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3. పా్వ్కత  ముహమమద్(స) జీవితంలోని  చరరిత్రా తమక 

కటణరలు .  

ఇప్ుపడు ఈ నాలుగు పరా మాణిక్ సూత్రా ల ఆధారంగా ఇస్ాి మ్ ప్రవక్త  
ముహమమద్ (స) జీవిత చరితరప ై దృష్లు  స్ారిదాూ ం. అనిిటిక్ంటే మొటుమొదటి 
విషయం చరరితాకత. ఈ విషయంలో ప్రప్ంచమంత్ా ఏకాభిపరా యం క్లగి ఉంద . 
ఇస్ాి మ్ తన ప్రవక్త  మరియు ఆయన అనుచరుల విషయాలను జాగరతత గా 
భదరప్రచి ఉంచింద . ఈ విషయంప ై ప్రప్ంచమంత్ా ఆశచరయం వయక్తం చేసుత ంద . 
ప్రవక్త (స) నుండ్ి బో ధనలు, ప్రవచనాలు, ఆచరణలు, ఆయన జీవిత్ానిక  
సంబంధ ంచిన ఉలేి ఖనలు నమోదు చేస్లన వారిని, గరంధరూప్ం ఇచిచనవారిని 

“హదవసు ఉలేి ఖనక్రతలు, ముహద ూస్వనుి , చరితరకారులు” అంటలరు. వీరిలో 
ప్రవక్త (స) అనుచరులు, తరువాత తరం, వీరి తరువాతి ర ండవ తరం, మూడవ 
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తరం వారు, ఈ విధంగా ఇస్ాి మీయ కాయలండరులోని నాలావ శత్ాబూం వరక్ు 

జీవించిన వారు ఉనాిరు. ఉలేి ఖనాలనీి లభించి, లఖిత రూప్ం ఇచిచన తరువాత 

ఉలేి ఖక్ుల పేరుి , జీవిత చరితర, నెైతిక్ అలవాటుి  మొదల ైన వాటిక  క్ూడ్ా 
లఖితరూప్ం ఇవీడం జరిగింద . వీరి సంఖయ ఇంచుమించు ఒక్ లక్షక్ు చేరింద . 
అంత్ేకాక్ వారి జీవిత చరితరలక్ు అస్ామఉరిరజాల్ అని పేరు ప టుటం జరిగింద . 1854 

తరువాత వరక్ు క్ూడ్ా భలరతదేశ విదాయవిభలగంత్ో సంబంధం ఉని, బెంగాల్ 

ఏవిషయాటటక్ స్ స్ ైటీక  స్ క్రటరలగా ఉని ప్రఖాయత జరమన్ డ్ాక్ుర్ స్ల ర్ంగర్ ప్రయతిం 

వలి “వాఖిదవ స్ారాంశం” వాన్ క రైమర్ సంపాదక్తీంలో 1884లో ప్రచురంిచబడ్ంిద . 
అదేవిధంగా ప్రవక్త (స) అనుచరుల చరితరల రూప్ంలో హాఫ్లజ్ ఇబెి హజర్ 

“అస్ాబహు ఫ్వ అహాీలససహాబహ్”  ప్రచురించడం జరిగింద . కేవలం పరా రంభ దశ 

అరబీ గరంధాల దాీరా “ల ైఫ్ ఆఫ్ ముహమమద్” ను రచించిన మొదటి 
యూరోపలయన్ వయక త . అయిత్ే ఇతడు వయతిరేక్ంగా వరా స్ాడు. క్లక్త్ాత లో 
ప్రచురించబడ్ిన  “అస్ాబహు ఫ్వ అహాీల ససహాబహ్” యొక్ూ ఇంగలిషు 

త్ లప్లుక్ులో ఇలా వరా స్లనాడు.  

“ముస్లా ముల వ్ంటి జాతి ఇప్పటి వ్రకు రాలేదు, ఇక ముందు రాదు కూడర. 
ముస్లా ంలు అసామఉరిరజాల్ వ్ంటి ప్రిశ్ోధనను వెలుగులోనికి త్ెచరచరధ. ద్వనివ్లా 

ఈనరడ్య 5లక్షల మంద్ి వ్ికుత ల ప్రిస్లు తులు త్ెలుసుకటవ్చుచ”.  

ప్రవక్త(స) జీవితంలోని చివరి సంవతసరం హజీతుల్ విదాలో ప్రవక్త (స) 

అనుచరుల సంఖయ సుమారు ఒక్ లక్ష ఉండ్ేద . వీరిలోని 11 వేల మంద క  
సంబంధ ంచి వారి కాలం లోనే వరా యబడ్ిన జీవిత చరితర వివరాలు ఈనాడు మన 

ముందు ఉనాియి. వీరిలో ప్రతి ఒక్ూరూ ప్రవక్త(స) జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన 

ప్రవచనాలు, ఆదేశ్ాలు, సంఘటనలు ఎంత్ో కొంత ఇతరులక్ు అంద ంచి ఉనాిరు. 

అంటే వీరు ఉలేి ఖనా స్ేవలు అంద ంచారు. వీరి జీవిత చారితరక్తక్ు కారణం ఇదే. 
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ప్రవక్త(స) 11వ హిజీరలో మరణంిచారు. సుమారు 40వ హిజీర వరక్ు ప్రధాన 

అనుచరులు బరతిక  ఉనాిరు. 60వ హిజీర వరక్ు ప్రవక్త (స) కాలంలో బలలయంలో 
ఉనివారిలో చాలామంద  బరతిక  ఉనాిరు. ఆ శత్ాబూం ప్ూరతయిేయసరిక  ఇంచు 
మించూ అందరూ చనిపో యారు. అందరి క్ంటే చివరిలో మరణించిన వారి పేరుి , 

మరణించిన సంవతసరం క రంద ఇవీబడ్ాా యి. 

 

 

 

 

 

 

పేరు ఊరు పేరు మ . స 

1. అబూ ఉమామ బలహిలీ 

2. అబుూ లాి హ్ బిన్ హారిస్ బిన్ జిజ్ఆ 

3. అబుూ లాి హ్ బిన్ అబీ అవ్ ఫా 

4. స్ాయిబ్ బిన్ యజీద్ 

5. అనస్ బిన్ మాలక్ 

స్లరియా 

ఈజిప్ుు  

క్ూఫా 

మదవనా 

బసరహ్ 

86 హి. శ 

86 హి.శ 

87 హి.శ 

91 హి.శ 

93 హి శ 

 

ప ై ప్టిు క్ చివరిలో ఉని అనస్ బిన్ మాలక్, ప్రవక్త (స) క్ు పలరయ 
స్ేవక్ులు. 10 సంవతసరాల వరక్ు నిరంతరం ప్రవక్త (స) స్ేవలో నిమగిమెై 
ఉనాిరు. 93 హి.శ లో మరణంిచారు. 
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ప్రవక్త(స) సహచరుల, శిషుయల కాలం 11వ హిజీర నుండ్ి పరా రంభ 
మయియంద . అప్పటిక  జనిమంచి ఉనాిరు, కాని ప్రవక్త (స)ను క్లస్ే భలగయం క్లగ 
లేదు. లేదా చాలా చిని వయసులో ఉనాిరు. ప్రవక్త(స) నుండ్ి లాభం ప ంద లేక్ 

పో యారు. అబుూ రరహామన్ బిన్ హారిస్ ఇంచుమించు మూడవ హిజీరలో, ఖ ైస్ బిన్ అబీ 

హాజిమ్ నాలావ హిజీరలో, సయిళద్ బిన్ ముసయియబ్ 14వ హిజీరలో జనిమంచారు. 

ప్రవక్త (స) అనుచరుల తరాీత అనేక్ మంద  మొదటి తరానిక  చెంద నవారు. 

అనిివెైప్ులా వాయపలంచి ప్రవక్త (స) జీవిత చరితర, ఆదేశ్ాలు, తీరుపలు, సందేశ 

ప్రచారం చేయటంలో నిమగిమయి ఉనాిరు. వీరందరి సంఖయ ఎంత ఉండే్ద ? నేను 

కేవలం మదవనాలోని త్ాబయిళని సంఖయను ఇబెి సఅద్ దాీరా మీ ముందు 

ప డుతునాిను.  

1. మొదటి వరాం:- ప్రవక్త (స) ప్రముఖ సహచరులను చూచి, వారి నుండ్ి 
సందేశ్ాలు, ఆదేశ్ాలు వినివారి సంఖయ 139 మంద . 

2. ర ండవ వరాం:- ఇటువంటి త్ాబయిళనుి  మదవనాలో ప్రవక్త (స) సహచరులను 

చూచి వారి నుండ్ి వివరాలు గరహించినవారు 129 మంద . 
3. మూడవ వరాం:- కొంతమంద  సహచరులను క్లస్ల వారి నుండ్ి వివరాలు 

గరహించినవారు 87 మంద . ఈ విధంగా త్ాబయిళని మొతతం సంఖయ 355. ఇద  ఒక్ూ 

ప్టుణంలోని సంఖయ. ఇలా మకాూ, త్ాయిఫ్, బసర, క్ూఫ, ద మిష్్ప, యమన్, ఈజిప్ుు  

మొదల ైన ప్టుణాలోి ని త్ాబయిళని సంఖయను గురించి అంచనా వేయండ్ి. వీరిలో 
చాలామంద  ప్టుణాలోి  ప్రవక్త(స) అనుచరుల శిషుయలుగా చేరి, రాతీర ప్గలూ 

ప్రవక్త (స) ఉప్దేశ్ాలను, సందేశ్ాలను, బో ధనలను గరహించి ప్రచారం చేస్ేవారు. 

