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మొందుమాట
బిస్మిలాా హిర్రహా న్నర్రహీమ్
నా ఈ పుస్తకొం ఒక సాధారణమైన పుస్తకొం, ఇదొక విహార స్ొంఘటన, ఒక కొత్త
పరిశోధన. ఇదొక స్ృష్టికి స్ొంబొంధొంచిన మరియు కొత్త విషయాలను
స్ృష్టొంచడానకి చేస్మన పరిశోధన కాదు. ఇదొక మత్ విశ్వాసాల, ఇసాాొం యొకక
వర్గాల పరస్పర అభిప్రాయాల మరియు ఇసాాొం ఫిలాస్ఫీ యొకక స్మద్రపు
న్నధుల అనేాషణ పరిశోధన. ఎొందుకొంటే మన్నష్టన్న మిగిలిన స్ృష్టితాల పై
ఉనిత్ను ప్రసాదొంచ బడిన ఆ బుధి మరియు వివేకొం ఈ పరిశోధన యొకక
మూలొం. అొందువలా నేను నా పుస్తకాన్ని ప్రతీ వివేకున్నకి కానుకగా
ప్రకటిస్తతనాిను. వివేకులే పరిశోధన చేస్మ అనాాయొం మరియు దుర్గిర్గాల
నుొండి స్తాాన్ని గురుతపటిి దాన్ని వేరు చేయగలరు. మరియు ప్రవచనాలను
నాాయ త్రాస్త పై తూకొం వేస్మ వివేకమైన అొంశ్వన్ని స్వాకరిొంచగలరు. కలామ్
మరియు హదీస్ యొకక స్మద్రొం లో ఈద స్త్ా అస్తాాల, వివేక అవివేక
మరియు సాక్ష్యాల అసాక్ష్యాల మధా గల తేడాను తెలుస్తకోగలరు.
అలాాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇలా ప్రవచిొంచెను:
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అనువాదొం:

కనుక (ఓ ప్రవకత,,) మాటను శ్రధిగా విన్న, అొందులోన్న మొంచి

మొంచి విషయాలను అనుస్రిొంచే నా దాస్తలకు శుభవారత అొందజెయ్యా. అలాాహ్
స్నాిరాొం చూపిన వారు వీరే. విజుులు కూడా వీరే .
అలాాహ్ మనొందరి దృష్టి కని మొందు అొంత్రదృష్టి తెరిచేటట్లా చేయాలనే
మరియు రుజుమారాదరశనొం చేయ్యొంచి మన హృదయాలలో వెలుగున్న
న్నొంపాలనే అభిలాషతో వాళ్ళొందరికి ఈ పుస్తకాన్ని నా త్రపు నుొండి కానుక
ఇస్తతనాిను.
అధరి ధూళి నామరూపాలు లేకుొండా చేసొందుకు మన పై స్తాాన్ని స్పషిొం
చేయ్య. దాొంతో దాన్న నుొండి దూరొంగా వొండగలమ. మరియు మమిలిి
స్జ్జనులలో లెకికొంచు. న్నస్సొందేహొంగా అలాాహ్ అన్ని విొంటాడు, అన్ని చూసాతడు.
మహమిద్ అల్ తీజాన్న అల్ స్మావీ

1

. అల్ జుమర్, సూర్గ:36 ఆయత్: 18.
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మొందుమాట
బిస్మిలాా హిర్రహాి న్నర్రహీమ్ అలహొందులిలాాహి రబిిల్ ఆలమీన్ అస్సలాతు
వస్సలామ్

అలా

అష్రఫిల్

అొంబియాయ్య

వల్

మరసలీన్

వ

అహిాబైతిహిహతాతహిరీన్.
అలాాహ్ త్న ప్రవిత్ర గ్రొంథొం ఖుర్ఆన్లో ఇలా ప్రవచిొంచెను:
         

అనువాదొం:

మా కొరకు తీవ్ర ప్రయత్ిొం చేసవారికి మేమ మా మార్గాలను

చూపుతామ, న్నశ్చయొంగా అలాాహ్ స్జ్జనులతో పాటే ఉొంటాడు .1
పరిశోధన, స్రళ్త్ాొంతో పాట్ల స్ామత్ పక్షపాత్ొం లేకుొండా వొండాలి. లేకపోతే
పరిశోధకుడు త్న అభిలాషను పొందలేడు.
అలాహ్ దయతో ఇపపటి వరకు ఇలా పరిశోధన చేస్మ చాలా మొంద ష్టయా
మస్మాొంలుగా మార్గరు. అలాొంటి ఆణిమత్ాొం, “డాకిర్ అహిద్ అల్ తీజాన్న”
1. అల్ అనకబూత్ సూర్గ:29, ఆయత్:69.
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గారు.

ఇత్ను స్ాయొంగా

పరిశోధన చేస్మ

ష్టయాగా

మారినట్లవొంటి

అదృషివొంతులలో ఒకరు. ష్టయాగా మారిన త్రువాత్ అొందరు వ్రాస్మనటేా
“డాకిర్ తీజాన్న” గారు కూడా తాను ష్టయాగా మారేొందుకు చేస్మన పరిశోధనను
ఒక పుస్తక రూపొంలో రుజుమారాొం పొందాలనుకుొంట్లని పరిశోధకులకు
మారాదరిశగా న్నలుస్తతొందని ఉదేేశ్ొంతో వ్రాశ్వరు. ఇద అరబీ భాషలో
వ్రాయబడిొంద.

త్రువాత్

ఫారిస,

ఉరూే,

ఇొంగ్లాషు

మొ॥

భాషలలో

అనువదొంచబడిొంద. ఇక ఇపుపడు “అస్రె జుహూర్ అసోస్మయేషన్” కోరిక
ప్రకారొం ఈ పుస్తకాన్ని తెలుగు భాషలో అనువదొంచబడిొంద. ఈ పుస్తకొం
చదవితే మీకు చాలా విషయాలు తెలుసాతయన్న ఆశిస్తతనాిను. చివరిగా
పాఠకులతో చేతులు జోడిొంచి ఇొందులో త్పుపలుొంటే త్పపకుొండా తెలియపరిసత
త్రువాత్ వచేచ ఎడిషనాలో వాటిన్న స్రిదదేే అవకాశ్ొం ఇవామన్న కోరుతునాిమ.

మీర్గజ జ్హీర్ అబ్బిస్
(ఫాజిలె హౌజ్యే ఖుమ్(ఇర్గన్))
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ధనావాదాలు
ఇమామ్ రిజా(అ.స్) ప్రవచనొం ప్రకారొం త్నపై దయచేస్మనవారికి కృత్జ్ుత్
తెలుపుకోన్నవాడు, అలాాహ్కు కృత్జ్ుత్ తెలుపుకోనటేా.
1

అనువాదొం: త్నపై దయ చేస్మనవారికి కృత్జ్ుత్ తెలుపుకోన్నవాడు, అలాాహ్కు
కృత్జ్ుత్ తెలుపుకోనటేా
అలాాహ్ దయవలా నాకు “డాకిర్ తీజాన్న” గారి పుస్తకొం “

” న్న

అనువదొంచే అవకాశ్ొం దకికొంద. ఈ అవకాశ్వన్ని కలిపిొంచిన “అస్రె జుహూర్
అసోస్మయేషన్”కు కృత్జ్ుత్ తెలుపుకుొంటూ, ఇలా వాళ్ళళ చేస ఇసాాొం
పురోభివృధి కారాక్రమాలను రొండిొంత్లుగా చేస శ్కితన్న ప్రసాదొంచమన్న అలాాహ్
ను కోరి ప్రారిిస్తతనాిను.
మీర్గజ జ్హీర్ అబ్బిస్

1 . మహమిద్ బిన్ అలీ ఇబ్ని బ్బబ్నవాహ్, ఉయూనె అఖ్బిరుర్రిజా(అ.స్), భాగొం2, పేజీ 27.
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విషయసూచిక
నా జీవిత్ కోణాలు స్ొంక్షిపతొంగా ___________________ 8
నా పేరు గురిొంచి _________________________ 12
హజ్ తీరేయాత్ర _________________________ 14
స్ఫల ప్రయాణొం _________________________ 29
ష్టపుప పరిచయొం _________________________ 34
ఇర్గకకు మొదటి ప్రయాణొం____________________ 43
అబుేల్ ఖ్బదర్ జీలాన్న మరియు మూసా కాజిమ్(అ.స్) _______ 45
స్ొందేహొం మరియు ప్రశ్ిలు____________________ 56
నజ్ఫ్ ప్రయాణొం _________________________ 64
ఒలమాలతో పరిచయొం ______________________ 67
స్యాద్ మహమిద్ బ్బఖిర్ అల్ స్ద్ర్ తో పరిచయొం ________ 79
స్ొందేహొం మరియు ఆశ్చరాొం ___________________ 94
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హిజాజ్ ప్రయాణొం _______________________ 104
పరిశోధన మొదలు _______________________ 123
అగాధమైన పరిశోధన మొదలు __________________ 127
స్హాబియులు, అహ్లా స్తనిత్ మరియు ష్టయాల దృష్టిలో ____________ 127
1.స్హాబీయులు మరియు హుదైబియహ్ స్ొంధ ________________ 134
2.స్హాబియులు మరియు గురువారొం _____________________ 140
3. స్హాబీయులు మరియు ఒసామా సైనాొం __________________ 150
స్హాబీయుల పటా ఖుర్ఆన్ తీరుప ___________________________ 172
1.ఇన్నిలాబ్ ఆయత్(అవిశ్వాస్ొం వైపు మరలిపోయ్యన ప్రసాతవన వని ఆయత్) _ 175
2. జిహాద్ ఆయత్ __________________________________ 178
.3ఖుషూ (వినయొం) ఆయత్ __________________________ 182
స్హాబీయులు దైవప్రవకత (స్.అ) దృష్టిలో ______________________ 184
1.సలయేరు (హౌజ్)హదీస్త ___________________________ 184
2. దున్నయా పై ఆశ్ హదీస్త(అతాాశ్) _____________________ 185

స్హాబీయులు, స్హాబీయుల దృష్టిలో _______________ 187
1. దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనిత్ను మారిచొంద మేమే అన్న స్ాయొంగా స్హాబీయులే
ఒపుపకోవడొం. _______________________________________ 188
2. స్హాబీయులు నమాజును కూడా మారేచసారు _________________ 194
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4. షైఖైనుా త్మపై తామ ఇచిచన వాతిరేక సాక్షయొం ________________ 198

మారుప మొదలు ________________________ 223
విదాాొంశున్నతో స్ొంభాషణ ____________________ 225
ష్టయా అవాడాన్నకి కారణాలు __________________ 249
1. ఖిలాఫత్ స్పషిత్ ____________________________________ 249
2. అబూబక్ర్ మరియు హజ్రత్ ఫాతిమా(స్.అ) గారి వివాదొం _________ 254
3. అలీ(అ.స్)యే అనుచరణకు అరుహలు: ______________________ 259
4. ఇమామ్ అలీ (అ.స్) గురిొంచి హదీస్తలు ____________________ 269

అహ్లా బైత్(అ.స్) అనుస్రణ అవశ్ాకమన్న న్నర్గిరిస్తతని స్రైన హదీస్తలు 280
మాలో వని పెదే ఆపద “నస్స వనాి స్ాయపరియాలోచన వైపు వెళ్ళడొం” ____ 311
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నా జీవిత్ కోణాలు స్ొంక్షిపతొంగా
నా చినిపుడు నా త్ొండ్రి గారు ననుి మా పరగణా మస్వదు వైపుకు ఎలా
తీస్తకొన్న వెళ్ళళరో నాకు ఇపపటికి గురుతొంద. అకకడ రమాజాన్ మాస్ొంలో
త్ర్గవీహ్ నమాజు చదవిొంచే వారు. అపుపడు నా వయస్త కేవలొం పద
స్ొంవత్సర్గలు మాత్రమే. ననుి నమాజీయులలో అొందరి కనాి మొందు
న్నలబ్నటాిరు. దాన్నపై నాకు కలిగిన ఆశ్చర్గాన్ని ఆపుకో లేక పోయాను. నాకు
తెలుస్త నాకు ఖుర్ఆన్ చదవిొంచే గురువ నేను జ్మాఅత్ను రొండు మూడు
ర్గత్రుళ్ళళ త్ర్గవీహ్ నమాజ్ చదవిొంచాలన్న వీటొంన్నిటిన్న మొందు నుొంచే సెట్
చేస్తకొన్న పెట్లికునాిరు. లేకపోతే నేను పిలాలతో పాట్ల వెనక వరుస్లో
నమాజు చదవేవాడిన్న. ఎొందుకొంటే నా త్ొండ్రిగారికి ననుి మద్రసాలో ఖుర్ఆన్
నేరిపొంచాలనే కోరిక వొండేద అొందుకనే మా ఇొంట్లా ర్గత్రి వేళ్లోా మా బొంధు
వరాొంలో ఒకరైన మస్వదు ఇమామ్ ఖుర్ఆన్ కొంఠస్తొం చేయ్యొంచేవారు, అత్ను
ఒక అొంధుడు. అత్ను నాకు ఖుర్ఆన్ కొంఠస్తొం చేయ్యొంచే వారు. నేను ఆ చిని
వయస్తలోనే స్గొం ఖుర్ఆన్ కొంఠస్తొం చేసశ్వను. నా గురువ గారు నా వలా త్న
ప్రతిషిత్ మరియు పరియాలోచనను అొందరికి తెలియజేస్తకోవాలనుకునాిరు.
అొందుకే ఖుర్ఆన్ పఠన మధాలో రుకూ స్మయొంలో చదవే వాకాాలను కూడా
నేరిపొంచి ఎన్ని సారుా నమికొం కలిగొంత్ వరకు దాన్ని రిపీట్ చేయ్యొంచారు.
మరియు జ్మాఅత్ చదవిస్తతని ఇమామ్ స్గొం ఖుర్ఆన్ అనగా మరాయొం
సూర్గ వచేచ వరకు వేచివొండే వాడిన్న. నేను నా పరీక్షలో పాసైయాాను.
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అనుకునిటేా జ్మాఅత్తో నమాజు మరియు ఖుర్ఆన్ పఠనొం చేయ్యొంచేశ్వను.
జ్మాఅత్ పూరవతన త్రువాత్ జ్నొం నా చేతులను కళ్ళకు అదుేకునేొందుకు
విరుగబడాారు. అొందరు నా జాుపకశ్కితన్న చూస్మ స్ొంతోషపడాారు మరియు నా
గురువ గారికి కృత్జ్ుత్ తెలుపుకునాిరు. జ్నొం నా త్ొండ్రి గారిన్న
శుభాభినొందనలు తెలియజేశ్వరు. అొందరూ కలిస్మ “అల్ హొందు లిలాాహ్ ఇవన్ని
షేక గారి కృప” అన్న అనాిరు. నేను అపపట్లా మరువన్న రోజులు కూడా
గడిపాను ఎొందుకొంటే క్రమొంగా జ్నాన్ని చూసూతనె వనాిను వాళ్ళళ నా
గుణగ్రాహులై వనాిరు. నా ప్రఖ్బాతి అన్ని పటిణాలలో వాాపిొంచిొంద. రమజాన్
మాస్ొం యొకక ఆ ర్గత్రులు నా జీవిత్ొంపై మత్ ప్రభావాన్ని మద్ర వేశ్వయ్య.
ఎొంతేలా అొంటే ఇపపటికి ఆ ప్రభావొం మిగిలివొంద. ఎపుపడైన నాకు స్మస్ాలలో
స్ొందేహొం కలిగితే నాలో ఒక తెలియన్న శ్కితన్న గ్రహిసాతను. అద ననుి స్రైన
మారాొం వైపు తీస్తకొన్న వెళ్ళతొంద. అలాగ నేను నా వాకితత్ాొంలో బలహీనత్ను
మరియు జీవిత్ొంలో అగౌరవాన్ని స్ిరిొంచినపుపడలాా ఆ జాుపకాలు నా ఆత్ి
బలాన్ని పెొంచుతాయ్య. మరి అొంత్ర్గత్ిలో ప్రతీ బ్బధాత్ను త్మ భుజాలపై ఎతేత
అరహత్ కలిగిొంచే విశ్వాస్ జాాలను రేపుతాయ్య.
చిని వయస్తలో నాత్ొండ్రి మరియు నా గురువగారు నాకు జ్మాఅత్
యొకక ఇమామ్ బ్బధాత్ ఇచాచరు. అద నాకు ధృడమైన పట్లిదలను
ప్రసాదొంచిొంద.

ఎలాపుడూ

వాళ్ళళ

ననుి

చేర్గచలనుకుొంట్లని

సాాయ్యకి

చేరకపోవడాన్నకి లేదా జ్నొం నానుొండి కోరే దాన్నకి చేరలేకపోవడాన్నకి నేనే
కారణొం, అన్న వొండేద. ఎొందుకొంటే నా చినిత్నొం మరియు యవానొం ఆట
పాటల కాలొం. వాటిలో గడిపే అవకాశ్ొం వనాి స్రే వాటికి దూరొంగా చాలా
బ్బగా గడిపాను. ఎకుకవ స్మయొం త్ఖ్లాద్, విజాునొం వొంటి విషయాలలో
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గడపాలనే కోరిక వొండేద. నేను నా అనిదమిలొందరిలో న్నలకడగా, మౌనొంగా
వొండడొంలో ప్రఖ్బాతి. పాపమలలో మన్నగిపోకుొండా వొండటాన్నకి మఖ్ా
కారణొం అలాాహ్ నాపై చూపిొంచిన దయా.
నా త్లిా నాపై చేస్మన దయ కూడా నా జీవిత్ొంలో మరువనట్లవొంటి
విషయొం. నేను కళ్ళళ తెరిచిన త్రువాత్ ఆమె నాకు ఖుర్ఆన్ యొకక చిని చిని
సూర్గలను నేరిపొంచారు. నమాజ్ మరియు పరిశుభ్రత్ నేరిపొంచారు. నా
పాలనపై మఖ్ా శ్రధి తీస్తకునే వారు. ఎొందుకొంటే నేను ఆమె మొదటి
స్ొంతానొం. ఆమెతో పాట్ల ఆ ఇొంట్లా ఆమె స్వతి కూడా ఎన్ని ఏళ్ళళగా
వొంట్లొంద. ఆమే పిలాల వయస్త నా స్ారీాయ త్లిాగారి వయస్త ఇొంచుమిొంచు
స్మానొంగా వొండేద. అయ్యతే నా త్లిా నా విదా మరియు శిక్షణతో మనశ్వశొంతి
పొందేవారు. ఇలా ఆమే త్న స్వతి మరియు ఆమే పిలాలను ఎదురోకవడొంలో
లీనమైవొండేద.
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నా పేరు గురిొంచి
నా పేరులో “తీజాన్న” పదొం నా త్లిా పెటిినారు, ఇద స్మావీ వొంశ్వన్నకి
చెొందనద. దాన్నకో ప్రఖ్బాత్ వొంద. “షేఖ్ అహిద్ తీజాన్న” గారి స్ొంతానొంలో
ఎవరో అల్ జ్జాయర్ నుొండి తిరిగి వస్తతొండగా “ఖ్ఫస్హ్” పటిణొంలో
స్మావీయుల ఇొంటిన్న సాావరొంగా చేస్తకునాిరు. అపుపడు చాల పటిణ వాస్తలు
మఖ్ాొంగా

విజాునులు

మరియు

ఎొంచుకునాిరు. ఆ త్రువాత్

ధనవొంతులు

ఆ

సూఫీ

మార్గాన్ని

దాన్న ప్రచారొంలో న్నమగిమైయాారు. అపపటి

నుొండి ఈ తీజాన్న మార్గాన్ని త్మ గుొండెలకు హతుతకున్న వనాిరు. నా పేరు
తీజాన్న కావడొంతో నా స్మావీ వొంశ్ొంలో చాలా ప్రియుడనయాాను. అకకడ
ఇరవై కనాి ఎకుకవ వొంశ్వలు వొండేవి. వాళ్ళళ కాకుొండా బయట తీజాన్న
మారాొంతో స్ొంబొంధొం కలిగిన వాళ్ళలో కూడా నాపై ఇషిొం పెరిగిొంద. అొందుకే
రమజాన్ మాస్ ర్గత్రుళ్ళలో హాజ్రైయేా వృదుిలలో ఎకుకవ మొంద నా శిరస్తస
మరియు చేతులను అదుేకున్న, ఇదొంతా షేఖ్ అహిద్ తీజాన్న గారి
దయానుగ్రహొం అన్న నా త్ొండ్రికి మొంగళ్ప్రదొం పలికే వారు.
తీజాన్న సూఫీ మారాొం, పడమట, అల్ జ్జాయర్, టూాన్నస్, లిబియా,
సూడాన్ మరియు ఇజిప్ిలో చాలా వాాపిొంచిొంద. ఈ మార్గాన్ని ఎనుికుని వారు
ఎొంతోకొంత్ స్ామత్ పక్షపాత్ొం గలవారై కూడా వొంటారు. అొందుకే ఔలియాల
స్మాధులను దరిశొంచరు. ఎొందుకొంటే వాళ్ళ “ఔలియాలొందరూ క్రమొంగా
ఒకరు, మరొకరితో విజాునాన్ని పొందారన్న కాన్న “షేఖ్ అహిద్ తీజాన్న” మాత్రొం
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నేరుగా ప్రవకత నుొండే విజాునాన్ని పొందారు” అన్న నమితారు. న్నజాన్నకి అత్ను
ప్రవకత(స్.అ) నుొండి 13 శ్తాభాేల త్రువాత్ పుటాిరు. వాళ్ళళ చెపేపదేమిటొంటే:
“స్ాయొంగా ప్రవకత అత్న్న వదే మెలుకువగా వనిపుపడు వచేచవారు న్నద్రలో
కాదు, అన్న షేఖ్ అహిద్ తీజాన్న చెపేప వారు”. మరి జ్నొం ఇలా “షేక రచిొంచిన
నమాజు పూరిత ఖుర్ఆన్ పఠనొం నలభై సారుా చేయడొం కనాి ఎకుకవ” అన్న
చెపేపవారు. స్ొంకోచాన్ని దృష్టిలో వొంచుతూ తీజాన్నఇజ్ొం గురిొంచి ఇొంత్
పరిచయొం చాలు, అన్న అనుకుొంట్లనాిను. ఇనాాఅలాాహ్ భవిషాతుతలో వేరే
స్ొందరభొంలో వివరొంగా చెబుతాను.
పటిణొంలో వని వేరే యువకుల వలే నేను కూడా ఈ విశ్వాశ్వలతోనే
పెరిగాను. అల్ హొందు లిలాాహ్ మేమొందరొం మస్మామలొం, అహ్లా స్తనిత్ వల్
జ్మాత్ వాళ్ళొం. మా అొందరి మారాొం ఇమామె మదీనా హజ్రత్ మాలిక బిన్
అనస్ మారాొం అన్న. కాన్న మేమ సూఫీ మార్గాలలో వేరు వేరు భాగాలుగా
విభజిొంపబడి వనాిమ అనేద వేరే విషయొం. స్ాయొంగా ఈ ఖ్ఫస్హ్ లాొంటి
చిని

పటిణానేి

చూడొండి

“తీజాన్నయాహ్”,

“ఖ్బదరియాాహ్”,

“రహాిన్నయాాహ్”, “స్లామియాాహ్”, “ఈసావియాహ్” అన్న ఎన్ని శ్వఖ్బ
విభాగాలునాియ్య. మరి వీటిలో ప్రతీ మార్గాన్నకి వారి అనుచరులునాిరు. వాళ్ళళ
ఆ మారాొం సోతత్రమలను, ప్రశ్ొంస్లను కొంఠస్తొం చేసాతరు. వాటిన్న వేరు వేరు
స్భలలో, జాగరణ స్మయొంలో, వివాహా వేడుకలలో లేదా మడుపుల
స్ొందర్గభలలో చదువతారు. వీటితో కొన్ని నష్టిలు కూడా వనాియ్య, అని
విషయొం న్నజ్మే కాన్న ఇవన్ని ఉనిపపటికి ఈ మార్గాలు దీన్ చిహాిలను మరియు
ఔలియా మరియు మొంచి భకుతలను కాపాడడొంలో చాలా ప్రస్మధిమైన పన్న
చేశ్వయ్య.
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హజ్ తీరేయాత్ర
“టూాన్నస్ యొకక జాతీయ రీస్ర్చ కమిటి” త్మ ప్రతిన్నధులుగా మకాకలో
జ్రిగ “అరబ్ అొండ్ ఇసాామిక రీస్ర్చ కమిటీ”, మొటి మొదటి కాన్ఫ్రన్సలో
పాల్గానడాన్నకి బయలుదేరుతుని ఆరుగురిలో నా పేరు కూడా మొంజూరు
అయ్యాొంద. ఆ టీమ్ మెొంబరాలో ఇదేరు, మద్రసాల ప్రిన్సాపలుస, మూడోవాడు
ర్గజ్ధాన్నలో ఉపాధాాయుడు, నాలుగోవాడు జ్రిలిజ్ొంతో స్ొంబొంధొం కలిగివని
వాడు, ఐదో వాడి గురిొంచి కేవలొం అత్ను అపపటి విదాా మొంత్రి గారి దగార
బొంధువ అన్న తెలుస్త. అపుపడు నాకు పదాహారేళ్ళ వయస్తస. అొందుకే ఆ
టీమలో ననుి నేను అొందరికని చిని మరియు అనుభవొం లేన్న సాధారణమైన
వాడిలా అనుకునే వాడిన్న.
మా ప్రయాణొం నేరుగా కాకుొండా మొందు ఖ్ఫస్హ్ నుొండి బయాలుదేరి
యూనాన్ మఖ్ాపటిణొం ఎథేన్సకు చేర్గమ. మూడు రోజుల త్రువాత్ అకకడి

నుొండి ఉమాిన్1 చేర్గమ. అకకడ నాలుగు రోజులు వొండి చివరకు సౌదీ
చేరుకునాిమ. పుణాాన్నకి పుణాొం, లాభాన్నకి లాభొం అనిట్లా కాన్ఫ్్రన్సలో
పాల్గానడొంతో పాట్ల హజ్జ మరియు ఉమ్రా కూడా చేస్తకునాిమ.

1 . ఉరుేన్ మఖ్ాపటిణొం.
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కాబ్బ1 స్రిహదుేలోా మొటిమొదటి ప్రవేశ్ొం ఊహకు అొందన్నద. గుొండె
కొట్లికునే విధానాన్ని చూసత ప్రకకటెమకలు విరిచి ఎపపటి నుొండో త్న కళ్ళతో
కాబ్బను చూడాలనే కోరికను నెరవేరుచకోవాలన్న అనుకుొంట్లొందన్నపిొంచిొంద.
కళ్ళ నుొండి ఆపుకోలేనొంత్గా కన్నిటి స్మద్రొం ప్రవహిొంచిొంద. నేను పూరీతగా
లీనొం అయ్యపోయాను. నేను నా మన్నవృతిత శ్కితకి దాస్తడయ్యపోయాను ఇక
ననుి దేవదూత్లు ఎతుతకొన్న హాజీయుల పైనుొండి కాబ్బ పైకపుపపై తీస్తకొన్న
వెళిళనట్లిగా మరియు అకకడ త్ల్బీహ్2 చదువతునిట్లాగా అన్నపిొంచిొంద.

హాజీయుల త్లీియహ్లను విొంట్లొంటే అయ్యా పాపొం వీళ్ళొందరు
త్మత్మ ఈ హజ్జ యాత్ర కోస్ొం ఎన్ని రకరకాల స్మస్ాలను ఎదురుకుొంటూ
డబుిను కూడబ్నట్లికొన్న త్మ ఆఖ్రి రోజులలో హజ్జను చేసొందుకు వచాచరు,
కాన్న నేను ఎట్లవొంటి ఇబిొంద లేకుొండా అకసాితుతగా వచేచశ్వను. నాకు నా
త్ొండ్రి గారు గురుతకొస్తతనాిరు ఆయనకు నా ఫ్వాట్ టికెట్లి చూపినపుపడు నా
హజ్జ ప్రయాణొంపై నమికొం కలిగిొంద దాన్నతో ఆయన ఏడుసూత ననుి త్న
కౌగిళ్ళలో తీస్తకొన్న “బేటా న్నకు శుభాకాొంక్షలు, న్నకు ఇొంత్ చినివయస్తలోనే
హజ్జ యాత్ర అవకాశ్ొం దొరకడొం కూడా అలాాహ్ న్నరణయమే. న్నవ స్యాద్

అహిద్ అల్ తీజాన్న కుమారుడివి కాబ్బ వదే అలాాహ్ నా తౌబ్బ3ను
అొంగ్లకరిొంచాలన్న మరియు హజ్జ చేస అదృషిొం కలగాలన్న ప్రారిేొంచు” అన్న
అనాిరు.

1 . మకాకలోన్న మహమిదీయుల పవిత్ర ప్రధానాలయొం
2.“

” లబ్నవిక అలాాహుమి లబ్నవిక (అనగా; నేను న్న దాస్తడను, న్న స్న్నిధకి వచాచను).

3 . ఇక పై పాపమ చేయనన్న అలాాహ్ స్న్నిధలో ప్రాయాశిచత్ొం చేయడొం.
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అొందుకే నాకు ఇద అలాాహ్ ప్రసాదొంచిన కానుకగా అన్నపిొంచిొంద.
అలాాహ్ త్న ప్రతేాక దయతో ననుి త్న ఒడిలో చేరేటట్లా చేస్మొంద.
ఏ హోదానైతే (హజ్జ దాార్గ) పొందాలనే కోరికతో ఎొంతో మొంద ఈ
ప్రపొంచాన్ని విడిచి వెళిళపోయారో ఆ హోదా మరియు సాినాన్ని అలాాహ్ నాకు
ప్రసాదొంచాడు. అొందుకే త్లీియహ్ చెపేప హకుక నా కనాి ఎకుకవ ఎవరికి
వొందీ!!? దాొంతో నాకు పటిలేన్న ఆనొందొం గలిగిొంద. ఆ పటిలేన్న అనొందొంతో
మనసార్గ నమాజు మరియు కాబ్బ యొకక ప్రదక్షణొం చేయడమే కాకుొండా
మికికలి అనొందొంతో జ్మ్జ్మ్ అను పవిత్రజ్లొం కూడా త్రాగాను. జ్బలె నూర్
మరియు జ్బలె రహిత్1 వదేకు చేరడాన్నకి పోటీగా ఒకరిపై ఒకరు మొందుకు

వెళ్ళళ ప్రయత్ిొంలో వనాిరు. అలాగ జ్బలె నూర్ పై వని గారహిర్గ2కు
చేరేొందుకు కూడా అదే ఆొందోళ్న. అలాాహ్ ప్రేమ మతుతలో మన్నగి వని నేను
కూడా అకకడికి చేర్గను. నా కని వేగొంగా ఏ ఒకకరూ చేరలేక పోయారు ఒకక
సూడాన్ యువకుడు త్పప. చేరీ చేరగానే హిర్గ గుహలో దొరాడొం మొదలు
పెటాిను, అద నాకు దైవప్రవకత(స్.అ) ఒడిలా అన్నపిొంచిొంద. అొంతేకాదు అకకడ
దైవప్రవకత(స్.అ) గారి పవిత్ర శ్వాస్ను స్పరిశొంచాను. అపపటి ఆ ఊహకలపనలు
మరియు జాుపకాలు నా మనస్తపై ఎపపటికీ మరిచినా మరువ లేన్న మరియు
చెరిపిన చెరుపలేన్న ప్రభావాన్ని మద్రొంచాయ్య.
అలాాహ్ ప్రతేాక దయ వలా అకకడ కాన్ప్రన్సకి విచేచస్మన కమిటీ
మెొంబరాొందరూ నాతో కలిశ్వక ననుి ప్రేమగా ఆదరిొంచేవారు, నా అడ్రస్
1 . నూర్ మరియు రహిత్ అను రొండు కొొండలు.
2 . ఒక గుహ పేరు.

16

అలా... నేను రుజుమార్గాన్ని పొందాను
తీస్తకునేవారు. అొంతెొందుకు

నా

బ్నఅస్హ్1 లోన్న స్భుాలు టూాన్నస్

మఖ్ాపటిణొంలో మొటిమొదట సారి కలిస్మనపుపడు ననుి న్నఛొంగా చూశ్వరు
దాన్ని నేను గమన్నొంచి చాలా మామలుగా తీస్తకునాిను. ఎొందుకొంటే ఉత్తర్గ
వాస్తలు,

దక్షిణా

వాస్తలను

న్నఛొంగా

చూడడమే

కాకుొండా

వారిన్న

వెనకబడినవారిలా భావిసాతరు అన్న నాకు తెలుస్త. ప్రపొంచొం యొకక వేరు వేరు
ప్రాొంతాల నుొండి విచేచస్మన వారి మొందు నేను నాలో కవిత్ నైపుణాొం మరియు
ఎన్ని ఇత్ర పోటీలలో పాల్గాన్న విజ్యొం సాదొంచి పొందన పతాకాల దాార
టూాన్నస్ టీమ్ గౌరవాన్ని కాపాడిన వాడినైనాను దాన్నతో వారు కూడా ననుి
ప్రేమగా చూస్తకునే వారు.
సౌదీలో మేమ 25 రోజులు వనాిమ. అకకడుని ఆ 25 రోజులోా మేమ

వహాబీ ఉలమాల2తో కలిశ్వమ మరియు వారి స్ొంభాషణాలు, ఉపనాాసాలు
క్రమొంగా విొంటూనే వనాిమ. నేను వహాబీయుల విశ్వాసాలతో ఎొంత్
ప్రభావితుడయాానొంటే మస్మామలొందరు వహాబీయులై వొంటె ఎొంత్ బ్బగుొండేదో
అనే కోరిక మనస్తలో కలిగిొంద. అకకడుని ఆ కాలొంలోనే “అలాాహ్, వీళ్ళను
కాబ్బ రక్షణ కొరకు ఎనుికోవడొం వలనే వాళ్ళళ అొందురి కని బుధిమొంతులు,
పవిత్రులు, ఈ భూమిపై వీళ్ళకు వీళ్ళళ సాటి, హజ్జకు వచేచ భకుతలొందరికి సవ
చేసొందుకు వీళ్ళకి బొంగార్గన్ని ద్రవ (పెట్రోల్) రూపొంలో ప్రసాదొంచాడు” అన్న
గటిి నమికొం కలిగిొంద.

1 . గవరిమెొంట్ త్రపు నుొండి త్మ ప్రతిన్నధులుగా పొంపబడా గ్రూపు.
2 . మత్ పొండితులు.
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హజ్జ త్రువాత్ సౌదీ వాస్తల దుస్తతలు ధరిొంచి త్లపై ఉఖ్బల్1 పెట్లికొన్న
స్ాదేశ్ొం మాలూఫ్కి తిరిగి వచిచనపుపడు నా స్ాదేశ్గమన కారాక్రమొం చాలా
గొపపగా జ్రిగిొంద. ఆ ఏర్గపటాన్ని మా నానిగారే చేశ్వరు. రైలేాసిషన్ జ్నొంతో
న్నొండిపోయ్యొంద. ఆ జ్నొం మొందు ఢోలు స్నాియ్యలతో “అల్ త్రీఖ్తుల్
ఈసావియాాహ్”

పెదేలు,

“అల్

షైఖియాహ్”

వారి

పెదేలు,

“అల్

ఖ్బదరియాహ్” పెదేలు వనాిరు. అొందరు ననుి వెొంటబ్నట్లికొన్న రోడా మీదుగా
“లా ఇలాహ ఇలాలాాహ్” అొంటూ పెదేగా అరుసూత తీస్తకొన్న వెళ్ళళరు. దారి
మధాన మస్వదు కనబడితే దాన్న మొందు న్నలబ్నటిినపుపడలాా జ్నొం నలువైపుల
నుొండి నాతో కలవడాన్నకి మరియు ననుి తాకడాన్నకి ఎగబడేవారు. మఖ్ాొంగా
వృధుేలు ననుి ప్రేమతో హతుతకొన్న, చేతులను అదుేకొన్న కాబ్బ మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ) స్మాధపై వని ప్రేమతో బోరున ఎడేచవారు. వారు ఇపపటి వరకు

అొంత్ చిని హాజీ2న్న త్మ జీవిత్ కాలొంలో, ఖ్ఫస్హ్లోగాన్న లేదా ఇరువైపుల
పటిణాలలో గాన్న చూడలేదు.
ఆ

స్మయొంలో

నేను

నా

జీవిత్ొంలో

మధురమైన

రోజులను

గడుపుతునాిను. ఊరి పెదేలు మరియు స్జ్జనులు మా ఇొంటికి శుభాకాొంక్షలు
తెలియపరచడాన్నకి, ఆశీరాదొంచడాన్నకి వచేచవారు. ఒకోకసారి కొొందరు మా
నానిగారు అకకడ వనిపపటికీ ననుి దుఆ చేయమన్న, ఫాతెహా చదవమన్న
కోరేవారు. అద ఒకోకసారి స్మగుాగా అన్నపిొంచేద ఒకోకసారి నాలో ధైర్గాన్ని
న్నొంపేద. నా స్ారీాయ త్లిా అయ్యతే ప్రతీ దుషిదోషమ నుొండి స్తరక్షిత్ొంగా
1 . అరబ్ దేశ్స్తతలు త్ల పై ఒక తెలారొంగు గుడాను వేస్మ దాన్న పై ఒక రిొంగు ధరిసాతరు ఆ రిొంగునే “ఉఖ్బల్”
అొంటారు.
2 . హజ్జ యాత్రకు వెళిళనవాడు.
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వొండాలన్న నాతో కలవడాన్నకి వచిచనవారు వెళ్ళగానే తాయతుతలు, తావీజులు
నా మెడలో వేస్మ దష్టి తీసద. ఓ అలాాహ్ త్లిా చూపిొంచే ప్రేమే వేరు.
స్ారీాయ నా త్ొండ్రి గారు అయ్యతే ర్గత్రుళ్ళళ తీజాన్న పూరీాకుల స్మాధులపై
నైవేదామలు అరిపొంచే వారు, ప్రతీ రోజు ఒక గొర్రెను వధొంచి అొందరికి విొందు
ఏర్గపట్ల చేసవారు. జ్నొం అయ్యతే ప్రతీ చిని విషయాన్ని వచిచ నాతో
అడిగవారు. నేను కూడా ఎకుకవగా సౌదీయుల ఇసాాొం ప్రచార మరియు వారి
మస్మాొంల రక్షణ కారాక్రమాల గురిొంచి వరిణసూత వొండేవాడిన్న.
నా నగరవాస్తలు నాకు “అల్ హాజ్జ” అను బిరుదును ఇచాచరు. ఎవరైన
ఎపుపడైన త్మ మాటలలో “అల్హాజ్” అనే పదాన్ని వాడితే వెొంటనే అొందరి
దృష్టి నా వైపే మళ్ళళద. దాన్న త్రువాత్ మఖ్ాొంగా మతాన్ని స్ొంభొందొంచిన
కమిటీలలో ఉదాహరణకి “ఇఖ్బానుల్ మస్మామీన్” మరియు ఇలాొంటి వేరే
కమిటీలలో నా ప్రస్మధి మూడు పువాలు ఆరు కాయలుగా పెరుగుతూ
పోయ్యొంద.
దాన్న త్రువాత్ వీధులలో మఖ్ాొంగా మస్వదులలో వెళిళ “స్మాధులను
ఆర్గదసూత చుొంబిచడాలను, మదుే పెట్లికోవడాలను అడుా కోవడమే నా రీతిగా

మారిొంద. నా ప్రయత్ిమొంతా ఈ విషయాలన్ని ష్టర్క1 అన్న అొందరికి

తెలియపరచడమే. మెలామెలాగా నా ప్రయత్ిొం ఫలిొంచగా శుక్రవారొం ఇమామ్2
గారి ఖుతాి3 కని మొందు మస్వదులలో కాాస్తలు తీస్తకోవడొం మొదలు
1. విగ్రహార్గధన, బహుదేవతార్గధన.
2. జ్మాత్ నమాజ్ చదవిొంచే వాడు.
3. జుమా నమాజు కనాి మొందు ఇమామ్ ఇచేచ ఉపనాాస్ొం.
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పెటాిను. అొంతే కాకుొండా “జామియా అబీ యాఖూబ్” మరియు “జామియా
కబీర్” ఈ రొండు చోటాలో కూడా జుమా నమాజు జ్రగడొంతో అపుపడపుపడు
వెళ్ళళవాడిన్న. ఆదవారొం తీస్తకునే కాాస్తలో అయ్యతె నేను టెకాిలజీ మరియు
ఎకనమికస టీచ్ చేస కాలేజీ విధాారుిలు కూడా వచేచవారు. ఎొందుకొంటే నేను
వాళ్ళ ఆలోచనలపై నాస్మతక ఫిలాస్ఫి మరియు కమూాన్నస్ి ప్రోఫేస్రా వలన పడి
వని దుమిన్న దులిపేస వాడిన్న అొందుకు వాళ్ళళ ఆశ్చరా పోవడమే కాకుొండా
ననుి గౌరవిొంచేవారు. నాతో ప్రేమగా వొండేవారు. విధాారుిలు ఆ కాాస్తల
కొరకు చాలా ఆస్కితగా ఎదురు చూసవారు. కొొందరైతే మా ఇొంటికి కూడా
వచేచవారు, ప్రశ్ిలు అడిగ వారు, వారి ప్రశ్ిలకు జ్వాబు ఇవాడాన్నకి నేను
కొన్ని ధరి గ్రొంథాలు పుస్తకాలను కొన్న చదవడొం మొదలు పెటాిను.
నా స్ారీాయ త్లిాగారే త్మ స్వతి పిలాలొందరి శిక్షణ మరియు పోషణల
బ్బధాత్ను న్నరారితొంచి వారి పెళిళళ్ళళ కూడా చాలా ఘనొంగా చేశ్వరు అొందుకె
ననుి కూడా ఆమె జీవిత్ొంలోనే పెళిళ కొడుకుగా చూడాలనే కోరిక ఉొండేద.
అలాాహ్, ఆమె కోరికను నెరవేర్గచడు, ఆమె తెచిచన స్ొంబొంధాన్ని ఆమె ఆజ్ు
ప్రకారొం ఆ అమాియ్యన్న చూడకుొండానే ఒపుపకునాిను. ఏ స్ొంవత్సరమలోనైతే
నేను హజ్జ చేశ్వన్న అదే స్ొంవత్సరొంలో నా పెళిా జ్రిపిొంచారు. ఆమె
జీవిత్ొంలోనే నా పెదే కుమారులిదేరూ జ్న్నిొంచారు అొందుకు నేను అలాాహ్ కు
కృత్జుుడిి. ఆమె నాపై ప్రస్ని భావొంతోనే ఈ లోకాన్ని విడిచారు. అలాగ నా
త్ొండ్రిగారు కూడా రొండేళ్ళ క్రిత్ొం చన్నపోయారు. అలాాహ్ దయవలా వారి
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మరణాన్నకి రొండు స్ొంవత్సర్గల మొందు హజ్జ యాత్రతో ప్రతిషుులయాారు.
అొంతేకాకుొండా తౌబతున్ నుసూహా1 కూడా చేశ్వరు.

ఇజ్రాయీల్తో ఓటమి పొందన త్రువాత్ మస్మాొంలు మఖ్ాొంగా అరబ్
దేశ్స్తతలకు అప్రతిషును చవి చూడవలస్మ వచిచొంద. ఇక అరబుిలు ప్రపొంచాన్నకి
మఖ్ొం చూపిొంచలేకపోయే, స్మయాన్నకి తూఫానులా ఒక యువకుడు విపావ
నాయకుడిగా లేచాడు. అత్ను కేవలొం ఇసాాొం గురిొంచే చేపేపవాడు, జ్నాన్ని
మస్వదులలో నమాజు చదవిొంచే వాడు, అత్నే లిబియా నుొండి బ్బన్నస్ స్ొంకెళ్ళను
తీస్మ ఖుద్స2 యొకక స్ాత్ొంత్రొం కోస్ొం పిలుపున్నచాచడు. అరబ్ మరియు వేరే

దేశ్వలకు చెొందన ఎన్ని యువకుల వలే అత్న్నతో కలవాలన్న నా మనస్తలో
కూడా వొండేద. మరిన్ని విషయాలు తెలుస్తకోవడాన్నకి మరియు లిబియాను
దగార నుొండి పరీశీలిొంచడాన్నకి విపావ ప్రారొంభొంలోనే త్యారు చేయబడిన
ప్రావీణాొం గలవారి మరియు పరిశోధకులతో కూడివని నలభై మొంద ప్రతిన్నధ
మొండలితో లిబియాకు బయలుదేర్గమ. అకకడ నుొండి తిరిగి వచిచనపుపడు
అొందరు స్ొంతోషొంగా వనాిమ, అొందరి కళ్ళలో ఉమితే అరేబియా మరియు
మస్మామహ్ యొకక భవిషాతుత కాొంతి రేఖ్లు ప్రకాశిస్తతనాియ్య.
ఈ గడిచిన కొన్ని స్ొంవత్సర్గలలో కొొంత్మొంద సిహితులు ప్రేమగా
వ్రాస్మన ఉత్తర్గలు వస్తతనే వనాియ్య. అవి సిహితులొందరిన్న మళిళ కలవాలనే
కోరికను మనస్తలో రేపాయ్య. చివరికి నాతో కలిస్మ ప్రయాణొం చేయాలన్న
అనుకుొంట్లని కొొంత్మొంద సిహితుల బలవొంత్ొంపై నేనూ ప్రయాణాన్నకి స్మధిొం
1. ఎపుపడూ త్పపన్న ప్రమాణొం లేదా ఒట్లి
2. కాబ్బ కని మొందు నమాజు చేస దకుకలో వని కాబ్బ వలే పవిత్ర కటిడొం.
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అయీా మూడు నెలల ఒక దీరఘకాలిక ప్రయాణాన్నకి ప్రణాలికను స్మధిొం చేశ్వను
అొందుకు మా వెస్వి సెలవలు కూడా వదులుకోవలస్మ వచిచొంద. మొందు మేమ
లిబియాకి వెళిళ అకకడ నుొండి రోడుా మారాొం దాార్గ ఈజిప్ి వెళిళ అకకడ నుొండి
స్మద్రమారాొం దాార్గ లెబ్బిన్, ఆ త్రువాత్ స్మరియాలో ప్రవేశిొంచి అకకడ
నుొండు సౌదీ చేర్గలి అన్న న్నరణయ్యొంచుకునాిమ. సౌదీ వెళ్ళడాన్నకి రొండు
కారణాలు మొదటిద ఉమ్రా1 చేయడొం. రొండవద నేను యువ విధాారుిలకు,
మస్వదుకు వచేచ మస్మాొంలకు మరియు “ఇఖ్బానుల్ మస్మామీనా” లో వహాబీయుల
మత్ ప్రచారొం చేస్మన త్రువాత్ కొత్త విషయాల చరచ కొరకు.
మెలా మెలాగా నాకు నా పటిణొంలోనే కాకుొండా చుట్లి ప్రకకల పటిణాలలో
కూడా గురితొంపు వచిచొంద. దాన్నకి మఖ్ా కారణొం ప్రయాణికులు, బ్బట సారులు.
వాళ్ళా జుమా నమాజు కోస్ొం వచిచ నా కాాస్తలలో హాజ్రయేావారు. తిరిగి త్మ
త్మ స్ాస్ిలాన్నకి వెళిళన త్రువాత్ అచచటి వాస్తలకు చెపేపవారు.
అలా అలా ఈ విషయొం ఆస్మమతుల్ జ్రీద్ పటిణొం తూజ్ర్ యొకక
ప్రమఖ్ సూఫీయుల నాయకుడు “షేక ఇసాియీల్ హాదఫి” వరకు చేరిొంద.
షేక హాదఫి గారి శిషుాలు టూాన్నస్, ఫ్రాన్స మరియు జ్రిన్నలో కూడా అధకొంగా
వొండేవారు.
షేక ఇసాియీల్ హాదాన్న, ఖ్ఫస్హ్ పటిణొంలో వని త్న వకీలులతో
ననుి షేక హాదాన్నతో కలవడాన్నకి ఆహాాన్నొంచారు. వారి వకీలులు స్వివరొంగా
ఒక పత్రాన్ని నేను ఇసాాొం మరియు మస్మాొంలకు చేస్మన సవ పటా కృత్జ్ుత్
1. హజ్ కేవలొం స్ొంవత్సరొంలో దాన్నకి కేటాయ్యొంచిన మూడు రోజులలో మాత్రమే చేయగలమ, వేరే రోజులలో
చేస అమలును పుమ్రా అొంటారు.
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తెలుపుతూ ఈ సవలన్ని ఒక పెదే సూఫీ1 శిషారికొంలో వొండి చేసతనే అలాాహ్కి
దగార కాగలవ అన్న వ్రాస్మ, దైవప్రవకత(స్.అ) గారి ప్రవచన “(దైవ మారామలో)
గురువ లేన్న వారి గురువ సైతాను” అన్న చెపిప, “న్నకు ఒక గురువ చాలా
అవస్రొం లేకపోతే న్న వదే వనివిదాలో స్గొం విదా వారేొం” అన్న తాఖ్లదు చేసూత
“సాహిబుజ్

జ్మాన్

(అనగా)

షేక

ఇసాియీల్

ననుి

అొందరిలో

విశిషిమైనవాడినన్న న్నశ్చయ్యొంచారు” అన్న శుభవారతను ఇచాచరు.
ఆ శుభవారతను విన్న ఆనొందొంతో పొంగిపోయాను. అలాాహ్ యొకక ఈ
ప్రతేాక దయతో నా మనస్త కరిగి, ఆనొందొంతో కళ్ళళ న్నళ్ళతో న్నొండాయ్య. ఆ
కన్నిటి మతాాలను నా కొొంగు త్న ఒడిలో దాచుకుొంద. అలాాహ్, క్రమొంగా
ననుి ఉత్తమ స్మితికి చేరుసూతనే వనాిడు గత్ొంలో నేను “స్యాద్ హాదీ
హఫియాన్” గారి పైరవీ కారున్నగా వొండే వాడిన్న వారి మహతాాలు అొందరిలో
ప్రస్మదేమైనవి. ఆ త్రువాత్ “స్యాద్ సాలెహ్” మరియు “స్యాద్ జీలాన్న”
మొ॥న వారి మారాొంలో నడిచేవాడిన్న మరి ఇపుపడు “స్యాద్ ఇసాియీల్”
త్రపు నుొండి ఆహాాన్నొంచబడాాను. నేను “షేక స్యాద్ ఇసాియీల్” గారితో
కలిసొందుకు చాలా ఆత్రుత్గా ఎదురు చూడసాగాను. (చివరికి దేవడా దేవడా
అొంటూ ఆ గడియ ర్గనే వచిచొంద). షేకు ఇొంట్లా ప్రవేశిొంచగానే స్భలో వని
ఒకొకకక సాధువ మరియు శిషుాల మఖ్బన్ని ఆశ్చరాొంగా మరియు ఆశ్గా
చూసూత వొండిపోయాను. అొందరు తెలాదుస్తతలను ధరిొంచి వనాిరు. ప్రారిన
అనొంత్రొం “షేక ఇసాియీల్” త్మ గద నుొండి బయటకు విచేచస్మనపుపడు
అొందరు వారిన్న ఆదరిసూత న్నలబడి వారి చేతులను అదుేకునాిరు. ఒక వకీలు

1 . సాధువ.
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ఇత్నే షేకు అన్న నాకు సైగ చేశ్వడు. కాన్న అత్న్న వకీలులు అత్న్న గురిొంచి
చెపిపన చమతాకర్గలను, ప్రతిషిత్లను బటిి నా ఊహలో గ్లస్తకుని చిత్రొం వేరు
ఇకకడ కనబడుతుని షేకు చిత్రొం వేరు. అత్ను నాకు ఉత్తమ స్ాభావొం మరియు
ప్రభావొం లేన్న ఒక మామూలు మన్నష్టలా కన్నపిొంచారు అొందుకు నేను వారిన్న
అొంత్గా ఆదరిొంచలేక పోయాను. కాసపు త్రువాత్ అత్న్న వకీలు ననుి అత్న్న
కి పరిచయొం చేశ్వడు. భోజ్నాల త్రువాత్ మరల స్భ మొదలైయ్యాొంద వకీలు
మరల రొండవ సారి శిషారిక అొంగ్లకార్గన్ని పొందడాన్నకి షేకు వదేకు తీస్తకును
వెళ్ళళడు.
ఆ త్రువాత్ అొందరు ననుి కౌగిలిొంచుకొన్న శుభాకాొంక్షలు చెపపసాగారు
దాన్నతో నాకు వీళ్ళళ నా గురిొంచి చాలా విన్న వనాిరు అన్న తెలిస్మొంద. అొందుకే
షేక కొొందరి ప్రశ్ిలకు ఇచిచన జ్వాబులపై స్ొందేహాలను వాకతొం చేస్మ దాన్నకి
ఖుర్ఆన్ మరియు హదీస్తలతో న్నరూపిొంచడాన్నకి స్మధిపడాాను. నా ఈ జోకాొం
కొొందరికి అస్సల నచచలేదు. వాళ్ళళ షేక స్మక్షొంలో వారి ఆజ్ు లేకుొండా న్నరు
విపపకూడదనే విషయొంపై అలవాట్ల పడినవారు, అొందుకు వాళ్ళళ నా
ప్రవరతనను త్పుపగా భావిొంచారు. నా ప్రవరతన అకకడుని వాళ్ళకు నచచలేదు,
అన్న తెలుస్తకుని షేక చాలా తెలివిగా ఇలా అొంటూ మాటను మార్గచరు “ఎవరి
మొదలు జాాల వలే వొంట్లొందో వారి పరిణామొం కాొంతిలా మెరుస్తతొంద”.
స్భికులొందరు అద షేక నాకిచిచన బిరుదన్న, భవిషాతుతలో నేను కాొంతిలా
మెరుసాతనన్న అద షేక ఇచిచన హామిగా భావిొంచి అొందరు శుభాకాొంక్షలు
తెలియపరిచారు. కాన్న షేక చాలా తెలివి మరియు అనుభవొం గలవారు నా

24

అలా... నేను రుజుమార్గాన్ని పొందాను
అమర్గాదలకు దారి లేకుొండా చేయడాన్నకి వెొంటనే ఒక ఆరిఫ్1 కథ
ప్రవచిొంచారు.
“ఒకసారి ఒక ఆరిఫ్ స్మక్షొంలో ఒక ఆలిమ్ వచాచడు. ఆరిఫ్, ఆ
పొండితుడిన్న వెళిళ సాినొం చేస్మ రమిన్న ఆదేశిొంచాడు, అత్ను సాినొం చేస్మ
వచాచడు. ఆ ఆరిఫ్ అత్న్నకి మరల సాినొం చేస్మ రమిన్న ఆదేశిొంచాడు. అత్ను
ఇొంత్కు మొందు చేస్మన సాినొం కనాి బ్బగా సాినొం చేస్వ, వచిచ కూరోచవాలన్న
అనుకుొంట్లొండగా సాధువ అత్న్నకి చీవాట్లా పెటిి వెళిళ ఇొంకోసారి సాినొం చేస్మ
రమిన్న ఆదేశిొంచాడు. ఆ ఆలిమ్ ఏడుసూత “నాకు తెలిస్మనొంత్ వరకు నేను చాలా
బ్బగా సాినొం చేశ్వను ఇక అలాాహ్ మీ దాార్గ వేరే విధానాన్ని తెలియజేసత అద
వేరే విషయొం” అన్న అనాిడు. అపుపడు ఆ సాధువ “మొంచిద ఇక కూరోచ” అన్న
అనాిడు. ఈ కథ ననుి వొందేేశిొంచి చెపిపొందే అన్న నాకు మరియు నాతోపాట్ల
స్భికులకు తెలిస్మొంద. షేక వెళిళ పోయ్యన త్రువాత్ నాకు చీవాట్లా కూడా
పెటాిరు. షేక స్మక్షొంలో మౌనొంగా వొండాలి లేక పోతే చేస్మన పుణాాలు
వారిమైపోతాయ్య అన్న ఆదేశిసూత దాన్నకి సాక్షయొంగా ఈ ఆయత్ను చూపిొంచారు.
             
       

అనువాదొం:

ఓ విశ్వాస్తలార్గ! మీ కొంఠస్ార్గన్ని ప్రవకత కొంఠస్ారొం కొంటే

పెొంచకొండి. మీరు పరస్పరొం మాటాాడుకునే విధొంగా ప్రవకతతో బిగారగా

1 . సాధువ.

25

అలా... నేను రుజుమార్గాన్ని పొందాను
మాటాాడకొండి, దాన్నవలా, బహుశ్ మీరు చేస్మనదొంతా మీకు తెలియకుొండానే
వారిమైపోవచుచ ఆ స్ొంగతి మీకు తెలియను కూడా తెలియకపోవచుచ1
నేను నా సాానొం తెలుస్తకునాిను. వారి ఉపదేశ్వలను వదలకుొండా
న్నరారితొంచేవాడిన్న. ఆ త్రువాత్ నేను షేకకు దగారయాాను. అకకడుని మూడు
రోజులలో పరీక్షిొంచడాన్నకి ప్రశ్ిలు అడిగవాడిన్న. అలా అన్న షేకకు తెలిసద.
అొందుకే షేక “ఖుర్ఆన్కు బ్బహాారాొం మరియు అొంత్ర్గరాొం రొండు గలవ, ఏడు
ఏడు అొంత్ర్గర్గాలు కూడా వనాియ్య” అన్న చెపేపవారు. ఆ త్రువాత్ వారు త్మ
పెటెిను తెరిచి అొందులో నుొంచి ఒక ప్రతేాకమైన కాగితాన్ని ఇచాచరు. అొందులో
భాగావొంతుల మరియు మహాతుిల వొంశ్వృక్షొం “అబుల్ హస్న్ ష్టజ్రీ” వరకు
వొంద. వారి త్రువాత్ ఈ వొంశ్వృక్షొం వేరు వేరు ఔలియాలతో “ఇమామ్ అలీ
ఇబ్ని అబీతాలిబ్ కర్రమలాాహు వజుహ” వరకు చేరుతుొంద.
ఈ స్భలన్ని ఆధాాతిికమైనవి ఎొందుకొంటే ఆ స్భలు షేక గారు ఖుర్ఆన్
పఠనొంతో ఆరొంభిొంచే వారు. ఆ త్రువాత్ సోతత్ర పాఠమను చదవేవారు.
శిషుాలొందరూ దాన్ననే మరల చెపేప వారు. వాళ్ళకు ఆ సోతత్ర పాఠమ మరియు
దైవ స్ిరణ కొంఠస్ాొం అయ్యవొండేవి. అొందులో ఎకుకవ భాగొం ఇహలోకాన్ని
న్నొందసూత మరియు పరలోకొంపై ప్రేరణ కలిగిొంచే అొంశ్వలే వొండేవి. షేక పఠనొం
త్రువాత్ వారి కుడి వైపు కూరోచన్న వని శిషుాడు దాన్ననే రిపీట్ చేసవాడు ఆ
త్రువాత్ ప్రతీ ఒకకడు ఒక ఆయత్న్న పఠొంచేవారు ఆ త్రువాత్ షేక కొత్త సోతత్ర
పాఠమను చదవేవారు అొందరు దాన్నన్న రిపీట్ చేసవారు. అలా అలా అొందరు
భకితలో లీనమైపోయేవారు. సోతత్రపాఠ స్ారమను బటిి కుడి వైపుకు, ఎడమ
1. హుజ్ర్గత్ సూర్గ:49, ఆయత్: 2.
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వైపుకు

ఊగవారు.

షేక

న్నలబడితే

శిషుాలొందరు

వారితో

పాట్ల

న్నలబడిపోయేవారు. ఆ త్రువాత్ షేక ఊగుతూ ఒకోక శిషుాన్న వైపు చూస
వారు. నలు మూలలు ఆహ్... ఆహ్... ఆహ్... అను శ్బిొం, ఎవరో డపుప
వాయ్యొంచినటాన్నపిొంచేద. కొొందరి కదలికలు ఉనాిద చేషిల వలే వొండేవి. ఈ
శ్బ్బేలన్ని ఒకే స్ారొంలో క్రమొంగా బిగారగా చదవడొం మొదలైన చాలా స్మయొం
త్రువాత్ అవి న్నశ్బేొం అయేావి. చివరిలో షేక సోతత్ర పాఠమను చదవేవారు ఆ
త్రువాత్ జ్నమొంతా వారి శిరస్తస మరియు భుజ్మలను అదుేకొన్న మదుే పెటిి
కూరుచొండిపోయేవారు.
నేను కూడా కొన్ని స్తతతి స్భలలో పాలుానాిను కాన్న స్హజ్ొంగా స్ొంత్ృపిత
చెొందేవాడిన్న కాను. అస్లైన విషయొం ఏమిటొంటే ఇవన్ని సౌదీ నుొండి పొందన
శిక్షణ “అలాాహ్ కాకుొండా వేరే వారి ఆశ్రయొం స్రిఅయ్యనద కాదు” అనే
నమికాన్నకి వాతిరేకొంగా కన్నపిొంచేవి. ఏడుసూత నేలపై కూరుచొండి పోయాను.
రొండు తూఫానుల మధా ఆశ్చరాొంగా న్నలబడి వనాిను. ఒక వైపు మన్నష్ట
మనస్తలో అలాాహ్ పటా భయభీతులు, ధరిన్నషు వని స్దుాణ ఔలియాల దాార
అలాాహ్కు దగారయేా ఉద్రేకాన్ని పుటిిొంచే ఆధాాతిిక సూఫీయుల వాతావరణమ

మరోవైపు ఇవన్ని ష్టర్క1 మరి అలాాహ్ ష్టరకను క్షమిొంచడు. మహమిద్(స్.అ),
దైవప్రవకత(స్.అ) అయ్యనపపటికి వారు అశ్రయొం ఇవాలేరు అలాొంటిద ఈ స్దుాణ
ఔలియాలు ఎొంతా? అనే శిక్షణ ఇచేచ వహాబియుల వాతావరణొం.
చెపాపలొంటే షేక అపపటికే ననుి ఖ్ఫస్హ్ పటిణొంలో త్మ వకీలుగా
న్నయమిొంచేశ్వరు. కాన్న నేను ఇొంకా లోపల నుొండి పూరితగా స్ొంత్ృపిత చెొందలేదు.
1. బహుదేవతార్గధన.
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అయ్యనా అపుపడపుపడు సూఫీయుల వైపు మకుకవ చూపిొంచే వాడిన్న. కాన్న
ఎలాపుపడూ “నేను ఈ సూఫీయుల పధితులను ఆదరిస్తతనాిను కాన్న అలాాహ్
ఆదేశ్వన్ని వాతిరేకిస్తతనాినేమో” అన్న ఆలోచిసూత వొండే వాడిన్న.
          

అనువాదొం:

అలాాహ్తో పాట్ల ఏ ఇత్ర దేవణిణ వేడుకోకు ఆయన త్పప

మరొక ఆర్గధుాడెవాడూ లేడు .1
ఎవరైనా ఈ ఆయత్
       

అనువాదొం:

విశ్వాస్తలార్గ! అలాాహ్కు భయపడొండి. ఆయన సాన్నిధాాన్నకి

చేరే మార్గాన్ని అనేాష్టొంచొండి2 ను చదవితే వెొంటనే సౌదీ పొండితులు నేరిపొంచిన
జ్వాబు “వస్వలా అనగా స్దుాణకారామలు” అన్న రిపీట్ చేసవాడిన్న.
ఏలాగైతేనేొం ఆ కొొంత్కాలొం చాలా వాాకులత్తో గడిపాను. అపుపడపుపడు
నా వదేకు చాలా శిషుాలు వసూత వొండేవారు. మరియు ర్గత్రొంతా దైవభకితలో
లీనమై పెదేగా అరుసూత జాగరణచేసవారమ. చుట్లిప్రకకల వారు మా
అరుపులతో విస్మగిపోయేవారు కాన్న నేరుగా ఫిర్గాదు చేయలేదు. వాళ్ళళ, త్మ
ఆడవాళ్ళ దాార నా భారాతో ఫిర్గాదు చేయ్యొంచారు. ఈ విషయొం తెలియగానే
1. అల్ ఖ్స్స్ సూర్గ 28, ఆయత్:88
2. అల్ మాయేదహ్ సూర్గ 5, ఆయత్:35.
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నేను నా శిషుాలతో “ఈ స్భలను త్మ ఇళ్ళకు మారచొండి” అన్న చేపిప నేను
మూడు నెలల పాట్ల విదేశ్ ప్రయాణొంలో

వొంటాను అొందుకు స్భలలో

హాజ్రు కాలేను అన్న క్షమాపణ కోరుకునాిను. ఆ త్రువాత్ నా కుట్లొంబ
స్భుాలతో మరియు బొంధువలతో సెలవ తీస్తకొన్న అలాాహ్పై నమికొంతో
బయలుదేర్గను.

