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తలహు ఱలా ళి యర యౘుతుయర ళీ మ్

రిచమం
అఱహ ం దయౌఱలా ళి యతిల్ ఆఱతొన్ – శఔఱ యతో తర భుఱు శయవఱోకసఱ ఏకెై ఔ
ర బుళు అబన అఱలా హ్ 1 కొయకై . ర ళ ఔో భుషభుద్ న భభి ము ఆమన
ఔుట ంఫాతుి అఱలా హ్ రఴంలహం చగసఔ భభి ము గనత రయసథంచగసఔ!

ర ళ ఔో భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం 2 „తుశసంథే షంగస చభి తరఱోతు

అతూంత రరర వఠ ఫై న భభి ము గనఫై న ళూకూో గస‟ భులహా ంఱు ధొకూి భభీ
ళకసిణి యో స యు. ఇథ తుభసదాయఫై న భలభూఱు థాయస కసద.

ఎళభెై ణే ఆమన జీయత చభి తరన చదళుణాభో, ఆమన ఖుణఖణాఱ
ఖుభిం చిన భభి ము ళూకూో తవం ఖుభిం చిన తుజతుజాఱు ఖర ళి యో స భో, అఱలంటి

యసయు ఔడా ఇథే అంతిభ అతేతృసర మలతుకూ ఙే యుఔుంటాయు. అబణే యసయు
. అయతె పావఱోతు అఱలా హ్ అంటే „ఏకెై ఔ థే ళుడె‟ భభి ము „ఏకెై ఔ ఆభసధూడె‟
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అతు అయథ ం . „యబ్‟ అధే అయతె థాతుకూ శభి శ భలనఫై న దం ణె ఱుఖు పావఱో

ఱేధే ఱేద. థీ తు అయథ ం – శభశో యరసవతుకూ ఏకెై ఔ యసయవపౌభుడె, ర బుళు.
ఆమధే శఽఱహి ఔయో , మజభలతు, అద తి, ళూళలథ ఔభిం చయసడె, యౄుభై క ఱు

తీభిి థ థేే యసడె, లహ దధం ఙే లే యసడె, శభసవద కసభి , కసయూర ణాయఔ ఔయో , శభయధ ఔుడె,
తృత వఔుడె, బదర త తుఙేి యసడె, తభ జీళధాదాయభు కొయఔు భభి ము జీళధోతృసద

కొయఔు శఽవి ం ణా ఆదాయడే ఏకెై ఔ ఴకూో , తృసర ణం తృత లే యసడ఼ భభి ము తృసర ణం
తీలే యసడె. ర బుళు అధే దం ఎఔిడ ళచిిధా, యసశో యసతుకూ అథ „యబ్‟ అధే
అయతె

థాతుకూ

అనయసదంగస

యసడఫడు న దతు

యళభిం చిన యధంగస అయథ ం ఙే శకోయసయౌ.

ఖర ళిం ఙాయౌ

భభి ము

నై న

. „శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం‟ అంటే „అఱలా హ్ ఆమనన ర ఴంలహం చ గసఔ
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భభి ము అతుి యకసఱ దవి ఴఔుో ఱ నండు భభి ము ఙె డెఱ నండు ఆమనన

కసతృసడె గసఔ!‟ అతు అయథ ం . కొతుి ఙోటా „అఱలా హ్ యొఔి రసంతి భభి ము థీ య న ఱు
ఆమననై ఔుయుముగసఔ‟ అతు ఔడా అనళథంచఫడుం థ .
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దయతేభలనం భభి ము క్షతృసతభుఱణో ఔడు న ూయవపాళనఱన
ర ఔిన

న టిి ,

భి రోదంచళఱలహ

ఉంట ంథ .

అఱల

ఙే లహ న

కొందయు

తువపక్షతృసత భులహా ఫే త యుఱు ఇఱలంటి భుగిం ునకై ఙే యుఔుధాియు.

ఔయసభి తనణో తృసట తుఙే లే ఔ ఫార షుణ శషో థయ ూ గి ఇఱల ఙె తృసపడతు
తృర ర  శర్ షశన్ అయ్ (యళి భ షృఱలా హ్ – అఱలా హ్ ఆమననై దమ చ఼ుగసఔ) , తన

„న఼యుల్ ఇయసాం‟ 1 తిర ఔ ఱో యసర లహ ధాయు: “చభి తరఱోతు అతూంత రరర వఠ ఫై న

ళూకూో „ఇయసాం యొఔి ర ళ ఔో తు ‟ ఖుభిోం ఙాన భభి ము యఴవలహ శో  ధాిన”.

అథ యతు తృర ర  శర్ షశన్ అయ్, „అతూంత రరర వఠ ఫై న ళూకూో గస ఆమనన
తొభెం దఔు భి ఖ ణి శో  ధాియు?‟ అతు ర యించగస, థాతుకూ ఆమతుఱల
జయసతఙాియు:

ఆమనఱోతు అతేూతో భఫై న ఖుణఖణాఱు భభి ము ధై తి ఔ రళ యో న ఱ
నతుింటి తూ ఏఔకసఱంఱో ఏ ళూకతో ఔయౌగి ఉండఱే ద. ఆమన ధామఔతవంఱో

అభై త మల థీవ ఔఱపం తోతో ం ఐఔూఫై , ఔ న దే భసజూంగస య యౌ లహంథ .

అబధా ఆమన అఱలా హ్ ఔు యనభర త భభి ము యదే మ త చ఼ుత,
అతూంత అణుఔుళణో „శభసవద తూభు కై ళ ఱం అఱలా హ్ ఔు భలతర ఫే
ఙెం థ నదతు‟ యఴవలహం ఙే యసయు.

గొప గొప శందఱు ఆమన ళదే ఔు ళచిిధా, ఆమన నే ద భి ఔంఱో

భభి ము యై భసఖూంఱో జీయంఙే యసయు. ళయుశగస అధే ఔ థ ధాఱ తృసట ఆమన
ఇంటి ఱో ళంట కొయఔు తుుప భసజై మ ఫడే థ కసద భభి ము ఆమన
ఆఔయౌణో ఖడు నే యసయు. ఆమన ఔ గొప ధామఔుడె. ఎందఔంటే ఆమన

తయచగస అధే ఔ యే ఱ శంకూఱో ఉని ఴతేర లై ధాూఱఔు ళూతిభై ఔంగస కై ళ ఱం
కొతుి ళందఱ లై ధాూతుి ముదధ యంఖంఱోతుకూ నడడఫే కసఔుండా యసయు

. భుతూర్ శఱ ై భలన్ అనిథీవ గసభి „అభిర యసఱహ్ అల్ భుషభుథ మూహ్‟
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114-115 అధే ుశో కసతుి చ఼డండు .
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దెై యూయసషయసఱణో

తృత భసడే ఱల

ఙే లహ ,

శతూతియయసియుఱన

శపవి ంగస

ఒడుం చిధాయు. కొంఙెం ఔడా థ ఖుఱు డఔండా కొిఔియు శవమంగస

ళందఱ, యే ఱ ఴతేర లై ధాూఱన ఎదభొిధే దఽఢయరసవశంణో తుండు న అధే ఔ
యే ఱ శషచయుఱు తన ళదే తమలయుగస ఉనిపటి కత , ఆమన రసంతి

శంధఱన ఇవి డే యసయు, లహథ యఫై న భనశసణో యసటి తు అంగీ ఔ భిం ఙే యసయు.
అంణే గసఔ ర ళ ఔో దమలయేర షఽదముఱు, ఔయుణాభముఱు భభి ము
అనళశయంగస

ఔి

యఔో ు

ఫొ టి

ఔడా

చింథంచఔడదతు

అతేఱఱహంఙే యసయు భభి ము రసంతికై తృసర దానూత తుఙేి యసయు. అభై త మల
థీవ ఔఱప ళూళయౘభసఱఱో తీభి ఔ ఱే ఔుండా ఉనిపటి కత , ఆమన తన
పాభసూతడడ ఱన, ఔుట ంఫాతుి, తుయునే ద ఱన భభి ము అఔియఖఱయసభి తు
తుయా క్షూం ఙే మ ఱే ద. దఖగ భి ఱో ఉధాి, ద఼యంగస ఉధాి శభై , భలయగ బరవి ే ఱఔు
ఇయసాం

శంథే రసతుి

అందజై మ టంఱో

ఆమన

ఙాఱల

చయుఔుగస

ర ళ భిోం ఙే యసయు. ఔిభలటఱో ఙె తృసపఱంటే ఆమన భలనళజాతి యొఔి

అతేళఽథధ భభి ము శకశంణోయౖసఱ ఖుభిం చి యఙాభిం ఙే యసయు. ఇతయ
ధామఔుఱు భుతుగి తృత బనటా గస, ఆమన అదీతఫై న ఈ తృసర ంచిఔ

పోఖపాగసూఱఱో భుతుగి తృత ఱే ద, ఆఔయష ణ ఱఔు ఱోనకసఱే ద. తయచగస

ఆమన అఱలా హ్ యొఔి ఆభసధనఱో భుతుగి తృత బే యసయు. ఇంకస అఱలా హ్

ఇవి డే నఱు ఙే మ టాతుకై ఇవి డే యసయు. తన శవమం కోశం ఆమన
ఏధాడ఼ రతీ కసయం తీయుికోఱే ద. శభెై న భలయగ దయశఔతవం ర యసథంచభతు
తన ఫదధ ఴతేర ళుఱ కొయఔు ఔడా ఆమన అఱలా హ్ న తృసర భిథం ఙే యసయు

భభి ము అఱలా హ్ యొఔి ఔఠి న యక్షఱ నండు కసతృసడెకోభతు యసభి తు
ళె చిభిం ఙే యసయు.

తృసర ంచిఔ పోఖపాగసూఱఔు ద఼యంగస ఉంటృ, యై భసఖూంఱో ఖడు నే యసయు

భభి ము భసతిర లళఱో అద ఔ పాఖం అఱలా హ్ ఆభసధనఱఱో ఖడు నే యసయు.
ఆమన శవమంగస తన ఙే తి ఱో ఔతిో టి ఔుతు, శతూతియయసియుఱన
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దెై యూయసషయసఱణో ఎదభొింటృ యభోచితంగస తృత భసడు , అఱలాహ్ కొయఔు అధే ఔ
ణె ఖ ఱన

జబంచిన

గొప

లై తు ఔుడె.

అబధా

ఎండె

ఖడుడ ణో

తమలయుఙే మ ఫడు న ఙానై , భలభూఱు ధాయతృత ఖు (న చ) ణో తుంఫడు న

థండెన తఱకూరం ద న టి ఔుతు యసభలనూ భలనళుతు ళఱే డెఔుధే యసయు.
అబణే ఫమట ర జ ఱు ఆమనన అయఫుిఱ శఱలో నగస, అభై త మల
థీవ ఔఱప భయౘభసజుగస శధాుతుంఙే యసయు 1. జబంచిన తృసరంణాఱ నండు
ఆమన ళదే ఔు ఙే భి న ముదధ శంతిో , ంనహ ణీ కొయఔు భలహి దఱో ఖుటి ఱు

ఖుటి ఱుగస తృత గెై ఉనిపటి కత , ఆమన ఔుట ంఫం అతి యసదాయణఫై న

తుయునే ద జీయణాధేి ఖడు నహంథ . ఔయసభి ఆమన ఔుభలభెో తౄసతిభహ్ నహం డు
యశయటంఱో భభి ము ఫాయ నండు తూలైళ మోశఔుభసళటంఱో తన

ఴభీ యంనై డు న ఖుయుో ఱు చ఼ుత, తన డెతేని ఔయౖసి యౌి ఆమనఔు

యనియంచఔునిథ . అబధా ఆమన ముదధ శంతిో నండు యశఫ తే
ో
పాగసతుి ఔడా ఇళవఔుండా, కొతుి దఆఱు భభి ము కొతుి దాూనథాఱు

భలతర ఫే ఆయడఔు ధే భిప ధాయు. ఔయసభి ర ళ ఔో శషచయుడె ఉభర్ 2
ఆమన ఇంటి కూ ళఙాియు. ర ళ ఔో ఖథ ఱోతు ళశో ళుఱనై దఽఱహి యసభిం చగస,
ర ళ ఔో ఔయుితు ఉని ఎండెఖడుడ ణో ఙే మ ఫడు న ఙా తప భభింకై తొ
అతతుకూ

ఔనఫడఱేద. ఆ ఙా ఆమన ఴభీ యంనై యే లహ న ఖుయుో ఱు చ఼లహ

అతన చయౌంచితృత మలయు. అుడె రళ ఔో ఇంటి ఱో ఉని ఆయౘయథాభసథ ఱు

- కై ళ ఱం ఖునపడె ఫాభీా గిం జఱు భభి ము గోడఔు యేరఱలడథీ లహ న తూలళ

1

. యసశో యసతుకూ ఇథ ఔ పాయౖసయఫైన తృర యతృసట . ఎందఔంటే ఆమన ఏధాడ఼

కూభీటాతుి ధభించఱేద. ఆమన ధామఔణావతుకూ ఉభలనంగస ఇఱల నేభొినటం
జభిగింథ.
2

. రళఔో యొఔి శతుిళిత శషచయుఱఱో ఔయు. రళఔో భయణించిన తయుయసత

భెండయ కయ్తౄసగస ధామఔతవం ళళించిధాయు.
01
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ణోఱుతితిో భలతరఫే . అభై తమల థీవ ఔఱపంఱో థాథాు శఖపాగసతుి

తుమంతిర శో  నిట ళంటి ఆ గొప శభమంఱో, ఆమన ఇంటలా ఆధాడె
ఉండు న ళశో ళుఱు కై ళ ఱం ఇయ భలతర ఫే . ఇథ చ఼లహ ఉభర్ యథ మఱలా షృ
అనహ

తనన ణాన తుఖర ళించకోఱే ఔ , ఏడళటం తోదఱు న టాి యు.

అుడె అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం అతతుతు ఇఱల
ర యింఙాయు: “ఎందఔు ఏడెశో ధాిళు ఒ ఉభర్?”

థాతుకూ అతన ఇఱల జయసతఙాియు: “ఈ ర ంచంఱో (భిష మ న్ చఔర ళ భిో )
కశ఼
ర భభి ము (భోభన్ చఔర ళ భిో ) ల జ ర్ పోఖపాగసూఱఱో ఒఱఱలడెత

యఱలశళంతఫై న జీయతం ఖడెుతేండగస, ధా ఔలళ భుంద చ఼శో ని
యసటి తు భలతర ఫే ఔయౌగి ఉని అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో న చ఼లహ న తయుయసత
ధే ధ ఱల ఏడళఔుండా ఉండఖఱన ఒ ర ళ కసో !”

థాతుకూ ఆమతుఱల జయసతఙాియు: “ఒ ఉభర్, ఇయ (ఈ తృసర ంచిఔ
పోఖపాగసూఱు) కై ళ ఱం ఈ ఇషఱోఔంఱో భలతరఫే కశ఼
ర భభి ము ల జ ర్

ఱఔు ర యసథంచఫడు న యసభి ళంతే పాగసఱు. అబణే , యఱోఔంఱో ఈ
పోఖపాగసూఱు భన కొయఔు రణేూ కూంచఫడటం తూఔు శంణోవం ఔయౌగిం చథా?”

భకసి దండమలతర ఔు ఫమఱు థే భై ట ుపడె, ర ళ ఔో తన లై తు ఔ ంఔుో ఱన
భి యౕ యౌశోండగస, అపటి ఇయసాం ఫదధ యభోద అబన అఫూ శతౄసూన్, రళ ఔో

నహ న తండుర అల్ అఫాిస్ ర ఔిన తుఱచితు ఉధాిడె. యసభి దే యౄ భులహా ం

లై నూం యొఔి ణాకసఱనై దఽఱహి యసభింఙాయు. భకసి యై ు ళయద తూటి ళఱే

యే ఖంగస ఔదఱుతేని ఫర యౘుండఫై న భులహా ం లై నూం అఫూ శతౄసూన్ న
అతతంగస ఆఴియూయచింథ . యసభి తు ఆఖయౌగై యసభె ళ యౄ ఱే యు భభి ము

యసభి థాభి ఱో ఏథీ అళభోధం కసజాఱదతు తఱుశ఼
ో , అల్ అఫాిస్ ణో అఫూ

శతౄసూన్ ఇఱల అధాిడె: “ఒ అఫాిస్! తూ తభుుడు ఔుభలయుడె ఔ గొప
భయౘభసజు అబతృత బధాడె!” అతతు భలటఱఔు శపంథ శ఼
ో , అల్ అఫాిస్
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ఇఱల అధాియు: “ఇథ భసజతవం కసద, ఇథ అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో తవభు
భభి ము ఇయసాం యొఔి ర ళ ఔో తవభు”

ఉథాయ శవపాళుడు గస ర కలూతి ఙెం థ న అథీ తన్ యౘతిమ్ అత్ ణాబీ,
ఔయసభి ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం శబఱో యౘజభెై ధాడె. అపటి కూం కస
అతడె కెై శో ళుడు గసధే ఉధాిడె. ఏ యధంగసధై ణే శషచయుఱు రళ ఔో
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

న గౌయయశో ధాిభో భభి ము అతేభలతుశో ధాిభో

చ఼లహ , ఆమనన ఔ రళ ఔో గస పాయంఙాఱో ఱే ఔ ఔ భయౘభసజుగస

పాయంఙాఱో ణె యౌ మఔ ఖందయగోమీతుకూ ఖుభెై , తనఱో ణాన ఇఱల ర యించ
కోయసగసడె, “ఆమన ఔ భసజా ఱే ఔ అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో ఱ ఱోతు ఔ

ర ళ కసో ?” ఈ యవమం నై అతన థీ భఘస ఱోచనఱో ఉండగస, ఔ తుయునే ద లో ీ
ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ళదే ఔు ళచిి, ఆమనణో ఇఱల అనిథ “ధే న

తొణో యషశూంగస భలటాా డాయౌ”. థాతుకూ ఆమన ఆఫ ణో “భథీ ధాఱోతు ఏ
భలయగ ం నై తూణో ఔఱయసయౌ?” అతు అడు గసయు. ఆ తయుయసత ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం

తన శషచయుఱణో ఆఫ ళదే ఔు య యళ, ఆఫ శభశూన యతు,

థాతుతు భి విభింఙాయు. రళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం యొఔి ఈ
అణుఔుళ, యనభర త న చ఼డగసధే అథీ తన్ యౘతిమ్ ఔు శతూం అయథ ఫై

తృత బంథ . యం టధే తన ధభిం చి ఉని యఱుళన తూజంచి, అతన
భులహా ంగస భలభి తృత మలడె.”

తయుప థే రసఱ భతభుఱన భి రోదంఙే కొందయు ఒభి మంటయౌవే
ి ఱ కొతుి
ర ఔ టనఱన ఫే భు ఇఔిడ ఉదషభిం ఙాభు. భులహా ంఱుగస ఫే భు ర ళ ఔో
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

ర ళ ఔో తవంనై భభి ము ఆమన థ ళూశంథే ఴంనై

దఽఢఫై న యరసవశం ఔయౌగి ఉధాిభు. ఈ యసశో యసతుి తుభసధ భించకొనట
కొయఔు భులహా ఫే త యుఱ రఔ టనఱ అళశయం భలఔు ఱే ద. అబణే కూరం థ
ణె ఱుఫడు న భెండె కసయణాఱ ళఱన ఫే భు యసటి తు నే భొింట ధాిభు:
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అ) అయ తభ రళ ఔో న, ఆమన ఫో ధనఱన తుయా క్షూం ఙే శో  ని యసదాయణ

భులహా ంఱఔు భి ఫైం డర్ గస భభి ము భందయౌంుగస భలభి , యసయు తభ
తుపడె నఱ నండు ఫే ఱచితు, రసిణాో  డు , అఱలాహ్ క్షభలతేక్షన
యే డెఔుంటృ భయఱ తభ ఇయసాం ధయుం 1 యై ు భయఱలఱతు.

ఆ) ర ళ ఔో ఖుభిం చి ఫళి యంఖంగస ణె యౌ నహ న కొందయు ర ంచ ర కలూత
భులహా ఫే త యుఱ శతూయసఔుిఱన భులహా ఫే త యుఱఔు ణె యౌ నహ , తథావభస యసయు
ఇయసాం యై ు థాభి చ఼ఫడాఱతు, నయఔం నండు కసతృసడఫడాఱతు భభి ము
శవయగ ం ఱో రసఴవతయసథ నం ర యసథంచఫడాఱతు.

తభ ూభసవతేతృసర మలఱ రపాళంఱో భుతుగి ఉండు , అథే దఽఱహి ణో ఈ
ుశో ఔంఱో ఱే థా యే భై ఇతయ ఇయసా తొమ యచనఱఱో శణాూధేవ వణఔు
ూనకోళదే తు తృసఠఔుఱఔు భనియ ఙే శఔుంట ధాిన.

శతూ లవ ఔయణ కొయఔు యసభి షఽదమలఱన ూభిో గస ణె య ళభతు, యసభి కూ
శధాుయగ ం చ఼భతు, థాతుతు అనశభిం ఙే యధంగస యసభి తు తృత ర తసళిం చభతు
ధే న అఱలా హ్ న యే డెఔుంట ధాిన.

అఫుే యర యౘున్ తన్ అఫుే ల్ ఔభీ మ్ అల్ ఱ యౘ ,
భి మలద్ - 11535,

email: alsheha@yahoo.com

P.B.No. 59565
website: www.islamland.org

. ఇఔిడ ఇయసాం ధయుంగస అనళథంచఫడు న అశఱు అయతె దం „థీ న్ ‟. అయతె

1

థీ తు అయథ ం – ఔ శభఖర ఫై న ళూకూో ఖ త భభి ము ఫళి యంఖ జీళన యదానం. ఈ
శంూయణ దంఱో అఱలా హ్ ఔు చ఼నే యదే మ త భభి ము ఆభసధనఱు, భసజకత మ
ఆచయణఱు, యళయణాతుఔఫై న ఆఙాయళూళయౘభసఱు, శంర థామలఱు, భి య బర త
భభి ము ఖుణఖణాఱు తోదఱ ై న ళతూి ఇతడు ఉధాిబ.
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రవక్త భుహభమద్ సల్ా ల్లాహృ అల్ ైహి వసల్ా ం అంటే ఎవయు?
ఆమన వంశయంయ
ఆమన నే యు అఫుల్ కలలహం (కలలహం యొఔి తండుర ) భుషభుద్, ఆమన
తండుర నే యు అఫుే ఱలా హ్. ఆమన ణాత నే యు అఫుే ల్ భుతో యౌబ్.

ఆమన ళంఴయంయ చిళభి కూ (అఱలా హ్ ర ళ ఔో ఇఫార ళీం అఱ ై ళి శసఱలం

ఔుభలయుడెై న ) ఇయసుబీల్ అఱ ై ళి శసఱలం శంతతికూ ఙెం థ న „అథాిన్‟
ణె ఖ న ఙే యుతేంథ . ఆమన తయౌా ళషబ్ ఔుభలభెో „ఆతధా‟.

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇఱల ణె యౌ నహ ధాయు: “తుఴిమంగస అఱలా హ్
ఇయసుబీల్ శంతతికూ ఙెం థ న ఇతయ ణె ఖ ఱఱో నండు కూ ధాధాహ్ ణె ఖ న

ఎనిఔుధాిడె; కూ ధాధాహ్ ఔు ఙెం థ న ణె ఖ ఱఱో నండు కభెై ష్ ణె ఖ న
ఎనిఔుధాిడె; కభెై ష్ ణె ఖ ఱఱో నండు ఫన఼ యౘఱహ మ్ ఔుట ంఫాతుి
ఎనిఔుధాిడె భభి ము ఫన఼ యౘఱహ మ్ ఔుట ంఫం నండు నని
ఎనిఔుధాిడె.” భులహా ం షథీ థ్ నం. 2276

అఱల ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఉనిత ళంరసతుకూ ఙెం థ నయసయు.
భోభన చఔర ళ భిో ళి భసఔుూఱస్ 1 ఎదట అఫూ శతౄసూన్ ుపఔునిటా గస,
ఆమన ఫదధ ఴతేరళుఱు ఔడా ఈ శణాూతుి ుపఔుధాియు. (భులహా ంఱణో
జభి గి న అధే ఔ ముథాధ ఱఱో ఇయసాంఔు ళూతిభై ఔంగస కభెై ఱ యఖర యౘ భసధఔుఱఔు అఫూ
శతౄసూన్ ధామఔతవం ళళిం ఙాడె. చిళభి కూ ఇయసాం లవ ఔభిం చి, భులహా ంగస చతుతృత మలయు).

1

. ఆమన ఫైజాంటైన్ యసభలరజూం (610-641) యొఔి చఔరళభిో. భిషమల యసభలరజూం

నండు లహభిమల, పఱలో న్ భభిము ఈజుి థేరసఱన ళఴయచకొతు (613-628),
ఆమన యసటితు తన యసభలరజూంఱో ఔఱుుఔుధాిడె.
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ర ళ ఔో భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం నహ న తండుర ఔుభలయుడెై న
అఫుే ఱలా హ్ ఇఫి అఫాిస్ యథ మఱలా షృ అనహ ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు – ర ళ ఔో

భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇయసాం యై ు ఆయౘవతుశ఼
ో ళి భసఔుూఱస్

ఔు ఉతో యం యసర లహ , థాతుతు తన శషచయుడెై న థ యౘూ అల్ ఔయౌిఔు ఇచిి
ంతృసయు. అతన థాతుతు (జోభసడ న టి ణఫై న ) ఫుయసర ఖళయియుఔు
అందజై మ గస, ఆ ఖళయియు థాతుతు ళి భసఔుూఱస్ ళదే ఔు ంనహ ధాడె.
భిష మ న్

లై ధాూఱనై

తనఔు

ర యసథంచిన

యజమలతుకూ

ఫదఱుగస

ళి భసఔుూఱస్ థే ళుడు కూ ఔఽతజఞ తఱు ణె ఱుుఔుంటృ, ళి మ్స నండు ఇఱలూ
(జె యుశఱ ం) ళయఔు నడెచఔుంటృ ళఙాిడె. అఱలా హ్ యొఔి రళ ఔో

ఉతో యం తన ఙే తి కూ అందగసధే ళి భసఔుూఱస్ థాతుతు చథ యంచఔుతు, ఇఱల
ఆజాఞ నహం చిధాడె, “అఱలా హ్ యొఔి రళ ఔో ఖుభిం చి ర యించడాతుకూ గసన
ఆమన ర జ ఱఱో (కభెై ష్ ణె ఖ ఔు ఙెంథ న అయఫుిఱ) నండు ఔయే ల

ఎళభెై ధా ఇఔిడ ఉనిటా బణే , యం టధే యసభి తు ధా ళదే ఔు తీశఔుయండు . ”
ఆ శభమంఱో అఫూ శతౄసూన్ తన్ షయబ్ కొంత భంథ కభెై ఱ ముఱణో

ఔయౌలహ యసూతృసయ తుతతో ం యౖసమ్ (గైర ట ర్ లహ భి మల) 1 ఱో ఫశ ఙే లహ ఉండు ధాడె.

అపటి కూ అఱలా హ్ యొఔి రళ ఔో భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఔ

భభి ము కభెై ఱ ఫషృథెై యసభసధఔుఱఔ భధూ శంద డంఫడు ఔ జభి గి
కొంత కసఱఫే అబనథ . అుడె అఫూ శతౄసూన్ ఇఱల యౌకూ ధాడె,

“గైర ట ర్ లహ భి మల ఱోతు ఔ తృసరంతంఱో ళి భసఔుూఱస్ ద఼త భభుయౌి
ఔనగొధాిడె. అతడె నన఼ి భభి ము ధా శషచయుఱన఼ ఇఱలూఔు
తీశఔుయ యళ, ళి భసఔుూఱస్ భుంద తుఱఫ టిి ధాడె. అుడె ళి భసఔుూఱస్

1

. భదాూలహమలఱో ఫడుటేభిమన్ భధూధభస శభిషదేఱఱోతు ఔ ఙాభితఔ
ర తృసరంతం.

థీతుఱో ధేటి లహభిమల, ఱ ఫధాన్, పఱలో న్ భభిము జోభసడన్ థేరసఱు ళయసోబ.
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కూ భీ టం ధభిం చి, ఫై జాంటై న్ ఉనిణాద కసయుఱ భధూ, భసజదభసియుఱోతు తన
లహం యౘశనంనై ఆయౕనడెై ఉధాిడె.

తన అనయసదఔుడు థావభస ళి భసఔుూఱస్ భలణో ఇఱల అధాిడె „ణాన
ర ళ ఔో న తు ర ఔ టించఔుని ఈ భతుఱహ కూ , తొఱో ఎళయు ఫాగస దఖగ భి
ఫంధళు?‟

థాతుకూ ధే న „ఈ శభూషంఱో అతతుకూ అతి దఖగ భి ఫంధళున ధే ధే ‟ అతు
జయసతఙాిన.

అుడె ళి భసఔుూఱస్ „ఆమనణో తూ ఫంధతవం ఎఱలంటి థ ?‟ అతు నని
ర యించిధాడె.

థాతుకూ ధే న „ఆమన ధాఔు తండుర తయపు యత దయుడె భభి ము ధే న తప,
అబ్ే భధాఫ్ ణె ఖ ఔు ఙెంథ న యసభె ళ యౄ ఈ యసూతృసయ ఫఽందంఱో ఱే యు.‟

అుడె ళి భసఔుూఱస్ నని తన దఖగ యఔు యభుతు ఆజాఞ నహం చిధాడె. యసయు

నని అతతుకూ ఎదయుగస ఔభోిఫ టాి యు. భల ఫఽందంఱోతు తఖణా యసభి తు
ధా య నఔ ఔభోిఫ టి భతు ళి భసఔుూఱస్ ఆథే యంచిధాడె. ఆ తయుయసత

ళి భసఔుూఱస్ తన అనయసదఔుడు ణో ఇఱల అధాిడె „యభి కూ (ధా య నఔ

ఔయుినియసభి కూ ) ఙె ుప, ధే న ఇతడు తు (అఫూ శతౄసూన్ న) ణాన

ర ళ ఔో న తు రఔ టించఔుని ఈ భతుఱహ తు ఖుభిం చి ర యించఫో తేధాిన.
ఔయే ల ఇతన ఆ భతుఱహ తు ఖుభిం చి ఏథెై ధా అశతూం నహ యౌ కూ ణే , యయు థాతుతు
యం టధే కండుం ఙాయౌ‟.

అఫూ శతౄసూన్ ధాణో అధాిడె “అఱలా హ్ యసక్షు గస, ఔయే ల ధా యం ట
ఉనియసయు నని „అఫథాధ ఱకోయు‟ అధే బమఫే గసతూ ధాఔు ఱే ఔుంటే ,
ధే న తుఴిమంగస అఫథాధ ఱే ఙె నపే యసడు తు .”
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అుడె ళి భసఔుూఱస్ తన అనయసదఔుతుణో ఇఱల అధాిడె, „ఇతడు తు
అడెఖు! తొ భధూన ఆమన (ఆ రళ ఔో ) యొఔి ళంఴు యసథ బ ఏతటి ? ‟

ధే న „ఆమన భల భధూన ఔ ఉనిత ళంరసతుకూ ఙెం థ నయసడె‟ అతు
జయసతఙాిన.

తయుయసత ళి భసఔుూఱస్ ఇఱల అడు గసడె, „ఆమన ూభీవఔుఱఱో ఎళభెై ధా
భసజుఱు ఉధాిభస?‟

థాతుకూ ధే న „ఱే యు‟ అతు జయసతఙాిన.
అుడె ళి భసఔుూఱస్ „ఆమన ఇుపడె ఏథెై ణే ర ఔ టిం ఙాడయ , థాతు ఔంటే
భుంద ఏధాడెై ధా ఆమనన „అఫథాధ ఱ కోయతు‟ తొయు తుంథంచటం
జభి గింథా?‟ అతు అడు గసడె.

ధే న „ఱే ద‟ అతు జయసతఙాిన.
ళి భసఔుూఱస్ „ఆమనన ఉనిత ళంయౕముఱు అనశభి శో  ధాిభస ఱే ఔ
నే ద యసభస?‟ అతు అడు గసడె.

థాతుకూ ధే న „ఆమనన నే ద యసభై అనశభి శో  ధాియు‟ అతు జయసతఙాిన.
అుడె ళి భసఔుూఱస్ ఇఱల అడు గసడె „ఆమన అనచయుఱ శంకూ
న యుఖుతేనిథా ఱే ఔ తయుఖుతేనిథా?‟

థాతుకూ ధే న „న యుఖుతేనిథ ‟ అతు జయసతఙాిన.
అుడె ళి భసఔుూఱస్ ఇఱల అడు గసడె „ఔయసభి ఆమన (ఇయసాం) ధభసుతుి

లవ ఔభిం చిన తయుయసత ఎళభెై ధా ఆ ధభసుతుకూ అబవి త చ఼నహ , థాతుతు
యడు చి న టిి ధాభస?‟

థాతుకూ ధే న „ఱే ద‟ అతు జయసతఙాిన.
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భయఱ ళి భసఔుూఱస్ „తూళు ఆమనణో ముదధ ం ఙే రసయస?‟ అతు అడు గసడె.
థాతుకూ ధే న „అళున, ముదధ ం ఙే రసన‟ అధాిన.
అుడె ళి భసఔుూఱస్ „ఆమనణో తూ ముదధ పయౌతం ఎఱల ఉండు న థ ?‟ అతు
అడు గసడె.

థాతుకూ ధే న „ముదధ పయౌతం భల భధూ ఎుపడ఼ ఏఔక్షంగస ఉండ ఱే ద.
యజమం భలఱో కొిఔిభి తు కొిఔియసభి ళభిం చినథ . ఆమన క్షం భల
యసభి తు ళద లేో , ఫే భలమన క్షం యసభి తు ళదంఙాభతు‟ జయసతచిిధాన.

ళి భసఔుూఱస్ ఇఱల అడు గసడె, „ఆమన ఎుపడెై ధా నభుఔథయర యౘతుకత ,
యరసవశగలణాతుకత తృసఱిడు ధాడా?‟

థాతుకూ ధే న „ఱే ద, రశో  తం భల భధూ డంఫడు ఔ ఉనిందన, ఫే భు
అతతుకూ ద఼యంగస ఉధాిభు. ఆమన ఈ శంద యవమంఱో ఏత ఙే యో స డయ
భలఔు ణె యౌ మద‟ అతు జయసతచిిధాన.

ఆ తయుయసత అఫూ శతౄసూన్ ఇఱల యౌకూ ధాడె „అఱలా హ్ యసక్షు గస, „ఆమన

శంద యవమంఱో ఏత ఙే యో స డయ భలఔు ణె యౌ మద‟ అధే ఈ ఔి భలట
తప, ళి భసఔుూఱస్ ణో ధా శంపావణఱో అదనంగస ఔి థాతుి ఔడా
ధే న ఆమనఔు (రళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఔు) ళూతిభై ఔంగస జొనహపంచ
ఱే ఔ తృత మలన.

ఆ తయుయసత ళి భసఔుూఱస్ నని „ఇంతఔంటే భుంద తొఱో ఎళభెై ధా ఈ
యధంగస (ధే న అఱలా హ్ ర ళ ఔో న తు) థాయస ఙే రసభస?‟ అతు అడు గసడె.
థాతుకూ ధే న „ఱే ద‟ అతు జయసతచిిధాన.
అుడె ళి భసఔుూఱస్ తన అనయసదఔుతుణో ధాణో ఇఱల ఙె పభతు

అధాిడె „ధే న తుని, „ఆమన ళంఴు యసథ బతు ఖుభిం చి‟ అడు గసన,
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„ఆమన భల భధూ ఔ ఉనిత ళంరసతుకూ ఙెం థ న యసడతు‟ తూళు

ఙె నపహ ధాళు. తుశసంథే షంగస, ర ళ ఔో ఱందయౄ యసభి ర జ ఱఱోతు ఉనిత
ళంరసఱ నండు ళచిిన యసభై .

ధే న తుని „ఆమన ూభీవ ఔుఱఱో ఎళభెై ధా భసజుఱుధాిభస?‟ అతు
అడు గసన, తూళు ఱే య తు అధాిళు. ధే న „ఔయే ల ఆమన ూభీవ ఔుఱఱో
ఎళభెై ధా భసజుఱు ఉండు ఉంటే , ఈమన (ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ) తన
ూభీవ ఔుఱు

తృసయౌంచిన

అంథాభనఔుధాిన.

భసజాూతుి

తృసయౌంఙాఱనఔుంట ధాిడె‟

అుడె ధే న „ఆమన అనచయుఱు – ర జ ఱఱో ఉనిత ళంరసతుకూ ఙెం థ న

యసభస ఱే ఔ తుయునే ద ఱల‟ అతు అడెఖగస, థాతుకూ తూళు „తుయునే ద ఱతు‟
జయసతఙాిళు. తుజాతుకూ నే ద ర జ ఱే ర ళ ఔో ఱందభి అనచయుఱు.

అుడె ధే న, „ఆమన థాయస ఙే లహ న ఈ యవమలతుకూ ూయవం ఆమన
అఫథాధ ఱ కోయతు తొభె ుపడెై ధా ఆభోనహం ఙాభస‟ అతు అడు గసన. థాతుకూ తూళు
„ఱే ద తు‟

జయసతచిిధాళు.

అుడె

ధే న

యౄఢీ  యుచఔుధాిన

-

„ఇతయుఱన ఖుభిం చి ఎుడ఼ ఔి అశతూఫై ధా ఱఔతు ళూకూో , థెై ళం
ఖుభిం చి అశసఱు అఫదధ ం ఱుఔడతు‟.

తయుయసత ధే న „ఆమన అనచయుఱఱో ఎళభెై ధా ఆమన ధభసుతుి
లవ ఔభిం చిన తయుయసత, ఆ ధయుంనై అబవి త ళఱన, థాతుతు యడు చి న టి డం

జభి గింథా‟ అతు అడెఖగస, థాతుకూ తూళు „ఱే ద తు‟ జయసతచిిధాళు. యరసవశం
అంటే అథే – థాతు భలధయూం షఽదమంఱో ర యే యంచి, థాతుణో ూభిో గస
ఔయౌలహ తృత తేంథ .

తయుయసత ధే న „ఆమన అనచయుఱ శంకూ న యుఖుతేనిథా ఱే ఔ

తయుఖుతేనిథా‟ అతు అడెఖగస, థాతుకూ తూళు „న యుఖుతేనిదతు‟
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జయసతచిిధాళు. భి ూయణ భ బేూంత ళయఔు అఱల న యఖటఫే శతూధయుు
ఱక్షణం.

తయుయసత ధే న „తూళు ఆమనణో ఎుపడెై ధా ముదధ ం ఙే రసయస‟ అతు
అడెఖగస, థాతుకూ తూళు „ఆమనణో ముదధ ం ఙే రసనతు, ముదధ పయౌతం

ఎుపడ఼ ఏఔక్షంగస ఉండే థ కసదతు, యజమం తున఼ి – ఆమనన఼
భలభిి భలభిి ళభిం ఙే ద తూ, తూళు ఆమన క్షం యసభి తు చంనహ ణే , ఆమన తూ

క్షం యసభి తు చంతృసడతు‟ జయసతచిిధాళు. ఇథ ర ళ ఔో ఱందభి జీయతంఱో

జభి గి న యవమఫే . యసయు ఎధోి యకసఱ భీ క్ష ఱఔు ఖుభి ఙే మ ఫడణాయు.
కసతూ, చిళభి కూ అంతిభ యజమం యసభి ధే ళభి శో ంథ .

తయుయసత ధే న „ఆమన ఎళభి కెై ధా థయర షం తఱన టాి డా‟ అతు అడెఖగస,
థాతుకూ

తూళు

„ఆమన

ఎుపడ఼,

ఎళభి కత

థయర షం

తఱన టి ఱే ద తు‟

జయసతచిిధాళు. తుఴిమంగస, ర ళ ఔో ఱ ళయౄ ఇతయుఱఔు ఎఱలంటి థయర షం
ఙే మ యు.

అుపడె ధే న „ఈమన ఔంటే భుంద ఎళభెై ధా ఇఱల థాయస ఙే యసభస‟ అతు

అడెఖగస, థాతుకూ తూళు „ఱే ద తు‟ జయసతచిిధాళు. ధే న „ఔయే ల ఈమన
ఔంటే భుంద ఎళభెై ధా ఇఱల థాయస ఙే లహ ఉనిటా బణే , తన
ఫో ధనఱన నఔఱు ఙే శో  ధాిడతు‟ అంథాభనఔుధాిన.”

యసభి

ఆ తయుయసత అఫూ శతౄసూన్ ఇంకస ఇఱల అధాిడె “ళి భసఔుూఱస్ నని
ఇఱల అడు గి ధాడె „ఈమన తభుయౌి ఏత ఙే మ భతు ఆథే య శో ధాిడె?‟

థాతుకూ ధే న ఇఱల అధాిన „ఆమన భభుయౌి నభలజు ఆచభిం చభతు,
జకసతే

ఙె యౌాం చభతు,

ఫంధతతేర ఱణో

శతసంఫందాఱు

యౕఱళంతఫై న జీయతం ఖడభతు ఆథే య శో ధాిడె.‟

ధ య భతు,
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అుడె ళి భసఔుూఱస్ „తూళు ఏఫే త ఙె తృసపయో అదంణా ఔయే ల శతూఫే

అబణే , ఆమన తుజంగసధే ఔ ర ళ ఔో . ఔ రళ ఔో భసఫో తేధాిడధే
యవమం ధాఔు ణె ఱుశ. కసతూ, ఆమన తొఱో నంచి ళయసో డతు ధే ధ ుపడ఼

ఊళిం చఱే ద. ధే న ఆమన ళదే ఔు ఙే య ఖఱన అధే యవమం ధాఔు

యౄఢీ గస ణె యౌ లేో , ధే న ఆమనన తపఔుండా ఔఱుయసో న. ధే న ఆమనన
ఔయౌలహ న ుపడె, ఆమన తృసథాఱు ఔడెఖుణాన. తుఴిమంగస ఆమన

యసభలర జూం ధా తృసథాకసరంతఫై ఉని ఈ భసజూం ళయఔ యశో భి శో ంథ .‟ అతు
అధాిడె.

ఆ తయుయసత అఱలా హ్ రళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ంనహ న ఉతో భసతుి
ళి భసఔుూఱస్ ణె నపహ ంచఔుతు, థాతుతు భయఱ చథ యంచిధాడె. అందఱో
ఇఱల యసర లహ ఉంథ :

„అనంత ఔయుణాభముడె, అతృసయ ఔఽతృసయౕఱుడెై న అఱలాహ్ నే యుణో, (ఈ
ఱే క ) అఱలా హ్ యొఔి శంథే ఴ షయుడెై న భుషభుద్ నండు , ఫై జాంటై న్
యసయవపౌభుడెై న

ళి భసఔుూఱస్

శభక్షభునఔు;

అనశభిం ఙే యసతునై రసంతి ఔుయుముగసఔ!

శతూభలయగ భున

ఇయసాం లవ ఔభిం చభతు ధే న తభుయౌి ఆయౘవతుశో ధాిన.
ఇయసాం లవ ఔభిం చండు , (అఱలా హ్ యక్ష నండు ) తొయు యక్షుం ఫడణాయు.
ఇయసాం లవ ఔభిం చండు , అఱలా హ్ తొఔు భె టి ం ు ర తి పఱలతుియసో డె. ఔయే ల
తొయు తియశిభి లేో , తొ యసభలర జూంఱోతు ర జ ఱందభి తృసతృసఱఔు (ఇయసాం
లవ ఔభిం చఔతృత ళటాతుకూ ) తొభై ఫాధూఱళుణాయు.

“ఒ ఖరం థర జ ఱలభస! భలఔ, తొఔ భధూ శభలనంగస ఉని ఆ భలట
యై ునఔఔు యండు - భనం అఱలా హ్ న తప యే భె ళవభి తూ ఆభసదంచభసద;
భభి ము థే తు తూ, ఎళవభి తూ ఆమనఔు యసటి గస ఙే మ భసద; భభి ము
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అఱలా హ్ న తప భనఱో ఎళవయౄ, ఇతయుఱ ధ ళవభి తూ ర బుళుఱుగస

ఙే శకోభసద. ఔయే ల యసయు (తియశిభిం చి) య నథ భి గి ణే , యసభి ణో తొయు
ఇఱల అనండు – „ఫే భు భులహా ంఱంభు (తఱగిగ , అఱలా హ్ ఔు యదే ముఱ ై న
యసయభు) అధే యవమలతుకూ తొయు యసక్షుఱుగస ఉండండు . ‟” కర్ఆన్ 3:64

ఆమన ఉతో యం చదళడం ూభిో ఙే లహ న తయుయసత, శబఱోతు ర జ ఱు
తఖగ యగస భలటాా డటం తోదఱు న టాి యు. శబ అంణా అయుుఱు, కై ఔ ఱణో
తుండు తృత బంథ .

ంనహ యే లహ ధాయు. ”

అుడె

భభుయౌి

అఔిడు

నండు

ఫమటఔు

ఆ తయుయసత అఫూ శతౄసూన్ ఇంకస ఇఱల అధాిడె „ఫమటి కూ ళశ఼
ో ,
ఫే భు ంటభి గస ఉనిుడె, ధే న ధా అనచయుఱణో ఇఱల అధాిన

„ఇఫి అఫూ ఔఫాష ‟* యవమం ఙాఱల ర లహ థధ కె ఔుితేనిథ . చిళభి కూ ఫన఼
అయసార్ (భోభనా ) చఔర ళ భిో ఔడా బమడటం తోదఱు న టాి డె‟.

ఆ తయుయసత అఫూ శతౄసూన్ „ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం తపఔుండా
యజమళంతేఱళుణాయతు ధే న అపటి నండే నభుయసగసన. చిళభి కూ
ధే న ఇయసాం లవ ఔభిం చఔుండా ఉండఱే ఔ తృత మలన‟ అతు జతఙే లహ ధాడె.

అజుి ళి భీ అధే ఔ ఇయసా తొమ ండు తేడె ఇఱల యసూకలూతుంచిధాడె,
“తయుయసత

ళి భసఔుూఱస్

తన

భసజూంఱోతు

భుకూఱందభి తూ

తన

భసజబళనంఱో శభలయే ఴ యచి, యసభి ణో ఇఱల అధాిడె „ఒ ఫై జాంటై న్

ర భుకఱలభస, తొ యసభలర జూం తొణోధే ఉండే ఱలగస తొఔు రసఴవత యజమం

భభి ము భలయగ దయశఔతవం ఱతేంఙాఱతు కోయుఔుంట ధాిభస?‟ ఈ భలట
యనగసధే యసయంణా అడయ జంతేళుఱఱలగస థావయం యై ు యుగె తిో ధాయు.

