప్క్ుడు 
ఇప్ుపడు క్ూడ్ా లక్షలమంద  నమమకాలక్ు కేందరంగా ఉనాిడు. కాని అతని 

చారిత్రా తమక్ వయక తతీం క్ూడ్ా పరా చీన శిధ లాలోి  క్నుమరుగ ర ఉంద . చివరిక  అతని 

చారిత్రా తమక్ వయక తతీంప ై అనుమానించే అలవాటు ఉని అమెరికా మరియు 

యూరప్ క్ు చెంద న ప్ండ్ితులు సంశయంలో ప్డ్ిఉనాిరు. పాశ్ాచతత  ప్రజలోి  

అతని చారిత్రా తమక్ ఉనిక ని అంగలక్రించేవారు క్ూడ్ా అనేక్ సందేహాలత్ో అతని 

జీవిత చరితరను ఏదో  ఒక్ విధంగా నిరాు రించి ఉనాిరు. అయిత్ే వీరిలో క్ూడ్ా అనేక్ 

అభిపరా య బేధాలు ఉనాియి. అందువలి ఏ మానవుడూ అతనిి తన 

ఆచరణాతమక్మెైన జీవిత్ానిక  ప్ునాద  రాయిగా ఎంచుకోడు. జరతస్త  ఎక్ూడ 

జనిమంచాడు, ఎప్ుపడు జనిమంచాడు, ఎక్ూడ మరణించాడు, వీటనిిటి గురించి 

చరితరకారుల మధయ అనేక్ అభిపరా య బేధాలునాియి. దవనిి గురించి పరా మాణిక్ 

ఉలేి ఖన ఒక్ూటి క్ూడ్ా క్నప్డదు. కాలపనిక్ అభిపరా యాలు ఈ ప్రశిల 

అంధకారానిి ఏ మాతరం త్ లగించలేవు. అంత్ేకాదు ఫారస్వ చరితరకారులు ఈ 

అనుమానాసపదమెైన కాలపనిక్ జాఞ నానిి నేరుగా తమ ఉలేి ఖనల దాీరా  
ప ందలేదు. కాని యూరోపలయన్, అమెరిక్న్ విదాయవేతత ల దాీరా వాళ్ళళ 

ఇప్ుపడ్ిప్ుపడ్ే అరుం చేసుకోవడ్ానిక  ప్రయతిిసుత నాిరు. వీరే వారి విదాయరీనలోని 

సరీస్ాధనాలు. వీరు ఫ్లరౌూ స్వ రాజు చరితర క్ంటే ముందుక్ు వెళ్ళలేదు. అయిత్ే 
యూనానీ శతుర వులు వాటిని నాశనం చేస్ారనే మాట వటిుదే. ఏద  ఏమెైనా మేము 

ఇక్ూడ అవి నశించాయని మాతరమే తె్లుప్ుతునాిము. అవి ఏ విధంగా నశించినా, 
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చెరిపల వేయబడ్ినా,  వాటిక  శ్ాశీత జీవితం లభించలేదనడ్ానిక  ఇదే స్ాక్షయం. క ర్ి 

మరియు డ్ారిమ టేటర్ వంటి విదాయవేతత లక్ు క్ూడ్ా జరతస్త  వయక తతీం యొక్ూ 

చారితరక్తను తిరసూరించ వలస్ల వచిచంద . 

పరా చీన కాలంలో ఆస్లయాలోని అనిిటిక్ంటే విశ్ాలమెైనద  బౌధ్ుమతం. ఇద  
భలరతదేశం, చెైనా, మధయ పరా చయం, ఆఫ్ఘనిస్ాత న్ వరక్ు వాయపలంచి ఉండ్ేద . ఇప్ుపడు 
క్ూడ్ా బరామ, స్లలోన్, చెైనా, టిబేట్, జపాన్ లలో వాయపలంచి ఉంద . భలరతదేశంలో 
అయిత్ే దవనిి బలర హమణులు నాశనం చేశ్ారనే చెప్పవచుచ. మధయపరా చయంలో ఇస్ాి మ్ 

దవనిి అంతం చేస్లంద . కాని మిగిలన ఆస్లయాలో దవని ప్రభుతీం, దవని సంసూృతి, 

దవని మతం క్రవాల బలంత్ో స్ాు పలంచబడ్ి ఉంద . ఆనాటి నుండ్ి ఈనాటి వరక్ు 

విజయవంతంగా కొనస్ాగుతుంద . కాని ఇవనీి బుధ్ుు ని జీవిత్ానీి, చరితరను, 

చారితరక్ వెలుగును కొనస్ాగంిచగలగాయా? ఒక్ చరితరకారుడ్ి ప్రశిలనిిటికీ 
సంతృపలత క్రమెైన సమాధానం ఇవీగలవా? సీయంగా బుధ్ుు ని కాలంలో విసత రించి 

ఉని మగధ దేశ రాజుల సంఘటనలక్ు అంటగటుటం జరుగుతుంద . ఇద  తప్ప 

మరో మారామే లేదు. ఈ రాజుల కాలానిి క్ూడ్ా వారి దౌతయ సంబంధాలు 

యూనానీలత్ో ఉండడం వలి నిరాు రించడం జరిగింద . చెైనా ధరమ వయవస్ాు ప్క్ుని 

గురించి బుధ్ుు నిక్నాి చాలా తక్ుూవ వివరాలు ఉనాియి. అయితే్ 

ఆశచరయక్రమెైన విషయం ఏమిటంటే, అతనిి అనుసరించేవారు కోటి సంఖయలో 
ఉనాిరు. 

స్ామీ జాతిలో అనేక్మంద  ప్రవక్తలు వచాచరు. కాని చరితర వారి పేరుి  తప్ప 

ఇతర ఏ విషయానీి మిగలచలేదు. నూహ్(అ), ఇబలర హీమ్(అ), హూద్(అ), 

స్ాలహ్(అ), యహాయ(అ) మొదల ైనవారి ప్రిస్లు తులు, జీవిత గాధలు మనక్ు కొంత 

వరక్ు మాతరమే త్ెలుసు. వీరి జీవిత్ాలక్ు సంబంధ ంచిన ముఖయవిషయాలు, 

చరితరక్ు అందక్ుండ్ా పో యాయి.  ఇప్ుపడు ఆ మహావయక్ుత ల అసంప్ూరు  జీవిత 

భలగాలు మానవ జీవిత్ానిక  ఆదరశంగా నిలుస్ాత యా? ఖుర్ఆన్ ను వదల 
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యూదుల గరంధాలలో ఉని వీరి ప్రతి ఒక్ూ విషయం ప్టి ప్రిశ్రధక్ులు 

అనుమానానేి వయక్తం చేసుత నాిరు. ఒక్వేళ్ ఆ అనుమానాలను చూడనటుు  

ప్రవరితంచినా ఆ మహాప్ురుషుల చిత్రా లు ఎంతవరక్ు ప్రిప్ూరుంగా ఉనాియి. 

మూస్ా(అ) గురించి మనక్ు త్ౌరాతు దాీరా త్ెలుసుత ంద . కాని ఇప్ుపడు 
ఉని త్ౌరాతు గరంధం చరితరకారుల అభిపరా యాల ప్రకారం మూస్ా(అ) మరణంిచిన 

పలదప్ అనేక్ సంవతసరాల తరాీత ఉనిక లోనిక  వచిచంద . అంత్ేకాదు ప్రసుత తం 

ఉని త్ౌరాతులో ప్రతి సంఘటన ప్టి ర ండు వేరేీరు ఉలేి ఖనాల ప్రంప్ర ఉంద . 
ఒకొూక్ూ చోట వయతిరేక్ంగా ఉనాియి. ఈ కారణం వలేి  త్ౌరాతులోని గాధలు, 

సంఘటనలోి  అడుగడుగునా వయతిరేక్ ప్రక్టనలు కానవస్ాత యి. దవనిి గురంిచి ఎన్ 

స్ ైకోి పేడ్ియా చివరి ఎడ్ిషన్ లోని బెైబిల్ ఆరిుక్ల్ లో వివరంగా ఉంద . 
అటువంటప్ుపడు మూస్ా(అ) గురించేకాదు, ఆదమ్(అ) నుండి్ మూస్ా(అ) వరక్ు 

గల గాధల, సంఘటనల చారితరక్ స్ాు నం ఎలా ఉంటుందో  అరుం చేసుకోవచుచ. 

ఈస్ా(అ) గురంిచి ఇంజీలిలో ప్రస్ాత వించబడి్ ఉంద . కాని ఈనాడు క రైసత వులు 

వీటిలో కేవలం 4 ఇంజీలినే స్వీక్రిసుత నాిరు. మిగత్ా బలలయ ఇంజీలు, బరాిబల 
ఇంజీలు మొదల ైనవి పరా మాణిక్త లేనివిగా ప్రిగణించబడ్ాా యి. ఈ 4 ఇంజీలిలో 
ఒక్ూదానిి రచించినవారు క్ూడ్ా సీయంగా ఈస్ా(అ) ను చూడ లేదు. ఆయన 

ఒక్రి నుండ్ి విని దవనిి రచించినటుు  క్ూడ్ా ఎక్ూడ్ా లేదు. వీటిత్ో సంబంధం ఉంద  
అని అంటుని నలుగురు వయక్ుత ల ప్టి క్ూడ్ా ఆ సంబంధం సరికాదని సందేహాలు 

వినిపలసుత నాియి. అదేవిధంగా ఇవి ఏ భలషలో వరా యబడ్ాా యి, ఏ కాలంలో 
వరా యబడ్ాా యి అనేవి క్ూడ్ా వివరంగా లేదు. కీరసుత శక్ం నుండ్ి అనేక్ సంవతసరాల 

వరక్ు వాటి రచనా కాలానిి అనేక్ విధాలుగా అనేక్మంద  చరితరకారులు 

పేరకూంటునాిరు. ఈస్ా(అ) జననానీి, మరణానీి, తిరతీ స్లధ్ాు ంత్ానిి ముందుంచి 

ఇప్ుపడు కొందరు అమెరికా చరితర కారులు ఈస్ా(అ) ఉనిక  కేవలం ఒక్ క్లపతం 

అని, ఆయన జననం, తిరతీస్లధ్ాు ంతం యూనానీ, రూమీ మేత్ాలజీ అనుక్రణే అని 
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అభిపరా యప్డు తునాిరు. ఎందుక్ంటే ఇలాంటి ఊహలు, అభిపరా యాలు ఆ 

జాతులోి  వివిధ దేవతల గురంిచి హీరోల గురించి ముందు నుండ్ి ఉండ్ేవి. క్నుక్ 

చికాగోలోని ప్రఖాయత ప్తిరక్ ఓప న్ కోర్ు లో కొనిి నెలల వరక్ు ఈస్ా(అ) కాలపనిక్ 

ఉనిక ప ై చరచ జరిగింద . ఈ ప్రక్టన వలి క రైసత వుల ఉలేి ఖనాల దాీరా త్ెలుప్బడ్ిన 

ఈస్ా(అ) జీవిత చారితరక్త వాసత వం చాలా బలహీనతక్ు గురయింద . 

ప్రిప్ూరణత:- ఒక్ మానవుని చరితర శ్ాశీత ఆదరశం కావాలంటే, ఆయన 

జీవితరంగాలనీి మన క్ళ్ళముందు ఉండటం తప్పనిసరి. ఏ రంగమూ, ఏ ఆచరణ 

రహసయంగా, త్ెలయక్ుండ్ా ఉండరాదు. ఆయన జీవిత చరితర ప్రిస్లు తులు, 

ప్రత్ేయక్తలు ప్గటి వెలుగులా ప్రప్ంచం ముందు ఉండ్ాల. దవనివలి ఆయన జీవిత 

చరితర  మానవ సమాజానిక  ఆదరశవంతమెైన జీవితంగా ఎంత వరక్ు ప్నిక  
వసుత ందో  త్ెలుసుత ంద . 

ఈ పరా మాణిక్త దాీరా ప్రప్ంచ మహాప్ురుషుల జీవిత చరితరలప ై 
దృష్లు స్ారిస్ేత , ప్రవక్త  ముహమమద్(స) తప్ప ఇతరుల వీరూ క్నబడరు. దవనివలి 

ప్రవక్త (స) అంతిమ ప్రవక్తగా ప్రప్ంచంలోనిక  ప్ంప్బడ్ాా రని త్ెలుసుత ంద . వేలమంద  
ప్రవక్తలు, సంసూరతలు వచాచరు. కాని వారిలో ముగుా రు లేక్ నలుగురు మాతరమే 

చారితరక్త క్లగి ఉనాిరు. కాని ప్రిప్ూరుతలో వారూ వెనుక్బడ్ి పో యారు. 

ఆలోచించండ్ి! జనాభల ల క్ూల ప్రకారం ఈనాడు బౌధ్ు  మతసుత లు ప్రప్ంచ 

జనాభలలోని నాలావ వంతుప ై ప్టుు  క్లగి ఉనాిరు. కాని బుధ్ుు ని జీవితం కొనిి 

క్ధల, గాధల వరకే ప్రిమితమెై ఉండ్ిపో యింద . కాని ఒక్వేళ్ మనం ఆ క్ధలక్ు, 

గాధలక్ు, వృత్ాత ంత్ాలక్ు చారితరక్ స్ాు నం ఇచిచ బుధ్ుు ని జీవితంలోని ప్రముఖ 

సంఘటనలను వెద క త్ే, మనక్ు అప్జయమే ఎదురవుతుంద . ఈ క్ధలవలి, 

వృత్ాత ంత్ాల వలి మనక్ు పరా చీనకాలంలో  నేపాల్ లోని ఒక్ పరా ంతంలో రాజు 

కొడుక్ు ఉండ్ేవాడని, అతడి్క  ఆలోచించే సహజ గుణం ఉండ్ేదని, యుక్త  
వయసుూడయిన తరాీత, ఒక్ బిడాక్ు తండ్ిర అయిన తరాీత అక్స్ామతుత గా అతని 
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దృష్లు  కొందరు బలధ తులప ై ప్డ్ిందని, అతడు చాలా ప్రభలవితుడయాయడని, ఇలూి  

వాక ల వదల, రాజాయనీి వదల వెళిళపో యాడని, బనారస్, గయ, పాటలీప్ుతర, 
రాజాీర్ మొదల ైన ప్టుణాలోి , అడవులోి , కొండలోి  సంచరించేవాడని, జీవితంలోని 

ఎనోి దశలను దాటిన తరాీత గయలోని ఒక్ వృక్షం క రంద సతయం అవతరంిచిందని 

ప్రక్టించాడు. బనారస్ నుండ్ి బీహార్ వరక్ు తన నూతన ధరామనిి గురించి 

హితబో ధ చేసూత  ఉనాిడు. ఆ తరువాత ఈ లోక్ం నుండ్ి ప్రమ ప్ద ంచాడు. 
మాక్ు త్ెలస్లనంత వరక్ు బుధ్ుు ని గురించి ఇద  మా స్ారాంశం.  

జరతస్త  క్ూడ్ా ఒక్ ధరమస్ాు ప్క్ుడు. ఇంతక్ు ముందు పేరకూనిటుు  

అనుమానాలు, అపో హలు తప్ప అతని జీవిత చరితర గురించి ఎలాంటి ఆధారాలూ 

లభించలేదు. ఈ క్లపత్ాల దాీరా లభించిన దానిి మేము చెప్పటం క్ంటే, 20వ 

శత్ాబూప్ు పరా మాణిక్ విజాఞ న స్ారాంశం అంటే ఇన్ స్ ైకోి పవడ్ియా బిరటలనికాలోని 

ఆరిుక్ల్ జరాసు ర్ నుండ్ి ఇక్ూడ ప ందు ప్రచడం జరిగంిద . ఈ వాకాయలోి  “జరతస్త  అనే 

ఏ వయక తని మేము క్లస్ామో, అతడు మరో జరతస్త  క  భినింగా ఉనాిడు. సరిగాా  

అతడ్ిక  వయతిరేక్ంగా ఉనాిడు. ఆ ర ండవ కాలపనిక్ మహిమానిీతుడ్ెైన వయక తత్ో 
(దవని తరాీత గాధ యొక్ూ కొనిి వాసత వ ప్రిస్లు తులను పేరకూని వాయస రచయిత 

ఇలా వరా సుత నాిడు.) మనం గాధల దాీరా జరతస్త  ప్రిస్లు తులను త్ెలుసుకోగలమని 

భలవించరాదు. అద  మనక్ు జరతస్త  జీవిత్ానిక  సంబంధ ంచిన ఏ చారితరక్ ప్రక్టన 

ఇవీదు. మనక్ు ఏద  త్ెలస్లనా దాని అరుం వివరంగా ఉండదు లేదా సరిగాా  

అరుంకాదు. 

జరతస్త  గురించి వరా సూత  ఆధునిక్ రచనల అధాయయానిి పరా రంభిసూత  

రచయిత ఇలా వరా సుత నాిడు. “అతని జనమసులానిి నిరాు రించే ఆధారాలనీి 

వయతిరేక్ంగా ఉనాియి. ఆ కాల నిరాు రణ గురించి క్ూడ్ా యూనానీ చరితరకారుల 

ప్రక్టనలు, ఆధునిక్ ప్రిశ్రధక్ుల అభిపరా యాలు వయతిరేక్ంగా ఉనాియి. జరాసు ర్ 

కాలానిి గురించి మాక్ు ఏమాతరం త్ెలయదు.” 
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ఏదేమెైనా, అతని గురించి మాక్ు త్ెలస్లనదంత్ా ఏమిటంటే ఆజర్ బెైజాన్ 

లోని ఒక్ పరా ంతంలో జనిమంచి, బల్ూ పరా ంతంలో సందేశ ప్రచారం చేస్ాడు. హస్ాత ష్పప 

రాజు అతని ధరామనిి స్వీక్రించాడు. అతడు కొనిి అస్ాధారణ మహిమలు 

ప్రదరిశంచాడు. వివాహం చేసుక్ునాిడు. సంత్ానం క్లగింద . ఆ తరువాత ఎక్ూడ్ో  
ఒక్చోట మరణించాడు. ఇటువంటి వయక తలో ప్రిప్ూరుత మచుచక రనా ఉంటుందా? 

అతని జీవితం సమాజానిక  ఆదరశం అవుతుందా? 

వెనుక్టి ప్రవక్తలోి  అందరి క్ంటే ఎక్ుూవగా ప్రఖాయతి గాంచినద  మూస్ా(అ) 

జీవితం. ప్రసుత త త్ౌరాతు పరా మాణిక్మెైనదా లేదా అనే విషయానిి  ప్రక్ూనప టిు , 
దాని విషయాలనిింటినీ సతయమెైనవిగా భలవిదాూ ం. అయిత్ే త్ౌరాతుక్ు చెంద న 

ఐదు గరంధాలనుండ్ి మనక్ు లభించిన మూస్ా(అ) క్ు సంబంధ ంచిన భలగాలు 

గమనిదాూ ం. అవి, మూస్ా(అ) జనిమంచారు, ఫ్లర్ఔన్ భవనంలో సంరక్షించబడ్ాా రు, 

యుక్తవయసుసక్ు చేరి ఫ్లర్ఔన్ జాతి అత్ాయచారాలక్ు వయతిరేక్ంగా బనీఇస్రా యిళల్ 

ప్రజలక్ు కొనిి సందరాాలోి  సహాయం చేస్ాత రు. ఆ తరువాత ఈజిప్ుు  నుండ్ి 
పారిపో యి మదయన్ వెళ్ళత రు. అక్ూడ అతని వివాహం జరుగుతుంద . కొంతకాలం 

వరక్ు అక్ూడ జీవితం గడ్ిపల ఈజిప్ుు  తిరిగి వస్ాత రు. దారిలో దెైవదౌతయం లభిసుత ంద . 
ఫ్లర్ఔన్ వదూ క్ు వెళ్త్ారు. మహిమలు ప్రదరిశస్ాత రు. బనీఇస్రా యిళల్ ను తనత్ో 
ప్ంప్మని కోరుత్ారు. అనుమతి లభించదు. చివరిక  అనుకోక్ుండ్ా రాతిరవేళ్ తన 

జాతిని వెంట బెటుు కొని బయలు దేరుత్ారు. దెైవమహిమవలి వారి కొరక్ు 

సముదరంలో మారాం ఏరపడుతుంద . వారిని వెంబడ్ించిన ఫ్లర్ఔన్ వాడ్ి స్ ైనయం 

అందరూ మునిగి పో త్ారు. మూస్ా(అ) తన జాతిని వంెటబెటుు కొని అరబ్ మరియు 

స్లరియా పరా ంత్ాలలో ప్రవేశిస్ాత రు. అవిశ్ాీసులత్ో యుధ్ాు లు జరుగుత్ాయి. ఆ 

స్లథ తిలో వృధ్ాు పాయనిక  చేరుక్ుంటలరు. ఒక్ కొండప ై అతనిక  మరణం సంభవిసుత ంద . 
త్ౌరాతు చివరిలో ఇలా ఉంద .  
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“దెైవదాసుడ్ెైన మూస్ా(అ) దెైవాదేశ్ాల ప్రకారం మువాబ్ పరా ంతంలో 
మరణించారు. ఆయన అతనిి మువాబ్ లో ఉని లోయ బెైత్ె ఫగూర్ ముందు 

ఖననం చేస్ాడు. అయితే్ ఈనాటి వరక్ు అతని సమాధ  గురంిచి ఎవరికీ తె్లయదు. 

మూస్ా(అ) మరణించినప్ుడు అతని వయసుస 120 ఏళ్ళళ. ఇప్పటి వరక్ు 

బనీఇస్రా యిళల్ లో మూస్ా(అ) వంటి ప్రవక్త  ప్రభవించలేదు”  

1. ఇవి త్ౌరాతుక్ు చెంద న ఐదవ గరంధంలోని వాకాయలు, మూస్ాత్ో సంబంధం ఉని 

రచన అయినా అనిిటి క్ంటే ముందు దానిలోని ఈ వాకాయలప ై మీ దృష్లు  ప్డ్ాల. ఈ 

గరంధమంత్ా లేదా దాని కొనిి భలగాలు మూస్ా(అ) రచన కాదు. అయిత్ే ప్రప్ంచం 

మూస్ా(అ) జీవిత చరితరను రచించిన ఆ రచయితనే మరచి పో యింద .  

2. వారి ప్దాలు, ఈనాటి వరక్ు అతని సమాధ  గురించి ఎవరికీ త్ెలయదు. 

అంత్ేకాదు ఇప్పటి వరక్ు ఇటువంటి ప్రవక్త  బనీ ఇస్రా యూల్ లో రాలేదు. అంటే 

మూస్ా(అ) జీవిత్ానిక  చాలాకాలం తరాీత ఈ భలగాలు వరా యబడ్ాా యి. ఇందులో 
ప్రజలు ఒక్ ప్రముఖ వయక తని మరచిపో గలరు, మరో కొర తత  ప్రవక్త  రావాలని ఆశలు 

ప టుు కోవటం జరగ గలదు. 

3. మూస్ా(అ) 120 సంవతసరాలు వయసుస ప ందారు. కాని ఆ 120 సంవతసరాల 

జీవితంలో ఒక్ సుదవరఘ కాలానిక  సరిపో యిే ఏ ఆదరాశలు, ఘటనలు త్ెలస్ాయి? 

అదే విధంగా ఆయన జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన ఏ ముఖయభలగాలు మన చేతిక  
వచాచయి? జననం, యవీనం, వలస పో వటం, వివాహం, దెైవదౌతయం మొదల ైన 

విషయాలు మాతరమే త్ెలుసు, కొనిి పో రాటలల తరాీత వృధ్ాు ప్యంలో 120 

సంవతసరాల వయసుసలో మరణం సంభవిసుత ంద . ఈ సంఘటనలను పో నివీండి్. 

ఇవి వయక తగత సంఘటనలు, ప్రతి ఒక్ూరి జీవితంలో వేరేీ రుగా సంభవిస్ాత యి. 

మానవునిక  తన స్ామాజిక్ ఆచరణాప్రమెైన ఆదరాశనిక  కావలస్లనవి - నెైతిక్ 

గుణాలు, మంచి అలవాటుి , ప్ధ్ుతులు. ఇవే మూస్ా(అ) జీవిత చరితరలో 
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కానరానివి. స్ాధారణంగా వయక్ుత ల క్ుటుంబం, వంశం, పేరు, సీగార మం మొదల ైన 

విషయాలు త్ౌరాతులో పేరకూనబడ్ి ఉనాియి. ఈ వివరాలు చటలు లక్ు ఎంత 

అవసరమెైనా, ఆచరణా ఆదరశం లేని ఈ భలగాలు ఒక్ వయక త  జీవిత చరితర ప్రిప్ూరుం 

కావటలనిక  ఏ మాతరం ప్నిక రావు. 

అందరిక్ంటే ఇస్ాి మ్ క్ు దగారి కాలం వారు ఈస్ా(అ). ఈనాడు వీరిని 

అనుసరించేవారు యూరోపలయన్ జనాభల ల క్ూల ప్రకారం ఇతర మత్ాల క్ంటే 
చాలా అధ క్ సంఖయలో ఉనాిరు. కాని ఈ ధరమ ప్రవక్త  జీవిత భలగాలు ఇతర ప్రఖాయత 

ధరామల వయవస్ాు ప్క్ుల, ప్రవక్తల జీవిత భలగాల క్ంటే చాలా తక్ుూవగా ఉనాియి. 

ఇద  చాలా ఆశచరయక్రమెైన విషయం. ఈనాడు యూరప్ క రైసత వుల చారితరక్ అభిరుచి 

ఎలా ఉందంటే, వీరు బలబుల్, అస్వరియా, అరబ్, స్లరియా, ఈజిప్ుు , ఆఫ్లరకా, 
భలరతదేశం, తురిూస్ాత న్ లలోని వేల సంవతసరాల నాటి సంఘటనలను, క్ధలను, 

గరంధాలను, శిలాఫలకాలను చద వి, కొండలు, గుహలు, నేల ప రలను తరవిీ ప్రజల 

ముందుక్ు త్ెసుత నాిరు. అంత్ేకాక్ ప్రప్ంచ చరితరలో తపలపపో యిన పేజీలను మళ్ళళ 

మొదటి నుండ్ి సంక్లనం చేసుత నాిరు. ఇనిి మహత్ాయలు చేస్లనా ఈస్ా(అ) 

జీవిత్ానిక  సంబంధ ంచి క్ప్పబడ్ిన సంఘటనలను తిరిగి బరతిక ంచలేరు. ప ర ఫ్ సర్ 

రలనాన్ ఎనిి విధాలా ప్రయతిించినా ఈస్ా(అ) సంఘటనలక్ు జీవితం 

లభించలేదు. 

ఇంజీలు ప్రకారం ఈస్ా(అ) జీవితం 33 సంవతసరాలు. ప్రసుత త ఇంజీలులో 
ఉని ఉలేి ఖనాలనీి పరా మాణిక్త లేనివే. ఒక్వేళ్ ఉనాి, అవి కేవలం ఆయన 

చివరి మూడు సంవతసరాల జీవితం ప ైనే ఆధారప్డ్ి ఉనాియి. మనక్ు కేవలం 

ఆయన జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన ఈ భలగాలే త్ెలుసు. ఆయన జనిమంచారు, 

తరువాత ఈజిప్ుు  వచాచరు, బలలయంలో ఒక్టి లేక్ ర ండు మహిమలు ప్రదరశించారు, 

ఆ తరువాత ఆయన అదృశయమయాయరు, ఆ తరువాత 30 సంవతసరాల 

వయసుసలో బలపలు స్ామ ఇస్ాత రు. కొండ పరా ంత్ాలోి , సముదర తీరాన మతసయకారులక్ు 
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హితబో ధ చేసూత  దరశనమిస్ాత రు. కొంతమంద  శిషుయలు తయారవుత్ారు. 

యూదులత్ో చరచలు జరుప్ుత్ారు. యూదులు అతనిి ప్టిుస్ాత రు. రూమీ గవరిర్ 

నాయయస్ాు నంలో కేసు నడుసుత ంద . ఆయనుి ఉరిశిక్ష విధ ంచడం జరుగుతుంద . 
మూడవ రోజు అతని సమాధ లో అతని శవం ఉండదు. 30 సంవతసరాలు, క్నీసం 

25 సంవతసరాల కాలం ఎక్ూడ గడ్ిచింద , ఎలా గడ్ిచింద , ప్రప్ంచానిక  దవనిి 

గురించి ఏమీ త్ెలయదు. చివరి మూడు సంవతసరాల కాలంనాటి సంఘటనలోి  

క్ూడ్ా ఏముంద  - మహిమలు, బో ధనలు, చివరిక  ఉరి.   

విశిషోత:-  ఒక్ వయక త  జీవిత చరితర ఇతరులక్ు ఆదరశం కావటలనిక  మూడవ షరతు 

విశిషుత. విశిషుత అంటే వివిధ వరాా ల, జాతుల ప్రజలక్ు రుజుమారాం, వెలుగు 

చూప్డ్ానిక  కావలస్లన ఉదాహరణలు, లేదా ప్రతివయక త  వివిధ రకాల సంబంధాలను, 

విధులను, లావాదేవీలను నిరీరితంచడ్ానిక  కావలస్లన ఉదాహరణలు, 

ఉప్మానాలు, అవి అనీి ఆదరశజీవితంలో ఉండ్ాల. ఈ దృష్లు త్ో చూస్ేత , ప్రవక్త  
ముహమమద్(స) తప్ప ఇతరులేవీరూ ఈ ప్రమాణాలక్ు సరిపో రు. ధరమం అంటే 
ఏమిటి? దేవుని, దాసుల మరియు ప్రసపర విధులు బలధయతలు, నియమాలు 

మొదల ైన వాటిని స్వీక్రించడం, నిరీరితంచడం, మరోవిధంగా చెపాపలంటే దేవుని 

హక్ుూలను దాసుని హక్ుూలను నెరవేరచటం. అందువలి తమ ధరామనిి 

అనుసరించే ప్రతిఒక్ూరూ తమ ప్రవక్తల వయవస్ాు ప్క్ుల చరితరలోి  హక్ుూలు, 

విధులు, బలధయతలు మొదల ైనవాటి వివరాలు వెదకాల. వాటిక  అనుగుణంగా 
జీవించటలనిక  క్ృష్ల చేయాల. దేవుని హక్ుూలు, దాసుల హక్ుూల దృష్టాు య ఒక్వేళ్ 

మీరు వివరాలు వెతక్నారంభిస్ేత  ప్రవక్త  ముహమమద్(స) తప్ప మీక్ు 

ఇతరుల వీరూ కానరారు. 

మత్ాలు ర ండురకాలు. ఒక్ మతంలో దేవునిప ై విశ్ాీసం ఉండదు. 

ఉదాహరణక్ు బౌధ్ు , జ ైన మత్ాలు. ఎందుక్ంటే వీటిలో దేవుని గురించి ఆయన 

గుణగణాలను గురించి, దెైవ హక్ుూల గురించి ఎటువంటి వివరాలూ లేవు. 
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అందువలేి  దవని వయవస్ాు ప్క్ులోి  దెైవపేరమ, ఏకాగరత మొదల ైన విషయాలు 

వెదక్టమే వయరుం. మరో మతంలో దెైవానిి ఏదో  ఒక్ రంగులో స్వీక్రించడం 

జరిగింద . ఇటువంటి మత్ాల ప్రవక్తల, వయవస్ాు ప్క్ుల జీవిత్ాలోి  దెైవపవరతి, 

దెైవవిధేయతల వంటి సంఘటనలు కానరావు. దేవుని ప్టి మనం ఎలాంటి 
నమమకాలు క్లగి ఉండ్ాల, వారి నమమకాలు ఎలా ఉండ్ేవి. ఆ నమమకాలప ై వారు 

ఎంతవరక్ు సంతృపలత క్రంగా ఉండ్ేవారు మొదల ైన వివరాలనీి వీరి చరితరలోి  

క్నబడవు. త్ౌరాతునంత్ా చదవండ్ి, దేవుని ఏక్తీం, ఆయన ఆదేశ్ాలు, 

ఖురాానీ షరతులు తప్ప త్ౌరాతు ఐదు గరంధాలోి నూ మూస్ా(అ)లో దెైవ పేరమ, 

విధేయత, ఆరాధన, దెైవంప ై నమమక్ం, దెైవ గుణగణాల ప్టి ఆయన 

హృదయంలోని పేరమ అనే విషయల గురించి ఎక్ూడ్ా క్నిపలంచదు. ఒక్వేళ్ 

మూస్ా(అ) ధరమం అంతిమ ధరమంగా వచిచఉంటే, ఆ ధరమంవారు ఆయన జీవిత 

సంఘటనలను, ఆదేశ్ాలను, ఉప్దేశ్ాలను లఖిత రూప్ంలోనిక  తె్చిచ ఉండే్వారు. 

కాని దెైవం మరకక్టి తలచింద . అందువలేి  వారిక  ఆ భలగయం క్లుగలేదు. 

ఈస్ా(అ) జీవిత్ానిక  అదూం లాంటిద  ఇంజీలు గరంధం. ఇంజీలులో దెైవం 

ఈస్ా(అ)క్ు తండ్ిర అనే విషయం తప్ప ఈ పరా ప్ంచిక్ జీవితంలో మహో నితుడ్ెైన 

తండ్ీరకొడుక్ులోి  ఎటువంటి సంబంధాలు ఉండ్ేవి అనేద  మనక్ు త్ెలయదు. 

తనయుడ్ి దాీరా తండ్ిర క్ుమారుడ్ిి చాలా పేరమించేవాడని త్ెలుసుత ంద . కాని 

క్ుమారునిక  తండ్ిర అంటే ఎంత పేరమ ఉండ్ేదో , అతడు ఎంత వరక్ు తన తండ్ిరప్టి 

విధేయత, ఆజాఞ పాలనలోి  క్టుు బడి్ ఉండే్వాడో్ , అతడు రాతీరప్గలోి  ఆయన ముందు 

వంగేవాడ్ా లేదా? ఆహారం తప్ప అతడు మరేవసుత వెైనా ఎప్ుపడ్ెైనా ఆయనుి 

అడ్ిగేవాడ్ా ? ప్టుు బడా రాతిరక  ముందు ఏ ఒక్ూరాతిర అయినా అతడు దేవునిి 

పరా రిుంచాడ్ా అనేవి ఏ మాతరం త్ెలయలేదు. మరి ఇలాంటి జీవిత చరితర వలి మనం 

ఏం లాభం ప ందగలం? ఒక్వేళ్ ఈస్ా(అ) చరితరలో దెైవానిక  దాసునిక  మధయ 
సంబంధాలు ప్టిషుంగా ఉండ్ి ఉంటే, 350 సంవతసరాల తరాీత మొదటి చక్రవరిత  
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కోనిస్ లో 300మంద  క రైసత వ ప్ండ్ితులను తన తీరుపకోసం సమావేశ ప్రిచే 
అవసరం ఉండ్ేద కాదు. ఇంకా అద  ఇప్పటి వరక్ు అరుంకాని రహసయంలా ఉండ్ేద  
కాదు. 

ఇప్ుపడు దాసుల హక్ుూల గురించెైనా తీసుకోండ్ి, వీటిని గురించి 

ప్రిశీలంచినా ప్రవక్త  ముహమమద్ (స) జీవితంతప్ప ఇతర ప్రప్ంచ మహావయక్ుత ల 

జీవిత్ాలనీి ఖాళ్ళగా ఉనాియి. బుధ్ుు డు తన వంశ్ానీి, క్ుటుంబలనీి, 

భలరాయబిడాలను వదల అడవి దారి ప్టలు డు. ఆ తరువాత ఏనాడూ తన పలరయమెైన 

భలరాయబిడాలత్ో క్లవడ్ానిక  రాలేదు. వారిత్ో ఎటువంటి సంబంధమూ ఉంచలేదు. 

స్ేిహితులను క్ూడ్ా వదల వేస్ాడు. రాజయపాలన విసమరించాడు. ఆతమ 

సమరపణను, మరణానిి ప ందటలనిి మానవజీవితం యొక్ూ చివరి ఆశయంగా 
భలవించాడు. ఇటువంటి ప్రిస్లు తులోి  ఈ ప్రప్ంచంలోని రాజయం, ప్రజలు, రాజులు, 

స్ేవక్ులు, తండ్ీరకొడుక్ులు, స్ో దరులు, స్ో దరలమణులు, స్ేిహితులు మొదల ైన 

సంబంధాలక్ు బుధ్ుు ని జీవితం ఎంత వరక్ు ప్నిక  వసుత ంద . సనాయసులక్ు, 

బిక్షవులక్ు, స్ామానయ ప్రజలక్ు, వాయపారులక్ు ప్నిక వచేచ బుధ్ుు ని జీవితంలోని 

ప్రిప్ూరుత ఏదెైనా ఉందా? అందువలేి  అతని జీవితం ఏనాడూ ఆయన 

అనుచరులక్ు, వాయపారులక్ు ఏ విధంగానూ ఆదరశంగా ప్నిక  రాలేదు. 

ఎందుక్ంటే, చెైనా, జపాన్, స్లరియా, వియత్ాిమ్, టిబెట్, బరామల ప్రభుత్ాీలు, 

వాయపారులు, ప్రిశరమలు, ఇంకా ఇతర లావాదేవీలు వెంటనే మూస్ల 
వేయబడత్ాయి. అభివృధ్ ు  చంెద న నగరాలక్ు బదులు కేవలం నిరామనుషయమెైన 

అడవులే మిగిల ఉంటలయి. 

అదేవిధంగా మూస్ా(అ) జీవిత చరితరలోని ఒక్ రంగం సపషుంగా ఉంద . అద  
యుధ్ుం, స్ ైనాయధ ప్తయం. ఇవి తప్ప ఆయన జీవిత్ానిి ఆదరశంగా తీసుక్ునేవారిక  
పరా ప్ంచిక్ హక్ుూలు, బలధయతలు, విధులు మొదల ైన విషయాలక్ు ఎటువంటి 
ఆదరశమూ లేదు. భలరాయభరతలు, తలిదండుర లు, స్ో దరులు, స్ో దరల మణులు, 
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మితుర లు, స్ేిహితులు మొదల ైనవారి గురించి వారి ప్రవరతన ఎలా ఉండ్ేద ? 

ఒప్పందాల విషయంలో ఆయన నియమాలేమిటి? తన ధనానిి, సంప్దనూ ఏ 

కారాయలోి  ఖరుచ ప టలు రు? వాయధ  గరసుత ల ప్టి, అనాధల ప్టి, ప్రయాణీక్ుల ప్టి, 

పేదల ప్టి ఆయన ప్రవరతన ఎలా ఉండ్ేద ? అతని అనుచరులు ఈ విషయాలోి  

ఆయన జీవితంలోని ఆదరాశలను ఎలా వినియోగించారు. మూస్ా(అ) క్ు భలరయ, 
సంత్ానం, స్ో దరులు, బంధుమితుర లు అందరూ ఉండ్ేవారు. నిససందేహంగా 
ఆయన దౌతయ ప్రమెైన ఆచరణా దూషణలక్ు, విమరశలక్ు అతీతంగా ఉండే్వారని 

మన దృఢ విశ్ాీసం . కాని ఆయన చరితరక్ు సంబంధ ంచిన ఆధునిక్ గరంధాలోి  

మనక్ు ఆదరశం కావలస్లన విషయాలేవీ క్నబడవు. 

ఈస్ా(అ) క్ు తలి ఉండ్ేద . ఇంజీలు ప్రకారం స్ో దరస్ో దరలమణులు 

ఉండ్ేవారు. తండ్ిర క్ూడ్ా ఉండ్ే వాడు. కాని అతని జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన 

సంఘటనలు, బంధుమితుర ల ప్టి ప్రవరతన, ఆచరణా విధానం మొదల ైన వివరాలు 

కానరావు. అయిత్ే జీవితం ఎలిప్ుపడూ సంబంధాలత్ోనే ముడ్ి ప్డ్ి ఉంటుంద . 
అసలు ధరమం అంటే ఈ బలధయతలను నిరీరితంచటమే. ఈస్ా(అ) పాలతునిగానే 
జీవితం గడ్ిపారు. అందువలేి  ఈస్ా(అ) జీవిత చరితరలో పాలక్ుని విధులక్ు 

సంబంధ ంచిన ఆదరాశలు, ఉదాహరణలు క్నబడవు. ఇతనిక  భలరాయబిడాలూ లేరు. 

అందువలి ఈ ర ండు జతల కొరక్ు త్ౌరాతు మొదటి అధాయయంలోనే తలిదండుర ల 

క్ంటే దృఢమెైన సంబంధానిి ఏరపరచింద . కాని ఈస్ా(అ)ను అనుసరంిచటలనిక  ఏ 

విధమెైన మారాా లూ లేవు. అందువలేి  ప్రప్ంచానిక  అతని జీవిత చరితర ఆదరశం 

కాజాలదు. ఇలూి  వాక ల, భలరాయబిడాలు, ధనసంప్దలు, యుధ్ుం, ఒప్పందాలు, 

మితుర లు, శతుర వులు అంటే ఎలాంటి సంబంధాలు లేనటువంటి ఒక్ వయక త  ఇటువంటి 

సంబంధాలు గల ప్రప్ంచానిక  ఆదరశం ఎలా కాగలడు? ఒక్వేళ్ ఈనాడు ప్రజలు 

ఇటువంటి జీవిత్ానిి అవలంభిస్ేత , రేప్ు ఈ ప్రప్ంచం శమశ్ానంలా తయారవుతుంద . 
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అభివృధ్ ు  ప్ధకాలనీి అక్స్ామతుత గా ఆగిపో త్ాయి. యూరప్ క రైసత వులు మాతరం ఒక్ూ 

నిమిషం క్ూడ్ా సజీవంగా ఉండక్పో వచుచ. 

ఆచరణ:- ఆదరశ జీవిత్ానిక  కావలస్లన చివరి పరా మాణిక్ సూతరం ఏదంటే ఒక్ ధరమ 

ప్రచారక్ుడు లేదా ధరమ వయవస్ాు ప్క్ుడు తను బో ధ ంచే విషయాలను, 

హితబో ధలను సీయంగా త్ాను ఆచరించి చూపాల. అతని ఆచరణలు వారిక  
ఉదాహరణలు, ఆదరాశలు కావాల. తన ఆచరణల దాీరా తన బో ధనలను 

నిరూపలంచి చూపాల. హృదయాలను సంత్ోషప్రిచే తత్ాీలు, వేదాంత్ాలు, నీతులు 

ఒక్ దానిక  మించిన మరకక్టి చెప్పగలడు, కాని ప్రతివయక త  నిలక్డగా ఎలిప్ుపడూ 

చూప్నిదే ఆచరణ. ఒక్ వయక త  యొక్ూ చరితర ఆదరశ పరా యమెైనద , ప్రిప్ూరుమెైనద  
కావాలంటే కేవలం అతని బో ధనలు, అభిపరా యాలు నెైతిక్ వేదాంత నీతులత్ో 
సరిపో దు. అతని ఆచరణలు, ఘనకారాయలు కావాల. పరా మాణిక్త లేక్పో త్ే 
మంచీచెడు ఒక్టిగానే ఉంటలయి. ప్రప్ంచం మాటలు చెపపే వారిదే అయి పో తుంద . 
ఈ ప్రప్ంచంలో ఎంత్ోమంద  ప్రవక్తలు, ధారిమక్ గురువులు, వయవస్ాు ప్క్ులు 

వచాచరు. వీరిలో ఎవర రనా తన చరితరను, ఆచరణను ప్రప్ంచానిక  ఆదరశం గా 
అంద ంచగలరా? 

నీవు దెైవానిి ధనానిక , పరా ణాలక్ు త్ెగించి పేరమించు, నువుీ శతుర వునూ 

పేరమించు, నీ క్ుడ్ి బుగాప ై కొటిు న వాడ్ి ముందు నీ ఎడమ బుగాను క్ూడ్ా 
అంద ంచు, నినుి అనవసరంగా ఒక్ మెైలు దూరం తీసుకొని వెళిళన వాడి్త్ో ర ండు 
మెైళ్ళ దూరం వెళ్ళళ. నినుి నీ కోట్ అడ్ిగిన వాడ్ిని నీ క్మీజును క్ూడ్ా 
ఇచిచవేయి. నువుీ నీ ధనసంప్దలనిింటినీ దెైవమారాంలో ఖరుచచేయి. నువుీ నీ 

స్ో దరునిి 70 స్ారుి  క్షమించు, ఆకాశ రాజయంలో ధనవంతుడు ప్రవేశించటం క్షుమే.  

ఇవి ఇలాంటి బో ధనలు వినటలనిక  ఎంత్ో మనోహరంగా ఉంటలయి. కాని 

ఆచరణ దాీరా అవి నిరూపలంచబడక్ పో త్ే అవి చరితర భలగం కాదు. అవి కేవలం 
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తియయటి ప్లుక్ులే. తన శతృవుప ై ప్టుు  సంపాద ంచనివాడు, క్షమాప్ణ గురించి 

ఆదరాశనిి ఎలా ఇవీగలడు? తన దగార ఏమీ లేనివాడు, పేదవారిక , 
అగతయప్రులక్ు, అనాధలక్ు సహాయం ఎలా చెయయగలడు? బంధుమితుర లు, 

భలరాయబిడాలు లేనివాడు సంబంధాల మయమెైన ఈ ప్రప్ంచానిక  ఆదరశం ఎలా 
కాగలడు? ఇతరులి క్షమించే అవకాశం రానివాడ్ి జీవితం మనలోని కోపలషుు లక్ు, 

ఆగరహం చెందేవారిక  ఆదరశం ఎలా కాగలదు?  

కొద్ిద గా ఆలోచించండి! సత్ాూరాయలు ర ండు విధాలు. ఉదాహరణక్ు మీరు 

కొండగుహలోి క  పో యి జీవిత్ాంతం క్ూరుచండ్ిపో యారు. ఇద  కేవలం చెడుల 

నుండ్ి, పాపాల నుండ్ి తనుిత్ాను రక్షించు కోవడం అవుతుంద . అంటే మీక్ు 

అభయంతరం క్లగే ఏ ప్నినీ మీరు చేయలేదు. కాని ఇద  సీప్రయోజనం కోసం, 

ప్రుల కోసం మీరేమి చేస్ారు? మీరు పేదలక్ు సహాయం చేస్ారా? ఆక్లగకని 

వారిక  అనిం ప టలు రా? బలహీనులక్ు అండగా ఉనాిరా? అత్ాయచారులక్ు 

వయతిరేక్ంగా సత్ాయనిి చాటలరా? ఆప్దలోి  చిక్ుూక్ునివారిని ఆదుక్ునాిరా? దారి 

తపలపన వారిక  దారి చూపలంచారా? క్షమించటం, దానం చేయటం, అతిధ  మరాయదలు, 

సతయం ప్లక్టం, ఈ విషయాలోి  ఉత్ాసహం, క్ృష్ల, ప్రిశరమ, విధ  నిరీహణ, నెైతిక్ 

విధులు మొదల ైన వాటిక  ఆచరణత్ో సంబంధం ఉంద . కేవలం సీప్రయోజనం 

కోసం ఆచరించిన మాత్రా న ప్ుణయం లభించదు. ప్ుణయం కేవలం ఆచరించిన 

కారణంగా కాక్ ఇతరుల కొరక్ు ఆలోచించడంలోనూ ఉంద . అంటే ఆచరణా భలగం 

లేని జీవిత చరితరక్ు ఆదరశ జీవితంగా బిరుదు ఇవీడం జరుగదు. ఎందుక్ంటే 
మానవుడు అతని ఏ విషయానిి అనుసరించాల? ఏ ఆచరణ నుండ్ి గుణపాఠం 

నేరుచకోవాల?  

ఒప్పందం, యుధ్ుం, పేదరిక్ం, ధనం, ఒంటరి తనం, వెైవాహిక్ జీవితం, 

దెైవంత్ో సంబంధాలు, దాసులత్ో సంబంధాలు, ప్రిపాలన, పాలతులు, ప్రశ్ాంతత, 

కోప్ం, ఏకాంతం, దాంప్తయం మొదల ైన రంగాలనీి ఈ సమసయలత్ో, సంబంధాలత్ో 
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నిండునాియి. అందువలి ప్రజలక్ు ఈ క్ష్టాు లను ప్రిషూరించ టలనిక , ఈ 

సంబంధాలను మంచిగా నిరీరితంచటలనిక  ఆచరణాప్రమెైన ఆదరాశలు కావాల. 

మాటల దాీరా కాదు చేతల దాీరా. ఈ ప్రమాణాలప ై క్ూడ్ా కేవలం 

ముహమమద్(స) జీవిత చరితర మాతరమే నిలబడగలదు. ఇతరుల వీరి జీవిత చరితర  
క్ూడ్ా ఉనిత ప్రమాణాలప ై నిలబడలేదు. 

ఈనాడు నేను చెపలపన వాటిని బలగా గురుత ంచుకోండ్ి! ఒక్ వయక త  జీవిత 

చరితరను ఆదరశంగా స్వీక్రంిచాలంటే, ఆ చరితరలోని 4 విషయాలను బలగా 
ప్రిశీలంచాల. అంటే చారితరక్త, విశిషుత, ప్రిప్ూరుత, ఆచరణ. అంత్ేగాని ఇతర 

ప్రవక్తల జీవిత చరితరలు వారి కాలాలోి  ఈ ప్రత్ేయక్తలు క్లగి ఉండ్ేవి కావని నా 
అభిపరా యం కాదు. ఇతరుల వరక్ు చేరిన వారి జీవిత వివరాలు, ప్రసుత తం ఉని 
వారి చరితరలు ఈ ప్రత్ేయక్తలు క్లగి లేవు. ఇలా కావటం క్ూడ్ా దెైవలీలే. దవని 

వలన వీరు నిరిుషు  జాతిక , నిరిుషు  కాలానిక  చెంద నవారే అని నిరూపలంచబడ్ింద . 
అందువలేి  వారి జీవిత చరితరలు భదరంగా ఉంచవలస్లన లేక్ ఇతర జాతులక్ు చేర 

వేయవలస్లన అవసరం ఉండ్ేద  కాదు. కేవలం ప్రవక్త  ముహమమద్(స) మాతరమే 

విశీప్రవక్తగా, అనిి జాతుల వెైప్ు తీరుపద నం వరక్ు ఆదరశంగా అనుసరించ 

దగినవాడుగా ప్ంప్బడ్ాా రు. అందువలేి  ఆయన జీవిత చరితర అనిి విధాలా 
ప్రిప్ూరుంగా, శ్ాశీతంగా భదరప్రచడం జరిగింద . ఇదే అంతిమ దెైవ దౌత్ాయనిక  
అనిిటి క్ంటే గకప్ప ఆచరణా స్ాక్షయం. 
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3. పా్వ్కత  ముహమమద్(స) జీవితంలోని  చరరిత్రా తమక 

కటణరలు .  

ఇప్ుపడు ఈ నాలుగు పరా మాణిక్ సూత్రా ల ఆధారంగా ఇస్ాి మ్ ప్రవక్త  
ముహమమద్ (స) జీవిత చరితరప ై దృష్లు  స్ారిదాూ ం. అనిిటిక్ంటే మొటుమొదటి 
విషయం చరరితాకత. ఈ విషయంలో ప్రప్ంచమంత్ా ఏకాభిపరా యం క్లగి ఉంద . 
ఇస్ాి మ్ తన ప్రవక్త  మరియు ఆయన అనుచరుల విషయాలను జాగరతత గా 
భదరప్రచి ఉంచింద . ఈ విషయంప ై ప్రప్ంచమంత్ా ఆశచరయం వయక్తం చేసుత ంద . 
ప్రవక్త (స) నుండ్ి బో ధనలు, ప్రవచనాలు, ఆచరణలు, ఆయన జీవిత్ానిక  
సంబంధ ంచిన ఉలేి ఖనలు నమోదు చేస్లన వారిని, గరంధరూప్ం ఇచిచనవారిని 

“హదవసు ఉలేి ఖనక్రతలు, ముహద ూస్వనుి , చరితరకారులు” అంటలరు. వీరిలో 
ప్రవక్త (స) అనుచరులు, తరువాత తరం, వీరి తరువాతి ర ండవ తరం, మూడవ 
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తరం వారు, ఈ విధంగా ఇస్ాి మీయ కాయలండరులోని నాలావ శత్ాబూం వరక్ు 

జీవించిన వారు ఉనాిరు. ఉలేి ఖనాలనీి లభించి, లఖిత రూప్ం ఇచిచన తరువాత 

ఉలేి ఖక్ుల పేరుి , జీవిత చరితర, నెైతిక్ అలవాటుి  మొదల ైన వాటిక  క్ూడ్ా 
లఖితరూప్ం ఇవీడం జరిగింద . వీరి సంఖయ ఇంచుమించు ఒక్ లక్షక్ు చేరింద . 
అంత్ేకాక్ వారి జీవిత చరితరలక్ు అస్ామఉరిరజాల్ అని పేరు ప టుటం జరిగింద . 1854 

తరువాత వరక్ు క్ూడ్ా భలరతదేశ విదాయవిభలగంత్ో సంబంధం ఉని, బెంగాల్ 

ఏవిషయాటటక్ స్ స్ ైటీక  స్ క్రటరలగా ఉని ప్రఖాయత జరమన్ డ్ాక్ుర్ స్ల ర్ంగర్ ప్రయతిం 

వలి “వాఖిదవ స్ారాంశం” వాన్ క రైమర్ సంపాదక్తీంలో 1884లో ప్రచురంిచబడ్ంిద . 
అదేవిధంగా ప్రవక్త (స) అనుచరుల చరితరల రూప్ంలో హాఫ్లజ్ ఇబెి హజర్ 

“అస్ాబహు ఫ్వ అహాీలససహాబహ్”  ప్రచురించడం జరిగింద . కేవలం పరా రంభ దశ 

అరబీ గరంధాల దాీరా “ల ైఫ్ ఆఫ్ ముహమమద్” ను రచించిన మొదటి 
యూరోపలయన్ వయక త . అయిత్ే ఇతడు వయతిరేక్ంగా వరా స్ాడు. క్లక్త్ాత లో 
ప్రచురించబడ్ిన  “అస్ాబహు ఫ్వ అహాీల ససహాబహ్” యొక్ూ ఇంగలిషు 

త్ లప్లుక్ులో ఇలా వరా స్లనాడు.  

“ముస్లా ముల వ్ంటి జాతి ఇప్పటి వ్రకు రాలేదు, ఇక ముందు రాదు కూడర. 
ముస్లా ంలు అసామఉరిరజాల్ వ్ంటి ప్రిశ్ోధనను వెలుగులోనికి త్ెచరచరధ. ద్వనివ్లా 

ఈనరడ్య 5లక్షల మంద్ి వ్ికుత ల ప్రిస్లు తులు త్ెలుసుకటవ్చుచ”.  

ప్రవక్త(స) జీవితంలోని చివరి సంవతసరం హజీతుల్ విదాలో ప్రవక్త (స) 

అనుచరుల సంఖయ సుమారు ఒక్ లక్ష ఉండ్ేద . వీరిలోని 11 వేల మంద క  
సంబంధ ంచి వారి కాలం లోనే వరా యబడ్ిన జీవిత చరితర వివరాలు ఈనాడు మన 

ముందు ఉనాియి. వీరిలో ప్రతి ఒక్ూరూ ప్రవక్త(స) జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన 

ప్రవచనాలు, ఆదేశ్ాలు, సంఘటనలు ఎంత్ో కొంత ఇతరులక్ు అంద ంచి ఉనాిరు. 

అంటే వీరు ఉలేి ఖనా స్ేవలు అంద ంచారు. వీరి జీవిత చారితరక్తక్ు కారణం ఇదే. 
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ప్రవక్త(స) 11వ హిజీరలో మరణంిచారు. సుమారు 40వ హిజీర వరక్ు ప్రధాన 

అనుచరులు బరతిక  ఉనాిరు. 60వ హిజీర వరక్ు ప్రవక్త (స) కాలంలో బలలయంలో 
ఉనివారిలో చాలామంద  బరతిక  ఉనాిరు. ఆ శత్ాబూం ప్ూరతయిేయసరిక  ఇంచు 
మించూ అందరూ చనిపో యారు. అందరి క్ంటే చివరిలో మరణించిన వారి పేరుి , 

మరణించిన సంవతసరం క రంద ఇవీబడ్ాా యి. 

 

 

 

 

 

 

పేరు ఊరు పేరు మ . స 

1. అబూ ఉమామ బలహిలీ 

2. అబుూ లాి హ్ బిన్ హారిస్ బిన్ జిజ్ఆ 

3. అబుూ లాి హ్ బిన్ అబీ అవ్ ఫా 

4. స్ాయిబ్ బిన్ యజీద్ 

5. అనస్ బిన్ మాలక్ 

స్లరియా 

ఈజిప్ుు  

క్ూఫా 

మదవనా 

బసరహ్ 

86 హి. శ 

86 హి.శ 

87 హి.శ 

91 హి.శ 

93 హి శ 

 

ప ై ప్టిు క్ చివరిలో ఉని అనస్ బిన్ మాలక్, ప్రవక్త (స) క్ు పలరయ 
స్ేవక్ులు. 10 సంవతసరాల వరక్ు నిరంతరం ప్రవక్త (స) స్ేవలో నిమగిమెై 
ఉనాిరు. 93 హి.శ లో మరణంిచారు. 
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ప్రవక్త(స) సహచరుల, శిషుయల కాలం 11వ హిజీర నుండ్ి పరా రంభ 
మయియంద . అప్పటిక  జనిమంచి ఉనాిరు, కాని ప్రవక్త (స)ను క్లస్ే భలగయం క్లగ 
లేదు. లేదా చాలా చిని వయసులో ఉనాిరు. ప్రవక్త(స) నుండ్ి లాభం ప ంద లేక్ 

పో యారు. అబుూ రరహామన్ బిన్ హారిస్ ఇంచుమించు మూడవ హిజీరలో, ఖ ైస్ బిన్ అబీ 

హాజిమ్ నాలావ హిజీరలో, సయిళద్ బిన్ ముసయియబ్ 14వ హిజీరలో జనిమంచారు. 

ప్రవక్త (స) అనుచరుల తరాీత అనేక్ మంద  మొదటి తరానిక  చెంద నవారు. 

అనిివెైప్ులా వాయపలంచి ప్రవక్త (స) జీవిత చరితర, ఆదేశ్ాలు, తీరుపలు, సందేశ 

ప్రచారం చేయటంలో నిమగిమయి ఉనాిరు. వీరందరి సంఖయ ఎంత ఉండే్ద ? నేను 

కేవలం మదవనాలోని త్ాబయిళని సంఖయను ఇబెి సఅద్ దాీరా మీ ముందు 

ప డుతునాిను.  

1. మొదటి వరాం:- ప్రవక్త (స) ప్రముఖ సహచరులను చూచి, వారి నుండ్ి 
సందేశ్ాలు, ఆదేశ్ాలు వినివారి సంఖయ 139 మంద . 

2. ర ండవ వరాం:- ఇటువంటి త్ాబయిళనుి  మదవనాలో ప్రవక్త (స) సహచరులను 

చూచి వారి నుండ్ి వివరాలు గరహించినవారు 129 మంద . 
3. మూడవ వరాం:- కొంతమంద  సహచరులను క్లస్ల వారి నుండ్ి వివరాలు 

గరహించినవారు 87 మంద . ఈ విధంగా త్ాబయిళని మొతతం సంఖయ 355. ఇద  ఒక్ూ 

ప్టుణంలోని సంఖయ. ఇలా మకాూ, త్ాయిఫ్, బసర, క్ూఫ, ద మిష్్ప, యమన్, ఈజిప్ుు  

మొదల ైన ప్టుణాలోి ని త్ాబయిళని సంఖయను గురించి అంచనా వేయండ్ి. వీరిలో 
చాలామంద  ప్టుణాలోి  ప్రవక్త(స) అనుచరుల శిషుయలుగా చేరి, రాతీర ప్గలూ 

ప్రవక్త (స) ఉప్దేశ్ాలను, సందేశ్ాలను, బో ధనలను గరహించి ప్రచారం చేస్ేవారు. 