స్ఫల ప్రయాణొం
లిబియా మఖ్ాపటిణొం “త్ర్గబల్స”లో ఈజిప్ి ఎొంబేస్వ నుొండి ఈజిప్ి
వీసా దొరికేొంత్ వరకే వనాిను. ఈ మధాకాలొంలో కొొంత్మొంద సిహితులతో
కూడా కలిశ్వను, వాళ్ళళ నాకు స్హాయొం కూడా చేశ్వరు. ఖ్బహిరహ్ పటిణొం
వెళ్ళడాన్నకి మూడు రోజులు పడుతుొంద నేను టాాకీసలో బయలుదేర్గను. నాతో
పాట్ల లిబియాలో పన్నచేస నలుగురు ఈజిప్ి వాస్తలు కూడా ఎకాకరు. వాళ్ళళ
త్మ దేశ్వన్నకి తిరిగి వేళ్ళతనాిరు. ప్రయాణొం మధాలో వాళ్ళతో మాటాాడుతూనే
వనాిను. వాళ్ళకు ఖుర్ఆన్ పఠొంచి విన్నపిొంచాను దాొంతో వాళ్ళళ నాకు
దగారయాారు. వారిలో ప్రతీ ఒకకడు త్మ ఇొంటికి రమిన్న ఆహాాన్నొంచాడు.
వారిలో ఒకరి ఆహాానాన్ని అొంగ్లకరిొంచాను. అత్న్న పేరు అహిద్. అత్న్నలో
వని ధరిన్నషు, భకిత నా మనస్తకు నచాచయ్య. అహిద్ త్మ సాియ్యకి త్గాట్లిగా
అతిథి మర్గాదలు చేశ్వడు. ప్రమఖ్ స్ొంగ్లత్ ర్గర్గజు ఫరీదుల్ అత్రాషతో వారి
గృహొంలోనే కలిశ్వను. ఇొంత్కు మొందు టూాన్నస్లో ఈజిప్ి వారత పత్రికలలో
అత్న్న స్ాభావమ మరియు ఆదరణ గురిొంచి చదవినపపటి నుొంచి అత్న్నపై
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గౌరవొం ఏరపడిొంద. కాన్న అత్ను లెబ్బిన్కు వెళ్ళళొందుకు ఎయ్యర్ పోరుికు
బయలుదేరుతుొండడొంతో కేవలొం ఇరవై న్నమిష్టలే వారితొ కలిస్మవొండ
గలిగాను. ఖ్బహిరహ్లో ఇరవై రోజులు గడిపాను.
ఖ్బహిర్గహ్లోనే నాకు ఇషిమైన ప్రమఖ్ ఖ్బరీ1 “షేక అబుేల్ బ్బస్మత్
మహమిద్ అబుేస్సమద్” గారితో కలిశ్వను అదృషివశ్వతుత వారితో మూడు
రోజుల పాట్ల కలిస్మవనాిను. ఆ మూడు రోజులోా వేరు వేరు అొంశ్వలపై వారి
బొంధు మిత్రులతో చరచలు జ్రిగాయ్య. వాళ్ళళ నాలోన్న ధైరా సాహసాలు, స్పషిత్
మరియు అధక విజాునాన్ని చూస్మ ఆశ్చరా పోయారు. వాళ్ళళ ఏదైన కళ్ గురిొంచి
మాటాాడితే నేను దాన్న ప్రావీణాత్ గురిొంచి చెపేపవాడిన్న. వాళ్ళళ సూఫిజ్ొం లేదా
ధరిన్నషు గురిొంచి మాటాాడితే నేను తీజాన్నయా మరియు మదీనా సూఫీయులతో
నా స్ొంబొంధొం గురిొంచి చెపేపవాడిన్న. పశిచమ వాస్తల గురిొంచి ప్రసాతవిసత నేను
పాారిస్, లొండన్, హాలెొండ్, ఇటలి, ఇసాపన్లో గడిపిన వేస్వి సెలవల
స్ొంఘటనలను చెపేపవాడిన్న. మరి హజ్జ మాటలు వసత నేను ఒకసారి హజ్
చేశ్వను ఇపుపడు వమ్రా చేయడాన్నకి వెళ్ళతనాిను అన్న చెపిప ఏడేస్మ సారుా హజ్
చేస్మన వారికి కూడా తెలియన్న ప్రదేశ్వలు ఘార హిర్గ, ఘార సూర్,
ఇస్ియీల్(అ.స్)కు బలిచిచన స్ిలొం మొదలైన వాటి గురిొంచి చెపాపను. కొత్త కొత్త
విదాల గురిొంచి చెబితే నేను వాటి విశిష్టిర్గాలను చెపిప వారి విజాున దాహాన్ని
తీరేచ వాడిన్న. ర్గజ్కీయ ప్రసాతవన వసత నేను నా సొంత్ అభిప్రాయాలతో
అలాాహ్, “స్లాహుదీేన్ అయూాబీ” పై త్న శ్వొంతిన్న కురిపిొంచుగాక, వారు
త్మపై తామ నవాడమే కాదు చిరునవాను కూడా న్నషేదొంచుకునాిరు. వారి

1. ఖుర్ఆన్ ను స్ారయుకతమగా చదవగలవాడు.
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ఆతిియులు వారికి స్కలలోకాల నాయకుడు దైవప్రవకత మహమిద్(స్.అ) గారే
ఎలాపుపడూ నవాతూ కనబడేవారు అన్న ఈస్డిొంచుకొనే వారు. దాన్నకి అత్ను
జ్వాబుగా “అఖ్బస మస్వదు శ్త్రువల ఆక్రమణలో వొంద అలాొంటి స్మయొంలో
నేను ఎలా నవాగలను, అలాాహ్ ప్రమాణొంగా దాన్నన్న విడిపిొంచినొంత్ వరకు
నవాను లేదా దాన్న కోస్ొం నా ప్రాణాలైనా ఇచేచసాతను” అన్న అనే వారు అన్న చెపిప
న్నరు విపపకుొండా చేశ్వను.
నేను ఖ్బహిరహ్లో వనిపుడు స్భలు కూడా జ్రిగాయ్య. అొందులో నేను

కూడా ఉపనాాసాలు ఇచేచవాడిన్న. ఆ స్భలలో “జామియా అల్ అజ్హర్”1
ఉపాధాాయులు కూడా హాజ్రయేావారు. నేను చదవే ఆయత్, హదీస్తలతో
మరియు ఇచేచ బలమైన సాక్ష్యాలతో ప్రభావితులయీా “మీరు ఏ యూన్నవరిసటీ
నుొండి చదువ పూరిత చేశ్వరు?” అన్న అడిగవారు. దాన్నకి నేను ఎొంతో గౌరవొంగా
“జామిఅహ్ జైతూనహ్ విధాారిి” అన్న జ్వాబిచేచ వాడిన్న. “జామిఅహ్
జైతూనహ్”, “జామిఅహ్ అల్ అజ్హర్” కని మొందు సాిపిొంచబడినడి.
“జామిఅహ్ అల్ అజ్హర్”ను సాాపిొంచడాన్నకి “ఫాతిమియూానులు” టూాన్నస్
నుొండే వెళ్ళళరు.
అలా నేను “జామిఅహ్ అల్ అజ్హర్” యొకక చాలా ఒలమాల2
మరియు విదాాొంస్తల మధా పరిచితుడయాాను. వాళ్ళళ నాకు కానుకగా కొన్ని
పుస్తకాలు ఇచాచరు. ఒక రోజు నేను “జామిఅహ్ అల్ అజ్హర్” వావహార
బ్బధుాలలో ఒకరి లైబ్రరీలో కూరోచన్న వొండగా “ఈజిప్ి విపావ కమిటీ ప్రధాన
1. అల్ అజ్హర్ యూన్నవరిసటీ
2 . మత్ గురువలు.
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కారాకరత” వచిచ అత్న్నతో ఇజిప్ికు చెొందన ఒక కొంపెన్న త్రపు నుొండి జ్రిగ ఒక
స్భకు రమిన్న ఆహాాన్నొంచాడు. నేను కూడా అత్న్నతో ర్గవాలన్న పట్లిబటాిడు
అొందుకన్న నేను కూడా వెళ్ళళను. అకకడ ననుి డయాస్పై “అల్ అజ్హర్
ఆలిమ్” మరియు “ఫాదర్ షనూదహ్”ల మధాలో కూరోచబ్నటాిరు. ననుి
ఉపనాాస్ొం ఇవామన్న కోర్గరు. వేరు వేరు స్భలలో ఉపనాాసాలు ఇవాడాన్నకి
అలవాట్ల పడా నాకు ఇకకడ ఉపనాాస్ొం ఇవాడొం కషిొం అన్నపిొంచలేదు. చాలా
స్తలువగా ఉపనాాస్ొం ఇచేచశ్వను.
ఇవన్ని ఏొందుకు

చెబుతునాినొంటే నా విచక్షణ

జాునొం క్రమేణ

వృధేచెొందుతునిద. నాలో నేను ఒక ఆలిమ్ అయ్యపోయాను అన్న గరాొం
ఏరపడిొంద. అలా అన్న ఎొందుకు అన్నపిొంచకూడదు, “జామిఅహ్ అల్ అజ్హర్”
పొండితులే నా విదాను గురితొంచి నాతో “మీలాొంటి వాళ్ళళ అల్ అజ్హర్ లో
వొండాలి” అన్న అనాిరు. అొంత్కు మిొంచిన ఘనత్ ఏమిటొంటే దైవప్రవకత(స్.అ)
ననుి త్మ వస్తతవల దరశన భాగాాన్ని కలిగిొంచారు. ఖ్బహిరహ్లో “ర్గస్తల్
హుసైన్” అను మస్వదు బ్బధుాడు “దైవప్రవకత(స్.అ) నా కలలో వచిచ త్న
వస్తతవలను మీకు దరిశొంచమన్న ఆదేశిొంచారు” అన్న చెపిప ఆ మస్వదు రక్షకుడు
త్పప మరవారూ తెరవన్న ఒక గదలోకి తీస్తకొన్న వెళిళ త్లుపు వేస్మ ఒక పెటెిను
తెరిచాడు. అొందులో నుొంచి దైవప్రవకత(స్.అ) దుస్తతలు మరియు వేరే ఉనిత్మైన
వస్తతవలను తీస్మ ననుి దరశనొం చేయ్యొంచాడు. నేను అకకడ నుొంచి చాలా
ప్రభావితుడినై ఏడుసూత తిరిగి వచాచను. ననుి ఆశ్చరా పరిచిన విషయొం
ఏమిటొంటే అత్ను నా నుొంచి డబుి ఆశిొంచలేదు. అొంతేకాదు డబుి ఇవాబోతే
న్నర్గకరిొంచాడు. చాలా బలవొంత్ొం చేసత చాలా త్కుకవ సమిను తీస్తకొన్న
నేను దైవప్రవకత(స్.అ) గారి ఆసాానొంలో ప్రియమైన మన్నష్టన్న అనే శుభవారతను
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ఇచిచ శుభాకాొంక్షలు తెలియజేశ్వడు. ఈ స్ొంఘటన నా మనస్త పై చాలా
ప్రభావొం కలిగిొంచిొంద. చాలా ర్గత్రుళ్ళళ వహాబీయుల “దైవప్రవకత(స్.అ) కూడా
మామూలు మన్నష్ట వలే చన్నపోయారు అొంత్టితో అత్న్న కథ స్మాపతొం” అనే
ప్రవచన పై ఆలోచిసూతనే వనాిను. వాళ్ళ ఈ విశ్వాస్ొం నాకు నచేచద కాదు. ఇక
ఇపుపడు అద పన్నకి మాలిన విశ్వాస్ొం అన్న నమికొం కలిగిొంద. ఎొందుకొంటే
అలాాహ్ మారాొంలో చన్నపోయ్యన వారు అమరులు, వారు అలాాహ్ నుొండి
జీవితాన్ని(రిజ్ి) పొందుతారు. అలాొంటిద అొందరి నాయకుడైన దైవప్రవకత(స్.అ)
మృతులతో ఎలా స్మానమౌతారు అన్న నమికొం కలిగిొంద. నా ఈ ఆలోచనకు
నా చినినాటి విదా అనగా పూరాొం నేను సూఫీయుల నుొండి పొందన విదా
“ఔలియా మరియు మహాతుిలకు స్ృష్టి ప్రకృతి పై త్మ ప్రభావాన్ని
చూపిొంచగల సామరాయొం వొంట్లద. అద అలాాహ్, వాళ్ళకు త్న ఆజ్ుపాలన వలా
ప్రసాదొంచాడు”. అలాాహ్, హదీసె ఖుదీసలో ప్రమాణొం చేశ్వడు “ఓ నా భకుతడా!
న్నవ నా అజ్ును పాటిొంచు న్నవ నా వలే మారుతావ, న్నవ ఏద కోరితే అద
జ్రిగితీరుతుొంద” అనే విషయాలు ఇొంకా బలపరిచిొంద. నాలో విశ్వాసాల
మరియు నమికాల యుధిొం జ్రుగుతూనే వొంద. నేను చివరి రోజులలో అకకడి
మస్వదులు చూడడాన్నకి వెళ్ళళను అన్నిొంటిలో నమాజు చదవాను. హనఫీ,
మాలికీ, ష్టఫయీ, హొంబలీల స్వదులలో నమాజు చదవాను. ఆ త్రువాత్
స్యాదా జైనబ్(స్.అ) మరియు స్యాదాి హుసైన్(అ.స్)ల మస్వదుల దరశనొం
చేశ్వను. తీజాన్న జావియహ్ దరశనొం కూడా చేశ్వను. ఆ స్ొంఘటనలు చెబుతూ
కూరుచొంటే ఈ పుస్తకొం చాలా పెదేదైపోతుొంద. నేను దీన్నన్న చాల స్ొంక్షిపతొంగా
వ్రాయాలన్న న్నరణయ్యొంచు కునాిను.
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ష్టపుప పరిచయొం
ష్టపుప రిజ్రేాషన్ ప్రకారొంగానే నేను “ఇస్కనేరియహ్” చేర్గను. అకకడ
నుొండి ఈజిప్ి ష్టపుపపై బీరూత్ ప్రయాణొం మొదలు పెటాిను. ననుి నేను
మానస్మకొంగా మరియు శ్వరీరకొంగా చాలా దురేశ్వగ్రస్తమైన స్మాతిలో వనాిను
అన్న అనుకుొంటూ నా బ్నరుత పై పడాాను. ష్టపుప బయలుదేరి రొండు మూడు
గొంటల కావస్తతొంద. కొొంచెొం సపు విశ్రొంతి త్రువాత్ హఠాతుతగా న్నద్రలేచాను
“సోదరుడు చాలా అలస్మపోయ్య వనిటిన్నపిస్తతొంద” అన్న నా ప్రకకలో వని తోటి
ప్రయాణకుడి మాటలు నా చెవలోా పడాాయ్య. “ఔనొండి, నేను తెలావారుజామన
“ఖ్బహరహ్” నుొండి ఇస్కొందరియహ్ వరకు ష్టపుప ఎకకడొం కోస్మన్న
బయలుదేరి వచేచశ్వను. ర్గత్రి కూడా చాలా త్కుకవ న్నద్ర పోయాను” అన్న
అనాిను. అత్న్న మాట తీరున్న బటిి అత్ను ఇజిప్ికు చెొందన వాడు కాదు అన్న
గ్రహిొంచాను. ప్రతీ విషయొంలో జోకాొం చేస్తకునే అలవాట్ల ననుి అత్డి
గురిొంచి తెలుస్తకునేలా చేస్మొంద. ననుి నేను పరిచయొం చేస్తకొన్న అత్డి
గురిొంచి తెలుస్త కునాిను. అత్ను ఇర్గకు దేశ్స్తతడు. పేరు మన్ఇమ్, బగాేద్
యూన్నవరిసటీలో ఉపాధాాయుడన్న, త్న డాకిరేట్ థీస్స్లను “జామిఅహ్ అల్
అజ్హర్”లో జ్మచేయడాన్నకి వచాచడన్న తెలిస్మొంద.
మా మాటలు ఈజిప్ి, ఇసాాొం మరియు అరబుిల గురిొంచి, యూదుల
చేతులలో అరబుిల ఓటమి గురిొంచి మొదలయాాయ్య. ఈ ప్రసాతవన చాలా బ్బధ
కలిగిొంచిొంద. మాటల మధాలో నేను “ఈ ఓటమికి మఖ్ా కారణొం అరేబీయుల
మరియు మస్మామలు చాలా పెదే స్ొంఖ్ాలో వనిపపటికీ వారు వేరు వేరు
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ర్గజాాలుగా, వర్గాలుగా, మతాలుగా విడిపోవడొం వలన శ్త్రువల దృష్టిలో
మానాత్లేన్న వారిగా వొండడమే” అన్న అనాిను.
మేమ ఈజిప్ి మరియు ఈజిప్ి వాస్తల గురిొంచి చాలా సపు
మాటాాడుకునాిమ. ఓటమికి గల కారణాలలో మా ఇదేరి అభిప్రాయాలు
ఒకటిగా వనాియ్య. ఇసెతమార్1 మనపై త్న పెత్తనొం చెలాయ్యొంచి మమిలిి

అవమాన్నొంచాలన్న వేరు వేరు భాగాలుగా విడదీస్మొంద. మకక మకకలుగా
వొండడాన్నకి నేను స్మితిొంచను. ఈనాడు కూడా మేమ మాలికీ, హనఫీల
వివాదాలలోనే పడి వనాిమ, అన్న చెపిప నేను ఒక దుుఃఖ్ స్ొంఘటనను
వివరిొంచాను; ఖ్బహిర్గహ్లో వనిపుపడు ‘అబూ హన్నఫా’ మస్వదుకు వెళిళ
అకకడ వాళ్ళతో అస్ర్ నమాజును జ్మాఅత్తో చదవాను. నమాజ్ అనొంత్రొం
నమాజులో నా ప్రకక న్నలబడిన వాకిత చాలా కోపొంగా “న్నవ నమాజులో చేతులు
ఎొందుకు కట్లికో లేదు” అన్న అడిగాడు. నేను చాలా గౌరవొంగా నేను మాలికీ
వర్గాన్నకి చెొందన వాడిన్న. మాలికీలు నమాజులో చేతులు కట్లికోరు అన్న
అనాిను. “అయ్యతే వెళిళ మాలికీల మస్వదులో నమాజు చదువకో” అన్న
అనాిడు. నేను అకకడ పరిస్మాతిన్న చూస్మ విస్మగి బయటకు వచేచశ్వను. అపపటి
నుొంచి నాకు ఆశ్చరొం ఇొంకా పెరిగిొంద.
నా ఈ మాటలను విన్న ఆ “ఇర్గఖు ఉపాధాాయుడు” నవాతూ “నేను
ష్టయాను” అన్న అనాిడు. అద వినగానే మొంటెికికొంద. ఏద ఆలోచిొంచ కుొండా
“నువా ష్టయా అన్న మొందే తెలిస్మ వొంటే న్నతో మాటాడే వాడినే కాదు” అన్న
అనాిను. అత్ను ఎొందుకలా? అన్న అడిగాడు.
1. ప్రపొంచొం పై అధకారొం చెలయ్యొంచాలను కుొంట్లని వాళ్ళళ.

35

అలా... నేను రుజుమార్గాన్ని పొందాను
నేను: మీరు మస్మామలే కారు. మీరు అలీ ఇబ్ని అబీతాలిబ్(అ.స్)న్న పూజిసాతరు.
మీలో కొొందరు అలాాహ్నే పూజిసాతరు కాన్న దైవప్రవకత(స్.అ) గారి దైవదౌతాాన్ని
అొంగ్లకరిొంచకుొండా,

దైవదౌతాాన్ని

అలీ(అ.స్)కి

అపపగిొంచడాన్నకి

బదులు

మహమిద్(స్.అ) గారికి అనాాయొంగా అపపగిొంచేశ్వరు అన్న జిబ్రయీల్ను
తిటిిపోస్తకుొంటారు.
నేను అలాొంటి విషయాలు చెబుతూనే వనాిను. అత్డు నేను చెబుతుని
విషయాలు విన్న నవాతూ అపుపడపుపడూ “లా హౌలవలా ఖువాత్ ఇలాా
బిలాాహ్” అనే వాడు. నా మాటలు పూరవతన త్రువాత్ “మీరు ఉపాధాాయులు,
విధాారుిలకు చదువ చెబుతారు అొంతేనా?” అన్న ప్రశిిొంచాడు.
నేను: అవను.
అత్ను: ఉపాధాాయుల ఆలోచనలే ఇలా వొంటే ఇక సామానా ప్రజ్ల గురిొంచి
ఏమన్న చెపపగలమ. వారి వదే విదా కూడా లేదు.
నేను: అొంటే మీ ఉదేేశ్ొం?
అత్ను: క్షమిొంచొండి, మొందు ఈ త్పుపడు న్నొందలను మీరకకడ చదవారో
చెపపొండి?
నేను: చరిత్ర పుస్తకాలలో మరియు ప్రజ్లోా ప్రస్మదిమ వలా.
అత్ను: లోక ప్రస్మదిమను ప్రకకన పెటిొండి, మీరు చరిత్ర పుస్తకాలలో ఏ
పుస్తకాలు చదవారో చెపపొండి?
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నేను పుస్తకాలను లేకికొంచడొం మొదలు పెటాిను ఉదాహరణకి: అహిద్ అమీన్
గారి ఫజ్రుల్ ఇసాాొం, దుహల్ ఇసాాొం, జోహ్రుల్ ఇసాాొం మొదలైనవి.
అత్ను: అహిద్ అమీన్ గారి మాటలు ష్టయాల విశ్వాసాలకు ఎలా శ్వస్నొం?.
నాాయొంగా చూపాపలొంటే

ఎవరి నమికాలను వారి పుస్తకాల నుొండి

తెలుస్తకోవాలి.
నేను: అొందరి దృష్టులో ప్రస్మధేత్ కలిగి వని విషయొంపై పరిశోధన అనవస్రొం
కదా.
అత్ను: అహిద్ అమీన్ స్ాయొంగా ఇర్గకు విచేచశ్వరు. అత్న్నతో నజ్ఫ్
పటిణొంలో కలిస్మన ఉపాధాాయులలో నేనొకడిన్న. అత్ను ష్టయాల గురిొంచి
వ్రాస్మన విషయాలపై అభాొంత్రమ వాకతొం చేయగా అత్ను “నాకు మీ గురిొంచి
ఏమీ తెలియదు, ఇపపడే మొదటిసారి ష్టయాలతో కలుస్తతనాిను” అన్న క్షమాపణ
కోర్గరు. మేమ “పాపాన్నకి సాకు చూపడొం ఆ పాపమ కనాి హీనమైనద” అన్న
అనాిమ. మీకు మా గురిొంచి ఏదీ తెలియనపుపడు మా గురిొంచి అలాొంటి చెడు
విషయాలు వ్రాయడాన్నకి మీకు హకుక ఎకకడిద?.
ఆ త్రువాత్ న్నజాన్నకి ఖుర్ఆన్ మా అొందరికి శ్వస్నొం కాన్న యూదుల
మరియు

క్రైస్తవల విశ్వాసాలు త్పుపడు విశ్వాసాలు అన్న ఖుర్ఆన్ నుొండి

రుజువ చేయడొంలో ఏమైనా లాభొం వొందా? లేదు. ఎొందుకొంటే వాళ్ళళ
ఖుర్ఆన్నే ఆచరిొంచరు కాబటిి. మేమ వారి విశ్వాసాలను వారి పుస్తకాల నుొండి
రుజువ చేస్మనపుపడే మా సాక్షయలు బలొంగా వొంటాయ్య. వచనాసారొంగా; చెపుప
ఎవరిదో త్ల కూడా అత్డిదైతేనే బ్బగుొంట్లొంద లేకపోతే బ్బగుొండదు.
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నాతోటి ప్రయాణికుడి మాటలు విని త్రువాత్ నాకు ఒక దాహరితకి చలాటి
మొంచిన్నరు త్రాగిన త్రువాత్ ఎొంత్ త్ృపిత కలుగుతుొందో అొంత్ త్ృపిత కలిగిొంద.
అత్న్న మాటలు ననుి ప్రభావితుడిి చేశ్వయ్య. నా మొందు ఒక త్రకమైన
మరియు ధృడమైన సాక్షయొం వొంద. దాొంతో నాలో వని శ్త్రుత్ా భావొం పోయ్య
పరిశోధన భావొం వచిచొంద. నేను నాలో కలిగిన ఆ పరివరతనాన్ని గ్రహిొంచాను.
భయొం

లేకుొండా,

త్డబడకుొండా

“అయ్యతే

మీరు

కూడా

మా

దైవప్రవకత(స్.అ) గారి దైవదౌతాాన్ని నమితారనిమాట?” అన్న అడిగాను.
“నేనొకకడినే కాదు ష్టయా మస్మాొంలొందరి నమికొం కూడా ఇదే. సోదర
భావొంతో చెబుతునాిను నువేా స్ాయొంగా దీన్నపై పరిశోధన చేయ్య న్నకే
న్నజాన్నజాలు తెలుసాతయ్య. ఇలా ష్టయా సోదరులపై అపన్నొంద మొంచిద కాదు.

కొన్ని అనుమానాలు పాపాలు అవతాయ్య1 మీరే గనుక న్నజాన్నజాలు మీ కళ్ళతో
చూస్మ తెలుస్తకోవాలన్న అనుకునిటాయ్యతే ష్టయా పొండితులతో కలిసొందుకు
మరియు శ్త్రువల త్పుపడు న్నొందలను తెలుస్తకునేొందుకు మిమిలిి ఇర్గకుకు
రమిన్న ఆహాాన్నస్తతనాిను” అన్న అనాిడు.
నేను: ఇర్గకు వెళిళ అకకడుని అబ్బిస్వ ఖ్లీఫాల మరియు మఖ్ాొంగా వాళ్ళ
న్నర్గాహకుడైన “హారున్ అల్ రషీద్” వదలిన ఇసాాొం ప్రాచీన చిహాిలు
దరిశొంచుకోవాలన్న ఎపపటినుొండో నా కోరిక కాన్న కొన్ని కారణాలు నా కాళ్ళకు
స్ొంకెళ్ళళ వేస్మ కటిి పడేశ్వయ్య. అొందులో మొదటిద ఆరిిక స్మస్ా ఎలాగో అలా

1. అల్ హుజ్ర్గత్ సూర్గ:104, ఆయత్:12. (

)
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డబుి కూడ బ్నట్లికొన్న ఉమ్రా చేయడాన్నకి వెళ్ళతనాిను. రొండవ పెదే స్మస్ా నా
పాస్ పోరుిలో ఇర్గకులో ఎొంటర్ అవాడాన్నకి వీసా కూడా లేదు.
అత్ను: నేను మిమిలిి ఆహాాన్నచాను అొంటే బీరూత్ నుొండి బగాేద్ ర్గకపోకల
మరియు అకకడ వొండడాన్నకి అయేా ఖ్రుచలన్ని నేనే భరిసాతను. మీరు మా
అతిథి. ఇక ఇర్గకు వీసా స్మస్ా అయ్యతే దాన్ని అలాాహ్ పై వదలేదాేమ. ఈ
ప్రయాణొం మీ భాగాొంలో వొంటే త్పపక అవతుొంద. మేమ బీరూత్ చేరిన
త్రువాత్ వీసా కోస్ొం ప్రయతిిదాేొం.
నాకు అత్న్న మాట విన్న చాలా ఆనొందొం కలిగిొంద. ఇనాాఅలాాహ్
రేపటికలాా జ్వాబు ఇసాతను అన్న చెపాపను.
గాలి కోస్మన్న ష్టప్ప కాాబిన్ నుొండి పైకి వెళ్ళళను. నాలో కొత్త ఆలోచనలు
పుట్లికొచాచయ్య. నా ఆలోచనలు ప్రపొంచాన్ని న్నొంపేస్మనట్లవొంటి స్మద్రపు
న్నటిలో మన్నగిపోయాయ్య. నా జాునొం ఆ స్మద్రపు అలలలో లీనమైయ్యాొంద.
స్కలలోకాల స్ృష్టుకరత మరియు ననుి ఈ స్మాతికి చేరిచనఅలాాహ్ను స్తతతిసూత
ననుి దుర్గిరాొం మరియు దుర్గిరుాల నుొండి దూరొంగా వొంచి ప్రతీ పరపాట్ల,
త్పుపల నుొండి కాపాడమన్న ప్రారిిొంచాను. నాకు నా జీవిత్ొంలో ఇపపటి వరకు
జ్రిగన స్ొంఘటనాలన్ని ఆ చినినాటి లాలన పాలన నుొండి ఇపపటి వరకు
క్రమొంగా ఒక స్మన్నమా వలే కన్నపిొంచడొం మొదలయాాయ్య. వాటి వలా మొంచి
భవిషాతుత కోరిక కూడా వొండేద. నాపై అలాాహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)ల కృప
వొందన్న అనుకునేవాడిన్న.
ఈజిప్ి వైపుకు తిరిగాను అపపటికి కూడా దాన్న ఒడుా కనబడుతూనే వొంద.
నా జీవిత్ొంలో మరువన్న ప్రియమైన దైవప్రవకత(స్.అ) దుస్తతల దరశన స్ొంఘటనతో
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మడి పడి వని ఇజిప్ితో విడోకలు చెపాపను. ఆ త్రువాత్ నా ఇర్గకు దరశన
కలను న్నజ్ొం చేసాతనన్న చెపిప ననుి చెపపలేనొంత్ ఆనొందాన్ని కలిగిొంచిన ఆ
ష్టయా మిత్రున్న మాటలు గురుతకొచాచయ్య. నా ఆలోచనలలో ఇర్గకు పటొం,
హారూన్ మరియు మామూన్ల కోటలతో సాిపిొంచబడిన మఖ్ాపటిణొం,
అకకడికి ఎలాపుపడూ పశిచమ విధాారుేలు విజాునొం కోస్ొం వెళ్ళడొం, ఇలా పలు
విషయాలతో చిత్రీకరిొంచి వొంద. అొంతేకాకుొండా ఇర్గకు, ఖుతుబ్న రబ్బిన్న షేక
స్మదాన్న

అబుేల్

ఖ్బదర్

జీలాన్న

దేశ్ొం

కూడాను.

అత్న్న

ప్రఖ్బాత్

ప్రపొంచమొంత్ట వొంద. వారి సూఫిమారా చరచలు పలెా పలెాన వనాియ్య. నా ఆ
కల పూరతవాడొం అలాాహ్ నాపై చేస్తతని మరో ఉపకారొం. నేను ష్టప్ప వాళ్ళళ
భోజ్నాన్నకి పిలుపు ఇచేచొంత్ వరకు ఆశ్లతో న్నొండి వని ఊహల స్మద్రొంలో
తేలాడుతూనే వనాిను. నేను భోజ్నశ్వల వైపుకు వెళ్ళళను అకకడ జ్నొం
ఎపపటిలానే నేను మొందు అొంటే నేను మొందు అన్న ఒకరిన్న ఒకరు
తోస్తకుొంట్లొంనాిరు. గోల గోలగా వొంద ఇొంత్లో నా ష్టయా మిత్రుడు నా
చోకాక పట్లికొన్న లాగి “ఎొందుకు శ్రమలో పడుతునాిరు కొొంత్స్మయొం
త్రువాత్ ఏ శ్రమ లేకుొండా తినొచుచ, నేను మిమిలేి వెతుకు తునాిను” అన్న
అనాిడు. ఆ త్రువాత్ మీరు నమాజ్ చదవేశ్వర్గ, అన్న అడిగాడు. “లేదొండి
ఇొంక చదవలేదు” అనాిను. “అయ్యతే పదొండి మొందు నమాజ్ చదవి ఆ
త్రువాత్ భోజ్నాన్నకి వెళ్ళేమ ఇొంత్లో అకకడ కొొంచెొం ఖ్బళీ కూడా
అవతుొంద” అన్న అనాిడు. అత్న్న స్లహా నచిచొంద ఒక ఖ్బళీ చోట్లకు వెళిళ
“వజూ”1 చేస్తకునాిమ. ఆ త్రువాత్ అత్ను నమాజ్ ఎలా చదువతాడో అన్న

పరిశీలిొంచడాన్నకి నమాజ్ చదవిొంచమన్న చెపిప కావాలొంటే త్రువాత్ మరల
1. నమజు చదవడాన్నకి మొందు మఖ్ొం మరియు చేతులు న్నళ్ళతో కడుకోకవడొం.
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నమాజ్ చదువకో వచుచ అన్న నేను అత్న్న వెనకాల జ్మాత్ నమాజ్ కోస్ొం
న్నలబడాాను.
అత్ను మగ్రిబ్ నమాజు మొదలు పెటాిడు. అత్న్న నమాజు చదవే
విధానాన్ని చూస్మ నా ఉదేేశ్వన్ని మారుచ కునాిను. అత్న్న వెనకాల జ్మాత్
నమాజు చదువతుొంటే పుస్తకాలలో చదవిన దైవభీతి మరియు పవిత్రత్ గల ఆ
స్హాబియుల వెనకాల చదవినట్లా అన్నపిొంచిొంద.
నమాజ్ చదవిన త్రువాత్ అత్ను పడవాటి దుఆ1లు చదవాడు. నేను
ఇొంత్కు మొందు నా వరాొంలో గాన్న లేదా వేరే వర్గాలలో గాన్న ఎపుపడూ అలాొంటి

దుఆలను వినలేదు. అత్న్న దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు వారి స్ొంతానొంపై దరూద్2
పొంపినపుపడలాా నా మనస్తకు చాలా ఆనొందొం కలిగద. వారి న్నజ్మైన
ప్రశ్ొంస్లు చేసవాడు. నమాజ్ త్రువాత్ అత్డి కళ్ళలో మిగిలి వని కన్నిళ్ళను
చూశ్వను.

అత్డు,

నాకు

మారాదరశనాన్ని

పొందేొందుకు

గల

శ్కితన్న

ప్రసాదొంచమన్న అలాాహ్ను కోరడొం వినాిను.
మేమ భోజ్నశ్వలలో ప్రవేస్మొంచినపుపటికి అద ఖ్బళీ అయ్యపోయ్యొంద.
అత్డు, మొందు ననుి కూరోచబ్నటిి ఆ త్రువాత్ త్ను కూరుచనాిడు. మా కోస్ొం
రొండు భోజ్నొం పేాటాను తీస్తకొన్న వచాచడు. అత్ను నా పేాట్లలో మాొంస్ొం
త్కుకవగా వొందన్న పేాటాను మారిచ నేను అత్న్న బొంధువగా ననుి తినమన్న
బలవొంత్ొం చేశ్వడు. అని పానమల న్నయమాల మరియు పధితుల గురిొంచి
ఇపపటి వరకు విననట్లవొంటి రివాయత్లు విన్నపిొంచాడు. నాకు అత్డి
1. ప్రారిన.
2. వొందనాలు.
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పధితులు, తీరు చెపపలేనొంత్గా నచాచయ్య. మేమ ఇష్ట నమాజ్ కూడా కలిస
చదవామ. అత్ను దుఆలు చదువతుొండగా నాకు ఎడుప వచేచస్మొంద. అలాాహ్తో
అత్న్న పటా నా ఆలోచన మారేలా చేయమన్న కోర్గను. ఎొందుకొంటే కొన్ని
ఆలోచనలు కూడా పాపమే గనుక. కాన్న ఎవరికి తెలుస్త.
ర్గత్రి పడుకునాిను, అత్ను ఉదయొం ఫజ్ర్ నమాజ్కు లేపేొంత్ వరకు
ర్గత్రొంతా ఇర్గకు కలలు చూసూతనే వనాిను. మేమ నమాజ్ చదవిన త్రువాత్
అలాాహ్, మస్మామలకు ప్రసాదొంచిన ఐశ్ార్గాల గురిొంచి చరిచొంచుకునాిమ.
నేను మరల పడుకునాిను. తిరిగి లేచినపుపడు అత్న్నన్న త్న స్వట్లపై కూరోచన్న
త్స్విహ్1 చేత్పట్లికొన్న అలాాహ్ స్తతతిలో చూశ్వను. నాకు చాలా ఆనొందొం

కలిగిొంద, నాకు మనశ్వశొంతి కలిగిొంద. అలాాహ్తో క్షమాపణ కోర్గను. మేమ
భోజ్నొం చేస్తతొండగా “ష్టపుప ఒడుాకు దగారౌతుొంద, స్తమారు రొండు గొంటల
త్రువాత్ బీరూత్ పోరుిన చేరుకుొంటామ” అన్న ప్రకటిొంచారు.
అత్డు “ఇర్గక వచేచ విషయొం గురిొంచి ఆలోచిొంచు కునాిర్గ, దాన్న పటా
మీ న్నరణయొం ఏమిటీ?” అన్న అడిగాడు. “అలాాహ్ దయతో వీసా దొరికితే వేరే
అడాొంకులేమి లేవ” అన్న చెపిప అత్న్నకి కృత్జ్ుత్ తెలుపు కునాిను.
మేమ బీరూత్లో ప్రవేస్మొంచామ, ర్గత్రి అకకడే గడిపామ, ఆ త్రవాత్
డమస్కస్కు చేరిచేరగానే ఇర్గక ఎొంబేస్మకి వెళ్ళళమ. ఊహకు అొందనొంత్
తొొందరగా వీసా దొరికేస్మొంద. అత్డు నాకు శుభాకాొంక్షలు చెబుతూ, అలాాహ్కు
కృత్జ్ుత్ తెలుపుకుొంటూ అకకడ నుొండి బయటికి వచాచమ.

1. జ్పమాల.
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ఇర్గకకు మొదటి ప్రయాణొం
మేమ నజ్ఫ్ యొకక అొంత్ర్గజతీయ కొంపెన్నకి స్ొంబొంధొంచిన ఒక ఏ.స్వ
బస్తసలో డమస్కస్ నుొండి బగాేద్కు బయలుదేర్గమ. బగాేద్ చేరే స్రికి అకకడి
ఉష్ఠుగ్రత్ 40 డిగ్రీలు వొంద. బగాేద్ చేరగానే నా మిత్రుడి ఇొంటి వైపు నడవ
సాగామ. ఇొంటికి చేర్గమ. అత్న్న ఇొంట్లా ఏ.స్వ వొండటొంతో మనస్త
కుదుటబడిొంద. అత్డు ఒక ఇర్గకీ దుస్తతవ తెచిచచాచడు.
ఆ త్రువాత్ నా మొందు కొన్ని పొండుా మరియు పలహార్గలు తీస్తకొచిచ
పెటాిడు. అత్డి ఇొంటి స్భుాలు ఒకొకకకరు చాలా గౌరవొంగా, పదేతిగా స్లామ
చేసొందుకు వచాచరు. అత్డి త్ొండ్రి గారైతే ఎపపట్లిొంచో పరిచయొం
వనివారిలా గుొండెలకి హతుత కునాిరు. అత్న్న త్లిా నలారొంగు గుడాను త్ల
నుొండి కాళ్ళ వరకు కపుపకొన్న త్లుపు దగార వచిచ న్నలబడాారు. అకకడి నుొండే
స్లామ చేస్మ సాాగత్ొం పలికారు. నా మిత్రుడు “మాలో స్త్రీలు మగవారితో చేయ్య
కలపడొం చటివిరుధిొం” అన్న చెపిప ఆమె త్రపు నుొండి క్షమాపణ కోర్గడు. నాకు
చాలా ఆశ్చరాొం కలిగిొంద. “మేమ ఎవరినైతే మస్మామలే కారు అనుకునాిమో
వాళ్ళళ మా కనాి ధరి న్నబధుిలుగా వనాిరు” అన్న మనస్తలో అనుకునాిను.
అొంతే కాకుొండా ప్రయాణొంలో అత్డితో గడిపిన రోజులలో అత్డి మొంచి
గుణాలను, ఆత్ిగౌరవాన్ని, ఘనత్ను పూరితగా చూశ్వను. ఇొంత్కు మొందు
ఎనిడూ చూడనట్లవొంటి మర్గాద, దైవభీతి చూశ్వను. వాళ్ళళ ననుి ఒక
అతిథిగా కాకుొండా ఇొంట్లా ఒకరిలా భావిొంచడాన్ని గ్రహిొంచాను. నాకు కూడా
సొంత్ ఇొంట్లా వనిటాన్నపిొంచిొంద.
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ర్గత్రి పడుకోవడాన్నకి మేడ పైకి వెళ్ళళమ. చాలా సపు వరకు “ఇద కలా
న్నజ్మా, నేను న్నజ్ొంగానే హజ్రత్ అబుేల్ ఖ్బదర్ జీలాన్న పరుగులో వనాినా”
అన్న ఆలోచిసూతనే వనాిను. ననుి గ్రహిొంచిన నా మిత్రుడు నాతో “అబుేల్
ఖ్బదర్ జీలాన్న గురిొంచి ట్లాన్నస్లో ప్రజ్ల అభిప్రాయొం ఏమిటి?” అన్న
అడిగాడు. “అత్ను మఠాధపతి, ఎలాగైతే దైవప్రవకత(స్.అ) దైవప్రవకత(స్.అ)ల
నాయకులో అలాగ అత్ను ఔలియాల నాయకులు. జీలాన్న గారి ప్రవచనల
ప్రకారొంగా “అొందరు కాబ్బ ప్రదక్షణాలు చేసాతరు మరి కాబ్బ నేనుని గుడారొం
ప్రదక్షణాలు చేస్తతొంద” అన్న నేను మా వదే చెపుపకునే అత్న్న ఘనత్ మరియు
సాియ్య గురిొంచి చెపపడొం మొదలు పెటాిను.
నేను క్రమొంగా నా మిత్రుడికి “షేక అబుేల్ ఖ్బదర్ జీలాన్న త్మ భకుతల
వదేకు వచిచ వారి రోగాలను నయొం చేసాతరు, వారి కష్టిలను దూరొం చేసాతరు”
అన్న చెపిప అత్న్న గురిొంచి తెలియజేయాలన్న ప్రయతిిసూతనే వనాిను. తెలిసో
తెలియకో ఈ విషయాలన్ని ష్టర్క అన్న భావిొంచే ఆ వహాబీ విశ్వాసాలను పూరితగా
మరిచి పోయాను. నా మాటలు అత్డిపై ప్రభావిత్మవాడొంలేదన్నపిొంచినపుపడు
బహుశ్ నేను చెపేప విధానమే స్రిగా లేదేమో అన్న అనుకునాిను. నేను అత్డితో
“జీలాన్న గారి పటా మీ అభిప్రాయమేమిటీ”? అన్న అడిగాను. అత్ను నవాతూ
“ప్రయాణొం వలా అలస్మ పోయ్య వనాిరు. పడుకోొండి ఇనాాఅలాాహ్ రేపు షేకగారి
దరశనాన్నకి వెళ్ళేమ” అన్న అనాిడు. ఆ మాట విన్న చాలా ఆనొందొం కలిగిొంద.
ఇపుపడే సూరోాదయొం అయ్యపోతే ఎొంత్బ్బగుొండున్న అన్నపిొంచిొంద కాన్న చాలా
అలస్మ పోయ్య వొండడొం వలా ఎపుపడు న్నద్రపటేిస్మొందో తెలియదు, సూరోాదయొం
వరకు న్నద్రపోయాను. నేను ఫజ్ర్ నమాజ్ కూడా చదవలేదు. అత్డు “న్ననుి
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లేపడాన్నకి చాలా ప్రయతిిొంచాను కాన్న లాభొం లేదన్న అన్నపిొంచి వదలేశ్వను”
అనాిడు.

అబుేల్ ఖ్బదర్ జీలాన్న మరియు మూసా
కాజిమ్(అ.స్)
టిఫిన్ అనొంత్రొం “బ్బబుషేాక”కు బయలుదేర్గమ. చాలా కాలొం నుొండి
దరిశచుకోవాలన్న అనుకుొంట్లని దాన్నన్న దరిశొంచుకునాిను. ఆొందోళ్నతో నేను
మొందుకి నడిచాను. ఒక కరుణామయుడి ఒడిలో ఆశ్రయొం పొందుతునిట్లాగా
లోపలికి ప్రవేశిొంచాను. నా మిత్రుడు నాతోనే నా న్నడలా వనాిడు. చివరికి నేను
షేక స్మాధ వైపుకు వెళ్ళతని భకుతలలో కలిస్మపోయాను. అకకడ కాబ్బ వదే
హాజీయుల జ్నస్మూహొం వలే వొంద. కొొందరు మిటాయ్యలు పొంచుతునాిరు
మరికొొందరు దాన్ని తీస్తకోవడాన్నకి ఎగబడుతునాిరు. నేను కూడా రొండు
మిటాయ్యలు తీస్తకునాిను. ఒకటి వెొంటనే మహాప్రసాదొంగా భావిొంచి అకకడే
తినేశ్వను రొండవద గురుతగా జేబులో దాచుకునాిను. అకకడే నమాజు చదవాను,
దుఆ చేశ్వను మరి అకకడి త్రాగున్నటిన్న జ్మ్జ్మ్ అను పవిత్ర జ్లొం
త్రాగినట్లిగా త్రాగాను. నా మిత్రున్నతో నేను ట్లాన్నస్లో వని నా సిహితులకు
ఇకకడ నుొండి ఉత్తర్గలు వ్రాసొంత్ వరకు వేచివొండమన్న కోరి, నా ఔదారామే
ననుి మీలో ఎవారు చేరన్న చోట్లకు చేరిచొంద అన్న బొందుమిత్రులకు
తెలియజేసొందుకు అకకడే షేకగారి స్మాధ చిత్రొం వని ఉత్తర్గలను కొన్న
వ్రాశ్వను. ఆ త్రువాత్ మధాాహి భోజ్నొం జాతీయ హోటెల్లో చేస్మ అకకడి
నుొంచి నా మిత్రుడు ననుి టాాకీసలో కాజిమైన్ కు తీస్తకొన్న వెళ్ళళడు. అలా అన్న
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అత్డు డ్రైవర్తో మాటాాడొం వలన నాకు తెలిస్మొంద. టాాకీస దగి వెళ్ళతనాిమ
ఇొంత్లో నాకు చాలా పెదే జ్నస్మూహొం కన్నపిొంచిొంద. అొందులో వని
పురుషులు, స్త్రీలు, పిలాలు, పెదేలు అొందరు ఒకే వైపుకు వెళ్ళతనాిరు. నాకు హజ్జ
గురుతకొచిచొంద కాన్న నాకు ఇొంకా ఎకకడికి వెళ్ళతనాిమ అనే విషయొం తెలియదు.
ఇొంత్లో కనకపు గోపురొం మరియు ధాజ్ స్తొంభాలు కనబడాాయ్య వాటిన్న
చూస్తతొంటే కళ్ళళ

చెదరిపోతునాియ్య.

వీళ్ళళ

త్మ

మస్వదులను

వెొండీ

బొంగార్గలతో అలొంకరిసాతరన్న నాకు తెలుస్త అొందుకన్న ఇద ష్టయాల మస్వదు
అయ్య వొంట్లొందన్న అనుకునాిను. అలా అలొంకరిొంచడొం ఇసాాొం ధరిొంలో
న్నష్టధిొం.
నేను లోపలికి వెళ్ళకూడదనుకునాిను కాన్న నా మిత్రుడి మన్నభావాలను
దృష్టులో పెట్లికొన్న లోపలికి వెళ్ళళను.

మొదటి దాారమ నుొండి లోన్నకి

ప్రవేశిొంచగానే వృధుిలు, పెదే వాళ్ళళ వాటి త్లుపులను అదుేకొన్న మదుేలు
పెడుతుని దృశ్వన్ని చూశ్వను. కాన్న అకకడ వని ఒక బోరుాపై బుర్గక లేన్న
స్త్రీలకు ప్రవేశ్ొం లేదు అన్న హజ్రత్ అలీ(అ.స్) “ఆ రోజు కూడా వస్తతొంద స్త్రీలు
బటిలు వేస్తకునాి స్రే నగిొంగా వొంటారు(అనగ చిని చిని బటిలు వేస్త
కుొంటారు)” అన్న వ్రాస్మ వని ప్రవచన చూస్మ మనస్తను ఓదారుచకునాిను.

మేమ ఒక చోట్లకి చేరుకునాిమ అకకడ నా మిత్రడు ఇజెి దుఖూల్1
చదువతునాిడు, నేను వెొండీబొంగార్గలతో న్నొంపేస్మన ఆ త్లుపులను మరియు
చూటూి వ్రాయబడి వని ఖుర్ఆన్ ఆయతులను చూసూత వొండిపోయాను. నా
మిత్రుడితో పాట్ల మొందుకు నడుసూత వనాిను. మరియు క్రమొంగా నేను

1. స్మాధ వని గదలో ప్రవేశిొంచేొందుకు చదవే ఆజాుపత్రొం.
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పుస్తకాలలో ఏ విషయాల వలా ష్టయాలను కాఫిరుాగా న్నర్గిరిొంచబడిొందో చదవి
వొండడొం వలా నా జ్గ్రత్తలో నేనునాిను. నేను ఆ స్మాధ గదలో ఊహకొందన్న
వొంటి అలొంకరణాలను చూస్మ చకితుడయాాను. తెలియన్న ప్రపొంచొంలో
వనిటాన్నపిొంచిొంద. నేను అలా ఆ స్మాధ ప్రదక్షణ చేసూత వాటి స్ిొంభాలను
అదుేకొన్న మదుే పెట్లికుొంట్లని వారిన్న అస్హాకరొంగా చూసూత వనాిను.
చూసత ప్రకకనే మరి కొొంత్మొంద నమాజ్ కూడా చదువతునాిరు.
నాకు దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచన: “అలాాహ్, త్మ ఔలియాల(పెదేల)
స్మాధులను మస్వదుగా

మారుచకుని

యూదుల

మరియు క్రైస్తవలకు

కీడుచేయుగాక” గురుతకొచిచొంద.
నా మిత్రుడు లోన్నకి ప్రవేస్మొంచగానే రోధన మొదలు పెటాిడు. దాొంతో నేను
నా మిత్రున్న నుొంచి దూరమైయాాను. ఆ త్రువాత్ అత్డిన్న నమాజ్
చేస్తకునేొందుకు ఒొంటరిగా విడిచి నేను అకకడ స్మాధ ప్రాకారమపై వేలాడి
వని జియారత్ నామా1 వదేకు వెళ్ళళను. అద చదవితే అొందులో తెలియన్న
పేరుానాియ్య, వారవరో అరిొం కాలేదు. చివరికి ఒక మూల న్నలబడి ఆ స్మాధలో

వనివారి కొరకు ఫాతెహా2 చదవి అలాాహ్తో ఇలా అనాిను “ఓ అలాాహ్ ఈ
స్మాధలో వనివారు మస్మామైవొంటే అత్న్నపై శ్వొంతిన్న కురిపిొంచు, న్నకు ఇత్న్న
గురిొంచి నా కనాి బ్బగా తెలుస్త” .
నా మిత్రుడు నా వదేకు వచిచ చెవిలో మెలాగా “న్నకు ఏదైనా కోరిక వొంటే
ఇకకడ అలాాహ్తో కోరుకో మేమ ఇత్న్నన్న బ్బబుల్ హవాయ్యజ్(అనగా కోరికలు
1. వొందనపత్రమల.
2. మరణిొంచిన వారి పుణామనకై ఖుర్ఆన్లోన్న కొన్ని భాగమలు చదవడొం లేదా మొదటి సూర్గను చదవడొం.
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తీరేచ దాారొం) అొంటామ” అన్న అనాిడు. నేను అత్డి మాటలను అొంత్గా
పటిిొంచుకోలేదు. నేను త్లపై నలా రొంగు మరియు తెలా రొంగు త్లపాగ ధరిొంచి
వని మస్లివాళ్ళను చూసూతవొండి పోయాను. వాళ్ళ నుదుటి పై స్జాేల వలా
ఎరపడిన న్నష్టన్నలు వనాియ్య, వారి గడాాలు వారి భీతిన్న పెొంచాయ్య. వాళ్ళనుొండి
మొంచి స్తవాస్న వస్తతొంద. లోన్నకి ప్రవేశిస్తతని ప్రతీ ఒకడు అనుకోకుొండా
బోరున ఏడేచసవాడు. అవి చూస్మ వీళ్ళొందరి కన్నిళ్ళళ మొస్లి కన్నిళ్ళనా?, ఈ
వృదుిలొందరూ అపర్గధులు అయ్యావొంటార్గ? అన్న నాలో ప్రశ్ిలు కలిగాయ్య.
నేను ఈ ఆలోచనలోనే మామూలుగా బయటకు వచేచశ్వను కాన్న నా మిత్రుడు
గౌరవపరొంగా స్మాధకి వీపు చూపకుొండా వెనకిక తిరిగి అలాగ బయట వరకు
వచాచడు.
నేను: ఈ స్మాధ ఎవరిద ?
అత్డు: ఇమామ్ మూసా కాజిమ్ (అ.స్)
నేను: ఈ ఇమామ్ మూసా కాజిమ్ (అ.స్) ఎవరూ?
అత్డు: స్తబ్బహనలాాహ్, మీ అహ్లా స్తనిత్ వాళ్ళళ పొండున్న వదలేస్మ తొకకను
పటేిస్త కునాిరు.
నేను(కోపొం మరియు అయ్యషిత్తో): మేమ పొండున్న వదలి తొకకను
పట్లికునాిమ అన్న మీరలా చెపపగలరూ?.
అత్డు: (ననుి ఒదారిసూత) బ్రదర్ మీరు ఇర్గక వచిచనపపటి నుొండి అబుేల్
ఖ్బదర్ జీలాన్న గురిొంచి చెబుతూనే వనాిరు, అయ్యతే మీరిొంత్గా ఆదరిస్తతని ఈ
అబుేల్ ఖ్బదర్ జీలాన్న ఎవరూ?.
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నేను: (వెొంటనే గొపపగా) ఇత్ను దైవప్రవకత(స్.అ) స్ొంతానొం, ఒక వేళ్
దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ కూడా దైవప్రవకత(స్.అ) వొండి వొంటే అద అబుేల్ ఖ్బదర్
జీలాన్నయే అయ్య వొండేవారు.
అత్డు: బ్రదర్, మీకు ఇసాాొం చరిత్ర గురిొంచి తెలుసా?.
నేను: (విచారిొంచ కుొండా) ఔను చదవాను.
న్నజాన్నకి ఇసాాొం చరిత్ర గురిొంచి నాకు ఏమి తెలీదు మా ఉపాధాాయులు
“ఇసాాొం చరిత్ర, చీకటి చరిత్ర అద చదవితె వచేచ లాభమేమీ లేదు” అన్న

అనేవారు. అొందుకు ఉదాహారణ మాకు బలాగత్1 చదవిొంచే గురువ ఒకరోజు
నెహుజల్ బలాగహ్2లోన్న “షఖ్షఖియా” అను హజ్రత్ అలీ(అ.స్) ప్రవచనను
చదవిసూతొండగా నాతోటి విధాారుిల వలే నేను కూడా ఆశ్చరాపోయాను. ఎలాగో
అలాగ ధైరాొం చేస్మ “న్నజ్ొంగానే ఈ ప్రసాతవన ఇమామ్ అలీ(అ.స్) గారిదేనా?” అన్న
ప్రశిిొంచాను.
గురువ: అవను న్నజ్ొంగా ఆయనదే. వారు త్పప ఇొంత్ ధార్గళ్మగా ఎవరు
స్ొంభాష్టొంచ గలరు. ఇద వారి స్ొంభాషణ అయ్యా వొండక పోతే “మహమిద్
అబోేహ్” లాొంటి ఇసాాొం ఒలమాలు ఎొందుకు దాన్నకి వాాఖ్బానమలు వ్రాసాతరు.
నేను: అయ్యతే అబూబక్ర్ మరియు ఉమరాను, అత్న్న ఉత్తర్గధకార్గన్ని అత్ను
నుొండి అనాాయొంగా సాాహా చేస్తకునాిరన్న ఇమామ్ అలీ(అ.స్) ఎొందుకు
న్నొందస్తతనాిరు?
1. వాకాచతురామ.
2. ఇమామ్ అలీ(అ.స్) గారి ప్రవచనలతో కూడిన పుస్తకొం.
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దాన్నతో గురువ గారికి కోపొం వచేచస్మొంద ననుి గటిిగా తిటిి ఇకమొందు
ఇలాొంటి ప్రశ్ిలు చేసత కాలేజీ నుొండి తీససాతను అన్న వారిిొంగ్ ఇచిచ “నేను
బలాగత్ చదవిొంచడాన్నకి వసాతను చరిత్ర కాదు. అపర్గధాలతో మరియు
మస్మాొంల రకతొం చిొందన పరస్పర యుధాిలతో న్నొండి వని ఆ చరిత్రకు నా
దృష్టులో విలువ లేదు. అలాాహ్యే మమిలిి వాళ్ళ ఖ్డాాల రకతొం నుొండి
పవిత్రొంగా వొంచి నపుపడు మేమ కూడా మన న్నళ్ళను వాళ్ళ త్పుపల నుొండి
పవిత్రొంగా వొంచుదాొం” అన్న అనాిరు. అత్న్న ఈ స్మాధానొంతో నేను త్ృపిత
చెొందలేదు. ఆ అరిొంలేన్న బలాగత్ చదవిస్తతని గురువపై కోపొం అలాగ వొండి
పోయ్యొంద. ఎన్ని సారుా ఇసాాొం చరిత్రను చదవాలన్న అనుకునాిను కాన్న నా వదే
వాటి మూల పుస్తకాలు వొండేవి కావ. మా కాలేజీలో ఉలామాలను,
గురువలను కూడా ఎపుపడూ చరిత్ర పుస్తకాలు చదవినట్లాగా చూడలేదు.
అొంతేకాదు అొందరు దాన్నన్న కటికటిి అటకపై పెటేిశ్వరేమో అన్నపిొంచేద. అొందుకే
ఎవరి వదే పూరిత చరిత్రతో కూడిన పుస్తకొం వొండేద కాదు. అొందుకే నా మిత్రుడు
చరిత్ర గురిొంచి ప్రశిిసత నేను కేవలొం మొొండిత్నొంతో అవను అన్న అనాిను.
కాన్న మనస్తలో మాత్రొం చరిత్ర ఒక చీకటి కాలొం దాన్నతో లాభొం లేదు, అద
అపర్గధాలతో, దౌరజనాాలతో, విరుధాిలతో న్నొండి వొంద, అనే వదేేశ్ొంతో
వొండేవాడిన్న.
అత్డు : అబుేల్ ఖ్బదర్ జీలాన్న ఎపుపడు పుటాిరో మరియు ఏ కాలపు మన్నష్ఠ
మీకు తెలుసా?.
నేను : ఇొంచు మిొంచు ఆరో లేదా ఏడో శ్తాబిేలో.
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అత్డు : అత్న్నకి మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)కు మధా కాలొం ఎొంతో మీకు
తెలుసా?.
నేను : ఆరు శ్తాబ్బిలు.
అత్డు : ఒకక శ్తాబిొంలో రొండు త్ర్గలు ఆ లెకక ప్రకారొం వాళిళదేరి మధా
పనెిొండు త్ర్గల కాలొం తేడా వనిటేానా?.
నేను : అవను, అద అొందరికి తెలిస్మొందే.
అత్డు : కాన్న “ఈ హజ్రత్ మూసా ఇబ్ని జాఫర్ ఇబ్ని మహమిద్ ఇబ్ని అలీ
ఇబ్ని హుసైన్ ఇబ్ని ఫాతిమా(స్.అ)” గారి వొంశ్వవళి వారి పితామహుడైన
దైవప్రవకత(స్.అ)కు కేవలొం నాలుగు త్ర్గలలో చేరిపోతుొంద లేదా ఇలా
అనుకుొందాొం వారు రొండవ శ్తాబిొంలో జ్న్నిొంచిన మన్నష్ట ఈ విధొంగా
దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఎవరు దగార?
నేను: (విచారిొంచకుొండా) న్నస్సొందేహొంగా హజ్రత్ మూసా కాజిమే(అ.స్) దగార్గ,
కాన్న మాకు అత్న్న గురిొంచి అస్సల తెలియదు.
అత్ను: అస్లైన విషయొం ఇదే, క్షమిొంచొండి అొందుకే ఇొందాక నేను మీరు
పొండున్న వదలేస్మ తొకకను పటేిస్తకునాిరు అన్న అనాిను మీరు త్పుపగా
అనుకోవదుే.
అలా మేమిదేరొం కలిస్మ నడుసూత ఒలామాలు మరియు విధాారుేలు కలిస్మ
అభిప్రాయ విన్నమయమ చేస్తకుొంట్లనిట్లవొంటి ఒక స్భకు చేర్గమ. మేమ
కూడా

వెళిళ

అకకడ

కూరుచనాిమ.
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వెతుకుతునిటాన్నపిొంచిొంద ఇొంత్లో ఒక అత్ను వచిచ స్లామ్ చేశ్వడు. అత్ను
నా మిత్రుడి యూన్నవరిసటీ సిహితుడన్న తెలిస్మొంద. అత్ను ఎవరి గురిొంచో
అడిగాడు అత్న్నకి ఇచిచన జ్వాబులతో మరికొదే స్మయొంలో ఆ వచేచ వాకిత ఒక
డాకిర్ అన్న తెలిస్మొంద. ఇొంత్లో నా మిత్రుడు నాతో “మిమిలిి ఇకకడ చరిత్రలో
ఎకసపర్ి మరియు బగాేద్ యూన్నవరిసటీలో చరిత్ర లెకచరర్ అయ్యన ఒక డాకిర్న్న
పరిచయ్యొంచడాన్నకి తీస్తకొన్న వచాచను. అత్ను అబుేల్ ఖ్బదర్ జీలాన్న గారి
గురిొంచి థీస్మస్ వ్రాస్మ డాకిరేట్ డిగ్రీన్న పొందారు అత్న్నతో కలవడొం మీకే
మొంచిద నేను చరిత్రలో అొంత్ ప్రవీణుడిన్న కాను” అన్న అనాిడు.
మేమ అకకడ కొొంచెొం కూల్ డ్రిొంక త్రాగామో లేదో ఆ ప్రొఫేస్ర్ గారు
విచేచశ్వరు. నా మిత్రుడు న్నలబడి స్లామ్ చేశ్వడు. ననుి వారితో పరిచయొం
చేసూత నాకు అబుేల్ ఖ్బదర్ జీలాన్న జీవిత్ొం గురిొంచి కొన్ని విషయాలు చెపపమన్న
కోర్గడు. డాకిర్ గారు మా కోస్మన్న చలాటి పానకాన్ని తెపిపొంచారు. నాతో నా
పేరు, వృతిత గురిొంచి అడిగారు. ఆ త్రువాత్ టూాన్నస్లో అబుేల్ ఖ్బదర్ జీలాన్న
ప్రస్మధిత్ గురిొంచి ప్రశిిొంచారు.
నేను వారితో చాలా విషయాలు చెపాపను, చివరికి షబే మేర్గజ్1లో
జిబ్రయీల్ ఒక హదుే వరకు వచిచ ఇొంకా మొందుకి వెళితే కాలిపోతాను అన్న
ఆగిపోతే దైవప్రవకత(స్.అ)ను అబుేల్ ఖ్బదర్ జీలాన్న త్మ భూజాలపై ఎకికొంచుకొన్న
తీస్తకు వెళ్ళళరు. అపపడు దైవప్రవకత(స్.అ) వారితో ఇలా అనాిరు “నా పాదాలు న్న
మెడ పై వనాియ్య ఇక న్న పాదాలు ప్రళ్యొం నాటి వరకు ఔలియాలొందరి
మెడపై వొంటాయ్య” అనే మా విశ్వాసాన్ని కూడా చెపేపశ్వను.
1. దైవప్రవకత(స్.అ) ఆకాశ్ యాత్ర.
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డాకిర్ గారు నా ఈ మాట విన్న చాలా నవాారు. వారి నవా ఈ రివాయత్ పైన్న
లేదా వేరే విషయొంపైన్న నాకు అరిొం కాలేదు. కొొంత్ స్మయొం చరిచొంచిన
త్రువాత్ అత్ను “నేను రిస్ర్చ చేస కాలొంలో ఏడు స్ొంవత్సర్గలు లాహోర్,
టరీక, ఈజిప్ి, బ్రిటన్ మరియు వారికి స్ొంభొందచిన ఉత్తర్గలు వని ప్రదేశ్వలకు
వెళ్ళళను. వాటన్నిటి ఫోట్లలు ప్రాపితొంచాను కాన్న వాటితో వారు దైవప్రవకత(స్.అ)
స్ొంతానొం అన్న రుజువ కాలేదు. కేవలొం వారి స్ొంతానొంలో ఒకరి కవిత్లో
దైవప్రవకత(స్.అ)ను వారి పితామహుడన్న స్ొంభాష్టొంచారు. కొొంత్ మొంద
ఉలమాలు దాన్నకి

దైవప్రవకత(స్.అ)గారి ఈ ప్రవచన “నేను ప్రతీ ధరిన్నషుున్న

పితామహుడిి”తో వివరిొంచారు. ఆ త్రువాత్ న్నజ్మైన చరిత్ర ప్రకారొంగా
అబుేల్ ఖ్బదర్ న్నజాన్నకి ఈర్గన్ దేశ్స్తతడు అరబ్ దేశ్స్తతడు కాదు. అత్ను
ఈర్గన్ దేశ్ొంలో జీలాన్(గ్లలాన్) అను పటిణొంలో జ్న్నిొంచారు అొందుకే వారిన్న

జీలాన్న1 అొంటారు. అత్ను అకకడి నుొండి బగాేద్ వచాచరు అకకడే విదా పొంద
అకకడే విదా నేరిపొంచడొం మొదలు పెటాిరు. ఆ కాలొంలో అకకడి పధితులు అొంత్
మొంచిగా వొండేవి కావ, అత్ను ధరిన్నషు మార్గాన్ని ఎొంచుకునాిరు అొందుకు
జ్నొం వారిన్న ఆదరిొంచడొం మొదలు పెటాిరు. మరి వారి మరణొం త్రువాత్
మామూలుగా సూఫియుల భకుతలు చేస పనే వారి భకుతలు వారి పేరున
“త్రీఖ్తుల్ ఖ్బదరియాాహ్” అను ఒక సూఫీ స్ొంప్రదాయాన్ని ఆరొంభిొంచారు.
న్నజాన్నకి ఇర్గకుల పరిస్మితి ఈ విషయొంలో చాలా అనుతాపమైనద”. అన్న
అనాిరు.

