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2. విశీవాిప్త మ ైన  శ్ాశీత  ఆచరణరప్ధం  కేవ్లం  

పా్వ్కత  ముహమమద్  (స ) జీవితచరితాలోనే  ఉంద్ి  
సో దరధలలరా! ఈరోజు మన సభ యొక్ూ ర ండవ ద నం. ఇంతక్ు ముందు 

చెపలపనదంత్ా దృష్లు లో ప టుు కోవాల. గత ప్రసంగంలో మానవుడు ప్రసుత త, భవిషయత్ 

అంధకారానిి త్ లగంిచడ్ానిక  వరతమాన కాల వెలుగును ప ందడం చాలా అవసరం. 

మనక్ు ఈ ఉప్కారానిి చేస్లన వివిధ మానవ వరాా లక్ు చెంద న మహాప్ురుషులు 

క్ృతజఞతలక్ు అరుా లు. అయిత్ే అందరిక్నాి ఎక్ుూవ ఉప్కారం చేస్లనవారు 

ప్రవక్తలు, సందేశహరులు. వీరిలో ప్రతి ఒక్ూరూ తమ కాలాలోి  తమ జాతులోి  

ఆనాటి కాల ప్రిస్లు తులక్ు అనుగుణంగా ఉనిత సదుా ణాలు, ప్రిప్ూరు 
గుణసంప్దలు గల ఒక్ ఆదరశ జీవిత్ానిి, ఆదరశ ప్ధానీి వారి ముందు 

ఉంచారు. ఒక్రు సహనానిి, మరకక్రు దాతృత్ాీనిి, ఇంకొక్రు త్ాయగానిి, 

మరకక్రు ఏక్త్ాీనిి గురించి, సత్ాయనిి గురించి, కొందరు విధేయత గురంిచి, మరి 

కొందరు శీలానిి గురించి, మరికొందరు దెైవభక త  గురించి. ఈవిధంగా ప్రతి ఒక్ూరూ 

ప్రప్ంచంలో మానవుని అవరోధాలత్ో క్ూడుకొని ఉని జీవితంలో ఒకొూక్ూ 

శిఖరానీి స్ాు పలంచారు. వీటివలి రుజుమారాం ఏదో  త్ెలస్లపో తుంద . కాని ఒక్ 

మారాదరిశ నాయక్ుని అవసరం ఎంతయినా ఉండ్ింద . అతడు తన ఉప్దేశ్ాల 

దాీరా ఆచరణా, ఆదరాశలత్ో మారాా నింతటినీ వెలుగుత్ో నింప్ుత్ాడు. అంటే మన 

చేతులోి  తన జీవిత ఆచరణను, ఒక్ గ రడ్ రూప్ంలో ఇచిచ వెళ్ళళడు. వారిని 

అనుసరించి, వారి ఉప్దేశ్ాలక్ు అనుగుణంగా ప్రతి బలటస్ారి నిరాయంగా తన 

గమాయనిి చేరు క్ుంటలడు. ఆ నాయక్ుడ్ే ప్రవక్తల ప్రంప్రలో చివరి ప్రవక్త  
ముహమమద్(స). వీరి గురించి ఖుర్ఆన్ ఇలా అంటుంద ,  
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ِّ  بِّ  ا انله ها ي  اا آيا   ا
ً با مُ  ا وا دً اهِّ شا  اكا نا ل  سا ر  ا اا نه ِّ ِّ يً اعِّ دا  ا وا يرً ذِّ نا  ا وا ش  ِّ  ىل اَّللِّ ا ا ِّ ب ِّ ذ  ا ا  وا   هِّ ن ا اجً سِّ

 (24-لحزابا) .ايً نِّ مُ 
ఓ పా్వ్కాత ! మేము నినుి సాక్షిగా, శుభవారత  ఇచేచవాడ్యగా, హ చచరించేవాడ్యగా, 

అలలా హ్ అనుమతిత్ో ఆయన వెైప్ుకు పలలిచేవాడ్యగా, పా్కాశంచే ద్వప్ంగా చేస్ల 
ప్ంప్ాము.(అల్ అహాాబ్-45) 

ప్రవక్త(స) ప్రప్ంచంలో అలాి హ్ మారాదరశక్త్ాీనిక , బో ధనలక్ు స్ాక్షుయలు. 

ప్ుణాయతుమలక్ు స్ాఫలయ శుభవారత  అంద ంచేవారు. ఇంకా ఆ మారాా నిి 

అవలంభించని వారిని హెచచరంిచేవారు. రుజుమారాం నుండ్ి తపలపపో యిన వారిని, 

అలాి హ్ మారాం వెైప్ు ఆహాీనించే సందేశహరులు, ఆయన సీయంగా వెలుగు 

మరియు దవప్ం వంటివారు. అంటే ఆయన, ఆయన జీవితం మారాదరశిని. మారాంలో 
ఉని అంధకారానిి త్ లగిసుత ంద . ప్రతి ప్రవక్త  దెైవస్ాక్షి, సందేశహరుడు, శుభవారత  
ఇచచేవాడు, హెచచరించే వాడుగానే ఈ ప్రప్ంచంలోనిక  వచాచడు. కాని ఈ 

సదుా ణాలనీి అందరి జీవిత్ాలోి నూ ఆచరణప్రంగా బహిరాతం కాలేదు. కొందరు 

ప్రవక్తలు ప్రత్ేయక్ంగా స్ాక్షుయలుగా వచాచరు. యాఖూబ్(అ), ఇస్ాా ఖ్(అ), 

ఇస్ామయిళల్(అ) మొదల ైనవారు. మరికొందరు శుభవారతలచేచ వారుగా వచాచరు. 

ఇబలర హీమ్(అ), ఈస్ా(అ) మొదల ైనవారు. మరికొంత మంద  ప్రవక్తలు హెచచరించే 
వారుగా వచాచరు.  నూహ్(అ), మూస్ా(అ), హూద్(అ), షుఐబ్(అ). 

మరికొంతమంద  సందేశహరులుగా వచాచరు. యూసుఫ్(అ), యూనుస్(అ) 

మొదల ైనవారు. కాని ఆయన ఒక్ూరే అనీి గుణాలు క్లగి వచాచరు. ఆయన 

జీవితంలో ఈ గుణాలనీి బహిరాతం అయాయయి. ఆయనే ప్రవక్త  ముహమమద్(స). 

ఎందుక్ంటే ఆయన ప్రప్ంచానిక  చిటుచివరి ప్రవక్తగా ప్ంప్బడ్ాా రు. వీరు 

ప్రిప్ూరుు లు. ఈయన తరాీత ఇంక వీరూ రాలేదు. ప్రవక్త (స) ప్రిప్ూరు  జీవన 

విధానానిి ఇచిచ ప్ంప్బడ్ాా రు. దవని ప్రిప్ూరుతక్ు ఎంతమాతరం ఇతరుల అవసరం 
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లేదు. ప్రవక్త (స) బో ధనలక్ు శ్ాశీత ఉనిక  ఉండ్ేద . ఎందుక్ంటే తీరుపద నం వరక్ు 

అవి సజీవంగా ఉండ్ాల గనుక్. అందువలేి  ప్రవక్త (స)క్ు  ప్రిప్ూరు  గుణాలనీి 

ప్రస్ాద ంచబడ్ాా యి. ఇంకా ప్తనం లేనివారుగా ప్ంప్బడ్ాా రు.  

మితుా లలరా ! నేను చెపలపనదంత్ా నా ధారిమక్ మనోభలవాల వాదన కాదు. ఇద  
వాసత వం. ఇదంత్ా స్ాక్షయయధారాలప ై ఉంద . ఒక్రి చరితర లేదా ఆదరశ జీవితం 

మానవులక్ు ఆదరశవంతంగా నిలవాల. దవనిక  కొనిి షరతులునాియి. వీటిలో 
అనిిటిక్ంటే మొటుమొదటిద  మరియు ప్రధామెైనద  చారితరక్త.  

