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ప్రవక త్ మ��ా అల�ౖ��సస్
మ��ా (���స ) అల�ౖ��సస్ల�ంగ���ం�క�్లపత్ం�ా�వ��ంచగ ?
అల్ హందు�ల�్ –

సకల��త్త్రమ�ల�మ��య�కృత జ్ఞతల�అల�్ .
 మ��ా ఇబ�న్ ఇమ��న(అల�ౖ��సస్ల�) ��ౖప�నక� అల�్లహ

��వయ్�ాణ� అవత��ంపజ��ి��డ� మ��య� ��వలం అల�్లహ్ 
మ�త్ర�� ఆ�ా��ంచమ�� ిల�ప
�
��వ్వ����� ఆయనన

ఇ�ా్ర��ల్ సంత� �ా�� వ దద్క� పం�ి�. ��� గ���ం�న
అల�్లహ్ వచ��ల:

“��మ� మ��ాక� మ� సూచన��్చ పంప�త� ఇల�

ఆ�ే�ం��మ�: “నువ�్వ � జ�� �ా��� అంధ�ా�ాల నుం�� �����

��ి ��ల�గ�ల���� �సుక��ా. అల�్లహ్ �క్క మ�ప�ా�ాల

�ా���� జ�్ఞపకం �ే”

[14:5– ఖుర్ఆన్ ఆయత� ���ాను�ా]
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 మ��ా (అల�ౖ��సస్ల�)ను �ి��ను వదద్క�‘అల�్లహ్ న

మ�త్ర�� ఆ�ా��ంచమ’ ఆ�్వ�ం�ేందుక� పంపద��నప�డ,

ఆయన �నన్�ా�న్ ఆ���స , ఆయన �� దర��ైన �ర�న్
(అల�ౖ��సస్ల�)ను ఆయనక� స�యక����ా  �ే�ి, ఆయన��
పం�ి��డ�:

“ఇం�ా మ� ప్ర�ేయ్క కృప�� అత� ��దర��ైన �ర�నును ప్రవ
�ే�ి, అత��� (స�యక���ా)  ఇ��్చమ

ఆయత� ���ాను�ాదం]

”[19:53 - ఖుర్ఆన

 ఆ �ాలంల� ఇ�ా్ర��ల్ సంత��ార� �ి��ను ప���ాలన,

ఈ�ప�్ట �ేశంల� �వ�ిం�ే�ార. �ి��ను �ా��� బ��సల��ా 

�ే�ి, అణ�����ి��డ�. �ా�� ఆడసం�����న్ బ్రతక��ే్చ�ా

మ��య� �ా�� మగసం�����న్ చం�ి�����ాడ:

“…�ా��ల� ఒక వరగ ్ం �ా��� మ�� బల��ను�న్ �ే���ా. �ా�� మగ

�ిల్లలను చం���, �ా�� ఆడ�ిల్ల�న ్ మ�త్రం బ్రతక��ే్.

�శ్చయం�ా �ాడ� కల�్లల��న్ ����త్ం�న�ా
�
�� ��వక� �ెం

�ాడ�”[28:4 - ఖుర్ఆన్ ఆయత� ���ాను�ా ]
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 అప�డ� మ��ా (అల�ౖ��సస్ల�) ఈ�ప�్టల� ఇ�ా్ర��

సంత�ల� జ�్మం���ర. �ి��ను ఇంట�ల� ఆయన ��ంపకం 
జర�ాల� అల�్లహ్ � ర్ణ�ం��. �ి��ను �ాజభట�ల 

హ��య్�ాండ నుం�� ఎల������ తన మగ�డ ్డను �ా�ా��ల

ఆయన త�్ల ���ం�ం�. అప�డ� అల�్లహ్ ��్రర, ఆ 

ప�ిబ�ల���� ఒక ��ట్ టల�
�
�ట�
� , న��ల� వ��� ���ిం��. అ��ే
అల�్లహ్ ఆజ్ఞ�� ఆ ��ట�్ట �ాజప్ర�ాదంల� �ా�� న�� �

ప్రవ��ం�, �ి��ను క�ట�ంబం �ే��� ���్కం�. �ి��ను ��రయ్
అ�న ఆ�ియ� ఆ ప�ి�డ్డను చూ�ి ��ల� ఆనం��ం�ం��
మ��య� ఆ ప�ిబ�ల���� చంపవదద్� �ాజభట�లను

ఆ�ిం��...ఆయన య�కత్వయసుస్క� �ేర�క�నన్ప, అల�్లహ
ఆయనక� ����ా�న్ మ��య� సతయ్ ధర్మజ�్ఞ�
ప్ర�ా��ం���డ. (28:14 త�ీస్)

 ఒక��� శత�్రవ� నుం�� �ా�ాడమ� ఇ�ా్ర��ల� సంత��

�ెం��న ఒక వయ్��త ్ మ��(అల�ౖ��సస్ల�) ను ��డ�క���న్డ.

మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం ఒక్క �ిడగ�దుద్ గ�ద, ఆ 
�ౌరజ ్నయ్పర�డ� � ా్రణ�ల� ��ల�ప్.

(28:15 - త�ీస్ ).

అప�డ� మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం �ే�ిన హతయ్క� ప�ా్చ��
4

పడ�త�, తన ప్రభ�వ�ను కష్మ��కష్ ప్ర�ా�

��డ�క���న్డ. త�ా్వత �ాజ�ాస����� భయప�, ఏ�

జరగనునన్� ో అ� �ాభ�ా పడ�ా�ాడ.

(28:18 - త�ీస్ ).

మర�సట� ���, మ��క వయ్��త ్ అత�� శత�్రవ��� ���ాడ
ఆయన చూ�ి��ర�. అతడ� క��� తన శత�్రవ� నుం��
�ా�ాడమ� మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ంను ��ర�, మ��ా 

అల�ౖ��సస్ల�ంక� ��పం వ�్చం. ఆయన ���ా�న్ చూసూ త్ 
�ౌరజ ్నయ్పర�డ� తనను క��� ఆయన చం�ి���ాత్డ� ��,
ఆయన�� ఇల� ప�����డ�:

“మ��ా ‘ఏ�ట�, �వ� �నన్ ఒక వయ్��త్� చం�ినట�్ల�ా న

క��� చం�ాల� చూసుత్��న్?””

[28:19 - ఖుర్ఆన్ ఆయత� ���ాను�ా ]
 ఆ �ౌరజ ్నయ్పర�డ � �ి��ను మనుష�లక� ఈ సమ����ా�
అందజ��ి��డ�. అప�డ� �ార� మరణ�కష్ ���ంచడం ��స
మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం గ���ం� ��దకడం

�దల� ��ట�్ట .

అప�� �ాజద�ా్బర�ల�� ఒక సజ జ్నుడ� మ��ా అల�ౖ��సస్ల
వదద్క� వ�, ఆయనక� �ర�దధ ్ం�ా �ా��� ప��న్గం పను
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త���న్�� ఆయనక� �ె��ి��డ. ఆయనను ఈ�ప�్ట వ�����ట�్
ఎక్క������ ���్ళ��మ� సల� ఇ�్చ�:

“అప�డ� మ��ా, భయపడ�త���, (అట� ఇట�)
చూసుక�ంట� అక్కణ�్ణం� బయటప� �్. ఇల� 

��డ����ా�ాడ�: ‘�� ప్రభ ! ననున్ దు�ా్మరగ్ జనుల �ెర నుం
�ా�ాడ�!’”[28:21 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల ���ాను�ా ]

 అప�డ� మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం మదయ్న్ �ా్రంతం ��ౖప

ప్రయ�ణ�ం��ర. ఎ���� సంవతస్�ాల� అత� దగ గ్�� ప ��ే�
షరత�క� అం��క��ం�, ఆయన ఒక ��రవ�య��ైన వృదుద్�
క�మ���త్ను ����్ళ��. ఒపప్ందం �ే�ిన �ాలం గ���న

త�ా్వ, మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం తన ��రయ్�� ఈ�ప�్టక� �ర�
ప్రయ�ణం

�దల� ��ట�్ట . అత�త్ర్ పర్వతం వదద్క� �ేర�క

త�ా్వ, ఆయనను ఒంట���ా తన వదద్క� �ి�, ప్రవక త్త్వం
సత్క��ం��ల, ఆయన�� మ�ట�్ల��ల� అల�్లహ్ త���.

