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సఫర్్�సం్-్ شهر صـفـر   
సఫర (صفر) ్�సం్ - ఇ�ా్ ల� �ాయ�లంంమర�ల ��ంంవ  ��. ఇ�� 

్�హమ�ం  �� త�ా్త వసుత ం��. ����ా ��మర ఎ�� వ�్ంద � �ష���� 

��ందమర పం��త��� త్  ��ా్���� ఇ�� ���బ���్మర – ఈ  ���ల 

ప్���ం ��సం ప్ర�� ్�ా్ మగ�ా�� ఖ�� (ఇ�ా్ర) �ేసుత ం�ే�ామర.  

 
ఇం��  ��ా్�ం ప్�ామం ఈ  ���ల ్�ా్�ాసు�� ఇతమ �ెగ���ౖ 

���� �ే�ి, �ా�� �తతం సంపదమము ���్ల��ట� �ామర ( మ��ల �ి�ా్ర �మఅ 

్�� )  ం�ట �ా���� ఏల �గ�్క�ం�� ���వ��ో �ి�� �ే���ామర. (ఇబ�� 

 అ ్ంధూర �ా్ �ిమ ��ార  అ  మబ ప�సత కం 4వ ��గం 462-463)  

 
సఫర  ం�ట ���ాపమంలా �మయ్�సం  ం�ట ఖ��  ��  �  మ్ం. 

ఈ పదం ఉ����ల��� �ావ����� ��ంం� �ామ���� �ాం�క�ల ఉ ��్:  

 
�ద����: ఈ  ���ల   �గ��క  మబ�్�� త్ ఇళ్ము ఖ�� �ే�ి ���� 

�ే��ం ��సం ��ళ్�ం – �ిఫర  ం�ట �స��నంం�ం ��క ఖ�� �ే��ం.  

 
��ం�ో ��:  మ� పద���మ సుఫ్  ం�ట పసుప�   � పదం ముం�� సఫర   � 

పదం �ావ�ం. ఈ  ��క� ఆ ��మర ���� బ��మ �ా�ం�ల, క�్ంలా ����ం��� త�, 

ఆక��� పసుప� మంగ��ల ్����� ్� శమదృత�వ��ల ఆ  �� �ావ�ం వ�మ 

����� ఆ ��మర వ�్ంద ��� ్��క  ��ా్�ం.  

 



 

 

సఫర ్�సం�ల ర��ల�మ ���� ����త్క సంఘ�మ��: 

ప్వకత  ్�హ్్� స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం  �క్ �మ� 

క�్���త  �ా�్� మ�����్ హల   �్  ��ాహం 2వ ���్ సంవతసమం�ల� 

సఫర  ���ల  � మ�����్ హల  ము్ �� ర��ల�మ��. ఆ�ంక� హసర, హల��ౖర, 

ఉ��్ క���్ థ, ర�ౖమబ   � మ��గ�మర సం��మం క�ల� �మర.  

 
11వ ���్ సంవతసమప� సఫర  ���ల, ప్వకత  ్�హ్్� 

స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం   ���లాయ��� గ���� �మర. ���� �����ల ఆ�మ 

ఇ�ే  ���ల ్మ��ం� �మర.  

 

ఈ  �� గ���ం�మ ్�ఖయ�ష����:   

1)  ర�్ మ �ా�ప�  మబ�్��ల ఈ  �� గ���ం� ఉం��మ  ��ా్����.  

2) ఈ �� గ���ం�,  ర�్ మ �ా�ప�  మబ�్�  ��ా్���క� �మ����మ 

�ాసత వ ఇ�ా్ ం ధమ్ప�  ��ా్����.   

3) ��ందమర ్��ి్ ం��ల ఈ  �� గ���ం� ఉమ� మూతమ క�పత ్���� 

క���ిత  ��ా్����.  

4) ప్వకత  ్�హ్్� స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం  ��త�ా�ం�ల ర��ల�మ 

��ౖ�క ంమయ�� ్���� ్�ఖయ సంఘ�మ��.  

5) ఈ  �� గ���ం� ప్��మం�ల ఉమ� ����  సతయ హ��థ ��. 

6)  ��్ ��దు ���మల ��దు   � ప���క�  స��  మ్ం. 



 

 

7) �్ల ��దు, సఫర ��దు,  �  ��దు, ఘ�అ ��దు   � �ా����  మ్ం.  

 
(1) ్ ర�్ మ �ా�ప�  మబ�్��ల ఈ  �� గ���ం� ఉం��మ 

 ��ా్����:  

 ర�్ మ�ా�ప�  మబ�్�� ఈ  ���ల ��ంం� �వ్���మ తప�ప�� 

�ే���ామర. �ద����, ్�ందుక� రమరప�త� ��క ��ముకక�  ���� త� ����� 

ఆం�క� ��ామర. ��ంంవ�� ��� గ���ం� �ామర శక� ���  ం�ట  

్�ఢమ్్�ా�� క�ల�ఉం�ే�ామర.  

 
(a) ����� ఆం���వ�ం – ్�ందుక� రమప�ం ���� ��ముకక�  ��� ంం: 

  
�ా����  ��్ ల సృ�ి�ం��ం�. సంవతసమం�ల ప ��ంం�  ���� 

సృష�ం�, �ా���ల  ���గ�  ���ము ప�త్���మ�లా ప్క��ం��ం�. �ా�� 

ల�మ�ామ్ం, ఆ  ���గ�  ����ల ����ధ �� �����ంపబ��మ�. ఆ  ���గ� 

 ����: దుఅ ఖ���� (11వ  ��), దుఅ హజ (12వ  ��) ్�హమ�ం (1వ  ��) 

్���� మరబ (7వ  ��). ఈ �ష�ం  ��్ ల �క్ ��వయగ�ంంం�ల ఇ�� 

ధృ�క��ంపబ��మ�� (���ాము�ాదం): ��వయఖురఆర �ల� 9వ  ��య�ం 36వ 

ఆ�త (9:36)�ల  ��్ ల ఇ�� ప్క��ం�ెము “�శ్�ంలా,  ��్ ల వదద  

 ��� సంఖయ ప ��ంం�, భ�్�య�ాాా�� సృ�ి�ం�మప�ప�ే  ��్ ల ���� 

���ద్ం�ెము; �ా���ల  ���గ� ప�త్���మ� (i.e. ఇ�ా్ ల� �ాయ�లంంమర�ల� 

�ద����, ఏంవ��, పద��ంంవ�� ్���� ప ��ంంవ��.  ��్� స���మ 

ధమ్ం, �ాబ���  ����ల ల�� స్�ంలా తప�ప �ే�వదుద  …” [ �ౌత బ� 9:36]   

్�ా్ బహల�ై�ా�ాధక��క� ఈ �ష�ం �ె��సు �� క��� �ామర 

త్ ����క�క�, ��ప��య���  ముగ��ంలా ���� ��ముకక�  ��ట� �ామర ��క 



 

 

్�ందుక� ర�����ామర  ం�ట ్�హమ�ం  �� �ా్ మం�ల సఫర  ��ము 

ఉం�ే�ామర! హజ  ���ల ఉ్��  �ే��్ ��� �����ం���మ �ెం�ప�లా 

�ామర �శ్�ిం�ే�ామర. ���� ��ందమర పం��త��� ఇ�� �వ��ం� �మర. 

(a) ్�ందుక� రమప�ం: ఇబ��  బ�్బ మ�����్ హల  ము్ ్� ఉ��్ ఖమ: 

“‘హజ  ���ల ఉ్��  �ే��్ ��� భ����ౖ ర��ల� ���� �ం���మ �ెం� 

ప�లా �ామర ���ం�ే�ామర. ్�హమ�ం  ��ము సఫర  ��లా ్���్, ఇ�� 

ప్క��ం�ే�ామర, ‘ఒం��� మం�్��� లా��� ముం�� మ����మప�పం� ( ం�ట 

హజన  ప్���ప� బం�క,  �స� ����� ్మప�పం�) ్���� ఒం�� �ా��� 

గ�మరత �� �ె������ ్మప�పం� ్���� సఫర  �� ���� �� ్మప�పం� ‘ఉ్��  

�ే���ముక�మ� �ా�� ��సం  ��  ము్�ంప బ��మ��.” (బ�ఖ��� ్���� 

్��ి్ ం హ��థ గ�ం����)  

 
(b) ��ముకక�  ��� ంం: ఇబ��  అ  మ� ప��క���: “��ంంవ �ష�ం  ం�ట 

సఫర  ��ము ��ముకక�  ��� ంం గ���ం�: ���� ఎ�� �ా్�� �����ామర 

(  ���ిి): ఇబ��  బ�్బ మ�����్ హల  ము్ ్� ఇ�� ఉ��్ లం� �మర – 

� �దల ఇబ�� ఔఫ ఇబ�� ఉ్�యల  అ �� �� ప్� సంవతసమం ఈ 

సందమభం�ల వ�్, ‘ బ� ం్�్ల ప్క��ం�ే �ష���� ఎవ్మర 

�్��రంం�ం లా� ��క �మస్��ంం�ం లా� �ే�క�ందు’  ం�� ఇ�� 

ప్క��ం�ే�ాం� “�ాబ� ్� �ద�� సంవతసమం�ల� సఫర ప�త్���మ�� �ాదు, 

ఆ త�ా్త ��్� ���� ఒక సంవతసమం ప�త్���మ��లా �ే�ాత ్� ్���� 

 �� వ�ే్ సంవతసమం�ల �ాదు” హ�ా�ర, గ��్ర ్���� బ� సు�లౖథ 

వం�� బ����మ �ెగ�� �ా��� స్��్ం�ే�. ఇం�� ���  తము ఇ�� 

ప����ాం� మ�దు �ే�బ��మ��, “��్� ్�హమ�ం  ��ము ్�ందుక� 

ర���ా్� ్���� సఫర ము �ా్�� ��ాా్�.” త�ా్త సంవతసమం�ల 



 

 

 తము ఇ�� ప్క��ం�ే�ాం�, “��్� సఫర ము ప�త్���మ��లా �ేసుత  ��ం 

్���� ్�హమ�ంము ఆ�సయం �ేసుత  ��్�.” ఆ �ధంలా �ామర సఫర  ��ము 

�ా్�� �����ామర.  

 
ఖ���� ఇ�� �ె��ి �మర: ్�మగ భ్ష�� �లౖమ ��ందమర ప్ర�� సఫర 

 ��ము క��� ప�త్���మ  ����ల �ే��్�����ామర. �ా�� ప్���� ఈ 

సందమభం�ల ��బ�� ఇ�� ప్క��ం�ే�ాం�, “ఈ సంవతసమం ల �ై�ా�� 

్�హమ�ం  ��ము ప�త్���మ��లా �ే�ి �్,” ్���� �ామర ఆ సంవతసమం 

���� ప�త్���మ��లా ప��గ��ం�ే�ామర. త�ా్త సంవతసమం  తము ��� 

��బ�� ఇ�� ప్క��ం�ే�ాం�, “ల �ై�ా�� సఫర  ��ము ప�త్���మ��లా 

�ే�ి �్,” �ాబ���  �ామర ఆ సంవతసమం ���� ప�త్���మ��లా 

ప��గ��ం�ే�ామర. ్���� ఒ��్�ా�� �ామర ఒ�� సంవతసమం�ల ��ంం� సఫర 

 ���� ఉ ���� ప్క��ం�ే�ామర. ్�క ముం�� ఇబ�� వహబ ్���� ఇబ�� 

 అ ఖ�్ం ఇ�� ఉ��్ లం� �మర:  ర�్ మ్ �ా�ప� ప్ర�� ఒ�� సంవతసమం�ల 

��ంం� సఫర  ���ము క�ల� ఉం�ే�ామర,  ందుక� ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� 

వస�్ం  ఇ�� ప్క��ం��మర, “సఫర ��దు.”  ష�బ క��� ఇ��ల� ప��� �మర.  

