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ముందు మాట 
భనిషి తను జీవిస్తునన ఈ ధర్తు, స్తాందయ విశాఱమైన ఈ జగాం, 

ఆశ్చయమాంలో డవేసే నక్షత్రాఱతో నిాండియునన ఆకాశ్ాం, అాంతయూ 
టిష్ఠమైన వ్మవ్స్థతో నడుస్తుననదని ఆలోచిస్ుడు. భూమి, అాందులో ఉనన 
యఴతాలు, లోమలు, సెఱయేర్లల, చెట్లల, గాలి, నీర్ల, స్ముద్రాం, ఎడార్త 
భర్తయు రాత్రి గఱనినటిని చూసి వీటనినటిని స్ృషిటాంచినవాడెవ్డూ? అనే 
ప్రశ్న తకాండా తలెత్తుత్తాంది. 

ఈ నీర్ల లేనిది జీవిత భావ్మే శూనమాం, దీనిని ఆకాశ్ాం నుాండి 
కర్తాంచేదెవ్ర్ల? దాని దాఴరా ాంటలు, చెట్లల, పుష్పలు, పలాలు వెలికి 
తీసేవాడెవ్డు? భనుషుఱక, శువుఱక దానిని ఉయోగకయమైనదిగా 
చేసినవాడెవ్డు? నీర్లను తన గయబాంలో బద్రర్తచే శ్కిు భూమికిచిచాందెవ్ర్ల? 

ప్రతి వ్స్తువును అవ్స్యముననాంత ప్రమాణాంలో మాత్రమే ఆకర్తశాంచుకనే 
శ్కిు భూమికి ఇచిచాందెవ్ర్ల? అవ్స్రానికి మిాంచి ఆకర్తశాంచదు, చఱనమే 
కష్టాం అవుత్తాంది గనక. అవ్స్రానికాంటే తకువ్ ఆకర్తశసేు ప్రతి వ్స్తువు 
ఈదుతూ ఉాంట్లాంది.  

భనిషిని అాందమైన ఆకాయాంలో స్ృషిటాంచినవాడెవ్డు? 
అాంతాందుకూ! భనిషి స్ఴమాం తన ఆకృతి గుర్తాంచి గభనిసేు 

ఆశ్చయమడతాడు. నీ శ్రీయములో ఉనన అవ్మవాఱపై కస్ర్త దృషిట 
స్ర్తాంచు, క నిర్తధష్టమైన దదతిలో అవి ని చేస్తున్ననయి. వాటి ని 
విధానాం గుర్తాంచి నీక తలియునది అతితకువ్. అలాాంటపుడు దాని 
గుర్తాంచి ఖచిచతమైన నియణమాం ఎలా చేమగఱవు? 

నీవు పీలుచత్తనన ఈ గాలిని గభనిాంచు! అది క క్షణమైన్న ఆగితే నీ 
జీవితమే అాంతభవుత్తాంది. అయితే దానిన ఉనికిలోకి తచిచాందెవ్ర్ల? 
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నీవు త్రాగుత్తనన నీర్ల, నీవు తిాంట్లనన ఆహాయాం, నీవు నడుస్తునన ఈ 
నేఱ, నీక వెలుత్తర్లనిస్తునన సూర్లమడు, ఇాంకా నీవు తిఱకిస్తునన ఆకాశ్ 
చాంద్రతాయఱనినాంటిని స్ృషిటాంచినవాడెవ్డు?  

ఄల్లా హ్. నిశ్చయంగా ఄల్లా హ్  యే. 

అవును, అలాలహ్ యే ఈ జగభాంతటినీ స్ృషిటాంచాడు. ఆమన కుడే 
దానిన నడుపుత్తన్ననడు. అాందులో మార్లలు చేస్తున్ననడు. ఆమనే నీ 
ప్రభువు, నినున స్ృజాంచాడు, ప్రాణాం పోశాడు, ఆహాయాం ఇస్తున్ననడు, 
చివ్ర్తకి భయణానికి గుర్తచేస్ుడు. ఆమనే నినున, ఈలోకానిన సైతాం 
శూనమాం నుాండి ఉనికిలోకి తచిచనవాడు.  

ఇదాంతా తలిస్క, ఎవ్రైన్న బుదిధభాంత్తడు, ‘ఈ లోకభాంతా వ్ృధాగా 
పుటిటాంచఫడిాందని, భనుషులు జనిభస్తున్ననర్ల, కాంత కాఱాం జీవిాంచి 
చనిపోత్తన్ననర్ల, ఇలా అాంతా స్మాుభవుత్తాంది’ అని అనగఱడా? 

అయితే వాస్ువ్ాం ఏమిటాంటే: భనాం మానవుఱాం ఎాందుక 
పుటిటాంచఫడాడము? అనే ముఖమ విష్యానిన భనాం తలుస్తకోవాలి. 
మనముందుకు పుట్టుంచబడా్డమ? 

అలాలహ్ భనలిన పుటిటాంచిాంది కేవ్ఱాం ఆమనను ఆరాధాంచడానికే. ఆ 
ఆరాధన విధానాం తలిమజేమడానికి ప్రవ్కులిన ాంపాడు. గ్రాంథాలిన 
అవ్తర్తాంజేశాడు. ఎవ్యయితే ఆమనేన పూజాంచి, ఆమనక 
విధేయులుగా ఉాండి, ఆమన నివార్తాంచిన వాటి నుాండి దూయాంగా 
ఉాంటాడో అతడే ఆమన స్ాంతృషిటని పాందినవాడు. భరెవ్యయితే ఆమన 
ఆరాధన నుాండి విముఖుడై, ఆమన విధేమతను నిరాకర్తస్ుడో అతడే 
ఆమన ఆగ్రహానికి, శిక్షక గురైనవాడు.  
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అలాలహ్ ఈ లోకానిన ఆచయణ భర్తయు రీక్ష కయక పుటిటాంచాడు. 
మానవులు చనిపోతూ ఉాంటార్ల. ఒ రోజు ప్రలమాం స్ాంబవిస్తుాంది. 
అలాలహ్ తీర్ల చేసి పలితాలు ఇవ్ఴడానికి మానవుఱను వెలికి తీస్ుడు. 
అలాలహ్ అకుడ వివిధ వ్రాఱతో ఒ స్ఴయగాం సిదధర్తచాడు. దానిని ఏ కన్నన 
చూడలేదు. ఏ చెవీ వినలేదు. అది ఊహఱకూ అతీతమైనది. విశ్ఴసిాంచి, 
ఆమన ఆజ్ఞా పాఱన చేసినవార్త కయక అలాలహ్ దానిని సిదధర్తచాడు.  

అలాగే మానవులు ఊహాంచని యకయకాఱ శిక్షఱతో కూడిన నయకానిన 
తయార్ల చేశాడు. అలాలహ్ ను తియస్ుర్తాంచి, ఇతర్లలిన పూజాంచి, 
ఇస్లమేతయ భతాఱను అవ్ఱాంభాంచిన వార్త కయక అది సిదధాంగా ఉాంది.  
ఇస్ల ుం అుంటేమిట్? 

ఇస్లాం, అలాలహ్ ఇష్టడిన ధయభాం. అనగా అదిఴతీయుడైన అలాలహ్  ను 
మాత్రమే ఆరాధాంచుట భర్తయు అలాలహ్ యొకు ప్రవ్కు ముహభభద్ 
స్ఱలలాలహు అలైహ వ్స్ఱలాం యొకు విధేమతను పాటిాంచుట. ఏ వ్మకిు 
అయిన్న స్రే ఇస్లాం త ఇతయ ధరాభనిన అవ్ఱాంభసేు దానిన అలాలహ్ 
ఎననటికీ స్వఴకర్తాంచడు. ఇది మానవ్ స్మాజాంలో ఏదో కాందర్తది కాదు, 
స్యఴ మానవుఱక చెాందినది. 

అలాలహ్ మానవుఱక కనిన ఆదేశాలిచాచడు, భర్తకనిన విష్యాఱను 
నిషేధాంచాడు. ఎవ్డైతే ఇాందులో అలాలహ్ క విధేమత చూపుతాడో 
అతడు స్పఱమాం భర్తయు (నయకాం నుాండి) యక్షణ పాందుతాడు. ఎవ్డైతే 
అవిధేమత చూపుతాడో అతడు విపలుడౌతాడు భర్తయు నష్టపోతాడు.  

ఇస్లాం కొత్త ధయమాం కాదు. మానవులు భూమి 
మీద జీవిస్తతననటి నాండీ అల్లలహ్ వారి కొయకు 

ఇష్టడిన ధయమాం 
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మానవ సృష్టట 
ఈ గాథ 'ఆదాం' ను అలాలహ్ పుటిటాంచినటి నుాండి ప్రాయాంబాం 

అవుత్తాంది. అలాలహ్ అతడిన భటిటతో పుటిటాంచి, అతనిలో ఆతభను ఊదాడు. 
స్యఴ వ్స్తువుఱ పేర్లల అతినికి నేరాడు. అతని గౌయవ్, ప్రతిష్ఠఱ ఉననతి కయక 
అతని ముాందు స్ష్పటాంగ డాఱని దైవ్దూతఱను ఆదేశిాంచాడు. అాందరూ 
స్జ్ఞద చేశార్ల, కాని ఇబ్లలస్త ఆదాంతో తనకనన ఈయశయ వ్ఱన స్జ్ఞద చేయుటక 
నిరాకర్తాంచి, అహాంభావానికి గుర్త అయామడు. అాందుక అలాలహ్ అతడిన 
ఆకాశాలోల ఉననట్లవ్ాంటి సౌకరామఱ నుాండి తర్తమి, అవ్మానాం పాలు జేసి, 
తన కార్లణామనికి దూయాం చేశాడు. అతనిపై శాాం, దౌరాబగమాం భర్తయు 
నయకాం విధాంచాడు. అపుడు అతడు అలాలహ్ తో ప్రలమాం వ్యక వ్మవ్ధ 
కోరాడు. అలాలహ్ అతనికి వ్మవ్ధ ఇచాచడు. అకుడే  అతడు ఆదాం 
స్ాంతాన్ననిన స్న్నభయగాం నుాండి తప్పస్ునని ప్రమాణాం చేశాడు.  

ఆదాం చెలిమి, చనువు భర్తయు స్తఖ, శాాంత్తలు పాందుటక 
అలాలహ్ అతని నుాండి అతని స్హవాసి 'హవాఴ'ను స్ృజాంచాడు. ఏ 
మానవుని ఊహఱక అాందనట్లవ్ాంటి భోగభాగామఱతో నిాండివునన 
స్ఴయగాంలో ఉాండాఱని ఆదేశిాంచాడు. వార్తదదర్త శ్త్రువైన 'ఇబ్లలస్త' గుర్తాంచి 
తలిమజేశాడు. వార్తదదర్తని రీక్షాంచడానికి స్ఴయగాంలో ఉనన వ్ృక్షాలోల క 
వ్ృక్షాం నుాండి తినుటను నివార్తాంచాడు. అపుడు 'షైతాన్' వార్తని 
ప్రేరేప్పాంచి ఆ వ్ృక్షాం నుాండి తినుట భనోహయమైనదిగా చేసి, 'నేను మీ 
నిజమైన శ్రేయోభలాషిని' అని ప్రమాణాం చేసి ఇలా అన్ననడుుః మీర్ల ఈ 
వ్ృక్షాం నుాండి తిాంటే మీక శాశ్ఴతమైన జీవితాం ఱభస్తుాంద'ని చెపూు వార్తని 
అమాయగాం టిటాంచే వ్యక అతడు ట్లట విడవ్ లేదు. చివ్ర్తకి వార్ల ఆ 
వ్ృక్షాం నుాండి తినేశార్ల. తభ ప్రభువు యొకు అవిధేమతక పాఱడాడర్ల. 
ప్పద తాము చేసినదానిపై శాచతాు డి, తభ ప్రభువుతో క్షమాణ 
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కోరార్ల, ఆమన వార్తని క్షమిాంచాడు. కాని వార్తని స్ఴయగము నుాండి 
భూమిపైకి దిాంచాడు. ఆదాం  తన భాయమతో భూమిపై నివ్సిాంచార్ల. 
అలాలహ్ వార్తకి స్ాంతానాం ప్రస్దిాంచాడు. స్ాంతానాం యొకు స్ాంతానాం 
ఇలా ఇటికీ పెర్లగుత్తనే ఉన్ననర్ల.  

ఆదాం స్ాంతాన్ననిన మాయగదయవకతఴాం నుాండి తప్పాంచడానికి, స్యఴ 
భాంచితన్నఱ నుాండి అభాగుమలిన చేమడానికి, చెడును భనోహయమైనది 
(ఆకయశణీమమైనది)గా చేమడానికి, అలాలహ్ క ప్రిమమైన వాటి నుాండి 
దూయాంగా ఉాంచడానికి భర్తయు ప్రలమదిన్నన నయకాం పాలు చేమడానికి 
ఇబ్లలస్త భర్తయు అతని స్ాంతానాం ఎఱలవేలలోల పోరాటానికి 
సిదధమైయున్ననర్ల.  

అయితే అలాలహ్ మానవులిన నియలక్షయాంగా వ్దఱలేదు. ధయభాం, స్తమాం 
అాంటేమిటో స్ష్టయచడానికి, వార్త మోక్షాం ఎాందులో ఉాందో 
తలుడానికి వార్త వ్దదక ప్రవ్కులిన ాంపాడు.  

ఆదాం అలైహస్షలాాం చనిపోయిన తర్లవాత ది శ్తాబ్దదఱ వ్యక వార్త 
స్ాంతానాం ఏకత్వపు' (తౌహీద్) సిధాధాంతాం, అలాలహ్ విధేమతపైనే 
ఉాండిర్త. ఆ తర్లవాత అలాలహ్ తో పాట్ల అలాలహ్ యేతర్లఱను 
ఆరాధాంచడాం మొదలై 'షిర్కు'(1) స్ాంబవిాంచిాంది. ప్రజలు విగ్రహాఱను 
స్యితాం ఆరాధాంచడాం మొదలెటాటర్ల. అపుడు ప్రజలిన అలాలహ్ వైపునక 
ప్పఱవ్డానికి, విగ్రహారాధన నుాండి నిరోధాంచడానికీ తొలి ప్రవ్కు 'న్నహ్' 
ని అలాలహ్ ాంపాడు. ఆ తర్లవాత ప్రవ్కుఱ యాంయ ఆయాంబభయిాంది. 
వార్ల ప్రజలిన (ఇస్లాం) వైపునక అాంటే 'అలాలహ్ అదిఴతీయుని ఆరాధన 
చేయుట, ఇతర్లఱ ఆరాధనను తమజాంచుటక' ఆహాఴనిస్తుాండేవార్ల.  

                                                 
1 అల్లాహ్ ఆరాధనలో ఇతరులను సాటి కల్పించుట 
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అదే యాంయలో హజ్రత్ 'ఇబ్రహీాం'  కర్ల. ఆమన కూడా తభ 
జ్ఞతి వార్తని 'విగ్రహారాధన వ్దఱాండనీ, అలాలహ్ అదిఴతీయునేన 
ఆరాధాంచాండని' బోధాంచార్ల. ఆమన తర్లవాత ప్రవ్కు దవి ఆమన 
ఇదదర్ల స్తకమార్లలైన 'ఇస్భఈల్'  భర్తయు 'ఇస్ హాఖ్' క, 
వార్త తర్లవాత భళ్ళళ 'ఇస్ హాఖ్' స్ాంతాన్ననికి ఱభాంచిాంది. 'ఇస్ హాఖ్' 
స్ాంతానాంలో గొ స్థనాం గఱవార్ల: 'యాఖూబ్', 'యూస్తఫ్', 'మూస్', 
'దావూద్', 'స్తలైమాన్' భర్తయు 'ఈస్' అలైహముస్షలాాం. 'ఈస్'  
తర్లవాత 'ఇస్ హాఖ్'  స్ాంతానాంలో ఏ ప్రవ్కాు రాలేదు.  

అకుడి నుాండి ప్రవ్కు దవి 'ఇస్భఈల్'  స్ాంతతికి భయలిాంది. 
అాందులో ఏకైక ప్రవ్కు 'ముహభభద్' స్ఱలలాలహు అలైహ వ్స్ఱలాం ను 
చిటటచివ్ర్త ప్రవ్కుగా, ప్రవ్కుఱ అాంతిమునక ముద్రగా భర్తయు ఆమన 
తీస్తకవ్చిచన ధయభమే చివ్ర్త వ్యక ఉాండాఱని అలాలహ్ ఎనునకన్ననడు. 
ఆమనపై అవ్తర్తాంచిన దివ్మగ్రాంథాం ఖుర్కఆనే మానవుఱక అలాలహ్ 
యొకు అాంతిభ స్ాందేశ్ాం. అాందుకే అది అయబుఫఱక, అయబ్బఫతర్లఱక 
అాంతే కాదు స్యఴ మానవుఱక భర్తయు జన్ననత్తఱ కయక కూడా 
చెాందినది. ప్రతి కాలానికి భర్తయు యుగానికి అనుకూఱమైనది. ప్రతి 
మేలును గుర్తాంచి ఆదేశిాంచినది. ప్రతి చెడును నివార్తాంచినది.  

ర వక్త  ముహమ్మద్ముహమ్మద్  ملسو هيلع هللا ىلص తీసుకువచ్చిన ఈ ధర్మం తప,  
ఏ వయక్తత  నండీ మ్రే ధర్మమన్ని అల్లా హ్ స్వీక్రంచడు. 

రవక్త మహమమద్ సల్లల్లల హు అలైహి వసల్లుం  
అలాలహ్ అదిఴతీయుని ఆరాధన గుర్తాంచి ప్రజఱక మాయగదయవకతఴాం 

చేమడానికి, దీనికి విర్లధధాంగా వార్ల పాటిస్తునన విగ్రహాఱ ఆరాధనను 
ఖాండిాంచడానికి అలాలహ్ 'ముహభభద్' స్ఱలలాలహు అలైహ వ్స్ఱలాంని 
అాంతిభ ప్రవ్కుగా ాంపాడు. ఆమనతో అాంతిభ స్ాందేశానిన ాంపాడు.  
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భకాు నగయములో, నఱబై స్ాంవ్తషరాఱ వ్మస్తషలో ఉాండగా 
'ముహభభద్' స్ఱలలాలహు అలైహ వ్స్ఱలాంక ప్రవ్కు దవి ఱభాంచినది. ప్రవ్కు 
దవికి ముాందు నుాంచే ఆమన స్ఱలలాలహు అలైహ వ్స్ఱలాం తభ 
జ్ఞతివార్తలోనే కాదు, స్యఴ మానవులోలకెలాల ఉతుభ నడవ్డిక, స్దఴయున 
కలిగి యున్ననర్ల. స్తామనిన పాటిాంచడాం, అమానత్తఱను కాపాడటాంలో 
ఆమనక ఆమనే స్టి. స్బమతా, స్ాంస్ుయాంలో కూడా ఉననత శిఖరానిన 
అాందుకననవార్ల ఆమనే. అాందుకే తభ జ్ఞతివారే ఆమనక "అమీన్" 
(విశ్ఴస్నీయుడు) అనన బిర్లదునిచాచర్ల. ఆమన "ఉమీభ". అాంటే 
చదవ్డాం, వ్రామడాం రానివార్ల. అట్లవ్ాంటి వార్తపై అలాలహ్ దివ్మ 
ఖుర్కఆన్ అవ్తర్తాంజేసి, స్యఴ మానవులు ఏకమై కూడా దీని వ్ాంటిది 
తీస్తకరాలేయని ఛాలెాంజ్ చేశాడు.  
ఆయన ملسو هيلع هللا ىلص యొక్క వుంశుం మరియు జీవిత స్రుంశుం 

ముహభభద్ బిన్ అబుదలాలహ్ బిన్ అబుదల్ ముతులిబ్ బిన్ హాషిాం. 
'ఇస్భఈల్'  
బిన్ 'ఇబ్రాహీాం' స్ాంతతి. ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص తలిల యాంయ ఇదిుః ఆమిన బిన్తు 
వ్హబ్ బిన్ అబిద మున్నఫ్ బిన్ జుహ్  రా. జుహ్ రా ప్రవ్కు గార్త తాత 
యొకు సోదర్లడు.  