అందువలన మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం ���� త�ి, అట�ఇట�

చూడ�ా�ాడ�. దూరం�ా ఆయనక� ఒక మంటల�ంట� ��ల�గ�
కనబ��ం�� .…
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“అతను �ప�ను చూ�ినప�డ� తన ఇంట��ా����

: ‘�ా��స్ప�

ఆగం��! ��క� �ప� క��ిం�ం��. �ల�ౖ�ే ��ంత �ప�ను

అందుల� నుం� ���సం �ె�ాత్ను ల���(క�సం) ఆ మంట

ఉనన్ ��ట�నుం� ����న��� కను��ంట�న’ అ� అ��న్డ.
��ా అతను అక్కడక� �ేర����ా�, ఈ �ిల�ప� వ�్చం�

: ‘ఓ

మ��ా! ���� �  ప్రభ�వ�న. నువ�్వ � �ెప�ల� �డ�వ.

ఎందుకంట� (ఇప�డ�) నువ�్వ ప�త్ర���న త��ా ల�యల

ఉ��న్వ. ��ను �నున్ ఎనున్క���న. ఇప�డ� వ�� ��్వ�ా

అందజ�యబ�ేదం�� శ�దధ్�ా �ను –‘�శ్చయం�ా ���� అల�్ల

ను. ��ను తపప్ మ�� ఆ�ాధుయ్డ� ల�. �ాబట�్, నువ�్వ న��న

ఆ�ా��ంచు. ననున్ జ�్ఞపకం �ేయట���� నమ��ను ��ల��ల.
ప్రళయ

ఘ�� య �ావటం తథయ. ప్ర� వయ్��త్ తన కృ�ి��  త

ప్ర�ఫలం � �ందట���� ఆ సమయ��న్ ��ను ��పయ్ం
ఉంచద���ను.’”[20:10-15 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�
���ాను�ాదం]

 త�ా్వత అల�్లహ్ ఆయనక� ���న్ మ��మల� చూ.
ఆయన �ే�కర�ను ��ి�� ��యమ� ఆజ�్ఞ�ించ�, అ��

�ామ��ా మ����� �ం��. ఆయన �ే�� తన జ�బ�ల�  ��ట్ ,�
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బయట��� �య�ా అ�� �ాం��� �����ి�� �ా��ం��. ఈ ��ండ� 
మ��మల�� �ి��ను వదద్క� ��ళ్ళమ� ల అ�్లహ్ ఆయ
ఆ�ే�ం���డ�. ఆ అదుభ్��ల �ారణం�ా అల�్లహ్ 

��ేయ����ా మ��� మ��య� అల�్లహ్ క� భయప�ే అవ�ాశ
�ి��నుక� ఇవ్వబ��ం�. ఎందుకంట� అతడ�  �ౌరజ ్నయ్ంల

మ��య� అ�ాచకంల� �తత ్ం హదుద్ల�న్ంట�� ��ట ���య.

ఆ త�ా్వత ఆయన � �దర�డ� �ర�న్ అల�ౖ��సస్ల�ంను క�
ప్రవక త్�ా �ే, అల�్లహ్ ఆయన�� పం�ి��:

“ ‘���దద్ర� �ి��ను వదద్క� ��ళ్ళ. �ాడ� మ�� బ���ె��ం� 

�� య�డ�. �ా���� �ాసత్ మృదువ��ా మ�ట�్లడం� – బహ��ా 
�ాడ� అర్ థం �ేసు�� వచు్చ ల��� భయపడవచ.’

అప�డ� �ా��దద్ర� ఇల� అ��న్ : ‘మ� ప్రభ ! �ాడ� మ���ౖ 

�ౌరజ ్��య్��� �ాలప్డ���ే�న� ల�(తల�ర�సుతనం��)
హదుద్��� � ����ే�న� మ�క� భయం�ా ఉం�.’

����� ఆయన (అల�్ల) ఇల� అ��న్డ

: ‘�ర� ఏ మ�త్రం

భయపడకం��. ��ను ����� ఉ��న్న. అం�� �ంట�, చూసూ
త్
ఉంట�ను. �ర� అత� దగగ ్రక� ���్ళ ఇల� అనం
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:

“�శ్చయం�, ��మ� � ప్రభ�వ� తరఫ�న పంపబ��న

సం�ేశహర�లమ�. నువ�్వ ఇ�ా్ర��ల� సంత� �ా��� మ

��ంట పం�ించు. �ా��� �ీ��ంచక�. ��మ� � ప్రభ�వ� తరఫ�న
� వదద్క� సూచనను �ె��్చ. స��్మ�ాగ్�న్ అనుస��ం
�ా��� మ�తర
్ �� �ాం� ఉం�

!”’”[20:43-47 - ఖుర్ఆన

ఆయత�ల ���ాను�ాదం]

 మ��ా మ��య� �ర�న్ (అల�ౖ��సస్ల�)ల��ి��ను వదద్క�
����్ళర� మ��య� ��వయ్సం�ే�ా�న్ అందజ��. అప�డ� 

�ి��ను మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ంను ఇల� ప్ర�న్ం�:

“�ి��ను ఇల� ప్ర�న్ం�� : ‘ఇంత�� సకల ల��ాల ప్రభ�వ�
అంట� ఏ�ట�?’

మ��ా ఇల� జ�ా���్చడ : ‘�ర� నమ్మగల�ా�� అ��ే

�నం��, ఆయన ఆ�ా�ాలక�, భ����, �ాట� మధయ్ నునన
సమ�ాత్��� ప్రభ� ’”[26:23-24 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�
���ాను�ాదం]
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 త�ా్వత ‘తను పల�క�నన్�� సతయ్��న� �ర��ిం� ే ఋ�వ
చూపమ�’ �ి��ను మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ంను అ������డ:
“����� �ి��ను ఇల� అ��న్డ

: ‘ఒక��ళ  నువ�్వ ఏద��న

మ��మను �ె�్చవ�ంట, � �ాదనల� నువ�్వ సతయ్వంత����

అ��ే, ���న్ ప్రద��్శ.’

అప�డ� మ��ా తన �ే�కర�ను పడ���ాడ�. తకష్ణం అ�

సప్ష్ట���న సరప్ం�ా మ�� ����!