1. అనగా జీలాన్ పటిణాన్నకి చెొందనవాడు.
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దాన్నతో నాలో వని వహాబియత్ నాడి కొట్లికుొంద. నేను డాకిర్ గారితో
ఇలా అనాిను మీ ఆలోచనలు వహాబియుల ఆలోచనలుగా అన్నపిస్తతనాియ్య,
వాళ్ళలాగ అలాాహ్ యొకక ఔలియాలను న్నర్గకరిస్తతనాిరు.
డాకిర్: నేను అస్సల వహాబియుల ఆలోచనలు కలిగివనివాడిన్న కాను. మన
మస్మామలలో ఖేదొంచ దగా విషయొం ఇదే వారు ఎలాపుపడూ అతివృష్టి లేదా
అనావృష్టిలో వొంటారు. నమిితే బుధి పరొంగా మరియు షర్గలో రుజువ
కానిటిి పన్నకిమాలిన విషయాలను విశ్ాస్మసాతరు లేదా అన్నిొంటిన్న న్నర్గకరిసాతరు.
చివరికి దైవప్రవకత(స్.అ) మహతాాలను మరియు అలాగ త్మ విశ్వాసాలకు
అనుగుణొంగా వొండక పోతే అత్న్న ప్రవచనలను కూడా నమిరు. ఒకడు
తూరూప అొంటే మరొకడు పడమర్గ అొంటాడు. దాన్నకి ఫలిత్ొం సూఫియులు
అబుేల్ ఖ్బదర్ జీలాన్న ఒకే స్మయొంలో బగాేద్ మరియు ట్లాన్నస్ రొండు
చోటాలో చేరగలరు, మరి ట్లాన్నస్లో ఒకరి రోగాన్ని మాయొం చేసాతరు అదే
స్మయొంలో బగాేద్లో దజాా నదలో మనుగుతుని వాడికి రక్షిసాతరు. అన్న
నమితారు, ఇద అతివృష్టి. మరి వహాబియులు దాన్నకి తిరస్కరిసూత ప్రతీ
విషయాన్ని న్నర్గకరిసూత దైవప్రవకత(స్.అ) ఆశ్రయాన్ని కోరడొం కూడా ష్టర్క గా
భావిసాతరు, ఇద అనావృష్టి. ఇదీ స్రైనద కాదు అదీ స్రైనద కాదు. అలాాహ్
చెపిపొందే మాకు స్రైనద.
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అనువాదొం:

ఈ విధొంగా మేమ మిమిలిి ఒక మధాస్ా స్మాజ్ొంగా చేశ్వమ.

ఇకపై మీరు స్మస్త మానవజాతికి సాక్షులుగా ఉొంటారు .1
నాకు డాకిర్ గారి మాట చాలా నచిచొంద. నేను వారికి కృత్జ్ుత్ తెలుపుతూ
వారి మాటలతో ప్రస్నుిడైయాాను అనే విషయాన్ని అత్న్నకి అరిొం అయేాలా
చేశ్వను. వారు అబుేల్ ఖ్బదర్ జీలాన్నపై వ్రాస్మన త్న పుస్తకాన్ని తీస్మ కానుకగా
నాకిచిచ ననుి వారిొంటికి భోజ్నాన్నకి రమిన్న పిలిచారు, కాన్న నేను ర్గలేను అన్న
క్షమాపణ కోర్గను. ఆ త్రువాత్ నా మిత్రుడు త్న పన్న పూరిత చేస్తకొన్న వచేచొంత్
వరకు మేమ ట్లాన్నస్ మరియు ఉత్తర ఆఫ్రీకా గురిొంచి మాటాాడుకునాిమ.
మేమ ర్గత్రి స్మయాన్నకి ఇొంటికి తిరిగి చేరుకునాిమ. రోజ్ొంతా దరశనాలతో
మరియు పరిచయాలతో గడిపినొందుకేమో చాలా అలిస్మ వొండడొంతో బేడ్పై
పడగానే న్నద్రపోయాను.
ఉదయానేి లేచి నమాజ్ చదవి ఆ పుస్తకాన్ని చదవడొం మొదలు పెటాిను
నా మిత్రుడు లేచే స్మయాన్నకి స్గొం పుస్తకొం చదవేశ్వను. అత్ను టిఫిన్
చేయడాన్నకి క్రమొంగా పిలుసూతనే వనాిడు కాన్న నేను పుస్తకొం చదవడొం
పూరతయేాొంత్ వరకు అకకడ నుొంచి కదలలేదు. పుస్తకొం చదవిన త్రువాత్ నాకు
స్ొందేహాొం కలిగిొంద కాన్న ఆ స్ొందేహాలు చాలా స్మయొం వరకు వొండలేదు
ఇర్గక నుొండి బయలుదేరక మొందే దూరమై పోయాయ్య.

1. అల్ బఖ్ర సూర్గ 2, ఆయత్:143.
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స్ొందేహొం మరియు ప్రశ్ిలు
నేను నా మిత్రుడి ఇొంట్లా మూడు రోజులు వొండి విశ్రొంతి తీస్తకునాిను.
క్రమొంగా వీళ్ళొందరి వదే విని కొత్త కొత్త విషయాల గురిొంచి ఆలోచిసూతనే
వనాిను. వీళ్ళళ ఇపపటి వరకు చొంద్రమొండలొంలో వనిట్లా జ్నొం ఎొందుకన్న
వీళ్ళ గురిొంచి కేవలొం చెడుగా మరియు అవమాన పరొంగానే చెపేపవారు?. నాకు
వాళ్ళ గురిొంచి తెలియదు అయ్యనా నాకెొందుకు వాళ్ళొంటే అయ్యషిొం? బహుశ్వ
వాళ్ళ గురిొంచి చెడుగా ప్రచారమే దీన్నకి కారణొం అయ్య వొంట్లొంద. వాళ్ళ
గురిొంచి ఎన్ని సారుా వినాిమ వీళ్ళళ అలీ(అ.స్)న్న పూజిసాతరన్న, త్మ
ఇమామలను అలాాహ్ సాినొంలో వొంచుతారన్న, ఇమామలలో అలాాహ్

ఆవహిసాతడన్న లేదా అలాాహ్ను వదలి ర్గయ్యన్న స్జాే1 చేసాతరన్న లేదా మా
నానిగారు హజ్జ నుొంచి తిరిగి వచిచ వీళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ) స్మాధ వదేకు కేవలొం
మరికీ, మలినొం పారవేయడాన్నకి వసాతరన్న అొందుకే సౌదీయులు వారిన్న
బొందొంచి ఉరి విధసాతరన్న మొదలగు విషయాలు చెపిపనట్లా. మస్మాొంలు, ష్టయాల
గురిొంచి ఇలా అన్న విని త్రువాత్ వాళ్ళను అస్హిాొంచుకోకుొండా లేదా వాళ్ళతో
యుధిొం చేయకుొండా ఎలా వొండగలరూ. కాన్న నేను వీళ్ళ గురిొంచి చెడు
ప్రచారొంతో వేయ బడా న్నొందలను ఎలా నమిగలను. నేను సాక్ష్యాతుత నా కళ్ళతో
చూశ్వను నా చెవలతో వినాిను ఇపపటికి వీళ్ళతో ఒక వారొంపైగానే
వొంట్లనాిను. ఈ కొొంత్ కాలొంలో వీళ్ళ నుొండి తారికక మాటలు త్పాప వేరే
మాట వినలేదు. వాళ్ళ మాటలు మనస్తలో దూస్తకెళిళపోతాయ్య, న్నజ్ొం
చెపాపలొంటే వాళ్ళ నమాజులు, దుఆలు, పధితులు, ఉలమాల గౌరవొం నాకు
1. నమాజులో నొస్లు భూమికి త్గులునట్లా వొంగుట.
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ఎొంత్ నచాచయొంటే నేను కూడా వీళ్ళలా వొంటే బ్బగుొండును అనే ఆశ్
కలిగిొంద. ఇక నేను మనస్తలో ననుి నేను ప్రశిిొంచడొం మొదలు పెటాిను
న్నజ్ొంగా వీళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ)ను అస్హిాొంచుకుొంటార్గ? అన్న. కాన్న నేను వాళ్ళ
మొందు ఎన్ని సారుా దైవప్రవకత(స్.అ) స్ొంభాషణ చెసవాడిన్న ప్రతీసారి వారు
పెదేగా దురూద్ పొంపెవారు. అద వాళ్ళ కపటొం అన్న అనుకునేవాడిన్న కాన్న ఈ
ఆలోచన వాళ్ళ పుస్తకాలను చదవినపుపడు అొందులో మా పుస్తకాలలో కనబడన్న
పదాలు దైవప్రవకత(స్.అ) పటా చాలా గౌరవమైన పదాలను చూసాను దాొంతో నా

అనుమానొం దూరమైయ్యాొంద. వీళ్ళళ బ్నఅస్త్1 కనాి మొందు మరియు బ్నఅస్త్
త్రువాత్ కూడా దైవప్రవకత(స్.అ)ను పవిత్రులుగా భావిసాతరు. కాన్న అహ్లా స్తనిత్
కేవలొం ఖుర్ఆన్ ప్రచారొంలో మాత్రమే పవిత్రున్నగా మరి వేరే విషయాలలో ఒక
పాపమ చేయుగల ఒక మామూలు మన్నష్టలా భావిసాతరు. చాలా స్ొంధర్గిలలో
వారి పరపాట్ల మరియు స్హాబియుల స్రైన అభిప్రాయా ఉదాహారణాలు
కూడా ఇసాతరు. కాన్న ష్టయాలు దైవప్రవకత(స్.అ) పరపాట్ల చేయడొం మరి దాన్నన్న
వేరే ఎవరో స్రిచేయడొం అనే విషయాన్ని గటిిగా వాతిరేకిసాతరు. మరి అలాొంటి
స్మయొంలో వీళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ)ను అయ్యషిొంగా చూసాతరన్న నేను ఎలా
నమిగలను. నేను ఒక రోజు నా మిత్రుడితో ఈ అొంశ్ొంపై చరిచొంచాను. నా
ప్రశ్ిలకు చాలా సూటిగా స్మాధానొం ఇవామన్న అత్డితో ప్రమాణొం
తీస్తకునాిను, ప్రాధేయపడాాను. ఆ రోజు జ్రిగిన స్ొంభాషణ :
నేను: మీవాళ్ళళ అలీ కర్రమలాాహ్ వజుహ ను దైవప్రవకత(స్.అ)లతో స్మానొం
అనుకుొంటారు ఎొందుకొంటే వారి ప్రసాతవన వసత అలైహిస్సలామ్ అొంటారు.

1. హజ్రత్ మహమిద్(స్.అ), ప్రవకతగా ఎనుికో బడాడొం (అపుపడు అత్న్న వయస్త 40 స్ొంవత్సర్గలు).
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మిత్రుడు: న్నజ్మే, మేమ ఇమామ్ అలీ(అ.స్) మరియు ఇమామల ప్రసాతవన వసత
“అలైహిస్సలామ్” అొంటామ. కాన్న దాన్నకి అరిొం వీళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ)లు అన్న
కాదు, వీళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ) స్ొంతానొం, వీళ్ళ పై దురూద్ పొంపమన్న ఆజ్ు
ఇవాబడా స్ొంతానొం అొందుకే వీళ్ళను “అలైహిస్సలాతో వస్సలామ్” అన్న
అనవచుచ.
నేను:

బ్రదర్,

మేమ

దైవప్రవకత(స్.అ)

మరియు

వారి

కని

మొందు

దైవప్రవకత(స్.అ)ల కొరకే “దురూద్ వ స్లామ” పొంపుతామ. ఇొందులో అలీ(అ.స్)
మరియు వారి స్ొంతానొం ఎకకడ నుొండి వచేచశ్వరు?.
మిత్రుడు: మీతో నేను ప్రాధేయపడుతునాిను, మీరు ఇొంకా పుస్తకాలు చదవొండి
న్నజ్మేొంట్ల మీకే తెలుస్తతొంద.
నేను: బ్రదర్, నేను ఏ పుస్తకాలు చదవను? అహిద్ అమీన్ పుస్తకాలు మా
కోస్ొం శ్వస్నొం కాదు అన్న మీరే చెపాపరు. క్రైస్తవల పుస్తకాలలో ఈసాను
అలాాహ్ కుమారుడు అనే ప్రసాతవన వొంద. మరి స్త్ా స్ొందేశ్మైన ఖుర్ఆన్లో
స్ాయొంగా “హజ్రత్ ఈసా ఇబ్ని మరాొం” పలుకులు ఇలా వ్రాస్మవనాియ్య “నేను
కేవలొం అలాాహ్నే ప్రారిిొంచొండి ఆయనే నా మరియు మీ అొందరి ప్రభువ” అన్న.
మిత్రుడు: మీరు న్నజ్ొం చెబుతునాిరు, నేను ఇొంత్కు మొందే చెపాపను మరల
చెబుతునాిను మస్మామలతో స్ొంభాష్టొంచేటపుపడు బుధి మరియు త్ర్గకన్ని
ఉపయ్యగిొంచొండి, ఖుర్ఆన్ మరియు న్నజ్మైన స్తనిత్లతో రుజువ చేయొండి.
అదే యూదులు మరియు క్రైస్తవలతో అయ్యతే వేరే విధొంగా రుజువ చేయాలి.
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నేను: ప్రతీ రచయ్యత్, త్మ మత్ొం మరియు వరామే స్త్ామైనదన్న అొంటాడు.
అలాొంటి స్మయొంలో నేను ఏ పుస్తకొంలో న్నజాన్ని వెత్కాలి.
మిత్రుడు: నేను తొొందరోానే స్పషిమైన సాక్ష్యాన్ని మీమొందుొంచుతాను అొందులో
మస్మాొంల వర్గాలలో ఎట్లవొంటి అభిప్రాయభేదొం వొండదు. మీకు మా గురిొంచి
తెలుస్త ఇద వేరే విషయొం. విజాునొం ఇొంకా ఎకుకవ అవాడాన్నకి అలాాహ్ను
ప్రారిిొంచొండి. మీరు ఈ ఆయత్
            


అనువాదొం:

అలాాహ్ మరియు ఆయన దూత్లు దైవప్రవకత(స్.అ)పై దురూద్ను

పొంపుతారు. విశ్వాస్తలార్గ! మీరు కూడా ఆయనపై దురూద్, స్లామ్లు
పొంపొండి .1 వాాఖ్బానాన్ని చదవార్గ? ఈ ఆయత్ వాాఖ్బానొంలో ష్టయా
మరియు స్తన్నియుల వాాఖ్బాత్లు ఏకీభవిసాతరు. ఈ ఆయత్ అలాాహ్ త్రపు
నుొండి వచిచనపుపడు స్హాబియులు, దైవప్రవకత(స్.అ) వదేకు వచిచ మీపై స్లామ
పొంపేవిధానొం తెలుస్త కాన్న దురూద్ పొంపే విధానొం తెలియదు అన్న
ప్రశిిొంచారు. అొందుకు దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా అనాిరు:

1. అల్ అహాజబ్ సూర్గ:33, ఆయత్:56.
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1

“
”

ఖ్బడాార్! నాపై నూానమైన దురూద్ పొంపకొండీ. ఈ నూానమైన దురూద్
అనగా? అన్న స్హాబియులు అడగగా. అలాాహుమి సలిా అలా మహమిద్(
) అన్న చెపిప ఆగిపోవడొం. గురుతొంచుకోొండి అలాాహ్ పరిపూరుణడు,
స్ొంపూరణతాానేి కోరుకుొంటాడు. (స్ొంపూరణమైన దాన్ననే

అొంగ్లకరిసాతడు) ఆ

త్రువాత్ స్హాబియుల మరియు వారి అనుచరులు పూరిత దురూద్ను
పొంపేవారు. అొందుకే ఇమామ్ ష్టఫ్య్య దైవప్రవకత(స్.అ) స్ొంతానొం గురిొంచి ఇలా
అనాిరు:
కవిత్:

సార్గొంశ్ొం:

“ఓ

దైవప్రవకత(స్.అ)

స్ొంతానొం,

మీపై

మైత్రి

ఖుర్ఆన్లో

వనిట్లవొంటి అలాాహ్ ఆజ్ు. మీపై దురూద్ పొంపన్నవారి నమాజు, నమాజు
కాదు అనే ఈ ఒక వాకామే మీ ప్రతిషి అరిొం చేస్తకోవడాన్నకి చాలు”.
నా మిత్రుడి మాటలు నా చెవలలో నుొండి మనస్తలో దగిపోతూ
వనాియ్య. అొంతేకాదు నా మనస్త వాటిన్న అొంగ్లకరిస్తతొంద కూడాను. ఇొంత్కు
1. అలాాహుమి స్ాలిా అలా మహమిదవ్ వ ఆలి మహమిద్ కమా స్లెవాత్ అలా ఇబ్రాహీమ వ ఆలి ఇబ్రాహీమ్,
ఫిల్ ఆలమీన్ ఇనిక హమీదుమ్ మజీద్.
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మొందు ఈ విషయాన్ని ఏదో పుస్తకొంలో చదవాను కాన్న ఎొంత్ ప్రయతిిొంచినా
ఎకకడ, ఎొందులో చదవాన్న గురుతకు ర్గవడొం లేదు. అొందుకు నేను కూడా
దైవప్రవకత(స్.అ), వారి స్ొంతానొం మరియు స్హాబియులపై దురూద్ పొంపుతాను
అన్న అొంగ్లకరిొంచాను. కాన్న ష్టయా మస్మామల వలే హజ్రత్ అలీ(అ.స్) ప్రసాతవన
త్రువాత్ “అలైహిస్సలామ్” అనను. అన్న అనాిను.
నా మిత్రడు, “బుఖ్బరీ” పటా మీ అభిప్రాయొం ఏమిటి, వారు ష్టయా లేదా
స్తన్నినా? అన్న అడిగాడు.
నేను: అత్ను అహ్లాస్తనిత్ల మికికలి గౌరవప్రదమైన ఇమామ్. అలాాహ్ గ్రొంథొం
ఖుర్ఆన్ త్రువాత్ స్రియైన పుస్తకొం వారిదే.
నా మాట విన్న లేచి త్న లైబ్రరి నుొండి “స్హీబుఖ్బరీ”1 తీస్మ ఎదో మఖ్ా
విషయాన్ని వెత్కడొం మొదలు పెటాిడు. ఆ త్రువాత్ వెతికి తీస్మన అొంశ్వన్ని
ననుి

చదవమన్న

“ఫలానావాకిత

ఇచాచడు.

ఫలానావాకితతో

నేను
మరి

రివాయత్ను
ఫలానా

చదవాను
వాకిత

అొందులో

హజ్రత్

అలీ

అలైహిస్సలామ్తో....,” అన్న వ్రాస్మ వొంద. నేను ఆ రివాయత్ను చూస్మన
త్రువాత్ కూడా నమిలేక పోయాను. మికికలి ఆశ్చరాొంతో ఇద న్నజ్ొంగా మా
పుస్తకొం “స్హీ బుఖ్బరీ”యేనా లేదా వేరే పుస్తకమా అన్న స్ొందేహొం కలిగిొంద. ఆ
పుస్తకాన్ని ఇటూ అటూ తిరగస్మ చూడడొం మొదలు పెటాిను. నా స్ొందేహాన్ని
గ్రహిొంచిన నా మిత్రుడు ఆ పుస్తకొంలోనే వేరే పేజి తీస్మ చదవమనాిడు.
అొందులో “నాతో అలీ ఇబిిల్ హుసైన్ అలైహిమస్సలామ్ ఇలా అనాిరు....,”

1. స్తన్నియుల హదీస్తల మూల పుస్తకొం.
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అన్న వొంద. అద చూస్మ స్తబ్బహనలాాహ్, అన్న త్పప వేరే ఏ పదొం నా న్నట ర్గలేదు.
నా మిత్రుడు నా న్నట ఈ మాట విన్న త్ృపితతో ననుి ఒొంటరిగా వదలి
అకకడినుొండి వెళిళపోయాడు. నేను ఆలోచనలలో పడాాను కొొంత్ స్మయొం
వరకు ఆ పుస్తకొం పేజీలు ఇటూ అటూ త్రిపాపను. ఆ త్రువాత్ ఎకకడ ప్రిొంట్
అయ్యాొంద అన్న చూసత అద ఇజిప్ిలో “హలబీ అొండ్ స్న్స కొం ప్రిొంట్” చేస్మొంద
అకకడ నుొండే పొంపిణీ అయ్యాొంద.
దేవడా, ఎపపటి వరకు నా ఈ గరాొం, ఎపపటి వరకు నా ఈ శ్త్రుత్ాొం.
నేను “స్హీ బుఖ్బరీ” లాొంటి పుస్తకొంలో నా కళ్ళతో సాక్ష్యాన్ని చూస్తతనాిను
అలా అన్న “బుఖ్బరీ” గారు ష్టయా కూడా కాదు అొంత్కు మిొంచి వారు
అహ్లాస్తనిత్ల మహదేస్వన్1 మరియు ఇమామలలో ఒకరు. అయ్యతే నేను ఈ

న్నజాన్ని ఒపుపకోవాలా? నేను కూడా వారిలా “అలీ అలైహిస్సలామ్” అనాలా?
కాన్న దీన్నన్న ఒపుపకోవడొం ప్రమాదకరొం ఎొందుకొంటే ఈ ఒకక న్నజ్ొం వెనకాలే
ఇొంకా ఎన్ని న్నజాలు బయటపడతాయ్య వాటిన్న ఒపుపకోవడొం నాకిషిొం లేదు.
ఇపపటి వరకు నా మిత్రుడితో రొండు సారుా ఓడిపోయాను ఒకసారి అబుేల్
ఖ్బదర్ జీలాన్న గారి పవిత్రత్ను కాదన్న వారి కనాి మూసా కాజిమ్(అ.స్) గారే
ప్రమఖులన్న ఒపుపకోవలస్మ వచిచొంద మరి రొండవద అలీ(అ.స్)న్న, “అలీ
అలైహిస్సలామ్” అనడాన్నకి అరుహలు అనే విషయొంలో. ఇక ఇొంత్కనాి
ఓడిపోదలుచుకోలేను. అదే కొన్నిరోజుల క్రిత్ొం ఇజిప్ిలో ఒక ప్రమఖ్
పొండితుడిగా గురితొంచబడిన వాడిన్న నేనేనా?, అల్ అజ్హర్ ఒలమాలతో
గౌరవిొంచబడా వాడిన్న నేనేనా?, మరి ఈ రోజు ననుి నేను ఒక ఓడిన మరియు

1. ఐతిహాస్మకుడు, కథకుడు, వాాఖ్బాత్, ఆవిషకరిొంచేవాడు, ధరి శ్వస్త్రొం తెలిస్మన వాడు.
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పర్గజ్యొం చెొందన వాడిలా చూస్తకోవలస్మ వచిచొంద. ఆ పర్గజ్యొం కూడా
నేను ఎలాపుపడూ త్పుపడు విశ్వాస్మ కలిగి వనివారు అన్న భావిొంచే వారి
మొందు మరియు నేను ష్టయా అనే పదాన్ని ఒక తిట్లిగా భావిొంచే వాడిన్న.
న్నజాన్నకి ఇద గరాొంతో ఏరపడిన ఆవేశ్ొం, ఉద్రేకొం. ఇద అహొంకారొం,
విద్రోహొం, మత్దాక్షిణాొం. దేవడా నాకు జాునాన్ని ప్రసాదొంచు, న్నజ్ొం చేదుగా
వనిపపటికీ దాన్ని ఒపుపకునే శ్కితన్న ప్రసాదొంచు. నాలో అొంత్ర్ దృష్టిన్న పెొంచు.
నాకు రుజూమార్గాన్ని చూపిొంచు. ననుి మొంచి మాటలు విన్న దాన్నన్న ఆచరిొంచే
వాన్నలా మారుచ. దేవడా, నాకు యథారిమ చూపిొంచు దాన్నన్న పాలిొంచే
సామర్గియన్ని ప్రసాదొంచు. అస్తాాన్ని గురితొంచి దాన్న నుొండి దూరొంగా వొండే
శ్కితన్న ప్రసాదొంచు.
నా మిత్రుడు ఇొంటికి తీస్తకొన్న వచాచడు. నేను దారొంతా ఇవే ప్రారేనలు
చేసూత వచాచను. ఆఖ్రికి అత్డు నవిా అలాాహ్ నాకు, మీకు మరియు
మస్మామలొందరికి రుజుమారాదరశనొం చేయ్యొంచాలి. అలాాహ్ త్న గ్రొంథొంలో
ఇలా అనెను:
         

అనువాదొం:

మా కొరకు జిహాద్ చేసవారికి మేమ మా మార్గాలను

చూపుతామ, న్నశ్చయొంగా అలాాహ్ స్జ్జనులతో పాటే ఉొంటాడు .1

1. అల్ అనకబూత్ సూర్గ:29, ఆయత్:69.
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ఈ

ఆయత్లో

జిహాద్

అనగా

న్నజ్ొం

తెలుస్తకోవడాన్నకి

చేస

తీవ్రప్రయత్ిొం. ఆ తీవ్రప్రయత్ిొం ఒక స్త్ా పరిశోధకుడిన్న, స్తాాన్నకి
చేరేొందుకు మారాదరిశ అవతుొంద.

నజ్ఫ్ ప్రయాణొం
ఒక రోజు ర్గత్రి నా మిత్రుడు రేపు ఇనాాఅలాాహ్ నజ్ఫ్ వెళ్ళతనాిమ, అన్న
అనాిడు. నేను ఈ నజ్ఫ్ అొంటే ఏమిటి అన్న అడిగాను?

ఇసాామిక

విశ్ావిదాాలయొం వని పటిణొం అకకడ ఇమామ్ అలీ ఇబ్ని అబీతాలిబ్(అ.స్) గారి
స్మాధ వొంద, అన్న అనాిడు. ఇమామ్ అలీ(అ.స్) స్మాధ ఎకకడుొందో ఎలా
తెలిస్మ పోయ్యొంద? అన్న ఆశ్చరా పడాాను. ఎొందుకొంటే వారి స్మాధ ఎకకడుొందో
ఎవరికి తెలియదు అన్న మా పెదేవాళ్ళళ చెబుతూ వొంటారు. అయ్యన నేను
అత్న్నతో కలిస్మ ఒక మామూలు టాాకీసలో బయలుదేర్గను. మొందుగా ఇసాాొం
యొకక ప్రాచీన స్ొంకేత్ొం, మస్మజదే కూఫాను దరిశొంచుకోవడాన్నకై

కూఫా

చేర్గమ. అకకడ నా మిత్రుడు చారిత్రక ప్రదేశ్వలు చూపిొంచాడు. అలాగ
“మస్మాొం ఇబ్ని అఖ్లల్” మరియు “హాన్న ఇబ్ని వరాహ్”ల స్మాధులను
చూపిొంచి స్ొంక్షిపతొంగా వాళ్ళ మత్విషయ్యకమైన వీర మరణొం గురిొంచి చెపాపడు.
ఆ త్రువాత్ ననుి

ఇమామ్ అలీ(అ.స్) మరణిొంచిన మెహ్రాబ్1 వదేకు

తీస్తకొన్న వెళ్ళళడు. ఆ త్రువాత్ మేమ ఇమామ్ అలీ(అ.స్) త్న ఇదేరు
1. నమాజ్ చదవిొంచడాన్నకి న్నలబడే ఇమామ్ సాినొం.
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కుమారులు స్యాదాి హస్న్ మరియు స్యాదాి హుసైన్తో పాట్ల వని వారి
ఇొంటి దరశనొం చేస్తకునాిమ. ఆ ఇొంట్లా వాళ్ళళ త్రాగ మరియు వజూ చేస
వాళ్ళ మొంచి న్నటి బ్బవి కూడా వొంద. ఆ ఇొంట్లా గడిపిన ఆధాాతిికమైన కొన్ని
గడియాలు ననుి ప్రపొంచాన్ని మయమరిపిొంచాయ్య. ఇమామ్ అలీ(అ.స్)
మస్మామల అధపతి అొంతేకాకుొండా నాలుగోవ ఖ్లీఫా కూడాను అయ్యనపపటికీ
అత్న్న యొకక భకిత, ధరిన్నషు మరియు మామూలు మన్నష్ట వలే ఇొంత్ సాధారణ
జీవిత్ొం ఎలా?, అన్న నేను ఆలోచిొంసూతనే వొండిపోయాను.
కూఫా వాస్తల ఆదరణ, మర్గాదలను చెపపకుొండా వొండలేను మేమ
ఎకకడ నుొండి వెళ్ళత అకకడ వాళ్ళళ న్నలబడి స్లామ చేసవారు. వాళ్ళలో చాలా
మొంద నా మిత్రుడికి తెలుస్త. అకకడ మొంచి హోదాలో వని ఒకత్డు మమిలిి
త్న ఇొంటికి ఆహాాన్నొంచాడు. అకకడ వారి పిలాలతో కలిశ్వమ ఆ ర్గత్రి చాలా
మన్నజ్ుమైన ర్గత్రిగా గడిచిొంద. మా కుట్లొంబ స్భుాలతో వనిటాన్నపిొంచిొంద.
వాళ్ళళ అహ్లాస్తనిత్ల గురిొంచి ఎదైన చెపిపనపుపడలాా మా స్తన్ని సోదరులు అనే
వారు అద నాలో ప్రేమను న్నొంపేద. ఇద న్నజ్మా కాదా అన్న పరీక్షిొంచడాన్నకి
చాలా ప్రశ్ిలు వేశ్వను.
కూఫా నుొండి ఇొంచుమిొంచు పద కిలోమీటరా దూరొంలో వని నజ్ఫ్కు
బయలుదేర్గమ. అకకడ చేరగానే నాకు కాజిమైన్ గురొతచిచొంద. దూరొం నుొండే
బొంగారపు గోపుర్గన్ని త్మ ఆవరణమలో తీస్తకొన్న వని మీనారులు
కనబడాాయ్య. ష్టయాల వలే నేను ఇజేి దుఖూల్1 చదవి లోన్నకి ప్రవేశిొంచాను.

ఇకకడ కాజిమైన్ కనాి దరశన్నయమగా కన్నపిొంచిొంద. ఈ స్మాధలో అతి
1. స్మాధ వని గదలో ప్రవేశిొంచేొందుకు చదవే ఆజాుపత్రొం.
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పవిత్రమైన ఇమామ్ అలీ(అ.స్) దేహొం వొండి వొంట్లొందా అన్న స్ొందేహ పడుతూ
అలవాట్ల ప్రకారొం ఫాతెహాను చదవాను. వారు న్నవస్మొంచిన కూఫా ఇలుా యొకక
స్రళ్తాాన్ని చూస్మన త్రువాత్ ప్రపొంచ మొంత్టా పలు చోటాలో మస్మాొంలు
ఆకలితో చస్తతనాిరు మఖ్ాొంగా అకకడ కూడా నేను కొొంత్ మొంద బీదవారిన్న
రోడాపై జ్నొం మొందు దానొం కోస్ొం చేతులు చాచడొం చూశ్వను అలాొంటి
స్మయొంలో స్ాయొంగా ఇమామ్ అలీ(అ.స్) గారే ఈ బొంగారపు అలొంకరణాలను
ఇషి పడరు అనే నమికొం కలిగిొంద.
నా మనస్తలో “ష్టయా మస్మాొంలార్గ మీరు చేస్తతొంద త్పుప అన్న కన్నస్ొం
ఇపుపడైనా ఒపుపకోొండి” అన్న అన్నపిొంచిొంద. ఎొందుకొంటే దైవప్రవకత(స్.అ),
అలీ(అ.స్)ను స్మాధులను (భూమికి) స్మానొంగా చేయమన్న పొంపారు మరి
ఇపుపడు అలాొంటి వారి స్మాధనే బొంగారొంతో అలొంకరిొంచడొం!, ఒకవేళ్ ఇద
ష్టర్క కాక పోయ్యన కన్నస్ొం ఇసాాొం క్షమిొంచనట్లవొంటి పెదే పాపొం.
నా మిత్రుడు ఎొండి ఆరిన మటిి మకకను నాకు ఇసూత మీరు నమాజ్
చదువతార్గ? అన్న ప్రశిిొంచాడు. అొందుకు నేను తీవ్రొంగా మేమ స్మాధుల
వదే నమాజు చదవమ అన్న జ్వాబిచాచను. “అయ్యతే నేను రొండు రకఅత్
నమాజు చదవేొంత్ వరకు కొొంచెొం వేచివొండొండి” అన్న కోర్గడు. ఆ వావధలో
నేను ఆ స్మాధ ప్రాకారమపై వేలాడుతుని పలక చదవడొం మొదలు పెటాిను.
చికకమలో చూసత అద దరహమ్, దీనార్, రియాల్ మరియు లీర్గల న్నటాతో న్నొండి
వొంద. అకకడ దరశనాన్నకి వచిచన వారు, వాటి న్నర్గిణ కారాక్రమాలలో
పాలుకోవడొం కోస్మన్న అొందులో వేస్మన ధనొం అద. అొంత్ సమి చాలా నెలల
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పాట్ల జ్మా అయ్యాొంద అనుకునాిను కాన్న అచచటి కోశ్వధకారులు1 ప్రతీ రోజు
ఇష్టాఁ నమాజు త్రువాత్ ఆ సమిన్న ఖ్బళీ చేసాతరన్న చెపాపరు. అొందులో నుొంచి
నాకూ కొొంచెొం దొరికితె లేదా కన్నస్ొం అకకడుని బీదవాళ్ళలలో పొంచేస్మనా
బ్బగుొండేద అన్నదీరఘొంగాఆలోచిసూత బయటికి వచేచశ్వను. జ్నొం, ఆ ఆవరణ
నలుమూలన నమాజు చదువతుొండడొం, మరి కొొందరు మతోపనాాస్కుల
ఉపనాాసాలు విొంట్లొండడొం చూశ్వను. మరి కొన్ని చోటా నుొండి ఏడుపులు
వినబడుతునాియ్య. ఆ త్రువాత్

ఏడుసూత త్మ గుొండెలు బ్బదుకుొంట్లని

గుొంపులను

ఎొందుకు

చూశ్వను.

వీళ్ళళ

ఇలా

ఏడుసూత

గుొండెలు

బ్బదుకుొంట్లనాిరు అన్న నా మిత్రుడితో అడగాలన్న అనుకునాిను ఇొంత్లో మా
దగార నుొండి ఒకవాకిత అొంతిమ యాత్ర కూడా వెళిళొంద. ఆవరణలో వని ఒక
వాకిలిలో ఆ శ్వాన్ని స్మాధ చేశ్వరు బహుశ్ ఆ చన్నపోయ్యన వాడు, వీళ్ళకు
ప్రియమైన వాడై వొండవచుచ అన్న అనుకునాిను.

ఒలమాలతో పరిచయొం
నా మిత్రుడు ననుి ఆ పవిత్ర క్షేత్రొం మూల పూరితగా గాలీచాలు పరచి
వని ఒక మస్వదుకు తీస్తకొన్న వెళ్ళళడు. ఆ మస్వదు మొహ్రాబ్ చాలా అొందొంగా
ఖుర్ఆన్ ఆయత్లను వ్రాస్మ అలొంకరిొంచబడి వొంద. నా దృష్టి మెహ్రాబ్ వదే

అమాిమ2లు పెట్లికొన్న చరిచొంచుకుొంట్లని పిలాల వైపు మళిళొంద. ప్రతీ ఒకకరి
చేతిలో ఒక పుస్తకొం వొంద. నాకు ఆ దృశ్ాొం చాలా నచిచొంద. నేను ఇొంత్వరకు
1. మత్వలీా.
2. త్లపాగ.
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ఎపుపడు కూడా ఇలాొంటి పదమూడు, పదహారేళ్ళ మధా వయస్త గల పిలాలను
ఒలమాల రూపొంలో చూడలేదు మరియు వాళ్ళళ ధరిొంచిన దుస్తతలు వాళ్ళను
ఆకాశ్ొంలో వని చొంద్రున్ని చేశ్వయ్య(ఆ దుస్తతలలో వాళ్ళళ చొంద్రున్న వలే మెరిస్మ
పోతునాిరు)
నా మిత్రుడు వాళ్ళను స్యాద్ గురిొంచి అడిగాడు. అత్ను జ్మాత్ నమాజ్
చదవిొంచడాన్నకి వెళ్ళళరు అన్న అనాిరు. ఆ స్యాద్ ఎవరో పెదే మన్నష్ట అన్న
అనుకునాిను, అయ్యతే అత్ను ఒలమాలలో పెదేవారు అన్న అరిొంఅయ్యాొంద.
అత్ను ష్టయా వర్గాన్నకే చాలా పెదే మారాదరిశ, ఇసాాొం విశ్ావిదాాలయ బ్బధుాలు
అయ్యన “స్యాద్ అల్ ఖుయీ(ర.అ)” అన్న త్రువాత్ తెలిస్మొంద. ష్టయా వరాొంలో
స్యాద్, దైవప్రవకత(స్.అ) స్ొంతానాన్ని అొంటారు. మరియు ఆ స్యాద్
పొండితుడు లేదా ఇసాాొం ధరిశ్వస్త్ర విధాారిి అయ్య వొంటే నలారొంగు త్లపాగ
కడతాడు. స్యాద్ కాన్న వారు తెలా రొంగు త్లపాగ కడతారు మరి వారిన్న షేఖ్
అొంటారు. ఇక వాళ్ళళ వీళ్ళళ కాకుొండా ప్రమఖులైతే ఎరుపు రొంగు త్లపాగ
కడతారు అనే విషయొం నాకు మొందు నుొండే తెలుస్త. “ఇత్ను మీతో కలిస్మ
కొొంచెొం సపు కూరుచొంటారు ఆ త్రువాత్ స్యాద్తో కలవడాన్నకి తీస్తకొన్న
వెళ్ళతను” అన్న నా మిత్రుడు వాళ్ళతో అనాిడు. వాళ్ళళ ననుి రొండీ కూరోచొండి
అన్న ఆహాాన్నొంచారు. వాళ్ళళ అరి వృతాతకారొంగా కూరుచనాిరు. ఒకొకకకరి
మఖ్బన్ని స్మీక్షిసూత వారిలో వని పవిత్ర ఆత్ిను మరియు ధరిన్నషిను
స్పరిశస్తతనాిను. నాకు దైవప్రవకత(స్.అ) గారి ప్రవచన గురుతకువచిచొంద “పుటేి ప్రతీ
మన్నష్ట ప్రకృతి ప్రకారొంగా మస్మామే పుడతాడు కాన్న వాళ్ళ త్లిాదొండ్రులు వాడిన్న
యూదుడు లేదా క్రైస్తవడు లేదా మజూస్వగా మారేచసాతరు” అన్న. లేదా “ష్టయాగా
మారేచసాతరు” అన్న మనస్తలో అనుకునాిను.
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ఆ పిలాలు మీరు ఏ దేశ్స్తతలు అన్న అడిగారు. నేను ట్లాన్నస్ అన్న చెపాపను.
అకకడ కూడా ఇసాాొం విదాాలయాలునాియా అన్న అడిగారు. సూకళ్ళళ కాలేజీలు
వనాియ్య అన్న అనాిను. ఆ త్రువాత్ చాలా కషిమైన మరియు వాాకులమైన
ప్రశ్ిల

వరాొం

నాపై

కురిస్మొంద.

పూరిత

మస్మాొం

దేశ్వలలో

ఇసాాొం

విశ్ావిదాాలయాలు వనాియ్య మరి అొందులో ధరిశ్వస్త్రొం, ధరి స్మధాిొంత్లు,
ఖుర్ఆన్ టీకాతారపరాొం లాొంటి ఇసాాొం విదాను బోదస్తతనాిరు అనే విశ్వాస్ొంలో
వని ఈ అమాయకులకు ఏమన్న చెపపను. ఇసాాొం ప్రపొంచొం మరియు మన
దేశ్వలు ఈ దశ్ను దాటేశ్వయన్న, మేమ ఖుర్ఆన్ పాఠశ్వలలను సూకళ్ళళగా
మారేచశ్వమ మరి అవి క్రైస్తవ ఫాదర్స ఆదారాొంలో వనాియన్న కూడా తెలియన్న
వారికి మీరు వెనకబడిన వారు అన్న ఎలా చెపపగలను!.
అొందులో ఒక పిలాాడు ట్లాన్నస్లో అశేషమైన వరాొం ఏమిటి అన్న
ప్రశిిొంచాడు. మాలికీ వరాొం, అన్న అనాిను వారిలో కొొందరు నవాడొం చూశ్వను
కాన్న నేను పటిిొంచుకోలేదు. వారిలో ఒకరు “మీకు జాఫరీ వరాొం గురిొంచి
తెలుసా?” అన్న అడిగాడు. “ఈ కొత్త పేరేొంటి మాకు నాలుగు వర్గాలు త్పాప వేరే
వరాొం తెలియదు. వీటిన్న త్పప వేరే ఏదైన కాన్నవాొండి అద ఇసాాొం కాదు” అన్న
అనాిను.
ఆ పిలావాడు నవాతూ ఇలా అనాిడు “క్షమిొంచొండి జాఫరీ వరాొం
స్ాచఛమైన ఇసాాొం. అబూ హన్నఫా ఇమామ్ జాఫర సాదఖ్(అ.స్) గారి శిషుాలన్న
మీకు తెలీదా!. వారి గురిొంచే అబూ హన్నఫా ఇలా అనాిరు “
(అనువాదొం: ఒక వేళ్ ఆ రొండు స్ొంవత్సర్గల శిషారికొం వొండక పోతే
నేను చచుచొండేవాడిన్న)”” అద విన్న నేను జ్వాబివాకుొండా మౌనొంగా వొండి
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పోయాను. ఎొందుకొంటే త్ను చెపిపన పేరు నేను ఇొంత్కు మొందు ఎపుపడు విన
లేదు. కాన్న ఇమామ్ జ్ఫర సాదఖ్(అ.స్), ఇమామ్ మాలిక గారి గురువ కాదు
అనే విషయొంపై అలాాహ్కు కృత్జ్ుత్ తెలుపుకుొంటూ, “మేమ మాలికీయులొం,
హనఫీయులొం కాదు” అన్న అనాిను. “ఆ నాలుగు వర్గాల వారొందరు ఒకరు
ఇొంకొకరితో విదాను పొందారు. అహిద్ బిన్ హొంబల్, ష్టఫ్యీ నుొంచి.
ష్టఫ్యీ, మాలిక నుొంచి. మాలిక, అబూ హన్నఫా నుొంచి మరియు హజ్రత్
అబూ హన్నఫా, హజ్రత్ జాఫర సాదఖ్(అ.స్) నుొంచి ఈ విధొంగా వీళ్ళొందరూ
జాఫర్ ఇబ్ని మహమిద్ గారి శిషుాలే. ఇమామ్ జాఫర సాదఖ్(అ.స్), మొందుగా
త్మ పితామహుడైన దైవప్రవకత(స్.అ) మస్వదులో ఇసాాొం విదాాలయాన్ని
సాిపిొంచారు అకకడ నాలుగు వేలకు పైగా ధరిశ్వస్త్రజుులు వారి శిషారికొం
చేసవారు” అన్న అనాిడు. మేమ ఖుర్ఆన్ సూర్గలను కొంఠస్ిొం చేస్మ ఎొంత్
ధార్గళ్మగా చదువతామో

అలాగ చరిత్రలో జ్రిగిన స్ొంఘటనలను

విన్నపిస్తతని ఆ పిలావాడి తెలివిన్న చూస్మ ఆశ్చరాపడాాను. త్ను కొన్ని చరిత్ర
పుస్తకాల పేరుా, వాటి అధాాయాల పేరాను రిఫ్రన్సగా సూచిొంచినపుపడు ఇొంకా
ఆశ్చరాపోయాను. అొంతే కాదు త్ను నాతో ఒక గురువ త్న విధాారిిన్న చదువ
చెబుతునిట్లాగా స్ొంభాష్టసూతనే వనాిడు. నాకు త్న మొందు నాలో వని
కొరత్, బలహీనత్ తెలిసచిచొంద. దాొంతో “అయ్యా నేను ఈ పిలాల మధా
కూరోచకుొండా నా మిత్రున్నతో కలిస్మ వెళిళపోయ్య వొంటే ఎొంత్ బ్బగుొండేదో” అన్న
అన్నపిొంచిొంద. ఇక వాళ్ళ చరిత్ర మరియు ధరిశ్వస్త్రొం యొకక ప్రతీ ప్రశ్ి
జ్వాబుకు నేను ల్గొంగిపోయాను. చివరికి ఒక పిలావాడు “మీరు ఏ ఇమామ్
గారి త్ఖ్లాద్1 చేసాతరూ?” అన్న ప్రశిిొంచాడు. నేను ఇమామ్ “మాలిక” అన్న
1. అనుకరణమ.
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అనాిను. “మీకు మరియు వారికి మధా 14 శ్తాబ్బిల తేడా వనిట్లవొంటి
ఇమామ్ యొకక త్ఖ్లాద్ ఎలా చేసాతరు?” అన్న అడిగాడు. నేను కొొంచెొం సపు
ఆలోచిొంచి “మీ జాఫర సాదఖ్(అ.స్) కూడా చన్నపోయారుగా అయ్యతే మీరవరి
త్ఖ్లాద్ చేసాతరు” అన్న అడిగాను. అొందరు ప్రతిధాన్న అయ్యా వెొంటనే “మేమ
స్యాద్ అల్ ఖుయీ గారి త్ఖ్లాద్ చేసాతమ, వారే మా ధరివాధ మరియు
ధరిశ్వస్త్రజుులు” అన్న అనాిరు. నాకైతే ఏ మాత్రొం అరిొం కాలేదు. వీళ్ళ దృష్టిలో
“ఖుయీ” గారు విజాునులా లేక “జాఫర సాదఖ్” విజాునుల అన్న. మాట
మారచడొం కోస్మన్న నజ్ఫ్ మరియు బగాేద్ మధా దూరొం ఎొంతా? మీరు ఇర్గక
త్పప వేరే దేశ్ొం కూడా చూశ్వర్గ? అనే వేరే ప్రశ్ిలు అడగడొం మొదలు
పెటాిను. వారిలో ఒకరు జ్వాబివాగానే వాళ్ళళ నాతో ఏదైనా ప్రశిిసత నా వదే
దాన్నకి జ్వాబు లేదు, అలా అన్న నాలో ఒపుపకొనే శ్కీత లేదు. అొందుకు వాళ్ళళ
ప్రశిిొంచకుొండా వొండాలన్న నేను ఇొంకో కొత్త ప్రశ్ి అడిగసవాడిన్న. ఇజిప్ిలో
నాలో నేను చూస్తకుని విజాునొం, హోదాలు ఇకకడ ఆవిరైపోయాయ్య అన్న నాలో
నేను ఒపేపస్తకునాిను. మఖ్ాొంగా ఆ పిలాలతో కలిస్మన త్రువాత్ నాకు ఈ
కవిత్కు అరిొంమేమిట్ల తెస్మొంద. కవిత్:

అనువాదొం: విదాలో ఫిలాస్ఫీ వాద అయ్యన వారితో చెపపొండి న్నవ ఒక దాన్నన్న
కాపాడావ (కాన్న) న్న చేతి నుొంచి ఎన్ని వస్తతవలు వెళిళపోయాయ్య.
ఈ పిలాల తెలివితేటలు నేను అల్ అజ్హర్ యూన్నవరిసటీలో చూస్మన
ఉపాధాాయుల తెలివి కనాి ఎకుకవ మరియు నాకు తెలిస్మన ట్లాన్నస్ ఒలమాల
కనాి బుధిమొంతులు అన్న భావిొంచాను. ఇొంత్లో “స్యాద్ అల్ ఖుయీ” గొపప
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గొపప ఒలమాలతో కలిస్మ మస్వదులో ప్రవేస్మొంచారు. ఆ పిలాలతో పాట్ల నేను
కూడా న్నలబడాాను. ఆ పిలాలు మొందుకు వెళిళ అత్న్న చేతిన్న అదుేకొన్న మదుే
పెటాిరు. నేను అకకడే న్నలబడివనాిను. వారు కూరుచొండగానే జ్నొం కూడా

కూరుచనాిరు. అత్ను ఒకొకకరిన్న చూసూత మసాసకుమలాాహు బిల్ ఖైర్1
అనాిరు. అొందరు అలాగ జ్వాబిచాచరు చివరికి నా నొంబరోచిచొంద నేను కూడా
అలానే అనాిను. ఆ త్రువాత్ నా మిత్రుడు అత్న్న చెవిలో ఏదో చెబుతూ
దగారకు రమిన్న నాకు సైగ చేశ్వడు. ననుి అత్న్న ప్రకకన కూరోచబ్నటిి మీరు
ట్లాన్నస్లో ష్టయాల గురిొంచి ఏమి వినాిరో స్యాద్తో చెపపొండి అన్న అనాిడు.
ఇకకడా అకకడా విని కథలు నాకు అనవస్రొం ఇపుపడు నేను నేరుగా ష్టయాల
విశ్వాసాల గురిొంచి తెలుస్తకోవలన్న అనుకుొంట్లనాిను. మరియు నా వదే కొన్ని
ప్రశ్ిలునాియ్య వాటికి స్పషిమైన జ్వాబు తెలుస్తకోవాలన్న అనుకుొంట్లనాిను.
అన్న అనాిను. నా మిత్రుడు ష్టయాల పటా వారి విశ్వాసాలను చెపపమన్న
బలవొంత్ొం పెటాిడు.
నేను: మా వదే “ష్టయాలు, ఇసాాొం పటా యూదుల మరియు క్రైస్తవల కని
మికికలి చెడావారు. ఎొందుకొంటే వాళ్ళళ అలాాహ్ను పూజిసాతరు మరియు ప్రవకత
మూసా(అ.స్) యొకక దైవదౌతాాన్ని విశ్ాస్మసాతరు కాన్న ష్టయాలు అలీ(అ.స్)న్న
పూజిసాతరు మరి కొొందరైతే అలాాహ్న్న పూజిసాతరు, అలీ(అ.స్)ద దైవప్రవకత(స్.అ)
సాినమన్న న్నర్గిరిసాతరు” అన్న విొంటూవొంటామ.
ఆ త్రువాత్ జిబ్రయీల్ కథ “జిబ్రయీల్ అనాాయొంగా దైవదౌతాాన్ని
అలీ(అ.స్)కు బదులు మహమిద్(స్.అ)కు ఇచేచశ్వరన్న” విన్నపిొంచాను. స్యాద్
1. ర్గత్రి వరకు అలాాహ్ న్నకు మొంచి చేయుగాక (కలుస్తకునే టపుపడు వాడే దీవిొంచు పదొం).
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కొొంచెొం సపు త్లను దొంచి విొంటూనే వనాిరు. ఆ త్రువాత్ త్లను పైకి లేపి
ఇలా అనాిరు: “అలాాహ్ త్పప వేరే పరమాతుిడు లేడు. మహమిద్(స్.అ),
అలాాహ్ త్రపు నుొండి న్నయమిొంచబడా దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు అలీ(అ.స్),
అలాాహ్ యొకక భకుతడు” ఆ త్రువాత్ అకకడుని వారి త్రపు చూస్మ “చూశ్వర్గ
ఈ

అమాయకులకు

త్పుపడు

ప్రచార్గలు

చేస్మ

ఎలాొంటి

అపారిొంలో

చికుకకునిట్లా చేశ్వరో. ఇద అొంత్ ఆశ్చరాకరమైన విషయొం కాదు నేను కొొందరి
న్నట దీన్న కనాి ఎకుకవ వినాిను. లా హౌల వలా ఖువాత్ ఇలాా బిలాాహిల్
అలీయ్యాల్ ఆజీమ్”.
నా త్రపు చూసూత స్యాద్ “మీరు ఖుర్ఆన్ పఠొంచార్గ?” అన్న అడిగారు.
నేను: పద స్ొంవత్సర్గల వయస్తలోనే స్గొం ఖుర్ఆన్ను కొంఠస్తొం చేసశ్వను.
స్యాద్: “ఇసాాొం వర్గాలన్ని త్మ నమికాలలో పరస్పర బేధాలు వనిపపటికీ
అన్ని వర్గాల వారు ఖుర్ఆన్ విషయొంలో మాత్రొం ఏకీభవిసాతరు” అనే విషయొం
మీకు తెలుసా?. ఏ ఖుర్ఆన్ అయ్యతే నా దగారుొందో అదే ఖుర్ఆన్ మీ వదే
కూడా వొంద.
నేను: అవను, అలా అన్న తెలుస్త.
స్యాద్: అయ్యతే మీరు ఈ ఆయత్ను చదవ లేదా
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అనువాదొం:

మహమిద్(స్.అ) ఒక ప్రవకత త్పప మరేమీ కారు. అత్న్నకి పూరాొం

ఇొంకా ఎొందరో ప్రవకతలు గతిొంచారు .1
        

అనువాదొం:

మహమిద్(స్.అ) అలాాహ్ ప్రవకత. ఆయన వెొంట ఉని

అవిశ్వాస్తల పటా కఠనులుగానూ వొంటారు .2
           

అనువాదొం:

(మానవలార్గ) మహమిద్(స్.అ) మీలోన్న ఏ పురుషున్నకీ త్ొండ్రి

కారు. కాన్న అత్ను అలాాహ్ యొకక ప్రవకత, దైవప్రవకతల పరొంపరను స్మాపతొం
చేస చివరివారు .3
నేను: ఈ ఆయత్లు నాకు చాలా బ్బగా తెలుస్త.
స్యాద్: అయ్యతే ఇొందులో అలీ(అ.స్) దైవదౌత్ా ప్రసాతవన ఎకకడుొంద. మా
ఖుర్ఆన్ మహమిద్(స్.అ)ను దైవప్రవకత(స్.అ) అన్న చెబుతునిపుపడు మాపై ఈ
న్నొంద ఎలా మోపబడిొంద.
నేను మౌనొంగా వొండి పోయాను. నా వదే ఏ విధమైన జ్వాబు కూడా లేదు.
1. ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్గ:3, ఆయత్:144.
2. ఫత్హ సూర్గ:48, ఆయత్:29.
3. అహాజబ్ సూర్గ:33, ఆయత్:40.

74

అలా... నేను రుజుమార్గాన్ని పొందాను
స్యాద్: అలాాహ్ క్షమిొంచుగాక, జిబ్రయీల్ స్ొంఘటన దాన్న కనాి న్నఛమైనద.
ఎొందుకొంటే జిబ్రయీల్కు దైవప్రవకత(స్.అ) వదేకు పొంపినపుపడు వారి వయస్త
40 స్ొం॥ అపుపడు అలీ(అ.స్) వయస్త చాలా త్కుకవ. జిబ్రయీల్కు ఒక వయస్త
గల మన్నష్ట మరియు చిని వయస్త గల వారి మధా తేడా తెలియక పోవడొం
ఎలా సాధాొం చెపపొండి?, అన్న చెపిప అత్ను మౌనమయాారు.
నేను వారు చెపిపన మాటల గురిొంచి ఆలోచిసూత వొండిపోయాను. వారి
స్ొంభాషణ నా మనస్తలోతులోా దగిొంద అద నా కళ్ళపై పడి వని అడుాను
తోలగిొంచిొంద. దాొంతో నాకు చాలా ఆనొందొం కలిగిొంద. ఇొంత్కు మొందు దీన్నన్న
ఇలా ఎొందుకు పరిశీలిొంచలేదు అన్న నాలో నేను ప్రశిిొంచు కునాిను.
స్యాద్: ఇసాాొం వర్గాలన్నిటిలో ష్టయా వరాొం ఒకకటే దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు
ఇమామల యొకక పెదేత్నాన్ని, ఘనత్ను అొంగ్లకరిొంచేద. మా ఇమామలు మా
వలే మనుషులే కాన్న వాళ్ళళ పవిత్రులు మరియు చెడు పనుల నుొండి దూరొంగా
వొంటారు. జిబ్రయీల్ అలాాహ్ యొకక చాలా మఖ్ామైన మరియు రూహుల్
అమీన్గా న్నర్గిరిొంచబడా దూత్ అయ్యతే అత్ను ఎలా త్పుపచేయగలరూ!?.
నేను: అయ్యతే ఈ అపవాదాలు ఎకకడవి?.
స్యాద్: మస్మామలలో విభేదాలు వేస్మ వాళ్ళను భాగాలుగా విభజిొంచి పరస్పర
కొటాాటలలో మొంచేొందుకు ఇసాాొం శ్త్రువలు చేస్తతని పనాిగాలివి. లేకపోతే
మస్మామలు వాళ్ళళ ష్టయా కాన్నవాొండి లేదా స్తన్నియులు అొందరు సాటి
అనాిదమిలు. అొందరొం ఏకీశ్ార్గధన చేసాతమ. మా అొందరి ఖుర్ఆన్ ఒకటి,
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దైవప్రవకత(స్.అ) ఒకరు, ఖిబ్బా1 ఒకటి. త్రక శ్వస్రతొంలో స్తన్ని వర్గాల మధా
మాలికతో అబూ హన్నఫాకు, అబూ హన్నఫాకు ష్టఫ్యీతో వనిటేా మాకు
స్తన్నియులకు మధా అభిప్రాయభేదాలు కేవలొం త్రకశ్వస్త్రొంలో వనాియ్య.
నేను: అయ్యతే ఇవన్ని త్పుపడు న్నొందలొంటార్గ!?.
స్యాద్: అలహొందు లిలాాహ్, మీరు

బుధిమొంతులు. అనుభవొం గలవారు.

ష్టయాల ప్రదేశ్వలు చూశ్వరు. వాళ్ళతో కలిస్మ తిరిగారు. మీకెకకడైనా మాపై
మోపబడిన న్నొందలు కన్నపిొంచాయా లేదా కన్నస్ొం వినాిర్గ?.
నేను: లేదు, నేను చూడనూ లేదు విననూ లేదు. కేవలొం మొంచిత్నమే చూశ్వను.
నా పరిచయొం మన్ఇమ్ మాస్ిర్తో ష్టప్లో జ్రిగిొంద, వారివలనే ఇర్గక
వచాచను మరియు ఇకకడ చాల విషయాలను తెలుస్తకునాిను అొందుకు
అలాాహ్కు కృత్జ్ుత్ తెలుపు కుొంట్లనాిను.
నా ఈ మాటలు విన్న నవాతూ నా మిత్రుడు మన్ఇమ్ హజ్రత్ అలీ(అ.స్)
గారికి కూడా స్మాధ వొంద అన్న తెలిస్మొంద అనాిడు. నేను అత్న్నకి ఇక
ఆపమన్న సైగ చేస్మ “నేను ఇకకడికి వచిచ చాలా తెలుస్తకునాిను. న్నజాన్నకి ఈ
పిలాల నుొండి కూడా నేరుచకునాిను. నాకు అవకాశ్ొం దొరికితే వీళ్ళ వలే ఇకకడి
ఇసాాొం విదాాలయొంలో విదాపొందాలన్న ఆశ్గా వొంద” అనాిను.
స్యాద్: సాాగత్ొం, స్తసాాగత్ొం ఒకవేళ్ విదా పొందాలను కుొంట్లనిటెవాతే
విదాలయొం మీ బ్బధాత్ను స్వాకరిస్తతొంద. మేమ మీ పరిచారకులొం.

1. మస్మామలు నమాజ్ చదవే దకుక.
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స్భికులొందరూ ఈ ప్రతిపాదనను మెచుచకునాిరు. మఖ్ాొంగా మన్ఇమ్ మఖ్ొం
ఆనొందొంతో వెలిస్మపోయ్యొంద.
నేను: కాన్న నేను వివాహితుడిి, నాకు ఇదేరు పిలాలు.
స్యాద్: ఆహారొం, ఇలుా, బటిలు మరియు అవస్రమైన వస్తుల బ్బధాత్ నాద.
ఎొందుకొంటే మీ విదేా మా అభిలాష.
నేను కొొంచెొం సపు దీరఘొంగా ఆలోచిొంచి ఐదు స్ొంవత్సర్గలు ఒక కాలేజీలో
టీచర్గా వని త్రువాత్ ఒకకసారిగా సూిడెొంట్గా మారే న్నరణయొం ఇొంత్
స్తలువగా తీస్తకోలేను అన్న మనస్తలో అనుకునాిను.
నేను “స్యాద్ అల్ ఖుయీ” గారి ప్రతిపాదనపై కృత్జ్ుత్ తెలిపి “నేను
ఉమ్రా నుొండి తిరిగి స్ాదేశ్వన్నకి వెళిళన త్రువాత్ దీన్నపై దీరఘొంగా ఆలోచిసాతను.
కాన్న ఇపపడు మాత్రొం నాకు కొన్ని పుస్తకాల అవస్రొం వొంద” అన్న అనాిను.
అద విన్న స్యాద్ పుస్తకాల కోస్ొం ఆదేశ్మిచాచరు వాళ్ాలో నుొంచి కొొందరు లేచి
పుస్తకాల బీరువాలను తెరిచి చాలా కొదేస్మయొంలో 70 పుస్తకాల కనాి
ఎకుకవ పుస్తకాలు నా మొందు పెటేిశ్వరు. ఒకొకకరు ఒకోక పుస్తకాల సెట్ ఇసూత
ఇద నా త్రపు నుొండి మీకు కానుక అనేవారు.
ఇన్ని పుస్తకాలు తీస్తకొన్న వెళ్ళడొం అసాధాొం అద కూడా సౌదీ తీస్తకొన్న
వెళ్ళడొం. త్మ వర్గాన్నకి వాతిరేకొంగా వేరే ఏ విశ్వాసాలు
తెలియకూడదన్న

వాళ్ళళ

ఎట్లవొంటి

పుస్తకాలను

త్మ ప్రజ్లకు
త్మ

దేశ్ొంలో

ప్రవేశ్పెటిన్నవారు. అలా అన్న నేను నా జీవిత్ొంలోనే ఎనిడూ చూడనట్లవొంటి ఆ
పుస్తకాలను వదలి వెళ్ళళ ఉదేేశ్మూ లేదు. నా మిత్రున్నతో మరియు అకకడుని
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వేరే వాళ్ాతో నా ప్రయాణొం చాల పడుగు ప్రయాణొం ఇకకడ నుొండి డమస్కస్,
ఉరుేన్, సౌదీ మరి అకకడ నుొండి ఇొంకా పడవైన ప్రయాణొం ఈజిప్ి మరియు
లిబియా వెళిళ అకకడ నుొండి ట్లాన్నస్ కు తిరిగి వెళ్ళతను బరువ స్మసా కాకుొండా
కొన్ని దేశ్వలు పుస్తకాల ప్రవేశ్వన్నకి పరీిషన్ కూడా ఇవారు, అన్న అనాిను.
మీరు మీ అడ్రస్ ఇచేచయొండి మేమ మీ ఇొంటికి పొంపిచేచసాతమ, అన్న స్యాద్
అనాిరు. నాకు అత్న్న స్లహా నచిచొంద నా ట్లాన్నస్ అడ్రస్ వని కారుాను
వారికిచిచ వారు చేస్మన ఉపకార్గలకు కృత్జ్ుత్ తెలుపుకునాిను. నేను అత్న్న
నుొండి సెలవ తీస్తకొన్న లేచేటపుపడు అత్ను కూడా లేచి న్నలబడి క్షేమమగా
వొండాలన్న దుఆ చేస్మ “నా తాత్యా(దైవప్రవకత మహమిద్(స్.అ)) వదేకు
వెళిళనపుపడు నా త్రపు నుొండి స్లామలు తెలియ పరచొండి” అన్న అనాిరు.
అత్న్న ఈ మాట విన్న అకకడునివారితో పాట్ల నేను కూడా చాలా
ప్రభావితుడైయాాను.

వారి

కళ్ళ

నుొండి

కన్నిళ్ళళ

వసూతనే

వనాియ్య.