చరరితాకత:- ఒక్ ప్రిప్ూరు  మానవుని జీవిత ప్రిస్లు తులు చారితరక్ పరా మాణిక్తలు 

క్లగి ఉండటమే చరితర ఉదేూ శయం. అవి క్ధలాి , నవలలాి  ఉండరాదు. స్ాధారణంగా 
మానవునిలో ఉని ఒక్ గుణం ఏమిటంటే, ఒక్ వయక త  జీవిత చరితర గురించి అద  
క్లపతమని, ఊహించుక్ునిదని, పరా మాణిక్మెైనద  కాదని త్ెలస్లన వెంటనే, అద  
ఎంత ప్రభలవప్ూరితమెైన విధంగా ప్రవేశప టిు నా హృదయాలు దానిప్టి ఏమాతరం 

ప్రభలవితం కావు. అందువలేి  ఒక్ ప్రిప్ూరు  జీవితగాధ భలగాలనిిటిప ై ధృడ 

విశ్ాీసం, గటిునమమక్ం  ఉండ్ాల. అందువలేి  చారితరక్ మహా వయక్ుత ల వలి, 

హృదయాలు ప్రభలవితం అయినటుు  క్లపత క్ధల వలి, నవలల వలి ప్రభలవితం 

కావు. 

ర ండవ కారణం చారితరక్ గాధలు తప్పనిసరి కావడం. ఎందుక్ంటే 

ప్రవక్త (స) ప్రిప్ూరు  జీవిత విధానానిి కేవలం వినోదం కోసం, ఆటలి ట కోసం, తీరిక్ 

సమయాలోి  కాలక్షేప్ం కోసం ప్రవేశప టుటం జరగలేదు. మనం మన జీవిత్ానిి 

దానిక్నుగుణంగా మలచుకోవాలని, దానిని అనుసరంిచాలని చూప టుటం జరిగంిద . 
కాని ఆ జీవితం చారితరక్, వాసత విక్ విధంగా నిరూప్ణ ప ందనప్ుడు దానిి మీరు 

అనుసరించరు. దానిప్టి ఏమాతరం పరా ముఖయత చూప టురు. ఈ కాలపనిక్ క్ధల 

దాీరా ఎవరూ తమ జీవిత్ానిక  ఆదరశ సూత్రా లను స్వీక్రించరు. ఎందుక్ంటే 
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ప్రభలవప్ూరితంగా, ఆచరణయోగయంగా, అనుక్రణయోగయంగా ఉండ్ాలంటే 

అనిిటిక్ంటే ముందు ఆ మహాప్ురుషుని జీవితం చారితరక్ ప్రమాణాలత్ో క్ూడుకొని 

ఉండ్ాల.  

మనమంత్ా ప్రవక్తలను గౌరవిస్ాత ం, వారు సతయ ప్రవక్తలని గటిు  నమమక్ం 

క్లగి ఉంటలం. కాని, “ఈ ప్రవక్తలు వీరిలో కొందరిక  కొందరిప ై పరా ధానయత 
నిచాచము” ప్రకారం అంతిమ దెైవదౌతయం చివరి ప్రిప్ూరు  మానవతీ చరితర 
కావటంవలి ముహమమద్(స)క్ు  ప్రత్ేయక్  పరా ధానయత ప్రస్ాద ంచడం జరిగంిద . ఇతర 

ప్రవక్తలక్ు ఈ పరా ధానయత ఎందుక్ు ఇవీబడలేదంటే, వారిని అంతిమ దెైవ ప్రవక్తగా 
నియమించ బడలేదు. వారి జీవిత్ాలు ఒక్ ప్రత్ేయక్ జాతి, ఒక్ ప్రత్ేయక్ కాలం, ఒక్ 

ప్రత్ేయక్ పరా ంతం వరకే ప్రిమితం అయిేయవి. అందువలేి  ఆయా కాలాల తరాీత వారి 
బో ధనలు, ఆదరాశలు క్రమంగా అంతరించాయి. 

ప్రతిదేశంలో, ప్రతిజాతిలో, ప్రతియుగంలో, ప్రతిభలషలో ఎంతమంద  
ప్రవక్తలు దెైవసందేశం తీసుకొని వచిచ ఉంటలరో ఆలోచించండ్ి. ఒక్ ఇస్ాి మీయ 

ఉలేి ఖన ప్రకారం 1,24,000 మంద  ప్రవక్తలు వచాచరు. కాని ఈనాడు మనక్ు 

వారిలో ఎంతమంద  పేరుి  గురుత నాియి? ఒక్వేళ్ కొందరి పేరుి  గురుత నాి, వారిలో 
ఎంతమంద  జీవిత్ాలు మనక్ు గురుత నాియి. ప్రప్ంచ జాతులోి  అనిిటిక్ంటే పరా చీన 

జాతి హిందూ జాతిగా భలవిస్ాత రు. కాని ఆలోచించవలస్లన విషయం ఏమిటంటే, 
వారి మతంలో ఎనోి పాతరలు ఉనాియి. కాని వారిలోని ఏ ఒక్ూరిక  చారితరక్ 

పరా ముఖయత ఉనిటుు  క్నబడదు. కొందరివి కేవలం పేరుి  మాతరమే ఉనాియి. 

మరిదేనిత్ోనూ సంబంధం లేదు. చరితరలో వీరిక  రవీంత స్ాు నం క్ూడ్ా లేదు. 

వీటిలో చాలా పాతరలు మహాభలరతం, రామాయణం లోనివి, కాని వారి జీవిత 

వివరాలు, సంఘటనలు ఏ కాలానిక  చెంద నవి, ఏ సంవతసరానిక  చెంద నవి అనేద  
కానరాదు.   
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యూరప్ క్ు చెంద న చాలామంద  ప్ండ్ితులు కొనిి క్లపత గాధలను 

కొనిి కాలాలక్ు ప్రత్ేయక ంచారు. వీటిని మన హిందూ విదాయవంతులు పరా మాణిక్ 

సంఘటనలుగా ప్రిగణిసుత నాిరు. కాని యూరప్ క్ు చెంద న చాలామంద  
ప్రిశ్రధక్ులు వీటిని వాసత వ గాధలుగా చరితరగా ప్రిగణించడమూలేదు, 

వాసత వాలుగా స్వీక్రించడమూలేదు. 

ఈరాన్ క్ు చెంద న పరా చీన మజూస్వ(అగిిఆరాధక్ులు) ధరమస్ాు ప్క్ుడు 
ఇప్ుపడు క్ూడ్ా లక్షలమంద  నమమకాలక్ు కేందరంగా ఉనాిడు. కాని అతని 

చారిత్రా తమక్ వయక తతీం క్ూడ్ా పరా చీన శిధ లాలోి  క్నుమరుగ ర ఉంద . చివరిక  అతని 

చారిత్రా తమక్ వయక తతీంప ై అనుమానించే అలవాటు ఉని అమెరికా మరియు 

యూరప్ క్ు చెంద న ప్ండ్ితులు సంశయంలో ప్డ్ిఉనాిరు. పాశ్ాచతత  ప్రజలోి  

అతని చారిత్రా తమక్ ఉనిక ని అంగలక్రించేవారు క్ూడ్ా అనేక్ సందేహాలత్ో అతని 

జీవిత చరితరను ఏదో  ఒక్ విధంగా నిరాు రించి ఉనాిరు. అయిత్ే వీరిలో క్ూడ్ా అనేక్ 

అభిపరా య బేధాలు ఉనాియి. అందువలి ఏ మానవుడూ అతనిి తన 

ఆచరణాతమక్మెైన జీవిత్ానిక  ప్ునాద  రాయిగా ఎంచుకోడు. జరతస్త  ఎక్ూడ 

జనిమంచాడు, ఎప్ుపడు జనిమంచాడు, ఎక్ూడ మరణించాడు, వీటనిిటి గురించి 

చరితరకారుల మధయ అనేక్ అభిపరా య బేధాలునాియి. దవనిి గురించి పరా మాణిక్ 

ఉలేి ఖన ఒక్ూటి క్ూడ్ా క్నప్డదు. కాలపనిక్ అభిపరా యాలు ఈ ప్రశిల 

అంధకారానిి ఏ మాతరం త్ లగించలేవు. అంత్ేకాదు ఫారస్వ చరితరకారులు ఈ 

అనుమానాసపదమెైన కాలపనిక్ జాఞ నానిి నేరుగా తమ ఉలేి ఖనల దాీరా  
ప ందలేదు. కాని యూరోపలయన్, అమెరిక్న్ విదాయవేతత ల దాీరా వాళ్ళళ 

ఇప్ుపడ్ిప్ుపడ్ే అరుం చేసుకోవడ్ానిక  ప్రయతిిసుత నాిరు. వీరే వారి విదాయరీనలోని 

సరీస్ాధనాలు. వీరు ఫ్లరౌూ స్వ రాజు చరితర క్ంటే ముందుక్ు వెళ్ళలేదు. అయిత్ే 
యూనానీ శతుర వులు వాటిని నాశనం చేస్ారనే మాట వటిుదే. ఏద  ఏమెైనా మేము 

ఇక్ూడ అవి నశించాయని మాతరమే తె్లుప్ుతునాిము. అవి ఏ విధంగా నశించినా, 

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net


31 

 

చెరిపల వేయబడ్ినా,  వాటిక  శ్ాశీత జీవితం లభించలేదనడ్ానిక  ఇదే స్ాక్షయం. క ర్ి 

మరియు డ్ారిమ టేటర్ వంటి విదాయవేతత లక్ు క్ూడ్ా జరతస్త  వయక తతీం యొక్ూ 

చారితరక్తను తిరసూరించ వలస్ల వచిచంద . 

