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నింపలంద . తుహఫతుల్ ముజాహిదవన్ లోని ఉలేి ఖనను సతయమెైనద గా భలవిస్ేత , 
దానిి మన ముస్లి మ్ స్ో దరులు డ్ాక్ుర్ గులామ్ ముహమమద్ సమరిుసుత నాిరు. 

ఎందుక్ంటే ఆయన మదరా స్ లోని హిందువుల సంసూృత ప్ుసత క్ంలో ఈ సంఘటన 

గురించి ప్రస్ాత వన ఉనిటుు  చూచి, దానిి ప్రచురించారు. దవనిి బటిు  చూస్ేత , మదరా స్ 

క్ు చెంద న ఈ ధారిమక్ సంసు  దవనిలో ముందడుగు వేస్లందంటే, ఇందులో ఆశచరయ 
ప్డనక్ూరలేదు.  ఎందుక్ంటే 1300 సంవతసరాల నుండ్ీ ఈ పరా ంత్ానిక   ఆ హక్ుూ 

ఉంద . ఇతర రాష్టాు ా ల ఇస్ాి మీయ సంసులు క్ూడ్ా దవనిి అనుసరిస్ాత యని 

ఆశిసుత నాిను. 

మితుా లలరా ! నేనిప్ుపడు మీ ముందు ఉరూూ లో ప్రసంగం చేసుత నాిను. ఉరూూ భలష 

భలరతదేశంలో చాలా అభివృధ్ ు  చెంద ంద . ఇద  దేశంలోని అనిి పరా ంత్ాలోి నూ 

వాడుక్లో ఉంద . మదరా స్ లో నిరీహించబడ్ిన ఈ ప్రసంగాలు ఉరూూ భలష క్నాి 

ఇంగలిషులో ఉండవలస్లంద . దవనివలి అందరికీ లాభం చేక్ూరేద . అందువలేి  ధారిమక్ 

ప్ండ్ితులప ై ఈనాడు ఇంగలిషు భలష నేరుచకోవటం తప్పనిసరి విధ  అని 

అరథమవుతునిద . మన ప్ండ్ితులు ప్రప్ంచ భలషలనిిటిలోనూ దెైవ సందేశ్ానిి 

ప్రజలక్ు అందజేస్ే స్లు తిక  ఎదగాలని అలాి హ్ ను పరా రిుసుత నాిను.   

 

 

 

 

 

 

 

1.మలనవ్త్రీనికి ప్రిప్ూరణత కేవ్లం  
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పా్వ్కతల జీవితగాధల ద్రీరానే లభిసుత ంద్ి. 
ప్రప్ంచం అదుాత్ాలు, ఆశచరాయలు గల క్రామగారం. ఇందులో అనేక్ రకాల 

జీవులునాియి. ప్రతి జీవిక  ప్రత్ేయక్ లక్షణాలు ఉనాియి. నిరలీవ ప్దారాు లు 

మొదలు మానవుని వరక్ు దృష్లు స్ారిస్ేత , వీటిలో క్రమక్రమంగా గమనించేశక త , అరుం 

చేసుక్ునేశక త , సంక్లపశక త  వృధ్ ు  చెందుతూ ఉంటుంద . ఘన ప్దారాు ల పరా రంభ స్లుతి 

అంటే రేణువులు. వీటిలో ఎటువంటి శకీత  లేదు. ఘన ప్దారాు ల ఇతర రకాలోి  

జీవితం ఉనిటుు  క్నిపలసుత ంద . నిరుయాధ కారం లేని ప రుగుదల స్లు తి మొక్ూలోి  
క్నబడుతుంద . జంతువులోి  ఆలోచనా శక తత్ో పాటు నిరుయాధ కారం క్ూడ్ా ఉంద . 
అయిత్ే మానవునిలో గమనించే గుణంత్ో పాటు అరుం చేసుక్ునే, నిరుయం 

తీసుక్ునే సరాీధ కారాలు ఉనాియి. ఈ గరహించే శక త , అరుం చేసుక్ునే శక త , 
నిరుయం తీసుక్ునే శక త  మన బలధయతలక్ు అసలు కారణం. సృష్లు త్ాలోి ని వేటిలో ఈ 

విషయాలు తగుా తూ పో త్ాయో వాటి ప్రకారం వాటి బలధయతలు క్ూడ్ా తగుా తూ 

పో త్ాయి. నిరలీవులక్ు ఎటువంటి బలధయతలూ లేవు. మొక్ూలోి  జీవనమరణాలక్ు 

సంబంధ ంచిన కొనిి విధులు ఉనాియి. జంతువులోి  మరికొనిి బలధయతలు, 

విధులు అధ క్మవుత్ాయి. కాని మానవునిి చూడండ్ి, నియమనిబంధనలత్ో 
అనిి వెైప్ుల నుండ్ి బంధ ంచ బడ్ి ఉనాిడు. వివిధ రకాల మానవులను 

చూడండ్ి. సపృహ కోలోపయినవారు, పలచిచవారు, అవివేక్ులు, బుధ్ ుమంతులు, 

వివేక్వంతులు, అంటే వివిధ రకాలక్ు చెంద నవారు ఉనాిరు. ఈ గరహించే, అరుం 

చేసుక్ునే, సీనిరుయ శక్ుత ల హెచుచతగుా ల ప్రకారమే వారివారి విధులు, బలధయతలు 

వరితస్ాత యి. కొందరిక  బలధయతలు, సమసయలు అధ క్ంగా ఉంటే మరికొందరిక  
తక్ుూవగా ఉంటలయి.  

మరో విధంగా చూడండ్ి, గరహణశక త , ప ందేశక త , సీనిరుయం ఎంత 

తక్ుూవగా ఉంటే, దెైవం అంత అధ క్ంగా సంరక్షణా, పో షణా బలధయతలు తనప ై 
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వేసుక్ుంటలడు. క్రమక్రమంగా జీవులు శక తవంతంగా తయారవుతుని కొలద  దెైవం 

దాని శక తక  తగిన బరువు బలధయతలి దానిప ై వేస్ాత డు. కొండలను ప్రీత్ాలను 

ఎవరు సంరక్షిసుత నాిరు? జంతువుల వాయధులను, వేడి్మిని, చల తీవరతను ఎవరు 

క్నిప టుు కొని ఉనాిరు? చివరిక  శీతల, ఉషుప్రదేశ్ాలోి , కొండ పరా ంత్ాలోి , అడవి 

పరా ంత్ాలోి , ఎడ్ారులోి  జీవించే ఒకే రకానిక  చెంద న జీవాలు & జంతువుల ైనా 
వాత్ావరణ వయత్ాయసం వలి వాటి అలవాటుి , ఆహారం, ఇతర అవసరాలు వేరేీరుగా 
ఉంటలయి. వయత్ాయసం తప్పక్ుండ్ా ఉంటుంద .  

యూరప్ క్ుక్ూలోి , ఆఫ్లరకా క్ుక్ూలోి , వాటి అవసరాలోి , వాటి ప్ంజాలోి , 

వాటి వెంటుర క్లోి , ఉనిిలో, చరమంలో, రంగులోి , ఇతర విషయాలోి  చాలా వయత్ాయసం 

ఉంటుంద . ఇవి కేవలం లాభం ప ందే మారాా లు, విధానాలు మాతరమే. దవనివలి 

త్ెలస్లన విషయం ఏమిటంటే శక తక  తగినటుు  దెైవం పరా ణిక  బలధయతలను క్ూడ్ా 
క్టుబెడత్ాడు. 