కసతూ, థావయం భూమఫడు ఉంథ . అుడె ళి భసఔుూఱస్ తన యసభి ణో

„యసభి తు య నఔఔు తీశఔుతు యండు ‟ అధాిడె. యసభి తు యనహపంచిన తయుయసత,
ఆ రభుకఱణో భయఱ అతన ఇఱల యౌకూ ధాడె „ధే న కై ళ ఱం తొయు తొ
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ధభసుతుకూ ఎంత ఖటిి గస ఔటి ఫడు ఉధాిభో భీ క్షుం చడం కోశఫే అఱల

అధాిన. తొ ఔటి ఫాట న చ఼లహ , ధాఔు శంణోవంగస ఉంథ .‟ అథ యతు ఆ
ర భుకఱు శంణోవంగస అతతు భుంద యసయౖసింఖడు ధాయు.”
అల్ ఫుకలభీ 6ళ ఖరంథం, షథీ థ్ ధం . 75).

(శళీ హ్

*అఫూ ఔఫష అధే ఆమన ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం యొఔి తండుర
కసద. కసతూ, రళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం నై తియయసియంణో అఫూ శతౄసూన్
ఆమనన అఱల ళే ల న ఙే శో ఼ అఱల యౌకూ ధాడె.
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జననం, ఫాల్యం భరిము రవక్త తవం
కతర . ఴ. 571 ళ శంళతసయంఱో, అభై త మల థీవ ఔఱపం యొఔి దాభిు ఔ
భభి ము ఆభిథ ఔ భుకూటి ణఫై న భకసి నఖయంఱో, అయఫుిఱందయౄ
అతూంత రరర వఠ ఫై న ళంఴంగస గౌయయంఙే కభెై ష్ ణె ఖ ఱో భుషభుద్
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

జతుుంఙాయు. అయఫుిఱు భకసి నఖభసతుి (షజ్జి

భభి ము ఉభలర తుతతో ం) శందభిశంచి, తభ ూభీవ ఔుఱ ై న ర ళ ఔో ఇఫార ళీం
ఆమన ఔుభలయుడెై న ర ళ ఔో ఇయసుబీల్ అఱ ై ళి శసఱలం ఱు

అఱ ై ళి శసఱలం,

ునర్ తుభిుంచిన అఱలా హ్ యొఔి తోటి తోదటి ఆభసధధా ఖఽషం
(కసఫాఖఽషం) చటృ
ి రద క్షు ణ ఱు ఙే లే యసయు.

తయౌా ఖయీంఱోధే తండుర తు కోఱోపబన అధాథ ర ళ ఔో భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం .

ఆభై లళ ళమశసఱో తయౌా తు ఔడా కోఱోపబ, ణాత అఫుే ల్

భుతో యౌబ్ శంయక్షణఱోతుకూ తీశకోఫడు ధాయు. ణాత భయణం తయుయసత,

ఆమన శంయక్షణ ఫాధూతన నహ న తండుర అఫూ ణాయౌబ్ తీశఔుధాియు.
కభెై ఱ ముఱు, ఇతయ అయఫుిఱు – భసతియఱలపఱన, కొమూయఖర యౘ ఱన,

ఫంగసయు యఖర యౘ ఱన ఆభసదంఙే యసయు. యటి ఱో కొతుి కసఫాఖఽషం చటృ
ి
ర తి ఱహఠ ంచఫడు ఉండు ధాబ. ఆ యఖర యౘ ఱు ఔయౖసి ఱన, యౘతుతు ణొఱగి యో స మతు
భభి ము యబం ఔఱుఖజై యో స మతు ర జ ఱు యఴవలహం ఙే యసయు.

అఱలా హ్ ఙే రళ ఔో గస ఎంచకోఫడఔ భుంద నండే భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం

అతూంత నభుఔశో తుగస భభి ము తుజాబతీయుతుగస రలహ థధ

ఙెం థాయు. ఆమన ఏధాడ఼ ఎళభి తూ మోశగించఱేద, ళంచించఱేద, ఈ

కసయణంగస తన రజ ఱఱో „అల్ అతొన్‟ (అతూంత తుజాబతీయుతు) గస

ర లహ థధ ఙెం థాయు. భకసి ర జ ఱు ద఼యతృసరంణాఱఔు ర మలణిం చింఙే ట ుపడె,
తభ యఱుయై న ళశో ళుఱన ఆమన ళదే బదర యుచఔుధే యసయు. ఆమన
„అయససథ ఖ్‟ (అతూంత శతూళంతేతు)

గస ఔడా ర లహ థధ ఙెంథాయు.
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ఎందఔంటే ఆమన ఏధాడ఼ చిని అఫదధ ం ఔడా ఱఔఱే ద. ఆమన
భషో నితంగస
భలటాా డే యసయు,

రళ భిోంఙే యసయు,

అఔియ

ఉతో భ

ఖఱయసభి కూ

భీ తి ఱో

ఱే థా

శయౘమడటాతుి

భఽదళుగస

ఇవి డే యసయు.

ఆమన యొఔి రణేూ ఔ ఱక్షణాఱు భభి ము ఉతో భ శబూణా శంయసిభసఱ

కసయణంగస రజ ఱు ఆమనన ఎంణో నేర తంఙే యసయు, గౌయయంఙే యసయు.
కర్ఆన్ ఱో అఱలా హ్ ఇఱల ర ఔ టిం ఙాడె: “భభి ము తుఴిమంగస తూళు
ఉతో భఫై న యౕఱళంతేడళు” (68:4)

ర లహ దధ యసిటి ష్ చభి తర కసయుడె భభి ము యచబత తాభస్ కసయా బల్
(Thomas Carlyle, d.1885) తన ుశో ఔం „Heroes, Hero-worship
and the Heroic in History‟ ఱో ఇఱల యసర లహ ధాడె:

కసతూ, చినిపటి నండే ఆమన యయే ఔ ళంతేతుగస, ఆఱోచధాయుతుగస
ఖుభిోం చఫడు ధాయు. శషచయుఱఙే „అల్ అతొన్ (తుజాబతీయుడె) ‟ అతు

నహ ఱ ళఫడే యసయు. శతూశంధత భభి ము యఴవశతూమత ఔయౌగి న ళూకూో . తన
ఙే లే నఱఱో, యౌకై ఱుఔుఱఱో భభి ము తన ఆఱోచనఱఱో ఆమన
శతూశంధత ఖఱయసయు. ఆమనఱో ఎఱా ుపడ఼ ఏథయ ఔ ర ణేూ ఔత యసభి కూ

ఔనఫడే థ . భలటఱఱో తతపాఱహ ; ఱఔటాతుకై తొ ఱే న ుపడె తుఴశఫే ం గస

ఉండే యసయు; కసతూ ఆమన భలటాా డెనుపడె తృర ంథ ఔగస, ముఔో ం గస,
తువిటంగస భలటాా డే యసయు, ఎఱా ుపడ఼ అశఱు యవమం నై ధే దఽఱహి
కైం థీర ఔ భిం ఙే యసయు. ఈ యధఫై న శంపావణే , యోఖూఫై న అశఱు శంపావణ!
ఆమన తోతో ం జీయతంఱో భనం ఆమనన దఽఢతవం, యత దయపాళం,

శవచఛత, తువిలంఔం తోదఱ ై న ఱక్షణాఱతుింటి తూ తనఱో ఔయౌగి ముని
ళూకూో గస ఔనగొంటాభు. ఔ ఖంతైయఫై న , తువిటఫై న , తుయసవయథ ఫై న

శవపాళం ఖఱయసడె అబనపటి కత శయశంగస, భధోషయంగస, యసదయంగస,

లేి షూయవఔంగస, శషఙాయ/శషయసశ యోఖూంగస భభి ము నభర త ణో

ఫ యౌగై యసయు. చియునళువ నళువత అుడుడె భి యౘ యసఱలడే యసయు.
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ఆమన నళువ ఔడా శవచఛంగస, శషజంగస ఉండే థ : కొందయు జనఱ
ఖుభిం చిన యవమలఱు ఎంత అఫదధ ం గస ఉంటాయో, యసభి నళువ ఔడా

అంణే అశషజంగస, ణె చిిన టి ఔునిటా గస ఉంట ంథ . యసయు నళువ
అశషజఫై న థ గస, ఔటఫై న థ గస ఉంట ంథ .
ఆమన

శవతలహస దధ ఫై న ,

లేవ ఙాఛముతఫై న ,

యసషశళంతఫై న ,

ధాూమళంతఫై న ఆదయశభలనళుడు ఱక్షణాఱణో తుండు న ఔ భి ూయణ

భషతూమ ళూకూో ! ఏ తృసఠరసఱల ఆమనఔు యక్షణ ఇళవఱే ద. ఏ

ఉతృసదాూముడ఼, ఖుయుళూ ఆమన శవపాయసతుి తీభిి థ దే ఱే ద భభి ము
ఆమనఔు శబూణా శంయసిభసఱు ధే యపఱేద. ఆమనఱోతు ఉనితఫై న
ఖుణఖుణాఱు

ఆమనఔు

యక్షణ

ఇళవళఱలహ న

అళశయఫే

ఱే ద తు

ఙాటి ఙె నపే య. ఆమన ఆ ఎడాభి ఱో తనఔు ఇళవఫడు న ఫాధూతన తన
జీయతంఱో ంటభి గసధే ూభిో ఙే యసయు.
ఆమన

ఎఱలంటి

అశతూు

నఱఱో

తృసఱచగ నఱే ద.

భదూతృసనం,

యఖర యౘ భసధన, యసటి నై ర భలణం ఙే మ టం, యసటి నే యున ఫయౌళవడం

తోదఱ ై న అశతూ కసయూఔఱలతృసఱోా ఏధాడె తృసఱచగ నఱే ద. కొంతకసఱం తభ
ర జ ఱ గొభెర ఱ కసభి గస తుఙే లహ ధాయు. థీ తు ఖుభిం చి ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం

ఇఱల అధాియు “అఱలా హ్ ఙే ఎంచకోఫడు న రతి రళ కసో గొభెర ఱ

కసభి గస తుఙే లహ న యసడే ” . అథ యతు ఆమన శషచయుఱు ఇఱల అడు గసయు:

“తొయు ఔడాధా, ఒ అఱలా హ్ ర ళ కసో ?”. అుడె “అళున, ధే న భకసి
ర జ ఱ గొభెర ఱ భందన కసఙే యసడు తు ”అధాియు. (శళీ హ్ ఫుకలభీ 2143) 1

1

.

తోదట

యళుఱణో

ళూళషభించడాతుి

ధేయపడం

థావభస

భలనళుఱణో

ళూళషభించడాతుకూ తమలయు ఙేమడఫే థీతు యనఔ నని యయేఔభతు నేభొినఫడుంథ.
ఫేఔఱన భభిము గొభెరఱన ఫేుట ళూఔుోఱఱో నేరభన నంచతేంథ భభిము
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ర ళ ఔో గస ఎంచకోఫడఔ ూయవం, భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ళీ భస

ఖుషఱో ఏకసంతంగస ఖడటాతుి ఎఔుిళ ఇవి డే యసయు. కోియసభి అధే ఔ
భసతేరఱు తుయంతయంగస అఔిడే ఖడు నే యసయు.

40 ఏలళ ళమశసఱో, ఔయసభి ళీ భస ఖుష ళదే ఉండగస, ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం నై

తోటి తోదటి యసభి ళళీ (థ ళూయసణి ) అళతభిం చింథ . థీ తు

ఖుభిం చి ఆబే యౖస యథ మఱలా షృ అధాహ 1 ఇఱల యళభింఙాయు:

భకసిఱోతు ళీ భస ఖుషఱో ఉంట నిుడె, తోదటగస అఱలా హ్ యొఔి

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఔు భంచి శవతృసిఱు ళఙేి య (ఔఱఱ

యౄంఱో థ ళూయసణి అళతభిం ఙే థ ). ఆమనఔు ళచిిన ర తి ఔఱల
ఉయౖత దమ కసంతిభై క ఱ ళఱే తుజభబేూ థ . ఆ తయుయసత అఱలా హ్ యొఔి

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం అఔిడ ఏకసంతంఱో ఖడటాతుి ఇంకస
ఎఔుిళగస

ఇవి డయసగసయు.

ఎడణె య నహ ఱే ఔుండా

అధే ఔ

భసతిరం ఫళలైళ

ఆమన ళీ భసఖుషఱో ఖడు నే యసయు. ఇంటి కూ ళచిి, ఆయౘయథాభసథ ఱన
తీశఔుతు, భయఱ అఔిడు కై య మళళ యసయు. తన పాయూ కథీ జా యథ మఱలా షృ
అధాహ

2

ళదే ఔు ళచిినుడె, థీ యఘ కసఱ ఏకసంతయసయసతుకూ శభి తృత బే ట టా గస

ఆమన ణాజా ఆయౘయథాభసథ ఱన ఏభసపట ఙే శఔుధే యసయు.

ఔయసభి భుషభుద్ శఱా ఱలాషృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ళీ భసఖుషఱో ఉండగస,
థెై ళ ద఼త జఫరబీఱు ఆమన ళదే ఔు ళచిి, చదళభతు ఆజాఞనహం ఙాయు.
శతుిత షఽదమం ఖఱయసభి గస ఙే శో ంథ . ఆళుఱు, ఖుభసర ఱు భభి ము ంట ఱన
నంచట భభి ము ఫే ుట థావభస లహథ యతవం న యుఖుతేంథ .

. ర ళ ఔో భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం యొఔి ఔ పాయూ.

1

. కథీ జా యథ మఱలా షృ అధాహ , ర ళ ఔో భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

2

యొఔి తోదటి పాయూ.
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థాతుకూ ఆమన “ధాఔు చదళటం భసద” అతు జయసతఙాియు. అుడె
జఫరబీఱు

ఆమన

రసవశ

ఆగి తృత బే టంత

ఖటిి గస

ఆమనన

కౌఖయౌంచఔుతు, ళదయౌన టాి యు. ఆ తయుయసత “ఒ భుషభుద్! చదళు”

అతు అధాియు. భయఱల భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం “ధాఔు
చదళటం భసద” అతు జయసతఙాియు. భెండయ యసభి జఫరబీఱు ఆమనన
ఖటిి గస కౌఖయౌంచఔుతు, ళదయౌన టాి యు. ఆ తయుయసత “ఒ భుషభుద్!
చదళు”

అతు

అధాియు.

అబధా

ఆమన

చదళఱే ద.

భయఱల

భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం “ధాఔు చదళటం భసద” అతు

జయసతఙాియు. అుపడె జఫరబీఱు ఆమన రసవశ ఆగి తృత బే టంత ఖటిి గస
భభోయసభి ఆమనన కౌఖయౌంచఔుతు, ఇఱల ఱుఔుత ళదయౌన టాి యు

“చదువు! తూ ర బువు ే యుతో, ఆమనే (సరవతుి) సృషటం చాడు. ఆమనే

భలనవుణణి యక్త ుభుదద తో సృషటం చాడు. చదువు! భరి ము తూ ర బువు
యభదాత.” (కర్ఆన్ 96:1-3)

అఱలా హ్ ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం బమంణో ళణుఔుత, యుఖు
యుఖున ఇంటి కూ ఙే యుఔుధాియు. ఇంటలా రయే యంచి, కథీ జా యథ మఱలా షృ
అధాహ ణో

“నని దపటి ణో ఔనహప యే బ , నని దపటి ణో ఔనహప యే బ !”

అధాియు. కథీ జా యథ మఱలా షృ అధాహ ఆమనన దపటి ణో ఔనహప యే యసయు.
బమం తగిగ న తయుయసత, ళీ భస ఖుషఱో అతతుకూ ఎదభెై న అనబయసతుి
ఆమన ఆఫ ఔు ణె యౌ నహ , “ధాకై థయ జయుఖఫో తేందతు, ధా తృసర ణాతుకూ భుుప

యసటి ఱా ు తేందతు, నవి ం జయుఖుతేందతు బమంగస ఉంథ ” అతు అధాియు.

అుడె కథీ జా యథ మఱలా షృ అధాహ ఇఱల ఱుఔుత ఆమనఔు దెై యూం

ఙె నపహ ధాయు: “అఱలా హ్ యసక్షు గస! తూళు చింతించళదే . అఱలా హ్ తుని
ఎనిడ఼ అగౌయయచడె. ఎందఔంటే తూళు ఫంధళుఱణో భంచిగస

ర ళ భిో యో స ళు. తూళు నే ద ఱఔు, అఔియఖఱయసభి కూ శయౘమడణాళు. తూళు
18
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థానయౕఱుడు య

భభి ము

ఉనియసభి కూ ణోడపడణాళు.”

తూళు

అతిథఱన

ఆదభి యో స ళు.

ఔయౖసి ఱఱో

ఆ తయుయసత కథీ జా, తన ఫంధయై న ళయకల ఇఫి ధౌపల్ ఇఫి అశద్

ఇఫి అఫుే ల్ ఉజాి ళదే ఔు తన బయో న తీశఔు య మీళయు. ఆమన ఇయసాంఔు
ూయవం

(అజాఞ న

కసఱంగస

ర లహ థధ

ఙెం థ న

కసఱంఱో)

కెై శో ళుతుగస

భలభి తృత మలయు. ఆమన ళి ఫూ
ర పావఱో ఫై త ఱున (ఇంజీఱున) యసర యసయు,

కసతు తయుయసత జీయతంఱో తన ఔంటి చ఼ున కోఱోపమలయు. కథీ జా
ఆమనణో “ఒ యత దయుడా! తూ ఫే న ఱుా డె (అంటే భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం )

ఙె నేప థే త టల యన” అధాియు. అథ యతు, ళయకల ఆమనన

ఇఱల అడు గసయు “నహర మ ఫై న ఫే న ఱుా డా, తూయే త చ఼యసళు?”

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ళీ భస ఖుషఱో తన చ఼లహ న థాతుతు అతతుకూ
ణె యౌ తృసయు. అథ యనగసధే ళయకల ఇఱల అధాియు,

“అఱలా హ్ యసక్షు గస! అతన ర ళ ఔో భూయస అఱ ై ళి శసఱలం ళదే ఔు ళచిిన
జఫరబీల్ థెై ళ ద఼త. తూ ర జ ఱు తుని భకసి నండు ఫళి విభిం ఙే

టుపడె ధే న జీయంచి ఉండాఱతు కోయుఔుంట ధాిన.” అథ యతు ఆఴియూ

డెత, ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇఱల అధాియు “యసయు నని
భకసి నండు ఫళి విభి యో స భస?” అళునంటృ ళయకల ఇఱల అధాియు “తూఔు

ఇళవఫడు న ట ళంటి శంథే రసతుి, తన ర జ ఱే తననై ముదధ ం రఔ టిం చటం

జయఖఔుండా ఏ ళూకతో అందజై మ ఱే ద. ఔయే ల ఇథ ధే నండగస జభి గి ణే ,
ధే న తూఔు శయౘమడణాన, తుని శభభిధ యో స న.”

ఈ శంగటన జభి గి న కొథే కసఱలతుకై ళయకల భయణింఙాయు. అపటి ళయఔు
భయఱ థ ళూయసణి అళతభిం చఱే ద. (ఫుకలభీ )
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నై షథీ థఱో 1 నే భొినఫడు న కర్ఆన్ అదాూమం, భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం

యసభి ర ళ ఔో దయ ఆయంపాతుి శ఼చిశోంథ . ఆ తయుయసత

అఱలా హ్ ఈ ఆమతేఱన అళతభిం జై యసడె.
ఒ (దపటి ఱో) చటి ఔుని యసడా! ఱే!
గొపదధాతుి

(గనతన)

కొతుమలడె.

భి య బరం గస ఉంచకో! (కర్ఆన్ 74:1-4)

ళె చిభిం చ! తూ ర బుళు

భభి ము

తూ

దశో ఱన

కర్ఆన్ యొఔి ఈ అదాూమం అళతభించగసధే , ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం

భకసి

ర జ ఱన

ఫళి యంఖంగస

ఇయసాం

యై ు

నహ ఱ ళటం

తృసర యంతేంఙాయు. తోదట ఆమన తన శవంత ఫంధళుఱు భభి ము తన
శవంత ణె ఖ యసభి తు నహ యౌ ఙాయు, కసతూ యసభి ఱో ఙాఱల భంథ , యసయు ఇంతఔు
భుంథె నిడ఼ యనతు యవమం యై ునఔు భభి ము తయతభసఱుగస తభఱో
ధాట ఔుతృత బన

యఖర యౘ భసధనన

కండు శో  ని

యవమం

యై ునఔు

నహ ఱుశో ధాియతు ఙె ఫుత ఆమన నహ ఱుున ఖటిి గస తియశిభిం ఙాయు.

ఇయసాం ఔ శంూయణ జీళన యదానం. దాభిు ఔ, భసజకత మ , ఆభిధ ఔ భభి ము

యసభలజఔ యవమలఱతుింటి ణో భుడు  డు ఉంథ . కై ళ ఱం అఱలా హ్ న
భలతర ఫే ఆభసదంచభతు నహ ఱ ళటఫే కసఔుండా, యఖర యౘ భసధనఱతుింటి తూ
తూజంచభతూ

భభి ము

నర తి ఔయఫై న యగస

పాయంఙే

భతే
ో థాభసథ ఱు,

ళూతేఙాయం, జూదం, ళడీడ ళంటి యసటి తు ఔడా తూజంచభతు నహ ఱుశోంథ .
. షథీ థ్ అంటే ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం యొఔి ఱుఔుఱు, ఆచయణఱు,

1

ఆమన అనభతించిన యవమలఱు ఱేథా ఆమన శవపాళం. అతృసర భలణి ఔ ఫై న
ఉఱేా కనఱన

భభి ము

ఔయౌపత

అశణాూఱన

ఎదభోిళటాతుకూ ,

ఎఱలంటి

అంతభసమం ఱేఔుండా ర ళ ఔో భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ళయఔ ఙే భై
నభుఔశో ఱ ై న ఉఱేా కఔుఱ యంయఙే ఉఱేా ఖంచఫడు న షథీ థఱ తృసర భలణి ఔ తన
ఙాభి తర ఔంగస భి రోదంచటాతుకూ షథీ థ యజాఞ న రసశో ంీ అతేళఽథధ ఙే మ ఫడు న థ .
అల్లా హ్ యొక్క ర వ క్త భుహభమద్ సల్ా ల్లా హృ అల్ ై హి వసల్ా ం
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యశపయం ధాూమంగస భభి ము భంచిగస / శభుచితఫై న భీ తి ఱో
ర ళ భిోం చళఱ నతు

ఆమన

ర జ ఱఔు

నహ ఱుుతుఙాియు.

ర జ ఱందయౄ

శభలనఱే న తు, అఱలా హ్ టా ఉండే బమబఔుో ఱ థావభస ఔయౌగై పే దం తప

యసభి భధూ ఎఱలంటి పే థాఱు / ణాయతభలూఱు ఱే ళ తు, ఆమన శపవి ం

ఙే యసయు. అయఫుిఱఱో అతేూతో భంగస నే భొినఫడే కభెై ఱ ణె ఖ , తన ఔంటే
తఔుి యసథ బ ణె ఖ ఱణో భభి ము ఫాతుశఱణో శభలనంగస చ఼డఫడటాతుి
ఎఱల తటి కోఖఱద! థీ తు ళఱన యసయు ఇయసాంన ఖటిి గస ళూతిభై కూం చడఫే
కసఔుండా, ఆమనన అధే ఔ యదాఱుగస ళిం లహంఙాయు. అళభలన యఙే

ఉథేధ ఴంణో ఆమనన భతిలహథ తతం కోఱోపబన యసడతు, భలంతిర ఔుడతు,
జోూతివేిడతు భభి ము అశతూయుడతు నహ యౌ ఙే యసయు. ఇయసాం ఔంటే ూయవం
ఆమననై

మోటాతుకూ

యసషలహం చఱే తు

ధే భసఱన, యసయు ఆమననై

ఆభోనహంచయసగసయు. ఆమనఔు యౘతు ఔయౌగిం చభతు ఆమనఔు ళూతిభై ఔంగస
యసభలనూ ర జ ఱన ఉలహ గొయౌనే యసయు.

ఆమన శషచయుఱన అణఖ

థరర ఔిభతు భభి ము చితర ళంి శఱు న టి భతు తభ అనమలముఱన
ుభి గొఱేప యసయు. ర ళ ఔో శఱా ఱలాషృ అఱ ై ళి ళశఱా ం శషచయుడెై న అఫుే ఱలా హ్

ఇఫి భస్ఊద్ యథ మఱలా షృ అనహ ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు “కసఫాఖఽయౘతుకూ
దఖగ యగస ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం నభలజు ఙే మ టం కొయఔు

తుఱుచనిుడె, శతొంఱో ఔయుితు ఉని కభెై ఱ ముఱ శభూషంఱో
నండు ఔతన ఇఱల అధాిడె: „ఈ భతుఱహ తు చ఼రసభస తొయు? పఱలధా
యసతు ంట ఱ నే ఖుఱు, ఔశయు, ఔఴుఱభు తోదఱ ై న భయౌధాఱన

ఎళభెై ధా ఇఔిడు కూ తీశఔుళచిి, ఆమన శజాే ఱో య మళళ ళయఔు తుభీ క్షుం చి,
యసటి తు ఆమన బుజాఱ భధూన ఉంచఖఱభస?‟ ”. యసభి ఱో నండు ఔ
యభ తూచడె ఆ తు ఙే మ టాతుకూ లహ దధ డు ధాడె. ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం

శజాేఱోతుకూ య లళగసధే , అతడె ఙాఱల ఫయుళుగస ఉని ఆ

భయౌధాఱన ఆమన యునై బుజాఱ భధూ, ఉంఙాడె. ఆ ఫయుళుఔు
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ఆమన శజాేఱో నండు ఱే ళ ఱే ఔ , ఇఫింథ డయసగసయు. అథ చ఼లహ యసయు

ఔభి నై భభొఔయు డు తృత బే టంతగస ఖఱఫడు నళవయసగసయు. అఔిడు
ర జ ఱఱో నండు ఔతన నహ ని ళమశసఱో ఉని తౄసతిభల యథ మఱలా షృ
అధాహ

(ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఔుభలభెో ) ళదే ఔు య యళ, కసఫాఖఽషం

ళదే జయుఖుతేని ఘోభసతుి ఖుభిం చి ణె యౌ తృసడె. యంటధే ఆఫ యుఖు

యుఖున ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ళదే ఔు ళచిి, ఆమన యునై
నండు ఫయుయై న ఆ భయౌధాఱన ణొఱగిం చింథ . ఆ తయుయసత అఔిడ
ఔయుితు ఉని కభెై ఱ ముఱన ఴనహం చింథ . (శళీ హ్ ఫుకలభీ )

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం యొఔి ఔ శషచయుడె భుతూబ్ అల్ అజీే
యథ మఱలా షృ అనహ

ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు: “అజాఞ న కసఱంఱో ర జ ఱణో రళ ఔో

శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

ఇఱల అంటృ ఉండగస ధే న యధాిన: „ఱల ఇఱలష

ఇఱా ఱలా హ్‟ అతు ఱఔండు , తొయు యసపఱూం తృర ందణాయు.” అథ యతు,

కొందయు ఆమన భుకంనై ఉఫేు రసయు, కొందయు ఆమన భుకంనై భటిి
యలహ భసయు భభి ము భభి కొందయు భదాూషిం ళయఔు ఆమనన ద఼ఱహ శో ఼

ఉండు ధాయు. ఔయసభి ఎళభో ఔ ఫాయౌఔ ఆమన ళదే ఔు న దే ణోఱుతితిో ఱో

తూయు తీశఔు ళలేో , ఆమన తన భుకలతుి భభి ము ఙే తేఱన
ఔడెకొితు,

ఆ

ఫాయౌఔణో

ఇఱల

యౌకసయు

“ఒ

ుతిర కస!

తూ

తండుర

అళభలధాతుకూ ఖుభి ఙే మ ఫడణాడధో ఱే థా తెదభి ఔం అతతునై యయుచఔు
డెతేందధో తూళు బమడళదే .” (భుఅజమ్ అల్ ఔతెర్)

భకసి భుఱహర ఔుఱ (యఖర యౘ భసధఔుఱ) దవిఽణాూఱన ఖుభిం చి అడు గి న
ర ఴిఔు జయసఫుగస ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం శషచయుడెై న అఫుే ఱలా హ్
తన్ అభర్ అల్ ఆస్ యథ మఱలా షృ అనహ భల ఇఱల అధాియు: “ర ళ ఔో
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

కసఫాఖఽషం ళదే నభలజు ఙే శో ండగస, (ఔ

యఖర యౘ భసధఔుడె) ఆమన శతొతృసతుకూ ళచిి, తన ఔండెయస తీలహ ఆమన
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ఫ డ చటృ
ి , ఖటిి గస తగించయసగసడె. అఫూ ఫఔర్ ( యథ మఱలా షృ అనహ ) 1
యం టధే యుగె తో ేఔుంటృ ళచిి, అతడు బుజం టి ఔుతు, „అఱలా హ్ బే

తన ర బుళతు ర ఔ టిం చినందఔు గసన భభి ము తొ ర బుళు నండు
శపవి ఫై న శ఼చనఱు తొ ళదే ఔు తీశఔు ళచిినందఔు గసన, తొయు ఔ
ళూకూో తు

చంతృసఱనఔుంట ధాిభస?‟

ణోర లహ యే యసయు:” శళీ హ్ ఫుకలభీ .

అతు

అంటృ

అతడు తు

ద఼యంగస

ఇయసాం యై ు ఆయౘవతుంచటం నండు ఇట ళంటి శంగటనఱు ర ళ ఔో
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం న

ఆఱే ఔ తృత మలబ. షజ్జ 2 కొయఔు భకసి ళచిిన

ణె ఖ ఱఔు ఆమన తననై అళతభిం చఫడు న థ ళూశంథే రసతుి ఫో దంచటం
కొనయసగిం ఙాయు. భకసి నఖభసతుకూ ఉతో యంఱో ఉని మతిర బ్ అధే ఔ చిని
టి ణం నండు షజ్జ మలతర కొయఔు ళచిిన ఔ చిని ఫఽందం ర ళ ఔో
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం నై

యరసవశం ర ఔ టిం చింథ భభి ము ఔయే ల యసభి

ళదే ఔు ఆమన శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ళఱశ ళలేో , ణాభు ూభిో గస

శయౘమం అంథ యసో భతు ఆమనఔు యసగసే నం ఙే రసయు. ఆమన శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం

తన శషచయుడెై న భుస్అబ్ తన్ ఉఫై ర్ యథ మఱలా షృ అనహ

యసభి తు ఇయసాం ధయు తుమభలఱు ఫో దంచటాతుకూ యసభి ణో తృసట ంతృసయు.
భకసిఱో తభ శవంత ర జ ఱఙే భులహా ంఱు ఎంణో థౌయి ధాూతుకూ ఖుభెై న

తయుయసత, భథీ ధా ళఱశ కొయఔు అఱలా హ్ అనభతిఙాిడె. భథీ ధా
యసశఱు ఎంణో ఆతృసూమతణో, ఆదయణణో, షఽదమూయవఔంగస యసభి తు

1

. ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ంఔు అతూంత దఖగ భి శషచయుడె భభి ము

ఆమన భయణానంతయం ఇయసాం యొఔి తోదటి కయ్తౄస.

. అఱలా హ్ ఆథే యంచిన యధంగస తుభీణ త శభమంఱో, తుభీణ త దధ తిఱో భకసి

2

శందయశనం భభి ము అఔిడు ఆచయణఱు, ఆభసధనఱు.
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ఆయౘవతుంఙాయు. నయన ఇయసా తొమ భసజాూతుకూ భథీ ధా భసజదాతు అబంథ .
అఔిడు నండు ఇయసాం ద఼యద఼భసఱఔు, యశో ఽతంగస యసూనహంచింథ .

శవంత తృసర ణం ఔంటే అద ఔంగస తనన ఇవి డే యధంగస ఎథ గి న భథీ ధా

యసశఱఔు ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం, అఱలా హ్ ఉథే రసఱన ధే భిపంచి,
ఆచభింఙే ట టా

ఙే లహ ధాయు. ఆమనఔు లే ళ ఱు అంథంచడాతుకత భభి ము

అఱలా హ్ కొయఔు ఇయసాం భలయగ ంఱో తభ ళదే ననిదంణా కయుి ఙే మ డాతుకూ

యసయు తృత టీ డే యసయు. యరసవశ యవమంఱో ఆ న఼తన శభలజం టి వఠంగస
భభి ము భి ూయణ ం గస ళఽథధ ఙెం థంథ . ఐఔభతూం, ణోడాపట , శయౘమ

శషకసభసఱు, యశపయ నేర భలతేభలధాఱు, యత దయతవం తోదఱ ై న యసటి తు

అఱళయుికోళడంణో, ర జ ఱఱో ఆనంథయ ణాసయౘఱు ర శాటం అళయసగసబ.
అఱలా హ్ ధయుంఱో ర జ ఱందయౄ శభలనఱుగస, ఔభి కొఔయు యత దయుఱుగస
భి ఖ ణిం ఫడణాయు. ధనళంతేఱ నే ద యసయు, నఱా యసయౄ ణె ఱా యసయు,
అయఫుిఱ అయఫేి తయుఱ భధూ అఱలా హ్ యొఔి బమబఔుో ఱు భభి ము
శణాిభసూఱ థావభస ఔయౌగై ఓనితూం తప ఎఱలంటి ణాయతభలూఱు ఉండళు.

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం యొఔి ఇయసా తొమ నహ ఱుు థాయసనఱంఱల

యసూనహ శో  ని యవమలతుి ఖర ళిం చిన కభెై ఱ ముఱు, ఇయసాం యసూనహో తు

ఎఱలగెై ధా ఆతృసఱతు ఖటిి గస తుఴిబంచఔుధాియు. అళకసఴం ఱతేంచగసధే ,
యసయు ఆమనణో ఇయసాం యొఔి తోటి తోదటి ముదధ ం ఙే యసయు. అథ ఫదర్
ముదధ ం నే యుణో ర లహ థధ ఙెంథ నథ . యసయు లై తు ఔఫఱంఱో భభి ము ఆముధ

యసభలగిర ఱో ఆద ఔూత ఔయౌగి ఉనిపటి కత , ఒటత తృసఱమలూయు. భులహా ంఱ
శంకూ 314 భంథ లై తు ఔుఱు భలతర ఫే కసగస, భకసి ఫషృథెై యసధఔుఱు
1000 భంథ లై తు ఔుఱు ఉండు భి . అబనపటి కత , రళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం

భభి ము ఆమన శషచయుఱకై అఱలా హ్ శపవి ఫై న యజమలతుి

ర యసథంచిధాడె. ఆ తయుయసత భులహా ంఱు భభి ము భకసి యఖర యౘ భసధఔుఱ
భధూ అధే ఔ ముథాధ ఱు జభి గసబ.

ఎతుతథ శంళతసభసఱ తయుయసత
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ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం 10,000 భంథ ణో ఔడు న ఫఱఫై న లై ధాూతుి

తమలయుఙే మ గస, అథ భకసి నఖభసతుి అళయ్ఱగస జబంచింథ . ఆ
గనయజమంణో తనన భభి ము తన శషచయుఱన అధే ఔ యదాఱుగస
ఔవి న టిి న భభి ము అతిఔ
ర యంగస ళింలహం చిన భకసి యఖర యౘ భసధఔుఱనై

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఆద ఔూత యసదంచి, యసభి తు ళఴయచ
ఔుధాియు. యసయు తభనై జభి నహ న ళిం శఱఔు భభి ము అభసచకసతుకూ

ర తీ కసయం తీయుిఔుధే అళకసఴం ఱతేంచినపటి కత , ఆ యజమ శందయీంఱో
ఆమన యసభి ణో ఙాఱల ఉథాయంగస ర ళ భిోం ఙాయు. గనయజమం యసదంచిన

ఈ శంళతసయం „యజమ శంళతసయం‟గస రలహ థధ ఙెం థ నథ . థీ తు ఖుభిం చి
అఱలా హ్ కర్ఆన్ ఱో ఇఱల రఔ టిం చిధాడె.

“(ఒ భుషభుద్!) ఎుపడెై ణే అఱలా హ్ శయౘమం ళశోంథయ భభి ము
యజమం (ఱతేశోంథయ ), భభి ము తూళు ర జ ఱన ఖుంుఱు ఖుంుఱుగస

అఱలా హ్ ధయుంఱో ర యే యంచడం చ఼యసో యో, అుడె తూళు తూ ర బుళు
యతో తరం ణో తృసట

ఆమన యతర త న కొతుమలడె భభి ము ఆమన

క్షభలతేక్షన అభిథంచ. తుఴిమంగస, ఆమధే రసిణాో తృసతుి అంగీ ఔ భింఙే
యసడె” శ఼యహ్ అనిస్ర 110:1-3

భకసియజమం తయుయసత, రళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం భకసియసశఱన

శంఫో దంచి, ఇఱల అధాియు: “ఇుడె ధే న తభుయౌి ఏత ఙే యో స నతు

అనఔుంట ధాియు?” థాతుకూ యసభి ఱల అధాియు: “తొయు భలఔు కై ళ ఱం
భంచిధే ఙే యో స యు. తొయు ఔయుణ భభి ము ఓథాయూం ఖఱ యత దయుఱు. ఔయుణ

భభి ము ఓథాయూం ఖఱ ఫే న ఱుా డు య !” అుడె ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం ఇఱల అధాియు: “య లళండు , తొయు యభుఔుో ఱు.” ఫై ష ఖీ ఖరం థం.

ఈ గొప క్షభలతేక్ష కసయణంగస యే ఱ భంథ రజ ఱు ఇయసాం లవ ఔభిం ఙాయు.

తయుయసత రళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం తిభి గి భథీ ధాఔు ఙే యుఔుధాియు.
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కొధాిలళ తయుయసత ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం షజ్జ మలతర ఙే మలఱతు
శంఔయౌపంఙాయు. థాథాు 1,14,000 శషచయుఱణో ఆమన భకసి

నఖభసతుకూ ఙే యుఔుతు, షజ్జ మలతర ూభిో ఙే లహ ధాయు. ఈ షజ్జ „షజి తేల్
యథాఅ‟ అధే నే యుణో ర లహ థధ గసంచింథ . ఎందఔంటే ఈ షజ్జ తయుయసత
ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం భభో షజ్జ ఙే మ ఱే ద భభి ము షజ్జ ఙే లహ న
కొథే కసఱలతుకై భయణిం ఙాయు.

9ళ థ ల్ ళి జి హ్ ధాడె అభసతౄసత్ కొండ ళదే , ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

తన యడయ ి ఱు ర శంఖం ఙే యసయు. అఱలా హ్ న శో తించిన తయుయసత, ఆమన
ఇఱల అధాియు:

"ఒ ర జ ఱలభస! ఴర దధ గస ఆఱకూం చండు , ఎందఔంటే ఈ శంళతసయం తభసవత

ధే న తొ భధూన జీయంచి ఉంటాధో ఱే థయ ధాఔు ణె యౌ మద. కసఫటిి , ధే న
తొఔు ఙె ఫుతేని థాతుతు ఙాఱల జాఖర తో గస యనండు భభి ము

ఈ

ల్ుక్ుల్ను (సందే శతుి) నే డు ఇక్కడ హాజయు కల్ే క్ తృో యన వరి కి
చే య వే మండి .
ఒ

రజ ఱలభస!

భి ఖ ణిం చినటేా ,

తొయు

ఈ ధ ఱ న,

ర తి

భులహా ం

ఈ థ నభున యతర ఫై న థ గస
యొఔి

తృసర ణాతుి

భభి ము

శందన(ఆలహో తు) యతర ఫై న థ గస భి ఖ ణించండు . తొఔు యొపగిం చిన

ళశో ళుయౌి, యసటి షఔుిథాయుఱ ై న మజభలనఱఔు తిభి గి యసశ
ఙె మూండు . తొకె ళవయౄ యౘతు ఔయౌగించ యఱు ఱే ఔుండా తొయు ఎళవభి కత యౘతు
ఔయౌగించఔండు .

„తుఴిమంగస

తొయు

తొ

యబ్

(ర బుళు)

న

ఔఱుశకోఫో తేధాియు భభి ము ఆమన తుఴిమంగస తొ ఔయుఱ ఱ ఔి
తీశకోఫో తేధాిడె‟ అధే యవమలతుి జాఞ ఔం ఉంచకోండు .

తొయు ళడీడ తీశకోళటాతుి అఱలా హ్ తుఱే దంఙాడె; కసఫటిి ఇఔ తొదట ళడీడ

యసూతృసభసతుకూ శంఫందంచిన తుమభ తుఫంధనఱతూి యదే ఙే మ ఫడు న య.
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తొ అశఱు భూఱధనం భలతరం తొయు తీశకోళచిన. ఈ యవమంఱో

తొయు అశభలనణావతుి (ళె చితఖుగ ఱన, పే థాఱన, యై వ భలూఱన)
ఇతయుఱనై ఆతృసథంచఔడద, శళిం చన఼ శళిం చఔడద.

ఱై ణాన్ నండు తొ ధభసుతుి కసతృసడెఔుధేం దఔు అర భ తో ంగస (జాఖర తో గస)

ఉండళఱ న. అతడె న దే న దే యవమలఱఱో తభుుయౌి తుప థాభి
టిింఙే ఴకూో తనఔు ఏ భలతరం ఱే ద తు ణె ఱుశఔుతు, తన ఆఴఱతూి ళదఱు
ఔుధాిడె. కసఫటిి చిని చిని యవమలఱఱో ఔడా అతడు తు అనశభించ
ఔుండా అర భ తో ంగస ఉండండు .

ఒ ర జ ఱలభస! తొ లో ీ ఱ నై తొఔు కొతుి రణేూ ఔ షఔుిఱు ఉనిభలట

యసశో ళఫే కసతు యసభి కూ ఔడా తొ నై షఔుిఱు ఉధాిబ. జాఞ ఔం

ఉంచకోండు , కై ళ ఱం అఱలా హ్ నై ఉని యరసవశం ఆదాయంగసధే భభి ము
అఱలా హ్ యొఔి అనభతి భూఱంగసధే తొయు యసభి తు తొ పాయూఱుగస
ఙే శఔుధాియు.

ఔయే ల యసయు లహథ యంగస తొ షఔుిఱన ూభిో ఙే శో  నిటా బణే , తొ నండు
దమణో ఆయౘయం (అనితృసతూమలఱు) భభి ము దశో ఱు తృర ంథే షఔుి

యసభి శవంతభళుతేంథ . తొ లో ీఱ ణో భంచిగస ర ళ భిోం చండు భభి ము
దమణో ళూళషభిం చండు ఎందఔంటే యసయు తొ జీయత పాఖయసవభుఱు
భభి ము

ఴర థధ ా బఔుో ఱణో,

లే యసతుయతిణో

శయౘమ

శషకసభసఱంథంఙే

అంకూ త ఫై న శయౘమఔుఱు ఇంకస తొయు అనభతించతు (ఇవి డతు)
యసభి ణో, యసయు లేి షంగస ఫ ఱఖఔడదధే థ భభి ము యసయు ఎనిడ఼
ళూతేచభిం చఔడదధే థ యసభి నై తొఔుని షఔుి.

ఒ ర జ ఱలభస! భనశ఼పభిో గస ధా భలట యనండు . కై ళ ఱం అఱలా హ్ ధే
ఆభసదంచండు , ర తి తుతూం ఐద ూటఱ నభలజుఱన ఆచభించండు ,
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యభథాన్ ధ ఱ ఱో ఉయసశం తృసటిం చండు , జకసత్ యద థానం ఙె యౌాం చండు
భభి ము తొఔు తగి న ఴకూో యసభభసధాఱు, యతో భత ఉంటే , షజ్జ ఙే మండు .

శభశో భలనళజాతి ఆదం శంణానఫే భభి ము ఆదం భటిి ణో శఽఱహించ

ఫడాడ డె. అయఫుిఱఔు అయఫేి తయుఱనై ఎఱలంటి ఆద ఔూణా ఱే ద, భభి ము
అయఫేి తయుఱఔు అయఫుిఱనై ఎఱలంటి ఆద ఔూణా ఱే ద; అఱలగై నఱా యసభి నై

ణె ఱా యసభి కూ ఎఱలంటి ఆద ఔూణా ఱే ద భభి ము ణె ఱా యసభి నై నఱా యసభి కూ
ఎఱలంటి ఆద ఔూణా ఱే ద - కై ళ ఱం థెై ళ బకూో తృసభసమణతవంఱో తప.

ర తి భులహా ం, ర తి ఇతయ భులహా ంఔు యత దయుడతు భభి ము భులహా ంఱందయౄ
కై శభలజభతు ఖర ళిం చళఱ న. శవతంతరం గస భభి ము భనశ఼పభిో గస

ఫషృఔభి లేో తప ఔ భులహా ంఔు ఙెం థ న యసటి నై , ఇతయ భులహా ం ఔు
ఎట ళంటి అద కసయం ఱే ద. కసఫటిి , ఈ యధంగస తొఔు తొభై

(ఇతయుఱ

షఔుిన కసజై లహ ) అధాూమంఙే శకోళదే .

ఖుయుోంచకోండు ! ఔభోజు తొయు అఱలా హ్ భుంద యౘజయళఫో తేధాియు.
తొయు ఙే లహ న రతి తుకూ , ర తి ఆచయణఔు ఆ భోజున శభలదానం ఇళవళఱలహ
ఉంట ంథ . కసఫటిి , జాఖర తో ! ధే న ఈ ర ంచం నండు య యళతృత బన తభసవత
తొయు శతూభలభసగ తుకూ ద఼యం కసళదే .

ఒ ర జ ఱలభస! ధా తభసవత ఏ ర ళ ఔో గసతూ ఱే థా ఏ శంథే ఴ షయుడె గసతూ
భసడె. భభి ము ఏ కొర తో ధయుభూ ుటి ద. కసఫటిి ఒ ర జ ఱలభస! యయే ఔంణో

ళూళషభిం చండు . ఇంకస, ధే న తొఔు ణె యౌ మజై శో  ని ఈ భలటఱన ఫాగస

అయథ ం ఙే శకోండు . ధే న ధా య నఔ భెం డె యవమలఱన ళథ యౌ య లైళ
తేధాిన, తొయు యసటి తు అనశభి లేో , ఎటిి భి లథ హ తిఱోన భలయగ బర వి ే ఱు
కసయు, అయ కర్ఆన్ భభి ము ధా శంర థామలఱు (శనిత్).

