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అల్లా హ్ యొక్క రవక్త  భుహభమద్ సలా్ల్లా హృ అల్ ైహి వసలా్ం 

తలహుఱలా ళియరయౘుతుయరళీమ్ 

రిచమం 

అఱహందయౌఱలా ళి యతిల్ ఆఱతొన్ – శఔఱ యతో తరభుఱు శయవఱోకసఱ ఏకెైఔ 

రబుళు అబన అఱలా హ్1
 కొయకై. రళఔో భుషభుద్ న భభిము ఆమన 

ఔుట ంఫాతుి అఱలా హ్ రఴంలహంచగసఔ భభిము గనత రయసథ ంచగసఔ! 

రళఔో భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం2
 „తుశసంథేషంగస చభితరఱోతు 

అతూంత రరరవఠ ఫ ైన భభిము గనఫ ైన ళూకూోగస‟ భులహా ంఱు ధొకూి భభీ 
ళకసిణియసో యు. ఇథ  తుభసదాయఫ ైన భలభూఱు థాయస కసద.  

ఎళభెైణే ఆమన జీయత చభితరన చదళుణాభో, ఆమన ఖుణఖణాఱ 

ఖుభించిన భభిము ళూకూోతవం ఖుభించిన తుజతుజాఱు ఖరళియసో భో, అఱలంటి 
యసయు ఔడా ఇథే అంతిభ అతేతృసర మలతుకూ ఙేయుఔుంటాయు. అబణే యసయు 

                                                 
1
. అయతె పావఱోతు అఱలా హ్ అంటే „ఏకెైఔ థేళుడె‟ భభిము „ఏకెైఔ ఆభసధూడె‟ 

అతు అయథం. „యబ్‟ అధే అయతె థాతుకూ శభిశభలనఫ ైన దం ణెఱుఖు పావఱో 
ఱేధే ఱేద. థీతు అయథం – శభశో యరసవతుకూ ఏకెైఔ యసయవపౌభుడె, రబుళు. 
ఆమధే శఽఱహి ఔయో, మజభలతు, అద తి, ళూళలథ ఔభించయసడె, యౄుభైకఱు 
తీభిిథ థేేయసడె, లహదధం ఙేలేయసడె, శభసవద కసభి, కసయూరణాయఔ ఔయో, శభయధఔుడె, 
తృత వఔుడె, బదరతతుఙేియసడె, తభ జీళధాదాయభు కొయఔు భభిము జీళధోతృసద  
కొయఔు శఽవింణా ఆదాయడే ఏకెైఔ ఴకూో , తృసర ణం తృత లేయసడ భభిము తృసర ణం 

తీలేయసడె. రబుళు అధే దం ఎఔిడ ళచిిధా, యసశోయసతుకూ అథ  „యబ్‟ అధే 
అయతె థాతుకూ అనయసదంగస యసడఫడునదతు ఖరళింఙాయౌ భభిము న ైన 

యళభించిన యధంగస అయథం ఙేశకోయసయౌ.     

2
. „శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం‟ అంటే „అఱలా హ్ ఆమనన రఴంలహంచ గసఔ 

భభిము అతుి యకసఱ దవిఴఔుో ఱ నండు భభిము ఙెడెఱ నండు ఆమనన 
కసతృసడె గసఔ!‟ అతు అయథం. కొతుి ఙోటా „అఱలా హ్ యొఔి రసంతి భభిము థీయనఱు 
ఆమనన ై ఔుయుముగసఔ‟ అతు ఔడా అనళథ ంచఫడుంథ .  
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దయతేభలనం భభిము క్షతృసతభుఱణో ఔడున ూయవపాళనఱన 
రఔిన న టిి , భిరోద ంచళఱలహ ఉంట ంథ . అఱల ఙేలహన కొందయు 
తువపక్షతృసత భులహాఫేతయుఱు ఇఱలంటి భుగింునకై ఙేయుఔుధాియు. 

ఔయసభి తనణో తృసట  తుఙేలే ఔ ఫరా షుణ శషో థయ ూగి ఇఱల ఙెతృసపడతు 

తృర ర  శర్ షశన్ అయ్ (యళిభషృఱలా హ్ – అఱలా హ్ ఆమనన ై దమ చుగసఔ), తన 

„నయుల్ ఇయసా ం‟
1
 తిరఔఱో యసర లహధాయు: “చభితరఱోతు అతూంత రరరవఠ ఫ ైన 

ళూకూో  „ఇయసా ం యొఔి రళఔోతు‟ ఖుభిోంఙాన భభిము యఴవలహశో ధాిన”. 
అథ  యతు తృర ర  శర్ షశన్ అయ్, „అతూంత రరరవఠ ఫ ైన ళూకూోగస ఆమనన 
తొభెందఔు భిఖణిశో ధాియు?‟ అతు రయించగస, థాతుకూ ఆమతుఱల 
జయసతఙాియు: 

ఆమనఱోతు అతేూతోభఫ ైన ఖుణఖణాఱు భభిము ధైతిఔ రళయోనఱ 
నతుింటితూ ఏఔకసఱంఱో ఏ ళూకతో  ఔయౌగి ఉండఱేద. ఆమన ధామఔతవంఱో 
అభైతమల థీవఔఱపం తోతోం ఐఔూఫ ై, ఔ న దే భసజూంగస యయౌలహంథ . 
అబధా ఆమన అఱలా హ్ ఔు యనభరత భభిము యదేమత చుత, 

అతూంత అణుఔుళణో „శభసవద తూభు కైళఱం అఱలా హ్ ఔు భలతరఫే 
ఙెంథ నదతు‟ యఴవలహంఙేయసయు. 

గొప గొప శందఱు ఆమన ళదేఔు ళచిిధా, ఆమన నేదభిఔంఱో 
భభిము యైభసఖూంఱో జీయంఙేయసయు. ళయుశగస అధేఔ థ ధాఱ తృసట  ఆమన 

ఇంటిఱో ళంట కొయఔు తుుప భసజైమఫడేథ  కసద భభిము ఆమన 

ఆఔయౌణో ఖడునేయసయు. ఆమన ఔ గొప ధామఔుడె. ఎందఔంటే ఆమన 

తయచగస అధేఔ యేఱ శంకూఱో ఉని ఴతరే ల ైధాూఱఔు ళూతిభైఔంగస కైళఱం 

కొతుి ళందఱ ల ైధాూతుి ముదధ యంఖంఱోతుకూ నడడఫే కసఔుండా యసయు 

                                                 
1
. భుతూర్ శఱ ైభలన్ అనిథీవ గసభి „అభిరయసఱహ్ అల్ భుషభుథ మూహ్‟ 

114-115 అధే ుశోకసతుి చడండు.  
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దెైయూయసషయసఱణో తృత భసడేఱల ఙేలహ, శతూతియయసియుఱన శపవింగస 
ఒడుంచిధాయు. కొంఙెం ఔడా థ ఖుఱు డఔండా కొిఔియు శవమంగస 
ళందఱ, యేఱ ఴతరే ల ైధాూఱన ఎదభొిధే దఽఢయరసవశంణో తుండున అధేఔ 

యేఱ శషచయుఱు తన ళదే తమలయుగస ఉనిపటికత, ఆమన రసంతి 
శంధఱన ఇవిడేయసయు, లహథ యఫ ైన భనశసణో యసటితు అంగీఔభింఙేయసయు. 
అంణేగసఔ రళఔో దమలయేర షఽదముఱు, ఔయుణాభముఱు భభిము 
అనళశయంగస ఔి యఔోు ఫొ ట ి  ఔడా చింథ ంచఔడదతు 

అతేఱఱహంఙేయసయు భభిము రసంతికై తృసర దానూత తుఙేియసయు. అభైతమల 
థీవఔఱప ళూళయౘభసఱఱో తీభిఔ ఱేఔుండా ఉనిపటికత, ఆమన తన 

పాభసూతడడ ఱన, ఔుట ంఫాతుి, తుయునేదఱన భభిము అఔియఖఱయసభితు 

తుయాక్షూం ఙేమఱేద. దఖగభిఱో ఉధాి, దయంగస ఉధాి శభై, భలయగబరవేి ఱఔు 
ఇయసా ం శంథేరసతుి అందజైమటంఱో ఆమన ఙాఱల చయుఔుగస 
రళభిోంఙేయసయు. ఔిభలటఱో ఙెతృసపఱంటే ఆమన భలనళజాతి యొఔి 

అతేళఽథ ధ  భభిము శకశంణోయౖసఱ ఖుభించి యఙాభింఙేయసయు. ఇతయ 

ధామఔుఱు భుతుగితృత బనట ా గస, ఆమన అదీతఫ ైన ఈ తృసర ంచిఔ 

పోఖపాగసూఱఱో భుతుగితృత ఱేద, ఆఔయషణఱఔు ఱోనకసఱేద. తయచగస 
ఆమన అఱలా హ్ యొఔి ఆభసధనఱో భుతుగి తృత బేయసయు. ఇంకస అఱలా హ్ 

ఇవిడే నఱు ఙేమటాతుకై ఇవిడేయసయు. తన శవమం కోశం ఆమన 

ఏధాడ రతీకసయం తీయుికోఱేద. శభెైన భలయగదయశఔతవం రయసథ ంచభతు 

తన ఫదధ ఴతరే ళుఱ కొయఔు ఔడా ఆమన అఱలా హ్ న తృసర భిథంఙేయసయు 
భభిము అఱలా హ్ యొఔి ఔఠిన యక్షఱ నండు కసతృసడెకోభతు యసభితు 

ళెచిభింఙేయసయు. 

తృసర ంచిఔ పోఖపాగసూఱఔు దయంగస ఉంటృ, యైభసఖూంఱో ఖడునేయసయు 
భభిము భసతిరలళఱో అద ఔ పాఖం అఱలా హ్ ఆభసధనఱఱో ఖడునేయసయు. 
ఆమన శవమంగస తన ఙేతిఱో ఔతోి ట ి ఔుతు, శతూతియయసియుఱన 
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దెైయూయసషయసఱణో ఎదభొింటృ యభోచితంగస తృత భసడు, అఱలా హ్ కొయఔు అధేఔ 
ణెఖఱన జబంచిన గొప ల ైతుఔుడె. అబధా ఎండె ఖడుడ ణో 
తమలయుఙేమఫడున ఙాన ై, భలభూఱు ధాయతృత ఖు (నచ) ణో తుంఫడున 

థ ండెన తఱకూరంద న ట ి ఔుతు యసభలనూ భలనళుతు ళఱే డెఔుధేయసయు. 
అబణే ఫమట రజఱు ఆమనన అయఫుిఱ శఱలో నగస, అభైతమల 
థీవఔఱప భయౘభసజుగస శధాుతుంఙేయసయు1

. జబంచిన తృసర ంణాఱ నండు 
ఆమన ళదేఔు ఙేభిన ముదధశంతోి, ంనహణీ కొయఔు భలహి దఱో ఖుటిఱు 
ఖుటిఱుగస తృత గెై ఉనిపటికత, ఆమన ఔుట ంఫం అతి యసదాయణఫ ైన 

తుయునేద జీయణాధేి ఖడునహంథ . ఔయసభి ఆమన ఔుభలభెో  తౄసతిభహ్ నహండు 
యశయటంఱో భభిము ఫాయ నండు తూలైళ మోశఔుభసళటంఱో తన 

ఴభీయంన ై డున ఖుయుో ఱు చుత, తన డెతేని ఔయౖసి యౌి ఆమనఔు 
యనియంచఔునిథ . అబధా ఆమన ముదధశంతోి నండు యశఫ తేో  
పాగసతుి ఔడా ఇళవఔుండా, కొతుి దఆఱు భభిము కొతుి దాూనథాఱు 
భలతరఫే ఆయడఔు ధేభిపధాయు. ఔయసభి రళఔో శషచయుడె ఉభర్2

 

ఆమన ఇంటికూ ళఙాియు. రళఔో ఖథ ఱోతు ళశో ళుఱన ై దఽఱహి యసభించగస, 
రళఔో ఔయుితు ఉని ఎండెఖడుడ ణో ఙేమఫడున ఙా తప భభింకైతొ 

అతతుకూ  ఔనఫడఱేద. ఆ ఙా ఆమన ఴభీయంన ై యేలహన ఖుయుో ఱు చలహ 
అతన చయౌంచితృత మలయు. అుడె రళఔో ఇంటిఱో ఉని ఆయౘయథాభసథ ఱు 
- కైళఱం ఖున పడె ఫాభీా  గంిజఱు భభిము గోడఔు యేరఱలడథీలహన తూలళ 

                                                 
1. యసశోయసతుకూ ఇథ  ఔ పాయౖసయఫ ైన తృర యతృసట . ఎందఔంటే ఆమన ఏధాడ 
కూభీటాతుి ధభించఱేద. ఆమన  ధామఔణావతుకూ ఉభలనంగస ఇఱల నేభొినటం 
జభిగింథ .      
2. రళఔో యొఔి శతుిళిత శషచయుఱఱో ఔయు.  రళఔో భయణించిన తయుయసత 
భెండయ  కయ్తౄసగస ధామఔతవం ళళించిధాయు.    
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ణోఱుతితోి భలతరఫే. అభైతమల థీవఔఱపంఱో థాథాు శఖపాగసతుి 

తుమంతిరశో నిట ళంటి ఆ గొప శభమంఱో, ఆమన ఇంటలా  ఆధాడె 
ఉండున ళశో ళుఱు కైళఱం ఇయ భలతరఫే. ఇథ  చలహ ఉభర్ యథ మఱలా షృ 
అనహ  తనన ణాన తుఖరళించకోఱేఔ, ఏడళటం తోదఱు న టాి యు.  

అుడె అఱలా హ్ యొఔి రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం అతతుతు ఇఱల 
రయింఙాయు: “ఎందఔు ఏడెశో ధాిళు ఒ ఉభర్?”  

థాతుకూ అతన ఇఱల జయసతఙాియు: “ఈ రంచంఱో (భిషమన్ చఔరళభిో ) 
కశర  భభిము (భోభన్ చఔరళభిో ) లజర్ పోఖపాగసూఱఱో ఒఱఱలడెత 

యఱలశళంతఫ ైన జీయతం ఖడెుతేండగస, ధా ఔలళ భుంద చశో ని 

యసటితు భలతరఫే ఔయౌగి ఉని అఱలా హ్ యొఔి రళఔోన చలహన తయుయసత 

ధేధఱల ఏడళఔుండా ఉండఖఱన ఒ రళకసో !”  

థాతుకూ ఆమతుఱల జయసతఙాియు: “ఒ ఉభర్, ఇయ (ఈ తృసర ంచిఔ 

పోఖపాగసూఱు) కైళఱం ఈ ఇషఱోఔంఱో భలతరఫే కశర  భభిము లజర్ 

ఱఔు రయసథ ంచఫడున యసభి ళంతే పాగసఱు. అబణే, యఱోఔంఱో ఈ 

పోఖపాగసూఱు భన కొయఔు రణేూకూంచఫడటం తూఔు శంణోవం ఔయౌగించథా?” 

భకసి దండమలతరఔు ఫమఱు థేభైటుపడె, రళఔో తన ల ైతుఔ ంఔుో ఱన 
భియౕయౌశో ండగస, అపటి ఇయసా ం ఫదధయభోద  అబన అఫూ శతౄసూన్, రళఔో 

నహనతండుర అల్ అఫాిస్ రఔిన తుఱచితు ఉధాిడె. యసభిదేయౄ భులహా ం 

ల ైనూం యొఔి ణాకసఱన ై దఽఱహి  యసభింఙాయు. భకసి యైు ళయద తూటి ళఱే 
యేఖంగస ఔదఱుతేని ఫరయౘుండఫ ైన భులహా ం ల ైనూం అఫూ శతౄసూన్ న 
అతతంగస ఆఴియూయచింథ . యసభితు ఆఖయౌగై యసభెళయౄ ఱేయు భభిము 
యసభి థాభిఱో ఏథీ అళభోధం కసజాఱదతు తఱుశో , అల్ అఫాిస్ ణో అఫూ 

శతౄసూన్ ఇఱల అధాిడె: “ఒ అఫాిస్! తూ తభుుడు ఔుభలయుడె ఔ గొప 

భయౘభసజు అబతృత బధాడె!” అతతు భలటఱఔు శపంథ శో , అల్ అఫాిస్ 
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ఇఱల అధాియు: “ఇథ  భసజతవం కసద, ఇథ  అఱలా హ్ యొఔి రళఔోతవభు 
భభిము ఇయసా ం యొఔి రళఔోతవభు” 

ఉథాయ శవపాళుడుగస రకలూతి ఙెంథ న అథీ తన్ యౘతిమ్ అత్ ణాబీ, 
ఔయసభి రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం శబఱో యౘజభెైధాడె. అపటికూంకస 
అతడె కెైైశోళుడుగసధే ఉధాిడె. ఏ యధంగసధైణే శషచయుఱు రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం న గౌయయశో ధాిభో భభిము అతేభలతుశో ధాిభో 
చలహ, ఆమనన ఔ రళఔోగస పాయంఙాఱో ఱేఔ ఔ భయౘభసజుగస 
పాయంఙాఱో ణెయౌమఔ ఖందయగోమీతుకూ ఖుభెై, తనఱో ణాన ఇఱల రయించ 
కోయసగసడె, “ఆమన ఔ భసజా ఱేఔ అఱలా హ్ యొఔి రళఔోఱఱోతు ఔ 

రళకసో ?” ఈ యవమం న ై అతన థీభసఘ ఱోచనఱో ఉండగస, ఔ తుయునేద లో ీ 
రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ళదేఔు ళచిి, ఆమనణో ఇఱల అనిథ  “ధేన 
తొణో యషశూంగస భలటాా డాయౌ”. థాతుకూ ఆమన ఆఫ ణో “భథీధాఱోతు ఏ 

భలయగంన ై తూణో ఔఱయసయౌ?” అతు అడుగసయు. ఆ తయుయసత రళఔో శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం తన శషచయుఱణో ఆఫ  ళదేఔు యయళ, ఆఫ  శభశూన యతు, 
థాతుతు భివిభింఙాయు. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం యొఔి ఈ 

అణుఔుళ, యనభరతన చడగసధే అథీ తన్ యౘతిమ్ ఔు శతూం అయథఫ ై 
తృత బంథ . యంటధే తన ధభించి ఉని యఱుళన తూజంచి, అతన 
భులహా ంగస భలభితృత మలడె.” 

తయుప థేరసఱ భతభుఱన భిరోద ంఙే కొందయు ఒభిమంటయౌవేి ఱ కొతుి 

రఔటనఱన ఫేభు ఇఔిడ ఉదషభింఙాభు. భులహా ంఱుగస ఫేభు రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం రళఔోతవంన ై భభిము ఆమన థ ళూశంథేఴంన ై 
దఽఢఫ ైన యరసవశం ఔయౌగి ఉధాిభు. ఈ యసశోయసతుి తుభసధ భించకొనట 

కొయఔు భులహా ఫేతయుఱ రఔటనఱ అళశయం భలఔు ఱేద. అబణే కూరంథ  
ణెఱుఫడున భెండె కసయణాఱ ళఱన ఫేభు యసటితు నేభొింట ధాిభు: 
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అ) అయ తభ రళఔోన, ఆమన ఫో ధనఱన తుయాక్షూం ఙేశో ని యసదాయణ 

భులహా ంఱఔు భిఫ ైండర్ గస భభిము భందయౌంుగస భలభి, యసయు తభ 

తుపడె నఱ నండు ఫేఱచితు, రసిణాో  డు, అఱలా హ్ క్షభలతేక్షన 
యేడెఔుంటృ భయఱ తభ ఇయసా ం ధయుం1

 యైు భయఱలఱతు.  

ఆ) రళఔో ఖుభించి ఫళియంఖంగస ణెయౌనహన కొందయు రంచ రకలూత 

భులహాఫేతయుఱ శతూయసఔుిఱన భులహా ఫేతయుఱఔు ణెయౌనహ, తథావభస యసయు 
ఇయసా ం యైు థాభి చఫడాఱతు, నయఔం నండు కసతృసడఫడాఱతు భభిము 
శవయగంఱో రసఴవతయసథ నం రయసథ ంచఫడాఱతు.  

తభ ూభసవతేతృసర మలఱ రపాళంఱో భుతుగి ఉండు, అథే దఽఱహిణో ఈ 

ుశోఔంఱో ఱేథా యేభై ఇతయ ఇయసా తొమ యచనఱఱో శణాూధేవవణఔు 
ూనకోళదేతు తృసఠఔుఱఔు భనియ ఙేశఔుంట ధాిన.  

శతూ లవఔయణ కొయఔు యసభి షఽదమలఱన ూభిోగస ణెయళభతు, యసభికూ 
శధాుయగం చభతు, థాతుతు అనశభింఙే యధంగస యసభితు తృత ర తసళించభతు 

ధేన అఱలా హ్ న యేడెఔుంట ధాిన. 

అఫుే యరయౘున్ తన్ అఫుే ల్ ఔభీమ్ అల్ ఱయౘ,                         
భిమలద్ - 11535,      P.B.No. 59565                                 

email: alsheha@yahoo.com    website: www.islamland.org 

 

                                                 
1
. ఇఔిడ ఇయసా ం ధయుంగస అనళథ ంచఫడున అశఱు అయతె దం „థీన్‟. అయతె 

థీతు అయథం – ఔ శభఖరఫ ైన ళూకూోఖత భభిము ఫళియంఖ జీళన యదానం. ఈ 

శంూయణ  దంఱో అఱలా హ్ ఔు చనే యదేమత భభిము ఆభసధనఱు, భసజకతమ 

ఆచయణఱు, యళయణాతుఔఫ ైన ఆఙాయళూళయౘభసఱు, శంరథామలఱు, భియబరత 

భభిము ఖుణఖణాఱు తోదఱ ైనళతూి ఇతడు ఉధాిబ.  

mailto:alsheha@yahoo.com
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రవక్త భుహభమద్ సలా్ల్లా హృ అల్ ైహ ివసలా్ం అంటే ఎవయు? 
ఆమన వంశయంయ 

ఆమన నేయు అఫుల్ కలలహం (కలలహం యొఔి తండుర) భుషభుద్, ఆమన 

తండుర నేయు అఫుే ఱలా హ్.  ఆమన ణాత నేయు అఫుే ల్ భుతోయౌబ్.  

ఆమన ళంఴయంయ చిళభికూ (అఱలా హ్ రళఔో ఇఫరా ళీం అఱ ైళిశసఱలం 

ఔుభలయుడెైన) ఇయసుబీల్ అఱ ైళిశసఱలం శంతతికూ ఙంెథ న „అథాిన్‟ 

ణెఖన ఙేయుతేంథ . ఆమన తయాౌ ళషబ్ ఔుభలభెో  „ఆతధా‟. 

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల ణెయౌనహధాయు: “తుఴిమంగస అఱలా హ్ 

ఇయసుబీల్ శంతతికూ ఙెంథ న ఇతయ ణెఖఱఱో నండు కూధాధాహ్ ణెఖన 
ఎనిఔుధాిడె; కూధాధాహ్ ఔు ఙెంథ న ణెఖఱఱో నండు కభెైష్ ణెఖన 
ఎనిఔుధాిడె; కభెైష్ ణెఖఱఱో నండు ఫన యౘఱహమ్ ఔుట ంఫాతుి 

ఎనిఔుధాిడె భభిము ఫన యౘఱహమ్ ఔుట ంఫం నండు నని 

ఎనిఔుధాిడె.” భులహా ం షథీథ్ నం. 2276 

అఱల రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఉనిత ళంరసతుకూ ఙెంథ నయసయు. 
భోభన చఔరళభిో  ళిభసఔుూఱస్1

 ఎదట అఫూ శతౄసూన్ ుపఔునిట ా గస, 
ఆమన ఫదధఴతరే ళుఱు ఔడా ఈ శణాూతుి ుపఔుధాియు. (భులహా ంఱణో 
జభిగిన అధేఔ ముథాధ ఱఱో ఇయసా ంఔు ళూతిభైఔంగస కభైెఱ యఖరయౘభసధఔుఱఔు అఫూ 

శతౄసూన్ ధామఔతవం ళళింఙాడె. చిళభికూ ఇయసా ం లవఔభించి, భులహా ంగస చతుతృత మలయు). 

                                                 
1
 . ఆమన ఫ ైజాంట ైన్ యసభలర జూం (610-641) యొఔి చఔరళభిో. భిషమల యసభలర జూం  
నండు లహభిమల, పఱలోన్ భభిము ఈజుి  థేరసఱన ళఴయచకొతు (613-628), 
ఆమన యసటితు తన యసభలర జూంఱో ఔఱుుఔుధాిడె.   
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రళఔో భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం నహనతండుర ఔుభలయుడెైన 

అఫుే ఱలా హ్ ఇఫ ి అఫాిస్ యథ మఱలా షృ అనహ  ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు – రళఔో 

భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇయసా ం యైు ఆయౘవతుశో  ళిభసఔుూఱస్ 

ఔు ఉతోయం యసర లహ, థాతుతు తన శషచయుడెైన థ యౘూ అల్ ఔయౌిఔు ఇచిి 

ంతృసయు. అతన థాతుతు (జోభసడ న టిణఫ ైన) ఫుయసర  ఖళయియుఔు 
అందజైమగస, ఆ ఖళయియు థాతుతు ళిభసఔుూఱస్ ళదేఔు ంనహధాడె.  

భిషమన్ ల ైధాూఱన ై తనఔు రయసథ ంచిన యజమలతుకూ ఫదఱుగస 
ళిభసఔుూఱస్ థేళుడుకూ ఔఽతజఞతఱు ణెఱుుఔుంటృ, ళిమ్స నండు ఇఱలూ 
(జెయుశఱ ం) ళయఔు నడెచఔుంటృ ళఙాిడె. అఱలా హ్ యొఔి రళఔో 

ఉతోయం తన ఙేతికూ అందగసధే ళిభసఔుూఱస్ థాతుతు చథ యంచఔుతు, ఇఱల 
ఆజాఞ నహంచిధాడె, “అఱలా హ్ యొఔి రళఔో ఖుభించి రయించడాతుకూ గసన 
ఆమన రజఱఱో (కభెైష్ ణెఖఔు ఙెంథ న అయఫుిఱ) నండు ఔయేల 

ఎళభెైధా ఇఔిడ ఉనిటాబణే, యంటధే యసభితు ధా ళదేఔు తీశఔుయండు.” 

ఆ శభమంఱో అఫూ శతౄసూన్ తన్ షయబ్ కొంత భంథ  కభెైఱముఱణో 
ఔయౌలహ యసూతృసయ తుతతోం యౖసమ్ (గైరటర్ లహభిమల)1

 ఱో ఫశ ఙేలహ ఉండుధాడె. 
అపటికూ అఱలా హ్ యొఔి రళఔో భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంఔ 

భభిము కభెైఱ ఫషృథెైయసభసధఔుఱఔ భధూ శంద  డంఫడుఔ జభిగి 
కొంత కసఱఫే అబనథ . అుడె అఫూ శతౄసూన్ ఇఱల యౌకూధాడె, 

“గైరటర్ లహభిమల ఱోతు ఔ తృసర ంతంఱో ళిభసఔుూఱస్ దత భభుయౌి 

ఔనగొధాిడె. అతడె నని భభిము ధా శషచయుఱన ఇఱలూఔు 
తీశఔుయయళ, ళిభసఔుూఱస్ భుంద తుఱఫ టిిధాడె. అుడె ళిభసఔుూఱస్ 

                                                 
1
 . భదాూలహమలఱో ఫ డుటేభిమన్ భధూధభస శభిషదే ఱఱోతు ఔ ఙాభితరఔ తృసర ంతం. 
థీతుఱో ధేటి లహభిమల, ఱ ఫధాన్, పఱలోన్ భభిము జోభసడ న్ థేరసఱు ళయసో బ.   
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కూభీటం ధభించి, ఫ ైజాంట ైన్ ఉనిణాద కసయుఱ భధూ, భసజదభసియుఱోతు తన 

లహంయౘశనంన ై ఆయౕనడెై ఉధాిడె.  

తన అనయసదఔుడు థావభస ళిభసఔుూఱస్ భలణో ఇఱల అధాిడె „ణాన 
రళఔోనతు రఔటించఔుని ఈ భతుఱహకూ, తొఱో ఎళయు ఫాగస దఖగభి 
ఫంధళు?‟  

థాతుకూ ధేన „ఈ శభూషంఱో అతతుకూ అతి దఖగభి ఫంధళున ధేధే‟ అతు 

జయసతఙాిన.  

అుడె ళిభసఔుూఱస్ „ఆమనణో తూ ఫంధతవం ఎఱలంటిథ ?‟ అతు నని 

రయించిధాడె.  

థాతుకూ ధేన „ఆమన ధాఔు తండుర తయపు యత దయుడె భభిము ధేన తప, 

అబే్ భధాఫ్ ణెఖఔు ఙెంథ న యసభెళయౄ ఈ యసూతృసయ ఫఽందంఱో ఱేయు.‟  

అుడె ళిభసఔుూఱస్ నని తన దఖగయఔు యభుతు ఆజాఞ నహంచిధాడె. యసయు 
నని అతతుకూ ఎదయుగస ఔభోిఫ టాి యు. భల ఫఽందంఱోతు తఖణా యసభితు 

ధా యనఔ ఔభోిఫ టిభతు ళిభసఔుూఱస్ ఆథేయంచిధాడె. ఆ తయుయసత 

ళిభసఔుూఱస్ తన అనయసదఔుడుణో ఇఱల అధాిడె „యభికూ (ధా యనఔ 

ఔయుినియసభికూ) ఙెుప, ధేన ఇతడుతు (అఫూ శతౄసూన్ న) ణాన 
రళఔోనతు రఔటించఔుని ఈ భతుఱహతు ఖుభించి రయించఫో తేధాిన. 
ఔయేల ఇతన ఆ భతుఱహతు ఖుభించి ఏథెైధా అశతూం నహయౌకూణే, యయు థాతుతు 

యంటధే కండుంఙాయౌ‟.  

అఫూ శతౄసూన్ ధాణో అధాిడె “అఱలా హ్ యసక్షుగస, ఔయేల ధా యంట 

ఉనియసయు నని „అఫథాధ ఱకోయు‟ అధే బమఫే గసతూ ధాఔు ఱేఔుంటే, 
ధేన తుఴిమంగస అఫథాధ ఱే ఙెనపేయసడుతు.”  
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అుడె ళిభసఔుూఱస్ తన అనయసదఔుతుణో ఇఱల అధాిడె, „ఇతడుతు 

అడెఖు! తొ భధూన ఆమన (ఆ రళఔో) యొఔి ళంఴు యసథ బ ఏతటి?‟  

ధేన „ఆమన భల భధూన ఔ ఉనిత ళంరసతుకూ ఙెంథ నయసడె‟ అతు 

జయసతఙాిన.  

తయుయసత ళిభసఔుూఱస్ ఇఱల అడుగసడె, „ఆమన ూభీవఔుఱఱో ఎళభెైధా 
భసజుఱు ఉధాిభస?‟  

థాతుకూ ధేన „ఱేయు‟ అతు జయసతఙాిన. 

అుడె ళిభసఔుూఱస్ „ఆమన ఇుపడె ఏథెైణే రఔటింఙాడయ , థాతు ఔంటే 
భుంద ఏధాడెైధా ఆమనన „అఫథాధ ఱ కోయతు‟ తొయు తుంథ ంచటం 

జభిగింథా?‟ అతు అడుగసడె.  

ధేన „ఱేద‟ అతు జయసతఙాిన.  

ళిభసఔుూఱస్ „ఆమనన ఉనిత ళంయౕముఱు అనశభిశో ధాిభస ఱేఔ 

నేదయసభస?‟ అతు అడుగసడె.  

థాతుకూ ధేన „ఆమనన నేదయసభై అనశభిశో ధాియు‟ అతు జయసతఙాిన.  

అుడె ళిభసఔుూఱస్ ఇఱల అడుగసడె „ఆమన అనచయుఱ శంకూ 
న యుఖుతేనిథా ఱేఔ తయుఖుతేనిథా?‟  

థాతుకూ ధేన „న యుఖుతేనిథ ‟ అతు జయసతఙాిన.  

అుడె ళిభసఔుూఱస్ ఇఱల అడుగసడె „ఔయసభి ఆమన (ఇయసా ం) ధభసుతుి 

లవఔభించిన తయుయసత ఎళభెైధా ఆ ధభసుతుకూ అబవిత చనహ, థాతుతు 

యడుచి న టిిధాభస?‟  

థాతుకూ ధేన „ఱేద‟ అతు జయసతఙాిన.  
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భయఱ ళిభసఔుూఱస్ „తూళు ఆమనణో ముదధం ఙేరసయస?‟ అతు అడుగసడె. 

 థాతుకూ ధేన „అళున, ముదధం ఙేరసన‟ అధాిన.  

అుడె ళిభసఔుూఱస్ „ఆమనణో తూ ముదధ  పయౌతం ఎఱల ఉండునథ ?‟ అతు 

అడుగసడె.  

థాతుకూ ధేన „ముదధ  పయౌతం భల భధూ ఎుపడ ఏఔక్షంగస ఉండ ఱేద. 
యజమం భలఱో కొిఔిభితు  కొిఔియసభి ళభించినథ . ఆమన క్షం భల 
యసభితు ళద లేో , ఫేభలమన క్షం యసభితు ళద ంఙాభతు‟ జయసతచిిధాన.  

ళిభసఔుూఱస్ ఇఱల అడుగసడె, „ఆమన ఎుపడెైధా నభుఔథయరయౘతుకత, 
యరసవశగలణాతుకత తృసఱిడుధాడా?‟  

థాతుకూ ధేన „ఱేద, రశో తం భల భధూ డంఫడుఔ ఉనిందన, ఫేభు 
అతతుకూ దయంగస ఉధాిభు. ఆమన ఈ శంద  యవమంఱో ఏత ఙేయసో డయ  
భలఔు ణెయౌమద‟ అతు జయసతచిిధాన.  

ఆ తయుయసత అఫూ శతౄసూన్ ఇఱల యౌకూధాడె „అఱలా హ్ యసక్షుగస, „ఆమన 

శంద  యవమంఱో ఏత ఙేయసో డయ  భలఔు ణెయౌమద‟ అధే ఈ ఔి భలట 

తప, ళిభసఔుూఱస్ ణో ధా శంపావణఱో అదనంగస ఔి థాతుి ఔడా 
ధేన ఆమనఔు (రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంఔు) ళూతిభైఔంగస జొనహపంచ 
ఱేఔతృత మలన.  

ఆ తయుయసత ళిభసఔుూఱస్ నని „ఇంతఔంటే భుంద తొఱో ఎళభెైధా ఈ 

యధంగస (ధేన అఱలా హ్ రళఔోనతు) థాయస ఙేరసభస?‟ అతు అడుగసడె.  

థాతుకూ ధేన „ఱేద‟ అతు జయసతచిిధాన.  

అుడె ళిభసఔుూఱస్ తన అనయసదఔుతుణో ధాణో ఇఱల ఙెపభతు 

అధాిడె „ధేన తుని, „ఆమన ళంఴు యసథ బతు ఖుభంిచి‟ అడుగసన, 
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„ఆమన భల భధూ ఔ ఉనిత ళంరసతుకూ ఙెంథ న యసడతు‟ తూళు 
ఙెనహపధాళు. తుశసంథేషంగస, రళఔోఱందయౄ యసభి రజఱఱోతు ఉనిత 

ళంరసఱ నండు ళచిిన యసభై.  

ధేన తుని „ఆమన ూభీవఔుఱఱో ఎళభెైధా భసజుఱుధాిభస?‟ అతు 

అడుగసన, తూళు ఱేయతు అధాిళు. ధేన „ఔయేల ఆమన ూభీవఔుఱఱో 
ఎళభెైధా భసజుఱు ఉండు ఉంటే, ఈమన (రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) తన 

ూభీవఔుఱు తృసయౌంచిన భసజాూతుి తృసయౌంఙాఱనఔుంట ధాిడె‟ 

అంథాభనఔుధాిన.  

అుడె ధేన „ఆమన అనచయుఱు – రజఱఱో ఉనిత ళంరసతుకూ ఙెంథ న 

యసభస ఱేఔ తుయునేదఱల‟ అతు అడెఖగస, థాతుకూ తూళు „తుయునేదఱతు‟ 

జయసతఙాిళు. తుజాతుకూ నేదరజఱే రళఔోఱందభి అనచయుఱు.  

అుడె ధేన, „ఆమన థాయస ఙేలహన ఈ యవమలతుకూ ూయవం ఆమన 

అఫథాధ ఱ కోయతు తొభెుపడెైధా ఆభోనహంఙాభస‟ అతు అడుగసన. థాతుకూ తూళు 
„ఱేదతు‟ జయసతచిిధాళు. అుడె ధేన యౄఢీయుచఔుధాిన - 

„ఇతయుఱన ఖుభించి ఎుడ ఔి అశతూఫ ైధా ఱఔతు ళూకూో , థెైళం 

ఖుభించి అశసఱు అఫదధం ఱుఔడతు‟.  

తయుయసత ధేన „ఆమన అనచయుఱఱో ఎళభెైధా ఆమన ధభసుతుి 

లవఔభించిన తయుయసత, ఆ ధయుంన ై అబవిత ళఱన, థాతుతు యడుచిన టిడం 

జభిగింథా‟ అతు అడెఖగస, థాతుకూ తూళు „ఱేదతు‟ జయసతచిిధాళు. యరసవశం 

అంటే అథే – థాతు భలధయూం షఽదమంఱో రయేయంచి, థాతుణో ూభిోగస 
ఔయౌలహతృత తేంథ .  

తయుయసత ధేన „ఆమన అనచయుఱ శంకూ న యుఖుతేనిథా ఱేఔ 

తయుఖుతేనిథా‟ అతు అడెఖగస, థాతుకూ తూళు „న యుఖుతేనిదతు‟ 
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జయసతచిిధాళు. భిూయణభబేూంత ళయఔు అఱల న యఖటఫే శతూధయుు 
ఱక్షణం.   

తయుయసత ధేన „తూళు ఆమనణో ఎుపడెైధా ముదధం ఙేరసయస‟ అతు 

అడెఖగస, థాతుకూ తూళు „ఆమనణో ముదధం ఙేరసనతు, ముదధ  పయౌతం 

ఎుపడ ఏఔక్షంగస ఉండేథ  కసదతు, యజమం తుని – ఆమనన 

భలభిి భలభిి ళభింఙేదతూ, తూళు ఆమన క్షం యసభితు చంనహణే, ఆమన తూ 

క్షం యసభితు చంతృసడతు‟ జయసతచిిధాళు. ఇథ  రళఔోఱందభి జీయతంఱో 
జభిగిన యవమఫే. యసయు ఎధోియకసఱ భీక్షఱఔు ఖుభిఙేమఫడణాయు. 
కసతూ, చిళభికూ అంతిభ యజమం యసభిధే ళభిశో ంథ .  

తయుయసత ధేన „ఆమన ఎళభికెైధా థయరషం తఱన టాి డా‟ అతు అడెఖగస, 
థాతుకూ తూళు „ఆమన ఎుపడ, ఎళభికత థయరషం తఱన టిఱేదతు‟ 

జయసతచిిధాళు. తుఴిమంగస, రళఔోఱ ళయౄ ఇతయుఱఔు ఎఱలంటి థయరషం 

ఙేమయు.  

అుపడె ధేన „ఈమన ఔంటే భుంద ఎళభెైధా ఇఱల థాయస ఙేయసభస‟ అతు 

అడెఖగస, థాతుకూ తూళు „ఱేదతు‟ జయసతచిిధాళు. ధేన „ఔయేల ఈమన 

ఔంటే భుంద ఎళభెైధా ఇఱల థాయస ఙేలహ ఉనిటాబణే, తన  యసభి 
ఫో ధనఱన నఔఱు ఙేశో ధాిడతు‟ అంథాభనఔుధాిన.”  

ఆ తయుయసత అఫూ శతౄసూన్ ఇంకస ఇఱల అధాిడె “ళిభసఔుూఱస్ నని 

ఇఱల అడుగిధాడె „ఈమన తభుయౌి ఏత ఙేమభతు ఆథేయశో ధాిడె?‟ 

థాతుకూ ధేన ఇఱల అధాిన „ఆమన భభుయౌి నభలజు ఆచభించభతు, 

జకసతే ఙెయాౌంచభతు, ఫంధతతరే ఱణో శతసంఫందాఱు ధయభతు, 

యౕఱళంతఫ ైన జీయతం ఖడభతు ఆథేయశో ధాిడె.‟  
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అల్లా హ్ యొక్క రవక్త  భుహభమద్ సలా్ల్లా హృ అల్ ైహి వసలా్ం 

అుడె ళిభసఔుూఱస్ „తూళు ఏఫేత ఙెతృసపయో అదంణా ఔయేల శతూఫే 
అబణే, ఆమన తుజంగసధే ఔ రళఔో. ఔ రళఔో భసఫో తేధాిడధే 
యవమం ధాఔు ణెఱుశ. కసతూ, ఆమన తొఱో నంచి ళయసో డతు ధేధుపడ 

ఊళించఱేద. ధేన ఆమన ళదేఔు ఙేయఖఱన అధే యవమం ధాఔు 
యౄఢీగస ణెయౌలేో , ధేన ఆమనన తపఔుండా ఔఱుయసో న. ధేన ఆమనన 
ఔయౌలహనుపడె, ఆమన తృసథాఱు ఔడెఖుణాన. తుఴిమంగస ఆమన 

యసభలర జూం ధా తృసథాకసర ంతఫ ై ఉని ఈ భసజూం ళయఔ యశోభిశో ంథ .‟ అతు 

అధాిడె.  

ఆ తయుయసత అఱలా హ్ రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ంనహన ఉతోభసతుి 

ళిభసఔుూఱస్ ణెనహపంచఔుతు, థాతుతు భయఱ చథ యంచిధాడె. అందఱో 
ఇఱల యసర లహ ఉంథ :  

„అనంత ఔయుణాభముడె, అతృసయ ఔఽతృసయౕఱుడెైన అఱలా హ్ నేయుణో, (ఈ 

ఱేక) అఱలా హ్ యొఔి శంథేఴషయుడెైన భుషభుద్ నండు, ఫ ైజాంట ైన్ 

యసయవపౌభుడెైన ళిభసఔుూఱస్ శభక్షభునఔు; శతూభలయగభున 
అనశభింఙే యసతున ై రసంతి ఔుయుముగసఔ!  

ఇయసా ం లవఔభించభతు ధేన తభుయౌి ఆయౘవతుశో ధాిన.  

ఇయసా ం లవఔభించండు, (అఱలా హ్ యక్ష నండు) తొయు యక్షుంఫడణాయు.  

ఇయసా ం లవఔభించండు, అఱలా హ్ తొఔు భెటిింు రతిపఱలతుియసో డె. ఔయేల 

తొయు తియశిభిలేో , తొ యసభలర జూంఱోతు రజఱందభి తృసతృసఱఔు (ఇయసా ం 

లవఔభించఔతృత ళటాతుకూ) తొభై ఫాధూఱళుణాయు.  

“ఒ ఖరంథరజఱలభస! భలఔ, తొఔ భధూ శభలనంగస ఉని ఆ భలట 

యైునఔఔు యండు - భనం అఱలా హ్ న తప యేభెళవభితూ ఆభసద ంచభసద; 
భభిము థేతుతూ, ఎళవభితూ ఆమనఔు యసటిగస ఙేమభసద; భభిము 
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అఱలా హ్ న తప భనఱో ఎళవయౄ, ఇతయుఱ ధళవభితూ రబుళుఱుగస 
ఙేశకోభసద. ఔయేల యసయు (తియశిభించి) యనథ భిగిణే, యసభిణో తొయు 
ఇఱల అనండు–„ఫేభు భులహా ంఱంభు (తఱగిగ , అఱలా హ్ ఔు యదేముఱ ైన 
యసయభు) అధే యవమలతుకూ తొయు యసక్షుఱుగస ఉండండు.‟” కర్ఆన్ 3:64 

ఆమన ఉతోయం చదళడం ూభిో  ఙేలహన తయుయసత, శబఱోతు రజఱు 
తఖగయగస భలటాా డటం తోదఱు న టాి యు. శబ అంణా అయుుఱు, కైఔఱణో 
తుండుతృత బంథ . అుడె భభుయౌి అఔిడు నండు ఫమటఔు 
ంనహయేలహధాయు. ”  

ఆ తయుయసత అఫూ శతౄసూన్ ఇంకస ఇఱల అధాిడె „ఫమటికూ ళశో , 

ఫేభు ంటభిగస ఉనిుడె, ధేన ధా అనచయుఱణో ఇఱల అధాిన 
„ఇఫ ి అఫూ ఔఫాష ‟* యవమం ఙాఱల రలహథ ధ కెఔుితేనిథ . చిళభికూ ఫన 

అయసార్ (భోభనా) చఔరళభిో  ఔడా బమడటం తోదఱు న టాి డె‟.  