త�ా్వత అతను తన �ే�� బయట��� �య�, అ�� ధగధ�ా 

�����ి�� త� ��్రకష్క�లక� కనబ��.”[7:106-108 - ఖుర్ఆన
ఆయత�ల ���ాను�ాదం]

 �ి��ను మ��య� అత� ప్రజల� అ�� చూ�, మ��ా 

అల�ౖ��సస్ల�ం మ�య�జ�లం �ేసుత్��న్ర� ఆ���ిం�.
అక్క�� మ�ం�్రక�లంద��� �ార� జమ �ే, మ��ా 

అల�ౖ��సస్ల�ంను ఓ����త్ �ా���� ��పప్ బహ�మ� ఇ�ాత
ప్రకట�ం��ర. ఆ త�ా్వత పండ�గ ���న ప్రజలంద��
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జమ�ే�ార�. అప�డ� ఆ మంత్ర�ాళ�్ళ తమ �ేత�లల�

కర�లను మ��య� ��్రళ్ళను ��ి�� ���ా,

“…అప�డ� ఆ మ�ం�్రక�ల� (��్రళ్ళ) పడ���ి ప్రజలక�

క�కట�్ట �ే�ార. �ారంద���  ���వహ �ి్థ��� ల�ను �ేసూ , ఓ

��దద్ మ�య�జ��న్ ప్రద��్శం
ఆయత�ల ���ాను�ాదం]

”[7:116 - ఖుర్ఆన

 అప�డ� అల�్లహ్ మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం

స�యమం��ం���డ�. మ��య� ఆ మ�ం�్రక�ల మ�యలను
ప����ాక�ం�� �ే�ాడ�. అ�� చూ�ి, ఆ మ�ం�్రక�ల� మ��ా

అల�ౖ��సస్ల�ం ప్రద��్శం�ం�� మ�య�జ�లం �ాద �� సం

గ���ం��ర�. అ�� అల�్లహ్ నుం�� ప్ర�ా��ంచబ��న మ��మ అ

�షయ��న్ �ెల�సుక�నన్ ��ంట�� �ా, సర్వల��ాల ప్రభ�వ

అ�న అల�్లహ్ ��ౖ తమ ��ా్వ�ా�న్ ఇల� ప్రకట�:

“అప�డ� ��మ� మ��ాను ఇల� ఆ�ే�ం��మ�: ‘� �ే� కర�ను

�సుర�.’ అం�ే అ�� �ా�� (క�కట�్) మ�య�జ�ల��న్

�ం���ిం��.
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ఈ �ధం�ా సతయ్ం �ేట�ెల ్లమ�ం. �ార� �ే�ినదం��
అసతయ్ం�ా ���� � ��ం�.

అల� �ార� (�ి��ను వరగ ్) ఓ���� �, ప�ాభవం �ాల�ౖ 
��ను����ార�.

�ా�, మ�ం�్రక�ల� మ�త్రం ల అ�్లహ్ క� �ా�ా్టంగప���.
�ా��ల� అ��న్ర : ‘సర్వల��ాలక� ప్రభ�వ� అ�న �ా�

�శ్వ�ిం��మ� – ఆయ�� మ��ా మ��య� �ర�నుల 

ప్రభ�వ.’”[7:117-122 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల ���ాను�ా ]

 ఆ మ�ం�్రక�ళ�్ళ ల అ�్లహ్ ��ౖ తమ ��ా్వ�ా�న్ ప్రకట,

�ి��ను �ా�� �ేత�లను �ాళ్ళను ఎదు��దుర� �ాళ్ళను మ� �య

�ేత�లను న�������ి, �ల�వ��ౖ�� ఎ��్కం��డ. �ా� �ార� ����
ఎం�� సహనం�� ఓర�్చక���న్�� �, అత� క��న �కష్లక

భయప�� ��ను��ర�� �� ల�దు. అల� �ార� అల�్లహ్ మ�రగ్ం
తమ �ా్రణ�ల��ప్, �జ���న మ��ి్లంల��ా ఈ ల��ా�న

�����ర�. ఆ త�ా్వత మ��ాల అల�ౖ��సస్ల�ంను మ� �య

ఆయన సం�ేశం��ౖ ��ా్వ�ా�న్ ప్రకట�ం� మ��ి్లంల��ా మ�
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ప్రజలను చం�ి��య�ల� అక్క�� స�ాద్ర�ల� �ి��ను

సూ�ం��ర�. ��ంట�� అల�  �ేయక�� �ే �ాజయ్ంల� అ�ాచకం
�ాయ్�ిసుత్ంద ���చ్చ��ం�. అప�డ� �ి��ను �ాజభట�ల 

మ��ి్లంల మగ�డ ్డలను చం�ార� మ��య� ఆడ�డ్డలను ��

��ట్ �టర. ఈ ��్లష్టప���ి్థత�లను సహనం�� ఎదు��్కమ� మ
అల�ౖ��సస్ల�ం తన అనుచర�లక� బ���ం��ర. �వ���� �ి��ను

��ి���� �, ఇక ఎనన్ట��� మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం తన కళ

మ�ందు కనబడక�డద� ���సూ
త , ఆయనను చం�ి��య�ల�
�ర్ణ�ంచుక���న్:

“�ి��ను ఇల� అ��న్డ : ‘ననున్ వదలం�. ��ను మ��ాను
చం�ి���ాత్న. అతడ� తన ప్రభ�వ�ను �ిల�చు���వ్వం.

ఇతడ� � మ���న్ ఎక్కడ మ���్చ��ా
� త్�ో ల�క �ాజయ
అ�ాచ�ా�న్ ఎక్కడసృ�ి్ట�ాత్�ోన� �

భయపడ�త���న్న!’”[40:26 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�
���ాను�ాదం]

 మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ంను చం�ి��య�ల� �ార�

క�ట్రపనున్త�ండ, మ��ి్లం�ా మ��� ఆయన��ౖ తన

��ా్వ�ా�న్ ��� ఉం�న �ి��ను ద�ా్బర�ల�� ఒక వయ,
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ఆయనను ర��ం��ల� �ర్ణ�ంచుక�, �ాజద�ా్బర�ల� ఇల�

ప��ాడ�, “ఒక��ళ ఆయ�� (మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం�) గనుక  
అబదద్ం �ెబ�త�నన్ట్ల, ఆయన మన�న్ ఏ ��
కల�గజ�యల�డ�. �ా�, ఒక��ళ ఆయ�� (మ��ా 

అల�ౖ��సస్ల�ం�) గనుక సతయ్ం పల�క�త�నన్ట్ల, ఆయన
��చ్చ��సుత్నన్ ఆపద ��ద వ�్చ పడత.

” ఆ వయ్��త

�ి��నుక� మ��య� అత�� ప్రజలక� ఎంత�ా �ె�ిప్, �ార�
అత� మ�టల� �నక ��డ�ె�న ��ట్ �టర:
“… ����� �ి��ను ఇల� అ��న్డ

: ‘��ను చూ���ే �క�

�ెబ�త���న్న. సక�మ���న మ�రగ ్ం ��ౖప��� �క� ����
చూప�త���న్న!’”[40:29 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�
���ాను�ాదం]

 �ి��ను మ��య� అత� ప్రజలను మ��ా అల�ౖ��సస్ల�

మం� పదద్�ల� అల�్లహ్ ��ౖప� �ిలవటం ��న�ా��ం��.

అ��ే అ�� �ా��� భ����ౖ �ర��గడం, ��ా్వసులను

��ం�ించడం మ��య� అణగ�ొ్ రక్కడంల� మ��ంత�ా మ�ందుక
�సుక��� �ం��.అందుక� మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం �ా����
�ర�దధ ్ం�ా అల�్లహ్ ను �ా్ ర��్, అల�్లహ్ �ా��
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కర�వ��ాట�ాలక� గ����ే�ాడ� మ��య� పంటల� పండక�ం��
�ే�ాడ�–ఆ క�ా్టల �ారణం�ా��ౖ�� �ార� స��్మరగ్ంల��

వ�ాత్���న. �ా� �ా��ల� మ�ర�ప్ �ాల�ద. మ��ంత�ా తమ 

అ�ాచ�ాలను �వ్రం �ే�ార. అప�డ� అల�్లహ్ �ా��� రకర�ా

ఆపదలక� గ��� �ే�ాడ�  – త��్వ�ా �ా��ౖ�� �ార� స��య్�

గ����ాత్���న:

“�ార� మ��ా�� ఇల� అ��న్ర : ‘�వ� మ���ౖ మంతరప
్ ్ర�గ
�ేయ����� ఎట�వంట� (అదుభ్) సూచనను �ె�్చ�� ��మ�
� మ�టను నమ్మమ� �ాక నమ్మ.’