ధా భలటఱు యంట నియసయందయౄ, ఇతయుఱఔు ఙే యిళఱ న, అఱలగై యసయు
ఔడా ఇతయుఱఔు ఙే యిళఱ న. అఱల చిటి చిళభి గస యనియసయు, ఇుపడె
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ధా నండు ర తూక్షంగస యంట ని తొఔంటే ఫాగస అయథం ఙే శఔుంటాయు

కసఫో ఱు. ఒ అఱలా హ్, ధే న తూ థ ళూశంథే రసతుి తూ రజ ఱఔు అందజై యసనతు
యసక్షూంగస ఉండెభు.

కొతుి ఉఱేా కధాఱ ర కసయం ళి జీర 11ళ శంళతసయం, యతిల్ అళవల్ 12ళ
ణే థీ న ఆమన భథీ ధాఱో భయణింఙాయు. భథీ ధాఱో ఆమన భయణిం చిన

శథ ఱంఱోధే శభలద గసయంచఫడు ధాయు. ఆమన భయణయసయో యతు భులహా ంఱు

థ గస్రం తి ఙెం థాయు. కొందయు శషచయుఱ ై ణే ఆ యసయో న నభుఱే ద. ఉభర్

( యథ మఱలా షృ అనహ ) ఙాఱల క్షోబ ఙెం థ , ఇఱల అధాియు: “ఎళభెై ధా

భుషభుద్ ( శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ) భయణిం ఙాయతు అంటే , ధే న అతడు
ఫ డ నభి కై యో స న!” అుడె అఫూ ఫఔర్ ( యథ మఱలా షృ అనహ ) ర జ ఱన

శంఫో ద శ఼
ో , అఱలా హ్ యొఔి ఈ ళచధాఱన ఠింఙాయు, “భభి ము
భుషభుద్

కై ళ ఱం

ఔ

„యశ఼ల్‟

(శంథే ఴ షయుడె)

భలతర ఫే .

తుశసంథే షంగస ఆమనఔు ూయవం ఎందభో శంథే ఴ షయుఱు ఖతించి

తృత మలయు. భభి ఔయే ల ఆమన భయణిం చిధా ఱే థా చంఫడు ధా తొయు తొ
కసయౌభడభఱనై (ఇయసాంనండు ) య నథ భి గి య యళతృత ణాభస? (ఖుయుోంచకోండు )

ఎళభెై ణే అఱల య నథ భి గి తృత ణాభో, యసయు అఱలా హ్ ఔు అణుళంత ఔడా
నవి ం ఔయౌగిం చఱే యు. భభి ము ఔఽతజుఞ ఱ ై ఉండే యసభి కూ , అఱలా హ్ తవయఱోధే
తగి న ర తి పఱలతుి ర యసథ యసో డె.” కర్ఆన్ 3:144

ఈ ఆమతే యనగసధే ఉభర్ ( యథ మఱలా షృ అనహ ) తన భలటఱు ఆతృసడె.
ఎందఔంటే ఆమన ఎఱా ుపడ఼ అఱలా హ్ ఆజఞ ఱన ఆచభిం చటంఱో
భభి ము అఱలా హ్ ఆజఞ ఱన ఉఱా ంఘిం చఔుండా జాఖర తో డే యసయు. ర ళ ఔో
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

63 శంళతసభసఱ ళమశసఱో భయణిం ఙాయు.

అఱలా హ్ ఙే రళ ఔో గస ఎనికోఫడఔ ూయవం, భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం

భకసిఱో 40 ఏలైళ ఖడు తృసయు. ర ళ ఔో ఫాధూతఱు అపగిం చఫడు న
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తయుయసత, ర జ ఱన భి య దధ ఫై న ఇయసా తొమ ఏఔథెై యసభసధన యరసవశం
యై ుఔు నహ ఱుశ఼
ో , ఆమన భకసిఱో భభో 13 శంళతసభసఱు ఖడు తృసయు. ఆ

తయుయసత ఆమన భథీ ధాఔు ళఱశ తృత బ, అఱలా హ్ నండు ళళీ
(థ ళూయసణి )

అందఔుంటృ

భభి ము

ర జ ఱన

ఇయసాం

యై ునఔు

ఆయౘవతుశ఼
ో , చిళభి కూ కర్ఆన్ భభి ము ఇయసాం భి ూయణ భ బేూ ళయఔు
ఆమన అఔిడ 10 శంళతసభసఱు ఖడు తృసయు.

ర కలూత ధాటఔ యచబత, యభయశఔుడె జాభిి ఫ భసిర్డ యౖస (భ.1950) ఇఱల
అధాియు: “థాతు అతూదీతఫై న జీళధోయోఖూతవం ళఱన భుషభుద్

యొఔి ధభసుతుి ధే న ఎఱా ుపడ఼ అతేూనితఫై న థ గస గౌయళయంఙాన.

జీయతంఱోతు భలయుతేని దఴఱఔు దీ ట గస శదఽఴూభబేూ యసభయథ ాం

తనఱో ఉని ధయుం కై ళ ఱం ఇథర ఔిటే . అందఔతు ఇథ రతి తయం యసభి తు
ఆఔభిష శో  నిథ . ఇథ ర తి తభసతుి శంఫో ద శో నిథ . మూయు

ధే డె

భుషభుద్ యొఔి ధభసుతుి లవ ఔభి శో  నిటా గస, బయవూతే
ో ఱోన఼ థీ తు తు

లవ ఔభి శో ందతు పావూం ఙె ఫుతేధాిన. అజాఞ నం ఱే ఔ భతదయతేభలనం

ళఱన భధూముగసఱ కెై శో ళ ండు తేఱు భుషభుథీ మ భణాతుకూ నఱా టి
యంఖుఱు ుయౌభలయు. తుజాతుకూ యసయు భుషభుద్ న, ఆమన ధభసుతూి

అశళిూంచఔుధే యధంగస యక్షణతృర ంథాయు. యసభి దఽఱహి ఱో భుషభుద్ ఔ
కతర శో  యభోద (మలంటీ కెై వి ే ). ధే న ఆమన ఖుభిం చి క్షుణణ ం గస చథ యసన -

ఆమన ఔ అదీతఫై న ళూకూో . కతర శో  యభోద ఱక్షణాఱు ఆమనఱో
భచికెై ధా ఱే ళ తు, ఆమన తపఔ భలనళజాతి భుకూో థాతగస,యక్షఔుడు గస
నహ ఱ ళఫడాఱతు అతేతృసర మఫడెతేధాిన 1.”

1

. ఎన్ లైకా ోనడుమల ఆఫ్ లయహ్ – అఫ్ి ఱుయరయౘున్ గసభి యచన.
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రవక్త సల్ా ల్లాహృ అల్ ైహి వసల్ా ం యొక్క వయి న
భలనళుడు శఖట ఎతే
ో ఔంటే ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం కొంఙెం ఎఔుిళ
తృర డెగసగ ఉండే యసయు. కసతూ యచితరఫే త టంటే ఆమన జనశభూయౘఱఱో
తుఱుచతు ఉనిుపడె, ఆ శభూషం ఙె థ భి తృత బేం త ళయఔు, అఔిడ

తుఱుచనియసభి ఱో ఆమన ఎతే
ో ఔు తంచిన యసతు ఔంటే ఔడా ఆమధే
భభిం త ఎతే
ో గస ఔనఫడే యసయు.

ఴభీ య ళయణ ం యవమలతుకూ ళలేో , ఆమన ఱే త ఖుఱలతె చామణో ఔడు న
ణె ఱా టి యంఖుఱో, కొథే గస గోధభ యంఖుఱో ఔనఫడే ఴభీ యం ఔయౌగి ఉండే యసయు;

ఆమన తఱ యం టర ఔఱు నఱా టి కసయు నఱుు యంఖుఱో, అఱఱు అఱఱుగస,
ూభిో గస ఉంఖభసఱ జుటి ఱల భలథ భి గస కసఔుండా, ఙె య థ భుఱ భభి ము

బుజాఱ భధూ ళయఔు ఉండే య . కొతుియసయుా తఱ భధూ పాఖంఱో నండు
దళువఔుధే యసయు. కోియసభి యసటి తు జడయే లహ న టా గస అఱేా యసయు.

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఫఱఫై న ,దఽఢఫై న ఴభీ య తుభసుణం ఔయౌగి

ఉండే యసయు. ఆమన యు నై పాఖం భభి ము బుజాఱు యరసఱంగస ఉండు ,
యసటి భధూ రళ ఔో తవం యొఔి శపవి ఫై న „ల ఱు‟ ఉండే థ . ఆమన

ఔండభసఱు ఖఱ తృర డెయై న అళమయసఱు, న దే న దే కత లైళ భభి ము
చటి కొఱత (నడు ఔ టి ) ఔయౌగి ఉండే యసయు.

యఱహించిన తృర టి ఏధాడ఼

ఆమన భొభుున థాటి ఫమటఔు ళఙేి థ కసద.

ఆమన శషచయుఱఱోతు ఔ శషచయుడె యళభిం చినటా గస - „ఆమన
భుకభు, శ఼యుూడె ర కసయశ఼
ో , తన థ ఴఱో మతుశో నిటా గస ...‟
ఆమన భుకం ర కసఴళంతంగస ఉండే థ .
ణె ఱుు యంఖుఱో ఉండే థ ;

ఆమన ఫ డ యం డు ఱలంటి

ఆమన నదయు ఉనితంగస, యయవి ంగస

ఉండే థ ; ఆమన ఔనతృసఱు యరసఱంగస భభి ము నఱా గస ఉండే య .
ఆమన ఔనభె పఱు తృర డళుగస భభి ము దటి ం గస ఉండే య ; శనితు
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భుఔుిుటాఱుణో ఔడు న ఎణెో త న తుటాభెై న భుఔుి ఔయౌగి ఉండే యసయు;
భయణింఙే ధాటి కూ

ఆమన

ఔణతఱఱో

భభి ము

దటి ఫై న

గె డడం

భుందపాఖంఱో కచిితంగస 17 ణె ఱా టి యం టర ఔఱు ఔయౌగి ముధాియు.
ఆమన భుంజై తేఱనై భభి ము కసయౌనహ ఔిఱ నై యం టర ఔఱుండే య . ఆమన
భొభుు నండు ధాతే ళయఔు యం టర ఔఱ శనిటి భై క ఉండే థ .

అఱలా హ్ ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం నడఔ ళడు ళ డు గస, భుందఔు ళంగి

నడెశో నిటా గస ఉండే థ . తగి నంత ఫఱంణో అడెఖు భుందఔు యే లే యసయు.

ర తి తృసథాతూి శపవి ం గస ధే ఱ నండు నై కూ ఱే నే యసయు. ఆమన నడఔ యే గసతుి
అందకోళటంఱో ఴకూో భంతేఱు ఔడా య నఔఫడు తృత బే యసయు.

ఎళభెై ధా తనణో శంపాఱహ శో  నిుడె, తన తోతో ం ఴభీ భసతుి అతతు యై ు

తిర నపహ , తన దఽఱహి తు ూభిో గస కైం థీర ఔ భి శో ఼ , అతన ణె యౌ నే యవమంనై న ూభిో
ఏకసఖర త చ఼నే యసయు. ఎళభి ధై ధా చ఼నహ న ుడె ఎదటి యసతుకూ కోం

ణె నపహ ంచఔుండా ఉండటాతుకూ , ూభిో గస ణె య చి ఉని తన ఙే తి తు యసడే యసయు.
అఱలగై ఎళభి ర ళ యో న ధై ధా యభభిశంచినుడె, అతతు నే యుణో యభభిశంచఔ,
“ర జ ఱు పఱలధా పఱలధా యధంగస ఎందఔు ఙే యో స యు?” అతు అధే యసయు.
నయేవ టుపడె, ఆమన తన భుంద లళ భధూనని శంద భలతరఫే

ఔనఫడే ట టి నయేవయసయు (న దే గస ధోయు ణె భి చి , ఖఱఫడు నయేవ యసయు కసద).

కోం ళచిినుడె, ఆమన భుకం ఎయర గస ఔంథ తృత బ; యఱుా ఆకసయంఱో
తృర ంథ ఔగస ఉని ఆమన ఔనఫొ భుఱ భధూ నయం ఉతితృత బే థ . ఔయసభి
ఆమతుఱల యౌకసయు: “ధే న ఆదం శంణానం యొఔి ధామఔుడు తు
భభి ము ధే న అషంకసయంణో ఈభలట అనటం ఱే ద.” అతిో భిు తీ .

అషంకసయం శంకె లళఱో ఆమన ఫంథీ కసఱే ద ధే థ చినినహ ఱా ఱఔు ఔడా
ణె ఱుశ, ఎందఔంటే భథీ ధా యధఱఱో చినినహ ఱా ఱు ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం ణో

ఆటఱలడెత, ఆమన యేరఱు టి ఔుతు తభణో తృసట
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భుందఔు తీశఔుతృత బే యసయు. తుఴిమంగస ఔయసభి ఆమన ఇఱల

యౌకసయు: “ఎళభెై ణే భన చిధాియుఱనై దమ చ఼భో భభి ము భన
న దే ఱన గౌయయంచభో, యసయు భలఱోతు యసయు కసద” అఫూ థాళూద్.
కర్ఆన్

ఱో

అఱలా హ్

ఇఱల

ర ఔ టింఙాడె:

(కర్ఆన్

ఆమతే

పాయసనయసదం) “(అఱలా హ్ ంనహ న ) ఔ ర ళ ఔో ! తొఔు శపవి ఫై న అఱలా హ్
శ఼చనఱన యతునహ శో  ధాిడె. అథ , యఴవలహం చి శణాిభసూఱు ఙే లే యసభి తు
అంధకసభసఱ నండు య ఱుఖుఱోతుకూ తీశఔుభసళటాతుకూ , ... ” 65:11

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఖుభిం చి, ఆమన చిధాిని ఔుభలయుడె

భభి ము చినిఱుా డె అబన అయ్ యథ మఱలా షృ అనహ ఇఱల అధాియు:

“ఆమన ర ళ ఔో ఱ ఱో చిటి చిళభి యసయు; షఽదమలఱఱో కె ఱా ల అతూంత

ఓథాయూం, థాతఽతవం ఖఱయసయు; అతూంత శతూశంధఱు; శవపాళంఱో,
ళూకూో తవంఱో

అతేూతో భుఱు

భభి ము

అతూంత

ఔఱుుగోఱుతనంణో

ఉండే యసయు; ఎళభెై ధా కొర తో యసయు షఠసతే
ో గస ఆమనన చ఼లేో , బమంణో
యం టధే ఱే చి తుఱఫడు తృత బే యసయు. అబణే ఎళభెై ధా ఆమన యంట

కొధాిలైళ ఉండు , ఆమన ఖుభిం చి ణె ఱుశఔునియసయు, ఆమనన

అతతంగస నేర తంఙే యసయు, ఆమన ఖుభిం చి యళభిం చనుడె, „ఆమనణో
తృత ఱిదగి న యసభి ధ ళ భి తూ ఆమనఔు ూయవం గసతూ భభి ము ఆమన
తయుయసత గసతూ ధే న చ఼డఱే ద.‟ ” అధే యసయు.

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం నహర మ శతీభణి ఆబె యౖస యథ మఱలా షృ అధాహ ,

తుయసవయధ  యుడెై న తన బయో ఖుభిం చి ఇఱల అధాియు: “ఆమన ఎఱా ుపడ఼

ఇంటి నఱఱో శయౘమడే యసయు, అుపడుపడె తన దశో ఱన తధే
ఫాఖు ఙే శఔుధే యసయు, తన తృసదయక్షఱన తధే భయభుతే ఙే శఔుధే యసయు
భభి ము

ధే ఱ న

ఊడేి యసయు.

ఆమన

తృసఱు

నహ తి కై యసయు,

యళుఱఔు ఖగ ం తగిం ఙే యసయు భభి ము ఫే త యే లే యసయు.” ఫుకలభీ .

తన
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ఇంకస ఆమన ర ళ యో న “కర్ఆన్ (ఔు దఽయౖసింతం)” అతు ఆయడ ళభిణం ఙాయు.
“తుఴిమంగస అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో ఱో తొకొయఔు అతేూతో భ ఆదయశం

ఉంథ – అఱలా హ్ టా , అంతిభథ నం టా ఆఴ ఔయౌగి ఉండు , అఱలా హ్ న
అతూద ఔంగస

శుభిం ఙే

పాయసనయసదం) 33:21

ర తి ఔిభి

కొయఔు”

(కర్ఆన్

ళచన
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రవక్త సల్ా ల్లాహృ అల్ ైహి వసల్ా ం యొక్క ఉతత భ సంస్కరల్ు
భరిము రతేయక్ ల్క్షణాల్ు

1. తె లి వితే ట ల్ు: ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం అతూంత యయే ఔ ళంతేఱు.
ఆమన

ఔయౌగి

ఉండు న

శంూయణ ఫై న ,

తుయుే వి ఫై న

భభి ము

ఉతో భఫై న ణె యౌ యణే ట యౌి, యయే కసతుి భభి ము ఫుథధ శ఼క్షుతన

ఏధాడ఼, ఏ ళూకతో ఔయౌగి ఉండఱే ద. థీ తు ఖుభిం చి కలజీ ఇమలద్ 1
(అఱలా హ్ ఆమననై దమ చ఼ుగసఔ)
ళశఱా ం

ఇఱల అధాియు: ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి

యొఔి జీయత చభి తర భభి ము ఆమన యొఔి తుజఫై న

తృసఱధా ళూళయౘభసఱు చథ యన రతి ఔి ళూకూో కత భభి ము రతి
భి రోధఔుతుకత “ఱోణెై న అభసథ ఱణో తుండెని భభి ము యసఔపట తవంణో
ఔడు న

ఆమన

ఱుఔుఱు;

ఉతో భ

భభసూదఱు,

శబూణా

-

శంయసిభసఱు, భంచి నడళడు ఔ , ధై తి ఔ రళ యో న భభి ము శథాఙాయం;
ణౌభసహ్, గోలపఱు భభి ము ఇతయ థ ళూఖరం తాఱ ఖుభిం చిన (కర్ఆన్

ఱోతు) జాఞ నం; ూయవకసఱు ణె యౌ యై న జాతేఱ ఫుథీధ యకసశం, యయే ఔ భు
ఖుభిం చి ఆమనఔు ర యసథంచఫడు న జాఞ నం; భనశసఔు షతే
ో ఔు
తృత బే ఱల ఉభలధాఱు భభి ము ఉథాషయణఱు ఇఙేి ఆమన

యసభయధ ాం; ర యో జనఔయఫై న యదాధాఱు భభి ము చటాి ఱు ఆచభిం 

జై మ ఖయౌగై ఉతో భ ధామఔతవం” తోదఱ ై న ఱక్షణాఱు శపవి ం గస
అయథ ఫై తృత ణాబ. శభలజంఱో ఉతో భ ఖుణఖణాఱన భభి ము ఉతో భ

నడళడు ఔ న తృత ర తసళిం ఙాయు భభి ము యసథ నహం ఙాయు. అతుియకసఱ

జాఞ నం, ఆభసధధాభీ తేఱు, యై దూం, యసయశతవ చటాి ఱు, ళంఴం భభి ము

1

. రకలూత ఇయసాతొమ ండుతేడె. రళఔో శఱా ఱలాషృ అఱ ైళి ళశఱా ం జీయతచభితణ
ర ో

శయౘ ఆమన అధేఔ ుశో కసఱు యసరయసయు.
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ఇతయ

యవమలఱఱో

ఆమన

శషచయుఱు

ఆమనన

ూభిో గస

అనశభిం ఙే టంతటి భి ూయణ ఆదయశళంతేఱు. ూయవ ర జ ఱ ఖరం తాఱు
చదళ ళఱలహ న , భి రోదంచళఱలహ న అళశయం ఱే ఔుండాధే అఱలా హ్

ఆమనఔు థీ తు జాఞ ధాతుి ర యసథంఙాడె. అంణే గసఔ ూయవ ధభసుఱ ఏ
ండు తేతు ళథాే ఆమన ఔభోిఱేద. ఆమన ర ళ ఔో గస ఎంచకోఫడఔ

భుంద ఏ తృసఠరసఱఱోన఼ ఆమన ఔతూశ యథాూపాూశం ఔడా

ఙే మ ఱే ద, నై య వమలఱ ఖుభిం చి ఆమనఔు కొంఙెం ఔడా ణె యౌ మద,
చదళటం ఱే ఔ యసర మటం అశసఱు భసద. తోతో ం భలనళజాతిఱో

ఔియు ఔడా తనఔు యసటి భసనంత అద ఔంగస ఆమన ణె యౌ యణే ట ఱు,
యయే ఔ భు ఔయౌగి ఉండు ధాయు. ఖతించిన కసఱంఱో ఏత జభి గింథ

భభి ము భసఫో బే కసఱంఱో ఏత జయుఖ ఫో తేందధే యవమలఱన
అఱలా హ్

ఆమనఔు

ణె యౌ మజై యసడె.

ఇదంణా

అఱలా హ్

యొఔి

భయౘదీతఫై న శయవఴకూో తవం భభి ము శంూయణ యసయవపౌభణావతుి
శ఼చింఙే ఔ చిషిం 1.

2. కే వ ల్ం అల్లా హ్ కోసం భలతర మే ఏ నై నా చే మ టం: తన ఆచయణఱఱో
ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఎఱా ుపడ఼ అఱలా హ్ యొఔి అతైయౖసి తుకై

తృసర దానూతతుశ఼
ో అడెఖు భుందఔు యే లే యసయు. ర జ ఱన ఇయసాం ధయుం
యై ు ఆయౘవతుంచినుడె, యసయు తుయే మ గస ఆమననై థాడు ఙే యసయు
భభి ము ఆమనన ద఼ఱహంఙాయు. అబధా ఆమన ఒయుప ళళిం చి,

ఫదఱుగస కై ళ ఱం అఱలా హ్ యొఔి అనఖర యౘ తుి భలతరఫే ఆయంఙాయు.
థీ తు ఖుభిం చి ఇఫి భస్ఊద్ యథ మఱలా షృ అనహ ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు:
“తన రజ ఱఙే యౘతు ఔయౌగించఫడు న రళ ఔో యొఔి తృత యౌఔ ర ళ ఔో
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఱో

శపవి ం గస ఉండుం థ . ఆమన తన భుకం

1

. కలథీ ఇమలూద్, ‘అల్ ఱహతౄస త తఆభీ షృక఼ఖల్ భుశో తౄస’
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నండు యకసో తుి తేడెచఔుతు, ఇఱల తృసర భిథం ఙాయు: „ఒ అఱలా హ్! ధా
ర జ ఱన భతుించ. ఎందఔంటే యసభి కూ జాఞనం ఱే ద.‟ ” (ఫుకలభీ )

ఔ ముదధ ం ఱో ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం యే యౌ నండు యఔో ం
కసభి న టా

జుందబ్ తన్ శతౄసూన్ యథ మఱలా షృ అనహ ణె ఱుుత,

థాతుతు చ఼లహ రళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం యౌకూ న ఱుఔుఱన ఇఱల
ఉఱేా ఖంఙాయు: “తూళు అఱలా హ్ భలయగ ం ఱో గసమడు , యఔో ం కసయుతేని
ఔ యే ఱుయ భలతరఫే ” (శళీ హ్ ఫుకలభీ షథీ థ్ ఖరంథం)
3. చితత వుదధి , తుషకటతవం:
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

అఱలా హ్ ఆజఞ ఱన అనశభి శో ఼ , ర ళ ఔో

చితో యథధ ణో తన యవమలఱతుింటి ఱోన఼

తువిటంగస భభి ము తుజాబతీగస ర ళ భిోం ఙే యసయు. థీ తు ఖుభిం చి

అఱలా హ్ ఇఱల ర ఔ టిం ఙాడె: కర్ఆన్ ళచన పాయసనయసదం - ఇంకస
(ఒ భుషభుద్) యసభి ణో ఇఱల అన: “తుఴిమంగస, ధా నభలజు

(తృసర యథ న ఱు), ధా శఔఱ శభయపణఱు-ణాూగసఱు (ఆభసధధాభీ తేఱు), ధా
ఈ జీయతం భభి ము ధా భయణం శయవభూ – కై ళ ఱం శఔఱ ఱోకసఱ

ర బుయై న ఆ అఱలా హ్ కొయకై ; ఆమనఔు యసటి ఎళయౄ ఱే యు – ధే న
ఈయధంగసధే ఆథే యంచఫడు ధాన. తనన ణాన శవమంగస అఱలా హ్
అతైయౖసి తుకూ శభభిపంచఔుతు, ఆమనఔు యదే ముఱ ై న యసభి ఱో ధే ధే
తోదటి యసడు తు .” 6:162-163

4. ఉతత భ ల్క్షణాల్ు, నై తి క్ ర వ యత న భరి ము సహచయయం: తోతో ం
భలనళజాతి అనశయణ కొయఔు ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఔ

శజీళఫై న ఉభలనం. ఆమన ర ళ యో న ఖుభిం చి ఆమన పాయూ
ఆబె యౖస యథ మఱలా షృ అధాహ న అడెఖగస, ఆయడ ఇఱల జయసతఙాియు,
„ఆమన ఱక్షణాఱు, ఖుణఖణాఱు - కర్ఆన్‟
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కర్ఆన్ యొఔి తుమభతుఫంధనఱు భభి ము ఆజఞ ఱన ర ళ ఔో
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

తుఱే దంచిన

యసటతుింటి

తే.చ. తపఔుండా ఆచభిం ఙే యసయు, అథ
నండు

భభి ము థాతుఱో నే భొినఫడు న

ఆమన

ద఼యంగస

ఉండే యసయు

శణాిభసూఱతూి ఆచభిం ఙే యసయతు

ఆబె యౖస యథ మఱలా షృ అధాహ నై  ఱుఔుఱ థావభస ధఽయఔభిం ఙాయు.

ఔయసభి ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇఱల అధాియు: „ఉతో భ

ఱక్షణాఱన భి ూయణ ం ఙే ముటఔు భభి ము శణాిభసూఱు ఙే ముటఔు
అఱలా హ్ నని ంనహ ధాడె‟ (ఫుకలభీ భభి ము అషుద్)

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఖుభిం చి ళభిణ శో ఼ కర్ఆన్ ఱో అఱలా హ్

ఇఱల రఔ టింఙాడె: (కర్ఆన్ ఆమతే యొఔి పాయసనయసదం)
“భభి ము తుఴిమంగస, తూళు ఔ భషో నితఫై న ధై తి ఔ రళ యో న
ఖఱయసడు య .” 68:4

అనస్ తన్ భలయౌక్ యథ మఱలా షృ అనహ 10 ఏలళ తృసట ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం ఔు

లే ళ ఱు ఙే యసయు. భసతిరం ఫళలైళ, ర మలణి శో  నిుడె

భభి ము భథీ ధాఱో తుఱఔడగస ఔఙోట తుళలహ శో  నిుడ఼ అతన
ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం య నింటే ఉండే యసయు. ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం

ధై తి ఔ ర ళ యో న ఖుభిం చి అతతుకూ ఫాగస ణె ఱుశన. ర ళ ఔో

శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

ఖుభిం చి అనస్ యథ మఱలా షృ అనహ ఇఱల అధాియు

“ఏధాడ఼ ర ళ ఔో ( శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ) ఎళభి నై ధా (థే తు నై ధా)

ర భలణం ఙే మ ఱే ద, ఎళభి ణోన఼ అశబూఔయంగస రళ భిోం చఱే ద,
ఆమన ఎళభి తూ ఴనహంచఱేద, తుంథంచఱే ద, దభసీవఱలడఱే ద,
ద఼ఱహం చఱే ద.ఎళభి ధై ధా ఖభిహం ఙాఱనఔుంటే , „అతతుకూ ఏఫైం థ ?‟
అతు భలతర ఫే ఆమన యౌకై యసయు.” శళీ హ్ ఫుకలభీ .
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5. ఉతత భ భరయదల్ు భరి ము ఉతత భ ర వ యత న ల్ు: ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం

ఙాఱల ఉతో భంగస ర ళ భిోంఙే యసయు భభి ము చినినహ ఱా ఱణో

శయౘ రజ ఱందభి ణో ఙాఱల భభసూదగస ఫ యౌగై యసయు. ఔయసభి రజ ఱ
భధూ ఉనిుడె, ఔ తృసతూమం ఆమన ళదే ఔు తీశఔుభసఫడుంథ .
ఆమన థాతుఱో నండు కొంత లే యంఙాయు. ఆమనఔు ఔుడు యై ున ఔ

ఫాఱుడె ఉండగస, ఎడభ యై ున న దే ఱు ఔయుిండు ధాయు. న దే ఱఔు
చ఼ళఱలహ న గౌయయసతుి దఽఱహి ఱో న టి ఔుతు, ఆ ఫాఱుడు పాయసఱు

ఔడా గసమడఔుండా, ఆమన ఆ ఫాఱుడు తు ఇఱల అడు గసయు: “ఈ

తృసతూమలతుి భుందగస యసభి కూ లేో తూయే ఫై ధా పాయయసో యస?” థాతుకూ ఆ
ఫాఱుడె ఇఱల జయసతఙాిడె: “ఒ యశ఼ఱుఱలా హ్! తొయు ణార గి న ఙోట

నండు ఇంకొఔయు ణార ఖటాతుి ధే తు వి డన. ఇథ ధాఔు ఱతేంచిన
ధాూమఫై న అళకసఴం 1.” అథ యతు ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం
తృసతూమలతుి ఆ ఫాఱుతు ఙే తి కూ ఙాియు”. శళీ హ్ అల్ ఫుకలభీ .

6. రి సి  తితు సంసకరిం చటాతుి, సయుద ఫాటు చే మ టాతుి ఇషట డటం:
ఎుడెై ధా శయుే ఫాట ఙే ము భి లథ హ తి ఎదభెై ణే , ఆమన యఱబనంత

తవయగస థాతుతు భి విభిం చటాతుకూ ర మ తిింఙే యసయు. ఔయసభి కఫా 2
ర జ ఱు ఏథయ

యవమం ఖుభిం చి యశపయం యపే థంచఔుధాియతు

ణె ఱుశఔుతు, యం టధే ఆమన ఇఱల అధాియు: “భి లథ హ తి శభి థ దే టాతుకూ

భభి ము యసభి భధూ భయఱ రసంతి ధ ఱ కొఱపడాతుకూ య ల థాం,
దండు . ” శళీ హ్ ఫుకలభీ .
1

. ఇయసాతొమ శంరథామలతుి అనశభించి, ఎళభెైధా ఏ తుధైధా భుందగస

ఔుడుయైు నండు తోదఱు నటాియౌ.
2

. ూయవం కఫా తృసరంతం, భథీధా నఖయ శభిషదేఱఱో ఉండేథ. అబణే ఈధాడె

అథ భథీధా నఖయంఱో పాఖంగస ఔయౌలహతృత బంథ.
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7. భంచి నుల్ు చే మభతు ఆజఞా ం చటం భరి ము చె డు నుల్
నుండి తువరిం చడం: ఇయసాంఔు యయుదధ ఫై న ఏ తుధై ధా రళ ఔో
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

చ఼లహ న ుడె, థాతుతు యం టధే శభుచిత

భీ తి ఱో భందయౌంఙే యసయు. అఫుే ఱలా హ్ ఇఫి అఫాిస్ యథ మఱలా షృ
అనహ భల

ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు: “ఔ ళూకూో ఫంగసయు ఉంఖయం 1 ధభిం చి

ఉండటాతుి రళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం చ఼యసయు. యంటధే ఆమన
అతతుతు శతొనహం చి, అతతు యేర యౌ నండు థాతుతు ణొఱగిం చి, ద఼యంగస

యలహ భి యే లహ , ఇఱల అధాియు: „భండెతేని ఫొ ఖుగ తీశఔుతు, ఙే తి ఱో
ఉంచకోయసఱతు ఎళభెై ధా కోయుఔుంటాభస?‟. ర ళ ఔో శఱా ఱలాషృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం

అఔిడు నండు య యళతృత బన తయుయసత, అఔిడు ర జ ఱు అతతుణో

ఇఱల అధాియు: „తూ ఉంఖభసతుి తీశకో! థాతు నండు ఱలబం తృర ంద
(అతుయే బ ) ‟ థాతుకూ
యసక్షు గస!

యశ఼ఱుఱలా హ్

అతన ఇఱల అధాిడె : „ఱే ద, అఱలా హ్
( శఱా ఱలా షృ

అఱ ై ళి

ళశఱా ం )

తయుయసత, ఇఔ థాతుతు ధే ధ పటి కత తీశకోన. ‟ ” భులహా ం.

యలహ భి యే లహ న

అఫూ శబీద్ అల్ కథీర యథ మఱలా షృ అనహ ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు:

“యశ఼ఱుఱలా హ్ ( శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ) ఇఱల అంటృ ఉండగస ధే న
యధాిన: „తొఱో ఎళభెై ధా ఏథెై ధా ఙె డె తు చ఼లహ న ుడె, థాతుతు
ఙే తి ణో ఆండు ; ఔయే ల అఱల ఙే మ ఱే ఔ తృత ణే , ధాఱుఔణో థాతుతు

ఆండు ; ఔయే ల అథ ఔడా ఙే మ ఱే ఔ తృత ణే , థాతుతు భనశసఱోధై ధా
తుయలహంచండు .... ‟ ” శళీ హ్ భులహా ం.

8. రి వు బర తను ఇషట డటం: ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇఱల
అధాియు: “భి య బరత అయథ య రసవశం (ఈభలన్) ణో శభలనం.”

1

. ుయువేఱు ఫంగసయం ధభించటాతుి ఇయసాం ధయుం తుఱేదంచినథ.
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9. తన ల్ుక్ుల్ను కతృడుకోవటం భరి ము చె డు ల్ుక్ుల్ నుండి

జఞగ్ర తత డటం: ఆమన ఖుభిం చి ఆమన శషచయుడర ఔయు ఇఱల
యళభింఙాయు, “అఱలా హ్ న శుభించటంఱో యశ఼ఱుఱలా హ్ ( శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం )

ఖడు నే యసయు

తుభఖిఫై ఉండే యసయు; ళూయథ ఫై న భలటఱఱో కసఱం

కసద. ఆమన తన నభలజుఱన తృర డు గిం ఙే యసయు.

ఉధాూయసఱన ఔుథంఙే యసయు; తుయునే ద ఱు, అఔియ ఖఱ రజ ఱు,

యతంతేళుఱఔు ణోడపడటాతుకూ , యసభి అళశభసఱు తీయిటాతుకూ ఆమన
ఏధాడ఼ య నకసడే యసయు కసద.” ఇఫి ళి ఫాిన్.

10. ఆరధనల్ో ఎక్ుకవ సభమం గ్డటం: తృసథాఱు యసచితృత బే టంతగస
యశ఼ఱుఱలా హ్

( శఱా ఱలా షృ

అఱ ై ళి

ళశఱా ం )

భసతిర యే ల ఱోా

నభలజు

ఙే లే యసయతు ఆబె యౖస యథ మఱలా షృ అధాహ ఉఱేా ఖంఙాయు. అథ చ఼లహ
ఆయడు ఱల అధాియు, „తొ యొఔి ూభసవభసఱ, తుపఱతుింటి తూ
(ఔయే ల ఏఫై ధా ఉంటే యసటి న తుింటి తూ )

అఱలా హ్ క్షతంచి యే లహ ధా, ఒ

యశ఼ఱుఱలా హ్ తొభిం తగస ఎందఔు నభలజుఱు ఙే శో  ధాియు?‟ థాతుకూ
ఆమతుఱల జయసతఙాియు: „(థాతుకూ గసన) ధే న అఱలా హ్ ఔు ఔఽతజఞ త
చ఼నే థాశతుగస ఉండఔడథా?‟” ఫుకలభీ

11. ఓయుు, సహనం, సంమభనం: ఔయసభి కొందయు శషచయుఱు ర ళ ఔో
శఱా ఱలా షృ

అఱ ై ళి

ళశఱా ం

ళదే ఔు ళచిి, ఇయసాం లవ ఔభిం చటాతుి

తియశిభిం చిన థౌస్ ణె ఖ న ఴనహం చభతు అడు గసయు. అుడె రళ ఔో
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

ఙే తేఱు నై కె తిో యసయు అడు గి న యధంగస ఆ

ణె ఖ న ఴనహం చటాతుకూ ఫదఱు, ఆ ణె ఖ ఫే ఱు కొయఔు ఇఱల దఆ
ఙే యసయు: “ఒ అఱలా హ్! థౌస్ ణె ఖ ఔు శధాుయగ ం చ఼ుభు భభి ము
యసభి తు ఇయసాం దఖగ భి కూ ఙే యుిభు”
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12. సుందయ సవయూం: ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ర జ ఱందభి ఱో

అతూంత అందంగస ఉండే యసయతు ఆమన శషచయుఱు ధఽయఔభింఙాయు.
ఆమన ఖుభిం చి ఔ శషచయుడె ఇఱల ళభిణంఙాయు: “ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం

భలనళుఱఱో శఖట ఎతే
ో ఔయౌగి ఉండే యసయు. ఆమన

బుజాఱు యరసఱంగస ఉండే య . ఆమన తఱ యం టర ఔఱు ఆమన ఙె ళుఱ
కూరం థ ళయఔు ఉండే య . ఔయసభి ధే ధామనన నహం ఖల ళయణ ం దశో ఱఱో

చ఼యసన; (ఆ దశో ఱఱో) ఆమన ఔంటే అందఫై న ళూకూో తు ధే న
ఏధాడ఼ చ఼డఱే ద.” (ఫుకలభీ )

13. తృర ంచిక్ విషమలల్ై వై రగ్యం: ఈ జీయతంఱోతు శకలఱ ఖుభిం చి,
పోఖపాగసూఱ ఖుభిం చి ఆమన అశసఱు టిిం చఔుధే యసయు కసదతు
తుయౄనహంఙే అధే ఔ శంగనఱు ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం జీయతంఱో
ఔనఫడణాబ. ఇఫి భస్ఊద్ యథ మఱలా షృ అనహ ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు:

“యశ఼ఱఱలా హ్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఙా తొద డెఔుధే యసయు.

తుదర నండు ఱే చి నుడె, ఙా ఖుయుో ఱు ఆమన ఴభీ యంనై ఔనఫడే య .
అుడె ఫే త ఱల అధాిభు: „ఒ యశ఼ఱుఱలా హ్! తొ కొయఔు (తగి న )
ఔి తమలయు ఙే మ భంటాభస?‟ థాతుకూ ఆమన ఇఱల జయసతఙాియు,
„ఈ ర ంచం (శకం) ఖుభిం చి ధే ధం దఔు టిిం చకోయసయౌ? ధే న,

తన శయసభీ నై ఔ ఙె టి తూడఱో కొంఙెం యరసరంతి కొయఔు ఆగి , తన

ర మలణాతుి భుందఔు కొనయసగింఙే ఔ ఫాటయసభి ఱలంటి యసడు తు
భలతర ఫే . ‟” (అతిో భిు తీ )

అమ్ర తన్ అల్ యౘభి థ్ యథ మఱలా షృ అనహ ఉఱేా కన: „భయణానంతయం,
యశ఼ఱుఱలా షృ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం తన య నఔ ఫంగసయు ఱే ఔ యం డు

ధాణాఱు, భఖ ఱే ఔ ఆడ ఫాతుశఱు ళదఱ ఱే ద. అంతిభ దఴఱో తన
ళదే నని ణె ఱా టి ఔంచయ గసడు ద న, ఆముదాఱన భభి ము కొంత
శథ ఱలతుి ఔడా థానం ఙే లహ యే మ భతు ఆమన ఆథే యంఙాయు.‟ ఫుకలభీ .
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14. తుస్వయి  యతవం: శషల్ తన్ యసద్ యథ మఱలా షృ అనహ ఉఱేా కన: ర ళ ఔో
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

ణోటి యసభి ఖుభిం చి తననై ఔంటే ఎఔుిళ ఴర దధ

తీశఔుధే యసయు. “ఔయసభి యశ఼ఱుఱలా హ్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం నఔు
ఔ లో ీ ఔ ఫుభసే న ఫషౄఔభిం చినథ . అుడె ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం

తన శషచయుఱణో „ఫుభసే అంటే ఏతటల తొఔు ణె ఱుయస?‟ అతు

అడు గసయు. థాతుకూ యసయు „ణె ఱుశ, యశ఼ఱుఱలా హ్! అథ ధే మ ఫడు న

ళశో ంీ ఱోతు పాఖం (యౖసల్ ళంటి థ )‟. అుడె ఆ లో ీ ఇఱల అనిథ : „ఒ

యశ఼ఱుఱలా హ్! తొయు ధభింఙాఱతు ఈ యౖసఱున ధే ధే శవమంగస ధా

ఙే తేఱణో ధే రసన.‟ యశ఼ఱుఱలా హ్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం థాతుతు
లవ ఔభింఙాయు. ఆ కసఱంఱో అఱలంటి యౖసఱు ఆమనఔు ఎంణో అళశయఫై
ఉండు న థ . కొంతలే  టి తయుయసత, యశ఼ఱుఱలా హ్ శఱా ఱలాషృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం

థాతుతు ధభిం చి, తన ఇంటి నండు ఫమటి కూ భసగస, ఔ

శషచయుడె ఆమనణో ఇఱల అధాియు: „ఒ యశ఼ఱుఱలా హ్! తొ
యౖసఱున ధాకూ ళవండు , ధే న ణొడెఔుింటాన.‟ థాతుకూ యశ఼ఱుఱలా హ్
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

„శభై , అఱలగై ‟ అతు యౌకూ , ఆమన కొంతలే ు

అఔిడే ఔయుితు, భయఱ ఇంటి కూ య మీళయు. ఆ యౖసఱున భడచి,
తనన అడు గి న ఆ ళూకూో కూ ఇఙాియు.

శషచయుఱు అతతుతు భందయౌశ఼
ో ఇఱల అధాియు, „ఱే ద తు ఙె పడం
గసతూ, ళటిి ఙే తేఱణో ండం గసతూ ఙే మ యతు ణె యౌ ల , తూళు ఆమనన
ఈ యౖసఱు ఇళవభతు అడఖడం శఫఫుగస ఱే ద.‟ థాతుకూ ఆ ళూకూో ఇఱల
యౌకసడె: „అఱలా హ్ యసక్షు గస! ధే న చతుతృత బనుడె, ధా భఽతథే షం

థీ తు ఱో చటి ఫడాఱతు భలతరఫే ధే న థీ తు తు అడు గసన.‟ ” ఈ షథీ థ

ఉఱేా కఔుడె శషల్ ఇఱల అధాియు: „ఆ ళూకూో చతుతృత బనుడె, ఆ
యౖసఱు అతతు ఔపన్ గస యసడఫడుం థ .‟ ఫుకలభీ .
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15. అల్లా హ్ ై దృఢవిశవసం భరి ము ూరిత గ ఆధాయడటం: ర ళ ఔో
శఱా ఱలా షృ

అఱ ై ళి

ళశఱా ం

భభి ము

ఆమన

శషచయుఱు

శతూతియయసియుఱ నండు తీళర ఫై న భీ క్ష ఱు ఎదభొింట నిపటి కత ,
అంతిభ యజమం యరసవశఱథే అళుతేందతు భభి ము అఱలా హ్

యొఔి ఇయౖసి నయసయం ఇయసాం తపఔుండా యజమం యసద శోందతు

ఆమన ఎఱా ుపడ఼ యసభి కూ ఖుయుో ఙే లే యసయు. తభ ఇలళన ళథ యౌ,
భథీ ధాఔు ళఱశ య మళళ టుడె ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం భభి ము

అఫూ ఫఔర్ యథ మఱలా షృ అనహ ఱు ఔ ఖుషఱో థాగి ధాయు. భకసి
శతూతియయసియుఱు

ఆమన

అధేవ వణఱో

నఱుయై ుఱల

తభ

ఖూఢఙాయుఱన ంతృసయు. కొందయు ఖూఢఙాయుఱు యసయు థాఔుిని
ఖుషఔు ఎంత దఖగ యగస ళఙేి యసయంటే , అఫూ ఫఔర్ యథ మఱలా షృ అనహ ఔు

శపవి ం గస యసభి తృసథాఱు ఔనఫడయసగసబ. అుడె అఫూ ఫఔర్
యథ మఱలా షృ అనహ

ఇఱల అధాియు:“ఫే భు (థ఼ర్)ఖుషఱో ఉనిుడె,

ధే న భకసి భుఱహర ఔుఱ తృసథాఱన చ఼లహ , ఇఱల అధాిన. „ఒ

యశ఼ఱుఱలా హ్! ఔయే ల యసభి ఱో ఎళభెై ధా తభ తృసథాఱ యై ు ళంగి ణే ,
అతన భభుయౌి చ఼డఖఱడె‟. థాతుకూ యశ఼ఱుఱలాహ్ శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం

తృసట

„ఒ అఫూ ఫఔర్! అఱలా హ్ బే భూడయ యసతుగస తభణో

ఉని ఆ ఇదే భి (బదర త ) ఖుభిం చి తూళు ఏభంటాళు‟ అతు

అధాియు.” భులహా ం.
16. వతసల్యం
శఱా ఱలా షృ

భరి ము
అఱ ై ళి

దమలళుతవం:

ళశఱా ం

ర జ ఱందభి ఱో

కె ఱా ల

ర ళ ఔో

అతూంత దమలలైళుగస ర ళ భిోం ఙే యసయు.

న దే యసభి ణో ళూళషభిం ఙే తీయుఱోధే కసఔుండా, ఇథ చినినహ ఱా ఱణో
ళూళషభిం ఙే

తీయుఱో

ఔడా

రద భిశ తభబేూ థ .

ఉథాయషణఔు:

„అఫుల్ ఆస్ ఔుభలభెో అబన ఉభలభహ్ అధే లహ నహ ఱా న మళళ
ఎతే
ో ఔుతు యశ఼ఱుఱలా షృ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం నభలజు ఙే యసయు.
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ఆమన (యుఔఱో, శజాే ఱో) ళంగి న ుడె, ఆ లహ నహ ఱా న ధే ఱ నై
ఉంఙే యసయు

భభి ము

తుఱఫడు న ుడె

భయఱల

ఎతే
ో ఔుధే యసయు.‟ శళీ హ్ ఫుకలభీ .

ఆఫ న

మళళ

17. తురడంఫయతవం భరి ము సయళతవం: ఎఱా ుడ఼ ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం ,

ర జ ఱ కొయఔు యవమలఱన శఱబతయం ఙే మలఱతు

ర మ తిింఙే యసయు. ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇఱల అధాియు:

„ఎఔుిళ లే ు ళయఔు కొనయసగిం ఙాఱధే ఉథేధ ఴంణో ధే న నభలజు

చథ యంచటం తోదఱు న టాి న. కసతూ లహ నహ ఱా ఱ ఏడెు ఴఫే ం
యనగసధే , ఆ

లహ యసతు

డెతేంథే మో నధే

ఏడెు

ఆఱోచనణో,

భుగిం చియే యసన..‟ శళీ హ్ ఫుకలభీ .