ఆ తయుయసత అఫూ శతౄసూన్ „రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం తపఔుండా 
యజమళంతేఱళుణాయతు ధేన అపటి నండే నభుయసగసన. చిళభికూ 
ధేన ఇయసా ం లవఔభించఔుండా ఉండఱేఔతృత మలన‟ అతు జతఙేలహధాడె.  

అజిుళిభీ అధే ఔ ఇయసా తొమ ండుతేడె ఇఱల యసూకలూతుంచిధాడె, 
“తయుయసత ళిభసఔుూఱస్ తన భసజూంఱోతు భుకూఱందభితూ తన 

భసజబళనంఱో శభలయేఴ యచి, యసభిణో ఇఱల అధాిడె „ఒ ఫ ైజాంట ైన్ 

రభుకఱలభస, తొ యసభలర జూం తొణోధే ఉండేఱలగస తొఔు రసఴవత యజమం 

భభిము భలయగదయశఔతవం ఱతేంఙాఱతు కోయుఔుంట ధాిభస?‟ ఈ భలట 

యనగసధే యసయంణా అడయ జంతేళుఱఱలగస థావయం యైు యుగెతోిధాయు. 
కసతూ, థావయం భూమఫడు ఉంథ . అుడె ళిభసఔుూఱస్ తన యసభిణో 
„యసభితు యనఔఔు తీశఔుతు యండు‟ అధాిడె. యసభితు యనహపంచిన తయుయసత, 

ఆ రభుకఱణో భయఱ అతన ఇఱల యౌకూధాడె „ధేన కైళఱం తొయు తొ 
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ధభసుతుకూ ఎంత ఖటిి గస ఔట ి ఫడు ఉధాిభో భీక్షుంచడం కోశఫే అఱల 
అధాిన. తొ ఔట ి ఫాట న చలహ, ధాఔు శంణోవంగస ఉంథ .‟ అథ  యతు ఆ 

రభుకఱు శంణోవంగస అతతు భుంద యసయౖసి ంఖడుధాయు.”  (శళీహ్ 

అల్ ఫుకలభీ 6ళ ఖరంథం, షథీథ్ ధం. 75). 

*అఫూ ఔఫష  అధే ఆమన రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం యొఔి తండుర 
కసద. కసతూ, రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం న ై తియయసియంణో అఫూ శతౄసూన్ 

ఆమనన అఱల ళేలన ఙేశో  అఱల యౌకూధాడె.    
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జననం, ఫాల్యం భరిము రవక్తతవం 
కతర.ఴ. 571 ళ శంళతసయంఱో, అభైతమల థీవఔఱపం యొఔి దాభిుఔ 

భభిము ఆభిథఔ భుకూటిణఫ ైన భకసి నఖయంఱో, అయఫుిఱందయౄ 

అతూంత రరరవఠ ఫ ైన ళంఴంగస గౌయయంఙే కభెైష్ ణెఖఱో భుషభుద్ 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం జతుుంఙాయు. అయఫుిఱు భకసి నఖభసతుి (షజి్జ 

భభిము ఉభలర  తుతతోం) శందభిశంచి, తభ ూభీవఔుఱ ైన రళఔో ఇఫరా ళీం 

అఱ ైళిశసఱలం, ఆమన ఔుభలయుడెైన రళఔో ఇయసుబీల్ అఱ ైళిశసఱలం ఱు 
ునర్ తుభిుంచిన అఱలా హ్ యొఔి తోటితోదటి ఆభసధధా ఖఽషం 

(కసఫాఖఽషం) చటృి  రదక్షుణఱు ఙేలేయసయు.  

తయాౌ ఖయీంఱోధే తండురతు కోఱోపబన అధాథ రళఔో భుషభుద్ శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం. ఆభైలళ ళమశసఱో తయాౌతు ఔడా కోఱోపబ, ణాత అఫుే ల్ 

భుతోయౌబ్ శంయక్షణఱోతుకూ తీశకోఫడుధాయు. ణాత భయణం తయుయసత, 

ఆమన శంయక్షణ ఫాధూతన నహనతండుర అఫూ ణాయౌబ్ తీశఔుధాియు. 
కభెైఱముఱు, ఇతయ అయఫుిఱు – భసతియఱలపఱన, కొమూయఖరయౘఱన, 
ఫంగసయు యఖరయౘఱన ఆభసద ంఙేయసయు. యటిఱో కొతుి కసఫాఖఽషం చటృి  

రతిఱహఠ ంచఫడు ఉండుధాబ. ఆ యఖరయౘఱు ఔయౖసి ఱన, యౘతుతు ణొఱగియసో మతు 

భభిము యబం ఔఱుఖజైయసో మతు రజఱు యఴవలహంఙేయసయు.  

అఱలా హ్ ఙే రళఔోగస ఎంచకోఫడఔ భుంద నండే భుషభుద్ శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం అతూంత నభుఔశో తుగస భభిము తుజాబతీయుతుగస రలహథ ధ  
ఙెంథాయు. ఆమన ఏధాడ ఎళభితూ మోశగించఱేద, ళంచించఱేద, ఈ 

కసయణంగస తన రజఱఱో „అల్ అతొన్‟ (అతూంత తుజాబతీయుతు) గస 
రలహథ ధ  ఙెంథాయు. భకసి రజఱు దయతృసర ంణాఱఔు రమలణంిచింఙేటుపడె, 
తభ యఱుయైన ళశో ళుఱన ఆమన ళదే బదర యుచఔుధేయసయు. ఆమన 

„అయససథ ఖ్‟ (అతూంత శతూళంతేతు) గస ఔడా రలహథ ధ  ఙెంథాయు. 
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ఎందఔంటే ఆమన ఏధాడ చిని అఫదధం ఔడా ఱఔఱేద. ఆమన 

భషో నితంగస రళభిోంఙేయసయు, ఉతోభ భీతిఱో ఱేథా భఽదళుగస 
భలటాా డేయసయు, అఔియ ఖఱయసభికూ శయౘమడటాతుి ఇవిడేయసయు. 
ఆమన యొఔి రణేూఔ ఱక్షణాఱు భభిము ఉతోభ శబూణా శంయసిభసఱ 

కసయణంగస రజఱు ఆమనన ఎంణో నేరతంఙేయసయు, గౌయయంఙేయసయు. 
కర్ఆన్ ఱో అఱలా హ్ ఇఱల రఔటింఙాడె: “భభిము తుఴిమంగస తూళు 
ఉతోభఫ ైన యౕఱళంతేడళు” (68:4)  

రలహదధ  యసిటిష్ చభితరకసయుడె భభిము యచబత తాభస్ కసయాబల్ 

(Thomas Carlyle, d.1885) తన ుశోఔం „Heroes, Hero-worship 

and the Heroic in History‟ ఱో ఇఱల యసర లహధాడె: 

కసతూ, చినిపటి నండే ఆమన యయేఔళంతేతుగస, ఆఱోచధాయుతుగస 
ఖుభిోంచఫడుధాయు. శషచయుఱఙే „అల్ అతొన్ (తుజాబతీయుడె) ‟ అతు 

నహఱళఫడేయసయు. శతూశంధత భభిము యఴవశతూమత ఔయౌగిన ళూకూో . తన 
ఙేలే నఱఱో, యౌకై ఱుఔుఱఱో భభిము తన ఆఱోచనఱఱో ఆమన 

శతూశంధత ఖఱయసయు. ఆమనఱో ఎఱాుపడ ఏథయ  ఔ రణేూఔత యసభికూ 
ఔనఫడేథ . భలటఱఱో తతపాఱహ; ఱఔటాతుకైతొ ఱేనుపడె తుఴశఫేంగస 
ఉండేయసయు; కసతూ ఆమన భలటాా డెనుపడె తృర ంథ ఔగస, ముఔోంగస, 
తువిటంగస భలటాా డేయసయు, ఎఱాుపడ అశఱు యవమం న ైధే దఽఱహి  
కైంథీరఔభింఙేయసయు. ఈ యధఫ ైన శంపావణే, యోఖూఫ ైన అశఱు శంపావణ! 

ఆమన తోతోం జీయతంఱో భనం ఆమనన దఽఢతవం, యత దయపాళం, 

శవచఛత, తువిలంఔం తోదఱ ైన ఱక్షణాఱతుింటితూ తనఱో ఔయౌగిముని 

ళూకూోగస ఔనగొంటాభు. ఔ ఖంతైయఫ ైన, తువిటఫ ైన, తుయసవయథఫ ైన 

శవపాళం ఖఱయసడె అబనపటికత శయశంగస, భధోషయంగస, యసదయంగస, 
లేిషూయవఔంగస, శషఙాయ/శషయసశ యోఖూంగస భభిము నభరతణో 
ఫ యౌగైయసయు. చియునళువ నళువత అుడుడె భియౘయసఱలడేయసయు. 
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ఆమన నళువ ఔడా శవచఛంగస, శషజంగస ఉండేథ : కొందయు జనఱ 

ఖుభించిన యవమలఱు ఎంత అఫదధంగస ఉంటాయో, యసభి నళువ ఔడా 
అంణే అశషజంగస, ణెచిిన ట ి ఔునిట ా గస ఉంట ంథ . యసయు నళువ 

అశషజఫ ైనథ గస, ఔటఫ ైనథ గస ఉంట ంథ .  

ఆమన శవతలహసదధఫ ైన, లేవఙాఛముతఫ ైన, యసషశళంతఫ ైన, 

ధాూమళంతఫ ైన ఆదయశభలనళుడు ఱక్షణాఱణో తుండున ఔ భిూయణ  
భషతూమ ళూకూో! ఏ తృసఠరసఱల ఆమనఔు యక్షణ ఇళవఱేద. ఏ 

ఉతృసదాూముడ, ఖుయుళూ ఆమన శవపాయసతుి తీభిిథ దేఱేద భభిము 
ఆమనఔు శబూణా శంయసిభసఱు ధేయపఱేద. ఆమనఱోతు ఉనితఫ ైన 

ఖుణఖుణాఱు ఆమనఔు యక్షణ ఇళవళఱలహన అళశయఫే ఱేదతు 

ఙాటిఙెనపేయ. ఆమన ఆ ఎడాభిఱో తనఔు ఇళవఫడున ఫాధూతన తన 

జీయతంఱో ంటభిగసధే ూభిో ఙేయసయు.  

ఆమన ఎఱలంటి అశతూు నఱఱో తృసఱచగ నఱేద. భదూతృసనం, 
యఖరయౘభసధన, యసటిన ై రభలణం ఙేమటం, యసటి నేయున ఫయౌళవడం 

తోదఱ ైన అశతూ కసయూఔఱలతృసఱోా  ఏధాడె తృసఱచగ నఱేద. కొంతకసఱం తభ 

రజఱ గొభెరఱ కసభిగస తుఙేలహధాయు. థీతు ఖుభించి రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం ఇఱల అధాియు “అఱలా హ్ ఙే ఎంచకోఫడున రతి రళకసో  గొభెరఱ 

కసభిగస తుఙేలహనయసడే”. అథ  యతు ఆమన శషచయుఱు ఇఱల అడుగసయు: 
“తొయు ఔడాధా, ఒ అఱలా హ్ రళకసో ?”. అుడె “అళున, ధేన భకసి 
రజఱ గొభెరఱ భందన కసఙేయసడుతు”అధాియు. (శళీహ్ ఫుకలభీ 2143)

1
 

                                                 
1
. తోదట యళుఱణో ళూళషభించడాతుి ధేయపడం థావభస భలనళుఱణో 
ళూళషభించడాతుకూ తమలయు ఙేమడఫే థీతు యనఔ నని యయేఔభతు నేభొినఫడుంథ . 
ఫేఔఱన భభిము గొభెరఱన ఫేుట ళూఔుో ఱఱో నేరభన న ంచతేంథ  భభిము 
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రళఔోగస ఎంచకోఫడఔ ూయవం, భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ళీభస 
ఖుషఱో ఏకసంతంగస ఖడటాతుి ఎఔుిళ ఇవిడేయసయు. కోియసభి అధేఔ 

భసతరే ఱు తుయంతయంగస అఔిడే ఖడునేయసయు.  

40 ఏలళ ళమశసఱో, ఔయసభి ళీభస ఖుష ళదే ఉండగస, రళఔో శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాంన ై తోటితోదటియసభి ళళీ (థ ళూయసణి) అళతభించింథ . థీతు 
ఖుభించి ఆబేయౖస యథ మఱలా షృ అధాహ 1

 ఇఱల యళభింఙాయు:     

భకసిఱోతు ళీభస ఖుషఱో ఉంట నిుడె, తోదటగస అఱలా హ్ యొఔి 

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంఔు భంచి శవతృసిఱు ళఙేి య (ఔఱఱ 

యౄంఱో థ ళూయసణి అళతభింఙేథ ). ఆమనఔు ళచిిన రతి ఔఱల 
ఉయౖత దమ కసంతిభైకఱ ళఱే తుజభబేూథ . ఆ తయుయసత అఱలా హ్ యొఔి 

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం అఔిడ ఏకసంతంఱో ఖడటాతుి ఇంకస 
ఎఔుిళగస ఇవిడయసగసయు. ఎడణెయనహఱేఔుండా అధేఔ భసతిరంఫళలైళ 
ఆమన ళీభసఖుషఱో ఖడునేయసయు. ఇంటికూ ళచిి, ఆయౘయథాభసథ ఱన 
తీశఔుతు, భయఱ అఔిడుకై యమళళయసయు. తన పాయూ కథీజా యథ మఱలా షృ 

అధాహ 2
 ళదేఔు ళచిినుడె, థీయఘకసఱ ఏకసంతయసయసతుకూ శభితృత బేటట ా గస 

ఆమన ణాజా ఆయౘయథాభసథ ఱన ఏభసపట  ఙేశఔుధే యసయు.  

ఔయసభి భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ళీభసఖుషఱో ఉండగస, 
థెైళదత జఫరబీఱు ఆమన ళదేఔు ళచిి, చదళభతు ఆజాఞ నహంఙాయు. 

                                                                                                       
శతుిత షఽదమం ఖఱయసభిగస ఙేశో ంథ . ఆళుఱు, ఖుభసర ఱు భభిము ంట ఱన 
న ంచట భభిము ఫేుట థావభస లహథ యతవం న యుఖుతేంథ .   
1
. రళఔో భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం యొఔి ఔ పాయూ.  

2
. కథీజా యథ మఱలా షృ అధాహ , రళఔో భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం 

యొఔి తోదటి పాయూ.  
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థాతుకూ ఆమన “ధాఔు చదళటం భసద” అతు జయసతఙాియు. అుడె 
జఫరబీఱు ఆమన రసవశ ఆగితృత బేటంత ఖటిి గస ఆమనన 
కౌఖయౌంచఔుతు, ళదయౌన టాి యు. ఆ తయుయసత “ఒ భుషభుద్! చదళు” 

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

చదళు” అతు అధాియు. అబధా ఆమన చదళఱేద. భయఱల 
భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం “ధాఔు చదళటం భసద” అతు 

జయసతఙాియు. అుపడె జఫరబీఱు ఆమన రసవశ ఆగితృత బేటంత ఖటిి గస 
భభోయసభి ఆమనన కౌఖయౌంచఔుతు, ఇఱల ఱుఔుత ళదయౌన టాి యు 
“చదువు! తూ రబువు ేయుతో, ఆమనే (సరవతుి) సృషటంచాడు. ఆమనే 
భలనవుణణి  యక్తుభుదదతో సృషటంచాడు. చదువు! భరిము తూ రబువు 
యభదాత.” (కర్ఆన్ 96:1-3) 

అఱలా హ్ రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం బమంణో ళణుఔుత, యుఖు 
యుఖున ఇంటికూ ఙేయుఔుధాియు. ఇంటలా  రయేయంచి, కథీజా యథ మఱలా షృ 

అధాహ ణో “నని దపటిణో ఔనహపయేబ, నని దపటిణో ఔనహపయేబ!” 

అధాియు. కథీజా యథ మఱలా షృ అధాహ  ఆమనన దపటిణో ఔనహపయేయసయు. 
బమం తగిగ న తయుయసత, ళీభస ఖుషఱో అతతుకూ ఎదభెైన అనబయసతుి 

ఆమన ఆఫ ఔు ణెయౌనహ, “ధాకైథయ  జయుఖఫో తేందతు, ధా తృసర ణాతుకూ భుుప 

యసటిఱుా తేందతు, నవిం జయుఖుతేందతు బమంగస ఉంథ ” అతు అధాియు. 
అుడె కథీజా యథ మఱలా షృ అధాహ  ఇఱల ఱుఔుత ఆమనఔు దెైయూం 

ఙెనహపధాయు: “అఱలా హ్ యసక్షుగస! తూళు చింతించళదే . అఱలా హ్ తుని 

ఎనిడ అగౌయయచడె. ఎందఔంటే తూళు ఫంధళుఱణో భంచిగస 
రళభిోయసో ళు. తూళు నేదఱఔు, అఔియఖఱయసభికూ శయౘమడణాళు. తూళు 
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థానయౕఱుడుయ భభిము తూళు అతిథఱన ఆదభియసో ళు. ఔయౖసి ఱఱో 
ఉనియసభికూ ణోడపడణాళు.” 

ఆ తయుయసత కథీజా, తన ఫంధయైన ళయకల ఇఫ ి ధౌపల్ ఇఫ ి అశద్ 

ఇఫ ి అఫుే ల్ ఉజాి  ళదేఔు తన బయోన తీశఔు యమీళయు. ఆమన ఇయసా ంఔు 
ూయవం (అజాఞ న కసఱంగస రలహథ ధ  ఙెంథ న కసఱంఱో) కెైైశోళుతుగస 
భలభితృత మలయు. ఆమన ళిఫూర  పావఱో ఫ ైతఱున (ఇంజీఱున) యసర యసయు, 
కసతు తయుయసత జీయతంఱో తన ఔంటిచున కోఱోపమలయు. కథీజా 
ఆమనణో “ఒ యత దయుడా! తూ ఫేనఱుా డె (అంటే భుషభుద్ శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం) ఙెనేపథేతటల యన” అధాియు. అథ  యతు, ళయకల ఆమనన 
ఇఱల అడుగసయు “నహరమఫ ైన ఫేనఱుా డా, తూయేత చయసళు?”  

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ళీభస ఖుషఱో తన చలహన థాతుతు అతతుకూ 
ణెయౌతృసయు. అథ  యనగసధే ళయకల ఇఱల అధాియు, 

“అఱలా హ్ యసక్షుగస! అతన రళఔో భూయస అఱ ైళిశసఱలం ళదేఔు ళచిిన 

జఫరబీల్ థెైళదత. తూ రజఱు తుని భకసి నండు ఫళివిభింఙే 
టుపడె ధేన జీయంచి ఉండాఱతు కోయుఔుంట ధాిన.” అథ  యతు ఆఴియూ 
డెత, రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల అధాియు “యసయు నని 

భకసి నండు ఫళివిభియసో భస?” అళునంటృ ళయకల ఇఱల అధాియు “తూఔు 
ఇళవఫడునట ళంటి శంథేరసతుి, తన రజఱే తనన ై ముదధం రఔటించటం 

జయఖఔుండా ఏ ళూకతో  అందజైమఱేద. ఔయేల ఇథ  ధేనండగస జభిగిణే, 
ధేన తూఔు శయౘమడణాన, తుని శభభిధయసో న.”  

ఈ శంగటన జభిగిన కొథ ే  కసఱలతుకై ళయకల భయణింఙాయు. అపటి ళయఔు 
భయఱ థ ళూయసణి అళతభించఱేద. (ఫుకలభీ)  
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న ై షథీథఱో1 నేభొినఫడున కర్ఆన్ అదాూమం, భుషభుద్ శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం యసభి రళఔో దయ ఆయంపాతుి శచిశో ంథ . ఆ తయుయసత 

అఱలా హ్ ఈ ఆమతేఱన అళతభింజైయసడె.   

ఒ (దపటిఱో) చట ి ఔుని యసడా! ఱే!  ళెచిభించ! తూ రబుళు 
గొపదధాతుి (గనతన) కొతుమలడె. భభిము తూ దశో ఱన 
భియబరంగస ఉంచకో! (కర్ఆన్ 74:1-4) 

కర్ఆన్ యొఔి ఈ అదాూమం అళతభించగసధే, రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 

ళశఱాం భకసి రజఱన ఫళియంఖంగస ఇయసా ం యైు నహఱళటం 

తృసర యంతేంఙాయు. తోదట ఆమన తన శవంత ఫంధళుఱు భభిము తన 

శవంత ణెఖయసభితు నహయౌఙాయు, కసతూ యసభిఱో ఙాఱల భంథ , యసయు ఇంతఔు 
భుంథెనిడ యనతు యవమం యైునఔు భభిము తయతభసఱుగస తభఱో 
ధాట ఔుతృత బన యఖరయౘభసధనన కండుశో ని యవమం యైునఔు 
నహఱుశో ధాియతు ఙెఫుత ఆమన నహఱుున ఖటిి గస తియశిభింఙాయు. 

ఇయసా ం ఔ శంూయణ  జీళన యదానం. దాభిుఔ, భసజకతమ, ఆభిధఔ భభిము 
యసభలజఔ యవమలఱతుింటిణో భుడుడు ఉంథ . కైళఱం అఱలా హ్ న 
భలతరఫే ఆభసద ంచభతు నహఱళటఫే కసఔుండా, యఖరయౘభసధనఱతుింటితూ 

తూజంచభతూ భభిము నరతిఔయఫ ైనయగస పాయంఙే భతేో థాభసథ ఱు, 
ళూతేఙాయం, జూదం, ళడీడ  ళంటి యసటితు ఔడా తూజంచభతు నహఱుశో ంథ . 

                                                 
1
. షథీథ్ అంటే రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం యొఔి ఱుఔుఱు, ఆచయణఱు, 
ఆమన అనభతించిన యవమలఱు ఱేథా ఆమన శవపాళం. అతృసర భలణిఔఫ ైన 

ఉఱేా కనఱన భభిము ఔయౌపత అశణాూఱన ఎదభోిళటాతుకూ, ఎఱలంటి 

అంతభసమం ఱేఔుండా రళఔో భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ళయఔ ఙేభై 
నభుఔశో ఱ ైన ఉఱేా కఔుఱ యంయఙే ఉఱేా ఖంచఫడున షథీథఱ తృసర భలణిఔతన 
ఙాభితరఔంగస భిరోద ంచటాతుకూ షథీథ యజాఞ న రసశోంీ అతేళఽథ ధ  ఙేమఫడునథ .   
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యశపయం ధాూమంగస భభిము భంచిగస / శభుచితఫ ైన భీతిఱో 
రళభిోంచళఱ నతు ఆమన రజఱఔు నహఱుుతుఙాియు. రజఱందయౄ 

శభలనఱేనతు, అఱలా హ్ టా ఉండే బమబఔుో ఱ థావభస ఔయౌగై పేదం తప 

యసభి భధూ ఎఱలంటి పేథాఱు / ణాయతభలూఱు ఱేళతు, ఆమన శపవిం 

ఙేయసయు. అయఫుిఱఱో అతేూతోభంగస నేభొినఫడే కభెైఱ ణెఖ, తన ఔంటే 
తఔుి యసథ బ ణెఖఱణో భభిము ఫాతుశఱణో శభలనంగస చడఫడటాతుి 

ఎఱల తట ి కోఖఱద! థీతు ళఱన యసయు ఇయసా ంన ఖటిి గస ళూతిభైకూంచడఫే 
కసఔుండా, ఆమనన అధేఔ యదాఱుగస ళింలహంఙాయు. అళభలన యఙే 
ఉథేధ ఴంణో ఆమనన భతిలహథతతం కోఱోపబన యసడతు, భలంతిరఔుడతు, 

జోూతివేిడతు భభిము అశతూయుడతు నహయౌఙేయసయు. ఇయసా ం ఔంటే ూయవం 

ఆమనన ై మోటాతుకూ యసషలహంచఱేతు ధేభసఱన, యసయు ఆమనన ై 
ఆభోనహంచయసగసయు. ఆమనఔు యౘతు ఔయౌగించభతు ఆమనఔు ళూతిభైఔంగస 
యసభలనూ రజఱన ఉలహగొయౌనేయసయు. ఆమన శషచయుఱన అణఖ 
థరర ఔిభతు భభిము చితరళంిశఱు న టిభతు తభ అనమలముఱన 
ుభిగొఱేపయసయు. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం శషచయుడెైన అఫుే ఱలా హ్ 

ఇఫ ి భస్ఊద్ యథ మఱలా షృ అనహ  ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు “కసఫాఖఽయౘతుకూ 
దఖగయగస రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం నభలజు ఙేమటం కొయఔు 
తుఱుచనిుడె, శతొంఱో ఔయుితు ఉని కభెైఱముఱ శభూషంఱో 
నండు ఔతన ఇఱల అధాిడె: „ఈ భతుఱహతు చరసభస తొయు? పఱలధా 
యసతు ంట ఱ నేఖుఱు, ఔశయు, ఔఴుఱభు తోదఱ ైన భయౌధాఱన 
ఎళభెైధా ఇఔిడుకూ తీశఔుళచిి, ఆమన శజాే ఱో యమళళ ళయఔు తుభీక్షుంచి, 

యసటితు ఆమన బుజాఱ భధూన ఉంచఖఱభస?‟ ”. యసభిఱో నండు ఔ 

యభ తూచడె ఆ తు ఙేమటాతుకూ లహదధడుధాడె. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 

ళశఱాం శజాే ఱోతుకూ యలళగసధే, అతడె ఙాఱల ఫయుళుగస ఉని ఆ 

భయౌధాఱన ఆమన యున ై బుజాఱ భధూ, ఉంఙాడె. ఆ ఫయుళుఔు 
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ఆమన శజాే ఱో నండు ఱేళఱేఔ, ఇఫింథ  డయసగసయు. అథ  చలహ యసయు 
ఔభిన ై భభొఔయు డుతృత బేటంతగస ఖఱఫడు నళవయసగసయు. అఔిడు 
రజఱఱో నండు ఔతన నహని ళమశసఱో ఉని తౄసతిభల యథ మఱలా షృ 

అధాహ  (రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఔుభలభెో )  ళదేఔు యయళ, కసఫాఖఽషం 

ళదే జయుఖుతేని ఘోభసతుి ఖుభించి ణెయౌతృసడె. యంటధే ఆఫ  యుఖు 
యుఖున రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ళదేఔు ళచిి, ఆమన యున ై 
నండు ఫయుయైన ఆ భయౌధాఱన ణొఱగించింథ . ఆ తయుయసత అఔిడ 

ఔయుితు ఉని కభెైఱముఱన ఴనహంచింథ . (శళీహ్ ఫుకలభీ) 

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం యొఔి ఔ శషచయుడె భుతూబ్ అల్ అజేీ 

యథ మఱలా షృ అనహ  ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు: “అజాఞ న కసఱంఱో రజఱణో రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల అంటృ ఉండగస ధేన యధాిన: „ఱల ఇఱలష 

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

కొందయు ఆమన భుకంన ై ఉఫేురసయు, కొందయు ఆమన భుకంన ై భటిి  
యలహభసయు భభిము భభికొందయు భదాూషిం ళయఔు ఆమనన దఱహశో  

ఉండుధాయు. ఔయసభి ఎళభో ఔ ఫాయౌఔ ఆమన ళదేఔు న దే ణోఱుతితోిఱో 
తూయు తీశఔు ళలేో , ఆమన తన భుకలతుి భభిము ఙేతేఱన 
ఔడెకొితు, ఆ ఫాయౌఔణో ఇఱల యౌకసయు “ఒ ుతిరకస! తూ తండుర 
అళభలధాతుకూ ఖుభి ఙేమఫడణాడధో ఱేథా తెదభిఔం అతతున ై యయుచఔు 
డెతేందధో తూళు బమడళదే .” (భుఅజమ్ అల్ ఔతెర్) 

భకసి భుఱహరఔుఱ (యఖరయౘభసధఔుఱ) దవిఽణాూఱన ఖుభించి అడుగిన 

రఴిఔు జయసఫుగస రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం శషచయుడెైన అఫుే ఱలా హ్ 

తన్ అభర్ అల్ ఆస్ యథ మఱలా షృ అనహ భల ఇఱల అధాియు: “రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం కసఫాఖఽషం ళదే నభలజు ఙేశో ండగస, (ఔ 

యఖరయౘభసధఔుడె) ఆమన శతొతృసతుకూ ళచిి, తన ఔండెయస తీలహ ఆమన 
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ఫ డ చటృి , ఖటిి గస తగించయసగసడె. అఫూ ఫఔర్ (యథ మఱలా షృ అనహ )1
 

యంటధే యుగెతేో ఔుంటృ ళచిి, అతడు బుజం ట ి ఔుతు, „అఱలా హ్ బే 
తన రబుళతు రఔటించినందఔు గసన భభిము తొ రబుళు నండు 
శపవిఫ ైన శచనఱు తొ ళదేఔు తీశఔు ళచిినందఔు గసన, తొయు ఔ 

ళూకూోతు చంతృసఱనఔుంట ధాిభస?‟ అతు అంటృ అతడుతు దయంగస 
ణరో లహయేయసయు:” శళీహ్ ఫుకలభీ. 

ఇయసా ం యైు ఆయౘవతుంచటం నండు ఇట ళంటి శంగటనఱు రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంన ఆఱేఔతృత మలబ. షజ్జ2
 కొయఔు భకసి ళచిిన 

ణెఖఱఔు ఆమన తనన ై అళతభించఫడున థ ళూశంథేరసతుి ఫో ద ంచటం 

కొనయసగింఙాయు. భకసి నఖభసతుకూ ఉతోయంఱో ఉని మతిరబ్ అధే ఔ చిని 

టిణం నండు షజ్జ మలతర కొయఔు ళచిిన ఔ చిని ఫఽందం రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంన ై యరసవశం రఔటించింథ  భభిము ఔయేల యసభి 
ళదేఔు ఆమన శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ళఱశ ళలేో , ణాభు ూభిోగస 
శయౘమం అంథ యసో భతు ఆమనఔు యసగసే నం ఙేరసయు. ఆమన శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం తన శషచయుడెైన భుస్అబ్ తన్ ఉఫ ైర్ యథ మఱలా షృ అనహ  
యసభితు ఇయసా ం ధయు తుమభలఱు ఫో ద ంచటాతుకూ యసభిణో తృసట  ంతృసయు. 
భకసిఱో తభ శవంత రజఱఙే భులహా ంఱు ఎంణో థౌయిధాూతుకూ ఖుభెైన 

తయుయసత, భథీధా ళఱశ కొయఔు అఱలా హ్ అనభతిఙాిడె. భథీధా 
యసశఱు ఎంణో ఆతృసూమతణో, ఆదయణణో, షఽదమూయవఔంగస యసభితు 

                                                 
1
. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంఔు అతూంత దఖగ భి శషచయుడె భభిము 
ఆమన భయణానంతయం ఇయసా ం యొఔి తోదటి కయ్తౄస.   
2
. అఱలా హ్ ఆథేయంచిన యధంగస తుభీణత శభమంఱో, తుభీణత దధ తిఱో భకసి 

శందయశనం భభిము అఔిడు ఆచయణఱు, ఆభసధనఱు.  
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ఆయౘవతుంఙాయు. నయన ఇయసా తొమ భసజాూతుకూ భథీధా భసజదాతు అబంథ . 
అఔిడు నండు ఇయసా ం దయదభసఱఔు, యశోఽతంగస యసూనహంచింథ .  

శవంత తృసర ణం ఔంటే అద ఔంగస తనన ఇవిడే యధంగస ఎథ గిన భథీధా 
యసశఱఔు రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం, అఱలా హ్ ఉథేరసఱన ధేభిపంచి, 

ఆచభింఙేటట ా  ఙేలహధాయు. ఆమనఔు లేళఱు అంథ ంచడాతుకత భభిము 
అఱలా హ్ కొయఔు ఇయసా ం భలయగంఱో తభ ళదేననిదంణా కయుి ఙేమడాతుకూ 
యసయు తృత టీ డేయసయు. యరసవశ యవమంఱో ఆ నతన శభలజం టివఠ ంగస 
భభిము భిూయణంగస ళఽథ ధ ఙెంథ ంథ . ఐఔభతూం, ణోడాపట , శయౘమ 
శషకసభసఱు, యశపయ నేరభలతేభలధాఱు, యత దయతవం తోదఱ ైన యసటితు 

అఱళయుికోళడంణో, రజఱఱో ఆనంథయణాసయౘఱు రశాటం అళయసగసబ. 

అఱలా హ్ ధయుంఱో రజఱందయౄ శభలనఱుగస, ఔభికొఔయు యత దయుఱుగస 
భిఖణింఫడణాయు. ధనళంతేఱ నేదయసయు, నఱాయసయౄ ణెఱాయసయు, 
అయఫుిఱ అయఫేితయుఱ భధూ అఱలా హ్ యొఔి బమబఔుో ఱు భభిము 
శణాిభసూఱ థావభస ఔయౌగై ఓనితూం తప ఎఱలంటి ణాయతభలూఱు ఉండళు.  

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం యొఔి ఇయసా తొమ నహఱుు థాయసనఱంఱల 
యసూనహశో ని యవమలతుి ఖరళించిన కభెైఱముఱు, ఇయసా ం యసూనహో తు 

ఎఱలగెైధా ఆతృసఱతు ఖటిి గస తుఴిబంచఔుధాియు. అళకసఴం ఱతేంచగసధే, 
యసయు ఆమనణో ఇయసా ం యొఔి తోటితోదటి ముదధం ఙేయసయు. అథ  ఫదర్ 

ముదధం నేయుణో రలహథ ధ  ఙెంథ నథ . యసయు ల ైతుఔఫఱంఱో భభిము ఆముధ 

యసభలగిరఱో ఆద ఔూత ఔయౌగి ఉనిపటికత, ఒటత తృసఱమలూయు. భులహా ంఱ 

శంకూ 314 భంథ  ల ైతుఔుఱు భలతరఫే కసగస, భకసి ఫషృథెైయసధఔుఱు 
1000 భంథ  ల ైతుఔుఱు ఉండుభి. అబనపటికత, రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం భభిము ఆమన శషచయుఱకై అఱలా హ్ శపవిఫ ైన యజమలతుి 

రయసథ ంచిధాడె. ఆ తయుయసత భులహా ంఱు భభిము భకసి యఖరయౘభసధఔుఱ 

భధూ అధేఔ ముథాధ ఱు జభిగసబ.  ఎతుతథ  శంళతసభసఱ తయుయసత 
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రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం 10,000 భంథ ణో ఔడున ఫఱఫ ైన ల ైధాూతుి 

తమలయుఙేమగస, అథ  భకసి నఖభసతుి అళయ్ఱగస జబంచింథ . ఆ 

గనయజమంణో తనన భభిము తన శషచయుఱన అధేఔ యదాఱుగస 
ఔవిన టిి న భభిము అతిఔర యంగస ళింలహంచిన భకసి యఖరయౘభసధఔుఱన ై 
రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఆద ఔూత యసద ంచి, యసభితు ళఴయచ 
ఔుధాియు. యసయు తభన ై జభినహన ళింశఱఔు భభిము అభసచకసతుకూ 
రతీకసయం తీయుిఔుధే అళకసఴం ఱతేంచినపటికత, ఆ యజమ శందయీంఱో 
ఆమన యసభిణో ఙాఱల ఉథాయంగస రళభిోంఙాయు. గనయజమం యసద ంచిన 

ఈ శంళతసయం „యజమ శంళతసయం‟గస రలహథ ధ  ఙెంథ నథ . థీతు ఖుభించి 

అఱలా హ్ కర్ఆన్ ఱో ఇఱల రఔటించిధాడె.  

“(ఒ భుషభుద్!) ఎుపడెైణే అఱలా హ్ శయౘమం ళశో ంథయ  భభిము 
యజమం (ఱతేశో ంథయ ), భభిము తూళు రజఱన ఖుంుఱు ఖుంుఱుగస 
అఱలా హ్ ధయుంఱో రయేయంచడం చయసో యో, అుడె తూళు తూ రబుళు 
యతో తరంణో తృసట  ఆమన యతరతన కొతుమలడె భభిము ఆమన 

క్షభలతేక్షన అభిథంచ. తుఴిమంగస, ఆమధే రసిణాో తృసతుి అంగీఔభింఙే 
యసడె” శయహ్ అనిస్ర 110:1-3 

భకసియజమం తయుయసత, రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం భకసియసశఱన 
శంఫో ద ంచి, ఇఱల అధాియు: “ఇుడె ధేన తభుయౌి ఏత ఙేయసో నతు 

అనఔుంట ధాియు?” థాతుకూ యసభిఱల అధాియు: “తొయు భలఔు కైళఱం 

భంచిధే ఙేయసో యు. తొయు ఔయుణ భభిము ఓథాయూం ఖఱ యత దయుఱు. ఔయుణ 

భభిము ఓథాయూం ఖఱ ఫేనఱుా డుయ!” అుడె రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం ఇఱల అధాియు: “యలళండు, తొయు యభుఔుో ఱు.” ఫ ైషఖీ ఖరంథం. 

ఈ గొప క్షభలతేక్ష కసయణంగస యేఱభంథ  రజఱు ఇయసా ం లవఔభింఙాయు. 
తయుయసత రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం తిభిగి భథీధాఔు ఙేయుఔుధాియు. 



26 

అల్లా హ్ యొక్క రవక్త  భుహభమద్ సలా్ల్లా హృ అల్ ైహి వసలా్ం 

కొధాిలళ తయుయసత రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం షజ్జ మలతర ఙేమలఱతు 

శంఔయౌపంఙాయు. థాథాు 1,14,000 శషచయుఱణో ఆమన భకసి 

నఖభసతుకూ ఙేయుఔుతు, షజ్జ మలతర ూభిోఙేలహధాయు. ఈ షజ్జ „షజితేల్ 

యథాఅ‟ అధే నేయుణో రలహథ ధ  గసంచింథ . ఎందఔంటే ఈ షజ్జ తయుయసత 

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం భభో షజ్జ ఙేమఱేద భభిము షజ్జ ఙేలహన 

కొథ ే  కసఱలతుకై భయణింఙాయు.  

9ళ థ ల్ ళిజిహ్ ధాడె అభసతౄసత్ కొండ ళదే, రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం 

తన యడయిఱు రశంఖం ఙేయసయు. అఱలా హ్ న శో తించిన తయుయసత, ఆమన 

ఇఱల అధాియు: 

"ఒ రజఱలభస! ఴరదధ గస ఆఱకూంచండు, ఎందఔంటే ఈ శంళతసయం తభసవత 

ధేన తొ భధూన జీయంచి ఉంటాధో ఱేథయ  ధాఔు ణెయౌమద. కసఫటిి , ధేన 
తొఔు ఙెఫుతేని థాతుతు ఙాఱల జాఖరతోగస యనండు భభిము  ఈ 

ల్ుక్ుల్ను (సందేశతుి) నేడు ఇక్కడ హాజయు కల్ేక్తృో యన వరికి 
చేయవేమండి.   

ఒ రజఱలభస! తొయు ఈ ధఱన, ఈ థ నభున యతరఫ ైనథ గస 
భిఖణించినటేా ,  రతి భులహా ం యొఔి తృసర ణాతుి భభిము 
శందన(ఆలహో తు) యతరఫ ైనథ గస భిఖణించండు. తొఔు యొపగించిన 

ళశో ళుయౌి, యసటి షఔుిథాయుఱ ైన మజభలనఱఔు తిభిగి యసశ 
ఙెమూండు.  తొకెళవయౄ యౘతు ఔయౌగించ యఱు ఱేఔుండా తొయు ఎళవభికత యౘతు 

ఔయౌగించఔండు. „తుఴిమంగస తొయు తొ యబ్ (రబుళు) న 
ఔఱుశకోఫో తేధాియు భభిము ఆమన తుఴిమంగస తొ ఔయుఱ ఱ ఔి 

తీశకోఫో తేధాిడె‟ అధే యవమలతుి జాఞ ఔం ఉంచకోండు.   

తొయు ళడీడ  తీశకోళటాతుి అఱలా హ్ తుఱేద ంఙాడె; కసఫటిి  ఇఔ తొదట ళడీడ  
యసూతృసభసతుకూ శంఫంద ంచిన తుమభ తుఫంధనఱతూి యదే  ఙేమఫడునయ. 
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తొ అశఱు భూఱధనం భలతరం తొయు తీశకోళచిన. ఈ యవమంఱో 
తొయు అశభలనణావతుి (ళెచితఖుగ ఱన, పేథాఱన, యైవభలూఱన) 
ఇతయుఱన ై ఆతృసథ ంచఔడద, శళించన శళించఔడద.  

ఱ ైణాన్ నండు తొ ధభసుతుి కసతృసడెఔుధేందఔు అరభతోంగస (జాఖరతోగస) 

ఉండళఱ న. అతడె న దే న దే యవమలఱఱో తభుుయౌి తుప థాభి 
టిింఙే ఴకూో  తనఔు ఏ భలతరం ఱేదతు ణెఱుశఔుతు, తన ఆఴఱతూి ళదఱు 
ఔుధాిడె. కసఫటిి  చిని చిని యవమలఱఱో ఔడా అతడుతు అనశభించ 
ఔుండా అరభతోంగస ఉండండు.   

ఒ రజఱలభస! తొ లో ీఱన ై తొఔు కొతుి రణేూఔ షఔుిఱు ఉనిభలట 

యసశోళఫే కసతు యసభికూ ఔడా తొ న ై షఔుిఱు ఉధాిబ. జాఞ ఔం 

ఉంచకోండు, కైళఱం అఱలా హ్ న ై ఉని యరసవశం ఆదాయంగసధే భభిము 
అఱలా హ్ యొఔి అనభతి భూఱంగసధే తొయు యసభితు తొ పాయూఱుగస 
ఙేశఔుధాియు.  

ఔయేల యసయు లహథ యంగస తొ షఔుిఱన ూభిోఙేశో నిటాబణే, తొ నండు 
దమణో ఆయౘయం (అనితృసతూమలఱు) భభిము దశో ఱు తృర ంథే షఔుి 

యసభి శవంతభళుతేంథ . తొ లో ీఱణో భంచిగస రళభిోంచండు భభిము 
దమణో ళూళషభించండు ఎందఔంటే యసయు తొ జీయత పాఖయసవభుఱు 
భభిము ఴరథాధ బఔుో ఱణో, లేయసతుయతిణో శయౘమ శషకసభసఱంథ ంఙే 
అంకూతఫ ైన శయౘమఔుఱు ఇంకస తొయు అనభతించతు (ఇవిడతు) 

యసభిణో, యసయు లేిషంగస ఫ ఱఖఔడదధేథ  భభిము యసయు ఎనిడ 

ళూతేచభించఔడదధేథ  యసభిన ై తొఔుని షఔుి.  

ఒ రజఱలభస! భనశపభిోగస ధా భలట యనండు. కైళఱం అఱలా హ్ ధే 
ఆభసద ంచండు, రతి తుతూం ఐద ూటఱ నభలజుఱన ఆచభించండు, 
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యభథాన్ ధఱఱో ఉయసశం తృసటించండు, జకసత్ యద థానం ఙెయాౌంచండు 
భభిము తొఔు తగిన ఴకూోయసభభసధ ాఱు, యతో భత ఉంటే, షజ్జ ఙేమండు.   

శభశో భలనళజాతి ఆదం శంణానఫే భభిము ఆదం భటిిణో శఽఱహించ 
ఫడాడ డె. అయఫుిఱఔు అయఫేితయుఱన ై ఎఱలంటి ఆద ఔూణా ఱేద, భభిము 
అయఫేితయుఱఔు అయఫుిఱన ై ఎఱలంటి ఆద ఔూణా ఱేద; అఱలగై నఱాయసభిన ై 
ణెఱాయసభికూ ఎఱలంటి ఆద ఔూణా ఱేద భభిము ణెఱాయసభిన ై నఱాయసభికూ 
ఎఱలంటి ఆద ఔూణా ఱేద - కైళఱం థెైళబకూో  తృసభసమణతవంఱో తప. 

రతి భులహా ం, రతి ఇతయ భులహా ంఔు యత దయుడతు భభిము భులహా ంఱందయౄ 

కై శభలజభతు ఖరళించళఱ న. శవతంతరంగస భభిము భనశపభిోగస 
ఫషృఔభిలేో  తప ఔ భులహా ంఔు ఙెంథ న యసటిన ై, ఇతయ భులహా ం ఔు 
ఎట ళంటి అద కసయం ఱేద. కసఫటిి , ఈ యధంగస తొఔు తొభై  (ఇతయుఱ 

షఔుిన కసజైలహ) అధాూమంఙేశకోళదే .  