ఆ తర��ాత ��మ� �ా����ౖ త��ానును, �డతల దండ�ను

పం�ామ�. ��నయ్ప� ప�ర�గ�లన, కపప్ల ర�ాత్�న్ వ��ల.

�ాసత్�ా��� ఇవ�న్ సప ్ష్టమ�న మ�. అ�నపప్ట���

�ార� అహం�ా�ా�న్ చూ�ార. అసల� �షయం ఏ�టంట�
�ార� దుష�
్ టల. ’”[7:132-133 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�
���ాను�ాదం]

 ఎప��ై�ే �ి��ను ఆగ��ల� ������� య��, అక్క�� నుం��
����  ��ట��� వలస ��ళ్ళమ�� ���ాయ్�ేశం వ�్చ. ఇ�ా్ర��ల�
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సంత�� ��ంటబ�ట�్టక�� ఈ�ప�్ట �ే�ా�న్ రహసయ్ం�ా �
��ట్టమ� అల�్లహ్ మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ంను ఆ�ే�ం. ఈ

సమ���రం అం��న ��ంట�� �ి��ను ��దద్ ��ౖ��య్�న్ �ిదధ్ం ,

ఫల�ీత్�� �ేర���క మ�ం�ే మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ంను మ� �య

ఆయన ప్రజలను పట�్ట���ాల� � ర్ణ�ం��. �ి��ను

మ��య� అత� ��ౖనయ్ం తమ ��నుక పళ�్ళఫల�ల ��టల
మ��య� సంపదనంతట�� వ���, �ా��� ��ంట�డ�త� 

మ�ందుక� �� య�ర�. సూర�య్డ� ఉద�సుత్నన్ సమయం

మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం మ��య� ఆయన ప్రజలను �ార
ఎర�సమ�ద్రప� ఒ�్డన కను����న.
డ
అల�్లహ్ మ��

అల�ౖ��సస్ల�ం మ��య� ఆయన ప్రజలను �ా�ా, �ి��ను
మ��య� అత�� ప్రజలను �ట మ�ం� ���ి��డ:
“��మ� మ��ాక� ఇల� వ�� పం�ామ�

: ‘�ా�్ర�� �ా�ే్ర �

��సులను �సుక�� ���్ళ� . �రం�� ��ంబ��ంచబడ��ర�.’

�ి��ను అ�న్ పట్టణ�లక� తన �ా�ాత్హర�లను పం�ిం�.
ఇం�ా �ి��ను తన ప్రజలను ఇల� ��చ్చ��ట �్

: ‘చూడబ��ే

�ాళ�్ళ(ఇ�ా్ర��ల� సంత��ార) అ� ����ద్మం�� మ�త్ర.
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�ా� �ాళ�్ళ మమ్మ�న్ ఆగ��దగ�� �న్ �ేసుత్.

య���ా్థ��� మ� సమ�హం స�� అప్రమతత్ం�ా ఉం�’
ఎట్ ట��లక� ��మ� �ాళ్ళను ��టల నుం, �ెలమల  నుం��

బ�ౖట��� ల��ామ�. ధ���ా�ాల నుం�� ��రవప్రద���న ా్థ��
�
నుం��. ఈ �ధం�ా జ����ం��. మ�� ��మ� ఈ వసుత్వ�లక�
ఇ�ా్ర��ల� సంత� �ా��� �ారసుల��ా �ే�ామ.

సూ��య్దయమవ�ా�� �ార�(�ి��ను వరగ ్) ఇ�ా్ర��ల్ జ��

��ంబ��ంచ �ా�ార�. ఇర�ప��ల �ార� పరసప్రం ఒక����కర�

చూడ�ా��, మ��ా సహచర�ల� ఆం�ోళన�� ఇల� అ��న్ర� :
‘ఇక మనం పట�్టబ��� ��నట�.’

అప�డ� మ��ా �ా���� ఇల� అ��న్డ

: ‘అల� ఎంతమ�త్రం

జరగదు. �� ప్రభ�వ� ��క� ��డ��ా ఉ��న్. ఆయన ��క�
తపప్క�ం�� ���� చూప���డ.’

అప�డ� ��మ� మ��ాక� ఇల� వ�� పం�ామ�: ‘� �ే� కర���

సమ���్ర�న్ ��ట.’ అం�ే, హ�ాత�త్�ా సమ�ద్రం �� ���ం.

������ ఇర���ౖప�ల� �ర� ��దద్ పర్వ��ల వల� ��� ���ం.
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త�ా్వత

��మ� ఆ స్థల���� దగగ్ర�ా �� ం �ో సమ��

�ా���్చమ.

మ��ా మ��య� అత� ��ంటనునన్ �ా� సహచర�లనంద���
�ా�ా��మ�.

ఇతర�ల నంద��� మ�ం����ామ�.
�శ్చయం�, ఇందుల� ��పప్ సూచన ఉం�. (అ�నపప్ట��)
�ా��ల� అతయ్��క�ల� �శ్వ�ిం�ే�ార� �ా .

�సస్ం�ేహం�ా � ప్రభ�వ� శ��త్, దయ���. ”[ 26:52-68 ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల ���ాను�ా]

  ఆ �ధం�ా �ి��ను మ��య� అత�� ��ౖనయ్ం ��శనం

�ేయబ��ం��. అ��ే �ట మ���� �� త�నన్ప�డ� �ి��ను
స��య్�న్ గ���, అల�్లహ్ ను �శ్వ�ిసుత్నన్ట�్ల�ా ��

ప�����డ�. �ా� అ�� అత���� ఎల�ంట� ప్ర�జనం �ేక�ర్చల�
�� �ం��. అత�� త�ా్వత �ాబ��� త�ాలక� గ�ణ�ాఠం�ా
అల�్లహ్ అత�� మృత�ే��న్ భద్రప��. ఇహల�కంల�

�ి��ను మ��య� అత�� ప్రజలక� ��యబ��న �కష్ �ట�
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మ�ంచబడటం. పరల�కంల� �ా�� ��రక� బ���కర���న �కష్ ��
ఉనన్�:

“…�ి��ను వరగ ్ం��ౖ భయంకర���న ఆపద �ర�చుక� ప��ం�.
అ��న్ – ��� ఎదుట �ార� ప్ర� ఉదయమ, �ాయంత్రమ�

ర�ిప్ంచబడ�త�ంట�ర. మ�� ప్రళయం సంభ�ం�న ��డ,

‘�ి��ను వ�ాగ్�న్ దురభ్ర���న �కష్ల� పడ�

’ అ�

��ల�యబడ�త�ం��.!’”[40:45-46 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�
���ాను�ాదం]

 ఇ�ా్ర��ల్ సంత��ార� మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం చూ�
మ��మలను క��్ళ�ా చూ�ార. �ాట�ల� �వ���� �ట

మ������ క�ం�� ��మ� �ా�ాడబడటం మ��య� తమ శత�్రవ�

�ట�ల� మ�ంచబడటం. �ాట� మనసుస్లల� నుం��

�గ���ాధనను ప���త్�ా ర�ప�మ�పట���� ఈ మ��మల�

��ల�. �ా�, ��ంత�ాలం త�ా్వత �ార� మరల� �గ���ాధన

��ౖప�క� మర���ర�. �ా��� �ాపసు �సుక� వ�్, మరల� 

��వలం అల�్లహ్ ను మ�త్ర�� ఆ�ా��ం�ేల� �ేయ����� మ�
అల�ౖ��సస్ల�ం ఎం�� కష్టపడవల�ి వ�్చ. ఉ��హరణక�:
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�ట� ప్ర�ా��న్ ��ట� మ�ందుక� ప్రయ�ణ�సుత్నన,

�గ���ాధనల� మ���� ఉనన్ ��ంతమం�� ప్రజల� �ా�

కంటబ����ర�. �ా�� వల�  ��మ� క��� ఆ�ా��ంచబ�����
తమక� ఒక �గ���న్ ఇవ్వమ� �ార� మ��

అల�ౖ��సస్ల�ంను అడ�గ�, ఆయ�ల� బదు���్చర:
“ ‘��మ� ఇ�ా్ర��ల� సంత� �ా��� సమ�ద్రం ��ట�ం��.

