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�����లం ��.ం��్: 

మ�నపజ��ం ఔన�తతలం మప�చ�ం �దఉమణమలం

అతతలతంక్�కపకాం్ృ�ృంి��ృనం�ాప�మల�ం�ద�దం

100 మల �ంపత్�ర మం ంజ�జర�్�ౖం  �ుప�త���నంతనం

 ప���ామ�ం �లథలమలం్చ�మ�ం్�ప�కమ��మ�:  

ంంంంంంం"    ల�ం �ప�త మల�ం అతతలతం    పప�మం

పత్�ర మం జ�జర�మలం ��్�ద�దం �ాా నలమలం

మ�హమ్మం ్�మ�నుం �చ�ృం ��లదమ�ం �ాఠ్�మ�ం

్శ్మత డప�ు్,ం మప���లదమ�ం   ర�ల�ప�ు్.ం

అ�ర�ం�తరలం�ప�త మలం��పమలం్చనంమ�త �్ం

కమ్ం ���మ�ం ��ప�్్లకాం మప�చ�ం మ ��్లకాం

మహ� న�తం�ాామతలం�� ల �నంఏ���్ంమ�నప�డ�." 

(M.H. Hart, The 100: A ranking of the most 
influential persons in History ‘, New York, 1987, 
pp.33). 
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 �మ్�్ంహ�  హ �్: 

జమ్ఆం   తత�యతర ,ం ����కర పం  హ ా్�డ�ం మప�చ�ం
�ామ��్ం��ప్�డ�.ం    ల�లమల�ంఅమయ్ం ��ామం
జమ్మం  �శం పాచ పమం �ాపాతమచ�మమలం ��పమ�ం
అల �లంనం �్���.ం   కుర తలం ప�చ�మం మల�ంం
జమ్మ �శంపాచ పమం�ాపాతమచలమలం�ాలకకృ�్ం
అ�ప�కాం  �ి�కుర మ��మ�.ం ం (౧౯౪౧ం మలం ఇ�ా్ లం
�ీ్్ప�లి�మ�);  ్�ాప�ం ్చనం ఇమ�ం రె��ామ�: 
“మయనుం మ్మ�ామం కలకకృతతమంమాతం న�లి�ను.ం
మ్మ�ామం�ృ �ఉ లర�మ�ంఅాతచనలంి���ంఅప�ాశలం
మ�్�ం మ�లంల �.ం మప� �ం ఇ�ా్ లం ామ్మలతం
 ప� �మ్���న �ం �ాదమయం అల�మం �మ్చ����ం
పాప�ృంపం్ల �.ంఇ�ా్ లమలంత పం ��మలనచం �త ం
న�త �ం  �ప�ర ం ం ��్లం మలదు;ం అలదు్మయం మలంం
పత్�ర మ�ం ఇ�ా్ లమల���ం   �యరకుర మ��మ�.ం  ఇ�ా్ లం
��పమలం ��ౖ �ఉ ల�్ం  మ���న �ం �ాదు,ం అ �ం
్�మణ�త్్���న �ం్క��.ంఇ�ా్ లంఅల�టం �ప�రకాం
 �ప���ంఇ�ా్ ���ంకమప�పల�ు�ుప�ల." 
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AHMED HOLT 

అహ్మం హ� ల్: జ �ట�ం �ృ�లం �ాల�ప ్్మ�.ం

కర�తమయ్్ణమలంి�మ�ం క్�కపకాం  చ�ణరలి�మ�.ం

చ�ద,ం����కర పంమప�చ�ంఇ�ా్ లంాపా్మం ప���ానం

మమలం మప�చ�ం తతమమ�త్్ం అాతచనలమలం

(comparative study) �ామలం  ���ామ�.ం ంపప���ం

౧౯౭౫మలం ఇ�ా్ లం �ీ్్ప�లి�మ�. ్చ�మ�ం

అమ��మ�: “ 'ఇ�ా్ లం ఖడఖ ల'ం �్�కర�ం తచ�ప��నం

మ�మ�మ�ం ఖడఖ లం �ాదు.ం అనుభప �మ్్లకాం

 ���ం మయనుం  � �లి�ను.ం కలదు్ల�ట,ం ఇ�ా్ లం

ఖడఖ లం క్చలకాం మ�ం  �ల�ెమలం మలతతకాం  �క�ల �.ం

అ�ర�ం అ �ం మ�్�ం ి�ప��ప్్�ల��ం కప���తర ం

న�ర���ం ఇం్ల �.ం మయమ�పప��ం మప�చ�ం

మయ�్కడం కలదు్�ం �మ��నుం అమయం �్చ�మం

 �ప�లంం నను�ం కపృహమల���ం రెం్ల �ం మప�చ�ం

నను�ంత�ద్ ంమల్ృల �.ం" 
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[మ��ృ్�్తమ�మ�ం ‘ఇ�ా్ లం అల�టం ఏఏ�ద?’ం అమయం మ�ఖ�తల�ా��ం

ర��్కాం అమాలం ి�కు్�మయమ�ం  ం ంమ� �కర ్లం �పప�కుర న� �.ం అమ�క�ం

ఇ�ా్ ల్�ం కల ల��లంనం ‘అమ�్ �,ం ఖు�్ఆ,ం మ�హమ్మ,ం నకస,ం

మమణ�నలతమంన�తల,ంఇ�ా్ లమల�ంకల�ాకపామ�ం–ం్పాామ�ం దఉ�,ం

  ప ర్త్ల,ం ఇ�ా్ లమల�ం మ�నపం హ్�కమ�,ం ఇ�ా్ లమలం మ ��మం

�ాా నల,ంనమ��,ం� �ాకల,ంహజంచ�త ం ...’ం�దమ�ౖనంమప�����ం

మ�ఖ�తల�ామనుం్క��ం�పప�కుర న� �.] 

 ్�య�ం �మ�ం కు��త���నం మప�చ�ం కు్�మ�మ���నం

కర�త��ం  � �లి�ం మలంం మనకుసం ్�క�ం �ల�ట,ం ఇ�ా్ లం  �ప�లంం

రెమ�కు�ుప�ప���ంమనకచపప�రకాం   చ��ల�ల��.ం ఇ�ా్ లం  �ప�లంనం

� ా థఏ్ంకమ�ి�మలం�ుకలంమమ్��ంకల   �ల�ల��.ంపదలతతమనుం

 ���్ కాంనమ్పదుద .ం� ా మ�ణర్ంమ�మ���పామంనుల��ంరెమ�కు�ుల��.ం

�్�ంక�చలంి�చ�ప���ం�్ఏ్కడంతచ�మ�కాం�మ��మ�.  

 
 
 
 



ఇ�ా్ లం ప��చల 7 

్�్  ర లకాంఇ�ా్ లం �ప�లంం... 

ఇ�ా్ లంామ్లంమప�చ�ంమ��ృ్ లమ� 

  అమ�ం  ప్మల�ం ‘ఇ�ా్ ల’ం అమయం   ����ం అమాలం �ాల�,ం

కమమపణం మప�చ�ం ���చత.ం ఇ�ా్ లం ామ్లం అల�టం మనలదప�ం

కృ�ృ్ ్మర ం అ�నం అమ�్ �,ం తనం ం�్ంపప�ం   ప ర్ ం మ�హమ్మం

(కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్ల)ం  �్పాం అపతప�ల జ��ృనం ్ ��ామనుం

మప�చ�ంమ�మఖదమర్ర�్��ం �ప�రకాంఅలకక్ప�ల��ల,ం�ీ్్ప�ల��ల,ం

్� �ల��లంమప�చ�ంకమ్�ల��ల.ం 

 
 ‘మ��ృ్ ల’ంఅల�టంమనకచపప�రకాంఅమ�్ �ంనుం�శ్�ృలి��ాడ�,ం

తనం ఇ�ా్ ��ం అమ�్ �ం ్కం అక�ా్ ���ం కమప�పల�ు్�న��ాడ�.ం

్చనం అపతప�లజ��ృనం  �పతఖు�్ఆం మ�మఖదమర్త్లం మప�చ�ం

్చనం అల�మం   ప ర్ం మ�హమ్మం (కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్ల)ం

ాప�్  ��ామ్�ం అను �ణలకాం తనం న�తం ���మ���ం  �ప�రకాం

కప� �దుద �ుప�ప���ం�ాచశ్�ర మ�ం  చ��లి��ాడ�.ం��దం్��మలం్�ౖం

మ�నపంకమ�జం�పా్ణలం��మ్�ం �ి����ాడ�.ం��లదమ�ంఅజ�్ నుమ�ం

‘మ�హమ్ �చం మతల’ం అమయం త �పడ�ం ్�మ�ర�ం ఇ�ా్ లం ాపా్��ం

్ృమ��ార మ�.ం  ం ్�మ�ం ఇ�ా్ లం ామ్లం ్కం అకమ�ంమ�మ�ల�ామ్�ం

 �ప�రకాం�మ�దఉ���ల �.ం 
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ం 
 'అమ�్ �' అల�టం అమ�ం  ప్మలం  �ప���ం అకమ�ం ్�మ�నుం

కచంలి�ం �పత���నం దల.ంఇ �ం ్ంఅ �మ్���న,ంఅకమ�న���న,ం

అ �్వచ���నం ఏ���్ం  దల.ం కలదు్ల�టం  ం   ����ం  హలప�నం

మ� లం మల �ం �ీర ్�ల ం మ� లం మలదు.ం ( �ప�డ�ం –ం  ��ం  హలప�నం

మ� లం  �ప���్;ం �ీర ్�ల ం మ� లం –ం  �పతమ�.ం కాడం –ం  ��ం

 హలప�నంమ� లంకాడస;ం�ీర ్�ల ంమ� లం-ంకా�ెస) 

 �పతకల ��ామం మల మ 

ఇ�ా్ లం ్ంనచతనంామ్ం�ాదు.ంఅమ�్ �ంతనం  ప ర్మలదప��దం

 ల్ృనం అ �ం  �పతకల �శలం మప�చ�ం మ�మఖదమర్త్ఏ �.ం అ�ర�ం

ం�్ంపప�ం   ప ర్ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం ్�ౖం

అపతప�లంనం ంఇ�ా్ లంకల �శం  ర�త్తంఏఏ�ల�టంఅ �ంతనం ్కం

కమ ����న,ం కల �మ్���నం మప�చ�ం అల�మం మ� లమలం ్చన్�ౖం

అపతప�లంల �.ంం 

 �పతఖు�్ఆంప�నలం ్కంరెమ� �ం ప�ామాల:ం

�ాప�ర�ంఇమ�ంఅనల��: "�్మ�ంఅమ�్ �ంనుం�శ్�ృలి�మ�ంమప�చ�ం

మ�్�ౖంఅపతప�ల జ�చ ��నం ���ం్క��;ంఅమ�క�ంఇ ప  �మ�ం్�ౖ,ం

ఇ�ా్��మ�ం ్�ౖ,ం ఇసం �ఖుం ్�ౖ,ం చ�ఖచ �ం ్�ౖం మప�చ�ం అత�ం

కలత�్�ౖం అపతప�ల జ�చ ��నం  ��మ,ం ఇల�ాంమ��ా- �ామ్కం
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మప�చ�ం ఇతమం   ప ర్మ్కం �ాప�ం   భ�ప�ం తమ �ం నుల��ం

  �ా �ల� ��నం ��మం�శ్�ృలి�మ�.ం �ాప�మలం ఏం ్కప�ంమాతమ�ం

�్మ�ంపతర�తకలం�చ మ�ంమప�చ�ం�్మ�ం��పమలం్చన��ంతమం

 క�ఖ ం���చ�మ�ౖనం�ామల"ం(ఖు�్ఆ 3:84). 

ఇ�ా్ లంామ్లం ్కం్దుం  ��నంమ�మ�ల�ామ�:ం

1. �ాకత  ్�నం :ం “్పా��ల  ��ం అమ్తం  మ�ాప�ప్మ�ం మలమ�ం -ం

 ్కం అమ�్ �ం త పం మప�చ�ం మ�హమ్మం -ం అమ�్ �ం  ్కం

కల �శహమ�డ�ం మప�చ�ం  �కుడ�”ం అ�ం �ాకతఏప్డల.ం  ���ం

అమ�ం ప్మలంఅ ష్�ద�ంఅల�పమ�.ం 

�తరలం మ�నపజ��ం ��మ్�ం  ల  ��నం ం�్ంపప�ం మ�హమ్మం

(కమ్మ�్ హలంఅమ�ౖ �ం పకమ్ల).ం తనం ్కం్దమరపలత���నంనపనం

���మ�మయ�ం అనుకప�ల�మ�ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం

పకమ్లం ్కం  ప ర్త్లం  �ంమ��ృ్ లనుం�మ్ల��కుర న� �.ం 

2. ్పాానమ�ం(కమ��,ంనమ��): అమ�్ �ం��మ్�ంమనం పాతతకాం

 ప�కచర ం  �ం ప��ం్దుం ��మ�ంనమ��ంి�చడల.ంఅ�ంఅమ�్ �ం

్�ౖం ��ా్�ా��ం మప�చ�ం �ా��ాత��ం దృ్ మ��ార �.ం అలర�కా్ం

మ��ృ�ం �తరమం కల�ాకపామం ��ౖ �ం �  తస ��ార �.ం హృదచ���ం

 ప��దఉ మ��ార �.ంిెడ�ంనుల��ం్ �ర��.ం 
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3. మమ �ఆం మ�మమలం � �ా�ామ�ం �ా�దల�డల: మమ �ఆం మ�మమలం

రెమ్�ామ�ం  �మ�ం నుల��ం కచపాతకరమచలం పమ్�ం మ��ృ్ లమ�ం

అన��ామచ�మంనుల��ంమప�చ�ం �ల తతంకుఖలంనుల��ందచమలకాం

�లడ��్ం �ా్�ల��,ం ిెడ�ం ్మల�నమం నుల��ం మప�చ�ం ిెడ�ం

�ుప�్మం నుల��ం ్క��ం దచమలకాం �ల�పమ�.ం అ �ం ్� మ,ం ంతర� �ఉ ం

మప�చ�ం భ��ర�ం మయమ�పతతల �.ం అలర�కా్ం �ామ��్ం ��కణ,ం

కహనల,ం��ా్మాలంమప�చ�ంకల్మపం మ���ం్�ల�� ల �కుర ల �.ం 

4. జ�ాతతం : కలపతసమలం �ా�టం �మ్ం �న�ం తమం ానలమలం నుల��ం

2.5% ామ���ం ��ప�్్ం ్మరపతలకాం మప�చ�ం �ా ం   ప �ణం �ుకలం

తమంకమ�జలమల�ం�ద�ాప���ం �నఏప్డల.ం 

5. హజంచ�త : మలంం ్ప� తలర�,ం ్ప�ా్లకాం భప�ల� �క�ం �ృా �మలం

�న� �డ�ంన�తలమలం ్క�ాప�ంమ�ాకం���్ంహజంచ�త ంి�చ��.ం 

 ం్దుంమ�మ�ల�ామ�ంమ�త �్ం�ా్�ల��,ంఅమ�్ �ం�� �పం

�ుకలంంతర� �ఉ ర�ంి���ం  �ంమలంం మం్పాాన��.ం 

అమ�్ �ం  ్కం ఏ్ర�్��,ం అ �్వచర�్��ం మప�చ�ం

�ామ్ �మర�్��ం �శ్�ృల�మ�ం ఇ�ా్ లం ్ �రకుర న� �.ం త �్పాం

మ��ృం ��ా్��ంమప�చ�ం �శ్లమల�ం తనం �ాా మ���ం అమాలం ి�కు�ుం

 మ� �ర�డ�.ం  ం నమ్్లం అమ�్ �ం  ్కం �����ం మప�చ�ం

్చనంహ్�కనుంఅత����ం �మ�ర ంి�కచర ,ంఅ��ంమ�ామం్ృం్ంభచ�మం
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మప�చ�ంభ మమంనుల��,ం ం  ���్ నమ్�ామంనుల��,ంమ�్��ా్�ామం

నుల��ం�మ���ర ంి�కుర ల �.ం��పమలం�శ్�ృ��ర ంకప�� దు.ంఅ �ంమ��మమలం

మప�చ�ం ి�తమమలం ్క��ం ్న ���ం మప�చ�ం ఋ�ప�ం �ా�ా�.ం

�ా �ద్ ,ం మనం ఏ్ ైపత్ం ��ా్కలం ఇ�ా్ లం  ్కం ్దుం

మ�మ�ల�ామం  �్పాం   �మఖతమప�తతల �.ం మనలదప�ం కృ�ృ్ ్మర ం

మప�చ�ం � ్ణ్మర ం అ�నం �శ్  భ�ప�నుం ్పా��లి�ం  ్ం

్��టల లకాం �తరలం మ�నపజ���ం �చడమ�ం ఏ్ం  ైపత్ం

��ా్కలం �ప�దరకుర ల �.ం అపర�మం  �మ�్తమం మప�చ�ం  ై�ాలకం

కలభ�తతమం�ృ �ఉ లర���ంఇ�ా్ లం�మకకప�కుర ల �.ం��పమలంక్�చ���నం

ఏ్ ైపత్ం��ా్కలంమప�చ�ంమలంం నుమంపమనంమ�త �్ం క్మఖ ం

  �యశలం మ�ల� మద�ం ిె �తతన� �.ం త �్పాం కమ�ల�దం

మాతపమ�ర మ�,ం  �జ�మ�మ�,ం �ృ�ామకుం ి����ా��్ం మల్�ల��ం

కృ�ృ్ ్మరనుం�న�కాం్పా��ల�ప�ు్ంమప�చ�ం�యడ��ుప�ు్. 

మ�నప�డ� –  ్ం��్ి�చన�ం: 

మ�నపజ��ం అమయ �ం కృ�ృ్ ్మర ం  ్కం అతతతతరమం కృ�ృ్ .ం

అతడ�ం మహ� న�తం అలతమఖతం శ్�ర మర�ం (potentialities)ం

కృ�ృ్ల� ��మ�డ�.ంఇతమంకృ�ృ్ర�మ్�ం�న�లకాంఅత����ంక్చలకాం

్మలంలి�,ం ్�ప�లి�ం మప�చ�ం కల�ు్�మయం ��్�చం ఇప్ ��ల �.ం

అమ�్ �ంఅత����ంకమ�్పాఖ ��ం�చ�ాడ�ంమప�చ�ం  ప ర్ంమ�హమ్మం

కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం  ్కం నపనలం  ్ం  ప� �మ్ం
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� మ�నలకాం అత����ం అల �ల� ��ల �.ం  ం ప�ల��ల�ద�ం

అనుకప�ల�డలమలమయం అత��ం�కలం�ల �.ంమ�నపంపత��రత్ం �త తం

మప�చ�ం  ప��దఉతనుం ఇ�ా్ లం  హ ��కుర న� �.ం జ��,ం ్�మ,ం మత,ం

�ల ,ం పమ్ం  �దలం మల్�ల��ం మ�నప�మలదమ�ం కమ�నుమలనమయం

న �కర�త��ంమ్��కంప�ాకణరకుర న� �.ం 

ఖు�్ఆం మప�చ�ం   ప ర్ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం

పకమ్లం కున�తతమమలం  హ ��ల� ��నం అమ�్ �ం ్కం ామ్�ాకనలం

మ�త �్ం అ��ల�దం ్ల�టం �తరమ���ల �.ం అ �ం కమ�జలమల�ం �న�తం

పలశకుా మ్�ౖం మప�చ�ం అథమం �ాా నలమల�ం   జమ్�ౖ,ం ా�్�మ్�ౖం

మప�చ�ం �ద�ాప�్�ౖం కమ�నలకాం పప�రకుర ల �.ం అమ�క�ం �ామ్�మ్�ౖం

మప�చ�ం�ామమ�మ్�ౖం్క��. 

ఖు�్ఆంమప�చ�ంహ ��: 

ఖు�్ఆం –ం ఇ �ం అమ�్ �ం  ్కం అల�మం  �పత�ాణర.ం

ఇ�ా్ �చం  హ ానమం మప�చ�ం ామ్�ాకమ�మం  ్కం � ా థఏ్ం

మ�మ���మల.ం  ైపం ��ా్కల,ం కల�ాకమల,ం మ�నపం జ��ం �ప�త ,ం

్పాాన,ం జ�్ నల,ం ��య్ల,ం కమకర ం �్చ�మమలం కృ�ృ్ ్మర ం మప�చ�ం

కృ�ృ్ ంమాత,ం  మకపమలంమ�నప�మంమాతం�లడపమ�ృనంకల ల��మం

 �ప�లంం కప్్లకాం �ప�్కుర న� �.ం �ామ��్ం మ�తచల,ం ్ప�ా్,ం

పాజ�దచ,ం ��్,ం మ�తచ,ం �ాకర ్,ం అలతపాజ వచం అల�ామం  �ప�లంనం
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కమ �ం మ�ఖ�తల�ామ�ం  ��మలం �మ���.ం క్చలకాం   ప ర్ ం

మ�హమ్మంకమ్మ�్ హలంఅమ�ౖ �ం పకమ్లం  ్ం�మకపార,ం ్చన్�ం

�దప�లం –ం �ా చడలం పాదు.ం అ�మ�,ం ్చనం న�తం �ామలమలమయం

మప�చ�ం ్చనం  మత�యకణమలమయం కహ�మ�మ�ం  �పతఖు�్ఆం

ప�మ�మనుం ��లి�మ�ం మప�చ�ం ్లఠకాలం ి��ామ�.ం అ �ం

అపతప�ల� ��నం అమ�ం  ప్మల,ం  ��ం అకమ�ం మప�చ�ం కల �మ్ం

మ� లమలం మయ�ద�దం అలదప�ం అలదు ప�టమలం �న� �.ం అమయ్ం  ప్మమలం

 ��ం  ప�ాను�ా �మ�ం ��ార మలకాం �ాడ�్మలం �మ���.ం ఇ్ం

హ �థుమ�ం అల�టం తనం కహ�మ�మి�ం ి�మ�ం జ� �తర కాం న�దుం

ి�చ ��నం  ప ర్ంమ�హమ్మంకమ్మ�్ హలంఅమ�ౖ �ం పకమ్లం ్కం

�  ��ామ�,ం  మ�్�మ�ంమప�చ�ం్�మణమ�.ంఖు�్ఆంప�మ�మనుం

మప�లతంకప్్లకాం�పప��ార �ంమప�చ�ం�శ �్ప��ార �.ం 

ఇ�ా్ లమల�ం్పాానమ�: 

ఇ�ా్ లం ��పమలం ్ి�మం ్మ్మనుం  ���్ కాం ి�చమ�ం

 హ ��ల�దుంమప�చ�ంకమ్�ల�దు.ంఅ �ం�ా�దంకల్మపలంమప�చ�ం

్�మణమం ్పశత్తనుం  �ద్ కాం మ్��కం ిె �తతన� �.ం  ై�ా��ం

్పా��ల�డమల�టం ్చననుం  � �ల�డలం మప�చ�ం ్� ఏల�డల,ం

తనం న�త �ం   �ం అడ� �ం ్చనం ్ ��ామ్�ం అను �ణలకాం

�యచడల,ం మలంం  నుమ�ం ి�చమ�ం ్ �రల�డలం మప�చ�ం ిెడ�ం

 నుమ�ం ి�చపదద�,ం   మజనతలం ి�చపదద�ం �ప���ల�డల,ం
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 �నాపా్మ�ం ి�చడల,ం మ�తచలకాం న�ల�డలం మప�చ�ం ర��దం

మ�నప�మ్�ం��పంి�చడలం �్పాం్చన్�ం��పం �ిచడల.ం ���ం

ఖు�్ఆం���ల �ంప�మ�మమలంఇమ�ంరెమ� �తతన� �.ం 

“అలంజ��ం(క ��మణ,ం ైపభ��ర ,ంామ్��ాా  మత్లంమప�చ�ంఅమ�్ �ం

 �్ం ���చతం �చ్�ం   �ం  �)ం అల�టం ��పమలం �ం మ�ఖ�మనుం

త�మ�పం �శ�ుంమల �ం డమమం �శ�ుం�  �ప��ను�ం�ాదు.ం�ామ,ంఅలం

జ��ం అల�టం (�ాప�ం మకణల)ం – అమ�్ �ం ను,ం అల�మ �మ���,ం

మమ��్మను,ం  �పత �లం���ం మప�చ�ం అమ�్ �ం  ్కం

కల �శహమ�మనుం �శ్�ృల�డల,ం మప�చ�ం కల ద �్ౖం ్� మం

�న� ప�ద�దం - ద ఖప�ం  లాుప�మ్�,ం అమ�ామ్�,ం అ్కమం  మ�ాప���,ం

 ప��ామ�మ్�,ం అప�ాలి��ాప���ం మప�చ�ం  ప�కమం �మ���ర ం ��మ్�ం

ఖమ�్ంి�చడల,ంమప�చ�ంనమ��మ�ం�ాా ్ృల�డలంమప�చ�ంజ�ాతతం

(��� �నల)ం ిె�్ల�డలం మప�చ�ం �ాకాద నలం ి��ృన �పడ�ం  ���ం

 �ప�ర ం ి�చడల,ం అమ�క�ం ్�ా్ మమల,ం ్�దప�్లమలం మప�చ�ం

చ�దఉకమచ�మమలం కహనలం ప �ల�డలం –ం కపప��ర�ం ��ద�ం

్�ప��ార ప�,ం అమ�ల�దం �ాప�ం కతతపలతతమ�ం మప�చ�ం అమ�ల�దం �ాప�ం

అమ�్ �ం �్ంభచభ్�ర మ�ం్�క�చ�న�ం�ామ�.ం(2:177). 
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ఇ�ా్ �చంనపనం���నలం: 

న�తలమల�ం  �ంఅడ� �ంకమ�ం�యచ�మమయం�్చలం �ప�లంం

�ప�ద్్���నం మ�మఖదమర్ర�్��ం ఇ�ా్ లం మ�నప�మలదప��దం

అలదజ�కుర న� �.ం అ �ం అల �లి�ం మ�మఖదమర్త్లం కమ �హ���న �.ం

అలదుమలం మ�నపం న�ర����ం కల ల��లంనం �ామ��్,ం ్ప�ా్,ం

పాజ�దచ,ం కల�ాకమం మప�చ�ం ్��త�్్ం అల�ామమ�ం �మ���.ం

భ�ఏ్�ౖం తనం న�తం  మమ�మాలం మప�చ�ం క్చలకాం తన్�ౖ,ం

 పపాతజడ్మ�,ం కమ�జల,ం ర��దం మ�నప�మ�ం మప�చ�ం కృ�ృ్ ్మర్�ౖం

�న�ంతనం పాతతమ�ంమప�చ�ం�ాుమ�ంఏ��టంమ�నప�����ంజ�్  ్లం

ి�కుర ల �.ం తనం న�తం � �ద శలం  �ప�లంం మ�నప�����ం అపకమ���నం

మ�మఖదమర్త్లం మప�చ�ం  ���ం ్�మణమలం ్��ట్ ం అప�ా�ామ�ం

ఇప్ ��,ంతనంకదుమ�కాంక�ామ�ంి�కుర న�ంమ�నపం����ర�ంఅతనుం

��్�చకాం ప ��ం �యచ ��మ�డ�.ం ఇ�ా్ లమలం మ�నపం న�తలం  ్ం

కల �మ్���నం ఏ�ద్ృతం � ప ల.ం అలర�కా�,ం  మకపమలం � �టం

 డ�తతన�ం ��న�ం మ�్కమం కల్మనలం �ాదు.ం ్��త�్్తం

మప�చ�ంమ ��్తంఅమయ�ంమ�నప���ం ప�లడ�ం�యప�్మ�ం పకామ�ం �ాప�: 

మ�నప���ంకహజ�ృదఉ ం����మలంఅ�ంప�లడచంజతంఅ�ం�మ���. 
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ి�ప�త ్ం మలకాం 

�ద�.శ.ం౫౭౦మలంఅప�జచ�మల�ంమ�ాకంన మలమలం ్ం�న�తం

పలశలమలం మ�హమ్మం (కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్ల)ం జ�్లి�మ�. 

తనం ౪౦పం కలపతసమలం ్చన్�ౖం ర���ాప�ం  �పత�ాణరం (ప �)ం

అపతప�లంల �.ం ఇ�ా్ లం  �ప�లంం  హ ��ల�డలం �దమ�ం ్��్కామయ,ం

్చన్�ౖం మప�చ�ం ్చనం కహ�మ�మ �్ౖం అర�తి�మల,ం  �డ�మ�ం

�దమ�ౖన�.ం వప ���నం ్�ా్ మ�ం కదుప�కనపమ�ృం పం్ల �.ం

 మతప�ానలకాం ్చననుం అప��చ�మల�ం మప�్ం  �్ణ���నం

మ �మ�్�ం పమకం ���్మ�ం అమ�్ �ం ్జ�్ ్ృలంమ�డ�: ౨౩ం

కలపతసపామం అమప�ామలమలం ్చనం తనం   ప ర్త్ం మప త��ం

�ా��లి�మ�ం మప�చ�ం తనం ౬౩పం ఏ�ం ��� చ�మ�.ం ్చనం

కల �మ్���నం న�ర���ం న�లి�మ�.ం �తరలం మ�నపజ��ం ��మ్�ం

ఖు�్ఆం  హ ానమనుం క్చలకాం ్�మణమలం ్��ద్ ,ం తనంమహ� న�తం

న�ర���ం ్ంక� పం� మ�నలకాంప ��ం����్మ�.ం 

ఇ�ా్ లం ్కం��య్పలత���నంఅ్ీపమ� 

కర�తమయ్్ణమలం ంతర� �ఉ ర�ం  ప�����కుర న�ం �ాప�ం ��మ్�ం

ఇ�ా్ లం ామ్లం కప్్లకాం మప�చ�ం కచ�టకాం కర�త��ం మ�లదుల�డం

మమయ �ం ఏం ామ్లమలనచం ్న డ�ం  ్ం   �్లడ���నం �్చల.ం

మ�నపం న�త �ం కమకతమ��ల�ద�దం ఇ �ం  ్ం  ప��ాకమల.ం   �ం



ఇ�ా్ లం ప��చల 17 

దశమలంమనలదప�ంకృ�ృ్ ్మర ,ం  భ�ప�ంఅ�నంఅమ�్ �ంనుం  శల�ృకచర ,ం

�న�త���నంమప�చ�ం కల �మ్���నం న�తలం ��ౖ �ం  �ప�ం �చ్�ం  ్ం

అదుభతంమ�మఖదమర్త్ల.ం 

   ల�లమల� మ��ృ్ లమ కలఖత (2011 అల�మ�). 

్�ృ �ా                                                    554.32 ఏ�చను్  

్�ృచ�                                               1,356.28 ఏ�చను్  

చ�ప�ప                                                  56.04 ఏ�చను్  

అ��ప��ా & ్��్ ట�చ�                              10.6 ఏ�చను్  

�తరల మ��ృ్ లమ జమ� ప                          1,977.24 ఏ�చను్  

50% ్ల�ట క్�కప మ��ృ్ లమ జమ� ప �న�  ��ామ కలఖత 53  

   ల��ాత ర లకా మ��ృ్ లమ జమ� ప – 2012 

ఖలడల �తరల జమ� ప  

2011 మల        

(��యనల్ల) 

మ��ృ్ లమ జమ� ప 

�ాతల 

మ��ృ్ ల జమ� ప      

2011మల       

(��యనల్ల) 

్�ృ �ా 1051.4 52.39 % 554.32 

్�ృచ� 4239.1 32 % 1356.28 

చ�ప�ప 740.01 7.6  % 56.04 

ఓ�ా�చ� 37.14 1.5  % 0.54 

�తరమ అ��ప��ా 346.2 2.2  % 7.61 

దప�ణ అ��ప��ా  595.9 0.41 % 2.45 
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�తరల  7,009.75 28.73 % 1,977.24 

మ��ృ్ ల జ�ా ప పృ �ఉ  ప��ట 1.84%. 

2012మల మ��ృ్ ల జమ� ప  2.1 Billion.                                                                     

Source: http://www.muslimpopulation .com/world/ 

ఇ�ా్ లం– ్ాు�్ంకమకతమం ప��ాకమల: 

�� ప తృత్లం -ం � దమత్ల: ్ాు�్ం  ��ామ�ం �లదు ��్�ౖ,ం అలకామ్ం

 �హల్�ౖం మ�నప���మ�ౖర�ం  ల్ృల� �కా�ం కామం ర��దం మ�నప����ం

అక �తల�ు�ు్�ల��ం &ం � �ప్ డ్�ల��ం ్ మల్ం � తతమ���.ం

అ�ర�ం ఇ�ా్ లం ౧౪౦౦ంకలపతసపామం ���త�్ం జ�తతహల�ాపా��ంకమ�ం

మ� �మ��ామలం ్�మణ�త్్లకాం �చ్ృల �.ం  హజం చ�త మలం   �ం

కలపతసమల,ం అ��ం జ�తతమం మప�చ�ం  �శకుా మం మాతం

్�మణ�త్్లకాం మ�మ��న�ం � దమత్ �ం అకమ�ం ఇ�ా్ �చం

మ �మనుం  �ం ్కమ�ం�చడప�ు్.ం 

్��టల ల: �ా�ా్తతం ��ామ��ల�దమలనచంమ� ప�్తం ్కంఅకమ�ం

మ�మ ప ���నం్��టల ంపతపకాంంమ���న����ం � ప����ంమనలం

ర��కాఖ ం  �ప�రల� మల.ం అ�ర�ం ఇ�ా్ �చం ్��టల ం పతపకాం  పమత,ం

భమర ంమప�చ�ం్ృమ్మంహ్�కమంమాతంకమతతమ�త��ంకలతం�్కకా,ం

మ�తచలకాం �ాా ్ృలంల ం ం �చడల��.ం మ�నపం ��ా్మార�్��,ం

్మ�ణనుం మప�చ�ం ్� మ��మ�మ�మనుం �్కకాం ్�మ దఉ�మలం

మ�మ��మప ��నం్��టల ంపతపకామలంఇ�ా్ లం�ాా ్ృలంల �.ం 

http://www.muslim/
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మ�్కమ�ంమ�్కమ�ం�ా�ంఅఖలడ���నంన�తందమరనలం: మ�నప�మ�ం

తమ్�ం ఇ్్���నం �ాలకాం మ ��్ం న�తమల��ం న�కుర మ��మ�.ం

అ�ర�ం మ ��్ం కమ�జ�మమల�ం  ్ం మల �్ఏ�ల�టం అ�ం కమ�జలం

మల�ం ��ాం ్�మ�మను,ం పపాఖ మను,ం రె మనుం ద ఖ మ్�ం వ�ృ,ం  ్క�దం

ి�చ�లమలం�ాామతలం�� లదమల్ం� చ��.ంఇ్కడంమ ��్ంమప�చ�ం

��ప�్్;ం ��ౖజ�్ �్ం మప�చ�ం ్��త�్్ం కమ�జ�మ�ం  మకపమలం

� � �కుర న��ట్ ం కప్్మప�తతన� �.ం అ�ర�,ం ఇ�ా్ లం  ం � � �మ�ం

కమ� రలం అ��తమ�ం నపనం దృ్పథలమలం కప��నం మ�మ�పం పి�్మ�ం

మ�నప�����ం �ప�ం�చ �తతన� �.ం 
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ఖు�్ఆ 
 

 �ప�లంం�ాప�మమ��మ�ం? 

మ�నపజ��ం పదద ్�ం ప�లడ�ం  దఉతతమమలం  �పత�ాణరం

పం్ల �ం : �ద�ద �ం �పత �లం�మంమ� లమలంకచ�టకాంఅపతప�లంనం

అమ�్ �ం  మ�్�మ�; ప�ల�ం �ం తనుం కల�ు్�న�ం   ప ర్మం  హ ానమ�.ం

ఇ�ం ప�లడచం ఏ్�ామలమలం జప�క��.ం �ా �ద్ ం ��దమలం ఏ ం ం  ్ం  ���ం

 �ట్ ్��,ం ప�ల�ం ం  ���ం ప ��ం ్��ద్ ,ం అమ�్ �ం ్కం కల ��ా��ం

 � �లి�లదు్�ం   చ��ల�డమమయ �ం �కసల �హలకాం మ�మఖభ ్్త్లం

��ౖ �్�ం �ప�వకుర ల �.ం 

 
 �లదుప�మ�ం తమం ��ౖ �్�ం  ల  ��నం   ప ర్మనుం �మ్కతలం

ి��ృ,ం ��పమలం �ాప�ం  �లం�మ్�ౖం మ�త �్ం దృ�ృ్ ం ��ల � ్ప�లి�మ�.ం

మ�మ�పమ�ం ి�మ�పమ్�ం  �ప��,ం అ�ం  �లసం కాం మ�ప�ం � చ��.ం

�ామ్�మలమలంంపప���ం�ా�ద�ంం్క��ం� క��ట్ ్�మ��మ�.ం 

 
అమ�క�,ం ����కర ప�మ�ం తమం ��ౖ �ం  ల ��నం అమ�్ �ం  ్కం

 �లం���ం �ప�రకాం�్�ప�లం,ం�తరలం� ా ��నతతనుం��పమలంనకసం��ం

ఇి�్మ�.ం ్చన్�ం  ైపర�్��ం ్�ా �ల�డ�్ం �ా్�ల��,ం  �ౖజమ�ం

మల�ం అకమ�ం ఏ్ ైపత్ం  ప�ామయ�ం (ర  �దుమయ)ం � క��ట్ ్�మ��మ�.ం

�ాకర �ా���,ం ఖు�్ఆం ్ల�టం మ�లదుం అపతప�లంనం  �పత �లం�మ�ం

అల�టంర పాతత,ం �ౖజమ�ం....ం�ా�దం  ప ర్మ�ం��� �నంి�మ�ం�ామలం
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తపా్తం  �లథం మ� లమలం కల్మనలం ి�చ ��మ��ం మప�చ�ం

అనుప �ల� ��మ��.ం ఇమ�ం జమ �ప���ం  ్ం �ామణల,ం   ప ర్ ం

మ��ాం మప�చ�ం   ప ర్ం నకసం అమ�ౖ �కసమ�లమం కహ�మ�మ�ం తమం

  ప ర్మ్�ౖంఅపతప�లంనం �పతకల ��ామనుంభద  మ�డలమలంతక�నంశ�దఉ ం

ప �ల�మలదు.ం �ాప�ం   ప ర్మం �ామలం  ��ం� �నం ి�మ�ం �ామలం

తపా్తం అ�ం �ా చ ��మ��.ం అలదుపమనం మయడ�ం ఏ��ౖర�ం  �ౖజమ�ం

మ� లమలం మనం మ�లదుం �న���,ం అ�ం ్ం   ప ర్మం అను�మ�మ�ం

తమ్�ం ర�ంనం �ాలకాం మ�మ�పమ�ం –ం ి�మ�పమ�ం ి�కచర ,ం తచ�మ�ం

ి��ృనంఅను�ా �మ�ంమ�త �్.ం 

 
 ����ం �న�లకా,ం ం�్ంపప�ం  ��ాతపతమణంఅ�నంఖు�్ఆం

అపతప�లంనం  ��ం అకమ�ం మ� లమలమయం మయ�ద�దం భద  మ� ��ం �ల �.ం

అమ�్ �ం క్చలకాం  ���ం భద  మ��ార న�ం   ్�దలంం �మ��డ�.ం

అలదుపమనం �తరలం ఖు�్ఆం  �లథలం  ్కం ప�మ�మ�ం   ప ర్ం

మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం �ామలమలమయం ర��ం  ర� మ�,ం

�మ్ల,ం కమ�్మ�ం �దమ�ౖనం �ా�ద్�ౖం �ా చ ��మ��.ం అలర�కా్,ం

�యమంమల �ంకహ�మ�మ�ం�తరలంఖు�్ఆం �లం���ం్చనంనుల��ం

  తతకలకాం ్లఠకాలం ి��ృమ�మ�.ం క్చలకాం   ప ర్ ం మ�హమ్మం

కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం   �ం కలపతసమలం  ���ం �  ��లం

అమ�ౖ �కసమ�ల్�ం ��్ృలి��ామ�.ంతనంంపప�ంకలపతసమలమలం్చనం

 ���ం ప�లడ�ం �ామ�్ ం �  ��లం అమ�ౖ �కసమ�ల్�ం ��్ృలి�మ�.ం

్చనం తపా్తం మ��ృ్ లమం  ప��ామ్���కాం కల�ు�ు ��నం �ద�దం
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ఖ��ాం అ �ం  ్�ం �ృ �ఉ ఖం మ �చమ�్ హలం అను్ ం �తరలం ఖు�్ఆం

కల ��ా��ం ్ం �లథంమ� లమలంకల్మనలంి���ంమహతర మం�ాపాత��ం

  ప ర్ంమ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం ్కం మలఖ్��ైనం

జ�ౖమం ఇ ��ం ం�జ�ం మ �చమ�్ హలం అను్ ్�ం అ పజ��ాపమ�.ం తనుం

��� ��ం పమ్�ం ్ం   �ం అ �ం  ్�ం �ృ �ఉ ఖం మ �చమ�్ హలం అను్ ం

పదదమయం�ల�� �.ంతపా్తంఅ �ంప�ల�ం ంఖ��ాకాం�చఏతతమ�ౖనం�మ�ం

జఆం ఖర�ర తం మ �చమ�్ హలం అను్ ం పదద ం �ల�� �.ం ్ం తపా్తం అ �ం

్చనం ్�మ�ప�ర ం మప�చ�ం   ప ర్ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం

పకమ్లం పమతంఅ�నంహ�ాసంమ �చమ�్ హలంఅను్ మ�ంపదద ం�ల�� �.ం

 ��ం నుల��ంమ��ం ం ఖ��ాకాం కల�ు�ు ��నం �ం�్ఆం జఆం అ�ాఅఆం

మ �చమ�్ హలం అను్ ం అమయ్ం �ా్ీమ�ం తచ�మ�ం ి��లం,ం అ ప�దం

ఇ�ా్ �చం�ామ�� జతలమల�ం��ాం� ా లర�మ్�ం ల్ృలి�మ�.ం 

 
 ఖు�్ఆం �లథలంకలర�ం శ�దఉ కాంభద  మ� ��ల �.ంకలదు్ల�టం

పా హ ��ం అ��ం �ామ�మమలం �తరలం మ�నపజ����ం మ�మఖదమర్త్లం

ప �లి�ం ఏ���్ం క్�చ���నం అల�మం  �పత �లథల.ం ం అలదు��ం అ �ం

అపతప�లంనం� ా లతలమల�ంఅమ �్మనుంమ�త �్ం �ా్�ల��,ం�తరలం

మ�నపజ���ంకల � �కుర న� �.ం� �హమణ్�ం-ం"ఓంమ�నప���! మం

  భ�ప�ం నుల��ం �ను�ం దచమలం ి�కుర న� �ం ఏఏ�ద?" ఖు�్ఆం

 హ ానమనుం కమ�ం ్�ప�లి�మల,ం   ప ర్ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం

అమ�ౖ �ం పకమ్లం క్చలకాం ్�ప�లంం �చ�ామ�.ం అలర�కా్ం కలదప�ం

�తరమం  �మ�్తమ�ం ్క��ం �ా�ద�ం ్�ప�లం,ం మనం �ుకలం మలంం
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� మ�మ�మ�ం ప ��ం ్��ప్ మ�.ం ఖు�్ఆం  ్కం  ్ం   ర�త్తం

ఏఏ�ల�ట,ం  ��ం ్ ��ామ�ం మ�మ�మ�ం మ�నప���ం కలప�మ���ం

తమం మకతలకాం రెమ� �త�,ం  ���ం అతడ�ం తన్�ం �మ�నం

 దఉ�మలం �ా��లి�మ�ం  �ప�ం �చ �తతమ���.ం అత��ం �తరలం

జ�్ నలమల,ంఖు�్ఆం��య్�్ంఅల�మం���ల �.ంఅ �ం ��్ంశపకపా��ం

�ల �ల�డలం మలదు,ం  ���ం �మ్కతమ�ం ి�చడలం మలదు,ం అమ�క�ం

్త్నచం �్�ప�ల�డలం మలదు.ం అ �ం  �ప����ం మ�నప���కాం

ి�చ�ట్ దు,ం అమ�క�ం మ�నప�����ం  ైపర�్మ�ం ్�్ ��్డమ�ం మలదు.ం

కృ�ృ్మల�ం   �ం  ���దం కమ�ంతం �ాా మ���ం ఇకుర న� �.ం �ాకర �ా���ం

కపప��ర�ం ఖు�్ఆం  �లథలం   ప ర్ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం

పకమ్లం ్కం మ�నం అ�ం �ా �కుర మ��ప�,ం అమ�ల�దం �ామ�ం�తరలం

మ�నపజ����ం అ�ాాత���నం  ���ం ్చనం ి��ృన�ట్ కాం  ��ాం

ి�కుర మ��మ�.ం 

 �ద�ద �ం -ం అకమ�ం �ద�.శ.ం ౬పం శర� పద ���ం ిెల �నం ఏం పత��ర ం

అ�మ�ం ఖు�్ఆం మలం ్�ప�కన ��న�టపల�దం ��ౖజ�్ �్ం మప�చ�ం

�ాల���్ం కర�తమనుం  మ�్ మ��ం ?ం ్ం �ామ �ం ఏం పత��ర ం అ�మ�ం

 పాభశచలమల�ం ్ృల�ంతప�ర ం దశమనుం ్ాు�్ం ��ౖదత�ాకర ్లమలం

�న�తంకప్్లకాం�పప�ల� మ��? 