ప్రతి అనుచరుని దాీరా లభించిన ఉలేి ఖనలను ఒక్ చోట చేరేచవారు. ఈ విధంగా 
ప్రవక్త (స) ప్రిస్లు తులు, ఆదేశ్ాలు ప్రచారం చేయడంలో ప్టిషుమెైన మారాా నిి 

అవలంభించారు. ప్రవక్త (స) సహచరులోి  అతయధ క్ ఉలేి ఖనలు గలవారిని ఈ క రంద 

పేరకూనడం జరిగింద . 
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పేరు ఉలేి ఖనల సంఖయ మరణించిన సంవతసరం 

1. అబూహుర రరహ్ (ర) 

2. అబుూ లాి హ్ బిన్ అబలాస్ (ర) 

3. ఆయిషహ్ (ర) 

4. అబుూ లాి హ్ బిన్ ఉమర్ (ర) 

5. జాబిర్ బిన్ అబుూ లాి హ్ (ర) 

6. అనస్ బిన్ మాలక్ (ర) 

5374 

2660 

2210 

1630 

1560 

1286 

59 హిశ 

68 హిశ 

58 హిశ 

73 హిశ 

87 హిశ 

93 హిశ 

 

వీరే ఆ ప్రముఖులు. వీరి ఉలేి ఖనలే ఈనాడు ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరక్ు 

గకప్ప ప టుు బడ్ిగా ప్రిగణించ బడుతునాియి. వీరి మరణ త్ేదవలను ప్రిశీలస్ేత  అవి 
వేరేీరుగా ఉండటం క్నబడుతుంద . వీరి నుండ్ి ఉలేి ఖనాలను గరహించిన వారు, 

క్ంఠసత ం చేస్లనవారు, సంక్లనం చేస్లనవారు చాలా ప దూ  సంఖయలో ఉంటలరని 

త్ెలుసుత ంద . ఈ విషయాలు త్ెలుసు కోవటలనేి ఆ కాలంలో విదయగా భలవించడం 

జరిగింద . ఇహప్రాలు ర ంటికీ గౌరవ ప్రదమెైనద గా భలవించబడ్ంిద . ప్రవక్త  (స) “నా 
నుండ్ి ప ంద న జాఞ నానిి ఇతరులక్ు అందజేయండ్ి, ననుి చూస్లనవారు, ననుి 

చూడనివారిక  అందజేయాల” అనే ప్రవచనం ప్రకారం, వారందరూ తమ 

సంత్ానానిక , బంధువులక్ు, స్ేిహితులక్ు, క్లస్ే వారిక  వినిపలంచేవారు, 

బో ధ ంచేవారు. ఇదే వారి జీవిత ధేయయంగా, బలధయతగా ఉండ్ేద . అందువలి 

ప్రవక్త (స) అనుచరుల తరాీత వెంటనే వారి తరువాతి తరం ఈ వారసతీ 

సంప్దను రక్షించే నిమితతం స్లధ్ుమెైపో యింద . వీరిలో ప్రతి ఒక్ూరికీ ప్రతిఒక్ూ 

సంఘటన గురించి క్ంఠసత ం చేయవలస్ల వచేచద . వాటిని వలించడం జరిగేద . ప్రతి 
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అక్షరం గురుత  చేసుకోవలస్ల వచచేద . ప్రవక్త (స) తన బో ధనలను 

అందజేయమనడంత్ో పాటు, తనప ై కోరి అసతయం ప్లక్రాదని, ప్లకేవారి నివాసం 

నరక్ం అని హెచచరించారు. ఈ హెచచరిక్ ప్రభలవం ఎలా ఉండ్ేదంటే, సహచరులు 

ఉలేి ఖించేటప్ుపడు భయంత్ో వణిక పో యేివారు. ఒక్స్ారి అబుూ లాి హ్ బిన్ మస్ఊద్ 

ప్రవక్త (స) ప్రవచనాలి కాపవ చేస్ారు. అప్ుపడు అతని ముఖం రంగు 

మారిపో యింద , వణిక పో యారు, ఇంకా ప్రవక్త (స) ఇలాగే అనాిరు లేదా 
ఇంచుమించు ఈవిధంగానే అనాిరు, అని ప్లకారు.  

అరబుాల జాఞ ప్క్శక త  చాలా ప్టిషుంగా ఉండ్ేద . వీరు అనేక్ ప్దాయలను 

క్ంఠసత ం చేసుకొని గురుత ంచుక్ునేవారు. అంత్ేకాక్ ప్రక్ృతి యొక్ూ ఒక్ నియమం 

ఏమిటంటే, ఏ విధంగా ప్ని చేయిస్ేత , ఆవిధంగా అభివృధ్ ు  పరా ప్త ం అవుతుంద . 
అనుచరులు, ఆ తరువాతి తరం వారు వంచన లేక్ుండ్ా వినియోగించారు. వీరు 

ఒకొూక్ూ సంఘటనను, ఒకొూక్ూ హదవసును ఈనాడు ముస్లి మ్ పలలిలు ఖుర్ఆన్ ను 

క్ంఠసత ం చేస్లనటుు  అభయస్లంచేవారు. ఒకొూక్ూ హదవసువేతత  అనేక్ వేల హదవసులను, 

లక్షల హదవసులను క్ంఠసత ం చేస్ేవారు, గురుత ంచుక్ునేవారు. కొంతమంద  తమ 

జాఞ ప్క్ శక త  కోసం వరా సుక్ునేవారు క్ూడ్ా. కాని వాటిని క్ంఠసత ం చేసుక్ునే వరక్ు 

ప్ండ్ితుల దృష్లులో వారిక  గౌరవం లభించేద  కాదు. వరా యబడ్ి ఉని ప్త్రా లను 

లోపాలాి  దాచేవారు. వీరిక  ఈ విషయాలు గురుత లేవని ప్రజలు భలవిస్ాత రని 

భయప్డ్ేవారు. 

సో దరధలలరా!  కొందరు ఇస్ాి మ్ వయతిరేక్ులు, కొనిి విదాయసంసులు వీరిలో 
ప్రముఖులు సర్ విలయమ్ మూయర్, గోలా్ జీహర్ ఉలేి ఖనాల లఖితరూప్ం 

ప్రవక్త (స) మరణించిన 90 సంవతసరాల తరాీత పరా రంభమెైనదని, వీటిప ై 
అనుమానాలను వయక్తప్రచి అనుమానాసపదంగా చేదాూ మని ప్రయతిించారు. కాని 

మేము ప్రవక్త(స) అనుచరులు ఏ విధంగా సంఘటనలను  గురుత ంచేవారు, ఏ 

విధంగా జాగరతత  వహించేవారు, ఏ విధంగా రాబో యిే తరాలక్ు అమానతును 
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అప్పగించేవారు మొదల ైన వాటిని ప ైన వివరంగా పేరకూనాిము. దవనివలి త్ెలస్లన 

విషయం ఏమిటంటే, లఖితరూప్ం అనేక్ సంవతసరాల తరాీత పరా రంభమెైనా, 
వీటిని అనుమానించటలనిక  ఎటువంటి అవకాశమూ లేదు. అనుచరులు తమక్ు 

గురుత ని వివరాలను స్ాధారణంగా మూడు కారణాల వలి నమోదు చేస్ేందుక్ు 

స్లధ్ుప్డ్ే వారు కారు. 

1. మొదటి కారణం ఏమిటంటే, ఖుర్ఆన్ తప్ప ఇతర ఏ విషయానీి రాయ వదూని 

ప్రవక్త (స) వారించారు. దవనివలి ఖుర్ఆన్, ఇతర విషయాలు క్లస్ల పో త్ాయనే 

భయం ఉండ్ేద . అయిత్ే ఖుర్ఆన్ ప్ూరితగా లఖిత రూప్ంలోనిక  వచిచన తరాీత 

ప్రవక్త (స) సీయంగా కొంతమంద  అనుచరులను హదవసులను వరా సుక్ునే 
అనుమతి ఇచాచరు. అయినా చాలామంద  అనుచరులు చివరి క్షణం వరక్ు 

రాయడంలో జాగరతత  వహించేవారు.  

2. వివరాలు లఖితరూప్ం దాలచత్ే ప్రజలు తమ జాఞ ప్క్శక త  అధ క్ంగా 
ఉప్యోగించరని అనుచరులు భయప్డ్ేవారు. అలాగే జరిగింద  క్ూడ్ా. వరా త 

ప్రతులు, లఖిత రూప్ంలో వివరాలను భదరప్రచిన కొదవూ  మెదడుక్ు మేత తగుా తూ 

పో యింద . అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్ూరూ గరంధాలను తమ చేతులోి క  తీసుకొని పాండి్తయ 
వాదన చేస్ాత రని భయప్డ్ేవారు. అలాగే జరిగింద  క్ూడ్ా.  

3. మూడవ కారణం ఏమిటంటే, అరబుాలోి  సంఘటనలను రాస్ల ప టుు  కోవటలనిి, 

వరా తరూప్ంలో భదర ప్రచటలనిి లోప్ంగా భలవించేవారు. ఒక్వేళ్ రాసుక్ునాి 

దానిి దాచి ఉంచేవారు. కొందరు హదవసు వేతత లు వరా స్ల ఉంచటం క్నాి క్ంఠసత ం 

చేయటలనిి సురక్షితంగా భలవించేవారు. వరా స్ల ఉంచిత్ే ఇతరులు అందులో 
హెచుచతగుా లు చేస్ాత రనే భయం ఉంటుంద . కాని మెదడులో నాటుక్ు పో యిన 

చిత్రా నిి మారుపలు, చేరుపలు చేయడం ఎవరి తరమూ కాదు. 
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మొటుమొదటిస్ారి ఈనాడు సభలో ఈ వాసత వానిి బహిరాతం చేసుత నాిను. 

అదేమిటంటే, 100 సంవతసరాలు లేదా 99 సంవతసరాల వరక్ు ప్రవక్త(స) వివరాలు 

కేవలం జాఞ ప్క్శక త  ప ైనే ఆధారప్డ్ి ఉండ్ేవనేద  తప్ుపడు భలవం. అసలు కారణం 

ఏమిటంటే, వీటిక  సంబంధ ంచిన మొదటి ప్రచురణ ముఅత్ాత  ఇమామ్ మాలక్ 

చరితర అల్ మగాజీగా ప్రఖాయతి గాంచాయి. వీరిదూ రూ ఒకే కాలానిక  చెంద నవారు. 

వీరు క్రమంగా171 హిశ, 151 హిశలో మరణించారు. అందువలేి  వారాత  చరితర హిజీర 
ర ండవ శత్ాబూంలో పరా రంభమయింద . అయిత్ే ఇంతక్ు ముందే వారాత  చరితర 
పరా రంభమెైనదని ఎనోి ఆధారాలు ఉనాియి. ఉమర్ బిన్ అబుూ ల్ అజీజ్ 101 హిశ 

లో మరణించారు. అతడు మహా ప్ండ్ితుడు, మదవనా పాలక్ుడుగా క్ూడ్ా 
ఉనాిరు. 99 హిశ లో ఖలీఫా అయాయరు. తన కాలంలో మదవనా ఖాజీక  ప్రవక్త (స) 

వివరాలక్ు వరా తరూప్ం ఇవీవలస్లంద గా ఆదేశించారు. ఎందుక్ంటే ప్రజల 

జాఞ ప్క్శక త  క్రమంగా తగుా తూ ఉంద  క్దా అనాిరు. ఈ సంఘటన త్ాలీఖాతె్ బుఖారల 
ముఅత్ాత , ముసిద్ దారలమలలో ఉంద . ఏద  ఏమెైనా  ఈ ఆదేశం ప్రకారం ప్రవక్త (స), 

అనుచరులక్ు సంబంధ ంచిన వివరాలనీి లఖిత రూప్ంలో ప ందు ప్రచబడ్ాా యి. 

వీటిని రాజధాని నగరానిక  తీసుక్ురావటం జరిగింద . వీటి కాపవలు ఇతర 

ప్టుణాలక్ు ప్ంప్బడ్ాా యి. ఈ బలధయత అబూబక్ర్ బిన్ ముహమమద్ బిన్ అమ్ూ 
బిన్ హజ్మ కే ఎందుక్ు ఇవీబడ్ిందంటే, అతడు ఒక్ ప్రఖాయత ధారిమక్ ప్ండ్ితుడు, 
మదవనా ఖాజీ. మరో గకప్ప కారణం ఏమిటంటే, అతని పలనిి ఉమూహ్, ఆయిషహ్(ర) 

శిషుయరాలు. ఆయిషహ్(ర) నుండ్ి ఈమె దాీరా అనేక్ ఉలేి ఖనలు ముందు నుండ్ే 
ఇబెి హజ్మ దగార లఖిత రూప్ంలో ఉండ్ేవి. అందువలేి  ఉమర్ బిన్ అబుూ ల్ అజీజ్ 

ప్రత్ేయక్ంగా ఈమె దాీరా ఉలేి ఖనాలను గరహించి లఖిత రూప్ంలో ప ందుప్రచమని 

ఇబెి హజ్మ ను ఆదేశించడం జరిగింద . 

పా్వ్కత(స) కాలం నరటి దసాత వీజులు :-  అంత ఎందుక్ు, ప్రవక్త(స) కాలంలోనే 

వారతలు, చరితరలు, ఆదేశ్ాలు, ఇతర వివరాలు లఖితరూప్ంలో ప ందుప్రచడం 
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పరా రంభించబడ్ింద . మకాూ విజయం సందరాంగా ప్రవక్త (స) ఒక్ ప్రసంగం చేయడం 

జరిగింద . ఇద  సహీ బుఖారలలో ఉంద . యమన్ క్ు చెంద న ఒక్ వయక త  కోరగా 
ప్రవక్త (స) అబూష్టాహ్ ను తన ప్రసంగానిి వార స్ల ఇవీమని ఆదేశించారు. ప్రవక్త(స) 

వివిధ చక్రవరుత లక్ు ప్ంపలన ఉతత రాలు, వరా స్ల ప్ంప్డం జరిగింద . ఇంచుమించు 10, 

15 సంవతసరాల క రతం ప్రవక్త(స) ఈజిప్ుు  చక్రవరితక  ప్ంపలన ఉతత రం, ఒక్ క రైసత వ 

చరిచలోని ఒక్ ప్ుసత క్ంలో దొ రిక ంద . ఇద  ప్రవక్త (స) రాస్లన ఉతత రమే అని 

నిరాు రించటం జరిగింద . స్ాధారణంగా దవని ప్రతులు అనిి చోటలి  లభిస్ాత యి. ఇద  
పరా చీన అరబీ లపలలో ఉంద . ఈ ఉతత రం ప్రవక్త (స) రాస్లనటేు  ఉంద . ఈ ఇస్ాి మీ 

ప్రంప్రలు సత్ాయనిక  స్ాక్షయయలుగా నిలచాయి. అబుూ లాి హ్ బిన్ అమ్ూ బిన్ ఆస్ నా 
క్ంటే ఎక్ుూవ హదవసులు ఉండటలనిక  కారణం, అతను ప్రవక్త (స) నుండ్ి విని 

వెంటనే వరా సుక్ునే వారు. అయతే్ నేను రాసే్వాడ్ిి  కాను అని అబూహుర రరహ్ (ర) 

అనాిరు.(బుఖారల) ప్రజలు అబుూ లాి హ్ బిన్ అమ్ూ ను ‘ప్రవక్త(స) ఒకోూస్ారి ఆగరహం 

క్లగి ఉంటలరు, ఒకోూస్ారి సంత్ోషంగా ఉంటలరు, నువుీ అనిిటినీ 

వరా సుక్ుంటునాివు?’ అని విమరిశంచారు. ఆ తరువాత అబుూ లాి హ్ బిన్ అమ్ూ 
వరా యడం మానివేస్ల, ప్రవక్త (స)క్ు ఈ విషయానిి త్ెలపారు. ప్రవక్త (స) తన తల 

వెైప్ు స్ ైగ చేసూత  ‘నువుీ వరా సూత  ఉండు, ఇక్ూడ్ి నుండ్ి బయటక్ు వచేచదంత్ా 
సతయమే అవుతుంద ’ అని అనాిరు. అబుూ లాి హ్ బిన్ అమ్ూ తన వదూ  వరా యబడి్ 

ఉని వాటిని స్ాద ఖ అనే పేరు ప టలు రు. ఇంకా ఇలా అనేవారు, ‘నాక్ు ర ండు 
విషయాలు జీవితంప ై కాంక్షను జనింప్జేస్ాయి. వాటిలో ఒక్టి స్ాద ఖ’. స్ాద ఖ 

అంటే ప్రవక్త(స) నుండ్ి విని నేను ప ందుప్రచిన గరంధము. జాహిద్ ఇలా 
అంటునాిరు, ‘మేము అబుూ లాి హ్ బిన్ అమ్ూ వదూ  ఒక్ ప్ుసత క్ం ఉండటం 

చూస్ాము, ఇద  ఏమిటి అని అడగడం జరిగింద . దానిక  ఆయన స్ాద ఖ, దవనిి 

నేను ప్రవక్త (స) నుండ్ి వరా స్ాను. ఇందులో నాక్ూ ప్రవక్త (స) క్ూ మధయ ఎవరూ 

లేరు’. బుఖారల ప్రకారం ప్రవక్త(స) మదవనా వలస పో యిన తరాీత ముస్లి ముల 
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జనాభల ల క ూంచారు. అందరి పేరుి  వరా యబడ్ాా యి. అందరూ క్లస్ల 1500 మంద గా 
త్ెలస్లంద . జకాత్ గురించి ర ండు పేజీలోి  ఉని వివరాలనిిటినీ వరా యించి, 

ప్రవక్త (స) ఇతర ప్టుణాల పాలక్ులక్ు ప్ంపారు. ఇవి అబూబక్ర్(ర)వదూ , 
అబూబక్ర్ బిన్ అమ్ూ బిన్ హజ్మ క్ుటుంబంలో, ఇంకా ఇతర ప్రముఖుల వదూ  
ఉండ్ేవి. జకాత్ ధనానిి వసూలు చేస్ేవారి వదూ  ఇతర లఖిత వివరాలు క్ూడ్ా 
ఉండ్ేవి. అలీ(ర) వదూ  క్ూడ్ా ఒక్ ప్తరం ఉండ్ేద . అద  అతని క్రవాలం ఒరలో 
ఉండ్ేద . అందులో అనేక్ విషయాలక్ు సంబంధ ంచిన హదవసులు ఉండ్ేవి. ప్రజలు 

కోరగా వాటిని ప్రజలక్ు చూపలంచారు. హుదెైబియలో ప్రవక్త (స)క్ు అవిశ్ాీసులక్ు 

మధయ జరిగిన ఒప్పందం గురంిచి అలీ(ర) వరా స్ారు. దాని ఒక్ కాపవ అవిశ్ాీసుల 

వదూ , ఒక్ కాపవ ప్రవక్త (స) వదూ , మరో కాపవ అలీ(ర) వదూ  ఉంచడం జరిగింద . అమ్ూ 
బిన్ హజ్మ ను ప్రవక్త (స) యమన్ పాలక్ుడుగా ప్ంపలనప్ుడు విధులు, జకాత్ 

సమసయలు, ప్రిహారం మొదల ైన విషయాలను సూచించి వరా యించి ఇచాచరు. 

అబుూ లాి హ్ బిన్ అల్ హకీమ్ క్ు ప్రవక్త (స) ఉతత రం అంద ంద . అందులో చనిపో యిన 

జంతువు గురించి ఉంద . వాయిల్ బిన్ హజ్ర(ర) ప్రవక్త (స) వదూ  నుండ్ి తన 

దేశ్ానిక  తిరుగు ప్రయాణమెైనప్ుడు ప్రవక్త (స) ప్రత్ేయక్ంగా అతని కోసం నమాజు, 

ఉప్వాసం, వడ్ీా , వయపారం గురించి, ఇంకా ఇతర ఆదేశ్ాల గురించి వరా యించి 

ఇవీడం జరిగింద . ఒక్స్ారి అమ్ూ(ర) ప్రజలత్ో భరత  ప్రిహారం నుండ్ి భలరయక్ు 

ప్రవక్త (స) ఎంత నిరుయించారో మీక్ు త్ెలుస్ా ? అని ప్రశిించారు. దానిక  జిహాక్ 

బిన్ సుఫ్లయాన్ నిలబడ్ి నాక్ు త్ెలుసు, ప్రవక్త (స) దవనిి వరా యించి మాక్ు 

ప్ంపారు, అని అనాిరు. ఉమర్ బిన్ అబుూ ల్ అజీజ్ తన ప్రిపాలనా కాలంలో 
ప్రవక్త  (స) జకాత్ ఆదేశ్ాలను వెద కే ప్రయతింలో ఒక్ రాయబలరిని మదవనా 
ప్ంపారు. అతని సమసయక్ు ప్రిష్టాూరం అమ్ూ బిన్ హజ్మ క్ుటుంబం దగార 

లభించింద . ప్రవక్త (స) యమన్ ప్రజలక్ు వరా యించి ప్ంపలన ఆదేశ్ాలోి  ఈ 

సమసయలు ఉండ్ేవి. ఖుర్ఆన్ ను కేవలం ప్రిశుభర స్లు తిలోనే ముటుు కోవాల, 
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బలనిసను కొనక్ ముందు విడుదల చేయక్ూడదు. నికాహ్ క్ు ముందు తలాఖ్ 

తగదు. యమన్ నుండ్ి ముఆజ్(ర) ఉతత రం దాీరా ప్రవక్త (స)ను ఆక్ుక్ూరలోి  

క్ూడ్ా జకాత్ ఉందా అని ప్రశిించారు. దానిక  ప్రవక్త (స) లేదు అని సమాధానం 

ఇచాచరు. మరాీన్ తన ప్రసంగంలో మకాూ హరమ్ అని అనాిరు. అద  విని 

అక్ూడ్ే ఉని రాఫ్  బిన్ ఖదవజ్ ప్రవక్త (స) అనుచరులు ఎలుగ తిత  బిగారగా మదవనా 
క్ూడ్ా హరమ్ అని , ఈ సందేశం నావదూ  వరా యబడ్ి ఉంద , మీరు కోరిత్ే చద వి 

వినిపలస్ాత ను అని అనాిరు. జిహాక్ బిన్ ఖ ైస్(ర) నోమాన్ బిన్ బష్వర్(ర) క్ు ఇలా 
వరా స్ారు, ప్రవక్త(స) జుమహ్ నమాజు లో సూరహ్ జుమహ్ ను వదల వేరే ఏ 

సూరహ్ ను ప్ఠించేవారు? దానిక  ఆయన హల్ అత్ాక్ అనే సూరహ్ అని 

సమాధానం ఇచాచరు. (ముస్లి మ్) 

ఈ ఆదేశ్ాలు, సమసయలు ప్రవక్త (స) అనేక్మంద  ప్రజలక్ు రాయించారు, 

ప్ంపలంచారు. వీటిని గురించి అనేక్ స్ాక్షయయధారాలు మా వదూ  ఉనాియి. ప్రముఖ 

అనుచరులు ప్రవక్త(స) స్ాంప్రదాయాలను, ఆదేశ్ాలను ప్ుసత క్రూప్ం ఇచాచరు 

లేదా అబూబక్ర్(ర) తన ప్రిపాలనా కాలంలో ఒక్ గరంధానిి ప ందుప్రిచారు. కాని 

అద  అతనిక  నచచలేదు. వెంటనే చెరిపలవేస్ారు. (తజిూరతుల్ హుఫాఫజ్). 

ఉమర్(ర) క్ూడ్ా తన ప్రిపాలనా కాలంలో ఈ విషయంప ై ఆలోచించస్ాగారు. కాని 

ధెైరయం చాలలేదు. అబుూ లాి హ్ బిన్ అమ్ూ ప్రవక్త(స) అనుమతిత్ో ఒక్ కాగితంప ై 
రాస్ారు. అందులో ప్రవక్త(స) ప్రవచనాలు ఉండే్వి. వాటిని చూడటలనిక  అనేక్మంద  
ప్రజలు వచేచవారు. ఆయన వాటిని వారిక  చూపలంచేవారు.(తిరిమజి). అలీ(ర) 

వరా స్లన తీరుపల చిటలు  ఇబెి అబలాస్(ర) వదూక్ు తీసుక్ురావటం 

జరిగింద .(ముస్లి మ్). అబుూ లాి హ్ బిన్ అబలాస్(ర) ఉలేి ఖనాల ప్రతులలోని 

కొనిింటిని త్ాయిఫ్ ప్రజలు అతనిక  వినిపలంచటలనిక  త్ెచాచరు.(క త్ాబుల్ ఇలల్). 

సయిళద్ బిన్ జుబెైర్(ర) అతని ఉలేి ఖనాలను వరా స్ేవారు.(దారలమ). అబుూ లాి హ్ బిన్ 

అమ్ూ సంక్ళ్న గరంధం స్ాద ఖ అతని మనవడు అమ్ూ బిన్ షుఐబ్ వదూ  
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ఉండ్ేద .(తిరిమజి). కాని అమాయక్ులు అతనిి బలహీనునిగా ఎందుక్ు భలవించే 
వారంటే, ఆయన తన త్ాతగారి ప్ుసత క్ం చూచి ఉలేి ఖించేవారు. అతనిక  ఇవి 

క్ంఠసత ం ఉండ్ేవి కావు. (తహీీ బ్ 8- 49). జాబిర్ బిన్ అబుూ లాి హ్ ఉలేి ఖనాల 

ప్రతులను వహబ్ త్ాబయిళ తయారు చేస్ారు. ఇద  ఇస్ామయిళల్ బిన్ అబుూ ల్ 

క్లీమ్ వదూ  ఉండ్ేద . ఈ కారణంవలేి  అతడు బలహీనునిగా ప్రిగణింప్బడ్ేవారు. 

జాబిర్(ర) ఉలేి ఖనాల ర ండవ గరంధం సుల ైమాన్ బిన్ ఖ ైస్ యషూరల తయారు 

చేస్ారు. అబూజుబేర్, అబూసుఫ్లయాన్, ష్ట అబీ మొదల ైనవారు హదవసువేతత లు, 

త్ాబయిళలు, జాబిర్ ర ండవ గరంధ ప్రతులను వీరి నుండ్ి వినాిరు. సమురహ్ బిన్ 

జునుూ బ్ అనుచరుల దాీరా అతని క్ుమారులు సుల ైమాన్ ఉలేి ఖనాల ఒక్ ప్రతిని 

ఉలేి ఖించారు. ఆ తరువాత ఆయన దాీరా అతని క్ుమారుడు, అబూ 
హుర రరహ్(ర) క్ంటే ఎక్ుూవ హదవసులు ఎవరికీ గురుత  ఉండ్ేవి కావు. ఇతని 

ఉలేి ఖనాల  కొనిి ప్రతులు హమామమ్ బిన్ మంబ తయారు చేస్ారు. ఇవి 

హమామమ్ ప్రతులుగా ప్రస్లధ్ ు  గాంచాయి. దవనిి ఇబెిహంబల్ ముసిద్ ర ండవ 

భలగంలో 312-318 వరక్ు ప ందు ప్రిచారు. బష్వర్ బిన్ నహక్ అబూహుర రరహ్ 

ఉలేి ఖనాల ప్రతులి రాస్ారు. ఇంకా వాటిని ఉలేి ఖించారు. అయిత్ే అనుమతి 

కోరిన తరాీత. అబూహుర రరహ్(ర) ఒక్స్ారి ఒక్ వయక తని, తన ఇంటిక  తీసుకొని 

వచిచ ఇవి నా ఉలేి ఖనాలు అని చూపలంచారు. అయిత్ే అవి అతని చేతివార త కాదని, 

ఇతరుల వరా త అని ఉలేి ఖనక్రత  అంటునాిరు.(ఫతుా ల్ బలరల) 

అందరిక్ంటే ఎక్ుూవ హదవసులు గురుత ని ర ండవ అనుచరులు అనస్(ర). 

ఆయన తన క్ుమారులత్ో ఇలా అనేవారు, క్ుమారులారా! జాఞ నానిి 

లఖితరూప్ంలోనిక  తీసుక్ురండ్ి.(దారలమ) అబలాస్(ర) తన శిషుయల మధయ క్ూరోచని 

వారి ఉలేి ఖనాలను వరా స్ేవారు.(దారలమ) సలామ అనే ఒక్ మహిళ్ అబుూ లాి హ్ బిన్ 

అబలాస్, ప్రవక్త(స) స్ేవక్ుల ైన అబూరాఫ్  నుండ్ి ప్రవక్త (స) ఘనకారాయల గురించి 

అడ్ిగి వరా స్ేవారు (ఇబెిసఅద్). ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరక్ు చెంద న పరా రంభ 
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రచయితలోి  ఒక్ర రన వాఖిదవ ఇలా అంటునాిరు, అమాన్ ధనవంతుడ్ెైన మునీిర్ 

బిన్ స్ారల పేర ప్రవక్త (స) ప్ంపలన ఉతత రానిి ఇబెిఅబలాస్(ర) ప్ుసత కాలోి  చూస్ాను 

(జాదుల్ మఆద్). ఉరీ బిన్ జుబేర్ బద్ర యుధ్ుం వివరాలనిిటినీ వరా స్ల ఖలీఫా 
అబుూ ల్ మలక్ క్ు ప్ంపారు.(తబీర).  

అబుూ లాి హ్ బిన్ మస్ఊద్ ప్రవక్త (స)క్ు సనిిహిత స్ేవక్ులు. అతనిక  
ప్రవక్త (స) ఇంటిలోనిక  వచేచ పో యిే అనుమతి ఉండ్ేద . ఆయనక్ు, “ప్రజలు నా 
దగారక్ు వచిచ వినేవారు, వెళిళ వాటిని రాసు క్ునేవారు, అయితే్ నేను ఖుర్ఆన్ ను 

తప్ప మరి దేనీి వరా యటలనిి ధరమసమమతంగా భలవించను” అనే అభయంతరం 

ఉండ్ేద .(దారలమ) సయిళద్ బిన్ జుబెైర్ త్ాబయిళ  ఇలా అంటునాిరు, “నేను 

అబుూ లాి హ్ బిన్ ఉమర్  మరియు ఇబెిఅబలాస్ ల నుండ్ి రాతిర ఉలేి ఖనాలు విని 

వచిచ వాటిని రాతి ప్లక్ప ై వరా స్ేవాడ్ిని. మళ్ళళ ఉదయం వాటిని 

చెరిపలవేస్ేవాడ్ిని”.(దారలమ) బరాబిన్ ఆజిబ్(ర) వదూ  ప్రజలు క్ూరోచని ఆయన 

ఉలేి ఖనాలను వరా సుక్ునేవారు.(దారలమ) ఇబెి ఉమర్(ర) సే్వలో 30 సంవతసరాలు 

గడ్ిపలన నాఫ్  తన ముందు ప్రజల కొరక్ు వరా యించేవారు.(దారలమ) అబుూ లాి హ్ బిన్ 

మస్ఊద్ క్ుమారులు అబుూ రరహామన్ ఒక్ ప్ుసత క్ం తీసుకొని వచిచ, ప్రమాణం చేస్ల 
ఇద  సీయంగా అబుూ లాి హ్ బిన్ మస్ఊద్ వరా స్లందే అని అనాిరు. సయిళద్ బిన్ 

జుబేర్ ఇలా వరా సుత నాిరు, “మాలో కొనిి విషయాల గురించి అభిపరా యబేధం 

తల తిత నప్ుడు  వాటిని వరా సుకొని ఇబెి ఉమర్ వదూక్ు ఆ రాస్లందానిి దాచి 

త్ెచచేవాళ్ళం. వాటి గురించి అతనిి అడ్ిగేవాళ్ళం. ఒక్వేళ్ వాటిగురించి త్ెలస్లపో తే్ 

అతనికీ మాకీ మధయ  తీరుప జరిగిపో యిేద ”. త్ాబయిళ అసీద్ ఇలా అంటునాిరు, 

“నాక్ూ అల్ ఖమహ్ క్ు ఒక్ ప్తరం దొరిక ంద . దానిి తీసుకొని మేము ఇబెి ఉమర్ 

వదూక్ు వచాచము. దానిి అతను చెరిపలవేస్ారు”.(జామె) జ ైద్ బిన్ స్ాబిత్ 

దెైవవాణిని వరా స్ేవారు. ఆయనక్ు క్ూడ్ా ఉలేి ఖనాలను వరా యడంలో అభయంతరం 

ఉండ్ేద . మరాీన్ ఒక్ ఉపాయం ఆలోచించి అతనిి ముందు క్ూరోచబెటలు డు. త్ెర 
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వెనుక్ వరా స్ేవారిని నియమించాడు. ఆయన చెబుతూఉంటే అతను వరా సూత  

ఉంటలరు.(జామె) ముఆవియహ్(ర) క్ూడ్ా ఒక్ హదవసు ఈ విధంగానే 
వరా యించారు. కాని అతను ప్స్లగటిు  బలవంతంగా చెరిపల వేస్ారు.(అహమద్) 

సో దరధలలరా! మీరు ఇటువంటి పరా మాణిక్ సంఘటనల, వయక్ుత ల పేరుి  వింటూ 

బెంబేల తిత పో యి ఉనాిరేమో, కాని నిశిచంతగా ఉండండ్ి, మనం ఇప్ుపడు సర రన 

ప్రదేశ్ానిక  చేరుక్ునాిము. ఇక్ూడ్ి నుండ్ి రుజుమారాం సపషుంగా క్నబడుతుంద . 
వరా తప్రతుల భలండ్ాగారమే ఒక్వేళ్ ప్రప్ంచంలో నమమదగినదెైత్ే ప్రవక్త(స) 

కాలంలోనే ప్రవక్త  అనుచరులు వాటిని తమ చేతులత్ో ప ందు ప్రిచారు. రానుని 

తరాల వారి జాఞ ప్కారుం వదల వెళ్ళళరు. ముందు తరాలవారు వాటిని తమ 

గరంధాలలో పేరకూనాిరు. అనే విషయానిి ఈ వాకాయల దాీరా త్ెలయ ప్రిచాను. 

ఇప్ుపడు మేము చెబుతుని విషయం ఏమనగా ప్రవక్త(స) అనుచరుల కాలంలోనే 

త్ాబయిళనుి  వారి ఉలేి ఖనాలు, సంఘటనలు, ప్రిస్లు తులు ఒకొూక్ూటీ అడ్ిగి, ప్రతి 

ఇంటికీ వెళిళ వృధ్ుు లు, యువక్ులు, స్వత రలు, ప్ురుషులు అందరి నుండ్ి స్ేక్రించి 

మన కోసం ప ందుప్రిచారు. ముహమమద్ బిన్ ష్లహబ్ జుహీీ , హిష్టామ్ బిన్ 

ఉరీహ్, ఖ ైస్ బిన్ అబీహాజిమ్, అత్ా బిన్ అబీ రిబలహ్, సయిళద్ బిన్ జుబెైర్, 

అబుజీినాద్ మొదల ైన అనేక్ మంద  త్ాబయిళనుి  నిరంతర క్ృష్లచేస్ల ఒకొూక్ూ 

విషయానిి క్ూడబెటలు రు. మన ముందు ఇంత ప దూ  ఇస్ాి మీయ భలండ్ాగారానిి 

వదల వెళ్ళళరు. హదవసు మరియు చరితరకారుల ైన జుహీీ  ప్రవక్త(స) యొక్ూ ఒకొూక్ూ 

విషయానీి వరా శ్ారు. అబుజీినాద్ ఇలా అనాిరు, “మేము కేవలం ధరామధరమ 

విషయాలను వరా స్ేవాళ్ళం. జుహీీ  మాతరం వినిదంత్ా వరా స్ేవారు”. (జామె) 
ఇబెికీస్ాన్ ఇలా అనాిరు, “నేనూ జుహీీ  విదాయరీనలో త్ోడుగా ఉనాిం. నేను 

ప్రవక్త (స) స్ాంప్రదాయాలను వరా స్ాత నని అనాిను. దానిక  జుహీీ  అనుచరులక్ు 

సంబంధ ంచినద  క్ూడ్ా, ఎందుక్ంటే అద క్ూడ్ా స్ాంప్రదాయమేక్దా అని అనాిరు. 

అనంతరం నేను రాయలేదు, అతడు వరా స్ాడు. ఫలతంగా అతడు స్ాఫలయం 
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ప ందాడు. నేను వినాశనానిక  గురయాయను”.(ఇబుిసఅద్). వీటనిిటినీ 

లఖితరూప్ంలోక  త్ెచిచనవారు అనేక్మంద  త్ాబయిళనుి , జుహీీ  మొదల ైనవారు. 

కేవలం ఇవే ఇంత ఎక్ుూవగా ఉనాియంటే, వలీద్ బిన్ యజీద్ హతయ తరువాత 

జుహీీ  యొక్ూ ఈ స్ాంప్రదాయ సంప్ద జంతువుల ప ై వేస్ల తీసుక్ురావటం 

జరిగింద . 

ఇమామ్ జుహీీ  50 హిజీరలో జనిమంచారు. 124వ హిజీరలో మరణించారు. 

ఇతను ఖుర రష్ప వంశ్ానిక  చెంద నవాడు. ఇతడు ఎంత గకప్ప నిరంతర క్ృష్ల, శరమ, 

భక తశరధ్ు లత్ో ప్రవక్త (స) జీవిత విశ్రష్టాలు, ఉప్దేశ్ాలు ఒక్చోట చేరాచడంటే, దవనిి 

గురించి చరితరకారుల ఈ వాగూమలం దాీరా త్ెలుసుత ంద . అతడు మదవనాలోని 

ఒకొూక్ూ అనాసరల ఇంటిక  వెళ్ళళవాడు. వృధ్ుు లు, యువక్ులు, స్వత రలు, ప్ురుషులు 

ఎవరు దొ రిక నా, చివరిక  త్ెరచాటు ఉని స్వత రలత్ో క్ూడ్ా మాటలి డ్ి, ప్రవక్త (స) 

ఉప్దేశ్ాలు, ఇతర వివరాలు, స్ాంప్రదాయాలు అడ్ిగి త్ెలుసుకొని వరా సుక్ునే 
వాడు. ఆ కాలంలో చాలామంద  ప్రవక్త  (స) అనుచరులు సజీవంగా ఉనాిరు. 

జుహీీ క  అనేక్మంద  శిషుయలు ఉనాిరు. వీరందరూ రాతిరంబవళ్ళళ ప్రవక్త(స) 

బో ధనలు, ఆచరణలు, స్ాంప్రదాయాలు ప ందు ప్రచడంలో, సంక్లనం 

చేయడంలో, విదాయ బో ధనలో, అధయయనంలో, సందేశ ప్రచారంలో నిమగిమెై 
ఉండ్ేవారు. ఇదే వారి జీవిత ధేయయంగా ఉండ్ేద . పరా ప్ంచిక్ ప్నులనిిటి నుండ్ి 
వేర ర, వీటిలోనే జీవితం గడ్ిపేవారు. 

అపారాు లక్ు అసలు కారణం ఏమిటంటే, స్ామానయ ప్రజలు హదవసుల 

ఏరివేత, రాయడం, జీవిత చరితరలు మొదల ైనవి రచించడం, వరా యడం మొదల ైన 

ప్నులు త్ాబయిళనుి  పరా రంబించారని భలవించడం జరిగింద . త్ాబయిళనుి  అంటే 
ప్రవక్త (స) అనుచరులను చూచినవారు. వారి నుండ్ి విదయ అభయస్లంచినవారు, 

ప్రవక్త (స) అనుచరుల కాలం 100 సంవతసరాల వరక్ు గడి్చింద . అంటే త్ాబయిళని 

కాలం 100 సంవతసరాల తరాీత పరా రంభమెైందని, ఈ విధంగా గరంధ రచన 100 
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సంవతసరాల తరాీత పరా రంభ మెైందని భలవిస్ాత రు. కాని ఇదంత్ా తప్ుపడు 
ప్రచారం. త్ాబయిళన్ అంటే ప్రవక్త (స)ను చూడని, సహాబలలను చూచి వారి వదూ  
విదయ ప ంద న, ప్రవక్త(స) కాలం ప ంద న, కాని వారిక  దరిశంచే భలగయం క్లగని, లేదా 
ప్రవక్త (స) చివరి కాలంలో జనిమంచిన, లేదా ప్రవక్ూ(స) మరణించిన తరువాత 

జనిమంచినవారు. వీరందరూ త్ాబయిళనేి . ఈ విధంగా చూస్ేత  త్ాబయిళని ప్రంప్ర 

ప్రవక్త (స) కాలంలోనే ఇంచుమించు 11వ హిజీరలోనే పరా రంభమెైపో యింద . 
అందువలి ఇద  11వ హిజీర నుండ్ి పరా రంభం అయింద . అంటే త్ాబయిళనుి  దవనిి 

పరా రంభించారు. ఇద  త్ాబయిళని ఘనకారయం అనడ్ానిక  ప్రవక్త (స) అనుచరులు 

మరణించనవసరం లేదు. అదేవిధంగా 100 సంవతసరాలు గడవటమూ అవసరం 

లేదు. ఎందుక్ంటే అనుచరులను చూచి,వారి నుండ్ి విదయనభయస్లంచినవారు 

త్ాబయిళ అవుత్ారు. ఏద  ఏమెైనా ఈ వివరాల వలి ముస్లి ములోి  వారతల, జీవిత 

చరితరల ప్రంప్ర 100 సంవతసరాల తరాీత పరా రంభం అయింద  అని అనడం చాలా 
అనాయయం. 

ముస్లి ములోి  వారతలు, జీవిత చరితరలు, ఆదేశ్ాలు, వివేక్ప్ూరిత వచనాల 

సంక్లనం గరంధరూప్ం ఇవీటం మొదల ైన వాటిని మూడు కాలాలుగా 
విభజించవచుచ. 1) ఈ కాలంలో ప్రతివయక త  తనక్ు త్ెలస్లన వివరాలు ఒక్ చోట 

చేరాచడు. 2) ఈ కాలంలో ప్రతి ఊరు యొక్ూ వివరాలు ఒక్చోట చేరచడం జరిగింద . 
3) ఈ కాలంలో ఇస్ాి మీయ ప్రప్ంచంలోని వివరాలనీి ఒక్చోట చేరచటం జరిగింద . 
ఆ తరువాత వాటిని ప్ుసత కాల రూప్ంలో ముద రంచటం జరిగింద . మొదటి కాలం 

సుమారు 100 హిశ వరక్ు ఉంద . ర ండవ కాలం 150 హిశ వరక్ు ఉంద . మూడవ 

కాలం 300 హిశ వరక్ు ఉంద . మొదటి కాలం ప్రవక్త (స) అనుచరులు మరియు 

త్ాబయిళనిద , ర ండవ కాలం ర ండవ, మూడవ తరాలద . మూడవ కాలం బుఖారల, 
ముస్లి మ్, తిరిమజి, అహమద్ మొదల ైన వారిద . మొదటి కాలానిక  చెంద న 

సంప్దంత్ా, ర ండవ కాలానిక  చెంద న ప్ుసత కాలోి  ఉంద . ర ండవ కాలానిక  చెంద న 
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సంప్దంత్ా, మూడవ కాలానిక  చెంద న ప్ుసత కాలోి  ఉంద . అంత్ేకాదు, ర ండవ, 

మూడవ కాలాలక్ు చంెద న ధారమిక్ జాఞ న సంప్దంత్ా ఈనాడు వేల పేజీల రూప్ంలో 
మన ముందు ఉంద . ఇంత పరా మాణిక్మెైన చారితరక్ సంప్ద అంటూ మరకక్టేదవ 
లేదు. అయిత్ే ష్లబిీ నోమానీ అభిపరా యం ప్రకారం ఇతర జాతులు క్ూడ్ా ఈ 

విధమెైన క్ంఠసత  ఉలేి ఖనాలను ఒక్చోట చేరచటం జరిగింద . వీరు ఒక్ కాలానిక  
చెంద న ప్రిస్లు తులను లఖితరూప్ంలో సమక్ూరచినప్ుడు పరా మాణిక్తక్ు 

పరా ముఖయత ఇవీక్ుండ్ా దొరిక న వనీి వరా సుక్ునేవారు. వాటి ఉలేి ఖక్ుల పేరూ, 

ఊరూ క్ూడ్ా త్ెలస్ల ఉండదు. ఈ క్లపత క్ధలోి  నుండ్ి గాధలను, సంఘటనలను 

ఎనుిక్ునేవారు. ఇవే కొంత కాలానిక  చారితరక్ గరంధాలాి  మారిపో యిేవి. యూరప్ 

లోని అనేక్ రచనలు ఈ నియమానిి అనుసరించి వరా స్లనవే. 

కాని ముస్లి ములు చారితరక్ క్ళ్ను పరా మాణిక్ నియమానుస్ారం 

అనుసరించారు. దవని మొదటి నియమం ఏమిటంటే, ఆ సంఘటనలో పాలగా ని 

వయక త  చెపాపల, ఒక్వేళ్ త్ాను లేక్పో త్ే సంఘటన వరక్ు ఉని ఉలేి ఖక్ులందరి 
పేరుి  చెపాపల. అంత్ేకాదు, ఉలేి ఖన ప్రంప్రలో ఉనివారు ఎవరు? ఎలాంటివారు? 

ఏ వృతిత క  చెంద నవారు? వారి నడవడ్ిక్ ఎలా ఉండ్ేద ? వారి బుధ్వు జాఞ నాలు ఎలా 
ఉండ్ేవి? నీతిమంతులా అవినీతిప్రులా? త్ెలవిగలవారా లేక్ మూరు్ లా? ఈ 

చినిచిని విషయాలను క్నిప టుటం చాలా క్షుంగా ఉండ్ేద . వేలమంద  హదవసు 

వేతత లు తమ జీవిత్ాలను దవనిి గురించే త్ాయగం చేస్ారు. ఒకొూక్ూ ప్టుణానిక  వెళిళ 

ఉలేి ఖక్ులను క్లస్ేవారు. వారి గురించి అనిి రకాల వివరాలు స్ేక్రించేవారు. ఈ 

ప్రిశ్రధనల దాీరా అస్ామఉరిరజాల్ అనే అదుాత మెైన క్ళ్ను క్నుగకనాిరు. దవని 

వలి ఇంచుమించు అనేక్ లక్షల వయక్ుత ల జీవిత వివరాలు త్ెలుస్ాత యి. ఇద  కేవలం 

ఉలేి ఖనాల గురించి పేరకూనడం జరిగింద . అయిత్ే బుధ్ ు ప్ూరీక్ంగా ఉలేి ఖనాలను 

ప్రిశీలంచే నియమ నిబంధనలను సంక్లనం చేయబడ్ాా యి. ఎలా ఉలేి ఖనాలను 

తప్ుప, ఒప్ుపలుగా నిరుయించడం జరిగినటుు , ఈ విషయాల ప్రిశీలనలో 
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ఉలేి ఖక్ులు సతయసంధతత్ో బలధయతను నిరీరితంచడం జరిగింద . ఫలతంగా త్ెలస్లన 

సతయసంఘటనలు, గాధలు, ఇస్ాి మ్ క్ు గరీకారణంగా నిలచాయి. ఉలేి ఖక్ులలోి  

గకప్పగకప్ప రాజులు, చక్రవరుత లు క్ూడ్ా ఉనాిరు. వీరి క్రవాలాల భయం ప్రజలప ై 
ఆవరించి ఉండ్ేద . కాని హదవసు వేతత లు ఎటువంటి భయం లేక్ుండ్ా అందరి 

వాసత వాలను బయట ప టలు రు. ఒక్వేళ్ తన తండ్ిర ప్రభుతీ అధ కారి అయిత్ే, 
ఉలేి ఖన స్వీక్రించి నప్ుడు అతని సమరునలో ఎవరినెైనా ఇతర ఉలేి ఖనక్రతను 

క్లుప్ుక్ునేవారు. అంటే ఒంటరిగా తన తండ్ిర ఉలేి ఖనను క్ూడ్ా స్వీక్రించే వారు 
కారు. దవనిిబటిు  సతయం ప్టి ఎంత జాగరతత  వహించేవారో త్ెలుసుత ంద .  

మస్ఊదవ అనే ఒక్ హదవసువేతత  154 హి.శలో మఆజ్ బిన్ మఆజ్ అతనిి 

ఇలా చూచారు. వీరిక  తన జాఞ ప్క్శక తత్ో పాటు చూచి నిరుయానిక  వచచే అలవాటు 

క్ూడ్ా ఉండ్ేద . ఆయన వెంటనే తన జాఞ ప్క్శక త  ప్టి అప్నమమకానిి 

త్ెలయప్రిచారు. అలాగే ఈ మఆజ్ బిన్ మఆజ్ క్ూడ్ా ప్ండ్ితులే, వీరిక  ఒక్ వయక త  
మరో వయక తని గురించి ఏమీ అనక్ుండ్ా మౌనం వహించడ్ానిక  10,000 దవనారుి  

ఇవీచూపాడు. ఆ దవనారి సంచిని నీచదృష్లుత్ో చూసూత , నిరాక్రంిచి, “నేను ఎలాంటి 

సత్ాయనీి దాచలేను, చరితరలో ఇంతక్ంటే అప్రమతత త, జాగరతత  వహించబడ్ిన 

ఉదాహరణ మరకక్టి ఉంటుందా?” అని అనాిరు. 

ఇంతక్ంటే ఆశచరయక్రమెైన విషయం ఏమిటంటే, పరా మాణిక్మెైనవి, 

అపరా మాణిక్మెైనవి, స్వీక్రణ యోగయమెైనవి, కానివి మొదల ైన ఉలేి ఖనలు 

క్ుప్పలు, త్ెప్పలుగా ఉనాియి. ఒక్వేళ్ ఈనాడు క్ూడ్ా ఈ పరా మాణిక్ 

నియమనిబంధనలను ఉప్యోగించి ప్రిశీలస్ేత , సతయమెైనవి, అసతయమెైనవి, 

క్లపత మెైనవి అనిిటినీ పాలు, నీళ్శలా వేరుచేయవచుచను. 

సో దరధలలరా! ఈ ప డ్ిప డ్ి ప్రిశ్రధనలోి  మీ అధ క్ సమయానిి తీసుక్ునాిను. 

ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన చారితరక్ కోణం మీక్ు అరుమెైపో యి 
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ఉండవచుచ, ఇప్ుపడు మీక్ు ప్రవక్త (స) జీవిత ప్రిస్లు తులు, సంఘటనలక్ు 

సంబంధ ంచిన వివరాలనీి ఎక్ూడ్ి నుండ్ి లభించాయి, ఎలా సంక్లనం 

చేయబడ్ాా యి, ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన ప్రధానమెైన, 

పరా మాణిక్మెైన, అనిిటిక్ంటే సతయమెైనదానిి గురించి నేను మీక్ు వివరిస్ాత ను. 

 

 

వీటి మూలలలు ఇవి :-  

1. ఖుర్ఆన్ గరంధం, దవని సతయతప ై, నమమక్ంప ై మితుర లేకాదు శతుర వులు క్ూడ్ా 
అనుమానించడ్ానిక  స్ాహస్లంచలేక్ పో యారు. ప్రవక్త (స) యొక్ూ జీవిత చరితరక్ు 

సంబంధ ంచిన భలగాలనీి, దెైవ దౌత్ాయనిక  ముందు జీవితం, అనాధతీం, పేదరిక్ం, 

సత్ాయనేీషణ, దెైవవాణి, దెైవదౌతయం, సందేశ ప్రచారం, మేరాజ్, శతుర వుల 

వయతిరేక్త, యుధ్ాు లు, సంఘటనలు, నెైతిక్త అనీి ఇందులో ఇమిడ్ి ఉనాియి. 

ఇంతక్ంటే పరా మాణిక్మెైన జీవిత చరితర ఈ భూమిప ై మరకక్టి లేదు. 

2. హదవసులు, ఇవి ఒక్ లక్ష వరక్ు ఉనాియి. వీటిలో సతయమెైనవి, 

బలహీనమెైనవి, క్లపంచ బడ్ినవి వేరేీరుగా ఉనాియి. ఆరు పరా మాణిక్ 

గరంధాలునాియి. వీటిలో ఉని ఒకొూక్ూ సంఘటన ప్రిశ్రధన, ప్రిశీలనలత్ో 
క్ూడుకొని ఉనిద . ధృవప్రిచే గరంధాలు ఉనాియి. వీటిలో అనిిటి క్ంటే ప దూ  
గరంధం ముసిద్ ఇమామ్ ఇబెి హంబల్, ఇద  ఆరు భలగాలోి  ఉంద . ఒకొూక్ూ భలగం 

ఈజిప్ుు  కాగితంప ై పేజీలు క్లగి ఉంద . ఇందులో ఒకొూక్ూ ప్రవక్త  అనుచరుని 

ఉలేి ఖనాలు వేరేీరుగా ఉనాియి. ఈ భలగాలోి  ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరక్ు 

సంబంధ ంచిన ప్రిస్లు తులు, బో ధనలు, సంఘటనలనీి క్లసునాియి. 

మగాజీ(యుధ్ాు లు), అంటే ప్రవక్త(స) కాలంలో జరిగిన యుధ్ాు లను తె్లపే 

గరంధాలు. మధయలో కొనిి సంఘటనలు క్ూడ్ా ప్రస్ాత వించబడ్ి ఉనాియి. వీటిలో 
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మగాజీ ఉరీహ్ బిన్ జుబెైర్ (మరణం 94 హిశ), మగాజీ ఇబెి ఇస్ాా ఖ్ 

(మరణం150 హిశ), మగాజీ బుఖారల (మరణం153 హిశ), మగాజీ వాఖిదవ 
(మరణం 207 హిశ) మొదల ైనవి పరా చీనమెైనవి. 

4. చారితరక్ ప్ుసత కాలు, వీటి మొదటి భలగం ప్రత్ేయక్ంగా ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరప ై 
ఆధారప్డ్ి ఉంద . వీటిలో పరా మాణిక్మెైనవి, నమమదగినవి తబఖాత్ ఇబెి  సఅద్, 

త్ారలఖురుర సుల్ వల్ ములూక్ ఇమామ్ జాఫర్ తబీర, త్ారలఖు సగలర్ వ క్బీర్ 

ఇమామ్ బుఖారల, త్ారలఖు ఇబెి హిబలాన్, త్ారలఖు ఇబెిఅబీ ఖస్వమహ్ 

బలగాూ దవ(మరణం 299 హిశ)మొదల ైనవి. 

5. ప్రవక్త (స) మహిమలు, మానస్లక్ విజయాలు, వీటిక  వేరే గరంధం ఉంద . వీటిని 

స్ాక్షయయధారాల గరంధం అంటలరు. ఉదా – దెైవదౌతయ స్ాక్షయయధారాలు ఇబుి ఖుత్ెైబ 
(మరణం276 హిశ), దెైవదౌతయ స్ాక్షయయ ధారాలు అబూఇస్ాా ఖ్ హరలా(మరణం276 

హిశ), దెైవదౌతయ స్ాక్షయయధారాలు  అబూఇస్ాా ఖ్ హరలా (మరణం 255హిశ), 

దలాయిలు ఇమామ్ బెైహఖీ (మరణం 432హిశ), దలాయిలు అబూనయిళమ్ 

అసఫహానీ (మరణం535హిశ), దలాయిలు ముసత గిఫరల (మరణం432హిశ), 

దలాయిలు అబుల్ ఖాస్లమ్ ఇస్ామయిళల్ అసఫహానీ(మరణం535హిశ) అయితే్ ఈ 

వృతిత లో అనిిటి క్ంటే పరా మాణిక్ గరంధం ఇమామ్ సుయూతీ వరా స్లన ఖస్ాయిసు 

క్ుబలర . 

6. దెైనంద న జీవిత వివరాల గరంధాలు, వీటిలో ప్రవక్త (స) యొక్ూ సదుా ణాలు, 

అలవాటుి , ప్రత్ేయక్తలు, పరా ముఖయతలు, లావాదేవీలు ఉనాియి. ఇందులో అనిిటి 

క్ంటే మొదటిద , ప్రఖాయతి గాంచిన గరంధం షమాయిల్ తిరిమజి (మరణం299హిశ) 

ప దూప దూ  ప్ండ్ితులు దవనిి గురించి వాయఖాయనాలు, భలవాలు, స్ారాంశ్ాలు వరా స్ారు. 

అయిత్ే అనిిటిక్ంటే ప దూ  గరంధం క త్ాబుష్టాి ఫ్వ హుఖూఖుల్ ముసత ఫా ఖాజీ 

అయాయజ్, దవని వివరణ ష్లహాబ్ హఖ్ా్ జీ ప్ుసత క్ం నస్వమురిరయాజ్. ఈ క్ళ్లో ఇతర 
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ప్ుసత కాలు షమాయిలునిబీ అబుల్అబలాస్ ముసత గిఫరల (మరణం432హిశ), 

షమాయిలునూిర్ అసుసయూతీ ఇబుిల్ ముఖీీ గరాితీ (మరణం552హిశ), 

సఫరుససఆదహ్ మజుూ దవూ న్ ఫ్ేరోజాబలదవ (మరణం 817హిశ) మొదల ైనవి. 

7. ఇవేకాక్ ఇంకా ఎనోి ప్ుసత కాలు మకాూ, మదవనా నగరాల ప్రిస్లు తులప ై 
ప్రవక్త (స)త్ో సంబంధం ఉని స్ాు నిక్ ప్రిస్లు తులప ై, ప్రదేశ్ాలప ై ఆధారప్డ్ి 
ఉనాియి. ఇటువంటి ప్ుసత కాలోి  అనిిటిక్ంటే పరా చీనమెైనద . అఖాారు మకాూ అల్ 

మరూీ ఖీ (మరణం223హిశ), అఖాారు మదవనా ఉమర్ బిన్ ష్టో బ 
(మరణం262హిశ), అఖాారు మకాూ ఫాక హీ, అఖాారు మదవనా ఇబుి జుబలలా 
మొదల ైనవి. 

మితుా లలరా! ఈనాటి ప్రసంగంలో ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన చారితరక్ 

వివరాలనీి నేను మీ ముందు ప టలు ను. దవనిక  సంబంధ ంచిన స్ానుక్ూల, వయతిరేక్ 

భలవాలను ప్రిశీలస్ేత  ప్రవక్త(స) జీవిత చరితర యొక్ూ  చారితరక్ స్ాు నం 

అరుమవుతుంద . అయితే్ హదవసువేతతలు, ఇస్ాి మీయ పాలక్ులు, ఖలీఫాలు కేవలం 

నోటి ప్లుక్ులత్ో, చేతివరా తలత్ో సరిప టుు కోలేదు. ఈ క్ళ్లో పరా వీణయం గల 

మహాప్ండ్ితులను రపలపంచి సరిప టుు కోలేదు. ఈ క్ళ్లో పరా వీణయంగల 

మహాప్ండ్ితులను రపలపంచి, సభలు, శిక్షణా తరగతులు, శిక్షణా శిబిరాలు 

ఏరాపటు చేస్ేవారు. ఖత్ాద అనాసరల ప్రవక్త (స) సహచరులు, వీరి మనవడు ఆస్లమ్ 

బిన్ ఉమర్ యుధ్ాు ల, పో రాటలల రచయిత, వీరు 121వ హిజీరలో మరణించారు. 

వీరు ఖలీఫా ఉమర్ బిన్ అబుూ ల్ అజీజ్ ఆదేశంప ై రాజధాని ద మిష్పూ లోని 

జామెమస్లీ ద్ లో క్ూరోచని దవనిి గురించి బో ధ ంచేవారు. (తహీీ బ్) 

అంత్ేకాదు, ప్రవక్త(స) కాలం నుండ్ి ఈనాటి వరక్ు అనేక్ కాలాలోి , అనేక్ 

దేశ్ాలోి , అనేక్ భలషలోి  ప్రవక్త(స)క్ు సంబంధ ంచిన  సంఘటనలు, ప్రిస్లు తులు, 

బో ధనలు, వరా యబడ్ిన గరందాలు, ప్ుసత కాలు వేల సంఖయలో ఉనాియి. ఉరూూ  
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భలషలోనూ 200 సంవతసరాలక్ు మించి లేదు, ఇందు లోనూ రచనా కాలం 

ఇంచుమించు 1857 హిశ లో పరా రంభం అయింద . ఈనాటి వరక్ు చినాిప దాూ  

ప్ుసత కాలు ఈ అంశంప ై ముద రంచబడుతూనే ఉనాియి. 