పరా చీన కాలంలో ఆస్లయాలోని అనిిటిక్ంటే విశ్ాలమెైనద  బౌధ్ుమతం. ఇద  
భలరతదేశం, చెైనా, మధయ పరా చయం, ఆఫ్ఘనిస్ాత న్ వరక్ు వాయపలంచి ఉండ్ేద . ఇప్ుపడు 
క్ూడ్ా బరామ, స్లలోన్, చెైనా, టిబేట్, జపాన్ లలో వాయపలంచి ఉంద . భలరతదేశంలో 
అయిత్ే దవనిి బలర హమణులు నాశనం చేశ్ారనే చెప్పవచుచ. మధయపరా చయంలో ఇస్ాి మ్ 

దవనిి అంతం చేస్లంద . కాని మిగిలన ఆస్లయాలో దవని ప్రభుతీం, దవని సంసూృతి, 

దవని మతం క్రవాల బలంత్ో స్ాు పలంచబడ్ి ఉంద . ఆనాటి నుండ్ి ఈనాటి వరక్ు 

విజయవంతంగా కొనస్ాగుతుంద . కాని ఇవనీి బుధ్ుు ని జీవిత్ానీి, చరితరను, 

చారితరక్ వెలుగును కొనస్ాగంిచగలగాయా? ఒక్ చరితరకారుడ్ి ప్రశిలనిిటికీ 
సంతృపలత క్రమెైన సమాధానం ఇవీగలవా? సీయంగా బుధ్ుు ని కాలంలో విసత రించి 

ఉని మగధ దేశ రాజుల సంఘటనలక్ు అంటగటుటం జరుగుతుంద . ఇద  తప్ప 

మరో మారామే లేదు. ఈ రాజుల కాలానిి క్ూడ్ా వారి దౌతయ సంబంధాలు 

యూనానీలత్ో ఉండడం వలి నిరాు రించడం జరిగింద . చెైనా ధరమ వయవస్ాు ప్క్ుని 

గురించి బుధ్ుు నిక్నాి చాలా తక్ుూవ వివరాలు ఉనాియి. అయితే్ 

ఆశచరయక్రమెైన విషయం ఏమిటంటే, అతనిి అనుసరించేవారు కోటి సంఖయలో 
ఉనాిరు. 

స్ామీ జాతిలో అనేక్మంద  ప్రవక్తలు వచాచరు. కాని చరితర వారి పేరుి  తప్ప 

ఇతర ఏ విషయానీి మిగలచలేదు. నూహ్(అ), ఇబలర హీమ్(అ), హూద్(అ), 

స్ాలహ్(అ), యహాయ(అ) మొదల ైనవారి ప్రిస్లు తులు, జీవిత గాధలు మనక్ు కొంత 

వరక్ు మాతరమే త్ెలుసు. వీరి జీవిత్ాలక్ు సంబంధ ంచిన ముఖయవిషయాలు, 

చరితరక్ు అందక్ుండ్ా పో యాయి.  ఇప్ుపడు ఆ మహావయక్ుత ల అసంప్ూరు  జీవిత 

భలగాలు మానవ జీవిత్ానిక  ఆదరశంగా నిలుస్ాత యా? ఖుర్ఆన్ ను వదల 
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యూదుల గరంధాలలో ఉని వీరి ప్రతి ఒక్ూ విషయం ప్టి ప్రిశ్రధక్ులు 

అనుమానానేి వయక్తం చేసుత నాిరు. ఒక్వేళ్ ఆ అనుమానాలను చూడనటుు  

ప్రవరితంచినా ఆ మహాప్ురుషుల చిత్రా లు ఎంతవరక్ు ప్రిప్ూరుంగా ఉనాియి. 

మూస్ా(అ) గురించి మనక్ు త్ౌరాతు దాీరా త్ెలుసుత ంద . కాని ఇప్ుపడు 
ఉని త్ౌరాతు గరంధం చరితరకారుల అభిపరా యాల ప్రకారం మూస్ా(అ) మరణంిచిన 

పలదప్ అనేక్ సంవతసరాల తరాీత ఉనిక లోనిక  వచిచంద . అంత్ేకాదు ప్రసుత తం 

ఉని త్ౌరాతులో ప్రతి సంఘటన ప్టి ర ండు వేరేీరు ఉలేి ఖనాల ప్రంప్ర ఉంద . 
ఒకొూక్ూ చోట వయతిరేక్ంగా ఉనాియి. ఈ కారణం వలేి  త్ౌరాతులోని గాధలు, 

సంఘటనలోి  అడుగడుగునా వయతిరేక్ ప్రక్టనలు కానవస్ాత యి. దవనిి గురంిచి ఎన్ 

స్ ైకోి పేడ్ియా చివరి ఎడ్ిషన్ లోని బెైబిల్ ఆరిుక్ల్ లో వివరంగా ఉంద . 
అటువంటప్ుపడు మూస్ా(అ) గురించేకాదు, ఆదమ్(అ) నుండి్ మూస్ా(అ) వరక్ు 

గల గాధల, సంఘటనల చారితరక్ స్ాు నం ఎలా ఉంటుందో  అరుం చేసుకోవచుచ. 

ఈస్ా(అ) గురంిచి ఇంజీలిలో ప్రస్ాత వించబడి్ ఉంద . కాని ఈనాడు క రైసత వులు 

వీటిలో కేవలం 4 ఇంజీలినే స్వీక్రిసుత నాిరు. మిగత్ా బలలయ ఇంజీలు, బరాిబల 
ఇంజీలు మొదల ైనవి పరా మాణిక్త లేనివిగా ప్రిగణించబడ్ాా యి. ఈ 4 ఇంజీలిలో 
ఒక్ూదానిి రచించినవారు క్ూడ్ా సీయంగా ఈస్ా(అ) ను చూడ లేదు. ఆయన 

ఒక్రి నుండ్ి విని దవనిి రచించినటుు  క్ూడ్ా ఎక్ూడ్ా లేదు. వీటిత్ో సంబంధం ఉంద  
అని అంటుని నలుగురు వయక్ుత ల ప్టి క్ూడ్ా ఆ సంబంధం సరికాదని సందేహాలు 

వినిపలసుత నాియి. అదేవిధంగా ఇవి ఏ భలషలో వరా యబడ్ాా యి, ఏ కాలంలో 
వరా యబడ్ాా యి అనేవి క్ూడ్ా వివరంగా లేదు. కీరసుత శక్ం నుండ్ి అనేక్ సంవతసరాల 

వరక్ు వాటి రచనా కాలానిి అనేక్ విధాలుగా అనేక్మంద  చరితరకారులు 

పేరకూంటునాిరు. ఈస్ా(అ) జననానీి, మరణానీి, తిరతీ స్లధ్ాు ంత్ానిి ముందుంచి 

ఇప్ుపడు కొందరు అమెరికా చరితర కారులు ఈస్ా(అ) ఉనిక  కేవలం ఒక్ క్లపతం 

అని, ఆయన జననం, తిరతీస్లధ్ాు ంతం యూనానీ, రూమీ మేత్ాలజీ అనుక్రణే అని 
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అభిపరా యప్డు తునాిరు. ఎందుక్ంటే ఇలాంటి ఊహలు, అభిపరా యాలు ఆ 

జాతులోి  వివిధ దేవతల గురంిచి హీరోల గురించి ముందు నుండ్ి ఉండ్ేవి. క్నుక్ 

చికాగోలోని ప్రఖాయత ప్తిరక్ ఓప న్ కోర్ు లో కొనిి నెలల వరక్ు ఈస్ా(అ) కాలపనిక్ 

ఉనిక ప ై చరచ జరిగింద . ఈ ప్రక్టన వలి క రైసత వుల ఉలేి ఖనాల దాీరా త్ెలుప్బడ్ిన 

ఈస్ా(అ) జీవిత చారితరక్త వాసత వం చాలా బలహీనతక్ు గురయింద . 