 
హజ �ా���� ్�మ్�ం: ్�ర���� ఉ��్ ఖక�� ���� పమంపమ�� 

ఇ�� �ె��ి �మర : “ ‘(ఒక ప�త్���మ  ��ము) �ా్�� ���ం్ ��� 

 �ాా్�ా���  దమప� ంమయ  వ�త�ం��.’ [9:37–ఖురఆర ఆ�త� 

���ామ్ం] – �ామర హజ ము ��అ హజ  ���ల ��ంం� సంవతసమ్���, ఆ 

త�ా్త ్�హమ�ం  ���ల ��ంం� సంవతసమ్���, ఆ త�ా్త సఫర  ���ల 

��ంం� సంవతసమ్��� రమరప�క� ��ామర.  �� �ామర హజ ము ప్� ���ల 

��ంం� సంవతసమ్�� �ా�� రమరప�క� ��ామర.  బ�బక� మ�����్ హల  ము్  



 

 

ర���ిమ హజ, ��అ ఖ�్��ల ్�సం�ల వ�్ం��.  �� ప్వకత  ్�హ్్� 

స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం  ర���ిమ హజ, ��అ హజ ్�సం�ల � వ�్మ��.  

 
 ందువ�మ తమ  ం�్ హజ ప్సంగం�ల ప్వకత  ్�హ్్� 

స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం ఇ�� ప్క��ం� �మ� స��ల హ��థ �ల మ�దు 

�ే�బ��మ��: “స్�ం తమ �ా�ం��ా �� ప���త  �ేసుక��,  ��్ ల 

భ�్�య�ాాా�� సృ�ి�ం�మపప�� ��మమర�ా�� �� ం��ం��.” ఇబ��  బ�్బ 

్���� ఇతమ స��� ఉ��్ ఖమ.  

 
ఇం�� హ��థ �ల ఇబ��  బ�్బ మ�����్ హల  ము్ ్� ఇ�� 

ఉ��్ లం��మ� మ�దు �ే�బ��మ��: “ప్వకత  ్�హ్్� స�్��్ హల  �లౖ�� 

వస�్ం  ఇ�� ప్క��ం� �మర: “ఓ ప్ర���ా,  �ము �ె��ప�� ర�గ�తత లా �మం��, 

ఈ ��మం త�ా్త ఇ�ే స్�ం�ల  �ము ్మ� �్�్�ము క�వగ� �, ���ో  

 �క� �ె��దు. ఓ ప్ర���ా, ఎ��ల���ే ల �క్ ఈ ��మం ఈ ్�సం�ల ఈ 

స్�ం�ల ప��తం �ే�బ��మ�ో ,  ��ల� లమర ల మబ ము (ప్భ�వ�ము) 

క��సుక� � ��మం వమక� ల మకతం ్���� ల సంపద ప��తం (ప�త్ం) 

�ే�బ��మ��. లమర ల మబ ము (ప్భ�వ�ము) క��సు��బ� త� ��మర ్���� 

ఆ�మ ల ఆంమ�� గ���ం� �్�్�ము ప్్�ంంబ� త� ��ం�.  �ము లక� 

(సం�ేాా��)  ందర��ి �ము. ఎవ��� � స��, తమ��ౖ ఉంంబ��మ మ్్�ా�� 

ప���త  �ే�వ�లము.   

 
�తతం వ��్  మదుద  �ే�బ��ం��. లమర ల  స�� ���త  �� 

�సు���ా�.   �య�ంలా ప్వ��తంంవదుద  (వయవహ��ంంవదుద ). వ��్  

ఉంంక�ంద�  ��్ ల ఆ�ే్ం�ెము.  బ�ద అ ్�తత �బ క�్�మర�ైమ  బ�్బ 

క� �ెం��మ వ��్  మదుద  �ే�బ��మ��.  ర�్ మ �ా�ప�  �� మ�ా� మకత ప్��ామ 



 

 

పదధత��� మదుద �ే�బ��మ�. ్మ�ల  ంద��కం�ట ్�ందు బము �లౖథ �ెగ 

్ధయక� ఈం�్క��� ్, హల�ైఅ హతయ �ే�ిమ ఇబ�� మ��ల ఇబ��  అ 

హ��థ ఇబ��  బ�ద అ ్�తత �బ మకత ప్��ా�ా��  �ము మదుద �ేసుత  ��ము.” 

 ర�్ మ�ా�ప� మకత ప్��ామం మదుద  �ే�బం�్ � ధమ్ాాసమం �క్  

ఆంమ� ఆ�మ�� � �ా్మంభ���మ��.  

 
ఓ ప్ర���ా, ‘ఇక ల భ���ల తమ ఆ�ాధమ ఏ ����� రమగదు’ 

  � �ాసత వం ��ౖ��ర క� ��ాశ క�ల�ం�ెము. �ా� ���� వ���, లమర  ంత 

్�ఖయ���మ� �ావ� ���ం�ే ఇతమ ��ౖ��ము పము��ల ������ ��ే�త 

ంూ�ి �,  తము సం��షపం��ం�. �ాబ���  ల ధమ్�ష�ం�ల  త� గ���ం� 

ర�గ�తత  వ��ంంవ�లము. (ప�త్���మ  ��ము) �ా్�� ����్ ��� 

 �ాా్సం���ా�� �ే��  దమప� ంమయ��ం����.  ��  �ాా్సు�ము స �్మగం 

ముం�� దూమం �ేసుత ం��. స్�ం తమ �ా�ం��ా �� ప���త  �ేసుక��,  ��్ ల 

భ�్�య�ాాా�� సృ�ి�ం�మపప�� ��మమర�ా�� �� ం�ెము.  ��్ ల వదద   ��� 

సంఖయ ప ��ంం�, �ా���ల  ���గ� ప�త్���మ�, ్�ం� వమరస క�్ం�ల 

వ�ే్� ్���� మరబ ్���ర  �� ఏ�ై�ే �్��� ్���� �ాబ�ర  ��� 

్ధయమ వసుత ం�ో .…” ్���� ఆ�మ హ��థ �ల� �ల��మ ��లా�� ప���త  

�ే�ామర. ( �్థ  అ ఖురఆర,2/503-504)   

 
(b) ఈ  �� గ���ం�   పశక� ���, ్�ఢ�ాా్�ా�� క�ల� 

ఉంం�ం: 

 
ఈ  �� గ���ం�మ శక� ���, ్�ఢ�ాా్�ా��  ర�్ మ �ా�ప� 

ప్ర��ల బ�లా ప్ఖ�య� �ెం��్. ��ందమర ్��ి్ ం��ల  �  ����� �ల�� 

ఉ ��్. ప్వకత  ్�హ్్� స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం  బ� ��ం�మ 



 

 

�ష����,  బ� హల����ా మ�����్ హల  ము్  ఒక హ��థ �ల ఇ�� 

ఉ��్ లం��మర: “ ��్ ��దు ( ��్ ల  ము్� ��క�ం�� ఏ  ం���ాయ�� 

�� కదు), (ప�� ముం��) ఎ��ం��  పశక�మం ��దు, ఎ��ం�� హ్�్ల 

��దు, సఫర ఏల ��దు (ఎ��ం��  పశక�మం ��దు), ఎవ��� � ఒక ప�� ముం�� 

ఎ�� దూమంలా �ా���� ����, తపపక�ం�� ఒక క�ష�్ ��ల� ముం�� క���  ��ల� 

దూమంలా పమరల���త �.”  (స��ల బ�ఖ���, స��ల ్��ి్ ం)  

 
��ౖ హ��ంు�ల� సఫర   � పదం గ���ం� ��క ఇబ�� ఉ�ైలర మ��్హల��్ ల 

ఇ�� �ె��ామర: “ ‘సఫర’   � ప�����   �క  ము�ా���� ఉ ��్:   

 
(i)  సఫర   � పదం,  ంద���� �ె��ిమ సఫర  ��ము సూ�సుత ం��. ఈ  �� 

గ���ం�  మబ�్�� ���� ్�ఢ�ాా్�ా�� క�ల�ఉం�ే�ామర.  

(ii) సఫర   � పదం ఒం��� కం�ప�క� సంబం��ం�మ ఒక  ం���ాయ��� 

సూ�సుత ం��.  క్ం �ా్�మయ �ాయధు��ల ముం�� ఒక ప్�ేయక �ష���� 

సూ�ంం����� �ాంబం�ం వ�మ ‘ ��్  మలా  ం����గం’   � పదం�� 

�ా�� ఇ�� ����్మబ��ం��.  

 
(iii) ‘సఫర’   � పదం సఫర  ��ము, ప్�ేయకంలా ఇక్ం�� ప�త్  ���ము 

�ా్�� ������� సూ�సుత ం��. సఫర  ��ము ఒక సంవతసమం ప�త్���మ 

 ��లా ప్క��ంం�ం, ్�� సంవతసమం  �� �ే�క �� వ�ం ్���� 

ఒ��్�ా�� ప�త్ ్��ా�ము ��ముకక� రమప�ం �ద�లౖమ �ా�� ��్�ా 

 �ాా్సు�� ���� త�ిప�� ��మర.  

 



 

 

����ం���ల స���మ  ��ా్�ం - సఫర   � పదం సఫర  ��ము 

సూ�సుత ం�� ్����  మబ�్�  ర�్ మ�ా�ం�ల ��� గ���ం�   �క 

్�ఢ�ాా్�ా�� ఉం�ే�.   

 
(ప్ర� �������ౖ) ప్��వం ంూ�� శ��త  �ా����� ��దు ్���� 

ఎ��ం�� ప్���ా �ౖ� � ంూప్�  ��్ ల �ా����� ఆర�్ �ింం��దు. �ల��మ 

 ��� వ�� ఈ  ���ల క��� ్ం� ్���� �ెం� ఆ�ే్ంంబం వంు్ము. 

ఒక��ళ ఏ�ై � ప� సఫర  ��, 25వ �ే��మ �ర�వంతంలా ప�మత్�ే, 

ఉ��హమ�క� ��ందమర ప్ర�� ఆ �ే��� గ�మరత ంంుక��, “ఈ ్ం� సఫర  ��, 

25వ �ే��మ ఒక ప� ప�మత్ంద�” ప్క��ం�మ�్్�ే, �ామర ఒక ��� ము 

(మూతమ క�ప����) ్�� ��� �� ఖం��సుత మ� �ామవ���మర. ఎందుకం�ట, 

్ం�  ���� ్���� �ెం�  ����   ���ల ��వ�. కముక గ�ం్గ�బ క�త 

�మ�ప�ం� ఎవ��� � “ఇ �ష   ��్ ల ్ం�ే రమరగ�త�ంద�”  మ���� �ం�ట, 

��ందమర స�ఫ �� (్�ందుతమం సరనము��)  ��  మ���� �మ�ిం�ే�ామర. 