   
ప�ల�ం �ం –ం తనం నమ �ౖం ఏ�్ం పమ్�ం మ��జ��వమ్�ం

మ�మ�్�మ�కాం   �ృ �ఉ ం ����కనం �మకతపాకుత�ైనం మ�హమ్మం

కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్ల,ం హ�ాతతర కాం ్మ��దం అతతతతరమం ్ప�మం
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మప�చ�ం � మ�తక్�మం  ృలదలం ్క��ం మంల�మల�ం  ్ం

అ �మ్���నం  �లం���ం మంలి�మ�ం అనడలం కలతం పమ్�ం

కమ�ంతల? ం 
 

   ంపమకా, తనంకమ�జలమలంఅలంఅ�ఆం(నమ్్కుర డ�)ంఅ�ం

  ఖ�త�ం ిెల �నం మప�చ�ం �ా�దమల�ం మ��జ��వమ�ం  మ�ాడ�ం

మ��ృ్�్తమ�మి�ం ్క��ం   శల�ృల� ��నం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం

అమ�ౖ �ం పకమ్ల,ం  ్ం అకతతం  ��ాం ి��ామననడలం కలతం పమ్�ం

మ�తచల?ం అలర�కా్ం ్ం అకతతం  �లథలం  �్పాం ్చనం కమఎ�ం �యమం

మల �ం  �ణ ణ�మనుం వప�్ � �ద ,ం మలంం మ�నప�మ�కాం మ�ప�మ�ం

తపకఅదుం�ప్డలంకమ�ం�ాాతల? భ�ఏ్�ౖంమ��జ��వమర�ం్క��నం

అతతతతరమంమ�నపంకమ�జ���ంకమ�ం�ాా ్ృలి�మ�? �కసల �హలకా,ం

ంతర� �ఉ ం మప�చ�ం �కపక�ాతలర�ం   చ��లి�ం ఏం కర�తమయ్్ణం

 ప���ా్��ైమ�ంఅమ�్ �ంఅపతప�ల జ�చ ��నం �పత �లథలంఖు�్ఆం

అమయంకర�త��ంనమ్్�ల��ం�లడమలడ�.ం 
 

  �ాప�ం మ��మ��ల�దమం కమ్�ల�పమ�ృనం అపకమలం

మల్�ల��,ం ఇ్కడం ఖు�్ఆం  �ప�లంం ��లదమ�ం   ��న���నం

మ��ృ్�్తమ�మంఅ�� ా చ�మనుం ్�ప�కల�టమ��మ�. ్ాు�్ం �ామలం

కమ�ం ఖు�్ఆం మల�ం �ాకర �ామ్�ం ద ఖ మకాం పకుర న� ం ం �ాఠ్�మ�ం

కుమభలకాం  �ప�రల� మమ�.ం ్�ౖనం రెమ�  ��నం దృ�ృ్ �ుణలర�,ం ఓ్�ఆం

���ల��డం ల��తతమలదమ�ంఖు�్ఆం�ద�ామ�ంమ�ం�జ్్ృర .ంఇమ�ల�దం

ఏం   చత����మ�ం కప�,ం అ �ం త ప్�ల��ం ఖు�్ఆం  �లథలం మ�నపం
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మ�నం �ాదమయం �్చ���ం �ాఠ్�డ�ం  � �లి�మ�ం ి�కుర లద�ం �్మ�ం

�శరల�ు�లకాంిె �తతమ��మ�.  
 

ఏ ����మ�,ంమనలం ��ం��ౖ �ం(ఖు�్ఆం��ౖ �)ంమమ�నం�� �ద ం

–ం ��్�ద�ం �దప�ల�ు్�ల��ం ఖు�్ఆం రెమ��ార మ�.ం త్మమలమయం

అ �ం �ాప��ం ్్ప�షకుర ల �,ం అతతశ్మత���తతమనుం ి�కుర ల �.ం ంపప���ం

 ���ంక�మ�లి�మ�ం్�్��ంి�కుర ల �.ం…  ��ంఅల�ామం  �ామలం ��ం

����ం మప�చ�ం  ��ం మకతలం –ం �శ్మ���ల �,ం ఘన���ల �ం మప�చ�ం

వప ���ల �ం –ం ్మ�మం కమ� � �ం మప�చ�ం తకణ���ల �,ం �జలకాం

� �ఉ ంి�చ�న �.ంఅలదుపమనం ం  ర�త్ం �లథలంశర� పద మ్�ంతమ ��ం

అ��ం �ామ�మమలం అతతలతం శ��రపలత���నం    ప�ా��ం �చ �త�ం

� తతన� �ం –క�ంెం (Goethe, quoted in T. P. Hughes, Dictionary of 

Islam' p.526) 

    ల�ం   �ృదఉ ం ��ప�్్ం  �లం�మమలం ఖు�్ఆం �శ్చలకాం

  మ�ఖం�ాా మ���ం్్�ఏకుర లదనడలమలంకమ�ల�దంకల �హమ�ంమలదు.ం

ఇమ�ల�దం �ా �తతం తమ �ం  �లం�మమలం త్�కపం పచకుస ైం �ల��ం

్క��,ం ఇ �ం �్దద్�దద ం జనకమ� � మ్�ౖం మహతర మం    పపలం

�చ్ృలదనడలమలంకమ�ల�దంకల �హలంమలదు.ంఅ �ంమ�నపందృ్పథలమలం

 ్ం ��తర ం దశనుం మప�చ�ం  ్ం కప���తర ం క్ ప�ా��ం కృ�ృ్లంల �.ం

�ద�ంఅ �ంఅప�జచ�ం �్ ్మ�ప���ంిెల �నంఅమయ్ం��న�ంక��ప�ం

రె మనుం  పా్�మపలతతమర�ం ్క��నం  ్ం  �శలకాం మ�ప�్�య�ృల �. 

తపా్తం పాజ�దచం –ం ��ప�్ ్ం ం శ��రర�ం ్క��నం అమయ్ం  ృల �మనుం
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తచ�మ�ి�కచర ంఇ�ా్ �చం�ామ�� జ�త��ంకృ�ృ్లి�ం �శమలంమ�లదు్�ం

�ాక�ల �.ం ్ం  �పమ�మ�,ం చ�ప� �ం మప�చ�ం త�మ�ప ��ామనుం

ంతతర కాం ఓ��లంనం అజ�చం ��ౖ�్ం శ��రకాం ఇ ప�ద�దం   జమం

హృదచ�మమలం ��ంం � చ��. – �.ం మ�ప�ఖ ���ం (G. 

Margoliouth, Introduction to J M. Rodwell's, The Koran, New 
York: Everyman's Library, 1977, p. VII.) 

 ్ం  ృహతర మం మ�నం దచమ �ం �ాఠ్����ం ్క��ం  మలకాం

మప�చ�ం  చ�ద��ం �� క �ం  ప�ామర�ం ్ృ�ంల �ం –ం �ామమలతం

దచమలకాం �న�ం కప�.ం అలర�కా్ం మ�న�ృ్ం ��ాకలర�ం ్క��ం -ం  ్ం

 ృహతర మం మ�నం �ప�ాుమనుం ్క��ం క�మ��ు్�ల �ం –ం �ామ�ం  ���ం

పత�ప���కచర ం �దప�లం � ా మల�లం,ం ్శ్మత���తతమ�ౖ,ం ంపప���ం  ��ం

్్మషణమలం  ��� �,ం  ���ం క�మ�ల�డలం నుల��ం త్ృపల�ు�ుమల�ం

�ాప�మ�ం మ�ప�� ���ామ�.ం అమ�ల�దం  ృహతర మం �ా �తతలం –ం

త ప్�ల��ంమ�నపం��దడ�ం ్కం ్ంఅర�తశ్మత్మ���నం �.ం

మప�చ�ం మ�నప���ం మ�క�ల �ం  �ప�లంం  ప�����లి�ం   �ం  ్కం

��య్పలతత�ైనం  ప���ా్���ం అతతలతం ్క��రర�ం �ల��నం కమకత.ంం
Dr. Steingass, quoted in T. P. Huges', Dictionary of Islam,pp.526-7 

 ‘ఖు�్ఆం నుం మ�హమ్మం మంలి�మ�’ం ఊ �లి�ం ��లదమ�ం

  జమం �ాదనమనుం ్�ౖం  ప���ానమ�ం అలకక�ామ� తలం �ా��కాం

ి�కుర మ���.ం�ా �తత మలకాంఅతతతన�తం  మ�ణ�మర�ం ్క��నం ం

 �పత �లం���ం మంలం,ం కమ�ం  ్ం �మకతపార,ం   మ�ఖం మ��తకాం
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మ�ప��  మడ�?ం ్ం �ామలమలం ఏం మ�నప�డచం అ�పృ �ఉ ం ి�చ�,ం

్నుక�న�ం ��ౖజ�్ �్ం �ాకర �ాల�ామనుం  ్చమ�మ�ం  ���ం �ల�పడ�ం

మప�చ�ం కల ల��తం అల�ామమలం కమ�ల�దం ంన�ం త �పం మల్�ల��ం

ఇదలర�ంకమ�ంమంలంం�ల�పడ�? - Maurice Bucaille, The Bible, the 

Quran and Science, 1978, p.125 

మ�లదుకాం ఊ �ల�ు్�న�ం అల�ామం మప�చ�ం మకజ�్ నం

దృ�ృ్ర�ం  ��ం �ా �తతం   మ�ణ�మనుం ��మపమలమ�,ం �ామంమ�హమ్మం

 ్కంకమ�ా�నుమమలంఅ �ం�చ్ృనం   ప�ా��ం �ద్ ం ��ం�ా �తతం

  మ�ణ�మనుం ��మపం ప�ు్.ం ంమ���న�లకా,ం  మకపమం ��ౖపామమలం

మ��క�ం �న�ం రె మనుం ఇ ప�ద�దం ్�మరకణర�ం �ల��నం  ్ం

కలఘ�దతం  ప లకాం ్��ృ� ��మ�ం ి��ృనం ్చనం  మ�్�మ�ం

��య్లర�ం �ల��న�,ం ి�మ�ం శ��రపలత���న�ం మప�చ�ం ��� తమం

హృదచ�మ్�ం హతతర ్�ం � �న�,ం మయ�ద�దం అప�జచ�ం   జమం

మనకుసమనుం ఏమ�ం తతమ��చమయం �ాకర �ా��ం  మ�లంం న�్�ర�.ం

�జలకాం �ా�దం �ాకాఉ �దం మప�చ�ం ప్ృత్లం  ప� �మ్���లద�ం అమాలం

అప�తతన� �.ం కలదు్ల�ట,ం అమ� ప�్ం రె మమలం నుల��ం ్ాు�్ం

మప�చ�ం మ� ప�్ం కమ�జ���ం అ �ం కృ�ృ్లంల �.ం �ప�త ం  ��మమలం

 ్ం కప���తర ం అ��తచ���ం కుపపా్ కపామర�ం ��లంల �.ం - ంంంంంంంంంంంంంం

Dr. Streingass, quoted in Hughes', Dictionary of Islam, p.528 

  అమ�ం ఖు�్ఆం ్కం �ాకాఉ �ద��,ం ప ర్ృర�్���ం జ�ాజి�్ం

�ాలకాంత్�కపం�ాా �మలంఅ�మ�ంకప�,ంఏ ైమ�ంతచ�మ�ంి�చ�మమయం
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మ�ం  �పక్్�మం ్ృ�ృ�ం మప�లతం మ�లదు్�ం వకు్�ం ����్ం

  చత�లమలం �మ �మచ�తను.ం అలదుమలం  ప లకా,ం ��్ ్్���నం

మప�చ�ం ���్ా���నం �లదమ�మల�ంఖు�్ఆంకచ్�ర మనుం �దపడలమలం

్్్ డ�త�,ం�ా�దమలం��పమలంకల �శలంమ�త �్ం�ా్�ల��,ంఖు�్ఆం

�తరలం మ�నపం �ప�త మలం  ్ం అ�ా��మణ���నం �ా �తతం  �లథలం

అన����ంకప్మ�ం�మకకప�ల��ం�ాలకాంఅ�ంమంల� ��మ�చ�ం

 � �లి�ను.ం . .  ��ం ���్���నం ‘అకమ�నం క్మ�్�న’ం

క్ ప�ా��ం  ైప��ా్�ృం ్ృ�ార లం తనం  �త ం  �లథలమలం ఇమ�ం

రె�్ృమ�మ�ం–ం '్ం ఠనలం  జమనుం ్మ�మ�ం �ామ�్్�మయమ�ంమప�చ�ం

�ామపశతలమలం ర��చ���మ�ం ి�కుర ల �' –  �మ్ం అను�ా �మమలం  ం

�్చలం  �ప�రకాం �క్ప�ల� ��ల �; �ా �ద్ ,ం అమ�మల�ం అకమ�ం

అ�ఘ���నం  మ�్�మర�ం � �్ర�,ం అ�ం నపలం మల�ం మప�చ�ం

�కసతతర పర�ం ్క��నం మ�్�మంపమలం �మ���ంఅనడలమలం్శ్మతలం

మలదు.. - Arthur J. Arberry, The koran interpreted, London : Oxford 

University Press, 1964, P.X. 

్ాు�్ం �జ�్ నం దృ�ృ్ ం �ుణలమల,ం  ��ం (ఖు�్ఆం ్క)ం

�ణ్���నం  �ప�ర ం  ప���ానం మన��ం ్ం ప�ల�దం మాతం ఏ�ద పపలం

�లదమయం కర�త��ం అలకక్ప�లి�మ�ం ి�కుర ల �.ం  ం న �కతతలం

మ��దమ��ద�దం  మ�ం కలదపాభమమలం కప్్లకాం  మ�ల� ��ల �.ం

్మ��దం �జ�్ నం �ాా ��ం  ప�����ర ,ం ్ం అమ�మతం ప�మ�మ�ం
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మ�హమ్మం �ామలం మ��దం ఏం పత��ర ం ఊహమమల����మ�ం పి�్ం

అప�ా�ా��ంమనలం్మలంల�నుం్క��ం్మలంల�మలమ�.ం 

 ం�ాకర �ామ�ంఖు�్ఆం �పత�ాణర��ంఅమ�ల�దం���్ం�ాా మ���ం

ఇప్�ప��ం కమప�ఉకుర మ���.ం అలర�కా్ం ��పమలం  ��్ం �ాదం

తమకల్�ౖమయం ్��మ ��ం �న�ం �ా�ద�ం కప�కాఖ ం �పప�ల�మల్ం � తతన�ం

తనం అకమమఉతనుం అలకక్ప�లి�మ�ం అ�ం �కపక�ాతం �ాకర ్�యతర నుం

�మ్ల��కుర మ���.. - Maurice bucaille, The Ouran and Modern 

Science, 1981, P.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ఇ�ా్ లం ప��చల 30 

ఇ�ా్ లంామ్లం 
          

 �ప�లంం�ాప�మమ��మ� ? 

 
 �పత�ాణరం అపతప�లంనం  �మ్ం ాపా్మ��ల�దం �తర మం  ప లం

మప�చ�ం ��చ�ాా న�్ం ఇ�ా్ లం ామ్ల.ం �ా �ద్ ం ఇ �ం అ��ం �ామ�మ్�ం

మప�చ�ం  జమలదప��దంపప�రకుర ల �.ం ్క�ాప�ం ���ల �ం�ాకర �ామ్�ౖందృ�ృ్ ం

�ాప���ర ,ంఇ�ా్ లంామ్లం ్కం ం  ర�త్ం�ృా �ంకప్్లంి�కు�ుప�ు్.ం 
 

 ��్�ద�ం –ం  ్కం ఖు�్ఆం త ప,ం అపతప�లంనం తనం

అకమ�ం మ� లమలంమప�చ�ంమ�మ�పమ�ం –ం ి�మ�పమ్�ం  �ప�ం �ా్�ల��ం

ఏం �పత �లథమ�ం మ�డ�ంఅలదు ప�టమలంమలదు.ం 
 

 ప�లడప �ం –ం మ�నపం న�త �ం   �ం అడ� �మలం అ��ం

�ామ�మమలం మప�చ�ం�తరలం మ�న�ా���ం మ�మఖదమర్త్లం ప �ల �ిం

�శ్చ���నం ��ాంఏంామ్లమలనచం్న డదు. �ామ,ంఇ�ా్ లంామ్లం

�తరలంమ�నపజ���ం   �మల లకాం కల � �కుర న� �.ంమ�నపజ��ం

కమకతమ��ల�ద�దం � ా థఏ్ం మ�మఖదమర్ర�్��ం �చ �తతన� �.ం

అలర�కా్,ం అ �ం  ���మ� �ం శర� పద మం  పకప ం �ామలమలం అజ�చలకాం

�మ ��ల �.ం అల�మం   ప ర్ం అ�నం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం

అమ�ౖ �ం పకమ్లం మ�చ్త్లమలం �ప�్ల� ��నం ్దమరం కమ�జ���ం

మమమ�ం�ప�్లి�లదు్�ంఅపకమమ��తం�ామపాఉ ామమ�ం్�క�ం�ల �. 
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 తక�నం పనమ�మ�ం మల్� �మ�,ం   ప ర్ం మ�హమ్మం

కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం ్��మ��్��న���నం �ప�ాుమనుం ్క��ం

ఇ�ా్ లం ామ్లమలం పి�్మ�ం ి�చడమమయ �ం  ్ం మ�దుభతల.ం

� ��పాా్�మ�కా,ం తమం  �పక్్�మనుం  ���్ కాం అనుకప�లి�ం అలాం

��ా్కుమ�కా,ం జ�తతహల�ామలమలం ��కణ�ం జ�్ మ���ం �ుమలప�ం

మ�నపజ��ం ఔన�ర�త��ం మప�చ�ం మ�నపం మ�ార ��ం క�మ�ల��ం

�ామ�కాం న�కుర న�ం అమ� ప�్ం   జమ�ం ఇ�ా్ లం మప�చ�ం   ప ర్ ం

మ�హమ్మంకమ్మ�్ హలంఅమ�ౖ �ంపకమ్లంమ�మఖదమర్త్లమలంఅతతలతం

్�మరకణర�ం ్క��నం మ� ప�్ం కమ�జం కభ�తమ�కాం మ�ప�� చ�మ�.ం

��పమలం క�ం   పమరమయం �ాల��్ం అలతకుర ం మప�చ�ం హ�  �ం  ్కం

ఏ���్ం కక�టపా�ం అ�ం   ్�దలంల �.ం త �్పాం ఇ�ా్ లం ామ్లం �ాప�ం

��మ్�ం్��త�్్ం�న�తంరఖపామ్�ంమప�చ�ంమ�నప�మమలంక�మపం

�ాా మ����ం ి�మ�్�మయం మ�పాఖ ��ం రెప�ంల �.ం మ�నపం   ్ృ�ం

కహజర�్���ం అను �ణతలకాం �లడ�లం పమనం �ామ�ను �ణలకాం

మ�మ�ం మ�నపం మ�ౖజ����ం అ��ం �ామ�మమలం పప�రలి�ం ం � ా థఏ్ం

ాపా్ ��ామ�ంమప�చ�ం�చమ� లానమం �్పాం �ాప�ం �ామ��్,ం

�ాలకకృ�్,ంమ�ౖ�్ంమప�చ�ం్ప�ా్ంన�ర���ంవప�్ � �ద ల �.ం 

 
 ����కర పం�ా�ా్తతం ��ామ�ం్మలభలమల�ంఇ�ా్ లంామ్లం ్కం

అ�ా��మణ,ం �మకణం �ాామ�త��ం ంతర� �ఉ ర�ం అమాలం ి�కు్�మయం

 దుమ�,ం తమం దుమదృ్్లం �� �ద ం  ���ం తమం శతత ం ామ్లకాం

 ప� ణరలి��.ం ్క� ��డ�మం శర� పద మమలం  ం �ం మణరం  మ���ం
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 �ల�్�ల �ం మప�చ�ం ్� ప�్ృల� ��ల �.ం ఇ�ా్ లం ామ్లం  ్కం

క్�చ���నంమ��ా��ంమ�శనలంి���ం�ా �తతంమ�నమ�ంి�మ�ంక్�కపం

�ర�దుమలం తచ�మ�ం ి�చ ��మ��.ం అ�ర�,ం ఇ�ా్ లం ామ్లం

తనమల�ంక్�చతనుం్ాు�్ం ల��తతమ�ంఇ�ా్ లంామ్ల్�ౖంి�కుర న�ం

�ైమతపలత���నం మప�చ�ం �కపక�ాత���నం  ప���ానమం ��మ్�ం

�� మమ�ం �� మమ�కాం రెమప�ాక�ల �.ం అలదుపమనం్ం ��్ం�ా �తతలం

తనం్��దమంమప త��ంి���ల�మల్� �ల �. 

 
 �ా �ద్ ,ం ్ాు�్ం �ామలమల�ం అమయ్ం క� పం మ��ృ్�్తమం

 ల��తతమ�ం ఇ�ా్ లం  �ప�లంం పత ర్లం ి��ృనం తమం అ�� ా చ�మనుం

ఇ్కడం �� లదుం  మ�కుర మ��మ�.ం తనం  కలం ��ౖ �ం �ా �లి�లదు్�ం

కర�త���ం ్ీ్ డమ�ం ్కం్పశత్తం�లడదు.ంఅ�ర�ం ి�మ�ం �ామలం

�ా�టం �ాక�నం ్ం ఇ�ా్ లం పత�ప�్ం  ��్ �ం   ి�మల,ం క్�చలకాం

మప�చ�ం �కపక�ాతలకాం ్మలంలి�ం పత్�ర మం మనకుసమమలం ్క��ం

అ�మచ���ంకృ�ృ్లంల �.ం 

 
�కపక�ాతలకాం ఇ�ా్ �చం ామ్లం  ్కం �న�తం

  మ�ణ�మ�ంమప�చ�ం�మ�పమనుం్నుక�న�లమలం���ల �ం ప��మనమ�ం

క�చ డర�చ�ం్రకుర మ��మ�.ం 

 అ �ం (ఇ�ా్ ల)ం కమ�త�ృం కల లా���నం   పమరనం ి��ం కహజం

మ�నపం   పమరననుం మ�మ���పల �.ం  ప�కమమలం ్శమ�ం ం �ప�ల ం

జ��ృల �.ం మ�నపజ����ం కహ� దమర�్��ం ఇం్ల �.ం మ�నపం
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క్ పప �ం � ా థఏ్ం �ాకర �ామనుం  �ప�రల జ��ృల �.ం �ానఆ ��ౖమ�. 

Canon Taylor, Paper read before the Church Congress at 
Walverhamton, Oct.7,1887 Quoted by Arnold in The Preaching 
of Islam , pp. 71-72. 

 

 ఇ�ా్ లం ్కం అతతదుభతం ్దపారమమలం  ్�దం ‘మ�తచం  � �ఉ ’ం

కలదు్ల�టం మయనుం ఖు�్ఆం � ���� �ద ,ం అలదుమలం ప���ాపకం

న�త �ం ిైతనతపలత���నం �చమ� లానమ�ం ్నుక�ల��ం

� చ�నుం -ం అ�ం �శ్�ాత రలకాం పప�రలి�ం   � �నం ్దమరపలతం

న�తలమల�ం ్�మణ�త్్ం మ�ౖ�్ం �మ�పమలం కామం  పప ప�భతం

అనుభ���ాదలంఏమ�త లం�ాదు.ంకప��మంమ�చ�డ�ంSarojini Naidu, 

Lectures on "The Ideals of Islam" see Speeches and Writings of Sarojini 
Naidu, Madras, 1918 p.167. 

 

    ల�ం �ప�త ం కప్్లకాం �పప�లంల �.ం అ�మ�,ం ్థమమలం

వప �ాదంమ��ృ్ లం�దుఉ మ�ం   ల�ం ��ా��ంజ�కచర ,ంక��ంనం

� ా లర�మమల�ం జ�తతమ్�ౖం ్�ర ం �నం  �ప�్��ద్ ,ం �ామ�ం ఇ�ా్ లం

�ీ్్ప�లి�మ�ం ి��ృలదన�నలం కమ్ �పడచం ��లదమ�ం �ప�త �ామ�మ�ం

అతతలతంమ����యశలర�ంి�మ�్త�ంపం్నం ం్�పర�మమలం ్�ద. 
De Lacy O'Leary, Islam at the Crossroads, London, 1923 p.8. 
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 ఇ�ా్ లం మ�నపజ����ం �ప�క�ం ��పం ి���ం �ృా �మలం �ల �.ం తతద్�ం

చ�ప� �ం ్ల�టం ద ఖ మకాం అ �ం త�మ�ప్�ం ి�మ�పమలం �మ ��ం

�ల �.ం అలర�కా్ం అ �ం �ా�దర�ం క�చకహ�ాపామ�ం మప�చ�ం

అపకాహనమలం అదుభత���నం అలతపాజ వచం కల ల��మ�ం ్�క�ం

�ల �.ం �ప�త మలంమ�నపజ��ం ్కంఅమయ్ం ��న�ంజ�తతమనుం

 ్క�దంి��ృం�ాప�మలంకమ�నత్ల,ంకమ�నంఅప�ా�ామ�,ంకమ�నం

  చర��మ�ం మ�మ��మప�లమలం ఏం కమ�జమ�ం అలత�దం �జచలం

�ా��లంనం ప��ామ�్ ం మన్�ం ్న డదు.ం  ప��ాకమలం

అ�ాాతమ�్ృల �ిమ�ం ్న ��ం ��ాం జ�తతమం మప�చ�ం

కలకకృతతమంమాతం చ� ��ం మకపమంపత�ప�్ంఅల�ామంమాతం

కల��ం ్� �ప�్ం శ��ర ం మయ�ద�దం ఇ�ా్ లం ామ్లం ్�క�ం �ల �.ం  ్�య�ం

ఏమ��ైమ�ంత�మ�పంమప�చ�ం డమమమమల�ంక� పం ��ామంమాతం

�న�ం ��ౖమ�ాతలం ి��ం క�చకహ�ాపామ�ం మ�మ��మ�పమల�ట,ం

ఇ�ా్ లం మాతపప�రత్లం త ప�కప�ం ్మరైం �ల �.ం త�మ�పర�ం

చ�ప� �్�ం  మం కమకత్�ం మహ� న�తం  ప��ాకమలం  ��ం

(ఇ�ా్ ల)ం ి�తతమమలం �ల �.ం  ్�య�ం అ�ం ్��ృ� ర�,ం �ాల�ం

�ాా ్ృల� ��ం అప�ా�ామ�ం ్�ప�క�� ర��.ం �ామ,ం  ్�య�ం

చ�ప� �ం ఇ�ా్ లం  ్కం ర���ప�టనుం �మకకప���ర ,ం అ �ం

శతత ప�మం మాతం తననుం ర�నుం ��ృప�ం �యకు్�న��్ప�తతల �.ం

�భచ�మం ��మ్�ం  ��ం  ప�మ�ణ�మ�ం ి�మ�ం వప లకాం �లడం

ప�ు్. H. A. R. Gibb, Whither Islam, London, 1932, p.379. 
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 మయమ� �పడచం మ�హమ్మం  ్కం ాపా్��ం  ��ం  ్కం

కనపత్లంపమనం�న�తలకాం�చ�ాను.ంమ�ందృ�ృ్మలం ��పమలం ం

ామ్లం మ�త �్,ం �ామ�ను �ణలకాం మ�మ�తతన�ం  ప��ృా తతమనుం

తనమలం్మ� �్�మయం శ��ర�ామమాాలం్�క�ం�ల��.ం  �ం�ామలమలనచం

క్చలకాం ఇతమ�మనుం ్్ప�షకుర ల �.ం మయనుం ్చనం  �ప�లంం

� ��ానుం –ం ్శ్మత్మ���నం పత��ర .ం మ�ం అ�� ా చలమలం ్చనం

����కుర ం �ప���ం � �్మ్�ం  హలదచమలం మప�చ�ం ్చననుం

మ�నపజ��ం కలమక్�డమయం ్�మ�ర�ం త ప్�ల��ం ్ృమ�ా�.ం

 ్�య�ం అమ�ల�దం పత��ర ం ్ాు�్ం    ల�ం మ�చ్త్లం ప ���ర ,ం

అతడ�ం కమ్ర�ం �ాల�ం మప�చ�ం ్నలదలం �ాత్ృలి�మ�ం  ��ం

కమకతమనుం  �ప�రకాం  ప�్కప��ార డ�ం మయనుం నమ�్తతమ��ను.ం

మయ�దం చ�ప� �ం మ�హమ్మం  ్కం ాపా్��ం �ీ్్ప�ల�డలం

�దమ�ం ్��ద్ న�ట్ కా,ం ప� �దం ప��నం�తరలంచ�ప� �ం  ���ం

�ీ్్ప�కుర లద�ం మయనుం భ�్త�ాణరం  మ�్�తతమ��ను.ం జ�ప�జ ం

 �పా��్ం�ాంG.B. Shaw, The Genuine Islam, Vol.1, No.81936. 

 

 మ��ృ్ లమమలం జ�తతలహల�ామలం తత��ంం �యచడమమయ �ం ఇ�ా్ లం

 ్కం అ �్వచం �జచ�మమలం  ్�ద.ం మయ�దం కమ�ా�నం

   ల�లమలం �కర ృతలకాం ఇ�ా్ లం  ్కం  ం క� పం �భమకణలం
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 �ప�లంం   ి�మలం ి�చపమ�ృనం ్పశత్తం కలరైమ�ం �ల �... 
A.J.Toynbee, Civilization on Trial, New York, 1984, p.205. 

 

 ఇ�ా్ లం ామ్లం అ�పృ �ఉ ం మ�నపం �ప�త మలమయం  ్ం అతతదుభతం

కలఘ�న.ం  �మ్లం �్�ప�ల� ��నం � ా లతలం మప�చ�ం   జమం

మాతం నుల��ం �దభ�లం,ం  ్కం శర� దలం మల మలం భ�మలడమలం

 ్కం క లం ్ల�టం క్�కపం  ప ల్�ౖం �కర ప�లం,ం ్మ��దం

మ��ామ�� జ�తమనుం ఓ��లం,ం   జమమలం ి�మ�ం �ామలం నుల��ం

�ాదు్��ం�న�ంమర�మనుంర�మక�లం,ంజ�తతమంమనకరర�్మనుం

కప� � �ద ,ం కప���తర ం    లి���ం �ప�్లంల �ం –ం అ �ం ఇ�ా్ �చం

   ల�ల.ం  ం అ�పృ �ఉ �ం కలతం ద ఖ మకాం  ప�����ర ,ం అలతం

అదుభతలకాంఅ �ంమన్�ం్న డ�తతల �.ంఇతమంక� పంమర�మ�ం

తమం మ�పాఖ ��ం ి�మ�ం మ�మ్ �కా,ం అడ� డ� �మ�ం ్�ా్ మర�ం

్క��నం  చ�కర�ంమ�లదు్�ం�ా �త�,ంంపప���ం్ం��తర ంామ్లం

�ీ్్ప�లంనం శ��రపలతతమ�ౖనం �్�పమ�ర మం కహ�ామలర�ం

�మ ొ ్�క్�మ���.ం � �హమణ్�ం ����కర పం మర����ం �్�పప�ర ం

�ామ�ష ల�దఆం (Constantine),ం  �దఉ ం మర����ం �్�పప�ర ం అ��్ం

మప�చ�ం జ�పా�ృ్ టచఆంమర����ం ��ౖమసం (Cyrus)ం –ం   �ం  ్కం

�్�పపకర ం తనుం కల�ు్�న�ం మతలం ��మ్�ం తనం అ��నలమల�ం

� ా  లం్ం  మ�న�లత�దమం ��ల � ్ప�లి�మ�.ం ఇ�ా్ లం ామ్లం

�్చలమలం అమ�ం జమ మలదు.ం అ్కడ్క��ం ిెమ�్ ిెదుమ�కాం
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��ాక�్మపమ��ు్�న�ం  �శ �మ్ప�ం రె మం క��ప�ం భ�ఏమలం

�దభ�లంల �.ం ఇ�ా్ ల్�ం  �మ్లం ్ం రె మ్�ంమ�నపం �ప�త మలం

కమ�ల�దం �ప�రల �ంమల్� �ల �.ంఅతతలతం మ �నలకాం�న�ం్ం

మ�నప�మం ం మదదతతర�,ం మ్మ�ామం అకర ్శ�ార ట మర�ం ి�మ�ం

శ��రపలతలకాం�ల��నంశతత ��ౖమ�తమ్�ౖంఇ�ా్ లంతనం్్�ృ్్ం ����ం

�ాహ� ్�తలకాం �దమ�ం ్��ద్ ల �.ం  అ�మ�ం �ాప�్�ౖం

కుమ�చ�కలకాం అదభత���నం ఘన�జచలం �ా��లంల �.ం

చ�ప� �మల�ం మ�ౖమ��ం  �్�కమల�ం ్�ౖప�మసం అమయం  మ్త���ణ�మం

నుల��ం  �మ�మచ�మం పమ్�,ం మ��త�ృచ�మల�ం క��ప�ం � ా లతలం

నుల��ం మ��త�ృ �ామల�ం క��ప�ం � ా లతలం పమ్�ం వకణ���నం ్ం

అమా�లదు డ�ం �మ� �మల�ంజ�ౖత చ�త ం ి�చడలంతపా్�ం ప�లడ�ం–ం

మ�డ�ం తపామం   జమ�ం �చడ �కామ�.ంA. M. L. Stoddard, 

quoted in "Islam: The Religion of All Prophets" Begum 
Bawani Waqf Karachi Pakistan, p.56. 

 

 ��ామం దృ్పథలర�ం శ దప�తతప�ర ం మప�చ�ం ి�ప�త ్ మలకాం

�చ�ృన �పడ�ంఇ�ా్ లంామ్లంత ప్�ల��ం ్ం �తత�ాదంామ్లం

అ�ం  � �ల� మమ�.ం �మ్�నలం   �ామలం  �త�ాదలం అల�టం

ఇ�ా్ �చం  �త ం  �లం�మమల�ం అల�టం ఖు�్ఆం మప�చ�ం

హ �థుమమలం   ��ా �ల� ��నం �చమ� లానమం ్��మలకాం

తచ�ప��నం ��ప�్్ం ��ా్�ామంపతపకా.ం ఇ్కడంహ �థుమ�ం అల�టం
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 �త ం ఖు�్ఆం మల�ం �చమ� లానమనుం ్�మణ�త్్లకాం

�పప�లి�ం  ప ర్ంమ�హమ్మంకమ్మ�్ హలంఅమ�ౖ �ంపకమ్లం ్కం

 హ ానమ�. 

ంంంంఖు�్ఆం  హ ానమ�ం �ా�దం �ాా నలమలం �ృా మలకాం � ా థఏ్ం

్మలభం జలదుప�కాం �ల� ��మ��.ం మప�చ�ం  ��మలం అ��ం

ి��ప్ ం  �ప���ం ్కం ఏ్ ైపత్ం �ృ �ఉ లతలం క� పం మ �మర�,ం

ఘనతర�,ం�శ్మ���నం �త తంమప�చ�ంకమ�ల�దంకల ��మ్�ం

ర�ప�మల�ం దృ్త్లర�ం మ��దమ��ద�దం ్�ప�కన ��ల �.ం ఇ�ా్ లనుం

 హ ానమమలం పమలం �ా్�ల��ం ఇలతం కప్్లకాం  �ప���ం అ �్వచం

మకణలం ్�ప�కన డ�లం అ�ాాతల.ం ఇ�ా్ లం ామ్లం  ్కం  ం

� ా థఏ్ం ��ా్క �ం � ా మ�ణర్త్లంమప�చ�ం � ా �ప తతల,ం అ �ం

�దభ�లంనం�చమలం ్కం�ా��మణత్ల,ం ం ���ం  ి�మలం

ి���ం  ృల �మం మనకచపప�ర ం దృ్��ా్కలం –ం �దమ�ౖన�ం

మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం ామ్  ి�మం ్ృ�ృం

�ాామ�త���ం ����ం �ామణ�మ�కాం ్�ప�కనప�ు్.ం ��్ ్్���నం ఇతమం

మర�మం �ృ �ఉ లర�మ��ల�దమం �మ�ప�మ�ం తతమ�తతన్మ�ం ి��� �ం

కచ�టం అ�నం ఏ్ ైపత్ం �ృ �ఉ లతల.ం  ం కప్్���నం ఏ్ ైపత్ం

�ృ �ఉ లతం  మతప�ానలకాం ఇ�ా్ లం ామ్లం కుమభ���నం   �మనుం

మ�త �్ం అమాలం ి�కు్�మయం �ామ�నుత����ం ్క��ం అలదు ప�టమలం

�ల��,ం మ�నప�మం అలతపాత్మనుం జ�లి�ం అతతదుభతం శ��ర ం

�ల �ం ్�క�ం �లదనడలమలం కమ�ల�దం కల �హమ�ంమలదు. Edward 
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Montet, "La Propagande Chretienn et ses Adversaries 
Musulmans", Paris, 1890, quoted by T.W. Arnold in The 
Preaching of Islam, London, 1913, pp 413-414. 

 మ�మ�మ�ం  పపలమలం మయనుం మ��ృ్ లనుం �ాదు.ం �ామం ‘ �ప�����ం

కమప�పల�ు్�న��ాడ�’ం అమయం  పపలమలం మయనుం ‘మ��ృ్ ల’ం అమయం

 ప�కుర మ��ను.ం ఇల�ాం మయనుం ఖు�్ఆం మలం అపతప�ల� ��నం

�ా�ద�ం మయనుం నమ�్ర�ను.ం ఇతమం ఇ�ా్ �చం దృ్పం�మమల�ం

కతత���నం  �పతజ�్ నం ఖజ�మ�ం నుల��ం మయనచం మప�చ�ం ఇతమం

�ా�ా్తతతమ�ం కలర�ం మయమ�్�ుపమ�ృం �ల �.ం మప�చ� 

"భ�్తతతర మలం ఏ్ం ామ్ం �ృ �ఉ లతం మ��ా��ం అలదజ���ం �ా�దమలం

ఇ�ా్ లం త ప్�ల��ం �ా�దమల�ం  మ���నం ామ్లం �ా మదు.ంం
W.MontgomeryWatt, Islam and Christianity Today, London, 
1983, p. IX. 
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మ�హమ్మంకమ్మ�్ హలంఅమ�ౖ �ంపకమ్ల 
 

 �ప�లంం�ాప�మమ��మ�ం? 