ప్రిప్ూరణత:- ఒక్ మానవుని చరితర శ్ాశీత ఆదరశం కావాలంటే, ఆయన 

జీవితరంగాలనీి మన క్ళ్ళముందు ఉండటం తప్పనిసరి. ఏ రంగమూ, ఏ ఆచరణ 

రహసయంగా, త్ెలయక్ుండ్ా ఉండరాదు. ఆయన జీవిత చరితర ప్రిస్లు తులు, 

ప్రత్ేయక్తలు ప్గటి వెలుగులా ప్రప్ంచం ముందు ఉండ్ాల. దవనివలి ఆయన జీవిత 

చరితర  మానవ సమాజానిక  ఆదరశవంతమెైన జీవితంగా ఎంత వరక్ు ప్నిక  
వసుత ందో  త్ెలుసుత ంద . 

ఈ పరా మాణిక్త దాీరా ప్రప్ంచ మహాప్ురుషుల జీవిత చరితరలప ై 
దృష్లు స్ారిస్ేత , ప్రవక్త  ముహమమద్(స) తప్ప ఇతరుల వీరూ క్నబడరు. దవనివలి 

ప్రవక్త (స) అంతిమ ప్రవక్తగా ప్రప్ంచంలోనిక  ప్ంప్బడ్ాా రని త్ెలుసుత ంద . వేలమంద  
ప్రవక్తలు, సంసూరతలు వచాచరు. కాని వారిలో ముగుా రు లేక్ నలుగురు మాతరమే 

చారితరక్త క్లగి ఉనాిరు. కాని ప్రిప్ూరుతలో వారూ వెనుక్బడ్ి పో యారు. 

ఆలోచించండ్ి! జనాభల ల క్ూల ప్రకారం ఈనాడు బౌధ్ు  మతసుత లు ప్రప్ంచ 

జనాభలలోని నాలావ వంతుప ై ప్టుు  క్లగి ఉనాిరు. కాని బుధ్ుు ని జీవితం కొనిి 

క్ధల, గాధల వరకే ప్రిమితమెై ఉండ్ిపో యింద . కాని ఒక్వేళ్ మనం ఆ క్ధలక్ు, 

గాధలక్ు, వృత్ాత ంత్ాలక్ు చారితరక్ స్ాు నం ఇచిచ బుధ్ుు ని జీవితంలోని ప్రముఖ 

సంఘటనలను వెద క త్ే, మనక్ు అప్జయమే ఎదురవుతుంద . ఈ క్ధలవలి, 

వృత్ాత ంత్ాల వలి మనక్ు పరా చీనకాలంలో  నేపాల్ లోని ఒక్ పరా ంతంలో రాజు 

కొడుక్ు ఉండ్ేవాడని, అతడి్క  ఆలోచించే సహజ గుణం ఉండ్ేదని, యుక్త  
వయసుూడయిన తరాీత, ఒక్ బిడాక్ు తండ్ిర అయిన తరాీత అక్స్ామతుత గా అతని 
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దృష్లు  కొందరు బలధ తులప ై ప్డ్ిందని, అతడు చాలా ప్రభలవితుడయాయడని, ఇలూి  

వాక ల వదల, రాజాయనీి వదల వెళిళపో యాడని, బనారస్, గయ, పాటలీప్ుతర, 
రాజాీర్ మొదల ైన ప్టుణాలోి , అడవులోి , కొండలోి  సంచరించేవాడని, జీవితంలోని 

ఎనోి దశలను దాటిన తరాీత గయలోని ఒక్ వృక్షం క రంద సతయం అవతరంిచిందని 

ప్రక్టించాడు. బనారస్ నుండ్ి బీహార్ వరక్ు తన నూతన ధరామనిి గురించి 

హితబో ధ చేసూత  ఉనాిడు. ఆ తరువాత ఈ లోక్ం నుండ్ి ప్రమ ప్ద ంచాడు. 
మాక్ు త్ెలస్లనంత వరక్ు బుధ్ుు ని గురించి ఇద  మా స్ారాంశం.  

జరతస్త  క్ూడ్ా ఒక్ ధరమస్ాు ప్క్ుడు. ఇంతక్ు ముందు పేరకూనిటుు  

అనుమానాలు, అపో హలు తప్ప అతని జీవిత చరితర గురించి ఎలాంటి ఆధారాలూ 

లభించలేదు. ఈ క్లపత్ాల దాీరా లభించిన దానిి మేము చెప్పటం క్ంటే, 20వ 

శత్ాబూప్ు పరా మాణిక్ విజాఞ న స్ారాంశం అంటే ఇన్ స్ ైకోి పవడ్ియా బిరటలనికాలోని 

ఆరిుక్ల్ జరాసు ర్ నుండ్ి ఇక్ూడ ప ందు ప్రచడం జరిగంిద . ఈ వాకాయలోి  “జరతస్త  అనే 

ఏ వయక తని మేము క్లస్ామో, అతడు మరో జరతస్త  క  భినింగా ఉనాిడు. సరిగాా  

అతడ్ిక  వయతిరేక్ంగా ఉనాిడు. ఆ ర ండవ కాలపనిక్ మహిమానిీతుడ్ెైన వయక తత్ో 
(దవని తరాీత గాధ యొక్ూ కొనిి వాసత వ ప్రిస్లు తులను పేరకూని వాయస రచయిత 

ఇలా వరా సుత నాిడు.) మనం గాధల దాీరా జరతస్త  ప్రిస్లు తులను త్ెలుసుకోగలమని 

భలవించరాదు. అద  మనక్ు జరతస్త  జీవిత్ానిక  సంబంధ ంచిన ఏ చారితరక్ ప్రక్టన 

ఇవీదు. మనక్ు ఏద  త్ెలస్లనా దాని అరుం వివరంగా ఉండదు లేదా సరిగాా  

అరుంకాదు. 

జరతస్త  గురించి వరా సూత  ఆధునిక్ రచనల అధాయయానిి పరా రంభిసూత  

రచయిత ఇలా వరా సుత నాిడు. “అతని జనమసులానిి నిరాు రించే ఆధారాలనీి 

వయతిరేక్ంగా ఉనాియి. ఆ కాల నిరాు రణ గురించి క్ూడ్ా యూనానీ చరితరకారుల 

ప్రక్టనలు, ఆధునిక్ ప్రిశ్రధక్ుల అభిపరా యాలు వయతిరేక్ంగా ఉనాియి. జరాసు ర్ 

కాలానిి గురించి మాక్ు ఏమాతరం త్ెలయదు.” 

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net


35 

 

ఏదేమెైనా, అతని గురించి మాక్ు త్ెలస్లనదంత్ా ఏమిటంటే ఆజర్ బెైజాన్ 

లోని ఒక్ పరా ంతంలో జనిమంచి, బల్ూ పరా ంతంలో సందేశ ప్రచారం చేస్ాడు. హస్ాత ష్పప 

రాజు అతని ధరామనిి స్వీక్రించాడు. అతడు కొనిి అస్ాధారణ మహిమలు 

ప్రదరిశంచాడు. వివాహం చేసుక్ునాిడు. సంత్ానం క్లగింద . ఆ తరువాత ఎక్ూడ్ో  
ఒక్చోట మరణించాడు. ఇటువంటి వయక తలో ప్రిప్ూరుత మచుచక రనా ఉంటుందా? 

అతని జీవితం సమాజానిక  ఆదరశం అవుతుందా? 