ఆ క�త�ల ఏ�ై � ్ం� ఉంద � ���� �ెం� ఉంద �  మక�ందు. ఎందుకం�ట 

ఇతమ ప�� క�త� ్�����లా  �� క��� ��వ�ం ఒక ప�� క�త్�.   

��ౖ హ��ంు�ల ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం ఖం��ం�మ  ���గ� 

�ష���� ��్�ా �ె��సుత మ��� ఏ��ం�ట, ్మం ��వ�ం  ��్ ల ��ౖ � 

మ్్కం ఉంంవ�లము. ్మ మ్్కం �ష్ప�ంలా ్���� దృఢంలా 

ఉంంవ�లము; ఇ��వం��� ఎదు���మప�ం�, ్��ి్ ం�� �సస�����లా ���� 

ప���� �ాదు.   

ఒక��ళ ఒక ్��ి్ ం  ��ం�� ్�ఢమ్్�ా�ము ప��� ంంుక�ం�� 

మ��్్�ే,  తము ���ం�� ��ం��ం���ల ఒక ����  ముస��సుత మ���్  

 వ�త�ం��: ్�ందుక� �ాలా�� ��క ఆల��� �ా��   � �మ్���� ఒక��ళ 



 

 

 తము ఆ ్�ఢమ్్�ా���ౖ ఆ��మ ప�� �ేసుత ం�ట,  తము తమ ఆంమ��ము 

క�పత���మ, కృ�్్���మ,  సతయ���మ �ా����ౖ ఆ��మప�� �ేసుత మ���్  

 వ�త�ం��. �ా�, ్�ందుక� �ాలా�� ��క ఆల��� �ా��   � �ష���� 

�మ్్ంం�ం�ల ఒక��ళ  తము ఆ ్�ఢమ్్�ా�ము ప��� ంంు��క �� ్ �, 

 త� ్మసు�ల ఏ�ో  ఒక ్�� ఆ ్�ఢ మ్్�ా� గ���ం� �ంత ���� 

ఆదు�ాద  ఉంంవంు్ము.  ్�ే ఇ�� ్�ందు �ె��ిమ ��మంత�� �ెం్�� 

�ాక�� ్ �, �ా�� గ���ం�  తము  సస�� ప��� ంంు��క�ందు.  తము 

��వ�ం  ��్ ల ��ౖ � ఆ��మపంవ�లము.  

   
ఈ  ���ల�ం��� ��ాక��ంం�్ం�ట, �ా�� ఉ��� � ��ాక��ంం�ం 

 � �ాదు.  � ఉ����ల ఉ ����  ంల�క��సూత , పమయవ�ా ����ౖ �ా�� 

ప్���ా�� ��ాక��ంం�ం. ఎందుకం�ట ఏ పమయవ�ా � �ౖ� �, ఫ��� �ౖ� � 

్�మ్గ�ల��� ��వ�ం  ��్ ల ్�త్��. ఫ�తం��ౖ ప్��వం ంూపగ�ల� �ామ�ం 

్�త్�� సతయ���మ��  వ�త�ం��.  �� ప్��వం ంూప��� ఏ క�పత ��వ �ౖ � 

స��,  ��  సతయ���మ��  వ�త�ం��. �ాబ���  ��� ప్���ా�� ��్� 

��ాక��సుత  ��్� ్���� ����� ఎ��ం�� ప్��వం ంూ�� శ��త  

��దు.” (్�్  ఫ���ా  అ ��ఖ ఇబ�� ఉ�ైలర, 2/113, 115) 

    
(2) ్ఈ  �� గ���ం�,  ర�్ మ �ా�ప�  మబ�్�  ��ా్���క� 

�మ����మ �ాసత వ్ఇ�ా్ ం ధమ్  ��ా్����.  

  స��ల బ�ఖ��� ్���� స��ల ్��ి్ ం హ��ంు గ�ం����ల 

మ�దు �ే�బ��మ  బ� హల���మల మ�����్ హల  ము్  �క్ ఉ��్ ఖమము 

��్� ��ౖమ ����్ ��్�. సఫర  �� గ���ం�  ర�్ మ �ా�ప�  మబ�్�� క�ల� 



 

 

ఉం��మ ్�ఢ�ాా్�ా�� గమ్�����మవ� ఈ హ��ంు �వ��సుత మ���. సఫర 

 ��,  ��్ ల �క్  ����ల� ఒక ్�్���  ��.  �� స్�ంలా ఎ��ం�� 

 �ష�్� క�ల� ఉంం��దు.  ��్ ల ��ంత్�ము  ముస��సూత ,  �� ��వ�ం 

 �� �ాల��� త�ం��.   ం�ే!  

(3) ్ఈ  �� గ���ం� ��ందమర ్��్ిం��ల ముమ� మూతమ క�పత 

ఆంమ��� ్���� క���ిత  ��ా్����.  

 
�ా� ం��ంం క��� ్�ందుక� వ�్మ ప్శ�:  

 
్� �ేశం�ల� ��ందమర ఇ�ా్ ల� పం��త��� సఫర  ���ల� �వ�� 

బ�ధ�ామం ���మ �ొ� (ఉద�ప�) స్�ం�ల  ���గ� మ�ాత�� మ�ిఅ 

మ్�� ఒ�� స��్��� �ే�వ��ి ఉమ�ద� �ా��సుత  ��మర.  ప్� మ�ాత��ల 

సూమత�అ �ా�� త�ా్త, సూమత�అ ��ంర ఏం� �ామర్ , సూమత�అ ఇ��్ బ 

50 �ామర్ , ఖురఆర �ల� �వ�� ��ంం� సూమల �� ఒ��్�ా�� ప��ంంవ��ి 

ఉం��ం��. ఇ�� ప్� మ�ాత��ల �ే�వ��ి ఉం��ం��. స��్� త�ా్త, 

సూమల ��సుఫ �ల� 21వ ఆ�త (12:21) “వ��్ హల లా�బ�ర  �� 

 ����, వ ����మ�  కతమ ���ి �� ���్�ర - ్���� స్సత  

వయవ��ా���ౖ  ��్ ల క� ప���త   ��మం ్���� ��ంత్� ఉమ���, �ా� 

���� ్ం�� ్ముష��క�  �� �ె��దు”  � 360 �ామర్ , రవహర  అ 

క్�అ(ప��ప�మ్త్ప� �ామం) ్�ం� �ామర్  ప��ం�,  ం�్ంలా 

సూమత�సస�ా్త �ల� 180-182 ఆ�త �� 37:180-182, “సుభ�మ 

మ�్క మ�్అ ఇరన�  ్�్ �్ఫ�ర. వ స��్�ర  �� ్�మస�ర. వఅ 

హ్�ద ���్ �� మ�్అ ఆ�లర – ��త త్్��క� ్���� శ��త�ా్�ాధ ధ�క� 



 

 

 ��ప�  ్మ � ప్భ�వ�  తయంత ప�త�్ ం�! �ామర  �ా��సుత మ�� 

ఆ�మ�ల ��వ�! ్���� ప్వకత���ౖ ాాం� క�మర��లాక! ్���� సక� 

కృతర్త�� ్���� ��త త్్��� సమ్�ల�ా� ప్భ���ౖమ  ��్ ల ��.”  � 

ప��ంంవ�లము. ఆ త�ా్త �ద�ా���� ��మధ�ా్�� �ే�వ�లము. ప్�ేయకంలా ఈ 

ఆ�త సఫర  �� �వ�� బ�ధ�ామం  �ం� వ�ే్ �పత�త ���ం��� 

త������సుత ంద� �ామర �ెబ�త� ��మర. ప్� సంవతసమం 320,000 � క�ా� �� 

���ం���� వ�ాత ��,  వ�� సఫర  �� �వ�� బ�ధ�ామం  ��ే వసుత ంం�ం 

వ�మ,  �� �తతం సంవతసమం�ల �  తయంత కష����మ ��మ్� �ామం��మర. 

�ా�, ఎవ��� � ��ౖమ �ె��ిమ �ధంలా మ్�� �ే��త , �ా���  ��్ ల తమ 

కమర��క����� ��్�ా ఆ �� �మ వ�ే్  ��మ�ా� కష�మ�ా� � ముం�� 

మ���ాత ం�,  � �ా�� ద����ప��క� క��� �ావ�, ఆ మ్�� ందవ� �మ� 

�ి�్� వం�� �ా�� �  � ంు��� ్�ం���� �ామం��మర. ఇ�� ఎంత వమక� 

�రం?   

 
ఉ�ల్�� బృందం ఇ�� ర�ా��్ం��:   

 
 �్ందు���్ ల, వసస��త� వసస��్�  �� మసూ����్ �� వ ఆ�� ఆ���, 

వ  �ా్ ���.  

సక� ��త త్్���, కృతర్త��  ��్ ల ��, ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం ��ౖ, 

ఆ�మ క���ంబం��ౖ, ఆ�మ సహంమర���ౖ  ��్ ల �క్ ����మ�� ్���� 

ాాం� క��గ� లాక!   

 
��ౖ ప్శ��ల ����్మబ��మ మ�ిఅ (ఐ�్క) మ్�� గ���ం�, ఖురఆర 

్���� సుమ�త���ల� ఏ ఆ��మ్� ్� ర�్ మం�ల ��దు. ్��ి్ ం స్�రం 

�క్ ్�ందుతమం (స�ఫ) ���� �ా�� తమర�ా� తమం ప్ర��ల� 



 

 

సరనము��ల ఎవ��� � ఈ మ�ిఅ మ్�� �ే�ిమ��్  ్� వదద  ఎ��ం�� ఋ�వ� 

��దు. ఇ�� ఒక గమ్�����మ క�ప����మ�� తపప ్��ల �ాదు.  ��్ ల 

�క్ ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం ఇ�� ప��ామ� ఉ��్ లంంబ��ం��:  

“ఎవ��� � ్� ఈ ధమ్ం (ఇ�ా్ ం)�ల ��� �ధంలా ఏ�ై � �ష���� ఆం����త , 

 �� �మస్��ంంబం�త�ం��.” ్���� ఆ�మ ఇ��   ��మర: “ఎవ��� � ్� 

�ష�ం�ల ��గం �ామ��వం�� ఏ�ై � మూతమ ఆంమ�ము క�ప��త ,  �� 

�మస్��ంంబం�త�ం��.”   