ముస్లి ములను వదల వేయండ్ి వారిధరమం, విశ్ాీసం అంత్ా ప్రవక్త (స) ప ై 
నమమక్ం, విధేయతలోనే ఉంద . ఇతరులను చూడండ్ి, భలరత దేశంలో 
హిందువులు, క రైసత వులు, స్లక్ుూలు, బలర హమణులు అందరూ ప్రవక్త (స) జీవిత 

చరితరను రచించి ఉనాిరు. ప్రవక్త (స) ప్టి నమమక్ం లేని యూరప్ లో క్ూడ్ా 
మిషనరలల స్ేవాభలవంత్ోనో లేదా అభిరుచి భలవంత్ోనో లేదా విశీ చరితర 
అనేీషణలో ల ైఫ్ ఆఫ్ ముహమమద్ ప ై అనేక్ ప్ుసత కాలు వరా యబడ్ాా యి. నేటి 
నుండ్ి 16 లేక్ 17 ఏళ్ళ క రతం ద మిష్పూ లోని ఒక్ ప్తిరక్ అలుమఖ్త బిస్ లో అప్పటి 
వరక్ు అనేక్ భలషలోి  ప్రవక్త  ముహమమద్(స)క్ు సంబంధ ంచిన 1300 ప్ుసత కాలు 

ప్రచురించ బడ్ాా యని ఉంద . మరి ఆ తరువాత కాలంలో ప్రచురించ బడ్ిన 

ప్ుసత కాలను క్లుప్ుకోండ్ి, వాటి సంఖయ ఎంత ఉంటుందో  ల క్ూ ప టులేరు. ప ర ఫ్ సర్ 

మారకా లీస్ ఆక్స ఫరా్ యూనివరిసటీ లోని ఒక్ అరబీ ప ర ఫ్ సర్. ఇంగలిషులో అతని 

ప్ుసత క్ం ముహమమద్ 1905లో హీరో ఆఫ్ ద  నేషన్స లో ప్రచురంిచబడ్ంిద . అయితే్ 

ఇంగలిషులో ప్రవక్త(స) జీవిత చరితరప ై ఇంతక్ంటే విషప్ూరితమెైన ప్ుసత క్ం ఏదవ 
ప్రచురించ బడలేదు. ఇందులో ఆ రచయిత పేరకూని ప్రతి సంఘటనప ై వాటి 
మూలాధారాలు పేరకూనాిడు. అంతే్కాదు, దానిి మారచి చూపలంచడంలో ఎటువంటి 

కొరత్ా చూప్లేదు. అయినా అతడు తన ముందుమాటలో ఈ వాసత వానిి 

ఒప్ుపకోక్ తప్పలేదు.  

“ముహమమద్ జీవిత చరితరను వరా స్ే చరితరకారులద  చాలా సుదవరఘ ప్రంప్ర 

ఉంద . ఇద  అంతం కావడం అస్ాధయం. అయిత్ే అందులో చోటు సంపాద ంచటం 

గౌరవయోగయం. 
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THE BIOGRAPHERS OF THE PROPHET MUHMMAD FORM A 
LONG SERIES.  IT IS IMPOSSIBLE TO END.  BUT IN WHICH IT 

WOULD BE HONOURABLE TO FIND A PLACE.  

జాన్ డ్ేవిడ్ ఫో ర్ు 1870లో ఇంగలిషు భలషలో అనిిటిక్ంటే స్ానుభూతి గల ప్ుసత క్ం 

అపో లజీ ఫర్ ముహమమద్ ఎండ్ ద  ఖుర్ఆన్ రచించాడు.ఈ ప్ుసత కానిి అతడు ఈ 

వాకాయల దాీరా పరా రంభించాడు. 

“రచయ్యతలోా , విజేయులోా  ముహమమద్ జీవిత చరితా ఉనిత పా్మలణరలత్ో, 
వివ్రాలత్ో ఉనివిధంగా ఇతరధల వ్ీరిద్వ లేదు. అనే విషయంలో ఎంతమలతాం 

సంద్ేహం లేదు”.  

టిరనిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఆక్స ఫరా్ క్ు చెంద న బలసీర్త  స్లమత్ 1872 క ర.శలో 
“ముహమమద్ ఎండ్ ముహమమదనిజ్మమ“ అనే అంశంప ై రాయల్ ఇనిస్లుటూు యషన్ ఆఫ్ 

గేరట్ బిరటన్ లో ప్రసంగాలు చేస్ాడు. వీటిని ప్ుసత క్రూప్ంలో ప్రచురించడం జరిగంిద . 
ఇందులో అతడు చాలా మంచితనంత్ో ఇలా వరా స్ాడు. 

సాధరరణంగా ఒక ధరమం మతంగా గురితంచబడ్టం సహజం. దురదృషోవ్శ్ాతుత  ఆ 

మూడ్య మత్రల సాు ప్కులను గురితంచడ్ం కూడర నిజమే, వారి పేరధా  మనకు సరిగా 
త్ెలియకప్ో వ్టం వ్లా మనం వాటిని చరితాగా భావిసాత ం. మనకు మత్రల 

వ్ివ్సాు ప్కుల ప్టా తకుకవ్, ఆ తరధవాత ఆ మలరగంలో కృష్ల చేస్లన వారి ప్టా 

ఎకుకవ్ వివ్రాలు త్ెలిస్ల ఉంటాం. మనం ప్ో లిస్, సుఖలా త్ కంటే జరతన్త , కనుయుషన్ 

ప్టా చరలల తకుకవ్ వివ్రాలు కలిగి ఉనరిం. మూసా మరియు బుధ్ుు ని గురించి 

ఏంబూా స్, స్ీజర్ కంటే తకుకవ్ వివ్రాలు తె్లిస్ల ఉనరిం. వాసత వ్ం ఏమిటంటే మనం 

ఈసా(అ) జీవిత చరితా కొనిి భాగాలోా  నుండి కొంత మలతామే మనకు త్ెలుసు. 

ఆయన 30 సంవ్తసరాల జీవితంపెై నుండి ఎవ్రధ త్ెరను ఎతత గలరధ? మనకు 
త్ెలిస్లనంత వ్రకు అతడ్య 1/3 వ్ంతు పా్జలకు జీవితం పా్సాద్ించరడ్య. అంతకంటే 
ఎకుకవ్ ఉండ్వ్చుచ. ఒక ఐడియల్ ల ైఫ్ చరలల దూరం లేద్ర దగగ రగా, సాధిం లేద్ర 
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అసాధింగా ఉంటటంద్ి. కాని అతని ఎనని భాగాలు మనకు త్ెలియవ్ు. మనం 

అతని తలాి, అతని కుటటంబ జీవితం, అతని మితుా లు, వారిత్ో సంబంధరలు, సందే్శ 

పా్చరరం మొదల ైన విషయలల గురించి మనకేం త్ెలుసు? ఇతని గురించి ఎనని  

పా్శిలు మనలోని పా్తి ఒకకరి మద్ిలో మ దులుతునరియ్య. అవి పా్శిలుగానే 

మిగిలి ఉంటాయ్య. కాని ఇసాా మ్ లో పా్తి విషయం ఉనిత పా్మలణరలత్ో కూడ్యకొని 

ఉంద్ి. ఇందులో సరిగా కానరాకప్ో వ్టం, రహసిం అనేవి లేనేలేవ్ు. మనకు చరితా 

ఉంద్ి. మనకు బాధర్, మిలోన్ గురించి త్ెలిస్లనటటో  ముహమమద్ గురించీ త్ెలుసు. 
మేథోలజీ, కలిపత గాధలు, గాధల మహత్రిల సంఘటనలు ప్ాాధమిక అరబీ 

రచయ్యతలోా  లేవ్ు. ఒకవేళ ఉనరి చరరితాక సంఘటనల ద్రీరా వాటిని వేరధచేయ 

వ్చుచను. ఇకకడ్ ఏవ్ికీత  తనను మోసం చేయలేడ్య. ఇతరధలనూ మోసగించ లేడ్య. 
ఇకకడ్ అంత్ర వెలుగే వెలుగు, ఇందులో పా్తి వ్సుత వ్ూ కనబడ్యతుంద్ి. పా్తి 

విషయలనిి చూడ్ వ్చుచ. (పేజీ 14-15-1889) 

 ప్రవక్త(స) జీవిత చరితరను గురించి ముస్లి ములు వేలకొలద  గరంధాలు, 

ప్ుసత కాలు రచించారు, రచిసుత నాిరు. అయిత్ే వీటిలో ప్రతి ఒక్ూటి ఇతర ప్రవక్తల 

ప్ుసత కాల, జీవిత చరితరలక్ంటే సపషుంగా, పరా మాణిక్మెైనవిగా, చారిత్రా తమక్ 
మెైనవిగా ఉనాియి. ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరక్ు చెంద న పరా ధమిక్ గరంధాలు 

వేలమంద  రచయితల, వయక్ుత ల నుండ్ి వివరాలు స్ేక్రించి, గరహించి ఇతరులక్ు 

అంద జేయడం జరిగింద . హదవసులో మొదటి గరంధం ముఅత్ాత , దవని రచయిత 

ఇమామ్ మాలక్ నుండ్ి 60 మంద  వినాిరు. వీరిలో పాలక్ులు, ప్ండ్ితులు, 

వేదాంతులు, నాయక్ులు, భలష్టా ప్రవీణులు, మరియు రుషులు మొదల ైన 

వారునాిరు. ఇమామ్ బుఖారల రచన జామె సహీని ఆయన శిషుయడు ఫరారల నుండి్ 

700 మంద  వినాిరు. ఇంత అప్రమతత త, పరా మాణిక్తత్ో ప్రప్ంచంలోని ఏ మహా 

ప్ురుషుని జీవిత చరితర వరా యబడ్ిందో  చూపలంచండ్ి? ఈ ప్రత్ేయక్తలనీి కేవలం 

ప్రవక్త  ముహమమద్ (స) జీవిత చరితరలోనే ఉనాియి. 
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4. పా్వ్కత  ముహమమద్(స) జీవితంలోని  ప్రిప్ూరణత్ర  
కటణరలు .   

మితుా లలరా! ఈనాటి నా అంశం ప్రిప్ూరుత,  ఒక్రి జీవితం ఎంత 

చారిత్రా తమక్మెైనదెైనా, అద  ప్రి ప్ూరుం కానిదే, మనకోసం అద  ఆదరశం కాజాలదు. 

అదేవిధంగా ఒక్రి జీవితం ప్రిప్ూరుంగా, నిషూలమషమెైనద గా ఉందని 

నిరూపలంచాలంటే, ఆ జీవితం యొక్ూ అనీి కోణాలు మన ముందు ఉండ్ాల. ప్రవక్త  
ముహమమద్(స) యొక్ూ జీవితంలోని ప్రతి ఘడి్య జననం నుండి్ మరణం వరక్ు 

ఆ కాలం ప్రజల ముందు ఉండ్ేద . మరణానంతరం ఇస్ాి మీయ చరితరలో ఉండ్ేద , 
ఆయన జీవిత్ానిక  సంబంధ ంచిన ఏ నిమిషమూ ప్రజల దృష్లు క  దూరంగా 
ఉండ్ేద కాదు. 

జననం, బలలయం, యవీనం, వాయపారం, ప్రయాణం, వివాహం, 

దెైవదౌత్ాయనిక  ముందు, మితుర లు, పో రాటలలు, ఒప్పందాలు, సతయసంధత, 

కాబలగృహం గోడలో హజర  అసీద్ ను అమరచటం, రాను రాను ఒంటరితనం, 

హిరాగుహలో ఒంటరిగా గడప్టం, దెైవవాణి, ఇస్ాి మ్ ఉదావించటం, సందేశ 

ప్రచారం, వయతిరేక్త, త్ాయిఫ్ వెైప్ు ప్రయాణం, మేరాజ్, వలసపో వటం, యుధ్ాు లు, 

హుదెైబియ ఒప్పందం, ఇస్ాి మ్ సందేశ లేఖలు, ఇస్ాి మ్ ప్రచారం, ధరమప్రిప్ూరుత, 

హజీతుల్ విదా, మరణం మొదల ైన వాటిలో ఏ విషయం ప్రజలక్ు క్నుమరుగుగా 
ఉండ్ేదని? చరితరకారులు ఎరుగని ఏ వయవహారం ఉందని? సతయం, అసతయం, మంచీ, 

చెడు అనీి సపషుంగా ఉనాియి. వీటిని గురించి ప్రతి వయక త  త్ెలుసుకోగలడు. 
ఒకోూస్ారి హదవసు వేతత లు పరా మాణిక్ హదవసులత్ో పాటు, బలహీనమెైన 

హదవసులను క్ూడ్ా ఎందుక్ు భదరప్రచి ఉంచారా? అనే ఆలోచన క్ూడ్ా వసుత ంద . 
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కాని ఇందులో దెైవ నిరుయం ఉందని, వయతిరేక్ులక్ు అభయంతరాలు తె్లపే అవకాశం 

ఉండక్ూడదని, ముస్లి ములు తమ ప్రవక్త  యొక్ూ బలహీనతలను దాచిప టుటలనిక  
అనేక్ ఉలేి ఖనాలను వయరుం చేస్ారనే మాట రాక్ూడదనే విషయం అరుమవుతుంద . 
ఈనాడు క రైసత వ లటేరచర్ ప ై అనేక్ అభయంతరాలు వినటం జరుగుతుంద . అందువలేి  
మన హదవసు వేతత లు ప్రవక్త (స)క్ు సంబంధ ంచిన ప్రతివిషయానిి అందరి ముందు 

ప టుటం జరిగింద . అంత్ేకాదు, వీటిమధయ ఉని వయత్ాయస్ానీి వాటిని గరహించే 

నియమాలీి విశదప్రచి ఉనాిరు. 

లేవటం, క్ూరోచవటం, ప్డుకోవటం, మేలగూనటం, వివాహం, భలరాయబిడాలు, 
మితుర లు, బంధువులు, సలాహ్, ఉప్వాసం, రాతీరప్గల పరా రునలు, ఒప్పందాలు, 

యుధ్ాు లు, రాక్పో క్లు, ప్రయాణం, శుచి శుభరతలు, తినటం త్రా గటం, నవీటం, 

ఏడీటం, వస్ాత ా ధారణ, నడవటం, సంచరించటం, హాసయం, మాటిడటం, ఏకాంతం, 

ప్ధ్ుతులు, చివరిక  దాంప్తయ జీవితం, ప్రిశుభరత, సంఘటనలు 

మొదల ైనవనీిసపషుంగా భదరప్రచబడ్ి ఉనాియి. ఇక్ూడ నేను కేవలం 

షమాయిల  తిరలమజిలో అధాయయాలను చద వి వినిపలస్ాత ను. దవనివలి మన 

ప్రవక్త (స)క్ు సంబంధ ంచిన ప్రతి చిని విషయానీి ఎలా ప ందు ప్రచడం జరిగంిదో  

త్ెలస్లపో తుంద . 

1. ప్రవక్త (స) రూప్ురేఖలు, 2. ప్రవక్త (స) వెంటుర క్లు 3. ప్రవక్త (స) ప్ండ్ిన 

వెంటుర క్లు 4. ప్రవక్త  (స) దువెీన 5. ప్రవక్త  (స) సువాసన ప్ులుమకోవటం 6. 

ప్రవక్త (స) సురమ ఉప్యోగించటం 7. ప్రవక్త  (స) దుసుత లు 8. ప్రవక్త(స) జీవిత 

విధానం 9. ప్రవక్త (స) మేజోళ్ళళ 10. ప్రవక్త (స) కాళ్ళను శుభర ప్రచటం 11. 

ప్రవక్త (స) ఉంగరం 12. ప్రవక్త(స) క్రవాలం 13. ప్రవక్త (స) క్వచం 14. ప్రవక్త(స) 

గురించి 15. ప్రవక్త (స) ప్గిడ్ి గురించి 16. ప్రవక్త (స) ప ైజామా గురించి 17. 

ప్రవక్త (స) వేగం గురించి 18. ప్రవక్త  (స) ముఖంప ై వసత రం క్ప్ుపకోవటం గురించి 19. 

ప్రవక్త (స) సభ 20. ప్రవక్త(స) తలగడ, ప్డక్ 21. ప్రవక్త (స) తలగడ 
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ఉప్యోగించటం 22. ప్రవక్త (స) భోజనం చేయటం 23. ప్రవక్త(స) రకటటు  గురించి 24. 

ప్రవక్త (స) నంచుక్ునే క్ూరలు, మాంసం 25. ప్రవక్త (స) వుజూ గురించి 26. 

ప్రవక్త (స) భోజనానిక  ముందు, తరువాత దుఆ ప్ఠించటం 27. ప్రవక్త (స) 

ఉప్యోగించే చెప్ుపలు 28. ప్రవక్త  (స) ఉప్యోగించే ప్ళ్ళళ 29. ప్రవక్త (స) త్రా గే 
పానీయాలు 30. ప్రవక్త (స) త్రా గే విధానం 31. ప్రవక్త  (స) సువాసనలు 32. 

ప్రవక్త (స) మాటలి డ్ే విధానం 33. ప్రవక్త (స) ఆయతులు ప్ఠంిచే విధానం 34.రాతిర 
ప్ూట ప్రవక్త (స) మాటిడ్ే క్ధలు చెపేప విధానం 35. ప్రవక్త (స) ప్డుక్ునే విధానం 

36. ప్రవక్త (స) పరా రిుంచే విధానం 37. ప్రవక్త (స) చిరునవుీ 38. ప్రవక్త (స) హాసయం 

39. ప్రవక్త (స) సూరోయదయం తరువాత కారాయలు 40. ప్రవక్త (స) ఇంటలి  నఫ్లల్ 

నమాజులు చద వే విధానం 41. ప్రవక్త  (స) ఉప్వాస్ాల విధానం 42. ప్రవక్త (స) 

ఖుర్ఆన్ ప్ఠించే విధానం 43. ప్రవక్త (స) ఏడ్ేచ విధానం 44. ప్రవక్త  (స) ప్డక్ 

45.ప్రవక్త(స) వినయ వినమూతలు 46. ప్రవక్త(స) సదుా ణాలు 47. ప్రవక్త(స) క్షవరం 

చేసుక్ునే విధానం 48. ప్రవక్త(స) పేరుి  49. ప్రవక్త (స) జీవన స్లుతి 50. ప్రవక్త (స) 

మరణ సంవతసరం, వయసుస 51. ప్రవక్త (స) మరణం 52. ప్రవక్త(స) వదల వెళిళన 

వారసతీ సంప్ద. 

ఇవనీి ఆయన వయక తగత ప్రిస్లు తులు, వీటిలో ప్రతి ఒక్ూ అంశం గురించి 

అనేక్ సంఘటనలు ఉనాియి. అంత్ేకాదు, వీటిలో ప్రతీద  సపషుంగా ఉంద . 
ప్రవక్త (స)క్ు సంబంధ ంచిన ఏ కోణమూ త్ెరచాటున లేదు. ఇంటలి  భలరాయబిడాల 

మధయ గడ్ిపేవారు. బయట శిషుయలు, సహచరులు, మితుర లత్ో గడ్ిపేవారు. 

మితుా లలరా! ఎంత ప దూ  వయక త  అయినా తన ఇంటలి  స్ామానయ వయక తలాగే ఉంటలడు. 
అందువలేి  వాలేు ర్ ప్రఖాయత స్ామెత ప్రకారం, ఏవయకీత  తన ఇంటలి  హీరో కాలేడు. 
బలసీర్త  మిత్ అభిపరా యం ప్రకారం క్నీసం ఈ నియమం ప్రవక్తలోి  ఎవరూ 

ముహమమద్ లా తమ అనుచరులక్ు ఇంతగకప్ప ప్రలక్షక్ు గురి చేయలేదు. 

ముహమమద్(స) అందరిక్ంటే ముందు తనను ప్రవక్తగా ప్రిచయం చేస్ారు. 
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ఆయనుి గురించి వారిక  చాలా బలగా త్ెలస్ల ఉండ్ేద . ఆయన భలరాయ, స్ేవక్ుడు, 
స్ో దరుడు, అందరిక్ంటే తన గురించి చాలా బలగా త్ెలస్లన స్ేిహితుడు, అందరూ 

ఎంతమాతరం సంకోచించక్ుండ్ా ఆయన సతయ వాదానిి అంగలక్రించారు. 

మానవుని వయక తగత బలహీనతలను అతడ్ి భలరయక్నాి బలగా త్ెలస్లన 

వార వరూ ఉండరు. కాని అందరిక్ంటే ముందు ఆయన భలరయ ఇస్ాి మ్ 

స్వీక్రించారు. దెైవదౌత్ాయనిక  15 సంవతసరాల ముందు నుండ్ి ఆమె అతనిత్ో 
ఉనాిరు. ఆయన యొక్ూ ప్రతి చిని విషయం ఆమెక్ు త్ెలస్ల ఉండే్ద . అందు వలేి  
అందరిక్ంటే ముందు ఆమె మాతరమే ఇస్ాి మ్ స్వీక్రించారు. 

ఒక్ భలరయ ఉని మహావయక్ుత లక్ు క్ూడ్ా భలరయను “నువుీ నా ప్రతి 

విషయానీి అంతరంగిక్, బహిరంగ విషయాలనిిటినీ నిరాయంగా అందరికీ 
త్ెలయప్రచు” అని ఆదేశించే ధెైరయం ఉండదు. కాని ప్రవక్త  (స)క్ు 9మంద  
భలరయలుండ్ేవారు. అందరికీ దవనిి గురించి అనుమతి ఉండ్ేద . ఇటువంటి 

ఉదాహరణ మర క్ూడ్ెైనా ఉందా? 

ఇవనీి ప్రవక్త (స) వయక తగత వివరాలు. ప్రవక్త(స) సదుా ణాలు, ప్రత్యేక్తలు, 

ఉతత మ గుణాలు అనేక్ గరంధాలోి , ప్ుసత కాలోి  నిండ్ి ఉనాియి. ఈ కోవక్ు చెంద న 

ప్ుసత కాలోి  ఖాజీ అయాజ్ ఉందులుస్వ రచించిన అష్లి ఫా ప్రధానమెైంద . ఇస్ాి మ్ 

ప్రవక్త (స)  ఉతత మగుణాలు ప్రిచయం చేయడ్ానిక  ఖాజీ అయాజ్ ప్ుసత క్ం 

అష్లి ఫాను యూరోపలయన్ భలషలో అనువద స్ేత  సరిపో తుందని ఇస్ాి మ్ శతృవులోి ని 

ఒక్రు ఫరా నుసలో నాత్ో అనాిరు. స్వరతునిబీ ర ండవ భలగంలో ప్రవక్త (స) 

సదుా ణాలను, ఉతత మ గుణాలను పేరకూనాిము. 

ప్రవక్త(స) రూప్ురేఖలు, దౌతయచిహిం, ముఖవరచసుస, వేగం, మాటలి డే్ 

విధానం, చిరునవుీ, దుసుత లు, ఉంగరం, ఆహారం, భోజనం చేస్ే ప్ధ్ుతి, భోజన 
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అలవాటుి , మంచి దుసుత లు, ఇషుమెైన రంగులు, అయిషుమెైన రంగులు, 

ప్రిమళ్ళలను ఉప్యోగించటం, సునిితతీం, స్ాీరల ప్టి ఆసక త .  

అనుద్ిన చరిల పా్కారం అంశ్ాలు:- ఉదయం నుండ్ి స్ాయంతరం వరక్ు, నిదర, రాతిర 
ఆరాధనలు, నమాజు విధులు, ప్రసంగ విధులు, ప్రయాణ విధులు, ప్రామరిశంచే 

విధులు, క్లుసుక్ునే నియమాలు, స్ాధారణ విధులు. 

పా్వ్కత(స) సభలో అంశ్ాలు:-  ప్రవక్త (స) సభ, బో ధనా సభలు, సభ నియమాలు, 

సభల సమయాలు, స్వత రల ప్రత్ేయక్ సభలు, బో ధనా ప్ధ్ుతి, సభలో మాటలి డే్ విధానం, 

స్ానిిహితయం, వివరణా ప్ధ్ుతి, ప్రసంగ విధానాలు, ప్రవక్త (స) ప్రసంగాల ప్రభలవం. 

ఆరాధనలో అంశ్ాలు:- దుఆ, నమాజు, ఉప్వాసం, జకాత్, దానధరామలు, హజ్, 

దెైవసమరణ, అలాి హ్ ప ై నమమక్ం, సహనం, క్ృతజఞతలు. 

పా్వ్కత(స) నెైతికతకు సంబంధించిన వివ్రణరతమకమ ైన భాగాలు:- ప్రవక్త (స) 

సదుా ణాల విశిషుత, ఆచరణా బధ్ుత, మంచి ప్రవరతన, మంచిగా వయవహరించటం, 

నాయయం, ధరమం, దానధరామలు, ఆతిధయం, ఇతరులక్ు పరా ముఖయత ఇవీటం, 

మోసం ప్టి అయిషుత, దానధరామలు తీసుకోవటం ప్టి అయిషుత, కానుక్లు 

స్వీక్రించటం, ఉప్కారం స్వీక్రించటం, అలిరి ప్టి అయిషుత, ఇతరుల లోపాలను 

ఎంచటం ప్టి అయిషుత, అనవసరమెైన ప్రశంసల ప్టి అయిషుత, నిరాడంబరత, 

ప్రదరశనాబుధ్ ు  ప్టి అయిషుత, సమానతీం, నిదానం, అనవసరమెైన గకప్పలక్ు 

పో వటం, స్లగుా లజీ, తనచేత్ోత  ప్నిచేయటం, దృఢ నిశచయం, స్లు రతీం, వీరతీం, 

సపషుంగా మాటిడటం, వాగాూ నం, భక తశరధ్ు లు, తృపలత , క్షమాగుణం, శతుర వుల ప్టి 

సత ర్వరతన, అవిశ్ాీసులత్ో, విగరహారాధక్ులత్ో మంచిగా ప్రవరితంచటం, యూదులు, 

క రైసత వులత్ో మంచి ప్రవరతన, పేదల ప్టి పేరమ ఆదరణ, బధ్ుశతుర వుల ప్టి 

క్షమాగుణం క్లగి ఉండటం, శతుర వుల కొరక్ు దుఆ, పలలిలప ై పేరమ, స్వత రలప్టి 

సత ర్వరతన, జంతువులప ై జాల దయ, పేరమ, సునిిత సీభలవం, ప్రామరశ, 
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ఓదారుప, కోమల సీభలవం, సంత్ానం ప్టి పేరమ, భలరయల ప్టి సత ర్వరతన 

మొదల ైనవి.  

హాఫ్లజ్ ఇబెి ఖయూయమ్ ప్రవక్ూ(స) గుణగణాలను అందరి క్ంటే అధ క్ంగా 
జాదుల్ మఆద్ లో ప ందుప్రిచారు. అయిత్ే వయక తగత వివరాలు వినండ్ి, 
ప్రవక్ూ(స) దెైవవాణి ప్ధ్ుతి, భోజన ప్ధ్ుతి, నికాహ్ మరియు దాంప్తయ జీవిత 

ప్ధ్ుతి, నిదర నుండ్ి మేలగూనే ప్ధ్ుతి, వాహనంప ై స్ాీరలచేస్ే ప్ధ్ుతి, సే్వక్ులను తన 

స్ేవ కోసం స్వీక్రించే ప్ధ్ుతి, ప్రసపర వయవహారాలు, వాయపార ప్ధ్ుతి, కాలక్ృత్ాయల 

ప్ధ్ుతి, సంసూరణా ప్ధ్ుతి, మీస్ాలు ఉంచే, క్తిత రించే ప్ధ్ుతి, మాటలి డ్ే ప్ధ్ుతి, 

మౌనంగా ఉండ్ే ప్ధ్ుతి, సంత్ోషం, ఏడీటం, ప్రసంగం, వుజూ, స్ాక్ుసలప ై మసహ్, 

తయముమమ్, నమాజులోని ర ండు సజాూ ల మధయ క్ూరోచవటం, సజాూ  చేస్ే ప్ధ్ుతి, 

నమాజులో క్ూరుచనే ప్ధ్ుతి, చూప్ుడు వేరలును ఎత్ేత  ప్ధ్ుతి, నమాజు ముగించే 

ప్ధ్ుతి, నమాజులో దుఆ చేస్ే ప్ధ్ుతి, సజాూ  సహూ ప్ధ్ుతి, సుత్రా , ఇంటలి  బయట 

అదనప్ు నమాజులు ఆచరించే ప్ధ్ుతి, ఏత్ెకాఫ్ ప్ధ్ుతి, జనాజా నమాజు ప్ధ్ుతి, 

దానధరామల ప్ధ్ుతి, ఉప్వాస్ాలు, ఖురాానీ, యుధ్ాు లు, వాయధులు నయంచేసే్ 

ప్ధ్ుతి మొదల ైనవి. 

నేను మీ ముందు చిని చిని విషయాల గురించి క్ుి ప్త ంగా పేరకూనాిను. 

వారి ప దూ  ప దూ  విషయాలను గురించి అరుం చేసుకోవచుచ. చిని చిని 

విషయాలను బధరంగా ఉంచడం జరిగిందంటే, ప దూప దూ  విషయాలను ఎలా ఉంచడం 

జరుగుతుందో  ఆలోచించండ్ి, అనిిటినీ భదరంగా ఉంచడం జరిగింద . 

జనులలరా! ప్రిప్ూరుత అంటే నా ఉదేూ శయం ఏమిటల మీక్ు త్ెలస్ే ఉంటుంద . 
అంత్ేకాదు, ప్రవక్తలోి నూ ముహమమద్(స) జీవిత చరితర తప్ప ఇతరుల వీరిదవ 
భదరంగా లేదు, అనే విషయం క్ూడ్ా అరుమెై ఉంటుంద . 
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చాలా తక్ుూవ సమయం ఉంద , కాని అంశం ఇంకా చాలా ఉంద . ర ండు 
ముక్ూలోి  చెపాపలంటే, ప్రవక్త  (స) ఎక్ూడ ఉనాి, ఏద  చేస్లనా, ఎలా ఉనాి వాటిని 

ప్రజల ముందుక్ు తీసుక్ురావాలనే ఆదేశం ఉండ్ేద . తనక్ు సంబంధ ంచిన ప్రతి 

విషయానీి ఇతరులక్ు త్ెలయజేయాలని ఆదేశించడం జరిగింద . మస్లీదె నబవీ 

పరా ంగణంలో కొందరు విశ్ాీసులు ఉండ్ేవారు. వారిక  ఇలూి వాక లీ ఉండ్ేద కాదు. 

వారు తమ వంతు ప్రకారం అడవిక  వెళిళ క్టటులు త్ెచేచవారు, వాటి నుండ్ి ఉపాధ  
ప ందేవారు. మిగిలన సమయమంత్ా ప్రవక్త (స) నుండ్ి ఉప్దేశ్ాలు గరహించేవారు. 

వీరి సంఖయ సుమారు 70 ఉండ్ేద . అబూహుర రరహ్(ర) క్ూడ్ా వీరిలో ఒక్రు. 

అందరిక్ంటే ఎక్ుూవ ఉలేి ఖనలు వీరివే. వీరందరూ ప్రవక్త  (స) అంతరంగిక్, 

బహిరంగ విషయాలను గూఢచారులాి  క్నిప టేువారు. మదవనాలో ఉండే్ ప్రతి ఒక్ూరూ 

10సంవతసరాల వరక్ు ప్రవక్త (స) ప్రతి క్దలక్ను క్నిప డుతూ ఉండ్ేవారు. 

యుధ్ాు లు, పో రాట సమయాలోి  అనుచరులక్ు రాతీర ప్గలు ప్రవక్త (స)ను చూచే 
అవకాశం లభించేద . ఒక్ పో రాటంలో సుమారు 10,000 మంద , తబూక్ యుధ్ుంలో 
30,000 మంద , హజీతుల్ విదాలో 1,25,000 మంద  అనుచరులక్ు ప్రవక్త(స)ను 

దరిశంచే భలగయం క్లగింద . వీటనిిటిబటీు  త్ెలస్లన విషయం ఏమిటంటే ప్రవక్త (స)క్ు 

చెంద న ఏ భలగమూ త్ెరచాటున లేదు. మితుర ల ైనా శతుర వుల ైనా ఒక్ూ మాటటైనా 
అనలేక్ పో యారు. ఇటువంటి వయక త  జీవితం ఆదరశమెైనదా?  లేక్ ప్ూరిత  వివరాలు 

లేనివారి జీవితం ఆదరశమెైనదా ?. 

ఒక విధంగా ఆలోచించండి! ప్రవక్త (స) కేవలం తన అనుచరుల మధేయ కాదు, 

అవిశ్ాీసుల మధయ క్ూడ్ా ఉండ్ేవారు. అంత్ేకాదు, ఆయన వాయపార జీవితం, 

లావాదేవీలు, కారయక్లాపాలోి  ఎంతమాతరం దగా, మోసం, వాగాూ నభంగం మచుచక రనా 
కానరావు. చివరిక  ఆయనక్ు అమీన్ సతయసంధుడు అనే బిరుదు లభించింద . 
దెైవదౌతయం తరువాత క్ూడ్ా ప్రజలు నమిమ తమ సంప్దలను ఆయన దగార 

ఉంచేవారు. అందుకే మదవనా వలస పో యినప్ుడు అలీని అక్ూడ్ే ఉండ్ి, ప్రజల 
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అమానతులను వారిక  అప్ప జ పలప రావాలని సూచించారు. అయిత్ే త్ాను చివరి 

ప్రవక్తనని ఎలుగ తిత  చాటగానే, ఖుర రష్ప ప్రజలందరూ ఆగరహించి సంబంధాలు 

త్ెరంచుక్ునాిరు. శతుర వులుగా మారిపో యారు, దురాాషలాడ్ారు, మారాా లోి  

అడాగించారు, అతనిప ై చెత్ాత  చెదారానిి వేశ్ారు, రాళ్ళత్ో కొటలు రు, హతయచేస్ల 
చంప్టలనిక  క్ుటరలు ప్నాిరు, ప్రవక్త (స)ను మాంతిరక్ుడనాిరు, క్వి అనాిరు, 

పలచిచవాడనాిరు, ఇంత చేస్లనవారు క్ూడ్ా ఆయన గుణశీలతప ై వేల తిత  
చూప్లేదు. దెైవ ప్రవక్త  అని ప్రక్టించడమంటే తనుి త్ాను ప్ుణాయతుమనిగా 
నిషూలంక్ునిగా భలవించడమనిమాట. ఆయన శీలానిి శంక ంచటలనిక  కొందరి 

స్ాక్షయయధారాల ైనా సరిపో యిేవి. ఆయన వాదానిి తప్ుప ప్టుటలనిక  వారు తమ 

సంప్దలను, సంత్ానానిి, తమ పరా ణాలను త్ాయగం చేస్ారు. కాని ఆయన సతయతప ై 
ఎంతమాతరం దాడ్ి చేయలేక్ పో యారు. దవనివలి ఆయన మితుర ల దృష్లు లో ఎంత 

గౌరవం క్లగి ఉండ్ేవారో, శతుర వుల దృష్లులో క్ూడ్ా అంతే్ గౌరవం క్లగి ఉండే్వారని 

త్ెలయడంలేదా?  

ఒక్రోజు ఖుర రష్ప క్ు చెంద న ధనవంతులు ఒక్ సభ ఏరాపటు చేస్ారు. 

ప్రవక్త  ప్రస్ాత వన కొనస్ాగుతుంద . ఖుర రష్ప నాయక్ులోి  ప్రముఖుడ్ెైన నజ్ర బిన్ హారిస్ 

ఇలా అనాిడు, “ఓ ఖుర రష్ప ప్రజలారా! మీప ై వచిచన ఈ ఆప్దను 

త్ లగించలేక్పో యారు, ముహమమద్ మీ మధయ బలలయం నుండ్ి యవీనానిక  
ఎద గాడు, మీలో అందరిక్ంటే మంచివాడు, సతయవంతుడు, సతయసంధుడు. మరి 
ఇప్ుపడు ఆయన వెంటుర క్లు త్ెలివయి పో యాయి. ఇప్ుపడు ఆయన మీక్ు ఈ 

మాటలు వినిపలస్ేత , మీరు అతనిి మాంతిరక్ుడని, జోయతీషుూడని, క్వి అని, 

పలచిచవాడని అంటునాిరు. అలాి హ్ స్ాక్షి! నేను ఆయన మాటలు వినాిను, 

ముహమమద్ లో ఇవేవీ లేవు” (ఇబుిహిష్టామ్) 

ప్రవక్త(స) బధ్ు  శతుర వెైన అబూ జహల్ ఇలా అనేవాడు, “ఓ ముహమమద్! 

నేను నినుి అసతయవాదని అనను, అయిత్ే నీవు చెబుతునిదానిి, 
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బో ధ సుత నిదానిి సతయంగా భలవించను”. (తిరిమజి) అప్ుపడు ఖుర్ఆన్ లోని ఈ 

వాక్యం అవతరించింద ,  

ا  هُ نه اا  مُ لا ع  نا  د  قا  ِّ  كا نُ زُ ح  لا ُ فُ ي يا اّله ِّ فا  ونا وّ ِّ كا  يُ َلا  م  هُ نه ا ِّ الظا  نه لكِّ وا  كا ونا بُ ذ  ِّ  يا مِّ اّ  اتِّ آيا ب
 (11-النعام.) ونا دُ حا يا   اَّللِّ 

ఓ పా్వ్కాత  ! ఈ పా్జలు కలిపంచే మలటలవ్లా న్నకు బాధ కలుగుతుందనే విషయం 

మలకు బాగా త్ెలుసు. కాని వారధ తిరసకరిసుత నిద్ి నినుికాదు, వాసత వ్ం 

ఏమిటంటే, ఈ దురామరధగ లు తిరసకరిసుత నిద్ి అలలా హ్ వాకాిలను మలతామే. 

(అల్ అన్ ఆమ్-33) 

అలాి హ్(త) ప్రవక్త (స)ను తన క్ుటుంబం వారిక  ఇస్ాి మ్ సందేశ్ానిి 

అందజేయమని ఆదేశించి నప్ుడు, ప్రవక్త (స) ఒక్ కొండప ైక  ఎక ూ ప్రజలందరూ 

అక్ూడ చేరిన తరాీత బిగారగా ఇలా అనాిరు, “ఓ ఖుర రష్ప ప్రజలారా! ఒక్వేళ్ నేను 

మీత్ో కొండ వెనుక్ నుండ్ి ఒక్ స్ ైనయం వసుత ందని చెబిత్ే మీరు నముమత్ారా?” 

అనాిరు. దానిక  అందరూ ఏక్క్ంఠంత్ో “అవును, ఎందుక్ంటే, మేము 

నినెినిడూ అసతయం ప్లుక్ుతుండగా వినలేదని” అనాిరు. 

రోమ్ రాజు సభలో ప్రవక్త (స) రాయబలరి వెళ్ళళడు. ప్రవక్త (స)క్ు 

బధ్ు శతుర వెైన అబూసుఫ్లయాన్ ప్రవక్త  (స) వివరాల కోసం పలలవబడత్ారు. 

సమయం సందరాం చూడండి్, ప్రసపరం శతృవుల ైన ఇరువురిలో ఒక్రిని మరకక్రి 

గురించి అడగటం జరిగింద . అంత్ేకాదు, ప్రదేశ రాజు సభలో స్ాక్షయం ఇవీవలస్ల 
ఉంద . అతనిి సంత్ోషప డ్ిత్ే కొద ూ  క్షణాలోి నే అతని స్ ైనాయలు మదవనా వెైప్ు 
ప్రిగ తుత త్ాయి. క రంద  ప్రశిలక్ు సమాధానాలు బలగా వినండ్ి, 

 ఖ ైసర్ అబూసుఫ్లయాన్ 
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1. దెైవప్రవక్తగా చెప్ుపక్ుంటుని వాని 

క్ుటుంబం ఎలాంటిద  ? 

2. ఆ క్ుటుంబంలో మర వర రనా ప్రవక్తగా 
చెప్ుపక్ునాిరా? 

3. ఆ క్ుటుంబంలో రాజుల వర రనా ప్ుటలు రా? 

4. అతని ధరామనిి స్వీక్రించినవారు 

పేదవారా? ధనవంతులా? 

5. అతని అనుచరులు ప రుగుతునాిరా? లేక్ 

తరుగుతునాిరా? 

6. ఎప్ుపడ్ెైనా అతను అసతయం ప్లక నటుు  

అనిపలంచిందా? 

7. అతడ్ెప్ుపడ్ెైనా వాగాూ న భంగం చేస్ాడ్ా? 

   

8. అతడ్ేమి బో ధ సుత నాిడు? 

ఉతత మ క్ుటుంబం 

 

లేదు 

 

లేదు  

పేదవారు 

 

ప రుగుతునాిరు 

 

లేదు 

 

ఇప్పటి వరక్ు అనిపలంచలేదు 

ఇక్ ముందు చూదాూ ం 

ఒకే దెైవానిి ఆరాధ ంచమని, 

నమాజు చేయమని, 

ప్రిశుధ్ుతను పాటించమని, 

సత్ాయనిి ప్లక్మని, 

బంధువుల హక్ుూలు 

చెలించమని బో ధ సుత నాిడు. 

 

ఇంతక్ంటే క్ఠినమెైన స్ాక్షయం మర క్ూడ్ెైనా ఉందా? ప్రవక్త (స) ప్రిప్ూరుతక్ు 

ఇంతక్ంటే గకప్ప ఆధారం మర క్ూడ దొరుక్ుతుంద .  
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ఒక్ విషయం వెైప్ు మీ దృష్లు ని మరలుచతునాిను, మొటుమొదట 

ఆయనుి విశీస్లంచింద  మతసయకారులు కాదు, ఈజిప్ుు క్ు చెంద న ప్రజలు కాదు, 

బుధ్ ుమంతులు, వివేక్వంతులు అయిన తన ఊరిక  చంెద నవారు. వారు ఎటువంటి 

వారంటే, అప్పటి వరక్ు వారు ఎవరికీ విధేయత చూప్లేదు. వీరి వాయపారం, 

లావాదేవీలు ఈరాన్, స్లరియా, ఈజిప్ుు , ఆస్లయాల వరక్ు వాయపలంచి ఉండే్వి. వీరిలో 
మహా వివేక్వంతులు, మహాజాఞ నులు క్ూడ్ా ఉండ్ేవారు. వీరి బుధ్వు , 
జాఞ ప్క్శక్ుత లను నిరూపలంచే ఆదేశ్ాలు, విధులు, నియమనిబంధనలు ఈనాటి 
వరక్ు భదరంగా ఉనాియి. వీరు ప దూప దూ  స్ ైనాయలను ఎదురకూనాిరు. వీరిలో మహా 

స్ ైనాయధ ప్తులు, చక్రవరుత లు, పాలక్ులు ఉనాిరు. ఇటువంటి వారు ప్రవక్త (స)ను 

అనుసరించారు, అనుక్రించారు, ఆయన అడుగు జాడలోి  నడవటం అదృషుంగా 
భలవించారు. ఇద  ఆయన ప్రిప్ూరుతక్ు తిరసూరంిచలేని నిదరశనం. ప్రవక్త(స) తన 

దెైనంద న జీవిత్ానిి, సంఘటనలను ఎప్ుపడూ క్పలపప్ుచచటలనిక  
ప్రయతిించలేదు. ఆయన ఎలా ఉండ్ేవారో అలాగే అందరిక  తె్లస్ల ఉండే్ద . ఇప్పటి 

వరక్ు అలాగే ఉంద . 

ఆయిషహ్(ర) ప్రవక్త (స) భలరయ, 9 సంవతసరాలు ఆయన దాంప్తయంలో 
ఉనాిరు. ఆమె ఇలా అంటునాిరు, మీలో ఎవర రనా ప్రవక్త(స) అలాి హ్ ఆదేశ్ాలను 

దాచి ఉంచారని, ప్రజలక్ు త్ెలయ జేయలేదని అనేవాడు 
అసతయవాద .(సహీబుఖారల) 

ِّ با  وُل رسُ ا اله ها ي  اا آيا   زِّ ن  ا اُ ما  غ  ل 
ِّ  لا ِّ را  ن  مِّ  كا لا ا ِّ وا  كا ب    ن  ا

ا  سا رِّ  تا غ  له ا با ما فا  ل  عا ف  َا  م  ّ
 .هُ لا اا

 (22-المائدة)
ఓ పా్వ్కాత ! న్న పా్భువ్ు తరప్ు నుండి న్నపెై అవ్తరించిన ద్రనిని పా్జలకు 

అందజేయ్య. ఒకవేళ అలల చేయకప్ో త్ే న్నవ్ు ఆయన సంద్ేశ్ానిి అందజేయనటోే. 

(అల్ మలయ్యదహ్-67) 
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ప్రప్ంచంలో ఏ వయకీత  తన ఎటువంటి బలహీనతనెైనా బహిరంగ ప్రచ 
టలనిక  ఇషు  ప్డడు. ప్రత్ేయక్ంగా ఒక్ సమాజానిక  నాయక్ుడ్ిగా ఉనివాడు ఎంత 
మాతరం అంగలక్రించడు. కాని ఖుర్ఆన్ లో అనేక్ చోటి ప్రవక్త (స) ప రపాటిప ై 
హెచచరించడం జరిగింద . వీటిలో ప్రతి ఒక్ూ వాకాయనీి ప్ఠంిచి వినిపలంచేవారు. 

ప్రజలు క్ంఠసత ం చేసుక్ునాిరు. మస్లీద్ లో ప్ఠించడం జరిగింద . ఈ వాకాయలు 

ముస్లి ంల ప దాలప ై ఉనాియి. ఒక్వేళ్ ఈ వాకాయలు ఖుర్ఆన్ లో లేక్పో త్ే ఎవరికీ 

త్ెలస్ల ఉండ్ేవి కావు. కాని ఒక్ ఆదరశ జీవితం అందరికీ త్ెలస్ల ఉండ వలస్ల ఉంద . 
అందువలేి  అలా చేయడం జరిగింద .  

ప్రవక్త(స) తన దతత ప్ుతుర ని భలరయత్ో నికాహ్ చేసుకోవటం అరబ్ 

అజాఞ నులక్ు అభయంతర క్రమెైనద గా ఉండ్ేద . ఈ సంఘటన గురించి ఖుర్ఆన్ లో 
వివరంగా ఉంద . ఆయిషహ్(ర), ఒక్వేళ్ ప్రవక్త (స) ఏదెైనా దెైవవాణిని దాచే 

ప్రయతిం చేయదలచిత్ే, ఈ వాకాయనిి తప్పక్ుండ్ా దాచి ఉంచేవారు. (ఇందులో 
నికాహ్ గురించి ఉంద ) అని అనాిరు. ఫలతంగా వారిక  అభయంతరం త్ెలపే 
అవకాశమే ఉండే్ద కాదు. కాని ప్రవక్త(స) అలా చేయలేదు. వీటనిిటివలి ప్రవక్త(స) 

జీవిత్ానిక  సంబంధ ంచిన ఏ కోణమూ అంధకారంగా లేదు అనే విషయం 

సపషుమవుతుంద . 

బాసీర్త  గారి ఈ సాక్షిం ఇకకడ్ పేరొకనదగినద్ి, “ఇక్ూడ అంత్ా ప్గటి వెలుగులా 
ఉంద . ప్రతి వసుత వుప ై ప్డుతుంద . ప్రతి ఒక్ూరి వరక్ు అద  చేరుతుంద . 
వయక తతీంలోని అంధకారాల, వాసత వాల వరక్ు మనం చేరలేము. కాని ముహమమద్ 

జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన వివరాలనీి మనక్ు త్ెలుసు. అతని యవీనం, 

ఉధావం, సంబంధాలు, అలవాటుి , ఆలోచన, అభివృధ్ ు , దెైవవాణి అవతరణ 

మొదల ైనవి. అతని వయక తత్ాీనిక  సంబంధ ంచినంత వరక్ు వివరాలనీి మన 

ముందు ఉనాియి. మన ముందు ఖుర్ఆన్ ఉంద . తన అసలు రూప్ంలో భదరంగా 
ఉంద . దాని అధాయయాలు క్రమంగా లేవు. కాని దాని సతయమెైనదనడంలో ఎవరూ ఏ 
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విధంగానూ అనుమానించలేదు. ఇప్ుపడు మన ముందు ఏదెైనా ద వయగరంధం ఉంటే, 

అద  ఖుర్ఆన్ మాతరమే. స్ాధారణంగా ఇద  క్లపత్ాలక్ు, ఊహలక్ు దూరంగా ఉంద . 
సంక్ళ్నం చేయనిద గా, ప్రసపర వయతిరేక్ంగా, అలసట వచచేద గా ఉంటుంద . 
అయిత్ే ఇందులో గకప్పగకప్ప ఆలోచనలు నిండ్ి ఉనాియి. ఆయన హృదయం 

దెైవసమరణత్ో నిండ్ి ఉండ్ేద . దేవుని ధాయనంలో నిమగిమెై ఉండ్ేవారు. కానీ 

ఏనాడూ మానవ బలహీన లక్ు అతీతుడని ప్రక్టించలేదు. ఇద  ఆయన చివరి 
గకప్పతనం.” 

గబబన్ వాకాిలు ఇలల ఉనరియ్య :- “ పరా రంభ కాలంలో ఏ ప్రవక్త  క్ూడ్ా 
ముహమమద్ లా ఇంతటి క్షుతరమెైన ప్రలక్షలో పాసవలేదు. ఆయన మొటుమొదట 

తన బలహీనతలను త్ెలస్లన వారికే నేను దెైవ ప్రవక్తనని సందేశం అందజేస్ాడు. 
వీరిక  ఆయన గురించి బలగా త్ెలస్ల ఉండ్ేద . ఆయన భలరయ, స్ేవక్ుడు, పలనతండ్ిర 
క్ుమారుడు, పరా ణ స్ేిహితుడు సీయంగా ముహమమద్ పేరకూనిటుు , ఆయన 

మితుర డు వెనుద రగలేదు. ఆందోళ్న చెందనూలేదు. వీరే మొటుమొదట ఆయనుి 

విశీస్లంచారు. ప్రవక్తల విభజన ముహమమద్ విషయంలో ప్ూరితగా 
తలక రందులయింద . ఆయన అనామక్ుడ్ిగా ఉండ లేదు అయిత్ే, ఆయనను 

గురతంచని వారి వదూ  తప్ప (స్లమత్1108) ” 

ఈ స్ాక్షయయధారాల ఉదేూ శయం ఏమిటంటే, ప్రవక్త (స) ప్టి ఎంత ఎక్ుూవ 

త్ెలస్లన వాడయిత్ే అంత్ే ఎక్ుూవగా ఆయన ప్టి పేరమాభిమానాలు క్లగి 
ఉంటలడు. స్ాధారణంగా ప్రవక్తలను మొదట వారి గురించి త్ెలయని వారే 
విశీస్లంచారు. ఆ తరువాత సనిిహితులు, బంధువులు విశీస్లంచారు. కాని 

ప్రవక్త (స) జీవిత చరితర దవనిక  వయతిరేక్ంగా ఉంద . ప్రవక్త(స) ను అందరిక్ంటే 
ముందు ఆయన గుణ గణాలను, అలవాటిను, ప్రిస్లు తులను బలగా త్ెలస్లనవారే 
విశీస్లంచారు. అంత్ేకాదు, వీరిలో ప్రతి ఒక్ూరూ తన విశ్ాీస్ాల, నమమకాల 

మూలంగా క్ఠిన ప్రలక్షక్ు క్ూడ్ా గురయాయరు. 
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ఖదవజ(ర) మూడు సంవతసరాల వరక్ు ప్రవక్త (స)త్ో పాటు అబూత్ాలబ్ 

శరణులో బంధవల ై ఉనాిరు. ఈ కాలంలో ఆక్ల దపలపక్లక్ు, క్రవు కాటకాలక్ు 

గురి కావలస్ల వచిచంద . అనిి వెైప్ుల శతుర వులు చుటుు ముటిు  ఉని సమయంలో 
క్ూడ్ా అబూబక్ర్(ర) రాతిర అంధకారంలో ప్రవక్త (స) వంెట ఉంటూ మితరతీ 

హక్ుూను నెరవేరాచడు. అలీ(ర) రాతిర, ఉదయం క్మేలా కాబో యిే ప్డక్ప ై 
ప్డుక్ునాిరు. జ ైద్ ప్రవక్త (స) ప్రత్యేక్ స్ేవక్ులు, ఆచూకీ త్ెలస్ల తన తండ్ిర వచిచ, 

ఎంత నచచజ పలపనా ప్రవక్త (స)ను వదల వెళ్ళడ్ానిక  స్లధ్ుప్డలేదు.  

గార్ ఫ్ీా హేగిన్స అప్ో లొజీ ఫర్ ముహమమద్ లో ఇలల వాా సుత నరిరధ, “ క రైసత వులు ఈ 

విషయానిి గురుత ంచుక్ుంటే బలగుంటుంద , ముహమమద్ యొక్ూ సందేశం ఆయన 

అనుచరులోి  ఎలాంటి మతుత  జనింప్జేస్లందంటే, దానిి ఈస్ా(అ) పరా రంభ 

అనుచరులోి  వెదక్డం వయరుం, ఈస్ా(అ)ను ఉరి క్ంభలనిక  ఎక ూంచినప్ుడు ఆయన 

అనుచరులు పారిపో యారు. వారి ధారిమక్ శరధ్ాు భక్ుత లు పో స్ాగాయి, తమ 

నాయక్ుడ్ిి చావు ప్ంజాలో వదలవేస్ల పారిపో యారు, దవనిక  వయతిరేక్ంగా 
ముహమమద్(స) అనుచరులు తమ బలధ త నాయక్ుడ్ిి  చుటుు  ముటలు రు. అతనిి 

రక్షించడ్ానిక  తమ పరా ణాలను స్ ైతం ధారపో స్ల రక్షించారు. ఆయనక్ు ఆధ క్యత 

త్ెచిచప టలు రు. “  

ఉహుద్ యుధ్ుంలో ఖుర రష్ప ప్రజల దాడులక్ు ముస్లి ముల స్ ైనయం చెలాి  చెదుర రంద . 
అప్ుపడు ప్రవక్త(స) కేక్వేస్ల , ఈనాడు నాకోసం ఎవరు పరా ణత్ాయగం చేస్ాత రు? అని 

అనాిరు. ఆ పలలుప్ు విని వెంటనే, ఏడుగురు అనాసరలలు వచాచరు, వరుసగా 
ఒకొూక్ూరు పో రాడ్ి పరా ణాలు అరిపంచారు. ఒక్ అనాసరల స్వత ర యొక్ూ తండ్ిర, సో్ దరుడు, 
భరత  ముగుా రూ హతమయాయరు. వరుసగా ముగుా రి గురంిచి ఆమెక్ు తె్లయప్రచడం 

జరిగింద . అయిత్ే ప్రతిస్ారి ఆమె ప్రవక్త(స) ఎలా ఉనాిరని మాతరమే అడ్ిగేద . 
దానిక  ప్రజలు క్షేమంగా ఉనాిరని సమాధానం ఇచేచవారు. ఆమె ప్రవక్త (స) 

దగారక్ు వచిచ ప్రవకాత , నీవు ఉండగా ఏ క్షుమూ లేనటేు  అని ప్లక ంద . 
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మితుా లలరా ! ఈ పేరమ, ఈ పలచిచతం, త్ాయగనిరతి వారిలో ఉండ్ేద . వారిక  ఆయన 

గురించి అనీి త్ెలస్ల ఉండ్ేవి. ప్రిప్ూరుత లేని ఒక్ వయక త  కోసం వారు తమ 

పరా ణాలను అరిపంచటలనిక  స్లధ్ుమౌత్ారా? ఎందుక్ంటే, ఇస్ాి మ్ తన ప్రవక్త  
జీవిత్ానిి వారి కోసం ఆదరశంగా చేస్లంద . ఆయన విధేయతను దెైవ పేరమ ప ందే 
స్ాధనంగా చేస్లంద . 

 (13-آل عمران) . اَّللُ  مُ كُ ب  بِّ  ُي  ونِّ عُ بِّ اته فا  اَّللا  ونا ب  ُتِّ  م  تُ ن  كُ  ن  إِّ 
పా్జలలరా! ఒకవేళ మీరధ అలలా హ్ ను పేామించేవార ైత్ే ననుి అనుసరించండి, 

అలలా హ్ మిమమలిి పేామిసాత డ్య.(ఆలిఇమలా న్-31) 

ప్రవక్త(స) విధేయతను, అనుక్రణను అలాి హ్(త) పేరమను ప ందే 

స్ాధనంగా గురితంచడం జరిగింద . ఒక్ూ నిమిషం ధారిమక్ విషయాలోి  ప్రభలవితమెై 
తన పరా ణానిి త్ాయగం చేయటం చాలా సులభం, కాని జీవితమంత్ా ప్రతి విషయంలో 
విధేయత చూప్టం, అనుక్రించటం, ఒక్ూ అడుగు క్ూడ్ా అటూ ఇటూ 

క్దలక్ుండ్ా తినిగా నడవటం అనిిటిక్ంటే క్ఠిన ప్రలక్ష వంటిద . ఈ విధేయత్ా 
ప్రలక్షలో ప్రవక్త(స) అనుచరులందరూ పాసయాయరు. ఈ పేరరణే సహచరులోి , 

మొదటి తరం వారిలో, ర ండవ తరం వారిలో, హదవసు వేతత లోి , చరితరకారులోి  ఈ 

ప్రధాన బలధయతను జనింప్ జేస్లంద . ప్రవక్త(స) యొక్ూ ప్రతి విషయానీి ఇతరులక్ు 

త్ెలయజేయాలనే తప్న వీరిలో ఉండ్ేద . స్ాధయమెైనంత వరక్ు వాటిని అనుసరంిచే 

ప్రయతిం చేసూత ఉండ్ేవారు. ఇక్ూడ ప్రధానమెైన విషయం ఏమిటంటే అనుచరుల 

దృష్లు లో ప్రవక్త(స) జీవితం ప్రిప్ూరు  జీవితంగా భలవించబడ్ేద . అందువలేి  ఆయన 

అనుసరణను, అనుక్రణను ప్రిప్ూరుతక్ు ప్రమాణంగా భలవించేవారు. 

ఇస్ాి మ్ దృష్లులో ప్రవక్త (స) జీవితం ఒక్ ముస్లి మ్ కొరక్ు ప్రిప్ూరు 
ఆదరశం. అందువలి ఈ జీవిత్ానిక  సంబంధ ంచిన కోణాలనీి ప్రజల ముందుక్ు 

రావటం తప్పనిసరి. వాటనిిటినీ ప్రజల ముందుక్ు తీసుక్ురావడం జరిగింద . 
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ఇక్ూడ ప్రవక్త(స) జీవిత్ానిక  సంబంధ ంచిన ఏ ఒక్ూ సంఘటన తప్పలేదని 

నిరూపలంచడం జరిగింద . 

ఏ సంఘటనా త్ెరవెనుక్ ఉండ్ిపో లేదు. ఉనిదంత్ా చరితరప్ుటలోి  

ఆదరశంగా ఉంద . ఒక్ వయక త  ప్రిప్ూరుు డు అనడ్ానిక  ఇద  చాలు. ఒక్ వయక త  జీవితం 

అనిివిధాలా సపషుంగా ఉంటేనే అద  ఆదరశ జీవితంగా ప్నిక  వసుత ంద .  