మాజాఅలాాహ్, ఇత్ను కూడా త్పుపడు మన్నష్ట అయ్యా వొంటార్గ?, ఇలాొంటి
వారు కూడా అస్తుాలై వొంటార్గ?, ఇత్న్నలో వని పెదేత్నొం, హోదా మరియు
నమ్రత్ ఇవన్ని ఇత్ను పవిత్రుల వొంశ్వన్నకి చెొందన వారు అన్న చెబుతునాియ్య,
అన్న మనస్తలో అనుకునాిను. అొంతే అనుకోకుొండా వారి చేతులను అదుేకొన్న
మదుేపెటాిను. అత్ను న్నర్గకరిసూతనే వనాిరు. నాతో పాట్ల అొందరు
లేచిన్నలబడాారు అొందరు నాకు స్లామలు తెలిపారు. నాతో స్ొంభాష్టొంచిన
పిలాలలో కొొందరు నాతో పాట్ల కొొంత్దూరొం వరకు వచాచరు. ఉత్తర్గలు
వ్రాయడొం కోస్మన్న నా అడ్రస్ తీస్తకునాిరు.
“స్యాద్ అల్ ఖుయీ” గారి స్భలో వని ఒకత్ను నా మిత్రుడు
మన్ఇమ్ సిహితుడు అత్డి ఆహాానొంపై తిరిగి మరల కూఫాకు వచాచమ.
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అత్డి పేరు అబూషబిర్. మేమ అత్డి ఇొంటికి వెళ్ళళమ ర్గత్రొంతా
కొొంత్మొంద యువవిజాునులతో మాటలలో మన్నగి వనాిమ. వారిలో
కొొంత్మొంద యువకులు “స్యాద్ మహమిద్ బ్బఖిర్ అల్ స్ద్ర్” గారి
శిషుాలు. వాళ్ళళ అత్న్నతో కలవమన్న స్లహా ఇచాచరు. అత్న్నతో కలిసొందుకు ఆ
మరుస్టి రోజు టైమ తీస్తకునే బ్బధాత్ కూడా మాదే అనాిరు. నా మిత్రుడు
మన్ఇమ్కు ఈ విచారణ నచిచొంద. కాన్న అత్న్నకి బగాేద్లో ఒక మఖ్ా పన్న
వొండడొంతో, వొండలేక పోతునాిననే దుఖ్బిన్ని వాకతొం చేశ్వడు. అొందుకు మేమ
మన్ఇమ్ తిరిగి వచేచొంత్ వరకు మూడు నాలుగు రోజులు అబూ షబీిర్
ఇొంట్లానే వొందామన్న న్నశ్చయ్యొంచు కునాిమ.
ఫజ్ర్ నమాజ్ త్రువాత్ మన్ఇమ్ బగాేద్కు బయలు దేర్గడు. మేమ
పడక గదలో వెళిళ పోయామ. ఆ రోజు ర్గత్రి ఆ విజాునులతో చాలా విషయాలు
చరిచొంచాను,

ఆశ్చరాకరమైన

విషయొం

ఏమిటొంటే

వాళ్ళకు

ఇసాాొం

విశ్ావిదాాలయొంలో ధరిశ్వస్త్రొం, త్రక శ్వస్త్రమే కాకుొండా వాణిజ్ా శ్వస్త్రొం,
స్మదాయొం, ర్గజ్కీయొం, ఇతిహాస్ొం, శ్బే కోశ్ొం మరియు ఖ్గోళ్శ్వస్త్రొం
మొదలగు వాటిన్న కూడా నేరుపతారు.

స్యాద్ మహమిద్ బ్బఖిర్ అల్ స్ద్ర్ తో
పరిచయొం
అబూషబిర్తో పరిచయొం చివరికి “స్యాద్ మహమిద్ బ్బఖిర్ అల్
స్ద్ర్” ఇొంటి వైపుకు తీస్తకెళిళొంద. దారిలో అత్డు ప్రమఖ్ ఒలమాల మరియు
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త్ఖ్లాద్ మొదలగు విషయాల గురిొంచి తెలియ పరిచాడు. “స్యాద్ మహమిద్
బ్బఖిర్ అల్ స్ద్ర్” గారి ఇొంట్లా ప్రవేస్మొంచి చూసత వారి ఇలుా విధాారుిలతో న్నొండి
వొంద. వాళ్ాలో అమాిమాలు ధరిొంచి వని యువకులు ఎకుకవగా వనాిరు.
స్యాద్ న్నలబడి నాకు స్లామ చేస్మ సాాగత్ొం పలికారు. ననుి త్మ
ప్రకకన కూరోచబ్నట్లికునాిరు. ఆ త్రువాత్ ట్లాన్నస్ మరియు జ్జాయర్ మరియు
అకకడి ప్రమఖ్ ఒలమా ఖిజ్ర్ హుసైన్ మరియు తాహిర్ బిన్ ఆషూర్ మొదలైన
వారి గురిొంచి అడగడొం మొదలు పెటాిరు. నాకు అత్న్న మాట తీరు నచిచొంద
ఎపపటి నుొండో తెలిస్మన వారిలా అన్నపిొంచిొంద. వారి మఖ్ొంపై వని గొంభీరొం
మరియు స్భకుల మధాా వారిపటా మర్గాద వనిపపటికీ నాలో పర్గయ్యభావన
కలగలేదు. ఆ స్భలో ఆ విధాారుిల ప్రశ్ిలు మరియు వాటి జ్వాబులు వినడొం
వలా నాకు చాలా విషయాలు తెలిశ్వయ్య. జీవిొంచి వని ఒలామాల త్ఖ్లాద్ యొకక
మూలాొం ఏమిట్ల అపుపడు నాకు తెలిసోచిచొంద. ఇలాొంటి త్ఖ్లాద్ అన్ని కషిమైన
విషయాలను డైరకిగా మరియు స్పషిొంగా జ్వాబును తెలియ పరుస్తతొంద. ష్టయా
మస్మామలు అలాాహ్ను పూజిసాతరన్న మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) దైవదౌత్ాొంపై
విశ్వాస్ొం కలిగివనాిరన్న నాకు నమికొం కలిగిొంద. అయ్యన సైతాన్ నా
మనస్తలో చూస్తతనివన్ని డ్రామాలేమో. బహుశ్వ ఇవన్ని వీళ్ళళ నమేి
త్ఖ్యాహ్1 ప్రకారొం త్మ న్నజ్మైన విశ్వాసాన్నకి వాతిరేకొంగా అమలు
చేస్తతనాిరేమో అనే స్ొంకోచాన్ని వేసూతనే వనాిడు. కాన్న ఈ స్ొందేహాలన్ని చాలా
త్కుకవ స్మయొంలోనే దూరొంమైయాాయ్య. స్ొంకోచాలు అొంత్మైయాాయ్య.
ఎొందుకొంటే నేను చూస్మన మరియు విని వొందల మొంద అొందరు ఈ డ్రామాలో

1. ప్రాణభయొంతో త్మ విశ్వాశ్వలకు వాతిరేకొంగా చెపపడొం లేదా అమలు చేయడొం.
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భాగొం అనుకోవడొం అసాధాొం. అయ్యన ఇలా డ్రమా చేయవలస్మన అవస్రొం
ఏమొంద నేనెవరన్న, నేను వారి దృష్టిలో ప్రమఖుడాి?, నా కోస్మన్న వాళ్ళళ
త్ఖియాాను ప్రయ్యగిొంచవలస్మన అవస్రొం ఏమొంద?. అొంతేకాక వొందల
స్ొంవత్సర్గల క్రిొంద ప్రాచీన మరియు కొత్త పుస్తకాల అన్ని పీఠకలలో అలాాహ్
పటా ఏకేశ్ార భావన మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) గారి సోతత్ర ప్రసాతవన వొంద.
ఇర్గక మరియు ఇర్గక బయట కూడా ప్రఖ్బాతి చెొందన ధరివాద అయ్యన
“స్యాద్ మహమిద్ బ్బఖిర్ అల్ స్ద్ర్” గారి ఇొంట్లా వనిపుడు దైవప్రవకత(స్.అ)
పేరు వచిచనపుపడలాా అొందరు కలిస్మ “అలాాహుమి స్ాలిా అలా మహమిదవ్ వ
ఆలి మహమిద్”1 అన్న అనడొం చూస్తతనాిను.

కొొంత్ స్మయొం త్రువాత్ నమాజు టైమ అయ్యాొంద. మేమ అత్న్నతో
ప్రకకనే వని ఒక మస్వదుకు వెళ్ళళమ. అత్ను అకకడ జొహ్ర్ మరియు అస్ర్
నమాజ్ చదవిొంచారు. రొండు నమాజుల మధా గాాప్లో ఒకరు చాలా భకితతో
దుఆను చదవాడు. అత్డి ఆ దుఆ స్ారొం నాపై ప్రభావిొంచిొంద ఆ దుఆ పూరితగా
అలాాహ్ సోతత్రమతో న్నొండి వొంద. దాొంతో నాకు నేను దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక
స్హాబియుల మధా వనిటాన్నపిొంచిొంద. దుఆ పూరిత అవాగానే అొందరు కలిస్మ
“అలాాహుమి స్ాలిా అలా మహమిదవ్ వ ఆలి మహమిద్” అనాిరు.
నమాజ్ త్రువాత్ స్యాద్, మెహ్రాబ్2లో కూరుచొండిపోయారు. కొొందరు
గుపతొంగా మరి కొొందరు మామూలుగా ప్రశిిొంచడొం మొదలు పెటాిరు. స్యాద్
కొొందరికి మెలాగా జ్వాబిచేచవారు దాొంతో అద అత్డికి మాత్రమే స్ొంబొంధమైన
1. ఓ అలాాహ్! ప్రవకత మరియు అత్న్న స్ొంతానొం పై దురూద్ పొంపు.
2. ఇమామ్ న్నలబడి నమాజ్ చదవిొంచే చోట్ల.
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స్మస్ాల గురిొంచి అన్న తెలిసద. ప్రశ్ిలు అడిగిన వారు జ్వాబు పొందన
త్రువాత్ అత్ను చేతులను అదుేకొన్న మదుేపెటిి వెళిళపోయే వారు.
జ్నొం మధాలో వొంటూ వారి వలే జీవిసూత వారి స్మస్ాలను తీరేచ
ఇలాొంటి గొపప ఆలిమ్ దొరికినొందుకు ఈ జ్నొం చాలా అదృషివొంతులు అన్న
మనస్తలో అనుకునాిను.
స్యాద్ స్మావేశ్ొంలో చూస్మన దయా, న్నర్గాహకమ, మొంచి ఆథిత్ాొం
నా ఇొంట్లా వాళ్ళన్న మరిపిొంచిొంనట్లాచేస్మొంద. నేను కేవలొం ఒక నెల వారితో
వొండి పోతే త్పపకుొండా వారి గుణగణాల మరియు వారి విధేయత్ వలన నేను
ష్టయాగా మారిపోతాను అన్న అనుకునాిను. నేను అత్న్నన్న చూస్మనపుపడలాా
అత్ను నవాతూ మాటాాడే వారు. ఏదైనా అవస్రొం వొందా అన్న అడుగుతూ
వొండేవారు. నేనుని ఆ నాలుగు రోజులలో అత్న్నతో కలిసొందుకు వచేచ ప్రజ్లు
మరియు చుట్లి ప్రకకల ఒలమాల స్మూహొం వనిపపటికీ నేను న్నద్రస్మయొం
త్పప వేరే ఏ స్మయొంలో కూడా వారితో వేరు అయేా వాడిన్న కాదు. నేను అకకడ
సౌదీ వాస్తలను కూడా చూసాను. హిజాజ్లో కూడా ష్టయాలు వనాిర్గ అన్న
ఎనిడూ ఉహిొంచనూ లేదు అలాగ బ్నహ్రైన్, ఖ్త్ర్, లెబ్బిన్, ష్టమ్, ఇర్గన్,
అఫాాన్నసాతన్, టరీక మరియు ఆఫ్రీకా ఒలమాలను కూడా చూశ్వను. స్యాదే
స్ాయొంగా వారితో మాటాాడేవారు వారి స్మస్ాలను తీరేచ వారు. వాళ్ళళ అకకడి
నుొండి స్ొంతోషొంగా తిరిగి వెళ్ళళవారు. నేను అకకడ ఒక అధుిత్మైన
స్ొంఘటనను చూశ్వను అద చెపపకుొండా మొందుకు వెళ్ళలేను. అలాాహ్
ఆజ్ులను చూస్మ చూడనట్లా వదలడొం వలన కలిగిన నషిొం ఏమిట్ల మస్మామలకు
తెలియాలి అన్న ఆ స్ొంఘటనను చరిత్రలో భద్రపరచాలన్న అనుకుొంట్లనాిను.
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“స్యాద్ బ్బఖిర్ అల్ స్ద్ర్” గారి వదేకు నలుగురు మనుషులు వచాచరు.
వారి మాటతీరున్న బటిి వాళ్ళళ ఇర్గకీయులు అన్న తెలిస్మొంద. అొందులో ఒకరికి
కొన్ని స్ొంవత్సర్గల క్రిత్ొం త్న తాత్ నుొండి ఒక ఇలుా వారస్త్ా ఆస్మతగా
లభిొంచిొంద. అత్డు ఆ ఇలుా వేరే వాడికి అమేిశ్వడు. ఆ కొనివాడు కూడా
అకకడే వనాిడు. ఆ ఇలుా అమిిన స్ొంవత్సరొం త్రువాత్ ఇదేరు అనాిదమిలు
వచిచ ఆ చన్నపోయ్యన వారి న్నజ్మైన వారస్తలన్న రుజువ చేశ్వరు. నలుగురు
స్యాద్ ఎదురుగా కూరోచన్న వనాిరు. ప్రతీ ఒకకడు త్మ త్మ పత్రాలను
చూపిస్తతనారు. స్యాద్ అన్ని పత్రాలు, సాక్ష్యాలు చూస్మన త్రువాత్ కొదే
న్నమిష్టలు మాటాాడిన త్రువాత్ కొని వాడికి ఆ ఇలుాపై పూరిత అధకారొం వొంద
ఆ ఇలుా అత్న్నదే. మరియు అమిినవాడు ఆ ఇదేరు అనాిదమిలకు వాళ్ళ
వాటాను ఇచేచయామన్న ఒక నాాయమైన తీరుపన్న ఇచాచరు.
ఆ తీరుప విన్న వాళ్ళళ స్యాద్ చేతులను అదేకొన్న, ఒకరిన్న ఒకరు
గుొండెలకు హతుతకొన్న వెళిళపోయారు. నేను ఈ దృశ్వాన్ని చూస్మ ఆశ్ారాొంగా
వొండి పోయాను. “ఈ స్ొంఘటన ఇొంత్టితో అొంత్మైయ్యాొందా?” అన్న
అబూషబిర్ను అడిగాను. అత్ను అవను అొందరికి వాళ్ళ వాళ్ళ హకుక దకికొంద
కదా అనాిడు. స్తబ్బహనలాాహ్ ఇొంత్ స్తలువగా మరియు ఇొంత్ త్కుకవ
స్మయొంలో అొంత్ పెదే స్మస్ా తీర్గప!, ఇలాొంటి వావహార్గలు మా దేశ్వలలో
కన్నస్ొం పద స్ొంవత్సర్గలలో పరిషకరిొంప బడతాయ్య అపపటికి ఆ కేస్తకు
స్ొంబొంధొంచిన వారిలో కొొందరు చన్నపోయ్య వారి పిలాలు వారి సాినొంలో
వొంటారు. అదీ కాకుొండా ఒకోకసారి కోరుి మరియు వకీలుల ఫీజు ఆ ఇలుా
విలువ కనాి ఎకుకవగా వొంట్లొంద. పోలీస్ సిషన్ నుొండి హైకోరుి వరకు
మరియు హైకోరుి నుొండి స్తప్రొం కోరుి వరకు చాలా స్మయొం గడిచిపోతుొంద.
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ఇొంత్ శ్రమ, నడుమ విరిచే ఖ్రుచ, లొంచొం, శ్త్రుత్ాొం, వైరొం త్రువాత్ చివరికి
తీరుప ఇచిచన త్రువాత్ అొందరు ర్గజీ కూడా పడరు, అన్న అనాిను. మన
దేశ్వలలో కూడా ఇదే పరిస్మితి ఒకోకసారి ఇొంత్కనాి ఎకుకవ అన్న అబూ షబిర్
అనాిరు. అలా ఎొందుకు అన్న అడిగాను. జ్నొం త్మ స్మస్ాలను కోరుికు
తీస్తకొన్న వెళ్ళత ఇకకడ కూడా మీరు చెపిపన పరిస్మితే కాన్న ధరిశ్వస్త్రజుుల మరియు
ఇసాాొం ఆజ్ును పాలిొంచే వారు త్మ స్మస్ాలను వీళ్ళ వదేకే తీస్తకొన్న వసాతరు.
వీళ్ళళ కొన్ని న్నమిష్టలలో తీరుపన్న ఇసాతరు. బుధిమొంతుల కొరకు అలాాహ్ తీరుప
కని ఎవరి తీరుప మిని. “స్యాద్ స్ద్ర్” వాళ్ళ నుొండి ఒక పైసా కూడా తీస్తకో
లేదు. అదే కోరుికి వెళిళ వొంటే త్లవెొంట్రుకలు కూడా పీకేస్త కుొంటారు అన్న
అబూ షబిర్ అనాిరు. ఆ సామెత్ విన్న ఆనొంద పడాాను ఇదే సామెత్ మా వదే
కూడా ఉపయేగిొంచేవారు. స్తబ్బహనలాాహ్ నేను ఇపపటి వరకు చూస్మనవన్నిటిన్న
తిరస్కరిసూత వచాచను. ఒకవేళ్ ఈ దృశ్వాన్ని నా కళ్ళతో నేను చూస్తొండకపోతే
నమేి వాడిన్న కాదు అన్న అనాిను.
బ్రదర్

ఇద

చాలా

చిని

స్మస్ా.

ఒకోకసారి

ఇకకడికి

వచేచ

చికుకస్మస్ాలలో హత్ాకు స్ొంబొంధొంచినవి వొంటాయ్య వాటిన్న ధరిశ్వసాాజుులు
గొంటలలో తీరుసాతరు అన్న అబూషబిర్ అనాిడు. నేను ఆశ్చరాొంగా అయ్యతే
ఇర్గకలో రొండు ప్రభుతాాలునాియా ఒకటి గవరిమెొంట్ ప్రభుత్ాొం రొండవద
ధరిశ్వసాాజుుల

ప్రభుత్ాొం

అన్న

ప్రశిిొంచాను.

అలా

కాదు

ప్రభుత్ాొం

గవరిమెొంట్లదే కాన్న ష్టయాలు త్మ ధరిశ్వసాాజుుల ఆజ్ును పాలిసాతరు ఇద
ప్రభుత్ాొంతో ఏమాత్రొం స్ొంబొంధొం లేన్నద. ఎొందుకొంటే ఈ ప్రభుత్ాొం ప్రజ్లచేత్
ఏరపడినద, ఇసాాొంచే కాదు. వాళ్ళళ కేవలొం ప్రభుత్ా వావహార్గలు, టాాకస, నగర
హకుక మరియు సొంత్ విషయాలను అమలు చేసాతరు. ఒక వేళ్
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మత్న్నషుగల వాన్న జ్గడొం అధరుిడితో జ్రిగితే అత్న్నకి గతిలేక కోరుికే వెళ్ళ
వలస్మ

వస్తతొంద.

ఎొందుకొంటే

అధరుిలు

ధరిశ్వసాాజుుల

తీరుపను

అొంగ్లకరిొంచరు. కాన్న ఇరువైపులు ధరిశ్వసాాొంపై అమలు చేస వారైతే
ఎట్లవొంటి ఆటొంకొం వొండదు. ధరిశ్వసాాజుుల తీరుప ఇరువైపుల వారికి
అొంగ్లకరిొంపదగిొంద. అొందుకే ధరిశ్వసాాజుుల స్మస్ాలు ఆ రోజే తీరుసాతరు అదే
మరి కోరుిలలో ఆ స్మస్ాలు నెలలో మరియు స్ొంవత్సర్గలలో తీరుసాతరు.
ఈ స్ొంఘటన వలా నా మనస్తలో అలాాహ్ ఆజ్ుల ప్రామఖ్ాత్ పటా
వివేకమ కలిగిొంద. నాకు ఖుర్ఆన్లోన్న ఈ వాకాాన్నకి అరిొం తెలిస్మొంద.
    

        

              
     

అనువాదొం:

అలాాహ్ అవత్రిొంపజేస్మన చటిొం ప్రకారొం తీరుప చెయాన్నవారే

అవిశ్వాస్తలు... అలాాహ్ అవత్రిొంపజేస్మన శ్వస్నొం ప్రకారొం తీరుపచెయాన్న వారే
దుర్గిరుాలు... మేమ ఇొంజీల్ గ్రొంథ ప్రజ్లను ఆ గ్రొంథొంలో అలాాహ్
అవత్రిొంపజేస్మన శ్వస్నొం ప్రకారొం తీరుపచెయాాలన్న అజాుపిొంచామ. అలాాహ్
అవత్రిొంపజేస్మన

శ్వస్నొం

ప్రకారొం

మీరినవారు .1

1. అల్ మాయ్యదహ్ సూర్గ:5, ఆయత్:44, 45, 47.
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తీరుప

చెయాన్న

వారే

హదుేలు

అలా... నేను రుజుమార్గాన్ని పొందాను
అలాగ అలాాహ్ నాాయమైన ఆదేశ్వలను మనుషులు త్యారు చేస్తకుని
అనాాయమైన ఆదేశ్వలుగా మారేచస్తతని ఆ దుషుిల పటా ఈరాయ, దేాషొం నాలో
కలిగాయ్య. వాళ్ళళ అొంత్వరకు ఆగకుొండా న్నరాజ్జొంగా దొొంగ వాడి చేతులు
నరికేయడొం, వాభిచారొం చేస్మన వారికి ర్గళ్ళతో చచేచ వరుకు కొటిడొం,
హొంత్కుడిన్న చొంపడొం అనే అలాాహ్ ఆదేశ్వలను అపహాశ్ొం చేస్మ దాన్నకి
కిర్గత్కమ మరియు అనాగరికత్ అన్న పేరు పెడతారు. మా వదేకు ఈ పర్గయ్య
విచారమలు ఎకకడి నుొండి వచాచయే అలాాహ్కె తెలుస్త. న్నస్సొందేహొంగా ఇవీ
పడమటి మరియు ఇసాాొం శ్త్రువల కానుకలే ఎొందుకొంటే వాళ్ళకు తెలుస్త
అలాాహ్ ఆదేశ్వల వాాపిత వాళ్ళ అొంతాన్నకి మేళ్ొం అన్న. వాళ్ళొందరు
అతాాచారులు,

పాపులు,

హొంత్కులు.

వాళ్ళపై

అలాాహ్

ఆదేశ్వలను

అవలొంబిొంచుొంటే ఈరోజు అొందురు వాళ్ళ నుొండి ప్రశ్వొంత్త్ పొంద వొండే
వారు.
నా మధా మరియు “స్యాద్ మహమిద్ బ్బఖిర్ అల్ స్ద్ర్” మధా
అకకడుని రోజులోా ఎన్ని చరచలు జ్రిగాయ్య. నేను ప్రతీ చిని మరియు పెదే
విషయొం గురిొంచి అడిగవాడిన్న. వేరే సిహితులతో తెలుస్త కుని స్హాబియుల
మరియు 12 ఇమామల గురిొంచి పరిశోదొంచేవాడిన్న.
అజాన్ లో అలీయున్ వలియులాాహ్ ఎొందుకు చెబుతారు అన్న స్యాద్ స్ద్రను
అడిగాను.
స్యాద్: అమీరుల్ మొమిన్నన్ అలీ(అ.స్) అలాాహ్ త్రపు నుొండి దైవప్రవకత(స్.అ)ల
త్రువాత్

అలాాహ్

ఆదేశ్వల

బరువ

బ్బధాత్లను

త్మ

భూజాలపై

వేస్తకునేొందుకు ఎనుికోబడా భకుతలలో ఒకరు. ప్రతీ దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఒక
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ఉత్తర్గధకారి వొండే వాడు. అలీ ఇబ్ని అబీతాలిబ్(అ.స్), దైవప్రవకత(స్.అ) గారి
ఉత్తర్గధకారి. అలాాహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) వారికి ఇచిచన శ్రేషుత్ వలన
స్హాబియులొందరిపై వారిన్న శ్రేషుత్ను ఇసాతమ. అొందుకు మా వదే ఖుర్ఆన్
మరియు స్తనితులే కాకుొండా వివేకమైన సాక్ష్యలు వనాియ్య. వాటిలో
ఎట్లవొంటి

స్ొందేహాలకు

అనుమానాలకు

చోట్ల

లేదు.

రివాయతులు

మత్వాతిర్1, ష్టయా మరియు స్తన్నిలా ర్గవీయుల క్రమమొం ప్రకారొం
స్రియైనవే. మా ఒలమాలు ఈ విషయొంపై చాలా పుస్తకాలు వ్రాశ్వరు కాన్న
అమవీ ప్రభుత్ాొం ఈ న్నజాన్ని అదృశ్ాొం చేయాలన్న. అలీ(అ.స్) మరియు వారి
స్ొంతానాన్ని అొంత్ొం చేయాలన్న అనుకునాిరు. అొందుకు వాళ్ళళ ఎొంత్ వరకు
దగజారిపోయారొంటే పీఠాల నుొండి వారిపై దూష్టొంచడొం మొదలు పెటాిరు.
ప్రజ్లకు ఆ పన్నపై బలవొంత్ొం చేయడొంతో ష్టయాలు మరియు అలీ(అ.స్)న్న
ఆదరిొంచే వారు వలీయులాాహ్కు దూష్టొంచే హకుక ఏ మస్మామకు లేదన్న
తెలియాలన్న వారి విలాయత్2పై సాక్ష్యాొం మొదలు పెటాిరు. న్నజాన్నకి అలాాహ్,

దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు విశ్వాస్తల కోరకు ప్రతిషు వొండాలన్న మరియు త్రువాత్
త్రొం కోస్ొం ఐతిహాస్మక సాక్షి అవాాలన్న దాొంతో అలీ స్తుాలు మరియు వారి
శ్త్రువలు అస్తుాలన్న తెలుసూతవొండాలన్న క్రూర ప్రభుతాాన్నకి వాతిరేకొంగా

చాలెొంజ్ ఇద. అజాన్ మరియు ఇఖ్బమత్3లో వాజిబ్4 అన్న కాకుొండా
1. ఒకే రివాయత్ ను చాలా మొంద ప్రవచిొంచడొంతో ఇక దాన్ని అస్త్ాపు రివాయత్ అన్న చెపపడాన్నకి వీలు
కానట్లవొంటి రివాయత్.
2. సాన్నధాత్.
3. నమాజు మొదలు పెటిక మొందు న్నలబడి చదవేట్లవొంటి కొన్ని స్ిరణాలు.
4. విధ, కరతవాొం.
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మస్తహబ్ అన్న చదవడొం మా ధరిశ్వసాాజుులు పధితి. అజాన్ మరియు
ఇఖ్బమత్లోన్న భాగొం అన్న చదవడొంతో అజాన్ మరియు ఇఖ్బమత్లు కూడా
వారిమౌతాయ్య.

ప్రారినలలో

మరియు

వావహారమలలో

మస్తహబ్లు

లెకకలేన్నవన్ని వనాియ్య. దాన్నపై అమలు చేస్మన వారు పుణాొం పొందుతారు
అమలు చేయన్న వారు ఎట్లవొంటి పుణాొం పొందలేరు అలా అన్న వారికి శిక్ష
కూడా పడదు. ఉదాహరణకి “అషహదు అలాా ఇలాహ ఇలాలాాహ్ వ అని
మహమిదన్ రసూలులాాహ్ త్రువాత్ అషహదుఅనిల్ జ్నిత్ హఖుిన్ వ
అనినాిర హఖుిన్ వ అనిలాాహ యబ్అస్త మన్ ఫిల్ ఖుబూర్” అనడొం
మస్తహబ్ కాన్న అజాన్ భాగొం కాదు.
నేను: మా ఒలమాలు మాకు నేరిపన విధొంగా చూసత ఖ్లీఫాలలో స్రోాత్తమమైన
వారు అబూబక్ర్ స్మదీేఖ్, ఆ త్రువాత్ ఉమర్ ఫారూఖ్, ఆ త్రువాత్ స్యాదాి
ఉసాిన్ మరియు ఆ త్రువాత్ స్యాదాి అలీ కదా!?.
స్యాద్: (కాసపు మౌనొం త్రువాత్) ఏదైన చెపుపకోవచుచ కాన్న ఇసాాొం
ధరిశ్వస్త్రొం ప్రకారొం సాక్ష్యాలతో రుజువ చేయలేరు. వారు త్మ స్రియైన
మరియు నమిదగా పుస్తకాలలో “మానవలొందరిలో స్రోాత్తమమైన వారు
అబూబక్ర్ అన్న అత్న్న త్రువాత్ ఉసాిన్ అన్న వొంద” ఇద వారి ప్రసాతవనకి
వాతిరేకమన్న స్పషిొంగా తెలుస్తతొంద. ఆ పుస్తకాలలో అలీ(అ.స్) ప్రసాతవనే లేదు
అత్న్నన్న ఒక మామూలు వాకితగా లెకికొంచేవారు. ఇలా అన్న ఖులాఫాయే ర్గష్టదీన్
ప్రసాతవన పునాద పెటిిన త్రువాతి ఒలమాలు అత్న్న(ఇమామ్ అలీ
కూడా జ్త్పరుచుకునాిరు.
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ఆ త్రువాత్ తురితె హుసైన్న అను ఆ స్జ్ేగాహ్1 గురిొంచి అడిగాను.
స్యాద్: మొందుగా మేమ మటిిపై స్జాే చేసాతమ మటిిన్న స్జాే చేయమ అనే
విషయొం తెలుస్తకోవాలి. ఇలా అన్న త్పుపడు ప్రచారొం చేస వాళ్ళళ కొొందరు
అనుకుొంటూ వొంటారు. స్జాే కేవలొం అలాాహ్ కొరకే. స్జాే చేయడొం కోస్ొం
స్రైన మొంచి వస్తతవ భూమి లేదా భూమి నుొండి మొలిచే వస్తతవలు కాన్న అవి
తినేపదారేొం కాకూడదు. అవి త్పప వేరే ఏదేన్నపై కూడా స్జాే చేయలేమ అనే
విషయొంపై మా మరియు అహ్లాస్తనిత్ల మధా ఏకాభిప్రాయొం గలదు.
దైవప్రవకత(స్.అ) కూడా మటిి లేదా గడిా మొదలైన వాటితో త్యారు చేస్మ దాన్నపై
స్జాే చేస వారు. త్మ అనుచరులకు కూడా అదే నేరిపొంచారు. అొందుకే వాళ్ళళ
కూడా మటిి మరియు ఇస్తకపై స్జాే చేస వారు. గుడాపై స్జాే చేయడాన్నకి
న్నషేదొంచారు. ఇవి మా వదే చాలా స్పషిమైన విషయమ. ఆ త్రువాత్ ఇమామ్
జైనుల్ ఆబ్నదీన్(అ.స్) త్మ త్ొండ్రి ఇమామ్ హుసైన్(అ.స్) స్మాధ మటిితో
స్జ్ేగాహ్ త్యారు చేశ్వరు ఆ మటిి పవిత్రమైనద. ఆ భూమి పై ఇమామ్
హుసైన్ రకతొం చిొందొంద. ఆ రీతి మా ష్టయాలలో ఈనాడు వరకు మిగిలి
వొండిపోయ్యొంద. అలా అన్న మేమ స్జాే కేవలొం కరిలా మటిి పైనే అవతుొంద
అన్న అనమ. ఎలాగైతే కరూజరపు ఆకుల చాపపై స్జాే అవతుొందో అలాగ ప్రతీ
స్ాఛచమైన మటిి లేదా ర్గయ్యపై స్జాే చేయవచుచ అనేదే మాఉదేేశ్ొం.
ఎలాగో ఇమామ్ హుసైన్(అ.స్) ప్రసాతవన వచిచొంద కదా అన్న ష్టయాలు
ఎొందుకు దుఖిిసాతరు, ఎొందుకు గుొండెలు బ్బదుకుొంటారు?, ఎొందుకు రకతొం
వచేచటట్లా త్మకు తామ బ్బదుకుొంటారు?. ఇవన్ని ఇసాాొంలో ఖ్ొండిొంచబడినవి
1. నమాజ్ చేస స్మయొంలో నొస్లు పెటేి మటిితో చేయబడా మటిిమకక.
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కదా. దైవప్రవకత(స్.అ) “మఖ్ొంపై గటిిగా కొట్లికునే వాళ్ళళ, చోకాక బోతాతలు
విపుపకునే వాళ్ళళ మరియు అవిశ్వాస్ ప్రచారొం చేస వాళ్ళళ మా వాళ్ళళ కారు”
అన్న ప్రవచిొంచారు.
స్యాద్: న్నస్సొందేహొంగా ఈ హదీస్ న్నజ్మైనదే కాన్న ఇద ఇమామ్ హుసైన్
గారి “మాత్మ్”కు స్ొంబొంధొంచినద కాదు. హుసైన్ రకత ప్రతీకార్గన్నకి
పిలుపున్నచేచ వాడు హుసైన్ మారాొం పైనే నడుసాతడు. వాడు అవిశ్వాస్
పిలుపున్నవాడు.

ఎొంతైనా

ష్టయా

కూడా

మన్నషే

కదా.

వాళ్ళలో

చదువకునివారుొంటారు చదువర్గన్న వారుొంటారు. వారికీ ఆవేశ్ొం, ఉద్రేకొం
వొంట్లొంద. మరి ఆ ఉద్రేకొం ఇమామ్ హుసైన్(అ.స్) మరియు వారి కుట్లొంబ
స్భుాల మరియు వారి అనుచరుల చావగాథ, వాళ్ళ పటా అగౌరవ ప్రవరతన
యొకక స్ిరణ వలన జ్ాలిొంచి ఇలా వేరు వేరు పధితులలో వాకతొం
చేయబడుతుొంద. అొందుకు వాళ్ళళ పుణాాన్నకి అరుహలు ఎొందుకొంటే వాళ్ళళ దీన్నన్న
స్రళ్ భావొంతో అలాాహ్ కోరకే చేసాతరు. అలాాహ్ ప్రతీ మన్నష్టకి అత్డి
స్ొంకలాపన్ని బటిి పుణాాన్ని ప్రసాదసాతడు. కొన్ని రోజుల క్రిత్ొం నేను జ్మాలుదీేన్
నాస్మర్ మరణొంపై ఈజిప్ి గవరిమెొంట్ రిపోర్ిన్న చదవాను. అొందులో ఇలా
వ్రాస్మ వొంద ఈ వారత విన్న జ్నొం ఎన్నమిద విధాలుగా ఆత్ిహత్ా చేస్తకునాిరు.
ఎవడో ఒకడు మేడపై నుొండి దూకి చన్నపోయాడు, మరొకడు రైలు కిొంద పడి
చన్నపోయాడు. మరి గాయపడిన వారి స్ొంఖ్ా చాలా ఎకుకవ. ఈ ఉదాహారణలు
కొన్ని స్ొంధర్గిలలో ఇట్లవొంటి ఆవేశ్వలు జ్ాలిసాతయ్య అన్న చెపపడాన్నకి
న్నదరశనొం. ఒకవేళ్ కొొంత్మొంద మస్మామలు సాాభావికొంగా మరణిొంచిన
జ్మాలుదీేన్ నాస్మర్ మరణొం పై అత్ిహత్ా చేస్తకుొంటే మేమ అహ్లాస్తనిత్ను
పరపాట్లపై వనాిరు అన్న అన కూడదు. అలాగ అహ్లా స్తనిత్ సోదరులు వాళ్ళ
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ష్టయా సోదరులను కేవలొం ఇమామ్ హుసైన్(అ.స్)పై పడిన కష్టిలను
స్ిరిస్తతనాిరన్న మరియు అలా స్ిరిసూతనే వొంటారు అన్న వాళ్ాను పరపాట్లపై
వనాిరు, అనే హకుకలేదు. వారిపై కన్నిళ్ళళ ఎొందుకు కారుస్తతనాిమొంటే
స్ాయొంగా ప్రవకేత వారిపై కన్నిరు కార్గచరు అద చూస్మ జిబ్రయీల్ కూడా ఆ
రోధనలో తోడయాారు.
నేను: ష్టయాలు త్మ ఔలియాల స్మాధులను వెొండీ బొంగార్గలతో ఎొందుకు
అలొంకరిసాతరు?, మరి ఇలా చేయడొం ఇసాాొంలో న్నషేదొంచబడినద కదా.
స్యాద్: ఇద కేవలొం ష్టయాలకే పరిమిత్ొం కాదు మరియు ఇసాాొం దాన్నన్న
న్నషేదొంచనూ లేదు. అహ్లా స్తనిత్ సోదరులలో ఇర్గక, ఈజిప్ి, టరీక మొ॥
చోటాలో మస్వదులు వెొండీ బొంగార్గలతో అలొంకరిొంచబడి వనాియ్య. అలాగ
మదీనలో

దైవప్రవకత(స్.అ)

చేయబడివొంద.

మకాకలో

మస్వదులో
కాబ్బపై

కూడా
ప్రతీ

బొంగార

అలొంకారణ

స్ొంవత్సరొం

బొంగారొంతో

అలొంకరిొంచబడా బటిను కపుపతారు వాటికి లక్షల దరహమలు ఖ్రుచ అవతాయ్య.
అొందుకు ఈ విషయొం కేవలొం ష్టయాలకు స్ొంభొంధొంచిొంద కాదు.
నేను: సౌదీ ఒలమాలు ఈ స్మాధులను అదుేకోవడొం, చుొంబిొంచడొం, అలాాహ్
యొకక ఉత్తమమైన భకుతలను ఆశ్రయ్యొంచడొం ష్టర్క అొంటారు దాన్నపై మీ
అభిప్రాయొం.
స్యాద్: ఒకవేళ్ స్మాధన్న తాకడొం మరియు స్జ్జనులకు, డైరకిగా వారే
లాభనష్టిలకు అస్లైన కారకులు అనే ఉదేేశ్ొంతో ఆశ్రయ్యసత అద న్నజ్ొంగానే
ష్టర్క అవతుొంద. కాన్న ప్రతీ మస్మామ ఏకేశ్ారవాద. వాడికి తెలుస్త లాభనష్టిల
పూరిత అధకారొం కేవలొం అలాాహ్ చేతులోానే వొంద. వాడు కేవలొం సాలెహీన్లను
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మరియు ఇమామలను అలాాహ్ స్న్నిధలో ఆశ్రయ్యస్తతనాిడు. కేవలొం మీరు
ఎవరి గురిొంచి చెపాపరో ఆ సౌదీ వహాబియుల ఉలమాలు త్పప ఇలా చేయడొం
ష్టర్క కాదు అన్న ష్టయా మరియు స్తన్ని ఇరువర్గాల వారు దైవప్రవకత(స్.అ) కాలొం
నుొండి ఈనాడు వరకు ఏకీభవిసాతరు. త్మద కొత్త వరాొం కాబటిి మస్మామల
ఏకాభీప్రాయాన్ని వాతిరేకిస్తతనాిరు. వాళ్ళళ ఆ విశ్వాసాల వలా మస్మామలలో
ఆపదలను స్ృష్టిస్తతనాిరు. మస్మామలను కాఫిర్గా భావిస్తతనాిరు. వారిన్న
చొంపడొంలో ఎట్లవొంటి పాపమ లేదన్న నమిిొంచడొం, పెదే పెదే వృధి
హాజీయులను కేవలొం “

” (అస్సలామ అలైక యా

రసూలలాాహ్(స్.అ)) అనిొందుకే శిక్షిొంచడొం. ఎవారికి స్మాధ ప్రాకారమను
తాకేొందుకు అనుమతివారు. వాళ్ళతో మా ఉలమాల వివాదాలెన్ని జ్రిగాయ్య
కాన్న వాళ్ళళ త్మ విశ్వాసాలపై మొొండిగా వొండిపోయారు.
మా ష్టయా ఆలిమ్ స్యాద్ షరఫ్ఫ్దీేన్, అబుేల్ అజీజ్ ఆలె సౌద్
కాలొంలో హజ్జ చేశ్వరు. అొందరి ఉలమాలతో పాట్ల ఈదుల్ జుహా(బక్రీద్)
శుభాకాొంక్షలు

తెలియపరిచేొందుకు

ర్గజ్భవనొంలో

అత్ను

కూడా

ఆహాన్నొంచబడాారు. అత్ను శుభాకాొంక్షలు తెలియపరిచే స్మయొం వచిచనపుపడు
అత్ను ఆ ర్గజుగారితో చేయ్య కలిపి అత్డికి ఒక గలాపుతో చుటిి వని
ఖుర్ఆన్ను

కానుకగా

ఇచాచరు.

ర్గజుగారు

ఆ

కానుకను

తీస్తకొన్న

గౌరవప్రదొంగా వెొంటనే త్లపై పెట్లికునాిరు ఆ త్రువాత్ దాన్నన్న మదుే
పెట్లికునాిరు. అపుపడు షరఫ్ఫ్దీేన్, మీరు ఈ అటిను ఎొందుకన్న మదుే
పెడుతునాిరు!?, దాన్నన్న ఎొందుకు గౌరవిస్తతనాిరు!?, ఇద కేవలొం ఒక మేక
తోలు మాత్రమే కదా, అన్న అనాిరు. నేను గౌరవిొంచిొంద పైనుని అటిను కాదు
ఇొందులో వని ఖుర్ఆన్ను అన్న ర్గజుగారు జ్వాబిచాచరు. భళ్ళ మేమ
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దైవప్రవకత(స్.అ) స్మాధ ప్రాకారమను లేదా దాార్గలను అదుేకొన్న మదుే
పెట్లికుొంట్లనిపుపడు మాకు కూడా తెలుస్త ఇద ఇనుమ అన్న దీొంతో ఎట్లవొంటి
లాభనష్టిలు లేవన్న కాన్న మా ఉదేేశ్ొం ఆ ఇనుమ అవత్లునిద. ఎలాగైతె మీరు
జ్ొంతువతోలును మదుే పెటిి ఖుర్ఆన్పై గౌరవాన్ని వాకతొం చేశ్వరో అలాగ
మేమ దైవప్రవకత(స్.అ)ను స్త్కరిొంచాలన్న అనుకుొంటామ అన్న స్యాద్
షరఫ్ఫ్దీేన్ అనాిరు. ఇద విన్న హాజ్రైనవారొందరు కలిస్మ పెదేగా అలాాహు
అకిర్ అన్న మీరు చెపేపద న్నజ్ొం అనాిరు. అపుపడు ర్గజు గారు గత్ాొంత్రొం లేక
హాజియులకు దైవప్రవకత(స్.అ) చిహాిలను ప్రసాదొంగా చుొంబిొంచుకోవడాన్నకి
ఉత్తరుాలు జారి చేశ్వరు. కాన్న ఆ త్రువాత్ వచిచన ర్గజు మరల అదే పాత్
పదేతినే ఆచరణలో తీస్తకోచాచడు. అొంటే దీన్నతో అరిొం అవతుని విషయొం
ఏమిటొంటే స్మస్ా జ్నొం మష్రికలు అయ్యపోతారనేద కాదు. ఈ స్మస్ా
ర్గజ్కీయ స్మస్ా, దీన్నకి పునాద మస్మామలపై పగ మరియు దృఢమైన ర్గజ్ాొం
కోస్ొం వాళ్ళన్న హత్మారచడొం. వీటన్నిొంటికి చరిత్రే మొంచి సాక్షి.
చివరికి నేను, స్యాద్తో సూఫీయుల మార్గాల గురిొంచి అడిగాను దాన్నకి
వారు చాలా స్ొంక్షిపతొంగా జ్వాబిచాచరు.
స్యాద్: సూఫీ య్యజ్ొంలో కొొంత్ భాగొం మొంచిద మరికొొంత్ భాగొం మొంచిద
కాదు. అొందులో వని మొంచి భాగొం పరిపూరణత్ పొందేొందుకు ఆత్ి శిక్షణ,
స్మస్త దుర్గగతాల నుొండి త్పిపొంచుకొన్న భగవొంతున్న ఉపాస్న చేయడాన్నకి
అలవాట్ల చేయడొం మొదలైన విషయాలు. చెడుభాగొం జీవిత్ మైదానాన్ని వదలి
స్నాాస్మగా మారడొం, అలాాహ్ సోతత్రామను కేవలొం జ్పిొంచడాన్నకే పరిమిత్ొం
చేయడొం. ఇసాాొం మొంచిభాగాన్నకి త్పపకుొండా ప్రోతాసహిస్తతొంద. కాన్న చెడు
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భాగాన్ని పూరితగా న్నర్గకరిస్తతొంద. ఇసాాొం యొకక స్మధాిొంతాలు మరియు
ఉపదేశ్వలు మొంచివి అన్న అనే హకుక మాకుొంద. ఎొందుకొంటే ఇసాాొం మొంచివి
కాన్న వాటిన్న స్హిొంచదు.

స్ొందేహొం మరియు ఆశ్చరాొం
“స్యాద్ మహమిద్ బ్బఖిర్ అల్ స్ద్ర్” గారి జ్వాబులు చాలా స్పషిొంగా
మరియు స్ొంత్ృపితపరిచేటటేా వనాియ్య. కాన్న త్న వయస్తలో ఇరవై ఐదు
స్ొంవత్సర్గలు

స్హాబియులను

మఖ్ాొంగా

ఖులఫాయే

ర్గష్టదీన్లను

గౌరవన్నయులుగా అన్న భావిొంచే వాతావరణమలో వని మరియు హజ్రత్
అబూబక్ర్ స్మదీేఖ్ మరియు హజ్రత్ ఉమర్ ఫారూఖ్లను నాయకున్నలా భావిొంచు
నా లాొంటి మన్నష్ట, ఇర్గకలో ప్రవేస్మొంచినపపటి నుొండి వాళ్ా పేరు కూడా వినన్న
వాడు అొంతే కాకుొండా ఏవో ఇొంత్వరకు వినన్న విొంత్ విొంత్ పేరుా విని మరియు
పనెిొండు ఇమామల ప్రసాతవన విొంట్లనిమన్నష్ట, దైవప్రవకత(స్.అ) త్మ మరణొం
కనాి మొందు హజ్రత్ అలీన్న త్న ఖ్లీఫా అన్న స్పషిొం చేశ్వరనే దావా చేశ్వరన్న
విని మన్నష్ట మనస్తలో ఇలాొంటి జ్వాబులు ఎలా ప్రభావిొంచగలవ.
మస్మామలొందరు

మరియు

దైవప్రవకత(స్.అ)

త్రువాత్

మొంచివారైన

ఆ

స్హాబియులు ఒకటై హజ్రత్ అలీ(అ.స్)కు వాతిరేకమయాారన్న నేను ఎలా
నమిను. మాకు చినిపపటి నుొండి స్హాబియులు

హజ్రత్ అలీ(అ.స్)న్న

గౌరవిొంచేవారన్న, వాళ్ళకు హజ్రత్ అలీ(అ.స్), హజ్రత్ ఫాతెమా జ్హ్రా(స్.అ) గారి
భరత మరియు హస్న్, హుసైన(అ.స్)ల త్ొండ్రి, విజాున పటిణాన్నకే దాారొం అన్న
తెలుస్త. అలాగ స్యాదాి అలీ(అ.స్), హజ్రత్ అబూబక్ర్ అొందరి కని మొందు
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ఇసాాొంను స్వాకరిొంచారు, గుహలో దైవప్రవకత(స్.అ)తో పాట్ల వనాిరు దీన్న
ప్రసాతవన ఖుర్ఆన్లో వొందన్న, దైవప్రవకత(స్.అ) త్మ అొంతిమ రోజులలో వారిన్న
జ్మాత్ నమాజ్ చదవిొంచడాన్నకి న్నయమిొంచారన్న, మరి దైవప్రవకత(స్.అ),
“ఒకవేళ్ నేను ఎవరినైనా సిహితుడిగా న్నర్గేరిొంచాలనుకుొంటే అద అబూబక్రే
అయ్యా వొండే వారు” అన్న ప్రవచిొంచారన్న, అొందుకే మస్మామలు వారిన్న ఖ్లీఫా
చేశ్వరన్న తెలుస్త. అలాగ హజ్రత్ అలీ(అ.స్)కు, అలాాహ్ స్యాదాి ఉమర్ వలా
ఇసాాొంకు ప్రతిషుత్ ప్రసాదొంచాడన్న, దైవప్రవకత(స్.అ) అత్న్నకి ఫారూఖ్ అన్న (అనగ
స్త్ా అస్తాాల మధా తేడా తెలిస్మన వాడు) పేరు పెటాిరన్న కూడా తెలుస్త.
అలాగ స్యాదాి ఉసాిన్తో దైవదూత్లు స్మగుా పడే వారన్న, పేద సైనాాన్ని
ఆదుకునాిరన్న, అత్న్నకి దైవప్రవకత(స్.అ) జునూిరైన్ బిరుదున్న ఇచాచరన్న కూడా
తెలుస్త. అయ్యన మా ష్టయా సోదరులకు ఈ న్నజాలు తెలియకుొండా వొండి
వీళ్ళను ఈలోకొం పై అతాాశ్, స్త్ామారాొంపై నడవడాన్నకి ఆపివేయ్యొంచగల
మామూలు మనుషుల వలే భావిొంచడొం ఎలా సాధాొం!?. దైవప్రవకత(స్.అ)
జీవిత్ొంలో వారి ఆజ్ుపాలన కొరకై ఒకరిపై ఒకరు నేనొంటే నేను అన్న ఎగబడే
వారు మరియు ఇసాాొం కొరకు త్మ కుట్లొంబ్బన్నకైనా బలివాడాన్నకి స్మధిొంగా
వొండేవారు, అొంత్కు మిొంచి వాళ్ళలో అలాాహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)
ఆజ్ుపాలనకొరకై

త్మకు

కావలస్మనవారిన్న

చొంపడాన్నకి

కూడా

వెనకాడనట్లవొంటి వారు. మరి అలాొంటి వారు దైవప్రవకత(స్.అ) మరణాొంత్రొం
వారి ఆజ్ులను వాతిరేకిొంచడొం అని విషయొం మరియు ఒకకసారిగా ఇలా
అతాాశ్, వారిన్న న్నతిలేన్నవారిగా మారచడొం మరియు ఖిలాఫత్ పదవికోస్మన్న
దైవప్రవకత(స్.అ) ఆజ్ులపై అమలు చేయకపోవడొం అసాధాొం. నా ఈ అభిప్రాయాల
మూలొంగా ష్టయాల పూరిత మాటలను నమిలేను అయ్యనపపటికి వాళ్ళ చాలా
95

అలా... నేను రుజుమార్గాన్ని పొందాను
మాటలతో స్ొంత్ృపిత కూడా చెొందాను. దాన్నకి ఫలిత్ొంగా నేను స్ొందేహొం
మరియు ఆశ్చర్గాల మధా వొండే స్మితికి గురైయాాను. ష్టయా ఒలమాల
వివేకమైన

స్ొంభాషణాలు

నాలో

స్ొందేహాలను

పుటిిొంచాయ్య.

మరి

గౌరవన్నయులైన స్హాబియుల గుణాగణాలు సాియ్య దగజారి ఒక మామూలు
మన్నష్టలా అవాడొం, వారిలో దైవదూత్త్ాపు కాొంతి వెలుగు వొండకపోవడొం
మరియు వారిన్న దైవప్రవకత మహమిద్(స్.అ) ఉపదేశ్వలు నాగరికుడిగా
తీరిచదదేకపోడొం అనే విషయాలను నమిలేకపోవడొం పై ఆశ్చరాొం కలిగిొంద.
దేవడా ఇద ఎలా సాధాొం. ష్టయాలు చెబుతుని స్మాతికి స్హాబియులు
దగజారిపోవడొం సాధామేనా!, నేను ఈ స్మస్ాను తీరచలేనుకాన్న ఆ స్ొందేహొం
మరియు ఆశ్చరాొం నాలో ఏవో తెలియన్న విషయాలు తెరవెనుక వనాియ్య, అవి
స్తాాన్నకి చేరేొందుకు తెలుస్తకోవడొం అవస్రమైనవి అన్న ఒపుపకునిట్లా చేశ్వయ్య.
నేను నా మిత్రుడు మన్ఇమ్ తిరిగి ర్గగానే కరిలా వెళిళపోయాను. అకకడ
ఇమామ్ హుసైన్(అ.స్)పై పడిన కష్టిలను, ష్టయాలు ప్రాచీనకాలొం నుొండి
అనుభవిసూతవస్తతని అనుభవాన్ని పొందాను. అకకడ చేర్గక తెలిస్మొంద కరిలా

వీరుడు ఇమామ్ హుసైన్ ఇపపటికీ జీవిొంచే వనాిరన్న. ప్రజ్లు పర్గానా1 వలే
అత్న్న స్మాధ ప్రాకారొం చుటూి ప్రదక్షణాలు చేస్తతనాిరు. మనస్తను భాధతో
న్నొంపుకోన్న బిగారగా క్షోభతో వాళ్ళా ఏడుస్తతని విధానాన్ని ఇపపటి వరకు ఎకకడ
చూడలేదు. వాళ్ళను చూసత ఇమామ్ హుసైన్(అ.స్) ఇపుపడే మరణిొంచారేమో
అన్నపిస్తతొంద. అకకడ ఉపనాాస్కులను చూశ్వను వాళ్ళళ కూడా ప్రజ్లకు క్షోభతో
కరిలా గాథను వివరిస్తతనాిరు. దాొంతో ప్రజ్లలో ఇొంకా శోకొం, దుఖ్ొం పెరిగద.
1. దీపపు పురుగు.
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కొొందరైతే త్మపై తామకు అదుపు ఉొండేద కాదు. ఇవన్ని చూస్తతని నేను
కూడా చాలా ఏడాచను. నా మనస్త అదుపు త్పిపొంద. ఆ రోధన త్రువాత్ నేను
నాలో ఇొంత్కు మొందు ఎనిడూ పొందనట్లవొంటి మనశ్వశొంతిన్న పొందాను.
ఇపపటి వరకు నేను ఇమామ్ హుసైన్(అ.స్) శ్త్రువలతో వనిటాన్నపిొంచిొంద. ఇక
ఈరోజు ఇమామ్ హుసైన్(అ.స్)పై త్మ ప్రాణాలను అరిపొంచడాన్నకి స్మధిొంగా వని
ఇమామ్ హుసైన్(అ.స్) స్హాబియులతో వనిటాన్నపిస్తతొంద. అపపడే ఉపనాాస్కుడు
హుర్ ఇబ్ని యజీద్ గారి గాథను వివరిస్తతనాిడు. అత్ను మొందు యజీద్ త్రపు
నుొండి ఇమామ్ హుసైన్(అ.స్)ను చొంపడాన్నకి పొంపబడా సైనాాధపతులలో ఒకడు.
కాన్న (ఆషూర్గ రోజు అనగా మహర్రొం నెల పదవ తారీఖు) యుధిభూమిలో
ఖ్రూజరపు చెట్లికొమి (గాలికి కదనట్లా) గజ్గజ్ వణికిపోతునాిడు. ఆ
స్మయొంలో వారి మిత్రులలో ఒకరు మృతుావన్న చూస్మ బయపడుతునాివా?,
అన్న ప్రశిశొంచాడు. అలాాహ్ సాక్షిగా కాదు, నాకు నేను స్ారా మరియు నరకాన్నకి
మధాలో న్నలబడి వనిటాన్నపిస్తతొంద అన్న చెపిప గుర్రొం పగాాన్ని లాగి ఇమామ్
హుసైన్(అ.స్)

వదేకు

వెళిళ

దైవప్రవకత

కుమార్గ(అ.స్)!

నా

పశ్వచతాతపొం

అొంగ్లకరిొంచబడుతుొందా?. అద విన్న నేను నా భావావేశ్వలు అదుపు త్పిప
ఏడుసూత ఏడుసూత ఒకకసారిగా నేలపై కుపపకూలాను. నేనూ హుర్ సాినొంలో
వనిటాన్నపిొంచిొంద.

దైవప్రవకత

అొంగ్లకరిొంచబడుతుొందా?,

నా

కుమార్గ(అ.స్)!
త్పుపలను

నా

క్షమిొంచొండి,

పశ్వచతాతపొం
అన్న

ఇమామ్

హుసైన్(అ.స్)ను ప్రాధేయపడాాను. ఉపనాాస్మిస్తతనివాన్న మాటలు చాలా
ప్రభావిత్ొంగా వనాియ్య. ప్రజ్ల దుఖ్ి రోధనలు ఎకుకవ అయాాయ్య. నా
మిత్రుడు నా రోధనను చూస్మ ఏడుస్తత క్రమొంగా “యా హుసైన్ యా హుసైన్”
అొంటూ ఒక త్లిా త్మ పిలాలపై దయ చూపిొంచినట్లా ననుి త్న గుొండెకి
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హతుతకున్న ప్రేమన్న వాకతొం చేశ్వడు. అపుపడు న్నజ్మైన రోధన ఎలాగుొంట్లొందో
అనుభవొం కలిగిొంద. ఈ నా కన్నిళ్ళళ నా హృదయాన్ని మరియు నా శ్రీర్గన్ని
లోపలి నుొండి శుభ్రపరుస్తతనిటాన్నపిస్తతొంద. నేను, దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఈ
ప్రవచన “ఒకవేళ్ నాకు తెలిస్మన విషయాలు మీకు తెలిసత త్కుకవ నవాతారు
ఎకుకవ ఏడుసాతరు” యొకక అరేొం తెలిస్తకునాిను.
ఆ రోజ్ొంతా నా మనస్త చాలా ఇబిొందగా వొండిొంద. నా మిత్రుడు
క్రమొంగా ఓదారుసూతనే వనాిడు. నా కోస్ొం చలాటి పాన్నయాలు మొదలైనవి
ఏర్గపట్ల చేశ్వడు. కాన్న నా ఆకలి పూరితగా చచిచొంద. నేను క్రమొంగా నాకు
అస్సల కరిలా గాథ తెలియదు అొందుకు నాకు కర్గిల గాథను విన్నపిొంచ మన్న
అడుగుతూనే వనాిను. నా ఉపాధాాయులు ఈ స్ొంఘటనను కేవలొం స్యాదాి
ఉమర్, స్యాదాి ఉసాిన్ మరియు స్యాదాి అలీన్న చొంపిన ఇసాాొం శ్త్రువ
మరియు మిథాాచారులే స్యాదాి హుసైన్ను కూడా చొంపారు అనే విధొంగానే
చెపేపవారు. నాకు అొంత్కు మిొంచి ఏమి తెలీదు. అొంతేకాక ఆషూర్గ రోజు
పొండగ చేస్తకునే వాళ్ళమ. దాన్ని ఇసాాొం పొండగల భావిొంచి ఆ రోజు జ్కాత్
తీసాతరు, మొంచి మొంచి వొంటలు వొండుతారు, పిలాలు మిఠాయ్య మరియు

బొమిలు కోనుకుకనేొందుకు పెదేలతో ఈదీ1 తీస్తకోవడొం కోస్ొం కలవడాన్నకి
వెళ్ళతరు.
కొన్ని గ్రామాలలో ఆ రోజు గ్రామస్తతలు న్నపపొంటిొంచే రివాజు వొండేద.
ఎవారు పన్న చేసవారు కాదు. శుభకారామేదీ చేసవారు కారు. కాన్న మేమ
ఇవన్ని కేవలొం వాళ్ళ పూరిాకుల అనుకరణ త్పప వేరే మఖ్ా కారణొం లేదు, అన్న
1. పొండగ బహుమానొం.
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అనుకునే వాళ్ళమ. మా ఒలామాలు ఆషూర్గ శ్రేషుత్ రివాయతులను
ప్రసాతవిొంచే వారు. ఆ రోజు యొకక మొంగళ్ప్రదాన్ని మరియు కరుణాన్ని
ఆశ్చరాకరమైన పధితిలో ప్రసాతవిొంచేవారు.
ఆ త్రువాత్ మేమ స్యాదాి హుసైన్(అ.స్) గారి సోదరుడు స్యాదాి
అబ్బిస్(అ.స్) స్మాధ దరశనాన్నకి వెళ్ళళమ. ఇత్నెవరనేద కూడా నాకు తెలీదు.
కాన్న నా మిత్రుడు వారి వీరత్ాగాథలు విన్నపిొంచాడు. ఆ త్రువాత్ చాలా
ఒలమాలతో కలిశ్వను. వారొందరి పేరుా గురుతలేవ కేవలొం కొన్ని బిరుదులు త్పప
బహ్రుల్ ఉలూమ్, స్యాద్ అల్ హకీమ్, కాష్టఫ్ఫల్ గితా, అలె యాస్వన్,
త్బ్బత్బ్బయ్య, ఫీరూజ్ ఆబ్బదీ, అస్ద్ హైదర్ మొ॥.
న్నజాన్నకి ఆ ఒలమాలు మితాను భోగొం కలిగినవారు. వాళ్ళ మఖ్ొంపై
తేజ్స్తస కన్నపిొంచేద. ష్టయాలు వాళ్ళను చాలా గౌరవిొంచే వారు. ప్రజ్లు త్మ
ధనొం నుొండి ఖుమ్స (ఐదవ భాగొం) తీస్తకొన్న వచిచ ఇచేచవారు. ఆ డబుితో
ఇసాాొం

విదాాలయాలు

నడిపేవారు.

వేరు

వేరు

దేశ్వలనుొండి

విదా

నేరుచకోవడాన్నకన్న వచిచన విధాారుేల బ్బధాత్ తీస్తకునే వారు. వీళ్ళళ త్మ
సాినొంలో పూరితగా స్మిర పడి వనాిరు. వాళ్ళకు మరియు గవరిమెొంట్
అధకారులకు ఎట్లవొంటి స్ొంబొంధొం లేదు. కాన్న మా ఉలమాలు దీన్నకి పూరిత

విరుధిొం, మా ఒలమాలు అధకారుల అొంగ్లకారొం లేకుొండా ఫతాా1 కూడా
ఇవాలేరు. ఎొందుకొంటే ఆ అధకారులే వాళ్ళకు జీవనాధారొం. వాళ్ళను పదవిలో
వొంచాలనాి లేదా పదవి నుొండి తొలగిొంచాలనాి ఆ అధకారొం, అధకారుల
చేతులోా వొంద.
1. ఇసాాొం ధరిశ్వసాానుసారమైన తీరుప.
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ఇదొక కొత్తలోకొం దీన్ని నేను కన్నపెటాినన్నపిొంచిొంద. అలాాహ్ నా కొరకు
దాన్న దాార్గలు తెరిచేశ్వడు. ఇొంత్కు మొందు ఈ లోకాన్ని దేాష్టొంచే వాడిన్న
మరిపుపడు ననుి నేను వారిలా మారుచకుొంట్లనాిను. ఆ కోత్త లోకొం నా
ఆలోచనలలో మారుపన్న తీస్తకొచిచొంద. న్నజ్ొం తెలుస్తకోవాలనె నాలో పరిశోధన
ఉద్రేకొం కలిగిొంచిొంద. ఈ ఉద్రేకొం నా మనస్తలో దైవప్రవకత(స్.అ) ఈ హదీస్
“తొొందరలోనే నా వమిత్ 73 వర్గాలలో విడిపోతుొంద అొందులో నుొండి ఒకటి
త్పప అన్ని వర్గాలు నరకవాస్తలే” అన్న చదవినపపటి నుొండే వొంద.
నా ఈ స్ొంభాషణ ప్రతీ ఒకకరు త్మ మత్మే న్నజ్మైనద వేరే వాళ్ళద
అస్త్ాపు మత్మన్న దావా చేస వాళ్ళ మతాల గురిొంచి కాదు. నేను ఈ హదీస్న్న
చదవి ఆశ్చరా పడేవాడిన్న. నా ఆశ్చరాొం కేవలొం ఈ హదీస్పైనే కాదు ఈ
హదీస్తను చదవేవారిపై, మరియు ఉపనాాసాలలో క్రమొంగా చెబుతువని
మస్మామలపై కూడాను. చదవి జీరిణొంచుకోకుొండా, పరిశోధొంచకుొండా చాలా
స్తలువగా మొందుకు వెళిళపోతారు. ఈ హదీస్త అొంశ్వన్ని తాతితికొంగా
పరిశీలిొంచి ఆ స్ార్గాన్నకి వెళ్ళళ వర్గాన్ని తెలుస్తకొన్న రుజు మార్గాన్ని పొందాలన్న
వొండదు.
అొంత్ కని ఆశ్చరాకరమైన విషయొం ఏమిటొంటే ప్రతీ వరాొం వారు తామే
విమకుతలు అన్న న్నశిచత్ొంగా వనాిరు. ఈ హదీస్ ప్రకకనే దైవప్రవకత(స్.అ)తో ఆ
వరాొం ఏద? అన్న దర్గాపుత చేయగా దైవప్రవకత(స్.అ) ఏవరైతే నా మరియు నా
స్హాబియుల మారాొంపై వనాిరొ, అన్న సెలవిచాచరు, అన్న కూడా వ్రాసాతరు.
అయ్యతే ఏ వరామైనా మేమ ఖుర్ఆన్ మరియు స్తనిత్ మారాొంపై లేమ, అన్న
చెబుతార్గ?, లేదా ఇసాాొం యొకక ఒకక వరామైనా ఇలా కాకుొండా వేరే
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విషయొంపై దావా చేస్మొందా?. ఒకవేళ్ ఇదే విషయాన్ని ఇమామ్ మాలిక, అబూ
హన్నఫా, ష్టపెయ్య లేదా అహిద్ బిన్ హొంబల్లతో దర్గాపుత చేసత వాళ్ళలో
ఏఒకకరైనా ఖుర్ఆన్ మరియు స్తనిత్ త్పప వేరే దేన్ననైనా పట్లికొన్న వనాిర్గ?.
వాళ్ళతో పాట్ల మా మధా భ్రషి విశ్వాసాల గలవారు అన్న అనుకుొంట్లని ష్టయా
వర్గాలతో దర్గాపుత చేసత వాళ్ళళ ఇదే జ్వాబు ఇసాతరు అలాాహ్ గ్రొంథొం మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ) అహ్లాబైత్లతో పొందన స్రైన స్తనిత్ ఎొందుకొంటే ఇొంట్లా
వాళ్ళకే ఇొంటి స్మాతిగతులను బ్బగా తెలుసాతయ్య అనే అొంటారు. అొంటే అొందరూ
త్మ త్మ దావాల ప్రకారొం రుజుమారాొంపై వనాిరనా దీన్నకి అరిొం?. అలా
అస్సల కాదు. ఎొందుకొంటే హదీస్ కేవలొం ఒకక వరాొంవాళ్ళళ విమకుతలు అన్న
చెబుతుొంద. ఒక వేళ్ అొందరు న్నజ్మే చెబుతునాిరు అన్న అనుకోవాలొంటే ఈ
హదీస్ స్రైనద కాదు నకిలీ హదీస్ అన్న నమిినపుపడే అద జ్రుగుతుొంద. కాన్న
ఈ హదీస్, నకిలీ హదీస్ అన్న అనడొం అసాధాొం, ఎొందుకొంటే ఈ హదీస్ ష్టయా
మరియు స్తన్నియుల మధా మత్వాతిర్1 కూడాను. అయ్యతే ఈ హదీస్త భావొం

అరాొం కానట్లవొంటిద అన్న ఒపెపస్తకోవాలా?. కాన్న ఇద కూడా అసాధామే,
ఎొందుకొంటే అలాాహ్ ఆజ్ు లేకుొండా త్మ ఇఛఛ ప్రకారొంగా మాటాాడనట్లవొంటి
దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు వివేకొం మరియు శిక్షణతో న్నొండి వొండే వారి మాటలు.
అలాొంటి దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రసాతవనాన్ని అరిొం లేన్నద అనడొం స్రైనద కాదు. అత్న్న
గౌరవాన్ని కిొంచపరిచినట్లా. అయ్యతే ఇపుపడు ఒక వరాొం మాత్రమే విమకిత
చెొందుతుొంద మిగలినవన్ని వారామన్న అొంగ్లకరిొంచడొం త్పప మా మొందు వేరే

1 .హదీస్త యొకక ర్గవీయుల క్రమొంలో, వాళ్ళ స్ొంఖ్ా, వాళ్ళళ చెపపొంద త్పుప అన్న న్నరూపిొంచే అవకాశ్ొం
లేనొంత్గా ఆ ర్గవీయులు ఆ హదీస్తను ఉలేాఖిొంచడొం.
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మారాొం లేదు. ఈ హదీస్ ఆశ్చరాొంలో పడేయడొంతో పాట్ల విమకిత పొందాలను
కుొంట్లని వారికి స్త్ాపరిశోధనకు బలవొంత్ొం పెడుతుొంద.
అొందు మూలొంగా ష్టయాలతో కలిస్మన త్రువాత్ నాపై ఆశ్చరాపు కొొండలు
విరుచుకొన్న పడాాయ్య మరియు నా లోపల స్ొందేహాలు ఏరపడాాయ్య. బహుశ్ వీళ్ళళ
రుజుమారాొంపై వనాిరేమో, ఒక వేళ్ వీళ్ళ మాటే న్నజ్మై వొంటే. నేనే ఎొందుకన్న
పరిశోధొంచ కూడదు. ఖుర్ఆన్ ఎలాపుపడూ పరిశోధన చేయడాన్నకి ఆహాాన్నొంచి
ప్రమాణొం చేస్మొంద.
         