 
ఎవ��� � ఈ మ్��ము ్���� ����� �ా�� ��ౖమ ����్మబ��మ 

ఇతమ �ష���ము ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం ���� ఎవ��� � స�బ� 

(మ�����్ హల  ము్ థ) �క� ఆ�ా��సుత ం�ట, �ామర గం�మ���మ  స��య�ము 

క�పసుత మ��ట్ .  ��్ ల  సతయపమర�క� ���ం�ే �వ్���మ ్కక� �ామర  మర్ �� 

 వ���మర. (ఫ���ా  అ �ర�ల  అ ��్్ల, 2/354) 

   
��ఖ ్�హ్్� ఇబ��  బ�ద సస��ం  ష�ష ల���� ఇ�� ప��ామర:   

 
సఫర  �� ఆఖ�� బ�ధ�ామం ���మ  ��ా����� (స��్�మక�) 

సంబం��ం�మ “స్సత  సృ�ి� �ల, మూల ( �లౖ��సస��ం) ��ౖ స��్���!”” 

[ఆ�త� ���ాము�ాదం,  �ాస�ా్త 37:79] �ద�లౖమ ఆ�త��ము �ా్ �ి, 

���� �ా���� �ాత్��ల ����� , ��� ముం�� ����� ఆ్సూత , ఆ 

�ా����� ��్ ల�  ��ా��  ర�్ ము��ల ఉం��.  ం�ేలాక, �ామర ఆ �ాత్�ము 

బహల్�లా ఒక����కమర ఇ�్ప�ంు్క�ం��మర. ఎందుకం�ట  �� 

కష�మ�ా� �ము, �ెం�ము ���ల�సుత ంద� �ా�� మ్్కం. ఇ�� ఒక గ���్ మ్్కం 

్���� �ం��మ్���మ ్�ఢ�ాా్సం, వ��� భ్్, గమ్�����మ మూతమ 



 

 

క�ప����మం. ���� ంూ�ిమ ప్� ఒక్మర, తపపక�ం�� ���� �మ�ిం���. 

( అ సుమర వఅ ్బత ��త, p. 111, 112)   

(4) ్ప్వకత  ్�హ్్� స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం ��త�ా�ం�ల 

ర��ల�మ ��ౖ�క ంమయ�� ్���� ్�ఖయ���మ సంఘ�మ��.  

ఈ్ ���ల్ ప్వకత ్ స�్��్ హల్ �లౖ��్ వస�్ం్��తం�ల్ర��ల�మ్��ౖ�క్ంమయ��్

్����్ ్�ఖయ���మ్ సంఘ�మ��్ ����్ ఉ ��్, ��్�్ �ా���ల్ ముం��్

����ం���్ఇక్ం్����్ం��్�:   

(1) ఇబ��  అ ఖ్యథ ఇ��   ��మర:   

 
 ప�ం� ఆ�మ (ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం) స్�ంలా 

‘ అ  బ�్’ దంం��త్�ల �ా��గ  ��మర. ఈ ��ౖ�కంమయ �క్ ్�� ��మర 

‘వ��ద ర’. ఆ�మ స్�ంలా �ా��గ మ� ����ద�� దంం��త్ ఇ��. ��ర్త 

�ే�ిమ (్�ా్ ముం�� ్�� �క� వ�స�� ్మ) 12  ��� తమర�ాత, సఫర 

 ���ల ఇ�� ర��ల�ం��. హ్�న  ఇబ��  బ�ద అ ్�తత �బ మ�����్ హల  ము్  త్ 

పకం �క్ �ె�్�� ప���ా�� �ేతప��� క� ��మర. (స�్��్ హల  �లౖ�� 

వస�్ం), తమ ప��కం�ల ్�� � ప�� � బ�ధుయ�లా �ా� ఇబ�� ఉబ�దల 

(మ�����్ హల  ము్ ) ము ���ం�, ��వ�ం ్���మ్ము (ఇ�ా్ ం ��మక� 

్�ా్ వ��� ్�� � వ�స వ�్మ�ామర) ్�త్�� ��ం� �సుక��, ఆ�మ 

ఖు����ీ��� ����ా��  ం�్ ��వ����� బ����ే�ామర.  ్�ే, ఈ 

��త్�ల ��దధ��ల రమరగ��దు.   

 



 

 

ఈ దంం��త్�ల ఆ�మ బ� దు్�� ల �ెగ  ��క��ైమ ్�� 

ఇబ��  ్ర  అ దు్����� ‘ఆయన బ� దుమ�����ౖ ���� �ేయక�డద� 

మ��య� బ� దుమ��� �ెగ ఆయన��ౖ ���� �ేయద�, ఆయన��ౖ ���� 

�ేయట���� �ా����డూ, ఏ వరగ్��నూ �ేత�ల� కలపక�డద�, ఏ��డూ 

ఆయనక� వయ్��క్ంా �ార� ఏ శత�ర వవక� స�యపడక�ద�’ ాాం� 

ఒంంబ��క�ల  ంల�క��ం��మర. �ా�� ్ధయ ర��ల�మ ఈ సం�� ఒపపందం 

�ా్ �బ��ం��. ఈ ��త్�ల ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం 15 �ాత�్ �� 

్�� � వ���, బ�� ఉ ��మర. (ర��  అ ్ఆ�, 3/164, 165)   

 
(2) ఇం�ా ఆ�మ ఇ��   ��మర:   

 
సఫర  �� వ�్మప�ం� (���్ 3వ సంవతసమం�ల),  దఅ ్���� 

 అ ఖ�మల ముం�� ��ంత ్ం�� ఆ�మ (ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం) 

వదద క� వ�్, �ా���ల ��ందమర ్��ి్ ం�� ఉ ��మ�, �ా���� ఇ�ా్ ం ధ�ా్�� 

్���� ఖురఆర ము బ� ��ంం����� త్�� ��ంద��� పంప్�  ��లామర. 

ఇబ�� ఇ�ా్ ఖ �����క�ల మ�దు �ే�బ��మ ��� ప్�ామం,  ప�ం� ఆ�మ 

�ా���� �ా�� ఆమర గ���� పం�ామర.  అ బ�ఖ����ల మ�దు �ే�బ��మ ��� 

ప్�ామం �ా�� సంఖయ ప��. ఆ�మ �ా���� (్��ి్ ం బ� ధక��క�)  ��క��లా 

్�ాత � ఇబ��  � ్�ాత �  అ ఘ �� (మ�����్ హల  ము్ ) ము 

���ం��మర. �ా���ల ఖుబ�ౖబ ఇబ��  �� క��� ఉ ��మర. �ామర ఆ 

��� తత �ా���� బ����ే�� ప్����సూత , ��ర�జ �ల� హల�ైఅ �ెగ ��� హక�్�� 

క�ల� ఉమ�  అ మ�   � �ా్ం����� �ేమరక� ��మర.  క్ం �ామర ్��ి్ ం�ము 

�సల�ం�, �ా���� వయ���కంలా హల�ైఅ �ెగ �ా�� స����� ���ామర. �ా�� 

 ��్ంప�క� సపం��సూత , హల�ైఅ �ెగ ప్ర�� వ�్, ్��ి్ ం�ము ంు��� ్���� , 



 

 

్��ి్ ్���ల ���� ్ం��� వ��ం��మర. ఖుబ�ౖబ ఇబ��  �� ్���� ర�ౖ� 

ఇబ��  అ ����మల �ము ఖ������లా �ేసుక��, ్�ా్ �సుక� ���్,  క్ం 

�ా��� బ��స��లా  �్���ామర. ఎందుకం�ట బదర ��దధం�ల �ామర ��ందమర 

ఖు����ీ  ��క��ము ంం�ి ఉ ��మర. (ర��  అ ్ఆ�, 3/244)  

 
 
 
(3) ఆ�మ ఇం�ా ఇ��   ��మర:   

 
ఇ�ే సఫర  ���ల (���్ 4వ సంవతసమం) ర��ల�మ �ర ���్� �ల 

(���్�మల బ��) ��దధం గ���ం� ఇ�� మ�దు �ే�బ��ం��:  

   
్�� ��ల� ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం వదద క�, ్���్బ 

 అ  �ిమ�ల   � ��మర�� ప్�ి��ధ  �ెం��మ  బ� బ�ా�  ఆ�ర ఇబ��  అ 

్��క   �  తము వ��్మర. ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం  త�� ఇ�ా్ ం 

ధమ్ం ��ౖప�మక� ఆ�్�ం��మర.  ్�ే  తము ్��ి్ ం �ా��దు. ఇ�ా్ ంక� 

ఎక�్వ దూమం�ల ఉమ���్  కమబం��దు.  తము ఇ��   ��ం�, “ఓ  ��్ ల 

�క్ ప్వ�ాత ! ల ధమ్ం ��ౖప� ఆ�్�ంం�����, లమర ల సహంమర�ము, 

మజద  ( ��� �����) �ా్ం����� ఎందుక� పంపమర? �ామర ల ఆ�్ ��� 

�ీ్క���ాత మ�  �ము ఆ్సుత  ��ము.”  ప�ం� ఆ�మ, “మజద  ప్ర�� �ా���� �� 

క��గ ర��ాత ���మ�  �ము భ�పం�త� ��ము.”  � ప��ామర. �����  బ� 

బ�ా�  “�ామర  � భద్త�ల ఉం��మర.”  �   ��ం�. కముక, ఇబ�� ���ాష థ 

�����క ప్�ామం,  త��� ఆ�మ 40 ్ం�� ప�మరష��ము పం�ామర.  అ 

స��ల మ�దు ప్�ామం ఆ సంఖయ 70.  అ స��ల �ల �ె��పబ��మ�ే 

స���మ��. ఆ�మ  అ ్  ��ఖ ��మర�� ప్�ి��ధ  �ెం��మ బ� స్�దల 



 

 

�ెగ�ల�  అ ్�ం��ర ఇబ��  ్ర ము �ా����  ��క��లా ���ం��మర. 

ఉతత్���లా, ధమ్ప�ా�����లా ఆ �ెగ ప్ర�� ప్�ి��ధ  �ెం��మర.  ం�ేలాక 

ఆమంభం�ల � ఇ�ా్ ం �ీ్క��ం�మ �ా���ల� �ామర. ఆ స�బ��� ప్����సూత , 

�ర ���్�మల వదద క� �ేమరక��, బస �ే�ామర.  �� బ� ఆ�ర �ా్ం����� 

్���� బ� సు�లౖథ క� �ెం��మ హ�ా� ల ( ల��పమ్త ���ా) �ా్ం����� 

్ధయమ ఉం��.  ప�ం� �ామర ఉ��్ సు�లౖథ �� దమర�ైమ హ�ా� థ ఇబ�� 

���్ ర క�,  ��్ ల ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం �క్ సం�ేశ 

ప��్ ���్,  ��్ ల �క్ శత�్ ��ౖమ ఆ�ర ఇబ��  త�త ��ౖఅ వదద క� పం�ామర. 

 తం� ఆ సం�ేశం ��ౖప� ంూంక�ం��, ��ముక ముం�� ఈ���� హ�ా� థ ��ౖ ���� 

�ే�్� తమ సహంమర��� ఆ�ే్ం��ం�. హ�ాత�త లా తమ��ౖ ర��ల�మ ����, 

లా�ం ముం�� మకతం �ామ���� ంూసుక�ం��, హ�ా� థ �గగ మలా ఇ�� 

ప��ాం�, “ �ము ల����ము – �ాబ�గృహ ప్భ�వ� �ా��లా [ మలా ష�దత 

�� ం��ము].” ��ం� � ఆ  ��్ ల �క్ �����, �ల��మ �ామంద��� ( క్�� 

్��ి్ ం�ంద���) వ��ంం్� బమూ ఆ�ర �ెగము ఆర�్ �ిం��ం�. �ా�, 

్��ి్ ం�క�  బ� బ�ా�  ఇ�్మ  భ�ం వ�మ, �ామర  త� ఆర్ము  ్�� 

�ే������ ��మ�ా��మర.  ప�ం�  తం� బ� సు�లౖథ �ెగము ���ాం�.  

