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+,ి�ల!" హ/ర01�2ర0హ3ం 

 

అనంత కరణ5మయ�డ8, అ9ార కృ9ా;ల�డ8 అ	న అల!" # <(ర�= 

 

సకల ?@A తBమ�ల� మCనDతEFౖెన అల!" # HI Jెందును మ�$య� అల!" # KకL అంMమ 

సంNేశహరFౖెన మ�హమ�� సల" ల!" హQఅలRౖహ/ వసల" ం <Sౖ, �ా�$ క�టUంబం<Sౖ, �ా�$ 
సహచరల<Sౖ మ�$య� �ా�$2 అనుస�$ంWన �ారంద�$<Sౖ పBళయNినం వరక� అల!" # KకL  

అప�$[త\]^న _ాంM, కరణ, Nీ�aనల� క�రయ�bాక! 

 

 

�cd పల�క�ల� 

"పBజల� ఖు�ఆ� గ��$ంW ఆలfచన Jెయ&�ా? ఇNి అల!" # 
తరపh నుంFi Hాక �j�kక�$ తరఫh నుంFi వWm ఉనDట" 	�ే 
ఇందులf ఎopD పరసqర వ&M�Iక rషయ!ల� ఉంFేr." [4:82] 

 

HIవలం తనoj ఆ�ాtించటం మ�$య� తన ఆNే_ాల మ�$య� మ!రuదరvక�5wల<Sౖ 
ఆt5రపFi, xMవంత\]^న *rతం గడపటమoj మCనDత ఉNేy శ&ం�= సృషz కరA  మ!నవhFi2 
సృ'ిzంWo5డ8. సqషz\]^న మ�$య� ఆచరణ5త�క\]^న సంNే_ాల�= పంపబFiన ఆయన పBవకAల 
N5w�ా, మ!నవ *rత పరమ!ర{ం గ��$ంW మ�$య� ఆయనను ఆ�ాtింJే స�|}న rt5నం గ��$ంW 
మ!నవజ~M �ెల�సుక�నDNి. మరణ5నంతర *rత rషయ!లను గ��$ంW మ�$య� తమ 

ఆచరణలక� (కర�లక�) బదుల�bా ల�ంJే పBMఫల!లను, నరక��లను గ��$ంW ఆయన తన 
పBవకAల N5w�ా మ!నవజ~MH� �ెd<ిo5డ8.   

ఆ పBవకAల� మ�$య� సంNేశహరల� తమ<Sౖ అవత�$ంప జIయబFiన సంNే_ా2D 
పBజలక� అందజI?ార. ఉN5రహణక� �ా�$ల! J5ట� Jె<ిqo5ర: "…... ఓ o5 పBజల!�ా! 
సృ'ిz కరAoj (అల!" # oj) ఆ�ాtించంFi. (అంట� ఆయనక� ఎవw�$x ��గ?ాwమ�ల�bా JేయకంFi). 
� H�సం ఆయన తపq  �j�I ఏ ఆ�ాధు&డూ ల�డ8." [Nివ&ఖు�ఆ�: 7:65] 

 

సృ'ిz కరA  మ!నవచ�$తB అంతట�, పBM జ~M �aౖపhనక� ఒక పBవకAను ల�N5 ఒక సంNేశహరFi2 
పం<ింJ5డ8.  
 

"మ�$య� 2శmయంbా, \�మ� పBM జ~M వదy క� ఒక దూతను పం9ామ�: అల!" # oj 
ఆ�ాtించమ2 మ�$య� ఇతర అ2D రHాల అసత&పh Nేవhళ�ను MరసL�$ంచమ2" 

(బ�tింJ5ర) [ఖు�ఆ�: 16:36] 
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�ా�$లf H�ంద�$ గ��$ంW మనక� �ెల�పబFiంNి, మ�$H�ంద�$ గ��$ంW మనక� 
�ెల�పబడల�దు. అల! మనక� �ెల�పబFiన H�ంద�$ <(ర" : - ఆదమ�, op�ా (నూ#), అబB1ం 
(ఇబ�B హ3ం), ఇ?ా�	��, ఇ?ా�, జ~H�� (య!క��), జ�,S� (య�సు�), �,S� (మ�?ా), 
ఆ��� (1ర��), లf� (ల��), Fేr  (N5వ%�), ?@లfమ� (సులRౖమ!�), అdయ!� 
(ఇల!&�), ఎ¡¢ా, హూ�, దు� H�¤ి�, ఈop) (ఇNీB�), జ~� (అయ�&�), షE	¦^�, ?ాలR#, 
ఇజ~B , జక�$య!&#, జ~� (య1&), *స� (ఈ?ా), మ�హమ�� మ�$య� ఇతరల� - 

§రంద�$<Sౖ అల!" # KకL Nీ�aనల� క�రయ�bాక.  
�ా�$లf H�ందర గ0ం¨5ల�= అంట� Nివ&�ాణ©�= పంపబFio5ర.  

 

మనక� �ెల�పబFiన H�2D Nివ&సంNే_ాల <(ర"  - ఇబ�B హ3ం KకL సూక�A ల�, మ�?ా 
KకL �=�ా#, N5వ%� KకL జబ��, ఈ?ా KకL ఇం*� (బªౖ+�). ఈ 
Nివ&గ0ం¨5ల2Dంట�లfనూ సృ'ిz కరA  నుంFi మ!న�ా«H� పంపబFiన ఒHI మ�లసంNేశం ఉంNి.  

 

చ�$తBలf2 2� ¬త Hాల!2H� మ�$య� అకLFi పB�ేBక ప�$,ి{ తEలక� వ�$AంJే rధంbా, తన<Sౖ 
సృ'ిz కరA  అవత�$ంపజI,ిన పB�ే&క ఉతA రwలను పBM పBవHాA  తన జ~M పBజలక� బ�tింJ5డ8. 
అ	�ే ఆ బ�ధన, అసల� మ�లసంNేశంలf మ!తBం మ!రqల�� ల�క�ంF5, ఒHI rధంbా 
ఉంFేNి. తన సంNే_ా2D పBజలక� అందజIయట�2H� §ల�bా, సృ'ిz కరA  H�ంద�$H� మహ/మలను 
క�F5 పB?ాNింJ5డ8.  
 

H�2D ఉN5హరణల� – �,S� అలRౖహ/స®ల!ం KకL శతEB ప�ం ఇందBజ~లంలf పBఖ!&M 
bాంWనNి. ఆ పB,ిద̄ మంతBbాళ�ను ఓFiంచడ\� ఆయనక� పB?ాNింపబFiన మహ/మ. అల!bI 
*స� అలRౖహ/స®ల!ం వ&M�Iక�ల� �aౖద&_ాసA °ంలf పB,ిదు¯ ల�. Hాబట�z  N52H� సంబంtింWన 
మహ/మ ఆయనక� పB?ాNించబFiనNి, అంట� అల!" # ఆజ±�= చ29@	న �ా�$2 M�$b$ ల�పటం, 
��గ�లను నయం Jేయటం ²దలRౖనr. పBవకA  సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ంక� వ&M�Iక�లRౖన అర� 
ఖు�|}'ీయ�ల పB�ే&కత �ా�$ అదు´త\]^న వకAృతwంలf, కrతwంలf ఉంFiనNి. Hాబట�z  పBవకA  
సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ంక� పB?ాNించబFiన పBt5న మహ/మ ఖు�ఆ�. మ!ట�మ!ట�Hµ ఖు�ఆ� 
సwయంbా r,ి�$న స�ాల�ను ²తAం అర� Nేశంలf2 కవhలందర� కd,ి క�F5 ఎదు�kLన 
ల�క9@య!ర.   

 

అ	�ే, మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ంక� పB?ాNించ బFiన మహ/మ KకL 
?¶ందర&ం మ�$య� శH�A  ఏ[టంట�, అNి ప%రw పBవకAలక� rtించబFiన ప�$[తEల� ల�క�ంF5, 
Hాల!2H� మ�$య� 9Bా ం�52Hµ అ·తంbా 2dWనNి. తరత�ాల� చూడగdbI ఒక _ాశwత 
మహ/మ! ?ా{ నం N52H� పB?ాNించబFiంNి.  
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పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం అంMమ సంNేశహరడ8. ఆయన KకL 
ఈ మCనDత ?ా{ నం Hాల!·త\]^నNి మ�$య� స{ల!·త\]^నNి. మ�$య� అNి పBళయNినం 
వరక� జ2�ంచబ�	¸ ²తAం మ!నవజ~M H�సం ఉNేy �ంచబFiనNి.  

 

ఇపqట� వరక� చ�$mంWన <Sౖ rషయ!ల2Dంట�x అంb క�$ంJే �ా�$లf H�ందర ‘పBవకA  
మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం అంMమ సంNేశహరడ8 మ�$య� ఆయనక� అంMమ 

Nివ&గ0ంథం ఖు�ఆ� పB?ాNించబFiనదoj’ <Sౖ మ!టలను MరసL�$ంJే అవHాశం ఉంNి.   
 

ఇకLడ మ! మ�ఖ�&N̄ేశం – 2శmయంbా ఖు�ఆ� అojNి అల!" # సwయంbా 
అవత�$ంపజI,ిన Nివ&గ0ంథమx మ�$య� మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం, అల!" # 
KకL అంMమసంNేశహరడx ఋ»వh Jేయటం. ఎందుకంట� అంMమసంNేశం మ�$య� 
అంMమ సంNేశహరFiలలf ఏNో ఒక N522 ,ీwక�$ంW, మ�� N522 MరసL�$ంచ ల�మ�. 
తపq2 స�$bా �|ంFiంట�x ,ీwక�$ంJ5d ల�N5 MరసL�$ంJ5d.   
 

ఖు�ఆ� రచన గ��$ంW rనబFే rrధ అ�9Bా య!లను మనం మ�ఖ&ంbా మ�డ8 ��bాల�bా 
rభ¾ంచ వచుmను: 

1. మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం సwయంbా ఖు�ఆ� ను రWంJ5ర2 
�ాNింJే�ార, 

2. ఖు�ఆ� ను �j�I ఎవ�� రWంW, మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ంక� బ�tింJ5ర2 
�ాNింJే�ార.   

3. “ఖు�ఆ� మ!నవ రచన Hాదు, అNి సృ'ిz కరA  KకL సwచ¿\]^న పల�క�” అ2 
దృఢంbా rశw,ింJే�ార.  

 

ఈ �ా&సంలf <Sౖన <(�kLనబFiన మ�డ8 �ాదనలను మనం క�" పA ంbా తరLం, J5�$తBక 
?ా�&ం, rషయ r_Á"షణ మ�$య� �aౖజ~± 2క సమ!J5రం ²దలRౖన �ాట� ఆt5రంbా ప�$;dN5y ం.         
 

మ! KకL <Sౖ�ాదనల ఆt5రంbా ఒక�jళ మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం N5w�ాop 
ల�క ఇతరల N5w�ాop ఖు�ఆ� �Bా యబFiంద2 ఋ»�aౖ�ే, అపhడ8 మ�హమ�� సల" ల!" హQ 
అలRౖహ/ వసల" ంను మ�$య� ఆయన Nివ&సంNే_ా2D MరసL�$ంచటం సబబ�bా ఉంటUంNి. Hాx 
ఒక�jళ ఖు�ఆ� 2జంbా సృషz కరA  పం<ిన సంNేశమ2 ఋ»�aౖ�ే, N522 rశw,ించటం, 
అనుస�$ంచటం మ�$య� మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ంను అల!" # KకL 
సంNేశహరFibా ,ీwక�$ంచటం మ!తB\� మన మ�ందు [b$ల� ఏH|}క మ!రuమojNి గ0హ/ంచవలRను. 
ఇక ²దట� �ాదన<Sౖ దృ'ిz ?ా�$ంచవలRన2 9ాఠక�లను H�రతEo5Dం ........ 
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²దట�²దట�²దట�²దట� �ాదన�ాదన�ాదన�ాదన: ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� నునునును  

మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ�� సల" ల!" హQసల" ల!" హQసల" ల!" హQసల" ల!" హQ అలRౖహ/అలRౖహ/అలRౖహ/అలRౖహ/ వసల" ంవసల" ంవసల" ంవసల" ం సwయంbాసwయంbాసwయంbాసwయంbా రWంJ5రరWంJ5రరWంJ5రరWంJ5ర. 
 

ఖు�ఆ� ను మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం రWంJ5ర2 �ాNిసుA నD పBజల�, 
ఆయన �j�Iwర ఉN̄ే_ాల�= N522 రWంJ5ర2 ఆ��<ిసుA o5Dర. �ాట�2 ?ాt5రణంbా ఇల! 
rభ¾ంచవచుmను.  

 

1) �ÃMక పBÄజo5ల H�సం ల�క అtిHారం మ�$య� Hµ�$A  పBMషÅ ల H�సం. 
2) అరబ�Æ ఏHµకరణ H�సం ల�క �ా�$2 ధర�బద̄ంbా సంసL�$ంచటం H�సం.  
3) మ�ర¿�ా&tిH� గ�రవడం ల�క సwయంbా ��B ం·, భBమలక� లfనవడం.  
 

²తAం మ!నవ చ�$తBలf అM జ~గ0తA bా *rత చ�$తB న�దు JేయబFiన ఏH|}క 
మCనDత వ&H�A  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం Hావటం వలన, మనం �ేdకbా <Sౖ 
�ాదనలను ప�$_ÇtింW, ఆయన *rత చ�$తB�= �ాట�2 స�$9@లmవచుmను.   
 

²టz²దట, మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం 	¸ సwయంbా ఖు�ఆ� 
రWంJ5రoj �ాదన H�0 తA Nే� Hాదు. Nీ22 ఆయన సwంత పBజల� ఆ��<ింJ5ర. ఖు�ఆ� లf 
అల!" # �ా�$H�ల! జ�ా+J5mడ8: 
 

�ా�$�= ఇల!ఇల!ఇల!ఇల! అనుఅనుఅనుఅను: " ఇందులf o5 అంతట ojను మ!రqల� Jేరqల� Jెయ&టం o5 ప2 
ఎంతమ!తBం Hాదు. ojను o5 వదy క� పంపబFే Nైవ�ాణ©2 (వహ32) మ!తB\� అనుస�$?ాA ను. 
ojను గనుక o5 పBభ�వh పట"  అrtేయత చూ<ి�ే, ఒక <Sదy  భయంకర\]^న Nినం o5డ8 పFే 
��క� ojను భయపడ�5ను". ఇంHా ఇల!ఇల!ఇల!ఇల! అనుఅనుఅనుఅను: "అల!" # సంకలqం ఇNే గనక అ	�ే ojను ఈ 
ఖు�ఆ� ను �క� ఎనDట�Hµ r2<ింW ఉంFే �ాణ©¬  Hాదు. అల!" # N522 గ��$ంW �క� అసల� 
�ెd<ి ఉంFే�ాFే Hాదు. ఈ గ0ంథం అవత�$ంచక ప%రwం ojను � మధ& ఒక *rత Hాల!నDం�5 
గFi9ాను. �ర బ�N̄ి2 ఉపÄb$ంచ�ా?" [ఖు�ఆ� 10:15-16] 

 

తమ ఎదుట Nివ&ఖు�ఆ� పÈ$ంచటం 9Bా రం�ంచక ప%రwం, తమ మధ& మ�హమ�� 
సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం గFi<ిన 40 ఏళ� *r�52D గమ2ంచమ2 ఈ వచనం rమరvక�లక� 
సూWసుA నDNి. ఆ Hాలంలf ఆయన ఏo5డూ కrతwం �aౖపh ఆసH�A  చూపల�ద2 మ�$య� ఆయన 
2ర��ాసుడoj rషయం �ారంద�$Hµ బ�bా �ెల�సు. మ�$, ఆయనHI సwయంbా చదవటం 
మ�$య� �Bా యటం �ానపqడ8, కrతwం కంట� ఎం�= ఉనDత\]^న ఈ వచo5ల� ఆయన వదy క� 
ఎకLFi నుంFi వWm ఉంట�	?   
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అం�ేHాక, <Sౖ వచo5లలf “ఖు� (ఇల! అను)” అ2 �|ండ8 ?ార"  మ�హమ�� 
సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ంక� ఆNేశ[వwబFiనNి. ఇNి పBజల మ�ందు ఒక పB�ే&క పBకటన 
Jేయట�2H� ఉపÄb$ంJే ఆNేశం. ఇల!ంట� “ఖు�” అoj ఆNేశం ²తAం ఖు�ఆ� లf 332 ?ార"  
వWmంNి. అ	�ే ఇతర Jోట"  - పBకట�ంచుపBకట�ంచుపBకట�ంచుపBకట�ంచు అ2, xxxx పBభ�వhనుపBభ�వhనుపBభ�వhనుపBభ�వhను సుA MంచుసుA MంచుసుA MంచుసుA Mంచు అ2, సwయంbాసwయంbాసwయంbాసwయంbా x�jx�jx�jx�j 
?ా¢ాz ంగ?ా¢ాz ంగ?ా¢ాz ంగ?ా¢ాz ంగ పడ8మ�పడ8మ�పడ8మ�పడ8మ� అx ఆయన ఆNే�ంపబFio5ర. మ�$, \�మ� పB�DసుA నDNే[టంట� - 

ఎవ�|}o5 సwయంbా తనను తoj ఎల! సం��Nించుక�ంట�ర ల�N5 పhసA కం �Bా సుక�ంట�ర?  

 

అం�ే Hాక, మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం పBవకAbా ఎంచుH�బడక ప%రwం 
నుంFే తన పBజలలf అత&ంత 2జ~	· పరFibా మ�$య� అత&ంత సత&వంతEFibా <(ర 
సం9ాNింJ5రoj �ాసA �ా2D మనం ఇకLడ జ~± పకం JేసుH�వలRను. ఆయన తన *rతంలf 
ఒకL?ా�|}o5 అబద̄ం Jె<ిqనటU"  ఎవ�$ ఉల�" ఖనలలfనూ న�దు Hాల�దు. అojక మంNి 9ా_ాmత& 
చ�$తBHారల� ఈ స�5&2D ఒపÊక�o5Dర క�F5: ఉN5హరణక�     
 

"మ�హమ�� వంట� వ&H�A  గనుక ఈ భ�లfక 9ాలo5tిHా�ా2D తన JేతEలలf2H� 
·సుH�గdb$�ే, అతను ఈ సమస&ల2Dంట�x ప�$షL�$ంW, N52H� అవసర\]^న _ాంM2 మ�$య� 

సం�=¢ా2D ·సుక� �ాగలడ8." జ~�$Ëజ~�$Ëజ~�$Ëజ~�$Ë  బª�ాD�Ìబª�ాD�Ìబª�ాD�Ìబª�ాD�Ì  ¢ా¢ా¢ా¢ా 

 

"ఈ పBపంచం<Sౖ అత&tిక పB��వం చూ<ిన మCనDతEA ల పట�z కలf2 ²టz²దట� ?ా{ o52H� 
పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం KకL <(రను ఎనుDక�నD o5 2ర¬యం అojక 
మంNి 9ాఠక�లక� ఆశmర&ం కdb$ంచవచుm, మ�$H�ందర �jలRMA  ననుD పB�Dంచవచుm, Hా2 
²తAం మ!నవచ�$తBలf HIవలం ఆయన ఒకL�I t5�$�కంbా మ�$య� లÍH�కంbా (వ&వ1�$కంbా) 

Mరగ�ల�2 ?ాఫల!&2D ?ాtింJ5ర." --\]^H|� H. 1�z1�z1�z1�z, ‘చ�$తB<Sౖచ�$తB<Sౖచ�$తB<Sౖచ�$తB<Sౖ పB��వంపB��వంపB��వంపB��వం చూ<ినచూ<ినచూ<ినచూ<ిన 
వందమంNివందమంNివందమంNివందమంNి మCనDతమCనDతమCనDతమCనDత వ&క�A ల�వ&క�A ల�వ&క�A ల�వ&క�A ల�’ THE 100: A RANKING OF THE MOST INFLUENTIAL 

PERSONS IN HISTORY, New York: Hart Publishing Company, Inc ., 1978, p. 33 

 

"మ�హమ�� దయ, కరణ, కృప వంట��ాట� KకL ఆత� మ�$య� ఆయన �=ట� పBజల� 
ఆయన సహచ�ా&2D అనుభrంJ5ర మ�$య� �ార N522 ఎపqట�Hµ మరవల�ర" –Nి�ా� 
చం� శర�, తÎరqNిక�L పBవకAల�,The Prophets of the East, Calcutta 1935, p. l 22. 

