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ఇసహి ం గుమ ంచి ఴ ందఴుల కొన్నన రవనలు  
 

1. రేదాలు భమ ము ఇతయ ఴ ందఽ భత గరంథాలు 
విగరహామహధనన న్నలేధించామన్న ఴ ందఽ ధయమ ండితులు 
అంగీకమ షు నానయు . కహనీ ఆయంబంలో భనషు మ కవం 
చ ందక పో ఴటం ఴలన ఆమహధనలో ఏకహగరత కోషం ఏద ైనా 
విగరసం అఴషయభఴుతుందనీ , ఆధాయత్మమకతలో భనషు  
ఉననత చ ైతనయ సహా భకి చేయుకునన తయురహత , ఆమహధనలో 
ఏకహగరత కోషం విగరసం అఴషయం ఉండ్దనీ కొందయు 
ఴ ందఴులు అంటాయు . దీన్న గుమ ంచి మీమేభంటాయు ? 

జరహఫు : తుశక్షతృహతంగహ  ఇ రవనన  ఖభతుళతే  
ద ైరహమహధనలో  చఽఴలళన  ఏకహఖరత  విశమంలో  
భాభూలు  భుళల ం  ఔడా ఈననత  స్హా భకూ  ఙేయుఔునానడతు  

ఄయాం  ఄఴుతేననది .   

ద ైరహమహధనలో  చఽత ఏకహఖరత  విశమంలో  భుళల ంలు  

ఈననత  స్హా భకూ  ఙేయుఔునానయు . ఔరేళ  అయంబంలో  భాతరబే  

ద ైరహమహధనలో  ఏకహఖరత  కోషం  విఖరసం  కహఴలళ  ఴచ్చి, 
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తమహఴత  దవలలో  భనషష  ఈననత  స్హా భకూ  ఙేయుఔుననుడె  

విఖరసం  యొఔక  ఄఴషయం  లేఔతృో తేననట్లభతే , ఆట్ికై  

భుళల ంలు  ద ైరహమహధనలో  భనషషన  కైందరరఔమ ంచడంలో  

ఈననత  స్హా భకూ  ఙేయుఔునానయతు  నేన  ఙ ఫుతేనానన . 

ఎందఔంట్ే  రహయు ఄలాల హ్  న అమహధింఙేట్ుడె  

ద ైరహమహధనలో  ఏకహఖరత  కోషం ఎలాంట్ి  విఖరసం  లేదా రతిభ  

యొఔక  ఄఴషయం  రహమ కూ  ఔలఖడం  లేద.  

అకహవంలో  నండు  ఎందఔు  ఈయుభుల  వభ్దం  ఴషే ందతు  

ఔ  చ్చననలల రహడె  ఄడుగ నుడె  ఄతడుకూ  ఏభతు  

జరహతరహఴయౌ ? 

ఔస్హమ  భా షంషాలో  నేన ఔ  స్హఴతొజీతో  
చమ ిషే ండగహ , అమన  ఆలా ఄనానయు . ఎుడ ైతే  ఔ  చ్చనన  

లల రహడె  భనయౌన  "అకహవం  ఎందఔు  ఈయుభుతేంది ?" ఄతు  

ఄడుగ నుడె , ఄతడుకూ  బేతలా  జరహతస్హే భు  "షఴయగంలో  
తాతభభ  ండు యుఫుఫతేననది "; ఎందఔంట్ే  ఄషలు  
విశమం  ఙ నా  ఄతడె  ఄయాం  ఙేషకోలేడె . ఄలాగై  అయంబ  

దవలలో , ద ైరహమహధనలలో  ఏకహఖరత  కోషం  రజలఔు  విఖరహాల , 

రతిభల  ఄఴషయం  ఔలుఖుతేంది . 

ఆస్హల ం  ధయభంలో  బేభు  ఄఫదధం  ఙ డాతుకూ  ఄనభతి  

లేద . ఄది  ఎంత  చ్చననద ైనా  షమై . నా తడడఔు  నేనెుడఽ  
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ఄలాంట్ి  తుడె  జరహఫు  ఆఴఴన . ఎందఔంట్ే  ెమ గ  
ెదదరహడ ై  షఽకలు రెళళడం  తోదలు  ెట్ిిన  తమహఴత , 

బెయుుల  తమహఴత  అకహవంలో  వినఫడే  ఈయుభులఔు  కహయణం  

ఄతి  శీగరంగహ  రేడ కూకన  రహముఴుల  రహమకోచం  ఄతు  

చదివినుడె , ఄతడె  ట్ీచయు  ఄఫదధం  ఙ ఫుతేనానడతు  

ఫావిస్హే డె . భమ  కొనానళళఔు  ఄషలు  విశమం  త యౌళన  

తమహఴత  తండుర తనతో  ఄఫదధం  ఙ తృహడతు  ఖరఴిస్హే డె . ఔరేళ  

లల రహడె  ఄయాం  ఙేషకోలేడతు  తొయు  ఫావిళతే , విశమాలన  

వీలభనంత  షలబం  ఙేళ ఄతడుకూ  ఙ డాతుకూ  
రమతినంఙాయౌ . ఄంతేగహతూ  విశమాతున  దాట్రేమడాతుకూ  
ఄతడుతో  ఄఫదధు  ఔథ ఙ డం  షమ ైన  దధ తి కహద. ఔరేళ  

షఴమంగహ  తొఔు  దాతు  జరహఫు  త యౌమఔతృో తే , ఄతడుతో  
„నాఔు  త యౌమద ‟ ఄతు  ఙ త  ధ ైయమం  తొఔు  ఈండాయౌ . కహతూ  ఇ 

జరహఫుతో  నేట్ి ఙాలా భంది లల లు  షంతాే  ఙ ందయు . 

ఔరేళ  ఆదే  జరహఫున  నేన నా ఔుభాయుడుకూ  ఆళతే , ఄతడె  
"ఄఫాఫ  (నానాన), తూక ందఔు  త యౌమద ?‟ ఄతు  ఎదయు  

రశ్ననస్హే డె . ఆది భంచ్చగహ  తొ సోమ్  ఴర్కక ఙేమట్ం  

భమ ము  తొ లల రహతుతో  తృహట్ు  తొయు  ఔడా  ఫాగహ  
చదఴుకోఴట్ం  తతుషమ  ఙేషే ననది .  
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1ఴ తయఖతిలో  ఈనన  విదామయుా ల  కొయఔు  ద ైరహమహధనలో  

ఏకహఖరత  కోషం  విఖరసం , రతిభ  ఄఴషయం  ఔలుఖుతేననది  – 

(2+2=4 ఄనేది  1ఴ తయఖతి  నండు 10ఴ తయఖతి  ఴయఔు 
భాతరబే  కహఔుండా  అ తమహఴత  ఔడా భాయఔుండా  కైలా  
ఎందఔు  ఈంట్ుననది ) 

విఖరహామహధన  ఖుమ ంచ్చ  ననన  ంఙే  రమతనంలో  
కొందయు  ఴిందఽ  ండుతేలు  ఆలా ఄనానయు . 1ఴ తయఖతిలో  

ఔ  విదామమ ాకూ  తృహర థతఔంగహ  ద ైరహమహధనలో  ఏకహఖరత  ఎలా ఴాదిధ  
ఙేషకోరహయౌ  ఄనే విశమాతున  ఫో ధింఙేట్ుడె , ఄతడుకూ  
విఖరసం  షహామంతో  ఏకహఖరత  ఴాదిధ  ఙేషకోరహలతు  ఫో ధించడం  

జయుఖుతేంది . కహతూ, అ తమహఴత  ఄతడె  డుగరర స్హా భకూ  
ఙేయుఔునానఔ , ఄతడుకూ  ద ైరహమహధనలో  ఏకహఖరత  కోషం  విఖరసం , 

రతిభ  ఄఴషయం  ఈండద . 

ఖుమ ేంచదగ న  ఔ  ఄతమంత  భుకమబైెన  రహషేఴం  

ఏతట్ంట్ే , ఏద ైనా  విశమం  యొఔక భౌయౌకహంఱహ లెై ఖట్ిి  
ట్ుి  ఈంట్ే, బవిశమతేే లో  ఄతడె  దాతులో  ఄందమ  ఔుంట్ే  
భుంద  తులఫడఖలడె . ఈదాసయణఔు , 1ఴ తయఖతికూ  
భామథబెట్ిక్సష  ఫో ధింఙే  ఔ  ట్ీచయు  తన  విదామయుా లఔు  2+2=4 

ఄతు  ఫో ధిస్హే డె . విదామమ ా  మరక్ష  తృహషఴుతాడా , డుగరరలో  
ఙేయతాడా , భామథబెట్ిక్సష  లో .ఴెచ్.డు ఙేస్హే డా  ఄనే దాతుతో  



7 

 

షంఫంధం  లేఔుండా , 2+2=4 ఄనే తృహర థతఔ  ఔడుఔలో  
ఎలాంట్ి  భాయౄ మహద . ఄది ఎఔకడా  5 లేఔ 6గహ భాయద . 

ెైతయఖతేలలో  విదామయుా లు  ఔడుఔలతో  తృహట్ు  ఄయీ్ఫార , 
ట్ిరగననబెట్ీర , లాఖమ థమ్  తోదల ైన  రహట్ితు  ఔడా 
నేయుిఔుంట్ాయు . ఄభనా  2+2=4 ఄనే  తృహర థతఔ  ఔడుఔలో  
ఎలాంట్ి  భాయౄ  మహద. ఔరేళ  1ఴ తయఖతిలోతు  ట్ీచర్క  

తృహర థతఔ  ఄంఱహలన  తుగహ  ఫో ధిళతే , అ విదామయుా లు  

బవిశమతేే లో  భుందఔు  దఽషఔు  తృో తాయతు  భనబెలా  
ఉఴించఖలం ? 

రేదాలలోతు  ద ైఴఫాఴన  ఖుమ ంచ్చన  తృహర థతఔ  తుమభం  

ఏతట్ంట్ే  ద ైరహతుకూ  యౄం  లేద. భమ , ఇ రహషేఴం  త యౌళన  

తమహఴత  ఔడా రజలు  దామ  తడాతున  చఽషఽే  ండుతేలు  

ఎలా  తువవఫదంగహ  ఈండఖలుఖు  తేనానయు .  

1ఴ తయఖతిలో  ఈనన తొ ఔుభాయుడుకూ  మ ండె  మ ళైళ 4 

కహద , మ ండె మ ళైళ  5 లేఔ  6 ఄతు ఙ , షఽకలు తృహళెైన  

తమహఴత  మ ండె  మ ళైళ  4 ఄనే  తుజం  ఙ ఖలమహ ? భుభాభట్ికీ  

ఙ లేయు . రహషేరహతుకూ  ఔరేళ  తు ఙేషే ననట్లభతే  
ఄతడుతు షమ దిదిద , మ ండె మ ళైళ 4 ఄతు ఙ ఫుతామై  గహతూ ఄతడె  
షఽకలు  తృహషభయమ ఴయఔు  తుమరక్ుంచ యు; ఔరేళ  చ్చననుడే  
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ఄలా  షమ దిదదఔ  తృో తే, తొయు  ఙేతేలామహ  ఄతడు  బవిశమతేే  

నావనం  ఙేళనరహయఴుతాయు . 

2. రేమేవయు  ఫాశలలో  రేమేవయు  ేయితో  నీయు లఴఫడ్య  తుననది : 
ఇంగీిశులో  రహటర్ , ఴ ందీలో  పహనీ, తమిళంలో  తనీన. అలలగే  
ద ైరహన్నన  అలలి హ్  అన్న యౌచినా , మహమ్ అన్న  యౌచినా  లేక 

జీషస్  అన్న  యౌచినా  కే  ద ైరహన్నన  యౌచినటలి  కహదా? 

జరహఫు :  భసో ననత  దిఴమనాభాలు  ఄలాల హ్  కై 

ఙ ందతాభ . 

17ఴ ఄధామమం , 110ఴ ఴచనంలో  కర్కఅన్  ఆలా 
త లుుతేననది : 

"రఔట్ించ : „ఄలాల హ్  ఄతు లఴండు  లేదా యహాభన్  ఄతు 

లఴండు : అమనన  తొమై  తయుతో  యౌచ్చనా , భసో ననత  

దిఴమనాభాలతూన  అమనకై  ఙ ందతాభ .‟" [దిఴమకర్కఅన్  

17:110] 

ఄలాల హ్  న తొయు  ఏ తయుతోనెైనా  లఴ  ఴచి. కహతూ , 

ఄది  ఄతమంత  షందయబైెన  తయు  ఄభ  ఈండాయౌ , భనషషలో  
యౄతృహతున  ఖుయుే ఔు  త ఙేిలా  ఈండఔడద  భమ ము  కైఴలం  

ఄలాల హ్  భాతరబే  ఔయౌగ  ఈండే దిఴమలక్షణాలు  ఔయౌగ  ఈండాయౌ .  
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రేమైఴయు  ఫాశలలో  తూట్ితు  రేమైఴయు  తయలతో  లఴఴచి . 

ఄభతే , తూయు కహతు దాతుతు  „తూయు‟ ఄతు ఏ ఫాశలోనఽ  లఴ  

లేభు  ఔదా! 

తొయు  తూట్ితు  రేమైఴయు  ఫాశలలో  రేమైఴయు  తయలతో  లఴ  

ఴచి . ఈదాసయణఔు  ఆంగరల శేలో రహట్ర్క , ఴిందరలో  తృహతూ, 

తతళంలో  తతూన , ఄయతెలో  భా, షంషకాతంలో  ఄహ్ , వుదధ  
ఴిందరలో  జల్, ఖుజమహతీలో  జల్  లేదా తృహతూ , భమహఠరలో  
తృహండీ , ఔననడంలో  తూర్క , త లుఖులో  తూయు , భలమాళంలో  

రెలల ం  తోదల ైనవి . రతిమనజు  ఈదమం  ఔ  గహల ష తూయు 
తార ఖభతు  ఔ  ళతనఴితేడె  తనఔు  షలహా  ఆఙాిడతూ , ఄభతే  
తన  ఄలా తార ఖలేఔ  తృో తేనాననతూ , ఎందఔంట్ే  ఄలా 
తార ఖగహనే  రహంతి  ఴచ్చినట్ుల  ఈంట్ుందతూ  ఔ  ఴమకూే  నాతో  
ఙ తృహడతు  ఄనఔుందాభు . విఙామ ంచగహ  అ తూట్ిలో  ఔంు 
రహషన  ఈందతూ , దాతు  యంఖు  షు  యంఖులో  ఈందతూ  త యౌమ  

ఴచ్చింది . ఄతడె  „తూయు‟ ఄతు ఙ ఫుతేననది  రహషేరహతుకూ  
„భూతరం ‟ ఄతు నేన ఖరఴింఙాన . కహఫట్ిి  తొయు తూట్ితు  

రేమైఴయు  ఫాశలలో  రేమైఴయు  తయలతో  లఴ  ఴచి. ఄభతే  తూయు 
కహతు  దాతుతు  తూయు  ఄతు  లఴ  లేయు . ఇ ఈభానం  

మదామహా తుకూ  దఖగయగహ  లేదతు  రజలు  ఫావించఴచి . నేన 
రహమ తో  ఏకీబవిషే నానన . ఎందఔంట్ే  ఏతొ  త యౌమతు  ఴమకూే  
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ఔడా  తూట్ితు  భమ ము భూతార తున  తేయౌగహగ  ఖుయుే  టి్ఖలడె . 

భూతార తున  „తూయు‟ ఄతు లఴట్ాతుకూ  ఄతడె  ఔ  భూయుు డ ై  
ఈండాయౌ . ఄలాగై  ఎఴమ ైనా  ఴమకూే  షమ ైన  ద ైఴఫాఴన  ఄంట్ే ద ైఴం 

ఄంట్ే  ఎఴమన , ఏతట్ో  కచ్చితంగహ  త యౌళ  ఈననుడె , 
ఆతయులు  ఄషతమ  ద ైరహలన  ూజంచడం  చఽళతే , షసజంగహనే  
ఄతడె  „ఔ  తుజబైెన  ద ైరహతుకూ  భమ ము  ఄషతమ  ద ైరహలఔ  

భధమ  ఈండే  ఫేదాతున ‟ రహమ లా  ఖుమ ేంచలేఔ  తృో తేనానయతు  

అవియమతృో తాడె .  

రేమైఴయు  ఫాశలలో  రేమైఴయు  తయలతో  లఴడం  దాఴమహ 
ఫంగహయం  యొఔక నాణమత  ధావీఔమ ంచఫడద . ఫంగహయం  

నాణమత  ఖుమ ేంచడాతుకూ  దాతుతు  గరట్ుమహభతో  యుదదఴలళ  
ఈంట్ుంది .  

ఄలాగై , ఫంగహమహతున  ఴిందరలో  స్ో నా, ఆంగరలశేలో  గనల్డ , 
ఄయతెలో  దసఫ  ఄతు  లుస్హే యు . ఫంగహమహతుకూ  ఈనన  ఇ వివిధ  

తయుల  త యౌళ  ఈనాన  గహతూ, ఔరేళ  ఎఴమ ైనా  ఴమకూే  తన ఴదద  
ఫంగహయం  24 కహమయట్ల  ఫంగహయభతు  ఙ ఫుత  తొఔు  
ఄభభజూతే , గనల్డ  ళభత్  ఴదదఔు  రెయళ దాతుతు  

మరక్ుంచఔుండానే  తొయు  ఄతడుతు  ఖుర డుడ గహ  నభభయు . తన 

ఴదదననన  గరట్ుమహభతో  అ గనల్డ  ళభత్  ఄది ఄషలు  
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ఫంగహయబేనా  కహదా  ఄనేది  తుమహధ మ స్హే డె . ళడు  యంఖులో  
బెమ ళ  తృోభయ  నఖలతూన  ఫంగహయు  నఖలు  కహజాలఴు .  

ద ైఴతఴ  ళదాధ ంతం  యొఔక గరట్ుమహభ  -  షఽయతేల్  

ఆవాల స్ . ఄలాగై , ఎఴమ ైనా  లేదా ఏద ైనా  దేఴుడె  ఄతు  దారహ 
ఙేషే ననట్లభతే , దాతులోతు  షతామషతామలన  ద ైఴతఴ  ళదాధ ంత  

గరట్ుమహభతో  మరక్ుంచఔుండా  అ దారహన  

ఄంగరఔమ ంచఔడద . ద ైఴతఴ  ళదాధ ంతు  గరట్ుమహభ  ఄంట్ే  
ద ైఴం  ఖుమ ంచ్చన  షఴచిబైెన  తుయఴచనం  దిఴమకర్కఅన్  లోతు 

112ఴ ఄధామమంలో  ఆలా ఈననది : 

"రఔట్ించ , „అమనే  ఄలాల హ్ , ఏక ైఔుడె  భమ ము  

ఄదిఴతీముడె ; షఴమం  షభాదధ డె ; అమన  ఎఴమ కీ  

ుటి్లేద  భమ ము  అమనఔు  ఎఴఴయౄ  ుటి్లేద ; 

భమ ము  అమనన  తృో యౌనదేదర  లేద.‟‟ [కర్కఅన్  112:1-

4] 

ఎఴమ ైనా  లేదా ఏద ైనా  షమై  ెై మాళడ్  ట్ెసి్ తృహళెైతే , 
అమనన  లేదా దాతుతు  ద ైఴం  ఄతు లఴఴచి .  

నేన  ద ైరహతున  ఄతు  దారహ ఙేళత భమ ము  ెై నాలుఖు  
ఴచనాల  తుయఴచనాతున  ూమ ే  ఙేళత దిఴమవకూేభయ  మాళడ్  ట్ెసి్ 

తృహషఴుతేంది , ద ైఴంగహ లఴఫడెతేంది  భమ ము  ద ైఴంగహ  
అమహధింఫడెతేంది . 
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ఈదాసయణఔు  ఎఴమన  ఔ  భతోనాభది  రఴఔే  భుసభభద్  

షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ంన  దేఴుడతు  ఄనానడనఔుందాం  

(ఄలాల హ్  క్షతంచగహఔ ). ఄతడు  భాట్లలోతు  షతామషతామలన  

ధావీఔమ ంఙేందఔు  ెై షఽయతేల్  ఆవాల స్  మాళడ్  ట్ెసి్  తో 
రహషేరహతున మరక్ుంచదాం .  

a) "కల్ సృ ఄలాల సృ  ఄసద్" -  రఔట్ించ , అమనే  
ఄలాల హ్ , ఏక ైఔుడె  - ఄదిఴతీముడె ;  

భమ  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  ఏక ైఔుడె  

భమ ము  ఄదిఴతీముడా ? కహద . కైఴలం  అమన  ఔకడే  
రఴఔే  భమ ము  షందేవసయుడె  కహద . అమనఔు  

ూయఴం  ఄనేఔ  భంది రఴఔేలు  భమ ము  షందేవసయులు  

ఴఙాియు .  

b) "ఄలాల సృ  షభద్" - ఄలాల హ్  తుయుతక్ాయుడె , షఴమం  

షభాదధ డె ; 

భమ  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  ఄనేఔ  

ఔష్హి లన  ఎదమకకనానయనే  విశమం  భనఔు  త లుష . 

ఄలాల హ్  ంన ఔ  భహావకూే ఴంతేడ ైన రఴఔే  భమ ము  

షందేవసయుడె  ఄభనట్ికీ , తన 63ఴ షంఴతషయంలో  
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అమన  చతుతృోమాయు  భమ ము  భదరనాలో  కననం  

ఙేమఫడునాయు .  

c) "లమ్  మయౌద్  ఴ లమ్  మూలద్"– అమన  ఎఴమ కీ  

ుటి్లేద  భమ ము  అమనక ఴయౄ  ుటి్లేద ; 

భమ  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  

భకహకలోతు  ఄఫుద లాల హ్  భమ ము  అతనా  దంతేలఔు  

జతుభంచ్చన  విశమం  భనందమ కీ  త లుష . అమనఔు  

ఄనేఔభంది  లల లు  ఔయౌగహయు  ఔడా. ఈదా తౄహతిభహ్ , 

ఆఫార ఴీమ్  .. . యదిమలాల సృ  ఄనస మ్ . 

d) "ఴ లమ్  మఔులలసృ  ఔుపుఴన్  ఄసద్ " - భమ ము  

అమనన  తృో యౌనదేదర  లేద. 

భమ  భుళల ంలందయౄ  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  
ఴషలల ం  న ఎంతో  తరతస్హే యు , గౌయవిస్హే యు  భమ ము 
అమన  రతి అదేఱహతున  తే.చ. తఔుండా  తృహట్ిస్హే యు . 
ఄభనా , ఔక  భుళల ం ఔడా అమన  దేఴుడుతు తృో యౌ 
ఈనానయతు లఔడె.  

ఆస్హల తొమ  భూలళదాధ ంతం  -  "లా ఆలాస  ఆలలలాల హ్  

భుసభభద్ ఄ యరషఽలులాల హ్ " ఄంట్ే  ఄలాల హ్  త 

అమహధింఫడే  ఄయసత  ఖలరహమ ఴఴయౄ  లేయు భమ ము  
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భుసభభద్  అమన  యొఔక  షందేవసయుడె . ఇ ఴచనం  

రతిమనజు  ఐదస్హయుల  ఄదాన్  లుఔులలో  ఄంట్ే  నభాజు  

కొయఔు  యౌఙే  లుులో  గకంత తేి  రఔట్ించఫడె  తేననది . 
తదాఴమహ  భుళల ంలు  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  
ఴషలల ంన  ఎంత  గౌయవిషే నాన  భమ ము  విధేమత  

చఽుతేనాన , అమన  ఄలాల హ్  యొఔక షందేవసయు డె 
భమ ము  దాషడె  భాతరబే గహతూ  షఴమంగహ  దేఴుడె  కహదతు  

రహమ కూ  రతిమనజూ  జాా ఔం  ఙేమఫడెతేననది .  

ఆఔ  ఆుడె  తొయు  అమహధిషే నన  దేఴుళళన  ఔడా 
షఽయతేల్  ఆవాల స్  ఄనే అ షఴచిబైెన  ద ైఴఫాఴన  

గరట్ుమహభతో  ఔస్హమ  మరక్ుంచండు . “ద ైఴఫాఴన  

గీటలమహభ ”తు ఎంత తుశక్షతృహతంగహ ఈయోగ ంఙా లో ెైన 

విఴమ ంఙాభు. అమహధిషే నన  దేఴుళైళ  షతమబైెన  దేఴుయళళనా - 
కహదా ఄనే  ఄషలు  తుజాతున  రెనరెంట్నే ఔనకోకఴళన 
ఫాధమత రతి  ఔకమ ెై ఈంది . (ఎందఔంట్ే ఙేతేలు కహలా ఔ 
అఔులు ట్ుి కోలేభు ఔదా ! ఄంతిభ ఱహఴష ఔంట్ే భుందే 
భనం ఄషలు  రబుఴు ఎఴమన  ఔనకోకరహయౌ. ఆతయ ఄషతమ 
ద ైరహలతునంట్ితూ ఴదియౌ ెట్ిి , కైఴలం అమనన భాతరబే 
అమహధింఙాయౌ . ఄుడే  అమన భనఔు షఴమహగ తున 
రస్హదిస్హే డె . నయకహగ న నండు కహతృహడతాడె .)  
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3. అన్నన ధమహమలలో అతయంత పహర చీన ధయమం ఴ ందఽ ధయమం . 
కహఫటటి , అది రంచంలోన్న అన్నన ధమహమల కంటే అతయంత 
షవచఛబ  ంది , పహర భలణికబ  ంది భ మ ము ఉతుభబ  ంది కహదా 
? 

జరహఫు :  ఆస్హల ం  ధయభం  రంచంలో  ఄతున  ధమహభల  ఔంట్ే  
ఄతమంత  తృహర చీన  ధయభం . ఄతున  ధమహభల  ఔంట్ే తృహర చీన  ధయభం  

ఴిందఽ  ధయభం  కహద . రంచంలోతు  తోటి్తోదట్ి  ధయభం  

భమ ము  ఄతున  ధమహభల  ఔంట్ే  ఄతమంత  తృహర చీనబైెన  ధయభం  

ఆస్హల ం  ధయభం . ఆస్హల ం  ధయభం  1400  షంఴతషమహల తృహతది  
భమ ము  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  దాతుతు  

తృహర యంతేంఙాయనే  ఄనే ఔ ఄతృో స  రజలలో  ఈననది . ఄనంత  

కహలం  నండు  ఆస్హల ం  ధయభం  ఈతుకూలో  ఈననది  ఄంట్ే 
భానఴుడె  ఇ బూతెై  తన తోటి్తోదట్ి  ఄడెఖు  

ెట్ిినట్ి  నండు. రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  
ఴషలల ం  ఆస్హల ం ధయభం యొఔక స్హా ఔుడె  కహద . అమన  

ఄలాల హ్  యొఔక  ఄంతిభ  రఴఔే  భమ ము  షందేవసయుడె . 

ఄంట్ే  ఆస్హల ం ధయభం  యొఔక  చ్చటి్చ్చఴమ  రఴఔే  భమ ము  

షందేవసయుడఽన .  

అతయంత  పహర చీన  ధయమబే  అతయంత  షవచఛబ  న  భమ ము  

అతయంత  పహర భలణికబ  న  ధయమం కహనఴషయం  లేద.  
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కైఴలం  ఄతమంత  తృహర చీనబైెన  ధయభం  ఄనే  తృహర తిదిఔ  తొదే 
ఏ ధయభబైెనా  ఄతమంత  షఴచిబైెన  భమ ము  తృహర భాణిఔబైెన  

ధయభభతు  దారహ  ఙేమజాలద . ఔ  మ వుబరబైెన  గహల షలో  
ఄుడే  మ వుదధం  ఙేళన  ఙనట్ు నండు  ళతఔమ ంచ్చన  గహల షలోతు  

తూళళ  ఔంట్ే  తన ఆంట్ోల  ెైనేతొ  ఔఔుండా  భూడె నెలల  

కూరతం  ఈంచ్చన  గహల షలోతు  తూళైళ షఴచిబైెనవి  ఄనడం  ఎంత 

ఴయఔు  షఫఫుగహ  ఈంట్ుంది  ?  

అలలగే అతయంత ఆధన్నక ధయమబే అతయంత షవచఛబ  న 
భమ ము పహర భలణికబ  న ధయమం కహనఴషయం లేద .  

భమనరెైు  ఏ ధయభబైెనా  తన ఄతునంట్ి  ఔంట్ే కరొ తే ధయభం  

భమ ము  ఇ భధమనే  తోదల ైన  ధయభం  కహఴట్ం  ఴలన  ఆతయ  

ధమహభలతునంట్ి  ఔంట్ే  తభదే  ఙాలా  షఴచిబైెన  భమ ము 
తృహర భాణిఔ  బైెన  ధయభం  ఄఴుతేందతు  దారహ ఙేమలేద . 

భూడె  నెలల  కూరతం  భంచ్చగహ  ళలు  రేమఫడు , తృహమక్స  

ఙేమఫడు  జాఖరతేగహ  పరజ్ లో ఈంచఫడున  ళతఴదనజలం  (డుళిల్  

రహట్ర్క ) ఔంట్ే  ఄుడే  షభుదరంలో  నండు ట్ిిన  తూయు 
ఄతమంత  షఴచిబైెందతు ఙ డం  ఎంత ఴయఔు  షఫఫు  ? 

ఏ ధయభబైెనా  షఴచిబైెనది  భమ ము  తృహర భాణిఔబైెనది  
ఄనడాతుకూ , అ ధయభంలో  ఎలాంట్ి  నఽతన  ఔయౌతాలు , 

భాయులు , ఙేయులు , తొలగ ంులు  ఈండమహద . ఄంతేగహఔ  అ 
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ధయభం  తరయణ  భమ ము  దివ  యొఔక  భూలాధాయం  షయఴలోఔ  

షాలిఔయే  భాతరబే  ఄభ ఈండాయౌ . ఇ బూభండలంెై  కైఴలం  

కర్కఅన్  భాతరబే  తన ఄఴతమ ంచ్చనట్ి  ఄషల ైన  

భమ ము  షఴచిబైెన  యౄంలో  కొన స్హఖుతేననది . ఆతయ  

ధమహభల  దిఴమఖరంథాలతూన  నఽతన  ఔయౌతాలు , భాయులు , 

ఙేయులు , తొలగ ంులఔు  ఖుమ  కహఔుండా  కహతృహడెకోలేఔ  

తృోమాభ . ఄఴతమ ంచ్చన  నాట్ి నండు ఎననన  లక్షల  భంది  
కర్కఅన్  ఖరంథాతున  ఔంఠషాం  ఙేళ, తభ బెదడెలో  జాఖరతేగహ  

బదరమ చ్చనాయు . నేట్ి  అధతుఔ  రంచంలో  ఔడా కర్కఅన్  

ఖరంథాతున  ూమ ేగహ  ఔంఠషాం  ఙేళన  తయౌమనల  కొదరద  రజలు  
భన  భధమన  ఈనానయు . ఄంతేగహఔ , ఄషలు  కర్కఅన్  నండు 
కయ్తౄహ  ఈథాభన్  యదిమలాల సృ  ఄనస  దాదాు  14 వతాఫాద ల  

కూరతం  తమాయు  ఙేభంచ్చన  కర్కఅన్  కహలలో  మ ండె  
ఇనాట్ికూ  ఔడా  తాలెకంట్  భూమజమంలోనఽ  భమ ము  

ట్మరకలోతు  కొికీ  భూమజమమ్  (Koptaki museum) లోనఽ  

బదరంగహ  ఈనానభ . రహట్ిలోనఽ  భమ ము  ఇనాడె  భన  

భుందనన  కర్కఅన్  లోనఽ  ఔక  ఄక్షయం  భాయు  ఔడా 
లేద .  

15ఴ ఄధామమబైెన  షఽయహ్  ఄల్ ఴిజ్ర, 9ఴ ఴచనంలో  
ఄలాల హ్  ఆలా రహగహద నం  ఙేళనాడె  :  
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"తుషషందేసంగహ  బేభు  దిఴమషందేఱహతున  ంతృహభు ; 

భమ ము  బేభు  తఔుండా  దాతుతు  కహతృహడతాభు  

(భాయిఫడఔుండా )." 

అతయంత పహర చీన ధయమబే అతయంత ఉతుభబ  న ధయమం 
కహనఴషయం లేద . 

ఏ ధయభబైెనా  ఄది ఄతమంత  తృహర చీనబైెన  ధయభబైెనంత  

భాతార న  ఄదే  ఄతమంత  ఈతేభబైెన  ధయభభతు దారహ  
ఙేమజాలద . ఄది ఎలా ఈంట్ుందంట్ే , కైఴలం  తృహతది  
కహఴట్ం  ఴలన  19ఴ వతాఫదు  తృహత కహయు ఇభధమనే  
తమామ ైన  ట్ొయోట్ా  కహయు  ఔంట్ే ఄతమంత  ఈతేభ  బైెందతు  

ఙ డం  లాంట్ిదననభాట్ . ఴాతాే కహయంలో  తిరట్ం  దాఴమహ  
స్హి రి్క  ఄభయమ  మహడ్  ఖల  19ఴ వతాఫదు  తృహత కహయుతు , కైఴలం  

తృహతది  కహఴట్ం  ఴలన  ఄది కీ తో స్హి రి్క  ఄభయమ  ఇనాట్ి  
అధతుఔ  ట్ొయోట్ా కహయు  ఔంట్ే  ఈతేభబైెందతు  ఙ డం  

ఎంత  భూయుతఴమో  చఽడండు .  

అతయంత అధనాతన ధయమబే అతయంత ఉతుభబ  న ధయమం 
కహనఴషయం లేద .  

భమనరెైు  ఏ ధయభబైెన  కైఴలం  ఄతమంత  

ఄధనాతనబైెనది  కహఴట్ం  ఴలన  భమ ము  ఆతయ  



19 

 

ధమహభలతునంట్ి  ఔంట్ే  చ్చఴమ లో  మహఴడం  ఴలన  భాతరబే  ఄది 
ఄతేమతేభబైెన  ధయభం  ఄతు దారహ ఙేమజాలద . ఄది ఎలా  
ఈంట్ుందంట్ే , ఆుడే  తమామ ైన  800CC షజుకీ  కహయు , 
దేళళఔు  ూయఴం తమామ ైన  బెమ షడస్  5000 CC 500SEL 

కహయు  ఔంట్ే  ఈతేభబైెనది  దారహ ఙేమడం  ఴంట్ి దననభాట్ . 

ఏ కహయు  ఈతేభబైెనదో  తుయణభంఙేందఔు  అ కహయల  
ళెళపకైశనల న  మ శీయౌంచఴలళ  ఈంట్ుంది . ఈదాసయణఔు  

కహయు  యొఔక  హార్కష  ఴర్క , బదరత , ళయ్ండయల  క తృహళట్ీ , ఔప్ , 

ళడ్ , స్ౌలబమం  తోదల ైనవి . దేళళ  కూరతం  తమామ ైన  

500 SEL బెమ షడ స్  5000CC కహయు ఇ భధమనే  తమామ ైన  

షజుకీ  800CC కహయు  ఔంట్ే  ఎననన మ ట్ుల  ఈతేభబైెంది  ఔదా!    

భలనఴజాత్మ  ఎదమకొనే షభషయల కు షమ ైన మ ష్హొయం చఽే 
ధయమబే  అతుయతుభబ  న  ధయమం .  

ఏ ధయభబైెనా  ఄతేమతేభబైెన  ధయభంగహ  
మ ఖణించఫడాలంట్ే , ఄది భానఴజాతికూ  ఎదయభయమ  

షభషమలతునంట్ికీ  షమ ైన  మ ష్హకయం  ఔయౌగ  ఈండాయౌ . 

షతమబైెన  భమ ము  షఴచిబైెన  ధయభబైె  ఈండాయౌ . అది 
నండు  ఄంతం ఴయఔు , ఄతున  కహలాలఔ  ఴమ ేంఙాయౌ. ఆతయ 
ధమహభలతో తృో యౌితే , కైఴలం  ఆస్హల ం  ధయభంలో భాతరబే  

భానఴజాతి  ఎదమకకనే షభషమలతునంట్ికీ  షమ ైన  మ ష్హకయం  
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ఈందనేది తేయౌగహగ  ఔతుెటి్ ఴచి. ఈదాసయణఔు , 

భదమతృహనం , ుయుశేల  షంకమన  ఄధిఖతషే నన ళే ీ 
జనాఫా , భానబంగహలు  భమ ము  ఄతామఙామహలు , దోడీలు , 

ద ంఖతనాలు , జాతమసంకహయం , ఔులాల  ట్ిింులు  

తోదల ైనరహ ట్ికూ షమ ైన మ ష్హకయం ఆస్హల ం ధయభం భాతరబే .  