వెనుక్టి ప్రవక్తలోి  అందరి క్ంటే ఎక్ుూవగా ప్రఖాయతి గాంచినద  మూస్ా(అ) 

జీవితం. ప్రసుత త త్ౌరాతు పరా మాణిక్మెైనదా లేదా అనే విషయానిి  ప్రక్ూనప టిు , 
దాని విషయాలనిింటినీ సతయమెైనవిగా భలవిదాూ ం. అయిత్ే త్ౌరాతుక్ు చెంద న 

ఐదు గరంధాలనుండ్ి మనక్ు లభించిన మూస్ా(అ) క్ు సంబంధ ంచిన భలగాలు 

గమనిదాూ ం. అవి, మూస్ా(అ) జనిమంచారు, ఫ్లర్ఔన్ భవనంలో సంరక్షించబడ్ాా రు, 

యుక్తవయసుసక్ు చేరి ఫ్లర్ఔన్ జాతి అత్ాయచారాలక్ు వయతిరేక్ంగా బనీఇస్రా యిళల్ 

ప్రజలక్ు కొనిి సందరాాలోి  సహాయం చేస్ాత రు. ఆ తరువాత ఈజిప్ుు  నుండ్ి 
పారిపో యి మదయన్ వెళ్ళత రు. అక్ూడ అతని వివాహం జరుగుతుంద . కొంతకాలం 

వరక్ు అక్ూడ జీవితం గడ్ిపల ఈజిప్ుు  తిరిగి వస్ాత రు. దారిలో దెైవదౌతయం లభిసుత ంద . 
ఫ్లర్ఔన్ వదూ క్ు వెళ్త్ారు. మహిమలు ప్రదరిశస్ాత రు. బనీఇస్రా యిళల్ ను తనత్ో 
ప్ంప్మని కోరుత్ారు. అనుమతి లభించదు. చివరిక  అనుకోక్ుండ్ా రాతిరవేళ్ తన 

జాతిని వెంట బెటుు కొని బయలు దేరుత్ారు. దెైవమహిమవలి వారి కొరక్ు 

సముదరంలో మారాం ఏరపడుతుంద . వారిని వెంబడ్ించిన ఫ్లర్ఔన్ వాడ్ి స్ ైనయం 

అందరూ మునిగి పో త్ారు. మూస్ా(అ) తన జాతిని వంెటబెటుు కొని అరబ్ మరియు 

స్లరియా పరా ంత్ాలలో ప్రవేశిస్ాత రు. అవిశ్ాీసులత్ో యుధ్ాు లు జరుగుత్ాయి. ఆ 

స్లథ తిలో వృధ్ాు పాయనిక  చేరుక్ుంటలరు. ఒక్ కొండప ై అతనిక  మరణం సంభవిసుత ంద . 
త్ౌరాతు చివరిలో ఇలా ఉంద .  
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“దెైవదాసుడ్ెైన మూస్ా(అ) దెైవాదేశ్ాల ప్రకారం మువాబ్ పరా ంతంలో 
మరణించారు. ఆయన అతనిి మువాబ్ లో ఉని లోయ బెైత్ె ఫగూర్ ముందు 

ఖననం చేస్ాడు. అయితే్ ఈనాటి వరక్ు అతని సమాధ  గురంిచి ఎవరికీ తె్లయదు. 

మూస్ా(అ) మరణించినప్ుడు అతని వయసుస 120 ఏళ్ళళ. ఇప్పటి వరక్ు 

బనీఇస్రా యిళల్ లో మూస్ా(అ) వంటి ప్రవక్త  ప్రభవించలేదు”  

1. ఇవి త్ౌరాతుక్ు చెంద న ఐదవ గరంధంలోని వాకాయలు, మూస్ాత్ో సంబంధం ఉని 

రచన అయినా అనిిటి క్ంటే ముందు దానిలోని ఈ వాకాయలప ై మీ దృష్లు  ప్డ్ాల. ఈ 

గరంధమంత్ా లేదా దాని కొనిి భలగాలు మూస్ా(అ) రచన కాదు. అయిత్ే ప్రప్ంచం 

మూస్ా(అ) జీవిత చరితరను రచించిన ఆ రచయితనే మరచి పో యింద .  

2. వారి ప్దాలు, ఈనాటి వరక్ు అతని సమాధ  గురించి ఎవరికీ త్ెలయదు. 

అంత్ేకాదు ఇప్పటి వరక్ు ఇటువంటి ప్రవక్త  బనీ ఇస్రా యూల్ లో రాలేదు. అంటే 

మూస్ా(అ) జీవిత్ానిక  చాలాకాలం తరాీత ఈ భలగాలు వరా యబడ్ాా యి. ఇందులో 
ప్రజలు ఒక్ ప్రముఖ వయక తని మరచిపో గలరు, మరో కొర తత  ప్రవక్త  రావాలని ఆశలు 

ప టుు కోవటం జరగ గలదు. 

3. మూస్ా(అ) 120 సంవతసరాలు వయసుస ప ందారు. కాని ఆ 120 సంవతసరాల 

జీవితంలో ఒక్ సుదవరఘ కాలానిక  సరిపో యిే ఏ ఆదరాశలు, ఘటనలు త్ెలస్ాయి? 

అదే విధంగా ఆయన జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన ఏ ముఖయభలగాలు మన చేతిక  
వచాచయి? జననం, యవీనం, వలస పో వటం, వివాహం, దెైవదౌతయం మొదల ైన 

విషయాలు మాతరమే త్ెలుసు, కొనిి పో రాటలల తరాీత వృధ్ాు ప్యంలో 120 

సంవతసరాల వయసుసలో మరణం సంభవిసుత ంద . ఈ సంఘటనలను పో నివీండి్. 

ఇవి వయక తగత సంఘటనలు, ప్రతి ఒక్ూరి జీవితంలో వేరేీ రుగా సంభవిస్ాత యి. 

మానవునిక  తన స్ామాజిక్ ఆచరణాప్రమెైన ఆదరాశనిక  కావలస్లనవి - నెైతిక్ 

గుణాలు, మంచి అలవాటుి , ప్ధ్ుతులు. ఇవే మూస్ా(అ) జీవిత చరితరలో 
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కానరానివి. స్ాధారణంగా వయక్ుత ల క్ుటుంబం, వంశం, పేరు, సీగార మం మొదల ైన 

విషయాలు త్ౌరాతులో పేరకూనబడ్ి ఉనాియి. ఈ వివరాలు చటలు లక్ు ఎంత 

అవసరమెైనా, ఆచరణా ఆదరశం లేని ఈ భలగాలు ఒక్ వయక త  జీవిత చరితర ప్రిప్ూరుం 

కావటలనిక  ఏ మాతరం ప్నిక రావు. 

అందరిక్ంటే ఇస్ాి మ్ క్ు దగారి కాలం వారు ఈస్ా(అ). ఈనాడు వీరిని 

అనుసరించేవారు యూరోపలయన్ జనాభల ల క్ూల ప్రకారం ఇతర మత్ాల క్ంటే 
చాలా అధ క్ సంఖయలో ఉనాిరు. కాని ఈ ధరమ ప్రవక్త  జీవిత భలగాలు ఇతర ప్రఖాయత 

ధరామల వయవస్ాు ప్క్ుల, ప్రవక్తల జీవిత భలగాల క్ంటే చాలా తక్ుూవగా ఉనాియి. 

ఇద  చాలా ఆశచరయక్రమెైన విషయం. ఈనాడు యూరప్ క రైసత వుల చారితరక్ అభిరుచి 

ఎలా ఉందంటే, వీరు బలబుల్, అస్వరియా, అరబ్, స్లరియా, ఈజిప్ుు , ఆఫ్లరకా, 
భలరతదేశం, తురిూస్ాత న్ లలోని వేల సంవతసరాల నాటి సంఘటనలను, క్ధలను, 

గరంధాలను, శిలాఫలకాలను చద వి, కొండలు, గుహలు, నేల ప రలను తరవిీ ప్రజల 

ముందుక్ు త్ెసుత నాిరు. అంత్ేకాక్ ప్రప్ంచ చరితరలో తపలపపో యిన పేజీలను మళ్ళళ 

మొదటి నుండ్ి సంక్లనం చేసుత నాిరు. ఇనిి మహత్ాయలు చేస్లనా ఈస్ా(అ) 

జీవిత్ానిక  సంబంధ ంచి క్ప్పబడ్ిన సంఘటనలను తిరిగి బరతిక ంచలేరు. ప ర ఫ్ సర్ 

రలనాన్ ఎనిి విధాలా ప్రయతిించినా ఈస్ా(అ) సంఘటనలక్ు జీవితం 

లభించలేదు. 