ళఱన

అతతు

నభలజున

తయౌా

ఇఫింథ

తవయతవయగస

18. అల్లా హ్ టా బమబక్ుత ల్ు చూటం భరి ము అల్లా హ్ తుయి యంచిన
హదుద ల్ు దాటక్ుండా జఞగ్ర తత డటం: యశ఼ఱుఱలా హ్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం

ఇఱల అధాియు: „కోియసభి ధే న ఇంటి కూ తిభి గి ళచిినుడె,

ధా ఔి నై ఔ కయౄ
ి య ండె డు ఉండటాతుి ఖభతుంఙే యసడు తు .

తినటం కొయఔు థాతుతు ఙే తి ఱోతుకూ తీశఔుధే యసడు తు ; కసతూ, అథ థానం 1
యౄంఱో

ళచిినథే మో నతు

బమడు ,

థాతుతు

యసథ నంఱో) ఉంచి యే లే యసడు తు .‟ శళీ హ్ ఫుకలభీ .

భయఱ

(థాతు

19. ఉదాయంగ ఖయుుచే మ టం: అనస్ తన్ భలయౌక్ యథ మఱలా షృ అనహ ఇఱల

ఉఱేా ఖంఙాయు: “తనఔు ఏథెై ధా ఇళవభతు ఇయసాం లవ ఔభిం చిన ఏ ళూకూో తూ

1

. రళఔో శఱా ఱలాషృ అఱ ైళి ళశఱా ం భభిము ఆమన ఔుట ంఫం ఎఱలంటి

థానధభసుఱధైధా లవఔభించటాతుి అఱలాహ్ తుఱేదంచిధాడె.
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యశ఼ఱుఱలా షృ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఏధాడ఼ అడఖఱే ద. శభి ఔ థా,
అతన ఏథెై ధా అడు గి ణే తపఔుండా థాతుతు ఆమన అతతుకూ
ఇఙేి యసయు. (అుడే ఇయసాం లవ ఔభిం చిన) ఔ ళూకూో ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం

ళదే ఔు భసగస, ఆమన అతతుకూ భెండె కొండఱ భధూ

ఫే శో  ని గొభెర ఱ భందనంతటి తూ ఇచిి యే యసయు. ఆ ళూకూో , తన ర జ ఱ
ళదే ఔు య యళ, యసభి ఱో ఇఱల అధాిడె: „ఒ ధా ర జ ఱలభస! ఇయసాం
లవ ఔభించండు . భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం తెదభి ఔం ఖుభిం చి
అశసఱు

టిిం చకోతు

యసతు

ళఱే

(తన

ళదే

నని

శంద

అబతృత తేంథే మో నతు చింతించతు యసతుళఱే), ఙాఱల ఉథాయంగస థానం
ఇశో ధాియు.‟ ” భులహా ం.

ఇఫి అఫాిస్ యథ మఱలా షృ అనహ భల ఉఱేా కన: “ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం

ర జ ఱందభి ఱో

కె ఱా ల అతూంత

ఉథాయంగస

ర ళ భిోం ఙే యసయు.

యభథాన్ ధ ఱ ఱో జఫర బీల్ అఱ ై ళి శసఱలం న ఔయౌలహ న ుడె, ఆమన
ఇంకస ఎఔుిళ ఉథాయంగస రళ భిోం ఙే యసయు. యభథాన్ ధ ఱ ఱో ఆమన
జఫరబీల్

అఱ ై ళి శసఱలం న

ర తి భసతీర

ఔయౌలహ ,

కర్ఆన్

ఠిం చి

యతునహంఙే యసయు. ంఫడు న గసయౌ (ళయష ు తూటి ణో తుండు ఉని
ఫే గలఱ) ఔంటే ఎఔుిళ ఉథాయంగస యశ఼ఱుఱలా హ్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం ఉండే యసయు.” శళీ హ్ ఫుకలభీ .

అఫూ ధర్ యథ మఱలా షృ అనహ ఉఱేా కన: “భథీ ధా శభి ష దే ఱఱోతు షభసర
(అగిి యవత) తృసరంతంఱో ఔయసభి ధే న ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం ణో

తృసట

నడు శో ఼ , ఉషద్ యవతం ళదే ఔు ఙే యుఔుధాిభు.

అుడె ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం „ఒ అఫూ ధర్!‟ అతు నని

నహ ఱ ళగస, ధే న „ఇఔిడే ఉధాిన, ఒ యశ఼ఱుఱలా హ్!‟ అతు యౌకసన.
అుడె ఆమన ధాణో ఇఱల అధాియు „ఔయే ల ఉషద్ యవతభంత
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ఫంగసయం ధా ళదే ఉంటే , థాతుతు ధే న ఔి భసతిర ఱో ఱే థా భూడె

భసతేరఱఱో అఱలా హ్ భలయగ ం ఱో కయుి ఙే లేంత ళయఔు భభి ము థానం
ఙే లే ళ యఔు ధాఔు తఽనహో ఔఱుఖద. అుపఱఱో భుతుగి ఉనియసభి కూ

శయౘమంగస ఇఙేిందఔు, థాతుఱో నండు ఔ యండు భుఔిన
భలతర ఫే ధా దఖగ య ఉంచఔుంటాన‟” శళీ హ్ ఫుకలభీ .

జాతర్ తన్ అఫుే ఱలా హ్ యథ మఱలా షృ అనహ ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు: “ఏథెై ధా

ఇళవభతు తనన అడు గి న యసతుకూ ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ,
థాతుతు అతతుకూ ఇళవఔుండా తియశిభిం చఱే ద.” శళీ హ్ ఫుకలభీ .

20. సహకయం: ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం , తన నఱు ఙే మ భతు
తన శషచయుఱన ఆజాఞ నహంఙే భయౘభసజు కసద. కసతూ, తన శవంత
నఱన ఎఱా ుడ఼ ఆమధే శవమంగస ఙే శఔుధే యసయు. అంణే గసఔ

యసభూళి ఔ ఫాధూతఱు తుయవభిోం చటంఱో ఆమన ఇతయుఱఔు శయౘమ
డే యసయు ఔడా. తన ఔుట ంఫంణో ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఎఱల

ర ళ భిోం ఙే యసయతు ఔయసభి ఆబె యౖస యథ మఱలా షృ అధాహ న అడెఖగస,
ఆయడ ఇఱల యౌకసయు: „ఇంటి నఱఱో ఆమన తన ఔుట ంఫ

శబుూఱఔు శయౘమడే యసయు, ణోడాపట అంథంఙే యసయు. కసతూ, అథాన్
నహ ఱుు యనఫడగసధే , ఆమన (ఙే శో  ని తు తుయౌనహ ) నభలజుఱో
తృసఱచగ నట కొయఔు య యళతృత బే యసయు.‟

అల్ ఫభస తన్ ఆజబ్ ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు: “ఔందఔం (తరళువతేని)

భోజున, యశ఼ఱుఱలా హ్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం , తన చాతీ అంణా
దభుుణో ఔపఫడు తృత బే టంతగస భటిి తు మోశోండటం ధే న
చ఼యసన.” ఫుకలభీ .
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21. సతయశీల్త: ఆబె యౖస యథ మఱలా షృ అధాహ ఉఱేా కన: “అశణాూఱు యౌకై

ఖుణాతుి రళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఎఔుిళగస అశళిూంచ

ఔుధే యసయు. ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం శభక్షంఱో ఎళభెై ధా అఫదధ ం

ఙె నపహ నటా బణే , ఆ ళూకూో ణౌఫా (తృసర మయితం) ఙే శఔుధే ళయఔు,
ఆమన అతతుతు టి ఔుతు ఆనే యసయు.” అతిో భిు తీ .

ఆమన శతూయౕఱతన ఆమన ఴతేరళుఱు ఔడా ధఽయఔభింఙాయు.
ఇయసాం యొఔి ఆధాటి ఫదధ ఴతేర యై న అఫూ జషల్ ఇఱల అధాిడె:

“ఒ భుషభుద్! తూళు అశతూం ఱుఔుతేధాిళతు ధే న అనటం
ఱే ద. కై ళ ఱం తూళు తీశఔు ళచిిన థాతుతు భభి ము రజ ఱఔు తూళు
నహ ఱుుతుశో ని థాతుతు భలతర ఫే ధే న తుభసఔభి శో  ధాిన.”

కర్ఆన్ ఱో అఱలా హ్ ఇఱల ర ఔ టిం ఙాడె: (కర్ఆన్ ఆమతే యొఔి
పాయసనయసదం) “తుఴిమంగస (ఒ భుషభుద్) ఫే ఫ యుఖుదభు

– యసయు అంట ని భలటఱు తుని తపఔ యఙాభసతుకూ ఖుభి
ఙే యో స మతు. అబణే యసశో యసతుకూ యసయు అఫదధ భతు తుభసఔభి శో  నిథ
తుని

కసద.

కసతూ,

తుదయశధాఱధే ” . 6:33

ఈ

దవే
ి ఱు

తుభసఔభి శో  నిథ

అఱలా హ్

22. అల్లా హ్ తుయి యంచిన హదుద ల్ను గౌయవించటం భరి ము ఎల్ా ుుడూ
భధేయ భలరా తుి ఎనుిక్ునే వయు: ఆబె యౖస యథ మఱలా షృ అనహ ఉఱేా కన:
“భెం డె యవమలఱఱో ఏథయ ఔథాతుతు ఎంచకోళఱలహ ళచిినుడె, ఆ

భెం డుం టి ఱో రళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఔయే ల అథ తృసకసయూం
కసఔతృత బనటా బణే , శఱబఫై న థాధేి ఎనిఔుధే యసయు. ఔయే ల

అథ (శఱబఫై న యవమం) తృసకసయూం అబనటా బణే , ఆమన

థాతుకూ ఙాఱల ద఼యంగస ఉండే యసయు. అఱలా హ్ యసక్షు గస! ఆమన
శవమంగస తనకోశం ఏధాడ఼ ఖథీ యుికోఱే ద. అబణే ర జ ఱు
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అఱలా హ్ తుయణ బంచిన భి త తేఱు భభి ము షదే ఱు థాటి న ుడె

ఆమన ఆఖర షో దఖుర ఱబేూ యసయు భభి ము ఆఱలంటుడె (అఱలా హ్
కొయఔు) ఆమన ఖథీ యుిఔుధే యసయు.” ఫుకలభీ షథీ థ ఖరం థం.

23. ఆహాా దక్యమై న చియునవువ: అఫుే ఱలా హ్ తన్ అల్ యౘభి థ్ ఇఱల
ఉఱేా ఖంఙాయు: “ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఔంటే ఎఔుిళగస
చియునళువ నళువత ఉండే ళూకూో తు ధే న చ఼డఱే ద” అతిో భిు తీ

24. తుజఞయతీ, విశవసతూమత భరి ము నభమక్ం: తుజాబతీ యవమంఱో

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఎంతగస ర లహ థధ ఙెంథాయంటే , ఆమనఔు

ఫళి యంఖ ఴతేర ళుఱ ై న భకసి భుఱహర ఔుఱు (ఫషృథెై యసభసధఔుఱు)

తభ యఱుయై న ళశో ళుఱన ఆమన ళదే ధే బదర యచఔుధే యసయు.
భకసి

భుఱహరఔుఱు

ఆమనన

దభసీవఱలడటం,

ఆమన

శషచయుఱన ళింలహం చటం భభి ము యసభి ఇలళ నండు యసభి తు
ఫమటఔు య లళగొటి డం ళంటి య అద ఔం ఙే యసయు. అందఔు గసన
ఆమన భథీ ధాఔు ళఱశ య లళటం జభి గి న థ . ఆ శభమంఱో ఆమన

తుజాబతీ భభి ము యఴవశతూమత శపవి ం గస భీ క్షుంచఫడుం థ . తన
ళదే

రజ ఱు

నభుఔంణో

ఉంచిన

ళశో ళుఱన

యసటి

యసటి

మజభలనఱఔు అపగిం ఙేందఔు యఱుగస, భథీ ధా ళఱశన భూడె
భోజుఱు యసబథా యే శకోభతు ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం , తన
చిధాిని ఔుభలయుడెై న అయ్ యథ మఱలా షృ అనహ న ఆజాఞ నహంఙాయు. 1

ఆమన తుజాబతీతు తుయౄనహం ఙే భభొఔ ఉథాషయణ షృథెై త మలహ్

శంద డంఫడు ఔ ఱో ర ద భిశతభబూంథ . ఆ డంఫడు ఔ ఱో „ఎళభెై ధా

1

. ఇఫి ళియౖసమ్ యచించిన రళఔో శఱా ఱలాషృ అఱ ైళి ళశఱా ం జీయత చభిత,ర 1ళ ఖరంథం

నేజీ 493 (అయతె పావఱోతు ఖరంథంఱో)
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ళూకూో ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం న ళథ యౌ భకసి కభెై ఱ ముఱ

ళదే ఔు ఙే భి ణే , అతతుతు యసయు ఆమనఔు యసశ ఙే మ యు. అబణే
ఎళభెై ధా ళూకూో భకసి ళథ యౌ భులహా ంఱ ళదే ఔు ఙే భి ణే , యసయు అతతుతు
భకసియసశఱఔు యసశ ఙే మ ళఱలహ ఉంథ .‟ అధే వయతేఔు ఆమన

అంగీ ఔ భింఙాయు. ఇంకస ఆ శంద డంఫడు ఔ యౌఖంచఫడఱేద. అుడె,

అఫూ జందల్ ఇఫి అభర్ అధే భులహా ం, భకసి కభెై ఱ ముఱ నండు

ఎఱలగోఱల తనహపంచఔుతు, ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ళదే ఔు ళచిి,
ఆమనణో ఉని శషచయుఱఱో ఔయౌలహ తృత మలయు. అబణే , తభ భధూ

అుడే జభి గి న శంద డంఫడు ఔ న గౌయయంచభతు భభి ము తభ

దఖగ య నండు తృసభి తృత బన ళూకూో తు తభఔు యసశ ఙే మ భతు, భకసి
భుఱహరఔుఱు రళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం న కోభసయు. అుడె రళ ఔో
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

అతతుణో ఇఱల అధాియు: “ఒ అఫూ జందల్!

శషనం ళళిం చ. శషధాతుి ర యసథంచభతు అఱలా హ్ న యే డెకో.
అఱలా హ్ తపఔుండా తూఔు భభి ము ళింలహం ఫడెతేని యసభి కూ

శయౘమం ఙే యో స డె భభి ము తొ భి లథ హ తితు శఱబం ఙే యో స డె. భల
భధూన ఇుడే డంఫడు ఔ జభి గింథ . యసభి కూ ఫే భు నభుఔథయర షం

ఙే మ దఱుికోఱే ద, యసభి తు ళంచింఙే ఱల ర ళ భిోం చదఱచకోఱే ద.”
ఫై ష ఖీ ఖరంథం.

25. ధెై యయభు భరి ము శౌయయభు: అయ్ యథ మఱలా షృ అనహ ఉఱేా కన: “తొయు
ఆమనన ఫదర్ ముదధ ం భోజున చ఼లహ ఉండళఱలహంథ ! (ముదధ

తీళరత ఔు బమడు ) ఫే భు యశ఼ఱుఱలా హ్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

య నఔ ఴయణు తీశఔుధాిభు. భల అందభి ఱో కె ఱా ల ఴతేర ళుఔు అతి
ఙే యుళఱో ఉండు న థ ఆమధే . ఆ భోజున, యశ఼ఱుఱలా హ్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం

భల అందభి ఱో కె ఱా ల అతూంత ఎఔుిళగస దెై యూయసషయసఱు

చ఼తృసయు.” అషుద్.
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భలభూఱు భి లథ హ తేఱఱో ఆమన దెై యూయసషయసఱు – అనస్ తన్
భయౌక్ యథ మఱలా షృ అనహ ఉఱేా కన: యశ఼ఱుఱలా షృ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం

ర జ ఱందభి ఱోకె ఱా ల అతూంత ఉతో భుఱు భభి ము అతూంత

దెై యూయసషయసఱు

ఖఱయసయు.

ఔభసతిర

భథీ ధాఱో

యంణెై న

ఴఫే ం

యనఫడయసగిం థ . ర జ ఱు బమఔంనహ తేఱ ై , థాతు ఖుభిం చి ణె ఱుశ
కోళటాతుకూ భసతిర యే ల ఱో ఆ యంణెై న ఴఫే ం ళశో ని థ ఴ యై ుఔు
ఫమఱుథే భసయు. అబణే యసభి కూ భలయగ ంఱో, ఆ ఴఫే ం ళశో ని ఙోట
నండు

ర భలదఫే తొ

ఱేద ధే

యవమలతుి

ధఽయఔభిం చఔుతు,

యశ఼ఱుఱలా హ్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం భయయౌ ళశ఼
ో ఎదయమలూయు.
ఆమన తన ఙే తి ఱో ఔతిో టి ఔుతు, అఫూ తఱలహ ఔు ఙెంథ న ఖుయరంనై ,

ఖుయర ు జీన ఔడా ఱే ఔుండాధే యసవభీ ఙే శో ఼ ఔనఫడు ధాయు. ఆమన

ర జ ఱణో „బమడళదే ! బమడళదే !‟ అతు ఱుఔుత, యసభి కూ
దెై భసూతుిఙాియు.” ఫుకలభీ .

యసదాయణంగస ఇఱలంటి భి లథ హ తేఱఱో; ఇతయుఱు ఎళభెై ధా భుందఔు
య యళ, ఆ బమంఔయ ఴఫే ం ఖుభిం చి యసఔఫు ఙే లహ ళయసో భై మో నతు
తుభీ క్షుం చనటా

ఆమన

తుభీ క్షుం చఔుండా,

ఆ

ఴఫే ం

ఖుభిం చి

ణె ఱుశకోళటాతుకూ ఆమధే శవమంగస దెై యూంణో భుందఔు య మీళయు.

26. సహజమై న తడి మం భరిము సచ్ఛీల్త: అఫూ అమూూబ్ అల్
అధాసభీ ( యథ మఱలా షృ అనహ ) ఉఱేా కన: యశ఼ఱుఱలా హ్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం

ఇఱల అధాియు:“ర ళ ఔో ఱ అఱయసటా ఱోతుయ ధాఱుఖు (ఱక్షణాఱు);

1. శచ్ఛఛఱత; 2. శఖంధ దర యసూఱ యసడఔం; 3. లహ యసక్ యసడఔం (లహ యసక్
అధే ంటి ుఱా యసడఔం); భభి ము యయసషం” అతిో భిు తీ .

ఆబె యౖస యథ మఱలా షృ అధాహ ఉఱేా కన: “ఫళి వి ే భుగి లహ న తయుయసత
భి య దధ భళటాతుకూ ఙే లే యసినం ఖుభిం చి రళ ఔో శఱా ఱలాషృ అఱ ై ళి
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ళశఱా ం న

ఔ లో ీ ర యించింథ . థాతుకూ రళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

ఇఱల అధాియు: „ఔశ఼
ో భి శఖంధం ూలహ న ఖుడడ భుఔిణో శవమంగస
భి య దధ యచకో.‟ ఆ తయుయసత ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం
తడు మంణో తన భుకం తిర ుపఔుధాియు. ఆబె యౖస యథ మఱలా షృ అధాహ
ఇంకస ఇఱల అధాియు: „ఆ లో ీతు ధా దఖగ యఔు ఱలఔుితు, ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం

భలటఱన ఆఫ ఔు శపవి ం గస యళభింఙాన‟” ఫుకలభీ

27. వినభర త , అణుక్ువ: యశ఼ఱుఱలా హ్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం అతూంత

అణుఔుళ ఔయౌగి ఉండు , ఙాఱల యసథా ల థాగస ఉండే యసయు. ఆమన ఎంత
యసథా ల థాగస ఉండే యసయంటే , ఔయే ల ఎళభెై ధా కొర తో ళూకూో భలహి దఱో
ర యే యంచి, శయౘఫాఱణో ఔయుితు ఉని ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం
దఖగ యఔు శతొనహం చిధా, అఔిడ ఔయుితు ఉని యసభి ఱో నండు ర ళ ఔో

భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం న ఖుభిోం చఱే ఔ తృత బే యసడె. అనస్

తన్ భలయౌక్ యథ మఱలా షృ అనహ ఉఱేా కన: “ఔయసభి యశ఼ఱుఱలా హ్
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ణో

తృసట ఫే భు భలహి దఱో ఔయుితు ఉండగస,

ఔ ళూకూో తన ంట నై భల దఖగ యకూ ళఙాిడె. ఆ ంట న ణార డెణో
ఔటిి యే లహ , భభుయౌి ఇఱల అడు గసడె, „తొఱో భుషభుద్ అంటే
ఎళయు?‟ అుడె యశ఼ఱుఱలా హ్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం శషచయుఱ

భధూ ఉధాియు. శషచయుఱు ధే ఱ నై ఔయుితు ఉండగస, ఆమన

ఔయై ు యసయౌ ఉధాియు. ఫే భు ఆ ఱా యసలహ కూ , „అథ గో! ధే ఱ నై యసయౌ
ఉని ఆ ణె ఱా టి ఆమన‟ అతు చ఼నహంఙాభు. ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం ,

తన శషచయుఱ ఔంటే తేనింగస ఔనఫడే యసయు కసద.”

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం తెదర జ ఱఔు, అఔియఖఱయసభి కూ భభి ము
యతంతేళుఱఔు శయౘమడటంఱో య నకసడే యసయు కసద. అనస్ తన్

భయౌక్ యథ మఱలా షృ అనహ ఉఱేా కన: “ఔయసభి భథీ ధాయసశఱఱో నండు
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కొథే గస నహ చిి ఉని ఔ భళి ల , ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ణో ఇఱల
అనిథ : ‟ఔ యవమం ఖుభిం చి ధే న తభుయౌి (శయౘమం)
అడగసఱనఔుంట ధాిన.‟

ఆమన

ఆఫ

కోభి న

శయౘమలతుి

అంథంఙాయు భభి ము ఆఫ అళశభసఱు ూభిో ఙే లహ ధాయు.” ఫుకలభీ .

28. క్యుణ భరి ము దమ: అఫూ భస్ఊద్ అల్ అధాసభీ యథ మఱలా షృ
అనహ

ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు: “ ఔ ళూకూో ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

ళదే ఔు ళచిి ఇఱల అధాిడె: „ఒ యశ఼ఱుఱలా హ్! అఱలా హ్ యసక్షు గస!
ధే న పజర్ నభలజు ఙే మ ఱేద ఎందఔంటే పఱలధా పఱలధా (ఇభలం)
శథీ యఘ ఫై న నభలజు చథ యయసో యు.‟ ఉఱేా కఔుడె ఇఱల ణె యౌ తృసయు :

„ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం అంత కోంగస ఉనూలహం చడాతుి ధే న
ఎనిడ఼ చ఼డఱే ద‟. ఆమన శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇఱల అధాియు:

„ఒ ర జ ఱలభస! ర జ ఱన (ఇయసాం నండు ) ఫమటఔు ణోఱే యసయు,
తుఴిమంగస తొఱో కొందయు ఉధాియు! ఔయే ల తొయు ర జ ఱన

నభలజు చథ యశోంటే , నభలజు శభమలతుి తృర డు గిం చఔండు . తొ
య నఔ నభలజు చథ యే యసభి ఱో ళఽదధ ఱు, ఫఱళీ నఱు భభి ము
ర ణేూ ఔ అళశభసఱు ఔయౌఖునియసయు ఔడా ఉంటాయు.‟ ” ఫుకలభీ .

ఔయసభి ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం తన భనళడు తు చ఼డటాతుకూ
య యళ, ఔలళతూలైళ న టి ఔుధాియు. “చతుతృత తేని నహ ఱా యసతు ళదే ర ళ ఔో
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

ఔయుిధాియు. నహ ఱా యసతు ఔలైళ భసలళఱల

ఖడడ ఔటాి బ. అథ చ఼లహ న యశ఼ఱుఱలా షృ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఔలళ
నండు తూలైళ ర ళ ళిం చయసగసబ. అథ చ఼లహ యసద్, „ఇథే త టి ఒ
ర ళ కసో ?‟ అతు అనగస, ఆమన ఇఱల అధాియు: „భషో నితేడెై న

అఱలా హ్, తన థాశఱ భనశసఱఱో శఽఱహిం చిన దమ, జాయౌ ఇథ .
ఎళభెై ణే ఇతయుఱనై దమ చ఼ుణాభో, తుజంగస అఱలా హ్ యసభి నై దమ
చ఼ుణాడె.‟ ” ఫుకలభీ .

53
అల్లా హ్ యొక్క ర వ క్త భుహభమద్ సల్ా ల్లా హృ అల్ ై హి వసల్ా ం

29. సహనం భరి ము ఓయుు: అనస్ తన్ భయౌక్ యథ మఱలా షృ అనహ ఇఱల
ఉఱేా ఖంఙాయు:“„ఔయసభి ధే న యశ఼ఱుఱలా హ్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ణో

తృసట నడెశోండు ధాన. అుడె ఆమన ఖయుకెై న అంచఱణో ఉని
ఔ మభతూ నై ఖుడడ ధభిం చి ఉధాియు. ఔ ఱా యసలహ ఆమన
నై ఖుడడ న టి ఔుతు, ఖటిి గస ఱలగసడె. ధే న ఆమన ఫ డ ర ఔిన
చ఼యసన. ఖటిి గస ఱలఖటం ళఱన నై ఖుడడ యొఔి ఖయుఔు అంచఱు

ఆమన ఫ డనై శపవి ఫై న ఖుయుో ఱు ళదఱటం ఔనఫడుంథ . ఆ

ఱా యసలహ „ఒ భుషభుద్! అఱలా హ్ తూఔు ర యసథంచిన శందఱో
నండు కొంత ధాకూ ళువ‟ అధాిడె. థాతుకూ యశ఼ఱుఱలా హ్ శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం

చియునళువణో ఆ ఱా యసలహ యై ు చ఼లహ , అతతుకూ కొంత

(శంద) ఇళవభతు ఆజాఞనహం ఙాయు.‟ ” ఫుకలభీ .

ఆమన శషధాతుకూ భభో ఉథాషయణ - మూద ండు తేడె జెై ద్ తన్
శనహ్ యొఔి ళఽణాోంతం: యశ఼ఱుఱలా హ్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం నఔు

జెై ద్ అుప ఇఙాియు. అుడె జభి గి న ళఽణాోంణాతుి జెై ద్ శవమంగస

ఇఱల ణె యౌ తృసయు, “అుప యసశ ఙే మ ళఱలహ న ఖడెళుఔు భెం డె ఱే ఔ
భూడె భోజుఱఔు భుంద, యశ఼ఱుఱలా హ్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

అధాసయుఱఱోతు ఔ ళూకూో అంతూకూర మ ఱఱో తృసఱచగ ధాియు. ఆమనణో
తృసట అఫూ ఫఔర్, ఉభర్, ఉతాున్ భభి ము కొందయు శయౘఫాఱు
ఔడా ఉధాియు. జధాజ నభలజు చథ యంచిన తయుయసత ర ళ ఔో
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

ఔ గోడ దఖగ య ఔయుిధాియు. అుడె ధే న

ఆమనన శతొనహం చి, ఆమన దశో ఱ అంచఱణో ఆమనన ఖటిి గస
థ త టి ఔుతు, ఆమన యై ు తీక్షణంగస చ఼శ఼
ో , ఇఱల అధాిన:

„ఒ భుషభుద్! తొయు ధా అుప తీయిభస? అుప తీయిటంఱో
అఫుే ల్ భుతో యౌబ్ ళంఴం ఆఱశూం ఙే మ టాధేి ధే న ఎయుఖున.‟ ”
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ఆ తయుయసత ధే న ఉభర్ తన్ కణాో బ్ యథ మఱలా షృ అనహ యై ు చ఼డగస

– అతతు ఔలైళ కోంణో ఎయర గస ఉతి తృత బ ఉధాిబ. అతన ధా
యై ు చ఼లహ , ఇఱల అధాియు, „అఱలా హ్ యొఔి ఴతేర యస! తూళు అఱలా హ్

యొఔి రళ ఔో ణో ఈ యధంగస భలటాా డెణాయస భభి ము ఈ యధంగస
ర ళ భిో యో స యస? ఎళభెై ణే ఆమనన శతూంణో ంనహ ధాభో ఆమన యసక్షు గస,

శవయగ ళధాఱఱో రయే యంచఱే ధే మో నధే బమఫే ఖనఔ ధాఱో ఱే ఔ తృత ణే ,
ధే తూ తృసటి కూ ధా కడగ ంణో తూ తఱనభి కూ యే లహ ఉండే యసడు ధే . ‟ ర ళ ఔో
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

ర రసంతంగస భభి ము తుఴిఱంగస ఉభర్ యై ు

చ఼శ఼
ో , అతతుణో ఇఱల అధాియు, „ఒ ఉభర్! తూళు భలఔు ఫే ఱ ై ధా
శఱయౘ ఇళవళఱలహంథ తృత బ, తూయే తుప ఙే యో స యస. ఒ ఉభర్!

అతతుతు తీశఔుతు య యళ, అతతు అుపన అతతుకూ ఙె యౌాం చ. తూళు
అతతుతు బమన టిి నందఔు గసన, అతతుకూ అుపణో తృసట

20

యసఅఱు (తఔం) అదనంగస ఇళువ.‟

జెై ద్ ఇంకస ఇఱల అధాియు: „ఉభర్ ధాణో తృసట ళచిి, అుప ఙె యౌాం చి,
అదనంగస 20యసఅఱ కయౄ
ి భసఱు ఇఙాియు. ధే న అతతుణో „ఇథే త టి ? ‟
అతు అడు గసన. థాతుకూ అతన „ధే న తుని బమ న టిి నందఔు
గసన,

థీ తు తు

అదనంగస

తూకూ ళవభతు

యశ఼ఱుఱలాషృ

నని

ఆథే యంఙాయు.‟ అుడె జెై ద్ , „ఒ ఉభర్! ధే ధ ళ భి ధో తూఔు ణె ఱుయస?‟

అతు ర యించగస; ఉభర్, „ఱే ద, తూయ ళ భి యో ధాఔు ణె యౌ మద.‟ అతు

జయసతఙాియు. థాతుకూ జెై ద్ ఇఱల అధాియు: „ధే న జెై ద్ తన్ శనహ్
న‟. అథ యతు ఉభర్ „తూళు యతెియస (మూదఱ ండు తేడు యస)?‟
అతు అడు గసయు. థాతుకూ జెై ద్ „అళున, ధే న ఆ యతెిధే ‟ అతు

జయసతఙాియు. ఆ తయుయసత ఉభర్ అతతుతు „తూళు యశ఼ఱుఱలా హ్ ణో

ఎందఔు అఱల ర ళ భిోం ఙాళు భభి ము ఆ యధంగస భలటాా డు ధాళు?‟
థాతుకూ జెై ద్ ఇఱల జయసతిఙాియు, „‟ఒ ఉభర్! ధే న యశ఼ఱుఱలా హ్
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భుకంఱో రళ ఔో తవు

చియౘిఱతుింటి తూ ఖుభిోంఙాన –

భెం డె

చియౘిఱు తప. తోదటి థ – ఆమన శషనం ఖుభిం చిన చిషిం -

ఆమన కోతృసతుి ఆమన ర రసంతత అద ఖతశోంథ . భెం డళథ –
ఆమనణో ఎంత ఎఔుిళ ఔఠి నంగస రళ భిో లేో , ఆమన అంతఔంటే

ఎఔుిళ దమ భభి ము ఒయుప చ఼ుణాయధే చిషిం. ఇుడె ధే న
ఆ భెం డుం టి తు ఔడా భీ క్షుం చఔుధాిన. ఒ ఉభర్! „అఱలాహ్ బే ధా
ర బుళు, ఇయసాం బే ధా ధయుం భభి ము భుషభుద్ ధా ర ళ ఔో ‟ అతు

ధే న అంగీ ఔ భి శో  నిథాతుకూ తుని యసక్షు గస ఙే శో  ధాిన. అంణే గసఔ ధా
శందఱో శఖపాగసతుి - భథీ ధాఱోతు శంనిళంతేఱఱో ఔడు తు -

ధే న అఱలా హ్ భలయగ ం ఱో భులహా ంఱఔు థానం ఙే శో  ధాిన.” థాతుకూ

ఉభర్ ఇఱల అధాియు, „తూళు తూ శందన భులహా ంఱందభి కత ంచి
న టి ఱే ళు. కసఫటిి „ధే న థాతుతు భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

శషచయుఱఱో కొందభి కూ ంచి న డణాన‟ అతు తూళు ఱుఔు‟.

అుడె జెై ద్ „ధే న కొందయు భులహా ంఱఔు ంచి న డణాన‟ అతు
అధాియు. జెై ద్ భభి ము ఉభర్ – ఇదే యౄ ఔయౌలహ యశ఼ఱుఱలా హ్
శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

ళదే ఔు తిభి గి ళఙాియు. అుడె జెై ద్ ఆమనణో

„ధే న యసక్షతశో ధాిన – కై ళ ఱం అఱలా హ్ తప, ఆభసదం
ఫడటాతుకూ

అయుహ డెై న

యసడె ళ డ఼

ఱే డె

భభి ము

భుషభుద్

శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం అఱలా హ్ యొఔి థాశడె భభి ము

ఆమన యొఔి శంథే ఴ షయుడె.‟ అతన ఆమనన ర ళ ఔో గస
యఴవలహంఙాయు భభి ము అధే ఔ ముథాధ ఱఱో తృసఱచగ ధాిడె భభి ము

తఫూక్ ముదధ ం ఱో ఴతేరళుణో తృత భసడెత యయభయణం తృర ంథాయు –
అఱలా హ్ జెై ద్ నై దమ చ఼ుగసఔ!‟ ఇఫి ళి ఫాిన్ ఖరం థం.
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ఆమన యొఔి క్షభలఖుణాతుి భభి ము లహథ యణావతుి శ఼చింఙే భభొఔ
గొప

ఉథాషయణ

భకసి

యజమం

ద఼ఱహం చిన,

యౘతు

–

తయుయసత

ఆమన

భకసియసశఱన క్షతంచి, ళథ యౌన టి టం. తనన భభి ము తన
శషచయుఱన

ఎంణో

ఔయౌగిం చిన

భభి ము

ళిం లహం చిన భకసియసశఱన భకసి నండు య లళగొటేి శళభసణ ళకసఴం

ఱతేంచిధా, ఆమన యసభి తు ఔఙోట జభఙే లహ , యసభి ణో ఇఱల అధాియు:

„తభుయౌి ఏత ఙే యో స నతు తొయు అనఔుంట ధాియు?‟ థాతుకూ యసభి ఱల
జయసతఙాియు: „తొయు భలఔు కై ళ ఱం ఫే ఱు భలతరఫే ఙే యో స యు

ఎందఔంటే తొయు దమలభముఱు భభి ము దమణో తుండు న
యత దయుఱు భభి ము దమణో, ఔయుణణో తుండు న ఫంధళుఱు!‟
అుడె ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం యసభి ణో ఇఱల అధాియు:
„య లళండు – తొయు శవతంతేరఱు (ముదధ కెై థీ ఱు కసద). తొయు కోభి న
యధంగస ఙే లే లేవ చఛ తొఔుంథ .‟ ఫై ష ఖీ ఖరంథం.
30. ఓయుు,సహనం:
శషధాతుకూ

యశ఼ఱుఱలాహ్

భలయునే యు.

శఱా ఱలా షృ

ర ళ ఔో గస

అఱ ై ళి

ళశఱా ం

ఎంచకోఫడఔ

ఒయుప,

ూయవం,

యఖర యౘ భసధనఱఱో భభి ము అతుి యకసఱ తృసు నఱఱో భుతుగి

ఉని తన రజ ఱణో ఆమన ఎంణో శషనంణో ళూళషభిం ఙాయు.
ర ళ ఔో గస ఎంచకోఫడు న తయుయసత, తననై భభి ము తన శషచయుఱనై
భకసి

కభెై ఱ ముఱు

ఙే లహ న

ద఼వణఱన

భభి ము

న టిి న

ళిం శఱన ఆమన ఒయుపణో ఎదభొింటృ, శషనం చ఼తృసయు.

అంణే గసఔ భథీ ధాఱోతు ఔట ఱ ద఼వణఱన ఔడా ఆమన ఒయుపణో

భభి ము శషనంణో బభిం ఙాయు. తన అతతంగస నేర తంచిన పాయూ

కథీ జా భభి ము తౄసతిభల తప నహ ఱా ఱందయౄ తన ఔలళ ఎదటే
చతుతృత బనుడె

ఆమన

శషనం

ఔఠి నంగస

భీ క్షుం చఫడుం థ .

ఆమన చిధాినిఱు షంజా భభి ము అఫూ ణాయౌబ్ ఱు ఔడా
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ఆమన ఔలళ ఎదటే చతుతృత మలయు. ఈ కూా వి భి లథ హ తేఱన రళ ఔో
శఱా ఱలా షృ

అఱ ై ళి

ళశఱా ం

ఒనహ ఔ ణో, శషనంణో ఎదభొితు, థీ తు కూ

ఫదఱుగస కై ళ ఱం అఱలా హ్ నండు భలతరఫే రతి పఱలతుి ఆయంచిధాయు.
థీ తు ఖుభిం చి అనస్ తన్ భలయౌక్ ( యథ మఱలా షృ అనహ ) ఇఱల అధాియు:
“ఔభుభి  తు ఙే లే అఫూ లై ఫ్ ఇంటి ఱో ఫే భు ర ళ ఔో ( శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం )ణో

తృసట రయే యంఙాం. అఫూ లై ఫ్ పాయూ, ఆమన ( శఱా ఱలా షృ

అఱ ై ళి ళశఱా ం )

ఔుభలయుడెై న ఇఫార ళీం ఔు తృసయౌఙేి థాబీగస ఉండు న థ .

అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో ( శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ) తన ఔుభలయుడు తు

నై కె తిో , యసశన చ఼లహ , భుథాే డు ధాయు. కొంఙెం లే  టి తయుయసత ఆమన
భయఱ తన ఔుభలయుడు ళదే ఔు య యళ చ఼డగస, అతన చతుతృత త

ఔతునహంఙాడె. అథ చ఼లహ న రళ ఔో ( శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం )ఔు ఔతూిలైళ

ఆఖఱేద. అుడె అఫుే యర యౘున్ ఇఫి ఓఫ్ ( యథ మఱలా షృ అనహ ) ఇఱల
అధాియు: „ఒ యశ఼ఱుఱలా హ్! తొయు ఔడా ద:ఖశో ధాిభస!‟ థాతుకూ
ర ళ ఔో ( శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ) ఇఱల అధాియు: „ఒ ఇఫి ఓఫ్! ఇథ

ఔ కసయుణూం. ఆ తయుయసత ర ళ ఔో ( శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ) ఇంకస

ఎఔుిళ ఔతూిలైళ కసయుిత, ఇఱల అధాియు: „ఔలైళ ఔతూిలళన
ళభిష శో  ధాిబ, భనశస ద:కంణో ఫయుయైం థ భభి ము ఫే భు భన
ర బుళు ఇవి డే ఱుఔుఱు భలతర ఫే ఱుఔుణాభు. తూ ఙాళుఔు
ఫే భు చింతిశో ధాిభు, ఒ ఇఫార ళీం !‟ ” ఫుకలభీ షథీ థ ఖరం థం.

31. ధయమం భరి ము నాయమం: తన జీయతంఱోతు ర తి యవమంఱోన఼
భభి ము ఇయసా తొమ ఆథే రసఱు అభఱు యచటంఱోన఼ అఱలా హ్
ర ళ ఔో ( శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ) ధయుంగస భభి ము ధాూమంగస

ర ళ భిోం ఙే యసయు. థీ తు ఖుభించి ఆబె యౖస ( యథ మఱలా షృ అధాహ ) ఇఱల
ఉఱేా ఖంఙాయు: “ఫన఼ భఴ఼
ి మ్ ణె ఖ ఔు ఙెం థ న ఔ లో ీ , థర ం ఖతనం
ఙే లహ న యవమం ఖుభిం చి (యక్ష నండు తనహపంచటాతుకూ ) కభెై ఱ ముఱు
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అతుి ర మ ణాిఱు ఙే మ యసగసయు. యసయు తభఱో ణాభు „అఱలా హ్
యొఔి రళ ఔో ( శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ) ళదే ఆఫ ఖుభిం చి ఎళయు
లహ తౄసయశ ఙే మ ఖఱయు?‟ అతు రయించఔుధాియు. చిళభి కూ „ఈ

యవమం ఖుభిం చి అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో ( శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం )ణో
భలటాా డఖఱ దెై యూం, ఆమనఔు అతూంత నహర మ ఫై న ముళఔుడె
ఉయసభల ఇఫి జెై ద్ తప భభె ళ యు ఙే మ ఖఱయు‟ అతు యసభి ఱోతు

కొందయు అధాియు. అుడె ఆఫ ఖుభిం చి ఉయసభల అఱలా హ్ యొఔి
ర ళ ఔో ( శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ) ళదే ర యో స యంచగస, ఆమన „ఒ

ఉయసభల! అఱలా హ్ యదంచిన యక్షఱ యవమంఱో తూళు ఔయౌపంచ
ఔుంట ధాియస?‟

అతు యౌకూ , ఱే చి తుఱఫడు ఇఱల ఉనూలహం ఙాయు:

„తభఱోతు ఉనితేఱఱో ఎళభెై ధా థర ం ఖతనం ఙే లహ న ుడె యసభి తు

(యక్షుం చఔుండా) ళథ యౌయే మ డం భభి ము ఔయే ల నే ద యసయు భభి ము

ఫఱళీ నఱు థర ం ఖతనం ఙే లేో , యసభి తు యక్షుం చడం ళఱన తొ ఔంటే
భుంద ఖతించిన రజ ఱు ధాఴనం ఙే మ ఫడు ధాయు. అఱలాహ్ యసక్షు గస!

ఔయే ల భుషభుద్ ఔుభలభెో (ధా ఔుభలభెో ) అబన తౄసతిభల
థర ం ఖతనం ఙే లేో , ధే న ఆఫ ఙే తేఱు ఔడా నభి కూ యే యో స న‟” ఫుకలభీ .

అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో ( శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ) ధయుంగస భభి ము
ధాూమంగస ళూళషభింఙే యసయు. తృర యతృసట న ఔయే ల ఆమన ఎళభి కెై ధా
యౘతు ఔయౌగి లేో , శవమంగస యసభి తు తననై రతీ కసయం తీయుికోళటాతుకూ

అనభతింఙే యసయు. ఉలై ద్ తన్ షృథెై ర్ ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు: “ఔయసభి
అధాసయుఱఱోతు ఔ ళూకూో ర జ ఱణో భి యౘ యసఱలడెత, యసభి తు

నయవశోండగస, ర ళ ఔో ( శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ) అతతు శతొం నండు
య లైత, అతతుతు తన ఙే తి ఱో ఉని ఔ ఙె టి భె భుణో చినిగస
ఖుఙాియు.

థాతుకూ

ఆ

ళూకూో

„ఒ

రళ కసో !

థీ తు కూ

ర తీ కసయం

తీయుికోళటాతుకూ అనభతించండు ‟ అతు అడెఖగస, ఆమన „అఱలగై !
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భుందఔు భస‟ అధాియు. థాతుకూ ఆ ళూకూో ఇఱల అధాిడె, „ఒ ర ళ కసో !
తొయు

దశో ఱు

ధభిం చి

ఉధాియు

భభి ము

తొయు

నని

తృర డు చి నుడె, ధానై ఫటి ఱు ఱే ళు (అనగస తొయు ఫమటఔు ఔనఫడెతేని
ధా ఴభీ య చయుంనై తృర డు ఙాయు. కసఫటిి ధే న ఔడా అథే యధంగస ఙే మ టం ధాూమంగస
ఉంట ంథ )‟.

అుడె అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

(అతతు యై ు) తన నై ఫ టి న కొథే గస ణొఱగిం ఙాయు (తన ఴభీ యం అతతుకూ
ఔనఫడే ఱల). అుడె ఆ ళూకూో , అఔిడ భుదే న టిి , ఇఱల అధాిడె:

„ధే తూ అళకసఴం తృర ంథాఱధే (భుదే న టి కోళటం) తొణో అఱల
ర ళ భిోం ఙాన, ఒ రళ కసో !‟ ”. అఫూ థాళూద్.

32. అల్లా హ్ క్ు బమడం భరిము విధే ముడెై ఉండటం: తన నై ఉని
అఱలా హ్ యొఔి షఔుిఱ ఖుభిం చి యశ఼ఱుఱలా హ్ (శఱా ఱలాషృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం)

అతూంత ఴర దధ ళళిం ఙే యసయు. అఫుే ఱలా హ్ తన్ భస్ఊద్

(యథ మఱలా షృ అనహ )

ఉఱేా కన: “(ఔయసభి ) అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో

(శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)

ధాణో ఇఱల అధాియు: „కర్ఆన్ ఱో నండు

ధా కొయఔు (ఏథెై ధా) ఠిం చ!‟ అథ యతు అఫుే ఱలా హ్ ఇఫి భస్ఊద్
(యథ మఱలా షృ అనహ )

ఇఱల అధాియు : „అథ అళతభిం చింథ తొనై ధే ఔథా,

అబధా ధే న తొఔు ఠిం చి యతునహం చధా?‟ థాతుకూ ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం)

„అళున‟ అధాియు. అుడె అతన ఇఱల అధాియు:

„ధే న శ఼యతేతుియస 1 అదాూమలతుి ఠించడం తోదఱు న టిి , ఈ

ళచనం ళయఔు ఙే యుఔుధాిన – “ఫే భు (రతి పఱ థ నభున) రతి

శభలజం నండు ఔ యసక్షు తు ణె చిి భభి ము (ఒ ర ళ కసో !) తుని యభి కూ
యసక్షు గస తుఱఫ టిి నుపడె ఎఱల ఉంట ంథ ?” (కర్ఆన్ ఆమతే
పాయసనయసదం 4:41)

1

. కర్ఆన్ ఱోతు ధాఱుగో అదాూమం.
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ఈ ళచనం యని తయుయసత, అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం)

„ఇంత ళయఔు ఙాఱు!‟ అతు యౌకసయు. అఫుే ఱలా హ్ ఇఫి

భస్ఊద్ ( యథ మఱలా షృ అనహ ) ఇఱల అధాియు, „ధే న ఆమన యై ు
చ఼డగస, అఱలా హ్ యొఔి రళ ఔో ( శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ) ఏడళటం
ఔనఫడుంథ .‟ ” ఫుకలభీ .
ఆబె యౖస

(యథ మఱలా షృ

అధాహ )

ఉఱేా కన:

దటి ఫై న

“ఆకసఴంఱో

భఫుిఱన ఔయే ల అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)

చ఼లేో , ఆమన ఇంటలా నండు ఱోయౌకత , ఫమటఔ గసబభసగస

భుందఔ, య నఔఔ అరసంతిణో నడు ఙే యసయు. ళయష ం ఔుయళటం
తోదఱళగసధే

ర ళ ఔో

అబతృత బే యసయు.