 

"ఆయనలf ,ీజ� చక0వ�$A  మ�$య� 9@Ï ల ల�ణ5ల� కd,ి ఉo5D	. Hా2 ఆయన 9@Ï 
KకL అtిHా�ాల� తన వదy  ల�2 9@Ï మ�$య� చక0వ�$A  KకL ,Sౖ2కదళం తన వదy  ల�2 
,ీజ� చక0వ�$A  వంట��ార. ఎల" పÊడూ తయ!రbా ఉంFే ,Sౖన&ం, ర�క భటUల�, 2లకFౖెన 
ఆN5యం, �ాజభవనం ²దలRౖన ఆ�ా´ట�ల� ల�2�ార మ�$య� HIవలం Nివ&సంNే_ాల<Sౖ 
ఆt5రపFi మ!తB\� ప�$9ాdంJే�ార2 ఒక�jళ ఎవ�$oaౖo5 సూWంచదd,(A , అNి మ�హమ�� 
తపq ఇంH|వwర� Hాల�ర. ఎందుకంట� ఆయన ప�$క�ాల, స1యక�ల అవసరం ల�2 bkపq 

శH�A?ామ�ా{ లను తనలf కdb$ ఉంFే�ార." బ�సw�A  ,ి��, మ�హమ�� మ�$య� 
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మహ�Nీయతwం అoj గ0ంథపh రచ	త Bosworth Smith, Mohammad and Mohammadanism, 

London, 1874, p. 92. 

 

 

"... తతw�jతA ; వకA ; పBవకA ; _ాసనకరA ; Äదు¯ డ8; ���ాల rజIత; �ెdr�ేటల చక0వ�$A ; 
హÑతEబద̄\]^న r_ాw?ాల ?ా{ పక�డ8; rగ01�ాధనలను ర�పమ!<ి, 9Bా మ!ణ©క ఆ�ాధo5 
వ&వస{ ను oaలH�dq, తన W�5B 2D మ!తBం [గలm2�ాడ8; ఇర�aౖ కంట� ఎక�Lవ ?ామ!Ò జ~&లక� 
పho5Nి �j,ిన�ాడ8; అt5&M�క ?ామ!Ò జ~&tిపM – ఆయoj మ�హమ��. మ!నవ ఔనD�5&2D 
H�dJే సకల పBమ!ణ5ల � �5& ఆయన కంట� bkపq�ాడ8 ఇంH|వFౖెo5 ఉo5DF5? అ2 మనం 

పB�Dంచవచుm" లమ!� టÔౖ�, ¤SBంW గ0ంథ రచ	త Lamartine, HISTOIRE DE LA TURQUIE, 

Paris, 1854, Vol. II, pp. 276 -277 

 

"అ�I+య! KకL పBఖ!&త పBవకA  *r�52D మ�$య� గ�ణగణ5లను ప�$;dంWన �ా�|వ�|}o5, 
ఆయన ఎల! బ�tింJే�ార, ఎల! *rంJే�ార అoj rషయ!ల� అర{ంJేసుక�నD త�ాwత 
ఆయనను bౌరrంచక�ంF5 ఉండటమojNి అ?ాధ&ం. ఆయన మCనDత శH�AమంతEFౖెన 
అల!" # KకL పB�ే&క సంNేశహరలలf2�ాడ8. ఇంHా � మ�ందుంWన ఈ గ0ంథంలf2 అojక 
rషయ!ల� J5ల! మంNిH� �ెల�సు, అ	o5 ojను �ాట�2 చNిrన పBM?ా� , ఆ bkపq 
అ�I+య� బ�ధక�Fi<Sౖ అదు´తంbా మరల! o5లf నూతన భH�A  ��వం, bౌరవం కల�గ��5	." 

అ2Ö,SంటU, మ�హమ�� KకL *rతం మ�$య� బ�ధనల�. Annie Besant, THE LIFE 

AND TEACHINGS OF MUHAMMAD, Madras,1932, p. 4. 

 

 

"తను న[�న r_ాwసం H�సం కÈ$o5M కÈ$న ప�$,ి{ తEలను ఎదు�kLన ట�2H� తయ!రbా ఉంFే 
అత2 *వన rt5నం, ఆయనను rశw,ింWన మ�$య� తమ మ!రuదరvక�Fibా ,ీwక�$ంWన 
సహచరల ఉతA మ\]^న నడవFiక, ఆయన ?ాtింWన ?ాఫల&ం KకL అత&దు´త మహ/మ - 

ఇవxD ఆయన KకL ,SౖN5¯ ంMక ప�$ప%ర¬తక� అదyం పడ8తEo5D	. ఒక�jళ ఎవ�|}o5 
మ�హమ�� ను 2యంతbా ��rసుA నDట" 	�ే, ఆయన సమ!జ~2H� ప�$¢ాL�ాలకంట� 
ఎక�Lవbా సమస&లను ఇWm ఉంFే�ార2 గమ2ంJ5d. అటUవంట� అతE&తA మ\]^న 
మ�హమ�� ను 9×గడటంలf 9ా_ాmత& Nే_ాల� చ�$తBలf కxrx ఎరగనంతట� తక�Lవ 

9Bా t5న&తను ఇసుA o5D	.." w. �ంటbk\]�  �ాØ, మHాLలf మ�హమ��, W. 

Montgomery Watt, MOHAMMAD AT MECCA, Oxford, 1953, p. 52. 

 

Hాబట�z , H�0ంNి rషయ!ల<Sౖ 2జ~	·bా ఒక?ా�$ దృ'ిz  ?ా�$ంచమ2 9ాఠక�లను H�రతEo5Dమ�: 

 

ఇంతక� మ�ందు �ెd<ినటU"  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం 40 ఏళ� వయసు® వరక� 
తన పBజలJే ‘తమలf అంద�$ కంట� ఎక�Lవ 2జ~	·పరFibా’ పBశం,ించబFio5ర. 
అojకమంNి 9ా_ాmతE&లJే ఆయన KకL 2జ~	· మ�$య� ప�$ప%ర¬త ojట�Hµ పBశం,ించ 
బడ8తEo5Dర. అ	o5 ?ాహ/త&ంలf ?ాట�ల�2, చ�$తBలf అరబ�ÆNే_ాల అతE&తA మ కవhల 
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రచనల� ఎనDట�Hµ JేరH�ల�నంతట� అగ0?ా{ o52H� Jేరక�నD ఈ గ0ం¨52D య!దృW¿కంbా 
ఆయoj �Bా ?ార2 ఆ��<ించటం ఎంత వరక� స�|}నNి? 

  

అల!bI, మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం అసత&ం పdHార2, N52 ఆt5రంbాoj ఆయన 
అojక �jలమంNి సహచరలను ఉతA మ గ�ణగణ5ల�, ప�$ప%ర¬త మ�$య� 2జ~	· గల�ా�$bా 
మ!�$m, పBపంచ చ�$తBలf2 అతE&తA మ మ!నవ సమ!జ~2D oaలH�ల!qర2 ��rంచటం 
స�|}నNేo5? 

 

1.1 �ÃMక�ÃMక�ÃMక�ÃMక పBÄజనంపBÄజనంపBÄజనంపBÄజనం? Hµ�$AపBMషzల�Hµ�$AపBMషzల�Hµ�$AపBMషzల�Hµ�$AపBMషzల� మ�$య�మ�$య�మ�$య�మ�$య� అtిHారంఅtిHారంఅtిHారంఅtిHారం? 

 

H�2D �ÃMక పBÄజo5ల H�సం ల�N5 Hµ�$AపBMషzల� మ�$య� అtిHారం H�సం మ�హమ�� 
సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం, ఖు�ఆ� గ0ం¨52D �Bా ?ార2 H�ందర �ాNిసుA o5Dర. Hా2, ఈ 
�ాదన అసత&మ2 J5�$తBక ఆt5�ాల� 2ర�<ిసుA o5D	. 2జ~2H�, ఎవ�|}o5 మ�హమ�� 
సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం *rతచ�$తB చNిr�ే, పBవకAbా ఎంచుH�బFiన త�ాwత ��»లలf కంట� 
ఆయన ఆ�${క ప�$,ి{ M మ�ందు ��»లf" oj బ�గ�ంFేద2 గ��$A?ాA ర.  
 

25 ఏళ� వయసు®లf, మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం, మHాL నగరంలf2 ఖNీజ~ అoj 
ఒక  ధ2క rధవ�ాd2 r�ాహం Jేసుక�o5Dర. మ�$య� సుఖసం�=¢ాల�=, ?¶కర&వంతంbా 
తన *rతం గFi<(�ార. అ	�ే, ఆయన పBవకAbా ఎంచుH�బFi, అల!" # �aౖపh <ిల�పh2వwటం 
ఆరం�ంJ5క, ఆయన ఆ�${క ప�$,ి{ M Nిగజ~రటం ²దలRౖనNి. ఒH�L?ా�$ 2రంతరంbా N5N5పh 
�|ండ8 oaలల వరక�, 9×	& �adb$ంచట�2H� క�F5 ఏ� ఉంFేNి Hాదు, HIవలం ఖర�Ë రపh పండ8"  
మ�$య� మంWxళ� <Sౖoj *rంJే�ార. Nీ2H� Hారణం - సృ'ిz కరA  సంNేశ పBకటన పర&వ?ానంbా 
ఆయనక� మ�$య� ఆయన క�టUంబ�2H� ఎదు�|}న కÈ$న ప�$,ి{ తEల�.  
 

ఇNి �5�5Ldక �5&గంbా Hాక�ంF5, ఆయన Wవ�$ _ాwస వరక� H�న?ాb$న గడ8Ì ప�$,ి{ M. పBవకAbా 
ఎంచుH�బFio5, ఆయన ఏo5డూ rల!సవంత\]^న �ాజభవo5లలf 2వ,ించల�దు, ఖ� Nౖెన 
దుసుA ల� ధ�$ంచల�దు, ఈ 9Bా పంWక ��గ��bా&ల జ�dH� 9@ల�దు. మ�ందు తరం మ�,ి" ంల� 
?ాఫల&ం 9×ంNి, ఆ�${కం పBÄజo5ల� 9×ందటం ²దలRౖన తర�ాత, మ�హమ�� సల" ల!" హQ 
అలRౖహ/ వసల" ం KకL ��ర&ల� ఆయన�= తమ ప�$,ి{ M గ��$ంW ²ర<SటUz క�oj�ార. కxస 
అవస�ాల� ·�I అవHా_ాల�o5D, ఇంHా Öద�$కంలfoj ఎందుక� 2వ,ింJ5ల2 ఆయనను 
పB�DంJ5ర. అపÊడ8 సరwలfక సృ'ిz కరA  నుంFi Nివ&�ాణ© ఇల! అవత�$ంWనNి: 

 

“ఓఓఓఓ పBవHాAపBవHాAపBవHాAపBవHాA ! xxxx ��ర&ల�=��ర&ల�=��ర&ల�=��ర&ల�= ఇల!ఇల!ఇల!ఇల! అనుఅనుఅనుఅను: ఒక�jళఒక�jళఒక�jళఒక�jళ �ర�ర�ర�ర ఈఈఈఈ 9Bా పంWక9Bా పంWక9Bా పంWక9Bా పంWక *r�52D*r�52D*r�52D*r�52D మ�$య�మ�$య�మ�$య�మ�$య� N52లf2N52లf2N52లf2N52లf2 
ఆకరÙణలనుఆకరÙణలనుఆకరÙణలనుఆకరÙణలను H�రH�రH�రH�రక�ంటUనDట" 	�ేక�ంటUనDట" 	�ేక�ంటUనDట" 	�ేక�ంటUనDట" 	�ే, రంFiరంFiరంFiరంFi! �ర�ర�ర�ర �ాట�2�ాట�2�ాట�2�ాట�2 9×ంNేటటU"9×ంNేటటU"9×ంNేటటU"9×ంNేటటU"  Jే?ాA నుJే?ాA నుJే?ాA నుJే?ాA ను మ�$య�మ�$య�మ�$య�మ�$య� 
[మ��లను[మ��లను[మ��లను[మ��లను ��ర&ల��ర&ల��ర&ల��ర&ల బ�ధ&తబ�ధ&తబ�ధ&తబ�ధ&త నుంFiనుంFiనుంFiనుంFi మంWమంWమంWమంW పద̄Mలfపద̄Mలfపద̄Mలfపద̄Mలf rమ�H�Arమ�H�Arమ�H�Arమ�H�A  కdb$?ాA నుకdb$?ాA నుకdb$?ాA నుకdb$?ాA ను (rF5క�d?ాA నుrF5క�d?ాA నుrF5క�d?ాA నుrF5క�d?ాA ను) Hా2Hా2Hా2Hా2, 
ఒక�jళఒక�jళఒక�jళఒక�jళ �ర�ర�ర�ర గనుకగనుకగనుకగనుక అల!" #అల!" #అల!" #అల!" # నునునును మ�$య�మ�$య�మ�$య�మ�$య� అల!" #అల!" #అల!" #అల!" # KకLKకLKకLKకL సంNేశహరFi2సంNేశహరFi2సంNేశహరFi2సంNేశహరFi2 మ�$య�మ�$య�మ�$య�మ�$య� 
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పరలfకంలf2పరలfకంలf2పరలfకంలf2పరలfకంలf2 ఇంట�2ఇంట�2ఇంట�2ఇంట�2 ఇషzపడ8తEనDట" 	�ేఇషzపడ8తEనDట" 	�ేఇషzపడ8తEనDట" 	�ేఇషzపడ8తEనDట" 	�ే, 2222శmయంbాశmయంbాశmయంbాశmయంbా అల!" #అల!" #అల!" #అల!" # మంWమంWమంWమంW పనుల�పనుల�పనుల�పనుల� Jే,(�ా�$Jే,(�ా�$Jే,(�ా�$Jే,(�ా�$ 
H�సంH�సంH�సంH�సం అojకఅojకఅojకఅojక పhణ5&లనుపhణ5&లనుపhణ5&లనుపhణ5&లను తయ!రbాతయ!రbాతయ!రbాతయ!రbా ఉంWo5డ8ఉంWo5డ8ఉంWo5డ8ఉంWo5డ8”. [ఖు�ఆ� 33:28-29] 

 

పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం ఇంట� గNి2, ఆయన సహచరFౖెన ఉమ� +� 
ఖ�5A � రNియల!" హQ అనుÚ  ఇల! వ�$¬ంWo5ర: 

“ojను ఆయన గNిలf ÛభBపరచబFiన మ�డ8 చర�పh మ�కLల� మ�$య� ఒక మ�లలf 
గ�<Sqడ8 బ�� "  b$ంజలను మ!తB\� చూ?ాను. ఇంHా ఏ\]^o5 ఉo5Dయ! అ2 నల��aౖపhల! 
ప�$;dంచbా, అr తపq o5క� ఇంHI� కనబడల�దు. ojను ఏడవటం ²దల� <Sట�z ను. అపÊడ8 
మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం “ఎందుక� ఏడ8సుA o5Dవh”? అ2 అFibార. జ�ాబ�bా, 
“ఓ రసూల�ల!" # (అల!" # KకL సంNేశహరF5)! ojను ఎందుక� ఏడవక�డదు? � శ� రం 
<Sౖ మ�దBపFiన J5ప KకL J5రల� o5క� కనబడ8తEo5D	 మ�$య� ఈ గNిలf ఉనD 
వసుA వhలxD o5క� కనబడ8తEo5D	. ఓ రసూల�ల!" # (అల!" # KకL పBవHాA )! మన 
అవస�ాల�క� స�$9@	̧ వసుA ?ామb$02 పB?ాNించమ2 అల!" # ను 9Bా �${ంచంFi. �ాసA వ\]^న 
Nౖెవr_ాwసం ల�2, అల!" # ను ఆ�ాtించ2 మ�$య� తమ �ా»ల2 ఆ�ాtింJే ప�$Ùయను"  
మ�$య� ��మను" , మధ&లf నుంFi నదుల� 9ా�I ఉN5&నవo5లలf 2వ,ిసుA o5Dర. Hా2 
అల!" # 	¸ సwయంbా తన ధర�పBJ5రం H�సం ఎనుDక�నD పBవకA  మ�$య� ,ీwక�$ంచబFiన 
అల!" # KకL N5సుడ8 ఇటUవంట� కట�క Öద�$కంలf ఎందుక� 2వ,ిసుA o5Dడ8?!” 

అపqట�వరక� ఏట�ాల�bా తన Nిండ8ను ఆనుక�2 క�రm2 ఉనD పBవకA  మ�హమ�� 
సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం, o5 మ!టల� rనbాoj ల�W 2ట�రbా క�రm2, o5�= ఇల! 
అo5Dర, “ఓ ఉమ�! ఈ rషయంలf ఇంHా xవh సంNేహంలfoj ఉo5D�ా? పరలfకపh 
సుఖసం�=¢ాల�, ఈ లfకపh సుఖసం�=¢ాల కంట� J5ల! ఉతA మ\]^నr. అr_ాwసుల� తమ 

వంతE సుఖసం�=¢ాలను ఈ లfకంలfoj అనుభrసుA o5Dర. అ	�ే, r_ాwసుల ఆ 
సుఖసం�=¢ాల� పరలfకం H�సం భదBపరచబFi ఉo5D	”. (సహ3# మ�,ి" ం హNీÜ గ0ంథం)  

 

పBవకA  సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం Öద�ా2bాoj చ29@య!ర. ఈ 9Bా పంWక ��గ��bా&ల �5&గం 
ఆయన సwయంbా rtించుక�నDNే.  ఒక?ా�$ మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం వదy క� 
మHాL నగర మ�ఖ&o5యక�ల� వWm, ఇ?ా" ం పBJ5�ా2D ఆ<ించట�2H� ఆయనక� ఇల! ఆశ 
చూ9ార.  
 