ఆస్హల ం  ధయభం  ఔ  షతమధయభభు . దాతు  ధమహభదేఱహలు  

భమ ము  మ ష్హకమహలు  ఄతున  కహలాలఔు  ఴమ ేస్హే భ . 14 

వతాఫాద లుగహ , ఄఴతమ ంచ్చన  నాట్ి  నండు ఎలాంట్ి  భాయులు  

ఙేయులఔు  లోన  కహఔుండా  షఴచింగహ , మ వుదధంగహ , ఄలాల హ్  

యొఔక  షఴచిబైెన  ఄంతిభ  రహఔుకగహ  ఄంతిభదినం  ఴయఔు  

మహఫో భయ  ఄతున  కహలాల  కొయఔు  ఇ బూభండలంెై  తగ యౌ  

ఈనన  ఏక ైఔ  దిఴమఖరంథం  కర్కఅన్ . ఈదాసయణఔు , 

ూయఴకహలం  స్హఴితమం  భమ ము  ఔవితలతో  తుండున  

భఴిభల  కహలంగహ  ఖుమ ేంచఫడుంది . భమ  ఇనాట్ి  కహలం 

అధతుఔ  ళెైనష భమ ము  ట్ెకహనలజీలతో  తుండున  భఴిభల  

కహలంగహ  ఖుమ ేంచఫడుంది . భమ , ఇ మోడయన్  కహలంలో  ఔడా 
కర్కఅన్  తనఔు  స్హట్ి  లేదతు  షభషే  భానరహయతు  షరహలు  
ఙేషే ననది . ఆస్హల ం  ధయభం  భానఴ  తుమ భత  ధయభం  కహద . కహతూ  

ఄది  షయఴలోఔ  షాలిఔయే  భమ ము  రబుఴు  ఄభన  ఄలాల హ్  

భానఴజాతి  భాయగదయవఔతఴం  కోషం  ఄఴతమ ంజైళన  ధయభం . 
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అమన  ఴదద  కైఴలం  ఆస్హల ం ధయభం  భాతరబే  

షభభతించఫడెతేంది . 

4. భాతదేహాలకు  దసనషంసహొమహలు  చేమకుండా  భుళి ంలు  
ఎందకు  ఖననం  చేసహు యు? 

జరహఫు : 

 భలనఴవమీయంలో  ఉనన భూలకహలు  భటటిలో  కూడా 
ఉనానభ .  

భానఴవమరయంలో  ఈనన  భూలకహలు  కొదోద  గకతృో   భట్ిిలో  
ఔడా  ఈనానభ . కహఫట్ిి , తఴయగహ  శ్నధిలభభయమ  భమ ము  

భట్ిిలో  ఔయౌళతృో భయ  ఖుణం ఴలన  భాతదేహాతున  భట్ిిలో  
కననం  ఙేమడభనేదే  ఎఔుకఴ  ళెైంట్ిపక్స  గహ ఈంట్ుంది .  

 

 రహతాఴయణ  కహలుశయం  ఉండ్ద   

భాతదేహాతున  దసనం  ఙేమడం  ఴలన  రహతాఴయణంలో  

కహలుశమం  ెయుఖుతేంది . తతపయౌతంగహ  రజల  అమనఖమం  ఙ డు 
తృోభయ  భమ ము  రహతాఴయణాతుకూ  హాతు ఔయౌగై  రభాదం  ఈంది. 
భమ , దరతుకూ  తేననంగహ  భాతదేహాతున  కననం  ఙేమడం  ఴలన  

ఄలాంట్ి  రభాదాలు  లేఴు.  
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 చటలి రకొల  పహర ంతంలోన్న  చచదనం  నశంచద .   
ఔ  భాతదేహాతున  దసనం  ఙేమడాతుకూ , ఄనేఔ  ఙ ట్ుల  

నయఔ  ఴలళ  ఈంట్ుంది . దాతు  ఴలన  చట్ుి రఔకల  చిదనం  

నశ్నంచ్చ , రహతాఴయణాతుకూ  భమ ము  మహమఴయణాతుకూ  హాతు  ఔయౌగై  

రభాదం  ఈంది. భాతదేహాలన  కననం  ఙేమడం  ఴలన , 

ఙ ట్ుల  కహతృహడ  ఫడట్బే  కహఔుండా , చట్ుి రఔకల  తృహర ంతం 

స్హయఴంతభఴుతేంది . రహతాఴయణం  భంచ్చగహ  
తమాయఴుతేంది .  

 ఖయుచ  

భాతదేహాతున  దసనం  ఙేళత  రకూరమ  ఙాలా  కయుితో  
ఔడె ఔుననది . ఎందఔంట్ే  ఄందలో  ట్ననల  కొదరద  ఔల  

రహడఴలళ  ఈంట్ుంది . భాతదేహాలఔు  దసన  షంస్హకయం  ఙేళత 
స్హంరదామం  ఫాయతదేవంలో  ఈండట్ం  ఴలన , అ రకూరమలో  
రతి  షంఴతషయం  కోట్ల  యౄతృహమలు  కయిఴు  తేనానభ . 

దరతుకూ  తేననంగహ  భాతదేహాలన  కననం  ఙేమడంలో  ఙాలా  
తఔుకఴ  కయుి ఄఴుతేంది . కొతున  ఙనట్లభతే  ఄషలేతొ  కయుి 

కహద .  
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 కొనేనళళ  తమహవత  భమో భాతదేహాన్నన  అదే షభలధిలో  
ఖననం  చేమఴచచ .  

ఔ  భాతదేహాతున  దసనం  ఙేమడంతోనే  ఄఔకడ  రహడున  

ఔల  తు ూయేభతృో తేంది . భమన  భాతదేహాతున  దసనం  

ఙేళతందఔు  తుకూమహద . ఎందఔంట్ే  కహయౌన  తమహఴత  ఄది 
ఫూడుదగహ  భామ తృో తేంది . దరతుకూ  తేననంగహ  ఔ  

భాతదేహాతున  కననం  ఙేళన  షభాధిలోనే  కొనేనళళ  తమహఴత  

భమన  భాతదేహాతున  కననం  ఙేమఴచి . ఎందఔంట్ే  కననం  

ఙేమఫడున  భాతదేసం  కొంత కహలం తమహఴత భట్ిిలో  ఔయౌళ  
తృో తేంది . 

5. ఎందకు  భుళి ం  విరహఴ త  భఴ ళలు , ఴ ందఽ భఴ ళల  
ఴలే  తభ  నదటట  మీద  ఫొ టలి , త్మలకం  ెటలి కోయు  భమ ము  
భంగళ  షఽతార న్నన  ధమ ంచయు  ? 

జరహఫు : 

ఫొ టలి  : 

„తంద‟ ఄనే  షంషకాత  దం నండు  „తందర‟ ఴచ్చింది , 
దరతు  ఄయాం ఫొ ట్ుి . స్హధాయణంగహ  ఆది ఔుంఔుభ  తృౌడర్క  నండు 
తమాయు  ఙేమఫడున  ఔ  ఎయరట్ి  ఫొ ట్ుి  తళళ . ఴిందఽ  

ధమహభతుకూ  ఙ ందిన  భఴిళలు  దరతుతు  తభ మ ండె  
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ఔనఫొ భభల  భధమ  నదట్ి  తొద  ెట్ుి ఔుంట్ాయు . రహయు 
దాతుతు  తృహయఴతీ  దేవి  చ్చసనంగహ  మ ఖణిస్హే యు . భఴిళలన  

భమ ము  రహమ  బయేలన  కహతృహడే  ళే ీవకూేతు  షఽచ్చషే ందతు  

కొందయు ఴిందఴుల  నభభఔం. స్హంరదామఔంగహ  ఆది  ెయళ  

ఄభందతు  షఽచ్చంఙే  ఔ  చ్చసనం . దరతుతు  ఴిందఽ విరహఴిత  

ళే ీలు  ెట్ుి ఔుంట్ాయు . దరతుతు  ట్ిఔక  ఄతు ఔడా లుస్హే యు .  

ఇమనజులోల  అఔయశణీమబైెన  ఫొ ట్ుి  తళళలు  ెట్ుి కోఴడం 

ఔ  తౄహమశన్  గహ భామ  తృోభంది  భమ ము  ెయళకహతు  ఔనమలు  

భమ ము  ళే ీలు  ఔడా దరతుతు  ెట్ుి ఔుంట్ునానయు . ఇనాట్ి  
ఫొ ట్ుి  ఴాతాే కహమహతుకై  మ తతం  కహఔుండా  ఄండాకహయం , 

నక్షతాకహయం , ఖుండ  అకహయం  తోదల ైన  వివిధ  అకహమహలోల  

లతేషే ననది . ఄంతేకహఔ , ఄది తూయౌయంఖు , అఔుచి  యంఖు , 
షు యంఖు , నామ ంజ  యంఖు  తోదల ైన  వివిధ  యంఖులోల  

ఔడా  లతేషే ననది . ఄలాగై  కైఴలం  ఔుంఔభ  తృౌడర్క  తో 
భాతరబే  తమాయు  ఙేళత దధతికూ  షఴళే  ఙ , ఇమనజులోల  దరతుతు  

యఔయకహల  దామహా లతో  తమాయు  ఙేషే నానయు . ఆంకహ  ఆది 
యఔయకహల  డుజ ైనల లో  భమ ము  గహజు , తళతళలాడే  ఆతయ  

దామహా లతో  తమాయు  ఄఴుతేననది .  

భంగళషఽతరం  : 
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ఴిందఽ ధయభంలో భంఖళషఽతరం  ఄంట్ే  వుఫాతున  

ఔలుఖజైళత  ఔ  దాయు  తాడె . రతేమఔంగహ  దరతుతు  తభ  ెయళ  

ఄభందతు  షఽచ్చంఙే  చ్చసనంగహ  ఴిందఽ ధయభ  ళే ీలు  బెడలో  
ధమ స్హే యు . నలలూషలతో  తుండున  మ ండె  దాయు  తాళైళ  ఔయౌగ  
ఈండు  భధమలో  భాభూలుగహ  ఔ ఫంగహయం  తళళ ఈంట్ుంది . 
ఙ డె  నండు కహతృహడే  యక్షణ  ఔఴచంగహ  నలలూషలు  

తుఙేస్హే మతు  రహమ  నభభఔం . ఆంకహ  ఄవి  అ ళే ీ విరహహాతున  

భమ ము  అబె  బయే తృహర ణాతున  కహతృహడతామతు  రహమ  నభభఔం . 

దక్ుణ  ఫాయతదేవంలో , భంఖళషఽతార తున  తాయ  ఄతు 

లుస్హే యు . ఔ  షననట్ి  ఫంగహయు  చ ైన  లేదా దాయు  తార డెఔు  

రేరలాడదరళన  ఔ  చ్చనన  ఫంగహయు  నఖ . 

ెయ్ళళన ఴిందఽ భఴిళలు  ఎట్ిి  మ ళాతేలలోనఽ  

భంఖళ  షఽతార తున  తొలగ ంచఔడద . అబె  విధఴమహలు  

ఄభనుడె  భాతరబే  ఄది తొలగ ంచ ఫడెతేంది .  

 కేఴలం  అలలి హ్  భలతరబే  షంయక్షకుడ్య  : 
భానఴజాతితు  షయఴలోఔ  రబురెైన ఄలాల హ్  ఔంట్ే 

ఈతేభంగహ  ఎఴఴయౄ  యక్ుంచలేయు . ఙ డె  నండు కహతృహడె  
ఔునేందఔు  ఎయరట్ి  ఫొ ట్ుి  లేఔ నలలూషల  దాయం  భనఔు  

ఄఴషయం  లేద.  
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కర్కఅన్  లోతు  6ఴ ఄధామమబైెన  షఽయతేల్  ఄన్అమ్  

లోతు  14ఴ ఴచనంలో  ఄలాల హ్  యొఔక  రఔట్న  ఆలా ఈంది : 

"రఔట్ించ : నా షంయక్షణ  కొయఔు  బూభామకహఱహల  షాలిఔయే  

ఄభన  ఄలాల హ్  న కహఔుండా  భమకఔమ తు  తీషకోరహలా ?" 

[కర్కఅన్  6:14] 

ఆంకహ  కర్కఅన్  లోతు  ఄనేఔ  ఙనట్ల  ఆదే  విశమం  

త లుఫడుంది  : "ఄలాల హ్  భయ తూ షంయక్షఔుడె , భమ ము  

అమన  ఄతమంత  ఈతేభంగహ  షహామం  ఙేస్హే డె ." 3:150 

భమ ము  22:78 

ఫొ ట్ుి  ెట్ుి కోఴడం  లేదా భంఖళషఽతార తున  

ధమ ంచడభనేది  భనయౌన  ఄతమంత  ఈతేభంగహ  యక్ుంఙే  వకూేఖల  

అ షాలిఔయే  వకూే  స్హభమహద ాల న భనం నభభట్ం లేదతు 
తుయౄషే ంది .   

 ఇసహి మీమ  ఴషు రధాయణకు ఴయత్మమేకం  :  
ఫొ ట్ుి  ెట్ుి కోఴడం  లేదా భంఖళషఽతార తున  

ధమ ంచడభనేది  ఴిందఴుల  స్హంరదామం . భుళల బేతయులు  

రతేమఔంగహ  ధమ ంఙే  ఎలాంట్ి  చ్చహానల ైనా , ఖుయుే ల ైనా , 
షంకైతాల ైనా  లేదా భచిల ైనా  ధమ ంఙేందఔు  ఆస్హల తొమ  

ఴషేీధాయణ  తుమభాలు  ఄనభతించఴు .  
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 ఇసహి ం  ధయమంలో ెయ్ళళన ళు రలన భలతరబే కహకుండా 
ెయళకహన్న కనయలన కూడా రేధించకూడ్ద . 
ఔస్హమ  ఔ  ఴిందఽ  ళతనఴితేడె  భంఖళషఽతరం  

యొఔక  లాఫాల  ఖుమ ంచ్చ  నాఔు  విఴమ షఽే , దాతు  దాఴమహ  ెయ్ళళన  

ళే ీ షలబంగహ  ఖుమ ేంచఫడెతేందతు , తదాఴమహ  తృో కూమరగహళైళ  

అబెన  రేధించఔుండా  భమ ము  అబెెై  ఄతామఙాయం  

ఙేమఔుండా  ఴదియౌ  రేస్హే యతు  యౌకూ  నాడె . ఄభతే  ఆస్హల ం 

ధయభంలో  ఏ ళే ీ ఄభనా  షమై  -  ెయ్ళళనా  లేదా ెయళ  

కహఔతృో భనా , భుళల ం  ళే ీ ఄభనా  లేదా భుళల బేతయ  ళే ీ 
ఄభనా  షమై- ఄషషలు రేధించఫడఔడద  భమ ము  

ఄతామఙామహతుకూ  ఖుమ  కహఔడద . 

6. నభలజు  కొయకు  యౌచే  అదాన్  లుులో  భుళి ంలు  అకబర్  
చకరఴమ ు  ేయు ఎందకు  ేమకొంటాయు ? 

జరహఫు : ఄదాన్  లుులో  ఄఔఫర్క  చఔరఴమ ే  తయు 
తమకకనఫడె  తేందతు  భుళల బేతయులు  ఄతృహయాం  

ఙేషఔునానయు . 

ఔస్హమ  నేన  కైయళమహశిరం లో ఔ  కహనపమ నషలో  

హాజయమామన . ఄఔకడ  నా రషంఖం  ఔంట్ే భుంద ఔ  

భుళల బేతయ  తతుశిర్క  గహయు  రషంగ ంఙాయు . ఫాయత  దేవంలో  
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భుళల ంలు  స్హధించ్చన  కహయమభులు  భమ ము  ఫాయత  రఖతిలో  

రహమ  తృహతర ఖుమ ంచ్చ  రధానంగహ  తమకకనానయు . ఄఔఫర్క  చఔరఴమ ే  
ఫాయతీమ  మహజులలో  ఄతమంత  గకరహడె కహఴడం  ఴలన  

భుళల ంలు  రతిమనజూ  ఐద స్హయుల  నభాజు  కొయఔు  యౌఙే  
లుులో  అమన  తయు తమకకనడం  ఄదబతబైెన  విశమం  

ఄతు   అమన  ఙ నాయు . ఄభతే , అమన  తమహఴత  నేన 
ఆచ్చిన  రషంఖంలో  అమన  యొఔక తదాతున  

షమ దిదదఖయౌగహన  భమ ము  అ ఄతృహమహా తున  దఽయం  

ఙేమఖయౌగహన .  

ఄదాన్  లుులో ఴఙేి „ఄఔఫర్క ‟ ఄనే  దాతుకీ , ఄఔఫర్క  

చఔరఴమ ేకీ  భధమ  ఎలాంట్ి  షంఫంధం  లేద. 

ఄదాన్  లుులో  ఴఙేి  „ఄఔఫర్క ‟ ఄనే  దాతుకీ  

భమ ము  ఫాయతదేవ  చఔరఴమ ే  ఄఔఫర్క  ఔు భధమ  ఎలాంట్ి  
షంఫంధం  లేద. ఄఔఫర్క  చఔరఴమ ే  ుటి్ఔ  భుంద ఎననన  

వతాఫాద ల  నండు ఄఔఫర్క  ఄనే దం ఄదాన్  లుఔులలో  

తమకకనఫడెతేననది . 

‘అకబర్ ’ అంటే  ‘భహా  ఘనబ  న  రహడ్య’ 

ఄయతె  ఫాష్హ  దం  „ఄఔఫర్క ‟ ఄంట్ే  „భహా  గనబైెన  

రహడె‟ ఄతు ఄయాం. ఄదాన్  లుులో  „ఄలాల సృ  ఄఔఫర్క ‟ ఄతు  
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యౌకూనుడలాల , బేభు  „ఄలాల హ్  భయ ఄందమ  ఔంట్ే భహా  

గనబైెనరహడె ‟ లేదా „ఄలాల హ్  భయ ఄతమంత  గనబైెన  

రహడె‟ ఄతు  గకంత తేి  రఔట్ిషే నానభు . ఆంకహ  ఄతమంత  

గనబైెనరహడె  భమ ము  స్హట్ిలేతు  ఏక ైఔ  అమహధమడె  ఄభన  

ఄలాల హ్  న భాతరబే  అమహధించ  భతు  రజలన  

లుషే నానభు . 

7. ఫాయతీమ  భుళి ంలు  తభ  కొయకు  రతేయకబ  న  భుళి ం  
యునల్  లల కహరహలన్న  టలి ఫటిే  ఫదలు  కరేళ  నేయషా డ్య  
భుళి ం  అభనటిభతే  అతడిన్న  ఇసహి మీమ  శమ అహ్  చటిం 
రకహయం  శకి్ంచాలన్న  ఎందకు  టలి టిడ్ం  లేద  -   
ఉదాసయణకు  ఎఴమ ైనా  భుళి ం ద ంగతనం  చేళేు  భుళి ం 
కిరమినల్  లల రకహయం  అతన్న  చేతులు  నయకహలన్న  ఎందకు  
డిభలండ్  చేమడ్ం  లేద  ? 

జరహఫు : భుళల ం  యషనల్  లా ఄనేది  ఔ  ఴమకూేకూ  భమ ము  

ఄతడు  షతొ  ఫంధఴులఔ  షంఫంధించ్చన  చటి్ం. ఄంట్ే 
విరహసం , విడాఔులు , రహయషతఴం  తోదల ైన  రహట్ికూ  
షంఫంధించ్చన  ద ైఴచటి్ం . దరతులో  కొందయు  ఆస్హల తొమ  

ండుతేలు  యషయం  ఄంగరఔమ ంచ్చన  చట్ాి లు  ఔడా 
ఈనానభ . తిననగహ  షభాజాతుకూ  హాతు ఔయౌగ ంఙే  లేదా నశిం 

ఔయౌగ ంఙే  ఏ నేయభూ  భమ ము  ఏ కహయమభూ  దరతులో  లేద. 
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ఫాయతదేవం  క లౌకిక  భమ ము  రజాసహవభయ  దేవం  : 
ఏ దేవంలోనెైనా , రేమైఴయు  ఴమహగ ల  రజల  యషనల్  లా 

చట్ాి లు  రేమైఴయుగహ  ఈండఴచి . ఫాయతదేవం  ఔ  లౌకూఔ  

భమ ము  రజాస్హఴభమ  దేవం  కహఴడం  ఴలన , రేమైఴయు  ఴమహగ ల  

రజలు  తభ  షఴంత యషనల్  లా చట్ాి తున  ఄనషమ ంఙే  
ఄఴకహవం  ఫాయతదేవం  ఆషే ననది .  

ఇసహి మీమ యునల్ లల చటిం అతయంత ఉతుభబ  నది  :  
రంచంలోతు  వివిధ  యషనల్  లా చట్ాి ల  ఔంట్ే  ఄతమంత  

ఈతేభబైెన  భమ ము  ఄతమంత  ఈతేభ  పయౌతాతునఙేి  చటి్ం 

ఆస్హల తొమ  యషనల్  లా చటి్ం ఄతు  భుళల ంలు  వివఴళస్హే యు . 

ఆస్హల ం  ధయభంెై  తభఔునన  ూమ ే  నభభఔం  ఴలన  

ఫాయతదేవంలోతు  భుళల ంలు ఔడా భుళల ం యషనల్  లా 
చట్ాి తుకూ  తృహర ధానమత  తుస్హే యు .  

కిరమినల్ లల  : 

కూరతనల్  లా ఄంట్ే షభాజంెై  తిననగహ  రఫాఴం  చఽత 
ఏద ైనా  నేయం  లేదా ఏద ైనా  తుతో  షంఫంధం  ఈనన చటి్ం. 

ఈదాసయణఔు  ద ంఖతనం , ఄతామఙాయం , సతమ , ఴింష 

తోదల ైనవి .  
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ఏ దేవంలోన ైనా రజలందమ  కోషం కిరమిన ల్ చటిం కొటే 
ఉండాయౌ  :  

ఏ దేవంలోనెైనా , రేమైఴయు  ఴమహగ ల  రజల  కోషం  యషనల్  లా 
ఴలే కూరతనల్  చటి్ం ఔడా రేమైఴయుగహ  ఈండట్ం  స్హధమం కహద. 
రేమైఴయు  ఴమహగ ల  రజల  కోషం  భమ ము  రేమైఴయు  ధమహభల  రజల  

కోషం  కై విధబైెన  కూరతనల్  చటి్ం ఈండట్ం  తతుషమ . 
ఈదాసయణఔు , ఆస్హల ం ధయభం  రకహయం  ఎఴమ ైనా  ద ంఖతనం  ఙేళతే  
ఄతడు  ఙేతేలు  నమ కూ  రేమాయౌ . కహతూ ఴిందఽ  ధయభంలో  ఇ శ్నక్ష  

లేద . ఔరేళ  ఔ  ఴిందఽ  ఴమకూే  ఔ  భుళల ం  ఴమకూే  షందన  

దోచఔుంట్ే , అ ద ంఖఔు  ఏ శ్నక్ష  విధింఙాయౌ ? ద ంఖ  ఙేతేలు  

నమ కూ  రేమఫడాలతు  భుళల ం  కోయుఔుంట్ాడె , కహతూ  దాతుకూ  
ఴిందఽ  ధయభం  ఄంగరఔమ ంచద .  

భుళి బేతయుల రబేమం లేకుండా , ఫాయతదేవంలోన్న 
భుళి ంలు షవంతంగహ ఇసహి మీమ కిరమినల్ చటాి న్నన 
అనషమ ంచలేయు  :  

తన  ఙేళన  నేమహతుకూ  ఆస్హల తొమ  కూరతనల్  చటి్ం  రకహయం  

తనఔు  శ్నక్ష  విధింఙాలతు  ఔరేళ  ఎఴమ ైనా  భుళల ం 

ఄంగరమ ంచ్చనా  ఄది అచయణీమం  కహద . ఔరేళ  కొందయు  

భుళల బేతయులు  ఔ  భుళల ంెై  ెట్ిిన  ద ంఖతనం  కైష  
వీగ తృో తే , అ కైషలోతు  రతి ఔకమ  కొయఔు  రహమ  షఴంత 
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యషనల్  లా రకహయం  తీయు ఆరహఴలంట్ే ,  ఆస్హల ం ధయభం  

రకహయం  తుడె  స్హక్షమం  ఆచ్చినందఔు  అ స్హక్షులఔు  80 

కొయడా  ద ఫఫలు  కొటి్ఴలళ  ఈంట్ుంది . కహతూ ఫాయతీమ  

కూరతనల్  చటి్ం  రకహయం  తుడె  స్హక్షమం  ఆచ్చిన  ఴమకూే  
షలబంగహ  తంచకోఖలడె . కహఫట్ిి , రతి  ఔకయౄ  తభ  

షఴంత  కూరతనల్  చట్ాి తున  ఄనషమ షే నన  ుడె , ఎఴమ ైనా  
భుళల బేతయుడుకూ  ఔ  భుళల ంెై  ఏద ైనా  నేయం  అమనంచడం  

ఙాలా  షలబం . కహతూ , ఄఫదధు  స్హక్షమం  భమ ము  ద ంఖతనం  

కోషం  తేయౌఔతృహట్ి  శ్నక్షలునన  ఫాయతీమ  కూరతనల్  చట్ాి నేన  

ఔరేళ  రహమ దదమ ెై  ఴమ ేంజైళతే , తభ  స్హఴయాం కోషం  ద ంఖలు  

ఆంకహ  ఎఔుకఴ  ద ంఖతనం  ఙేళతలా  భమ ము  ఄఫదధు  స్హక్షమం  

ఆఙేిరహమ తు  ఆంకహ ఎఔుకఴగహ  తుడె  స్హక్షమం  ఆఙేిలా  
తృోర తషఴిషే ంది .  

ఫాయతదేవంలోతు  భుళల ంలు  ఆస్హల తొమ  కూరతనల్  

చట్ాి తున  తోతేం  ఫాయతీములందమ ెై  ఴమ ేంజైమడం  దాఴమహ  
షభాజాతుకూ  ఎంతో  బేలు  ఔలుఖుతేందతు  నభుభతాయు . 

ఎందఔంట్ే  ద ంఖతనం  ఙేళన  ఴమకూే  ఙేతేలు  నయఔడం  ఴలన , 

తఔుండా  ఫాయతదేవంలో  ద ంఖతనం  నేమహలు  తగ గతృో తాభ . 

ఄలాగై  ఄఫదధు  స్హక్షమం  ఆచ్చిన  నేమహతుకూ  80 కొయడా  ద ఫఫల  
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శ్నక్ష  విధించడం  ఴలన  తుడె  స్హక్షమం  ఆఴఴఔుండా  రజలన  

తురహమ షే ంది .  

ఇసహి మీమ కిరమినల్ లల అతయంత ఆచయణీమబ  నది  : 

ఆస్హల ం  ధయభం  నేమహతున  రేల తేి  చఽడబే  కహఔుండా , అ 

నేయం  జయఖఔుండా  తురహమ ంఙే  భామహగ తున  ఔడా చఽుతేంది . 
ఈదాసయణఔు , ద ంఖతనం  ఙేళన  ఴమకూే  ఙేతేలు  నమ కై శ్నక్ష  

విధించడం , ఄతామఙాయం  ఙేళన  ఴమకూేకూ  భయణశ్నక్ష  విధించడం  

తోదల ైనవి . ఆలాంట్ి  ఔఠ న  శ్నక్షల  ఴలన , ఏ ఴమకూే  ఄభనా  
ఏద ైనా  నేయం  ఙేళత  భుంద కొతున  ఴందల  స్హయుల  అలోచ్చస్హే డె .  

కహఫట్ిి , ఫాయతదేవంలో  నేమహలన  తగ గంఙే  లేదా అత షమ ైన  

మ ష్హకయం  –  ఫాయతీములందమ ెై  ఆస్హల తొమ  కూరతనల్  

చట్ాి తున  ఴమ ేంజైమడం . 

8. ఇసహి ం  ధయమం  రకహయం  రంచంలోన్న  రత్మ  జాత్మ  కొయకు  
షందేవసయులు  లేదా  రఴకు లు ంఫడితే , భమ  
ఫాయతదేఱహన్నకి  ఏ రఴకు  ంఫడినాయు  ? శ్రరమహమ్  భమ ము  
శ్రరకాశణ  లన  అలలి హ్  యొకొ  రఴకులుగహ  భనం 
ఫావించఴచాచ ? 

జరహఫు :  

 రత్మ  జాత్మ కొయకు  రఴకులు  ంఫడినాయు  



34 

 

35ఴ ఄధామమబైెన  షఽయతేల్  తౄహతిర్క  లోతు  24ఴ ఴచనంలో  
కర్కఅన్  ఆలా త లుుతేననది  "... రహమ  భధమ  తుఴళషఽే , 

రహమ తు  ఴెచిమ ంఙే  రఴఔేన  ంతు  జాతి లేద." 

[దిఴమకర్కఅన్  35:24] 

ఄలాగై , 13ఴ ఄధామమబైెన  షఽయతేల్  మహద్  లోతు  7ఴ 

ఴచనంలో  కర్కఅన్  ఆలా త లుుతేనన ది "... భమ ము  రతి  

ఔకమ  కోషం  ఆది ఔ  భాయగదయవఔతఴం ." [దిఴమకర్కఅన్  

13:7] 

 కొందయు రఴకుల ఴాతాు ంతాలు భలతరబే ఖర్ఆన్ లో 
ేమకొనఫడినాభ .  

దరతు  ఖుమ ంచ్చ  4ఴ ఄధామమబైెన  షఽయతేతునస్హ  లోతు  164ఴ 

ఴచనంలో  ఄలాల హ్  ఆలా  త లుుతేనానడె , "కొందయు  

రఴఔేల  ఴాతాే ంతం  బేభు తమకకనానభు  భమ ము  భమ  
కొందయు  రఴఔేల  ఴాతాే ంతం  తమకకనలేద " [దిఴమకర్కఅన్  

4:164] 

40ఴ ఄధామమబైెన  షఽయతేల్  గహపర్క  లోతు  78ఴ ఴచనంలో  
ఆలాంట్ి  షందేవబే  భయలా  ఆఴఴఫడుంది , "తొ ఔంట్ే  ూయఴం  

ఔడా  బేభు  రఴఔేలన  ంతృహభు : రహమ లో  కొందమ  ఖుమ ంచ్చ  

రస్హే వింఙాభు  భమ ము  భమ కొందమ  ఖుమ ంచ్చ  

రస్హే వించలేద ..."[దిఴమకర్కఅన్  40:78] 



35 

 

 అలలి హ్ తన అంత్మభ షందేవబ  న ఖర్ఆన్ లో 25 
భంది రఴకుల ేయుి  భలతరబే ేమకొనానడ్య : 

కర్కఅన్  లో కైఴలం  25 భంది  రఴఔేల  తయుల  భాతరబే  

తమకకనఫడునాభ . ఈదాసయణఔు  అదమ్ , నఽహ్, ఄఫరహాం , 

మోళెస్ , జీషస్ , భుసభభద్  ....  

ఄలాల హ్  యొఔక రఴఔేల  షంకమ 1,24,000 ఔంట్ే  ఎఔుకఴ  :  

రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  త యౌన  దాతు 

రకహయం  124,000 ఔంట్ే  ఎఔుకఴ  భంది రఴఔేలు  ఇ 

రంఙాతుకూ  ంఫడునాయు .  

 అంతకు ూయవం ంఫడిన రఴకులందయూ కేఴలం తభ 
జాత్మ రజల కొయకు భలతరబే ంఫడినాయు  

రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ంఔు  ూయఴం 

ంఫడున  రఴఔేలందయౄ  కైఴలం  రహమ  షఴంత జాతి రజల  

కొయఔు  భాతరబే  ంఫడునాయు  భమ ము  ఔ  తుమరణత  

షభమం  ఴయకై  రహయు  ఄనషమ ంచ  ఫడునాయు .  

3ఴ ఄధామమబైెన  అలే ఆభార న్  లోతు 49 ఴ ఴచనంలో  ఆలా 
తమకకనఫడుంది  "భమ ము  ఆజార భీల్  షంతతి కొయఔు  ఔ  

షందేవసయుడుగహ , ..." [దిఴమకర్కఅన్  3:49] 



36 

 

 అలలి హ్ యొకొ అంత్మభ రఴకు  - భుసభమద్ 
షలిలలి సృ అల ైఴ  ఴషలిం  

రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  ఄలాల హ్  

యొఔక  చ్చటి్చ్చఴమ  భమ ము  ఄంతిభ  రఴఔే . 33ఴ 

ఄధామమబైెన  షఽయతేల్  ఄసజాబ్  లోతు 40ఴ ఴచనంలో  ఇ 

విశమం  తమకకనఫడుంది , 

"భుసభభద్  తొలో  ఏ ుయుశేడుకీ  తండుర  కహద, కహతూ 

ఄలాల హ్  యొఔక షందేవసయుడె  భమ ము  రఴఔేల  యంయ  

భుగ ంఙే  ళలు  ఴంట్ి  రహయు . భమ ము  ఄలాల హ్  ఄతూన 

ఎయుఖున ." [దిఴమకర్కఅన్  33:40] 

 ముతుం భలనఴజాత్మ కొయకు రఴకు భుసభమద్ 
షలిలలి సృ అల ైఴ  ఴషలిం ంఫడినాయు   

రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  చ్చటి్చ్చఴమ  
రఴఔే  కహఴట్ం  ఴలన , అమనన  కైఴలం  ఄయఫుఫల  కోషం 

లేదా  కైఴలం  భుళల ంల  కోషం  భాతరబే  రఴఔేగహ  ఙేళ 
ంలేద . అమనన  తోతేం భానఴజాతి  కొయఔు  రఴఔేగహ  

ఙేళ  ండం  జమ గ ంది .  

కర్కఅన్  లోతు  21ఴ ఄధామమబైెన  షఽయతేల్  

ఄంతమాలోతు 107ఴ ఴచనంలో  దరతు  ఖుమ ంచ్చ  ఆలా 
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తమకకనఫడుంది  "షాలి  తోతేం కొయఔు  ంఫడునదే  తొ కోషం 

ఔడా  ంతృహభు ." [దిఴమకర్కఅన్  21:107] 

ఆలాంట్ి  షందేవబే  34ఴ ఄధామమబైెన  షఫా  షఽయహ్  లోతు 

28ఴ ఴచనంలో  భయలా  తమకకనఫడుంది  

"బేభు  మాఴతేే  రంచం  కోషం షందేవసయుడుతు  

ంతృహభు . రహమ కూ  వుబరహయేతుఴఴభతూ  భమ ము  

ఴెచిమ ంచభతూ , కహతూ  ఄనేఔ  భంది  ఖరఴించయు ." 

[దిఴమకర్కఅన్  34:28]  

షఴీహ్  ఫుకామరలో  ఇ సదరథ  నమోద  ఙేమఫడుంది  

జాతర్క  తన్ ఄఫుద లాల హ్  యదిమలాల సృ  ఄనస  ఆలా 
ఈలేల ఖంఙాయు : ఄలాల హ్  యొఔక రఴఔే  ఆలా యౌకహయు , "రతి  

రఴఔే  ఄతడు  జాతి కొయఔు  భాతరబే  ంఫడునాడె , కహతూ 

నేన  తోతేం భానఴజాతి  కొయఔు  రఴఔేగహ  ంఫడునాన ." 

 భమ  ఫాయతదేఱహన్నకి ఏ రఴకు ంఫడినాయు ? 

ఫాయతదేఱహతుకూ  ఏ రఴఔే  ంఫడునాయు , శీరమహమ్  లేదా శీరఔాశణ  
లు ఔడా  ఄలాల హ్  యొఔక  రఴఔేలేనతు  మ ఖణించఴఙాి  ఄనే 
రవనలఔు  కర్కఅన్  భమ ము  షఴీహ్  సదరథలలో  (రఴఔే 

భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  ఫో ధనలలో ) 

ఫాయతదేఱహతుకూ  ంఫడున  రఴఔే  తయు తమకకనఫడున  ఴచనం  
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ఏదర  లేద. కర్కఅన్  భమ ము  షఴీహ్  సదరథలలో  శీరమహమ్  

భమ ము  శీరఔాశణ  తయుల  తమకకనఫడట్ం  ఴలన  రహయు తుజంగహ  
ఄలాల హ్  యొఔక  రఴఔేలేనా  కహదా  ఄనే విశమం  ఖుమ ంచ్చ  

ఎఴఴయౄ  తుమహధ మ ంచలేయు . ఴిందఴుల  బెు 

షంతృహదించడాతుకూ  కొందయు  భుళల ంలు , భుకమంగహ  భుళల ం 

మహజకీమ  నామఔులు  శీరమహమ్  ఄల ైఴిషషలాం  ఄంట్ే  ఄలాల హ్  

యొఔక  ఱహంతి అమనెై  ఔుయుముగహఔ  ఄతు  ఄంట్ునానయు . 

ఆలా లఔడం  తు, ఎందఔంట్ే  అమన  రఴఔే  ఄతు 

తుమహధ మ ంఙే  ఎలాంట్ి  ఊజుఴుల  కర్కఅన్  లో భమ ము 
షఴీహ్  సదరథలలో  లేఴు. కహఫట్ిి , రహయు ఄలాల హ్  యొఔక 

రఴఔేలు కహఴచి  లేదా కహఔతృో ఴచి . ఄభతే  రహయు ఔడా 
ఄలాల హ్  యొఔక  రఴఔేలు  ఄభ  ఈండఴఙేిమో  ఄతు 

ఉఴించడంలో  ఎలాంట్ి  తూ లేద.  