ప్రప్ంచంలో బలబిల్, ఆస్లయా, భలరతదేశం, చెైనా, ఈజిప్ుు , స్లరియా, 
యూనాన్, రూమ్ వంటి గకప్ప గకప్ప సంసూృతులు ఉనాియి. నెైతిక్తక్ు 

సంబంధ ంచిన గకప్గకప్ప స్లధ్ాు ంత్ాలు సృష్లుంచబడ్ాా యి. సంసూృతిక  సంబంధ ంచిన 

సూత్రా లు వరా యబడ్ాా యి. క్ూరుచనే, తినే, ధరించే, జీవించే, నిద రంచే, వివాహం, 

సంత్ోషం, దు:ఖం, విందు, క్లవడం, ప్రిశుభరత, ప్రామరశ మొదల ైన 

నియమనిబంధనలు సమక్ూరచబడ్ాా యి. వీటి దాీరా జాతుల సంసూృతి, 

సమాజాలక్ు నియమాలు విధ ంచబడ్ాా యి. ఇవనీి కొనిి సంవతసరాలు చెలామణీ 

అయాయయి. ఆ తరువాత అంతమయాయయి. శత్ాబలూ లుగా వాటిని స్ాు పలంచడం 

జరిగింద . ఆ తరువాత రదుూ  చేయడం జరిగింద . కాని ఇస్ాి మ్ సంసూృతి, 

సమాజాలను కొనిి సంవతసరాలోి  స్ాు పలంచడం జరిగింద . 1400 సంవతసరాల 

నుండ్ి అనీి జాతులోి  ఉంద . ఎందుక్ంటే దాని మూలం ఒక్టి, అద  
ముహమమద్(స) జీవితం. ఈ జీవిత వెలుగులో అనుచరులు తమ జీవిత్ాలి 

అలంక్రించు క్ునాిరు. వీరి తరువాత త్ాబయిళనుి , ఆ తరువాత తరాలవారు 

ప్రప్ంచమంత్ా వాయపలంప్జేస్ారు. ఈవిధంగా ఇస్ాి మ్ ప్రప్ంచమంతటల వాయపలంచింద . 
ఆయన జీవితం కేందరంగా ఉండ్ేద . తరువాతి తరాల వారు దాని చుటూు  

వృత్ాత కారంగా గలత గలస్ారు. కాని ఈనాడు ముస్లి ంలు ఆయన అడుగుజాడలోి నే 
నడుసుత నాిరు. ముహమమద్(స) యొక్ూ ఒక్ూ జీవితం అనుచరులందరి జీవితం 

అయిపో యింద . ఇప్ుపడు ఇస్ాి మీయ ప్రప్ంచ జీవితం అయి పో యింద . ఆ 

ప్రిప్ూరు  చితరం ఈనాడు క్ూడ్ా మన ముందు ఉంద , ఆఫ్లరకా, భలరతదేశం నుండ్ి ఏ 
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వరామెైనా ఈనాడు క రైసత వం స్వీక్రిస్ేత , వారిక  మత బో ధనగా ఇంజీల్ ను బో ధ ంచడం 

జరుగుతుంద . కానీ సంసూృతి, జీవిత ఆచరణలలో మాతరం యూరప్ సంసూృతిని 

బో ధ ంచడం జరుగుతుంద . కాని ఎంతటి నీచజాతిక  చెంద న వార రనా ఇస్ాి మ్ 

స్వీక్రిస్ేత  ధరమం, సంసూృతి, జీవిత విధానం అనీి ఒకే చోటు నుండ్ి లభిస్ాత యి. 

ముస్లి మ్ అవడంత్ో పాటు ప్రవక్త (స) జీవితం మొతతం మానవ అవసరాలను బటిు , 
ప్రిస్లు తులను బటిు  అతని ముందుక్ు వచేచసుత ంద . ఈ విధంగా ఒక్ ముస్లి మ్ 

జీవితం ఆదరశ జీవిత్ానిి అనుసరిసూత  పో తుంద .  

ఒక్ యూదుడు ప్రవక్త (స) అనుచరునిి ఎగత్ాళి చేసూత , మీ ప్రవక్త  మీక్ు 

ప్రతి విషయానిి గురంిచి శిక్షణ ఇసుత నాిడు, చినిచిని విషయాల గురంిచి క్ూడ్ా 
బో ధ సుత నాిడు అని అనాిడు. దానిక  ఆ అనుచరుడు గరీంగా అవును మా ప్రవక్త  
మాక్ు ప్రతి విషయానిి గురంిచి నేరుపత్ాడు, చివరిక  కాలక్ృత్ాయలు తీరుచక్ునే 

విధానం క్ూడ్ా నేరుపత్ాడు అని అనాిడు. ఈనాడు క్ూడ్ా మనం ఈ ప్రిప్ూరు 
విదాయచరితరను గరీంగా ప్రజలక్ు అందజేసుత నాిము. అంటే ప్రవక్త  ముహమమద్(స) 

జీవితం ప్రప్ంచానిక  ఆదరశం వంటిద . ఇందులో త్ ంగి చూచి ప్రతి వయక త  తన 

శ్ారలరక్, మానస్లక్, అంతరంగిక్, బహిరంగ, అంతరాత, బహిరాత, వాక్ూరమలను, 

హృదయానిి, నియమ నిబంధనలను, ప్ధ్ుతులను సరిద దుూ క్ుంటలడు. అందువలేి  
ఏ ముస్లి మ్ వయక తక్యినా జీవిత్ానిక  సంబంధ ంచిన ఎటువంటి విధానానిి 

గురించెైనా ఇస్ాి మ్ ప్రిధ  దాటిపో యిే అవసరం ఉండదు. ప్రవక్త  జీవిత చరితర 
ప్రప్ంచానిక  ఒక్ ఆదరశం వంటిద . దవని దాీరానే మంచీ చెడు, తప్ుప ఒప్ుపలనీి 

బహిరాతమౌత్ాయి. స్ారాంశం ఏమిటంటే మానవులందరి కోసం ఇదొక్ూటే ప్రిప్ూరు 
ఆదరశం. ఇటువంటి ప్రిప్ూరు , సపషుమెైన జీవిత చరితర మాతరమే మానవుల కొరక్ు 

ఆదరశం కాగలదు. 
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5. పా్వ్కత  ముహమమద్(స) జీవిత విశిషోతలు. 
సో దరధలలరా! దెైవానిి తృపలత ప్రచడ్ానిక , స్ానిిహితయం ప ందటలనిక  ప్రతి మతంలో 
ఒకే మారాం ఉంద . అదేమిటంటే, ఆ ధరమ వయవస్ాు ప్క్ుని ఆదేశ్ాలు, ఉప్దేశ్ాలను 

అనుసరించడం. కాని ఇస్ాి మ్ అంత క్ంటే ఉతత మ ప్ంధాను అవలంభిసూత  తన 

ప్రవక్త  జీవిత విధానానిి అందరి ముందు ప టిుంద . దెైవపవరతిని, దెైవస్ానిిహిత్ాయనిి 

ప ందటలనిక  ఇదే ఉతత మ మారామని ఆదేశించింద . ఇస్ాి మ్ లో ర ండు విషయాలు 

ఉనాియి. ఖుర్ఆన్ మరియు సునిత్. అంటే దెైవాదేశ్ాలు ఖుర్ఆన్ దాీరా మన 

వరక్ు చేరాయి. సునిత్ అంటే ప్రవక్త (స) స్ాంప్రదాయం, దవని శ్ాబిూ క్ అరుం మారాం. 

ప్రవక్త (స) దెైవాదేశ్ాలను పాటిసూత  నడచిన మారాం అంటే ఆయన ఆదరశ జీవితం. 
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దవని చితరం హదవసులోి  వాకాయల రూప్ంలో ఉంద . క్నుక్ ఒక్ ముస్లి మ్ స్ాఫలయం, 

మానస్లక్ ప్రిప్ూరుత ప ందటలనిక  ప్రవక్త (స) స్ాంప్రదాయం అతయవసరం.  

మానవులందరూ ఒకే ధారమిక్తను అవలంభించడం అస్ాధయం. ఎందు క్ంటే 

అద  ఒకే ఒక్ూ వయక తతీం వరక్ు ప్రిమితమెై ఉంటుంద . ఈ ప్రప్ంచం అనేక్ రకాల, 

అనేక్ వృతుత ల, అనేక్ ఆచరణలత్ో నడుసుత ంద . ఇందులో రాజులు, ధనవంతులు, 

ప్రజలు, పాలక్ులు మొదల ైన వారునాిరు. అదేవిధంగా శ్ాంతి భదరతల కోసం 

నాయయమూరుత లు, ఖాజీలు, స్ ైనయం, స్ ైనికాధ కారులు క్ూడ్ా అవసరమే. పేదవారూ 

ఉనాిరు, ధనవంతులూ ఉనాిరు. రాతిర ప్ూట దెైవానిి ప్ూజించే భక్ుత లు క్ూడ్ా 
ఉనాిరు. స్ ైనిక్ులు, వీరులు, భలరాయపలలిలు, స్ేిహితులు, బంధువులు, 

వాయపారసుత లు, ఇమాములు, గురువులు క్ూడ్ా ఉనాిరు. ఈ ప్రప్ంచం అనేక్ 

రకాల వయక్ుత ల వలి నడుసుత ంద . వీరందరికీ తమ జీవిత్ానిి సరిద దుూ కోవటలనిక  ఒక్ 

ఆదరశం కావాల. ఇస్ాి మ్ మానవులందరినీ ప్రవక్త  స్ాంప్రదాయాలి 

అనుసరించమని ఆదేశిసుత ంద . దవని అరుం ఏమిటంటే, అనేక్ జాతుల ప్రజల కొరక్ు 

ప్రవక్త (స) జీవితంలో అనేక్ ఉదాహరణలు, ఉప్మానాలు ఉనాియి. వారిలో ప్రతి 

ఒక్ూరికీ వేరేీరు మారాదరశక్ దవప్ం కాగలదు. ఇస్ాి మ్ యొక్ూ ఈ అభిపరా యం 

దాీరా ప్రవక్త(స) స్ాంప్రదాయంలో విశిషుత ఉందని నిరూపలంచబడ్ింద . అంటే 

మానవులోి ని ప్రతి ఒక్ూరి కోసం ఆయన జీవితంలో ఆదరశం ఉంద . ఆచరణ కొరక్ు 

ఎనోి సూక్ుత లు ఉనాియి. ఒక్ ధనవంతునిక  పేదవాని జీవితం, ఒక్ పేద వానిక  
ధనవంతుని జీవితం ప్రిప్ూరు  ఆదరశం కాజాలదు. అందువలి ఈ ప్రప్ంచానిక  
విశీవాయప్త మెైన శ్ాశీత ప్రవక్త  జీవితం ఎంతయినా అవసరం ఉంద . 

మానవులోి ని లంగభేదం తరాీత మరో విశిషుత ఏమిటంటే ప్రతి 

మానవుడు వేరేీరు సమయాలోి  వేరేీరు ప్నులు చేస్ాత డు. మనం నడుస్ాత ం, 

సంచరిస్ాత ం, తిరుగుత్ాం, క్ూరుచంటలం. లేస్ాత ం, తింటలం, త్రా గుత్ాం, ప్డు క్ుంటలం, 

మేలగూంటలం, నవుీత్ాం, ఏడుస్ాత ం, ధరిస్ాత ం, స్ాినం చేస్ాత ం, ఇస్ాత ం, తీసుక్ుంటలం, 
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నేరుపత్ాం, నేరుచక్ుంటలం, చస్ాత ం, చంప్ుత్ాం, తింటలం, తినిపలస్ాత ం, ఉప్కారం 

చేస్ాత ం, పరా ణం ధారపో స్ాత ం, రక్షిస్ాత ం, పరా రిుస్ాత ం, ఆరాధ స్ాత ం, వాయపారం చేస్ాత ం, 

వీటనిిటిత్ో మన శ్ారలరక్ సంబంధం ఉంద . వీటిక  ఆచరణా రూప్ం ఎంతయినా 
అవసరం. ప్రతి విషయంలో మనక్ు ఒక్ సర రన పాఠం, నియమం కావాల. 

అవయవాలత్ో సంబంధం ఉని క్రమల తరాీత మెదడుత్ో సంబంధం 

ఉని చరయలు, అంటే వీటిని మనం మనోవేదనలు, మనోభలవాలు, ఆలోచనలు అని 

అంటలం. ప్రతి నిమిషం మనం ఆవేదనలక్ు, ఆలోచనలక్ు గురవుత్ాం. ఒకోూస్ారి 
ఇషుప్డత్ాం, ఒకోూస్ారి అసహియంచుక్ుంటలం, ఒకోూస్ారి సంత్ోషంగా ఉంటలం, 

ఒకోూస్ారి విచారంగా ఉంటలం, క్ష్టాు లక్ు గురి అవుత్ాం, అనుగరహాలత్ో నిండి్ 

ఉంటలం, విఫలమవుత్ాం, గ లుప ందుత్ాం ఇటువంటి విభిని ప్రిస్లు తులోి  విభిని 

మనోవేదనలక్ు గురిఅవుత్ాం. సదుా ణాలు ఈ మనోభలవనలప ైనే ఆధారప్డ్ి 
ఉంటలయి. వీటనిిటి గురించి మనక్ు ఒక్ ఆచరణాప్రమెైన జీవిత చరితర అవసరం 

ఉంద . అతని చేతిలో మన అంతరాత మనో కాంక్షల క్ళ్్ళం ఉండ్ాల. మనలో ఉని 

ఈ అంతులేని మనోకాంక్షలు మదవనాక్ు చెంద న మహాను భలవుడు నడచిన 

మారాంలో మనలీి నడపాల. 

దృఢసంక్లపం, స్లు రతీం, వీరతీం, సహనం, క్ృతజఞత, నమమక్ం, అదృషుం 

ప్టి ఇషుం, క్ష్టాు లను భరించే శక త , త్ాయగం, తృపలత , నిరపేక్ష, ఇతరులక్ు పరా ధానయత 

ఇవీటం, సునిితతీం, దవనతీం, పేదరిక్ం మొదల ైన ఎతుత  ప్లాి లు, నెైతిక్ 

విలువల కోసం అనేక్ మంద క  అనేక్ విధాలుగా ఏరపడత్ాయి. క్నుక్ మనక్ు 

ఆచరణా యోగయమెైన మారాదరశక్ం, ఉప్మానం అవసరం. కాని అద  ఎక్ూడ 

దొ రుక్ుతుంద ? కేవలం ముహమమద్(స) వదూ  మాతరమే, మూస్ా(అ) వదూ  మనక్ు 

వీరతీంత్ో క్ూడ్ిన శక తయుక్ుత ల నిధ  దొరక్వచుచ, కాని సునిిత గుణాలు దొరక్వు, 
ఈస్ా(అ) వదూ  సునిిత సీభలవం, నెైతిక్త లభిసుత ంద , గానీ వీరత్ాీనిక  
సంబంధ ంచిన ఏ విషయమూ దొ రక్దు, అయిత్ే ఒక్ మానవునిక  ఈ ప్రప్ంచంలో 
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ఈ ర ండు సీభలవాలు మధయస్లు తిలో తప్పక్ుండ్ా కావాల. ఈ ర ండు సీభలవాల 

విశ్రష మధయసు  ఉప్మానాలు కేవలం ప్రవక్త  ముహమమద్(స) జీవిత చరితరలోనే 

లభించ గలవు. ఇటువంటి విభిని రకాల, వాసత వ మనో భలవాల, ప్రిప్ూరు 
సదుా ణాలు గల వయక తతీం అంటే అద  కేవలం ప్రవక్త  ముహమమద్(స) మాతరమే. 
మీరు ధనవంతుల ైత్ే మకాూక్ు చెంద న వాయపారిని అనుక్రించండ్ి, ఒక్వేళ్ మీరు 

పేదవార రత్ే షఅబు అబీత్ాలబ్ లోని ఖ ైదవ, మదవనా అతిధ  ప్రిస్లు తిని వినండ్ి, 
ఒక్వేళ్ చక్రవరిత  అయిత్ే అరబ్ సులాత న్ ప్రిస్లు తులను చదవండ్ి. ఒక్వేళ్ మీరు 

ఓటమి చవి చూస్ేత , ఉహద్ నుండ్ి గుణపాఠం నేరుచకోండ్ి, ఒక్వేళ్ అధాయప్క్ుల ైతే్ 

సుఫాఫ విదాయలయ ప్రధానో పాధాయయుడ్ిి చూడండ్ి. ఒక్వేళ్ శిషుయల ైత్ే రూహుల్ 

అమీన్ ముందు క్ూరుచనే శిషుయనిప ై దృష్లు  వేయండ్ి. ఒక్వేళ్ బో ధక్ుల ైత్ే మదవనా 
మస్లీ ద్ లోని మెంబర్ ప ై నిలబడ్ేవాని మాటలు వినండ్ి, ఒక్వేళ్ అసహాయ స్లుతిలో 
ఉని సతయ ప్రచారక్ుని విధ ని నిరీరితంచదలస్ేత  మకాూలోని అసహాయ ప్రవక్త  
సదుా ణాలను అవలంభించండ్ి. ఒక్వేళ్ శతుర వులను అణచి వేస్లనవార రత్ే మకాూ 

విజయుడ్ిి చూడండ్ి. ఒక్వేళ్ మీ వాయపార, పరా ప్ంచిక్ క్ృష్ల ప్రయత్ాిలను 

సరిద దూ గోరిత్ే బనీనజీర్, ఖ ైబర్, ఫదక్ భూముల యజమాని లావాదేవీలను 

చూడండ్ి. ఒక్వేళ్ అనాధల ైత్ే ఆమినహ్ తనయుడ్ిి మరువక్ండ్ి. ఒక్వేళ్ 

బలలురయిత్ే హలీమ ముదుూ బిడాను మరువక్ండ్ి. ఒక్వేళ్ యువక్ుల ైత్ే మకాూ 

ప్శువుల కాప్రి జీవిత చరితరను చదవండ్ి. ఒక్వేళ్ ప్రయాణీక్ుల ైత్ే బస్రా  
ప్రయాణక్ుడి్ ఉప్మానాలి వెదక్ండి్. ఒక్వేళ్ నాయయమూరుత ల ైతే్ సూరోయదయానిక  
ముందు కాబలలో ప్రవేశించిన సంసూరణ క్రతను చూడండ్ి. అతని దృష్లు లో 
ధనవంతులు, పేదవారూ అందరూ సమానులే. ఒక్వేళ్ మీరు భరత  అయితే్ 

ఖదవజ(ర), ఆయిషహ్(ర)ల భరత  జీవిత చరితరను చదవండ్ి. ఒక్వేళ్ 

సంత్ానవంతుల ైత్ే ఫాతిమ తండ్ిరని, హసన్ హుస్ ైన్ ల త్ాతగారిని చూడండ్ి. 
మీరు ఎవర రనా ఏ స్లు తిలో ఉనాి మీ జీవిత్ానిి సరిద దూడ్ానిక  ఒక్ ఉప్మానం, 
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మోడల్ కావాల. మీ అంధకార గృహానిక  మారా దరశక్ దవపలక్ ప్రవక్త(స) జీవిత చరితర 
వెలుగు నుండ్ి ఎలిప్ుపడూ లభిసుత ంద . 

అందువలి మానవులోి  విశ్ాీస వెలుగును కోరే ప్రతి వయక తక  
ముహమమద్(స) జీవిత చరితర మారాదరశక్ దవపలక్, ముక త  ప ందే మారాం, ఎవరి 
దృష్లు లో ముహమమద్(స) ప్వితర జీవిత చరితర ఉంటుందో , వారి ముందు నూహ్(అ), 

ఇబలర హీమ్(అ), అయూయబ్(అ), యూనుస్(అ), మూస్ా(అ) మరియు ఈస్ా (అ)ల 

జీవిత చరితరలునాియి. అంటే ఇతర ప్రవక్తలందరి చరితరలు ఒకే రకానిక  చెంద న 

సరుక్ుల దుకాణం, కాని, ముహమమద్(స) ప్వితర జీవిత చరితర సదుా ణాలు, 

ఆచరణలు అనిిరకాల వసుత వుల దుకాణం. ఇక్ూడ మానవునిక  కావలస్లన ఏ 

వసుత వెైనా దొరుక్ుతుంద . 30సంవతసరాల క రతం ప్టలిలో ప్రఖాయత ఇస్ాి మ్ 

బో ధక్ుడు మాసుర్ హసన్ అలీ “నూర  ఇసాా మ్” అనే పేరుత్ో ఒక్ ప్తిరక్ 

నడ్ిపేవారు. ఇందులో ఆయన తన ఒక్ విదాయవంతుడ్ెైన హిందూ స్ేిహితుడి్ 

అభిపరా యానిి ప్రచురించారు. ఒక్రోజు ఆ స్ేి హితుడు మాసుర్ గారిత్ో నేను మీ 

ప్రవక్తను ప్రప్ంచంలో అందరిక్ంటే ప్రిప్ూరు  వయక తగా భలవిసుత నాిను అని అనాిడు. 
దానిక  మాస్ాు రుగారు మా ప్రవక్త (స)క్ు వయతిరేక్ంగా ఈస్ా(అ)ను మీరు ఎలా 
భలవిసుత నాిరు అని ప్రశిించారు. దానిక  ఆ వయక త  ఆయన జీవితంలో ఒకేస్ారి అనేక్ 

విభిని, రక్రకాల ఉతత మ గుణాలు క్నిపలస్ాత యి. ఒకే వయక తలో ఇనిి సదుా ణాలు 

ఒకేస్ారి ఉండటం చరితరలో ఎవరిలోనూ లేదు. దేశమంత్ా గుప పటలి  ఉని రాజు, 

తనను క్ూడ్ా తన అధవనంలో భలవించని అసహాయుడు. ఖజానాలు నిండ్ి ఉని 

ధనవంతుడు, నెలల తరబడ్ి ప యియ వెలగని ప్సుత లుండ్ే పేదవాడు. 
మహాస్ ైనాయలను ఓడ్ించే పలడ్ిక డు మంద  స్ ైనాయనిక  స్ ైనాయధ ప్తి, తన త్ోడు 
పరా ణాలు త్ాయగం చేస్ేవారు ఎంతమంద  ఉనాి ఏమాతరం సంకోచించక్ుండ్ా 
ఒప్పందంప ై సంతక్ం చేస్ే పలరయుడు. వేలమంద ని ఒంటరిగా ఎదురకూనే 
ఒంటరివాడు.  
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ఒక్ూ రక్తప్ు బొ టుు ను క్ూడ్ా కారచని సునిిత మనసుూడు, ప్రతి ఒక్ూరిని 

గురించి ఆలోచించే బంధువు, భలరాయబిడాల ప్టి, పేద దరిదర ప్రజల ప్టి, వక్రమారాం 

అనుసరించినవారి ప్టి, సమాజంలో అందరిప్టి ఆలోచించే మహావయక త , అలాి హ్ ను 

తప్ప ఇతరుల వీరినీ పరా రిుంచని వయక త , తనక్ు హాని తల ప టిున వారి ప్టి ప్రతీకారం 

తీరుచకోని వయక త , తన శతుర వుల కొరక్ు దుఆ చేస్ే, వారి మంచి కోరే వయక త , అయిత్ే 
అలాి హ్ శతుర వులను మాతరం ఎనిడూ క్షమించని వయక త , సతయమారాంలో అడాగించే 
వారిని నరకాగిి  గురించి, దెైవశిక్ష గురించి హెచచరించే వయక త , దాడ్ి జరిగినా 
దెైవభక్ుత నిలా ప్రతయక్షమయియే వయక త , విజయం ప ంద క్ూడ్ా దెైవప్రవక్తగా దరశనమిచచే 

వయక త , చక్రవరిత  అయినా ఖరూీ రప్ు ఆక్ులప ై ప్డుక్ునే వయక త , నలువెైప్ుల నుండ్ి 
ధనసంప్దలు వచిచ ప్డుతునాి ఇంటలి  ప్సుత లుని వయక త , యుధ్ు  ఖ ైదవలను 

ముస్లి ముల ఇళ్ళలోి  స్ేవక్ులుగా ప్ంప్బడుతునాి తన క్ూతురిక  ఒక్ సే్వక్ుడ్ెైనా 
ఇవీలేని వయక త , ఉమర్(ర) ప్రవక్త  సనిిధ లోక  వచిచ అటూ ఇటూ చూసూత  దౌతయ 
ప్రిక్రాలను వెదుక్ుత్ారు. ప్రవక్త (స) త్ాళ్ళత్ో అలిన మంచంప ై మేను వాలచ 

ఉనాిరు. వీప్ుప ై త్ాళ్ళ గురుత లు ఉనాియి. ఒక్వెైప్ు పలడ్ిక డు జొనిలు 

ఉనాియి. ఉటిులో ఖాళ్ళ క్ుండ ఉంద . విశీప్రవక్త  ఇంటి ఈ ప్రిస్లు తి చూచి 

ఉమర్(ర) ఏడీస్ాగారు. కారణం అడగాా  “ఓ అలాి హ్ ప్రవకాత ! ఇంతక్ంటే మరి దేనిి 
గురించి ఏడీను? ఖ ైసర్, క స్రా  చక్రవరుత లు సీరా సుఖాలను జురుర తునాిరు. 

తమరు ప్రవక్త  అయి ఉండ్ి క్ూడ్ా ఈ స్లు తిలో ఉనాిరు”. అప్ుపడు ప్రవక్త(స) 

“ఉమర్! ఖ ైసర్, క స్రా  చక్రవరుత లు పరా ప్ంచిక్ భోగభలగాయలను ప ందటం, మనం 

ప్రలోక్ గౌరవాలను ప ందటం నీక్ు ఇషుంలేదా?” అని అనాిరు. 

అబూ సుఫ్లయాన్ ప్రవక్త (స)క్ు అందరిక్నాి ప దూ  శతుర వు, మకాూ 

విజయం నాడు అతడు అబలాస్ (ర) ప్రక్ూన నిలబడి్ ఇస్ాి మీయ స్ ైనయ వినాయస్ానిి 

వీక్షిసుత నాిరు, రంగు రంగుల జ ండ్ాల నీడలో స్ ైనయం సముదరంలా క్దల వసుత ంద . 
అబూసుఫ్లయాన్ క్ళ్ళళ ఇప్ుపడు క్ూడ్ా నమమ లేక్ పో తునాియి. అతడు 
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అబలాస్(ర)త్ో ఇలా అనాిడు, “అబలాస్! మీ అని కొడుక్ు గకప్ప చక్రవరిత  
అయిపో యాడు”, కానీ, అబలాస్ క్ళ్ళళ మరో విషయానిి చూసుత నాియి, 

అందువలన అతనిలా అనాిడు, “అబూ సుఫ్లయాన్! ఇద  రాజరిక్ం కాదు 

దెైవదౌతయం”. 

అదవ బిన్ హాతిమ్ త్ాయిళ వరాా నిక  చెంద న ధనవంతుడు, ఇతడు హాతిమ్ 

త్ాయిళ క్ుమారుడు, ఇతడు క రైసత వుడు, అతడు ప్రవక్త (స) సనిిధ క  వచాచడు. 
అనుచరుల విధేయత, పో రాటలనిక  కావలస్లన యధ్ుస్ామాగిర చూచి ప్రవక్త  
ముహమమద్(స) చక్రవరాత  లేక్ ప్రవకాత ? అని నిరుయించడం క్షుతర మౌతుంద . అదే 

సమయంలో అక్స్ామతుత గా ఒక్ పేద బలనిసరాలు వచిచ నిలబడి్ ప్రవక్త(స)త్ో విని 

వించుకోవాల అని ప్లక ంద , దానిక  ప్రవక్త (స) చూడు మదవనాలో ఏ వీధ లోనెైనా 
నీక్ు సహాయం చేయగలను అని ప్లక న వెంటనే నిలబడ్ి ఆమె అవసరానిి ప్ూరిత  
చేస్ాత రు. ఈ బయటి గకప్పతనం వెనుక్ వినమూత, దవనతీం, చూచి అదవ క్ళ్ళ 

ముందు నుండ్ి త్ెరలు త్ లగిపో యాయి. ఆయన తన మనసులో ఇద  నిజంగా 
దెైవదౌతయ గకప్పతనమే అని అరుం చేసుక్ునాిరు, వంెటనే మెడలో నుండి్ శిలువను 

తీస్లవేస్ల, ముహమమద్(స) ముందు ఇస్ాి మ్ స్వీక్రించారు. ఇంతవరక్ు నేను 

చెపలపనవనీి క్విత్ాీలు, గానవినోదాలు కావు. ఇవనీి చారితరక్ వాసత వాలు. ప్రతి 

వయక తక  ప్నిక వచేచ ఉతత మ గుణాలు, ఉప్మానలు క్లగి ఉని మహాప్ురుషుడు 
మాతరమే ఈ ప్రప్ంచానిక  విశీనాయక్ుడు కాగలడు. ఆగరహం, క్రుణ, దయ, 

గౌరవం, దానం, ఆక్లదపలపక్లు, వీరతీం, దయాశీలత, నిరమల హృదయం, ఇంటి 

బలధయతలు, ఉభయ లోకాలక్ు ప్నిక వచేచ బో ధనలు, పరా ప్ంచిక్ రాజరికానిి 

గురించి శుభవారత  త్ెలపే వాటి విధానాలు నియమాలను క్ూడ్ా ఆచరణ దాీరా 
త్ెలుప్ుత్ాడు. స్ాధారణంగా ప్రప్ంచంలో కేవలం క్షమించడం, సునిితతీం 

మొదల ైనవి మానవ ప్రిప్ూరుతక్ు అనిిటి క్ంటే గకప్ప స్ాధనాలుగా ప్రచారంలో 
ఉనాియి. అంత్ేకాదు కేవలం ఇవే ఉనాియి అని భలవించబడుతుంద . అందువలి 
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ఎవరిలో కేవలం ఇవి ఉంటే వారినే మనం ప్రిప్ూరు వయక తగా భలవిస్ాత ం. కాని ఒక్ వయక త  
ప్రిప్ూరుు డు అవడ్ానిక  కేవలం ఇవే చాలవు, ఒక్ వయక తలో చూస్ేత  కోప్ం, ఆగరహం, 

గౌరవం, పేరమ, శతృతీం, ప్గ, ప్రతీకారం, కోరిక్, తృపలత , క్షమాగుణం మొదల ైన 

సహజ గుణాలు ఉంటలయి. అందువలి ఒక్ ప్రిప్ూరు వయక త  మాతరమే వాటిని 

ఉప్యోగించే మిధేయమారాా నిి నిరుయిస్ాత డు. 

తమ ప్రవక్త  జీవిత చరితరలు కేవలం క్రుణ, దయ, క్షమాగుణం మొదల ైన 

వాటిప ైనే ఆధారప్డ్ి ఉనాియని వాద ంచే ధరామలు సమూహిక్ంగా వారు ఎనిి 

ద నాలు వాటిప ై అమలు చేయగలరు? ఖిస్లత న్ తీన్ మొదటి క రైసత వ చక్రవరిత  దగార 

నుండ్ి ఈనాటి వరక్ు క రైసత వమతంలో ఎంత్ో మంద  రాజులు, చక్రవరుత లు 

జనిమంచారు, ఎనోి  స్ామాూ జాయలు స్ాు పలంచబడ్ాా యి. కాని వారిలో ఎవర రనా తన రాజయ 
చటలు నిి కేవలం తన ప్రవక్త  జీవిత చరితర వెలుగులో తయారు చేస్ారా? వాసత వ 

ప్రప్ంచంలో అనిి విధాలా తన అనుచరుల కొరక్ు ఆదరశం కాని జీవిత చరితరలు 

విశిషుమెైనవి ఎలా కాగలవు?. 

నూహ్(అ) జీవితం దెైవ తిరస్ాూరానిక  వయతిరేక్ంగా ఆగరహావేశ్ాలను 

ప్రదరిశసుత ంద . ఇబలర హీమ్(అ) చరితర విగరహాలను నాశనం చేస్ే దృశ్ాయనిి 

ప్రదరిశసుత ంద . మూస్ా(అ) జీవితం అవిశ్ాీసులత్ో యుధ్ుం, పో రాటలలను, 

అంత:ప్ుర యంత్రా ంగం, స్ామూహిక్ చటలు ల, నియమాల ఉప్మనాలు ఇసుత ంద . 
ఈస్ా(అ) జీవితం కేవలం అసహాయత, దవనతీం, క్షమాగుణం, సంతృపలత  మొదల ైన 

వాటి గురించి శిక్షణ ఇసుత ంద . సుల ైమాన్(అ) జీవితం రాజరిక్ దృఢసంక్లాపలను 

నేరుపతుంద . అయూయబ్ (అ) జీవితం సహనం, క్ృతజఞతలత్ో నిండ్ి ఉంద . 
యూనుస్(అ) జీవితం విచారం, చింతనల, ఒప్ుపకోలుల ఉప్మానాలు 

చూప్ుతుంద . యూసుఫ్(అ) జీవితం కారాగారంలో బందవగా సతయసందేశ, ప్రచార 

ఉత్ాసహానిి ప్రదరిశసుత ంద . దావూద్(అ) జీవితం ఏడుప్ులు, ధాయనం, పరా రునలను 

చూప్ుతుంద . యాఖూబ్(అ) జీవితం ఆశ, అలాి హ్ ప ై నమమక్ం, ధెైరయం మొదల ైన 
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వాటిని నేరుపతుంద . కాని ముహమమద్ ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరను చూడండ్ి, 
ఇందులో ప్రవక్తలందరి జీవిత చరితరలు, సదుా ణాలు , నెైతిక్తలు అనీి ఇమిడ్ి 
ఉనాియి. 

హదవసువేతత  ఖతీబ్ బలగాూ దవ గారి ఒక్ బలహీనమెైన ఉలేి ఖన ఇలా ఉంద , 
ప్రవక్త (స) జనిమంచినప్ుడు ఇలా ఒక్ పలలుప్ు వచిచంద , ముహమమద్ ను 

దేశదేశ్ాలు తిరప్పండ్ి, సముదరప్ు లోతులోి క  తీసుక్ు వెళ్ళండ్ి, ప్రప్ంచమంత్ా 
అతని పేరు ప్రతిషులు త్ెలుసుక్ుంటుంద , అతనిి మానవులు, జినుిలు, 

జంతువులు, ప్క్షులు ప్రతి పరా ణి ముందుక్ు తీసుక్ువెళ్ళండ్ి, అతనిి ఆదమ్ 

సృష్లు లో, ష్వస్ జాఞ నంలో, నూహ్ వీరతీంలో, ఇబలర హీమ్ స్ేి హంలో, ఇస్ామయిళల్ 

మాటలోి , ఇస్ాా ఖ్ సంత్ోషంలో, స్ాల హ్ పాండ్ితయంలో, లూత్ వివేక్ంలో, మూస్ా 
క్ఠినతీంలో, అయాయబ్ సహనంలో, యూనుస్ విధేయతలో, యూష పో రాటంలో, 
దావూద్ శబూంలో, దానియాల్ పేరమలో, ఇలాయస్ గాంభీరయంలో, యహాయశీలంలో, 
ఈస్ా భక తలో అంటే ప్రవక్తలందరి ఉతత మ గుణాలోి  ఆయనుి ముంచి తీయండ్ి. 

ఈ ఉలేి ఖనను తమ ప్ుసత కాలోి  పేరకూనివారి ఉదేూ శయం ఏమిటంటే, ఇతర 

ప్రవక్తలక్ు వేరేీరుగా లభించిన ప్రవక్త(స)క్ు లభించిన సదుా ణాలనిింటినీ ప్రజలక్ు 

త్ెలయజేయడం, ప్రవక్త (స) గకప్ప తనానిిచాటడం మాతరమే. 

ప్రవక్త(స)ను ఆయన వివిధ జీవిత కోణాలోి  చూడండ్ి, ఈ విశిషుత మీక్ు 

త్ేటత్ెలిమయిపో తుంద . ప్రవక్త  మకాూనుండ్ి యస్లరబ్ వెళ్ళతునిప్ుపడు చూస్ేత , 
మీక్ు ఈజిప్ుు  నుండ్ి మదయన్ వెళ్ళతునిటుి  అనిపలంచదా? హిరా గుహలో స్వనా 
లోయలోని వారిలో ఎలాంటి పో లక్ క్నబడు తుంద ? అయిత్ే ఇక్ూడ వయత్ాయసం 

ఏమిటంటే, ఇక్ూడ మూస్ా(అ) క్ళ్ళళ విపలప ఉనాియి, అక్ూడ ప్రవక్త  (స) క్ళ్ళళ 

మూసుకొని ఉనాియి. మూస్ా(అ) బయట చూసుత నాిరు. ప్రవక్త (స) లోప్ల, 

తూర్ కొండప ై బో ధ ంచే ఈస్ాలో సఫా కొండప ై ఎక ూ ఓ ఖుర రష్ప ప్రజలారా! అని 
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ఉదేూ శించేవానిలో ఎంత్ో త్ేడ్ా ఉంద . బద్ర, హునెైన్, అహీాబ్, తబూక్ ల 

స్ ైనాయధ ప్తిక  మాబీలను, అమాీనీలను, ఉమురలలను ఎదురకూనే మూస్ా(అ)క్ు 

ఎంత్ో త్ేడ్ా ఉంద . 

ప్రవక్త(స) మకాూక్ు చెంద న ఏడుగురు ఖుర రష్ప నాయక్ులను శపలంచారు. 

అంటే ప్రవక్త (స) మూస్ాను పో ల ఉనాిరు. అతడు క్ూడ్ా ఫ్లర్ఔన్ జాతివారిని 

శపలంచారు. ఎందుక్ంటే, వారు మహిమలను, మహత్ాయలను చూస్ల క్ూడ్ా 
విశీస్లంచలేదు. దవనిక  వయతిరేక్ంగా ఉహుద్ సంగార మంలో తన శతుర వుల కొరక్ు 

పరా రిుంచారు. అంటే అప్ుపడు ఈస్ా(అ)ను పో ల ఉనాిరు. ఇతడు ఏనాడూ తన 

శతృవుల కొరక్ు చెడును కోరలేదు. ప్రవక్త (స)ను మస్లీదె నబవీ నాయయస్ాు నంలో, 
తీరుపలోి , యుధ్ాు లోి , పో రాటలలోి  చూస్ేత  మూస్ా(అ)ను పో ల ఉనాిరు. కాని ఇంటలి , 

కొండలోి , రాతిర అంధకారంలో ఒంటరిగా చూస్ేత  ఈస్ా(అ) గురుత  కొస్ాత రు. రాతీర ప్గలు 

పరా రునలోి , కీరతనలోి , సమరణలోి  చూస్ేత  దావూద్(అ) గురుత  కొస్ాత రు. మకాూ 

విజయంనాడు ప్రవక్త (స)ను చూస్ేత  స్ ైనాయధ ప్తి సుల ైమాన్ గురుత కొస్ాత రు. షుఅబ్ 

అబీ త్ాలబ్ లోని స్ాంఘిక్ బహిష్టాూర జీవితం చూస్ేత  ఈజిప్ుు  కారాగారంలో ఉని 

యూసుఫ్(అ) గురుత కొస్ాత రు. మూస్ా(అ) చటలు లు తీసుక్ువచాచరు. దావూద్ దుఆ, 

వినిపాలను తీసుక్ువచాచరు. ఈస్ా(అ) భక త  శరధ్ులను, నెైతిక్తలను 

తీసుక్ువచాచరు. కాని ముహమమద్(స) చటలు లూ త్ెచాచరు, దుఆలూ, పరా రునలూ 

త్ెచాచరు. భకీత , ఏకాగరతలను, నెైతిక్తలనూ త్ెచాచరు. వీటనిిటి మిశరమమే 
ఖుర్ఆన్ రూప్ంలో ప్రవక్త (స)క్ు ఇవీబడ్ింద . 

మితుా లలరా! ఇప్ుపడు ప్రవక్త (స) జీవిత చరితర యొక్ూ మరో కోణానిి గురించి 

వివరిస్ాత ను, ప్రప్ంచంలో ర ండు రకాల విదాయలయాలు ఉనాియి. ఒక్చోట ఒకే వృతిత  
నేరిపస్ాత రు. ప్రతి వృతిత క  వేరేీ రు విదాయలయాలు ఉనాియి. ఉదా – మెడి్క్ల్ కాలేజ్, 

ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, ఆర్ు్ కాలేజ్, మరకక్టి వాయపార విదాయలయం, మరకక్టి 
వయవస్ాయ విదాయలయం, మరకక్టి చటలు ల విదాయలయం, మరకక్టి స్ ైనిక్ శిక్షణ 
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ఇచచేద , అదే విధంగా అరబీ పాఠశ్ాలలు ఉనాియి. వీటిలో ప్రతి పాఠశ్ాల ఒకే 
రకానిక  చెంద న విదయ నేరుపతుంద . 

మెడ్ిక్ల్ కాలేజ్ నుండ్ి కేవలం డ్ాక్ురుి  తయారవుత్ారు, వయవస్ాయ 

విదాయలయం నుండ్ి వయవస్ాయ నిప్ుణులు తయారవుత్ారు, చటు  విదాయలయం 

నుండ్ి నాయయవాదులు తయారవుత్ారు, వాయపార సంసుల నుండ్ి వాయపార 

నిప్ుణులు తయారవుత్ారు, మిలటరల విదాయలయం నుండ్ి స్ ైనిక్ులు తయారు 
అవుత్ారు, ఈ విధంగా అక్ూడ క్ూడ్ా యూనివరిసటీలు ఉనాియి, ఇవి మరో 
రకానిక  చెంద న విదాయలయాలు, వీటిలో వివిధ రకాల విదయలు నేరుపత్ారు, వీటిలో 
వెైదయ, వాయపార, స్ాంకేతిక్, పారిశ్ార మిక్ మొదల ైన విదయలు నేరుపత్ారు, అంటే 
ఇక్ూడ్ి నుండ్ి ప్రతి రంగానిక  చెంద న నిప్ుణులు తయారవుత్ారు.  

కొంచెం ఆలోచించండి! కేవలం ఒక్ రకానిక  చెంద న విదయ నేరచిన వయక త , ఒక్ రకానిక  
చెంద న వృతిత  నేరిచన వయక త  వలి మానవ సమాజం ప్రిప్ూరుం కాదు. అనిి రకాల 

విదయలు క్లస్లనప్ుపడ్ే సమాజం ప్రిప్ూరుం అవుతుంద . ఒక్వేళ్ ఒకే విదయ, ఒకే 
వృతిత  వలి ఈ ప్రప్ంచం అంత్ా స్ాు పలంచబడ్ిత్ే నాగరిక్త, సంసూృతుల మిషన్ 

వెంటనే మూసుక్ు పో తుంద . మానవ కారయక్లాపాలనీి సతంభించి పో త్ాయి. 

అంత్ేకాదు ప్రప్ంచమంత్ా భక తశరధ్ులు, వంటరితనంత్ో నిండ్ిపో త్ే అప్ుపడు అద  
ప్రిప్ూరు  స్లుతిక  చేరలేదు. 

ఇప్ుపడు రండ్ి, ఈ పరా మాణిక్త దాీరా అనేక్ మంద  ప్రవక్తల జీవిత 

చరితరలను ప్రిశీలదాూ ం, ఈస్ా(అ) ప్లక నటుు  చెటుు  తన ప్ండి దాీరా గురితంచ 
బడుతుంద . విదాయలయాలు తమ శిషుయల దాీరా గురితంచ బడత్ాయి. ప్రవక్తలు 

ఉపాధాయయులుగా ఉని విదాయలయాలను ప్రిశీలస్ేత  ఒక్చోట 20, మరోచోట 35, 

మరోచోట 50 మంద  విదాయరుు లు మీక్ు దొ రుక్ుత్ారు. కాని చివరి విదాయలయం 

అయిన ప్రవక్త(స) విదాయపవఠానిి ప్రిశీలస్ేత , ఒకేస్ారి లక్షక్ు ప ైగా విదాయరుు లు 
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క్నబడత్ారు. ఒక్వేళ్ మీరు ఆ ఇతర విదాయపవఠాల విదాయరుు ల గురించి, వారు 

ఎక్ూడ్ి వారు, ఎలా ఉండ్ేవారు, వారి గుణగణాలు, అలవాటుి , ప్రిస్లు తులు, జీవిత 

చరితరలు ఎలా ఉండ్ేవి, వారి విదాయబుధ్ుు లు, ఆచరణా ఫలత్ాలు ఎలా ఉనాియని 

ప్రిశీలస్ేత  వాటిక  ఎటువంటి సమాధానం దొ రక్దు. కాని ముహమమద్(స) 

విదాయపవఠంలో ప్రతి విషయం మీక్ు లభిసుత ంద , విదాయరిు  పేరు, ఊరు, వివరాలు, 

చరితర, విదయ, ఫలత్ాలు, శిక్షణ ప్రతీద  ఇస్ాి మీయ చరితర ప్ుటలోి  నమోదెై ఉంద . 

ముందుక్ు ప్దండ్ి, తమ దాీరాలు అందరి కొరక్ు త్ెరచి ఉనాియని 

దెైవదౌతయ ధారిమక్ సందేశ్ానిక  చెంద న ప్రతి విదాయపవఠం వాద సుత ంద , కాని ఆ 

విదాయపవఠం వయవస్ాు ప్క్ుల ప్రధాన గురువుల చరితర చదవండ్ి, వారి కాలంలో ఒకే 

దేశ్ానిక , ఒకే వంశ్ానిక , ఒకే క్ుటుంబలనిక  చెంద న విదాయరుు లు చేరారా? లేక్ వివిధ 

జాతులక్ు, వివిధ పరా ంత్ాలక్ు చెంద న విదాయరుు లు చేరారా? త్ౌరాతుక్ు చెంద న 

ప్రవక్తలందరూ ఇరాఖ్ దేశం లేదా స్లరియా లేదా ఈజిప్ుు  దేశం క్ంటే ముందుక్ు 

పో లేదు, అంటే తమ పరా ంతంలోనే, తమ జాతిలోనే, తమ సంతతిలోనే వారు 

దెైవదౌతయ బలధయతలు నిరీరితంచారు. స్ాధయమెైనంత వరక్ు ఇస్రా యిళలు 

క్ుటుంబంలోనే వారు ప్రయతిించారు. పరా చీన ప్రవక్తలు క్ూడ్ా తమ జాతి వరకే 
బలధుయలుగా ఉండ్ేవారు. వీరు బయట పరా ంత్ానిక  వెళ్ళలేదు. ఈస్ా(అ) 

విదాయపవఠంలో క్ూడ్ా ఇతర విదాయరుు లు ఉండ్ేవారుకారు. తపలపపో యిన వారిని 

చేరచటంలోనే నిమగిమయి ఉండ్ేవారు. ఇతరులక్ు విదాయ శిక్షణ ఇచిచ పలలిల 

రకటటును క్ుక్ూల ముందు వేయడ్ానిక  ఇషుప్డ్ేవారు కారు. (ఇంజీలు) 
భలరతదేశ్ానిక  చెంద న బో ధక్ులు ఆరయవరుత క్ు బయట వెళ్ళళ ఆలోచనే రాలేదు. 

అయిత్ే బుధ్ుు ని శిషుయలోి ని రాజులు ఆయన సందేశ్ానిి ఇతర జాతులక్ు క్ూడ్ా 
అందజేస్ారు. కాని ఇద  క రైసత వులోి  తరువాతి తరానిక  చెంద న కారాయలు, అంత 

ఎందుక్ు, సీయంగా ధారిమక్ బో ధక్ుని జీవిత చరితరలో ఈ విశీవాయప్త  విశిషుతక్ు 

చెంద న ఒక్ూ ఉదాహరణ క్ూడ్ా లేదు. 
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రండ్ి, అరబ్ క్ు చెంద న నిరక్షరాశి అయిన అధాయప్క్ుని విదాయపవఠానిి 

ప్రిశీలదాూ ం, ఇందులోని విదాయరుు లు అబూబక్ర్, ఉమర్, ఉస్ామన్, అలీ, తలాా , 

జుబెైర్ మొదల ైన మకాూ ఖుర రష్ప త్ెగవారు అయిన విదాయరుు లు. వీరు ఎవరు? 

అబూబక్ర్ ఒక్ ధనవంతుడు, వీరు తిహామా పరా ంత్ానిక  చెంద న గిఫారల త్ెగక్ు 

చెంద నవారు. వీర వరు? వీరు అబూహుర రరహ్ మరియు తుఫ్ ైల్ బిన్ అమ్ూ 
యమన్ నుండ్ి వచాచరు, వీరు దోస్వ త్ెగవారు. వీర వరు? వీరే అబూమూస్ా 
అష్పఅరల మరియు ముఆజ్ బిన్ జబల్, వీరు క్ూడ్ా యమన్ నుండి్ వచాచరు, వీరు 

ఇతర త్ెగలక్ు చెంద నవారు. వీర వరు? వీరు జమాద్ బిన్ స్ాలబ అజ్ూ  త్ెగవారు, 

వీరు ఖబలాబ్ బిన్ అర్త  తమీమ్ త్ెగక్ు చెంద నవారు, వీరు మునీిర్ బిన్ హిబలాన్ 

మరియు మునీిర్ బిన్ ఆయిజ్ అబుూ ల్ ఖ ైస్ త్ెగక్ు చెంద నవారు, వీరు బహెరై న్ 

నుండ్ి వచాచరు, వీరు ఉబెైద్, జాఫర్ అమాన్ ధనవంతులు, వీరు ఫరూహ్, వీరు 

మఆన్ అంటే, వీరు స్లరియా సరిహదుూ క్ు చెంద నవారు. ఈ నలిని వయక త  ఎవరు? 

వీరు బిలాల్(ర) హబష్ప దేశ్ానిక  చెంద న వారు. వీర వరు? వీరిని సుహెరబ్ రూమీ 

అంటలరు. వీర వరు? వీరు ఈరాన్ క్ు చెంద న సలామన్ ఫారస్వ, వీరు ఫ్ేరోజ్ దేలమీ, 

వీరు సయఖ్ బత్ మరియు మరూబూద్ ఈరాన్ వంశ్ానిక  చెంద నవారు. 

హుదెైబియ ఒప్పందం 6వ హిజీరలో జరిగంిద . ఈ ఒప్పందం ముస్లి ములక్ు 

చాలా లాభదాయక్మెైనద గా ప్రిణమించింద . అంటే ఖుర రష్ప మరియు ముస్లి ములు 

యుధ్ుం ఆపలవేయాల, ముస్లి ములు త్ాము కోరిన చోట తమ ధరామనిి గురించి 

ప్రచారం చేసుకోవచుచ. ఈ సువరు  అవకాశ్ానిి ప్రవక్త (స) ఎలా ఉప్యోగించారో 
చూడండ్ి, 6వ హిజీరలోనే ఇతర జాతుల రాజులక్ు, చక్రవరుత లక్ు ఇస్ాి మ్ 

సందేశ్ానిి ఉతత రాల దాీరా ప్రవక్త (స) ప్ంపారు. వారిక  దెైవసందేశ్ానిి 

అందజేస్ారు. దహియయ క్లీా హిర్ల్ సభ లోనిక , అబుూ లాి హ్ ఈరాన్ చక్రవరిత  
సభలోనిక , హాతిబ్ బిన్ బలత  ఈజిప్ుు  రాజు సభలోనిక , అమ్ూ నజాీ ష్వ సభలోనిక , 
షుజా బిన్ వహబ్ అల్అసదవ స్లరియా ధనవంతుల వదూ క్ు, సలీత్ బిన్ అమ్ూ 
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యమామ సభలోనిక  ప్రవక్త (స) ఉతత రాలు తీసుకొని, ముహమమద్ విదాయపవఠంలో 
ప్రవేశం ఉచితమంటూ వెళ్త్ారు 

మహాశయులలరా! ఈ సంఘటనవలి ముహమమద్ విదాయపవఠం విశ్రషం అంటే 
ఇందులో ప్రవేశ్ానిక  రంగు, మతం, దేశం, పరా ంతం, జాతి, భలషలత్ో సంబంధమే 
లేదు. ఇద  ఏ వంశం వార రనా, ఏ దేశం వార రనా, ఏ భలషక్ు చెంద న వార రనా అంటే 
ప్రప్ంచ ప్రజలందరికీ వరితసుత ంద  అనే వాసత వం సపషు  మౌతుంద . 

రండ్ి, ఈ విదాయపవఠం స్ాు నం, ఔనితయం గురించి చరిచదాూ ం, ఇద  ఒక్ 

సూూలు వంటిదా? కాలేజ్ వంటిదా? ఇక్ూడ ఒకే విషయం గురించి శిక్షణ 

ఇవీబడుతుందా? లేక్ ఇద  ఒక్ యూనివరిసటీ వంటిదా? ఇక్ూడ అభిరుచిక  
అనుగుణంగా, ఇషుప్రకారం, శక తక  తగాటుు  వివిధ దేశ్ాల, వివిధ జాతుల ప్రజలక్ు 

విదాయ బో ధన జరుగుతుంద . మూస్ా(అ) బో ధనలను చూడండ్ి, అక్ూడ కేవలం 

స్ ైనిక్ులు, స్ ైనికాధ కారులు, నాయయమూరుత లు కొనిి ధారమిక్ ప్దవులు క్నబడ 
త్ాయి. ఈస్ా(అ) శిషుయలను చూడండ్ి, కొందరు భక తప్రులుగల పేదవారు, 

అగతయప్రులు, పాలస్వత న్ వీధులోి  క్నబడత్ారు. కాని ముహమమద్ (స) వదూ  ఏం 

క్నబడుతుంద ? ఒక్ వెైప్ు హబష్ప రాజు నజాీ ష్వ, ధనవంతుడు జుల్ క్లా, ఆమిర్ 

బిన్ షహ్ీ, ఫ్ేరోజ్ దేలమీ, మరూబూద్, ఉబెైద్, జాఫర్ మరో వెైప్ు బిలాల్, యాస్లర్, 

సుహెరబ్, ఖబలాబ్, అమామర్, అబూ ఫకీహా బలనిస మరియు సుమయయ, లబీన, 

జనీర నహిూ య, ఉమెమ అబీస్ స్ేవక్ురాళ్ళళ, జాగరతత గా చూడండ్ి, ధనవంతులు, 

పేదవారు, యజమానులు, స్ేవక్ులు, బలనిసలు ఒకే వరుసలో నిలబడి్ ఉనాిరు. 

ఒక్వెైప్ు విదాయవంతులు, వాయపారులు, ధనవంతులు, వీరులు, 

బలవంతులు, పాలక్ులు ఈ విదాయ పవఠం నుండ్ి విదయనభయస్లంచారు.  అబూబక్ర్ 

స్లదవూ ఖ్, ఉమర్ ఫారూఖ్, ఉస్ామన్ గనీ, అలీ మురుత జా, ముఆవియహ్ బిన్ అబీ 

సుఫ్లయాన్, వీరు తూరుప నుండ్ి ప్డమర వరక్ు, ఆఫ్లరకా నుండ్ి భలరతదేశం 
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వరక్ు పాలంచారు. వీరి ప్రిపాలన ప దూప దూ  చక్రవరుత ల, పాలక్ుల రాజకీయ 

ఆలోచనా సరళిని, యంత్రా ంగ ఘనకారాయలను రదుూ చేస్లంద . వీరి ధరమ,నాయయ 

తీరుపలు ఈరానీ చటలు లను, రూమీ శ్ాసనాలను ప్రభలవహీనంగా చేస్లవేస్ాయి. 

ప్రప్ంచ రాజకీయ, యంత్రా ంగ చరితరలో అగర స్ాు నానిి ప ందారు. ఇటువంటి 
ఉప్మానం మర క్ూడ్ా క్నిపలంచదు.  

మరో వెైప్ు ఖాలద్ బిన్ వలీద్, సఅద్ బిన్ అబీవఖ్ా్ స్, అబూ ఉబెైదహ్ 

బిన్ జరార హ్, అమ్ూ బిన్ అల్ఆస్ జనిమంచారు. తూరుప ప్డమరలక్ు చంెద న ర ండు 
దురామరా స్ామాూ జాయలను కొనేి ళ్ళలోనే తలక రందులు చేస్ారు. ప్రప్ంచ అజేయ 

స్ ైనాయధ ప్తులుగా నిరూపలంచబడ్ాా రు. వీరి విజయాల పేరు ప్రతిషులు ఈనాటి వరక్ు 

ప్రప్ంచానిక  గురుత నాియి. సఅద్ ఇరాక్, ఈరాన్ రాజ క రలటలలను ద ంచి ఇస్ాి మ్ 

పాదాలప ై వేస్ాడు. ఖాలద్, ఉబెైదహ్ రూమీలను స్లరియా నుండ్ి తరిమి వేస్ల 
ఇబలర హీమ్ భూభలగం అమానతును ముస్లి ములక్ు అప్పగంిచారు. అమర్ బిన్ 

అల్ఆస్ ఫ్లర్ఔన్ భూభలగం నెైలునద ని రోమన్ చక్రవరిత  నుండ్ి బలవంతంగా 
లాక్ుూనాిడు. అబుూ లాి హ్ బిన్ జుబెైర్, ఇబెి అబీ సరహ్ ఆఫ్లరకా భూభలగానిి 

శతుర వుల నుండ్ి లాక్ుూనాిడు. వీరే ఆ ప్రఖాయత అజేయ స్ ైనాయధ ప్తులు. వీరి 

యోగయతను ప్రప్ంచం సమమతించింద . చరితర వారి గురించి స్ాక్షయం ఇచిచంద . 

మూడ్ో  వెైప్ు బలజాన్ బిన్ స్ాస్ాన్ (యమన్), ఖాలద్ బిన్ సయిళద్ 

(సన్ఆ), ముహాజిర్ బిన్ ఉమయయ(క్ంద), జియాద్ బిన్ లబీద్(హజరమౌత్), 

అమ్ూ బిన్ హజ్మ(నజరా న్), యజీద్ బిన్ అబీ సుఫ్లయాన్(త్ెైమ), అలా బిన్ హజరమీ 

(బహెరై న్) మొదల ైన అనుచరులు రాష్టాు ా లను, నగరాలను విజయ వంతంగా 
పాలంచారు. దెైవదాసులక్ు సుఖానిి అంద ంచారు.  

మరోవెైప్ు ప్ండ్ితులు, వేదాంతులు, వివేక్వంతులు ఉనాిరు. ఉమర్ 

బిన్ ఖత్ాత బ్, అలీ బిన్ అబీత్ాలబ్, అబుూ లాి హ్ బిన్ అబలాస్, అబలాస్, అబుూ లాి హ్ 



101 

 

బిన్ మస్ఊద్, అబుూ లాి హ్ బిన్ అమ్ూ, ఉమర్ బిన్ అల్ఆస్, ఆయిషహ్, 

ఉమెమసలామ, ఉబయ్ బిన్ క్అబ్, ముఆజ్ బిన్ జబల్, జ ైద్ బిన్ స్ాబిత్, ఇబెి  

జుబెైర్ మొదల ైనవారునాిరు. వీరు ఇస్ాి మీయ చటలు లీి, శ్ాసనలీి పరా రంభించారు. 

ప్రప్ంచ శ్ాసనక్రతలోి  అగరస్ాు నానిి సంపాద ంచారు.  

ఐదవ్వ్రగం ఉలేి ఖనక్రతలద , అబూహుర రరహ్, అబూ మూస్ా అష్పఅరల, అనస్ బిన్ 

మాలక్, అబూ సయిళద్ ఖుదవర, ఉబలదహ్ బిన్ స్ామిత్, జాబిర్ బిన్ అబుూ లాి హ్, 

బరా బిన్ ఆజిబ్ మొదల ైన అనేక్ మంద  అనుచరులు ఉనాిరు. ప్రవక్త  జీవిత 

చరితరక్ు సంబంధ ంచిన ఆదేశ్ాలను, సంఘటనలను ఉలేి ఖించారు, వరా స్ల 
అంద ంచారు. 

6వ్ వ్రగం. వీరు 70మంద , వీరు సుఫాఫవారుగా పేరు ప ందారు. వీరివదూ  తల 

దాచుకోవడ్ానిక  మస్లీదె నబవీ గటుు  తప్ప మరేదవ ఉండ్ేద కాదు. ఒంటి మీద బటులే 
వారి ఆస్లత , ప్గలు అడవిక  వెళిళ క్టటులు తీసుకొని వచేచవారు, వాటిని అమిమ 

త్ామూ తినేవారు, దెైవమారాంలోనూ ఖరుచచేస్ేవారు, రాతిరవేళ్ దెైవ విధేయతలో, 
ఆరాధనలో గడ్ిపేవారు. 

ఏడ్వ్ వ్రాగ న్ని చూడ్ండి! వారిక్ంటే సతయవంతులు ఈ ప్రప్ంచంలో మర వరూ లేరు. 

వీరు ఈనాటి ఆహారం రేప్టిక  భదరప్రచి ఉంచడం క్ూడ్ా దెైవ నమమకానిక  
వయతిరేక్ంగా భలవించేవారు. వీరిక  ప్రవక్త  సనిిధ  మస్వహుల్ ఇస్ాి మ్ అనే బిరుదు 

ఇచిచంద . సలామన్ ఫారస్వ, వీరు భక తశరధ్ులలో, దెైవభీతిలో అగరగణుయలు. అబుూ లాి హ్ 

బిన్ ఉమర్ 30 సంవతసరాలు దెైవవిధేయతలో, ఆరాధనలో గడి్పేవారు. ముస్అబ్ 

బిన్ ఉమెైర్ ఇస్ాి మ్ క్ు ముందు ఖరలదెైన ప్టుు వస్ాత ా లు ధరంిచేవారు. భోగభలగాయలత్ో 
జీవితం గడ్ిపేవారు. కాని ఇస్ాి మ్ స్వీక్రంిచిన తరాీత గోనెసంచులను, అతుక్ులు 

గల దుసుత లను ధరించేవారు. వీరు మరణం ప ంద న తరాీత క్ఫన్ దుసుత లు క్ూడ్ా 
ప్ూరితగా ప ందలేక్ పో యారు, కాళ్ళప ై గడ్ిా వేస్ల ఖననం చేయబడ్ాా రు. ఉస్ామన్ బిన్ 
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మజ్ఊన్ ఇస్ాి మ్ క్ు ముందు సూఫ్వ అనబడ్ే వారు. అలిరికాలంలో ముహమమద్ 

బిన్ సలిమహు, ఎవర రనా ముస్లి మ్ క్రవాలంత్ో నా ఇంటలి  ననుి చంప్టలనిక  
ప్రవేశిస్ేత  నేనేమీ భయప్డను అని అనేవారు. అబూదరాూ  రాతుర లు నమాజులోి , 

ప్గలు ఉప్వాస్ాలోి  గడ్ిచేవి.  