ఖుయుో ంచకోండు! ఔభోజు తొయు అఱలా హ్ భుంద యౘజయళఫో తేధాియు. 
తొయు ఙేలహన రతి తుకూ, రతి ఆచయణఔు ఆ భోజున శభలదానం ఇళవళఱలహ 
ఉంట ంథ . కసఫటిి , జాఖరతో! ధేన ఈ రంచం నండు యయళతృత బన తభసవత 

తొయు శతూభలభసగ తుకూ  దయం కసళదే .   

ఒ రజఱలభస! ధా తభసవత ఏ రళఔో గసతూ ఱేథా ఏ శంథేఴషయుడె గసతూ 

భసడె. భభిము ఏ కొర తో ధయుభూ ుటిద. కసఫటిి  ఒ రజఱలభస! యయేఔంణో 
ళూళషభించండు. ఇంకస, ధేన తొఔు ణెయౌమజైశో ని ఈ భలటఱన ఫాగస 
అయథం ఙేశకోండు. ధేన ధా యనఔ భెండె యవమలఱన ళథ యౌ యలైళ 
తేధాిన, తొయు యసటితు అనశభిలేో , ఎటిి భిలహథ తిఱోన భలయగబరవేి ఱు 
కసయు, అయ కర్ఆన్ భభిము ధా శంరథామలఱు (శనిత్).  

ధా భలటఱు యంట నియసయందయౄ, ఇతయుఱఔు ఙేయిళఱ న, అఱలగై యసయు 
ఔడా ఇతయుఱఔు ఙేయిళఱ న. అఱల చిటిచిళభిగస యనియసయు, ఇుపడె 
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ధా నండు రతూక్షంగస యంట ని తొఔంటే ఫాగస అయథం ఙేశఔుంటాయు 
కసఫో ఱు. ఒ అఱలా హ్, ధేన తూ థ ళూశంథేరసతుి తూ రజఱఔు అందజైయసనతు 

యసక్షూంగస ఉండెభు. 

కొతుి ఉఱేా కధాఱ రకసయం ళిజీర 11ళ శంళతసయం, యతిల్ అళవల్ 12ళ 

ణేథీన ఆమన భథీధాఱో భయణింఙాయు. భథీధాఱో ఆమన భయణించిన 

శథఱంఱోధే శభలద  గసయంచఫడుధాయు. ఆమన భయణయసయో యతు భులహా ంఱు 
థ గస్రంతి ఙెంథాయు. కొందయు శషచయుఱ ైణే ఆ యసయోన నభుఱేద. ఉభర్ 

(యథ మఱలా షృ అనహ ) ఙాఱల క్షోబ ఙెంథ , ఇఱల అధాియు: “ఎళభెైధా 
భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) భయణింఙాయతు అంటే, ధేన అతడు 
ఫ డ నభికైయసో న!” అుడె అఫూ ఫఔర్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) రజఱన 
శంఫో ద శో , అఱలా హ్ యొఔి ఈ ళచధాఱన ఠింఙాయు, “భభిము 
భుషభుద్ కైళఱం ఔ „యశల్‟ (శంథేఴషయుడె) భలతరఫే. 
తుశసంథేషంగస ఆమనఔు ూయవం ఎందభో శంథేఴషయుఱు ఖతించి 
తృత మలయు. భభి ఔయేల ఆమన భయణించిధా ఱేథా చంఫడుధా తొయు తొ 

కసయౌభడభఱన ై (ఇయసా ంనండు) యనథ భిగి యయళతృత ణాభస? (ఖుయుో ంచకోండు) 
ఎళభెైణే అఱల యనథ భిగి తృత ణాభో, యసయు అఱలా హ్ ఔు అణుళంత ఔడా 
నవిం ఔయౌగించఱేయు. భభిము ఔఽతజుఞ ఱ ై ఉండే యసభికూ, అఱలా హ్ తవయఱోధే 
తగిన రతిపఱలతుి రయసథ యసో డె.” కర్ఆన్ 3:144 

ఈ ఆమతే యనగసధే ఉభర్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) తన భలటఱు ఆతృసడె. 
ఎందఔంటే ఆమన ఎఱాుపడ అఱలా హ్ ఆజఞఱన ఆచభించటంఱో 
భభిము అఱలా హ్ ఆజఞఱన ఉఱాంఘించఔుండా జాఖరతో డేయసయు. రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం 63 శంళతసభసఱ ళమశసఱో భయణంిఙాయు. 

అఱలా హ్ ఙే రళఔోగస ఎనికోఫడఔ ూయవం, భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 

ళశఱాం భకసిఱో 40 ఏలైళ ఖడుతృసయు. రళఔో ఫాధూతఱు అపగించఫడున 
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తయుయసత, రజఱన భియదధఫ ైన ఇయసా తొమ ఏఔథెైయసభసధన యరసవశం 

యైుఔు నహఱుశో , ఆమన భకసిఱో భభో 13 శంళతసభసఱు ఖడుతృసయు. ఆ 

తయుయసత ఆమన భథీధాఔు ళఱశ తృత బ, అఱలా హ్ నండు ళళీ 
(థ ళూయసణి) అందఔుంటృ భభిము రజఱన ఇయసా ం యైునఔు 
ఆయౘవతుశో , చిళభికూ కర్ఆన్ భభిము ఇయసా ం భిూయణభబేూ ళయఔు 
ఆమన అఔిడ 10 శంళతసభసఱు ఖడుతృసయు.   

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

యొఔి ధభసుతుి ధేన ఎఱాుపడ అతేూనితఫ ైనథ గస గౌయళయంఙాన. 
జీయతంఱోతు భలయుతేని దఴఱఔు దీట గస శదఽఴూభబేూ యసభయథాం 

తనఱో ఉని ధయుం కైళఱం ఇథరఔిటే. అందఔతు ఇథ  రతి తయం యసభితు 

ఆఔభిషశో నిథ . ఇథ  రతి తభసతుి శంఫో ద శో నిథ . మూయు  ధేడె 
భుషభుద్ యొఔి ధభసుతుి లవఔభిశో నిట ా గస, బయవూతేో ఱోన థీతుతు 

లవఔభిశో ందతు పావూం ఙెఫుతేధాిన. అజాఞ నం ఱేఔ భతదయతేభలనం 

ళఱన భధూముగసఱ కెైైశోళ ండుతేఱు భుషభుథీమ భణాతుకూ నఱాటి 
యంఖుఱు ుయౌభలయు. తుజాతుకూ యసయు భుషభుద్ న, ఆమన ధభసుతూి 

అశళిూంచఔుధే యధంగస యక్షణతృర ంథాయు. యసభి దఽఱహిఱో భుషభుద్ ఔ 

కతరశో యభోద  (మలంటీకెైైవేి ). ధేన ఆమన ఖుభించి క్షుణణంగస చథ యసన - 

ఆమన ఔ అదీతఫ ైన ళూకూో . కతరశో యభోద  ఱక్షణాఱు ఆమనఱో 
భచికెైధా ఱేళతు, ఆమన తపఔ భలనళజాతి భుకూోథాతగస,యక్షఔుడుగస 
నహఱళఫడాఱతు అతేతృసర మఫడెతేధాిన1

.”  

 

                                                 
1
. ఎన్ ల ైకోా నడుమల ఆఫ్ లయహ్ – అఫి్ఱుయరయౘున్ గసభి యచన.  
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రవక్త సలా్ల్లా హృ అల్ ైహి వసలా్ం యొక్క వయిన 
భలనళుడు శఖట  ఎతేో  ఔంటే రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం కొంఙెం ఎఔుిళ 

తృర డెగసగ  ఉండేయసయు. కసతూ యచితరఫేతటంటే ఆమన జనశభూయౘఱఱో 
తుఱుచతు ఉనిుపడె, ఆ శభూషం ఙెథ భితృత బేంత ళయఔు, అఔిడ 

తుఱుచనియసభిఱో ఆమన ఎతేో ఔు తంచిన యసతు ఔంటే ఔడా ఆమధే 
భభింత ఎతేో గస ఔనఫడేయసయు.  

ఴభీయ ళయణం యవమలతుకూ ళలేో , ఆమన ఱేత ఖుఱలతె చామణో ఔడున 

ణెఱాటి యంఖుఱో, కొథ ే గస గోధభ యంఖుఱో ఔనఫడే ఴభీయం ఔయౌగి ఉండేయసయు; 
ఆమన తఱ యంట ర ఔఱు నఱాటి కసయు నఱుు యంఖుఱో, అఱఱు అఱఱుగస, 
ూభిోగస ఉంఖభసఱ జుట ి ఱల భలథ భిగస కసఔుండా, ఙెయ థ భుఱ భభిము 
బుజాఱ భధూ ళయఔు ఉండేయ. కొతుియసయుా  తఱ భధూ పాఖంఱో నండు 
దళువఔుధేయసయు. కోియసభి యసటితు జడయేలహనట ా గస అఱేా యసయు.  

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఫఱఫ ైన,దఽఢఫ ైన ఴభీయ తుభసుణం ఔయౌగి 
ఉండేయసయు. ఆమన యు న ైపాఖం భభిము బుజాఱు యరసఱంగస ఉండు, 
యసటి భధూ రళఔోతవం యొఔి శపవిఫ ైన „లఱు‟ ఉండేథ . ఆమన 

ఔండభసఱు ఖఱ తృర డెయైన అళమయసఱు, న దే న దే కతలైళ భభిము 
చట ి కొఱత (నడుఔట ి ) ఔయౌగి ఉండేయసయు.  యఱహించిన తృర టి ఏధాడ 

ఆమన భొభుున థాటి ఫమటఔు ళఙేిథ  కసద.  

ఆమన శషచయుఱఱోతు ఔ శషచయుడె యళభించినట ా గస - „ఆమన 

భుకభు, శయుూడె రకసయశో , తన థ ఴఱో మతుశో నిట ా గస ...‟ 

ఆమన భుకం రకసఴళంతంగస ఉండేథ .  ఆమన ఫ డ యండుఱలంటి 
ణెఱుు యంఖుఱో ఉండేథ ;  ఆమన నదయు ఉనితంగస, యయవింగస 
ఉండేథ ; ఆమన ఔనతృసఱు యరసఱంగస భభిము నఱాగస ఉండేయ. 

ఆమన ఔనభెపఱు తృర డళుగస భభిము దటింగస ఉండేయ; శనితు 
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భుఔుిుటాఱుణో ఔడున ఎణెతో న తుటాభెైన భుఔుి ఔయౌగి ఉండేయసయు; 
భయణింఙేధాటికూ ఆమన ఔణతఱఱో భభిము దటిఫ ైన గెడడం 

భుందపాఖంఱో కచిితంగస 17 ణెఱాటి యంట ర ఔఱు ఔయౌగిముధాియు. 
ఆమన భుంజైతేఱన ై భభిము కసయౌనహఔిఱ న ై యంట ర ఔఱుండేయ. ఆమన 

భొభుు నండు ధాతే ళయఔు యంట ర ఔఱ శనిటి భైక ఉండేథ .  

అఱలా హ్ రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం నడఔ ళడుళడుగస, భుందఔు ళంగి 
నడెశో నిట ా గస ఉండేథ . తగినంత ఫఱంణో అడెఖు భుందఔు యేలేయసయు. 
రతి తృసథాతూి శపవింగస ధేఱ నండు న ైకూ ఱేనేయసయు. ఆమన నడఔ యేగసతుి 

అందకోళటంఱో ఴకూోభంతేఱు ఔడా యనఔఫడు తృత బేయసయు.  

ఎళభెైధా తనణో శంపాఱహశో నిుడె, తన తోతోం ఴభీభసతుి అతతు యైు 
తిరనహప, తన దఽఱహి తు ూభిోగస కంైథీరఔభిశో , అతన ణెయౌనే యవమంన ైన ూభిో  
ఏకసఖరత చనేయసయు. ఎళభిధైధా చనహనుడె ఎదటియసతుకూ కోం 

ణెనహపంచఔుండా ఉండటాతుకూ, ూభిోగస ణెయచి ఉని తన ఙేతితు యసడేయసయు. 
అఱలగై ఎళభి రళయోనధైధా యభభిశంచినుడె, అతతు నేయుణో యభభిశంచఔ, 

“రజఱు పఱలధా పఱలధా యధంగస ఎందఔు ఙేయసో యు?” అతు అధేయసయు. 
నయేవటుపడె, ఆమన తన భుంద లళ భధూనని శంద భలతరఫే 
ఔనఫడేటట ి  నయేవయసయు (న దేగస ధోయు ణెభిచి, ఖఱఫడు నయేవయసయు కసద). 

కోం ళచిినుడె, ఆమన  భుకం ఎయరగస ఔంథ తృత బ; యఱుా  ఆకసయంఱో 
తృర ంథ ఔగస ఉని ఆమన ఔనఫొ భుఱ భధూ నయం ఉతితృత బేథ . ఔయసభి 
ఆమతుఱల యౌకసయు: “ధేన ఆదం శంణానం యొఔి ధామఔుడుతు 

భభిము ధేన అషంకసయంణో ఈభలట అనటం ఱేద.” అతోిభిుతీ. 

అషంకసయం శంకెలళఱో ఆమన ఫంథీకసఱేదధేథ  చినినహఱాఱఔు ఔడా 
ణెఱుశ, ఎందఔంటే భథీధా యధఱఱో చినినహఱాఱు రళఔో శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాంణో ఆటఱలడెత, ఆమన యేరఱు ట ి ఔుతు తభణో తృసట  



33 

అల్లా హ్ యొక్క రవక్త  భుహభమద్ సలా్ల్లా హృ అల్ ైహి వసలా్ం 

భుందఔు తీశఔుతృత బేయసయు. తుఴిమంగస ఔయసభి ఆమన ఇఱల 
యౌకసయు: “ఎళభెైణే భన చిధాియుఱన ై దమ చభో భభిము భన 

న దేఱన గౌయయంచభో, యసయు భలఱోతు యసయు కసద” అఫూ థాళూద్. 

కర్ఆన్ ఱో అఱలా హ్ ఇఱల రఔటింఙాడె: (కర్ఆన్ ఆమతే 
పాయసనయసదం) “(అఱలా హ్ ంనహన) ఔ రళఔో! తొఔు శపవిఫ ైన అఱలా హ్ 

శచనఱన యతునహశో ధాిడె. అథ , యఴవలహంచి శణాిభసూఱు ఙేలేయసభితు 

అంధకసభసఱ నండు యఱుఖుఱోతుకూ తీశఔుభసళటాతుకూ, ... ” 65:11 

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఖుభించి, ఆమన చిధాిని ఔుభలయుడె 
భభిము చినిఱుా డె అబన అయ్ యథ మఱలా షృ అనహ  ఇఱల అధాియు: 
“ఆమన రళఔోఱఱో చిటిచిళభి యసయు; షఽదమలఱఱో కెఱలా  అతూంత 

ఓథాయూం, థాతఽతవం ఖఱయసయు; అతూంత శతూశంధఱు; శవపాళంఱో, 
ళూకూోతవంఱో అతేూతోభుఱు భభిము అతూంత ఔఱుుగోఱుతనంణో 
ఉండేయసయు; ఎళభెైధా కొర తోయసయు షఠసతేో గస ఆమనన చలేో , బమంణో 
యంటధే ఱేచి తుఱఫడు తృత బేయసయు. అబణే ఎళభెైధా ఆమన యంట 

కొధాిలైళ ఉండు, ఆమన ఖుభించి ణెఱుశఔునియసయు, ఆమనన 
అతతంగస నేరతంఙేయసయు, ఆమన ఖుభించి యళభించనుడె, „ఆమనణో 
తృత ఱిదగిన యసభిధళభితూ ఆమనఔు ూయవం గసతూ భభిము ఆమన 

తయుయసత గసతూ ధేన చడఱేద.‟ ” అధేయసయు. 

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం నహరమశతీభణి ఆబెయౖస యథ మఱలా షృ అధాహ , 
తుయసవయధయుడెైన తన బయో ఖుభించి ఇఱల అధాియు: “ఆమన ఎఱాుపడ 

ఇంటి నఱఱో శయౘమడేయసయు, అుపడుపడె తన దశో ఱన తధే 
ఫాఖు ఙేశఔుధేయసయు, తన తృసదయక్షఱన తధే భయభుతే ఙేశఔుధేయసయు 
భభిము ధేఱన ఊడేి యసయు. ఆమన తృసఱు నహతికైయసయు, తన 

యళుఱఔు ఖగం తగింఙేయసయు భభిము ఫేత యేలేయసయు.” ఫుకలభీ. 
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ఇంకస ఆమన రళయోన “కర్ఆన్ (ఔు దఽయౖసి ంతం)” అతు ఆయడ ళభిణంఙాయు.  

 “తుఴిమంగస అఱలా హ్ యొఔి రళఔోఱో తొకొయఔు అతేూతోభ ఆదయశం 

ఉంథ  – అఱలా హ్ టా, అంతిభథ నం టా ఆఴ ఔయౌగి ఉండు, అఱలా హ్ న 
అతూద ఔంగస శుభింఙే రతిఔిభి కొయఔు” (కర్ఆన్ ళచన 
పాయసనయసదం) 33:21 
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రవక్త సలా్ల్లా హృ అల్ ైహి వసలా్ం యొక్క ఉతతభ సంస్కరల్ు 
భరిము రతేయక్ ల్క్షణాల్ు 

1. తెలివితేటల్ు: రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం అతూంత యయేఔళంతేఱు. 
ఆమన ఔయౌగి ఉండున శంూయణఫ ైన, తుయుే విఫ ైన భభిము 
ఉతోభఫ ైన ణెయౌయణేటయౌి, యయేకసతుి భభిము ఫుథ ధ శక్షుతన 
ఏధాడ, ఏ ళూకతో  ఔయౌగి ఉండఱేద. థీతు ఖుభించి కలజీ ఇమలద్1

 

(అఱలా హ్ ఆమనన ై దమ చుగసఔ) ఇఱల అధాియు: రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 

ళశఱాం యొఔి జీయత చభితర భభిము ఆమన యొఔి తుజఫ ైన 

తృసఱధా ళూళయౘభసఱు చథ యన రతి ఔి ళూకూోకత భభిము రతి 

భిరోధఔుతుకత “ఱోణెైన అభసథ ఱణో తుండెని భభిము యసఔపట తవంణో 
ఔడున ఆమన ఱుఔుఱు; ఉతోభ భభసూదఱు, శబూణా - 

శంయసిభసఱు, భంచి నడళడుఔ, ధైతిఔ రళయోన భభిము శథాఙాయం; 

ణౌభసహ్, గోల పఱు భభిము ఇతయ థ ళూఖరంతాఱ ఖుభించిన (కర్ఆన్ 

ఱోతు) జాఞ నం; ూయవకసఱు ణెయౌయైన జాతేఱ ఫుథీధ యకసశం, యయేఔభు 
ఖుభించి ఆమనఔు రయసథ ంచఫడున జాఞ నం; భనశసఔు షతేో ఔు 
తృత బేఱల ఉభలధాఱు భభిము ఉథాషయణఱు ఇఙేి  ఆమన 

యసభయధాం; రయోజనఔయఫ ైన యదాధాఱు భభిము చటాి ఱు ఆచభిం 
జైమఖయౌగై ఉతోభ ధామఔతవం” తోదఱ ైన ఱక్షణాఱు శపవింగస 
అయథఫ ై తృత ణాబ. శభలజంఱో ఉతోభ ఖుణఖణాఱన భభిము ఉతోభ 

నడళడుఔన తృత ర తసళింఙాయు భభిము యసథ నహంఙాయు. అతుియకసఱ 

జాఞ నం, ఆభసధధాభీతేఱు, యైదూం, యసయశతవ చటాి ఱు, ళంఴం భభిము 

                                                 
1
. రకలూత ఇయసా తొమ ండుతేడె. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం జీయతచభితరణో 
శయౘ ఆమన అధేఔ ుశోకసఱు యసర యసయు.   
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ఇతయ యవమలఱఱో ఆమన శషచయుఱు ఆమనన ూభిోగస 
అనశభింఙేటంతటి భిూయణ  ఆదయశళంతేఱు. ూయవ రజఱ ఖరంతాఱు 
చదళ ళఱలహన, భిరోద ంచళఱలహన అళశయం ఱేఔుండాధే అఱలా హ్ 

ఆమనఔు థీతు జాఞ ధాతుి రయసథ ంఙాడె. అంణేగసఔ ూయవ ధభసుఱ ఏ 

ండుతేతు ళథాే  ఆమన ఔభోిఱేద. ఆమన రళఔోగస ఎంచకోఫడఔ 

భుంద ఏ తృసఠరసఱఱోన ఆమన ఔతూశ యథాూపాూశం ఔడా 
ఙేమఱేద, న ైయవమలఱ ఖుభంిచి ఆమనఔు కొంఙెం ఔడా ణెయౌమద, 
చదళటం ఱేఔ యసర మటం అశసఱు భసద. తోతోం భలనళజాతిఱో 
ఔియు ఔడా తనఔు యసటి భసనంత అద ఔంగస ఆమన ణెయౌయణేటఱు, 
యయేఔభు ఔయౌగి ఉండుధాయు. ఖతించిన కసఱంఱో ఏత జభిగింథ  
భభిము భసఫో బే కసఱంఱో ఏత జయుఖ ఫో తేందధే యవమలఱన 
అఱలా హ్ ఆమనఔు ణెయౌమజైయసడె. ఇదంణా అఱలా హ్ యొఔి 

భయౘదీతఫ ైన శయవఴకూోతవం భభిము శంూయణ  యసయవపౌభణావతుి 

శచింఙే ఔ చిషిం1
.  

 

2. కేవల్ం అల్లా హ్ కోసం భలతరమే ఏ న ైనా చేమటం: తన ఆచయణఱఱో 
రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఎఱాుపడ అఱలా హ్ యొఔి అతైయౖసి తుకై 
తృసర దానూతతుశో  అడెఖు భుందఔు యేలేయసయు. రజఱన ఇయసా ం ధయుం 

యైు ఆయౘవతుంచినుడె, యసయు తుయేమగస ఆమనన ై థాడు ఙేయసయు 
భభిము ఆమనన దఱహంఙాయు. అబధా ఆమన ఒయుప ళళించి, 

ఫదఱుగస కైళఱం అఱలా హ్ యొఔి అనఖరయౘతుి భలతరఫే ఆయంఙాయు. 
థీతు ఖుభించి ఇఫ ి భస్ఊద్ యథ మఱలా షృ అనహ  ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు: 
“తన రజఱఙే యౘతు ఔయౌగించఫడున రళఔో యొఔి తృత యౌఔ రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంఱో శపవింగస ఉండుంథ . ఆమన తన భుకం 

                                                 
1
. కలథీ ఇమలూద్, ‘అల్ ఱహతౄస త తఆభీ షృకఖల్ భుశోతౄస’  
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నండు యకసో తుి తేడెచఔుతు, ఇఱల తృసర భిథంఙాయు: „ఒ అఱలా హ్! ధా 
రజఱన భతుించ. ఎందఔంటే యసభికూ జాఞ నం ఱేద.‟ ” (ఫుకలభీ) 
 

ఔ ముదధంఱో రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం యేయౌ నండు యఔోం 

కసభినట ా  జుందబ్ తన్ శతౄసూన్ యథ మఱలా షృ అనహ  ణెఱుుత, 

థాతుతు చలహ రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం యౌకూన ఱుఔుఱన ఇఱల 
ఉఱేా ఖంఙాయు: “తూళు అఱలా హ్ భలయగంఱో గసమడు, యఔోం కసయుతేని 

ఔ యేఱుయ భలతరఫే” (శళీహ్ ఫుకలభీ షథీథ్ ఖరంథం) 

      

3. చితతవుదధి , తుషకటతవం:  అఱలా హ్ ఆజఞఱన అనశభిశో , రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం చితోయథ ధణో తన యవమలఱతుింటిఱోన 

తువిటంగస భభిము తుజాబతీగస రళభిోంఙేయసయు. థీతు ఖుభించి 

అఱలా హ్ ఇఱల రఔటింఙాడె: కర్ఆన్ ళచన పాయసనయసదం - ఇంకస 
(ఒ భుషభుద్) యసభిణో ఇఱల అన: “తుఴిమంగస, ధా నభలజు 

(తృసర యథనఱు), ధా శఔఱ శభయపణఱు-ణాూగసఱు (ఆభసధధాభీతేఱు), ధా 
ఈ జీయతం భభిము ధా భయణం శయవభూ – కైళఱం శఔఱ ఱోకసఱ 

రబుయైన ఆ అఱలా హ్ కొయకై; ఆమనఔు యసటి ఎళయౄ ఱేయు – ధేన 
ఈయధంగసధే ఆథేయంచఫడుధాన. తనన ణాన శవమంగస అఱలా హ్ 

అతైయౖసి తుకూ శభభపించఔుతు, ఆమనఔు యదేముఱ ైన యసభిఱో ధేధే 
తోదటియసడుతు.” 6:162-163 

 

4. ఉతతభ ల్క్షణాల్ు, న ైతిక్ రవయతన భరిము సహచయయం: తోతోం 

భలనళజాతి అనశయణ కొయఔు రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఔ 

శజీళఫ ైన ఉభలనం. ఆమన రళయోన ఖుభించి ఆమన పాయూ 
ఆబెయౖస యథ మఱలా షృ అధాహ న అడెఖగస, ఆయడ ఇఱల జయసతఙాియు, 
„ఆమన ఱక్షణాఱు, ఖుణఖణాఱు - కర్ఆన్‟ 
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కర్ఆన్ యొఔి తుమభతుఫంధనఱు భభిము ఆజఞఱన రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం తే.చ. తపఔుండా ఆచభింఙేయసయు, అథ  
తుఱేద ంచిన యసటతుింటి నండు ఆమన దయంగస ఉండేయసయు 
భభిము థాతుఱో నేభొినఫడున శణాిభసూఱతూి ఆచభింఙేయసయతు 

ఆబెయౖస యథ మఱలా షృ అధాహ  న ైఱుఔుఱ థావభస ధఽయఔభింఙాయు.  
 

ఔయసభి రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల అధాియు: „ఉతోభ 

ఱక్షణాఱన భిూయణం ఙేముటఔు భభిము శణాిభసూఱు ఙేముటఔు 
అఱలా హ్ నని ంనహధాడె‟ (ఫుకలభీ భభిము అషుద్) 

 

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఖుభించి ళభిణశో  కర్ఆన్ ఱో అఱలా హ్ 

ఇఱల రఔటింఙాడె: (కర్ఆన్ ఆమతే యొఔి పాయసనయసదం) 

“భభిము తుఴిమంగస, తూళు ఔ భషో నితఫ ైన ధైతిఔ రళయోన 

ఖఱయసడుయ.” 68:4   

 

అనస్ తన్ భలయౌక్ యథ మఱలా షృ అనహ  10 ఏలళ తృసట  రళఔో శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాంఔు లేళఱు ఙేయసయు. భసతిరంఫళలైళ, రమలణిశో నిుడె 
భభిము భథీధాఱో తుఱఔడగస ఔఙోట తుళలహశో నిుడ అతన 
రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం యనింటే ఉండేయసయు. రళఔో శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం ధైతిఔ రళయోన ఖుభించి అతతుకూ ఫాగస ణెఱుశన. రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఖుభించి అనస్ యథ మఱలా షృ అనహ  ఇఱల అధాియు 
“ఏధాడ రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఎళభిన ైధా (థేతున ైధా) 

రభలణం ఙేమఱేద, ఎళభిణోన అశబూఔయంగస రళభిోంచఱేద, 
ఆమన ఎళభితూ ఴనహంచఱేద, తుంథ ంచఱేద, దభసీవఱలడఱేద, 
దఱహంచఱేద.ఎళభిధైధా ఖభిహంఙాఱనఔుంటే, „అతతుకూ ఏఫ ైంథ ?‟ 

అతు భలతరఫే ఆమన యౌకైయసయు.” శళీహ్ ఫుకలభీ.  
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5. ఉతతభ భరయదల్ు భరిము ఉతతభ రవయతనల్ు: రళఔో శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం ఙాఱల ఉతోభంగస రళభిోంఙేయసయు భభిము చినినహఱాఱణో 
శయౘ రజఱందభిణో ఙాఱల భభసూదగస ఫ యౌగైయసయు. ఔయసభి రజఱ 

భధూ ఉనిుడె, ఔ తృసతూమం ఆమన ళదేఔు తీశఔుభసఫడుంథ . 
ఆమన థాతుఱో నండు కొంత లేయంఙాయు. ఆమనఔు ఔుడుయైున ఔ 

ఫాఱుడె ఉండగస, ఎడభ యైున న దేఱు ఔయుిండుధాయు. న దేఱఔు 
చళఱలహన గౌయయసతుి దఽఱహి ఱో న ట ి ఔుతు, ఆ ఫాఱుడు పాయసఱు 
ఔడా గసమడఔుండా, ఆమన ఆ ఫాఱుడుతు ఇఱల అడుగసయు: “ఈ 

తృసతూమలతుి భుందగస యసభికూలేో  తూయేఫ ైధా పాయయసో యస?” థాతుకూ ఆ 

ఫాఱుడె ఇఱల జయసతఙాిడె: “ఒ యశఱుఱలా హ్! తొయు ణరా గిన ఙోట  
నండు ఇంకొఔయు ణరా ఖటాతుి ధేతువిడన. ఇథ  ధాఔు ఱతేంచిన 

ధాూమఫ ైన అళకసఴం1
.” అథ  యతు రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం 

తృసతూమలతుి ఆ ఫాఱుతు ఙేతికూఙాియు”. శళీహ్ అల్ ఫుకలభీ. 
 

6. రిసి తితు సంసకరించటాతుి, సయుద ఫాటు చేమటాతుి ఇషటడటం: 

ఎుడెైధా శయుే ఫాట  ఙేము భిలహథ తి ఎదభెైణే, ఆమన యఱబనంత 

తవయగస థాతుతు భివిభించటాతుకూ రమతిింఙేయసయు. ఔయసభి కఫా2 
రజఱు ఏథయ  యవమం ఖుభించి యశపయం యపేథ ంచఔుధాియతు 

ణెఱుశఔుతు, యంటధే ఆమన ఇఱల అధాియు: “భిలహథ తి శభిథ దేటాతుకూ 
భభిము యసభి భధూ భయఱ రసంతి ధఱకొఱపడాతుకూ యలథాం, 

దండు.” శళీహ్ ఫుకలభీ.  

                                                 
1
. ఇయసా తొమ శంరథామలతుి అనశభించి, ఎళభెైధా ఏ తుధైధా భుందగస 
ఔుడుయైు నండు తోదఱు న టాి యౌ.  
2
. ూయవం కఫా తృసర ంతం, భథీధా నఖయ శభిషదే ఱఱో ఉండేథ . అబణే ఈధాడె 
అథ  భథీధా నఖయంఱో పాఖంగస ఔయౌలహతృత బంథ .  
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7. భంచి నుల్ు చేమభతు ఆజఞా ంచటం భరిము చెడు నుల్ 

నుండి తువరించడం: ఇయసా ంఔు యయుదధఫ ైన ఏ తుధైధా రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం చలహనుడె, థాతుతు యంటధే శభుచిత 

భీతిఱో భందయౌంఙేయసయు. అఫుే ఱలా హ్ ఇఫ ి అఫాిస్ యథ మఱలా షృ 

అనహ భల ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు: “ఔ ళూకూో  ఫంగసయు ఉంఖయం1
 ధభించి 

ఉండటాతుి రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం చయసయు. యంటధే ఆమన 

అతతుతు శతొనహంచి, అతతు యేరయౌ నండు థాతుతు ణొఱగించి, దయంగస 
యలహభియేలహ, ఇఱల అధాియు: „భండెతేని ఫొ ఖుగ  తీశఔుతు, ఙేతిఱో 
ఉంచకోయసఱతు ఎళభెైధా కోయుఔుంటాభస?‟. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం అఔిడు నండు యయళతృత బన తయుయసత, అఔిడు రజఱు అతతుణో 
ఇఱల అధాియు:  „తూ ఉంఖభసతుి తీశకో! థాతు నండు ఱలబం తృర ంద 
(అతుయేబ) ‟ థాతుకూ  అతన ఇఱల అధాిడె : „ఱేద, అఱలా హ్ 

యసక్షుగస! యశఱుఱలా హ్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) యలహభియేలహన 

తయుయసత, ఇఔ థాతుతు ధేధపటికత తీశకోన. ‟ ”  భులహా ం.  

 

అఫూ శబీద్ అల్ కథీర యథ మఱలా షృ అనహ  ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు: 
“యశఱుఱలా హ్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఇఱల అంటృ ఉండగస ధేన 
యధాిన:  „తొఱో ఎళభెైధా ఏథెైధా ఙెడె తు చలహనుడె, థాతుతు 

ఙేతిణో ఆండు; ఔయేల అఱల ఙేమఱేఔతృత ణే, ధాఱుఔణో థాతుతు 

ఆండు; ఔయేల అథ  ఔడా ఙేమఱేఔ తృత ణే, థాతుతు భనశసఱోధైధా 
తుయలహంచండు .... ‟ ” శళీహ్ భులహా ం.   

 

8. రివుబరతను ఇషటడటం: రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల 
అధాియు: “భియబరత అయథయరసవశం (ఈభలన్) ణో శభలనం.” 

                                                 
1
. ుయువేఱు ఫంగసయం ధభించటాతుి ఇయసా ం ధయుం తుఱేద ంచినథ .   
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9. తన ల్ుక్ుల్ను కతృడుకోవటం భరిము చెడు ల్ుక్ుల్ నుండి 
జఞగ్రతత  డటం: ఆమన ఖుభించి ఆమన శషచయుడర ఔయు ఇఱల 
యళభింఙాయు, “అఱలా హ్ న శుభించటంఱో యశఱుఱలా హ్ (శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం) తుభఖిఫ ై ఉండేయసయు; ళూయథఫ ైన భలటఱఱో కసఱం 

ఖడునేయసయు కసద. ఆమన తన నభలజుఱన తృర డుగింఙేయసయు. 
ఉధాూయసఱన ఔుథ ంఙేయసయు; తుయునేదఱు, అఔియ ఖఱ రజఱు, 
యతంతేళుఱఔు ణోడపడటాతుకూ, యసభి అళశభసఱు తీయిటాతుకూ ఆమన 

ఏధాడ యనకసడేయసయు కసద.” ఇఫ ి ళిఫాిన్. 

 

10. ఆరధనల్ో ఎక్ుకవ సభమం గ్డటం: తృసథాఱు యసచితృత బేటంతగస 
యశఱుఱలా హ్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) భసతిరయేలఱోా  నభలజు 

ఙేలేయసయతు ఆబెయౖస యథ మఱలా షృ అధాహ  ఉఱేా ఖంఙాయు. అథ  చలహ 
ఆయడుఱల అధాియు, „తొ యొఔి ూభసవభసఱ, తుపఱతుింటితూ 

(ఔయేల ఏఫ ైధా ఉంటే యసటినతుింటితూ) అఱలా హ్ క్షతంచి యేలహధా, ఒ 

యశఱుఱలా హ్ తొభింతగస ఎందఔు నభలజుఱు ఙేశో ధాియు?‟ థాతుకూ 
ఆమతుఱల జయసతఙాియు: „(థాతుకూ గసన) ధేన అఱలా హ్ ఔు ఔఽతజఞత 

చనే థాశతుగస ఉండఔడథా?‟” ఫుకలభీ 
  

11. ఓయుు, సహనం, సంమభనం: ఔయసభి కొందయు శషచయుఱు రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ళదేఔు ళచిి, ఇయసా ం లవఔభించటాతుి 

తియశిభించిన థౌస్ ణెఖన ఴనహంచభతు అడుగసయు. అుడె రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఙేతేఱు న ైకెతోి యసయు అడుగిన యధంగస ఆ 

ణెఖన ఴనహంచటాతుకూ ఫదఱు, ఆ ణెఖ ఫేఱు కొయఔు ఇఱల దఆ 

ఙేయసయు: “ఒ అఱలా హ్! థౌస్ ణెఖఔు శధాుయగం చుభు భభిము 
యసభితు ఇయసా ం దఖగభికూ ఙేయుిభు”   
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12. సుందయ సవయూం: రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం రజఱందభిఱో 
అతూంత అందంగస ఉండేయసయతు ఆమన శషచయుఱు ధఽయఔభింఙాయు. 
ఆమన ఖుభించి ఔ శషచయుడె ఇఱల ళభిణంఙాయు: “రళఔో శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం భలనళుఱఱో శఖట  ఎతేో  ఔయౌగి ఉండేయసయు. ఆమన 

బుజాఱు యరసఱంగస ఉండేయ. ఆమన తఱ యంట ర ఔఱు ఆమన ఙెళుఱ 

కూరంథ  ళయఔు ఉండేయ. ఔయసభి ధేధామనన నహంఖల ళయణం దశో ఱఱో 
చయసన; (ఆ దశో ఱఱో) ఆమన ఔంటే అందఫ ైన ళూకూోతు ధేన 
ఏధాడ చడఱేద.” (ఫుకలభీ) 
 

13. తృర ంచిక్ విషమలల్ ై వ ైరగ్యం: ఈ జీయతంఱోతు శకలఱ ఖుభించి, 

పోఖపాగసూఱ ఖుభించి ఆమన అశసఱు టిించఔుధేయసయు కసదతు 

తుయౄనహంఙే అధేఔ శంగనఱు రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం జీయతంఱో 
ఔనఫడణాబ. ఇఫ ి భస్ఊద్ యథ మఱలా షృ అనహ  ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు: 
“యశఱఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఙా తొద డెఔుధేయసయు. 
తుదర నండు ఱేచినుడె, ఙా ఖుయుో ఱు ఆమన ఴభీయంన ై ఔనఫడేయ. 

అుడె ఫేతఱల అధాిభు: „ఒ యశఱుఱలా హ్! తొ కొయఔు (తగిన) 

ఔి తమలయు ఙేమభంటాభస?‟ థాతుకూ ఆమన ఇఱల జయసతఙాియు, 
„ఈ రంచం (శకం) ఖుభంిచి ధేధందఔు టిించకోయసయౌ? ధేన, 
తన శయసభీన ై ఔ ఙెట ి  తూడఱో కొంఙెం యరసర ంతి కొయఔు ఆగి, తన 

రమలణాతుి భుందఔు కొనయసగింఙే ఔ ఫాటయసభి ఱలంటి యసడుతు 

భలతరఫే.‟” (అతోిభిుతీ) 
అమ్ర తన్ అల్ యౘభిథ్ యథ మఱలా షృ అనహ  ఉఱేా కన: „భయణానంతయం, 

యశఱుఱలా షృ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం తన యనఔ ఫంగసయు ఱేఔ యండు 
ధాణాఱు, భఖ ఱేఔ ఆడ ఫాతుశఱు ళదఱ ఱేద. అంతిభ దఴఱో తన 

ళదే నని ణెఱాటి ఔంచయ గసడుదన, ఆముదాఱన భభిము కొంత 

శథఱలతుి ఔడా థానం ఙేలహయేమభతు ఆమన ఆథేయంఙాయు.‟ ఫుకలభీ. 
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14. తుస్వయియతవం: శషల్ తన్ యసద్ యథ మఱలా షృ అనహ  ఉఱేా కన: రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ణోటియసభి ఖుభించి తనన ై ఔంటే ఎఔుిళ ఴరదధ  
తీశఔుధేయసయు. “ఔయసభి యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంనఔు 
ఔ లో ీ ఔ ఫుభసే న ఫషౄఔభించినథ . అుడె రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం తన శషచయుఱణో „ఫుభసే  అంటే ఏతటల తొఔు ణెఱుయస?‟ అతు 

అడుగసయు. థాతుకూ యసయు „ణెఱుశ, యశఱుఱలా హ్! అథ  ధేమఫడున 

ళశోంీఱోతు పాఖం (యౖసల్ ళంటిథ )‟. అుడె ఆ లో ీ ఇఱల అనిథ : „ఒ 

యశఱుఱలా హ్! తొయు ధభింఙాఱతు ఈ యౖసఱున ధేధే శవమంగస ధా 
ఙేతేఱణో ధేరసన.‟ యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం థాతుతు 

లవఔభింఙాయు. ఆ కసఱంఱో అఱలంటి యౖసఱు ఆమనఔు ఎంణో అళశయఫ ై 
ఉండునథ . కొంతలేటి తయుయసత, యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం థాతుతు ధభించి, తన ఇంటి నండు ఫమటికూ భసగస, ఔ 

శషచయుడె ఆమనణో ఇఱల అధాియు: „ఒ యశఱుఱలా హ్! తొ 

యౖసఱున ధాకూళవండు, ధేన ణొడెఔుింటాన.‟ థాతుకూ యశఱుఱలా హ్ 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం „శభై, అఱలగై‟ అతు యౌకూ, ఆమన కొంతలేు 
అఔిడే ఔయుితు, భయఱ ఇంటికూ యమీళయు. ఆ యౖసఱున భడచి, 

తనన అడుగిన ఆ ళూకూోకూ ఇఙాియు.  
 

శషచయుఱు అతతుతు భందయౌశో  ఇఱల అధాియు, „ఱేదతు ఙెపడం 

గసతూ, ళటిి  ఙేతేఱణో ండం గసతూ ఙేమయతు ణెయౌల, తూళు ఆమనన 
ఈ యౖసఱు ఇళవభతు అడఖడం శఫఫుగస ఱేద.‟ థాతుకూ ఆ ళూకూో  ఇఱల 
యౌకసడె: „అఱలా హ్ యసక్షుగస! ధేన చతుతృత బనుడె, ధా భఽతథేషం 

థీతుఱో చటిఫడాఱతు భలతరఫే ధేన థీతుతు అడుగసన.‟ ” ఈ షథీథ 
ఉఱేా కఔుడె శషల్ ఇఱల అధాియు: „ఆ ళూకూో  చతుతృత బనుడె, ఆ 

యౖసఱు అతతు ఔపన్ గస యసడఫడుంథ .‟ ఫుకలభీ.  
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15. అల్లా హ్  ై దృఢవిశవసం భరిము ూరితగ ఆధాయడటం: రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం భభిము ఆమన శషచయుఱు 
శతూతియయసియుఱ నండు తీళరఫ ైన భీక్షఱు ఎదభొింట నిపటికత, 
అంతిభ యజమం యరసవశఱథే అళుతేందతు భభిము అఱలా హ్ 

యొఔి ఇయౖసి నయసయం ఇయసా ం తపఔుండా యజమం యసద శో ందతు 

ఆమన ఎఱాుపడ యసభికూ ఖుయుో  ఙేలేయసయు. తభ ఇలళన ళథ యౌ, 

భథీధాఔు ళఱశ యమళళటుడె రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం భభిము 
అఫూ ఫఔర్ యథ మఱలా షృ అనహ ఱు ఔ ఖుషఱో థాగిధాయు. భకసి 

శతూతియయసియుఱు ఆమన అధేవవణఱో నఱుయైుఱల తభ 

ఖూఢఙాయుఱన ంతృసయు. కొందయు ఖూఢఙాయుఱు యసయు థాఔుిని 

ఖుషఔు ఎంత దఖగయగస ళఙేి యసయంటే, అఫూ ఫఔర్ యథ మఱలా షృ అనహ ఔు 
శపవింగస యసభి తృసథాఱు ఔనఫడయసగసబ. అుడె అఫూ ఫఔర్ 

యథ మఱలా షృ అనహ  ఇఱల అధాియు:“ఫేభు (థర్)ఖుషఱో ఉనిుడె, 
ధేన భకసి భుఱహరఔుఱ తృసథాఱన చలహ, ఇఱల అధాిన. „ఒ 

యశఱుఱలా హ్! ఔయేల యసభిఱో ఎళభెైధా తభ తృసథాఱ యైు ళంగిణే, 
అతన భభుయౌి చడఖఱడె‟. థాతుకూ యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం „ఒ అఫూ ఫఔర్! అఱలా హ్ బే భూడయయసతుగస తభణో 
తృసట  ఉని ఆ ఇదేభి (బదరత) ఖుభించి తూళు ఏభంటాళు‟ అతు 

అధాియు.” భులహా ం. 

  

16. వతసల్యం భరిము దమలళుతవం: రజఱందభిఱో కెఱలా  రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం అతూంత దమలలైళుగస రళభిోంఙేయసయు. 
న దేయసభిణో ళూళషభింఙే తీయుఱోధే కసఔుండా, ఇథ  చినినహఱాఱణో 
ళూళషభింఙే తీయుఱో ఔడా రదభిశతభబేూథ . ఉథాయషణఔు:  
„అఫుల్ ఆస్ ఔుభలభెో  అబన ఉభలభహ్ అధే లహనహఱాన మళళ 
ఎతేో ఔుతు యశఱుఱలా షృ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం నభలజు ఙేయసయు. 
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ఆమన (యుఔఱో, శజాే ఱో) ళంగినుడె, ఆ లహనహఱాన ధేఱన ై 
ఉంఙేయసయు భభిము తుఱఫడునుడె భయఱల ఆఫ న మళళ 
ఎతేో ఔుధేయసయు.‟ శళీహ్ ఫుకలభీ.  