        ్క� ��డ�ం శర� పద మం �ామలమల,ం   ప ర్ంమ�హమ్మంకమ్మ�్ హలం

అమ�ౖ �ంపకమ్ల్�ం�మ�దఉలకాంఅ��మ�ామంఅ పల��మ�,ంఅ �లదమ�ం

్నుక�న ��మ��.ం �ామం అనతమతం కహనలం మప�చ�ం  పప��్�చం

మం మ�ద ర�ం ్ాు�్ం �ామలం �దమ�ౖనం తపా్త,ం ్చనం ్కం

న�తలంమప�చ�ం �ణ ణ�మనుంపప�్ల�డలమలం�ా�ా్తతం మ��తమం

�ా తమమలం క� పం మ�మ�పం పం్ల �.ం  ����ం �దమరనలకా,ం   ప ర్ ం

మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం  �ప�లంం ��లదమ�ం

మ��ృ్�్తమం  ల��తతమ�ం ��మ� �ం్నం అ�� ా చ�మ�ం మ�లదుం

మ�లదుంపా హ తతమ���.ం 

 
  అ�ర�ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం  �ప�లంం

అ�ం క� పం కర�త��ం ్నుక�మయలదు్�ం �ా�ా్తతతమ�ం మప�ం అడ� �ం

మ�లదు్�ం �యచపమ�ృం �న� �.ం అ �ం ్చనం కమకర ం మ�న�ా�ం

��మ్�ం  ల  ��నం ం�్ంపప�ం �జ���నం  ైప  ప ర్ ం అమయం అకమ�ం

మ�కతతల.ం చం�మాతం మప�చ�ం కతతజ�్ నలం కప్్లకాం   �మఖతం

మప�తతన� ప�ద�ద,ం  ప ర్ ంమ�హమ్మంకమ్మ�్ హలంఅమ�ౖ �ంపకమ్లం

 �ప�లంం అమాలం ి�కు�ుపడలమలం �ా�ా్తతతమ�ం ంతర� �ఉ ం మప�చ�ం

చం�మాలర�ం్క��నం�జ  చత�లంి�చడలంమలదు. ్చనం ్కం
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మ�తచపమరన,ం మ�ౖ�్ం �్ాత,ం కజజనత,ం ంతర� �ఉ ,ం కమ�తం మప�చ�ం

�ా��లంనం �ామతమ�మ్�ౖం కప్్���నం   శలకమ�ం ్�ప�్ృకుర న� ప�ద�ద,ం

తనుం  ైపలం కల�ు్�న�ం ం�్ంపప�ం   ప ర్ం అమయం ్చనం �ాదననుం

�ామ�ం   �మల లకాం మప�చ�ం అలతమఖతలకాం �మకకప�ల�డలం ి�మ�ం

�ంత లకాం�ల �.ంఇ్కడంమనకుసమమలంఅమయ్�ృల�పమ�ృనంమప�చ�ం

చం�మాతం అన ��ం  ��ం  �ప�లంం మప��ాప�ం  �నప�్మమరం

ి�కు�ుపమ�ృనం అపకమలం కలర�ం �ల �.ం ్చనం   ప ర్త్లం  �ప�లంం

�కపక�ాత,ం ర�ప�క్,ం  �తత�ాదం మప�చ�ం చం�మాం �మ్చలం

వకు్�మయలదు్�ం �మ�కాం ఇ్కడం   ప ర్ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం

అమ�ౖ �ం పకమ్లం  ్కం న�త �ం ����ం మ�ఖత���నం ఘ�నమ�ం

్�ప�కన ��మ��.ంం 

 
నమ� �ౖం ఏ�్ం పచకుసం పమ్�ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం

అమ�ౖ �ం పకమ్లం  ్ం పాజమ��్డ�,ం   మ�ఖుడ�,ం  హ ా్�డ�ం మల �ం

 ్ం� మ�తక్���కాం్�మ�ంకల�ా �ల�మలదు.ం్చనం���పం�ృ�కస,ం

మ�ౖ�్త,ం ��్ల,ం పాజ�దచ�మ�,ం ్ప�ా్�ాకర ్లం మల్ం �ాల��్ం �ాకర ్లం

 �ప�లంం ఏమ�డచం �ప�్కచర ం ్న డమలదు.ం మహ� న�తం  �ణ ణ�మ�,ం

�న�తం క్ పపల,ం మలంం మకణ�మ�,ం మ�ౖ�్తం మప�చ�ం మలంం

కల�ాకమలం్�క�ం�మ��మనడలమలంకమ�ల�దంకల �హమ�ంమలదు.ంఇల�ాం

భ�్తతతర మలం్చనంక� పం�్చలంి�చ హ తతమ��మ�ంమల �ంఏ ం ం

� ్పలం వకు్�ం పా హ తతమ��మ�ం   జమ�ం  ప�లి�మ�ం ి���ం   ర�త్త,ం

అదుభతం క్ పపలం ఏ�ం ్చనమలం   �మఖతమపమలదు.ం అ�ర�,ం
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నచతనంకల �శలర�ం( �పా)ం �హంనుల��ం చ�్�ంపం్నంతపా్తం

్చనమలం �ప�రకాంమ�మ�పంపం్ల �.ం"అమ�ల�దం�తరమం �ణ ణ�మ�ం

్�క�నం పత��ర ం హ�ాతతర కాం  ్ం పల�్���కాం మ�ప�� ప�ల' మప�చ�ం

అమ�్ �ం  ్కం   ప ర్కాం  ��ాం ి�చడలం మప�చ�ం తనం   జమం

�ు�ాన�లత�దమం ్�్�ల�డలం �ాాత�్మ�?" కపప��మ�ం ఇమ�ం

అడ ప�ు్:"ఏం �ామణలం పమనం ్చనం ్ం �తరలం ్�ా్ మను,ం

 �లకమనుం అనుభ�లి�మ�?" తనం ామ్  ి�పా��ం ్చనం ప ��ం

�య��ర ,ం ్చనం   జమ�ం ్చననుం తమం పా�కాం  �ప్ ���్లం

ి��ార మ�,ం తమం కల దనలత�దమం ్చనం �ా �మం ిెలతం

కమప�ప�ార మ�ం  ��ా �లి�మ�.ం�ామంమనకుసనుం్్ప�షలి�,ం్శమ�ం

 ��ద్ లి�ం�ాప�ం్్మషణణచ���నం  ��ాదనమనుం్చనంకు��తలకాం

�మకకప�లి�మ�.ం అ��ం మ�ామం అపమ�మ�మ�,ం �ాల��్ం

  �్కమణమ�,ం తమం   జమ�ం ్�డ�తతన�ం �ాపకమ్ం  �లకమనచం

భప�కచర ,ం  ల�ప�కామయం తనం ామ్  ి�పా��ం ��న�ాక�లి�మ�.ం "��పమలం

అమ�్ �ం ్కం క�చల,ం అమ�్ �ం ్కం కల ��ా��ం   జమ్�ం

అలదజ�చ�మమయం ్చనం ్కం దృ్�శ్చలంమప�చ�ం మలతతకాం

�ాతత్�� �నం ్చనమల�ం  ైప��ా్కలం �దమ�ౖనం �ామణ�మ�ం

�ా్�ల��ంమప�ం  ��ం పమనం ఇ�ా్ లం ంపప���ం మ�నపజ��ం �దఉమణ్�,ం

�న����ం �్క �లకాం �ా�ట ��ం ఏ���్ం మ�మఖలకాం   �మఖత���ల �ం

మప�చ�ంతనం� ా ణ�మ�ంవచ�మ�ందృ్�శ్చలర�ం�న�ం  తతమ�ా మం

�తరలం �ప�ాలం మప�చ�ం ్�తలర� మం కదు�ం ్చనం �శ్మ���నం
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 ్ం  మ్తలం పమలం �మ డ �కామ�?" "అలర�కా్,ం  ్�య�ం ్చనం

����కర ప�మం మప�చ�ం చ�దుమర�ం � �టం  ��ం �ా్ నుర�ం పం్ం

�ల��న�్�ర�,ం నకస,ం ���సం మప�చ�ం ఇతమం  ైప  ర్మనుం

్చనం కలదు్�ం �శ్�ృలి�మ�ం మప�చ�ం అమ�ం �శ్�ృల�డలం

ఇ�ా్ �చం ామ్ం ��ా్కలం  ్కం  ్ం మ�మకాలభమ�,ం అమ�ం

�శ్�ృల��ం�ామ�ంమ��ృ్ లం�ామ�ంఅ�ంకలదు్�ం హ ��లి�మ�?ం" 

 
"్చనం   ప ర్ర�్��ం ఋ�ప�ం ి���ం  ్ం కప్్���నం

�దమరనలం –ం �మకతపా�ృం అ�ం �ల��,ం నమ� �ౖం ఏ�్ం �ా�టం అ�ం

�ామ�నతంమప�చ�ం   �ాలతం న�తలం  �� �త�ం ం �ల��మ�,ం ్చనం

ామ్ం కల �శలం   ి�మలం ి�చడలం �దమ�ం ్��ద్ న �డ�,ం ్చనం

కదుమ�కాం �తరలం అప�జచ�ం � ా లతం   జమ�ం భచభ్�ర మర�,ం

�క్చలర�,ం ్శ్మతలర�ం �మ ��� చ�మ�.ం అలర�కా్ం తనం

అదుభత���నం ప ర్ృత్ల,ం �ాకాఉ �ద,ం �ా్ప�దమం మప�చ�ం �ా్చ��ర��ం

్్ప�షతతమ�ౖం � చ�మ�." అ ెలతం అ �్వచ���నం దల�ట,ం అప�జచ�ం

� ా లతలమల�ం కు  �ృదఉ ం ్ప�మ�,ం ామ్  ి�మ్�మ�ం మప�చ�ం

� మ�తక్�మ�ం అలదమ�ం ్��ృం ్ం  �పత మ�్�మనుం � �నం �ా�ద�ం

తచ�మ�ం ి�చమల్ం ఓ��� చ�మ�.ం ం "అలర�కా్,ం ్ం �ామలమల�ం ఏం

మ�నప�డచం  � �ల�మల�,ం ఖు�్ఆం మలం ్�ప�కన ��నం ��ౖజ�్ �్ం

�ాకర �ామం�దమరమ�మనుం్చమ�మ�ం��చప�ల� �కామ�?" 
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ంపప�ం మ��కా,ం  మలం  �ల�్�న�ం మప�చ�ం ్�� తతలం

మ�లంనంతపా్తం్క��ం్చనంకలదు్�ం్��నంన�తలం ���ామ�? 

్చనం ��� తతన� �డ�ం  ���నం  ం   �మం  �ప�లంం మలతతకాం

్మలంల�ల��:" �్మ�ం అల�టం   ప ర్మం కమ�జలం ం �ామకర�్��ం

ఏ మ్ల.ం �్�్ �ం ఏక��్మ�ం అ �ం  �నలం ��మ��." �ాకర �ా���,ం

  ప ర్ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్ల,ం భ�మలడమల్�ౖం

మ�నపంన�తలం్మలభలంనుల��ం��ాం� ా లర�మమలంమప�చ�ం��ాం

�ామ�మమలం ల  ��నం  ప ర్మలదప�ం ్కంం�్ంపప�ం�ల్�. 

 
         ఘన���నం మకతల,ం అ�ం �� �ద ం పనమ�మ�ం మప�చ�ం

్శ్మత���తతమ�ం ి���ం ా�ర�మ�ం –ం  ్�య�ం ఇ�ం మ�డచం మ�నపం

  �భ,ం  � �ఉ ్�శమత,ం ��శమతమ�,ం మ�ౖ �ణతమ�ం �దమ�ౖనం �ా�ద��ం

��మమ�మ�మ�ౖర�,ం ్ాు�్ం �ప�త మల�ం ఏం మ� �మ�్త��మ�ౖమ�ం

మ�హమ్మం ర�ం కప�� మల్ం �ాహకలం కపమ�ం ి�చ మమ�? అతతలతం

  �ృదఉ ం మ�నప�మ�ం ��పమలం అాుమ�తనం ్చ���మ�,ం ��ప్ మ�ం

మప�చ�ం �ామ�జ�తమ�ం మ�త �్ం ్�్��ప్ మ�..  ్�య�ం �ాప� ైమ�ం

్�్��ప్ మ�ం అల�ట,ం అ�ం  ��్ం శ్�ర మనుం ఏలంం మప��ం

్�్��్మలదు.ం అ�ం ్క��ం తమ��ుకాం �ాప�ం ్�్మ�ల �ం నరలంం

� చ��.ం అ�ర�ం ్చనం ��పమలం   జమ�ం మప�చ�ం

పాజపల�ామను,ం ��ౖ�్ం  ృల �మను,ం ��ప్ మను,ం �ామ�� జ�తమనుం

్క్�దం �య �్ర�ం క�ం ్� �్ృ�యచ��్ం కా్�ల��ం భ�మలడమల్�ౖం

�ప�ృకుర న�ం ్మ��దం మ��ం ం పలతతం జమ� పమల�ం ఏ�చన్ం �� �ద ం
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పత్�ర మనుం ్క��ం    ప�తలం ి��ామ�;  ��ం ్ల�టం క్�కపకాం

 �్ీ�ామను,ం ్�పతం  �ప��్ను,ం �ృ �ఉ లర�మను,ం నమ్�ామనుం

మప�చ�ం ్త్మనుం ...ం ్క��ం ్� �్ృం �య�ామ�.ం ... �జచం

 మల మమమలం ్చనం �చ్�ం కలచమనలం మప�చ�ం కహనల,ం

్చనం ్కం అభ�తద���చం ....ం �తరలం అమ�ం  ��ం �్చలం

��ౖ �ం ��ల � ్మణం మప�చ�ం పాజ�త���ామల్�ౖం �పాక ర్త; ్చనం

 ్కం �మలతమం ్పాానమ�,ం ్చన్�ౖం అపతప�లి�ం అర�తదుభతం

 �పత�ాణర,ం ్చనం మమణలం మప�చ�ం ం ్చనం మమణలం తపా్తం

�ా��లంనం �మ� �మల�ం �జచ�మ�; ఇపమ�ం  ్ం పల�్����ం

 మ మ�డలం మలదు.ం అ�ర�ం అ�ం  ్ం  �పత���నం �ృ �ఉ లర���ం

 �నః�ాా ్ృలి�లదు్�ం �మ�కాం ఇప్ ��నం మ�శ��ర ం ్చన్�ం

  �ా �లంనం �ృా మ���నం దృ్��ా్�ా��ం కప్్లం ి�కుర మ���.ం  ం

�ృ �ఉ లతలం ప�లడ�ం దశమమలం �ల �ం –ం ఏ్ ైపత్లం మప�చ�ం ఏం

కృ�ృ్ర�మర�నచం � మ్మల�ం ్చనం  ్కం   ర�త్ం ్�ామల; 

�ద�ద �ంకపమ�ం �ప�డమయంమప�చ�ంప�ల�ం �ంకపమ�ం �ప�డ�ం�ాదమయం

�ాకర �ా��ం రెమ� �తతన� �.ం  ్�దం అకతతం  ై�ామనుం ఖడఖ లర�ం

తతమ�తతన్మ�ం ి�కుర ల�టం మప�్�దం   �మర�ం  ��ాతమల�నమ�ం

ప����ర కుర న� �.ం 

 
తత్�యతర , � మ�తక్�డ�,ం దచత,ం   ప ర్,ం ామ్�ాకర ్్మర ,ం

�దుఉ డ�,ం క� పం ్ి��నమం అ�� �,ం జ�వచం �ృ �ఉ లర�మనుం

 �నః�ాా ్ృలంన�ాడ�,ం మ� లం కకచ డ�ం   ఖ�తతం  హ ా్�డ�;  ��ం
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్��త�్్ం �ామ�� జతలమలం ర��చ���ం  � � �ం ఇమ��ౖం �ామ�జ�తమం

�ాా  ్�డ�ం ....ం మ�హమ్మ.ం మ�నపం క� ప �మ���ం ��మప �క�ం

  మ�ణ�మ��ల�దం  �్పాం ��మప ��ర�,ం ్చన్�ం �ా�దకాం కపప��మ�ం

�మ డ మపాంఅ�ం�్మ�ం  ర�కుర మ��మ�? Lamartine, Histoire de 

IA Turquie, Paris 1854 Vol.11, pp.276-77.  

         మన��ం్శ్మత మ�ంపమ�ృల �ం్చనంామ్  ి�మలం�ాదుం

కామం ్చనం ామ్లం కల�ా �లంనం �ృా మత్లం మప�చ�ం �ాశ్తత్ల; 

మ�ాకం మప�చ�ం మ �మ�మమలం ్చనం ిె��కనం అ �ం క్�చ���నం

మప�చ�ం ప� �మ్���నం   పపంమ�ద ,ంఖు�్ఆంనుంప ��్��ద్ ంతమం

మతలం మల �ం �ృ �ఉ లతలం అపమలజల�మ�ం ౧౪ం శర� పద మమలం  పమ�,ం

్�ృ �ాం మప�చ�ం �పకకం  ��ామమలం ్� ప�్ృలంనం అమయ్ం �దతమ�మనుం

త�ట్ ్��ంమయ�ద�దంకుమప�తలకాం�లడ�ల;ం�ాప�ంామ్లం ్కంఅకమ�ం

� �ఉ �ాత��ం  మ �న పా్మ�ం మప�చ�ం మ�నప���ం ఇల � చ�మ్�ం

మప�చ�ం ఊహమ్�ం అలద�ం �ాలకాం భ��ర ,ం శ�దఉమనుం తక�ఖలి�మ�ం

  చ��లంనం అమ�ల�దం దుపా్మషణమ్�ం మలనుం �ా్�ల��ం

మ�హమ్ �చ�మ� �ృా మలకాం(ఇ�ా్ ల్�ౖ)ం�మ డ�ల.ం( �ప�లంంమనలం

్శ్మత ���)ం అమ�్ �ం ��ం  �ప�డ�ం మప�చ�ం మ�హమ్మం

్చనం  ప ర్ంఅ�ం�శ్�ృల�డమమయ �ంఇ�ా్ లం ్కం�ాకత  ్�నం

కమ����ల �ంమప�చ�ం కమ�ల�దంమ�మ�పం ిెలద� �.ం ం ్�్్�ం ్న ��ం

� �హం మ� లం మల �ం ంత  �లం  ై�ా���ం ఇం్,ం ్చనం  ్కం

��య్పలత���న,ం మహ� న�త���నం మ��ా��ం ఇ�ా్ లం కన�డచం
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 � జ�మ్మలదు.ం   ప ర్నుం క�మ�ల�డలమలం మ�నపం ఔన�తతం

��మమ�మ�మనుంకన�డచంహదుద �మమలదు; మప�చ�ం్చనం ్కం

కనపం�  ��ామ�,ం్చనంకహ�మ�మం్ృతజ్ర� ప�ా��ం��కణ,ం

 �తతప�ంమప�చ�ం ాపా్జ్మంహదుద మమలం �ల��మ�ం ి��ా�.ం కడ్�్ం

క� ్ఆం మప�చ�ం �ృమఆం ఓ��్ ం Edward Gibbon & Simon Ocklay, 

History of the Saracen Empire, London 1870, p.54. 

         ్చనం�ీజ�ంమప�చ�ం� పంమంఏ్మ� ల; అ�ర�,ం్చనం

-ం � పం ్డల పామ�ం మల�ం � పంమప�చ�ం �ీజ�ం ��ౖనతలం మల�ం �ీజ�: 

అచనం ్జ్మం �ుకలం తచ�మ�కాం �యంం �న�ం ��ౖనతలం మలదు,ం

అల మక్�డ�ం మలడ�,ం పాజ� ా �ాదలం మలదు,ం �పక్తం ్ �చలం మలదు; 

 ్�య�ం కపప��మ�ం పత��ర ం  ��ాతజ్మనుం అనుకప�లంం  ప��ా�లి�డ�ం

ిె�ాపమల�ట, ్ం పత��ర ం మ�హమ్మం మ�త �్ం �ా మడ�, కలదు్ల�టం

 ప�్పామ�,ం ్చ���మ�ం మప�చ�ం �ా�దం క�చలం మల్�ల��మయం

్చనంపదద ంఅలత�దంశ��ర ం �ల��ల �.  హ క్�ాం�ృ్�ంBosworth Smith, 

Mohammad and Mohammadanism, London 1874, p.92. 

         అప�జచ�ం  ్కం క� పం   ప ర్ం  ్కం న�తం �ప�త ం

మప�చ�ం  �ణ ణ�మం  �ప�లంం అాతచనలం ి��ృం ‘్చమ�మ�ం

 హ ��లి�మ�ం మప�చ�ం ్చమ�మ�ం న�లి�మ�’ం అమయ �ం రెమ�కు్�న�ం

�ాప�పప��మ�,ం కమ్���్తా ��ం ్కం ్ంమ�  ప ర్నుం క�మ�ల�్�ల��ం

�లడ�లంఅ�ాాతల.ంమయనుం�మ�లదుం�ల�ుతతన�ం�ా�దమల�ంఅమయ్ం

�్చ�మ�ంి�మ�ంమల ���ంరె��ృం�లడప�ు్.ంఅ�మ�ంమయనుం�ా�ద�ం
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�ద�నం   ��ాపక,ం ్ం మ�ం అమ�ం  హ ా్���ం ��ౖ �ం  ్ం కప���తర ం

  శల�ామ�మఖలంమప�చ�ం కప���తర ం క�మప పపలం మ�మలం ్మ� �ర��. 

అ����ల�టంAnnie Besant, The lift and Teachings of Muhammad, 

Madras 1932, p.4 

         తనుం నమ్నం ��ా్�ామ్�ం  దుమ�కాం  �లకమ్�,ం

్ీడనమ్�ం  �ప�ం �ాప�����ం ్చనం తచ�మ�ం �ాపడల,ం �న�తం

కల�ాకపామ�ం మప�చ�ం  �ణ ణ�మ�ం ్�క�నం కజజనుమ�ం ్చననుం

�శ్�ృల�డలం మప�చ�ం తమం మ�చ్���కాం కల�ు�ుప�ల,ం ్చనం

�ా��లంనం అల�మం �జచలం –ం ఇపమ�ం ్చనం ్కం � ా థఏ్ం

కజజనత్ల,ం మ�ౖ�్ం �్ాత,ం ంతర� �ఉ ,ం మ�తచపమరన,ం కమ�తనుం

కచంకుర మ���.ం మ�హమ్మం  ్ం పల�్�డ�ం అమయం  పపనం మల �్ం

కమకతమ�ం అ �ం  ప�్కప�లి�ం �ా�దం ్ల�టం అమయ్ం ప��ట్ ం క్�కపకాం

�ల�ప�.ం ఏ ����మ�,ం �ా�ా్తతం  ��ామమలం మ�హమ్మం ్ల�టం

త్�కపం �ాా �మల,ం �ప�త మల�ం ఏం క� పం పత�దర ం   శల�ృల� డమలదు.ం
W.Montgomery, Mobrumad at Mecca Oxford, 1953, p.52 

         మ�హమ్మ,ం  �ప��ి�ం ్� ప�్ృత���నం మప�చ�ం ఇ�ా్ లం

�ాా ్ృలంనం ప��ర ,ం ్చనం  � � �ం �ద�.శ.ం ౫౭౦మలం � ��పాానమమలం

మ��క�ం �న�ం  ్ం అప�జచ�ం పలశలమలం జ�్లి�మ�.ం అమ�థకాం

జ�్లి�మ�.ం ్చనం కమ్ �పడచం   ర�త్లకాం �మ�్�దమ�ం మప�చ�ం

అ్కమం  మ�ామ�,ం �తలతతప�మ�ం మప�చ�ం అమ�థమ�,ం  ప�కమ�ం

మప�చ�ం త్�కపం జ��ం �ాప�ం  �ప�లంం  ంల�లి��ామ�.ం ౨౦ం ఏ�్ం
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పచకుసమలం్చనం ్ం�తరమం�ాత�ామ�యతర కాం్�మ�ంకల�ా �లి�మ�ం

మప�చ�ం  ్ం ్శ్మతపామ�ౖనం మ ��ం  ్కం �ాత�ామం  ృల ����ం

మ�చ్త్లం ప �లి�మ�. పచకుసమలం ౧౫ం ఏ��్ం

ంన��ాప��న ప�ద�ద,ం్చననుం్��ం్��్ంి�కు్�ల �.ం్��ం  ���ం

�న�లతం �ామలం ్చనం ్��నుం శ�దఉ కాం �చకు్�మయం భమరకాం

న�లి�మ�.ం ్చన్�ం  �మ్లం పం్నం   �ం మ�ం   ప ర్ం పమల,ం

్చనం్క��ం �ప���ం మ�్�ంఅలదజ���ం పాతతమలం��మతకాం�ల��నం

తనం కహజం  ��చలర�ం � పా��మ�.ం �ామం  ైపదచతం ' ��ల�ు'ం అ�ం

్జ�్ ్ృలి�డ�. ఇ ప�దం పమ్�ం ్చనం �దపడల,ం �ా చడలం పా�ం

�మకతపా�ృకాంమన్�ంరెమ�కు.ం�ామ,ంభ�మలడమల్�ౖంక్�కపం�ాతలం

  జమమలం� ్పలంవకు్�ంపం్నం“ �ప�డ�ం ్క��”ంఅమయం �పత�ాణరం

 మ�్�మనుం్చనం మ్డలం� ా మల�లి�మ�ం". 

  అ��ల�దమలనచం మ�హమ్మం ఏ��క�ం ్�పాణ్్లకాం

�ల���ామ�.ం తనం ్�మ�మ�డ�ం ఇ ప  ��ం ��� �నం ప��మయ,ం

 �హణలం  �ద్ ల �.ం  �ప�డ�ం క్చలకాం కలర� లం ిెల �డమయం  ��ామ�్ ం

�ాత్ృల��ాకా�.ం అ �డ�ం మ�హమ్మం ఇమ�ం   ్�దలి�మ�, 

' �హణలం  �్డలం అమయ �ం  ్ం   ్ృ�ం కహజ���నం   ���చ.ం  ్ం

మ�నప���ం  ��ట్ ్ర�ం మల �ం ి�ప�ర�ం  ���ం ి�మ్డమమయ �ం  ్ం

మ�మ్త్లం ���ల ���ం పకుర ల �.ంమ�హమ్మంమమణరల�కామయం్చన్�ం

 ైపర�్�ం ్�ా �లి�ం   చత�లం జప�క�ల �.ం �ామ,ం ్చనం తపా్తం

  భ�త్ం అ���ామలం ి� �ద్ నం  ప��ామ్ం �ామకుర డ�ం ��ప�్్ం
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   ల�లమలం  ్ం మహ� న�త���నం � మ�తకలకాం   �ృ �ఉ ం ిెల �నం

� మ�తకలం ఇం్,ం ్ం � �్కా��ం ్ �మలమయం తత లం�య�ామ�: ' ్�య�ం

�మలం కపప��మ�ం మ�హమ్మం నుం ్పా��లి��ామ�ల�ట,ం ్చనం

��� చ�మ�ం రెమ�కు�ుల��. �ామ,ం  ్�య�ం �మ�ం  �ప����ం

్పా��కుర న��్�ర�,ం ్చనం కమ్ �పడచం కనప���కాం �ల�పడ�ం

రెమ�కు�ుల��. James A. Michener, "Islam The Misunderstood 

Religion", In the Reader's Digest (American Edition) for may, 
1955, pp.68-70 

        మ�హమ్మం ్�మ�నుం    ల�లమల�ం అతతలతం    మ���నం

పత్�ర మం జ�జర�మలం ��్�ద�దం ్�మ�కాం మయనుం కల�ు�ుప�లం

��లదప��ం ్శ్మతం  ప�ంం �లడప�ు్ం మప�చ�ం ఇతమ�మ�ం  ���ం

  ర�ల�ప�ు్.ం అ�ర�,ం �ప�త మలం ��ప�్్లకాం మప�చ�ం మ ��్లకాం

ప�ల��ల�దమలనచం మహ� న�తం �ాామతలం �ా��లంనం పత��ర ం ��పమలం

్చనం  ్కప�.ం �����లం ��్. Michael H. Hart, "The 100: A 

Ranking of the Most Influential Persons in History", New York: 
Hart Publishing Company, Inc. 1987, p.33 
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ఇ�ా్ లంామ్లం ్కంమ�ౖ�్ంపతపకా 

         �తరలంమ�నపజ��ంఅ��ం ప��ృా తతమమలం�ా�దలి�ంమప�చ�ం

క�మ�లి�ం కమ్�ామ�నతం � ా థఏ్ంహ్�కమనుంఇ�ా్ లం   ్�దలంల �.ం

 ం హ్�కమ�ం �� ల �లదు్�ం ఇ�ా్ లం ామ్లం ��్ మ���నం మకణం

్�పల�డ�్ం �ా్�ల��ం  ్ం   పప�మ���నం మ�ౖ�్ంపతపకానుం ్క��ం

మ�మ���పల �.ం �ా �ద్ ,ం పత��ర తం మల్ం �ామ��్ం   �జమ����ం  �ప�ం

వ�� � ౖెమ�ం కప�ం ఇ�ా్ లం ామ్లం మ�ౖ�్లకాం  ���ంమలంం �్చలకాం

 ప� ణరకుర ల �..ం అమ�క�ం ��ం ్�క�లి� � ైమ�ం కప�ం ఇ�ా్ లం ామ్లం

మ�ౖ�్లకాం  ���ం ిెడ�ం �్చలకాం  ప� ణరకుర ల �.ం  �ప����ం

్� ఏల�డలంమప�చ�ంర��దంమ�నప����ం్� ఏల�డలం �ప�లంంఇ�ా్ లం

ామ్లం కలర�ం �  తస �కుర ల �ం మప�చ�ం హదుద �ప�నం �ాల   ��్ం

�ాదలం �ప�లంం ��్ప�కుర ల �.  

ఖు�్ఆంమలంఇమ�ం  ్�దల� ��ల �; “అలంజ��ం(క ��మణ,ం ైపభ��ర ,ం

ామ్��ాా  మత్లంమప�చ�ంఅమ�్ �ం �్ం���చతం�చ్�ం  �ం �)ం

అల�టం ��పమలం�ంమ�ఖ�మనుం త�మ�పం  �శ�ుం మల �ం  డమమం  �శ�ుం

�  �ప��ను�ం�ాదు.ం�ామ,ంఅలంజ��ంఅల�టం(�ాప�ంమకణల)ం– అమ�్ �ం

ను,ం అల�మ �మ���,ం మమ��్మను,ం  �పత �లం���ం మప�చ�ం

కల �శహమ�మనుం �శ్�ృల�డల,ం మప�చ�ం కల ద �్ౖం ్� మం

�న� ప�ద�దం - ద ఖప�ం  లాుప�మ్�,ం అమ�ామ్�,ంఅ్కమం  మ�ాప���,ం
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 ప��ామ�మ్�,ం అప�ాలి��ాప���ం మప�చ�ం  ప�కమం �మ���ర ం ��మ్�ం

ఖమ�్ంి�చడల,ంమప�చ�ంనమ��మ�ం�ాా ్ృల�డలంమప�చ�ంజ�ాతతం

(��� �నల)ం ిె�్ల�డలం మప�చ�ం �ాకాద నలం ి��ృన �పడ�ం  ���ం

 �ప�ర ం ి�చడల,ం అమ�క�ం ్�ా్ మమల,ం ్�దప�్లమలం మప�చ�ం

చ�దఉకమచ�మమలం కహనలం ప �ల�డలం –ం కపప��ర�ం ��ద�ం

్�ప��ార ప�,ం అమ�ల�దం �ాప�ం కతతపలతతమ�ం మప�చ�ం అమ�ల�దం �ాప�ం

అమ�్ �ం �్ంభచభ్�ర మ�ం్�క�చ�న�ం�ామ�.ం(2:177).  

 ం  �పతప�మ�మమలం కజజనత్ల,ం మ�ౖ�్తం మప�చ�ం  ైపక�ం

 �ప�లంం�్క�ం�పమణంఇప్ ��ల �.ం���చకకమ���నం� లానమ్�ం

అతడ�ం ���చతం �చ�ా�ం �ామ,ం అతడ�ం తనం దృ�ృ్�ం  ైపక�్�ౖం

మప�చ�ం ర��దం మ�నప����ం ్� ఏల�డల్�ౖం ��ల � ్ప�లి��.ం మన్�ం

���ల �ం�ాలకాంమ�మ� �ంరమకుసమ�ంఇప్ ��మ��: 

అ.ంమనం��ా్కలం�జ���న �ంమప�చ�ం�్క ����న ైం�ల���;  

్.ం ర��దం మ�నప�మ్�ం  �నాపా్మ�ం ి�చడల,ం ర�డపడ�లం  �్పాం

అ �ం ఇతమ�మ్�ం ్న ��మ�ం మనలం   చ��లి��. (అ�ర�ం అ �ం

�దప�ర  �్ామం��మ్�ంఅప్కడదు.) 

ఇ.ం త ప్�ల��ం మనలం మలంం ��మ�మ�కాం మ�పా�ం మప�చ�ం

�ామ��్ంకలకామ్�ంక�చ ���.ం 
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 .ం అ��ం  ప��ృా తతమమలనచం మనం క్లతం మనకుసం దృ్లకా,ం

�శ్మలకాం�లడ�లంత ప�కప�.ం 

         ఏం మ�ౖమ�ంమలం �ంమల్ంిెడ్ �ంఅమయం�్చల్�ౖంవమ�ప�ి�్ం

మప�చ�ం పపకఖ ్ప�లి�ం ��మమ�నలం ఇ �.ం ఇ �ం  ్ం ��లద జలదుప�నుం

ఏమపమ�కా,ం�తరలంమ�ౖ�్ంపతపకాలర�ం ��ం�ు��్ ం ప�భ ఏకుర ల �.ం

ఇ�ా్ లం ామ్లం మ�ౖ�్ం   పమరనం  �ప�లంం ఏ ైమ�ం ్ �శలం ��మ�పడ్ం

మ�లదు,ం అ �ంమ�నప���ంహృదచలమలం �ృా మలకాం మ��ట్�ం � �ామ�ం

�ుమ�్�ల�టల �.ం త �్పాం అత�ం మ��ా ��మ�,ం ్ి�మపతప�పామ�ం

అ��ం �య�మ�,ం అ��ం ి��ప్ ం అత���ం �చకచర ం �ల��ం ్ం  �ప���ం పదద ం

�ల�ప�; అతడ�ం   ల�లం�తరలంనుల��ం  ��ుకపి�్�ంకామం్ం

 �ప���ం నుల��ం అతడ�ం ఏమ�త లం  ��ుకమలడ�; కపప�మ�ౖమ�ం

అతడ�పలంల� మ���ం కామం ్ం ం  �ప���ం మ�త లం పలంల�మలడ�; 

అతడ�ం కపప�ం  �ట్ ం నుల�ైమ�ం త్ృపల�ు�ుపి�్�ం కామం ్ం  �ప���ం

 �ట్ ంనుల��ంఏమ�త లంత్ృపల�ు�ుమలడ�.ం 

         �ా �ద్ ,ం  �ప���ం�� �పనుంమ�నపన�తంమకతలకాంి�చ�లం

 �్పాం ఇ�ా్ లం ామ్లం మహ� న�త���నం మ�ౖ�్ం �మ�పమం �ాా ��ం

ఏపాప�టం ి��ృల �.ం ఇ �ం మ�నపజ��ం మ�ౖ�్ం  ప�పమరనం ��మ్�ం

అఏత���నం మ�పాఖ మ�ం త ప్�ల��ం రెప�ిెమ�ం ి�కుర న� �.ం

 ��ాతపతమణమనుం జ�్ నలం ్కం � ా థఏ్ంమ�మ�మ�కాం ి�చడలం

 �్పా,ం అ �ం కమ�ంత���నం పక�మలం �దఉ���నం కప� �దుద మనుం
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మ�త �్ం అనుమ�కచర ,ం మ�ౖ�్ం   మ�ణ�మ్�ం �ాశ్తత్లం మప�చ�ం

�ృా మత్లం ఇకుర న� �; అ�ర�ం మ�మఖభ ్్త్ల,ం హదుద మ�ం �మ�ల,ం

అణ�మ�త ం �ాలకకృ�్ం �ా్�కర��ాదలం మల్ం ం మ�ౖ�్ం �మ�శనలం

�దమ�ౖనం �ా�దం ��ౖ �ం  �ప�ం వ��ం ం మ�మ�పమ�ం ి�మ�పమ�ం మప�చ�ం

నచతనం ్�పర�మ్�ం  ��మలం ఏమ�త లం అప�ాశలం మలదు.ం అ �ం  ైపం

భచభ్�ర మర�ం ్క��నం మ�ౖ�్తనుం ���కుర ల �.ం అలదుపమనం అ �ం

మ�నప����ం చ�దం  �ర ��ం మల్� �మ�ంమ�ౖ�్ం��ప్ ���ం ���చతం

�చ �త�ం క్చలకాం తమపలి�మ�ం �ప�భల �కుర ల �.ం ఏ���్ం  �ప����ం

మప�చ�ం వమ�ప �మ���ం �శ్�ృల�డలం  �్పాం అ �ం మ�నప����ం

్క��రర�ం మప�చ�ం ంతర� �ఉ ర�ం మనకచపప�రకాం మ�ౖ�్ం  ప�పమరననుం

అపమలజలి�మ�ంి�కుర ల �.ం 

         అ దఉ �ంమమ�్తంమప�చ�ంనచతనం్�పర�మం �్పాంఅ �ం

కమ�ల�దం�తరమంమ�ౖ�్ం�మ�పమనుంఇప్దు,ంఇల�ాంఅ �ం  �ృదఉ���నం

మ�ౖ�్ం �మ�పమం � ా ��నతతనుం తక�ఖల�దు.ం అలర�కా్ం అ �ం తక�నం

�ామణలం మల్�ల��ం ����ల�ద��ం క్�కపం � ా ��నతతం ఇకచర ,ం

మప�����ల�ద�ం �మ్కతలం ి�చదు.ం   �ృదఉ���నం మ�మ�మ�ం మ�ౖ�్ం

�మ�పమ��ల�ద�దం అ �ం కమతతమతలం �ా�దకచర ,ం కప��నం �్ప�ర ��ం

అను �ణలకాం�తరలంనపనంపతపకామల�ం  �ం ్క ���దంకమ�ంతం

�ాా నలంమప�చ�ం�ాత ం ���ప�కుర ల �.ంమ�నప���ంపత��ర తంమప�చ�ం

�ామ� �్ం న�తం ్శచ�మను,ం అత��ం � ా లవచం కల ల��మను,ం

అత��ం మ� ప�్ం   పమరననుం మప�చ�ం అత��ం పాజ�దచ,ం ్ప�ా్,ం
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ామ్ దఉ ,ం � �త �చ్ం మప�చ�ం �ామ��్ం కల ల��మనుం అ �ం

�కర ప�ల ం జ�కుర ల �.ం ఇల�దం నుల��ం కలఘలం పమ్�,ం �ై�లగం �ట �లం

నుల��ం చ�దఉమల లం మప�చ�ం �ాల�ం  డల ��్మం �ానఅప�నుసమం

పమ్�,ం  ్కం మ��మలం ిె�ాపమల�టం �ద�దం �ా్కం నుల��ం ంపప�ం

�ా్కం పమ్�ం అ �ం అత��ం �తరలం న�ర���ం ్పప�లంం �ల �.ం

్�్  ర లకా,ం ఇ�ా్ లం ామ్లం  ్కం మ�ౖ�్ం �మ�పమర�ం ్క��నం

�ామ్జ�్,ం కమ్�ామ�నతం మప�చ�ం ఘన���నం   �జమ�మనుం

మ�నపం న�తలమల�ం ఏం  ప మ�ం పదుమ��ుమలదు.ం అ �ం మ�ౖ�్ం

 ప��ామన్�ం మహ� న�తం �ాా మ���ం ఇకుర న� �.ం అలర�కా్ం నపనం

పతప�పామనుం మ�ౖ�్ం �మ�పమం �చలత ణమలం �లం,ం �ా�ద�ం

�ా్మా �ప�తం�ుప�్మ�ంమప�చ�ంక్  �జమ�మ�ం్�్��ంి�చ్�ల��ం

�ా�ాడ�తతల �.  

        మలం�ం�  తస �లి�ంమప�చ�ంిెడ�ంనుల��ం దచమలకాం�లి�ం

�తరమం నపనం ���మ���ంమ�నప���ం ��మ్�ం �ప�దరకుర ల �.ం   జమనుం

మలంం  నుమ�ం ి�చమ�ం ్ృమ� �ం ఇప్�లర�ం ్ ్�ల��ం అ �ం

మలం�ం �ాా ్ృకుర ల �ం మప�చ�ం ిెడ�నుం �మ�్�కుర ల �ం ్క��.ం

� ప��ం �ాత్ృల జ�కుర ల �ం మప�చ�ం అ� ప��ం �����కుర ల �.ం

అలతపాత్ం  ్కం మ�తచ���నం వమ�పం మ�కాఖ మ�ం మప�చ�ం ిెడ�ం

��ను్ం మలంం ప�ల�ం ం �ాా నలమలం �లడ్కడద�ం �ుమ�్�ల�టల �.ం  ం

్ృమ� �్�ం కపల �లంనం�ామ�ం ద ఖ ప��,ం  ్ం కమ�జలకాం ఏమపడకా,ం ్ం

 ���ం మ��ృ్ లం కమ�జమమయం ్�మ�ం ఇప్ ��ల �.ం  ం కమ�జం
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ఏపాప�టం��ను్ం�న�ంఏ���్ం� �ద శలం–ం్�మలకాంమలం�ం�ాా ్ృల��లం

&ం అమమ�ం జమ �లం మప�చ�ం ిెడ�నుం అణ  ొ ్క�లం మప�చ�ం

తత��ంం్��్డల.ం 

          ్ం మ��ృ్ లం  ్కం పత��ర తం   పమరనం మప�చ�ం అత��ం

�ామ��్ం  పాతతమనుం � �మలకాం �పప�ల�డలం �ుకలం �్ఏ్కడం

 ్ంమ��ృ్ లం న�తలమల�ం��ాందశమమలం  ���ం ప �ి్ం ఇ�ా్ లం ామ్లం

 ్కం����ం� ా థఏ్ంమ�ౖ�్ం హ ానమ�ంఇకుర మ��మ�.ం 

 �ప���ం �ప�లంనంజ�్ నల 

          ్ంమ��ృ్ లం ్కం అతతతన�తం మకణలం  �ప�లంం ఖు�్ఆం

ఇమ�ం ్�ప�కన� �ం : "చ �పాా ���ం �మలం అలదప�ం ్ల�టం క్�కపం

భచభ్�ర మ�ం  మ�ా��ం అమ�్ �ం కమకలమలం క్�కపకాం

్దమణణచ�డ�" (49:13) 

 
         అణ�్�ప,ం నమ�త,ం �నచల,ం �పాడల మత,ం కనజమత,ం

�ుప�్మనుం మప�చ�ం � �్కా��ం అదు �మలం �లి�ం �చలత ణ,ం

కతతత,ంమ�ౖ�్ం�్ాత,ంకహనల,ం�మ్డంమప�చ�ంతమం�ాకాద మ���ం

 �ప�ర ంి���ంమకణలం ...ం�దమ�ౖన�ంఖు�్ఆంమలంరెమ�  ��నంమ�ౖ�్ం

�మ�పమ�.ం ఖు�్ఆం మలం ఇమ�ం �ల �: "అమ�్ �ం కహనలం

ప �లి��ాప��ం్� ఏ�ార డ�" (3:146) 
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"మప�చ�ం �ం   భ�ప�ం  ్కం కమ��కం ��ౖ �న్�ం  మ�క�తర ల��.ం

మప�చ�ం అమ�్ �ం  �్ం భచభ్�ర మ�ం  మ�ాప�ం ��మ్�,ం

భ�మ�త�ా�ామలతం��ామలకాం�ృదఉలంి�చ ��నం్ంక్మఖలం��ౖ �న్కం

 మ�క�తర ల��.ం కపప��ర�ం కల న��ృా �మలనచం మప�చ�ం ్�దప�్లమలనచం

(అమ�్ �ం మ�మఖలమల)ం ఖమ�్ం ి��ార ప�,ం మప�చ�ం తమం �ు�ా��ం

 � ఏ�ల �ర�ప�,ం మప�చ�ం   జమనుం కఏ�ార ప�ం – అమ�ల�దం � �ామం

 �ణం కల ను�మనుం (మ� �సఆం మను)ం అమ�్ �ం ్� ఏ�ార డ�:"ం

(3:133-134) 
 
"ఓం ్ృ చ���నం ్�మ�మ���! నమ��ం �ాా ్ృల�ు.ం కర�కపాతమ�ం

్జ�్ ్ృల�ు.ం ిెడ�ం  నుమం నుల��ం �ాప�ల�ు.ం ఏం ్ దం పం్ ��మ�ం

ఓమ�్�ు.ం �శ్చలకాం ఇ�ం కలర�ం  లకమలకాం ్జ�్ ్ృల� ��నం

 నుమ�.ం జనుమంమ�లదుం (అహల పపలం పమన)ంమ�ఖలం �  �ప్��ం

మ��ప్ డ్�.ం భ�ఏ్�ౖం  మ్లర�ం నడప్�.ం �� �మ�ం ిె �ప్�మయం

 ప�్�ృ్�ం అమ�్ �ం క�ద్ ం  ప��ృా తతమమలనచం ఇ్్ డడ�.ం మం నడ్మలం

మ��తమ�పాఖ ��ం అపలజల�ు.ం మం ్లఠక్పా��ం �ాకర ం తక�ఖల�ు.ం

�శ్చలకాం క్పామ��ల�దమలం అతతలతం  �చ���ల �ం కా��దమం

క్మల." (31:17-19)  

          ్ం మ��ృ్ లం  ్కం మ�ౖ�్ం  �ణ ణ�మ��ల�దమం మనలం

 ్ి��ం ి�ప���ర ,ం   ప ర్ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం

రె�్ృన�ట్ కాం ఇమ�ం�ల�టల �ం : "మ�ం� ్్�డ�ంమ�ం ��మ్�ంర�ఏ్ �ం
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్జ్మ�ం జ�పకం ి��ాడ�,ం అ�:  �ప���ం జ�్ మ���ం ్�క�ం �లడ�ల,ం

  �మల లకాం మప�చ�ం మహకతలకాం �ు లమలం �మ��ం మల్ం �ాలతలకాం

�మ��,ం ��పమలం మ�తచలకాం మ�త �్ం మ��ప్ డ�ల; ్�దప�్లమలం

�న� �డ�,ం ్శ్మతలం పం్న �డచ,ం మ��తమ�మఖల్�ౖం నడప�ల; 

మ�ర�ం రె రెల �మ�ం ి�కున��ాప��ం ్� మకాం మమమ�ం ద ఖ మ్�ం

వచడల; �శ్ పద ��ం ్మల�నర�ం �ల డల; ్� మకాం �చడ�ల; 

మప�చ�ంఏ ైర�ంకప��న ం ,ం ��మయం్జ�్ ్ృల�డల."  