మరోవెైప్ు చూడ్ండి! వీరోచితుల ైన అరబ్ మహావివేక్ులు క్ూడ్ా ఉనారు. 

వీరిలో తలాా , జుబెైర్, ముగలర, మిఖ్ాూ ద్, సఅద్ బిన్ మఆజ్, సఅద్ బిన్ ఉబలదహ్, 

అసద్ బిన్ హస్వర్, అస్అద్ బిన్ జరారహ్, అబుూ రరహామన్ బిన్ ఔఫ్. వాయపారులోి  

చూడండ్ి, మకాూ వరతక్ులు, వాయపారులు, మదవనాక్ు చెంద న ర రతులు ఉనాిరు. 

అబుూ రరహామన్ బిన్ ఔఫ్, సఅద్ బిన్ జుబెైర్ వంటి ధనవంతులు క్ూడ్ా ఉనాిరు. 

మరోవరాం సతయంకోసం అమరుల ైనవారిద , అనాయయంగా పరా ణాలు 

కోలోపయిన అమాయక్ులద . వీరు అలాి హ్ మారాంలో తమ విలువెైన పరా ణాలను 

త్ాయగం చేస్ారు. కాని సత్ాయనిి మాతరం వదలడ్ానిక  ఇషుప్డలేదు. ఖదవజక్ు 

మొదటి భరత  దాీరా ప్ుటిు న హాలా క్రవాలాలత్ో ముక్ూలు మక్ూలు చేయ బడ్ాా రు, 

సుమయయ అమామర్ తలి అబూజహల్ క్తిత క  బల ై మరణించారు. యాస్లర్ 

అవిశ్ాీసుల చేతులోి  హింసల పాల ై మరణించారు, ఖుబెైబ్ ఉరిక్ంబం ప ై 
పరా ణాలరిపంచారు. జ ైద్ క్రవాలం ముందు తన మెడను వంచారు, హరామ్ బిన్ 

మలాా  ఇంకా ఆయన 69మంద  మితుర లు మఊన బలవివదూ  అస్లయయ, రఅల్, 

జకాీన్ వరాా ల చేతులోి  దారుణంగా చంప్బడ్ాా రు, రజీ సంఘటనలో ఆస్లమ్ అతని 

మితుర లు బనూలహాయన్ బలణాలక్ు గుర ర మరణించారు. 7వ హిజీరలో ఇబెి అబీ 

అఫ్ాీ క్ు చెంద న 49మంద  బనూ సలీమ్ వరాం చేతులోి  చంప్బడ్ాా రు, క్అబ్ బిన్ 

ఉమర్ గిఫారల తన మితుర లత్ో పాటు జాతుఇస్లత లాహ్ మెైదానంలో చంప్బడ్ాా రు, 

ప్రప్ంచంలో ఒక్ ప్రముఖ మతం కేవలం ఒక్ూ ఉరిప ై గరీ ప్డుతుంద . కాని ఇస్ాి మ్ 

లో ఎనోి ఉరిక్ంబలలు, ఎనోి త్ాయగాలు, మరణాలు, అరపణలునాియి. 

క్రవాలాల ైనా, బళ్ళళలయినా, ఉరిక్ంబలల ైనా ఇవనీి పరా ణాలు కోరేవే, ఎనోి 
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క్ుటుంబలలు వీటిని తటుు క్ుంటూ అనేక్ ఏళ్ళ వరక్ు ఆప్దలను భరిసూత  సహనంత్ో 
క్ఠిన ప్రలక్షలోి  పాసయాయయి. వీరు అగిి జాీలలప ై, మండుతుని ఇసుక్ప ై 
విశ్ార ంతి తీసుక్ునాిరు. రాతి ప్లక్లను తమ గుండ్ెల ప ై ఉంచుక్ునాిరు. వీరి 
మెడలో త్రా ళ్ళళవేస్ల ఈడుచక్ు పో వడం జరిగింద . కాని ముహమమద్ ప్వితర 
వచనానిి మాతరం వదలేి దు. షుఅబు అబీ త్ాలబ్ స్ాంఘిక్ బహిషూరణలో 3 

సంవతసరాల వరక్ు ఆక్ులు, అలములు తిని గడ్ిపారు. సఅద్ బిన్ అబీ వఖ్ా్ స్ 

ఒక్ రాతిర ఆక్ల బలధ వలి ఒక్ ఎండ్ిపో యిన చరామనిి శుభరప్రచి కాలచ నీటిలో 
క్లపల తినాిరు. ఉతా బిన్ గజాీన్ ఇలా అంటునాిరు, మేము ఏడుగురము ఆ 

అసహజ ఆహారానిి తింటూ మా నోటిలో గాయాలు అయాయయి. ఖబలాబ్ ఇస్ాి మ్ 

స్వీక్రించినప్ుడు అవిశ్ాీసులు అతనిి మండుతుని బొ గుా లప ై ప్రుండ బెటలు రు. 

చివరిక  ఆ బొ గుా లు అతని వీప్ు క రందే ఆరిపో యాయి.  

బిలాల్ ను మదాయహిం మండుతుని ఇసుక్ప ై ప్రుండబెటిు  అతని 

గుండ్ెప ై శిలాఫలకానిి ప టేువారు. అతని మెడలో త్రా డు వేస్ల వీధులోి  లాక్ుూంటూ 

పో యిేవారు. అబూ ఫకీహా కాళ్ళక్ు త్రా డు క్టిు  నేలప ై లాక్ుూంటూ పో యిేవారు. 

అతని పవక్ పలసక్డం జరిగింద . అమామర్ ను మండుతుని ఇసుక్ప ై ప్రుండబెటిు  
కొటేు వారు. జుబెైర్ ను అతని చినాిని చాప్లో చుటిు , ప గ వద లేవారు. సయిళద్ 

బిన్ జ ైద్ ను త్రా ళ్ళత్ో క్టిు  కొటేు వారు. ఉస్ామన్ ను అతని చినాిని త్రా ళ్ళత్ో క్టిు  
కొటలు డు. ఇదంత్ా జరిగింద . కాని వారి ఇస్ాి మ్ మతుత  వదలలేదు. ఇద  కౌసర్ 

యజమాని మతుత క్దా. 

సో దరధలలరా! ఇద  ఆలోచించవలస్లన విషయం, ఇదే ఆ దానవ, అదే 

విగరహారాధక్ుల, ఆ ముష్లు  గుణాల ఖుర రష్వ సమాజం. మరి ఈ విఫి్వం ఎలా 
వచిచంద ? ఒక్ నిరక్షరాశి శిక్షణ అజాఞ నులను జాఞ నులుగా, విశ్ాల హృదయులుగా, 
వివేక్వంతులుగా, శ్ాసనక్రతలుగా ఎలా మారచగలగింద ? ఒక్ూ ఒంటరి ప్రవక్త  
యొక్ూ సందేశ ప్రచారం అరబుాలను స్ ైనాయధ ప్తులుగా, వీరులుగా ఎలా 



104 

 

మారచగలగింద ? వీరిక  దేవుని పేరు క్ూడ్ా త్ెలయక్ుండ్ా ఉండ్ేద . అలాంటి వీరు 

దెైవభక్ుత లుగా, దెైవభీతిప్రులుగా, విధేయులుగా, త్ాయగ శీలురుగా ఎలా 
మారిపో యారు? మీరు ముహమమద్ విదాయపవఠానిి గురంిచి త్ెలుసుక్ునాిరు. 

వివిధ రకాల విదాయరుు లను, ప్ండ్ితులను, శ్ాసనక్రతలను, స్ ైనిక్ులను, 

నాయయమూరుత లను, అధ కారులను, ధనవంతులను, పేదవారిని, బలనిసలను, 

యజమానులను, చంపేవారిని, చంప్బడ్ే వారిని, సతయప్ద గాములను క్ూడ్ా 
చూచారు. మీ నిరుయం ఏమిటి? మరే నిరుయం కాగలదు? ముహమమద్(స) సరీ 

సదుా ణాలు క్లగి ఉని ప్రిప్ూరు  వయక త . అనిి రంగులు క్లగి ఉని ప్రిప్ూరు  వయక త . 
ఈయన వేరేీరు రంగులే స్లదవూ ఖ్, ఫారూఖ్, జునూిర రన్, మురుత జా, అబూజర్, 

సలామన్, అబూదరాూ , మస్ఊద్, బిలాల్, సుహెరబ్, అమామర్, ఖుబెైబ్ రూపాలోి  

క్నబడత్ాయి. ముహమమద్(స) విశ్ాీనిక  వెలుగు అంద ంచే సూరుయడు, వీరు 

ఆయన నుండ్ి తమక్ు కావలస్లనంత తమ శక తక  తగాటుు  లాభం ప ందుతునాిరు. 

వివిధ రకాలక్ు చెంద న ప్ురుషులోి  విబేధాలు ఉనాి ఒక్ విషయం 

మాతరం అందరిలో ఉండ్ేద , అద  ఒక్ మెరుప్ు వంటిద , అద  ఒక్ ఆతమ వంటిద , ఈ 

తప్న అందరిలో ఉండ్ేద . పాలక్ుల ైనా, పాలతుల ైనా, ధనవంతుల ైనా, పేదవార రనా, 
గురువుల ైనా, శిషుయల ైనా ఎవర రనా సరే అందరిలో ఏక్తీం వెలుగు, ఏక్తీం ఆతమ, 

త్ాయగశీలత, దెైవదాసుల మారాదరశక్ తప్న, దెైవపవరతి ఉండ్ేవి. వారు ఎక్ూడునాి, 

ఏం చేస్లనా అందరిలోనూ సత్ాయనుగరహం ఒకే విధంగా ఉండ్ేద . దెైవం, ఖుర్ఆన్, 

ప్రవక్త , వరాం అనీి ఒక్ూటే, వీరు ఏ ప్ని చేస్లనా పరా ప్ంచిక్ స్ేిహం, భూతదయ, 

అలాి హ్ ఔనితయం, సత్ాయభి వృధ్ ు  మొదల ైన వనీి ప్రధాన ఉదేూ శయంగా ఉండ్ేవి. 

మితుా లలరా!  ఈనాటి ప్రసంగంలో నేను ముహమమద్(స) యొక్ూ విశ్రష గుణాలి 

అనేక్ కోణాల దాీరా విశదప్రిచాను. ఒక్వేళ్ మీరు ప్రక్ృతి ప్రిశీలన తరాీత ఈ 

ప్రప్ంచం మానవ అభిరుచుల, స్ామరాు యల, శక తయుక్ుత ల మిశరమం అని భలవిస్ేత , 
ముహమమద్(స) విశ్రష వయక తతీం తప్ప ఇతరుల వీరూ చివరి, శ్ాశీత, విశీవాయప్త  
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మారాదరిశ కాలేరు. అందువలేి  ఇలా ప్రక్టంిచడం జరిగంిద , “ఒక్వేళ్ మీరు అలాి హ్ 

ను పేరమిస్ేత  ననుి అనుసరించండ్ి! ఒక్వేళ్ మీరు చక్రవరుత ల ైత్ే ననేి  

అనుసరించండ్ి, ఒక్వేళ్ మీరు పాలతుల ైత్ే ననేి అనుసరంిచండ్ి, ఒక్వేళ్ మీరు 

స్ ైనాయధ ప్తుల ైనా, స్ ైనిక్ుల ైనా ననేి అనుసరించండి్, ఒక్వేళ్ మీరు 

ఉపాధాయయుల ైనా, విదాయరుు ల ైనా ననేి అనుసరించండ్ి, ఒక్వేళ్ మీరు 

ధనవంతుల ైనా, పేదవార రనా ననేి  అనుసరంిచండి్, ఒక్వేళ్ మీరు బలధ ంచే వార రనా, 
బలధ తుల ైనా ననేి అనుసరించండ్ి, ఒక్వేళ్ మీరు దెైవదాసుల ైనా, ప్రజల 

స్ేవక్ుల ైనా, ఏ ప్ుణయకారయం చేయాలనుక్ునాి, అనిిటిక్నాి మంచి ఆదరశం 

కావాలనాి ననేి అనుసరించండ్ి”.  

 

 

 

 

 

 

6. పా్వ్కత  ముహమమద్(స) జీవితంలోని  

ఆచరణరతమకమ ైన  కటణరలు.  

ముస్లా ములలరా! ప్రవక్త (స)ను ఏ విషయంలో ఎలా అనుసరించాల? దవని కోసం 

మనం ప్రవక్త(స)ను ఆచరణా కోణంలో ప్రిశీలంచాల, అయిత్ే ఈ ఆచరణా కోణం 

ఇతర ప్రవక్తల, ధరమ వయవస్ాు ప్క్ుల  జీవిత చరితరలోి  కానరాదు. కాని 
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ముహమమద్(స) యొక్ూ జీవిత రంగాలనిిటిలో వివరంగా సపషుంగా ఉండ్ే రంగం 

ఇదే, ఈ ఒక్ూ పరా మాణిక్త దాీరా మనం ప్రవక్తల నాయక్ుడు, చివరి ప్రవక్త  ఎవరు 

కాగలరని నిరుయించగలం, విలువెైన బో ధనలక్ు, తియయటి ప్లుక్ులక్ు, మంచి 

విదయలక్ు ఈ ప్రప్ంచంలో కొరత లేదు. కొరత ఉంటే అద  ఆచరణలోనే ఉంద . 
ప్రసుత తం ఉని ధరామల వయవస్ాు ప్క్ుల జీవిత చరితరలను చదవండ్ి, మనోహరమెైన 

తూయరలలు దొ రుక్ుత్ాయి. మనసుసక్ు హతుత క్ునే స్ామెతలు, గకప్ప ప్రసంగాలు, 

భలష్టాప్రమెైన స్ాహిత్ాయలు ప్రభలవ ప్ూరితమెైన ఉప్మానాలు తృపలత  ప్రుస్ాత యి. 

కాని వాటిలో దొరక్నిద  ఏదెైనా ఉంటే అద  ఆచరణ మాతరమే. త్ాము ఇచచే 

సందేశ్ాలను, ఉప్దేశ్ాలను, బో ధనలను ఆచరంిచి చూపాల. ఇటువంటిదే ప్రిప్ూరు 
వయక తతీం.  

మానవుని ఆచరణా చరితర పేరే గుణ సంప్నిత, ఖుర్ఆన్ తప్ప ఇతర ఏ 

ధరామనిక  చెంద న ఏ గరంధమూ తన వయవస్ాు ప్క్ుని గుణసంప్దక్ు,  అతని 

ఔనిత్ాయనిక  ఎటువంటి స్ాక్షయం ఇవీలేదు. కాని ఖుర్ఆన్ తన ప్రవక్త  గురించి 

శతుర వులోి , మితుర లోి , అనిిచోటి ఈ విధంగా ప్రక్టించింద .  

ا  نه ِإَو   كا ّ
ا ا ا غا رً ج  لا   كا نه إِّ  وا  ونر نُ م  ما  ي 

ُُ لا عا لا  (2-1-لقلما) . مر ي  ظِّ عا  قر لُ  
నిససంద్ేహంగా న్న కొరకు అంతం కాని పా్తిఫలం ఉంద్ి, నిససంద్ేహంగా                                      

న్నవ్ు మహా ఉతత మ సదుగ ణ సంప్నుిడ్వ్ు.(అలఖలమ్-3-4) 

ఈ ర ండు వాకాయలోి  వాదనను,స్ాక్షయయనీి పేరకూనడం జరిగంిద , మొదటి 
వాక్యంలో అంతం కాని ప్రతి ఫలం అని వాద ంచబడ్ింద . ర ండవ వాక్యంలో ఆయన 

ఆచరణ, సదుా ణాలను స్ాక్షయయలుగా పేరకూనడం జరిగింద . అంటే ఆయనక్ు అంతం 

కాని ప్రతిఫలం ఇవీబడ్ింద . కారణం ఆయన ఆచరణ సదుా ణాలు, మకాూ 

నిరక్షరాశి అయిన అధాయప్క్ుడు ఎలుగ తిత  ప్రశిిసుత నాిడు. 
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 ِّ َا ما ّ ُ قُ ا  َا اَلا ما  ونا وّ  (6-فسورة اّص) . ونا لُ عا ف   

మీరధ చేయని ద్రని గురించి చెబుత్రర ందుకు? (సూరతుససఫ్-2) 

అద  అతని హక్ుూగా అంటునాిరు. ఎందుక్ంటే ఆయన ఏద  చెపలపనా అద  
చేస్ల చూపలస్ాత డు. ప్రవక్త  (స), ఈస్ా(అ) చరితరలను సూక్షమంగా ప్రిశీలస్ేత , ఇదూ రిలో 
చాలా వయత్ాయసం క్నబడుతుంద . ఒక్రి జీవితంలో ఈ సదుా ణాలోి  ఏవీ క్నబడవు, 

మరకక్రి జీవితంలో ఇవనీి ప్రిప్ూరుంగా ఉనాియి. ఆచరణా గుణాలు ఒక్ వయక తని 

ప్రిప్ూరు  వయక తగా తయారు చేస్ాత యి. దవని గురించి ఖుర్ఆన్ ఇలా స్ాక్షయం ఇసుత ంద .  

ا ا را ما بِّ فا  ا  تا نلِّ   اَّللِّ  نا مِّ  ةر ح  ا وا  م  هُ ّ وا مِّن   تا ن  كُ  و  ّ ض  ن فا بِّ َلا
ل  لِّي ظا القا ا غا ظا ِّكا  فا ّ و  آل ) .حا

 (340-عمران 
ద్ెైవానుగరహం వ్లానే న్నవ్ు సునిిత సీభావ్ుడ్వ్యలివ్ు, ఒకవేళ న్నవ్ు కఠిన 

సీభావ్ుడ్వెైత్ే,    పా్జలు న్న దగగ ర నుండి చెద్ిరిప్ో త్రరధ.(ఆలిఇమలా న్-159) 

ఇక్ూడ ప్రవక్త (స) సునిిత మనసత త్ాీనిి గురించి ప్రస్ాత వించబడ్ింద . 
దవనిి వాదనలు, ఆధారాలత్ో పాటు ఖుర్ఆన్ లో పేరకూనడం జరిగింద . ఖుర్ఆన్ 

లో మరో చోట ఇలా పేరకూనడం జరిగింద ,  

 عا  ز  ي  زِّ عا  م  كُ سِّ فُ ن  اا  ن  مِّ  ول  سُ را  م  كُ اءا جا  د  قا لا 
 م  يكُ لا عا  ص  ي  رِّ حا  م  ت  نِّ ا عا ما  هِّ ي  لا

 ِّ  ب
 (368-الوبة.)م  ي  حِّ ره  وف  ءُ را  يا نِّ مِّ ؤ  ّمُ ا 

మీ వ్దద కు మీలో నుండే ఒక పా్వ్కత  వ్చరచడ్య, మీరధ నష్ాో నికి గురికావ్టం                                   

ఆయనకు ఎంతమలతాం ఇషోంలేదు, ఆయన మీ సాఫలలినేి                               

కటరధకుంటటనరిడ్య.(అత్ౌత బహ్-128) 
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ఈ వాక్యంలో అలాి హ్(త) ప్రవక్త(స) యొక్ూ మనోభలవాలను పేరకూనాిడు. 
ఇవనీి మానవుని సహజగుణాలు. అందువలేి  ప్రజలారా! మీరు బలధలక్ు 

క్ష్టాు లక్ు గురికావటం, సత్ాయనిి తిరసూరించటం, అజాఞ నానీి, పాప్కారాయలి 

ప్టుు కొని వేరలాడటం ప్రవక్తక్ు చాలా బలధ క్లగిసుత ంద . ఆయన మీ మంచినే 

కోరుతునాిడు. మానవుల ప్టి శ్రరయోభిలాష మీక్ు సందేశం, ప్రచారం, బో ధనలక్ు 

వతిత డ్ి చేసుత ంద . ఆయన సందేశ్ానిి స్వీక్రించిన వారి ప్టి ఆయన ఎంత్ో 
ఉదారంగా వయవహరిస్ాత డు. ఈ వాక్యంలో ముహమమద్(స) మానవులందరి 
శ్రరయోభిలాషని, మంచిని కోరేవారని, ప్రత్యేక్ంగా ముస్లి ంలప ై చాలా దయాళ్ళవు అని 

స్ాక్షయం ఇవీబడ్ింద . ఇవనీి ఆయన నెైతిక్ ఆచరణక్ు ఆకాశ స్ాక్షయయధారాలు. 

ఇస్ాి మీయ ఆదేశ్ాలు, ప్రవక్త(స) దాీరా ఇవీబడ్ిన బో ధనల మిశరమమే 
ఈ ఖుర్ఆన్. ఆచరణా ప్రంగా ప్రవక్త (స) జీవిత చరితర ఖుర్ఆన్ క్ు వాయఖాయనం 

వంటిద . ఆయనప ై అవతరించిన ప్రతి ఆదేశ్ానిి ఆయన ఆచరించి చూపారు. 

విశ్ాీసం, ఏక్తీం, నమాజ్, ఉప్వాసం, హజ్, జకాత్, దానధరామలు, జిహాద్, 

ఇతరులను పరా ధానయత ఇవీడం, త్ాయగం, దృఢ నిశచయం, నిలక్డ, సహనం, 

క్ృతజఞత, ఇవేకాక్ ఇంకా ఎనోి నేరిపన విషయాలను ముందు త్ాను ఆచరించి 

చూపారు. ప్రవక్త(స) ఖుర్ఆన్ లో ఉనిదంత్ా ముందు త్ాను ఆచరించి చూపారు. 

కొందరు అనుచరులు ఆయిషహ్(ర) వదూక్ు వెళిళ ప్రవక్త (స) సదుా ణాల గురించి, 

ద నచరయల గురించి త్ెలుప్మని కోరారు. సమాధానంగా ఆమె “మీరు ఖుర్ఆన్ 

చదవలేదా?” అని ప్రశిించి, “ఆయన సదుా ణాలు ఖుఆన్” అని అనాిరు. 

(అబూదావూద్) ఖుర్ఆన్ ప్దాలోి  వాకాయలోి  ఉనాియి. ముహమమద్(స) జీవిత 

చరితర దాని వివరణ, వాయఖాయనమూను. 

ఒక్ వయక త  సదుా ణాలను గురించి, అలవాటిను గురించి, ద న చరయలను 

గురించి అతడ్ి భలరయ క్ంటట ఎక్ుూవగా ఇతరుల వీరికీ త్ెలస్ల ఉండదు. ప్రవక్త (స) 

త్ాను దెైవప్రవక్తనని ప్రక్టించినప్పటిక  ఖదవజాత్ో ప ళ్ళయి 15సంవతసరాలు 
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అయిపో యింద . ఇద  ఎంత ప దూ  కాలం అంటే ఒక్ వయక త  గురించి అనిి వివరాలు 

త్ెలుసుకోవచుచ. ఈ వివరాల ప్రభలవం ఏం చేస్లందో  త్ెలుస్ా? ఇటు ప్రవక్త (స) నేను 

దెైవరవక్తనని ప్రక్టించారు. అటు ఖదవజా హృదయం ధృవీక్రించింద . ప్రవక్త (స) 

దెైవదౌతయ భలరం వలి ఆందోళ్నక్ు గుర రత్ే ఖదవజా “ఓ అలాి హ్ ప్రవకాత ! అలాి హ్ 

మిమమలి ఒంటరిగా వదలడు, ఎందుక్ంటే తమరు బంధువుల హక్ుూలను 

నెరవేరుచత్ారు, సత్ాయనిి సమరిుస్ాత రు, క్ష్టాు లోి  ప్రజలక్ు సహాయం చేస్ాత రు” అని 

ఓదారేచవారు.(బుఖారల) ఆలోచించండ్ి! దెైవదౌత్ాయనిక  ముందు ఆయనలో ఉండే్ 

క రయాతమక్ గుణాలు ఇవి.  

ప్రవక్త(స) భలరయలందరిలో ఖదవజా తరాీత ప్రవక్త (స)క్ు అందరిక్ంటే 
పలరయమెైనద  ఆయిషహ్(ర). ఆయిషహ్(ర) 9సంవతసరాల వరక్ు ప్రవక్త(స)క్ు 

త్ోడుగా ఉనాిరు, సీయంగా ఆమె “ప్రవక్త (స) ఎవరినీ చీవాటుి  ప టేు వారు కారని, 

చెడుక్ు బదులు చెడు చేస్ేవారు కారని, ప ైగా క్షమించేవారని, ఎలిప్ుపడూ 

పాపాలక్ు దూరంగా ఉండ్ేవారని, ఏనాడూ ఎవరిత్ోనూ ప్రతీకారం తీరుచ కోలేదని, 

ఆయన ఎవరినీ, స్ేవక్ుడ్ిిగాని, స్ేవక్ురాలనిగాని, చివరిక  జంతువునెైనా 
ఏనాడూ కొటులేదని, అంత్ేకాదు, ఎవరి ధరమసమమతమెైన వినిపానెైినా సరే 

ఏనాడూ తిరసూరించలేదని” స్ాక్షయం ఇసుత నాిరు.  

బంధువులోి  ప్రవక్త (స) గురించి అలీక  బలగా త్ెలస్ల ఉండ్ేద . బలలయం నుండి్ 

యవీనం వరక్ు ఆయన స్ేవలో ఉనాిరు. ఆయన ఇలా స్ాక్షయం ఇసుత నాిరు, 

“ఆయన ముఖంప ై చిరునవుీ ఉండే్ద . సునిిత మనసతతీం, మంచిగుణాలు క్లగి 

ఉండ్ేవారు. దయామయులు, క్ఠోర మనసుూలు కారు, నోటి దాీరా చెడు 
ప్లకేవారు కారు. ప్రజల లోపాలను బలహీనతలను వెద కేవారు కారు. ఎవర రనా 
ఏదెైనా తన మనసత త్ాీనిక  వయతిరేక్ంగా అంటే మౌనం వహించేవారు. సూటిగా 
సమధానం ఇచిచ నిరాశక్ు గురిచేయరు. ఎవరి హృదయానీి క్షుప టేువారు కారు. 
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బలధక్ు గురిచేస్ేవారు కారు, ఎందుక్ంటే ఆయన క్రుణామయులు, 

దయాశీలురు”.  

ఇంకా అలీ(ర) ఇలా అంటునాిరు, “ప్రవక్త (స) విశ్ాల హృదయులు, 

సూటిగా మాటలి డ్ేవారు, సునిిత మనసుూలు, ప్రజలు ఆయన వదూ  క్ూరుచంటే 
సంత్ోష్లంచేవారు, ప్రవక్త (స)ను మొదటిస్ారి చూచిన వయక త  భయానిక  గురౌత్ాడు, 
కాని తరువాత మాటలమంచీ ప రిగిన కొదవూ  ఆయనుి పేరమించడం పరా రంభిస్ాత డు”. 

(షమాయిల్ తిరమిజి) 

ప్రవక్త(స) జీవిత చరితర చద వి సరిగాా  ఇటువంటి అభిపరా యమే ప్రఖాయత 

చరితరకారుడు వెలుబుచాచడు. ఆయన సవతి కొడుక్ు హిన్ూ  ప్రవక్త  ప్రిరక్షణలో 
ఉండ్ేవాడు. ప్రవక్త (స) గురించి “ఆయన సునిిత సీభలవం గలవారని, క్ఠోర 

మనసుూలు కారని, ఎవరి మనసుసను నొపలపంచేవారు కారని, ఎవరినీ అగౌరవ 

ప్రిచేవారు కారని, భోజనం ఎలాంటిదెైనా తినేవారని, లోపాలు ఎంచేవారు కారని, 

ఆయనక్ు తన వయక తగత కారాయలోి  ఎంతమాతరం కోప్ం వచచేద  కాదని, ప్రతీకారం 

తీరుచక్ునేవారు కారని, ఒక్వేళ్ ఎవర రనా సత్ాయనిి వయతిరేక స్ేత  కోప్ం వచచేదని 

స్ాక్షయం ఇచాచరు”. 

ఆయనక్ు చాలా దగారగా ఉండ్ే, ఆయన గురించి బలగా త్ెలస్లనవారి 

స్ాక్షయయలు. దవనివలి ఆయన జీవిత చరితరలోని ఆచరణా స్ాు నం ఎటువంటిదో  

త్ెలస్లపో తుంద . ఆయన తన అనుచరులక్ు బో ధ ంచిన దానిని అందరిక్ంటే 
ముందు త్ాను సీయంగా ఆచరించి చూపారు.  

ప్రవక్త(స) ప్రజలక్ు దేవునిి గురుత చేయాలని, పేరమించాలని హితబో ధ 

చేస్ారు. ఈ బో ధనలవలి అనుచరుల జీవితంలో చాలా మారుప వచిచంద . 
సీయంగా ప్రవక్త(స) జీవితం దానిక  అనుగుణంగా ఉండ్ేదని ఆలోచిస్ేత  ప్రవక్త (స) 

ఎలిప్ుపడూ దెైవానిి పరా రిుంచేవారు, గురుత  చేసుక్ునే వారు, తింటూ త్రా గుతూ, 
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క్ూరుచంటూ లేసూత , అనిివేళ్లా, ఎలిప్ుపడూ, అలాి హ్ ను సుత తించే వారు, 

కీరితంచేవారు. ఈనాడు చాలా గరంధాలు వీటి గురించే ఉనాియి. వివిధ కాలాలోి , 

వివిధ సందరాాలోి  ప్ఠించే అనేక్ దుఆలు ఉనాియి. హిస్ ి  హస్వన్ అనే ప్ుసత క్ం 

ఈ దుఆలత్ోనే క్ూడుకొని ఉంద . ప్రతి దుఆలో దేవుని పేరమ, గకప్పతనం, ఠలవి, 

ఆధ క్యత, దెైవభీతి ఉటిుప్డుతూ ఉంటలయి. ప్రవక్త (స) నోటిప ై ఎలిప్ుపడూ దేవుని 

గకప్పతనమే ఉండ్ేద . ఖుర్ఆన్ లో అలాి హ్(త) తనను పరా రిుంచే వారిని ఇలా 
ప్రశంస్లంచడం జరిగింద . 

 ِّ ِّ نُ  جُ َعا  وا  اودً عُ قُ  ا وا يمً قِّ  اَّللا  ونا رُ كُ ذ  يا  ينا اّله  (303-آل عمران.) م  هِّ وب
నిలుచనరి కూరధచనరి ఇంకా పా్కకలపెై ఎలాప్ుపడ్ూ అలలా హ్ ను ప్ాారిుసూత  

ఉంటారధ.(ఆలిఇమలా న్-191) 

ఇదే ప్రవక్త (స) జీవితం. ప్రవక్త (స) ఎలిప్ుపడూ దెైవధాయనంలో 
నిమగిమయి ఉండే్వారని ఆయిషహ్ (ర) స్ాక్షయం ఇసుత నాిరు. ప్రవక్త(స) ప్రజలక్ు 
నమాజు గురించి ఆదేశించేవారు, ఈ విషయంలో ఆయన ప్రిస్లు తి ఎలా ఉండ్ేదో  
త్ెలుస్ా? ఆయన 8 వేళ్ల నమాజు అంటే 5 ప్ూటలు, సూరోయదయం తరువాత, 

ఇష్టరా ఖ్, మరికొంత ప ర దెూ క ూన తరాీత చాష్పత , రాతిర తహజీుద్ చద వేవారు. ముస్లి ంలప ై 
రోజుక్ు 17 రకాతులు విధ గా చేయబడ్ాా యి. కాని ప్రవక్త (స) 50 లేక్ 60 రకాతులు 

చద వేవారు. 5ప్ూటలు నమాజులు విధ ంచబడ్ిన తరాీత ముస్లి ంలక్ు తహజీుద్ 

నమాజు రదుూ  చేయబడ్ింద . కాని ప్రవక్త (స) జీవిత్ాంతం తహజీుద్ నమాజులు 

ఆచరించేవారు. అంత్ేకాదు రాతరంత్ా నమాజులో నిలబడ్ేవారు. దానివలి ఆయన 

కాళ్ళళ వాచిపో యిేవి. ఆయిషహ్(ర) ప్రవక్త (స)త్ో “అలాి హ్(త) మిమమలి ప్ూరితగా 
క్షమించి వేస్ాడు, అయినా తమరు ఈ విధంగా క్షుప్డుతునాిరని” అడగాా , “ఓ 

ఆయిషహ్! నేను దేవుని క్ృతజుఞ డ్ెైన దాసునిగా కాక్ూడదా?” అంటే అద  దెైవపేరమ 
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వలి అని త్ెలపారు. రుక్ూ ఎంత దవరఘంగా చేస్ేవారంటే, చూచేవారు ప్రవక్త (స) సజాూ  

చేయడం మరచిపో యారు అని అనుక్ునేవారు. 

దెైవదౌతయ పరా రంభం నుండ్ే ప్రవక్త (స) నమాజు చద వేవారు. అవిశ్ాీసులు 

ఆయనక్ు బధ్ు  శతుర వుల ైనా, హరమ్ లోనిక  వెళిళ నమాజు చేస్ేవారు. అనేక్స్ారుి  

ప్రవక్త (స) నమాజు స్లుతిలో ఉండగా శతుర వులు దాడ్ి చేస్ారు. అయినా మానలేదు. 

శ్ాంతిభదరతలోి నూ, క్షుసమయాలోి నూ, యుధ్ు  సమయాలోి నూ నమాజు 

వద లేవారు కారు. ఖందఖ్ యుధ్ుం సందరాంగా రాతరంత్ా నడ్ిచి అందరూ 

ప్డుక్ునాిరు. ఈ ర ండు సందరాాలోి నే నమాజు తపలపంద . కాని వెంటనే 

ఆచరించారు. మరణానిక  ముందు విషజీరంత్ో ఉనాిరు, చాలా బలధగా ఉండ్ేద . 
అయినప్పటికీ ఇదూ రు అనుచరుల సహాయంత్ో మస్లీద్ లోనిక  వచాచరు. 

మరణానిక  మూడు రోజులు ముందు లేవటలనిక  ప్రయతిించారు, కాని వెంటనే 
సపృహతపలప ప్డ్ిపో యారు. ఇలా మూడుస్ారుి  జరిగంిద . అప్ుపడు క్ూడ్ా 
స్ామూహిక్ నమాజు తపలపంద . ప్రవక్త (స) యొక్ూ దెైవారాధనలో ఆచరణా ఆదరశం 

ఇలా ఉండ్ేద .  

ప్రవక్త(స) ఉప్వాస్ాల గురించి ఆదేశించారు. ముస్లి ములప ై రమజాన్ 

మాస ఉప్వాస్ాలు విధ ంచ బడ్ాా యి. మరి ప్రవక్త (స) ప్రిస్లు తి ఎలా ఉండ్ేదో  
గమనిదాూ ం, ప్రతివారం, ప్రతి నెల ఉప్వాస్ాలు పాటించేవారు. ప్రవక్త (స) 

ఉప్వాస్ాలు పరా రంభిస్ేత  ఇక్ వరుసగా ఉప్వాస్ాలు ఉంటలరేమో అని అనిపలంచేద . 
ఉంటే ఏదెైనా తినేవారు, లేదా ఉప్వాసం ఉండ్ేవారు. అనుచరులు ఆయనుి 

అనుసరించదలస్ేత , నాలా మీలో ఎవరునాిరు, నాక్ు నా ప్రభువు తినిపలస్ాత డు, 
త్రా పలస్ాత డు అనేవారు. సంవతసరంలో ర ండు నెలలు ష్టాబలన్, రమజాన్ ఉప్వాస్ాలోి  

గడ్ిచేవి. ప్రతినెలలో 13,14, 15 త్ేదవలు, ముహరరమ్ 10 రోజులు, షవాీల్ 6 

రోజులు, వారానిక  2 రోజులు స్ో మవారం, గురువారం ఉప్వాసం ఉండ్ేవారు. 

ఉప్వాస్ాల విషయంలో ప్రవక్త (స) ఆచరణా చితరం ఇద . 
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ప్రవక్త(స) జకాత్ దానధరామల గురించి ఆదేశించారు. ముందు త్ాను 

ఆచరించి చూపారు. ఖదవజా స్ాక్షయం మీరు వినే ఉనాిరు. ఆమె ఇలా అనాిరు, “ఓ 

అలాి హ్ ప్రవకాత ! తమరు రుణగరసుత ల రుణానిి చెలిస్ాత రు, పేదవారిక , క్ష్టాు లోి  

ఉనివారిక  సహాయం చేస్ాత రు”. ప్రవక్త (స) ప్రజలక్ు మీరు అనీి వదల నా వెంట 

రండని చెప్పలేదు. కేవలం మీ సంపాదనలో కొంత దెైవమారాంలో ఖరుచ చేయండని 

మాతరమే హితబో ధ చేస్ారు. త్ాను సీయంగా వచిచనదంత్ా దెైవమారాంలో ఖరుచ 

చేస్ేవారు. యుధ్ాూ లవలి, విజయాలవలి ధనానిక  లోటు ఉండ్ేద కాదు. అంత్ా 
ప్రజల కొరక్ు ఉండ్ేద . తన కోసం ఏదవ ఉండ్ేద కాదు. తన ఇంటలి  ఆక్ల దప్ుపలు 

ఉండ్ేవి. ఖ ైబర్ విజయం 7వ హిజీర తరాీత ప్రవక్త (స) భలరయలందరికీ సంవతసరానిక  
కావలస్లన ధానయం ప్ంచడం జరిగేద . కాని సంవతసరం ప్ూరిత  కాక్ుండ్ానే ధానయం 

అయిపో యిేవి. ప్సుత లు పరా రంభం అయిేయవి. ధానయంలోని అధ క్ భలగానిి పేదలక్ు 

ప్ంచి ప టుడం జరిగేద . ఇబెి అబలాస్(ర) ప్రకారం ప్రవక్త (స) అందరిక్ంటే అధ క్ంగా 
దానగుణం క్లగి ఉండ్ేవారు. రమజాన్ లో అధ క్ంగా దానం చేస్ేవారు. జీవితంలో 
ఏనాడూ లేదు, కాదు అని అనలేదు. ఏ వసుత వునూ ఒంటరిగా తినేవారు కారు. 

తినే వసుత వు ఎంత తక్ుూవగా ఉనాి ఇతరులను క్లుప్ు క్ునేవారు. ప్రజలోి  

ఎవర రనా రుణం ఇవీక్ుండ్ా చనిపో త్ే నాక్ు త్ెలయప్రచాలని, నేను అతని రుణం 

చెలిస్ాత నని, ఒక్వేళ్ అతడు ఆస్లత  వదల ఉంటే అతని వారసులక్ు చెందుతుందని 

ప్రజలక్ు ఆదేశించేవారు. ఒక్స్ారి ఒక్ వయక త  వచిచ, “ఓ ముహమమద్!  ఈ సరుక్ు 

నీద  కాదు, నీ తండ్ిరద  కాదు, దానిి నా ఒంటటప ై ఎక ూంచు” అని అనాిడు. ఆ 

సరుక్ును ప్రవక్త(స) అతని ఒంటటప ై ఎక ూంచారు. అతడ్ి మాటలక్ు ఏమాతరం 

అపారుం చేసుకోలేదు. ఇంకా నేను కేవలం ప్ంచేవాడ్ిని, ధనాధ కారి, ఇచచేవాడు ఆ 

దేవుడ్ే అని అనేవారు. అబూజర్ ఇలా అంటునాిరు, “ఒక్స్ారి నేను ప్రవక్ూ(స)త్ో 
పాటు ఒక్ మారాంలో పో తునాిం. అప్ుపడు ప్రవక్త (స) నాత్ో నావదూ  ఉహుద్ 
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కొండంత బంగారం ఉనాి అందులో నుండ్ి ఒక్ూ దవనార్ క్ూడ్ా నావదూ  ఉండడం 

ఇషుంలేదు” అని అనాిరు. 

మితుా లలరా! ఇవి ప్రవక్త (స) మనోహరమెైన ప్దాలు కావు, ఇవి ఆయన దృఢ 

సంక్లాపనిక , ప్రవరతనక్ు ప్రతీక్, ఆయన ఆచరణ క్ూడ్ా ఇలాగే ఉండ్ేద . ఒక్స్ారి 
బహెరై న్ నుండ్ి నిధ  వచిచంద , మస్లీద్ పరా ంగణంలో వేయబడ్ింద , ఫజ్ర నమాజు 

కొరక్ు ప్రవక్త(స) వచాచరు. అక్ూడ చూచినవారు ఇలా అంటునాిరు, ఆయన ఆ 

నిధ వెైప్ు క్నెితిత  క్ూడ్ా చూడలేదు, నమాజు తరాీత ఆ నిధ వదూ  క్ూరుచని, 

ప్ంచటం పరా రంభించారు. అంత్ా అయిపో యిన తరాీత మటిు  అంటుక్ునిటుు  

బటులు దులుప్ుకొని నిలబడ్ాా రు.  

ఒక్స్ారి ఫదక్ నుండ్ి నాలుగు ఒంటటలప ై ఆహార ధానాయలు వచాచయి. 

కొంత అప్ుపగా ఇవీడం జరిగంిద . కొంత ప్రజలక్ు ఇవీబడ్ంిద . ప్రవక్త(స) ఏమెైనా 
మిగిలందా అని బిలాల్ ను అడ్ిగారు. ఇప్ుపడు ఇంకా తీసుకోవలస్లన వారు 

ఇంక వరూ లేరు, అందువలి కొంత మిగిలంద  అని బిలాల్ అనాిరు. అప్ుపడు 
ప్రవక్త (స), ఈ పరా ప్ంచిక్ సంప్ద ఉనింత వరక్ు నేను ఇంటిక  వెళ్ళను అని ప్లక , 
రాతిర మస్లీద్ లో గడ్ిపారు. ఉదయం బిలాల్ వచిచ, “ఓ అలాి హ్ ప్రవకాత ! అలాి హ్ 

మిమమలి ఈ భలరం నుండ్ి తప్పంచాడు, అంటే ఉనిదంత్ా ప్ంచబడ్ింద ” అని 

అనాిరు. ప్రవక్త(స) దెైవానిక  క్ృతజఞతలు త్ెలుప్ుక్ునాిరు. ఒక్స్ారి అస్ర తరాీత 

అలవాటుక్ు వయతిరేక్ంగా ఇంటలి నిక  వెళిళ వెంటనే బయటక్ు వచాచరు. ప్రజలక్ు 

ఆశచరయం క్లగింద , అప్ుపడు నా దగార బంగారు ఉంగరం ఉనిటుు  నాక్ు నమాజులో 
గురుత క్ు వచిచంద , అద  నా దగార ఉండగా రాతిర గడవటం క్ూడ్ా నాక్ు ఇషుం లేదు 

అని అనాిరు. ఉమెమ సలామ ఇలా అంటునాిరు, “ఒక్స్ారి ప్రవక్త (స) విచారంగా 
లోప్లక  వచాచరు, కారణం అడ్ిగాను. దానిక  ఆయన ఉమమెసలామ! నిని ఆ 7 

దవనారుి  వచాచయి, స్ాయంతరం అయిపో యింద , అవి అలాగే ఉండటం నాక్ు 

ఇషుంలేదు” అని అనాిరు. ఇంతక్ంటే ఆశచరయక్రమెైన విషయం, ప్రవక్త (స) 
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మరణావసులో ఉనాిరు, జీరం చాలా తీవరంగా ఉంద , మనసుస ఆందోళ్నక్రంగా 
ఉంద . అప్ుపడ్ే ఆయనక్ు ఇంటలి  కొనిి అషరఫ్వలు ఉనాియని గురుత క్ు వసుత ంద . 
వెంటనే వాటిని దానం చేయండని ఆదేశిస్ాత రు, ముహమమద్ ఇంటలి  అషరఫ్వలు 

ఉండగా ఆయన తన దెైవానిి క్లవటం మంచిద  కాదు అని అనాిరు. ఇవి ఈ 

అధాయయంలో గల ప్రవక్త (స) ఆచరణా ప్ధానిక  చెంద న ఉదాహరణలు. 

ప్రవక్త(స) నిరాడంబరత, తృపలత ని గురించి ఉప్దేశించారు. అయిత్ే ఈ 

విషయంలో ఆయన ఆచరణ ఎలా ఉండ్ేదో  చూడండ్ి, అనీి వెైప్ుల నుండ్ి టలక్స, 

ప్రిహార రుసుము, జకాత్, దానధరామల నిధులు వచేచవి. కాని మహాప్రవక్త  ఇంటలి  

అవే ప్సుత లు, అదే బీదరిక్ం ఉండ్ేవి. ప్రవక్త (స) మరణం తరువాత ఆయిషహ్(ర) 

ఇలా అనేవారు, ప్రవక్త (స) మరణించారు కాని ఏనాడూ ర ండు ప్ూటలు క్ూడ్ా 
ఆయన క్డుప్ు నిండ్ా అనిం తినలేదు. ఆమె మరో ఉలేి ఖనలో ఇలా ఉంద , 
ప్రవక్త (స) మరణించినప్ుడు ఇంటలి  ఆ రోజు కొనిి జొనిలు మాతరమే ఉనాియి. 

కొనిి స్ేరి జొనిలక్ు బదులుగా ప్రవక్త (స) యుధ్ు  క్వచం ఒక్ యూదుని వదూ  
త్ాక్టుు గా ఉండ్ేద . ప్రవక్త(స) “ఆదమ్ క్ుమారునిక  ఈ కొనిి వసుత వులు తప్ప 

మరిదేని హక్ుూ లేదు. అవి ఉండటలనిక  ఒక్ ప్ూరి గుడి్స్ , శరలరం క్ప్పటలనిక  బటు , 
క్డుప్ు నింప్టలనిక  ఎండురకటటు , నీరు” అని అనాిరు. (తిరమిజి) 

ఇవి కేవలం మనోహరమెైన ప్లుక్ులు, ప్దాలు కావు. ఇదే ఆయన 

వాసత వ జీవిత చితరం. ఉండటలనిక  ఇలుి , ఒక్ చినిగద , అందులో మటిు  గోడలు, 

ఖరూీ రం ఆక్ులు, ఒంటట వెంటుర క్లత్ో ప ైక్ప్ుప. ఆయిషహ్(ర)  ఆయన బటులు 

ఏనాడూ మడతబెటిు  ఉంచడం జరగలేదు. అంటే ఒంటి మీద ఉని బటు  తప్ప మరే 

బటులు ఉండ్ేవికావు. ఒక్స్ారి ఒక్ బిచచగాడు ప్రవక్త (స) వదూక్ు వచిచ, “నేను 

చాలా ఆక్లగా ఉనాిను” అని అనాిడు. ఏమెైనా ఉంటే తినడ్ానిక  ప్ంప్మని తన 

భలరయల వదూ క్ు క్బురు ప్ంపారు. అందరి దగార నుండ్ి ఇంటలి  నీరు తప్ప మరేమీ 

లేదు అనే వారతలు వచాచయి. అబూతలాా  ఇలా అంటునాిరు, “ఒక్స్ారి 
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ప్రవక్త (స)ను చూస్ాను, మస్లీద్ లో మేనువాలచ ఉనాిరు. ఆక్ల బలధ వలి ప్రక్ూలు 

తిరుగుతూ ఉనాిరు”. ఒక్స్ారి అనుచరులు త్ాము ప్సుత లుండటలనిి గురించి 

వినివించుక్ునాిరు. బటులు ఎతిత  క్డుప్ు చూపలంచారు. వారి క్డుప్ులక్ు రాళ్ళళ 

క్టిు  ఉనాియి. ప్రవక్త(స) తన క్డుప్ును చూపలంచారు. ర ండు రాళ్ళళ క్టిు  
ఉనాియి. అంటే ర ండు రోజుల నుండ్ి ప్సుత లునాిరు. అనేక్స్ారుి  ఆక్ల వలి వచచే 

శబూం బయడప్డ్ేద . సపృహ కోలోపయిే వారు. ఒక్రోజు ఇంటి నుండ్ి ఆక్లత్ో 
బయలుదేరారు. అబూ అయూయబ్ అనాసరల ఇంటిక  వెళ్ళళరు, ఆయన త్ోట నుండి్ 

ఖరూీ రం ప్ళ్ళళ త్ెచిచ ఉనాిరు. తినటలనిక  భోజనం ఏరాపటు చేస్ారు. భోజనం 

ముందుక్ు వచిచంద . ప్రవక్త (స) ఒక్ రకటటు ప ై కొంత మాంసం క్ూర ప టిు  దవనిి 

ఫాతిమాక్ు ప్ంపలంచి, “చాలా రోజులయింద , ఆమెక్ు భోజనభలగయం క్లగలేదు” అని 

అనాిరు. 

ప్రవక్త(స) తన క్ుమార తను, హసన్ హుస్ ైన్ లను చాలా గాఢంగా 
పేరమించేవారు. కాని ఈ పేరమను అరబ్ నాయక్ులాి  విలువెైన దుసుత ల దాీరా, 
బంగారం, వెండ్ి నగల దాీరా వయక్తప్రచలేదు. ఒక్స్ారి అలీ(ర) ఇచిచన బంగారు 

హారానిి ఫాతిమా మెడలో చూచిన ప్రవక్త (స) ఇలా అనాిరు, “ఫాతిమా! 

ముహమమద్ క్ూతురి మెడలో అగిిక్ంక్ణం పేనుకొని ఉంద  అని ప్రజలు నినుి 

అనాలని కోరుతునాివా?” అని అనాిరు. వెంటనే ఫాతిమా ఆ బంగారు హారానిి 

తీస్ల అమిమ వేస్ారు. ఆ వచిచన ధనంత్ో ఒక్ బలనిసను కొని విడుదల చేస్ారు. 

ఒక్స్ారి ఆయిషహ్(ర) బంగారు క్ంక్ణానిి ధరిస్ేత , తీయించి ముహమమద్ భలరయక్ు 

ఇద  తగదు అని అనాిరు. అంత్ేకాదు ప్రవక్త (స) మానవునిక  ఈ ప్రప్ంచంలో ఒక్ 

ప్రయాణీక్ునిక  కావలస్లనంత ప్రయాణ ఆహారం చాలు అని అనేవారు. ఇవి ఆయన 

మాటలు, ఇవే ఆయన చేతలు క్ూడ్ా. ఒక్స్ారి కొంతమంద  అభిమానులు 

క్లవడ్ానిక  వచాచరు. ప్రవక్త (స) ప్రక్ూలోి  చాప్ గురుత లు చూస్ారు, “ఓ ప్రవకాత ! 

మేము ఒక్ మెతత ని ప్రుప్ు తయారుచేస్ల మీక్ు కానుక్గా ఇదాూ ం 
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అనుక్ుంటునాిము” అని వినివించుక్ునాిరు. అప్ుపడు ప్రవక్త  (స) “నాక్ు ఈ 

ప్రప్ంచంత్ో ప్నేమిటి? ఒక్ ప్రయాణీక్ుడు ప్రయాణంలో కొంతస్ేప్ు నీడలో విశ్ార ంతి 

తీసుక్ునిటేు  నాక్ు ఈ ప్రప్ంచంత్ో సంబంధం ఉంద ” అని అనాిరు. 9వ హిజీరలో 
ఇస్ాి మ్ స్ామాూ జయం యమన్ నుండి్ స్లరియా వరక్ు వాయపలంచి ఉండే్ద . కాని ఆయన 

(స)వదూ  శరలరం ప ై ఒక్ ప ైజామా , త్ాళ్ళత్ో అలిన ఒక్ మంచం, ఒక్ చెటుు ను వలచి 

తయారు చేస్లన తలగడ, ఒక్ ప్రక్ూ కొనిి జొనిలు, ఒక్ మూల జంతువు చరమం, 

ఉటిులో నీటి క్ుండలు ఇవే ఆ నోటి మాటలక్ు అదూం ప్టుు  చేతలు. 

మితుా లలరా! ఇతరులక్ు పరా ధానయత నిచేచ విషయం గురించి గకప్పగకప్ప ప్రసంగాలు 

వింటూ ఉంటలం. కాని ఇటువంటి బో ధక్ుల జీవిత చరితరలో దవని ఉదాహరణలు 

క్నిపలస్ాత యా? ఆదరశంకావాలంటే మదవనా వీధులోి  దొరుక్ు తుంద . ప్రవక్త (స) 

ఇతరులక్ు పరా ధానయత ఇవీటలనిి గురించి ఉప్దేశించారు. దానిక  త్ోడు ఆచరించి 

చూపారు. ప్రవక్త(స) ఫాతిమాను ఎంతగా పేరమించేవారో అద  అందరికీ త్ెలుసు 

కాని, ఫాతిమా పలండ్ిమర తిరప్ుపతూ చేతులు వాచిపో యాయి, నీళ్ళళ త్ోడుతూ 

గుండ్ె నొపలపక  గురయాయరు. ఒక్స్ారి ఆమె ప్రవక్త (స) వదూ క్ు వచిచ ఒక్ 

స్ేవక్ురాలని ఇవీమని వినివించుక్ునాిరు. అప్ుపడు ప్రవక్త (స) “ఫాతిమా! 
ఇప్పటి వరక్ు సుఫాఫ వాళ్ళకే ఏరాపటు అవలేదు, నీ దరఖాసుత  ఎలా 
స్వీక్రించగలను?” మరో ఉలేి ఖనలో “ఫాతిమా! బద్ర అనాధలు నీ క్ంటే ముందు 

దరఖాసుత  ఇచిచ ఉనాిరు” అని అనాిరు. ఒక్స్ారి ప్రవక్త (స) దుప్పటి లేదు, ఒక్ 

స్వత ర దుప్పటి త్ెచిచ ఇచాచరు. అదే సమయంలో ఒక్ వయక త  ఈ దుప్పటి ఎంత బలగుంద  
అని అనాిడు. ప్రవక్త (స) వెంటనే ఆ దుప్పటి తీస్ల అతనిక  ఇచిచ వేస్ారు. 

ఒక్ అనుచరుడ్ి ఇంటలి  శుభకారయం జరగనునిద , కాని ఆయన వదూ  ఏమీ 

లేదు. అప్ుపడు ప్రవక్త (స) ఆయనత్ో ఆయిషహ్ వదూ క్ు వెళిళ “పలండ్ి బుటు  
తీసుక్ురా” అనాిరు. ఆవయక త  వెళిళ తీసుకొని వచాచరు. కాని ప్రవక్త (స) ఇంటలి  రాతిర 
తినటలనిక  ఆ పలండ్ి తప్ప మరేమీ లేదు. ఒక్స్ారి సుఫాఫ పేదలను తీసుకొని 
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ఆయిషహ్(ర) ఇంటిక  వచాచరు. “తినడ్ానిక  ఏదెైనా ఉంటే ఇవీండ్ి” అనాిరు, 

నూక్ల అనిం ముందుంచబడ్ింద . అద  చాలలేదు, “ఇంకేమెైనా ఉందా” అని 

అడ్ిగారు, ఎండు ఖరూీ రం పాయసం ఇవీబడ్ింద . ఆ తరువాత పాలు వచాచయి, 

ఉని వీటినే అతిధులక్ు ఇవీడం జరిగింద . ఇదవ ఇతరులక్ు పరా ధానయత ఇవీటం, 

దాని ఆచరణ. 

అలాి హ్ ప ై నమమకానిక  ప్రతయక్ష ఉప్మానం చూడ్ాలని ఉంటే 
ముహమమద్(స)ను చూడండ్ి, అలాి హ్ ఆదేశం,” ఆతమస్ెధు రిం గల పా్వ్కతలు 
సహనం, నిలకడ్ ప్ాటించినటటా  న్నవ్ూ సహనం ప్ాటించు.” ప్రవక్త  (స) అలాగే చేస్ల 
చూపలంచారు. తమ నమమకాలక్ు వయతిరేక్ంగా ఒక్ూ ప్దం క్ూడ్ా వినజాలని 

జాతిలో ప్రవక్త(స) జనిమంచారు. అంత్ేకాదు ఈ జాతివారు ప్రతి చిని విషయంప ై 
చంప్డ్ానిక , చావడ్ానిక  స్లధ్ుప్డ్ేవారు. కాని ప్రవక్త(స) ఏమాతరం భయ ప్డక్ుండ్ా 
హరమ్ లోనిక  వెళిళ ఏక్తీ సందేశ్ానిి ఎలుగ తిత  చాటేవారు. అంత్ేకాదు అక్ూడ 

అందరి ముందు నమాజు ఆచరించేవారు. హరమ్ లో ఖుర రష్ప నాయక్ులు వచిచ 

క్ూరుచనేవారు. ప్రవక్త (స) వారి ముందు నిలబడి్ రుక్ూలు, సజాూ లు చేసే్వారు. “ఓ 

ముహమమద్! నినుి ఆదేశించినదానిి ప్రక్టంిచు” అనే వాక్యం అవతరంిచినప్ుడు 
ప్రవక్త (స) సఫా కొండప ై నిలబడ్ి ఖుర రష్ప ప్రజలందరినీ ఎలుగ తిత  పలలచి 

దెైవసందేశ్ానిి అందజేస్ారు.  

ఖుర రష్ప ప్రజలు ప్రవక్త (స)ను అనేక్ విధాలుగా హింస్లంచారు. శరలరంప ై 
మాలనాయనిి వేస్ేవారు. మెడలో దుప్పటుి  వేస్ల లాగేవారు. మారాంలో ముళ్ళళ 

ప్రిచేవారు. కాని ప్రవక్త (స) ముందడుగు చెక్ుూ చెదర లేదు. అబూత్ాలబ్ తన 

సమరాు నిి వాప్సు తీసుక్ునిప్ుపడు ఆవేశం మరియు ఉత్ాసహంత్ో 
“చినాినిగారూ! ఒక్వేళ్ ఖుర రష్ప నా క్ుడ్ిచేతిలో సూరుయనిి, ఎడమ చేతిలో 
చందుర నిి ప టిు నా నేను ఈ విధ  నిరీహణ నుండ్ి వెనుతిరగనని” సమాధానం 

ఇచాచరు. చివరక్ు ప్రవక్త (స), బనూ హాష్లమ్ ష్ేబ అబీ త్ాలీబ్ లోయలో 3 
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సంవతసరాల వరక్ు స్ాంఘిక్ బహిషూరణక్ు గురవయాయరు. ఖుర రషులు ప్రవక్త(స), 

ఆయన క్ుటుంబం వారిత్ో సంబంధాలను త్ెరంచుక్ునాిరు. ఆహార ధానాయలు 

లోప్లక  రాక్ుండ్ా అవరోధం క్లపంచారు. పలలిలు ఆక్లత్ో అలమటించేవారు. 

యువక్ులు ఆక్ులు తిని జీవితం గడ్ిపేవారు, చివరిక  ప్రవక్త (స) హతయక్ు క్ుటర 
ప్నాిరు. ఇనిి జరిగినా ప్రవక్త (స) సహనానిి, నిలక్డను, ఏకాగరతను వదలేి దు. 

వలస పో యినప్ుడు స్ ర్ గుహలో దాక్ుూనాిరు, అవిశ్ాీసులు వెంబడ్ించారు, 

గుహదాీరం వరక్ు చేరుక్ునాిరు. వారిక  వీరికీ కొనిి గజాల దూరం మాతరమే 
ఉంద , అబూబక్ర్(ర) ఆందోళ్న చెందారు, అప్ుపడు ప్రవక్త (స) “ఆందోళ్న 

చెందవదుూ , మనత్ో పాటు అలాి హ్ ఉనాిడు” అని అనాిరు. ఈ సందరాంగా 
సురాఖా బిన్ జూషమ్ చేతిలో బళ్్ళం తీసుకొని గురరంప ై వీరిని వెంబడ్ిసూత  వారిని 

సమీపలస్ాత డు. అప్ుపడు అబూబక్ర్(ర) “ఓ ప్రవకాత ! మనం ప్టుు బడ్ాా ం” అని 

అంటలరు. కాని ఆ సమయంలో ప్రవక్త (స) ఖుర్ఆన్ ప్ఠిసూత  ఎంత్ో ప్రశ్ాంతంగా 
ఉంటలరు.  