 

17. తురడంఫయతవం భరిము సయళతవం: ఎఱాుడ రళఔో శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం, రజఱ కొయఔు యవమలఱన శఱబతయం ఙేమలఱతు 

రమతిింఙేయసయు. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల అధాియు: 
„ఎఔుిళ లేు ళయఔు కొనయసగింఙాఱధే ఉథేధ ఴంణో ధేన నభలజు 

చథ యంచటం తోదఱు న టాి న. కసతూ లహనహఱాఱ ఏడెు ఴఫేం 

యనగసధే, ఆ లహయసతు ఏడెు ళఱన అతతు తయాౌ ఇఫింథ  
డెతేంథేమోనధే ఆఱోచనణో, నభలజున తవయతవయగస 
భుగించియేయసన..‟ శళీహ్ ఫుకలభీ. 

 

18. అల్లా హ్ టా బమబక్ుత ల్ు చూటం భరిము అల్లా హ్ తుయియంచిన 

హదుద ల్ు దాటక్ుండా జఞగ్రతత  డటం: యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 

ళశఱాం ఇఱల అధాియు:  „కోియసభి ధేన ఇంటికూ తిభిగి ళచిినుడె, 
ధా ఔి న ై ఔ కయౄి య ండె డు ఉండటాతుి ఖభతుంఙేయసడుతు. 

తినటం కొయఔు థాతుతు ఙేతిఱోతుకూ తీశఔుధే యసడుతు; కసతూ, అథ  థానం1
 

యౄంఱో ళచిినథేమోనతు బమడు, థాతుతు భయఱ (థాతు 

యసథ నంఱో) ఉంచి యేలేయసడుతు.‟ శళీహ్ ఫుకలభీ. 
 

19. ఉదాయంగ ఖయుుచేమటం: అనస్ తన్ భలయౌక్ యథ మఱలా షృ అనహ  ఇఱల 
ఉఱేా ఖంఙాయు: “తనఔు ఏథెైధా ఇళవభతు ఇయసా ం లవఔభించిన ఏ ళూకూోతూ 

                                                 
1
. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం భభిము ఆమన ఔుట ంఫం ఎఱలంటి 
థానధభసుఱధైధా లవఔభించటాతుి అఱలా హ్  తుఱేద ంచిధాడె.  
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యశఱుఱలా షృ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఏధాడ అడఖఱేద. శభిఔథా, 
అతన ఏథెైధా అడుగిణే తపఔుండా థాతుతు ఆమన అతతుకూ 
ఇఙేి యసయు. (అుడే ఇయసా ం లవఔభించిన) ఔ ళూకూో  రళఔో శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం ళదేఔు భసగస, ఆమన అతతుకూ భెండె కొండఱ భధూ 
ఫేశో ని గొభెరఱ భందనంతటితూ ఇచిి యేయసయు. ఆ ళూకూో , తన రజఱ 

ళదేఔు యయళ, యసభిఱో ఇఱల అధాిడె: „ఒ ధా రజఱలభస! ఇయసా ం 

లవఔభించండు. భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం తెదభిఔం ఖుభించి 

అశసఱు టిించకోతు యసతు ళఱే (తన ళదే నని శంద 

అబతృత తేంథేమోనతు చింతించతు యసతుళఱే), ఙాఱల ఉథాయంగస థానం 

ఇశో ధాియు.‟ ” భులహా ం. 

 

ఇఫ ి అఫాిస్ యథ మఱలా షృ అనహ భల ఉఱేా కన: “రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 

ళశఱాం రజఱందభిఱో కెఱలా  అతూంత ఉథాయంగస రళభిోంఙేయసయు. 
యభథాన్ ధఱఱో జఫరబీల్ అఱ ైళిశసఱలంన ఔయౌలహనుడె, ఆమన 

ఇంకస ఎఔుిళ ఉథాయంగస రళభిోంఙేయసయు. యభథాన్ ధఱఱో ఆమన 

జఫరబీల్ అఱ ైళిశసఱలంన రతిభసతీర ఔయౌలహ, కర్ఆన్ ఠించి 

యతునహంఙేయసయు. ంఫడున గసయౌ (ళయషు తూటిణో తుండు ఉని 

ఫేగలఱ) ఔంటే ఎఔుిళ ఉథాయంగస యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం ఉండేయసయు.” శళీహ్ ఫుకలభీ. 
 

అఫూ ధర్ యథ మఱలా షృ అనహ  ఉఱేా కన: “భథీధా శభిషదే ఱఱోతు షభసర  
(అగిియవత) తృసర ంతంఱో ఔయసభి ధేన రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 

ళశఱాంణో తృసట  నడుశో , ఉషద్ యవతం ళదేఔు ఙేయుఔుధాిభు. 
అుడె రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం „ఒ అఫూ ధర్!‟ అతు నని 

నహఱళగస, ధేన „ఇఔిడే ఉధాిన, ఒ యశఱుఱలా హ్!‟ అతు యౌకసన. 
అుడె ఆమన ధాణో ఇఱల అధాియు „ఔయేల ఉషద్ యవతభంత 
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ఫంగసయం ధా ళదే ఉంటే, థాతుతు ధేన ఔి భసతిరఱో ఱేథా భూడె 
భసతరే ఱఱో అఱలా హ్ భలయగంఱో కయుి ఙేలేంత ళయఔు భభిము థానం 

ఙేలేళయఔు ధాఔు తఽనహో  ఔఱుఖద. అుపఱఱో భుతుగి ఉనియసభికూ 
శయౘమంగస ఇఙేిందఔు, థాతుఱో నండు ఔ యండు భుఔిన 
భలతరఫే ధా దఖగయ ఉంచఔుంటాన‟” శళీహ్ ఫుకలభీ.  
 

జాతర్ తన్ అఫుే ఱలా హ్ యథ మఱలా షృ అనహ  ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు: “ఏథెైధా 
ఇళవభతు తనన అడుగిన యసతుకూ రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం, 

థాతుతు అతతుకూ ఇళవఔుండా తియశిభించఱేద.” శళీహ్ ఫుకలభీ. 
 

20. సహకయం: రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం, తన నఱు ఙేమభతు 

తన శషచయుఱన ఆజాఞ నహంఙే భయౘభసజు కసద. కసతూ, తన శవంత 

నఱన ఎఱాుడ ఆమధే శవమంగస ఙేశఔుధేయసయు. అంణేగసఔ 

యసభూళిఔ ఫాధూతఱు తుయవభిోంచటంఱో ఆమన ఇతయుఱఔు శయౘమ 

డేయసయు ఔడా. తన ఔుట ంఫంణో రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఎఱల 
రళభిోంఙే యసయతు ఔయసభి ఆబెయౖస యథ మఱలా షృ అధాహ న అడెఖగస, 
ఆయడ ఇఱల యౌకసయు: „ఇంటి నఱఱో ఆమన తన ఔుట ంఫ 

శబుూఱఔు శయౘమడేయసయు, ణోడాపట  అంథ ంఙేయసయు. కసతూ, అథాన్ 

నహఱుు యనఫడగసధే, ఆమన (ఙేశో ని తు తుయౌనహ) నభలజుఱో 
తృసఱచగ నట కొయఔు యయళతృత బేయసయు.‟ 

 

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

భోజున, యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం, తన చాతీ అంణా 
దభుుణో ఔపఫడు తృత బేటంతగస భటిితు మోశో ండటం ధేన 
చయసన.” ఫుకలభీ. 
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21. సతయశీల్త: ఆబెయౖస యథ మఱలా షృ అధాహ  ఉఱేా కన: “అశణాూఱు యౌకై 
ఖుణాతుి రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఎఔుిళగస అశళిూంచ 
ఔుధేయసయు. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం శభక్షంఱో ఎళభెైధా అఫదధం 

ఙెనహపనటాబణే, ఆ ళూకూో  ణౌఫా (తృసర మయితం) ఙేశఔుధే ళయఔు, 
ఆమన అతతుతు ట ి ఔుతు ఆనేయసయు.” అతోిభిుతీ. 
 

ఆమన శతూయౕఱతన ఆమన ఴతరే ళుఱు ఔడా ధఽయఔభింఙాయు. 
ఇయసా ం యొఔి ఆధాటి ఫదధ  ఴతరే యైన అఫూ జషల్ ఇఱల అధాిడె: 
“ఒ భుషభుద్! తూళు అశతూం ఱుఔుతేధాిళతు ధేన అనటం 

ఱేద. కైళఱం తూళు తీశఔు ళచిిన థాతుతు భభిము రజఱఔు తూళు 
నహఱుుతుశో ని థాతుతు భలతరఫే ధేన తుభసఔభిశో ధాిన.”  

 

కర్ఆన్ ఱో అఱలా హ్ ఇఱల రఔటింఙాడె: (కర్ఆన్ ఆమతే యొఔి 

పాయసనయసదం)  “తుఴిమంగస (ఒ భుషభుద్) ఫేఫ యుఖుదభు 
– యసయు అంట ని భలటఱు తుని తపఔ యఙాభసతుకూ ఖుభి 
ఙేయసో మతు. అబణే యసశోయసతుకూ యసయు అఫదధభతు తుభసఔభిశో నిథ  
తుని కసద. కసతూ, ఈ దవేి ఱు తుభసఔభిశో నిథ  అఱలా హ్ 

తుదయశధాఱధే”. 6:33 

 

22. అల్లా హ్ తుయియంచిన హదుద ల్ను గౌయవించటం భరిము ఎలా్ుుడూ 

భధేయ భలరా తుి ఎనుిక్ునేవయు: ఆబెయౖస యథ మఱలా షృ అనహ  ఉఱేా కన: 

“భెండె యవమలఱఱో ఏథయ  ఔథాతుతు ఎంచకోళఱలహ ళచిినుడె, ఆ 

భెండుంటిఱో రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఔయేల అథ  తృసకసయూం 

కసఔతృత బనటాబణే, శఱబఫ ైన థాధేి  ఎనిఔుధేయసయు. ఔయేల 

అథ  (శఱబఫ ైన యవమం) తృసకసయూం అబనటాబణే, ఆమన 

థాతుకూ ఙాఱల దయంగస ఉండేయసయు. అఱలా హ్ యసక్షుగస! ఆమన 

శవమంగస తనకోశం ఏధాడ ఖథీయుికోఱేద. అబణే రజఱు 
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అఱలా హ్ తుయణబంచిన భితతేఱు భభిము షదే ఱు థాటినుడె 
ఆమన ఆఖరషో దఖుర  ఱబేూయసయు భభిము ఆఱలంటుడె (అఱలా హ్ 

కొయఔు) ఆమన ఖథీయుిఔుధేయసయు.” ఫుకలభీ షథీథ ఖరంథం. 

 

23. ఆహాాదక్యమ ైన చియునవువ: అఫుే ఱలా హ్ తన్ అల్ యౘభిథ్ ఇఱల 
ఉఱేా ఖంఙాయు: “రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఔంటే ఎఔుిళగస 
చియునళువ నళువత ఉండే ళూకూోతు ధేన చడఱేద” అతోిభిుతీ 

 

24. తుజఞయతీ, విశవసతూమత భరిము నభమక్ం: తుజాబతీ యవమంఱో 
రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఎంతగస రలహథ ధ  ఙెంథాయంటే, ఆమనఔు 
ఫళియంఖ ఴతరే ళుఱ ైన భకసి భుఱహరఔుఱు (ఫషృథెైయసభసధఔుఱు) 
తభ యఱుయైన ళశో ళుఱన ఆమన ళదేధే బదరయచఔుధే యసయు. 
భకసి భుఱహరఔుఱు ఆమనన దభసీవఱలడటం, ఆమన 

శషచయుఱన ళింలహంచటం భభిము యసభి ఇలళ నండు యసభితు 

ఫమటఔు యలళగొటిడం ళంటియ అద ఔం ఙేయసయు. అందఔు గసన 
ఆమన భథీధాఔు ళఱశ యలళటం జభిగినథ . ఆ శభమంఱో ఆమన 

తుజాబతీ భభిము యఴవశతూమత శపవింగస భీక్షుంచఫడుంథ . తన 

ళదే రజఱు నభుఔంణో ఉంచిన ళశో ళుఱన యసటి యసటి 
మజభలనఱఔు అపగింఙేందఔు యఱుగస, భథీధా ళఱశన భూడె 
భోజుఱు యసబథా యేశకోభతు రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం, తన 

చిధాిని ఔుభలయుడెైన అయ్ యథ మఱలా షృ అనహ న ఆజాఞ నహంఙాయు.1
 

ఆమన తుజాబతీతు తుయౄనహంఙే భభొఔ ఉథాషయణ షృథెైతమలహ్ 

శంద  డంఫడుఔఱో రదభిశతభబూంథ . ఆ డంఫడుఔఱో „ఎళభెైధా 

                                                 
1
. ఇఫ ి ళియౖసమ్ యచించిన రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం జీయత చభితర, 1ళ ఖరంథం 
నేజీ 493 (అయతె పావఱోతు ఖరంథంఱో)  
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ళూకూో  రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంన ళథ యౌ భకసి కభెైఱముఱ 

ళదేఔు ఙేభిణే, అతతుతు యసయు ఆమనఔు యసశ ఙేమయు. అబణే 
ఎళభెైధా ళూకూో  భకసి ళథ యౌ భులహా ంఱ ళదేఔు ఙేభిణే, యసయు అతతుతు 

భకసియసశఱఔు యసశ ఙేమళఱలహ ఉంథ .‟ అధే వయతేఔు ఆమన 

అంగీఔభింఙాయు. ఇంకస ఆ శంద  డంఫడుఔ యౌఖంచఫడఱేద. అుడె, 
అఫూ జందల్ ఇఫ ి అభర్ అధే భులహా ం, భకసి కభెైఱముఱ నండు 
ఎఱలగోఱల తనహపంచఔుతు, రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం  ళదేఔు ళచిి, 

ఆమనణో ఉని శషచయుఱఱో ఔయౌలహతృత మలయు. అబణే, తభ భధూ 
అుడే జభిగిన శంద  డంఫడుఔన గౌయయంచభతు భభిము తభ 

దఖగయ నండు తృసభితృత బన ళూకూోతు తభఔు యసశ ఙేమభతు, భకసి 

భుఱహరఔుఱు రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంన కోభసయు. అుడె రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం అతతుణో ఇఱల అధాియు: “ఒ అఫూ జందల్! 

శషనం ళళించ. శషధాతుి రయసథ ంచభతు అఱలా హ్ న యేడెకో. 
అఱలా హ్ తపఔుండా తూఔు భభిము ళింలహంఫడెతేని యసభికూ 
శయౘమం ఙేయసో డె భభిము తొ భిలహథ తితు శఱబం ఙేయసో డె. భల 
భధూన ఇుడే డంఫడుఔ జభిగింథ . యసభికూ ఫేభు నభుఔథయరషం 

ఙేమదఱుికోఱేద, యసభితు ళంచింఙేఱల రళభిోంచదఱచకోఱేద.” 

ఫ ైషఖీ ఖరంథం.   

 

25. ధెైయయభు భరిము శౌయయభు: అయ్ యథ మఱలా షృ అనహ  ఉఱేా కన: “తొయు 
ఆమనన ఫదర్ ముదధం భోజున చలహ ఉండళఱలహంథ ! (ముదధ  
తీళరతఔు బమడు) ఫేభు యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం 

యనఔ ఴయణు తీశఔుధాిభు. భల అందభిఱో కెఱలా  ఴతరే ళుఔు అతి 

ఙేయుళఱో ఉండునథ  ఆమధే. ఆ భోజున, యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 

ళశఱాం భల అందభిఱో కెఱలా  అతూంత ఎఔుిళగస దెైయూయసషయసఱు 
చతృసయు.” అషుద్.                   
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భలభూఱు భిలహథ తేఱఱో ఆమన దెైయూయసషయసఱు – అనస్ తన్ 

భయౌక్ యథ మఱలా షృ అనహ  ఉఱేా కన: యశఱుఱలా షృ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం రజఱందభిఱోకెఱలా  అతూంత ఉతోభుఱు భభిము అతూంత 

దెైయూయసషయసఱు ఖఱయసయు. ఔభసతిర భథీధాఱో యంణెైన ఴఫేం 

యనఫడయసగింథ . రజఱు బమఔంనహతేఱ ై, థాతు ఖుభించి ణెఱుశ 
కోళటాతుకూ భసతిరయేలఱో ఆ యంణెైన ఴఫేం ళశో ని థ ఴ యైుఔు 
ఫమఱుథేభసయు. అబణే యసభికూ భలయగంఱో, ఆ ఴఫేం ళశో ని ఙోట  
నండు రభలదఫేతొ ఱేదధే యవమలతుి ధఽయఔభించఔుతు, 

యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం భయయౌ ళశో  ఎదయమలూయు. 
ఆమన తన ఙేతిఱో ఔతోి ట ి ఔుతు, అఫూ తఱలహ ఔు ఙెంథ న ఖుయరంన ై, 
ఖుయరు జీన ఔడా ఱేఔుండాధే యసవభీ ఙేశో  ఔనఫడుధాయు. ఆమన 

రజఱణో „బమడళదే ! బమడళదే !‟ అతు ఱుఔుత, యసభికూ 
దెైభసూతుిఙాియు.” ఫుకలభీ. 

యసదాయణంగస ఇఱలంటి భిలహథ తేఱఱో; ఇతయుఱు ఎళభెైధా భుందఔు 
యయళ, ఆ బమంఔయ ఴఫేం ఖుభించి యసఔఫు ఙేలహ ళయసో భైమోనతు 

తుభీక్షుంచనట ా  ఆమన తుభీక్షుంచఔుండా, ఆ ఴఫేం ఖుభించి 

ణెఱుశకోళటాతుకూ ఆమధే శవమంగస దెైయూంణో భుందఔు యమీళయు. 

26. సహజమ ైన తడిమం భరిము సచ్ఛీల్త: అఫూ అమూూబ్ అల్ 

అధాసభీ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఉఱేా కన: యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 

ళశఱాం ఇఱల అధాియు:“రళఔోఱ అఱయసటాఱోతుయ ధాఱుఖు (ఱక్షణాఱు); 
1. శచ్ఛఛఱత; 2. శఖంధ దరయసూఱ యసడఔం; 3. లహయసక్ యసడఔం (లహయసక్ 

అధే ంటిుఱా యసడఔం); భభిము యయసషం” అతోిభుితీ. 
 

ఆబెయౖస యథ మఱలా షృ అధాహ  ఉఱేా కన: “ఫళివేి  భుగిలహన తయుయసత 

భియదధభళటాతుకూ ఙేలే యసినం ఖుభించి రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
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ళశఱాంన ఔ లో ీ రయించింథ . థాతుకూ రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం 

ఇఱల అధాియు: „ఔశో భి శఖంధం ూలహన ఖుడడభుఔిణో శవమంగస 
భియదధయచకో.‟ ఆ తయుయసత రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం 

తడుమంణో తన భుకం తిరుపఔుధాియు. ఆబెయౖస యథ మఱలా షృ అధాహ  
ఇంకస ఇఱల అధాియు: „ఆ లో ీతు ధా దఖగయఔు ఱలఔుితు, రళఔో శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం భలటఱన ఆఫ ఔు శపవింగస యళభింఙాన‟” ఫుకలభీ  
 

27. వినభరత, అణుక్ువ: యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం అతూంత 

అణుఔుళ ఔయౌగి ఉండు, ఙాఱల యసథా లథాగస ఉండేయసయు. ఆమన ఎంత 

యసథా లథాగస ఉండేయసయంటే, ఔయేల ఎళభెైధా కొర తో ళూకూో  భలహి దఱో 
రయేయంచి, శయౘఫాఱణో ఔయుితు ఉని రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం 

దఖగయఔు శతొనహంచిధా, అఔిడ ఔయుితు ఉని యసభిఱో నండు రళఔో 

భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంన ఖుభిోంచఱేఔతృత బేయసడె. అనస్ 

తన్ భలయౌక్ యథ మఱలా షృ అనహ  ఉఱేా కన: “ఔయసభి యశఱుఱలా హ్ 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంణో తృసట  ఫేభు భలహిదఱో ఔయుితు ఉండగస, 
ఔ ళూకూో  తన ంట న ై భల దఖగయకూ ళఙాిడె. ఆ ంట న ణరా డెణో 
ఔటిియేలహ, భభుయౌి ఇఱల అడుగసడె, „తొఱో భుషభుద్ అంటే 
ఎళయు?‟ అుడె యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం శషచయుఱ 

భధూ ఉధాియు. శషచయుఱు ధేఱన ై ఔయుితు ఉండగస, ఆమన 

ఔయైు యసయౌ ఉధాియు. ఫేభు ఆ ఱ ా యసలహకూ, „అథ గో! ధేఱన ై యసయౌ 

ఉని ఆ ణెఱాటి ఆమన‟ అతు చనహంఙాభు. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం, తన శషచయుఱ ఔంటే తేనింగస ఔనఫడేయసయు కసద.”  

 

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం తెదరజఱఔు, అఔియఖఱయసభికూ భభిము 
యతంతేళుఱఔు శయౘమడటంఱో యనకసడేయసయు కసద. అనస్ తన్ 

భయౌక్ యథ మఱలా షృ అనహ  ఉఱేా కన: “ఔయసభి భథీధాయసశఱఱో నండు 
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కొథ ే గస నహచిి ఉని ఔ భళిల, రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంణో ఇఱల 
అనిథ : ‟ఔ యవమం ఖుభించి ధేన తభుయౌి (శయౘమం) 

అడగసఱనఔుంట ధాిన.‟ ఆమన ఆఫ  కోభిన శయౘమలతుి 

అంథ ంఙాయు భభిము ఆఫ  అళశభసఱు ూభిోఙేలహధాయు.” ఫుకలభీ. 
 

28. క్యుణ భరిము దమ: అఫూ భస్ఊద్ అల్ అధాసభీ యథ మఱలా షృ 

అనహ  ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు: “ ఔ ళూకూో  రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం 

ళదేఔు ళచిి ఇఱల అధాిడె: „ఒ యశఱుఱలా హ్! అఱలా హ్ యసక్షుగస! 
ధేన పజర్ నభలజు ఙేమఱేద ఎందఔంటే పఱలధా పఱలధా (ఇభలం) 

శథీయఘఫ ైన నభలజు చథ యయసో యు.‟ ఉఱేా కఔుడె ఇఱల ణెయౌతృసయు : 

„రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం అంత కోంగస ఉనూలహంచడాతుి ధేన 
ఎనిడ చడఱేద‟. ఆమన శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల అధాియు: 
„ఒ రజఱలభస! రజఱన (ఇయసా ం నండు) ఫమటఔు ణోఱేయసయు, 
తుఴిమంగస తొఱో కొందయు ఉధాియు! ఔయేల తొయు రజఱన 
నభలజు చథ యశో ంటే, నభలజు శభమలతుి తృర డుగించఔండు. తొ 

యనఔ నభలజు చథ యే యసభిఱో ళఽదధ ఱు, ఫఱళీనఱు భభిము 
రణేూఔ అళశభసఱు ఔయౌఖునియసయు ఔడా ఉంటాయు.‟ ” ఫుకలభీ. 
ఔయసభి రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం తన భనళడుతు చడటాతుకూ 
యయళ, ఔలళతూలైళ న ట ి ఔుధాియు. “చతుతృత తేని నహఱాయసతు ళదే రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఔయుిధాియు. నహఱాయసతు ఔలైళ భసలళఱల 
ఖడడ ఔటాి బ. అథ  చలహన యశఱుఱలా షృ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఔలళ 
నండు తూలైళ రళళించయసగసబ. అథ  చలహ యసద్, „ఇథేతటి ఒ 

రళకసో ?‟ అతు అనగస, ఆమన ఇఱల అధాియు: „భషో నితేడెైన 

అఱలా హ్, తన థాశఱ భనశసఱఱో శఽఱహించిన దమ, జాయౌ ఇథ . 
ఎళభెైణే ఇతయుఱన ై దమ చుణాభో, తుజంగస అఱలా హ్ యసభిన ై దమ 

చుణాడె.‟ ” ఫుకలభీ. 
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29. సహనం భరిము ఓయుు: అనస్ తన్ భయౌక్ యథ మఱలా షృ అనహ  ఇఱల 
ఉఱేా ఖంఙాయు:“„ఔయసభి ధేన యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంణో 
తృసట  నడెశో ండుధాన. అుడె ఆమన ఖయుకెైన అంచఱణో ఉని 

ఔ మభతూ న ైఖుడడ  ధభించి ఉధాియు. ఔ ఱ ా యసలహ ఆమన 

న ైఖుడడ న ట ి ఔుతు, ఖటిి గస ఱలగసడె. ధేన ఆమన ఫ డ రఔిన 

చయసన. ఖటిి గస ఱలఖటం ళఱన న ైఖుడడ  యొఔి ఖయుఔు అంచఱు 
ఆమన ఫ డన ై శపవిఫ ైన ఖుయుో ఱు ళదఱటం ఔనఫడుంథ . ఆ 

ఱ ా యసలహ „ఒ భుషభుద్! అఱలా హ్ తూఔు రయసథ ంచిన శందఱో 
నండు కొంత ధాకూళువ‟ అధాిడె. థాతుకూ యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం చియునళువణో ఆ ఱ ా యసలహ యైు చలహ, అతతుకూ కొంత 

(శంద) ఇళవభతు ఆజాఞ నహంఙాయు.‟ ” ఫుకలభీ.  
 

ఆమన శషధాతుకూ భభో ఉథాషయణ - మూద ండుతేడె జెైద్ తన్ 

శనహ్ యొఔి ళఽణాో ంతం: యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంనఔు 
జెైద్ అుప ఇఙాియు. అుడె జభిగిన ళఽణాో ంణాతుి జెైద్ శవమంగస 
ఇఱల ణెయౌతృసయు, “అుప యసశ ఙేమళఱలహన ఖడెళుఔు భెండె ఱేఔ 

భూడె భోజుఱఔు భుంద, యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం 

అధాసయుఱఱోతు ఔ ళూకూో  అంతూకూరమఱఱో తృసఱచగ ధాియు. ఆమనణో 
తృసట  అఫూ ఫఔర్, ఉభర్, ఉతాున్ భభిము కొందయు శయౘఫాఱు 
ఔడా ఉధాియు. జధాజ నభలజు చథ యంచిన తయుయసత రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఔ గోడ దఖగయ ఔయుిధాియు. అుడె ధేన 
ఆమనన శతొనహంచి, ఆమన దశో ఱ అంచఱణో ఆమనన ఖటిి గస 
థ త ట ి ఔుతు, ఆమన యైు తీక్షణంగస చశో , ఇఱల అధాిన: 
„ఒ భుషభుద్! తొయు ధా అుప తీయిభస? అుప తీయిటంఱో 
అఫుే ల్ భుతోయౌబ్ ళంఴం ఆఱశూం ఙేమటాధేి ధేన ఎయుఖున.‟   ” 
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ఆ తయుయసత ధేన ఉభర్ తన్ కణాో బ్ యథ మఱలా షృ అనహ  యైు చడగస 
– అతతు ఔలైళ కోంణో ఎయరగస ఉతి తృత బ ఉధాిబ. అతన ధా 
యైు చలహ, ఇఱల అధాియు, „అఱలా హ్ యొఔి ఴతరే యస! తూళు అఱలా హ్ 

యొఔి రళఔోణో ఈ యధంగస భలటాా డెణాయస భభిము ఈ యధంగస 
రళభిోయసో యస? ఎళభెైణే ఆమనన శతూంణో ంనహధాభో ఆమన యసక్షుగస, 
శవయగళధాఱఱో రయేయంచఱేధేమోనధే బమఫే ఖనఔ ధాఱో ఱేఔతృత ణే, 
ధేతూతృసటికూ ధా కడగ ంణో తూ తఱనభికూ యేలహ ఉండేయసడుధే.‟ రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం రరసంతంగస భభిము తుఴిఱంగస ఉభర్ యైు 
చశో , అతతుణో ఇఱల అధాియు, „ఒ ఉభర్! తూళు భలఔు ఫేఱ ైధా 
శఱయౘ ఇళవళఱలహంథ  తృత బ, తూయే తుప ఙేయసో యస. ఒ ఉభర్! 

అతతుతు తీశఔుతు యయళ, అతతు అుపన అతతుకూ ఙెయాౌంచ. తూళు 
అతతుతు బమన టిినందఔు గసన, అతతుకూ అుపణో తృసట  20 

యసఅఱు (తఔం) అదనంగస ఇళువ.‟ 

 

జెైద్ ఇంకస ఇఱల అధాియు: „ఉభర్ ధాణో తృసట  ళచిి, అుప ఙెయాౌంచి, 

అదనంగస 20యసఅఱ కయౄి భసఱు ఇఙాియు. ధేన అతతుణో „ఇథేతటి?‟ 

అతు అడుగసన. థాతుకూ అతన „ధేన తుని బమ న టిి నందఔు 
గసన, థీతుతు అదనంగస తూకూళవభతు యశఱుఱలా షృ నని 

ఆథేయంఙాయు.‟ అుడె జెైద్, „ఒ ఉభర్! ధేధళభిధో తూఔు ణెఱుయస?‟ 

అతు రయించగస; ఉభర్, „ఱేద, తూయళభియో ధాఔు ణెయౌమద.‟ అతు 

జయసతఙాియు. థాతుకూ జెైద్ ఇఱల అధాియు: „ధేన జెైద్ తన్ శనహ్ 

న‟. అథ  యతు ఉభర్ „తూళు యతెియస (మూదఱ ండుతేడుయస)?‟ 

అతు అడుగసయు. థాతుకూ జెైద్ „అళున, ధేన ఆ యతెిధే‟ అతు 

జయసతఙాియు. ఆ తయుయసత ఉభర్ అతతుతు „తూళు యశఱుఱలా హ్ ణో 
ఎందఔు అఱల రళభిోంఙాళు భభిము ఆ యధంగస భలటాా డుధాళు?‟ 

థాతుకూ జెైద్ ఇఱల జయసతిఙాియు, „‟ఒ ఉభర్! ధేన యశఱుఱలా హ్ 
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భుకంఱో రళఔోతవు చియౘిఱతుింటితూ ఖుభిోంఙాన – భెండె 
చియౘిఱు తప. తోదటిథ  – ఆమన శషనం ఖుభించిన చిషిం - 

ఆమన కోతృసతుి ఆమన రరసంతత అద ఖతశో ంథ . భెండళథ  – 

ఆమనణో ఎంత ఎఔుిళ ఔఠినంగస రళభిోలేో , ఆమన అంతఔంటే 
ఎఔుిళ దమ భభిము ఒయుప చుణాయధే చిషిం. ఇుడె ధేన 
ఆ భెండుంటితు ఔడా భీక్షుంచఔుధాిన. ఒ ఉభర్! „అఱలా హ్ బే ధా 
రబుళు, ఇయసా ం బే ధా ధయుం భభిము భుషభుద్ ధా రళఔో‟ అతు 

ధేన అంగీఔభిశో నిథాతుకూ తుని యసక్షుగస ఙేశో ధాిన. అంణేగసఔ ధా 
శందఱో శఖపాగసతుి - భథీధాఱోతు శంనిళంతేఱఱో ఔడుతు - 

ధేన అఱలా హ్ భలయగంఱో భులహా ంఱఔు థానం ఙేశో ధాిన.” థాతుకూ 
ఉభర్ ఇఱల అధాియు,  „తూళు తూ శందన భులహా ంఱందభికత ంచి 

న టిఱేళు. కసఫటిి  „ధేన థాతుతు భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం 

శషచయుఱఱో కొందభికూ ంచి న డణాన‟ అతు తూళు ఱుఔు‟. 

అుడె జెైద్ „ధేన కొందయు భులహా ంఱఔు ంచి న డణాన‟ అతు 

అధాియు. జెైద్ భభిము ఉభర్ – ఇదేయౄ ఔయౌలహ యశఱుఱలా హ్ 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ళదేఔు తిభిగి ళఙాియు. అుడె జెైద్ ఆమనణో 
„ధేన యసక్షతశో ధాిన – కైళఱం అఱలా హ్ తప, ఆభసద ం 
ఫడటాతుకూ అయుహ డెైన యసడెళడ ఱేడె భభిము భుషభుద్ 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం అఱలా హ్ యొఔి థాశడె భభిము 
ఆమన యొఔి శంథేఴషయుడె.‟ అతన ఆమనన రళఔోగస 
యఴవలహంఙాయు భభిము అధేఔ ముథాధ ఱఱో తృసఱచగ ధాిడె భభిము 
తఫూక్ ముదధంఱో ఴతరే ళుణో తృత భసడెత యయభయణం తృర ంథాయు – 

అఱలా హ్ జెైద్ న ై దమ చుగసఔ!‟ ఇఫ ి ళిఫాిన్ ఖరంథం. 

 



57 

అల్లా హ్ యొక్క రవక్త  భుహభమద్ సలా్ల్లా హృ అల్ ైహి వసలా్ం 

ఆమన యొఔి క్షభలఖుణాతుి భభిము లహథ యణావతుి శచింఙే భభొఔ 

గొప ఉథాషయణ – భకసి యజమం తయుయసత ఆమన 

భకసియసశఱన క్షతంచి, ళథ యౌన టిటం. తనన భభిము తన 

శషచయుఱన ఎంణో దఱహంచిన, యౘతు ఔయౌగించిన భభిము 
ళింలహంచిన భకసియసశఱన భకసి నండు యలళగొటేి  శళభసణ ళకసఴం 

ఱతేంచిధా, ఆమన యసభితు ఔఙోట జభఙేలహ, యసభిణో ఇఱల అధాియు: 
„తభుయౌి ఏత ఙేయసో నతు తొయు అనఔుంట ధాియు?‟ థాతుకూ యసభిఱల 
జయసతఙాియు: „తొయు భలఔు కైళఱం ఫేఱు భలతరఫే ఙేయసో యు 
ఎందఔంటే తొయు దమలభముఱు భభిము దమణో తుండున 

యత దయుఱు భభిము దమణో, ఔయుణణో తుండున ఫంధళుఱు!‟ 

అుడె రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం యసభిణో ఇఱల అధాియు: 
„యలళండు – తొయు శవతంతరే ఱు (ముదధకెైథీఱు కసద). తొయు కోభిన 

యధంగస ఙేలే లేవచఛ తొఔుంథ .‟ ఫ ైషఖీ ఖరంథం.     

 

30. ఓయుు,సహనం: యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఒయుప, 

శషధాతుకూ భలయునేయు. రళఔోగస ఎంచకోఫడఔ ూయవం, 

యఖరయౘభసధనఱఱో భభిము అతుి యకసఱ తృసు నఱఱో భుతుగి 
ఉని తన రజఱణో ఆమన ఎంణో శషనంణో ళూళషభింఙాయు. 
రళఔోగస ఎంచకోఫడున తయుయసత, తనన ై భభిము తన శషచయుఱన ై 
భకసి కభెైఱముఱు ఙేలహన దవణఱన భభిము న టిిన 

ళింశఱన ఆమన ఒయుపణో ఎదభొింటృ, శషనం చతృసయు. 
అంణేగసఔ భథీధాఱోతు ఔట ఱ దవణఱన ఔడా ఆమన ఒయుపణో 
భభిము శషనంణో బభింఙాయు. తన అతతంగస నేరతంచిన పాయూ 
కథీజా భభిము తౄసతిభల తప నహఱాఱందయౄ తన ఔలళ ఎదటే 
చతుతృత బనుడె ఆమన శషనం ఔఠినంగస భీక్షుంచఫడుంథ . 
ఆమన చిధాినిఱు షంజా భభిము అఫూ ణాయౌబ్ ఱు ఔడా 
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ఆమన ఔలళ ఎదటే చతుతృత మలయు. ఈ కూా విభిలహథ తేఱన రళఔో 

శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఒనహఔణో, శషనంణో ఎదభొితు, థీతుకూ 
ఫదఱుగస కైళఱం అఱలా హ్ నండు భలతరఫే రతిపఱలతుి ఆయంచిధాయు. 
థీతు ఖుభించి అనస్ తన్ భలయౌక్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఇఱల అధాియు: 
“ఔభుభితు ఙేలే అఫూ ల ైఫ్ ఇంటిఱో ఫేభు రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 

ళశఱాం)ణో తృసట  రయేయంఙాం. అఫూ ల ైఫ్ పాయూ, ఆమన (శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం) ఔుభలయుడెైన ఇఫరా ళీంఔు తృసయౌఙేి థాబీగస ఉండునథ . 
అఱలా హ్ యొఔి రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) తన ఔుభలయుడుతు 

న ైకెతోి, యసశన చలహ, భుథాే డుధాయు. కొంఙెం లేటి తయుయసత ఆమన 

భయఱ తన ఔుభలయుడు ళదేఔు యయళ చడగస, అతన చతుతృత త 

ఔతునహంఙాడె. అథ  చలహన రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం)ఔు ఔతూిలైళ 
ఆఖఱేద. అుడె అఫుే యరయౘున్ ఇఫ ి ఓఫ్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఇఱల 
అధాియు: „ఒ యశఱుఱలా హ్! తొయు ఔడా ద:ఖశో ధాిభస!‟ థాతుకూ 
రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఇఱల అధాియు: „ఒ ఇఫ ి ఓఫ్! ఇథ  
ఔ కసయుణూం. ఆ తయుయసత రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఇంకస 
ఎఔుిళ ఔతూిలైళ కసయుిత, ఇఱల అధాియు: „ఔలైళ ఔతూిలళన 
ళభిషశో ధాిబ, భనశస ద:కంణో ఫయుయైంథ  భభిము ఫేభు భన 

రబుళు ఇవిడే ఱుఔుఱు భలతరఫే ఱుఔుణాభు. తూ ఙాళుఔు 
ఫేభు చింతిశో ధాిభు, ఒ ఇఫరా ళీం!‟ ” ఫుకలభీ షథీథ ఖరంథం. 

 

31. ధయమం భరిము నాయమం: తన జీయతంఱోతు రతి యవమంఱోన 

భభిము ఇయసా తొమ ఆథేరసఱు అభఱు యచటంఱోన అఱలా హ్ 

రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ధయుంగస భభిము ధాూమంగస 
రళభిోంఙేయసయు. థీతు ఖుభించి ఆబెయౖస (యథ మఱలా షృ అధాహ ) ఇఱల 
ఉఱేా ఖంఙాయు: “ఫన భఴి మ్ ణెఖఔు ఙెంథ న ఔ లో ీ, థరంఖతనం 

ఙేలహన యవమం ఖుభించి (యక్ష నండు తనహపంచటాతుకూ) కభెైఱముఱు 
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అతుి రమణాిఱు ఙేమయసగసయు. యసయు తభఱో ణాభు „అఱలా హ్ 

యొఔి రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ళదే ఆఫ  ఖుభంిచి ఎళయు 
లహతౄసయశ ఙేమఖఱయు?‟ అతు రయించఔుధాియు. చిళభికూ „ఈ 

యవమం ఖుభించి అఱలా హ్ యొఔి రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం)ణో 
భలటాా డఖఱ దెైయూం, ఆమనఔు అతూంత నహరమఫ ైన ముళఔుడె 
ఉయసభల ఇఫ ి జెైద్ తప భభెళయు ఙేమఖఱయు‟ అతు యసభిఱోతు 

కొందయు అధాియు. అుడె ఆఫ  ఖుభించి ఉయసభల అఱలా హ్ యొఔి 

రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ళదే రయసో యంచగస, ఆమన „ఒ 

ఉయసభల! అఱలా హ్ యద ంచిన యక్షఱ యవమంఱో తూళు ఔయౌపంచ 
ఔుంట ధాియస?‟  అతు యౌకూ, ఱేచి తుఱఫడు ఇఱల ఉనూలహంఙాయు: 
„తభఱోతు ఉనితేఱఱో ఎళభెైధా థరంఖతనం ఙేలహనుడె యసభితు 

(యక్షుంచఔుండా) ళథ యౌయేమడం భభిము ఔయేల నేదయసయు భభిము 
ఫఱళీనఱు థరంఖతనం ఙేలేో , యసభితు యక్షుంచడం ళఱన తొ ఔంటే 
భుంద ఖతించిన రజఱు ధాఴనం ఙేమఫడుధాయు. అఱలా హ్ యసక్షుగస! 

ఔయేల భుషభుద్ ఔుభలభెో  (ధా ఔుభలభెో ) అబన తౄసతిభల 
థరంఖతనం ఙేలేో , ధేన ఆఫ  ఙేతేఱు ఔడా నభికూ యేయసో న‟” ఫుకలభీ. 
 

అఱలా హ్ యొఔి రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ధయుంగస భభిము 
ధాూమంగస ళూళషభింఙేయసయు. తృర యతృసట న ఔయేల ఆమన ఎళభికెైధా 
యౘతు ఔయౌగిలేో , శవమంగస యసభితు తనన ై రతీకసయం తీయుికోళటాతుకూ 
అనభతింఙేయసయు. ఉల ైద్ తన్ షృథెైర్ ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు: “ఔయసభి 
అధాసయుఱఱోతు ఔ ళూకూో  రజఱణో భియౘయసఱలడెత, యసభితు 

నయవశో ండగస, రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) అతతు శతొం నండు 
యలైత, అతతుతు తన ఙేతిఱో ఉని ఔ ఙెట ి  భెభుణో చినిగస 
ఖుఙాియు. థాతుకూ ఆ ళూకూో  „ఒ రళకసో ! థీతుకూ రతీకసయం 

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

తొయు దశో ఱు ధభించి ఉధాియు భభిము తొయు నని 

తృర డుచినుడె, ధాన ై ఫటిఱు ఱేళు (అనగస తొయు ఫమటఔు ఔనఫడెతేని 

ధా ఴభీయ చయుంన ై తృర డుఙాయు. కసఫటిి  ధేన ఔడా అథే యధంగస ఙేమటం ధాూమంగస 
ఉంట ంథ )‟. అుడె అఱలా హ్ యొఔి రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం 

(అతతు యైు) తన న ైఫటిన కొథ ే గస ణొఱగింఙాయు (తన ఴభీయం అతతుకూ 
ఔనఫడేఱల). అుడె ఆ ళూకూో , అఔిడ భుదే  న టిి , ఇఱల అధాిడె: 
„ధేతూ అళకసఴం తృర ంథాఱధే (భుదే  న ట ి కోళటం) తొణో అఱల 
రళభిోంఙాన, ఒ రళకసో !‟ ”. అఫూ థాళూద్.   

 

32. అల్లా హ్ క్ు బమడం భరిము విధేముడెై ఉండటం: తన న ై ఉని 

అఱలా హ్ యొఔి షఔుిఱ ఖుభించి యశఱుఱలా హ్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం) అతూంత ఴరదధ  ళళంిఙేయసయు. అఫుే ఱలా హ్ తన్ భస్ఊద్ 

(యథ మఱలా షృ అనహ ) ఉఱేా కన: “(ఔయసభి) అఱలా హ్ యొఔి రళఔో 

(శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ధాణో ఇఱల అధాియు: „కర్ఆన్ ఱో నండు 
ధా కొయఔు (ఏథెైధా) ఠించ!‟ అథ  యతు అఫుే ఱలా హ్ ఇఫ ి  భస్ఊద్ 

(యథ మఱలా షృ అనహ ) ఇఱల అధాియు : „అథ  అళతభించింథ  తొన ైధే ఔథా, 
అబధా ధేన తొఔు ఠించి యతునహంచధా?‟ థాతుకూ రళఔో (శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం) „అళున‟ అధాియు. అుడె అతన ఇఱల అధాియు: 
„ధేన శయతేతుియస1 అదాూమలతుి ఠించడం తోదఱు న టిి , ఈ 

ళచనం ళయఔు ఙేయుఔుధాిన – “ఫేభు (రతిపఱ థ నభున) రతి 

శభలజం నండు ఔ యసక్షుతు ణెచిి భభిము (ఒ రళకసో !) తుని యభికూ 
యసక్షుగస 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 రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 

ళశఱాం) „ఇంత ళయఔు ఙాఱు!‟ అతు యౌకసయు. అఫుే ఱలా హ్ ఇఫ ి 

భస్ఊద్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఇఱల అధాియు, „ధేన ఆమన యైు 
చడగస, అఱలా హ్ యొఔి రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఏడళటం 

ఔనఫడుంథ .‟ ” ఫుకలభీ.  
 