“ఓ మ�హమ��, �ర, � �ెగలf ఉతA మ�ల2 �క� �ెల�సును. � వంశపరంపర మ�$య� 
b�తBం [మ��dD ఒక పట�షz\]^న ఉనDత ?ా{ o52H� JేరmతEనDNి. అ	�ే ఇపÊడ8 �ర 
JేసుA నD ఈ ధర�సంNేశ పBJ5రం � పBజలలf పBt5న చరmxయ!ంశంbా మ!�$నNి. �ర Nీ2 
N5w�ా సమ!జ~2D 2ల�వhbా Ýdm�j?ార. ఇపqట� వరక� ఆచ�$సుA నD 9Bా Ýన ఆ�ాధo5 
పద̄తEలను అసత&\]^నవx, మ�ఢనమ�Hాలx పBకట�ంJ5ర. Nే§Nేవతల 9Bా t5న&త మ�$య� 
t5�$�క 9Bా మ�ఖ&తను తb$u ంW మ!ట�" F5ర. ప%� wక�లను అr_ాwసుల2 <ిdJ5ర. అ	�ే, 
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ఇపÊడ8 \�మ� �క� �ాbాy నం JేసుA నD �ాట� గ��$ంW ఒక?ా�$ ఆలfWంW, �HINి ,ీwHార 

Äగ&\]^నNో �ెల�పవలRను – ��I గనుక ఐశw�ా&2D H�రక�ంటUనDట" 	�ే, \�మ� మ! 
ధనసంపదలను జమJే,ి, [మ��dD మ! అంద�$లf కంట� bkపq ధనవంతEFibా Jే?ాA మ�. 
�ర గనుక Hµ�$AపBMషzలను, bౌరవమ�ా&దలను H�రక�ంటUనDట" 	�ే, [మ��dD మ! 
o5యక�Fibా ,ీwక�$?ాA మ� మ�$య� � అనుమM ల�క�ంF5 \�మ� ఏ 2ర¬యం ·సుH�మ�. 
�ర గనుక �ాజ~&tిHా�ా2D H�రక�ంటUనDట" 	�ే, \�మ� [మ�dD మ! �ా»bా 
పట�z �'(కం Jే?ాA మ�. �ర గనుక �క� పట�z న ఈ <ి_ాJ52D వNిdంచుH�ల�క 
9@తEనDట" 	�ే, \�మ� పB,ిద̄ మ!ంMBక�Fi2 �aNిH�, మ! సంపదనంతట�x ఖరm <Sట�z  �క� 
�aౖద&ం Jే	?ాA మ�.” అ	�ే §ట�లf Nే2Hµ పBవకA  సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం అంb క�$ంచక 
9@వటం వలన, ఆయన 9Bా పంWక ఐశw�ా&xD, ��గ��bా&లనూ, అtిHా�ాxD ఏమ!తBం 
ఇషzపడల�దojNి ఋ»వh అవhతEనDNి (పBవకA  మ�హమ�� *rతచ�$తB, Life of the Prophet 

Muhammad, Ibn Hishaam) 

 

�ార తమ పB?ాA వనలను మ�b$ంచbాoj ఈ Nివ&�ాణ© పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ 
వసల" ం <Sౖ అవత�$ంWనNి: 
 

“1��1��1��1��...ßßßß. ఇNిఇNిఇNిఇNి కరణ5మయ�డూకరణ5మయ�డూకరణ5మయ�డూకరణ5మయ�డూ, కృ9ా;ల�డూకృ9ా;ల�డూకృ9ా;ల�డూకృ9ా;ల�డూ అ	నఅ	నఅ	నఅ	న అల!" #అల!" #అల!" #అల!" # సనDtిసనDtిసనDtిసనDtి నుంFiనుంFiనుంFiనుంFi అవత�$ంపఅవత�$ంపఅవత�$ంపఅవత�$ంప 
జIయబFiంNిజIయబFiంNిజIయబFiంNిజIయబFiంNి. సqషzంbాసqషzంbాసqషzంbాసqషzంbా  rవ�$ంచబFirవ�$ంచబFirవ�$ంచబFirవ�$ంచబFiనననన �ా&Hా&ల��ా&Hా&ల��ా&Hా&ల��ా&Hా&ల� గలగలగలగల గ0ంథంగ0ంథంగ0ంథంగ0ంథం. అరÖÆఅరÖÆఅరÖÆఅరÖÆ ��షలf��షలf��షలf��షలf ఉనDఉనDఉనDఉనD (ఈఈఈఈ)  
ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�, జ~± నులజ~± నులజ~± నులజ~± నుల H�రక�H�రక�H�రక�H�రక�, ఇNిఇNిఇNిఇNి Ûభ�ారAలనుÛభ�ారAలనుÛభ�ారAలనుÛభ�ారAలను ఇJmేNిఇJmేNిఇJmేNిఇJmేNి, భయభయభయభయ <Sట�z Nీను<Sట�z Nీను<Sట�z Nీను<Sట�z Nీను.  Hా2Hా2Hా2Hా2 �ా�$లf�ా�$లf�ా�$లf�ా�$లf J5ల!J5ల!J5ల!J5ల! 
మంNిమంNిమంNిమంNి N52N52N52N52 పట"పట"పట"పట"  rమ�ఖులయ!&రrమ�ఖులయ!&రrమ�ఖులయ!&రrమ�ఖులయ!&ర, కనుకకనుకకనుకకనుక �ార�ార�ార�ార rనరrనరrనరrనర. �ార�ార�ార�ార ఇల!ఇల!ఇల!ఇల! అంట�రఅంట�రఅంట�రఅంట�ర: "xవhxవhxవhxవh 
Nే2�aౖపhనక�Nే2�aౖపhనక�Nే2�aౖపhనక�Nే2�aౖపhనక� మమ�dDమమ�dDమమ�dDమమ�dD <ిల�సుA o5D�à<ిల�సుA o5D�à<ిల�సుA o5D�à<ిల�సుA o5D�à, N522N522N522N522 గ��$ంWగ��$ంWగ��$ంWగ��$ంW మ!మ!మ!మ! హృహృహృహృదయ!ల<Sౖదయ!ల<Sౖదయ!ల<Sౖదయ!ల<Sౖ �ెరల��ెరల��ెరల��ెరల� క<qి�j_ా	క<qి�j_ా	క<qి�j_ా	క<qి�j_ా	, 

Jెవhల�Jెవhల�Jెవhల�Jెవhల� Jెrట��aౖJెrట��aౖJెrట��aౖJెrట��aౖ 9@య!	9@య!	9@య!	9@య!	. మ!క�మ!క�మ!క�మ!క� xక�xక�xక�xక� మధ&మధ&మధ&మధ& ఒకఒకఒకఒక �ెర�ెర�ెర�ెర అడ8Ì పFiంNిఅడ8Ì పFiంNిఅడ8Ì పFiంNిఅడ8Ì పFiంNి. xవhxవhxవhxవh xxxx ప2ప2ప2ప2 Jె	&Jె	&Jె	&Jె	&. 
\�మ�\�మ�\�మ�\�మ� మ!మ!మ!మ! ప2ప2ప2ప2 Jే?ాA మ�Jే?ాA మ�Jే?ాA మ�Jే?ాA మ�."  (పBవHాAపBవHాAపBవHాAపBవHాA  �ా�$�=�ా�$�=�ా�$�=�ా�$�= ఇల!ఇల!ఇల!ఇల!) పల�క�పల�క�పల�క�పల�క�: "ojనుojనుojనుojను క�F5క�F5క�F5క�F5 �ల!ంట��ల!ంట��ల!ంట��ల!ంట� ఒకఒకఒకఒక 
మ2'ిojమ2'ిojమ2'ిojమ2'ిoj. వహ3వహ3వహ3వహ3 N5w�ాN5w�ాN5w�ాN5w�ా o5క�o5క�o5క�o5క� ఇల!ఇల!ఇల!ఇల! �ెల�పబడ8�=ంNి�ెల�పబడ8�=ంNి�ెల�పబడ8�=ంNి�ెల�పబడ8�=ంNి. ���� ఆ�ాధు&డ8ఆ�ాధు&డ8ఆ�ాధు&డ8ఆ�ాధు&డ8 HIవలంHIవలంHIవలంHIవలం ఒHIఒHIఒHIఒHI ఒకఒకఒకఒక 
ఆ�ాధు&ఆ�ాధు&ఆ�ాధు&ఆ�ాధు&డ8డ8డ8డ8. కనుకకనుకకనుకకనుక �ర�ర�ర�ర ojరbాojరbాojరbాojరbా ఆయనఆయనఆయనఆయన �aౖపhనHI�aౖపhనHI�aౖపhనHI�aౖపhనHI మరలంFiమరలంFiమరలంFiమరలంFi. �[ంచు�[ంచు�[ంచు�[ంచు అ2అ2అ2అ2 ఆయననుఆయననుఆయననుఆయనను 
�jడ8H�ంFi�jడ8H�ంFi�jడ8H�ంFi�jడ8H�ంFi. జHా#జHా#జHా#జHా# (తపq2తపq2తపq2తపq2 స�$స�$స�$స�$ అ	నఅ	నఅ	నఅ	న rtిrtిrtిrtి N5నంN5నంN5నంN5నం) ఇవw2�ారనూఇవw2�ారనూఇవw2�ారనూఇవw2�ారనూ, పరలfHా2DపరలfHా2DపరలfHా2DపరలfHా2D 
MరసL�$ంWనMరసL�$ంWనMరసL�$ంWనMరసL�$ంWన �ారనూ�ారనూ�ారనూ�ారనూ అ	నఅ	నఅ	నఅ	న బహQNై�ా�ాధక�ల�బహQNై�ా�ాధక�ల�బహQNై�ా�ాధక�ల�బహQNై�ా�ాధక�ల� ro5శనంro5శనంro5శనంro5శనం 9ాలవh�5ర9ాలవh�5ర9ాలవh�5ర9ాలవh�5ర. ఇకఇకఇకఇక rశw,ంిWrశw,ంిWrశw,ంిWrశw,ంిW 
మంWమంWమంWమంW పనుల�పనుల�పనుల�పనుల� Jే,ిన�ారJే,ిన�ారJే,ిన�ారJే,ిన�ార, 2శmయంbా2శmయంbా2శmయంbా2శmయంbా �ా�$H��ా�$H��ా�$H��ా�$H� ఎడ�ెగ2ఎడ�ెగ2ఎడ�ెగ2ఎడ�ెగ2 పBMపBMపBMపBMఫలంఫలంఫలంఫలం ల�సుA ంNిల�సుA ంNిల�సుA ంNిల�సుA ంNి. " [ఖు�ఆ� 

41:1-8] 

 

Hాబట�z  ఆయన ల�&ం గనుక ఐశwర&ం, అtిHార\� అ	 ఉనDట" 	�ే, ఏ మ!తBం 
కషzపడక�ంF5, మరణ©ంJే వరక� Öద�$Hా2D ద�$N5పhలక� క�F5 Jేర2వw2 ఐశw�ా&2D 
ఆయన J5ల! �ేdకbా 9×ంNి ఉంFే�ా�I.  
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1.2 అరబ�Æలఅరబ�Æలఅరబ�Æలఅరబ�Æల ఏHµకరణఏHµకరణఏHµకరణఏHµకరణ H�రక�H�రక�H�రక�H�రక�?  
 

జ~M�ాN52D మ�$య� క�లత�5w2D వ&M�IH�సుA నD పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ 
అలRౖహ/వసల" ం KకL సwంత పBకటనలను మ�$య� ఆయన *వన rt5o52D 
గమ2ంWనట" 	�ే ‘అర� జ~·య�లను ఏకం Jేయట\� ఆయన ల�&\]^ ఉండవచుmనoj’ 
�ాదన 2�ాt5ర\]^నద2 �ేd9@తEంNి.  

 

²దట�bా, ఒక�jళ అNే ఆయన ల�&\]^ ఉనDట" 	�ే, తన ధర�పBJ5�ా2D ఆపట�2H� 
బదుల�bా ఖు�|}'ీ స�ాy రల� ఇవwá<ిన అ9ార\]^న ఐశwర&ం�=oj ఆయన N522 ?ాtింW 
ఉంFే�ార.  
 

�|ండవNిbా, జ~M�ాదం వంట� ��వనల� ఇ?ా" ం ధర�ంలf అస®ల� ల�వh. ఇ?ా" ం ధర�ం పBజలను 
ఏకం Jేయట�2H� Nౖెవ r_ాwసపh బంt52H� మ�$య� స�5&స�5&ల బంt5లక� 
9Bా t5న&త2WmనNే Hా2 జ~M�ాదం, క�లతతwం, జ~త&హంHారం  ²దలRౖన �ాట�H� Hాదు. 
ఇటUవంట� ,ిN5¯ ం�5లను పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం సwయంbా అojక ?ార"  
ఖంFiంW య�o5Dర. ఉN5హరణక�: 
 

"అr_ాwసుల�bా మరణ©ంWన తమ ప%� wక�లను సుA Mంచట�2D పBజల� మ!నుH�వలRను. ఆ 
ప%� wక�ల� HIవలం నరHాb$DH� ఇంధనంbా మ!ర బ�తEo5Dర ల�N5 �ార తపqక�ంF5 అల!" # 
దృ'ిzలf <(డను తన మ�క�L�= Nొ�$"ంJే <(డపhరగ� ల�క క�\]�ర పhరగ� కంట� xచ\]^న, 
హÑయ\]^న, 2రర{క\]^న, వ&ర{\]^న�ారbా మ!రబ�తEo5Dర; అజ~± న Hాలపh గ�FiÌ నమ�Hాల 
Nిo5లను మ�$య� (అr_ాwసులRౖన) తమ ప%� wక�ల 9×గడA లను అల!" # � నుంFi 
�cలb$ంW�j?ాడ8. 2శmయంbా, మ!నవhడ8 NౖెవãM గల r_ాw,ి అవh�5డ8 ల�N5 దురu ణ5ల�= 
2ంFiన 9ా9ాతE�డవh�5డ8. మ!నవhలందర� ఆదం సంతM	̧ మ�$య� ఆదం మట�z �= 
సృ'ిzంపబFెను. [అబ� N5వh� మ�$య� అMA �$�¨ీ హNీÜ గ0ంథం] 

 

మ�� సందర´ంలf పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం ఇల! ఉపNే�ంWo5ర: 

"2శmయంbా అర� జ~·య�2H� అరబäతర2<Sౖ ల�క అరబäతర2H� అర� జ~·య�2<Sౖ, 
�ెల" �ా2H� నల" �ా2<Sౖ ల�క నల" �ా2H� �ెల" �ా2<Sౖ ఎటUవంట� ఔనDత&మ� ల�దు,  Hా2 NైవãM 
rషయంలf తపq.” [అహ�� హNీÜ గ0ంథం] 

 

ఇల!ంట� అojక Nివ&సంNే_ాల�= ఖు�ఆ� గ0ంథం 2ంFi ఉంNి. ఉN5హరణ:  

"ఓఓఓఓ మ!నవhల!�ామ!నవhల!�ామ!నవhల!�ామ!నవhల!�ా! \�మ�\�మ�\�మ�\�మ� [మ�dD[మ�dD[మ�dD[మ�dD ఒHIఒHIఒHIఒHI పhరషE2పhరషE2పhరషE2పhరషE2 నుంFiనుంFiనుంFiనుంFi, ఒHIఒHIఒHIఒHI ,ీA °,ీA °,ీA °,ీA ° నుంFiనుంFiనుంFiనుంFi సృ¾ంJ5మ�సృ¾ంJ5మ�సృ¾ంJ5మ�సృ¾ంJ5మ�. 
తర�ాతతర�ాతతర�ాతతర�ాత �ర�ర�ర�ర ఒక�$oåకరఒక�$oåకరఒక�$oåకరఒక�$oåకర ప�$చయంప�$చయంప�$చయంప�$చయం Jేసుక�ojందుక�Jేసుక�ojందుక�Jేసుక�ojందుక�Jేసుక�ojందుక� [మ�dD[మ�dD[మ�dD[మ�dD జ~తEల�bానూజ~తEల�bానూజ~తEల�bానూజ~తEల�bానూ, �ెగ�ెగ�ెగ�ెగల�ల�ల�ల� 
bానూbానూbానూbానూ Jే_ామ�Jే_ామ�Jే_ామ�Jే_ామ�. �ాసA �ా2H��ాసA �ా2H��ాసA �ా2H��ాసA �ా2H� �లf�లf�లf�లf అంద�$కంట�అంద�$కంట�అంద�$కంట�అంద�$కంట� ఎక�Lవఎక�Lవఎక�Lవఎక�Lవ భయభక�A ల�భయభక�A ల�భయభక�A ల�భయభక�A ల� గల�ాFేగల�ాFేగల�ాFేగల�ాFే అల!" #అల!" #అల!" #అల!" # దృ'ిz లfదృ'ిz లfదృ'ిz లfదృ'ిz లf 
ఎక�Lవఎక�Lవఎక�Lవఎక�Lవ bౌరవ9ాతEB డ8bౌరవ9ాతEB డ8bౌరవ9ాతEB డ8bౌరవ9ాతEB డ8." [సూర# అ� హQ»�ా� 49:13] 
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ఖు�ఆ� లf మ�$య� పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం ఉపNే_ాలలf (హNీÜ) 
ఇటUవంట� అojక ఉN5హరణల� ఉo5D	. Hా2 పBసుA �52H� rషయ!2D అర{ం Jేసుక�ojందుక� 
<Sౖ ఉN5హరణల� ప�$;d,(A  స�$9@తEంNి. రంగ��äదం, Nేశం ల�క జ~M �äN5లక� అ·తంbా ఇ?ా" ం 
సంNే_ా2D rశw,ింWన �ా�|వ�|}o5 స�I ?@దరబంధంలf ఇ[Fi9@గలర. ఒక�jళ ఖు�ఆ� 
గ0ం¨52D పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం HIవలం అర� జ~·య�లను మ!తB\� 
ఏకం Jే,( ల�&ం�= రWంW ఉంట�, తన గ0ంథంలf ప%�$Abా N52H� వ&M�Iక\]^న సంNే_ా2D 
ఎందుక� �Bా ,ినటU" ?  �ాసA �ా2H�, ఈ ఇ?ా" �య సంNేశం అర� జ~·య�లను మ�,ి" ంల�bా 
మ�$య� మ�,ి" \�తరల�bా rభ¾ంWనటU"  <Sౖ పBకటనల N5w�ా మనక� �ెల�సుA నDNి.  పBవకA  
మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం సహచరలలf అర� జ~·య�ల� Hాక�ంF5 r�నD 
�ెగలక� JెంNిన అరబäతరల� క�F5 ఉంFే�ార.  

 

1.3 ఆయనఆయనఆయనఆయన మ�ర¿మ�ర¿మ�ర¿మ�ర¿ (అప?ా�రకఅప?ా�రకఅప?ా�రకఅప?ా�రక)  �ా&tిగ0సు{ F5�ా&tిగ0సు{ F5�ా&tిగ0సు{ F5�ా&tిగ0సు{ F5? 

 
H�ందర పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం ను రసూల�ల!" # అంట� 
NౖెవసంNేశహరడ8 Hాద2 MరసL�$సుA నD�ార. అ	o5 �ార ఆయన KకL 2��y ష\]^న 
సw���ాxD, సత&;లతనూ 2ర�<ిసుA నD J5�$తBక 2దరvo5ల Hారణంbా సwంత పBÄజo5ల 
H�సం ఆయన ఖు�ఆ� గ0ం¨52D రWంచల�ద2 మ�$య� మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ 
వసల" ం పBవకAbా ఎంచుH�బడట�2D పBకట�ంW ఉండక9@వచm2 అంb క�$సుA o5Dర. అందువలన 
ఆయన మ�ర¿�ా&tి ల�క మMభBమణక� గ�రయ!&రoj Hారణ5లను ఇతరల మ�ందు 
ఆ��<ిసూA , లfలfపల సwయంbా ఆయనను NౖెవపBవకAbా న\���ార, ఈ H�0ంNి �ాసA �ాలను 
జ~గ0తA bా ప�$;dంJ5d.  
 

²దట�Nి, ²తAం మ!నవ చ�$తBలfoj అత&ంత జ~గ0తA bా బÄగ0¤ీ (,ీwయచ�$తB) న�దు 
JేయబFiన మCనDత వ&H�A  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం. ఈ �ాసA వం ఆt5రంbా 
�ా�$ *r�52D ప�$;d,(A , ఈ �ాదనను 2ర�<ింJే ?ాæç&t5�ాల�§ మనక� కనబడవh. అ	�ే 
ఆయన ఒక ?ాt5రణ\]^న, బ�N̄ి,ి{ రత�= క�Fiన r�jకవంత\]^న *r�52D తన అంMమ 

ఘFiయ వరక� గFi9ార2 �ా�$ *rత చ�$తB 2ర�<ిసుA నDNి. అం�ేbాక, మMభBమణ52H� 
గ�రయ!&రoj ఈ �ాదన అసత&\]^నద2 2ర�<ింJే 9Bా మ!ణ©క పBకటనలను అojకం ఉo5D	.  

 

�|ండవNి, ఇ?ా" ం ధర�ం గ��$ంW r_Áష జ~± o52D సం9ాNింWన H�ందర మ�,ి" \�తర 9Bా Ýన 
o5గ�$క�5 _ాసA °�jతA ల� క�F5 మ�ర¿�ా&tిగ0సుA డoj �ాదనను అసత&\]^నNిbా మ�$య� 
1?ా&సqద\]^నNిbా �=B ,ిపhJ5mర. మ�ర¿��గ �ాదన<Sౖ �ా&ఖ!&2సూA  Fే2య� (Daniel) 

ఇల! పdH|ను: “…పBవకA<Sౖ మ�ర¿��bా2D ఆ��<ించటమojNి 1?ా&సqదం Jేయ!ల2 
పBయMDంJే�ార మ!తB\� Jేయగలర, 2జంbా స�5&2D ప�$_ÇtిసుA నD �ార Hాదు.” Khalifa, 

Mohammad The Sublime Qu’ran and Orientalism p. 13 
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జ~� Fేవ� 9@రz  (John Davenport) ఇల! పdH|ను, "మ�హమ�� మ�ర¿��గ N5డ8లక� 
గ�రయ!&రoj ఆ��పణ b 0క�ల అసత&పh మ�$య� అసహ&కరపh 2ంద. �ాట� N5w�ా b 0క�ల� 
నూతన ధర� పBJ5రక�Fi Hµ�$A  పBMషzలను కళంక పరW, H|}éసA వ పBపంJ52D ఆయన KకL 
మCనDత\]^న సw���ా2H� మ�$య� అతE&నDత\]^న గ�ణగణ5లక� వ&M�Iకంbా 
పh�$bkdqo5ర." Udhri Taqsir, p.20 

 

పBపంచంలf అojక రHాలRౖన మ�ర¿ (అప?ా�రక) ��bాల�o5D	. �ాట�లf మ�ఖ&\]^నr –  
 

� ·వB\]^న మ�ర¿��గం (grand mal),  

� సwలq\]^న మ�ర¿��గం (petit mal) మ�$య�  
� మన?ా¿లక <(రణం (psychomotor).  