అబుదలాలహ్ వివాహాం ఆమినతో జర్తగిాంది. మూడు మాస్లు దాాంతమ 
జీవితాం గడిపార్ల. కదిద రోజుఱకే ఆమె గయబాం దాలిచాంది. (తొమిభది 
మాస్లు ప్రవ్కును మోసిాంది, కాని) ఏ మాత్రాం కష్టాంగా భావిాంచలేదు. 
చివ్ర్తకి క్రీ.శ్. 571 స్ాంవ్తషయాం సొభవాయాం రోజున ఆమె స్ాంపూయణ 
శ్రీరాకాయముగఱ, అాందమైన బ్దలుణ్ణణ (ప్రవ్కును) జనభనిచిచాంది. ఆమన 
 .తభ తలిల గయబాంలో ఉననపుడే ఆమన తాండ్రి యభదిాంచార్ల ملسو هيلع هللا ىلص
అాందుక ఆమన తాతగార్ల ఆమనిన తన ఆధీనాంలోకి తీస్తకన్ననర్ల. 
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ఆమన తలిల మూడు రోజులు ఆమనక పాలు త్రాగిాంచిాంది. తర్లవాత 
పాలు త్రాగిాంచడానికి క గ్రామీణురాలైన హలీభ స్అదిమక ఆమనిన 
అగిాంచడాం జర్తగిాంది. ఆ కాఱాంలో తభ చాంటి పాఱను గ్రామాలోల 
ఉాంచి పాలు త్రాగిాంచడాం అయబుఫఱ ఆనవాయితిగా ఉాండేది. ఎాందుకనగా 
అచచట శ్రీయ ఆరోగామనికి భర్తయు పెర్లగుదఱక తగిననిన వ్స్త్తలు 
ఱభాంచేవి గనక. హలీభ స్అదిమ ఆ శిశువులో ఎనోన విాంత విష్యాలు 
చూసిాంది. అాందులో కనిన: హలీభ తన బయుతో క ఫకుచికిున, వేగాం 
లేని గాడిదపై వ్చిచాంది. కాని భకాు నుాండి తిర్తగిపోయే స్ాందయబాంలో 
ప్రవ్కు ఆమె డిలో పాలు త్రాగుత్తన్ననర్ల, అదే గాడిద వేగాననాందుకని 
ఇతయ స్ఴరీఱను వెనక వ్దలి ముాందుక స్గిపోయిాంది. దానికి హలీభ 
యొకు తోటి ప్రయాణ్ణకలు ఆశ్చయమపోయార్ల.  

స్ఴమాంగా హలీభ కథనాం ప్రకాయాం ఆమె రొముభలోల పాలు అతి 
తకువ్గా ఉాండేవి, అవి ఆమె వ్దద ముాందు నుాండే ఉనన ఒ పాలు త్రాగే 
శిశువుక స్ర్తపోక, అతడు ఆకలితో ఏడుసూు ఉాండేవాడు. అవే రొముభలు 
ప్రవ్కు తన నోటోలకి తీస్తకన్ననక పాఱతో ఉటిటడాడయి. ఇదదర్ల శిశువులూ 
కడుపు నిాండా త్రాగేవార్ల. 

ఫన్న స్అద్  ప్రాాంత భూములు అన్నవ్ృషిట కాయణాంగా ఎాండిపోయేవి. 
ఈ అదృష్టవ్ాంత్తణ్ణణ (ప్రవ్కును) పాందే భాగమాం కలిగిన తర్లవాత అకుడి 
భూములు ాండుట భర్తయు శు స్ాందలో పెర్లగుదఱ మొదలైాంది. 
దౌరాబగమాం, పేదర్తకాం అనేవి దూయమై సిర్త స్ాందలు, భోగభాగామలు 
ఆవ్ర్తాంచాయి.  

రెాండు స్ాంవ్తషరాఱ తర్లవాత హలీభ ప్రవ్కును ఆమన తలిల, తాతఱ 
వ్దద భకాుక తీస్తక వ్చిచాంది. అయితే ఈ రెాండు స్ాంవ్తషరాలోల కలిగిన 
శుభాఱను చూసి భరోస్ర్త ప్రవ్కును తీస్తక పోవుటక ట్లటదఱతో 
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ప్రాధేమడిాంది. అాందుక ఆమిన పుకాంది. అపుడు హృదమ- 
పూయఴకాంగా స్ాంతోష్ాంతో అదృష్టవ్ాంత్తడైన అబ్దఫయిని తిర్తగి తచుచకాంది. 
ఆ రెాండు స్ాంవ్తషరాలు కూడా గడిస్క హలీభ ప్రవ్కును ఆమన తలిలకి 
అగిాంచిాంది. అపుడు ప్రవ్కు వ్మస్తష న్నలుగు స్ాంవ్తషరాలు. ఇక తలిల 
తను చనిపోయే వ్యక పోషిాంచిాంది. తలిల చనిపోయేటపుడు ఆమన 
వ్మస్తష ఆర్ల స్ాంవ్తషరాలు. ఇక తాత తన వ్దద ఉాంచుకని రెాండు 
స్ాంవ్తషరాఱ తర్లవాత ఈ లోకాం వీడార్ల. అపుడు ప్పనతాండ్రి అబూ 
తాలిబ్ తన యక్షణలో తీస్తకని తన స్ాంతానాం కాంటే ఎకువ్ ప్రేభ 
చూపార్ల. అతడు సిర్తభాంత్తడు కాదు గనక ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص ఐహక 
భోగభాగామఱను, స్తఖాఱను అనుబవిాంచలేదు. ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص ఫన్న స్అద్ 
గ్రాభాంలో ఉననపుడు తన పాఱ స్ాంఫాంధ సోదర్లఱతో మేకలు మేప్పన 
అనుబవ్ాం పోాందార్ల, కనుక ఇకుడ భకాువాస్తఱ మేకలు మేస్గార్ల. 
దాని నుాండి పాందే వేతనాం తన ప్పనతాండ్రి అబూ తాలిబ్  క ఇసూు 
ఉాండేవార్ల. న్తనాండు స్ాంవ్తషరాఱ వ్మస్తషలో వామపాయనిమితుాం 
అబూతాలిబ్ తో స్వర్తయా దేశానికి వెళ్ళళర్ల. భరొక స్ాందయబాంలో ఖదీజ 
బిన్తు ఖువైలిద్ (ఆమె భకాులో పేర్లగాాంచిన ధనవ్ాంత్తరాలు) యొకు 
స్మాగ్రి వామపాయాం కయక స్వర్తయా తీస్తకెళ్ళళర్ల. అధక రెటల లాబాం 
(ఏలాాంటి మోస్ాం లేకాండా) ఆర్తజాంచుకని వ్చాచర్ల. అాందుక ఆమె 
ఆమన ملسو هيلع هللا ىلصక ఇతర్లఱకాంటే ఎకువ్ వాటా ఇచిచాంది. ఈ స్వర్తయా 
ప్రయాణాంలో ఆమె యొకు బ్దనిస్ మైస్య ఆమన  ملسو هيلع هللا ىلص తో ఉాండి 
చూసిన ఆమన యొకు ఉననత ప్రవ్యున, ఉతుభ నడవ్డికను ఖదీజ 
విన్ననక ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص ను తన స్హవాసిగా చేస్తకోవాఱనన కాాంక్ష ఆమెక 
భర్తాంత అధకమైాంది. -ఇాంతక ముాందు ఆమె బయు చనిపోయాడు-. 
ప్పద పెదదఱ స్భక్షాంలో శుబస్ాంతోష్పఱతో ధయభాంగా వార్త పెళ్ళళ జర్తగి- 
పోయిాంది. అపుడు ఆమన ملسو هيلع هللا ىلصవ్మస్తష 25, ఖదీజ వ్మస్తష 40 స్ాం. 
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ఎపుడైతే ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص తన జీవితపు న్నలుగో దశాబ్దదనికి చేర్లవ్యామరో 
ఏకాాంతాంలో ఉాండడానికి ఇష్టడేవార్ల. భకాుక ఫమట కాంత 
దూయాంలో ఉనన 'హరా' గుహలో రోజుఱ తయఫడి ాంటర్తగా ఉాండి అలాలహ్ 

ను ఆరాధసూు ఉాండేవార్ల. అననపానీయాలు ముగిసినపుడు అవి 
తీస్తకనుటకే ఇాంటికి వెళ్ళళవార్ల. క రాత్రి అదే గుహలో జబ్రీల్ దూత 
ఆకాశ్ాం నుాండి వ్చిచ ((చదువు)) అన్ననడు. "నేను చదువ్ర్లణ్ణణ కాను" అని 
స్మాధానాం లికార్ల. అతడు భళ్ళళ ((చదువు)) అన్ననడు. "నేను 
చదువ్ర్లణ్ణణ కాను" అని ప్రవ్కు చెపార్ల. భళ్ళళ అతడు ((చదువు)) అని 
చెపాడు. "నేను చదువ్ర్లణ్ణణ కాను" అని ప్రవ్కు జవాబిచాచర్ల. ప్రవ్కు యొకు 
ప్రతి జవాబు తర్లవాత జబ్రీల్ ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص ని తన ఛాతితో అదిమి 
వ్దిలేశేవాడు. అపుడు ప్రవ్కుక శాఴస్ ఆగిపోయాంత బ్దధ అయేమది. 
మూడోస్ర్త అదిమి విడిచాక మొదటిస్ర్తగా దివ్మఖుర్కఆన్ యొకు ఈ 
ఐదు (5) ఆమత్తలు అవ్తర్తాంచాయి. ((ఇఖ్ యఅ బిస్మమ యబిికల్లజీ ఖల్ఖ్. 
ఖల్ఖల్ ఇన్ స్న మిన్ అల్ఖ్. ఇఖ్ యఅ వయబ్బికల్ అక్ యమ్. అల్లజీ అల్లభ 
బిల్ ఖల్మ్. అల్లభల్ ఇన్ స్న మాల్మ్ మఅల్మ్)). చదువు స్యఴ 
స్ృషిటకయు అయిన నీ ప్రభువు పేర్లతో. ఆమన మానవుణ్ణణ న్తత్తుటి ముదదతో 
స్ృషిటాంచాడు. చదువు నీ ప్రభువు ఎాంతో అనుగ్రహశాలి. ఆమన కఱాం 
దాఴరా జ్ఞానాం నేరాడు. భనిషి ఎర్లగని జ్ఞాన్ననిన అతనికి నేరాడు. (ఇవి 
సూయ అఱఖ్ (96)లోని మొదటి ఐదు ఆమత్తలు).  

విదామజ్ఞాన్నఱ గుర్తాంచి ఆదేశిసూు, మానవ్ పుట్లటక ఆయాంభానిన 
తలిమజేసూు అవ్తర్తాంచిన గొ ఆమత్తలు ఇవి. ఈ ఆమత్తఱ 
దాఴరానే ప్రవ్కుపై అలాలహ్ యొకు వ్హీ (దివ్మజ్ఞాన) అవ్తయణ 
ఆయాంబభయిమాంది. ప్రవ్కు బమకాంప్పత్తలై ఖదీజ వ్దదక వ్చాచర్ల. 
వ్చ్చచరాగానే (డక మీద డి) "దుటి కాండి దుటి కాండి" 
అన్ననర్ల. ఇలాలలు దుటి తచిచ కప్పాంది. కాంత సేటికి బమాం 
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తొలిగిపోయాక, జర్తగినదాంతా తన ఇలాలలి ఖదీజక వ్ర్తణసూు, 'తన 
ప్రాణానికేదో ముపు వాటిఱలనుననట్లల అనిప్పస్తుాందని' అన్ననర్ల. అపుడు 
ఖదీజ ఒదార్లచతూ, "అలాలహ్ స్క్షగా! అలా జయగదు. అలాలహ్ మిభభలిన 
ఎననటికీ అవ్మానయచడు. ఎాందుకనగా మీర్ల ఫాంధువులిన ఆదర్తస్ుర్ల. 
ఇతర్లఱ ఫర్లవు బ్దధమతలిన మోస్ుర్ల. స్ాంపాదిాంచలేనివార్తకి స్ాంపాదిాంచి 
పెడాుర్ల. అతిథులిన స్తుర్తస్ుర్ల. స్తమమాయగాంలో ఎదుయయేమ 
కష్టనష్పటఱలో స్హకర్తస్ుర్ల" అని చెప్పాంది.  

భరో స్ర్త జబ్రీల్ ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص వ్దదక వ్చిచన విష్మాం గుర్తాంచి 
స్ఴమాంగా ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص ఇలా తలిపార్ల: నేను నడుసూు ఉాండగా ఆకాశ్ాం 
నుాండి క శ్ఫదాం విన్ననను. కన్తనతిు చూసే స్ర్తకి హరా గుహలో వ్చిచన 
దూతయే అకుడ ఉన్ననడు. ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص బమడాడర్ల. కాని మొదటి స్ర్త 
బమాం కన్నన తకువ్. ఇాంటికి చేర్లకని దుటి కాండి, దుటి 
కాండి అని చెపార్ల. ఆ తర్లవాత ఈ ఆమత్తలు అవ్తర్తాంచాయిుః 
((యా అయ్యుహల్ ముదదస్మిర్. ఖుమ్ ప అన్ జిర్. వ యఫిక ప కబిిర్. వ 
స్మయాఫక ప త్హ్హిర్. వర్రుజ్ జ పహ్ జుర్)). అనగా: వ్స్త్రాం కపుకని 
డుకనన భనిషీ లేచి నిఱఫడు. ఖుర్కఆన్ దాఴరా ప్రజలిన హెచచర్తాంచు. 
అలాలహ్ స్ాందేశ్ాం వార్తకి అాందజేయి. నీ దుస్తుఱను ర్తశుభ్రాంగా ఉాంచుకో. 
విగ్రహాఱక దూయాంగా ఉాండు. (ఇవి సూయ ముదదసిషర్క (74)లోని మొదటి 
ఆమత్తలు). ఆ తర్లవాత ఎడతగ కాండా వ్హీ రావ్డాం మొదలైనది. 
అలాలహ్ ముహభభద్ ملسو هيلع هللا ىلص క ఆదేశిాంచాడు: నీవు ప్రజలిన అలాలహ్ 
అదిఴతీయుని ఆరాధన వైపునక భర్తయు అలాలహ్ ప్రజఱ కయక ఇష్టడిన 
ఇస్లాం ధయభాం వైపునక ప్పలువ్భని. ఈ ఆదేశానుస్యాం ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص వివేకాం 
భర్తయు చకుని హతబోధతో ప్రచాయ కాయమక్రభాంలో నిభగునఱయామర్ల.  

మొటటమొదటిస్ర్తగా ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص స్ాందేశానిన అాంగీకర్తాంచిన స్త్రీఱలో 
ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص విత్ర స్తీభణ్ణ ఖదీజ యజమలాలహు అన్నస, పుర్లషులోల 
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ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص ప్రాణమిత్రుడు అబూ బక్ర్ సిదీదఖ్, యువ్కలోల ఆమన 
 తరాఴత ప్రజలు .ప్పనతాండ్రి కమార్లడు అలీ బిన్ అబ్ల తాలిబ్ ملسو هيلع هللا ىلص
కర్త వెనుక భరొకర్ల 'ఇస్లాం' ధరాభనిన స్వఴకర్తాంచగలిగార్ల. ఇస్లాం 
స్వఴవ్కర్తాంచినవార్ల ఫహుదైవారాధకఱ, అవిశాఴస్తఱ తయఫున కఠిన 
యాతనఱక గుయయామర్ల. (అయిన్న ఇస్లాంను వీడలేదు). ఆ కష్పటఱను 
స్హసూు ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص దమూడు స్ాంవ్తషరాలు భకాులో ఇస్లాం ప్రచాయాం 
చేసూు పోయార్ల. దినదిన్ననికి అవిశాఴస్తఱ హాంస్దౌయజన్నమలు స్ఴమాం 
ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص భర్తయు ఆమన స్హచర్లఱ (ఇస్లాం స్వఴకర్తాంచినవార్త) టల 
అధకభయామయి. అపుడు ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص భర్తయు ఆమన స్హచర్లలు 
'భదీన'క వ్ఱస్పోయార్ల. అకుడ స్యితాం ప్రచాయాంలోనే అహర్తనశ్లు 
శ్రమిాంచార్ల. కదిద స్ాంవ్తషరాలోల భకాులో విజమ తాకాం ఎగయవేసూు 
ప్రవేశిాంచార్ల. అపుడు అకుడి ప్రజఱాందరూ ఇస్లాంలో ప్రవేశిాంచార్ల.  

ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవ్కు దవికి ముాందు నఱబై, ఆ తర్లవాత ఇయవై 
మూడు ఇలా మొతుాం అయవై మూడు స్ాంవ్తషరాలు జీవిాంచార్ల. తర్లవాత 
ఈ లోకానిన వీడి శాశ్ఴతమైన యలోకానికి వెళ్ళళర్ల.  

ముహభభద్ ملسو هيلع هللا ىلص క ఇచిచన స్ాందేశాఱతోటే ఆకాశ్ స్ాందేశాఱ రాకను 
స్మాప్పు చేశాడు అలాలహ్. ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص విధేమత స్యఴమానవాళ్ళపై విధగా 
చేశాడు. ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص విధేమత పాటిాంచినవార్ల ఇహములో 
అదృష్టవ్ాంత్తలై యలోకాంలో స్ఴయగాంలో ప్రవేశిస్ుర్ల. ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص క 
అవిధేమత చూప్పనవార్ల ఇహములో దుయదృష్టవ్ాంత్తలై యలోకాంలో 
నయకాంలో ప్రవేశిస్ుర్ల. 

ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص భయణ్ణాంచాక ఆమన స్హచర్లలు ఆమన 
అడుగుజ్ఞడలో నడచి, ఆమన స్ాందేశానిన ఇతర్లఱక అాందజేశార్ల. 
ఇస్లాంను నలుమూఱలో వామప్పాం జేశార్ల.  
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ఆయన ملسو هيلع هللا ىلص సదుు ణాలు, సద్వరత న 
స్యఴ మానవాళ్ళలో అత్తమతుభ నడవ్డిక గఱవార్ల ప్రవ్కు ముహభభద్ 

 ఇది వార్తలో ప్రవ్కు దవి ఱభాంచక ముాందు నుాంచే ఉాండినది. అది .ملسو هيلع هللا ىلص
ఱభాంచాక భర్తాంత అధకభయిాంది. స్ఴమాంగా అలాలహ్ ఇలా తలిపాడుుః 
((వ ఇననక ల్అల్ల ఖులుఖిన్ అజీమ్)). నీవు నిస్షాందేహాంగా 
భహోననతమైన శీఱాం కఱవాడవు. (68: ఖఱాం: 4). ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص ఇస్లాం 
ప్రచాయాం చేసూునే ఉతుభ శీఱాం, భాంచి నడవ్డికను గుర్తాంచి బోధాంచి, 
ప్రోతషహాంచేవార్ల. భర్తయు స్ఴమాంగా తభ స్హచర్లఱక బోధాంచే 
ప్రవ్యునక గొ నిదయవనగా ఉాండేవార్ల. స్దఴయునను తభ స్హచర్లఱ 
భదిలో ఉదేశాఱతో న్నటే ముాందు తభ నడవ్డిక, ఆచయణఱతో 
ఉననతమైన స్ద్రవ్యున అాంటేమిటో వార్త భదిలో న్నటేవార్ల. అనస్  
కథనాం: నేను ది స్ాంవ్తషరాలు ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص సేవ్లో ఉన్ననను. అలాలహ్ 
స్క్ష! కుస్ర్త కూడా ననున హూఁ అని అన లేదు. ఇలా ఎాందుక 
చేశావు? అలా ఎాందుక చేమలేదు? అని ఏన్నడూ నిఱదీమలేదు. (ముసిలాం).  