ఔరేళ  శీరమహభుడె భమ ము  శీరఔాశేణ డె ఔడా 
రఴఔేలేనతు  ఫావించ్చనా , భనం ఇనాడె  ఄంతిభ ద ైఴరఴఔే  

ఄభన  రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ంన  

భాతరబే  ఄనషమ ంచ  ఴలళ  ఈంది . ఔరేళ  శీరమహమ్  భమ ము  

శీరఔాశణ  ఔడా  రఴఔేలే  ఄభనా , రహయు ఄట్ి  రజల  కొయఔు  

భాతరబే  ంఫడునాయు  భమ ము  కైఴలం  అనాట్ి  రజలు  
భాతరబే  రహమ తు  ఄనషమ ంచఴలళ  ఈంది . ఇనాడె , 
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ఫాయతదే వంతో  తృహట్ు మాఴతేే  రంచంలోతు  తోతేం 

భానఴజాతి , ఆసయలోకహల  స్హపలమం  కోషం  భనందమ  
షాలిఔయే  యొఔక  చ్చటి్చ్చఴమ  భమ ము  ఄంతిభ  రఴఔే  ఄభన  

రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ంన  భాతరబే  

ఄనషమ ంచ  ఴలళ  ఈంది . 

9. రత్మ  కహలంలో  అలలి హ్  తన  దిఴయషందేఱహన్నన  ం  ఉంటే, 
భమ  ఫాయతదేఱహన్నకి  ఏ దిఴయషందేవం  ంఫడింది ? రేదాలన  
భమ ము  ఇతయ  ఴ ందఽ దిఴయగరంథాలన  భనం అలలి హ్  
యొకొ  దిఴయషందేఱహలుగహ  మ గణించఴచాచ  ? 

జరహఫు :  

 రత్మ  కహలంలో  దిఴయషందేవం  ంఫడింది  
13ఴ ఄధామమబైెన  మహద్  షఽయహ్  లోతు 38ఴ ఴచనంలో  
కర్కఅన్  ఆలా రఔట్ిషే ననది  "రతి  కహలం కొయఔు  ఔ  

దిఴమషందేవం  ంఫడుంది . [దిఴమకర్కఅన్  13:38] 

 ఖర్ఆన్ లో నాలుగు దిఴయషందేఱహల ేయుి  
ేమకొనఫడినాభ . 

కర్కఅన్  లో ఄలాల హ్  కైఴలం  నాలుఖు  దిఴమషందేఱహల  తయలన  

భాతరబే  తమకకనానడె . ఄవి  తౌమహహ్ , జఫూర్క , ఆంజీల్  

భమ ము  కర్కఅన్ .  
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తౌమహహ్  దిఴమషందేవం  మోళెస్  (భూస్హ  ఄల ైఴిషషలాం) 

ెై ఄఴతమ ంచఫడుంది . జఫూర్క  దిఴమషందేవం  డేవిడ్  (దాఉద్  

ఄల ైఴిషషలాం ) ెై ఄఴతమ ంచఫడుంది . ఆంజీల్  దిఴమషందేవం  

జీషస్  (ఇస్హ ఄల ైఴిషషలాం ) ెై ఄఴతమ ంచఫడుంది . భమ ము  

చ్చటి్చ్చఴమ  భమ ము  ఄంతిభ  దిఴమషందేవబైెన  కర్కఅన్ , 

చ్చటి్చ్చఴమ  భమ ము  ఄంతిభ  రఴఔే  ఄభన  భుసభభద్  

షలలలాల సృ ఄల ైఴి  ఴషలల ం  ెై ఄఴతమ ంచఫడుంది .  

 పహర చీన  దిఴయషందేఱహలనీన ఆమల రజల కొయకు భలతరబే 
ంఫడినాభ . 

కర్కఅన్  ఔు ూయఴం  ఄఴతమ ంచఫడున  దిఴమషందేఱహలతూన  

అమా  రజల  కొయఔు  భాతరబే  ంఫడునాభ  భమ ము  

రహయు  తుమరణత  కహలం  ఴయఔు  భాతరబే  రహట్ితు  ఄనషమ ంచడం  

జమ గ ంది .   

 ముతుం భలనఴ జాత్మ కొయకు దిఴయఖర్ఆన్ ంఫడింది  

కర్కఅన్  చ్చటి్చ్చఴమ  భమ ము  ఄంతిభ  దిఴమషందేవం  

కహఴట్ం  ఴలన , ఄది  భుళల ంలు  భమ ము  ఄయఫుఫల  కొయఔు  

భాతరబే  కహఔుండా , తోతేం భానఴజాతి  కొయఔు  

ంఫడుంది . దరతు  ఖుమ ంచ్చ  కర్కఅన్  లో ఆలా తమకకనఫడుంది : 
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షఽయహ్  ఆఫార ఴీం , 14ఴ ఄధామమం  1ఴ ఴచనం : "ఄయౌఫ్, 

లామ్ , మహ. బేభు  ఄఴతమ ంజైళన  ఇ ఖరంథం  భానఴజాతితు  

ఄజాా ను  ఄంధకహయం  నండు  ఫమట్డు  రెలుఖు  రెైు రెయళళ  
దామ  చఽుతేంది ..." [కర్కఅన్ 14:1] 

ఆలాంట్ి  భమన  షందేవం  ఆదే  ఄధామమంలోతు  52ఴ ఴచనంలో  
ఈంది: "ఆది  భానఴజాతి  కొయఔు  ంఫడున  షందేవం : 

దరతులోతు  ఴెచిమ ఔలన  రహయు ఖరఴింఙాయౌ భమ ము  అమన  

ఏక ైఔ  ద ైఴభతు  రహయు  త లుషకోరహయౌ : దరతుతు విజాులు 
ఖరఴింఙాయౌ ." [కర్కఅన్  14:52] 

2ఴ ఄధామమబైెన ఄల్  ఫకయహ్  లోతు 185ఴ ఴచనంలో  
ఆలా  తమకకనఫడుంది : "యభదాన్  నెలలో  బేభు  భానఴ  జాతి  

కోషం , షశిబైెన  భాయగదయవఔంగహ  భమ ము  (భంచ్చ  ఙ డెల  

భధమ  షమ గహగ ) తీమహభనం  ఙేళదిగహ  కర్కఅన్  ఖరంథాతున  

ంతృహం ." [కర్కఅన్  2:185] 

ఆలాంట్ి  షందేవబే  39ఴ ఄధామమం  ఄభన  షఽయహ్  

ఄజీుభర్క  లోతు  41ఴ ఴచనంలో  తమకకనఫడుంది : 
"తుషషందేసంగహ , భానరహయ  కొయఔు  షతమబైెన  ఖరంథాతున  

బేభు  ఄఴతమ ంజైస్హభు ."[కర్కఅన్  39:41] 

 ఫాయతదేవం ర ైు ఏ దిఴయషందేవం ంఫడింది ? 
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"ఫాయతదేవం  ర ైు షాలికయు  యొకొ ఏ దిఴయషందేవం  

ంఫడింది , రేదాలన  భమ ము  ఴ ందఽ  ధయమ 

దిఴయగరంథాలన  భనం షాలికయు  యొకొ దిఴయషందేఱహలుగహ  

మ గణించఴచాచ  లేదా?" ఄనే  రవన  ఆఔకడ  

ఈతననభఴుతేననది . కర్కఅన్  భమ ము  షఴీహ్  

సదరథలలో  ఫాయతదేవం  రెైు ంఫడున  దిఴమషందేవం  తయు  
త యౌత  ఔక ఴచనం  ఔడా  తమకకనఫడలేద . రేదాల  

భమ ము  ఆతయ  ఴిందఽ  ధయభ  దిఴమఖరంథాల  తయుల  కర్కఅన్  లో 
భమ ము  షఴీహ్  సదరథలలో  ఎఔకడా  తమకకనఫడఔ  తృో ఴట్ం  

ఴలన , కచ్చితంగహ  ఄవి  ఔడా షాలిఔయే  యొఔక  

దిఴమషందేఱహలే  ఄతు ఎఴఴయౄ  ఙ లేయు . ఄవి షాలిఔయే  

యొఔక  దిఴమషందేఱహలు  కహఴచి , కహఔతృో ఴచి .  

ఔరేళ  రేదాలు  ఔడా షాలిఔయే  యొఔక  

దిఴమషందేఱహల ైనా , ఇనాడె  భనం  తఔుండా  కర్కఅన్  న 
భాతరబే  ఄనషమ ంచ  ఴలళ  ఈంది. 

ఔరేళ  రేదాలు  భమ ము  ఆతయ  ఴిందఽ ధయభ  

దిఴమఖరంథాలు  ఔడా షాలిఔయే  యొఔక దిఴమషందేఱహల ైనా , ఄవి  

అనాట్ి  రజల  కోషం  ంఫడునరే . రహట్ితు  అ కహలంలో  
భాతరబే  ఄనషమ ంచఴలళ  ఈంది. ఇనాడె , ఫాయతదేవంతో  
మాఴతేే  రంచంలోతు  తోతేం  రజలందయౄ  షాలిఔయే  
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యొఔక  చ్చటి్చ్చఴమ  భమ ము  ఄంతిభ  దిఴమఖరంథం  ఄభన  

కర్కఅన్  న భాతరబే  ఄనషమ ంచఴలళ  ఈంది . ఄనంత  

కహలం  కొయఔు  ంఫడఔ  తృో ఴట్ం  ఴలన  షాలిఔయే  తృహర చీన  

దిఴమఖరంథాలన  రహట్ి ఄషలు  యౄంలో బదరంగహ  ఈండేలా  
కహతృహడ  లేద . దిఴమషందేవం  ఄనే దారహ ఙేషే నన  ఏ ఔక  

దిఴమఖరంథం  ఔడా  ఄది ఏ ధమహభతుకూ  ఙ ందినద ైనా  షమై , 

ఎలాంట్ి  భాయులు  ఙేయులఔు  ఖుమ  కహఔుండా  దాతు  

ఄఴతమ ంచ్చన  ఄషలు యౄంలో  తగ యౌ  లేద –  ఔక  

కర్కఅన్  త. ఄంతిభదినం  ఴయఔు  భాయగదయవఔతఴంగహ  

ంఫడు న చ్చటి్చ్చఴమ  దిఴమషందేవం  కహఴడం  ఴలన , ఎలాంట్ి  
భాయులు  ఙేయులఔు  ఖుమ  కహఔుండా  ఄషలు  యౄంలోనే  
బదరంగహ  ఈంఙే ఫాధమతన  షాశిఔయే  తనే  షఴమంగహ  
తీషఔునానడె .  

షఽయహ్  ఄల్ ఴిజ్ర  15ఴ ఄధామమం , 9ఴ ఴచనం : 

"తుషషందేసంగహ , బేభు  షందేఱహతున  ంతృహభు ; భమ ము  

దాతుతు  తఔుండా  కహతృహడతాభు." [కర్కఅన్  15:9] 

10. ఖర్ఆన్  లో ఴచిచన  "అలలి హ్" అనే  ేయు నఽటటకి  నఽయు 
పహళళళ  దేఴుడి  సహా భకి  షమ గహా  షమ పో భే  దిఴయనాభం . భమ  
ఖర్ఆన్  లోనే కహకుండా ఇతయ  గరంథాలలోనఽ అలలి హ్  ేయు 
రసహు వించ  ఫడిందా? 
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జరహఫు :  

దాదాు  ఄతున  రధాన  ధమహభల  దిఴమఖరంథాలలో  షాలిఔయే  

యొఔక దిఴమనాభాలలో  ఄలాల హ్  తయు ఔడా తమకకనఫడుంది .  

ఇలోఴ మ్  అల్  ఇలలహ్  అలలహ్  (Elohim El, Elah, 

Alah) 

ఴిఫూర  ఫాశలోతు  ఫ ైతల్  లో, తయుచగహ  దేఴుడుతు  

„ఆలోఴిమ్  (Elohim)‟ ఄనే  తయుతో  తమకకనడం  జమ గ ంది . 
The ఆలోఴిమ్  లోతు  „ఆమ్  (im)‟ ఄనేది  గౌయరహయాఔ  

ఫసృఴచనాతున  షఽచ్చషే ంది. మ ఴమ ండ్  స్ో కపల్డ  ఎడుట్  ఙేళన  

(C.I. Scofield) ఆంగరలశే  ఫ ైతల్  లో „ఄల్  (El)‟ లేదా  
„ఄలాహ్ ‟ ఄనే  దాలు  దేఴుడుతు  షఽచ్చషే నానభ . „ఆలాహ్  

Elah‟ ఄనే  దాతున  „Alah‟ ఄనే  ళెయౌలంగ్  తో ఔడా 
రహర మఴచి . భమ , దరతుకీ  భుళల ంలు  యౌఙే  ఄలాల హ్  

ALLAH ఔు భధమ  ఈనన  ఫేదం  కైఴలం  కై  ఔక  ఄక్షయం  

„L‟. భుళల ంలు  ఄలాల హ్  „Allah‟ ఄతు  తమకకంట్ే , మ ఴమ ండ్  

గహయు   ఄలాహ్  Alah ఄతు  తమకకనానయు , భమ ము  రజలు  

ఆలాహ్  ఄతు  ఈచిమ షే నానయు . భుళల ంలు  ఄలాల హ్  ఄతు 

ఈచిమ షే నానయు . ఴిఫూర  భమ ము  ఄయతె  ఫాశలు  

ఄఔకఙ ల ల ళళ  ఴంట్ి ఫాశలు . రహట్ి భధమ  ఙాలా  దఖగమ  
షంఫంధం  ఈంది. కహఫట్ిి , షాలిఔయే  తయున  ఄలాల హ్  „Allah‟  
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ఄనే  లకహలతు  గహతూ ఆలాహ్  „Elah‟ ఄతు  కహదతు  బేభు  
ఙ ఫుతేనానభు . 

నేన  షఽకలులో  చదఴుఔుననుడె , „D,O‟ లన  „డె‟ 
ఄతూ , „T,O‟ లన  „ట్ు‟ ఄతూ  లఔభతూ  ట్ీచయుల  నేమ నాయు . 

భమ  ఆలాగై  „G,O‟ లన  „గన‟ ఄతు  కహఔుండా  „ఖూ‟ ఄతు  

లకహయౌ  ఔదా! 

ఄలాగై  „N,U,T‟ లన  నట్  ఄతూ, „C,U,T‟ లన  ఔట్  

ఄతూ ; „B,U,T‟ లన  ఫట్ ఄతూ లుఔుతేననుడె , 

„P,U,T‟ న ఎలా లకహయౌ ? „ట్‟ ఄనే లకహయౌ  ఔదా, కహతూ  

దాతుతు  „ుట్‟ ఄతు  లుఔుతాభు . ఔరేళ  ఄలా ఎందఔు  

లకహయౌ ? ఄతు తొయు  ఄడుగ తే , దాతుకూ  షభాధానం  ఄది రహమ  
ఫాశ  కహఫట్ిి  రహమ  తుయణమం  రకహయబే  భనం  లకహయౌ . నేన 
మరక్షలో  ఈతేీయుణ డుతు  కహరహలంట్ే , „P,U,T‟ లన „ుట్ put‟ 

ఄనే  లకహయౌ  గహతూ  „ట్  pat‟ ఄతు  కహద. ఄలాగై  A, L,L,A, 

H, ఄనే ఄక్షమహల  షమ ైన  ఈచియణ  ఄలాల హ్  భయ గహతూ ఄలాహ్  

లేదా  ఆలాహ్  కహద .  

ళలుఴెై  ఎకిొంచఫడినుడ్య , జీషస్  అల ైఴ షులలం  ‘అలలి హ్  

అలలి హ్ ’ అనే  యౌచాడ్య . 
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కొతే  తుఫంధన  యొఔక  భతాే భ  గనళెల్  27ఴ 

ఄధామమం , 46ఴ ఴచనంలో  భమ ము  భార్కక  గనళెల్  15ఴ 

ఄధామమం , 34ఴ ఴచనంలో , జీషస్  (ఄ) న ళలుఴెైకూ  
ఎకూకంచఫడునుడె , ఆలా యౌకహడతు  తమకకనఫడుంది . 

జీషస్  తఖగయగహ  "ఆయ్  ఆయ్ లా భా షఫఔేతూ -  E‟-Li, E‟-

Lila‟-masa-bach‟-tha-ni?" ఄతు  యౌకహడె . ఄంట్ే ఄయాం, 

„నా రబూ , నా రబూ  ననేనందఔు  విడుచ్చ  ెట్ేిళనాఴు ?‟ భమ  
ఆది  „జ సో రహ ! జ సో రహ ! ననెనందఔు  విడుచ్చ  ెట్ేిళనాఴు ?‟ 

ఄనే  లుఔులఔు  దఖగయగహ  ఈననదా  ? ఄఫాఫ  ఄఫాఫ  ఄనే 
లుఔులఔు  దఖగయగహ  ఈందా  ? జరహఫు  „కహనే కహద‟. ఴిఫూర  

భమ ము  ఄయతక్స  ఫాశలు  ళషిర్క  లాంగైఴజీలు . ఔరేళ  తొయు  
"ఆయ్  ఆయ్  లా భాషఫఔేతూ  E‟-Li,E‟-Lila‟-masa-bach‟-

tha-ni" ఄనే దాలతో  దాతు  ఄయతె  ఫాశ ఄనరహద  దాలు  
„ఄలాల హ్  ఄలాల హ్  లాభా  తయఔేతూ ‟ దఖగయగహ  లేరహ? 

జీషస్  (ఄ) యొఔక  ఇ లుఔులు , " ఆయ్ ఆయ్ లా భాషఫఔేతూ   

- E‟-Li,E‟-Lila‟-masa-bach‟-tha-ni" రంచంలో  
దాదాు  2000  ఔంట్ే ఎఔుకఴగహ  ఈనన ఫ ైతల్  యొఔక రతి 

ఄనరహదంలోనఽ  రహట్ి  ఄషలు  ఴిఫూర  ఫాశలోనే  
తమకకనఫడునాభ  ఄంట్ే రహట్తునంట్ిలో  ఄలాల హ్  ఄనే దం 

ఈననది .  
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ళకిొవమ్  లో "అలలి హ్" దం 

షాలిఔయే  ఖుమ ంచ్చ  ఖుయునానక్స  స్హఴిబ్  తమకకనన  తయలలో  
"ఄలాల హ్" ఄనే తయు  ఔడా ఈంది. 

ఋగేవదం  2ఴ గరంథం, 1ఴ ఱలి కం  2ఴ ఴచనంలోన్న  "అలలి హ్" 

దం  

ఴిందఽ  ధయభ  ఖరంథాలలో  ఄతమంత  తృహర చీనబైెనద ైన  ఊగైఴదం  

2ఴ ఖరంథం , 1ఴ ఱలల ఔం  2ఴ ఴచనంలో  తమకకనన  షాశిఔయే  

యొఔక  దిఴమనాభాలలో  ఆలాహ్  ఄనే దం  ఴచ్చింది . దాతుతు  

షమ గహగ  యౌకూతే  ఄలాల హ్  ఄనే ఈచియణతో  షభానంగహ  

ఈంట్ుంది .  

అలోి న్నశద్ : 

వివిధ  ఈతుశద్  లలో ఔ  ఈతుశద్  తయు  „ఄలోల ‟ తుశద్ . 

దరతులో  షాలిఔయేన  ఄనేఔస్హయుల  "ఄలాల హ్" ఄనే  తయుతో  
లఴడం  జమ గ ంది . 

 

 

 

 

 

 



48 

 

ఇసహి ం ధయమంైె కొన్నన రఱలనతుమహలు  

1. అవిఱహవషలు ఎకొడ్ కనఫడితే అ కొడ్ రహమ న్న చంండి అన్న 
ఫో ధిషు నన ఖర్ఆన్ ఴచనం ఴలన ఇసహి ం ధయమం ఴ ంష , 
యకుపహతం భమ ము కూర యతావన్నన పోర తుఴ ంచడ్ం లేదా ?  

జరహఫు : ఆస్హల ం ధయభం  ఴింషన  తృోర తషఴిషే ందతు  భమ ము  

తనన  ఄనషమ ంచతు  భుళల బేతయులన  చంభతు  తన 

ఄనచయులన  తరమైషే ందతు  కొందయు  తుయంతయం  ఙేళత తభ 

తుడె  రఙామహతున  షభమ ధంచ  ఔునేందఔు  రతేమఔంగహ  

ఎంచఔునన  కొతున  కర్కఅన్  ఴచనాలన  తయుచగహ  
తమకకంట్ృ  ఈంట్ాయు . 

1. షఽయహ్  అతతు ఫాలోన్న  ఴచనం   

ఆస్హల ం  ధయభం  ఴింష , యఔేతృహతం  భమ ము  ఔర యతాఴతున  

తృోర తషఴిషే ందంట్ృ  ఆస్హల ం  ధయభ  విభయవఔులు  షఽయహ్  తౌఫా  
లోతు  ఇ ఴచనాతున తయుచగహ  తమకకంట్ృ  ఈంట్ాయు : "ఎఔకడ  

ఔనఫడుతే  ఄఔకడ  భులరఔులన  (ఫసృద ైరహమహధఔులు , 

ఄవిఱహఴషలన ) చంండు ." [9:5] 

2. ఈ ఴచనం అఴతమ ంచింది ముదధబూమిలో  
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రహషేరహతుకూ  ఆస్హల ం ధయభ  విభయవఔులు  దరతు  భుంద –  

రెనఔ  ఴచనాయౌన  ఴదియౌ  ెట్ిి , తభ  రహదనఔు  షభయధన  

లతేంఙే  విధంగహ  ఇ ఴచనాతున  భాతరబే  తమకకంట్ృ  ఈంట్ాయు . 

అ ఴచనం  ఄఴతమ ంచ్చన  షందమహబతున  ఄయాం  ఙేషఔునేందఔు , 

ఇ ఄధామమం  యొఔక తోదట్ి  ఴచనం  నండు చదఴ  ఴలళ  
ఈంట్ుంది . భుళల ంల  భమ ము  భకహకలోతు  భులరఔుల  

(ఫసృద ైరహమహధఔుల ) భధమ  షంధి  డంఫడుఔ  జమ గ ందతు , 
ఄభతే భకహక  భులరఔులు  దాతుతు  ఈలల ంఘింఙాయ తూ, షంధి  
డంఫడుఔన  ునయుదధమ ంచడాతుకూ  భకహక  భులరఔులఔు  

నాలుఖు  నెలల  షభమం  ఆఴఴఫడుందతూ , రహయలా  ఙేమతు  

భెడల  రహమ ెై  ముదధం  రఔట్ించఫడె  తేందతూ  దరతుకూ  
భుంద  ఴచ్చిన  ఴచనాలు  త లుు  తేనానభ . షఽయహ్  

తౌఫాలోతు  5ఴ ఴచనం  ఆలా రఔట్ిషే ననది : "కహతూ , 

తులదధ బైెన  నెలలు  దాట్ి తృోభన తమహఴత , 

ఫసృద ైరహమహధఔులు  ఎఔకడ  ఔనఫడుతే  ఄఔకడ  రహమ తు  

ఴధించండు , భమ ము  రహమ తు  క ైదరలుగహ  ఫంధించండు , రహమ తు  

ఆఫఫంది  ెటి్ండు , భమ ము  ఄఴకహవం  ఈనన రతి ఙనట్ా రహమ  
ఖుమ ంచ్చ  కహు  కహమండు ; ఄభతే  ఔరేళ  రహయు క్షభాణ  

రేడెఔుతు , మ ఖుమలర్క  గహ నభాజు  ఙేషే ంట్ే  భమ ము  మ ఖుమలర్క  

దానధమహభలు  ఙేషే ంట్ే , రహమ  కొయఔు  దామ  త యఴండు : ఄలాల హ్  
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ఄతమంత  క్షతంఙేరహడె , ఄతమంత  

దమాభముడె ." [దిఴమకర్కఅన్  9:5] 

3. ముదధ  షభమంలో  ఈ ఴచనం  అఴతమ ంచింది : 

ఈదాసయణఔు  -  ఄబెమ కహ  భమ ము  విమతానం  భధమ  
జమ గ న  ముదధం  

ఔస్హమ  ఄబెమ కహ  విమతానంతో  ముదధం ఙేళందనే  విశమం  

భనఔు  త లుష . అ ముదధం జయుఖుతేనన  షభమంలో  

ఄబెమ కహ  ఄధమక్షుడె  లేదా  ఄబెమ ఔన్  అమరభ  జనయల్  ఆలా 
రఔట్ింఙాడతు  ఄనఔుందాభు : "ఎఔకడ  తొఔు  
విమతానతొములు  ఔనఫడుతే  ఄఔకడ  రహమ తు  చంండు". 

షందయబం  ఙ ఔుండా  ఄబెమ ఔన్  ఄధమక్షుడె , "ఎఔకడ  తొఔు  
విమతానతొములు  ఔనఫడుతే  ఄఔకడ  రహమ తు  చంండు" ఄతు  

ఙ తృహయతు  ఇమనజు  నేనంట్ే  అమన  ఔ ఔస్హభరహడనే  
ఄతేతృహర మం  తొఔు  ఔలుఖుతేంది . కహతూ  నేన  షందయబం  ఙ , 

అ తమహఴత  అమన  లుఔులు  తొఔు  వితుళతే , అమన  

భాట్లు  ఙాలా  లాజఔల్  గహ ఔనఫడతాభ . ఎందఔంట్ే  అ 

ముదధషభమంలో  అమన  ఄబెమ ఔన్  ళెైనమం  యొఔక 

అతభవిఱహఴస్హతున  ెంఙేందఔు , రహమ లో ధ ైమహమతున  నఽమ  
తృో ళతందఔు  రమతినషే నానయతు  ఖరఴించఖలయు .  
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4. ముదధయంగంలోన్న భుళి ం ళెైన్నకుల ధ ైయయం ెంచేందకు ఈ 
ఴచనం 9:5 అఴతమ ంచింది  

ఄలాగై  షఽయహ్  తౌఫాలోతు  5ఴ ఴచనం , "తొఔు  
భులరఔులు  ఎఔకడ  ఔనఫడుతే  ఄఔకడ  రహమ తు  చంండు", ఄనే  
ఴచనం  ముదధబూతలోతు  భుళల ంల  ధ ైమహమతున ెంఙేందఔు  

ఄఴతమ ంచ్చంది . ముదధంలో  బమడ  ఴదదతు , వతేర ఴు  ఎఔకడ  

ఔనఫడుతే  ఄఔకడ  ఄతడుతు  చంభతు  భుళల ం ళెైతుఔులఔు  

ఆఔకడ  కర్కఅన్  ఙ ఫుతేననది . 

5. అయుణ్ ఱౌమీ ఈ అధాయమంలోన్న 6ఴ ఴచనాన్నన ఴదియౌ ెటటి , 
త్మననగహ 5 ఴ ఴచనం నండి 7ఴ ఴచనం ెైకి దఽకినాడ్య  

ఫాయతదేవంలోతు  ఆస్హల ం ధయభ తీఴరవిభయవఔులలో  ఔడె  
ఄయుణ్  ఱౌమర .  „The World of Fatwahs‟  ఄనే  తన 

ుషేఔంలోతు  572ఴ తజీలో  ఄతడె  కర్కఅన్  లోతు  షఽయహ్  

తౌఫాలోతు  5ఴ భమ ము  7ఴ ఴచనాయౌన  తమకకనానడె . 

కొంఙ బైెనా  త యౌవి  ఈనన  రహమ ఴమ ైనా  ఄతడె  6ఴ ఴచనాతున  

ఴదియౌ  రేస్హడనే  విశమాతున  తేయౌగహగ  ఖరఴించఖల యు. 

6. షఽయహ్ తతఫాలోన్న 6ఴ ఴచనం దాన్న షభలధానం 
ఇషు ననది . 
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ఆస్హల ం  ధయభం  ఴింష , యఔేతృహతం  భమ ము  ఔర యతాఴతున  

తృోర తషఴిషే ందనే  ఄషతమ  అమనణఔు  షఽయహ్  తౌఫాలోతు  6ఴ 

ఴచనం  ఆలా షభాధానం  ఆషే ననది : "ఔరేళ  

ఫసృద ైరహమహధఔులలో  ఎఴమ ైనా  వయణు  ఄడుగ తే , రెంట్నే  
రహమ కూ  వయణు  రస్హదించండు . తదాఴమహ  ఄతడె  ఄలాల హ్  యొఔక 

ఴచనాలు  వినఴచి ; భమ మ  ఄతడుతు  షయక్ుత  తృహర ంతం 

ఴయఔు  షఴమంగహ  ఙేయిండు  ఎందఔంట్ే  రహయు షమ ైన  జాా నం 

లేతురహయు ."   [కర్కఅన్  9:6]   

ముదధయంఖంలో  వయణు  కోమ న  భులరఔు  (ఫసృద ైరహయధఔుడె ) 

ఔు వయణు  రస్హదింఙాయౌ , ఄంతేగహఔ  ఄతడుతు  షయక్ుత  

తృహర ంతాతుకూ షఴమంగహ  తీషఔు  రెయళ  ఴదలాయౌ  ఄతు  కర్కఅన్  

త లుుతేననది . ఇనాట్ి  ఄంతమహీ తీమ  యణయంఖంలో , ఔ 

ఱహంతికహభుఔుడ ైన  అమరభ  జనయల్  ముదధ  షభమంలో  వతేర  

ళెైతుఔులు  ఔరేళ  ఱహంతితు  కోయుఔుంట్ే , రహమ తు  ఄఔకడు  నండు 
రెయళతృో తుస్హే డే  గహతూ , రహమ తు  షయక్ుత  స్హా నాతుకూ  ఙేయిభతు  

తన  ళెైతుఔులన అదేశ్నస్హే డా ?    

రంచంలో  ఱహంతితు  స్హా ంఙేందకై  ఄలాల హ్  కర్కఅన్  లో 
దరతుతు  అదేశ్నంఙాడె . 
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2. కరేళ అలలి హ్ భే షవమంగహ అవిఱహవషల సాదమలలెై 
ళలు రేళేళనాడ్న్న ేమకొననుడ్య , ఇసహి ం ళవకమ ంచటం 
లేదన్న రహమ న్న ఎందకు న్నందించాయౌ ?  

జరహఫు : తుయంతయం  షతామతున  తియషకమ షే నన  రహమ  
సాదమాలెై  ఄలాల హ్  భుదర  రేళతళనాడతు  కర్కఅన్  లోతు  

మ ండఴ  ఄధామమబైెన  షఽయహ్  ఄల్  ఫకయహ్  లోతు  6 

భమ ము  7 ఴ ఴచనాలలో  ఆలా తమకకనఫడుంది : "ఎఴమ ైతే  
షతామతున  తియషకమ ంఙామన , రహమ తు  తూఴు ఴెచిమ ంచ్చనా  , 

ఴెచిమ ంచఔ  తృోభనా  ఔట్ే ; రహయు  వివఴళంచయు . రహమ  
సాదమాలెై  ఄలాల హ్ ళలు  రేళనాడె  భమ ము  రహమ  
ఙ ఴులెై . రహమ  ఔళళెై  యదా  ఈంది; రహమ  కొయఔు  ఔఠ నశ్నక్ష  

ఈంది" [2:6-7] 

ఇ ఴచనాలు  షతామతున  తియషకమ షే నన  స్హభానమ  
ఄవిఱహఴషల  ఖుమ ంచ్చ  కహద . ఆఔకడ  రహడఫడున  ఄయతె  

దాలు  „ఄలలదరన  ఔపయౄ ‟ ఄంట్ే  ఎఴమ ైతే  షతామతున  

తియషకమ ంఙే  రెైు  తోగ గనామన  ఄతు ఄయాం . ఄలాంట్ి  రహమ తు  

తొయు  ఴెచిమ ంచ్చనా  లేఔ  ఴెచిమ ంచఔ  తృోభనా  ఔట్ే , 
ఎందఔంట్ే  రహయు  వివఴళంచయు . ఄలాల హ్  రహమ  సాదమాలన  

భమ ము  రహమ  ఙ ఴులన  ళలు  ఙేళతళనాడె , రహమ  చఽులెై  
యదా  రేళతళనాడె . రహయు  వివఴళంచఔ  తృో ఴట్ాతుకూ , ఄయాం  
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ఙేషకోఔ  తృో ఴట్ాతుకూ  కహయణం  రహమ  సాదమాలెై  ళలు 
రేమఫడట్ం  కహద . దరతుకూ  వియుదధంగహ  రహషేరహతుకూ  రహమ  
ఄవిఱహఴషం  ఴలన  భమ ము  ఄయాం  ఙేషకోఔ  తృో ఴట్ం  ఴలన  

రహమ  సాదమాలెై  భమ ము  ఙ ఴులెై  ళలు రేమఫడుంది . 
ఇ ఄవిఱహఴషలు  షతమతియస్హకయం  రెైు తృో ఴట్ాతుకూ  
భుందగహనే  తుయణభంచఔుతు  ఈండట్ం  ఴలన  రహమ తు  

ఴెచిమ ంచ్చనా ,  ఴెచిమ ంచఔతృో భ నా రహయు వివఴళంచయు  

ఄనే  కహయణం  ఴలన  ఄలాల హ్  రహమ  సాదమాలన  ళలు 
ఙేళనాడె . కహఫట్ిి  షతమతియస్హకయం  రెైు ఴంగ తృో భన  ఇ 

ఄవిఱహఴషలే  దరతుకూ  షఴమంగహ  ఫాధమలతు  తుందింఙాలే  గహతూ, 

ఄలాల హ్  న కహద.   

ఈదాసయణ  -  తన  కహి షలోన్న  క  విదాయమ ా  మీక్ష  తుతాడ్నే  
క  టీచర్  జోషయం  చ డ్ం .  

ఈదాసయణఔు  పెైనల్  మరక్షల  భుంద  షమ గహగ  కహల షలలో  
ఏకహఖరత  చఽఔతృో ఴట్ం , సోమ్  ఴర్కక  షమ గహగ  ఙేమఔతృో ఴడం , 

దయలరహట్ుల  ఔయౌగ  ఈండట్ం  తోదల ైన  కహయణాల  ఴలన  

పలానా  విదామమ ా   మరక్షలలో  తుతాడతు  ఔ ఄనబఴజాుడ ైన  

ట్ీచర్క  జోషమం  ఙ తృహడతు  ఄనఔుందాభు . మరక్షలు  రహర ళన  

తమహఴత అ విదామమ ా  ఔరేళ  ట్ీచర్క  ఙ నట్ుల గహనే  పెభల్  

ఄభతే  ఎఴమ తు  తుందింఙాయౌ  –  ట్ీచయునా లేఔ  షఽి డ ంట్ునా ? 
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కైఴలం  ట్ీచర్క  జోషమం  ఙ డం  ఴలననే  అ విదామమ ా  తతృహడతు  

ట్ీచర్క  న తుందించడం  షభంజషం  కహద ఖదా! మరక్ష  

తడాతుకూ  షఴమంగహ  అ విదామమ ాభయ  కహయణం  ఄనేది  ఎఴఴయౄ  

తియషకమ ంచలేతు  షతమం .   

ఄలాగై  షతమతియస్హకయం  రెైు  తోఖుగ చఽత  కొందయు  

ఴమఔుే ల  ఖుమ ంచ్చ  ఄలాల హ్  ఔు భుందగహనే  త లుష . 

ఄందఴలన  అమన  రహమ  సాదమాలెై  భుదర  రేళనాడె . 
కహఫట్ిి  షతామతున  తియషకమ ంచట్ాతుకూ  భమ ము  ఄలాల హ్  న 
వివఴళంచఔ  తృో ఴట్ాతుకూ  ఄషలు  ఫాధమలు  షఴమంగహ  ఇ 

ఄవిఱహఴషలే . 

3. ఇసహి ం ధయమం సో భమ తనం భమ ము అజాా నంతో కూడిన 
షభలజాన్నన తమలయు చేషు ందా ? ఎందకంటే : 

 రతిదర ఄలాల హ్ నండే ఴషే ంది కహఫట్ిి  ఄతునంట్ికీ 
ఔయభరహదం , ఄదాశిం , విధిరహర త తోదల ైనవి కహయణభనే 
రహదనలెై అధాయడట్ం  

 అధతుఔ ట్ెకహనలజీ భమ ము ళెైనషలన కండుంచడం . 

జరహఫు : ఇ ఄతృో సఔు  ఆఴఴఫడున  కహయణాలు  

ఄషతమబైెనవి . రహషేరహతుకూ  కర్కఅన్  భమ ము  షననతేలు  

షఴమంగహ  తిననగహ  ఇ బరభనే  కండుంఙాభ . భా కొయఔు  
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షాలిఔమేై  ఄతునంట్ికీ  భూలం  ఄనేది  తుజబే  ఄభనట్ికీ , 

ఇ కూరంది కర్కఅన్  ఴచనాలలో  తమకకనఫడునట్ుల గహ  రెనఔ  

దాకోకట్ాతుకూ  దరతుతు  ఔ  కహయణంగహ  భానఴజాతి  

రహడెకోఴచినట్ంలో  ఏ భాతరం తుజం లేద, 

 [16:35] ఄషతమ  దేఴుళళ  అమహధఔులు  ఆలా 
లుఔుతాయు : "ఔరేళ  ఄలాల హ్  తయౌళతే , బేభు  ఄలాల హ్  

న కహఔుండా  ఆతయుల ఴఴమ తూ  అమహధింఙేరహయభు  కహద  – 

బేబే  కహద  భా తండరె లు  ఔడా – అమన  తులతధించ్చన  

రహట్ి  నండు  దఽయంగహ  ఈండేరహయభు  ఔడా." తమహఴత  

రహయు  తభఔు  ూయఴం  ఴచ్చిన  రహమ నే  ఄనషమ ంఙాయు . 