 

> ·వB\]^న మ�ర¿��గం (Grand Mal) - Nీ2లf మ!మ�ల�bా వణకటం, హÈాతEA bా 
మ�ర¿9@	 పFi9@వటం మ�$య� Hాళê�JేతEల� వణకటం వంట�r జరగ�ను. H�2D?ార"  
మ�ర¿9@వట�2H� మ�ందు ఆ వ&H�A  భయం�=, బ�ధ�= అర?ాA డ8. N52 త�ాwత కషzంbా, ఆb$ 
ఆb$ _ాwస ·సుH�వటం ²దలగ�ను. ఆ త�ాwత శ� రం \]dకల� MరగతÎ, తన o5ల�కను 
తoj H�రక�Lంటë, rప� త\]^న తలoå<ిq�= బ�ధపడ8ను. ఇంHా, �ా�$H� ఆ సమయంలf ఏ[ 

జ�$b$నNో గ�రA ండదు. పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం తన<Sౖ వహ3 (Nివ&�ాణ©) 
అవత�$ంచట�2H� మ�ందు H�2D?ార"  గంట �bI శబyంల!ంట� శబyం rనబFేద2, మ�$H�2D?ార"  
¾బB	�� అలRౖహ/స®ల!ం మ!నవ ఆHారంలf వWm, MనDbా Nివ&సంNే_ా2D �ెd<ి �aìí��ార2 
సqషzంbా rవ�$ంJ5ర. Nీ22 ·వB\]^న మ�ర¿��గ ,ి{ M�= 9@dm�ే, ఎల!ంట� ·వB\]^న 
మ�ర¿��bా2Hµ మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం గ��$Hాల�ద2 ఎవ�|}o5 స�I సులభంbా 
గ0హ/ంచవచుmను.  
 

> సwలq\]^న మ�ర¿��గం (Petit Mal) – Nీ2లf అపÊడపÊడ8 సృహ H�లfqవటం అంట� 
మ�ర¿9@వటం జరగ�ను. §�$లf 70% కంట� ఎక�Lవ ��గ�ల rషయంలf ²దట�?ా�$ 
మ�ర¿9@వటమojNి 20 సంవత®�ాల కంట� తక�Lవ వయసు®లfoj జ�$b$ంNి. Nీ2లf ఎటUవంట� 
అసందర´పh కదdకల� ఉండవh. పBM��» అojక ?ార"  మ�ర¿9@�5ర. పBవకA  మ�హమ�� 
సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం <Sౖ వహ3 (Nివ&�ాణ©) అవత�$ంWన ,ి{ M Nీ2H� క�F5 వ&M�Iకంbా 
ఉంNి. ²దట�bా, మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం <Sౖ ²దట�?ా�$ వహ3 (Nివ&�ాణ©) 
అవత�$ంWనపÊడ8, ఆయన వయసు® 40 ఏళê�. పBM?ా�$ వహ3 అవతరణ H�2D 2[¢ాల 
వరక� ?ాbINి. అం�ేHా2 అNి H�2D ,Sకన" లfoj ప%రA	̧&Nి Hాదు.  
 

> మన?ా¿లక <(రణం (Psychomotor)  - Nీ2లf మ�ర¿9@�5ర. బ�t5కర\]^న అరపhల�= 
క�Fiన ఈ ,ి{ M H�2D ,Sకన"  వరHI ఉంటUంNి. పN5ల�, �ాHా&ల� ప%�$A  Jేయల�క bkణ�క�Lంటë 
ఉండటం మ!తB\� జరగ�తEంNి. అr అత&ంత 9Bా మ!ణ©క\]^న ఖు�ఆ� గ0ంథపh సqషz\]^న 
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వచo5ల కంట� J5ల! తక�Lవ ��5దులf, అసqషzంbా, అర{ం JేసుH�ల�2 rధంbా ఉంట�	. 

ఇల!ంట� మ�ర¿��bా2H� గ��|}న�ా�$ ఆలfచo5శH�A  స{ం�ంW. అJేతo52H� గ��ౌ�5ర. Hా2 
మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ వసల" ం<Sౖ ఖు�ఆ� అవత�$ంJేటపÊడ8, ఆయనక� తన<Sౖ ప%�$A  
2యంతBణ (కంటîB �) ఉంFేNి. ఆ సమయంలf జ�$b$న పBM rషయ!xD ఆయన సqషzంbా 
గ�రA క� �ెచుmH�గdbI�ార.  ఇNి మ�ర¿��గ�ల అJేతన ,ి{ MH� ప%�$Abా rరద̄\]^నNి.  
 

ఇNిbాక, గMంWన జ~తEల గ��$ంW మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం సqృహలf 
ల�క�ంF5oj ఎల! �ెల�సుH�గdbI �ార? అల!bI పBజల� అFib$న పBశDలక� ఆయన సqృహలf 
ల�క�ంF5oj ఎల! జ�ా+Jేm�ార మ�$య� ఆ జ�ాబ�ల� అంత ఖW¿తంbా ఎల! స�$9@	̧r? 

ఇr ఎవ�$H|}o5 తపqక �ావల,ిన పBశDల�. ఈ J5�$తBక వృ�5A ం�5ల� తమక� క�F5 �ెల�స2 
N5�ా JేసూA  ఏo5డూ, ఎవwర� మ�ందుక� �ాల�దు.  
 

జరగబ�	̧ భrష& సంఘటనల గ��$ంW ఆయన మ�ందుbాoj ఎల! �ెల�సుH�గdbI�ార? 

ప�$Ùయను"  మ�$య� ��మను"  మధ& జరగబ�	̧ య�ద̄ం గ��$ంW మ�$య� N52లf rజయం 
?ాtింJే ప�ం గ��$ంW అojక సంవత®�ాలక� మ�ంNే ఆయoaల! �ెల�సుH�గdbార? 

 

Hాబట�z  �ాసA �ాలను ప�$;dంWన తర�ాత, మ�ర¿��గ (అప?ా�రక �ా&tి) �ాదనల� అర{ం 
పర{ం ల�2rbా, 2�ాt5ర\]^నrbా �ేd9@వట\� bాక�ంF5, ఈ ఆ��పణల �aనుక నునD 
Nేwషప%�$త\]^న వంచన క�F5 సqషzమవhతEనDNి. అసల� ?ాæç&t5�ాల� తమ �ాదనలక� 
rరద̄ంbా ఉండట\� �ా�$ ఈ వంచనక� Hారణం Hావచుm.  
 

పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ంక� వ&M�Iకంbా JేయబFiన అప2ందల<Sౖ 
�ా&ఖ!&2సూA , opర�� F52య� (Norman Daniel) ఇల! అo5Dర: "తక�Lవ ��5దులf 
ల�N5 ఎక�Lవ ��5దులf §ల	నంత వరక� (9ా_ాmత&) రచ	తలందర� ఇ?ా" ం గ��$ంW 
మ�$య� N52 పBవకA  గ��$ంW rWతB\]^న, అసంబద̄\]^న కథల� అల" ట�2H� _ాయశక�A ల! 
పBయMDంWo5ర.... ఇ?ా" ం<Sౖ N5Fi Jేయట�2H� తపÊడ8 ?ాæç&t5�ాలను �ాడటమojNి అ2D 
Jోట�" , పBపంచ �ా&పA ంbా జరగ�తEనDNి." Norman Daniel, Islam and the West, One world 

Publications 1993, p.267 

 

F52య� ఇంHా ఇల! అo5Dర: "అథమంbా - అల!ంట� rWతB\]^న �ాట�H� ఒక 2�mత 
మ�b$ంపh ఉంటUంNి. అNి ప�9ాత రహ/తంbా పhన�ావృతA మవhతEంNి. ఉతA మంbా – 

r�ాN5లక� �ెరల�<( అల!ంట� rషయ!ల� మ!తB\� ఎనుDH�బడ�5	." ibid, p.268 

 

ఏNే\]^o5, 2సq�9ాతంbా పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం KకL *r�52D 
చNిrన ఏ 9ాఠక�Fౖెo5 ‘�ÃMక పBÄజన; Hµ�$A  పBMషÅ ల�, అtిHారం Jే¾H�LంచుH�వలoj H��$క; 

అరబ�Æల ఏHµకరణ KకL H��$క; ఏo5Fౖెo5 అప?ా�రక ,ి{ MH� గ��$Hావడం’ ²దలRౖన 
rషయ!లక� ఆయన *వతం�= ఎల!ంట� సంబంధం ల�ద2 �aంటoj MరసL�$?ాA డ8.  
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�|ండవ �ాదన: 

ఖు�ఆ� ను సwయంbా 
మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం రWంచల�దు,  

�j�I ఇతరల� రWంJ5ర 

 
మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం <Sౖ ఖు�ఆ� అవత�$ంచల�ద2, 2జ~2H� ఆయన 

ఇతర గ0ం¨5ల నుంFi N522 నకల� Jేయటం bాx ల�N5 �j�I ఇతరల నుంFi ఆ జ~± o52D 
ojరmH�వటం bా2 జ�$b$ ఉంటUంద2 H�ంతమంNి N5�ా JేసుA o5Dర. rFirFibా ఈ N5�ాలను 
మనం ప� æiంచుN5ం.  
 

2.1 ఇతరఇతరఇతరఇతర గ0ం¨5లగ0ం¨5లగ0ం¨5లగ0ం¨5ల నుంFiనుంFiనుంFiనుంFi నకల�నకల�నకల�నకల� JేయటంJేయటంJేయటంJేయటం? 

 

మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం సwయంbా ఖు�ఆ� �Bా యల�ద2, ఆయన N522 ఇతర 
మ!�ాu ల N5w�ా 9×ంN5ర2 �ాNింJే �ార ‘ఆయన N522 అ9@H|}éïా1 నుంFi నకల� Jే,ి 
ఉంట�ర2 ల�N5 సwయంbా బªౖ+ల� నుంFే నకల� Jే,ి ఉంట�ర2’ ఆ��<ింWo5ర. 

ఈ ఆ��పణక� ఎదు�|}న ²దట� �ాదన ఏ[టంట� ఇంతక� మ�ందు �ెd<ినటU" bా మ�హమ�� 
సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం ఒక 2ర��ా,ి, మ�$ చదవట\� �ా2 ఆయన, నకల� ఎల! 
Jేయగలర? దయJే,ి ఒక rషయ!2D �ర జ~± పకమ�ంచుH�వలRను – ఇంతక� మ�ందు 
\�మ� మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం గ��$ంW �ెd<ినNి అంద�$Hµ �ెd,ిన ఆయన 
KకL 2షLళంక\]^న సw��వం మ�$య� ఆయన 2ర��ా,ి అoj �ాసA వం. మHాLలf2 
బహQNౖె�ా�ాధక అరబ�Æల�, ఆయన 2ర��ా,ి Hాద2 ఆ��<ింWనటU"  ఎకLF5 న�దు 
Jేయబడల�దు. ఆయన 2ర��ా,ి అ2 ఖు�ఆ� సwయంbా �ెd<ినNి. మ�$, ఒక�jళ ఆయన 
2ర��ా,ి Hానట" 	�ే, ఆయనను అవమ!2ంచట�2H� Hాచుక�2 క�రm2 ఉనD ఆయన 
శతEB వhల�, ‘ఆయన 2ర��ా,ి Hాద2, ఖు�ఆ� లf �ెల�పబFiన rషయం అబద̄\]^నద2’ 

ఆయన *rత Hాలంలfoj �ేdbాu  ఋ»వh Jే,ి ఉంFే�ార. Hాబట�z  ఈ �ాసA వం �ెల�పhతEనD 
rషయం ఏ[టంట� ‘ఆయన 2ర��ా,ి’ అojNి ఆయన *rత Hాలంలf అంద�$Hµ �ెd,ిన ఒక 
సరw?ామ!న& rషయం మ�$య� ఎవwర� Nీ2 గ��$ంW పB�Dంచల�దు. 
 

�|ంFో rషయం: �ాదనలf ��గంలf ఒక�jళ  ఎవ�|}o5 ఆయనక� చదవటం వWm ఉంటUంద2 
��rసుA నDట" 	�ే,  అపqట�H� అసల� అరÖ ��షలfoj అనువNించబడ2 బªౖ+ల�ను ఆయన 

                                                
1. అ9@H|}éïా Ð Hµ0.శ. 325వ సంవత®రంలf జ�$b$న Hౌ2®� ఆ� oaౖH�య! సమ!�jశంలf కo5� లf Jేరmక�డద2 
2ర¬	ంచబFiన H�2D JేM�Bా త పBతEల�. H�o5Dళ� తర�ాత అr బªౖ+ల� <(ర�=నూ, మ�$H�o5Dళ�క� HIథd� 
బªౖ+ల� పBMbానూ పB,ిN̄ి JెంN5	.     
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ఎల! చదr ఉంట�ర? బªౖ+ల� 9ాత2బంధన KకL  ²టz²దట� అరÖ ��¢ాను�ాదం, 
ఆయన చ29@	న �|ండ8 వందల సంవత®�ాల తర�ాత bాx తయ!ర Hాల�దు. అల!bI 
బªౖ+ల� H�తA  2బంధన KకL ²టz²దట� అరÖ ��¢ాను�ాదం, ఆయన చ29@	న �a	& 
సంవత®�ాల తర�ాత bాx తయ!ర Hాల�దు. మ�$, ఈ J5�$తBక �ాసA �ాdD ఎవ�|}o5 ఎల! 
�=B ,ిపhచm గలర?  

 

òణ¬ంbా ప�$_ÇtింWన తర�ాత ,ిFీD b$0<ిô� Sidney Griffith ఇల! ·�ా�2ంJ5డ8: ఇ?ా" ంక� 
ప%రwం అరÖ ��షలf H|}éసA వ బªౖ+ల� KకL ఉండవచmoj సం��వxయత గ��$ంW ఎవ�|}o5 
JెపqగdbINి ఏ[టంట� ఇంత వరక� N52 ఉ2H�H� సంబంtింW ఎల!ంట� ఖWmత\]^న W1Dల� 
బయట పడల�దు. "అరÖ ��షలf b�,Sqల�: ²దట� అబ�Æ,ీ శతకంలf అNి ²టz²దట� ?ా�$ 

పBత&�\]^ంNి.", Oriens Christianus, Volume 69, p. 166 

 

The Text Of The Old Testament అoj తన పhసA కంలf ఎ�|D�z  Ernst Würthwein ఇల! 
<(�kLo5Dడ8: ఇ?ా" ం rజయం తర�ాత అరÖ ��ష KకL �ాడకం rసA ృతంbా �ా&<ింWంNి. 
జ	ంWన 9Bా ం�5లలf2 య�దుల� మ�$య� H|}éసA వhల H�రక� అరÖ ��ష, �ాడ8క ��ష 
అ	9@	ంNి. ఈ ప�$,ి{ M వలన అరÖ ��షలf బªౖ+ల� KకL ఆవశ&కత <S�$b$నNి. 
మ�ఖ&ంbా �ా�$ అవస�ాల� ·రmట\� ల�&ంbా, అojక సwతంతB అను�ాదమ�ల� 
తయ!�|}o5	. The Text Of The Old Testament, 1988, William B Eerdmans Publishing 

Company, Grand Rapids, Michigan, pp. 104. 

 

Hాబట�z  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం *rత Hాలంలf, బªౖ+ల� ల�N5 అ9@H|}é9ాల ఏ 
అరÖ అను�ాదమ� ఉ2H�లf ల�దoj rషయం సqషz\]^ 9@	ంNి.  
 

మ�Fో rషయం, హ/జ~õ (అ�I+య! Nీwపకలq లfపd��గం) లf, మ�ఖ&ంbా మ�హమ�� 
సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం జ2�ంWన మ�$య� <S�$b$న మHాL నగరంలf H|}éసA వhల ల�N5 
య�దుల పB��వం ఏo5డూ ఉండల�ద2 J5�$తBక ?ాæç&t5�ాల� �ెల�పhతEo5D	. 

మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం జ2�ంWన సంవత®రంలf, య�¨ిÄ<ియ! �ా» 
అబB1 మHాLను జ	ంచట�2H� పBయMDంW, rఫలమయ!&డ8. ఇNి త<ిqంW, మ�హమ�� 
సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం జ2�ంచక మ�ందు నుంFi హ/జ~õ 9Bా ంతపh అtిక ��గం ఆo5ట� 
పBt5న ?ామ!Ò జ~&లJే ఆల�&ం JేయబFi, ఏHాH�bా వNిd�jయబFiంNి. 
 

మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం KకL *rత Hాలం గ��$ంW The New Catholic 

Encyclopedia ఇల! �ెల�పhతEనDNి: H|}éసA వ ధర�పBJ5రం హ/జ~õ (అ�I+య! Nీwపకలqం) 
9Bా ం�52D �5కల�దు. Hాబట�z  అకLడ H|}éసA వ చ� m సంస{  ఉ2H�2 ఆ�ంచల�మ� మ�$య� 
కనుbkనల�మ�. New Catholic Encyclopedia, Op.Cit, Vol. 1, pp. 721-722 
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మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం *rంWన హ/జ~õ 9Bా ంతంలf ఆo5డ8 H|}éసA వ పB��వం 
అసల� మ!తBం ఉంFేNి Hాద2 2ర�<ింJే J5�$తBక ?ాæç&t5�ాల� H�H�ల" ల�. అల!ంటపÊడ8  
బªౖ+ల� మ�$య� అ9@H|}éïాల నుంFi rషయ!లను గ0హ/ంW, కంఠస{ం Jేసుక�2, తర�ాత 
ఖు�ఆ� �Bా ,ి ఉంట�రojNి �ాసA వ\]^�ే, (అపqట�H� అరÖలfoj అనువNించబడ2) ఆ H|}éసA వ 
గ0ం¨5లను ఆయనక� ఎవర బ�tింW ఉంట�ర2 తపqక�ంF5 మనdD మనం పB�DంచుH��ాd.     
 

హ/జ~õ 9Bా ంతం ఎంతbా ఏHాH� అ	9@	ందంట�, ఆo5డ8 మHాL �ాసులలf నుంFi పBవకA  
అబB1ం KకL అసల� ధర�ం గ��$ంW అojw'ిసుA నD నల�గ�ర వ&క�A ల�, N52 అojwషణలf 
మHాL నగ�ా2D వNిd <Sటzవల,ి వWmనNి. �ా�$లf వరఖ! ఇబªD oöఫ� ఒకర. అojwషణ 
ప%�$A  Jేసుక�2 ఆయన ఏకNౖె�ా�ాధక�2bా మరdo5ర. �ాబ�	̧ <(*లలf ఆయన గ��$ంW 
మ�$ంత rవరంbా చ�$mంచుక�ంN5మ�.    
 

o5ల�b� rషయం, ఎవ�� ఒకర మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ంక� ఖు�ఆ� 
బ�tిసుA o5Dరoj �ాదనలక� ఖు�ఆ� 	̧ సwయంbా జ�ా+సుA నDNి. అNే సమయంలf ఖు�ఆ� 
లf �ాడబFiన అరÖ ��ష J5ల! సwచ¿\]^నదoj �ాసA �ా2D క�F5 ఎMA  చూపhతEనDNి.  
 

మ�$య�: “2శmయంbా ఇత2H� ఒక మ2'ి ojరqతEo5Dడ8.” అ2 �ార అoj rషయం మ!క� 
బ�bా �ెల�సు. �ార సూWంJే వ&H�A  ��ష ప�ా	 ��ష. Hా2 ఈ (ఖు�ఆ�)��ష సwచ¿\]^న 
అరÖÆ��ష.(ఖు�ఆ� 16:103) 

 

మ�$య� (ఓ మ�హమ��!) ఇంతక� ప%రwం xవh ఏ గ0ం¨52D క�F5 చదువగdbI�ాడవh Hావh 
మ�$య� Nే2x క�F5 x క�FiJేM�= �Bా యగdbI�ాడవ% Hావh. అల! జ�$b$వhంట� ఈ 
అసత&�ాదుల� తపqక అనుమ!o52H� గ��$ అ	 ఉంFే�ార. (ఖు�ఆ� 29:48) 

ఈ �ాదనక� 14 శ�5బ�y లక� ప%రw\� సwయంbా ఖు�ఆ� N5w�ా జ�ా+వwబFiంNి. అ	o5, 
ఈ rమరvక�ల� తమ తపÊడ8 �ాదనలను బలపరJే ఎల!ంట� H�తA  ?ాæç&ల�, ojట�Hµ ·సుక� 
�ాల�క9@య!ర.   
 