�ామ��్ం  పాతతమ�: �ామ��్ం  పాతతమం  �ప�లంనం

ఇ�ా్ �చం  హ ానమ�ం ఇతమ�మ్�ౖం దచం �చ�ా�ం మప�చ�ం �ాప�ం

కుఖదుఃఖ�మనుం ్క��ం  �ద్ ల�ు�ు�ామమయం ్ �రకుర మ���.ం

ఇతమ�మ్�ౖం దచం �చ�ామమయం క� పం ్ �శలం ����ం కలదపాభమమలం

�మ్ప త���ం  �మ��తం అప�ాశలం �ల �;  ���ం కప� �దద�ప���ం

ఇతమ�మ్�ౖం దచం �చ్�ం �పక్తం ్�మణమం  �ప�లంం ఇ�ా్ లం మ్��కం

ిె �తతన� �.ం అలర�కా్ం ��ాం  పలా�ాతమం  పాతతమ�ం మప�చ�ం

హ్�కమనుంకప్్లకాం�మ్ంకుర న� �.ం  పలా�ాతమం�కర ృతం ప���మలం

మనలం��్�ద�ం పాతతంప �ల�పమ�ృల �ంమనంత�్దలడ� మ�,ం

 పమతం మల్ం భమర ం మప�చ�ం ్ృమ్మ�,ం తపా్తం ఇతమం  లాుప�మ�,ం

ఇమ� �ం �� మ� �ం �ామ�,ం ��� �తతమ�,ం  ప��చలం �న��ామ�,ం

అమ�థమ�ం మప�చ�ం �తలతతప�మ�,ం కమ�జలమల�ం అ్కమ మ�ామ�,ం

మనం ర��దం మ��ృ్ లమ�,ం �తరలం ర��దం మ�నప�మ�ం మప�చ�ం

 � ప తదుమ�.ం 
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త�్దలడ� మ�: త ప�కప�కాం త�్దలడ� మనుం క�మ�ల�మ�ం
మప�చ�ం�ాప���ంపా� ల ప��్ం��పంి�చ�మ�ంఇ�ా్ �చం హ ానమ�ం

్జ�్ ్ృకుర మ���.ంఇ �ంమ��ృ్ లమ�ంతమం ైప��ా్�ా��ంరె�్�ం ్ం

మ�ఖత���నం  దఉ�.ం "మం   భ�ప�ం కప్్లకాం ్జ�్ ్ృలి�డ�ం –ం �మ�ం

్చననుం త పం మప�ప్ప�మం ్పా��ల�్కడదు.ం త�్దలడ� మం

��డమం �తరమలకాం   పప�రలి��.ం �ాప�మలం  ్మ�ం కామం మల్ం ఇదద మ�ం

కామంమ�క��ాప��ం � ర�,ం �ాప�ంమ�లదుం (�కుకాఖ )ంఊ�ంఅ�ం ్క��ం

అన్�.ం�ాప��ం్కుమ�్�ల��ంమ��ప్ డ్�.ం్�ౖకాం�ాప�ర�ంమపాతదకాం

మ��ప్ డ�.ం అణ�్ప,ం దచ� పపలం ��ద్  ��మ�ం మం భ�జ�మనుం �ాప�ం

మ�లదుంపల�ుంమప�చ�ంఇమ�ం� ా ప�ాల�ు: ఓం  భ�!  పమతలమలం�మ�ం

నను�ం (్� మ�నుపాకామర�)ం � �ృలంన�ట్ కాం మప�ం ్క��ం �ప�్�ౖం

దచ� �మ�"ం(17:23-24)  

ఇతమం  లాుప�మ�: " లాుప�మ,ం �మ�్�దమ,ం   చ�ణణ్�మం

హ్�కనుం�ాప���కచర ం�లడ�.ందు పపాంఖమ�్మ�ంి�చ్�" (17:26)  

ఇమ� �ం �� మ� �ం �ామ�:   ప ర్ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం
పకమ్లం ఇమ�ం  హ ��లి�మ�: "తనం �� మ�క�ల�ద�ాడ�ం ్్�ర�ం

అమమ�దకుర లడకా,ంతనుంకు్త్ కాంభ��లి��ాడ�ం ైప��ా్�ృం �ాడ�; 

మప�చ�: కపప�ం ిెడ�ం నడతం నుల��ం అత��ం ఇమ� �ం �� మ� �ం �ామ�ం

కుమప�తలకాం�లడప�ంఅతడ�ం��ా్�ృం�ాడ�.ం 
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         �జ����ంఖు�్ఆంమప�చ�ంకున�తతం  �ామల,ం ్ంమ��ృ్ లం

తనం త�్దలడ� మ�,ం  లాుప�మ�ం మప�చ�ం ఇమ� �ం �� మ� �ం �ాప�్�ౖం

మ�త �్ం �ా్ం �తరలం మ�నపజ��్�ౖ,ం  � ప తదుమ �్ౖం మప�చ�ం

  �జన్మ���నం ిె�ట్ ,ం�్కమ �్ౖం ్క��ం తనం మ�ౖ�్ం  పాతతనుం

 �ప�ర ంి�చపమ�ృం�ల �.ం 

  � �హమణ్�,ం ఇ�ా్ లమలం �మఎదలం ��మ్�ం  �మ�ం మప�చ�ం

జలతతప�మనుం�య�పడ�లం���ాల.ంఅమ�క�,ంమపకంత ప�కప��ర�ంత పం

 ��్ామ�మనుంఇి�్ంిె�్ను,ం�్కమనుంనమ్�లం���ాల.ం 

  �ా �ద్ ,ం ఇ�ా్ లం ామ్లం � ా థఏ్ం మ�ౖ�్ం  �ణ ణ�మ్�ౖ,ం

మప�లతం �భ���నం �న�తం �ాా �ం మ�ౖ�్ం పతపకానుం ఇ�ా్ లం

�ప�్కుర న� �.ం  ��ం  �్పాం మ�నపజ��ం  ��ం అ�ఘ���నం శ��ర�ం

 � �ల� మదు.ం ఇ�ా్ లంమ�న�ాత్నుం  ��ం అహల�ామల,ం ్క� మత్ల,ం

  మజనతల,ం � ��ప�తనల,ం �మ�కల,ం ్�మరకణ�పా �తతలం మప�చ�ం

అమపాతదంపల�దం�ా�ామంనుల��ం  ప �నలంి��ృం ప��దఉలంి�కుర ల �.ం

అ �ం ఏ���్ం   భ�ప�్�ం భచభ్�ర మ�ం �చ్�,ం ామ్��ాా  మతర�ం

మప�చ�ం కలచమనలర�ం ్క��నం  ��ం ్దపారమ్�ం మనకచపప�రకాం

కమప�పల�ు్�మయ,ం ్�మరకణర�ం   పప�రలి�ంమప�చ�ం అకతతలర�ం పానం

 డ�ం పత్�ర మనుం కృ�ృ్కుర ల �. అ �ం మ�ౖ�్ం  పాతర�ం  ప�ామ�ం

్మ� జ�కుర ల �.ంమమఎ� �హంశ��ర�ంపృ �ఉ ంి�కుర ల �.ంఅలర�కా్ంమనమలం

దచ,ం ్�్మల,ం �ాతసమతల,ం ఔ �మతల,ం  �తృత్ల,ం �ానుభ��,ం
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�ాల�,ం �ా్పాా ్�కమల�ం   �్ా,ం అ��ం కలదపాభమమలనచం �తరలం

మ�నపజ��ం ��ౖ �ం �చ్�ం �్కమ్్���నం మలంతనలం మప�చ�ం

కతతతమను,ం మలంం మప�చ�ం �భలం మ�త �్ం ్మ� జ���ం �తరమం

 �ణ�మనుంఅ �ంపృ �ఉ జ�కుర ల �.  
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మమణ�నలతమంన�తల 
         
     మమణ�నలతమం న�తలం �ల �ం మల �ం అమయ �ం �జ�్ నం �ాకర ్ం  ప���ం

మల���ం పాదు.ం కలదు్ల�టం �జ�్ నం �ాకర ్లం ��పమలం జ�్ మయల � చ�మ�ం

��్ప�ల� �క�ం కమ�ి�మలం ్కం �భజనం మప�చ�ం ���్్ణమనుం

మ�త �్ం� �ద రకుర ల �.ంఅలర�కా్ంమ�నప�డ�ం����ంశర� పద మం���త�్ం

��మ� �మల���ం పం్నం  ం ్ాు�్ం �ామ �ం ��ౖల�ద�ృకం  ప��మనమ�ం

మప�చ�ం ప���ానమం �ర ��మలం ��� చ�డ�.ంఅ�ర�ంఊహ్లద�ం

�ామలం నుల��ం మమణ�నలతమం న�తం �్చ�మం జ�్ నలం అత����ం

రెమ�  ��ల �.ంఅమ�్ �ం ్కం  ప ర్మలదమ�ం  జమనుంఅమ�్ �ంమయం

్పా��ల�మ�ం మప�చ�ం మమణ�నలతమం న�ర���ం �శ్�ృల�మ�ం

్�్�లి�మ�.ం �ామ�ం మమణ�నలతమం న�ర���ం �శ్�ృల�డల్�ౖం

కలతం  �ద్ కాం మ్��కం ిె�ాపమల�ట,ం  ���ం ��ా్�ృల�డలమలం ఏమ�త లం

కల � �లంమ�ం అతడ�ం ఏ���్ం  �ప����ం �మకకప�లంన�ట్ ం మప�చ�ం

ఇతమం  ైప��ా్�ామ��ల�దమం అమామ �తలం ి��ృన�ట్ .ం అకమ�ం

చం�మాలం ఏఏ�ల�టం అమ�్ �ం  ్కం �తరలం   ప ర్మ�ం

మమణ�నలతమం న�త �ం  ం ్��త�్్ం   శ�ం  �ప�లంం ం కలర�ం

్త్��ా్కలర�ం మప�చ�ం ��లిెలం ్క��ం మ�మ�పం మల్�ల��ం  ��ం

పక�మలం �ప�్లి�మ�ం –ం �ాప�ం మాతం �యమం కలపతసపామం దచమలం

�న� ప�ద�ద.ం �ామలదప�ం మమణ�నలతమం న�తం జ�్ నలం  ్కం

మ�మలం ్క�టం అమయ �ం  ��ం  �ప�లంం �ాప�ం  ��ం �ా���నం   ్�నమం
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అల�టం �పత�ాణ�మంనుల��ంఋ�ప�ంఅప�తతన� �.ంఅలర�కా్ం  జమ�ం

తమం   ప ర్మనుం వప లకాం పత�ప���లి�మ�ంమ�ఖతలకాంమమణ�నలతమం

న�తం �్చలమలం అమయ �ం ్క��ం మన్�ం రెమ�కు.ం కలదు్ల�టం

��� �నం తపా్తం �ప�క�ం మల  డ�లం అ�ాాతమ�ం �ామ�ం

 ప�లి��ామ�.ం �ామ,ం అమ�ల�దం వప పత�ప�్తమలం ్క��ం కలదప�ం

��ా్క�ాతత మ�ౖనం కహ�మ�మనుం   ప ర్మ�ం �� లద �కామ�.ం తమం

కమ�జలం తమనుం  �ప�రకాం ����య��ం  మ  మ�దలం �� లంం �మ��,ం

తమం ర�తమ�ర�ర తమం �ామలం నుల��ం   జమమలం �ాదు్��ం �న�ం

నమ్�ామ�,ం కల   �చ�మనుం  �ప�రకాం తత�లి�మ�ం ి��ృల �ఏ�ద? 

 ��ం �ీ ��ా �ం జ�ా �ం ఏఏ�ల�ట: �ామ�ం తమం  � �ఉ ం మప�చ�ం

మనశర��ర ం � పకామనుం కప�కాఖ ం ���క�ల�ు్�మ��మ�ం మప�చ�ం

కర�త��ం  � �లి�మ�.ం ఇల � చక��మం ��య్లం పమనం �ామ�ం ్ం

కర�త��ం  � �ల� �కాపా? �ామయం �ాదు.ం కలదు్ల�టం మమణ�నలతమం

న�త �ం ఇల � చక��మం అనుభపలం �� లద�మమయ �ం అకలభపల. 

�జ����,ం కృ�ృ్ ్మర ం మ�నప�����ం ఇల � చక��మం రె��ర�ం �ా�టం

 �తత దఉ ం మకజ�్ నలం మప�చ�ం మ�ౖ�్ం ిైతమ�త��ం ్క��ం ఇి�్డ�.ం

 ం ిైతనత�్ం మ�నప����ం జ�్ మయల � చ�మం కమ�ి�మలం  �్పాం

కప��చడమల�ం అల�టం   మ�ణణ్ప�ల�మల�ం �ాకర �ామం �్చలమలం

మ�మఖదమర్త్లం ప �కుర ల �.ం అలదు్మయంమ�నప���ం మకజ�్ న,ం మ�ౖ�్ం

మప�చ�ం  �తత దద ం ిైతనతలం ��ౖ �ం  ైప  ప ర్మలదప�ం  హ ానమ�ం

మప�చ�ం మమణ�నలతమం న�తం జ�్ నలం అ్ీపమ�ం ి�కుర ల �.ం



ఇ�ా్ లం ప��చల 64 

� �హమణ్�,ంతమం ప�ంా�లంమ��కంమప�చ�ం �తత దఉ ం ��ామం

కమమానర�ం �ా �కచర ,ం మ�ాకం న మం � ��పాా్�మ�ం �పా్ప�లంం

న �డ�,ంఖు�్ఆం్చతతమ�ం�ాప��మ�ంక�ామ�ంి�కుర మ���:  

 
"�ాడ�ం మమ్��ం (ఇతమ�మర�)ం � మ�్డ�.ం �ామ,ం అకమ�ం అత��ం

 ��ట్ ్మయం మప�ం� చ�డ�: ్��్ం ్ృరలంం � �నం కమ�్మనుం

కపడ�ం �ప�క�ం   ����ార డ�?" అ�ం క�ామ�ం �కుమ�తతమ��డ�.ం

(�ా����మ�)ం జ�ాజప�్, "�ా�ద�ం ర���ాప�ం కృ�ృ్లంనం �ా��ం

(మమమ�)ం   ����ార డ�.ం ్చనం అ��ం మ�ామం కృ�ృ్ ం   ���చమనుం

 �ప�లంం �ణ్లకాం కప�క�నం �ాడ�.ం ్చమయం ��ుకలం  �్�ం ిె�ట్ ం

నుల��ం అక���ం కృ�ృ్లి�డ�.ం మప�ం �ప� �పడ�ం  �లర�ం � �పనుం

పాజ�కుర మ��మ�.ం భ�మ�త�ా�ామమయం కృ�ృ్ల� �క�నం �ాడ�ం �ప��ం

(�ప�క�)ం కృ�ృ్ల�మల��?ం కలదు్�ం కృ�ృ్ల�మలడ�!ం ్చనం అమ�ం

కప�క�నంకృ�ృ్ ్మర! (36:78-81)  

          మప�ం ి��ం ఖు�్ఆ,ం అ��ా్కుమం పదద ం మమణ�నలతమం

న�ర���ం �పా్ప�లి�ం కప��నం ్��మ�్ �ం మలద�ం మప�చ�ం �ాప�ం

 పపనం ��పమలం ఊహమ్�ౖం మ�త �్ం ్��మ ��ం �లద�ం ి�మ�ం

కప్్లకాం ిె �తతన� �: "మ�ం న�తలం మ�ట్�ం  ం � ా  లం్ం

న�తలం మ�త �్.ం �్మ�ం ��� తతమ��మ�,ం   తత్�ం తతమ��మ�.ం

�ామలం త పం మప� �ం మమ్��ం �ల �లం మలదు."ం అ�ం �ామల�పమ�.ం

�ాప���ం ��ం �ప�లంం � �ర కాంరె�చదు.ం�ామ�ం ��పమలంఊ�కామ�మ�ం
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ి�కచర ం � తతమ��మ�.ం మప�ం �ాప�ం మ�లదుం మ�ం కప్్���నం ప�మ�మ�ం

� ��ం��్ృల� ��న �డ�,ం " ్�య�ం�మ�ంకతతపలతతమలంఅ�ర�,ం

మ�ంర�తమ�ర�ర తమనుంవకు్�ం మల��!"ంఅ�ంిె పడలంఏన�ం�ాప�ం

పదద ంమప�ం�ా్�ంఏ�ంఏక��ం�లడదు (45:24-25)  

         �శ్చలకాం కమ్మల�ామం కృ�ృ్ ్మర ంమమణరలంనం �ామలదప�మం

�ప�క�ం మల �ర�డ�.ం అ�ర�ం   భ�ప�ం పదద ం తనుం తచ�మ�ం ి��ృనం

  ణ��్మల�ం అల�ామ�ం �మ���.ం �తరలం �శ్లం అలర�ం మ�శనలం

ి�చ ��ం   �చ �నలం పా హ తతల �ం మప�చ�ం తమం   భ�ప�ం

కదుమ�కాం�మ ��లదు్�ంమృతతమ�ంమమమ�ంమల  డర�మ�.ంఅ �డ�ం

కన��ద�దం అలతలం �ా�ంన�తలం్మలభమప�తతల �.ం ్ం ప��నంమనం

  భ�ప�ం  �ం ్కప�ం�ా  �ణ�తమనుంమ���క�ార డ�.ం 

మ�నప���ం మ�ౖ�్ం ిైతనతలం ��మ్�ం ్పశత్���నం

మమణ�నలతమం న�తం �పపామ�ం ఖు�్ఆం మలం కప్్లకాం �మ���.ం

�ాకర �ా���,ం  ్�య�ం మమణ�నలతమం న�తలం మలన�్�ర�,ం అకమ�ం

 ైప పపన��ంఅమాలం మాలంమల్�ల��ం� తతల �.ంఅ�మ�ంకప�ం ్�య�ం

కపప��మ�ంతననుం�ద�ద�ాప�కాం �ప���ంకృ�ృ్లి�డ�ం�శ్�ృలంమ�,ం

 ం � ా  లం్ం న�తం  మతపకమ���ం  �ద్ ల�ు�ుడ�.ం �కసల �హలకా,ం

మనం   భ�ప�ం అతతలతం మ�తచపలతతడ�.ం పలదమ,ం �యమం మల �ం

అమ�చ్�మనుం �ల �ల,ం కమ�జలమలం అపా�్లం మప�చ�ం  �లకం

�ాత్ృల జ�చ�ల,ం తమం �ా్మా  �జమ�మం ��మ్�ం అమయ్ం మల ��ం
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 ప�కమ�కాం ి�కు�ుప�లం ...ం పల�దం ఏ��ప�నం మయమకుా మను,ం

  మజనత మ�మనుం ్చనం ్��నలకాం రప��ార డ�:  ం    ల�లమలం

మ�నప�డ�ంఅ�ంత్�కపంన�తం�ామలం్�క�ం�మ��డ�, ఇల�ాంఅత��ం

 ��్ం    ల�లం ్క��ం �ాశ్త���న �ం �ాదు,ం పత్�ర మం

�ా  �ణ�తమ్�ం అను �ణలకాం ఇ్కడం రప�ల�డలం మల్ం  హలమ�నలం

  �ా �ల�డలం �ాాతలం �ాదు.ం వమ�ప �నలం త ప్�ల��ం పా�ామ�ం

మప�చ�ం కృ�ృ్ ్మర ం   �ం ్త్ం భ�్తతతర నుం అత��ం /ం ్��ం ్కం

్మ్మం  ర� మనుం అనుకప�లంం �మ్�లి�మ�ం ఖు�్ఆం మ్��కంమపకం

ిె �తతన� �:ం "మ�్�ౖం   �చలం పం్ం  డదు"ం అ�ం అ��ా్కుమ�ం

అల�టమ��మ�: �ాప���ంఇమ�ంజ�ాజప�్, "కలదు్�ంపాదు! అక��పామం

జ�్ �ంఅ�నంమ�ం  భ�ప�ం�ాప�కా,ంఅ �ం�్�ౖంత ప్�ల��ంపకుర ల �" 

(34:3)  

         అమ�్ �ం ్కంమ�తచపలతతడ�ంమప�చ�ందచ�మచ�డ�ం

అమయం  �పతమకణ�మ�ం కప్్లకాం   దప�రతమ��తం క� పం  �న�్ం ్ం

వమ�ప �నల. �ాశ్తం  �ామలంతమం�ుకలం�యంం�లద�ంనమ�్త�,ం

 ం � ా  లం్ం న�తలమలం ్చనం �ుకలం ్�ా్ మ�,ం  పామ�ం భప�లంనం

�ాప�్�ౖం తనం అనలత���నం దచనుం ్చనం ్�ప�్ృ�ార డ�.ం అ�ర�,ం

పా హ ��ం �ాశ్తంన�ర���ం �ద్ ల�ు�ు్�ల��,ం్చనం  �ా �లంనం

� పమనుం దుప�్�� లం ి��ృనం �ామ�ం ్ం ప��నం అతతలతం అామం

�ృా �మలం �ల�పమ�.ం �ాప�ం మాతం � �్నుం �పప�కచర ం ఖు�్ఆం ఇమ�ం

రెమ� �తతన� �: "�్మ�ంతన్�ంి��ృనంమలంం�ాకాద మ���ం�� ల �నం
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పత�దరను,ం �్మ�ం � ా  లం్ం న�త �ం ����ం మ� పమ�ం   �ా �లంనం

తపా్తం (మ�్�ం �చ్ృనం అ���చతం �ామణలకా)ం   �చం  �మ�నం

 ల��లంంర� ��ంపత�దరనుంఇదద మ�ం ్క�ప�ర�పా?" (28:61)  

          మమణరలంనం తపా్తం పా హ ��ం �ాశ్తం న�తలం �ుకలం

తచ�మ��తంమలంంఅప�ా�ా��ం ం� ా  లం్ంన�తలంఇకుర న�ద�ం

ఖు�్ఆంరెమ� �ంతతన� �.ంఅ�ర�,ంకపప��ర�ం ���ం�మకుకమ��ప�,ం

�ామ�ం తమం మమఎ ప�ామ�ం మప�చ�ం �ుప�్మ్�ం  ప�కమ�కాం మ�ప�ం

� �,ం కజజనుమ�ం మప�చ�ం  ైపభ్�ర మనుం క ర��ం ి�కుర మ��మ�.ం

అమ�ల�దం �ామ�ం ర�మ�ం ��� ��ం కమచలమలం తమం అ��య�ా��ం

 � ��ార మ�ం మప�చ�ం తమం త �పనుం కప� �దుద ్�మయలదు్�ం  ం

   ల�లమలంతమ్�ంమప�ం �నుసంమ�లి�మ�ం�ుమ�్�ల�పమ�.ం �ామ,ం

�ాప���ం ్ం అప�ాశలం మ�ల�దు.ం ��� చ� ప�దం దచమచం�ృా �,ం

వమ�ప �నం మ��దం భచల్మం  ప��ృా �ంమప�చ�ం ంతర� �ఉ ర�ం న�లంనం

 ైప��ా్కుమ్�ం మ�ల� హ ��ం �ాశ్తం  హమ�నలం  �ప�లంం

ఖు�్ఆంమలంి�మ�ం�్కకాం్�ప�కన ��ల �: 

"ంపప���ం �ాప�మలం కపప����మ�ం ి�ప�ం పం్న �డ�,ం �ాప�మ�ం అల�పమ�: 

"ఓం మ�ం   భ�! నను�ం �ప�క�ం ��న��కం  ల �.ం మయనుం ప ��ం పం్నం

మల్లమల���ం ���్ం కర�కపాతమ�ం ి��ార ను." మ�మ�్�ద�దం అమ�ం

జమ దు.ం అ �ం అతనుం  మ�్�న�ం  ్ం  మ�్�ం మ�త �్.ం �ామ�ం

మ�్ం కనప�మ�ౖం మలి�ం ప��ం పమ్కం �ాప�ం ��ను్ం  ్ం అడ�్ ం రెమం
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�ల�టల �.ం మప�ం శలఖలం  �ప�ల� ��నం  �నమ�న,ం �ాప�ం మాతనం

 లాుర�్మ�ంకామ,ం ల�ొ ్ప��ంఅ��క�ం�చడ�లంకామం�లడదు.ంకపప�ం

ర� కుం  ��్లం  మ�ప�కాం త� �తతల ం ,ం �ామ�ం �ాామతలం �� ల �నం

�ామప�ర�మ�.ం మప�పప�ం ర� కుం  ��్లం ర��్కాం �ల�టల ం ,ం �ాప�ం

తమ్�ం ర�మ�ం న్్లం ి�్కమ�్్�న�ం �ామ�.ం క �ం నమ్లమలం

�ామ�ల�పమ�.ం �ాప�ం మ�ఖ�మనుం అక��ం మ���్ం �యకచర ం �ల�టల �.ం

అలదుపమనం�ామ�ంఅలద� �నుమ�కాంమ�ప�� ర�మ�." (23:99-104)  

మమణ�నలతమం న�ర���ం �శ్�ృల�డమమయ �ం త ప్�ల��ం

 మమల్లమలం �ాామతలం ి�్కమ్��్ం �ా్�ల��,ం పత్�ర మనుం తమంం

 నుమమలంఅతతలతం పాతర� మ�మ�ంమప�చ�ం్మరపత పాచణ�మ�ంకాం

ి��ృం ఇహమల�ా��ం ్క��ం  �ప�రకాం �ాల�ం మప�చ�ం కలర�్లర�ం

�ల్ృ�యకుర ల �.  

         మమణ�నలతమంన�ర���ం�శ్�ృల��ం�ాప�ం అజ�్ న�ామలమలం

మ�ాకం  జమ�ం�దల,ంమదత�ానల,ంజ�తతమంమప�చ�ంరె మంమాతం

అలతః్మ�మ�,ం  ం్ృ��మ�ం మప�చ�ం హతతమ�ం తమం   ర�త్తకాం

 ��్ృనం ప��మం  �ప�లంం ్మలంల�ల��.ం �ామ,ం ఏ���్ం  �ప���్�ౖం

��ా్కలంమప�చ�ంమమణ�నలతమం న�తల్�ౖం ��ా్�ా��ం �ీ్్ప�ల�ం

కామయం �ామ�ం    ల�లమల�ం అతతలతం ్�మరకణం  మం కమ�జలకాం

మ�ప�� చ�మ�.ం �ామ�ం తమం దుమ�ఖ ణ�మ�,ం దుపా్పాఖ మ�,ం  ం �ామనుం

ప ��ం ్��ద్ ,ం అపకమ���న �పడమ�్ ం  మకపమలం ర���ప�టం నల �ల�ుం
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్�మ��మ�.ంతమంమాతం�ల��నం��ా �మ��ల�దమంమ�తచలంమప�చ�ం

కమ�నర�్మం ్��మలర�ం  ప�్కప�ల�ు్�మ��మ�.ం అమ�క�,ం

మమణ�నలతమం న�ర���ం �మకకప�ల�డలం  ్కం  మతప�ానలం

 మమల్లమలమయం �ాదుం ఇహమల్లమలం ్క��ం కదుప�కపమ�ృం పకుర ల �.ం

క ��ైర�ం  ్ం కమ�జలం �తరలం  ���ం �మకకప�కుర ల ం ,ం ్ం

కలఘలమలంఅ��మ�ామంిెడ�ంమప�చ�ంఅపా�్త్లంహదుద మ�ం�ప�,ం

తతద్�ంఅ �ం తన���ం� తతల �.ం్మ,ంథమ�మంమప�చ�ం�ృప�నుమం

భచల్మంమ�క�ల �నుం��లతపమ్�ంఖు�్ఆంరె�్ృల �: 

"త�ట్ ��టపల�దం � తతర నుం కమ�దుం మప�చ�ం ్దుం జనుమ�ం

��్కప�లి�మ�.ం అలదు్�కాను,ం కమ�దుం జ��ం   జమ�ం అతతలతం

భచల్మ���నం ��్ం  �్పాం అలత�ల �ల� ��మ�మ�.ం ్దుం జ��ం

�ామ�ం   �ల్���నం ్�నుకామ�మం  �్పాం మ�శనలం ి�చ ��మ�మ�.ం

 ���ం అమ�్ �ం �ాప�్�ౖం కడరెప�్ృం మల్�ల��ం ఏడ�ం పాతత మ�,ం ఏడ�ం

  ��్ం ���లి�డ�.ం (అ �డ�ం �ాప�ం పదద ం మప�ం �ల�ట)ం �ామ్కడం

 హ �ృ� �నం ఖమ�జ మ �ం  � దుద మం పమలం మయమం ��ప�క�ం  ��ం �లడ�లం

�చ���ా���.ం మప�ం �ాప�మలం కప�ైమ�ం ఏక��ం �న��ట్ ం మ్�ం

్�్ృకుర మ����?ం�ృప�నుంమప�చ�ంఅత���ం �మ్లం �లంనం�ామ�,ం

తమ్���లదుమ�కాం ి�చ ��నం  �్ణం   జమ�ం ్క��ం �ా�ామ్�ం

 �� �ప్ మ�.ం �ామ�ం తమం   భ�ప�ం  ల్ృనం   ప ర్మనుం కదుప�లి�మ�.ం

అలదుపమ్ం అమ�్ �ం �ాప��ం భచల్మలకాం  �ట్ ్�మ��డ�.ం మ�్ం

�ాృ�ం ్�ప�క�ం � �నప�డ�,ం �్మ�ం ఏమ�్మ��ం మ�పమల���ం
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క��కలి�మ�.ం  ���ం ���్ం  �త హ ాకా,ం జ�్ ్ృ్కాం ి�చ�����,ం

��ం జ�్  ్మ�ల�ు్�మయం ిెప�మ�ం  ���ం (కమ్�ామల)ం జ�్  ్ం

మ�ల�ు్�మయలదు్�.ం మప�ం శలఖలం  ్�ాప�ం  �ప�ల� ��న �డ�,ంం

భ�ఏ�ం  మ్ర�మనుం క�ర ,ం  ��ం  ్ం  ె �్ం తతతతర �చమ�కాం ి��ృం

�యచ ��న �డ�,ం ్ప��ం జమ పమ�ృనం కలఘ�నం జప�క�ం

వమ�తతల �.ం అ �డ�ం ్�ాశలం   దదమ�ౖం � తతల �.ం మప�ం ్ప��ం అ �ం

 �ట్ ం కడ�కుర ల �.ం  ైపదచతమ�ం  ��ం అల�ుమ్�ౖం �ల�పమ�,ం ్ప��ం

మం   భ�ప�ం �ృల�కమ���ం కనమలడ� �మ�ం ( ైపదచతమ�)ం తమ్�ౖం

కతతర ్��ం �ల�పమ�.ం ం ్మ�డ�ం �మలదమ�ం �జమ�ం  మ� డర�మ�.ం

�ం మహకత�్ �ం  �క�ం �లడదు.ం మప�ం కపప�ం ్మ్మం  త లం అత��ం

్���ి��మలంఇప్ డ�తతల ం ంఅత�మ�ంఅల�పడ�,ం“ఇ �క�ంమ�ం్మ్మం

 ర� ��ం �దపల��.ం మ�్�ం మ�ం మ�్కం మ�ల�నున�దన�ం  �ద్ ం

నమ్్లం మ�్�ల�� �.”ం మప�ం మనకుం ��ి�్ం  � న�తలం అతడ�ం

 డ� �ర�డ�,ం �న�త���నం క్మఖపమ�మమల.ం  ��ం  లడ�్ ం త్�కపం

కతతర మలం �య మ�డ�త�ం �ల�ప�.ం “ త�ామలమలం �మ�ం ి�కు్�న�ం

్మ్మ్�ం   �ామలకాం ��కాం �నల��,ం ర�  ల��”ం (అ�ం �ాప�ర�ం

అన డ�తతల �).ం ఇ్ం కపప�ం ్మ్మం ం�ప్ ం అత�ం కడమం ి����ం

ఇప్ డ�తతల ం ం అత�మ�ం అల�పడ�,ం “అ�త! మ�్మ్మం  త లం

మ���ప్ డ్�ల��ం �ల�ట,ం మ�ం మ���కఏ�టం మ�్కమ�ం రె�చ్�ల��ం

�ల�టం కలతం  పప�ల�� �.ం అ��త,ం ్ం ి��యం ర�మల్�ృం �ల�టం కలతం

 పప�ల�� �.ంమ�ంానలంమ���మ�త లంఅ్కమమలదు.ంమ�ంఅ���ామలం్క��ం
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మ�ం నుల��ం ి�జ�ప�� �ల �.”ం (అ�ం  పా డర�డ�).ం (అ ���మ�ం

్ �రల� డ�తతల �)ం“ �ట్ �ుల��ం�ాణర్ ,ం�ా����ం � � లడం�యచల��.ం

నమ్లమల���ం ర� �ృ�యచల��.ం �ె ్�ంమ�మమం �� డ��ౖనం కల���్మలం

 ల��ల�ల��.ం �ాడ�ం మహ� న�తత�ైనం అమ�్ �ం నుం �శ్�ృలి��ాడ�ం

�ాదు.ం �మ�్�దమ్�ం అన�లం ్��్మ�ం �  తస �లి��ాడచం �ాదు.ం

�ా �ద్ ం  ప��ం ఇ్కడం ���ం ��� �తతడ�ం కప్డచం మలడ�.ం కాచ�మం

్డ� �ం మమ�ం త పం �����ం ్�మలకాం మప��ం  ొ మ్దు.ం  ���ం

�ా�ాతత్మ�ం త పం మప�ప్మ�ం �నమ�.ం మప�ం �మ�ం �చి��ా�ద్�ౖం

మయనుం  మ�ణలంి�కుర మ��ను.ంఇల�ాం�మ�ం�చడమల�ం�ా�ద్�ౖం ్క��.ం

�శ్చలకాం ఇ �ం క�మపమచ��ైనం కల �శహమ�డ�ం రెం్నం

 �పత�ా్�క.” (The Quran 69:4-39)  

         

�ా �ద్ ,ం మమణ�నలతమం న�ర���ం త ప్�ల��ం �శ్�ృలంం వమ�ం

అన�����ం మ���నంమప�చ�ం �తత దఉ���నం�ామణ�మ�ం�మ���. 

�ద�ద �, అమ�్ �ం  ్కం   ప ర్మలదమ�ం తమం తమం   జమనుం

మమణ�నలతమంన�ర���ం�శ్�ృల�మ�ం్ృ�ి�మ�.ం 

ప�లడప �,  ం ��ా్కలం ్��మలకా,ం మ�నపం కమ�జలం �ప�్ల� ��ం

న �డమ�్ ,ం అ �ం �ామ��్ంమప�చ�ంమ�ౖ�్ందు్్ర�్మ్�ంి��టమల�ం
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అతతలతం ్దమరపలత���నం మప�చ�ం �ాల�చ�త���నం కమ�జలకాం

 �ప�రల  ��ల �.ంం 

మ��ం �, మ��దమ��ద�దం �ాప�ం   ప ర్ం  ��్ప�లంన ప�ద�ద,ం కలఘం

  జమలదమ�ం ్��ృం ఏ్�తరలకాం  ం ��ా్�ా��ం �మకకప�లంం

న �డ�,ం ఇహమల్లమలం ్క��ం్ంకమ�జలం�తరలంఅమ�్ �ం ్కం

భచల్మంరకమ్�ం �ప��లద�ం�ప�త ం�ాకతఏకుర న� �.ం 

మ�మ� ప �, మ�నప���ం మ�ౖ�్,ం మకజ�్ న,ం �ాపచప,ం  � �ద ,ం ��య్ం

మప�చ�ం  �తత దద ం � పకామ�ం మమణ�నలతమం న�తలం �జలకాం

�లదమయం �పతకల ��ా��ంకమప�ాకుర మ���.ం 

్దప �,  ్�య�ం మమణ�నలతమం న�తలం మల్� �న�్�ర�,ం

అమ�్ �ం ్కంమ�తచలంమప�చ�ందచంఅమయం �పతమకణ�మ్�ంఅమాలం

 మాలంమలద�్ృకుర ల �.ం 
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ఇ�ా్ లమల�ం  ప ర్త్ల 
         
         ��ాతపతమణం అలదు్�న�ం చ�దం మప�చ�ం ����కర పలం పల�దం

ాపా్మ్�ం   ప ర్త్లం ��ర�ర�ం �ాదు.ం �ామ,ం   ప ర్ర�్���ం ఇ�ా్ లం

ామ్లమలం ్ం  ర�త్���నంమప�చ�ం���్���నంహ�  �ం�ల �.ం 

          ఇ�ా్ లం ామ్లం   �ామల, కమ్మల్ం కృ�ృ్ ్మర ం అ�నంఅమ�్ �ం

మ�నప����ం  ్ం �తరమం � �ద శలం �ుకలం కృ�ృ్లి�డ�: ��పమలం

్చనమయం ్పా��ల�డలం మప�చ�ం ్చనం ్ ��ామ�ం మప�చ�ం

మ�మఖదమర్ర�్మం ్��మలకాం  ్ం �తరమ,ం మ�ౖ�్ం న�తలం  డ డల.ం

మ�నప�డ�ం ఏఏం ి�చ�మ�ం అమ�్ �ం తమ�కుర మ���ం ,ం  ��ం  �ప�లంం

్చనం నుల��ం కప్్���నం మప�చ�ం ్�పాణ్్���నం ్ ��ామ�ంం

అలదు�ు్�ల��,ంమ�నప�డ�ంతనం�ాత ం  �ప�లంంమప�చ�ంతనంకృ�ృ్ ం

 ్కం � �ద శలం  �ప�లంం కమ�ం రెమ�కు�ు మడ�? ఇ్కడం   ప ర్త్లం

 ్కం్పశత్తంకదుమప�తతన� �.ం�ా �ద్ ,ంఅమ�్ �ం  జమ్�ంతనం

కల ��ా��ం అలదజ�చ�లం ��మ్�ం   �ం కమ�జలమలం నుల��ం  ్ం

  ప ర్నుంమల్ంకల �శహమ����ం�ాప�మలంనుల��ంకల�ు్�మ��డ�.ం 

          కపప�ంమనకుసమలమ�ౖమ�ం ం   శ�ం పాప�ు్:   ప ర్మ�ం కమ�ం

కల�ు�ు ��మ�మ�ంమప�చ�ం ్ం �న�తం క�మపం �ాా మ����ం� �తమ�ం

కపమ�?   ప ర్త్మమయ �ం తనుం త�ంనం �ాప���ం అమ�్ �ం   �ా �లి�ం

 ్ంమహ� న�తంఅను �హలంమప�చ�ం్�ాపా్దల.ంఅ�ర�,ం�తరలం
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�ప�త మల�ం ��ాం కల �శహమ�మం  �ప�లంం కప�్ం ి���ర ,ం   ప ర్ం ్కం

మ�డ�ం�భమకణ�మనుంకపప��మ�ంర��కాఖ ం �ప�రల�ప�ు్: 

1. కజజనత్ల,ంమవ�జ��వ,ం � �ఉ ��య్ల,ంరె��ర��మ�,ం్దమరలం

�దమ�ౖనం కు �ణ�మమలం   ప ర్ం తనం కమ�జలమల�ం అతతలతం �తరమం

 �మ�్తడ�.ం ఇమ�ం జమ �లం ి�మ�ం అపకమల.ం కలదు్ల�టం   ప ర్ ం

న�తలం ్చనం కహ�మ�మ్�ం ్దమర� ా చమప�తతల �,ం ్చనం

పత��రత్లం   జమ�ం ్చనం కల ��ా��ం �ీ్్ప�లి�మ�ం ్్ప�షల�పమ�ృం

�ల�టల �.ం అలర�కామ,ం �ామ�ం ��ను �ప�క�ం � ��మ�ం ్చనంపత��రత్లం

అకల �మ్లకాం �లడపాదు.ం  �పతకల �శలం అలదు�ుపడలం �దమ�ౖనం

తపా్తం ్చనం  �్పాం �ా�ామ�,ం త �పమ�ం జమ ్�ల��ం �ా�ాడం

 డర�డ�.ం అల�టం ్చనం కమ�ల�దం త �ప,ం �ా మ�ం ి�చడ�.ం

�� మ�ా�టనం ్చనం �్పాం ఏ��ౖమ�ం ంన�ం ంన�ం త �పమ�ం జప�క�ర�,ం

��ల�మయం �పత�ాణరం్చననుంకప� �దుద తతల �. 

 
2. పల�్�డ�ం �ాద�ం �మ�్ృల� ��మ�ం ్చనం అదుభర�మర�,ం

మ �మమర�ంకమప�ఉల  డర�డ�.ం్ంఅదుభర�మ�,ంమ �మమ�ంి���ం

శ��ర�ం మప�చ�ం అనుమ��ం ్చన్�ం అమ�్ �ం   �ా ��ార డ�.ం

్చనం  జమ�ంఔన�తతలం�ా��లం,ం�ా�దంమల�ం  �ణ�మ�కాం  ఖ�త�ం

ిెల �నం అలశలమలమయం �ా��మణలకాం ్ం మ �మమ�ం �ల�ప�.ం  ����ం

� మ�నలకాం మనలం    ల�ం   �ృదఉ ం మ�డ�ం ాపా్మ్�ం ిెల �నం

మ� �ఖ మ�ం మ�  ప ర్మం  ్కం మ�దుభర�మనుం ఇ్కడం
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్�ప�కల�టమ��ల: చ�దామ్ల,ం����కర పామ్లంమప�చ�ంఇ�ా్ లంామ్ల.ం

���సం (మ��ాం అమ�ౖ �కసమ�ల)ం కమ�ా�నుమ�ం ఇలద జ�మలమలం

ి�మ�ం   ఖ�త�ం ిెల �మ�.ం �ా �ద్ ం ఇలద జ�మలమలం �దఉలడ�మ�ౖనం తనం

�ామ �ం్ంమ�మ�ల� ్�మనుంఓ��ల�డ�్ం్చనం ్కం  ��నం

మ �మం అ�ల �.ం నకసం ( �ాం అమ�ౖ �కసమ�ల)ం కమ�ా�నుమ�ం

మ�ౖ �ణతలం  మం ��ౖదుతమ�కాం  �ప�రల �ం �� ల �మ�.ం �ా �ద్ ,ం మృతతమనుం

�ప�క�ం మల డలం మప�చ�ం నచల�ా�ం ప�కామనుం నచలం ి�చడలం

పల�దం అదుభతం మ �మమ�ం ్చన్�ం   �ా �ల�ం  ��మ��.ం

మ�హమ్మం (కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్ల)ం కమ�ా�నం అమ �్మ�ం

అదుభత���నం ్�త్లం మప�చ�ం ప ర్ృత్లమలం �ా�దం మల�ం �ామ�కాం

  ఖ�త�ం ిెల �మ�.ం �ా �ద్ ,ం మ�హమ్మం (కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం

పకమ్ల)ం్�ం  �ా �ల� ��నంమ�దుభతంమ �మంఖు�్ఆం �లథల.ం

తనమల�ం  ్ం అ��తచ���ం � �నం అ��తచ���ం అ �ం కలతం

ంన� ైమ�ం కప�ం తచ�మ�ం ి��ృం వకు్�ం మమ్�ం మ��దమ��ద�దం

ఖు�్ఆం ి��ృనం క�ామ�నుం �తరలం అమ �్ం  �శలమల�ం ్ప�మ�ం

మప�చ�ం ప ర్మలదమ�ం ్��ృం ్క��ం కదుప�కమల్ం � చ�మ�.ం అల�టం

మ�హమ్మం (కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్ల)ం ్�ం   �ా �ల� ��నం

మ �మమలం మప�ం   ర�త్తం ్క��ం �ల �.ం అలత్�ం మ�లదుం

  �ా �ల� ��నంమ �మమమ�ం�ామలంమప�చ�ం� ా లతలంహదుద మమలమయం

�ల��� చ��.ంఅల�టంఅ�ం�పక్తం� ా లతలమల,ం�పక్తం  జమ్�,ం�పక్తం

కమచలమలం �చ  ��మ��.ం �ామ,ం మ�హమ్మం (కమ్మ�్ హలం
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అమ�ౖ �ం పకమ్ల)ం ్�ం   �ా �ల� ��నం అదుభతం మ �మం ఖు�్ఆం

�్చలమలం అమ�ం జమ మలదు.ం ఖు�్ఆం మ �మం కమ�ల�దం �ామ,ం

� ా లతం హదుద మమలం ్�్��ం ి�చ డమలదు.ం అ �ం �శ్�ాత ర���నం

మప�చ�ం �ామ�వత���నం మ �మకాం మయ�ద�దం   జమనుం ్శ్మతం

���తతమనుం ి�కుర న� �.ం భ�తం మప�చ�ం పమరమ�నం తపామ�ం  ����ం

�ాకతఏకుర మ���.ం ఇమ�క�ం భ�్తతతర మలం పా హ ��ం తపామ�ం ్క��ం

 ��ం ����,ం అల�ామ�ం మప�చ�ం ్��త�్్ం �దఉ మణం �దమ�ౖనం

అదుభర�మ్�ం �ాకతఏప్ హ తతమ���.ం ��ద�ం  మ�డ�ం ్క��ం

 పకప�ల�ప�ు్ం మప�చ�ం భ�్తతతర మలం ్క��ం  పకప�ల�ప�ు్.ం

ఖు�్ఆం ్కం ై�్���నంమ�మ���పా��ంఇ �ం�మ�్ృకుర న� �. 