ఇంజీలు ప్రకారం ఈస్ా(అ) జీవితం 33 సంవతసరాలు. ప్రసుత త ఇంజీలులో 
ఉని ఉలేి ఖనాలనీి పరా మాణిక్త లేనివే. ఒక్వేళ్ ఉనాి, అవి కేవలం ఆయన 

చివరి మూడు సంవతసరాల జీవితం ప ైనే ఆధారప్డ్ి ఉనాియి. మనక్ు కేవలం 

ఆయన జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన ఈ భలగాలే త్ెలుసు. ఆయన జనిమంచారు, 

తరువాత ఈజిప్ుు  వచాచరు, బలలయంలో ఒక్టి లేక్ ర ండు మహిమలు ప్రదరశించారు, 

ఆ తరువాత ఆయన అదృశయమయాయరు, ఆ తరువాత 30 సంవతసరాల 

వయసుసలో బలపలు స్ామ ఇస్ాత రు. కొండ పరా ంత్ాలోి , సముదర తీరాన మతసయకారులక్ు 
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హితబో ధ చేసూత  దరశనమిస్ాత రు. కొంతమంద  శిషుయలు తయారవుత్ారు. 

యూదులత్ో చరచలు జరుప్ుత్ారు. యూదులు అతనిి ప్టిుస్ాత రు. రూమీ గవరిర్ 

నాయయస్ాు నంలో కేసు నడుసుత ంద . ఆయనుి ఉరిశిక్ష విధ ంచడం జరుగుతుంద . 
మూడవ రోజు అతని సమాధ లో అతని శవం ఉండదు. 30 సంవతసరాలు, క్నీసం 

25 సంవతసరాల కాలం ఎక్ూడ గడ్ిచింద , ఎలా గడ్ిచింద , ప్రప్ంచానిక  దవనిి 

గురించి ఏమీ త్ెలయదు. చివరి మూడు సంవతసరాల కాలంనాటి సంఘటనలోి  

క్ూడ్ా ఏముంద  - మహిమలు, బో ధనలు, చివరిక  ఉరి.   

విశిషోత:-  ఒక్ వయక త  జీవిత చరితర ఇతరులక్ు ఆదరశం కావటలనిక  మూడవ షరతు 

విశిషుత. విశిషుత అంటే వివిధ వరాా ల, జాతుల ప్రజలక్ు రుజుమారాం, వెలుగు 

చూప్డ్ానిక  కావలస్లన ఉదాహరణలు, లేదా ప్రతివయక త  వివిధ రకాల సంబంధాలను, 

విధులను, లావాదేవీలను నిరీరితంచడ్ానిక  కావలస్లన ఉదాహరణలు, 

ఉప్మానాలు, అవి అనీి ఆదరశజీవితంలో ఉండ్ాల. ఈ దృష్లు త్ో చూస్ేత , ప్రవక్త  
ముహమమద్(స) తప్ప ఇతరులేవీరూ ఈ ప్రమాణాలక్ు సరిపో రు. ధరమం అంటే 
ఏమిటి? దేవుని, దాసుల మరియు ప్రసపర విధులు బలధయతలు, నియమాలు 

మొదల ైన వాటిని స్వీక్రించడం, నిరీరితంచడం, మరోవిధంగా చెపాపలంటే దేవుని 

హక్ుూలను దాసుని హక్ుూలను నెరవేరచటం. అందువలి తమ ధరామనిి 

అనుసరించే ప్రతిఒక్ూరూ తమ ప్రవక్తల వయవస్ాు ప్క్ుల చరితరలోి  హక్ుూలు, 

విధులు, బలధయతలు మొదల ైనవాటి వివరాలు వెదకాల. వాటిక  అనుగుణంగా 
జీవించటలనిక  క్ృష్ల చేయాల. దేవుని హక్ుూలు, దాసుల హక్ుూల దృష్టాు య ఒక్వేళ్ 

మీరు వివరాలు వెతక్నారంభిస్ేత  ప్రవక్త  ముహమమద్(స) తప్ప మీక్ు 

ఇతరుల వీరూ కానరారు. 

మత్ాలు ర ండురకాలు. ఒక్ మతంలో దేవునిప ై విశ్ాీసం ఉండదు. 

ఉదాహరణక్ు బౌధ్ు , జ ైన మత్ాలు. ఎందుక్ంటే వీటిలో దేవుని గురించి ఆయన 

గుణగణాలను గురించి, దెైవ హక్ుూల గురించి ఎటువంటి వివరాలూ లేవు. 

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net


39 

 

అందువలేి  దవని వయవస్ాు ప్క్ులోి  దెైవపేరమ, ఏకాగరత మొదల ైన విషయాలు 

వెదక్టమే వయరుం. మరో మతంలో దెైవానిి ఏదో  ఒక్ రంగులో స్వీక్రించడం 

జరిగింద . ఇటువంటి మత్ాల ప్రవక్తల, వయవస్ాు ప్క్ుల జీవిత్ాలోి  దెైవపవరతి, 

దెైవవిధేయతల వంటి సంఘటనలు కానరావు. దేవుని ప్టి మనం ఎలాంటి 
నమమకాలు క్లగి ఉండ్ాల, వారి నమమకాలు ఎలా ఉండ్ేవి. ఆ నమమకాలప ై వారు 

ఎంతవరక్ు సంతృపలత క్రంగా ఉండ్ేవారు మొదల ైన వివరాలనీి వీరి చరితరలోి  

క్నబడవు. త్ౌరాతునంత్ా చదవండ్ి, దేవుని ఏక్తీం, ఆయన ఆదేశ్ాలు, 

ఖురాానీ షరతులు తప్ప త్ౌరాతు ఐదు గరంధాలోి నూ మూస్ా(అ)లో దెైవ పేరమ, 

విధేయత, ఆరాధన, దెైవంప ై నమమక్ం, దెైవ గుణగణాల ప్టి ఆయన 

హృదయంలోని పేరమ అనే విషయల గురించి ఎక్ూడ్ా క్నిపలంచదు. ఒక్వేళ్ 

మూస్ా(అ) ధరమం అంతిమ ధరమంగా వచిచఉంటే, ఆ ధరమంవారు ఆయన జీవిత 

సంఘటనలను, ఆదేశ్ాలను, ఉప్దేశ్ాలను లఖిత రూప్ంలోనిక  తె్చిచ ఉండే్వారు. 

కాని దెైవం మరకక్టి తలచింద . అందువలేి  వారిక  ఆ భలగయం క్లుగలేదు. 

ఈస్ా(అ) జీవిత్ానిక  అదూం లాంటిద  ఇంజీలు గరంధం. ఇంజీలులో దెైవం 

ఈస్ా(అ)క్ు తండ్ిర అనే విషయం తప్ప ఈ పరా ప్ంచిక్ జీవితంలో మహో నితుడ్ెైన 

తండ్ీరకొడుక్ులోి  ఎటువంటి సంబంధాలు ఉండ్ేవి అనేద  మనక్ు త్ెలయదు. 

తనయుడ్ి దాీరా తండ్ిర క్ుమారుడ్ిి చాలా పేరమించేవాడని త్ెలుసుత ంద . కాని 

క్ుమారునిక  తండ్ిర అంటే ఎంత పేరమ ఉండ్ేదో , అతడు ఎంత వరక్ు తన తండ్ిరప్టి 

విధేయత, ఆజాఞ పాలనలోి  క్టుు బడి్ ఉండే్వాడో్ , అతడు రాతీరప్గలోి  ఆయన ముందు 

వంగేవాడ్ా లేదా? ఆహారం తప్ప అతడు మరేవసుత వెైనా ఎప్ుపడ్ెైనా ఆయనుి 

అడ్ిగేవాడ్ా ? ప్టుు బడా రాతిరక  ముందు ఏ ఒక్ూరాతిర అయినా అతడు దేవునిి 

పరా రిుంచాడ్ా అనేవి ఏ మాతరం త్ెలయలేదు. మరి ఇలాంటి జీవిత చరితర వలి మనం 

ఏం లాభం ప ందగలం? ఒక్వేళ్ ఈస్ా(అ) చరితరలో దెైవానిక  దాసునిక  మధయ 
సంబంధాలు ప్టిషుంగా ఉండ్ి ఉంటే, 350 సంవతసరాల తరాీత మొదటి చక్రవరిత  
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కోనిస్ లో 300మంద  క రైసత వ ప్ండ్ితులను తన తీరుపకోసం సమావేశ ప్రిచే 
అవసరం ఉండ్ేద కాదు. ఇంకా అద  ఇప్పటి వరక్ు అరుంకాని రహసయంలా ఉండ్ేద  
కాదు. 