ఆబెయౖస (యథ మఱలా షృ అధాహ ) ఉఱేా కన: “ఆకసఴంఱో దటిఫ ైన 

భఫుిఱన ఔయేల అఱలా హ్ యొఔి రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) 

చలేో , ఆమన ఇంటలా  నండు ఱోయౌకత, ఫమటఔ గసబభసగస 
భుందఔ, యనఔఔ అరసంతిణో నడుఙేయసయు. ళయషం ఔుయళటం 

తోదఱళగసధే రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) రరసంతంగస 
అబతృత బేయసయు. థాతు ఖుభించి ఆబెయౖస (యథ మఱలా షృ అధాహ ) 
ఆమనన అడెఖగస, ఆమన ఇఱల జయసతఙాియు: „ఎందకో ధాఔు 
ణెయౌమద, అబణే కొందయు రజఱు ఇఱల ఙెనహపనట ా గస (బమంణో 
కసళచి): „భభి యసలైళ ఆ యతేో న కసయుఫేగం యౄంఱో తభ 

ఱోమఱ యైునఔు భసళటం చలహ, „ఇథ  భల న ై ళభసష తుి ఔుభినహంఙే 
భఫుితేనఔ‟ అతు ఙెుపకోయసగసయు. కసద, తుజాతుఔథ  తొయు ణొందయ 

న టిిన (యతియ) ఫేగం. అథర ఔ న నగసయౌ. అందఱో 
ళూదాబభితఫ ైన యక్ష ఉంథ .‟ (కర్ఆన్ ఆమతే యొఔి 

పాయసనయసదం 46:24) ‟ ” ఫుకలభీ.  
 

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

ఉఱేా కన: “ఔయసభి ధేన రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇంటిఱో 
రయేయంఙాన. అుడె ఆమన ఔ ఙాన ై ఔయుితు ఉధాియు. 
ఆమన ళదే నచణో తుంఫడున ఔ ణోఱు థ ండె ఉంథ . ఆమన 

కసలళ దఖగయ ఔ తూటి ఔుండ ఉంథ . కొతుి ఫటిఱు గోడన ై ఉధాిబ. 
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డెఔునిుడె ఴభీయంన ై డున ఙా ఖుయుో ఱు ఇంకస అఱలధే 
ఔనఫడెతేధాిబ. అథ  చలహ ఉభర్ ఔు ఔతూిలైళ ఆఖఱేద. 
అుడె రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం అతతుణో „తూళు ఎందఔు 
ఏడెశో ధాిళు?‟ అతు అడుగసయు. థాతుకూ ఉభర్ యథ మఱలా షృ అనహ  ఇఱల 
జయసతఙాియు „ఒ యశఱుఱలా హ్! ఈ రంచంఱోతు పోఖపాగసూఱన 
కయత ర  భభిము లజయుా  ఙాఱల ఫాగస అనబయశో  ఉంటే, తొయు 
తెదభిఔంఱో ఔవిడెత ఉధాిభై?‟. థాతుకూ ఆమన అధాియు: „యసయు 
ఈ రంచంఱోధే శకశంణోయౖసఱు అనబయంచటం భభిము భనం 

యఱోఔంఱో శకశంణోయౖసఱు అనబయంచటభధేథ  తూఔు ఇవింగస 
ఱేథా?‟ ” ఫుకలభీ. 
 

34. తన ఫదిశతుర వుల్ కోసమ ైనా సరే భంచినే ఆశంచటం: ఆబెయౖస 
(యథ మఱలా షృ అధాహ ) ఉఱేా కన: “ధేన అఱలా హ్ యొఔి రళఔో (శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం) న ఇఱల అడుగసన: „ఉషృద్ ముదధు థ నం ఔంటే 
ఔవితయఫ ైన భభిము ఔఠినతయఫ ైన థ ధాతుి తొభెుపడెైధా 
ఎదభొిధాిభస?‟ థాతుకూ ఆమతుఱల జయసతఙాియు: „తొ రజఱ నండు 
ధేన అధేఔ ఔయౖసి ఱు ఎదభొిధాిన. యసటిఱో అతూంత ఔవిఫ ైనథ  – 

అల్ అకఫహ్ థ నభు. ఆ భోజున ధేన అయ్ ఇఫ ి అబే్ మయ్ల్ ఇఫ ి 

అబే్ కూఱలల్ ణో భలటాా డుధాన (ధాఔు శయౘమడభతు), కసతూ అతన 
నని తుభసఴ యచి, ంటభిగస ళథ యౌయేలహధాడె. ఫాధడెత ధేన 
ఆ రథేరసతుి ళథ యౌన టిి , నడఔ యసగింఙాన. కర్ి అథ్థఅయౌబ్ అతు 

నహఱళఫడే రథేరసతుి ఙేభిన తయుయసత, ధేన తఱ ఎతోి ఆకసఴం యైు 
చడగస, ధాన ై ఔ ఫేగం చామతుశో  ఉండడాతుి ఖభతుంఙాన. 
అుడె జఫరబీల్ (అఱ ైళిశసఱలం) నని శంపోథ ంచి, ఇఱల అధాిడె: 
„ఒ భుషభుద్! తొ రజఱు తొణో యౌకూన భలటఱన 
భషో నితేడెైన అఱలా హ్ యధాిడె. భభిము యవణాఱన ై అద కసయం 
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ఉని థెైళదతన ంనహధాడె. ఔనఔ తొకూవిఫ ైన థాతుతు తొయతతుకూ 
ఆజాఞ నహంచండు‟. ఇంకస రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఇఱల అధాియు: 
„యవణాఱన ై అద కసయం ఉని థెైళదత ధాణో ఇఱల యౌకసడె: 
„అఱలా హ్ తుని రఴంలహంచగసఔ భభిము అతుి యకసఱ ఙెడెఱ నండు 
కసతృసడెగసఔ! ఒ భుషభుద్, తూళు ఏత ఙేమభతు ఆజాఞ నహంచిధా 
శభై, థాతుతు ధేన ూభిో  ఙేయసో న. ఔయేల తూళు కోయుఔుంటే ధేన 
భెండె యవణాఱన ఢీకొటిించి, అంతటితూ ధాఴనం ఙేబయసో న.‟ థాతుకూ 
అఱలా హ్ యొఔి రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఇఱల అధాియు: „యసభి 
నండు అఱలా హ్ అఱలా హ్ న భలతరఫే ఆభసద ంశో  ఇతయుఱన 
ఆమనఔు యసటి ఔయౌపంచఔుండా ఉండే ఔ ళభసగ తుి ుటిించళచి.‟ ” 

ఫుకలభీ. 
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రవక్త సలా్ల్లా హృ అల్ ైహి వసలా్ం యొక్క న తైిక్ రవయతన 
1. తన సహచయుల్తో సతుిహిత సంఫంధాల్ు: శషచయుఱణో రళఔో 

(శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఙాఱల శతుిళితంగస ఫ యౌగైయసయు. ఈ 

యవమలతుి రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) యొఔి జీయతచభితరఔు 
శంఫంద ంచిన యళయణాతుఔ తుయేథ ఔఱు చథ యన యసభెళభెైధా ణేయౌఔగస 
ఖరళియసో యు. భన నఱతుింటిఱోన భనం అనశభించ ళఱలహనథ  
రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) యొఔి ఉభలధాధేి. జభీర్ తన్ 

అఫుే ఱలా హ్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఇఱల అధాియు:  ధేన ఇయసా ం 

లవఔభించిన ధాటి నండు, తనణో తృసట  ఔభోిళడాతుి రళఔో 

(శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) నని ఎనిడ తుభోద ంచఱేద. ధా యైు 
చలహనుడఱలా  ఆమన చియునళువ నయేవయసయు. ఖుయరు యసవభీ 
ఙేమఱేఔ తృత తేధాినతు, ఔయసభి ధేన ఆమనఔు తోయన ట ి కోగస, 
ఆమన ధా చాతీన ై (చినిగస) చయచి, ఇఱల తృసర భిథంఙాయు: “ఒ అఱలా హ్! 

ఈమనఱో తుఱఔడన రయసథ ంచ. భభిము ఇతతుతు ఇతయుఱఔు 
థాభి చనేయసతుగస భభిము భలయగదయశఔతవు భూఱభుగస ఙేబ.” 

ఫుకలభీ షథీథ #5739. 

 

2. తన సహచయుల్తో సయదాగ ఉండేవయు - రిహాస్ల్లడేవయు క్ూడా: 

అల్ షశన్ ఇఱల ఉఱేా కన: “ఔ ళఽదధ భసఱు రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 

ళశఱాం) ళదేఔు ళచిి, ఇఱల అనిథ : „ఒ యశఱుఱలా హ్! నని 

శవయగంఱో రయేయంచజైమభతు అఱలా హ్ న అడెఖు‟. థాతుకూ ఆమన 

(శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఇఱల అధాియు: „ళఽదధభళిలఱు శవయగంఱో 
రయేయంచఱేయు!‟ అథ  యతు ఆఫ  ఏడెశో , అఔిడు నండు యలళ 
యసగింథ . అుడె రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఇఱల అధాియు: 
„ఆఫ ఔు ఙెపండు! ఆఫ  ళఽదధ భసయౌగస శవయగంఱో రయేయంచద. 
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ఎందఔంటే కర్ఆన్ ఱో అఱలా హ్ ఇఱల రఔటింఙాడె: “ఫేభు యసభి 
(పాయూఱ)తు రణేూఔంగస రబయంజైరసభు. భభి ఫేభు యసభితు 

ఔనూఱుగస ఙేరసభు. యసయు భనల ైన యసభెై, శభ ళమశిఱ ై 
ఉంటాయు” (కర్ఆన్ ఆమతే యొఔి పాయసనయసదం 56: 35-7) 

 

రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) తన శషచయుఱణో భియౘయసఱలడటం 

భలతరఫే ఙేమఔుండా, యసభిణో ఆటఱు ఔడా ఆడేయసయు. అనస్ తన్ 

భయౌక్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఉఱేా కన: “జాళిర్ ఇఫ ి షయమ్ అధే 
నేయుఖఱ ఔ ఱ ా యసలహ రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం)ఔు 
ఫషృభతేఱు ఇశో  ఉండేయసడె భభిము ఆమన కొయఔు 
ళశో ళుఱన తమలయుఙేలేయసడె. అందఔతు రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 

ళశఱాం (అతతు ఖుభించి)ఇఱల అధేయసయు: „జాళిర్ భల ఎడాభి భభిము 
ఫేభు అతతు నఖయం‟. ఔయసభి అతన (ఫజాయుఱో) తన (యసూతృసయ) 

ళశో ళుఱు అభుుత ఉండగస రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) 

అతతుతు శతొనహంచి, అతన చడఔుండా, యనఔ నండు అతతుతు 

ఖటిి గస డులహ ట ి ఔుధాియు. అుడె అతన „నని తృత తుళవండు!‟ 

అతు అధాిడె. (అఱల ట ి ఔునిథ ) రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) 

అతు అతన ఖరళించగసధే, అతన తన యున రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం) యైునఔు యసఱుిత, థ గి తృత మలడె. అుడె అఱలా హ్ 

యొఔి రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం (భియౘశంగస) ఇఱల అధాియు: 
„ధా నండు ఈ థాశడుతు ఎళయు కొంటాయు?‟ అుడె జాళిర్ ఇఱల 
అధాిడె: „ఒ అఱలా హ్ యొఔి రళకసో ! ధేన యఱుళఱేతు యసడుతు‟. 

థాతుకూ అఱలా హ్ యొఔి రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం): „అఱలా హ్ 

తుని యఱుళఱేతు యసడుగస భిఖణించటం ఱేద‟ అధో ఱేథా „తూళు 
అఱలా హ్ ఔు నహరమఫ ైన యసడుయ భభిము అభూఱూఫ ైన యసడుయ‟ అధో 
అధాియు.” (ఇఫ ి ళిఫాిన్ 5790)  
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3. ఆమన తన సహచయుల్ను సంరదధంచేవయు: రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం) తన శషచయుఱణో చభిి ంఙేయసయు. అదాూతిుఔఫ ైన 

తుదయశధాఱేతొ అళతభించఫడతు అంరసఱఱో భభిము యవమలఱఱో 
ఆమన యసభి అతేతృసర మలఱన భభిము ఆఱోచనఱన భిఖణఱోతుకూ 
తీశఔుధేయసయు. అఫూ షృభెైయహ్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఉఱేా కన: “తన 

శషచయుఱ తువిటఫ ైన శఱయౘన ై  అఱలా హ్ యొఔి రళఔో (శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం) చనహనంత ఴరదధ  చనే ఏ ళూకూోతూ ధేన చడఱేద.” 

అతోిభిుతీ. 
 

4. భుసా మ ైనా, భుసా మేతయుల్ ైనా ఒక్వేళ అనారోగ్యంతో ఫాధడుతుంటే 
వరితు రభరిశంచటం: రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) తన 

శషచయుఱ ఖుభించి, యసభి ఫాగోఖుఱ ఖుభించి ఴరదధణో టిించ 
ఔుధేయసయు. ఔయేల ఎళభెైధా శషచయుడె అధాభోఖూంణో ఉధాిడతు 

ఆమనఔు ణెయౌలేో , ఆ శభమంఱో తనణో తృసట  ఉని ఇతయ 

శషచయుఱన యంట న ట ి ఔుతు, ఆ భోగితు శందభిశంచడాతుకూ యేగియ 

డేయసయు. ఆమన అధాభోఖూంణో ఫాధ డెతేని భులహా ంఱధే కసద, 
భులహాఫేతయుఱన ఔడా శందభిశంఙేయసయు. అనస్ తన్ భయౌక్ 

ఉఱేా కన: “రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం)నఔు లేళఱు ఙేలే ఔ 

మూదఫాఱుడె అధాభోఖూం తృసఱమలూడె. అుడె రళఔో (శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం): „దండు, యయళ అతతుతు శందభిశంచథాభు‟. యసయు 
అతతుతు శందభిశంచడాతుకూ యమీళయు. ఆ ఫాఱుడు తండుర అతతు తఱ ళదే 

ఔభొితు ఉధాిడె. రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఆ ఫాఱుతుణో „ఱల 
ఇఱలష ఇఱాఱలా హ్ (ఆభసధనఱఔు అయుహ డె ఎళవడ ఱేడె, ఔి అఱలా హ్ తప) 

అతు ఱుఔు, తథావభస తీయుపథ నభున ధేన తూ కొయఔు లహతౄసయశ 
ఙేయసో న‟ అధాియు. ఆ ఫాఱుడె తన తండుర యైు చయసడె. అతతు 

తండుర „అఫుల్ కలలహం ఙెనహపంథ  యన.‟ అతు ఱుఔగస, ఆ ఫాఱుడె 
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„అవహద అన్ ఱల ఇఱలష ఇఱాఱలా హ్ ళ అవహద అని 

భుషభుదయరశఱుఱలా హ్‟ అతు యసక్షూ రఔటన ఉచఛభింఙాడె. అథ  
యతు అఱలా హ్ యొఔి రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం): „శఔఱ 

యతో తరభుఱు ఆ అఱలా హ్ కై  - ఎళభెైణే ఇతతుతు నయఔం నంచి 

కసతృసడుధాడయ ‟ అతు యౌకసయు.” ఇఫ ి ళిఫాిన్ 2960. 

 

5. రజల్ు చూే భంచితనాతుకి ఫదుల్ుగ వరితో చాల్ల క్ృతజాతతో 
మ లిగేవయు భరిము వరితో చాల్ల ఉదాయంగ వయవహరించేవయు: 
రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఱుఔుఱన అఫుే ఱలా హ్ ఇఫ ి ఉభర్ 

(యథ మఱలా షృ అనహ భల) ఇఱల ణెయౌతృసయు: “తొ కతడెనండు ఎళభెైధా 
అఱలా హ్ యొఔి ఴయణు యేడెఔుంటే, అతతుకూ యౘతు ఔఱుఖజైమళదే . 

అఱలా హ్ నేయుణో ఎళభెైధా తభుయౌి ఏథెైధా అడుగిణే, అతతుకూ 
ఇళవండు. ఎళభెైధా తభుయౌి ఆయౘవతులేో , అతతు నహఱుున 
లవఔభించండు. ఎళభెైధా తొఔు ఉకసయం ఙేలేో  ఱేథా తొన ై దమ 

చనహణే, థాతుకూ శభిశభలనంగస అతతుకూ ఫేఱు ఙేమండు. ఔయేల 

అతతుకూ ఉకసయం ఔయౌగింఙేథేథీ తొఔు ఔనఫడఔ తృత ణే, అతతు 

ఉకసభసతుి ఙెయాౌంఙానతు తొయు పాయంఙే ళయఔు తుయంతంగస అతతు 

ఫేఱు కొయఔు తొయు అఱలా హ్ న తృసర భిధంచండు.” అషుద్ 6106. 

ఆబెయౖస (యథ మఱలా షృ అధాహ ) ఉఱేా కన: “అఱలా హ్ యొఔి రళఔో 

(శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఫషృభతేఱన లవఔభింఙేయసయు భభిము 
ఉథాయంగస యసటికూ ఫదఱు రతేూకసయం ఙేలేయసయు” ఫుకలభీ 2445 

 

6. అందంగ భరిము భంచిగ క్నఫడే రతిదాతుతు రవక్త  ఇషటడేవయు:  
అనస్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఉఱేా కన: “అఱలా హ్ యొఔి రళఔో (శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం) యొఔి ఙేబ ఙాఱల ఫ తోగస ఉండేథ . ధేన ధా 
జీయతంఱో శపభిశంచిన ఏ లహఱుి ఔధాి ఔడా ఫ తోగస ఉండేథ . 
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భభిము ధేన ఆగలర ణించిన శయసశనఱతుింటిఔంటే ఔడా 
భధయఫ ైన శయసశన ఆమన నండు ళఙేిథ .” ఫుకలభీ 3368 

 

7. ఇతయుల్ తయుపున సతౄయసు చేసూత , వరికి సహామ డటాతుి రవక్త  
ఇషటడేవయు: అఫుే ఱలా హ్ ఇఫ ి అఫాిస్ (యథ మఱలా షృ అనహ భల) 

ఉఱేా కన: ఫభీయహ్ యొఔి బయో ఔ ఫాతుశ, అతతు నేయు భుగీథ్. 

భథీధా యధఱఱో ఏడెశో , తన ఖడడం నండు కూరంథ కూ జాయుతేని 

ఔతూిలళణో ఆఫ  యనకసఱ నడెశో  ఉని అతతుతు ధేన చయసన. 
అల్ అఫాిస్ (యథ మఱలా షృ అనహ )ణో రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) 

ఇఱల అధాియు. „ఫభీయహ్ న భుగీథ్ ఎంతగస ఇవిడెతేధాిడయ  
భభిము భుగీథ్ న ఆఫ  ఎంతగస అబవిడెతేంథయ  చలహ తూఔు 
ఆఴియూం ఔఱఖటం ఱేథా! ‟  

 

రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఫభీయహ్ ణో „తూళు అతతు యనఔ 

ఎందఔు యలళళు (తూ బయోన ఎందఔు ఇవిడళు)?‟ అతు రయించగస, 
ఆఫ  „అఱల ఙేమభతు తొయు నని ఆజాఞ నహశో ధాిభస?‟ అతు తిభిగి 
రయించింథ . థాతుకూ ఆమన „ఱేద, అతతు తయుపున ధేన లహతౄసయశ 
ఙేశో ధాిన‟ అధాియు. అుడె ఆఫ  „ఆమన అళశయం ధాఔు 
ఱేద‟ అతు అనిథ ....” ఫుకలభీ 4875 

 

8. అల్లా హ్ యొక్క రవక్త  తన నుల్ను సవమంగ తనే చేసుక్ునేవయు: 

ఆబెయౖస (యథ మఱలా షృ అధాహ ) ఉఱేా కన: “„అఱలా హ్ రళఔో (శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం) ఇంటలా  ఎఱల రళభిోంఙేయసయతు నని రయింఙాయు‟. థాతుకూ 
ధేతుఱల జయసతఙాిన: „ఆమన ఇతయ భలనళుఱ ళఱ ధే ఉండేయసయు; 
ఆమన తన దశో ఱన ఉతేఔుిధేయసయు, తన గొభెరఱ తృసఱు 
నహతికైయసయు భభిము తన నఱు శవమంగస ఙేశఔుధేయసయు‟” 

అషుద్ 24998. 
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రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) యొఔి ఉతోభ రళయోన ఆమన 

శవంణాతుకై భితతం గసఔుండా, ఇతయుఱఔు ఔడా లేళఱంథ ంఙేథ . 
ఆబెయౖస (యథ మఱలా షృ అధాహ ) ఉఱేా కన: “ „అఱలా హ్ రళఔో (శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం) ఇంటలా  ఎఱల రళభిోంఙేయసయతు నని రయింఙాయు‟. థాతుకూ 
ధేతుఱల జయసతఙాిన : „భోజుయసభీ నఱఱో ఆమన శయౘమం 

ఙేలేయసయు. భభిము అథాన్ నహఱుు యనగసధే, ఆమన (అతుింటితూ) 

ళథ యౌ భలహిద యైునఔు యయళతృత బేయసయు‟  ” ఫుకలభీ 5048 
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నాయమం - సభలనతవంతో తుండిన తుషుక్షతృత తీరమనాల్ు 
1. జయున్ ఔయ „ఒల్ా గసంగ్ గోతె (Wolfgang Gothe) 

1
‟ ఇఱల 

అధాియు, „ఆదయశతృసర మఫ ైన భలనళుతు కోశం ధేన చభితరఱో 
అధేవఱహంఙాన. అథ  ధాఔు భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) 

యౄంఱో ఱతేంచింథ .‟ 

 

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

డెళఱనహంగ్ షౄూభన్ (The Developing Human – భలనళ 

అతేళఽథ ధ )‟ అధే ఖరంథంఱో ఇఱల అధాిడె: “ఈ (కర్ఆన్) ళచధాఱు 
తపతుశభిగస థేళుడె ఱేఔ అఱలా హ్ నండే భుషభుద్ ఔు ఙేభి 
ఉంటామతు ధేన శపవింగస ఖరళింఙాన. ఎందఔంటే థీతుఱోతు 

అతూద ఔ జాఞ నం అధేఔ ఴణాఫాే ఱ తయుయసత గసతు ఔతున టిఫడఱేద. 
కసఫటిి  ఇథ  ధాఔు „భుషభుద్ తపతుశభిగస థేళుడు యొఔి ఱేఔ 

అఱలా హ్ యొఔి శంథేఴషయుడెై ఉంటాడతు‟ తుయౄనహంచింథ .” ఇంకస 
అతన ఇఱల అధాిడె, “ఆమన ఈ ళచధాఱన రఔటించడాతుకూ 
కసయణఫ ైన ఈ శంథేఴం (కర్ఆన్) ఔ థ యసూళయణ ఱేఔ థ ళూ 
శంథేఴం అతు ధా ఫ దడె భసజీ డటంఱో ధాకెఱలంటి ఇఫింథీ ఱేద.” 

 

                                                 
1
. జయున్ యచబత భభిము రసశోీజుఞ డె. ఔయతవం, ధాటఔం భభిము నళఱ 

యచనఱో రయణుడె. అంణేగసఔ ఆమన అధేఔ అంరసఱన ై భుకూంగస ళఽక్షరసశోంీన ై 
యైజాఞ తుఔ భిరోధనఱు ఔడా ఙేయసడె భభిము అధేఔ రబుతవ దళుఱన 
ఔడా ఙేటిిధాడె.   
2
. ఆమన కెనడుమన్ అయత లహబేవన్ ఆఫ్ అధాటొతవిస్, డుతృసయిఫ ంట్ ఆఫ్ 

అధాటొత అండ్ ల ల్ ఫయోఱజీ, టొయంటల యఴవయథాూఱమం యొఔి భలజీ 

అధూక్షుడుగస తుఙేయసయు.  
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3. డాఔిర్ భ్భిస్ ఫుకెైఱే (Dr. Maurice Bucaille)
1
 తన ఖరంథంఱో (థ  

కర్ఆన్ అండ్ మోడరన్ ల ైనస) ఇఱల నేభొిధాిడె: “ఆధతుఔ 

భిజాఞ ను యఱుఖుఱో గసయంచిన థాతు (కర్ఆన్) ూభిో  తటశథభీక్ష; 

ఱు శందభసీఱఱో ఖభతుంచఫడునట ా , ఆ భెండ యశపయం 

ఏకతబయశో ధాి మధే శతూం యైు భనఔు థాభిచుతేంథ . 
భుషభుద్ కసఱు భలనళుడె, ఆధాటి జాఞ నం యొఔి యసథ బ 

ఆదాయంగస అఱలంటి ళచధాఱఔు యచబత కసఖఱడధేథ  ఆఱోచనఱఱో 
ఔడా యసధూం కసదతు అథ  భనయౌి పాయంఙేటట ా  ఙేశో ంథ . అఱలంటి 
భియౕఱనఱు కర్ఆన్ అళతయణఔు అథ వతీమఫ ైన యసథ ధాతుి 

ఇళవటంఱో థయషదడెతేధాిబ. భభిము కైళఱం పౌతిఔయసద 

తయిఫే ఆదాయంగస యసటితు యళభించఱేతు తన అఴఔోతన తుశపక్షతృసత 

రసశోీజుఞ డె అంగీఔభింఙేటట ా  ఙేశో ధాిబ.” 

 

4. అధి తెల ంట్ (Annie Besant) 
2
 తన „థ  ఱ ైఫ్ అండ్ టీచింగ్స ఆఫ్ 

భుషభుద్‟  అధే ుశోఔంఱో ఇఱల నేభొిధాియు: “భషో నిత 

అభైతమన్ రళఔో యొఔి జీయతం భభిము ఖుణఖణాఱు అధూమనం 

ఙేలహన, ఆమన ఎఱల ఫో ద ంఙేయసయు భభిము ఆమన జీయంఙేయసయు 
అధే యవమలఱు ణెయౌలహన యసభికెళభికెైధా, శభోవనితేడు యొఔి గొప 

శంథేఴషయుడెైన ఆ భయౘ రళఔోన ై గౌయళ పాళం కసఔుండా యేభై ఇతయ 

పాళం ఔఱఖటభధేథ  అయసధూం. భభిము ధేన తొ భుంద 
ఉంచతేని థాతుఱో, ఆమన ఖుభించి ఙాఱల భంథ  ఎభిగిన అధేఔ 

                                                 
1
. డాఔిర్ భ్భిస్ ఫుకెైఱ  తౄసర నస థేఴు ఔ రలహదధ  ఴశోీయైదూడె (శయిన్), 

రసశోీజుఞ డె, ండుతేడె, „థ  ఫ ైతఱు, థ  కర్ఆన్ అండ్ ల ైనస‟ ుశోఔ యచబత.    

2
. పాయతథేఴంఱో శవథేయౕ ఉదూభం భభిము యథాూశంఫంధఫ ైన శంశియణఱన 
శభభిథంచిన ఆంగైామ థ ళూజాఞ తు, తతవయేతో భభిము భసజకతమ ధామఔుభసఱు.   
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యవమలఱన నేభొినఖఱన. అబధా యసటితు చథ యన రతియసభీ ఆ 

భయౘఴకూోళంతఫ ైన అభైతమన్ టీచర్ న ై ఔ శభికొతో రఴంశ, ఔ 

శభికొతో గౌయళపాళం ధాఱో శవమంగస ఔఱుఖుతేనిథ .” 

 

5. డాఔిర్ ఖుశోవ్ యబీల్ (Dr. Gustov Weil) తన „ళిశిభీ ఆఫ్ థ  
ఇయసా తక్ నుల్స‟ అధే ుశోఔంఱో ఇఱల నేభొిధాియు: తన రజఱ 

కొయఔు భుషభుద్ ఔ ఫ భిలే ఉభలనం. ఆమన ఖుణఖణాఱు 
శవచఛఫ ైనయ, తువిలంఔఫ ైనయ భభిము భచిఱేతుయ. ఆమన 

ఇఱుా , ఆమన దశో ఱు, ఆమన ఆయౘయం – ఇళతూి తుభసడంఫయతఱో 
అయుథెైన యసభలనూ తయఖతికూ ఙెంథ నయ. తన శషచయుఱ నండు రణేూఔ 

గౌయళభభసూదఱ చియౘిఱన లవఔభించనంతగస భభిము తన 
శవమంగస ఙేశకోఖయౌగై నఱన తన లేళఔుతుణో ఙేబంచ 
కోనంతగస ఆమన తుభసడంఫయత ఉండునథ . ఆమన అతుి యేలఱల 
అందభికత అందఫాట ఱో ఉండుధాయు. ఆమన యసూద ఖరశో ఱన 
శందభిశంఙాయు భభిము అందభిన ై తుండెగస యసనబూతి ఔయౌగి 
ఉండేయసయు. ఆమన అభితతఫ ైన ఉకసయఫుథ ధ , ఓథాయూం భభిము 
థాతఽతవం ఔయౌగి ఉండేయసయు. శభలజ రరరమశస కొయఔు ఆతరే తగస 
భితనహంఙేయసయు.          

 

6. భ్భిస్ గౌడెతౄర ర య్ (Maurice Gaudefroy) ఇఱల అధాియు: 
“భుషభుద్ ఔ రళఔో, ఆమన యేథాంతి కసద. థీతుతు 

నేభొినటాతుకూ అశళిూంచకోళటం తయచగస రదభిశతభబేూ ఔ 

యసశోళం. ఆమన చటృి  ఉండున ుయువేఱు భుందతయం భులహా ం 

శభలజాతుి నేరభైనహంచఖయౌగై ఴకూోఖఱయసభిగస ఏయపడుధాభో, యసయు అఱలా హ్ 

నేయుణో ఆమన రఔటించిన ధయురసశధాతుకూ యదేమత చటంఱో, 
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ఆమన ఫో ధనఱన భభిము ఆమన తుదయశధాఱన 
అనశభించడంఱో శంతఽనహో  ఙంెథేయసయు”1

 

 

7. యసఱహంఖిన్ ఇభివంగ్ (Washington Irving)
2
 ఇఱల నేభొిధాియు: 

“యసవయథ  రయోజధాఱు యసద ంఙే ఱక్షూంణో ఙేలే దండమలతరఱ ళఱే 
గసఔుండా, ఆమన ల ైతుఔ చయూఱు ఖభసవతుి ఱేథా ళూయథఫ ైన 

అషంకసభసతూి ఫేఱుగొఱఱేద. తన అతూంత ఴకూోళంతంగస 
ఉనిుడె ఔడా, తన ఔవికసఱంఱో చనహన తుభసడంఫయతధే 
ఆమన కొనయసగింఙాయు. కసఫటిి  భసచభభసూదఱఔు ఫషృదయంగస 
ఉండటఫే కసఔుండా ఎఔిడుకెైధా ళచిినుడె, ఆమనఔు ఔయేల 

ఎళభెైధా (ఱేచి తుఱఫడటం ళంటి) రణేూఔ గౌయళభభసూదఱు చనహణే, 
ఆమన అబవిడేయసయు.”3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
. Ibid.  

2
. ఆమన ఔ శరలహదధ  యచబత, 1859ఱో చతుతృత మలయు.  

3
. ఎధైసకోా నేడుమల ఆఫ్ లయహ్, అఫి్ఱుయరయౘున్.  
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రవక్త సలా్ల్లా హృ అల్ ైహి వసలా్ం యొక్క భాయయల్ు 
తన తోదటి పాయూ కథీజా (యథ మఱలా షృ అధాహ ) భయణం తయుయసత, రళఔో 

(శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) దకొండె భంథ  లో ీఱన న యళ ఙేశఔుధాియు. 
యసభిఱో ఔి ఆబెయౖస (యథ మఱలా షృ అధాహ ) తప, తగియౌన యసయందయౄ 

యతంతేళుఱు ఱేథా యడాఔుఱు తృర ంథ నయసభై. ఆమన పాయూఱఱో ఆయుఖుయు 
కభెైష్ ణెఖఔు ఙెంథ నయసయు, తగియౌన ఐదఖుయు యేభైవయు అయబ్ ణెఖఱఔు 
ఙెంథ నయసయు. అధేఔ కసయణాఱ ళఱన రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఈ 

యభితు న మీళడుధాయు.  

1. ధారిమక్ భరిము చటటసంఫంధమ ైన ఉదేద శం: రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం) జెైనబ్ తధో  జయౘష్ (యథ మఱలా షృ అధాహ )ణో యయసషం. అజాఞ న 

కసఱంఱో (భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం రళఔోగస ఎంచకోఫడఔ 

ూయవం) అయఫుిఱు, న ంుడె ఔుభలయుడుతు ఔడా అతుి 

యవమలఱఱోన అశఱ ైన ఔుభలయుడు ళఱే చడాఱతు నభుుత 

„తభ న ంుడె ఔుభలయుడు పాయూన (అతన యడాఔుఱు ఇచిిన తయుయసత 

ఱేఔ అతన చతుతృత బన తయుయసత) యసయు యయసషభలడ ఔడదతు‟ 

తుఱేద ంఙేయసయు. జెైద్ తన్ యౘభిథహ్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) రళఔో 

భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) యొఔి దతోఔుభలయుడె. 
అతన తన పాయూ జెైనబ్ తధో  జయౘష్ (యథ మఱలా షృ అధాహ ) ఔు యడాఔుఱు 
ఇళవగస, అయఫుిఱ ఆ భూఢనభుకసతుి తుయౄుయౌంచడాతుకూ రళఔో 

(శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఆఫ న న మీళడుధాయు. కర్ఆన్ ఱో అఱలా హ్ 

యొఔి రఔటన ఇఱల ఉనిథ  (కర్ఆన్ ళచన పాయసనయసదం): 

“భభిము (ఒ రళకసో  జాఞ ఔం ఙేశకో) అఱలా హ్ అనఖరళించిన 

భభిము తూళు అనఖరళించిన ళూకూోణో తూళు „తూ పాయూన ఉంచకో 
(యడుచిన టిఔు) భభిము అఱలా హ్ మంద బమబఔుో ఱు ఔయౌగి ఉండె‟ 
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అతు అనిుపడె, తూళు అఱలా హ్ ఫమట న టిదఱచిన యవమలతుి, తూ 

భనశసఱో థాచి ఉంఙాళు. తూళు రజఱఔు బమడాడ ళు, యసశోయసతుకూ 
తూళు అఱలా హ్ ఔు బమడటఫే ఙాఱల ఉతోభఫ ైనథ . జెైద్, ఆఫ ణో 
తన శంఫందాతుి తన ఇఙాఛనయసయంగస ణెరంుఔుని తయుయసతధే, 
ఫేభు ఆఫ  యయసషం తూణో జభినహంఙాభు. యరసవశఱఔు తభ 

దతోుతరే ఱ పాయూఱణో న ండుా  ఙేశకోళటంఱో – యసయు తభ పాయూఱ 

నండు తభ ఇయౖసి నయసయంగస తభ శంఫంధం ణెరంుఔునిుపడె – ఏ 

యధఫ ైన థయవం ఱేద. యసశోయసతుకూ అఱలా హ్ ఆథేఴం తపఔ 

అభఱుఱోకూ భసళఱలహంథే!” 33:37 

 

2. రజకీమ కయణాల్ు భరిము ఇస్ా ం వయత , రజల్ను ఇస్ా ం వ ైు 
ఆహావతుంచటం భరిము అయఫుు తెగ్ల్ అభిభలనాతుి తృ ందటం: ఆ 

కసఱంఱో అతి న దేయైన భభిము అతూంత ఴకూోళంతఫ ైన అయఫుి ణెఖఱ 

లో ీఱన రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) యయసషభలడుధాయు. ఆమన 

తన శషచయుఱన ఔడా అఱలగై ఙేమభతు ఆథేయంఙాయు. రళఔో 

(శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) తన శషచయుడెైన అఫుే యరయౘున్ తన్ ఓఫ్ 

(యథ మఱలా షృ అనహ )ణో ఇఱల అధాియు: “ఔయేల యసయు తూ భలట యంటే 
(ఇయసా ం లవఔభిలేో ), ఆ ణెఖ ధామఔుతు ఔుభలభెోన న మీళడె” 

డాఔిర్ కసషన్ ఇఱల యౌకూధాడె: “ధేటి భనశోతవు ఆఱోచనఱ 

రకసయం ఆమన జీయతంఱోతు కొతుి గటనఱు భనఔు అశథళూశథంగస 
ఔనఫడణాబ. తృసర ంచిఔ కోభిఔఱు భనశసఱో ఉండటం ళఱన, 

ఆమన తన తోదటి పాయూ చతుతృత బన తయుయసత ణొతుథ  భంథ  
పాయూఱన న మీళడాయతు కొందయు రజఱు రళఔోన యభభిశశో ంటాయు. 
అబణే ఈ న యళలైళ ఙాఱల ళయఔు భసజకతమ కసయణాఱ ళఱన 

ఙేశఔుధాియధేథ  శపవింగస ధఽయఔభించఫడుంథ  - కొందయు ధామఔుఱ 

భభిము ణెఖఱ యరసవశం చయగొనటఫే యసటి రదాన ఱక్షూం.” 
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3. స్భలజిక్ కయణాల్ు: అఱలా హ్ భలయగంఱో ఙేశో ని ముదధంఱో ఱేఔ 

తనఔు అపజెపఫడున ధయు రఙాయ ఫాధూతన ూభిో  ఙేమటంఱో 
తృసర ణాఱు కోఱోపబన కొందయు శషచయుఱ పాయూఱన ఆమన 

యయసషభలడుధాయు. ళమశఱో యసయు ఆమనఔంటే న దేయసభెైధా, 
యసభికూ భభిము చతుతృత బన యసభి బయోఱఔు శభుచిత గౌయళం 

రయసథ ంచటం కొయఔు ఆమన యసభితు యయసషభలడుధాయు.   
 

యకూిమ ళగిామభీ1, తన ుశోఔం „ఇన్ డు న్స ఆఫ్ ఇయసా ం‟ఱో ఇఱల 
నేభొినిథ : “తన తోతోం మళవనంఱో అనగస భలనళుడు కసభఴకూో  
యకభసఖర లహథ తిఱో ఉండే ళమశసఱో, భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం) కైళఱం ఔి లో ీధే న మీా డుధాయు. అపటి అయబ్ శభలజంఱో 
ఫషృపాయూతవభధేథ  ఙాఱల భలభూఱు యవమం. ఇంకస యడాఔుఱు 
ఙాఱల శఱబఫ ైనపటికత ఆమన తన ఔంటే ళమశసఱో న దేథెైధా, 
25 ఏలళ తృసట  ఔ యఴవశతూమఫ ైన బయోగస ఆఫ ణోధే జీయతం 

కొనయసగింఙాయు భభిము ఆఫ  చతుతృత బన తయుయసత తప భభో లో ీతు 

న మీా డఱేద. అుడె ఆమన ళమశస50 ఏలైళ. రతి పాయూన 
ఆమన యసభలజఔ ఱేఔ భసజకతమ రయోజనం కొయఔు భలతరఫే 
యయసషభలడుధాయు; అఱల ఆ ఉతోభ లో ీఱఔు శభుచితఫ ైన గౌయయసతుి 

రయసథ ంఙాఱతు ఆమన కోయుఔుధాియు ఱేథా కొతుి ణెఖఱ 

అతేభలధాతుి చయ గొధాఱతు, తథావభస ఇయసా ం యసభిఱో యసూనహంఙాఱతు 

కోయుఔుధాియు. భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) పాయూఱఱో 
ఔనూఱ ళయౄ ఱేయు, ముఔోళమశిఱ ఱేయు భభిము అందఖణెో ఱ 

ఱేయు – ఔి ఆబెయౖస (యథ మఱలా షృ అధాహ ) తప. భభి, అఱలంటుడె 
ఆమన కసభంణో ఆ న యళలైళ ఙేశఔుధాియతు ఆభోనహంచటం ఎంత 

                                                 
1
. ఔ రలహదధ  తయుపథేరసఱ ఇటాయౌమన్ ండుతేభసఱు.   
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ళయఔు శఫఫు? ఆమన ఔడా భలనళభలతరే ఱే గసతు, థేళుడె కసద. 
కొడెఔు ఔఱగసఱధే తన కోభిఔ ళఱన ఔడా ఆమన యయసయౘఱు 
ఙేశఔుతు ఉండళచి, ఎందఔంటే కతీజా (యథ మఱలా షృ అధాహ ) థావభస 
ఔయౌగిన భఖనహఱాఱందయౄ చతుతృత మలయు. ఇంకస తన న దే ఔుట ంఫం 

యొఔి ఆభిధఔ ఫాధూతఱన ఔడా ఆఫ  ూభిో  ఙేలేయసయు. ఆమన ళదే 

యసటితు ూభిో  ఙేమటాతుకూ శభిడా అళకసరసఱు ఱేఔుండెన. ఆమన 

తన పాయూఱందభి టా ఙాఱల ధాూమంగస భభిము ధయుంగస 
రళభిోంఙేయసయు. యసభి భధూ ఎఱలంటి క్షతృసతభూ చఱేద. 
శఱ ైభలన్ (అఱ ైళిశసఱలం), భూయస (అఱ ైళిశసఱలం) తోదఱ ైన ూయవ 

రళఔోఱు అధేఔ యయసయౘఱు ఙేశఔునిపటికత, ఎళవయౄ యసభి 
యవమంఱో అబూంతభసఱు ఱేళధతోఱేద. భభి, భుషభుద్ 

(శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఔడా యసభి యదాధాధేి  అనశభింఙాయు ఔథా! 

ఆమనఔు ూయవం ఖడుచిన రళఔోఱ జీయతం ఖుభించి ఙాఱల తఔుిళగస 
ణెయౌలహ ఉండటం భభిము ఆమన జీయతం ఖుభించిన రతిథీ నమోద 
ఙేమఫడటం అధే యసశోళఫే రజఱు భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం) ఫషృపాభసూతవంన ై అబూతయం ఙెపటాతుకూ కసయణభల?” 

 
తాభస్ కసయాబల్ ఇఱల నేభొిధాిడె: “ఆమన ఖుభించి ఙెపఖయౌగిన 

యవమలతూి ఙెనహపన తయుయసత, అంతిభంగస ఙెనేపథేతటంటే, 
భుషభుద్ శవమంగస యఱలశుయువేడె కసద. ఔయేల భనం 

ఆమనన ళేమఫ ైన ఐళిఔ శకలఱన ై దఽఱహి  కైంథీరఔభింఙే 
భలభూఱు ఴఽంగసయ ుయువేడతు పాయలేో , న దే తృర యతృసట  ఙేలహనటేా  – 

ఆమన ఎఱలంటి శకలఱన ైధా ఆశకూో  చఱేద.”1
 

                                                 
1
. ళీభోస్, ళీభో ళభిషప్ అండ్ ద ళీభోబక్ ఇన్ ళివిభీ (Heros, Hero-worship and 

the Heroic in History)  
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గర ంధధక్ తుదయశనాల్ు 
రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) శతూశంధతన ధఽయఔభింఙే తుదయశధాఱు 
ఙాఱల ఉధాిబ. యసటిఱో కొతుి భలతరఫే కూరంద నేభొింట ధాిభు. 

ఖుర్ఆన్ నుండి కొతుి తుదయశనాల్ు: 
1. కర్ఆన్ ఱోతు అఱలా హ్ రఔటన: (కర్ఆన్ ళచన పాయసనయసదం) 

“(రజఱలభస!) భుషభుద్ తొ భఖయసభిఱో ఎళభికత తండుర కసడె. 
అబణే ఆమన అఱలా హ్ యొఔి శంథేఴషయుడె. రళఔోఱ యంయన 
భిశభలోం ఙేలే (చిళభి) యసడె. అఱలా హ్ రతిథీ ణెయౌలహనయసడె.”  