మదవనా చేరిన తరాీత యూదులు, క్ప్టలకారులు, ఖుర రష్ప ప్రజల వెైప్ు 
నుండ్ి భయం ఉండ్ేద . అనుచరులు ప్రవక్త (స) ఇంటి బయట కాప్లా కాస్ేవారు. 

ఒక్స్ారి “అలలా హ్ పా్జల నుండి నినుి కాప్ాడ్యత్రడ్య” అనే వాక్యం అవతరంిచింద . 
వెంటనే బయటక్ు త్ ంగి చూచి కాప్లా కాసుత నివారిత్ో, “ప్రజలారా తిరిగి 
వెళిళపో ండ్ి, ననుి వదలవేయండ్ి, నా రక్షణా బలధయతలు అలాి హ్ తీసుక్ునాిడు” 

అని అనాిరు.  

నజ్ూ  యుధ్ుం నుండ్ి తిరుగు ప్రయాణంలో ప్రవక్త (స) ఒక్ చెటుు  క రంద 

విశ్ార ంతి తీసుక్ునాిరు. అనుచరులు అటూ ఇటూ కొంత దూరంలో ఉనాిరు. ఒక్ 

వయక త  క్రవాలం ప్టుు కొని ముందుక్ు వచాచడు. ప్రవక్త (స) క్ూడ్ా మేలగూనాిరు. ఆ 

వయక త  “ఓ ముహమమద్ ! నినుి నా నుండ్ి ఎవరు రక్షిస్ాత రు!” అని అనాిడు. 
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ప్రశ్ాంతంగా, నిదానంగా “అలాి హ్” అని అనాిరు. ఆ వయక త  ప్రభలవితుడ్ెై అతడ్ి 
క్రవాలం ఒర లోనిక  వెళిళపో యింద . 

బద్ర సంగార మంలో 313మంద  ముస్లి ములు స్ాయుధుల ై 1000మంద  
అవిశ్ాీసులను ఎదురకూనాిరు. 313మంద  అనుచరుల నాయక్ుడు అలాి హ్ 

సనిిధ లో చేతుల తిత  పరా రిుసుత నాిరు. అనేక్ విధాలుగా అలాి హ్ ను ఇలా శరణు 

కోరుతునాిరు. “ఓ అలాి హ్! ఈనాడు ఈ చిని సమూహం భూమి నుండ్ి చెరిపల 
వేయబడ్ిత్ే, ఆ తరువాత నినుి పరా రిుంచే వార వరూ భూమిప ై ఉండరు”. 

ముస్లి ంల అడుగులు తడబడే్ సందరాాలు క్ూడ్ా వచాచయి. ముస్లి ములు 

వెనక ూ తగాా రు. కాని అలాి హ్ సహాయంప ై ప్రిప్ూరు  నమమక్ం క్లగి ఉని 

ముస్లి ములు ఏమాతరం వెనుక్డుగు వేయక్ుండ్ా నిలబడ్ాా రు. ఉహుద్ లో చాలా 
మంద  ముస్లి ంలు వెనక ూ తగాా రు, కాని ప్రవక్త (స) తన స్ాు నంలో నిలక్డగా 
ఉనాిరు. రాళ్ళళ తినాిరు, బలణాల, క్రవాలాల, బళ్ళళల దాడులు జరుగు 

తునాియి. తలలో ఇనుప్ గకళ్ళసు గుచుచక్ుంద , ప్ళ్ళళ విరిగాయి, ముఖానిక  
గాయాలయాయయి. అప్ుపడు క్ూడ్ా తన చేతిని క్రవాలంప ై ప టులేదు, ఎందుక్ంటే, 

ఆయన(స) అలాి హ్ నే నముమక్ునాిరు. అలాి హ్ రక్షిస్ాత డని, సహాయం చేస్ాత డని 

ఆయనక్ు గటిు  నమమక్ం ఉండ్ేద . హునెైన్ యుధ్ుంలో ఒక్స్ారి ప్ద వేల బలణాల 

వరిం క్ురిస్లనప్ుడు కొంతస్ేప్టి వరక్ు ముస్లి ములు వెనక ూ తగాా రు. కాని 

ప్రవక్త (స) తన స్ాు నంలోనే ఉనాిరు. ఇటు నుండ్ి బలణాల వరిం క్ురుసుత ంద , అటు 

“నేను ప్రవక్తను, అసతయం ప్లుక్ను, నేను అబుూ ల్ ముతత లబ్ క్ుమారునిి” అని 

నినాదం చేసుత నాిరు. వాహనం ప ై నుండ్ి క రంద క  ద గారు. నేను దెైవదాసునిి, 

ప్రవక్తను అని అని తరువాత చేతులు ప ైక  ఎతిత  దుఆ చేస్ారు. 

మితుా లలరా! మీరు ఇంతటి వీరుడ్ెైన ఏకాగరత గల, నిలక్డ గల, స్ ైనయం ఎంత 

చినిదెైనా, ఆయుధాలు లేక్పో యినా, తన స్ ైనయం అతనిి వదల కొంత దూరం 
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వెనక ూ తగిానా, తనను త్ాను కాపాడుకోవడం కోసం పారిపో ని తనను రక్షించు 

కోవటలనిక  క్రవాలం ఎతత ని స్ ైనాయధ ప్తిని ఎక్ూడ్ెైనా చూస్ారా? అటువంటి 
క్షుసమయంలో క్ూడ్ా భూశక్ుత లక్ు భయప్డక్ుండ్ా ఆకాశ శక్ుత లు కావాలని 

కోరు తునాిడు. ఈ విషయంలో ఆయన ఆచరణా ప్ధం ఇలా ఉండ్ేద . 

శతుర వులను క్ూడ్ా పేరమించే క్ధలను వినే ఉంటలరు. కాని దాని 

ఉదాహరణగాని, ఉప్మానంగాని చూస్ల ఉండరు. రండ్ి మదవనా మనిష్లలో మీక్ు 

ఇవనీి చూపలస్ాత ను. మకాూ ప్రిస్లు తులను వదల వేసుత నాిను, ఎందుక్ంటే అక్ూడ 

మానవతీమే ఉండ్ేద కాదు. వలస పో యినప్ుడు ఖుర రషుల నాయక్ులు, 

ముహమమద్(స) తల నరిక  త్ెచిచన వారిక  100 ఒంటటలు బహుమానంగా ఇవీటం 

జరుగుతుంద  అని ప్రక్టించారు. సురాఖా బిన్ జూషుమ్ ఈ బహుమానం ప ందే 
ఉదేూ శంత్ో ఆయుధాలు ధరించి ప్రవక్త (స)ను వెంబడ్ించాడు. దగారక్ు 

చేరుక్ుంటలడు, అబూబక్ర్(ర) ఆందోళ్నక్ు గురవుత్ారు. ప్రవక్త  (స) అలాి హ్ ను 

పరా రిుస్ాత రు, మూడుస్ారుి  వాడ్ి గురరం కాళ్ళళ భూమిలో ద గబడ్ి పో త్ాయి. సురాఖా 
బలణాలు తీస్ల లాటరల వేస్ాత డు. ప్రతిస్ారి వారిని వెంబడ్ించక్ు అనే సమాధానం 

వసుత ంద . చివరిక  అతను భయప్డత్ాడు. తిరిగి వెళిళపో దామని 

నిశచయించుక్ుంటలడు. ప్రవక్త(స) అతడ్ిని పలలుస్ాత డు. ప్రవక్త (స)క్ు ఖుర రషులప ై 
అలాి హ్(త) ఆధ క్యత ప్రస్ాద ంచినప్ుడు ననుి విచారించక్ూడదని శరణుప్తరం 

వరా యించి తీసుక్ుంటలడు. మకాూ విజయం తరాీత అతడు ఇస్ాి మ్ స్వీక్రిస్ాత డు. 
కాని ఆనాటి సంఘటన గురించి ఏమాతరం విచారించరు. 

అబూసుఫ్లయాన్ ఎవరో మీక్ు త్ెలుస్ా? ఇతడ్ే బద్ర, ఉహుద్, క్ందక్ం 

మొదల ైన యుధ్ాు లలో ప్రధానపాతర వహించాడు. అనేక్మంద  ముస్లి ములను 

హతమారాచడు. అనేక్స్ారుి  ప్రవక్త (స)ను చంప్టలనిక  ప్రయతిించాడు. 
అడుగడుగునా ఇస్ాి మ్ మారాంలో అవరోధాలు క్లపసూత  బధ్ు శతుర వులా 
తయారయాయడు. కాని మకాూ విజయానిక  ముందు అబలాస్(ర) వెంట ప్రవక్త(స) 
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ముందుక్ు వచాచడు. అప్ుపడు అతడ్ి ప్రతి నేరం అతనిి చంప్మని సలహా 

ఇచిచంద , కాని ప్రవక్త(స) యొక్ూ క్షమాగుణం అబూసుఫ్లయాన్ త్ో ఇలా 
అంటుంద , “భయప్డక్ు, ముహమమద్(స) ప్రతీకారం తీరుచకోరు. ఆ తరువాత 

ప్రవక్త (స) అతనిి క్షమిస్ాత రు. అంత్ేకాదు, అబూసుఫ్లయాన్ ఇంటలి  దాక్ుూని 

వారిక  క్ూడ్ా అభయం ఇవీబడుతుంద ” అని అనాిరు.  

హింద ఎవరో త్ెలుస్ా? ఈమె అబూసుఫ్లయాన్ భలరయ, ఉహుద్ యుధ్ుంలో 
తన చెలక్త్ెత లత్ో క్లస్ల ఆడుతూ పాడుతూ ఖుర రష్వ స్ ైనిక్ులను ఉత్ేత జప్రిచేద . 
ప్రవక్త (స)క్ు అందరిక్ంటే పలరయమెైన చినాినిను, ఇస్ాి మ్ హీరో అయిన హమాీ  

శవం ప్టి నీచంగా, అగౌరవంగా ప్రవరితంచింద . ఆయన గుండె్ను చీలచంద , ముక్ుూ, 

చెవులను కోస్ల మెడలో వేసుక్ుంద . గుండ్ెకాయ తీస్ల నమిలే ప్రయతిం చేస్లంద . 
యుధ్ుం తరువాత ఆ దృశ్ాయనిి చూచి ప్రవక్త (స) చాలా ఆందోళ్నక్ు గురయాయరు. 

మకాూ విజయంనాడు ముసుగు ధరించి ఆ స్వత ర ముందుక్ు వసుత ంద . అక్ూడ క్ూడ్ా 
ఊరుకోలేదు. కాని ప్రవక్త (స) ఏ విధమెైన అభయంతరానీి వెలుబుచచలేదు. నీవలా 
ఎందుక్ు చేస్ావని క్ూడ్ా అడగలేదు. ఈ క్షమాగుణానిక  ఆమె ప్రభలవితురాల ై 
బిగారగా “ఓ ముహమమద్ ఇంతక్ు ముందు నీ వంటే అందరి క్నాి అసహయం 

అనిపలంచేద , కాని ఈనాడు అందరి క్ంటే అధ క్ంగా నినుి నేను పేరమిసుత నాిను” 

అని ప్లక ంద . 

హమాీ  హంతక్ుడు వహీి  త్ాయిఫ్ విజయం తరువాత అక్ూడ్ి నుండ్ి 
పారిపో త్ాడు, అతడుని ప్రదేశం క్ూడ్ా జయించ బడుతుంద . అతడ్ిక  
తలదాచుక్ునే చోటు మర క్ూడ్ా లభించదు. అప్ుపడు ప్రజలు “వహీి ! నీక్ు ఇంకా 
ముహమమద్ సంగతి త్ెలయదు, నీకోసం ముహమమద్(స) ప్రదేశం క్ంటే ప్రశ్ాంత 

మయిన ప్రదేశం మర క్ూడ్ా లేదు” అని అనాిరు. వహీి  ముహమమద్(స) వదూక్ు 

వెళ్త్ాడు. ప్రవక్త (స) అతనిి చూస్ాత రు, దృష్లు  క రంద క  వాలుచక్ుంటలరు. 

పలరయచినాిని మరణదృశయం క్ళ్ళ ముందు క్నబడుతుంద . క్ళ్ళళ ఆశుర వులత్ో 
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నిండ్ిపో త్ాయి, హంతక్ుడు క్ూడ్ా ముందు ఉనాిడు. కాని “వహీి  వెళ్ళళ నా 
ముందుక్ు రాక్ు, చినాిని మరణ దృశయం గురుత కొసుత ంద ” అని మాతరమే అనాిరు.  

ఇస్ాి మ్, ముస్లి ములక్ు, ప్రవక్త (స)క్ు బధ్ు  శతుర వు ఇక్రమ, అబూజహల్ 

క్ుమారుడు. ఇతడు ప్రవక్త  (స)ను అందరిక్ంటే అధ క్ంగా హంిస్లంచాడు. బలధలక్ు 

గురిచేస్ాడు. ఇస్ాి మ్ క్ు వయతిరేక్ంగా యుధ్ాు లు క్ూడ్ా చేస్ాడు. మకాూ విజయం 

నాడు అతనిక  తన, తన క్ుటుంబంవారి నేరాలనీి గురుత  నాియి. అతను 

పారిపో యి యమన్ వెళిళపో యాడు. ఆయన భలరయ ఇస్ాి మ్ స్వీక్రించారు. ప్రవక్త  
(స)ను గురుత  ప్టిుంద . సీయంగా ఆమె యమన్ వెళిళంద . ఆయనుి ఓదారిచంద . 
ఆయనుి తీసుకొని మదవనా వచిచంద . ఈ విషయం ప్రవక్త (స)క్ు త్ెలస్లన వెంటనే 

ఆయనుి ఆహాీనించడ్ానిక  ఎంత త్ ందరగా లేస్ాత రంటే ఆయన ఒంటిప ై దుప్పటి 
క్ూడ్ా ఉండదు. సంత్ోషం ప్టులేక్ “ముహాజిర్ ప్రయాణిక్ుడ్ా! నీ రాక్ నీక్ు 

శుభమగుగాక్” అని అంటలరు, ఆలోచించండి్! స్ాీగతం ఎవరిక  ప్లక్బడుతుంద ? 

ఎవరి రాక్వలి సంత్ోషం క్లుగుతుంద ? ఎవరిని క్షమించడం జరుగుతుంద ? అతని 

తండ్ిర మకాూలో ప్రవక్త(స)ను అనేక్ విధాలుగా హంిస్లంచాడు. శరలరంప ై మాలనాయనిి 

వేస్ాడు. నమాజు స్లు తిలో దాడ్ి చేస్ాడు. మెడలో దుప్పటి వేస్ల లాగాడు. 
దారునిదీహ్ లో ప్రవక్త (స) హతయకోసం క్ుటర ప్నాిడు. బద్ర యుధ్ాు నిక  
కారక్ుడూ ఆయనే. ఒప్పందాలను భంగప్రిచిందవ ఆయనే. ఈనాడు ఆయన 

రాక్ప్టి ఇంత సంత్ోషం వయక్తం చేయటం స్ాధయమా? 

హిబలర్ బిన్ అల్ అసీద్ ఒక్ విధంగా ప్రవక్త (స) క్ుమార త  జ ైనబ్ 

హంతక్ుడు. అంత్ేకాదు ఎనోి  ఇస్ాి మ్ వయతిరేక్ కారయ క్లాపాలక్ు పాలపడ్ాా డు. 
మకాూ విజయం వారత  విని అతని రక్తం ఉడ్ిక పో తుంద . ఈరాన్ పారిపో దామని 

అనుక్ుంటలడు, కాని ఏదో  ఆలోచించి ప్రవక్త(స) వదూక్ు వెళ్త్ాడు. “ఓ ప్రవకాత ! నేను 

పారిపో యి ఈరాన్ వెళిళపో దామని అనుక్ునాిను. కాని నాక్ు ప్రవక్త  క్షమాగుణం, 

దయ, జాల గురుత కొచాచయి. వెంటనే నేను ఇక్ూడి్క  వచచేస్ాను. నా నేరాల గురంిచి 
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అంద న వారతలనీి నిజమెైనవే” అని  వినివించుక్ుంటలడు. అద  విని వెంటనే 
ప్రవక్త (స) కారుణయ దాీరాలు త్ెరుచుక్ుంటలయి. శతుర వు స్ేి హితుడు అనే త్ేడ్ా 
మాయం అవుతుంద . 

బద్ర యుధ్ుం తరువాత ఉమెైర్ బిన్ వహబ్ ఒక్ అవిశ్ాీస ధనవంతుని 

క్ుటరవలి తన ఖడ్ాా నిక  విషం ప్ూస్ల మదవనా వస్ాత డు. అవకాశం దొ రిక త్ే ప్రవక్త (స) 

ప్ని ప్ూరిత  చేదాూ మని వేచి ఉంటలడు. కాని ప్టుు  బడత్ాడు. ప్రవక్త (స) వదూక్ు 

తీసుక్ువస్ాత రు, నేరం త్ేలపో తుంద  కాని అతనిి విడుదల చేయడం జరుగుతుంద . 
  

సఫాీన్ బిన్ ఉమయయహ్ ప్రవక్త (స)ను చంప్మని ఉమెైర్ ను ప్ంపలన 

ధనవంతుడు. అంత్ేకాదు ఒక్వేళ్ ఈ ప్నిలో పరా ణాలు కోలోపత్ే నీ భలరాయబిడాలక్ు, 

నీ అప్ుపక్ు నేను బలధుయడ్ిని అని వాగాూ నం చేస్ాడు. మకాూ విజయం తరువాత 

భయప్డ్ి సముదర మారాా న యమన్ పారిపో దామని జిదాూ  ఓడరేవుక్ు పారి 
పో త్ాడు. ఉమెైర్ ప్రవక్త (స) వదూక్ు వచిచ “ఓ ప్రవకాత ! సఫాీన్ మా నాయక్ుడు 
భయప్డ్ి పారి పో యాడు” అని వినివించుక్ుంటలడు. దానిక  ప్రవక్త(స) “అభయం 

ఇచాచను” అని అంటలరు. అప్ుపడు ఉమెైర్ అభయం ఇచిచనటుు  ఏదెైనా సూచన 

ఇస్ేత  బలగుంటుందని వినివించుక్ుంటలడు. ప్రవక్త (స) తన ప్గిడ్ి తీస్ల ఇస్ాత రు. 

ఉమెైర్ అద  తీసుకొని వాడ్ి దగారక్ు వెళ్త్ాడు. అప్ుపడు సఫాీన్ నాక్ు 

ముహమమద్ దగారక్ు వెళ్ళడంలో పరా ణభయం ఉందని అంటలడు. దానిక  ఉమెైర్ “ఓ 

సఫాీన్! ఇంకా నీక్ు ముహమమద్(స) దయాగుణం, జాల, క్షమాగుణం గురించి 

త్ెలయదా” అని అంటలడు. సఫాీన్ ప్రవక్త (స) సనిిధ లో హాజరౌత్ాడు. “నాక్ు 

అభయం ఇచాచరని వినాిను, నిజమా” అని అంటలడు. “అవును” అని ప్రవక్త(స) 

అంటలరు. “నేను మీ ధరామనిిస్వీక్రించను, నాక్ు ర ండు నెలలు గడువు కావాల” 

అని అనాిడు. దానిక  ప్రవక్త(స) “నీక్ు ర ండు కాదు నాలుగు నెలలు గడువు 
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ఇవీబడుతుంద ” అని అనాిరు. కాని ఆ ఇచిచన గడువు ప్ూరిత  కాక్ ముందే 
ఇస్ాి మ్ స్వీక్రించాడు.  

ప్రవక్త(స) ఖ ైబర్ వెళ్త్ారు. అక్ూడ యూదుల పరా బలయం ఎక్ుూవగా ఉంద . 
పో రాటలలు జరుగుత్ాయి. విజయం స్ాధ స్ాత రు. ఒక్ యూద స్వత ర విందుక్ు 

ఆహాీనిసుత ంద , ప్రవక్త (స) ఆమె విందును స్వీక్రిస్ాత రు. ఆ యాద స్వత ర మాంసంలో 
విషం క్లుప్ుతుంద , ప్రవక్త (స) మాంసప్ు ముక్ూ నోటలి  ప టుగానే ఆయనక్ు దానిి 

గురించి త్ెలుసుత ంద , యూద స్వత రని పలలచి అడగాా  ఆమె తన తప్ుప ఒప్ుపక్ుంటుంద . 
కాని ఆమె ఎటువంటి శిక్షక్ు గురిచేయబడదు. అయతే్ ఆ విష ప్రభలవం జీవిత్ాంతం 

ఉంటుంద . 

నజ్ూ  పో రాటం నుండ్ి తిరుగు ప్రయాణంలో ప్రవక్త (స) ఒంటరిగా ఒక్ చెటుు  

క రంద విశ్ార ంతి తీసు క్ుంటునాిరు, అద  మధాయహి సమయం, ప్రవక్త(స) క్రవాలం 

చెటుు క్ు వేరలాడుతుంద , అనుచరులు అటూ ఇటూ ప్డుకొని ఉనాిరు. దగారలో 
ఎవరూ లేరు. ఒక్ వయక త  అవకాశం చూచి ప్రవక్త (స) వదూక్ు వచిచ, క్రవాలానిి 

తీసుకొని ఒర నుండ్ి బయటక్ు తీస్ాత డు, ప్రవక్త (స) వెంటనే మేలగూంటలరు, ఆ వయక త  
క్రవాలం తిరప్ుపతూ “ముహమమద్ ! ఇప్ుపడు నా నుండ్ి నినుి ఎవరు 

రక్షిస్ాత రు?” అని అంటలడు. ప్రవక్త (స) నిరాయంగా, ప్రశ్ాంతంగా “అలాి హ్” అని 

అంటలరు. ఆ సమాధానం వినివెంటనే భయప్డ్ి పో త్ాడు, క్రవాలానిి ఒరలోనిక  
తీసుక్ుంటలడు. అనుచరులు చుటూు  చేరుత్ారు. ఆ వయక త  క్ూరుచండ్ి పో త్ాడు. 
ప్రవక్త (స) ఏమాతరం విచారించరు. 

ఒక్స్ారి ఒక్ అవిశ్ాీస్లని తీసుక్ురావడం జరుగుతుంద . ప్రవక్తను చంపే 
ప్రయతింలో ఉనాిడని అతనిప ై ఆరోప్ణ. అతడు ప్రవక్త (స)ను చూచి 

భయప్డత్ాడు. ప్రవక్త (స) అతనిి ఓదారుచత్ారు. ఆ తరువాత అతనిత్ో “ఒక్వేళ్ 

నువుీ చంపాలనుక్ునాి చంప్లేవు” అని అనాిరు. మకాూ పో రాటంలో ఈ 
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వయక్ుత ల గుంప్ు బంధ ంచబడ్ింద . వీరు తన్ యిళమ్ కొండ నుండ్ి ద గి ప్రవక్త (స) ను 

చంపాలను క్ునాిరు. ప్రవక్త(స)క్ు ఈ విషయం తె్లస్లంద . వీరిని వదల వేయండని 

ఆదేశించారు. 

సో దరధలలరా! మీరు త్ాయిఫ్ క్ు వెళ్త్ారు, మకాూ కాలంలో ప్రవక్త (స)క్ు శరణు 

ఇవీనివారు వీరే, అసలు వీరు వినటలనికే స్లధ్ుప్డలేదు. ఇక్ూడ ధనవంతుల 

క్ుటుంబలలు ప్రవక్త (స)ను ఎగత్ాళి చేస్ారు. ప్రవక్త  ప్టి హాసయంగా ప్రవరితంచమని 

ఇతరులను ప్ురికొలపారు. ప్టుణంలోని అలిరి మూక్లనీి అనిి వెైప్ుల నుండ్ి 
ప్రవక్త (స)ప ై రాళ్ళళ రువాీయి. చివరిక్ు కాళ్ళక్ు విప్రలతంగా గాయాలయాయయి. 

ర ండు కాళ్ళ చెప్ుపలు రక్తస్లక్తం అయాయయి. ప్రవక్త(స) అలస్లపో యి క్ూరుచండి్ పో తే్ 

వీరు భుజాలు ప్టిు  లేప్ుత్ారు. నడవస్ాగిత్ే మళ్ళళ రాళ్ళళ రువుీత్ారు. ఈ రోజు 

ప్రవక్త (స)క్ు ఎంత్ో బలధ క్లగింద , 9సంవతసరాల తరాీత ఆయిషహ్(ర) 

ప్రవక్త (స)ను “అనిిటి క్ంటే క్ఠిన ద నం?” ఏద  అని ప్రశిించగా “త్ాయిఫ్ ద నం” 

అని సమాధానం ఇచాచరు. 8హిజీరలో ముస్లి మ్ స్ ైనాయలు ఈ త్ాయిఫ్ నే 
చుటుముటలు యి. కొంతకాలం వరక్ు ముటుడ్ి కొనస్ాగింద . అనేక్మంద  మస్లి ంలు 

చంప్బడ్ాా రు. తిరిగి పో దామని ప్రవక్త (స) నిరుయించుక్ుంటలరు. కాని ముస్లి ంలు 

స్లధ్ుప్డరు, త్ాయిఫ్ ప్రజలను శపలంచమని వినివించుక్ుంటలరు. ప్రవక్త (స) 

చేతులు ఎతుత త్ారు. కాని ఏమని పరా రిుస్ాత రో చూడండ్ి, “ఓ అలాి హ్! త్ాయిఫ్ 

ప్రజలక్ు రుజుమారాా నిి ప్రస్ాద ంచు, వారిని ఇస్ాి మ్ లోనిక  ప్రవేశింప్జేయి”. 

స్ో దరులారా! ఎవరి గురించి ఇలా పరా రిుంచారు, ప్రవక్త(స) ప ై రాళ్ళళ రువిీ 

గాయప్రచిన, శరణు ఇవీనివారి గురించి. 

ఉహుద్ పో రాటంలో శతుర వులు దాడ్ి చేస్ాత రు. ముస్లి ముల పాదాలు 

తడబడత్ాయి. ప్రవక్త (స) శతుర వుల క్క్షయలో ఉంటలరు. ప్రవక్త (స)ప ై రాళ్ళళ, 

బలణాలు, క్రవాలాలు విరుచుక్ు ప్డుతునాియి. ప్రవక్త(స) ప్ళ్ళళ విరిగాయి. తన 

రక్షణా స్ాధనాలే తన తలక్ు గుచుచక్ుంటలయి. ముఖమంత్ా రక్తస్లక్తమౌతుంద . ఈ 
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ప్రిస్లు తిలో క్ూడ్ా ఆయన నోటి నుండ్ి ఈ ప్దాలే వసుత నాియి. “తమ ప్రవక్తనే 
చంపే ప్రయతిం చేసుత ని ఆ జాతి ఎలా స్ాఫలయం ప ందుతుంద . ఓ అలాి హ్! నా 
జాతిక  మారాదరశ క్త్ాీనిి ప్రస్ాద ంచు, దానిక  ఏమీ త్ెలయదు. నీ శతుర వును 

పేరమించు” అనే ఈస్ా(అ) ఆచరణ కేవలం క్వితీం కాదు క్ఠినమెైన ఆచరణా 
ప్ధం. 

వహీ బిన్ ఈదాయలీల్ క్ుటుంబం త్ాయిఫ్ లో ప్రవక్త(స)ను అనేక్ విధాలుగా 
హింస్లస్ాత రు, ఇతడ్ే ఒక్ బృందానిి తీసుకొని మదవనా విచచేస్లనప్ుడు తన ప్వితర 
మస్లీ ద్ లో టటంట్ వేస్ల విడ్ిద  ఏరాపటు చేస్ాత రు. ప్రతిరోజు ఇష్టా నమాజు తరాీత 

అతనిి క్లవటలనిక  వెళిళ వయధాభరితమెైన మకాూ జీవిత్ానిి గురించి చెపేపవారు. 

ఎవరిని? తనప ై రాళ్ళళ విస్లరిన వారిని, అవమాన ప్రిచిన వారిని, ఇదవ నీ 

శతుర వును పేరమించు, క్షమించు అంటే అరుం.  

మకాూ విజయం తరాీత హరమ్ పరా ంగణంలో, ఏ పరా ంగణంలో, ఎక్ూడ్ెైత్ే 
తనక్ు తిటుటం జరిగిందో , ఎక్ూడ్ెైత్ే చెత్ాత  చెదారం వేయబడ్ంిదో , ఎక్ూడ్ెైత్ే తనను 

చంప్టలనిక  క్ుటర ప్నిడం జరిగిందో , అక్ూడ మకాూ నాయక్ులందరూ నిలబడ్ి 
ఉనాిరు. వారిలో ఇస్ాి మ్ క్ు వయతిరేక్ంగా శక తవంచన లేక్ుండ్ా 
ప్రయతిించినవారూ ఉనాిరు, ప్రవక్త(స)ను తిరసూరంిచినవారూ ఉనాిరు, తనను 

తిటిునవారూ ఉనాిరు, తన మారాంలో ముళ్ళళ ప్రిచేవారూ ఉనాిరు, అనాయయంగా 
బంధువులను హతమారిచన వారూ ఉనాిరు, పేదలను హింస్లంచినవారూ 

ఉనాిరు, ఈనాడు ఈ నేరసుత లందరూ తలలు ద ంచు కొని నిలబడ్ి ఉనాిరు, 

అనుచరుల క్రవాలాలు ప్రవక్త (స) ఆదేశ్ానిక , ఆజఞ  ప్ూరతయిేయ లోప్లే తలలు 

నరక్డ్ానిక  వేచి ఉనాియి. అక్స్ామతుత గా ప్రవక్త (స) నోరు క్దులుతుంద , “ఖుర రష్ప 

ప్రజలారా! మీరే చెప్పండ్ి, ఈనాడు మీ ప్టి ఎలా ప్రవరితంచాల?” సమాధానం 

వసుత ంద , “ముహమమద్ నీవు మా మంచి స్ో దరుడవు, మంచి అని కొడుక్ువు”. 

అప్ుపడు ప్రవక్త(స) ఇలా అంటునాిరు, “యూసుఫ్(అ) హంిసలక్ు పాలపడి్న తన 
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స్ో దరులత్ో చెపలపన విధంగా నేనూ ఈనాడు మీత్ో చెబుతునాిను, ఈనాడు మీప ై 
ఎలాంటి ఆరోప్ణ లేదు, వెళ్ళండ్ి మీరందరూ సీతంతుర లు”. 

శతుర వులను పేరమించడమంటే, క్షమించడమంటే ఇదే. ఇస్ాి మ్ ప్రవక్త  
యొక్ూ ఆచరణా ప్ధం, అభలయస శిక్షణ. ఇద  కేవలం తియయటి మాటల వరకే, 
ఉత్ాసహ భరితమెైన ప్రసంగాల వరకే ప్రిమితం కాదు, ప్రప్ంచంలో సంఘటనగా 
ఆచరణగా ఉదావించింద . 

ఇతర ధరామలవారు తమ ప్రవక్తల వయవస్ాు ప్క్ుల సుమధుర, మనోహర 

ప్దాలవెైప్ు పలలుసూత  ఉంటలరు. మాటిమాటికీ వాటిని వలిసూత  ఉంటలరు. ఎందుక్ంటే 

అవి తప్ప వారివదూ  మరేమీ లేదు. కాని ఇస్ాి మ్ తన ప్రవక్త  యొక్ూ ప్దాల గురంిచే 

కాదు, ఆచరణ, స్ాంప్రదాయాల గురంిచి క్ూడ్ా సందేశం ఇసుత ంద . ముహమమద్(స) 

ఈ లోక్ం నుండ్ి ప్రమ ప్ద ంచి నప్ుడు ఇలా ఉప్దేశించారు, 

ِّ  م  كُ يفِّ  ُت ك  را تا  ِّ لا قا ال   (مسلم.)تِّ نه سُ  وا  اَّللِّ  ابا تا كِّ  ي 
నేను మీ మధి ర ండ్య పా్ధరన విషయలలను వ్దలి వెళతత నరిను,                                            

ద్ెైవ్గరంధం, నర ఆచరణర ప్ధం.(ముస్లా మ్) 

ఈ ర ండు ప్రధాన విషయాలు ఇప్పటి వరక్ు స్లు రంగా ఉనాియి. 

ఇనాి అలాి హ్ తీరుపద నం వరక్ు స్లు రంగా ఉంటలయి. అందువలేి  ఇస్ాి మ్ దెైవ 

గరంధంత్ో పాటు తన ప్రవక్త  స్ాంప్రదాయానిక  క్ూడ్ా విధేయత చూప్మని 

ఆదేశిసుత ంద .   

 (63-الحزاب .) ة  نا سا حا  ة  وا س  اُ  اَّللِّ  وُل سُ  را فِّ  م  كُ لا  نا كا  د  قا لا 
మీకటసం అలలా హ్ పా్వ్కత  జీవితంలో అతుితత మమ ైన ఆదరశం ఉంద్ి.(అల్అహాాబ్-

21)  
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సీయంగా ఇస్ాి మ్ తన ప్రవక్తను దెైవగరంధ ఆచరణా రూప్ంగా, 
ఆదరశంగా, మోడల్ గా ప్రదరిశసుత ంద . ప్రప్ంచంలో ఈ గౌరవం కేవలం ఇస్ాి మ్ 

ప్రవక్తకే ఉంద . ఎందుక్ంటే ఆయన విదాయభలయసంత్ో పాటు ఆచరణా విధానానిి 

క్ూడ్ా ముందుంచుతుంద . నమాజ్ ప్ధ్ుతి త్ెలయని వారిక  “ననుి నమాజ్ చేసూత  

ఉండగా చూస్లనటుు  మీరూ నమజ్ ఆచరించండ్ి” అని బో ధ ంచారు. భలరాయబిఢ్ఢల 

ప్టి మంచిగా వయవహరంిచాలని ఈ విధంగా బో ధ స్ాత రు, “భలరాయబిడాల ప్టి మంచిగా 
వయవహరించిన వారే మీలో అందరి క్నాి ఉతత ములు. నేను నా భలరాయబిడాల కొరక్ు 

మీ అందరిక్ంటే మంచివాడను”. చివరి హజ్ సందరాం, అంతిమ ప్రవక్త  చుటూు  

లక్షక్ు ప ైగా అనుచరులు. మానవులక్ు దెైవం తరప్ున చివరి సందేశం ఇలా అంద 

జేయబడుతుంద . “అరబ్ లోని మూఢనమమకాలు, మూఢాచారాలు, అంతం కాని 

పో రాటలల ప్రంప్రను ఈనాడు రదుూ  చేయడం జరిగింద . విదాయజాఞ నాలత్ో పాటు 

తన ఆచరణా విధానానిి చూప టుటం జరిగింద . 

ఈనాడు అరబ్ లోని ప్రతీకార రక్తపాతం అంత్ా రదుూ  చేయడం జరిగింద . 
అంటే మీరందరూ ప్రసపర హంతక్ులను క్షమించండ్ి. అందరిక్ంటే ముందు నేను 

నా క్ుటుంబలనిక  చెంద న రబీఅ బిన్ హారిస్ క్ుమారుని హతయను క్షమిసుత నాిను. 

అజాఞ నకాలం నాటి వడ్ీా  లావాదేవీలనిిటినీ ఈనాడు నేను రదుూ  చేసుత నాిను. 

అనిిటిక్ంటే ముందు నేను మా చినాిని అబలాస్ బిన్ అబుూ ల్ ముతత లబ్ వడ్ీా  
వాయపారానిి రదుూ  చేసుత నాిను”. 

ధనపరా ణాల తరాీత మూఢాచారాలను పాటించేవారు క్ూడ్ా ప్రజల 

మానమరాయదలను దృష్లులో ప టుు కొని వయవహరిస్ాత రు. ఇటువంటి వాటిని రదుూ  చేసే్ 

ధెైరయం చూపలత్ే తముమత్ాము రదుూ  చేసుకో వలస్ల వసుత ంద . ఎంత 

ప్రజానాయక్ుల ైనా సమాజంలో ఉని మూఢాచారాలను సంసూరించే ధెైరయం చాలా 
తక్ుూవ మంద  చేస్ాత రు. 
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ముహమమద్(స) ప్రజలక్ు సమానతీం గురించి బో ధ ంచారు. అరబ్ లో 
అందరిక్ంటే నీచులుగా బలనిసలు భలవించబడ్ేవారు. ప్రవక్త (స) సమానతీం, 

స్ో దరభలవం మొదల ైన భలవాలను ఆచరించి చూపారు. ఒక్ బలనిసను 

దతత ప్ుతుర నిగా చేసుక్ునాిరు. అరబ్ వరాా లోి  ప్రసపర మంచితనంలోని 

హెచుచతగుా లను క్ూడ్ా దృష్లులో ప టుు కోవటం జరిగేద . యుధ్ాు లోి  క్ూడ్ా తనక్నాి 

తక్ుూవ స్ాు యిక  చెంద న వయక తప ై క్రవాలం ఎతత డం క్ూడ్ా అవమానంగా 
భలవించేవారు, నీచరక్తం నా క్రవాలానిక  అంట క్ూడదని. కాని ప్రవక్త (స) ఇలా 
ప్రక్టించినప్ుడు, “ప్రజలారా! మీరంత్ా ఆదమ్ క్ుమారులు, ఆదమ్ మటిు  దాీరా 
సృష్లుంచబడ్ాా రు. నలివారిక  త్ెలివారిప ై, త్ెలివారిక  నలివారిప ై, అరబీక  అజమీప ై, 
అజమీక  అరబీప ై ఎటువంటి పరా ధానయత లేదు. మీలో అందరిక్ంటే అధ క్ంగా 
దెైవభీతి గలవారే మీలో అందరిక్ంటే ఉతత ములు”. ఈ బో ధనలు అక్స్ామతుత గా 
అందరినీ సమానంగా చేస్లవేస్ాయి. అయిత్ే ఉప్మానాల కొరత ఉండ్ేద . ఆ 

ఉప్మానాలను క్ూడ్ా ఆయనే ఆచరించి చూపారు. ఆ బలనిసను తన 

అతత క్ూతురిక చిచ వివాహం చేస్ారు. దతత ప్ుతుర ని నుండ్ి విడ్ాక్ులు ప ంద న స్వత రత్ో 
వివాహం అరబ్ లో నిష్లధ్ుంగా ఉండ్ేద . అంత్ేకాదు కేవలం ప్దాల సంబంధం 

ఉండ్ేద . దవనిక  ఆచరణలత్ో ఎటువంటి సంబంధం ఉండ్ేద కాదు. దవనివలి 

క్ుటుంబలలోి  చెడులు వాయపలంచి ఉండ్ేవి. వాటిని అరిక్టుడం తప్పని సరి అయియంద . 
కాని వాటిని అరిక్టేుందుక్ు ఆచరణ కావాల. ఇద  మానవుని ఆత్ామభిమానంత్ో 
సంబంధం క్లగి ఉంద . ఇద  చాలా క్షుమెైన ప్ని, ప్రవక్త(స) అడుగు ముందుక్ు 

వేస్ల దానిి ఆచరించి చూపారు. జ ైద్ బిన్ హారిస్ా నుండ్ి విడ్ాక్ులు ప ంద న జ ైనబ్ 

ను వివాహం చేసుక్ునాిరు. ఆనాటి నుండ్ి ఈ మూఢాచారం అరబ్ నుండ్ి 
అదృశయమయిపో యింద . సంఘటనల కొరత లేదు. ఉప్మానాల కొదువ లేదు.  

కాని సమయం చాలా తక్ుూవగా ఉంద . ఈనాడు నేను చాలా సమయం తీసుక్ునాి 

ననుక్ుంటలను. 
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సో దరధలలరా! నేను చెపలపన విషయాల వెలుగులో ఆదమ్ నుండ్ి ఈస్ా వరక్ు, 

స్లరియా నుండ్ి ఇండ్ియా వరక్ు ఉని సంసూరతల జీవిత చరితరలోి  ఇటువంటి 
ఆదేశ్ాల, ఆచరణల ఉప్మానాలు ఎక్ూడ్ెైనా క్నిపలస్ాత యా? వెతక్ండ్ి.  

సభికులలరా! మధురమెైన, మనోహరమెైన ప్లుక్ులు ప్లకే బో ధక్ులు, క్వులు 

తమ సభలోి  దెైవ పేరమను గురించి పేరకూనడం, అనవసరమెైన ప్రగలాాలు 

ప్లక్డం, వినిపలంచడం చేస్ాత రు. వీరి నానుడ్ి ఆధారంగానే చెటుు  తన ప్ళ్ళ దాీరా 
గురితంచబడుతుంద . వీరి జీవిత్ాలోి  దెైవ పేరమ ప్రభలవం ఉండ్ేదా? అరబుాల 

దెైవపేరమక్ు సంబంధ ంచిన చరితరలు చదవండి్. రాతుర లు గడుస్ాత యి. ప్రప్ంచమంత్ా 
నిదరపో తుంద , అతని క్ళ్ళళ జాగరణ చేసుత నాియి, చేతులు దెైవం ముందు చాచి 

ఉనాియి. నోరు దెైవానిి కీరితసుత ంద . హృదయం విలవిలలాడుతుంద . క్ళ్ళంట 

ఆశుర వులు కారుతునాియి. దెైవ పేరమక్ు నిదరశనం ఇదా లేక్ అదా? . 

ఈస్ా(అ) శిలువ ప ై ఎక ూంచబడ్ినప్ుడు “ఓ దేవా! ఓ దేవా! నీవు ననుి 

ఎందుక్ు విడ్ిచి పో యావు?” అని అనాిరు. కాని ముహమమద్(స) మరణావసులో 
ఉనిప్ుపడు చివరి శ్ాీస పవలుచక్ుంటూ “ఓ నా ప్రభూ! నా ఉతత మ మితుర డ్ా” అని 

అనాిరు. ఈ ర ంటిలో దేనిలో దెైవపేరమ క్నబడుతుంద .  
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7. పా్వ్కత  ముహమమద్(స) యొకక  సంద్ేశం . 

పేాక్షకులలరా! వెనుక్టి ప్రసంగాలోి  చారితరక్ స్ాక్షయయధారాల వెలుగులో మానవులోి  

కేవలం దెైవప్రవక్తల చరితరలే విధేయతక్ు, ఆదరాశనిక  తగినవని వివరించాను. 

వాటిలో క్ూడ్ా విశీంలో శ్ాశీత ఆదరశం కేవలం ప్రవక్త  ముహమమద్(స) దేనని 

సపషుప్రిచాను. ప్రవక్త  ముహమమద్(స) మాతరమే విశీంలో శ్ాశీత ఆదరశం 

కాగలరని అంటే ఆయన బో ధనలేమిటనే ప్రశి తల తుత తుంద . ఆయన ప్రప్ంచానిక  
ఏ సందేశం ఇచాచరు? దేనిి గురించి సందేశం ఇచాచరు? ఏ విషయాల సందేశం 

ఇవీటలనిక  ఆయన ను ప్ంప్డం జరిగింద ? ప్రప్ంచంలో అంతక్ు ముందు వచిచన 

ప్రవక్తల బో ధనలను ఆయన ఎలా సంసూరించారు? ఎలా ప్రిప్ూరుం చేస్ారు?.  

ప్రప్ంచంలో సమయానుస్ారం ప్రవక్తల దాీరా సందేశ్ాలు వసూత ఉనాియి. 

అవనీి ఒక్ ప్రత్ేయక్ పరా ంత్ానిక , ప్రత్ేయక్ కాలానిక  ప్రిమితమెై ఉండ్ేవి. వాటిని 

శ్ాశీతంగా భదరప్రిచే ఏరాపటు చేయబడ లేదు. చాలా కాలం తరాీత అవనీి 

సంక్లనం చేయబడ్ాా యి. వాటిలో మారుపలు చేరుపలు జరిగాయి. వాటి అరాు లు 

మారిచవేయబడ్ాా యి. వాటి చారితరక్ స్ాక్షయయలు లేవు. ఇదంత్ా కొనిి వందల 

సంవతసరాలోి  చేయబడ్ింద . అలాి హ్(త) వాటనిిటినీ త్ాత్ాూలక్ సందేశ్ాలుగా 
ప్ంపాడు. కాని ప్రవక్త  (స) దాీరా అలాి హ్ విశీవాయప్త , శ్ాశీత సందేశ్ానిి 

అందజేస్ాడు. అందువలేి  అద  అనిివిధాలా సురక్షితంగా ఉంద . ఉంటుంద  క్ూడ్ా. 
ఎందుక్ంటే దవని తరాీత మరే సందేశమూ వచేచ అవక్శం లేదు. అలాి హ్(త) 
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వెనుక్టి సందేశ్ాలోి ని దేనినీ, ఇద  ప్రిప్ూరుం చేయబడ్ిందని, దవని రక్షణా 
బలధయతలు నావి అని అనలేదు. ప్రప్ంచంలోని పరా చీన గరంధాలు, ధరామలు 

అదృశయమయాయయి. వాటి అదృశయమవడమే అవి ఒక్ సమయానిక  ఒక్ పరా ంత్ానిక  
ప్రిమితం అనడ్ానిక  స్ాక్షయం. ఇప్ుపడుని వాటిలో ఒకొూక్ూ దానిి వెదక్ండి్. వాటి 

ప్రిప్ూరుత, రక్షణా బలధయతల గురించి ఒక్ూ ప్దం క్ూడ్ా క్నబడదు. ప ైగా వాటిలో 
ఎనోి క్లపత విషయాలు, మారుపలు చేరుపలు క్నబడత్ాయి. 

మూస్ా(అ) ఇలా అంటునాిరు, “మీ ప్రభువు మీ మధయ మీ స్ో దరులోి  

నుండ్ే నాలాంటి ఒక్ ప్రవక్త  (స)ను ఉదావిస్ాత డు. మీరు ఆయనను చెవియొగిా  
వినుడు”.(ఇస్లత స్ాి 15-18), “నేను వారికోసం వారి స్ో దరులోి  నుండే్ నీలాంటి ఒక్ 

ప్రవక్తను ఉదావింప్జేస్ాత ను. నా ప్లుక్ును అతని నోటలి  వేస్ాత ను. నేనతనిక  
ఆదేశించిన దానిి అతడు వారిక  త్ెలుప్ుత్ాడు”. (ఇస్లత స్ాి 14-18). ఇద  మూస్ా 
త్ాను మరణించడ్ానిక  ముందు బనీఇస్రా యిళల్ త్ో చెపలపన విషయం. ఇంకా ఇలా 
అనాిడు, “దేవా స్వనా నుండ్ి వచాచడు, నయిళర్ నుండ్ి ఉదయించాడు, ఫారాన్ 

కొండల నుండ్ి వచాచడు, అతని క్ుడ్ి చేతిలో ఒక్ షరలఅతుత  ఉంద ”.(ఇస్లత స్ాి 20-

23) 

ప ైన పేరకూని త్ౌరాతు వాకాయలు మూస్ా లాంటి మరో ప్రవక్త  
రానునాిడని, తనత్ోపాటు ఒక్ జీవన విధానానిి క్ూడ్ా తీసుక్ువసుత నాిడని, 

ఆయన నోటిలో దేవుడు తన ఆదేశ్ాలు వేస్ాత డని త్ెలుప్ు తునాియి. అంటే 

మూస్ా(అ) దెైవదౌతయం, సందేశం శ్ాశీతమెైనవి కావని సపషుమవుతుంద . 

ఆ తరువాత అష్లయయా ప్రవక్త  వసుత నాిరని శుభవారత  తె్లుప్ుత్ారు. జోక్స్ 

షరలఅతుత , తీరపరా ంత దేశ్ాలు, దవవుల వరకే ఉండ్ేద . (40వ భలగం) మలాఖియలో 
ఇలా ఉంద , “చూడండ్ి, నేను నా ప్రవక్త  ను ప్ంప్ుత్ాను”, బనీఇస్రా యిళల్ క్ు 

చెంద న గరంధాల గురించి జబూర్ లో రానునివారి శుభవారతలు ఉనాియి. దవనివలి 



134 

 

ఇస్రా యిళల్ క్ు చెంద న ఏ గరంధమూ శ్ాశీతమెైనద , ప్రిప్ూరుమెైనద  కాదు. ఇంజీల్ 

ను చూడండ్ి, అద  ఇలా ప్రక్టిసుత ంద .  

“నేను నా తండ్ిరని ఆయన మీక్ు మరో ప్రవక్తను ప్రస్ాద ంచమని ఎలిప్ుపడూ 

మీత్ోనే ఉండ్ాలని అభయరిుస్ాత ను. (యూహనాి 14-16) కాని ఆ ప్రవక్త  రూహుల్ 

ఖుదుస్ ఆయనుి తండ్ిర నా పేరుత్ో ప్ంప్ుత్ాడు, అతడ్ే మీక్ు అనిి విషయాలు 

నేరుపత్ాడు, నేను మీక్ు నేరిపన వాటిని క్ూడ్ా మీక్ు గురుత చేస్ాత డు”. 

(యూహనాి-14-26) 

ఇంకా చాలా విషయాలు మీక్ు చెప్పవలస్లనవి ఉనాియి. కాని మీరు 

ఇప్ుపడు వాటిని భరించలేరు. కాని అతడు అంటే సత్ాయతమ వచిచ మీక్ు సతయ 
మరాా నిి గురించి అంత్ా వివరిసుత ంద . ఎందుక్ంటే అతడు వినిదంత్ా మీక్ు 

చెపాత డు.(యూహనాి-6-8)   

ఈ వాకాయలోి  ఇంజీలు సపషుంగా త్ాను చివరి దెైవగరంధం కాదని, ప్రిప్ూరుం 

క్ూడ్ా కాదని, మరో ప్రవక్త  వస్ాత డని, ఈస్ా సందేశ్ానిి ప్రిప్ూరుం చేస్ాత డని, 

ముహమమద్ సందేశం తరాీత మరో సందేశం రానునిదని త్ెలుప్లేదు. 

ముహమమద్ సందేశంలో లోప్ం లేదని, ఆయన సందేశం  ప్రిప్ూరు  మెైనదని 

సపషుప్రచింద . 

ا اا  ِّ  م  كُ ي  لا عا  ُت م  ما َ  اا  وا  م  كُ ينا دِّ  م  كُ لا  ُت ل  ما ك  اا  ما و  ل   (1-المائدة.) تِّ ما ع  ن

నేను ఈనరడ్య మీకటసం మీ ధరామనిి ప్రిప్ూరణం చేసాను,  

మీపెై నర అనుగరహానిి ప్ూరిత  చేసాను.(అల్ మలయ్యదహ్-3) 

ముహమమద్ అంతిమ ప్రవక్త , అంటే ప్రవక్తల ప్రంప్రను ప్ూరితచేస్ేవాడు. 
ఖుర్ఆన్ దవనిి గురించి స్ాక్షయం ఇసూత , నా దాీరా ప్రవక్తల ప్రంప్రను ప్ూరిత  
చేయడం జరిగిందని పేరకూంద . ఒక్ హదవసులో ఇలా ఉంద , గురుత ంచుకోండ్ి, నా 
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తరువాత ప్రవక్తల వరూ రారు. అనేక్ హదవసులోి  ఇలా ఉంద , నేను దెైవదౌతయ 
భవనంలోని చివరి ఇటుక్ను, ఖుర్ఆన్ మరో ప్రవక్త  వచచే ఎటువంటి అవకాశ్ానీి 

ఇవీ లేదు. క్నుక్ ప్రవక్త  ముహమమద్ చివరి ప్రవక్త  అని, శ్ాశీత ప్రవక్త  అని 

త్ేలపో యింద . అలాి హ్ (త) తన వాగాూ నానిి పేరకూంటూ దాని రక్షణా బలధయతలు 

క్ూడ్ా తీసుక్ునాిడు.  

మితుా లలరా! ముహమమద్ ప్రవక్త  సందేశం కాక్ుండ్ా మరే సందేశమెైనా విశీవాయప్త  
శ్ాశీత సందేశంగా వచిచందా? అనే ప్రశి తల తుత తుంద . బనీఇస్రా యిళల్ వదూ  
కేవలం బనీఇస్రా యిళల్ అని ఉంద . దెైవం కేవలం బనీఇస్రా యిళల్ దెైవం, అందువలేి   
దెైవసందేశ్ానిి అందజేయలేదు. ఈనాటి వరక్ు యూదుల ధరమం మూస్ా ధరమం 

బనీఇస్రా యిళల్ వరకే ప్రిమితమెై ఉంద . పరా చీన గరంధాలనిిటిలో కేవలం బనీ 

ఇస్రా యిళల్ నే సంబో ధ ంచడం జరిగింద . వారిని వారి క్ుటుంబ దెైవం వెైపే 
మలించడం జరిగింద . ఈస్ా (అ) క్ూడ్ా తన సందేశ్ానిి బనీఇస్రా యిళల్ నుండ్ి 
తపలపపో యిన వారి వరకే ప్రిమితం చేస్ారు. ఇతరులక్ు తన సందేశం వినిపలంచి 

పలలిల రకటటు  క్ుక్ూలక్ు వేయడంగా భలవించారు. భలరతదేశ్ానిక  చెంద న వేదాలు 

క్ూడ్ా ఇతరుల వరక్ు చేరలేదు. వారు తప్ప ఇతరులందరినీ వారు క్షూదుర లుగా 
భలవిస్ాత రు. అంత్ేకాదు వేదాల గురించి క్షూదుర ల చెవిలో ప్డ్ిత్ే , వారి చెవిలో స్వసం 

క్రిగించి పో యాల అనేద  వారి భలవన. 

ముహమమద్ సందేశం ప్రప్ంచంలో దెైవం తరప్ున మొదటి మరియు చివరి 

సందేశం. ఇద  నలివారు, త్ెలివారు, అరబుాలు , ఇతరులు, ప్రప్ంచ 

మానవులందరి కొరక్ు అవతరించబడ్ింద . దెైవం ఎలాగ రత్ే ప్రప్ంచానిక  దెైవమో, 

ప్రవక్త  క్ూడ్ా ప్రప్ంచమంతటికీ ప్రవక్త . ఆయన ప్రప్ంచ మంతటికీ కారుణయం, 

ఆయన సందేశం ప్రప్ంచమంతటికీ సందేశం. 

ِّ  وا هُ  ن  إِّ  ِّ ك   ذِّ َله ا ا ل  رى ّ ا مِّ عاّ  (00-النعام). ي 
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ఇద్ి పా్ప్ంచమంతటికీ హితబో ధ వ్ంటిద్ి.(అల్అన్ఆమ్-90) 

ِّ  كا با تا  لا ى نا اّله ا  انا قا ر  الفُ  ز  ِّ دِّ ب   عا َعا ا  ه ِّ  ونا كُ لِّ ا عا ل  ّ ا مِّ اّ وااتِّ وا  ,ايرً ذِّ نا  ي  ما ُ ُمل ُك اّسه ِّى لا ااّله
ر ضِّ 

ا
 (3-الفرقان) .ال

ఎనలేని శుభాలు గలవాడ్య, ఈ గీటటరాయ్యని తన ద్రసునిపెై అవ్తరింప్జేసాడ్య. 

సకల విశీవాసులకు హ చచరిక చేస్ేద్ిగా ఉండేటందుకు. ఆయన 

భూమలికాశ్ాల సామలా జాినికి పా్భువ్ు.(అల్ ఫురాఖ న్-1) 

ప్రవక్త(స) ప్రప్ంచానిక్ంతటికీ హెచచరించేవాడుగా వచాచరు. సూరహ్ ఆరాఫ్ లో 
ఇలా ఉంద ,  

ِّ  م  كُ لا إِّ  اَّللِّ  وُل سُ  را إن ِّ  اُس ا انله ها ي  اا يآ ل  ق   ِّ اا  ,ايعً جا ُ ّله  موتِّ سه ّا ُك ل  مُ  ى لا
 وا 

ا
 (348-العراف.)ضِّ ر  ال

ఓ మలనవ్ులలరా! నేను మీ అందరి వెైప్ునకు వ్చిచన అలలా హ్ సంద్ేశహరధనిి,                      

ఆయన భూమలికాశ్ాల సామలా జాినికి పా్భువ్ు.(అల్ఆరాఫ్-158) 

చూడండ్ి ఇందులో ముహమమద్(స) సందేశ వెైశ్ాలయం విశీమంత్ా 
వాయపలంచి ఉందని పేరకూనడం జరిగింద . అందరూ ఆయన ప్రిధ లో ఉనివారే. 

ا و  اُ وا  ِّ  حِّ   آنُ ر  ا القُ  هذا ىلا  ا
ُ
ِّ  م  كُ را ذِّ ن  ل  (30-النعام.)غا لا با  ن  ما  وا  هِّ ب

ఈ ఖుర్ఆన్ నరవెైప్ు ద్ెైవ్వాణి ద్రీరా ప్ంప్బడింద్ి, మిమమల్లి మరియు                                     

ఇద్ి చేరిన వారికి హ చచరించటానికి.(అల్అన్ఆమ్-19) 

ِّ  ةً  كفه َله إِّ  نكا ل  سا ر  ا اا ما وا  ا  اسِّ لنه ّ  (68-سبا) .ايرً ذِّ نا ا وا يً شِّ ب
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మేము నినుి మలనవ్ులందరి వెైప్ు శుభవారత  ఇచచేవానిగా,                                        
హ చచరించేవానిగా ప్ంప్ాము.(సబా-28) 

ధరామలనిిటిలో కేవలం ఇస్ాి మ్ మాతరమే శ్ాశీతమెైన అంతిమ, 

ప్రిప్ూరు , విశీవాయప్త మెైన ధరమమని ఈ రిఫర నుసల దాీరా నిరూపలంచబడ్ింద . 

సహీ ముస్లి మ్ లోని ఒక్ ఉలేి ఖనలో ప్రవక్త(స) ఇలా ప్రవచించారు, “నా 
క్ంటే ముందు ప్రవక్తలందరూ తమతమ జాతుల వెైప్ు ప్ంప్బడ్ాా రు. కాని నేను 

ప్రప్ంచ జాతులనిిటి వెైప్ు ప్ంప్బడ్ాా ను”. ఇద  మా వాదనక్ు మరింత బలానిి 

చేక్ూరుసుత ంద . అదేవిధంగా చారితరక్ ఆచరణా స్ాక్షయం మమమలి సమరిుసుత ంద . 
అసలు విషయం ఏమిటంటే ముహమమద్ సందేశం క్ూడ్ా ప్రిప్ూరుమనద , 
శ్ాశీతమెైనద , విశీవాయప్త మెైనద . అంటే సందేశ్ానిి త్ెచిచనవాడూ ప్రిప్ూరుు డ్ే. 
సందేశం విశీవాయప్త మెైనద , శ్ాశీత మెైనదవను. 

ఇప్ుపడు ఈ ప్రిప్ూరు , శ్ాశీత, విశీవాయప్త మెైన ప్రవక్త  యొక్ూ చిటుచివరి 
శ్ాశీతమెైన, విశీవాయప్త మెైన సందేశం ఏమిటి అనేప్రశి తల తుత తుంద . ఆయన 

ధరామలనిిటినీ క్లపల శ్ాశీత దెైవ ధరామనిి ప్రిప్ూరుం చేస్ాడు. అలాి హ్(త) 

అనుగరహానిి ప్ూరిత  చేస్ాడు.  

ప్రతీ మతంలో ర ండు భలగాలుంటలయి. ఒక్టి మానవుని హృదయంత్ో, 
మరకక్టి మానవుని శరలరం, ధనంత్ో సంబంధం ఉంటుంద . మొదటిద  విశ్ాీసంత్ో, 
ర ండవద  ఆచరణత్ో సంబంధం ఉంటుంద . ఆచరణ మూడు విధాలుగా ఉంటుంద . 
1) దెైవానిక  సంబంధ ంచినద , దవనిి ఆరాధన అంటలరు. 2) మానవుని ప్రసపర 

లావాదేవీలక్ు సంబంధ ంచినవి, వీటిని వ్ివ్హారాలు అంటలరు. వీటి అధ క్ భలగం 

చటలు లలో ఉంద . 3) మానవుని ప్రసపర సంబంధాలను నెరవేరాచల. వీటిని ఉతతమ 

గుణరలు అంటలరు. విశ్ాీస్ాలు, ఆరాధనలు, వయవహారాలు, సంబంధాలు, ఇవనీి 
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ధరమంలోని విధులే, ఈ నాలుగు ముహమమద్ సందేశం దాీరా ప్రిప్ూరుతక్ు 

చేరాయి. 