ఇప్ుపడు దాసుల హక్ుూల గురించెైనా తీసుకోండ్ి, వీటిని గురించి 

ప్రిశీలంచినా ప్రవక్త  ముహమమద్ (స) జీవితంతప్ప ఇతర ప్రప్ంచ మహావయక్ుత ల 

జీవిత్ాలనీి ఖాళ్ళగా ఉనాియి. బుధ్ుు డు తన వంశ్ానీి, క్ుటుంబలనీి, 

భలరాయబిడాలను వదల అడవి దారి ప్టలు డు. ఆ తరువాత ఏనాడూ తన పలరయమెైన 

భలరాయబిడాలత్ో క్లవడ్ానిక  రాలేదు. వారిత్ో ఎటువంటి సంబంధమూ ఉంచలేదు. 

స్ేిహితులను క్ూడ్ా వదల వేస్ాడు. రాజయపాలన విసమరించాడు. ఆతమ 

సమరపణను, మరణానిి ప ందటలనిి మానవజీవితం యొక్ూ చివరి ఆశయంగా 
భలవించాడు. ఇటువంటి ప్రిస్లు తులోి  ఈ ప్రప్ంచంలోని రాజయం, ప్రజలు, రాజులు, 

స్ేవక్ులు, తండ్ీరకొడుక్ులు, స్ో దరులు, స్ో దరలమణులు, స్ేిహితులు మొదల ైన 

సంబంధాలక్ు బుధ్ుు ని జీవితం ఎంత వరక్ు ప్నిక  వసుత ంద . సనాయసులక్ు, 

బిక్షవులక్ు, స్ామానయ ప్రజలక్ు, వాయపారులక్ు ప్నిక వచేచ బుధ్ుు ని జీవితంలోని 

ప్రిప్ూరుత ఏదెైనా ఉందా? అందువలేి  అతని జీవితం ఏనాడూ ఆయన 

అనుచరులక్ు, వాయపారులక్ు ఏ విధంగానూ ఆదరశంగా ప్నిక  రాలేదు. 

ఎందుక్ంటే, చెైనా, జపాన్, స్లరియా, వియత్ాిమ్, టిబెట్, బరామల ప్రభుత్ాీలు, 

వాయపారులు, ప్రిశరమలు, ఇంకా ఇతర లావాదేవీలు వెంటనే మూస్ల 
వేయబడత్ాయి. అభివృధ్ ు  చంెద న నగరాలక్ు బదులు కేవలం నిరామనుషయమెైన 

అడవులే మిగిల ఉంటలయి. 

అదేవిధంగా మూస్ా(అ) జీవిత చరితరలోని ఒక్ రంగం సపషుంగా ఉంద . అద  
యుధ్ుం, స్ ైనాయధ ప్తయం. ఇవి తప్ప ఆయన జీవిత్ానిి ఆదరశంగా తీసుక్ునేవారిక  
పరా ప్ంచిక్ హక్ుూలు, బలధయతలు, విధులు మొదల ైన విషయాలక్ు ఎటువంటి 
ఆదరశమూ లేదు. భలరాయభరతలు, తలిదండుర లు, స్ో దరులు, స్ో దరల మణులు, 
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మితుర లు, స్ేిహితులు మొదల ైనవారి గురించి వారి ప్రవరతన ఎలా ఉండ్ేద ? 

ఒప్పందాల విషయంలో ఆయన నియమాలేమిటి? తన ధనానిి, సంప్దనూ ఏ 

కారాయలోి  ఖరుచ ప టలు రు? వాయధ  గరసుత ల ప్టి, అనాధల ప్టి, ప్రయాణీక్ుల ప్టి, 

పేదల ప్టి ఆయన ప్రవరతన ఎలా ఉండ్ేద ? అతని అనుచరులు ఈ విషయాలోి  

ఆయన జీవితంలోని ఆదరాశలను ఎలా వినియోగించారు. మూస్ా(అ) క్ు భలరయ, 
సంత్ానం, స్ో దరులు, బంధుమితుర లు అందరూ ఉండ్ేవారు. నిససందేహంగా 
ఆయన దౌతయ ప్రమెైన ఆచరణా దూషణలక్ు, విమరశలక్ు అతీతంగా ఉండే్వారని 

మన దృఢ విశ్ాీసం . కాని ఆయన చరితరక్ు సంబంధ ంచిన ఆధునిక్ గరంధాలోి  

మనక్ు ఆదరశం కావలస్లన విషయాలేవీ క్నబడవు. 

ఈస్ా(అ) క్ు తలి ఉండ్ేద . ఇంజీలు ప్రకారం స్ో దరస్ో దరలమణులు 

ఉండ్ేవారు. తండ్ిర క్ూడ్ా ఉండ్ే వాడు. కాని అతని జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన 

సంఘటనలు, బంధుమితుర ల ప్టి ప్రవరతన, ఆచరణా విధానం మొదల ైన వివరాలు 

కానరావు. అయిత్ే జీవితం ఎలిప్ుపడూ సంబంధాలత్ోనే ముడ్ి ప్డ్ి ఉంటుంద . 
అసలు ధరమం అంటే ఈ బలధయతలను నిరీరితంచటమే. ఈస్ా(అ) పాలతునిగానే 
జీవితం గడ్ిపారు. అందువలేి  ఈస్ా(అ) జీవిత చరితరలో పాలక్ుని విధులక్ు 

సంబంధ ంచిన ఆదరాశలు, ఉదాహరణలు క్నబడవు. ఇతనిక  భలరాయబిడాలూ లేరు. 

అందువలి ఈ ర ండు జతల కొరక్ు త్ౌరాతు మొదటి అధాయయంలోనే తలిదండుర ల 

క్ంటే దృఢమెైన సంబంధానిి ఏరపరచింద . కాని ఈస్ా(అ)ను అనుసరంిచటలనిక  ఏ 

విధమెైన మారాా లూ లేవు. అందువలేి  ప్రప్ంచానిక  అతని జీవిత చరితర ఆదరశం 

కాజాలదు. ఇలూి  వాక ల, భలరాయబిడాలు, ధనసంప్దలు, యుధ్ుం, ఒప్పందాలు, 

మితుర లు, శతుర వులు అంటే ఎలాంటి సంబంధాలు లేనటువంటి ఒక్ వయక త  ఇటువంటి 

సంబంధాలు గల ప్రప్ంచానిక  ఆదరశం ఎలా కాగలడు? ఒక్వేళ్ ఈనాడు ప్రజలు 

ఇటువంటి జీవిత్ానిి అవలంభిస్ేత , రేప్ు ఈ ప్రప్ంచం శమశ్ానంలా తయారవుతుంద . 
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అభివృధ్ ు  ప్ధకాలనీి అక్స్ామతుత గా ఆగిపో త్ాయి. యూరప్ క రైసత వులు మాతరం ఒక్ూ 

నిమిషం క్ూడ్ా సజీవంగా ఉండక్పో వచుచ. 

ఆచరణ:- ఆదరశ జీవిత్ానిక  కావలస్లన చివరి పరా మాణిక్ సూతరం ఏదంటే ఒక్ ధరమ 

ప్రచారక్ుడు లేదా ధరమ వయవస్ాు ప్క్ుడు తను బో ధ ంచే విషయాలను, 

హితబో ధలను సీయంగా త్ాను ఆచరించి చూపాల. అతని ఆచరణలు వారిక  
ఉదాహరణలు, ఆదరాశలు కావాల. తన ఆచరణల దాీరా తన బో ధనలను 

నిరూపలంచి చూపాల. హృదయాలను సంత్ోషప్రిచే తత్ాీలు, వేదాంత్ాలు, నీతులు 

ఒక్ దానిక  మించిన మరకక్టి చెప్పగలడు, కాని ప్రతివయక త  నిలక్డగా ఎలిప్ుపడూ 

చూప్నిదే ఆచరణ. ఒక్ వయక త  యొక్ూ చరితర ఆదరశ పరా యమెైనద , ప్రిప్ూరుమెైనద  
కావాలంటే కేవలం అతని బో ధనలు, అభిపరా యాలు నెైతిక్ వేదాంత నీతులత్ో 
సరిపో దు. అతని ఆచరణలు, ఘనకారాయలు కావాల. పరా మాణిక్త లేక్పో త్ే 
మంచీచెడు ఒక్టిగానే ఉంటలయి. ప్రప్ంచం మాటలు చెపపే వారిదే అయి పో తుంద . 
ఈ ప్రప్ంచంలో ఎంత్ోమంద  ప్రవక్తలు, ధారిమక్ గురువులు, వయవస్ాు ప్క్ులు 

వచాచరు. వీరిలో ఎవర రనా తన చరితరను, ఆచరణను ప్రప్ంచానిక  ఆదరశం గా 
అంద ంచగలరా? 