2.2 �j�I�j�I�j�I�j�I మ!నవhFiమ!నవhFiమ!నవhFiమ!నవhFi నుంFiనుంFiనుంFiనుంFi ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� ojరmojరmojరmojరmక�o5Dరక�o5Dరక�o5Dరక�o5Dర? 

 

మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం ఖు�ఆ� ను ఇతర మ!�ాu ల N5w�ా 9×ంN5ర2 �ాNింJే 
�ా�$లf2 మ�$H�ందర �j�I వ&H�A  ఆయనక� ఖు�ఆ� బ�tింJ5ర2 ఆ��<ిసుA o5Dర. �ా�$లf 
H�ంద�|}�ే వరఖ! ఇబªD oöఫ� 	̧ ఆయనక� ఖు�ఆ� బ�tింJ5ర2 పB�ే&కంbా ఆ��<ిసుA o5Dర. 
ఇంతక� మ�ందు �ెd<ినటU" bా మHాL నగర బహQNౖె�ా�ాధo5 మ�$య� rగ01�ాధo5 
మ�ఢr_ాw?ాdD వNిd, స�5&ojwషణలf పBవకA  ఇబ�B హ3ం KకL అసల� ధ�ా�2D �aతEక�తÎ 
బయల� Nే�$న నల�గ��$లf వరఖ! ఇబªD oöఫ� ఒకర. ఆయన ఏకNౖె�ా�ాధక�Fibా మరd 
వWmo5ర.   
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పBవకA  ఇబ�B హ3ం మ�$య� పBవకA  ఈ?ా అలRౖహ/స®ల!ంల�= 9ాటU ఇతర పBవకAలంద�$ ధర�ం ఇ?ా" ం 
ధర�\� అoj �ాసA �ా2D మనం ఇకLడ తపqక�ంF5 <(�kLనవల,ి ఉంNి. ఇ?ా" ం అంట� సృ'ిz కరA  
అã¢ాz 2H� సమ�$qంచుH�వటం. మ�ందుbా ప�$చయంలf �ెd<ినటU" , పBవకAలందర� <ిdWనNి 
సwచ¿\]^న ఏకNౖె�ా�ాధన �aౖపhనHI. మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం పBవకAbా 
ఎంచుH�బడక ప%రwం వరఖ! ఇబªD oöఫ� మ�$య� సల!�� ïార,ీ ²దలRౖన �ార ఇతర 
పBవకAల బ�ధనలను 9@d ఉనD పBవకA  ఈ?ా అలRౖహ/స®ల!ం KకL అసలRౖన ఇ?ా" �య 

బ�ధనలను తమ శH�A  ?ామ�ా¯ ల \�రక� అనుస�$సూA , అంMమ పBవకA  �ాక H�రక� ఎదుర 
చూడ?ాbార. �ార అojw'ిసుA ంFiన పBవకA  ఇబ�B హ3ం అలRౖహ/స®ల!ం KకL ధర�ం అంట� ఇNే.   
 

వరఖ! ఇబªD oöఫ� ఎదుర చూ,ిన ధర�ం ఇNే. Nీ2oj ఆయన సqషzంbా కనుbko5Dర. 
²టz²దట� వహ3 (Nివ&�ాణ©) అవతరణ తర�ాత, మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం 
తను చూ,ిన N52 గ��$ంW �ెల�సుH�వట�2H� ఆయన వదy క� వWmనపhడ8, వరఖ! ఇబªD 
oöఫ� ఆయన�= ఇల! పdH�o5ర 

"ఈ Nౖెవదూత అNే ఎవ�|}�ే రహ?ా&లను ఉంచుతEంNో మ�$య� ఎవ�$oaౖ�ే అల!" # మ�?ా 
(అలRౖహ/స®ల!ం) వదy క� పం<(�ాFో. ojను మరల య�వక�Fibా మ!�$, x పBజల� 2నుD ఈ 
నగరం నుంFi బయటక� �aళ�bkట�z  సమయం వరక� *rంW ఉంF5ల2 H�రక�ంటUo5Dను (xక� 
స1యపFేందుక� bాను)." అపhడ8 మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం ఇల! పB�DంJ5ర, 

"�ార ననుD బయటక� �aళ�bkడ�5�ా?" అవhన2 సమ!t5న[Wm, వరఖ! ఇల! పdH�o5ర, 

"xవh �ెWmనటU వంట� N52�= వWmన �ా�|వ�|}o5 స�I, వ&M�Iక ప�$,ి{ తEలను ఎదు�kLo5Dర; 
మ�$య� ఒక�jళ ojను గనుక 2నుD బహ/షL�$ంJే ��» వరక� గనుక *rంW ఉంట�, తపqక�ంF5 
2నుD గట�z bా సమ�$¯?ాA ను." Hాx, H�2D ��»లలలfoj వరఖ! చ29@య!ర. [సహ3# అ� 
బ�ఖ!� ] 

¾బB	�� Nౖెవదూత నుంFi పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం ²టz²దట� వహ3 
(Nివ&�ాణ©) అందుక�నD H�2D ��»లలfoj వరఖ! చ29@య!ర2 మ�$య� ఆయన పBవకAbా 
ఎంచుH�బడట�2D వరఖ! ఇబªD oöఫ� rశw,ింJ5ర2 <SౖహNీథు N5w�ా సqషzమవhతEనDNి.  
 

Hాబట�z  పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ంక� వరఖ! ఖు�ఆ� oj�ాqరoj �ాదన 
xరbా�$9@	ంNి.  
 

పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ంక� సల!�� ïా� ® ఖు�ఆ� oj�ాqర2 మ�$H�ందర 
ఆ��<ించట�2H� పBయMDసుA o5Dర. 
సల!�� ప�$Ùయ!క� JెంNినవ&H�A . తమ జ÷�ా'ిzయ� ధ�ా�2D వNిd ఆయన H|}éసA వ ధ�ా�2D 
,ీwక�$ంW, N52 గ��$ంW ఇంHా ఎక�Lవbా ojరmH�వట�2H� సwంత క�టUంబ�2D త&¾ంW, 
tౖెర&ంbా ,ి�$య! Jేరక�o5Dర. అంMమ పBవకA  �ాక గ��$ంWన మ�$య� ఆయన KకL 
W1Dలను గ��$ంWన సమ!J5�ా2D అకLడ ఆయన ఒక H|}éసA వ +షÏ నుంFi �ెల�సుక�o5Dర. 
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ఆ తర�ాత ఆయన హ/జ~õ 9Bా ం�52H� పBయ!ణం JేసుA ండbా, �=ట� పBయ!ణ©క�ల� �సం�= 
ఆయనను బ�2సbా అ[��jయబFi, మNీo5క� ·సుక�9@బFio5ర. Wవ�$H� అకLడ ఆయన 
పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ంను కd,ిo5ర. పBవకA  సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం 
గ��$ంW తనక� �ెల�పబFiన W1DలxD స�$చూసుక�నD తర�ాత ఆయన ఇ?ా" ం ,ీwక�$ంW, 
మ�,ి" ంbా మ!�$9@	o5ర. 
 

ఇబªD ఇ¢ాÚ ) KకL ,ీరతEర0సూల�ల!" # అoj పhసA కంలf, సత&ధ�ా�2D మ�$య� �ాబ�	̧ 

అంMమపBవకAను అojw'ిసూA , సల!�� Jే,ిన పBయ!ణం గ��$ంW ఇల! న�దు JేయబFiంNి: 
"`ఆ,ిß ఇబªD ఉమ� ఇబªD ఖ�5N5 ఉల�" ఖన: పBవకA  సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం�= సల!�� 
ïా� ® ఇల! rనDrంచుక�o5Dర, “,ి�$య!లf �|ండ8 అడవhల మధ&నునD ఒక 2� ¬త పBNేశంలf 
2వ�ంJే ఓ వ&H�A  వదy క� �aళ�మ2 అమ���$య!లf2 o5 యజమ!2 o5�= Jె<ిqo5డ8. పBM 
సంవత®రం అతను ఒక 9Bా ంతం నుంFi మ�kక 9Bా ం�52H� మ!రతÎ ఉంFే�ాడ8. అల! 
పBయ!ణ©సుA నDపÊడ8, ��గ�ల� అత2 N5�$లf 2లబFే�ార. �ా�$ గ��$ంW అతను 9Bా �${ంJే�ాడ8. 
అల! అతను 9Bా �${ంWన పBM ఒకLర నయ\]^9@	̧�ార. ‘ojను అojw'ిసుA నD ధర�ం గ��$ంW 
అత22 పB�Dంచమ2, అతను N52 గ��$ంW Jెపqగలడ2’ o5 యజమ!2 o5�= Jె<ిqo5డ8. 
అNి r2 ojను అత22 �aతEక�Lంటë, o5క� �ెల�ప బFiన 9Bా ం�52H� Jేరక�o5Dను. అకLడ 
పBజల� అత2 H�సం తమ �ా&ధుల�= 2� æiసూA  ఉండట�2D చూ?ాను. Wవ�$H� ఒక�ాMB అతను 
ఒక ?ా{ వరం నుంFi మ�kక ?ా{ వ�ా2H� 9@తÎ �ా�$ కంటబFio5డ8. పBజల� తమ �ా&tి�= అత22 
స�<ింWo5ర. అతను 9Bా �${ంWన �ారందర� నయ\]^9@	o5ర. ఆ రNీy లf పBజల� అత22 
స�<ించట�2H� o5క� అవHాశ[వwల�దు. Wవ�$H� అతను తన ?ా{ వరంలf పB�j�సుA ండbా, ojను 
అత2 భ�జ~2D పటUz క�o5Dను. అపÊడతను ‘నువhw ఎవ�$r?’ అ2 ననుD అFib$o5డ8. అతను 
o5 �aౖపh Mరగbాoj ojను ‘అల!" # x<Sౖ దయ చూపhbాక! హన¤ియ&# ధర�ం గ��$ంW o5క� 
�ెల�పh’ అ2 అFibాను. N52కతడ8 ‘ఈ��»లf"  పBజల� అడగ2 rషయం గ��$ంW xవh 
పB�DసుA o5Dవh. హరß (అంట� హ/జ~õ) 9Bా ంత పBజలలf నుంFi సత&ధర�ం�= పBవకA  పంపబFే 
సమయం దగu �$H� వJేm,ింNి. ఆయన వదy క� �aళê�, ఆయన 2నుD N52 వదy క� (హన¤ియ&# 
ధర�ం వదy క�) Jేరm�5డ8’ అ2 జ�ా+Wmo5డ8. ఆ తర�ాత అతను తన ?ా{ వరంలf2H� 
�a«�9@య!డ8.     
Hాబట�z , ఇల! �ాNింJే పBజల ఆ��పణల పBHారం మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం ఒక�jళ 
�సbాడ8, వంచక�Fే అ	నట" 	�ే (అల!" # �[ంచుbాక), సల!�� ఆయనను పBవకAbా 
,ీwక�$ంW ఉంFే�ా�I Hాదు. 
�|ంFో rషయం ఏ[టంట�, పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం మNీo5క� వలస 
వWmన తర�ాతoj ²దట�?ా�$ సల!�� ఆయనను కd,ిo5ర. అ	�ే, N5N5పh �|ండ8 
వంతEల కంట� ఎక�Lవ ఖు�ఆ� (బªౖ+ల�లf �ెల�పబFiన పBవకAల bాథల�= స1) అంతక� 
మ�ంNే మHాLలf అవత�$ంచ బFiంNి కN5! మ�$ Nీ2 గ��$ంW ఏమంట�ర?     



 21

మ�Fో rషయం ఏ[టంట�, సల!�� ప�$Ùయ!క� JెంNిన�ార. ఆయన మ!తృ��ష అరÖ Hాదు. 
ఖు�ఆ� KకL ?ాహ/త& _ø}d ఎంత ఉనDతంbా మ�$య� ఎంతbా భయభక�A ల� కల�గజI,(Nిbా 
ఉందంట�, పhట�z నపqట� నుంÝ అరÖ ��ష మ!ట�" Fiన అరÖ ��¢ా H�rదుల� క�F5 N52 
వచo5లను 9@dన వచo5లను రWంచటంలf rజయం ?ాtించల�క 9@య!ర (మ!ట�మ!ట�Hµ 
ఖు�ఆ� �ా�$2 స�ాల� Jే,ినNి, Nీ2 గ��$ంW �ాబ�	̧ <(*లలf చ�$mంచుN5మ�). మ�$ 
మ!తృ��ష అరÖ Hా2 ఒక ప�$Ùయ� వ&H�A  N522 ఎల! రWంచగలడ8? 

<Sౖన <(�kLనD వ&క�A ల� bాక�ంF5 �j�I ఇతరలRవ�|}o5 ఖు�ఆ� రWంW ఉంట�ర2 ఒక�jళ 
ఎవ�|}o5 �ాNించదd,(A , \�మ� ఖు�ఆ� Jే,ిన ఈ స�ాల�oj �ా�$ మ�ందుక� మరల 

·సుక�వసుA o5Dమ� … �ా�$�= ఇల! అను “N52H� � ?ా�&\�[టî ·సుక�రంFi – �ర 

సత&వంతEల� అ	�ే”.  [ఖు�ఆ� 2:111] 

<Sౖన <(�kLనD �ా�$లf ఎవwర� బ�tించల�ద2 �ేd9@	న తర�ాత, �ార bాక�ంF5 
మ�$ంH|వw�|}o5 బ�tింW ఉంట�ర2 ఒక�jళ ��r,(A , మ�$ �ార పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ 
అలRౖహ/ వసల" ంక� ఖు�ఆ� బ�tింWనటU"  ఎల!ంట� ?ాæç&t5�ాల� ఎందుక� ల�వh? అం�ేbాక, 
అల!ంట� �ా�|వ�|}o5 స�I, మ�ందుక� వWm తoj పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం 
KకL “టùచ�” న2 N5�ా Jేయక�ంF5 వNిల�,(�ా�ా?  మచుmH|}o5 అల!ంట� ?ాæç&t5�ాల�� 

మనక� కనబడవh.  
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మ�డవమ�డవమ�డవమ�డవ �ాదన�ాదన�ాదన�ాదన: ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� నునునును 

మ!నవhలRవర�మ!నవhలRవర�మ!నవhలRవర�మ!నవhలRవర� రWంచల�దురWంచల�దురWంచల�దురWంచల�దు  
అNిఅNిఅNిఅNి అల!" #అల!" #అల!" #అల!" # KకLKకLKకLKకL సwచ¿\]^నసwచ¿\]^నసwచ¿\]^నసwచ¿\]^న పల�క�పల�క�పల�క�పల�క� 

 

పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం సwయంbా ఖు�ఆ� రWంW ఉంట�ర 
ల�N5 ఇతర మ�ల గ0ం¨5ల నుంFi గ0హ/ంW ఉంట�రoj �ాదనలను òణ¬ంbా ప�$;dంJ5మ� 
మ�$య� �ాట�లf2 లf9ాల� సqషzంbా అర{ం Jేసుక�o5Dమ�.  

 

ఒక�jళ పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం సwయంbా ఖు�ఆ� 
రWంచక9@�ే ల�N5 ఇతర వ&క�A ల నుంFi ల�క ఇతర మ�ల గ0ం¨5ల నుంFi గ0హ/ంచక 9@�ే, మ�$ 
అNి ఎకLFi నుంFi వWmందoj ల!¾క� పBశD తపqక�ంF5 ఉతqనDమవh తEంNి. Nీ2 జ�ాబ� 
H�రక�, ఖు�ఆ� అల!" # KకL �ాక�L మ�$య� అNి పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ 
వసల" ం<Sౖ అవత�$ంపజIయ బFiంద2, N52 Hారణంbా ఆయన అల!" # KకL సంNేశహరడoj 
�ాదనను rtిbా ప�$;dంచవల,ి ఉంNి.  

 

3.1 స�ాల�స�ాల�స�ాల�స�ాల�  

 

²దట�bా, ఖు�ఆ� అojక Jోట"  మ!నవజ~M2 ఇల! స�ాల� JేసుA నDNి: 

ఇల!ఇల!ఇల!ఇల! అనుఅనుఅనుఅను: "ఒక�jళఒక�jళఒక�jళఒక�jళ మ!నవhల�మ!నవhల�మ!నవhల�మ!నవhల� మ�$య�మ�$య�మ�$య�మ�$య� ¾o5DతEల�¾o5DతEల�¾o5DతEల�¾o5DతEల� అందర�అందర�అందర�అందర� కd,ికd,ికd,ికd,ి, ఈఈఈఈ ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� వంట�వంట�వంట�వంట� 
N522N522N522N522 కdqంWకdqంWకdqంWకdqంW ·సుక��ావ·సుక��ావ·సుక��ావ·సుక��ావట�2H�ట�2H�ట�2H�ట�2H� పBయMDంWo5పBయMDంWo5పBయMDంWo5పBయMDంWo5, �ార�ార�ార�ార ఒక�$H�కరఒక�$H�కరఒక�$H�కరఒక�$H�కర �=డqFiనపqట�Hµ�=డqFiనపqట�Hµ�=డqFiనపqట�Hµ�=డqFiనపqట�Hµ, N522N522N522N522 
కdqంWకdqంWకdqంWకdqంW �ేల�ర�ేల�ర�ేల�ర�ేల�ర." [17:88] 

మ! N5సు2<Sౖ (మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం <Sౖ) అవత�$ంప జI,ిన N52 గ��$ంW 
ఒక�jళ �ర సంNేహంలf ఉంట�, అటUవంట� ఒక అt5&య!oaౖDo5 ·సుక�రంFi మ�$య� 
అల!" # తపq � స1యక�లనంద�$x <ిల�చుH�ంFi, �ర సత&వంతEల� అ	�ే (ఇNి 
Jే,ి చూపంFi) [ఖు�ఆ� 2:23] 

 