 
3. తన్�ౖం అపతప�కుర న�ం  �పత�ాణరం అమ�్ �ం నుల��ం పకుర న�ద�,ం

అ �ంతనంక్లత���ల �ం�ాదమ,ంఅ �ంమ�నపజ��ం���చకుసం�ుకమ�ం

  �ం   ప�ార ం కప్్లకాం   ్�దలంమ�డ�.ం అమ�క�ం తన్ల�టం మ�లదుం

అపతప�లంనం  ��మం మప�చ�ం తనం తపా్తం అపతప�ల�ం  హ ��ం

 ��మం ్చనం ాృ�్ప�లి�డ�. కమ్మల�ామ,ం క్మం �ామ�మం ఏ���్ం

 �ప�డ�ం తన్�ం అ పజ�్ృపనం  �పతకల �శలం అలదజ���ం పమ��ం తనం

 పాతతం అ�ం కప్్లం ి���లదు్�ం   ప ర్ం ఇమ�ం ి����ామ�.ం �ా �ద్ ం

క్ పప మలకాంమప�చ�ం�ాపాలశ మలకాం�ాప�ం �పతకల �శలం ్క�టం

మప�చ�ం  ��ం � �ద శలం ్క��ం  ్క�ట.ం అలదుపమనం అ �ం అత���ం

 �మ్లం  ల  ��నం  ��ర�ం మల �ం అత�ం తపా్తం భ�్తతతర మలం

 ల  ��ం ��ర�ం� � �ల�్కడదు.ం 
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అమ�్ �ం  ్కం ్జ్మ�ం మప�చ�ం మ�మఖదమర్త్లం

మ�నపజ����ం అలదజ�చ�లమలం   ప ర్మం అపకమలం కలరైమ�ం �ల �.ం

మనలం కలదు్�ం కృ�ృ్ల� ��మ�మ�? మమణ�నలతమలంమన్�ం ఏఏం

జమ  హ తతన� �? ��� �నంతపా్తంఏ ైమ�ంన�తలం�ల �? మనం

్మ్మ్�ం మన��లతం పమ్�ం  పాతతం ప ��ార ల? మప�మ��మలం

ిె�ాపమల�ట,ం  ం    ల�లమలం మనలం ి�కుర న�ం ్మ్మ్�ం రకం మల �ం

 హలమ�నలం పల�ద �ం ఏ���మ�ం �ల �? ...ం �దమ�ౖనం   శ�మ్�ం

 ్�య�ం   ప ర్మ�ం మల్� ర�,ం కపమ�ం జ�ాజ�ార మ�?ం  ం   శ�మ�ం

మప�చ�ం కృ�ృ్ ్మర ,ం  ైపదచతమ�,ం క్మఖల,ం నమ్లం ...ం పల�దం అమయ్ం

ఇతమం  శ�మ్�ంకమ్మల్ంకృ�ృ్ ్మర ంమప�చ�ంఅక��మం�్చ�మమ�ం

కప�క�నంఅమ�్ �ంనుల��ం �న�కాం  ప ర్మ్�ంపం్నం �పత�ాణరం త పం

మప� �ం కమ���నలం ఇప్మలదు.ం ్ం కమ���మ�మ�ం త ప�కప�కాం

� ా మ�ణర్���న��ౖం �ల���ం మప�చ�ం మనలం న�్్ం మప�చ�ం

క�మ�లి�ంపత్�ర మ�ంరెం్న��ౖం�ల���.ంఅలదుపమనమయ;   ప ర్మ�ంమల్ం

కల �శహమ�మ�ం �ాప�ం కమ�జలమల�ం పత్�ర మమలం నుల��ం మ�ౖ�్తం

మప�చ�ం � �ఉ ��య్లం�ామపాా ామం్��మలకాంకల�ు�ు డర�మ�.ం 

          అలదుపమన, ��లదమ�ం మ�ం   ప ర్మ్�ౖం అ పల��మ�ం �య��ం

 �ౖజమ�ం ్థమనుంమ��ృ్ లమ�ం   �ప�ుమ�.ం � �హమణ్�,ం  �ౖజమ�మల�ం

మక�ం అమ�ౖ �కసమ�లం ర� క�నం ���్లమలం తనం క్లతం ్�మ�ప�రమర�ం

పత�ి�మలం ి��ామమయం అ �ాదు,ం ���డం తనం మ�చ్�మమలం  ్ం

మ�చ్��ం  పమతనుం ్��్ం ి�కు�ు�ామమయం � �ద శలర�ం అత���ం క్మం
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చ�దఉలమలం  ల�ామమయం అ �ాదు. మ��ృ్ లమం ��మ్�ం   ప ర్మం �ాా నలం

 �ౖజమ�ం ్థమమలం ్�ప�కన�ం �ాా నలం ్ల�టం కమఎ�ం ప��ట్ ం క� ప �.ం ఇ�ా్ లం

ామ్లం దృ�ృ్మలం ఇమ�ల�దం ్థమ�ం �జ���న�ం �ాజ�మప�.ం  ైపకల �శం

  ి�పా��ం �మలతమలం ��న�ాక�ల�మమయం ్ �శలర�ం �ా�టం   ప ర్మ్�ం

కృ�ృ్ ్మర ం ్కంఅ �మ్���నంక�చలం్క��ంమ�కుర ల �.ం 

మ�నపజ����ం   ప ర్మం  �్పాం అలదజ�చ ��నం  �పతకల �శలమల�ం

మ�ఖ�తల�ామ�ంఇమ�ం�మ���: 

a. ఏ���్ం  �ప���ం  �ప�లంం కప్్���నం  పపన: ్చనం

 �పతమకణ�మ�,ం ్చనం కృ�ృ్ ,ం ్చన్�ం ఏ �ం ్�ా �ల�ప�ు్ం

మప�చ�ంఏ �ం్�ా �ల�్కడదుంఅమయంకచ�నమ�.ం 

b. అక��మం    ల�ల,ం  ైపదచతమ�,ం �మ��తతమ�,ం క్మఖలంమప�చ�ం

నమ్లం �ప�లంంకప్్���నం�పమణ.ం 

c. కృ�ృ్ ్మర ం మన��ం కలదు్�ం కృ�ృ్లి�డ�? మనమ��ల��ం ్చనం

ఏఏం ్రకుర మ��డ�ం మప�చ�ం ్చన్�ం �చ్�ం ���చతం మల్ం

అ���చత్�ంఏఏం హలమ�నలంమల �ంఏఏంరకం�ల�టల �? 

d. ్చనం అక్్లం   �ామలం మనం కమ�జ�మ�ం కమ�ం న�లి��? 

కలర�్్మ���నం మప�చ�ం ్దమరపలత���నం కమ�జం �ాా  నం ��మ్�ం

కప�కాఖ ,ం �జ��వకాం ���ల�ం పమ�ృనం ్జ్మ�ం మప�చ�ం ��ప్ మ�ం

ఏ�?. 
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్�ౖ�మ్మం  �్పాం కప్్మప�తతన� �ం ఏఏ�ల�టం   ప ర్మం

  ర�తమ��చలం మలమయమలదు.ం �జ�్ నం �ాకర ్లం కలర�ం అ�పృ �ఉ ం ిెల �నం

మయ�దం �ామలమలం ్క��ం మ�న�ావతం  పహత   ల�లం  �ప�లంం రె�్�ం

ఏ���్ం � ా మ�ణర్ం మ�మ���మలం  �పత�ాణరం మ�త �్.ం �జ�్ నం �ాకర ్లం

నుల��ం మల్ం మహ�ాతనుభ�తతమంనుల��ంమ�మఖదమర్త్లం మ�ల�దు.ం

�ద�ద �ంమపకం ��్���ల �ంమప�చ�ంమపకం ప�ఏత���ల �; ప�ల�ం �ం

మపకం పత��ర త���ల �ం మప�చ�ం మపకం తమ��ుకాం  �ప�త్ృపకచర ం

�ల�టల �.ం 

ఇ �పడ�,ంకపప����మ�ం ం  శ�ంపాప�ు్: 

మ�నపజ��ం��ౖ �ంకలదమ�ం  ప ర్మనుంఅమ�్ �ం ల్ృమ�డ�? 

ఖం్త���నం కలఖతంమన్�ం రె�చదు. 240 �యమంమల �ం   ప ర్మ�ం

 ల  ��మ�మ�ం ��లదమ�ం మ��ృ్ లం  ల��తతమం అ�� ా చల.ం

చం�పాా ���,ం ఖు�్ఆంమలం కప్్లకాం ‘  �ం జ��మలనచంఅమ�్ �ం ్ం

కల �శహమ����ం  ల�ాడ�’ం అ�ం ్�ప�కన ��నం  ���ం మ�త �్ం

�్మ�ం నమ�్ర�మ�.ం కలదు్ల�టం అమ�్ �ం ్కం  ్ం �చమలం

ఏఏ�ల�టం –ం ఏఏం ి�చ��ం మప�చ�ం ఏఏం ి�చ్కడదుం అమయ �ం

కప్్లం ి�చ్�ల��ం ్చనం   జమం ్మ్మం మ�్కమ�ం వకు�ుడ�.ం 25ం

మల �ం   ప ర్మం ్�మ�్ ం ఖు�్ఆం ్�ప�కన ��మ��.ం ఇల�ాం   ప ర్ ం

మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్ల్�ం రెమ�  డ�ం అమయ్ం

మల �ం  ప ర్మ�ం�మ��మ�ం్క��ంకచంల� ��ల �.   25 మల �మలం
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్�దదఓడం �ప�్లంనం నచ�,ం అ  �ల,ం ���స,ం నకసం

అమ�ౖ �కసమ�లమ�ంమప�చ�ంమ�హమ్మంకమ్మ�్ హలంఅమ�ౖ �ంపకమ్లం

్క��ం �మ��మ�.ం �ప��దు �మ�ం అమ�్ �ం  ్కం �తరలం

కల �శహమ�మమలం అ�ం క� ప�ామ�.ం �ప��ం '�ృా మ���న'   ప ర్మ�ం అ�ం

్క��ం్ృమ��ార మ�.ం 

  ప ర్త్లం  �ప�లంనంఇ�ా్ �చం��ా్కలం ్కంఅదుభతం

దృ�ృ్ �ుణలం ఏఏ�ల�టం కమ్మల్ం కృ�ృ్ ్మర ం  ్కం   ప ర్మలదప�మం

మ��ృ్ లమ�ం కమ�ల�దం ఏన��ల �మ�ం మల్�ల��ం నమ�్ర�మ�.ం

కలదు్ల�టం   ప ర్మలదప�మం ్ం ఏ���్ం   భ��యం కల�ు్�మ��డ�ం

మప�చ�ం మ�నపజ���ం ్చనం ��ౖ �్�ం ృ్మపడ�్ం �ామలదప�ం

� �ద శల.ం �ా �ద్ ం   ప ర్మలదప�మం �శ్�ృల�డమమయ �ం ి�మ�ం

్పశత్���ల �ంమప�చ�ం �తత దద���ల �ను.ం ��లదప��ంఅలకక్ప�లం,ం

మప���లదప��ం �మకకప�ల�డమమయ �ం త ప్�ల��ం   ప ర్మం �ాత ం

 �ప�లంంమ�లదుకామయంఅ�ామామ�ంి�కు�ుప�లంమల్ంజ��ం మలకాం�యమ�ం

ి�చడలర�ంకమ�నల.ం ైప  ప ర్మలదప�మం�శ్�ృల�ు�ంఅమయం ���ం

   ల�లమలం ��పమలం మ��ృ్ లమ�ం మ�త �్ం  ైప��ా్కం

మ�మకాల పమమలం  ్�దకాం  ప� ణర�ార మ�.ం ్ం �ాలకాం చ�దుమ�ం

నకసం ( �ాం అమ�ౖ �కసమ�ల)ం మప�చ�ం మ�హమ్మం (కమ్మ�్ హలం

అమ�ౖ �ం పకమ్ల)మనుం �మకకప�కుర మ��మ�; ����కర ప�మ�ం మ�హమ్మం

కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లనుం �మకకప�కుర మ��మ�.ం త �్పాం �ామ�ం

���సం (మ��ాం అమ�ౖ �కసమ�ల)ం ��ప్ మ్�ం ్�ట్  ��ం �లడ్,ం
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�ాకర �ా���ం ్చనమయం �మకకప�కుర మ��మ�.ం అ�ర�ం మ�నపజ����ం

మ�మఖదమర్ర�్��ం అల �లంనం కృ�ృ్ ్మర ం  ్కం  ైప  ప ర్మ�కాం

మ��ృ్ లమ�ం �ామలదప�మం �ీ్్ప��ార మ�.ం అ�ర�,ం ్ం   ప ర్మ�ం కృ�ృ్ ్మర ం

నుల��ం రెం్నం  �పతకల �శలం ��ాంమ�మ�పమ�ం ి�మ�పమ్�ం  �ప��ల �.ం

  ప ర్మలదప�మం �శ్�ృలి�మ�ం ఖు�్ఆం మ��ృ్ లమనుం ఇమ�ం

్జ�్ ్ృకుర న� �: �ాప�ర�ం అనుం “�్మ�ంఅమ�్ �ంనుం�శ్�ృలి�మ�.ం

అమ�క�ం మ�ం ��ౖ �న్�ం అపతప�లంనం  ��మ;ం ఇ ప  �మ�,ం

ఇ�ా్��మ�,ం ఇసం �ఖు,ం చ�ఖచ �ం మప�చ�ం అత�ం కలత�ం

�ాప�్�ౖం అపతప�లంనం  ��మ;ం ఇల�ాం మ��ా మప�చ�ం  �ామ్�ం

  �ా �ల� ��నం  ��మం మప�చ�ం   ప ర్మ్�ం �ాప�ం   భ�ప�ం తమా�ం

నుల��ం ఏ ైర�ం   �ా �ల� ��న ం ం  ��మం �శ్�ృలి�మ�.ం �ాప�మలం ఏ  

 ్కప� �ప్ ం �్మ�ం కమ�ల�దం  �ద పపలం �చ మ�.ం ఇల�ాం �్మ�ం

్చన��ం (అమ�్ �ం ��)ం మ�ం అక�ా్ ��ం కమప�పల�ు్�మ��మ�.” 

(2:136)  

ంఇ �ం �జ���నం మప�చ�ం �కపక�ాత���నం ��ా్కమ�ం

ఖు�్ఆం  ��ం తపా్�ం ప�మ�మమలం ్�ప�కల�టన� �.  ్�య�ం ఇతమం

కమ�జ�మ�ం ్క��ం  ��మయం �శ్�ృకుర న��్�ర�,ం �ామ�ం ్క��ం కప��నం

మ�మఖలమలం �న��ట్ .ం  ్�య�ం �ామమ�ం �శ్�ృల�్� ర�,ం �ామ�ం తమం

క్లతం � మత్ం మప�చ�ం  క�ాతం �ం మణర�ం అనుకప�కుర న��ట్ .ం

తతద్�ం కమ్మల�ామం కృ�ృ్ ్మర ం �ాప���ం తక�నం రకం ����ార డ�.  ��ం

 �ప�లంం ఖు�్ఆం మలం ఇమ�ం �ల �: ్ను్,ం �మ�ం �శ్�ృలంనం
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మ� �ప�కామయం �ామ�ం �శ్�ృలంన�్�ర�,ం �కసల �హలకాం �ామ�ం

ఋ�మ�మఖలం �� ల �నం �ామప�ర�మ�.ం  ్�య�ం �ామ�ం ��ను�ప�క�� ర�, 

�ామ�ం ��పమలం పత�ప�్తమలం �న��ట్ .ం �ాప���ం పత�ప�్లకాం �్�ం

అమ�్ �ం ��ం ి�మ�.ం ్చనం అమ�ం �మయ�ాడ�,ం కమ్�్డచనచ.ం

(మ� �) అమ�్ �ం ్కం పమ్మ�ం (ామ్ల)!ం మప�,ం అమ�్ �ం పమ్మ�ం

్ల�టం �తరమ���నం పమ్మ�ం కపప� �ం �ా మదు?ం మప�చ�ం �్మ�ం

్చననుంమ�త �్ం్పా��లి��ామమ�.ం(2:137-38)  

  ప ర్త్లం  �ప�లంం కప్్లకాం  � �ల�ం పమ�ృనం ్మకం

మ�ఖ�తల�ామ�ం ప�లడ�మ���.ం  ం అల�ామ�ం అ�ా��మణం పక�మలం

అ�ామాలంి�కు�ు ��నంనకసంమప�చ�ంమ�హమ్మంఅమ�ౖ �కసమ�లమం

  ప ర్ం�ాత మం �ప�లంన�.ం 

నకసం ( �ాం అమ�ౖ �కసమ�ల)ం  �ప�డ�ం మప�చ�ం  �ప���ం

్�మ�మ�డ�ం అమయం  పపనమనుం ఖు�్ఆం వప లకాం ఖల��కుర న� �.ం

అ�ర�ం ్చనం కృ�ృ్ ్మర ం  ్కం  ్ం మ�  ప ర్ం అ�ం

్�ప�కల�టన� �.ం తల�� ం ్మ�్ం మల్�ల��ం నకసం (అమ�ౖ �కసమ�ల)ం

 ��్డమమయ �ం ్చన్�ం  ైపర�్��ం   �ా �ల�ద�ం ఖు�్ఆం

కప్్ మ�కుర న� �.ం ంకలదమభలమలంకృ�ృ్ ్మర ం్దలం (అమ�ౖ �కసమ�ల)ం

నుం త�్,ం తల�� ం ఇదద మ�ం మల్�ల��ం కృ�ృ్లి�డమయం �్చ���ం  �మ�ర ం

ి�కుర న� �: �శ్చలకా,ం అమ�్ �ం పదద ం  �ాం  ్కం � �హమణం

్దమ�ం పల�ద �.ం అత��ం (్ద�ం ను)ం అమ�్ �ంమ�ద్ ర�ం ి��ాడ�.ం
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తమ��ాతం అత�ర�ం "అ�� !" అనకామయ,ం అతనుం ����మల���ం

పి�్డ�.ం(3:59)  

ఇతమం   ప ర్మం పమలం నకసం (అమ�ౖ �కసమ�ల)ం ్క��ం అమ�్ �ం

్జ్ర�ం మప�చ�ం అనుమ�ర�ం అదుభర�మ�ం ి��ృం �చ�ామ�.ం

� �హమణ్�,ం మృతతమనుం �ప�క�ం మల�ామ�,ం అలాుమ్�ం �చ �నుం

  �ా �లి�మ�,ం ్�్త్ ప� �మనుం నచలం ి��ామ�.ం అ�ర�ం  ం

అదుభర�మ�ం ి���� �పడ�ం ఇదలర�ం అమ�్ �ం తమ�ా�ం నుల��న�ం

్చనంకమ్ �పడచంకప్్లంి����ామ�.ం 

�ాకర �ా���,ం నకసం (అమ�ౖ �కసమ�ల)ం  ్కం పత��రత్లం

మప�చ�ం   తతలం  �ప�లంనం అ�ాపాా మ�ం ్చనం అను�మ�మమలమయం

్న డర��.ం కలదు్ల�ట,ం ్చనం  హ ��లంనం  �పతకల �శలం  ం

   ల�లమలం్చనంన�లంం�న� �డ�,ం్చనంకమకలమలంప��ామ�్ ం

ి�చ డ్�ల��,ం పలదం కలపతసపామ�ం  ��ంనం తపా్తం న�దుం

ి�చ� ��ల �.ం ఖు�్ఆం   �ామలం్చనంఇ� ా ��లంకలత�ం�ాప�ం

��మ్�ం  ల  ��మ�మ�.ం ్చనం మ��ాం అమ�ౖ �కసమ�లం ్�ౖం

అపతప�లంనం ర పాతతం  �లథం � ా మ�ణర్తనుం ాృ�్ప�లి�మ�.ం

అలర�కా్ం తనం తపా్తం  ్ం అల�మం   ప ర్ం పా హ తతమ��డమయం

�భ�ామరనుం్క��ం్చ�ి�్మ�.ంమమత�ం్�మ�మ��ైనం �ా,ం“ఓం

ఇ� ా ��మ�ం కలత��ామమ�పా!ం మయనుం �ం ��ౖ �ం అమ�్ �ం తమ� �నం

 ల  ��నం   ప ర్ను.ం మ�్�ం  �మ్లం పం్నం ర పాతతం  �లం���ం
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ాృప మ�కుర మ��ను.ం మ�ం తమ��ాతం పా హ ��ం  ్ం   ప ర్నుం  �ప�లంం

�భ�ామరనుం ఇకుర మ��ను.ం అత�ం ్�మ�ం అహ్మం అ�ం ిె్ృపన ప�దం

కల �ం (్క��ం క్ప�ల�దక�న �)”.ం వపాం అతనుం కప్్���నం

�దమరమ�మనుం వకు్�ం పం్న �డ�ం ‘ఇ �ం  ం్ం ఇలద జ�మల’ం అ�ం

�ామమ��మ�.ంం(61:6) 

 మ�్: అహమమం మల్ం అహ్మం (  శల�ృల�దక�న�ాడ�)ం అమయ �ం

మ�హమ్మంకమ్మ�్ హలంఅమ�ౖ �ంపకమ్లం ్కంమ�మ�్�మ�.ంంం 

ఏ ����మ� చ�దుమమల ��జ�ప��ట   జమ� నకస 

(అమ�ౖ �కసమ�ల)  ్క   ర�త�� �మకకప�లి�మ�. ్చన � ా ణల 

వచ�మ� ్�� మ�  మ��మ�. �ాప� అ�� ా చల   �ామల ్చన 

రమ�ప �యచ ��, � ా ణ�మ� �ుమలపచ�మ�. అ�ర� ఖు�్ఆ   

అ�� ా చ��� �మకకప�కుర న� � మప�చ� ్చన రమ�ప 

�యచ డమలదమ, హతత ి�చ డమలదమ, ్చన కనపలకా 

్�ాశలమల��� మల ��ు ��మ�డ� ఖు�్ఆ అల�టన� �. నకస 

(అమ�ౖ �కసమ�ల) మమమ� �ప�క� ప�ార మ�, అ �డ� �తరల ����కర ప�మ� 

మప�చ� చ�దుమ� ్చన మమణరల�్ మ�ల � ్చనను 

నమ�్ర�మ� ఖు�్ఆ మల�  ్ ్చతతమల ్�ప�కన ��ల �. ఇ � 

అ�� ా చల   ప ర్ మ�హమ్మ కమ్మ�్ హల అమ�ౖ � పకమ్ల  ్క 

� ా మ�ణర్ హ �థుమ  �్పా ్క��  మ మ్ ��ల �.  
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అమ�్ �ం  ్కం అల�మం   ప ర్ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం

అమ�ౖ �ంపకమ్లంఅప�జచ�మలం�ద�.శ.ం౬పంశర� దలమలంజ�్లి�మ�.ంతనం

౪౦పంకలపతసమలంపమ్�ంమ�ాకం  జమ�ం్చననుంఅతతలతం�తరమం

 �ణ�మ�ం ్�క�నం  ్ం మ�మ�మ�ం పత��రకాం మ�త �్ం కమ� �దుమ�.ం

�ామ�ం ్చననుం అలం అ�ఆం (నమ్్కుర డ�)ం అమయం మ�మ�్�మ�ర�ం

్ృ�ి��ామ�.ం త్మమలమయం తనుం  ్ం   ప ర్కాం మ�ప�,ం  �పత�ాణరం

అలదు�ు హ తతమ��నమయం�్చలం్చన్�ం ్క��ంరె�చదు.ంఏ���్ం

  భ�ప�నుం మ�త �్ం ్పా��ల�మ�ం మప�చ�ం తననుం ్చనం

 ్కం   ప ర్కాం �ీ్్ప�ల�మ�ం ్చనంమ�ాకం � ��పాా్�మనుం

్�్�లి�మ�.ం్చన్�ౖంఅపతప�లంనం �పతకల �శలం్చనంన�తం

�ామలమలం్చనంకమకలమలం��లదమ�ంకహ�మ�మ�ం్లఠకాలంి��ామ�.ం

మప���లదమ�ం�మ్ల,ం కమ�్మ�,ం ్మ�ంమ�్కమ్�ౖం �ా కు్�మ��మ�.ం్ం

�ాలకా,ం  మ�డ�ం మనలం �చకుర న�ం ఖు�్ఆం ్చన్�ౖం

అపతప�లంనం ఖు�్ఆం  ్క�ట.ం అలదుమల�ం  ్కం అకమలం ్క��ం

మ�మ�పం ిెలదమలదు.ం కలదు్ల�టం అమ�్ �ం క్చలకాం  ���ం

మప��ార న�ం   ్�దలంం �మ��డ�.ం కలదప�ం �ాకర ్�్మ�ం అమయ్ం

 ప���ానమ�ం ి��ృం  ��ం � ా మ�ణర్తనుం   �ప్�మ��మ�.ం ఖు�్ఆం

అ��ం �ామ�మమలం�తరలంమ�నపజ��ం ��మ్�ంమ�మఖదమర్ం  �లథలకాం

 ల  ��ల �ం మప�చ�ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం

అల�మం  ప ర్కాం్�ప�కన� �.ం 
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ఇ�ా్ లమల�ం ౖె�ాపాాన 
          

ఇ�ా్ లంామ్లమల�ం ై�ాపాాననుం��లదమ�ంమ��ృ్ లమర�ం�ా�టం

ి�మ�ం మల �ం   జమ�ం అ�ామాలం ి�కు్�మ��మ�.ం  ై�ాపాానం అల�టం

�ామ�నతలకాంనమ��,ం� �ాకల,ం �నాపా్మ�ం�దమ�ౖనం నుమ�ం

ి�చ�మ�ం  ప��ార మ�.ం  ై�ాపాానం  ్కం  ం  ప�ఏతం  పపలం

ఇ�ా్ లంామ్ �ం ై�ాపాానమల�ం ్ంంన�ం ప లంమ�త �్.ం ం �ా �ద్ ం

ఇ�ా్ లం ామ్ �ం  ై�ాపాానం  ్కం �ాల   �చ్ం �మ్�నలం

ఏఏ�ల�ట,ం కపప��మ�ం పత��ర ం  ్కం  � � �ం   �ం  మం  ౖె�ాపాానం

���ల ���ం పకుర ల �.ం  ��ం �మ్�నలం ఇమ�ం �ల �: " ై�ాపాానం అమయ �ం

కృ�ృ్ ్మర్�ంని�్ం ్ంపత��ర ం   �మల ంమప�చ�ంఅలతమఖతం మ�్�మ�ం

మప�చ�ం ్�మణమమ�ం ్��ృం �న�ం  ్ం కమ �ం  దల." 

మప�మ��మల,ం ై�ాపాానంఅల�టంకృ�ృ్ ్మర ంకలతృ్ృర ం��మ్�ం ���ం  �ం

 మ�్కం మప�చ�ం ి���ం   �ం  మ. �ా �ద్ ం  ��మలం ్ి�మ్మ్మ�,ం

 ైప��ా్�ామ�,ం �ామ��్ం �ామతమ�మ�ం మప�చ�ం ర��దం మ�నప���ం

���చకుసం ��మ్�ం ��ం్లి�ం పత��ర తం ం ర���ప�టం �దమ�ౖనం పమ�ం

�మ���.ం 

పత్�ర మనుం ఇ�ా్ లం ామ్లం కమకరలకాం �చకుర ల �.ం ఖు�్ఆం

మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్ల్�ం ఇమ�ం ్ �రలంన�ట్ కా,ం

క్చలకాం ్ంపత��ర ంఅమ�్ �ం్�ం �ప�రకాంకమప�పల�ు�ుపమ�ృం�ల �: 

ఇల�ాం (ఓం మ�హమ్మ)ం �ాప�ర�ం ఇమ�ం అను: “�శ్చలకా,ం మ�ం
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నమ��ం (� ా మానమ�),ం మ�ం క్మం కమమపణమ�-ర�తకామ�ం

(్పాామ�పకతతమ�),ంమ�ం ంన�తలంమప�చ�ంమ�ంమమణలంకమ్మ�ం

–ం��పమలంక్మంమల�ామం  భ���ౖనం్ంఅమ�్ �ం��మ��;ం్చన్�ం�ా�దం

కపమ�ంమలమ�ం–ంమయనుం �ాలకామయం్ �రల� ��మ�ను.ంతననుంర�నుం

క్చలకాం అమ�్ �ం అక�ా్ ���ం కమప�పల�ు్��,ం ్చన్�ం

���చ�మ�ౖనం �ాప�మలం మయమయం �ద�ద�ా���.” (6:162-163)  ం

కమమపణం ్కంకహజంా�తలంఏఏ�ల�టం ్ంపత��ర ం ్కం  �ం

 మం అతడ�ం కమప�పల�ు్�న�ం �ా�ం ్జ్మ్�ం అను �ణలకాం �ల��ం

వపా�.ం ఇ�ా్ లం  ్ం  ప� �మ్ం నపనం ���నలం �ా �ద్ ,ం ��ప�్్ం

న�త���మ�ం మల్ం �యప�ం ఇతమం న�త���మ�,ం తమం న�తలమల�ం   �ం

కణలం ఇ�ా్ �చం  హ ానమ్�ం అను �ణలకాం �ల��మమయ �ం ఇ�ా్ లం

ాపా్��ం అపమలజలంన�ాప�ం ��మ్�ం త ప�కప��ం �ల �: ాపా్���ం

 ��ం ్ి�మ్మ్మమలం త్ృపలంం  ్ప�ం న�తలర�ం కమ�ల�దం

కల లామ�ం మలద�,ం అ �ం  ్ం పత��ర��ం మప�చ�ం అత��ం  �ప�����ం

మాతం�ల��ం పత��ర తంకల లామ�ం ప�లి�ం ��లదమ�ం   జమ్�ంఇ �ం

్శ్మతలకాం్న డప�ు్.ం 

�ాకర �ా���,ం తనం క్లతం న�తల్�ౖం కమ�ల�దం    పపలం �చ ్�ల��ం

��పమలంచ�ల� ్లకాం్�ప�లి�ం్�మణమ్�ంఇ�ా్ లంామ్లమలంకమ�ల�దం

� ా ��నతర�ం మలదు.ం ఖు�్ఆం  �లథలం  ం ���ల �ం ప�నలమలం � ప్ ం  �శం

(నమ��ం ి���ం  �శ)ం మ�మ�పం  �ప�లంం �ా �ల�ుం ్�ల�టన�ం

��ా్కుమనుంమప�చ�ం �ాప�ం ఇమ� �ం �� మ� �ం  �లథం   జమనుం ఇమ�ం
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కల � �కుర న� �: అలం జ��ం (క ��మణ,ం  ైపభ��ర ,ం ామ్��ాా  మత్లం

మప�చ�ంఅమ�్ �ం �్ం���చతం�చ్�ం  �ం �)ంఅల�టం��పమలం�ం

మ�ఖ�మనుం త�మ�పం  �శ�ుం మల �ం  డమమం  �శ�ుం �  �ప��ను�ం

�ాదు.ం�ామ,ంఅలంజ��ంఅల�టం(�ాప�ంమకణల)ంకపప��ర�ం–  

అమ�్ �ం ను,ం అల�మం  �నమ�ను,ం మమ��్మను,ం  �పత �లం���ం

మప�చ�ం అమ�్ �ం ్కం కల �శహమ�మనుం �శ్�ృ�ార ప�,ం మప�చ�ం

కల ద్�ౖం ్� మం �న� ప�ద�దం - ద ఖప�ం  లాుప�మ్�,ం అమ�ామ్�,ం

అ్కమం  మ�ాప���,ం  ప��ామ�మ్�,ం అప�ాలి��ాప���ంమప�చ�ం  ప�కమం

�మ���ర ం ��మ్�ం ఖమ�్ం ి��ార ప�,ం మప�చ�ం నమ��మనుం �ాా ్ృ�ార ప�ం

మప�చ�ం జ�ాతతనుం (��� �మ���)ం ిె�్�ార ప�,ం మప�చ�ం �ాకాద నలం

ి��ృన �పడ�ం  ���ం  �ప�ర ం ి��ార ప�,ం అమ�క�ం ్�ా్ మమల,ం ్�దప�్లమలం

మప�చ�ంచ�దఉకమచ�మమలంకహనలంప ��ార ప�ం–ం 

అమ�ల�దం �ాప�ం కతతపలతతమ�ం మప�చ�ం అమ�ల�దం �ాప�ం

అమ�్ �ం �్ంభచభ్�ర మ�ం్�క�చ�న�ం�ామ�.ం(2:177)  

్�ౖనం �్ప�కన ��నం ్చతతమల�ం ్�మణమ�ం క ��మణమ�ం

మప�చ�ం అ�ం ్పాానమల�ం  ్ం  ప లం మ�త �్.ం   ప ర్ ం

మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం మన్�ం ్పాాన్�ం

మ�మ���నం ైప��ా్కలం �ప�లంంఇమ�ం హ ��లంం�మ��మ�.ం"అ �ం౭౦ం

మల్ం అలత్ల�టం క్�కపం �ాఖమర�ం తచ�ప��ల �: �ా���ల�దమలం

మహ� న�త���న �ం ఏదల�టం అమ�్ �ం  ్కం ఏ్త్ల్�ౖం ��ా్కల, 
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(అమ�్ �ంత పం్పాానమ్�ం అమ్తమ�ం  మం్పాాుత�ెప్మ�ంమలడ�) 

మప�చ�ం �ా���ల�దమలం ��మమ�నలమలం త్�కపం �ాా �ం ్పాానం

ఏదల�టం   జమం  �ప�మలం నుల��ం అడ్ల్���ం మప�చ�ం మ�మ���ం

ర�మక�ల�ు�" 

ఇ�ా్ లమలం ామ్మలం మలంం  �ం ్క��ం  ్ం ్పాానకామయం

 ప� ణరల�ం  డ�తతల �.ం   ప ర్ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం

పకమ్లం ఇమ�ం  హ ��లి�మ�: "కపప��ర�ం పాత పకామయం (  మలర�ం

మ�తచలకాం కల�ా �లి�లదు్�)ం తనుం  ��నం శ�మం పమనం అమ�ృం

� ర�ప�,ం అమ�్ �ం అత��ం �ా�ామనుం కఏ�ార డ�." జ�్ మ���ం

కల�ా �ల�డమమయ �ం �తరమం్పాానమమలం ్�ద.ం   ప ర్ం కమ్మ�్ హలం

అమ�ౖ �ం పకమ్లం తనం కహ�మ�మర�ం ఇమ�ం  ��ామ� "జ�్ మ���ం

కల�ా �ల�డలం   �ం మ��ృ్ ల్�ౖం త ప�ం కప�ం ి�చ ��ల �." ��పమలం

అమ�్ �ం�� �పం��మ్�ంకమ�జలమలంమలంకాం  పప�రల�డలంమప�చ�ం

 మకపమలం క�చం డ�మమయ �ం ్పాానమమల�ం ్ం ప ల.ం   ప ర్ ం

కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం ఇమ�ం  హ ��లి�మ�: "�ం ఏతత ���ం

ంమ�నప�్ర�ం  మ్ప�ల�డలం ్క��ం  ్ం మ్���నం  �నామ్�్.ం

అమ�క�ం �� మ�క�ల�ద�ా�ం  ��క�టమలం ��లతం మమ�ం � చడలం ్క��ం  ం

మ్���నం �నామ్�్."  

          కపప��మ�ం తమం  పాతతమను,ం ్మర�ాత��ం  �ప�ర ం ి�చడలం

్క��ం  ్ం మ్���నం ్పాానకామయం  ప� ణరల� డ�తతల �. కపప��మ�ం
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పత��ర ం తనం ్��టల లం �ుకలం ఖమ�్ం ్��ట్ దలర�ం అత��ం  �నాపా్మమలం

మ���కల� డ�తతల �;  ్�య�ం అతడ�ం మ�తచ���నం  దఉతతమం  �్పాం

 ���ం కల�ా �లంన�్�ర�,ం అత����ం మలంం   �ామలం మ�కుర ల �.ం

కపప��మ�ం తనం ్��టల ం కభ�తమ్�ౖం �చ్�ం ్�్మల,ం �ామ�ణతలం

� �హమణ్�ం  పమతం మఎ�దమలం అన�లం మ�దదలం ్��్డలం �దమ�ౖన�ం

్క��ం  ్ం మ్���నం ్పాాన��న�ం   ప ర్ం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం

పకమ్లం మన్�ం రె��ామ�.ం అలర��ాదు,ం మన��లర�ం కలజ��ం ి���ం

 నుమ�ం ్క��ం  ్�య�ం అ�ం   ప ర్ం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం

 హ ��లంనం �ాలకాం ి�కుర న��్�ర�,ం అ�ం ్క��ం ్పాానకామయం

 ప� ణరల� డర��.ంతనం పమతర�ం �ల తతంకుఖలంఅనుభ�కుర న�ం

�ాప���ం  �ణతలం   �ా �ల� డ�తతలద�ం   ప ర్ం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం

పకమ్లం తనం కహ�మ�మ్�ం  హ ��లి�మ�.ం అ �ం �నకామయం కహ�మ�మ�ం

్శ్మత���తతమ�ౖం్చననుంఇమ�ంఅ��కామ�: "మనంకలజ�యం��మ్�ం

ి�కుర న�ం  నుమ్�ం  �ణతలం కమ�ం   �ా �ల� డ�తతల �?" అ �డ�ం

  ప ర్ం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం �ాప��మ�ం   ర�లి�మ�:ం " ్�య�ం

�మ�ం�ం �ుప�్మనుం అ్�మలకాం వమ�్్�ల�టం�్�ం రక డ�తతల �ం

మల �?" �ామ �డ�ం " డ�తతలద�"ం  దు�ి�్మ�, అ �డ�ం

్చ�మ�ం  ��ామ�: "మప�,ం  ���ం ామ్ దఉలకాం �ం  పమతమర�ం

వమ�్్�ల�ట,ం �్�ం  �ణతలం   �ా �ల� డ �."ం �ా �ద్ ం అ�ం

్పాాన్�ం ిెల �నం ్�మణమలం అ�ం అమామప�తతన� �.ం ఇల�ా,ం

 �ల తతంకుఖ���ంఅనుభ�ల�డమమయ �ంి�చ్కడ�ం ్ం�ా  �ం
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 �కాం ఇ�ా్ లం  ప� ణరల�దు.ం అ�ర�ం  �ల తతం  ల�����ం  చ�ం

 ���ం వమ�్�ుపడమమయ �ం త ప్�ల��ం  ్ం ిెడ� �ం మప�చ�ం

�ా�ామతల.ం 

          ఇ ప�దం పమ్�ం జప�క�నం �మ్ం   �ామల,ం ఇ�ా్ లం ామ్లమలం

్పాానం అమయ �ం పత��ర తం మలం నుమర�ం ్క��నం  ్ం కమ ����నం

 దల.ం ఇ�ా్ �చం నపనం ���నమమయ �ం  ్ం కహజం నపనం

���నమమయం�ాకర పలర�ంఇ �ంత ప్�ల��ంఏ�దభ�కుర న� �.ం న�త �ం

అ��ం � పకామమలనచం ఇ�ా్ లం మ�నపం న�ర���ం ్�మరకణమలం

్�డ�తతన� �: పత��ర తలకా,ం�ామ��్లకా, ్ప�ా్లకా, పాజ�దచలకాం

మప�చ�ం అ��త�్్లకా; అలదపమనమయం ఇ�ా్ లం న�తలమల�ం అ�ం

ంన�ం �్చ�మం  �ప�లంం ్క��ం అ��ం దశమమలనచం  �ప�ం

�చ �తతన� �. �ా �ద్ ం్చ�ంకలదపాభమమలం��ద�ంఅనుకప�ల�డలం

అమయ �ం్చ�ంకలదపాభమ్�ంకల ల��లంనంఇ�ా్ �చం్జ్మ�.ంతనుం

ి�కుర న�ం  నుమ��ల�దమం తనం   భ�ప�ం ్పాానకాం  ప� ణర�ార డమయం

 పపనం కలర�ం �  ర�సహ్మ���నం  హలమ�నలకాం  �ి�కుర ల �.ం ఇ �ం

తనం  నుమం  �్పాం అమ�్ �ం ్కం �� �పం �� ల �మ�ం మప�చ�ం

తన్�ౖం అ���ామ�మ�ం తననుం  మ�కుర మ��ం మల �ం  ల�ప�కాం ి�కుర మ��ం

కప�,ంి�కుర న�ం �మలంకమ�ల�దంమల లంమల్�ల��ంి�మ�ంమలంకాం �ప�ర ం

ి�చ�మ�ం   చ��లి��ట్ ం �  తస �కుర ల �.ం ం అనుకణలం మన��ం

్�్��ద్ ం �ల��ం  ్ం �తతం  మత�యక్�డ�ం �మ��డ�ం –ం   � �ం ్చనం

 � ��ార డ�,ం�ల�పడ�,ం�చ�ార డ�ం–ం్చమయంఅమ��.  
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          �ాల   �చ�మమలం మల�ం ్పాానమనుం  �ప�లంం �ప�్ల�డం

మల�టం ్ం �ాల   �చ�మం � ా ��నతతనుం తక�ఖ కుర మ��మ�ం �ాదు. 

�జ����ం �ాల   �చం ్పాానమను,ం �ా�దం అకమ�ం అపకాహనర�ం

 ్�య�ం ్�ప���ర ,ం అ�ంమ�నమపాతదమ�ంమప�చ�ం అ��త�్్తమమలం

మ�నప���ం �ాా ��ం ్�ల�ుర��.ం అలర�కా్ం న�త �ం   �ం  �మం

 ై�ా ��ామ్�ం అను �ణలకాం ి���మ�ం అత����ం  �ప�ం �చ �ర��. 