మానవుడు తన ఆహారం కోసం త్ానే ఏరాపటు చేసుకోవాల. అతడు 
వయవస్ాయం దాీరా, చెటి దాీరా, త్ోటల దాీరా ప్ళ్ళనూ, ఆక్ుక్ూరలను, 

ఆహారధానాయలను సమక్ూరుచక్ుంటలడు. చల నుండ్ి, వేడ్ి నుండ్ి రక్షించు 
కోవటలనిక  సహజంగా చరమంగానీ, వెంటుర క్లుగానీ, ఉనిిగానీ ఇవీబడలేదు. 

వాటిని వివిధ దుసుత ల రూప్ంలో సీయంగా తయారుచేసుకోవాల. వాయధులను, 

గాయాలను నయం చేయటలనిక  సీయంగా క్ృష్ల చేయవలస్ల ఉంటుంద . 

మరోవెైప్ు చూడండ్ి, ఎక్ూడ ఈ శక్ుత లు బలహీనంగా ఉంటలయో, అక్ూడ 

శతుర వుల నుండ్ి రక్షణ, పరా ణరక్షణ మొదల ైన సదుపాయాలు దెైవం తనప ై 
వేసుక్ుంటలడు. వివిధ రకాల జంతువులక్ు వాటి ఆతమరక్షణ కోసం అనేక్ 

స్ాధనాలు క్లపంచబడ్ాా యి. కొనిిటిక  ప్దునెైన ప్ంజాలు, కొనిిటిక  ప్దునెైన 

ప్ళ్ళళ, కొనిిటిక  కొముమలు, కొనిిటిక  ఎగిరేశక త , కొనిిటిక  ఈతశక త , కొనిిటిక  
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వేగంగా ప్రిగ త్ేత శక త , కొనిిటిక  కాటువేస్ేశక త , కొనిిటిక  ప్ళ్ళలో విషం మొదల ైన 

స్ాధనాలు, ఆయుధాలు ఇచిచ దెైవం వాటి రక్షణా ఏరాపటుి  చేయడం జరిగింద .  

కాని ఈ పేద మానవుని దగార తనుి త్ాను రక్షంచుకోవటలనిక  ఏనుగు 

దంత్ాలు లేవు, త్ ండమూ లేదు, ప్దునెైన ప్ళ్ళళ లేవు, గోరుి గల ప్ంజాలూ 

లేవు, కొముమలూ లేవు. క్ుక్ూలాి , పాములాి , తే్ళ్ళళలా, క్ంద రలగలాి  విషమూ లేదు. 

మానవుడు అనిివిధాలా ఆయుధాలు లేని నిససహాయుడ్ిగా మిగిలాడు. కాని 

వీటనిిటి స్ాు నంలో అతనిక  గరహణశక త , క్ండబలం, బుధ్వు  జాఞ నాలు, నిరుయాధ కారం 

మొదల ైన మహాశక్ుత లు ఇవీబడ్ాా యి. ఈ శక్ుత లే అనిివిధాలా అతని బలహయ 
బలహీనతలను త్ లగిస్ాత యి. మానవుడు తన ఈ శక్ుత ల వలేి  ప దూప దూ  ప్ళ్ళళగల, 

త్ ండ్ాలు గల ఏనుగులను స్ ైతం తన అధవనంలోనిక  తీసుక్ుంటలడు. ప్దునెైన 

ప్ంజాలు, ప్ళ్ళళగల క్ూర రమృగాలను చీలచవేస్ాత డు. మహా భయంక్ర 

విషసరాపలను ప్టుు క్ుంటలడు. గాలలోని ప్క్షులను మచిచక్ చేసుక్ుంటలడు. 
నీటిలోని జీవులను బంధ స్ాత డు. ఇంకా తన ఆతమరక్షణ కోసం ఆయుధాలు, 

మందుగుండు ఇంకా ఇతర ప్రిక్రాలను తయారు చేసుక్ుంటలడు. 

మితుా లలరా! మీరు ఏ మత్ానిక  చెంద న వార రనా, మీ ఈ బలధయతలక్ు మీ 

గరహణ, నిరుయ, బుధ్వు  మొదల ైన శక్ుత లే అసలు కారణం అని అంగలక్రించక్ 

తప్పదు. ఇస్ాి మ్ లో ఈ బలధయతలక్ు శరమ అని అంటలరు. ఈ శరమ మీ 

అంతరాాహయ శక్ుత లక్ు తగినటుు  విధ ంచడం జరుగుతుంద . ఇస్ాి మ్ దెైవనియ 

మావళిని ఇలా వివరిసుత ంద . 

ا   ها ُ ناۡفًسا إَِّله وُۡسعا ُِّف ٱَّلله ل   (682-ابلقرة)   َلا يُكا

అలలా హ్ ఏ ప్ాాణిని ద్రని శకిత కి మించిన శరమకు గురిచేయడ్య.            

(అల్ బఖరహ్-286) 
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ఈ శరమ, బలధయత, విధ ని వృక్షజాతి, జంతుజాతి అంత్ేకాదు ప దూప దూ  
ప్రీత్ాలు, ఆకాశ్ాలు నిరీరితంచడ్ానిక  ముందుక్ు రాలేదు. ఖుర్ఆన్ లో మరోచోట 

అమానతుగా పేరకూనటం జరిగింద . ఈ అమానతు బలధయతను సృష్లు లో ఉని 

జీవనిరలీవాలు, వృక్షజాతి, జంతుజాతి అంత్ేకాదు ప దూప దూ  ప్రీత్ాలు, ఆకాశ్ాలు 

నిరీరితంచడ్ానిక  ముందుక్ు రాలేదు.  

 ِّ  نا ض  را ا عا نه ا
ا
  وا  موتِّ  اّسه َعا  ةا انا ما ا ال

ا
 فا  الِّ با الِّ وا  ضِّ ر  ال

ا
ا با أ   ي 

ا
 اها ن  مِّ  نا ق  فا ش  اا  ا وا ها نا ل  مِّ يا   ن  أ

ا  وا   (26-الحزاب) . وَلً هُ ا جا ومً لُ ظا  نا كا  هُ نه إِّ  انُ سا ن  ا الِّ ها لا حا

మేము ఈ అమలనతును ఆకాశ్ాల ముందూ, భూమి ముందూ, ప్రీత్రల 

ముందూ పెటాో ము.  అవి ద్రనిని మోయటానికి స్లధ్ుప్డ్లేదు. కాని మలనవ్ుడ్య 

ద్రనిి తనపెై వేసుకునరిడ్య. నిససంద్ేహంగా అతడ్య అత్రిచరరి, 
జాా నహీనుడ్ూను.(అహాాబ్-72) 

అత్ాయచారి, అవివేక , పలచిచవాడు ఇవనీి పేరమక్ు మారుపేరుి . అత్ాయచారి 
అంటే తన హదుూ లను అతి క్రమించేవాడు. ఈ గుణం మానవుని ఆచరణాశక త  
నిలక్డగా ఉండక్పో వటలనిి సూచిసుత ంద . అజాఞ ని, అవివేక  అనేవి అతడ్ి 
బుధ్వు జాఞ నాల హదుూ లను అతిక్రమించటలనిి సూచిసుత నాియి. అత్ాయచారిక  
వయతిరేక్ం నాయయశీలుడు, అజాఞ నిక  వయతిరేక్ం జాఞ ని. అయితే్ మానవుడు జాఞ నానిి, 

నాయయగుణానిి సులువుగా ప ందలేడు. వీటిని ప ందాలంటే తన ఆచరణాశక తనీ, 

మిధేయమారాా నీి, బుధ్వు జాఞ నాలను ఉప్యోగించటం తప్పనిసరి. ఖుర్ఆన్ 

ప్రిభలషలో నాయయానిక  మారుపేరు సత్ాూరయం, జాఞ నానిక  మారుపేరు విశ్ాీసం. 