ఆ�ి��ల, మఆఅ ్���� ధ�ా్ర �ెగ��  త���� సపం��ం��్. �ామర 

 ��్ ల ప్వకత  �క్ సహంమర�ము �ే��, �ా��� ంు��� ్���� మర. ����తంలా 

త్  ం�్ాా్స వమక� �� �ా��, ్��ి్ ్��ందమర �మ్మ�ం �� ం��మర – 

ఒక్ కఆబ ఇబ�� ర�ౖ� ఇబ��  అ మర�న ర తపప. లా�ప��, ష��దు� �ే�� 

్ధయ ప���� వ�ం వ�మ  తము �ల���� ��మర. తమర�ాత   �క 

సంవతస�ా�� ��ం�,  అ ఖందక ��దధం�ల �మ్మ�ం �� ం��మర.  ్ర 

ఇబ�� ఉ్�యల  అ దు్��� ్����  అ ్�ం��ర ఇబ�� ఉఖబల ఇబ�� 



 

 

ఆ�ర �� (దూమంలా) ్��ి్ ం� ప�వ��ము �ాసూత , ఒక ప�� లా��ల �� �ా�ం 

ర��ల�మ �ా్ంతం��ౖ �మగ���� ంూ�ి,  క్���� వ��్మర.  అ ్�ం��ర 

్��ి్క���� �వ్ంలా �� �ా��, తమ సహంమర��� �ా�� �మ్మ�ం �� ందలా, 

 ్ర ఇబ�� ఉ్�యల ఖ����లా �ా�� �ే��� ���్ �మర. తము ్���ర �ెగక� 

�ెం��మ �ా��మ�  తము �ా���� �ెపపలా, ఒక బ��సక� ��్ం్ము ప్�ా��ంం 

వ��ి ఉమ� తమ త�్ ��మక� ఆ�ర,  త� త� ��ం��్ క�� ల���ల�, 

���������  �ం�.  ్ర ఇబ�� ఉ్�యల ్�� �క� ్మ��త�,  అ 

ఖమఖమల �ర సదర ఖ �ల   � �ా్ం����� �ేమరక��,  క్�� ఒక �ె���  

���ంద �ా�ా ం� ��మక� ఆలామర. బ� ����బ క� �ెం��మ ఇదద మర వయక�త �� క��� 

 �ే �ె���  ���ందక� �ే��, �ా�ా ం� �సు���ాలామర. �ామర �ద్�� లా �,  ్ర 

�ా��దద ��� వ��ం�, తమ సహంమర�� హతయక� ఆ �ధంలా ప్��ామం 

�మర్క� ��మ� ���ం��మర. �ా�, �ామర ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం�� 

సం�� ఒంంబ��క �ేసుక�� ఉ ��మమ� �ష�ం  త��� �ె��దు. 

(్�� �క�) ్మ�మ తమర�ాత  తము ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం�� 

తము �ే�ిమ ప�� �ె��పలా, ఆ�మ ఇ��   ��మర, “�వ� ఇదద ��� 

వ��ం��వ�. ����� బదు��లా  �ము, తపపక�ం�� �ా���� ����ల (హతయక� 

బదు��లా �ె�్ం�ే ధమం) �ె�్�ాత ము.”  (ర��  అ ్ఆ�, 3/246-248)  

  
(4) ఇబ��  అ ఖ్యథ ఇ��   ��మర:   

 
ఖ��బర ��ౖ దంం��త్ ��మక� ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం 

బ��� �ే��మప�ం�, ఆ �� ��� ్�హమ�ం  �� �వ�� �� ���,  ం�ేలా� 

్�హమ�ం  ���మంభ �� ��� �ాదు. ్���� ఆ�మ ���� సఫర  ���ల 

ర్ం��మర. (ర��  అ ్ఆ�, 3/339-340)   

 



 

 

(5) ్���� ఆ�మ ఇ��   ��మర:  

 
ఖ��థ �ా్ంతం��ౖ ఖుత్ల ఇబ�� ఆ�ర ఇబ�� హ��దల 

దంం��త్ గ���ం�మ  ��య�ం.  

 
ఇ�� ���్ 9వ సంవతసమం�ల ర��ల�ం��. ��� గ���ం� ఇబ�� సఆ� 

ఇ�� ఉ��్ లం��మర: �ా����   ��మర: ఇమ��ౖ ్ం�� ్ముష�� �సుక��, 

�బ��ల క� �వమ ఉమ� ఖ��థ �ా్ంతం��ౖ ���� �ే�్�, ఖుత్ల ఇబ�� 

ఆ�ర ము ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం పం�ామర. �ామర ప�� ఒం�����ౖ 

వంత�� �ా��లా స�ా�� �ేసూత  ప్����ం��మర. (శత�్ ప����� �ెం��మ) ఒక వయ��త  

�ా�� �ే��� �క్లా, �ామర  త�� ప్్�ంం�ం �ద�� ����� మర.  ్�ే, 

 తము �ా���� ర�ా�వ్క�ం��, క�త�� క���ం �ద�ల��� ం�. �ామర 

ప్్����� శం��ం�,  త��� ంం���ామర.  త�� �ెగ�ామర, �ామర 

�ద్�� ్�వమక� �����ం�, �ా����ౖ హ�ాత�త లా ���� �ే�ిం��. �వ్���మ �� �ా�ం 

ర��ల�ం��. ఇమరప����ల   �క��� లా�ప�� �మర. ఆ �� �ా�ం�ల ఖుత్ల 

ఇబ�� ఆ�ర,   �క ్ం��� వ��ం��ం�. �వ���� �ామర (�ర���లౖమ 

్��ి్ ం��) శత�్ ప����� �ెం��మ ఆవ��ము, ల�����ము ్���� ఖ�����ము త్ 

��ం� �సుక��, ్�� �క� �మరగ� ప్���ం �ద�� ����� మర.  ్�ే 

శత�్ పకం ప్ర�� ్మ�� గ��గ���, �ా��� ��ంబ��ంంలా, శత�్ ప����� 

్���� ్��ి్ ం�క� ్ధయ  ��్ ల ల�పప వమదము పం�ిం��ం� ఈ 

వృ��త ంతం�ల �ె��పబ��ం��. ఆ వమద శత�్ ప���ము ���ి����ం వ�మ, 

్��ి్ ం�� ��దధసంప�త �ల� ఆవ��ము, ల�����ము, ఖ�����ము �సుక�� ్�� � 

��ౖప�క� �ాల��� ��మర. ఆ శత�్ పకం �ా�� ��ౖప� కళ్పపల�ం� ంూం�ం తపప, 



 

 

ఇం��ల �ే���క �� ్ం��. ్��ి్ ం��  క్�� ముం�� దూమంలా ���్�� ్� 

వమక� వమద ప్�ాహం �ా��� ఆ�ి���ిం��. (ర��  అ ్ఆ�, 3/514)   

 
(6) ఇం�ా ఆ�మ ఇ��   ��మర:   

 
9వ ���్ సంవతసమం, సఫర  ���ల ఉధమల ముం�� ర �్ల ఇబ�� 

 అ  �్�ర �� క��ి 12 ్ం�� ప�మరష��మ� ఒక బృందం ప్వకత  స�్��్ హల 

 �లౖ�� వస�్ం వదద క� వ�్ం��. �ా��� ంూ�ి ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� 

వస�్ం ఇ�� ప్్�ం��మర: “ఎవ�� ప్ర��?”. �ా�� ప్���� ఇ�� 

ర�ా���్ం�: “్��ల� ��ంద��� లమర ఎ��ల� ఉం��మర, ��్� ఉధమల 

వంశసు్ �ం. తమ త�్ తమరఫ� ముం�� ఉధమల, ఖు��ౖ �� దమరం�. ��్� 

ఖు��ౖము బ�ప�ా్్�. ఖుర� ్���� బ� బకర �ెగ�ము ్�ా్ �ల� 

ముం�� ���ల�ం��్�. ్��� �ా�� బంధువ��� ్���� క���ంబ��� 

ఉ ��్.”  �� ��  ��్ ల �క్ ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం ఇ�� 

ప��ామర: “లక�  � ఆ�్మం, �్�్��  �ము బ�లా ఎమరగ�ము.” �ామర 

్��ి్ ం��లా ్����� ్ �మర ్����  ��్ ల �క్ ప్వకత  స�్��్ హల 

 �లౖ�� వస�్ం �ా���� �ాథ (�ి����) �ర�ం గ���ం�మ �భ�ామతము 

్���� తమ �ారయం�ల� ఒక ప��ష్���మ ����ల��� ���ాక�య�బ �ా���� వ�ం 

గ���ం�మ �భ�ామత  ఇ��్మర. ర�త�ా�� �ె��ప�ా��� సంప్��ంంవదద� 

్���� ఇతమ �ై�ా�క� �ా���ే్ బ��� ��� ఇక ్�ందు ఇవ్వదద� 

��ా��ం��మర. �ామర ��వ�ం ఉ���ల (ఈ�  అ  ధ� ��మం  �ం�  ��్ ల 

క� స్��పం�ే ఖు�ా్�) ్�త్�� స్��పం���� బ� ��ం��మర. ���� ���� 

�ా�� �ామర మ్్ల ఇం���ల బస�ే�ి,  క్�� ముం�� ���్�� ��మర.”  (ర�� 

 అ ్��, 3/657) 



 

 

(5) ్ఈ  �� గ���ం� ప్��మం�ల ఉమ� ����  సతయ హ��థ ��. 
 
ఇబ��  అ ఖ్యథ ఇ�� ప��ామర: ���� హ��ంు�� భ�షయత�త �ల 

రమగబ� ్� సంఘ�మ� �ే���� క��� ����్ ��్. ఉ��హమ�క�, ���� 

హ��ంు��ల “ఫ�� � సంవతసమం�ల ఫ�� � సంఘ�మ రమగబ� త�ంద�” 

���� “ఫ�� �  ���ల ఫ�� � సంఘ�మ రమగబ� త�ంద�” �ె��పబ��ం��.   

 
�ా� ��ందమర ప��� ���ం�� ప���� ��దద  ��దద   బ��ధ ���మర్  ప��� 

ప���� తపప ్��ం��ల �ాదు:  

“్�హమ�ం  ���ల ంంద్గ�హ�ం సంభ���త  ధమ��, �� ��్ ��� ��మరగ���్, 

�ా�క�ం� ప్ర� ప���ా�మ ముం�� ���ల�ంంబం��ం�.  ��ల� సఫర  ���ల 

ంంద్గ�హ�ం సంభ���త , ఫ�� � ఫ�� � రమరగ�త�ం�� … ” �ద�లౖమ� ఒక 

 బ��ధ ���మర �తతం  ��� గ���ం� ప���  బ��ధ �� తపప ్��ల �ాదు. 