భమ , రహమ కూ  షశిబైెన  షందేవం  ఫో ధించట్ం  త 

రఴఔేల  తు భమైతట్ి  ? 

 [43:20] రహయు  (ఫసృద ైరహమహధఔులు ) ఆలా 
ఄనానయు , "ఔరేళ  ఄతమంత  దమాభముడ ైన  ఄలాల హ్  

తయౌళతే , బేభు  ఄలాంట్ి  రహట్ితు  అమహధింఙేరహయభు  

కహభు!" రహట్ి ఖుమ ంచ్చ  రహమ కైతొ  త యౌమద: రహమ  
ఙ తది  ఄఫదధం  త భమైతొ  కహద! 

భానఴులందయౄ  తుమరణత  రభాణంలో  ళతఴచి  ఔయౌగ  
ఈననట్ుల  కర్కఅన్  భమ ము  షననతేల  దాఴమహ ఄలాల హ్  

భనఔు  ఫో ధించ్చనాడె . కర్కఅన్  భమ ము  షననతేల  
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దధతితు  ఄనషమ షఽే  భన షాలిఔయేన  రషననం  

ఙేషఔునేందఔు  ఇ మ తత  ళతఴచిన  తఔుండా 
రహడెకోరహయౌ . భుళలభులందయౄ  జాా నఴంతేలుగహ , 

రఫాఴశీలుల ైన  భుళల ంలుగహ  భాయట్ాతుకూ  అఴవమఔబైెనంత  

తరయణ  ఆందలో  ఈంది. ఇనాడె  భుళల ం  షభాజాలు  తభ  

ఄషలు  ఓననతామతుకూ  ఙేయుకోలేఔ  తృో తేనానమంట్ే  దాతుకూ  
కహయణం  కచ్చితంగహ  రహమ  ఆస్హల తొమ  జాా న  లోం  కహద. 
ఆలాంట్ి  జీఴన  విధానం  ఖుమ ంచ్చ రహయు  ఖరఴించఔ  తృో ఴట్బే  

ఄషలు  కహయణం . షననతేలలో  జాా నాతున  షంతృహదించట్ం  

భమ ము  ఔశిడు  తుఙేమడం  యొఔక తృహర భుకమతల  

ఖుమ ంచ్చ  షశింగహ  త లుఫడుంది .  

రతేమఔంగహ  షనన్  ఄఫూ దాఉద్  లో తమకకనఫడున  ఇ 

కూరంది సదరథన  వరదధగహ  మ శీయౌంచండు : [9:1637]  

ఄనస్  తన్ భాయౌక్స  ఆలా ఈలేల ఖంఙాయు : ఔ  ఄనాషమర  
షహాతె  రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  ఴదదఔు  

ఴచ్చి , ఏద ైనా  ఆఴఴభతు  అమనన  మాచ్చంఙాయు . ఄుడె  
రఴఔే  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  ఄతతుతు  ఆలా ఄడుగహయు : తూ 

ఆంట్ోల  ఏతొ  లేదా? దాతుకూ  ఄతడులా  జరహతఙాిడె : ఈంది , 
ఔ  ఴషేీం  భుఔక  ఈంది  -  దాతులోతు  కొంత  ఫాగహతున  బేభు  

ఔుఔుంట్ాభు , భమ కొంత  ఫాగహతున  నేలెై  యుస్హే భు , 
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భమ ము  ఔ  ఙ ఔక  గ నెన ఈంది – దాతులో  బేభు  తూళైళ  
తార ఖుతాభు . అమన  ఄతడుతో  ఆలా ఄనానయు : రహట్ితు  నా 
ఴదదఔు  తీషఔుమహ . ఄుడె  ఄతడె  రహట్ితు  అమన  ఴదదఔు  

తీషఔుమహగహ , రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి ఴషలల ం  

రహట్ితు  తన ఙేతేలోల  తీషఔుతు  రజల  రెైు తిమ గ  ఆలా 
యౌకహయు : వీట్ితు  ఎఴయు  కొంట్ాయు ? ఄది  వితు  ఔ  ఴమకూే  ఆలా 
ఄనానడె : నేన  రహట్ితు  ఔ  దియసమ్  ధయఔు  కొంట్ాన . అమన  

మ ండె  భూడె  స్హయుల  రజలన  ఆలా ఄడుగహయు : ఔ  దియసమ్  

ఔంట్ే  ఎఔుకఴ  ధయ ఎఴయు  ఆస్హే యు? ఄుడె  భమన  ఴమకూే ఆలా 
ఄనానడె : నేన  రహట్ితు  మ ండె  దియసమ్  లఔు  కొంట్ాన . 

అమన  రహట్ితు  ఄతడుకూచ్చి , మ ండె దియసమ్  లు 
తీషఔునానయు . రహట్ితు  అ ఄనాషమర  షహాతెఔు  ఆచ్చి, ఆలా 
యౌకహయు : ఔ  దియసమ్  తో తినే  దామహా లు  కొతు  ఆంట్ోల  ఆఴుఴ, 

భమన  దియసమ్  తో ఔ  గకడడయౌ  కొతు  నా దఖగయఔు  తీషఔుమహ . 

ఄలాగై  ఄతడె  గకడడయౌ  కొతు  అమన  ఴదదఔు  తీషఔు  ఴఙాిడె . 
ఄుడె  ఄలాల హ్  యొఔక  రఴఔే  షఴమంగహ  తన  ఙేతితో  అ 

గకడడయౌెై  ఙేతిడు  తగ ంచ్చ , ఄతడుతో  ఆలా ఄనానయు : రెళైళ , 
ఔట్ెిలు కొట్ిి , రహట్ితు ఄభుభకో . దిఴేన  మనజుల  ఴయఔు  నా 
ఔంట్ికూ  ఔనఫడఔు . ఄతడె  ఙ ట్ుల  కొట్ిి , ఴంట్  ఙ యుఔు  

ఄభభస్హగహడె . ది  దియసమ్  లు షంతృహదించ్చ , రఴఔే  
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షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  ఴదదఔు  చఽతృహడె . తమహఴత కొతున  

దియసమ్  లతో  దషే లు  భమ ము  భమ కొతున  దియసమ్  లతో  
అహాయదామహా లు  కొనానడె .  

ఄుడె  ఄలాల హ్  యొఔక రఴఔే  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  
ఴషలల ం  ఆలా యౌకహయు : తూ కోషం  ఆది  ఄడెకోకఴడం ఔంట్ే  
భంచ్చది . ఎందఔంట్ే  ఄడెకోకఴడభనేది  తీయుదినాన  తూ 

భుకంెై  ఔ  భచిగహ  ఔనఫడెతేంది . ఄడెకోకఴడం  

కైఴలం  భుఖుగ మ  కోషబే  తఖున : ఔట్ిఔ  దమ దరంలో  
ఈననరహడె , ఔల దాకహ ఄులోల  ఔయుఔు  తృోభ 
ఈననరహడె భమ ము  రహష  ఙేమఴలళన  ఄభానతే 
ధనం  లేఔ ఆఫఫంది  డెతేననరహడె . 

ఄలాగై  „జాా నం  షంతృహదించడభనేది  రతి  భుళల ంెై  ఈనన  

ఫాధమత ‟ ఄనే  రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  

లుఔులన  షనన్  ఆఫ న భాజాహ్  లోతు సదరథ  

ఈలేల ఖషే ననది .  

కర్కఅన్  భమ ము  షననతేల  జాా నం షశింగహ  
ఄతునంట్ి  ఔంట్ే  ఄతమంత  ఈతేభబైెన  జాా నం  భమ ము  

భానఴజాతికూ  ఎఔుకఴ  రయోజనం  ఔలుఖజైళత  జాా నం. 

కర్కఅన్  భమ ము  షననతేలు  ఇ బూభండలం  ఖుమ ంచ్చ  

మ ఱలధించ  ఴదదతు  తుమనధించడం  లేద.  
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రహషేరహతుకూ , కూరంది  కర్కఅన్  ఴచనం  రకహయం , భనం  

జీవిషే నన  ఇ షవిఱహల  రంచం  ఖుమ ంచ్చ  క్షుణణంగహ  
మ ఱలధించభతు  షాలిఔయే  భనయౌన  తృోర తషఴిషే నానడె , 

 “జాఖరతే! బూభామకహఱహల  షాలిలో  భమ ము  మహతిరంఫఴళళ  

భాయులో , తఔుండా  ఄయాం ఙేషఔునే  రజల  కొయఔు  

చ్చహానలు  ఈనానభ . రజలలో  ఎఴమ ైతే  తులుచతు , ఔమకితు , 

రఔకలెై  డెఔుతు  ఄలాల హ్  న కొతుమాడెత  ఈంట్ామన , 
బూభామకహఱహల  షాలిలోతు  ఄఫుఫమహల  ఖుమ ంచ్చ  దరయఘంగహ  
అలోచ్చస్హే మన  ఄలాంట్ి  రహయు ఆలా రేడెఔుంట్ాయు : "భా రబూ! 

తూఴు  వీట్తునంట్ితూ  ఴాథాగహ  షాలించలేద ! తూఴు  ఎంతో  
గనబైెన  రహడువి ! నయకహగ న  నండు  భభభయౌన  కహతృహడె .” 

[3:190-191]  

4. ఇసహి ం ధయమం ఖడా్ం దావమహ రహయంచిందా ? 

జరహఫు : ఆస్హల ం ధయభం  ళెైతుఔ  ఫలం దాఴమహ రహమంచ్చ  

ఈండఔతృో తే , నేడె రంచ రహమేంగహ  తయౌమనల  కొదరద  
ఄఴలంతెఔులన  ఔయౌగ  ఈండేది  కహదతు  కొందయు  

భుళల బేతయులు  షయఴస్హధాయణంగహ  ఙేళత ఔ  పమహమద . కడగ  
ఫలం  దాఴమహ  రహమంచ్చంది  ఄనట్ంలో  ఏ భాతరం  తుజం లేదతూ , 

రహషేరహతుకూ  దాతు షసజళదధ బైెన , స్హఴఫావిఔబైెన , 

ఄంతయగతబైెన  „షతమఫలం ‟, ఴేతేఴు  (REASON) భమ ము 
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తయకం  (LOGIC) తోదల ైనరే  దాతు  శీగర  రహమే కూ  ఄషలు  
కహయణాలతు  కూరంది  ఄంఱహలు  షశింగహ  ఊజుఴు  ఙేషే నానభ .  

1.   ఇసహి ం  అంటే  ఱహంత్మ, షభయణ . 

ఆస్హల ం  ఄనే  దం  షలామ్  ఄనే భూలదం  నండు 
ఴచ్చింది . షలామ్  ఄంట్ే ఱహంతి  ఄతు ఄయాం . దరతు  భమన  ఄయాం 

షఴమంగహ  తన  ఆష్హి తున  ఄలాల హ్ ఔు షభమ ంచకోఴడం . 

కహఫట్ిి , ఆస్హల ం  ధయభం ఄంట్ే  షఴమంగహ  తన ఆష్హి తున  

షయఴలోఔ  షాలిఔయే , రబురెైన ఄలాల హ్  ఔు షభమ ంచకోఴడం  

దాఴమహ  తృ ందఖయౌగై  ఔ  ఱహంతిముత  ధయభం . 

2.   కొన్నన షందమహాలలో ఱహంత్మన్న కహపహడేందకు ఫలలన్నన 
ఉయోగ ంచటం తన్నషమ  అఴుతుంది . 

ఇ రంచ  రజలలో తోతేం ఄందయౄ  ఱహంతి భమ ము  

స్హభయస్హమలు  కొనస్హగహలతు  కోయుకోయు . స్హఴయారయోజనాల  

కోషం  ఄనేఔభంది రహట్ితు  చ్చనానతేననం  ఙేమాలతు  

రమతినషే ంట్ాయు . కహఫట్ిి  కొతున  షందమహబలలో  ఱహంతి 

స్హభయస్హమలన  కొన  స్హగ ంఙేందఔు  ఫలాతున  

ఈయోగ ంచఴలళ  ఴషే ంది . కచ్చితంగహ  ఇ కహయణం  ఴలననే  
భన  ఴదద  తృో య్ష  ఴమఴషా  స్హా ంచఫడుంది . రహయు కూరతనల్ష  

భమ ము  షంగ  విదోరసృలన  తభ  ఫలంతో  ఄణిచ్చ  రేళ, 
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దేవంలో  ఱహంతితు  ునయుదధమ స్హే యు . ఆస్హల ం  ధయభం  ఱహంతితు  

షభమ ధషే ంది . ఄలాగై , ఴింష , ఄనామమం , ఄఔరభం , ఄమహచఔం  

తోదల ైన  రహట్ికూ  ఴమతిమైఔంగహ  తృో మహడు , ఄఔకడ  ఱహంతితు , 

నామమాతున  స్హా ంచభతు  తన  షసచయులన  తృోర తషఴిషే ంది . 
కోకస్హమ  ఆలాంట్ి  షందమహబలలో  ఫలాతున  ఈయోగ ంఙాయౌష  

ఴషే ంది . కైఴలం  ఱహంతి  భమ ము  నామమ  స్హా నలో  భాతరబే  

ఫలాతున  ఈయోగ ంచఴచితు  ఆస్హల ం  ధయభం  ఄనభతి  

ఆషే ననది .  

3.   షరళదధ  చమ తరకహయుడ్య డి లేళ ఒయౌమమీ (De Lacy 

O’Leary) . 
ఆస్హల ం  ధయభం  కడగ ం  దాఴమహ  రహమంచ్చంది  ఄనే  ఄతృహమహా తుకూ  

ఈతేభ  జరహఫు  షరళదధ  చమ తరకహయుడె  డు లేళ ఒయౌమమర , 
తన  ుషేఔం  "Islam at the cross road (ఆస్హల ం  ఎట్ ద 

కహర స్  మనడ్)" (Page 8) లో ఆచ్చినాడె : 

"తీఴరరహద  భుళల ంలు  రంచ  దేఱహలన  జభషఽే , తాభు 
అఔరతంచఔునన  రజలన  ఫలఴంతంగహ  ఆస్హల ం ధయభం  

ళఴఔమ ంఙేలా  ఙేస్హయనేది  చమ తరకహయులు  చమ తరలో  ఎననడఽ  ఏ 

విశమంలోనఽ  భాట్ిభాట్ికీ  మ ట్  ఙేమతు  ఄతమంత  ఄయా 

యఴితబైెన  భమ ము  నామమవియుదధ బైెన  విచ్చతర  విశమం ." 
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4.   ళెభన్ దేఱహన్నన భుళి ంలు 800 షంఴతుమహలు 
మ పహయౌంచాయు . 

భుళల ంలు  ళెభన్  దేఱహతున  దాదాు  800 ఏళైళ  
మ తృహయౌంఙాయు . ళెభన్  రజలు  తభ  ధమహభతున  ఴదియౌ , 

ఆస్హల ం  ధమహభతున  ఫలఴంతంగహ  ళఴఔమ ంఙేలా  భుళల ంలు  

ఎననడఽ  కడాగ తున  ఈయోగ ంచలేద . ఄభతే , తమహఴత  

కహలంలో  ఄఔకడ  క ైైషేఴ  ఔర ళతడయుల  ఴఙాియు  భమ ము  

భుళల ంల  ఈతుకూ  లేఔుండా ఙేస్హయు . అ కహలంలో  ఫఴియంఖంగహ  

ఄదాన్  లుు  ఆఴఴఖయౌగై  ఔక భుళల ం ఔడా 
లేఔతృో మాడె .  

 

5.  అయఫుబ దేఱహలలో 14 మియౌమని అయఫుబలు కోిక్ 
క ైైషు ఴులు . 

ఄమైతమా  దరఴఔలం  1400 ఏళళ  నండు భుళల ంల  

మ తృహలనలో  ఈంది. ఄఔకడు  కొంత  ఫాగహతున  భాతరబే  

కొనేనళైళ  తృహట్ు  తరట్ీష్  భమ ము  పెరంచ్ రబుతాఴలు  

మ తృహయౌంఙాభ . తోతేం  తొద ఄమైతమా  తృహర ంతాతున  

భుళల ంలు  1400 ఏళళ  నండు మ తృహయౌషే నానయు . ఄభనా  
ఇనాట్ికీ  ఄఔకడ  దాదాు  14 తయౌమనల  భంది  కోిక్స  

క ైైషేఴులు  తయతమహల  నండు  జీవిషే నానయు . ఔరేళ  భుళల ంలే  
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ఖనఔ  కడాగ తున  ఈయోగ ంచ్చ  ఈననట్లభతే , ఄఔకడ  ఇనాడె  
తన  క ైైషేఴ  ధయభంలో  కొనస్హఖుతేనన  ఔక  కోిక్స  క ైైషేఴ  

ఄయఫుఫ  ఔడా తగ యౌ  ఈండేరహడె  కహద.  

6.   ఫాయతదేవంలో 80% కంటే ఎకుొఴ భంది రజలు 
భుళి బేతయులు . 

ఫాయతదేఱహతున  భుళల ంలు  దాదాు  రెభమ  షంఴతషమహలు  

మ తృహయౌంఙాయు . ఫాయతదేవంలోతు  రతి భుళల బేతయుడుతు  

ఆస్హల ం  ళఴఔమ ంఙేలా  తేిడు  మహఖయౌగైట్ంత  ఫలబైెన  ళాతిలో  
ఈండట్ం  ఴలన  ఔరేళ  రహయలా  ఙేమదలుచఔుంట్ే , దాతు 

నండు  రహమ  నెఴయౄ  అలేఔ  తృోభయరహయు . ఇనాడె  
ఫాయతదేవంలో  80% ఔంట్ే  ఎఔుకఴ  భంది భుళల బేతయులు  

తుఴళషే నానయు . ఆస్హల ం  ధయభం  కడగ ం  దాఴమహ  రహమంచ  
లేదనడాతు కూ ఇనాడె  ఇ ఫాయతీమ  భుళల బేతయులందయౄ  

స్హక్షమంగహ  ఈనానయు .  

7.  ఇండోనేలమల భమ ము భలేలమల . 

ఆండోనేలమా  రంచంలో  ఄతమధిఔ  భుళల ం జనాఫా  
ఔయౌగ  ఈనన దేవం . భలేలమా  దేవంలో  ఄతమధిఔ  రజలు  
భుళల ంలే . భమ  ఎఴమ నెైనా  ఇ రవన  ఄడఖఴఙాి , 
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"ఆండోనేలమా  భమ ము  భలేలమా  దేఱహలెై  ఏ భుళల ం 

ళెైనమం  దండ తేింది ?" 

8. ఆపరకహ ఖండ్ు తూయు తీయం . 

ఄలాగై , అపరకహ  కండు  తయు తీయంలో  ఔడా ఆస్హల ం 

ధయభం  ఙాలా  రేఖంగహ  రహమంచ్చంది . ఔరేళ  ఆస్హల ం  ధయభం  కడగ  
ఫలం  ఴలన  రహమంచ్చంది  ఄనఔుంట్ే , ఎఴమ ైనా  ఇ రవన  

ఄడఖఴచి  ఔదా, "అపరకహ  కండు  తయు తీయంెై  ఏ 

భుళల ం ళెైనమం  దండ తేింది ?" 

 9. థాభస్ కహయిభల్ (Thomas Carlyle). 

షరళదధ  చమ తరకహయడె  థాభస్  కహయలభల్   తన ుషేఔం  

"Heroes and Hero worship  ఴీమనస్  ఄండ్ ఴీమన  ఴమ శప్", 

లో ఆస్హల ం  ధయభం  కడగఫలం  దాఴమహ  రహమంచ్చంది  ఄనే 
ఄతృహమహా తున  కండుషఽే  ఆలా రహర ళనాడె : "ఄఴున కచ్చితంగహ  
కడగ బే , కహతూ  తొ కడాగ తున  ఎఔకడ  నండు  తృ ందతాయు ? రతి  

నఽతన  అలోచన  అయంబంలో  కచ్చితంగహ  బైెనామ ట్ీ  దవలోనే  
తృహర యంబ  భఴుతేంది  –  కైఴలం  ఎఴమన  ఔ ఴమకూే  బెదడెలో  
భాతరబే  తృహర యంబ  భఴుతేంది . ఔకడు  బెదడెలోనే  ఄభనా  
ఄది  ఄఔకడ  తులద ఔుక  ఔుంట్ుంది . తోతేం రంచంలో 
కైఴలం  కై  ఔకడె  దాతుతు  వివఴళస్హే డె , తోతేం  రంచ  
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రజలందమ కూ  ఴమతిమైఔంగహ  కై  ఔకడె  తులఫడు  ఈంట్ాడె . అ 

ళాతిలో  ఄతడె  కడాగ తున  తీషఔుతు  ఫలఴంతంగహ  తన 

అలోచనన  ఆతయ  రజలలో  రహమం  జైమాలతు  చఽళతే , ఄది 
ఄతడుకూ  ఎలాంట్ి  రయోజనం  ఙేఔయిద . తఔుండా  తూఴు 
(రఙాయ) ఔతేితు  తీషకోరహయౌ ! అ తమహఴత  ఄది  షఴమంగహ  
తనఔు  తోచ్చన  విధంగహ  రహమషఽే  తృో తేంది ." 

 

10. ధయమంలో ఎలలంటట ఫలఴంతం ఉండ్మహద . 

ఏ కడగఫలంతో  ఆస్హల ం  ధయభం  రహమంచ్చంది ? భుళల ంల  

ఙేతిలో  దనెైన  కడగ ం  ఈనాన  దాతుతు  రహయు  ఆస్హల ం ధయభ  

రహమే  కోషం  రహడలేయు  ఎందఔంట్ే  కూరంది  కర్కఅన్  ఴచనం  

రహమ తు  ఆలా అదేశ్నషే ననది :  

"ధయభంలో  ఎలాంట్ి  ఫలఴంతం  ఈండమహద : ఄషతమం  నండు 
షతమం  ఙాలా షశింగహ  తులద ఔుకఔుంట్ుంది " [కర్కఅన్  

2:256] 

11. త యౌవిగలరహమ  ఖడా్ం . 

ఆది  త యౌవిఖలరహమ  కడగ ం. రజల  సాదమాలన  భమ ము  

భనషషలన  జభంఙే  కడగ ం ఆది. కర్కఅన్  లోతు 16ఴ 

ఄధామమబైెన  షఽయతేననసల్  లోతు  125ఴ ఴచనం  ఆలా 
రఔట్ిషే ననది : 
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"విరేఔం  భమ ము  ఈతేభ  షందేవం  దాఴమహ  రబుఴు  రెైునఔు  

అహాఴతుంచండు . ఆంకహ ఄతేమతేభబైెన  భమ ము  ఄతమంత  

ఈదాయబైెన  మరతిలో  రహమ తో  రహదించండు ." కర్కఅన్  16:125 

12. రంచ  ధమహమలలో  1934  నండి  అమఴాదిధ  చ ందనన  

ధయమం . 

1986ఴ షంఴతషయు  మరడర్కష  డ ైజ షి్  ఄల్ భనాక్స  

(„Almanac‟) లో 1934  నండు 1984  ఴయఔు  ఖడుచ్చన  ఄయా 

వతాఫద  కహలంలో  రంచంలో  ఄతేఴాదిధ  ఙ ందిన  రధాన  ధమహభల  

ఖణాంఔ  విఴమహల  ఖుమ ంచ్చ  ఔ రహమషం రచమ ంచఫడుంది . ఆదే 
రహమషం  ది ెలభన్  ట్ృర థ్ (The Plain Truth) ఄనే  
భామఖజ ై నలో  ఔడా రచమ తబైెంది . రహట్తునంట్ిలో  ఆస్హల ం 

ధయభం  235% ఄతేఴాదిధ  ఱహతంతో  తోటి్  తోదట్ి  స్హా నంలో  
ఈననది . దాతు తమహఴత  47% ఄతేఴాదిధ  ఱహతంతో  క ైైషేఴ  ధయభం  

మ ండో  స్హా నంలో  ఈంది . భమ , ఇ వతాఫదంలో  ఆస్హల ం  ధయభ  రహమే  
కొయఔు  ఏ ముదధం  జమ గ ంది  భమ ము  ఆతున  తయౌమనల  
రజలన  భుళల ంలుగహ  భామ ిందతు  ఎఴమ ైనా  రశ్ననంచఴచి  

ఔదా? 

13. అబ మ కహ భమ ము మూమోు  దేఱహలలో అన్ననధమహమల 
కంటే అతయంత రేగంగహ రహయషు నన ధయమం ఇసహి ం ధయమం .  
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ఇనాడె  ఄబెమ కహలో  ఄతమంత  రేఖంగహ  రహమషే నన  

ధయభం  ఆస్హల ం  ధయభం . ఄలాగై  మూమనులో  ఔడా ఄతమంత  

రేఖంగహ  రహమషే నన  ధయభం  ఆస్హల ం ధయభబే . భమ , ఇ 

తృహఱహితమ  దేఱహలలో  ఏ కడగ ం  రజలన  ఄంత ఎఔుకఴ  

షంకమలో  ఆస్హల ం ధయభం  ళఴఔమ ంఙేలా  ఫలఴంత  ెడెతేననది ? 

14.   డాకరి్ జోళెఫ్ ఆదమ్ యున్ (Dr. Joseph Adam 

Pearson). 

డాఔిర్క  జోళెఫ్  అదమ్  యషన్  ఇ తుజబైెన  లుఔులు  

యౌకహయు , "ఏదో  ఔమనజు  నఽమకూలమర్క  అముధాలు  ఄయఫుఫల  

ఙేతికూ  చ్చఔుకతామతు  బమడెతేనన  రజలు , ఆట్ికై  

ఆస్హల తొమ  ఫాంఫు  తయౌి రేమ ఫడుందనే  మదామహా తున  

ఖరఴించ  లేఔతృో తేనానయు . రఴఔే  భుసభభద్  (షలలలాల సృ  

ఄల ైఴి  ఴషలల ం ) ుట్ిిన  మనజునే  ఄది  తలిఫడుంది ". 

5. ఎందకు అనేకభంది భుళి ంలు పం డ్బ ంటయౌశుి లుగహ 
భమ ము ఉగరరహదలుగహ ేమకొనఫడ్య తునానయు ? 

జరహఫు : ధామ భఔ  లేదా తృహర ంచ్చఔ  ఴమఴహామహలెై  జమ గై  రతి 

చయిలో  భాభూలుగహ  ఇ రవన  భుళల ంలెై  రతమక్షంగహ  లేదా 
మనక్షంగహ  ఎఔుక ెటి్ఫడెతేంది . ఄతున  యకహల  తొడుమాలలో  

భుళల ంలఔు  భమ ము  ఆస్హల ం  ధమహభతుకూ  షంఫంధించ్చన 
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షభాఙాయంలో  ఄనేఔ  ఄతృహమహా లు  ళాయంగహ  తృహతేఔు  తృోమాభ . 

రహషేరహతుకూ , ఄలాంట్ి  ఄతృహమహా లు  భమ ము  తుడె  
రఙామహలు  తయుచగహ  భుళల ంలెై  దౌయీనామతుకూ  భమ ము  

క్షతృహతాతుకూ  దామ  తీషే నానభ . ఈదాసయణఔు , 

ఄబెమ కహలోతు  ఒఔలహాభా  ఫాంఫు  తరలుడె  జమ గ న  తమహఴత  

ఄఔకడు  తొడుమా  రఴయేన  ఖుమ ంచ్చ  తీషఔుందాభు  –  ఫాంఫు  
తరలుడె  జమ గ న  రెంట్నే  ఄఔకడు  తొడుమా  అ షంగట్న  

రెనఔ  భధేమళమా  దేఱహల  ఔుట్ర  („Middle Eastern 

conspiracy‟) ఈననట్ుల  రఔట్ించ్చంది . ఄభతే  తమహఴత  

జమ గ న  నేయ  మ ఱలధనలలో  అ ఫాంఫు  తరలుళళ  రెనఔ  

ఄబెమ ఔన్  అయభడ్  తౄో మ షస్  ఔు ఙ ందిన  ఔ ళెైతుఔుడె  ఈననట్ుల  

ఖుమ ేంచఫడుంది .   

ఆఔ  ఆుడె  చాందషరహదం  („fundamentalism‟) 

భమ ము  ఈఖరరహదం  („terrorism‟) ఖుమ ంచ్చ  చమ ించదాం : 

1. పండ్బ ంటయౌవమ్ , భౌయౌకరహదం  („fundamentalist‟) 

అనే  దం యొకొ  న్నయవచనం : 

పండబెంట్యౌశేి  ఄంట్ే తన నతభన  రహదం , ళదాధ ంతం  

లేదా  ధయభంలోతు భౌయౌకహంవం , భూలాధాయం , తృహర తిదిఔ , 

భూలళదాధ ంతం  తోదల ైన  రధానబైెన  భమ ము  

అఴవమఔబైెన  ఄంఱహలన  చ్చతేవుదిధతో  ఄనషమ ంఙేరహడె  
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భమ ము  తే.చ. తఔ  తృహట్ింఙేరహడె . ఔ  ఴమకూే  భంచ్చ  

డాఔియుగహ  భామహలంట్ే , తఔుండా  రెైదమఱహషేీంలోతు  

భూలళదాధ ంతాలన , భౌయౌకహంఱహలన , భూలా  ధామహలన , 

తృహర తిదిఔలన  ఄతడె  క్షుణణంగహ  త లుషకోరహయౌ , 

ఄనషమ ంఙాయౌ  భమ ము  తృహర కిీష  ఙేమాయౌ . భమన  భాట్లో , 
ఄతడె  రెైదమఱహషేీంలో  పండబెంట్యౌశేి గహ  (fundamentalist) 

భామహయౌ . ఄలాగై , ఔ  భంచ్చ  ఖణితఱహషేీజాుడుగహ  భాయడాతుకూ , 
తఔుండా  ఖణితఱహషేీంలోతు  భూలళదాధ ంతాలన , 
భౌయౌకహంఱహల న, భూలా ధామహలన , తృహర తిదిఔలన , 

ఄతడె  క్షుణణంగహ  త లుషకోరహయౌ , ఄనషమ ంఙాయౌ  భమ ము  

తృహర కిీష  ఙేమాయౌ . ఄంట్ే ఄతడె  ఖణితఱహషేీంలో  

పండబెంట్యౌశేి గహ  (fundamentalist) భామహయౌ . ఄలాగై , ఔ 

భంచ్చ  ళెైంట్ిశేి గహ  భామహలంట్ే ఄతడె  తఔుండా  రెైజాా తుఔ  

ఱహషేీంలోతు  భౌయౌకహంఱహలన , భూలాధామహలన , 

తృహర తిదిఔలన , భూలళదాధ ంతాలన  క్షుణణంగహ  త లుష  
కోరహయౌ , ఄనషమ ంఙాయౌ  భమ ము  తృహర కిీష  ఙేమాయౌ . ఄంట్ే 
ఄతడె  రెైజాా తుఔ  ఱహషేీంలో  పండబెంట్యౌశేి గహ  

(fundamentalist) భామహయౌ .  

2.   పండ్బ ంటయౌశుి లందయూ షభలనం కహద .  
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ఎఴమ ైనా  పండబెంట్యౌశేి లందమ తూ  కై  ఫరష్  తో యంఖు  
ులభలేయు . ఄంట్ే  పండబెంట్యౌశేి లందయౄ  భంచ్చరహయతు  

గహతూ  లేదా ఙ డెరహయతు  గహతూ  ఴమరగఔమ ంచట్ం  ఎఴమ కీ  స్హధమం 

కహద . రహయు దాలి  కైందరరఔమ ంచ్చన  విఫాఖం  లేదా ఄంవంెై  
భాతరబే ఄలాంట్ి  ఴమరగఔయణ  అధాయడు  ఈంట్ుంది . ఔ 

పండబెంట్ల్  దోడీ  ద ంఖ  లేదా  ఫందితృో ట్ు  ద ంఖ  

షభాజాతుకూ  హాతు ఔయౌగ స్హే డె . కహఫట్ిి  ఄతడుతు  ఎఴఴయౄ  

ఆశిడయు . భమన  రెైు ఔ పండబెంట్ల్  డాఔిర్క , 

షభాజాతుకూ  బేలు  ఔలుఖజైస్హే డె . కహఫట్ిి  ఄతడుతు ఄందయౄ  

గౌయవిస్హే యు .  

3.   క భుళి ం పండ్బ ంటయౌశుి గహ ేమకొనఫడ్టం నాక ంతో 
గకగహ కనఫడ్యతుంది .  

నేనొఔ  భుళల ం  పండబెండయౌశేి న . ఄలాల హ్  దమ  ఴలన , 

ఆస్హల ం  ధయభం  యొఔక  భౌయౌఔ , భూలాధాయ , భూలళెైదాధ ంతిఔ , 

తృహర తిదిఔ  ఄంఱహలన  నేన ఖరఴించడాతుకూ , 
ఄనషమ ంచడాతుకూ  భమ ము  తృహర కిీష  ఙేమడాతుకూ  
ఱహమవఔుే లా  రమతినషే నానన . ఔ  తుజబైెన  భుళల ం 

తనొఔ  పండబెంట్యౌశేి నతు  ుకోఴడాతుకూ  ళఖుగ  డడె . 
నేన  ఔ  పండబెంట్యౌశేి  భుళల ంన ఄతు ఙ డాతున  ఎంతో 
ఖయఴంగహ  ఫావిషే నానన . ఎందఔంట్ే , ఆస్హల తొమ  ధయభం  
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యొఔక  పండబెంట్లుష  ఄంట్ే  భూల  ళదాధ ంతాలు  

భానఴజాతికూ  భమ ము  తోతేం  రంఙాతుకూ  ఎంతో 
రయోజనాతున  ఔలుఖజైస్హే భ . తోతేం  తొద  భానఴజాతికూ  
హాతు  ఔయౌగ ంఙే  లేదా భానఴజాతి  రయోజనాలఔు  నశిం 

ఔయౌగ ంఙే ఔక  భూలళదాధ ంతం  ఔడా ఆస్హల ం  ధయభంలో  లేద. 
ఄనేఔ  భంది రజలు  ఆస్హల ం ధయభం ఖుమ ంచ్చ  ఄతృహమహా లు  

ుట్ిిషఽే  ఈంట్ాయు  భమ ము  ఄనేఔ  ఆస్హల తొమ  ఫో ధనలు  

ఄషంూయణబైెనవిగహ  భమ ము  ఄనచ్చతబైెనవిగహ  

మ ఖణిస్హే యు . దరతుకూ  కహయణం  రహమ కూ  ఆస్హల ం  ధయభం  ఖుమ ంచ్చ  

షమ ైన  భమ ము  తగ నంత  జాా నం  లేఔతృో ఴడం . ఔరేళ  

ఎఴమ ైనా  ఆస్హల ం  ధయభ  ఫో ధనలన  తుశక్షతృహతంగహ  

విభయవనాతభఔబైెన  దాలితో  మ శీయౌళతే , ఴమకూేఖత  స్హా భలోనఽ  

భమ ము  స్హభాజఔ  స్హా భలోనఽ  తుకూ  ఴఙేి తోతేం 

రయోజనాలతునంట్ితూ  ఆస్హల ం ధయభం  ఔయౌగ  ఈందనే  రహషేరహతున  

ుకోఔుండా  ఈండలేయు .  

4.   పండ్బ ంటయౌ శుి  (fundamentalist) అనే దం 
యొకొ డిక్షనమీ అయాం: 

రెబ్  షిర్క  తుగంట్ుఴు  (Webster‟s dictionary) 

రకహయం  20ఴ వతాఫదు  అయంబంలో  తోదల ైన  ఄబెమ ఔన్  

తృ ర ట్ెశితువమ్  ఈదమభబే  పండబెంట్యౌవమ్ . ఄది  అధతుఔ  
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రహదాతుకూ  తేననంగహ  ఴచ్చిన  రతిషందన . ద ైఴవిఱహఴష  

భమ ము  నెైతిఔ  ఄంఱహలలోనే  కహఔుండా  ఙామ తరఔ  స్హఴితమ  
యంగహ  ఔడా  ఫ ైతల్  లో ఎలాంట్ి  తృ యతృహట్ుల  లేఴతూ  ఄది నొకూక  

ఴకహకణించ్చంది . కహఫట్ిి  పండబెంట్యౌవమ్  ఄనేది  ఫ ైతల్  

ఎలాంట్ి  తులు  భమ ము  తృ యతృహట్ుల  లేతు ఔ  షఴచిబైెన  

ద ైఴఴచనం  ఄతు  వివఴళంఙే  క ైైషేఴ  ఫాందాతున  షఽచ్చంఙే  ఔ 

దంగహ  అయంబంలో  రహడఫడుంది .  