అనస్  ఉలేలఖన ప్రకాయాం: నేనొక రోజు దైవ్ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلصతో కఱసి 
నడుస్తున్ననను. ఆ స్భమాంలో ఆమన నజ్రాన్ కాండువ్ కపుకని 
ఉన్ననర్ల. దాని అాంచులు లావుగా ఉాండేవి. దార్తలో ఒ లెలవాసి కఱసి 
ప్రవ్కు (కాండువ్)ను టిట గటిటగా లాగాడు. అలా గటిటగా లాగడాం వ్ఱల ప్రవ్కు 
 భుజాం మీద కాండువా అాంచులు గీర్లకపోయి ఆ ప్రదేశ్ాం ملسو هيلع هللا ىلص
కాందిపోయిాంది. (లెలవాసి అాంతటితో ఊర్లకోక కట్లవుగా 
మాటాలడుతూ) 'మీక అలాలహ్ ఇచిచన సొముభలో నుాంచి న్నక కాంచెాం 
ఇప్పాంచాండి' అని అన్ననడు. దైవ్ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص అతని వైపు తిర్తగి చూసి 
చిర్లనవుఴ నవుఴతూ అతనికి కాంత ధనాం ఇవ్ఴభని (స్హచర్లలిన) 
ఆజ్ఞాప్పాంచార్ల. (బుఖార్త 3149, ముసిలాం 1057).  
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ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص తభ ఇాంటోల ఉననపుడు ఏమి చేసేవాయని ఆమన విత్ర 
భాయమ ఆయిష్ప యజమలాలహు అన్నసని ప్రశినాంచినపుడు 'ఆమన తభ 
ఇలాలలికి స్హకర్తసూు ఉాండేవార్ల. నమాజు స్భమభయిన వెాంటనే వుజూ 
చేస్తకని నమాజు కయక ఫమలుదేరేవార్ల' అని స్మాధానమిచాచర్ల. 
(బుఖార్త 676).  

ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص కాంటే ఎకువ్ చిర్లనవుఴ నవేఴవార్తని నేను చూడలేదని 
అబుదలాలహ్ బిన్ హార్తస్  తలిమజేస్తున్ననర్ల. అాందర్తకీ తలిసిన ఆమన 
ఉతుభ గుణాలోల కనిన ఇవి: ఆమన దాత, ఎననడూ ఏ కాంచమైన్న 
ప్పసిన్నర్తతనాం చూలేదు. శూర్లడు, స్తమాం, ధయభాం నుాండి ఎననడూ 
వెనకిు తియగలేదు. న్నమమశీలి, ఎననడూ తీర్ల చేమడాంలో అన్నమమాం 
చేమలేదు. పూర్తు జీవ్తాంలో స్ాంతమవ్ాంత్తడు, విశ్ఴస్నీయుడు అనే 
ప్రఖామతి చెాందార్ల. (తిర్తభజ 3641). 

జ్ఞబిర్క  కథనాం: ఎవ్రైన్న, ఏదైన్న అడిగితే 'లేదు' అని ప్రవ్కు 
స్ఱలలాలహు అలైహ వ్స్ఱలాం ఎననడూ అనలేదు. ఆమన స్ఱలలాలహు అలైహ 
వ్స్ఱలాం తభ స్హచర్లఱతో ర్తహాస్ములాడేవార్ల. (ధనిక, పేద బ్బధ 
లేకాండా) అాందర్తతో కఱసి ఉాండేవార్ల. ప్పఱవాలళను తభ వ్డిలో 
కూరోచబెట్లటకని ఆడిాంచేవార్ల. ఆహాఴన్ననిన అాంగీకర్తాంచేవార్ల. 
వామధగ్రస్తులిన రాభర్తవాంచేవార్ల. (అరాధుఱ స్కను) పుకనేవార్ల. 
తభ స్హచర్లఱను వార్తకి నచిచన భాంచి పేయలతో స్ాంబోధాంచేవార్ల. 
మాటాలడుత్తననవార్త భధమ ఆటాంకాం కలిగిాంచేవార్లకార్ల. అబూ ఖతాద 
 ఉలేలఖన ప్రకాయాం: కస్ర్త నజ్ఞజషి రామబ్దయ ఫృాందాం కటి ప్రవ్కు 
స్ఱలలాలహు అలైహ వ్స్ఱలాం వ్దదక వ్చిచనపుడు స్ఴమాంగా ప్రవ్కు 
స్ఱలలాలహు అలైహ వ్స్ఱలాం వార్త సేవ్ చేయుటక సిదధభయామర్ల. అపుడు 
స్హచర్లలిలా అన్ననర్లుః ప్రవ్కాు! మేము ఉన్ననము కదా చాలు. "వీర్ల మా 
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స్హచర్లఱక తగిన విధాంగా ఆదర్తాంచార్ల. ప్రతీకగా నేను కూడా భాంచి 
ఆతిథమాం ఇవ్ఴదలుచుకన్ననను" అని ప్రవ్కు ఫదులిచాచర్ల.  

భరో స్ాందయబాంలో ఇలా స్ాంబోధాంచార్లుః "నేనొక దాస్తణ్ణణ, దాస్తడు 
తినే విధాంగా నేన్న తిాంటాను. దాస్తడు కూర్లచనే విధాంగా నేన్న 
కూర్లచాంటాను". ఆమన గాడిదపై స్ఴరీ చేసేవార్ల. నిర్లపేద, 
బ్లదవాలళతో స్మానాంగా కూర్లచనేవార్ల.  

స్ుటడలాాండ్ క చెాందిన థాభస్ కార్తలల్ అనే తతఴవేతు (Scottish 
philosopher, Thomas Carlyle) నోబెల్ ప్రైజ్ పాందిన తన యచన 
"On Heroes, Heroworship, and the Heroic in History"లో 
తన క్రైస్ువ్ జ్ఞతిని స్ాంబోధాంచి ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص గుర్తాంచి చాలా విష్యాలు 
వ్రాశాడు, అాందులోని క విష్మాం ఇది: 'ఇస్లాం ధయభాం అస్తమాం, 
ముహభభద్ మోస్గాడు, అస్తమవాది అని వినఫడే మాటఱను చెవి యొగిగ 
వినుట అతినీచ కాయమాం అని ఈ కాఱాంలో చాలా స్ష్టాం అయిాంది'.  
మహారవక్త ملسو هيلع هللا ىلص మహతయమలు 

ప్రవ్కుక ఱభాంచిన భహతామలోల అతి గొది ఖుర్కఆన్. అది 
భాష్పప్రవీణుఱను 
లాంగదీసిాంది. అాందరూ కఱసి అాందులో ఉననట్లవ్ాంటి కు సూరానైన్న 
తేగఱరా అని అలాలహ్ స్వాలు చేశాడు. ఈ శ్కిు తభక లేదని 
ఆవిశాఴస్తలు పుకన్ననర్ల. ఈ స్వాలు ఇటికీ ఉాంది. 

చాంద్రుణ్ణణ రెాండు ముకులు చేసి చూప్పాంచాండని భకాు అవిశాఴస్తలు 
ప్రవ్కుతో ఛాలెాంజ్ చేసినపుడు ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص అలాలహ్ తో ప్రార్తథాంచార్ల. ఆ 
తరాఴత చాంద్రుడు రెాండు ముకులైనది స్ష్టాంగా కనిప్పాంచిాంది.  
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ఎనోన స్ర్లల వ్రేలళ భధమ నుాండి నీలళ ఊటలు ప్రవ్హాంచాయి. ఆమన 
చేతిలో కాంకయ రాళ్ళళ తస్వఫహ్ (అలాలహ్ విత్రత) ఠిాంచాయి. 

ప్రవ్కును హతమాయచడానికి క యూదురాలు విష్ాం కలిప్ప 
ఫహుకర్తాంచిన మాాంస్పు ముకు ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص తో మాటాలడిాంది.  

క లెలవాసి క భహతమాం చూభని కోరాడు. ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص క 
చెట్లటను ఆదేశిాంచగా అది ఆమన వ్దదక వ్చిచాంది. భయలా ఆదేశిాంచగా 
అది దాని చోట్లకి వెళ్ళళ పోయిాంది.  

పాలు లేని క మేక పదుగును తభ శుబహస్ుఱతో ముట్లటకోగా 
అాందులో పాలు స్భకూరాయి, దాని పాలు ప్పతికి స్ఴమాంగా తాగార్ల. 
తభ మిత్రుడు అబూ బక్ర్ సిదీదఖ్  క కూడా త్రాగిాంచార్ల.  

అలీ బిన్ ఆబ్లతాలిబ్  కలళలోల అవ్స్ు ఉాండగా ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص ఆ 
కలళలోల తభ ఉమిభ వేశార్ల. అవి అటికపుడే బ్దగుడాడయి.  

క స్హచర్లని కాలుక అవ్స్ు ఉాండగా తభ చేతితో త్తడువ్గానే 
అకుడికకుడే నమాం అయిాంది.  

అనస్ బిన్ మాలిక్ క దీయఘ ఆయుషుశ, అనేక ధన, స్ాంతానాం 
కలుగజేయు అని అలాలహ్ ను ప్రార్తథసేు ఆమన 120 స్ాంవ్తషరాలు 
జీవిాంచార్ల. ఆమనక కలిగిన స్ాంతానాం 120 భాంది. ఆమన ఖరూజయపు 
తోట స్ాంవ్తషయాంలో రెాండు స్ర్లల పలిాంచేది. అయితే అది స్ాంవ్తషరానికి 
క స్ర్త మాత్రమే పలిస్తుాందనన విష్మాం అాందర్తకీ తలిసిాందే.  

భసిజద్ లో మెాంఫర్క పై నిఱఫడి ప్రస్ాంగిస్తుననడు 'అన్నవ్ృషిట 
స్ాంబవిాంచి చాలా నష్టాం కలుగుత్తననది' అని క వ్మకిు చెగా ఆమన 
 అలాలహ్ ను ప్రార్తథాంచార్ల. ఆకాశ్ాంలో ఎకుడా లేని మేఘాలు, కదిద ملسو هيلع هللا ىلص
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క్షణాలోల యఴతాఱ మాదిర్తగా గుమిగూడి వాయాం రోజులు ఎడతగకాండా 
వ్యశాం కర్తసిాంది. భరోస్ర్త వ్రాశలు చాలా ఎకువ్యామయి అని చెగా, 
వ్రాశలు ఆగిపోవాఱని దుఆ చేస్ర్ల అటికపుడే వ్యశాం నిలిచిాంది. 
ప్రజలు ఎాండలో నడిచి వెళ్ళళర్ల.  

క యుదధాం (జాంగె ఖాందఖ్)లో రెాండుననయ కిలోఱ జొనన ప్పాండితో 
చేసిన రొట్టటలు భర్తయు క మేక మాాంస్ాం వెయిమ భాంది స్హచర్లఱతో 
కలిసి ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص భుజాంచార్ల. ఆ రొట్టటలు, వ్ాండిన కూయ మొతుాం 
అలాగే మిగిలిాంది.  

వ్ాంద భాంది అవిశాఴస్తలు ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص ను హతమాయచడానికి 
ఆమన గృహానిన చుట్లటముటాటర్ల. ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص వార్త ముఖాఱపై భటిట 
విసిర్త వెళ్ళళపోయార్ల. వార్ల చూడలేకపోయార్ల. 

స్తరాఖ బిన్ మాలిక్ ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص ను చాండానికి వెాంటడి దగగర్తకి 
రాగానే, ఆమన  ملسو هيلع هللا ىلص అతనిపై శ్ప్పాంచార్ల. అతని గురఱపు మొదటి రెాండు 
కాళ్ళళ మొకాలళ వ్యక భూమిలోకి దిగిపోయాయి.  

ఇవేగాక ఇాంకా అనేక భహతామలున్ననయి. అనినయు అలాలహ్ తయఫు 
నుాండి ఱభాంచినవే. ఎాందుకనగా ఆమన అలాలహ్ యొకు స్తమ ప్రవ్కు అని 
ర్లజువు యచడానికి.  
ఇస్ల ుం ధరముం యొక్క పునాదులు 
1- అలా్లహ్ ప ైవిశ్వవసం: ఇది ఇస్లాం ధయభాం యొకు అస్లైన పున్నది. 
అలాలహ్ పై విశాఴస్ాం అాంటేుః అలాలహ్ ఉన్ననడని, అతడే ప్రతిదానికి 
పోష్కడు, అధకార్త, ఏకైక స్ృషిటకయు భర్తయు స్యఴ జగత్తును 
నడిపేవాడని గాఢాంగా విశ్ఴసిాంచుట. ఇాంకా అతడొకుడే స్యఴ 
ఆరాధనఱక అర్లసడు, అతనికెవ్ఴడూ భాగస్ఴమి లేడు. స్యఴ ఉతుభ 
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గుణాలు గఱవాడు. ప్రతి లోపాఱక, దోష్పఱక అతీత్తడు. తన స్ృషిటలో 
దేనికీ పోలినవాడు కాడు అని దృఢాంగా విశ్ఴసిాంచాలి.  

ఈ లోకానిన, ఇాందులో ఉనన స్ృషిటని గభనిాంచేవాడు ఇవి తభాంతట 
తామే ఉనికిలోకి రావ్డాం అస్ధమాం అని నముభతాడు. వీటనినటికి క 
స్ృష్టకయు లేనిదే ఉనికిలోకి రావ్డాం కూడా అస్ధమాం అని నముభతాడు. 
అయితే ఆ స్ృషిటకయు ఎవ్ర్ల?. అతడే అలాలహ్. 
2- దవైదూత్లప ైవిశ్వవసం: వార్ల భన కలళక కనఫడని క స్ృషిట. 
అలాలహ్ యే వార్తని పుటిటాంచాడు. వార్తకి పోష్ణ, అధకాయాం, లోక 
నియఴహణ లాాంటి ఏ ప్రతేమకతలు లేవు. లేక వార్ల ఆరాధనఱక ఏ మాత్రాం 
అర్లసలు కార్ల. (ఇవి అలాలహ్ ప్రతేమకతలు మాత్రమే). అలాలహ్ ఆదేశాఱ 
స్ాంపుయణ పాఱన గుణాం భర్తయు బ్దధమతఱను పూర్తుగా న్తయవేరేచ గుణాం 
అలాలహ్ వార్తకి ప్రస్దిాంచాడు.  

క ముసిలాం వార్త ఉనికినీ భర్తయు వార్త స్ర్తయైన స్ాంఖమ అలాలహ్ క 
త ఎవ్ర్తకీ తలిమదని విశ్ఴసిాంచాలి. 

ఎవ్ర్త పేర్లల భనక తలియునో వార్తని వార్త పేయలతోనే విశ్ఴసిాంచాలి. 
ఉదా: జబ్రీల్, మీకాఈల్ భర్తయు మాలిక్ తదితర్లలు. 

ఎవ్ర్తది ఏ గుణాం, ఏ ని ఉాందో వార్తని అలాగే విశ్ఴసిాంచాలి. 
3- గ్రంధాలప ై విశ్వవసం: స్తామనిన స్ష్ట యచుటక భర్తయు 
ప్రజలిన అలాలహ్ వైపునక ప్పలుచుటక పూయఴ ప్రవ్కులోల కాందర్తపై అలాలహ్ 
గ్రాంథాఱను అవ్తర్తాంజేశాడని ముసిలాం విశ్ఴసిాంచాలి. ఉదాుః తౌరాత్, 
ఇాంజీల్, జబూర్క. చిటటచివ్ర్త ప్రవ్కు ముహభభద్ ملسو هيلع هللا ىلص పై అలాలహ్ ఖుర్కఆన్ 
అవ్తర్తాంజేశాడని విశ్ఴసిాంచాలి.  

ఖుర్ఆన్: స్యఴమానవాళ్ళకి ఇది అలాలహ్ యొకు అాంతిభ స్ాందేశ్ాం.  
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ఖుర్కఆను తచిచన దాని ప్రకాయాంగా ఉనన ఆచయణఱనే అలాలహ్ 
అాంగీకర్తస్ుడు. ఇది పూయఴ గ్రాంథాఱలో ఉనన స్తామనిన ధ్రువీకర్తస్తుాంది 
భర్తయు ర్తయక్షస్తుాంది. దీని ప్రతేమకమైన క విష్మాం: 'దీనిని కాపాడే 
బ్దధమత స్ఴమాంగా అలాలహ్ తీస్తకన్ననడు'; అాందుకే ఇాందులో మార్లలు 
చేర్లలు జయగలేవు. పూయఴ గ్రాంథాలు మార్ల చేర్లఱక గుర్త అయామయి; 
ఎాందుకనగా అలాలహ్ వాటి యక్షణా బ్దధమత తీస్తకోలేదు. 

ఖుర్కఆన్ అతి ఉతుభ స్హతమ శైలికి దయణాం లాాంటిది. దీనిలోని 
ధార్తభక శాస్న్నలు అతి ఉననతమైనవి. ఇాందులో ఏ మానవునికీ తలిమని 
అలాలహ్ క స్ాంఫాంధాంచిన విష్యాలు, అగోచయ విష్యాలు 
తలుఫడినవి. ఏ భనిషీ తన మేధను ఉయోగిాంచి కూడా వాటిని 
తలుస్తకోలేడు. ప్రవ్కు ముహభభద్ స్ఱలలాలహు అలైహ వ్స్ఱలాం కాఱములో, 
ఆ తర్లవాత కాఱములో లేక ఆ తర్లవాత కాలాలోల ఎవ్ర్తకీ తలిమని 
న్తచుయల్ సైన్ష (Natural scince)క స్ాంఫాంధాంచిన నిమమాఱను 
భర్తయు దృగోగచయ విష్యాఱను (Phenomenon) సూచిాంచిాంది. 
ఇాంకా అాందులో సూచిాంచఫడిన ఎనోన విష్యాలు ప్రవ్కు ముహభభద్ 
 ,తర్లవాత దమూడు వ్ాందఱ స్ాంవ్తషరాఱక కనిపెటటఫడినవి ملسو هيلع هللا ىلص
స్ష్టభయినవి. ఇాంకెనోన ఇటికీ స్ష్టాం కాలేదు.  

స్యఴ మానవులు ఈ ఖుర్కఆన్ వ్ాంటిది, లేదా కనీస్ాం దీనిలోని కు  
సూరా వ్ాంటిది తీస్తకరాగఱలేయని అలాలహ్ స్వాల్ చేశాడు. వార్ల 

లాంగిపోయార్ల. ఆ స్వాల్ ఇటికీ ఉాంది. ప్రజలోల ఫఱహీనత కూడా 
ఉాంది అాంటే వార్ల ఇడు కూడా దానిలాాంటిది తేలేర్ల.  