అనువాదొం:

మా కొరకు తీవ్రప్రయత్ిొం చేసవారికి మేమ మా మార్గాలను

చూపుతామ, న్నశ్చయొంగా అలాాహ్ స్జ్జనులతో పాటే ఉొంటాడు .1
            
 

అనువాదొం:

కనుక (ఓ ప్రవకాత!) మాటను శ్రధిగా విన్న, అొందులోన్న మొంచి

మొంచి విషయాలను అనుస్రిొంచే నా దాస్తలకు శుభవారత అొందజెయ్యా. అలాాహ్
స్నాిరాొం చూపిన వారు వీరే. విజుులు కూడ వీరే .2

1. అల్ అనకబూత్ సూర్గ:29, ఆయత్:69.
2. అల్ జుమర్ సూర్గ:39, ఆయత్:18.
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దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిొంచారు “మత్ొం గురిొంచి న్నవ చేస్తతని
పరిశోధన చూస్మ జ్నొం న్ననుి పిచోచడివి అనుకోవాలి” అొందుకు పరిశోధన ప్రతీ
యువకుడిపై ధరివిధ(వాజిబ్).
ఈ న్నరణయొం మరియు స్ొంకలపొంతో ఇర్గకలో వని ష్టయా సిహితులతో
సెలవ తీస్తకునాిను. వారిన్న వదలి వెళ్ళళటపుపడు నాకు చాలా బ్బధన్నపిొంచిొంద.
వాళ్ళళ ననుి ప్రేమగా చూస్తకునాిరు నేను కూడా వాళ్ళను అలాగ చూశ్వను.
వాళ్ళతో చాలా మొంచిగ ఖుదాహాఫిజ్ చేస్మ సెలవ తీస్తకునాిను. వాళ్ళళ నాపై
ఎట్లవొంటి కలిపత్ొం లేన్న ప్రేమను చూపిొంచారు. త్మ అమూలామైన స్మయాన్ని
నా కొరకు తాాగొం చేశ్వరు. వాళ్ళళ స్ాయొంగా అనాిరు మేమ భయొం లేదా ఏదో
ఆశిొంచి ఇలా చేయలేదు, కేవలొం అలాాహ్ను ర్గజీ చేయడాన్నకన్న చేశ్వమ.
ఎొందుకొంటే హదీస్తలో ఇలా వొంద ఒకవేళ్ అలాాహ్, న్న కారణొంగా ఒక మన్నష్ట
మారాదరశనొం పొందతే అద సూరాకిరణాలు పడే ఆ పూరిత ప్రపొంచొం కనాి
ఎకుకవ.
నేను ఇరవై రోజులు ఇర్గకలో ష్టయా మరియు వాళ్ళ ఇమామల
ఆధారాొంలో గడిపిన త్రువాత్ వీడోకలు చెపాపను. ఆ ఇరవై రోజులు ఏదో
అొందమైన మొంచి కల చూస్తతనివాడికి అపుపడే మెలుకవ ర్గకూడదన్న
అన్నపిస్తతొంద, నా పరిస్మితీ అలాగ వొంద. ఇర్గకను చాలా త్కుకవ స్మయొంలోనే
విడిచినొందుకు దుుఃఖ్ిొం వొండిపోయ్యొంద. దైవప్రవకత(స్.అ) స్ొంతానొం పటా ప్రేమతో
కొట్లికుొంట్లని హృదయాలను ఇర్గకలో విడిచాను. అకకడ నుొండి కాబ్బ
మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) స్మాధ దరశనాన్నకన్న హిజాజ్ కోస్ొం బయలు దేర్గను.
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హిజాజ్ ప్రయాణొం
నేను జ్దాేహ్ చేరి నా మిత్రుడు బషీర్తో కలిశ్వను. అత్ను నా ర్గకపై
చాలా ఆనొంద పడాాడు. అత్ను ననుి త్మ ఇొంటికి తీస్తకెళ్ళళడు. ననుి చాలా
గౌరవిొంచాడు.

త్న

ఖ్బళీ

స్మయాలలో

నాతోబ్బట్ల

గోరీ(స్మాధ)ల

దరశనాలలో గడిపేవాడు. నేను అత్న్నతొ కలిస ఉమ్రాకు వెళ్ళళను. అకకడ
కొన్నిరోజులు భకిత మరియు ప్రారిన వాతావరణొంలో గడిపామ. నేను
ర్గవడొంలో ఆలస్ాొం అయ్యనొందుకు క్షమాపణ కోరుతు ఇర్గక ప్రయాణొం
గురిొంచి చెపాపను మరియు అకకడ తెలుస్తకుని కొత్త కొత్త విషయాలు
ప్రసాతవిొంచాను. అత్డు చాలా పెదే మనస్తతో వినాిడు అత్డు విషయ
పరిజాునొం

కలవాడు.

అయ్యనపపటికి

అత్డు

స్మయసూపరితగా

అవను

ష్టయాలలో కొొంత్మొంద ధరిశ్వసాాజ్ులునాిరు వాళ్ళళ నమికొం స్రైనదే కాన్న
వాళ్ళలో కొన్ని తెగలునాియ్య అవి పూరితగా మత్విరోధులు, అవిశ్వాస్తలు. వాళ్ళళ
మాకు క్రమొంగా స్ొంకటమలు తెచిచపెడుతునాిరు అన్న అనాిడు.
నేను ఆ స్ొంకటాలు ఎట్లవొంటివి అన్న ప్రశిిొంచాను. వీళ్ళళ స్మాధుల
నలుప్రకకలు

నమాజ్

చదువతారు.

“జ్నితుల్

బఖి”1లో

గుొంపులు

గుొంపులుగా ప్రవేశిొంచి అకకడ రోధసాతరు, త్మ వదే ర్గయ్య మకకను

పెట్లికుొంటారు దాన్నపైనే స్జాే చేసాతరు. ఒహద్లో హజ్రత్ హొంజా2 స్మాధ
వదేకు వెళ్ళత అకకడ వాళ్ళ రోదన మరియు గుొండెలు బ్బదుకోవడొం చూసత హజ్రత్
1. ప్రవకత కుమారత మరియు ఆమె స్ొంతానొంలో కొొందరు స్మాధ అయ్య వని స్ిశ్వనొం పేరు.
2. దైవప్రవకత మహమిద్(స్.అ) యొకక పినత్ొండ్రి.
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హొంజా ఇపుపడే చొంపబడాారేమో అన్నపిస్తతొంద. అొందుకే స్మాధులునిచోట
వాళ్ళ ప్రవేశ్వన్ని సౌదీ గవరిమెొంట్ న్నషేదొంచిొంద, అన్న అనాిడు.
అద

విన్న

నేను

నవేాశ్వను.

“ఈ

కారణాల

వలనే

వీళ్ళళ

మత్విరోధులైపోయార్గ?” అన్న అడిగాను. ఇవే కాదు మరన్ని కారణాలునాియ్య
అన్న అనాిడు. ఉదాహరణకి వీళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ) స్మాధ దరశనాన్నకన్న వచిచ
హజ్రత్ అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ల స్మాధులపై న్నలబడి వారిన్న దూష్టసాతరు.
మరికొొందరైతె వాళ్ళ స్మాధులపై మరికి, మాలినామ వేససాతరు.
నా మిత్రున్న ఆ మాటలు, హజ్ నుొండి తిరిగి వచిచన నా గౌరవన్నయులైన
త్ొండ్రిగారి మాటలను గురుతచేశ్వయ్య. కాన్న వారు దైవప్రవకత(స్.అ) స్మాధపై
మరికిన్న వేససాతరు. కొొంత్మొంద హాజీయులను సౌదీ పోలీస్తలు కర్రలతో
కొడుతూ

తీస్తకొన్న

వెళ్ళడొం

చూస్మ

మేమ,

మీరు

హాజీయులను

అవమాన్నస్తతనాిరన్న వాళ్ళపై న్నరస్నను వాకతొం చేశ్వమ. వీళ్ళళ మస్మామలే కారు.
వీళ్ళళ ష్టయాలు, దైవప్రవకత(స్.అ) స్మాధపై వేసొందుకు మరికిన్న తీస్తకొన్న
వసాతరు, అన్న వాళ్ళనాిరు. వాళ్ళళ చేపిపన మాట విన్న మేమ కూడా ష్టయాలను
దూష్టొంచి వాళ్ళ మఖ్బని ఉమేిశ్వమ, అన్న త్ొండ్రిగారు అనాిరు. నా
త్ొండ్రిగారు త్మ కళ్ళతో చూడలేదు కేవలొం వినాిరు అన్న అరిమౌతుొంద. మరి
ఈరోజు మరల మదీనాలోనే పుటిి పెరిగిన నా మిత్రున్న న్నట ఈ న్నొందారోపణ
వినాిను. ఇత్నేమో మరికిన్న అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ల స్మాధులపై
వేసాతరన్న చెబుతునాిడు. నాకు ఆ రొండు విషయాలలో స్ొందేహొం ఏరపడిొంద.
ఎొందుకొంటే నేను కూడా హజ్ చేశ్వను. నేను నా కళ్ళతో చూశ్వను
దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు అబూబక్ర్, ఉమర్ల స్మాధులుని గద త్లుపులకు
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తాళ్ొం వేస్మ వొంట్లొంద. ఏ ఒకకరు ఆ త్లుపు మరియు చికకమ దగారకు కూడా
వెళ్ళలేడు. అొందులో ఏదైన వేయటాన్నకి అస్సలా వీలు కాదు. దాన్నకి రొండు
కారణాలునాియ్య. మొదటిద ఆ గదకి ఎట్లవొంటి రొంధ్రొం గాన్న దారి గాన్న లేదు
అొందులో నుొంచి వేసయవచుచ అనడాన్నకి. రొండవద సౌదీ పోలీస్తల గటిి కాపల
ఎలా వొండేదొంటే ఆ గద దగారకు వెళిళన వారికి కొరడాలతో చిత్కబ్బదేవారు. ఆ
గదలో తొొంగి చూడడాన్నకి కూడా అనుమతి ఇచేచవారు కాదు అలాొంటిద
అొందులో ఏదైన వేస ప్రస్కేత లేదు.
బహుశ్ అస్లు రహస్ాొం ఏమైవొంట్లొందొంటే ష్టయాలను కాఫిర్ అన్న
అనుకునే రక్షకులు ఈ న్నొంద ఎొందుకేసాతరొంటే ష్టయాలకు చిత్కబ్బదడాన్నకి
అనుమతి దొరకాలన్న లేదా కన్నస్ొం మస్మామలను వాళ్ళపై యుధాిన్నకి స్మధిొం
చేయవచచన్న

లేదా

చివరికి

ష్టయాలకు

చిత్కబ్బదేటపుపడు

ఎవరూ

అభాొంత్రిొంచకుొండా మౌనొంగా న్నలబడి చూసూత వొండాలన్న మరి తిరిగి త్మ
దేశ్వన్నకి

వెళిళన

త్రువాత్

ష్టయాలకు

వాతిరేకొంగా

వాళ్ళళ

అలాాహ్

దైవప్రవకత(స్.అ) స్మాధపై మరికి వేసాతరు అన్న ప్రచారొం చేయాలన్న. ఇలా ఒకక
దెబికు రొండు పిటిలనిమాట.
ఇద కొొంత్ మొంద నమికస్తతలు నాతో చెపిపన స్ొంఘటనలా వొంద. మేమ
కాబ్బ ప్రదక్షణాలు చేస్తతొండగా ఒక యువకుడు జ్నస్మూహొం వలా వేడి ఏకుకవై
ఉకికరి బికికరై వాొంతు చేస్తకునాిడు. అొంతే సౌదీ పోలీస్తలు వాడిన్న త్నతో
పాట్ల కాబ్బన్న అపవిత్ర చేయాలన్న మరికిన్న తీస్తకొన్న వచాచడన్న బ్బదడొం
మొదలు పెటాిరు. దాన్నపై

అకకడునాి వారిలో కొొందరిన్న సాక్షుాలుగా

త్యారుచేస్మ అదే రోజు వాడిన్న చొంపేశ్వరు.
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నా ఆలోచనలలో ఈ స్ొంఘటలన్ని తిరుగుతునాియ్య. ష్టయాలు కాఫిర్లు
అవాడాన్నకి కేవలొం వాళ్ళళ ఏడుసాతరు అొందుకనా?, లేక ర్గయ్యపై స్జాే
చేస్తతనిొందుకనా?, లేక స్మాధుల వదే నమాజ్ చదువతునాిరు అొందుకనా?.
ఈ నా మిత్రున్న సాక్ష్యాలపై పరిశీలనగా ఆలోచిొంచడొం మొదలు పెటాిను.
అయ్యతే

ఈ

పనులన్నిొంటిలో

మహమిదుర్రసూలులాాహ్”

చెపేపవారు

“లాఇలాహ
కాఫిర్

ఇలాలాలాాహ్,

అవాడాన్నకి

ఏమైనా

కారణాలునాియా?. చూసత వాళ్ళళ నమాజ్ చదువతారు. జ్కాత్ ఇసాతరు. హజ్
చేసాతరు. అమ్ర్ బిల్ మారూఫ్ వ నహిా అన్నల్ మనకర్ (విధ న్నషేధాలు)
కరతవాాన్ని న్నరారితసాతరు.
నేను నా మిత్రుడితో వాదొంచడొంలో ఏట్లవొంటి లాభమలేదు అొందుకన్న
అత్న్నతో కేవలొం ఇలా అనాిను అలాాహ్ మమిలిి మరియు వాళ్ళన్న ఇదేరిన్న
రుజుమారాొం చూపిొంచాలి. ఇసాాొం మరియు మస్మాొంల పటా వేరువేరు కుట్రలు
పనుి తుని అలాాహ్ శ్త్రువలపై దుషణమలు పడుగాక.
ఆ త్రువాత్ నేను ఆ ఉమ్రా మధాలో మరియు మకాక దరశనాన్నకన్న
వచిచనపుపడలాా కాబ్బ ప్రదక్షణాల త్రువాత్ నమాజ్ చదవి పూరితధాానొంతో “ఓ
అలాాహ్! న్నవ నా అొంత్ర్ దృష్టిలో విశ్వలతాాన్ని ప్రసాదొంచు. రుజుమార్గాన్నకి
చేరే మారాదరశనాన్ని చూపిొంచు” అన్న దుఆ చేస వాడిన్న. నేను మఖ్బమే
ఇబ్రాహీమ్(అ.స్)1 వదే ఈ ఆయత్ను ఆలోచిసూత న్నలబడాాను

1. కాబ్బ వని ప్రదేశ్ొంలో ఒక సాినొం.
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అనువాదొం:

అలాాహ్ మారాొంలో జిహాద్ చెయాొండి, జీహాద్ చెయావలస్మన

విధొంగా. ఆయన మిమిలిి త్న సవకై ఎనుికునాిడు. ధరిొంలో మీకు ఏ
ఇబిొందన్న ఉొంచలేదు. మా త్ొండ్రి ఇబ్రాహీమ్ ధరిొంపై స్మారొంగా ఉొండొండి.
పూరాొం కూడ అలాాహ్ మీకు మస్మామ్ అనే పేరునే పెటాిడు, ఇొందులో
(ఖుర్ఆన్లో) కూడా (మీ పేరు ఇదే); దైవప్రవకత మీ విషయొంలో సాక్షిగా
ఉొండడాన్నకీ మరియు మీరు ప్రజ్ల విషయొంలో సాక్షులుగా ఉొండటాన్నకీ. కనుక
నమాజును సాాపిొంచొండి, జ్కాతు ఇవాొండి, అలాాహ్తో గటిి స్ొంబొంధొం కలిగి
ఉొండొండి. ఆయన మీకు స్ొంరక్షకుడు, ఎొంతో మొంచి స్ొంరక్షకుడు, ఎొంతో
మొంచి స్హాయకుడు .1
ఆ స్మయాని పవిత్ర ఖుర్ఆన్ ఆదేశ్ొం ప్రకారొం త్ొండ్రి అయ్యన
ఇబ్రాహీమ్(అ.స్) గారితో ప్రారిిొంచి కోరడొం మొదలు పెటాిను. మమలిి
“మస్లాిన్” అను పేరు పెటిిన ఓ నా త్ొండ్రి. ఈనాడు మీ పిలాలొందరు
వేరువేరు తెగలుగా మరియు వర్గాలుగా మకకలయాారు, కొొందరు యూధులన్న,
కొొందరు క్రైస్తవలన్న, కొొందరు మస్మామలన్న. అొంతేకాక ఆ త్రువాత్ యూధులు
త్మలో తామ 71 వర్గాలుగా విడిపోయారు, క్రైస్తవలు కూడా 72 వర్గాలుగా
1. అల్ హజ్జ సూర్గ:22, ఆయత్:78.
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విడిపోయారు మరియు మస్మామలు కూడా 73 వర్గాలుగా విడిపోయారు. మీ
కుమారుడు హజ్రత్ మహమిద్(అ.స్) సూచిొంచిన విధొంగా వాటిలో ఒకకటి త్పప
అన్ని వర్గాలు నరకాన్నకి వెళ్ళతయ్య. ఆ ఒకక తెగ మాత్రమే వారి కట్లిదటిమలపై
మిగిలి వొంట్లొంద. అయ్యతే ఇద ఖ్బదరియా1 తెగ విశ్వాసాల ప్రకారొం అలాాహ్

స్ొంకలపమా, అనగా అలాాహ్యే ఇలా మనుషులను యూధులు, క్రైస్తవలు లేదా
మస్మామలు అవాాలి లేదా అవిశ్వాస్తలు మరియు నాస్మతకులు లేదా మష్రిక
అవాాలన్న తీర్గిన్నొంచాడా?. లేదా ఈ లోకొంపై గల దుర్గశ్ ప్రభావొం వలా జ్నొం
అలాాహ్ ఉపదేశ్వల నుొండి దూరమయ్యా అలాాహ్ను మరిచపోతే అలాాహ్ కూడా
వారిన్న పటిిొంచు కోవడొం లేదా?.
“అలాాహ్యే

మన్నష్ట

పరిణామాన్ని

ఇలా

చేశ్వడు”

అనే

ఈ

దైవన్నయ్యగమనకు నా బుధి, నా వివేకొం స్మరిాొంచదు. అలాాహ్ ప్రజ్లను
స్ృష్టిొంచి మొంచి చెడులను తెలియపరిచి, దైవప్రవకత(స్.అ)లను పొంపి కషిమైన
స్మస్ాలను విస్పషిొం చేస్మ స్త్ా అస్తాాలను వివరిొంచాడు. కాన్న మన్నష్టన్న
ఇహలోకపు జీవిత్ొం మరియు దాన్న సౌొందరాొం, గరాొం మరియు అహొంకారొం,
అజాునొం మరియు మూరిత్ాొం, శ్త్రుత్ాొం మరియు త్లపగరు త్నొం,
అనాాయొం మరియు దౌర్గభగాాల వలా స్త్ాొంతో వేరై సైతాను అడుగు జాడలలో
నడిచి కరుణామయుడైన అలాాహ్ నుొండి దూరమైయాాడు. వాడి ధేాయొం
మారిపోయ్యొంద. దీన్ననే అలాాహ్ త్న ఖుర్ఆన్లో చాలా అొందొంగా స్ొంక్షిపతొంగా
ప్రవచిొంచాడు:
         
1. సూఫీ మారాొం.
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అనువాదొం:

యథారామేమిటొంటే అలాాహ్ ప్రజ్లకు అనాాయొం చెయాడు.

ప్రజ్లే త్మకు తామ అనాాయొం చేస్తకుొంటారు .1
ఓ గౌరవన్నయులైన త్ొండ్రి ఇబ్రాహీమ్(అ.స్)! నేను యూధుల మరియు
క్రైస్తవల గురిొంచి ఏమన్న చెపపను వాళ్ళళ శ్త్రుత్ాొం మరియు వైరొంతోరుజువలు
వనిపపటికీ దారి త్పాపరు. నా అభియ్యగమ అలాాహ్ మీ కుమారుడు హజ్రత్
మహమిద్(స్.అ) గారిచే అొంధాకారమ నుొండి తీస్మ వెలుగులోకి తీస్తకొచిచన
మస్మామలొందరి గురిొంచే. ఈ ఉమిత్న్న ఉత్తమమగా న్నశ్చయ్యొంచి ప్రజ్ల
మారాదరిశగా న్నయమిొంచబడితే అద ఈనాడు కొొంచెొం అతిగానే విరుధాిలకు,
భేదాలకు, న్నలయొం అయ్యాొంద. అలా అద చాలా తెగలుగా విడిపోయ్యొంద.
అొందరు

ఒకరిన్న

మరోకరు

కాఫిర్గా

న్నర్గేరిస్తతనాిరు.

“త్మ

తోటి

(మస్మాొం)సోదరున్నతో మూడు రోజుల కనాి ఎకుకవ ఏ స్ొంబొంధొం లేకుొండా
వొండే హకుక ఏ మస్మామకు కూడా లేదు” అన్న మొందే దైవప్రవకత(స్.అ) ఈ
అపాయాన్ని తెలియ పరిచి వాళ్ళను సూచిొంచారు. అలాొంటిద ఎొందుకు ఈ
ఉమిత్ మకకలుగా భాగాలై వేరు వేరు ర్గజాాలుగా విడిపోయ్యద. వాళ్ళలో
పరస్పర శ్త్రుత్ాొం మరియు పరస్పర యుధాిలు. అొంత్కు మిొంచి ఒకరి గురిొంచి
ఒకరికి తెలియకపోయ్యనా కూడా జీవితాొంత్ొం కాఫిర్గా న్నొందొంచడాన్నకి స్మధేపడి
వారి నుొండి దూరొంగానే వొంటారు.
ఈ ఉమిత్కు ఏమైపోయ్యొంద! ఒకపుపడు అన్ని మతాలలో ఉత్తమమైనద.
తూరుప మరియు పశిచమ వాస్తలుపై అధకారొం త్రువాత్ మరియు ప్రజ్లిి
ఏన్ని విదాలలో, వినాాసాలలో మరియు స్ొంస్కృతిన్న పరిచయ్యొంచిన త్రువాత్
1. యూనుస్ సూర్గ:10, ఆయత్:44.
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దాన్న ఉత్తమమ త్గిాపోయ్య అలపమైయ్యాొంద. దాన్న భూమలు ఆక్రమిొంచబడాాయ్య.
కుట్లొంబ్బలు, వొంశ్వలు దకుకలేన్నవారైయాారు. వాళ్ళ మస్మజదుల్ అఖ్బసను
యూదుల ఆక్రమిొంచేశ్వరు. వీళ్ళకు దాన్ని విడిపిొంచుకునే శ్కిత లేదు. ఆ
దేశ్వలను చూసత దారిద్రాొం, ప్రాణాొంత్కమైన ఆకలి, బీడు నేల, పీడ రోగాలు
మరియు

దురారతనమ

త్పప

ఏద

కనబడదు.

ఆలోచన

పరొంగా

వెనకబడివొండడొం, అనాాయొం దౌరజనాొం మరియు పిపీలకాదులే1 ఇసాామియ
దేశ్వల గురితొంపు. ఉదాహారణకి మరుగు దొడానే తీస్తకోొండి తూరుప వాస్తల
టాయేాట్లా ఎలా వొంటాయ్య మరి మన టాయేాట్లా ఎలా వొంటాయ్య?. ఒక
ప్రయాణికుడు అకకడి టాయేాట్లో వెళిళనపుపడు అన్నిొంటిన్న శుభ్రొంగా అదేొం వలే
మెరుసూత మొంచి స్తవాస్నను చూసాతడు కాన్న అదే మా దేశ్వల టాయేాటాలో
మరికి దుర్గాస్న వాటి వలా ప్రయాణికుడు దాన్న లోపల కాలు పెటిడాన్నకి
కూడా దైరాొం చేయలేడు. న్నజ్ొంచెపాపలొంటే “ఇసాాొం మమిలిి పరిశుభ్రత్
ఈమాను యొకక భాగొం అన్న మరియు అపవిత్రత్ సైతాను భాగొం” అన్న
ఉపదేశిస్తతొంద. అయ్యతే ఈమాన్ ఇకకడ నుొండి అకకడికి మారిొందా, ఇకకడ
సైతాను ర్గజ్ామే మిగిలిొందా!?.
ఎొందుకు మస్మామలకు త్మ దేశ్వలలో త్మత్మ విశ్వాసాలను వాకతొం
చేస సాాత్ొంత్రొం లేదు?. మస్మామలకు త్మపై తామకీ అధకారమ లేదు
మరియు చివరికి త్మ మఖ్ొంపై కూడా అధకారొం లేదు. గడాొం వొంచుకోలేడు,
ఇసాాొం దుస్తతలు ధరిొంచలేడు కాన్న వేరే వాళ్ళళ పటిపగలు మధాొం సవిొంచవచుచ,
అతాాచారొం చేయవచుచ, అగౌరవొంగా ప్రవరితొంచవచుచ, మరి వాళ్ళను

1. కీటకమలు, పురుగులు.
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మస్మామలు ఆప కూడదు. చివరికి “అమ్ర్ బిల్ మారూఫ్ వ నహీ అన్నల్
మనకర్” (విధ న్నషేధాలు) కూడా చేస హకుక లేదు. ఈజిప్ి మరియు పశిచమ
ఇసాాొం దేశ్వలలో త్లిాదొండ్రులు త్మ కూతుళ్ళను దారిద్రాొం మరియు పేదత్నొం
వలా డబుి పొందేొందుకు వాభిచార్గన్నకి పొంపుతారన్న కూడా కొొందరితో
స్మాచారొం అొందొంద. వ లా హౌల వలా ఖువాత్ ఇలాా బిలాాహ్.
ఓ అలాాహ్! న్నవ ఈ ఉమిత్ నుొండి ఎొందుకు దూరమైయాావ. న్నవ
ఎొందుకు

ఈ

ఉమిత్ను

చీకటిలో

త్డబడలాడేొందుకు

వదలేశ్వవ.

అస్తగి్రులాాహ్, ఇద అలప ఆలోచన దాన్నకి నేను తౌబ్బ చేస్తతనాిను. న్నజ్ొం
చెపాపలొంటే ఈ ఉమితే న్నకు దూరమై సైతాను మార్గాన్ని ఎనుికుొంద. న్న
అవగాహన ఉత్తమమైనద మరియు న్న శ్కిత ఎదురులేన్నద. న్నవ మొందే
ఉపదేశిొంచావ:
          

అనువాదొం: కరుణామయున్న స్ిరణను న్నరాక్షయొం చేస వాకితపై మేమ ఒక
షైతానును న్నయమిసాతమ, వాడు అత్న్న స్హచరుడవతాడు .1
               
             

అనువాదొం:

మహమిద్(స్.అ) ఒక ప్రవకత త్పప మరేమీ కారు. అత్న్నకి పూరాొం

ఇొంకా ఎొందరో ప్రవకతలు గతిొంచారు. అలాొంటపుపడు ఒకవేళ్ అత్ను మరణిసత
1. అల్ జుఖ్రుఫ్ సూర్గ:43, ఆయత్:36.

112

అలా... నేను రుజుమార్గాన్ని పొందాను
లేక

హత్ాచెయాబడితే

మీరు

వెనుకొంజ్వేస్మ

మరలిపోతార్గ?

జాుపకొం

ఉొంచుకోొండి, మరలిపోయే వాడు అలాాహ్కు ఏమాత్రొం నషిొం కలిగిొంచలేడు.
కాన్న అలాాహ్ కృత్జ్ుత్ చూపే దాస్తలుగా జీవిొంచే వారిన్న ఆయన త్గు విధొంగా
బహూకరిసాతడు .1
న్నస్సొందేహొంగా ఉమితే ఇసాాొం యొకక ఈ క్షయమ మరియు దాన్న
దురాతి, దారిద్రామ, వెనకబడడొం ఇవన్ని రుజుమారాొం నుొండి దూరమవాడాన్నకి
సాక్షయొం. చాలా కొదే లేదా ఒక తెగ వారు రుజుమారాొంపై వనాి స్రే దాన్న
ప్రభావొం అొందరిపై పడదు. దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా అనాిరు “మీరు మొంచి
పనులను చేసొందుకు ప్రోతాసహిసూత మరియు చెడు పనులను అడుాకుొంటూ
వొండొండి (అమ్ర్ బిల్ మారూఫ్ వ నహీ అన్నల్ మనకర్) లేకపోతే అలాాహ్
మీపై దుషుిలను అధకారులుగా చేసాతడు ఆ త్రువాత్ ఉత్తమలు దుఆ చేస్మనా
స్వాకరిొంచ బడదు”.
ప్రభువా! మేమ న్న ఉపదేశ్వలను విశ్ాస్మొంచామ, న్నవ పొంపిొంచిన
దైవప్రవకత(స్.అ) ఆజ్ులను అనుస్రిొంచామ. అొందుకు మా పేరాను విశ్వాస్తల
పేరాలో లిఖిొంచు. ప్రభువా! మారాదరశనొం త్రువాత్ మమిలిి రుజుమారాొం
నుొండి దూరమవాకుొండా కాపాడు. మాకు న్న కరుణను ప్రస్రాదొంచు ఎొందుకొంటే
న్నవ మొంచి ధరిమూరితవి. ప్రభువా! మేమ మా ఆత్ిను హిొంస్మొంచామ న్నవ
క్షమిొంచి దయ చేయకపోతే మేమ నష్టిన్నకి గురైనవారిలో లెకికొంచబడతామ.

1 . ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్గ:3, ఆయత్:144.
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ఆ త్రువాత్ నేను మదీనా పటిణాన్నకి బయలుదేర్గను. అకకడుొంట్లని నా
మిత్రుడు బషీర్ బొందువలలో ఒకరి పేరున నేను అత్డి వదే వొండడొం కొరకై
ఉత్తర్గన్ని తీస్తకోన్న వచాచను. బషీర్ టెలిఫోన్ దాార్గ కూడా అత్డికి ఈ
విషయొం చెపాపడు. అత్డి బొందువ నాకు స్తసాాగత్ొం చెపిప చాలా బ్బగా
ఆహాాన్నొంచాడు. నేను అకకడికి చేరీ చేరగానే దైవప్రవకత(స్.అ) స్మాధ దరశనాన్నకి
బయలుదేరిపోయాను. దరశనసాినొం చేస్మ, అత్తరు పూస్తకొన్న, శుభ్రమైన మొంచి
దుస్తతలు ధరిొంచిన త్రువాత్ దైవప్రవకత(స్.అ) స్మాధ దరశనాన్నకి వెళ్ళళను.
అపుపడు హజ్ కాలొంలో ఉొండే జ్నస్మూహొం కని త్కుకవ జ్నొం వనాిరు.
అొందుకు నేను దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు అబూబక్ర్, ఉమరా స్మాధుల మొందు
స్మారొంగా న్నలబడగలిగాను ఈ పన్న హజ్ కాలొంలో అసాధామైయ్యాొంద. నేను
ఉనితికోస్మన్న ఏదో ఒక త్లుపున్న తాకాలన్న అనుకునాిను కాన్న కావలివాడు
ననుి చీవాట్లా పెటాిడు. వాళ్ళళ ప్రతీ త్లుపు వదే కాపలా కాస్మవనాిరు. ఆ
త్రువాత్ నేను దుఆ మరియు నా బొందువల స్లామ తెలియపరిచే స్రికి
కొొంచెొం ఎకుకవ స్మయొం అయ్యాొంద. దాొంతో కాపలాదారుడు ననుి దూరొంగా
వెళ్ళమనాిడు. నేను వాళ్ళతో ఈ విషయొంపై మాటాాడాలనుకునాిను కాన్న
లాభొంలేదు అన్న మౌనొంగా వచేచశ్వను.
ఆ త్రువాత్ అకకడి నుొండి వాకిట్లా వచిచ ఖుర్ఆన్ పఠొంచడొం మొదలు
పెటాిను. మనస్తలో నా ఖుర్ఆన్ పఠనాన్ని దైవప్రవకత(స్.అ) విొంట్లనిట్లాగా
భావిసూత నేను చాలా బ్బగా ఖుర్ఆన్పఠన న్నయమాలన్నిటిన్న పాటిసూత, రిపీట్
చేసూతవనాిను. న్నజ్ొంగానే దైవప్రవకత(స్.అ) మిగతా మనుషుల వలే మృత్మా?
అన్న నాలో ప్రశ్ిలు మొదలయాాయ్య. ఒక వేళ్ ఇలా అయ్యావొంటే మరి మేమ
మన నమాజులలో వారిన్న అభిమఖ్ొం చేస్మ “అస్సలామ అలైక అయుాహనిబీ
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వ రహితులాాహి వ బరకాతుహ్” (ఓ దైవప్రవకత మీ పై అలాాహ్ త్న రహిత్ ను
మరియు బరకత్ ను కురిపిొంచుగాక), అన్న ఎొందుకు చెబుతామ!. జ్నాబ్న ఖిజ్ర్
ప్రాణాలతో వనాిరు ప్రతీ స్లామ చేస వారికి జ్వాబు కూడా ఇసాతరు అన్న
మస్మామలు నమితునాిరు. అొంత్కు మిొంచి సూఫీసాామలైతే వాళ్ళ పెదేలు
హజ్రత్ అహిద్ తీజాన్న లేదా హజ్రత్ అబుేల్ ఖ్బదర్ జీలాన్న స్ాయొంగా
విచేచసాతరన్న మరి అద కల కూడా కాదన్న నమితారు. న్నజాన్నకి దైవప్రవకత(స్.అ)
పూరిత ప్రపొంచొం మరియు స్ృష్టిలో స్రోాత్తమమైన వారు అయ్యన మేమ,
దైవప్రవకత(స్.అ)

గారి

చూపిసాతమ?.

కాన్న

అదుభత్కార్గాల
ఆ

పటేా

త్రువాత్

ఎొందుకన్న

పిస్మనారిత్నాన్ని

మస్మామలొందరూ

దైవప్రవకత(స్.అ)

అదుభత్కార్గాలలో పిస్మనారిత్నొం చూపిొంచరు కేవలొం వహాబి తెగ మాత్రమే అనే
ఆలోచన నా మనస్తను శ్వొంత్పరిచిొంద. ఇక కొదేకొదేగా వాళ్ళ పటా నా
మనస్తలో

అస్హాత్

కలగడొం

మొదలైయ్యాొంద

అొందుకు

ఎన్ని

కారణాలునాియ్య. అొందులో నుొంచి స్ాయొంగా నా కళ్ళతో నేను చూస్మన
వహాబియుల నమికాలకు వాతిరేకొంగా నమేివాళ్ళతో వహాబియుల అనాగరికత్
మరియు క్రూరప్రవరతన ఒకటి.
నేను బఖ్లన్న దరిశొంచుకున్న అహ్లాబైత్(అ.స్)ల స్మాధుల దగార న్నలబడి వాళ్ళ
పవిత్ర ఆత్ిల కొరకు ఫాతెహా చదువతుొండగా నా ప్రకకలో ఒక వృధుిడు
ఏడుసూత న్నలబడునాిడు. ఆ ఏడుపతో అత్ను ష్టయా అన్న ఉహిొంచాను. కొొంచెొం
స్మయొం త్రువాత్ ఖిబ్బా త్రపు న్నలబడి నమాజ్ మొదలు పెటాిడు. ఇొంత్లో
ఒక స్మపాయ్య పరుగెట్లికుొంట్ల వచాచడు బహుశ్వ అత్ను చాలా సపు నుొండి ఆ
వృధుిన్న కదలికలను గమన్నసూతనే వొండివొండోచచన్నపిొంచిొంద. వాడు వచీచ
ర్గగానే కాలుతో గటిిగా త్నాిడు అపుపడు అత్ను స్జాేలో వనాిడు. అత్ను అదే
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స్మాతిలో బోరాపడాాడు. కొొంత్సపు వరకు స్పృహ త్పిప పడునాిడు కాన్న ఆ
స్మపాయ్య కొటిడాన్ని గాన్న తిటిడాన్ని గాన్న ఆపలేదు. నాకు ఆ మస్లిప్రాణొంపై
చాలా దయ కలిగిొంద. అత్ను చన్నపోయాడేమో అనుకునాిను అొందుకు నా
అభిమానొం ననుి రేపిొంద. నేను కలగజేస్తకుొంటూ ఆ స్మపాయ్యతో నమాజ్
చదువతుొండగా ఒక నమాజీను కొటిడొం ఇసాాొంలో ఖ్ొండిొంచబడినద అన్న
అనాిను. దాన్నకి అత్ను మాటాాడకు, ఈ వావహార్గలలో కలగజేస్తకోకు
లేకపోతే న్నతో కూడా ఇలానే ప్రవరితొంచాలిస వస్తతొంద అన్న ననుి తిటాిడు. వాడి
కళ్ళలో మొండుతుని దౌరజనాాన్ని చూస్మ మౌనమైపోయాను. అయ్యా ఇదేొంటి ఒక
బ్బధతున్నకి స్హాయొం చేయలేక పోతునాిను అన్న నా ఆత్ి ననుి దూష్టొంచడొం
మొదలు పెటిిొంద. ఆ త్రువాత్ సౌదీయులకు వాతిరేకొంగా వీళ్ళ ఇషిొం
వచిచనట్లా ప్రవరితస్తతనాిరు వీళ్ళను ఆపే వారు కూడా లేరు అన్నమనస్తలోనే
కోపగిొంచుకునాిను.
అకకడుని వారిలో కొొందరు ఈ స్ొంఘటనపై లాహౌల్ చదవారు మరి
కొొందరు స్మాధుల వదే నమాజ్ చదవడొం ఖ్ొండిొంచబడినద, వాడు స్మాధుల
వదే నమాజ్ చదవినొందుకు త్గిన శ్వస్మత జ్రిగిొంద అనాిరు.
నేను ఈ మాటను విన్న త్ట్లికోలేక పోయాను. అత్న్నతో స్మాధుల వదే
నమాజ్ చదవడొం ఖ్ొండిొంచబడినద అన్న ఎవరనాిరు? అన్న అడుాకునాిను.
దైవప్రవకత(స్.అ) న్నషేదొంచారు అన్న అనాిడు. నేను చిొంతిొంచకుొండానే “ఇద
దైవప్రవకత(స్.అ) పై న్నొంద” అన్న అనేశ్వను గాన్న ఆ త్రువాత్ అకకడునివారు నాపై
విరుచుకు పడతారేమో, మరల ఆ స్మపాయ్యన్న పిలుసాతరేమో అత్నొచిచ నాతో ఆ
మస్లాయనతో ప్రవరితొంచినట్లా ప్రవరితసాతడేమో అన్న ఆలోచన ర్గవడొంతో చాలా
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స్తన్నిత్ొంగా ఒకవేళ్ దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా చెపిపవొంటే లక్షల హాజీయులు
మరియు భకుతలు వారి ఆజ్ును ఎొందుకు వాతిరేకిసాతరు. వారి స్మాధ లేదా
హజ్రత్ అబూబక్ర, ఉమర్ల స్మాధుల వదే మస్మజదే నబవీలో నమాజు ఎొందుకు
చదువతారు

లేదా

ప్రపొంచమలో

వేరే

మస్వదులలో

ఇలా

ఎొందుకు

జ్రుగుతుొంద. ఒక వేళ్ స్మాధుల వదే నమాజ్ చదవడొం న్నషేదొంచబడిన
విషయమే న్నజ్ొం అన్న అనుకుొందామే అనుకోొండి అయ్యతే దాన్నన్న ఇలా
కఠోరొంగా అమలు పరచాలా? అన్న అనాిను. మీరు అనుమతిసత దైవప్రవకత(స్.అ)
మరియు స్హాబియులుొండగా బిడియమ లేకుొండా దైవప్రవకత(స్.అ) మస్వదులో

మూత్ర విస్రజన చేస్మన ఒక ఆర్గబి1 స్ొంఘటనను విన్నపిసాతను. అత్డి ఆ పన్నపై
స్హాబియులు త్మ ఖ్డాాలను ఒర నుొండి తీసస్తకొన్న మొందుకు అడుగు
వేశ్వరు. దైవప్రవకత(స్.అ) వాళ్ళను ఆపి “ఇలాొంటి పన్న చేయకొండి ఆ మూత్రొంపై
ఒక బకెట్ల న్నళ్ళళ పోయొండి. మీరు స్రళ్మైన జీవనవిధానాన్నకై జ్న్నిొంచబడాారు
దుషకరత్, కష్టిలు, ఆపదల కోస్ొం కాదు. మీ పన్న మొంచిన్న పెొంచడొం అొంతేగాన్న
చెడున్న స్ృష్టిొంచడొం కాదు” అన్న అనాిరు. స్హాబియులొందరూ వారి ఆజ్ును
పాలిొంచారు. దైవప్రవకత(స్.అ) ఆ మన్నష్టన్న పిలిచి త్మ వదే కూరోచబ్నట్లికునాిరు.
అత్డితో చాలా స్తన్నిత్ొంగా ప్రేమతో “ఇద అలాాహ్ ఆలయొం దీన్నన్న అపవిత్రొం
చేయకూడదు” అన్న అనాిరు. అత్ను దైవప్రవకత(స్.అ) మొంచి ప్రవరతనను చూస్మ
ఇసాాొం స్వాకరిొంచాడు. ఆ త్రువాత్ ఎలాపుపడూ చాలా మొంచి మరియు శుభ్రమైన
దుస్తతలు ధరిొంచి మస్వదుకు వచేచవాడు. అలాాహ్ త్మ దైవప్రవకత(స్.అ)తో స్త్ా
ఉపదేశ్మే ఇచాచడు:

1. ఎడారి మన్నష్ట.
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అనువాదొం: న్నవేగనుక కరకశుడవ, కఠన హృదయుడవ అయ్యనటాయ్యతే
వారొందరూ న్న చుట్లిపకకలనుొండి దూరొంగా పోయేవారు .1
నా ఈ ప్రసాతవనతో వాళ్ళలో కొొందరు చాలా ప్రభావితులయాారు.
అొందులో ఒకరు ననుి ప్రకకకు తీస్తకొన్న వెళిళ మీరు ఎకకడి వారు? అన్న
అడిగాడు. నేను ట్లాన్నస్ అనాిను. అత్డు నాకు స్లామ్ చేస్మ “సోదర్గ!
దయచేస్మ అలాాహ్ కొరకు మీ ప్రాణాలు కాపాడుకోొండి. ఇలాొంటి విషయాలు
ఇకకడ చరిచొంచకొండి. నేను మీకు కేవలొం అలాాహ్ కోస్మే చెబుతునాిను” అన్న
అనాిడు. ఆ త్రువాత్ వీళ్ళళ త్మను హరమైన్2ల రక్షకులు అొంటారు. కాన్న
వాళ్ళ అలాాహ్ అతిధుల తో ఇలా కఠోరొంగా ప్రవరితసాతరు. ఏ ఒకకరికి త్మ
ఆలోచనలకు గాన్న లేదా వాళ్ళ ఆలోచనలు మరియు విశ్వాసాలకు వాతిరేకొంగా
ఎట్లవొంటి స్ొంఘటనను ప్రసాతవిొంచే హకుక లేదు అన్న తెలిస్తకొన్న వాళ్ళపై నాకు
ఇొంకా దేాషొం పెరిగిొంద.
నేను నా కొత్త మిత్రున్న ఇొంటికి తిరిగి వచాచను. నాకు అత్న్న పేరు కూడా
తెలియదు. అత్డు ర్గత్రిభోజ్నొం తీస్తకొన్న వచిచ నా మొందు వొంచాడు. తినడొం
మొదలు పెటికమొందే ఎకకడికి వెళిళపోయారు అన్న అడిగాడు.

1. ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్గ:3, ఆయత్:159.
2. ప్రవకత స్మాధ మరియు కాబ్బ.
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నేను అత్న్నకి పూరిత స్ొంఘటనను వివరొంగా చెపాపను. మాట మధాలో
“బ్రదర్, న్నజ్ొం ఏమిటొంటే ఇక నాకు వహాబియులతో తీవ్ర అస్హాత్
కలుగుతుొంద, నా ధాానొం ష్టయాల వైపు మళ్ళళతుొంద” అన్న అనాిను. ఇద విన్న
అత్న్న మఖ్ొం రొంగు మారిొంద. ఇకమొందు ఇలాొంటి మాటలు ఇకకడ
ప్రసాతవిొంచకొండి, అన్న అనాిడు. ఇలా అన్న అత్ను నాతో కలిస్మ భోజ్నొం కూడా
చేయకుొండా వెళిళపోయాడు. చాలా సపు వేచివనాిను చివరికి న్నద్రపోయాను.
ఉదయానేి మస్మజదునిబీ అజాన్ విన్న లేచి చూశ్వను భోజ్నొం అకకడే వొంద
అొంటే గృహస్తాడు తిరిగి ర్గలేదు అన్న తెలిస్మొంద. నాలో, ఇత్ను స్మ.ఐ.డి
మన్నషేమో..! అనే స్ొందేహొం ఎరపడిొంద. అొందుకే నేను వెొంటనే లేచి ఆ ఇొంటిన్న
వదలి బయటకు వచేచశ్వను.
ఆ రోజ్ొంతా నేను దైవప్రవకత(స్.అ) హరమ్1లో జియారత్ మరియు
నమాజ్లలో గడిపాను. కేవలొం అవస్ర స్మయాలలో మరియు వజూ
కోస్మన్న బయటకు వెళిళ తిరిగి వచిచ ప్రారినలో న్నమగిమయేావాడిన్న. అస్ర్
నమాజ్ త్రువాత్ నేను ఒక మతోపనాాస్కుడిన్న చూసాను అత్ను ఆ
జ్మాఅత్లో కొొందరికి ఉపనాాస్మిస్తతనాిడు. నేను అకకడికి వెళ్ళళను.
అకకడుని కొొందరితో అత్ను మదీనా ధరిశ్వస్కుడు(ఖ్బజీ) అన్న తెలిస్మొంద.
అత్ను ఖుర్ఆన్ నుొండి కొన్ని ఆయతులను వివరిస్తతనాిరు. ఉపనాాస్ొం ఇచిచన
త్రువాత్ వెళిళపోతుొండగా అత్న్నన్న ఆపి అయాా!
         

1. దైవప్రవకత(స్.అ) స్మాధ.
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అనువాదొం:

దైవప్రవకత అహ్లాబైతులైన మీ నుొండి కలిష్టన్ని తొలగిొంచాలన్న,

మిమిలిి పూరితగా పరిశుదిపరచాలన్న అలాహ్ కోరుతునాిడు .1 ఈ ఆయత్లో
ఈ అహ్లాబైత్ ఎవరూ? అన్న అడిగాను.
అత్ను వెొంటనే దైవప్రవకత(స్.అ) గారి భారాలు అన్న ఈ ఆయతు కనాి

మొందు వని ఆయత్ యా న్నసాఅనిబీ2(అనగా ఓ ప్రవకత భారాలార్గ!...,) న్న
సాక్షయొంగా ప్రసాతవిొంచారు.
ష్టయా ఒలమాలు కేవలొం అలీ, ఫాతెమా, హస్న్, హుసైన్(అ.స్)లకే
ప్రతేాకిొంపబడినద అన్న అొంటారు. మరి ఈ ఆయత్ స్త్రీలతో మొదలయ్యాొంద అన్న
అభాొంత్రొం వాకతొం చేసత వాళ్ళళ స్త్రీలు అభిమఖులుగా వనిపపటి వరకు
వాాకరణమ పరొంగా స్త్రీ లిొంగమ పదాలు “
”3 వచాచయ్య. మరి అహ్లాబైత్(అ.స్)లతో
ప్రతేాకిొంపబడా ఆయత్ యొకక ఈ భాగొం వచిచనపుపడు పదొం మారిొంద
”4 ఉపయ్యగిొంచబడాాయ్య.

పురుషలిొంగమ పదాలు“

అత్ను త్న కళ్ళజోడున్న పైకెతిత దీరాొంగా చూస్మ ఇలాొంటి విషమగల
ఆలోచనల పటా తెలివిగా వొండాలి అన్న అనాిడు. ష్టయాలు ఎలాపుపడూ త్మ

1. అల్ అహాజబ్ సూర్గ:33, ఆయత్:33.
2. అల్ అహాజబ్ సూర్గ:33, ఆయత్:32.
3. లన్ తుని, ఇన్ అతీితుని, ఫలా త్ఖ్జయ్యర్, వ ఖులాి, వ ఖ్రి ఫి బుయూతికుని, వలా త్బ్రజ్న్, వ
అఖిమిస్సలాహ్, వ ఆతీన, వఅత్నా.
4. లి యుజిహబ అనుకమ, యుత్హిహరకుొం.
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కోరికల ప్రకారొం అలాాహ్ ఆయతులను అస్త్ాొంగా వివరిసాతరు. వాళ్ళ వదే
అలీ(అ.స్) మరియు వారి స్ొంతానొం గురిొంచి మాకు తెలియనట్లవొంటి ఆయతులు
వనాియ్య. వాళ్ళ వదే ఒక ప్రతేాక ఖుర్ఆన్ వొంద దాన్నన్న “మస్హఫే ఫాతెమా”
అొంటారు. అొందుకు వాళ్ళ కుట్రకు గురవాకుొండా జాగ్రత్త పడు అనాిరు.
అయాా! మీరు న్నస్సొందేహొంగా వొండొండి. నాకు వాళ్ళ చాలా విషయాలు
తెలుస్త నేను చాలా జాగ్రత్తగా వనాిను. కాన్న నేను కొన్ని విషయాలు
పరిశోధొంచాలన్న అనుకుొంట్లనాిను, అన్న అనాిను.
మీరు ఎకకడివారు అన్న ప్రశిిొంచాడు. నేను ట్లాన్నస్ అనాిను. మీ పేరేొంటి
అన్న అడిగాడు. నేను తీజాన్న అనాిను. అత్ను గరాొంగా నవాతూ అహిద్
తీజాన్న ఎవరో మీకు తెలుసా అన్న ప్రశిిొంచాడు.
అత్ను సూఫీమత్ స్ొంప్రదాయమకు సాామలు వారు అన్న అనాిను.
కాదు, అత్ను ఫ్రొంచ్ ఇసెతమార్ యొకక ఏజెొంట్, అత్న్న వలేా అల్
జ్జాయర్ మరియు ట్లాన్నస్లో ఫ్రొంచ్ కాళ్ళళ నాట్లకునాియ్య, ఎపుపడైన పాారిస్
కి వెళ్ళత “National Library”కి వెళిళ ఫ్రొంచు న్నఘొంట్లవలో “బ్బబో అలిఫ్”
అను అధాాయాన్ని చూసత అహిద్ తీజాన్నకి ఫ్రొంచ్ వాళ్ళళ ఎట్లవొంటి
గౌరవమిచాచరో మరియు అత్ను ఫ్రొంచ్ ప్రభుత్ాొం కోస్ొం ఎొంత్ స్హాయ
పడాాడో తెలుస్తతొంద.
అద విన్న నేను ఆశ్చరాొంగా వొండిపోయాను. వారికి కృత్జ్ుత్ తెలుపుకున్న
తిరిగి వచేచశ్వను. మదీనాలో పూరితగా ఒక వారొం వరకు వనాిను అొందులో
నేను నలభై నమాజులు పూరిత చేశ్వను, స్మాధులను దరిశొంచుకునాిను.
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అకకడుని అన్నిరోజులలో పరిస్మితులన్నిొంటిన్న చాలా దీరఘొంగా గ్రహిసూతనే
వనాిను. వహాబి మత్ొంపై రోజు రోజుకి దేాషొం ఎకుకవైయ్యాొంద.
మదీనా నుొండి నేను ఉరుేన్కు వచాచను. అకకడ హజ్ కాన్ఫ్్రన్స
స్మయొంలో పరిచయమైన కొొంత్మొంద మిత్రులతో కలిశ్వను. నేను వాళ్ళతో
మూడు రోజులు కలిస్మ వనాిను. వాళ్ళలో ష్టయాలపై దేాషొం టూాన్నస్ వాస్తల
కనాి ఎకుకవగా వొండడాన్ని గమన్నొంచాను. అవే మాటలు, అవే కలిపతాలు, అవే
స్ొంఘటనలు, అవే త్పుపడు ప్రచార్గలు.
వాటికి సాక్ష్యాలేవి? అన్న ఎవరిన్న అడిగినా ప్రతీ ఒకకడు ఇచేచ జ్వాబు
ఒకకటే “మేమ ఇలాగ విొంటూ వసూతనాిమ” అన్న. వాళ్ాలో ఏ ఒకకరు
ష్టయాలను చూడనూ లేదు, ఏ ఒకకరు ష్టయాల పుస్తకాలు చదవనూ లేదు మరి
జీవిత్ొంలో ఏ ఒకక ష్టయా తో కలవనూ లేదు.
నేను ఉరుేన్ నుొండి ష్టమ్1 వచాచను. అకకడ డమస్కస్లో “మస్మజదే
అమవీ”న్న దరిశొంచుకునాిను. దాన్న ప్రకకనే ర్గస్తల్ హుసైన్(అ.స్) స్మాధ వొంద.
అకకడే స్లాహుదీేన్ అయూాబీ మరియు స్యాదహ్ జైనబ్(స్.అ) స్మాధుల
దరశనొం కూడా చేశ్వను. బీరూత్ నుొండి నేరుగా త్ర్గబల్స వచేచశ్వను. ఈ
స్మద్రపు ప్రయాణొం నాలుగు రోజులు సాగిొంద అొందులో నాకు శ్వరీరకొంగా
మరియు మానస్మకొంగా కొొంత్ శ్వొంతి కలిగిొంద. నేను నా ప్రయాణ
స్ొంఘటనలను ఒక స్మన్నమా రీలు రూపొంలో ఆలోచనలలో పరిగెటిిొంచాను.
చివరికి ఫలిత్ొంగా నా మనస్తలో ష్టయాలపై గౌరవొం, శ్రధి పెరిగిొంద మరియు

1. స్మర్గా.
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వహాబియుల పటా అసూయ, దేాషొం బలపడాాయ్య. ఎొందుకొంటే నేను వాళ్ళ
మోసాలు మరియు కపటాలను చూస్మ వనాిను కాబటిి.
నేను

అలాాహ్

నాకు

ప్రసాదొంచిన

అనుగ్రహమల

మరియు

దయాదాక్షిణాాలపై కృత్జ్ుత్ తెలుపుకునాిను. అలాాహ్ ననుి రుజుమార్గాన్నకి
చేరే దారి చూపిొంచాలన్న ప్రారిేొంచాను. చివరికి స్ాదేశ్వన్నకి కుట్లొంబ స్భుాలతో,
బొంధు మిత్రులతో కలవాలనే ఆపేక్షతో చేరుకునాిను. అల్ హొందు లిలాాహ్.
ఇొంట్లాకి ప్రవేస్మొంచగానే నా కనాి మొందు చేరిన ఆ పుస్తకాల ప్రోగును
చూస్మ నా ఆశ్చర్గాన్నకి హదుేలేక పోయ్యొంద. నేను ఆ పుస్తకాలను విపిపనపుపడు
నా మనస్తలో వాళ్ళపై ఇొంకా గౌరవొం పెరిగిొంద. వాళ్ళళ చెపిపన మాటను చేస్మ
చూపిొంచారు. నాకు అకకడ కానుకగా ఇచిచన పుస్తకాల కనాి ఎన్ని రట్లా
పొంపిొంచారు.

పరిశోధన మొదలు
పుస్తకాలను చూస్మ నాకు చాలా ఆనొందొం కలిగిొంద. నేను వాటిన్న ఒక
గదలో లైబ్రరీలా సెట్ చేశ్వను.
కొన్ని రోజుల పాట్ల విశ్రొంతి తీస్తకుని త్రువాత్ నాకు కాలేజీ త్రపు
నుొండి కొత్త టైమ్ టేబుల్ చేరిొంద. దాన్నప్రకారొం ప్రతీవారొం క్రమొంగా మూడు
రోజుల విధాాబోధనచేయాలి మరియు మిగతా నాలుగు రోజులు విశ్రొంతి.
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ఇదే మొంచి అవకాశ్ొం అన్న పుస్తకాలు చదవడొం మొదలు పెటాిను. నేను
“అఖ్బయ్యదుల్ ఇమామియాహ్”, “అస్తాష్టాయా వ ఉసూలుహా” లాొంటి
పుస్తకాలు చదవితే నా ఆొంత్రామ ష్టయాల విశ్వాసాలపై పూరిత నమికొం
కలిగిొంద. ఆ త్రువాత్ నేను స్యాద్ షరఫ్ఫదీేన్ అల్ మూస్వీ గారి పుస్తకొం
“అల్ మర్గజిఆత్” చదవాను. దాన్న కొన్ని పేజీలు చదవిన త్రువాత్ ఆ
పుస్తకొంపై ఎొంత్ మకుకవ పెరిగిొందొంటే ఎదైనా ఒతితడి గల పన్న పడితేనే గాన్న
దాన్నన్న వదలే మనస్త కలిగదకాదు. అొంతేకాదు కొన్ని స్మయాలలో నాతో
పాట్ల కాలేజీకి పట్లికెళ్ళళవాడిన్న. ఆ పుస్తకొంలో ష్టయా ఆలిమ్ స్పషిత్, స్రళ్త్ాొం
మరియు అల్ అజ్హర్ యొకక ఒక స్తన్ని ఆలిమ్కు కలిగ కషిమైన స్మస్ాలను
చాలా స్తలువగా పరిషకరిొంచడొం, ననుి పూరితగా దగ్రాభరొంతుడన్న చేస్మొంద.
నేను ఈ పుస్తకొంలో నా అభిలాషను పొందాను. ఎొందుకొంటే ఈ పుస్తకొం,
రచయ్యత్ త్న ఇషిొం వచిచనట్లా ఏ ఒకకరి అభాొంత్రొం లేకుొండా వ్రాససూత
వొండేట్లవొంటి పుస్తకొం కాదు, ఈ పుస్తకొం రొండు వేరు వేరు వర్గాల రొండు పెదే
ఆలిమల మధా జ్రిగ స్ొంభాషణ. అొందులో ప్రతీ చిని విషయాన్ని ఖుర్ఆన్
మరియు హదీస్ ఆధారొంగా జ్వాబు ఇవాడొం జ్రిగిొంద.
న్నజాన్నకి ఈ పుస్తకొం నేను చేస్తతని పన్ననే చేస్మొంద. ఈ పుస్తకొం రుజుమారా
పరిశోధకున్నకి మారాదరిశ పన్నన్న చేస్తతొంద. ఈ పుస్తకొం నాకు చాలా మేలు
చేస్మొంద. నాపై దాన్న ఉపకారొం చాలా పెదే ఉపకారొం.
“స్హాబియులు దైవప్రవకత(స్.అ) ఆజ్ును పాలిొంచేవారు కాదు” అన్న వ్రాస్మ
వని స్ొంభాషణను చూస్మనపుపడు చాలా ఆశ్చరాొం కలిగిొంద. అొందుకు కొన్ని
ఉదాహరణలు ఇచాచరు అొందులో ఒకటి గురువారొం స్ొంఘటన కూడా వొంద.
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“హజ్రత్ ఉమర్ ఇబేి ఖ్తాతబ్ లాొంటి వారు కూడా దైవప్రవకత(స్.అ) ఆజ్ులలో
జోకాొం చేస్మ అత్న్నపై తెలివి త్కుక ప్రవరతన అనే న్నొంద వేయాగలరు” అన్న
ఆలోచిొంచను కూడా లేదు. అొందుకే ఇద చదవినపుపడు బహుశ్వ ఈ రివాయత్
ష్టయాల పుస్తకాలలో వొండి వొంట్లొంద అన్న అనుకునాిను కాన్న ఆ ష్టయా
ఆలిమ్ ఆ రివాయత్

ను “స్హీ బుఖ్బరీ” మరియు “స్హీ మస్మాొం”

నుొంచి వ్రాయడొం చూస్మ నాకు ఇొంకా ఆశ్చరాొం కలిగిొంద. ఒక వేళ్ ఈ
రివాయత్ న్నజ్ొంగా “స్హీ బుఖ్బరీ”లో వొంటే ఆ విషయొంపై నేను కూడా నా
పటా ఒక న్నరణయొం తీస్తకుొంటాను అన్న న్నశ్చయ్యొంచు కునాిను.
నేను మఖ్ాపటిణొం ట్లాన్నస్కు బయలుదేర్గను. అకకడికి చేరి “స్హీ
బుఖ్బరీ”, “స్హీ మస్మాొం”, “మస్ిదే అహిద్”, “స్హీ తిరిిజీ”, “మఅత్తయే
మాలిక” మరియు వేరే చాలా ప్రమఖ్ పుస్తకాలు కొనేశ్వను. తిరిగి ఇొంటికి
చేరేొంత్ వరకు ఆగకుొండానే దారి మధాలోనే చదవడొం మొదలు పెటాిను.
బస్తసలో కూరోచన్న పేజీలు త్రిపుపతూ గురువారొం స్ొంఘటనను వెతుకుతునాిను
కాన్న నా మనస్త ఈ రివాయత్ ఈ పుస్తకొంలో దొరకకపోతే బ్బగుొండేద, అన్న
చెబుతునిద. చివరికి నా ఆలోచనకు వాతిరేకొంగా ఆ రివాయత్ అొందులో
దొరికిొంద నేను దాన్నన్న ఎన్ని సారుా చదవాను. అకకడ అద స్యాద్ షరఫ్ఫదీేన్
వ్రాస్మనటేా వ్రాస్మ వొంద. హజ్రత్ ఉమర్ ఇలాొంటి పన్న చేస్మవొంటారు అన్న
నమిడొం నాకు చాలా కషిమైన విషయొం అొందుకే నేను పూరిత స్ొంఘటననే
మొదలు నుొంచే న్నర్గకరిొంచేదాేమన్న అనుకునాిను. కాన్న నేను మా స్హీ
పుస్తకాలలో వని ఈ న్నజాలను ఎలా త్పుపగా భావిొంచగలను. అవి స్రైన
పుస్తకాలు అన్న మా అహ్లా స్తనిత్ వల్ జ్మాఅత్లో అొందరు విశ్ాస్మసాతరు.
వాటిన్న న్నర్గకరిొంచడొం లేదా వాటిలో స్ొందేహిొంచడొం అొంటే మేమ మా
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విశ్వాసాలను న్నర్గకరిొంచడమే.