(శఱా ఱలా షృ

థాతు

ఖుభిం చి

అఱ ై ళి

ళశఱా ం)

ఆబె యౖస

ర రసంతంగస

(యథ మఱలా షృ

అధాహ )

ఆమనన అడెఖగస, ఆమన ఇఱల జయసతఙాియు: „ఎందకో ధాఔు

ణె యౌ మద, అబణే కొందయు ర జ ఱు ఇఱల ఙె నహప నటా గస (బమంణో

కసళచి): „భభి యసలైళ ఆ యతే
ో న కసయుఫే గం యౄంఱో తభ
ఱోమఱ యై ునఔు భసళటం చ఼లహ , „ఇథ భల నై ళభసష తుి ఔుభి నహం ఙే

భఫుితేనఔ‟ అతు ఙె ుపకోయసగసయు. కసద, తుజాతుఔథ తొయు ణొందయ
న టిి న

(యతియ)

ళూదాబభి త ఫై న

యక్ష

ఫే గం.

ఉంథ .‟

పాయసనయసదం 46:24) ‟ ” ఫుకలభీ .

అథర ఔ

(కర్ఆన్

న నగసయౌ.

ఆమతే

అందఱో

యొఔి

33. సంతుషట మై న హృదమం: ఉభర్ తన్ కణాో బ్ ( యథ మఱలా షృ అనహ )

ఉఱేా కన: “ఔయసభి ధే న ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇంటి ఱో
ర యే యంఙాన. అుడె ఆమన ఔ ఙానై ఔయుితు ఉధాియు.
ఆమన ళదే న చణో తుంఫడు న ఔ ణోఱు థండె ఉంథ . ఆమన
కసలళ దఖగ య ఔ తూటి ఔుండ ఉంథ . కొతుి ఫటి ఱు గోడనై ఉధాిబ.
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డెఔునిుడె ఴభీ యంనై డు న ఙా ఖుయుో ఱు ఇంకస అఱలధే

ఔనఫడెతేధాిబ. అథ చ఼లహ ఉభర్ ఔు ఔతూిలైళ ఆఖఱే ద.

అుడె ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం అతతుణో „తూళు ఎందఔు

ఏడెశో ధాిళు?‟ అతు అడు గసయు. థాతుకూ ఉభర్ యథ మఱలా షృ అనహ ఇఱల
జయసతఙాియు „ఒ యశ఼ఱుఱలా హ్! ఈ ర ంచంఱోతు పోఖపాగసూఱన

కయత ర భభి ము ల జ యుా ఙాఱల ఫాగస అనబయశ఼
ో
ఉంటే , తొయు
తెదభి ఔంఱో ఔవి డెత ఉధాిభై ? ‟. థాతుకూ ఆమన అధాియు: „యసయు
ఈ రంచంఱోధే శకశంణోయౖసఱు అనబయంచటం భభి ము భనం

యఱోఔంఱో శకశంణోయౖసఱు అనబయంచటభధే థ తూఔు ఇవి ంగస
ఱే థా?‟ ” ఫుకలభీ .

34. తన ఫది శతుర వుల్ కోసమై నా సరే భంచినే ఆశంచటం: ఆబె యౖస
(యథ మఱలా షృ అధాహ )
అఱ ై ళి ళశఱా ం)

ఔవి తయఫై న

ఉఱేా కన: “ధే న అఱలా హ్ యొఔి రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ

న ఇఱల అడు గసన: „ఉషృద్ ముదధ ు థ నం ఔంటే
భభి ము

ఔఠి న తయఫై న

థ ధాతుి

తొభె ుపడెై ధా

ఎదభొిధాిభస?‟ థాతుకూ ఆమతుఱల జయసతఙాియు: „తొ ర జ ఱ నండు
ధే న అధే ఔ ఔయౖసి ఱు ఎదభొిధాిన. యసటి ఱో అతూంత ఔవి ఫై న థ –

అల్ అకఫహ్ థ నభు. ఆ భోజున ధే న అయ్ ఇఫి అబ్ే మయ్ల్ ఇఫి
అబ్ే కూ ఱలల్ ణో భలటాా డు ధాన (ధాఔు శయౘమడభతు), కసతూ అతన

నని తుభసఴ యచి, ంటభి గస ళథ యౌయే లహ ధాడె. ఫాధడెత ధే న

ఆ రథే రసతుి ళథ యౌన టిి , నడఔ యసగిం ఙాన. కర్ి అథ్థ అయౌబ్ అతు
నహ ఱ ళఫడే రథే రసతుి ఙే భి న తయుయసత, ధే న తఱ ఎతిో ఆకసఴం యై ు

చ఼డగస, ధానై ఔ ఫే గం చామతుశ఼
ో ఉండడాతుి ఖభతుంఙాన.
అుడె జఫర బీల్ (అఱ ై ళి శసఱలం) నని శంపోథంచి, ఇఱల అధాిడె:
„ఒ

భుషభుద్!

తొ

ర జ ఱు

తొణో

యౌకూ న

భలటఱన

భషో నితేడెై న అఱలా హ్ యధాిడె. భభి ము యవణాఱనై అద కసయం
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ఉని థెై ళ ద఼తన ంనహ ధాడె. ఔనఔ తొకూ వి ఫై న థాతుతు తొయతతుకూ

ఆజాఞ నహంచండు ‟ . ఇంకస ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఇఱల అధాియు:
„యవణాఱనై అద కసయం ఉని థెై ళ ద఼త ధాణో ఇఱల యౌకసడె:

„అఱలా హ్ తుని ర ఴంలహం చగసఔ భభి ము అతుి యకసఱ ఙె డెఱ నండు
కసతృసడెగసఔ! ఒ భుషభుద్, తూళు ఏత ఙే మ భతు ఆజాఞ నహం చిధా

శభై , థాతుతు ధే న ూభిో ఙే యో స న. ఔయే ల తూళు కోయుఔుంటే ధే న
భెం డె యవణాఱన ఢీ కొటిిం చి, అంతటి తూ ధాఴనం ఙే బ యసో న.‟ థాతుకూ
అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఇఱల అధాియు: „యసభి
నండు అఱలా హ్ అఱలా హ్ న భలతర ఫే ఆభసదంశ఼
ో
ఇతయుఱన

ఆమనఔు యసటి ఔయౌపంచఔుండా ఉండే ఔ ళభసగ తుి ుటిించళచి.‟ ”
ఫుకలభీ .
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రవక్త సల్ా ల్లాహృ అల్ ైహి వసల్ా ం యొక్క నతి
ై క్ రవయత న
1. తన సహచయుల్తో సతుిహి త సంఫంధాల్ు: శషచయుఱణో ర ళ ఔో
(శఱా ఱలా షృ

అఱ ై ళి

ళశఱా ం)

ఙాఱల శతుిళి తంగస ఫ యౌగై యసయు. ఈ

యవమలతుి ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) యొఔి జీయతచభి తర ఔు

శంఫందంచిన యళయణాతుఔ తుయే థ ఔఱు చథ యన యసభె ళ భెై ధా ణే యౌ ఔగస
ఖర ళి యో స యు. భన నఱతుింటి ఱోన఼ భనం అనశభిం చ ళఱలహ న థ
ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) యొఔి ఉభలధాధేి . జభీ ర్ తన్
అఫుే ఱలా హ్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఇఱల అధాియు:
లవ ఔభిం చిన ధాటి నండు , తనణో తృసట
(శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)

ధే న ఇయసాం

ఔభోిళడాతుి రళ ఔో

నని ఎనిడ఼ తుభోదంచఱే ద. ధా యై ు

చ఼లహ న ుడఱలా ఆమన చియునళువ నయేవయసయు. ఖుయర ు యసవభీ

ఙే మ ఱే ఔ తృత తేధాినతు, ఔయసభి ధే న ఆమనఔు తోయన టి కోగస,
ఆమన ధా చాతీనై (చినిగస) చయచి, ఇఱల తృసర భిథం ఙాయు: “ఒ అఱలా హ్!
ఈమనఱో తుఱఔడన ర యసథంచ. భభి ము ఇతతుతు ఇతయుఱఔు

థాభి చ఼నే యసతుగస భభి ము భలయగ దయశఔతవు భూఱభుగస ఙే బ .”
ఫుకలభీ షథీ థ #5739.

2. తన సహచయుల్తో సయదాగ ఉండే వయు - రి హా స్ల్లడే వయు క్ూడా:
అల్ షశన్ ఇఱల ఉఱేా కన: “ఔ ళఽదధ భసఱు రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం)

ళదే ఔు ళచిి, ఇఱల అనిథ : „ఒ యశ఼ఱుఱలాహ్! నని

శవయగ ం ఱో రయే యంచజై మ భతు అఱలా హ్ న అడెఖు‟. థాతుకూ ఆమన
(శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)

ఇఱల అధాియు: „ళఽదధ భళి ల ఱు శవయగ ంఱో

ర యే యంచఱే యు!‟ అథ యతు ఆఫ ఏడెశ఼
ో , అఔిడు నండు య లళ
యసగిం థ . అుడె రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఇఱల అధాియు:
„ఆఫ ఔు

ఙె పండు !

ఆఫ

ళఽదధ భసయౌగస

శవయగ ం ఱో

ర యే యంచద.
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ఎందఔంటే కర్ఆన్ ఱో అఱలా హ్ ఇఱల రఔ టింఙాడె: “ఫే భు యసభి
(పాయూఱ)తు రణేూ ఔంగస ర బ యంజై రసభు. భభి ఫే భు యసభి తు
ఔనూఱుగస ఙే రసభు. యసయు భనలై న యసభెై , శభ ళమశిఱ ై
ఉంటాయు” (కర్ఆన్ ఆమతే యొఔి పాయసనయసదం 56: 35-7)

ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) తన శషచయుఱణో భి యౘ యసఱలడటం

భలతర ఫే ఙే మ ఔుండా, యసభి ణో ఆటఱు ఔడా ఆడే యసయు. అనస్ తన్

భయౌక్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఉఱేా కన: “జాళి ర్ ఇఫి షయమ్ అధే
నే యుఖఱ

ఔ

ఫషృభతేఱు

ఱా యసలహ

ఇశ఼
ో

ర ళ ఔో

ఉండే యసడె

(శఱా ఱలా షృ

భభి ము

అఱ ై ళి

ళశఱా ం) ఔు

ఆమన

కొయఔు

ళశో ళుఱన తమలయుఙే లే యసడె. అందఔతు ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం

(అతతు ఖుభిం చి)ఇఱల అధే యసయు: „జాళి ర్ భల ఎడాభి భభి ము

ఫే భు అతతు నఖయం‟. ఔయసభి అతన (ఫజాయుఱో) తన (యసూతృసయ)
ళశో ళుఱు అభుుత ఉండగస రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)

అతతుతు శతొనహం చి, అతన చ఼డఔుండా, య నఔ నండు అతతుతు
ఖటిి గస డు లహ టి ఔుధాియు. అుడె అతన „నని తృత తుళవండు ! ‟

అతు అధాిడె. (అఱల టి ఔునిథ ) ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)
అతు అతన ఖర ళిం చగసధే , అతన తన యున ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం)

యై ునఔు యసఱుిత, థ గి తృత మలడె. అుడె అఱలా హ్

యొఔి ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం (భి యౘ శంగస) ఇఱల అధాియు:

„ధా నండు ఈ థాశడు తు ఎళయు కొంటాయు?‟ అుడె జాళి ర్ ఇఱల
అధాిడె: „ఒ అఱలా హ్ యొఔి రళ కసో ! ధే న యఱుళఱే తు యసడు తు ‟.
థాతుకూ అఱలా హ్ యొఔి రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) : „అఱలా హ్

తుని యఱుళఱే తు యసడు గస భి ఖ ణిం చటం ఱే ద‟ అధో ఱే థా „తూళు
అఱలా హ్ ఔు నహర మ ఫై న యసడు య భభి ము అభూఱూఫై న యసడు య ‟ అధో
అధాియు.” (ఇఫి ళి ఫాిన్ 5790)
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3. ఆమన తన సహచయుల్ను సంర దధం చే వయు: ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం)

తన

శషచయుఱణో

చభిింఙే యసయు.

అదాూతిుఔఫై న

తుదయశధాఱే తొ అళతభిం చఫడతు అంరసఱఱో భభి ము యవమలఱఱో

ఆమన యసభి అతేతృసర మలఱన భభి ము ఆఱోచనఱన భి ఖ ణఱోతుకూ

తీశఔుధే యసయు. అఫూ షృభెై య హ్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఉఱేా కన: “తన
శషచయుఱ తువిటఫై న శఱయౘనై అఱలా హ్ యొఔి రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం)

అతిో భిు తీ .

చ఼నహ నంత ఴర దధ చ఼నే ఏ ళూకూో తూ ధే న చ఼డఱే ద.”

4. భుసా మై నా, భుసా మే త యుల్ ై నా ఒక్వే ళ అనారోగ్యంతో ఫాధడుతుంటే
వరి తు రభరిశంచటం: ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) తన
శషచయుఱ ఖుభిం చి, యసభి ఫాగోఖుఱ ఖుభిం చి ఴర దధ ణో టిించ

ఔుధే యసయు. ఔయే ల ఎళభెై ధా శషచయుడె అధాభోఖూంణో ఉధాిడతు
ఆమనఔు ణె యౌ లేో , ఆ శభమంఱో తనణో తృసట

ఉని ఇతయ

శషచయుఱన యంట న టి ఔుతు, ఆ భోగి తు శందభిశంచడాతుకూ యే గి య

డే యసయు. ఆమన అధాభోఖూంణో ఫాధ డెతేని భులహా ంఱధే కసద,
భులహా ఫే త యుఱన ఔడా శందభిశంఙే యసయు. అనస్ తన్ భయౌక్
ఉఱేా కన: “ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) నఔు లే ళ ఱు ఙే లే ఔ
మూదఫాఱుడె అధాభోఖూం తృసఱమలూడె. అుడె ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం) :

„దండు , య యళ అతతుతు శందభిశంచథాభు‟. యసయు

అతతుతు శందభిశంచడాతుకూ య మీళయు. ఆ ఫాఱుడు తండుర అతతు తఱ ళదే

ఔభొితు ఉధాిడె. ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఆ ఫాఱుతుణో „ఱల
ఇఱలష ఇఱా ఱలా హ్ (ఆభసధనఱఔు అయుహ డె ఎళవడ఼ ఱేడె, ఔి అఱలా హ్ తప)

అతు ఱుఔు, తథావభస తీయుపథ నభున ధే న తూ కొయఔు లహ తౄసయశ

ఙే యో స న‟ అధాియు. ఆ ఫాఱుడె తన తండుర యై ు చ఼యసడె. అతతు
తండుర „అఫుల్ కలలహం ఙె నపహ ంథ యన.‟ అతు ఱుఔగస, ఆ ఫాఱుడె
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„అవహ ద

అన్

ఱల

ఇఱలష

ఇఱా ఱలా హ్

ళ

అవహ ద

అని

భుషభుదయర శ఼ఱుఱలా హ్‟ అతు యసక్షూ ర ఔ టన ఉచఛభింఙాడె. అథ

యతు అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) : „శఔఱ
యతో తర భుఱు ఆ అఱలా హ్ కై

- ఎళభెై ణే ఇతతుతు నయఔం నంచి

కసతృసడు ధాడయ ‟ అతు యౌకసయు.” ఇఫి ళి ఫాిన్ 2960.

5. ర జ ల్ు చూే భంచితనాతుకి ఫదుల్ుగ వరితో చాల్ల క్ృతజా తతో

మ లిగే వయు భరి ము వరి తో చాల్ల ఉదాయంగ వయవహరిం చే వయు:
ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఱుఔుఱన అఫుే ఱలా హ్ ఇఫి ఉభర్
(యథ మఱలా షృ అనహ భల)

ఇఱల ణె యౌ తృసయు: “తొ కత డెనండు ఎళభెై ధా

అఱలా హ్ యొఔి ఴయణు యే డెఔుంటే , అతతుకూ యౘతు ఔఱుఖజై మ ళదే .
అఱలా హ్ నే యుణో ఎళభెై ధా తభుయౌి ఏథెై ధా అడు గి ణే , అతతుకూ
ఇళవండు .

ఎళభెై ధా

తభుయౌి

ఆయౘవతులేో ,

అతతు

నహ ఱుున

లవ ఔభించండు . ఎళభెై ధా తొఔు ఉకసయం ఙే లేో ఱే థా తొనై దమ
చ఼నహ ణే , థాతుకూ శభి శ భలనంగస అతతుకూ ఫే ఱు ఙే మండు . ఔయే ల
అతతుకూ ఉకసయం ఔయౌగింఙే థే థీ తొఔు ఔనఫడఔ తృత ణే , అతతు

ఉకసభసతుి ఙె యౌాంఙానతు తొయు పాయంఙే ళయఔు తుయంతంగస అతతు
ఫే ఱు కొయఔు తొయు అఱలా హ్ న తృసర భిధంచండు . ” అషుద్ 6106.

ఆబె యౖస (యథ మఱలా షృ అధాహ ) ఉఱేా కన: “అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో
(శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)

ఫషృభతేఱన లవ ఔభిం ఙే యసయు భభి ము

ఉథాయంగస యసటి కూ ఫదఱు రతేూకసయం ఙే లే యసయు” ఫుకలభీ 2445

6. అందంగ భరి ము భంచిగ క్నఫడే ర తి దాతుతు ర వ క్త ఇషట డే వయు:

అనస్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఉఱేా కన: “అఱలా హ్ యొఔి రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం)

యొఔి ఙే బ ఙాఱల ఫ తో గస ఉండే థ . ధే న ధా

జీయతంఱో శపభిశంచిన ఏ లహ ఱుి ఔధాి ఔడా ఫ తో గస ఉండే థ .
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భభి ము

ధే న

ఆగలర ణించిన

శయసశనఱతుింటి ఔంటే

భధయఫై న శయసశన ఆమన నండు ళఙేి థ .” ఫుకలభీ 3368

ఔడా

7. ఇతయుల్ తయుపున స తౄయసు చే సత ూ , వరి కి సహామ డటాతుి ర వ క్త

ఇషట డే వయు: అఫుే ఱలా హ్ ఇఫి అఫాిస్ (యథ మఱలా షృ అనహ భల)

ఉఱేా కన: ఫభీ య హ్ యొఔి బయో ఔ ఫాతుశ, అతతు నే యు భుగీ థ్ .

భథీ ధా యధఱఱో ఏడెశ఼
ో , తన ఖడడ ం నండు కూరం థ కూ జాయుతేని

ఔతూిలళణో ఆఫ య న కసఱ నడెశ఼
ో ఉని అతతుతు ధే న చ఼యసన.
అల్ అఫాిస్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ణో రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)
ఇఱల అధాియు. „ఫభీ య హ్ న భుగీ థ్ ఎంతగస ఇవి డెతేధాిడయ

భభి ము భుగీ థ్ న ఆఫ ఎంతగస అబవి డెతేంథయ చ఼లహ తూఔు
ఆఴియూం ఔఱఖటం ఱే థా! ‟

ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఫభీ య హ్ ణో „తూళు అతతు య నఔ

ఎందఔు య లళళు (తూ బయో న ఎందఔు ఇవి డళు)?‟ అతు ర యించగస,
ఆఫ „అఱల ఙే మ భతు తొయు నని ఆజాఞ నహ శో  ధాిభస?‟ అతు తిభి గి

ర యించింథ . థాతుకూ ఆమన „ఱే ద, అతతు తయుపున ధే న లహ తౄసయశ
ఙే శో  ధాిన‟ అధాియు. అుడె ఆఫ „ఆమన అళశయం ధాఔు
ఱే ద‟ అతు అనిథ ....” ఫుకలభీ 4875

8. అల్లా హ్ యొక్క ర వ క్త తన నుల్ను సవమంగ తనే చే సుక్ునే వయు:
ఆబె యౖస (యథ మఱలా షృ అధాహ ) ఉఱేా కన: “„అఱలా హ్ రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం)

ఇంటలా ఎఱల ర ళ భిోం ఙే యసయతు నని ర యింఙాయు‟. థాతుకూ

ధే తు ఱల జయసతఙాిన: „ఆమన ఇతయ భలనళుఱ ళఱ ధే ఉండే యసయు;
ఆమన తన దశో ఱన ఉతేఔుిధే యసయు, తన గొభెర ఱ

తృసఱు

నహ తి కై యసయు భభి ము తన నఱు శవమంగస ఙే శఔుధే యసయు‟”
అషుద్ 24998.
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ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) యొఔి ఉతో భ రళ యో న ఆమన

శవంణాతుకై భి త తం గసఔుండా, ఇతయుఱఔు ఔడా లే ళ ఱంథంఙే థ .
ఆబె యౖస (యథ మఱలా షృ అధాహ ) ఉఱేా కన: “ „అఱలా హ్ రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం)

ఇంటలా ఎఱల ర ళ భిోం ఙే యసయతు నని ర యింఙాయు‟. థాతుకూ

ధే తు ఱల జయసతఙాిన : „భోజుయసభీ నఱఱో ఆమన శయౘమం
ఙే లే యసయు. భభి ము అథాన్ నహ ఱుు యనగసధే , ఆమన (అతుింటి తూ )
ళథ యౌ భలహి ద యై ునఔు య యళతృత బే యసయు‟ ” ఫుకలభీ 5048
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నాయమం - సభలనతవంతో తుండిన తుషుక్షతృత తీరమనాల్ు
1. జయున్ ఔయ „ఒల్ా గసంగ్ గోతె (Wolfgang Gothe)

‟ ఇఱల

1

అధాియు, „ఆదయశతృసర మఫై న భలనళుతు కోశం ధే న చభి తరఱో
అధేవ ఱహంఙాన. అథ ధాఔు భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)
యౄంఱో ఱతేంచింథ .‟

2. తృర ర  శర్ కత థ్ భూభె (Professor Keith Moore) 2 తన „థ

డె ళ ఱనహం గ్ షౄూభన్ (The Developing Human – భలనళ
అతేళఽథధ )‟ అధే ఖరంథంఱో ఇఱల అధాిడె: “ఈ (కర్ఆన్) ళచధాఱు

తపతుశభి గస థే ళుడె ఱే ఔ అఱలా హ్ నండే భుషభుద్ ఔు ఙే భి
ఉంటామతు ధే న శపవి ం గస

ఖర ళిం ఙాన. ఎందఔంటే థీ తు ఱోతు

అతూద ఔ జాఞ నం అధే ఔ ఴణాఫాే ఱ తయుయసత గసతు ఔతున టి ఫడఱే ద.
కసఫటిి ఇథ ధాఔు „భుషభుద్ తపతుశభి గస థే ళుడు యొఔి ఱే ఔ

అఱలా హ్ యొఔి శంథే ఴ షయుడెై ఉంటాడతు‟ తుయౄనహం చింథ .” ఇంకస
అతన ఇఱల అధాిడె, “ఆమన ఈ ళచధాఱన రఔ టిం చడాతుకూ

కసయణఫై న ఈ శంథే ఴం (కర్ఆన్) ఔ థ యసూళయణ ఱే ఔ థ ళూ
శంథే ఴం అతు ధా ఫ దడె భసజీ డటంఱో ధాకె ఱలంటి ఇఫింథీ ఱే ద.”

1

. జయున్ యచబత భభి ము రసశో ీ జుఞ డె. ఔయతవం, ధాటఔం భభి ము నళఱ

యచనఱో ర య ణుడె. అంణే గసఔ ఆమన అధే ఔ అంరసఱనై భుకూంగస ళఽక్షరసశో ంీ నై
యై జఞ ా తుఔ భి రోధనఱు ఔడా ఙే యసడె భభి ము అధే ఔ ర బుతవ దళుఱన
ఔడా ఙే  టిి ధాడె.

. ఆమన కె న డు మ న్ అయత లహ బే వ న్ ఆఫ్ అధాటొతవి స్, డు తృసయి ఫంట్ ఆఫ్

2

అధాటొత అండ్ ల ల్ ఫయోఱజీ, టొయంటల యఴవయథాూఱమం యొఔి భలజీ
అధూక్షుడు గస తుఙే యసయు.
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3. డాఔి ర్ భ్భి స్ ఫుకెై ఱే (Dr. Maurice Bucaille) 1 తన ఖరం థంఱో (థ
కర్ఆన్ అండ్ మోడరన్ లై నస) ఇఱల నే భొిధాిడె: “ఆధతుఔ
భి జఞ ా ను య ఱుఖుఱో గసయంచిన థాతు (కర్ఆన్) ూభిో తటశథ భీ క్ష ;
ఱు

శందభసీఱఱో

ఏకత బ యశో ధాి

మధే

ఖభతుంచఫడు న టా ,
శతూం

యై ు

ఆ

భనఔు

భెండ఼

యశపయం

థాభి చ఼ుతేంథ .

భుషభుద్ కసఱు భలనళుడె, ఆధాటి జాఞ నం యొఔి యసథ బ
ఆదాయంగస అఱలంటి ళచధాఱఔు యచబత కసఖఱడధే థ ఆఱోచనఱఱో

ఔడా యసధూం కసదతు అథ భనయౌి పాయంఙే ట టా ఙే శో ంథ . అఱలంటి
భి యౕ ఱనఱు

కర్ఆన్

అళతయణఔు

అథవతీమఫై న

యసథ ధాతుి

ఇళవటంఱో థయ షదడెతేధాిబ. భభి ము కై ళ ఱం పౌతిఔయసద
తయిఫే ఆదాయంగస యసటి తు యళభిం చఱే తు తన అఴఔో త న తుశపక్షతృసత
రసశో ీజుఞ డె అంగీ ఔ భిం ఙే ట టా ఙే శో  ధాిబ.”
4. అధి తెలంట్ (Annie Besant)
భుషభుద్‟

2

తన „థ ఱ ై ఫ్ అండ్ టీ చింగ్స ఆఫ్

అధే ుశో ఔంఱో ఇఱల నే భొిధాియు: “భషో నిత

అభై త మన్ రళ ఔో యొఔి జీయతం భభి ము ఖుణఖణాఱు అధూమనం
ఙే లహ న , ఆమన ఎఱల ఫో దంఙే యసయు భభి ము ఆమన జీయంఙే యసయు

అధే యవమలఱు ణె యౌ లహ న యసభి కె ళ భి కెై ధా, శభోవనితేడు యొఔి గొప

శంథే ఴ షయుడెై న ఆ భయౘ ర ళ ఔో నై గౌయళ పాళం కసఔుండా యే భై ఇతయ

పాళం ఔఱఖటభధే థ అయసధూం. భభి ము ధే న తొ భుంద
ఉంచతేని థాతుఱో, ఆమన ఖుభిం చి ఙాఱల భంథ ఎభి గి న అధే ఔ
1

. డాఔి ర్ భ్భి స్ ఫుకెై ఱ తౄసర నస థే ఴ ు ఔ ర లహ దధ ఴశో ీయై దూడె (శయి న్ ),

రసశో ీ జుఞ డె, ండు తేడె, „థ ఫై త ఱు, థ కర్ఆన్ అండ్ లై నస‟ ుశో ఔ యచబత.

. పాయతథే ఴంఱో శవథే యౕ ఉదూభం భభి ము యథాూశంఫంధఫై న శంశియణఱన

2

శభభిథం చిన ఆంగైా మ థ ళూజాఞ తు, తతవయే తో భభి ము భసజకత మ ధామఔుభసఱు.
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యవమలఱన నే భొినఖఱన. అబధా యసటి తు చథ యన ర తి యసభీ ఆ
భయౘఴకూో ళంతఫై న అభై త మన్ టీ చ ర్ నై ఔ శభి కొతో రఴంశ, ఔ
శభి కొతో గౌయళపాళం ధాఱో శవమంగస ఔఱుఖుతేనిథ .”

5. డాఔి ర్ ఖుశో వ్ య బీల్ (Dr. Gustov Weil) తన „ళి శి భీ ఆఫ్ థ
ఇయసా తక్ న ుల్స‟ అధే ుశో ఔంఱో ఇఱల నే భొిధాియు: తన ర జ ఱ
కొయఔు భుషభుద్ ఔ ఫ భి లే ఉభలనం. ఆమన ఖుణఖణాఱు

శవచఛఫై న య, తువిలంఔఫై న య భభి ము భచిఱే తు య. ఆమన
ఇఱుా , ఆమన దశో ఱు, ఆమన ఆయౘయం – ఇళతూి తుభసడంఫయతఱో

అయుథెై న యసభలనూ తయఖతికూ ఙెం థ నయ. తన శషచయుఱ నండు ర ణేూ ఔ
గౌయళభభసూదఱ
శవమంగస

చియౘిఱన

ఙే శకోఖయౌగై

లవ ఔభిం చనంతగస

నఱన

తన

భభి ము

లే ళ ఔుతుణో

తన

ఙే బంచ

కోనంతగస ఆమన తుభసడంఫయత ఉండు న థ . ఆమన అతుి యే ల ఱల
అందభి కత

అందఫాట ఱో

ఉండు ధాయు.

ఆమన

యసూద ఖర శో  ఱన

శందభిశంఙాయు భభి ము అందభి నై తుండెగస యసనబూతి ఔయౌగి
ఉండే యసయు. ఆమన అభి త తఫై న ఉకసయఫుథధ , ఓథాయూం భభి ము
థాతఽతవం ఔయౌగి ఉండే యసయు. శభలజ రరర మ శస కొయఔు ఆతేర తగస
భి త నహంఙే యసయు.
6. భ్భి స్

గౌడె తౄర య్

“భుషభుద్

ఔ

(Maurice
రళ ఔో ,

Gaudefroy)

ఆమన

యే థాంతి

ఇఱల

అధాియు:

కసద.

థీ తు తు

నే భొినటాతుకూ అశళిూంచకోళటం తయచగస ర ద భిశతభబేూ ఔ

యసశో ళం. ఆమన చటృ
ి ఉండు న ుయువేఱు భుందతయం భులహా ం
శభలజాతుి నేర భై నహం చఖయౌగై ఴకూో ఖ ఱయసభి గస ఏయపడు ధాభో, యసయు అఱలా హ్
నే యుణో ఆమన రఔ టిం చిన ధయురసశధాతుకూ యదే మ త చ఼టంఱో,
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ఆమన

ఫో ధనఱన

భభి ము

అనశభిం చడంఱో శంతఽనహో ఙెం థే యసయు”

ఆమన

తుదయశధాఱన

1

7. యసఱహంఖి న్ ఇభివంగ్ (Washington Irving) 2 ఇఱల నే భొిధాియు:

“యసవయథ ర యో జధాఱు యసదంఙే ఱక్షూంణో ఙే లే దండమలతర ఱ ళఱే
గసఔుండా,

ఆమన

అషంకసభసతూి

లై తు ఔ

చయూఱు

ఫే ఱుగొఱఱే ద.

ఖభసవతుి

తన

ఱే థా

అతూంత

ళూయథ ఫై న

ఴకూో ళంతంగస

ఉనిుడె ఔడా, తన ఔవి కసఱంఱో చ఼నహ న తుభసడంఫయతధే

ఆమన కొనయసగిం ఙాయు. కసఫటిి భసచభభసూదఱఔు ఫషృద఼యంగస

ఉండటఫే కసఔుండా ఎఔిడు కెై ధా ళచిినుడె, ఆమనఔు ఔయే ల
ఎళభెై ధా (ఱే చి తుఱఫడటం ళంటి ) రణేూ ఔ గౌయళభభసూదఱు చ఼నహ ణే ,
ఆమన అబవి డే యసయు.” 3

1

. Ibid.
. ఆమన ఔ శరలహదధ యచబత, 1859ఱో చతుతృత మలయు.

2
3

. ఎధైసకోానేడుమల ఆఫ్ లయహ్, అఫ్ి ఱుయరయౘున్.
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రవక్త సల్ా ల్లాహృ అల్ ైహి వసల్ా ం యొక్క భాయయల్ు
తన తోదటి పాయూ కథీ జా (యథ మఱలా షృ అధాహ ) భయణం తయుయసత, ర ళ ఔో
(శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)

దకొండె భంథ లో ీ ఱ న న యళ ఙే శఔుధాియు.

యసభి ఱో ఔి ఆబె యౖస (యథ మఱలా షృ అధాహ ) తప, తగి యౌ న యసయందయౄ

యతంతేళుఱు ఱేథా యడాఔుఱు తృర ంథ నయసభై . ఆమన పాయూఱఱో ఆయుఖుయు

కభెై ష్ ణె ఖ ఔు ఙెం థ నయసయు, తగి యౌ న ఐదఖుయు యే భైవ యు అయబ్ ణె ఖ ఱఔు
ఙెం థ నయసయు. అధే ఔ కసయణాఱ ళఱన ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఈ
యభి తు న మీళడు ధాయు.

1. ధారిమ క్ భరి ము చటట సంఫంధమై న ఉదేద శం: ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం)

జెై న బ్ తధో జయౘష్ (యథ మఱలా షృ అధాహ ) ణో యయసషం. అజాఞ న

కసఱంఱో (భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ర ళ ఔో గస ఎంచకోఫడఔ
ూయవం)

అయఫుిఱు,

నంుడె

ఔుభలయుడు తు

ఔడా

అతుి

యవమలఱఱోన అశఱ ై న ఔుభలయుడు ళఱే చ఼డాఱతు నభుుత
„తభ నంుడె ఔుభలయుడు పాయూన (అతన యడాఔుఱు ఇచిిన తయుయసత
ఱేఔ

అతన

చతుతృత బన

తయుయసత)

యసయు యయసషభలడ ఔడదతు‟

తుఱే దంఙే యసయు. జెై ద్ తన్ యౘభి థ హ్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ర ళ ఔో

భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) యొఔి దతో ఔుభలయుడె.
అతన తన పాయూ జెై న బ్ తధో జయౘష్ (యథ మఱలా షృ అధాహ ) ఔు యడాఔుఱు
ఇళవగస, అయఫుిఱ ఆ భూఢనభుకసతుి తుయౄుయౌంచడాతుకూ ర ళ ఔో
(శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)

ఆఫ న న మీళడు ధాయు. కర్ఆన్ ఱో అఱలా హ్

యొఔి ర ఔ టన ఇఱల ఉనిథ (కర్ఆన్ ళచన పాయసనయసదం):

“భభి ము (ఒ ర ళ కసో జాఞ ఔం ఙే శకో) అఱలా హ్ అనఖర ళిం చిన
భభి ము తూళు అనఖర ళిం చిన ళూకూో ణో తూళు „తూ పాయూన ఉంచకో
(యడు చి న టి ఔు) భభి ము అఱలా హ్ మంద బమబఔుో ఱు ఔయౌగి ఉండె‟
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అతు అనిుపడె, తూళు అఱలాహ్ ఫమట న టి దఱచిన యవమలతుి, తూ
భనశసఱో థాచి ఉంఙాళు. తూళు రజ ఱఔు బమడాడ ళు, యసశో యసతుకూ

తూళు అఱలా హ్ ఔు బమడటఫే ఙాఱల ఉతో భఫై న థ . జెై ద్ , ఆఫ ణో
తన శంఫందాతుి తన ఇఙాఛనయసయంగస ణెంర ుఔుని తయుయసతధే ,

ఫే భు ఆఫ యయసషం తూణో జభి నహం ఙాభు. యరసవశఱఔు తభ
దతో ుతేరఱ పాయూఱణో నండుా ఙే శకోళటంఱో – యసయు తభ పాయూఱ

నండు తభ ఇయౖసి నయసయంగస తభ శంఫంధం ణెంర ుఔునిుపడె – ఏ
యధఫై న

థయ వం

ఱే ద.

యసశో యసతుకూ

అభఱుఱోకూ భసళఱలహం థే ! ” 33:37

అఱలా హ్

ఆథే ఴం

తపఔ

2. రజకీ మ కయణాల్ు భరి ము ఇస్ాం వయత , ర జ ల్ను ఇస్ాం వై ు
ఆహావతుంచటం భరి ము అయఫుు తె గ్ ల్ అభిభలనాతుి తృ ందటం: ఆ

కసఱంఱో అతి న దే యై న భభి ము అతూంత ఴకూో ళంతఫై న అయఫుి ణె ఖ ఱ
లో ీ ఱ న ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) యయసషభలడు ధాయు. ఆమన
తన శషచయుఱన ఔడా అఱలగై ఙే మ భతు ఆథే యంఙాయు. రళ ఔో
(శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)
(యథ మఱలా షృ అనహ ) ణో

తన శషచయుడెై న అఫుే యర యౘున్ తన్ ఓఫ్

ఇఱల అధాియు: “ఔయే ల యసయు తూ భలట యంటే

(ఇయసాం లవ ఔభి లేో ), ఆ ణె ఖ ధామఔుతు ఔుభలభెో న న మీళడె”

డాఔి ర్ కసషన్ ఇఱల యౌకూ ధాడె: “ధే టి భనశో తవు ఆఱోచనఱ
ర కసయం ఆమన జీయతంఱోతు కొతుి గటనఱు భనఔు అశథ ళూశథ ంగస

ఔనఫడణాబ. తృసర ంచిఔ కోభి ఔ ఱు భనశసఱో ఉండటం ళఱన,
ఆమన తన తోదటి పాయూ చతుతృత బన తయుయసత ణొతుథ భంథ

పాయూఱన న మీళడాయతు కొందయు రజ ఱు రళ ఔో న యభభిశ శోంటాయు.
అబణే ఈ న యళలైళ ఙాఱల ళయఔు భసజకత మ కసయణాఱ ళఱన

ఙే శఔుధాియధే థ శపవి ం గస ధఽయఔభిం చఫడుం థ - కొందయు ధామఔుఱ
భభి ము ణె ఖ ఱ యరసవశం చ఼యగొనటఫే యసటి ర దాన ఱక్షూం.”
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3. స్భలజిక్ కయణాల్ు: అఱలా హ్ భలయగ ం ఱో ఙే శో  ని ముదధ ం ఱో ఱే ఔ
తనఔు అపజె పఫడు న ధయు ర ఙాయ ఫాధూతన ూభిో ఙే మ టంఱో
తృసర ణాఱు

కోఱోపబన

కొందయు

శషచయుఱ

పాయూఱన

ఆమన

యయసషభలడు ధాయు. ళమశఱో యసయు ఆమనఔంటే న దే యసభెై ధా,
యసభి కూ భభి ము చతుతృత బన యసభి బయో ఱ ఔు శభుచిత గౌయళం
ర యసథంచటం కొయఔు ఆమన యసభి తు యయసషభలడు ధాయు.

య కూి మ ళగిా మభీ 1, తన ుశో ఔం „ఇన్ డు  న్స ఆఫ్ ఇయసాం‟ఱో ఇఱల

నే భొినిథ : “తన తోతో ం మళవనంఱో అనగస భలనళుడు కసభఴకూో
యకభసఖర లహథ తిఱో ఉండే ళమశసఱో, భుషభుద్ (శఱా ఱలాషృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం)

కై ళ ఱం ఔి లో ీ ధే న మీా డు ధాయు. అపటి అయబ్ శభలజంఱో

ఫషృపాయూతవభధే థ ఙాఱల భలభూఱు యవమం. ఇంకస యడాఔుఱు

ఙాఱల శఱబఫై న పటి కత ఆమన తన ఔంటే ళమశసఱో న దే థెై ధా,
25 ఏలళ తృసట

ఔ యఴవశతూమఫై న బయో గస ఆఫ ణోధే జీయతం

కొనయసగిం ఙాయు భభి ము ఆఫ చతుతృత బన తయుయసత తప భభో లో ీ తు
న మీా డఱే ద. అుడె ఆమన ళమశస50 ఏలైళ. రతి పాయూన

ఆమన యసభలజఔ ఱే ఔ భసజకత మ ర యో జనం కొయఔు భలతర ఫే
యయసషభలడు ధాయు; అఱల ఆ ఉతో భ లో ీ ఱ ఔు శభుచితఫై న గౌయయసతుి
ర యసథంఙాఱతు

ఆమన

కోయుఔుధాియు

ఱే థా

కొతుి

ణె ఖ ఱ

అతేభలధాతుి చ఼య గొధాఱతు, తథావభస ఇయసాం యసభి ఱో యసూనహం ఙాఱతు

కోయుఔుధాియు. భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) పాయూఱఱో
ఔనూఱ ళయౄ ఱే యు, ముఔో ళ మశిఱ ఱే యు భభి ము అందఖణెో ఱ

ఱే యు – ఔి ఆబె యౖస (యథ మఱలా షృ అధాహ ) తప. భభి , అఱలంటుడె
ఆమన కసభంణో ఆ న యళలైళ ఙే శఔుధాియతు ఆభోనహం చటం ఎంత
1

. ఔ రలహదధ తయుపథేరసఱ ఇటాయౌమన్ ండుతేభసఱు.
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ళయఔు శఫఫు? ఆమన ఔడా భలనళభలతేరఱే గసతు, థే ళుడె కసద.
కొడెఔు ఔఱగసఱధే తన కోభి ఔ ళఱన ఔడా ఆమన యయసయౘఱు
ఙే శఔుతు ఉండళచి, ఎందఔంటే కతీజా (యథ మఱలా షృ అధాహ ) థావభస

ఔయౌగి న భఖనహ ఱా ఱందయౄ చతుతృత మలయు. ఇంకస తన న దే ఔుట ంఫం
యొఔి ఆభిధ ఔ ఫాధూతఱన ఔడా ఆఫ ూభిో ఙే లే యసయు. ఆమన ళదే

యసటి తు ూభిో ఙే మ టాతుకూ శభి  డా అళకసరసఱు ఱే ఔుండె న. ఆమన
తన

పాయూఱందభి

టా

ఙాఱల

ధాూమంగస

భభి ము

ధయుంగస

ర ళ భిోం ఙే యసయు. యసభి భధూ ఎఱలంటి క్షతృసతభూ చ఼ఱేద.

శఱ ై భలన్ (అఱ ై ళి శసఱలం) , భూయస (అఱ ై ళి శసఱలం) తోదఱ ై న ూయవ
ర ళ ఔో ఱు

అధే ఔ

యవమంఱో

యయసయౘఱు

అబూంతభసఱు

(శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)

ఙే శఔునిపటి కత ,

ఱే ళ ధ తో ఱే ద.

భభి ,

ఎళవయౄ

యసభి

భుషభుద్

ఔడా యసభి యదాధాధేి అనశభింఙాయు ఔథా!

ఆమనఔు ూయవం ఖడు చి న ర ళ ఔో ఱ జీయతం ఖుభిం చి ఙాఱల తఔుిళగస

ణె యౌ లహ ఉండటం భభి ము ఆమన జీయతం ఖుభిం చిన ర తి థీ నమోద
ఙే మ ఫడటం అధే యసశో ళఫే ర జ ఱు భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం)

ఫషృపాభసూతవంనై అబూతయం ఙె పటాతుకూ కసయణభల?”

తాభస్ కసయా బల్ ఇఱల నే భొిధాిడె: “ఆమన ఖుభిం చి ఙె పఖయౌగి న
యవమలతూి

ఙె నహప న

తయుయసత,

అంతిభంగస

ఙె నేప థే త టంటే ,

భుషభుద్ శవమంగస యఱలశుయువేడె కసద. ఔయే ల భనం
ఆమనన

ళే మ ఫై న

ఐళి ఔ

శకలఱనై

దఽఱహి

కైం థీర ఔ భిం ఙే

భలభూఱు ఴఽంగసయ ుయువేడతు పాయలేో , న దే తృర యతృసట ఙే లహ న టేా –
ఆమన ఎఱలంటి శకలఱనై ధా ఆశకూో చ఼ఱేద.” 1
1

. ళీభోస్, ళీభో ళభిషప్ అండ్ ద ళీభోబక్ ఇన్ ళివిభీ (Heros, Hero-worship and

the Heroic in History)
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గరంధధక్ తుదయశనాల్ు
ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) శతూశంధతన ధఽయఔభింఙే తుదయశధాఱు
ఙాఱల ఉధాిబ. యసటి ఱో కొతుి భలతర ఫే కూరం ద నే భొింట ధాిభు.

ఖుర్ఆన్ నుండి కొతుి తుదయశనాల్ు:
1. కర్ఆన్ ఱోతు అఱలా హ్ ర ఔ టన: (కర్ఆన్ ళచన పాయసనయసదం)

“(రజ ఱలభస!) భుషభుద్ తొ భఖయసభి ఱో ఎళభి కత తండుర కసడె.