ప్రతి అనుచరుని దాీరా లభించిన ఉలేి ఖనలను ఒక్ చోట చేరేచవారు. ఈ విధంగా 
ప్రవక్త (స) ప్రిస్లు తులు, ఆదేశ్ాలు ప్రచారం చేయడంలో ప్టిషుమెైన మారాా నిి 

అవలంభించారు. ప్రవక్త (స) సహచరులోి  అతయధ క్ ఉలేి ఖనలు గలవారిని ఈ క రంద 

పేరకూనడం జరిగింద . 
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పేరు ఉలేి ఖనల సంఖయ మరణించిన సంవతసరం 

1. అబూహుర రరహ్ (ర) 

2. అబుూ లాి హ్ బిన్ అబలాస్ (ర) 

3. ఆయిషహ్ (ర) 

4. అబుూ లాి హ్ బిన్ ఉమర్ (ర) 

5. జాబిర్ బిన్ అబుూ లాి హ్ (ర) 

6. అనస్ బిన్ మాలక్ (ర) 

5374 

2660 

2210 

1630 

1560 

1286 

59 హిశ 

68 హిశ 

58 హిశ 

73 హిశ 

87 హిశ 

93 హిశ 

 

వీరే ఆ ప్రముఖులు. వీరి ఉలేి ఖనలే ఈనాడు ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరక్ు 

గకప్ప ప టుు బడ్ిగా ప్రిగణించ బడుతునాియి. వీరి మరణ త్ేదవలను ప్రిశీలస్ేత  అవి 
వేరేీరుగా ఉండటం క్నబడుతుంద . వీరి నుండ్ి ఉలేి ఖనాలను గరహించిన వారు, 

క్ంఠసత ం చేస్లనవారు, సంక్లనం చేస్లనవారు చాలా ప దూ  సంఖయలో ఉంటలరని 

త్ెలుసుత ంద . ఈ విషయాలు త్ెలుసు కోవటలనేి ఆ కాలంలో విదయగా భలవించడం 

జరిగింద . ఇహప్రాలు ర ంటికీ గౌరవ ప్రదమెైనద గా భలవించబడ్ంిద . ప్రవక్త  (స) “నా 
నుండ్ి ప ంద న జాఞ నానిి ఇతరులక్ు అందజేయండ్ి, ననుి చూస్లనవారు, ననుి 

చూడనివారిక  అందజేయాల” అనే ప్రవచనం ప్రకారం, వారందరూ తమ 

సంత్ానానిక , బంధువులక్ు, స్ేిహితులక్ు, క్లస్ే వారిక  వినిపలంచేవారు, 

బో ధ ంచేవారు. ఇదే వారి జీవిత ధేయయంగా, బలధయతగా ఉండ్ేద . అందువలి 

ప్రవక్త (స) అనుచరుల తరాీత వెంటనే వారి తరువాతి తరం ఈ వారసతీ 

సంప్దను రక్షించే నిమితతం స్లధ్ుమెైపో యింద . వీరిలో ప్రతి ఒక్ూరికీ ప్రతిఒక్ూ 

సంఘటన గురించి క్ంఠసత ం చేయవలస్ల వచేచద . వాటిని వలించడం జరిగేద . ప్రతి 
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అక్షరం గురుత  చేసుకోవలస్ల వచచేద . ప్రవక్త (స) తన బో ధనలను 

అందజేయమనడంత్ో పాటు, తనప ై కోరి అసతయం ప్లక్రాదని, ప్లకేవారి నివాసం 

నరక్ం అని హెచచరించారు. ఈ హెచచరిక్ ప్రభలవం ఎలా ఉండ్ేదంటే, సహచరులు 

ఉలేి ఖించేటప్ుపడు భయంత్ో వణిక పో యేివారు. ఒక్స్ారి అబుూ లాి హ్ బిన్ మస్ఊద్ 

ప్రవక్త (స) ప్రవచనాలి కాపవ చేస్ారు. అప్ుపడు అతని ముఖం రంగు 

మారిపో యింద , వణిక పో యారు, ఇంకా ప్రవక్త (స) ఇలాగే అనాిరు లేదా 
ఇంచుమించు ఈవిధంగానే అనాిరు, అని ప్లకారు.  

అరబుాల జాఞ ప్క్శక త  చాలా ప్టిషుంగా ఉండ్ేద . వీరు అనేక్ ప్దాయలను 

క్ంఠసత ం చేసుకొని గురుత ంచుక్ునేవారు. అంత్ేకాక్ ప్రక్ృతి యొక్ూ ఒక్ నియమం 

ఏమిటంటే, ఏ విధంగా ప్ని చేయిస్ేత , ఆవిధంగా అభివృధ్ ు  పరా ప్త ం అవుతుంద . 
అనుచరులు, ఆ తరువాతి తరం వారు వంచన లేక్ుండ్ా వినియోగించారు. వీరు 

ఒకొూక్ూ సంఘటనను, ఒకొూక్ూ హదవసును ఈనాడు ముస్లి మ్ పలలిలు ఖుర్ఆన్ ను 

క్ంఠసత ం చేస్లనటుు  అభయస్లంచేవారు. ఒకొూక్ూ హదవసువేతత  అనేక్ వేల హదవసులను, 

లక్షల హదవసులను క్ంఠసత ం చేస్ేవారు, గురుత ంచుక్ునేవారు. కొంతమంద  తమ 

జాఞ ప్క్ శక త  కోసం వరా సుక్ునేవారు క్ూడ్ా. కాని వాటిని క్ంఠసత ం చేసుక్ునే వరక్ు 

ప్ండ్ితుల దృష్లులో వారిక  గౌరవం లభించేద  కాదు. వరా యబడ్ి ఉని ప్త్రా లను 

లోపాలాి  దాచేవారు. వీరిక  ఈ విషయాలు గురుత లేవని ప్రజలు భలవిస్ాత రని 

భయప్డ్ేవారు. 

సో దరధలలరా!  కొందరు ఇస్ాి మ్ వయతిరేక్ులు, కొనిి విదాయసంసులు వీరిలో 
ప్రముఖులు సర్ విలయమ్ మూయర్, గోలా్ జీహర్ ఉలేి ఖనాల లఖితరూప్ం 

ప్రవక్త (స) మరణించిన 90 సంవతసరాల తరాీత పరా రంభమెైనదని, వీటిప ై 
అనుమానాలను వయక్తప్రచి అనుమానాసపదంగా చేదాూ మని ప్రయతిించారు. కాని 

మేము ప్రవక్త(స) అనుచరులు ఏ విధంగా సంఘటనలను  గురుత ంచేవారు, ఏ 

విధంగా జాగరతత  వహించేవారు, ఏ విధంగా రాబో యిే తరాలక్ు అమానతును 
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అప్పగించేవారు మొదల ైన వాటిని ప ైన వివరంగా పేరకూనాిము. దవనివలి త్ెలస్లన 

విషయం ఏమిటంటే, లఖితరూప్ం అనేక్ సంవతసరాల తరాీత పరా రంభమెైనా, 
వీటిని అనుమానించటలనిక  ఎటువంటి అవకాశమూ లేదు. అనుచరులు తమక్ు 

గురుత ని వివరాలను స్ాధారణంగా మూడు కారణాల వలి నమోదు చేస్ేందుక్ు 

స్లధ్ుప్డ్ే వారు కారు. 

1. మొదటి కారణం ఏమిటంటే, ఖుర్ఆన్ తప్ప ఇతర ఏ విషయానీి రాయ వదూని 

ప్రవక్త (స) వారించారు. దవనివలి ఖుర్ఆన్, ఇతర విషయాలు క్లస్ల పో త్ాయనే 

భయం ఉండ్ేద . అయిత్ే ఖుర్ఆన్ ప్ూరితగా లఖిత రూప్ంలోనిక  వచిచన తరాీత 

ప్రవక్త (స) సీయంగా కొంతమంద  అనుచరులను హదవసులను వరా సుక్ునే 
అనుమతి ఇచాచరు. అయినా చాలామంద  అనుచరులు చివరి క్షణం వరక్ు 

రాయడంలో జాగరతత  వహించేవారు.  

2. వివరాలు లఖితరూప్ం దాలచత్ే ప్రజలు తమ జాఞ ప్క్శక త  అధ క్ంగా 
ఉప్యోగించరని అనుచరులు భయప్డ్ేవారు. అలాగే జరిగింద  క్ూడ్ా. వరా త 

ప్రతులు, లఖిత రూప్ంలో వివరాలను భదరప్రచిన కొదవూ  మెదడుక్ు మేత తగుా తూ 

పో యింద . అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్ూరూ గరంధాలను తమ చేతులోి క  తీసుకొని పాండి్తయ 
వాదన చేస్ాత రని భయప్డ్ేవారు. అలాగే జరిగింద  క్ూడ్ా.  

3. మూడవ కారణం ఏమిటంటే, అరబుాలోి  సంఘటనలను రాస్ల ప టుు  కోవటలనిి, 

వరా తరూప్ంలో భదర ప్రచటలనిి లోప్ంగా భలవించేవారు. ఒక్వేళ్ రాసుక్ునాి 

దానిి దాచి ఉంచేవారు. కొందరు హదవసు వేతత లు వరా స్ల ఉంచటం క్నాి క్ంఠసత ం 

చేయటలనిి సురక్షితంగా భలవించేవారు. వరా స్ల ఉంచిత్ే ఇతరులు అందులో 
హెచుచతగుా లు చేస్ాత రనే భయం ఉంటుంద . కాని మెదడులో నాటుక్ు పో యిన 

చిత్రా నిి మారుపలు, చేరుపలు చేయడం ఎవరి తరమూ కాదు. 
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మొటుమొదటిస్ారి ఈనాడు సభలో ఈ వాసత వానిి బహిరాతం చేసుత నాిను. 

అదేమిటంటే, 100 సంవతసరాలు లేదా 99 సంవతసరాల వరక్ు ప్రవక్త(స) వివరాలు 

కేవలం జాఞ ప్క్శక త  ప ైనే ఆధారప్డ్ి ఉండ్ేవనేద  తప్ుపడు భలవం. అసలు కారణం 

ఏమిటంటే, వీటిక  సంబంధ ంచిన మొదటి ప్రచురణ ముఅత్ాత  ఇమామ్ మాలక్ 

చరితర అల్ మగాజీగా ప్రఖాయతి గాంచాయి. వీరిదూ రూ ఒకే కాలానిక  చెంద నవారు. 