ఇదే మాట ఒకవేళ్ ష్టయా ఆలిమ్ త్మ

పుస్తకాల నుొండి వ్రాస్మవొంటే నేను అస్సలా నమేివాడిన్న కాదు. కాన్న ఇపుపడు
న్నర్గకరిొంచడాన్నకి వీలు కాన్నవి మరియు మేమ అలాాహ్ పుస్తకొం త్రువాత్ అన్ని
పుస్తకాలలో స్రైన, న్నజ్మైన పుస్తకాలుగా నమేి పుస్తకాలు స్హాహ నుొంచే
వ్రాశ్వరు. ఇక వాటిన్న నమాిలి లేకపోతే ఈ పుస్తకాలు స్ొందేహాస్పదమగా
ఖ్ర్గరౌతాయ్య. అలా జ్రగడొం వలా మావదే ఇసాాొం ఉపదేశ్వలకు నమిదగా
మూల పుస్తకాలు అనేవేమి వొండవ.
అలాాహ్ గ్రొంథొంలో ఉపదేశ్వలు, ఆజ్ులు(అహాకమలు) స్ొంక్షిపతొంగా
వనాియ్య దాన్న వివరణ లేదు. (ఆ స్ొంక్షిపత ఆదేశ్వలను ప్రవకేత వివరిచారు) మరి
ఈ కాలొం ప్రవకాత కాలాన్నకి శ్తాబ్బేల త్రువాత్ కాలొంఇసాాొం ఉపదేశ్వలన్ని ఈ
స్హాహల

వలా వారస్త్ాొంగా మా వరకు

చేర్గయ్య

అొందుకన్న

వాటిన్న

చూస్వచూడనట్లాగా వదలేస ప్రస్కేత లేదు.
నేను ఈ దీరఘత్ మరియు కఠనమైన పరిశోధన మారాొంలో కాలు పెడుతూ
ఎటూ మకుకవ చూపకుొండా మధాలో వొండి అన్ని ఆవేశ్ దురారతనమ,
స్ామత్పక్షపాత్మ, జాతీ మత్ ధాానమ నుొండి దూరొంగా వొండగలనన్న,
అనుమానాల

మరియు

స్ొందేహాల

మార్గాన్ని

మగిొంచి

న్నజ్ొంగానే

రుజుమారామైన నమిక ఘనత్ను చేరగలనన్న, కేవలొం అహ్లా స్తనిత్ మరియు
ష్టయాల మధా ఏకీభావొం కలిగివని హదీస్తలను నమితాను మరియు
వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరు మాత్రమే ప్రసాతవిొంచిన వాటిన్న వదలేసాతను అన్న
ప్రమాణొం చేస్తకునాిను.

126

అలా... నేను రుజుమార్గాన్ని పొందాను

అగాధమైన పరిశోధన మొదలు
స్హాబియులు, అహ్లా స్తనిత్ మరియు ష్టయాల దృష్టిలో
ఈ పరిశోధన వాస్తవాన్నకి చేరేచట్లవొంటి పరిశోధనలలో మఖ్ామైన పరిశోధన
మరియు స్హాబియుల జీవిత్ొం, వాళ్ళ స్మాతిగతులు, వాళ్ళ ప్రవరతనమలు
మరియు వాళ్ళ విశ్వాసాలే ఈ పరిశోధన న్నర్గిణాన్నకి పునాద స్మాతి. ఎొందుకొంటే
ప్రతీ విషయొంలో వాళ్ళళ మూలకారకులు. వాళ్ళ నుొండే మేమ మన మతాన్ని
మరియు అలాాహ్ ఉపదేశ్వల వెలుగున్న పొందామ.
పూరాొం కూడా ఒలమాలు ఈ స్మస్ా ప్రామఖ్ాత్ను గ్రహిస్తత స్హాబీయుల
జీవిత్ చరిత్ర, పధితుల గురిొంచి ప్రసాతవిొంచి ఎన్ని పుస్తకాలు వ్రాశ్వరు.
ఉదాహరణకి “ఉస్తదుల్ గాబహ్ ఫీ త్మీజిస్ స్హాబహ్”, “అల్ ఇసాబతు ఫీ
మారిఫతిస్ స్హాబహ్” మరియు “మీజానుల్ ఏతెదాల్” మొ॥. ఇలాొంటి
మరన్ని పుస్తకాలలో వాళ్ళ జీవితాన్ని తాతితిక విభజ్న చేస్మ వాళ్ళ గురిొంచి
పరిశోధొంచారు కాన్న ఈ పరిశోధనలన్ని కేవలొం అహ్లా స్తనిత్ వల్ జ్మాఅత్
ఉదేేశ్ దృష్టి ప్రకారొంగా వనాియ్య.
ఇకకడ అన్నిొంటి కని పెదే చికేకమిటొంటే పూరా ఒలమాలు చరిత్రను,
అహ్లాబైత్(అ.స్) పటా శ్త్రుత్ాొంపై స్తప్రస్మధిమ కలిగి వని అమవి మరియు
అబ్బిస్వ అధకారుల ఇష్టినుసారొంగా రచిొంచే వారు. అొందుమూలొంగా వీళ్ళ
మాటలనే స్త్ాొం అన్న అనుకోవడొం మరియు కేవలొం అహ్లాబైత్(అ.స్)ను ఇషిపడిన
మరియు గౌరవిొంచిన అపర్గధాన్నకి అధకారుల చేతులలో చొంపబడా, దేశ్
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బహిషకరిొంపబడా,

కష్టిలనుభవిొంచబడా

ఇసాాొం

యొకక

వేరే

ఒలమాల

ప్రసాతవనలను, రచనలు అస్సలా లెకకచేయకపోవడొం అనాాయొం. ఆ క్రూర
మరియు దకుకమాలిన ప్రభుతాాలకు వాతిరేకొంగా విపావ పిలుపున్న ఇచిచొంద
కూడా వీళ్ళళ.
ఈ

స్మస్ాలన్నిొంటికి

మూల

కారకులు

స్హాబియులే.

దైవప్రవకత(స్.అ)

ప్రళ్యదనొం వరకు స్త్ా మారాొం నుొంచి త్పపకుొండా వొండడాన్నకి లేఖ్నొం
వ్రాయలన్న అనుకునిపుపడు విరోధాన్నకి దగిన వారూ వీళ్ళళ. వాళ్ళ ఆ విరుధేమే
ఉమితే ఇసాాొంను శ్రేషుత్ాొం నుొండి దూరొం చేస్మ త్పుపడుమారా లోయలో
నెటేిస్మొంద. దాన్నకి ఫలిత్ొంగా ఈ మత్విభాగాలు, యుధాేలు, బలహీనత్
మరియు చివరికి వినాశ్మ సారాజ్న్నక దృష్టికి వచాచయ్య.
ఈ స్హాబియులే ఉత్తర్గధకారమ విషయొంలో జ్గడొం స్ృష్టిొంచారు. ఆ
త్రువాత్ కొొందరు అధకారొం చేజికికొంచుకోవడొంలో విజ్యవొంతులైయాారు
మరి కొొందరు వాళ్ళకు వాతిరేకొంగా న్నలబడాారు. దాన్న ప్రతిఫలొంగా ఉమిత్,
ఇమామ్ అలీ(అ.స్) గారి ష్టయా మరియు మూఆవియా ష్టయాలుగా రొండు
భాగాలయ్యాొంద.
ఈ స్హాబియులే ఖుర్ఆన్ మరియు స్తనిత్ల వివరణలో భేదమను
స్ృష్టిొంచారు. ఆ త్రువాతే మతాలన్న, తెగలన్న మరియు జాతులన్న గ్రూపులలో
విభాగాలు

మొందుకొచాచయ్య.

ఈ

ప్రభావొంతోనే

వేదాొంత్శ్వస్త్రొం1

విదాాలయాలు, ఆలోచన భేధాలు, వేరు వేరు ఫిలాస్ఫీలు వెలుగులోకి

1. ఇలెి కలామ్.
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వచాచయ్య. ర్గజ్కీయ కారణాలు మరియు స్మొంహాస్నొం పొందడమే వీటన్నిటికి
మూలొం.
న్నజ్ొంచెపాపలొంటే ఈ స్హాబియులు వొండకపోతే మస్మామలలో ఎట్లవొంటి
విరుధిొం గాన్న ఎట్లవొంటి విభాగొం గాన్న వొండేద కాదు. ఇపపటి వరకు ఏ
విభాగాలు అయాాయ్య లేదా మొందు మొందు అవతాయ్య వీటన్నిటి కారణొం ఆ
స్హాబియుల పటా అభిప్రాయబేధొం వలనే లేకపోతే మస్మామలొందరి ప్రభువ
ఒకకడే, దైవప్రవకత(స్.అ) ఒకకరే, నమాజు చదవే దకుక ఒకకటే మరియు ఖుర్ఆన్
ఒకకటే. ఈ విరుధాిలా పరొంపర దైవప్రవకత(స్.అ) మరణిొంచిన మొదటిరోజు
త్రువాత్ స్ఖ్లఫయే బన్న సాయ్యదహ్లో స్హాబియుల పరస్పర విభేధాలతో
మొదలైయ్యా ఇపపటి వరకు కొనసాగుతూనే వనాియ్య. మరి ఎపపటి వరకు
వొంటాయ్య తెలియదు, అన్న అొందరు నమితారు.
నేను ష్టయా ఒలమాలతో స్ొంభాష్టస్తతనిపుపడు ఒక పరిణామొం పొందాను
అదేమిటొంటే వాళ్ళ దృష్టిలో స్హాబియులు మూడు రకాలు.
మొదటి రకొం మొంచి స్ాభావొం కలిగినవారు. అలాాహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)
గురిొంచి

పూరితగా

తెలిస్మనవారు.

దైవప్రవకత(స్.అ)పై

త్మను

తామ

తాాగమైపోవటకు బైఅత్ చేస్మనవారు. దైవప్రవకత(స్.అ) పటా త్మ చెపుపచేత్లలో
అనుగుణొంగా వొండే న్నజ్మైన స్హాబియులు. వాళ్ళలో ఎట్లవొంటి విరుధిొం
ఎరపడలేదు. దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ కూడా వాళ్ళళ త్మ మాటపై న్నలబడే
వనాిరు.

ఇలాొంటి

స్హాబియుల

గురిొంచే

ఖుర్ఆన్లో

పలు

చోటా

సోతత్రిొంచబడిొంద. వాళ్ళ గొపపత్నొం, మొంచి గుణాల గురిొంచి పలుసారుా
దైవప్రవకత(స్.అ) చాటిచెపాపరు.
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ష్టయా ఆ స్హాబీయుల ప్రసాతవన చాలా గౌరవొంగా, పవిత్రొంగా చేసాతరు.
అహ్లాస్తనిత్లు స్హాబియులను ఎలా గౌరవిసాతరో అలాగ గౌరవిసాతరు.
రొండవ రకొం, భయొం లేదా ఆపేక్ష వలా ఇసాాొం మతాన్ని స్వాకరిొంచి
దైవప్రవకత(స్.అ) విధేయత్గా వొండి అత్న్నపై త్మఇసాాొం స్వాకార ఉపకార్గన్ని
చాటిొంచేవారు. కొన్ని స్ొంధర్గభలలో వారిన్న వాథిొంచేవారు. వారి ఆజాును
అనుస్రిొంచకుొండా

విస్పషి

విషయాలకు

వాతిరేకొంగా

త్మ

పరియాలోచనమలను మఖ్ామైనవిగా ప్రకటిొంచేవారు. ఖుర్ఆన్ కూడా పలు
చోటాలోవాళ్ళను బ్నదరిొంచిొంద మరికొన్ని చోటాలో వాళ్ళను అలాాహ్ శిక్ష నుొండి
భయపెటిిొంద. అొంతే కాదు చాలా ఆయతులలో వాళ్ళ అపవాదాన్ని వాకతొం
చేస్మొంద. దైవప్రవకత(స్.అ) కూడా చాలా హదీస్తలలో వాళ్ళ నుొండి జాగ్రత్తగా
వొండమన్న ఉపదేశిొంచారు. ష్టయా ఇలాొంటి స్హాబియుల పటా ఎట్లవొంటి
పవిత్రత్ మరియు గౌరవాన్ని స్మితిొంచరు.
మూడవ రకొం, దైవప్రవకత(స్.అ)తో పాట్ల వారిన్న కీడు త్లపెటాిలన్న ఆలోచన
కలిగి వని కపట స్హాబియులు. ఇసాాొం స్వాకరిొంచినట్లా వాకతొం చేస్మ లోపల
మాత్రొం అవిశ్వాసాన్ని దాచిపెట్లికుని వారు. దైవప్రవకత(స్.అ) చెొంత్ కేవలొం
ఇసాాొం మరియు మస్మామలను నాశ్నొం చేయడాన్నకే చేరినవారు. వాళ్ళ గురిొంచి

అలాాహ్ పూరితగా ఒక సూర్గ1ను అవత్రిొంపజేశ్వడు. పలు చోటాలో వాళ్ళను
దూష్టొంచి నరకొంలో చిటిచివరి సాానాన్నకి అరుహలౌతారు అన్న భయపెటిడొం
జ్రిగిొంద. దైవప్రవకత(స్.అ) కూడా వాళ్ళ గురిొంచి చెబుతూ వాళ్ళ నుొండి జాగ్రత్తగా
వొండమన్న ఉపదేశిొంచారు. మరి దైవప్రవకత(స్.అ), కొొంత్మొంద స్హాబీయులకు ఆ
1. ఖుర్ఆన్ లో ఒక అధాాయొం
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కపటవరతనుల పేరాను మరియు వాళ్ళ గురుతలను సూచిొంచారు. ష్టయా మరియు
స్తన్నియులు ఇషిపడన్న మరియు లఅనత్ చేస వాళ్ళళ వీళ్ళళ.
ఈ మూడు రకాల స్హాబియులే కాకుొండా ఇొంకో రకొం స్హాబియులు కూడా
వనాిరు వీళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ) స్హవాస్మే కాకుొండా వారితోఆతీియ మరియు
దైహిక(శ్వరీరక) ప్రతేాక ప్రతిషి కలిగివనివారు. వాళ్ళకు అలాాహ్ మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ) వేరే ఎవరు చేరలేనట్లవొంటి విశిషిత్లను అనుగ్రహిొంచారు.
వాళ్ళనే అహ్లాబైత్(అ.స్) అొంటారు అలాాహ్ వీళ్ళనుొండే అపవిత్రత్ను దూరొంగా
వొంచి స్ొంపూరణ పవిత్రులు చేశ్వడు.1

దైవప్రవకత(స్.అ)పై దురూద్ పొంపడొం మాదరిగా వాళ్ళపై కూడా వాజిబ్
చేయబడిొంద. వాళ్ళ కోస్మే ఖుమ్స2లో ఒక భాగాన్ని కేటాయ్యొంచబడిొంద.3

వాళ్ళ పటా ప్రేమను దైవప్రవకత(స్.అ) దైవదౌతాాన్నకి ప్రతిఫలమగా న్నయమిొంచి
మస్మామలొందరిపై వాజిబ్ చేయబడిొంద.4

ఎవరి ఆజాునుగుణొంగా వొండడాన్నకి వాజిబ్ అన్న న్నరణయ్యొంచబడాారో ఆ ఉలుల్
అమ్ర్ వీళ్ళళ.1

ఖుర్ఆన్ వాాఖ్బా తెలిస్మన వారు, దాన్న ధృడత్ాొం మరియు

అనురూపాలు తెలిస్మన పరిపకా జాునొం కలిగిన వారూ, వీళ్ళళ.2

1. అల్ అహాజబ్ సూర్గ:33, ఆయత్ 33.
2. స్ొంవత్సరొం చివరిలో మిగిలిన సోమి నుొంచి ఐదవ భాగొం అలాాహ్ మరాొంలో ఇవాడాన్నకి “ఖుమ్స”
అొంటారు.
3. అల్ అనా్ల్ సూర్గ:8, ఆయత్:41.
4. అల్ షూర్గ సూర్గ:42, ఆయత్:23.
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దైవప్రవకత(స్.అ) స్ఖ్వాన్ హదీస్తలో, ఖుర్ఆన్తో పాట్ల జ్త్ చేస్మన అహ్లాజిక్ర్ (దైవ
స్ిరణులు) వీళ్ళళ. ఆ రొండిటితో ఎలాపుడూ కలిస్మ వొండడాన్నకి వాజిబ్గా
న్నశ్చయ్యొంచారు.3

వీళ్ళ ఉదాహరణ జ్నాబ్న నూహ్(అ.స్) ఓడ లాొంటిద దాన్నపై ఎకికనవారు మకిత
పొందుతారు దాన్న నుొండి దూరమైన వారు మన్నగిపోతారు4.

గౌరవన్నయులైన స్హాబీయులకు కూడా అహ్లాబైత్(అ.స్)ల విలువ, య్యగాత్
గురిొంచి

తెలుస్త.

వాళ్ళను

గౌరవిొంచే

వారు.

ష్టయా,

వాళ్ళను

స్హాబియులొందరిపై ఆధకాత్ను ఇసాతరు. వాళ్ళ గురిొంచి ష్టయాల వదే స్పషిమైన
ఎన్ని సాక్ష్యాలు, రుజువలునాియ్య.
అహ్లా

స్తనిత్

వల్

జ్మాఅత్,

అహ్లాబైత్(అ.స్)లను

గౌరవన్నయులన్న,

శ్రేషుత్గలవారన్న, అొందరి కని ఉత్తమలన్న అొంగ్లకరిసాతరు కాన్న స్హాబియుల ఆ
రకాలను నమిరు. స్హాబియులలో కపట వరతనులునాిరు అన్న నమిరు. వాళ్ళ
దృష్టిలో స్హాబియులొందరు స్ృష్టిలో దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ ఉత్తమలు. ఒక
వేళ్ రకాలు ఉనాి కేవలొం అొందరి కని మొందు ఇసాాొం స్వాకరిొంచిన వాళ్ళళ
మరియు అలాాహ్ మార్గానాి యుధేొం చేస్మన వాళ్ళళగానే. అొందుకే మొందుగా

ఖులాఫాయే ర్గష్టదీన్5ను స్హాబీయులొందరిలో శ్రేషుత్ను ఇసాతరు. ఆ త్రువాత్
1. అల్ న్నసా సూర్గ:4, ఆయత్:59.
2. ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్గ:3, ఆయత్:7.
3. కనుజల్ వమాిల్, భాగొం44. మస్ిదె అహిద్, భాగొం 5, పేజ్ 182.
4. మస్తద్రకుల్ హాకిమ్, భాగొం3, పేజ్151. స్వాయ్యఖుల్ మహ్రిఖ్హ్, పేజ్182, 234.
5. అనగా; అబూబక్ర్, ఉమర్, ఉసాిన్ మరియు హజ్రత్ అలీ(అ.స్)లు.
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వాళ్ళ విశ్వాస్ొం ప్రకారొం స్ారాశుభవారత ఇవాబడా అష్రయే మబష్టార్గహ్1లో
మిగిలిన ఆరుగురిన్న గౌరవిసాతరు. అొందుకే దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు వారి
స్ొంతానొంపై దురూద్ పొంపినపుపడలాా త్పపకుొండా స్హాబియులొందరిన్న కూడా
అొందులో చేరుసాతరు.
ఇవే నేను అహ్లా స్తనిత్ ఉలమాల నుొండి నేరుచకుని యథార్గాలు. మరి ఆ
స్హాబియుల రకాలు ష్టయా ఒలమాలతో తెలుస్తకునివి. ఈ విషయాలే నాకు
స్హాబీయుల పటా ఇొంకా లోతుగా పరిశోధన మొదలు పెటిడాన్నకి బలమైన
కారణాలుగా న్నలిచాయ్య. అలాాహ్ దయగనుక వొంటే ఈ పరిశోధనలో నేను నా
ఉద్రేకమలకు దూరమై, పక్షపాత్ొం లేకుొండా ఇరువైపుల మాటలను విన్న ఏద
స్రైనదో దాన్నన్న అనుస్రిసాతనన్న అలాాహ్తో ప్రమాణొం చేశ్వను.
ఈ పరిశోధనలో నా దృఢమైన రొండు న్నరణయాలు:
1. పూరితగా స్రియైన మరియు తారికక విధానొం అనగా ఖుర్ఆన్ వాాఖ్బా
మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనిత్లలో కేవలొం ఇరువైపుల(ష్టయా, స్తన్ని) వారు
ఏకీభవిొంచిన విషయాలనే నమితాను.
2. బుధి, జాునొం మన్నష్టకి అలాాహ్ ప్రసాదొంచిన అన్నిొంటి కని పెదే అనుగ్రహొం.
దీన్న వలేా అలాాహ్ మన్నష్టన్న స్ృష్టితాలన్నిటిలో అొందరికని ఉత్తమలుగా
న్నశ్చయ్యొంచాడు. అొందుకే ఏ విషయొం పైనైనా సాక్షయొం ఇవాాలనుకుొంటే దాన్ననే
ఉదేేశిొంచి వాళ్ళ వదే బుధ్దే జాునొం లేదా, ఎొందుకు వాళ్ళళ బుధిన్న పదును పెటిరు
1. అబూబక్ర్, ఉమర్, అసాిన్, ఇమామ్ అలీ, త్లాహ, జుబైర్, స్యీద్, అబుేర్రహాిన్ బిన్ ఔఫ్, స్అద్ బిన్ అబీ
వఖ్బిస్, అబూ ఓబైదహ్ బిన్ జ్ర్రాహ్ లు.
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అన్న అఫలా యాఖిలూన్, అఫలా త్ఫఖ్ిహూన్, అఫలా యత్దబిరూన్, అఫలా
యుబిసరూన్ అనే పదాలను ప్రవచిసాతడు.
పరిశోధనకు మొందు నా ఇసాాొం విశ్వాసాలు, నేను అలాాహ్, దైవదూత్లు, దైవ
గ్రొంథాలు మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)లపై విశ్వాస్ొం వొంచుతాను. హజ్రత్
మహమిద్(స్.అ)ను అలాాహ్ భకుతడు మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) అన్న భావిసాతను.
ఇసాాొం అలాాహ్ యొకక నచిచన మత్మన్న నమితాను.
ఈ పరిశోధన క్రమొంలో నాకు ఏ ఒకక స్హాబీపై నమికొం లేదు. వారు
ఎట్లవొంటి వారైనా స్రే, నేను అమవిన్న కాను, అబ్బిస్వన్న కాను, ఫాతెమీన్న కూడా
కాను. నేను స్తన్ని లేదా ష్టయా తెగకు చెొందన వాడిన్న కూడా కాను. నాకు
అబూబక్ర్, ఉమర్ మరియు ఉసాిన్లతో వైరొం లేదా అలీ(అ.స్)తో వైరొం లేదు.
చివరికి హజ్రత్ హొంజా హొంత్కుడు “వహీా”తో కూడా వైరొం లేదు ఎొందుకొంటే
అత్ను ఇసాాొం స్వాకరిొంచాడు, ఇసాాొం స్వాకరణ పాత్ విషయాలను తుడిచేస్తతొంద.
దైవప్రవకత(స్.అ) కూడా వాడిన్న క్షమిొంచేశ్వరు.
నా ఆత్ిను స్తాానేాషణ వాదలో దొంపేశ్వను. పూరిత న్నషకపటమతో పాత్
ఆలోచనల నుొండి విమకిత పొందన త్రువాత్ అలాాహ్ స్హాయొంతో
స్హాబీయుల స్మాతిగతుల పరిశోధన మొదలు పెడుతునాిను.

1.స్హాబీయులు మరియు హుదైబియహ్ స్ొంధ

ఈ స్ొంఘటన సార్గొంశ్ొం, హిజ్రీ శ్కొం 6వ స్ొం॥లో దైవప్రవకత(స్.అ) త్మ 14
వొందల స్హాబీయులతో ఉమ్రా ఉదేేశ్ొంతో మదీనా నుొండి బయలుదేర్గరు.
అొందరికి ఖ్డాాలు ఒరలోనే వొంచమన్న ఆదేశిొంచారు. కేవలొం ఉమ్రా
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చేస్తకునేొందుకే వచాచమ అస్సల యుధి ఉదేేశ్మే లేదు అన్న ఖురైష్టయులకు

అరిమైయేా విధొంగా “జుల్ హలీపహ్”1లో అొందరు ఎహ్రామ్2 ధరిొంచి మరియు
త్ఖ్లాద్3తో బలిచేచ జ్ొంతువలను తీస్తకొన్న బయలుదేర్గరు అయ్యనపపటికీ

ఖురైష్టయులకు మహమిద్(స్.అ) త్మ శ్కిత సామర్గియలతో మకాకలో ఖురైష్టయుల
ఆడొంబర్గన్ని, ప్రతిషిను మరియు దర్గజను మటిి కరిపిొంచారన్న అరబుిలు ఎకకడ
అనుకుొంటారో అన్న భయొం పుట్లికొచిచొంద. అొందుకు “స్తహైల్ బిన్ అమ్ర్ బిన్
అబ్నేవద్ అల్ ఆమలి” ఆథిపధాొంలో మహమిద్(స్.అ) వదేకు ఒక ర్గయబ్బర
స్ొంఘొంను దైవప్రవకత(స్.అ)తో ఈ స్ొంవత్సరొం తిరిగి వెళిళపోమన్న వచేచ
స్ొంవత్సరొం మూడు రోజులు మనశ్వశొంతిగా ఉమ్రా చేస్తకునేొందుకు మకాకను
ఖ్బళీ చేసాతమన్న కోరమన్న పొంపారు.
దాొంతో పాట్ల కొన్ని కఠన షరతుతలు కూడా పెటాిరు. అయ్యనపపటికి
దైవప్రవకత(స్.అ) ఇసాాొం శుభహ్లతువ కోరి వాటిన్న అొంగ్లకరిొంచారు. కాన్న
స్హాబీయులలో కొొందరికి దైవప్రవకత(స్.అ) ఈ న్నరణయొం కొొంచెొం కూడా
నచచలేదు. వాళ్ళళ చాలా ఉగ్రొంగా వాతిరేకిొంచారు చివరకి ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్
వచిచ మోటైన స్ారొంలో మీరు న్నజ్మైన దైవప్రవకత(స్.అ) కార్గ? అన్న ప్రశిిొంచారు.
దైవప్రవకత(స్.అ) “న్నస్సొందేహమగా!” అన్న అనాిరు. “మేమ స్త్ామారాొంపై
మరియు

మన

శ్త్రువలు

అస్త్ామారాొంపై

లేర్గ”?

అన్న

అడిగారు.

దైవప్రవకత(స్.అ) “న్నస్సొందేహమగా మీరు చెపిపనటేా” అన్న అనాిరు. “అయ్యతే
మేమ మా మత్ొం పటా ఇట్లవొంటి అవమానాన్ని స్హిొంచలేమ” అన్న ఉమర్
1. మకాక పటిణాన్నకి అతి దగార ప్రదేశ్ొం.
2. హజ్జ చేస స్మయొంలో ధరిొంచే ప్రతేాక దుస్తతలు.
3. అలాాహ్ మొకుకబడికి సూచనగా మొడలలో వేస పటెిడలు.
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అనాిరు. “చూడొండి, నేను అలాాహ్ దైవప్రవకత(స్.అ)ను. నేను అలాాహ్
అపర్గధాన్నకి

పాలుపడలేను

ఎొందుకొంటే

అలాాయే

నాకు

రక్ష”

అన్న

దైవప్రవకత(స్.అ) అనాిరు. “అతి త్ారలో మేమ కాబ్బకు వెళిళ ప్రదక్షణాలు
చేదాేమన్న మాతో మీరు చెపేపవారు కాదా?” అన్న ఉమర్ అడిగారు. కాన్న నేను
“ఈ స్ొంవత్సరమే మకాక వచిచ ప్రదక్షణాలు చేసాతమన్న అనాినా!” అన్న
దైవప్రవకత(స్.అ) అనాిరు. “ఇలా అన్న అనలేదు” అన్న ఉమర్ అనాిరు. న్నవ
త్పపకుొండా వసాతవ, వచిచ ప్రదక్షణాలు చేసాతవ అన్న దైవప్రవకత(స్.అ) అనాిరు.
ఆ త్రువాత్ ఉమర్ అబూబక్ర్ వదేకు వచిచ ఇలా అనాిరు: ఓ అబూబక్ర్! ఈ
మన్నష్ట అలాాహ్ యొకక న్నజ్మైన దైవప్రవకత(స్.అ) కాదా?. “అత్ను న్నజ్మైన
ప్రవకేత” అన్న అబూబక్ర్ అనాిరు. ఆ త్రువాత్ దైవప్రవకత(స్.అ)కు ప్రశిిొంచిన
ప్రశ్ిలే అబూబకర తో మరల అడిగారు, అబూబక్ర్, దైవప్రవకత(స్.అ) ఇచిచన
జ్వాబులే ఇచిచ ఇలా అనాిరు: “అత్ను అలాాహ్ యొకక దైవప్రవకత(స్.అ), అత్ను
అలాాహ్ అపర్గధాన్నకి పాలుపడలేరు. అలాాయే అత్న్నకి రక్ష అొందుకన్న న్నవ
వారినే ఆశ్రయ్యొంచి వొండు”. దైవప్రవకత(స్.అ) స్ొంధపనులను మగిొంచిన
త్రువాత్ త్మ స్హాబీయులతో ఇలా అనాిరు: “మీరొందరు వెళిళ బలివాొండి
మరియు త్ల వెొంట్రుకలను తీయ్యొంచుకోొండి”. (చరిత్ర కారుడు ఇలా
ప్రవచిొంచెను): అలాాహ్ సాక్షిగా చెబుతునాిను వాళ్ళలో ఏ ఒకకరూ కదలలేదు
అపపటికే దైవప్రవకత(స్.అ) మూడు సారుా ఆదేశిొంచారు. ఎపుపడైతె ఎవారు కూడా
వారి మాట వినలేదో అత్ను లేచి త్మ డేర్గలోకి వెళిళపోయారు. ఆ త్రువాత్
బయటకు వచిచ ఎవరితో మాటాాడకుొండా త్మ త్రపు నుొండి ఒొంటెను బలిచిచ
క్షౌరకుడిన్న పిలిచి త్ల వెొంట్రుకలు తీయ్యొంచేశ్వరు. అద చూస్మ స్హాబియులు
కూడా వచిచ బలిచిచ ఒకరి త్ల వెొంట్రుకలను మరొకరు తీయ్యొంచుకోవడొం
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మొదలు పెటాిరు. అకకడ పరిస్మాతి ఒకరిన్న ఒకరు చొంపుకుొంటారేమోనట్లాగా
అయ్యాొంద.1
ఇదీ

హుదైబియహ్

స్ొంధ

స్ొంఘటన

సార్గొంశ్ొం.

దీన్నపై

ష్టయా,

స్తన్నియులిదేరూ ఏకాభిప్రాయమకలిగివనాిరు. చరిత్రకారులు ఉదాహరణకి
త్బరీ, ఇబ్ని అస్వర్, ఇబ్ని స్అద్ మొదలగు వారు అలాగ “బుఖ్బరీ” మరియు
“మస్మాొం” కూడా వ్రాశ్వరు.
నేను

ఇలాొంటి

స్ొంఘటన

చదవి

ప్రభావితుడవాకపోవడొం

మరియు

ఆశ్చరాపడకపోవడొం అసాధాొం అొందుకన్న నాకు ఇకకడ న్నలకడ అవస్రొం. త్మ
దైవప్రవకత(స్.అ) మొందు ఇలాొంటి

అస్భా ప్రవరతన

చేస్తతనాిరొంటే ఈ

స్హాబీయులు ఎలాొంటివారైవొంటారు!. ఈ స్ొంఘటన త్రువాత్ ప్రపొంచలో
బుధిమొంతుడెవరైనా స్హాబీయులు దైవప్రవకత(స్.అ) ఆజ్ును పాలిొంచడాన్నకి
మనసా వాచా అమలు చేయడాన్నకి త్యారుగా వొండేవారన్న నమితార్గ?. ఈ
స్ొంఘటన వాళ్ళను న్నర్గకరిస్తతొంద. వాళ్ళ అస్త్ాపు ప్రమాణాలను బయట
పెడుతుొంద. దైవప్రవకత(స్.అ) మొందు ఇలాొంటి అస్భా ప్రవరతన, మామూలు
విషయమా? లేదా ఇలా తెగిొంచిన వారు క్షమారూహలా? లేదా వాళ్ళ తెగిొంపు
అొంగ్లకరిొంపదగిొందా? అనే విషయాలను బుధిమొంతుడు గ్రహిొంచగలడు.

1. ఈ స్ొంఘటనను చరిత్రకారులే కాకుొండా బుఖ్బరీ త్న “స్హీ” అను పుస్తకొంలో “కితాబుషుారూతొ ఫిల్
జిహాద్” అను అధాాయొం, భాగొం 8, పేజ్ 122. మస్మాొం త్న “స్హీ” అను పుస్తకొంలో “బ్బబొ స్తలెహ
హుదైబియహ్” లో లిఖిొంచారు.
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అనువాదొం:

కాదు, మహమిద్! న్న ప్రభువ సాక్షిగా! వారు త్మ పరస్పర

విభేదాల విషయొంలో న్ననుి నాాయన్నరేణత్గా స్వాకరిొంచనొంత్వరకు, ఇొంకా న్నవ
ఏ న్నరణయొం చేస్మనా దాన్నన్న గురిొంచి వారి మనస్తసలలో కూడా ఏమాత్రొం
స్ొంకోచొం లేకుొండా దాన్నన్న యథాత్థొంగా శిరసావహిొంచనొంత్వరకు వారు
న్నజ్మైన విశ్వాస్తలు కాలేరు .1
ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్ ఇకకడ (దైవప్రవకత(స్.అ) న్నరణయాన్నకి) శిరసావహిొంచార్గ?.
దైవప్రవకత(స్.అ)

తీరుపపై

మనస్త

స్ొంకోచిొంపలేదా?.

లేక

దైవప్రవకత(స్.అ)

న్నరణయొంలో వారికి అనుమానొం కలగలేదా?. మఖ్ాొంగా ఇలా అనడొం “మీరు
న్నజ్మైన దైవప్రవకత(స్.అ) కార్గ? ”. అతి త్ారలో మేమ కాబ్బకు వెళిళ
ప్రదక్షణాలు చేదాేమన్న మాతో మీరు చెపేపవారు కాదా?......., చివరివరకు.
దైవప్రవకత(స్.అ) ఇచిచన జ్వాబులను అొంగ్లకరిొంచార్గ? వాటిన్న నమిి త్ృపిత
చెొందార్గ?. అస్సల త్ృపిత పొందలేదు, త్ృపేత పొందుొంటే అవే ప్రశ్ిలు అబూబక్ర్
వదేకు వెళిళ అడిగివొండేవారు కాదు. ఆ త్రువాత్ అబూబక్ర్ జ్వాబులతో త్ృపిత
పొందార్గ?. దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు అబూబకరల జ్వాబుతో స్ొంత్ృపిత
పొందనటెవావొంటే నేను దాన్న కోస్ొం చాలా పనాిగాలు పనాిను అన్న ఎొందుకు
చెపిపనట్లా. ఉమర్ పన్నిన ఆ పనాిగాలేమిట్ల ఆ అలాాహ్ మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ)కే తెలియాలి. అొంతేకాకుొండా మిగిలిన వాళ్ళళ ఎొందుకు ఆజ్ును
1. అల్ న్నసా సూర్గ:4, ఆయత్:65.
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పాలిొంచలేదు? దైవప్రవకత(స్.అ) మూడేస్మ సారుా మీరు లేచి బలిచిచ త్ల
వెొంట్రుకలు తీయ్యొంచుకోొండి అన్న ఆదేశిొంచినపపటికి ఏ ఒకకరు అమలు
చేయలేదు.
స్తబ్బహనలాాహ్, నాకు అస్సలా నమికొం కలగడొం లేదు స్హాబియులు
దైవప్రవకత(స్.అ) పటా ఇొంత్ అస్భాత్ మరియు అమర్గాదగా ప్రవరితొంచగలర్గ?
అన్న. ఒక వేళ్ ఈ స్ొంఘటన కేవలొం ష్టయాల పుస్తకాలలో వొండివొంటే నేను
వెొంటనే స్హాబీయులపై న్నొంద అన్న అనేసవాడిన్న. కాన్న ఈ స్ొంఘటన ఎొంతో

ప్రఖ్బాతి చెొందన మరియు స్రైనదొంటే స్తన్ని ష్టయా మహదేస్తలొందరూ1
వ్రాసారు.

ఏ

విషయొంపై

ష్టయా

మరియు

స్తన్నిలు

ఏకాభీప్రాయొం

కలిగివొంటారో దాన్ననే అొంగ్లకరిొంచాలనే నా న్నరణయొం ప్రకారొం ఆశ్చరాపడి
అొంగ్లకరిొంచడొం త్పప వేరే దారిలేదు. నేను ఏమన్న చెపపను, బ్నస్త్ నుొండి
హుదైబియహ్ స్ొంధ వరకు ఇరవై స్ొంవత్సర్గలు దైవప్రవకత(స్.అ) వదే
వనిట్లవొంటి స్హాబీయుల త్రపు నుొండి ఎట్లవొంటి సాకును తీస్తకొన్న
ర్గగలను. వాళ్ళళ త్మ కళ్ళతో దైవప్రవకత(స్.అ) అధుభతాలను చూశ్వరు.
ర్గత్రిొంబవళ్ళళ ఖుర్ఆన్ వాళ్ళకు దైవప్రవకత(స్.అ)తో ఎలా వొండాలో, ఎలా
మాటాాడాలో నేరిపొంచిొంద. చివరికి అలాాహ్, ఒకవేళ్ మీ కొంఠస్ారొం
దైవప్రవకత(స్.అ)

కొంఠస్ార్గన్నకి

మిొంచినటెవాతే

మీరు

చేస్తకునిదొంతా

వారిమౌతుొంద అన్న హ్లచచరిొంచాడు.
నాకు మాత్రొం అొందరిన్న ఉస్మకలిపనవారు ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబేనా, అన్న
ఆలోచనలో పడాాను. ఇత్ను అలా అస్భాొంగా ప్రవరితొంచకపోయ్యవొంటే జ్నాన్నకి
1. ఐతిహాస్మకులు, కథకులు, ఆవిషకరిొంచువారు, ధరి శ్వస్త్రొం తెలిస్మన వారు.
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దైవప్రవకత(స్.అ) ఆదేశ్వన్నకి విన్నవినిట్లాగా వదలేయడాన్నకి దైరాొం వచేచద కాదు.
దైవప్రవకత(స్.అ)పై వారి అనుమానొం, అవిధేయత్ మరియు చాలా స్ొంధర్గభలలో
క్రమొంగా నమాజులు చదువతూనే వనాిను, ఉపవాసాలు వొంటూనే వనాిను,
స్దాి(ధరిొం) ఇసూతనే వనాిను, బ్బన్నస్లను కొన్న విడుసూతనే వనాిను, నా ఈ
ప్రవచనలపై ఏదైతే......, అన్న పూరిత స్ొంఘటనను చేపేపవారు.1

ఉమర్కు కూడా ఈ స్ొంఘటనపై చిొంత్ వొండేద అొందుకే దాన్నపై నాకు
నమికొం కలుగుతుొంద. ఇద చాలా విలక్షణమైన స్ొంఘటన కాన్న న్నజ్మైన
స్ొంఘటన.

2.స్హాబియులు మరియు గురువారొం స్ొంఘటన

ఈ స్ొంఘటన సార్గొంశ్ొం, దైవప్రవకత(స్.అ) మరణొం కని మూడు రోజుల
మొందు

స్హాబియులొందరూ

దైవప్రవకత(స్.అ)

గృహాొంలో

జ్మఅయాారు.

దైవప్రవకత(స్.అ) వాళ్ళతో నా కోస్ొం కిత్్2 మరియు స్మర్గబుడిాన్న తీస్తకొన్న రొండి
“రుజుమారాొం నుొండి త్పపన్నవాకుొండా కాపాడేొందుకు మీ కోస్ొం ఒక లేఖ్నొం

వ్రాసాతను” అన్న అనాిరు. కాన్న స్హాబియులలో వైరుధాొం, అస్మాధానొం
ఏరపడిొంద. కొొందరు స్పషిొంగా, ప్రత్ాక్షొంగా అవిధేయత్ను వాకతొం చేసూత వారిపై

హిజాాన్3 న్నొందను వేశ్వరు. దైవప్రవకత(స్.అ)కు కోపొం వచిచొంద. అత్ను ఏమి

1. స్వరతుల్ హలబియాహ్, బ్బబొ స్తలెహల్ హుదైబియహ్, భాగొం 2, పేజీ 706.
2. కిత్్ అనగా మన్నష్ట మరియు జ్ొంతువల భుజ్ొంలో ఒక వెడలెవపన ఎమక వొంట్లొంద. కాగిత్ొం లేకపోవడొంతో
వాటిపైనే వ్రాసవారు, (తోలు లేదా ఎమక).
3 . స్న్నిపాత్మ, రోగమలో ఒడలు తెలియక మాటాాడుట.
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వ్రాయకుొండానే వారొందరిన్న త్మ గృహొం నుొండి బయటకు పొంపిొంచేశ్వరు. ఆ
స్ొంఘటనను ఇొంకా వివరొంగా తెలుస్తకోవాలొంటే దీన్ని చదవొండి:
ఇబ్ని అబ్బిస్: గురువారొం నాడు దైవప్రవకత(స్.అ)కు వాథ ఎకుకవైయ్యాొంద.
దైవప్రవకత(స్.అ), మీకు రుజుమారాొం నుొండి త్పపన్నవాకుొండా కాపాడేొందుకు మీ
కోస్ొం ఒక లేఖ్నొం వ్రాసాతను అన్న అనాిరు. ఉమర్, “దైవప్రవకత(స్.అ) రోగమ
వాథలో ఒడలు తెలియక మాటాాడుతునాిరు మా వదేఎలాగో ఖుర్ఆన్ వొంద
కదా, మాకు ఈ అలాాహ్ గ్రొంథమే చాలు (వేరేగా వ్రాస అవస్రొం లేదు)” అన్న
అనాిరు. ఈ మాటపై అకకడుని వాళ్ళలో విరుదేొం ఏరపడిొంద. త్మలో తామ
పోటాాడుకునాిరు.

అొందులో

కొొందరు

త్రువాత్

రుజుమారాొం

నుొండి

త్పపకుొండా వొండేొందుకు వ్రాయాలన్న అనుకుొంట్లని లేఖ్నాన్ని వ్రాసొందుకు
దైవప్రవకత(స్.అ)కు కలొం, కాగిత్ొం ఇవాొండి అన్న అొంట్లనాిరు, మరి కొొందరు
ఉమర్ చెపిపన మాటపైనే వనాిరు. ఎపుపడైతే దైవప్రవకత(స్.అ) స్న్నిధలో
నువాానేనా అొంటూ కోలాహలొం ఎకుకవైయ్యాొందో. దైవప్రవకత(స్.అ) నా వదే నుొండి
వెళిళపోొండి అన్న ఆదేశిొంచారు.
ఇబ్ని అబ్బిస్ చెబుతూ వొండేవారు “చాలా బ్బధా కరమైన విషయొం ఏమిటొంటే
వాళ్ళ విరుధిొం, అలాకలోాలొం దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఏమి వ్రాయన్నవాలేదు”1

ఈ స్ొంఘటన న్నజ్మైనద. ఇొందులో ఎట్లవొంటి స్ొందేహొం లేదు. దీన్ని అహ్లా
స్తనిత్ ఉలమాలు, మహదేస్వన్లు మరియు చరిత్ర కారులు ఎలాగైతే వ్రాశ్వరో
1. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం2, బ్బబొ ఖొలిల్ మరీజ్, ఖూమూ అన్ని. స్హీ మస్మాొం, భాగొం5, పేజీ 75, కితాబుల్
వస్మయాహ్ చవరిలో. మస్ిదే ఇమామ్ అహిద్, భాగొం1, పేజీ 355 మరియు భాగొం5, పేజీ 116. తారీఖే
త్బరి, భాగొం2, పేజీ193. తారీఖ్ ఇబ్ని అస్వర్, భాగొం2, పేజీ320.
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అలాగ ష్టయా ఉలమాలు మరియు మహదేస్వన్లు త్మ పుస్తకాలలో వ్రాశ్వరు.
ఈ విషయమే నేను తీస్తకుని న్నరణయొం ప్రకారొం అొంగ్లకార్గన్నకి బలవొంత్ొం
చేస్మొంద. ఇకకడ హజ్రత్ ఉమర్, దైవప్రవకత(స్.అ) పటా చేస్మన అస్భా ప్రవరతన
చూస్మ దగ్రభరమ చెొందాను. ఇక మీరే ఆలోచిొంచొండి ఏమైవొంట్లొంద? అన్న.
ఉమిత్ను త్పుపడు మారాొం నుొండి రక్షిొంచే విషయొం ఇద. ఆ లేఖ్నొంలో
మస్మామల స్ొందేహాలను దూరొం చేస ఏదో కొత్త విషయొం వొండే వొంట్లొంద
అనే విషయొంలో స్ొందేహొం లేదు.
“దైవదైవప్రవకత(స్.అ), ఖిలాఫత్ కోస్ొం హజ్రత్ అలీ(అ.స్) పేరు వ్రాయాలన్న
అనుకుొంట్లనాిరు. దాన్ని పస్మగటిిన ఉమర్ ఆ లేఖ్నొం వ్రాయన్నవాలేదు” అనే
ష్టయాల విశ్వాసాన్ని ప్రకకన పెటిొండి. ఎొందుకొంటే బహుశ్ ష్టయా త్మ
మాటతో మమిలిి త్ృపిత పరచలేరేమో దాన్నకి కారణొం మేమ మొందు నుొండే
దాన్నన్న విశ్ాస్మొంచమ కాన్న దైవప్రవకత(స్.అ)ను మికికలి కోపొం తెపిపొంచిన ఆ
బ్బధాకరమైన

స్ొంఘటన,

చివరికి

దైవప్రవకత(స్.అ)

అొందరికి

బయటికి

వెళ్ళగోటాిరు. ఇబ్ని అబ్బిస్ ఆ స్ొంఘటనను స్ిరిసూత ఎొంత్ ఏడేచవారొంటే ఆ
కన్నిళ్ళతో ర్గళ్ళళ త్డిస్మపోయేవీ. దీన్నపై అహ్లా స్తనిత్ ఏదైనా వివేకమైన
వాాఖ్బానొం చేయగలర్గ?. ఉమర్, దైవప్రవకత(స్.అ) రోగతీవ్రత్ను గ్రహిొంచారు.
అొందుకే “ఉమర్కు దైవప్రవకత(స్.అ)పై దయ కలిగి, వారు విశ్రొంతి తీస్తకోవాలనే
ఉదేేశ్ొంతో అడుాకునాిరు” అనే అహ్లాస్తనిత్ల సాకున్న కన్నస్ొం ఏ బుదిమాలిన
మన్నషైనా నమితాడా?.
ఉలమాలు ఒపుపకొనే స్మసా లేదు. నేను ఎన్ని సారుా హజ్రత్ ఉమర్ కోస్ొం
ఏదైనా ఆక్షేపమ దొరుకుతుొందేమో అన్న ప్రయతిిొంచాను కాన్న స్ొంఘటన ఎొంత్
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గటిిదొంటే అొందులో ఎట్లవొంటి కలిపతాన్నకి అవకాశ్ొం లేదు. అొంత్కు మిొంచి
మాజాలాాహ్ ఒకవేళ్ హిజాాన్1 పదాన్నకి బదులుగా తీవ్ర బ్బధ అనే పదొం
పెటిినా కూడా ఉమర్ ఆ మాటకు వివేకమైన సాకు వెత్కడొం పులిన్నట్లా నుొండి
మాొంస్ొం తేవడొంతో స్మానొం. మా వదే ఖుర్ఆన్ వొంద, మాకు ఆ అలాాహ్
గ్రొంథమే చాలు అొంటే ఉమర్ కు దైవప్రవకత(స్.అ) కనాి ఎకుకవ తెలుసా?.
ఖుర్ఆన్ వనిపపటికీ దైవప్రవకత(స్.అ) లేఖ్న అవస్రొం అన్న భావిస్తతనాిరు కాన్న
ఉమర్ ఉదేేశ్ొంలో లేఖ్న అవస్రొం లేదా. లేక దైవప్రవకత(స్.అ) వివేకాన్ని ఉమర్
వివేకొంతో పోలిచతే శూనామా?. హాష్ట లిలాాహ్ (అలాాహ్ చేయకుొండుగాక) లేక
ఉమర్ ఇలా చెపిప ప్రజ్లలో విరుధిొం, భేదమ స్ృష్టిొంచాలనుకుొంట్లనాిరేమో.
మాజాఅలాాహ్.
అలా అన్న ఒక వేళ్ అహ్లాస్తనిత్ల సాకును స్రైనదగా నమిినటెవాతే
దైవప్రవకత(స్.అ)కు, ఉమర్ మొంచి ఉదేేశ్ొం తెలిదనిమాట. ఒకవేళ్ అలాగ
అయ్యావొంటే దైవప్రవకత(స్.అ), ఉమర్కు కృత్జ్ుత్ తెలుపుకోవాలే గాన్న ఇలా
అస్ొంత్ృపితగా అొందరిన్న బయటకు వెళ్ళగొటికూడదు కదా!.
“దైవప్రవకత(స్.అ) అొందరికి త్మ ఇొంటి నుొండి వెళ్ళగొటిినపుపడు అొందరు
మౌనొంగా ఎొందుకు బయటికి వచేచశ్వరు” అన్న నేను ప్రశిిొంచ వచాచ?.
ఇకకడెలా దైవప్రవకత(స్.అ) ఆదేశ్వన్ని అమలు పరిచారు?. ఇపుపడెొందుకు
దైవప్రవకత(స్.అ) హిజాాన్ చెబుతునాిరు అన్న అనలేదు?. కారణొం చాలా స్పషిొంగా
కన్నపిస్తతొంద దైవప్రవకత(స్.అ)కు లేఖ్నొం వ్రాయన్నవాకుొండా పురికొలిపి త్మ
ఉదేేశ్ొంలో స్ఫలీ కృతులయాారన్న. విరుధిొం మరియు అలాకలోాలొం స్ృష్టిొంచి
1. రోగమలో ఒడలు తెలియక మాటాాడుట.
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త్మ ఉదేేశ్ొంలో స్ఫలీ కృతులయాాకా ఇక దైవప్రవకత(స్.అ) ఇొంట్లా వొండడొంలో
ఎట్లవొంటి లాభొం లేదు. కొొందరు దైవప్రవకత(స్.అ) కోరికను లేఖ్నొం వ్రాసొందుకు
పూరిత చేయమన్న మరి కొొందరు ఉమర్ చెపిపనట్లాగా దైవప్రవకత(స్.అ) హిజాాన్కు
గురయాారు అన్న అనాిరు. మాజాలాాహ్ (అలాాహ్ క్షమిొంచుగాక).
కేవలొం ఉమర్కే స్ొంబొంధొంచి వొండి వొంటే పరవాలేదు కాన్న ఈ స్మస్ా అొంత్
సాధారణమైనద కూడా కాదు. ఎొందుకొంటే ఒకవేళ్ అలానే అయ్యావొంటే
దైవప్రవకత(స్.అ), ఉమర్కు నేను అలాాహ్ ఆజ్ులేన్నదే మాటాాడను అన్న శ్రధి చెపిప
శ్వొంత్ పరిచేవారు. హిజాాన్ ప్రసాతవనే వచిచవొండేద కాదు. కాన్న ఇకకడుని
స్మసా వేరు. చాలా మొంద అొంత్కు మొందు నుొంచే స్మధిొంగా వనాిరు.
అొందుకే కావాలనే ఉదేేశ్ పూరాకొంగా దైవప్రవకత(స్.అ) స్న్నిధలో అలాకలోాలొం
చేశ్వరు. అలాాహ్ ఆదేశ్వన్ని మరిచో లేక మరిపిొంచో ప్రవరితొంచారు.
            
        

అనువాదొం:

ఓ విశ్వాస్తలార్గ! మీ కొంఠస్ార్గన్ని ప్రవకత కొంఠస్ారొం కొంటే

పెొంచకొండి. మీరు పరస్పరొం మాటాాడుకునే విధొంగా ప్రవకతతో బిగారగా
మాటాాడకొండి, దాన్నవలా, బహుశ్ మీరు చేస్మనదొంతా మీకు తెలియకుొండానే
వారిమైపోవచుచ ఆ స్ొంగతి మీకు తెలియను కూడా తెలియకపోవచుచ .1

1. అల్ హుజ్ర్గత్ సూర్గ:49, ఆయత్:2.
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ఈ స్ొంఘటనలో కొంఠస్ారొం పెొంచడమే కాకుొండా దాన్నతో పాట్ల (అల్
అయాజు బిలాాహ్) దైవప్రవకత(స్.అ)పై హిజాాన్ న్నొంద కూడా మోపబడిొంద. ఆ
త్రువాత్ ఎొంత్ అలాకలోాలొం జ్రిగిొందొంటే దైవప్రవకత(స్.అ) స్న్నిధలో నువాానేనా
అను అస్భా ప్రవరతనకు దారి తీస్మొంద.
నా నమికొం ప్రకారొంగా ఎకుకవ మొంద ఉమర్ వైపు వనాిరు, అొందుకే
దైవప్రవకత(స్.అ) ఇక లేఖ్నొం వ్రాస్మనా లాభొం లేదనుకునాిరు. దైవప్రవకత(స్.అ)కు
నా లేఖ్నాన్ని గాన్న నా మాటను గాన్న గౌరవిొంచరు అన్న తెలుస్త. ఎొందుకొంటే
వీళ్ళళ కొంఠస్ారొం పటా అలాాహ్ ఆదేశ్వనేి అచరిొంచన్న వారు మరి నా
ఆదేశ్వలను ఎపుడు ఆచరిొంచాలీ.
దైవప్రవకత(స్.అ) వివేక పరొంగా కూడా ఇక వాళ్ళ కోస్ొం ఎట్లవొంటి లేఖ్నొం
వ్రాయకపోవడమే స్రైనద ఎొందుకొంటే దైవప్రవకత(స్.అ) జీవిత్ొంలోనే దాన్న
గురిొంచి పోటాాడుకుొంట్లనాిరొంటే ఇక మరణిొంచిన త్రువాత్ దాన్నపై ఏమి
అమలు చేసాతరు. అభాొంత్రొం చేసవారు ఇద హిజాాన్కు గురై చెపిపన మాటను
ఉనాిదగా వ్రాసశ్వరు, దీన్నకి ప్రాధానాత్ ఎొందుకు అన్న అొంటారు, బహుశ్
చివరి క్షణాలలో దైవప్రవకత(స్.అ) ఉపదేశ్వలన్నిొంటిలో కూడా అనుమాన్నసాతరేమో
అన్న లేఖ్నొం వ్రాయడొం మొంచిద కాదు అన్న వ్రాయలేదేమో.
అస్తగి్రులాాహ్ రబీి వ అతూబు ఇలైహ్. దైవప్రవకత(స్.అ) స్న్నిధలో ఈ అస్భా
ప్రసాతవన పటా తౌబ్బ చేస్తతనాిను.
స్హాబియుల మరియు ఆ స్మయొంలో వని వాళ్ళళ ఈ స్ొంఘటనను స్ిరిసూత
ర్గళ్ళళ త్డిస్మపోయేలా ఏడేచవారు, మస్మామలు ఆ రోజును ఈ స్ొంఘటన వలన
చాలా దుుఃఖ్భరిత్మైన రోజు అన్న అనే వారు. మరి అలా ఉమర్ చేస్మన ఆ పన్న
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క్షమిొంపదగినద అన్న నేను నా ఆత్ిను ఎలా త్ృపిత పరచాలో, ననుి నేను ఎలా
స్రిేచెపుపకోవాలో తెలియడొంలేదు. అొందుకే నేను సాకులొంన్నిటిన్న వదలేశ్వను.
మొందు

నేను

ఈ

స్ొంఘటననే

మొదలు

నుొంచే

న్నర్గకరిొంచి

రదుే

చేసదాేమనుకునాిను కాన్న స్హాహహ్1 దీన్నన్న వ్రాయడమే కాకుొండా ఈ స్ొంఘటన
స్రైనద అన్న కూడా చెపాపరు. అలాొంటి స్మయొంలో నేనేమి చేయగలను.
నా మనసైతే ఈ స్ొంఘటన పరొంగా వని విషయాలలో ష్టయాల
అభిప్రాయాలను స్మితిొంచాలను కుొంట్లొంద ఎొందుకొంటే వాళ్ళ వాదన
కారణాలు వివేకమైనవి, త్రకమైనవి. మరి వాటికి ఎన్ని స్రియైన వేరే దగార
పోలికగల కారణాలు కూడా వనాియ్య. నాకు ఇపపటికి స్యాద్ మహమిద్
బ్బఖిర్ అల్ స్ద్రతో “దైవప్రవకత(స్.అ), ఇమామ్ అలీ(అ.అ) ఖిలాఫత్ గురిొంచే
లేఖ్నొంలో వ్రాయాలన్న అనుకుొంట్లనాిరన్న, స్హాబియులొందరిలో ఉమర్కే
ఎొందుకు అరిొం అయ్యాొంద?, ఇద వారి తెలివిన్న ప్రకటిొంచడొం లేదా? ఈ
విషయొం పై మీ ఉదేేశ్ొం ఏమిటి?” అన్న ప్రశిిొంచగా “స్యాద్ స్ద్ర్” ఇలా
అనాిరు: కేవలొం ఉమర్ మాత్రమే దాన్నన్న పస్మగటిలేదు అకకడుని వాళ్ళలో
చాలా మొంద ఉమర్ ఎదైతే అనుకునాిరో అదే అనుకునాిరు. ఎొందుకొంటే
దైవప్రవకత(స్.అ) ఇొంత్కు మొందే “నేను మీ మధా రొండు అమూలామైన
వస్తతవలను వదలి వెళ్ళతనాిను అొందులో ఒకటి అలాాహ్ గ్రొంథొం రొండవద నా
ఇత్రత్ నా అహ్లాబైత్(అ.స్), నా త్రువాత్ వీళ్ళతో కలిస్తనిొంత్ వరకు (నా
త్రువాత్ వీళ్ళను పట్లికునిొంత్ వరకు) రుజుమారాొం నుొండి త్పపరు” అన్న
సెలవిచాచరు. చివరి న్నమిషొంలో కూడా ఇొంచుమిొంచు అదే చెపాపరు

1. అహ్లా స్తనిత్ ల హదీస్తల స్రైన పుస్తకాలు.
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రుజుమారాొం నుొంచి త్పపకుొండా ఉొండేొందుకు ఒక లేఖ్నొం వ్రాసాతను అన్న.
ఉమర్తో పాట్ల అకకడుని అొందరికి దైవప్రవకత(స్.అ) గదీర్ మైదానొంలో
ప్రకటిొంచిన విషయానేి ఇపుపడు అలాాహ్ గ్రొంథొం మరియు అహ్లాబైత్(అ.స్)ను
వదలకుొండా

పట్లికొన్న

వొండమన్న

లిఖిొంచి

ఆవశ్ాకమ

చేయాలన్న

అనుకుొంట్లనాిరు అన్న అరిమైయ్యాొంద. అహ్లాబైత్(అ.స్)లో ప్రమఖులు హజ్రత్
అలీ(అ.స్) అొంటే ఇొంకో విధొంగా ఖుర్ఆన్ మరియు అలీ(అ.స్)ను వదలకొండి అన్న
సెలవిస్తతనాిరనిమాట. ఇలాొంటి ప్రసాతవనలు వేరే స్ొంధర్గభలలో కూడా
చేస్మవనాిరు. ఏలననగా ఖురైష్టయులలో ఎకుకవమొంద హజ్రత్ అలీన్న ఇషిపడే
వారు కాదు. దాన్నకి మొదటి కారణొం అత్ను వయస్తలో చినివారు రొండవద
అత్ను ఖురైష్టయుల గర్గాన్ని మటిిలో కలిపేశ్వరు, వాళ్ళను మటిి కరిపిొంచారు,
వాళ్ళ వీరులను హత్మార్గచరు. అలా అయ్యనపపటికీ వీళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ)కు
వాతిరేకొంగా హుదైబియహ్ మరియు అబుేలాాహ్ బిన్ ఉబయ్ జ్నాజా నమాజు
స్ొంధరభొంలో లేదా అలాొంటివే వేరే స్ొంధర్గభలలో చేసారో అొంత్లా సాహస్ొం
చేయలేరు. ఈ స్ొంఘటలన్నిటిన్న చరిత్ర త్న ఒడిలో భద్రపరుచుకొన్న వొంద. ఈ
స్ొంఘటన కూడా ఆ రకొం స్ొంఘటనలు లాొంటిదే. ఇొందులో కూడా అస్భాత్
ప్రవరతన వొంద కాన్న హుదైబియహ్ లాొంటిద కాదు. ఇొందులో అస్భాత్ ప్రవరతన
ఫలిత్ొంగా మరి కొొందరు అస్భాొంగా ప్రవరితొంచడొం మొదలు పెటాిరు అొందుకే
దైవప్రవకత(స్.అ) స్న్నిధలో అలాకలోాలొం జ్రిగిొంద.
ఉమర్ చెపిపన మాట హదీస్ ఉదేేశ్వన్నకి పూరిత వాతిరేకొం. ఎొందుకొంటే
దైవప్రవకత(స్.అ), “ఖుర్ఆన్ మరియు నా కుట్లొంభస్భుాలను వీడకొండి” అన్న
ఆదేశిొంచారు. ఉమర్ మా వదే ఖుర్ఆన్ వొంద అదే మాకు చాలు అన్న అనాిరు
అొంటే అహ్లాబైత్(అ.స్)ల అవస్రొం లేదు అనే దాన్నకి అరిొం. ఈ స్ొంఘటనకు
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స్హాబియుల ఉదేేశ్ొం దైవప్రవకత(స్.అ)కు వాతిరేకిొంచడమే అనే వాాఖ్బానొం
త్పపవేరే ఏమొంట్లొంద. మాకు అలాాహ్ గ్రొంథొం చాలు అనే వాకాాన్నికేవలొం
మాకు అలాాహ్ చాలు దైవప్రవకత(స్.అ) అవస్రొం లేదు అన్న వాాఖ్బాన్నొంచవచుచ
కాన్న అద కూడా ఇసాాొంకు విరుధిొం మరియు అవివేక సాకు.
అొందుకే నేను గ్రుడిా పక్షపాత్మ మరియు అస్ొంబధిమైన ఉద్రేకాల మార్గాన్ని
వదలిన త్రువాత్ న్నరిలబుధి, స్రళ్ ఆలోచనతో ష్టయాల న్నర్గిరణ పూరితగా
స్రైనద అన్న అొంగ్లకరిొంచాను. ఒకవేళ్ నా ఈ ఆలోచన త్పెవపనా “మాకు
అలాాహ్ గ్రొంథొం చాలు” అన్న చెపిప దైవప్రవకత(స్.అ)కు వాతిరేకిొంచడొం కని
త్కుకవే. మస్మాొం అధకారులలో కొొందరు దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనితులను, అొందులో
వైరుధామలునాియన్న చెపిప న్నర్గకరిొంచారు. అొందులో కూడా ఇసాాొం చరిత్ర
యొకక స్ొంఘటన అనుస్రణే చేయబడిొంద. నేను ఈ స్ొంఘటనకు మరియు
ఉమిత్ రుజుమారాొం నుొండి దూరొం అవాడాన్నకి కేవలొం ఉమరే బ్బధుాలు కారు
అత్న్న అడుగుజాడలో నడిచి అత్న్న అభిప్రాయొంతో ఏకీభవిొంచి దైవప్రవకత(స్.అ)
ఆదేశ్వన్ని వాతిరేకిొంచిన స్హాబీయులొందరిన్న బ్బధుాలుగా భావిసాతను.
ఈ స్ొంఘటనను చదవి ఏమీ జ్రగనట్లా మొందుకు వెళిళపోయే వాళ్ళపై నాకు
చాలా ఆశ్చరాొం కలుగుతుొంద. ఇబ్ని అబ్బిస్ వచనానుసారొంగా చరిత్రలో
చాలా స్ొంఘటనలలో అన్నిొంటి కని పెదే స్ొంఘటన ఇద. ఒక స్హాబీ
ప్రతిషిత్ను

కాపాడడాన్నకి మరియు అత్న్న త్పుపను కపిపపూడచడాన్నకి

దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రతిషి మరియు ఇసాాొం ఉపదేశ్వలు బలైపోతాయన్న తెలిస్మ కూడా
పరవాలేదు అన్న, పూరిత ప్రయత్ిొం చేస్తతని వారిన్న చూసత ఇొంకా ఆశ్చరాొం
కలుగుతుొంద.
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మనకు యథార్గామ నుొంచి పారిపోయే అవస్రొం ఏమొంద, మేమ మా
కోరికలకు

అనుకూలొంగా

లేన్న

అొంశ్వలను

ఎొందుకు

నొకేకయాాలన్న

అనుకుొంటామ?. స్హాబీయులు కూడా మనలాగ మనుషులన్న ఎొందుకన్న
అొంగ్లకరిొంచమ?. వాళ్ళ వదే కూడా ఇష్టియ్యష్టిలు, కోరికలు, అన్ని వొంటాయ్య.
వాళ్ళళ కూడా మొంచి పనులు చేసాతరు మరియు త్పుపలు కూడా చేసాతరు.
అలాాహ్ గ్రొంథొంలో పూరా దైవప్రవకత(స్.అ)ల స్ొంఘటనలు, వాళ్ళనుొండి
అదుభతాలు చూస్మనపపటికి వాళ్ళ ప్రజ్లు వాళ్ళతో శ్త్రుతాాన్నకి కూడా
వెనకాడేవారు కాదు అనే ప్రసాతవన చదవినపుపడలాా నా ఆశ్చరాొం త్గాద.
               