33:40 
 

2. రళఔో భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఖుభించి ఈయస (జీశస్) 

అఱ ైళిశసఱలం ఇచిిన యబయసయోన కర్ఆన్ ఱో అఱలా హ్ ఇఱల 
ణెయౌనహధాడె: (కర్ఆన్ ళచన పాయసనయసదం) “భయూమ్ 

ఔుభలయుడెైన ఈయస, „ఒ ఇయసర బీఱు శంతతియసయఱలభస! ధేన తొయైు 
అఱలా హ్ తయపున ంఫడున రళఔోన. ధాఔు ూయవం ళచిిన 

ణౌభసతే ఖరంతాతుి ధఽళయుశో ధాిన. ధా తయుయసత భసఫో బే ఔ 

రళఔోన ఖుభించి యబయసయోన ఇశో ధాిన. అతతు నేయు అషుద్ అతు 

ఙెనహపనపటి శంఖతి (ఔడా శుభించదగినథే). తీభస అతన శపవిఫ ైన 

తుదయశధాఱన తీశఔు ళచిినుడె, „ఇథ  చిి ఇందరజాఱం‟ అతు 

యసయు అధాియు ‟ ” 61:6 
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సునితుల్1
 నుండి కొతుి తుదయశనాల్ు: 

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల అధాియు: “ధా ఉభలనం భభిము 
ధాఔంటే ూయవం ళచిిన రళఔోఱ ఉభలనం ఎఱలంటిదంటే ఔ ళూకూో  ఔ 

ఇఱుా  తుభిుంఙాడె. ఆ ఇంటి గోడఱఱో ఔ ఇట ఔభసబతు భలతరఫే ళథ యౌ, 

అతన ఇంటి తుభసుణాతుి ూభిో  ఙేయసడె. రజఱు ఆ ఇంటి చటృి  తిభిగి, 
థాతు భిూయణతన భభిము తుుణతన యశుమంణో భెపయసఱిఔుండా 
చశో , ఇఱల అనయసగసయు „ఈ కలయ శథఱలతుి ఔడా ూభిో  ఙేలేో  ఎంత 

ఫాఖుండేథ !‟‟. ఆ తయుయసత రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఇఱల అధాియు: 
„ధేధే ఆ ఇట ఔభసబతు. రళఔోఱఱో ధేన చిటిచిళభియసడుతు‟ (శళీహ్ 

ఫుకలభీ 3342) 

తృర చ్ఛన గ్రంథాల్ నుండి కొతుి తుదయశనాల్ు: 
అణా తన్ మలశర్ ఉఱేా కన: “ధేన అఫుే ఱలా హ్ తన్ అభర్ తన్ అల్ ఆస్ 

(యథ మఱలా షృ అనహ భల) న ఔయౌలహ, ఇఱల అడుగసన: „అఱలా హ్ యొఔి రళఔో 

(శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఖుభించి ణౌయహ్ ఱో ఏత యళభించఫడుంథయ  ధాఔు 
ఙెపండు.‟ థాతుకూ అతన ఇఱల జయసతచిిధాడె:  „ఆమన ఖుభించి 

కర్ఆన్ ఱో ఉని యళయణఱఱోతు కొతుి యళయణఱు ణౌయహ్ ఱో ఔడా 
ఉధాిబ; „తుఴిమంగస ఫేభు తుని (భలనళజాతిన ై) యసక్షుగస 
ంతృసభు. భభిము యబయసయోఱు ఇఙేియసతుగస, ఇతయుఱన ళెచిభింఙే 
యసతుగస, యసభలనూఱఔు ఴయణిఙేి యసతుగస భభిము యసభితు కసతృసడేయసతుగస 
ంతృసభు. తూళు ధా థాశడుయ భభిము శంథేఴషయుడుయ; ధేన తుని 

భుతళకూిల్ (నభుదగినయసడె) అతు నహఱుయసో న. తూళు దవిశవపాళం 

                                                 
1
. శనిహ్ : రళఔో భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఱుఔుఱు, ఆచయణఱు, 
ఖుణఖణాఱు, అనభతించిన యవమలఱు.  
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ఔయౌగిన యసడుయ కసద, ఙెడడయసడుయ కసద, తన శవభసతుి ళెచిింఙేయసడుయ 

కసళు (ఆఖరళించఔుధే యసడుయ కసళు). తూళు అకసభసతుకూ ఫదఱు 
అకసయం ఙేమళు, కసతూ, క్షతయసో ళు భభిము భతుియసో ళు. థేఴథేరసఱఔు 
ధేన శధాుయగం చనేళయఔు భభిము యసయు „ఱల ఇఱలష ఇఱాఱలా హ్ 

(ఆభసద ంఫడటాతుకూ అయహత ఖఱయసభెళవయౄ ఱేయు, అఱలా హ్ తప)‟ అతు యౌకై ళయఔు 
భభిము యసయు శణాూతుి శపవింగస చడనంత ళయఔు, ధేన అతతు 

తృసర ణాతుి తీమన.‟  

ఇంకస అణా ఇఱల అధాియు: „ధేన మూదఱ ండుతేడె (యతెి) ఔఆబ్ 

న ఔయౌలహనుడె, న ై ఉఱేా కన ఖుభించి అడెఖగస, శవఱపంగస ఉఱేా కనఱోతు 

థాఱ ఖుభించి తప, అతన అఫుే ఱలా హ్ తన్ అభర్ తన్ అల్ ఆస్ 

(యథ మఱలా షృ అనహ భల) ణో యపేథ ంచఱేద.‟ ” (ఫ ైషఖీ 13079) 

అఫుే ల్ అషద్ థాళూద్1
 ఇఱల అధాియు: “అబణే పాయౖసయఫ ైన 

యపేథాఱఔు ఙాఱల అయుదగస అనభతింఙే కొతుి ఫ ైతఱు ళచధాఱన ైధే ధా 
యసదనఱన కైంథీరఔభించటాతుకూ రమతిింఙాన. ధేన ఱలటిన్, గీరఔు ఱేథా 
అభసతక్ పావఱ యైుఔు యలళన ఎందఔంటే యసటి ళఱన రయోజనం 

ఱేద: ఈ కూరంథ  ఱుఔుఱన తరటీష్ అండ్ తౄసభిన్ ఫ ైతల్ యర ల ైటీ యసభిఙే 
రచభించఫడున భియైజుడె ళయషనఱో నేభొిని అశఱు థాఱఱో 
తుయౖసపక్షుఔంగస నేభొింట ధాిన.  

                                                 
1
. ఇయసా ం లవఔభించఔ భుంద, అతతు నేయు భెళభెండె డేయడ్ ఫ ంజాతన్ కెఱలే తూ, త.డు. 
అతన ముతుబేట్ – చాయేౌమన్ (Uniate-Chaldean) ళభసగ తుకూ ఙెంథ న ఔ భోభన్ 
కైథయౌఔుి ఖుయుళు. అతన 1867ళ శంళతసయంఱో భిషమలఱోతు ఉభిుమలఱో 
జతుుంఙాయు.   
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కూరంథ  థాఱన భనం థ వతీయోథేఴకసండభు, 18ళ అదాూమం, 18ళ 

ళచనంఱో చదళుణాం: “తూ ళంటి ఔ రళఔోన ధేన యసభి కోశం 

ంనహయసో న. ఈ రళఔో యసభి శవంత రజఱోా  ఔడే. అతడె ఙెతృసపయౌసన 

యవమలఱు ధేన అతతుకూ ఙెఫుణాన. ధేన ఆజాఞ నహంఙేయ అతూి అతడె 
రజఱఔు ఙెఫుణాడె. ఈ రళఔో ధా క్షంగస భలటాా డణాడె. అతడె ధా 
క్షంగస భలటాా డునుడె, ఏ ళూకూో  అబధా శభై ధా ఆజఞఱు యనటాతుకూ 
తుభసఔభిలేో , ఆ ళూకూోతు ధేన యక్షుయసో న.” ఔయేల ఈ థాఱు రళఔో 

భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంఔు ళభిోంచ నటాబణే, అయ ఇంకస ూభిో  
కసఔుండా తగియౌ ఉనిటేా . థీతుఱో శచించఫడున రళఔోన తధే అతు రళఔో 

జీశస్ ఏధాడ థాయస ఙేమఱేద. ఆమన శషచయుఱు ఔడా ఇథే 
అతేతృసర మం ఔయౌగి ఉండుధాయు. జీశస్ భెండళ ఆఖభనం ఈ బయవూయసణితు 

తుజం ఙేశో ందతు యసయు ఎదయు చలేయసయు. ఇఔిడు ళయఔు శపవిఫ ైనథే 
తటంటే, „తూ ళంటి ఔ రళఔోన ధేన యసభి కోశం ంనహయసో న‟ అధే 
ఱుఔుఱు జీశస్ (ఈయస అఱ ైళిశసఱలం) తోదటి ఆఖభధాతుి శచించటం 

ఱేదతు భభిము ఆమన భెండళ ఆఖభనం ఔడా ఈ థాఱన ూభిో  
ఙేమటం ఔవిభతూ తుభివయసదంగస ణేయౌతృత బంథ . చభిి యరసవశం రకసయం, 

జీశస్ (ఈయస అఱ ైళిశసఱలం) ఔ ధాూమభూభిోగస ళయసో భై గసతు రసశనఔయోగస 
కసద. అబణే యసగసే నం ఙేమఫడున భసఫో బే రళఔో తన ఔుడు ఙేతిఱో 
ఔఠినఫ ైన రసశధాతుి తీశఔుతు ళయసో డె.  

యసగసే నం ఙేమఫడున భసఫో బే రళఔో ళూకూోతవం ఖుభంిచి తుభసధ భించ 
కోళటాతుకూ, భూయస (అఱ ైళిశసఱలం) ణెయౌనహన „భకసి యవణాఱ ఱోతు భసన్ 

నండు రకసయంఙే థేళుడె‟ అధే భభొఔ బయవూయసణి ఙాఱల ఫాగస 
ఉయోఖడెతేంథ . థ వతీయోథేఴ కసండభు 33ళ అదాూమం, 2ళ 

ళచనం: “బెషో యస లధాబ నండు ళఙెిన. రరబీయుఱో నండు యసభికూ 
ఉదబంఙెన. ఆమన తృసభసన కొండ నండు రకసయంఙెన. యేయేఱ 
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భియదధ  శభూషభుఱ భధూ నండు ఆమన ళఙెిన. ఆమన ఔుడు 
తృసయశభున అగిిజావఱఱు ఫ భిము చండెన.” 

థేళుడె ఈ థాఱఱో శయుూడుణో తృత ఱిఫడెన. ఆమన లధాబ నండు 
ళచిన, రరబీయుఱో ఉదబంచన, కసతూ తృసభసన కొండ నండు 
భిూయణంగస రకసయంచన, ఎఔిడెైణే ఆమన థ యేఱ భంథ  
శషచయుఱణో, తన ఔుడుఙేతిఱో ధయురసశనంణో రతూక్షభఖున. జీశస్ ణో 
శయౘ, ఇయసర బీఱుఱఱో ఎళవభికత తృసభసనణో శంఫంధం ఱేద. యౘజయహ్ 

తన ుతరడె ఇయసుబీఱుణో తెర్ ఱేఫా తుయిన రథేఴంఱో శంచభిశో , 

చిళభికూ తుభసునవూ తృసర ంతఫ ైన తృసభసనఱో తుయసశం ఏయపయచఔుధాియు 
(ఆథ కసండభు, 21ళ అదాూమం). ఆమన ఔ ఈజుి  లో ీతు న మీళడెన 
భభిము తన తోదటి శంణానం కైథార్ నండు అయఫుిఱ శంతతి 

యసూనహంచి, ధాటి నండు ధేటి ళయఔు తృసభసన తృసర ంతంఱో తుళలహశో నిథ . 
ఔయేల రళఔో భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం), కైథార్ థావభస రళఔో 

ఇయసుబీఱు (అఱ ైళిశసఱలం) శంతతికూ ఙెందణాయతు భభిము తృసభసన్ 

తుభసునవూ తృసర ంతంఱో ఆమన రళఔోగస రతూక్షభమలూయతు, థ యేఱ 

భంథ  శషచయుఱణో ఆమన యజమళంతంగస భకసి నఖయంఱో ున: 

రయేయంఙాయతు, తన రజఱఔు ఆమన చటాి తుి ఫో ద ంఙాయతు ూభిోగస 
అంగీఔభిలేో , న ైన ణెఱుఫడున బయవూయసణి అక్షయం ఔడా తృర ఱుా  తృత ఔుండా 
తుజభళటం ఱేథా?   

షఫఔిఔుఱో నేభొినఫడున బయవూయసణి థాఱు రణేూఔంగస 
ఖభతుంచదగినయ. ఆమన (తృసభసనఱోతు భియదధ తు) కతభిో  ఆకసరసఱన 
ఔనహపయేలహంథ  భభిము బూభండఱం తోతోం ఆమన రఴంశఱణో 
తుండుతృత బంథ . ఇఔిడ „రఴంశఱణో‟ అధే దం ఙాఱల భుకూఫ ైనథ  – 

ఆమన అశఱు నేయు భుషభుద్ అనగస పాయౖసయంగస „రఴంలహంచ 
ఫడేయసడె‟ అతు అయథం. అయఫుిఱణో తృసట , తృసభసన అయణూ తృసర ంత 
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యసశఱఔు ఔడా థ ళూయసణి రయసథ ంచఫడెతేందతు యసగసే నం 

ఙేమఫడుంథ : “అయణూభున థాతు ుయభుఱున కైథాయు తుయసశ 

గసర భభుఱున తఖగయగస తృసడళఱ న. ల ఱ తుయసశఱు శంణోఱహంచదయు 
గసఔ. యవతభుఱ యకయభుఱ నండు యసయు కైఔఱు యేముదయు గసఔ. 

రపాళం ఖఱయసడతు భనవేూఱు బెషో యసన కొతుమలడెదయు గసఔ. 

థీవభుఱఱో ఆమన యతో తరం రచయభు ఙేముదయు గసఔ. బెషో యస 
యయుతు ళఱ  ఫమఱు థేయున. యోధతు ళఱ  ఆమన తన ఆశకూో  
భైుకొనన. ఆమన షృంఔభించచ తన ఴతరే ళుఱన ఎథ భించన. 
యసభి బెదట తన భసఔరభభున ఔనయచకొనన.” బెవమల 
42:11  

 

థీతుణో తృసట  కైథాయు ఖుభించి శచించఫడున భభో భెండె బయవూయసణుఱు 
ఔడా ఖభతుంచదగినయ. ఔటి బెవమల ఖరంథంఱోతు 60ళ అదాూమం, 

1-7 ళచధాఱఱోతుథ  -  “తూఔు యఱుఖు ళచిిమునిథ , ఱ భుు, 

ణేజభిఱుా భు. బెషో యస భళిభ తూతొద ఉదబంఙెన. చడెభు 
బూతతు చ్ఛఔటి ఔభుుచనిథ .ఔటిఔ చ్ఛఔటి జనభుఱన ఔభుుచనిథ . 
బెషో యస తూతొద ఉదబంచచధాిడె. ఆమన భళిభ తూతొద 

ఔనఫడెచనిథ . జనభుఱు తూ యఱుఖునఔు ళఙెి దయు. భసజుఱు తూ 

ఉదమకసంతికూ ళఙెిదయు. ఔనిఱ తోి చట ి  చడెభు. యయందయు 
ఔడెకొతు తూ యొదేఔు ళచిచధాియు. తూ ఔుభలయుఱు దయభు నండు 
ళచిచధాియు. తూ ఔుభలభెోఱు చంఔధతోఫడు ళచిచధాియు. తూళు 
చచి రకసయంతేళు. తూ ఖుండె కొట ి కొనచ ఉతృర పంఖున. శభుదర 
యసూతృసయభు తూ యైు తిరపఫడెన. జనభుఱ ఐఴవయూభు తూ యొదేఔు 
ళచిన. ంట ఱ శభూషభు తథాూన ఏబతౄసఱ ఱేత ంట ఱున తూ 

థేఴభు తొద యసూనహంచన. యసయందయు ఱేఫనండు ళఙెిదయు. 
ఫంగసయభున, ధదరళూభున తీలహకొతు ళఙెిదయు. బెషో యస 
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యతో తరభుఱన రఔటింఙెదయు. తూ కొయఔు కైథాయు గొరఱె భందఱతుిము 
ఔడెకొనన? ధఫాయోతే తృర ట ి లైళ తూ భిచయూఔు ఉయోఖభు 
ఱఖున. అయ ధా ఫయౌనఠభు తొద అంగీకసయభుఱఖున. ధా ఴఽంగసయ 

భంథ యభున ధేన ఴఽంగసభంిఙెదన.” 

భెండయ  బయవూయసణి ఔడా బెవమల ఖరంథంఱోధే ఉనిథ  – “అభైతమలన 
ఖూభిిన థేయోకూో  – థెథాతూముఱ ైన తృసయథయసషృఱలభస, యసమంకసఱభున 

తొయు అయత బెడాభిఱో థ ఖళఱ న. ణేభల థేఴతుయసశఱలభస, 
దనహపగొనియసభికూ తూలైళ ణెండు. తృసభితృత ళుచనియసభికూ ఎదయుగస 
ఆయౘయభు తీలహకొతు యండు. కడగ  బమభు ఙేతన దలహన కడగ  బమభు 
ఙేతన, ఎఔుి న టిఫడున ధనశసఱ బమభు ఙేతన, ఔర యముదధ  
బమభు ఙేతన యసయు తృసభితృత ళుచధాియు. రబుళు ధాకతఱలఖు 
ల ఱయచిిముధాిడె – ఔయౌయసయు ఎంచనట ా గస ఔ బేడాథ ఱోగసధే 
కైథాయు రపాళభంతము నయంచితృత ళున. కైథాభీముఱ ఫఱలఢెూఱ 

యఱుకసండాఱో రరఱహంచయసయు కొథ ే యసయఖుదయు.” 21:13-17. బెవమలఱోతు 

ఈ బయవూయసణుఱన ఆథ కసండభుఱోతు „తృసభసన కొండ నండు 
భిూయణంగస రకసయంచన‟ అధే ళచనం యఱుఖుఱో చదళండు.  

ఔయేల:  

 ఇయసుబీఱు తుభసునవూ తృసభసన తృసర ంతంఱో తుళలహంచి, అయఫుిఱ 

ూభీవఔుడెైన కైథాయుఔు జనుతుళవటం,  

 కైథాయు శంణానం యైుఔు థ ళూశంథేఴం ంఫడటం, 

 కైథాయు ణెఖఱు కొతుి ఴణాఫాే ఱుగస గసఢాంధకసయం ఔపఫడున ఉని 

బూతన ై, శయవఱోఔ శఽఱహి ఔయోన అంగీఔభించి, „ధా శో తి తుఱమలతుి‟ 

శో తించటం కొయఔు భుందఔు భసళటం భభిము ఆ తృసర ంతంన ై 
శఽవిఔయో నండు థ ళూయసణి అళతయణ జయఖటం, 
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 కైథాయుఱ కతభిో  అంణా నయంచటం,  

 భభిము (రళఔో భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ళఱశ తృత ళటం 

జభిగిన ఔ శంళతసయం ఱోఱే యఱుకసండెా , కైథాయు శంణానంఱోతు 

యోధ్ధ ఱు ఔతేో ఱ థావభస భభిము ళంగిన యఱుా ఱ థావభస 
ళద ంచఫడటం, 

తోదఱ ైనళతూి జభిగిన యసశోయసఱన ఖభతులేో , తృసభసనఱోతు రఴంశ 
తూముడె (షఫఔిఔు 3) రళఔో భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) 

తప, ఇంకెళవయౄ కసజాఱయు. తృసభసన తుభసునవూ తృసర ంతంఱో తుయసశ 
ఫేయపయచఔుని ఇయసుబీఱు (అఱ ైళిశసఱలం) శంతతికూ ఙెంథ న కైథాయు 
ళంఴంఱో రళఔో భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) జతుుంఙాయు. 
అజాఞ ధాంధకసయం బూతతు ఔనహపయేలహన కసఱంఱో, అయఫుిఱు థ ళూయసణితు 

అందఔుంథ  కైళఱం భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) థావభస భలతరఫే  

ఆమన థావభస శఽఱహి ఔయో తృసభసన నండు రకసయంఙాడె. భభిము 
(ఎఱాయేలఱల) శో తింఫడే థెైళఖఽషం (కసఫా) ఉనిథ  కైళఱం భకసిఱో 
భలతరఫే. కైథాయు ణెఖఱు థాతు ఫయౌనఠసతుి లవఔభింఙాయు. తన రజఱఙే 
రళఔో భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ళింలహంచఫడుధాయు భభిము 
భకసి నఖభసతుి ళథ యౌ ళఱశ తృత మలయు. ఆమన థాషంణో ఉండుధాయు. 
యఱఱో నండు ఫమటఔు దమఫడున ఔతేో న నండు భభిము 
ఎఔుిన టిఫడున యఱుా ఱ నండు తనహపంచఔుతు, ఆమన భకసి ళథ యౌధాయు. 
ళఱశ తృత బన శంళతసయం ఱోఱే, కైథాయు శంతతిఱోతు అయరసవశఱు, 
యఖరయౘభసధఔుఱు ఫదర్ ముదధంఱో ఆమనణో తఱఫడుధాయు. 
భకసియసశఱఔు భభిము రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఔు భధూ ఫదర్ 

ళదే తోటితోదటి ముదధం జభిగినథ . థీతుతు ఫదర్ ముదేం అంటాయు. 
అధేఔ భంథ  కైథాయు భుఱహరఔుఱు భభిము యసభి యఱుకసండరె ఱు ముదధంఱో 
ళద ంచఫడుధాయు. కైథాయు ళంయౕముఱ (కభెైఱముఱ) కతభిో  తేడుచి 
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న ట ి ఔుతు తృత బంథ . ఔయేల రళఔో భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) 

థావభస ఈ బయవూయసణుఱు ూయోమలూమతు అంగీఔభించఔతృత ణే, అయ ధేటికత 
ూభిోకసఱేదతు అంగీఔభించళఱలహ ళశో ంథ . బెవమల 60ళ అదాూమంఱో 
నేభొినఫడున “ధా శో తితుఱమం” కసఫాఖఽయౘతుి శచిశో నిథే గసతు 

కెైైశోళ యసూకలూతఱు పాయశో ని కెైైశోళ చర్ి న కసద. 7ళ ళచనంఱో 
నేభొినఫడున కైథాయు ణెఖఱు ఏధాడ కెైైశోళ చర్ి న శందభిశంచఱేద. 
భభొఔ యసశోళం ఏతటంటే తోతోం రంచంఱో ఎఱలంటి కెైైశోళ చర్ి 

రపాయసతుకూ ఱోనకసఔుండా అపేదూంగస తగియౌనథ  కైళఱం కైథాయు ఱ ా ఱు 
భభిము యసటి తుయసశఱు భలతరఫే.  

ఇంకస, థ వతీయోథేఴకసండభు 33ళ అదాూమంఱో థ యేఱ భంథ  
యవేూఱ ఖుభించి నేభొినఫడటంఱో ఙాఱల తృసర దానూత ఉనిథ . “బెషో యస 
లధాబ నండు ళఙెిన. ల బీయుఱో నండు యసభికూ ఉదబంఙెన. 
ఆమన తృసభసన కొండ నండు రకసయంఙెన. యేయేఱ భియదధ  
శభూషభుఱ భధూ నండు ఆమన ళఙెిన.” థ వతీయోథేఴకసండభు 
33:2. తొయు తృసభసన అయణూ తృసర ంతం ఖుభించిన తోతోం చభితర చదళండు – 

రళఔో భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) భకసిన జబంచిన 

శంగటన తనహపణే, థీతుతు తృత యౌన భభో శంగటన తొఔు ఔనఫడద. 
ఆమన భథీధా నండు 10,000 భంథ  శషచయుఱణో ళచిి, „ధా 
శో తితుఱమం (కసఫాఖఽషం)‟ ఱో భయఱ ున: రయేయంచిధాయు. ఆమన 

రంఙాతుకూ శపవిఫ ైన థ ళూరసశధాతుి ఇఙాియు. అథ  ఇతయ 

చటాి ఱతుింటితూ యదే  ఙేలహంథ . జీశస్ నేభొిని „ఆదయణఔయో – 

శతూశవయౄనహబెైన ఆతు‟ భభెళభో కసద, శవమంగస రళఔో భుషభుద్ 

(శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) తప. కెైైశోళ ధయురసశోంీ ఙెఫుతేనిట ా గస, అథ  
భియథాధ తు కసద. థీతుకూ ఆదాయం - యోయౘన 16:7ఱోతు జీశస్ 

ఱుఔుఱు: “అబణే ధేన తొణో శతూభు ఙెుప చధాిన, ధేన 
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యయాతృత ళుట ళఱన తొఔు రయోజనఔయభు; ధేన యలళన బెడఱ 

ఆదయణఔయో తొ యొదేఔు భసడె; ధేన యయళన బెడఱ ఆమనన తొ 

యొదేఔు ంుదన.” 

జీశస్ (ఈయస అఱ ైళిశసఱలం) యయళన తయుయసతధే ఆదయణఔయో ళయసో డతు 

భభిము జీశస్ ఈ ళచధాఱు యౌకూనుపడె ఆదయణఔయో, ఆమనణో తృసట  
ఱేడతు న ై థాఱు శపవింగస ణెఱుుతేధాిబ. జీశస్ యయళన తయుయసతధే 
భియథాధ తు ళయసో డధే వయతే థావభస భియథాధ తు భసఔఔు జీశస్ 

యలళఔతృత ళటం ఆటంఔభతు భనం ఊళించ ళఱలహ ళశో ంథ : అంణేగసఔ, 

జీశస్ యళభించిన థాతు రకసయం ఆదయణఔయో ఔ భలనళుడే గసతు ఆతు 
కసద. థీతుకూ ఆదాయం – యోయౘన 16:13 “ఆమన తనంతట ణాధే 
బేతము ఫో ద ంఔ, యేటితు యనధో యసటితు ఫో ద ంచి శంబయంఫో ళు 
శంఖతేఱన తొఔు ణెయౌమజైమున”. భియథాధ తు భభిము థేళుడె – 

ఇదేయౄ యేభైవభెైనళతు భభిము భియథాధ తు శవమంగస తన ఖుభింఙే 
ఱుఔుతేందతు భభిము తన థేళుడు నండు యనిథాతుతు ఔడా 
ఱుఔుతేందతు భనం ఊళింఙాఱల? జీశస్ ఱుఔుఱు శపవింగస 
„శఽఱహి ఔయో నండు భసఫో బే ఔ శంథేఴషయుడుతు‟ శచిశో ధాిబ. జీశస్ 

ఆమనన శతూశవయౄనహ అతు నేభొిధాియు భభిము కర్ఆన్ ఔడా 
భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఖుభించి ఇఱల నేభొినిథ , 
“యసశోయసతుకూ ఆమన (రళఔో) శణాూధేి తీశఔుతు ళఙాిడె. 
థెైళరళఔోఱందభితూ (శతూళంతేఱుగస) ధఽయఔభిశో ధాిడె.”  37:37

1
  

 
 

                                                 
1
. భుషభుద్ ఇన్ ద ఫ ైతల్ (Muhammed in the Bible), అఫుే ల్ అషద్ థాళూద్.  
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గోస ుల్ నుండి కొతుి తుదయశనాల్ు: 
ఆమన కసభసూఱ భభిము ఔయోయసూఱ శవపాయసతుి శచిశో , రళఔో 

భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఆఖభనం ఖుభించి ణెయౌనే అధేఔ 

ళచధాఱు కొతో తుఫంధనఱో ఉధాిబ: 

యోయౘన: “తూయళడళతు అడెఖుటఔు మూదఱు బెయౄవఱేభు నండు 
మలజఔుఱన ఱేయముఱన యోయౘన ధొదేఔు ంనహనుపడె అతడుచిిన 

యసక్షూతథే: అతడె ఎయుఖననఔ ుపకొధన; కతరశో న (అతేఱహఔుో డతు) 

కసనతు ుపకొధన. కసగస యసయు – భభి తూయళయళు, తూళు ఏయ్మలయస 
అతు అడెఖగస, అతడె కసనధన. తూళు ఆ రళఔోయస అతు అడెఖగస – 

కసనతు ఉతోయతఙెిన. కసఫటిి  యసయు – తూయళయళు? భభుు ంనహనయసభికూ 
ఫేభు ఉతోయతమూళఱ న ఖనఔ తుని ఖూభిి తూయేత 

ఙెుపకొనచధాిళతు అతతు నడుగిభి. అందఔతడె – రళఔోబెైన 

బెవమల ఙెనహపనట ి  ధేన రబుళు ణరో ళ శయలభు ఙేముడు అతు 

అయణూభుఱో ఎఱుగెతోి ఙెుప ఔతు ఴఫేభు అతు ఙెన పన. 
ంఫడునయసయు భిశముూఱఔు ఙెంథ నయసయు. యసయు – తూళు కతరశో యైనన 
ఏయ్మలయైనన ఆ రళఔోయైనన కసతుబెడఱ ఎందఔు ఫానహో శుతచి 

చధాిళతు అతతుతు అడెఖగస, యోయౘన – ధేన తూలాఱో ఫానహో శుతచి 

చధాిన గసతు ధా యనఔ ళచియసడె తొ భధూ ఉధాిడె; ” యోయౘన 
శయసయో 1:20-25 

ఆ రళఔో జీశస్ (ఈయస అఱ ైళిశసఱలం) కసద, కసతూ ఆమన భుషభుద్ 

(శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం). ఎందఔంటే యోయౘన, ఫో ద ంచడాతుి భభిము 
ఫానహో శుతళవడాతుి భభిము భసఫో బే రళఔో ఖుభంిచి బయవూయసణి 
ఙెపడాతుి జీశస్ జీయత కసఱంఱో ఔడా కొనయసగింఙాయు. 
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జీశస్: „న భిఴెలా టలస్ - Perqlytos‟ ఱేథా „తృసభసకెాట్ -  Paraclete‟ ఱేథా 
„తృసభసఔఱోన్ - Paracalon‟ అధే నేయుని భభిము (ఆమన శంథేఴ 

కసఱం) అంతభళవతు భసఫో బే రళఔో ఆఖభనం ఖుభించి  రళఔో జీశస్ 

భుందగసధే ఇఱల ణెయౌతృసయు: “ధేన తండురతు యేడెకొందన, తొ యొదే 

ఎఱాుపడె నండెటకెై ఆమన యేభొఔ ఆదయణఔయోన, అనగస 
శతూశవయౄనహమఖు ఆతున తొఔనఖరళించన.” యోయౘన శయసయో 

14:16  

„న భిఴెలా టలస్‟ అధే థాతుకూ అయథం „రలహదధఫ ైన‟, „కతభిోఖఱ‟ భభిము 
„రఴంలహంచదగిన‟. „అషుద్‟ అధే థాతుకూ అయథం ఔడా శభిగసగ  ఇథే. తన 

తయుయసత „అషుద్‟ అధే నేయుఖఱ రళఔో భసఫో తేధాిడతు రళఔో జీశస్ 

ఙెనహపన బయవూయసణి, ఇఱల కర్ఆన్ ఱో ధఽయఔభించఫడుంథ .  అఱలా హ్ ఇఱల 
రఔటింఙాడె: కర్ఆన్ (ఆమతే యొఔి పాయసనయసదం) “భయూమ్ 

ఔుభలయుడెైన ఈయస, „ఒ ఇయసర బీఱు శంతతియసభస! ధేన తొ యైు అఱలా హ్ 

తయపున ంఫడున రళఔోన. ధాఔు ూయవం ళచిిన ణౌభసతే ఖరంతాతుి 

ధఽళయుశో ధాిన. ధా తయుయసత భసఫో బే ఔ రళఔోన ఖుభించి 

యబయసయోన ఇశో ధాిన. అతతు నేయు అషుద్ అతు ఙెనహపనపటి శంఖతి 

(ఔడా శుభించదగినథే).‟ ” 61:6 
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విజఞా నుల్ ధృవీక్యణల్ు 
1. రవక్త  భుహభమద్ (సలా్ల్లా హృ అల్ ైహి వసలా్ం) తుయక్షరశ: ఆమనఔు 

చదళటం భభిము యసర మటం ణెయౌమద. అంణేగసఔ, ఆమన 

చట ి రఔిఱ ఉనియసయు ఔడా తుయక్షభసయూఱే. కసఫటిి  కర్ఆన్ 

యచించింథ  రళఔో భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) బేనతు 

ఎళవయౄ థాయస ఙేమఱేయు. అఱలా హ్ ఇఱల రఔటింఙాడె: “(ఒ రళకసో !) 

ఇంతఔు భుంద నళువ ఏ ఖరంతాతూి చథ యనయసడళు కసళు, ఏ 

ఖరంతాతూి తూ ఔుడుఙేణోో  యసర లహన యసడళూ కసళు. ఔయేల అథే ఖనఔ 

జభిగిళుంటే ఈ తతాూయసదఱు (తూ యవమంఱో) శంథేయౘతుకూ 
ఱోనబేూయసభై” కర్ఆన్ (ఆమతే యొఔి పాయసనయసదం) 29:48 

 

2. ఖుర్ఆన్ సవల్ు: యసళితూంఱో, ళఔోఽతవంఱో భభిము యసఔపటిభఱో 
ఆభిణేభిన అయఫుిఱన, తనన తృత యౌనట  ళంటి థాతుతు 

తీశఔుయభుతు కర్ఆన్ శయసఱు ఙేలహంథ . అబధా అయఫుిఱు అఱల 
ఙేమఱేఔ తృత మలయు. కర్ఆన్ భలధయూం, తుభసుణఔరభం భభిము 
ఱోణెైన అభసథ ఱు అయఫుిఱన ఆఴియూయచినథ . రళఔో భుషభుద్ 

(శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) యసభి రసఴవత భళిభగస తుయౌచితృత బంథ . 
రళఔో భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఇఱల యౌకసయు: “రళఔోఱ 

భళిభఱు యసభి యసభి కసఱభుఱకై భితతం అమలూబ. ధాఔు 
ఇళవఫడున భళిభ „కర్ఆన్‟. ఇథ  రసఴవతంగస తగియౌ ఉంట ంథ . 
కసఫటిి , (తీయుపథ ధాన) ధేన ఎఔుిళ భంథ  అనచయుఱన ఔయౌగి 
ఉంటానతు ఆయశో ధాిన.” ఫుకలభీ 4598. 

ఆమన రజఱు యసళితూంఱో, ళఔోఽతవంఱో రయణుఱు. భభిము 
ఉతోభఫ ైన ఔయతవంఱో యసయు రలహదధ ఱు. అబణే, కర్ఆన్ ళంటి 
థాతుతు యచించి తీశఔుయభుతు అఱలా హ్ యసభితు శయసఱు ఙేలహనుడె, 
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యసయు యచించి తీశఔుభసఱేఔ తృత మలయు. అుడె అఱలా హ్ యసభితు 

కర్ఆన్ ఱోతు ఔ అదాూమలతుకూ శభలనఫ ైన థాతుధైధా యచించి 

తీశఔుయభుతు శయసఱు ఙేమగస, యసయు థాతుతు ఔడా ూభిో  
ఙేమఱేఔతృత మలయు.  
 

అఱలా హ్ ఇఱల రఔటింఙాడె, (కర్ఆన్ ఆమతే యొఔి 

పాయసనయసదం) “భల థాశతున ై (భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం న ై) అళతభింజైలహన థాతు ఖుభించి ఔయేల తొయు శంథేషంఱో 
ఉంటే, అట ళంటి ఔ అదాూమలధైిధా తీశఔుయండు భభిము అఱలా హ్ 

తప తొ శయౘమఔుఱన అందభితూ నహఱుచకోండు, తొయు 
శతూళంతేఱే అబణే (ఇథ  ఙేలహ చండు)” 2:23 

 

కర్ఆన్ ళంటి థాతుతు యచించి భుందఔు తీశఔుయభుతు, శభశో 

భలనళజాతితు భభిము జధాితేఱన అఱలా హ్ ఫళియంఖంగస ఇఱల 
శయసఱు ఙేలహధాడె: (కర్ఆన్ ఆమతే యొఔి పాయసనయసదం) 
యసభికూ ఙెుప “ ఔయేల శభశో భలనళుఱ మలళతేో  జనిఱు 
ఔయౌలహ ఈ కర్ఆనఱలంటి ఖరంతాతుి ణేదఱచిధా – యసయు ండరఔభికూ 
ణోడాపట న అందజైశఔుధాి, ఇట ళంటి థాతుతు తీశఔు భసళటం 

యసభి ళఱా కసతు తు” 17:88.  

 

3. ధయమరచాయం: రజఱఔు ఇయసా ం ఖుభించి ఫో ద ంచడంఱో భభిము ఇయసా ం 

యైు నహఱళడంఱో రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఔు అధేఔ ఔయౖసి ఱు, 
ఇఫిందఱు ఎదభెైధా ఆమన థాతుతు కొనయసగింఙాయు. 
ధయురఙాయంఱో ఆమన రజఱ నండు తీళరఫ ైన ళూతిభైఔత ఎదభెైంథ . 
యసయు ఆమనన చండాతుకూ ఔుటర ఔడా ధాియు. అబధా ఆమన 

థాతుతు కొనయసగింఙాయు భభిము ఒయుప, శషనం ళళింఙాయు. ఔయేల 
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ఆమన ళంచఔుఱే అబణే, తన తృసర ణం ఖుభించి బమడేయసయు 
భభిము యూళయసనంగస ధయురఙాభసతుి ఆనహయేలేయసయు. 
 

రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఖుభించి డఫూా ా. మోంటొగ ఫ భీ యసట్ (w. 

Montgomery Watt) ఇఱల యౌకసయు: తన నతున ధయుయరసవయసఱ 

కొయఔు మలతనఱన ఎదభొినటాతుకూ లహదధం గసళడం, ఆమనన 
యఴవలహంచి, ఔ ధామఔుతుఱల చలహన యసభి యొఔి భషో నిత 

ధైతిఔ శవపాళం భభిము శత ర్ళయోన భభిము ఆమన యసద ంచిన 

అంతిభ యసపఱూం యొఔి ఓనితూం – ఇళతూి ఆమన యొఔి 

భ్యౌఔ తువిటణావతుి శభభిధశో ధాిబ. భుషభుద్ న 
ళంచఔుతుగస ఉళించటభధేథ , శభశూఱన అద ఔం ఙేశో ంథే తప, 

యసటితు భివిభించద. అంణేగసఔ తృసరసితూ థేరసఱఱో భుషభుద్ ణో 
తృత యౌలేో , చభితరఱోతు భయౘ ుయువేఱఱో ఎళవయౄ అంత చినిచు 
చడఫడఱేద / తఔుిళగస ఫ చికోఫడఱేద..కసఫటిి  భనం 

భుషభుద్ ఔు కైళఱం అతుయసయూఫ ైన తుజాబతీతు భభిము 
ఱక్షూయసధనఱో చితోయథ ధ తు ఔటిఫ టిడఫే కసఔుండా - ఔయేల భనం 

ఆమనన శభిగసగ  అయథం ఙేశకోయసఱంటే భభిము ఖతం నండు 
శంఔరతంచిన తుపఱన శభిథ దే  కోయసఱంటే – న ైకూ తుజభతునహంఙే 
ఫూటకసఱన నభుటాతుకూ ఫదఱు అంతిభ తుదయశధాఱన నభుటం 

ఙాఱల ఆళఴూఔఫ ైనదధే యవమలతుి భనం ఎంతభలతరం 

భయచితృత ఔడద. ఎందఔంటే థీతుతు (ఈ శణాూతుి) తృర ందటం ఙాఱల 
ఔవితయఫ ైనథ .   
 

4. తృర ంచిక్ ఆక్యషణల్క్ు ల్ోనుకక్తృో వటం: శషజంగస భలనళుడె 
అందఫ ైన జీయణాతుి భభిము అందఱోతు పోఖపాగసూఱన 
ఇవిడడటఫే కసఔుండా యసటి యైు తోఖుగ  చుణాడె ఔడా. 
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థీతు ఖుభించిన అఱలా హ్ రఔటన ఇఱల ఉనిథ : (కర్ఆన్ ఆమతే 
యొఔి పాయసనయసదం) “యసూమోషం ఔయౌగింఙే యసటిటా నేరభ 

భలనళుఱ కొయఔు ఆఔయషణీమం ఙేమఫడునథ  - అనగస లో ీఱు, 
ఔుభలయుఱు, ఔడఫ టిఫడున ఫంగసయం, యండు, అచియేలహన ఫేఱుజాతి 

ఖుభసర ఱు, యళుఱు, తృర ఱలఱు తోదఱ ైనయ. ఇళతూి తృసర ంచిఔ 

జీళనయసభగిర. కసతూ, భయయౌతృత ళఱలహన రరరవఠ ఫ ైన ఖభూయసథ నం అఱలా హ్ 

ళదేధే ఉనిథ .” 3:14 

 

తన శషజలహదధ  శవపాళం ళఱన భలనళుడె ఈ రంచంఱోతు 

అందఫ ైన యసటితు తృర ందటాతుకూ ఆతఽతగస ఉంటాడె. యసటితు తృర ంథే 
యదానంఱో రజఱ భధూ ణేడాఱు ఉండళచి - కొందయు ధాూమఫ ైన 

భలభసగ ఱధే అనశభిలేో , భభికొందయు ఐఴవభసూతుి, పోఖపాగసూఱన 
తృర ందటాతుకూ ధేభసఱు ఙేశో , థాభి తనహపతృత ళచి. ఇయసా తొమ 

ధయురఙాభసతుి ఆనహ యేమభతు రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంన 
అంగీఔభింజైమటాతుకూ కభెైఱముఱు అధేఔ యదాఱుగస 
రమతిింఙాయు. కభెైఱముఱ ధామఔుతుగస ఙేయసో భతు, అతూంత 

అందఫ ైన లో ీణో న యళ జభినహయసో భతు, తభఱో అతూంత ధనళంతేతుగస 
ఙేయసో భతు ఆమనఔు ఆఴజూతృసయు. ఆఔయషణీమఫ ైన ఈ రతితృసదనఱఔు 
ణరో లహుచిత ఆమన ఇఱల శపంథ ంఙాయు: “అఱలా హ్ యసక్షు! ఈ 

యవమలతుి (ఇయసా తొమ ధయురఙాభసతుి) ళదఱటాతుకూ ఔయేల యసయు 
ధా ఔుడుఙేతిఱో శయుూడుతు భభిము ధా ఎడభ ఙేతిఱో చందర డుతు 

న టిిధా – అఱలా హ్ థీతుతు శశపవిం ఙేలేళయఔు ఱేథా రజఱన థీతు 

యైు నహఱుశో  చంఫడే ళయఔు, ధేన థీతుతు ళథ యౌ న టిన.” (ఇఫ ి  

ళియౖసష మ్)     
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ఔయేల రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) మోశగసడెై నటాబణే, ఆమన 

తుశసంకోచంగస ఈ రతితృసదనయౌి తపఔ లవఔభించి ఉండేయసయు.  
 