అక్సష  పర్కడ  తుగంట్ుఴు  (Oxford dictionary) రకహయం , 

పండబెంట్యౌవమ్  ఄంట్ే ఏ ధయభంలోనెైనా  రతేమఔంగహ  ఆస్హల ం 

ధయభంలో  తృహర చీన  లేఔ  భౌయౌఔ  ళదాధ ంతాలన  కచ్చితంగహ  
కొనస్హగ ంచడం .  

ఇనాడె  పండబెంట్యౌశేి  ఄనే  దం వినగహనే  ఎఴమ క ైనా  

తొడుమా  దశ ర్ఙాయం  ఙేషే నన  ఔ  భుళల ం  ట్ెయరమ శేి  యౄం 

ఖుయుే ఔు  ఴషే ంది .  

5.   రత్మ భుళి ం క టెయరమ శుి గహ భలమహయౌ  

రతి  భుళల ం ఔ  ట్ెయరమ శేి గహ  భామహయౌ . ట్ెయరమ శేి  ఄంట్ే 
ట్ెయరర్క  ుట్ిింఙేరహడె . ఎుడ ైతే  ఔ  ద ంఖ  ఔ తృో య్ష  

అపషయున  చఽస్హే డో , రెంట్నే  ఄతడులో  ట్ెయరర్క  ుట్ుి ఔు  

ఴషే ంది . ఆఔకడ ద ంఖ  కొయఔు  తృో య్ష  అపషయు  ఔ  ట్ెయరమ శేి . 



74 

 

ఄలాగై  షభాజంలోతు  ద ంఖలు , దోడీదాయుల , మైశేి లు  ఴంట్ి 
షంగవిదోరసవఔుే ల  కొయఔు  రతి  భుళల ం  ఔ  ట్ెయరమ శేి గహ  

భామహయౌ . ఄలాంట్ి  షంగ  విదోరసవఔుే లు  ఔ  భుళల ంన  

చఽడగహనే , రహమ లో  ట్ెయరర్క  ుట్ుి ఔు  మహరహయౌ . భాభూలుగహ  

ట్ెయరమ శేి  దం  స్హభానమ  రజలలో  ట్ెయరర్క  ుట్ిింఙే  ఴమకూేతు  

షఽచ్చంఙే  విధంగహ  రహడఫడెతేండట్ం  తుజబైెన  విశమబే . 

ఄభతే  ఔ  తుజబైెన  భుళల ం  కైఴలం  షంగ విదోరస  వఔుే ల  

కొయఔు  భాతరబే  ట్ెయరమ శేి గహ  భాయతాడె  గహతూ  ఄభామఔ  

రజల  కొయఔు  ఎంతభాతరం  కహద . రహషేరహతుకూ  ఄభామఔ  

రజల  కొయఔు  ఄతడె  ఱహంతి, స్హభయస్హమల  భూలంగహ  
భామహయౌ .  

6.  ఎఴమ ైనా చేళన కే న్నకి యషయ వియుదధబ  న ేయుి  
ెటిడ్ం అంటే టెయరమ శినీ భమ ము దేవబకుు డ్నీ („patriot‟).  

తరట్ీష్  మ తృహలన  నండు స్హఴతంతరాం  తృ ందఔ  భుంద , 
ఄఴింస్హ  ళదాధ ంతాతున  నభభతు  కొందయు  ఫాయతీమ  స్హఴతంతరా  
యోధలన తరట్ీష్ రబుతఴం  ట్ెయరమ శేి లుగహ  రఔట్ించ్చంది . 
స్హఴతంతరాం  ఴచ్చిన  తమహఴత  రహమై  దేవబఔుే లుగహ  

కొతుమాడఫడునాయు . ఄంట్ే రహయు  ఙేళన  కై  తుకూ  మ ండె 
వితేననబైెన  తయుల  ఆఴఴఫడునాభ . ఔయు  రహమ తు  

ట్ెయరమ శేి లతు  అమనళతే , భమకఔయు  రహమ తు  దేవబఔుే లతు  
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కొతుమాడాయు . ఫాయత  దేఱహతున  మ తృహయౌంఙే  సఔుక  తరట్ీష్  

స్హభార జామతుకూ  ఈందతు  నబేభ  రజలు  రహమ తు  ట్ెయరమ శేి లతు  

ఄనానయు . భమ , ఫాయత  దేఱహతున  మ తృహయౌంఙే  సఔుక తరట్ీష్  

స్హభార జామతుకూ  లేదతు  నబేభ  రజలు  రహమ తు  దేవబఔుే లతు , 

స్హఴతంతరా  షభయ  యోధలతూ  యౌఙాయు .  

కహఫట్ిి  ఎఴమ ైనా  ఴమకూే  ఖుమ ంచ్చ  తీయు  ఆఙేి భుంద , ఄతడుకూ  
తన  రహదనన  వితుంఙే  ూమ ే  ఄఴకహఱహతున  ఆరహఴయౌ . 

ఆయురెైుల  రహదనలు  వినాయౌ , విశమాతున  క్షుణణంగహ  
మ శీయౌంఙాయౌ  భమ ము  ఴమకూే  యొఔక  తయకం భమ ము  

ఈదేదఱహమతున  మ ఖణలోతుకూ  తీషకోరహయౌ , చ్చఴమ గహ  అ ఴమకూే  
ఖుమ ంచ్చ  తీయు  ఙ తృహయౌ .  

7.   ఇసహి ం అంటే ఱహంత్మ , షభయణ  

ఆస్హల ం  ఄనే ఄయతె  దాతుకూ  భూలం షలామ్  ఄనే దం. దరతు 

ఄయాం  ఱహంతి భమ ము  షభయణ . ఆద ఔ  ఱహంతిముత  ధయభం. 

రంచ  రహమేంగహ  ఱహంతి స్హా ంఙాలతు  భమ ము  ఱహంతితు  

తృోర తషఴింఙాలతు  దరతు  భూలళదాధ ంతాలు  తన  షసచయులన  

ఫో ధిషే నానభ . 

కహఫట్ిి  రతి భుళల ం ఔ పండబెంట్యౌశేి గహ  భామహయౌ  ఄంట్ే 
ఄతడె  ఱహంతిముత  ధయభబైెన  ఆస్హల ం  ఫో ధనలన  ఄతడె  
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ఄనషమ ంఙాయౌ : షభాజంలో  ఱహంతితు  భమ ము  నామమాతున  

స్హా ంచడం  కోషం  ఄతడె  షంగ  విదోరసవఔుే ల  తృహయౌట్  ఔ 

ట్ెయరమ శేి గహ  భామహయౌ . 

6. ఎందకు భుళి బేతయులన కహపయిన్న లుషఽు  భుళి ంలు 
రహమ న్న దఽలషు నాన యు? 

జరహఫు : „కహపర్క ‟ ఄంట్ే  తియషకమ ంఙేరహడె  ఄతు ఄయాం.  

„కహపర్క ‟ ఄనే  దం ఔుఫ్ర  ఄనే దం నండు ఖరఴించఫడుంది . 
దరతు  ఄయాం  దాచట్ం  లేదా తియషకమ ంచడం . ఆస్హల తొమ  

మ ఫాశ  రకహయం , కహపర్క  ఄంట్ే ఆస్హల ం  ధయభం  యొఔక  

షతామతున  దాఙే లేదా తియషకమ ంఙే  ఴమకూే . ఆంగరలశేలో  ఆస్హల ం 

ధమహభతున  తియషకమ ంఙే  ఴమకూేతు  నాన్ భుళల ం  ఄతు  లుస్హే యు . 

ఔరేళ  భుళల బేతయులఔు  ఫాధ  ఔయౌగ తే , రహయు  రెంట్నే  ఆస్హల ం 

ళఴఔమ ంఙాయౌ . 

ఔరేళ  ఎఴమ ైనా  భుళల బేతయుడుకూ  కహపర్క  లేదా 
భుళల బేతయుడె  ఄనే దం దఽశణగహ  ఄతుళతే , ఄతడె  
ఆస్హల ం  ధయభం ళఴఔమ ంచడాతున  ఎంచకోరహయౌ . ఄుడె  బేభు  
ఄతడుతు  కహపర్క  లేదా భుళల బేతయుడె  ఄతు లఴట్ం  

అరేస్హే భు . 
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ఇసహి మీమ భూలళదాధ ంతంైె కొన్నన రఱలనతుమహలు  

1. భుళి ంల  భూలవిఱహవషం  ఏమిటట? 

జరహఫు : ఏక ైఔ , ఄదిఴతీమ , స్హట్ిలేతు  దేఴుడ ైన  

ఄలాల హ్ , అమన  షాలించ్చన  ద ైఴదఽతలన , అమన  ంన  

దిరహమఴత యణలన , దిఴమషందేఱహతున  రజలఔు  ఄందజైమట్ం  

కొయఔు  అమన  ఎంచకొనన  రఴఔేలన , ఄంతిభ  

తీయుదినాతున , తభ తభ అచయణలఔు  ఴఴించఴలళన  

ఴమకూేఖత  ఫాధమతన , భానఴుడు  విధిరహర తెై  ఄలాల హ్  ఔు ఈనన  

అధితామతున  భమ ము  యలోఔ  జీవితాతున  భుళల ంలు  

వివఴళస్హే యు . అదం  నండు  తోదల ై  ననరహ, ఄఫరహాం , 

ఆష్హభభీల్ , ఆస్హక్స , జాకోబ్ , జోళతఫ్ , మోళెస్ , అమనన్ , 

డేవిడ్ , స్ో లోభాన్ , ఎయౌమాస్ , జోనాహ్ , జాన్  ది ఫాి సి్  

భమ ము  జీషస్  (రహయందమ ెై  ఱహంతి ఔుయుముగహఔ ) రఴఔేల  

యంయన  భుళల ంలు  వివఴళస్హే యు . ఄభతే  రళమదినం  

ఴయఔు  ుటి్ఫో భయ  తోతేం  భానరహయ  కొయఔు  ఄంతఔు  ూయఴం 

ంఫడున  దిఴమషందేఱహలతునంట్ితూ  భయలా  ధావీఔమ షఽే  

భమ ము  ఔుల ేంగహ  రహట్ి స్హమహంఱహతున  త లుుత  ఄంతిభ  

దిఴమషందేవం  యౄంలో   జఫరభీల్  ద ైఴదఽత  దాఴమహ  
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ఄంతిభ  రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  ెై 
దిఴమకర్కఅన్  ఄఴతమ ంచఫడుంది .  

2. ఇసహి ం  భమ ము  క ైైషుఴ  ధమహమల  ఆయంబం విమననబ  నదా ? 

జరహఫు : లేద. మూద ధయభంతో  షహా క ైైషేఴ భమ ము 
ఆస్హల ం ధమహభలు భూడఽ  రఴఔే  ఄఫరహాం  ఄల ైఴిషషలాంతోనే  
తోదలఴు  తేనానభ . భమ ము  రహట్ి భుఖుగ యు  రఴఔేలు  

తిననగహ  రఴఔే  ఄఫరహాం  ఔుభాయుల  షంతతికై  ఙ ందతాయు  –  

భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  రఴఔే  ఄఫరహాం 

ెదదఔుభాయుడ ైన  ఆస్హభభీల్  (ఄ) షంతతిలోతు  రహయు. 
మోళెస్  భమ ము  జీషస్  ఄల ైఴిషషలాంలు  రఴఔే  ఄఫరహాం  

మ ండో  ఔుభాయుడ ైన  ఆస్హక్స  షంతతిలోతు  రహయు .   

రఴఔే  ఄఫరహాం  భకహకలో  జనారహస్హతున  ఏయయచ్చ , 

భుళల ంలు  రతిమనజు  ఙేళత నభాజు  కొయఔు  ఖఫాల  దిఔుకగహ 
(దివగహ ) గౌయవింఙే  వితర కహఫాఖాహాతున  ునఃతుమ భంఙాయు . 

3. ఇతయ  ధమహమలన  ఇసహి ం  షఴ షు ందా  ? 

జరహఫు : కర్కఅన్  ఆలా రఔట్ిషే ననది : ధయభం  

విశమంలో  తొెై  కహలు  దఴఴఔుండా , తభభయౌన  తొ ఆలల  

రహకూయౌ  నండు  రెళళగకటి్ఔుండా  ఈనన  రహమ తో  తొయు  
షదఴాఴహాయం  ఙేమడాతున , రహమ కూ  నామమం  ఙేమడాతున  
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ఄలాల హ్ ఎంత భాతరం తుమనధించడె . ెైగహ  ఄలాల హ్  నామమం  

ఙేళతరహమ తు  తరతస్హే డె . (కర్కఅన్ , 60:8). 

4. జీషస్  అల ైఴ షులలం  గుమ ంచి  భుళి ంల  అమపహర మం  ఏమిటట  ? 

జరహఫు : భుళల ంలు  రఴఔే  జీషస్  ఄల ైఴిషషలాంన  

ఎంతో  గౌయవిస్హే యు  భమ ము  అదమ స్హే యు , అమన  

ునమహఖభనం  కొయఔు  ఎదయు  చఽస్హే యు . భానరహయ  రెైు 
ంఫడున  ఄలాల హ్  యొఔక భసో ననత  రఴఔేలలో  అమన  

ఔడా  ఔయతు  వివఴళస్హే యు . ఏ భుళల ం ఴమకేీ  అమనన  

కైఴలం  జీషస్  ఄతు  ఎననడఽ  షంఫోదించడె , అమన  తయు  
రస్హే వించ్చనుడలాల  ఄల ైఴిషషలాం  ఄంట్ే అమనెై  ఱహంతి 

ఔుయుముగహఔ  ఄనే  దాలతో  అమన  తయున  రస్హే విస్హే డె . 

ఔనమబేమరకూ  అమన  జతుభంచడాతున  కర్కఅన్  ఖరంథం  

ధావీఔమ షే ననది . కర్కఅన్  ఖరంథం  భయమమ్  తయుతో  ఔ  ూమ ే  
ఄధామమాతున  ఔయౌగ  ఈంది . తోతేం  షాలిలో  ఄతమంత  

వితరే మహల ైన  భఴిళ  భయమమ్  ఄతు  ఆస్హల ం రఔట్ిషే ననది . 

5. భుళి ంలు  రఴకు  భుసభమద్  షలిలలి సృ  అల ైఴ  ఴషలింన  

ఆమహధిసహు యనేది  న్నజబేనా ? 

జరహఫు : కహద , భుభాభట్ికీ  కహనే  కహద . క ైైషేఴులు  

ఏషకీరషే న  అమహధిస్హే యు . కహఫట్ిి  రహయు  క ైైషేఴులతు  
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లఴఫడెతేనానయు . భుళల ంలు  ఏక ైఔుడె , ఄదిఴతీముడ ైన  

ఄలాల హ్  న భాతరబే  అమహధిస్హే యు . ఄంతే  గహతూ  భుసభభద్  

షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ంన  అమహధించయు . ఄందఴలన  

రహయు  భుసభభదరములతు  లఴఫడయు . భుళల ంలు  ఄలాల హ్  

అజాలన  ూమ ేగహ  తృహట్ిస్హే యు. ఄలాల హ్  అదేఱహలఔు  

ఄనఖుణంగహ , ఄలాల హ్  ఔు విధేమత  చఽుత , ఄలాల హ్  

ఄతైష్హి తుకూ  భనషఽమ ేగహ  తభ  ఆచిన  షభమ ంచఔుతు  

జీవితు  రతి ఄడెఖూ  రేస్హే యు . కహఫట్ిి  రహయు  భుళల ంలతు  

లఴఫడతా యు. (ఫాష్హయంగహ  భుళల ంలంట్ే  
షభమ ంచఔునన  రహయు ) 

6. భుళి ంలు  కేఴలం  భుసభమద్  షలిలలి సృ  అల ైఴ  ఴషలింన  

భలతరబే  తభ రఴకుగహ  నభుమతాయనేది  న్నజబేనా  ? 

జరహఫు : రహషేరహతుకూ  భుళల ంలు  తోటి్తోదట్ి  రఴఔే  

ఄభన  అదం ఄల ైఴిషషలాం  నండు చ్చటి్చ్చఴమ  రఴఔే  ఄభన  

భుసభభద్  షలల లాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  ఴయఔు  

షమనఴననతేడ ైన  ఄలాల హ్  భానరహయ  రెైు ంన  

రఴఔేలందమ తూ  భమ ము  షందేవసయులందమ తూ  వివఴళస్హే యు . 

రఴఔేల  షంకమ  రేలలోల  లేదా ఄంతఔంట్ే  ఎఔుకఴ  షంకమలో  
ఈంది . ఏదేబైెనా  కర్కఅన్  లో ఄలాల హ్  కైఴలం  25 భంది  
రఴఔేల  తయుల  భాతరబే  తమకకనానడె . రహమ లో  ఐదఖుమ తు  
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ఄతమంత  రఫలబైెన  భమ ము  ఄతమంత  వకూేభంతబైెన  

రఴఔేలు  గహ తమకకనానడె  –  రహయు  నఽహ్ , ఄఫరహాం , మోళెస్ , 

జీషస్  భమ ము  భుసభభద్  (రహయందమ ెై  ఄలాల హ్  యొఔక  

ఱహంతి  ఔుయుముగహఔ ). 

భుళల ంలు  రఴఔేలందమ తూ  అదమ స్హే యు . ఎుడె  ఏ రఴఔే  

తయు  రస్హే వించఫడునా , “ఄల ైఴిషషలాం ” ఄంట్ే  ఄలాల హ్  

యొఔక  ఱహంతి రహమ ెై  ఔుయుముగహఔ  ఄతు  భుళల ంలు  

లుఔుతాయు . 

7. జీషస్  అల ైఴ షులలం  భమ ము  బేమీలన  భుళి ంలు  

అషఴ యంచకునే  ఫదలు  ఎంతో  ఇశిడ్తాయనేది  న్నజబేనా  ? 

జరహఫు : భుళల ంలు  జీషస్  (ఄల ైఴిషషలాం ) భమ ము  

బేమరలన  వివఴళస్హే యు , ఎంతో  గౌయవిస్హే యు  భమ ము 
అదమ స్హే యు . ఄంతేగహఔ జీషస్  ఄల ైఴిషషలాం  ఄలాల హ్  యొఔక 

ఄతమంత  రఫలబైెన  భమ ము  వకూేభంతబైెన  రఴఔేలలో  

ఔయతు , అమన  తయౌల  భయమమ్  న తోతేం  ళే ీలందమ లో  

ఄతేమననత  స్హా నం కొయఔు  ఄలాల హ్  ఎంచఔునానడతు  

భుళల ంలు  భనషఽమ ేగహ  నభుభతాయు . జీషస్  ఄల ైఴిషషలాం  

ఄలాల హ్  యొఔక  అజా దాఴమహ  ఔనమ  బేమరకూ  ఄూయఴంగహ  

జతుభంఙాయతు  ఔడా  భుళల ంలు  నభుభతాయు . 
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ఄంతిభ  దిఴమషందేవబైెన  కర్కఅన్  ఖరంథంలో  షఴమంగహ  
భయమమ్  తయుతో  ఔ  ూమ ే  ఄధామమం  ఈననది  – ఄంత  

ఎఔుకఴ  రతేమఔంగహ  ఏ ళే ీ తయౄ  గౌయవించఫడలేద . కహఫట్ిి , 
భుళల ంల  ఖుమ ంచ్చ  కొందయు  భుళల బేతయు లు నభుభతేననట్ుల  
కహఔుండా , భుళల ంలు  తుషషందేసంగహ  బేమరన  ఎంతో  
అతీభమంగహ  గౌయవిస్హే యు  భమ ము  అదమ స్హే యు . ఆఔ  జీషస్  

ఄల ైఴిషషలాం  విశమాతుకూ  ఴళతే , ఄలాల హ్  ఔు ఎంతో 
రమబైెన  రఴఔేలలో  అమన  ఔడా ఔయు  ఄతు  భుళల ంలు  

వివఴళస్హే యు . 

8. మోళెస్  అల ైఴ షులలం  మూదల  రఴకు  అభనా, భుళి ంలు  

కూడా  మోళెస్  అల ైఴ షులలంన  నభుమతాయనేది  
ఆవచయయకయబ  న  విశమం . ఇది  న్నజబేనా  ? 

జరహఫు : మోళెస్  ఄల ైఴిషషలాం  మూదల  రఴఔే  కహద. 
అమన  ఆస్హర భీలు  షంతతి  కొయఔు  ంఫడున  ఄలాల హ్  

యొఔక  రఴఔే . ఆస్హర భీలు  షంతతితు  ఇజుి  మహజ ైన  పమౌన  

యొఔక  ఄతామఙామహల  నండు కహతృహడడాతుకూ  అమన  

ంఫడునాయు . ఄభతే , రఴఔే  మోళెస్  ఄల ైఴిషషలాం  ఔడా 
ఔ  భుళల బే . ఎందఔంట్ే  అమన  ఔడా ఄలాల హ్  యొఔక 

దిఴమషందేఱహనేన  రజలఔు  ఄందజైస్హయు ; షయఴలోకహల  షాలిఔయే  

ఄభన  ఄలాల హ్  న భాతరబే  వివఴళంచభతు  అమన  
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ఫో ధింఙాయు . ఄలాల హ్  న అమహధించభతు , ఈరహషం  

తృహట్ించభతు  భమ ము  జకహతే  దానం ఆఴఴభతు  అమన  

రజలన  అదేశ్నంఙాయు . 

ఎలాంట్ి  ఫేదఫాఴం  లేఔుండా  ఆతయ  రఴఔేలందమ తూ  

భమ ము  షందేవసయులందమ తూ  నభుభతేననంత  

తిరఔయణవుదిధతో  భుళల ంలు  రఴఔే  మోళెస్  ఄల ైఴిషషలాంన  

ఔడా  ఄలాల హ్  యొఔక భహారఴఔేగహ  వివఴళస్హే యు .  

9. ఇసహి ం  ఫసృద ైరహలన  వివవళషు ం దా? ఎందకంటే  ఖర్ఆన్  

లో షంఫోదించేటుడ్య , „బేభు‟ అనే  దాన్నన  అలలి హ్  

రహడ్యతునానడ్య  కదా! 

జరహఫు : ఆస్హల ం  ధయభం  తుశకయశగహ , కచ్చితంగహ  ఔ  

ఏఔద ైఴతఴ  ధయభం  (strictly monotheistic religion). 

ఎలాంట్ి  షయుద ఫాట్ులఔు  తావిఴఴతు , మహజీడతు  షఴచిబైెన  

ఏఔద ైఴతఴంలో  తన  ూమ ే  విఱహఴస్హతున  ఈంచతేననది . 
షాలిఔయే  తన దిఴమలక్షణాలలో  భమ ము  ఖుణఖణాలలో  

స్హట్ిలేతు  ఏక ైఔుడె , ఄదిఴతీముడతు  నభుభతేంది . కర్కఅన్  

లో ఄనేఔ  ఙనట్ల  ఄలాల హ్  షఴమంగహ  „బేభు ‟ ఄనే  దంతో  
షఽచ్చంచఔునానడె . ఄభతే  దరతు ఄయాం  ఔమ  ఔంట్ే  ఎఔుకఴ  

ద ైరహలన  ఆస్హల ం  ధయభం  వివఴళషే ననదతు  కహద.  



84 

 

మ ండ్య  యకహల  ఫసృఴచనాలు : 

ఄనేఔ  ఫాశలలో  మ ండె  యకహల  ఫసృఴచనాలు  ఈంట్ాభ  

– ఔ యఔం  ఫసృఴచనం , షంకామయంగహ  ఔట్ి  ఔంట్ే  
ఎఔుకఴ  రహట్ితు , ఎఔుకఴ  స్హయలన  భమ ము  ఄనేఔరహమ తు  

షఽచ్చషే ంది . భమనయఔబైెన  ఫసృఴచనం  గౌయరహయాఔంగహ  

ఫసఴచనంలో  దేతునెైనా , ఏ ఴమకూేనెైనా , ఏ వకూేనెైనా  షఽచ్చంఙే  
దం .   

a. ఆంగరలశే  ఫాశలో , ఆంఖలండె  భహామహణి  షఴమంగహ  తనన  

తాన „బేభు‟ ఄతు రస్హే విషే ందే  గహతూ „నేన‟ ఄతు 

తమకకనద . ఆది „మహజస్హతున ‟ షఽచ్చంఙే  ఫసృఴచనంగహ  

ఖుమ ేంచఫడుంది .   

b. ఫాయతదేవ  భాజీ  రధానభంతిర  శీర మహజీవ్  గహంధర  ఴిందర 
ఫాశలో  "సమ్  దేకాన  ఙాఴేే  ఴైె" ఄంట్ే "బేభు చఽడాలతు  

ఄనఔుంట్ునానభు ." ఄతు  యౌకైరహయు . ఆఔకడ  „సమ్ ‟ఄంట్ే  
„బేభు ‟  ఄతు ఄయాం . ఆది ఔడా ఴిందర ఫాశలో  మహజస్హతున  

షఽచ్చంఙే  భమకఔ  ఫసృఴచన  దంగహ  ఖుమ ేంచఫడుంది .  

c. ఄలాగై , ఄయతె  ఫాశలో , కర్కఅన్  లో ఄలాల హ్  తన  ఖుమ ంచ్చ  

షఴమంగహ  రస్హే వించ్చనుడె , తయచగహ  „నసృన ‟ ఄంట్ే  
„బేభు ‟ ఄతు  తమకకనడం  జమ గ ంది . ెైవిధంగహనే  ఆఔకడ  
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ఔడా  దాతుతు  మహజస్హతున  ఄంట్ే  ఄలాల హ్  యొఔక 

స్హయఴఫౌభతాఴతున  షఽచ్చంఙే  ఔ  గౌయరహయాఔ  ఫసృఴచన  

దంగహ  భాతరబే  ఖుమ ేంఙాయౌ . ఄంతేగహతూ  షంకామయబైెన  

ఫసృఴచన  దంగహ  తీషకోఔడద .  

తౌఴీద్   లేఔ  ఏఔద ైఴతఴం  ఄనేది  ఆస్హల ం  ధయభం  యొఔక  

భూలళదాధ ంతాలోల తు  ఄతి  భుకమబైెన  భూలళదాధ ంతం . 

కర్కఅన్  లో ఄనేఔఙనట్ల  స్హట్ిలేతు  ఏక ైఔుడె  భమ ము  

ఄదిఴతీముడ ైన  షయఴలోఔ  షాలిఔయే  ఄభన  ఄలాల హ్  ఖుమ ంచ్చ  

రస్హే వించఫడుంది .  

ఈదాసయణఔు , షఽయతేల్  ఆవాల స్  లో ఆలా తమకకనఫడుంది : 
"రఔట్ించ , స్హట్ిలేతు  ఏక ైఔుడె , ఄదిఴతీముడ ైన  అమనే  
ఄలాల హ్"  [కర్కఅన్  112: 1] 

10. యలోక  జీవితం  ఉందన్న  మీమ లల  న్నయూంచగలయు  ? 

1. యలోక  జీవితాన్నన  నభమడ్భనేది  క  అంధవిఱహవషభల ? 

క  భూఢనభమకభల  ?  

జరహఫు : ఱహళే ీమబైెన  భమ ము  ఴేతేఫదధ బైెన  తామ కఔ  

అధతుఔ  ఫారహలు  ఔయౌగ న ఏ నాఖమ ఔుడ ైనా  యలోఔ  

జీవితాతున ఖుమ ంచ్చ  త యౌత ఴచనాలన ఎలా  నభాభలతు 

ఄనేఔభంది  రజలు  అవియమ  డెతేనానయు . తభ ఄంధ 

http://www.allaahuakbar.net/aqeedah/index.htm
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విఱహఴస్హల , భూఢనభభకహలెై   అధాయడు  రహయు  యలోఔ  

జీవితాతున  వివఴళషే నానయతు  కొందయు  రజలు  ఫావిషే నానయు .  

ఄభతే  యలోఔ  జీవితాతున  ఎందఔు  వివఴళంఙాలనేది  
లాజఔల్  గహ ఔడా ఊజుఴు  ఄభంది . 

2.   యలోక  జీవితాన్నన  వివవళంచడ్భనేది  క 

ఴేతుఫదధబ  న  విఱహవషం  

దిఴమకర్కఅన్  లో రెైజాా తుఔ  విశమాలన  షఽచ్చంఙే  
ఴచనాలు  రెభమ  ఔంట్ే  ఎఔుకఴ  ఈనానభ . ("కర్కఅన్  

భమ ము  ళెైనష" ఄనే ుషేకహతున  చదఴండు ). 14 

వతాఫాద లఔు  ూయఴబే  కర్కఅన్  లో తమకకనఫడున  ఄనేఔ  

రెైజాా తుఔ  విశమాలన  కైఴలం  కొతున  వతాఫాద ల  కూరతబే  

ఱహషేీజాులు  ఔతుెటి్ఖయౌగహయు  భమ ము  ధావీఔమ ంచఖయౌగహయు . 

కహతూ , నేట్ికీ  కర్కఅన్  లోతు  రతి ఴచనాతున  తుయౄంచఖయౌగై  

భమ ము  ధావీఔమ ంచఖయౌగైట్ంత  అధతుఔ  స్హా భకూ  ళెైనష  

ఙేయుకోలేఔ  తృోభంది .  

ఈదాసయణఔు  కర్కఅన్  లో తమకకనఫడున  రహట్ిలో  
దాదాు  80% విశమాలు  నఽట్ికూ  నఽయు  ఱహతం  రహషేఴబైెన  

విశమాలేనతు  ళెైనష ధావీఔమ ంచ్చందతు   ఫావిదాద ం . తగ యౌన  

20% ఖుమ ంచ్చ , ళెైనష  ఎలాంట్ి  రఔట్న  ఙేమలేఔ  తృోభంది . 
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ఎందఔంట్ే  రహట్ి షతామషతామలు  ధావీఔమ ంచ  ఖయౌగైట్ంత  

అధతుఔ  స్హా భకూ  ఄదింకహ  ఙేయుకోలేద . తుజాతుకూ  ఇనాడె  
భనఔునన  మ తత  జాా నంతో , ఇ 20% ఴచనాలలో  ఔక  

ఱహతం  ఴచనాలన  ఔడా ఄవి  తతు  లేదా రహషేరహతుకూ  
వియుదధంగహ  ఈనానమతు  ఙ లేభు . కహఫట్ిి  కర్కఅన్  యొఔక 

80% ఴచనాలు  నఽట్ికూ  నఽయు ఱహతం ఔయఔుి  ఄభ , తగ యౌన  

20% ఴచనాలు  తియషకమ ంచఫడఔ  తృోభనుడె , అ 20% 

ఴచనాలు  ఔడా ఔయకిై  ఄఴఴచితు  లాజక్స  ఄంట్ే  ఴేతేఴు  
ఙ ఫుతేననది . యలోఔ  జీవిత  ఈతుకూ  ఖుమ ంచ్చ  త లుఫడున  

ఴచనాలు  ఇ 20% షందిఖద  ఴచనాల  ఫాఖంలో  ఈనానభ . 

ఄవి  ఔడా  తుజబే  కహఴచితు  లాజక్స  ఔడా ఙ ఫుతేననది .  

3.   యలోక  ఫాఴన  లేకుండా  ఱహంత్మ  భమ ము  భలనఴ  న ైత్మక  

విలుఴల  ఫాఴనకు  అయాం  యాం లేద.  

ద ంఖతనం  ఔ  భంచ్చ  నా లేఔ  ఙ డె నా ? ఔ  

భాభూలు  ఴమకూే  ఄద ఔ  ఙ డె  తు  ఄంట్ాడె . యలోఔ  

జీవితాతున  నభభతు  ఎఴమ ైనా  ఴమకూే  ఔ  ఫలఴంతేడ ైన  

భమ ము  రఫలుడ ైన  నేయషా డుతు  ద ంఖతనభనేది  ఔ 

ఙ డెతు  ఄతు ఎలా  ంచఖలడె ? 

ఔరేళ  నేన  ఇ రంచంలో  ఔ  ఫలబైెన  భమ ము  

రఫలబైెన  నేయషా డుతు . ఄదే  షభమంలో  నేన  భంచ్చ 
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త యౌవితేట్లు  ఖలరహడుతు  భమ ము  లాజఔల్  భతులతు . 

ద ందతనం  ఔ  భంచ్చ తు ఄతు  నేనంట్ాన . ఎందఔంట్ే  
విలాషఴంతబైెన  జీవితం  ఖడడంలో  ఄది  నాఔు  
షహామడెతేననది . ఄలా ద ంఖతనం  నా కొయఔు  భంచ్చ  

నే .  

“ఔరేళ  ఎఴమ ైనా  ద ంఖతనం  నా కొయఔు  ఎందఔు  ఙ డె 
నన  త యౌత  ఔక  లాజఔల్  రహదననెైనా  నా భుంద 
ెటి్ఖయౌగ తే  నేన  రెంట్నే  దాతుతు  ఴదియౌ  రేస్హే న” ఄతు 
ఄననుడె  రజలు  స్హధాయణంగహ  ఇ కూరంది  రహదనలన  ఄతడు  
భుంద  ెడతాయు : 

a. ద ంగతనాన్నకి  గుమ ైన  ఴయకిు  కష్హి లు  ఎదమకొంటాడ్య  

దోచకోఫడున  ఴమకూే  ఔష్హి లు  ఎదమనకఴలళ  ఴషే ందతు  

కొందయు  ఄంట్ాయు . దాతుకూ  నేన తఔుండా  
ఄంగరఔమ షే నానన . కహతూ , నా కొయక ైతే  ఄది  లాబదామఔబే  

ఔదా! ఔరేళ  నేన  రెభమ  యౄతృహమలు  దోచకోఖయౌగ తే , ఔ  

పెైవ్  స్హి ర్క  సో ట్ల్  లో ఔభభతు  ఫోజనం  తినఖలన .  

b. న్ననేన  ఎఴమ ైనా  దోచకోఴచచ . 

ఏదో  ఔమనజు  ననేన  ఎఴమ ైనా  దోచకోఴచితు  కొందయు  

రజలు  ఄంట్ాయు. ననెనఴయౄ  దోచకోలేయు , ఎందఔంట్ే  నేన 
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ఙాలా ఫలబైెన  మౌడీతు  భమ ము  నా ఴదద  ఴందల  కొదరద  
ఫాడీగహయుడ లు  ఈనానయు . నేన  ఎఴమ తు  తయౌళతే  రహమ తు  

దోచకోఖలన  కహతూ , ననెనఴయౄ  దోచకోలేయు . 

దోచకోఴడభనేది  ఎఴమ ైనా  స్హభానమ  ఴమకూే  కొయఔు  మ స్క  తో 
ఔడున  ఴాతేి  కహఴఙేిమో  గహతూ  నాలాంట్ి అమ తేమ న  ఫలబైెన  

ఴమకూే  కొయఔు  ఎంత  భాతరభూ  కహద .  

c.  పో య్షలు  న్ననన అమ శుి  చేమఴచచ  

ఔరేళ  తూఴు  రజలన  దోచఔుంట్ే  తృో య్షలు  తునన 

ఄమ శేి  ఙేస్హే యతు  కొందయు  ఄంట్ాయు . కహతూ  రహమన  విశమం  

త లుషకోరహయౌ . తృో య్షలు  ననన ఄమ శేి  ఙేమలేయు  

ఎందఔంట్ే  కొందయు  తృో య్షలు  నా జీతం ెై 
ఫరతేఔుతేనానయు . కొందయు  భంతరే లఔ  నా జీతం 

ఄందతేంది . ఔరేళ  ఎఴమ ైనా  స్హభానమ  ఴమకూే  దోడీ  ఙేళతే , 
ఄతడె  ఄమ శేి  ఙేమఫడతాడతు , ఄది ఄతడు  కొయఔు  ఔష్హి లఔు  

ఖుమ ఙేషే ందతు , ఄతతు  కొయఔు  ఙ డె  ఄఴుతేందనే  భాట్ఔు  
నేన  ఄంగరఔమ షే నానన . కహతూ  నేన ఄస్హధాయణబైెన  

వకూేభంతేడుతు  భమ ము  నా తయు  వింట్ేనే  రజలు  ఴణికై  

రఫలబైెన  దాదాన  ఔదా!  
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దోడు  నా కోషం  ఎందఔు  ఙ డెనన  త యౌత  ఔతూషం  ఔక  

లాజఔల్  కహయణం  నాఔు  చఽండు , నేన ద ంఖతనాతున  

ఴదియౌరేస్హే న . 

d. షలబంగహ  షంపహదించిన  ధనం 

దోడు  దాఴమహ  షంతృహదించ్చన  ధనం  షలబంగహ  షంతృహదింఙే  
ధనభతు , ఄది ఔశిడు  షంతృహదింఙే  ధనం  కహదతు  కొందయు  

ఄంట్ాయు . నేన  రహమ తో  ూమ ేగహ  ఄంగరఔమ స్హే న , ఄది తేయౌగహగ  

షంతృహదింఙే  ధనబే . ఄందఔనే  నేన  ద ంఖతనాతున  

ఎంచఔునానన . ఔరేళ  ఎఴమ ైనా  ఴమకూే  ఴదద  షలబంగహ  
షంతృహదింఙే  భమ ము  ఔశిడు  షంతృహదింఙే  ఄఴకహఱహలు  

మ ండఽ  ఈంట్ే , ఎఴమ ైనా  విరేఔఴంతేడ ైన  ఴమకూే  షలబంగహ  
షంతృహదింఙే  ఄఴకహవం  ఈనన  భామహగ నేన  ఎంచఔుంట్ాడె  ఔదా!  

e.  అది  భలనఴతావన్నకి  ఴయత్మమేకం  

దోడీ , ద ంఖతనాలు  భానఴతాఴతుకూ  వియుదధభతు , ఔ 

ఴమకూే  తోట్ి  ఴమకూే  భంచ్చఙ డె ల ఖుమ ంచ్చ  ట్ిించకోరహలతు  

కొందయు  ఄంట్ాయు . నేన  రహమ  భాట్లన  కండుషఽే , 

„భానఴతఴం ‟ ఄనే  ఇ చట్ాి తున  ఎఴయు  రహర స్హయు  భమ ము  

నేన  ఎందఔు  దాతుతు  ఄనషమ ంఙాయౌ ? ఄతు  రశ్ననషే నానన . 
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ఇ భానఴతఴ  చటి్ం  ఫారహరేవం  ఔయౌగ న  భమ ము  

ఄతేభానం  ఔయౌగ న  ఴమఔుే ల  కొయఔు  భంచ్చదేమో  గహతూ  నేన  
ఔ  లాజఔల్  ఴమకూేతు  భమ ము  ఆతయుల  ఫాగనఖుల  

ట్ిించకోఴడంలో  నాఔు  ఎలాంట్ి  రయోజనం  ఔనఫడట్ం  

లేద .  

 f.  అద క  సహవయాూమ తబ  న  చయయ 

దోడీ , ద ంఖతనం  ఄనేది  యుల  కై్భభు  ఖుమ ంచ్చ  

ట్ిించకోతు  ఔ  స్హఴయాూమ త  చయమ  ఄతు కొందయు  ఄంట్ాయు . 