కల   �చం్పాానమమలంకమ��ం(నమ��)ంప�లడ�ం�ామణ�మంపమనం

 ్ం మ�ఖత�ాా మ���ం ్్�ఏకుర న� �.ం �ద�ద �,  ్ం �ఏఆం

(��ా్�ృ)ం ్కం�ర్్ంమకణల.ంప�ల�ం �,   �ప��ం్దుం�ామ�్ ంతనం

కృ�ృ్ ్మరర�ం �ైమ్�్ ం ్మ�త���్ఆంఅప�ా�ా��ంఇప్డలంపమనంఅ �ం

మ��ృ�ంఅ��ంమ�ామందు్్తనల,ందుపా్మఖలంమప�చ�ంిెడ�మంనుల��ం

�ా�ాడ�తతల �.ం అలర�కా్ం అ �ం అత���ం తనం   భ�ప�్�ం ి��ృనం

�ాకాద మ���ంమమమ�ంమమమ�ంజ�్  ్లంి�కు్�మయమ�ంమప�చ�ం్చనం

 ్కం మ�మఖదమర్ర�్��ం మ��దమ��ద�దం అప�ాలి�మ�ం ి�కుర ల �: 

అనలత ్మ�ణ�మచ�డ� మప�చ� అ�ామ ్ృ�ా�మ�డ� అ�న 

అమ�్ � ్�మ�ర�,ం క్మం� ర త మ�మ�ంక్మంమల�ామం  భ���ౖనంఅమ�్ �ం

��మ��; అనలతం్మ�ణ�మచ�డ�,ంఅ�ామం్ృ�ా�మ�డచనచ;   �ామం

 �మ����ం అ�� �; �్మ�ం �మయ�ం ్పా���ార మ�ం మప�చ�ం మం

క�చ�మయ�ంఅప�ా�ార మ�. (1:4-5)  

�జ����ం కమ��ం (నమ�జ)ం అమయ �ం  మ�ఆం (��ా్కల)ం

 ్కం�ద�దం ్�మణ�త్్ం   తతకం మకణలంమప�చ�ం ��ా్కుమం
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�ాామ�త���ం అపకమ���నం ర��ం � ా థఏ్ం ్మతతమమల� �:ం

"�శ్చలకాం ��ా్కుమ�ం �ాామతలం �� ల �మ�.ం �ామ�ం కమ�ల�దం

�ామల�టంతమంనమ��మమలం�ామ�ంఅణ�్�పం్�క�ం�ల�పమ�" (23:1-

2) Tఇ �ం �్చ���ం   ప ర్ం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం �యప�ం

మ��మమలం మ్��కం ిె�ాపమ�.ం ్చనం  మ�్�మమల:"కపప��ర�ం

నమ��నుం ి�మ�ం �్ాకాంమప�చ�ం ఖం్త���నం కమచ��ామనర�ం

ి��ార ప�,ం అమ�ల�దం �ాప���ం ఇ �ం ి�మ�ం కుమభ���ల �కాం అ�్ృకుర ల �,ం

ఇ �ం �ాప�ం మ�ఆం ్�ం (��ా్�ా���)ం �దమరనల.ం వమ�ప �మ�నం �ాప�ం

�ప ���ం�ామణలంఅప�తతల �."  

ఇ�ా్ లం ామ్లమల�ం మప�ం   ��న���నం మ�మకాలభమ�ం

జ�ాతతం (��� �నల). ఖు�్ఆం మలం తమ��ుకాం కమ��ం మప�చ�ం

జ�ాతతం ్��ృం �ల�ప�.ం కమ��ం (నమ��)ం పమలం జ�ాతతం ్క��ం

��పమలంఅమ�్ �ంమ�త �్ం�శ్లమల�ం  � ��ంఏ���్ంచజమ��ంఅ�ం

ాృ�్ప�కచర ,ం  ైప��ా్�ా��ం ( మ�ఆం ను)ం   దప�రకుర ల �.ం అమ�్ �ం

తమనుం చజమ�నుమ�కాం ి��ృనం కల దనుం   జమ�ం �జ��వకాం

తమ్�ం అ పజ� ప ��నం  పాతతనుం  �ప�రి�కచర ,ం ్చనం

్జ�్ ్ృలంనం �ాలకాం ఖమ�్ం ి�చపమ�ృం �ల �: "�మ�ం అమ�్ �ం నుం

మప�చ�ం ్చనం   ప ర్నుం �శ్�ృల�ల��.ం అమ�్ �ం ఏమ�్��ం ఏం

కల ద���ర�ం �ామకు��కాం ి��ా�ం ,ం అలదుమలం నులంం ఖమ�్ం ి�చల��.ం

మప�ం�మలం �శ్�ృలం,ం  �నాపా్మ�ం ి���ం �ాప���ం క� పం  �ణతామలం

మ�కుర ల �."ం(57:7)  
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 ం�ాలకా,ంజ�ాతతం్క��ం ైపక�ం�చ్�ం ్ం్�మణ�ంఅ�ం

కప్్మప�తతన� �.ం కమ��ం (నమ��)ం పమలం జ�ాతతం ్క��ం

��ా్�ృ�ం తనం   భ�ప�ం క� లమల���ం ి�మ�కుర ల �.ం అలర�కా్,ం

ానపలతతమ�ం తమం పదద ం �మ్ం �న�ం అదన �ం కల దనుం జ�ాతతం

్ ��ామం   �ామలం �ద�ాదమమలం  ల్ృణణం ి�చడలం  �్పాం ��ాం

అలతకుర మ�ం మప�చ�ం పపాఖ మం మాతం ్ప�ా్ం ర�మతమ�తమ�ం తక�ఖ ,ం

కమ�జలమలం� దమ పపలం�ాత్ృకుర ల �.ంఅ �ంకమ�జం�ృా మత్లం��మ్�ం

 ��ు్త �ఖ మ�ం మల్�ల��ం  �నాపా్మ�ం జప�క�మ�ం ి�కుర ల �.ం

ానపలతతమం మనకుసమల�ం మల�తనలం మప�చ�ం కమ�జల్�ౖం �దమం

మనకుసం మల�ం �ు ర��ామనుం ర�మక�లం,ం మలంం  �ప�ం ��ౖ �ం

మ�్కుర ల �.ం ��ాం పపాఖ మం మాతం ్ప�ఉ్ం  ��ు్త �ఖ మం �ామణలకాం

్�క�ం  పాష ా �్�ామనుం ర��క�లం,ం కహ� దమం  ప�ా��ం మ��టతతల �.ం

 మకపమం కహ�ాపా��ం ్�ల�� ల �కుర ల �.ం అమ�ల�దం కమ�జం �ృా మత్లం

��పమలం ానపలతతమం పత��ర తం  ప�ామ్�ౖం ్��మ డ్,ం �ప�దరతం

హ్�కమ్�ౖం �ాా ్ృల� ��ం �ల �.ం  ్�య�ం ానపలతతమ�ం �పా్ప���ర ,ం

 మపలతలకామ�ౖమ�ం కప�ం పకచమ�ం ి��ృ,ం అ్కమ మ�ాప���ం  లి�ం

ాపా్ ��ామ�ం్�క�ం�ల �.  

        �ృచ��ం (మమ �ఆంమ�మమలం  �ద ��ం� �ాకలం�లడ��) 

ఇ�ా్ లం ామ్లం  ్కం మప�ం   ��నం మ�మకాలభమ�.ం ఇతమం

ఇ�ా్ �చం ్పాానమ�ం మ��ృ్ లమనుం   �మల లకాం  ప��దుఉ ��ం

ి�కుర న��ట్ కా,ం �ాప��ం మలమల �ం నుల��ం ్క��ం  ప��దుఉ మనుం
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ి�చడ�్ం  ��ం ్కం   ��నం మకతల.ం అమ�ల�దం  ప��దఉతం పమనం

అతడ�ం కతత���నం  ����ం కపల ��ార డ�.ం ఇల�ాం అకతతం మ�పాఖ మనుం

మప�చ�ం ిెడ�ం  �మ�మనుం మ��ృ�య�ార డ�.ం ఇ �ం �్చలం ఖు�్ఆం

్చతతమమలం ఇమ�ం రెమ�  ��ల �: ఓం ��ా్కుమ�పా! ం � �ాకలం

�్�ం���కాం�మ్�ల� ��న �ం -ం ఏం�ాలకామ�ౖర�ం�ం �ప�్్�మ్�ం

���కాం �మ్�ల� ��ం �ల�ెమఎం –ం  హల�ాం �మ�ం  ైపక� మ�మ�ౖం

�ల�పమ�! (2:183). 

 ్ం � ా మ�ణర్ం హ �థుమలం అమ�్ �ం  ్కం  �పత���నం

 మ�్�మనుం   ప ర్ం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం ఇమ�ం రె��ామ�: 

""అతడ�ం మ��ుక�్ం అన��ామచ�మ�ం ���ల�డలం మప�చ�ం తనం

�ాపకమ్ం �ుప�్మనుం అనుభ�ల�డలం నుల��ం దచమలకాం �మ��డ�." 

�ా �ద్ ం అత����ం మ�ల �ిం   �ామలం అమ�్ �ం  ్కం ఘన���నం

  �ామం�ాా �మలం�ల�టల �. 

్�ాలకా,ం � �ాకలం పత్�ర మం అతపాత్నుం �్మ����్ృ,ం

�తరలం కమ�జలం ఏ్ం కమచలమలం ్��ృం ్�ట్ కా,ం �ామ� �్లకాం

 ���ం  �ప�ర ం ి���ం అప�ా�ా��ం ్�క�ల�డలం  �్పాం   �ం పత��ర�దం

మప�లతం  మ���ంి�్కమ�్ం తతన� �.ం అలర�కా్,ం ం మమ �ఆంమ�మం

� �ాకలంమనం శపకమలమల�ంనమ్ం పతపకా్�ం త ప�కప�కాం  ్ం  �ప�ర ం

మ�మం �పామ���ం ఇకుర న� �.ం అమ�క�ం కలపతసమమలర�ం మల్ం

న�తమలర�ం తమం అపకపామ్�ం కప� ��ం ్ �చలం మల్ం  పాం
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 డ�తతన�ం �మ�్�దమం ్�ా్ మం  �ప�లంం  ం � �ాకలం మన్�ం

జ�్  ్లంి�కుర ల �.ం�దప�్లమలంమ� ఖతతన�ం  జమం్�ా్ మ�ం � �ల �ిమ�ం

ి��ృ,ంఇతమ�మ�ం�ాప�్�ౖం�ానుభ��,ందచం�చ్�మ�ంి�కుర ల �.  

ంపప�కా,ంహజంచ�త ంపదద ్�ంపి�్మ�.ంహజంచ�త ంఅల�టం

�పక్తం కమచలమల,ం �పక్తం  దఉ�మల,ం మ�ాకమల�ం అమ�్ �ం ్కం

 ృ���ం కలదప�రల�డల. ఇ �ం ఇ�ా్ లం  ్కం మప�ం   ��న���నం

మ�మకాలభమ�.ం ఇ �ం మ�నప�మమలం జ��,ం పమఖ ,ం ్�మ,ం పమ్ం ...ం

�దమ�ౖనం అ��ం మ�ామం  � �మ్�ం అవతలకా,ం కమ�నర�్��ం

  దప�రకుర ల �.ం    ల�లమల�ం అ��ం మ�మమం నుల��,ం

మ��ృ్మ�మలదమ�ం ��ం మ్���నం రెమ్�దం ప�లడ�ం ప�ార ట మ�ం ాప�లం,ం ఏ్ం

్లఠలర�,ం ��ం ప్మలంహజం ్కం్ృమ� �్�ం  �కపల �కచర ంహజం

 �మ�మమలం ఇమ�ం  మ�్�ర�మ�: మ �్ౖకం అమ�్ హలమ్ం మ �్ౖకం

(మయ�్కడం�జమచ�తను,ంఓం  భ�!ంమయ�్కడం�జమచ�తను). హజం

చ�త మలం  �ద్్���నం క్చలం ్�మరకణం మప�చ�ం �చలత ణం

్న డ�తతల �ం –ం అలదుపమనం  �త ం కామ�మ�,ం �్చ�మ�ం

క�మ�ల� డ��్ం కా్,ం  � ప తదుమ్�ం మప�చ�ం ిె�ట్ ,ం

�్కమ్�ం ్క��ం కప్మ�ంకమ�ల�దం�మంి�చ్�ల��ం�����జ్మ�ం

జ�పకం ి�చ డ�లం పమనం   �ం న�ం కుమప�తలకాం �ల�టల �.: 

"కపమ�ర�ం అమ�్ �ం ���లంనం ్�ట్  ప�్నుం క�మ��ార �ం ,ం అత�ం

�ుకలంఅత�ం  భ�ప�ంపదద ం�్మ�ల �....' (22:30),  
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"మప�చ�ం అమ�్ �ం ం��మనుం కపప��మ�ం క�మ��ార మ��మల�ట,ం

అ �ం�ాప�ంహృదచ�మమల�ంభ��ర పపనంపమ్మయంకుమ�"ం(22:32)  

 ్ం మ�ం కభమలం అ��ం పపాఖ మ్�,ం జ�తతమ్�,ం రె మ్�,ం

కలకామ్�,ం   భ�ర�్మ్�,ం  ��ామ్�ం ిెల �నం ఇ�ా్ �చం    ల�లం

మల�ం�తరలం మ��ృ్ మలదమ�ం   �ం కలపతసమమ�ం  ్ం మ�కభమలం

కమ��యశమ��తం అప�ా�ా��ం  ం హజం చ�త ం ్�పకుర న� �.ం ్ం

మ�కభం  ్కం కమచలం మప�చ�ం కామ���ం �ాప�ం   భ�ప�ం

�మ్�లంమ�డ�.ం  ��మలం �ామ�ఖ మయం ్�్నలం   �ం మ��ృ్ ల్�ం అలదం

జ�చ ��ల �.ం  ��మలం �ామ�ఖ న్�ల��ం కపప�మ�ౖమ�ం �����లి�ం అ���ామలం

కప్ప��దం మలదు.ం క్చలకాం �మ్ల����ర ం త ప,ం  ��మలం �ామ�ఖ మయం   �ం

మ��ృ్ ల్�ం �ప�ర ంకలమకణంమప�చ�ం��్�చంత ప్ం్�పల� డ�ను.ం 

          �ా �ద్ ంఇ�ా్ లమల�ం్పాాన,ంఅ �ంకల   �చ మ���న ౖెమ�,ం

�ా్� �మ�ం  ్ం పత��ం తనం   భ�ప�నుం అ�కాం ్� ఏల��లం  �్పాం

కమ�జలమల�ం   �ం ిెడ�ను,ం   మజమ�త��ం తత��ంం ్��ట్ మ�ం మప�చ�ం

మనలదప�ం కృ�ృ్ ్మర ం  �పతకల �శలం ్��్తతం �ా��లి�మ�ం శ�ఏలి�ం

దృ్కల్మపలం మప�చ�ం   �ాలత���నం మనకుసం �� ల ��ట్ ం రకణం

ఇకుర ల �.ంంం 
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ఇ�ా్ లమల�ం ౖెప పపన 

       
  �ం  ప్మలనచం  �ప����ం మప�చ�ం ����ం �ామ�్ ం ్చనం

్ల�టం త్�కపం �ాా �ం  ై�ామనుం కచంలి�ం   �మ�ం  ్�దం మల్ం

అలత్ల�టం క్�కపం �మ��చమయ �ం అలదప��దం రె��ృనం �్చ�్.ం

‘అమ�్ �’ం అమయం ఘన���నం  �పత దలం �్చలమలం ఇమ�ం మలదు.ం

అమ�్ �ంఅమయ �ం ఏ���్ం �జ �ప���ం క్లతం్�మ�.ం ్చననుం �ా్�ల��ం

మప�ప్ప��దం ్ం ్�మ�ం మలదు.ం ్ం   ����ం  హలప�నం  దల,ం �ీర ్-

 �మ�్ం �ల ం  దలం మలదు.ం  �ప�డ�ం అమయం   ����ం  హలప�నలం

 �ప���్,ం �ీర ్�ల ం  దలం  �పతమ�ం�దమ�ౖనం మ��ామ�న�ం  �ప�డ�ం

అమయం  దలర�ం అమ�్ �ం అమయం   ���ం � �్న �డ�,ం అ �మ్���నం

 ��ం ్కంఅ �్వచత,ంఏ���్తంకప్్లకాం ్న డ�తతల �.ంమప�ం

్క��ర్మ���నం�్చలంఏఏ�ల�ట,ంఅమ�్ �ంఅమయం దలంనకసం( �ాం

అమ�ౖ �కసమ�ల)ం ్కం  ప్ం అ�నం అమఏకం మలం ్క��ం  �ప���ం

 ్కంక్లతం్�ప�.ంఅమ�ంమప�చ�ంఅమఏకం ప్మ�ం ్ ����్�దం

� దపకమణ�మ�.ంం 

ఏ���్ం �జ  భ�ప�ం అమయ �ం  �ప���ర�ం ఇ�ా్ లం ్�క�ం �న�ం

అ �మ్���నం  పపల.ం  ్ంమ��ృ్ లం ��మ్�ం అమ�్ �ంమహ� న�తతడ�,ం

క్మంమల�ామంకృ�ృ్ ్మర ంమప�చ�ం� ్్�డ�,ం్చన్�ం�ా�దంమలదు,ం

కృ�ృ్మలం్చననుం� �న � �ంమలదు.ం  ప ర్ంమ�హమ్మంకమ్మ�్ హలం
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అమ�ౖ �ం పకమ్లనుం ్చనం ద ఖ ప�మల�ం   జమ�ం అమ�్ �ం  �ప�లంం

అ��క�న �డ�,ం క్చలకాం అమ�్ �ం నుల��ం  ��ం జ�ా �ం ఖు�్ఆం

మల�ం  ్ం ంన�ం అ��తచలం మ� లమలం �న�కాం పం్ల �. అ �ం

ఏ్ ైపత్ం అకమ�ం �ామలకా,ం ఏ్ ైపత్ం ామ్కచత లకాం

 �ప�రల� ��ల �.ంఇ �ంఖు�్ఆంమల�ం౧౧౨పం్ంఅ��తచల:"అమ�్ �ం

్�మ�ర�,ంఅనలతం్మ�ణ�మచ�డ�,ంఅ�ామం్ృ�ా�మ�డ�,   ్�దల�ు: 

్చమయం అమ�్ �, ్చనం ఏ���్�డ�; �ాశ్త���నం �ాడ�, 

 ప� �మ�్ డ�; ్చనం కప్ప��దం  ��్మలదు,ం ్చన్�ం కప్మ�ం

 ��్మలదు.ం్చననుం� �న � �ంమలదు" (112:14)  

ఇ�ా్ లమల�ం  �ప�డ�ం తన్�ం  �ప�ర ం ���చతం �చ�ామ�ం

్జ�్ ్ృకుర న�ం ్క� మ�డ�ంమప�చ�ం ్మకశ���న�ాడ�,ం ్� మంమప�చ�ం

దచం మల��ాడ�ం ��లదమ�ం మ��ృ్�్తమ�మ�ం ్ప�్ృకుర మ��మ�.ం  ం

్ప� ణం్ల�టంఅకతత���న � �ంమలదు.ం��పమలం ్కంఅ��తచలంత ప,ం

ఖు�్ఆంమల�ం౧౧౪ంఅ��తచ�మమల�ం  �ంఅ��తచలం ంప�నలర�ం

్మలభమప�తతన� �: "అమ�్ �ం్�మ�ర�,ం అనలతం ్మ�ణ�మచ�డ�,ం

అ�ామం ్ృ�ా�మ�డ�.."  ్ం �  �శలమలం   ప ర్ ం మ�హమ్మం

కమ్మ�్ హలంఅమ�ౖ �ంపకమ్లంఇమ�ం ��ామ�: " ్ంత�్ంతనంజడ్ం�దం

�చ్�ం్� మంమప�చ�ం�ాతసమతలం్ల�టంఅమ�్ �ంఅమయ్ంప��ట్ ంఅ��్లకాం

మన�దం ్� మం మప�చ�ం �ాతసమతలం �చ �ర�డ�." �ామ,ం అమ�్ �ం

మ�తచపలతతడ�ం్క��ం�ాపడలంపమనందు్త్ మ�,ం�ా�ాతత్మ�ంతమం

పలతతం రకనుం అనుభ�లి��ంమప�చ�ం కజజనుమ�ం ్చనం ్కం
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అను ��మ�ం �� ల ��ం ్ �!ం �ాకర �ా���, అమ�్ �ం ్కం అతతలతం

దచ�మచ�డ�ం అమయం  �పతమకణలం ్చనం  ్కం అతతలతం

మ�తచపలతతడ�ంఅమయం �పతమకణలమలంి�మ�ంకప్్లకాం  దప�రతమప�ం

తతన� �.ం ్చనం ��మ్�ం తమం న�ర�లతలం శ�ఏలి��ామ�ంమప�చ�ం

తమం న�ర�లతలం ఇతమ�మ �్ౖం   మజమ�తమ�,ం అ్�మ�మ�ం ి����ామ�ం –ం

ఇమ�ప�మ�ం తమం   భ�ప�ం నుల��ం  ��ం మ్���నం   �ామలం

�� లద్కడదు.ం  ్�య�ం దు్త్ మ్�ం ్క��ం కజజనుమ్�ం మ�లి�ం

  �ామ�్ం మ�కుర లద�ం ్ర��ర ,ం వమ�ప �మ�నం �చడ హ ��ం

�ా  �ణ�తమంమ�్కమనుంఅకమ�ంనమ్పమ�ృనంఅపకమ�్ంమల్�ల��ం

� తతల �.ం అమ�క�ం  ం    ల�లమలం క�ం   పమరన్�ం మప�చ�ం

 �ణత�ాపాతమ్�ం కమ�ల�దం   �ామమ�ం అపకమలం మలదు.ం ఇ �ం

�్చ���ం ���ల �ం ఖు�్ఆం ్చతతం ి�మ�ం కప్్లకాం మప�చ�ం

కచ�టకాం �పప�కుర న� �.ం "�శ్చలకాం  ైపక� మ�మం ��మ్�ం �ాప�ం

  భ�ప�ం పదద ం అను �హం భప�త���నం క్మఖపమ�మ�మ���.ం ఏఏ�ద?ం

�్మ�ం  ైప���చ�మనుం అ పాాుమం కమకనం �మ �డర�మ�?ం

అకమ�ం������ల �?ం  ం �ాలకాం కమ�ం �మ్�ల�ు్�ల�టమ��మ�? " 

(68:34-36)  

మ�నపమ� లమలం మల్ం ఏ ైమ�ం ఇతమం కృ�ృ్ర�మం మ� లమలం

 �ప�డ�ం అపతప�ల�����,ం కల ద,ం శ��ర ం మల్ం జ��ం ్��మలకాం

కపప��మ�ం పత్�ర మ్�ౖం మల �ం ఏ��ౖమ�ం జ�తతమ్�ౖం   ర�త్ం అను ��మ�ం

్�ప�్ృ�ార డమయంమ�్నమ్�ామనుం ఇ�ా్ లం �మకకప�కుర న� �.ం ్చనం
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�తరలం మ�నప�మనుం కమ�నుమ�కాం కృ�ృ్లి�డ�.ం క�ం   పమరనం

మప�చ�ం  ైపభ��ర ం ్��మలకామయం �ామ�ం తమమల�ం  � ���ం

 �ప�రల� మమ�.  

          �ప�డ� కృ�ృ్ ం �ాపాత��ం  �ప�ర ం ి��ృ,ం ఏడపం ప��నం ��మప�ం

వకు్�మ��డ�,ం తనం ��ౖ�్�మమల�ం  ్�ర�ం ్చనం మమ్చ�దఉలం

ి��ాడ�,ం మ�నప�మ్�ౖం  �ప�డ�ం  మషార�ం   ణ��్మ�ం మం�ార డ�,ం

 �ప�డ�ం మ�నపం మ� లమలం అపతప��ార డమయం  పపనమ�ం ఇ�ా్ �చం

దృ�ృ్మలం ైపదచ్ణమ�కాం మ ణరల� డర��.ం 

           �ప���ంక్లతం్�ప��నంఅమ�్ �ంఅమయం  ���ం హలప�నల,ం

�ీర ్�ల లం మల్�ల��ం   ర�త్ం  దఉ�మలం ్�ప�కనడలం  �్పాం ఇ�ా్ లమల�ం

 ైప��ా్కలం ్కం క్�చతం   దప�రతమప�తతన� �.ం �ాకర �ా���ం

 ైప  ప ర్మలదప�ం కల �శం �ాపాలశలం ఇ �.ం  ��ం �ామణలకా,ం ఏం ఇతమం

 ై�ా��ం మల్ం శ��ర�ం తన్�ం �ా�దం ్�పల�����ం అమ�్ �ం అకసమ�ం

కఏల��ం  పా�ం  మ���నం �ా లకాం ఇ�ా్ లం  ప� ణరకుర న� �.ం

అమ�్ �ంతమ��ు్�ల�టంఇతమం�ా�ామ��ల�దమంకఏల�ప�ు్.ం 

          క్ పపలమలం కృ�ృ్ ్మర ,ం తనుం కృ�ృ్లంనం �ా�ద��ం �న�లకాం

�ల���ం ్ �.ం  ్�య�ం అమ�ం �న�లకాం మల్� ర�,ం ్చనం ్క��ం

ర�ర�క�్���నం�ాడప�ర�డ�ంమప�చ�ం్చనం��మ్�ం ్ంకృ�ృ్ ్మర ం

అపకమల.ం  ్�య�ం ్చనం ర�ర�క�్���నం �ాడ�ం �ాన�్�ర�,ం

్చననుం � �న � �ం మల్� పడలం పమనం ్చనం �తతనప��ైం
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�ల�పడ�.ం  ్�య�ం ్చనం �ాశ్త���నం �ా�ైర�,ం ్చనం ��మ్�ం

కృ�ృ్ ్మర ం అపకమలం మలదు.ం  ్�య�ం ్చననుం ����ం మల���ం వకు్�ం

పం్నం కృ�ృ్ ్ప�ర ం మల్� ర�,ం ్చననుం �ాశ్తలకాం �లి�ం �యప�ం శ��ర ం

అపకమలం ్క��ం �లడదుం అల�టం ్చనం క్చలం కమృదుఉ �ైం

�ల�పడన�ంమ��.ంఅలర�కా్ం ్�య�ం్చనంతనంక్లతంఅ�ృా త్లం

�ుకలం�యప�ం  ��్�ౖమ�ం్��మ డ్ం� ర�,ం ్చనంఅ�ృా ర�్���ం అలతలం

�లడదు.ం �ా �ద్ ం కృ�ృ్ ్మర ం �ాశ్త���న�ాడ�ం మప�చ�ం అలతలం

మల��ాడ�.ంఅల�టంఅదతలతమ �త���న�ాడ�:ం"్చనం��్�ద�దం

�ాడ�ంమప�చ�ంం�్ంపప�ం�ాడచను.ం"  

          ్చనంక్చలం కమృదుఉ డ�ం మల్ం క్చలకాం అమ�ం ్�క�ం

�న��ాడ�ం–ంఖు�్ఆం ప్మలం ం �పతమకణలం ‘అలంఖచ�త�’.ం

కృ�ృ్ ్మర ం ��పమలం ంనతలం నుల��ం కృ�ృ్ర�మనుం ����ం మల���ం

వకు్�పాపడ�్ం �ా్�ల��,ం �ా�ద�ం �ా�ాడర�డ�.ం అమ�క�ం �ా�ద�ం

����మలం మల్�ల��ం ి��ార డ�.ం అల�మలకాం కృ�ృ్ మలం కలభ�లి�ం

  � ���దం�ామణభ�తతడప�ర�డ�.ం 

  �ం  ��ం కృ�ృ్ ్మర ం అమ�్ �ం��.ం   �ం  ��ం కలమక్�డ�ం ్చమయ.ం

భ�మ�త�ా�ామంర�� �ంిెప�మమ�ం్చనంపదదమయం�ల�ప�.ం 

్చనం� ్ణంమల్�ల��ం భ�ఏ్�ౖం ఏం � ా ణణం ��ల�దు.ం  ��ం ��� �ం

కామలం్చన్�ంరెమ�కు.ంఅమ�క�ం ��ంఅల�మంకామలం్క��.ం 
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 �ప���ం  �పతమకణ�మ�:  ్�య�ం కృ�ృ్ ్మర ం �ాశ్త���న�ాడ�ం

మప�చ�ం అదతలతలం మల�ం �ా�ైర�,ం ్చనం  �పతమకణ�మ�ం ్క��ం

�ాశ్త���న�ం మప�చ�ం అదతలతమ �త���న��ౖం �ల���.ం తనం

 �పతమకణ�మమలం ్చనం  ��మం �ుమలప్కడదుం మప�చ�ం ��� తర �య�ం

�� లద్కడదు.ం  ్�య�ం ఇ �ం �జ���ర�ం ్చనం  �పతమకణ�మ�ం

 ప� �మ్���న��ౖం �ల�ప�.ం అమ�ల�దం  ప� �మ్ం  �పతమకణ�మ�ం ్�క�ం

�ల��ం కృ్్్మరమ�ం  ్ప�ం ్ల�టం క్�కపం మల �ం �లడ మపా? 

� �హమణ్�,ం ఇదద మ�ం  ప� �మ్���నం మప�చ�ం కమ్శ��రమలతతమ�ౖనం

కృ�ృ్ ్మరమ�ం �లడ మపా?  ్కం కణలం ్మలంల�కామయం అ �ం అ�ాాతలం

అ�్ృకుర ల �.ం ���ల �ం ్చతతమలం ఖు�్ఆం  ���ం ఇమ�ం రెమ� �ం

తతన� �: "అమ�్ �ం కపప�మం ��డ�్�కాం ి�కు�ుమలదు.ం ్చనర�ం

�ా�టంమప�ం్పాాతం �ప�డ�ం్క��ంమలడ�.ం ్�య�ంఅమ�ల�దం � ైమ�ం

�ల�ట,ం  �ం �ప�డచంర�నుంకృ�ృ్లంనంకృ�ృ్ర�మనుం��ల�ంవకు్��ం

�యమ�� ���ాడ�.ం ్డ�ంఇల��్�్�ౖందలడచ�త ంి����ాడ�.ం�ామ�ం

అమ�్ �ం ్�ం ఏం మకణ�మ�ం ్�ా �కుర మ��ప�,ం �ా�ద�ం ్చనం

అవతతడ�,ం మమం �తత డ�." (23:91) 

 �ప���ం ఏ్త్ల: ్�పతం  ై�ామమల�ం అకతతలం  �ప�లంం ఖు�్ఆం
మన్�ం మ��దమ��ద�దం జ�్  ్లం ి�కుర న� �. � ��పాా్�మనుం

ఖు�్ఆంఇమ�ం  ర�కుర న� �: ఏఏ�ద,ం�మ�ం(క్హ�ార మర�)ంిె��కనం
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రమ�పమనుం ��కుర మ��పా?(37:95) ్చన్�ం�ా�దకాం�యప�ం�ా�ద�ం

�మ �డ�తతమ��పా?ంఅ�ంతమనుంర��్ం�ా�ాడ��ు మ�ా?" 

  ్ృ�ంకహజ���నం�ా�ద�ం్పా��లి�ం�ాప�ం �ప�లంంఇ ప  �లం

కాథమలం ఖు�్ఆం ఇమ�ం ్�ప�కన� �: మప�,ం అత�్�ౖం పా� ం

్పప�లంన �డ�,ం ్ంనకర� ��ం�చ�ృంఅత�మ�ంఅమ��డ�ం‘ఇ �ంమ�ం

  భ�ప�’.ం అ �ం మ�చ���� కామయ,ం ‘మ�చ��� � ���ా�ద�ం మయమయ 

మ�త మ�ం ఇ్్ డను’ం అమ��డ�.ం మప�,ం   �ారకుర న�ం �లద  

జల ప��ం �చడకామయ,ం అతనుం ‘ఇ �ం మ�ం   భ�ప�’ం అమ��డ�.ం

�లదు డ�ం అకరఏల�కామయం ‘ ్�య�ం మ�ం   భ�ప�ం మ�్�ం కమ�్మఖలం

�చ ్� ర�,ం �శ్చలకాం మయనుం మ�మఖభ ్త్ మమలం ి�ప�� దును’ం

అమ��డ�.ం మప�,ం   �ాశపలతలకాం �ద�కుర న�ం కచమతక�����ం

�చ�ృన �డ�,ం అతనుం ‘ఇ �ం మ�ం   భ�ప�,ం ఇ �ం అ��ల�ద్మ��ం

్�దద �’ం అమ��డ�.ం �ామ,ం అ �ం అకరఏలంన �డ�,ం అతను కమ�క��ర ం

ఇమ�ం అమ��డ�ం ‘ఓం మ�ం జ��ం   జమ�పా!ం �శ్చలకాం �జ ై�ా���ం

�మ�ం �ా�దం ్�పలి�ం (�ా�దం నుల��ం ��ృక��ర ,ం మయనుం దచమమ 

ప�తతమ��ను)ం�ా�ద�ద,ంమ�్కంఏంకల లామ�ంమలదు.’ం�శ్చలకా,ం

మయనుం ఏ�ును్ఖుడమ�ౖం (ఏ్ ై�ాపాా్���మ�ౖ),ం మ�ం మ�ఖ���ం

భ�మ�త�ా�ామం కృ�ృ్ ్మర ం ��ౖ �న్�ం �  �పం ్�ల�టమ��ను.ం మప�చ�ం

మయనుం్చన్�ం�ా�దం్�పలి��ాప�మల�ం�ా���ం�ాను.ం(6:76-79)  
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 ్ం  ైప��ా్�ృం  ్కం   పమరన:  ్�య�ం కపప��మ�ం మ��ృ్ లం
�ా�ామను్�ల�టం (కృ�ృ్ ్మర్�ం కమప�పల�ు�ు�ామను్�ల�ట),ం అతడ�ం

 �ప���ం ఏ్ర�్��ం �శ్�ృల�పమ�ృం �ల �.ం � �హమణ్�ం ��పమలం

్చనం మ�త �్ం కమ్మల�ామం కృ�ృ్ ్మర ,ం � ్్�డ�,ం �ామ్�డ�ం ...ం

ఇ �ం ర  �మం మ� �జచత�ం అ�ం మ�ను్లదుం పా హ తతన� �.ం

అ�ర�ం ��పమలం  ం ��ా్కలం ్�క�ం �లడ�లర�ం కప�� దు.ం  ం

 �పత�ాపాతమనుం ��పమలం కమ్మల్ం   భ�ప�ం మ�త �్ం ి�చ మడమయం

కర�త��ంఅమయ్మల �ం� ��పాా్�మ�ం � �ల�డ�్ం�ా్ల��ం ���ం

నమ�్ర�మ�ం ్క��.ం అ�ర�ం మ��ృ్ లకాం మ�మ�����ం ఇ �ం మ�త �్ం

కప�� దు.ం ర  �మం మ� �జచత�ం ర�ం �ా�టం �ామ�ం త ప్�ల��ం

ర  �మం �మక �చత�ం అల�టం ్పాానమమ�ం ��పమలం ్చన��ం

ిెలదుర�చ�ం మనకచపప�రకాం నమ�్�ం మప�చ�ం ఇతమ�మనుం

్పా��ల�్�ల��ం�ల���.  

          ఏ���్ం �జం  ైపలం  ్కం  ం జ�్ నలం �� ల �నం తపా్త,ం

మ�నప�డ�ం ్చననుం �మలతమలకాం �శ్�ృలి��ం మప�చ�ం

కర�త��ం�పా్ప�లి�మ�ం్� ప�్ృలి�ం�ా�ద�ంతనంక� లమల���ం్క��ం

పా�ప్్కడదు.ం 

    ్ంపత��ర ంమనకుసమలం ైప��ా్కలం ( మ�ఆ)ం  �యరలంన �డ�,ం

అ �ం అత��మలం ����ం మ�న�ృ్ం మ�మ�పమ�ం వకు్�ం పకుర ల �.ం

 మతప�ానలకాం అత��ం   పమరనమలం మ�మ�పం పకుర ల �.ం  ం ప�లడ�ం
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మ�మ�పమ�ం అల�టం మ�న�ృ్ం మప�చ�ం ్�మణ�త్్ం మ�మ�పమ�ం

అత��మలం �జ���నం ��ా్కలం   �యరల�లదన�����ం  ్ం �దమరనల.ం

 ��ం  �ప�లంం   ప ర్ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం ఇమ�ం

రె��ామ�, "��ా్కలంఅల�టంమనకుసమలం �ద్్లకాంమ��ట్�ం� �� �ం

మప�చ�ంి�తమి�ం�మ�్ృల� �� �."  

మ�న�ృ్ం మ�మ�పమ��ల�దమలం��్�ద�ద �,ం అమ�్ �ం ్�ం

్ృతజ్తమ�ం రెమ� ��ు�ామ�ం అతడ�ం  ప�ల�డల.ం ఇమ�ం కృ�ృ్ ్మర్�ం

్ృతజ్తమ�ం రెమ� �ుపడమమయ �ం అత��ం ్పాానమం ్కం అకమ�ం

�ామలంఅ�ంిె పప�ు్.ం 
 

 ం ్ృతజ్ర� పపలం కలతం మ�ఖత���నదల�ట,ం కర�త��ం

�మకకప�ల�డలంపమనం ్ంఅ��ా్�ృం ‘�ా�ృ�’ంఅ�ం్ృమప డర�డ�.ం

�ా�ృ�ంఅల�టం‘కతత�మ�ాకప�’ంమప�చ�ం‘్ృతఘ��డ�’ంఅ�ంఅమాల.ం 
 

తన్�ౖం్�ప�్ృలి�ంఅను ��మ్�ం దుమ�కాం ్ం��ా్�ృంతనం

  భ�ప�నుం మప�లతకాం ్� ఏ�ార డ�ం మప�చ�ం ్ృతజ్తమ�ం రెమ� �ం

్�ల�పడ�.ంతనుంమ�న�ృ్లకాంమల్ం�ాపకమ్లకాంక��ంమలంం నుమ�ం

ి��ృమ�,ం ై�ాజ్మం్�మణమలం��మతం�ల�టలదమయం�ాకర �ా��ం � �లం,ం

ఇహమల్లమలంమల �ం మమల్లమలంఅమ�్ �ంతననుంక్కడంరప��ార �ం న�ం

భచ డ�త�ం �ల�పడ�.ం అలదుపమనం అతడ�ం ్చన్�ం

భచ డర�డ�,ం కమప�పల�ు్�ల�పడ�ం మప�చ�ం అణ�్�ప,ం

�నమ�త,ం � మ్లర�ం ్చనం రె�్ృనం  దఉ�మలం ్చననుం
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్పా���ార డ�.ం అ�ర�ం కపప��మ�ం కమ్ �పడచం ్ం �ృా �మలం

�లడ�మమయ �,ం �తతలం ్చననుం  �మ�ర ం ి�కు్�ల��ం �లడ్�ల��ం

�ాాతలం �ాదుం ్ �.ం �ా �ద్ ం  ైప��తనమమయ �ం ��ా్కలం ( మ�ఆ)ం

 ్కం నపశ��ర ,ం అ �ం మల్�ల��ం  మ�ఆం  మ �నం  ��,ం ్�మలకాం

దచమ���ం� తతల �.ం 

కృ�ృ్ ్మర ం  ్కం  �పతమకణ�మనుం తమ��ుకాం ్�ప�కనడలం

 �్పాంమనమలం ం్ృతజ్ర�ం ప�ా��ం్�ల�� ల �లి�లదు్�ంఖు�్ఆం

  చ��కుర న� �.ం క్�కపకాం  ం  �పతమకణ�మ�ం  ్ ��ం ��ల�ం

మప�్�దం ్�ప�కన డ�లం మనలం  �ప�రల�ప�ు్,ం � �హమణ్�: 

"్చమయం అమ�్ �.ం ్చనం త పం మప�ం ్పాాతం  �ప�డ�ం మలడ�ం –ం

క� తలకాం �న��ా�దమ,ం   �మల లకాం �న��ా�దమం కప�క�న�ాడ�.ం

్చనం ్మ�ణ�మచ�డ�,ం ్ృ�ా�మ�డచను.ం ్చమయం అమ�్ �,ం

్చనం త పం మప�ం ్పాాుతడ�ం మలడ�,ం ్చమయం పాజ���పా�,ం

మల�ామ��ల�ద�దం అవతతడ�,ం �ాల�ం    �త,ం  మత�యక్�డ�,ం

కమ్శ్�ర డ�,ం  మ పా్�మ�మ�ం  మ�ాడ�,ం ఘన���న�ాడ�,ం   జమ�ం

్చన్�ం ్�పలి�ం  ప �ా్మ�తమం నుల��ం  �త లకాం �మ��డ�.ం

్చమయం అమ�్ �,ం కృ�ృ్ ్మర ,ం �����ం   �ా �లి��ాడ�,ం మ� ్మపనం

ి����ాడ�,ంఅతతతతరమ���నం్�మ�్ ం మ�ాడ�,ంభ�మ�త�ా�ామమలం�న�ం

  � �ం ్చనం  �త తనుం ���చ�డ�త�మయం �ల�టల �.ం ్చమయం

కపా్��్�డ�,ం��య్పలతతడచను."(59:22-24).  
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"అమ�్ �ం – ��పమలం ్చనం త పం �యప�ం ్పాాుతడ�ం మలడ�.ం ్చనం

�తతకనప�డ�,ం కమ�ార ���ం ్చమయం ్��మభ�తతడ�,ం ్చన్�ం

్�ను్కం  �్దుం మప�చ�ం �దుమం ్క��ం పాదు.ం భ�మ�త�ా�ామమలం

�న�దలర�ం ్చన �.ం ్చనం కమకలమలం �ృ�ామకుం

ి�చ మ�ాప�పమ�ం -ం ్చనం అనుమ���ర ం త ప?ం �ాప�ం మ�లదుం

పానున� �ఏ�టం (కదు�ం �న� �ఏ�ట)ం మప�చ�ం �ాప���ం  �మ్లం

 ��ంన �ఏ�టం (��ను్,ం  ప�కలమలం �న� �ఏ�ట)ం ్చన్�ం

రెమ�కు.ం ్చనం జ�్ నకల దమల�ం ఏం �్చ�మ�ం �ామ�ం

 � �ల�మలమ�ం – ర�నుం �ుప�ం రె�్ృన �ం త ప.ం ్చనం ‘్�పకస’ం

్�ా�ామనచ,ం భ�ఏమం ్పప�లంం �న� �.ం �ా�దం మకణం ్చన్�ం

ఏమ�త మ�ం అమక�ం ్�క�ల�దు.్చనం కప�్న�తతర డచ,ం మ�ం

ఘనతం మ�ాడ�.ం(2:255).  

"ఓం  �లథ  జమ�పా!ం �ం ామ్లం �్చలమలం అ�కాం   పప�రల�్ల��.ం

అమ�్ �ం  �్ం కతతలం త పం మప�ల���ం  మ�్్ల��.ం �శ్చలకాం

మ�ీ�ం (�ద�కుర )ంఅ�నంమమతలం ్�మ�మ�డ�ం �ా,ంఅమ�్ �ం ్కం

కల �శహమ�డ�ం మప�చ�ం ్చనం ్కం �ా్�క;ం ్చనం  ���ం

(�ా్�కను)ంమమతలం��ౖ �న్�ం ల్ృమ�డ�ం–ంమప�చ�ం్చనంనుల��ం

( ల  ��న)ం ్త్ం మ�త �్.ం ్ను్ం అమ�్ �ం నుం ్చనం

కల �శహమ�మనుం �శ్�ృల�ల��.ం మప�చ�ం �మ�ం (అమ�్ �ం ను)ం

‘మ� �ఖ మ�’ం అన్ల��.ం (అమ�ం అనడల)ం�మ�ంమ�ను�ుల��.ం అ �ం�ం

��మ్�ం �భ  ద���న �.ం �శ్చలకా,ం ఏ���్��ైనం అమ�్ �ం  ్క��ం
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్పాానమ్�ం అమ�్ డ�.ం ్చన్�ం ్�మ�మ�డ�ం �మ��డమయం

�్చ�ను�ల��ం ్చనం  ప��దుఉ డ�,ం  �తత డ�.ం ్�ా�ామమలనచ,ం

భ�ఏమలనచం �న�దలర�ం ్చన్�ం ిెల �న �.ం మప�చ�ం

�ామత�ాా్��కాం��పమలంఅమ�్ �ం��ంి�మ�ను. "(4:171) 
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ఇ�ా్ లమల�ంమ�నపహ్�కమ� 

     కృ�ృ్ ్మర  కల �మ�్ డ� మప�చ� �మ�్�ప  మ�డ�. 