దాభస్ కసభెొా ల్ (Thomas Carlyle) ఇఱల యౌకసయు: “యసయు 
ఆమనన రళఔో అతు నహయౌఙాయతు తొయంట ధాిభస? ఆమన యసభికూ 
ఎదయు ఫదయుగస ఎందఔు తుఱఫడుధాడె, ఎఱలంటి యషయసూఱు, 
భభసుఱు, ఔుతంణరా ఱఱో ఆమన ఎందఔు తృసఱచగ నఱేద. ఎందఔు 
తన శవంత దశో ఱఔు అతేఔుఱు యేశఔుంటృ ఔనఫడేయసయు, 
ఎందఔు తన ఫూటాన శవమంగస భయభుతేో  ఙేశఔుధేయసయు, 
ఎందఔు యసభిణో ధయుతృత భసటం ఙేలేయసయు, ఎందఔు యసభి భధూ శఱయౘ 

శంరథ ంుఱు జభినేయసయు. ఆమన ఎఱలంటి ళూకోో  యసయు తపఔుండా 
చలే ఉంటాయు, ఆమనన తొయు ఇవిం ళచిినట ా  నహఱళండు. 
యసభలనూ దశో ఱఱోతు ఈమనఔు చఫడున యదేమత, ఏ చఔరళభీో  
తన శషచయుఱ నండు తృర ంథ  ఉండఱేద. 23 శంళతసభసఱ ఔఠిధాతి 

ఔఠినఫ ైన అశఱు భీక్షఔు తగిన ళూకూోగస, అనభ యోధతుగస, 
ఆమతుి ధేన ఔనగొధాిన.”1

  

 

5. తురడంఫయత: ఔ భసజాూతుకూ శంఫంద ంచిన యవమలఱు భభిము 
శంద, థాతు భసజు ఇయౖసి తుకూ భభిము అతతు లేళఔు ఱోఫడు 
ఉంటాబ. భభి రళఔో భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఖుభించి 

అబణే, ఈ తృసర ంచిఔ జీయతం యఱోకసతుకూ థాభితీలే ఔ ణాణాియౌఔ, 

అరసఴవత యసథ నభధే యవమం ఆమనఔు శపవింగస ణెఱుశ. 
అఫుే ఱలా హ్ తనఔు ణెయౌనహన యవమలతుి ఇఫరా ళీమ్ తన్ అఱఖభహ్ 

ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు:“రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఖడుడ ణో ధేమఫడున 

ఔ ఙాన ై నడెభు యసఱిగస, యసటి ఖుయుో ఱు ఆమన ఴభీయం న ై 

                                                 
1
. ‘Heroes, Hero-Worship and Heroic in History’  
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డుధాబ. అథ  చలహ ధేన ఆమనణో ఇఱల అధాిన „ఒ అఱలా హ్ 

యొఔి రళకసో ! ధా తయాౌదండరె ఱన తొఔు అభపించదనగసఔ! ఈ 

ఙాన ై యుు తమలయు ఙేమటాతుకూ భలఔు అనభతితుళవండు. థాతు 

ళఱన తొయు థీతున ై డెఔునిుడె, అథ  తొ ఴభీభసతుకూ ఖుచికోద 
భభిము తొ ఴభీయం న ై ఖుయుో ఱు డళు‟. థాతుకూ రళఔో శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల ఫదయౌఙాియు, „ఈ తృసర ంచిఔ జీయతంఱో ధా 
ఉభలనం - ఔ ఖుయరు భౌతే ఔ ఙెట ి  కూరంద కొంతలేు యరసర ంతి 

గసయంచి, భయఱ తన రమలణాతుి కొనయసగించటం ళంటిథ ‟” (ఇఫ ి 

భలజా 4109)  

 

అధోిభలన్ తన్ ఫఱర్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఉఱేా కన: “తన ఆఔయౌ 

తీయుికోళటాతుకూ, చళఔఫాయు కయౄి భసఱు ఔడా ఔనగొనఱేతు లహథ తిఱో 
ధేన రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) న చయసన.” (భులహా ం 2977)  

 

అఫూ షృభెైయహ్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఉఱేా కన: “తన భయణం ళయఔు, 
ఏధాడ యశఱుఱలా హ్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) భూడె భోజుఱు 
ళయుశగస తన ఔడెుతుండా తితు ఉండఱేద.” (ఫుకలభీ 5059) 

 

ఇథ , అభైతమల థీవఔఱపం ఆమన ఆదీనంఱోతుకూ ళచిిధా గసతూ, 

కోియసభి ఙాయౌనంత పోజనం ఔడా తృర ందఱేనంత తుయసవయథయతవం 

కసయణంగస, ఆమన తన రజఱ కొయఔు అంతేఱేతు భంచితధాతుకూ 
భూఱభళటాతుి శపవిం ఙేశో నిథ . ఆమన పాయూ ఆబెయౖస 
(యథ మఱలా షృ అధాహ ) ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు: “ఔయసభి రళఔో (శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం) తన ఆముదాఱన ణాఔట ి గస న టిి , ఔ మూదతు ళదే 

నండు, తిభిగి ఇయసో నధే వయతేన ై కొంత ఆయౘభసతుి అుపగస కొనఔుి 
/ తీశఔుళఙాియు” (ఫుకలభీ 2088) 
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తన కోభిన థాతుి ఆమన తృర ందఱేఔతృత బేయసయతు ఎంతభలతరం కసద. 
ఎందఔంటే భలహి దఱో ఆమన ఎదయుగస గొప ధనభసయఱు ఖుటిగస 
యేమఫడు ఉండేయ. తుయునేదఱఱో భభిము అఔియఖఱయసభిఱో థాతు 
నంతటితూ ూభిోగస ంచిన టేిలే ళయఔు ఆమన తన ఔయుిని ఙోట  
నండు ఔథ ఱేయసయు కసద. ఆమన శషచయుఱఱో కొందయు ఙాఱల 
ధనళంతేఱు. ఆమనఔు లేళఱంథ ంచడంఱో భభిము తభ ళదే 

నని యసటిఱో నండు అతూంత యఱుయైన యసటితు ఆమనఔు 
శభభపించడంఱో యసయు తృత టీ డేయసయు. అబధా, ఆమన తనఔు 
ఫషృభతిగస ఇళవఫడున ఆ శందన అఱలా హ్ భలయగంఱో ఇయసా తొమ 

ధయురఙాయం కొయఔు కయుి న టేిలేయసయు. ఈ తృసర ంచిఔ ఐఴవభసూఱన 
రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) తూజంఙాయు. ఎందఔంటే ఆమన ఈ 

జీయతం యొఔి యసశోళం ఖుభించి ణెఱుశఔుధాియు. ఆమన 

ఱుఔుఱఱో: “యఱోఔంణో తృత యౌలేో   రంచం ఎఱలంటి దంటే, ఔ ళూకూో  
శభుదరంఱో తన యేరయౌతు భుంచటం ళంటిథ . యేరయౌణో తృసట  ళచిిన 

థాతుతు అతన చడాయౌ.” (భులహా ం 2858)  

 

రెవరెండు ఫో సవరి్ సమత్ (Reverend Bosworth Smith) ఇల్ల 
లికయు: “ఔయేల అతూంత శభుచితఫ ైన భీతిఱో భితృసయౌంచిన 

యసభెళభెైధా ఉధాియంటే, అథ  కైళఱం భుషభుద్ భలతరఫే. 
ఎందఔంటే యసయు శభభిధంచ ళఱలహన అళశయం ఱేఔుండా ఆమన 

అద కసభసఱతుింటితూ ఔయౌగి ఉండేయసయు. ఆ అద కసభసతుి అఱంఔభించటం 

కోశం ఆమన  టిించఔుధే యసయు కసద. తన యర ంత జీయతంఱోతు 

తుభసడంఫయతన ఆమన ఫమటి జీయతంఱో ఔడా కొనయసగింఙాయు.”1
   

 

                                                 
1
. భుషభుద్ అండ్ భుషభుదతుజం.  
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6. దధవయవణణ స్క్షయం: కొతుి శంగటనఱు జభిగైయ. యసటి యళయణ 

ఆమనఔు అళశయభబేూథ . ఆ యవమంఱో థ ళూశంథేఴం అళతభించ 
నంతళయఔు ఆమన థాతు ఖుభించి ఏతొ ఙేలేయసయు కసద. ఆ తుభీక్షణ 

కసఱంఱో (శంగటనఔు భభిము థ యసూళతయణఔు భధూ ఖడుచిన 

కసఱంఱో), ఆమన ఫాదాఔయఫ ైన భిలహథ తితు ఎదయుిధేయసయు 
భభిము తన థీనలహథ తితు చశఔుతు ఆంథయలన ఙెంథేయసయు. అఱలంటి 
ఔ శంగటన – ఇఫ్ి శంగటన, థేతుఱోధైణే రళఔో యొఔి పాయూ 
ఆబెయౖస (యథ మఱలా షృ అధాహ ) న ై థయరషం భభిము ళూతేఙాయు ఆభోణ 

మోఫడటం. థాథాు ధఱ భోజుఱ ళయఔు రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 

ళశఱాం) ఈ శంగటన ఖుభంిచి ళళీ అందకోఱేద. ఆ తుభీక్షణా 
కసఱంఱో, ఆబెయౖస (యథ మఱలా షృ అధాహ ) అభలమఔణావతుి థ యసూళతయణ 

యఱాడుఙేలే ళయఔు, ఆమన ఴతరే ళుఱు ఆమన ఖుభించి ళీనంగస 
భలటాా డాయు. ఔయేల రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ళంచఔుఱే 
అబణే, ఆభోనహంఫడున క్షణంఱోధే ఏథెైధా అశతూు థ యసూళతయణన 
భుంద న డెత ఆమన తపఔుండా ఈ శంగటనన భివిభించ 
ఔుతు ఉండేయసయు. ఆమన ఖుభించి అఱలా హ్ రఔటన ఇఱల ఉనిథ : 
(కర్ఆన్ ఆమతే యొఔి పాయసనయసదం) “ఆమన తన 

భధోయసంఛఱ రకసయం భలటాా డటభూ ఱేద.” 53:3 

 

7. తుగ్యవం: తనన తృర ఖడభతు రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఏధాడ 

రజఱన కోయఱేద. థీతుకూ యయుదధంగస, ఎళభెైధా ళూకూో  ఏ యధంగసధైధా 
తనన శో తిలేో , రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) అఱల ఙేమడాతుి 

ఇవిడేయసయు కసద. అనస్ (యథ మఱలా షృ అనహ ) ఇఱల ఉఱేా ఖంఙాయు: 
“శషచయుఱఔు అఱలా హ్ యొఔి రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఔంటే 
ఎఔుిళ నహరమఫ ైన యసభెళయౄ ఉండేయసయు కసద.” ఇంకస ఆమన ఇఱల 
యౌకసయు, “ఔయేల యసయు ఆమనన చలేో , ఱేచి తుఱఫడేయసయు కసద. 
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ఎందఔంటే అఱల ఙేమటభంటే ఆమనఔు అబవిభతు యసభికూ 
ణెఱుశ.” (తిభిుతీ 2754) 

రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఇఱల అధాియు, “కెైైశోళుఱు భభిమం 

ఔుభలయుడెైన జీశస్ న శో తించినట ా గస తొయు నని శో తించళదే . 

(శో తించటంఱో షదే ఱు తొయళదే ). తుజాతుకూ ధేన కైళఱం ఔ 

థాశడుతు భలతరఫే, కసఫటిి  ఇఱల అనండు: „అఫుే ఱలా హ్ (అఱలా హ్ 

యొఔి థాశడె) భభిము యశఱుఱలా హ్ (అఱలా హ్ యొఔి 

శంథేఴషయుడె)‟ ” ఫుకలభీ 3445 

యసఱహంఖిన్ ఇభివంగ్ (Washington Irving) ఇఱల యౌకసయు: “ఆమన 

ల ైతుఔ యజమలఱు ఎఱలంటి అషంపాయసతూి, ఱేథా యజమఖభసవతూి 

ఫేఱుకొఱపఱేద. యసటి యనఔ యసవయథరయోజధాఱుంటే అఱల జభిగి 
ఉండేథ . తియుఖుఱేతు అతూంత ఴకూోభంతేడు యసథ ధాతుకూ ఎథ గిన 

తయుయసత ఔడా ఆమన ఔవికసఱంఱో చనహన తుభసడంఫయ 

శవపాయసతుి భభిము ఆకసభసధేి కొనయసగింఙాయు. భసచఠీయకూ 
శంఫంద ంచి నంత ళయఔు, ఖథ ఱో రయేయంచినుడె ఎళభెైధా తనఔు 
రణేూఔఫ ైన గౌయయసతేభలధాయౌి చనహణే, యంటధే ఆమన అబవిత 

చనేయసయు.” 

8. కొతుి ఖుర్ఆన్ వచనాల్ు: శంగటనఱ ఱేఔ భిణాభలఱ కసయణంగస 
రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం)న భందయౌశో  కర్ఆన్ ఱో కొతుి 

ళచధాఱు అళతభించినయ. అబధా ఆమన ఆ ళచధాఱన రజఱ 

భుంద న టాి యు భభిము యసటితు రఙాయం ఙేయసయు. ఉథాయషణఔు: 
 

అ) అఱలా హ్ యొఔి రఔటన: “ఒ రళకసో ! అఱలా హ్ తూ కోశం 

ధయుశభుతం ఙేలహన థాతుతు నయవందఔు (తూ కొయఔు) 
తుఱేద ంచఔుధాిళు? (ఏతటి?) నళువ తూ పాయూఱ రశనితన 
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తృర ందగోయుతేధాియస? అఱలా హ్, క్షభలయౕఱుడె, దమలభముడె.” 

కర్ఆన్ (ఆమతే యొఔి పాయసనయసదం) 66:1 

కొందయు పాయూఱ అబూంతయం ళఱన ఔయసభి రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం) ఇఔ నండు తన ణేధ లేయంచనతు అధాియు. థాతున ై అఱలా హ్ 

ఆమనన భందయౌశో  న ైళచధాఱన అళతభింజైయసడె. ఎందఔంటే 
అఱలా హ్ ధయు శభుతం ఙేలహన థాతుతు ఆమన శవమంగస తనన ై 
తుఱేద ంచఔుధాియు.   

ఆ) అఱలా హ్ యొఔి రఔటన: “అఱలా హ్ తుని భతుించగసఔ (ఒ 

భుషభుద్)! తూ శభక్షంఱో శతూళంతేఱ ళభో ణేయౌ, అఫదధం 

ఙెనపేయసభెళభో ఔడా నళువ ణెఱుశకోఔుండాధే అశఱు నళువ యసభికూ 
అనభతి ఎందకూఙాిళు?” కర్ఆన్ (ఆమతే యొఔి 

పాయసనయసదం) 9:43 

ఇఔిడ ఔడా అఱలా హ్, తన రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం)న 
భందయౌంచటం జభిగింథ . ఎందఔంటే తఫూక్ ముదధంఱో తృసఱచగ న 
ఔుండా యనఔ ఉండు తృత బన ఔట యరసవశఱ యసఔుఱన, ఫూటఔు 
కసయణాఱన తుజాతుజాఱు ణేఱిఔుండాధే, ఆమన ుపఔుధాియు.  

ఇ) అఱలా హ్ యొఔి రఔటన: “భసజూంఱో ఫాగస యఔోతృసతంణో ఔడున 

ముదధం జయఖనంతళయఔ ముదధ  కెైథీఱన తన ళదే ఉంచకోళటం ఏ 

రళఔోఔ తఖద. తొయు తృసర ంచిఔ శందఱన కోయుఔుంట ధాియు. 
కసతు అఱలా హ్ (తొ కోశం) యఱోకసతుి కోయుఔుంట ధాిడె. అఱలా హ్ 

శభసవద ఔుూడె, యయేఔళంతేడె.” కర్ఆన్ (ఆమతే యొఔి 

పాయసనయసదం) 8:67 

ఇయసా తొమ ఫదధ ఴతరే ళుఱ ఔుతంణరా ఱన తువాఱం ఙేలహన అఱలా హ్ 

ఇయౖసి తుకూ యయుదధంగస ఆమన యసభిన ై షదే తొభి దమ చటం 
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భభిము యౌభలూతుి రదభశించటం. ఔఠిధాతి ఔఠినంగస యక్షుంచఔ 

తృత ళటంన ై అఱలా హ్ ఆమనన భందయౌంచటం ఖుభించిన ఈ ళచనం,  

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం షథీథఱఱో ఙాఱల శపవింగస 
యళభించఫడుంథ .  

ఈ) అఱలా హ్ యొఔి రఔటన: “(ఒ భుషభుద్!) అఱలా హ్ యసభి 
రసిణాో తృసతుి లవఔభించిధా ఱేథా యసభితు యక్షుంచిధా అందఱో తూ 

రఫేమం ఏతొఱేద. ఎందఔంటే తుఴిమంగస యసయు థౌయినూయుఱు.” 

కర్ఆన్ (ఆమతే యొఔి పాయసనయసదం) 3:128 

ఉ) అఱలా హ్ యొఔి రఔటన: “(రళఔో) నదయు చిటిా ంఙాడె, భుకం 

తిరుపఔుధాిడె – తన ళదేఔు ఔ అంధడె ళచిినంత భలణరా తుకై. 
(ఒ రళకసో ) తూకైం ణెఱుశ, ఫషృరస అతన తనన 
శంశిభించఔుంటాడేమో! ఱేథా ఉథేఴం యంటాడేమో! ఉథేఴం 

అతతుకూ రయోజనఔయం అళుతేంథేమో!” కర్ఆన్ (ఆమతే యొఔి 

పాయసనయసదం) 80:1-4 

అంధడెైన అఫుే ఱలా హ్ ఇఫ ి ఉఫ ు భఴో మ్, రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 

ళశఱాం) ళదేఔు ళఙాిడె. ఆ శభమంఱో రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం) ఔ కభెైఱ ధామఔుతుకూ ఱేథా కొందయు కభెైఱ ధామఔుఱఔు 
ఇయసా ం ఖుభించి ఫో ద శో ధాియు. అతతుతు చలహ రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 

ళశఱాం) భుకం చిటిా ంచఔుతు, భుకం తిరుపఔుధాియు. థీతున ై అఱలా హ్ 

రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం)న న ై ళచధాఱ థావభస భందయౌంఙాడె. 
ఔయేల రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ళంచఔుడే అబణే, ఇఱలంటి 
ళచధాఱు కర్ఆన్ ఱో ఔనఫడేయ కసళు. 

భుషభుద్ భయుడెక్ నహఔోల్ ఇఱల యసూకలూతుంఙాయు: ఔభోజు కభెైఱ 
ధామఔుఱఱోతు ఔ గొప ధామఔుతుణో రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
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ళశఱాం) భలటాా డెత, అతతుకూ ఇయసా ంఱోతు శణాూతుి ఖుభించి 

చభిిశో ండగస, ఔ అంధడె ఆమన ళదేఔు ళచిి, ఈభలన్ 

(యరసవశం) ఖుభించి ఔ రఴి అడుగసయు. తభ చయిఔు అంతభసమం 

ఔయౌగించినందఔు రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) అశషధాతుకూ ఱోధై, 
నదయు చిటిా ంచి, ఆ అంధడు నండు భుకం తిరుపఔుధాియు. ఔ 

ళూకూో  యొఔి ఫళియంఖ యౄుభైకఱు ఱేథా అతతు తృసర ంచిఔ యసథ బతు 

ఫటిి  అతతు ఖుభించి తుయణబంచకోఔడదతు ఈ శయహ్ ఱో ఆమనఔు 
ణెఱుఫడుంథ .1

  

9. దధవయవతయణ భహిభ: కర్ఆన్ ఱోతు అల్ భశద్ అదాూమంఱో 
ఆమన రళఔోతవం ణెయౌనే కచిితఫ ైన చియౘిఱఱోతు ఔ చిషిం 

ఖుభించి శచించఫడుధాబ. అఫూ ఱషబ్ ఔు (రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం యొఔి చిధాిని) నయఔయక్ష యద ంచఫడుందతు అఱలా హ్ 

రఔటింఙాడె. ఆమన ధయురఙాయ ణొయౌథ ధాఱఱో ఈ అదాూమం 

అళతభిం జైమఫడుంథ . ఔయేల రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) 

ళంచఔుడే అబణే, ఇఱలంటి తీయుపన భుందగసధే రఔటించి 

ఉండేయసయు కసద, ఎందఔంటే ఆమన చిధాిని తభసవతి థ ధాఱఱో 
ఇయసా ం లవఔభించ ళచిన ఔథా!  

డాక్టర్ గయరీ మిలా్ర్ (Dr. Gary Miller) ఇల్ల వయఖలయతుంచాయు: “... 

రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం)ఔు ఔ చిధాిని ఉండేయసయు. అతతు 

నేయు అఫూ ఱషబ్. ఇతన ఇయసా ంన ఎంతగస థేవఱహంచఔుధే యసడంటే, 
ఆమనన అళభలతుంచడాతుకూ రమతిిశో  అతన రళఔో న 
యంఫడుశో ండేయసడె. ఔయేల రళఔో (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఎళభెైధా 
కొతో ళూకూోణో భలటాా డె తేనిటాబణే, యసభి శంపావణ ూయోబేూళయఔు 

                                                 
1
. థ  గోా భిమస్ కర్ఆన్ నే.685.  
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అతడె తుభీక్షుంఙేయసడె. ఆ తయుయసత అతన ఆ కొతో ళూకూోతు 

శతొనహంచి, అతతుణో ఇఱల అధేయసడె „ఆమన తూఔు ఏభతు ఙెతృసపడె? 

ఆమన నఱుు అతు ఙెతణే, అథ  ణెఱుు అతు అయథం ఙేశకో. ఆమన 

ఖఱు అతు ఙెతణే, అథ  భసతిర అతు అయథం ఙేశకో‟. అతన 
భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం)  నండు ఏథెైణే యధేయసడయ , అతన 
థాతుకూ ళూతిభైఔంగస నభుఫయౌకైయసడె. ఏథేఫ ైధా, అఫూ ఱషబ్ 

చతుతృత ళటాతుకూ థేలళ భుంథే కర్ఆన్ ఱో అతతు ఖుభించి ఔ చిని 

అదాూమం అళతభించింథ . అతడె నయకసగిిఱోతుకూ తృత ణాడతు అథ  
శపవింగస రఔటించింథ . ఇంకో భలటఱో, అతన ఎనిటికత భులహా ంగస 
భలయడతు ధఽయఔభించి, అతడుకూ రసఴవతంగస నయఔయక్ష యద ంచింథ . ఈ 

థేలళఱో అఫూ ఱషబ్ ఙేమళఱలహందఱలా , „ధేన ఎనిటికత భలయన, 
అంటే ధేన ఏధాటికత భులహా ంగస భలయన భభిము నయకసగిిఱో 
రయేయయసో నధే థ ళూయసణి రఔటన భుషభుద్ న ై అళతభించినట ా  ధేన 
యధాిన. శభై, ధేతుుపడె భులహా ంగస భలభసఱతు కోయుఔుంట ధాిన. 
థీతుతు తొభైయధంగస ఇవిడణాయు? తొ థ యసూళతయణ ఖుభించి 

ఇుపడె తొ అతేతృసర మం ఏతటి?‟. కసతూ అతడె ఎనిడ అఱల 
ఙేమఱేద. అబణే, అతడె అఱల ఙేయసో డతు ఇతయుఱు అతతు నండు 
ఆయంఙాయు. ఎందఔంటే అతడె ఎఱాుపడ ఇయసా ం శంథేరసఱఔు 
యయుదధంగస రళభిోంఙేయసడె. అశఱు యసభసంరసతుి యళభిశో , 

భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఇఱల అధాియు: “తూళు నని 

అశళిూంచఔుధాిళు భభిము నని అంతం ఙేమలఱనకోళటం 

ఱేథా? అఱలగెైణే, ఈ థాఱన ఱుఔు, ధేన అంతఫ ైతృత ణాన. భస, 
భుందఔు భస, యటితు ఱుఔు!” కసతూ, అఫూ ఱఫహ్ ఎనిడ యసటితు 

ఱఔఱేద. థేలైళ ఖడుఙాబ! అతుి శంళతసభసఱఱో అతడె 
ఏధాడ ఇయసా ం లవఔభించఱేద ఱేథా ఇయసా ం న ై ఫ తఔ దయ యణి 
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అళఱంతంచఱేద. ఔయేల ఆమన (భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 

ళశఱాం) తుజంగస అఱలా హ్ యొఔి రళఔో కసఔతృత బనటాబణే; అఫూ 

ఱషబ్, తన ఖుభించి అళతభించిన కర్ఆన్ థ ళూయసణితు తుజం 

ఙేయసో డతు అంత కచిితంగస భుషభుద్ థేలళఔు భుంథే ఎఱల 
ణెఱుశకోఖయౌగసయు? థీతుకూ ఱతేంఙే కై ఔ శభలదానం ఏతటంటే – 

ఆమన తుజంగస అఱలా హ్ యొఔి రళఔోబే; అంతటి రభలదఔయఫ ైన 

తియుఖుఱేతు శయసఱున భుందంచటాతుి ఫటిి , ఆమన ళదే 

థ ళూయసణి అళతయణ ఉండుందధే యసశోయసతుి ఎళభెైధా శభై ూభిోగస 
నతుతీయళఱలహంథే.1

    

 

10. అహమద్ - భుహభమద్: కర్ఆన్ ఱోతు ఔ ళచనంఱో రళఔో 

(శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) „భుషభుద్‟ అధే నేయుణో గసఔుండా 
„అషుద్‟ అధే నేయు నేభొినఫడుధాయు. అఱలా హ్ రఔటన: “భయూమ్ 

ఔుభలయుడెైన ఈయస, „ఒ ఇయసర బీఱు శంతతియసభస! ధేన తొ యైు 
అఱలా హ్ తయపున ంఫడున రళఔోన. ధాఔు ూయవం ళచిిన 

ణౌభసతే ఖరంతాతుి ధఽళయుశో ధాిన. ధా తయుయసత భసఫో బే ఔ 

రళఔోన ఖుభించి యబయసయోన ఇశో ధాిన. అతతు నేయు అషుద్ అతు 

ఙెనహపనపటి శంఖతి (ఔడా శుభించదగినథే).‟ ” (కర్ఆన్ ఆమతే 
యొఔి పాయసనయసదం) 61:6 

ఔయేల ఆమధే ఖనఔ ళంచఔుడెైనటాబణే, కర్ఆన్ ఱో „అషుద్‟ 

అధే నేయున నేభొిధేయసయు కసద ఎందఔంటే తన రజఱఱో ఆమన 

„భుషభుద్‟ అధే నేయుణో నహఱళఫడేయసయు. ఇథ  గోల పఱుఱో ఆమన 

ఖుభించి నేభొినఫడున బయవూయసణుఱన శచిశో నిథ . 

                                                 
1
. థ  అఫేజంగ్ కర్ఆన్  
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11. ఇస్ా ం వయత : ఇయసా తొమ ధయుం ఈధాటికత తగియౌ ఉంథ . రంచం 

నఱుభూఱఔ యసూనహశో నిథ : ఇయసా తొమ ధయురఙాయఔుఱఔు 
ఙాయౌనతుి ఆభిధఔ ళనయుఱ శయౘమం ఱేనపటికత భభిము ఇయసా ం 

ధయుం యసూనహంచఔుండా తుభోద ంఙాఱతు, ఇయసా ం యొఔి ఴతరే ళుఱు తభ 

రసమఴఔుో ఱల రమతిిశో నిపటికత, యేఱ కొథీే  రజఱు ఇయసా ం 

ధభసుతుి లవఔభిశో ధాియు భభిము ఇతయ ధభసుఱన ై ఇయసా ం ధభసుతుకూ 
తృసర దానూతతుశో ధాియు. అఱలా హ్ రఔటన: “ఫేఫే ఈ కర్ఆన్ న 
అళతభింజైరసభు. భభి ఫేఫే థీతుతు యక్షుయసో భు.” (కర్ఆన్ 

ఆమతే యొఔి పాయసనయసదం) 15:9 

 

థాభస్ కరెలా ల్ ఇల్ల వయఖలయతుంచాయు: “ఔ అశతూయసథ  ధభసుతుి 

ఔతున టాి డా? ఎందఔు, ఔ అశతూయసథ  ఇట ఔఱణో ఔ ఇంటిధే 
ఔటిఱేడే! శనిం యొఔి ఱక్షణాఱు, భటిితు కసఱిడం భభిము ఆ 

తుఱో అళశయభబేూ ఇతయ యవమలఱ ఖుభించి ఔయేల అతతుకూ 
ణెయ్ఔ తృత ణే భభిము తుజంగస యసటి దధతేఱన అనశభించఔతృత ణే, 
అతన తుభిుంఙేథ  ఇఱుా  కసద – ఔ ఙెతోఔుప తప. నట ఎనప ై 
తఱమనా భంథ తు ఙేయుిఔుతు, అథ  12 ఴణాఫాే ఱ తృసట  తుఱఫడద 
– అథ  తినిగస డుతృత తేంథ . భలనళుడె శవమంగస రఔఽతి 

తుమభలఱఔు ఫదధ డెై ఉండళఱ న. తుజంగస రఔఽతిణో ఔయౌలహ ఫ యౌలహ 
ఉండళఱ న. యవమలఱఱోతు తుజం ఱేథా రఔఽతి అతతుకూ 
శభలదానతశో ంథ , కసద, అశసఱు కసద! ఔఽతిరభఫ ైనయ 

ఔఽతిరభఫ ైనయే .. ఆహ్. ధేన! కసగిాయోయతి ో , అధేఔ కసగిాయోయతి ో ఱు, 
రలహదధ  రంచ ధామఔుఱు, తభ ఫూటఔు భియౖసిభసఱణో 
ళభిధఱుా ణాయు – ఔ భోజున. అథ  నకూయ్ ఫాూంఔు ధోట  ళంటిథ ; యసభి 
అనయహఫ ైన ఙేతేఱ థావభస అయ భుందఔు ంఫడెతేధాిబ: 

ఇతయుఱు, థాతు కొయఔు చయుఔుగస తమలయు కసయసయౌ. రఔఽతి అగిి 
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జావఱగస ఫరదధఱళుతేంథ ;  రంచి యాయసఱు భభిము అఱలంటి ఇతయ 

ఉదూభలఱు - నకూయ్ ధోట ా  నకూయ్యేనతు బమంఔయఫ ైన తృసర భలణిఔతణో 
థాయస ఙేశో ధాిబ. కసతూ, రణూేఔఫ ైన ఆ భయౘుయువేడుఱో, 
ఆమనఱో యరరవంగస తుజం తప భభైతొ ఱేదధే అుయౄఫ ైన 

యసశోయసతుి ధొకూి ఙెపటాతుకూ ధేన యసషలహశో ధాిన.  అథ  
ఆమనఱోతు తృసర థతఔ ుధాథ  అతు ధాఔతునహశో ంథ  భభిము 
అతుింటిఱో ఆమనన ై అఫదధం ఆభోనహంచఫడేథ  ఇథే.1

” 

ఖరంథయౄంఱో భభిము తయతభసఱ రజఱ జాఞ కసఱఱో (ఔంఠశథం 

థావభస) అఱలా హ్ కర్ఆన్ న శయక్షుతం ఙేలహధాడె. ఆ తయుయసత 

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఔడా కర్ఆన్ న బదరయచిధాయు. 
తుఴిమంగస కర్ఆన్ న జాఞ ఔం ఙేమటం (ఔంఠశథం ఙేమటం) 

భభిము థాతుతు ఠించటం, థాతుతు ధేయుికోళటం భభిము 
ఫో ద ంచటం తోదఱ ైనయ భులహా ంఱు ఙాఱల ఆశకూోగస ఙేలే 
నఱఱోతుయ. ఎందఔంటే రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల 
అధాియు, „ఎళభెైణే కర్ఆన్ ధేయుిఔుంటాభో భభిమ థాతుతు 

ఫో ద యసో భో, యసభై తొఱో ఉతోభుఱు‟ ఫుకలభీ 4639 

కర్ఆన్ ఱో భలయుపఱు ఙేయుపఱు ఙేమలఱతు, కొతుి ళచధాఱన 
ఔఱతృసఱతు భభిము కొతుింటితు తీలహయేమలఱతు అధేఔ భంథ  
రమతిింఙాయు. కసతూ, యసభైధాడ కర్ఆన్ న అఱల ఔఱుఱహతం 

ఙేమటంఱో శపఱం కసఱేఔతృత మలయు. ఎందఔంటే యసభి తూచ 

రమణాిఱు యంటధే ఖుభిోంచఫడుధాబ.  

ఇయసా ం ధయుం యొఔి భెండయ  భూఱలదాయం, యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం యొఔి శనితేఱు. నభుఔశో ఱ ైన శజినఱ తీళరఫ ైన 

                                                 
1
. ‘Heros, Hero-Worship and the Heroic in History’  
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భభిము ఔవితయఫ ైన రమణాిఱ ళఱన అయ జాఖరతోగస బదరయచ 
ఫడుధాబ. యటితు జభ ఙేమడంఱో భభిము తృసర భలణిఔఫ ైన యసటితు 

ఫఱళీనఫ ైన యసటి నండు యేయు ఙేలే భిరోధనఱఱో, ఔయౌపంచఫడున 

ఉఱేా కనఱఱోతు అశణాూతుి శభెైన ఆదాభసఱణో ఋజుళు ఙేమటంఱో 
యసయు తభ జీయణాఱన దాయతృత యసయు. ఎళభెైధా షథీథ యజాఞ నరసశోంీన ై 
యసర మఫడున ఖరంతాఱన భియౕయౌలేో , తృసర భలణిఔంగస ళభీగ ఔభించఫడున 

ఉఱేా కనఱు తుజాతుకూ శణాూశణాూఱన ధఽయఔభింఙే అధేఔ తృసర భలణిఔ 

ఔఠిన భీక్షఱఱో ధగిగనయేనధే యసశోయసతుి ఖరళియసో యు.  

మ ైకెల్ హాయుట  (Michael Hart)
1
 ఇల్ల అనాియు: “రంచ ధభసుఱ 

ఱోతు ఔ గొప ధభసుతుి2
 భుషభుద్ యసథ నహంఙాయు భభిము 

రఔటింఙాయు. భభిము తీళరఫ ైన రపాళయౕఱ భసజకతమ ధామఔుతుగస 
ఎథ గసయు. ఆమన భయణించి 13 ఴణాఫాే ఱు ఖడుచిధా, ధేటికత ఆమన 

రపాళం ఙాఱల ఴకూోళంతంగస భభిము నఱుభూఱఱఔ యసూనహంఙేథ గస 
తుయౄనహంచ ఫడెతేనిథ .”      

12. ఆమన సదాి ంతాల్ తృర భలణణక్త భరిము మదాయిత – రతికల్లతుకీ 
భరిము రతితృర ంతాతుకీ వుబక్యమ ైనదధ భరిము సభుచితమ ైనదధ: 

ఇయసా ంన అనశభిలేో  ఔయౌగై పయౌణాఱు ఙాఱల శపవిఫ ైనయ భభిము 
రలహదధఫ ైనయ. ఇయసా ం ధభసుతుి ఏకెైఔ రబుయైన అఱలా హ్ బే 
అళతభిం జైయసడధే యసశోయసతుకూ ఇథ  ఔ యసక్షూం. ఇథ  అధేఔ భంథ  

                                                 
1
. ‘The 100’ A ranking of the most influential persons in history.  

2
. ఇయసా ం ధయుం అఱలా హ్ నండు అళతభింజైమఫడున ఔ థ ళూశంథేఴభతు భభిము 
భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఏథైెణే తనన ై అళతభింజైమఫడుంథయ , 
కైళఱం థాతుతు భలతరఫే రఙాయం ఙేయసయతు భభిము అథ  ఆమనఔు అపజెపఫడున 
ఔ యతర ఫాధూత అతు ఫేభు యఴవలహయసో భు.    
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రళఔోఱ భభిము శంథేఴషయుఱ యవమంఱో యసధూఫ ైనుడె, రళఔో 

భుషభుద్ (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం) ఔు ఎందఔు యసధూం కసద? 

ఔయేల ఈ రఴిఔు „థీతుతు తుభోద ంఙేథేథీ ఱేద‟ అధేథ  జయసఫ ైణే, 
భనం „ఆమన రళఔోణావతుి ఎందఔు తియశిభిశో ధాియు భభిము 
ఆమన ఔంటే భుంద ళచిిన రళఔోఱ రళఔోణావతుి ఎందఔు 
ధఽయఔభిశో ధాియు?‟  

 

13. స్భలజిక్ వయవసి: జీయతంఱోతు ఆభసధనఱు, యసూతృసయ ఱలయసథేయఱు, 
యయసషం భభిము యడాఔుఱు ళంటి యసభలజఔ ళూళయౘభసఱు, 
ఫళియంఖ భభిము యషశూ రళయోనఱు, భసజకతమలఱు తోదఱ ైన రతి 

యవమలతుకూ శంఫంద ంచిన ధయురసశధాతుి శచింఙే ఇయసా తొమ 

చటాి తుి తృత యౌన చటాి యౌి తమలయు ఙేమటం ఏ భలనళుడుకత యసధూం 

కసద: 20 శంళతసభసఱఱో ఔ న దే ధాఖభిఔత యౄుథ దే కోళటాతుకూ 
ఆదాయఫ ైన యటతుింటితూ ఔ తుయక్షభసయ ఎఱల తీశఔుభసఖఱడె? ఇథ  
ఔ శపవిఫ ైన తుదయశనం భభిము ఆమన రళఔోణావతుకూ చిషిం. 

 

14. తన వమసుస 40 ఏళళక్ు చేయుక్ునే వయక్ు, రవక్త  (శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం) రజల్ను ఇస్ా ం వ ైు ల్వటం తృర యంభించల్ేదు: ఆమన 

మళవనం ఖడుచితృత బంథ . యసభలనూంగస ఈ ళమశసఱో ఎళభెైధా 
యరసర ంతి తీశకోయసఱతు చయసో యు. తభ శభమంఱో అద ఔ పాగసతుి 

తీభిఔగస ఖడతృసఱతు చయసో యు. కసతూ, ఈ ళమశసఱో ఆమనఔు 
రళఔోతవు ఫాధూత ఇళవఫడుంథ  భభిము ఇయసా తొమ రఙాయం 

అపజెపఫడుంథ . 
 

థాభస్ కయాయల్ ఇల్ల అనాియు: “ఇథ  ళంచఔుఱ లహథాధ ంణాఱఔు 
ూభిో  ళూతిభైఔంగస తృత తేంథ . తన ళమశస యేడు అంతభబేూ ళయఔు 
ఆమన ూభిోగస తుభోే వఫ ైన, రరసంతఫ ైన భభిము యసభలనూఫ ైన  
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జీయణాతుి ఖడుతృసయు. ఆకసఴం నండు అళతభింజైమఫడున ఏ ధయుం  

ఖుభింఙెైధా రఔటించటాతుకూ భుంద ఆమన ళమశస 40 ఏలళఔు 
ఙేయుఔుంథ . ఆమన యొఔి తుజఫ ైన భభిము ఇతయుఱు ఔయౌపంచిన 

అతుి యకసఱ డుదడెఔుఱు - 50 ఏలళ ళమశసఱో, పాయూ కథీజా 
యథ మఱలా షృ అధాహ  చతుతృత బన తభసవత నండే తోదఱమలూబ. ూభిో  
తుజాబతీణో ఔడున జీయణాతుి ఖడటఫే ఆమన భుకూఱక్షూంగస 
ఔనఫడెతేనిథ . ఆమనన ఎభిగిన ఆమన ఇయుఖు తృర యుఖు రజఱ 

భంచి అతేతృసర మలఱే ఆమన యొఔి కతభిో  రతివఠ ఱుగస ఙాఱు. ళమశ 
న ైఫడనంత ళయఔు, తీక్షణఫ ైన తన మళవన యేడు చఱలా భితృత నంత 

ళయఔు, ఆమనకూళవటాతుకూ ఈ రంచం ళదే అరసంతి భలతరఫే 
తఖఱనంతళయఔు, ఆమన తన ఱక్షూయసధన థ ఴఱో నడఔ తోదఱు 
న టిధేఱేద. ఖడుచిన జీయతు శఖుణాఱు భభిము భంచినేయు 
ఆమనన శభభిధంచఱేఔ / ఆమన తుఱఫ ట ి కోఔుండా, ఇఔ తన 
అనబయంచఱేతు శకశంణోయౖసఱన తృర ందజూలే దమతూమ ంటభి 
ఔుయైదూడుగస / గసయడాఱభలభిగస ఆమనన తుఱఫ టిి నథ ! ధా 
యవమలతుకూ ళలేో , ఏథేఫ ైధా, అందఱో ధాకైభలతరం యరసవశం ఱేద.1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
. ‘Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History’  
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ల్ల ఇల్లహ ఇలా్ల్లా హ్ – భుహభమదుయరసూల్ుల్లా హ్   

 
ఔి అఱలా హ్ ఔు తప, ఆభసద ంఫడే షఔుి భభెళవభికత ఱేద 

భభిము  
భుషభుద్ - అఱలా హ్ యొఔి శంథేఴషయుడె  

 

అన ేస్క్షయరక్టన తురేదశంచే దేమిటి ? 

 
 

1. అఱలా హ్ యొఔి శంథేఴషయుడుతు యఴవలహంచట భభిము ఆమన 

శభశో భలనళజాతి కొయఔు ంఫడుధాయతు దఽఢంగస నభుుట; 

కసఫటిి  ఇయసా ం శంథేఴం కైళఱం కొంత భంథ  రజఱకై భితతం కసద 
భభిము కొంత కసఱలతుకై భితతం కసద. థీతు ఖుభించి అఱలా హ్ 
యొఔి రఔటన ఇఱల ఉంథ  (కర్ఆన్ ఆమతేఱ పాయసనయసదం): 

శభశో ఱోఔయసశఱన ళెచిభింఙేయసతుగస ఉండటాతుకూ గసన తన 
థాశతున ై గీట భసబ (కర్ఆన్) న అళతభింజైలహన అఱలా హ్, 
గొప యబఔయుడె. 25:1  

2. థీన్ (ధయుం) యవమంఱో రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఎఱలంటి 
తృర యతృసటృ ఙేమయతు యఴవలహంచట: థీతు ఖుభించి అఱలా హ్ రఔటన 
ఇఱల ఉంథ  (కర్ఆన్ ఆమతేఱ పాయసనయసదం): 

అతన తన ఇవి రకసయం భలటాా డటభు ఱేద. అథ  అతతు ళదేఔు 
ంఫడే థెైళయసణి (ళళీ) తప భభైతొ కసద.53:3-4 
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తృసర ంచిఔ ళూళయౘభసఱ యవమంఱో రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం 
ఔడా భలనళుఱే భభిము ఆమన యసటి ఖుభంిచిన శభెైన 
అళగసషన కొయఔు రమతిింఙేయసభై అతు ణెఱుశకోయసయౌ. 

ఔయసభి తీయుపతుశో , రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల అధాియు: 
“తొయు తొ అతేయోగసఱన ధా భుంద న డణాయు – తొఱో కొందయు 
తొ రతూయుథ ఱ ఔంటే ఎఔుిళగస యసకసితేయూం ఔయౌగి ఉండు, నహపంఙే 
యధంగస తొ యసదన ఖయౌగై ధేయౄప, ఙాఔచఔూభూ ఔయౌగి ఉండళచి. 
థాతు రపాయసతుకూ అంటే ఆ తుజభతునహంఙే ఆ మోశూభితఫ ైన 
యసకసితేయూ రపాయసతుకూ ఱోధై, ఔయేల ధేన ఔభిళవళఱలహన 
షఔుిన యసభికూళవఔుండా యేభై యసతుకూలేో , ధేన యసభికూశో నిథ  
నయకసగిి పాగసతుి భలతరఫే అధేథ  ఖుయుో ంచఔుతు, అతన థాతుతు 
తీశకోఔడద.” ఫుకలభీ భభిము భులహా ం. 

భభోఙోట రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల అధాియు: “ధేన ఔడా 
భలనళుడుధే. ఇయు క్షాఱ యసయు తభ శభశూన 
భివిభించకోళటాతుకూ ధా ళదేఔు ళయసో యు. తొఱో కొందయు తభ 
యసదనన తభ రతూభిథ ఔంటే ఎఔుిళ యసగసధ టిణో ధాఔు 
యతుయంచళచి – థాతు ళఱన ధేన అతతు యసదధే శభెైనదతు 
పాయంచి, అతతు క్షాన తీయుపతుఙేి అళకసఴభుంథ . కసఫటిి  ఔయేల 
ధేన తృర యతృసట న ఔ భులహా ం షఔుిన, యేభై అతతుకూ 
ఇచిినటాబణే, అుడె అతతుకూ ఇళవఫడెతేనిథ   కైళఱం 
నయకసగిి పాఖం భలతరఫే (అతు అతన ఖుయుో ంచకోయసయౌ). కసఫటిి , 
థాతుతు (ఆ అగిి తు) లవఔభింఙాఱతు ఎంచకోళటభల ఱేథా 
ునయుణాథ న థ ధాతుకూ భుంథే, (తన యసగసధ టి రపాళం ళఱన 
తృర యతృసట గస ఇళవఫడున ఇతయుఱ షఔుిన) ళదఱు కోళటభల 
అధేథ  తుయణబంచకోయసయౌ.” ఫుకలభీ భభిము భులహా ం. 
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3. రళఔో భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం  తోతోం భలనళజాతి కొయఔు 
ఔయుణాభూభిోగస, దమలభముడుగస ంఫడుధాయతు యఴవలహంచట: థీతు 
ఖుభించి అఱలా హ్ యొఔి రఔటన ఇఱల ఉంథ  (కర్ఆన్ ఆమతేఱ 
పాయసనయసదం): 

“(ఒ భుషభుద్!) ఫేభు తుని శభశో ఱోకసఱ కోశం కసయుణూంగస 
ఙేలహ ంతృసభు” 21:107 

భలనళజాతి కొయఔు రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం „ఔ ఔయుణ‟ అతు 
ఙెపటంఱో అఱలా హ్ తుఴిమంగస శతూఫే యౌకూధాడె – అఱలా హ్ 
ఔంటే శతూళంతేఱు ఇంకెళవయు కసఖఱయు? శఽఱహి  ఆభసధనఱ నండు 
ఆమన భలనళుడుతు తుభోద శో , శయవఱోఔ శఽఱహి ఔయో ఆభసధన 
యైునఔు భలయగదయశఔతవం ఙేయసయు. థౌయినూం భభిము అధాూమంణో 
ఔడున (అశతూ భభిము ఔయౌపత) ధభసుఱ నండు ఆమన 
భలనళుడుతు ధాూమం భభిము శవచఛతణో ఔడున ఇయసా ం ధయుం 
యైునఔు, యసవయథూభిత తృసర ంచిఔ జీయతం నండు ఆమన 
భలనళుడుతు యఱోఔం కొయఔు ఴరతంఙే తుయసవయథ జీయతం యైునఔు 
థాభి చనహధాయు.  

 

4. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం అతూంత గౌయళతూముఱ ైన రళఔో 
భభిము శంథేఴషయుడతు, అంతిభ రళఔో భభిము శంథేఴషయుడతు 
దఽఢంగస యఴవలహంచట: థీతు ఖుభించి అఱలా హ్ రఔటన ఇఱల ఉంథ  
(కర్ఆన్ ఆమతేఱ పాయసనయసదం): 

“(రజఱలభస!) భుషభుద్ తొ ుయువేఱఱో ఎళభికత తండుర కసడె. 
అబణే ఆమన అఱలా హ్ యొఔి శంథేఴషయుడె. రళఔోఱ 
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యంయన భిశభలోం ఙేలే (చిటిచిళభి) యసడె. అఱలా హ్ రతిథీ 
ణెయౌలహనయసడె.” 33:40 

రళఔో భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల అధాియు: “తగియౌన 
రళఔోఱందభిన ై ధాఔు ఆయు యవమలఱఱో (రణేూఔ) అనఖరషం 
రయసథ ంచఫడుంథ : ధాఔు జయసతొ అల్ ఔయౌమ్1 రయసథ ంచఫడుంథ , 
ఴతరే షఽదమలఱఱో బమం ఙొనహపంచఫడుంథ , ముదధశంతోి ధా 
కొయఔు ధయుశభుతం ఙేమఫడుంథ , బూభండఱం తోతోం ఆభసదధా 
శథఱంగస (నభలజు ఙేమఖయౌగై శథఱంగస) ఙేమఫడుంథ , యథ ధ  అబేూ 
భలధూభభుఱు ణెఱుఫడుధాబ, ధేన తోతోం భలనళజాతి కొయఔు 
ంఫడుధాన భభిము ధేన అంతిభ రళఔోన.” భులహా ం భభిము 
అతోిభిుతీ. 