తుజబే , ద ందతనభనేది  ఔ  స్హఴయాూమ త  చమైమ . ఄభతే , 
నేనెందఔు  స్హఴయాయుడుతు  కహఔడద ? నా జీవితాతున  

ఎంజాయ్  ఙేమడంలో  ఄది నాఔు  షహామడెతేంది . 

1.  దోడీ , ద ంగతనభనేది  క చ డ్య  న్న అనడాన్నకి  
ఎలలంటట  లలజికల్  కహయణభూ  ద యకద : 

కహఫట్ిి  దోడీ , ద ంఖతభనేది  ఔ  ఙ డె తు ఄతు 

తుయౄంచడాతుకూ  ఙేళత  రహదలతూన  వీగ  తృో తాభ , 

తుశపలబైెతృో తాభ . ఔ  స్హభానమ  ఴమకూేకూ  ఇ రహదనలు  

షంతాే  ఔయౌగ ంచఴఙేిమో  గహతూ  ఔ  ఫలఴంతేడ ైన  భమ ము  

రఫలబైెన  నా ఴంట్ి  ఖజద ంఖఔు  కహద . నా రహదనలోతు  

లాజక్స  భమ ము  ఴేతేరహదం  భుంద ఏ రహదనా  
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తులఫడలేద . ఇ రంచంలో  ఄనేఔభంది  నేయషా లు  

ఈనానయనేది  అవియమఔయబైెన  విశమబేతొ  కహద .  

ఄలాగై , భానబంఖం , మోషం, దగహ  తోదల ైనవి  ఔడా 
నా కొయఔు  భంచ్చ  నలే . ఄవి  ఙ డె  నలతు  ననన 

ఄంగరఔమ ంజైళత  ఏ లాజఔల్  రహదనా  తఖలద .  

2.  క  ఫలఴంతుడ ైన  భమ ము  రఫలబ  న  నేయషా డిన్న  

అతడ్య  చేళేది  చ డ్య  న్న  అన్న  క  భుళి ం భలతరబే  
ంచగలడ్య   

ఆుడె  నాణాతుకూ  భమనరెైు  దాలిస్హమ ంచదాం . ఆుడె  
తొయు  తృో య్షలఔు  భమ ము  భంతరే లఔు  జీతాలు  

ఄందజైషే నన  ఇ రంచంలోతు  ఔ ఄతమంత  ఫలఴంతేడ ైన  

భమ ము  రఫలబైెన  నేయషా డతు  ఫావించదాం . తభభయౌన  

యక్ుంచడాతుకూ  ఫాయులు  తీమ న  ఫాడీగహయుడ లు  ఈనానయు . 

ద ంఖతనం , దోడీ , భానబంఖం , మోషం, దగహ  తోదల ైనవి  

ఙ డె  నలతు  తభభయౌన  ంఙే  ఔ  భుళల ంన  నేన . 

ఔరేళ  నేన  ఔడా దోడీ , ద ంఖతనాలనేవి  ఙ డె 
నలతు తుయౄంచడాతుకూ  లాజఔల్  గహ రమతినళతే , ఆంతఔు  
భుంద  ఴలే ఴమయాబైె  తృో తేంది .  
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నేయషా డె  లాజఔల్  ఴమకూే  ఄంట్ే ఴేతేరహది  ఄతు భమ ము  

అతడె  ఔ  ఄతమంత  ఫలబైెన  భమ ము  రఫలబైెన  ఖజద ంఖ  

ఄభనుడే  ఄతడు  రహదలతూన  ఔయఔుి  ఄఴుతామతు  నేన 
ఄంగరఔమ షే నానన .  

3.  రత్మ  భన్నల  నాయమలన్నన  కోయుకుంటాడ్య  

రతి  ఔక భానఴుడె  నామమానేన  కోయుఔుంట్ాడె . 

ఔరేళ  ఄతడె  ఆతయుల  కొయఔు  నామమాతున  

ఄతేలలంఔతృో భనా , షఴమంగహ  తన కోషం  భాతరం 

తఔుండా  నామమం  జయగహలతు  కోయుఔుంట్ాడె . కొందయు  

రజలు  ఄధికహయం  భమ ము  ఄంతషే  భతేే లో  డు, 
ఆతయులఔు  ఫాధ  భమ ము  ఔశిం  ఔయౌగ స్హే యు. కహతూ , ఔరేళ  

రహమ కూ  ఏద ైనా  ఄనామమం  జమ గ తే  భాతరం ఄషషలు  ఉయుకోయు . 

ఆతయుల  ఫాధలన , ఔష్హి లన  రహయు  ట్ిించకోఔ  తృో ఴడాతుకూ  
ఔ  కహయణం  ఏతట్ంట్ే , రహయు ఄధికహమహతున  భమ ము  యతి  

ఆఙేి  ఄంతషే లన  అమహధిషే నానయు . అ ఄధికహయం  భమ ము  

ఄంతషే ల  ఄసంకహయం  ఆతయులఔు  ఄనామమం  ఙేళతందఔు  

రహమ తు  ఄనభతించడబే  కహఔుండా  దాతుకూ  ఴమతిమైఔ  దివలో  
ఄలాంట్ి  ఄనామమబే  ఆతయులు  తభఔు  ఙేమఔుండా  

తుమనధిషే ంది . 
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4. అలలి హ్  అందమ  కంటే  అతయంత  వకిుభంతుడ్య  భమ ము  

నాయమఴంతుడ్య  

ఔ  భుళల ంగహ  నేన  అ నేయషా డుతు  ఄలాల హ్  యొఔక 

ఈతుకూతు  ఖుమ ంచ్చ  భుందగహ  స్హే న . (ఄలాల హ్  యొఔక 

ఈతుకూతు  ఊజుఴు  ఙేమభతు  ఄడఖఫడున  రవనఔు  ఆఴఴఫడున  

జరహఫు  చఽడండు). ఄలాల హ్  తొ ఔంట్ే  ఎఔుకఴ  వకూేభంతేడె . 

ఄంతేగహఔ  అమన  ఄతమంత  నామమఴంతేడె  ఔడా. 
దిఴమకర్కఅన్  ఆలా రఔట్ిషే ననది : 

"ఄతి  తఔుకఴ  మ భాణంలో  ఔడా ఄలాల హ్  ఎననడఽ  

ఄనామమం  ఙేమడె " [కర్కఅన్  4:40] 

5.  అలలి హ్  నన నందకు  శకి్సహు డ్య  ? 

కర్కఅన్  లోతు  రెైజాా తుఔ  రహషేరహలు  చఽఫడున  తమహఴత , 

లాజఔల్  భమ ము  ళెైంట్ిపక్స  భతుల  కహఴడం  అ నేయషా డె  

ఄలాల హ్  యొఔక ఈతుకూతు  ుఔుంట్ాడె . ఄలాల హ్  ఎంతో 
వకూేభంతేడె  భమ ము  నామమఴంతేడె  కహఴడం  ఴలన  

ఄతడుతు  ఎందఔు  శ్నక్ుంచఔుండా  ఴదియౌ  ెడతాడతు  

రహదించఴచి .  

6. అనాయమం  చేళే  దోశులు  శకి్ంచఫడాయౌ  
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ఄనామమాతుకూ  ఖుమ ైన  రతి ఴమకేీ  అమ ాఔ  భమ ము  

స్హభాజఔ  స్హా భల  రబేమం  లేఔుండా , తనఔు  ఄనామమం  

ఙేళనరహడె  తఔుండా  శ్నక్ుంచఫడాలతు  కోయుఔుంట్ాడె . 

ద ంఖలఔు  భమ ము  మైశేి లఔు  ఖుణతృహఠం  నేయఫడట్ాతున  

రతి  స్హభానమ  ఴమకేీ  ఆశిడతాడె . ఄనేఔ  భంది నేయషా లు  

శ్నక్ుంచఫడునా , ఆంకహ  ఄనేఔ  భంది  నేయషా లు  ట్ుి ఫడఔుండా  

షఴతంతరే లుగహ  తియుఖుత , ఫోఖఫాగహమలతో  ఔడున  

విలాషజీవితాతున  ఖడుతేనానయు . ఔరేళ  ఎఴమ ైనా  
వకూేభంతేడె  భమ ము  రఫలుడ ైన  ఴమకూేకూ  ఄతతు  ఔంట్ే 
ఫలబైెన  భమ ము  రఫలబైెన  ఴమకూే  ఄనామమం ఙేళతే , అ 

వకూేభంతేడె  ఔడా  అ ఄనామమం  ఙేళన  ఫలఴంతేడుకూ  
ఔఠ నశ్నక్ష  డాలనే  కోయుఔుంట్ాడె .  

7. యలోక  జీవితం  కోషం  ఈ ఇసలోక  జీవితం  క మీక్ష  

యలోఔ  జీవితం  కోషం  ఇ ఆసలోఔ  జీవితం  ఔ  మరక్ష . 

కర్కఅన్   ఆలా రఔట్ిషే ననది : 

"ఙాఴు  ఫరతేఔులన  షాలించ్చన  అమనే  తొలో  ఎఴయు  

ఈతేభులో  మరక్ుస్హే డె ; అమనే  ఄతమంత  వకూేభంతేడె , 

క్షతంఙేరహడఽన " [67:2] 

8. తీయుదినాన  చేమఫడే  అంత్మభ  నాయమం 
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కర్కఅన్  ఆలా రఔట్ిషే ననది : 

"రతి  అతాభ ఙాఴు  యుచ్చ చఽడఴలళందే : కైఴలం  తీయుదినాన  

భాతరబే  తొఔు  ూమ ే  రతిపలం  రస్హదించఫడెతేంది . 
నయకహగ న  నండు  కహతృహడఫడు  షఴయగంలో  రరేవ  ెటి్ఫడునరహడె  

భాతరబే  స్హపలమఴంతేడె : ఇ ఆసలోఔ  జీవితు  అఔయశణలు  

కైఴలం  తథామ  భమ ము  ఴంచన  భాతరబే ." [3:185] 

తీయుదినాన  ఄంతిభ  నామమం  ఙేమఫడెతేంది . 
ఎఴమ ైనా  ఴమకూే  చతుతృోభన  తమహఴత , తీయుదినాన  ఄతడె  
ఆతయ  భానఴులతో  తృహట్ు  భయలా  తిమ గ  లేఫడతాడె . 

ఎఴమ ైనా  ఴమకూే  ఄతడు  నేమహల  శ్నక్షలో  కొంత  ఫాగహతున  ఇ 

రంచంలోనే  ఄనబవింఙే  ఄఴకహవం  ఈంది . ఄభతే  
యలోఔంలోనే  ఄషలు  ఄంతిభ  రతిపలం  

రస్హదించఫడెతేంది  భమ ము  ఄంతిభ  శ్నక్ష 

విధించఫడెతేంది . షమనఴననతేడ ైన  ఄలాల హ్  ఔ  ద ంఖన  

లేదా  ఔ  మైశేి న  ఇలోఔంలో  శ్నక్ుంచడె . కహతూ తఔుండా  
ఄంతిభ తీయుదినాన  అ నేయషా డె  జరహఫు  ఆఴఴఴలళ  
ఈంట్ుంది  భమ ము  యలోఔంలో  ఄతడె  ఙేళన  నేమహతుకూ  
ఔఠ నంగహ  శ్నక్ుంచఫడతాడె . దాతు  నండు  ఏ నేయషా డఽ  

తంచకోలేడె .  

9.  ఴ టిర్  కు భలనఴ  చటిం  ఏ శక్ష విధించగలద  ? 
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అయు  తయౌమనల  మూదలన  ఴిట్ల ర్క  తన తుమంఔాత 
మ తృహలనలో  గహమస్  చేంఫయలలో  బషభం  ఙేళ  రేళనాడె . ఔరేళ  

ఄతడుతు  ఎఴమ ైనా  తృో య్ష  ఄమ శేి  ఙేళనా , నామమం  

ఙేమడాతుకూ  భానఴులఙే  తమాయు  ఙేమఫడున  చటి్ం ఴిట్ల ర్క  

ఔు ఏ శ్నక్ష  విధించ  ఖలద  ? ఄతడుతు  ఔడా గహమస్  చ ంఫయుఔు  

ంంచడం  ఔంట్ే  తంచ్చ ఆంకైబైెనా  ఔఠ నశ్నక్ష  విధించఖలమహ  

? కహతూ  ఄది  ఔ  మూదడుతు  సతమ  ఙేళన  దాతుకూ  భాతరబే  

షమ తృో భయ  శ్నక్ష . భమ , తగ యౌన  ఐద తయౌమనల , తొతభది  
ఴందల  తొంఫ ై తొతభది  రేల , తొతభది  ఴందల  తొంఫ ై  భంది 
మూదల  సతమఔు  ఫదలుగహ  ఄతడుకూ రేమఫడ  ఴలళన  

శ్నక్ష  భాట్ేతట్ి ? 

10.  ఆయు  మియౌమని  కంటే  ఎకుొఴ  సహయుి  ఴ టిర్  న అలలి హ్  

నయకహగ నలో  కహలుచతాడ్య   

కర్కఅన్  లో ఄలాల హ్  రఔట్న  ఆలా ఈంది: "ఎఴమ ైతే  భా 
చ్చహానలన  తియషకమ ంఙామన , తఴయలోనే  బేభు  రహమ తు  

నయకహగ నలో  డరేస్హే భు ; రహమ  చమహభలు  కహయౌతృో గహనే  బేభు  
కరొ తే  చమహభలు  

తొడుగ స్హే భు  - భాట్ిభాట్ికీ  కహలడాతుకూ , ఄలాల హ్  షయఴ 
వకూేభంతేడె , విరేఔఴంతేడఽన " [కర్కఅన్  4:56] 
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ఔరేళ  ఄలాల హ్  తయౌళతే , యలోఔంలో  ఴిట్ల ర్క  న అయు  
తయౌమనల  స్హయుల  నయకహగ నలో  కహయౌి ఄతడు  నేమహతుకూ  షమ ైన  

శ్నక్ష  విధిస్హే డె . 

11. యలోక  జీవిత  ఫాఴన  లేకుండా  భలనఴ  న ైత్మక  విలుఴల  

లేదా  భంచిచ డ్యల  ఫాఴన  లేద  

ఎఴమ నెైనా  యలోఔ  జీవితం  ఖుమ ంచ్చ  ంచఔుండా  

ఄతడులో  నెైతిఔ  విలుఴల  భమ ము భంచ్చ  ఙ డెల  ఫాఴనలు  

ఔలుఖజైమడం  ఄస్హధమం . భుకమంగహ  ఇ రంచంలో  
ఫలఴంతేడె  భమ ము  రఫలుడ ై  ఈండు ఆతయులఔు  

ఄనామమం  ఙేషే నన  ఴమకూేతు  యలోఔ  ఫాఴన  లేఔుండా  ఄతడె  
ఙేషే నన  నేయం  ఖుమ ంచ్చ  ంచడం  భమర  ఔశిం .  

11. కరేళ  కహపయి  (భుళి బేతయుల ) సాదమలలెై  అలలి హ్  ళలు 

రేళేళ  ఉంటే, ఇసహి ం  ళవకమ ంచటం  లేదన్న  ఎందకు  రహమ ెై  
ఆమోణలు  చేమలయౌ  ? 

జరహఫు : 

1. తుయంతయం  షతామతున  తియషకమ షే నన  రహమ  సాదమాలెై  
ఄలాల హ్  ళలు  రేళనాడతు  కర్కఅన్  లోతు  మ ండఴ  

ఄధామమబైెన  షఽయతేల్  ఫకయహ్  లోతు  6 భమ ము  7 

ఴ ఴచనాలలో  ఄలాల హ్  రఔట్ించ్చనాడె : "ఆఔ  షతామతున  
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తియషకమ ంచ్చన  రహమ  విశమంలో ,  రహయు  
ఴెచిమ ంచఫడునా  ఴెచిమ ంచఫడఔ  తృోభనా  ఔట్ే ; 
రహయు  వివఴళంచయు . రహమ  సాదమాలెై  ఄలాల హ్  ళలు 
రేళనాడె  భమ ము  రహమ  ఙ ఴులెై , ఔళళెై  యదా ; రహమ కూ  
లతేంఙే  శ్నక్ష  ఔడె  ఔఠ నబైెంది ." [కర్కఅన్  2:6-7] 

షతామతున  తియషకమ ంఙే  భాభూలు  కహపయల  
(షతమతియస్హకయుల ) ఖుమ ంచ్చ ఇ ఴచనాలు  త లుడం  

లేద . ఆఔకడ  రహడఫడున  ఄయతె  ఫాష్హ  దాలు  ఄలలదరన  

ఔపయౄ  ఄంట్ే  షతమతియస్హకయం  రెైు తుయంతయం  తోర ఖుగ  

చఽతరహయతు  ఄయాం . ఄలాంట్ి  రహమ తు  తూఴు  ఴెచిమ ంచ్చనా , 

ఴెచిమ ంఔతృో భనా  తేడా  లేద. ఎందఔంట్ే  రహయు 
వివఴళంచయు . ఄలాల హ్  రహమ  సాదమాలెై  ళలు 
రేళనాడె . ఆంకహ  రహమ  ఙ ఴులెై  భమ ము  ఔళళెై  యదా  
ఔనాడె . ఄలాల హ్  రహమ  సాదమాలెై  ళలు  రేమడం  

ఴలన  కహద  ఇ కహపయుల  ఄంట్ే షతమతియస్హకయులు  ఄయాం  

ఙేషకోఔతృో ఴడం  భమ ము  నభభఔతృో ఴడం , కహతూ  

రహషేఴం  దరతుకూ  వితేననంగహ  ఈంది. కహపయుల  ఄంట్ే 
షతమతియస్హకయులు  షతమతిస్హకయం  రెైు తుయంతయం  తోర ఖుగ  

చఽడం  ఴలన , రహమ తు  ఴెచిమ ంచ్చనా  ఴెచిమ ంచఔ  

తృోభనా  రహయు ఄలాల హ్  న నభభయు . ఄందఴలన  
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ఄలాల హ్  రహమ  సాదమాలెై  ళలు  రేళనాడె . కహఫట్ిి  
ఄలాల హ్  న కహద  తుందించఴలళంది , షతామతున  

తుయంతయం  తియషకమ షే నన  అ షతమతియస్హకయులన  

తుందింఙాయౌ .  

2. ఈదాసయణ : మరక్షలో  పెభల్  ఄఴుతాడతు  ట్ీచర్క  

ఫావిషే నన  ఔ  విదామమ ా    

పెైనల్  మరక్షలఔు  భుంద  ఔ  ఄనబఴజాుడ ైన  ఔ  ట్ీచర్క  

సదద తొమ న  తేంట్మ తనం , కహల షలో  వరదధగహ  తృహఠహలు  

వినఔతృో ఴడం  భమ ము  ఄతడుకూ  ఆఴఴఫడున  సోమ్  

ఴయుక  షమ గహగ  ూమ ేఙేమఔతృో ఴడం  ఴంట్ి  కహయణాల  ఴలన  

రతేమఔంగహ  ఔ  విదామమ ా  అ మరక్షలలో  తుతాడతు  

ఉఴింఙాడె . ఔరేళ  మరక్షలు  రహర ళన  తమహఴత  అ విదామమ ా  
తుజంగహ  తతే , అ విదామమ ా  పెభల్  కహఴడాతుకూ  ఎఴమ తు  

తుందింఙాయౌ : తుతాడతు  ఉఴించ్చన  ట్ీచయునా  లేఔ  

ఔశిఫడు  చదఴతు  విదామమ ానా ? పెభల్  ఄఴుతాడతు  

భుందగహనే  ట్ీచర్క  ఉఴించడం  ఴలన  అ విదామమ ా  
తతృహడతు  తుందించడం షభుచ్చతం  కహద  ఔదా. మరక్ష  

తడాతుకూ  షఴమంగహ  విదామమాై  కహయఔుడె  గహతూ  ట్ీచర్క  

ఉఴించడం  ఄతడు  తడాతుకూ  కహయణం  కహజాలద .   
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ఄలాగై , కొందయు  షతామతున  తుయంతయం  తియషకమ ంఙే  రెైత 
తోర ఖుగ తాయనే  విశమం  భుందగహనే  ఄలాల హ్  ఔు త లుష  

భమ ము  దాతు  ఴలన  ఄలాల హ్  రహమ  సాదమాలెై  ళలు 
రేళనాడె . ఄందఴలన  షతమతియస్హకయుల ైన  అ 

భుళల బేతయులే  షఴ మంగహ  షతామతున  తియషకమ ంచడాతుకూ  
కహయఔులు . ఄంతేగహతు  రహమ  షతమతియస్హకమహతుకూ  ఄలాల హ్  

రహమ  సాదమాలెై  రేళన  ళలు కహద .  
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ఇసహి ం భమ ము భుళి ంలైె కొన్నన రఱలనతుమహలు 

1. ఇసహి ం  ధయమం అంటే  ఏమి? 

జరహఫు : ఆస్హల ం ధయభం  ఄనేది  ఔ నఽతన  ధయభం  

ఎంతభాతరభూ  కహద . అయంబం  నండు  తన రఴఔేలందమ  
దాఴమహ  రతి ఔక  షభాజాతుకూ  షయఴలోఔ  షాలిఔయే  ంన  ఄదే 
షతమరహణి  చ్చటి్చ్చఴమ గహ  తోతేం  భానఴజాతి  కొయఔు  ఇ 

ఄంతిభ  యౄంలో  ంఫడుంది . ఆస్హల ం  ధయభం  రంచ  

జనాఫాలోతు  ఐదఴ  ఴంతే రజలు  షఴంత తృహర ణం ఔంట్ే 
ఎఔుకఴగహ  ఆశిడే  ధయభభూ  భమ ము  షంూయణ  జీఴన  

విధానభూన . ఱహంతి, దమ భమ ము  క్షభాఖుణాయౌన  

తృోర తషఴింఙే  ఈతేభ  ధయభబే  భుళల ంల  ఇ ధయభం . ఄభతే , 
ఆస్హల ం  ధయభంతో  షంఫంధం  ఈందతు  తయచగహ  
అమనంచఫడెతేనన  తీఴరరహద  షంగట్నలతో  భుళల ం 

షభాజంలోతు  ఄతమధిఔ  రజలఔు  ఎలాంట్ి  షంఫంధభూ  

లేద . 

2. భుళి ంలు  అంటే  ఎఴయు  ? 

జరహఫు : రంచ  రహమేంగహ  దక్ుణ  పయౌపపన్ష  నండు 
నెైజీమ మా  ఴయఔు  కైఴలం  రహమ  కహభన్  ఆస్హల తొమ  విఱహఴషంెై  
ఏఔబైెన  వివిధ  జాతేలఔు , దేఱహలఔు , ఴమహణ లఔు , 
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స్హంరదామాలఔు  ఙ ందిన  ఔ తయౌమన్  ఔంట్ే  ఎఔుకఴ  

రజలు . దాదాు  18% ఄయఫుఫ  తృహర ంతంలో తుఴశ్నషే నానయు ; 

తోతేం  రంచంలో  ఄతమధిఔ  భుళల ంలునన  దేవం  

ఆండోనేలమా ; అళమా  భమ ము  అపరకహలలో  ఎఔుకఴ  

బూఫాఖంలో  భుళల ంలు  ఈనానయు , స్ో విమట్  మూతుమన్  

దేఱహలలో , ఙ ైనా , ఈతేయ  –  దక్ుణ  ఄబెమ కహ  భమ ము  

మూమను  దేఱహలలో  రహమ  బైెనామ ట్ీ  ఈతుకూ  రఫాఴూమ తంగహ  

ఈననది . 

3. ఎఴమ ైనా  భుళి ంగహ  భలమహలంటే  ఏమి  చేమలయౌ  ? 

జరహఫు : ఙాలా  షలబంగహ  „ఄలాల హ్  త రేమై  

అమహధమడ ఴయౄ  లేయు భమ ము  భుసభభద్  ఄలాల హ్  యొఔక 

రఴఔే ‟ ఄతు  భనషఽపమ ేగహ  స్హక్షమం  లఔడం  దాఴమహ  ఆస్హల ం 

ధయభంలోతుకూ  రరేశ్నంచఴచి . ఇ డుఔలమైశన్  దాఴమహ  ఔ  

విఱహఴళ  ఄలాల హ్  యొఔక రఴఔేలందమ ెై  భమ ము  రహమ ెై  
ఄఴతమ ంచఫడున  దిఴమరహణులెై  తన విఱహఴస్హతున  

రఔట్ించ్చనరహడె  ఄఴుతాడె . 

4. „ఇసహి ం‟ అంటే  అయాం ఏమిటట  ? 

జరహఫు : 'ఆస్హల ం ' ఄనేది  ఄయతె  ఫాశఔు  ఙ ందిన  దం. 

త లుఖులో  దరతు  ఄయాం  'షభయణ '. ఄయతె  ఫాశలో  'ఱహంతి ' ఄనే 



104 

 

ఄమహా తునఙేి  దం నండు ఆది ఖరఴించఫడుంది . ధామ భఔంగహ , 
ఆస్హల ం  ఄంట్ే ఄలాల హ్  యొఔక  ఄతైష్హి తుకూ  ూమ ేగహ  
షభమ ంచకోఴడం . 'భుసభభదరమ  భతం ' ఄనేది  కొతున  

ఙనట్ల  రహడెఔలో  ఈనన ఔ  తుడె  దం. ఎందఔంట్ే  
భుళల ంలు  ఄలాల హ్  న కహఔుండా  భుసభభద్  న 
అమహధిస్హే యనే  ఄమహా తున  అ దం  షఽచ్చషే ననది . 

5. అలలి హ్  అంటే  ఎఴయు  ? 

జరహఫు : 'ఄలాల హ్ ' ఄనేది  ఄయతె  ఫాశలో  భుళల ంలు  భమ ము  

ఄయఫుఫ  క ైైషేఴులు  యౌఙే  దేఴుడు  తయు . ఄలాల హ్  ఄనే దం 

దేఴుడు  ఏఔద ైఴతాఴతున , ఄదిఴతీమతన  షఽచ్చంచ్చనంత  

షశింగహ , షఽట్ీగహ  ఏ దభూ  షఽచ్చంచలేద  –  ఎందఔంట్ే  
ఄలాల హ్  ఄనే  దాతుకూ  ఄషషలు  ఫసృఴచనభూ , ళే ీయౌంఖ  

దభూ  లేఴు. ఈదా, త లుఖులో  దేఴుడె  ఄనే దాతుకూ  
దేఴుళైళ  ఄనే  ఫసృఴచన  దం , దేఴత  ఄనే  ళే ీయౌంఖదం  

ఈనానభ , ఄలాగై  ఆంగరలశేి లో  గహడ్ష భమ ము  గహడ డస్  ఄనే 
ఫసృఴచన , ళే ీయౌంఖ  దాలు  ఈనానభ . ఄలాల హ్  ఄనే 
దాతుకూ  ఫాష్హయంగహ  ఔడా  ఫసృఴచన  దం  గహతూ, ళే ీయౌంఖ  

దం  గహతూ  లేఔుండా  ఫాష్హయంగహ  ఔడా అ షయఴలోకహల  

షాలిఔయే  ఏఔతాఴతున , ఄదిఴతీమతాఴతూన  రఔట్ిషే ననది . 
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6. తయచగహ  ఇసహి ం ధయమం అమ చిత  ధయమంగహ  ఎందకు  

కనఫడ్యతుంది  ? 

జరహఫు : అధతుఔ  రంచంలో  ఆస్హల ం ధయభం  ఄస్హభానమ  
ధయభంగహ  లేదా తీఴరరహద  ధయభంగహ  ఔనఫడఴచి . ఎందఔంట్ే  
ఫసృఱహ  ఇనాడె  తృహఱహితమ  దేఱహలలోతు  రజల  ఄనదిన  

జీవితాతున  ధయభం  ఱహళంచఔ  తృో ఴడం  భమ ము  భుళల ంలు  

లౌకూఔ , తృహర ంచ్చఔ , భతయఴిత  జీవితాతుకీ  భమ ము  ధామ భఔ , 

ద ైఴషంఫంధిత , తృహఴన  జీవితాల  భధమ  విబజన  చఽఔుండా  
తభ  జీవితంలో  ధయభభునకై  ఄతమంత  ఈననత  స్హా నం 

ఆఴఴడం  కహఴఙేిమో . ఄంతిభ  ద ైఴఱహషనబైెన  శమ ఄహ్  న 
ఖంతైయంగహ  తీషకోరహలతు  భనషఽపమ ేగహ  వివఴళంచడం  ఴలన  

రహమ  జీవితంలో  ధమహభతుకూ  షంఫంధించ్చన  ఄంఱహలు  ఆట్ికీ  

తృహర ధానమతన  ఔయౌగ  ఈనానభ . 

7. ఇసహి ం  రహయు  రంచాన్నన  ఎలల రఫావితం  చేళంది  ? 

జరహఫు : శీగరంగహ  భమ ము  ఱహంతిముతంగహ  ఆస్హల ం ధయభం  

రహమంచడాతుకూ  ఔ  భుకమ కహయణం  ఏతట్ంట్ే  దాతు 

భూలళదాధ ంత  తుష్హకట్మం , తుమహడంఫయత , స్హధయణతఴం , 

షయళత , షశిత  –  ఄది  అమహధింఫడే  ఄయసత  ఖల  ఏక ైఔ  

ద ైరహతున  భాతరబే  వివఴళంచభనే  ఆస్హల ం లుు . ఆంకహ 
తనఔు  రస్హదించఫడున  ఫుదిధతు  షమ గహగ  ఈయోగ ంచ్చ , 
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షతామనేఴశణ  ఙేమభతు  ఄది భాట్ిభాట్ికీ  భానఴుడుతు  

అదేశ్నంచడం . కొనేనళళ  లోలే  „రతి  భుళల ం  ుయుశేడుెై  
భమ ము  ళే ీెై  జాా నం  షంతృహదించడం  తతుషమ  విధి  ఄభ 

ఈననది ‟ ఄనే రఴఔే  భుసభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  

ఈదేఱహతున  ఄనషమ ంచ్చ  గక గక నాఖమ ఔతలు  భమ ము  

వివఴవిదామలమాలు  ఴమ ధలాల భ . తయు  –  డభయ  

అలోచనల  షంయోఖం , తృహతరహట్ిలో  నండు ుట్ుి కొచ్చిన  

కరొ తే  అలోచనలు  రెైదమ  ఱహషేీంలో , ఖణితఱహషేీంలో , ఫౌతిఔ  

ఱహషేీంలో , కగనళ  ఱహషేీంలో , బూగనళ  ఱహషేీంలో , బఴన  తుమహభణ  

ఱహషేీంలో , ఔళలలో , స్హఴితమంలో  భమ ము  చమ తరలో  
గనబైెన  ఄతేఴాదిధతు  తీషఔు  ఴఙాిభ . ఄయీౌఫార , ఄయతక్స  

షంకమలు  భమ ము  ఖణితఱహషేీం  భుందఔు  దఽషరెళళడాతుకూ  
భుకమకహయణబైెన  షనన  యొఔక  ఫాఴన  (the concept of 

the zero) ఴంట్ి ఄనేఔ  కూలశిబైెన  ళదాధ ంతాలు  భుళల ంల 

నండు  భధమముఖ  మూమను  తృహర ంతాతుకూ  ఙేయుఔునానభ . 

రహట్ి  షహామంతో  మూమను  కండరహషల  డుషకఴమర  షభుదర  
మానాలు స్హధమడేలా  ఙేళన  ఄష్ోి ర లోబ్  (astrolabe),  ఴాతే 

చతేమహబఖం  (quadrant) భమ ము  భంచ్చ  నౌకహమాన  

ట్ాలు  తోదల ైన  ఄధనాతన  మ ఔమహలు  తమాయు  

ఙేమఫడునాభ . 



107 

 

8. కహఫహ్  అంటే ఏమిటట  ? 

జరహఫు : ఄలాల హ్  అదేఱహలన  ఄనషమ ంచ్చ  రఴఔే  ఄఫరహాం  

భమ ము  రఴఔే  ఆస్హభభీల్  (ఄల ైఴిషషలాం ) లు ునః 
తుమ భంచ్చన  ఄలాల హ్  యొఔక  వితర  అమహధనాలమబే  

కహఫాఖాసం . అదిభానఴుడ ై న రఴఔే  అదం  (ఄల ైఴిషషలాం ) 

ఔట్ిిన  వితరషాలంెైనే  ఄది తుమ భంచఫడుందతు  ఙాలా  భంది 
వివఴళస్హే యు . అ వితర  కహఫాఖాస  షందయవనఔు  తయయౌ  యభభతు  

రజలన  అహాఴతుంచఴలళందిగహ  ఄలాల హ్  రఴఔే  ఄఫరహాం  

(ఄల ైఴిషషలాం )న అజాా ంచ్చనాడె . ఇనాట్ికీ  రజలు 
ఄఔకడుకూ  ఙేయుకోగహనే , లఫ ైఫక్స  ఄలాల సృభభ  లఫ ైఫక్స  ఄంట్ే 
హాజయమామభు  ఒ రబూ, హాజయమామభు  ఄతు తఖగయగహ  

గకంత తేి  లుఔుత , రఴఔే  ఄఫరహాం  (ఄల ైఴిషషలాం ) 

లుుఔు  ఫదలుగహ  ఄఔకడ  హాజయఴుతేనానయు . 

9. ఇసహి ం  ధయమబే  షతయబ  నదన్న  భనబ లల  త లుషకోగలం  ? 

జరహఫు : 

1. ఄలాల హ్  ఄంట్ే ఏక ైఔుడె , ఄదిఴతీముడె , ఄషభానడె , 

ఄూయుఴడె  భమ ము  యభ  షంూయుణ డతు  రఔట్ిషే నన  

ధయభం  కైఴలం  ఆద ఔకట్ే .  

2. జీషస్  లేదా  విఖరహాలు  లేదా ద ైఴదఽతల  అమహధనన  
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ఄణుఴంత  ఔడా వివఴళంచఔుండా  కైఴలం  భమ ము  

కైఴలం  ఄలాల హ్  యొఔక అమహధనన  భాతరబే  వివఴళంఙే  
ధయభం  ఆద ఔకట్ే .  

3. కర్కఅన్  లో ఎలాంట్ి యషయ  రెైయుధామలు , ఴమతామస్హలు , 

ఄషంఖతేలు , ఄషంఫదాధ లు ...  లేఴు.  

4. రహమ  కహలం  ఔంట్ే  13 వతాఫాద లఔు  భుందయగహనే  
త లుఫడున  రెైజాా తుఔ  రహషేరహలు  కర్కఅన్  లో 
ఈనానభ . 1400  షంఴతషమహలఔు  ూయఴం ఄఴతమ ంచ్చన  

కర్కఅన్  ఖరంథంలో  ఈనన ఄనేఔ  రెైజాా తుఔ  రహషేరహలన  

ఇభధమనే  ఱహషేీజాులు ఔతుెటి్  ఖయౌగహయు . కర్కఅన్  ఎఔకడా  
ళెైనషతో  విఫేదించడం  లేద.   