మ�$య�మ�$య�మ�$య�మ�$య� అల!" #అల!" #అల!" #అల!" # తపqతపqతపqతపq మ�kక�$మ�kక�$మ�kక�$మ�kక�$ N5w�ాN5w�ాN5w�ాN5w�ా ఈఈఈఈ ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� కdqంచబడటంకdqంచబడటంకdqంచబడటంకdqంచబడటం సంభవంసంభవంసంభవంసంభవం HాదుHాదుHాదుHాదు; �ాసA �ా2H��ాసA �ా2H��ాసA �ా2H��ాసA �ా2H� 
ఇNిఇNిఇNిఇNి (ప%రwప%రwప%రwప%రw గ0ం¨5లలfగ0ం¨5లలfగ0ం¨5లలfగ0ం¨5లలf) [b$d[b$d[b$d[b$d ఉనDN522ఉనDN522ఉనDN522ఉనDN522 (స�5&2Dస�5&2Dస�5&2Dస�5&2D) ధృవపర?@A ంNిధృవపర?@A ంNిధృవపర?@A ంNిధృవపర?@A ంNి. మ�$య�మ�$య�మ�$య�మ�$య� ఇNిఇNిఇNిఇNి 
(మ�ఖ&సూచనలనుమ�ఖ&సూచనలనుమ�ఖ&సూచనలనుమ�ఖ&సూచనలను) rవ�$ంJేrవ�$ంJేrవ�$ంJేrవ�$ంJే గ0ంథంగ0ంథంగ0ంథంగ0ంథం; ఇNిఇNిఇNిఇNి సమసA లfHాలసమసA లfHాలసమసA లfHాలసమసA లfHాల 9@షక�Fైన9@షక�Fైన9@షక�Fైన9@షక�Fైన (అల!" #అల!" #అల!" #అల!" #) తరఫhతరఫhతరఫhతరఫh నుంFiనుంFiనుంFiనుంFi 
వWmందనటంలfవWmందనటంలfవWmందనటంలfవWmందనటంలf ఎల!ంట�ఎల!ంట�ఎల!ంట�ఎల!ంట� సంNేహంసంNేహంసంNేహంసంNేహం ల�దుల�దుల�దుల�దు! అ	o5అ	o5అ	o5అ	o5 �ార�ార�ార�ార: “అతojఅతojఅతojఅతoj (మ�హమ�Nేమ�హమ�Nేమ�హమ�Nేమ�హమ�Nే) Nీ22Nీ22Nీ22Nీ22 
కdqంJ5డ8కdqంJ5డ8కdqంJ5డ8కdqంJ5డ8” అ2అ2అ2అ2 అంటUo5D�ాఅంటUo5D�ాఅంటUo5D�ాఅంటUo5D�ా? �ా�$�=�ా�$�=�ా�$�=�ా�$�= అనుఅనుఅనుఅను: “�ర�ర�ర�ర సత&వంతEల�సత&వంతEల�సత&వంతEల�సత&వంతEల� అ	�ేఅ	�ేఅ	�ేఅ	�ే అల!" #అల!" #అల!" #అల!" # నునునును rFiWrFiWrFiWrFiW 
�ర�ర�ర�ర <ిలవగdbI<ిలవగdbI<ిలవగdbI<ిలవగdbI �ా�$నంద�$x�ా�$నంద�$x�ా�$నంద�$x�ా�$నంద�$x (���� స1య!2H�స1య!2H�స1య!2H�స1య!2H�) <ిల�చుH�2<ిల�చుH�2<ిల�చుH�2<ిల�చుH�2, Nీ2Nీ2Nీ2Nీ2 వంట�వంట�వంట�వంట� ఒకఒకఒకఒక సూర#సూర#సూర#సూర# oaౖo5oaౖo5oaౖo5oaౖo5 
(రWంWరWంWరWంWరWంW) ·సుక�రంFi·సుక�రంFi·సుక�రంFi·సుక�రంFi!” [ఖు�ఆ� 10:37-38]  
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ల�N5ల�N5ల�N5ల�N5 �ార�ార�ార�ార , "అతojఅతojఅతojఅతoj (పBవకAపBవకAపBవకAపBవకA  	¸		̧¸	¸) Nీ22Nీ22Nీ22Nీ22 (ఈఈఈఈ ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� నునునును) కdqంJ5డ8కdqంJ5డ8కdqంJ5డ8కdqంJ5డ8" అ2అ2అ2అ2 అంటUo5D�ాఅంటUo5D�ాఅంటUo5D�ాఅంటUo5D�ా? 
�ా�$�=�ా�$�=�ా�$�=�ా�$�= అనుఅనుఅనుఅను: "�ర�ర�ర�ర సత&వంతEల�సత&వంతEల�సత&వంతEల�సత&వంతEల� అ	�ేఅ	�ేఅ	�ేఅ	�ే అల!" #అల!" #అల!" #అల!" # నునునును తపqతపqతపqతపq �ర�ర�ర�ర <ిల�చుH�గల<ిల�చుH�గల<ిల�చుH�గల<ిల�చుH�గల �ా�$నంద�$x�ా�$నంద�$x�ా�$నంద�$x�ా�$నంద�$x 
<ిల�చుH�2<ిల�చుH�2<ిల�చుH�2<ిల�చుH�2, Nీ2Nీ2Nీ2Nీ2 వంట�వంట�వంట�వంట� పNిపNిపNిపNి సూసూసూసూర#ర#ర#ర# లనులనులనులను కdqంWకdqంWకdqంWకdqంW ·సుక�రంFi·సుక�రంFi·సుక�రంFi·సుక�రంFi!" [ఖు�ఆ� 11:13] 

 

ఏ�ఏ�ఏ�ఏ�, �ార�ార�ార�ార : "ఇతojఇతojఇతojఇతoj (మ�హమ�Nే) Nీ22 (ఈ సంNే_ా2D) కdqంచు క�o5Dడ8" అ2అ2అ2అ2 
అంటUo5D�ాఅంటUo5D�ాఅంటUo5D�ాఅంటUo5D�ా? అల!అల!అల!అల! HాదుHాదుHాదుHాదు! అసల�అసల�అసల�అసల� �ార�ార�ార�ార rశw,ంిచrశw,ంిచrశw,ంిచrశw,ంిచ దల�చుదల�చుదల�చుదల�చు H�ల�దుH�ల�దుH�ల�దుH�ల�దు. �ార�ార�ార�ార సత&వంతEల�సత&వంతEల�సత&వంతEల�సత&వంతEల� 
అ	�ేఅ	�ేఅ	�ేఅ	�ే Nీ2Nీ2Nీ2Nీ2 వంట�వంట�వంట�వంట� ఒకఒకఒకఒక వచo52Dవచo52Dవచo52Dవచo52D (రWంWరWంWరWంWరWంW) �ెమ�ను�ెమ�ను�ెమ�ను�ెమ�ను. [ఖు�ఆ� 52:33-34] 

 

ఏNే\]^o5, మ!ట�మ!ట�Hµ ఖు�ఆ� ఈ స�ాల� Jే,ిo5, N52 అవతరణ సమయ!న కr�5త�క 
వకAృతw �ఖ�ాల<Sౖ నునD అరబ�Æల�, N52లf2 అM WనD సూర# (అt5&య!2D) ల!ంట� 
సూర# ను క�F5 తయ!ర Jేయల�క 9@య!ర. ఖు�|}'ీయ�లను సం��NిసూA  అ� ఖ!మ! +� 
అ�y  అ� మo5� పdH� ఈ పల�క�ల� ఈ �ాసA �ా2D ధృ§క�$సుA నDNి: 

 

ఓ ఖు�|}'ీయ�ల!�ా, �<Sౖ ఒక H�తA  ఉపదBవం వWm పFiంNి. మ�హమ�� �లf అంద�$ కంట� 
ఎక�Lవbా <(B[ంచబFiన ఒక నవయ�వక�డ8, ఆయన మ!ట�" డటంలf అత&ంత సత&వంతEడ8 
మ�$య� అత&ంత 2జ~	·పరడ8 – ఆయన కణతల<Sౖ oa�$,ిన �aంటUB కల� �క� కనబడనంత 
వరక� మ�$య� ఆయన తన సంNే_ా2D �క� అందజIయటం ²దల� <Sటz నంత వరక�. 
అ	�ే అల!" # KకL సంNే_ా2D అందజIయటం ²దల� <Sటz bాoj, �ర ఆయన<Sౖ 
మ!ంMBక�డx, ఇందBజ~లక�డx 2ంN5��పణల� Jేయ?ాbార. Hాx ఆయన అల!ంట� �ార Hాదు 
- ఎందుకంట� అల!ంట� �ా�$x, �ార గ�Jేm�ాట�x మ�$య� �ార �j,( మ�ళ�నూ (నల" జ~దు 
Jే,( వ&క�A ల H�2D W1Dల�) మనం చూ,ి ఉo5Dమ�; �ర ఆయనను ఒక సo5&,ి అo5Dర – 
Hాx మనం ఎంద�� సo5&సులను, �ా�$ పBవరAనను చూ,ి ఉo5Dమ� మ�$య� �ా�$ పN5&లను 
r2 ఉo5Dమ�; �ర ఆయనను ఒక జ�MషELడ8 అo5Dర, Hాx ఆయన జ�MషELడ8 Hాoj 
Hాదు ఎందుకంట� మనం ఎంద�� జ�MషELల జ�?ా&లను r2 ఉo5Dమ�; �ర ఆయనను ఒక 
కr అo5Dర, Hాx ఆయన కr HాojHాడ8, ఎందుకంట� మనం అ2D రHాల కr�5wలను r2 
ఉo5Dమ�; �ర ఆయన<Sౖ భ�త<ి_ాJ5ల� ఆవహ/ంW ఉo5Dయ2 అo5Dర, Hాx ఆయనలf 
ఉH�L�$+H�Lరవటం, bkణ�H�Lవటం, మMభBంశం Jెందటం ²దలRౖన దుషz శక�A ల� ?@H�న �ా�$ 
W1Dల�§ కనబడ8ట ల�దు. ఓ ఖు�|}ú జ~M పhరషEల!�ా! � వ&వ1�ాలను, ఆ��పణలను 
స�$Nిదుy H�ంFi. అల!" # ?ాæibా �<Sౖ J5ల! గంãర\]^న ఉపదBవం వWm పFiంNి.   
 

ఈ స�ాల� ojట�Hµ అల!oj 2dW ఉనDNి. N5N5పh 14 శ�5బ�y ల ఈ సుNీరû Hాలంలf ఎవwర� ఈ 
స�ాల�క� జ�ా+వwల�క 9@య!ర. ఈ మ�ఖ!&ంశం <Sౖ క�F5 లfతEbా ఆలfWంచమ2 \�మ� 
9ాఠక�Fi2 H�రతEo5Dమ�.   
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3.2 అసమ!న\]^నఅసమ!న\]^నఅసమ!న\]^నఅసమ!న\]^న వకAృతwంవకAృతwంవకAృతwంవకAృతwం, �ాbా¯ ట��ాbా¯ ట��ాbా¯ ట��ాbా¯ ట� 
 

ఖు�ఆ� KకL మ1దు´త\]^న �ాbా¯ ట� పBM ఒకL�$x ఎంతbా పB��rతం Jే,ింNో 
�ెd<( కథలలf, అ� వ¡� ఇబªD అ� మ�b ర# కథ అత&ంత ఎక�Lవbా పB,ిN̄ి JెంNినNి. పBవకA  
మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం Hాలంలf అతను మHాLలf అంద�$ కంట� ఎక�Lవ �ాbా¯ ట� 
గల�ాFibా మ�$య� bkపq కrbా పB,ిN̄ి JెంNిo5డ8.  
 

ఒక?ా�$ మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం స�పం నుంFi వ¡� ఇబªD అ� మ�b ర# 
9@తEండbా, ఆయన పÈ$సుA నD ఖు�ఆ� అత2H� rనపFiంNి. అNి అత2<Sౖ J5ల! సqషz\]^న 
పB��వం చూ<ింNి. అNి rంటë అతను వణ©H�9@య!డ8, ఉdH�L పFio5డ8, ఆశmర&9@య!డ8. 
మHాL అంతట� ఈ �ారA  �ా&<ింW9@	ంNి.  
 

ఈ �ారA  మHాL పBజలను పB��rతం Jే,ి, �ా�$2 మ�,ి" ంల�bా మ!�$m �jసుA ంNే�న2, ఇ?ా" ం 
బద̄r��tి అబ� జహ� భయపFio5డ8. పరగ� పరగ�న అ� వ¡� వదy క� �a«�, అత2�= 
ఇల! అo5Dడ8 “మ!మ!! (మ�హమ�� క� వ&M�Iకంbా) ఏNౖెo5 JెపÊ. N52 N5w�ా మ�హమ�� 
ను ఇంHా xవh వ&M�IH�సూA oj ఉo5Dవ2 పBజల� �ెల�సుక�2, ( ఆయన Nివ&సంNే_ా2D) 
అసహ/&ంచుక�ంట�ర.” 

 

N52H� అ� వ¡� ఇల! జ�ా+Wmo5డ8, “ఇంHా ojojమ2 అo5d? అల!" # ?ాæibా, కrతwం 
గ��$ంW o5క� �ెd,ినంత ఎక�Lవbా �ెd,ిన�ార మ�$య� కrతwంలf o5�= 9@టù పడగల�ార 
- �లfoj Hాదు, ¾o5DతEలలf క�F5 ల�ర! అ	o5, ojను అల!" # ?ాæibా Jెబ�తEo5Dను – 
మ�హమ�� KకL పల�క�లను o5క� �ెd,ిన �ాట�లf Nే2�=నూ (ఏ కrతw పద̄M�=నూ) 
9@లmల�క 9@తEo5Dను. మ�$య� ojను అల!" # ?ాæibా Jెబ�తEo5Dను – ఆయన పల�క�ల� 
J5ల! మధురంbా ఉo5D	, ?¶ందర&ం�= మ�$య� ఆకరÙణల�= అలంక�$ంచబFi ఉo5D	. 

�ాట� ²దట� ��గం ఫలవంత\]^నNిbా ఉంNి మ�$య� Wవ�$ ��గం J5ల! లf�ౖెన ���ా2D 
కdb$ ఉనDNి. అNి అ2Dంట�x అtిగ[ంWంNి. [b$న �ాట�న2Dంట�x ప%�$Abా జ	ంW, 
అజIయంbా 2dW 9@	ంNి. N52 కంట� మ�ందు వWmన �ాట�న2Dంట�x (తన �ాbా¯ ట��=) అNి 
తEo5తEనకల� Jే,(,ింNి మ�$య� o5మర�9ాల� ల�క�ంF5 ప%�$Abా తEFiW <Sట�z ,ింNి.    
 

N52H� అబ� జహ� ఇల! సqంNింJ5డ8 “ఆయనక� వ&M�Iకంbా xవh ఏ\]^o5 
పలకనంతవరక� x పBజల� తృ<ిA పడర!” అపhడ8 అ� వ¡� “ఖు�|}'ీయ�లక� తb$న 
జ�ా+వwF52H� o5క� H�2D ��»ల గడ8వh 2వhw” అ2 అబ� జహ� �= rనDrంచుక�o5Dడ8.  
 

H�2D ��»ల� గFiWన తర�ాత, అత2 వదy క� అబ� జహ� వWm, జ�ాబ�bా ఏ[ 

తయ!రJే?ావ2 అFib$o5డ8. ఈ వ&వtిలf అ� వ¡� క� “ఇNి (ఖు�ఆ�) ఒక rధ\]^న 
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ఇందBజ~లం, roj�ా�$<Sౖ అNి తన పB��వం చూపhతEంNి.” అoj పల�క�ల� తపq, మ�$ంHI� 

తటzల�దు. Biography of Prophet Muhammad, ఇబªD హ/¢ాß <(. 225 

 

Nీ2H� అల!" # ఖు�ఆ� లf ఇల! సమ!t5న[J5mడ8: అల!అల!అల!అల! HాదుHాదుHాదుHాదు! �ాసA �ా2H��ాసA �ా2H��ాసA �ా2H��ాసA �ా2H� అతడ8అతడ8అతడ8అతడ8 మ!మ!మ!మ! 
(అల!" #అల!" #అల!" #అల!" #) సూచనసూచనసూచనసూచన (ఆయ�ఆయ�ఆయ�ఆయ�) లలలల పట"పట"పట"పట"  r��ధంr��ధంr��ధంr��ధం కdb$కdb$కdb$కdb$ ఉo5Dడ8ఉo5Dడ8ఉo5Dడ8ఉo5Dడ8. ojనుojనుojనుojను తwరలfojతwరలfojతwరలfojతwరలfoj అత22అత22అత22అత22 
దురuమ\]^నదురuమ\]^నదురuమ\]^నదురuమ\]^న ?ా{ o52H�?ా{ o52H�?ా{ o52H�?ా{ o52H� (��క���క���క���క�) oaటUz �5నుoaటUz �5నుoaటUz �5నుoaటUz �5ను. �ాసA �ా2H��ాసA �ా2H��ాసA �ా2H��ాసA �ా2H� అతడ8అతడ8అతడ8అతడ8 ఆలfWంJ5డ8ఆలfWంJ5డ8ఆలfWంJ5డ8ఆలfWంJ5డ8 మ�$య�మ�$య�మ�$య�మ�$య� 
మనమనమనమనసు®లfసు®లfసు®లfసు®లf పBణ5«కపBణ5«కపBణ5«కపBణ5«క Jేసుక�o5Dడ8Jేసుక�o5Dడ8Jేసుక�o5Dడ8Jేసుక�o5Dడ8. HావhనHావhనHావhనHావhన (అత22అత22అత22అత22) �5ను�5ను�5ను�5ను పBణ5«కపBణ5«కపBణ5«కపBణ5«క Jేసుక�నDటU"Jేసుక�నDటU"Jేసుక�నDటU"Jేసుక�నDటU"  
o5శo52H�o5శo52H�o5శo52H�o5శo52H� గ��$Hా2వwంFiగ��$Hా2వwంFiగ��$Hా2వwంFiగ��$Hా2వwంFi. అవhనుఅవhనుఅవhనుఅవhను �5ను�5ను�5ను�5ను పBణ5«కపBణ5«కపBణ5«కపBణ5«క Jేసుక�నDటU"Jేసుక�నDటU"Jేసుక�నDటU"Jేసుక�నDటU" , o5శo52H�o5శo52H�o5శo52H�o5శo52H� గ��$Hా2వwంFiగ��$Hా2వwంFiగ��$Hా2వwంFiగ��$Hా2వwంFi. 
అపhడ8అపhడ8అపhడ8అపhడ8 అతడ8అతడ8అతడ8అతడ8 ఆలfWంJ5డ8ఆలfWంJ5డ8ఆలfWంJ5డ8ఆలfWంJ5డ8. తర�ాతతర�ాతతర�ాతతర�ాత అతనుఅతనుఅతనుఅతను నుదురనుదురనుదురనుదుర Wట�" ంచుక�o5Dడ8Wట�" ంచుక�o5Dడ8Wట�" ంచుక�o5Dడ8Wట�" ంచుక�o5Dడ8 మ�$య�మ�$య�మ�$య�మ�$య� H�పం�=H�పం�=H�పం�=H�పం�= 
చూ_ాడ8చూ_ాడ8చూ_ాడ8చూ_ాడ8. తర�ాతతర�ాతతర�ాతతర�ాత అతడ8అతడ8అతడ8అతడ8 �aను�aను�aను�aనుకక�కక�కక�కక� మరdమరdమరdమరd దురహంHారందురహంHారందురహంHారందురహంHారం చూ9ాడ8చూ9ాడ8చూ9ాడ8చూ9ాడ8. అపhడ8అపhడ8అపhడ8అపhడ8 అతడ8అతడ8అతడ8అతడ8 ఇల!ఇల!ఇల!ఇల! 
అo5Dడ8అo5Dడ8అo5Dడ8అo5Dడ8: “ఇNిఇNిఇNిఇNి ప%రwంప%రwంప%రwంప%రwం నుంFiనుంFiనుంFiనుంFi వసూAవసూAవసూAవసూA  ఉనDఉనDఉనDఉనD ఒకఒకఒకఒక మంతBజ~లంమంతBజ~లంమంతBజ~లంమంతBజ~లం మ!తB\�మ!తB\�మ!తB\�మ!తB\�. ఇNిఇNిఇNిఇNి HIవలంHIవలంHIవలంHIవలం ఒకఒకఒకఒక 
మ!నవమ!నవమ!నవమ!నవ �ాక�L�ాక�L�ాక�L�ాక�L మ!తB\�మ!తB\�మ!తB\�మ!తB\�. తwరలfojతwరలfojతwరలfojతwరలfoj ojనుojనుojనుojను అత22అత22అత22అత22 నరHాb$DలfనరHాb$DలfనరHాb$DలfనరHాb$Dలf Hాల�m�5నుHాల�m�5నుHాల�m�5నుHాల�m�5ను.” [ఖు�ఆ� 
74:16-26] 

 

ఇNి పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం Hాలంలf *rంW ఉనD మ1 కr KకL 
ధృ§కరణ.  
 