 

5. థీధ ఇయసా ం (ఇయసా తొమ ధభసుతుి) రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం 
భనఔు అందజైయసయతు దఽఢంగస యఴవలహంచడం: అథ  అతుి కోణాఱ 
నండు శంూయణఫ ైనథ . ఎళభెైధా థాతుకూ ఏథెైధా ఙేయిడం గసతూ ఱేథా 
థాతు నండు ఏథెైధా ణొఱగించడం గసతూ ఙేమఱేయు. అఱలా హ్ యొఔి 
రఔటన ఇఱల ఉంథ  (కర్ఆన్ ఆమతేఱ పాయసనయసదం):  

“ఈ థ నభున ధేన తొకొయఔు తొ ధభసుతుి భిూయణం 
గసయంఙాన. అఱలగై తొన ై ధా అనఖరయౘతూి ూభోి ఙేయసన 
భభిము ఇయసా ంన తొకొయఔు ధయుంగస ఆమోథ ంఙాన” 5:3 

                                                 
1. జయసతొ అల్ ఔయౌమ్ (ఱుఔుఱఱో శంఖరషభు):  ఇథ  రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం భళిభఱఱోతు ఔ భళిభ. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం గొప గొప 
పాయసఱన, ఱుఔుఱన కైళఱం అతి తఔుిళ థాఱఱో యౌకైయసయు.  
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ఇయసా ం ఔ శంూయణ జీళన ళూళశథ ; థీతుఱో జీయతు యసభలజఔ, 
భసజకతమ, ఆభిథఔ భభిము ధైతిఔ దధతేఱుధాిబ. అథ  
ఇషయఱోకసఱఱో యసపఱూళంతఫ ైన జీయణాతుి ఖడునే  యధంగస 
రజఱఔు భలయగదయశఔతవం ళళిశో ంథ . 

తాభస్ కసయాబల్ ఇఱల యౌకసయు: “భుషభుథీముఱు తభ 
కర్ఆన్ న ఎంణో గౌయయసతేభలధాఱణో చయసో యు. కొథ ేభంథ  
కెైైశోళుఱు భలతరఫే ఆ యధంగస తభ ఫ ైతఱున గౌయయయసో యు.  
రతిఙోటా భులహా ంఱు థీతుతు ఇతయ చటాి ఱ ఔంటే భభిము ఆచయణఱ 
ఔంటే తృసర భలణిఔఫ ైనథ గస శభుతియసో యు; థీతు రపాళం యసభి 
ఆఱోచనఱన ైధా భభిము జీయతంన ైధా ూభిోగస ఉంథ ; ఈ 
థ ళూశంథేఴం ఆకసఴం నండు తినిగస ంఫడుంథ , థేతుధైణే ఈ 
బూఱోఔం ధఽయఔభించళఱలహ ఉంథయ , అనశభించ ళఱలహ ఉంథయ ; అథ  
(రతి ఔిభిఙే) చదళఫడళఱలహన థ ళూశంథేఴం. యసభి 
ధాూమభూయుో ఱు థీతు ఆదాయంగసధే తీయుప ఙెఫుణాయు. 
భులహా భుఱందయౄ థీతుతు తపతుశభిగస చదళ ళఱలహ ఉంథ  
భభిము తభ జీయత భలయగదయశఔణావతుి థీనిండు తృర ందళఱలహ 
ఉంథ . యసభి ళదే భలహిదఱుధాిబ – యసటిఱో ఇథ  రతిభోజూ 
ఠించఫడెతేంథ . థీతు 30 పాగసఱన ఇభలభుఱు ళంతేఱ యసభీగస 
ఠియసో యు. అతుి శందభసీఱఱోన, అధేఔ భంథ  రజఱ ఙెళుఱఱో 
భభిము భనశసఱఱో భలయుమోర గై ఈ ఠనం తోదఱ ై 1200 
శంళతసభసఱు అమలూబ. ఔ భషభుథీమ డాఔియు థీతుతు 
70,000 యసయుా  చథ యసడతు యధాిభు.” 

6. అఱలా హ్ యొఔి రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం థ ళూశంథేరసతుి 
ూభిోగస అందజైరసయతు భభిము శభలజాతుకూ భనశపభిోగస 
ఫో ద ంఙాయతు దఽఢంగస యఴవలహంచ: ఆమన తన శభలజాతుకూ చనహన 
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భంచి, యబం తప భభై భంచ్ఛ, యబభూ ఇషఱోఔంఱో ఱేద. 
భభిము ఆమన తన శభలజాతుి ళెచిభించిన ఙెడె, తృసం తప 
ఇషఱోఔంఱో భభై ఙెడ, తృసభూ ఱేళు. ఆమన తన అంతిభ 
షజ్జ రశంఖంఱో ఇఱల రయింఙాయు:  

“„ధేన తొఔు అఱలా హ్ యొఔి శంథేరసతుి అందజైమఱేథా?‟ యసయు 
అళునతు జయసతఙాియు. అథ  యతు ఆమతుఱల అధాియు: „ఒ అఱలా హ్! 
థీతుకూ యసక్షూంగస ఉండభు‟ ” భుతోహఖ్ అఱ ైళి.  

7. కైళఱం భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం యొఔి వభిఅహ్ 
(ఇయసా తొమ చటిం) భలతరఫే ఆమోదయోఖూఫ ైన చటిభతు 
యఴవలహంచట. ఈ వభిఅహ్ చటి రకసయఫే భలనళజాతి కొయఔు తీయుప 
ఙెపఫడాయౌ. థీతు ఖుభించి అఱలా హ్ ఆథేఴం ఇఱల ఉంథ  (కర్ఆన్ 
ళచధాఱ పాయసనయసదం): “భభిము ఎళభెైధా ఇయసా ంన కసఔ 
భభై ఇతయ ధభసుతుి అళఱంతంచిధా, అథ  అశఱు 
ఎంతభలతరభూ అతతు నండు లవఔభించఫడద. అంణేకసఔ, 
యఱోఔంఱో అతడె నవితృత బే యసభిఱోతు యసడళుణాడె.” 3:85 

8. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంఔు యదేమత చటం ఖుభించి అఱలా హ్ 
యొఔి రఔటన ఇఱల ఉంథ  (కర్ఆన్ ఆమతేఱ పాయసనయసదం): 
“భభిము ఎళభెైణే అఱలా హ్ భభిము ఆమన శంథేఴషయుతు 
టా ఆజాఞ నళయోనఱ ై ఉంటాభో, (తీయుపథ ధాన) అఱలంటి యసభై 
అఱలా హ్ అనఖరళించిన యసభి యసంఖతూంఱో ఉంటాయు – అనగస 
రళఔోఱ, శతూళంతేఱ, వళీదఱ (అఱలా హ్ భలయగంఱో తృసర ణాఱు 
అభిపంచినయసభి) భభిము శజినఱ యసంఖతూంఱో – ఎంత 
భంచి శషచయుఱు యయు!” 4:69 
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రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంఔు యదేమత చటభంటే, 
థేతుధైణే ఆమన ఙేమభతు ఆజాఞ నహంఙాభో, థాతుతు ఙేమటం 
భభిము థేతుధైణే ఆమన ఙేమళదేతు తుఱేద ంఙాభో, థాతుతు 
ఙేమఔుండా ఆగితృత ళటం. 

“రళఔో తొఔు ఇచిిన థాతుతు ుచికోండు. ఆమన థేతు 
నండెైధా తభుయౌి యసభిలేో , థాతుి ళథ యౌన టిండు” 59:7 

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం యసభించిన థాతు నండు ఆఖతు యసయు 
ఎదభోిఫో బే యక్ష ఖుభించి భషో నితేడెైన అఱలా హ్ రఔటన 
ఇఱల ఉంథ : (కర్ఆన్ ళచన పాయసనయసదం) 

“భభిము ఎళభెైణే అఱలా హ్ ఔు, ఆమన శంథేఴషయుతుకూ 
అయదేమత చుణాడయ  భభిము ఆమన తుయణబంచిన 
షదే ఱన అతిఔరతయసో డయ , అతడుతు ఆమన నయకసగిిఱోతుకూ 
రయేయంజైయసో డె. అందఱో అతడె రసఴవతంగస డు ఉంటాడె 
భభిము అతడు కొయఔు అళభలనఔయఫ ైన యక్ష ఉనిథ .” 4:65 

9. అఱలా హ్ యొఔి శంథేఴషయుడె శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇచిిన 
తీయుపఔు శంతఽనహో  ఙెందట భభిము ఆమన ధయుశభుతం ఙేలహన 
భభిము అనభతించిన యసటి ఖుభించి శంథేళించఔుండా ఉండెట 
ఖుభించి అఱలా హ్ ఇఱల రఔటించిధాడె (కర్ఆన్ ఆమతే 
పాయసనయసదం)  

“ఔనఔ (ఒ భుషభుద్!) తూ రబుళు యసక్షుగస! యసయశఱు 
యరసవశఱే కసద - తభ భధూ ఙోట  ఙేశఔుధే ఏ యయసదం 
ఱోధైధా, తుని ధాూమతుభైణతగస ఙేశకోనంత ళయఔు భభిము 
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తూ తీయుప టా తభ భనశసఱఱో ఎట ళంటి అశంతఽనహో  
ఱేఔుండా, థాతుతు శంణోవంగస లవఔభించనంత ళయఔు” 4:65 

అంణేగసఔ, ఎళవయౄ వభిఅహ్ చటిం న ై యేభై యసటికూ ఆద ఔూత 
తుళవఔడద. థీతు ఖుభించి అఱలా హ్ రఔటన ఇఱల ఉంథ : (కర్ఆన్ 
ఆమతే పాయసనయసదం)  
 

“ఏం? అజాఞ న కసఱు తీయుప (ఆథేరసఱు, ఆఙాభసఱు, 
శంరథామలఱు) కసయసఱతు కోయుఔుంట ధాిభస యసయు? దఽఢంగస 
యఴవలహంఙేయసభి కొయఔు, తీయుప ఙేమడంఱో అఱలా హ్ ఔంటే 
ఉతోభుఱు ఎళయు కసఖఱయు?” 5:50  

10. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం శనితేఱన అనశభించట ఖుభించి 
అఱలా హ్ ఇఱల ఆథేయశో ధాిడె, (కర్ఆన్ ఆమతే పాయసనయసదం) 
“(ఒ భుషభుద్!) ఇఱల రఔటించ: "ఔయేల తొయు తుజంగస 
అఱలా హ్ న నేరతంఙేయసభై అబణే, నని అనశభించండు - 
అఱలా హ్ తభుయౌి నేరతయసో డె భభిము తొ తృసతృసఱన 
క్షతయసో డె. అఱలా హ్ అతతంగస క్షతంఙేయసడ, అతృసయంగస 
ఔయుణింఙేయసడన."” 3:31  

రతి ఔియౄ రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంన అనశభింఙాయౌ 
భభిము ఆమనధే అతేూతోఫ ైన ఆదయశంగస తీశకోయసయౌ. థీతు 
ఖుభించి అఱలా హ్ ఆథేఴం ఇఱల ఉంథ , (కర్ఆన్ ళచన 
పాయసనయసదం) “తుఴిమంగస రళఔోఱో తొ కొయఔు అతేూతోఫ ైన 
ఆదయశం ఉంథ . అఱలా హ్ టా, అంతిభథ నం టా ఆఴ ఔయౌగి ఉండు, 
అఱలా హ్ న అతూద ఔంగస శుభింఙే రతి ఔిభి కొయఔు” 33:21  
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రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంన అనశభించట కొయఔు ఆమన 
జీయణాతుి ఖుభించి ణెఱుశకోయసయౌ భభిము అధూమనం ఙేమలయౌ. 

జెైనల్ ఆతథీన్ (అతతున ై అఱలా హ్ దమ చుగసఔ) ఇఱల అధాియు, 
“కర్ఆన్ ఱోతు ఆమతేఱు ఫో ద ంచినట ా గస, భలఔు రళఔో శఱాఱలా షృ 
అఱ ైళి ళశఱాం యొఔి ముథాధ ఱన ఖుయంచి ఫో ద ంఙేయసయు”1 

11. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం న అతూద ఔంగస గౌయయంచటం భభిము 
ఆదభించటం. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల అధాియు, 
“తతితొభి నని గౌయయంచఔండు, ఎందఔంటే శంథేఴషయుతుగస 
ఫాధూత అపగించఔ భుంద, ధేన ఔడా అఱలా హ్ యొఔి 
థాశడుధే” అతోఫరా తూ. 

12. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం యసథ బతు ఇంకస ఉనితయచ భతు 
అఱలా హ్ న యేడెకోళటం. థీతు ఖుభించి అఱలా హ్ ఇఱల ఆథేయంఙాడె 
(కర్ఆన్ ళచన పాయసనయసదం) 

“తుఴిమంగస అఱలా హ్, ఆమన దతఱు ఔడా థెైళరళఔోన ై 
కసయుణాూతుి ంనహశో ధాియు. ఒ యరసవశఱలభస! తొయు ఔడా అతతున ై 
దయౄద్ ంండు. అతూద ఔంగస అతతుకూ శఱలభుఱు ంుత 
ఉండండు.” 33:56 

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల అధాియు, “ఎళభెైణే ధా నేయు 
నేభొినఫడటం యని తయుయసత ధా న ై శఱలభుఱు ండయ , అతధే 
ఱోతే” అతోియుతీ. 

                                                 
1. ఇఫ ి ఔతీర్, అల్ తథామహ్ ళల్ తుయౘమహ్ (ఆయంబం భభిము అంతం) vol 3.  
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13. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంన ఆదభింఙే భభిము గౌయయంఙే 
యధంగస ఆదభించటాతుి భభిము గౌయయంచటాతుి నేరతంచటం, 
ఎందఔంటే భలనళజాతి ఆమన థావభస ఇయసా ం యైు థాభి 
చఫడుంథ . శవమం ఔంటే ఎఔుిళగస ఆమనన ఆదభించళఱలహ 
ఉంథ  భభిము నేరతంచళఱలహ ఉంథ . ఎందఔంటే ఎళభెైణే ఇయసా ం 
లవఔభింఙాభో, యసయు ఈ తృసర ంచిఔ జీయతంఱోన భభిము 
యఱోఔంఱోన శపఱభళుణాయు. థీతు ఖుభించి అఱలా హ్ ఇఱల 
రఔటించిధాడె, “(ఒ రళకసో ) యసభికూ ఙెుప: „ఔయేల తొ తండరె ఱు, 
తొ ుతరే ఱు, తొ యత దయుఱు, తొ పాయూఱు, తొ దఖగభి ఫంధళుఱు, 
తొయు శంతృసథ ంచిన ఆలహో తృసశో ఱు, ఔుంట డెతేంథేమోనతు తొయు 
బమడే తొ ళయోఔం, తొకెంణో నహరమఫ ైన తొ ఖఽయౘఱు తొఔు 
అఱలా హ్ ఔధాి, ఆమన రళఔో ఔధాి, ఆమన భలయగంఱో శయౌనే 
తృత భసటం ఔధాి ఎఔుిళ నహరమఫ ైనయైణే అఱలా హ్ తీశఔుళఙేి తీయుప 
(యక్ష) కొయఔు ఎదయు చడండు. అఱలా హ్ అయదేముఱఔు శధాుయగం 
చడె.‟” 9:24  

“అంతిభథ నం ఎుడె ళశో ంథ ” అతు ఔ ళూకూో  అడుగిన రఴిఔు 
జయసతశో , తనన నేరతంఙే యసభికూ ఱతేంఙే రతిపయౌతం ఖుభించి 
రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల శపవిం ఙేయసయు, “తూళు 
థాతుకోశం ఏత తమలయుఙేయసళు? అతు అడెఖగస, ఆ ళూకూో  యంటధే 
ఏతొ జయసఫు ఙెపఔ, కొంఙంె లేు తయుయసత, „ఒ యశఱుఱలా హ్, 
ధేన అశంకలూఔఫ ైన (శనితే, నహఱు) నభలజుఱు ఙేమఱేద 
భభిము ఉయసయసఱు తృసటించఱేద, ఎఔుిళ థానధభసుఱు 
ఙేమఱేద, అబణే ధేన అఱలా హ్ న భభిము ఆమన రళఔోన 
భలతరం నేరతయసో న‟అథ  యతు రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం అతతుణో 
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„ఎళభిధైణే నేరతశో ధాియో, యసభిణో తృసట  ునయుణాథ న థ నం ధాడె 
తూళు ఱేఫడణాళు‟ అధాియు.” ఫుకలభీ భభిము భులహా ం. 

భభో శందయీంఱో రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల అధాియు, 
“ఔయేల ఎళభెైధా ఈ భూడె యవమలఱన ఎంచఔుంటే, అతన 
ఈభలన్ యొఔి భలధభసూతుి భభిము యౌందభసూతుి యుచి 
చయసో డె – (తోదటిథ ) అతుింటి ఔంటే అతతుకూ అఱలా హ్ భభిము 
ఆమన రళఔో నహరమఫ ై ఉండెట, (భెండయథ ) ఎళభిధైధా కైళఱం 
అఱలా హ్ కొయఔు భలతరఫే నేరతంచటం (భూడయథ ) యరసవశం యైు 
అఱలా హ్ థాభి చనహన తయుయసత, తిభిగి అయరసవశం యైు 
భయఱటాతుి „నయకసగిిఱో డటాతుి అశళిూంచఔునిట ా గస‟ 
అశళిూంచ కోళటం” భులహా ం.  

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం న ఆదభించటం భభిము గౌయయంచటం 
అంటే ఆమన ఆదభింఙేయసయతూ భభిము గౌయయంఙేయసభితూ తన ఔడా 
ఆదభించటం భభిము గౌయయంచటం; ఉథాషయణఔు ఆమన 
ఔుట ంఫం, ఆమన శషచయుఱు (యథ మఱలా షృ అనహ మ్). అఱలగై 
ఆమన అశళిూంచఔుధే యసభితు భభిము తియశిభింఙేయసభితు తన 
ఔడా అశళూించకోయసఱయ భభిము తియశిభింఙాయౌ. ఎందఔంటే 
రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం కైళఱం అఱలా హ్ కొయఔు ఎళభిధైధా 
నేరతంఙేయసయు భభిము అశళిూంచఔుధేయసయు (తియశిభింఙేయసయు).  

14.   ఇయసా ం ధయురఙాయం భభిము రజఱన ఇయసా ం యైు ఆయౘవతుంచట; 
యయేఔంణో భభిము భంచి ఉతృసమంణో అఱలా హ్ యొఔి ధభసుతుి 
న ునయుదధ భించట: అజాఞ నఱఔు ఫో ద ంచటం, ణెయౌమతు యసభికూ 
ణెయౌమజైమటం భభిము భయచితృత బన యసభికూ జాఞ ఔం ఙేమటం 
థావభస ఈ తు ఙేమ ళచిన. థీతు ఖుభించి అఱలా హ్ యొఔి 
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ఆథేఴం ఇఱల ఉంథ , (కర్ఆన్ ఆమతే పాయసనయసదం): “తూ 
రబుళు భలయగం యైు జనఱన యయేఔంణోన, చఔితు 
ఉథేఴంణోన నహఱుళు. ఉతోభభీతిఱో శంపావణ జయుు”  16:125 

రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఇఱల అధాియు, “ధా నండు కర్ఆన్ 
ఱోతు ఔ ఆమతేధైధా (ఇతయుఱఔు) అందజైమండు.” భులహా ం. 

15. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాంన భభిము ఆమన శనితేన 
కసతృసడెట – ఆమనఔు ళూతిభైఔంగస రజఱు ఔయౌపంఙే అతుియకసఱ 
ఔయౌపణాఱన కండుంచటం థావభస; ఇయసా ం ఴతరే ళుఱు ఱేళధణేో  
అతుియకసఱ శంథేయౘఱ, శంథ గసే ఱఱోతు యసశోయఔతఱన శపవింగస 
యళభించడం థావభస భభిము ఇయసా ం ఖుభించి ణెయ్తు యసభికూ, ఇయసా ం 
యొఔి శవచఛఫ ైనన ఫో ధనఱన అందజైమటం థావభస. 

16. రళఔో శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం శనితేన ఖటిి గస అంటిన ట ి ఔుతు 
ఉండటం: థీతు ఖుభించి ఆమతుఱల ఫో ద ంఙాయు: “ధా శనితేన 
అనశభించండు భభిము ధా తయుయసత కఱతౄసబే భసఱహథీనఱ 
(శధాుయగగసభుఱ ైన కయ్తృసఱ) శనితేన అనశభించండు. యసటితు 
(ఆ శనితేఱన) భుంద లళణో (ఖటిి గస ఔభిచి) ట ి కోండు1 
భభిము నతన ఔయౌపణాఱఔు దయంగస ఉండండు. ఎందఔంటే 
(ధయుం యవమంఱో ఔతున టేి ) రతి నతన యవమం ఔ ఔయౌపతఫే 
(తదఅహ్ బే), భభిము రతి నతన ఔయౌపతం భలయగబరవితవం 
యైునఔు తీశఔు తృత తేంథ ” (ఫుకలభీ భభిము భులహా ం)         

                                                 
1. ఇఔిడ భుంద లళణో ట ి కోళటభధేథ  యశఱుఱలా హ్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి 
ళశఱాం శనితేన ఎంత ఖటిిగస ట ి కోయసఱే ణెయౌమజైమటాతుకూ యసడుఫడున ఔ 
ఉభలనం.    
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భుగింు 
„Historie de al Turquie‟ (తేభీి చభితర) ఱో అఱోాధసే డు ఱభలభెోన్ 

(Alphonse de LaMartaine)
1
 యసర లహన థాఱణో ఫేభు ఈ భిరోధనన 

భుగిశో ధాిభు. 

ఏధాడ శవమంగస తనకోశం భలనళుడె ఇవిడు ఱేథా 
అబవిడు, థీతు ఔంటే గొప ఱక్షాూతుి తుభైేయంచకోఱేద. ఎందఔంటే ఈ 

ఱక్షూం భలనయసతీతఫ ైనథ ; థేళుడుతు భలనళుడుగస భభిము భలనళుడుతు 

థేళుడుగస ఙేలేఱల భలనళుడుకూ భభిము అతతు శఽఱహి ఔయోఔు భధూ 
ధఱకొఱపఫడున భూఢయరసవయసయౌి యౄుభలడం; ళేతేఫదధఫ ైన, 

ధాూమఫ ైన, యయేఔళంతఫ ైన భభిము యతరఫ ైన థెైళతవ ఆఱోచనన, 
ఆధాడె అనశభించఫడెతేని పౌతిఔ భభిము అశతూ థెైళ 

యఖరయౘభసధనఱ ఖందయగోలం భధూ ున:యసథ నహంచటం. ఈధాటి ళయఔు 
భలనళఴకూోకూ తంచిన ఈ తుతు ఫఱళీన భలభసగ ఱ ఆదాయంగస యసద ంఙే 
ఱక్షాూతుి భలనళుడె ఎనిడ ఙేటిఱేద. అబణే థాతుతు యసద ంఙే గొప 

ఫఽషత్ రణాయఔన ఆమన (భుషభుద్) ఊళించటఫే కసఔుండా, 
థాతుతు అభఱు ఙేలహ చతృసయు ఔడా – శవమం తప భభై యసధధాఱ 

ఱేఔుండా భభిము ఎడాభిఱోతు ఔ భూఱ తృసర ంతంఱో తుళలహంఙే నహడుకెడె 
భనవేఱు తప. అంతిభంగస, రంచంఱో అఱలంటి గొప భభిము 
చియయసథ బగస తుయౌచితృత బే యాయసతుి భలనళుడె ఏధాడ యసథ నహంచఱేద, 
ఎందఔంటే ఇయసా ం రతూక్షఫ ై భెండె ఴణాఫాే ఱు థాటఔుండాధే, యరసవశంఱో 
భభిము ల ైతుఔయంగస అథ  తోతోం అభైతమల తృసర ంణాతుి భితృసయౌంచింథ  

                                                 
1
. ఆమన ఔ ఔయ. తణాియ్న రబుతవు శబుూడె భభిము ఔపటి అధూక్ష దయ 
తృత టీథాయుడె.    
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భభిము అఱలా హ్ నేయుణో అథ  భిషమల, కభసయసన్, భదాూలహమల, 
యిభ పాయత్, లహభిమల, ఈజుి , అతలతుమల, ఉతోయ ఆహరకసఱోతు 

ణెయౌలహన థేరసఱతూి, ఫ డుటేభిమన్ శభుదరంఱోతు అధేఔ థీవతృసఱు, 
ల పబన్ భభిము మూభోుఱో కొంత పాగసతుి జబంచింథ . „ఔయేల 

గొపథెైన ఱక్షూం, శవఱపఫ ైన యసధధాఱు, ఆఴియూఔయఫ ైన పయౌణాఱు 
భలనళ అశభలన రతిబఔు భూడ కొఱభలధాఱ ైణే, ఆధతుఔ రంచు 
ఏ గొప ళూకూోధైధా భుషభుద్ ణో తృత ఱిడాతుకూ ఎళయు యసషలహంచఖఱయు? 

రంచంఱో రకలూతేఱ ైన యసయు ఆముదాఱు శఽఱహింఙాయు. చటాి ఱు ఙేరసయు. 
యసభలర జాూఱు యసథ నహంఙాయు. యసయు యసథ నహంచినయ ఏఫ ైనపటికత థ  
పౌతిఔ/థాయధ  ఴకూోకూ శంఫంద ంచినయే. అయ తయచగస యసలళ ఔలళ భుంథే 
ధేఱఔఱలబ. ఈ ళూకూో  భుషభుద్, ల ైతుఔ ుధాదయౌి ఔథ యౌంచడఫే 
కసఔుండా, రసశధాఱు, భసజాూఱు, జాతేఱు, యసభలర జాూఱధే కసఔ ఆధాడె 
రజఱు తుళలహశో ండున భూడయళంతే బూభండఱంఱోతు ఱక్షఱలథ  
భనవేఱతుి చయౌంజైరసడె. థాతు ఔంటే భుకూంగస ఫయౌనఠసఱు, 
థేళతఱు, భణాఱు, పాయసఱు, భూఢ- నభుకసఱు, ఆతుఱు – 

అతుింటితూ యసథ నబరంఴం ఙేరసడె. „థాతు రతి అక్షయం రసశనఫ ైన ఔ 

థ ళూఖరంథం ఆదాయంగస, ఆమన ఔ ఆదాూతిుఔ జాతీమతన 
శఽఱహించిధాయు. అశతూ థెైయసఱన అశళిూంచట భభిము ఏకెైఔ, అఴభీయ 

ఴభీయదాయుడెకసతు థెైయసతుి ఆభసద ంచట అధే భులహా ం జాతీమత యొఔి 

ఙెయఖతు భుదరన ఆమన ళథ ఱలయు. అయతరఫ ైన ఆభసధనఱఔు 
యయుదధంగస ఖథీయుిఔుధే ఈ జాతీమబకూో , భుషభుద్ శషచయుఱ 

శఖుణంగస భలభింథ . భూడయ  ళంతే బూభండఱలతుి ఈ లహథాధ ంతం 

జబంచట ఆమన యొఔి రణేూఔ భళిభ. ఱేథా అథ  ఔ భలనళుడు 
భళిభ కసద గసతూ, అథ  ఔ భుకూకసయణం. „అయఴవశతూమ, ఔఽతిరభ 

థెైయసఱ ఖుభించిన యనూ లహథాధ ంణాఱ ఖందయగోలం భధూ ఏఔథెైయసభసధన 
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పాళన, „ఆమన న దళుఱ నండు ఉచఛభించఫడున యంటధే అథ  తృసర చ్ఛన 

యఖరయౘభసధఔ థేయసఱమలతుింటితూ ధాఴనం ఙేలహయేలహ, భూడయళంతే 

రంచంఱో అగిి భసజైమడం‟ అధేథ  శవమంగస తనఱో భళిభ ఔయౌగి 
ఉని ఔ అదీత యవమఫే. ఆమన జీయతం, ఆమన త క్ర 
(థెైళదాూనం), భూఢయరసవయసఱన ఆమన యభోచితంగస, రౌయూళంతంగస 
ళూతిభైకూంచటం, యఖరయౘభసధఔుఱ కోతృసయేరసఱన దెైయూయసషయసఱణో 
ఎదభొినటం, భకసిఱో థాథాు 13 ఏలళ తృసట  తుఱఔడగస రజఱ 

ళింశన ఒయుపగస శళించటం, భకసి అయరసవశఱ అఱక్షాూతుి భభిము 
యసయు న టిి న ఫాధఱన, ళింశఱన ఆమన లవఔభంిచటం: ఇళతూి 

భభిము అంతిభంగస ఆమన ళఱశ, ఆమన తుయంతయఫ ైన ఫో ధన, 

అధాూమంన ై ఆమన ఙేలహన ముథాధ ఱు, తన యసపఱూంఱో తన 

అచంచఱఫ ైన దఽఢనభుఔం, దయదఽవి శభమంఱో ఆమన యొఔి 

భలనయసతీతఫ ైన బదరత, యజమ శభమంఱో ఆమన యొఔి 

శంమభనం భభిము క్షభలఖుణం, కైళఱం ఏఔథెైయసభసధనబే దేూమంగస 
తప యసభలర జూ యసథ న ళంటి అణాూఴఱు ఱేతు ఆమన శవచఛఫ ైన 

అబుూదబేచఛ, యడెుఱేతు ఆమన ఆభసధనఱు, అఱలా హ్ ణో ళళీ థావభస 
ఆమన శంపాఱహంచటం, ఆమన భయణం, భయణానంతయం ఔడా 
కొనయసగిన ఆమన యసపఱూం; ఇళతూి ఆమన దఽఢఫ ైన, లహథ యఫ ైన 

యరసవయసతుి ధఽయఔభిశో ధాిబే గసతు ళంచన, మోశం, ఔటం తోదఱ ైన 

యసటితు కసద. ఏఔ థెైయసభసధన లహథాధ ంణాతుి ున: యసథ నహంచటాతుకూ ఆ 

దఽఢయరసవశఫే ఆమనఔు ఴకూోతుచిింథ . థేళుతు ఏఔతవం భభిము 
భలనళుడు ఆఱోచఱఔు అందతు శఽఱహి ఔయో రణేూఔ ఆకసయం అధే భెండె 
భడతఱఱో ఆ లహథాధ ంతం ఉంథ : తోదటిథ  థేళుడంటే ఏతటి అధే 
యవమలతుి ణెయౌనహణే, భెండయథ  థేళుడె కసజాఱతు థాతుతు ణెఱుుతేంథ ; 
అథ  అశతూ థెైయసఱన ఔయయసఱంణో ఔఱథయలహంథ , భెండయథ  థాఱణో ఔ 
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ఆఱోచనన తృసర యంతేంచింథ . తతవయేతో, ళఔో, రళఔో, రసశనఔయో, యోధడె, 
పాయసఱ యజైత, ళేతేఫదధఫ ైన యరసవయసఱ శంయసథ ఔుడె, యఖరష యళిత 

ఆభసధధా ఫో ధఔుడె, ఇయయై తృసర ంచిఔ యసభలర జాూఱ భభిము ఔ 

ఆదాూతిుఔ యసభలర జూ యసథ ఔుడె – ఆమధే భుషభుద్. భలనళ 

ఓనిణాూతుి కొయౌఙే శఔఱ రభలణాఱ భీణాూ ఆమనఔంటే గొపయసడె 
భభెళడెైధా ఉధాిడా? - అతు భనం రయించళచి.   ‟ ‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



025 

అల్లా హ్ యొక్క రవక్త  భుహభమద్ సలా్ల్లా హృ అల్ ైహి వసలా్ం 

Glossary 

 

1. అఖీదహ్:భూఱలహథాధ ంతం 

2. థీధార్: ఔ యఔఫ ైన ధనం  

3. థ యహమ్: ఔ యఔఫ ైన ధనం 

4. పభీదహ్: ఆభసధనఱోతు తపతుశభి, యద  అబన ఆచయణ 

5. హతిహ్: భీక్ష, యతేో , గయషణ, ఆద, ఉదరళం, ఔవిం, ఇఫింథ  

6. షథీథ్: రళఔో భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం ఉథేఴం 

7. షౌద్: అంతిభ థ ధాన భషో నితేడెైన అఱలా హ్, రళఔో శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాంఔు రయసథ ంఙే ఔ శయశస. థాతుఱో నండు ణరా గిన 

యసభికూ ఇంకెనిడ దనహపఔ యేమద.  

8. షృదద్: ఇయసా ంఱోతు తీళరఫ ైన యక్షఱు 

9. షృఔుమ్: ఆథేఴం 

10. ఇజోయౘద్: థీతు యసదాయణ అయథం రమతింఱోతు ఴరభ. ఈ ుశోఔంఱో 
ఇథ  ఏథెైధా యవమంఱో ధభసుథేఴం ఏతటల ణెఱుశకోళటాతుకూ ఙేలే 
రమతిం.   

11. ఇణెకసఫ్: యసదాయణంగస థీతు అయథం ఏకసంతం. ఇణెకసఫ్ అంటే భలహిద్ 

అఱలా హ్ న ఆభసద ంచట కొయఔు తనకెై ణాన ఏకసంతంఱో ఖడునే ఔ 

యఔఫ ైన ఆభసధన 

12. ఈభలన్: యరసవశం 

13. జనిహ్: తన బఔుో ఱఔు అఱలా హ్ రయసథ ంఙే ఆకసరసఱఱోతు తుయసశశథఱం 

ఱేఔ ఉథాూనళనం. కొందయు థీతుతు శవయగం అతు యసర యసో యు. 
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14. జయసతొ అల్ ఔయౌమ్: తృర ంథ ఔగస, శంఖరషంగస శంపాఱహంచట. ఇథ  
రళఔో భుషభుద్ శఱాఱలా షృ అఱ ైళి ళశఱాం యొఔి 

భళిభఱఱోతు ఔ భళిభ. ఆమన కొతుి థాఱే యౌకైయసయు. కసతూ 

యసటి అయథం ఙాఱల ఱోతేగస ఉండేథ .  

15. ఔుఫ్ర: అయదేమత, శతూతియయసియం 

16. నపల్: ఐచిఛఔ, శవంత ఇవింణో ఔడెఔుని  

17. ఱ ైణాన్: అఱలా హ్ ఙే ఫళివిభంిఫడున దవేి డె, ల ైణాన 

18. వభిఅహ్: ఇయసా తొమ ధయురసశనం 

19. ఱహర్ి: అఱలా హ్ ఔు పాఖయసవభుఱుగస ఙేయుిట 

20. శనిహ్: థీతుఱో అధేఔ అభసథ ఱుధాిబ. ఇథ  రళఔో శఱాఱలా షృ 

అఱ ైళి ళశఱాం యసంరథామలతుి శచించళచి. శనిహ్ 

ధఽయఔభించిన ధభసుథేరసఱు. 

21. తకలవ: అఱలా హ్ టా బమబఔుో ఱు ఔయౌగి ఉండెట 

22. ఉభుహ్: శభలజం 

23. ళయ్: ఎఱాుపడ అఱలా హ్ న దాూతుంఙే, అఱలా హ్ న ఆభసద శో  కసఱం 

ఖడునే, అధయుఫ ైన యసటికూ దయంగస ఉండే శజినఱు, అఱలా హ్ యొఔి 

బమబఔుో ఱు ఔయౌగి ఉండే భులహా ంఱు.  



13వ రమదాన్  స ాంస్కృతిక  పో టీ  షరతులు, 
1432హి, రబ్వహ్ జాలియాత్, రియాద్. 

 

1. క్రింద ఇఴవఫడిన రవనలకు ఈ ుషత కింలో నిండ ే షభ ైన జవహఫు 

ఎననకోఴలెన.  

2. మీ షభాదానభులన యఫవహ్ ఆషలో 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 చేయచఴలెన.  

3. మీ నేయు ఖచ్చచత్ింగహ మీ ఇఖాభా లేథా మీ తృహస్ తోృ యుు  లేథా మీ 

ఇత్య ఐడ ింటిటీ కహయుు లో వహర మఫడిన విధింగహధే వహర మఴలెన. 

కవేళ విజేత్ నేయులో భభిము అత్తు ఐడ ింటిటీ కహనలో 
నేభకొనఫడిన నేయులో ణేడా ఉింట,ే అత్తుక్ ఫసృభతి ఇఴవఫడద.   

4. మీ నేయు, సెల్ ధ ిం, తోౄ న్ ధ ింఫయు, ఈఫెబలు ఇింటభేనశనల్ 

డమల్ కోడ్ ణో షహ షశుింగహ వహర మఴలెన. 

5. విజేత్లకు తౄో న్ ధ ింఫయుల థావభహధే పయౌణాలు ణ లుఫడున. 

6. ఇధాా అలాా హ్ విజేత్ల నేయుా  1433హి భుసయరిం (డిసెింఫయు 2011) 

ధ లలో యఫవహ్ రచాయ కేిందరింలో రకటిింఫడున. అతునపాశల 

పయౌణాలు www.islamhouse.com లో కూడా చఽషకోఴచచన.   

7. మీ షభాదానభులన షశుఫైెన చేతి వహర త్లో గహతు లేక తూటుగహ 
ట ైు చేస గహతు ింఴలెన. రతి రవన యొకొ కరభషింఖమ 

mailto:telugu@islamhouse.com
http://www.islamhouse.com/


భభిము థాతు జవహఫు (a,b,c,d,e లలో షభ ైన జవహఫు) షఽచ్చసేత  
షభితోృ త్ ింథి. ఉథా: 1 – a, 2 – b, 

8. చీటిింగ్ ఇసహా ింలో తుషేదిించఫడినథి. కహఫటిు  ఇత్యుల నిండి కహన 
చేమఴదు .  

9. విజేత్లు ఫసృభత్ లు తీషకోఴటాతుక్ 1433హి షపర్ ధ ల 29ఴ 

ణేథీ అింట ే 23
rd

 Jan 2012 ఆఖభి భోజు. (కహయణాలేఫైెధాషభే)దీని 

తర వత విజేతలు  బ్హుమతి ప ాందే హకుకను కోలపోతారు  

బ్హుమతులు 
 

1. మొదట ిఫసృభతి : 1,500 సౌథీ భిమాల్్ 

2. భ ిండఴ ఫసృభతి : 1,250 సౌథీ భిమాల్్ 

3. భూడఴ ఫసృభతి : 1,000 సౌథీ భిమాల్్ 

4. ధాలుగుఴ ఫసృభతి : ధాలుగు నిండి దఴ విజేత్ ఴయకు – రతి 

కొభిక ్300 సౌథీ భిమాల్్ i.e., 7 x 300SR 

5. ఐథో  ఫసృభతి : దక ిండు నిండి ఇయవ ైఴ విజేత్ ఴయకు – రతి 

కొభిక ్200 సౌథీ భిమాల్్ i.e., 10 x 200SR 

 

 

 

 

 

 



ప్రశ్నలు 
 

1. రఴకత భుసభభద్ షలాలాా సృ అలెైహి ఴషలాిం త్ిండిర నయేు 

a) అఫుల్ ఖాశిం 

b) అఫుు లాా హ్ 

c) అఫుు ల్ భుత్త యౌబ్ 

d) హషిం 

 
2. „ఇత్యులన గుభిించ్చ ఎుడఽ కొ అషత్మఫెధైా లకతు ఴమక్త, థ ైఴిం 

గుభిించ్చ అష్లు అఫదధ ిం లుకడతు‟ హిభహకుమలస్ చకరఴభిత ఎఴభ ి

గుభిించ్చ యూఢీ యచకుధానడు – 

a) అఫూ షతౄహమన్ 

b) థిహమ అల్ కయౌఫ 

c) రఴకత  భుసభభద్ షలాలాా సృ అలెైహి ఴషలాిం 

d) ఴయఖా ఇఫనన ధౌపల్  
 

3. కహఫాగాహతున ునభిభించ్చింథి ఎఴయు? 

a) ఇఫరా హ ిం అలెైహషి్లాిం 

b) ఇసహభబీల్ అలెైహిష్లాిం 

c) భుసభభద్ షలాలాా సృ అలెైహి ఴషలాిం 

d) నెై వహటిలో a & b షభ నై జవహఫులు.  
 

4.  రఴకత షలాలాా సృ అలెైహి ఴషలాిం ఏ ఏ నయాేణో రసథిధ  చ ింథాయు 

a) అల్ అమీన్ (అత్మింత్ తుజాబతీ యుడు) 
b) అల్ సహథిక్ (అత్మింత్ షత్మఴింత్ డు) 
c) నెై భ ిండఽ షభ ైనవే 
d) నెై వహటిలో ఏథీ కహద 



 
5. ఇసహా ిం  

a) క షింూయణ జ్రఴనవిదానిం 

b) కేఴలిం అలాా హ్ న భాత్రఫే ఆభహదిించఴలెనతు నలుుతుషత ింథి 
c) అలాా హ్ న, రఴకత భుసభభద్ షలాలాా సృ అలెైహ ిఴషలాింన 

భభిము ఫాఫాలన వడేుకోవహలతు నలుుతుషత ింథి 
d) చ డు అలవహటాన, ఫసృథ ైవహభహధనన ఴమతిభేకష్త ింథి. 
e) నెై ఴతూన షభ నైవ ే

f) నెై వహటిలో a, b, d భాత్రఫే షభ ైనవి. 
 

6. “థాతు అత్మదబత్ఫెనై జ్రఴధోయోగమత్వభు ఴలన భుసభభద్ 
యొకొ ధభహభతున ధనే ఎలాుడఽ అత్ మననత్ఫెైనథిగహ 
గౌయవిించాన” – ఇలా యౌక్నథి ఎఴయు? 

a) భోభన్ చకరఴభిత హిభహకుమలస్ 

b) భహణాభ గహింద ీ

c) షభోజితూ ధాముడు 
d) జాభిి ఫనభహనర్ు షహ 

 
7. “మీలో ఎఴభ ైధా ఏథ ధైా చ డు తు చఽసనుడు, థాతుతు చేతిణో 

ఆిండ;ి కవళే అలా చేమలేకతృో ణే, ధాలుకణో థాతుతు ఆిండ;ి 
కవళే అథి కూడా చేమలేక తృో ణే, థాతుతు భనష్లోధ ైధా 
తుయసించిండ”ి – అతు ఫో దిించ్చింథి ఎఴయు? 

a) అఫూ షబీద్ ఖథీర 
b) షహ హ్ భుసా ిం  
c) రఴకత భుసభభద్ షలాలాా సృ అలెైహి ఴషలాిం 
d) ఇథ ిఖర్ఆన్ ఆమత్  యొకొ పావహనవహదిం 

 



8. భుసభభద్ షలాలాా సృ అలెైహి ఴషలాిం – 

a) కేఴలిం భుసా ింల క యకు ింఫడని రఴకత 
b) కేఴలిం అయఫుఫల క యకు ింఫడని రఴకత 
c) మొత్త ిం భానఴజాతి క యకు ింఫడని అింతిభ రఴకత 
d) కేఴలిం క భసో ననత్ ఴమక్త భాత్రఫ ే

 

9. “ఈ (ఖర్ఆన్) ఴచధాలు త్తుషభిగహ థేఴుడు లేక అలాా హ్ నిండే 
భుసభభద్ (షలాలాా సృ అలెైహి ఴషలాిం) కు చేభ ి ఉింటామతు 
ధేన షశు ింగహ గరహిించాన…” అతు యౌక్ింథి ఎఴయు? 

a) డాకుర్ భౌభిస్ ఫుక లైే 
b) జయభన్ కవి „ఒల్ప గహింగ్ గోత  
c) తృర ర ెషర్ కథీ్ భూభ  
d) అధ న బీసెింట్ 

 
10. „కవళే గకదబన లక్ష్మిం, షవలఫెైన సహధధాలు, 

ఆవచయమకయఫెైన పయౌణాలు భానఴ అషభాన రతిబకు భూడఽ 
క లభాధాలెైణే, ఆధతుక రించు ఏ గక ఴమక్తనబధా 
భుసభభద్ ణో తృో లచడాతుక్ ఎఴయు సహససించగలయు?‟ అతు 
రకటిించ్చింథి ఎఴయు? 

a) తాభస్ కహభ లాల్ 

b) లభాభ తతన్ 

c) ఫెైక ల్ హయుు  
d) వహషింగున్ ఇభివింగ్ 