ఇ��ం�� హ��ంు���  సతయ���మ�� ్���� క�ప����.  ( అ ్ �ర  అ 

్��ఫ, p. 64)  

 
(6) ్ ��్ ��దు ���మల ��దు   � ప���క�  స��  మ్ం. 

 
 బ� హల���మల మ�����్ హల  ము్  ఉ��్ లం�మ ఒక హ��ంు�ల 

ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం ఇ�� బ� ��ం��మర, “ ��్ ��దు [ ��్ ల 

 ము్� ��క�ం�� ��కమ���మ  ం�� �ాయధు�� �ాయ�ింంంం], ���మల 

��దు [ప�� శక� ����ౖ ్�ఢమ్్కం], �్ల ��దు [ ర�్ మ �ా�ం�ల� 

 మబ�్� మకమ�ా� ్������ా��: ప్��ామం �మర్క� � వమక� హతయ 

�ే�బ��మ వయ��త� ఒక మక���మ ప�మరగ� �ీ��సూత  ఉం��ం��; గ�ం్గ�బ; ���� 

్ృత�� ఎ్�క�� ఎగమ గ�ల� ప�� వ�� ్����� ��్.], ్���� సఫర 



 

 

��దు [ ర�్ మ �ా�ం�ల  మబ�్�� సఫర  ��ము ఒక “దుమదృష� కమ���మ” 

 ��లా ���ం�ే�ామర].” [బ�్ ���్�ల ఉమ���  ము�ాదక��� �వమ���]. 

(స��ల బ�ఖ��� 5757, ్���� స��ల ్��ి్ ం 2220].  

 
్��ి్ ం హ��ంు గ�ంంం�ల� ్��క ���� మర� �ల ఇ�� మ�దు 

�ే�బ��ం��: “్����  � ��దు (గ��� �ాలాద మం వ�మ క����� వమషం) 

్���� ఘ�అ ��దు (ఎ��మర��ల �వ�ిం�ే దుష� శక�త ��).”  

 
 ��్:  ం�� �ాయధు��,  ��్ ల  ము్� ��క�ం�� ��కమ���మ  ం�� 

�ాయధు�� �ాయ�ింంంం. 

 
ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం  ��్   �  ర�్ మ �ా�ప� 

 మబ�్� ్�ఢ�ాా్�ా�� ఖం��ం��మర.  ��్  ం�ట   ���లాయ��� �ామ�ం 

 ��్ ల �ాక�ం�� ���� శ��త   � మ్్�ం ్����  ��్ ల  ము్� ��క�ం�� 

�ా��క�� �ాయ�ి�ాత �� గ�� ��్ లా మ్్�ం.   ���గయం,  ం�� �ాయధు�� 

�ద�లౖమ వ��  ��్ ల ఆ�ేాా��  ముస��ం�ే సంభ��ాత �� ఆ�మ 

బ� ��ం��మర. ప్ర�� త్ ఆ��లాయ�� శ�దధ లా �ా�ాం����ా��,   ���లాయ�క� 

గ���  ్�య �ామ���ము దూమంలా ఉం���� ఆ�మ �ె��ామర.  

 
��ఖ ఇబ�� ఉ�ై�ర (మ��్హల��్ ల) ఇ�� ప��ామర:   

 
“ ��్” ��దు   � ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం �క్ 

ప��క��� ���ా�� బ���  రమమఅ ప��క���. �ాబ���  ( ��్ ల  ము్� 

��క�ం��)  ం�� �ాయధు�� �� కవ� ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం ఇక్ం 

సపష�ం �ే�ామర.  

 



 

 

 ��్  ం�ట ఏ�ై � �ాయ�� ఒక ��ల� ముం�� ఒక ఆ��గయవంత���� 

�� క�ం. ాా��మక �ాయధు� �ష�ం�ల ఏ� రమరగ�త�ం�ో , ్�మ�ిక �ాయధు� 

�ష�ం�ల క���  �ే రమరగ�త�ం��. �ాబ��� , �ెం� సహ�ా�ి� ������త  

ఊ�ే వయ��త�� ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం �� �్ �మర:  తము ల 

దుసుత �ము �ా�్వంు్ ����  త� ముం�� లక� దు�ా్సమ �ేమవంు్.  

 
“ ��్ ��దు”   ��� ఎక�్వలా ాా��మక �ాయధు�క� వ��తం�ే�� ��ౖ�� 

కమబ�� �,  �� ాా��మక ్���� ్�మ�ిక �ాయధు�� ��ం���� వ��తసుత ం��. 

 ం�� �ాయధు�� ( ��్)   � ప��� గ���ం� �వమ�:  ం�� �ాయధు�� 

�� క�త� ఉం���� ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం �క్ ఈ ప��క��� 

సూ�సుత  ��్, “��గం�� ఉమ�����, ఆ��గయం�� ఉమ������ క��ి 

ఉంంవదుద ” i.e., ఒం�� �ర్��   ���గయం�� బ�ధపం�త�మ� తమ 

ఒం��ము, ఆ��గయం�� ఉమ� ఒం�� వదద క� �సుక� ��ళ్�ాందు, ఎందుకం�ట తమ 

ఒం�� �ాయ�� �����  ం����వంు్. 

  
్�� హ��ంు�ల ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం ఇ�� ప��ామర: 

“ప�� ముం�� �ా���� ్� �ధంలా, క�ష�్ ��ల� ముం�� �ా���� ం��.” 

క�ష�్ ��గ్ ��� ���� త్మలా �� �� ఒక భ�ంకమ���మ �ాయ��.  ం�ేలాక 

�� ��మ వయ��త� వద�క�ం�� ��వ� వమక� �ేమర్త�ం��. ���� ్హ్�్��  � 

క��� ��ందమర  ం��మర.  ందు వ�మ �� కక�ం�� �ా�ాం�క� �ందుక�, 

క�ష�్ ��ల� ముం�� దూమంలా �ా���� �ా�� ఆ�ే్ంంబ��ం��. ఇ��  ం����లా� 

ప్���ా�� ధృ�క��సుత ం��.  ్�ే ప్ర�ము �ేమక�ం�� ���� ఎవ్మర 

��ా��ంం��మర  � �ె��ప�ంత�� స్ంత శ��త  ����� ��దు. ప్వకత  స�్��్ హల 

 �లౖ�� వస�్ం ��� ముం�� దూమంలా �ా���� ్� �ె�ాపమర.   ���గయం�� 



 

 

ఉమ� ఒం���ము ఆ��గయం�� ఉమ� ఒం��� వదద క� �సుక��ావదుద   � 

�ెపప�్ ��� �ాయ�� ���ధక ర�గ�తత �� �సు��వ�ం ���ం���� వసుత ం��. 

 ం�ేలా� స్�ంలా తమ ఇ�ా� ము�ామం ఇతమర�క�  ం��క� ��ంత�� శ��త  ఆ 

�ాయ���� ఉంద� �ాదు. ���  మ్ం ఏ��ం�ట స్�ంలా, తమక� ��ములా 

ప్��వం ంూపగ�ల� శ��త  �ే��� ఉంందు.  ్�ే ్�ందు ర�గ�తత లా,  �� �� �� 

ప్్�దం ఉమ� �ాయధు�క� ్మం దూమంలా ఉం���. ఎందుకం�ట  ��్ ల 

ప్క�మ ఇ�� ఉం�� (ఖురఆర వంమ ���ామ్ం): “్���� ల�� స్�ంలా 

త్ము ��్� � �శమం�ల��� ��ి��సు��వదుద ” [సూమల  అ బఖమల 

2:195]  
 
ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం  ం����లా�క� ఎ��ం��  ప్��వం 

��ద� ��ాక��ం��మ� ��్� �ెపప�ం ��దు. ఎందుకం�ట, �ాసత వ ��తం�ల 

 ం���ాయధు�� తపపక�ం�� ఉ ��్ ్����   �క హ��ంు��ల �ా�� 

ప్�ాత వమ వ�్ంద ��� ఒక ప�్ �రం.  

 
ఎప��ై�ే “ ��్ ��దు”  � ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం 

ప��ా��, ఒక వయ��త  ఆ�మ�� ఇ��   ��ం�: “ఓ  ��్ ల �క్ ప్వ�ాత , 

ఒం���� �ంక వ�� ఆ��గయం�� కళకళ��ంూ ఉంంవంు్.  ప�ం� 

  ���గయం�� ఉమ� ఒక ఒం�� వ�్, �ా���� క��ి�� ్ం��. ��� �ామ�ంలా 

ఇతమ ఒం����� ��గసు్ �లౖ �� ��్.”  �� �� ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� 

వస�్ం ఇ�� ప్్�ం��మర: “్��, �ద�� ���� ఎవమర   ���లాయ��� గ��� 

�ే�ామర?”  ం�ట �ద�� ఒం��క� ఆ ��గం ఇతమ ఒం��� ముం��  ం������దు, 

 ��  ��్ ల తమరఫ� ముం�� వ�్ం��.  �ే �ధంలా, ఒక��ళ  �� ఇతమ 

ఒం���క� �� ���ే,  ��  ��్ ల ఆ�ేశం వ�మ ్�త్��  �� �ాయ�ిం�ం��. 

ఏ�ై � సంభ�ం�ందం�ట, ��� �ామ�ం ్మక� �ె��ిమ�ై ఉంంవంు్, ���� 



 

 

్మక� �ె����ై ఉంంవంు్. �ద�� ఒం��క� వ�్మ �ాయ���� �ామ�ం 

ఎవ���� �ె��క �� వంు్,  ్�ే  ��  ��్ ల �క్ ఇ�ా� ము�ామం 

్���� ఆ�ేశం వ�మ � వ�్ంద ��� �ాసత వ���మ �ష�ం, ్���� ��� 

త�ా్త �ా���� ఆ �ాయ�� ఎ�� వ�్ంద ��� ఎవ��� � �ే�లాగ  గ���తంంవంు్. 

�ా�, ఒక��ళ  ��్ ల త���త , ఆ �ద�� ఒం��క� �ాయ�� �� �� ఉం�ే�� �ాదు. 

�ాబ��� , ఒ��్�ా�� ఒం�� �ాయ���� గ���� �, ం��� క�ం�� త్మ�ల � ������వంు్. 

ఇ�ే �ష�ం ��్ గ� ్���� క��ాక� క��� వ��తసుత ం��; ఆ �ాయధు�� ఏ 

ఇం���ల �ౖ � ప్��్ంంవంు్, ఆ క���ంబ సభ�య�� ��లా��� గ����, 

ం��� వంు్.  ్�ే  క్�� �� మరల�ళ్క��  సస�� �ాయ�ింంక �� వంు్.  

  
్మం  ��్ ల ��ౖ � మ్్కం ఉం��� ్���� ఆ�మ ��ౖ � 

ఆ��మప���. ఒక హ��ంు�ల ఇ�� మ�దు �ే�బ�� ఉం��: ఒక�ా�� ఒక 

క�ష�్ ��ల� ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం వదద క� వ�్, ఆ�మ �ే�� 

ప��� క��, తమ పళ్ం దగగ ���� �సుక� ���్, ఆ�మ�� “�ము”  � ప��ాం�.  

i.e.,  ం�ట తమ పళ్ం�ల ముం�� �మ్�  తము ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� 

వస�్ంము ���ాం� -  ��్ ల ��ౖ ఉమ�  ంంం� �ాా్సం �ామ�ంలా. 