వీరు క్రమంగా171 హిశ, 151 హిశలో మరణించారు. అందువలేి  వారాత  చరితర హిజీర 
ర ండవ శత్ాబూంలో పరా రంభమయింద . అయిత్ే ఇంతక్ు ముందే వారాత  చరితర 
పరా రంభమెైనదని ఎనోి ఆధారాలు ఉనాియి. ఉమర్ బిన్ అబుూ ల్ అజీజ్ 101 హిశ 

లో మరణించారు. అతడు మహా ప్ండ్ితుడు, మదవనా పాలక్ుడుగా క్ూడ్ా 
ఉనాిరు. 99 హిశ లో ఖలీఫా అయాయరు. తన కాలంలో మదవనా ఖాజీక  ప్రవక్త (స) 

వివరాలక్ు వరా తరూప్ం ఇవీవలస్లంద గా ఆదేశించారు. ఎందుక్ంటే ప్రజల 

జాఞ ప్క్శక త  క్రమంగా తగుా తూ ఉంద  క్దా అనాిరు. ఈ సంఘటన త్ాలీఖాతె్ బుఖారల 
ముఅత్ాత , ముసిద్ దారలమలలో ఉంద . ఏద  ఏమెైనా  ఈ ఆదేశం ప్రకారం ప్రవక్త (స), 

అనుచరులక్ు సంబంధ ంచిన వివరాలనీి లఖిత రూప్ంలో ప ందు ప్రచబడ్ాా యి. 

వీటిని రాజధాని నగరానిక  తీసుక్ురావటం జరిగింద . వీటి కాపవలు ఇతర 

ప్టుణాలక్ు ప్ంప్బడ్ాా యి. ఈ బలధయత అబూబక్ర్ బిన్ ముహమమద్ బిన్ అమ్ూ 
బిన్ హజ్మ కే ఎందుక్ు ఇవీబడ్ిందంటే, అతడు ఒక్ ప్రఖాయత ధారిమక్ ప్ండ్ితుడు, 
మదవనా ఖాజీ. మరో గకప్ప కారణం ఏమిటంటే, అతని పలనిి ఉమూహ్, ఆయిషహ్(ర) 

శిషుయరాలు. ఆయిషహ్(ర) నుండ్ి ఈమె దాీరా అనేక్ ఉలేి ఖనలు ముందు నుండ్ే 
ఇబెి హజ్మ దగార లఖిత రూప్ంలో ఉండ్ేవి. అందువలేి  ఉమర్ బిన్ అబుూ ల్ అజీజ్ 

ప్రత్ేయక్ంగా ఈమె దాీరా ఉలేి ఖనాలను గరహించి లఖిత రూప్ంలో ప ందుప్రచమని 

ఇబెి హజ్మ ను ఆదేశించడం జరిగింద . 

పా్వ్కత(స) కాలం నరటి దసాత వీజులు :-  అంత ఎందుక్ు, ప్రవక్త(స) కాలంలోనే 

వారతలు, చరితరలు, ఆదేశ్ాలు, ఇతర వివరాలు లఖితరూప్ంలో ప ందుప్రచడం 
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పరా రంభించబడ్ింద . మకాూ విజయం సందరాంగా ప్రవక్త (స) ఒక్ ప్రసంగం చేయడం 

జరిగింద . ఇద  సహీ బుఖారలలో ఉంద . యమన్ క్ు చెంద న ఒక్ వయక త  కోరగా 
ప్రవక్త (స) అబూష్టాహ్ ను తన ప్రసంగానిి వరా స్ల ఇవీమని ఆదేశించారు. ప్రవక్త(స) 

వివిధ చక్రవరుత లక్ు ప్ంపలన ఉతత రాలు, వరా స్ల ప్ంప్డం జరిగింద . ఇంచుమించు 10, 

15 సంవతసరాల క రతం ప్రవక్త(స) ఈజిప్ుు  చక్రవరితక  ప్ంపలన ఉతత రం, ఒక్ క రైసత వ 

చరిచలోని ఒక్ ప్ుసత క్ంలో దొ రిక ంద . ఇద  ప్రవక్త (స) రాస్లన ఉతత రమే అని 

నిరాు రించటం జరిగింద . స్ాధారణంగా దవని ప్రతులు అనిి చోటలి  లభిస్ాత యి. ఇద  
పరా చీన అరబీ లపలలో ఉంద . ఈ ఉతత రం ప్రవక్త (స) రాస్లనటేు  ఉంద . ఈ ఇస్ాి మీ 

ప్రంప్రలు సత్ాయనిక  స్ాక్షయయలుగా నిలచాయి. అబుూ లాి హ్ బిన్ అమ్ూ బిన్ ఆస్ నా 
క్ంటే ఎక్ుూవ హదవసులు ఉండటలనిక  కారణం, అతను ప్రవక్త (స) నుండ్ి విని 

వెంటనే వరా సుక్ునే వారు. అయతే్ నేను రాసే్వాడ్ిి  కాను అని అబూహుర రరహ్ (ర) 

అనాిరు.(బుఖారల) ప్రజలు అబుూ లాి హ్ బిన్ అమ్ూ ను ‘ప్రవక్త(స) ఒకోూస్ారి ఆగరహం 

క్లగి ఉంటలరు, ఒకోూస్ారి సంత్ోషంగా ఉంటలరు, నువుీ అనిిటినీ 

వరా సుక్ుంటునాివు?’ అని విమరిశంచారు. ఆ తరువాత అబుూ లాి హ్ బిన్ అమ్ూ 
వరా యడం మానివేస్ల, ప్రవక్త (స)క్ు ఈ విషయానిి త్ెలపారు. ప్రవక్త (స) తన తల 

వెైప్ు స్ ైగ చేసూత  ‘నువుీ వరా సూత  ఉండు, ఇక్ూడ్ి నుండ్ి బయటక్ు వచేచదంత్ా 
సతయమే అవుతుంద ’ అని అనాిరు. అబుూ లాి హ్ బిన్ అమ్ూ తన వదూ  వరా యబడి్ 

ఉని వాటిని స్ాద ఖ అనే పేరు ప టలు రు. ఇంకా ఇలా అనేవారు, ‘నాక్ు ర ండు 
విషయాలు జీవితంప ై కాంక్షను జనింప్జేస్ాయి. వాటిలో ఒక్టి స్ాద ఖ’. స్ాద ఖ 

అంటే ప్రవక్త(స) నుండ్ి విని నేను ప ందుప్రచిన గరంధము. జాహిద్ ఇలా 
అంటునాిరు, ‘మేము అబుూ లాి హ్ బిన్ అమ్ూ వదూ  ఒక్ ప్ుసత క్ం ఉండటం 

చూస్ాము, ఇద  ఏమిటి అని అడగడం జరిగింద . దానిక  ఆయన స్ాద ఖ, దవనిి 

నేను ప్రవక్త (స) నుండ్ి వరా స్ాను. ఇందులో నాక్ూ ప్రవక్త (స) క్ూ మధయ ఎవరూ 

లేరు’. బుఖారల ప్రకారం ప్రవక్త(స) మదవనా వలస పో యిన తరాీత ముస్లి ముల 
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జనాభల ల క ూంచారు. అందరి పేరుి  వరా యబడ్ాా యి. అందరూ క్లస్ల 1500 మంద గా 
త్ెలస్లంద . జకాత్ గురించి ర ండు పేజీలోి  ఉని వివరాలనిిటినీ వరా యించి, 

ప్రవక్త (స) ఇతర ప్టుణాల పాలక్ులక్ు ప్ంపారు. ఇవి అబూబక్ర్(ర)వదూ , 
అబూబక్ర్ బిన్ అమ్ూ బిన్ హజ్మ క్ుటుంబంలో, ఇంకా ఇతర ప్రముఖుల వదూ  
ఉండ్ేవి. జకాత్ ధనానిి వసూలు చేస్ేవారి వదూ  ఇతర లఖిత వివరాలు క్ూడ్ా 
ఉండ్ేవి. అలీ(ర) వదూ  క్ూడ్ా ఒక్ ప్తరం ఉండ్ేద . అద  అతని క్రవాలం ఒరలో 
ఉండ్ేద . అందులో అనేక్ విషయాలక్ు సంబంధ ంచిన హదవసులు ఉండ్ేవి. ప్రజలు 

కోరగా వాటిని ప్రజలక్ు చూపలంచారు. హుదెైబియలో ప్రవక్త (స)క్ు అవిశ్ాీసులక్ు 

మధయ జరిగిన ఒప్పందం గురంిచి అలీ(ర) వరా స్ారు. దాని ఒక్ కాపవ అవిశ్ాీసుల 

వదూ , ఒక్ కాపవ ప్రవక్త (స) వదూ , మరో కాపవ అలీ(ర) వదూ  ఉంచడం జరిగింద . అమ్ూ 
బిన్ హజ్మ ను ప్రవక్త (స) యమన్ పాలక్ుడుగా ప్ంపలనప్ుడు విధులు, జకాత్ 

సమసయలు, ప్రిహారం మొదల ైన విషయాలను సూచించి వరా యించి ఇచాచరు. 