�ార� �ా���� త�నన్ ����ల , తమ �గ��లను అంట� ��ట్ �టక��

ఉనన్ ఒక జ�� ప్రజల� �ా���� క��ిం��. ‘ఓ మ��ా! �ళ్ళక�

ఈ ఆ�ాధయ్�ై�ాల� ఉనన్ట�్ల మ�క�్క�� ఒక �ేవ�ణ�్ణ �ే�ి�’
అ� �ార� మ��ాను ���ార�. ����� మ��ా ‘�జం�ా�� �ర�

మ�ర్ఖజనుల’ అ��న్డ. ఇం�ా ఇల� అ��న్డ, ‘�శ్చయం�ా

�ళ�్ళ ఏ ప�ల� �మగ�న్ల�ౖ ఉ��న్�� అ�� ��శ

�ేయబడ�త�ం��. �ళ�్ళ �ేసుత్నన్ ఈ ప� ఒక 

’. ఇం�ా 

��ను ���సం మ�� ఆ�ాధయ్ �ై�ా�న్ అ��్వ�ిం�

? మ��

మ��ా �ా���� ఇల� అ��న్డ,

‘ఏ�ట�, అల�్లహ్ ను �ాద

చూడబ��ే ఆయన �క� సమసత్ ల�క�ాసుల��ౖ �ా్ర��నయ్త

ఇ�్చ ఉ��న్ ’’”[7:138-140 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�
���ాను�ాదం]
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ఇ�ా్ర��ల్ సంత��ార� ప�త్రభ(ఫల�ీత్�) ��ౖప�క�

�ా���� య�ర�. ����ల� �ా���� ��హం ��య�ా, �ళ�్ళ �ా�ాల�
మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ంను అ���ార. అప�డ� మ��ా 

అల�ౖ��సస్ల�ం అల�్లహ్ ను �ా్ ర��్, అల�్లహ్ ఆయన �రన
ఆల��ం��డ�:

“��మ� �ా��� ప��న్ండ� �ెగల��ా �భ�ం, ����్వర�

సమ��ల��ా �ే�ామ�. మ��ా జ�� �ార� అత�న్ �ళ�్

అ����నప�డ�,��మ� అత��� ఇల� అ��న్మ : ‘� �ే� కర�ను

ఫల��� �ా���ౖ ��ట�్. ’ అం�ే. ఆ �ా� బండ నుం�� ప��న్ండ�
ఊటల� �మ�్మక���న. ప్ర� �ెగ�ార� ��మ� �ళ�్

��్రగవల�ిన ��ట�ను �ెల�సుక���న్. ”[7:160 - ఖుర్ఆన
ఆయత�ల ���ాను�ాదం]

ఇం�ా, తమ ప్రయ�ణంల� �ార� మ�ందుక� �ాగ�త� సూర�య్�
�కష్ణ���న ���� నుం�� �ా�ాడమ� మ��య� త

ఆక�బ�ధను దూరం �ేయమ� అ������ర�. అప�డ� మ��ా 

అల�ౖ��సస్ల�ం అల�్లహ్ ను �ా్ ర��్, అల�్లహ్ �ా����

మబ�్బల� పం�ి �డను కల�గజ��ి��డ� మ��య� �నట����

మం� ఆ��ా�న్ ప్ర�ా��ం���. అ��ే, �ార� అల�్లహ్ క
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కృతజ్ఞత చూప����� బదుల, �న����� మ���ో �ా�ాల�
ఒ�త ్�� �ే�ార.

““... ��మ� �ా����ౖ మబ�్బల ��్వ�ా �డను క�ప్ం�.

�ా����ౖ  ‘మనన్ సల�్వల’ ఆ�రం�ా ��ం��మ�. ‘��మ� �క�

ప్ర�ా��ం�న ప���దధ్���న ప��ా్థలను �న
�
’ అ� �ె�ాప్మ.
అ��ే �ార� (కృతఘన్తక� �ాల్బ) మ�క� �ేక���్చన నష ్ట

ఏ� ల�దు. �ార� తమ స్వయ���� నష ్ట

�ేక�ర�్చక����ార.”[7:160 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�
���ాను�ాదం]

అప�డ� �ా��ల� ఆ���ిం��ర�:
(గ�ర�త్క��ెచు్చ��ం )

���ల�అ��న్ర “ఓమ��ా !ఒ��రక���నఆ��ా�న్��మ�ఇ
ఎనన్ట���స��ంచల�మ .

కనుకభ��నుం��ఉతప్�త్అ��య్�ాట�ల�ఆక�క� ,
�ోస�ాయల� ,

��ధుమల� -

అల్ల,

పప���నుసుల�మ��య �ఉ�్ల�ాయల�మ���రక�పం��ంపజ
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యమ��ప్రభ�వ�ను�ా్ర��్థ .”[2:61 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�
���ాను�ాదం]

ఇ�ా్ర��ల� సంత� ��రక� ధ�ా్మ�ే�ాల� మ� �య

�����జ్ఞల�� క���న ఒక ��వయ్గ�ం���న్ పంప���న� అల�
మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ంక� �ా�ాద్నం �ే�ి��. �ి��ను �ట

మ����న త�ా్వత మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం తన ప్రభ���ౖన అల�

ను ఆ గ�ం���న్ పంపమ� ������ర. అప�డ� అల�్లహ

ఆయనను నల�బ�� ���ల� ఉప�ాసం �ాట�ంచమ�

ఆ�ే�ం���డ�. తన �� దర��ైన �ర�న్ అల�ౖ��సస్ల�ంక� త
ప్రజల బ�ధయ్త అపప్�, �ా���� ��యక����ా  �ే�ి, ఆయన
నల�బ�� ����ల� ఉప�ాసం �ాట�ం��ర�. అప�డ�  �ి��య్

ల�� అత�త్ర్ పర్వతం��ౖ అల�్లహ్ ఆయనక� �ౌ�ాత� గ�ం
ప్ర�ా��ం��డ. ���ల� అ�న్ �షయ�ల� �వ��ంచబ����.

ఈల��ా అ�ాస్��� అ�� బం�ారప� ప� �ే�� వయ్��త్ ఇ�ా్ర

సంత� ప్రజల బం�ార� ఆభరణ�లను క����ం, ఒక ఆవ�దూడ 

�గ���న్ తయ�ర� �ే�ాడ. త�ా్వత ‘ఇ�ే � �ైవం మ��య �

మ��ా �క్క �ైవమ�న ’ అ� �ా���� అ��న్డ. �ౌ�ాత� 
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గ�ంథం�� మర� వ�్చన మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ంక� తన ప్రజ
ఆ బం�ార� ఆవ�దూడ �గ���న్ ప��ంచడం కనబ��ం�.
“ఆ తర��ాత అతను (క����ం�  నగల��) ప్రజలక� ఒక

ఆవ�దూడ �గ���న్ �ే�ి ��ట�్ట. అందుల� నుం� (అంబ� 
అ��) శబద్ం �నవ�ే్చ. ���న్ చూ�,అతడ� �ా���� ఇల� 

ప��ాడ�: ‘ఇ�ే �క�, మ��ాక� ఆ�ాధయ్�ైవ. �ాక�� �ే

అతను (మ��ా) మర��� య�డ�.’