భాష్పప్రవీణుఱను లాంగదీసే తతఴాం కేవ్ఱాం దాని దాలోలనే కాదు, 
లేక కేవ్ఱాం అగోచయ విష్యాఱ గుర్తాంచి చెడాంలోనే కాదు, లేక ధార్తభక 
శాస్న్నలోలనే కాదు, అనినాంటిలోన్న కలిసి ఉాంది.  
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4- ప్రవకతలప ై విశ్వవసం: ప్రజలిన అలాలహ్ వైపు ఆహాఴనిాంచడానికి 
దానికి వెమతిరేకాంగా ఉనన దానిని ఖాండిాంచడానికి అలాలహ్ ప్రవ్కుఱను 
ాంపాడని ముసిలాం విశ్ఴసిాంచాలి. వార్ల మానవులు. అలాలహ్ వార్తని 
స్ృషిటాంచాడు. వార్తకి పోష్ణ, అధకాయాం, లోక నియఴహణ లాాంటి ఏ 
ప్రతేమకతలు లేవు. వార్ల ఆరాధనఱక ఏ మాత్రాం అర్లసలు కార్ల. (ఇవి 
అలాలహ్ ప్రతేమకతలు మాత్రమే). అననపానీయాలు, చావు బ్రత్తకలాలాంటి 
మానవ్ ఆవ్స్రాలే వార్తకీ ఉన్ననయి. ప్రవ్కులు స్యఴమానవులోల శ్రేషుఠలు. 
అలాలహ్ వార్తని స్ాందేశ్హర్లలుగా, ప్రవ్కులుగా ఎనునకన్ననడు. వార్తని 
విశ్ఴసిాంచుట అాంటే వార్తకి ఇవ్ఴఫడిన స్ాందేశ్ాం స్తమాం అని భావ్ాం. ఎవ్ర్త 
పేర్లల భనక తలియునో వార్తని ఆ పేయలతోనే విశ్ఴసిాంచాలి. వార్ల ఇచిచన 
వాయుఱను స్తమాంగా నమాభలి. చివ్ర్త ప్రవ్కు ముహభభద్ ملسو هيلع هللا ىلص తచిచన 
ధరాభనిన ఆచర్తాంచాలి. ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص తరాఴత ఇాంకెవ్ఴర్త ధయభాం కూడా 
చెఱలదు. అాంగీకర్తాంచఫడదు.  
5- పరలోక విశ్వవసం: అది అాంతిభదినాం. ఆ రోజున పాపుణామఱ 
లెకు తీస్తకని ప్రతి కుర్తకి తగిన పలితమిచుచటక అలాలహ్ అాందర్తనీ 
స్మాధుఱ నుాండి లేపుతాడు. దానిని అాంతిభ దినాం అనడానికి హేత్తవు 
ఏభనగా ఆ తర్లవాత ఏ దినమూ ఉాండదు. స్ఴయగవాస్తలు తభ స్థనాంలో 
భర్తయు నయకవాస్తలు తభ స్థనాంలో ఉాండిపోతార్ల.  
  యలోక (అాంతిభదిన) విశాఴస్ాం అాంటే ఆ దినాం ఖచిచతాంగా 
రానుాందని దృఢాంగా విశ్ఴసిాంచాలి. దాని ప్రకాయాం ఆచర్తాంచాలి.  
పరలోక విశ్వవసంలో మూడు విషయాలు వస్తత యిః 
  అ: భృత్తఱను బ్రతికిాంచడాంపై విశాఴస్ాం. ఆ రోజు అలాలహ్ 
చనిపోయినవాయాందర్తనీ స్మాధుఱ నుాండి నగన శ్రీయము, నగన 
పాదముఱతో భర్తయు శిశానగ్రచయభాంతో (స్తననతీలేకాండా) నిఱబెడతాడు.  
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 ఆ: లెకు, ప్రతిపఱాం జర్లగుననే విశాఴస్ాం. ఆ రోజు అలాలహ్, 
ఇహలోకాంలో ఏమి చేశావు అని ప్రతి మానవుడిన అడుగుతాడు. దాని 
ప్రకాయాం పలితమిస్ుడు. ఎవ్రైతే విశ్ఴసిాంచి, విధేమత చూప్ప, 
స్తాురామలు చేయుదురో వార్తకి స్ఴయగాం ఱభాంచును. ఎవ్రైతే 
అవిశాఴస్నికి పాఱడి అవిధేమతక గుర్తమగుదురో వార్తకి నయకాం 
ప్రాుభగును. లెకు, ప్రతిపఱాం జర్లగుట వివేకాంతో కూడిన విష్మాం. 
ఎాందుకనగా అలాలహ్ గ్రాంథాఱను అవ్తర్తాంజేశాడు. ప్రవ్కులిన ాంపాడు. 
ప్రజఱక భాంచి చెడుఱనినయు స్ష్టయచాడు. ఆ తర్లవాత ఆమనిన 
ఆరాధాంచాలి, ఆమన ఆజ్ఞాపాఱన చేయాఱని ఆదేశిాంచాడు. అయితే 
కాందర్ల విశాఴస్తఱయామర్ల భర్తకాందర్ల తియస్ుర్లఱయామర్ల. ఇక 
వీర్తదదర్తనీ స్మానాంగా చూచుట అలాలహ్ వివేకానికీ, న్నమయానికి తగినది 
కాదు. దివ్మగ్రాంథాంలో అలాలహ్ ఇలా తలిపాడు: ((మేము విధేయ్యల్ స్మథతిని 
అరాధుల్ స్మథతి మాదిరిగా చేస్తమా? ఏభయాంది మీకు, ఎల్లాంటి 
నియణయాలు చేస్తతన్ననరు?)). (68:35,36).  

ఇ: స్ఴయగాం, నయకాం టల విశాఴస్ాం. అది మానవుఱ శాశ్ఴత స్థనాం. 
స్ఴయగాం భోగభాగామఱతో కూడుకనన స్థనాం. అది అలాలహ్ విధాంచిన వాటిని 
విశ్ఴసిాంచిన బకిుర్లలు, నియభఱమైన బకిుతో అలాలహ్ ఆమన ప్రవ్కుక 
విధేయులై, ప్రవ్కు అడుగుజ్ఞడలోల నడిచినవార్త కయక సిధధయచఫడిాంది. 
స్ఴయగాంలో చేర్తనవార్ల తభ స్తుయభఱ ప్రకాయాం వివిధ అాంతస్తులోల ఉాంటార్ల.  

నయకాం శిక్షఱ స్థనాం. అలాలహ్ను విశ్ఴసిాంచని, ప్రవ్కుక విధేమత 
చూని దురాభర్లగఱ కయక సిదధయచఫడిాంది. నయకాంలో వివిధ స్థన్నలు, 
అాంతస్తులున్ననయి. ఎవ్ర్త పాపాఱ తీర్ల వార్ల అాందులో ఉాంటార్ల.  
6- విధివ్రాత్ప ై విశ్వవసం: భూత, వ్యుమాన, బవిష్మత్ కాలాఱ 
జ్ఞానభాంతయు అలాలహ్ క గఱదు. అలాలహ్ కోర్తనదే జర్లగును, ఆమన 
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కోయనిది జయగదు. ఏది స్ాంబవిాంచిన్న ఆమన జ్ఞానాం, కోర్తక లేనిదే 
స్ాంబవిాంచదు అని విశ్ఴసిాంచుట.  
ఇస్ల ుంలో ఆరాధన 

ఇస్లాం ప్రకాయాం 'ఆరాధన' చితుశుదిధతో అలాలహ్ క ప్రతేమకిాంచి చేసేునే 
త అాంగీకర్తాంచఫడదు. ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص దదతికి అనుగుణాంగా ఉాండడాం 
కూడా తనిస్ర్త. ఉదాుః నమాజ్ క ఆరాధన. అది కేవ్ఱాం అలాలహ్ 
కయకే చేయాలి. ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص చేసి చూప్పన దదతిలోనే చేయాలి.  
అది ఈ కారణంగిః 
1- ఆరాధన చితుశుధధతో ఏకైక అదీఴతీయుని కయకే చేయాఱని స్ఴమాంగా 
అలాలహ్ ఆదేశిాంచాడు. ఆమనతో పాట్ల ఇతర్లఱ ఆరాధన, ఆమనక 
స్టి కలిాంచినటలగును. అలాలహ్ ఆదేశ్ాం: ((అల్లలహ్ నే ఆరాధాంచాండి. 
ఎవరినీ ఆమనకు భాగస్ాములుగా చేమకాండి)). (4:36).  
2- ధయభాం, ష్ర్తమత్ క స్ాంఫాంధాంచిన ఆదేశాలిచేచ హకు 
(Legislative power) కేవ్ఱాం అలాలహ్ కే ఉాంది. ఇతర్లఱ ఆరాధనను 
అలాలహ్ ధయభస్భభతాం చేమలేదు. అలాలహ్ ధయభ స్భభతాం చేమని 
ఆరాధన ఏ భనిషైతే చేస్ుడో అతడు Legislative power(1) ను 
తన చేతిలోకి తీస్తకననవాడవుతాడు.  
3- భన కయక ధరాభనిన అలాలహ్ స్ాంపూయణాం చేశాడు. అలాలహ్ స్ాంపూయణాం 
చేసిన ధయభాంలో లేని ఆరాధన కనిపెటిటనవార్ల, ఆచర్తాంచినవార్ల స్ాంపూయణ 
ధయభాంలో లోాం చూప్పనవాయవుతార్ల.  

                                                 
1 మానవుడు చేసే శాసన నిరాాణాలు అల్లాహ్ శాసనాలకు విరుద్ధింగా లేనిచో 
వాటిని అమలు రచుట తప్పపమి కాదు.   
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4- భనిషి తనక నచిచన ఆరాధన, తాను కోర్తన విధాంగా చేయుటయే 
స్ర్తఅయినదై ఉాంటే, విభనన అభర్లచుఱ కాయణాంగా ప్రతి భనిషికీ తనదైన 
ప్రతేమక ఆరాధన ఉాండేది.  
ఇస్ల ుం మూల్ సూత్రాలు 