అబుూ లాి హ్ బిన్ అల్ హకీమ్ క్ు ప్రవక్త (స) ఉతత రం అంద ంద . అందులో చనిపో యిన 

జంతువు గురించి ఉంద . వాయిల్ బిన్ హజ్ర(ర) ప్రవక్త (స) వదూ  నుండ్ి తన 

దేశ్ానిక  తిరుగు ప్రయాణమెైనప్ుడు ప్రవక్త (స) ప్రత్ేయక్ంగా అతని కోసం నమాజు, 

ఉప్వాసం, వడ్ీా , వయపారం గురించి, ఇంకా ఇతర ఆదేశ్ాల గురించి వరా యించి 

ఇవీడం జరిగింద . ఒక్స్ారి అమ్ూ(ర) ప్రజలత్ో భరత  ప్రిహారం నుండ్ి భలరయక్ు 

ప్రవక్త (స) ఎంత నిరుయించారో మీక్ు త్ెలుస్ా ? అని ప్రశిించారు. దానిక  జిహాక్ 

బిన్ సుఫ్లయాన్ నిలబడ్ి నాక్ు త్ెలుసు, ప్రవక్త (స) దవనిి వరా యించి మాక్ు 

ప్ంపారు, అని అనాిరు. ఉమర్ బిన్ అబుూ ల్ అజీజ్ తన ప్రిపాలనా కాలంలో 
ప్రవక్త  (స) జకాత్ ఆదేశ్ాలను వెద కే ప్రయతింలో ఒక్ రాయబలరిని మదవనా 
ప్ంపారు. అతని సమసయక్ు ప్రిష్టాూరం అమ్ూ బిన్ హజ్మ క్ుటుంబం దగార 

లభించింద . ప్రవక్త (స) యమన్ ప్రజలక్ు వరా యించి ప్ంపలన ఆదేశ్ాలోి  ఈ 

సమసయలు ఉండ్ేవి. ఖుర్ఆన్ ను కేవలం ప్రిశుభర స్లు తిలోనే ముటుు కోవాల, 
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బలనిసను కొనక్ ముందు విడుదల చేయక్ూడదు. నికాహ్ క్ు ముందు తలాఖ్ 

తగదు. యమన్ నుండ్ి ముఆజ్(ర) ఉతత రం దాీరా ప్రవక్త (స)ను ఆక్ుక్ూరలోి  

క్ూడ్ా జకాత్ ఉందా అని ప్రశిించారు. దానిక  ప్రవక్త (స) లేదు అని సమాధానం 

ఇచాచరు. మరాీన్ తన ప్రసంగంలో మకాూ హరమ్ అని అనాిరు. అద  విని 

అక్ూడ్ే ఉని రాఫ్  బిన్ ఖదవజ్ ప్రవక్త (స) అనుచరులు ఎలుగ తిత  బిగారగా మదవనా 
క్ూడ్ా హరమ్ అని , ఈ సందేశం నావదూ  వరా యబడ్ి ఉంద , మీరు కోరిత్ే చద వి 

వినిపలస్ాత ను అని అనాిరు. జిహాక్ బిన్ ఖ ైస్(ర) నోమాన్ బిన్ బష్వర్(ర) క్ు ఇలా 
వరా స్ారు, ప్రవక్త(స) జుమహ్ నమాజు లో సూరహ్ జుమహ్ ను వదల వేరే ఏ 

సూరహ్ ను ప్ఠించేవారు? దానిక  ఆయన హల్ అత్ాక్ అనే సూరహ్ అని 

సమాధానం ఇచాచరు. (ముస్లి మ్) 

ఈ ఆదేశ్ాలు, సమసయలు ప్రవక్త (స) అనేక్మంద  ప్రజలక్ు రాయించారు, 

ప్ంపలంచారు. వీటిని గురించి అనేక్ స్ాక్షయయధారాలు మా వదూ  ఉనాియి. ప్రముఖ 

అనుచరులు ప్రవక్త(స) స్ాంప్రదాయాలను, ఆదేశ్ాలను ప్ుసత క్రూప్ం ఇచాచరు 

లేదా అబూబక్ర్(ర) తన ప్రిపాలనా కాలంలో ఒక్ గరంధానిి ప ందుప్రిచారు. కాని 

అద  అతనిక  నచచలేదు. వెంటనే చెరిపలవేస్ారు. (తజిూరతుల్ హుఫాఫజ్). 

ఉమర్(ర) క్ూడ్ా తన ప్రిపాలనా కాలంలో ఈ విషయంప ై ఆలోచించస్ాగారు. కాని 

ధెైరయం చాలలేదు. అబుూ లాి హ్ బిన్ అమ్ూ ప్రవక్త(స) అనుమతిత్ో ఒక్ కాగితంప ై 
రాస్ారు. అందులో ప్రవక్త(స) ప్రవచనాలు ఉండే్వి. వాటిని చూడటలనిక  అనేక్మంద  
ప్రజలు వచేచవారు. ఆయన వాటిని వారిక  చూపలంచేవారు.(తిరిమజి). అలీ(ర) 

వరా స్లన తీరుపల చిటలు  ఇబెి అబలాస్(ర) వదూక్ు తీసుక్ురావటం 

జరిగింద .(ముస్లి మ్). అబుూ లాి హ్ బిన్ అబలాస్(ర) ఉలేి ఖనాల ప్రతులలోని 

కొనిింటిని త్ాయిఫ్ ప్రజలు అతనిక  వినిపలంచటలనిక  త్ెచాచరు.(క త్ాబుల్ ఇలల్). 

సయిళద్ బిన్ జుబెైర్(ర) అతని ఉలేి ఖనాలను వరా స్ేవారు.(దారలమ). అబుూ లాి హ్ బిన్ 

అమ్ూ సంక్ళ్న గరంధం స్ాద ఖ అతని మనవడు అమ్ూ బిన్ షుఐబ్ వదూ  
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ఉండ్ేద .(తిరిమజి). కాని అమాయక్ులు అతనిి బలహీనునిగా ఎందుక్ు భలవించే 
వారంటే, ఆయన తన త్ాతగారి ప్ుసత క్ం చూచి ఉలేి ఖించేవారు. అతనిక  ఇవి 

క్ంఠసత ం ఉండ్ేవి కావు. (తహీీ బ్ 8- 49). జాబిర్ బిన్ అబుూ లాి హ్ ఉలేి ఖనాల 

ప్రతులను వహబ్ త్ాబయిళ తయారు చేస్ారు. ఇద  ఇస్ామయిళల్ బిన్ అబుూ ల్ 

క్లీమ్ వదూ  ఉండ్ేద . ఈ కారణంవలేి  అతడు బలహీనునిగా ప్రిగణింప్బడ్ేవారు. 

జాబిర్(ర) ఉలేి ఖనాల ర ండవ గరంధం సుల ైమాన్ బిన్ ఖ ైస్ యషూరల తయారు 

చేస్ారు. అబూజుబేర్, అబూసుఫ్లయాన్, ష్ట అబీ మొదల ైనవారు హదవసువేతత లు, 

త్ాబయిళలు, జాబిర్ ర ండవ గరంధ ప్రతులను వీరి నుండ్ి వినాిరు. సమురహ్ బిన్ 

జునుూ బ్ అనుచరుల దాీరా అతని క్ుమారులు సుల ైమాన్ ఉలేి ఖనాల ఒక్ ప్రతిని 

ఉలేి ఖించారు. ఆ తరువాత ఆయన దాీరా అతని క్ుమారుడు, అబూ 
హుర రరహ్(ర) క్ంటే ఎక్ుూవ హదవసులు ఎవరికీ గురుత  ఉండ్ేవి కావు. ఇతని 

ఉలేి ఖనాల  కొనిి ప్రతులు హమామమ్ బిన్ మంబ తయారు చేస్ారు. ఇవి 

హమామమ్ ప్రతులుగా ప్రస్లధ్ ు  గాంచాయి. దవనిి ఇబెిహంబల్ ముసిద్ ర ండవ 

భలగంలో 312-318 వరక్ు ప ందు ప్రిచారు. బష్వర్ బిన్ నహక్ అబూహుర రరహ్ 

ఉలేి ఖనాల ప్రతులి రాస్ారు. ఇంకా వాటిని ఉలేి ఖించారు. అయిత్ే అనుమతి 

కోరిన తరాీత. అబూహుర రరహ్(ర) ఒక్స్ారి ఒక్ వయక తని, తన ఇంటిక  తీసుకొని 

వచిచ ఇవి నా ఉలేి ఖనాలు అని చూపలంచారు. అయిత్ే అవి అతని చేతివరా త కాదని, 

ఇతరుల వరా త అని ఉలేి ఖనక్రత  అంటునాిరు.(ఫతుా ల్ బలరల) 

అందరిక్ంటే ఎక్ుూవ హదవసులు గురుత ని ర ండవ అనుచరులు అనస్(ర). 

ఆయన తన క్ుమారులత్ో ఇలా అనేవారు, క్ుమారులారా! జాఞ నానిి 

లఖితరూప్ంలోనిక  తీసుక్ురండ్ి.(దారలమ) అబలాస్(ర) తన శిషుయల మధయ క్ూరోచని 

వారి ఉలేి ఖనాలను వరా స్ేవారు.(దారలమ) సలామ అనే ఒక్ మహిళ్ అబుూ లాి హ్ బిన్ 

అబలాస్, ప్రవక్త(స) స్ేవక్ుల ైన అబూరాఫ్  నుండ్ి ప్రవక్త (స) ఘనకారాయల గురించి 

అడ్ిగి వరా స్ేవారు (ఇబెిసఅద్). ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరక్ు చెంద న పరా రంభ 
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రచయితలోి  ఒక్ర రన వాఖిదవ ఇలా అంటునాిరు, అమాన్ ధనవంతుడ్ెైన మునీిర్ 

బిన్ స్ారల పేర ప్రవక్త (స) ప్ంపలన ఉతత రానిి ఇబెిఅబలాస్(ర) ప్ుసత కాలోి  చూస్ాను 

(జాదుల్ మఆద్). ఉరీ బిన్ జుబేర్ బద్ర యుధ్ుం వివరాలనిిటినీ వరా స్ల ఖలీఫా 
అబుూ ల్ మలక్ క్ు ప్ంపారు.(తబీర).  