అబణే ఆమన అఱలా హ్ యొఔి శంథే ఴ షయుడె. రళ ఔో ఱ యంయన
భి శ భలో ం ఙే లే (చిళభి ) యసడె. అఱలా హ్ ర తి థీ ణె యౌ లహ న యసడె.”
33:40
2. ర ళ ఔో భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఖుభిం చి ఈయస (జీశస్)
అఱ ై ళి శసఱలం

ణె యౌ నహ ధాడె:

ఇచిిన యబయసయో న కర్ఆన్ ఱో అఱలా హ్ ఇఱల
(కర్ఆన్

ళచన

పాయసనయసదం)

“భయూమ్

ఔుభలయుడెై న ఈయస, „ఒ ఇయసర బీఱు శంతతియసయఱలభస! ధే న తొయై ు

అఱలా హ్ తయపున ంఫడు న రళ ఔో న. ధాఔు ూయవం ళచిిన
ణౌభసతే ఖరంతాతుి ధఽళయుశో ధాిన. ధా తయుయసత భసఫో బే ఔ

ర ళ ఔో న ఖుభిం చి యబయసయో న ఇశో ధాిన. అతతు నే యు అషుద్ అతు
ఙె నపహ నపటి శంఖతి (ఔడా శుభించదగి న థే ) . తీభస అతన శపవి ఫై న
తుదయశధాఱన తీశఔు ళచిినుడె, „ఇథ చిి ఇందరజాఱం‟ అతు
యసయు అధాియు ‟ ” 61:6
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సునితుల్1 నుండి కొతుి తుదయశనాల్ు:
ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇఱల అధాియు: “ధా ఉభలనం భభి ము

ధాఔంటే ూయవం ళచిిన ర ళ ఔో ఱ ఉభలనం ఎఱలంటి దంటే ఔ ళూకూో ఔ

ఇఱుా తుభిుంఙాడె. ఆ ఇంటి గోడఱఱో ఔ ఇట ఔభసబతు భలతర ఫే ళథ యౌ,
అతన ఇంటి తుభసుణాతుి ూభిో ఙే యసడె. రజ ఱు ఆ ఇంటి చటృ
ి తిభి గి ,
థాతు భి ూయణ త న భభి ము తుుణతన యశుమంణో భె పయసఱిఔుండా
చ఼శ఼
ో , ఇఱల అనయసగసయు „ఈ కలయ శథ ఱలతుి ఔడా ూభిో ఙే లేో ఎంత

ఫాఖుండే థ !‟‟. ఆ తయుయసత ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఇఱల అధాియు:

„ధే ధే ఆ ఇట ఔభసబతు. రళ ఔో ఱ ఱో ధే న చిటి చిళభి యసడు తు ‟ (శళీ హ్
ఫుకలభీ 3342)

తృరచ్ఛన గ్రంథాల్ నుండి కొతుి తుదయశనాల్ు:
అణా తన్ మలశర్ ఉఱేా కన: “ధే న అఫుే ఱలా హ్ తన్ అభర్ తన్ అల్ ఆస్
(యథ మఱలా షృ అనహ భల)

న ఔయౌలహ , ఇఱల అడు గసన: „అఱలా హ్ యొఔి రళ ఔో

(శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)

ఖుభిం చి ణౌయహ్ ఱో ఏత యళభించఫడుం థయ ధాఔు

ఙె పండు . ‟ థాతుకూ అతన ఇఱల జయసతచిిధాడె:

„ఆమన ఖుభిం చి

కర్ఆన్ ఱో ఉని యళయణఱఱోతు కొతుి యళయణఱు ణౌయహ్ ఱో ఔడా
ఉధాిబ;

„తుఴిమంగస

ఫే భు

తుని

(భలనళజాతినై )

యసక్షు గస

ంతృసభు. భభి ము యబయసయో ఱు ఇఙేి యసతుగస, ఇతయుఱన ళె చిభిం ఙే
యసతుగస, యసభలనూఱఔు ఴయణి ఙిే యసతుగస భభి ము యసభి తు కసతృసడే యసతుగస

ంతృసభు. తూళు ధా థాశడు య భభి ము శంథే ఴ షయుడు య ; ధే న తుని
భుతళకూి ల్ (నభుదగి న యసడె) అతు నహ ఱుయసో న. తూళు దవి శవపాళం
1

. శనిహ్ : రళఔో భుషభుద్ శఱా ఱలాషృ అఱ ైళి ళశఱా ం ఱుఔుఱు, ఆచయణఱు,

ఖుణఖణాఱు, అనభతించిన యవమలఱు.
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ఔయౌగి న యసడు య కసద, ఙె డడ యసడు య కసద, తన శవభసతుి ళె చిింఙే యసడు య
కసళు (ఆఖర ళిం చఔుధే యసడు య కసళు). తూళు అకసభసతుకూ ఫదఱు
అకసయం ఙే మ ళు, కసతూ, క్షతయసో ళు భభి ము భతుియసో ళు. థే ఴ థే రసఱఔు

ధే న శధాుయగ ం చ఼నే ళ యఔు భభి ము యసయు „ఱల ఇఱలష ఇఱా ఱలా హ్
(ఆభసదంఫడటాతుకూ అయహ త ఖఱయసభె ళవయౄ ఱేయు, అఱలా హ్ తప) ‟

అతు యౌకై ళయఔు

భభి ము యసయు శణాూతుి శపవి ం గస చ఼డనంత ళయఔు, ధే న అతతు
తృసర ణాతుి తీమన.‟

ఇంకస అణా ఇఱల అధాియు: „ధే న మూదఱ ండు తేడె (యతెి) ఔఆబ్
న ఔయౌలహ న ుడె, నై ఉఱేా కన ఖుభిం చి అడెఖగస, శవఱపంగస ఉఱేా కనఱోతు

థాఱ ఖుభిం చి తప, అతన అఫుే ఱలా హ్ తన్ అభర్ తన్ అల్ ఆస్
(యథ మఱలా షృ అనహ భల)

ణో యపే థంచఱే ద.‟ ” (ఫై ష ఖీ 13079)

అఫుే ల్ అషద్ థాళూద్ 1 ఇఱల అధాియు: “అబణే పాయౖసయఫై న

యపే థాఱఔు ఙాఱల అయుదగస అనభతింఙే కొతుి ఫై త ఱు ళచధాఱనై ధే ధా
యసదనఱన కైం థీరఔ భిం చటాతుకూ ర మ తిింఙాన. ధే న ఱలటి న్ , గీర ఔు ఱే థా

అభసతక్ పావఱ యై ుఔు య లళన ఎందఔంటే యసటి ళఱన ర యో జనం
ఱే ద: ఈ కూరం థ ఱుఔుఱన తర టీ ష్ అండ్ తౄసభి న్ ఫై త ల్ యర లై టీ యసభి ఙే
ర చభిం చఫడు న

భి యై జు డె

ళయష నఱో

తుయౖసపక్షు ఔంగస నే భొింట ధాిన.

నే భొిని

అశఱు

థాఱఱో

1

. ఇయసాం లవఔభించఔ భుంద, అతతు నేయు భెళభెండె డేయడ్ ఫంజాతన్ కెఱే లతూ, త.డు.

అతన ముతుబేట్ – చాయౌే మన్ (Uniate-Chaldean) ళభసగతుకూ ఙెంథన ఔ భోభన్
కైథయౌఔుి ఖుయుళు. అతన 1867ళ శంళతసయంఱో భిషమలఱోతు ఉభిుమలఱో
జతుుంఙాయు.
80
అల్లా హ్ యొక్క ర వ క్త భుహభమద్ సల్ా ల్లా హృ అల్ ై హి వసల్ా ం

కూరం థ థాఱన భనం థవతీయోథే ఴ కసండభు, 18ళ అదాూమం, 18ళ

ళచనంఱో చదళుణాం: “తూ ళంటి ఔ ర ళ ఔో న ధే న యసభి కోశం
ంనహ యో స న. ఈ రళ ఔో యసభి శవంత రజ ఱోా ఔడే . అతడె ఙె తృసపయౌసన

యవమలఱు ధే న అతతుకూ ఙె ఫుణాన. ధే న ఆజాఞ నహం ఙే య అతూి అతడె

ర జ ఱఔు ఙె ఫుణాడె. ఈ రళ ఔో ధా క్షంగస భలటాా డణాడె. అతడె ధా

క్షంగస భలటాా డు న ుడె, ఏ ళూకూో అబధా శభై ధా ఆజఞ ఱు యనటాతుకూ
తుభసఔభి లేో , ఆ ళూకూో తు ధే న యక్షు యో స న.” ఔయే ల ఈ థాఱు రళ ఔో

భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఔు ళభిోం చ నటా బణే , అయ ఇంకస ూభిో
కసఔుండా తగి యౌ ఉనిటేా . థీ తు ఱో శ఼చించఫడు న ర ళ ఔో న తధే అతు రళ ఔో

జీశస్ ఏధాడ఼ థాయస ఙే మ ఱే ద. ఆమన శషచయుఱు ఔడా ఇథే

అతేతృసర మం ఔయౌగి ఉండు ధాయు. జీశస్ భెం డళ ఆఖభనం ఈ బయవూయసణి తు

తుజం ఙే శో ందతు యసయు ఎదయు చ఼లే యసయు. ఇఔిడు ళయఔు శపవి ఫై న థే

తటంటే , „తూ ళంటి ఔ రళ ఔో న ధే న యసభి కోశం ంనహ యో స న‟ అధే
ఱుఔుఱు జీశస్ (ఈయస అఱ ై ళి శసఱలం) తోదటి ఆఖభధాతుి శ఼చించటం

ఱే ద తు భభి ము ఆమన భెం డళ ఆఖభనం ఔడా ఈ థాఱన ూభిో

ఙే మ టం ఔవి భతూ తుభివయసదంగస ణే యౌ తృత బంథ . చభిి యరసవశం ర కసయం,
జీశస్ (ఈయస అఱ ై ళి శసఱలం) ఔ ధాూమభూభిో గస ళయసో భై గసతు రసశనఔయో గస

కసద. అబణే యసగసే నం ఙే మ ఫడు న భసఫో బే ర ళ ఔో తన ఔుడు ఙే తి ఱో
ఔఠి న ఫై న రసశధాతుి తీశఔుతు ళయసో డె.

యసగసే నం ఙే మ ఫడు న భసఫో బే ర ళ ఔో ళూకూో తవం ఖుభిం చి తుభసధ భిం చ
కోళటాతుకూ , భూయస (అఱ ై ళి శసఱలం) ణె యౌ నహ న „భకసి యవణాఱ ఱోతు భసన్

నండు రకసయంఙే థే ళుడె‟ అధే భభొఔ బయవూయసణి ఙాఱల ఫాగస
ఉయోఖడెతేంథ . థవతీయోథే ఴ కసండభు 33ళ అదాూమం, 2ళ

ళచనం: “బె షో యస ల ధాబ నండు ళఙెి న. రర బీయుఱో నండు యసభి కూ
ఉదబంఙె న. ఆమన తృసభసన కొండ నండు ర కసయంఙె న. యే యే ఱ

81
అల్లా హ్ యొక్క ర వ క్త భుహభమద్ సల్ా ల్లా హృ అల్ ై హి వసల్ా ం

భి య దధ శభూషభుఱ భధూ నండు ఆమన ళఙెి న. ఆమన ఔుడు
తృసయశభున అగిి జావఱఱు ఫ భి ము చండె న.”

థే ళుడె ఈ థాఱఱో శ఼యుూడు ణో తృత ఱిఫడె న. ఆమన ల ధాబ నండు

ళచిన, రర బీయుఱో ఉదబంచన, కసతూ తృసభసన కొండ నండు
భి ూయణ ం గస

ర కసయంచన,

ఎఔిడెై ణే

ఆమన

థ యే ఱ

భంథ

శషచయుఱణో, తన ఔుడు ఙే తి ఱో ధయురసశనంణో రతూక్షభఖున. జీశస్ ణో

శయౘ, ఇయసర బీఱుఱఱో ఎళవభి కత తృసభసనణో శంఫంధం ఱే ద. యౘజయహ్
తన ుతర డె ఇయసుబీఱుణో తెర్ ఱే ఫా తుయి న ర థే ఴంఱో శంచభి శో ఼ ,
చిళభి కూ తుభసునవూ తృసరంతఫై న తృసభసనఱో తుయసశం ఏయపయచఔుధాియు

(ఆథ కసండభు, 21ళ అదాూమం). ఆమన ఔ ఈజుి లో ీ తు న మీళడె న

భభి ము తన తోదటి శంణానం కై థార్ నండు అయఫుిఱ శంతతి
యసూనహం చి, ధాటి నండు ధే టి ళయఔు తృసభసన తృసరంతంఱో తుళలహ శో  నిథ .
ఔయే ల రళ ఔో భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) , కై థార్ థావభస ర ళ ఔో

ఇయసుబీఱు (అఱ ై ళి శసఱలం) శంతతికూ ఙెం దణాయతు భభి ము తృసభసన్
తుభసునవూ తృసరంతంఱో ఆమన ర ళ ఔో గస ర తూక్షభమలూయతు, థ యే ఱ
భంథ శషచయుఱణో ఆమన యజమళంతంగస భకసి నఖయంఱో ున:

ర యే యంఙాయతు, తన ర జ ఱఔు ఆమన చటాి తుి ఫో దంఙాయతు ూభిో గస
అంగీ ఔ భి లేో , నై న ణె ఱుఫడు న బయవూయసణి అక్షయం ఔడా తృర ఱుా తృత ఔుండా
తుజభళటం ఱేథా?
షఫఔిఔుఱో

నే భొినఫడు న

బయవూయసణి

థాఱు

ర ణేూ ఔంగస

ఆమన

రఴంశఱణో

ఖభతుంచదగి న య. ఆమన (తృసభసనఱోతు భి య దధ తు) కత భో ి ఆకసరసఱన
ఔనహప యే లహం థ

భభి ము

బూభండఱం

తోతో ం

తుండు తృత బంథ . ఇఔిడ „ర ఴంశఱణో‟ అధే దం ఙాఱల భుకూఫై న థ –

ఆమన అశఱు నే యు భుషభుద్ అనగస పాయౖసయంగస „ర ఴంలహం చ

ఫడే యసడె‟ అతు అయథ ం . అయఫుిఱణో తృసట , తృసభసన అయణూ తృసరంత
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యసశఱఔు

ఙే మ ఫడుంథ :

ఔడా

థ ళూయసణి

“అయణూభున

థాతు

ర యసథంచఫడెతేందతు
ుయభుఱున

కై థాయు

యసగసే నం

తుయసశ

గసర భభుఱున తఖగ యగస తృసడళఱ న. ల ఱ తుయసశఱు శంణోఱహం చదయు

గసఔ. యవతభుఱ యకయభుఱ నండు యసయు కై ఔ ఱు యే ముదయు గసఔ.
ర పాళం ఖఱయసడతు భనవేూఱు బె షో యసన కొతుమలడెదయు గసఔ.

థీవ భుఱఱో ఆమన యతో తరం ర చయభు ఙే ముదయు గసఔ. బె షో యస
యయుతు ళఱ ఫమఱు థే యున. యోధతు ళఱ ఆమన తన ఆశకూో

భై ుకొనన. ఆమన షృంఔభిం చచ తన ఴతేరళుఱన ఎథ భిం చన.

యసభి బె దట తన భసఔర భ భున ఔనయచకొనన.” బె వ మల
42:11

థీ తు ణో తృసట కై థాయు ఖుభిం చి శ఼చించఫడు న భభో భెం డె బయవూయసణుఱు

ఔడా ఖభతుంచదగి న య. ఔటి బె వ మల ఖరం థంఱోతు 60ళ అదాూమం,
1-7 ళచధాఱఱోతుథ -

“తూఔు య ఱుఖు ళచిిమునిథ , ఱ భుు,

ణే జ భి ఱా ు భు. బె షో యస భళి భ తూతొద ఉదబంఙె న. చ఼డెభు

బూతతు చ్ఛఔటి ఔభుుచనిథ .ఔటి ఔ చ్ఛఔటి జనభుఱన ఔభుుచనిథ .
బె షో యస తూతొద ఉదబంచచధాిడె. ఆమన భళి భ తూతొద
ఔనఫడెచనిథ . జనభుఱు తూ య ఱుఖునఔు ళఙెి దయు. భసజుఱు తూ
ఉదమకసంతికూ ళఙెి దయు. ఔనిఱ తిో

చటి

చ఼డెభు. యయందయు

ఔడెకొతు తూ యొదే ఔు ళచిచధాియు. తూ ఔుభలయుఱు ద఼యభు నండు

ళచిచధాియు. తూ ఔుభలభెో ఱు చంఔధ తో ఫడు ళచిచధాియు. తూళు

చ఼చి ర కసయంతేళు. తూ ఖుండె కొటి కొనచ ఉతృర పంఖున. శభుదర
యసూతృసయభు తూ యై ు తిర పఫడెన. జనభుఱ ఐఴవయూభు తూ యొదే ఔు

ళచిన. ంట ఱ శభూషభు తథాూన ఏబతౄసఱ ఱేత ంట ఱున తూ
థే ఴ భు

తొద

ఫంగసయభున,

యసూనహంచన.

ధ఼దరళూభున

యసయందయు

తీలహ కొతు

ఱే ఫ నండు

ళఙెి దయు.

ళఙెి దయు.

బె షో యస
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యతో తర భుఱన రఔ టింఙె ద యు. తూ కొయఔు కై థాయు గొరఱె భందఱతుిము

ఔడెకొనన? ధ ఫాయోతే తృర టి లైళ తూ భి చ యూఔు ఉయోఖభు

ఱఖున. అయ ధా ఫయౌన ఠ భు తొద అంగీ కసయభుఱఖున. ధా ఴఽంగసయ
భంథ యభున ధే న ఴఽంగసభిం ఙె ద న.”

భెం డయ బయవూయసణి ఔడా బె వ మల ఖరంథంఱోధే ఉనిథ – “అభై త మలన
ఖూభిి న థే యోకూో – థె థాతూముఱ ై న తృసయథ యసషృఱలభస, యసమంకసఱభున
తొయు

అయత

దనహప గొనియసభి కూ

బె డాభి ఱో
తూలైళ

థ ఖళఱ న.

ణెం డు .

ణే భల

థే ఴ తుయసశఱలభస,

తృసభి తృత ళుచనియసభి కూ

ఎదయుగస

ఆయౘయభు తీలహ కొతు యండు . కడగ బమభు ఙే త న ద఼లహ న కడగ బమభు
ఙే త న, ఎఔుి న టి ఫడు న ధనశసఱ బమభు ఙే త న, ఔ
ర యముదధ
బమభు

ఙే త న

యసయు

తృసభి తృత ళుచధాియు.

ర బుళు

ధాకత ఱలఖు

కై థాభీ ముఱ

ఫఱలఢెూఱ

ల ఱయచిిముధాిడె – ఔయౌయసయు ఎంచనటా గస ఔ బే డాథ ఱోగసధే
కై థాయు

ర పాళభంతము

నయంచితృత ళున.

యఱుకసండా ఱో రర ఱహం చయసయు కొథే యసయఖుదయు.” 21:13-17. బె వ మలఱోతు
ఈ

బయవూయసణుఱన

ఆథ కసండభుఱోతు

„తృసభసన

కొండ

భి ూయణ ం గస ర కసయంచన‟ అధే ళచనం య ఱుఖుఱో చదళండు .

నండు

ఔయే ల :
 ఇయసుబీఱు తుభసునవూ తృసభసన తృసరంతంఱో తుళలహం చి, అయఫుిఱ
ూభీవ ఔుడెై న కై థాయుఔు జనుతుళవటం,

 కై థాయు శంణానం యై ుఔు థ ళూశంథే ఴం ంఫడటం,

 కై థాయు ణె ఖ ఱు కొతుి ఴణాఫాే ఱుగస గసఢాంధకసయం ఔపఫడు న ఉని
బూతనై , శయవఱోఔ శఽఱహి ఔయో న అంగీ ఔ భిం చి, „ధా శో తి తుఱమలతుి‟

శో తించటం కొయఔు భుందఔు భసళటం భభి ము ఆ తృసరంతంనై
శఽవి ఔయో నండు థ ళూయసణి అళతయణ జయఖటం,
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 కై థాయుఱ కత భో ి అంణా నయంచటం,

 భభి ము (ర ళ ఔో భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ళఱశ తృత ళటం

జభి గి న ఔ శంళతసయం ఱోఱే యఱుకసండెా , కై థాయు శంణానంఱోతు
యోధ్ధ ఱు

ఔతే
ో ఱ

ళదంచఫడటం,

థావభస

భభి ము

ళంగి న

యఱుా ఱ

థావభస

తోదఱ ై న ళతూి జభి గి న యసశో యసఱన ఖభతులేో , తృసభసనఱోతు రఴంశ
తూముడె (షఫఔిఔు 3) ర ళ ఔో భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)

తప, ఇంకె ళవయౄ కసజాఱయు. తృసభసన తుభసునవూ తృసరంతంఱో తుయసశ
ఫే యపయచఔుని ఇయసుబీఱు (అఱ ై ళి శసఱలం) శంతతికూ ఙెం థ న కై థాయు

ళంఴంఱో ర ళ ఔో భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) జతుుంఙాయు.
అజాఞ ధాంధకసయం బూతతు ఔనహప యే లహ న కసఱంఱో, అయఫుిఱు థ ళూయసణి తు
అందఔుంథ కై ళ ఱం భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) థావభస భలతరఫే
ఆమన థావభస శఽఱహి ఔయో

తృసభసన నండు రకసయంఙాడె. భభి ము

(ఎఱా యే ల ఱల) శో తింఫడే థెై ళ ఖఽషం (కసఫా) ఉనిథ కై ళ ఱం భకసిఱో
భలతర ఫే . కై థాయు ణె ఖ ఱు థాతు ఫయౌన ఠసతుి లవ ఔభిం ఙాయు. తన ర జ ఱఙే
ర ళ ఔో భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ళిం లహం చఫడు ధాయు భభి ము
భకసి నఖభసతుి ళథ యౌ ళఱశ తృత మలయు. ఆమన థాషంణో ఉండు ధాయు.

యఱఱో నండు ఫమటఔు ద఼మఫడు న ఔతే
ో న నండు భభి ము

ఎఔుిన టి ఫడు న యఱుా ఱ నండు తనహపంచఔుతు, ఆమన భకసి ళథ యౌధాయు.
ళఱశ తృత బన శంళతసయం ఱోఱే, కై థాయు శంతతిఱోతు అయరసవశఱు,
యఖర యౘ భసధఔుఱు

ఫదర్

ముదధ ం ఱో

ఆమనణో

తఱఫడు ధాయు.

భకసియసశఱఔు భభి ము ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఔు భధూ ఫదర్

ళదే తోటి తోదటి ముదధ ం జభి గి న థ . థీ తు తు ఫదర్ ముదే ం అంటాయు.
అధే ఔ భంథ కై థాయు భుఱహర ఔుఱు భభి ము యసభి యఱుకసండెర ఱు ముదధ ంఱో
ళదంచఫడు ధాయు.

కై థాయు

ళంయౕముఱ

(కభెై ఱ ముఱ)

కత భో ి

తేడు చి
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న టి ఔుతు తృత బంథ . ఔయే ల ర ళ ఔో భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)

థావభస ఈ బయవూయసణుఱు ూయో మలూమతు అంగీ ఔ భిం చఔతృత ణే , అయ ధే టి కత

ూభిో కసఱే ద తు అంగీ ఔ భిం చళఱలహ ళశోంథ . బె వ మల 60ళ అదాూమంఱో

నే భొినఫడు న “ధా శో తితుఱమం” కసఫాఖఽయౘతుి శ఼చిశో నిథే గసతు

కెై శో ళ యసూకలూతఱు పాయశో ని కెై శో ళ చర్ి న కసద. 7ళ ళచనంఱో

నే భొినఫడు న కై థాయు ణె ఖ ఱు ఏధాడ఼ కెై శో ళ చర్ి న శందభిశంచఱే ద.
భభొఔ యసశో ళం ఏతటంటే తోతో ం ర ంచంఱో ఎఱలంటి కెై శో ళ చర్ి
ర పాయసతుకూ ఱోనకసఔుండా అపే దూంగస తగి యౌ నథ కై ళ ఱం కై థాయు ఱా ఱు
భభి ము యసటి తుయసశఱు భలతర ఫే .

ఇంకస, థవతీయోథే ఴ కసండభు 33ళ అదాూమంఱో థ యే ఱ భంథ

యవేూఱ ఖుభిం చి నే భొినఫడటంఱో ఙాఱల తృసర దానూత ఉనిథ . “బె షో యస
ల ధాబ నండు ళఙెి న. ల బీయుఱో నండు యసభి కూ ఉదబంఙె న.
ఆమన

తృసభసన

కొండ

నండు

ర కసయంఙె న.

యే యే ఱ

భి య దధ

శభూషభుఱ భధూ నండు ఆమన ళఙెి న.” థవతీయోథే ఴ కసండభు

33:2. తొయు తృసభసన అయణూ తృసరంతం ఖుభిం చిన తోతో ం చభి తర చదళండు –
ర ళ ఔో భుషభుద్ (శఱా ఱలాషృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) భకసిన జబంచిన
శంగటన తనహప ణే , థీ తు తు తృత యౌన భభో శంగటన తొఔు ఔనఫడద.

ఆమన భథీ ధా నండు 10,000 భంథ శషచయుఱణో ళచిి, „ధా
శో తితుఱమం (కసఫాఖఽషం)‟ ఱో భయఱ ున: ర యే యంచిధాయు. ఆమన
ర ంఙాతుకూ

శపవి ఫై న

చటాి ఱతుింటి తూ

యదే

థ ళూరసశధాతుి

ఙే లంహ థ .

జీశస్

ఇఙాియు.

నే భొిని

అథ

ఇతయ

„ఆదయణఔయో

–

శతూశవయౄనహ బెై న ఆతు‟ భభె ళ భో కసద, శవమంగస ర ళ ఔో భుషభుద్
(శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)

తప. కెై శో ళ ధయురసశో ంీ ఙె ఫుతేనిటా గస, అథ

భి య థాధ తు కసద. థీ తు కూ ఆదాయం - యోయౘన 16:7ఱోతు జీశస్

ఱుఔుఱు: “అబణే ధే న తొణో శతూభు ఙె ుప చధాిన, ధే న
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య యా తృత ళుట ళఱన తొఔు ర యో జనఔయభు; ధే న య లళన బె డ ఱ

ఆదయణఔయో తొ యొదే ఔు భసడె; ధే న య యళన బె డ ఱ ఆమనన తొ
యొదే ఔు ంుదన.”

జీశస్ (ఈయస అఱ ై ళి శసఱలం) య యళన తయుయసతధే ఆదయణఔయో ళయసో డతు
భభి ము జీశస్ ఈ ళచధాఱు యౌకూ న ుపడె ఆదయణఔయో , ఆమనణో తృసట

ఱే డ తు నై థాఱు శపవి ం గస ణె ఱుుతేధాిబ. జీశస్ య యళన తయుయసతధే
భి య థాధ తు

ళయసో డధే వయతే

థావభస

భి య థాధ తు

భసఔఔు

జీశస్

య లళఔతృత ళటం ఆటంఔభతు భనం ఊళిం చ ళఱలహ ళశోంథ : అంణే గసఔ,
జీశస్ యళభిం చిన థాతు ర కసయం ఆదయణఔయో ఔ భలనళుడే గసతు ఆతు
కసద. థీ తు కూ ఆదాయం – యోయౘన 16:13 “ఆమన తనంతట ణాధే

బే త ము ఫో దంఔ, యే టి తు యనధో యసటి తు ఫో దంచి శంబయంఫో ళు
శంఖతేఱన తొఔు ణె యౌ మజై మున”. భి య థాధ తు భభి ము థే ళుడె –

ఇదే యౄ యే భైవ భెై న ళతు భభి ము భి య థాధ తు శవమంగస తన ఖుభిం ఙే
ఱుఔుతేందతు భభి ము తన థే ళుడు నండు యనిథాతుతు ఔడా
ఱుఔుతేందతు

భనం

ఊళిం ఙాఱల?

జీశస్

ఱుఔుఱు

శపవి ం గస

„శఽఱహి ఔయో నండు భసఫో బే ఔ శంథే ఴ షయుడు తు ‟ శ఼చిశో ధాిబ. జీశస్

ఆమనన శతూశవయౄనహ అతు నే భొిధాియు భభి ము కర్ఆన్ ఔడా
భుషభుద్
“యసశో యసతుకూ

(శఱా ఱలా షృ

ఆమన

అఱ ై ళి

(ర ళ ఔో )

ళశఱా ం)

ఖుభిం చి

శణాూధేి

ఇఱల

తీశఔుతు

నే భొినిథ ,
ళఙాిడె.

థెై ళ ర ళ ఔో ఱందభి తూ (శతూళంతేఱుగస) ధఽయఔభి శో  ధాిడె.” 37:37 1

1

. భుషభుద్ ఇన్ ద ఫైతల్ (Muhammed in the Bible), అఫుేల్ అషద్ థాళూద్.
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గోసుల్ నుండి కొతుి తుదయశనాల్ు:
ఆమన కసభసూఱ భభి ము ఔయో యసూఱ శవపాయసతుి శ఼చిశ఼
ో , రళ ఔో

భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఆఖభనం ఖుభిం చి ణె యౌ నే అధే ఔ
ళచధాఱు కొతో తుఫంధనఱో ఉధాిబ:

యోయౘన: “తూయ ళ డళతు అడెఖుటఔు మూదఱు బె యౄవఱే భు నండు

మలజఔుఱన ఱే య ముఱన యోయౘన ధొదే ఔు ంనహ న ుపడె అతడు చిిన

యసక్షూతథే : అతడె ఎయుఖననఔ ుపకొధ న; కతర శో  న (అతేఱహ ఔో ు డతు)
కసనతు ుపకొధ న. కసగస యసయు – భభి తూయ ళ యళు, తూళు ఏయ్మలయస
అతు అడెఖగస, అతడె కసనధ న. తూళు ఆ ర ళ ఔో యస అతు అడెఖగస –
కసనతు ఉతో యతఙెి న. కసఫటిి యసయు – తూయ ళ యళు? భభుు ంనహ న యసభి కూ
ఫే భు

ఉతో యతమూళఱ న

ఙె ుపకొనచధాిళతు
బె వ మల ఙె నహప నటి
అయణూభుఱో

అతతు

ఖనఔ

నడు గి భి .

తుని

అందఔతడె

ఖూభిి
–

తూయే త

ర ళ ఔో బెై న

ధే న ర బుళు ణోర ళ శయలభు ఙే ముడు అతు

ఎఱుగె తిో

ఙె ుప

ఔతు

ఴఫే భు

అతు

ఙె నపన.

ంఫడు న యసయు భి శ ముూఱఔు ఙెంథ నయసయు. యసయు – తూళు కతర శో  యై న న
ఏయ్మలయై న న ఆ ర ళ ఔో యై న న కసతుబె డ ఱ ఎందఔు ఫానహో శుతచి
చధాిళతు అతతుతు అడెఖగస, యోయౘన – ధే న తూలా ఱో ఫానహో శుతచి

చధాిన గసతు ధా య నఔ ళచియసడె తొ భధూ ఉధాిడె; ” యోయౘన
శయసయో 1:20-25

ఆ రళ ఔో జీశస్ (ఈయస అఱ ై ళి శసఱలం) కసద, కసతూ ఆమన భుషభుద్
(శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) .

ఎందఔంటే యోయౘన, ఫో దంచడాతుి భభి ము

ఫానహో శుతళవడాతుి భభి ము భసఫో బే ర ళ ఔో ఖుభిం చి బయవూయసణి
ఙె పడాతుి జీశస్ జీయత కసఱంఱో ఔడా కొనయసగిం ఙాయు.
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జీశస్: „న భి ఴా ెల టలస్ - Perqlytos‟ ఱే థా „తృసభసకెా ట్ - Paraclete‟ ఱే థా
„తృసభసఔఱోన్ - Paracalon‟ అధే నే యుని భభి ము (ఆమన శంథే ఴ
కసఱం) అంతభళవతు భసఫో బే ర ళ ఔో ఆఖభనం ఖుభించి

ర ళ ఔో జీశస్

భుందగసధే ఇఱల ణె యౌ తృసయు: “ధే న తండుర తు యే డెకొందన, తొ యొదే
ఎఱా ుపడె

నండెటకెై

ఆమన

యే భొఔ

ఆదయణఔయో న,

అనగస

శతూశవయౄనహ మ ఖు ఆతున తొఔనఖర ళిం చన.” యోయౘన శయసయో
14:16

„న భి ఴా ెల టలస్‟ అధే థాతుకూ అయథ ం „ర లహ దధ ఫై న ‟, „కత భో ి ఖ ఱ‟ భభి ము

„ర ఴంలహం చదగి న ‟. „అషుద్‟ అధే థాతుకూ అయథ ం ఔడా శభి గగ స ఇథే . తన
తయుయసత „అషుద్‟ అధే నే యుఖఱ రళ ఔో భసఫో తేధాిడతు ర ళ ఔో జీశస్
ఙె నపహ న బయవూయసణి , ఇఱల కర్ఆన్ ఱో ధఽయఔభిం చఫడుం థ . అఱలా హ్ ఇఱల
ర ఔ టిం ఙాడె: కర్ఆన్ (ఆమతే యొఔి పాయసనయసదం) “భయూమ్

ఔుభలయుడెై న ఈయస, „ఒ ఇయసర బీఱు శంతతియసభస! ధే న తొ యై ు అఱలా హ్

తయపున ంఫడు న ర ళ ఔో న. ధాఔు ూయవం ళచిిన ణౌభసతే ఖరంతాతుి
ధఽళయుశో ధాిన. ధా తయుయసత భసఫో బే ఔ ర ళ ఔో న ఖుభిం చి
యబయసయో న ఇశో ధాిన. అతతు నే యు అషుద్ అతు ఙె నహప నపటి శంఖతి
(ఔడా శుభిం చదగి న థే ) .‟ ” 61:6
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విజఞానుల్ ధృవీక్యణల్ు
1. ర వ క్త భుహభమద్ (సల్ా ల్లా హృ అల్ ై హి వసల్ా ం) తుయక్షరశ: ఆమనఔు
చదళటం

భభి ము

యసర మటం

ణె యౌ మద.

అంణే గసఔ,

ఆమన

చటి రఔిఱ ఉనియసయు ఔడా తుయక్షభసయూఱే. కసఫటిి కర్ఆన్
యచించింథ రళ ఔో భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) బే న తు

ఎళవయౄ థాయస ఙే మ ఱే యు. అఱలా హ్ ఇఱల ర ఔ టిం ఙాడె: “(ఒ ర ళ కసో !)
ఇంతఔు భుంద నళువ ఏ ఖరం తాతూి చథ యనయసడళు కసళు, ఏ

ఖరం తాతూి తూ ఔుడు ఙే ణో ో యసర లహ న యసడళూ కసళు. ఔయే ల అథే ఖనఔ
జభి గి ళుంటే

ఈ

తతాూయసదఱు

యవమంఱో)

(తూ

శంథే యౘ తుకూ

ఱోనబేూ యసభై ” కర్ఆన్ (ఆమతే యొఔి పాయసనయసదం) 29:48

2. ఖుర్ఆన్ సవల్ు: యసళి తూంఱో, ళఔో ఽ తవంఱో భభి ము యసఔపటి భ ఱో
ఆభి ణే భి న

అయఫుిఱన,

తనన

తృత యౌనట

ళంటి

థాతుతు

తీశఔుయభుతు కర్ఆన్ శయసఱు ఙే లహంథ . అబధా అయఫుిఱు అఱల

ఙే మ ఱే ఔ తృత మలయు. కర్ఆన్ భలధయూం, తుభసుణఔర భం భభి ము
ఱోణెై న అభసథ ఱు అయఫుిఱన ఆఴియూయచినథ . ర ళ ఔో భుషభుద్
(శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)

యసభి రసఴవత భళి భ గస తుయౌచితృత బంథ .

ర ళ ఔో భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఇఱల యౌకసయు: “ర ళ ఔో ఱ
భళి భ ఱు యసభి యసభి కసఱభుఱకై భి త తం అమలూబ. ధాఔు

ఇళవఫడు న భళి భ „కర్ఆన్‟. ఇథ రసఴవతంగస తగి యౌ ఉంట ంథ .

కసఫటిి , (తీయుపథ ధాన) ధే న ఎఔుిళ భంథ అనచయుఱన ఔయౌగి
ఉంటానతు ఆయశో ధాిన.” ఫుకలభీ 4598.

ఆమన ర జ ఱు యసళి తూంఱో, ళఔో ఽ తవంఱో రయ ణుఱు. భభి ము
ఉతో భఫై న ఔయతవంఱో యసయు ర లహ దధ  ఱు. అబణే , కర్ఆన్ ళంటి

థాతుతు యచించి తీశఔుయభుతు అఱలా హ్ యసభి తు శయసఱు ఙే లహ న ుడె,
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యసయు యచించి తీశఔుభసఱేఔ తృత మలయు. అుడె అఱలా హ్ యసభి తు

కర్ఆన్ ఱోతు ఔ అదాూమలతుకూ శభలనఫై న థాతుధై ధా యచించి

తీశఔుయభుతు శయసఱు ఙే మ గస, యసయు థాతుతు ఔడా ూభిో
ఙే మ ఱే ఔ తృత మలయు.
అఱలా హ్

ఇఱల

ర ఔ టింఙాడె,

ఆమతే

(కర్ఆన్

యొఔి

పాయసనయసదం) “భల థాశతునై (భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం నై ) అళతభిం జై లహ న థాతు ఖుభిం చి ఔయే ల తొయు శంథే షంఱో

ఉంటే , అట ళంటి ఔ అదాూమలధైి ధా తీశఔుయండు భభి ము అఱలా హ్
తప

తొ

శయౘమఔుఱన

అందభి తూ

నహ ఱుచకోండు ,

శతూళంతేఱే అబణే (ఇథ ఙే లహ చ఼ండు ) ” 2:23

తొయు

కర్ఆన్ ళంటి థాతుతు యచించి భుందఔు తీశఔుయభుతు, శభశో

భలనళజాతితు భభి ము జధాితేఱన అఱలా హ్ ఫళి యంఖంగస ఇఱల
శయసఱు ఙే లహ ధాడె: (కర్ఆన్ ఆమతే యొఔి పాయసనయసదం)
యసభి కూ ఙె ుప “ ఔయే ల శభశో భలనళుఱ మలళతే
ో జనిఱు
ఔయౌలహ ఈ కర్ఆనఱలంటి ఖరం తాతుి ణే ద ఱచిధా – యసయు ండర ఔభి కూ

ణోడాపట న అందజై శఔుధాి, ఇట ళంటి థాతుతు తీశఔు భసళటం
యసభి ళఱా కసతు తు” 17:88.

3. ధయమర చాయం: రజ ఱఔు ఇయసాం ఖుభిం చి ఫో దంచడంఱో భభి ము ఇయసాం
యై ు నహ ఱ ళడంఱో రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఔు అధే ఔ ఔయౖసి ఱు,
ఇఫిందఱు

ఎదభెై ధా

ఆమన

థాతుతు

కొనయసగింఙాయు.

ధయుర ఙాయంఱో ఆమన ర జ ఱ నండు తీళర ఫై న ళూతిభై ఔ త ఎదభెైంథ .
యసయు ఆమనన చండాతుకూ ఔుటర ఔడా ధాియు. అబధా ఆమన

థాతుతు కొనయసగిం ఙాయు భభి ము ఒయుప, శషనం ళళిం ఙాయు. ఔయే ల
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ఆమన ళంచఔుఱే అబణే , తన తృసర ణం ఖుభిం చి బమడే యసయు
భభి ము యూళయసనంగస ధయుర ఙాభసతుి ఆనహ యే లే యసయు.

ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఖుభిం చి డఫూ
ా ా. మోంటొగఫ భీ యసట్ (w.
Montgomery Watt) ఇఱల యౌకసయు: తన నతున ధయుయరసవయసఱ

కొయఔు మలతనఱన ఎదభొినటాతుకూ లహ దధం గసళడం, ఆమనన
యఴవలహం చి, ఔ ధామఔుతుఱల చ఼లహ న యసభి యొఔి భషో నిత
ధై తి ఔ శవపాళం భభి ము శత్ర ళ యో న భభి ము ఆమన యసదంచిన

అంతిభ యసపఱూం యొఔి ఓనితూం – ఇళతూి ఆమన యొఔి
భ్యౌఔ

తువిటణావతుి

శభభిధ శో  ధాిబ.

భుషభుద్

న

ళంచఔుతుగస ఉళిం చటభధే థ , శభశూఱన అద ఔం ఙే శో ంథే తప,

యసటి తు భి విభిం చద. అంణే గసఔ తృసరసితూ థే రసఱఱో భుషభుద్ ణో
తృత యౌలేో , చభి తర ఱోతు భయౘ ుయువేఱఱో ఎళవయౄ అంత చినిచ఼ు
చ఼డఫడఱేద

/

తఔుిళగస

ఫ చికోఫడఱేద..కసఫటిి

భనం

భుషభుద్ ఔు కై ళ ఱం అతుయసయూఫై న తుజాబతీతు భభి ము
ఱక్షూయసధనఱో చితో యథధ తు ఔటి ఫ టి డఫే కసఔుండా - ఔయే ల భనం

ఆమనన శభి గగ స అయథ ం ఙే శకోయసఱంటే భభి ము ఖతం నండు
శంఔర తంచిన తుపఱన శభి థ దే కోయసఱంటే – నై కూ తుజభతునహం ఙే
ఫూటకసఱన నభుటాతుకూ ఫదఱు అంతిభ తుదయశధాఱన నభుటం
ఙాఱల

ఆళఴూఔఫై న దధే

యవమలతుి

భనం

ఎంతభలతరం

భయచితృత ఔడద. ఎందఔంటే థీ తు తు (ఈ శణాూతుి) తృర ందటం ఙాఱల
ఔవి తయఫై న థ .

4. తృర ంచిక్ ఆక్యష ణ ల్క్ు ల్ోనుకక్తృో వటం: శషజంగస భలనళుడె
అందఫై న

జీయణాతుి

భభి ము

అందఱోతు

పోఖపాగసూఱన

ఇవి డడటఫే కసఔుండా యసటి యై ు తోఖుగ చ఼ుణాడె ఔడా.
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థీ తు ఖుభిం చిన అఱలా హ్ రఔ టన ఇఱల ఉనిథ : (కర్ఆన్ ఆమతే
యొఔి పాయసనయసదం) “యసూమోషం ఔయౌగిం ఙే యసటి  టా

నేర భ

భలనళుఱ కొయఔు ఆఔయష ణీ మం ఙే మ ఫడు న థ - అనగస లో ీఱు,

ఔుభలయుఱు, ఔడఫ టి ఫడు న ఫంగసయం, యం డు , అచియే లహ న ఫే ఱుజాతి

ఖుభసర ఱు, యళుఱు, తృర ఱలఱు తోదఱ ై న య. ఇళతూి తృసర ంచిఔ
జీళనయసభగిర . కసతూ, భయయౌతృత ళఱలహ న రరర వఠ ఫై న ఖభూయసథ నం అఱలా హ్
ళదే ధే ఉనిథ .” 3:14

తన శషజలహ దధ శవపాళం ళఱన భలనళుడె ఈ ర ంచంఱోతు

అందఫై న యసటి తు తృర ందటాతుకూ ఆతఽతగస ఉంటాడె. యసటి తు తృర ంథే
యదానంఱో ర జ ఱ భధూ ణే డాఱు ఉండళచి - కొందయు ధాూమఫై న

భలభసగ ఱధే అనశభి లేో , భభి కొందయు ఐఴవభసూతుి, పోఖపాగసూఱన
తృర ందటాతుకూ

ధే భసఱు

ఙే శో ఼ ,

థాభి

తనహప తృత ళచి.

ఇయసా తొమ

ధయుర ఙాభసతుి ఆనహ యే మ భతు ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం న
అంగీ ఔ భింజై మ టాతుకూ

కభెై ఱ ముఱు

అధే ఔ

యదాఱుగస

ర మ తిింఙాయు. కభెై ఱ ముఱ ధామఔుతుగస ఙే యో స భతు, అతూంత
అందఫై న లో ీ ణో న యళ జభి నహ యో స భతు, తభఱో అతూంత ధనళంతేతుగస
ఙే యో స భతు ఆమనఔు ఆఴజూతృసయు. ఆఔయష ణీ మ ఫై న ఈ ర తి తృసదనఱఔు
ణోర లహ ుచిత ఆమన ఇఱల శపంథంఙాయు: “అఱలా హ్ యసక్షు ! ఈ

యవమలతుి (ఇయసా తొమ ధయుర ఙాభసతుి) ళదఱటాతుకూ ఔయే ల యసయు
ధా ఔుడు ఙే తి ఱో శ఼యుూడు తు భభి ము ధా ఎడభ ఙే తి ఱో చందర డు తు

న టిి ధా – అఱలా హ్ థీ తు తు శశపవి ం ఙే లే ళ యఔు ఱే థా రజ ఱన థీ తు
యై ు నహ ఱుశ఼
ో చంఫడే ళయఔు, ధే న థీ తు తు ళథ యౌ న టి న.” (ఇఫి
ళి యౖష స మ్)
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ఔయే ల రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) మోశగసడెై నటా బణే , ఆమన
తుశసంకోచంగస ఈ ర తి తృసదనయౌి తపఔ లవ ఔభిం చి ఉండే యసయు.
దాభస్ కసభెా ొ ల్ (Thomas Carlyle) ఇఱల యౌకసయు:

“యసయు

ఆమనన రళ ఔో అతు నహ యౌ ఙాయతు తొయంట ధాిభస? ఆమన యసభి కూ
ఎదయు ఫదయుగస ఎందఔు తుఱఫడు ధాడె, ఎఱలంటి యషయసూఱు,
భభసుఱు, ఔుతంణార ఱఱో ఆమన ఎందఔు తృసఱచగ నఱే ద. ఎందఔు

తన శవంత దశో ఱఔు అతేఔుఱు యే శఔుంటృ ఔనఫడే యసయు,
ఎందఔు తన ఫూటా న శవమంగస భయభుతే
ో ఙే శఔుధే యసయు,
ఎందఔు యసభి ణో ధయుతృత భసటం ఙే లే యసయు, ఎందఔు యసభి భధూ శఱయౘ
శంరథంుఱు జభి నే యసయు. ఆమన ఎఱలంటి ళూకోో యసయు తపఔుండా
చ఼లే ఉంటాయు, ఆమనన తొయు ఇవి ం ళచిినటా

నహ ఱ ళండు .

యసభలనూ దశో ఱఱోతు ఈమనఔు చ఼ఫడు న యదే మ త, ఏ చఔర ళ భీో
తన శషచయుఱ నండు తృర ంథ ఉండఱే ద. 23 శంళతసభసఱ ఔఠి ధాతి

ఔఠి న ఫై న అశఱు భీ క్ష ఔు తగి న ళూకూో గస, అనభ యోధతుగస,
ఆమతుి ధే న ఔనగొధాిన.” 1

5. తురడంఫయత: ఔ భసజాూతుకూ శంఫందంచిన యవమలఱు భభి ము

శంద, థాతు భసజు ఇయౖసి తుకూ భభి ము అతతు లే ళ ఔు ఱోఫడు
ఉంటాబ. భభి ర ళ ఔో భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఖుభిం చి

అబణే , ఈ తృసర ంచిఔ జీయతం యఱోకసతుకూ థాభి తీ లే ఔ ణాణాియౌఔ,
అరసఴవత

యసథ నభధే

యవమం

ఆమనఔు

శపవి ం గస

ణె ఱుశ.