ِّ العا  وا  ِّ ص  ُُ فِّ لا  انا سا الن   نه ا ر   ِّ س   إ
ِّ َله ا وا اّصه لُ مِّ عا وا وا نُ ما آ نا ي  اّله ِّ  ,اتِّ الِّ ِّالاق  و ا ب تاوااصا وا

 ِّ ب  ِّاّصه و ا ب تاوااصا  (301-العص) .وا
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కాలంసాక్షిగా ! నిససంద్ేహంగా మలనవ్ుడ్య పెదద  నష్ాో నికి గురయ్యఉనరిడ్య. 
అయ్యత్ే విశీస్లంచి సత్రకరాిలు చేసూత  ఉండేవారూ, ఇంకా ఒకరికొకరధ ప్రసపరం 

సత్రినిి గురించి, సహనరనిి గురించి బో ధించుకునేవారధ తప్ప. (అల్అస్ా-
103) 

ఈ నషుమంత్ా ఆచరణలో గల అతిక్రమించటం, జాఞ నహీనత వలినే. దవనిక  
సర రన చిక తస విశ్ాీసం. అంటే సతయజాఞ నం మరియు నాయయం అంటే సత్ాూరాయలు. 

ఈ వాసత వానిక  స్ాక్షయంగా అంటే మానవునిక  విశ్ాీసం, సత్ాూరాయల భలగయం 

క్లగనంత వరక్ు మానవుడు తీవరనష్టాు నిక  గురయి ఉంటలడని, ఇక్ూడ కాలానిి 

పేరకూనడం జరిగింద . కాలం అంటే గాధలు, చరితరలు, సంఘటనలు, చిహాిలు. 

ఇవనీి కాలం పరా రంభమయిన దగారినుండ్ి ఇప్పటి వరక్ు ఉదావిసుత నాియి. 

కారాి యిల్ అభిపరా యం ప్రకారం చరితర అంటే కేవలం గకప్పవారి జీవితగాధల 

ప్రంప్ర మాతరమే. అయిత్ే ప్రప్ంచంలో ఉదావించిన జాతులు, వరాా లు, వయక్ుత లూ 

విశ్ాీసం, సత్ాూరాయలను అవలంభించనంత వరక్ు తీవరనష్టాు నికే గురి అయి 

ఉండ్ేవారని చారితరక్ స్ాక్షయయలు ఉనాియి.  

ప్రప్ంచంలో దెైవగరంధాలు, ధారిమక్ గరంధాలు, నీతిక్ధలు, స్ామెతలు 

మొదల ైనవి ఉనాియి. అత్ాయచారం, అజాఞ నం, అవిశ్ాీసం, నాయయం, సత్ాూరాయల 

రంగులత్ో నిండ్ి ఉనాియి. ఒక్వెైప్ు అత్ాయచారం, అజాఞ నం, చెడు, అంధకారం, 

మరోవెైప్ు నాయయం, సత్ాూరయం, మంచి, వెలుగుత్ో క్ూడి్న స్ామెతలు, నీతి క్ధలు, 

గాధలు, చరితరలు ఉనాియి. మానవ బలధయతలను స్వీక్రించిన వారిని 

ప్రశంస్లంచడం జరిగింద . నిరాక్రించిన వారిని గురించి చెడుగా ప్రస్ాత వించటం 

జరిగింద . యూనానీ అలడ్, రూమీపేరిల్ లాటూస్, ఈరానీ ష్టాహాిమ, హిందవ 
మహాభలరత్, రామాయణం, గలత మొదల ైనవనీి ఏమిటి? ప్రతి జాతిలోని వారి 

మహాప్ురుషుల జీవిత్ాలోి ని జరిగిన మంచీ, చెడుల పో రాటలలు, సంగార మాలు, 

యుధ్ాు లు, సత్ాయసత్ాయలు, పాప్ప్ుణాయల గుణపాఠం నేరేప గాధలు. వీటివలి 
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ప్రతిజాతి చెడు, దురామరాం, అవిశ్ాీసం, ధ కాూరాల చెడు ఫలత్ాల నుండ్ి 
తపలపంచుకొని నాయయం, ధరమం, విశ్ాీసం మొదల ైన ఉప్మానాల నుండ్ి లాభం 

ప ందాలని. 

త్ౌరాతు, ఇంజీలు, జబూర్ మరియు ఖుర్ఆన్ లోని అనేక్ అంశ్ాలు 

క్ూడ్ా ఇలాంటివే. అత్ాయచారుల, అలిరిమూక్ల, అవిశ్ాీసుల జాతులు మరియు 

వారి వయక్ుత ల ప్తనం, వినాశనం, అదేవిధంగా నాయయశీలురు, ప్ుణాయతుమలు, 

విశ్ాీసులు గల జాతులోి ని వయక్ుత ల అదృషుం, స్ాఫలయం, విజయం మొదల ైన వాటి 
ఉప్మానాలు ఉనాియి. వాటిని విని అత్ాయచారులు నాయయశీలురు కావాలని, 

హింస్లంచేవారు ప్ుణాయతుమలు కావాలని, అవిశ్ాీసులు విశ్ాీసులు కావాలని. 

అందువలేి  అంతిమ ప్రవక్త (స)క్ు ముందు ప్రతియుగంలో ప్రతిదేశంలో అలాి హ్(త) 

సందేశహరులను ప్ంపాడు. వారు తమ జాతుల ముందు తమ జీవిత్ానిి 

ఆదరశంగా చూపాలని. వారిజాతి అంత్ా లేదా వారిలోని ప్ుణాయతుమలందరూ 

స్ాఫలయం ప ందాలని. చివరిగా అంతిమ ప్రవక్త (స)ను ప్ంప్డం జరిగింద . ప్రప్ంచ 

ప్రజలందరి కొరక్ు తన ఆదరశ జీవిత్ానిి విడ్ిచి వెళ్ళళలని. ప్రవక్త (స) నోటిదాీరా 
శ్ాశీతంగా ఖుర్ఆన్ ఈ విధంగా ప్రక్టించింద . 

ِّ  د  قا فا 
  هِّ لِّ ب  قا  ن  ا مِّ رً مُ عُ  م  كُ ي  فِّ  ُت ث  بلا

ا
َا لا فا أ (32-يونس) ونا لُ قِّ ع     

నేను ఇంతకు ముందు నుండీ మీ మధేి నర జీవిత్రనిి గడిప్ాను.                                               

ఈ మలతాం మీరధ గమనించరా? (యూనుస్-16) 

ఈ వాక్యంలో దెైవవాణి తన ప్రవక్త  యొక్ూ జీవిత చరితరను దెైవదౌత్ాయనిక  
స్ాక్షయంగా పేరకూంద . ఏదేమెైనా చరితర ప్ుటలోి  వేలమంద  మహాప్ురుషులు 

ఉనాిరు. తమ తరువాత తరాల కోసం తమ జీవిత్ానిి ఆదరశంగా వదల వెళ్ళళరు. 