అలాలహ్ ఆదేశ్ాం ప్రకాయాం ఇస్లాం మూఱ సూత్రాలు ఐదు.  
1- (ల్లఇల్లహ ఇల్ా ల్లా హు ముహమ్మదుర్ర సూలుల్లా హ్) 'అలాలహ్ త 
స్తమ ఆరాధుమడు ఎవ్ఴడూ  లేడు,  ముహభభద్  ملسو هيلع هللا ىلص  అలాలహ్ యొకు 
ప్రవ్కు అని స్క్షయమిచుచట. 2- నమాజు స్థప్పాంచుట. 3- జకాత్ (విధ 
దానాం) చెలిలాంచుట. 4- యభజ్ఞను మాస్ములో ఉవాస్ాం ఉాండుట. 5- 
హజ్ చేయుట.  
ఇస్ల ుం మూల్సూత్రాల్ భావుం 
1- (ల్లఇల్లహ ఇల్ా ల్లా హు ముహమ్మదుర్ర సూలుల్లా హ్) స్క్షయాం యొకు 
భావ్ాం ఏభనగా నోటితో లికిన దాఱక అనుగుణాంగా 'అలాలహ్ యే 
స్తమమైన ఆరాధుమడు, అదిఴతీయుడు, భాగస్ఴమి లేనివాడు. 
ముహభభద్ స్ఱలలాలహు అలైహ వ్స్ఱలాం , అలాలహ్ యొకు దాస్తడు, 
ప్రవ్కు, స్ాందేశ్ాం అాందజేయువార్ల అని దృఢాంగా విశ్ఴసిాంచాలి.  
 ఏ భనిషి అయిన్న, అతని ఇస్లాం భర్తయు కయభఱ అాంగీకాయాం 
అలాలహ్ టల ఉనన అతని చితుశుదిధ (ఇఖాలస్)పైన్న భర్తయు ప్రవ్కు 
ముహభభద్ ملسو هيلع هللا ىلص  అనుస్యణ, విధేమతపైన్న ఆధాయడి ఉాంది.  
 (ల్లఇల్లహ ఇల్ా ల్లా హ్) యొకు భావ్ాం: అలాలహ్ యే స్తమ ఆరాధమ 
దైవ్ాం, ఆమన అదిఴతీయుడు  అనన విశాఴస్ాంతో ఈ వ్చనాం నోటితో 
ఱకాలి. నోటితో ఱకడాం స్ర్తపోదు, దాని ప్రకాయాం ఆచర్తాంచాలి. 
అలాలహ్ ఆజాఱక స్ాంపూయణ విధేమత చూపాలి.  
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 (ముహమ్మదుర్ర సూలుల్లా హ్) యొకు భావ్ాం: ప్రవ్కు చెప్పన మాటను 
స్తమయచాలి. ఆమన ఆదేశాఱను అనుస్ర్తాంచాలి. ఏ నుఱ నుాండి 
హెచచర్తాంచారో, నివార్తాంచారో వాటికి దూయాంగా ఉాండాలి. అలాలహ్ 
యొకు ఆరాధన ఆమన ملسو هيلع هللا ىلص చూప్పన విధాంగా చేయాలి.   
2- నమాజు సా్థపంచుటః రేయిాంఫవ్లళలో ఐదు పూటఱ నమాజు 
ఇస్లాంలో విధగా ఉాంది. అవిుః ఫజ్ర్ నమాజ్, జొహ్ ర్క నమాజ్, అస్ర్ 
నమాజ్, భగ్రిబ్ నమాజ్, ఇష్ప నమాజ్.  
3- జకాత్ చెల్ా ంచుటః ధనాంలోని క నిరీణత ప్రమాణాం అలాలహ్ సూయ 
తౌబ్ద (9:60)లో తలిప్పన ప్రకాయాం పేదవార్తకి, అవ్స్రార్లథఱక, 
తదితర్లఱక ఇచుచట.  
 జకాత్ ల్లభాలుః ఆతభశుదిధ కలుగును. దురాశ్ భర్తయు 
ప్పసిన్నర్తతనాం దూయభగును. పేద ముసిలాంఱ అవ్స్రాలు తీర్లను. పేద, 
ధనవ్ాంత్తని భధమ ప్రేభ స్ాంఫాంధాలు సిథయడును. స్ఴయథాం, ఈయశయ లాాంటి 
దుర్లగణాలు దూయభగును. ఆపామమత, వినమ్రత భర్తయు ఇతర్లఱ 
అవ్స్రాఱ టల అవ్గాహన కలుగును.  
4- ర్మ్జాన్ ఉపవాస్థలుః యభజ్ఞను మాస్ములో గఱాంతా అలాలహ్ 
యొకు ఆరాధన ఉదేదశ్ాంతో ఉవాస్ాం బాంగము చేయు విష్యాఱక 
దూయాంగా ఉాండుట. ప్రతి ముసిలాం యభజ్ఞను మాస్మెఱల ఉషోదమాం 
నుాండి సూరామస్ుభమాం వ్యక అలాలహ్ యొకు ఆరాధనోదేదశ్ాంతో  
అననపానీయాలు భర్తయు లైాంగిక వాాంఛఱక దూయాంగా ఉాండాలి.  
 ఉపవాసం యొక్క ల్లభాలుః ఆతభశుదిధ. అలాలహ్ స్ాంతృప్పు పాందే 
ఉదేదశ్ాంతో ఇష్టమునన వాటిని విడన్నడే అఱవాట్ల భనస్తషక కలిగాంచుట. 
ఇాంకా కష్పటలు బర్తాంచే, స్హనాం వ్హాంచే అఱవాట్ల కలిగాంచుట. చేసే 
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స్తాురామలు చితుశుదిధతో అలాలహ్ ప్రీతి కయకే చేయుట. బ్దధమతఱను 
న్తయవేర్లచట. ఇతర్లఱ ఆకలిదపుఱను గ్రహాంచుట. ఆరోగమవ్ాంతాంగా 
ఉాండుట మొదఱగునవి. 
5- హజ్: కాబ్ద వ్యక చేర్లకనే శ్కిుగఱవార్ల జీవితాంలో కుస్ర్త 
అకుడికి వెళ్ళళ హజ్ క స్ాంఫాంధాంచిన కారామలు న్తయవేర్లచట. 
ఇస్ల ుం ధరముం యొక్క రత్యయక్తలు 
 స్యఴ మానవాళ్ళ కయక అలాలహ్ ఇష్టడిన ధయభాం ఇస్లాం. అది ప్రతి 
యుగానికి, ప్రతి స్మాజ్ఞనికి అనుకూఱమైనది. ప్రతి భాంచిని గుర్తాంచి 
బోధాంచునది. ప్రతి చెడును గుర్తాంచి నివార్తాంచునది. మానవుఱక ఇహలోక 
స్తఖాం, యలోక ముకిు ఱభాంచాఱాంటే ఇస్లాం ధరాభనేన స్వఴకర్తాంచాలి. దానిన 
భన జీవిత వివ్ధ వ్మవ్హారాలోల పాటిాంచాలి. ఇస్లాం ధయభాం గొతన్ననిన 
చాటి చెపుటక ఇతయ ధరాభలోల లేని, దాని ప్రతేమకతలే స్ర్తపోవును.  
1- ఇది అలాలహ్ తయఫున వ్చిచన ధయభాం. మానవుఱ అవ్స్రాఱను అలాలహ్ యే 
బ్దగా ఎర్లగును. అలాలహ్ ఆదేశ్ాం: ((పుటిటాంచినవాడికే తెలిమదా? వాస్తవానికి 
ఆమన సూక్ష్మగ్రాహ్హ భరియ్య స్భస్తమూ తెలిస్మనవాడు)). (67:14).  
2- ఇది మానవ్ మొదటి సిథతిని, అాంతిభ గతిని భర్తయు స్ృషిట ఉదేదశానిన 
స్ష్టాంగా తలుపుత్తాంది. ఇాంకా మానవుడు ఇహలోకాంలో విధగా 
నడవ్వ్ఱసిన దార్త ఏదో విశ్దర్లస్తుాంది. విధగా విడన్నడవ్ఱసిన వాటిని 
స్యితాం వివ్ర్తస్తుాంది. చదవ్ాండి ఈ క్రాంది దివ్మగ్రాంథ ఆమత్తలుుః 
((మానవుల్రా! మీ ప్రభువుకు బమడాండి. ఆమన మిభమలిన ఒకే ప్రాణి 
నాండి పుటిటాంచాడు. అదే ప్రాణి నాండి దాని జత్న స్ృష్టాంచాడు. ఇాంకా ఆ 
జాంట దాారా ఎాంతో భాంది పురుషుల్న, స్త్రీల్న అవనిలో 
వాుపాంజేశాడు)). (4:1). ((ఈ నేల్ నాండే మేము మిభమలిన స్ృష్టాంచాము. 
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దానిలోనికే మేము మిభమలిన తిరిగి తీస్తకుపోతాము. దాని నాండే మిభమలిన 
భళ్లల వెలికి తీస్తము)). (20:55). ((నేన జిన్ననతుల్నూ, మానవుల్నూ న్న 
ఆరాధన కొయకు త్ భరిదేని కొయకూ స్ృష్టాంచలేదు)). (51:56). ((ఈన్నడు 
నేన మీ ధరామనిన మీ కొయకు రిపూయణాం చేశాన. మీపై న్న అనగ్రహానిన 
పూరిత చేశాన. మీ కొయకు ఇస్లాంన మీ ధయమాంగా అాంగీకరిాంచాన)). (5:3).  
3- ఇది స్ఴభావిక ధయభాం. ప్రకృతి, స్ఴభావానికి విర్లదధాం కాదు. ((అల్లలహ్ 
మానవుల్న ఏ స్ాభావాం ఆధాయాంగా స్ృష్టాంచాడో దానిపై స్మథయాంగా 
ఉాండాండి)). (30:30). 
4- ఇది మేధ ప్రాముఖమతను కాదనదు. స్వ్మమైన రీతిలో యోచిాంచాఱని 
ఆదేశిస్తుాంది. మూయఖతఴాం, అాంధానుకయణక అనుభతి ఇవ్ఴదు. అలాగే 
స్వ్మమైన యోచన నుాండి అశ్రదధను అస్హమాంచుకాంట్లాంది. అలాలహ్ 
ఆదేశ్ాం ఇలా వుాందిుః ((వీరిని అడగాండి, తెలిస్మనవారూ, తెలిమనివారూ 
ఇదదరూ స్మానలు కాగల్రా? బ్బదిధభాంతులు మాత్రమే హ్హత్బోధన 
స్వాకరిస్తరు)). (39:9). ((భూమి ఆకాశాల్ స్ృష్టలో, రేయాంఫవళ్ళు ఒకదాని 
త్రువాత్ ఒకటి రావడాంలో, నిలుచున్నన, కూరుున్నన, రుాండిన్న అనిన వేళల్ల 
అల్లలహ్ న స్మరిాంచే, భూమి, ఆకాశాల్ నిరామణాం గురిాంచి చిాంత్నచేసే 
వివేకవాంతుల్కు ఎన్నన సూచనలున్ననయ. (వారు ఇల్ల అాంటారుుః) ప్రభూ! 
ఇదాంతా నీవు వుయథాంగా, ల్క్ష్యయహ్హత్ాంగా స్ృష్టాంచలేదు. నీవు రిశుదుధడవు 
కనక ప్రభూ! భభమలిన నయకబాధ నాండి కాపాడు)). (3:191,192). 
5- ఇాందులో విశాఴస్ాం భర్తయు ధయభశాస్త్రాం (జీవ్న విధానాం) రెాండూ 
స్ాంపూయణాంగా ఉన్ననయి. ఇది కేవ్ఱాం ఊహగాన్నఱ వ్యక ర్తమితమైనది 
కాదు. నిజమైన విశాఴస్లు, వివేకాంతో కూడిన వ్మవ్హారాలు, స్తాందయ 
ప్రవ్యున అనినయూ ఇాందులో ఉన్ననయి. ఇది వ్మకిుకీ భర్తయు స్ాంఘానికీ, 
ఇహలోకానికీ భర్తయు యలోకానికీ స్ాంఫాంధాంచిన ధయభాం.  
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6- ఇది భనిషి భావాఱక (sentiments) ప్రాముఖమతనిస్తుాంది. 
భాంచికి, నిరాభణ కాయమక్రమాఱక మాంత్రాంగా భఱచుటక ఇస్లాం 
మాయగదయవకతఴాం చేస్తుాంది.  
7- ఇది సేనహత్తలు, శ్త్రువులు, తనవాళ్ళళ, రాయివాళ్ళళ అాందర్తతో 
న్నమమాం చేమభని బోధస్తుాంది. అలాలహ్ ఆదేశ్ాం: ((న్నుమాం చేమాండని 
అల్లలహ్ ఆజ్ఞాపస్తతన్ననడు)). (16:90). ((లికితే న్నుమమే ల్కాండి)). 
(6:152). ((ఏదైన్న వయగాంతో ఉనన వైయాం కాయణాంగా మీరు ఆవేశానికి 
లోనయ న్నుయానిన త్ుజిాంచకాండి. న్నుమాం చేమాండి. ఇది దైవబకితకి 
అత్ుాంత్ స్మీమైనది)). (5:8). 
8- స్తమమైన సోదయభావ్ాంగఱ ధయభాం ఇస్లాం. ముసిలముఱాందరూ ధార్తభక 
సోదర్లలు. దేశాలు, జ్ఞత్తలు భర్తయు యాంగులు వార్తని విడదీమవు. 
ఇస్లాంలో కఱ, వ్యణ ప్రాధానమతలు లేవు. ప్రాధానమతఱక గీట్లరాయి దైవ్భీతి. 
అలాలహ్ ఆదేశ్ాం: ((వాస్తవానికి మీలో అాందరికాంటే ఎకుువ బమబకుతలు 
కల్వాడే అల్లలహ్ దృష్టలో ఎకుువ గౌయవపాత్రుడు)). (49:13). 
9- ఇది విదమ, విజాతఱను పెాంపదిస్తుాంది. ఇస్లాం తన అనుచర్లఱను 
విదమనబమసిాంచాఱని ఆదేశిస్తుాంది. దానిపై గొ ప్రతిపఱ వాగాదనాం 
చేస్తుాంది. చదవ్ాండి అలాలహ్ ఆదేశ్ాం: ((మీలో విశ్ాస్మాంచిన వారికి, జ్ఞానాం 
ప్రస్దిాంఫడిన వారికి అల్లలహ్ ఉననత్ స్థన్నలు ప్రస్దిస్తడు)). (58:11). 
((వీరిని అడగాండి, తెలిస్మనవారూ, తెలిమనివారూ ఇదదరూ ఎపుడైన్న 
స్మానలు కాగల్రా?)). (39:9). ప్రవ్కు ముహభభద్ ملسو هيلع هللا ىلص ఇలా 
ప్రవ్చిాంచార్లుః "విదమనబమసిాంచుట ప్రతి ముసిలాంపై విధగా ఉాంది".  
10- ఎవ్ర్ల ఇస్లాం స్వఴకర్తాంచి, భాంచిరీతిలో దానిన అనుస్ర్తాంచాడో -వ్మకిు 
అయిన్న లేక స్ాంఘాం అయిన్న- అతనికి సౌభాగమాం, గౌయవ్ాం ప్రస్దిాంచే 
బ్దధమత అలాలహ్ తీస్తకన్ననడు. అలాలహ్ ఆదేశ్ాం: ((మీలో విశ్ాస్మాంచి 
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భాంచి నలు చేసేవారికి అల్లలహ్ చేస్మన వాగాదనమేమిటాంటే, ఆమన 
వారిని, వారికి పూయాాం గతిాంచిన ప్రజల్న చేస్మన విధాంగా, భూమిపై 
ఖలీఫాలు (ప్రతినిధులు)గా చేస్తడు, అల్లలహ్ వారికై అాంగీకరిాంచిన వారి 
ధరామనిన వారికొయకు టిష్ఠమైన పున్నదుల్పై స్థపస్తడు. వారి యొకు 
(ప్రస్తతత్) బమస్మథతిని శాాంతిబద్రత్ల్తో కూడిన స్మథతిగా మారుస్తడు. కనక 
వారు న్నకు దాస్ుాం చేయాలి, ఎవారినీ న్నకు భాగస్ాములుగా 
చేమకూడదు)). (24:55). ((పురుషుడైన్న స్త్రీ అయన్న స్త్ుయమలు చేసేత, 
విశాాస్మ అయన క్ష్ాంలో మేము అత్నిని ప్రాంచాంలో రిశుదధ జీవిత్ాం 
గడిపేల్ల చేస్తము. (యలోకాంలో) అటువాంటి వారికి వారి ఉత్తభ 
కారాుల్కు అనగుణాంగా ప్రతిపల్లల్న ప్రస్దిస్తము)). (16:97). 
11- ఇది యస్యాం ప్రేభ, అపామమత, వాతషఱమాం భర్తయు దమ 
చూవ్ఱసినదిగా బోధాంచే ధయభాం. భహానీమ ముహభభద్ ملسو هيلع هللا ىلص  ఇలా 
ఉదేశిాంచార్లుః "ముసిలముఱ ఉదాహయణ వార్త యస్య దయాశీఱత, 
ప్రేభ, భర్తయు అనోమనమ అనురాగాంలో క దేహాం లాాంటిది. దేహాంలో 
క అవ్మవానికి ఏదయిన్న జబుఫ చేసేు దేహాంలోని ఇతయ అవ్మవాలు 
కూడా విశ్రమానిన వ్దలి జఴయాంలో పాలు ాంచుకని దానికి 
తోడవుతాయి". భరో స్ాందయబాంలో ఇలా సెఱవిచాచర్లుః "కర్లణ్ణాంచువార్తపై 
కర్లణాభయుడైన అలాలహ్ కర్లణ్ణాంచును. అాందుక భువిలో ఉననవార్తని 
మీర్ల కర్లణ్ణాంచాండి. దివిలో ఉననవాడు మిభభలిన కర్లణ్ణాంచును". భరో 
స్ాందయబాంలో ఇలా హెచచర్తాంచార్లుః "తన కయక ఇష్టడిన దానిన తన 
సోదర్లని కయక ఇష్టడనాంత వ్యక మీలో ఏ వ్మకిు కూడా నిజభయిన 
విశాఴసి కాజ్ఞఱడు".  
12- ఇస్లాం ని చేయాఱని, కష్టడాఱని, ప్రోతషహస్తుాంది. ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص 
ఇలా ప్రవ్చిాంచార్లుః "ఫఱహీనుడయిన విశాఴసికన్నన ఫఱశాలి అయిన 
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విశాఴసి అలాలహ్ దృషిటలో ప్రియుడు, ఉతుముడు. అయితే ప్రతి 
కుర్తలోన్న ఏదో భాంచి అననది ఉాంట్లాంది. ఏ విష్మమైతే నీక 
లాబదామకమైనదో దాని గుర్తాంచి ఎకువ్ ఆశ్డి (దానిన పాందే 
ప్రమతనాం చేయి). ధైరామనిన కోలోక. కవేల నీక ఏదైన్న నష్టాం 
వాటిలిలతే, లేక కష్టాం కలిగితే 'నేను ఆ విధాంగా చేసివుాంటే భరో విధాంగా 
జర్తగి ఉాండేది' అని అనకము. దానికి ఫదులుగా 'అలాలహ్ యే నియణమాం 
చేశాడు. తనక కోర్తనట్లల జర్తగిాంది' అను".  
13- విర్లదధ విష్యాలు ఇాందులో లేవు. అలాలహ్ ఆదేశ్ాం: ((ఇది అల్లలహ్ 
త్యఫునాండి కాక వేరొకరి త్యఫునాండి వచిు ఉననటలయతే ఇాందులో ఎన్నన 
యస్య విరుదధమైన విష్యాలు ఉాండేవి)). (4:82).  
14- ఇది స్ష్టాంగా, స్తఱబాంగా ఉాంది. ప్రతి కుర్తకీ తేలికగా 
అయథభయేమటట్లల ఉననది. ((నిశ్ుమాంగా మేము ఖుర్ఆన్ న అయధాం 
చేస్తకోవటానికి గాన స్తల్బత్యాం చేశాము. భరి (దీనిదాారా) 
హ్హత్బోధన గ్రహ్హాంచేవాడెవడైన్న ఉన్ననడా?)). (54:17). 
15- దాని దాఴరాలు ప్రతి కుర్త కయక తయచి ఉన్ననయి. దానిన 
నేర్లచకోవాఱనన, దానిన స్వఴకర్తాంచాఱనన వ్మకిుని వ్దదని వార్తాంచదు.  
16- ఇది ఉతుభ ప్రవ్యున, స్తుయభఱ వైపునక ఆహాఴనిస్తుాంది. అలాలహ్ 
ఆదేశ్ాం: ((భృదుత్ాాం, భనినాంపుల్ వైఖరిని అవల్ాంభాంచు. భాంచిని 
ప్రబోధాంచు. మూరుుల్తో వాదానికి దిగకు)). (7:199). ((నీవు చెడున 
శ్రేష్ఠమైన భాంచి దాారా తొల్గిాంచు. అపుడు నీ టల శ్త్రుభావాం కల్వాడు 
నీకు ప్రాణసేనహ్హతుడై పోవటానిన నీవు గభనిస్తవు)). (41:34). ప్రవ్కు 
ముహభభద్ ملسو هيلع هللا ىلص ఉదేశిాంచార్లుః "అనేక భాందిని స్ఴయగాంలో 
ప్రవేశిాంజేయునవిుః అలాలహ్ బమభీతి భర్తయు స్దఴయున". భరో 
స్ాందయబాంలో ఇలా సెఱవిచాచర్లుః "ప్రజలోల అలాలహ్ క అతిప్రియుడు వార్తకి 
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లాబాం చేకూరేచవాడు. స్తాురామలోల అలాలహ్ క చాలా ప్రిమమైనవిుః నీవు 
నీ తోటి ముసిలముఱను స్ాంతోష్ర్లచుట. లేక అతని క ఆదను 
దూయాం చేయుట. లేక అతనిపై ఉనన ఋణానిన తీర్లచట. లేక అతనిన ఆకలి 
బ్దధ నుాండి తప్పాంచుట. క ముసిలాం వెాంట ఉాండి అతని అవ్స్రానిన 
తీయచడాం, క న్తఱ భసిజద్ లో 'ఏతికాఫ్' (ప్రాయథన చేసూు భసిజద్ లో 
ఉాండుట) కాంటే న్నక ఎాంతో ప్రిమమైనది".  
17- ఇది బుదీధ జ్ఞాన్నఱను కాపాడుత్తాంది. అాందుకే భత్తుదారాథఱను, 
డ్రగ్సష భర్తయు బుదిధని చెడగొటేట ప్రతిదానిని నిషేధాంచిాంది. అలాలహ్ 
ఆదేశ్ాం ఇదిుః ((మిభమలిన మీరు చాంపుకోకాండి. అల్లలహ్  కు మీయాంటే ఎాంతో 
దమ అని నభమాండి)). (4:29). 
18- ఇస్లాం ధనస్ాందఱను యక్షస్తుాంది. అాందుకే అమానత్తఱను 
హకుదార్లఱక అగిాంచాఱని ప్రోతషహాంచిాంది. అలాాంటి వార్తకి ఉతుభ 
జీవ్నోపాధ భర్తయు స్ఴయగ ప్రవేశ్ాం వాగాదన్నలు చేమఫడాడయి. దాంగతనాం 
నిషేధాంచఫడిాంది. ప్రజఱ సొముభ దాంగలిాంచే భర్తయు వార్తని 
బయాాంధోలనక గుర్త చేసే ధైయమాం చేమకాండా ఉాండుటక, వార్తకి 
ఇహరాలోల శిక్ష గుర్తాంచి హెచచర్తక చేమఫడిాంది.  
19- ఇస్లాం ప్రాణానిన కూడా కాపాడుత్తాంది. అాందుకే హతమను 
నిషేధాంచిాంది. హాంతకనికి ఇహాంలో హతాం భర్తయు యాంలో శాశ్ఴత 
నయకాం శిక్ష తలిప్పాంది. ఏ ఇస్లమీమ దేశాలోల ఈ చటటాం ఉాందో అచచట 
హతమ స్ాంఘటనలు కానరావ్డాం చాలా అర్లదు. కర్తన హతమ చేసేు తన్న 
చాంఫడుతాడని తలిసిన వ్మకిు హతమక దూయాంగానే ఉాంటాడు. ఇలా 
నేయస్తుఱ నేరాఱ నుాండి ప్రజలు నియబమాంగా, శాాంతిగా ఉాంటార్ల.  
20- ఇస్లాం ఆరోగమాం టల శ్రదధ వ్హస్తుాంది. అలాలహ్ ఆదేశ్ాం: "తినాండీ, 
త్రాగాండీ, మితిమీయకాండి". (7:31). ఈ వాకమాంలో వైదమ శాస్త్ర మూఱాం 
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తలుఫడిాంది. అది ఎలా అనగా తినత్రాగడాంలో మితిమీయకాండా 
జ్ఞగ్రతుడుటయే ఆరోగమ యక్షణక మూఱ కాయణాం. ఆరోగామనిన 
కాపాడుటకే భత్తు, డ్రగ్సష ఱను ఇస్లాం నిషేధాంచిాంది. భర్తయు అవి 
ఆరోగామనికి ఎాంత హానికయమైనవో తలిమనిది కాదు. అదేవిధాంగా 
వ్మభచాయాం, స్ఴలిాంగస్ాంయుాం (Sodomy)ను నిషేధాంచిాంది. వాటి వ్ఱల 
వామప్పస్తునన స్తఖవామధులు, లైాంగికవామధులు (syphillis, gonorhoea) 
ఇపుడు గుుాంగా ఏమాత్రాం లేవు. ఉదాహయణకుః హెచ్.ఐ.వి./ఏయిడ్ష, 
herpes, venereal తదితయ వామధులు.  
21- ఇస్లాం భనిషికి స్ఴతాంత్రాం ప్రస్దిస్తుాంది. కాని క హదుదలో. 
భనిషి సేఴచఛగా క్రమవిక్రయాలు, వామపాయము భర్తయు ప్రయాణాలు 
వ్గైరా చేమవ్చుచ. కాని కర్తకి మోస్ాం, ద్రోహాం, నష్టాం చేమరాదు. 
అలాగే ఇస్లాంలో తినుట, త్రాగుట, ఆఘ్రాణ్ణాంచుట, పీలుచట, 
ధర్తాంచుటలో పూర్తు స్ఴతాంత్రాం ఉాంది. అయితే స్ఴమాంగా తనక, లేదా 
ఇతర్లఱక నష్టాం చేకూరేచ నిషిదాధనికి పాఱడకూడదు.  
ఇస్ల ుం ధరముంలోని ఉతత మ విషయాలు 
 భనిషికి ఇహలోకములో అవ్స్యమునన భర్తయు ఇహరాఱ 
స్పలామనికి తోడడే ప్రతి కుటి నేర్లటక ఇస్లాం వ్చిచాంది. ఇస్లమీమ 
ఆదేశాలు భర్తయు నిషిదధతఱపై దృషిటస్ర్తసేు అాందులోగఱ ఉతుభ 
విష్యాలు స్ష్టభవుతాయి.  
ఒకటి: ఇసా్తమీయ ఆదేశ్వలుిః 
1- మానవుడు శువుఱ వ్లే కాకాండా, తన వాాంఛఱక బ్దనిస్ కాకాండా 
గౌయవ్స్థయిలో ఉాండుటక, ఇాంకా ఇతయ స్ృషిటరాస్తఱను గొగా 
భావిాంచి, తన దైవానిన వ్దలి వార్త ముాందు నమ్రత చూకాండా 
ఉచచస్థయికి చేర్లచనట్లవ్ాంటి ఆదేశాలిస్తుాంది ఇస్లాం.  
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2- బుదిధజ్ఞాన్నఱను, శ్రీయ అవ్మవాఱను, అవి ఇహరాఱ ఏ 
స్తాురామలు చేయుటక స్ృషిటాంచఫడాడయో వాటినే చేయాఱని ఇస్లాం 
ఆదేశిస్తుాంది.  
3- అదీఴతీయుడైన అలాలహ్ యొకు ఆరాధన చితుశుదిధతో చేయాఱని, 
అస్తమ దైవాఱ ఆరాధన విడన్నడాఱని ఆదేశిస్తుాంది.  
4- ప్రజఱ అవ్స్రాలు తీరాచఱని, వార్తకి స్హామస్హకారాలు అాందిసూు 
ఉాండాఱని ప్రోతషహస్తుాంది.  
5- రోగుఱను రాభర్తవాంచాఱని, శ్వాఱ వెాంట శ్భశానాం వ్యక 
నడవాఱని, (యలోక జాప్పు కయక) శ్భశాన దయవనక వెళ్ళళఱని భర్తయు 
వార్త కయక దుఆ చేయాఱని ఆదేశిస్తుాంది.  
6- ప్రజఱక న్నమమాం చేయాఱని, అన్నమమాం చేమరాదని భర్తయు 
తనక ఇష్టమైనదే, ఇతర్లఱకై ఇష్టడాఱని ఆదేశిస్తుాంది.  
7- తన జీవ్నోపాధ స్భకూర్లచటక శ్రమిాంచాఱని, తన గౌయవానిన 
కాపాడుకాంటూ, యాచనక, అగౌయవ్ చేష్టఱక దూయాంగా ఉాండాఱని 
ఆదేశిస్తుాంది.  
8- మానవుఱ టల ప్రేభ, వాతషఱమాం చూపాఱని, వార్తతో భాంచి విధాంగా 
వ్మవ్హర్తసూు, వార్త శ్రేమస్తషక పాట్లడుతూ నష్టాం కలిగిాంచకాండా 
ఉాండాఱని ఆదేశిస్తుాంది.  
9- తలిలదాండ్రుఱక విధేయులై, ఫాంధుతఴాం పెాంచి, ఇర్లగుపర్లగువార్తతో 
భాంచిగా మెఱగాఱని భర్తయు శువుఱ టల సైతాం మాయదవ్ాం / దమ 
చూపాఱని ఆదేశిస్తుాంది.  
10- మిత్రుఱ టల విశాఴస్ాం, నభభకాం ఉాంచాలి. భారామప్పఱలఱతో 
ప్రేభపూయఴకాంగా ఉాండాఱని ఆదేశిస్తుాంది.  
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11- అమానత్తఱను అగిాంచాఱని, వాగాదనాం పూర్తు చేయాఱని, ఇతర్లఱ 
గుర్తాంచి భాంచి అభప్రామాం ఉాంచాఱని, స్యఴ నులోల భృదుతాఴనిన 
పాటిాంచాఱని భర్తయు స్తాురామలోల తొాందయడాఱని ఆదేశిస్తుాంది. ఇవే 
కాక ఇాంకెనోన ఉతుభమైన ఆదేశాలిస్తుాంది.  
రండు: ఇసా్తమీయ నిషిద్ధత్లు 
 ఇస్లాం ధయభాంలోని ఉతుభ విష్యాలోల భరీ గొవి; నిషిదధతలు. 
అవి విశాఴసిని చెడు కారామఱక పాఱడకాండా నివార్తస్ుయి, వాటి 
దుష్పలితాఱ నుాండి కూడా హెచచర్తస్ుయి, అాందరూ స్తఖాంగా తభ 
జీవితాం గడుపుకనుటక. దిగువ్ ఇవ్ఴఫడిన ఇస్లాం నిషిదధర్తచిన 
విష్యాలు చదవ్ాండి: 
1- అవిశాఴస్నికి, స్తమ తియస్ురానికి పాఱడుట భర్తయు అలాలహ్ క 
ఇతర్లలిన భాగస్ఴములు చేయుట నిషిదధ ర్లస్తుాంది ఇస్లాం. 
2- గయఴాం, కటాం, ఆతభ స్తుతి, ఈయశయ భర్తయు ఆదలో ఉనన వార్తని 
చూసి నవుఴట నివార్తస్తుాంది ఇస్లాం.  
3- చెడు అభప్రామాం, అశ్కనాం, నిరాశ్ నిస్ృహ, ప్పసిన్నర్తతనాం 
భర్తయు వ్ృధా ఖర్లచఱ నుాండి నివార్తస్తుాంది.  
4-  సోభర్తతనాం, ప్పర్తకితనాం, ఫఱహీనత, మాాందమాం, తొాందయపాట్ల, 
కఠినతఴాం, నియలజజ, అస్హనాం, దౌయఫఱమాం, కోాం, ఉద్రేకాం భర్తయు 
పోగొట్లటకననదానిపై వామకఱతక గుర్త కావ్డాం నుాండి నివార్తస్తుాంది.  
5-  బ్దధత్తఱ, అగతమర్లఱ స్హాయానికి దూయముాంచే రెాండు 
దుర్లగణాఱ నుాండి నివార్తస్తుాంది. (అ): పాశాన హృదయుడు కావ్డాం. 
(ఆ): పెడస్ర్తతనాం/ అహాంకాయాం, అహాంభావ్ాం. 
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6- రోక్షాంగా నిాందిాంచడాం (అాంటే క వ్మకిు ప్రస్ువ్న అతనికి నచచని 
విధాంగా ఇతర్లఱ ముాందు చేమడాం), చాడీలు చెడాం నుాండి 
నివార్తస్తుాంది. 
7- వ్ృధాగా మాటాలడడాం, యహస్మఱను ఫహయాంగ చేమడాం, ప్రజఱతో 
హేలన, ఎగతాలి చేయుట నుాండి నివార్తస్తుాంది. 