అఫుే ఱలా హ్ తనఔు ణె యౌ నహ న యవమలతుి ఇఫార ళీ మ్ తన్ అఱఖ భహ్
ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు:“ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఖడుడ ణో ధే మ ఫడు న

ఔ ఙానై నడెభు యసఱిగస, యసటి ఖుయుో ఱు ఆమన ఴభీ యం నై
1

. ‘Heroes, Hero-Worship and Heroic in History’
014
అల్లా హ్ యొక్క ర వ క్త భుహభమద్ సల్ా ల్లా హృ అల్ ై హి వసల్ా ం

డు ధాబ. అథ చ఼లహ ధే న ఆమనణో ఇఱల అధాిన „ఒ అఱలా హ్
యొఔి ర ళ కసో ! ధా తయౌా దండెర ఱన తొఔు అభిపంచదనగసఔ! ఈ

ఙానై యుు తమలయు ఙే మ టాతుకూ భలఔు అనభతితుళవండు . థాతు
ళఱన తొయు థీ తు నై డెఔునిుడె, అథ తొ ఴభీ భసతుకూ ఖుచికోద
భభి ము తొ ఴభీ యం నై ఖుయుో ఱు డళు‟. థాతుకూ ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం

ఇఱల ఫదయౌఙాియు, „ఈ తృసర ంచిఔ జీయతంఱో ధా

ఉభలనం - ఔ ఖుయర ు భౌతే ఔ ఙె టి కూరం ద కొంతలే ు యరసరంతి

గసయంచి, భయఱ తన ర మలణాతుి కొనయసగించటం ళంటి థ ‟” (ఇఫి
భలజా 4109)

అధోి భలన్ తన్ ఫఱ ర్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఉఱేా కన: “తన ఆఔయౌ
తీయుికోళటాతుకూ , చళఔఫాయు కయౄ
ి భసఱు ఔడా ఔనగొనఱే తు లహథ తిఱో
ధే న ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) న చ఼యసన.” (భులహా ం 2977)

అఫూ షృభెై య హ్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఉఱేా కన: “తన భయణం ళయఔు,
ఏధాడ఼ యశ఼ఱుఱలా హ్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) భూడె భోజుఱు
ళయుశగస తన ఔడెుతుండా తితు ఉండఱే ద.” (ఫుకలభీ 5059)

ఇథ , అభై త మల థీవ ఔఱపం ఆమన ఆదీ నంఱోతుకూ ళచిిధా గసతూ,
కోియసభి ఙాయౌనంత పోజనం ఔడా తృర ందఱే నంత తుయసవయథ  యతవం
కసయణంగస, ఆమన తన రజ ఱ కొయఔు అంతేఱే తు భంచితధాతుకూ
భూఱభళటాతుి

(యథ మఱలా షృ అధాహ )
అఱ ై ళి ళశఱా ం)

శపవి ం

ఙే శో  నిథ .

ఆమన

పాయూ

ఆబె యౖస

ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు: “ఔయసభి ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ

తన ఆముదాఱన ణాఔటి గస న టిి , ఔ మూదతు ళదే

నండు , తిభి గి ఇయసో నధే వయతేనై కొంత ఆయౘభసతుి అుపగస కొనఔుి
/ తీశఔుళఙాియు” (ఫుకలభీ 2088)
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తన కోభి న థాతుి ఆమన తృర ందఱే ఔ తృత బే యసయతు ఎంతభలతరం కసద.
ఎందఔంటే భలహి దఱో ఆమన ఎదయుగస గొప ధనభసయఱు ఖుటి గస

యే మ ఫడు ఉండే య . తుయునే ద ఱఱో భభి ము అఔియఖఱయసభి ఱో థాతు
నంతటి తూ ూభిో గస ంచిన టేి లే ళయఔు ఆమన తన ఔయుిని ఙోట

నండు ఔథ ఱే యసయు కసద. ఆమన శషచయుఱఱో కొందయు ఙాఱల
ధనళంతేఱు. ఆమనఔు లే ళ ఱంథంచడంఱో భభి ము తభ ళదే
నని

యసటి ఱో

నండు

అతూంత

యఱుయై న

యసటి తు

ఆమనఔు

శభభిపంచడంఱో యసయు తృత టీ డే యసయు. అబధా, ఆమన తనఔు

ఫషృభతిగస ఇళవఫడు న ఆ శందన అఱలా హ్ భలయగ ం ఱో ఇయసా తొమ
ధయుర ఙాయం కొయఔు కయుి న టేి లే యసయు. ఈ తృసర ంచిఔ ఐఴవభసూఱన

ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) తూజంఙాయు. ఎందఔంటే ఆమన ఈ
జీయతం

యొఔి

యసశో ళం

ఖుభిం చి

ణె ఱుశఔుధాియు.

ఆమన

ఱుఔుఱఱో: “యఱోఔంణో తృత యౌలేో ర ంచం ఎఱలంటి దంటే , ఔ ళూకూో

శభుదరం ఱో తన యేరయౌ తు భుంచటం ళంటి థ . యేర యౌ ణో తృసట ళచిిన
థాతుతు అతన చ఼డాయౌ.” (భులహా ం 2858)

రె వ రెం డు ఫో సవర్ి సమ త్ (Reverend Bosworth Smith) ఇల్ల

లికయు: “ఔయే ల అతూంత శభుచితఫై న భీ తి ఱో భి తృసయౌంచిన
యసభె ళ భెై ధా

ఉధాియంటే ,

అథ

కై ళ ఱం

భుషభుద్

భలతర ఫే .

ఎందఔంటే యసయు శభభిధం చ ళఱలహ న అళశయం ఱే ఔుండా ఆమన

అద కసభసఱతుింటి తూ ఔయౌగి ఉండే యసయు. ఆ అద కసభసతుి అఱంఔభిం చటం
కోశం ఆమన

టిిం చఔుధే యసయు కసద. తన యర ంత జీయతంఱోతు

తుభసడంఫయతన ఆమన ఫమటి జీయతంఱో ఔడా కొనయసగిం ఙాయు.” 1

1

. భుషభుద్ అండ్ భుషభుదతుజం.
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6. దధ వయవణణ స్క్షయం: కొతుి శంగటనఱు జభి గై య . యసటి యళయణ
ఆమనఔు అళశయభబేూ థ . ఆ యవమంఱో థ ళూశంథే ఴం అళతభిం చ
నంతళయఔు ఆమన థాతు ఖుభిం చి ఏతొ ఙే లే యసయు కసద. ఆ తుభీ క్ష ణ

కసఱంఱో (శంగటనఔు భభి ము థ యసూళతయణఔు భధూ ఖడు చి న
కసఱంఱో),

ఆమన

ఫాదాఔయఫై న

భి లథ హ తితు

ఎదయుిధే యసయు

భభి ము తన థీ న లహథ తితు చ఼శఔుతు ఆంథయ లన ఙెంథే యసయు. అఱలంటి
ఔ శంగటన – ఇఫ్ి శంగటన, థే తు ఱోధై ణే రళ ఔో యొఔి పాయూ
ఆబె యౖస (యథ మఱలా షృ అధాహ ) నై థయర షం భభి ము ళూతేఙాయు ఆభోణ
మోఫడటం. థాథాు ధ ఱ భోజుఱ ళయఔు ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం)

ఈ శంగటన ఖుభిం చి ళళీ అందకోఱే ద. ఆ తుభీ క్ష ణా

కసఱంఱో, ఆబె యౖస (యథ మఱలా షృ అధాహ ) అభలమఔణావతుి థ యసూళతయణ

య ఱా డు ఙే లే ళయఔు, ఆమన ఴతేర ళుఱు ఆమన ఖుభిం చి ళీ నంగస

భలటాా డాయు. ఔయే ల ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ళంచఔుఱే
అబణే , ఆభోనహం ఫడు న క్షణంఱోధే ఏథెై ధా అశతూు థ యసూళతయణన

భుంద న డెత ఆమన తపఔుండా ఈ శంగటనన భి విభిం చ
ఔుతు ఉండే యసయు. ఆమన ఖుభిం చి అఱలా హ్ ర ఔ టన ఇఱల ఉనిథ :
(కర్ఆన్

ఆమతే

యొఔి

పాయసనయసదం)

“ఆమన

భధోయసంఛఱ ర కసయం భలటాా డటభూ ఱే ద.” 53:3

తన

7. తుగ్యవం: తనన తృర ఖడభతు ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఏధాడ఼
ర జ ఱన కోయఱే ద. థీ తు కూ యయుదధ ం గస, ఎళభెై ధా ళూకూో ఏ యధంగసధై ధా

తనన శో తిలేో , ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) అఱల ఙే మ డాతుి
ఇవి డే యసయు కసద. అనస్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు:

“శషచయుఱఔు అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఔంటే

ఎఔుిళ నహర మ ఫై న యసభె ళ యౄ ఉండే యసయు కసద.” ఇంకస ఆమన ఇఱల
యౌకసయు, “ఔయే ల యసయు ఆమనన చ఼లేో , ఱే చి తుఱఫడే యసయు కసద.
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ఎందఔంటే అఱల ఙే మ టభంటే ఆమనఔు అబవి భతు యసభి కూ
ణె ఱుశ.” (తిభిు తీ 2754)

ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఇఱల అధాియు, “కెై శో ళుఱు భభి మం

ఔుభలయుడెై న జీశస్ న శో తించినటా గస తొయు నని శో తించళదే .
(శో తించటంఱో షదే ఱు తొయళదే ). తుజాతుకూ ధే న కై ళ ఱం ఔ
థాశడు తు భలతరఫే , కసఫటిి ఇఱల అనండు : „అఫుే ఱలాహ్ (అఱలా హ్
యొఔి

థాశడె)

భభి ము

శంథే ఴ షయుడె)‟ ” ఫుకలభీ 3445

యశ఼ఱుఱలా హ్

(అఱలాహ్

యొఔి

యసఱహంఖి న్ ఇభివంగ్ (Washington Irving) ఇఱల యౌకసయు: “ఆమన
లై తు ఔ యజమలఱు ఎఱలంటి అషంపాయసతూి, ఱే థా యజమఖభసవతూి

ఫే ఱుకొఱపఱే ద. యసటి య నఔ యసవయథ ర యో జధాఱుంటే అఱల జభి గి
ఉండే థ .

తయుయసత

తియుఖుఱే తు

శవపాయసతుి

ఔడా

అతూంత

ఆమన

భభి ము

ఴకూో భంతేడు

ఔవి కసఱంఱో

ఆకసభసధేి

యసథ ధాతుకూ

చ఼నహ న

కొనయసగిం ఙాయు.

ఎథ గి న

తుభసడంఫయ

భసచఠీ య కూ

శంఫందంచి నంత ళయఔు, ఖథ ఱో ర యే యంచినుడె ఎళభెై ధా తనఔు
ర ణేూ ఔఫై న గౌయయసతేభలధాయౌి చ఼నహ ణే , యం టధే ఆమన అబవి త
చ఼నే యసయు.”

8. కొతుి ఖుర్ఆన్ వచనాల్ు: శంగటనఱ ఱే ఔ భి ణాభలఱ కసయణంగస

ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) న భందయౌశ఼
ో కర్ఆన్ ఱో కొతుి
ళచధాఱు అళతభిం చినయ. అబధా ఆమన ఆ ళచధాఱన ర జ ఱ
భుంద న టాి యు భభి ము యసటి తు రఙాయం ఙే యసయు. ఉథాయషణఔు:

అ) అఱలా హ్ యొఔి ర ఔ టన: “ఒ ర ళ కసో ! అఱలా హ్ తూ కోశం
ధయుశభుతం

ఙే లహ న

థాతుతు

నయవందఔు

(తూ

కొయఔు)

తుఱే దంచఔుధాిళు? (ఏతటి ? ) నళువ తూ పాయూఱ ర శ నితన
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తృర ందగోయుతేధాియస? అఱలా హ్, క్షభలయౕఱుడె, దమలభముడె.”
కర్ఆన్ (ఆమతే యొఔి పాయసనయసదం) 66:1

కొందయు పాయూఱ అబూంతయం ళఱన ఔయసభి ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం)

ఇఔ నండు తన ణే ధ లే యంచనతు అధాియు. థాతునై అఱలా హ్

ఆమనన భందయౌశ఼
ో నై ళ చధాఱన అళతభిం జై యసడె. ఎందఔంటే

అఱలా హ్ ధయు శభుతం ఙే లహ న థాతుతు ఆమన శవమంగస తననై
తుఱే దంచఔుధాియు.

ఆ) అఱలా హ్ యొఔి రఔ టన: “అఱలా హ్ తుని భతుించగసఔ (ఒ
భుషభుద్)!

తూ

శభక్షంఱో

శతూళంతేఱ ళభో

ణే యౌ ,

అఫదధ ం

ఙె నపే యసభె ళ భో ఔడా నళువ ణె ఱుశకోఔుండాధే అశఱు నళువ యసభి కూ
అనభతి

ఎందకూ ఙాిళు?”

పాయసనయసదం) 9:43

కర్ఆన్

(ఆమతే

యొఔి

ఇఔిడ ఔడా అఱలా హ్, తన రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) న

భందయౌంచటం జభి గింథ . ఎందఔంటే తఫూక్ ముదధ ంఱో తృసఱచగ న

ఔుండా య నఔ ఉండు తృత బన ఔట యరసవశఱ యసఔుఱన, ఫూటఔు
కసయణాఱన తుజాతుజాఱు ణే ఱిఔుండాధే , ఆమన ుపఔుధాియు.

ఇ) అఱలా హ్ యొఔి ర ఔ టన: “భసజూంఱో ఫాగస యఔో తృసతంణో ఔడు న

ముదధ ం జయఖనంతళయఔ ముదధ కెై థీ ఱ న తన ళదే ఉంచకోళటం ఏ
ర ళ ఔో ఔ తఖద. తొయు తృసర ంచిఔ శందఱన కోయుఔుంట ధాియు.

కసతు అఱలా హ్ (తొ కోశం) యఱోకసతుి కోయుఔుంట ధాిడె. అఱలా హ్
శభసవద ఔుూడె,

యయే ఔ ళంతేడె.”

పాయసనయసదం) 8:67

కర్ఆన్

(ఆమతే

యొఔి

ఇయసా తొమ ఫదధ ఴతేర ళుఱ ఔుతంణార ఱన తువాఱం ఙే లహ న అఱలా హ్
ఇయౖసి తుకూ యయుదధ ం గస ఆమన యసభి నై షదే తొభి దమ చ఼టం
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భభి ము యౌభలూతుి ర ద భిశంచటం. ఔఠి ధాతి ఔఠి నంగస యక్షుం చఔ

తృత ళటంనై అఱలా హ్ ఆమనన భందయౌంచటం ఖుభిం చిన ఈ ళచనం,
ర ళ ఔో

శఱా ఱలా షృ

అఱ ై ళి

ళశఱా ం

యళభించఫడుం థ .

షథీ థఱఱో

ఙాఱల

శపవి ంగస

ఈ) అఱలా హ్ యొఔి ర ఔ టన: “(ఒ భుషభుద్!) అఱలా హ్ యసభి

రసిణాో తృసతుి లవ ఔభిం చిధా ఱే థా యసభి తు యక్షుం చిధా అందఱో తూ
ర ఫే మం ఏతొఱే ద. ఎందఔంటే తుఴిమంగస యసయు థౌయి నూయుఱు.”
కర్ఆన్ (ఆమతే యొఔి పాయసనయసదం) 3:128

ఉ) అఱలా హ్ యొఔి ర ఔ టన: “(రళ ఔో ) నదయు చిటిా ంఙాడె, భుకం

తిర ుపఔుధాిడె – తన ళదే ఔు ఔ అంధడె ళచిినంత భలణార తుకై .
ర ళ కసో )

(ఒ

తూకైం

ణె ఱుశ,

ఫషృరస

అతన

తనన

శంశిభించఔుంటాడే మో ! ఱే థా ఉథే ఴం యంటాడే మో ! ఉథే ఴం

అతతుకూ ర యో జనఔయం అళుతేంథే మో !” కర్ఆన్ (ఆమతే యొఔి
పాయసనయసదం) 80:1-4

అంధడెై న అఫుే ఱలా హ్ ఇఫి ఉఫు భఴ఼
ో మ్, రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం)
ళశఱా ం)

ళదే ఔు ళఙాిడె. ఆ శభమంఱో ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి

ఔ కభెై ఱ ధామఔుతుకూ ఱే థా కొందయు కభెై ఱ ధామఔుఱఔు

ఇయసాం ఖుభిం చి ఫో ద శో ధాియు. అతతుతు చ఼లహ రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం)

భుకం చిటిా ంచఔుతు, భుకం తిర ుపఔుధాియు. థీ తు నై అఱలా హ్

ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) న నై ళచధాఱ థావభస భందయౌంఙాడె.
ఔయే ల రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ళంచఔుడే అబణే , ఇఱలంటి
ళచధాఱు కర్ఆన్ ఱో ఔనఫడే య కసళు.

భుషభుద్ భయుడెక్ నహ ఔో ల్ ఇఱల యసూకలూతుంఙాయు: ఔభోజు కభెై ఱ
ధామఔుఱఱోతు ఔ గొప ధామఔుతుణో ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
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ళశఱా ం)

భలటాా డెత,

అతతుకూ

ఇయసాంఱోతు

శణాూతుి

ఖుభిం చి

చభిి శోండగస, ఔ అంధడె ఆమన ళదే ఔు ళచిి, ఈభలన్

(యరసవశం) ఖుభిం చి ఔ ర ఴి అడు గసయు. తభ చయిఔు అంతభసమం

ఔయౌగిం చినందఔు రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) అశషధాతుకూ ఱోధై ,
నదయు చిటిా ంచి, ఆ అంధడు నండు భుకం తిర ుపఔుధాియు. ఔ

ళూకూో యొఔి ఫళి యంఖ యౄుభై క ఱు ఱే థా అతతు తృసర ంచిఔ యసథ బతు
ఫటిి అతతు ఖుభిం చి తుయణ బంచకోఔడదతు ఈ శ఼యహ్ ఱో ఆమనఔు
ణె ఱుఫడుంథ . 1

9. దధ వయవతయణ భహి భ : కర్ఆన్ ఱోతు అల్ భశద్ అదాూమంఱో

ఆమన ర ళ ఔో తవం ణె యౌ నే కచిితఫై న చియౘిఱఱోతు ఔ చిషిం
ఖుభిం చి శ఼చించఫడు ధాబ. అఫూ ఱషబ్ ఔు (ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం

యొఔి

చిధాిని)

నయఔయక్ష

యదంచఫడుం దతు

అఱలా హ్

ర ఔ టిం ఙాడె. ఆమన ధయుర ఙాయ ణొయౌథ ధాఱఱో ఈ అదాూమం
అళతభిం  జై మ ఫడుం థ . ఔయే ల రళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం)
ళంచఔుడే

అబణే ,

ఇఱలంటి

తీయుపన

భుందగసధే

ర ఔ టిం చి

ఉండే యసయు కసద, ఎందఔంటే ఆమన చిధాిని తభసవతి థ ధాఱఱో
ఇయసాం లవ ఔభిం చ ళచిన ఔథా!

డాక్ట ర్ గయరీ మిల్ా ర్ (Dr. Gary Miller) ఇల్ల వయఖలయతుంచాయు: “...

ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఔు ఔ చిధాిని ఉండే యసయు. అతతు

నే యు అఫూ ఱషబ్. ఇతన ఇయసాంన ఎంతగస థేవ ఱహం చఔుధే యసడంటే ,

ఆమనన అళభలతుంచడాతుకూ ర మ తిిశ఼
ో
అతన ర ళ ఔో న
యం ఫడు శో ండే యసడె. ఔయే ల ర ళ ఔో (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఎళభెై ధా
కొతో ళూకూో ణో భలటాా డె తేనిటా బణే , యసభి శంపావణ ూయో బేూ ళయఔు

1

. థ గోాభిమస్ కర్ఆన్ నే.685.
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అతడె తుభీ క్షుం ఙే యసడె. ఆ తయుయసత అతన ఆ కొతో

ళూకూో తు

శతొనహం చి, అతతుణో ఇఱల అధే యసడె „ఆమన తూఔు ఏభతు ఙె తృసపడె?

ఆమన నఱుు అతు ఙె తణే , అథ ణె ఱుు అతు అయథ ం ఙే శకో. ఆమన

ఖఱు అతు ఙె తణే , అథ భసతిర అతు అయథ ం ఙే శకో‟. అతన
భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) నండు ఏథెై ణే యధే యసడయ , అతన
థాతుకూ ళూతిభై ఔంగస నభుఫయౌకై యసడె. ఏథే ఫై ధా, అఫూ ఱషబ్

చతుతృత ళటాతుకూ థే లళ భుంథే కర్ఆన్ ఱో అతతు ఖుభించి ఔ చిని
అదాూమం అళతభిం చింథ . అతడె నయకసగిి ఱోతుకూ తృత ణాడతు అథ

శపవి ం గస ర ఔ టిం చింథ . ఇంకో భలటఱో, అతన ఎనిటి కత భులహా ంగస
భలయడతు ధఽయఔభిం చి, అతడు కూ రసఴవతంగస నయఔయక్ష యదంచింథ . ఈ
థే లళఱో అఫూ ఱషబ్ ఙే మ ళఱలహం దఱలా , „ధే న ఎనిటి కత భలయన,
అంటే ధే న ఏధాటి కత భులహా ంగస భలయన భభి ము నయకసగిి ఱో

ర యే య యసో నధే థ ళూయసణి ర ఔ టన భుషభుద్ నై అళతభించినటా ధే న

యధాిన. శభై , ధే తు ుపడె భులహా ంగస భలభసఱతు కోయుఔుంట ధాిన.
థీ తు తు

తొభై య ధంగస

ఇవి డణాయు?

తొ

థ యసూళతయణ

ఖుభిం చి

ఇుపడె తొ అతేతృసర మం ఏతటి ? ‟. కసతూ అతడె ఎనిడ఼ అఱల

ఙే మ ఱే ద. అబణే , అతడె అఱల ఙే యో స డతు ఇతయుఱు అతతు నండు
ఆయంఙాయు. ఎందఔంటే అతడె ఎఱా ుపడ఼ ఇయసాం శంథే రసఱఔు
యయుదధ ం గస

ర ళ భిోం ఙే యసడె.

అశఱు

యసభసంరసతుి

యళభి శో ఼ ,

భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఇఱల అధాియు: “తూళు నని

అశళిూంచఔుధాిళు భభి ము నని అంతం ఙే మలఱనకోళటం

ఱే థా? అఱలగెై ణే , ఈ థాఱన ఱుఔు, ధే న అంతఫై తృత ణాన. భస,
భుందఔు భస, యటి తు ఱుఔు!” కసతూ, అఫూ ఱఫహ్ ఎనిడ఼ యసటి తు

ఱఔఱే ద. థే లైళ ఖడు ఙాబ! అతుి శంళతసభసఱఱో అతడె
ఏధాడ఼ ఇయసాం లవ ఔభిం చఱే ద ఱేథా ఇయసాం నై ఫ తఔ దయ యణి
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అళఱంతంచఱే ద. ఔయే ల ఆమన (భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం)

తుజంగస అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో కసఔతృత బనటా బణే ; అఫూ

ఱషబ్, తన ఖుభిం చి అళతభిం చిన కర్ఆన్ థ ళూయసణి తు తుజం

ఙే యో స డతు అంత కచిితంగస భుషభుద్ థే లళఔు భుంథే ఎఱల
ణె ఱుశకోఖయౌగసయు? థీ తు కూ ఱతేంఙే కై ఔ శభలదానం ఏతటంటే –
ఆమన తుజంగస అఱలా హ్ యొఔి ర ళ ఔో బే ; అంతటి రభలదఔయఫై న
తియుఖుఱే తు

శయసఱున

భుందంచటాతుి

ఫటిి ,

ఆమన

ళదే

థ ళూయసణి అళతయణ ఉండుందధే యసశో యసతుి ఎళభెై ధా శభై ూభిో గస
నతుతీయళఱలహం థే . 1

10. అహమద్ - భుహభమద్: కర్ఆన్ ఱోతు ఔ ళచనంఱో ర ళ ఔో
(శఱా ఱలా షృ

అఱ ై ళి

ళశఱా ం)

„భుషభుద్‟ అధే నే యుణో గసఔుండా

„అషుద్‟ అధే నే యు నే భొినఫడు ధాయు. అఱలా హ్ ర ఔ టన: “భయూమ్

ఔుభలయుడెై న ఈయస, „ఒ ఇయసర బీఱు శంతతియసభస! ధే న తొ యై ు
అఱలా హ్ తయపున ంఫడు న రళ ఔో న. ధాఔు ూయవం ళచిిన
ణౌభసతే ఖరంతాతుి ధఽళయుశో ధాిన. ధా తయుయసత భసఫో బే ఔ

ర ళ ఔో న ఖుభిం చి యబయసయో న ఇశో ధాిన. అతతు నే యు అషుద్ అతు

ఙె నపహ నపటి శంఖతి (ఔడా శుభించదగి న థే ) .‟ ” (కర్ఆన్ ఆమతే
యొఔి పాయసనయసదం) 61:6

ఔయే ల ఆమధే ఖనఔ ళంచఔుడెై న టా బణే , కర్ఆన్ ఱో „అషుద్‟

అధే నే యున నే భొిధే యసయు కసద ఎందఔంటే తన రజ ఱఱో ఆమన
„భుషభుద్‟ అధే నే యుణో నహ ఱ ళఫడే యసయు. ఇథ గోలపఱుఱో ఆమన
ఖుభిం చి నే భొినఫడు న బయవూయసణుఱన శ఼చిశో నిథ .

1

. థ అఫేజంగ్ కర్ఆన్
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11. ఇస్ాం వయత : ఇయసా తొమ ధయుం ఈధాటి కత తగి యౌ ఉంథ . రంచం
నఱుభూఱఔ

యసూనహ శో  నిథ :

ఇయసా తొమ

ధయురఙాయఔుఱఔు

ఙాయౌనతుి ఆభిధ ఔ ళనయుఱ శయౘమం ఱే న పటి కత భభి ము ఇయసాం
ధయుం యసూనహంచఔుండా తుభోదంఙాఱతు, ఇయసాం యొఔి ఴతేరళుఱు తభ
రసమఴఔుో ఱల

ర మ తిిశో నిపటి కత ,

యే ఱ

కొథీే

రజ ఱు

ఇయసాం

ధభసుతుి లవ ఔభి శో  ధాియు భభి ము ఇతయ ధభసుఱనై ఇయసాం ధభసుతుకూ

తృసర దానూతతుశో ధాియు. అఱలా హ్ ర ఔ టన: “ఫే ఫే ఈ కర్ఆన్ న
అళతభిం జై రసభు. భభి ఫే ఫే థీ తు తు యక్షు యో స భు.” (కర్ఆన్
ఆమతే యొఔి పాయసనయసదం) 15:9

థాభస్ కరెా ల ల్ ఇల్ల వయఖలయతుంచాయు: “ఔ అశతూయసథ ధభసుతుి

ఔతున టాి డా? ఎందఔు, ఔ అశతూయసథ ఇట ఔఱణో ఔ ఇంటి ధే

ఔటి ఱే డే ! శనిం యొఔి ఱక్షణాఱు, భటిి తు కసఱిడం భభి ము ఆ
తుఱో అళశయభబేూ ఇతయ యవమలఱ ఖుభిం చి ఔయే ల అతతుకూ
ణె య్ ఔ తృత ణే భభి ము తుజంగస యసటి దధ తేఱన అనశభిం చఔతృత ణే ,

అతన తుభిుంఙే థ ఇఱుా కసద – ఔ ఙె తో ఔుప తప. న఼ట ఎనపై
తఱమనా భంథ తు ఙే యుిఔుతు, అథ 12 ఴణాఫాే ఱ తృసట తుఱఫడద
– అథ తినిగస డు తృత తేంథ . భలనళుడె శవమంగస రఔఽతి

తుమభలఱఔు ఫదధ డెై ఉండళఱ న. తుజంగస ర ఔఽతిణో ఔయౌలహ ఫ యౌలహ
ఉండళఱ న.

యవమలఱఱోతు

శభలదానతశోంథ ,

కసద,

తుజం

అశసఱు

ఱే థా

కసద!

ర ఔఽతి

అతతుకూ

ఔఽతిర భ ఫై న య

ఔఽతిర భ ఫై న యే .. ఆహ్. ధే న! కసగిా యోయతి ో , అధే ఔ కసగిా యోయతి ో ఱు,
ర లహ దధ

రంచ

ధామఔుఱు,

తభ

ఫూటఔు

భి యౖసిభసఱణో

ళభిధ ఱా ు ణాయు – ఔ భోజున. అథ నకూ య్ ఫాూంఔు ధోట ళంటి థ ; యసభి
అనయహ ఫై న ఙే తేఱ థావభస అయ భుందఔు ంఫడెతేధాిబ:

ఇతయుఱు, థాతు కొయఔు చయుఔుగస తమలయు కసయసయౌ. రఔఽతి అగిి
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జావఱగస ఫరదధ ఱళుతేంథ ; ంర చి యా యసఱు భభి ము అఱలంటి ఇతయ
ఉదూభలఱు - నకూ య్ ధోటా నకూ య్ యే న తు బమంఔయఫై న తృసర భలణి ఔ తణో

థాయస ఙే శో  ధాిబ. కసతూ, ర ణూే ఔఫై న ఆ భయౘుయువేడు ఱో,
ఆమనఱో యరర వంగస తుజం తప భభై తొ ఱే ద ధే అుయౄఫై న
యసశో యసతుి ధొకూి ఙె పటాతుకూ ధే న యసషలహ శో  ధాిన.
ఆమనఱోతు

తృసర థతఔ

ుధాథ

అతు

ధాఔతునహ శో ంథ

అతుింటి ఱో ఆమననై అఫదధ ం ఆభోనహం చఫడే థ ఇథే . 1”

అథ

భభి ము

ఖరం థయౄంఱో భభి ము తయతభసఱ ర జ ఱ జాఞ కసఱఱో (ఔంఠశథ ం
థావభస) అఱలా హ్ కర్ఆన్ న శయక్షు తం ఙే లహ ధాడె. ఆ తయుయసత

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఔడా కర్ఆన్ న బదర యచిధాయు.

తుఴిమంగస కర్ఆన్ న జాఞ ఔం ఙే మ టం (ఔంఠశథ ం ఙే మ టం)
భభి ము

ఫో దంచటం

థాతుతు

ఠిం చటం,

తోదఱ ై న య

థాతుతు

భులహా ంఱు

ధే యుికోళటం

ఙాఱల

భభి ము

ఆశకూో గస

ఙే లే

నఱఱోతుయ. ఎందఔంటే ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇఱల
అధాియు,

„ఎళభెై ణే

కర్ఆన్

ధే యుిఔుంటాభో

ఫో ద యసో భో, యసభై తొఱో ఉతో భుఱు‟ ఫుకలభీ 4639

భభి మ

థాతుతు

కర్ఆన్ ఱో భలయుపఱు ఙే యుపఱు ఙే మలఱతు, కొతుి ళచధాఱన
ఔఱతృసఱతు

భభి ము

ఙే మ టంఱో

శపఱం

కొతుింటి తు

తీలహ యే మలఱతు

అధే ఔ

భంథ

ర మ తిింఙాయు. కసతూ, యసభై ధాడ఼ కర్ఆన్ న అఱల ఔఱుఱహ తం
కసఱే ఔ తృత మలయు.

ర మ ణాిఱు యం టధే ఖుభిోంచఫడు ధాబ.

ఎందఔంటే

యసభి

తూచ

ఇయసాం ధయుం యొఔి భెం డయ భూఱలదాయం, యశ఼ఱుఱలాహ్ శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం

యొఔి శనితేఱు. నభుఔశో ఱ ై న శజి నఱ తీళర ఫై న

1

. ‘Heros, Hero-Worship and the Heroic in History’
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భభి ము ఔవి తయఫై న ర మ ణాిఱ ళఱన అయ జాఖర తో గస బదర  యచ

ఫడు ధాబ. యటి తు జభ ఙే మ డంఱో భభి ము తృసర భలణి ఔ ఫై న యసటి తు
ఫఱళీ న ఫై న యసటి నండు యే యు ఙే లే భి రోధనఱఱో, ఔయౌపంచఫడు న

ఉఱేా కనఱఱోతు అశణాూతుి శభెై న ఆదాభసఱణో ఋజుళు ఙే మ టంఱో
యసయు తభ జీయణాఱన దాయతృత యసయు. ఎళభెై ధా షథీ థ యజాఞ నరసశో ంీ నై
యసర మఫడు న ఖరం తాఱన భి యౕ యౌలేో , తృసర భలణి ఔంగస ళభీగ ఔభిం చఫడు న

ఉఱేా కనఱు తుజాతుకూ శణాూశణాూఱన ధఽయఔభింఙే అధే ఔ తృసర భలణి ఔ
ఔఠి న భీ క్ష ఱఱో ధ గగ ి నయే న ధే యసశో యసతుి ఖర ళి యో స యు.

మై కె ల్ హాయుట (Michael Hart) 1 ఇల్ల అనాియు: “ర ంచ ధభసుఱ

ఱోతు ఔ గొప ధభసుతుి 2 భుషభుద్ యసథ నహం ఙాయు భభి ము
ర ఔ టిం ఙాయు. భభి ము తీళరఫై న రపాళయౕఱ భసజకత మ ధామఔుతుగస

ఎథ గసయు. ఆమన భయణిం చి 13 ఴణాఫాే ఱు ఖడు చి ధా, ధే టి కత ఆమన

ర పాళం ఙాఱల ఴకూో ళంతంగస భభి ము నఱుభూఱఱఔ యసూనహం ఙే థ గస
తుయౄనహం చ ఫడెతేనిథ .”

12. ఆమన స ది ాంతాల్ తృర భలణణ క్ త భరి ము మదాయి త – ర తి కల్లతుకీ
భరి ము ర తి తృరంతాతుకీ వుబక్యమై న దధ భరి ము సభుచితమై న దధ :
ఇయసాంన అనశభి లేో ఔయౌగై పయౌణాఱు ఙాఱల శపవి ఫై న య భభి ము
ర లహ దధ ఫై న య.

ఇయసాం

ధభసుతుి

ఏకెై ఔ

రబుయై న

అఱలా హ్

బే

అళతభిం  జై యసడధే యసశో యసతుకూ ఇథ ఔ యసక్షూం. ఇథ అధే ఔ భంథ
1

. ‘The 100’ A ranking of the most influential persons in history.
. ఇయసాం ధయుం అఱలాహ్ నండు అళతభింజైమఫడున ఔ థళూశంథేఴభతు భభిము

2

భుషభుద్ శఱా ఱలాషృ అఱ ైళి ళశఱా ం ఏథెైణే తననై అళతభింజైమఫడుంథయ ,
కైళఱం థాతుతు భలతరఫే రఙాయం ఙేయసయతు భభిము అథ ఆమనఔు అపజెపఫడున
ఔ యతర ఫాధూత అతు ఫేభు యఴవలహయో సభు.
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ర ళ ఔో ఱ భభి ము శంథే ఴ షయుఱ యవమంఱో యసధూఫై న ుడె, ర ళ ఔో

భుషభుద్ (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం) ఔు ఎందఔు యసధూం కసద?

ఔయే ల ఈ ర ఴిఔు „థీ తు తు తుభోదంఙే థే థీ ఱేద‟ అధే థ జయసఫై ణే ,

భనం „ఆమన ర ళ ఔో ణావతుి ఎందఔు తియశిభి శో  ధాియు భభి ము
ఆమన ఔంటే భుంద ళచిిన ర ళ ఔో ఱ రళ ఔో ణావతుి ఎందఔు
ధఽయఔభి శో  ధాియు?‟

13. స్భలజిక్ వయవసి : జీయతంఱోతు ఆభసధనఱు, యసూతృసయ ఱలయసథే య ఱు,
యయసషం

భభి ము

యడాఔుఱు

ళంటి

యసభలజఔ

ళూళయౘభసఱు,

ఫళి యంఖ భభి ము యషశూ ర ళ యో న ఱు, భసజకత మలఱు తోదఱ ై న ర తి

యవమలతుకూ శంఫందంచిన ధయురసశధాతుి శ఼చింఙే ఇయసా తొమ

చటాి తుి తృత యౌన చటాి యౌి తమలయు ఙే మ టం ఏ భలనళుడు కత యసధూం
కసద: 20 శంళతసభసఱఱో ఔ న దే ధాఖభి ఔ త యౄుథ దే కోళటాతుకూ

ఆదాయఫై న యటతుింటి తూ ఔ తుయక్షభసయ ఎఱల తీశఔుభసఖఱడె? ఇథ
ఔ శపవి ఫై న తుదయశనం భభి ము ఆమన ర ళ ఔో ణావతుకూ చిషిం.

14. తన వమసుస 40 ఏళళక్ు చే యుక్ునే వయక్ు, ర వ క్త (శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి
ళశఱా ం)

ర జ ల్ను ఇస్ాం వై ు  ల్ వటం తృర యంభించల్ేదు: ఆమన

మళవనం ఖడు చి తృత బంథ . యసభలనూంగస ఈ ళమశసఱో ఎళభెై ధా
యరసరంతి తీశకోయసఱతు చ఼యసో యు. తభ శభమంఱో అద ఔ పాగసతుి
తీభి ఔ గస ఖడతృసఱతు చ఼యసో యు. కసతూ, ఈ ళమశసఱో ఆమనఔు

ర ళ ఔో తవు ఫాధూత ఇళవఫడుంథ భభి ము ఇయసా తొమ రఙాయం
అపజె పఫడుం థ .

థాభస్ కయా యల్ ఇల్ల అనాియు: “ఇథ ళంచఔుఱ లహ థధ ాంణాఱఔు

ూభిో ళూతిభై ఔంగస తృత తేంథ . తన ళమశస యే డు అంతభబేూ ళయఔు
ఆమన ూభిో గస తుభోే వఫై న , ర రసంతఫై న భభి ము యసభలనూఫై న
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జీయణాతుి ఖడు తృసయు. ఆకసఴం నండు అళతభిం జై మ ఫడు న ఏ ధయుం
ఖుభింఙెై ధా ర ఔ టిం చటాతుకూ భుంద ఆమన ళమశస 40 ఏలళఔు
ఙే యుఔుంథ . ఆమన యొఔి తుజఫై న భభి ము ఇతయుఱు ఔయౌపంచిన
అతుి యకసఱ డు దడెఔుఱు - 50 ఏలళ ళమశసఱో, పాయూ కథీ జా
యథ మఱలా షృ అధాహ

చతుతృత బన తభసవత నండే తోదఱమలూబ. ూభిో

తుజాబతీణో ఔడు న జీయణాతుి ఖడటఫే ఆమన భుకూఱక్షూంగస

ఔనఫడెతేనిథ . ఆమనన ఎభి గి న ఆమన ఇయుఖు తృర యుఖు ర జ ఱ

భంచి అతేతృసర మలఱే ఆమన యొఔి కత భో ి రతి వఠ ఱుగస ఙాఱు. ళమశ
నై ఫ డనంత ళయఔు, తీక్షణఫై న తన మళవన యే డు చఱలా భి తృత నంత

ళయఔు, ఆమనకూ ళవటాతుకూ ఈ ర ంచం ళదే అరసంతి భలతర ఫే
తఖఱనంతళయఔు, ఆమన తన ఱక్షూయసధన థ ఴఱో నడఔ తోదఱు

న టి ధే ఱే ద. ఖడు చి న జీయతు శఖుణాఱు భభి ము భంచినే యు

ఆమనన శభభిధం చఱే ఔ / ఆమన తుఱఫ టి కోఔుండా, ఇఔ తన
అనబయంచఱే తు శకశంణోయౖసఱన తృర ందజూలే దమతూమ ంటభి
ఔుయై దూడు గస

/

గసయడాఱభలభి గస

ఆమనన

తుఱఫ టిి నథ !

యవమలతుకూ ళలేో , ఏథే ఫై ధా, అందఱో ధాకై భలతరం యరసవశం ఱే ద.

ధా

1

1

. ‘Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History’
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ల్ల ఇల్లహ ఇల్ా ల్లాహ్ – భుహభమదుయరసూల్ుల్లాహ్
ఔి అఱలా హ్ ఔు తప, ఆభసదంఫడే షఔుి భభె ళవభి కత ఱే ద
భభి ము

భుషభుద్ - అఱలా హ్ యొఔి శంథే ఴ షయుడె

అనే స్క్షయరక్టన తురేదశంచే దేమిటి ?
1. అఱలా హ్ యొఔి శంథే ఴ షయుడు తు యఴవలహం చట భభి ము ఆమన

శభశో భలనళజాతి కొయఔు ంఫడు ధాయతు దఽఢంగస నభుుట;

కసఫటిి ఇయసాం శంథే ఴం కై ళ ఱం కొంత భంథ ర జ ఱకై భి త తం కసద

భభి ము కొంత కసఱలతుకై భి త తం కసద. థీ తు ఖుభించి అఱలా హ్
యొఔి ర ఔ టన ఇఱల ఉంథ (కర్ఆన్ ఆమతేఱ పాయసనయసదం):

శభశో ఱోఔయసశఱన ళె చిభింఙే యసతుగస ఉండటాతుకూ గసన తన

థాశతునై గీ ట భసబ (కర్ఆన్) న అళతభిం జై లహ న అఱలా హ్,
గొప యబఔయుడె. 25:1

2. థీ న్ (ధయుం) యవమంఱో ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఎఱలంటి

తృర యతృసటృ ఙే మ యతు యఴవలహం చట: థీ తు ఖుభిం చి అఱలా హ్ రఔ టన
ఇఱల ఉంథ (కర్ఆన్ ఆమతేఱ పాయసనయసదం):

అతన తన ఇవి రకసయం భలటాా డటభు ఱే ద. అథ అతతు ళదే ఔు
ంఫడే థెై ళ యసణి (ళళీ ) తప భభై తొ కసద.53:3-4
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తృసర ంచిఔ ళూళయౘభసఱ యవమంఱో ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం
ఔడా

భలనళుఱే

భభి ము

ఆమన

యసటి

ఖుభిం చిన

అళగసషన కొయఔు ర మ తిింఙే యసభై అతు ణె ఱుశకోయసయౌ.

శభెై న

ఔయసభి తీయుపతుశ఼
ో , ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇఱల అధాియు:
“తొయు తొ అతేయోగసఱన ధా భుంద న డణాయు – తొఱో కొందయు
తొ ర తూయుథ ఱ ఔంటే ఎఔుిళగస యసకసితేయూం ఔయౌగి ఉండు , నహపంఙే

యధంగస తొ యసదన ఖయౌగై ధే యౄప, ఙాఔచఔూభూ ఔయౌగి ఉండళచి.
థాతు ర పాయసతుకూ అంటే ఆ తుజభతునహం ఙే ఆ మోశూభి త ఫై న

యసకసితేయూ ర పాయసతుకూ ఱోధై , ఔయే ల ధే న ఔభి ళవళఱలహ న
షఔుిన యసభి కూ ళవఔుండా యే భై యసతుకూ లేో , ధే న యసభి కూ శో  నిథ

నయకసగిి పాగసతుి భలతర ఫే అధే థ ఖుయుోంచఔుతు, అతన థాతుతు
తీశకోఔడద.” ఫుకలభీ భభి ము భులహా ం.

భభోఙోట రళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇఱల అధాియు: “ధే న ఔడా
భలనళుడు ధే .

ఇయు

క్షాఱ

యసయు

తభ

శభశూన

భి విభిం చకోళటాతుకూ ధా ళదే ఔు ళయసో యు. తొఱో కొందయు తభ
యసదనన

తభ

ర తూభిథ

ఔంటే

ఎఔుిళ

యసగసధ టి ణో

ధాఔు

యతుయంచళచి – థాతు ళఱన ధే న అతతు యసదధే శభెై న దతు
పాయంచి, అతతు క్షాన తీయుపతుఙేి అళకసఴభుంథ . కసఫటిి ఔయే ల
ధే న

తృర యతృసట న

ఇచిినటా బణే ,

ఔ

అుడె

భులహా ం

అతతుకూ

షఔుిన,

యే భై

ఇళవఫడెతేనిథ

అతతుకూ

కై ళ ఱం

నయకసగిి పాఖం భలతర ఫే (అతు అతన ఖుయుోంచకోయసయౌ). కసఫటిి ,
థాతుతు

(ఆ

అగిి తు)

లవ ఔభింఙాఱతు

ునయుణాథ న థ ధాతుకూ భుంథే ,

ఎంచకోళటభల

ఱే థా

(తన యసగసధ టి ర పాళం ళఱన

తృర యతృసట గస ఇళవఫడు న ఇతయుఱ షఔుిన) ళదఱు కోళటభల
అధే థ తుయణ బంచకోయసయౌ.” ఫుకలభీ భభి ము భులహా ం.
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3. ర ళ ఔో భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం తోతో ం భలనళజాతి కొయఔు

ఔయుణాభూభిో గస, దమలభముడు గస ంఫడు ధాయతు యఴవలహం చట: థీ తు

ఖుభిం చి అఱలా హ్ యొఔి ర ఔ టన ఇఱల ఉంథ (కర్ఆన్ ఆమతేఱ
పాయసనయసదం):

“(ఒ భుషభుద్!) ఫే భు తుని శభశో ఱోకసఱ కోశం కసయుణూంగస
ఙే లహ ంతృసభు” 21:107

భలనళజాతి కొయఔు ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం „ఔ ఔయుణ‟ అతు

ఙె పటంఱో అఱలా హ్ తుఴిమంగస శతూఫే యౌకూ ధాడె – అఱలా హ్
ఔంటే శతూళంతేఱు ఇంకె ళవయు కసఖఱయు? శఽఱహి ఆభసధనఱ నండు
ఆమన

భలనళుడు తు

ఔడు న

(అశతూ

తుభోద శ఼
ో ,

శయవఱోఔ

శఽఱహి ఔయో

ఆభసధన

యై ునఔు భలయగ దయశఔతవం ఙే యసయు. థౌయి నూం భభి ము అధాూమంణో
భభి ము

ఔయౌపత)

ధభసుఱ

నండు

ఆమన

జీయతం

నండు

ఆమన

భలనళుడు తు ధాూమం భభి ము శవచఛతణో ఔడు న ఇయసాం ధయుం
యై ునఔు,

యసవయథ ూభి త

తృసర ంచిఔ

భలనళుడు తు యఱోఔం కొయఔు ఴర తంఙే తుయసవయథ జీయతం యై ునఔు
థాభి చ఼నహ ధాయు.

4. ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం అతూంత గౌయళతూముఱ ై న రళ ఔో

భభి ము శంథే ఴ షయుడతు, అంతిభ ర ళ ఔో భభి ము శంథే ఴ షయుడతు

దఽఢంగస యఴవలహం చట: థీ తు ఖుభిం చి అఱలా హ్ ర ఔ టన ఇఱల ఉంథ
(కర్ఆన్ ఆమతేఱ పాయసనయసదం):

“(రజ ఱలభస!) భుషభుద్ తొ ుయువేఱఱో ఎళభి కత తండుర కసడె.
అబణే

ఆమన

అఱలా హ్

యొఔి

శంథే ఴ షయుడె.

రళ ఔో ఱ
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యంయన భి శ భలో ం ఙే లే (చిటి చిళభి ) యసడె. అఱలా హ్ ర తి థీ
ణె యౌ లహ న యసడె.” 33:40

ర ళ ఔో భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇఱల అధాియు: “తగి యౌ న
ర ళ ఔో ఱందభి నై

ధాఔు

ఆయు

యవమలఱఱో

(ర ణేూ ఔ)

అనఖర షం

ర యసథంచఫడుం థ : ధాఔు జయసతొ అల్ ఔయౌమ్ 1 ర యసథంచఫడుం థ ,
ఴతేర షఽదమలఱఱో

బమం

ఙొనహపంచఫడుం థ ,

ముదధ శంతిో

ధా

కొయఔు ధయుశభుతం ఙే మ ఫడుంథ , బూభండఱం తోతో ం ఆభసదధా
శథ ఱంగస (నభలజు ఙే మ ఖయౌగై శథ ఱంగస) ఙే మ ఫడుంథ , యథధ అబేూ

భలధూభభుఱు ణె ఱుఫడు ధాబ, ధే న తోతో ం భలనళజాతి కొయఔు

ంఫడు ధాన భభి ము ధే న అంతిభ ర ళ ఔో న.” భులహా ం భభి ము
అతిో భిు తీ .