ఒక్వెైప్ు రాజుల, చక్రవరుత ల వెైభవాలత్ో క్ూడ్ిన సభలునాియి. మరోవెైప్ు 
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స్ ైనాయధ ప్తుల యుధ్ుస్ ైనాయలు ఉనాియి. ఒక్వెైప్ు విజయోత్ాసహంత్ో క్ూడ్ిన 

స్ ైనిక్ బలగాలు ఉనాియి. ఒక్వెైప్ు క్వుల క్విత్ాీలత్ో నిండ్ిన సభలు 

ఉనాియి. మరోవెైప్ు ధనిక్ుల సుతిమెతత ని ద ండులు, నిగనిగలాడుతుని 

ఇనప పటటు లు ఉనాియి. వీరిలో ప్రతి ఒక్ూరి జీవితం తమ వెైప్ు ఆక్రిిసుత ంద . 
వీరందరి జీవిత్ాలోి నూ ఆక్రిణ ఉంద . అదేవిధంగా ప్రప్ంచంలో పాలంచిన 

పాలతులోి  ఒక్ ప్రత్ేయక్రంగు క్నబడుతుంద . అదేవిధంగా నమూూ ద్, ఫ్లర్ఔన్, 

అబూజహి్, అబూలహబ్ ల జీవిత్ాలు ఉనాియి. ఖారూన్ ద  మరో విధమెైన 

జీవితం.  

ఏదేమెైనా ప్రప్ంచంలో వేలాద  రకాల జీవిత్ాల ఉప్మానాలు ఉనాియి. 

ఇవనీి మానవ జీవిత్ానిక  సంబంధ ంచినవే. అయిత్ే ఎవరి జీవితం 

మానవులందరికీ ఆదరశమెైనదో , లాభదాయక్మెైనదో , అనుసరించదగాదో  మీరు 

చూప టుగలరా? వీరిలో గకప్ప అజేయులు, స్ ైనాయధ ప్తులు ఉనాిరు. వీరు తమ 

క్రవాలాలత్ో ప్రప్ంచానిి గడగడలాడ్ించారు. కాని మానవ క్ళ్ళయణానిక , 
శ్రరయసుసక్ు వారు ఏదెైనా ఆదరశం వదలవెళ్ళళరా? వారి ఖడ్ాా లు యుధ్ు  
మెైదానానిి దాటి మానవతీం చిక్ుూక్ుని మూఢ నమమకాలను, మూఢ 
విశ్ాీస్ాలను ప్టలప్ంచలు చేస్ాయా? మానవ ప్రసపర సంబంధాలను 

సంసూరించాయా? మానవ సమాజానిి సరిద దాూ యా? మానస్లక్ విచారాలక్ు, 

దు:ఖాలక్ు ఏదెైనా చిక తస చూప టలు యా? మానవ హృదయాలక్ు అంటుక్ుని 

అప్రిశుభరతను, తుర ప్ుపను త్ లగించాయా?  మన నెైతిక్ విలువలక్ు, క రయలక్ు 

ఏదెైనా గకప్ప స్ాు నానిి క్లపంచాయా? 

ప్రప్ంచంలో గకప్పగకప్ప క్వులు క్ూడ్ా జనిమంచారు. కాని ఊహా 

ప్రప్ంచానిక  చెంద న ఈ శూరులు వాసత వ ప్రప్ంచంలో ప్నిక రాని వారుగా 
ప్రిగణించబడ్ాా రు. అందువలేి  అఫ్ాి తూన్ పాలనావయవసులో వీరిక  ఎటువంటి 
స్ాు నమూ దక్ూలేదు. హౌమర్ నుండ్ి ఈనాటి వరక్ు కొద ూ క్షణాల ఉత్ాసహం, 
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సందడి్ని సృష్లుంచడం, ఊహాలోక్ంలోని తియయటి బలధను ప్రిచయం చేయటం తప్ప 

మానవులక్ు జీవిత క్ష్టాు లను, బలధలను దూరంచేస్ే ఎటువంటి సలహాను 

ఇవీలేక్పో యారు. ఎందుక్ంటే వీరి తియయటి ప్లుక్ుల వెనుక్ ఆదరశమెైన 

ఎటువంటి ఆచరణా లేక్పో వడమే. అందువలి ఖుర్ఆన్ ఇలా వివరించింద . 

ا اا , نا اؤُ الغا  مُ هُ عُ بِّ ته يا  آءُ را عا اّش   وا    را تا  م  ّ
ا
ِّ فِّ  م  هُ نه أ

 ُُ ُ قُ يا  م  هُ نه اا  وا  ونا يمُ هِّ يُ  ادر وا     ا َلا ما  ونا وّ
ا وا اّصه لُ مِّ عا  وا وا نُ آما  ينا  اّلِّ إَله  , ونا لُ عا ف  يا   (662-662-اّشعراء. ) اتِّ الِّ

ఇక కవ్ులు, వారి వెనుక మలరగ భాషుో లే నడ్యసాత రధ. వారధ పా్తిలోయలో ద్రరి 
తప్పటాన్ని, త్రము ఆచరించని ద్రనిని చెప్పటాన్ని న్నవ్ు చూడ్టం లేద్ర? 

అయ్యత్ే విశీస్లంచి సత్రకరాిలు చేస్ేవారధ తప్ప.(224-227) 

ఖుర్ఆన్ వీరి ప్రభలవంలేని తీపల ప్లుక్ుల వాసత వానిి వివరిసూత  వీరు 

ఊహాలోకాలోి  తచాచడుతూ ఉంటలరని,  వీరిలో విశ్ాీసం, సత్ాూరాయలు నామ 

మాత్రా నిక రనా ఉండవని పేరకూంద . వారు ఏమాతరం విశ్ాీసం, సత్ాూరాయలను 

అవలంభించినా వారి మాటలోి  తప్పక్ుండ్ా కొంత్ెైనా ప్రభలవం ఉంటుంద . అందువలేి  
వీరు, రుజుమారా సందేశం, సంసూరణ వంటి మహాకారాయలను నెరవేరచలేరు. 

సీయంగా కాలచరితర దవనిక  స్ాక్షయంగా ఉంద . 

తతీవేతత లు, విదాయవేతత లు తమ బుధ్వు , వివేకాలను ఉప్యోగించి 

విశీరూప్ురేఖలేి మారిచవేస్ారు. వీరు ఈ వింత విశీంలోని ఆశచరయక్రమెైన తమ 

అభిపరా యాలను ముందుంచారు. కాని వీరుక్ూడ్ా రుజుమారాా నిక  సంబంధ ంచిన 

ఎటువంటి చితరప్టలనీి చూప్లేక్పో యారు. ఇంకా మానవ విధులక్ు 

సంబంధ ంచిన ఎటువంటి చితరప్టలనీి చూప్లేక్పో యారు. మానవ విధులోి  క్ూడ్ా 
ఎటువంటి సహాయ సహకారాలను అంద ంచలేక్పో యారు. ఎందుక్ంటే, వీరి 
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అభిపరా యాల, ఆలోచనల, సూత్రా ల వెనుక్ ఎటువంటి సదాచరణల ఉప్మానాలూ, 

ఆదరాశలూ ఉండ్ేవికావు. 

అరసూత  అనే ఆయన నెైతిక్ విలువలను పరా రంభించాడు. ప్రతి 

యూనివరిసటీలో వాటిని గురంిచి గకప్పగకప్ప ప్రసంగాలు జరిగేవి. వాటి వివరణప ై 
ప్రసంగించటం జరిగేద . అయితే్, వాటిని చద వి లేదా విని మానవులోి ని ఎంతమంద  
మంచి మారాా నిి అవలంభించారు?. ఈనాడు ప్రప్ంచంలో ప్రతి యూని వరిసటీలో 
నెైతిక్తక్ు సంబంధ ంచిన ప దూప దూ  ప ర ఫ్ సరుి  ఉనాిరు. కాని వారి నెైతిక్విలువల 

జాఞ నం, ప్రమారుం, రహసయం విదాయలయాల నాలుగు గోడలమధయ నుండి్ బయటక్ు 

రానేలేదు. బయటక్ు రాగలదా? ఎందుక్ంటే వాళ్ళళ బయటక్ు వచిచనా, వాళ్ళ 

ప్రవరతన స్ామానుయలక్ంటే ఏమాతరం వేరుగా ఉండ్ేద కాదు. మానవుడు 
చెవులదాీరా కాదు క్ళ్ళదాీరా రూప ందుత్ాడు. 