అబుూ లాి హ్ బిన్ మస్ఊద్ ప్రవక్త (స)క్ు సనిిహిత స్ేవక్ులు. అతనిక  
ప్రవక్త (స) ఇంటిలోనిక  వచేచ పో యిే అనుమతి ఉండ్ేద . ఆయనక్ు, “ప్రజలు నా 
దగారక్ు వచిచ వినేవారు, వెళిళ వాటిని రాసు క్ునేవారు, అయితే్ నేను ఖుర్ఆన్ ను 

తప్ప మరి దేనీి వరా యటలనిి ధరమసమమతంగా భలవించను” అనే అభయంతరం 

ఉండ్ేద .(దారలమ) సయిళద్ బిన్ జుబెైర్ త్ాబయిళ  ఇలా అంటునాిరు, “నేను 

అబుూ లాి హ్ బిన్ ఉమర్  మరియు ఇబెిఅబలాస్ ల నుండ్ి రాతిర ఉలేి ఖనాలు విని 

వచిచ వాటిని రాతి ప్లక్ప ై వరా స్ేవాడ్ిని. మళ్ళళ ఉదయం వాటిని 

చెరిపలవేస్ేవాడ్ిని”.(దారలమ) బరాబిన్ ఆజిబ్(ర) వదూ  ప్రజలు క్ూరోచని ఆయన 

ఉలేి ఖనాలను వరా సుక్ునేవారు.(దారలమ) ఇబెి ఉమర్(ర) సే్వలో 30 సంవతసరాలు 

గడ్ిపలన నాఫ్  తన ముందు ప్రజల కొరక్ు వరా యించేవారు.(దారలమ) అబుూ లాి హ్ బిన్ 

మస్ఊద్ క్ుమారులు అబుూ రరహామన్ ఒక్ ప్ుసత క్ం తీసుకొని వచిచ, ప్రమాణం చేస్ల 
ఇద  సీయంగా అబుూ లాి హ్ బిన్ మస్ఊద్ వరా స్లందే అని అనాిరు. సయిళద్ బిన్ 

జుబేర్ ఇలా వరా సుత నాిరు, “మాలో కొనిి విషయాల గురించి అభిపరా యబేధం 

తల తిత నప్ుడు  వాటిని వరా సుకొని ఇబెి ఉమర్ వదూక్ు ఆ రాస్లందానిి దాచి 

త్ెచచేవాళ్ళం. వాటి గురించి అతనిి అడ్ిగేవాళ్ళం. ఒక్వేళ్ వాటిగురించి త్ెలస్లపో తే్ 

అతనికీ మాకీ మధయ  తీరుప జరిగిపో యిేద ”. త్ాబయిళ అసీద్ ఇలా అంటునాిరు, 

“నాక్ూ అల్ ఖమహ్ క్ు ఒక్ ప్తరం దొరిక ంద . దానిి తీసుకొని మేము ఇబెి ఉమర్ 

వదూక్ు వచాచము. దానిి అతను చెరిపలవేస్ారు”.(జామె) జ ైద్ బిన్ స్ాబిత్ 

దెైవవాణిని వరా స్ేవారు. ఆయనక్ు క్ూడ్ా ఉలేి ఖనాలను వరా యడంలో అభయంతరం 

ఉండ్ేద . మరాీన్ ఒక్ ఉపాయం ఆలోచించి అతనిి ముందు క్ూరోచబెటలు డు. త్ెర 
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వెనుక్ వరా స్ేవారిని నియమించాడు. ఆయన చెబుతూఉంటే అతను వరా సూత  

ఉంటలరు.(జామె) ముఆవియహ్(ర) క్ూడ్ా ఒక్ హదవసు ఈ విధంగానే 
వరా యించారు. కాని అతను ప్స్లగటిు  బలవంతంగా చెరిపల వేస్ారు.(అహమద్) 

సో దరధలలరా! మీరు ఇటువంటి పరా మాణిక్ సంఘటనల, వయక్ుత ల పేరుి  వింటూ 

బెంబేల తిత పో యి ఉనాిరేమో, కాని నిశిచంతగా ఉండండ్ి, మనం ఇప్ుపడు సర రన 

ప్రదేశ్ానిక  చేరుక్ునాిము. ఇక్ూడ్ి నుండ్ి రుజుమారాం సపషుంగా క్నబడుతుంద . 
వరా తప్రతుల భలండ్ాగారమే ఒక్వేళ్ ప్రప్ంచంలో నమమదగినదెైత్ే ప్రవక్త(స) 

కాలంలోనే ప్రవక్త  అనుచరులు వాటిని తమ చేతులత్ో ప ందు ప్రిచారు. రానుని 

తరాల వారి జాఞ ప్కారుం వదల వెళ్ళళరు. ముందు తరాలవారు వాటిని తమ 

గరంధాలలో పేరకూనాిరు. అనే విషయానిి ఈ వాకాయల దాీరా త్ెలయ ప్రిచాను. 

ఇప్ుపడు మేము చెబుతుని విషయం ఏమనగా ప్రవక్త(స) అనుచరుల కాలంలోనే 

త్ాబయిళనుి  వారి ఉలేి ఖనాలు, సంఘటనలు, ప్రిస్లు తులు ఒకొూక్ూటీ అడ్ిగి, ప్రతి 

ఇంటికీ వెళిళ వృధ్ుు లు, యువక్ులు, స్వత రలు, ప్ురుషులు అందరి నుండ్ి స్ేక్రించి 

మన కోసం ప ందుప్రిచారు. ముహమమద్ బిన్ ష్లహబ్ జుహీీ , హిష్టామ్ బిన్ 

ఉరీహ్, ఖ ైస్ బిన్ అబీహాజిమ్, అత్ా బిన్ అబీ రిబలహ్, సయిళద్ బిన్ జుబెైర్, 

అబుజీినాద్ మొదల ైన అనేక్ మంద  త్ాబయిళనుి  నిరంతర క్ృష్లచేస్ల ఒకొూక్ూ 

విషయానిి క్ూడబెటలు రు. మన ముందు ఇంత ప దూ  ఇస్ాి మీయ భలండ్ాగారానిి 

వదల వెళ్ళళరు. హదవసు మరియు చరితరకారుల ైన జుహీీ  ప్రవక్త(స) యొక్ూ ఒకొూక్ూ 

విషయానీి వరా శ్ారు. అబుజీినాద్ ఇలా అనాిరు, “మేము కేవలం ధరామధరమ 

విషయాలను వరా స్ేవాళ్ళం. జుహీీ  మాతరం వినిదంత్ా వరా స్ేవారు”. (జామె) 
ఇబెికీస్ాన్ ఇలా అనాిరు, “నేనూ జుహీీ  విదాయరీనలో త్ోడుగా ఉనాిం. నేను 

ప్రవక్త (స) స్ాంప్రదాయాలను వరా స్ాత నని అనాిను. దానిక  జుహీీ  అనుచరులక్ు 

సంబంధ ంచినద  క్ూడ్ా, ఎందుక్ంటే అద క్ూడ్ా స్ాంప్రదాయమేక్దా అని అనాిరు. 

అనంతరం నేను రాయలేదు, అతడు వరా స్ాడు. ఫలతంగా అతడు స్ాఫలయం 
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ప ందాడు. నేను వినాశనానిక  గురయాయను”.(ఇబుిసఅద్). వీటనిిటినీ 

లఖితరూప్ంలోక  త్ెచిచనవారు అనేక్మంద  త్ాబయిళనుి , జుహీీ  మొదల ైనవారు. 

కేవలం ఇవే ఇంత ఎక్ుూవగా ఉనాియంటే, వలీద్ బిన్ యజీద్ హతయ తరువాత 

జుహీీ  యొక్ూ ఈ స్ాంప్రదాయ సంప్ద జంతువుల ప ై వేస్ల తీసుక్ురావటం 

జరిగింద . 

ఇమామ్ జుహీీ  50 హిజీరలో జనిమంచారు. 124వ హిజీరలో మరణించారు. 

ఇతను ఖుర రష్ప వంశ్ానిక  చెంద నవాడు. ఇతడు ఎంత గకప్ప నిరంతర క్ృష్ల, శరమ, 

భక తశరధ్ు లత్ో ప్రవక్త (స) జీవిత విశ్రష్టాలు, ఉప్దేశ్ాలు ఒక్చోట చేరాచడంటే, దవనిి 

గురించి చరితరకారుల ఈ వాగూమలం దాీరా త్ెలుసుత ంద . అతడు మదవనాలోని 

ఒకొూక్ూ అనాసరల ఇంటిక  వెళ్ళళవాడు. వృధ్ుు లు, యువక్ులు, స్వత రలు, ప్ురుషులు 

ఎవరు దొ రిక నా, చివరిక  త్ెరచాటు ఉని స్వత రలత్ో క్ూడ్ా మాటలి డ్ి, ప్రవక్త (స) 

ఉప్దేశ్ాలు, ఇతర వివరాలు, స్ాంప్రదాయాలు అడ్ిగి త్ెలుసుకొని వరా సుక్ునే 
వాడు. ఆ కాలంలో చాలామంద  ప్రవక్త  (స) అనుచరులు సజీవంగా ఉనాిరు. 

జుహీీ క  అనేక్మంద  శిషుయలు ఉనాిరు. వీరందరూ రాతిరంబవళ్ళళ ప్రవక్త(స) 

బో ధనలు, ఆచరణలు, స్ాంప్రదాయాలు ప ందు ప్రచడంలో, సంక్లనం 

చేయడంలో, విదాయ బో ధనలో, అధయయనంలో, సందేశ ప్రచారంలో నిమగిమెై 
ఉండ్ేవారు. ఇదే వారి జీవిత ధేయయంగా ఉండ్ేద . పరా ప్ంచిక్ ప్నులనిిటి నుండ్ి 
వేర ర, వీటిలోనే జీవితం గడ్ిపేవారు. 

అపారాు లక్ు అసలు కారణం ఏమిటంటే, స్ామానయ ప్రజలు హదవసుల 

ఏరివేత, రాయడం, జీవిత చరితరలు మొదల ైనవి రచించడం, వరా యడం మొదల ైన 

ప్నులు త్ాబయిళనుి  పరా రంబించారని భలవించడం జరిగింద . త్ాబయిళనుి  అంటే 
ప్రవక్త (స) అనుచరులను చూచినవారు. వారి నుండ్ి విదయ అభయస్లంచినవారు, 

ప్రవక్త (స) అనుచరుల కాలం 100 సంవతసరాల వరక్ు గడి్చింద . అంటే త్ాబయిళని 

కాలం 100 సంవతసరాల తరాీత పరా రంభమెైందని, ఈ విధంగా గరంధ రచన 100 
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సంవతసరాల తరాీత పరా రంభ మెైందని భలవిస్ాత రు. కాని ఇదంత్ా తప్ుపడు 
ప్రచారం. త్ాబయిళన్ అంటే ప్రవక్త (స)ను చూడని, సహాబలలను చూచి వారి వదూ  
విదయ ప ంద న, ప్రవక్త(స) కాలం ప ంద న, కాని వారిక  దరిశంచే భలగయం క్లగని, లేదా 
ప్రవక్త (స) చివరి కాలంలో జనిమంచిన, లేదా ప్రవక్ూ(స) మరణించిన తరువాత 

జనిమంచినవారు. వీరందరూ త్ాబయిళనేి . ఈ విధంగా చూస్ేత  త్ాబయిళని ప్రంప్ర 

ప్రవక్త (స) కాలంలోనే ఇంచుమించు 11వ హిజీరలోనే పరా రంభమెైపో యింద . 
అందువలి ఇద  11వ హిజీర నుండ్ి పరా రంభం అయింద . అంటే త్ాబయిళనుి  దవనిి 

పరా రంభించారు. ఇద  త్ాబయిళని ఘనకారయం అనడ్ానిక  ప్రవక్త (స) అనుచరులు 

మరణించనవసరం లేదు. అదేవిధంగా 100 సంవతసరాలు గడవటమూ అవసరం 

లేదు. ఎందుక్ంటే అనుచరులను చూచి,వారి నుండ్ి విదయనభయస్లంచినవారు 

త్ాబయిళ అవుత్ారు. ఏద  ఏమెైనా ఈ వివరాల వలి ముస్లి ములోి  వారతల, జీవిత 

చరితరల ప్రంప్ర 100 సంవతసరాల తరాీత పరా రంభం అయింద  అని అనడం చాలా 
అనాయయం. 