అనువాదొం:

ప్రభూ! న్నవ మాకు స్రియైన మార్గాన్ని చూపావ. ఇక మా

మనస్తసలను వక్ర మారాొం వైపునకు మళిళొంచకు. న్న కారుణా న్నధనుొండి మాకు
కారుణాాన్ని ప్రసాదొంచు. న్నజ్మైన దాత్వ న్నవే .1
ష్టయాలు, మస్మామలపై పడుతుని చాలా కష్టిలకు రొండవ ఖ్లీఫాయే బ్బధుాలు
అన్న ఎొందుకు అొంటారో ఇపుపడు నాకు తెలుస్తతొంద. అత్నే ఉమిత్ను
దైవప్రవకత(స్.అ), ఉమిత్ మారాదరశనొం కోస్ొం వ్రాయలనుకుని లేఖ్బనొం నుొండి
దూరొం చేశ్వరు. ఇలా చేయడాన్నకి కారణొం ఏమిటి?. ఎవరైతే వాకితతాాలకు
మిొంచి పోయ్య స్తాాన్ని తెలుస్తకునాిడో అత్న్న సాానాన్ని తాయీదు చేయగలడు.

1. ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్గ:3, ఆయత్:8.
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మరి ఎవరైతే స్తాాన్ని వాకితతాాలతోనే తెలుస్తకునాిడో అత్న్నతో మాటాాడడొం
కూడా వారిొం అన్న నేను నమితాను.

3. స్హాబీయులు మరియు ఒసామా సైనాొం

ఈ స్ొంఘటన స్ొంక్షిపతొంగా, దైవప్రవకత(స్.అ) త్మ మరణాన్నకి రొండు రోజులు
మొందు రోమ్(rome)తో యుధాిన్నకి ఒక సైనాాన్ని స్మధిొం చేస్మ ఆ సైనాాన్నకి
ఒసామా బిన్ జైద్ బిన్ హారిస్హ్ను నాయకుడిగా న్నయమిొంచారు. అత్న్న
వయస్తస 18 స్ొం॥లు ఆ సైనాొంలో అబూబక్ర్, ఉమర్ మరియు అబూఒబైదహ్

లాొంటి పెదే స్హాబియులు, మహాజిరీన్1 మరియు అనాసర్2ల నుొండి
ప్రమఖులు కూడా వనాిరు. అొందులో కొొందరు ఒసామా నాయకత్ాొంపై
“ఇొంకా మఖ్ొంపై గడాొం కూడా మొలవనట్లవొంటి యువకుడిన్న ఎొందుకు మాపై
నాయకుడిగా న్నయమిొంచారు” అన్న అభాొంత్రొం వాకతొం చేశ్వరు. ఇొంత్కు
మొందు కూడా ఇలాగ అత్న్న త్ొండ్రి నాయకత్ాొంపై కూడా అభాొంత్రొం
తెలిపారు.
దైవప్రవకత(స్.అ)కు స్హాబియుల ఈ పరిహాస్ొం మరియు ఎగతాళి విన్న చాలా
కోపొం వచిచొంద. వారు జ్ారొంతో ఇదేరి స్హాయొంతో త్మ ఇొంటి నుొండి
బ్బయటికి కాళ్ళను నేలపై ఈడుసూత వచిచ పీఠొం పైకి వెళిళ అలాాహ్ స్తతతి
అనొంత్రొం “ప్రజ్లార్గ! ఈ ఒసామా యొకక నాయకత్ాొం గురిొంచి నేను ఏమి
విొంట్లనాిను. ఇదేమి కొత్తకాదు. మీరు ఇొంత్కు మొందు ఇత్డి త్ొండ్రి యొకక
నాయకతాాన్ని కూడా అభాొంత్రొం తెలిపారు. అలాాహ్ సాక్షిగా చెబుతునాిను
1. ప్రవకతతో మకాక నుొండి మదీనా కు వలస్మ వచిచన వాళ్ళళ.
2. మదీనాలో ప్రవకత కు స్హాయొం చేస్మన మస్మామలు.
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అపుపడు జైద్ నాయకతాాన్నకి అరుహడు, మరి అత్న్న త్రువాత్ ఇపుపడు అత్న్న
కూమారుడు దాన్నకి త్గిన అరహత్ కలిగిన వాడు” అన్న అనాిరు.1

ఆ త్రువాత్ దైవప్రవకత(స్.అ) వాళ్ళలో వెళ్ళళొందుకు ఉతాసహొం కలిపిొంచేొందుకై
“ఒసామా సైనాాన్ని స్మధిొం చేయొండి, ఒసామా సైనాాన్ని సాగనొంపొండి” అన్న
అనాిరు. దీనేి క్రమొంగా ఎన్ని సారుా చేపాపరు. కాన్న ప్రజ్లోా ఎట్లవొంటి కదలిక
కనబడలేదు. ఇక ఇపుపడు నా మనస్తలో “ఎొందుకు అలాాహ్ మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ) పటా ఇట్లవొంటి అస్భా ప్రవరతన సాహస్ొం ఎలా సాధాొం?” అన్న
ప్రశ్ి పుట్లికొచిచొంద. ఎలాపుపడూ విశ్వాస్తల లాభొం కోస్ొం ఆలోచిొంచే మరియు
వాళ్ళ పరిస్మాతులపై జాలి పడే దైవప్రవకత(స్.అ) ఆదేశ్వలను వాతిరేకిొంచడొం, దీన్నకి
అరిమేమిటీ.
నేనైతే ఇలాొంటి విరుధాిన్ని మరియు ఇలాొంటి అస్భా ప్రవరతన సాహస్ొం పటా
ఎట్లవొంటి వివేక వాాఖ్బాన్ని ఆలోచిొంచలేను. అలాగ నా వలేా వేరే మన్నష్ట కూడా
ఆలోచిొంచలేడు.
నా మనస్త వేరే స్ొంఘటనలు వదలేస్మనట్లా దగార నుొండో లేదా దూరొం నుొండో
స్హాబీయుల ప్రతిషికు దెబితీస్తతని ఈ స్ొంఘటన నుొంచి కూడా కళ్ళళ
మూస్తకొన్న మొందుకు జారుకుొందామన్న లేదా త్పుపడు స్ొంఘటన అన్న
రదెవేపోవాలన్న, అనుకుొంద. కాన్న ష్టయా మరియు స్తన్నియులు చరిత్రకారులు
వ్రాస్మన న్నజాన్ని ఎలా న్నర్గకరిొంచ గలను.

1. త్బఖ్బతె ఇబ్ని స్అద్, భాగొం2, పేజీ190. తారీఖ్ ఇబ్ని అస్వర్, భాగొం2, పేజీ317. అల్ స్వరతుల్
హలబియాహ్, భాగొం3, పేజీ 207. తారీఖే త్బరీ, భాగొం3, పేజీ226.
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నాాయొంగా వొంటానన్న, స్ామత్పక్షపాత్ొం లేకుొండా, యధారాొం త్పప వేరే
ఎట్లవొంటి విషయాన్ని ప్రామఖ్ాత్ ఇవాను అన్న నేను నా అలాాహ్తో ప్రతిజ్ు
చేశ్వను. ఈ స్ొంధరభొంలో న్నజ్ొం చాలా చేదుగా వొంద. దైవప్రవకత(స్.అ)
ప్రవచనొం, న్నకు వాతిరేకొంగా వనాి స్రే యథార్గానేి పలుకు, అవి చేదుగా
వనాి స్రే యథార్గానేి పలుకు చెపిపయునాిరు.
ఈ స్ొంఘటనలో ఒసామా నాయకతాాన్ని న్నర్గకరిొంచిన స్హాబీయులు న్నజాన్నకి
అలాాహ్ ఆదేశ్వన్ని వాతిరేకరిొంచడొం, స్ొందేహొం లేన్న మరియు సాకుకు వీలు
లేన్న స్తస్పషి సాక్ష్యలకు వాతిరేకిొంచడొం, యథారాొం. ఇొందులో వాళ్ళ వదే
వివేకమైన కారణాలు లేవ జీవొం లేన్న కొన్ని కారణాలు త్పప.
స్హాబీయులు మరియు స్లఫ్ సాలెహ్ల1 ప్రతిషిత్ను కాపాడడాన్నకి చేస్మన
ప్రయత్ిొం.

వివేకులు, బుధిమొంతులలో ఖుర్ఆన్ ప్రవచిొంచినట్లా మాటలు

అరిొం కాకపోన్న వాళ్ళతో జ్త్ కలిస్మనవారు, మూరుిలు లేదా పక్షపాత్ొం వలా

కళ్ళళ మూస్తకు పోయ్య వాజిబ్2 మరియు హర్గమ్3లలో తేడా తెలియన్నవాళ్ళళ
త్పప మరవారూ ఇలాొంటి మాటలను ఎనిడూ అొంగ్లకరిొంచలేరు.
నేను ఆ స్హాబీయుల కొరకు ఏదైన సాకు కోస్ొం చాలా విచారిొంచాను. కాన్న నా
విచారణకు ఫలిత్ొం దకకలేదు.

1. స్నాిరుాలైన పూరా పరొంపర, ఇసాాొంలో మొదటి మూడు త్ర్గల మస్మామలకు ఈ పదొం వాడటొం
స్ొంప్రదాయొం.
2. ఇసాాొం అవశ్ాకొం చేస్మన కారామలు(శ్వస్త్రియమైన).
3. ఇసాాొం న్నషేదొంచిన కారామ(అశ్వస్త్రియమైన).
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ఆ త్రువాత్ నేను ఈ స్ొంఘటనకు స్ొంబొంధొంచిన అహ్లాస్తనిత్ల సాకులను
చదవాను. “వాళ్ళళ ఖురైష్టయులలో పూజుాలు, పెదేవారన్న, వాళ్ళళ అొందరికని
మొందు ఇసాాొం స్వాకరిొంచిన వారన్న మరి ఒసామా ఒక యువకుడన్న. అత్డు
ఇసాాొం ప్రతిషిను చాటిచూపినట్లవొంటి బద్ర్, ఒహద్, హునైన్ యుధాిలలో
కూడా పాలుకోలేదన్న, అత్డికి ఇసాాొంలో పెదేగా అనుభవొం కూడా లేదన్న అొంతే
కాకుొండా అత్నొక చాలా చిని వయస్తగల యువకుడు సాధారణొంగా
వృధుిలు, పెదేవారు ఇలాొంటి వాళ్ళన్న స్హిొంచలేరన్న. స్హజ్ొంగా అట్లవొంటి
వారి ఆదేశ్వలను ఆచరిొంచడాన్నకి స్మధి పడరన్న. అొందుకే వాళ్ళళ ఒసామా
నాయకతాాన్ని వాతిరేకిొంచి ఒసామా సాినొంలో ఎవరో ఒక పెదే మరియు
ప్రమఖ్ స్హాబీన్న నాయకుడిగా న్నయమిొంచమన్న దైవప్రవకత(స్.అ)తో కోర్గరు”
అనే సాకులను ప్రవచిొంచారు. కాన్న నేను వాళ్ళ ఆ కారణాలలో అనుకూలమైన
షరీఅత్ పరొంగా గాన్న, బుధి పరొంగా గాన్న సాక్ష్యాలు పొందలేకపోయాను.
ఖుర్ఆన్ పఠొంచే మరియు దాన్న ఆదేశ్వలు తెలిస్మన మస్మామకు ఆ కారణాలకు
తిరస్కరిొంచడొం త్పప వేరే దారి లేదు. ఎొందుకొంటే అలాాహ్ ఇలా ప్రవచిొంచాడు:
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అనువాదొం:

దైవప్రవకత(స్.అ) మీకు ఇచిచన దాన్ని తీస్తకోొండి, ఆయన మిమిలిి

న్నషేధొంచిన దాన్న జోలికిపోవకొండి. అలాాహ్కు భయపడొండి, అలాాహ్ కఠనొంగా
శిక్షిొంచేవాడు .1
              
         

అనువాదొం:

అలాాహ్, ఆయన ప్రవకాత, ఏ విషయొంలోనైనా ఒక తీరుప

చేస్మనపుపడు విశ్వాస్మ అయ్యన ఏ పురుషున్నకైనా, విశ్వాస్తర్గలైన ఏ స్త్రీకైనా,
త్రువాత్ త్మ యొకక ఆ విషయొంలో స్ాయొంగా మళీా ఒక న్నరణయొం తీస్తకునే
హకుకలేదు. ఇొంకా ఎవడైనా అలాాహ్ కు, ఆయన ప్రవకతకు అవిధేయత్ చూపితే,
అత్డు స్పషిొంగా మారాభ్రషిత్కు గురి అయ్యనటేా .2
ఈ స్తస్పషి సాక్ష్యాల త్రువాత్ కూడా వివేకులకు అొంగ్లకరిొంచడాన్నకై ఎట్లవొంటి
సాకు మిగిలి వొంట్లొంద?. దైవప్రవకత(స్.అ)కు కోపొం తెపిపొంచడొం అలాాహ్కు
కోపొం తెపిపొంచడొంతో స్మానొం అన్న తెలిస్మ కూడా వారిన్న ఉనాిదమ పలికే
వారిగా మరియు చివరి రోజులలో జ్ారొంతో వనిపుపడు వారి స్న్నిధలో చేస్మన
అలాకలోాలొంతో అొందరిన్న గద నుొండి బయటకు వెళ్ళగొటాిలిసన పరిస్మాతి
తీస్తకొచిచన ఈ ప్రజ్ల గురిొంచి ఏమన్న చెపపగలను!. వీళ్ళళ మరల రుజు
మారాొంపై ర్గవడొం మరియు అలాాహ్ ఆసాానమలో త్మ పనుల పటా తౌబ్బ చేస్మ
1. అల్ హష్ర్ సూర్గ:59, ఆయత్:7.
2. అల్ అహాజబ్ సూర్గ:33, ఆయత్:36.
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ఖుర్ఆన్ ఆదేశ్ొం ప్రకారొం దైవప్రవకత(స్.అ)ను త్మకోస్ొం అస్తగా్ర్ చేయమన్న
ప్రాధేయపడకుొండా

అరబుిల

వచనానుసారొంగా

పరిస్మాతి

ఇొంకా

దగజారిపోయ్యొంద. ఇొంకా ఉనాిద న్నొందతో కలిగిన పుొండు కూడా ఆరకుొండానే
ఒసామా నాయకత్ాొంపై వాొంగా ప్రవరతనలు, పరిహాస్మలు చేయడొం
దయామయుడైన దైవప్రవకత(స్.అ) పటా చేస్మన అస్భా ప్రవరతన సాహస్ొం
దైవప్రవకత(స్.అ) హకుకను గాన్న, గౌరవాన్ని గాన్న వొంచలేదు. చరిత్రకారుల
ప్రవచన ప్రకారొం తీవ్రజ్ారొంతో రొండు మనుషుల స్హాయొంతో కాళ్ళను నేలపై
ఈడుసూత బలవొంత్ొంగా బయటకు వచేచటట్లా చేయడొం, ఆ త్రువాత్ ఒసామా
నాయకతాాన్నకి అరుహడు అన్న ప్రమాణొం చేసటట్లా చేయడొం, వీళ్ళళ ఇొంత్కు
మొందు జైద్ బిన్ హారిస్హ్ నాయకత్ాొంపై కూడా అభాొంత్రిొంచారన్న
ప్రకటిొంచేలా చేయడొం. వీటన్నిటితో స్పషిొంగా తెలుస్తతొందేమిటొంటే వీళ్ళళ
ఇొంత్కు మొందు చేస్మన ఇలాొంటి ఘనకార్గాలు చాలా వనాియన్న, వాళ్ళ ఆ
ప్రవరతనలు, వీళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ) ఒక విషయాన్ని తీర్గిన్నొంచిన త్రువాత్ ఇక
దాన్నపై ఎట్లవొంటి స్ొందేహొం కలగన్న వాళ్ళ నుొండి కారు అన్న మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ) మొందు త్మ శిరసావహిొంచిన వారిలా కాకుొండా అలాాహ్
మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) ఆదేశ్వలకు కూడా వాతిరేకిొంచడాన్నకి వెనకాడన్న,
అభాొంత్రొం త్మ హకుకలా భావిొంచే శ్త్రువలలో అనుకుొంట్లనాిరు అన్న
అనడాన్నకి సాక్ష్యాలు.
ఈ స్పషిమైన వాతిరేకాన్నకి ఇదీ ఒక సాక్షయమే, వాళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ)ను కోపొంగా
త్మ చేతులతో ఆ సైనాజెొండాను త్యారు చేయడొం చూశ్వరు, అొందరికి
త్ారగా స్మధిపరచొండి అన్న ఆదేశిొంచడొం కూడా చూశ్వరు, అయ్యనపపటికి వాళ్ళళ
వాటన్నిటిన్న చాలా మామలుగా తీస్తకొన్న ఒసామా సైనాొంతో వెళ్ళలేదు. చివరికి
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దైవప్రవకత(స్.అ). వెళ్ళత వెళ్ళత ఉమిత్లో కొొంత్మొంద చేస్మన త్పుపకు అొందరు
ఎకకడ తిరిగి మరల అవిశ్వాస్తలైపోతారో, ఎకకడ నరక ఇొందనాన్నకి
బలవతారో అనే బ్బధను మనస్తలో పెట్లికొన్న వెళిళపోయారు (మరణిొంచారు).
ఒకవేళ్ ఈ స్ొంఘటనను ఇొంకా కొొంచెొం పరిశీలనగా చూస్మనటెవాతే దీన్నకి
అొందరికని ఎకుకవ బ్బధుాలు మరియు ర్గజ్కీయ మెలికల మూల కారణొం
రొండవ ఖ్లీఫా అన్న తెలుస్తతొంద. అత్నే దైవప్రవకత(స్.అ) మరణాొంత్రొం కూడా
అబూబకరతో ఒసామాను తొలగిొంచి వేరే వారిన్న సైనాాథిపతిగా న్నయమిొంచమన్న
కోర్గరు. దాన్నకి అబూబక్ర్ కోపొంగా “ఖ్తాతబ్ కుమార్గ! న్న త్లిాకి న్న వలా దుఖ్ుః
కలుగుగాక, దైవప్రవకత(స్.అ) న్నయమిొంచిన వారికి నేనెలా తొలగిొంచగలను” అన్న
జ్వాబిచాచరు.1

అబూబకరకు తెలిస్మన న్నజ్ొం ఎొందుకు ఉమర్కు అరాొం కాలేదు? లేదా
ఇొందులోను చరిత్రకారులకు అరాొం కానట్లవొంటి విషయొం లేదా వాళ్ళ
అలవాట్లప్రకారొం ఎలాగైతే ఉనాిద అనే పదాన్ని తీవ్రరోగొంగా మార్గచరో
అలాగ ఇకకడ ఉమర్ ప్రతిషిత్ను కాపాడాలన్న దాచివేయడొం వొంటి వేరే ఏదైనా
రహస్ాొం ఉొందా?.
గురువారొం నాడు దైవప్రవకత(స్.అ)ను తీవ్రకోపాన్నకి గురి చేస్మన స్హాబియుల
పేరాపై నాకు చాలా ఆశ్చరాొం కలుగుతుొంద. వారిపై ఉనాిద న్నొందను వేశ్వరు,
ఆ త్రువాత్ “మాకు అలాాహ్ గ్రొంథొం చాలు” అన్న ప్రకటిొంచేశ్వరు అపపటికే
ఖుర్ఆన్లో ఇలా ఆదేశ్ొం ఇవాడొం జ్రిగిొంద.

1. త్బఖ్బతె ఇబ్ని స్అద్, భాగొం2, పేజీ190. తారీఖ్ త్బరీ, భాగొం3, పేజీ226.
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అనువాదొం:

ప్రవకాత! న్నవ ప్రజ్లకు ఇలా చెపుప: “మీకు న్నజ్ొంగానే అలాాహ్

పటా ప్రేమ ఉొంటే ననుి అనుస్రిొంచొండి. అపుపడు అలాాహ్ మిమిలిి
ప్రేమిసాతడు”1 .
అొంటే ఈ స్హాబీయులకు అలాాహ్ గ్రొంథొం మరియు ఆదేశ్వల గురిొంచి, ఆ
గ్రొంథొం అవత్రిొంచబడా దైవప్రవకత(స్.అ) కని ఎకుకవ తెలుసా?. ఆ గురువారపు
స్ొంఘటన అయ్యన రొండు రోజుల త్రువాత్ మరియు వారి మరణాన్నకి రొండు
రోజుల మొందు దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఇొంకా కోపొం తెపిపొంచి వారి ఆజ్ును
పాటిొంచకుొండా ఒసామా నాయకత్ాొంపై అభాొంత్రిొంచారు.
ఆ స్ొంఘటన ఎొంత్ తీవ్రమైనదొంటే దైవప్రవకత(స్.అ)కు బలవొంత్ొంగా ఇొంటి
నుొండి బయటకు ర్గవలస్మ వచిచొంద. పీఠొంపై ఎకిక నా మాటలు ఉనాిదమైనవి
కావ అన్న ప్రజ్లకు తెలిసొందుకు మొందుగా అలాాహ్ను స్తతతిొంచి, ఆ త్రువాత్
వాళ్ళ అభాొంత్ర్గన్ని ప్రసాతవిొంచి నాలుగు స్ొంవత్సర్గల క్రిత్ొం ఇలాగ చేస్మన
అభాొంత్ర్గన్ని గురుతచేశ్వరు. అపుపడు కూడా స్హాబీయులు దైవప్రవకత(స్.అ)ను
ఉనాిదగా

మరియు

తీవ్రరోగొం

ప్రభావొం

వలన

తెలియకుొండా

మాటాాడుతునాిరు అనే అనుకుొంట్లనాిర్గ?.
ఓ నా పవిత్ర స్ర్గాధకారి అలాాహ్! వీళ్ళకు న్న దైవప్రవకత(స్.అ) పటా అస్భాొంగా
ప్రవరితొంచే ధైరాొం ఎలా వచేచస్మొంద?, మరి ఎలా అత్న్న ఆదేశ్వలకు తీవ్రొంగా

1. ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్గ:3, ఆయత్:31.
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వాతిరేకిొంచారు. ఆ హుదైబియా స్ొంధ స్మయానా మూడు సారుా బలి ఆదేశ్వన్ని
ఇచాచరు అయ్యనపపటికి ఎవారూ అమలు చేయలేదు. అబుేలాాహ్ బిన్ ఒబయ్ా
జ్నాజా నమాజ్ చదవడాన్నకి న్నలబడినపుపడు ఒక కపట వరతనుడి మృత్ొంపై
జ్నాజా నమాజ్ చదవకూడదు, అన్న వీళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఇసాాొం ఆదేశ్వలు
నేరిపస్తతనిట్లా అత్న్న దుస్తతలను పటిి వెనకిక లాగారు. మరి న్నవ ఖుర్ఆన్లో ఇలా
అన్న ప్రకటిస్తతనాివ:
       

అనువాదొం:

.....ఇపుపడు ఖుర్ఆన్ను న్న(ప్రవకత)పై అవత్రిొంపజేశ్వమ. న్నవ

ప్రజ్ల మొందు వారికోస్ొం అవత్రిొంపజేయబడిన ఉపదేశ్వన్ని స్పషిొంగా
వివరిొంచటాన్నకీ .1
          

అనువాదొం:

ప్రవకాత! అలాాహ్ న్నకు చూపిన ఋజుమార్గాన్నకి అనుగుణొంగా

న్నవ ప్రజ్ల మధా తీరుప చెయాటాన్నకి మేమ ఈ గ్రొంథాన్ని స్త్ాొంతో న్నవదేకు
పొంపామ .2
మరి ఇలా కూడా ఆదేశిొంచావ:

1. అన్ నహ్ా సూర్గ:16, ఆయత్:44.
2. అన్ న్నసా సూర్గ:4, ఆయత్:105.
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అనువాదొం:

మేమ మీలోనుొండే ఒకరిన్న ప్రవకతగా మీ మధాకు పొంపామ.

అత్ను మీకు మా వాకాాలను విన్నపిసాతడు. మీ జీవితాలను తీరిచ దదుేతాడు.
మీకు గ్రొంథాన్ని, దవాజాునాన్ని బోధసాతడు. మీకు తెలియన్న ఎన్నివిషయాలు
నేరుపతాడు .1
త్మను దైవప్రవకత(స్.అ) కని ఎకుకవ అన్న అనుకుొంట్లని ఆ స్ొంఘ ప్రజ్ల
పరస్మాతి న్నజ్ొంగా ఆశ్చరాకరమైనద. ఒకసారి అత్న్న ఆజ్ులను న్నర్గకరిొంచారు,
ఇొంకో సారి అత్న్నపై ఉనాిద న్నొందను వేశ్వరు, మరో సారి అత్న్న మొందు
అత్న్న ప్రతిషిత్ను కూడా లెకకచేయకుొండా అలాకలోాలొం చేశ్వరు, మరో సారి జైద్
బిన్ హారిస్హ్ నాయకత్ాొంపై అభాొంత్రిొంచారు, ఒకసారి అత్న్న కుమారుడు
ఒసామా నాయకత్ాొం పై అభాొంత్రొం వాకతొం చేశ్వరు.
ఇక ఇపుపడు కూడా పరిశోధకుల దృష్టిలో స్హాబీయులు చేస్మన పనుల పటా
ప్రశిిొంచడొం, మరియు త్మ ప్రేమాదారణ, గౌరవాన్ని అహ్లాబైత్(అ.స్)ల పటేా
ప్రతేాకిసాతమనే ష్టయాల విశ్వాస్ొంలో స్ొందేహొం వొండివొంట్లొందా?!!.
నేనైతే నాలుగైదు ఉదాహరణాలు స్ొంక్షిపతొంగా నమూనాగా ప్రవచిొంచాను.
లేకపోతే ష్టయా ఉలమాలు స్హాబీయులు బహిరొంగొంగా ఇసాాొం స్పషి
ఆదేశ్వలను న్నర్గకరిొంచిన ఇలాొంటి ఎన్ని స్ొంధర్గభలను న్నరేిశిొంచారు. మరి అద
1. అల్ బఖ్ర్గ సూర్గ:2, ఆయత్:151.
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కూడా అహ్లా స్తనిత్ ఒలమాలు త్మ స్హీ మరియు మసాన్నద్ పుస్తకాలలో
వ్రాస్మన వాటితోనే ష్టయాలు త్మ మాటలను రుజువ చేశ్వరు.
నేను ఆ స్ొంధర్గభలను చదవినపుపడలాా కేవలొం స్హాబీయుల అస్భా ప్రవరతనకే
కాదు

అొంత్కు

మిొంచి

మా

మొందు

స్హాబీయులను

ఎలాపుపడూ

నాాయవాదులుగా వరిణొంచే మరియు వాళ్ళపై ఎట్లవొంటి అభాొంత్రొం చేయలేమ
అన్న చెపేప ఆ అహ్లా స్తనిత్ ఉలమాలకు ఏమైపోయ్యొందన్న ఆశ్చరాపడుతూ
స్ిృతిత్పిప అలా వొండిపోతాను. దాొంతో ఒక స్త్ాపరిశోధకున్నకి రుజుమార్గాన్నకి
చేరేొందుకు అడుాకుొంటారు. అత్ను రొండు విరుధి ఆలోచనల మధాలో నలిగి
పోతూవొంటాడు.
ఇొంత్కు మొందు ఉదాహరణగా చెపిపన స్ొంఘటనలు కాకుొండా స్హాబీయుల
ప్రవరతనలు ఇొంకా బ్బగా తెలిసొందుకు, ష్టయాల అభిప్రాయొం కూడా ఇొంకా
బ్బగా

అరేమైయేాొందుకు

మరి

కొన్ని

స్ొంఘటనలను

ఉదాహరణగా

ప్రవచిస్తతనాిను.
“బుఖ్బరీ” త్న పుస్తకొం యొకక నాలుగోవ భాగొంలో 47 పేజీలో “బ్బబుస్సబ్ర్
అలల్ అజా” మరియు ఆయత్ “ఇనిమా యువఫి్సాసబిరూన్ అజ్రహుమ్”
క్రమొంలో అఅమష ప్రవచనను లిఖిొంచారు నేను షఖ్లఖ్ను ఇలా ప్రసాతవిసూత
చూశ్వను: అబుేలాాహ్ ప్రవచన ప్రకారొంగా, ఒకసారి దైవప్రవకత(స్.అ) కొొంత్
సమిను పొంచబ్నటాిరు అయ్యతే అనాసర్లలో నుొండి ఒకడు “అలాాహ్ సాక్షిగా
ఈ కారాొంలో అలాాహ్ దృష్టిలో లేడు (అనగ అనాాయొంగా పొంచుతునాిరు)”
అన్న అనాిడు. అొందుకు నేను న్న ఈ మాటను దైవప్రవకత(స్.అ)కు వరిణసాతను అన్న
చెపిప స్హాబీయుల మొందు దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఆ మాట చెపాపను దాన్నతో
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దైవప్రవకత(స్.అ) మఖ్మ రొంగు మరిపోయ్యొంద, వారి మఖ్ొంపై కోపాన్ని చూస్మ
నేను ఆ మాటను చెపపకుొండా వొంటే బ్బగుొండేదన్నపిొంచిొంద. ఆ త్రువాత్
దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా అనాిరు: “మూసా(అ.స్)న్న ఇొంత్కని ఎకుకవ ఇబిొంద
పెటాిరు అయ్యన స్రే అత్ను కూడా ఒరుపగా వొండేవారు”.
అలాగ “స్హీ బుఖ్బరీ”లో “కితాబుల్ అదబ్”లో “బ్బబుత్తబస్తసమ్ వజ్జహ్క”లో
“అనస్ బిన్ మాలిక” ప్రసాతవనను లిఖిొంచారు: నేను దైవప్రవకత(స్.అ)తో కలిస్మ
వెళ్ళతనాిను. దైవప్రవకత(స్.అ) నజ్రాన్న దుపపటి కపుపకున్న వనాిరు ఇొంత్లో ఒక

ఆర్గబీ1 వచిచ ఆ కపుపబటిను చాలా గటిిగా లాగాడు దాన్నతో దైవప్రవకత(స్.అ)
భుజ్ొంపై వని దుస్తతవ తొలిగి శ్రీరొంపై ఆ దుపపటి అొంచు గురుత పడిపోయ్యొంద
ఆ త్రువాత్ “ఓ మహమిద్(స్.అ) న్నవదే వని అలాాహ్ ధనమ నుొండి నాకు
కూడ ఇవా” అన్న అడగగా దైవప్రవకత(స్.అ) వాడి వైపు తిరిగి చూస్మ, చిరునవా
నవాతూ కానుక ఇవామన్న ఆదేశిొంచారు.
అలాగ మరల “బుఖ్బరీ”, “హజ్రత్ ఆయేష్ట” పలుకులను ప్రవచిొంచారు:
దైవప్రవకత(స్.అ) సొంత్ొంగా ఒక వస్తతవన్న త్యారు చేస్మ ప్రజ్లకు దాన్నన్న
ఉపయ్యగిొంచేొందుకు అనుమతిన్న ఇచాచరు కాన్న కొొందరు దాన్న ఉపయ్యగొంపై
అస్హాొం వాకతొం చేశ్వరు. అలా అన్న తెలుస్తకుని దైవప్రవకత(స్.అ) ఒక
ఉపనాాస్ొం ఇసూత అొందులో అలాాహ్ స్తతతి అనొంత్రొం ప్రజ్లకు ఏమైయ్యాొంద
నేను త్యారు చేస్మన దాన్నన్న అస్హిాొంచుకుొంట్లనాిరు, అలాాహ్ సాక్షిగా నాకు
అలాాహ్ గురిొంచి మీ కని ఎకుకవ తెలుస్త మరియు అలాాహ్ పటా భయభీతులు
కూడా ఎకుకవే, అన్న అనాిరు.
1. ఎడారి మన్నష్ట.
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ఈ రివాయాతులను ఎవరైనా స్రే కొొంచెొం సూక్షమ దృష్టితో పరిశీలిసత
స్హాబీయులు త్మను దైవప్రవకత(స్.అ) కని ఎకుకవ అన్న అనుకునే వారు, అన్న
తెలుస్తతొంద. వాళ్ళ విశ్వాస్ొం ప్రకారొం దైవప్రవకత(స్.అ) త్పుపచేస వారు వాళ్ళళ
స్రిదదేే వారు. ఆ విశ్వాస్మే చరిత్ర కారులను స్హాబీయుల ప్రతీ పన్న అద
దైవప్రవకత(స్.అ)కు వాతిరేకమైనదైన స్రే స్రైనద, అన్న అనుకునేటట్లా త్యారు
చేస్మొంద. అొంతేకాదు చరిత్రకారులలో కొొందరు స్హాబీయులను జాునొం మరియు
ధరిన్నషిత్లో కూడా దైవప్రవకత(స్.అ) కని మిొంచిన వారిలా ప్రదరిశొంచారు.
ఉదాహరణకి బద్ర్ యుధిొంలో బొందొంచబడా వాళ్ళ పటా దైవప్రవకత(స్.అ) తీరుప
త్పుపగా మరియు ఉమర్ తీరుపను స్రైనదగా న్నశ్చయ్యొంచబడిొంద. “ఒకవేళ్
నేను ఏదైన ఆపదలో పడితే దాన్న నుొండి ఇబ్ని ఖ్తాతబ్ త్పప వేరే వారు
రక్షిొంచలేరు” అనే దైవప్రవకత(స్.అ) నుొండి త్పుపడు రివాయత్ను కూడా
స్ృష్టిొంచేశ్వరు. అొంటే వాళ్ళ ఉదేేశ్ొంలో దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా అొంట్లనాిరని
మాట: “

(అనువాదొం: ఉమరే లేకుొంటే దైవప్రవకత(స్.అ)

పన్న ఎపుపడో అయ్యపోయ్యవొండేద)”. అలాాహ్యే క్షమిొంచుగాక. దీన్న కని దుషి
నమికొం వేరేదేమైనా వొందా! ఇలాొంటి నమికాల నుొండి అలాాహ్ల రక్షిొంచాలి.
నేను నా ఆత్ి సాక్షిగా చేబుతునాిను ఇలాొంటి నమికొం కలిగి వని వాడు,
ఇసాాొంకు

మరియు

త్నకు

రొండు

దకుకల

మధాగల

దూర్గన్ని

కలిగివనిట్లవొంటివాడు. వాళ్ళకు త్మ బుధిన్న స్రిచేస్తకోవలస్మన అవస్రొం
ఎొంతైనా వొంద లేదా సైతానును త్మ మనస్త నుొండి దూరొం చేస్తకోవాలీ.
అలాాహ్ ప్రకటన:
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అనువాదొం: త్న మన్నవాొంఛలను త్న దేవడుగా చేస్తకుని వాకిత స్మాతిన్న
గురిొంచి కూడా న్నవ ఎపుపడైనా ఆలోచిొంచావా? జాునొం ఉనిపపటికీ, అత్న్నన్న
అలాాహ్

మారాభ్రషిత్ాొంలోకి

విస్మరివేశ్వడు,

అత్న్న

హృదయొం

మీదా,

చెవలమీదా మద్రవేశ్వడు, అత్న్న కళ్ళకు తెరవేశ్వడు. ఇక అలాాహ్ త్పప అత్న్నకి
మారాొం చూపేవాడెవడునాిడు? మీరు గుణపాఠన్ని నేరుచకోర్గ?

1

.

నా ఆత్ి సాక్షిగా దైవప్రవకత(స్.అ) త్మ కోరికల మేరకు రుజుమార్గాన్ని విడిచి
అలాాహ్

ఇష్టిన్నకి

వాతిరేకొంగా

సోమిను

పొంచబ్నడుతునాిరన్న

అనుకుొంట్లనివారు లేదా మేమ దైవప్రవకత(స్.అ) కని ఎకుకవ జాునొం మరియు
ధరిన్నషి కలిగినవారమన్న అత్ను(స్.అ) అమలు చేస వాటిన్న అమలు చేయన్న
వాళ్ళళ, అస్సల గౌరవాన్నకి అరుహలు కారు. అలాొంటి వారిన్న దైవదూత్ల సాినొంలో
ఎలా ఉహిొంచగలమ చెపపొండి!. కేవలొం “దైవప్రవకత(స్.అ) స్హాబీయులు” అనే
ఒకక కారణొంపై దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ స్ృష్టిలో వనివారొందరిలో ఉత్తమలు
అన్న న్నశ్చయ్యొంచి వాళ్ళ మారాొంపై నడవమన్న కోరడొం ఎొంత్వరకు స్మొంజ్స్ొం?.
ఇద అహ్లా స్తనిత్ తీరులో ఒక పెదే వైరుధాొం మరియు భినిత్ాొం.
దైవప్రవకత(స్.అ)

మరియు

వారి

స్ొంతానొంపై

దరూద్

చదవినపుపడు

స్హాబీయులకు కూడా జ్త్ చేసాతరు. అలాాహ్కు దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు వారి
స్ొంతానొం యొకక య్యగాత్ తెలుస్త, వాళ్ళకు కూడా దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు
1. అల్ జాస్మయా సూర్గ:45, ఆయత్:23.

163

అలా... నేను రుజుమార్గాన్ని పొందాను
వారి స్ొంతానొం య్యగాత్ తెలియాలన్న అలాాహ్ వాళ్ళకు దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు
వారి స్ొంతానొంపై దురూద్ చదవమన్న ఆదేశిొంచాడు. అలాొంటి స్మయొంలో
స్హీబీయులను తీస్తకొచిచ అలాాహ్ త్రపు నుొండి స్రాలోకాలలో ఉత్తమలుగా
న్నశ్చయ్యొంచ బడా దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు వారి స్ొంతానొంతో స్మానులుగా చేస
హకుక మనకెకకడుొంద.
ఇక మీరు నాకొక రిజ్ల్ి తీసొందుకు అనుమతివాొండి, అమవీ మరియు అబ్బిస్వ
అధకారులు, అహ్లాబైత్(అ.స్)తో శ్త్రుత్ాొం చేస్మ, వాళ్ళను జ్నిభూమి నుొండి
బహిషకరిొంచి కష్టిల పాలు చేశ్వరు. అహ్లాబైత్(అ.స్) మరియు వారిన్న ఇషిపడే
వారిన్న స్రాస్ొంహారొం చేస్మనా కూడా అహ్లాబైత్(అ.స్) ప్రతిషిత్ త్గాలేదు. అలాాహ్
వారిపై దురూద్ పొంపకుొండా చేస్మన ఏ ఒకక మస్మామ నమాజు కూడా
స్వాకరిొంచడు. అలాగైతే త్మ శ్త్రుత్ాొం మరియు విరుధాిన్నకి ఏ కారణొం
ఉచిత్ొంగా వొంట్లొంద అన్న ఆలోచిొంచి ప్రజ్లకు స్హాబీయులు మరియు
అహ్లాబైత్(అ.స్) ఇదేరూ ఒకేలాొంటి వారు అన్న మోస్గిొంచడాన్నకి స్హాబీయులను
అహ్లాబైత్(అ.స్)తో కలిపేసారు. అమవీ మరియు అబ్బిస్వయుల, పెదేలు
స్హాబీయులొందరు మరియు మఖ్ాొంగా ఖిలాఫత్ పదవి పొందు స్హాబీయుల
గొపపత్నొంలో నకిలీ రివాయతులు త్యారు చేసొందుకు కొొంత్మొంద
స్హాబీయులకు

మరియు

తాబ్నయీన్1లలో

బలహీన

రచయ్యత్లను

కొనేస్తకునాిరు. మరి అదే విషయొం వాళ్ళళ పదవి పొందడాన్నకి కారణొం కూడా
అయ్యాొంద, అనే విషయొం తెలిస్మొందే. త్మ అధకారొంలో వని హితులను
క్షుణణొంగా పరిశీలిొంచడొంలో ప్రమఖులైన వారు, చిని అనుమానొం కలిగిన

1. దైవప్రవకత(స్.అ) దరశనొం కాకుొండా కేవలొం స్హాబీయులనే దరిశొంచిొంచుకునే అవకాశ్ొం కలిగినవారు.
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వాళ్ళను పదవి నుొంచి తొలగిొంచే ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్ లాొంటి మన్నష్ట,
మూఆవియాతో చాలా స్తన్నిత్ొంగా వొండేవారు. ఎట్లవొంటి పరిశీలన చేసవారు
కాదు, అన్న చరిత్ర సాక్షయొం ఇస్తతొంద. అొందుకే అత్ను అబూబక్ర్ మరియు
ఉమర్ల జీవిత్కాలొంలో అలాగ త్మ పదవిపై కొనసాగాడు. మరి అత్న్నపై
అభాొంత్రిొంచేవాడే పుటిలేదు. చివరికి అత్న్న పటా అయ్యషిత్ను కూడా వాకతొం
చేయలేదు. మఆవియాపై ఎన్ని ఫిర్గాదులు చేశ్వరు కాన్న ఉమర్ ఒక చెవితో
విన్న మరో చెవితో వదలేసవారు. దైవప్రవకత(స్.అ) మగవారిపై హర్గమ్గా
న్నశ్చయ్యొంచిన బొంగారొం మరియు పట్లి వసాాలు మఆవియా ధరిసాతడు, అన్న
ఉమర్కు చెపపగా అత్న్నన్న వదలేయొండి అత్ను అరబ్లో కిస్రా(ర్గజు)
లాొంటివాడు అన్న ఉమర్ జ్వాబిచేచ వారు.
మఆవియా అలాగ ఇరవై స్ొంవత్సర్గలు అధకారొం కొనసాగిొంచాడు. ఎవారూ
అత్న్నపై అభాొంత్రొం గాన్న లేదా అత్న్నన్న పదవి నుొంచి తొలగిొంచడొం గాన్న
చేయలేదు. అొంతే కాకుొండా ఉసాిన్ చేతిలో ప్రభుత్ాొం వచిచన త్రువాత్ అత్ను
ఇొంకా కొన్ని ప్రదేశ్వలను త్మ ఆధనొంలో తీస్తకునాిడు. అలా అత్ను ఇసాాొం
స్ొంపదలను సాాధ్దనొం చేస్తకొన్న అరబ్ యొకక దుర్గిరుాలతో ఒక సైనాొం
త్యారు చేస్మ ఉమిత్ యొకక నాయకుడికి వాతిరేకొంగా విపావొం స్ొంభవిొంచి
అధకారబలొంతో మస్మామలపై అధకారొం చేయడాన్నకి మరి అలాగ దౌరజనాొంతో
త్రాగుబోతైన త్న కుమారున్న కోస్ొం బైఅత్ తీస్తకోవడొం పై వాళ్ళను స్మధిొం చేస
అవకాశ్ొం దొరికిొంద.
ఇద కష్టిలతో న్నొండి వని ఇొంకో కథనొం, ఇపుపడు దాన్న వివరణ స్మయొం
కాదు. ఖిలాఫత్ పదవి ఆక్రమిొంచుకొన్న నేరుగా బన్న ఉమయాాహ్ ప్రభుతాాన్నకి
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దారి స్తగమనొం చేస్మన, ఖురైషీయుల ఇషిొం ప్రకారొం నుబువాత్1 మరియు
ఖిలాఫత్2 బన్న హాష్టొం3లకే చెొందడొం స్హిొంచనట్లవొంటి ఆ స్హాబీయుల సాారి
పరిమాణమ తెలియ పరుచుటయే నా ఉదేేశ్ొం.4

అమవీ ప్రభుతాాన్నకి కారకులైన వారికి కృత్జ్ుత్ తెలపడొం అమవీ ప్రభుత్ాొం
బ్బధాతే కాదు వాళ్ళ కరతవాొం కూడాను. వాళ్ళ కన్నస్ కృత్జ్ుత్ ఎమిటొంటే
ఆొంత్రా విక్రయ్యకులైన రచయ్యత్లను స్ృష్టిొంచి వారిచే త్మ పెదేల గొపపత్నాన్ని
వరిణసూత కొన్ని నకిలీ రివాయతులు త్యారు చేయ్యొంచి వాటిన్న కొన్ని బ్బటసారుల
స్మూహాలతో పాట్ల పటిణాలకు పొంపిొంచి వాళ్ళ శ్రేషుతాాన్ని, ఉనితాాన్ని ఆ
నకిలీ రివాయతుల స్హాయొంతో అహ్లాబైత్(అ.స్)ల కని ప్రమఖులు చేయడొం.
న్నజాన్నకి అలాాహ్ సాక్షిగా ఒకవేళ్ మత్, త్రక, వివేకమైన రుజువల వెలుగులో
చూస్మనటెవాతే ఈ శ్రేషుత్కు బుధి హీనులకు మరియు దేన్నన్నపడితే దాన్ని
విశ్వాస్మొంచే వారు త్పప ఇొంకెవరి దృష్టిలో విలువ లేదు.
ఈ నకిలీ రివాయతుల వలనే అన్ని చోటాలో ఉమర్ యొకక ధరిొం
మారుమోగిొంద. దాన్న వలేా కొొందరు “ఉమర్ ధర్గిన్నిపాలిసూతనే ఈ లోకాన్ని
విడిచారు” అనాిరు. కొొందరైతే “నాాయధర్గిలు చావకూడదన్న ఉమర్ను
స్మాధలో న్నలబ్నటిి పూడాచరు” అన్న కూడా వెలాడిొంచారు.

1. దైవదౌత్ాొం.
2. ఉత్తర్గధకారొం
3. హాష్టొం వొంశీకులు.
4. ఖిలాఫత్ వ మలుకియాతె మౌదూదీ, యౌమల్ ఇసాాొం అహిద్ అమీన్.
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ఉమర్ నాాయధర్గిల గురిొంచి ఎవరికి ఏదన్నపిసత అద చేపపన్నవాొండి ఆపేవారు
లేరు. కాన్న స్త్ా చరిత్ర ప్రసాతవన మాత్రొం ఇదే హిజ్రీ 20వ ఏట ఉమర్ ప్రజ్లోా
మానామలను న్నయమిొంచినపుపడు దైవప్రవకత(స్.అ) తీరును ఆచరిొంచనూలేదు
మరి దాన్నపై కట్లిబడీ కూడా వొండ లేదు. దైవప్రవకత(స్.అ) మస్మామలొందరిన్న
మానామల

విషయొంలో

ఎట్లవొంటి

బేధొం

లేకుొండా

స్మానొంగా

న్నశ్చయ్యొంచారు. ఇదే తీరును అబూబక్ర్ త్మ ఖిలాఫత్ పదవీ కాలొంలో కూడా
అమలు చేశ్వరు. కాన్న ఉమర్ ఒక కొత్త పధితిన్న అమలులోకి తీస్తకొచాచరు.
మొందుగా ఇసాాొం స్వాకరిొంచిన వారిన్న త్రువాత్ ఇసాాొం స్వాకరిొంచిన వారిపై,

ఖురైషీ1 మహాజిరీనాను వేరే మహాజిరీనాపై, మామూలు మహాజిరీనాను
అనాసరులొందరిపై,

అరబులొందరిన్న

అజ్మియులపై,

యజ్మానులను

బ్బన్నస్లపై, “మజిర్” వొంశీకులను “రబీఅహ్” వొంశీకులపై శ్రేషుత్న్న ఇచాచరు.
“మజిర్” వొంశీకులకు మూడొందలు మరియు “రబీఅహ్” వొంశీకులకు
రొండొందలు న్నశ్చయ్యొంచారు. మరి అలాగ “ఔస్” వొంశీకులను “ఖ్జ్రజ్”
వొంశీకులపై ఉనిత్ను ఇచాచరు.2

ఈ బేధమే ధరిమా? వివేకులే నాాయొం చెపాపలి.
ఆ త్రువాత్ ఆ అమిడుబడా ర్గవియులతోనే ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్ జాునొం, తెలివి
యొకక

లెకకలేన్నవన్ని

స్ొంఘటనలు

వినవచుచ.

చివరికి

అత్న్నన్న

స్హాబీయులొందరిలో జాునులుగా కూడా న్నశ్చయ్యొంచేశ్వరు. చాలా స్ొంధర్గిలలో
అత్న్న మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) మదా అభిప్రాయభేదొం ఏరపడినపుపడు అలాాహ్
1. ఖురైష వొంశ్వన్నకి చెదనవారు.
2. తారీఖ్ యాఖూబీ, భాగొం 2, పేజీ106. ఫ్ఫతూహుల్ బులాేన్, పేజీ 437.
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వారిన్న స్మరిాసూత ఆయతులు పైనుొంచి పొంపేవాడు అనే నకిలీ రివాయత్ కూడా
త్యారు చేసశ్వరు. న్నజ్ొం చెపాపలొంటే న్నజ్చరిత్ర ప్రకారొం వారు ఖుర్ఆన్
అవత్రిొంచిన త్రువాత్ కూడా దాన్నన్న అనుస్రిొంచలేదు. వారి ఖిలాఫత్

కాలొంలో ఎవరో అపరిశుధిొంగా1 ఉనిపుపడు న్నళ్ళళ దొరకకపోతే ఏమి చేయాలి
అన్న వారితో ప్రశిిొంచగా నమాజ్న్న చదవకొండీ అన్న జ్వాబిచాచరు. అమాిర్
ఇబ్ని యాస్మర్ కు వారి కోస్ొం త్యమిమ్ న్నబొంధనను గురుతచేయవలస్మన
అవస్రొం వచిచొంద. అయ్యనా ఉమర్కు త్ృపిత కలగక ఇలా అనాిరు: “మేమ
మన్నష్ట ఎొంత్ బరువ మోయగలడో అొంతే వాడిపై వేసాతమ”.2

ఇకకడ ప్రశేిమిటొంటే ఖుర్ఆన్లో వని “త్యమిమ్” ఆదేశ్ొం మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ) వజూ బోధొంచినటేా దీన్నన్న కూడా బోధొంచారు మరి దాన్నపై
ఉమర్ జాునొం ఏమైపోయ్యనట్లా. అలాగ స్ాయొంగా ఉమర్ కూడా కొన్ని
స్ొంధర్గభలలో త్మ అజాునాన్ని చాటిచేపాపరు. చివరికి ఇలా కూడా అనాిరు:
“ఇొంట్లా కూరుచని ఆడవాళ్ళకు కూడా ఉమర్ కని ఎకుకవ తెలుస్త” . మరి
అలాగ “ఒక వేళ్ అలీయే లేకుొంటే నేను ఎపుపడో చచేచవాడిన్న” అనే పదాన్ని
క్రమొంగా ఎన్ని సారుా చేపాపరు. అత్న్నకి చివరి న్నమిషొం వరకు (ఇసాాొంలో)
“కలాలహ్” యొకక న్నరిొంధమ గురిొంచి తెలియలేదు అొందుకే జీవితాొంత్ొం
దాన్న పటా వేరు వేరు తీరుపలు ఇసూతనే వనాిరు. దీన్నపై చరిత్రే సాక్షయొం. అయ్యతే
ఆ స్మయొంలో వారి జాునొం ఏమైపోయ్యనట్లా.

1. జ్నాబత్.
2. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం 1, పేజీ 52.
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ఆ త్రువాత్ ఉమర్ యొకక ధైరాసాహసాల కథలు కూడా చాలా విన్నపిసాతయ్య.
ఉమర్

ఇసాాొం

స్వాకరణ

త్రువాత్

ఖురైషీయులు

భయపడిపోయారన్న,

మస్మామల బలొం రటిిపెవపయ్యాొందన్న అన్న కూడా అనడొం జ్రిగిొంద. అొంత్కు
మిొంచిన విషయొం ఏమిటొంటే ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్ వలా ఇసాాొంకు గౌరవొం
దకికొందన్న, మరియు ఉమర్ ఇసాాొం స్వాకరిొంచనొంత్ వరకు దైవప్రవకత(స్.అ)
బహిరొంగొంగా ఇసాాొం ప్రచారొం చేసొందుకు ధైరాొం చేయలేదన్న, నమిడొం. కాన్న
న్నజ్మైన చరిత్ర వీటిలో ఏ విషయాన్ని వివరిొంచదు. అలాగ చరిత్రలో బద్ర్,
ఒహద్, ఖ్ొందఖ్ లాొంటి యుదాేలలో ఉమర్ ఫలానా ప్రమఖ్ లేదా మామూలు
వాకితతో యుధిొం చేస్మ వాడిన్న చొంపారు, అనే ప్రసాతవనగాన్న పేరుగాన్న లేదు.
దాన్నకి విరుదేొంగా చరిత్రలో, ఒహద్ యుధిొంలో ఆ త్రువాత్ హునైన్
యుధిొంలో పారిపోయారు అనే ప్రసాతవనలు వనాియ్య. దైవప్రవకత(స్.అ) వారిన్న
ఖైబర్ యుధిొంలో గెలవడాన్నకై పొంపితే ఓడి వచాచరు. హదేేమిటొంటే వారు
పాల్గాని ప్రతీ యుధిొంలో ఎవరో ఒకరి క్రిొందే వనాిరు కాన్న వారు ఏ సైనాాన్నకి
నాయకుడిగా న్నయమిొంచ బడలేదు. దైవప్రవకత(స్.అ) చివరి రోజులోా వారిన్న
ఒసామా బిన్ జైద్ లాొంటి యువకున్న ఆధపత్ాొంలో వొంచారు. ఇక ఈ కలిపత్
సాహస్ స్ొంఘటనలకు విలువేమొంద.
ధైరాసాహసాల వలే ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్ యొకక ధరిన్నషి, అలాాహ్ భయభీతితో
రోదన స్ొంఘటనలు కూడా వినవచుచ. ఉమర్, ఇర్గకులో కొంచరగాడిద కాలు
జారి పడిపోతే ప్రళ్యొం నాడు అలాాహ్ మొందు ఎొందుకు మార్గామలను
స్రిచేయ్యొంచలేదు అన్న జ్వాబు ఇవాాలిస వస్తతొందేమో, అన్న భయపడుతూ
వొండేవారట.
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కాన్న న్నజ్చరిత్ర ప్రవచన ప్రకారొం అత్ను చాలా క్రూరస్ాభావొం, కఠోర పదేతి
గల మన్నష్ట. అత్న్నకి ఎట్లవొంటి భయొం వొండేద కాదు చివరికి ఎవరైన ఏదైన
ఆయత్ గురిొంచి అడిగినా కూడా వాడిన్న రకతొం వచేచటట్లా బ్బదేవారు. వారి
భయొం మరియు క్రూరత్ాొం చూస్మ చాలా గరభవతుల గర్గభలు పడిపోయేవి.
అత్న్న ఈ భయభీతులు దైవప్రవకత(స్.అ) మరణిొంచినపుపడు చేతిలో ఖ్డాొం పటిి
“దైవప్రవకత(స్.అ) మరణిొంచారు అన్న అొంట్లని మరియు ప్రమాణాలు చేస్మ
దైవప్రవకత(స్.అ) మరణిొంచలేదు వారు హజ్రత్ మూసా(అ.స్) వలే అలాాహ్ ప్రారిన
కోస్ొం వెళ్ళళరు, ఒకవేళ్ ఎవరైనా వారి మరణొం పేరు ఎతితనా వారి కొంఠొం
కోసయబడుతుొంద” అన్న బేదరిొంచిన స్మయొంలో ఏమైయాాయ్య?1.

అలాాహ్ పటా అత్న్న ఈ భయభీతులు దైవప్రవకత(స్.అ) కుమారత ఇొంటి బయట
న్నలబడి “బయటికి వచిచ బైఅత్ చేయకపోతే ఇొంటిన్న న్నపపొంటిొంచేసాతమ” అన్న
అనిపపడు ఎొందుకు కలగలేదు?.2 “ఈ ఇొంట్లా దైవప్రవకత(స్.అ) కుమారేత వొంద”
అన్న చెపిపన త్రువాత్ కూడా ఏ మాత్రొం ఆలోచిొంచకుొండా “ఎవరైన
వొండన్నవాొండి” అన్న అనాిరు.
ఆ త్రువాత్ అలాాహ్ గ్రొంథొం మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనిత్కు వాతిరేకిసూత
ధైరాొంగా త్మ ఖిలాఫత్ కాలొంలో ఆ రొండిొంటికి వాతిరేకొంగా లెకకలేన్నవన్ని
తీరుపలు ఇచాచరు.3

1. తారీఖ్ త్బరీ, తారీఖ్ ఇబ్ని అస్వర్.
2. అల్ ఇమామతు వస్మసయాస్హ్.
3. అనిస్ వల్ ఇజితహాద్.
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అయ్యతే ఈ స్ొంధర్గభలలో ఆ ధరిన్నషి మరియు అలాాహ్ భయభీతులు
ఏమైనట్లా?. నా ప్రసాతవన చాలా పడుగవాకూడదన్న నేను ఒక ప్రమఖ్ స్హాబీన్న
ఉదాహరణగా మొందు వొంచాను అలా కాదన్న స్హాబీయులొందరి వివర్గలు
వివరణగా ప్రసాతవిసత ఎన్ని పుస్తకాలు త్యారౌతాయ్య. నేను మొందే చెపేపశ్వను
ఇవన్ని కేవలొం ఉదాహరణ ఉదేేశ్మే గాన్న కేవలొం ఇవే అన్న చేపాపలనే ఉదేేశ్ొం
కాదు. నా ఈ స్ొంక్షిపత ప్రసాతవనతో స్హాబీయుల సాారాపరత్ాొం మరియు అహ్లా
స్తనిత్ల రొండు వాతిరేక విషయాల నమికొం తెలిస్మ ర్గవాలన్న. వాళ్ళళ ఒక వైపు
ప్రజ్లిి స్హాబియులపై స్ొందేహిొంచడాన్నకి న్నర్గకరిసాతరు మరో వైపు వారే
స్ొందేహొం కలిగిొంచేటట్లవొంటి స్ొంఘటనలు ప్రవచిసాతరు. అహ్లాస్తనిత్ల
ఉలమాలు

స్హాబీయుల

ప్రతిషి

మరియు

వారి

ధరిొందెబితినకుొండా

వొండేదుకు ఆ స్ొంఘటనలు ప్రసాతవిొంచకుొండా వొంటే బ్బగుొండేద. ఇలాొంటి
రివాయతులు

వ్రాయకుొండా

వొంటే

మేమ

కూడా

న్నస్సొందేహులై

వొండేవాళ్ళమ.
నాకు నజ్ఫ్లో “అల్ ఇమామసాసదఖ్ వల్ మజాహిబుల్ అరిఅ” అను పుస్తక
రచయ్యత్ జ్నాబ్ అస్ద్ హైదర్తో కలిస్మన స్ొంధరభొం గురుతకొస్తతొంద. మేమ
ష్టయా స్తన్నిల టాపికపై మాటాాడుకుొంట్లనిపుపడు అత్ను త్న త్ొండ్రి గారి ఈ
స్ొంఘటనను చెపాపరు యాభై ఏళ్ళ క్రిొందట వారు హజ్జ స్మయొంలో ఒక

టూాన్నస్ ఆలిమ్తో కలిశ్వరు. హజ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి ఇమామత్1పై స్ొంభాషణ
జ్రుగుతుొండగా టూాన్నస్ పొండితుడు నా త్ొండ్రి ఇమామత్ మరియు ఖిలాఫత్పై
ఇచేచ సాక్ష్యాలను చాలా దీరఘొంగా విొంట్లనాిడు. అలా నాలుగైదు సాక్ష్యాల

1. పౌరోహిత్ామ.
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త్రువాత్ మీ వదే ఇొంకా ఏమైన సాక్ష్యాలునాియా? అన్న ఆ టూాన్నస్ ఆలిమ్
అడిగాడు. దాన్నకి అత్ను లేవ అన్న స్మాధానమిచాచరు. ఆ త్రవాత్ ఆ టూాన్నస్
ఆలిమ్ ఒక మాల తీస్తకొన్న లెకకపెటిడొం మొదలు పెటిొండి అన్న చెపిప హజ్రత్
అలీ గారి ఇమామత్ పై నా త్ొండ్రి గారికి కూడా తెలియనట్లవొంటి వొంద
సాక్ష్యాలను ప్రవచిొంచాడు. ఆ త్రువాత్ స్యాద్ హైదర్ ఇలా అనాిరు: “ఒక
వేళ్ అహ్లాస్తనిత్లు త్మ పుస్తకాలను చదవినటెవాతే మేమ ఏదైతే చెబుతామో
వాళ్ళళ కూడా అదే చెపేపవారు. మరి ఇపపటి వరకు అన్ని విరోధాలు అొంత్ొం
అయ్యావొండేవి”
నా ఆత్ిసాక్షిగా చెబుతునాిను ఒక వేళ్ మన్నష్ట త్మ స్ామత్పక్షపాత్
అొంధాకార్గన్ని మరియు గర్గాన్ని ప్రకకన పెటిి స్రైన, స్పషిమైన సాక్ష్యాలను
అనుస్రిొంచడొం మొదలుపెడితే అస్ద్ హైదర్ గారి మాటే న్నజ్మైనద దాన్న
నుొండి ఏ ఒకకరు పారిపోలేరు.

స్హాబీయుల పటా ఖుర్ఆన్ తీరుప
స్ొంభాషణ

మొదలు

చేయక

మొందే

ఒక

మాట

చెపపడొం

అవస్రమనుకుొంట్లనాిను. అదేమిటొంటే అలాాహ్ త్న పవిత్ర గ్రొంథొంలో
వేరువేరు స్ొంధర్గభలలో దైవప్రవకత(స్.అ)ను ప్రేమిొంచి వారి ఆజ్ులను ఎట్లవొంటి
లాభాన్ని ఆశిొంచకుొండా పాలిొంచిన స్హాబీయులను ప్రశ్ొంస్మొంచాడు. వాళ్ళకు
గరాొం వొండేద కాదు వాళ్ళళ ప్రతీ పన్న కేవలొం అలాాహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)
కోరిక మేరకు చేసవారు. అలాాహ్ వాళ్ళన్న ఇషిపడే వాడు మరి వారు అలాాహ్ను
ఇషిపడే వాళ్ళళ ఎొందుకొంటే వాళ్ళ మనస్తలో అలాాహ్ పటా భయభీతులు
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వొండేవి. ఇలాొంటి స్హాబీయులనే మస్మామలు వాళ్ళ నడవడిక మరియు
పధితులతో గురితొంచారు. ఈ రకొం స్హాబీయులను మస్మామలు గౌరవిొంచారు,
వాళ్ళను ఆదరిొంచారు, ఎలాపుపడూ వాళ్ళ ప్రసాతవన వసత “రజియలాాహు
అనుహమ్” అొంటారు.
నా ఈ స్ొంభాషణ ఇట్లవొంటి గౌరవన్నయులైన స్హాబీయులకు స్ొంభొందొంచిొంద
కాదు. వీళ్ళళ ష్టయా మరియు స్తన్ని రొండు వర్గాల దృష్టిలో ప్రతిషుిలే,
గౌరవన్నయులే.
ఏ స్హాబీయులపై మస్మామలలో ఆభిప్రాయభేదొం వొందో, ఎవరి గురిొంచైతే
ఖుర్ఆన్లో మొందలిసూత ఆయతులు వచాచయ్య, ఎవరినైతే దైవప్రవకత(స్.అ)
పలుచోటాలో చీవాట్లా పెటాిరో లేదా వారి నుొండి జాగ్రత్తగా వొండమన్న
హ్లచచరిొంచారో నా స్ొంభాషణొంతా ఆ రకొం గల స్హాబీయుల గురిొంచే. న్నజాన్నకి
ష్టయా మరియు స్తన్నియుల మధా అభిప్రాయభేదొం ఈ రకొం స్హాబీయుల
గురిొంచే కలదు. ష్టయాలు వాళ్ళ నడవడిక మరియు వాళ్ళ ప్రవచనలను
స్ొందేహిసాతరు. వాళ్ా నాాయధర్గిల పటా అనుమానాన్ని వాకతొం చేసాతరు. కాన్న
అహ్లాస్తనిత్లు వాళ్ళ త్పుపలు రుజువైనపపటికీ వాళ్ళను గౌరవన్నయులుగానే
భావిసాతరు.
నా స్ొంభాషణ కూడా ఈ రకొం స్హాబీయుల గురిొంచే. వీళ్ళ గురిొంచి చెపిప
పూరితగా లేదా కొొంచెమైనా న్నజాలను తెలియజేయాలనే నా ఉదేేశ్ొం. ఇదెొందుకు
చేబుతునాినొంటే, నేను స్హాబీయుల ప్రశ్ొంస్లు వని ఆయత్లను వదలి
కేవలొం

స్హాబీయుల

త్పుపలను

సూచిొంచే

చూపిొంచాలనుకునాిను, అన్న అనుకోకూడదన్న.
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ఆయత్లను

మాత్రమే
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న్నజ్మేమిటొంటే కొన్ని ఆయతులలో పైనుొండి చూసత ప్రశ్ొంస్లు వొంటాయ్య
న్నజాన్నకి అొందులో న్నొంద, తిరసాకరొం కూడా కన్నపిసూతొంద. అలాగ మరి కొన్ని
ఆయతులలో వారిన్న దూష్టొంచి వొంట్లొంద న్నజాన్నకి అొందులో ప్రశ్ొంస్లు
వొంటాయ్య.
గత్ మూడు స్ొంవత్సర్గల పరిశోధన మధా నా ఆత్ిను కష్టిలలో పడేస్మనట్లా
ఇపుపడు

ఎకుకవగా

కష్టిలలో

పడేయను

కేవలొం

కొన్ని

ఆయత్లను

ఉదాహరణగా ప్రసాతవిొంచి నా అస్లు ఉదేేశ్వన్ని స్పషీికరిొంచడమే నా ఉదేేశ్ొం.
త్రువాత్ ఎవరైనా వివరొంగా తెలుస్తకోవాలను కుొంటే తాను త్న కరతవాొంగా
భావిొంచి పరిశోధనకు నడుమ బిగిొంచాలి. దాన్నతో మారాదరశనొం మన కష్టిన్నకి
ఫలిత్ొం అవాాలీ మరి అలా దైవకరతవాొం కూడా పూరతవతుొంద. అలాగ
అొంత్ర్గజానమ యొకక కోరిక కూడా తీరుతుొంద. ఇలా శ్రమతో పరిశోధన
త్రువాత్ దకేక మారాదరశనాన్ని అనుమానాల స్తడిగాలులు కొంపిొంచలేవ.
శ్రమతో పొందన మారాదరశనొం ఉద్రేకపు స్మద్రొంలో మన్నగి పొందన మారాొం
కని చాలా మేలైనద మరియు ఉపయ్యగకరమైనదన్న అొందరికి తెలిస్మొందే.
అలాాహ్ కూడ త్న దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రశ్ొంస్ ఇలా చేసెను:
  

అనువాదొం:

న్నవ మారామేదో తెలియన్న వాడవగా ఉనిపుపడు ఆయన న్నకు

స్నాిరాొం చూపిొంచాడు .1

1. అజ్ జుజహా సూర్గ:93, ఆయత్:7.
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అలాగ మరో చోట ఇలా ప్రవచిొంచెను:
    

అనువాదొం:

మా కొరకు తీవ్రప్రయత్ిొం చేసవారికి మేమ మా మార్గాలను

చూపుతామ .1

1.ఇన్నిలాబ్ ఆయత్) అవిశ్వాస్ొం వైపు మరలిపోయ్యన ప్రసాతవన వని

ఆయత్)

               
             

అనువాదొం:

మహమిద్(స్.అ) ఒక ప్రవకత త్పప మరేమీ కారు. అత్న్నకి పూరాొం

ఇొంకా ఎొందరో ప్రవకతలు గతిొంచారు. అలాొంటపుపడు ఒకవేళ్ అత్ను మరణిసత
లేక

హత్ాచెయాబడితే

మీరు

వెనుకొంజ్వేస్మ

మరలిపోతార్గ?