ప్రప్ంచంలో ప దూప దూ  చక్రవరుత లు, రాజులు క్ూడ్ా వచాచరు. వీరు ఎప్ుపడూ 

నాలుగు విషయాలప ైనే పరా ధానయత ఇచేచవారు. 1) ప్రజల పరా ణాలను, ధనానిి 

దోచుకోవడం. 2) ఒక్ దేశ్ానిి నాశనంచేస్ల మరో దేశ్ానిి స్ాు పలంచడం. 3) ఒక్ 

జాతిక  నషుం క్లగించి, మరో జాతిక  సహాయం చేయడం. వీరి ఈ వయవహారానిి 

మహారాణి సబల వృత్ాత ంతంలో ఖుర్ఆన్ ఇలా పేరకూంద . 

ِّ  وكا لُ مُ اّ نه إِّ  ا  ةا زه عِّ وا اا لُ عا جا  ا وا واها دُ سا ف  اا  ةً يا ر  وا قا لُ ُا ا دا ذا ا  (12-انلمل.) ةً له ذِّ ا اا ها لِّ ه  ا

నిససంద్ేహంగా చకరవ్రధత లు ఏ ద్ేశంలోనైెనర పా్వేశిస్ేత , ద్రనిి నరశనం చేస్ల 
వేసాత రధ. ఇంకా అకకడి పా్జలను అవ్మలనంప్ాలు చేసాత రధ.(అనిమా్-34) 

4) వారి ఖడ్ాా లు జనవాస్ాల నుండ్ి, ప్రజలనుండ్ి నేరగాళ్ళను దూరం చేస్ాయి. 

కాని ఏకాంతంలో, అంత రంగంలో దాగిఉని నేరగాళ్ళను వారించలేక్ పో యాయి. 

వారు బజారులోి , రహదారులోి  శ్ాంతిభదరతలు స్ాు పలంచారు. కాని హృదయాలోి  

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net


18 

 

ప్రశ్ాంతతను స్ాు పలంచలేక్పో యారు. దేశ వయవసును సంసూరించారు. కాని ఆతమల 

నివాసపరా ంత్ానిి సరిద దూలేక్పో యారు. నిజం చెపాపలంటే, అనిి రకాల మానస్లక్ 

చెడు వినాశనం వీరి సభల నుండ్ే బయలుదేరి అనిి వెైప్ులా వాయపలంచింద . 
స్లక్ందర్, స్వజర్ వంటి గకప్పగకప్ప చక్రవరుత లు మనకోసం ఏదెైనా ఆదరశం వదల 

వెళ్ళళరా?  

గకప్పగకప్ప రాజాయంగవేతత లు అప్పటి నుండ్ి ఇప్పటి వరక్ు జనిమసూత  

ఉనాిరు.  కాని వారి చటలు లక్ు శ్ాశీత స్ాథ నం లభించలేదు. వారి అనుచరులక్ు 

ఆతమశుధ్ ు  రహసయం లభించలేదు. తరువాతి తరాల వారు తప్ుపడు తీరామనాలుగా 
ప్రిగణిసూత , వాటిని రదుూ  చేస్ారు. తమ ఇష్టాు లక్ు అనుగుణంగా మరో చటలు నిి 

తయారుచేసుక్ునాిరు, మానవ సంసూరణ కోసం మాతరం కాదు. ఈనాడు క్ూడ్ా 
అదే ప్రిస్లు తి చలామణిలో ఉంద . ఈ ప్రజాస్ాీమయ దేశ్ాలోి  క్ూడ్ా ప్రిస్లు తి ఇలాగే 
ఉంద . చటుసభలు, శ్ాసన సభలు ఏరాపటు చేయబడుతునాియి. కాని ఈ సభలు 

నిని చేస్లన చటలు నిి ఈనాడు రదుూ  చేసుత నాియి. ఇదంత్ా ప్రజలకోసం కాదు, 

ప్రభుత్ాీల కోసం జరుగుతుంద . 

పలాయమితుా లలరా! మానవులోి ని ఉనిత వరాా లక్ు చంెద నవారు, మానవ 

సమాజానిక  ఏదో  లాభం చేక్ూరుచత్ారని ఆశలు ఉని ప్రతి ఒక్ూరినీ మనం 

చూస్ాము. బలగా ఆలోచించండ్ి ! ఇప్ుపడు ప్రప్ంచంలో మారాదరశక్ వెలుగు, 

మంచి క రణాలు ఎక్ూడునాి, ఏకాగరత హృదయాలోి  నిరమలతీం ఎక్ూడునాి అద  
కేవలం ప్రవక్తల, సందేశహరుల బో ధనల, హితబో ధల ఫలతమే. కొండ 

గుహలోి నెైనా, అడవులోి నెైనా, నగరాలోి నెైనా, ఎక్ూడ్ెైనా దయ, నాయయం, పేదల 

సహాయం, అనాధల సంరక్షణ, సత్ాూరాయల గురించి త్ెలస్ల ఉంటే, అద  ప్రవక్తల 

సంఘంలోని ఎవరో ఒక్రి సందేశం, పలలుప్ుల యొక్ూ శ్ాశీత ప్రభలవమే. ఖుర్ఆన్ 

బో ధనల ప్రకారం  

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net


19 

 

 ِّ ِّ  ةر مه اُ  ن  مِّ  نه ا لا  َله ا  (24 -فاطر) ير  ذِّ ا نا ها ي  فِّ  ُا

పా్తి జాతిలోనూ హ చచరించేవాడ్య వ్చరచడ్య. (ఫాతిర్-24) 

ادر  ِّ قاو مر ها
 (7-ّرعد)وا لُِّك 

పా్తి జాతికి ఒక మలరగదరశకుడ్య ఉనరిడ్య. (అరరఅద్-7) 

ఈనాడు ప్రతి జాతిలోనూ, ప్రతి దేశంలోనూ వీరి శుభలల వెలుగు మాతరమే 

క్నబడుతుంద . అనిి వెైప్ులా వారి హిత్ోప్దేశ్ాలే వినబడు తునాియి. ఆఫ్లరకాక్ు 

చెంద న క్ూర రుడ్ెైనా, యూరప్ క్ు చెంద న గకప్ప వయక త  అయినా, అందరి 
హృదయాలలో ప్రశ్ాంతత వీరి బో ధనల వలేి  స్ాధయం అవుతుంద . జరుగుతునిదవ 
అదే. ప ైన పేరకూనబడ్ిన ఉనిత ప్రముఖులోి  అందరిక్ంటే ఉనిత వరాం ప్రవక్తలదే. 

వీరు చక్రవరుత లాి  శరలరాలప ై కాదు, హృదయాలప ై ప్రిపాలన చేస్ాత రు. వారి రాజయం 

భూలోక్ రాజయం కాదు, మానవ హృదయాలే వారి రాజయం. స్ ైనాయధ ప్తులాి  

క్రవాలాలు ప్టుు క్ుని ఉండరు. వీరు చెడులను, పాపాలను వెంటనే త్ లగిస్ాత రు. 