ఏ�ట�, అ�� �ార� అ����న ����� సమ���నం ఇవ్వజ�లద,

తమక� ఎల�ంట� ��డ��ా�, ��ల��ా� �ేయల�దనన్ సంగ��
�ాళ�్ళ గ���ంచడం ల��?

అంతక� మ�ం�ే �ర�ను (అల�ౖ��సస్ల�) �ా���� ఇల� 

బ���ం��డ�: ‘ఓ �� జ�� జను�ా�ా ! ఈ ఆవ�దూడ ��్వ�ా
�క� సంకట�్ థ�ల� ప
ి
�్డ.
� య���ా్థ��� � �జ ప్రభ�వ

మ�త్రం కర�ణ�మయ��ైన అల�్లహ్. �ాబట�్ట �రందర�

ననున్ అనుస��ంచం�. ��ను �ె�ిప్నట�్ల న�్మ నడవ.’
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����� �ా��ల� జ�ా���్చర : ‘మ��ా ����� వ�ే్చ వరక�

��మ� ���న్ ప��సూ త్ ఉంట�. ’”[20:88-91 - ఖుర్ఆన
ఆయత�ల ���ాను�ాదం]

మర� వ�్చన మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ంక� తన ప్రజ

�గ���ాధన �దల� ��ట్టడం చూడ�ా�� �ా����ౖ ��ల� ��పం
వ�్చం�. ��ాట�్ల �ట�్టర�
�
మ��య� స��య్�న్ మ

�వ��ం��ర�. ఆ త�ా్వత ఆ బం�ార� ఆవ�దూడ �గ���న

�ా�్, సమ�ద్రంల� ��ి�����ార. �ే�� మ�ట�్టక���న్ ���ి
క���ల� అ�ాస్����� �కష్ ���ం�.

��మ� �ే�ిన �గ���ాధనక� ఇ�ా్ర��ల� సంత� ప్రజల

ప�ా్చ��త్ప బ����. �ా��ల� నుం�� మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం

�ెబ�్ౖబ మం�� ప�ర�ష�లను ఎంచుక���న్. అల�్లహ్ న

ఆ�ా��ం�ేందుక� మ��య � తమ ప�ా్చ��త్�ా�న్ వయ్

�ే�ం� దుక� �ాను �ా��� ��ంట �సుక�� �ి��య్ పర్వత

వదద్క� ����్ళ. అక్కడ మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం�� ల అ�్
మ�ట�్ల����డ. అ��ే �ా��ల�� ��ందర� మ��ా 

అల�ౖ��సస్ల�ం�� మ�ట� ్ల��ం�� ల అ�్లహ్ ��న�� స��
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�శ్వ�ించ, మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ంక� అ��ేయత చూప�త�

‘మ�క� ��ర��ా అల�్లహ్ చూపం’ అ��న్ర.
(గ�ర�త్క��ెచు్చ��ం )

�ర� “ఓమ��ా !అల�్లహ�న్ప్రతయ్కష్ం�ాచూడనంత
మ��నున్ఎనన్ట����శ్వ�ిం ”అ�అనన్ప�డ ,

�ర�చూసుత్ండ�ా�����ౖ�ిడ�గ�ప��ం� .అల��ర�మరణ�ం�

నతర��ాత��మ��మ్మ�న్�������ంపజ��ా –

�ర�కృత�్ఞలవ���ర . [2:55-56 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�
���ాను�ాదం]

మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం �ౌ�ాత��� ఇ�ా్ర��ల్ సంత� ప్
వదద్క� మర� వ�్చనప�, �ార� ���� �ీ్వక��ంచమ�

�ెబ�త� �రస్క��ం��ర. అక్క���� ఆగక ���ల��
ధ�ా్మ�ే�ాల��ౖ ఆ��పణల� �ే�ార. అప�డ� మ��ా 

అల�ౖ��సస్ల�ం �ా��� అల�్లహ్ �కష్ల గ���ం� భయ�, �ార�

���� �ీ్వక��ం��ర:

(గ�ర�త్క��ెచు్చ��ం )

��ేతప్రమ�ణం�ే�ంచునప�డ����ౖత�రప్ర్వ���న్
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��ి (

“��మ��ే���ౖ�ే�క�ప్ర�ా��ం������ (

���అ��న్మ )
�ౌ�ాత�న )

గట�్ట�ాపట�్ట��ం ,

అందుల�ఉనన్����జ�్ఞపకంఉంచు��ం .

తర��ాత�ర� (

ప్రమ�ణంనుం� )

త��్వ�ా�ర�భయభక�త్ల�కల�ార��ావచు్ .”

�మ�ఖుల�ౖ�� య�ర� .

అల�్లహ�య్క్కఅనుగ�హంమ��య��ార�ణయ్�����ౖల�క��
��ే ,

�శ్చయం�ా�ర�నష ్ట�����ా��ల��ే�� �����ా .[2:63-64

- ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల ���ాను�ా ]

అప�డ� మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం ఇ�ా్ర��ల� సంత� ప్రజల

తన�� �ాట� ఫల�ీత్��ల�� ప�త్ర స్థల���� రమ్మ� ఆ�ే�,
�ార� ఆయన�� �ాట� ప్రయ�ణ�ం��ర. �ార� అక్క��

శ��త్మంత�ల�ౖన ��ా�ిత�లను చూ�ి భయప�, ఆయన

మ�టను �రస్క��ం� ఆయనక� అ��ేయత చూప�త,

�ర�గ�బ�ట� �ే�ార�:

�ా��ల� అ��న్ర� “ఓ మ��ా ! �ార� అందుల� ఉనన్ంత

వరక�, ��మ� ఎనన్ట�� ; అంట� అసల�నన్ట��� అందుల ����
27

ప్ర���ంచమ. �వ�, � ప్రభ�వ� ��ళ్ళం. ���్, �రదద్��
య�దధ ్ం �ేయం�. �శ్చయం�ా ��మ� ఇక్క�ే క�ర�్

ఉంట�మ�.”[5:24 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల ���ాను�ా ]
అప�డ� మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం �ా���� వయ్���కం� ా ల అ�్లహ్

�ా్ర��్థం��. అల�్లహ్ ఆయన �ా్ రర్థనలను ఆల��ం. నల��ౖ 
సంవతస్�ాల వరక� ఆ ప�త్ర స్థలం �ా�� ��ర

�����ంచబ��ంద� మ��య � �ార� �ేశ��మ్మర�ల��ా

�ర�గ�త� ఉంట�ర� అల�్లహ్ ఆయనక� �ె�, �ా�� గ���ం� 

బ�ధ పడవదద్� �ె��ి��డ:

అప�డ� అల�్లహ్ ఇల� అ��న్

“�శ్చయం�ా అ�� (ఆ 

ప�త్ర భ�) �ా����ౖ  నల��ౖ సంవతస్�ాల �ాట�

�����ంచబ��ం��. �ార� భ����ౖ  ��క�్కల���ా���

త��్చడ�త� ఉంట�ర. ఈ ���ా్కర అ��ేయ జ��� గ���ం�
�వ� �ం�ంచక�. ”