5. థీ ధ ఇయసాం (ఇయసా తొమ ధభసుతుి) ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

భనఔు అందజై యసయతు దఽఢంగస యఴవలహం చడం: అథ అతుి కోణాఱ
నండు శంూయణ ఫై న థ . ఎళభెై ధా థాతుకూ ఏథెై ధా ఙే యిడం గసతూ ఱే థా

థాతు నండు ఏథెై ధా ణొఱగిం చడం గసతూ ఙే మ ఱే యు. అఱలా హ్ యొఔి
ర ఔ టన ఇఱల ఉంథ (కర్ఆన్ ఆమతేఱ పాయసనయసదం):

“ఈ థ నభున ధే న తొకొయఔు తొ ధభసుతుి భి ూయణం

గసయంఙాన. అఱలగై తొనై ధా అనఖర యౘ తూి ూభిో ఙే యసన
భభి ము ఇయసాంన తొకొయఔు ధయుంగస ఆమోథంఙాన” 5:3

1

. జయసతొ అల్ ఔయౌమ్ (ఱుఔుఱఱో శంఖరషభు): ఇథ రళఔో శఱా ఱలాషృ అఱ ైళి

ళశఱా ం భళిభఱఱోతు ఔ భళిభ. రళఔో శఱా ఱలాషృ అఱ ైళి ళశఱా ం గొప గొప
పాయసఱన, ఱుఔుఱన కైళఱం అతి తఔుిళ థాఱఱో యౌకైయసయు.
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ఇయసాం ఔ శంూయణ జీళన ళూళశథ ; థీ తు ఱో జీయతు యసభలజఔ,
భసజకత మ ,

ఆభిథ ఔ

భభి ము

ధై తి ఔ

దధ తేఱుధాిబ.

ఇషయఱోకసఱఱో యసపఱూళంతఫై న జీయణాతుి ఖడు నే

అథ

యధంగస

ర జ ఱఔు భలయగ దయశఔతవం ళళి శో ంథ .

తాభస్ కసయా బల్ ఇఱల యౌకసయు: “భుషభుథీ ముఱు తభ
కర్ఆన్ న

ఎంణో

గౌయయసతేభలధాఱణో

చ఼యసో యు. కొథే భంథ

కెై శో ళుఱు భలతర ఫే ఆ యధంగస తభ ఫై త ఱున గౌయయయసో యు.

ర తి ఙోటా భులహా ంఱు థీ తు తు ఇతయ చటాి ఱ ఔంటే భభి ము ఆచయణఱ
ఔంటే

తృసర భలణి ఔ ఫై న థ గస

ఆఱోచనఱనై ధా

భభి ము

శభుతియసో యు;
జీయతంనై ధా

థీ తు

ూభిో గస

రపాళం

ఉంథ ;

యసభి

ఈ

థ ళూశంథే ఴం ఆకసఴం నండు తినిగస ంఫడుం థ , థే తు ధై ణే ఈ

బూఱోఔం ధఽయఔభిం చళఱలహ ఉంథయ , అనశభిం చ ళఱలహ ఉంథయ ; అథ
(ర తి

ఔిభి ఙే )

ధాూమభూయుో ఱు

భులహా భుఱందయౄ

చదళఫడళఱలహ న

థీ తు

థీ తు తు

ఆదాయంగసధే

తపతుశభి గస

థ ళూశంథే ఴం.
తీయుప

చదళ

యసభి

ఙె ఫుణాయు.

ళఱలహ

ఉంథ

భభి ము తభ జీయత భలయగ దయశఔణావతుి థీ నిండు తృర ందళఱలహ

ఉంథ . యసభి ళదే భలహి దఱుధాిబ – యసటి ఱో ఇథ ర తి భోజూ
ఠిం చఫడెతేంథ . థీ తు 30 పాగసఱన ఇభలభుఱు ళంతేఱ యసభీ గస

ఠి యో స యు. అతుి శందభసీఱఱోన఼, అధే ఔ భంథ ర జ ఱ ఙె ళుఱఱో

భభి ము భనశసఱఱో భలయుమోర గై ఈ ఠనం తోదఱ ై 1200
శంళతసభసఱు

అమలూబ.

ఔ

భషభుథీ మ డాఔి యు థీ తు తు

70,000 యసయుా చథ యసడతు యధాిభు.”

6. అఱలా హ్ యొఔి రళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం థ ళూశంథే రసతుి
ూభిో గస

అందజై రసయతు

భభి ము

శభలజాతుకూ

భనశ఼పభిో గస

ఫో దంఙాయతు దఽఢంగస యఴవలహం చ: ఆమన తన శభలజాతుకూ చ఼నహ న
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భంచి, యబం తప భభై భంచ్ఛ, యబభూ ఇషఱోఔంఱో ఱే ద.
భభి ము ఆమన తన శభలజాతుి ళె చిభిం చిన ఙె డె, తృసం తప

ఇషఱోఔంఱో భభై ఙె డ఼, తృసభూ ఱేళు. ఆమన తన అంతిభ
షజ్జ ర శంఖంఱో ఇఱల ర యింఙాయు:

“„ధే న తొఔు అఱలా హ్ యొఔి శంథే రసతుి అందజై మ ఱేథా?‟ యసయు

అళునతు జయసతఙాియు. అథ యతు ఆమతుఱల అధాియు: „ఒ అఱలా హ్!
థీ తు కూ యసక్షూంగస ఉండభు‟ ” భుతో హ ఖ్ అఱ ై ళి .

7. కై ళ ఱం భుషభుద్ శఱా ఱలాషృ అఱ ై ళి ళశఱా ం యొఔి వభి అ హ్
(ఇయసా తొమ

చటి ం )

భలతర ఫే

ఆమోదయోఖూఫై న

చటి భతు

యఴవలహంచట. ఈ వభి అ హ్ చటి ర కసయఫే భలనళజాతి కొయఔు తీయుప

ఙె పఫడాయౌ. థీ తు ఖుభిం చి అఱలా హ్ ఆథే ఴం ఇఱల ఉంథ (కర్ఆన్
ళచధాఱ పాయసనయసదం): “ భభి ము ఎళభెై ధా ఇయసాంన కసఔ

భభై

ఇతయ

ధభసుతుి

అళఱంతంచిధా,

అథ

అశఱు

ఎంతభలతరభూ అతతు నండు లవ ఔభిం చఫడద. అంణే కసఔ,
యఱోఔంఱో అతడె నవి తృత బే యసభి ఱోతు యసడళుణాడె.” 3:85

8. ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఔు యదే మ త చ఼టం ఖుభించి అఱలా హ్

యొఔి ర ఔ టన ఇఱల ఉంథ (కర్ఆన్ ఆమతేఱ పాయసనయసదం):
“ భభి ము ఎళభెై ణే అఱలా హ్ భభి ము ఆమన శంథే ఴ షయుతు

టా ఆజాఞ నళయో నఱ ై ఉంటాభో, (తీయుపథ ధాన) అఱలంటి యసభై

అఱలా హ్ అనఖర ళిం చిన యసభి యసంఖతూంఱో ఉంటాయు – అనగస
రళ ఔో ఱ , శతూళంతేఱ, వళీ దఱ (అఱలా హ్ భలయగ ం ఱో తృసర ణాఱు

అభిపంచినయసభి ) భభి ము శజి నఱ యసంఖతూంఱో – ఎంత
భంచి శషచయుఱు యయు!” 4:69

014
అల్లా హ్ యొక్క ర వ క్త భుహభమద్ సల్ా ల్లా హృ అల్ ై హి వసల్ా ం

రళ ఔో

శఱా ఱలా షృ

అఱ ై ళి

ళశఱా ం ఔు

యదే మ త

చ఼టభంటే ,

థే తు ధై ణే ఆమన ఙే మ భతు ఆజాఞ నహం ఙాభో, థాతుతు ఙే మ టం
భభి ము థే తు ధై ణే ఆమన ఙే మ ళదే తు తుఱే దంఙాభో, థాతుతు
ఙే మ ఔుండా ఆగి తృత ళటం.

“రళ ఔో తొఔు ఇచిిన థాతుతు ుచికోండు . ఆమన థే తు
నండెై ధా తభుయౌి యసభి లేో , థాతుి ళథ యౌన టి ం డు ” 59:7
రళ ఔో

శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం

యసభిం చిన థాతు నండు ఆఖతు యసయు

ఎదభోిఫో బే యక్ష ఖుభిం చి భషో నితేడెై న అఱలా హ్ రఔ టన
ఇఱల ఉంథ : (కర్ఆన్ ళచన పాయసనయసదం)

“భభి ము ఎళభెై ణే అఱలా హ్ ఔు, ఆమన శంథే ఴ షయుతుకూ
అయదే మ త

చ఼ుణాడయ

భభి ము

ఆమన

తుయణ బంచిన

షదే ఱన అతిఔర త యసో డయ , అతడు తు ఆమన నయకసగిి ఱోతుకూ
రయే యంజై యో స డె. అందఱో అతడె రసఴవతంగస డు ఉంటాడె
భభి ము అతడు కొయఔు అళభలనఔయఫై న యక్ష ఉనిథ .” 4:65

9. అఱలా హ్ యొఔి శంథే ఴ షయుడె శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇచిిన
తీయుపఔు శంతఽనహో ఙెం దట భభి ము ఆమన ధయుశభుతం ఙే లహ న
భభి ము అనభతించిన యసటి ఖుభిం చి శంథే ళించఔుండా ఉండెట
ఖుభిం చి

అఱలా హ్

పాయసనయసదం)

ఇఱల

రఔ టిం చిధాడె

(కర్ఆన్

ఆమతే

“ ఔనఔ (ఒ భుషభుద్!) తూ ర బుళు యసక్షు గస! యసయశఱు

యరసవశఱే కసద - తభ భధూ ఙోట ఙే శఔుధే ఏ యయసదం
ఱోధై ధా, తుని ధాూమతుభైణ త గస ఙే శకోనంత ళయఔు భభి ము
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తూ తీయుప టా

తభ భనశసఱఱో ఎట ళంటి అశంతఽనహో

ఱే ఔుండా, థాతుతు శంణోవంగస లవ ఔభిం చనంత ళయఔు ” 4:65
అంణే గసఔ, ఎళవయౄ వభి అ హ్ చటి ం నై యే భై యసటి కూ ఆద ఔూత
తుళవఔడద. థీ తు ఖుభిం చి అఱలా హ్ ర ఔ టన ఇఱల ఉంథ : (కర్ఆన్
ఆమతే పాయసనయసదం)
“ ఏం?

అజాఞ న

కసఱు

తీయుప

(ఆథే రసఱు,

ఆఙాభసఱు,

శంరథామలఱు) కసయసఱతు కోయుఔుంట ధాిభస యసయు? దఽఢంగస
యఴవలహం ఙే యసభి

కొయఔు,

తీయుప

ఙే మ డంఱో

అఱలా హ్

ఔంటే

ఉతో భుఱు ఎళయు కసఖఱయు? ” 5:50
10. ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం శనితేఱన అనశభిం చట ఖుభిం చి
అఱలా హ్ ఇఱల ఆథే య శో ధాిడె, (కర్ఆన్ ఆమతే పాయసనయసదం)
“ (ఒ భుషభుద్!) ఇఱల ర ఔ టిం చ: "ఔయే ల తొయు తుజంగస

అఱలా హ్ న నేర తంఙే యసభై అబణే , నని అనశభిం చండు అఱలా హ్

తభుయౌి

నేర త యసో డె

భభి ము

తొ

తృసతృసఱన

క్షతయసో డె. అఱలా హ్ అతతంగస క్షతంఙే యసడ఼, అతృసయంగస
ఔయుణిం ఙే యసడ఼న఼." ” 3:31
ర తి ఔియౄ ర ళ ఔో

శఱా ఱలా షృ

అఱ ై ళి

ళశఱా ం న

అనశభిం ఙాయౌ

భభి ము ఆమనధే అతేూతో ఫై న ఆదయశంగస తీశకోయసయౌ. థీ తు
ఖుభిం చి

అఱలా హ్

ఆథే ఴం

ఇఱల

ఉంథ ,

(కర్ఆన్

ళచన

పాయసనయసదం) “తుఴిమంగస రళ ఔో ఱో తొ కొయఔు అతేూతో ఫై న
ఆదయశం ఉంథ . అఱలా హ్ టా , అంతిభథ నం టా ఆఴ ఔయౌగి ఉండు ,
అఱలా హ్ న అతూద ఔంగస శుభిం ఙే ర తి ఔిభి కొయఔు” 33:21
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ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం న అనశభిం చట కొయఔు ఆమన
జీయణాతుి ఖుభిం చి ణె ఱుశకోయసయౌ భభి ము అధూమనం ఙే మలయౌ.

జెై నల్ ఆతథీ న్ (అతతునై అఱలా హ్ దమ చ఼ుగసఔ) ఇఱల అధాియు,
“కర్ఆన్ ఱోతు ఆమతేఱు ఫో దంచినటా గస, భలఔు ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ం

యొఔి ముథాధ ఱన ఖుయంచి ఫో దంఙే యసయు” 1

11. ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం న అతూద ఔంగస గౌయయంచటం భభి ము
ఆదభించటం.
“తతితొభి
ఫాధూత

ర ళ ఔో

నని

అపగించఔ

థాశడు ధే ” అతో ఫార తూ.

శఱా ఱలా షృ

అఱ ై ళి

ళశఱా ం

ఇఱల

అధాియు,

గౌయయంచఔండు , ఎందఔంటే శంథే ఴ షయుతుగస
భుంద,

ధే న

ఔడా

అఱలాహ్

యొఔి

12. ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం యసథ బతు ఇంకస ఉనితయచ భతు
అఱలా హ్ న యే డెకోళటం. థీ తు ఖుభిం చి అఱలా హ్ ఇఱల ఆథే యంఙాడె
(కర్ఆన్ ళచన పాయసనయసదం)
“తుఴిమంగస

అఱలా హ్,

ఆమన

ద఼తఱు

ఔడా

థెై ళ ర ళ ఔో నై

కసయుణాూతుి ంనహ శో  ధాియు. ఒ యరసవశఱలభస! తొయు ఔడా అతతునై
దయౄద్ ంండు . అతూద ఔంగస అతతుకూ శఱలభుఱు ంుత
ఉండండు . ” 33:56

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇఱల అధాియు, “ఎళభెై ణే ధా నే యు

నే భొినఫడటం యని తయుయసత ధా నై శఱలభుఱు ండయ , అతధే
ఱోతే” అతిో యుతీ .

1

. ఇఫి ఔతీర్, అల్ తథామహ్ ళల్ తుయౘమహ్ (ఆయంబం భభిము అంతం) vol 3.
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13. ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం న ఆదభింఙే భభి ము గౌయయంఙే
యధంగస

ఆదభిం చటాతుి

ఎందఔంటే

భలనళజాతి

భభి ము
ఆమన

గౌయయంచటాతుి నేర తంచటం,
థావభస

ఇయసాం

యై ు

థాభి

చ఼ఫడుం థ . శవమం ఔంటే ఎఔుిళగస ఆమనన ఆదభిం చళఱలహ

ఉంథ భభి ము నేర తంచళఱలహ ఉంథ . ఎందఔంటే ఎళభెై ణే ఇయసాం
లవ ఔభింఙాభో,

యసయు

ఈ

తృసర ంచిఔ

జీయతంఱోన఼

భభి ము

యఱోఔంఱోన఼ శపఱభళుణాయు. థీ తు ఖుభిం చి అఱలా హ్ ఇఱల

ర ఔ టిం చిధాడె, “(ఒ రళ కసో ) యసభి కూ ఙె ుప: „ఔయే ల తొ తండెర ఱు,

తొ ుతేర ఱు, తొ యత దయుఱు, తొ పాయూఱు, తొ దఖగ భి ఫంధళుఱు,
తొయు శంతృసథంచిన ఆలహో తృసశో ఱు, ఔుంట డెతేంథే మో నతు తొయు
బమడే తొ ళయో ఔం, తొకెం ణో నహర మ ఫై న తొ ఖఽయౘఱు తొఔు

అఱలా హ్ ఔధాి, ఆమన రళ ఔో ఔధాి, ఆమన భలయగ ం ఱో శయౌనే
తృత భసటం ఔధాి ఎఔుిళ నహర మ ఫై న యై ణే అఱలా హ్ తీశఔుళఙేి తీయుప

(యక్ష) కొయఔు ఎదయు చ఼డండు . అఱలా హ్ అయదే ముఱఔు శధాుయగ ం
చ఼డె.‟” 9:24

“అంతిభథ నం ఎుడె ళశోంథ ” అతు ఔ ళూకూో అడు గి న రఴిఔు
జయసతశ఼
ో , తనన నేర తంఙే యసభి కూ ఱతేంఙే ర తి పయౌతం ఖుభిం చి

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇఱల శపవి ం ఙే యసయు, “తూళు

థాతుకోశం ఏత తమలయుఙే యసళు? అతు అడెఖగస, ఆ ళూకూో యం టధే
ఏతొ జయసఫు ఙె పఔ, కొంఙెం లే ు తయుయసత, „ఒ యశ఼ఱుఱలా హ్,
ధే న అశంకలూఔఫై న (శనితే, నహ ఱు) నభలజుఱు ఙే మ ఱే ద
భభి ము

ఉయసయసఱు

తృసటిం చఱే ద,

ఎఔుిళ

థానధభసుఱు

ఙే మ ఱే ద, అబణే ధే న అఱలా హ్ న భభి ము ఆమన ర ళ ఔో న

భలతరం నేర త యసో న‟అథ యతు ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం అతతుణో
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„ఎళభి ధై ణే నేర త శో ధాియో, యసభి ణో తృసట ునయుణాథ న థ నం ధాడె
తూళు ఱే  ఫడణాళు‟ అధాియు.” ఫుకలభీ భభి ము భులహా ం.

భభో శందయీంఱో ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇఱల అధాియు,
“ఔయే ల ఎళభెై ధా ఈ భూడె యవమలఱన ఎంచఔుంటే , అతన
ఈభలన్

యొఔి

భలధభసూతుి

భభి ము

యౌందభసూతుి

యుచి

చ఼యసో డె – (తోదటి థ ) అతుింటి ఔంటే అతతుకూ అఱలాహ్ భభి ము

ఆమన ర ళ ఔో నహర మ ఫై ఉండెట, (భెం డయ థ ) ఎళభి ధై ధా కై ళ ఱం

అఱలా హ్ కొయఔు భలతర ఫే నేర తంచటం (భూడయ థ ) యరసవశం యై ు
అఱలా హ్

థాభి

భయఱటాతుి

చ఼నహ న

„నయకసగిి ఱో

తయుయసత,

అశళిూంచ కోళటం” భులహా ం.

డటాతుి

తిభి గి

అయరసవశం

యై ు

అశళిూంచఔునిటా గస‟

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం న ఆదభిం చటం భభి ము గౌయయంచటం
అంటే ఆమన ఆదభిం ఙే యసయతూ భభి ము గౌయయంఙే యసభి తూ తన ఔడా
ఆదభించటం

భభి ము

గౌయయంచటం;

ఉథాషయణఔు

ఆమన

ఔుట ంఫం, ఆమన శషచయుఱు (యథ మఱలా షృ అనహ మ్) . అఱలగై
ఆమన అశళిూంచఔుధే యసభి తు భభి ము తియశిభిం ఙే యసభి తు తన

ఔడా అశళిూంచకోయసఱయ భభి ము తియశిభిం ఙాయౌ. ఎందఔంటే

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం కై ళ ఱం అఱలా హ్ కొయఔు ఎళభి ధై ధా
నేర తంఙే యసయు భభి ము అశళిూంచఔుధే యసయు (తియశిభిం ఙే యసయు).
14.

ఇయసాం ధయురఙాయం భభి ము ర జ ఱన ఇయసాం యై ు ఆయౘవతుంచట;

యయే ఔంణో భభి ము భంచి ఉతృసమంణో అఱలా హ్ యొఔి ధభసుతుి
న ునయుదధ భిం చట: అజాఞనఱఔు ఫో దంచటం, ణె యౌ మతు యసభి కూ
ణె యౌ మజై మ టం భభి ము భయచితృత బన యసభి కూ జాఞ ఔం ఙే మ టం
థావభస ఈ తు ఙే మ ళచిన. థీ తు ఖుభిం చి అఱలాహ్ యొఔి
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ఆథే ఴం ఇఱల ఉంథ , (కర్ఆన్ ఆమతే పాయసనయసదం): “తూ
ర బుళు

భలయగ ం

యై ు

జనఱన

యయే ఔంణోన఼,

చఔితు

ఉథే ఴంణోన఼ నహ ఱుళు. ఉతో భభీ తి ఱో శంపావణ జయుు” 16:125

ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఇఱల అధాియు, “ధా నండు కర్ఆన్
ఱోతు ఔ ఆమతేధై ధా (ఇతయుఱఔు) అందజై మండు . ” భులహా ం.

15. ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం న భభి ము ఆమన శనితేన

కసతృసడెట – ఆమనఔు ళూతిభై ఔంగస ర జ ఱు ఔయౌపంఙే అతుియకసఱ
ఔయౌపణాఱన

కండుం చటం

థావభస;

ఇయసాం

ఴతేర ళుఱు

ఱే ళ ధ ణేో

అతుియకసఱ శంథే యౘ ఱ, శంథ గసే ఱఱోతు యసశో యఔతఱన శపవి ం గస

యళభించడం థావభస భభి ము ఇయసాం ఖుభిం చి ణె య్ తు యసభి కూ , ఇయసాం
యొఔి శవచఛఫై న న ఫో ధనఱన అందజై మ టం థావభస.

16. ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం శనితేన ఖటిి గస అంటి న టి ఔుతు

ఉండటం: థీ తు ఖుభిం చి ఆమతుఱల ఫో దంఙాయు: “ధా శనితేన
అనశభిం చండు భభి ము ధా తయుయసత కఱతౄసబే భసఱహ థీ నఱ

(శధాుయగ గసభుఱ ై న కయ్తృసఱ) శనితేన అనశభిం చండు . యసటి తు

(ఆ శనితేఱన) భుంద లళణో (ఖటిి గస ఔభి చి ) టి కోండు 1
భభి ము న఼తన ఔయౌపణాఱఔు ద఼యంగస ఉండండు . ఎందఔంటే

(ధయుం యవమంఱో ఔతున టేి ) ర తి న఼తన యవమం ఔ ఔయౌపతఫే

(తదఅహ్ బే ) , భభి ము ర తి న఼తన ఔయౌపతం భలయగ బరవి తవం
యై ునఔు తీశఔు తృత తేంథ ” (ఫుకలభీ భభి ము భులహా ం)

1

. ఇఔిడ భుంద లళణో టి కోళటభధేథ యశ఼ఱుఱలాహ్ శఱా ఱలాషృ అఱ ైళి

ళశఱా ం శనితేన ఎంత ఖటిిగస టి కోయసఱే ణెయౌమజైమటాతుకూ యసడుఫడున ఔ
ఉభలనం.
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భుగింు
„Historie de al Turquie‟ (తేభీి చభి తర ) ఱో అఱోాధేస డు ఱభలభెో  న్

(Alphonse de LaMartaine) 1 యసర లహ న థాఱణో ఫే భు ఈ భి రోధనన
భుగి శో  ధాిభు.
ఏధాడ఼

శవమంగస

తనకోశం

భలనళుడె

ఇవి డు

ఱే థా

అబవి డు , థీ తు ఔంటే గొప ఱక్షాూతుి తుభైే యంచకోఱే ద. ఎందఔంటే ఈ
ఱక్షూం భలనయసతీతఫై న థ ; థే ళుడు తు భలనళుడు గస భభి ము భలనళుడు తు

థే ళుడు గస ఙే లే ఱల భలనళుడు కూ భభి ము అతతు శఽఱహి ఔయో ఔు భధూ
ధ ఱ కొఱపఫడు న

భూఢయరసవయసయౌి

యౄుభలడం;

ళే తేఫదధ ఫై న ,

ధాూమఫై న , యయే ఔ ళంతఫై న భభి ము యతర ఫై న థెై ళ తవ ఆఱోచనన,
ఆధాడె

అనశభిం చఫడెతేని

పౌతిఔ

భభి ము

అశతూ

థెై ళ

యఖర యౘ భసధనఱ ఖందయగోలం భధూ ున:యసథ నహం చటం. ఈధాటి ళయఔు
భలనళఴకూో కూ తంచిన ఈ తుతు ఫఱళీ న భలభసగ ఱ ఆదాయంగస యసదంఙే

ఱక్షాూతుి భలనళుడె ఎనిడ఼ ఙే  టి ఱే ద. అబణే థాతుతు యసదంఙే గొప

ఫఽషత్ రణాయఔన ఆమన (భుషభుద్) ఊళిం చటఫే కసఔుండా,
థాతుతు అభఱు ఙే లహ చ఼తృసయు ఔడా – శవమం తప భభై యసధధాఱ

ఱే ఔుండా భభి ము ఎడాభి ఱోతు ఔ భూఱ తృసరంతంఱో తుళలహంఙే నహ డు కె డె

భనవేఱు తప. అంతిభంగస, ర ంచంఱో అఱలంటి గొప భభి ము

చియయసథ బగస తుయౌచితృత బే యా యసతుి భలనళుడె ఏధాడ఼ యసథ నహం చఱే ద,
ఎందఔంటే ఇయసాం రతూక్షఫై భెం డె ఴణాఫాే ఱు థాటఔుండాధే , యరసవశంఱో
భభి ము లై తు ఔయంగస అథ తోతో ం అభై త మల తృసరంణాతుి భి తృసయౌంచింథ

1

. ఆమన ఔ ఔయ. తణాియ్న రబుతవు శబుూడె భభిము ఔపటి అధూక్ష దయ

తృత టీథాయుడె.
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భభి ము అఱలా హ్ నే యుణో అథ భిష మల, కభసయసన్, భదాూలహ మల,
యిభ పాయత్, లహ భి మల, ఈజుి , అతల తు మల, ఉతో య ఆహర కసఱోతు
ణె యౌ లహ న

థే రసఱతూి,

ఫ డు టే భి మ న్

శభుదరంఱోతు

అధే ఔ థీవ తృసఱు,

లపబన్ భభి ము మూభోుఱో కొంత పాగసతుి జబంచింథ . „ఔయే ల

గొపథెై న ఱక్షూం, శవఱపఫై న యసధధాఱు, ఆఴియూఔయఫై న పయౌణాఱు

భలనళ అశభలన ర తి బఔు భూడ఼ కొఱభలధాఱ ై ణే , ఆధతుఔ ర ంచు
ఏ గొప ళూకూో ధై ధా భుషభుద్ ణో తృత ఱిడాతుకూ ఎళయు యసషలహం చఖఱయు?

ర ంచంఱో ర కలూతేఱ ై న యసయు ఆముదాఱు శఽఱహింఙాయు. చటాి ఱు ఙే రసయు.
యసభలర జాూఱు

యసథ నహంఙాయు.

యసయు

యసథ నహం చినయ

ఏఫై న పటి కత

థ

పౌతిఔ/థాయధ ఴకూో కూ శంఫందంచినయే . అయ తయచగస యసలళ ఔలళ భుంథే
ధే ఱ ఔఱలబ. ఈ ళూకూో భుషభుద్, లై తు ఔ ుధాదయౌి ఔథ యౌంచడఫే
కసఔుండా, రసశధాఱు, భసజాూఱు, జాతేఱు, యసభలర జాూఱధే కసఔ ఆధాడె
ర జ ఱు

తుళలహ శో ండు న

భూడయ ళంతే

బూభండఱంఱోతు

ఱక్షఱలథ

భనవేఱతుి చయౌంజై రసడె. థాతు ఔంటే భుకూంగస ఫయౌన ఠసఱు,
థే ళ తఱు,

భణాఱు,

పాయసఱు,

భూఢ-

నభుకసఱు,

ఆతుఱు

–

అతుింటి తూ యసథ నబరంఴం ఙే రసడె. „థాతు ర తి అక్షయం రసశనఫై న ఔ
థ ళూఖరం థం

ఆదాయంగస,

ఆమన

ఔ

ఆదాూతిుఔ

జాతీమతన

శఽఱహిం చిధాయు. అశతూ థెై యసఱన అశళిూంచట భభి ము ఏకెై ఔ , అఴభీ య
ఴభీ య దాయుడెకసతు థెై యసతుి ఆభసదంచట అధే భులహా ం జాతీమత యొఔి
ఙె య ఖతు

భుదర న

ఆమన

ళథ ఱలయు.

అయతరఫై న

ఆభసధనఱఔు

యయుదధ ం గస ఖథీ యుిఔుధే ఈ జాతీమబకూో , భుషభుద్ శషచయుఱ
శఖుణంగస భలభిం థ . భూడయ ళంతే బూభండఱలతుి ఈ లహ థధ ాంతం
జబంచట ఆమన యొఔి ర ణేూ ఔ భళి భ . ఱే థా అథ ఔ భలనళుడు

భళి భ కసద గసతూ, అథ ఔ భుకూకసయణం. „అయఴవశతూమ, ఔఽతిర భ
థెై యసఱ ఖుభిం చిన యనూ లహ థధ ాంణాఱ ఖందయగోలం భధూ ఏఔథెై యసభసధన
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పాళన, „ఆమన న దళుఱ నండు ఉచఛభించఫడు న యంటధే అథ తృసర చ్ఛన
యఖర యౘ భసధఔ

థే యసఱమలతుింటి తూ

ధాఴనం

ఙే లహ యే లహ ,

భూడయ ళంతే

జీయతం,

ఆమన

ర ంచంఱో అగిి భసజై మ డం‟ అధే థ శవమంగస తనఱో భళి భ ఔయౌగి
ఉని

ఔ

అదీత

యవమఫే .

ఆమన

త క్ర

(థెై ళ దాూనం), భూఢయరసవయసఱన ఆమన యభోచితంగస, రౌయూళంతంగస
ళూతిభై కూం చటం,

యఖర యౘ భసధఔుఱ

కోతృసయే రసఱన

ఎదభొినటం, భకసిఱో థాథాు 13 ఏలళ తృసట

దెై యూయసషయసఱణో

తుఱఔడగస రజ ఱ

ళిం శన ఒయుపగస శళిం చటం, భకసి అయరసవశఱ అఱక్షాూతుి భభి ము

యసయు న టిి న ఫాధఱన, ళిం శఱన ఆమన లవ ఔభిం చటం: ఇళతూి

భభి ము అంతిభంగస ఆమన ళఱశ, ఆమన తుయంతయఫై న ఫో ధన,
అధాూమంనై

ఆమన

ఙే లహ న

ముథాధ ఱు,

తన

యసపఱూంఱో

తన

అచంచఱఫై న దఽఢనభుఔం, దయదఽవి శభమంఱో ఆమన యొఔి
భలనయసతీతఫై న

బదర త ,

యజమ

శభమంఱో

ఆమన

యొఔి

శంమభనం భభి ము క్షభలఖుణం, కై ళ ఱం ఏఔథెై యసభసధనబే దేూ మంగస
తప యసభలర జూ యసథ న ళంటి అణాూఴఱు ఱే తు ఆమన శవచఛఫై న
అబుూదబే చఛ, యడెుఱే తు ఆమన ఆభసధనఱు, అఱలా హ్ ణో ళళీ థావభస
ఆమన

శంపాఱహం చటం,

ఆమన

భయణం,

భయణానంతయం

ఔడా

కొనయసగి న ఆమన యసపఱూం; ఇళతూి ఆమన దఽఢఫై న , లహథ యఫై న
యరసవయసతుి ధఽయఔభి శో  ధాిబే గసతు ళంచన, మోశం, ఔటం తోదఱ ై న

యసటి తు కసద. ఏఔ థెై యసభసధన లహ థధ ాంణాతుి ున: యసథ నహం చటాతుకూ ఆ
దఽఢయరసవశఫే ఆమనఔు ఴకూో తు చిింథ . థే ళుతు ఏఔతవం భభి ము

భలనళుడు ఆఱోచఱఔు అందతు శఽఱహి ఔయో రణేూ ఔ ఆకసయం అధే భెండె

భడతఱఱో ఆ లహ థధ ాంతం ఉంథ : తోదటి థ థే ళుడంటే ఏతటి అధే
యవమలతుి ణె యౌ నహ ణే , భెం డయ థ థే ళుడె కసజాఱతు థాతుతు ణె ఱుుతేంథ ;

అథ అశతూ థెై యసఱన ఔయయసఱంణో ఔఱథయ లహం థ , భెండయ థ థాఱణో ఔ
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ఆఱోచనన తృసర యంతేంచింథ . తతవయే తో , ళఔో , ర ళ ఔో , రసశనఔయో , యోధడె,
పాయసఱ యజై త , ళే తేఫదధ ఫై న యరసవయసఱ శంయసథ ఔుడె, యఖర ష యళి త

ఆభసధధా ఫో ధఔుడె, ఇయయై తృసర ంచిఔ యసభలరజాూఱ భభి ము ఔ
ఆదాూతిుఔ యసభలర జూ యసథ ఔుడె – ఆమధే భుషభుద్. భలనళ
ఓనిణాూతుి కొయౌఙే శఔఱ ర భలణాఱ భీ ణాూ ఆమనఔంటే గొపయసడె
భభె ళ డెై ధా ఉధాిడా? - అతు భనం ర యించళచి. ‟ ‟
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Glossary
1. అఖీదహ్:భూఱలహ థధ ాంతం
2. థీ ధార్: ఔ యఔఫై న ధనం
3. థ యహ మ్ : ఔ యఔఫై న ధనం
4. పభీ ద హ్: ఆభసధనఱోతు తపతుశభి , యద అబన ఆచయణ
5. హ తిహ్: భీ క్ష , యతే
ో , గయష ణ , ఆద, ఉదరళం, ఔవి ం , ఇఫింథ
6. షథీ థ్ : ర ళ ఔో భుషభుద్ శఱా ఱలా షృ అఱ ై ళి ళశఱా ం ఉథే ఴం
7. షౌద్: అంతిభ థ ధాన భషో నితేడెై న అఱలా హ్, ర ళ ఔో శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి ళశఱా ంఔు ర యసథంఙే ఔ శయశస. థాతుఱో నండు ణార గి న
యసభి కూ ఇంకె నిడ఼ దనహప ఔ యే మ ద.

8. షృద఼ద్: ఇయసాంఱోతు తీళర ఫై న యక్షఱు
9. షృఔుమ్: ఆథే ఴం
10. ఇజో యౘద్: థీ తు యసదాయణ అయథ ం ర మ తింఱోతు ఴర భ . ఈ ుశో ఔంఱో

ఇథ ఏథెై ధా యవమంఱో ధభసుథే ఴం ఏతటల ణె ఱుశకోళటాతుకూ ఙే లే
ర మ తిం.

11. ఇణె కసఫ్: యసదాయణంగస థీ తు అయథ ం ఏకసంతం. ఇణె కసఫ్ అంటే భలహి ద్

అఱలా హ్ న ఆభసదంచట కొయఔు తనకెై ణాన ఏకసంతంఱో ఖడు నే ఔ
యఔఫై న ఆభసధన

12. ఈభలన్: యరసవశం
13. జనిహ్: తన బఔుో ఱఔు అఱలా హ్ ర యసథంఙే ఆకసరసఱఱోతు తుయసశశథ ఱం
ఱే ఔ ఉథాూనళనం. కొందయు థీ తు తు శవయగ ం అతు యసర యసో యు.
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14. జయసతొ అల్ ఔయౌమ్: తృర ంథ ఔగస, శంఖర షంగస శంపాఱహంచట. ఇథ
ర ళ ఔో

భుషభుద్

శఱా ఱలా షృ

అఱ ై ళి

ళశఱా ం

యొఔి

భళి భ ఱఱోతు ఔ భళి భ . ఆమన కొతుి థాఱే యౌకై యసయు. కసతూ
యసటి అయథ ం ఙాఱల ఱోతేగస ఉండే థ .
15. ఔుఫ్ర : అయదే మ త, శతూతియయసియం
16. నపల్: ఐచిఛఔ, శవంత ఇవి ంణో ఔడెఔుని
17. ఱై ణాన్: అఱలా హ్ ఙే ఫళి విభిం ఫడు న దవే
ి డె, లై ణాన
18. వభి అ హ్: ఇయసా తొమ ధయురసశనం
19. ఱహ ర్ి: అఱలా హ్ ఔు పాఖయసవభుఱుగస ఙే యుిట
20. శనిహ్: థీ తు ఱో అధే ఔ అభసథ ఱుధాిబ. ఇథ రళ ఔో శఱా ఱలా షృ
అఱ ై ళి

ళశఱా ం

యసంరథామలతుి

ధఽయఔభిం చిన ధభసుథే రసఱు.

శ఼చించళచి.

శనిహ్

21. తకలవ: అఱలా హ్ టా బమబఔుో ఱు ఔయౌగి ఉండెట
22. ఉభుహ్: శభలజం
23. ళయ్: ఎఱా ుపడ఼ అఱలా హ్ న దాూతుంఙే , అఱలా హ్ న ఆభసద శ఼
ో కసఱం

ఖడు నే , అధయుఫై న యసటి కూ ద఼యంగస ఉండే శజి నఱు, అఱలా హ్ యొఔి
బమబఔుో ఱు ఔయౌగి ఉండే భులహా ంఱు.
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13వ రమదాన్ స ాంస్కృతిక పో టీ షరతులు,
1432హి, రబ్వహ్ జాలియాత్, రియాద్.

1. క్ింర ద ఇఴవఫడిన రవనలకు ఈ ుషత కింలో న఼ిండే షభైన జవహఫు
ఎన఼నకోఴలెన఼.

2. మీ షభాదానభులన఼ యఫవహ్ ఆష఼లో షవమింగహ గహతు లేథా,
telugu@islamhouse.com కు ఈఫెబల్ థావభహ గహతు లేథా,
p.o.box 29465, Riyadh 11457 కు ఉత్త యిం థావభహ గహతు
29/11/1432 హిజ్రర – 26/10/2011 లోుగహ చేయచఴలెన఼.

3. మీ నేయు ఖచ్చచత్ింగహ మీ ఇఖాభా లేథా మీ తృహస్ తృో యుు లేథా మీ

ఇత్య ఐడింటిటీ కహయుులో వహరమఫడిన విధింగహధే వహరమఴలెన఼.
కవేళ విజేత్ నేయులో భభిము అత్తు ఐడింటిటీ కహనలో
నేభకొనఫడిన నేయులో ణేడా ఉింటే, అత్తుక్ ఫసృభతి ఇఴవఫడద఼.

4. మీ నేయు, సెల్ ధిం, తౄో న్ ధింఫయు, ఈఫెబలు ఇింటభేనశనల్
డమల్ కోడ్ ణో షహ షశు ింగహ వహరమఴలెన఼.

5. విజేత్లకు తౄో న్ ధింఫయుల థావభహధే పయౌణాలు ణలుఫడున఼.
6. ఇధాాఅలాాహ్ విజేత్ల నేయా ు 1433హి భుసయరిం (డిసెింఫయు 2011)

ధలలో యఫవహ్ రచాయ కేిందరింలో రకటిింఫడున఼. అతునపాశల
పయౌణాలు www.islamhouse.com లో కూడా చఽష఼కోఴచ఼చన఼.

7. మీ షభాదానభులన఼ షశు ఫెైన చేతి వహరత్లో గహతు లేక తూటుగహ
టైు చేస గహతు ింఴలెన఼. రతి రవన యొకొ కరభషింఖమ

భభిము థాతు జవహఫు (a,b,c,d,e లలో షభైన జవహఫు) షఽచ్చసేత
షభితృో త్ ింథి. ఉథా: 1 – a, 2 – b,

8. చీటిింగ్ ఇసహాింలో తుషేదిించఫడినథి. కహఫటిు ఇత్యుల న఼ిండి కహన
చేమఴద఼ు.

9. విజేత్లు ఫసృభత్ లు తీష఼కోఴటాతుక్ 1433హి షపర్ ధల 29ఴ
ణేథీ అింటే 23rd Jan 2012 ఆఖభి భోజు. (కహయణాలేఫెైధాషభే)దీని
తర వత విజేతలు బ్హుమతి ప ాందే హకుకను కోలపోతారు
బ్హుమతులు
1. మొదటి ఫసృభతి : 1,500 సౌథీ భిమాల్్
2. భిండఴ ఫసృభతి : 1,250 సౌథీ భిమాల్్
3. భూడఴ ఫసృభతి : 1,000 సౌథీ భిమాల్్
4. ధాలుగుఴ ఫసృభతి : ధాలుగు న఼ిండి దఴ విజేత్ ఴయకు – రతి
కొభిక్ 300 సౌథీ భిమాల్్ i.e., 7 x 300SR

5. ఐథో ఫసృభతి : దక ిండు న఼ిండి ఇయవైఴ విజేత్ ఴయకు – రతి
కొభిక్ 200 సౌథీ భిమాల్్ i.e., 10 x 200SR

ప్రశ్నలు
1. రఴకత భుసభభద్ షలా లాాసృ అలెైహి ఴషలా ిం త్ిండిర నేయు
a) అఫుల్ ఖాశిం
b) అఫుులాాహ్

c) అఫుుల్ భుత్త యౌబ్
d) హషిం

2. „ఇత్యులన఼ గుభిించ్చ ఎుడఽ కొ అషత్మఫెధ
ై ా లకతు ఴమక్త, థైఴిం
గుభిించ్చ అష్లు అఫదధ ిం లుకడతు‟ హిభహకుమలస్ చకరఴభిత ఎఴభి
గుభిించ్చ యూఢీ యచ఼కుధానడు –
a) అఫూ ష఼తౄహమన్

b) థి హమ అల్ కయౌఫ

c) ర ఴ కత భుసభభద్ షలా లాా సృ అలెై హి ఴషలా ిం
d) ఴయఖా ఇఫనన ధౌపల్

3. కహఫాగాహతున ునభిభించ్చింథి ఎఴయు?
a) ఇఫారహిం అలెైహష
ి ్లాిం

b) ఇసహభబీల్ అలెైహిష్లాిం

c) భుసభభద్ షలా లాాసృ అలెైహి ఴషలా ిం
d) నెై వహటిలో a & b షభన
ై జవహఫులు.
4.

రఴకత షలా లాాసృ అలెైహి ఴషలా ిం ఏ ఏ నేయాణో రసథధ ి చింథాయు

a) అల్ అమీన్ (అత్మింత్ తుజాబతీ యుడు)
b) అల్ సహథి క్ (అత్మింత్ షత్మఴింత్ డు)
c) నెై భిండఽ షభై న వే

d) నెై వహటి లో ఏథీ కహద఼

5. ఇసహాిం

a) క షింూయణ జ్రఴనవిదానిం

b) కేఴలిం అలాాహ్ న఼ భాత్రఫే ఆభహదిించఴలెనతు నలుుతుష఼తింథి
c) అలాాహ్ న఼, రఴకత భుసభభద్ షలా లాాసృ అలెైహి ఴషలా ింన఼
భభిము ఫాఫాలన఼ వేడుకోవహలతు నలుుతుష఼తింథి

d) చడు అలవహటా న఼, ఫసృథైవహభహధనన఼ ఴమతిభేకష
్ త ఼ింథి.
e) నెై ఴతూన షభన
ై వే

f) నెై వహటిలో a, b, d భాత్రఫే షభైనవి.
6. “థాతు అత్మద఼బత్ఫెన
ై జ్రఴధోయోగమత్వభు ఴలన భుసభభద్
యొకొ

ధభహభతున

ధేన఼

ఎలా ుడఽ

గౌయవిించాన఼” – ఇలా యౌక్నథి ఎఴయు?

అత్ మననత్ఫెైనథిగహ

a) భోభన్ చకరఴభిత హిభహకుమలస్
b) భహణాభ గహిందీ

c) షభోజితూ ధాముడు
d) జాభిి ఫనభహనర్ు షహ

7. “మీలో ఎఴభైధా ఏథధ
ై ా చడు తు చఽసనుడు, థాతుతు చేతిణో
ఆిండి; కవేళ అలా చేమలేకతృో ణే, ధాలుకణో థాతుతు ఆిండి;

కవేళ అథి కూడా చేమలేక తృో ణే, థాతుతు భనష఼్లోధైధా
తుయసించిండి” – అతు ఫో దిించ్చింథి ఎఴయు?
a) అఫూ షబీద్ ఖ఼థీర
b) షహహ్ భుసా ిం

c) రఴకత భుసభభద్ షలా లాాసృ అలెైహి ఴషలా ిం

d) ఇథి ఖ఼ర్ఆన్ ఆమత్ యొకొ పావహన఼వహదిం

8. భుసభభద్ షలా లాాసృ అలెైహి ఴషలా ిం –

a) కేఴలిం భుసా ింల క యకు ింఫడిన రఴకత

b) కేఴలిం అయఫుఫల క యకు ింఫడిన రఴకత

c) మొత్త ిం భానఴజాతి క యకు ింఫడిన అింతిభ రఴకత
d) కేఴలిం క భసో ననత్ ఴమక్త భాత్రఫే

9. “ఈ (ఖ఼ర్ఆన్) ఴచధాలు త్తుషభిగహ థేఴుడు లేక అలాాహ్ న఼ిండే
భుసభభద్ (షలా లాాసృ అలెైహి ఴషలా ిం) కు చేభి ఉింటామతు
ధేన఼ షశు ింగహ గరహిించాన఼…” అతు యౌక్ింథి ఎఴయు?
a) డాకుర్ భౌభిస్ ఫుకల
ై ే

b) జయభన్ కవి „ఒల్ప గహింగ్ గోత
c) తృర ర ెషర్ కీథ్ భూభ
d) అధన బీసెింట్
10. „కవేళ

గకదబన

లక్ష్మిం,

షవలఫెైన

సహధధాలు,

ఆవచయమకయఫెైన పయౌణాలు భానఴ అషభాన రతిబకు భూడఽ
క లభాధాలెణ
ై ే,

ఆధ఼తుక

రించు

ఏ

గక

ఴమక్తనబధా

భుసభభద్ ణో తృో లచడాతుక్ ఎఴయు సహససించగలయు?‟ అతు
రకటిించ్చింథి ఎఴయు?
a) తాభస్ కహభా ల్
ల
b) లభాభత న్

c) ఫెైకల్ హయుు

d) వహషింగున్ ఇభివింగ్