వీరు ఊహాలోకాలోి  త్ేలాడ్ే క్వులు కాదు. కానీ వారి నోటి తియయటి ప్లుక్ుల 

రుచివలి, ఇప్పటి వరక్ు మానవుల చెవులు ఆనందం ప ందుతునాియి. 

వాసత వంగా వారు చటుసభుయలు, శ్ాసన సభుయలుగా వయవహరంిచలేదు. కాని వారు 

మరణించి వందల ఏళ్ళళ గడచినా, వారి బో ధనలు చటలు లాి , శ్ాసనాలాి  ప్ని 

చేసుత నాియి. ఇవి ప్రజలప ైనే కాదు, పాలక్ులప ై, నాయయస్ాు నాలప ై క్ూడ్ా తమ 

ప్టుు  బిగించి ఉంచాయి. ఎటువంటి త్ేడ్ా లేక్ుండ్ా అందరిప ైనా 
కొనస్ాగుతునాియి. ఇక్ూడ ధరామనిి గురించి, నమమకాల గురించి ప్రశ్రి లేదు. 

ఇక్ూడ ప్రశింత్ా ఆచరణా చరితరద . ఈ సంఘటన జరిగిందా లేదా? అనేదే. 
పాటలీప్ుతరరాజు, అశ్రక్ుని ఆదేశ్ాలు కేవలం రాతి ప్లక్లప ై చెక్ూబడ్ి ఉనాియి. 
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కాని బుధ్ుు ని ఉప్దేశ్ాలు హృదయ ప్లకాలప ై చెక్ూబడ్ి ఉనాియి. ఉజీయిని, 

హస్లత నాప్ూర్, క్నోిజ్ మొదల ైన పరా ంత్ాల రాజుల ఆదేశ్ాలు చెరిగి పో యాయి. కాని 

ధరమశ్ాస్ాత ా లు ఇప్పటి వరక్ు చెలామణిలో ఉనాియి. బలబుల్ లో అందరి క్ంటే 

ముందు చటలు లు తయారు చేస్లన రాజు హమురాబీ చటలు లు అనేక్ సంవతసరాల 

క రతమే మటిులో క్లస్ల పో యాయి. కాని ఇబలర హీమ్ (అ) బో ధనలు ఇప్పటి వరక్ు 

సజీవంగా ఉనాియి. ఫ్లర్ఔన్ యొక్ూ ‘అనా రబుాక్ుముల్ ఆలా’ అనే నినాదం ఆ 

ఒక్ూ ద నమే వినిపలంచింద . కాని మూస్ా(అ) గకప్పతనానిి ప్రప్ంచం ఈనాడు 
క్ూడ్ా కొని యాడుతుంద . స్ో లన్ తయారు చేస్లన చటలు లు ఎనిిరోజులు 

నడ్ిచాయి? కాని త్ౌరాతులోని ద వాయదేశం ఈనాడు క్ూడ్ా  నాయయ తూనిక్లో 
ఉంద . ఈస్ా(అ)ను నాయయస్ాు నంలో దోష్లగా నిలబెటిున రోమన్ చటలు లు, శత్ాబలూ ల 

క రతమే అదృశయ మయాయయి. కాని ఈస్ా(అ) బో ధనలు మాతరం ఈనాడు క్ూడ్ా 
పాపాతుమలను ప్ుణాయతుమలుగా, నేరసుత లను ప్రిశుధ్ుు లుగా మలచటంలో 
నిమగిమయి ఉనాియి. మకాూక్ు చెంద న అబూ జహల్, ఈరాన్ క్ు చెంద న 

క స్రా , రోమ్ క్ు చెంద న ఖ ైసర్ ల ప్రభుత్ాీలు ప్తనమయాయయి. కాని మదవనా 
ఆధాయతిమక్ చక్రవరిత  గతించిన తరువాత క్ూడ్ా ఆయన ఆదేశ్ాలు నిరాటంక్ంగా 
కొనస్ాగు తునాియి. 

ప్ాఠకులలరా! నా వెనుక్టి ప్రసంగానిి విని మీరు సంతృపలత  చెంద నటియిత్ే, ఇద  
కేవలం నమమకాల వలి కాదు, స్ాక్షయయధారాలవలి, ఆచరణా చరితర వలి మీ 

మనసులో నమమక్ం చోటు చేసుక్ుంద . మానవతీం వాసత వ లాభం గురించి, 

సదాచరణల గురించి, నెైతిక్తల అభివృధ్ ు  గురించి, హృదయాల ప్రిశుధ్ుతల 

గురించి, మానవశక్ుత లోి  మిధేయమారాా నిి విధ ంచడం గురించి, సఫలయతిం 

ఎవర రనా చేస్ల ఉంటే, అద  కేవలం ప్రవక్తల వరామే. వీరు దెైవసందేశరులుగా 
వచాచరు. ప్రప్ంచానిక  దెైవబో ధనలి, రుజుమారాా నిి చూపారు. అంత్ేకాదు తమ 

తరాీత ప్రజలు జీవితం గడప్డ్ానిక  ఒక్ రుజుమారాం వదల వెళ్ళళరు. వీరి 
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బో ధనల, ఆచరణల దాీరా చక్రవరుత లు, రాజులు, ప్రజలు, ధనవంతులు, 

పేదవారు, జాఞ నులు, అజాఞ నులు అందరూ సమానంగా లాభం ప ందుతునాిరు.   

ُ نا ب  ها وا وا  ِّ  ا لا ِّ ذُ  ن  مِّ  وا  ُل ب  قا  ن  ا مِّ نا ي  دا ا ها وحً نُ  ا وا نا ي  دا  ها ُكه  وبا قُ ع  يا  وا  حقا س  ا  دا اوُ دا  هِّ تِّ يه ر 
ِّ ذا كا  وا  ونا هرُ  وىس وا مُ  وا  فا وسُ يُ  وا  وبا ي  اا  وا  نا مي  لا سُ وا  ِّ سِّ ح  ى اّمُ زِّ نا   كا اّ ا يه رِّ كا زا وا  .يا ن
ِّ يىس وا عِّ   وا ح  يا وا  ا ا ل  اسا ل  ِّ وا  .يا حِّ لِّ اّصه  نا مِّ  ُُ ُ يُ  وا  عا سا اليا  وا  يلا اعِّ ما س  ا ُ  وا  سا ون  ُكا ا وا وطً ّ
ا ا َعا نا ل  ضه فا  ِّ آبا  ن  مِّ  وا  .يا مِّ  العاّ ِّ ذُ  وا  م  هِّ ائ ِّ  وا  م  هِّ تِّ ي  ر  ِّ وا ُ  ا ِّ  م  ينهُ دا ها  وا  م  نهُ ي  با تا اج  وا  م  هِّ ان ىل ا

ا  ِّ  .يمر قِّ تا س  مُ  اطر صِّ ِّ دِّ ه  يا  ى اَّللِّ دا هُ  كا ذّ ا  ن  ما  هِّ ى ب ِّ ادِّ با عِّ  ن  مِّ  اءُ شا ي  وا  ه
ا ا اا  و  ّ ا كُ ش   طا بِّ وا لا

ِّ ولاُ  .ونا لُ ما ع  وا يا نُ ا كا ما  م  هُ ن  عا  ِّ  كا ئ
ِّ فا   ةا وه بُ انل   وا  ما ك  الُ  وا  ابا تا اّكِّ  مُ نهُ ي  تا آ ينا اّله  ن  ا