మ��య � �ా���� ఆదమ� �క్క ఇదద్ర� క�మ�ర�

సతయ్ప�ర్వక �ాథను ���ిం. �ా��దద్ర� ఖు�ా్బ

సమ��ప్ం�నప�డ, �ా��ల� ఒక�� నుం�� అ��
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�ీ్వక��ంచబ��న�. మ��క�� నుం�� �ీ్వక��ంచబడల�ద. ఆ 

��ండవ �ాడ� ఇల� అ��న్డ�

“��ను �నున్ చంప���న. ”

����� � దట��ాడ� ఇల� అ��న్డ� “అల�్లహ్ ��వలం తన��
భయభక�త్ల� గల�ా�� నుం�ే �ీ్వక��ాత
� .
ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల ���ాను�ా]

[5:25-26 -

 ఇ�ా్ర��ల� సంత� ప్రజల అ��క ఆ��పణలను మ��

అల�ౖ��సస్ల�ం ఓర�ప్�� స��ం��. ఆ నల��ౖ సంవతస్�ాల
�ాలంల� �ర�న్ అల�ౖ��సస్ల�ం మరణ�ం��. మ��ా 

అల�ౖ��సస్ల�ం మరణ�ం��ర. ఇం�ా �ా��ల� అ��క మం�� క���
మరణ�ం��ర�. ఆ నల��ౖ సంవతస్�ాల ����ాలం ప�రత్�

త�ా్వ, య��ా ఇబ�న్ నూన(నూన్ క�మ�ర��ైన య��)
��యకత్వంల� �ార� ప�త్ర స్థల�� �� �ేర�, ����

జ�ం�ే వరక� ��గ్బంధం �ే�ి��ర. �ా�ా్టంగపడ�త� ఆ

నగరంల���� ప్ర���ంచమ� అల�్లహ్ �ా��� ఆ�ే�ం, �ార�

���� �నక�ం�� అల�్లహ్ క� అ��ేయత చూ�ార� మ� �య
తమ �ప�లను భ���� ఆ�్, �ా్రక�త� నగరంల����
ప్ర���ం��ర.
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 అల�్లహ్ ఇ�ా్ర��ల� సంత� ప్రజల��ౖ అ��క అనుగ�

క����ిం��డ�. �ా��� �ి��ను బ���న నుం�� �ా�ా����డ�.

�నట���� మం� ఆ��ా�న్ ప్ర�ా��ం���. �ా��ల� నుం��
అ��క మం��� ప్రవక త్ల��ా మ��య� �ా�ా�ల��ా �ే�ి��.

ఇతర ప్రజల కంట� ఎక�్కవ�ా �ా����ౖ అనుగ���ం��. అ��ే
�ార� తమ��ౖ అల�్లహ్ క����ిం�న అనుగ��లక� బదుల��
ఆయనక� కృతఘన్త చూ�ార� మ��య� ఆ అనుగ��లక�

తృ�ిత్పడల�ద:

(గ�ర�త్ �ేసు��ం� !) మ��ా తన జ�� ప్రజల�� ఇల�

అనన్ప�డ� “ఓ �� జ�� ప్రజల�� ! ���ౖ అల�్లహ ్ �క
అనుగ���న్ గ�ర�త్�ేసు��ం�- �ల� తన ప్రవక త్లన

ప�ట�్టం���డ, �మ్మ�న్ �ా�ల��ా �ే�ి��డ� మ� �య

ప్రపం��లల� ఎవ���� ప్ర�ా��ంచ� ���� �క
ప్ర�ా��ం���డ.
���ాను�ాదం]

[5:20 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�

 య�దుల� �ెడ� మ�టల� ప����ార� మ��య� �ెడ�  పనుల�
�ే��ా
� ర�. అందువలన అల�్లహ్ �క్క �ా�ా��� మ��
ఆగ����� గ�రయ�య్ర.
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 అల�్లహ్ న‘�ి�ి����’ అ� �ార� ఆ���ిం��ర�:
“మ��య� య�దుల� ఇల� అంట���న్ర�

“అల�్లహ్ �ే

కట�్ట��యబ�� ఉనన్� (�����ా 

ఖర�్చ�ేయక�ం�) ”.(�జ���� ) �ా�� �ేత�ల� కట�్ట��యబ��
ఉ��న్� మ��య� �ారల� అనన్ ����� �ార

శ�ింపబ����ర� క���. అ�� �ాదు, (�ాసత్�ా��) ఆయన
�ేత�ల� కడ� ��ాలం

; ఆయన ��ను తల�న �ధం�ా 

ఖర�్చ �ే�ాత్. ”[5:64 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల ���ాను�ా ]
 ఇల�ంట� ప�్చ అబ��ధ్ల వలన �ార� అ��ా్వసుల�
మ����� య�ర�:

�సస్ం�ేహం�ా �ా�� మ�టల� అల�్లహ్ ���, ఎవ����ే
ఇల� అ��న్��

“�శ్చయం�ా అల�్లహ్ ఏ�ల�� �ా

(ఫ��ర�) మ��య� ��మ� అ�న్ సంపదల� గల�ారమ�

(ఘ�)” అ�.[3:181 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల ���ాను�ా ]
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 అల�్లహ్ ఒక క�మ�ర���� క��� ఉ��న్డ� �ార� ఆ���ిం� ;

అల�్లహ్ �ా��� శ�ించు�, సతయ్ం నుం�� �ార� ఎంత దూరం�ా

���్ళ� �య�ర!

“మ��య� య�దులంట���న్ర : ‘ఉజ�ౖర, అల�్లహ్ �క
క�మ�ర�డ�…”[9:30 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల ���ాను�ా ]

 �ౌ�ాత� �ా�� వదద్క� �ే��నప�డ, �ా��ల�� ��ల� మం��

���ల�� ధ�ా్మ�ే�ాలను నమ్మల�. అల�్లహ్ మ�రగ్ం నుం

�ార� మర��� య�ర� మ��య � దుష్ ట��్వ�

అనుమ�ంచబ��న���ా  �సుక���న్ర. అందువలన అల�్లహ
�ా�� �ా�ాలక� బదుల��ా �ా��� ���ం���డ�:

మ��, య�దుల �ౌరజ ్నయ్ం �ారణం, (ప�ర్వ) �ా�� ��రక�

ధర్మసమ్మతం�ా ఉం��న ప���దధ్���న �ాట�� �ా���
�����ం���మ�

– (ఎందుకంట�) �ార� అ��క మం���

అల�్లహ్ మ�రగ్(అనుస��ంచడం) నుం�� అడ�్డక�నన్ంద

వల్లన ; మ��య � �ాసత్�ా��� �ా��� �ా��ం�నపప్ట�,
�ార� వ��్డ �సుక�ంట�నన్ందు వల్

; మ��య� ప్రజల

సంపదలను అ��య్యం�ా కబ�సుత్నన్ందు వల.
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�ా��ల�� సతయ్�ర�ా్కర�ల ��రక� అతయ్ంత బ���కర��

�కష్ను ��మ� తయ�ర��ే�ి ఉం���.

[4:160-161 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల ���ాను�ా

]

 �ా�� అస��య్లల� ఒకట� ఏ�టంట, �ార� అల�్లహ్ �క
సం��నమ�, �ా��� అల�్లహ్ ఎం�� ఇష్టపడ��
�ా��ం�ే�ార�:

య�దుల� మ��య� ���సత్వ�ల� ఇల� అంట�ర�

“��మ�

అల�్లహ్ క�మ�ర�లమ� మ��య� ఆయనక� �ి్రయ��
�ారమ� ” అ�.