5. కర్కఅన్  ఴంట్ి  ఖరంథాతున  తమాయు  ఙేమభతు  ఄలాల హ్  

షరహలు  ఙేళనాడె . భమ ము  ఄలా  ఎఴఴయౄ  తమాయు  

ఙేమలేయతు  అమన  షశింగహ  రఔట్ింఙాడె  ఔడా.  

6. చమ తరలో  ఄతమంత  రఫలబైెన  లుఔుఫడుఖల  భానఴుడె  

రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం . బైెక ల్  

ఴెచ్ . హారి్క  ఄనే ఔ భుళల బేతయుడు  "The 100 most 

influential men in History"  ుషేఔంలో , 
తోటి్తోదట్ి  స్హా నం రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  
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ఄల ైఴి  ఴషలల ంఔు  ఆఴఴఫడుంది  భమ ము  భూడఴ  స్హా నం 

రఴఔే  జీషస్  ఄల ైఴిషషలాంఔు  ఆఴఴఫడుంది . ఆఔకడ  

ఖుమ ేంచఴలళన  విశమం  ఏతట్ంట్ే  జీషస్  

(ఄల ైఴిషషలాం ) ఔడా ఄలాల హ్  ంన  రఴకేై . భమ  ఏ 

ఄషతమ  రఴఔేనెైనా  ద ైఴం ఄంత ఎఔుకఴ  

స్హపలమఴంతేడుతు  ఎలా ఙేస్హే డె? భుభాభట్ికీ  కహద . 
ఆదే  విశమం  ఫ ైతల్  లోతు  దిఴతీయోదేవకహండం  18:19 

లో ఔడా తమకకనఫడుంది . ఄషతమ  రఴఔే  చతుతృో తాడె ! 

కహతూ ఄలాల హ్  యొఔక  ధమహభతున  రజలఔు ూమ ేగహ  
ఄందజైమఔుండా  భమ ము  ఫో ధించఔుండా  రఴఔే  

భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  చతుతృో లేద  

ఔదా!  

7. రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  ఄనేఔ  

బవిశమరహణులు  రఴచ్చంఙాయు . రహట్ిలో  ఄనేఔం  ఆట్ికై  

తుజంగహ  షంబవింఙాభ  భమ ము  భమ కొతున  తుజం  

కహఫో తేనానభ . 

10. ఇసహి ం  ధమహమన్నన  భుసభమదీమ  భతభన్న  లఴడ్ం  

షమ ైనదేనా  ? 



110 

 

జరహఫు : లేద , ఆస్హల ం  ధమహభతున  భుసభభదరమ  భతం  ఄతు  

లఴడం  తు. దరతుతు  ఆస్హల ం ధయభం  ఄతు  భాతరబే  

లరహయౌ . 

11. భుళి ంలన  భుసభమదీములు  అన్న  లఴడ్ం  షమ ైనదేనా  ? 

జరహఫు : ఆస్హల ం  ధమహభఴలంతెఔుడుతు  (ఫాష్హయంగహ  ఆస్హల ం  

ఄంట్ే  “షభయణ ”) భుళల ం  ఄతు  భాతరబే  లరహయౌ  

(ఫాష్హయంగహ  భుళల ం  ఄంట్ే  “షభమ ంచఔుననరహడె ” లేదా  
“గ ంచఔుననరహడె ”).  భుళల ంలు  కైఴలం  ఏక ైఔుడె , 

ఄదిఴతీముడ ైన  ఄలాల హ్  న భాతరబే  అమహధిస్హే యు . 

భుళల ంలు  భుసభభద్  (షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం ) న 
ఄషషలు  అమహధించయు . ఆస్హల ం  ధయభ  స్హా ఔుడె  ఄలాల హ్  భయ 
గహతూ  రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  ఎంత 

భాతరభూ  కహద . ఄంతేగహఔ  రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  

ఄల ైఴి  ఴషలల ం  ద ైవిఔబైెన  లేఔ దిఴమబైెనరహయు  కహద, ద ైవిఔం  

లేదా  దిఴమతఴం  కైఴలం  ఄలాల హ్  ఔు భాతరబే  ఙ ందన . ఆంకహ  
రఴఔే భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  తుతేమలు , 
ఄభయులు , ఱహవఴతంగహ  ఈండేరహయు  కహద , కైఴలం  ఄలాల హ్  

భాతరబే  తుతేమడె , ఄభయుడె , ఱహవఴతబైెనరహడఽన .  

ఎఴమ ైతే  భనషఽపమ ేగహ , ఱహంతిముతంగహ  తభఔు  తాభు  
ఄలాల హ్  ఔు షభమ ంచఔుంట్ామన , గ ంచఔుంట్ామన , 
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ఄలాంట్ిరహమై  భుళల ంలు . ఄనదినం  రహయు తభ  ఄధరనత , 

విఱహఴషం , రబుబకూేతూ  కమహయు  ఙేషఽే  ఄలాల హ్  ఔు రహగహద నం  

ఙేస్హే యు . 

12. భుళి ంలందయూ  అయఫుబలు  భమ ము  అయఫుబలందయూ  

భుళి ంలు  – ఇది కయకేినా  ? 

జరహఫు : కహద , భుభాభట్ికీ  కహద . ఄయతె  ఫాశ చదఴఖయౌగై , 

రహర మఖయౌగై  భమ ము  భాట్ాల డఖయౌగై  ఏ ఴమకూే  ఄభనా  ఄయఫుఫ  

ఄతు  లఴఫడతాడె . రంచంలో  దాదాు  1.6 తయౌమనల  
భుళల ంలు  ఈనానయు . ఄందలో  కైఴలం  20% భాతరబే  

ఄయఫుఫలు  ఈండగహ , తగ యౌన  రహయందయౄ  ఄయఫేఫతయులే . 

ఄయఫుఫ  రజలలో  దాదాు  8% క ైైషేఴులు , మూదలు , 
ఄళషమ మనల , నాళే ఔులు ,  దేఴుడె  ఈననదర  లేతుదర  ఙ డం  

స్హధమం  కహదతు  ఫావింఙే  ఄజాతారహదలు  తోదల ైన  

భుళల బేతయులు  ఈనానయు .  

ఏదేబైెనా  రతి భుళల ం  కొయఔు  ఄయతె  ఫాశ ఄబమళంచడం  

భమ ము  నేయుికోఴడం  ఙాలా  భుకమం. తదాఴమహ  
ఄతన /అబె  రతిమనజూ  ఐద ూట్లా  నభాజు  

ఙేమఖలుఖుతాయు , కర్కఅన్  చదఴఖలుఖుతాయు  భమ ము  

దాతుతు  ఄయాం  ఙేషకోఖలుఖుతాయు . 
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13. ఇసహి ం  ధమహమన్నన  రఴకు  భుసభమద్  (షలిలలి సృ  అల ైఴ  
ఴషలిం ) సహా ంచాయన్న  అనడ్ం  కయకేినా  ? 

జరహఫు : కహద , భుభాభట్ికీ  కహనే  కహద. ఆస్హల ం  ధయభ  

స్హా ఔుడె  షయఴలోకహల  షాలిఔయే  ఄభన  ఄలాల హ్  ఄతు 

భుళల ంలు  వివఴళస్హే యు . ఫాష్హయంగహ  ఆస్హల ం  ఄంట్ే 
„షభమ ంచకోఴడం ‟: కహఫట్ిి  ఆస్హల ం  ఄనేది  ఄలాల హ్  ఔు 
విధేమతా  ూయఴఔంగహ  షభమ ంచఔునే  ధయభం . ఄలాల హ్  

యొఔక  ఄతైష్హి తుకూ  షభమ ంచకోఴడభనే  దిఴమషందేఱహనేన  

ఄంతిభ  రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ంఔు  

ూయఴం  ఴచ్చిన  జీషస్ , మోళెస్  భమ ము  ఆతయ  రఴఔేలు  

(ఄల ైఴిషషలాం ) ఔడా ఫో ధింఙాయు . 

14. భుళి ంలు  రేమేవయు  గూర ులుగహ, ఴమహా లుగహ  ఎందకు  

విడిపో మలయు  ? 

1. భుళి ంలు  కొటట  కహరహయౌ , ఐకయభరహయౌ : 

జరహఫు : ఇనాడె  భుళల ంలు  తభలో  తాభు విబజంఫడు , 
రేమైఴయు  ఴమహగ లలో  చీయౌతృోభ  ఈనానయనేది  ఔ  రహషేఴం . ఔ 

ట్ార జ డీ  ఏతట్ంట్ే  ఄలాంట్ి  విబజనలన  ఆస్హల ం ధయభం  

ఄషషలు  షభభతించద , అమోదించద . తన ఄనచయులలో 
ఐఔభతమం  ఴాదిధ  ఙ ందతేందతు  ఆస్హల ం ధయభం  వివఴళషే ంది .  
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కర్కఅన్  ఆలా రఔట్ిషే ననది : "ఖట్ిిగహ  ట్ుి కోండు , ఄందయౄ  

ఔయౌళ  ఔట్ుి గహ , (తొ కోషం  ంఫడున )ఄలాల హ్  యొఔక 

తార డెన , భమ ము  తొలో  తొయు  రేయుడుతృో ఴదద ;" [3:103] 

ఇ ఴచనంలో  తమకకనఫడున  ఄలాల హ్  యొఔక  తార డె  ఏది? 

ఄదిభయ  దిఴమబైెన  కర్కఅన్ . ఔయౌళఔట్ుి గహ భుళలభులందయౄ  

ఖట్ిి గహ ట్ుి కోఴలళన  ఄలాల హ్  యొఔక  తార డె దిఴమకర్కఅనే . 
ఇ ఴచనంలో  మ ండె  స్హయుల  నొకూక  ఙ ఫడుంది . „ఔయౌళఔట్ుి గహ  

దాఢంగహ  ఄందయౄ  ఔయౌళ  ట్ుి కోండు ‟ ఄతు  ఙ డబే  

కహఔుండా  „విబజంఫడ  ఴదద ‟ ఄతు ఔడా ఙ ఫడుంది.  

ఆంకహ  కర్కఅన్  ఆలా రఔట్ిషే ననది , "ఄలాల హ్  ఔు విధేమత  

చఽండు , భమ ము  ఄలాల హ్  యొఔక రఴఔేఔు  విధేమత  

చఽండు  "[కర్కఅన్  4:59] 

భుళలభులందయౄ  కర్కఅన్  న భమ ము  తృహర భాణిఔబైెన  

సదరథలన  తతుషమ గహ  ఄనషమ ంఙాయౌ  భమ ము  తభలో  
తాభు  రేమైఴయు  ఴమహగ లుగహ  విడుతృో ఔడద .  

2.  రేమేవయు  గూర ులు  భమ ము  ఴమహా లుగహ  విడిపో ఴడ్ం  ఇసహి ం 

ధయమంలో  న్నలేధించఫడింది  

దిఴమకర్కఅన్  ఆలా త లుుతేననది : "ఎఴమ ైతే  తభ 

ధమహభతున  విబజస్హే మన , భమ ము  ఴమహగ లుగహ  విడగకడతామన , 



114 

 

రహమ తో తూకై షంఫంధభూ లేద : రహమ  విశమం  ఄలాల హ్  ఴదద  
ఈంట్ుంది : ఄతడె  తన  ళాతిలో  ఈంట్ాడె . రహయు  ఏత 
ఙేళనా  దాతులోతు  తుజాలతునంట్ితూ  అమన రహమ కూ  
ఙ ుతాడె ." [కర్కఅన్  6:159] 

ఎఴమ ైతే  తభ ధమహభతున  విబజషఽే  వివిధ  ఖూర ులుగహ  
విడదరస్హే మన , ఄలాంట్ి  రహమ కూ  దఽయంగహ  ఈండభతు  ఄలాల హ్  ఇ 

ఴచనంలో  అదేశ్నషే నానడె . 

కహతూ  ఎఴమ ైనా  ఔ భుళల ంన , "తూఴు  ఎఴమ వి ?" ఄతు 

ఄడుగ నుడె , భాభూలుగహ  ఴఙేి  జరహఫు  ఏతట్ంట్ే  
„షతూన‟ లేదా „లమా’. కొంతభంది  తభన  తాభు  
„సనప ‟ లేదా „ష్హపభీ ‟ లేదా „భాయౌకీ‟ లేదా „సంఫయ్ ‟ 

ఄతు  ఔడా ఙ ుఔుంట్ాయు . భమ కొంతభంది  „నేన దేవ్ 
ఫందర’ ఄతూ, భమ కొంతభంది  „నేన  ఫమైయ్ఴ ’ ఄతూ  

ఙ ుఔుంట్ాయు .   

3.   భన  రఴకు  షలిలలి సృ  అల ైఴ  ఴషలిం క  భుళి ం 

ఎఴమ ైనా  ఄలాంట్ి  భుళల ంలన , "భన  రమతభ  రఴఔే  

భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  ఎఴయు? అమన  

సనపమా  లేఔ  ష్హపభీమా  లేఔ భయౌకీమా  లేఔ 

సంఫయ్మా ?"  ఄతు ఄడుగ తే , లేద! అమనఔు  ూయఴం 
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ఴచ్చిన  ఄలాల హ్  యొఔక ఆతయ  రఴఔేల  భమ ము  

షందేవసయుల  ఴలే అమన  ఔడా ఔ  భుళల ం ఄతు 

జరహతస్హే యు .  

దిఴమకర్కఅన్  లోతు భూడఴ  ఄధామమం , 52ఴ ఴచనంలో  
రఴఔే  జీషస్  ఄల ైఴిషషలాం  „భుళల ం‟ ఄతు  తమకకనఫడుంది . 

ఆంకహ , దిఴమకర్కఅన్  లోతు  భూడఴ  ఄధామమం , 67ఴ 

ఴచనంలో  రఴఔే  ఆఫార ఴీం  ఄల ైఴిషషలాం  మూదడఽ  కహద, 
క ైైషేఴుడఽ  కహద , కహతూ  అమన  ఔ  భుళల ం ఄతు  ఄలాల హ్  

తమకకనానడె .  

4. మిభమయౌన  మీయు భుళి ం అన్న లుచకోరహలన్న  ఖర్ఆన్  

గరంథం  చ ఫుతుననది  

a. ఔరేళ  ఎఴమ ైనా  ఔ  భుళల ంన  తూఴు ఎఴమ వి  ఄతు 

ఄడుగ తే  ఄతన  "నేన  ఔ  భుళల ంన , సనపన  కహద 
లేఔ  ష్హపభీన  కహద  లేఔ భయౌకీన  కహద  లేఔ 

సంఫయ్న  కహద" ఄతు  జరహతరహఴయౌ . దిఴమకర్కఅన్  

లోతు  41ఴ ఄధామమం  ఄభన  షఽయహ్  పుళషలత్  లోతు 

33ఴ ఴచనం  ఆలా ఙ ఫుతేననది , "ఄలాల హ్  రెైు 
యౌషఽే , భంచ్చ నలు  ఙేషఽే , „నేన  భుళల ంలలోతు  
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రహడుతు ‟ ఄతు   యౌకైరహతు  భాట్ఔంట్ే  ఎఴమ  భాట్  

ఈతేభబైెంది  కహఖలద  " [కర్కఅన్  41:33] 

 భమనఙనట్  కర్కఅన్  ఆలా ఙ ఫుతేననది  "ఆస్హల ం  ధయభంలో  
యుఔ  ఙేళతరహమ లోతు  రహడునతు  ఙ ు". భమనభాట్లో  

"నేన  ఔ  భుళల ంన" ఄతు  ఙ ు. 

b. రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  

చట్ుి రఔకల  ఈనన భుళల బేతయ  మహజులఔు  భమ ము  

తృహలఔులఔు  ఆస్హల ం  ళఴఔమ ంచభతు  అహాఴతుషఽే  లేకలు  
ంతృహయు . అ ఈతేమహలలో  అమన  దిఴమకర్కఅన్  లోతు 

భూడఴ  ఄధామమబైెన  షఽయహ్  అల  ఆభార న్  లోతు  ఇ 

64ఴ ఴచనాతున  తమకకనానయు : 

రఔట్ించ : "స్హక్షమంగహ  ఈండండు  -  బేభు  భుళల ంలతు  

రఔట్ిషే నన  భా లుఔులఔు ."  [కర్కఅన్  3:64] 

5. ఇసహి ం  ధయమంలోన్న  గక ండితులందమ నీ  గౌయవించాయౌ  

భనం  తఔుండా  నలుఖుయు  ఆభాభుల ైన  ఆభామ్  

ఄఫూ  సతూతౄహ , ఆభామ్  ష్హపభీ , ఆభామ్  భాయౌక్స , 

ఆభామ్  ఆఫ న  సంఫల్  (ఄలాల హ్  రహయందమ తూ  

ళఴఔమ ంచగహఔ ) లతో  షహా  ఆస్హల ం  ధయభంలోతు  గక  

ండుతేలందమ తూ  గౌయవింఙాయౌ . రహయందయౄ  గక  ండుతేలు  
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భమ ము  రహమ  తుశ్నత  మ ఱలధనలఔు  భమ ము  డున  

రమాషలఔు  ఫదలుగహ  ఄలాల హ్  ఄనేఔ  ుణామలు  
రస్హదించగహఔ ! ఔరేళ  ఎఴమ ైనా  ఆభామ్  ఄఫూ సతూతౄహ  
లేదా  ఆభామ్  ష్హపభీ  లేదా  ఆభామ్  భాయౌక్స  లేదా 
ఆభామ్  ఆఫ న సంఫల్  లలో ఎఴమన  ఔమ  ఄతేతృహర మాలన  

భమ ము  మ ఱలధనలన  ఆశిడుతే , ఎఴమ క ైనా  ఎలాంట్ి  
ఄబమంతయభూ  ఈండమహద . ఄభతే , „తూఴు  ఎఴమ వి ?‟ఄతు  

రశ్ననంఫడునుడె , „నేన  ఔ భుళల ంన ‟ ఄతు భాతరబే  

జరహతరహఴయౌ . 

షనన్  ఄఫూ దాఉద్  లోతు సదరథ  నెం 4579 న 
ఈదసమ షఽే  ఇ సదరథలో  రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  

ఄల ైఴి  ఴషలల ం  "నా షభాజం  డ ఫ ైఫ భూడె ఴమహగ లలో  
విడుతృో తేందతు " ఙ తృహయతు  కొందయు  రహదించఴచి .  

డ ఫ ైఫ  భూడె ఴమహగ లు  ఏయడతామతు  రఴఔే  భుసభభద్  

షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  బవిశమరహణి త యౌతృహయతు  ఇ 

సదరథ  త లుుతేననది . ఄంతేగహతూ  వివిధ  ఴమహగ లుగహ  
విడుతృో ఴడంలో  భుళల ంలు  చయుఔుగహ  తృహలగగ నాలతు  అమన  

ఙ లేద . ఖూర ులన  షాలించఴదదతు  దిఴమకర్కఅన్  భనయౌన  

అజాా షే ననది . ఎఴమ ైతే  కర్కఅన్  భమ ము  షఴీహ్  
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సదరథల  ఫో ధనలన  ఄనషమ షఽే , ఖూర ులన  షాలించమన , 
ఄలాంట్ిరహమై  ఊజుభాయగం  ెై ఈననరహయు .  

తిమ భథర  సదరథ  ఖరంథంలోతు  171ఴ సదరథలో , రఴఔే  

భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  ఆలా యౌకహయతు  

నమోద  ఙేమఫడుంది , "నా షభాజం  డ ఫ ైఫ  భూడె 
ఴమహగ లుగహ  విడుతృో తేంది . రహట్ిలో  ఔక  ఴయగం  త 

తగ యౌనఴతూన  నయఔంలో  డరేమఫడతాభ ." ఄది  వితు 

షసచయులు  „అ ఴయగం ఏద ై ఈంట్ుంది?” ఄతు రశ్ననంచగహ , 
అమన  ఆలా జరహతఙాియు , "అ ఴయగం  ఄదే దేతుక ైతే  నేనఽ 

భమ ము  నా షసచయుల  ఙ ందతామన ." 

దిఴమకర్కఅన్  ఄనేఔ  ఴచనాలలో , "ఄలాల హ్  ఔు విధేమత  

చఽండు  భమ ము  అమన  రఴఔేఔు " ఄతు  అదేశ్నంచ్చంది . ఔ  

తుజబైెన  భుళల ం  కైఴలం  దిఴమకర్కఅ న్ న భమ ము  షఴీహ్  

సదరథలన  భాతరబే  ఄనషమ ంఙాయౌ . కర్కఅన్  భమ ము  

షఴీహ్  సదరథల  ఫో ధనలఔు  ఄనఖుణంగహ  ఈననంత  ఴయఔు  

ఏ ండుతేడు  ఄతేతృహర మాలనెైనా  ఄతడె  ఆశిడఴచి . 

ఔరేళ  అ ఄతేతృహర మాలు  ఄలాల హ్  యొఔక  దిఴమఴచనాతుకూ  
ఄంట్ే  కర్కఅన్  ఔు లేదా  రఴఔే  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  

యొఔక  షననతేలఔు  వియుదధంగహ  ఈంట్ే  అ ఄతేతృహర మాలఔు  
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ఎలాంట్ి  ఫయుఴూ  ఈండద  –  అ ండుతేడె  ఎంతట్ి  
జాా నఴంతేడ ైనా  షమై .  

ఔరేళ  భుళలభులందయౄ  ఄయాం  ఙేషఔుంట్ృ  కర్కఅన్  

చదివితే  భమ ము  షఴీహ్  సదరథలన  ఄనషమ ళతే , ఆనాశ  
ఄలాల హ్  ఇ ఴమతామస్హలలో  ఄనేఔ  ఴమతామస్హలు  షభళ  
తృో తాభ  భమ ము  భనం ఔక  భుళల ం షభాజంగహ  
ఏఔబైెతృో తాభు . 

15. షసజంగహ  భతాలనీన  భంచి నలు  చేమభనే  తభ తభ 

అనచయులన  ఆదేశసహు భ . భమ  అలలంటుడ్య  ఎఴమ ైనా  

ఇసహి ంనే  ఎందకు  అనషమ ంచాయౌ  ? ఇతయ  ధమహమయౌన  

అనషమ ంచకూడ్దా  ? 

జరహఫు : 

1. ఇసహి ం  ధమహమన్నకీ  భమ ము  అనేక  ఇతయ  ధమహమలకూ  భధయ  

ఉనన  రధాన  ఴయతాయషం   

రధానంగహ  ధమహభలతూన  భంచ్చ  నలు  ఙేమభతు  

తృోర తషఴిస్హే భ  భమ ము  ఙ డె నల  నండు దఽయంగహ  
ఈండభతు  అజాా స్హే భ . ఄభతే  ఇ విశమంలో  ఆస్హల ం 

ధయభం  తగ యౌన  ధమహభలతునంట్ి  ఔంట్ే ఎంతో  భుందననది . 
ధయభఫదధత , నెైతిఔత  స్హధింఙే  తృహర కూిఔల్  దధతేల  రెైు ఆస్హల ం 
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ధయభం  భాయగదయవఔతఴం  ఴఴిషే ననది . ఄంతట్ితో  అఖఔ  భన  

ఴమకూేఖత  భమ ము  స్హభూఴిఔ  జీవితాలలో  నండు ఙ డెన , 
దశితాఴతున  తొలగ ంఙే  కచ్చితబైెన భాయగం చఽుతేననది . 
భానఴ  షసజ  ఖుణఖణాలన  భమ ము  భానఴ  షభాజ  

చ్చఔుక  షభషమలన  ఄది మ ఖణలోతుకూ  తీషఔుంట్ోంది . 
షాలిఔయే  షఴమంగహ  చఽుతేనన  షనాభయగబే  ఆస్హల ం  ధయభం. 

కహఫట్ిి , దరనల్  పతరహ్  (షసజ  ళదధ బైెన  ధయభం) ఄనే తయుతో  
ఔడా  ఆస్హల ం ధయభం  లఴఫడెతోంది .  

2. ఉదాసయణ  – ద ంగతనాన్నన  ఇసహి ం  ధయమం  న్నలేధించడ్బే  
కహకుండా  దాన్నన్న  న్నయూమయౌంచే  దదత్మన్న  కూడా 
న్నమేదశంచింది . 

a. ద ంగతనాన్నన  న్నమహమయౌంచే  దధత్మన్న  ఇసహి ం  ధయమం 

న్నమేదశంచింది:  

 ద ంఖతనం  ఔ  ఙ డె  తు ఄతు  దాదాు  భతాలతూన  

ఫో ధిస్హే భ . ఆస్హల ం  ఔడా ఆదే విశమాతున  ఫో ధిషే ంది . భమ  
ఆస్హల ం  ధమహభతుకూ  భమ ము  ఆతయ  ధమహభలలో  తేడా ఎఔకడ  

ఈంది? ఎఔకడ  తేడా ఈందంట్ే  –  ద ంఖతనం  ఔ  ఙ డె  తు 

ఄతు  ఫో ధించడబే  కహఔుండా  ఆస్హల ం  ధయభం  రజయౌన  ద ంఖతనం  

ఙేమఔుండా అత ఔ స్హభాజఔ  ఴమఴషాన  ఎలా షాలింఙాలో  
చఔకట్ి  తృహర కూిఔల్  దామ తు  చఽుతేననది .   
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     b. జకహతు  విధిదానాన్నన  ఇసహి ం ధయమం న్నమేదశంచింది :  

జకహతే  విధి  దాన  ఴమఴషాన  (రహమ శఔ  తతుషమ  దాన దధతి ) 

ఆస్హల ం  ధయభం  తుమైదశ్నంచ్చంది . రతి ఴమకూే  తుమరణత  స్హా భ  ఔంట్ే 
ఎఔుకఴ  ఄంట్ే  85 గహర భుల  ఫంగహయం  విలుఴ  ఔంట్ే  ఎఔుకఴ  

తఖులు  షందలో  నండు రతి ఙాందరభాన  షంతషయం  

2.5% దానం  ఙేమ  ఴలళ  ఈంట్ుంది . ఔరేళ  రంచంలోతు  

రతి  ధనఴంతేడె  తిరఔయణవుదిధగహ  జకహతే  విధి  దానం  ఙేళతే , 
ఇ రంచంలో  నండు ూమ ేగహ  తెదమ కహతున  భామం  

ఙేమఴచి . ఔక  భతుల  ఔడా అఔయౌలో  ఙాఴడె .  

c. ద ంగతానాన్నకి  శక్షగహ  చేతులు  నయకడ్ం  : 

ద ంఖతనం  ఙేళనట్ుల  ఊజురెైన  ద ంఖల  ఙేతేలు  నయఔభతు  

ఆస్హల ం  ధయభం  తుమైదశ్నషే ననది . దిఴమ  కర్కఅన్  లోతు షఽయతేల్  

భాభదహ్  ఄధామమంలో  ఄలాల హ్  అజా ఆలా ఈననది : 

"ఆఔ  ద ంఖ  విశమాతుకూ  ఴళతే  –  భఖ  ద ంగ ైనా  లేఔ  అడ 

ద ంగ ైనా , ఄతతు  / అబె  ఙేతేలు  నయకహయౌ . రహయు  ఙేళన  

నేమహతుకూ  ఄలాల హ్  విధించ్చన  ఔఠ న  శ్నక్షఔు  ఈభానంగహ : 

ఄలాల హ్  షయఴ  వకూేభంతేడె , షంూయణ  విరేఔ  ఴంతేడఽన ." 

[దిఴమకర్కఅన్  5:38] 
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భుళల బేతయులు , "ఇ నాఖమ ఔ  20ఴ వతాఫదంలో  ఙేతేలు  
నయఔడభా ! ఆస్హల ం  ఄంత ఄనాఖయఔ  భమ ము  ఔర య  ధయభం  

భమకఔయట్ి  లేద." ఄంట్ాయు . ఄలా ఄనేరహయు  ద ంఖతనాతున  

ూమ ేగహ తుయౄభయౌంచఖయౌగై  ఇ దధతి  ఔంట్ే  భమైద ైనా  ఈతేభ  

దదతితు  ఔతుెటి్ఖయౌగహమహ  ?  

d. ఇసహి మీమ  శమ అహ్  అభలు  చేళేు  ఴచేచ పయౌతాలు : 

రంచంలోతు  అధతుఔ  దేఱహలలో  ఄబెమ కహ  ఔ  ఄతామధతుఔ  

దేవంగహ  భమ ము  ఄతమంత  ధతుఔ  దేవంగహ  ఖుమ ేంచఫడుంది . 
కహతూ , ఄది  దయదాశిఴఱహతేే  దోడీద ంఖతనాలలో  ఄతమధిఔ  

క ైైమ్  మైట్ుతో  ఄతున దేఱహల  ఔంట్ే భుందననది . ఔరేళ  

ఄబెమ కహలో  ఆస్హల తొమ  శమ ఄహ్  ధయభ చట్ాి తున  అచయణలో  

ెడుతే , ఄంట్ే  రతి  ధనఴంతేడె  తఔుండా  జకహతే  విధి 
దానం  ఙేళతే  ఄంట్ే రతి ఙాందరభాన  షంఴతషయం  85 గహర భుల  

ఔంట్ే  ఎఔుకఴ  తఖులు  షందలో  నండు 2.5% తెద 

రజలలో  దానం ఙేళతే  భమ ము  ద ంఖతనం  ఙేళనట్ుల  

ఊజురెైన  రతి నేయషా డుకూ  ఙేతేలు  నమ కూ  రేళత  శ్నక్ష  విధిళతే , 
ఄబెమ కహలో  క ైైమ్  మైట్  ెయుఖుతేందా  లేఔ  తఖుగ తేందా  ? 

షసజంగహనే  ఄది తగ గతృో తేంది  ఔదా! ఄంతేగహఔ  ఄలాంట్ి  
ఔఠ న  చటి్ం  ద ంఖతనం  ఙేమాలనే  అలోచనతో  ఈనన  రహమ తు  

ఔడా  తుయుతాషస  యుషే ంది .  
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రంచంలో  ఇనాడె  జయుఖుతేనన  ద ంఖతనాల  షంకమ ఙాలా  
ఎఔుకఴగహ  ఈండడం  ఴలన  ఔరేళ  ద ంఖల  ఙేతేలు  నమ కై  శ్నక్ష  

అచయణలో  ెడుతే  ఙేతేలు  నయఔఫడే  నేయషా ల  షంకమ ఴందలో  
రేలలో  ఈంట్ుందేమో  ఄనే భాట్తో  నేన ఔడా 
ఏకీబవిషే నానన . ఆఔకడ  ఖుమ ేంచఴలళన  భుకమ విశమం  

ఏతట్ంట్ే , ఎుడ ైతే  ఇ ఔఠ నశ్నక్ష  అచయణలో  ెటి్డం  

తృహర యంబబైెన  క్షణం  నండే ద ంఖతనాల  షంకమ అట్ోబేట్ిక్స  గహ 
తగ గతృో ఴడం  తోదలఴుతేంది . తన ఙేతేలు  తృో గకట్ుి కోఴలళ  
ఴషే ందనే  బమంతో  ద ంఖతనం  ఙేమాలతు  అలోచ్చషే నన  

నేయషా లు  ఄడెఖు  భుందఔు  రేళత భుంద ునమహలోచనలో  

డుతృో తాయు . కైఴలం  ఔఠ నశ్నక్ష  డెతేందనే  అలోచనే  
ఄనేఔభంది  ద ంఖలన  అ ఙ డె తు ఙేమఔుండా  

అుతేంది . చ్చఴమ కూ  ఄట్ిి  మ ళాతిలో  ఔడా  ద ంఖతనాతుకూ  
తృహలఫడే  నేయషా లు  ఄతి  కొదిద  భంది  భాతరబే  తఖులుతాయు . 

కహఫట్ిి , ద ంఖతనం  ఙేళన  నేమహతుకూ  ఙేతేలు  నయఔఫడే రహమ  
షంకమ  నాభభాతరం  ఄభతృో తేంది  భమ ము  తయౌమనల  కొదరద  
రజలు  ద ంఖతనాల  బమం  లేఔుండా  రఱహంతంగహ  జీవిస్హే యు .  

కహఫట్ిి  ఆస్హల తొమ  శమ ఄహ్  అచయణాతభఔబైెనది  భమ ము  

చ్చతేవుదిధతో  ఄభలు  ఙేళతే  ఄదబత  పయౌతాలు  స్హధించఖలద .  
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3. భఴ ళలెై  అతాయచామహలన  భమ ము  భలనబంగహలన  

ఇసహి ం  ధయమం  న్నలేధిషు ననది  : యదా  చేమలలన్న    

ఆదేశషు ననది  భమ ము  మేప్ చేళన  నేయషా లకు  

భయణశక్ష  విధిషు ననది : 

a. భలనబంగహలన  భమ ము  అతాయచామహలన  న్నయూమయౌంచే  
దధత్మన్న  ఇసహి ం  ధయమం న్నమేదశషు ననది :  

భఴిళలెై  ఄతామఙామహలు  భమ ము  భానబంగహలు  

ఘోయబైెన  తృహతృహలన  భతాలతూన  ఘోలషే నానభ. ఆస్హల ం 

ధయభం  ఔడా ఆదే ఫో ధిషే ననది . భమ , ఆస్హల ం ధమహభతుకూ  
భమ ము  ఆతయ  ధమహభలఔ  భధమ  ఈనన  తేడా  ఏతట్ి  ? అ 

ఴమతామషం  ఏతట్ంట్ే , భఴిళలన  గౌయవింఙాలతు  ఫో ధిషఽే  

భమ ము  రహమ ెై  భానబంఖం  భమ ము  ఄతామఙాయం  

ఙేమడభనేది  ఖంతైయబైెన  తృహంగహ  ఄషఴిమంచకోఴడంతోట్ే  
ఆస్హల ం  ధయభం  అగ తృో ఴడం  లేద. ఄలాంట్ి  నేమహలన  

షభాజంలో  నండు  ఎలా తుయౄభయౌంఙాలో  కచ్చితంగహ  
చఽుతేననది .   

b. ుయుశుల  ఴ జాబ్  అంటే  యదా : 

ఆస్హల ం  ధయభం యదా  ఴమఴషాన  తుమైదశ్నషే ననది . దిఴమకర్కఅన్  

లో భుందగహ  ుయుశేల  కొయఔు  యదా  తమకకనఫడుంది , అ 
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తమహఴత  భఴిళల  యదా  ఖుమ ంచ్చ  తమకకనఫడుంది . కూరంది 
కర్కఅన్  ఴచనంలో  ుయుశేల  కొయఔు  యదా  ఖుమ ంచ్చ  

రస్హవించఫడుంది .: 

"(ఒ రఴకహే ) భుళల ం  ుయుశేలు  తభ  చఽులన  కూరందికూ  
ఈంఙాలతూ , రహయు తభ  భయభస్హా నాలన  కహతృహడెకోరహలతూ , 

ఄది  రహమ  కొయఔు  వితరబైెనదతూ  రహమ తో  ఙ ు. రహయు 
ఙేళతదంతా  ఄలాల హ్  ఔు త లుష ." [కర్కఅన్  24:30] 

ఔ  ఴమకూే  చఽు ఔ భఴిళెై  డగహనే , ఔరేళ  ఄతతు  

భనషషలో  ఏద ైనా  ళఖుగ భాయౌన  ఙ డె అలోచన  ఴళతే , రెంట్నే  
ఄతడె  తన  చఽున  కూరందికూ  దించకోఴల న . 