ِّ  ر  فُ ك  يا  ِّ نا ّكه  وا  د  قا فا  ءِّ َلا ؤُ اهها ب ِّ سُ ي  لا  اومً ا قا ها ا ب ِّ ها وا ب ِّ  كا ولئِّ اُ  .ينا رِّ كفِّ ا ب  ى اَّللُ دا ها  ينا اّله
ِّ  م  د هُ هُ بِّ فا  ِّ رً ج  اا  يهِّ لا عا  م  كُ ئلس    اا َلا  ل  قُ   ه  دِّ تا ق  ا ِّ  وا هُ  ن  ا ا ِّ ك   ذِّ َله ا ا ل  رى ّ -النعام) .يا مِّ عاّ

82-00)  
మేము ఇబాా హీముకు, అతని జాతికి వ్ితిరేకంగా పా్సాద్ంిచిన సూచన ఇది్. మేము 
కటరిన వారికి ఉనిత సాు నరలను పా్సాద్ిసాత ము. వాసత వ్ంగా న్న పా్భువ్ు 
వివేకవ్ంతుడ్య, అన్ని త్ెలిస్లనవాడ్ూను. మేము అతనికి ఇసాా ఖ్, యలఖూబ్ లను 
పా్సాద్ించరము. పా్తి ఒకకరికి మేము సనరమరగం చూపలంచరము. అంతకు ముందు 
నూహ్ ను ఇంకా అతని సంతతిలోని వార ైన ద్రవ్ూదు, సుల ైమలన్, అయూిబ్, 

యూసుఫ్, మూసా, హారూన్ లకు కూడర సనరమరగం చూపలంచరము. ఈ విధంగా 
మేము సజానులకు పా్తిఫలం పా్సాద్ిసాత ము. జకరియలి, యహాి, ఈసా, ఇలలిస్ 

లకు కూడర, వీరిలో పా్తి ఒకకరూ సజానులే. ఇసామయ్యీల్, అల్ యసఅ, యూనుస్, 

లూత్ లకు. వీరిలో పా్తి ఒకకరికీ మేము పా్ప్ంచ పా్జలపెై ఘనతను 
పా్సాద్ించరము. ఇంకా వారి త్రత మత్రత తలనూ, వారి సంత్రనరన్ని, వారి 
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సో దరధలను మేము అనుగరహించరము. వారికి రధజు మలరగం వెైప్ునకు ద్రరి 
చూప్ాము. ఇద్ి అలలా హ్ మలరగదరశకతీం. ద్రని ద్రీరా తన ద్రసులలో త్రను కటరిన 

వారికి సనరమరగం పా్సాద్ిసాత డ్య. ఒకవేళ వారధ కూడర సాటి కలిపంచి ఉంటే, వారధ 
చేస్లనదంత్ర నరశనం అయ్యఉండేద్ి. మేము గరంధరనిి, వివేకానిి, ద్ెైవ్ద్ౌత్రినిి 

పా్సాద్ించినవారధ వీరే. ఒకవేళ వారధ ద్రనిని విశీస్లంచటానికి తిరసకరిస్ేత , మేము 
ఈ అనుగరహానిి వేరేవాళళకు అప్పగించరము. వారధ ద్రనిని తిరసకరంిచేవారధకారధ. 
వారే అలలా హ్ తరప్ు నుండి మలరగ  దరశకతీం ప్ ంద్ినవారధ. వారి మలరాగ నేి న్నవ్ు 
అనుసరించు. (అల్ అన్ఆమ్-84-90) 

ఈ శుభవచనాలోి  మానవ మారాదరశక్త్ాీనిక , రుజుమారాా నిక  ఒక్ ప్రత్యేక్ 

వరాం నుండ్ి వివిధ పేరిను పేరకూనడం జరిగింద . వీరిని అనుసరించి, అనుక్రించి 

మనం మన మానస్లక్ రుగమతలను, నెైతిక్ బలహీనతలను త్ లగంిచగలం. ఇదే ఆ 

ఉతత మ వరాం. అలాి హ్(త) వీరిని ప్రప్ంచ పరా ంత్ాలనిిటిలోనిక  ప్ంప్డం జరిగింద . 
ప్రప్ంచ భలషలనిిటిలోనూ సందేశ్ాల వెలుగును వాయపలంప్జేయటం జరిగింద . 
ఈనాడు మానవుని వదూ  ఉని స్ాఫలయం, నెైతిక్ భలగయం, సదాచరణలు 

మొదల ైనవనీి వీరి శుభలల వలేి  లభించాయి. మీకోసం ప్రతిచోట తమ 

అడుగజాడలను వదల వెళ్ళళరు. ఈనాడు ప్రప్ంచ ప్రజలు వీటిని అనుసరించి 

స్ాఫలాయనిి కోరుతునాిరు. 

నూహ్(అ) సందేశ ఉత్ాసహం, గడగడలాడ్ించిన ఇబలర హీమ్(అ) 

ఏక్దెైవతీం, ఇస్ాా ఖ్ తండ్ిర వారసతీం, ఇస్ామయిళల్(అ) దయాగుణం, మూస్ా (అ) 

క్ృష్లప్రయత్ాిలు, హారూన్(అ)  సతయసంధత, యాఖూబ్(అ)  స్వీక్రణ, సతయం 

కోసం దావూద్(అ) ఆందోళ్న, సుల ైమాన్(అ)  వివేక్ం, జక్రియాయ(అ)  ఆరాధన, 

యహాయ(అ) స్ శీలయం, ఈస్ా(అ) దాసయం, యూనుస్(అ) తన తప్ుపను 

ఒప్ుపకోవటం, లూత్(అ) వీరతీం, అయూయబ్(అ) సహనం, వీరే ఆ వాసత వ శిలప 
కారులు. వీరి వలేి  మన మానస్లక్, నెైతిక్విలువల ప్రప్ంచం క్లక్లలాడుతుంద . 
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ప్రప్ంచంలో ఈ సదుా ణాలు ఎక్ూడ క్నిపలంచినా, అంత్ా వీరి చలవే. ఈ మహా 
ప్ురుషుల ఉప్మానాల, ఆదరాశల ఫలతమే. 

మానవులక్ు మంచి సమాజం, మంచి సంసూృతి, ప్రిప్ూరు  సంత్ోషం, 

విశీంలో ఉనిత స్ాు నం ప్రస్ాద ంచటంలో మానవులోి ని వివిధ వరాా ల కారయక్రతల 

ప్రధాన పాతర ఉంద . ఖగోళ్ శ్ాసత రజుఞ లు నక్షత్రా ల మారాా లను క్నుగకనాిరు. 

శ్ాసత రవేతత లు వసుత వుల ప్రత్యేక్తలను గూరిచ త్ెలపారు. వెైదుయలు వాయధులక్ు 

మందులు క్నుగకనాిరు. నిప్ుణులు భవనాల నిరామణానిి క్నుగకనాిరు. 