ముస్లి ములోి  వారతలు, జీవిత చరితరలు, ఆదేశ్ాలు, వివేక్ప్ూరిత వచనాల 

సంక్లనం గరంధరూప్ం ఇవీటం మొదల ైన వాటిని మూడు కాలాలుగా 
విభజించవచుచ. 1) ఈ కాలంలో ప్రతివయక త  తనక్ు త్ెలస్లన వివరాలు ఒక్ చోట 

చేరాచడు. 2) ఈ కాలంలో ప్రతి ఊరు యొక్ూ వివరాలు ఒక్చోట చేరచడం జరిగింద . 
3) ఈ కాలంలో ఇస్ాి మీయ ప్రప్ంచంలోని వివరాలనీి ఒక్చోట చేరచటం జరిగింద . 
ఆ తరువాత వాటిని ప్ుసత కాల రూప్ంలో ముద రంచటం జరిగింద . మొదటి కాలం 

సుమారు 100 హిశ వరక్ు ఉంద . ర ండవ కాలం 150 హిశ వరక్ు ఉంద . మూడవ 

కాలం 300 హిశ వరక్ు ఉంద . మొదటి కాలం ప్రవక్త (స) అనుచరులు మరియు 

త్ాబయిళనిద , ర ండవ కాలం ర ండవ, మూడవ తరాలద . మూడవ కాలం బుఖారల, 
ముస్లి మ్, తిరిమజి, అహమద్ మొదల ైన వారిద . మొదటి కాలానిక  చెంద న 

సంప్దంత్ా, ర ండవ కాలానిక  చెంద న ప్ుసత కాలోి  ఉంద . ర ండవ కాలానిక  చెంద న 
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సంప్దంత్ా, మూడవ కాలానిక  చెంద న ప్ుసత కాలోి  ఉంద . అంత్ేకాదు, ర ండవ, 

మూడవ కాలాలక్ు చంెద న ధారమిక్ జాఞ న సంప్దంత్ా ఈనాడు వేల పేజీల రూప్ంలో 
మన ముందు ఉంద . ఇంత పరా మాణిక్మెైన చారితరక్ సంప్ద అంటూ మరకక్టేదవ 
లేదు. అయిత్ే ష్లబిీ నోమానీ అభిపరా యం ప్రకారం ఇతర జాతులు క్ూడ్ా ఈ 

విధమెైన క్ంఠసత  ఉలేి ఖనాలను ఒక్చోట చేరచటం జరిగింద . వీరు ఒక్ కాలానిక  
చెంద న ప్రిస్లు తులను లఖితరూప్ంలో సమక్ూరచినప్ుడు పరా మాణిక్తక్ు 

పరా ముఖయత ఇవీక్ుండ్ా దొరిక న వనీి వరా సుక్ునేవారు. వాటి ఉలేి ఖక్ుల పేరూ, 

ఊరూ క్ూడ్ా త్ెలస్ల ఉండదు. ఈ క్లపత క్ధలోి  నుండ్ి గాధలను, సంఘటనలను 

ఎనుిక్ునేవారు. ఇవే కొంత కాలానిక  చారితరక్ గరంధాలాి  మారిపో యిేవి. యూరప్ 

లోని అనేక్ రచనలు ఈ నియమానిి అనుసరించి వరా స్లనవే. 

కాని ముస్లి ములు చారితరక్ క్ళ్ను పరా మాణిక్ నియమానుస్ారం 

అనుసరించారు. దవని మొదటి నియమం ఏమిటంటే, ఆ సంఘటనలో పాలగా ని 

వయక త  చెపాపల, ఒక్వేళ్ త్ాను లేక్పో త్ే సంఘటన వరక్ు ఉని ఉలేి ఖక్ులందరి 
పేరుి  చెపాపల. అంత్ేకాదు, ఉలేి ఖన ప్రంప్రలో ఉనివారు ఎవరు? ఎలాంటివారు? 

ఏ వృతిత క  చెంద నవారు? వారి నడవడ్ిక్ ఎలా ఉండ్ేద ? వారి బుధ్వు జాఞ నాలు ఎలా 
ఉండ్ేవి? నీతిమంతులా అవినీతిప్రులా? త్ెలవిగలవారా లేక్ మూరు్ లా? ఈ 

చినిచిని విషయాలను క్నిప టుటం చాలా క్షుంగా ఉండ్ేద . వేలమంద  హదవసు 

వేతత లు తమ జీవిత్ాలను దవనిి గురించే త్ాయగం చేస్ారు. ఒకొూక్ూ ప్టుణానిక  వెళిళ 

ఉలేి ఖక్ులను క్లస్ేవారు. వారి గురించి అనిి రకాల వివరాలు స్ేక్రించేవారు. ఈ 

ప్రిశ్రధనల దాీరా అస్ామఉరిరజాల్ అనే అదుాత మెైన క్ళ్ను క్నుగకనాిరు. దవని 

వలి ఇంచుమించు అనేక్ లక్షల వయక్ుత ల జీవిత వివరాలు త్ెలుస్ాత యి. ఇద  కేవలం 

ఉలేి ఖనాల గురించి పేరకూనడం జరిగింద . అయిత్ే బుధ్ ు ప్ూరీక్ంగా ఉలేి ఖనాలను 

ప్రిశీలంచే నియమ నిబంధనలను సంక్లనం చేయబడ్ాా యి. ఎలా ఉలేి ఖనాలను 

తప్ుప, ఒప్ుపలుగా నిరుయించడం జరిగినటుు , ఈ విషయాల ప్రిశీలనలో 
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ఉలేి ఖక్ులు సతయసంధతత్ో బలధయతను నిరీరితంచడం జరిగింద . ఫలతంగా త్ెలస్లన 

సతయసంఘటనలు, గాధలు, ఇస్ాి మ్ క్ు గరీకారణంగా నిలచాయి. ఉలేి ఖక్ులలోి  

గకప్పగకప్ప రాజులు, చక్రవరుత లు క్ూడ్ా ఉనాిరు. వీరి క్రవాలాల భయం ప్రజలప ై 
ఆవరించి ఉండ్ేద . కాని హదవసు వేతత లు ఎటువంటి భయం లేక్ుండ్ా అందరి 

వాసత వాలను బయట ప టలు రు. ఒక్వేళ్ తన తండ్ిర ప్రభుతీ అధ కారి అయిత్ే, 
ఉలేి ఖన స్వీక్రించి నప్ుడు అతని సమరునలో ఎవరినెైనా ఇతర ఉలేి ఖనక్రతను 

క్లుప్ుక్ునేవారు. అంటే ఒంటరిగా తన తండ్ిర ఉలేి ఖనను క్ూడ్ా స్వీక్రించే వారు 
కారు. దవనిిబటిు  సతయం ప్టి ఎంత జాగరతత  వహించేవారో త్ెలుసుత ంద .  

మస్ఊదవ అనే ఒక్ హదవసువేతత  154 హి.శలో మఆజ్ బిన్ మఆజ్ అతనిి 

ఇలా చూచారు. వీరిక  తన జాఞ ప్క్శక తత్ో పాటు చూచి నిరుయానిక  వచచే అలవాటు 

క్ూడ్ా ఉండ్ేద . ఆయన వెంటనే తన జాఞ ప్క్శక త  ప్టి అప్నమమకానిి 

త్ెలయప్రిచారు. అలాగే ఈ మఆజ్ బిన్ మఆజ్ క్ూడ్ా ప్ండ్ితులే, వీరిక  ఒక్ వయక త  
మరో వయక తని గురించి ఏమీ అనక్ుండ్ా మౌనం వహించడ్ానిక  10,000 దవనారుి  

ఇవీచూపాడు. ఆ దవనారి సంచిని నీచదృష్లుత్ో చూసూత , నిరాక్రంిచి, “నేను ఎలాంటి 

సత్ాయనీి దాచలేను, చరితరలో ఇంతక్ంటే అప్రమతత త, జాగరతత  వహించబడ్ిన 

ఉదాహరణ మరకక్టి ఉంటుందా?” అని అనాిరు. 

ఇంతక్ంటే ఆశచరయక్రమెైన విషయం ఏమిటంటే, పరా మాణిక్మెైనవి, 

అపరా మాణిక్మెైనవి, స్వీక్రణ యోగయమెైనవి, కానివి మొదల ైన ఉలేి ఖనలు 

క్ుప్పలు, త్ెప్పలుగా ఉనాియి. ఒక్వేళ్ ఈనాడు క్ూడ్ా ఈ పరా మాణిక్ 

నియమనిబంధనలను ఉప్యోగించి ప్రిశీలస్ేత , సతయమెైనవి, అసతయమెైనవి, 

క్లపత మెైనవి అనిిటినీ పాలు, నీళ్శలా వేరుచేయవచుచను. 

సో దరధలలరా! ఈ ప డ్ిప డ్ి ప్రిశ్రధనలోి  మీ అధ క్ సమయానిి తీసుక్ునాిను. 

ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన చారితరక్ కోణం మీక్ు అరుమెైపో యి 

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net


63 

 

ఉండవచుచ, ఇప్ుపడు మీక్ు ప్రవక్త (స) జీవిత ప్రిస్లు తులు, సంఘటనలక్ు 

సంబంధ ంచిన వివరాలనీి ఎక్ూడ్ి నుండ్ి లభించాయి, ఎలా సంక్లనం 

చేయబడ్ాా యి, ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన ప్రధానమెైన, 

పరా మాణిక్మెైన, అనిిటిక్ంటే సతయమెైనదానిి గురించి నేను మీక్ు వివరిస్ాత ను. 

 

 

వీటి మూలలలు ఇవి :-  

1. ఖుర్ఆన్ గరంధం, దవని సతయతప ై, నమమక్ంప ై మితుర లేకాదు శతుర వులు క్ూడ్ా 
అనుమానించడ్ానిక  స్ాహస్లంచలేక్ పో యారు. ప్రవక్త (స) యొక్ూ జీవిత చరితరక్ు 

సంబంధ ంచిన భలగాలనీి, దెైవ దౌత్ాయనిక  ముందు జీవితం, అనాధతీం, పేదరిక్ం, 

సత్ాయనేీషణ, దెైవవాణి, దెైవదౌతయం, సందేశ ప్రచారం, మేరాజ్, శతుర వుల 

వయతిరేక్త, యుధ్ాు లు, సంఘటనలు, నెైతిక్త అనీి ఇందులో ఇమిడ్ి ఉనాియి. 

ఇంతక్ంటే పరా మాణిక్మెైన జీవిత చరితర ఈ భూమిప ై మరకక్టి లేదు. 

2. హదవసులు, ఇవి ఒక్ లక్ష వరక్ు ఉనాియి. వీటిలో సతయమెైనవి, 

బలహీనమెైనవి, క్లపంచ బడ్ినవి వేరేీరుగా ఉనాియి. ఆరు పరా మాణిక్ 

గరంధాలునాియి. వీటిలో ఉని ఒకొూక్ూ సంఘటన ప్రిశ్రధన, ప్రిశీలనలత్ో 
క్ూడుకొని ఉనిద . ధృవప్రిచే గరంధాలు ఉనాియి. వీటిలో అనిిటి క్ంటే ప దూ  
గరంధం ముసిద్ ఇమామ్ ఇబెి హంబల్, ఇద  ఆరు భలగాలోి  ఉంద . ఒకొూక్ూ భలగం 

ఈజిప్ుు  కాగితంప ై పేజీలు క్లగి ఉంద . ఇందులో ఒకొూక్ూ ప్రవక్త  అనుచరుని 

ఉలేి ఖనాలు వేరేీరుగా ఉనాియి. ఈ భలగాలోి  ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరక్ు 

సంబంధ ంచిన ప్రిస్లు తులు, బో ధనలు, సంఘటనలనీి క్లసునాియి. 

మగాజీ(యుధ్ాు లు), అంటే ప్రవక్త(స) కాలంలో జరిగిన యుధ్ాు లను తె్లపే 

గరంధాలు. మధయలో కొనిి సంఘటనలు క్ూడ్ా ప్రస్ాత వించబడ్ి ఉనాియి. వీటిలో 
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మగాజీ ఉరీహ్ బిన్ జుబెైర్ (మరణం 94 హిశ), మగాజీ ఇబెి ఇస్ాా ఖ్ 

(మరణం150 హిశ), మగాజీ బుఖారల (మరణం153 హిశ), మగాజీ వాఖిదవ 
(మరణం 207 హిశ) మొదల ైనవి పరా చీనమెైనవి. 

4. చారితరక్ ప్ుసత కాలు, వీటి మొదటి భలగం ప్రత్ేయక్ంగా ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరప ై 
ఆధారప్డ్ి ఉంద . వీటిలో పరా మాణిక్మెైనవి, నమమదగినవి తబఖాత్ ఇబెి  సఅద్, 

త్ారలఖురుర సుల్ వల్ ములూక్ ఇమామ్ జాఫర్ తబీర, త్ారలఖు సగలర్ వ క్బీర్ 

ఇమామ్ బుఖారల, త్ారలఖు ఇబెి హిబలాన్, త్ారలఖు ఇబెిఅబీ ఖస్వమహ్ 

బలగాూ దవ(మరణం 299 హిశ)మొదల ైనవి. 

5. ప్రవక్త (స) మహిమలు, మానస్లక్ విజయాలు, వీటిక  వేరే గరంధం ఉంద . వీటిని 

స్ాక్షయయధారాల గరంధం అంటలరు. ఉదా – దెైవదౌతయ స్ాక్షయయధారాలు ఇబుి ఖుత్ెైబ 
(మరణం276 హిశ), దెైవదౌతయ స్ాక్షయయ ధారాలు అబూఇస్ాా ఖ్ హరలా(మరణం276 

హిశ), దెైవదౌతయ స్ాక్షయయధారాలు  అబూఇస్ాా ఖ్ హరలా (మరణం 255హిశ), 

దలాయిలు ఇమామ్ బెైహఖీ (మరణం 432హిశ), దలాయిలు అబూనయిళమ్ 

అసఫహానీ (మరణం535హిశ), దలాయిలు ముసత గిఫరల (మరణం432హిశ), 

దలాయిలు అబుల్ ఖాస్లమ్ ఇస్ామయిళల్ అసఫహానీ(మరణం535హిశ) అయితే్ ఈ 

వృతిత లో అనిిటి క్ంటే పరా మాణిక్ గరంధం ఇమామ్ సుయూతీ వరా స్లన ఖస్ాయిసు 

క్ుబలర . 

6. దెైనంద న జీవిత వివరాల గరంధాలు, వీటిలో ప్రవక్త (స) యొక్ూ సదుా ణాలు, 

అలవాటుి , ప్రత్ేయక్తలు, పరా ముఖయతలు, లావాదేవీలు ఉనాియి. ఇందులో అనిిటి 

క్ంటే మొదటిద , ప్రఖాయతి గాంచిన గరంధం షమాయిల్ తిరిమజి (మరణం299హిశ) 

ప దూప దూ  ప్ండ్ితులు దవనిి గురించి వాయఖాయనాలు, భలవాలు, స్ారాంశ్ాలు వరా స్ారు. 

అయిత్ే అనిిటిక్ంటే ప దూ  గరంధం క త్ాబుష్టాి ఫ్వ హుఖూఖుల్ ముసత ఫా ఖాజీ 

అయాయజ్, దవని వివరణ ష్లహాబ్ హఖ్ా్ జీ ప్ుసత క్ం నస్వమురిరయాజ్. ఈ క్ళ్లో ఇతర 
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ప్ుసత కాలు షమాయిలునిబీ అబుల్అబలాస్ ముసత గిఫరల (మరణం432హిశ), 

షమాయిలునూిర్ అసుసయూతీ ఇబుిల్ ముఖీీ గరాితీ (మరణం552హిశ), 

సఫరుససఆదహ్ మజుూ దవూ న్ ఫ్ేరోజాబలదవ (మరణం 817హిశ) మొదల ైనవి. 

7. ఇవేకాక్ ఇంకా ఎనోి ప్ుసత కాలు మకాూ, మదవనా నగరాల ప్రిస్లు తులప ై 
ప్రవక్త (స)త్ో సంబంధం ఉని స్ాు నిక్ ప్రిస్లు తులప ై, ప్రదేశ్ాలప ై ఆధారప్డ్ి 
ఉనాియి. ఇటువంటి ప్ుసత కాలోి  అనిిటిక్ంటే పరా చీనమెైనద . అఖాారు మకాూ అల్ 

మరూీ ఖీ (మరణం223హిశ), అఖాారు మదవనా ఉమర్ బిన్ ష్టో బ 
(మరణం262హిశ), అఖాారు మకాూ ఫాక హీ, అఖాారు మదవనా ఇబుి జుబలలా 
మొదల ైనవి. 

మితుా లలరా! ఈనాటి ప్రసంగంలో ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన చారితరక్ 

వివరాలనీి నేను మీ ముందు ప టలు ను. దవనిక  సంబంధ ంచిన స్ానుక్ూల, వయతిరేక్ 

భలవాలను ప్రిశీలస్ేత  ప్రవక్త(స) జీవిత చరితర యొక్ూ  చారితరక్ స్ాు నం 

అరుమవుతుంద . అయితే్ హదవసువేతతలు, ఇస్ాి మీయ పాలక్ులు, ఖలీఫాలు కేవలం 

నోటి ప్లుక్ులత్ో, చేతివరా తలత్ో సరిప టుు కోలేదు. ఈ క్ళ్లో పరా వీణయం గల 

మహాప్ండ్ితులను రపలపంచి సరిప టుు కోలేదు. ఈ క్ళ్లో పరా వీణయంగల 

మహాప్ండ్ితులను రపలపంచి, సభలు, శిక్షణా తరగతులు, శిక్షణా శిబిరాలు 

ఏరాపటు చేస్ేవారు. ఖత్ాద అనాసరల ప్రవక్త (స) సహచరులు, వీరి మనవడు ఆస్లమ్ 

బిన్ ఉమర్ యుధ్ాు ల, పో రాటలల రచయిత, వీరు 121వ హిజీరలో మరణించారు. 

వీరు ఖలీఫా ఉమర్ బిన్ అబుూ ల్ అజీజ్ ఆదేశంప ై రాజధాని ద మిష్పూ లోని 

జామెమస్లీ ద్ లో క్ూరోచని దవనిి గురించి బో ధ ంచేవారు. (తహీీ బ్) 

అంత్ేకాదు, ప్రవక్త(స) కాలం నుండ్ి ఈనాటి వరక్ు అనేక్ కాలాలోి , అనేక్ 

దేశ్ాలోి , అనేక్ భలషలోి  ప్రవక్త(స)క్ు సంబంధ ంచిన  సంఘటనలు, ప్రిస్లు తులు, 

బో ధనలు, వరా యబడ్ిన గరందాలు, ప్ుసత కాలు వేల సంఖయలో ఉనాియి. ఉరూూ  
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భలషలోనూ 200 సంవతసరాలక్ు మించి లేదు, ఇందు లోనూ రచనా కాలం 

ఇంచుమించు 1857 హిశ లో పరా రంభం అయింద . ఈనాటి వరక్ు చినాిప దాూ  

ప్ుసత కాలు ఈ అంశంప ై ముద రంచబడుతూనే ఉనాియి. 