(ఓ మ�హమ్మ) �ా���� ఇల� అను

“మ��, అల� అ��ే

� �ా�ాలక� �ాను �మ్మ�న్ ఎందుక� ���సుత్��

అ���ాదు, �ాసత్�ా��� ఆయన సృ�ి్టల � �ర� ��వల

మ�నవ�ల� మ�త్ర.� ...
���ాను�ాదం]

”[5:18 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�

 ఇం�ా �ా�� అస��య్లల� ఇ� క��� ఉ��న:
ఇం�ా�ారంట�ర� “య�దుల��ాల������సత్వ�ల��ాఉనన్�ార

పప్మ��వ్వర�స్వరగ్ంల���ప్ర���ం ”అ�.
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?

అ���ా��ఊ�జ�తఆ�ాంకష్మ�త్ .

�ా����ఇల�అను “�������ాకష్య్���ట��సుక�ర –

�ర�సతయ్వంత�ల�అ�� ”[2:111 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�

���ాను�ాదం]

 ఇం�ా �ా�� క�ప్��లల� ఇ� క��� ఉ��న:
మ��య��ార� –

“నర�ా��న్మమ్మ�న్��క���� ,

��వలం���న్���ల��రక�తప ”
అ�అంట�ర� .(ఓప్రవ�ా !�ా����ఇల� )

అను:

“�ర�అల�్ల�త్అల��ా�ాద్నం�సుక��� –
అల�్లహత్న�ా�ాద్���న్ఎనన్ట���భంగపరచక�ం��ఉండ ?
ల����క��ె�య��షయ��న్అల�్లహ�్కఆ�ా��సుత్� ?”[
2:80 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల ���ాను�ా ]
 �ా�� క�ట్రల మ�� య� వంచనల ఒక ఉపమ�న��టంట, �ార�

తమ ��రక� పంపబ��న ‘�ౌ�ాత�’��వయ్గ�ం����� తమ ఇా �్ట
వ�్చనట�్ల�ా మ�ర�ప్– �ేర�ప్ల� �ేయడ:

34

య�దుల�ౖన�ా��ల� ��ందర�, ప��లను �ాట� అసల�
�షయం నుం�� మ���్చ��ాత్ర
�

ఆయత�ల ���ాను�ాదం]

…”[4:46 - ఖుర్ఆన

 �ా�� అ�ాచ�ాలల� ���న్ ఏ�టంట, అల�్లహ్ �క

��న్లను �శ్వ�ించక ��వడం మ��య� అ��య్యం

ప్రవక త్లను హతయ్ �ే. అందువలన �ా�� �ా�ాల �ారణం�ా 

అల�్లహ్ �ా��� క��నం�ా ���ాత
� :

అప�డ� అవమ�నం మ��య� ����దర్ �ం �ా����ౖ

వ�్చప��్. �ార� అల�్లహ్ ఆగ����� తమను ���

గ����ేసుక���న్ర. ఎందుకంట� �ార� అల�్లహ్ ఆయత�లన
�రస్క��ం�ే�ార� మ�� య� ప్రవకత్ల

అ��య్యం�ాహతమ���్చ�ా. ఇం�ా  అ��ేయత 

చూ���ార�  మ��య � (అల�్లహ్ ఆజ్ఞ)

అ�క��ం�ే�ార�. [2:61 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�

���ాను�ాదం]

 య�దుల� అ��క అధర్మ���న పనుల� మ��య� �ాప�ా�ాయ్ల
�ేయడం వలన, అ��క అబ��ధ్లను క�ప్, భ����ౖ 

�����న అ�ాచ�ా�న్ �ాయ్�ింపజ�యడం వలన ల అ�్
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�ా��ల� అసూయ��ే్వ�ా�న్ మ��య� శత �్ర��్

సృ�్ టి ం���డ. అం�మ��నం వరక� �ా����డూ ఎక�్కవ �ాలం
అ���ారం చల��ం�ేటంతట� బలవంత�ల��ా ఒక��ట
�ల�ొ క�్క��ల�ర:

“�ా�� మధయ్న ��మ� ��ౖరమ� మ�� య� �ే్వషమ
ప్రళయ��నం వరక� ఉం�ేల� �ే�ామ. �ా��ప�డ� 

య���ధ్��న్� ర���ం�, అల�్లహ్ ���� ఆ��ప్ ���ి�.
ఇం�ా �ార� భ��ల� కల�్లల��న్ ���� �త్స

ప����డ�త���న్ర. మ��య� అల�్లహ్ ల క �్ల
�����త ్ం�ే�ా��� అసస్ల� ఇష్టప.
ఆయత�ల ���ాను�ాదం]

”[5:64 - ఖుర్ఆన

 య�దుల� బల��నుల� మ��య� ఒక జట�్ట�ా క��ి����ి

ఉండల�ర�, �ా��ల�� ప్ర� ఒక్కర� ��నన్���న ����కల� క�
ఉంట�ర�:

“�ారం�� ఏక����� ��� (�����నంల�) �� �ాడల�ర�. అ��ే

��టల� గల ప�రమ�లల� ఉం���ా�, ��డల ��ట�న మ�ట��ి 
�ా� �� �ాడగలర�. అసల� �ాళ్ళ మధయ్�� �వ్ర��
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మనసప్ర్థల���. �ాళ�్ళ క��ికట�్ట�ా ఉ��న్ర� నువ

అనుక�ంట���న్వ. �ా� �ా�� మనసుస్ల� పరసప్రం ��ర� ప�
ఉ��న్. �ాళ్ళ ఈ దు�ి్థ��� �ారణం �ాళ్ళ �ె

మ��నతన��.”[59:14 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల ���ాను�ా ]

 ��ా్వసులంట� య�దుల� చూ�ినంతట� �ే్వషం ఇం��వ్వ
చూపల�ర�. �ా�� �ౌరజ ్��య్ల మ��య� అ�ాచ�ాల వ,

య�దుల� ��వ�ను అస��య్ంచుక�ంట�ర. ఎందుకంట�, తమ 

�ా�ాలక� బదుల��ా ��వ� త�ా్వత చ�చూడబ��� �కష్ల
�ార� భయపడ��ర�:
“�ా���� �ెప�

(ఓ మ�హమ్మ ): ‘ఓ య�దుల��ా ! ఇతర

జనుల కంట� ��� అల�్లహ్ క� �ి్రయ���న �ారనన్�
తలంప� అ��ే, �ర� ��వ�ను ��ర���ం��. �ర� �

�ాదనల� సతయ్వంత�ల� అ��.’

�ార� తమ �ేజ�త�ల�  �ేసుక�నన్ ఆకృ��య్ల �ారణం�

�ా��నన్ట��� ��వ�ను ��ర���ర. దు�ా్మర�గ్ల సంగ� ల అ�్లహ్
బ��ా �ెల�సు.[62:6-7 - ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల ���ాను�ా ]
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 య�దుల� తమ అ�ాచకంల�, �ౌరజ ్నయ్ంల� మ� �య

మ�రగ ్భ్రష్టత్వంల� క�ర�క � ��. ఋ�మ�రగ ్ం ��ౖప� �ా���
����� �సుక��ావట���� అల�్లహ్ �ా�� వదద్క� అ��క మం
ప్రవక త్లను మ��య� సం�ేశహర�లను పం�ి��. �ా��ల�

��ందర� ఆ ప్రవక త్లను �శ్వ�ిం��ర� మ��య� మ����ంద

�శ్వ�ించల�ద. ఆ �ధం�ా అల�్లహ్ �ా�� వ దద్క� �వ���ా ఈ

అల�ౖ��సస్ల�ంను పం�ి��డ.

ఉసూల్అ��ద్న్అల్ఇ ,

��ఖు్మహమ్మద్ఇబ�న్ఇబ�్ర��మ్అల�
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