్చన �తరల మ�నప�మ   భ�ప� మప�చ� �శ్ �ామ్ �మ�డ�. 

� ్్�డ�,  ప��ామ్�డ�, దచ�మచ�డ�. ్చన �ామ�ణతల 

� ా ణ�మ��ల�ద్�ౖ   కప�కుర ల �. కలదు్ల�ట   � మ�నప����� ్చన 

మ�నప క�మపల మప�చ� హ�  � ఇం్మ�డ�. మ��ృమల క్చలకా 

ఊ్ృప� � చ�ల నుల�� �దమ� ్��ద్  ్ ్త్ మ��ృ శపకమలమల 

న�ల��ల, అత�మల ్��ృ � ప�ల, ఇతమ మ�నప�మమల ్క�� 

్న �� �ామ�నత మకణ�మ� ్�క� �లడ�ల  �్పా మ�నప�మలర� 

కమ�న�్, �ాప�మల కమ�ల�ద   తతక  �ద ప�ామ� మలప� - పమ్ల, 

్�మల, జ�వచత �దమ�ౖన చ�ాృంచ్ ర���మ �్చలమల త ప - 

అమయ �ాకర పల ఋ�ప� అప�తతన� �. త �్పా   � మ�నప�డ� 

ఇతమ మ�నప�మర� � � �మ��డ�. ్ �ాలకా కక�మప���న 

మప�చ� �మ�్ క్మ���న �శ్  భ�ప�  �కతలమల మ�నప�మలర�  ్ 

కహ� దమ కమ�జలకా మ�ప�మ�మ�. అమ�ల�ద  �పత���న �ార�పమణలమల 

ఇ�ా్ �చ ఏ్  ైపత్  పపనను   ప�ుపడమమయ �    మ���న 

మప�చ�   ��న���న శ��రకా �మ డ�తతన� �. అలర�కా్ 

మ�నపజ��మల �లడపమ�ృన ్్మతతల మప�చ� �� ప తృర�్మను 

అ��ామతల ి�కుర న� �.  
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భ�మలడమల్�ౖ క్క�ైమ� కప� ఇ�ా్ �చ కమ�జల ఏమపమ� 

ప�ు్. అ�ర�, ఇ�ా్ ల ామ్ల మ�నప హ్�కమను మల్ 

����ా���ాపామను తన  �క��్ హదుద మమలమయ  ప�ఏతల ి��ృ �ల�ం

దమ��ు�ుప�ల మలదు. ఇ�ా్ ల ామ్ల �తరల మ�నపజ�� ��మ్� 

���� �ామ్జ�్ � ా థఏ్ హ్�కమను   ్�దలంల �. �ా�ద� క�ద్  

 ప��ృా తతమమలనచ మ�నప�డ� క�మ�ల� పమ�ృ �ల � – అతడ� 

ఇ�ా్ �చ  �శలర� �ాల�  డల ��్ ్�క� �మ��, మల్� �మ� 

మప�చ� ఇ�ా్ �చ  �శలర� చ�దఉల ి�కుర మ��, మల్� �మ�.  �� 

 �ప�లం ఖు�్ఆ కప్్లకా ఇమ�   ్�దకుర న� �: "ఓం��ా్కుమ�పా!ం

అమ�్ �ం ��మ్�ం మ�తచ����ం �ాకతలకాం ��ంం �ల���ాప��ం � ల��.ం

(ఏ ైమ�)ం పమఖలం  �్ం �్�న�ం ��ౖమలం �మ�ం మ�తచలం ి�చ్�ల��ం

�ల��మ�ం ఏమ్��ం ్� ప�్ృల��ప్్ల��.ం (అ��ం �య�మ�)ం �మ�ం

మ�తచలం ి�చల��.ం అ �ం అమ�్ �ం  �్ం భచభ్�ర మ్�ం అ�ం

ి�మ���ౖన �.ం జ� �తర !ం అమ�్ �ం  �్ం భచభ్�ర మ�ం ్�క�ం �లడల��.ం

�శ్చలకాం అమ�్ �ం �ప�ఏం ి�కుర మ��ప�ం అలర�ం కప�క�న�ాడ�...." 

(5:8)  

క�ద్ ం  ప��ృా తతమమలనచం మ�నపం మ ర్లం  �త ���న �.ం

అమ�తచలకాం  ���ం ంల �ల�్కడదు.ం తక�నం �ామణలం మల్�ల��ం

అమ�తచలకాంహతతంి��ృ,ం ్�య�ంకపప��మ�ంమ�నపంమ ర్లం ్కం ం

 �త తనుం �మ్ల����ర ,ం అతడ�ం �తరలం మ�నపజ���ం హతతం

ి�చ�లంకమ�నమ�ంఖు�్ఆం �లథలం  ్�దకుర న� �:"..“� ా ణ����ం
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 దుమ�కాంకా్,ంమల �ంభ�ఏ్�ౖం్మల్ మలంప�్ృనలదు్�ంకా్,ంకపప��మ�ం

మప�్ప��ం �ల్ృర�,ం అతడ�ం కమకర ం మ�న�ా��ం �ల్ృన�ట్ .ం

అ ��ాలకాం కపప��మ�,ం  ్ప�ం � ా ణ���ం �ా�ా��ర�ం అతడ�ం కమకర ం

మ�న�ా��ం�ా�ా��న�ట్ ...”" 5:32 

మ ��మ�,ం ్ృమ్మ�,ం పృదుఉ మ�,ం �ాత�� �కుర మ�,ం కాచ ��నం

�ాప�్�ౖం   మజనతలం ి�చ����ం ఇ�ా్ లం �����లంల �.ం మ ��మం

మ�నమపాతదమ�ం మప�చ�ం  �త తం అ��ం  ప��ృా తతమమలనచం

క�మ�ల  ���.ం్్�ర�ం�న��ా���ం �జనలం్��ప్ �.ం �్మ�ంమల�ం

�ా���ం  �్మ�ం ర�డకా�.ం కాచ ��నం �ాప��ం మప�చ�ం

�ాత�� �కుర మనుం �ామ�ం ఇ�ా్ �చం కమ�జ����ం ిెల �నం �ాపాం మల్ం

�ాప�ంశతత పపాఖ మ్�ంిెల �నం�ాపాంఅమయంర�మతమ�తమ�ంమల్�ల��ంకప��నం

��ౖదతలంఅల �లి��.ం 

ఇ�ా్ లమల�ంమ�నపంహ్�కమం ్ ��ామ�ం క్చలకాం అమ�్ �ం

జ�పకం ి��ాడమయం కర�త��ం  � �లి��.ం �ా�ద�ం కపప�ం  ్ం పా�ం మల �ం

ఏ ం ం  ్ం ��్ం కభం జ�పకం ి�చమలదు.ం పా�మ�ం మల �ం ��్ం కభమ�ం

  ్�దలంనం చ� �ఉ మ�,ం �ామ�ం   ్�దలంనం �ాలకామయం మదుద ం

ి�చ డర��ం ్క��.ం  ప��ామ్�మ�ం అలకక్ప�లంనం మప�చ�ం

 �ప�రలంనంమ�నపంహ్�కమం �్చలమలం ్క��ం ఇ �ం జమ� �తతల �.ం

తమ్�ంఇ్్���న �డ�ం్ం ప��ామ్�మ�ం�ా�ద�ంఅలకక్ప�ల�ంప�ు్ం

మప�చ�ంతమ్�ంఇ్్లంమలన �డ�ం�ా�ద�ం �ప�రల�్ం� ప�ు్.ంతమం
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ఇ్్లం పం్న �డ�ం �ామ�ం   �మల లకాం �ా�ద�ం �మ్��ల�నచం

ప�ు్.ం అ�ర�ం ఇ�ా్ లమల�ం మ�నపం హ్�కమం �్చలమలం మ�త లం

అమ�ం జమ �ప���ం అప�ాశలం మలదు.ం కలదు్ల�టం �ా�ద�ం కమ్మల్ం

కృ�ృ్ ్మర ం అ�నం అమ�్ �ం ్ �రలంం �లడడలం పమనం క�ద్ ం

 ప��ృా తతమమలనచం భ�ఏ్�ౖం �న�ం ఏం ��్ం కభ్కం మల్ం ఏం

  భ�ర�్��దం�ా�ద�ం�మ్��లి�ంహ్�కంమల్ంఅ���ామలంమలదు.ం�ా�ద�ం

మదుద ం ి���,ం � కలహప�లి�ం హ్�కం కప్ప��దం మలదు.ం అలర�కా్ం అ�ం

�ాక�ర�మం్�ౖనంమ�త �్ంఅలకకప�ల� ��,ం�ాకర పంన�తలమలంఏం�మ��ాం

మల్�ల��ం�పా్ప�ల� ���ం�ాప�.ంఇల�ాంఅ�ం్లకమ�ంజ�పకంి�చ�ం

మ�మ�మ�ంతత్జ�్ నం ప�ామ�ం్క��ం�ాప�.ం 

్్తపాజతకఏ�ం   �మల ం   ్�నమ�,ం వపా్మ�మ్�ం

మప�చ�ం కమ్మల్ం కృ�ృ్ ్మర ం అ�నం అమ�్ �ం జ�పకం ి��ృనం మ�నపం

హ్�కమ్�ంఅకసమ�ం� ���ంమలదు.ంకలదు్ల�టం�ద�ద �ం ��్�ౖనల�టం

 ��్�ౖం పప�రల�దు,ం �ామం ప�ల�ం �ం   �ం ��ా్�ృ్�ౖమ�ం పప�రకుర ల �.ం అ�ం

ఇ�ా్ �చం మ�మ��ా్కం  పకామ�ం మప�చ�ం అల�ామ�.ం ర�మ�ం

మ��ృ్ లమ�ం రె�్�ం   �ం మ��ృ్ ల,ం  ప��ామ్�డ�ం మప�చ�ం

�పా్హ్�డ�ం �ా�ద�ం అలకక్ప�ల�ం పమ�ృల �,ం  �ప�రల�ం పమ�ృల �ం

మప�చ�ం ్�ప�ల�పమ�ృల �.ం  ్�య�ం అమ�్ �ం ్ ��ామనుం

్�ప�ల�్�ల��,ం �మకకప�కచర ,ం �ా�దమలం మ�మ�పమ�ం ి�మ�పమ�ం

ి�చ�లం మల్ం ్�మణమమలం �మ్ల��కచర ,ం ��పమలం మఎ�ద మ�్�మర�ం

అలకక్ప�ల�డలం �దమ�ౖనం అ�్�మణమ�ం ి���ం  ప��ామ్�మం ��మ్�ం
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ఖు�్ఆం్జ్మ�ంి�మ�ంకప్్లకాం�మ���.ం ం  "...ంకపప��ర�ంఅమ�్ �ం

అపతప�ల జ��ృనం  ��ం   �ామలం వమ�పం ి�చప�,ం �జ����ం అమ�ల�దం

�ాప�ందుపా్మ�ఖ మ�.." (5:47)  

ఇ�ా్ �చ పాజతలమల� మ�నప హ్�కమ� 

1. � ా ణ మప�చ� ్�ృర �ాకుర మ కలమకణ: 

తనం అల�మంహజంచ�త మలం ి��ృనంమహ� న�తం   కల లమలం   ప ర్ ం

కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం ఇమ�ం   ్�దలి�మ�: “ �నమ�ర�ా నం

 �నమ�నం�ం  భ�ప�నుం్మ�కు్�మయంప��ంపమ్�ం�ం ్కం ్ప�ం

� ా ణ�మ�ం మప�చ�ం ్�ృర �ాకుర మ�ం మప�్ప�ం ��మ్�ం

�����ల� ��మ��.”ంమప�ంకలదమభలమలం �ఏ్సం(మ��ృ్ లంపాజతలమలం

�ప�ృలి�ం మ��ృ్�్తమ�మ�)ం  �ప�లంం ఇమ�ం ్ �రలి�మ�: “కపప��మ�ం

�ాల�ం డల ��్మలం�ప�ృకుర న�ం�ాప�మలంనుల��ంఏంపత��రమ�ౖమ�ంహతతం

ి���ర ,ంఅతడ�ంక్మఖలం ్కంకు�ాకనం్క��ం్ీమ్మలడ�.”  

2. మ�నమపాతదమ కలమకణ: 

ఖు�్ఆం���ల �ం� లానమ�ం���లంల �:  

అ)ం ఓం ��ా్కుమ�పా! ం�మల�ం  ్ం పమఖల,ంమప�ం పపాఖ ��ం క ర��ం

ి�చపదుద . 
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్)ం మకపమలం�ల �ల�ు�ుపదుద . 

ఇ)ంమ�మ�్�మ్ర�ంఅపమ��ల�పదుద . 

 )ం ఇతమ�మం  �ప�లంం ి���మ�ం ిె పపదుద ం మప�చ�ం ిెడ�కాం

మ��ప్ డపదుద .ంం49:11-12 

3. పత��ర త న�తల  ్క మ�నతత,  �త త మప�చ� భద త: 

ఖు�్ఆం���ల �ం� లానమ�ం���లంల �:  

అ)ం ్ప�్�ౖంమప�్మ�ం �్�మతలంి�చపదుద .ం�ఘ�ం�యచపదుద . 

్)ం ఇల�దం చజమ��ం అనుమ�ం మల్�ల��ం కపప�ం ఇలడ్మలనచం

  �యరల�పదుద .ం

 
4. భద త మల్ పత��ర త ��్�చ: 

  �మల ం మ�తచ�ాా నలమలం అత��ం మయమలం �మ�్ృల� డనలతం పమ్కం

ఏం పత��రమం జ�ౖమ�మలం ్��్్కడదమయం �చమ���ం ఇ�ా్ �చం

ామ్�ాకనలం   ్�దలంల �.ం ��పమలం అనుమ�నలం �దం అప�్త్ ం

ి�చడల,ం కప��నం మ�తచం �ి�మణం జమ ్�ల��ం మప�చ�ం

�ప�ద �ృర�్��ం �మ�్ృల�ు్�మయం అప�ాశలం ఇప్్�ల��ం అత���ం

జ�ౖమ�మమల���ం��ృప�ం�యచడలంఇ�ా్ లమలంఅనుమ�ల� డమలదు.  



ఇ�ా్ లం ప��చల 116 

5.   మజమ�త��� అభతలతమల ిె్�ప హ్�క:  

 ప��ామ్�మం   మజమ�త���ం పత�ప�్లకాం � పా��ం హ్�కనుం ఇ�ా్ లం

ామ్లం మ�నప�మ్�ం   �ా �లంల �.ం  ��ం  �ప�లంం ఖు�్ఆం ఇమ�ం

  ్�దకుర న� �: "  �మల లకాం (కపప��మ�)ం ిెడ�ం మ��మ�డ��నుం

అమ�్ �ం ఇ్్ డడ�ం –ం అ�ర�ం   మజమ�త���ం  �ప��నం పత��ర ం త ప.ం

అమ�్ �ంఅమ�ం�మయ�ాడ�,ంఅలర�ంకప�క�న�ాడ�."(4:148)  

అలత్�ం  �మ్లం ్�ప�కన��ట్ కా,ం ఇ�ా్ లం ామ్లమలం �తరలం శ��ర ం

మప�చ�ం అ���ామలం అమ�్ �ం  �.ం మ�నప�����ం ఇప్ ��నం  ప�ఏతం

అ���ామలం ��పమలం  ్ం ‘అమ�నతతం ( ��)’.ం కపప����ర�ం అమ�ల�దం

 ప�ఏతంశ��ర ,ం అ���ామలంఇప్ ��ల ం ,ంఅమ�ల�దం ప��ామ్�మ�ంతమం

  జమం కదు�ం �ాప��ం �తరమలకాం క�మ�కచర ం �మ డపమ�ను.ం

కలదు్ల�టంవమ�ప �నలంప��నం  జమ్�ౖం�ాప���ంఇప్ ��నం్��్తత,ం

అ���ామలం  �ప�లంం   ర�ల� డ�ను.ం ఖ��ాకాం కల�ు�ు ��నం

తపా్తంఅ �ం ్�ంమ �చమ�్ హలంఅను్ ంఇం్నంతనం��్�ద�దం

  కల లమలం  ���ం ఇమ�ం ్�ప�కమ��మ�: “మయనుం కప��నం మ�మఖలమలం

నడ�కుర న� �డ�ం మ�్�ం ర���ప�టం అల �ల�ల��.ం మయనుం త �పం

ి��ృన �డ�ం నను�ం కప� �దదల��.ం అమ�్ �ం మప�చ�ం ్చనం   ప ర్ ం

 ్కం ్ ��ామ�ం �ా�దకుర న�లతం �ామలం మ�్�ం ���చతం �చ ల��.ం

 ్�య�ంమయనుంఅమ�ంి�చ్� ర�ంనను�ం �ద్ ల�ు�ుపదుద .”  
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6.  పప  ్�న ��్�చ – �ాక �ా్తలత ాల:  

 ్ం ్మతతం �దం  పపం   ్�నం ��్�చం మప�చ�ం �ాకం �ా్తలత ాం

హ్�కమనుం ఇ�ా్ �చం �ామ�జతలమల�ం   జమలదప��దం ఇ�ా్ లం ామ్లం

  �ా �కుర న� �.ం ్ం ్మతతం ఏఏ�ల�టం ్ం హ్�కమ�ం మలం�ం

మప�చ�ం �జ���ం �ాత్ృల జ�చ�ప���ం మ�త �్ం � �క�లి��ం

కామం ిెడ�నుం మప�చ�ం అకర�త��ం �ాత్ృల జ�చ�����ం �ాదు.ం

�ా�ా్తతం  ��ామమల�ం  పపం   ్�నం హ్�కం ్ల�టం ఇ�ా్ �చం

��్లమల�ం  పపం   ్�నం హ్�కం అమయ్ం ���మ�కాం �న�త���న �.ం

క�ద్ ం  ప��ృా తతమమలనచం ిెడ�ం మప�చ�ం దు్్త్ం   ి�మలం జమ ం

్కడద�ం ఇ�ా్ లం �����కుర న� �.ం �మమరమం �్మ�ం �దం అకభత్మం

  �మనుంమప�చ�ంఅకహత్మం ప్నుం�ా��ంహ్�కంఇ�ా్ లంకప్ప��దం

ఇప్మలదు.ం ఏ ైమ�ం �్చలం �దం ఏ ైమ�ం  ై�ాజ్ం పం్ల �ం మల �ం

అ�ం   ప ర్ం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లనుం అ��క�ం రెమ�కు�ుపడలం

్చనం కహ�మ�మం అమ�ా�ట.ం  ్�య�ం ్చనం �ామ��క�నం

�్చల్�ౖం ఏం  ై�ాజ�్ ం పామలదల�ట,ం �ామ�ం ్ం �్చల్�ౖం ��్�చకాం

తమంఅ�� ా చ���ం��� �ి�్�ామ�.  

7. ��ా కలఘ�మ� ఏపాప�ట ి�కు్�మయ ��్�చ:  

  జమ�ం ��ాం కలఘ�మ�,ం �ాపక్మ�,ం కలకామ�ం ఏపాప�టం ి�కు్�మయం

హ్�కనుం ఇ�ా్ లం   జమ్�ం ఇం్ల �.ం అ�ర�ం  ం హ్�కం ����ం

� లానమ్�ంమల ��ం�ల �.  
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8. మన�ాసప�, అలతపాత్ �ా్తలత ాల మప�చ�  ం్�పాఉ మణ 

�ా్తలత ాల: 

ఇ�ా్ లం ామ్లం ఇమ�ం ్జ�్ ్ృకుర న� �: “ామ్ం ��ా్కం �్చలమలం

కమ�ల�దం�మభలదమ�ంమలదు.”ంఅ�ర�ం ����ం�న�లకాం�చలతృత్ం

కమ�జ�మ�ం పత్�ర మం ��్�చనుం  �ప�రకాం తత��ంం ్��ద్ ం �యకుర మ���.ం

�శ్చలకాం ప��ామ్�మం ంఅమ�తచ���నంఅణం�యతంమ�నప���్�ౖం

 ్ం మ్���నం  ప�కర�్��,ం  �నర�్��ం �ా�ృలి��లత�దం

�ర�దుమలం�ల �.ం �ామ్్ం�ామలమలం ్ంపత��ర ంమప�ంపత��ర�ం �ప�రకాం

అదు �మల���ం వకు�ుప����ం  �కతల,ం  ప�కత్లం అమయం �ామ�.ం

మయ�ద�ామలమలం అమ�ల�దం  ప�కత్లం ��్ మలకాం �����ల� ��ల �.ం

అ�ర�,ం �మల్�శం �ామ్�మ�ంమ�నప�మ్�ౖం అమ�ల�దం  ప�కర�్మయ�ం

�యప�ం దఉతతమమలంమ�దుద తతమ��మ�.  

9. ��ప�్్ ��ల�ద��ల�్ భద త: 

అలతపాత్ం�ాప�ం�ా్తలత ాలంమప�చ�ం ం్�పాఉ మణం�ా్తలర� ామర�ం

�ా�టం ఇ�ా్ లం ామ్లం మ�నప�మం ��ప�్్ం ��ల�ద��ల�్్కం కమ�ంతం

క�మపలం ఇకుర న� �ం మప�చ�ం  ����ం �మ�దఉలకాం కప్మ�ం ఏ�ం

 మ్్కడద�ంమప�చ�ంఏ�ంి�చ్కడద�ం�ప�దరకుర న� �.  

10.  అ�ామణలకా జ�ౖ�్మల ఖ��దు ి�చ్�ల�� �ా�ా��ంమకణ: 
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ఇతమ�మం ్ప� ణమం పమనం ఏం పత��రమం అ�ామణలకాం అప�్త్ ం

ి�చ్కడదుంమప�చ�ంఖ�� �ం ి�చ్కడదుంఅమయం పత��ర తంహ్�కనుం

ఇ�ా్ లం �ప�రకుర న� �.ం ��ం �ప�లంంఖు�్ఆంమలంకప్్���నం�చమలం

�ల �: "(�ా ) పమమ�ం����ామ�ంఇతమ�మం పమమ�ం�చ్�ల��ం

తమం పమ�్ం��ార మ�." 35:18 

11. న�త � ా థఏ్ అపపామ హ్�క: 

అ్కమ మ�ాప�ంమప�చ�ం �దం   జమంహ్�కనుం ఇ�ా్ లం  �ప�రకుర న� �ం

మప�చ�ం �ాప���ం క�చలం అల �లి�మ�ం ్జ�్ ్ృకుర న� �: "�ాప�ం

కల దమలం అ్కమ మ�ాప�ం మప�చ�ం �ద�ాప�ం కప్్���నం హ్�కం

్క��ం�ల �."(51:19)  

12. మ�తచల మ�లదు అలదమ� కమ�న�్: 

ఇ�ా్ లందృ�ృ్మలంమ�తచలంమ�లదుం  జమలదమ�ంకమ�న�్.ం  జమం ం

హ్�కనుం ఇ�ా్ లం ి�మ�ం కప్్లకాం మప�చ�ం కల �మ్లకాం

  ్�దలంల �.  

13.  ప��ామ్�మ్�, �న�త �ాా � పత్�ర మ్క ��్ల పప�రకుర ల �: 

 ్�ాప�ం �న�తం పల�ా���ం ిెల �నం  ్ం మ ��ం  ొల తనలం ి�కచర ం

 �ట్  ��ల �.ం ్��నుం   ప ర్ం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం పదద ్�ం

వకు్�ం పి�్మ�ం మప�చ�ం ్��్�ం రకం నుల��ం ఏన��ల �ం
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ఇప్ ��మ�ం ��లదమ�ం  �ర ��ం ి�చ�ాకామ�.ం  ����ం   ప ర్ ం

కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం ఇమ�ం జ�ాజి�్మ�,ం “�్�ం  �మ్లం

�ప�ృలంనం ����ం జ�తతమనుం అమ�్ �ం మ�శనలం ి��ృమ�డ�.ం

కలదు్ల�టం�ామ�ం�ామ�నతంమ�నప����ంఅతడ�ంి��ృనంమయపా���ంరకం

���లి��ామ�ం మప�చ�ం �ాప�ం ానపలతతమ�,ం �న�తం పలశకుా మనుం

�ాప�ం మయపామ్�ం రకం ���ల�్�ల��ం ప ��ం ్��ట్ ���ామ�.ం మ�ం � ా ణలం

కపప�ం ి��మలం �ల ం ం ్ం   భ�ప�ం �ాప�కా,ం  ్�య�ం మ�హమ్మం

్�మ�ప�ర ం అ�నం�ా�మ�ం (మ�ం ్�మ�ప�ర )ం ంమయమలంి���ర ,ం మయనుం్��ం

ి���ంనప���ం�య��ంరకం���లంం�ల���ా���”.  

14. పాజత పతప�పామమల �ామ�ఖ మయ హ్�క: 

"�ాప�ం ���నమ�ం  మకపమలం కల   �ల �మ�ం జమ డ�్."(42:38). 

��్ం కభం మల్ం �ాకనకభం అల�టం  ం అమాలం త పం మప��ం �ాదుం –ం

  భ�త్ం అ�� �ంమప�చ�ం �ాకనకభంకభ�తమ�ం ��్�చకాంమప�చ�ం

�్పక�ాతలకాంజప�క�ంక��్మమలం  జమి�ంకను��ు ���.ం 

 
ంపప�కా,ం ్�ౖనం ్�ప�కన ��నంమ�నపంహ్�కమనుం మప�చ�ం

అమయ్ం ఇతమం హ్�కమనుం �ాా ్ృల������ం ��పమలం ����ం ��ప్ మ�ం

�ప�దరల�డ�్ం �ా్�ల��,ం త్�కపం �ాా �ం  �న�తం  మ �నతమం

నుల��ం  చ� డమ�ం మప�చ�ం  లాుత్ం  క�ాతల,ం

జ�తతహల�ామల,ం  ప�ాం దుమహల�ామలం మప�చ�ం అ్�మం కల�ాదనం

�దమ�ౖనం �ా�ద��ం దచమకాం �ల��,ం �న�తలకాం   పప�రల�మ�ం
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మ�నపజ���ం ఇ�ా్ లం ామ్లం ్�్�కుర న� �.ం తనం అలతపాత్ం

 ��్ప�్మం  �్పాం అకమ�ం కహ� దమం  ప�ా��ం  �ప�రలి�ం �తరమం

�ామ��్ం పతపకాం ��ౖ �్�ం �ాకామ�ం ఇ�ా్ లం ామ్లం మ�నప����ం

్ృమ�� ర ల �. 
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ఇ�ా్ లం ్కంఖడఖ ల 
 

్మలభలమలం   ప ర్ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం

ి�తతమం�దుకాం��� తర కాంఇ�ా్ లంామ్లమలం  �యరలంనం�ాప�మలం్చనం

 పమతం ఖ �జ�,ం ్చనం  �కుడ�ం జ�ౖమ,ం ౧౧ం ఏ�్ం ్చనం ్ృనతల�� ం

్�మ�మ�డ�ంఅ�ంమ �చమ�్ హలంఅను్ �ం�మ��మ�.ంంం 

తపా్తం మ�ాకమలం ఇ�ా్ లం ామ్లమలం   �యరలంనం �ాప�మలం

�జ��వ మ��ైనం �ాత�ామ�యతర ం అ �ం  ్�,ం అప�జచ�మల�ం �్�కం

మ��ృకాం   �ృ �ఉ ం ిెల �నం �మ�,ం జ��చలర�ం ���క�ం �తరమం

�ాత�ామ�యతర ం �ం�్ఆ,ం   ప ర్ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం

పకమ్లం  ్కం  పా్�మపలతత�ైనం ్ృనతల�� ం హలజ�ం మప�చ�ం

మ�ాకం � ��పాా్�మం  �కతలమలం �న�ం జమ�లం ్��టల లం

మ �చమ�్ హలం అను్ �.ం అణ�్�పర�ం మప�చ�ం  ల�ప�కాం

� పాడ�తతన�ం   ప ర్ం  ్కం అదుభతం ఖ��ఖ ��ం �ామ�ం కదుప�కనం

మల్ం � చ�మ�.ం ం త్మమలమయం  ం ��� తర ం ాపా్��ం �శ్�ృలంనం ్ం �� �ద ం

మల �ం మ�ాకం న మలం నుల��ం (�ాప�ం ఖడఖ లర�ం క�)ం  చ�ద��ం

���్క��్ ��మ�మ�.ం�ాప�ంపమకంన మ���నంమ �మ�మలం  జమ�ం�ాప��ం

్�్�ల�డ�్ం�ా్�ల��ం�ాప�ంఖ��ఖ ��ం్క��ంతమంహృదచ����ం

హతతర ్�మ��మ�.ంఅ్క��ర�ం్ంఅదుభతంఖడఖ లంతనం ��ం్ మలదు.ం

అప�జచ�ం  �్ ్మపలం�తరలం తనమలం   �యరలి�ం పమ్కం అ �ం తనం

జ�ౖత చ�త ం ��న�ాక�లంల �.ం ్మ��దం ఏక��నం    ల�లర�ం � �్ర�,ం
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అప�జచ�ం� ా లతలంఅ�ంత్�కపంజనకలఖతం్�క�ం�ల��ల �.ంమప�ం్ం

త్కపంకలఖతమల�ంఅమ �్మమలంనుల��ం��లదమ�ం  జమ�ం ంఅదుభతం

ఖ��ఖ ��ం అప�జచ�ం క��ప�ం కప�హదుద మనుం  ��దలం,ం ్మ��దం మ�ం

�ామ�� జ�తమ�ౖనం ప��ం మప�చ�ం  ప�షచ�ం � ా లర�మ్�,ం మాతాపాం

కమ�ద ం వపామ్�,ం మమ ప�ం మప�చ�ం  హలదచమ �ం త�మ�పం

 �్�ామ్�ం వకు్�ం ����్మ�ం �మ్�లి�మ�.ం తల�ం ం తల��మ�కాం

  జమ�ం  ం అదు్తం ఖ��ఖ ���ం తనం   �ఖ త�,ం  ం ��� తర ం ామ్లమలం

  �యరల��ాకామ�.ం 

మప�ం అదుభతం ఖడఖ లం ్కం  దునుం అలతం �ా��ం అ�న �!ం అ �ం

�ృల �మ�కాం హృదచ�మనుం జ�కచర ం � �ల �,ం ్�ట�్�దకం కాం

శపకపామ�ం��్�చం�� లద�ాకా�.ం 

అ �ం కతతం ామ్ం ఖడఖ ల.ం కమ�క��ర�ం ��మ� �ం �్�ద�ం �ామ ం మ�తతల ం ,ం

అమ�క�ం ��ంత�త�మ�ంఅకర�త��ంతతమ�తతన్మ�ంి��ార �.ం 

 ం ఖడఖ లం �దుద  పప�ం � �ల �,ం తనం  దునుం � క��ట్ ్�ల �ం ?ం

మలదు,ంఅకమలంమ�త లం� క��ట్ �ుమలదు.ం 

 మ��ద�దం అ �ం అమయ్ం మల �ం  �మ�్తమం మప�చ�ం �ీర ్మం

హృదచ�మమలం దచకు్�ం � తతన� �ం –ం �్�దం �జచలం

�ా��లి�మ�,ం త �్పాం ర�మ�ం   జమం మలంతమ���ం �మలతమలకాం

 ం�ు�ు�ామమయం ్శర�ం అమయ్ం మల �ం అహప��శమ�ం ్ృ�ృం ి�కుర మ��ం

్క��.ం 
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అ �ం ఖడఖ లి�ం జ�ల�ం  ��నం ��లదప�ం అ�� ా చ�మ�ం �ం

��మ్�ం ఇ్కడం ్�ప�కన ��మ��.ం ��ద�ం �మ�ం త ప్�ల��ం

�దపల��.ం �ామ�ం ��ాం  ��ామ్�ం ిెల �న�ామ�,ం ��ాం  ప్మ�ం

మ��ప్ ���ామ�ంమప�చ�ం�యప�్మం�ామ��్ంపతపకామ్�ంిెల �న�ామ�.ం

�ాప�ం  కుర తంఅడ కుం్క��ంఇప్ ��ల �.ంతమ్�ౖంజప�క�నంకతతంామ్ం

ఖడఖ లం  ్కం  ���ం అనుభపలం  �ప�లంం �మ�ం �ాప��ం అడ ం

దమ��ు్�ల�టం�శరల�ు�లకాం�ాప��ంకల   �ల�ప�ు్.ం  

1. ��� ల్ �స (LEOPOLD WEISS):   కుర తం ్�మ�ం

మ�హమ్మంఅకమ: 

్�ృ్ టచ�ం  ��ా���ం ిెల �నం పాజమ�ం � �ణ�డ�,ం

�ా� ��చ�డ�ంమప�చ�ంమ��త;ంFrankfuerter Zeitung  ్కం

మ�నం �ా�ా్తతం �మలఖప�,ం 'Islam at Cross Roads' మప�చ� 

'Road to Makkah'ం మం మ��త,ం ఖు�్ఆం  పపలం  ్కం

అను�ాద్�డ�.ం౧౯౨౬మలంఇ�ా్ లంామ్లం�ీ్్ప�లి�మ�. ం 

“భపనం�పా్ణం�ాకర ్లం ్కం ్ంకల �మ్,ంఅదుభతం �ం

పమలం ఇ�ా్ లం మ�్�ం ్�్ృలంల �.ం  ్ ��ం మ్్�దం  మ మ�్్�మయమ�ం

మప�చ�ం ర���ప�టం ��ు్్�మయమ�ం  ��ం � పకామమ�ం �్కకా,ం

�� ల �్కాం అమమ్ ��ం �మ���.ం �ా�దమలం ఏ �ం అ్కమమల� �ం

మప�చ�ంహదుద �ప�న �ంమలదు.ంఅమ�క�ం�ా�దమలంఏం��మర�,ంమల మ�ం
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మలదు.ం  మతప�ానలకాం అ �ం  ప� �మ్���నం కమర మతలం మప�చ�ం

 �ద్్���నంఅమప�్ం్�క�ం�ల �.” 

  కుర తం ంమ�మ�మ�ం : Dar AI-Andalus, 3 Library Ramp, 

Gilbraltor, Morocco.  

2. అహ్మ హ� ల్ Ahmed Holt: జ �ట�ం �ృ�లం ్ల�ప ్్�.ం

కర�తమయ్్ణమలం అమయ్ం  ��ామ�ం �ప�కాడ�.ం చ�దం ామ్ల,ం ����కరపం

ామ్లం మప�చ�ం ఇ�ా్ లం ాపా్మం అాతచనలమలం మప�చ�ం

 ప���ానమమలం�ామలం ���ామ�.ంంపప���ం౧౯౭౫పంకలపతసమలంఇ�ా్ లం

�ీ్్ప�లి�మ�.  

“ఇ�ా్ లం ్కంఖడఖ లంఅల�టంమ�మ�మ�ం�్�కంఖడఖ లం�ాదు.ం

అనుభపం  �మ్్లకాం మ��ద�్చలం రె��ృల �.ం కలదు్ల�టం ఇ�ా్ లం

 ్కం ఖడఖ లం క్చలకాం మ�ం హృదచలమలం మలతతకాం ి��ు్్�ం

� �ల �.ం అ �ం నను�ం �ల మలదు,ం �ామం మ�్�ం కప���తర ం న�ర���ం

  �ా �లంల �.ం అ �ం మ�మలం జ� ృ��ం వకు్�ం పం్ల �.ం మయమ�పప��ం

మప�చ�ం మయమయఏ�దంమప�చ�ం మయనుం ఇ్కడం కలదు్�ం �మ��నుం అమయం

�్చ�మమలంనను�ం�్మ����పల �.” 

  కుర తం ంమ�మ�మ�ం : 23 Welland Garden, Perivale, 

Middlesex UB6 8SZ, U.K. 

3. Boodan Kopanski ( �దఆ ���ాఆ �ీక):   కుర తం్�మ�ం �కాద ఆం

అర��మ�్ �ం ���ాఆం �ీక.ం అకమ�ం � మ�లడం  �శకుా డ�,ం   కుర తలం
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అ��ప��ాం ��మకర�్��ం �� ల �డ�.ం �ప�త ం మప�చ�ం పాజ�దచం

�ా�ార ట మమలం ్ృ. ��.ం ��ం ి��ామ�.ం ఇ�ా్ లం ��ౖ �ం ్చనం �ాక�లంనం

  చ�ణలం ి�మ�ం ్క��రం ్మ���ల �ంమప�చ�ం అమయ్ం ్�ా్ మర�ం �ల��ం

�ల �.ం� మ�లడ�ం్మ�త�్త్ మంి��మలం్చనంప�లడ�ం�ామ�్ ంజ�ౖమ�మలం

ఖ��దుం ి�చ ��మ�మ�ం (౧౯౬౮,ం ౧౯౮౧-౮౨).ం ౧౯౭౪పం కలపతసమలం

్చనంఇ�ా్ లంామ్లమలం  �యరలి�మ�.ంంం 

“మయనుం ౧౨ం కలపతసపామం పచకుసమలం �పక్ం  ్కం

తమక�మ�దఉ���నం మప�చ�ం  మకపమం �మ�దఉ���నం ామ్��ా్�ామ��ం

మయనుం �మకకప�లి�ను.ం ప�ల���్ం తపా్తం ౧౯౬౨మల,ం మయనుం �� లంం

��ౖమ�త��ంంతతర కాంఓ��లంనంఅ�జప�చఆంమ��ృ్ లంమ�జ� �దుమం��ౖ �ం

్్ప�షతత��మ�ౖమ�ను.ం మ�ం ��ౖ �ం దచకు్�ం పం్నం ర��ం ఇ�ా్ �చం

 పణలం అ �.ం  ��కచకమ�మలం మప�చ�ం �శ్� �తమచ �ం ర��ం

�ామలమలం మయనుం కమ� ��ా�్ం ‘�మ� � ప�టం తమల’ం  ్కం  ్ం

�ంత ���నం �దమరనలం అచ�తనుం ...ం ఖు�్ఆం ్కం కతతలం ��ౖ �ం

మ�ం   చ�ణలం మ�మ్ �కాం మప�చ�ం ్్్లకాం �ాక�ల �ం ...ం ౧౯౭౪మల,ం

మయనుం�పకకం ��ా��ంకలదప�రలి�ను.ంమ�ం ్కంక�.ంకం ప���ానం

�ాతఖ�తమ���ం మయనుం � ��ం �ామ�� జతలం  �ప�లంం కుమ�ర ఆం మప�చ�ం

ఖ��ాం కుమ�ౖమ�ఆం ్మ�మం ్కం �ామ�ీమ్�ౖం �ా �ాను.ం అ్కడం

మ�నపజ��ం  ్కం అతతలతం మాుమ���నం క్మలం ‘అ �ఆ’ం

 మ�్�మం మ� లమలం నను�ం ర���ల �.ం మ�ం ��ల�ట ్మ�ం �మ ��ం

� చ��.ంఏ ం ంరె�చ�ం మ���నంశ��ర ంనను�ంఇ�ార ల �లంమల�ం ్ం
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�ాతం మ�ృజదుం ��ౖ �్�ం వకు్�� �ల �.ం అ్కడం ంమ�నప�్ర�,ం

క���్ మ�ం ్�క�ం �న�ం �ప�క�ం పృదుఉ మ�ం మ�్�ం ప�దచం మయపాపమ�.ం ్�్ం

మమ�ం ��పా�ాతలకాం �ామ�తతలడకాం మయనుం ్�ద�ం  ��ానుం

మప�చ�ం మ�ం ��్�ద�దం మక��తం నమ��ం ి��ాను.ం అకతతం

�ృ �ఉ లర�మను,ం పపనమనుంమ�ంమలనుల��ం�ామ ం మ�ను.ంమ�ంన�తలమలం

��్�ద�ద�ాప�ం ం మ�ం మనకుసం ప�మ�కసం అ�ల �ం మప�చ�ం మయనుం

అమ�్ �ం  ్కం ్� మ�నుభ�తతమనుం మ�ం మనకుసమలం

అనుభ�ల� �కాను.ంమయనుంఇ �పడ�ంమ��ృ్ లను.” 

  కుర తం ంమ�మ�మ�ం : 3013 Harrel Drive 203 Grand Prairie 

TX 75051 U.S.A.  

4. Venga Tachalam Adiyar (��ల్�ప�మల అ��చ��):ం

  కుర తలం అ �ద మ�్ �ం అ��చ��.ం  పమతం  �శకుా డ�.ం   �ృదఉ ం తఏ�ం

�మలఖప�.ం��్్�ంమ.ం్మ�ణ����ం ్కంమ�మ� �ం �నం � ్మలం౧౭ం

ఏ�్ం �ా�టం నచతసం క����ం కాం  �ి��ామ�.ం తఏ�మ�డ�ం ్కం

మ� �ఖ మ�ం మ�నం మ�ఖతమలతత మర�ం  �ి��ామ�.ం ౧౯౮౨మలం

తఏ�మ�డ�ం   భ�త్లం నుల��ం అమ�ౖమమ�మం (్��ం మత�)ం అ�ామ�్ ం

�� ల �మ�.ం౧౯౮౭మలంఇ�ా్ లం�ీ్్ప�లి�మ�. 

“కృ�ృ్ ం �ృ �ఉ లతల,ం మ ��మం �ాా నల,ం �శ్కృ�ృ్ ం �దమ�ౖనం �ా�దంం

 �ప�లంం మ�ం మనకుసమలం �� ��నం మప�చ�ం నను�ం వప లకాం

�య��లంనంఅమయ్ంకల ��మ్�ంఇ�ా్ లంామ్లంమ�్�ంకప��నంకమ���నలం

ఇం్ల �.ం   ప ర్ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం ్కం
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న�తం �ప�త ం నను�ం కలతకామఎం ్్ప�షలంల �.ం ఇతమం    ల�ం

మ�చ్�మర�ం మప�చ�ం �ాప�ం �ృ �ఉ లర�మర�ం � మ్�ప��ం ర��్ం

ి��ృల �.”  

  కుర తం ంమ�మ�మ�: I Ashok Avenue, Rangarajapuram, 

Kodambakkam, Madras, India.  
 
 

5. Herbert Hobohm ( �మ్�్ హ�  హ హ�):   కుర తం్�మ�ంఅమఆం

హ�  హ హ�.ం జమ్మం   తత�యతర ,ం ����కరపం  హ ా్�డ�ం మప�చ�ం

�ామ��్ం �ామత్మర.ం    ల�లమల�ం ��ాం  ��ామమలం జమ్మం

పాచ పమం�ాపాతమచ�మమలం �ంి��ృనం ్ంమలంం��య్పలతతడ�.ం

  కుర తలం ప�చ�మం మల�ం జమ్మం  �శం పాచ పమం �ాపాతమచలమలం

�ాలకకృ�్ం అ�ప�ం కాం  �ి�కుర మ��మ�.ం ౧౯౪౧మలం ఇ�ా్ లం

�ీ్్ప�లి�మ�.  