8- దూషిాంచడాం, శ్ప్పాంచడాం, కిాంచయచడాం భర్తయు చెడుబిర్లదుఱతో 
ప్పఱవ్డాం నుాండి నివార్తస్తుాంది ఇస్లాం. 
9- గొడవ్, వాదన, తగాదాఱక దిగుట, చెడు వైపునక తీస్తకెళ్ళల 
హాస్మమాడుట (జోక్ చేయుట) నుాండి నివార్తస్తుాంది. 
10- అవ్స్యమునన చోట స్క్షయాం ఇవ్ఴకపోవుట, అఫదధపు స్క్షయ-
మిచుచట, అమామక స్త్రీఱపై అనిాందమోపుట, చనిపోయినవార్తని 
దూషిాంచుట, విదమను బోధాంచకపోవుట నుాండి నివార్తస్తుాంది ఇస్లాం.  
11- అవివేకాం, అశీలఱాం, ఉకాయాం చేసి చెపుకోవ్డాం, మేలు చేసినవార్తకి 
కనీస్ాం 'ధనమవాదాలు' తలుక పోవ్డాం నుాండి నివార్తస్తుాంది ఇస్లాం.  
12- అహయణాం, మోస్ాం, వాగాదన బాంగాఱ నుాండి నివార్తస్తుాంది.  
13- తలిలదాండ్రుఱ అవిధేమత, ఫాంధుతాఴనిన త్రాంచుట భర్తయు 
స్ాంతాన్ననికి ఉతుభ శిక్షణ ఇవ్ఴకపోవుట నుాండి నివార్తస్తుాంది. 
14- ఇతర్లఱ యహస్మలు తలుస్తకనే ప్రమతనాం చేమడాం, లోపాలు 
వెతకడాం నుాండి నివార్తస్తుాంది.  
15- పుర్లషులు స్త్రీఱ లాాంటి, స్త్రీలు పుర్లషులాలాంటి (వేష్ప, భాష్, వ్స్త్రణ,  
ప్రవ్యున) అవ్ఱాంభాంచుట నివార్తస్తుాంది.  
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16- భత్తు సేవిాంచుట, డ్రగ్సష ఉయోగిాంచుట, జూదముఱను నివార్తస్తుాంది. 
17- అస్తమ ప్రమాణాఱతో స్ర్లక అముభట, తూకము భర్తయు 
కఱతఱలో తకువ్ చేసి ఇచుచట, నిషిదధ కారామలోల ధనాం వెచిచాంచుట 
భర్తయు ఇర్లగుపర్లగు వార్తని బ్దధాంచుటను నివార్తస్తుాంది.  
18- దాంగతనాం, కోాం, భాగస్ఴభమాంలో ఉనన ఇదదర్తలో యస్యాం 
మోస్ాం, నష్టాం చేయుట, నివానికి/ సేవ్కనికి అతని మూఱమాం 
ఇవ్ఴటాంలో ఆఱస్మాం చేయుట లేక అతనితో ని చేయిాంచుకని ఫతుము 
ఇవ్ఴకపోవుట మొదఱగున వాటిని నివార్తస్తుాంది.  
19- ఆరోగామనికి హాని కలిగే విధాంగా తినుటను నివార్తస్తుాంది.  
20- పెడమొఖాంగా ఉాండుట, యస్యాం దేఴష్పలు పెాంచుకనుట, 
యస్యాం దూయభగుట నివార్తస్తుాంది. మూడు రోజుఱ కాంటే ఎకువ్ 
యస్యాం మాటలు విడన్నడుట నుాండి హెచచర్తస్తుాంది.  
21- కాయణాం లేకాండా కర్తని కటటడాం భర్తయు ఆయుధాఱతో 
బెదిర్తాంచడానిన నివార్తస్తుాంది.  
22- వ్మభచాయాం, స్ఴలిాంగ స్ాంయుాం భర్తయు ఆతభహతమఱను నిషేధస్తుాంది. 
23- ఱాంచాలు, ముడుపులు ఇచుచట, తీస్తకనుటను నిషేధస్తుాంది.  
24- బ్దధత్తని స్హామము చేసే శ్కిు ఉాండి కూడా దూయాంగా 
ఉాండటానిన నివార్తస్తుాంది.  
25- రాయి ఇాంటోల వార్త అనుభతి లేకాండా తొాంగి చూడటాం, 
యస్యాం స్ాంభాషిాంచుకనే వార్త మాట -వార్ల ఇష్ట డనటికీ- 
దాంగతనాంగా వినడానిన నివార్తస్తుాంది.  
ఇస్లాం నిషేధాంచిన విష్యాఱ స్ాంక్షు టిటక పైన తలుఫడిాంది. 
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రలోక్ుం 
 యలోకాం భర్తయు దానికి స్ాంఫాంధాంచిన విష్యాఱను 
విశ్ఴసిాంచనాంత వ్యక ఏ భనిషీ విశాఴసి కాజ్ఞఱడు. ఆ దినాం ఎాంత 
బమాంకయమైనదో దివ్మ ఖుర్కఆన్ ఇలా తలిప్పాందిుః "అది పల్లల్న 
వృదుధలుగా చేసే దినాం". (72:17). ఆ న్నడు స్ాంబవిాంచే వాటిలో కనిన 
దిగువ్ తలుపుచున్ననము.  
మృత్యువిః ఇది ఇహలోకాంలో ప్రతి జీవికి అాంతిభ విష్మాం. అలాలహ్ 
ఆదేశాలు గభనిాంచాండి. "ప్రతి జీవి భయణానిన చవి చూస్తతాంది". (3: 
185). "ఈ పుడమిపై ఉనన ప్రతి వస్తతవూ న్నశ్నమైపోతుాంది". (55:26). 
"నీవూ భయణిస్తవు, వారూ భయణిస్తరు". (39: 30). ఏ మానవునికీ 
ఇహలోకాంలో శాశ్ఴత జీవితాం ఱభాంచదు. "శాశ్ాత్ జీవితానిన మేము నీకు 
పూయాాం కూడా ఏ మానవునికీ ప్రస్దిాంచలేదు". (21:34). 
1- భయణాం ఖచిచతమైన విష్మాం. ఇాందులో ఇస్తభాంత స్ాందేహానికి 
తావు లేదు. భృత్తడు తన వెాంట ఏమీ తీస్తకెలళలేడు. అతని వెాంట 
మిగిలేవి అతను చేసిన కయభలే. 
2- భనిషి చావు గుర్తాంచి అలాలహ్  క త భరెవ్ఴర్తకీ తలిమదు. ఎవ్డు 
ఎకుడ, ఎపుడు ఎలా చనిపోతాడో ఎవ్ఴర్తకీ తలిమదు. ఎాందుకనగా ఇది 
క అగోచయజ్ఞానాం. ఇది అలాలహ్ అదిఴతీయునికే తలుస్త.  
3- చావు వ్చాచక ఆఱస్మమో, లేక దానిన న్తటేటమడమో, లేక దాని నుాండి 
పార్తపోవ్డమో కాని ని. అలాలహ్ ఆదేశ్ాం "ప్రతి జ్ఞతి వారికొక గడువు 
నిమమిాంచఫడియ్యననది. భరియ్య వారి గడువు వచిు-నపుడు ఒక గడిమ 
వెనకగాని ముాందుగాని వారు కానేయరు". (734). 
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4- విశాఴస్తనికి భయణాం స్మీప్పాంచినపుడు మభదూత అాందమైన 
ఆకాయాంలో అతని వ్దదక వ్స్ుడు. కర్లణదూతలు కూడా స్ఴయగ శుబ- 
వాయుఱతో హజయవుతార్ల. చదవ్ాండి అలాలహ్ ఆదేశ్ాం: "ఎవరైతే మా ప్రభువు 
అల్లలహ్ అని లికిరో, భళ్లు అాందు స్మథయముగా ఉాండిరో వారి యొదదకు 
దైవదూత్లు దిగివచిు మీరు బమడకాండి, చిాంత్డకాండి, మీతో వాగాదనము 
చేమఫడుతునన స్ాయగముతో స్ాంతోష్డాండి అని లుకుతారు". (41:30).  
 అవిశాఴసి వ్దదక బమాంకయమైన భసిబూసిన ఆకాయాంలో 
మభదూత వ్స్ుడు. అతనితో శిక్షదూతలు శిక్ష దురాఴయు ఇసూు 
హాజయవుతార్ల. చదవ్ాండి అలాలహ్ ఆదేశ్ాం: "ఈ దురామరుగలు 
భయణవేదనలో మునిగి తేలుతూ ఉాండగా, దైవదూత్లు త్భ హస్తల్న 
చాచి ఇటు తెాండి, ఫమటకు తీమాండీ మీ ప్రాణాల్న, అల్లలహ్ పై 
అనిాందన మోప అన్నుమాంగా కూస్మన కూత్ల్కూ, ఆమన ఆమతుల్ 
టల త్ల్బిరుస్తత్నాం ప్రదరిశాంచినాందుకూ పలిత్ాంగా ఈ రోజు మీకు 
అవమానకయమైన శిక్ష్ విధాంచఫడుతుాంది అని అాంటూ ఉాండగా ఆ 
దృశాునిన నీవు చూడగలిగితే ఎాంత్ బాగుాంటుాంది". (6:93).  
 చావు వ్చిచనపుడు వాస్ువ్ము స్ష్టభయి అస్లు విష్మము ప్రతి 
కుర్తకీ తలిసిపోత్తాంది. అలాలహ్ ఇలా తలిపాడుుః "త్తదక వార్తలో కనికి 
చావు వ్చిచనపుడు 'ఒ న్న ప్రభువా! ననున తిర్తగి ాంప్పవేయుము. నేను వ్దలి 
వ్చిచన దానిలో స్తాుయమము చేయుదును' అని లుకను. అట్లల కానేయదు. 
అది క మాట, దానిని అతడు లుకచున్ననడు. వార్ల భయఱ స్జీవులై 
లేచు దినము వ్యక వార్త ముాందయ అడుడ ఉననది". (23:99,100).  
 చావును చూసి అవిశాఴసి భర్తయు పాపాత్తభడు ఇహలోకానికి 
తిర్తగి వ్చిచ స్తాురామలు చేయాఱని కోర్లదుర్ల కాని అపుడు ఆ 
శాచతాుము ఏమీ నికి రాదు. అలాలహ్ ఇలా తలిపాడుుః "నీవు 
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పాపాతుమల్న చూచెదవు. వారు బాధన చూచునపుడు తాము తిరిగి 
పోవుటకు మాయగము గల్దా? అని లుకుదురు". (42:44). 
 సమాధిిః ప్రవ్కు స్ఱలలాలహు అలైహ వ్స్ఱలాం చెప్పన ప్రకాయాం: 
శ్వానిన స్మాధలో పెటిట అతని ఫాంధువులు తిర్తగి పయిన తర్లవాత 
ఇదదర్ల దూతలు వ్చిచ అతనిన కూరోచబెటిట 'నీ ప్రభువు ఎవ్ర్ల?, నీ ధయభాం 
ఏది?, నీ ప్రవ్కు ఎవ్ర్ల?' అని ప్రశినస్ుర్ల. 'న్న ప్రభువు అలాలహ్, న్న ధయభాం 
ఇస్లాం, న్న ప్రవ్కు ముహభభద్ ملسو هيلع هللا ىلص' అని విశాఴసి స్మాధానమిస్ుడు. 
అపుడు వార్తదదయాంటార్లుః ఇదిగో చూడు నయకాంలో నీ స్థనాం, అలాలహ్ 
దానికి ఫదులుగా స్ఴయగాంలో నీక ఈ స్థనాం ప్రస్దిాంచాడు. విశాఴసి 
రెాండు స్థన్నలు చూస్ుడు. కాని అవిశాఴసి లేక మున్నఫిఖ్ (వ్ాంచకడు) 
వార్తదదర్ల ప్రశినాంచఫడినపుడు 'అయోమ! న్నక తలిమదు' అని 
వాపోతాడు. అపుడు ఇదదర్ల దూతలు 'నీవు తలుస్తకోలేదు, దానికి 
ప్రమతనమూ చేమలేదు' అని అాంటూ, ఇను స్మెభటఱతో కడుతార్ల. 
అాందుక అతడు కేకలు వేసి అర్లస్ుడు. అతని అర్లపులు మానవులు, 
జన్ననత్తలు త అాందరూ విాంటార్ల. స్మాధ అతని కయక ఇర్లకగా 
ఉాంట్లాంది. ఇదదర్ల దూతలు అతనికి నయకాంలో అతని స్థనాం చూప్పస్ుర్ల. 
అకుడి నుాండి దాని తాాం, శిక్ష వ్సూు ఉాంట్లాంది.  
 స్మాధలో ఉనన శ్రీయములో ఆతభను తిర్తగి ాండాం యలోక 
విష్యాలోల కటి. దానిన మానవ్ మేధ ఇహలోకాంలో ఉాండి గ్రహాంచలేదు. 
భనిషి విశాఴసి అయితే, అనుగ్రహాఱక అర్లసడయినచో స్మాధలో 
అనుగ్రహాంచఫడుతాడు. శిక్షక అర్లసడయినచో శిక్షాంఫడుతాడు. ప్రవ్కు 
స్ఱలలాలహు అలైహ వ్స్ఱలాం ఇలా సెఱవిచాచర్లుః "స్మాధ శిక్ష నుాండి 
అలాలహ్ శ్యణు కోయాండి". (అబూదావూద్). భాంచి భనుస్తష దీనిన 
తియస్ుర్తాంచదు. ఎాందుకనగా దీనికి ఇాంచుమిాంచు పోలిన విష్మాం కటి 
ఇహలోకాంలో భనిషి చూస్తుాంటాడు. డుకనన వ్మకిు స్ఴనలో శిక్షక 
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గుర్త అయినట్లల చూస్ుడు. స్హామాం కోర్లతూ అర్లస్ుడు. కాని అతని 
ప్రకునే మేలుకని ఉనన వ్మకిు దానిన గ్రహాంచలేకపోతాడు. ఇక 
జీవ్నభయణాలోలని తేడా ఇాంతకాంటే గొది.  
 ప్రవ్కు స్ఱలలాలహు అలైహ వ్స్ఱలాం సెఱవిచాచర్లుః "స్మాధ యలోక 
స్థన్నలోల మొదటి స్థనాం. దానిన క్షేభాంగా దాటినవార్తకి ఆ తర్లవాత 
స్థన్నలు తేలికగా ఉాంటాయి. దానిన క్షేభాంగా దాటనివార్తకి దాని 
తర్లవాతవి కఠినాంగా ఉాంటాయి". (తిర్తభజ). 
 సమాధి శిక్ష అని పేర్ల రావ్డానికి కాయణాం అనేక భాందిని 
స్మాధలో పెటటడాం వ్ఱలనే. కాలిపోయినవార్ల, మునిగిపోయినవార్ల 
భర్తయు కౄయజాంత్తవుఱక ఆహాయమైనవార్ల ఇాంకా ఎవ్ర్ల ఎలా 
భయణ్ణాంచిన్న తభ కయభఱ ప్రకాయాం శిక్షాంచఫడుతార్ల లేక 
అనుగ్రహాంచఫడుతార్ల. స్మాధ శిక్షలు వివిధ యకాలుగా ఉాంటాయిుః 
ఇను స్మెభటఱతో కటటఫడును. స్మాధ చ్చకటితో నిాండిపోవును. 
నయకాంలోని ర్లపు అతనికి వేమఫడును. దాని తలుపు అతని వైపునక 
తర్లవ్ఫడును. అాందులో నుాండి వేడి గాలి వ్సూు ఉాండును. అతని 
దుష్పురామలు, దురాఴస్న గఱ దుస్తులు ధర్తాంచిన అాందవికాయాంగఱ వ్మకిు 
రూాంలో అతనికి తోడుగా ఉాండును. అవిశాఴసి భర్తయు మున్నఫిఖుఱక 
ఎడతగకాండా శిక్ష ఉాండును. పాపాత్తభడైన విశాఴసికి తన పాపాఱక 
తగినరీతిలో శిక్ష ఉాండును. తరాఴత శిక్ష నుాండి యక్షాంఫడవ్చుచను.  
 సమాధిలో వరాలుిః విశాఴసి కయక అతని స్మాధ వెడలు 
చేమఫడును. న్నర్క (కాాంత్తఱ)తో నిాంఫడును. స్ఴయగాం యొకు 
దాఴయము అతని వైపునక తర్లవ్ఫడును. అాందులో నుాండి ర్తభలాం 
భర్తయు గాలులు వీసూు ఉాండును. స్ఴయగపు ర్లపులు యచఫడును. అతని 
స్తాురామలు అాందమైన భనిషి రూములో అతనికి తోడుగా ఉాండును.  
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రళయుం, దాని గుర్తత లు 
1- అలాలహ్ ఈ స్ృషిటని శాశ్ఴతాంగా ఉాండుటక స్ృషిటాంచలేదు. తక క 
దినాం రానుాంది ఇది అాంతము కానుాంది. అదే ప్రలమాం స్ాంబవిాంచే రోజు. 
స్ాందేహాం లేనట్లవ్ాంటి రోజు. "పునరుతాథన దినాం రానననది. అాందెటిట 
స్ాందేహాం లేదు". (22:7). "మాకు ప్రళమకాల్ము రాదు అని అవిశాాస్తలు 
లుకుదురు. నీవు చెపు ఎాందుకు రాదు? న్న ప్రభువు స్క్షిగా! అది త్క 
మీకు వచుున". (34:3). ప్రలమదిన విష్మాం అగోచయమైనది. అది కేవ్ఱాం 
అలాలహ్ కే తలుస్త. దానిన ఆమన తన స్ృషిటలో ఎవ్ర్తకీ తలులేదు. 
"ప్రళమ కాల్మున గూరిు నినన అడుగుచున్ననరు. దాని విష్మాం అల్లలహ్ 
కే తెలియ్యన అని ఓ ప్రవకాత! లుకుము. దాని విష్మము నీకేమి తెలుస్త. 
ప్రళమ కాల్ము స్మీములోనే కావచుు". (33:63).  
2- ఈ ధర్తణ్ణపై దుషుటలు మాత్రమే మిగిలి యుాండగా ప్రలమాం 
స్ాంబవిాంచును. అది ఎలా అనగాుః అది స్ాంబవిాంచేకి ముాందు అలాలహ్ క 
భాందమార్లతమైన గాలిని ాంపును. దానివ్ఱన విశాఴస్తలు చనిపోతార్ల. 
ఇక అలాలహ్ స్ృషిటనాంతటిని న్నశ్నము చేయాఱనుకననపుడు, శ్ాంక ఊదే 
దూతక ఆదేశ్మిస్ుడు, అతడు శ్ాంక ఊదగా ప్రజఱాందర్ల 
సొభభసిలిలపోతార్ల. అదే విష్మాం అలాలహ్ ఇలా తలిపాడుుః "శ్ాంకు 
ఊదఫడున, కావున ఆకాశ్ముల్లోనూ భూమిలోనూ ఉనన వాయాందరూ 
మూరిిలిల డిపోవుదురు. అల్లలహ్ కోరినవారు త్". (39:68). అది 
జుమా (శుక్రవాయాం) రోజగును. ప్పద దైవ్దూతలు స్యితాం 
చనిపోవుదుర్ల. అలాలహ్ త భరెవ్ఴరూ మిగిలి ఉాండర్ల.  
3- స్మాధులోల ఉనన మానవ్ దేహాఱను భటిట తినేస్తుాంది. కేవ్ఱాం 
వెన్తనముకలో ఉాండే బ్లజము త. కాని ప్రవ్కుఱ దేహాఱను భటిట తినదు. 
తర్లవాత అలాలహ్ వ్యశాం కర్తస్ుడు, దానితో దేహాలు తయాయవుతాయి. 
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వార్తని లేపాఱని అలాలహ్ ఉదేదశిాంచినపుడు శ్ాంక ఊదే దూత ఇస్రాఫీల్ ను 
జీవిాంజేస్ుడు. అతడు రెాండవ్స్ర్త శ్ాంక ఊదగా అలాలహ్ అాందర్తనీ 
జీవిాంజేస్ుడు. వాయాందరూ మొదటిస్ర్త అలాలహ్ పుటిటాంచినట్లల 
నగనముగా, స్తననతి చేమఫడకాండా, కాలళక చెపులు లేకాండా 
స్మాధుఱ నుాండి లేచి వ్స్ుర్ల. అదే విష్మాం అలాలహ్ ఇలా తలిపాడుుః 
"శ్ాంకు ఊదఫడినపుడు వాయాంతా గోరీల్ నాండి లేచి త్భ ప్రభువు 
వైపునకు రుగెతుతకుాంటూ వస్తరు". (36:51). అాందర్తకాంట్ట ముాందు ప్రవ్కు 
ముహభభద్ ملسو هيلع هللا ىلص భూమి నుాండి వెలికి వ్స్ుర్ల. తర్లవాత ప్రజఱాందరూ 
'భహ్ ష్ర్క' మైదానము వైపునక వెళ్ళుర్ల. అది చాలా విశాఱమైన భూమి. 
అపుడు సూర్లమడు ప్రజఱక అతి స్మీాంలో ఉాంటాడు.  
 ఆ మైదానాంలో ప్రజలు తభ లెకు, తీర్ల కయక చాలా కాఱాం వేచి 
ఉాంటార్ల. ప్పద అలాలహ్ వార్త భధమ తీర్ల కయక వ్స్ుడు. నయకాంపై 
వ్ాంతన వేమఫడుత్తాంది. అది వెాంట్రుక కన్నన స్ననగా, ఖడగాం కన్నన 
దునైనదిగా ఉాంట్లాంది. దానిపై ప్రజలు తభ కయభఱ ప్రకాయాంగా 
దాట్లదుర్ల. కాందర్ల కనురె పాట్లలో, భర్తకాందర్ల గాలి తీర్లగా, 
ఇాంకాందర్ల గురఱపు రౌత్తగా దాట్లతే, అకుడే కాందర్ల ప్రాకచూ 
దాట్లదుర్ల. వ్ాంతనక కాండులాండును. అవి ప్రజఱను టిట నయకాంలో 
డవేయును. అయితే అాందులో డువార్ల అవిశాఴస్తలు భర్తయు 
పాపాఱక గుర్త అయిన విశాఴస్తలోల అలాలహ్ కోర్తనవార్ల. అవిశాఴస్తలైతే 
శాశ్ఴతాంగా అాందులోనే డి ఉాంటార్ల. కాని పాపాలు చేసిన విశాఴస్తలు 
అలాలహ్ కోర్తననిన రోజులు శిక్షాంఫడుతార్ల. తర్లవాత అాందులో నుాండి 
తీమఫడి స్ఴయగాంలో ప్రవేశిాంచఫడుదుర్ల.  
 స్ఴయగవాస్తలు నయకాంపై ఉనన వ్ాంతన క్షేభాంగా దాటిన తర్లవాత స్ఴయగాం 
భర్తయు నయకాం భధమలో ఉనన వ్ాంతనపైకి వ్చిచ నిలుస్ుర్ల. వార్త యస్యాం 
కర్తపై ఉాండిన భరొకర్త హకులు చెలిలాంచఫడును. ఎవ్రైన్న కర్తపై 
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అన్నమమాం చేసి ఉాంటే, అతని నుాండి ర్తహాయాం బ్దధత్తనికి ఇవ్ఴఫడి, వార్త 
హృదయాఱ కలుభష్పలు దూయము కాక ముాందు ఎవ్రూ స్ఴయగాంలో 
ప్రవేశిాంచలేర్ల. స్ఴయగవాస్తలు స్ఴయగాంలో, నయకవాస్తలు నయకాంలో చేర్తన ప్పద 
భృత్తమవును పటేటలు రూాంలో తీస్తక వ్చిచ స్ఴయగాం భర్తయు నయకాం 
భధమలో వార్ల చూసూు ఉాండగా 'జబ్స' చేమ(కోమ)ఫడును. 
స్ఴయగవాస్తలారా! శాశ్ఴతాంగా ఉాండాండి, ఇక మీక భయణాం లేదు. 
నయకవాస్తలారా! మీకూ శాశ్ఴతాం ఇక భయణాం లేదు అని అనఫడుత్తాంది. 
కవేల భయణాం అనేది ఉాంటే స్ాంతోష్ాంతో చనిపోతే స్ఴయగవాస్తలు 
చనిపోతార్ల. చిాంత, బ్దధతో చనిపోతే నయకవాస్తలు చనిపోతార్ల.  
నరక్ుం మరియు దాని శిక్షలు 
 స్ృషిటకయు అయిన అలాలహ్ ఆదేశ్ాం: "ప్రజలు, రాళ్ళు ఇాంధనాం కాగల్ 
ఆ నయకాగిన నాండి బమడాండి. అది అవిశాాస్తల్ కొయకు 
స్మదధమైయ్యననది". (2:24). ప్రవ్కు స్ఱలలాలహు అలైహ వ్స్ఱలాం కస్ర్త తభ 
స్హచర్లఱతో "నయకాగిన మీర్ల రాజేస్తునన (ఇహలోక) అగినకి డెబెబఫ రెటల 
ఎకువ్ తీవ్రాంగా ఉాంట్లాంది" అని చెపార్ల. అనుచర్లలు ఈ మాట విని 
'ప్రవ్కాు! అలాలహ్ స్క్షగా! (కాఱచడానికి) ఈ అగినయే స్ర్తపోత్తాంది కదా' 
అని అన్ననర్ల. దానికి ప్రవ్కు స్ఱలలాలహు అలైహ వ్స్ఱలాం "నయకాగినకి మీ 
(ప్రాాంచిక) అగినపై అయవై తొమిమది రెటల ఆధకుత్ ఉాంది. దాని డెబ్బి 
భాగాల్లోని ప్రతి భాగాం తీవ్రత్లో మీ అగిన మాదిరిగా ఉాంటుాంది" అని 
స్మాధానమిచాచర్ల. (బుఖార్త, ముసిలాం). 
 నయకాంలో ఏడు అాంతస్తులుాంటాయి. ప్రతి అాంత్తస్తులో 
భరోదానికాంటే ఎకువ్ శిక్ష ఉాంట్లాంది. ఎవ్ర్త కయభఱ ప్రకాయాం వార్ల 
అాందులో ఉాంటార్ల. మున్నఫిఖులు (వ్ాంచకలు) నయకాంలోని అతిక్రాంది 
స్థనాంలో, కఠిన శిక్షలో ఉాంటార్ల. అవిశాఴస్తఱక శిక్ష కఱకాఱాం 
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ఉాంట్లాంది. అాందులో కాలిపోయినపుడలాల భర్తాంత శిక్ష కలుగుటక తిర్తగి 
చయభాం మాయచఫడును. అదే విష్మాం అలాలహ్ ఇలా తలిపాడుుః "వారి 
చయమాం కాలిపోయనపుడల్లల దానికి ఫదులుగా వేరే చయమమున, వారు బాధ 
రుచి చూచుటకై, కలిాంచు చుాందుము". (4:56). "అవిశాాస్నికి 
పాల్డినవారికి నయకాగిన ఉననది. వారు చనిపోవాల్నే తీరు ఇవాఫడదు. 
వారి నయక యాత్నన  ఏ మాత్రాం త్గిగాంచడమూ జయగదు. ఇల్ల మేము 
అవిశాాస్నికి పాల్డే ప్రతి వాకితకీ ప్రతిపల్ాం ఇస్తము". (35:36). 
నయకవాస్తఱను స్ాంకెలళతో కటిట, మెడఱలో ట్టటలు వేమఫడును. "ఆ రోజు 
నీవు దోషుల్న చూస్తవు. వారి చేతులూ, తాళ్ళు బేడీల్తో ఫాంధాంచఫడి 
ఉాంటాయ. వారు తారు వస్ాల్న ధరిాంచి ఉాంటారు. అగిన జ్ఞాల్లు వారి 
ముఖాల్న క్రముమకుాంటాయ". (14: 49,50). వార్త తిాండి విష్మము 
ఇలా తలుఫడిాందిుః "నిశ్ుమాంగా జఖ్కుమ్ వృక్ష్ాం పాపాతుమల్కు ఆహాయాం 
అవుతుాంది. అది నూనె భడిడల్ల ఉాంటుాంది. స్ల్స్ల్ కాగే నీరు మాదిరిగా 
అది కడుపులో భస్లుతూ ఉాంటుాంది". (4:43,46). ప్రవ్కు స్ఱలలాలహు 
అలైహ వ్స్ఱలాం ఇలా సెఱవిచాచర్లుః "జఖూుమ్ వ్ృక్షాం యొకు క చుకు 
భూమిపై డినచో భూనివాస్తఱ జీవ్నోపాధ పాడయిపోత్తాంది. ఇక దానిన 
తినేవార్త గతి ఏభవుత్తాందో?.  
 నయక శిక్ష యొకు కఠినతాఴనిన, స్ఴయగాం యొకు భోగభాగామలిన ప్రవ్కు 
స్ఱలలాలహు అలైహ వ్స్ఱలాం యొకు ఈ హదీస్త విశ్దీకర్తస్తుాందిుః 
"ఇహలోకాంలో అతమధక స్తఖాఱను అనుబవిాంచిన అవిశాఴసిని కస్ర్త 
నయకాంలో ముాంచి తీసి, నీవు ఎపుడైన్న స్తఖానిన అనుబవిాంచావా? అని 
ప్రశినసేు 'లేదు, ఎపుడూ లేదు' అని ఫదులిస్ుడు. కుస్ర్త అాందులో 
మునిగి లేచినాందుక స్యఴ స్తఖాఱను భయచిపోయాడు. అదే విధాంగా 
ప్రాంచాంలో బ్లదర్తకానిన, కష్ట బ్దధఱను అనుబవిాంచిన విశాఴసిని కస్ర్త 
స్ఴయగాంలో ప్రవేశిాంజేసి, ఎపుడైన్న నీవు బ్లదర్తకానిన కష్పటఱను చూశావా? 
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అని ప్రశినసేు, నేను ఎపుడూ చూడలేదని ఫదులిస్ుడు. కస్ర్త స్ఴయగాంలో 
మునిగి లేచినాందుక ఇహలోక బ్దధలు, కష్పటలు భయచిపోయాడు.  
సవరు భోగభాగ్యయలు 
 స్ఴయగాం పుణమపుర్లషుఱక స్దా ఉాండే గౌయవ్నీమమైన స్థనాం. 
అాందులో ఉనన అనుగ్రహాఱను ఏ కన్నన చూడలేదు. ఏ చెవి వినలేదు. 
ఎవ్ర్త ఊహఱక అాందలేదు. చదవ్ాండి దివ్మఖుర్కఆన్ స్క్షయాం: "వారి 
కయమల్కు ప్రతిపల్ాంగా, కళుకు చలువ కలిగిాంచే ఎటువాంటి స్మాగ్రి వారి 
కొయకు దాచి పెటటఫడి ఉాందో ఆ స్మాగ్రిని గురిాంచి ఏ ప్రాణికి తెలిమదు". 
(32:17). అాందులో వేర్ల వేర్ల స్థన్నలు గఱవు. విశాఴస్తలు తభ కయభఱ 
ప్రకాయాం అాందులో ఉాందుర్ల. "అల్లలహ్ మీలో విశాాస్తలైన వారికి 
భరియ్య విదుగల్ వారికి దవులు ఉననత్ములుగా చేయ్యన". (58:11). 
 స్ఴయగవాస్తలు తభ ఇష్పటనుస్యాం తిాంటూ, త్రాగుతూ ఉాందుర్ల. 
అాందులో నియభఱమైన నీటి వాగులు, ఏ మాత్రాం మాయని ర్లచిగఱ పాఱ 
కాలువ్లు, ర్తశుదధ తేనే కాలువ్లు, సేవిాంచేవార్తకి భధుయాంగా ఉాండే 
భదమ పాన్నలుాండును. వార్తకివ్ఴఫడే భదమాం ప్రాంచాం లాాంటిాంది కాదు. 
చదవ్ాండి దివ్మ ఖుర్కఆన్: "భదుపు చెల్భల్ నాండి పాత్రలు మాటిమాటికీ 
నిాంఫడి వారి భధు త్రిఫడుతాయ. మెరిస్మపోతునన భధువు, 
త్రాగేవారికి అది ఎాంతో భధుయాం. దానివల్ల వారి శ్రీరానికి నష్టాం ఉాండదు. 
వారి బ్బదీధ చెడిపోదు". (37:45-47). అాందులో వార్త వివాహాం అాందమైన 
కళ్ళళగఱ స్తాందయ స్త్రీఱతో జర్లగును. వార్త గుర్తాంచి ప్రవ్కు స్ఱలలాలహు 
అలైహ వ్స్ఱలాం ఇలా సెఱవిచాచర్లుః "స్ఴయగాంలో ఉననట్లవ్ాంటి స్త్రీ 
భూనివాస్తఱ వైపునక కస్ర్త తొాంగి చూసినచో భూమామకాశాఱ భధమ 
కాాంత్తలీనుతాయి. స్తవాస్నతో నిాండిపోతాయి". (బుఖార్త). 