త్ౌరాతు మరియు ఇంజీలులో విశ్ాీస్ాల భలగం ప్ూరితగా అసపషుంగా ఉంద . 
ఇందులో దెైవం ఉనిక , ఏక్తీం గురించి ఉంద . కాని స్ాక్షయయధారాలు లేవు, అదే 
విధంగా మానవుడు దేవునిి గురుత ప్టుటలనిక  కావలస్లన గుణగణాలు క్ూడ్ా ఈ 

ర ంటిలో లేవు, దేవుని ఏక్తీం తరువాత దెైవదౌతయం ఉంద . దెైవదౌతయం గురించి 

దాని వాసత వం, దెైవవాణి, సంభలషణ వివరణ, ప్రవక్తల స్ాు నం, ప్రతి జాతిలో ప్రవక్తలు 

రావటం, ప్రవక్తల విధులు, ప్రవక్తలను ఏ విధంగా స్వీక్రించాల, ప్రవక్తల సుశీలత 

మొదల ైన విషయాలనీి ముహమమద్ సందేశ్ానిక  ముందు గరంధాలలో లేనేలేవు. 
ప్రతిఫలం, శిక్ష, నరక్ం, సీరాం, తీరుపద నం, విచారణ, ప్రళ్యం, ప్రలోక్ జీవితం 

మొదల ైన వాటిగురించి త్ౌరాతులో అసపషు  మెైన నిదరశనాలు ఉనాియి. 

ఇంజీలులో ఒక్ యూదుని ప్రశిక్ు సమాధానంగా ఈ ప్రధాన విషయాల గురించి 

ఒక్టి లేక్ ర ండు వాకాయలు దొ రుక్ుత్ాయి. మరో ర ండు వాకాయలు సీరాం, నరక్ం 

గురించి ఉనాియి. అయిత్ే ప్రవక్త  ముహమమద్(స) సందేశంలో ప్రతి విషయానిి 

గురించి సపషుంగా ఉంద .  

దెైవదూతల గురించి త్ౌరాతులోనూ ఉంద , కాని అసపషుం. త్ౌరాతులో 
ఒకోూస్ారి దెైవానిి గురించి ప్రస్ాత వించబడుతుందా లేక్ దెైవదూతల గురించి 

ప్రస్ాత వించబడుతుందా అనేద  త్ెలుసు కోవటం క్షుం అవుతుంద . ఇంజీలులో 
ఒక్రిదూ రి దెైవదూతల పేరుి  ఉనాియి. అక్ూడ రూహుల్ ఖుదుస్ జిబరయిళల్ (అ) 

గురించిన వాసత వం ఎంత అసపషుంగా ఉందంటే దెైవదూత అని చెప్పలేము లేదా 
దెైవం అనీ చెప్పలేము. ర ండూ చెప్పగలగేలా ఉంటుంద . కాని ముహమమద్ 

సందేశంలో దెైవదూతల వాసత విక్త సపషుంగా ఉంద . అందులో వారి స్ాు నానిి 

నిరుయించడం జరిగింద . వారి బలధయతలూ చూప్డం జరిగింద . అలాి హ్ త్ో, 
ప్రవక్తలత్ో, విశీంత్ో వారిక  ఉని సంబంధం వివరించి పేరకూనడం జరిగింద . ఇదే 
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ముహమమద్ సందేశ్ానిక  విశ్ాీస్ాలోి  ఉని ఆ ప్రిప్ూరుత. రండ్ి! ఇప్ుపడు 
ఆచరణలను ప్రిశీలదాూ ం.  

ఆచరణలోి  మొదటి భలగం ఆరాధనలు, త్ౌరాతులో ఖురాానీ 

(సమరపణ)క్ు సంబంధ ంచిన సుదవరఘ చరచ మరియు నియమనిబంధనల గురించి 

వాయఖాయనాలు ఉనాియి. ఉప్వాస్ాల గురించి క్ూడ్ా పేరకూనడం జరిగింద . 
పరా రునలు క్ూడ్ా ఉనాియి. బెైతులాి హ్(అలాి హ్ గృహం) పేరు క్ూడ్ా వచిచంద . ఈ 

విషయాలనీి అసపషుంగా ఉనాియి. వాటిప ై ప్రజల దృష్లు  క్ూడ్ా ప్డదు. 

అందువలేి  వారు తిరస్ాూరభలవంత్ో చూస్ాత రు. ఆరాధనల విభజన లేదు, 

నియమాలు పేరకూనబడ్ాా యి. అంత్ేకాదు వాటి సమయాల వివరణ క్ూడ్ా 
సపషుంగా లేదు. దెైవసమరణ, పరా రునల ప్టి ఒక్ ప్ధ్ుతి ప్రకారం శిక్షణ ఇవీబడలేదు, 

దాసునిక  ఒక్ూ దుఆ అయినా నేరపబడలేదు. 

జబూర్ లో పరా రునలు, వినిపాలు చాలా ఉనాియి. కాని ఆరాధనా 
ప్ధ్ుతులు, నియమాలు, సమయాలు, ఇతర షరతుల వివరాలు ఏవీలేవు. ఇంజీల్ 

లో ఆరాధనల గురించి ప్రస్ాత వనే లేదు. ఒక్ చోట ఈస్ా(అ) నలభెై రోజులు 

ప్సుత లుండటలనిి గురించి పేరకూనడం జరిగింద . దానిి ఉప్వాసం అనుకోండ్ి. నీ 

శిషుయలు ఉప్వాస్ాలు పాటంిచర ందుక్ు అనే యూదుల అభయంతరం క్ూడ్ా 
ఇంజీలులో ఉంద . ఉరి తీయబడ్ిన రాతిర దుఆ చేస్ారని ఉంద . అక్ూడ్ే ఒక్ దుఆ 

నేరపబడ్ింద . కాని ఇతర ఆరాధనల ప్రస్ాత వనే అక్ూడ లేదు. కాని ఇస్ాి మ్ 

సందేశంలో ప్రతి విషయం సపషుంగా ఉంద , నమాజు, ఉప్వాస్ాలు, హజీ్, 

ఆరాధనలు, ప్ధ్ుతులు, దెైవధాయనం, పరా రునలు, నమాజు వేళ్లు, ప్రతి ఒక్ూదాని 

వివరాలు, పాపాల క్షమాప్ణ, ప్శ్ాచత్ాత ప్ం, చింతన, మొదల ైన వాటనిిటి గురంిచి 

శిక్షణ ఇవీ బడ్ింద . ఇవనీి దెైవం వరక్ు చేరేచ స్ాధనాలు. 
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ఆచరణ ర ండవ భలగం వయవహారాలు దేశం, సమాజంలోని చటలు లు ఈ 

భలగం మూస్ా(అ) సందేశంలో చాలా సపషుంగా వివరంగా ఉంద . ముహమమద్ 

సందేశం క్ూడ్ా దానిి కొనస్ాగిసుత ంద . కాని ఈ చటలు ల క్ఠినత్ాీనిి తగిాంచింద . 
దానిి జాతీయ చటుస్ాు యి నుండ్ి విశీవాయప్త  చటుస్ాు యి క్లపంచింద . దాని 

ప్రిప్ూరుతక్ు కావలస్లన వాటనిిటినీ చేరిచంద . జబూర్ లో, ఇంజీలులో ఈ జీవిత 

విధానంగాని, చటలు లుగాని లేవు. విడ్ాక్ులు మొదల ైనవాటి గురించి ఒక్టి ర ండు 
ఆదేశ్ాలు ఉనాియి. కాని విశీవాయప్త  ధరమంలో రాజాయనిక , సమాజానిక  కావలస్లన 

చటలు ల అవసరం ఎంతయినా ఉంద . వాటనిిటినీ సమక్ూరచడం తప్పనిసరి 

అయింద . ఈస్ా(అ) సందేశంలో ఇవి ఉండ్ేవి కావు. అందువలేి  క రైసత వ జాతులు 

విగరహారాధక్ుల ైన యూనానీ, రూమీ జాతుల నుండ్ి రుణంగా త్ెచుచక్ునాియి. 

కాని ముహమమద్ సందేశంలో వీటిలోని ప్రతిభలగం ప్రిప్ూరుంగా ఉంద . ఎలాంటి 

నియమ నిబంధనలను ఏరపరచిందంటే, సమయానుక్ూలంగా ధారమిక్ ప్ండి్తులు, 
విదాీంసులు కొతత  అవసరాల కోసం సమసయల కోసం ప్రిష్టాూరం వెతుక్ుతూ 

ఉంటలరు. క్నీసం వెయియ సంవతసరాల వరక్ు ఇస్ాి మ్ ప్రిపాలన చేస్లంద , అనేక్ 

స్ామాూ జాయలు స్ాు పలంచింద . అవనీి ఈ చటలు ల ప ైనే ఆధారప్డ్ి ఉనాియి. ఇప్ుపడు 
క్ూడ్ా ఇంతక్నాి మంచి చటలు లు ప్రప్ంచం చూప టు  లేక్పో యింద . 

ఆచరణలో మూడవ భలగం సదుా ణాలు, త్ౌరాతులో కొనిి ఆదేశ్ాలు 

మాతరమే ఉనాియి. వీటిలో 7 ప్రధాన ఆదేశ్ాలు ఉనాియి. 1. తలిదండుర ల 

విధేయత వదల మిగత్ా 6 వయక తగత ఆదేశ్ాలే. 2. నువుీ హతయ చేయక్ు 3. నువుీ 

దొంగతనం చేయక్ు 4. నువుీ వయభిచారం చేయక్ు 5. నీ త్ోటి స్ో దరునిప ై అసతయ 
ప్రమాణం చేయక్ు 6. నీవు నీ ప రుగువాని భలరయప ై క్నుి వేయక్ు 7. నువుీ 

ప రుగువాని ధనంప ై క్నుి వేయక్ు. వీటిలో 6వ ఆదేశం 4వ ఆదేశంలో, 7వ 

ఆదేశం 3వ ఆదేశంలో ఉనాియి. అందువలి నెైతిక్ గుణాలు నాలుగే మిగిలాయి.  
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ఇంజీల్ లో క్ూడ్ా ఈ ఆదేశ్ాలనీి పేరకూనడం జరిగింద . వీటిత్ో పాటు 

ఇతరులను పేరమించమని క్ూడ్ా బో ధ ంచబడ్ింద . త్ౌరాతు క్నాి ఇందులో 
ఆదేశ్ాలు అధ క్ంగా ఉనాియి. కాని ముహమమద్ సందేశం ఒక్ూ చుక్ూను 

సముదరం చేస్లవేస్లంద . అనిిటిక్ంటే ముందు అద  తన 12 మూల సూత్రా లను 

నిరుయించింద . ఇవి మేరాజ్ లో దెైవసనిిధ  నుండ్ి ప్రదానం చేయబడ్ాా యి. ఇవి 

సూరహ్ ఇస్రా లో ఉనాియి. ఈ 12లో నుండ్ి 11మానవ సదుా ణాలు, ఒక్టి 

ఏక్త్ాీనిక  చెంద నద . 11లో నుండ్ి 5 వయక తగతమెైనవి, 5 ఇతరులత్ో 
సంబంధ ంచినవి, 1 ర ంటికీ సంబంధ ంచినద .  

1. తలిదండుర లను గౌరవించు, విధేయత పాటించు 2. నీప ై హక్ుూగలవారి 
హక్ుూలను చెలించు 3. అనాధలప్టి మంచిగా ప్రవరితంచు 4. తూనిక్లోి , కొలతలోి  

నాయయంగా ప్రవరితంచు 5. వాగాూ నానిి నెర వేరుచ, దానిి గురించి నినుి 

విచారించడం జరుగుతుంద . ఈ ఐదు ప్రసపర బలధయత గలవి. 

1. నీ సంత్ానానిి హతయ చేయక్ు 2. అనాయయంగా ఇతరులి చంప్క్ు 3. 

వయభిచారం దగారక రనా పో క్ు 4. త్ెలయని విషయం వెంటప్డక్ు 5. భూమిప ై 
అహంకారంగా ప్రవరితంచక్ు. ఈ ఐదు వయక తగతమెైనవి.  

ఒక్టి ర ంటిక  సంబంధ ంచినద . దుబలరా ఖరుచ చేయక్ు అంటే ఖరుచ 

చేయడంలో మిధేయ మారాా నిి అనుసరించు. వీటిని బటిు  ముహమమద్ సందేశంలో 
ప్రిప్ూరు  సందేశం ఎందుక్ు ఉందో  త్ెలుసుత ంద . ఈ సందేశం ప్రధాన ఆదేశ్ాలను 

నిరుయించింద , వాటిని ప్ూరిత  చేస్లంద , అంత్ేకాదు సదుా ణాలక్ు సంబంధ ంచిన 

ఒకొూక్ూ విషయానిివిపలప చెపలపంద . మానవుని ఒకొూక్ూ యోగయతను వివరంిచింద . 
మానవుని ఒకొూక్ూ బలహీనతను బహిరాతం చేస్లంద . మానస్లక్ వాయధులను 

పేరకూని, వాటి చిక తసను క్ూడ్ా చూప టిుంద . ఇదవ ఆ ప్రిప్ూరు  ఆచరణ. దవనిి 

ముహమమద్ సందేశం దాీరా ప్రిప్ూరుం గావించ బడ్ింద . 
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ఇస్ాి మీయ బో ధనల విశ్ాలమెైన దస్ాత వేజును ర ండు ముక్ూలోి  చెపాపలంటే 

వాటిని మనం విశ్ాీసం మరియు సత్ాూరాయలుగా చెప్పవచుచను. ఈ ర ండ్ే 
ఇస్ాి మీయ బో ధనలనిిటికీ వరితస్ాత యి. ఖుర్ఆన్ లో వీటివలేి  స్ాఫలయం 

స్లధ్ ు సుత ందని పేరకూనటం జరిగంిద . అంటే మనం ధృడవిశ్ాీసం క్లగి ఉండ్ాల. చేస్ే 
క్రమలు సత్ాూరాయలుగా ఉండ్ాల. స్ాఫలయం కేవలం విశ్ాీసం, సత్ాూరాయల ప ైనే 
ఆధారప్డ్ి ఉందని, ఖుర్ఆన్ లో అనేక్ చోటి గురుత  చేయడం జరిగంిద . ఇక్ూడ నేను 

కేవలం ముహమమద్ సందేశం విశ్ాీస్ాల, సత్ాూరాయల ప్టి చేస్లన క్ృష్ల గురించి 

చరిచస్ాత ను. ఇద  మానవ అప్రాధాలను సంసూరించింద . అసంప్ూరు  ధరామనిి 

ప్రిప్ూరుం చేస్లంద . తప్ుపడు ఆలోచనలను దూరం చేస్లంద . వీటివలి మానవతీం 

నీచ స్లుతిక  ద గజారిపో యి ఉండ్ేద .  

1. ఈ పరా ధమిక్ సమసయలోి  ముహమమద్ సందేశం దాీరా ముందుక్ు వచిచన 

సమసయ విశీంలోని సృష్లు త్ాలోి  మానవుని స్ాు నం, ఇదే ఏక్త్ాీనిక  ప్రధానమెైనద . 
ఇస్ాి మ్ క్ు ముందు మానవుడు సృష్లు త్ాలోి  తనుిత్ాను హీనంగా భలవించేవాడు. 
రాళ్ళక్ు, కొండలక్ు, సముదరా లక్ు, ప్చచని చెటిక్ు, వరాి నిక , అగిి క , అడవులక్ు, 

విషసరాపలక్ు, సంహాలక్ు, స్ాధు జంతువులక్ు, సూరుయనిక , నక్షత్రా లక్ు, 

అంధకార చీక్టిక్ు, భయంక్ర దృశ్ాయలక్ు భయప్డ్ేవాడు, లాభలలు కోరుతూ 

వాటిని ప్ూజించేవాడు. వాటి ముందు తన తలను వంచేవాడు. ప్రవక్త  
ముహమమద్(స) వచిచ ప్రప్ంచానిక  “ఓ ప్రజలారా! వీటిలో ఏవీ మీ ప్రభువులు 

కారు. మీరు వాటి ప్రభువులు, వాటిని మీకోసం సృష్లుంచడం జరిగింద . మీరు 

వాటికోసం సృష్లుంచబడలేదు. అవి మీ ముందు తలవంచి ఉనాియి. మీర ందుక్ు 

వాటి ముందు తలలు వంచుతునాిరు. ఓ మానవులారా! మీరు ఈ విశీంలోని 

దేవుని ప్రతినిధులు, అందువలి వీటనిిటినీ మీక్ు అప్పగించడం జరిగింద . 
మిమమలి వాటిక  అప్పగించలేదు. అవి మీకోసం, మీరు వాటికోసం కాదు” అని 

పేరకూనడం జరిగింద .   
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ِّ  كا ب  را  الا قا  ذ  إِّ  ِّ لا ما ل  ّ  ئ
 فِّ  ل  اعِّ  جا نِّ إِّ  ةِّ كا

ا
 (10-ابلقرة.) ةً يفا لِّ ُا  ضِّ ر   ال

నేను భువిలో ఒక పా్తినిధిని సృష్లోంచబో తునరిను, అని న్న పా్భువ్ు                                          

తన దూతలత్ో అనిప్ుపడ్య.(అల్ బఖరహ్-30) 

ِّ  وا هُ وا   فِّ  فا لئِّ ُا  م  كُ لا عا ى جا اّله
ا
 (324-النعام.)ضِّ ر   ال

ఇంకా ఆయనే మిమమలిి భూమిపెై తన పా్తినిధిగా చేసాడ్య.(అల్అన్ఆమ్-

165) 

ఈ ప్రతినిధ  ప్దవి ఆదమ్ క్ు ఆదమ్ సంత్ానానిక  గౌరవం, ఔనితయం 

ప్రస్ాద ంచింద . నిససందేహంగా మేము ఆదమ్ సంత్ానానిక  ఔనిత్ాయనిి 

ప్రస్ాద ంచాము. ఇటువంటి మానవుడు తనక్ంటే చిని వార ి  ముందు తల వంచు 
తునాిడ్ా? ఈ ప్రప్ంచమంత్ా మీకోసం ఏరాపటు చేయబడ్ిందని ఇస్ాి మ్ బో ధ ంచింద . 

ا اا    را تا  م  ّ
ا
 ا فِّ ما  م  كُ لا  را خه سا  اَّللا  نه أ

ا
 (24-جال.)ضِّ ر   ال

ద్ెైవ్ం భూమిలో ఉనిదంత్ర మీకటసమే సృష్లోంచరడ్నే విషయలనిి మీరధ 
గురితంచలేద్ర?అల్ హజా్మ65 

ِّ  وا هُ  ُا اّله  ا فِّ ما  كم  قا لا ى 
ا
ِّ  ضِّ ر   ال  (60-ابلقرة.)ا عً ي  جا

ఆయనే భూమిలో ఉనివాటనిిటిన్న మీకటసం సృష్లోంచరడ్య.(అల్ బఖరహ్-29) 

 ل  خ   ام  ع  ن  ال  و  
(5-النحل.)ع  اف ن  م   و   ء  ف  ا د  يه  ف  م  ك  ا ل  ه  ق   

జంతువ్ులను కూడర మీ కటసమే సృష్లోంచరడ్య, మీరధ వాటి ఉనిి,                                            

ఇంకా అనేక లలభాలు ప్ ంద్రలని.(అనిహా్-5) 
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ِّ  وا هُ  ا  هُ ن  مِّ  م  كُ لا  اءً ما  اءِّ ما اّسه  نا مِّ  لا زا ن  ى اا اّله ُ  يهِّ فِّ  ة  را جا شا  هُ ن  مِّ  وا  اب  شا  . ونا يمُ سِّ ت

ِّ  م  كُ لا  ُت بِّ ن  يُ     وا  لا ي  خِّ نله ا وا  ونا تُ ي  اّزه  وا  عا ر  اّزه  هِّ ب
ا
ِّ  ن  مِّ  وا  ابِّ نا ع  ال

-انلحل.) اتِّ را ما اله  ُُ 

30,33)  
ఆకాశం నుండి మీకటసం న్నళళను కురిపలంచేవాడ్య ఆయనే, ఆ న్నటిని మీరూ 

తనివితీరా త్రా గుత్రరధ,     ఆ న్నటివ్లా మీ ప్శువ్ులకు కూడర మేత 

మొలుసుత ంద్ి. ఆయన ఆ న్నటి ద్రీరా ప్ లలలను   ప్ండిసాత డ్య. జ ైతూను, 

ఖరూా రం, ద్రా క్ష ఇంకా రకరకాల ఇతర ప్ండా్ను ప్ండిసాత డ్య.(అనిహా్-10,11) 

ِّ  اتر را خه سا مُ  وما جُ انل   وا  را ما القا  وا  سا م  اّشه  وا  ارا ها انله  وا  لا ي  اّله  م  كُ لا  را خه سا  وا   ب
ا
ِّ رِّ م  أ -انلحل.)ه

36) 
ఆయన మీ మేలు కటసం రాతిాన్న, ప్గలునూ, సూరధిన్ని, చందుా న్ని మీకు 

వ్శప్రిచరడ్య. నక్షత్రా లు కూడర ఆయన ఆజావ్లానే మీకు వ్శమ ై 
ఉనరియ్య.(అనిహా్-12) 

ِّ  وا هُ  وا  ا  را ح  ابلا  را خه ى سا اّله  لِّ
 
  ا وا يا رِّ ا طا مً لا   هُ ن  وا مِّ لُ كُ أ

ا   اها ونا سُ با ل  تا  ةً يا ل  حِّ  هُ ن  وا مِّ جُ رِّ خ  تا س  ت
ُِّ وا ما  كا ل  ا الفُ را تا  وا  ا وا  يهِّ فِّ  وا  را ا ا  م  كُ له عِّ لا وا  هِّ لِّ ض  فا  ن  وامِّ غُ تا ب  لِّ  (32-انلحل.) ونا رُ كُ ش  ت

సముద్రా నిి మీ స్ేవ్కటసం వినియోగించినవాడ్య ఆయనే, ద్రని నుండి మీరధ 
త్రజా మలంసానిి తీసుకొని తినేందుకు, మీరధ ధరించే ఆభరణరలను ద్రని నుండి 
వెలికి తీసుకునేటందుకు, సముదాం రొముమను చీలుచతూ ఓడ్ ప్యనించటాన్ని 

మీరధ చూసాత రధ, ఇదంత్ర ఎందుకంటే మీరధ మీ పా్భువ్ు అనుగరహానిి 

అనేీష్లంచరలని, ఆయనకు కృతజాులుగా మ లగాలని(అనిహా్-14) 
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ఈ వాకాయల దాీరా మానవుడు విశీనాయక్ుడని, దెైవ ప్రతినిధ  అని 

ముహమమద్ సందేశం సపషు  ప్రిచింద . ఈ వాసత వం త్ెలస్లన తరాీత మానవుడు 
ఇతరుల ముందు తల వంచడం సమంజసమా!. 

అమాయక్ మానవులు ప్రసపరం దెైవాలుగా భలవించుక్ుంటునాిరు. 

ప్ండ్ితుల ైనా, పామరుల ైనా, జాఞ నుల ైనా, అజాఞ ను ల ైనా అందరూ తమను 

ఆరాధుయలుగా ప్రదరిశసుత నాిరు. ఇద  క్ూడ్ా మానవ త్ాీనిక  అవమానమే. 
ముహమమద్ సందేశం దవని వేరళ్ళను కోస్లవేస్లంద . 

 

 (22-آل عمران.) اَّللِّ  ونِّ دُ  ن  ا مِّ ابً با ر  ا اا ًض ع  ا با نا ُض ع  وا با ذُ خِّ ته  يا َلا وا 

మనం అలలా హ్ ను వ్దలి ప్రసపరం పా్భువ్ులుగా చేసుకటకూడ్దు. 

ఆలిఇమలా న్64 

  يا َلا وا 
 
ِّ لا وا اّما ذُ خِّ ته َا  ن  اا  م  كُ رُ مُ أ  ئ

ِّ بِّ انله  وا  ةا كا  (80-آل عمران.)ا ابً با ر  اا  يا ي 

ఏ పా్వ్కత  అయ్యనర ద్ెైవ్దూతలను, పా్వ్కతలను పా్భువ్ులుగా                                         
భావించండ్ని ఆద్ేశించడ్య.(ఆలిఇమలా న్-80) 

మానవతీం ఎంత గకప్పతనం క్లగి ఉందంటే, మానవుని నుదురు 

అలాి హ్ తప్ప ఇంక వరి ముందు తల వంచదు. అంత్ే కాదు మానవుడు కేవలం 

అలాి హ్ ముందే చేతులు చాచుత్ాడు. అలాి హ్ తప్ప ఇతరు ల వీరూ ఇవీలేరు, 

తీసుకోలేరు. 

ఈ ముహమమద్ సందేశ్ానిి ముందుంచి ఏక్తీం విషయానిి గురించి 

ఆలోచించండ్ి. మానవతీ స్ాు నం ఎంత గకప్పదో  మీకే తె్లుసుత ంద . త్ౌహీద్ విషయం 

క్ూడ్ా ఎంత వివరంగా ఉందో  త్ెలుసుత ంద . ఇక్ూడ దెైవానిక  ఎవరూ స్ాటిలేరు. 
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అధ కారం ఆయనదే, ప్రభుతీం ఆయనదే, ఆజఞలు, ఆదేశ్ాలు ఆయనవే. ఆయన 

స్లంహాసనం నుండ్ి భూమి వరక్ు ఆకాశం నుండ్ి భూమి వరక్ు ఆయన ఆదేశమే 
చెలుి తుంద . 

మితుా లలరా! ఒక్ వయక త  దెైవప్రతినిధ గా ఉంటూ దెైవేతరుల ముందు తల 

వంచగలడ్ా? చెప్పండ్ి చీక్టటైనా, వెలుగ రనా, గాల ైనా, నీర రనా, రాజ ైనా,శతుర వెైనా, 
అడవుల ైనా, కొండల ైనా, నేల ైనా, సముదరం అయినా ఒక్ ముస్లి మ్ అలాి హ్ ను 

వదల ఇతరులక్ు భయప్డగలడ్ా? కొంచం ఈ మానస్లక్ శిక్షణల నెైతిక్ బలానిి 

చూడండ్ి. ముహమమద్(స) సందేశం ఔనిత్ాయనిి చూడండ్ి. 

2. ముహమమద్ ప్రవక్త  యొక్ూ ర ండవ ప్రధాన సూతరం ఏమిటంటే మానవుడు 
సహజంగా ప్రిశుధ్ుంగా, నిరప్రాధ గా ప్ుడత్ాడు. అయితే్ ఈ మానవుడ్ే తన 

క్రమల దాీరా దెైవదూత లేదా ష్ ైత్ాన్, పాపాతుమడు లేదా ప్ుణాయతుమడు 
అవుత్ాడు. తన త్ెలిని ప్త్రా నిి నలిగా లేదా త్ెలిగా చేసుక్ుంటలడు. ఇవనీి 

ముహమమద్ (స) దాీరా లభించడం గకప్ప సంత్ోషక్రం, శుభక్రం. చెైనా, బరామ, 

భలరతదేశంలోని ధరామలనీి ప్ునరీనమ అనే మూఢనమమకాలక్ు గురయి 

ఉనాియి. యూనాన్ క్ు చెంద న కొందరు వెైదుయలు క్ూడ్ా ఈ అభిపరా యాల ప్టి 

ఏకాభిపరా యం క్లగి ఉనాిరు. ఈ మూడవ నమమక్ం మానవత్ాీనిి నీచస్లు తిక  
ద గజారిచంద . అంత్ేకాదు వీప్ుప ై చాలా ప దూ  బరువును మోపలంద . మానవుని ప్రతి 

విషయం అంతక్ు ముందు క్రమ ఫలతంగా చూప టిుంద . అతని జీవిత్ానిి మరో 
జీవితం చేతిలో ప టిుంద . ఈ నమమక్ం ప్రకారం ర ండవస్ారి జనిమంచడం పాపాల 

కారణంగా అని ధృవీక్రించింద . క రైసత వం క్ూడ్ా మానవుని ఈ భలరానిి తగిాంచలేదు 

ప ైగా ప ంచింద . క రైసత వధరమం ప్రతి మానవుడు తన తండ్ిర పాపాల కారణంగా 
పాపాతుమడని తీరామనించింద . అతడు ఎటువంటి పాప్ం చేయక్పో యినా సరే. 
అందువలి మానవుల విముక తక  మానవుడు కానివారి అవసరం ఉంద . అతడు తన 

పరా ణం త్ాయగంచేస్ల మానవుల తరప్ున ప్రిహారంగా వయవహరిస్ాత డు. 



147 

 

కాని ముహమమద్(స) వచిచ ఓ మానవులారా! మీరు మొదటి జీవితం వలి 

ఇలా ప్ుటులేదని, మీ తండ్ిర పాపాలవలి క్ూడ్ా ఇలా జరగలేదని, మీరు సహజంగా 
క్ళ్ంక్ం లేక్ుండ్ా జనిమంచారని, ఇప్ుపడు మీరు మీ ఆచరణల దాీరా మీ 

జాతకానిి మంచిగా లేదా చెడుగా మారుచకోగలరని శుభ వారతలు ఇచాచరు. 

ِّ  وا   ِّ ا ابلا هذا  وا  يِّ ينِّ سِّ  ورِّ طُ وا  ونا يتُ اّزه وا  يِّ ال    لا
ا
 نِّ سا ح   اا فِّ  انا سا ن  ا الِّ نا ق  لا ُا  د  قا لا  , يِّ مِّ ال

  اهُ نا د  دا را  مه ثُ   , يمر وِّ ق  َا 
ا ِّ  َله إِّ  يا لِّ افِّ سا  لا فا س  ا -1-الي.) تِّ الِّ وا اّصه لُ مِّ عا  وا وا نُ آما  ينا اّله

6) 

అతీత న్,జ ైతూన్ ల సాక్షి! స్ీనర ప్రీతం సాక్షిగా! ఈ శ్ాంతి నగరం సాక్షి! మేము 

మలనవ్ునిి అదుుతమ ైన ఆకారంలో సృష్లోంచరము. తరధవాత మేము అతనిి 

వెనకిక తిాపలప న్నచరతి న్నచుడ్యగా మలరిచ వేశ్ాము. అయ్యత్ే విశీస్లంచి 

సత్రకరాిలు చేస్ేవారధ తప్ప.(అతీత న్-1-6) 

 ا فا اها وه ا سا ما وا  سر ف  نا وا 
ا
 ن  ما  ابا ُا  د  قا ا وا ها ّكه زا  ن  ما  حا لا ف  اا  د  قا  ,ااها وا ق  َا ا وا ها ورا جُ ا فُ ها ما ها ّ  أ

 (10-7-اّشمس.)ا اها سه دا 

మలనవాతమ సాక్షి! ఆ  ఆతమనుతీరిచద్ిద్ిద  ఆపెై ద్రనికి సంబంధించిన మంచీ 

చెడ్యలను ద్రనికి త్ెలియజేస్లనవాడి సాక్షి! నిశచయంగా తన ఆతమను ప్రిశుధ్ు  
ప్రచుకుని వ్ికిత  సఫలుడ్యలిడ్య. ద్రనిని అణచివేస్లనవాడ్య 

విఫలుడ్యలిడ్య.(అషషమ్స-7-10) 

ِّ ا ُا نه ا ِّ  ,ا يً صِّ ا با يعً مِّ سا  اهُ نا ل  عا جا فا  يهِّ لِّ تا ب  نا  اجر شا م  اا  ن  مر  ةر فا ط  نُ  ن  مِّ  انا سا ن  ا الِّ نا ق  لا ا   اهُ ينا دا ا ها نه ا
ِّ  يلا بِّ اّسه  ِّ ا وا رً اكِّ ا شا مه ا  (3-2-ادلهر) .ا ورً فُ ا كا مه ا
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మేము మలనవ్ునిిప్రీక్షించటానికి అతనిి ఒక మిశరమ వీరిబిందువ్ుత్ో 
సృష్లోంచరము. ఈ లక్షిం కటసం మేము అతనిి వినేవాడ్యగా చూచేవాడ్యగా 

చేశ్ాము. మేము అతనికి మలరగం చూప్ాము. ఇక అతడ్య కృతజాుడెైనర కావ్చుచ, 

కృతఘుిడెైనర కావ్చుచ.(అదద హ్్-2-3) 

ا يا  ِّ  كا ره ا غا ما  انُ سا ن  االِّ ها ي  آ ا ِّ را ب ِّ  يمِّ رِّ اّكا  كا ب 
ُا اّله ا دا عا فا  اكا وه سا فا  كا قا لا ي  ا ما  ةر ورا ُص  ى ِّ  اا فِّ  كا ّ

 (8-6-النفطار.) كا با كه را  اءا شا 

ఓ మలనవ్ుడర!ప్రమద్రత అయ్యన న్న పా్భువ్ును గురించి ఏ విషయం నినుి 

మోసంలో ప్డ్వేస్లంద్ి. ఆయనే నినుి సృష్లోంచరడ్య, నినుి తీరిచ ద్ిద్రద డ్య, 
నినుి తగినరీతిలో ప్ ంద్ికగా రూప్ ంద్ించరడ్య, త్రను కటరిన విధంగా నినుి 

మలిచరడ్య.(అల్ ఇనియత్రర్-6-8) 

ముహమమద్ ప్రిభలషలో ధరమం సహజతీం ర ండూ ఒక్టే, ప్దాలు ర ండు, 
కాని అసలు సహజ ధరమం, పాప్ం అనే మానవుని వాయధ  బయట నుండ్ి వసుత ంద . 
ఖుర్ఆన్ ఆదేశం, 

ِّ  كا ها ج  وا  م  قِّ اا فا  ّ ِّ َا ا َلا ها ي  لا عا  اسا انله  را طا  فا تِّ اله  اَّللِّ  ةا را ط  ا فِّ يفً نِّ حا  نِّ ي  ل  ا  يلا دِّ ب      , اَّللِّ  قِّ ل  لِّ
 ِّ ِّ  كا ذّ ِّ القا  ينُ ادل  ا ك  اا  ن  لكِّ  وا  مُ ي   (30-اّروم.)ونا مُ لا ع   يا َلا  اسِّ نله ا ثا

కనుక ఓ పా్వ్కాత ! ఏకాగరతత్ో మీ ముఖలనిి ఈ ధరమం వెైప్ు స్లు రంగా ఉంచండి, 
అలలా హ్ మలనవ్ులను ఏ సీభావ్ం పా్కారం సృష్లఠ ంచరడో  ద్రనిపెైనే ఉండ్ండి. 

అలలా హ్ సృష్లఠ ంచిన సీరూప్ సీభావాలు మలరచ శకిం కానివి, ఇద్ే సవ్ిమ ైన 

రధజుమలరగం, కాని చరలల మంద్ికి ఇద్ి త్ెలియదు. (అరూర మ్-30) 
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ఇస్ాి మ్ ప్రవక్త (స) తన ఒక్ సందేశంలో ఈ వాక్యం గురించి సపషుంగా 
వివరించారు. బుఖారలలోని రూమ్ వివరణలో ఇలా ఉంద . ప్రవక్త (స) ఇలా 
ప్రవచించారు, ప్రతి బిడా సహజ సీభలవంత్ోనే జనిమ సుత ంద . కాని తలిదండుర లు 

వాడ్ిని యూదునిగానో, క రైసత వునిగానో మారిచవేస్ాత రు. జంతువు సురక్షి తమెైన 

బిడాను క్నిటుు , చెవులు కోయబడ్ిఉని బిడా ప్ుటుటం మీర వర రనా చూస్ారా? అని 

ప్రవక్త (స) ప ై వాకాయనిి ప్ఠించారు. 

ఆలోచించండి! ముహమమద్ సందేశం మానవులక్ు ఎంత గకప్ప శుభవారత  
నిచిచందో , మానవుని శ్ాశీత చింతను ఏ విధంగా సంత్ోషంగా మారిచవేస్లందో , 
అంత్ేకాదు ప్రతి వయక తక  తన జీవిత కారాయలోి  ఏ విధంగా స్ాీతంతరం ప్రస్ాద ంచిందో . 

3. ఇస్ాి మ్ క్ు ముందు ప్రప్ంచ జనాభల మొతతం అనేక్ క్ుటుంబలలుగా 
విభజించబడ్ి ఉండ్ేద . ప్రజలు ప్రసపరం అప్రిచితులుగా ఉండ్ేవారు. 

భలరతదేశంలోని రుషులు,మునులు ఆరయవర్త  క్ు వెలుప్ల దెైవసందేశ్ానిి ప్రచారం 

చేయలేదు. వారు ప్రమేశీరుడు కేవలం ఆరయవరుత ల సుఖ సంత్ోష్టాలే కోరు 

తునాిడని భలవించేవారు. దెైవమారా దరశక్తీం కేవలం ఈ దేశ్ానిక  చెంద న కొనిి 

క్ుటుంబలలకే ప్రిమితం అని భలవించేవారు. జరతస్త  కేవలం ఈరాన్ లోనే 
దెైవసందేశ్ానిి ప్రచారం చేస్ాడు. బనీ ఇస్రా యిళల్ క్ూడ్ా తమ క్ుటుంబంలోనే 
ప్రవక్త  ప్ంప్బడ్ాా రని సంత్ోష్లంచే వారు. ఈ ముహమమద్ సందేశం మాతరమే 
దెైవధరామనిి అనిివెైప్ుల ప్రచారం చేస్లంద . అంత్ేక్దు దెైవమారా దరశక్తీం ప ంద 

టలనిక  దేశం, జాతి, భలష తప్పనిసరి కావని విశదప్రచింద . దవని దృష్లులో ఫాలస్వత న్, 

ఈరాన్, భలరత దేశం, అరబ్ అందరూ సమానమే. అనిి వెైప్ుల దానిి ప్రచారం 

చేయడం జరిగింద . అనిివెైప్ుల మారాదరశక్ వెలుగు వాయపలంచింద . 

ُا َله إِّ  ةر مه اُ  ن  مِّ  نه إِّ  وا   (24-فاطر.) ير  ذِّ ا نا يها  فِّ لا  
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పా్తి జాతిలో ఒక హ చచరించవేాడ్య వ్చిచఉనరిడ్య.(ఫాతిర్-24) 

ِّ لِّ وا 
 (7-اّرعد.)ادر ها  ومر قا  ُك 

పా్తి జాతికి ఒక మలరగదరశకుడ్య ఉనరిడ్య.(అరరఅద్-7) 

 (47-ّروم.)م  هِّ ومِّ ىل قا إِّ  لً سُ رُ  كا لِّ ب  قا  ن  ا  مِّ نا ل  سا ر  اا  د  قا لا و  

మేము న్నకంట ేముందు ఎంత్ో మంద్ి పా్వ్కతలను వార ిజాతుల వ్దదకు 
ప్ంప్ాము.(అరూర మ్-47) 

ఒక్ యూదుడు బయటవారిని ప్రవక్తగా అంగలక్రించలేదు, ఒక్ క రైసత వుడ్ిక  
ఇతర ప్రవక్తలను, నాయ క్ులను స్వీక్రించటం తప్పనిసరి కాదు. హిందూ 

ధరమంలో క్ూడ్ా ఆరయవరతనుడ్ి తప్ప ఇతరుల  వీరినీ అంగలక్రించలేదు. ఈరాన్ 

లోనూ తన పరా ంతంలో తప్ప ప్రప్ంచమంత్ా అంధకారం క్ని పలసుత ంద . కాని 

ముహమమద్(స) సందేశం ఏమిటంటే ప్రప్ంచమంత్ా అలాి హ్ సృష్లుత్ాలే, అలాి హ్ 

అనుగరహాలోి  ప్రప్ంచ జాతులనీి, వంశ్ాలనీి సమాన భలగస్ాీములే, ఏ దేశమెైనా, 
ఏ పరా ంతమెైనా దెైవ వెలుగు అనిిచోటలి  వాయపలంచి ఉంద . మానవులు ఉని అనీి 

పరా ంత్ాలోి  దెైవం తన రాయబలరు లను ప్ంపాడు. ప్రవక్తలను అవతరింప్జేస్ాడు. 
వారి దాీరా తన ఆదేశ్ాలను త్ెలయజేస్ాడు.  

ఏ వయకీత  ఖుర్ఆన్ లో పేరకూనబడ్ిన, పేరకూనబడని ప్రవక్తలనూ, దెైవ 

గరంధాలనూ విశీస్లంచనంత వరక్ు ముస్లి మ్ కాలేడు. ఇదంత్ా ఇస్ాి మ్ బో ధనల 

ఫలతమే, ముస్లి మ్ అంటే ఎవరు?. 

 ِّ ِّ  ونا نُ مِّ ؤ  يُ  ينا اّله  زِّ ن  ا اُ ما ب
 زِّ ن  ا اُ ما وا  كا لا  إِّ  لا

 (4-ابلقرة.)كا لِّ ب  قا  ن  مِّ  لا
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న్నపెై అవ్తరించబడిన, న్నకంటే ముందు పా్వ్కతలపెై అవ్తరించబడిన   గరంధరలను 

విశీస్లంచినవారధ.(అల్ బఖరహ్-4) 

ه  نه لكِّ  وا  ِّ  نا آما  ن  ما البِّ ا  وا  اَّللِّ ب ُِّ  ومِّ ال   رِّ اآل
ِّ لا ما واّ   ئ

ِّ بِّ انله وا  ابِّ تا اّكِّ وا  ةِّ كا  (177-ابلقرة.)يا ي 

కాని ప్ుణిం అంటే అలలా హ్ ను, తీరధపద్ినరన్ని, ద్ెైవ్దూతలను, గరంధరన్ని, 

పా్వ్కతలను విశీస్లంచినవారిద్ే.(అల్ బఖరహ్-177) 

ل  ِّ  نا آما  ن  ما  ُُ ِّ لا ما اّ   وا  اَّللِّ ب  ئ
  ,هِّ لِّ سُ رُ  وا  هِّ بِّ تُ كُ وا  ةِّ كا

ِّ فا  نُ َلا ا با  ُق ر    ي 
-ابلقرة) .هِّ لِّ سُ رُ  ن  مِّ  در حا اا

286) 

అలలా హ్ ను, ద్ెైవ్దూతలను,గరంద్రలను, పా్వ్కతలను విశీస్లంచినవారధ, మేము 

పా్వ్కతలమధి త్ేడర చూప్ము, అంటే కొందరిని విశీస్లంచి మరికొందరిని 

తిరసకరించడ్ంజరధగదు.(అల్ బఖరహ్-286)  

ِّ نُ واآمِّ نُ آما  ينا ااّلِّ ها ي  آاا يا  لا ى نا اّلِّ  ابِّ تا اّكِّ وا  هِّ لِّ سُ رُ وا  اَّللِّ وب ِّ وسُ  را َعا  ز  ى اّلِّ  ابِّ تا اّكِّ وا  لِّ
 (136-النساء.) ُل ب  قا  ن  مِّ  لا زا ن  اا 

ఓ విశ్ాీసులలరా! అలలా హ్ నూ, పా్వ్కతలనూ, ఆయన పా్వ్కతపెై అవ్తరించబడిన 

గరంధరన్ని,అంతకు ముందు అవ్తరించబడిన గరంధరలనూ 

విశీస్లంచండి.(అనిిసా-136) 

మితుా లలరా! ప్రప్ంచ విశీమానవ సమానతీం, స్ో దరభలవం 

ధరమవయవస్ాు ప్క్ులను, ప్రవక్తలను వాసత వ గౌరవ మరాయదలను, వారిని 

ధృవప్రచటలనిి గురించి ముహమమద్(స) తప్ప ఇంక వరు బో ధ ంచారు? ఇస్ాి మ్ 
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ప్రవక్త  యొక్ూ కారుణయం, భూతదయ, శ్రరయోభిలాష ప్రిధ  ఎంత విశ్ాలంగా ఉందో  

మీరే చెప్పండ్ి. ఎందుక్ంటే ఆయన ఏ మానవునీి, ఏ పరా ంత్ానీి విడ్ిచిప టులేదు. 

4. మత్ాలనీి దెైవానిక  దాసునిక  మధయ మధయవరుత లను ఏరపరచి ఉనాిరు. 

పరా చీన దేవాలయాలోి  జోయతీషుూలు, ప్ూజారులు ఉండ్ేవారు. యూదులు క్ూడ్ా 
కొందరిని దెైవానిక  దాసునిక  మధయ పరా రునలక్ు సమరపణలక్ు మధయవరుత లుగా 
నిలబెటలు రు. క రైసత వులు కొందరు హవారలలను దెైవానిక  దాసుల క్ు మధయవరుత లుగా 
నిలబెటలు రు. “వీరిక  మానవుల పాపాలను క్షమించే అధ కారం ఇవీబడ్ింద . వీరు 

లేక్ుండ్ా ఎవరి ఆరాధనా స్వీ క్రించబడదు” అని భలవించేవారు. హిందువులోి  

“బలర హమణులు ప్రత్ేయక్ంగా దేవుని క్ుడ్ిచేయి నుండ్ి సృష్లుంచబడ్ాా రు. అందువలి 

దెైవానిక , దాసులక్ు వీరే మధయవరుత లు, వీరు లేక్ుండ్ా ఎవరి ఆరాధనా 
స్వీక్రించబడదు”. అని భలవించేవారు. కాని ఇస్ాి మ్ లో ప్ూజారుల, 

జోయతీషుూల,పో ప్ుల, పాదరల ల అవసరం ఎంతమాతరం లేదు. శిక్షించే, క్షమించే 
హక్ుూ కేవలం అలాి హ్ కే ఉంద . దాసులక్ూ దెైవానికీ మధయ జరిగే ఆరాధనలోి , 

మొక్ుూబడులోి , సమరపణలో ఇతరుల ప్రమేయం ఎంతమాతరం లేదు. ప్రతి 

ముస్లి మ్ నమాజులో నాయక్తీం వహించగలడు, ఖురాానీ ఇవీగలడు, నికాహ్ 

చద వించగలడు, ధారమిక్ కారాయలనీి నిరీరితంచగలడు. ఇక్ూడ ప్రజలక్ు, “ప్రజలారా 
ననుి వేడుకోండ్ి, నేను మీ పలలుప్ుక్ు సమాధానం ఇస్ాత ను” అని అలాి హ్ 

బహిరంగంగా ప్రక్టించాడు. ప్రతి ఒక్ూరూ తమ దెైవంత్ో మాటలి డగలరు. ఆయనుి 

పరా రిుంచగలరు. ఆయన ముందు వంగ గలరు. నెైవేదాయలు సమరపించగలరు. ఇక్ూడ 

దెైవానిక  దాసునిక  మధయ ఎవరూ ఉండరు. ఇద  అనిిటిక్ంటే గకప్ప స్ాీతంతరం. 

దవనిి ప్రవక్త  ముహమమద్(స) దాీరా ప్రస్ాద ంచడం జరిగంిద . ప్రతి మానవుడు 
తనుి త్ాను జోయతీషుూడుగా, పవరస్ు  గా, పో ప్ గా, ప్ూజారిగా చెప్ుపక్ుంటలడు. దవనిి 

గురించి ఎటువంటి దెైవాదేశం లేదు. 
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5. మానవుల విదాయ మారాదరశక్త్ాీల కొరక్ు మహాప్ురుషులు సమయానుస్ారం 

వసూత  ఉనాిరు. వారిని గౌరవించడంలో పరా రంభం నుండ్ి  ప్రజలు హదుూ లు మీరి 

ప్రవరితంచడం జరిగింద . అజాఞ నులు వారిని దెైవంగా, దెైవభలగస్ాీమిగా, 
దెైవావత్ారంగా భలవించస్ాగారు. హిందువులోి  దెైవావత్ారాలుగా భలవించస్ాగారు, 

బౌధ్ుు లోి , చెైనీయులోి  తమ తమ ధారిమక్ వయవస్ాు ప్క్ులను దెైవాలుగా 
భలవించస్ాగారు. క రైసత వులు తమ ప్రవక్తను దెైవక్ుమారునిగా భలవించస్ాగారు. ఇటు 

బనీఇస్రా యిళల్ లో ప్రతివయక త  భవిషయవాణి ప్లకేవాడు, ఒక్ వయక తని ప్రవక్తగా 
స్వీక్రించాలంటే భవిషయవాణి మాతరమే సరిపో యిేద . ఆ వయక త  ఎలాంటి వాడ్ెైనా, 
పాపాతుమడ్ెైనా, గుణహీనుడ్ెైనా సరే. అందుకే బనీఇస్రా యిళలుక్ు సంబంధ ంచిన 

గరంధాలలో గకప్పగకప్ప ప్రవక్తల గురంిచి మారుపలు, చేరుపలు, క్లపత్ాలు జరిగాయి. 

ఇస్ాి మ్ ప్రవక్త  యొక్ూ నిజమెైన స్ాు నానిి నిరుయించింద . ప్రవక్తలు 

దెైవాలు కారని, దెైవంవంటి వారు క్ూడ్ా కారని, దేవుని అవత్ారాలు కారని, దేవుని 

క్ుమారులు కారని, బంధువులూ కారని, వారు కేవలం మానవులే అని వివరంగా 
బో ధ ంచింద . ఎందుక్ంటే ప్ంప్బడ్ిన ప్రవక్తలందరూ మానవులే, అవిశ్ాీసులు 

“మానవుడు ప్రవక్త  కాగలడ్ా?” అని ఆశచరయం వయక్తం చేస్ేవారు. దానిక  ఇస్ాి మ్ 

అవును అని సమాధానం ఇచిచంద . “ఓ ప్రవకాత  ఇలా ప్లుక్ు, నేను క్ూడ్ా 
మీలాంటి మానవుడ్ినే”. అని ఖుర్ఆన్ పేరకూంద . 

విశీంలోని ప్రవక్తలక్ు ఎటువంటి అధ కారాలూ లేవు. ఎటువంటి శక్ుత లూ 

లేవు. వారు చెపలపందవ, చేస్లందవ కేవలం అలాి హ్ ఆదేశంత్ోనే, వారూ మానవులే, 
కాని వారి గుణాల, బలధయతల రిత్ాయ అందరి క్ంటే ఉతత ములు ప్రిప్ూరుు లు. వారు 

దెైవంత్ో సంభలష్లస్ాత రు. వారిప ై దెైవవాణి అవతరిసుత ంద . వారు నిరప్రాధులు అంటే 

పాపాతుమలక్ు ఆదరశవంతులు. దేవుడు వారి దాీరా తన మహిమలను 

ప్రదరిశస్ాత రు. వారు ప్రజలక్ు మంచిని గురించి బో ధ స్ాత రు. వారిని గౌరవించడం, 
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విధేయత చూప్డం అందరి తప్పనిసరి విధ . వారు దెైవానిక  పలరయదాసులు, 

భక్ుత లు, అలాి హ్(త) వారిక  దెైవదౌతయ బలధయత ఇచిచ ప్ంపాడు. 

ముహమమద్ సందేశం ప్రవక్తల,సందేశహరుల ప్టి, నిరుయించిన 

మిధేయమారాం ఇదే. ఇద  మారుపలక్ు చేరుపలక్ు క్లపత్ాలక్ు అతి ప్రవరతనక్ు 

దూరంగా ఉంద . అంత్ేకాదు, ఈ ప్రప్ంచంలో ఏక్త్ాీనిి ప్రిప్ూరుం చేస్లన వారక  
అనుగుణంగా ఉంద . 

మితుా లలరా! నేటి సభ చాలా దవరఘంగా స్ాగింద . ఇంకా చెప్పవలస్లన మాటలు చాలా 
ఉనాియి. మళ్ళళ క్లుదాూ ం. 
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8. పా్వ్కత  ముహమమద్(స) పలలుప్ు  

(విశ్ాీసం ,సత్రకరాిలు)  

సో దరధలలరా! ఈనాడు మన క్లయిక్ ప్రంప్ర ముగుసుత ంద . ఈ రోజు నా 
ఎనిమిదవ ప్రసంగంలో ఇస్ాి మ్ పరా ధమిక్ ఆదేశ్ాలను మీ ముందు ప డదామని 

అనుక్ునాిను, అయిత్ే నిససందేహంగా పరా చీన ధరామలనీి ఏక్తీ సందేశమే 
ప్రప్ంచానిక  అంద ంచాయి. అయిత్ే మూడు విధాలుగా అపారాు లు, భరషుత్ాీలు 

జనించాయి. ఒక్టి శ్ారలరక్ పో లక్లు, ఉప్మానాలు, ర ండవద  గుణాలను, ఉనిక ని 

వేరుగా, శ్ాశీతంగా భలవించుట. మూడవద  క్రమల రంగులత్ో మోసపో వుట. 

ముహమమద్ సందేశం ఈ ముడులను విపలపంద , అపారాు లను త్ లగించింద . 
వాసత వాలను విశదప్రచింద . అనిిటి క్ంటే ముందు పో లక్, ఉదాహరణను 

తీసుకోండ్ి. 

1. దెైవానిి, దెైవగుణాలి దెైవం దాసుని మధయ సంబంధాలీి విశదప్రచటలనిక  
ఊహాజనిత భౌతిక్ పో లక్లు, ఉదాహరణలు ఇతర ధరామలక్ు చంెద న అనుచరులు 

క్లపంచినవే. ఫలతంగా అసలు దెైవం స్ాు నంలో ఈ పో లక్లు, ఉప్మానాలు 

దెైవాలయాయయి. ఈ పో లక్లు, ఉప్మానాలే శరలరంగా మారి విగరహాల రూప్ం 

ధరించాయి. ఆప ై విగరహారాధన పరా రంభమయియంద . దెైవానిక  తన దాసులత్ో గల 

ఉదారత, పేరమ, ఆదరణలను క్ూడ్ా పో లక్ల, ఉప్మానాల రంగులో ముంచి ఒక్ 

విగరహంలా తయారు చేస్ారు. ఆరుయలు స్వత రని పేరమ దేవతగా భలవించేవారు, 
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అందువలి దేవునిక  దాసునిక  గల సంబంధానిి తలి, కొడుక్ు అనే పేరు ప టలు రు. 

ఫలతంగా దెైవం మాత్ారూప్ం దాలాచడు. కొనిి హిందూ వరాా లు ఈ పేరమక్ు 

భలరాయభరతలుగా మారిచవేస్ారు. ఫకీరుి  చీరలు, గాజులు ధరించి ఈ వాసత వానిి ఎతిత  
చూపారు. రోమీలు, యూనానీలు క్ూడ్ా స్వత రరూప్ంలోనే దెైవానిి చూపారు. అయితే్ 

స్ామీ జాతులోి  స్వత ర గురించి బహిరంగంగా ప్రక్టించడం సంసూృతిక  విరుధ్ుంగా 
భలవించారు. అందువలేి  క్ుటుంబలనిక  యజమాని తండ్ిరగా తీరామనించబడ్ింద . ఈ 

విధంగా బలబుల్, అస్వరియా, స్లరియాల శిలలోి  దెైవం ప్ురుషుని రూప్ంలో 
క్నిపలస్ాత డు. బనీఇస్రా యిళల్ పరా రంభ క్లపత్ాలోి  దెైవం తండ్ిర, దెైవదూతలు, 

మానవులు ఆయన బిడాలుగా చూప టుటం జరిగింద . బనీఇస్రా యిళల్ క్ు చెంద న 

కొనిి గరంధాలలో భలరాయభరతల భరమ, దెైవం మరియు బనీఇస్రా యిళల్ ల మధయ 
క్ూడ్ా క్నబడుతుంద . చివరిక  బనీ ఇస్రా యిళల్ ను, జ రూసలమ్ ను భలరయగా, 
దెైవానిి భరతగా ఊహించడం జరిగింద . అరబ్ లో క్ూడ్ా దెైవం తండ్ిరగా, 
దెైవదూతలు ఆయన క్ుమార తలుగా భలవించేవారు. ముహమమద్ సందేశం ఈ 

పో లక్లను, ఉప్మానాలను, ప్ధ్ుతులను, నానుడులను ప్ూరితగా ఖండ్ించింద . 
వీటిని ఉప్యోగించటం ష్లర్ూ (స్ాటిక్లపంచటం)గా ప్రిగణించింద . ఆయనకు 
ప్ో లినద్ి ఏద్వ లేదు అని బహిరంగంగా ప్రక్టించింద . ఈ ఒక్ూవాక్యం ష్లర్ూ క్ు 

చెంద న ప్ునాదులనిిటినీ క్ద పలవేస్లంద . ఆ తరువాత ఒక్ చిని సూరహ్ దాీరా 
మానవుల ప దూ  భరమను త్ లగించటం జరిగింద . 

د   ا  . دُ ما اَّلُل اّصه   .قُل  ُهوا اَّلُل ااحا ا وا  لِّ  يا  م  ّ ا وا  . ودلا  يُ  م  ّ  . د  حا ا اا وً فُ كُ  لاُ  ن  كُ يا  م  ّ
لص)  (5-1-اُل

ఓ పా్వ్కాత ! ఇలల ప్లుకు, ఆయనే అలలా హ్, అద్ిీతీయుడ్య అలలా హ్ 

నిరపేక్షాప్రధడ్య,  ఎవ్రి ఆధరరమూ ఎవ్రి అకకరా లేనివాడ్య, అందరూ 
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ఆయనపెై ఆధరరప్డేవారే,  ఆయనకు సంత్రనం ఎవ్రూ లేరధ, ఆయన కూడర 
ఎవ్రి సంత్రనమూ కాదు, ఆయనకు సరిసమలనులు ఎవ్రూ లేరధ. 

(అల్ఇఖ్లా స్-1-4) 

ఖుర్ఆన్ లోని ఈ చిని సూరహ్ లో ఏక్తీం యొక్ూ ప్రమారాు నిి విశదప్రచడం 

జరిగింద . దవనివలి ఇస్ాి మ్ ధరమం అనిి రకాల అవిశ్ాీస్ాల నుండ్ి ప్రిశుధ్ు  
ప్రచబడ్ింద . 

1. మితుా లలరా! అంటే దవని అరుం ముహమమద్ సందేశం దెైవం మరియు దాసుని 

మధయ పేరమ, ఆదరణ, గౌరవం మొదల ైన వాటిని త్ెరంచి వేస్లందని కాదు, వారిదూ రి 

మధయ ఉని సంబంధాలను మరింతగా ధృడప్రచింద . అయిత్ే ఈ సంబంధాలను 

నెరవేరచడంలో శ్ారలరక్ భలవనలను, మానవ రూపాలను మాతరమే క్ూలచ వేస్లంద . 
దవని దృష్లు లో దెైవానిక , దాసునిక  మధయ గల సంబంధం క్ంటే తండ్ిర, తలి, క్ూతురు, 

భలరాయభరతల సంబంధం చాలా చినిద . ఇటువంటి భలవనలోి  ఇస్ాి మ్ “మీరు మీ 

తలిదండుర లను గురుత  చేస్లనటుి  అలాి హ్ ను గురుత చేయండ్ి. అంతక్ంటే అధ క్ంగా 
క్ూడ్ా” అని బో ధ ంచింద . ఇక్ూడ దెైవపవరతిని బహిరాతం చేయడ్ానిక  దెైవం మీ తండ్ిర 
అని మాతరం అనలేదు. దెైవపేరమను, తండ్ిరపేరమగా పో లచటం జరిగింద . అంటే 
ఇక్ూడ్ా శ్ారలరక్ సంబంధానిి త్ లగించి, దాని పేరమను మిగిలచ ఉంచింద . 
అంత్ేకాదు తండ్ిరక్నాి దెైవానేి  అధ క్ంగా పేరమించాల. ఇందులోనే అభివృధ్ ు  ఉంద . 
విశ్ాీసులు అందరిక్ంటే అధ క్ంగా దెైవానేి పేరమిస్ాత రు. ఎందుక్ంటే ఇస్ాి మ్ 

దెైవానిి విశీతండ్ిరగా పేరకూనదు. విశీ సంరక్షక్ుడు అంటుంద . ఎందుక్ంటే ఇస్ాి మ్ 

దృష్లు లో ప్రభువు స్ాు నం ఉనితమెైనద . తండ్ీర కొడుక్ుల సంబంధం త్ాత్ాూలక్ం. 