పారిశ్రా మిక్ వేతత లు వృతుత లను క్నుగకనాిరు. వీరందరి క్ృష్ల ప్రయత్ాిలవలి ఈ 

ప్రప్ంచం ప్రిప్ూరుమయియంద . కానీ మన మానస్లక్ శ్ాంతి ప్రప్ంచానిి స్ాు పలంచిన 

ఈ మహప్ురుషులకే మనమందరం క్ృతజఞతలు త్ెలుప్ుకోవలస్ల ఉంద . 
ఎందుక్ంటే, వీరే మన అంతరాత చెడు గుణాలను సరిద దాూ రు. మన మానస్లక్ 

వాయధులక్ు ఔషధాలు క్నిప టలు రు. మన మనోభలవాల, ఊహల, నిరుయాల 

చిత్రా లను సరిద దాూ రు. మన హృదయాలను ఒక్ గాడ్ిలో ప టలు రు. దవని వలి 

ప్రప్ంచంలో సర రన సంసూృతి, సమాజం ప్రిప్ూరు  రూప్ం దాలచంద . నెైతిక్త, చరితర 
మానవునిక  ప్రధానమని త్ేలంద . మంచి, సత్ాూరాయలు ఆచరణా మెైదానంలో 
అందచందాలుగా నిలచాయి. దెైవానిక  దాసునిక  మధయ సంబంధం ప్టిషుం 

అయియంద . ఆద లో చేస్లన వాగాూ నం మనక్ు గురుత క్ు వచిచంద . ఒక్వేళ్ మనం 

మానవ సమాజంలోని ఈ రహస్ాయలు మంచి, అదృషుం మొదల ైన ప్రవక్తల 

బో ధనలను త్ెలుసుకోక్పో త్ే, ఈ ప్రప్ంచం ప్రిప్ూరు  స్లు తిక  చేరి ఉండ్ేదా? అందుకే 
ఈ మహాప్ురుషుల ైన ప్రవక్తల ఉప్కారం మనప ై ఎంత్ో ఉంద . మనలో ప్రతి 

ఒక్ూరూ ఏ జాతిక , ఏ వరాా నిక , ఏ దేశ్ానిక  చెంద న వార రనా సరే, వీరిప్టి 

క్ృతజుఞ లుగా మెలగాల. దవనేి ఇస్ాి మ్ లో సలాతువససలామ్ అంటలరు. దవనిి 

ఎలిప్ుపడూ వారి పేరిత్ో పాటు ప్లక్డం జరుగుతుంద . 
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జనులలరా! ఈ ప్వితర జనులు తమ తమ కాలాలోి  వచిచ వెళిళపో యారు. ఈ 

విశీంలో ఏదవ శ్ాశీతంగా ఉండదు. వారు ఎంత ప్వితుర ల ైనా, ప్రిశుధ్ుు ల ైనా, 
నిషూలంక్ుల ైనా వారిక  శ్ాశీత జీవితం లభించ లేదు. అందువలి వారి తరువాత 

మానవ మారాదరశక్త్ాీనిక  ప్నిక  వచేచద  వారి జీవిత్ాలోి  వరా యబడ్ిన వారి 
ఆదరాశలు, బో ధనలు, ఉప్దేశ్ాలు మొదల ైనవి. ఇవి తప్ప మరేమీ మనక్ు లాభం 

చేక్ూరచలేవు. మరో మారామూ లేదు. 

ప్రప్ంచ పరా చీన విదయలు, వృతుత లు, అభిపరా యాలు, ప్రిశ్రధనలు, 

సంఘటనలు, ప్రిస్లు తులు త్ెలుసుకోవడ్ానిక  ఇవి తప్ప మరో మారాం లేదు. వీటినే 

మనం జీవిత గాధలుగా, చరితరగా పలలుసుత నాిం. మన జీవిత్ాలోి  ఎనోి విధాలుగా 
ఎనోి సంఘటనలు జరగవచుచ, వాటిలో గుణపాఠం, దూరదృష్లి  కానరావచుచ. 

కాని మన నెైతిక్త, మానస్లక్ జీవిత ప్రిప్ూరుతక్ు ప్రిశుధ్ుతక్ూ కేవలం 

దెైవప్రవక్తల మరియు వారి అడుగు జాడలప ై నడ్ిచిన ప్రముఖుల జీవిత చరితరలే 
మనక్ు లాభలనిి చేక్ూరచగలవు. ఇప్పటి వరక్ు ప్రప్ంచానిక  వీరి వలేి  లాభం 

క్లగింద . ముందు క్ూడ్ా వీరివలేి  లాభం క్లుగుతుంద . అందువలి మనం మన 

ఆతమప్రిశీలనక్ు, ఆతమప్రిశుధ్ుతక్ు, ఆతమప్రిప్ూరుతక్ు ఈ మహాప్ురుషుల 

గాధలను, చరితరలను భదరప్రచడం మన ప్రధాన బలధయత.   

ఎంత గకప్ప తతీం అయినా, ఎంత మంచి విదయ అయినా, ఎంత మంచి 

మారాదరశక్ం అయినా, ఒక్రి జీవిత్ానిక  లభించడం గాని, అద  స్ాఫలయం ప ందడం 

గాని దాని వెనుక్ ఒక్ మహావయక త  ఉండనంత వరక్ు జరుగదు. ఆయన మనక్ు 

అనిివిధాలా శరధ్ు లో, పేరమలో, గకప్పతనంలో కంేదరబిందువెై ఉండ్ాల. ఫ్లబరవరి 1924 

లో మేము హిజాజ్, ఈజిప్ుు ల నుండ్ి తిరుగు ప్రయాణంలో క్ుర కోద యా అనే 
పేరుగల నౌక్లో ఉనాిం. అందులో ఉని వారిలో ప్రఖాయత క్వి డ్ాక్ుర్ టలగూర్ 

క్ూడ్ా ఉనాిరు. ఆయన క్ూడ్ా అమెరికా నుండ్ి తిరుగు ప్రయాణంలో ఉనాిరు. 

త్ోటి ప్రయాణీక్ులోి  ఒక్రు ఆయనుి “బాహమ సమలజం విఫలం కావ్డరనికి 
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కారణరలేమిటి? ద్రని సూత్రా లు, ఆశయలలు గొప్పగా ఉండేవే, ఇతర ధరామలు 
సతిమ ైనవ్ని, వాటి వ్ివ్సాు ప్కులు సతివ్ంతులని, ప్ుణరితుమలని ఈ మతం 

బో ధించేద్ి. ఇందులో బుధ్వు జాా నరలకు వ్ితిరేకమ ైనద్ి ఏద్వ ఉండేద్ి కాదు. ద్వనిి 

పా్సుత త ప్రిస్లు తులు, సంసకృతి, తతీం మొదల ైన వాటిని దృష్లో లో పెటటో కొని 

సాు పలంచటం జరిగింద్ి. మర ందుకు ఇద్ి సఫలం కాలేదు?”  అని ప్రశిించారు. 

దానిక  త్ాతిీక్ క్వి ఇలా సమాధానం ఇచాచరు, “మంచి విషయలనేి ముందుకు 
త్ెచరచరధ. ఇద్ి ఎందుకు సఫలం కాలేదంటే, ద్వని వెనుక వ్ికితతీ జీవితంగాన్న, 

ఆచరణరతమక చరితాగాన్న లేదు. మనకు కేందాంగా ఉండ్డరనికి, మనకు 
ఆదరశప్ాాయం కావ్డరనికి” అని సమాధానం ఇచాచరు. దవనివలి త్ెలస్లందేమిటంటే 

ఒక్ మతంగానీ, ధరమంగానీ తన ప్రవక్త  జీవిత చరితర ఆచరణాప్ధం లేక్ుండ్ా 
విజయం స్ాధ ంచలేదు. 

ఏదేమెైనా రుజుమారాం కొరక్ు, మారాదరశక్తీం కొరక్ు నిరమలమెైన, 

నిషూలంక్ుల ైన, నిరప్రాధుల ైన, అనిివిధాలా  ప్రిప్ూరుు ల ైన మహాప్ురుషుల 

అవసరం ఎంత్ెైనా ఉంద . ఇలాంటి వారు కేవలం ప్రవక్తలు మాతరమే.   
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