స్వర్గవాసులకు లభించే వరాలో్ల అతి పెద్ద  వర్ిం అలో్లహ్ ద్ర్శనిం 
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 వార్తకి అకుడ భఱమూత్రములు కఱగవు. ఉమిభ, చ్చమిడీలు 
ఉాండవు. వార్తకి ఫాంగాయపు దువెఴనలుాండును. వార్త చెభటలో కసూుర్త 
లాాంటి స్తవాస్న ఉాండును. ఈ అనుగ్రహాలు కఱకాఱముాంటాయి. ఇవి 
తయగవు, నశిాంచవు. ప్రవ్కు  ملسو هيلع هللا ىلص ఉదేశిాంచార్లుః "స్ఴయగాంలో 
ప్రవేశిాంచినవార్తకి అనుగ్రహాలు కఱకాఱముాండును. ఏ కష్టమూ ఉాండదు. 
దుస్తులు పాతఫడవు. అాందులో అతి తకువ్ అదృష్టవ్ాంత్తనికి ఱభాంచే 
వ్యాం ఇహలోకాం కాంటే ది రెట్లల ఉతుభమైనది".  
ఇస్ల ుంలో స్త్రీ సా్నుం 
 ఇస్లాం ధయభాంలో స్త్రీఱ స్థనాం వార్తకనన హకుఱను గుర్తాంచి చదివే 
ముాందు ఇస్లమేతయ భతాలోల వార్తకనన స్థనాం, స్త్రీఱ టల ఉనన ఆ 
భతాఱవార్త వ్మవ్హాయాం గుర్తాంచి తలుస్తకోవ్డాం ఎాంతైన్న అవ్స్యాం.  
 గ్రీకఱ వ్దద స్త్రీ అభభఫడేది భర్తయు కనఫడేది. ఆమెక ఏ హకూు 
లేకాండా ఉాండేది. స్యఴ హకులు పుర్లషునికే ఉాండేవి. ఆసిులో 
వాయస్తఴము లేకాండా తన స్ఴాంత సొముభలో ఖర్లచ పెటేట హకు కూడా 
ఉాండేది కాదు. ప్రఖామతిగాాంచిన అచచటి తతఴవేతు స్తఖరాత్ (Socrates 
the philosopher) ఇలా అన్ననడుుః 'స్త్రీ జ్ఞతి ఉనికి ప్రాంచాం యొకు 
అధోగతి భర్తయు క్షీణతాఴనికి క మూఱకాయణాం. స్త్రీ క విష్మాలిన 
చెట్లట లాాంటిది, చూపుక ఎాంతో అాందాంగా ఉాంట్లాంది కాని క్షులు దానిన 
తినన వెాంటనే చనిపోతాయి'.  
 రోభన్ష వార్ల స్త్రీకి ఆతభయే లేదనేవార్ల. వార్త వ్దద స్త్రీకి ఏలాాంటి 
విలువ్, హకు లేకాండిాంది. 'స్త్రీకి ఆతభ లేదు' అనడాం వార్త నిన్నదాంగా 
ఉాండేది. అాందుకే వార్తని స్ుాంభాఱక ఫాంధాంచి కాగిన న్నన్త వార్త 
దేహముఱపై పోసి వార్తని బ్దధపెటేటవార్ల. ఇాంతకాంటే ఘోయాంగా 
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నిరోదషులైన స్త్రీఱను గురఱపు తోకతో కటిట వార్ల చనిపోయేాంత వ్యక 
గుఱ్ఱఱనిన ర్తగెతిుాంచేవార్ల.  
 భన భాయత దేశ్ాంలో కూడా ర్తసిథతి ఇలాగే ఉాండేది. అాంతేకాదు, 
దీనికి భరో అడుగు ముాందు వేసి బయు చనిపోతే భాయమను కూడా 
స్తీస్హగభనము చేయిాంచేవార్ల. (స్త్రీఱను దేవ్దాస్వలుగా కూడా 
ఉయోగిాంచేవార్ల). 
 చైనీయులు స్త్రీఱను ధనస్ాందను భర్తయు స్ాంతోష్పనిన నశిాంజేసే  
నీటితో పోలేచవార్ల. భాయమను అభభడము హకుగా భావిాంచేవార్ల. అదే 
విధాంగా ఆమెను స్జీవ్ాంగా దహనాం చేయుట కూడా క హకుగా 
భావిాంచేవార్ల.  
 ఇక యూదులు, హవాఴ, ఆదమును కవిఴాంచి చెట్లట నుాంచి ాండు 
తినిప్పాంచిాందనన అస్తమ ఆరోణతో స్త్రీ జ్ఞతినే శ్ప్పాంచఫడినదిగా 
భావిాంచేవార్ల. స్త్రీ ఫహషుటరాఱయినపుడు తనుాండే గృహము, తను 
ముట్లటకనే ప్రతి వ్స్తువు అర్తశుభ్రభవుత్తాందనేవార్ల. ఆమెక 
సోదర్లలుాంటే తన తాండ్రి ఆసిులో వ్చేచ భాగాం తనక ఇచేచవార్ల కార్ల.  
 క్రైస్ువులు స్త్రీని షైతాన్ (దమమాం, ప్పశాచము) యొకు దాఴయముగా 
భావిాంచేవార్ల. క క్రైస్ువ్ ాండిత్తడు స్త్రీ విష్మములో ఇలా 
ప్రస్ువిాంచాడుుః 'స్త్రీ మానవ్ పోలిక గఱది కాదు'. బోన్నవెన్నుర్క (Saint 
bona ventura: 1217- 1274) ఇలా చెపాడుుః 'మీర్ల స్త్రీని చూసి 
మానవురాలే కాదు, కౄయజాంత్తవ్ని కూడా అనుకోకాండి. మీర్ల చూసేది 
షైతాన్ భర్తయు వినేది కేవ్ఱాం పాము ఈఱలు/బుస్బుస్లు'.  
 ఇాంగీలషువార్త చటటాం (Common Law) ప్రకాయభయితే గత అయథ 
శ్తాఫదాంలో 'స్త్రీ' పౌర్లఱ తయగత్తలోని ఏ తయగతిలో కూడా లెకిుాంచఫడేది 
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కాదు, భర్తయు ఆమెక స్ఴతహాగా ఏ హకు ఉాండేది కాదు. చివ్ర్తకి 
తను ధర్తాంచే దుస్తులు కూడా తన అధకాయములో ఉాండేవి కావు. క్రీ. శ్. 
1567న స్ుట్ లామాండ్ పాయలమెాంట్ల (Scottish parliament)లో ఏ 
చినన అధకాయము కూడా స్త్రీకి ఇవ్ఴకూడదనన ఆదేశ్ాం జ్ఞర్తచేశార్ల. 
హెన్రి8th (Henry VIII) ర్తపాఱనలో బ్రిటిష్ పాయలమెాంట్ల స్త్రీ 
అర్తశుభ్రత గఱది గనుక బైబిల్ చదవ్కూడదని చటటాం జ్ఞర్త చేసిాంది. 
1586వ్ స్ాంవ్తషయము ఫ్రానుషలో క స్మేభలనాం ఏరాట్ల చేసి స్త్రీ 
భనిష్ప కాదా అని చర్తచాంచి చివ్ర్తకి భనిషే కాని పుర్లషుని సేవ్ కయక 
పుటిటాంచఫడిాందనన నియణయానికి వ్చాచర్ల. క్రీ. శ్. 1805వ్ స్ాంవ్తషయము 
వ్యక బ్రిటిషు చటటాం 'బయు తన భాయమను అముభట యోగమమే' అని 
ఉాండిాంది. భర్తయు వార్ల భాయమ యొకు ధయ ఆర్ల పెనుషలు (Six 
pence ie Half Schilling) నియణయిాంచార్ల.  
 అయబుఫలు కూడా ఇస్లాంక ముాందు స్త్రీని చాలా నీచాంగా 
చూసేవార్ల. ఏ స్థయి లేకాండా, ఆసిులో హకు లేకాండా ఉాండేది. అనేక 
అయబుఫలు స్త్రీఱను స్జీవ్ాంగా దహనాం చేసేవార్ల.  
 స్త్రీ జ్ఞతి బర్తాంచే ఈ అన్నమయానిన తొఱగిాంచుటక, స్త్రీ పుర్లషులు 
కటే భర్తయు పుర్లషుఱకనన విధాంగా వార్తకీ హకులుననవి అని చాటి 
చెపుటక ఇస్లాం ధయభాం వ్చిచాంది. ఇదే విష్యానిన దివ్మగ్రాంథాం ఖుర్కఆన్ 
లో స్ృషిటకయు అయిన అలాలహ్ ఇలా తలిపాడుుః {మానవుల్లరా! మేము 
మిభమలిన ఒకే పురుషుని నాండి, ఒకే స్త్రీ నాండి స్ృజిాంచాము. త్రువాత్ 
మీరు ఒకరినొకరు రిచమాం చేస్తకునేాందుకు మిభమలిన జ్ఞతులుగానూ, 
తెగలుగానూ చేశాము. వాస్తవానికి మీలో అాందరి కాంటే ఎకుువ 
బమబకుతలు కల్వాడే అల్లలహ్ దృష్టలో ఎకుువ గౌయవపాత్రుడు}. (49:13). 
భరో చోట ఇలా సెఱవిమమఫడిాందిుః {భాంచి నలు చేసేవారు 
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పురుషులైన్న, స్త్రీలైన్న వారు గనక విశాాస్తలైతే స్ాయగాంలో ప్రవేశిస్తరు. 
వారికి యవాాంత్ అన్నుమాం కూడా జయగదు}. (4:124). భరొక చోట ఇలా 
ఆదేశ్మివ్ఴఫడిాందిుః {త్న త్లిలదాండ్రుల్ టల స్దాావాంతో మెల్గభని మేము 
మానవునికి ఉదేశిాంచాము}. (29:8). ప్రవ్కు భహానీమ ముహభభద్ 
 ఇలా ఉదేశిాంచార్లుః "విశాఴస్తఱలో స్ాంపూయణ విశాఴస్ాం గఱవార్ల ملسو هيلع هللا ىلص
స్ద్రరవ్యున గఱవార్ల. మీలో భాంచివార్ల తభ భాయమఱ టల 
భాంచితనముతో మెలిగేవార్ల". (తిర్తభజ). 'న్న సేవాస్దఴయునఱక 
అాందర్తకాంటే ఎకువ్ అర్లసలు ఎవ్ర్ల?' అని క వ్మకిు ప్రవ్కుతో అడిగాడు, 
"నీ తలిల" అని చెపార్ల భహాప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص. 'భళ్ళళ ఎవ్ర్ల?' అని అడిగాడు 
ఆ వ్మకిు. "నీ తలిల" అని చెపార్ల ప్రవ్కు. 'భళ్ళల ఎవ్ర్ల' అని అడిగాడు ఆ 
భనిషి. "నీ తలిల" అని స్మాధానమిచాచర్ల. భరో స్ర్త అడిగాడు 'భళ్ళల 
ఎవ్ర్ల' అని, "నీ తాండ్రి" అని ఫదులిచాచర్ల భహానీమ ملسو هيلع هللا ىلص . (ముసిలాం). 
ఇస్లాం దృషిటలో స్త్రీ స్థనాం ఎలా ఉాందో స్ాంక్షుాంగా పైన తలుఫడినది.  
స్త్రీ యొక్క స్మానయ హకుకలు 
 ఇస్లాంలో స్త్రీఱక ఉనన స్మానమ హకులోల కనినుః  
1- స్ఴభమాం (Ownership): బిలిడాంగ్స, ాంటలు, పలాలు, ఫ్యమకటరీలు, 
తోటలు, ఫాంగాయాం, వెాండి భర్తయు అనిన యకాఱ శువులు. వీటనినటోల స్త్రీ 
తను కోర్తనవి తన మజమానమాంలో ఉాంచుకోవ్చుచను. స్త్రీ భాయమ, తలిల, 
కూత్తర్ల భర్తయు చెలిల, ఏ రూములో ఉన్నన, పై విష్యాలు తన 
అధకాయములో ఉాంచ వ్చుచను.  
2- వివాహ హకు, బయును ఎనునకనే హకు, బయుతో జీవితాం 
గడడాంలో నష్టము ఏయడినపుడు వివాహ ఫాంధమును తాంచుకని 
విడాకలు కోరే హకు. ఇవి స్త్రీ యొకు ప్రతేమక హకుఱని ర్లజువైనది.  
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3- విదముః తనపై విధగా ఉనన విష్యాఱను నేర్లచకనే హకు. ఉదాుః 
అలాలహ్ గుర్తాంచి, తన ప్రాయథనలు భర్తయు వాటిని చేసే విధానాం గుర్తాంచి 
తలుస్తకనుట తనపై విధయైఉనన హకులు. తను ఎలాాంటి ప్రవ్యునలు 
నేర్లచకోవాలి, ఏలాాంటి స్ాంస్ుయము స్బమత, పాటిాంచాలి అనే విష్యాలు 
తలుస్తకనుట ప్రతి స్త్రీ యొకు హకు. ఇవ్నిన అలాలహ్ యొకు ఈ 
ఆదేశానుస్యాంగాుః {అల్లలహ్ త్ ఆరాధనల్కు అరుిడైనవాడు ఎవడు 
లేడని బాగా తెలుస్తకో}. (47:19). ప్రవ్కు స్ఱలలాలహు అలైహ వ్స్ఱలాం ఇలా 
ఉదేశిాంచార్లుః "విదమనబమసిాంచడాం ప్రతి ముసిలాంపై విధగా యుననది".  
4- తన స్ఴాంత ధనము నుాంచి తను కోర్తనట్లల తనపైగాని, ఇతర్లఱపైగాని 
-వార్ల తన బయు, స్ాంతానము, తాండ్రి లేక తలిల ఎవ్యయిన్న స్రే- ఖర్లచ 
చేసే హకుాంది. కాని హదుదలు మీర్త, వ్మయథమైన ఖర్లచలు చేమకూడదు. 
(అలా చేసినచో, నిరోధాంచడాం బయు విధ). ఖర్లచ చేమడాంలో 
పుర్లషునికెాంత అధకాయముాందో స్త్రీకి కూడా అాంతే ఉాంది.  
5- తన స్ఴాంత ధనము నుాంచి తన జీవితములోనే మూడవ్ వ్ాంత్త 
ధనము గుర్తాంచి తను కోర్తనవార్తకి వ్సిమమత్ (వీలున్నమా) 
చేమవ్చుచను. తను చనిపోయిన తర్లవాత ఆమె ఆ వ్సిమమత్ ను 
ఏలాాంటి అబమాంతయాం లేకాండా జ్ఞర్త చేయిాంచవ్చుచను. ఎాందుకనగా 
వ్సిమమత్ ప్రతి కుర్త స్ఴాంత విష్మము. పుర్లషుఱకనన విధాంగా స్త్రీఱక 
కూడా ఈ హకు ఉాంది. కాని పుర్లషులైన్న, స్త్రీలైన్న తభ ఆసిులోని 
మూడవ్ వ్ాంత్త కాంటే ఎకువ్ వ్సిమమత్ చేమకూడదు భర్తయు 
అలాలహ్ నియణయిాంచిన వాయస్తని కయక వ్సిమమత్ చేమకూడదు. 
6- ధర్తాంచడాంలో తాను కోర్తన విధాంగా ట్లట, ఫాంగాయాం ఇాంకేవైన్న 
ధర్తాంచవ్చుచను. -అయితే ట్లట, ఫాంగాయాం పుర్లషుఱ కయక నిషిదధాం.-  
కాని ధర్తాంచి కూడా నగనతాఴనిన భర్తయు అయథనగనతాఴనిన కనఫయచే 
దుస్తులు బయు త ఇతర్లఱ ఎదుట ధర్తాంచరాదు.  
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7- కాంటోల కాటిక, బుగగఱ మీద సోన, పౌడర్ల పూస్తకని (ఇతర్లఱ కయక 
కాదు) తన బయు కయక సిాంగార్తాంచుకనుట. ఇాంకా స్తవాస్నగఱ స్తాందయ 
దుస్తులు ధర్తాంచుట స్త్రీ యొకు హకు.  
8- తనకిష్టమైన వ్స్ువులు తినే, త్రాగే హకు ఆమెకాంది. తినేత్రాగే 
విష్యాలోల స్త్రీ పుర్లషుఱ భధమ వ్మతామస్ము లేదు. పుర్లషుఱక 
యోగమముననవే స్త్రీఱకూ యోగమాం. ఇక నిషిదధముననవి ఇదదర్తకీ నిషిదధాం. 
మానవుఱదాంర్తని ఉదేదశిాంచి ఇచిచన అలాలహ్ ఆదేశ్ాం చదవ్ాండిుః {తినాండి, 
త్రాగాండి. మితిమీయకాండి. అల్లలహ్ మితిమీరేవారిని ప్రేమిాంచడు}. (7:31). 
9- తన తాండ్రి, బయు, కడుక వ్గైరాఱ ఆసిులో ఆమెక హకు గఱదు. 
అలాగే ఆమె ఆసిులో వార్త దగగర్తవార్తకి హకు గఱదు.  
భారయ హకుకలు భరత పై 
 స్త్రీ యొకు ప్రతేమక హకులోల బయుపై ఉనన తన భాయమ హకులు.  
 అలాలహ్ ఆదేశానుస్యాంగా ఇవి బయుపై ఉనన భాయమ యొకు 
హకులు. అలాలహ్ ఆదేశ్ాం ఇదిుః {భగవారికి భహ్హళల్పై ఉననటువాంటి 
హకుులే ధయమాం ప్రకాయాం భహ్హళల్కు కూడా భగవారిపై ఉన్ననయ}. 
(2:228). భాయమ యొకు హకుఱను స్ాంపూయణాంగా న్తయవేర్లచట బయుపై 
విధగా ఉాంది. హాూఁ ఆమె తనకతానుగా, తనిష్టముతో కనిన హకుఱక 
మినహాయిాంపు ఇసేు అది ఆమె ఇష్టాం.  
1- బయు తన శ్కిుకఱది కలిమిలో ఉన్నన, లేమిలో ఉన్నన భాయమ యొకు 
పోష్ణ, వ్స్త్ర, చికితష భర్తయు గృహ మొ!నవి వ్స్త్తఱ ఏరాట్ల చేయాలి.  
2- తన భాయమ యొకు ధన, ప్రాణము, ధయభాం, మానమును కాపాడాలి.  
3- ధరాభనికి స్ాంఫాంధాంచిన అనివాయమమైన విష్యాలు భాయమక నేరాలి. 
ఆతను నేయలేకపోతే స్త్రీఱ విదామబోధన ప్రతేమక స్మావేశాలోల, కేాంద్రాలోల, 
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భస్వదుక వెళ్ళళ అచచట నేర్లచకనుటక అనుభతివాఴలి. అకుడికి 
వెలళడాంలో ఏలాాంటి కీడు జయగకాండా శాాంతి ఉాండాలి. ఇదదర్తలో ఏ 
కుర్తకీ ఏలాాంటి నష్టము కలిగే బమాం ఉాండకూడదు.  
4- {త్భ భాయుల్తో భాంచివిధాంగా మెల్గాండి}(4:19) అనన అలాలహ్ 
ఆదేశ్ాం ప్రకాయాం వార్తతో భాంచి విధాంగా మెఱగాలి. అాంటేుః ఆమె యొకు 
స్ాంభోగ హకులో కయత రానివ్ఴరాదు. తిటిట, దూషిాంచి, హీనయచి బ్దధ 
కలిగిాంచరాదు. ఏలాాంటి నష్టము లేనపుడు తన ఫాంధువుఱను దర్తవాంచడాం 
నుాండి వార్తాంచరాదు. శ్కిుకి మిాంచిన భాయాం ఆమెపై వేమరాదు. భనస్ 
వాచా కరాభన ఆమెక మేలే చేయాలి. ప్రవ్కు ملسو هيلع هللا ىلص ఇలా సెఱవిచాచర్లుః 
"మీలో భాంచివార్ల ఎవ్యయామ అాంటేుః తభ భాయమఱ టల భాంచితనముతో 
మెలిగేవార్ల. నేను న్న భాయమఱ టల భాంచిగా మెలిగేవాణ్ణణ".  
రద 
 కట్లాంఫ జీవితాం విఛ్చచననాం కాకాండా, అధోగతి వైపునక పోకాండా 
స్తయక్షతాంగా ఉాండాఱని ఇస్లాం చాలా ప్రోతషహాంచిాంది. భనిషి స్తఖాంగా 
ఉాండి, స్మాజాం ర్తశుదధాంగా ఉాండుటక, దానిన భాంచి స్బమత, భాంచి 
గుణాఱ ఫఱమైన అడుడతో యక్షణ కలిాంచి కాపాడిాంది. ఈ గుణాఱను 
పాటిసేు భావోద్రేకాలు ఉదబవిాంచవు. భనోవాాంఛఱక తావు ఉాండదు. 
ఉద్రవాఱక తావు ఇచేచ కోర్తకఱను కూడా ఆపుటక అడుడ ఖామాం చేసి స్త్రీ 
పుర్లషులు తభ కాంటి చూపుఱను క్రాందికి జేస్తకోవాఱని ఆదేశ్మిచిచాంది. 
దివ్మ గ్రాంథాం ఖుర్కఆన్ లో సూయ న్నర్క (24:30-31) చదవ్ాండి. 
 స్త్రీ యొకు గౌయవానికి, తాను అవ్మానము పాలు కాకాండా ఫాంధ్రాంగా 
ఉాండుటక, నీచ భనస్తషగఱవార్ల భర్తయు అఱలకలోలఱాం స్ృషిటాంచేవార్ల 
అమె నుాంచి దూయముాండుటక, గౌయవ్భరామదఱ విలువ్ తలిమని మూర్లఖఱ 
నుాంచి బధ్రాంగా ఉాండుటక, విష్పూర్తతమైన చూపుఱక కాయణభగు 
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ఉద్రవాఱను అడుడకనుటక, స్ఴమాంగా స్త్రీ గౌయవ్ము, తన మానము 
యొకు ఫధ్రతక అలాలహ్ పర్ద  యొకు ఆజా ఇచాచడు.  
 ఇస్లాం రాదను విధగా చేసి స్త్రీఱక శాాంతియుతమైన, గౌయవ్జీవితాం 
ప్రస్దిాంచిాంది. ఎాందుకాంటే స్త్రీ వ్మస్తభలిలన తర్లవాత కాంతవ్యక 
అాందానిన కోలోత్తాంది. ఇక పుర్లషుడు దార్తన వెళ్ళళనపుడు యౌవ్నాంలో 
ఉనన అాందకతుఱను చూసి, తన ఇాంటికి తిర్తగి వ్చిచన తర్లవాత తన 
ఇలాలలిని వార్తతో పోలుస్ుడు. అకుడి నుాండే మొదఱవుతాయి స్ాంస్య 
స్గయాంలో తూఫ్యనులు.  
బహుభారయతవుం 
 స్తమార్ల మానవ్ చర్తత్ర ఉననటి నుాండే ఫహుభాయమతఴాం ఉాంది. 
అాందుకే యూద, క్రైస్ువ్ లాాంటి పూయఴ ధరాభలోల, ప్రాచ్చన చైన్న భర్తయు 
భాయత స్ాంస్ుృత్తలోల కూడా ఉాండినది. అయితే హదుద లేకాండా 
భాయమఱను ఉాంచుకనేవార్ల. అాందుక స్త్రీ అన్నమయానికి గుర్త అవుతూ 
ఉాండేది. ఇస్లాం వ్చాచక స్త్రీ జ్ఞతి బర్తస్తునన అన్నమయానిన తొఱగిాంచి 
న్నలుగు భాయమఱ వ్యక కే స్భమాంలో ఉాంచుకోవ్చచనన హదుద 
నియణయిాంచిాంది. ఇస్లాం దీని గుర్తాంచి విచచఱవిడిగా అనుభతిాంచలేదు. క 
ష్యత్త విధాంచిాంది. అది వార్త భధమ న్నమమాం పాటిాంచటాం. ఈ 
ష్యత్తను పాటిాంచకాండా దీనికి పాఱడేవాడికి కయకగా హెచచర్తాంచిాంది. 
ఘోయశిక్ష ఉాందని తలిప్పాంది.  
 కోుస్ర్త కనిన కాయణాఱ వ్ఱల పుర్లషుడు ఫహుభాయమతఴాం వైపుక 
మొగుగ చూపుతాడు. ఉదాహయణక భాయమ గొడుడరాలు కావ్చుచ, లేదా 
ఏదైన్న రోగానికి గుర్త కావ్చుచ. లేక భరేదైన్న కాయణాం కావ్చుచ. ఇలాాంటి 
స్త్రీ కయక ఆమె బయు ఆమెక విడాకలివ్ఴడాం భాంచిదా? లేక ఆమెను తన 
వివాహఫాంధాంలో ఉాంచుకని భరొకామెను వివాహమాడడాం భాంచిదా?  