నీవు దెైవానిి ధనానిక , పరా ణాలక్ు త్ెగించి పేరమించు, నువుీ శతుర వునూ 

పేరమించు, నీ క్ుడ్ి బుగాప ై కొటిు న వాడ్ి ముందు నీ ఎడమ బుగాను క్ూడ్ా 
అంద ంచు, నినుి అనవసరంగా ఒక్ మెైలు దూరం తీసుకొని వెళిళన వాడి్త్ో ర ండు 
మెైళ్ళ దూరం వెళ్ళళ. నినుి నీ కోట్ అడ్ిగిన వాడ్ిని నీ క్మీజును క్ూడ్ా 
ఇచిచవేయి. నువుీ నీ ధనసంప్దలనిింటినీ దెైవమారాంలో ఖరుచచేయి. నువుీ నీ 

స్ో దరునిి 70 స్ారుి  క్షమించు, ఆకాశ రాజయంలో ధనవంతుడు ప్రవేశించటం క్షుమే.  

ఇవి ఇలాంటి బో ధనలు వినటలనిక  ఎంత్ో మనోహరంగా ఉంటలయి. కాని 

ఆచరణ దాీరా అవి నిరూపలంచబడక్ పో త్ే అవి చరితర భలగం కాదు. అవి కేవలం 
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తియయటి ప్లుక్ులే. తన శతృవుప ై ప్టుు  సంపాద ంచనివాడు, క్షమాప్ణ గురించి 

ఆదరాశనిి ఎలా ఇవీగలడు? తన దగార ఏమీ లేనివాడు, పేదవారిక , 
అగతయప్రులక్ు, అనాధలక్ు సహాయం ఎలా చెయయగలడు? బంధుమితుర లు, 

భలరాయబిడాలు లేనివాడు సంబంధాల మయమెైన ఈ ప్రప్ంచానిక  ఆదరశం ఎలా 
కాగలడు? ఇతరులి క్షమించే అవకాశం రానివాడ్ి జీవితం మనలోని కోపలషుు లక్ు, 

ఆగరహం చెందేవారిక  ఆదరశం ఎలా కాగలదు?  

కొద్ిద గా ఆలోచించండి! సత్ాూరాయలు ర ండు విధాలు. ఉదాహరణక్ు మీరు 

కొండగుహలోి క  పో యి జీవిత్ాంతం క్ూరుచండ్ిపో యారు. ఇద  కేవలం చెడుల 

నుండ్ి, పాపాల నుండ్ి తనుిత్ాను రక్షించు కోవడం అవుతుంద . అంటే మీక్ు 

అభయంతరం క్లగే ఏ ప్నినీ మీరు చేయలేదు. కాని ఇద  సీప్రయోజనం కోసం, 

ప్రుల కోసం మీరేమి చేస్ారు? మీరు పేదలక్ు సహాయం చేస్ారా? ఆక్లగకని 

వారిక  అనిం ప టలు రా? బలహీనులక్ు అండగా ఉనాిరా? అత్ాయచారులక్ు 

వయతిరేక్ంగా సత్ాయనిి చాటలరా? ఆప్దలోి  చిక్ుూక్ునివారిని ఆదుక్ునాిరా? దారి 

తపలపన వారిక  దారి చూపలంచారా? క్షమించటం, దానం చేయటం, అతిధ  మరాయదలు, 

సతయం ప్లక్టం, ఈ విషయాలోి  ఉత్ాసహం, క్ృష్ల, ప్రిశరమ, విధ  నిరీహణ, నెైతిక్ 

విధులు మొదల ైన వాటిక  ఆచరణత్ో సంబంధం ఉంద . కేవలం సీప్రయోజనం 

కోసం ఆచరించిన మాత్రా న ప్ుణయం లభించదు. ప్ుణయం కేవలం ఆచరించిన 

కారణంగా కాక్ ఇతరుల కొరక్ు ఆలోచించడంలోనూ ఉంద . అంటే ఆచరణా భలగం 

లేని జీవిత చరితరక్ు ఆదరశ జీవితంగా బిరుదు ఇవీడం జరుగదు. ఎందుక్ంటే 
మానవుడు అతని ఏ విషయానిి అనుసరించాల? ఏ ఆచరణ నుండ్ి గుణపాఠం 

నేరుచకోవాల?  

ఒప్పందం, యుధ్ుం, పేదరిక్ం, ధనం, ఒంటరి తనం, వెైవాహిక్ జీవితం, 

దెైవంత్ో సంబంధాలు, దాసులత్ో సంబంధాలు, ప్రిపాలన, పాలతులు, ప్రశ్ాంతత, 

కోప్ం, ఏకాంతం, దాంప్తయం మొదల ైన రంగాలనీి ఈ సమసయలత్ో, సంబంధాలత్ో 
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నిండునాియి. అందువలి ప్రజలక్ు ఈ క్ష్టాు లను ప్రిషూరించ టలనిక , ఈ 

సంబంధాలను మంచిగా నిరీరితంచటలనిక  ఆచరణాప్రమెైన ఆదరాశలు కావాల. 

మాటల దాీరా కాదు చేతల దాీరా. ఈ ప్రమాణాలప ై క్ూడ్ా కేవలం 

ముహమమద్(స) జీవిత చరితర మాతరమే నిలబడగలదు. ఇతరుల వీరి జీవిత చరితర  
క్ూడ్ా ఉనిత ప్రమాణాలప ై నిలబడలేదు. 

ఈనాడు నేను చెపలపన వాటిని బలగా గురుత ంచుకోండ్ి! ఒక్ వయక త  జీవిత 

చరితరను ఆదరశంగా స్వీక్రంిచాలంటే, ఆ చరితరలోని 4 విషయాలను బలగా 
ప్రిశీలంచాల. అంటే చారితరక్త, విశిషుత, ప్రిప్ూరుత, ఆచరణ. అంత్ేగాని ఇతర 

ప్రవక్తల జీవిత చరితరలు వారి కాలాలోి  ఈ ప్రత్ేయక్తలు క్లగి ఉండ్ేవి కావని నా 
అభిపరా యం కాదు. ఇతరుల వరక్ు చేరిన వారి జీవిత వివరాలు, ప్రసుత తం ఉని 
వారి చరితరలు ఈ ప్రత్ేయక్తలు క్లగి లేవు. ఇలా కావటం క్ూడ్ా దెైవలీలే. దవని 

వలన వీరు నిరిుషు  జాతిక , నిరిుషు  కాలానిక  చెంద నవారే అని నిరూపలంచబడ్ింద . 
అందువలేి  వారి జీవిత చరితరలు భదరంగా ఉంచవలస్లన లేక్ ఇతర జాతులక్ు చేర 

వేయవలస్లన అవసరం ఉండ్ేద  కాదు. కేవలం ప్రవక్త  ముహమమద్(స) మాతరమే 

విశీప్రవక్తగా, అనిి జాతుల వెైప్ు తీరుపద నం వరక్ు ఆదరశంగా అనుసరించ 

దగినవాడుగా ప్ంప్బడ్ాా రు. అందువలేి  ఆయన జీవిత చరితర అనిి విధాలా 
ప్రిప్ూరుంగా, శ్ాశీతంగా భదరప్రచడం జరిగింద . ఇదే అంతిమ దెైవ దౌత్ాయనిక  
అనిిటి క్ంటే గకప్ప ఆచరణా స్ాక్షయం. 
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