ఆంకోభాట్లో , అఔస్హభతేే గహ  డే చఽున  రెంట్నే  
భయలుికోరహయౌ  భమ ము  కహరహలతు  భయలా  అబె రెైు 
చఽడఔడద .  

c. భఴ ళల  ఴ జాబ్  అంటే యదా: 

కూరంది  కర్కఅన్  ఴచనంలో  భఴిళల  కొయఔు  అదేశ్నంచఫడున  

యదా  ఖుమ ంచ్చ  రస్హే వించఫడుంది  : 
"(ఒ రఴకహే ) భుళల ం  ళే ీలు  తభ  చఽులన  కూరందికూ  
ఈంఙాలతూ , తభ  భయభస్హా నాలన  యక్ుంచకోరహలతూ , ఫమట్ికూ  
ఔనఫడే  రహట్ితు  త –  తభ  ఄలంఔయణన  ఫఴియగతం  
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ఙేమమహదతూ , తభ  ఴక్షషాలాలెై  ఒణీలు  ఔుకోరహలతూ , తభ 

బయే  లేఔ  తభ  తండుర  లేఔ తభ  భాభగహయు  లేఔ  తభ 

కొడెఔులు  లేఔ  తభ  స్ో దయులు  లేఔ  తభ  స్ో దయుల  

ఔుభాయులు  లేఔ  తభ  ఄకహకఙ ల ల ళళ  కొడెఔులు  లేఔ  తభతో  
ఔయౌళ  బెయౌళ  ఈండే  ళే ీలు, లేఔ  తభ  ఫాతుషలు  లేఔ  ఆతయతార  
ఈదేదఱహలు  లేఔుండా  లోఫడు  ఈండే  ుయుశ  ళతఴఔులు  లేఔ ళే ీల 

ఖుే  విశమాల  ఖుమ ంచ్చ  ఆంకహ  ఎయుఖతు  ఫాలుయు  –  వీళళ  

ఎదట్  త ఆతయుల  ఎదట్  తభ  ఄలంఔయణలన  

(ఄందచందాలన ) ఔనఫడఔడతుఴఴఔడదతూ , దాగ  ఴునన 

తభ  ఄలంఔయణ  ఆతయులఔు  త యౌళతృో భయలా  తభ  కహళళన  

నేలెై  కొడెత  నడఴమహదతు  రహమ తో  ఙ ు....." [కర్కఅన్  

24:31]  

భఴిళల  కొయఔు  తుమైదశ్నంచఫడున  యదాలో  అబె తోతేం 

వమరయం  ఴషే ంది . ఄంట్ే  అబె తన తోతేం  వమరమహతున  

ఔుకోరహయౌ . కొందయు  ండుతేలు  అబె భుకాతుకూ  భమ ము  

భణిఔట్ుి  ఴయఔు  ఙేతేలఔు  తనహాభంు  ఈందతు  

ఄతేతృహర మడునాయు . ఄభతే , రహట్ితు  ఔడా ఔుకోఴడం  

ఈతేభం . కొందయు  ండుతేలు  తతుషమ గహ  భుకం ఔడా 
ఔుకోరహలతు  ఄతేతృహర మడునాయు .  
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d. ఴ జాబ్  అంటే యదా  ఴయఴషా  అతాయచామహలన  

న్నరహమ షు ంది  : 
భఴిళలెై  ఴిజాబ్  ఄంట్ే యదా  ఴమఴషాన  ఄలాల హ్  ఎందఔు  
తుమైదశ్నంఙాడె  ఄనే రవనఔు  కర్కఅన్  లోతు కూరంది  ఴచనంలో  
జరహఫు  ఆఴఴఫడుంది : 

"ఒ రఴకహే ! తభెై  నంచ్చ  తభ  దట్ల న  (కూరందికూ ) 
రేరలాడేలా  ఔుకోభతు  తూ ఫాయమలఔు , తూ ఔుభామ ేలఔు , 

విఱహఴషల ైన  ళే ీలఔు  ఙ ు. తదాఴమహ  రహయు ఙాలా తొందయగహ  

(భమహమదషే లుగహ ) ఖుమ ేంచఫడు , రేధింులఔు  ఖుమ కహఔుండా  

ఈంట్ాయు . ఄలాల హ్  క్షతంఙేరహడఽ , ఔతుఔమ ంఙే  రహడఽన ." 

[కర్కఅన్  33:59] 

శీలఴంతేలుగహ  ఖుమ ేంచఫడేందఔు , తదాఴమహ  ఄతామఙామహలఔు  

ఖుమ కహఔుండా  కహతృహడఫడేందఔు  గహన ఴిజాబ్  ఄంట్ే యదా  
భఴిళలెై  అదేశ్నంచ  ఫడుందతు  కర్కఅన్  ఙ ఫుతేననది .  

e. ఇదదయు  కఴల  సో దమీభణుల  ఉభలనం  : 

ఈదాసయణఔు  ఎంతో  ఄందంగహ  ఈనన  ఆదదయు  స్ో దమరభణులు  

ఔ  మనడెడ ెై  నడుచ్చ  రెళైళచనానయు . ఆదదమ లో  కహబె  

ఆస్హల తొమ  దధతిలో  ఴిజాబ్  ఄంట్ే యదా ధమ ంచ్చంది , మ ండో  
అబె  తతు  షకరి్క ధమ ంచ్చంది . వీధి చ్చఴమ లో  ఔ  తృో కూమర  రెధఴ  
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ఄభాభభలన  రేధింఙే  ఄఴకహవం  కోషం  కహచఔుతు  ఈనానడె . 
వీమ దదమ లో  ఄతడె  ఎఴమ  రెంట్డతాడె ? ఴిజాబ్  ఄంట్ే 
యదా  ధమ ంచ్చ  ఈనన ఄభాభభనా  లేఔ  తతూ షకరి్క ధమ ంచ్చన  

ఄభాభభనా ? ధమ ంచట్ం  ఴలన  వమరమహతున  దాచట్ం  ఔంట్ే 
భమ ంత  ఎఔుకఴగహ  ఫమట్  ెడెతేనన  దషే లు  ఎదట్ి  
భఖరహమ లో  దయుబదిధ  ుట్ిించ్చ , అబె  రెంట్డు  రేధింఙేలా , 
అబెెై  ఄతామఙాయం  భమ ము  భానబంఖం  ఙేళతలా  
తరమైస్హే భ . కహఫట్ిి , ఴిజాబ్  ఄంట్ే  యదా  ళే ీలన  

ఄతామఙాయం  నండు  కహతృహడెతేందనే  కర్కఅన్  రహఔుక  

తుజబైెనదేనతు  ఊజుఴు ఄఴుతేననది .  

f. భలనబంగం  చేళన  నేయషా డిన్న  భయణశక్ష  విధించాయౌ  : 

భానబంఖం  ఙేళనట్ుల  ఊజురెైన  నేయషా డుకూ  భయణశ్నక్ష  

విధింఙాలతు  ఆస్హల తొమ  శమ ఄహ్  తుమైదశ్నషే ననది . ఇ అధతుఔ  

కహలంలో  ఄలాంట్ి  దాయుణ  శ్నక్షలేతట్తు  భుళల బేతయులు  

అందోళన  ఙ ందఴచి . ఆస్హల ం  ధయభం  ఔతుఔయం  లేతుదతు, 

ఔర యబైెందతు  భమ ము  ఄనాఖమ ఔబైెందతు  ఄనేఔ  భంది  
అమనషఽే  ఈంట్ాయు . ఄనేఔ  భంది భుళల బేతయులన  ఇ 

రవన  ఄడఖడం  జమ గ ంది  – ఈదాసయణఔు , (ఄలాల హ్   

కహతృహడెగహఔ ), ఔరేళ  ఎఴమ ైనా  తొ ఫాయమన  లేదా  తొ తయౌలతు  

లేదా  తొ స్ో దమ తు  భానబంఖం  ఙేస్హయు  భమ ము  తొమై  అ 
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కైషలో  జడుీగహ  తుమతంచఫడు నాయు. భానబంఖం  ఙేళన  

నేయషా డె  తొ భుందఔు  తీషఔుమహఫడాడ డె . తొయు ఄతడుకూ  ఏ 

శ్నక్ష  విధిస్హే యు ? దాతుకూ  రహయందయౄ , "బేభు  ఄతడుకూ  
భయణశ్నక్ష  విధిస్హే భు ." ఄతు జరహతఙాియు .  కొంతభంది  
భమ కొంఙ ం  భుందఔు  తృోభ , "చతుతృోభయఴయఔ  బేభు  
ఄతడుతు  ఴింళస్హే భు " ఄతు అరేవంతో  ఉగ తృో త  

జరహతఙాి యు. ఔరేళ  తొ ఫాయమ  లేఔ  తయౌల  లేఔ  స్ో దమ  
భానబంగహతుకూ  ఖుమ ైతే  నేయషా డుకూ  భయణశ్నక్ష  విధింఙాలతు  

తొయు  కోయుఔుంట్ునానమై , భమ  ఆంకొఔమ  ఫాయమ  లేదా  తయౌల  లేదా 
స్ో దమ  భానబంగహతుకూ  ఖుమ ైతే  అ నేయషా డుకూ  విధించఫడే  
భయణశ్నక్ష  దాయుణబైెంది , ఔర యబైెంది  భమ ము  

ఄనాఖమ ఔబైెందతు  తొమ లా  ఄంట్ునానయు?  ఎందకీ  డఫుల్  

స్హి ండర్కడ్  ఄంట్ే  దఴందఴరభాణాలు ? 

g. అబ మ కహ  అతయంత  ఎకుొఴ  భలనబంగ  నేమహల  షంఖయ 
కయౌగుంది: 

ఄబెమ కహ  రంచంలోతు  ఄతామధతుఔ  దేఱహలలో  ఔట్ి . 
ఄభతే  ఄఔకడ  1,02,555 మైప్ కైషలు  నమోద  

ఙేమఫడునట్ుల  1990ఴ షంఴతషయు  F.B.I మ తృో యుి  

త లుుతేననది . ఄంతేగహఔ  జమ గ న  భానబంగహలలో  కైఴలం  

16% కైషలు  భాతరబే  నమోద  ఙేమఫడునట్ుల  ఔడా 
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తమకకననది . కహఫట్ిి  1990లో జమ గ న  ఄషలు  భానబంగహల  

షంకమ  త లుషకోఴట్ాతుకూ , నమోద  ఙేమఫడున  షంకమన  

6.25తో ఴెచ్చించగహ , 1990లో 6,40,968 మైప్  కైషలు  

జమ గ నట్ుల  త లుషే ననది . ఔరేళ  అ తోతాే తున  365 

షంకమతో  విబజళతే , రతిమనజు  దాదాు  1,756 మైప్  కైషలు  
జమ గ నట్ుల  ఖుమ ేంచఖలభు .  

తమహఴత  భమన  మ తృో యుి లో  రతిమనజు  ఄబెమ కహలో  దాదాు  1900 

కైషలు  జయుఖుతేననట్ుల  త లుఫడుంది . నేశనల్  క ైైమ్  

వికూిబైెజైజశన్  షమైఴ ఫూమమన  అఫ్ జళిస్  స్హి ట్ిళిక్సష  (National 

Crime Victimization Survey Bureau of Justice 

Statistics (U. S. Dept. of Justice) ) రకహయం  కైఴలం  

1996లోనే  3,07,000 మైప్  కైషలు  జమ గ నట్ుల  నమోద  

ఄభంది. ఄషలు  జమ గ న  మైప్  కైషలలో  కైఴలం  31% 

భాతరబే  నమోద  ఄమామభ . ఄంట్ే 1996లో 3,07,000 X 

3.226 = 9,90,322 మైప్  కైషలు  జమ గహభ . దరతుతు  ఫట్ిి  
1996లో ఄబెమ కహలో  రతిమనజు  దాదాు  2,713 మైప్  కైషలు  

జమ గహభ . ఄంట్ే  ఄబెమ కహలో  రతి  32 ళెఔనల ఔు  ఔ  మైప్  కైష 
జమ గ ంది . ఫసఱహ  ఄబెమ ఔన్  మైషి లు  ఙాలా  
ధ ైయమఴంతేలేమో ! 1990ఴ షంతషయు  FBI మ తృో యుి లో  ఆంకహ  
ఆలా ఈననది  –  నమోద  ఙేమఫడున  మైప్ కైషలలో  కైఴలం   

10%  మైషి లు  భాతరబే  ఄంట్ే  ఄషలు  మైషి ల  షంకమలో  
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కైఴలం  1.6% భాతరబే  ఄమ శేి  ఙేమఫడునాయు . ఄలా ఄమ శేి  

ఙేమఫడున  రహమ లో  ఔడా 50% భంది  కోయుి లో  విఙాయణ  

తృహర యంబం  కహఔభుందే  విడెదల ై  తృోమాయు . ఄంట్ే  కైఴలం  

0.8% మైషి లు  భాతరబే  కోయుి లో  విఙామ ంచ  ఫడునాయు . ఆంకో  
భాట్లో , ఔరేళ  ఎఴమ ైనా  125  భానబంగహలు  ఙేళతే  ఄతడె  
కైఴలం  ఔక  మైప్  కైషలో  భాతరబే  శ్నక్ుంచఫడతాడె . ఄనేఔ  

భంది  దరతుతు  లాబదామఔబైెన  జూదంగహ  మ ఖణిషే నానయు . 

ఆంకహ  అ మ తృో యుి  ఆలా  త లుుతేననది  – ఄబెమ కహ  దేవ  చటి్ం  

రకహయం  మైషి లఔు  7 ఏళళ  జ ైలు  శ్నక్ష విధించఫడే  ఄఴకహవం  

ఈనాన , కోయుి లో  విఙామ ంచఫడున  రహమ లో  50% నేయషా లఔు  

షంఴతషయం  ఔంట్ే  తఔుకఴ  జ ైలు  శ్నక్ష  భాతరబే  విధించఫడుంది . 
తోదట్ిస్హమ  మైప్  కైషలలో  ట్ుి ఫడున  రహమ  విశమంలో  
జడుడగహయు  ఙాలా ఈదాయంగహ  ఴమఴసమ ంఙాయు .  

ఔకస్హమ  అలోచ్చంచండు  –  ఎఴమ ైనా  ఴమకూే  125  భానబంగహలు  

ఙేళతే , ఄతడుకూ  శ్నక్షఫడే  ఄఴకహవం  కైఴలం  ఔకస్హమ  భాతరబే  

భమ ము  రహమ లో  ఔడా  50% నేయషా లెై  జడుీగహయు  

ఈదాయంగహ  ఴమఴసమ ంచ్చ , షంఴతషయం  ఔంట్ే  తఔుకఴ  జ ైలుశ్నక్ష  

విధింఙే  ఄఴకహవం   ఎఔుకఴగహ  ఈంది! ఆది నామమబేనా ? 

h. ఇసహి మీమ  శమ అహ్  ఆచయణలో  ెటిఫడితే  ఴచేచ 

పయౌతాలు : 
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ఔరేళ  ఄబెమ కహలో  ఆస్హల తొమ శమ ఄహ్  అచయణలో  

ెటి్ఫడుందతు  ఄనఔుందాం . ఎఴమ ైనా  ఴమకూే  చఽు యళే ీ  ెై 
డగహనే , ఔరేళ  ఄతతు  భనషషలో  ఏద ైనా  ఙ డె  అలోచన  

ఴళతే , రెంట్నే  ఄతడె  తన  చఽు  కూరందికూ  దించఔుంట్ాడె . 

రతి  భఴిళ  ఴిజాబ్  ఄంట్ే యదా  ధమ షే ంది . ఇ భుంద 
జాఖరతలు  తీషఔునన  తమహఴత  ఔడా  ఔరేళ  ఎఴమ ైనా ఴమకూే  
భానబంఖం  ఙేళతే , ఄతడుకూ  భయణశ్నక్ష  విధించఫడెతేంది . 
భమ  ఆలా ఙేళన  తమహఴత , ఄబెమ కహలో  భానబంగహల  షంకమ 
ెయుఖుతేందా , ఴెచితఖుగ లు  లేఔుండా  ఄలాగై  తులఔడగహ  

ఈంట్ుందా  లేఔ  తఖుగ తేందా ? షసజంగహనే  ఄది  తగ గతృో తేంది . 
ఄంట్ే  ఆస్హల తొమ  శమ ఄహ్  భంచ్చ  పయౌతాయౌన  స్హధిషే ంది .  

4. ఇసహి ం  ధయమంలో  భలనఴజాత్మ  షభషయలకు  ఆచయణాతమక  

మ ష్హొమహలు  ఉనానభ .  

ఆస్హల తొమ  జీవితం  ఄతేమతేభబైెన  జీఴన  విధానం . 

ఎందఔంట్ే  దాతు ఫో ధనలు  కైఴలం  ళదాధ ంతాలు  భాతరబే  

కహద . ఄవి  భానఴజాతి  షభషమలఔు  ఄషల ైన  అచయణాతభఔ  

మ ష్హకమహలు . ఴమకూేఖత  భమ ము  స్హభాజఔ  స్హా భలు  

మ ండుంట్ిలో  ఔడా  ఆస్హల ం  ధయభం  భంచ్చ  పయౌతాయౌన  ఆషే ంది . 
ఆస్హల ం  ధయభం  ఄతేమతేభ బైెన  జీఴన  విధానం  ఎందఔంట్ే  
ఄది  అచయణాతభఔబైెన , షయఴస్హభానమబైెన , వివఴరహమేబైెన  
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భమ ము  స్హయఴజతుఔ బైెన  ధయభం . ఄది  ఏదో  ఔ  తుమ దశి  

జాతికూ , త ఖఔు , ఴమహగ తుకూ  లేదా ఔ  దేఱహతుకూ  భాతరబే  

మ తతబైెంది  కహద . 

16. కరేళ  ఇసహి ం  ధయమం అతుయతుభ  బ  నదే  అభతే , భమ  
అనేకభంది  భుళి ంలు  నభమదగన్నరహయుగహ , న్నజాభతీ  

లేన్నరహయుగహ  ఎందకు  ేమకొనఫడ్యతునానయు  భమ ము  

మోషం , దగహ, ఴంచన , లంచాలు  ఇచిచుచచకోఴడ్ం , 

భతుు దామహా ల  రహయపహయం  చేమడ్ం  ముదల ైన  రహటటలో  
ఎందకు  భున్నగ  ఉనానయు  ? 

జరహఫు : 

1.   ఇసహి ం  ధమహమన్నన  మీడిమల  అఖలయత్మ  పహలు  చేషు ననది  

a. తుషషందేసంగహ  ఆస్హల ం ధయభం  ఄతేమతేభబైెన  ధయభం . 

కహతూ  తొడుమా  ఆస్హల ం  ధమహభతుకూ  బమడే  తృహఱహితేమల  

ఙేతేలోల  ఈంది . ఆస్హల ం ధమహభతుకూ  ఴమతిమైఔంగహ  తొడుమా  
తుయంతయం  షభాఙామహతున  రస్హయం  ఙేషే ననది  భమ ము  

రచమ షే ననది . ఄది  ఆస్హల ం  ఖుమ ంచ్చ  తుడె  
షభాఙామహతున  ఆషే ననది , తుగహ  ఈదసమ షే ంది  లేదా 
ఏద ైనా  ఄంఱహతున  ఄషందయబయౄంలో  చఽుతేంది . 
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b. ఎఔకడ ైనా  ఫాంఫు  తయౌనుడె , ఎలాంట్ి  ఊజుఴు  
లేఔుండా  భుందగహ  నేమహమనణ  ఙేమఫడేది  భుళల ంల  

ెైనే . భుళల ం  ట్ెమ రమ శేి లే  ఇ తు  ఙేస్హయనే  తుమహధాయబైెన  

అమనణలు  రహమహే తిరఔల  ఴెడ్  ల ైనల లో  ఴస్హే భ . కహతూ , 

ఎుడ ైతే  అ ఫాంఫు  తలుళళఔు  ఫాధమలు  భుళల ంలు  

కహదతు , ఎఴమన  భుళల బేతయులతు  ఫమట్డునుడె , 

తిరఔలలోతు  లోల  తజీలలో  ఔ  భాయుభూల  ఎలాంట్ి  
తృహర ధానమత  లేతు ఔ చ్చనన  రహయేగహ  రచమ ంచఫడెతేంది  
– షఴచిబైెన , ఱహంతిముతబైెన  ఆస్హల ం  ధయభంెై  
తొడుమా  ఎందఔు  ఇ క్షతృహతం  చఽుతేననది ? 

రజలఔు  తుడె  షభాఙామహతున  ఆచ్చి, ెడదామ  
ట్ిిషే ననది  ? 

c. ఔరేళ  ఎఴమ ైనా  50 ఏళళ  భుళల ం  ఴమకూే , 15 ఏళళ  

ముఴతితు  అబె ఄనభతితో  ెయీళడుతే , ఄది భుంద 
తజీలో  ఴెడ్  ల ైనల లో  రచమ ంచ  ఫడెతేంది . కహతూ 

ఎఴమ ైనా  50 ఏళళ  భుళల బేతయుడె  అమైళళ  ఫాయౌఔన  

భానబంఖం  ఙేళతే , ఄది లోల  తజీలలో  „షంక్ుేరహయే ‟గహ 
రచమ ంచ  ఫడెతేంది . ఄబెమ కహలో  రతిమనజూ  దాదాు  
2,713 భానబంగహలు  జయుఖుతేనానభ , కహతూ  ఄవి 
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రహయేలలో  ఔనఫడఴు . ఎందఔంట్ే  ఄది ఄబెమ ఔనల  
జీవితాలలో  ఔ స్హభానమ  విశమబైె  తృోభంది .  

2.   రత్మ  షభలజంలో  ఉండే  కొందయు  ధయమబరశుి లు: 

రతి  షభాజంలో  ఴలే భుళల ంలలో  ఔడా కొందయు  

ఴంచఔులు , మౌడీలు , మోషగహళైళ , నభభఔదోరసృలు , 

నేయషా లు  ఈనానయనేది  రహషేఴబే . కహతూ, కైఴలం  భుళల ంలు  

భాతరబే  ఄలాంట్ి  ఙ డె నలు  ఙేస్హే యననట్ుల గహ  తొడుమా  
రహమ తు  రేల తేి  చఽుతేననది . రతి షభాజంలో  ధయభబరశేి లు  
ఈంట్ాయు . భుళల ంలలో  భదమతృహనం  ళతవింఙే  రహయునానయు  

భమ ము  ఆతయులలో  ఔడా యసషమంగహ  భదమతృహనం  

ళతవింఙేరహయు  ఈనానయు .  

3.   షగటలన  ఎకుొఴ  ఱహతం  భుళి ంలు  షజజనలు : 

భుళల ం  షభాజంలో  కొందయు  ధయభబరశేి లునాన , షఖట్ున  

చఽళనట్లభతే , రంచంలో  ఄతేమతేభ  షభాజం  భుళల ం 

షభాజబే  ఄనే విశమాతున  ఎఴమ ైనా  తేయౌగహగ  ఖుమ ేంచఖలయు . 

ఄది  భదమతృహనాతుకూ  దఽయంగహ  ఈనన ఄతి ెదద  షభాజం , 

రంచం  తోతేంలో  స్హభూఴిఔంగహ  ఄతమధిఔ  దానధమహభలు  

ఙేళత  షభాజం . ఆఔ నెైతిఔ  విలుఴల  విశమంలో , 
భతేే దామహా ల  విశమంలో , భానఴజాతి  విలుఴల  
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విశమంలో  ఆస్హల ం  ధయభంెై  నడుఙే  భుళల ంలఔు  దామ  
చఽఖయౌగై  రహడె  రంచంలో  ఔకడె  ఔడా ఔనఫడడె .  

4.   డ ైరఴయు  న చఽళ  కహయు గుమ ంచి  తీమహమన్నంచకోఴదద : 

లేట్ెశేి  బెమ షడ స్  మోడల్  కహయు  భంచ్చగహ  ఈందో  లేదో  
ఔనకోకఴట్ాతుకూ  తొయు  రమతినషే ండగహ , నడడం  ఙేతకహతు  

ఔ  డ ైీఴయు  దాతు ళిమ ంఖు  రెనఔ  ఔయుితు, ఴంఔయ  ట్ింఔయగహ  

నడెుత  దేతుకో  ఖుదిద  రేమడం  తొ ఔళళడెతేంది . ఄది 
చఽళన  తొయు , అ ఏకూషడ ంట్ుఔు  ఎఴమ తు  కహయఔులుగహ  

తీమహభతుస్హే యు ? అ కహయునా  లేఔ  కహయు  నడడం  ఙేతకహతు  అ 

డ ైీఴయునా ? షసజంగహ  అ డ ైీఴయునే  ఔదా! కహయు  ఖుమ ంచ్చ  

త లుషకోఴట్ాతుకూ  ఎఴమ ైనా  దాతుతు  నడుత  డ ైీఴయు  రెైు 
చఽడడె  -  అ కహయు  యొఔక  షభయాత  భమ ము  ఄది ఎంత 

రేఖంగహ  తృో తేంది , దాతు షమహషమ  ఆంధన  వితుయోఖం  ఎంత, 

దాతులో  బదరత  ఎలా ఈంది  తోదల ైన  రతేమఔతల  రెైు 
చఽస్హే డె , క్షుణణంగహ  మ శీయౌస్హే డె . రహదన  కోషం  భుళల ంలు  

దశేి లతు  ఔరేళ  ఄంగరఔమ ంచ్చనా , ఆస్హల ం  ధమహభతున  దాతు 

ఄనచయుల  రఴయేనన  ఫట్ిి  తుయణభంచట్ం  నామమబేనా ? 

ఔరేళ  తొయు  ఆస్హల ం  ధయభం  ఎంత  భంచ్చదో  ఔనకోకరహయౌ  

ఄనఔుంట్ే , దాతు తృహర భాణిఔ  భూలఖరంథాల ైన  కర్కఅన్  
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భమ ము  సదరథల  అధాయంగహ  దాతు  ఖుమ ంచ్చ  ఔనకోకండు  
భమ ము  తుయణభంచండు . 

5.   ఇసహి ం  ధమహమన్నన  దాన్న  అతుయతుభ  అనచయున్న  ఆధాయంగహ  

అంటే  రఴకు  భుసభమద్  షలిలలి సృ  అల ైఴ  ఴషలిం  

ఆధాయంగహ  మ ఱలధించండి : 

ఔరేళ  తొయు  కహయు  అచయణాతభఔంగహ  ఎంత భంచ్చదో  
త లుష  కోరహయౌ  ఄనఔుంట్ే , ఔ  భంచ్చ  తుుణిడుతు  డ ైీవింగ్  

ళట్ుెై  ఔమనిెడతాయు . ఄదే విధంగహ  ఆస్హల ం యొఔక 

ఄతేమతేభ  భమ ము  ఄతేమననత  ఄనచయుడ ైన  ఄంతిభ  

రఴఔే  భుసభభద్ షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ం  ఖుణఖణాలన  

మ శీయౌంచడం  దాఴమహ  ఆస్హల ం ఎంత  భంచ్చదో  ఔనకోకఴచి . 

భుళల ంలే  కహఔుండే , తుశక్షతృహత  భమ ము  తుజాభతీయుల ైన  

భుళల బేతయులు  ఔడా  రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  

ఄల ైఴి  ఴషలల ం  ఄతేమతేభ  భానఴుడతు  రఔట్ింఙాయు . 

„చమ తరలో  ఄతమంత  రఫలబైెన  ఴందభంది  ఴమఔుే లు ‟ (The 

Hundred Most Influential Men in History)  ఄనే తన 

ుషేఔంలో  బైెక ల్  ఴెచ్ . హారి్క (Michael H. Hart), ఆస్హల ం  

ధయభం  యొఔక  ఄంతిభ  రఴఔే  ఄభన  భుసభభద్  

షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ంఔు  రంచ  రకామత  

భానఴులందమ లో  తోటి్తోదట్ి  స్హా నం ఆఙాియు . ఄంతేగహఔ , 
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రఴఔే  భుసభభద్  షలలలాల సృ  ఄల ైఴి  ఴషలల ంన  

భుళల బేతయులు  రవంళంచ్చన  షందమహబలు  ల ఔకఔు  తంచ్చ 

ఈనానభ . ఈదాసయణఔు  థాభస్  కహయలభల్  (Thomas 

Carlyle), లా భామ ిన్  (La-Martine), etc. 

 

 

 

 

16ఴ యభదాన్  సహంషొాత్మక  కివజ్ శయతులు  - 1435ఴ  
/2014, యఫవహ్ జాయౌమలత్, మ మలద్, స దీ అమేబమల. 

1. కూరంద ఆఴఴఫడున  రవనలఔు  ఇ ుషేఔంలో  నండే షమ ైన  

జరహఫు  ఎంచకోఴల న .  

2. తొ షభాధానభులన  యఫఴహ్  అపషలో  షఴమంగహ  
లేదా , telugu@islamhouse.com ఇబెభల్  దాఴమహ, 
p.o.box 29465, Riyadh 11457 ఈతేయం  దాఴమహ 
29/11 /1435 ఴిజీర  –24 /9/2014  లోుగహ  ఙేయిఴల న .  

mailto:telugu@islamhouse.com
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3. షభాధానభులతో  తృహట్ు  తొ ఆకాభా  లేదా  తృహస్ తృో యుి  
లేదా  భమైద ైనా  ఐడ ంట్ిట్ీ  కహయుడ  తౄో ట్ో కహ 
జతయిఴల న . 

4. తొ తయు  కచ్చితంగహ  తొ ఆకాభా  లేదా తొ తృహస్ తృో యుి  
లేదా  తొ ఆతయ  ఐడ ంట్ిట్ీ  కహయుడ లో  రహర మఫడున  

విధంగహనే  రహర మాయౌ ఔరేళ  విజైత  తయు భమ ము  

ఐడ ంట్ిట్ీ  కహయుడ లోతు  తయులో  తేడా  ఈంట్ే, ఄతతుకూ  
ఫసృభతి  ఆఴఴఫడద .   

5. తొ తయు, ఇబెభలు , ఆంట్మైనశనల్  డమల్  కోడ్ తో 
షహా  తొ ళెల్ నెం/తౄో న్  నెం షశింగహ  రహర మఴల న . 

6. విజైతలఔు  తౄో న్ నెంఫయుల  దాఴమహనే  పయౌతాలు  

త లుఫడెన . 

7. ఆనాశ ఄలాల హ్  విజైతల  తయుల  1436ఴి భుసయరం  

(నఴంఫయు  2014 ) నెలలో  యఫఴహ్  రఙాయ  కైందరంలో  
రఔట్ింఫడెన . ఄతునఫాశల  పయౌతాలు  

www.islamhouse.com లో ఔడా చఽషకోఴచిన .   

http://www.islamhouse.com/
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8. తొ షభాధానభులన  షశిబెైన  ఙేతిరహర తలో  లేఔ 

తూట్ుగహ  ట్ెైు ఙేళ ంఴల న . రతి రవన యొఔక 

ఔరభషంకమ  భమ ము  దాతు జరహఫు  (a,b,c,d,e లలో 
షమ ైన  జరహఫు) షఽచ్చళతే  షమ తృో తేంది . ఈదా: 1– a, 2 – 

b, 

9. చీట్ింగ్  ఆస్హల ంలో  తులతధించఫడునది . కహఫట్ిి  ఆతయుల  

నండు  కహ  ఙేమఴదద . ఔట్ి  ఔంట్ే  ఎఔుకఴ  స్హయుల  

రేమైఴయు  తయలతో  జరహఫులు  ంట్ం  తులతధం . 

10. విజైతలు  ఫసృభతేలు  తీషకోఴట్ాతుకూ 29/2/1436ఴి 
i.e., 21/12/2014 అకమ  మనజు . ( కహయణాలేబెైనాషమై ) 
దీన్న  తమహవత  విజేతలు   ఫసృభత్మ  ప ందే  సకుొన  

కోలోతాయు . 

11. తృో ట్ీలో  తృహలగగ నట్ాతుకూ  యభదాన్  1435 ఴి. నాట్ికూ  ఄంట్ే 
28 జూన్ 2014  నాట్ికూ  ఔతూషం  10 ఏళళ ఴమషష  

ఈండఴల న . 

ఫసృభతులు 

1. తోదట్ి  ఫసృభతి  : 1,500  స్ౌదర మ మాల్ష  
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2. మ ండఴ  ఫసృభతి  : 1,250  స్ౌదర మ మాల్ష  

3. భూడఴ  ఫసృభతి  : 1,000  స్ౌదర మ మాల్ష  

4. నాలుఖుఴ  ఫసృభతి  : నాలుఖు  నండు దఴ  విజైత  ఴయఔు  

– రతి  ఔకమ కూ  300  స్ౌదర మ మాల్ష  i.e., 7x300 SR 

5. ఐదో  ఫసృభతి  : దకొండె  నండు  ఆయరెైఴ  విజైత  ఴయఔు  – 

రతి  ఔకమ కూ  200  స్ౌదర మ మాల్ష  i.e., 10x200SR 

కివజ్ రవనలు 

 
1.  ద ంగతనం  చేళనటలి  ఋజుర ైన  ద ంగల  చేతులు  

నయకభన్న  ఇసహి ం  ధయమం   న్నమేదశషు ననది  :    

a) ఆస్హల ం  ధయభం ఄంత ఄనాఖయఔ  భమ ము  ఔర య ధయభం భమకఔట్ి  
లేద.  

b) షభాజంలో నండు ద ంఖతనం షభషమన షభూలంగహ 
తేడుచ్చ ెట్ేి  కచ్చితబైెన మ ష్హకయం ఆస్హల ం ధయభం 
చఽుతేననది .  

c) ఆస్హల ం ధయభం చఽుతేనన మ ష్హకయం ఔంట్ే ఈతేభబైెన 
మ ష్హకయం భమైదర లేద . 

d) ెై రహట్ిలో b భమ ము c మ ండె షమ ైన జరహఫులే   
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2.  భలనబంగహల ఱహతం తగ ాంచడాన్నకి కరేళ  అబ మ కహలో  

ఇసహి మీమ  శమ అహ్  ఆచయణలో  ెటిఫడితే ,  

 

a) ఎఴమ ైనా  ఴమకూే  చఽు యళే ీ  ెై డగహనే , ఔరేళ  ఄతతు  

భనషషలో  ఏద ైనా ఙ డె  అలోచన  ఴళతే , రెంట్నే  ఄతడె  తన 

చఽు  కూరందికూ  దించఔుంట్ాడె .  

b) రతి  భఴిళ  ఴిజాబ్  ఄంట్ే యదా  ధమ షే ంది .  
c) ఔరేళ  ఎఴమ ైనా  ఴమకూే  భానబంఖం  ఙేళతే , ఄతడుకూ  భయణశ్నక్ష  

విధించఫడెతేంది .  
d) ఄబెమ కహలో  భానబంగహల  షంకమ తగ గతోృ తేంది .  
e) ెైఴతూన షమ ైనరే .  

 

3.  ఇసహి ం ధయమం యొకొ భూ లళదాధ ంతాలోి న్న అత్మ 

భుఖయబ  న భూలళదాధ ంతం .  

a) తౌఴీద్   లేఔ  ఏఔద ైఴతఴం   

b) ఫసృద ైరహమహధన  

c) ట్ిరతుట్ీ  

d) ఄషలు దేఴుడే లేడనే నాళే ఔతఴం  

http://www.allaahuakbar.net/aqeedah/index.htm
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4.  యలోక జీవితాన్నన నభమడ్భనేది  

a) ఔ ఄంధవిఱహఴషం   

b) ఔ భూఢనభభఔం    

c) ఔ ఴేతేఫదధ బైెన విఱహఴషం  

d) ళెైనషఔు ఴమతిమైఔం    

 
5.  ఇసహి ం అనే అయభ దాన్నకి అయాం  

a) ఱహంతి  

b) షభయణ  

c) ెై మ ండఽ షమ ైనరే  

d) ెై మ ండఽ తు  

 
6.  అబ మ కహ భమ ము మూమోు  దేఱహల లో అన్ననధమహమల 

కంటే అతయంత రేగంగహ రహయషు నన ధయమం  

a) క ైైషేఴ ధయభం   
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b) ఴిందఽ ధయభం   

c) ఫౌదధ  ధయభం   

d) ఆస్హల ం ధయభం  

 
7.  ముతుం భలన ఴజాత్మ కొయకు ంఫడిన అంత్మభ 

దిఴయషందే వం  భమ ము చిటిచిఴమ  రఴకు ?  

a) ఫ ైతలు - ఏషకీరషే   

b) తౌమహత్ - మోళెస్  

c) షఽఔుే లు - ఄఫరహాం  

d) కర్కఅన్ - భుసభభద్ (ష) 

8.  ఏ  ధయమబ  నా  అతుయతుభబ  న  ధయమంగహ  

మ గణించఫడాలంటే ,  

 

a) భానఴజాతి  షభషమలతునంట్ికీ  షమ ైన  మ ష్హకయం  

చఽతృహయౌ  

b) షతమబైెన  భమ ము  షఴచిబైెన  ధయభబైె  ఈండాయౌ  
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c) అది  నండు  ఄంతం  ఴయఔు , ఄతున కహలాలఔ  ఴమ ేంఙేలా  

ఈండాయౌ  

d) తృహర భాణిఔ అధామహలు ఔయౌగ  ఈండాయౌ  

e) ెై ఴతూన షమ ైన జరహఫులే  

 

9.   కిరంది రహటటలో ఏది షమ ైన జరహఫు  ? 

 

a) ఄతమంత తృహర చీన ధయభబే ఄతమంత షఴచిబైెన భమ ము 

ఄతమంత తృహర భాణిఔబైెన ధయభం  

b) ఄతమంత అధనాతన  ధయభబే ఄతమంత షఴచిబైెన 

భమ ము తృహర భాణిఔబైెన ధయభం  

c) ఄతమంత తృహర చీన ధయభబే ఄతమంత ఈతేభబైెన ధయభం  

d) ఄతమంత ఄధనాతన ధయభబే ఄతమంత ఈతేభబైెన 

ధయభం  

e) ెై రహట్ిలో ఏదర షమ ైన జరహఫు కహద  
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10.  ద ైఴతవ ళదాధ ంతు గీటలమహభ అంటే ద ైఴం గుమ ంచిన 

షవచఛబ  న న్నయవచనం :  

a) అమనే  ఄలాల హ్ , ఏక ైఔుడె  భమ ము  ఄదిఴతీముడె  

b) షఴమం  షభాదధ డె  

c) అమన  ఎఴమ కీ  ుటి్లేద  భమ ము  అమనఔు  ఎఴఴయౄ  

ుటి్లేద  

d) అమనన  తృో యౌనదేదర  లేద 

e) ెై ఴతూన  

 