ఇదియే ఇస్లాం 

 

57 

 ఫహుభాయమతఴాం వ్ఱన భన స్మాజ్ఞనికి మేలే చేకూర్లత్తాంది. ఎలా 
అనగా యుదాధలు తదితయ కాయణాఱ వ్ఱల స్త్రీఱ స్ాంఖమ పెర్తగిపోత్తాంది. 
ఉదాహయణక: ప్రాంచ యుదధాంలో కేవ్ఱాం యూయప్ లో 25మిలిమనల 
స్త్రీలు విధవ్లు అయామర్ల. ఈ స్త్రీలు బయులు లేకాండా ఉాండిపోవ్డాం 
భాంచిదా? లేక రెాండవ్ భాయమగా క బయు ఛామలో ఉాండడాం మేలా? 
రెాండవ్ ప్రాంచ యుదధాం తర్లవాత 1945లో స్ఴమాంగా స్త్రీలు జయభన్ లో 
క ప్రదయవన ఏరాట్ల చేసి 'స్త్రీఱ మేలు కయక ఫహుభాయమతఴ చటాటనిన 
తీస్తకరావాఱని, లేనిచో తభ అతివిలువైన సొముభను (ర్లవు, 
మానమును) క వ్ృతిుగా చేస్తకోనున్ననర్ల' అని డిమాాండ్ చేశార్ల.  
ఇస్ల ుంలో రవేశుం 
 ఇస్లాం ధయభాం యొకు గొతన్ననిన గభనిాంచాక, అలాలహ్ వ్దద ముకిు 
పాందే మాయగాం ఇదేనని గ్రహాంచిన ప్రతి కుర్ల అాందులో ప్రవేశిాంచుట 
తనిస్ర్త. దానిన అనుస్ర్తాంచకాండా ఏ భనిషికీ స్ఴయగాం ప్రాప్పుకాదు. 
నయకాం నుాండి ముకిు ఱభాంచదు. ఇాందులో ప్రవేశ్ విధానాం ఏమిటని నీవు 
అడగదలుచుకాంటే? ఇదిగో జవాబుుః నీవు ఇస్లాంను స్వఴకర్తాంచాఱనుకాంటే 
నీవుుః "లాఇలాహ ఇఱలలాలహ్ ముహభభదుర్క యసూలులాలహ్"ను (అాంటే 
అలాలహ్ త స్తమ ఆరాధుమడెవ్డూ లేడు. ముహభభద్ అలాలహ్ యొకు 
ప్రవ్కు అని) స్ాంపూయణ విశాఴస్ాంతో నోటితో ఠిాంచు. ప్పద ఇస్లాంక 
స్ాంఫాంధాంచిన విష్యాఱను నేర్లచకాంటూ ఉాండు, కోు విష్యానిన 
ఆచర్తాంచు. ఉదాహయణకుః నమాజ్ ఆచర్తాంచాలి, దాని విధానాం 
నేర్లచకోవాలి. అలాగే ఇతయ ఆదేశాలు. ఇస్లమీమ బోధనఱను వివ్ర్తాంచు 
లెట్రిచర్క / స్హతమాం చాలా ఉన్ననయి. వాటిని చదవ్డాం భర్లవ్కాండి. 
భభభలిన స్ాంప్రదిాంచాండి.  

 