 ం����లా� �ామ���� ఈ దృఢ�ాా్సం ఖం��సుత మ���. ����� సంబం��ం�మ 

��ధ హ��ంు� ్ధయ ఎంత ్ం�లా �ా�  ్ం�ో  ��ౖమ ����్మ� బ��ం��. 

�వమ� స్�పత ం. షమల ����బ  అ �ౌ���, 2/80  

 
ఇ�ే లాక, “ ��్ ( ం����గం) ��దు”   � ప్వకత  స�్��్ హల 

 �లౖ�� వస�్ం ప���క�  మ్ం ఏ��ం�ట,  ం����గం తమక� ��ములా ��ల� 

ముం�� ఆ��గయవంత���� �� కదు.  ��  ��్ ల �క్ ఇ�ా� ము�ామం ్���� 

ఆ�ేాాము�ామం ్�త్�� �ాయ�ిసుత ం��. ఎవ��� �  ం����గం�� ఉమ� వయ��త , 



 

 

ఆ��గయవంత���ల క��ి�� వ�మ����, ఆ �ాయ��  క్ం �ాయ�ింం�����  

�ామ�ంలా ్�మవంు్.  ్�ే,  �� రమగ�ం వ�మ ఆ �ాయ��  క్ం 

తపపక�ం�� �ాయ�ిసుత ందమ����� లాయమం�� ఏల ��దు,  ��్ ల త���త  తపప ఆ 

�ాయ��  క్ం �ాయ�ింందు. ��� �ామ�ంలా   ���గయం�� ఉమ� త�్, తమ 

  ���లాయ�� �ం్క�  ం��ంంక�ం��, ఆ��గయం�� కళకళ��ం�త�మ� పంంం�� 

ప�ి�ం్క� రమ్�వ్���� ్మం తమరంులా ంూసుత ం��్�.  

 
���మల: ప�� శక� ���ల ్�ఢమ్్కం. తత��యర (ప�� దుశరక� ���ల 

గ���్ మ్్కం)  ం�ట  �ౖ�ాశయం.  బ�ద ��్ ల ఇబ�� ్బఊ� మ�����్ హల  ము్  

ఉ��్ ఖమ: ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం ఇ��   ��మర, “���మల 

(దుశరక� ��ము మ్్�ం)   ��� ఒక మక���మ �ిర్.”  

“���మల ��దు (���ాపమంలా ప�� శక� ���ల  ంధ �ాా్సం)”   � 

ప���� గ���్  మ్్క ���ా�� సూ�సుత ం��, ఎందుకం�ట  �� లమర ంూ����, 

� ��� ్���� �ె��ిమ��ము.  

 
(7) �్ల ��దు, సఫర ��దు,  �  ��దు, ఘ�అ ��దు   � 

�ా����  స��  మ్ం.  

“�్ల ��దు ్���� సఫర ��దు ్���� మ వ ��దు ్���� ఘ�అ 

��దు”   � హ��ంు  మ్ం: 

ఇబ�� ్��ి్ ల  అ హంబ� ఇ�� ప��ామర:    

 
్�స��,  అ స�����ర ్���� ఇతమ ���్, ప్వకత  స�్��్ హల 

 �లౖ�� వస�్ం ఇ�� ప��ామ� ఉ��్ లంంబ��ం��: “�్ల ��దు ్���� 



 

 

సఫర ��దు.” ్��ి్ ం హ��ంు గ�ంంం�ల ్���� ఇతమ గ�ం����ల ఈ ప���� 

క��� ఉ ��్, “ �  ��దు ్���� ఘ�అ ��దు.”   

�్ల (బహలవంమం. �థ) [గ�ం్గ�బ]: ఎవ��� � ం��� ్మప�ం�, 

్ృత�ే��� ఖమమం �ే�ిమ త�ా్త,  త� స్��� ముం�� ఒక గ�ం్గ�బ 

బ����� వసుత ంద�  ర�్ మ�ా�ం�ల ప్ర�� ���ం�ే�ామర. ్ృత�� 

ఎ్�క��� ఎగమ గ�ల� గ�ం్గ�బ��లా ్����� ����, ఒక��ళ ఎవ��� � 

హతయ �ే�బ���ే,  త� త� ��గం ముం�� గ�ం్గ�బ బ����� వ�్, 

హంత�క�ం� వ��ంపబ��, హత�� ప్��ామం ప�మత్�య వమక� “ �క� 

��్ ల�ందుక� ఇవ్ం��,  �క� ��్ ల�ందుక� ఇవ్ం��”  �  మరసూత  ఉం��ంద� 

 పప��  మబ�్�� ���ం�ే�ామర. ్��క ���� మర� �ల ����  ర�్ మ �ా�ప� 

ఇం�� �ధ���మ  మబ�్� ఆ��మంలా ఇ�� ����్మబ��ం��:  త� ప్��ామం 

��� వమక� హత��� స్���� ఒక ప�మరగ� �ీ��సూత  ఉం��ం��; ఒక గ�ం్గ�బ; 

���� ఎగమగ�ల� ప�� వ�� హత��� ఎ్�క�� ్����� వ��.  

 
“�్ల ��దు”   � ప����ల, �్ల ము ���ం�� ��ంం� �����లా  మ్ం 

�ేసు��వంు్:  

 
1 –  �� గ�ం్గ�బ వం�� ప�� �ావంు్ ���� గ�ం్గ�బబ �ావంు్. ప్��ామం 

�మర్��బ�ే వమక� ్ృత�� ఎ్�క��� ఎగమ గ�ల� గ�ం్గ�బ��లా 

్����� ్,  మరసూత  ఉం����  మబ�్�� ���ం�ే�ామర. �ా���ల ��ందమర 

�్ల �ము వ��ంంబ��మ �ామర ఆత్�� మ��్�ామర.  

 
2 – �్ల   ��� దుశరక� ��� సూ�ం�ే ఒక ప్�ేయక ప��  � ��ందమర 

 మబ�్��   ��మర. ఒక��ళ  �� �ా�� ఇళ్�ల ఎవ�� ఒక�� ఇం����ౖ �ా�, 

 ����త , ఆ ఇం��్  ్మ�ం సంభ�ంంబ� త�ంద� �ామర ప��గ��ం�ే�ామర. ఆ 



 

 

ఇం�� వయ��త  త్మ�ల � ం��� ��ం� �ామర మ��్�ామర. ఇవ�� �ససం�ేహంలా 

 సతయప� �ాా్�ా��.  

 
సఫర:  ర�్ మ �ా�ం�ల సఫర  ��ము దుమదృష� కమ���మ  ��లా 

ప��గ��ం�ే�ామర. �ా���ల సఫర  �� గ���ం�  ంధ �ాా్సు��ం�ేవ� 

�ెపపబం�ం వ�మ, ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం “సఫర ��దు”   � 

ప����� ���� ఖం����మర. కం�ప��ల ఒక �ా్� ఉం��ంద�, సం��గం 

�ే�ిమప�ం�  ��  త��� ��లా��� గ��� �ేసుత ంద�, ్���� ఆ ��గం 

 ం����గ్�  మబ�్�� మ��్ �ామ� �ెపపబ��ం��. �ాబ���  ధమ్��తత �� 

���� �మస్��ం��మర. ్��క ఇ�� ప��ామర:  ర�్ మ �ా�ప� ప్ర�� సఫర 

 ��ము ఒక సంవతసమం ప�త్���మ��లా ప��గ��ం�ే�ామర �ాదు ్���� ఆ 

తమర�ా� సంవతసమం ���� ప�త్���మ��లా ప��గ��ం�ే�ామర.   

 
“సఫర ��దు”   � ప����, పం��త��� ఇ�్మ ఒక �వమ� 

ప్�ామం,  ర�్ మ �ా�ప� ప్ర��  ంధ �ాా్సం�� దుమదృష����మ��లా ంూ�ిమ 

సఫర  ��ము సూ�సుత  ��్. ��� గ���ం� సుమర  � ��ఊ� (3914) �ల 

్�హ్్� ఇబ�� �ా�ి� ముం�� �మ� వయ��త  ముం�� ఇ�� మ�దు 

�ే�బ��ం��: “ ర�్ మ �ా�ప� ప్ర�� సఫర  ��ము  �భ���మ��లా 

ప��గ��ం�ే�ామర, ్���� ���� దుమదృష� కమ���మ  ���   ��ామర. ప్వకత  

స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం ���� ఖం��ం��మర.” 

 
ఇ్�థ ఇబ�� మరబ (మ��్హల��్ ల) ఇ�� ప��ామర: “సఫర 

 ��ము  �భ���మ��లా పమగ��ంంం్ ��� �����ంంబ��మ ఒక గ���్  

మ్్కం.  ��ల� బ�ధ�ామం వం�� ���� ప్�ేయక �� ��ము  �భ���మ�లా 



 

 

ప��గ��ంం�ం ���� ��ళ్ళ్ ��మక�  �భ���మద� ష�ా్అ గ���ం� ���ం�ే 

 ర�్ మ�ా�ప� ఆ���ా��  ముస��ంంంం �ద�లౖమ� �����ంంబ�� �్.”  

 
�ా్రమ ్���� ఆధు�క దుశరక� ��ము మ��్  ంధ�ాా్�ా� మ�ా��: 

���� �� ��� ���� సఫర ్���� ష�ా్అ వం�� ����  ����. 

 
 “సఫర ��దు”   � ప���� ప్�ేయకంలా ���్ళ్ ��మక� 

 �భ���మ��లా  ర�్ మ �ా�ప�  మబ�్�� ���ం�మ సఫర  ��ము 

సూ�సుత  ��్. ్����  �� ఒం���క� �ాయ�ిం�మ కం�ప�  ం�� �ాయ�� 

 �,  �� ఒక ఒం�� ముం�� ్��క ఒం��క� �� ��ంద� �ెపపబ��ం��; ��� 

ఆ��మంలా,  ��్ ( ం�� �ాయ��) త�ా్త ఇ�� ����్మబ��ం��. ఒక రమమఅ 

�ష�ం గ���ం� ����్మబ��మ త�ా్త ఒక ప్�ేయక �ష�ం గ���ం� 

����్మబం�ం ���ం���� ఇ�� వసుత ం��.  

ఇక్ం సఫర   � పదం సఫర  �� � సూ�సుత ంద� ్���� 

“సఫర ��దు”   � ప���క�  మ్ం -  ��  �భ���ద� �ాద�, ్ం� – 

�ెం��� సంభ�ం�ే ఇతమ స్���క� ్�����లా � ఇ�� ఒక స్�్� 

 మధం �ేసు��వ�ం స్��తంలా ఉం��ం��.  

 
 ం�ట ఈ  ���ల �ెం� రమరగద� ���ంం్�  మ్ం �ాదు. 

ఎందుకం�ట ����ల ఇతమ  ���ల ్�����లా � �ెం� క��� రమరగవంు్. 