“మయనుం ��ాం కలకకృతతమంమాతం న�లి�ను.ం ��ాం �ృ �ఉ లర�మనుం

అాతచనలంి���ంఅప�ాశలంమ�్�ంమ�లంల �.ంంపప�కాంఇ�ా్ లంఅలతం

 ప� �మ్���నంనపనంపతపకాంమప� �ంమలదమయంఅ�� ా చ����ంపి�్ను.ం

 �త ంన�తలం ్కం �ప�ర ం�చమ�ప�ంఏంపతపకామలనచంమలదుం–ం

��పమలం ఇ�ా్ లమలం మ�త �్ం అ �ం �ల �.ం అలదుపమనమయం మలంం

పత్�ర మ�ం ఇ�ా్ లం �ీ్్ప�కుర మ��మ�.ం ఇ�ా్ లం ��పమలం ��ౖ �ఉ ల�్ం
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 మ���న �ంమ�త �్ం�ాదు,ం్�మణ�త్్���ల �ం్క��.ంఇ�ా్ లంఅల�టం

కమ్మల్ంకృ�ృ్ ్మర్�ం �ప�రకాంకమప�పల�ుం�ుపడల.” 

  కుర తం ంమ�మ�మ�ం : Cultural Attache, German Embassy, 

P.O.Box 8974, Riyadh-l 1492, Saudi Arabia.  

6. Cat Stevens (�ాత్ �ీ్��ఆస) :ం   కుర తం్�మ�ంచ�కుసంఇ�ా్ ల.ం

జ �ట�ం  �శకుా డ�.ం  �మ్లం ����కరప�డ�.ం    ల�ం  �ృదఉ ం �ాపం �ృల �.ం

౧౯౭౩మలంఇ�ా్ లం�ీ్్ప�లి�డ�.ం  

“���చ�మలం తమ��ుకాం �చ  డ�తతన�ం ��లదమ�ం ిెడ�ం మ��ృ్ లమం

  పమరననుం దృ�ృ్మలం ్��ట్ ్��ం ఇ�ా్ లం  �ప�లంం  ్ం అ�� ా చ����ం

పాపడలం ి�మ�ం త �ప.ం � �హమణ్�ం –ం  ్�య�ం కపప��మ�ం �ై్పమ�ం

త పర� క�,ం �ామ�ం నడ� �త�ం క�డ్�ం  ��  �ద ర�,ం ్ం �ామ�ం మలం �ం

�ాద�ం అ�� ా చ డ�లం కలతం త� పం �మ�ం ఊ �ల� మమ�.ం తమం

ప���ాపకం న�తలమలం ఇ�ా్ లం ామ్లం మ�నప�మలదప��దం –ం

అ��త�్్లకా,ం మ�న�ృ్లకాం మప�చ�ం  ��్లకాం –ం �్క�ం

కమ�్మఖలం �చ �తతన� �.ం అ�ర�ం  ం మ�మఖదమర్త్ం �చమ�మం

మ�మ�మనుం మనలం ‘ఖు�్ఆం మప�చ�ం   ప ర్ం మ�హమ్మం

కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం  హ ానమమల’ం మ�త �్ం అమయ్�ృ��ర ,ం

త ప్�ల��ంమన్�ంఇ�ా్ లం ్కంఅకమ�ం్దమరపలత���నంన�తం

���నలం్న డ�తతల �.” 

  కుర తం ంమ�మ�మ�: Chairman, Muslim Aid, 3 Furlong 

Road, London, N7, U.K.  



ఇ�ా్ లం ప��చల 130 

7. Ms Margaret Marcus (మ�మఖ ప�్ మ�మకస):ం   కుర తం ్�మ�ం

మమతలం జ�మ�.ం అ��ప��ాం  �శకుా పామ�.ం  �మ్లం చ�దం

మతకుా పామ�.ం�ాతకంమ��త,ం�మలఖప�.ంఅమయ్ం �కర�ామంమ��త.ం

౧౯౬౨మలంఇ�ా్ లం�ీ్్ప�లి�మ�.  

“ఇ�ా్ �చం కల�ాకపామ�ం మప�చ�ం ామ్�ాకమ�మం   మ�ణలం

మహ� న�తత�ైనం అమ�్ �ం నుల��ం అపతప�లంల �.ం �కలం �� ల �ం

మ�మఖలమలంఅమ�్ �ం  కన�తం��మ్�ంకపప��మ�ంమన�ాసప�కాం్�ప�ల �ిం

్మర�ాతమ�,ం  పాతతమం  �్పాం అనుభ�లి�ం  ప�ా�యశం కలతత�ృ్ర�ం

�ా�టం కహజలకాం �తప�ర ం అ��తం � ం ామ�మలం ఇ�ా్ లం ామ్లమల�ం

కలతృ్ృర ంమప�చ�ంకలర�్ల.ం ఇ�ా్ లం ామ్లమలం కమ్ �పడచంహ్�కమం

్ల�టం క్�కపకాం  పాతతమం  �ప�లంం మ్��కం ిె ప డ�లం  �ప�ర�ార మ�.ం

�జ���న�,ం మలం�,ం అలద���న�,ం మ�నపన�తలం మప�చ�ం

ి�ప�్�ం మ�మఖదమర్త్లం ప �లి��ం �దమ�ౖనపమ�ం మ�్�ం ��పమలం

ఇ�ా్ లంామ్లమలంమ�త �్ం్న ��మ��.ం” 

  కుర తంంమ�మ�మ�ం : C/o. Mr. Muhammad Yusuf Khan, Sant 

Nagar, Lahore, Pakistan.  

8. Wilfried Hofman (�ల ��్ౖడ హ� స మ�ఆ):   కుర తం ్�మ�ం

మ�పామం హ� సం మ�ఆ.ం ్ృం  ��ం ��.ం �పా్�్,ం జమ్మం  �శకుా డ�.ం

�ామ��్ం �ాకర ్�్డ�ంమప�చ�ం   తత�యతర .ం   కుర తలం అ�జప�చ�మల�ం

జమ్మం �శంపాచ పప�. 
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“��లత�ామలం ���తలం నుల��ం మయనుం మ�ం దృ�ృ్మల�ం తత్జ�్ నం

 ప�ామ��ల�దమలం నుల��ం కమ�ల�దం కల ��మ్కం ర�ప�మల�ం అతతలతంం

ఖం్త���నంమప�చ�ంకలప� ర���నం ��ం�ుకలం ్ృ�ృం ి�కచర ,ం ���ం

్�మ దఉ�మలం  ్ం ్� మ�్�ౖం �ా చ�����ం   చ��లి�ను.ం  ం

  చ�కమలం మయనుం అజ్ర��ా �ం ( �ప�ఁడ�ం మను్తతమ్�ం

రె�చఁ డమయమఁడ�ం �ా �లి�ు�ాఁడ�)ం  ్కం �ంత ం క్ పపలం

��య్���న �ం �ాద�ం  � �లి�ను.ం మనం �ు��్ ం �న�పమ�ం

కృ�ృ్ల� ��న�యన�ం నమ్పమ�ృనం �మ్చలం నుల��ం మ��ృం అమ�ం

ర��కాఖ ం త్ృపల�ు�ుమలడ�.ం ఇ�ా్ లం ామ్లం అకమ�ం �ాకర �ా���ం

క్చలకాంఅతతలతం�ామమకతలకాం్న డ�తతన�దన�లమలంకమ�ల�దం

కల �హమ�ం మలదు.ం �ా �ద్ ,ం అడ� డ� �మ�ం మయనుం క్చలకా,ం మ�ం

 ప�ామమలం మప�చ�ం ్మల�నమమలం  � � �ం మ�్�ం రె�చ్�ల��మయం

మయనుం ్ంమ��ృ్ లకాం్�ప�కానమయం�్చ���ం్శ్మతలర�ం � �లి�ను.ం

 ప��ంమయనుం ్ంమ��ృ్ లను.ంంపప���ం మతలంి�మ�్�మ��ను.”ం 

  కుర తం ంమ�మ�మ� :ం Embassy of the Federal Republic of 

Germany, BP 664, Alger-gare, Algeria.  

9. Cassius Clay (�ా�ృచస ��్ ):ం  కుర తం్�మ�ంమ�హమ్మంఅ�ం��్.ం

అ��ప��ాం  �శకుా డ�.ంమమ్�దుఉ డ�.ంమ�డ�ం �ామ�్ ం    ల�ం ��ం

���్ం  �ల్ృచఆం క��ంమ�డ�.ం  �మ్లం ����కరప�డ�.ం ౧౯౬౫మలం

ఇ�ా్ లంామ్లం�ీ్్ప�లి�డ�.  
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“అమయ్ంమాుమ���నంఅనుభ�తతమ�ంమ�ంన�తలమలం�మ���.ం�ామ,ం

హజం చ�త మలం అమ�ాతతం ��లడ్�ౖం �మ ��న �డ�ం మ�మలం ్�క�ం

� �్ లంి�మ�ం���్���ల �.ం � � �ం  �న�మంమకమంమల �ం  జమ�ం

తమం�ా�ామనుంకఏల�మ�,ంతమ్�ౖం  ర�త్ంఅను �హలం�చ మ�ం

కమ్మల్ం కృ�ృ్ ్మరనుం �యడ�్�ల�టన�ం అ్క��ం పప�్ల�నమ�ం �ా�ం

అ��త�్్ం �ార�పమణలం మ�ం �ాా ��ం ్�లంలద�,ం మయనుం ానుత���ం

అచ�తన�ం  ప�లి�ను.ం ��న�ం పపా్ మ,ం జ�తతమం మప�చ�ం

 ��ామ్�ం ిెల �నం పా�మ�,ం   భ�ర�్�� తతమ�,ం అ�ం �దం  ��ామం

�ామ�నతం   జమ�ం –ం అలదమ�ం ��పమలం దు ప�్ం పల�దం ప�లడ�ం రెమ్�దం

ప�ార ట మమలం �ు�ట్ ్��ం తమమలం కమ�ల�దం అహల పపలం మప�చ�ం

మ�త్లం మల్�ల��ం కమ్మల్ం కృ�ృ్ ్మర ం అ�నం తమం   భ�ప�నుం

�యడ��ుపడమమయ �ం ్ం�మ�్ క్మ���నంఅనుభ�ా��ంమ�్�ంఇం్ల �.ం

ఇ �ం కమత్లం ్కం �ా�దమల�ం ్�మణ�త్్ం �దమరమ���ం ఇ�ా్ లం

ామ్లంఇమ�ం  దప�రకుర న� �.”ం(అలంమ �న�ం�ాపార  � ్్�ంఇం్నం

ఇల�మ�్ా,ంజ� �ద ం౧౫ం�మ�ౖం౧౯౮౯)  

  కుర తంంమ�మ�మ�ం:ం1200E, 49 St., Chicago, ILL 60615.   

ఇ�ం ఇ�ా్ లం కతతం ఖ��ఖ ���ం క్చలకాం కాచ ��నం ��లదమ�ం

  మ�ఖుమం మ�్�మ�.  

   ల�ం�ాత రలకాంఇ�ా్ లంామ్లం�ాత్ృల�డలమలం�్�కంఖడఖ లం  ��నం

�ాత ం ప �లంలదమయం �పా��మ���నం అకతతం   ి�పా��ం కమ�మలకాం
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� ్ృపం ���ట్ ం ��లదమ�ం   మ�ఖం మ��ృ్�్తమ�మం  మ�్�మనుం �్మ�ం

ఇ్కడం్�ప�కల�టమ��మ�:  

1. �హఆ  �స ్మ� �లమ కాల�� (M. K. GANDHI): “్మ��ద 

నపన కమ�మల ఇ�ా్ ల ��మ్�  ్   ర�త్ �ాా మ��� క��ం ్��ద్ ల � 

�్�క ఖడఖ ల �ాదమయ � నను� మ�ను �ద ్ల�ట క్�కపకా 

 ్ృపలంల �. అ � ��పమల  �� �పాడల మత్మ�,  ��   ప ర్ 

 ్క క్లత  �దుద  ప�ట, ్చన �ాకాద మ�మ  �్ క�చమత, తన 

కహ�మ�మ మప�చ� ��� �తతమ ��మ్�   కా్���న ్వ్చత, 

్చన  ్క �మభచత్ల, �మత్మ�, అమ�్ � ్�ౖ మప�చ� 

్చన మకత�ాాన్�ౖ ్చన  ్క అ�ల�మ ��ా్కల. ఇ�య 

తమ మ�లదున� �ా���ల�దమ �ా��లి�� మప�చ�   � 

కమకతనచ  ప�్కప�లి��. అలర� కామ ఖడఖ ల �ాదు.” Young 

India, 1924.  

2. కడ్�్ంక� ్ఆం(EDWARD GIBBON): "మ�హమ్మంన�తలం

 ్కం క� పం �జచలం ్�ర ం �య�టమం అపకమలం మల�ం �న�తం మ�ౖ�్ం

 మలంి�ం    ప�త���ం �ల �." History of the Saracen Empire, 

London. 1870.  

3. క.ంచస.ం�ద ��ఆం (A.S.TRITON):" ్ంి��మలంఖడఖ ల,ంమప�ం

ి��మలం ఖు�్ఆం  �ట్ ్��ంమ��ృ్ లం ��ౖ�్�డ�ంమ�లదు్�ం దచకు్�ం

����్ంంత  �లం �ప�రకాంఅకతత���ల �." Islam, London, 1951 - 

page 21.  
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4. ��ం మ��ృం  �చపకం (DE LACY O'LEARY):ం "�ప�త మలం

కప్్లకాం �న� ప�ద�ద,ం వప �ాదం మ��ృ్ లమ�ం    ల�ం  ��ామ్�ౖం

జ�ౖత చ�త ం ి�కచర ,ం క��ంనం  �శ �ం   జమం ��డ్�ౖం ్�ర�నం ్�్ం

మపకం ఇ�ా్ లం ాపా్��ం �ీ్్ప�లి�మ�ం  మపలతలం ి��ామమయ �ం అతతలతం

�మ�్దలర�ం ్క��నం అనతం మతం �ప�త �ామ�మ�ం మ��దమ��ద�దం ప�్ీ్ం

ి��ృనం ్�ట్ ్థమ�ం మ�త �్."ం Islam at Crossroads, London, 

1923-page 8  

5. ��. కస. పామ్ృ�ా్ పాప�: " ం ఏ్�్చల్�ౖం �ాతకలం �ా చడలం

మ�ం ��మ్�ం ి�మ�ం కుమభ���ం � �ల �.ం కలదు్ల�టం  మ�డ�ంమన్�ౖం

మ�మ�మ�కాం�పా��మ���నంఅకర�తమర�ం ్క��నంి�ప�త ్ం మ�నమ�ం

మ�దద డ�లం మలదుం మప�చ�ం ఇ�ా్ లం  �ప�లంం ప�ద�్ప�లంం   ి�మలం

ి�చడలమలంమనలంకమచలం డ డలంమలదు.ంఇ�ా్ లంమప�చ�ంఖడఖ లం

అమయం్ప� ణమ�ం మ�డ�ంమన్�ంక్క��ం�న డ�లంమలప�.ంఇ�ా్ లం

 ్కం�చమలంఏఏ�ల�ట, 'ామ్లం�్చలమలంకమ�ల�దం�మభలదలం

మలదు' అమయంమ�ఖతం�్చలంఅలదప��దంరె��ృల �" Muhammad the 

Prophet of Islam, Riyadh 1989 - page 4.  

6. జ��సం క.ం ఏ��న�ం (JAMES A. MICHENER): "ఇ�ా్ లం

�ాత్ృలంనలతం�ఘ�లకాంఏంమతమ�ం�ాత్ృల�మలదుం ... ఇ�ా్ లంామ్లం

 ్కం ం  �ాహ�య లంఖడఖ లంపమనంకలభ�లంలద�ంఅమయ్ంమల �ం

�ా�ా్తతతమ�ం న�్్�ామ�.ం �ామం ఏం ్ాు�్ం  ల��తతడచం  ం

అ�� ా చలర�ం అలకక్ప�ల�మలదు. మప�చ�ం అలతపాత్ం ��్�చనుం
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ఖు�్ఆం ి�మ�ం కప్్లకాం కమప�ఉకుర ల �." Islam - The 

Misunderstood Religion, Readers Digest (American 
Edition) May 1955.  

7. మ�ప�ఆసంఇ.ం � ఆం(LAWRENCE E. BROWNE): "మ��ృ్ లమ�ం

క్క����ం ���్మ�ం అ్క��ం   జమం ��డ్�ౖం ్�ర�నం ్�్ం మపకం

 మపలతలకాం ఇ�ా్ లం �ీ్్ప�లి��ట్ ం ి��ామ�ం ����కర ప�మ�ం తమం

మ�నమమలం �కర ృతలకాం   ి�మలం ి��ృనం అకతతం ్ప� ణమనుం ఇ�ా్ లం

 ్కం  �ద్్���నం �ాకర �ామ�ం ి�మ�ం కప్్లకాం ఖల��కుర మ���.ం

చ�ాృంచ్లకాం�ామ ం మ�తతమ���." The Prospects of Islam, 

London 1944. 
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ఇ�ా్ లం ్కం  ప ర్ంకపమ�ం?  

కమ�ౖస�ు్ ్���చ�ంజ �ప��ాంఇమ� ాృ�్ప�కుర న� �: 

"� ా �నం � ా థఏ్ం ి�ప�త ్ం ప��ామ�్ మ�ం �చ �తతన�ం  �ఏ�ల�టం

్చనం ఇతమం �తరమం పత్�ర మం క�మపలం మప�చ�ం నమ్్లం

కల�ా �లంనం  ్ం �జ��వ మ�డ�ం మప�చ�ం �తరమం పత��ర." 

(Vol.12)  

్చనం �ప�లంం �పా��్ం�ాంఇమ�ం ��ామ�: 

"్చనం త ప్�ల��ం మ�న�ా�ం మక్�డ�ం ్ృమప ���.ం  ్�య�ం

్చనం మ�ల�దం పత��ర ం మయ�దం ్ాు�్ం    ల�ం మ�చ్ర�్��ం తనం

ి�తతమమల���ం వకు్�ల�ట,ం ి�మ�ం ్పశత్త���నం �ాల�ం మప�చ�ం

కలర�్లం �ల్�ం �ాలకాం  ��ం కమకతమనుం  ప�్కప�ల�డలమలం

్చనం �జచలం �ా���ార డ�ం మయనుం నమ�్తతమ��ను." (The 

Genuine Islam, Singapore. Vol.1, No. 8, 1936)  

 ం భ�మలడమల్�ౖం అడ� �ం ్��ద్ నం �ామలదప�మలం కప్మ�ం

్చన్�ం �ా�దం మలమ�.ం ్చనం  ్ం ాపా్��ం  హ ��లి�మ�,ం  ్ం

�ామ�� జ�త��ం�ాా ్ృలి�మ�,ం ్ంకమ�జ���ం�ప�్లి�మ�,ం ్ంమ�ౖ�్ం

పతపకానుం �ప�దరలి�మ�,ం అమయ్ం �ామ��్ం మప�చ�ం పాజ�దచం

కలకకమణమ�ం �దమ�ం ్��ప్ మ�.ం తనం  హ ానమనుం ్�ప�ల������ం



ఇ�ా్ లం ప��చల 137 

మప�చ�ం � ా ��ాతలం ప �ల������,ం పా హ ��ం అ��ం చ�కామమలం

మ�నపజ��ం ్మల�నమ�ం మప�చ�ం   పమరనమమలం  �ప�ర ం � ్పలం

వకు్�ం పా �క�ం శ��రపలత���నం మప�చ�ం ిైతనతపలత���నం  ్ం

కమ�జ���ం్చనంమ�మ���పమ�మ�.ం 

్చనం్�ప�ంమ�హమ్మం(కమ్మ�్ హలంఅమ�ౖ �ంపకమ్ల) 

తనం ౨౩ం ఏ�్ం   ప ర్త్ �ం క్మప�ామలమల,ం అప�జచ�ం

 �్ ్మ�పన�లత�దమం � ��పాానం మప�చ�ం  హల ై�ాపాానమం

నుల��ంఏ్ ై�ాపాానం��ౖ �్�,ంజ��ం��ౖమమ�తమ�ంమప�చ�ం� పా�పమం

నుల��ం జ�వచం క���్తతం మప�చం కల�జనలం ��ౖ �్�,ం

ర� � హ తతతనలం మప�చ�ం �య�ాతమలమ్లం నుల��ం  లకమతం మప�చ�ం

అమ�్ �ం  ్కం భచభ్�ర మం ��ౖ �్�,ం అమ�తచమ�ం మప�చ�ం

అపాజ్త్మ�మం నుల��ం �్క�ం ్�మరకణం ��ౖ �్�,ం  ��ామ�తనలం

నుల��ం మహ� న�త���నం మ�ౖ�్ం పతపకాం ��ౖ �్�ం ్చనం

మ�మఖదమర్త్లం ి��ామ�.ం ్చనం మ�ప�్�య�ామ�.ం  ����ం  �మ్లం

మల �ం  ��ం తపా్త,ం ఏం   జమమలనచం మల �ం ఏం � ా లతలమలనచం ఇలతం

్�దద ంకతతర నంకలకకమణంజమ డలంమ�నపజ��ం�ప�త మలంజమ మలదుం–ం

 ం నమ్శ్తల�ా�ం అదుభర�మమ�ం ��పమలం ప�లడ�ం ద�ా పద మం

�ామలమల మలంజప�క�� చ��.  
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మ�మ��ం ��ౖఆం (Lamartine), మ�నపం క� పదనలం ్కం అదుభతం

మకణ�మ్�ౖం మ��ప్ డ�త�,ం   �ృదఉ ం ి�ప�త ్�యతర ం ఇమ�ం అమ��మ�: 

" ్�య�ం మకతలమలం క� పదనల,ం పనమ�మమలం త్�కపదనలం మప�చ�ం

అదుభతం ా�ర�మ�ం –ం అమయంమ�డ�ం అల�ామ�ంమ�నపం  � �ఉ ్శమత,ం

  �భ,ం�్���తనలంమప�చ�ం మ�ౖ �ణ�త���ం   మ�ణ�మ�ౖర�,ం ్ాు�్ం

�ప�త మల�ం ఏం మ� �మ�్త��మ�ౖమ�ం మ�హమ్మం ర�ం � మ్�����ం

కపమ�ం �ైమతలం ి�చ మమ�? మ� �మ�్తమ�ం ్చ���మ�,ం ��ప్ మ�ం

మప�చ�ం�ామ�� జ�తమ�ంకృ�ృ్లి�మ�.ం�ామ�ంఏ���మ�ం�ాా ్ృలి�మ�ంఅల�టం

అ�ం తమ��ుకాం తమం ్�్ం కదు�టం ్� ప్క�ం � �నం  ��్ం

పతపకామ�ం త పం మప��ం �ాప�.ం అ�ర�ం ్చనం ��ౖమ�తమను,ం

��ప్ ��,ం �ామ�� జ�తమను,ం   జమనుం మప�చ�ం పాజపల�ామనుం

్దమ్డ�్ం �ా్�ల��ం అ ప�దం మ��ం ం పలతతం    ల�లమల�ం

ఏ�చన్ం �� �ద ం   జమను,ం రమ�� ��మను,ం ్�పతం  �ప��్ను,ం

మర�మను,ం మ�్నమ్�ామను,ం అలా��ా్�ామనుం మప�చ�ం

మనకుసమనుం ్క��ం కమ�మలకాం తత��ంం �య�ృమ�మ�.ం �జచ�మమలం

్చనం �చ్ృనం కమంమప�చ�ం కహనల,ం ఏ ం ం �ాలకాం  ్ం క� పం

�ామ�� జ�త��ం �ాా ్ృలి�మమయం   చ�కం �ా్�ల��ం కమ�జలమలం

ఏ్ ై�ాపాాం �ాా ్ృలి�మమయం ఏ���్ం  �శమలం మ�త �్ం ��ల � ్ృత���నం

్చనంఅభ�తద���చ,ం్చనం ్కం�మలతమ���నం్పాానమ�,ం

కృ�ృ్ ్మరర�ం ్చనం  �పతకల ప్ణమ�,ం ్చనం మమణలం మప�చ�ం

మమణలంతపా్తం్చనం�ా��లంనంఅదుభతం�జచ�మ�ం–ంఇపమ�ం
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 ్ం �చలతం  �ప�లంం రెమ� డలం మలదు.ం ్చనం ్కం దృ్���నం

కల్మపలంమప�చ�ందృ్��ా్కలం్ం�ృ �ఉ లర���ం �నః�ాా ్ృలంల �.ం

 ం �ృ �ఉ లతలం ప�లడలిెమమలం �ల �.ం ఏ్ ైపత్లం మప�చ�ం

ఊ �ల�మల�ం  �ప��ం ్�ామల; �ద�ద �ం ‘ �ప�డ�ం కపమ�?’ం అమయం

�్చలం రెమ� �తతలడకా,ం ప�ల�ం �ం ‘కపమ�ం మల్ం ఏ �ం  �ప�డ�ం

�ాజ�మదు?’ం అమయం �్చలం రెమ� �తతన� �; �ద�ద �ం ఖడఖ లర�ం

అకతత ై�ామనుం తతమ�తతన్�మం ి���ర ,ం ప�ల�ం �ం �తరమం  మ�్�మర�ం

అకమ�ం�ాకర �ా��ం మ్�లం� ా మల�లంల �.ంతత్�యతర ,ంప ర్,ం  ప ర్,ం

ామ్�ాకర ్్మర ,ం �ాుడ�,ం ్మల�నమనుం జ�లంన�ామ�,ం ��కణం

మప�చ�ం  �తత దఉ ం �ృ �ఉ లర���ం  �నః�ాా ్ృలంన�ామ�,ం

మ� �ప�ఖమ�ం రె�చ్ం � �మ�ం క్�కపకాం

క�మ�ల  డ�తతన��ామ�,ం  � � �ం ఇమ��ౖం  �క��్ం �ామ�� జ�తమ�ం

మప�చ�ం  ్ం అ��త�్్ం �ామ�� జ�త��ం �ాా ్ృలంన�ామ�ం –ం ్చమయం

మ�హమ్మ.ం మ�నపం క� పదమ���ం ��మప �క�ం   మ�ణ�మ��ల�దం

్��మలకా,ం్చనం్ల�టం క� పంపత��ర ం కపప��మ�ం�మ��పాంఅ�ంమనలం

  ర�ల�ప�ు్?" (Lamartine. Historie de la Turquie. Paris, 

1854, Vol. II. pp. 276-277).  

          ం    ల�లం అమయ్ం మల �ం మ�ం  �మ�్తమనుం �చ�ృల �.ం

�ామ,ం �మలదమ�ం ��ప�్్ం �ృ �ఉ లర�మ�ం మల్ం ��ౖ�్ం మ�చ్త్లం

�దమ�ౖనం ్�దంమల్ంప�లడ�ంమలకామమలంమ�త �్ం�ర్ాతం�ా��లంనం

ఏ్ం  కం మ��ామ�.ం ్ం మ� �మ�్తమం న�తం �ప�త మ�ం మప�చ�ం
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 హ ానమ�ం�ామ మభలమలం్��ృం� చ��.ం�ాప�ంజన్కామలంమప�చ�ం

ర� �,ం �ాప�ం న�తం ���నల,ం �ాప�ం  హ ానమం క్ పపలం మప�చ�ం

న�దుమ�,ం �ామ�ం �ా��లంనం �జచలం మల్ం అ జచలం  ్కం

  మ�ణ�మం  �ప�లంం మ్మ�ామం అ�� ా చ�మ�ం �మ���.ం ్ం

మ� �మ�్తమం న�ర�మనుం మప�చ�ం  హ ానమనుం ఖం్తలకాం

 �నప�్ల��మమయ �ంమ�నపంజ��ం��మ్�ంఅ�ాాత���నం �.ంఅ�ర�ం

 ంమ�ం �మ�్త�ం �్చలమలం అమ�ం �ాదు.ంమహ� జ్మంమ�నపం

�ప�త మలం ్�ౖమలకామ��ల�దమలం మ�నప���ం ్మల�నం మప�చ�ం

  పమరననుం మ�హమ్మం (కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్ల)ం కలర�ం

   ప�తలం ి��ామ�.ం ్చనం న�త �ం   �ం అలతమలక�్ం మప�చ�ం

  �మల ం  మ�్�ం (హ �థుమం మ� లమల)ం న�దుం ి�చ ��ల �ం

మప�చ�ం  ప��ం పమ్�ం భద  మ� ��ం �ల �.ం అమ�ం న�దుం

ి�చ ��నం �ా�దం � ా మ�ణర్తం నమ్్కుర మ�ౖనం అను�మ�మి�ం

మ�త �్ం�ా్�ల��ం్చన్�ంపత�ప�్లకాం క�ాతలర�ం�ల��ం�న�ం

�మమర్�మి�ం్క��ంకణ్లకాం ప���ల� ��మ��.  

మ�హమ్మం (కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్ల)ం  ్ం ��ప�్్ం

��ా��తచ�మ�,ం  ్ం �ామ��్ం కలకకమణ్మర ,ం  ్ం   �్లడ���నం

 ప��ామ�ాం ద�డ�,ం  ్ం మ�ౖ�్ం మ�మఖదప�ర,ం  ్ం నమ్్కుర �ైనం

��� �తతడ�,ం  ్ం మలంం కహ�ా�ృ,ం  ్ం �్క ����నం భమర ,ం  ్ం

్� ఏలి�ం తల�� ం -ం ం అ��ల�దర�ం ్క��నం  ్ం మ� �మ�్తడ�.ం

న�త �ం  ం అల�ామమలం ్చననుం ఏలంనం మల్ం ్చన్�ం
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కప�కమ�న���నం ఏం పత�దర ం మ�నపం �ప�త మలం ్న డడ�ం –ం అమ�ల�దం

అ �మ్���నం  ప� �మ్తం �ా��లంల �ం ��పమలం ��ా్మఉలర�ం ్క��నం

మ�హమ్మంకమ్మ�్ హలంఅమ�ౖ �ంపకమ్లంపత��రత్లంమ�త �్.ం 

మ�ర�్ం కాల��, 'Young India'ం మలం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం

అమ�ౖ �ం పకమ్లం  ్కం  �ణ ణ�మం  �ప�లంం ్�ప�కల��ం ఇమ�ం

అమ��మ�; "ఏ�చన్ం �� �ద ం   జమం హృదచ�మనుం �ప�్�ాదలకాం

పశ మ�్్�న�ం అతతతతరమం  �మ�్తడ�ం కపమ�ం అమయం �్చ���ం

మయనుంరెమ�కు�ుద�ి�నుం ....ం“్మ��దంనపనంకమ�మలంఇ�ా్ లం��మ్�ం

 ్ం   ర�త్ం �ాా మ���ం క��ంం ్��ద్ ల �ం �్�కం ఖడఖ లం �ాదమయ �ం నను�ం

మ�ను �దం ్ల�టం క్�కపకాం  ్ృపలంల �.ం అ �ం ��పమలం  ��ం

�పాడల మత్మ�,ం ��ం  ప ర్ం ్కంక్లతం �దుద  ప�ట,ం్చనం

�ాకాద మ�మం  �్ం క�చమత,ం తనం కహ�మ�మం మప�చ�ం ��� �తతమం

��మ్�ం   కా్���నం ్వ్చత,ం ్చనం  ్కం �మభచత్ల,ం

�మత్మ�,ం అమ�్ �ం ్�ౖం మప�చ�ం ్చనం మకత�ాాన్�ౖం ్చనం

 ్కం అ�ల�మం ��ా్కల.ం ఇ�యం తమం మ�లదున�ం �ా���ల�దమం

�ా��లి��ంమ���ం   �ం కమకతనచం  ప�్కప�లి��.ం అలర�ం కామం

ఖడఖ లం�ాదు.ం”ంYoung India 1924.  

'Heroes and Hero-worship' అమయం  �కర ్లమలం ం�మసం �ా�ం మ�ౖలంం

�ృల �లం కాం తనం్శ్పాత��ంఇమ�ం పత ర్ం  మి�మ�: " ల�ప�కాం  ్ం

పత��ర ం  మకపమం చ� �ఉ మమలం మ��క�ం �న�ం ��ాం జ�తతమనుం
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మప�చ�ం  �శ �మ్మ�మ�ౖనం  మ�్ �ాకుమనుం ప�లడ�ం ద�ా పద మమల మలం

ఏ్ం ర� �ద్�ౖం వకు్�ం పం్,ం అతతలతం శ��రపలత���నం మ� ప�్ం

కమ�జలకాంతచ�మ�ంి�చ �కాడ�ం?"  

 ��ాఆం �లమం శమ్ం ఇమ�ం �ా �ామ�: "�ామ�ణతలం  ్కం ్త్ం

మ�హమ్మ.ం ్చనం �ు��్ ం �న�ం కహ�మ�మమలం మప�ం� మల�ం

�ాలకాం్చనం   పపలం ంకప్్లకాం ్న ��ల �." (D.C. Sharma. 

'The Prophets of the East', Calcutta, 1935.pp. 12)  

కడ్�్ం క� ్ఆం మప�చ�ం �ృమఆం ఓ��్ ం ఇ�ా్ లం  �ప�లంం �ాకత  ్�నం

ి�కచర ంఇమ�ం ��ామ�: "మయనుంఏ���్ం �ప����ంనమ�్ర�నుంమప�చ�ం

మ�హమ్మం   ప ర్ం అ�ం మయనుం నమ�్ర�ను" ఇ �ం  ్ం కుమభ���నం

మప�చ�ం మ�మ�పం ిెలద�ం ఇ�ా్ లమలం   �యరల జ���ం �ాకత  ్�న. 

"ఏ���్ం ్పాాుత��ం ��య్పలత���నం మ� లం ఏమ�డచం ్ల�ద��ం ్న ��ం

� ��మం మ� లమల���ం  � జ�మ్ డమలదు;   ప ర్్�ౖం �చ పమ�ృనం

్దమణం మ�నపం �భమకణ�మం   మ�ణ��� కన�డచం  ��మలదు; 

మప�చ�ం్చనంకనపం హ ానమ�ం్చనంకహ�మ�మనుం �తత దఉ ం

మప�చ�ం ��ప�్్ం హదుద మమలం �లి��." (History of the 

Saracen Empires, London, 1870, p.54).  

మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం  ్ం మ�నప���ం

్ల�టంక్�కపం�ాదుంమప�చ�ంత్�కపం�ాదు.ం�ామం్చనం‘ �ప�డ�ం

 ్క��’,ం అమ�్ �ం  ్కం ్ ��ామం �్మ్�ం �జ��వం మప�చ�ం
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న�తం�న�తం  మ�ణ�మనుం హ ��లి�ం �తరమంమకతలర�ంపం్నం ్ం

మ� �మ�్తడ�.ం ్చనం క �పడచం తననుం  �ప���ం  �కు��కాం

మప�చ�ం కల �శహమ���కాం రెమ� �్�మ��మ�" అలర�కా్ం ్చనం

 ్కం  �ం్�మణ�ం ��మయంాృ�్ప�లంల �.ం 

         ఇ�ా్ లం  �ప���ం మ�లదుం అలదమ�ం  ్క�టం అమయం కమ�నతంం

 �ప�లంంమ��ప్ డ�త�,ం పమత �శంకు  �ృదఉ ం ్�ంకప��మంమ�చ�డ�ం

ఇమ�ం  ��ామ�: "మ�ృజదుమలం   జ��ా్మతలం  �ప�లంం  హ ��లంనం

మప�చ�ం ్�మణమలం ్��ద్ నం ��్�ద�దం ామ్లం ఇ �.ం నమ��ం

��మ్�ం ్ృమ� �ం ఇప్కామయ,ం అలదమ�ం  ్ి��ం  �ఏ �డర�మ�ం

(మ�ృజ దుమలం ి�మ�్�ల�పమ�).ం ఇ�ా్ లమల�ం   జ��ా్మతలం   �ప��ం

్దుం ��మ�ం�ాా ్ృల� ��ల �ం–ం ్ంపా�ంఅ�మ�,ం ్ం�ామ�నతం

పత��ర ం అ�మ�ం  ్ప�ం   ్కంమప�్మ�ం�్ప�మ�్ ర�మ�ంమప�చ�ంఇమ�ం

  ్�ద�ార మ�": "అమ�్ �ంఅ్్�ం–ంఅమ�్ �ంమహ� న�తతడ�." 

"కహజ�ృదఉలకాంకపప�మ�ౖమ�ం� దమ����ంి��ృం�య��ంఇ�ా్ లమల�ం

 ంఅ �దత���నం్్మతతలంనను�ంమ��దమ��ద�దంర�్�తతన� �." (S. 

Naidu, Ideals of Islam, vide speeches & Writings, 
Madras, 1918, P.169).  

�� ��క�ం హలప�ఖ లజ�ం (Prof. Hurgronje)ం  మ�్�మమల: 

"ఇ�ా్ లం ్కం  ప ర్ం్�్��ద్ నం్్తపాజతకఏ�మల�ంఅలతపాజ వచం

్్తతం మప�చ�ం మ�నపం కహ� దమత్లం �చమ�మ�ం ఇతమ�మ్�ం
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మ�మఖదమర్త్లం ప �లి�ం  � లం పల�దం �శ్�ాత ర ం  �మ�దుమ్�ౖం

�యచ ��ల �." 

ఇల�ాం ఇమ�ం ��న�ాక�లి�మ�: "్్తపాజతకఏ�ం ్మల�న్�ం �ాకర పం

మ��ా��ంఇప్డలమలంఇ�ా్ లంఅల �లంనంర���ప�ట్�ంకమ�లతమలకాం

ఇతమంఏం �శమ�ంఅల �ల�మలదు."  

         �ాప�ం న�ర�మ�ంమప�చ�ం �ా��లంనం మప తమ�ం �ామ మభలమలం

్��ృం � �మ�,ం    ల�లం ��లదమ�ం మ� �మ�్తమనుం  ైపత్ం

�ాా ���ం ి�మ్�లమలం ��ను�ాడమలదు.ం అ�ర�ం ి�ప�త ్ మలకాం  ం

మ� �మ�్తమ�ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం

�ా��లంనం  ��మలం ంన�ం  ప మలతం ్క��ం �ా��ల�మలదు.ం ్చనం

 ��నం   చ�కలర�ం�తరలం మ�నపజ���ం ఏ్ ై�ాపాానమలం ఏ్లం

ి���ంమప�చ�ం మ�ౖ�్ం �చమ�మనుం మ�మ్మలపం మప త��ం �ా��ల�డలం

��మ��.ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం మల �ం ్చనం

కహ�మ�మ�ంకన�డచం్చనం �ప��ం్�మ�మ�డ�ంమల �ం్చనమలం

 �ప�డ�ం అపతప�లి�డ�ం మల �ం ్చనమలం  ైపత్లం �లద�ం  ��ాం

ి�చమలదుం – �ామం ్చనం కమ్ �పడచం అమ�్ �ం ి�ం కల�ు�ు ��నం

 ్ంకల �శహమ���కామయం ప� ణరల� ��మ�మ�.ం 

�����లం  ��.ం హ�్ం (Micheal H. Hart) మ�నపజ��ం

  �జనలం ��మ్�ం మప�చ�ం అ�పృ �ఉ ం ��మ్�ం �ా�ట ��నం పత్�ర మం

జ�జర�ం తచ�మ�ం ి��ృ,ం �ాప�ం  �ప�లంం �పప�కచర ం   �ుప�లంనం తనం
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 �కర ్లమలం ్చ�మ�ం ్�ప�కమ��మ�:"    ల�ం అతతలతం    పప�మం

పత్�ర మం జ�జర�మలం ��్�ద�దం �ాా నలం మ�హమ్మం ఇప్�లం

అమయ �ం ��లదమ�ం �ాఠ్�మనుం ్శ్మతలమలం మ�లిె�ర ం �లడప�ు్ం

మప�చ�ం ఇతమ�మమలం  ��ం  �ప�లంం   శ�మ�ం జ�లంం �లడప�ు్.ం

అ�ర�ం�ప�త మలం ��పమలం్చనంమ�త �్ం��ప�్్ మలకాంమప�చ�ం

� ా  లం్ మలకాం ప�ల��ల�దమలనచం �మ� �మల�ం �జచలం �ా��లంనం

ఏ���్ంమ� �మ�్తడ�." (M.H. Hart, The 100: A ranking of 

the most influential persons in History ' , New York, 
1987, pp.33).  

           మ�డ�ం౧౪ంశర� పద మ�ం ��ం� �మ�,ం  ప ర్ంమ�హమ్మం

కమ్మ�్ హలంఅమ�ౖ �ంపకమ్లంన�తం�ప�త ంమప�చ�ం హ ానమ�ం��లిెలం

్క��ం � క��ట్ �ు్�ల��,ం మ�మ�పమ్�ం ి�మ�పమ్�ం  �ప�ం �ా్�ల��,ం

క్�చలకాంఏక��ం �మ���.ంమ�నపజ��ం ్కం అమయ్ం ప�కామ్�ం

్చనం న�తం �ామలమలం కమ�ం �శరల�ు����నం ్శమనుం అ�ం

ం �ప�ల జ��ా�,ం అమ�ల�దం ్శమమయం మయడ�ం ్క��ం ్�క�కుర మ���.ం

ఇ �ం మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం కహ�మ�మం  ��ాం

మ�త �్ం �ాదు,ం �్పక�ాత���నం మప�చ�ం �మమరమ�త్్���నం

�ప�త ం మలకాంమ�దుద తతన�ంత్ృపల�ు�ుమల�ంమ�క�ల �.ం 

“��య్లం మప�చ�ం ంలతనం  మం  ్ం మ�నప���కాం ్మకలం

�మ�ం ి�చపమ�ృన �ం ఏఏ�ల�ట,ం  ్కం కణలం ్క�,ం ఏమ�్��ం

�మ�ం ఇమ�ం   ర�ల�ు�ు�ా�: అ �మ్లకా,ం �ంత లకా,ం అదుభతలకాం
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మప�చ�ం � ్�ాత్్లకాం ్న డ�తతన�ం ం   ్�నమ�ం �ాకర పలకాం

�జ���న�యమ�?  ్�య�ం అ�ం �జ���న�యం అ�ర�,ం  ం

మ� �మ�్తడ�ంమ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం  �ప�లంం

�్�ం ఇలతం పమ్�ం రె�చ �ం మల్ం �మ�ం ్చనం  �ప�లంం ఇలతం

పమ్�ం �నమల �?ం  ం �మ� �మల�ం క�ామ�నుం కదుప�క�,ం ్చనం

 �ప�లంంరెమ�కు�ుపమ�ృనంకమచలంఇల�ాంపామల �?  

 ��ం �ుకలం����ం ఖమ�్ం �ాదు,ం �ామం ఇ �ం  �ప�రకాం�ం న�తలమలం

 ్ంకప���తర ంఅ��తచలం� ా మలభంమప�ప���ం�దమరనలం�ా మదు.ం 

కన�డచంభ�� ప�తమల్�ౖం ్చననుం� �నంపత��ర ం �ప�త మలం

్న డ�,ం  ం మ�దుభతం మప�చ�ం మ� �మ�్త�ైనం

మ�హమ్మం కమ్మ�్ హలం అమ�ౖ �ం పకమ్లం  �ప�లంం �ప�ం క్చలకాం

్�్��్మ�ం�్మ�ంఏమ�్మ��ం్�్�కుర మ��మ�.ం 
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-T.B. Irving, et al. : The Quran: Basic Teachings 

-Hamuda Abdalati : Islam in Focus 

- M. Qutb : Islam: The Misunderstood Religion 

-Maudoodi : Towards Understanding Islam 

-Maurice Bucaille : The Bible, The Quran and Science 

-Suzanne Haneef : What Everyone Should know About 
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