కాని దెైవం దాసుల మధయ సంబంధం శ్ాశీతమెైనద . దెైవం, తండ్ిర క్నాి తలి క్నాి 

అధ క్ంగా తన దాసులను పేరమిస్ాత డు. అయిత్ే అలాి హ్(త) పరా ప్ంచిక్ 

సంబంధాలనిిటికీ అతీతుడు. 
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2. మితుా లలరా! పరా చీన మత్ాలోి ని ఏక్తీప్ు నమమకాలోి  అపారాు లక్ు ర ండవ 

కారణం గుణగణాలు, అంటే ద వయగుణాలను దేవుని నుండ్ి వేరుచేస్ల ఒక్ ప్రత్ేయక్ 

ఉనిక గా భలవించడం. హిందువుల ధరమంలో అనేక్ దేవుళ్ళ అసంఖాయక్ స్ ైనయం 

క్నబడుతుంద . అసలు ఇద  ఈ తప్పటడుగు ఫలతమే. ప్రతి గుణానిి వారు ఒక్ 

ప్రత్ేయక్ ఉనిక గా భలవించారు. ఈ విధంగా ఒకే దేవుడు 33కోటి దేవుళ్ళళగా మారి 
పో యాడు. సంఖయను వదల గుణాల ఉప్మానాలను, పో లక్లను క్ూడ్ా వారు 

శ్ారలరక్ రూప్ం క్లపంచారు. దేవుని శక తయుక్ుత ల గుణానిి బహిరాతం చేయాలంటే 
వారు చేయి దాీరా త్ెలయ ప్రిచారు. దేవుని శ్ారలరక్ రూపానిక  అనేక్ చేతులు 

క్లపంచారు. వివేకానీి, బుధ్వు జాఞ నాలను వివరించదలస్ేత  ఒక్ తలక్ు బదులు అనేక్ 

తలలు క్లపంచారు. హిందూ వరాా ల గురించి ఆలోచిస్ేత , ఆ ఒక్ూ విశ్రష గుణాల 

శ్ారలరక్ రూప్ం ఉనిక  ఫలతంగా అనేక్ వరాా లుగా విడ్ిపో యారు. దెైవానిక  మూడు 
ప దూ  గుణాలు ఉనాియి. సృష్లుంచడం, కొనస్ాగించడం, నాశనంచేయడం. హిందూ 

వరాా లు ఈ మూడు గుణాలను మూడు ప్రత్ేయక్ వయక్ుత లుగా భలవించారు. ఈ విధంగా 
బరహమ, విషుు వు, మహేశీర్ అంటే సృష్లు క్రత , ప్రిరక్షంిచేవాడు, నాశనం చేసే్వాడు గా 
క్లపంచడం జరిగింద . వీరిని ఆరాధ ంచేవారు మూడు వరాా లుగా ఏరపడ్ాా రు.  

క రైసత వులు దెైవం యొక్ూ మూడు ప దూ  గుణాలు జీవితం, జాఞ నం, సంక్లపం 

మూడు ప్రత్ేయక్ వయక తత్ాీలుగా భలవించారు. తండ్ిర, రూహుల్ ఖుదుస్, క్ుమారుడు. 
ఇలాంటి భలవాలే రోమీ, యూనానీ, ఈజిప్ుు  నమమకాలోి నూ ఉనాియి. కాని 

ముహమమద్ సందేశం ఈ మహాప్రాధాల త్ెరను త్ లగించింద . నవరంగుల వలి 

మోస పో యి ఒక్టిని అనేక్ంగా భలవించటం మానవుని అజాఞ నం, అమాయక్తీం 

అవుతుంద . ఖుర్ఆన్ లో సమసత  స్ోత త్రా లు సరీలోకాలక్ు ప్రభువెైన అలాి హ్ కే 
చెందుత్ాయని మంచి గుణాలనీి ఆయనవే అని, అలాి హ్ యిే భూమాయకాశ్ాల 

వెలుగని, పేరకూనటం జరిగింద . అరబుాలు అలాి హ్ అని, క రైసత వులు రహామన్ అని 

పలలచేవారు, ఆయనుి అలాి హ్ అని పలలచినా, రహమన్ అని పలలచినా ఒక్టే, 
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ఇవనీి అలాి హ్ పేరుి , మంచి గుణాలు, అలాి హ్ యిే కారయస్ాధక్ుడు 
బరతిక ంచేవాడు, శక తయుక్ుత లు గలవాడు. గురుత ంచుకోండ్ి, ఆయన 

క్రుణామయుడు, క్షమించేవాడు. ఆయనే ఆకాశంలో ప్రభువు, భూమిలోనూ 

ప్రభువు. ఆయనే వివేక్వంతుడు, త్ెలస్లన వాడూను. ఆయనే వినేవాడు, జాఞ ని, 

భూమాయకాశ్ాలక్ు వాటి మధయ ఉనివాటిక  ప్రభువు, మీక్ు నమమక్మే ఉంటే 

ఆయన తప్ప ఆరాధుయలేవరూ లేరు. ఆయనే బరతిక స్ాత డు, ఆయనే చంప్ుత్ాడు, 
ఆయనే మీ ప్ూరలీక్ులక్ు ప్రభువు. అంటే ఆయనే బరహమ, ఆయనే విషుు వు, 

ఆయనే శివుడు, ఈ మూడు గుణాలు ఒక్రివే. అధ క్ గుణాలు, త్ేడ్ావలి ఒక్ వయక త  
అధ క్ వయక్ుత లుగా మారడు. 

  به را وا  موتِّ اّسه  به را  دُ م  الا  ل هِّ لِّ فا 
ا
ا العا  ب  را  ضِّ ر  ال ُ وا . يا مِّ اّ ِّ اّكِّ  لا  وا  موتِّ  اّسه فِّ   اءُ يا ب 

 
ا
 (37-36-الاثية.) يمِّ كِّ الا  يزِّ زِّ العا  وا هُ وا  ضِّ ر  ال

కనుక అలలా హ్ మలతామే సుత తిప్ాతుా డ్య ఆయన భూమికీ,ఆకాశ్ాలకూ పా్భువ్ు, 

సకల లోకాలకూ పా్భువ్ు, భూమలికాశ్ాలలో ఘనత ఆయనకు మలతామే 

చెందుతుంద్ి. శకితమంతుడ్ూ, వివేకవ్ంతుడ్ూ, ఆయన మలతామే.(అల్ 

జాస్లయహ్-36-37) 

ِّ  وا هُ  ِّ ى َلا اّله ِّ عا  وا  هُ َله إِّ  لا  ا ِّ  اَّللُ  وا هُ . يمُ حِّ اّره  نُ ح  اّره  وا هُ  وا  ةا ادا ها اّشه وا  بِّ ي  الغا  مُ ّ  ى َلا اّله
 ِّ ُ كا تا اّمُ  ارُ با الا  يزُ زِّ العا  نُ مِّ ي  ها اّمُ  نُ ؤمِّ مُ اّ   مُ لا اّسه  وُس دُ القُ  ُك لِّ ما اّ    ,وا  هُ َله إِّ  لا ا ِّ  حنا ب  سُ  ,ب 

ا  قُ الِّ الا  اَّللُ  وا هُ  ,ونا فُ صِّ ا يا مه عا  َّللِّ  ِّ صا ى  اّمُ ارِّ ابل  ُ  رُ و 
  لا

ا
ُ  ,ىن س  الُ  اءُ ما س  ال ِّ سا ي ُ  حُ ب 

 افِّ ما  لا
  وا   موتِّ اّسه 

ا
 (24-22-الش) .يمِّ كِّ الا  يزُ زِّ العا  وا هُ وا  ,ضِّ ر  ال
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ఆయనే అలలా హ్! ఆయన తప్ప ఆరాధుిల వ్రూ లేరధ, గోచర,అగోచర 

విషయలలన్ని ఎరిగినవాడ్య. ఆయనే కరధణరమయుడ్య, కృప్ాశీలుడ్య, ఆయనే 
అలలా హ్, ఆయన తప్ప ఆరాధుిల వ్రూ లేరధ. ఆయన చకరవ్రిత , ప్రమ 

ప్రిశుధ్ుు డ్య, సురక్షితుడ్య, శ్ాంతి పా్ద్రత, సంరక్షకుడ్య, సరాీధికుడ్య, తన 

ఉతత రధవ్ులను తిరధగులేని విధంగా అమలుప్రిచేవాడ్య, శ్ాశీతమ ైన 

గొప్పవాడ్య, పా్జలు కలిపంచే భాగసాీమిం వ్రితంచని ప్రిశుధ్ుు డ్య, అలలా హ్ సృష్లో  
ప్ూిహానిి రచించేవాడ్య, ద్రనిని అమలు ప్రిచేవాడ్య, ఆపెై ద్రని పా్కారం 

రూప్కలపన చేస్ేవాడ్య, ఆయనకు మంచి పేరధా  ఉనరియ్య, ఆకాశ్ాలలోనూ 

భూమిలోనూ ఉని పా్తి వ్సుత వ్ూ ఆయనను సమరిసుత ంద్ి, ఆయన సరాీధికుడ్య, 

వివేకవ్ంతుడ్ూను.(అల్ హష్రా-22-24) 

ఈ గుణాలుగల దెైవానిి గురంిచి మనక్ు కేవలం ముహమమద్ సందేశం 

దాీరానే త్ెలస్లంద . కాని ఇతరులు దేవుని నుండ్ి గుణాలను వేరుచేస్ల దేవుని 

ముక్ూలు ముక్ూలు చేస్ల వేస్ారు. చిటుచివరి సందేశం దాీరా ఆయనే అలాి హ్ అని, 

ఆయనే చక్రవరిత  అని, ఆయనే ప్రిశుధ్ుు డని, ఆయనే సురకి్షతుడని, ఆయనే శ్ాంతి 

ప్రదాత అని, ఆయనే సంరక్షక్ుడని త్ెలస్లంద . ఇవనీి ఒకే దేవుని గుణాలు, 

ఆయన ఒకే ఒక్ూడు. 

3. స్ాటి క్లపంచటలనిక  మూడ్ో  కారణం దేవుని అనేక్ స్ామరాు యలు, ప రపాటున 

ప్రజలు “అనేక్ కారాయలు నెరవేరేచవారు అనేక్ మంద ” అని భలవించారు. ఒక్రు 

శిక్షిస్ాత రు, ఒక్రు కాలుచత్ారు, ఒక్రు పో రాడుత్ారు, ఒక్రు ఒప్పందం 

క్ుదురుచత్ారు, ఒక్రి బలధయత పేరమించడం, ఒక్రు శతృతీం వహిస్ాత రు, ఒక్రు 

జాఞ నం ప్రస్ాద స్ాత రు, ఒక్రు ధనం ప్రస్ాద స్ాత రు, ఈ విధంగా ప్రతి ప్నిక  వేరేీరుగా 
అనేక్ మంద  దేవుళ్ళళ ఉనాిరు. ఈ అమాయక్ులక్ు అందరూ ఒకే దేవుని 

ప్నులని ఇస్ాి మ్ త్ెలయ ప్రచింద . ప్నులనీి ర ండు విధాలుగా ఉనాియి. ఒక్టి 

మంచి, ర ండు చెడు. మరో విధంగా సత్ాూరాయలు, దుష్టాూరాయలు. ఒక్ూరి వలేి  ఈ 
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ర ండూ కాలేవు. జరతస్త  మత్ానిక  చెంద నవారు మంచి ప్నులక్ు ఒక్ దేవుడు 
ఉనాిడని, చెడు ప్నులక్ు మరో దేవుడు ఉనాిడని భలవిస్ాత రు. మొదటి దేవుని 

పేరు యజాూ న్, ర ండవ దేవుని పేరు అహీమన్, ప్రప్ంచానిి వారిదూ రి రణరంగంగా 
భలవిస్ాత రు. ఎందుక్ంటే వారిక  మంచీ చెడుల వాసత వం త్ెలయదు.  

మితుా లలరా! ప్రప్ంచంలో ఏదవ మంచిదవ కాదు, ఏదవ చెడాదవ కాదు, అద  మానవుని 

ఉప్యోగించటంలో, వినియోగించటంలో ఉంటుంద . అగిా  ఉందనుకోండ్ి, దాని 

దాీరా వంట చేస్లనా, ఇంజన్ నడ్ిపలనా అద  మంచిదౌతుంద . ఒక్వేళ్ దాని దాీరా 
ఇతరుల ఇలుి  తగలబెటిునా, ఇతరులను కాలచవేస్లనా అద  చెడు అవుతుంద . 
అసలు అగిా  అనేద  మంచిదవ కాదు, చెడాదవ కాదు, మీ వినియోగం దానిి మంచి 

లేదా చెడుగా మారుసుత ంద . అదేవిధంగా క్రవాలంక్ూడ్ా.  

అలాి హ్(త) ఈ విశ్ాీనిి సృష్లుంచాడు, భూమాయకాశ్ాలనూ సృష్లుంచాడు, 
పరా ణులను సృష్లుంచాడు, వసుత వులోి  వాటి ప్రత్యేక్తలను సృష్లుంచాడు. అనేక్ శక్ుత లు 

ప్రస్ాద ంచాడు. మానవుడు వాటిని చూచి ఆశచరయం వయక్తం చేస్ాత డు. నేను నా 
ముఖానిి ఈ భూమయకాశ్ాలను సృష్లుంచినవాని వెైప్ు తిరప్ుప క్ునాిను. నేను 

అవిశ్ాీసులలోని వాడను కాను, అని స్వీ క్రిస్ాత డు. మరోవెైప్ు ప్రక్ృతిని చూచి వాటి 

ప్రత్ేయక్తలను, వాటి శక్ుత లను చూచి మానవుడు దేవునేి తిరసూరిస్ాత డు, భౌతిక్ 

ప్దారాు లనే అసలుగా భలవిస్ాత డు. ఈ పరా ప్ంచిక్ జీవితం తప్ప మరో జీవితం 

లేనేలేదు, మేము మరణిస్ాత ము, జీవిస్ాత ము, మమమలి కాలం తప్ప మరేదవ 
చంప్దు, అని అంటలడు. ప్రక్ృతి అదుాత్ాలు అందరి ముందూ ఉనాియి. అయితే్ 

బుధ్వు జాఞ నాలు అనేక్ం ఉనాియి. వీటిని చూచి కొందరు అలాి హ్ వెైప్ు మరలుత్ారు. 

మరి కొందరు అప్మారాా నిక  గురవుత్ారు. వసుత వు ఒక్టే కాని మనుషులు ర ండు 
విధాలుగా మారుతునాిరు. అదేవిధంగా దెైవసందేశ్ానిక  ర ండు ఫలత్ాలు 

ఉనాియి. ఖుర్ఆన్ ను, ఇంజీల్ ను ప్ఠించి, ప్రిక ంచి ఒక్ వయక త  సంతృపలత  ప ంద  
రుజుమారాం ప ందుత్ాడు. ర ండవ వయక త  వాటి ప్టి అపారాు లక్ు గురవుత్ాడు, 
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వక్రమారాా నిి అనుసరిస్ాత డు. తిరస్ాూరానిక  వొడ్ిగడత్ాడు. సందేశం ఒక్టే కాని 

హృదయాలు ర ండు, ఈ ర ండూ ఒకే దేవునిచే సృష్లుంప్బడ్ినవే, అంటే సృష్లు క్రత  
ఒక్ూడ్ే, అంటే మంచీ చెడు ర ండూ ఆయన చేతులోి నే ఉనాియి. వక్రమారాం, 

రుజుమారాం ర ండూ ఆయన చేతులోి నే ఉనాియి. 

 ِّ ثًِّيا وا ياهدِّى ب
ِّه كا ل  ب ً ثِّ كا  هِّ يُضِّ ِّ  ل  ضِّ ا يُ ما ا وا ي   إِّ  هِّ ب

ا قِّ فاسِّ ل  ا َله ِّ  ,ي   دا ه  عا  ونا ُض قُ ن  يا  ينا اّله
ِّ  اَّللُ  را ما ا اا ما  ونا عُ طا ق  يا  وا   هِّ اقِّ يثا مِّ  دِّ ع  با  ن  مِّ  اَّللِّ   فِّ  ونا دُ سِّ ف  يُ  وا  لا وصا يُ  ن  اا  هِّ ب

ا
 ضِّ ر   ال

ِّ اُ  ُ  مُ هُ  كا ولئ  (27,26-ابلقرة) .ونا السِّ

అలలా హ్(త) ద్వని ద్రీరా ఎంత్ో మంద్ిని వ్కరమలరాగ నికి గురిచేసాత డ్య, ఇంక ంత్ో 
మంద్ికి రధజుమలరగం పా్సాద్ిసాత డ్య, అయ్యత్ే ప్ాప్ాతుమలనే అలలా హ్(త) 

వ్కరమలరాగ నికి గురిచేసాత డ్య. అలలా హ్ వాగాద నరలను దృఢప్రచిన తరధవాత 

భంగప్రిచేవారధ, కలిపల ఉంచండి అని అలలా హ్ ఆద్ేశించిన ద్రనిి త్ెాంచేవారధ, 
ఇంకా భూమిలో కలోా లలనిి  రేక తిత ంచేవారధ వాసత వ్ంగా నషోప్డేవారధ వీరే.(అల్ 

బఖరహ్-26,27) 

ఈ వాకాయలోి  రుజుమారాం వక్రమారాం ర ంటికీ మూలం ఆయనే అని, కాని 

వాటిక  పాలపడ్ేద  మీరే అని విశదప్రచబడ్ింద . అంటే పాపాలు చేస్లంద  మీరు, 

సంబంధాలను త్ెరంచింద  మీరు, క్లోి లానిి సృష్లుంచింద  మీరు, అవిశ్ాీస్ానిక  గుర రతే్ 

అంధకారం అలుముక్ుంద . అంధకారం ముందు, పాప్ కారాయలు తరాీత రాలేదు. 

అలాి హ్(త) మానవుడ్ిి సృష్లుంచాడు, ర ండు మారాా లను చూపాడు, ఇద  సీరాా నిక  
పో యిే మారాం అని, అద  నరకానిక  పో యిే మారాం అని. 

ًرا ُفو  ا كا ِّمه اكًِّرا وه ا ا شا ِّمه بِّي لا ا سه ي نااهُ اّا دا ِّن ا ها  (3-دلهرا) .ا
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మేము అతనికి ర ండ్య మలరాగ లను చూప్ాము, కృతజాులుగా ఉండ్వ్చుచ, 

 కృతఘితకూ ప్ాలపడ్వ్చుచ.(అదద హ్్-3) 

َِّله ُهوا  ِّلا ا ئر َلا ا
ِّ شا
 ُُ الُِّق  ُا ب ُكم    ااَّلل را

అలలా హ్ య్యే మీ పా్భువ్ు, పా్తి వ్సుత వ్ుకూ ఆయనే సృష్లో కరత , ఆయన తప్ప 

ఆరాధుిలేవ్రూ లేరధ.  

ُا  اَّلل   لُو نا وا َاع ما ا  ُكم  واما  لاقا

అలలా హ్ మిమమలిి మీరధ ఆచరించే ద్రనిన్న సృష్లోంచరడ్య. 

ُه ُثمه هادى لاقا ُا  شئر 
ه ُُ  ااع طى 

ఆయన పా్తి ప్ాాణికీ అన్ని ఏరాపటటా  చేసాడ్య, ఆపెై రధజుమలరగం  పా్సాద్ించరడ్య. 

అలాి హ్ ప్రస్ాద ంచిన వనరులను సనామరాం మంచిగా, వక్రమారాం చెడుగా 
వాడుక్ుంటునాిరు, చెడును అవలంభిస్ేత  వక్రమారాం తిరస్ాూరం, మంచిని 

అవలంభిస్ేత  రుజుమారాం, విధేయత అవుతుంద . ఎందుక్ంటే అనిిటినీ 

సృష్లుంచినవాడు ఆ అలాి హ్ యిే. 

ن  تُؤفاكُ 
ا
ِّلا إَل  ُهوا فاأ اءِّ وا الر ضِّ َلا ا ما زُقُُكم  مِّنا اّسه ا اَّللِّ يار  ي  الِّقر غا ُا  مِّن  

ل   .و نا ها
 (3-فااطِّر)

అలలా హ్ తప్ప ఇంక వ్ర ైనర ఆరాధుిలు ఉనరిరా? ఆయనే మీకు ఆకాశం నుండి                         
భూమి నుండి ఉప్ాధి ఇసుత నరిడ్య. ఆయన తప్ప ఆరాధుిలేవ్రూ లేరధ.                                   

మరి మీరధ ఎటట తరిమివేయబడ్యతునరిరధ.(ఫాతిర్-3)  
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ث   را د  ُثمه ااو  تاصِّ هِّ وا مِّن ُهم  ُمق  سِّ اف  ِّم  نلِّ اّ ي ناا مِّن  عِّباادِّناا فامِّن ُهم  ظا فا طا ي نا اص  وا  ناا ال كِّتاابا اّله
ِّإذ نِّ اَّللِّ  ااتِّ ب اي 

ِّال  ِّق  ب اب ر  .)مِّن ُهم  سا  (32-فاطِّ

ఆ తరధవాత మేము వారిని ఆ గరంధరనికి వారసులుగా చేసాము. వారిని మేము 

తన ద్రసులలో    నుండి ఎనుికునరిము. వారిలో కొందరధ తముమత్రము 

నషోప్రచుకుంటారధ. మరికొందరధ మధిసు  మలరాగ నిి  అవ్లంభిసాత రధ. 
మరిక ందరధ సత్రకరాిలోా  చురధకుగా ముందు ఉంటారధ.(ఫాతిర్-32) 

ر  ثِّي 
ن  كا ع ُفو عا ي ُكم  وا يا بات  ااي دِّ سا ا كا ي باةر فابِّما اباُكم  مِّن  ُمصِّ ا ااصا  (30-اّشورى.)واما

మీకు వ్చేచ కషోనష్ాో లు మీ చేతులు సంప్ాద్ించుకునివే, అయత్ే చరలల 
విషయలలను ఆయన క్షమించివేసూత  ఉంటాడ్య.(అషూష రా-30) 

ا  وااها َاق  ا و  راها ا فُُجو  ها ما ا  ,فاّا ها ها كا ن  زا ا ,قاد  ااف لاحا ما اها ن  داسا ابا ما ُا -اّشمس.)وا قاد  

8-10) 

పా్తిప్ాాణికీ అలలా హ్ ద్రని ప్ుణరిలను, ప్ాప్ాలను త్ెలియప్రిచరడ్య, తనుిత్రను 

కాప్ాడ్యకునివాడ్య సాఫలిం ప్ ందుత్రడ్య, తనుిత్రను ప్ాప్ాలకు 
గురిచేసుకునివాడ్య నషోపో్ త్రడ్య. (అషషమ్స-8-10) 

4. దెైవారాధన ప్రతి మతంలో ఉండ్ేద  ఉంద . పరా చీన ధరామలోి  శరలరానిి 

క్షుప టుటమే ఆరాధనగా భలవించేవారు. శరలరానిి ఎంత క్షుప డ్ిత్ే అంత ప్ుణయం 

లభిసుత ందని హృదయం అంత ప్రిశుధ్ుంగా మారుతుందని భలవించబడ్ేద . దవని 

ఫలతంగానే హిందువులోి  తప్సుస, క రైసత వులోి  వెైరాగయం పరా రంభమయింద . అనేక్ 

శరమలత్ో క్ూడ్ిన ప్నులు ఉనిక లోనిక  వచాచయి. వీటివలి దెైవపవరతి ప ందగలమని 
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భలవించడం జరిగింద .కొందరు జీవిత్ాంతం స్ాినానిక  దూరంగా ఉంటలరు. కొందరు 

జీవిత్ాంతం గుహలో క్ూరోచని ఉంటలరు. కొందరు జీవిత్ాంతం ఎండలో నిలబడ్ి 
ఉంటలరు. వీటినే ఆరాధనగా భలవిస్ాత రు. ఇస్ాి మ్ క్ు ముందు దెైవస్ానిిహిత్ాయనిి 

ప ందే మారాా లు ఇవే అని భలవించేవారు. ముహమమద్ సందేశం వచిచ మానవులను 

ఈ క్ష్టాు ల నుండ్ి గటటు క ూంచింద . ఇవి ఆరాధనలు కావని శ్ారలరక్ వాయయామాలని 

త్ెలపలంద . మన దెైవానిక  శ్ారలరక్ రూప్ం కాదు, హృదయం రంగు చాలా ఇషుం, 

శక తక  మించిన క్షుం ఇస్ాి మ్ లో లేనేలేదు. 

ا ها عا َِّله وُس  ُِّف اَّلُل ناف ساًا ل   (286-ابلقرة.)َلا يُكا

అలలా హ్(త) ఏ ప్ాాణికీ ద్రని శకితకి మించిన ప్ని గురించి ఆదే్శించడ్య.(అల్ 

బఖరహ్-286) 

ي هِّم  
لا ا عا تاب ناا ها ا ماا كا ُعوا ها ِّب تادا باانِّياةا ا  (26-الديد.)وا رُه 

సనరిసత్రీనిి వారధ ధరమంలో చేరధచకునరిరధ, కాని మేము 

 ద్రనిి వారిపెై విధించలేదు.(అల్ హద్వద్-27) 

لمِّ  ةا فِّ اَلِّس  وا ر   (ابوداو د.)َلا ما

ఇసాా మ్ లో సనరిసతీం లేదు.(అబూద్రవ్ూద్) 

 ِّ جا لِّعِّباادِّه را  ُ تِّ اا
رهما زِّي ناةا اَّللِّ اله ن  حا  ما

 (32-لعراف.)قُل 

ఇలల ప్లుకు! అలలా హ్(త) తన ద్రసుల కొరకు ఏరాపటట చేస్లన                                  

భోగభాగాిలను నిష్ేధించింద్ి ఎవ్రధ?(అల్ఆరాఫ్-32) 
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ِّمُ  ِّما ُتار  اكا  يآيها انلهبِّ  ّ له اَّلُل ّ ا ااحا  (1-الحريم.)ما

ఓ పా్వ్కాత ! అలలా హ్ న్న కొరకు ధరమసమమతం చేస్లన ద్రనిి న్నవెందుకు 

నిష్ేధిసుత నరివ్ు?(అతత హ్ీమ్-1) 

رِّي نا  ُِّ ا نهما دا ها لُونا جا ُُ ياد  ن  عِّبااداِتِّ سا ونا عا ُ بِّ
تاك  اس  ِّي نا ي  (6-المؤمن.)إنه اّله

నర ఆరాధనను తిరసకరించి అహంకారంగా పా్వ్రితంచిన వారిని న్నచరతి                                  

న్నచమ ైన స్లు తిలో నరకంలో ప్డ్వేసాత ను.(అల్ మూమిన్-6) 

َاتهُقونا  لهُكم   ب لُِّكم  لاعا ِّي نا مِّن  قا اّله ُكم  وا لاقا ُا ِّى  بهُكُم اّله ُبُدوا را اانلااُس اع  ها  .يآاي 
 (21-ابلقرة)

 ఓ పా్జలలరా ! మీరధ మీ ద్ెైవానేి ఆరాధించండి, ఆయనే మిమమల్లి, మీ 

ప్ూరీీకులనూ    సృష్లోంచరడ్య. మీరధ ద్ెైవ్భీతి ప్రధలుగా మలరాలని.(అల్ 

బఖరహ్-21) 

رِّ 
اءِّ وا اُّمن كا شا ح  نِّ الفا َان ىه عا ةا 

لا  (45-العنكبوت.)إنه اّصه

నిససంద్ేహంగా నమలజ్మ అశాీల కారాిల నుండి, చెడ్య నడ్తల నుండి 
వారిసుత ంద్ి.(అల్అనకబూత్-45)    

لهُكم    ِّي نا مِّن  قب لُِّكم  لاعا ا اّله ا ُكتِّبا َعا ما يااُم كا لاي ُكُم اّصِّ ُنوُكتِّبا عا ااّلِّي نا آما ها يآاي 
 (183-ابلقرة) .َاتهُقو نا 
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ఓ విశ్ాీసులలరా! మీ ప్ూరీీకులపెై విధించబడినటటో  మీపెై కూడర ఉప్వాసాలు 
విధించబడరా య్య,    మీలో ద్ెైవ్భీతి జనించరలని.(అల్ బఖరహ్-183) 

ةِّ  ُهم  مِّن  باهِّي ما زاقا ا را  ما
اتر َعا  ع لُوما ايهامر ما ما اَّللِّ فِّ ا ُكُروا اس  ياذ  اُهم  وا ناافِّعا ّ ُدوا ما ها لِّياش 

امِّ   (28-الج) .الن عا

వారధ తమ కొరకు ఇకకడ్ ఉంచబడిన పా్యోజనరలను చూసుకటవాలని, అలలా హ్ 

వారికి పా్సాద్ించిన ప్శువ్ులకు కృతజాతగా కొనిి నిరీణత ద్ినరలలో ఆయన 

పేరధను సమరించరలని.(అల్ హజా్మ-28) 

ا  َع 
ا
ِّهِّ ال ب  هِّ را  اب تاغاء وج 

ةر ُُت زائ إَله ِّع ما هُ مِّن  ن در عِّن دا حا
ا
َّكه واماا لِّ ا ِّى يُؤِتِّ ماال ياَتا

 .اّله
 (20-18-اّليل)

ప్రిశుధ్ుు డ్య కావ్టానికి తన సంప్దను ఖరధచచేస్ే ప్రమ ద్ెైవ్భీతిప్రధడ్య 

ద్రనికి దూరంగా ఉంచ బడ్త్రడ్య. అతనికి ఎవ్ీరూ ఏ విధమ ైన ఉప్కారం 

చేయలేదు. ద్రనికి అతను బదులు తీర చందుకు, అతను కేవ్లం 

మహో నితుడెైన తన పా్భువ్ు పా్సనితను ప్ ందటానికి మలతామే ఈ ప్ని 

చేసాడ్య, ఆయన తప్పకుండర సంత్ోష్లసాత డ్య.(అల ధా ల్-18-20)  

ن   ن  راغِّبا عا ُح مِّن  ُسنهتِّ وا ما
َِّكا ِّ  اانل    (ابن ماجه.)ُسنهتِّ فالاي سا مِّىن 

నికాహ్ నర సాంపా్ద్రయం, నర సాంపా్ద్రయలనిి తిరసకరించినవాడ్య మలవాడ్య 
కాడ్య.(ఇబుిమలజ) 

ُير  ع 
ةا اا ِّناا قُره ِّي ت ناا وا ذُر  اجِّ ز وا

اا مِّن  اا بهناا هاب  نلا ُقوُّونا را ِّينا يا  (74-الفرقان.)وا اّله
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వారధ ఇలల ప్ాారిుసూత  ఉంటారధ, మల పా్భూ మలకు మల భారిల ద్రీరానూ మల 
సంత్రనం        ద్రీరానూ కంటి చలువ్ను పా్సాద్ించు.(అల్ ఫురాఖ న్-74) 

ఆరాధనలోి  ఒక్ ఆరాధన ఖురాానీ క్ూడ్ా ఉంద . ప్రజలు తముమ త్ాము 

దేవతలప ై త్ాయగం చేస్ాత రు. తమ సంత్ానానిి తమ స్ తుత గా భలవించి బలస్ాత రు. 

దేవతలక్ు రక్తప్ు చుక్ూలు సమరిపంచు క్ుంటలరు. ఖురాానీ ఇవీబడి్న జంతువు 
మాంసం కాలచవేయబడ్ేద . దాని ప గ దేవతలక్ు సంత్ోషప్రిచేద . అందువలేి  
యూదులు మాంస్ానిి కాలేచవారు. కాని ముహమమద్(స) అసలు ఖురాానీ 

ఉదేూ శం ఏమిటి అనేద  వివరంిచారు. ఆయన సందేశం మానవుల సమరపణను 

అరిక్టిుంద . జంతువుల ఖురాానీని కొనస్ాగించింద . ఈ ఖురాానీలో రక్తప్ు 
చుక్ూలు చలేి  అవసరం లేదు. మాంసం కాలేచ అవసరం అంతక్నాి లేదు. అసలు 

ఖురాానీ ఉదేూ శం ఏమిటంటే, 

ما اَّللِّ َعا  ي   فااذ ُكُروا اس  ُا ا  ِّرِّ اَّللِّ لاُكم  فِّي ها ائ عا ُكم  مِّن  شا
ا لا ل نااها عا ابلُُدنا جا وا

واافر  بات  ُجنُ  ,صا ِّذاا واجا افاا ه  وُبها تا اُّمض  ِّعا وا ان عُِّموا القا ااط  ا وا ا  ,فاُُكُوا مِّن ها نااها ر  خه ِّكا سا ّ ذا كا
ُكُرونا  اش  لهُكم  ت ا ,لاُكم  لاعا ناالا اَّللا ُلُوُمها ا لان  يا اُئها َلا دِّما نااُلُ الهق وى  ,وا ن  يا لاكِّ وا

وا اَّللا  ,مِّن ُكم   ُ ِّ ب  ُكا لِّ ا لاُكم  وا راها خه ِّكا سا ّ ذا ِّ   كا اشه ُكم  وا ب دا ا ها َعا ما
نِّيا  سِّ  (37-الج.)اُّمح 

ఒంటెలను మేము మీ కొరకు అలలా హ్ చిహాిలలో చేరాచము. మీకు వాటిలో 
మేలు ఉనిద్ి. కనుక వాటిని నిలబెటోి వాటిపెై అలలా హ్ పేరధను సమరించండి. 

వాటి వీప్ులు నేలపెై ఆనినప్ుడ్య వాటిలో   నుండి సీయంగానూ తినండి, అడిగే 

వారికి, అడ్గని వారికి తినిపలంచండి. తమ అవ్సరాలకు  అడిగే వారికి 
తినిపలంచండి. ఈ విధంగా మేము జంతువ్ులను మీకు వ్శప్రిచరము. మీరధ 
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కృతజాతలు త్ెలుప్ుకుంటారని, వాటి మలంసమూ, వాటి రకతమూ అలలా హ్ కు 
చేరవ్ు, కాని మీ భయభకుత లు ఆయనకు చేరధత్రయ్య. ఆయన వాటిని మీకు 

ఈవిధంగా వ్శప్రిచరడ్య. ఆయన పా్సాద్ించిన మలరగదరశకత్రీనికి మీరధ 
ఆయన గొప్పతనరనిి చరటేందుకు, ఓ పా్వ్కాత ,                         సత్రకరాిలు 

చేస్ేవారికి శుభవారత  వినిపలంచు.(అల్ హజా్మ-37) 

ఖురాానీ యొక్ూ ఒక్ తప్ుపడు భలవన మానవుని పరా ణం అతని స్ తత ని, 

అదే విధంగా అతడ్ి సంత్ానం పరా ణాలు క్ూడ్ా అతడ్ి స్ తత ని, అతడ్ి భలరయ పరా ణాలు 

క్ూడ్ా అతడ్ి స్ తత ని, కొర తత  సమసయను త్ెచిచ ప టిుంద . ఈ తప్ుపడు భలవన 

ఆతమహతయ, క్ుమార త  హతయ, సంత్ాన హతయ, భలరయ హతయ(సతి) అనే మానవ 

సంహరణ ఆచారాలను జనింప్జేస్లంద . ముహమమద్ సందేశం వీటనిిటినీ 

నేలమటుం చేస్లంద . అందరి పరా ణాలూ అలాి హ్ స్ తుత  అని, ఒక్ పరా మాణిక్తను 

చూపలంచింద . వాటిని దెైవాదేశం ప్రకారమే తీయాలని ఆదేశించింద . అందువలేి  
అలాి హ్ తప్ప ఇతరుల పేర జిబహ్ చేయబడ్ిన జంతువును తినటలనిి 

నిష్ేధ ంచింద . ఆతమహతయ చేసుక్ుని వారిక  సీరాా నిి నిష్ేధ ంచడం జరిగింద . 
ఇస్ాి మీయ ప్రప్ంచం తప్ప మిగత్ా పరా ంత్ాలనిిటిలో చివరిక  యూరప్, 

అమెరికాలోి  క్ూడ్ా క్ష్టాు ల నుండ్ి గటటు క్ూడ్ానిక  ఆతమహతయను ఒక్ మంచి 

ఉపాయంగా భలవిస్ాత రు. చటుం దవనిి నిష్ేధ ంచాలని ప్రయతిిసుత ంద . కాని 

వారించలేక్పో తుంద . ఎందుక్ంటే ప్రతివయక త  తన పరా ణం తన స్ తుత గా 
భలవిసుత నాిడు. ఈ చరయ వలి క్ష్టాు లూ, ఆప్దలూ దూరమౌత్ాయని, మరణానంతర 

జీవితం లేదని, ఉనాి మనలి విచారించటం జరగదని భలవించడం జరుగుతుంద . 
అయిత్ే పరా ణం మనద  కాదని అద  దేవునిదని, ఆతమహతయల దాీరా క్ష్టాు లు 

వద లంచుకోవటం తప్ుపడు అభిపరా యం అని, ఈ విధంగా క్ష్టాు లక్ు దూరం అయితే్ 

మరణానంతరం అంతక్ంటే క్ఠినమెైన క్ష్టాు లక్ు గురికావలస్ల వసుత ందని 

ముహమమద్ సందేశం త్ెలయప్రచింద . 
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ُِّكم   نا ب ِّنه اَّللا كا ُكم  ا ُتلُوا اان ُفسا َاق  َلا  اقه وا ِّال   ب
ا َِّله ما اَّلُل ا ره تِّ حا

ُتلُوا انلهف سا اله َاق  َلا  وا
ا ي ما لِّيهِّ  , راحِّ و فا نُص  انًا وا ُظل ًما فاسا وا ِّكا ُعد  عال  ذاّ ف  ن  يا ا واما  (30-النساء.)ناارا

నిష్ేధించిన ప్ాాణరనిి హతి చేయకండి, నరియంగా తప్ప మిమమలిి మీరధ 
హతి చేసుకటకండి, ఎందుకంటే అలలా హ్ మీ ప్టా కారధణిం కలిగి ఉనరిడ్య, 

ఒకవేళ ఎవ్ర ైనర అలల చేస్ేత , అతనిి నరకం లోనికి నడిపలసాత ము.(అనిిసా-30) 

అరబ్ లో క్ూతురి హతయలు కొనస్ాగేవి. భలరతదేశ్ానిక  చెంద న 

రాజక్ుమారులోి  క్ూడ్ా ఈ ఆచారం ఉండ్ేద . ఇతర దేశ్ాలోి నూ ఈ ఆచారం ఉండే్ద . 
అరబ్ లో మరల క్ూర రంగా ఉండ్ేద . ఆడబిడాలను సజీవంగా ఖననం చేస్ేవారు. 

ముహమమద్ (స) సందేశం యొక్ూ ఒక్ూ వాక్యం ఈ మూఢాచారానిి ఖండ్ించింద .  

ن بر 
ِّااي ِّ ذا و ُؤداةُ ُسئِّلات  ب ِّذاا اّما ا  (8,8-الكوير.)قُتِّلات   وا

ఆరోజు సజీవ్ంగా ప్ూడిచపెటోబడిన అమలమయ్యని అడ్గటం జరధగుతుంద్ి. 
ఏప్ాప్ం కారణంగా చంప్బడిందని పా్శిించడ్ం జరధగుతుంద్ి.(అతత కీీర్-8,9) 

తన సంత్ానానిి హతయ చేయటం అరబ్ లో నేరంగా భలవించబడ్ేద  కాదు. 

ఈనాడు క్ూడ్ా అనేక్ మంద  ప్స్లబిడాలు చంప్బడుతునాిరు. దేశంలో ప్ంటలు 

తక్ుూవగా ఉనాియని, జనాభలను నియంతిరంచాలని ప్రభుత్ాీలు ఆదేశ్ాలు జారల 
చేసుత నాియి. అరబుాలోి , ఇతరులోి  అబలరిన్ చేయించినా, హతయక్ు సంబంధ ంచిన 

చటుం ఏమీ చేస్ేద కాదు. యూనాన్ లో ప్ుటిు న బిడా బలహీన మెైనదెైత్ే చంపేవారు. 

ఆ బిడాను కొండప ై నుండ్ి విస్లరి చంపేవారు. ఈనాడు క్ూడ్ా బర్త  క్ంటలర ల్ పేరుత్ో 
ఇదే జరుగుతుంద . ముహమమద్ సందేశం ఉపాధ  ఎవరూ ఎవరికీ ఇవీలేరని, 

అందరికీ అలాి హ్ యిే ప్రస్ాద స్ాత డనే వాసత వానిి త్ెలపలంద . 
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ا َِّله َعا اَّللِّ رِّز ُقها رضِّ  ا
ا
ابهةر فِّ ال ا مِّن  دا  (6-هود.)واما

భూమిపెై ఉని పా్తి ప్ాాణి ఉప్ాధి బాధిత అలలా హ్ పెైనే ఉంద్ి.(హూద్-6) 

ِّيهاُكم   زُُقُهم  وا ا قر َنا ُن نار 
ِّم لا ياةا ا ش  ُا داُكم   َلا ُتلُوا ااو  َاق  َلا  ًءا  ,وا ط  ُا نا  ت لاُهم  كا ِّنه قا ا

ا ً بِّي   (31-الساء) .كا

పేదరికం వ్లా మీ సంత్రనరనిి చంప్ుకటకండి,మేము వారికీ, మీకూ ఇదద రికీ 
ఉప్ాధి పా్సాద్ిసాత ము. నిససంద్ేహంగా వారిని చంప్డ్ం మహాప్ాప్ం.(అల్ ఇసాా-

31) 

మహా పాప్కారాయలోి ని ఈ మహా పాప్ం ప్రవక్త(స)ను తిరసూరంిచిన జాతిలో 
క్ూడ్ా ఉండ్ేద . ప్రజలు దెైవదాసుల మధయ వంశం, క్ులం, ధనం, రంగు మొదల ైన 

బేధాలను ఏరపరచు క్ునాిరు. భలరతదేశం పరా రంభం నుండ్ి ఈనాటి వరక్ు త్ాను 

తప్ప ఇతరులందరినీ అప్రిశుభరమెైనవారుగా ప్రిగణించింద . తనను నాలుగు 

వరాా లుగా విభజించి గౌరవమరాయదల క్రమబధ్ుతను ఏరపరచింద . క్షూదుర లక్ు 

ధరామధ కారాలు ఉండ్ేవికావు. పరా చీన ఈరాన్ లో క్ూడ్ా ఈ నాలుగు జాతులే 
ఉండ్ేవి. రోమనుి  తమను పాలక్ులుగా, ఇతరులను దాసులుగా భలవించేవారు. 

బనీఇస్రా యిళల్ కేవలం త్ామే దెైవ క్ుమారులమని, ఇతరులందరూ నీచులని 

తీరామనించారు. తమ జాతిలో క్ూడ్ా తరగతులను ఏరపరచుక్ునాిరు. అంత 

ఎందుక్ు యూరప్ తన సంసూృతి, మానవత్ా వాదం, సమానతీం గురించి 

వాద ంచినా దాని ప్రిస్లు తి క్ూడ్ా ఎలా ఉంద ?  

త్ెలివారు తముమత్ాము ప తత ందారుి గా, అధ కారులుగా భలవించారు. 

నలివారు వారిక  సమానులు కారని ప్రిగణంిచేవారు. ఆస్లయా ప్రజలు ప్రయాణంలో 
క్ూడ్ా వారిత్ో పాటు ఒకేచోట క్ూరోచలేరు. కొనిి దేశ్ాలలో వారి కాలనీలలో 
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నివస్లంచలేరు క్ూడ్ా. వారిక  వరితంచిన హక్ుూలు వీరిక  వరితంచవు. అమెరికాలోని 

మానవత్ా వాదుల దృష్లులో అక్ూడ్ి నలివారిక  జీవించే హక్ుూ క్ూడ్ా లేదు. 

ఆఫ్లరకాలో హబష్వలక్ు, భలరతీయులక్ు క్ూడ్ా మానవహక్ుూలు సరిగా 
వరితంచేవికావు. ఈ త్ేడ్ా, త్ారతమాయలు పరా ప్ంచిక్ విషయాలోి నే కాదు, 

ఆరాధనాలయాలోి  క్ూడ్ా ఉండ్ేవి. త్ెలివారి ఆరాధనాలయాలు వేరు, నలివారి 
ఆరాధనాలయాలు వేరు. ఇదూ రూ ఒకేచోట దేవుని ముందు తల ద ంచలేరు. 

ముహమమద్ సందేశం వీటనిిటినీ రూప్ుమాపలంద . ఇస్ాి మ్ లో అందరూ 

సమానమే. ధనసంప్దలు, రంగు, వంశం, క్ుటుంబం మొదల ైనవి ప్రజల మధయ 
త్ారతమాయలి సృష్లుంచలేవు. మకాూ విజయంనాడు ఖుర రషులందరూ కాబల దగార 

నిలబడ్ి ఉనాిరు, ప్రవక్త(స) వారినుదేూ శించి ఇలా అనాిరు,   

ا  ع شا ِّاآلبااءِّ  ياا ما ا ب ُمها ِّ ظ  َُعا ن ُكم  ِنِّ واةا الااهِّلِّيهةِّ وا  ِّنه اَّللا قاد  ااذ هابا عا ي شر ا  ,قُرا

ابر  آداما مِّن  تُرا  (ابن هشام.)انلهاُس مِّن  آداما وا

ఓ ఖుర ైష్ర పా్జలలరా ! అజాా న కాలప్ు అహంకారానిి, వ్ంశగరాీనిి అలలా హ్ 

రదుద చేసాడ్య. మలనవ్ులందరూ ఆదమ్ సంతతి, ఆదమ్ మటోిద్రీరా 
సృష్లోంచబడరా రధ.(ఇబెిహిష్ామ్) 

హజీతుల్ విదాలో ఇలా ఉప్దేశించారు:- 

ِبِّ  را  العا
ُل َعا ِمِّ فاض  ع جا

ا
ِمِّ وا لاي سا ّأل ع جا

ا
ُل َعا ال ِبِّ فاض  را عا

ِّل  ُُك ُكم  ااب نااُء  ,لاي سا ّ
ابر   (مسند احد.)آداما وا آداما مِّن  تُرا
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అరబుబలకు ఇతరధలపెై, ఇతరధలకు అరబుబలపెై ఎటటవ్ంటి ప్ాాధరనిత లేదు, 

మీరంత్ర ఆదమ్ సంత్రనం, ఆదమ్ మటోి ద్రీరా సృష్లోంచబడరా రధ.(ముసిద్ 

అహమద్) 

 ముహమమద్ దెైవవాణి మానవులందరినీ ఉదేూ శించి ఇలా పేరకూంద :- 

با  ل نُكم  ُشُعوًبا وا قا عا رر وا اُن َثا وا جا
نُكم  مِّن  ذاكا لاق  ُا ِّنها  ا انلهاُس ا ها ارافُوايآ ااي  اعا ِّلا لِّ  ائ

ُكم  عِّن دا اَّللِّ اات قُكم    راما ِّنه ااك   (13-الجرات.)ا

మలనవ్ులలరా! మేము మిమమలిి ఒకే ఆడ్,మగ జంట నుండి 
సృష్లోంచరము.మీరధ ఒకరినొకరధ ప్రిచయం చేసుకునేందుకు మిమమలిి 

జాతులుగానూ, త్ెగలుగానూ చేసాము. వాసత వానికి మీలో అందరికంటే 
అధికంగా భయభీతులు గలవాడే అలలా హ్ దృష్లో లో పీాతిప్ాతుా డ్య.(అల్ 

హుజురాత్-13)  

మరో ఆదేశం:-  

مِّلا  نا وا عا ن  آما َِّله ما ناا ُزل ف ا ُِّبُكم  عِّن دا ر  َُقا تِّ 
ِّاله َلا ُدُكم  ب َلا ااو  واالُُكم  وا ا اام  واما

مِّلُوا ا عا ِّما ع فِّ ب ِّ آُء اّض  زا اُهم  جا ًا فااُلئِّكا ّ الِّ  (37,37-سبا.)صا

మిమమలిి మలకు దగగ ర చేస్ేద్ి మీ సంప్ద గాన్న, మీ సంత్రనంగాన్న కాదు. 

అయ్యత్ే విశీస్లంచి సత్రకరాిలు చేస్ేవారధ మలతామే, ఇటటవ్ంటి వారికే త్రము 

చేస్లన ద్రనికి ర టోింప్ు పా్తిఫలం లభిసుత ంద్ి.(సబా-37,38) 

ముస్లి ములందరినీ ప్రసపర స్ో దరులుగా ప్రిగణించింద . ప్రవక్త (స) 

హజీతుల్ విదా సందరాంగా లక్షక్ు ప ైగా ఉని సమూహం ముందు ఒక్ ముస్లి మ్ 
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మరో ముస్లి మ్ క్ు స్ో దరుడని ప్రక్టించారు. ఈ సమానతీం, సో్ దరభలవం అంతక్ు 

ముందు ఉని త్ేడ్ాలనిిటినీ ప్టలప్ంచలు చేస్లవేస్లంద . దేవుని దయవలి 

మీరందరూ స్ో దరులుగా మారిపో యారు అని ఆదేశించడం జరిగంిద . దెైవ గృహంలో 
ఎటు వంటి త్ేడ్ా లేదు. వంశ్ాల, క్ుటుంబలల త్ేడ్ా లేదు. వృతుత ల, ప్దవుల త్ేడ్ా 
లేదు. దారిదరా యల, ధన సంప్దల తే్డ్ా లేదు. దేవుని ముందు అందరూ సమానులే. 
ఇక్ూడ ఎవరూ క్షూదుర లు కారు బలర హమణులు కారు. ఖుర్ఆన్ అందరూ 

చదవగలరు. నమాజు అందరూ చదవగలరు. అందరి మధాయ సంబంధాలు 

ఏరపడగలవు. విదయ నేరుచక్ునే హక్ుూ అందరికీ ఉంద . అందరి హక్ుూలూ సమాన 

మెైనవే. రక్తం క్ూడ్ా అందరిదవ సమానమే. 

మితుా లలరా! ముహమమద్ సందేశ ఉప్కారాలను మీ ముందు ఉంచాలని 

అనుక్ునాిను. కాని సమయం లేక్ చింతిసుత నాిను. స్వత రలక్ు, బలనిసలక్ు వారి 

హక్ుూలను ఇపలపంచింద . మానవత్ా వాదులుని యూరప్ లో క్ూడ్ా ఇలాంటి 
ఆలోచన లేదు. కాని సమయం లేక్ చింతిసుత నాిను. ప్రప్ంచంలో పరా ప్ంచిక్త, 

ధారిమక్తలలో ప్డ్ి పరా ప్ంచిక్ కారాయలను, ధారిమక్ కారాయలను వేరు చేయడం 

జరిగింద . దెైవాదేశ్ానిి చక్రవరిత  ఆదేశ్ానిి వేరు చేయడం జరిగింద . ప్రప్ంచానిి 

ప ందే మారాం వేరని, ధరామనిి ప ందే మారాం వేరని భలవించడం జరిగింద . 

యువ్కులలరా! ఇద  చాలా ప దూ  ప రపాటు. ఈ ప రపాటు ప్రప్ంచమంత్ా వాయపలంచి 

ఉండ్ేద . ముహమమద్ సందేశం దవనిి త్ లగించింద . ఏకాగరతత్ో, నిరమలమెైన 

మనసుసత్ో పరా ప్ంచిక్ కారాయలను అలాి హ్, ఆయన ప్రవక్త  ఆదేశ్ాలక్ు అనుగుణంగా 
నెరవేరచడమే ధరమం అని వివరించింద . అంటే అలాి హ్ ఆదేశ్ాల ప్రకారం పరా ప్ంచిక్ 

కారాయలు నెరవేరచటమే ధరమం. కొందరు ప్రజలు గుహలోి  క్ూరోచని, ఏకాంతంగా 
ధాయనంలో నిమగిమవటం, సమరించటం, పరా రిుంచటం మాతరమే ధారమిక్తగా 
భలవిస్ాత రు. స్ేిహం, మితుర లు, భలరాయబిడాలు, తలిదండుర లు, జాతి, దేశం, 

ఆతమరక్షణ, ఉపాధ , సంరక్షణ మొదల ైనవనీి పరా ప్ంచిక్తగా భలవిస్ాత రు. ఇస్ాి మ్ 
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ఈ వాసత వానిి అందరి ముందూ ప టిుంద . దెైవాదేశ్ాల ప్రకారం వాటిని నెరవేరచడమే 

ధారిమక్త అని చాటి చెపలపంద . 

ఇస్ాి మ్ లో స్ాఫలయం ర ండు విషయాలప ై ఆధారప్డ్ి ఉంద . విశ్ాీసం, 

సత్ాూరాయలు. ఐదు విషయాలను విశీస్లంచటలనిి విశ్ాీసం అంటలరు. అలాి హ్ ను, 

దెైవదూతలను, దెైవప్రవక్తలను, దెైవ గరంధాలను, జాతకానిి విశీస్లంచటం. ఈ 

ఐదు విషయాలను విశీస్లంచడమే విశ్ాీసం అనబడుతుంద . ఆచరణ దవని ప ైనే 

ఆధారప్డ్ి ఉంద . ఈ విశ్ాీసం లేక్ుండ్ా ఏ కారయమూ స్వీక్రించడం జరుగదు. 

ర ండవద  ఆచరణ - మనం చేస్ే ప్నులు, సత్ాూరాయలు. ఇవి మూడు విధాలు, 1. 

దెైవంత్ో సంబంధం ఉని ఆరాధనలు. 2. వయవహారాలు అంటే ప్రసపర 

లావాదేవీలు, వాయపారం మొదల ైనవి, దెైవాదేశ్ాల ప్రకారం వీటిని నెరవేరిస్ేత  నాయయం 

ధరమం కొనస్ాగుతుంద . 3. నెైతిక్త అంటే చటుప్రంగా విధ ంచబడని ప్రసపర 

హక్ుూలు, ఆతీమయతక్ు సమాజ అబివృధ్ ు క  ఇవి తప్పనిసరి. అంటే 1. విశ్ాీసం 2. 

ఆరాధనలు 3. లావాదేవీలు 4. నెైతిక్తలు. ఈ నాలుగు విషయాలే స్ాఫలాయనిక  
ప్రధాన మెైనవి. 

యువ్కులలరా! ననుి సూటిగా చెప్పనివీండ్ి. మౌనం, ప్రశ్ాంతం, ఒంటరితనం, 

ఏకాంతంగా జీవితం గడప్టం ఇస్ాి మ్ కాదు. ఇస్ాి మ్ అంటే ప్రయతిం, క్ృష్ల, 
ఆచరణ, నిబధ్ుత. అద  చావు కాదు జీవితం. అలాి హ్ ఆదేశం:- 

ىع ا سا َِّله ما انِّ ا ن سا ِّ
ِّْل   (39-انلجم.)لاي سا ّ

మలనవ్ుడ్య పా్యతిించినద్ే అతనికి లభిసుత ంద్ి.(అనిజ్మమ-39) 

ِّ  سر ف  نا  ُُ    (37-المدثر.)ةً نا ي  هِّ را  ت  با سا ا كا ما ب

పా్తి ప్ాాణి తన ఆచరణకు బదులు త్రకటటో గా ఉంద్ి.(అల్ ముదదస్లసర్-38) 
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ఇస్ాి మ్ అంత్ా క్ృష్లప్రయత్ాిలే. కాని ఏకాంతంగా క్ూరోచని కాదు. 

మెైదానంలోక  రావాల. ప్రవక్త(స) జీవిత చరితర మన ముందు ఆదరశంగా ఉంద . ఆ 

తరువాత నలుగురు ఖలీఫాల జీవితం మన ముందు ఉంద . ఇవనీి మనక్ు 

ఆదరాశలు. ఇందులోనే మన స్ాఫలయం ఇమిడ్ి ఉంద . ముక త  మారాం ఇదే. ఇదే 

అభివృధ్ ు  ప్ధం. ముహమమద్(స) సందేశం బుధ్ుు ని సందేశంలా కోరిక్లను 

అణచివేస్ేద  కాదు. సర రన కోరిక్లను సర రన విధంగా తీరుచకోవడం ముహమమద్ 

సందేశం. ఈస్ా(అ) సందేశంలా ధనసంప్దలను, శక్ుత లను నీచంగా చూచేద గా, 
నిష్ేధ ంచేద గా లేదు. వాటిని సంపాద ంచే, ఖరుచ చేస్ే మారాా లను సంసూరించింద . 
వాటిని ఖరుచ చేస్ే విధానానిి, సందరాానీి నిరుయించింద . 

మితుా లలరా! విశ్ాీసం, దాని ప్రకారం సత్ాూరయం అనేదే ఇస్ాి మ్. ఇస్ాి మ్ అంటే 

ఆచరణ. ఆచరణను విసమరించటం కాదు, విధులను నిరీరితంచాల. విధుల నుండ్ి 
తపలపంచుకోవటం కాదు, వీటి గురించి ప్రవక్త (స) జీవితంలో, ప్రవక్త (స) అనుచరుల 

జీవితంలో మనక్ు ఎనోి ఆదరాశలునాియి. వాటి చితరం ఇలా ఉంద , 

ِّ  وا  اَّللِّ  وُل سُ را  د  مه ُما  ا رُ  ارِّ فه كُ  ال  َعا  اءُ ده شِّ اا  هُ عا ما  ينا اّله   ادً جه ا سُ عً كه رُ  م  اهُ را تا  ,م  هُ ينا با  اءُ حا
 (29-لفتح.)اانً وا ض  رِّ  وا  اَّللِّ  نا مِّ  لً ض  فا   ونا غُ تا ب  يا 

ముహమమద్ అలలా హ్ పా్వ్కత , ఆయన వెంట ఉనివారధ అవిశ్ాీసుల ప్టా 

కఠినులుగానూ, ప్రసపరం కరధణరమయులుగానూ ఉంటారధ, న్నవ్ు వారిని 

చూస్లనప్ుడ్య వారధ రధకూ, సజాద లలో, అలలా హ్ అనుగరహాన్ని, ఆయన 

పా్సనితనూ అరిుంచటలో నిమగుిల ై ఉండ్టం కనిపలసుత ంద్ి.(అలయత్ హు-29) 

సతయతిరస్ాూరుల ప్టి పో రాటం క్ూడ్ా ఉంద . ప్రసపరం సహృదాావం, 

పేరమాభిమానాల భలవనలు క్ూడ్ా, దెైవం ముందు రుక్ూలు, సజాూ లు క్ూడ్ా 
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చేస్ాత రు. పరా ప్ంచిక్ప్రంగా దెైవకారుణాయనిి, ఆయన ఉపాధ ని క్ూడ్ా ఆశిస్ాత రు. 

అయిత్ే అద  క్ూడ్ా ధరమం ప్రకారమే. 

رِّاَّللِّ 
ن  ذِّك  ااراة  وا َلا باي ع  عا هِّيهِّم  ُتِّ

ال  َلا تُل   (37-انلور).رِّجا

వీరధ ఎలలంటి వారంటే, వీరి వాిప్ారం, లలవాద్ేవీలు వీరిని ద్ెైవ్ధరినం నుండి 
వేరధ చేయలేవ్ు.(అనూిర్-37) 

 

వాయపారం, వయవహారాలు,లావాదేవీలు క్ూడ్ా కొనస్ాగుతునాియి. 

దెైవధాయనం, దెైవసమరణ క్ూడ్ా కొన స్ాగుతుంద . వీరు ఒక్దానిి వదల ర ండవ 

దానిి వెదక్రు, ర ంటినీ తమ వెంట ఉంచుత్ారు. ముస్లి ములక్ు రూమీలక్ు 

యుధ్ుం జరిగింద . ప్రవక్త  (స) అనుచరులు స్ ైనిక్ులుగా ఉనాిరు. రూమీల 

స్ ైనాయధ ప్తి ముస్లి మ్ స్ ైనిక్ుల ప్రిస్లు తిని గమనించటలనిక  ఇస్ాి మీయ కంేప్ లోనిక  
ఇదూరు గూఢచారులను ప్ంపలస్ాత డు. వారు వచిచ ముస్లి ముల ప్రిస్లు తి చూస్ల, చాలా 
ప్రభలవితుల ై తిరిగి వెళిళపో త్ారు. వారు రూమీల స్ ైనాయధ ప్తిత్ో వీరు ఎలాంటి 
స్ ైనిక్ులు, రాతిర దెైవానిి పరా రిుసుత నాిరు, ప్గలు ప్రయాణిసుత నాిరు, అని ఆశచరయం 

వయక్తం చేస్ారు. ఇదే ఇస్ాి మీయ జీవితం. 
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సో దరధలలరా! ఈ రోజు ప్రసంగాల ప్రంప్రల చివరి ద నం. ఈ ఎనిమిద  ప్రసంగాలలో 
ప్రవక్త(స) జీవిత చరితర గురించి, ఆయన సందేశం గురించి వివరంగా 
చెపాపలనుక్ునాిను. కాని ఏమీ చెప్పలేదనిటుి  గానే ఉంద . 

అలలా హ్(త) మనందరికీ సనరమరగం పా్సాద్ించుగాక. 

 اللهم صلى هللا عليه و سلم و على اله و اصحابه اجمعين

.وآخر دعوانا عن الحمد هلل رب العلمين  

 