 ్�ే ఈ  ��  �� ర��ల�  �భం��ౖ ఎ��ం�� ప్��వం ంూపదు. ఏ�ై �, 

�ే� �ౖ � సంభ�ంపర�����  ��్ ల ్�త్��. ఒక��ళ �ా���ల �ే���� � ప్��వం 

ంూ�� శ��త  ఉం�ట  �� స్్త్వ�త�ం�� ్���� �ాసత వ్వ�త�ం��; 

ఒక��ళ �ే� �ౖ �  �� ప్��వం ంూ�ిం�ే శ��త  ఉంద� ఊ����త ,  �� 

 స్్త్వ�త�ం�� ్����  సతయ్వ�త�ం��. �ాబ���  హ��ంు 



 

 

�మర�ిసుత మ��ే��ం�ట, ఒక��ళ ఏ�ై � �ష�ం ప్��వం 

ంూప�త�మ��్్�ే, ఆ �ష����� స్�ంలా  �� ప్��వం ంూ�� శ��త  

ఉంద� ���ంం క�ందు. (�ాసత �ా��� ఆ శ��త� ������ే్��  ��్ ల 

్�త్��). ఒక��ళ ఆ ప్��వం ��వ�ం ఊ�ర�త���మ�ై�ే, హ��ంు 

�ె��ప�త�మ� ��� ప్�ామం, ����ద�  ��ం�� �ా�� ప్��వం ఏల 

ఉంందు.  

 
మ వ’: (బహలవంమం   �్ ) (ఒక మకత్ం ఉద్ం�మప�ం�,  సత�ం�ే 

్�� మకత్ం): ఇ�� ���ం�� ఆ�త��ల ����్మబ��మ��్ లా 28 ��ంద్్�మ 

దశ�ము ���� �ా్ ్�ము సూ�సుత ం��. ఖురఆర ఆ�త� 

���ామ్ం: “్���� ంందు్ ం�, ��్� ��� ��మక� దశ�ము ఏ�ాప�� �ే�ా్� 

…”   36:39.    
 
ప్� 30 �ాత�్ ��ల, ఈ మక��్ ��ల ఒక మకత్ం ప్్్ ��క�్మ 

 సత�సుత ం�� ్���� ్��క మకత్ం త�మరప ��క�్మ ఉద్సుత ం��.  �� 

సంవతసమం ్�ల����పప����, ఆ మక��్ ��� ఉద్�ాత ్ ్���� 

 సత��ాత ్. ఒక మకత్ం  సత�సూత , ్��క�� ఉద్ం�ే�ప�పం�, వమషం 

క�మరసుత ంద�, ����� ఆ మక��్ �� �ామ�్�  మబ�్�� మ్�్త�, �ా���� 

ప����ామర, “ఫ�� � ఫ�� � మ వ (ఒక మకత్ం ఉద్ం�ే�ప�ం�, 

 సత�ం�ే ్�� మకత్ం) వ�మ వమషం క����ిం��.” ���� మ వ  � ఎందుక� 

�ి��ే �ామం�ట, పశ్్ ��క�్మ మకత్ం  సత�ం�ే�ప�ప�ే త�మరప ��క�్మ 

్�� మకత్ం ఉద్సుత ం�� (మ వ)  ం�ట ఉద్ంం�ం ్���� ��ౖ�� 

�ావ�ం. ్���� మ వ  ం�ట  సత�ంంు�  � క��� �ెపపబ��ం��  ం�ట 

వయ���క���మ��.  

  



 

 

 ్�ే  ��్ ల ఇ�ా� ము�ామ�� వమషం ప��ంద� మ్�్త�, 

ఇక�మరసుత ంద� మ��్�ా��, “ఫ�� � ఫ�� � మ వ స్�ం�ల వమషం 

ప��ం��’”  � ప����ా�� �ష�ం�ల  ం�ట �ా��మ�ంలా ఆ�� స్����ల 

 ��్ ల వమషం క����ి�ాత ం� –  �� ప�క�ం హ�ాథ  వ�త�ం�� ���� 

్క�� ల  వ�త�ం��   ��� ఒక �బ����ా్����మ� �ష�ం. 

   
ఘ�అ: (బహలవంమం. ����ర)  ం�ట ఒక మక���మ �ము� ���� ద�యం. 

�మనమ ప్�ేాా��ల ఘ�అ �వ�ిసుత ంద� ్����  ప�ంప�ం� ప్ర�క� 

మకమ�ా� మర�ా��ల, మంగ���ల కమబం�త�ంద�, ంం�ా� � ఉ�ేద శం�� �ా��� 

���� త��ప���్  �ేసుత ంద�  మబ�్�� మ��్�ామర. ధమ్ాాసత త ����క�ం� ఈ 

ఆ�లంమము ప���త లా �మస్��ం��ం� ్���� ఖం��ం��ం�.      

 
్���� ఘ�అ ఉ��ల ఉంద � �ష���� �మ�ి్ంం�ం �ాద�, 

 �� మంగ�, మరపం ్�మర్��గ�దు ్���� ప్ర�� ���� త�ిప�� ్����  

�ే�గ�దు   �  మబ�్� మ్్�ా�� �మస్��ంం�్� �ె��పబ��ం��. 

�ాబ���  “ఘ�అ ��దు”  మ� ప���క�  మ్ం  � ప్ర�� ���� ���లప్����్  

�ే���వ�  మ్ం. ఈ  ��ా్���� ్�� హ��ంు క��� బ�పమరసుత మ���, 

“ఘ�అ   ��� ��దు, �ా� “సఆ�” ఉం��.  �� ్��ి్ ం�ల �ావంు్ ���� 

ఎక్�ై � �ావంు్. సఆ�  ం�ట �ము���ల� ఉం�ే ఒక ్�ం�్క�ం�.  ్�ే 

ఆ �ము���ల గందమల�ళం ్���� వంంమ� ఆ��మంలా ్�� �ే�� 

్ంత్లాళళ్ క��� ఉం��మర. … తఆఊబ ముం��  అ-ఖ��్ అ ఉ��్ ఖమ: ఒక 

వయ��త   త� ��ం� మం�సూత  ఉంంలా, ఒక �ా�� క���ాల�ం��.  ప�ం� ఆ వయ��త  

ఇ�� ప��ాం�, “�భం, �భం.”  �� �� తఆఉబ  త�� ఇ��  ��లాం�, 



 

 

“����ల ఏ� �భం ఉం��, ఏ� �ెం� ఉం��? �వ�  ��� �ా�� �ావదుద !”  

( అ ఆ��బ  అ ష���యల, 3/369, 370)   

 
ఇబ��  అ ఖ్యథ ఇ�� ప��ామర:   

 
“ఎవ��� � ఆ��గయంలా ఉమ� వయ��త , ��ల� ్�ందుక� �ాక�ందు”   � 

ప��క��� గ���ం� ��ందమర పం��త���,  � “ ��్ల ( ం���ాయ��) ��దు” 

  � ప��క�� ��్�ా ���ల�ంంబ�� ��� �ె��ామర. ఇ�� స���మ  ��ా్�ం 

�ాదు. ఖం��ంంబ��మ�� ్���� బ�పమ్బ��మ�� – ��ంంూ ����్మర   � 

����� ఇ�� ఉ��హమ�. ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం “ ం�� �ాయ�� ��దు 

్���� సఫర ��దు”  � ప���మప�ం�, ‘�ిమర్ �ాా్�ా���ౖ ఆ��మప�� 

ఉమ� ్��ి్క�� గ���్  మ్్�ా��’ ఆ�మ ఖం��ం��మర. ఆ��గయం వంత��� 

��గ�� ్�ందుక� �ాక�ంద � ప్వకత  స�్��్ హల  �లౖ�� వస�్ం �క్ 

�������� ��ంం� �����లా  మ్ం �ేసు��వంు్:   

 
(1)  ��్ ల ���ద్ం�మ ���� ప్ర��  ం���ాయ��లా ఆ���ింంు�ం,  �� 

�మ��ా��� �క్క ����� ,  ��్ము మ��్���్  �ేసుత ంద � భ���� ఇ�� 

సూ�సుత ం��. �ాబ���  ��ౖ ��ంం� హ��ంు��ల ఎ��ం�� ��బదం ��దు.  

 
(2) ఆ��గయవంత�ం�, ��ల� ్�ందుక� �ావ�్ ���  ��్ ల ఆ �ాయ��� 

సృ�ి�ంంు�క� ్�ధయ్ం �ావంు్, �ాబ���  �ాయ��గ�సుత � ్�ందుక� 

�ావ�్ ��� ��లా��� �ామ�ంలా ్�మవం్�,  ్�ే ఆ �ాయ��� �����ం�ే 

ఇతమ ్�ధయ్�� ��్�ా  ��్ ల ���� ���� ్�్ంంవం్� ���� ��గ 

ప్���ా�� �����ంంవం్ �  ��ా్���� ఇ�� సూ�సుత మ���. ఇ�� ప���త లా 

స్ం్���మ �ౌ���, �ిమర్�ల ్��ల� ఉమ��ా�� �ాా్సం వం���� �ా����.      



 

 

 
ఈ ఆ��త��ల �ె��ిమ��్ , �మరప��మం  ��� �ి�ామసుము 

��ాక��ంంు��� ���� �� �్వంు్. (ఖురఆర ఆ�త� ���ామ్ం): 

“ఏ ��ై�ే బబమ�ా�ా�� ఉంం��, ���హబంధం ఉంం�ో , �ి�ామసు ఉంం�ో ” 

2:254   
ఎ��ం�� సం�ే��క� ��వ���� ‘�మరప�� �మ �ి�ామసు 

ఉం��ంద �’   � ్�త�ా�ర హ��ంు�క� ఈ ఆ�త� �మరదధం �ాదు. 

ఎందుకం�ట, ఇక్ం  ��్ ల ��ాక��సుత మ��� ‘�ి�ామసు �ే�� శ��త ,  ము్�ంం 

బంక�ం�� � ్�ందుక� వ�్, �ా�� ��మక� �ి�ామసు �ేసుత ం��’   � 

్��ి్క���ల �ాయ�ిం�మ గ���్  మ్్�ా�� ్�త్��.  ��్ ల  ము్�ం�మ 

త�ా్త సంభ�ం�ే �ి�ామసు గ���ం�  ��్ ల ్����  ��్ ల �క్ ప్వకత  

ఈ ���ం�� ఆ�త���ల �ె��ిమ��్ లా ధృ�క��ం��మర. (ఖురఆర ఆ�త�� 

���ామ్ం): “ ��్ ల  ము్� ��క�ం��  ��్ ల వదద  �ి�ామసు �ే�గ�ల� 

�ెవమర?” 2:255   

 
“ ��్ ల ఎవ�� �ౖ�ే ఇష�పం���ో , �ా�� గ���ం� తపప ్��వ్�� గ���ంర �ామర 

�ి�ామసు �ే���మర” 21:28   

 
“ ��్ ల  ము్�ం�మ �ా���� తపప �ి�ామసు ప్రరమం క�ల�ంందు” 

34:23  
 
(��ి�త త��ద బ సుమర  � ��ఊ�, 10/289-291)   
 