అరÖ ��షను బ�bా ojరmక�2, N52<Sౖ మంW పటUz  ?ాtింWన తÎరqNేశ ��షల పంFiతEడ8,  
య���<ియ� రచ	త అ	న ఆర̄� అ�|Æ� 0 ఈ¾పhz లf చదువh H�న?ాb$సుA ండbా, ఖు�ఆ� 
?¶ంద�ా&2D గ��$AంW, ఇల! అo5Dడ8: “…ఖు�ఆ� లf2 అరÖ ��ష KకL �ాకqట�మ 

మ�$య� ఛందమ� ఎంత rల�ణంbా, ఎంత శH�Aవంతంbా, ఎంత ఎక�Lవ ��వపBt5నంbా 
ఉo5Dయంట�, అంతట� సహజ�5w2D కdb$ ఉనD మ�kకట�Nౖెo5 స�I, అNి అసల� ఒ�$¾న� 
(ఖు�ఆ�) KకL తళతళ \]�$,( HాంM మ!తB\� అవhతEంNి” ఆర̄� అ�|Æ� 0, The Koran 

Interpreted p. 24 

 

ఖు�ఆ� KకL అసమ!న\]^న �ాbా¯ ట�2, వకAృ�5w2D అojక మంNి మ�,ి" \�తరల� క�F5 
ధృ§క�$ంWo5ర. ఆ�® ï@రÌ  rశwrN5&లయ పB,ిద̄ అరÖ��¢ా పంFiతEడ8 1[లz� b$�Æ 
ఇల! అo5Dడ8 (Hamilton Gibb, the famous University of Oxford Arabist): 

 

...అ	o5 మHాL�ాసుల� ఏNౖెo5 అదు´తం చూ<ించమ2 ఆయనను అFib$o5ర. N52H� 
మ�హమ�� ‘అ?ాt5రణ\]^న tౖెర&?ాహసం మ�$య� ఆత�r_ాwసం�= తనక� ఇవwబFiన అM 
మ�ఖ&\]^న మహ/మ సwయంbా ఖు�ఆ� 	̧న2’ జ�ా+Wmo5ర. అరబ�Æల� తమ ��ష<Sౖ 
మ�$య� వకAృతwం<Sౖ J5ల! మంW 9ాంFiత&ం సం9ాNింW ఉంFio5ర. ఒక�jళ ఖు�ఆ� 
మ�హమ�� KకL ?×ంత రచoaౖనట" 	�ే, ‘ఖు�ఆ� ను 9@dన పNి వచo5ల� 
తయ!రJేయంFi. ఒక�jళ �ారల! Jేయల�క 9@�ే (మ�మ!�ట�Hµ అల! Jేయల�ర), �ార 
ఖు�ఆ� ను అత&దు´త\]^న మహ/మbా ,ీwక�$ంJ5లoj’ ఖు�ఆ� KకL స�ాల�క� 
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సqంNింJే�ార. హెþ ఎ ఆ� b$�Æ, ఇ?ా" ం–ఎ హ/?@z �$క� స�Iw, 1980 ఆ�® ï@�Ì  య�2వ�$®టù <SB�. <( 28 H A 

R Gibb, Islam - A Historical Survey, 1980, Oxford University Press, p. 28 

 

ఆల��  b|}ల!" య�� ఇల! �Bా ,ిo5ర (Alfred Guillaume): పBపంచంలf గంãర\]^న లf9ాల�= 
తపq అనువNించబడ నలrHా2 9Bా మ!ణ©క మ1Hావ&ం ఈ ఖు�ఆ�. Nీ2లf ఒక పB�ే&క 
?¶ందర&ం KకL ఛందమ� మ�$య� Jెవhలక� ఇంపhbా, మృదువhbా ఉంFే సw�ావ��హణం 
ఉనDNి. అojకమంNి అరబ�Æ H|}éసA వhల� Nీ2 _ø}d2 ఉ�5®హంbా పBశం,ిసుA ంట�ర. N5N5పh 
అరÖ��¢ా పంFiతEలందర� Nీ2 ఔనD�5&2D గ��$AంJ5ర. ఎపhFై�ే ఖు�ఆ� 
చదవబడ8తEనDNో ల�క పÈ$ంచబడ8తEనDNో, అNి H�2D?ార"  తటస{ంbా, సమ��వంbా ఉనD 
తన శబy క0మం మ�$య� �ాక& 2�ా�ణ5ల N5w�ా, మ�$H�2D?ార"  అ?ాt5రణ\]^న rషయ 

పB?ాA వనల N5w�ా _Ç0 తల<Sౖ స��హక పB��వం చూపhతEంNి. అNి rమరvక�ల opర 
మ�	ంJే మధుర\]^న మ�$య� శ0వణ5నందకర\]^న Mయ&ట� ?ాహ/త&ం కdb$ ఉనDNి. Nీ2 
ఈ r_Áష ల�ణం, N52 అసమ!నతను స�ాల�bా r,ి�$నNి; 2శmయంbా అరబ�Æల కrతwం 
మ�$య� గద& ?ాహ/త&ంలf Nీ2�= 9@లmగdbINి ఏNీ ల�ద2 ధృ§క�$ంచబFiంNి. Alfred 

Guillaume, Islam, 1990 (Reprinted), Penguin Books, pp. 73-74 

 

‘14 శ�5బ�y ల�bా అojక మంNి Nీ2 స�ాల�ను ఎదు�kLనట�2H� 2షqల\]^న పBయ�5Dల� 
Jే?ార. అ	o5 ఈo5ట� వరక� Nీ2 స�ాల� అల!bI అజIయంbా 2లబFi ఉంNి’. ఇNి 
సwయంbా ఖు�ఆ� KకL ఒక మ1దు´త మహ/మ.  

 

3.3 ఈఈఈఈ rషయ!లనుrషయ!లనుrషయ!లనుrషయ!లను ఒకఒకఒకఒక మ!నవhడ8మ!నవhడ8మ!నవhడ8మ!నవhడ8 ఎల!ఎల!ఎల!ఎల! �ెల�సుH�గలడ8�ెల�సుH�గలడ8�ెల�సుH�గలడ8�ెల�సుH�గలడ8? 

 

²తAం మ!నవజ~M H�రక� ఖు�ఆ� ఒక మ!రuదరvక గ0ంథం మ�$య� ఒక rజ~± న _ాసA ° 
గ0ంథం Hానపqట�Hµ, ఖు�ఆ� KకL మ1దు´త మహ/మ ఏ[టంట� N522 ఆధు2క rజ~± న 
_ాసA °ం క�F5 ధృ§క�$సుA నDNి. 14 శ�5బ�y లక� ప%రwం ఏ మ!నవhడూ �ెల�సుH�ల�2 
rషయ!లను పB?ాA rంచటమojNి N52 అదు´త సw���ా2H� ఒక 2దరvనం! H�ంతమంNి 
ఆధు2క _ాసA °�jతA ల� ఖు�ఆ� చNిr, N52లf2 rషయ!లను ఆధు2క rజ~± న _ాసA °ం�= 9@dm, 
N52<Sౖ �ా&ఖ!&2ంJ5ర. ఇకLడ \�మ� అల!ంట� H�2D ఉN5రహణలను ఇసుA o5Dమ�.  
 

… ఆయనఆయనఆయనఆయన [మ��dD[మ��dD[మ��dD[మ��dD ���� తల�" లతల�" లతల�" లతల�" ల గ�ా´లలfగ�ా´లలfగ�ా´లలfగ�ా´లలf మ�డ8మ�డ8మ�డ8మ�డ8 Ýకట�Ýకట�Ýకట�Ýకట� �ెరలలf�ెరలలf�ెరలలf�ెరలలf ఒకఒకఒకఒక ర�పంర�పంర�పంర�పం తర�ాతతర�ాతతర�ాతతర�ాత 
మ�kకమ�kకమ�kకమ�kక ర�9ా2Dర�9ా2Dర�9ా2Dర�9ా2D ఇJ5mడ8ఇJ5mడ8ఇJ5mడ8ఇJ5mడ8. .... [ఖు�ఆ� 39:6] 

 

పBపంచంలf శ� ర 2�ా�ణం మ�$య� <ింFోతqMA /<ిండ ప�$ణ5మ _ాసA °ంలf పB,ిN̄ి JెంNిన 
_ాసA °�jతA లలf పBథమ ?ా{ నంలf ఉనD F5కz� HµÜ మ��, ట�రంటî rశwrN5&లయం ఇల! 
పBకట�ంWo5డ8: "గ�ా´శయంలf <ిండమ� rrధ దశలలf వృN̄ి JెందుతEందoj �ాసA వం 1940వ 
సంవత®రం కంట� మ�ందు పBM9ాNించబడల�దు. ojడ8 అనుస�$సుA నD rrధ దశల� Hµ0.శ. 15వ 
శ�5బyం కంట� మ�ందు �ాడ8కలfల�వh." 
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ఖు�ఆ� ఇల! పBకట�సుA నDNి: ఆయనఆయనఆయనఆయన Nే2�=Nే2�=Nే2�=Nే2�= అత22అత22అత22అత22 సృ'ిz ంJ5డ8సృ'ిz ంJ5డ8సృ'ిz ంJ5డ8సృ'ిz ంJ5డ8? అత22అత22అత22అత22 §ర&+ందువh�=§ర&+ందువh�=§ర&+ందువh�=§ర&+ందువh�= 
సృ'ిzంJ5డ8సృ'ిzంJ5డ8సృ'ిzంJ5డ8సృ'ిzంJ5డ8. తర�ాతతర�ాతతర�ాతతర�ాత అత22అత22అత22అత22 తb$నతb$నతb$నతb$న rrrrధంbాధంbాధంbాధంbా ·�$mNిN5y డ8·�$mNిN5y డ8·�$mNిN5y డ8·�$mNిN5y డ8. [ఖు�ఆ� 80:18 - 19] 

 

Nివ&ఖు�ఆ� KకL ఈ వచనం<Sౖ �ా&ఖ!&2సూA  F5కz� HµÜ మ�� ఇల! పdH�o5ర: 

"జ|ౖb�టUలf2 H�0 �జ�మ�ల KకL వంశపరంపర 9ా" నును అనుస�$ంJే <ిండం అ�వృN̄ి 
JెందుతEందoj ఆలfచన 19వ శ�5బyం కంట� మ�ందు కనుbkనబడల�దు. భrష& సw��వం 
మ�$య� ల�ణ5ల 9ా" ను ల�N5 బ�"  <ిBంటUను ను�5ô (i.e. §ర&+ందువh) కdb$ ఉంద2 
ఖు�ఆ� లf2 వచనం (80:18) సqషzంbా సూWసుA ంNి". 

 

ఆఆఆఆ తర�ాతతర�ాతతర�ాతతర�ాత ఆఆఆఆ ఇంNిBయఇంNిBయఇంNిBయఇంNిBయ +ందువhను+ందువhను+ందువhను+ందువhను రకAపhరకAపhరకAపhరకAపh మ�దy bామ�దy bామ�దy bామ�దy bా (జలగbాజలగbాజలగbాజలగbా) మ!�ాmమ�మ!�ాmమ�మ!�ాmమ�మ!�ాmమ�. ఆఆఆఆ <Sౖన<Sౖన<Sౖన<Sౖన ఆఆఆఆ రకAపhరకAపhరకAపhరకAపh 
మ�దyమ�దyమ�దyమ�దy  (జలగజలగజలగజలగ) నునునును (నమలబFiననమలబFiననమలబFiననమలబFiన) మ!ంసపhమ!ంసపhమ!ంసపhమ!ంసపh మ�దyమ�దyమ�దyమ�దy  (****�ాణ�వhల�ాణ�వhల�ాణ�వhల�ాణ�వhల <ంిడంbా<ంిడంbా<ంిడంbా<ంిడంbా) మ!�ాmమ�మ!�ాmమ�మ!�ాmమ�మ!�ాmమ�. ఆఆఆఆ 
*�ాణ�వhల*�ాణ�వhల*�ాణ�వhల*�ాణ�వhల <ంిడంలf<ంిడంలf<ంిడంలf<ంిడంలf ఎమ�కలనుఎమ�కలనుఎమ�కలనుఎమ�కలను ఏరqరWఏరqరWఏరqరWఏరqరW, ఆఆఆఆ ఎమ�కలనుఎమ�కలనుఎమ�కలనుఎమ�కలను మ!ంసం�=మ!ంసం�=మ!ంసం�=మ!ంసం�= క9ాqమ�క9ాqమ�క9ాqమ�క9ాqమ�. ఆఆఆఆ 
తర�ాతతర�ాతతర�ాతతర�ాత N522N522N522N522 మ�kకమ�kకమ�kకమ�kక (�నD�నD�నD�నD) సృ'ిz bాసృ'ిz bాసృ'ిz bాసృ'ిz bా Jే_ామ�Jే_ామ�Jే_ామ�Jే_ామ�. HావhనHావhనHావhనHావhన Ûభకరడ8Ûభకరడ8Ûభకరడ8Ûభకరడ8 (ÛభపBదుడ8ÛభపBదుడ8ÛభపBదుడ8ÛభపBదుడ8) అ	నఅ	నఅ	నఅ	న 
అల!" #అల!" #అల!" #అల!" # 	¸		̧¸	¸ అతE&తA మఅతE&తA మఅతE&తA మఅతE&తA మ సృ'ిz కరAసృ'ిz కరAసృ'ిz కరAసృ'ిz కరA . [ఖు�ఆ� 23:14] 

 

<Sౖ వచo5ల bkపqదo52D \]చుmక�oj అసలRౖన ఉతA మ పద̄M ఏ[టంట� <ింFోతqతqMA  KకL 
rrధ దశల W�5B లను 2�తంbా ప�$;dంచటం. “(నమలబFiననమలబFiననమలబFiననమలబFiన) మ!ంసపhమ!ంసపhమ!ంసపhమ!ంసపh మ�దyమ�దyమ�దyమ�దy  (*�ాణ�వhల*�ాణ�వhల*�ాణ�వhల*�ాణ�వhల 
<ిండంbా<ిండంbా<ిండంbా<ిండంbా) మ!�ాmమ�మ!�ాmమ�మ!�ాmమ�మ!�ాmమ�” ఆశmర&కరంbా ఈ వచన ��గం, స�$bాu  <ిండం KకL ²దట� oaల 
తర�ాM ర�పh�Iఖలను 9@d ఉండట�2D సూWసుA ంNి. ఈ rషయం<Sౖ వంద సంవత®�ాల H�0తం, 
<ింFోతqMA  _ాసA °�jతA ల� Jె<ిqన N522 ఒక�jళ ఎవ�|}o5 చNిrనట" 	�ే, N52లf2 లf9ాలను 
చూ,ి నవhwక�ంట�ర. ఖు�ఆ� లf ఇవwబFiన మ�$H�2D �ాసA �ాల� – తd"9ాల ఉతqMA  
(16:66), గ01ల� క�&లf సంచ�$ంచడం (21:33 మ�$య� 36:40) మ�$య� జలచక0 (water 

cycle) rవరణ (15:22 మ�$య� 35:9) 

 

ఈ rషయం <Sౖ మ��$� బ�H|}¡ (Maurice Bucaille) ఇల! �Bా ,ిo5ర: “<Sౖ ప�$;లన ఖు�ఆ� 
ను మ�హమ�� రWంJ5ర2 N5�ా JేసుA నD �ా�$ �ాదలను తEo5తEనకల� JేసుA నDNి. 
2ర�&�ా,ి అ	న ఒక వ&H�A , ²తAం అరÖ ?ాహ/త&ంలfoj ?ాహ/త&పరంbా అతE&నDత\]^న 
రచ	త ఎల! Hాగలడ8? ఆ Hాలంలf అ�వృN̄ి Jెంద2, ఏ మ!నవhFi శH�A  య�క�A లక� అంద2 
అ?ాt5రణ\]^న ఆ �aౖజ~± 2క _ాసA ° పB?ాA వనలను ఎల!ంట� అM WనD లfపమ� ల�క�ంF5 ఆయన 
ఎల! ఉచ¿�$ంచ గdbార?” - మ��$� బ�H|}¡, Nి బªౖ+ల�, Nి ఖు�ఆ� అం  ,Sౖను®, (The Bible, the Qur'an 

and Science), 1978, p 125. 

 

పBపంచపBపంచపBపంచపBపంచ పB,ిద̄పB,ిద̄పB,ిద̄పB,ిద̄ భ�గర´భ�గర´భ�గర´భ�గర´ _ాసA °»± డ8_ాసA °»± డ8_ాసA °»± డ8_ాసA °»± డ8 9×B ¤Sస�9×B ¤Sస�9×B ¤Sస�9×B ¤Sస� ఆలRఆలRఆలRఆలR��������     H�0 న�H�0 న�H�0 న�H�0 న� Professor Alfred Kroner: 

"§ట�లf2 అojక పBశDల గ��$ంW మ�$య� మ�హమ�� ఎకLFi నుంFi వJ5mరojNి ఆలfWంWన 
తర�ాత ఆయన HIవలం ఒక అo5గ�$క�డoj rషయం అర{మవhతEంNి. ఈ r_ాwరంభం వంట� 
H�"షz rషయ!ల జ~± నం ఆయనక� ఉండటమojNి N5N5పh అ?ాధ&ం. ఎందుకంట� ఖు�ఆ� లf 
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�ెల�పబFiన ఆ �aౖజ~± 2క rషయ!లను _ాసA °»± ల� J5ల! H�"షz\]^న అ�5&ధు2క ?ాంHIMక rజ~± న 
పద̄తEలను ఉపÄb$ంW, H�2D సంవత®�ాల H�0ందటoj కనుbkన గdb$o5ర.  
 

ఈ మ�ఖ!&ం_ాల<Sౖ క�F5 లfతEbా ఆలfWంచమ2 \�మ� 9ాఠక�Fi2 H�రతEo5Dమ�. 

 

3.4 ఆఆఆఆ మహ/మమహ/మమహ/మమహ/మ, స{లంస{లంస{లంస{లం - సమయంసమయంసమయంసమయం హదు¯ లక�హదు¯ లక�హదు¯ లక�హదు¯ లక� లfబFiలfబFiలfబFiలfబFi ల�దుల�దుల�దుల�దు. 
 

పBM పBవHాA  తనక� ఒసంగబFiన ధర�పBJ5ర బ�ధ&తను oaర�j�|mందుక� bాను H�2D 
పB�ే&క మహ/మల�= పంపబFio5ర2 \�మ� ప�$చయంలf <(�kLo5Dమ�. మ�హమ�� 
సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం క�F5 అojక మహ/మల� చూ<ిo5ర. �ాట�2 కì���ా చూWన పBజల 
నుంFi అr  9Bా మ!ణ©కంbా న�దు JేయబFio5	. ఉN5హరణక� – పhనD[ చందుB డ8 
�|ండ8bా Ýలmబడటం, H�NిyమంNిHI స�$పFే ��జo52D J5ల! ఎక�Lవ మంNి భ�¾ంJేటటU"  
Jేయటం ²దలRౖనr. అr _ాశwత\]^న మహ/మల� Hాదు మ�$య� �ాట�2 పBM Hాలంలfనూ, 
పBM Jోట�, పBM తరమ� చూడజ~లదు.  
 

అ	�ే ఖు�ఆ� ఒక _ాశwత\]^న మహ/మ. N52H� సమయం మ�$య� 9Bా ంతం ప�$[తEల� 
ల�వh. మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం Hాల!2H� J5ల! దూరంbా ఉనD త�ాలక� క�F5 
అNి తమ H�స\� అవత�$ంచబFiందoj ���ా2D కల�గజIసుA నDNి. పBఖ!&త మ�,ి" ం పంFiతEడ8 
ఇబªD ఖ!లదూ� Nీ2 bkపqతo52D rవ�$సూA  ఇల! పdH�o5డ8: “మహ/మల2Dంట�లf 
అతE&తA మ\]^నNి, పరమ పrతB\]^నNి, అత&ంత Ûభకర\]^నNి మ�$య� అత&ంత సqషz\]^నNి 
– పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం <Sౖ అవత�$ంచబFiన ఖు�ఆ�. ఎందుకంట� 
[b$dన మహ/మలxD ?ాt5రణంbా అసల� Nి�ా&వతరణ నుంFi �jరbా, ఆ Nి�ా&వతరణలf2 
స�5&2D 2ర�<ింJేrbా పBద�$vంచబFio5	. Hాx, ఖు�ఆ� మ!తBం – అNే Nి�ా&వతరణ 
మ�$య� అNే మహ/మ. అందు వలన అNి అత&ంత సqషz\]^న మ�$య� శH�Aవంత\]^న ఋ»వh. 
Nీ2H� మ�� Hారణ\�[టంట� అNి �ాదనలను మ�$య� 2ర�పణలను ఒHI Jోట  Jే�$m�j,ింNి.” 
Itr, p. 113 

 

ఇబªD �ౖె[య!# KకL H�0ంNి పBకటనను క�F5 ప�$;dంచమ2 \�మ� 9ాఠక�లను 
H�రతEo5Dం: “(మహ/మల2Dంట�లf2H�) అతE&తA మ\]^నNి పBవకA  సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం<Sౖ 
అవత�$ంచబFiన ఖు�ఆ�. ఎందుకంట� అNే అల!" # KకL ధర�ం, ఆయన పల�క� మ�$య� 
మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం పBవకAbా ఎంచుH�బF52D 2ర�<ిసుA నDNి. ఆ 
Nి�ా&వతరణ అత&ంత అసహజ\]^నNి, అ·త\]^నNి, మ1దు´త\]^నNి మ�$య� 
అప%రw\]^న Hా�ా&ల� కdb$ ఉనDNి. ఎందుకంట� అNి ఒక <ిల�పh (HIవలం ఒHI ఆ�ాధు&Fi2 
ఆ�ాtించటం �aౖపhనక� <ిల�సుA నD) మ�$య� ఒక 2దరvనం (మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ 
వసల" ం పBవకAbా ఎంచుH�బFio5ర2 �ెd<() మ�$య� ఒక మ1దు´తం (i.e., ఇవxD ఒక 
N52లfoj ఇ[Fi ఉండటం)” Collection of Islamic Rulings, vol. 11 p. 324 
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3.5 *r�5లను*r�5లను*r�5లను*r�5లను మ!�$m�j,(ంతట�మ!�$m�j,(ంతట�మ!�$m�j,(ంతట�మ!�$m�j,(ంతట� ·వBపB��వం·వBపB��వం·వBపB��వం·వBపB��వం చూపhతEనDNిచూపhతEనDNిచూపhతEనDNిచూపhతEనDNి   
 

ఖు�ఆ� ఇల! పBకట�సుA నDNి: “2శmయంbా2శmయంbా2శmయంbా2శmయంbా ఈఈఈఈ ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� ప%�$Abాప%�$Abాప%�$Abాప%�$Abా స�|}నస�|}నస�|}నస�|}న మ!రuంమ!రuంమ!రuంమ!రuం 
�aౖపhనక��aౖపhనక��aౖపhనక��aౖపhనక� మ!రuదరvకతwంమ!రu దరvకతwంమ!రu దరvకతwంమ!రu దరvకతwం JేసుA ంNిJేసుA ంNిJేసుA ంNిJేసుA ంNి …” [ఖు�ఆ� 17:9] 

 

ఖు�ఆ� ²తAం మ!నవజ~M H�రక� అవత�$ంWన గ0ంథం. అNి వ&క�A లక� మ!తB\� ప�$[తం 
bాక�ంF5, ²తAం సమ!జ~నDంతట�x స�$Nిదy ట�2H� ఉNేy �ంచబFiంNి. అNి N5�$ త<ిqన 
వ&క�A లలf మంW మ!రq ·సుక�వసుA ంNి. ఒక�jళ స�|}న N5�$లf ఉంట�, �ా�$2 ఇంHా ఎక�Lవbా 
అ�వృN̄ి పరసుA ంNి. 
 

మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం పBవకAbా ఎంచుH�బడక మ�ందు, అరబ�Æల� J5ల! 
అtికంbా మద&ం �5B bI�ార, �ెగల పBజల� పరసqరం య�N5¯ లలf మ�2b$ ఉంFే�ార. అకLFi�= 
ఆగక తమక� పhట�z న ఆడ<ిల" లను స*వంbా 9ాM<Sట�z ,(�ార. Hాx, ఎవ�|}o5 ఖు�ఆ� చ�$తB 
చNిr�ే, HIవలం 20 సంవత®�ాల వ&వtిలf, అ�I+య! Nీwపకలqంలf2 N5N5పh ²తAం 
అరబ�Æలను మ�$య� అరబäÆతరలను ఖు�ఆ� తన అత&తE´త\]^న మహ/మ N5w�ా 
మ!�$m�jయట�2D కనుbkంట�ర. అNి r_ాwసం మ�$య� <(Bమ బంt5ల�= క�Fiన 
?@దరబంధు�5w2D �ా�$ మధ& oaలH�dqంNి. అNి ఆ బంt52D ఎంత బలంbా o5ట�ందంట�, ఏ 
ఒకL�$H� బ�ధ కdb$o5, సమ!జం ²తAం �aంటoj సqంNింJేNి. తwరలfoj ఈ పBజల� పBపంJ52D 
_ా,ింJే o5యక�లయ!&ర. శ�5బ�y ల� తరబFi తన పB���ా2D చూ<( అM bkపq o5గ�$కతక� 
పho5Nి�ాళ�య!&ర. ఈ పB��వం పBవకA  మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం చ29@	న 
తర�ాత క�F5 J5ల! Hాలం 9ాటU H�న?ాb$ంNి. ఈ H�0ంNి <(�ాలf మనం Nీ22 చూ?ాA మ�: 

 

మ�,ి" ం ,Sౖ2క�ల KకL సwచ¿\]^న సw��వం మ�$య� ల�ణ52D ఒక ��మ� ,Sౖo5&tిHా�$ 
ఇల! పBశం,ింJ5డ8: “�ాMB�jళలf"  �ార 9Bా ర{నలలf మ�2b$ ఉండట�2D xవh చూ?ాA వh. పగట� 
ప%ట �ార ఉప�ాసంలf ఉండట�2D xవh చూ?ాA వh. �ార తమ �ాbాy o5లను ప%�$A  Jే?ాA ర, 
మంW పనుల� Jేయమ2 ఆజ~± <ి?ాA ర, Jెడ8ను ర�పhమ!పh�5ర మ�$య� తమ మధ& 
హెచుmతగ�u లక� �5rవwక�ంF5, సమ!న�5w2D ప%�$Abా 9ాట�?ాA ర.” 

 

�|ంFో అతను �ా�$ గ��$ంW ఇల! ?ా�&[J5mడ8: “�ార పగట�ప%ట గ�ర0పh �ౌతEల� మ�$య� 
�ాMBప%ట ఆ�ాధనలలf మ�2bI�ార. ఆ య! 9Bా ం�5ల� తమ వశంలf ఉo5D స�I, అకLడ 
�5మ� భ�¾ంJే ఆ1�ా2H� బదుల�bా ధనం Jెd"ంJే�ార. ఏNౖెo5 పBNే_ా2H� Jేరక�నDపÊడ8, 
మ�ందుbా అ��ాదం Jే,(Nి �ా�I. �ార తమ శతEB వhలను o5మర�9ాల� ల�క�ంF5 తEFiW<Sట�z  
ప�ాక0మ_ాల��|}న, �రలRౖన య�ద̄§రల�.” 

 

మ�$య� మ�Fో అతను �ా�$ గ��$ంW ఇల! ?ా�&[J5mడ8: “�ాMB�jళలf"  �ార ఈ పBపంJ52H� 
సంబంtింWన �ార HాNే� అ2 ��rంJేల! కనబడ�5ర. నమ!»లf తపq, �ార మ�I 
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ప2లfనూ కనబడర. పగట� ప%ట �ా�$2 తమ గ��0ా ల<Sౖ చూ,ినపhడ8, �ార తమ *r�5ంతం 
(య�ద̄ం Jేయటం తపq) మ�$ంHI� Jేయ2 �ా�$ల! కనబడ�5ర. rల�rద&లf �ా�$2 [ంWన 
�ార ల�ర మ�$య�  �ార bkపq ఈటÔHాండ8" . అ	o5 �ార ఎం�= భయభక�A ల� గల 
t5�$�క�ల�. Nౖె�ా2D J5ల! ఎక�Lవbా, తరచుbా t5&2?ాA ర. �ా�$�= ఉనD �ా�|వ�|}o5 �ా�$ 
నుంFi Nౖెవt5&o52D తపq, మ�� rషయ!2D J5ల! అరదుbా rంట�ర”. ఇబªD క¨ీ�, +N5య&# 

వ 21య&# <(*. 53 

 

3.6 పరసqరపరసqరపరసqరపరసqర వ&M�Iకవ&M�Iకవ&M�Iకవ&M�Iక వచo5ల�వచo5ల�వచo5ల�వచo5ల� ల�క�ంF5ల�క�ంF5ల�క�ంF5ల�క�ంF5 ఉండటంఉండటంఉండటంఉండటం 

 

ఖు�ఆ�, మ!నవజ~M2 ఇల! స�ాల� JేసుA నDNి: " ఏం, �ార ఖు�ఆ� పట"  
లfతEbా ఆలfWంచ�ా? ఒక�jళ అNి అల!" # నుంW bాక �j�|వ�$ నుంJైo5 అ	 

ఉనDట" 	�ే, తపqక�ంF5 �ారందులf ఎం�= �aౖరt5&2D కనుbk2 ఉంFే�ార" [ఖు�ఆ� 
4:82] 

 

23 సంవత®�ాల NీరûHాలంలf, rrధ ప�$,ి{ తEలలf, rrధ సమస&లను సంబ�tిసూA  అవత�$ంచ 
బFio5, ఖు�ఆ� లf ఎల!ంట� పరసqర వ&M�Iక వచo5ల� ల�క9@వడమojNి, WతA ÛN̄ి�= 
తటస{ంbా ఆలfWంJే 9ాఠక�ల H�రక� N52 మ�ల!లను సqషzంbా సూWసుA ంNి.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

o5&o5&o5&o5&యబద̄\]^నయబద̄\]^నయబద̄\]^నయబద̄\]^న మ�b$ంపhమ�b$ంపhమ�b$ంపhమ�b$ంపh 
 

ఖు�ఆ�, సwయంbా మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ంJే రWంపబడల�ద2, 
ఆయన N522 ఇతరల నుంFi గ0హ/ంచల�ద2 మ�$య� ఇతర మ�ల గ0ం¨5ల నుంFi 
,(క�$ంచబడల�దoj �ాసA �ాలను మనం గ��$AంJ5మ�. ఓ 9ాఠక�F5, ఇంHా Nీ2 గ��$ంW 
సంNేహ/సుA o5D�ా? 

 

ఒక�jళ xrంHా సంNేహ/సుA నDట" 	�ే, ఖు�ఆ� సwయంbా JేసుA నD స�ాల�ను 
,ీwక�$ంW, N522 అసత&\]^నNిbా 2ర�<ించమ2 \�మ� 2నుD అడ8గ�తEo5Dమ�.  
 

మ!ట�మ!ట�Hµ ఖు�ఆ� స�ాల� Jే,ినపqట�Hµ, ఈ 14 శ�5బ�y ల Hాలంలf, సూ��బ�N̄ి 
గల కవhలలf ఏ ఒకLర� ఖు�ఆ� KకL ?ాహ/త& ?¶ంద�ా&2D మ�$య� వకAృ�5w2D 9@dన 
ఒక WనD ��bాoaౖDo5 తయ!ర Jేయల�క 9@య!ర మ�$య� అల! ఎనDట�Hµ తయ!ర 
Jేయల�రoj �ాసA వం <Sౖ లfతEbా ఆలfWంచంFi.  
 

�ార ఎందుక� ?ాఫల&ం 9×ందల�క9@య!ర? ఎందుకంట�, 2శmయంbా ఖు�ఆ� 
అల!" # KకL �ాక�L మ�$య� అల!" # �= ఎవర 9@టù పడగలర? �ార అల! ఎనDట�Hµ 
తయ!రJేయల�ర2 ఖు�ఆ� లf అల!" # పBకట�ంWయ�o5Dడ8. ఇల!ఇల!ఇల!ఇల! అనుఅనుఅనుఅను: "ఒక�jళఒక�jళఒక�jళఒక�jళ 
మ!నవhల�మ!నవhల�మ!నవhల�మ!నవhల� మ�$య�మ�$య�మ�$య�మ�$య� ¾o5DతEల�¾o5DతEల�¾o5DతEల�¾o5DతEల� అందర�అందర�అందర�అందర� కd,ికd,ికd,ికd,ి, ఈఈఈఈ ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ�ఖు�ఆ� వంట�వంట�వంట�వంట� N522N522N522N522 కdqంWకdqంWకdqంWకdqంW 
·సుక��ావట�2H�·సుక��ావట�2H�·సుక��ావట�2H�·సుక��ావట�2H� పBయMDంWo5పBయMDంWo5పBయMDంWo5పBయMDంWo5, �ార�ార�ార�ార ఒక�$H�కరఒక�$H�కరఒక�$H�కరఒక�$H�కర �=డqFiనపqట�Hµ�=డqFiనపqట�Hµ�=డqFiనపqట�Hµ�=డqFiనపqట�Hµ, ఇటUవంట�ఇటUవంట�ఇటUవంట�ఇటUవంట� N522N522N522N522 
కdqంWకdqంWకdqంWకdqంW �ేల�ర�ేల�ర�ేల�ర�ేల�ర." [ఖు�ఆ� 17:88] 

మ�� మ!టలf, అనంత Hాలం వరక� అసమ!న\]^నNిbా మ�$య� ?ాట�ల�2Nిbా 
2dW9@నునDద2, ఖు�ఆ� సwయంbా తoj సూWంWంNి. ఖు�ఆ� KకL ?ాహ/త& 
?¶ంద�ా&2H� మ�$య� వకAృ�5w2H� 9@టùbా మ�kక N522 తయ!ర Jేయట�2H� పBయMDంచడం 

వ&ర{మ2 మ�ందుbాoj �ెల�పబFiంNి: “మ! N5సు2<Sౖ (మ�హమ�� సల" ల!" హQ అలRౖహ/ 
వసల" ం <Sౖ) అవత�$ంపజI,ిన N52 గ��$ంW ఒక�jళ �ర సంNేహంలf ఉంట�, అటUవంట� ఒక 
అt5&య!oaౖDo5 ·సుక�రంFi మ�$య� అల!" # తపq � స1యక�లను అంద�$x 
<ిల�చుH�ంFi, �ర సత&వంతEల� అ	�ే (ఇNి Jే,ి చూపంFi). Hా2, �ర గనుక అల! 
Jేయల�క9@�ే - 2శmయంbా �ర అల! ఎనDట�Hµ Jెయ&ల�ర – మ!నవhల� మ�$య� 
�ాళê� ఇంధనంbా JేయబFే నరHాb$DH� భయపడంFi. అNి సత&Mర?ాLరల H�రక� తయ!ర 
JేయబFiనNి.” [ఖు�ఆ� 2:23-24] 

 

ఏNౖె�ే <Sౖన �ెల�పబFiంNో, ఖWmతంbా అNే జ�$b$ంNి! ఈo5ట� వరక� ఎవర� ఈ 
స�ాల�ను ఎదు�kLనల�క9@య!ర మ�$య� ఎనDట�Hµ ఎదు��Lల�ర క�F5. ఈ ²తAం �ా&సంలf 
\�మ� 9ాఠక�Fi2 లfతEbా, WతA ÛN̄ి�= ఆలfWంచమ2 H��ామ�. ఖు�ఆ� అల!" # KకL 
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పల�క� అoj మ�b$ంపhక� గనుక ఒక�jళ Jే�$�ే, మ�� అడ8గ� మ�ందుక� �j,ి మ�హమ�� 
సల" ల!" హQ అలRౖహ/ వసల" ం ‘అల!" # KకL సంNేశహరడ8’ అoj rషయ!2D మనం 
తపqక�ంF5 ,ీwక�$ంచవల,ి ఉంటUంద2 \�మ� 9Bా రంభంలfoj <(�kL2 ఉo5Dమ�.  

 

r�jకవంత\]^న 2ర¬య!2D WతA ÛN̄ిగల 9ాఠక�Fi �Nే వNిd<Sడ8 తEo5Dమ�. తమ 

ధర�ం<Sౖ కdb$ ఉంFే ���ా�jశ ప%�$త\]^న 2బద̄తను �ా�$ r�jకవంత\]^న 2బద̄త 
అtిగ[ంJ5d. ‘Hారణం’ అojNి �ాసA �ా2H� మనం స�5&2D కనుbkojందుక� �ాడ8తEనD 
9Bా థ[క ?ాధనం. అNి హÑతEబద̄\]^నN5, r�jకవంత\]^నN5, rచ�ణ గలN5; 
rశw�ా&పA \]^నN5, సరw?ామ!న&\]^నN5; అ2D Hాల!లక�, అ2D 9Bా ం�5లక� వ�$AంచగలN5; 
�j�Iwర రంగ�ల మ�$య� �j�Iwర ��షల పBజల�= అనుస�$ంచబడగలN5; N52 ధర�గ0ంథం 
ఎల!ంట� మ!రqల�, Jేరqలక� గ��$Hాక�ంF5 సwచ¿ంbా, అవత�$ంచబFiన అసల� ర�పంలfoj 
ఇంHా [b$d ఉo5DN5; అంతరuతంbా ల�N5 బహ/రంగంbా �aౖరt5&ల�§ ల�క�ంF5 ఉనDN5 ... 
²దలRౖన rషయ!లను ప�$;dంచటం N5w�ా ఏ ధ�ా�oaౖDo5 ల�N5 ఏ ,ిN5¯ ం�5oaౖDo5 మనం 
òణ¬ంbా ప� æiంచవచుmను.  
 

ఒక�jళ తన వచo5లలfoj r�äN5ల� మ�$య� �aౖరt5&ల� కdb$ ఉంట�, ఆ Nివ&గ0ంథం 
అంతరuతంbా అ2�mత\]^నNి. అల!bI, ఒక�jళ �aౖజ~± 2క మ�$య� 9Bా కృMక �ాసA �ాల�= 
r�äNిసుA నDట" 	�ే, అNి బహ/రuతంbా అ2�mత\]^నNి. సృ'ిz కరAక� తన సృ'ిz  గ��$ంW, తను 
సృ'ిzంచబ�	̧ N52 గ��$ంW �ెdయక 9@వటమojNి అ?ాధ&\]^న rషయం.  

 

H�2D �ణ5ల Nీ�ûా లfచన ?ామ!న&ంbా మనdD సృ'ిz కరA  KకL ఏH|}కత మ�$య� 
అNిw·యతలf2 స�5&2D అంb క�$ంJేల! JేసుA ంద2 మ! అనుభవం �ెల�పhతEనDNి. ఇక 
[b$dనNి ఏ[టంట�, ఏ ధర�ం 2జంbా ఏకNౖె�ా�ాధనను ?ాw��rకంbా కdb$ ఉందoj rషయం. 
అస�5&ల నుంFi స�5&2D �jర పరJే ఒక పBt5న\]^న b టU�ా	 ఆ ధర� Nివ&గ0ంథపh 
9Bా మ!ణ©కత అ2 \�మ� దృఢంbా నమ��తEo5Dమ�. ఖు�ఆ� అల!" # KకL �ాక�L అoj 
<Sౖ2�$w�ాద\]^న ఋ»వhను \�మ� � మ�ందు ఉంJ5మ�. �ాసA వం ఏ\�[టంట�, సృ'ిz కరA  
నుంFi 9Bా మ!ణ©క\]^న, ఎల!ంట� క¡Aల� ల�2 సwచ¿\]^న Nివ&గ0ం¨52D, అవత�$ంచబFiనపqట� 
నుంFi ఏ ఒకL అ�రం క�F5 మ!రmబడక�ంF5, ojట�Hµ N52 అసల� ర�పంలf కdb$ ఉo5Dమ2 
HIవలం మ�,ి" ంల� మ!తB\� N5�ా JేసుA o5Dర. తమ Nివ&గ0ం¨5లను 2జ~2H� మ!నవhల� 
రWంWనటU" bా అojక ఇతర ధ�ా�ల� ఒపÊక�o5D	. సత&ం మ�$య� Nౖెవం ఉo5Dయ2 ఒక�jళ 
మనం నమ��తEనDట" 	�ే, H�2D పనుల� Jేయట�2D Nౖెవం మనdD అనుమMంJ5డ2 
మ�$య� మ�$H�2D Jేయట�2D 2'(tింJ5డ2 మనం rశw,ించవల,ి ఉంటUంNి.  
 

9Bా మ!ణ©క\]^న Nి�ా&వతరణ ల�క�ంF5 Nౖెవం మనdD వNిd �jయడ2 ఒక�jళ 
��rసుA నDట" 	�ే, తమ వదy  9Bా మ!ణ©క\]^న Nి�ా&వతరణ ఉంద2 HIవలం మ�,ి" ంల� మ!తB\� 
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N5�ా JేసుA నD �ాసA �ా2D మనం �aంటoj గ0హ/?ాA మ�. అNి �ా�$ N5�ాలf2 2జ~2D 
ధృ§క�$సుA నDNి. అ	o5, ఇంతక� మ�ందు �ెd<ినటU" bా, లfతEbా మ�$య� హÑతEబద̄ంbా 
r�jకం�= ఆలfWసూA , మన సంపBN5య!లను గ�FiÌ bా నమ�క�ంF5, HIవలం స�|}న 9Bా మ!ణ©క 
జ~± నం ఆt5రంbా మ!తB\� Nౖె�ా2D rశw,ించమ2, ఖు�ఆ� ఆ1w2సుA నDNి.  
 

Nీ2లf అojక Jోట" , ఖు�ఆ� నుంFi \�మ� <(�kLనDటU" bా, "ఏం, �ార ఖు�ఆ� పట"  లfతEbా 
ఆలfWంచ�ా? ఒక�jళ అNి అల!" # నుంW bాక �j�|వ�$ నుంJైo5 అ	 ఉనDట" 	�ే, 
తపqక�ంF5 �ారందులf ఎం�= �aౖరt5&2D కనుbk2 ఉంFే�ార." [ఖు�ఆ� 4:82] 

 

లfతEbా, o5&యబద̄ంbా ఆలfWంచమ2 WతA ÛN̄ి గల 9ాఠక�ల�= \�మ� మ��?ా�$ 
rజ± <ిA  JేసుA o5Dమ�.  
 

 

ఈ పhసA కం గ��$ంW, � అమ�ల&\]^న అ�9Bా య!లను, సల1లను 
teluguwebmaster@gmail.com  telugu@islamhouse.com క� పంపగలర. 

 