ముస్లి ములను వదల వేయండ్ి వారిధరమం, విశ్ాీసం అంత్ా ప్రవక్త (స) ప ై 
నమమక్ం, విధేయతలోనే ఉంద . ఇతరులను చూడండ్ి, భలరత దేశంలో 
హిందువులు, క రైసత వులు, స్లక్ుూలు, బలర హమణులు అందరూ ప్రవక్త (స) జీవిత 

చరితరను రచించి ఉనాిరు. ప్రవక్త (స) ప్టి నమమక్ం లేని యూరప్ లో క్ూడ్ా 
మిషనరలల స్ేవాభలవంత్ోనో లేదా అభిరుచి భలవంత్ోనో లేదా విశీ చరితర 
అనేీషణలో ల ైఫ్ ఆఫ్ ముహమమద్ ప ై అనేక్ ప్ుసత కాలు వరా యబడ్ాా యి. నేటి 
నుండ్ి 16 లేక్ 17 ఏళ్ళ క రతం ద మిష్పూ లోని ఒక్ ప్తిరక్ అలుమఖ్త బిస్ లో అప్పటి 
వరక్ు అనేక్ భలషలోి  ప్రవక్త  ముహమమద్(స)క్ు సంబంధ ంచిన 1300 ప్ుసత కాలు 

ప్రచురించ బడ్ాా యని ఉంద . మరి ఆ తరువాత కాలంలో ప్రచురించ బడ్ిన 

ప్ుసత కాలను క్లుప్ుకోండ్ి, వాటి సంఖయ ఎంత ఉంటుందో  ల క్ూ ప టులేరు. ప ర ఫ్ సర్ 

మారకా లీస్ ఆక్స ఫరా్ యూనివరిసటీ లోని ఒక్ అరబీ ప ర ఫ్ సర్. ఇంగలిషులో అతని 

ప్ుసత క్ం ముహమమద్ 1905లో హీరో ఆఫ్ ద  నేషన్స లో ప్రచురంిచబడ్ంిద . అయితే్ 

ఇంగలిషులో ప్రవక్త(స) జీవిత చరితరప ై ఇంతక్ంటే విషప్ూరితమెైన ప్ుసత క్ం ఏదవ 
ప్రచురించ బడలేదు. ఇందులో ఆ రచయిత పేరకూని ప్రతి సంఘటనప ై వాటి 
మూలాధారాలు పేరకూనాిడు. అంతే్కాదు, దానిి మారచి చూపలంచడంలో ఎటువంటి 

కొరత్ా చూప్లేదు. అయినా అతడు తన ముందుమాటలో ఈ వాసత వానిి 

ఒప్ుపకోక్ తప్పలేదు.  

“ముహమమద్ జీవిత చరితరను వరా స్ే చరితరకారులద  చాలా సుదవరఘ ప్రంప్ర 

ఉంద . ఇద  అంతం కావడం అస్ాధయం. అయిత్ే అందులో చోటు సంపాద ంచటం 

గౌరవయోగయం. 
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THE BIOGRAPHERS OF THE PROPHET MUHMMAD FORM A 
LONG SERIES.  IT IS IMPOSSIBLE TO END.  BUT IN WHICH IT 

WOULD BE HONOURABLE TO FIND A PLACE.  

జాన్ డ్ేవిడ్ ఫో ర్ు 1870లో ఇంగలిషు భలషలో అనిిటిక్ంటే స్ానుభూతి గల ప్ుసత క్ం 

అపో లజీ ఫర్ ముహమమద్ ఎండ్ ద  ఖుర్ఆన్ రచించాడు.ఈ ప్ుసత కానిి అతడు ఈ 

వాకాయల దాీరా పరా రంభించాడు. 

“రచయ్యతలోా , విజేయులోా  ముహమమద్ జీవిత చరితా ఉనిత పా్మలణరలత్ో, 
వివ్రాలత్ో ఉనివిధంగా ఇతరధల వ్ీరిద్వ లేదు. అనే విషయంలో ఎంతమలతాం 

సంద్ేహం లేదు”.  

టిరనిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఆక్స ఫరా్ క్ు చెంద న బలసీర్త  స్లమత్ 1872 క ర.శలో 
“ముహమమద్ ఎండ్ ముహమమదనిజ్మమ“ అనే అంశంప ై రాయల్ ఇనిస్లుటూు యషన్ ఆఫ్ 

గేరట్ బిరటన్ లో ప్రసంగాలు చేస్ాడు. వీటిని ప్ుసత క్రూప్ంలో ప్రచురించడం జరిగంిద . 
ఇందులో అతడు చాలా మంచితనంత్ో ఇలా వరా స్ాడు. 

సాధరరణంగా ఒక ధరమం మతంగా గురితంచబడ్టం సహజం. దురదృషోవ్శ్ాతుత  ఆ 

మూడ్య మత్రల సాు ప్కులను గురితంచడ్ం కూడర నిజమే, వారి పేరధా  మనకు సరిగా 
త్ెలియకప్ో వ్టం వ్లా మనం వాటిని చరితాగా భావిసాత ం. మనకు మత్రల 

వ్ివ్సాు ప్కుల ప్టా తకుకవ్, ఆ తరధవాత ఆ మలరగంలో కృష్ల చేస్లన వారి ప్టా 

ఎకుకవ్ వివ్రాలు త్ెలిస్ల ఉంటాం. మనం ప్ో లిస్, సుఖలా త్ కంటే జరతన్త , కనుయుషన్ 

ప్టా చరలల తకుకవ్ వివ్రాలు కలిగి ఉనరిం. మూసా మరియు బుధ్ుు ని గురించి 

ఏంబూా స్, స్ీజర్ కంటే తకుకవ్ వివ్రాలు తె్లిస్ల ఉనరిం. వాసత వ్ం ఏమిటంటే మనం 

ఈసా(అ) జీవిత చరితా కొనిి భాగాలోా  నుండి కొంత మలతామే మనకు త్ెలుసు. 

ఆయన 30 సంవ్తసరాల జీవితంపెై నుండి ఎవ్రధ త్ెరను ఎతత గలరధ? మనకు 
త్ెలిస్లనంత వ్రకు అతడ్య 1/3 వ్ంతు పా్జలకు జీవితం పా్సాద్ించరడ్య. అంతకంటే 
ఎకుకవ్ ఉండ్వ్చుచ. ఒక ఐడియల్ ల ైఫ్ చరలల దూరం లేద్ర దగగ రగా, సాధిం లేద్ర 
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అసాధింగా ఉంటటంద్ి. కాని అతని ఎనని భాగాలు మనకు త్ెలియవ్ు. మనం 

అతని తలాి, అతని కుటటంబ జీవితం, అతని మితుా లు, వారిత్ో సంబంధరలు, సందే్శ 

పా్చరరం మొదల ైన విషయలల గురించి మనకేం త్ెలుసు? ఇతని గురించి ఎనని  

పా్శిలు మనలోని పా్తి ఒకకరి మద్ిలో మ దులుతునరియ్య. అవి పా్శిలుగానే 

మిగిలి ఉంటాయ్య. కాని ఇసాా మ్ లో పా్తి విషయం ఉనిత పా్మలణరలత్ో కూడ్యకొని 

ఉంద్ి. ఇందులో సరిగా కానరాకప్ో వ్టం, రహసిం అనేవి లేనేలేవ్ు. మనకు చరితా 

ఉంద్ి. మనకు బాధర్, మిలోన్ గురించి త్ెలిస్లనటటో  ముహమమద్ గురించీ త్ెలుసు. 
మేథోలజీ, కలిపత గాధలు, గాధల మహత్రిల సంఘటనలు ప్ాాధమిక అరబీ 

రచయ్యతలోా  లేవ్ు. ఒకవేళ ఉనరి చరరితాక సంఘటనల ద్రీరా వాటిని వేరధచేయ 

వ్చుచను. ఇకకడ్ ఏవ్ికీత  తనను మోసం చేయలేడ్య. ఇతరధలనూ మోసగించ లేడ్య. 
ఇకకడ్ అంత్ర వెలుగే వెలుగు, ఇందులో పా్తి వ్సుత వ్ూ కనబడ్యతుంద్ి. పా్తి 

విషయలనిి చూడ్ వ్చుచ. (పేజీ 14-15-1889) 

 ప్రవక్త(స) జీవిత చరితరను గురించి ముస్లి ములు వేలకొలద  గరంధాలు, 

ప్ుసత కాలు రచించారు, రచిసుత నాిరు. అయిత్ే వీటిలో ప్రతి ఒక్ూటి ఇతర ప్రవక్తల 

ప్ుసత కాల, జీవిత చరితరలక్ంటే సపషుంగా, పరా మాణిక్మెైనవిగా, చారిత్రా తమక్ 
మెైనవిగా ఉనాియి. ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరక్ు చెంద న పరా ధమిక్ గరంధాలు 

వేలమంద  రచయితల, వయక్ుత ల నుండ్ి వివరాలు స్ేక్రించి, గరహించి ఇతరులక్ు 

అంద జేయడం జరిగింద . హదవసులో మొదటి గరంధం ముఅత్ాత , దవని రచయిత 

ఇమామ్ మాలక్ నుండ్ి 60 మంద  వినాిరు. వీరిలో పాలక్ులు, ప్ండ్ితులు, 

వేదాంతులు, నాయక్ులు, భలష్టా ప్రవీణులు, మరియు రుషులు మొదల ైన 

వారునాిరు. ఇమామ్ బుఖారల రచన జామె సహీని ఆయన శిషుయడు ఫరారల నుండి్ 

700 మంద  వినాిరు. ఇంత అప్రమతత త, పరా మాణిక్తత్ో ప్రప్ంచంలోని ఏ మహా 

ప్ురుషుని జీవిత చరితర వరా యబడ్ిందో  చూపలంచండ్ి? ఈ ప్రత్ేయక్తలనీి కేవలం 

ప్రవక్త  ముహమమద్ (స) జీవిత చరితరలోనే ఉనాియి. 
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