జాుపకొం

ఉొంచుకోొండి, మరలిపోయే వాడు అలాాహ్కు ఏమాత్రొం నషిొం కలిగిొంచలేడు.
కాన్న అలాాహ్ కృత్జ్ుత్ చూపే దాస్తలుగా జీవిొంచే వారిన్న ఆయన త్గువిధొంగా
బహూకరిసాతడు .2

1. అల్ అనకబూత్ సూర్గ:29, ఆయత్:69.
2. ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్గ:3, ఆయత్:144.
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ఈ

ఆయత్లో

చాలా

స్పషిొంగా

మరియు

వివరొంగా

తొొందరలోనే

స్హాబీయులలో కొొందరు త్మ పూరా మత్మ వైపుకు వెనుకొంజ్వేస్మ
మరలిపోతారు మరియు కేవలొం కొదే మొంద స్హాబీయులే రుజుమారాొంపై
న్నలకడగా

మిగిలి

వొంటారు

వాళ్ళను

ష్టకెరీన్1

అను

పదొంతో

గురుతచేయబడిొంద. ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో ష్టకెరీన్ల స్ొంఖ్ా చాలా త్కుకవ
   

అనువాదొం:

నా దాస్తలలో కృత్జ్ుత్లు తెలిపేవారు త్కుకవే .2

దైవప్రవకత(స్.అ) హదీస్తలలో కూడా ఈ మారుప గురిొంచి సూచిొంచబడినద.
ఆయత్లో మరలిపోయ్యన వారి శిక్ష ప్రసాతవన లేదు కేవలొం ష్టకెరీన్ల పుణాొం,
వారి బహుమానొం వరకే వొంద అయ్యనపపటికి మరలిపోయ్యన వారు ఎట్లవొంటి
పుణాాన్నకి అరుహలు కారు, అన్న స్పషిొంగా తెలుస్తతొంద. దైవప్రవకత(స్.అ) చాలా
హదీస్తలలో ఇలా అన్న వివరిొంచారు కూడా. ఇనాా అలాాహ్ ఆ హదీస్తల ప్రవచన
త్రువాత్ వచేచ అధాాయాలలో వివరొంగా చెపపబడతాయ్య.
ఈ ఆయతుల వివర్గలోాకెళితే ఆ మరలిపోయ్యన స్హాబీయులు స్జాజహ్, తులైహా
మరియు అస్ాదుల్ అనస్వలను ఉదేేశిసూత ఖుర్ఆన్ ప్రవచిొంచిొందేమో అన్న కూడా
అనలేమ

ఎొందుకొంటే

వీళ్ళళ

దైవప్రవకత(స్.అ)

1. ఉపకార స్ిరణులు, కృత్జ్ుత్లు తెలిపేవారు.
2. స్బ్బ సూర్గ:34, ఆయత్:13.
3. ఇసాాొం స్వాకరణ త్రువాత్ మరలిపోవడొం.
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మారిపోయారు. వాళ్ళళ మాకు దైవదౌత్ాొం ప్రసాదొంచబడిొంద అన్న కూడా
అనాిరు. దైవప్రవకత(స్.అ) వాళ్ళతో యుధిొం చేస్మ వారిపై విజ్యాన్ని కూడా
పొందారు. అలాగ కొన్ని కారణాల వలా అబూబకరకు జ్కాత్ ధనాన్ని ఇవాడాన్నకి
న్నర్గకరిొంచిన మాలిక బిన్ నువైరహ్ మరియు అత్న్న అనుచరులు కూడా కాలేరు
ఎొందుకొంటే వాళ్ళళ జ్కాత్ ఇవాడాన్నకి న్నర్గకరిొంచలేదు అబూబక్ర్ న్నజ్ొంగా
ఖ్లీఫాయేనా?, ఆ జ్కాత్ సోమి అబూబకరకు ఇవాాలా వదాే? అన్న
కలవరపడాారు. ఎొందుకొంటే వాళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ) చివరి హజ్జ ప్రయాణొంలో
తోడుగా వనాిరు. గదీర్ మైదానొంలో దైవప్రవకత(స్.అ), హజ్రత్ అలీన్న త్మ
ఉత్తర్గధకారిగా ప్రకటిొంచినపపడు వాళ్ళళ హజ్రత్ అలీ(అ.స్) గారితో బైఅత్ కూడా
చేశ్వరు. అొంతేకాదు స్ాయొంగా ఆబూబక్ర్ కూడా బైఅత్ చేశ్వరు. అయ్యతే
ఇపపడిలా హఠాతుతగా అబూబక్ర్ ఖ్లీఫా ఎలా అయాారు? అన్న వాళ్ళళకు
ఆశ్చరాొం కలిగిొంద. వాళ్ళళ జ్కాత్ ఎొందుకు అడిగారో అనే విషయొంలో ఎకకడ
స్హాబీయుల

ప్రతిషిత్

దెబితిొంట్లొందోనన్న

చరిత్రకారులు

పరావేక్షిొంచదలుచుకోలేదు.
మాలిక బిన్ నువైరహ్ మరియు అత్న్న అనుచరులు మస్మామలే అొందుకు
స్ాయొంగా అబూబక్ర్ మరియు ఖ్బళీద్ చేస్మన హత్ాపై న్నరస్న వాకతొం చేస్మన
స్హాబీయులే సాక్షయొం. ఆబూబక్ర్, మాలిక సోదరున్నకి బైతుల్ మాల్1 నుొండి

రకతమూలామ2 చెలిాొంచి క్షమాపణ కూడా కోర్గరు. ఒక వేళ్ మాలిక
మరలిపోయ్యన వారై వొంటే అత్న్నన్న చొంపడొం ఆవశ్ాకమైనద, అత్న్న
రకతమూలాొం చెలిాొంచ వలస్మన మరియు క్షమాపణ కోరే అవస్రమే లేదు.
1. ఇసాాొం జ్మచేయు సోమి భాొండాగారమ.
2. దయత్.
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న్నజాన్నకి ఈ ఆయత్లో ఉదేేశిొంచబడా స్హాబీయులు దైవప్రవకత(స్.అ)తో పాట్ల
మదీనాలో

జీవిత్ొం

గడిపి

అత్న్న

మరణాొంత్రొం

వెొంటనే

మరతద్గా

మారినవారు. దీన్న వివరణ దైవప్రవకత(స్.అ) హదీస్తలలో పూరితగా లభామౌతుొంద
అొందులో ఎట్లవొంటి స్ొందేహొం లేదు. చరిత్ర దీన్నకి మొంచి సాక్షి. స్హాబీయుల
స్ొంఘటనలు చదవే వారికి మరలిపోయ్యన వారి స్ొంఖ్ా మిగిలిన వారి కని
ఎకుకవ అన్న చాలా బ్బగా తెలుస్తతొంద.

2. జిహాద్ ఆయత్
               
             
             
  

అనువాదొం:

విశ్ాస్మొంచిన ప్రజ్లార్గ! మీకు ఏమైనద, మీతో అలాాహ్

మారాొంలో బయలుదేరొండి అన్న చెపిపనపుపడు, మీరు నేలకు అతుకుకపోయారు,
మీరు పరలోకాన్నకి మారుగా ప్రాపొంచిక జీవితాన్ని కోరుకునాిర్గ? అలా
అయ్యతే మీరు తెలుస్తకోవాలి, ప్రాపొంచిక జీవిత్పు స్కలసామాగ్రి పరలోక
స్తఖ్బలమొందు స్ాలాపతి స్ాలపమైనదగా తేలుతుొందన్న. మీరు గనక లేపకపోతే,
దేవడు మీకు వాధాభరిత్మైన శిక్ష విధసాతడు. ఇొంకా మీ సాానొంలో మరొక
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స్ొంఘాన్ని దేన్ననయ్యనా లేపుతాడు. మీరు దేవన్నకి ఏమాత్రొం నషిొం కలిపొంచలేరు.
ఆయన ప్రతి వస్తతవపై అధకారొం కలిగివనాిడు .1
ఈ ఆయత్లో స్హాబీయులు అలాాహ్ మారాొంలో జిహాద్ చేసొందుకు
బదేకిొంచేవారన్న, ప్రాపొంచిక జీవిత్ స్ొంతోష్టలు చాలా త్కుకవన్న తెలిస్మనపపటికీ
దాన్న వైపే మకుకవ చూపిొంచారు అన్న స్పషిొంగా తెలుస్తతొంద. చివరికి అలాాహ్
వాళ్ళకు వాధాభరిత్మైన శిక్షతో బ్నదరిొంచి ఆయన త్నకు వాళ్ళ సాేనొంలో
న్నజ్మైన విశ్వాస్తలను బదులుగా తీస్తకొచేచ శ్కిత వొందన్న ప్రకటిొంచాడు. ఇలా
అన్న వేరు వేరు ఆయతులలో రిపీట్ చేశ్వడు.
        

అనువాదొం:

ఒకవేళ్ మీరు విమఖులైతే, అలాాహ్ మీ సాానొంలో మరో జాతిన్న

దేనియ్యనా తీస్తకు వసాతడు. వారు మీ వొంటి వారై ఉొండరు .2
వేరే చోట
             
            
           

1. అత్ తౌబ్బ సూర్గ:9, ఆయత్:38, 39.
2. మహమిద్ సూర్గ:47, ఆయత్:38.
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అనువాదొం:

విశ్వాస్తలార్గ! మీలో ఎవరైనా త్మ ధరిొంనుొండి వైదొలగిపోతే

అలాాహ్ ఇొంక ఎొంతోమొందన్న స్ృష్టిసాతడు. అలాాహ్ వారిన్న ప్రేమిసాతడు. వారు
అలాాహ్ను ప్రేమిసాతరు. వారు విశ్వాస్తల పటా మృదువగానూ, అవిశ్వాస్తలపటా
కఠనొంగానూ ప్రవరితసాతరు. అలాాహ్ మారాొంలో అవిశ్రొంత్ కృష్ట చేసాతరు.
న్నొందొంచే వారి న్నొందలకు వారు భయపడరు. ఇద అలాాహ్ అనుగ్రహొం. ఆయన
దాన్నన్న తాను కోరిన వారికి ప్రసాదసాతడు. ఆయన అపారమైన సాధనస్ొంపతితకి
యజ్మాన్న, స్రామూ తెలిస్మనవాడు .1
ఒక వేళ్ మేమ ష్టయాలు నమేి ఈ రకొం స్హాబీయుల గురిొంచి ఇలాొంటి
విషయాలను

స్మరిేస్తతని

మరియు

వివరిస్తతని

ఆయతులన్నిొంటిన్న

ప్రవచిొంచినటెవాతే పూరీతగా ఒక పుస్తకొం త్యారౌతుొంద. ఖుర్ఆన్లో ఈ న్నజాన్ని
చాలా స్ొంక్షిపత పదాలలో చూపిొంచబడిొంద.
            
            
            
           
      

అనువాదొం:

మీలో మొంచివైపునకు పిలిచేవారూ, మేలు చెయాొండి అన్న

ఆజాుపిొంచేవారూ, చెడునుొండి వారిొంచే వారూ కొొందరు త్పపకుొండా ఉొండాలి.
1. అల్ మాయ్యదహ్ సూర్గ:5, ఆయత్:54.
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ఈ పన్నన్న చేసవారే సాఫలాొం పొందుతారు. స్పషిమైన ఉపదేశ్వలను పొందన
త్రువాత్ కూడా ఎవరైతే తెగలుగా చీలిపోయారో, ఎవరైతే విభేదాలకు
గురిఅయాారో,

వారిమాదరిగా

(స్ొంతోషొంతో)

ప్రకాశిసూత

నలాబడిపోయేరోజున,
పడుతుొంద.

ఎవరి

ఇట్లవొంటి

మీరూ

కావదుే.

ఉొండేరోజున,
వైఖ్రిన్న

మఖ్బలయ్యతే

కొొందరి

మరికొొందరి

మఖ్బలు
మఖ్బలు

అవలొంబిొంచేవారికి

నలాబడిపోతాయ్య(వారితో

కఠనశిక్ష
ఇలా

అనబడుతుొంద): విశ్వాసౌభాగాొం పొందన త్రువాత్ కూడా మీరు అవిశ్వాస్
వైఖ్రిన్న అవలొంభిొంచార్గ? స్రే, కృత్ఘిత్ చూపిన దాన్నకి ఫలిత్ొంగా మీరు
ఇపుపడు ఘోరశిక్షను చవి చూడొండి. ఇక ఎవరి మఖ్బలు ప్రకాశిసూత ఉొంటాయ్య
వారికి అలాాహ్ కారుణాచాఛయలో చోట్ల లభిస్తతొంద. అదేస్మాతిలో వారు
శ్వశ్ాత్ొంగా ఉొంటారు .1
ఈ

ఆయతులలో

అభిమఖులు

స్హాబీయులేనన్న,

మరి

వారే

హ్లచచరిొంచబడుతునాిరన్న, విరోధాలకు, భేదాలకు దూరొంగా వొండమన్న
తాకీదు చేయబడిన వారన్న అలా వొండకపోతే వాధాభరిత్మైన శిక్షకు
అరుహలౌతారన్న ప్రకటిొంచబడిొందన్న. ఆ త్రువాత్ ఈ ఆయతులు స్హాబీయులను
రొండు భాగాలలో వేరు చేశ్వయ్య. మొదటి భాగొం ప్రళ్యొం నాడు ప్రకాశిసూతని
మఖ్బలతో విచేచస స్హాబీయులు, వీళ్ళళ అలాాహ్ కరుణకు అరుహలైన
మహత్ామగల దాస్తలు. మరి కొొందరు నలాబడిపోయ్యన మఖ్బలతో వసాతరు,
వీళ్ళళ ఈమాన్ తెచిచన త్రువాత్ మరలిపోయ్యన వారు వీళ్ళ కోస్మే అలాాహ్

1. ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్గ:3, ఆయత్:104, 105, 106, 107.
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యొకక వాధాభరిత్మైన శిక్ష వొంద అన్న హ్లచచరిొంచెను, అన్న న్నజ్పరిశోధకులకు
తెలుస్త.
ఇసాాొం చరిత్ర తెలిస్మన వారికి దైవప్రవకత(స్.అ) మరణాొంత్రొం అత్న్న స్హాబీయుల
మధా విభేదాలు ఎరపడాాయ్య, అన్న తెలుస్త. విరోధ మొంటలు వాళ్ళ మధా
యుధాిలు, రకతపాత్ొం వరకు తీస్తకు వెళ్ళాయ్య. దాన్నకి ఫలిత్ొంగా మస్మామలు
వెనకబడిపోయారు మరియు శ్త్రువలు ఇదే మొంచి స్మయొం అన్న దాన్ని
వాడుకునాిరు.
ఈ ఆయత్ లో ఎట్లవొంటి సాకు మరియు స్మాధానాన్నకి చోట్ల లేదు. అలా
అన్న దాన్న స్పషిమైన అరిొం నుొండి ఆలోచనను మారచడొం కూడా అస్ొంభవొం.

3.ఖుషూ(వినయొం) ఆయత్
              
            


అనువాదొం: విశ్వాస్తల హృదయాలు అలాాహ్ ప్రసాతవనతో చలిొంచే స్మయొం,
ఆయన అవత్రిొంపజేస్మన స్త్ాొం మొందు ల్గొంగిపోయే స్మయొం ఇొంకా
ర్గలేదా? పూరాొం గ్రొంథొం ఇవాబడిన ప్రజ్ల మాదరిగా వారు మారిపోకూడదు.
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ఒక స్తదీరఘకాలొం వారిపై గడచిపోయ్యొంద. అపుపడు వారి హృదయాలు
కఠనమయాాయ్య. వారిలో అనేకులు పరమ దుర్గిరుాలు. .1
జ్లాలుదీేన్ స్మవీత, దుర్రె మనూసర్లో ఇలా వ్రాసారు: “దైవప్రవకత(స్.అ)
స్హాబీయులు మదీనాకు వచిచ మకాకలో పడా కష్టిల త్రువాత్ మదీనాలో
స్తఖ్శ్వొంతులు పొందడొంతో చాలా విషయాలలో బదేకిొంచడొం మొదలు పెటాిరు
అొందుకే ఈ ఆయత్ పొంపబడిొంద”
వేరే రివాయత్లో ఖుర్ఆన్ అవత్రిొంచిన 17 స్ొం॥ల త్రువాత్ కూడా
దైవప్రవకత(స్.అ) మహాజిరీన్ మనస్తలో బలహీనత్, బదేకొం కన్నపిొంచడొంతో ఈ
ఆయత్(

) అవత్రిొంచబడిొంద.

అహ్లా స్తనిత్ నమికొం ప్రకారొం స్ృష్టిలో అొందరికని ఉత్తమలైన స్హాబీయుల
మనస్తలే 17 స్ొం॥ల వరకు ఇసాాొం ఆదేశ్వలను పూరితగా అొంగ్లకరిొంచలేక
పోయాయ్య మరి వాళ్ళను వాళ్ళ మనస్తలు కఠోరమైపోయాయ్య మరియు వాళ్ళళ
పాపమలలో మన్నగిపోయారు అన్న హ్లచచరిొంచవలస్మన అవస్రొం వచిచొంద.
అలాొంటిద వాళ్ళ త్రువాత్ ఫతెహమకాక యుధిొంలో విజ్యొం సాధొంచిన
త్రువాత్

ఇసాాొం

స్వాకరిొంచిన

వారి

పరిస్మితి

ఏమై

వొంట్లొంద

ఇద

ఆలోచిొంచవలస్మన విషయొం.
ఈ

ఉదాహారణలతో

స్పషిొంగా

తెలుస్తతొందేమిటొంటే

అహ్లాస్తనిత్ల

“స్హాబీయులొందరు ధర్గితుిలే వారు మరలిపోలేరు” అనే ఈ నమికొం
ఎట్లవొంటి మూలొం లేనట్లవొంటిద. అొంతేకాకుొండా ఒకవేళ్ రివాయతులు
1. అల్ హదీద్ సూర్గ:57, ఆయత్:16.
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చదవినటెవాతే ఇొంత్కని ఎకుకవ ఉదాహారణాలు దొరుకుతాయ్య కాన్న స్ొంక్షిపత
ఉదేేశ్ొంతో వాటిన్న వదలేయవలస్మవచిచొంద. వాటిన్న వెతికి అనేాష్టొంచి దాన్న
వెలుగులో తీర్గిన్నొంచడొం పరిశోధకుల కరతవాొం.

స్హాబీయులు దైవప్రవకత)స్.అ (దృష్టిలో
1.సలయేరు (హౌజ్)హదీస్త

దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచన: “నేను ప్రళ్యదనొం నాడు న్నలబడి వొండగా నాకు
తెలిస్మన వాళ్ళ ఒక స్మూహాన్ని చూస్మ వాళ్ళను గురుతపడతాను ఇొంత్లో వాళ్ళ
మరియు నా మధాలో ఒక మన్నష్ట వచిచ ననుి పిలుసాతడు ఆ త్రువాత్ వాళ్ళను
నరకొం వైపు తీస్తకొన్న వెళ్ళతొండగా, “వీళ్ళళ చేస్మన పాపమేమిటి?” అన్న
ప్రశిిొంచగా మీ త్రువాత్ వీళ్ళళ మరతద్ అయ్యపోయారు అన్న జ్వాబివాడొం
జ్రుగుతుొంద. ఆ త్రువాత్ చాలా త్కుకవ మొంద విమకిత పొందుతారు”.1

మరో చోట ఇలా ప్రవచిొంచబడి వొంద: “నేను కౌస్ర్ సలయేరుపై మీ కని
మొందు చేరివొంటాను. నా వదే హాజ్రైన వారు ఆ న్నటిన్న త్రాగుతారు, దాన్నన్న
సవిొంచిన వారికి ఇక ఎపపటికీ దాహొం వేయదు. కాన్న నా మొందు కొన్ని
స్మూహాలు వెలుసాతయ్య వారిన్న నేను గురుతపడతాను వారు కూడా ననుి
గురుతపడతారు ఆ త్రువాత్ వాళ్ళ మరియు నా మధా ఒక తెర వేయబడుతుొంద.
వీళ్ళళ నా స్హాబీయులు, అన్న అరుసాతను అొందుకు మీ త్రువాత్ వీళ్ళళ చేస్మన

1. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం4, పేజీ94-99, 156. భాగొం3, పేజీ 32. స్హీ మస్మాొం భాగొం7, పేజీ66, హదీస్తల్
హౌజ్.
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పనులు మీకు తెలియవ అన్న జ్వాబివాబడుతుొంద. అపపడు నేను, నా త్రువాత్
నా మత్ొంలో మారుపలు చేస్మన వారిన్న అలాాహ్ శిక్షిొంచాలి, అన్న అొంటాను”.1
అహ్లా స్తనిత్ విదాాొంస్తలు,

స్హాహహ్ మరియు మసాన్నద్2 పుస్తకాలలో

ప్రవచిొంచబడిన ఈ హదీస్తలను చూస్మన త్రువాత్ స్హాబీయులు దీన్లో
మారుపలు చేశ్వరన్న, అొంతేకాకుొండా అవిశ్వాస్ొం వైపు మరలిపోయారన్న
నమికుొండా వొండ లేక పోతారు. ఈ హదీస్తలను స్హాబీయుల మూడో రకొం
అనగా మనాఫిఖులను ఉదేేశిొంచబడినవన్న అనడొం, స్రైనద కాదు. ఎొందుకొంటే
హదీస్తలో దైవప్రవకత(స్.అ) వీళ్ళళ నా స్హాబీయులు అన్న అొంటారు మరి
ప్రళ్యొంనాడు మనాఫిఖులను అలా అన్న పిలిచే ప్రశ్కేత లేదు.
ఈ రివాయత్లు ఒక రకొంగా ఇొంత్కు మొందు స్హాబీయుల మరలిపోవడొం,
శిక్ష హ్లచచరిక వని ఆయతుల భావాన్ని వివరిస్తతనాియ్య.

2. దున్నయా పై ఆశ్ హదీస్త(అతాాశ్)

దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచన: “నేను మీ కని మొందు వెళిళపోతాను. నేను మీపై
సాక్షిన్న. అలాాహ్ సాక్షిగా నేను కౌస్ర్ కొలనును చూస్తతనాిను. నాకు భూమిపై
వని ధనాగార్గలన్నిటి తాళ్ళలు ఇవాబడినవి. అలాాహ్ సాక్షిగా నాకు మీరు

1. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం4, పేజీ94-99, 156. భాగొం3, పేజీ 32. స్హీ మస్మాొం భాగొం7, పేజీ66, హదీస్తల్
హౌజ్.
2. హదీస్త పుస్తకాలలో ఒక రకొం.
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అవిశ్వాస్తలుగా మారిపోతారనే భయొం లేదు కాన్న ప్రపొంచాన్ని పొందేొందుకు
అతాాశ్, మోహమ యొకక భయొం వొంద”.1

దైవప్రవకత(స్.అ) స్త్ామే పలికారు. స్హాబీయులలో అతాాశ్ పుట్లికొచిచొంద. ఆ
మారాొంలో ఎన్ని విభేధాలు వచాచయొంటే ఖ్డాాలు చేత్పటిి యుధాిలకు
స్మధేమైయాారు. ఒకరిన్న ఒకరు అవిశ్వాస్తల న్నొందలు మోపడొం మొదలు
పెటాిరు. స్హాబీయులలో కొొందరి వదే వెొండీబొంగార్గల ధనాగార్గలు వొండేవి.
మసూాద్ త్న పుస్తకొం “మరవిాజుజ్ జ్హబ్”లో మరియు త్బరీ మొదలగు
వారు త్మ త్మ పుస్తకాలలో వ్రాస్మనట్లా: కేవలొం ఒక జుబైర్ యొకక స్ొంపద 50
వేల దీనారుల నగదు, వెయ్యా గుర్రాలు, వెయ్యా బ్బన్నస్లు మరియు బస్రా, కూఫా
పటిణాలలో చెపపలేనొంత్ ఆస్మత, ఇజిప్ిలో లెకకలేన్నవన్ని భూమలు వొండేవి.
ఇర్గకులో త్లహా రోజువారి స్ొంపద వెయ్యా దీనారుల స్మానమైన లేదా
అొంత్కు మిొంచి వొండేద.
అబుేర్రహాిన్ బిన్ ఔఫ్ వదే వొంద గుర్రాలు, వెయ్యా ఒొంటెలు, పదవేల మేకలు
వొండేవీ. అత్న్న ఆస్మత ఎన్నమిద భారాల మధా పొంచగా ఒకొకకకరికి 84 వేల
దీనారులు వచాచయ్య.
ఉసాిన్ బిన్ అఫాపన్, భూమలు మరియు ఆస్మత కాకుొండా 1.5 లక్షల దీనారులు
కూడా విడిచి మరణిొంచారు.

1. స్హీ బుఖ్బరీ, 100-101.
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జైద్ బిన్ సాబిత్ గొడాలితో కొటిి మకకలు చేస అొంత్ట వెొండిబొంగార్గల
కుపపను మరియు వేరే ఆస్తతలే కాకుొండా ఒక లక్ష దీనారుల నగదు కూడా విడిచి
మరణిొంచాడు. 1

ఇవి కేవలొం కొన్ని ఉదాహారణాలు మాత్రమే. చరిత్రలో ఇలాొంటి చాలా
స్ొంఘటనలునాియ్య. వాటి ప్రసాతవన ఉదేేశ్ొం కూడా లేదు. కేవలొం ఇొంత్టితో
అపేయడొం చాలనుకుొంట్లనాిను. దీన్నతో మా మాటలో వని స్త్ాొం, వాళ్ళ
దృష్టిలో దున్నయా అలొంకరిొంపబడినదగా మరియు వాళ్ళళ ఆ అలొంకారొం,
అొందొంపై చావడాన్నకైనా స్మధిపడిపోయారు, అన్న తెలుస్తతొంద.

1. మరవిాజుజ్ జ్హబ్న మసూాదీ, భాగొం2, పేజీ 341.
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స్హాబీయులు, స్హాబీయుల దృష్టిలో
1. దైవప్రవకత (స్.అ) స్తనిత్ను మారిచొంద మేమే అన్న
స్ాయొంగా స్హాబీయులే ఒపుపకోవడొం.
అబూ స్యీదె ఖుద్రీ ప్రవచన ప్రకారొం: “దైవప్రవకత(స్.అ) ఈదుల్ ఫిత్ర్ లేదా
ఈదుల్ అజాహ నమాజు కోస్ొం వెళిళ మొందుగా నమాజు చదవి ఆ త్రువాత్
ప్రజ్ల వైపు తిరిగి ఉపనాాస్ొం ఇచేచవారు. జ్నొం వరుస్గా కూరోచన్న వొండేవారు.
ఆ పధితి అలాగ సాగద. చివరికి ఒక రోజు నేను మదీనా నాయకుడు
మర్గాన్తో కలిస్మ నమాజు కోస్ొం బయలు దేర్గను ఆ రోజు నమాజు స్ేలాన్నకి
చేరి కస్వర్ బిన్ స్ల్త త్యారు చేస్మన పీఠొంపై నమాజు కనాి మొందు ఎకకడాన్నకి
మర్గాన్ ప్రయతిిొంచాడు అపుపడు నేను వెనక నుొండి లాగాను కాన్న అత్ను త్న
కొొంగును వదలిొంచుకొన్న పీఠొంపై ఎకేకశ్వడు. అత్ను నమాజు కని మొందే
ఉపనాాస్మిచాచడు.

అయ్యతే

“మీరొందరు

దైవప్రవకత(స్.అ)

స్తనిత్ను

మారేచశ్వరు” అన్న అనగా అత్ను “అబూ స్యీద్ న్నకు తెలిస్మన విషయాల
కాలొం గడిచిపోయ్యొంద” అన్న అనాిడు. “నాకు తెలిస్మన విషయాలు ఈ కొత్త

బిద్అత్1ల కని మేలైనవీ” అన్న అనాిను. అొందుకు అత్ను “ప్రజ్లు నమాజు

1. మహమిద్ ప్రవకత(స్.అ) కాలొంలో లేన్న క్రొత్త మాటను చెపపడొం లేదా బయటికి తేవడొం. (ఇటాా చేసత అద
ధరి విరుదిొం అవతుొంద).
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త్రువాత్ వేచివొండటొం లేదు, అొందుకన్న నేను ఉపనాాసాన్ని మొందుగా
ఇచేచశ్వను” అన్న అనాిడు”.1

నేను ఈ రివాయత్ చూస్మన త్రువాత్ ఇలా స్తనిత్ను మారేచొందుకు మూల
కారణొం ఏమిటీ అన్న చాలా విచారిొంచాను. చివరికి దకికన ఫలిత్ొం ఏమిటొంటే

స్హాబీయులలో పెదే స్ొంఖ్ాలో అమవీయులు2 వనాిరు మరి వారొందరికి పెదే,
అహ్లా స్తనిత్ దృష్టిలో దైవవాణి లేఖి మఆవియా. వీళ్ళళ మస్మామలొందరిన్న
అలీ(అ.స్)పై దూషణ చేసొందుకు మరియు వారి గురిొంచి చెడుగా చెపేపొందుకు
బలవొంత్ొం చేసవారు. “స్హీ మస్మాొం”లో “బ్బబొ ఫజాయెలె అలీ(అ.స్)”లో
ప్రవచిొంచి వొంద; మఆవియా త్మ అధకారులను ఆ లానత్ రివాజును
స్తనిత్గా మారేచయాలన్న ఆదేశిొంచాడు. దాన్నపై అభాొంత్రొం వాకతొం చేస్మన లేదా
వాతిరేకిొంచిన స్హాబీయులను హత్ాచేయ్యొంచేవాడు, “హిజ్ర్ బిన్ అదీ”యే
దాన్నకి ఉదాహారణ. లేదా జీవస్మాధ చేశేవాడు. దీన్నన్న మౌలానా అబుల్ ఆలా
మౌదూదీ త్న పుస్తకొం “ఖిలాఫత్ వ మలూకియత్”లో అబుల్ హస్నె బస్రీ
ప్రసాతవన పరొంగా ఇలా త్మ అొంగ్లకార్గన్ని వాకతొం చేశ్వరు: “మఆవియాలో
నాలుగు విశేష్టలు వొండేవి అొందులో నుొంచి కన్నస్ొం ఒక విశేషొం వని అద ఆ
మన్నష్టన్న నాశ్నొం చేయడాన్నకి స్రిపోతుొంద.
1.

స్హాబీయులుొండగానే

ఎవరి

అభిప్రాయొం

చేజికికొంచుకోవడొం.

1. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం1, పేజీ 122, కితాబుల్ ఈదైన్.
2. ఉమయాాహ్ స్ొంతానొం.
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2. త్న త్రువాత్, త్రాగుబోతు, పట్లి వసాాలు ధరిొంచే, ఆటపాటలలో
గడిపేట్లవొంటి త్న కుమారుడిి త్న ఉత్తర్గధకారిగా న్నయమిొంచడొం.
3. పుటిిన పిలాాడు త్ొండ్రికే సొంత్ొం వాభిచారిన్న కేవలొం శిక్షకే అరుహర్గలు1 అన్న
దైవప్రవకత(స్.అ) ఆదేశ్మచిచనా స్రే జియాద్ ను త్న వొంశ్ొంలో చేరుచకోవడొం.
4. హిజ్ర్ బిన్ అదీ మరియు వారి అనుచరులను చొంపిొంచడొం.”
ఇలాొంటి పరిస్మాతులలో, మొమిన్ననులలో ఎకుకవ మొంద నమాజ్ పూరతయాాక
అలీ(అ.స్)పై లఅనత్తో మగిొంపబడే ఉపనాాసాలలో పాలుపొంచుకోకూడదనే
ఉదేేశ్ొంతో మస్వదు నుొండి బయటికి వచేచసవారు. అొందుకన్న బన్న ఉమయాాహ్
దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనిత్ను మారేచస్మ ఉపనాాసాన్ని నమాజు కనాి మొందు
ఇవాడొం మొదలు పెటాిరు దాొంతో అొందరు వొండేటట్లా చేస్మ వాళ్ళను
న్నస్సహాయులు చేసవారు.
అలాాహ్ యొకక దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనిత్ను మారచడాన్నకి కూడా వెనకాడన్న
స్హాబీయులను నాశ్నొం చేయుగాక. త్మ న్నఛమైన స్ొంకలాపలకు చేరేొందుకు
అలాాహ్ ఆదేశ్వలను కూడా మారేచశ్వరు. అలాాహ్ ప్రతీ చెడు మలినాలను ఎవరి
నుొండైతే దూరొంగా వొంచాడో, ఎవరనైతే పూరిత పవిత్రత్ ప్రసాదొంచాడో,
ఎవరిపైనైతే దురూద్ పొంపడొం వాజిబ్ చేశ్వడో, ఎవరి ప్రేమన్న దైవప్రవకత(స్.అ)
యొకక దైవదౌతాాన్నకి ప్రతిఫలొంగా న్నశ్చయ్యొంచాడో అలాొంటి వాకితపై లానత్

1.
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చేయ్యొంచారు. చివరికి దైవప్రవకేత(స్.అ) స్ాయొంగా “అలీ(అ.స్)న్న ప్రేమిొంచడొం
ఈమాన్ మరియు అత్న్నన్న దేాష్టొంచడొం వైరొం” అన్న కూడా అనాిరు.1

కాన్న ఆ స్హాబీయులు అొంతా మారేచశ్వరు. దురూద్ మరియు ప్రేమకు బదులు
వారితో అస్భా ప్రవరతనను అమలులోకి తీస్తకొచాచరు. చరిత్రకారుల ప్రకారొం
ఇలా క్రమొంగా 60 స్ొం॥ సాగిొంద.
ఆనాడు అలాాహ్ ప్రవకత మూసా(అ.స్) యొకక స్హాబీయులు, హారూన్కు
వాతిరేకొంగా కుట్ర పన్ని అత్న్నన్న చొంపాలన్న ప్రయతిిొంచినటేా ఈనాడు
మహమిద్(అ.స్) స్హాబీయులు కూడా అత్న్న హారూన్ను చొంపేశ్వరు. మరి
అత్న్న స్ొంతానాన్ని, అనుచరులను వెతికి వెతికి చొంపారు, మరి కొొందరిన్న దేశ్
బహిషకరణ చేశ్వరు. రిజిషిరు పుస్తకాల నుొండి వాళ్ళ పేరాను తొలగిొంచేశ్వరు.
వాళ్ళ పేరాను త్మ పిలాలకు పెటికూడదన్న ఉత్తరుాలు జారి చేశ్వరు. వాళ్ళళ
లఅనత్ చేయడమే కాకుొండా మొంచిస్హాబీయులను కూడా అలీ(అ.స్)పై లఅనత్
పొంపడాన్నకి బలవొంత్ొం పెటేివారు.
నేను మా స్హాహహ్ మరియు మసాన్నద్లలో అలీ(అ.స్) పటా దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రేమ
మరియు అత్న్నకి స్హాబీయులొందరిపై ఉనిత్ సాినొం ప్రసాదొంచిన తీరు
ఉదాహారణగా ఇకకడ ప్రవచిస్తతనాిను: దైవప్రవకత(స్.అ): “ఓ అలీ(అ.స్) నాతో న్న
పోలిక, మూసాతో హారునుకుని పోలికే కేవలొం తేడా ఏమిటొంటే నా త్రువాత్

ఇక దైవప్రవకత లేరు”.2 “నేను న్న నుొండి మరి నువా నా నుొండివి”.1 “అలీ(అ.స్)
1. స్హీ మస్మాొం, భాగొం1, పేజీ 61.
2. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం 2, పేజీ 305. స్హీ మస్మాొం, భాగొం2, పేజీ 360. మస్తద్రకుల్ హాకిమ్, భాగొం3, పేజీ
109.
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పటా ప్రేమ విశ్వాసాన్నకి న్నదరశనమైతే అత్న్న పటా దేాషొం వైర్గన్నకి న్నదరశనొం”.2

“నేను విజాున పటిణమైతే అలీ(అ.స్) ఆ పటిణాన్నకి దాారొం లాొంటివారు”.3
“అలీ(అ.స్) నా త్రువాత్ ప్రతీ మొమిన్ కి సాామి(వలీ)”.4 “ఎవరికైతే నేను

సాామిన్న వారికి ఈ అలీ(అ.స్) కూడా సాామియే, ఓ అలాాహ్ అలీ(అ.స్)న్న

ఇషిపడేవారిన్న న్నవ ఇషిపడు, అత్న్నన్న దేాష్టొంచే వారిన్న న్నవ దేాష్టొంచు”.5 ఇవన్ని
చూస్మ నేను చాలా ఆశ్చరా పడుతూ వొంటాను ఇలా లెకకలేన్నవన్ని ప్రతిషిత్లను
మన స్హాహహ్ రచయ్యత్లు ప్రవచిొంచారు! వాటిన్న ఒకే చోట జ్మా చేసత ఒక
పూరిత పుస్తక రూపొం మొందుకొస్తతొంద. అయ్యనా స్హాబీయులు వాటన్నిటిన్న
చూస్వచూడనట్లా

అలీ(అ.స్)తో

శ్త్రుత్ాొం

మొదలు

పెటాిరు.

అత్న్నపై

ఉపనాాసాలలో పీఠాల నుొండి లఅనత్ చేశ్వరు. అత్న్నతో యుధాేన్నకి
స్మధిమయాారు అొంతే కాకుొండా అత్న్నకి చొంపడాన్నకి కూడా స్మధిపడాారు.
అయ్యనా స్రే నేను వాళ్ళకోస్ొం ఏదో ఒక సాకు స్ృష్టిొంచాలనుకుొంట్లనాిను.
కాన్న నాకు దుర్గశ్, వైరొం, మరలిపోవడొం, మారుపలు త్పాప వేరే ఏదీ
కన్నపిొంచలేదు. ఆ త్రువాత్ ఇవన్నిటిన్న స్హాబీయుల మూడవ రకొం అనగా
మనాఫిఖుల

ఖ్బతాలో

జ్మచేసదాేమనుకునాిను

కాన్న

చిొంతిొంచదగా

1. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం2, పేజీ76. స్హీ తిరిజీ, భాగొం5, పేజీ300. ఇబ్నిమాజా, భాగొం1, పేజీ44.
2. స్హీ మస్మాొం, భాగొం 1, పేజీ 65. న్నసాయ్య, భాగొం 6, పేజీ 117. తిరిిజీ, భాగొం 8, పేజీ 306.
3. స్హీ తిరిిజీ, భాగొం 5, పేజీ 201. మస్తద్రకుల్ హాకిమ్, భాగొం 3, పేజీ 126.
4. మస్ిదు అహిద్, భాగొం 5, పేజీ 25. మస్తద్రకుల్ హాకిమ్, భాగొం2, పేజీ 134. తిరిిజీ, భాగొం 5, పేజీ
296.
5. స్హీ మస్మాొం, భాగొం2, పేజీ 362. మస్తద్రకుల్ హాకిమ్, భాగొం2, పేజీ 109. మస్ిదు ఇమామ్ అహిద్,
భాగొం4, పేజీ 381.
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విషయమేమిటొంటే ఈ కార్గామలు చేస్మన వారు ప్రమఖ్ పెదే పెదే
స్హాబీయులు.
అలీ(అ.స్) గృహాన్ని న్నపపొంటిొంచిన వారు ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్. అత్న్నతో యుధిొం
చేస్మొంద త్లాహ, జుబైర్, ఆయేష్ట, మఆవియా బిన్ అబూస్తఫాాన్ మరియు అమ్ర్
బిన్ ఆస్ లాొంటి వారు.
నా ఈ అశ్ఛరాొం అొంత్ొం లేన్నద. నాలాగ ప్రతీ స్ాత్ొంత్ర ఆలోచనగల వారు,
మధావరిత

స్ాభావమ

స్హాబీయులొందరిన్న

గల

మన్నష్ట,

ధర్గితుిలన్న

అహ్లా
ఎలా

స్తనిత్

విధాాాఁస్తలు

ఏకీభావాన్ని

వాకతొం

చేయగలుగుతునాిరు? మరియు అలాగ వాళ్ళను “రజియలాాహు అనుహ” అన్న
ఎలా అనగలుగుతునాిరు? అనే ఆశ్చరాొంలో మన్నగిపోతాడు. న్నజాన్నకి వాళ్ళ
చటిొం

ప్రకారొం

స్హాబీయులొందరూ

నాాయమరుతలే

అనే

నమికొంలో

ఎట్లవొంటి తేడా లేకుొండా అొందరిపై దురూద్ పొంపుతారు. కొొందరైతే “ఇల్ అన్
యజీద వలా త్జీదు(

) అనగా యజీద్పై లఅనత్ పొంపు

అొంత్కు మిొంచకు” అన్న కూడా అనడొం జ్రిగిొంద. షరీఅత్ మరియు వివేకొం
కూడా అొంగ్లకరిొంచన్న వాళ్ళ అనాాయాల మొందు యజీద్ చేస్మన పాపమలు
కన్నపిొంచన్నవి.
న్నజ్ొంగా అహ్లా స్తనిత్, దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనిత్ను పాలిొంచే వారైతే ఖుర్ఆన్
మరియు

స్తనిత్

ప్రకారొంగా

పాపులు,

మరలిపోయ్యనవారిలా

ప్రకటిొంచబడినవారిన్న మరియు దైవప్రవకత(స్.అ), అలీ(అ.స్)న్న దూష్టొంచడొం ననుి
దూష్టొంచడొం మరి ననుి దూష్టొంచినవాడు అలాాహ్ను దూష్టొంచినవాడౌతాడు
అలాాహ్ను దూష్టొంచిన వాడిన్న అలాాహ్ నేరుగా నరకొంలో వేసాతడు అన్న ఉదేేశిొంచి
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చెపిపన వారిన్న నాాయమరుతలన్న ఎలా నమితునాిరు.1 ఈ విషయొం నా
ఊహకొందన్నద.
ఇద కేవలొం అలీ(అ.స్)న్న దూష్టొంచిన వారికే ఈ శిక్షైతే మరి అలీ(అ.స్)పై లఅనత్
చేస్మన వారికి లేదా అత్న్నతో యుధిొం చేస్మన వారికి లేదా అత్న్నన్న చొంపిొంచిన
వారి పరిస్మాతి ఏమౌతుొందో ఆలోచిొంచొండి. ఎొందుకన్న మన ఉలమాలు ఈ
న్నజాల నుొండి ఉపేక్షగానునాిరు?!. లేదా వాళ్ళ హృదయొంపై తాళ్ొం
పడిొందా?!. ఓ అలాాహ్ ఈ సైతాను ఆక్రమణ బ్బరి నుొండి కాపాడు, అన్న న్నతో
కోరుతునాిను.

2. స్హాబీయులు నమాజును కూడా మారేచసారు
అనస్ బిన్ మాలిక ప్రవచన ప్రకారొం దైవప్రవకత(స్.అ) కాలపు విషయాలలో
అన్నిొంటి కనాి మొందు నమాజ్ గురిొంచి తెలిస్మొంద, మీరు దాన్ని కూడా

నాశ్నొం చేససారు. జొహ్రీ ప్రవచన ప్రకారొం: నేను దమిషి2లో అనస్ బిన్
మాలిక స్న్నిదలో హాజ్రైనపుపడు వారిన్న ఏడుస్తతొండడొం చూస్మ “మీరొందుకు
ఏడుస్తతనాిరు”? అన్న ప్రశిిొంచాను. అొందుకు అనస్, “నేను నా జీవిత్ొంలో
అన్నిొంటి కనాి గొపపద నమాజ్ ను తెలుస్తకునాిను మరి ఇపుపడు దాన్ని కూడా
నాశ్నొం చేసశ్వరు” అన్న జ్వాబిచాచరు.3

1. మస్తద్రకుల్ హాకిమ్, భగొం3, పేజీ 121. ఖ్సాయ్యస న్నసాయ్య, పేజీ 24. మస్ిదు అహిద్, భాగొం 6, పేజీ
33. మనాఖిబ్న ఖ్వారజీి, పేజీ 81. అల్ రియజున్ నజ్రహ్, భాగొం 2, పేజీ 219. తారీఖ్ స్మవాతి, పేజీ 73..
2. ఇపపటి డమస్కస్.
3. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం1, పేజీ 74.
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ఎవరైనా నమాజ్లో ఈ మారుపలు దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ తాబ్నయీన్ల
కాలొంలో జ్రిగిొందన్న అనుకుొంటారేమో అొందుకే దీన్నన్న చెపపడొం అవస్రొంగా
భావిస్తతనాిను. మొటిమొదట నమాజులో మారుప తెచిచన వారు ఖ్లీఫతుల్
మస్మామీన్ ఉసాిన్ ఆ త్రువాత్ ఉమిల్ మొమిన్నన్ ఆయేష్ట.
ఉదాహారణగా “బుఖ్బరీ” మరియు “మస్మాొం”ల రివాయతులు; “దైవప్రవకత(స్.అ)
మినా1లో నమాజును ఖ్స్ర్2 చేస్మ చదవారు మరి అలాగ అబూబక్ర్, ఉమర్
మరియు త్న ఖిలాఫత్లో కొొంత్కాలొం ఉసాిన్ కూడా చేశ్వరు ఆ త్రువాత్
దాన్నన్న నాలుగు రకాతులుగా మారేచశ్వరు”.3

మస్మామ్ త్న పుస్తకొం స్హీలో జోహ్రీ ప్రసాతవనను లిఖిొంచారు: “నేను
ప్రయాణొంలో కూడా ఆయేష్ట ఎొందుకన్న నాలుగు రకఅతుల నమాజు
చదువతుొంద? అన్న ఉర్గాను ప్రశిిొంచగా ఆమె కూడా ఉసాిన్ వలే సాకును
వాకతొం చేశ్వరు అన్న జ్వాబిచాచరు”.4

అలాగ ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్ కూడా చాలా విస్పషి ఆదేశ్వలకు వాతిరేకొంగా త్మ
సొంత్ కలపన మరియు వాాఖ్బాలతో, త్మ ఆలోచనలతో ఫతాా లిచేచవారు.
ఉదాహారణగా: వారి ప్రకటన ప్రకారొం “దైవప్రవకత(స్.అ) కాలొంలో రొండు

మతా5లు వొండేవీ, నేను ఆ రొండిొంటిన్న న్నషేదస్తతనాిను వాటిపై అమలు చేస్మన
1. మకాక పటిణొంలో కాబ్బ వదే ఒక ప్రదేశ్ొం.
2. ప్రయాణొంలో నాలుగు రకఅతుల నమాజులను రొండు రకఅతుల వరకు చదవడొం.
3. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం2, పేజీ154. స్హీ మస్మాొం, భాగొం1, పేజీ 260.
4. స్హీ మస్మాొం, భాగొం2, పేజీ 143, కితాబొ స్లాతుల్ మసాఫిరీన్.
5. ఒకటి హజ్జ కు స్ొంబొంధొంచిన ఒక విషయొం, రొండవద ష్టయాలలో జ్రిగ ఒక రకమైన అసాాయ్య వివాహొం.
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వారికి శిక్షిసాతను”. ఖుర్ఆన్లో స్పషిొంగా త్యమిమ్ ఆదేశ్ొం (
మీకు న్నరు లభాొంకాన్న పక్షొంలో, పరిశుభ్రమైన మటిిన్న

ఉపయ్యగిొంచొండి.1) వనిపపటికీ అత్ను జ్నాబత్లో వనిపుపడు న్నళ్ళళ
దొరకకపోతే నమాజ్ను వదలేయమన్న ఆదేశ్మిచేచశ్వరు. మరి ఈ స్ొంఘటనను
“బుఖ్బరీ”, “బ్బబొ ఇజా ఖ్బఫల్ జునుబ్ అలా నఫ్సహ్”లో ఇలా ప్రవచిొంచారు:
“నేను షఖ్లఖ్ బిన్ స్లిహ్ను ఇలా చెబుతుొండగా వినాిను: “నేను, అబుేలాాహ్
మరియు అబూ మూసా వదే వొండగా అబూ మూసా ఒకవేళ్ అపవిత్రున్నకి2
న్నళ్ళళ దొరకకపోతే అత్ను ఏమిచేయాలి అనే విషయొంలో న్న అభిప్రాయొం ఏమిటి
అబూఅబుేలాాహ్? అన్న ప్రశిిొంచగా న్నళ్ళళ దొరకనొంత్ వరకు నమాజ్ చదవడు”
అన్న జ్వాబిచాచడు. అొందుకు అబూ మూసా “అయ్యతే దైవప్రవకత(స్.అ) అమాిర్కు
ఇచిచన ఉపదేశ్వన్ని ఏమిచేయాలి?” అన్న అడిగారు. “కాన్న ఉమర్ ఆ మాటతో
త్ృపిత పొందలేదు

కదా” అనాిడు. “అమాిర్ విషయాన్ని వదలేదాేొం మరి

త్యమిమ్ ఆదేశ్ొం వని ఆయత్ గురిొంచి ఏమొంటావ?” అన్న అబూమూసా
ప్రశిిొంచసాగాడు ఆ పై అబుేలాాహ్ మౌనొంగా వొండిపోయ్య ఏ జ్వాబు
తోచకపోవడొంతో “ఒకవేళ్ అలాగన్న చెబితే ఎవరికైన స్రే న్నళ్ళళ చలాగా
వనాియన్న అన్నపిసత సాినాన్ని వదలి త్యమిమ్ చేస్తకుొంటాడు” అన్న
అనాిడు. నేను “అబుేలాాహ్ అొందుకే మక్రూహ్3గా న్నశ్చయ్యొంచి వొంటారు” అన్న
స్ఖ్లఖ్తో అనాిను. అత్ను “న్నస్సొందేహొంగా” అన్న అనాిడు.4
1 . అన్ న్నసా సూర్గ:4, ఆయత్:43.
2. మజిిబ్.
3. అస్హాకరమ.
4. బుఖ్బరీ, భాగొం1, పేజీ54.
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3. త్మపై తామే స్హాబీయుల వాతిరేక సాక్షయొం
అనస్ బిన్ మాలిక ప్రవచన ప్రకారొంగా: “దైవప్రవకత(స్.అ), అనాసర్లతో ఇలా
అనాిరు: “నా త్రువాత్ కఠోర పరిస్మాతులను ఎదురోకవలస్మ వస్తతొంద అొందుకు
మీకు అలాాహ్ వదేకు చేరి కౌస్ర్ కొలను వదే దైవప్రవకత(స్.అ)తో కలిసొంత్ వరకు
ఓరుపగా, స్హనొంగా వొండొండి” కాన్న అనస్ ప్రవచన ప్రకారొం మేమ ఒరుపగా
వొండలేక పోయామ”1

అలా బిన్ మస్యాబ్ త్న త్ొండ్రిగారి వచనమను ఇలా లిఖిొంచారు: “నేను
బర్రా

బిన్

ఆజిబ్తో

కలిస్మ

“మీరు

చాలా

అదృషివొంతులు

మీకు

దైవప్రవకత(స్.అ)తో కలిస్మ వొండే భాగాొం కలిగిొంద, మీరు బైఅతే షజ్ర్గ2లో
పాల్గానాిరు” అన్న అనాిను. అొందుకు అత్ను “సోదర్గ! ఆ త్రువాత్ మేమ
ఏమిచేసామో న్నకు తెలియదు” అన్న అనాిడు”.3

మొదటి స్హాబీయులలో లెకికొంచబడా, చెట్లి కిొంద దైవప్రవకత(స్.అ) చేతులపై
బైఅత్ కూడా చేస్మన మరియు అలాాహ్ వాళ్ళతో ర్గజీ పడినట్లవొంటి ప్రశ్ొంస్లు
అొందుకని “బర్రా” లాొంటి స్హాబీ త్మకు వాతిరేకొంగా “మేమ దైవప్రవకత(స్.అ)
త్రువాత్ బిద్అతులను స్ృష్టిొంచామ” అన్న సాక్షయొం ఇస్తతనాిడు. అొంటే ఇక వేరే
వాళ్ళ పరిస్మాతి గురిొంచి చెపపనకకరేాదు. అత్న్న ఈ సాక్షయొం దైవప్రవకత(స్.అ) త్మ
త్రువాత్ బిద్అతుల గురిొంచి సూచిొంచిన విషయాలకు మరియు అవిశ్వాస్ొం పై
1. బుఖ్బరీ, భాగొం2, పేజీ 135.
2. చెట్లిక్రిొంద చేస్మన బైఅత్.
3. బుఖ్బరీ, భాగొం 3, పేజీ 32, బ్బబొ గజాా హుదైబియహ్.
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మరలిపోతారనే

వారతలకు

న్నదరశనొం.

ఇవన్ని

చూశ్వక

కూడా

ఒక

బుధిమొంతుడు, స్హాబీయులొందరిన్న నాాయమరుతలే అన్న అహ్లా స్తనిత్
నమితునిట్లాగా నమేి స్మసా లేదు.
నా దృష్టిలో ఇలాొంటి వాడు జాునాన్నకి మరియు శ్వసాాన్నకి వాతిరేకి అయ్య
వొంటాడు. మరి ఇలా చెపేప వారి మాటలు విని త్రువాత్ న్నజ్ొం
తెలుస్తకోవాలన్న పరిశోధన చేస వారికి రుజుమార్గాన్ని చేరేొందుకు ఒక
భరోసాగల మారామే దొరకదు.

4. షైఖైన్1లు త్మపై తామ ఇచిచన వాతిరేక సాక్షయొం
“బుఖ్బరీ”, త్న పుస్తకొం “స్హీ బుఖ్బరీ”లో “మనాఖిబ్న ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్”
అను అధాాయొంలో ఇలా వ్రాసారు: “అత్ను గాయపడిన త్రువాత్ నొపిపతో
బ్బధను వాకతొం చేసత ఇబ్ని అబ్బిస్ వారిన్న శ్వొంతి పరుస్తత “ఇదే మీ బ్బధైతే
(బయపడనవస్రొం లేదు) మీరు దైవప్రవకత(స్.అ)తో కలిస్మ వొండే భాగాాన్ని
పొందారు, వారు మిమిలిి ఇషిపడే వారు, ఆ త్రువాత్ అబూబకరతో కూడా
చాలా కాలొం వరకు కలిస వనాిరు అత్ను కూడా మీతో ఇషిొంగానే
వొండేవారు. ఆ త్రువాత్ అత్న్న అనుచరులతో జీవితాన్ని గడిపి ఇపుపడు ఈ
లోకొం నుొండి వెళ్ళతని స్మయొంలో అొందరు మీతో ర్గజీ పడే వనాిరు” అన్న
అనాిరు. అొందుకు అత్ను ఇలా అనాిడు: “దైవప్రవకత(స్.అ)తో కలిస్మ వొండడొం,
అత్ను నాతో ర్గజీ పడడొం ఇవన్ని అలాాహ్ ఉపకారమలు. అలాగ అబూబకరతో
కలిస్మ వొండడొం మరి వారు కూడా నాతో ర్గజీ పడడొం కూడా కాన్న ఇపుపడు నా
1. అబూ బక్ర్ మరియు ఉమర్.
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కలత్ అొంతా న్నకోస్ొం మరియు న్న అనుచరులకోస్మే ఒకవేళ్ నేను భూమికి
స్మాన బొంగార్గన్ని అలాాహ్ మార్గాని ఖ్రుచ చేస్మ అలాాహ్ శిక్ష నుొండి విమకిత
చెొందగలను అొంటే నేను ఇచేచసవాడిన్న”.1

చరిత్రలో అత్న్న ఈ ప్రసాతవన కూడా రచిొంచబడివొండి: ఉమర్: “నేను ఒక గొర్రె
అయ్యావొంటే నా యజ్మాన్న ననుి బ్బగా మేపి లావగా చేస్మ అతిథులు
వచిచనపుపడు దాన్నన్న జ్పాచేస్మ వాళ్ళను తిన్నపిసత వాళ్ళళ తిని త్రువాత్ వాళ్ళ
మలొంగా

మారి

ఎొంత్బ్బగుొండేద”2

బయటికివచేచవాడిన్న.

మన్నష్టన్న

కాకుొండా

వొంటే

చరిత్రలో ఇలాొంటి ప్రసాతవనే అబూబకరకు స్ొంబొంధొంపజేయబడిొంద; అత్ను
చెట్లిపై ఒక పక్షిన్న చూస్మ ఇలా అనాిరు: “న్నవ అదృషివొంతున్నవి, చెట్లిపై
కూరోచన్న ఖ్రూజరొం తిొంట్లనాివ, న్నకు రేపు జ్వాబివాాలిసన అవస్రొం లేదు న్నకు
ఎట్లవొంటి శిక్ష కూడా లేదు. నేను కూడా దారిలో ఏదో ఒక చెటెవివొంటే
బటసారుల ఒొంటెలు ననుి తిన్న విస్రజక పదారిొం చేసవి, నేను మన్నష్ట
అయ్యావొండకపోయ్య వొంటే ఎొంత్బ్బగుొండేద”3

1. బుఖ్బరీ, భాగొం2, పేజీ 201.
2. మినాహజుస్తసనిహ్ ఇబ్ని తైమియహ్, భాగొం3, పేజీ 131. హిలాతుల్ ఔలియా, భాగొం1, పేజీ 52.
3. త్బరీ, పేజీ2. అల్ రియాజున్ నజ్రహ్, భాగొం 1, పేజీ 134. కనుజల్ ఉమాిల్, పేజీ 361. మినాహజుస్
స్తనిహ్ల, భాగొం 3, పేజీ 120.
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వేరే స్ొంధరిొంలో ఇలా ప్రవచిొంచారు: “నా త్లిా ననుి జ్న్నిొంచకపోయ్య వొంటే
ఎొంత్బ్బగుొండేద, నేను ఒక చెతెవతవొండేవాడిన్న”1

ఈ ప్రవచనలకు వాతిరేకొంగా ఖుర్ఆన్ విశ్ాస్తలకు శుభవారత ప్రవచన ఇలా
ఇచిచొంద:
            
             
   

అనువాదొం: అలాాహ్ ఔలియాలకు ఏవిధమైన భయొంకాన్న, విష్టదొం కాన్న
కలిగ అవకాశ్ొం లేదు.

ఎొందుకొంటే

(వాళ్ళళ)

ఆయనను విశ్ాస్మొంచి

భయభకుతలవైఖ్రిన్న అవలొంబిొంచినవారు. ఇహపరజీవితాలు రొండిొంటిలో కూడా
వారికి శుభవారతలే శుభవారతలు. అలాాహ్ మాటలు మారవ. ఇదే ఘన
విజ్యొం .2
మరో చోట ఇలా ప్రవచిొంచెను:

1. త్బరి, పేజీ 41, అల్ రియాజ్ జునిజ్రహ్, భాగొం 1, పేజీ 134. కనుజల్ ఉమాిల్, పేజీ 36. మినాహజుస్
స్తనిహ్, భాగొం 3, పేజీ 120.
2. యూనుస్ సూర్గ:10, ఆయత్:62, 63, 64.

200

అలా... నేను రుజుమార్గాన్ని పొందాను

            
           
              

అనువాదొం:

అలాాహ్ యే మా ప్రభువ అన్న పలికి ఆ మాట మీదనే స్మారొంగా

న్నలబడే వారిపై న్నశ్చయొంగా దైవదూత్లు అవత్రిసాతరు. వారు వారితో ఇలా
అొంటారు, “భయపడకొండి, బ్బధపడకొండి; మీకు వాగాేనొం చేయబడిన స్ారాొం
అనే శుభవారతను విన్న ఆనొందొంచొండి. మేమ ఈ ప్రాపొంచిక జీవిత్ొంలో కూడా
మీకు స్హచరులుగా ఉొంటామ, పరలోకొంలో కూడా. అకకడ మీరు కోరినదలాా
మీకు లభిస్తతొంద; మీరు ఆశిొంచే ప్రతివస్తతవూ మీదవతుొంద. ఇవీ మీకు లభిొంచే
ఆతిధాపు ఏర్గపట్లా, క్షమాశీలుడూ, కరుణామయుడూ అయ్యన దేవన్నవైపు
నుొండి”

1

ఖుర్ఆన్ ప్రవచనల ప్రకారొం అలాాహ్ స్ృష్టిలో అొందరికొంటే మన్నష్టన్న
ఉత్తమన్నగా న్నశ్చయ్యొంచిన త్రువాత్ కూడా షైఖైన్ల బహుశ్ మన్నష్ట కాకుొండా
వొంటే బ్బగుొండేద అనే కోరికపై మీ అభిప్రాయొం ఏమిటి?. త్న జీవిత్మొంతా
రుజుమారాొం పైనే గడిపిన ఒక మన్నష్ట చివరి న్నమిష్టలలో అత్న్న వదేకు
దైవదూత్లు వచిచ స్ారాొంలో అత్న్న సాాన శుభవారతను ఇసాతరు అపుపడత్న్నకి శిక్ష
పటా వని భయొం త్గుాతుొంద మరి ఈలోకొంలో చేస్తకుని వాటిపై దుఃఖ్ొం
కలగదు స్ారాొం వెళ్ళక మొందే అత్న్నకి స్ారా శుభవారత ఇవాబడుతుొంద అయ్యతే
స్ృష్టిలో అొందరికని ఉత్తమలైన త్రువాత్ తామ మలవిస్రజనొం లేదా
1. ఫ్ఫస్మసలత్ సూర్గ:41, ఆయత్:30, 31, 32.
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వెొంట్రుకలు లేదా మరియు చెత్త అయ్యా వొంటే బ్బగుొండేద అనే కోరికను వాకతొం
చేయడొంలో ఆ పెదే స్హాబీయుల అరిొం ఏమైవొంట్లొంద!?.
ఒక వేళ్ దైవదూత్లు వాళ్ళను కూడా శుభవారతను ఇచిచ వొంటే ప్రపొంచొంలో
స్మానమైన బొంగార్గన్ని అలాాహ్ మార్గాని ఖ్రుచ పెటిి అలాాహ్ శిక్షనుొండి
బయటపడే కోరికను వాకతొం చేస్మవొండేవారు కారు, అన్న తెలుస్తతొంద.
ఎొందుకొంటే అపపటికే ఖుర్ఆన్లో ఇలా ప్రవచిొంచి వొంద:
              
        

అనువాదొం:

దుర్గిరాొంచేస్మన ప్రతి మన్నష్ట వదే ఒకవేళ్ భూమిపై వని మొత్తొం

ధనొం ఉొంటే ఈ బ్బధనుొండి రక్షిొంపబడేొందుకు అత్డు దాన్ననొంతా కూడా
పరిహారొంగా ఇవాటాన్నకి స్మదిపడతాడు. వారు ఆ బ్బధను చూస్మనపుపడు లోలోన
పశ్చతాతప

పడతారు;

చెయాబడుతుొంద

అయ్యనా

వారిమధా

పూరిత

నాాయొంతో

తీరుప

1

             
               
      

1. యూనుస్ సూర్గ:10, ఆయత్:54.
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అనువాదొం:

ఒకవేళ్ ఈ దుర్గిరుాల వదే భూమి పై వని మొత్తొం స్ొంపద

వొంటే, ఇొంకా అొంతే స్ొంపద వారికి దొరికి వొంటే, వారు ప్రళ్యొం నాటి
దారుణ శిక్ష నుొండి త్పిపొంచుకోవటాన్నకి ఈ మొత్తొం స్ొంపదను పరిహారొంగా
ఇవాటాన్నకి స్మదిపడతారు. అకకడ అలాాహ్ త్రపునుొండి వారి మొందుకు, వారు
ఎనిడూ ఊహిొంచి కూడ ఉొండన్నదొంతావస్తతొంద. అకకడ త్మ స్ొంపాదన యొకక
దుషపలితాలన్ని వారికి స్పషిొంగా తెలిస్మపోతాయ్య. వారు ఎగతాళి చేసూత వచిచనదే
వారిన్న చుట్లిమట్లితుొంద . 1
నా మనస్తకు మాత్రొం ఈ ఆయతులు అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ లాొంటి పెదే
స్హాబీయులను ఉదేేశిొంచి ఉొండకపోతే బ్బగుొండును అన్న అన్నపిస్తతొంద. కాన్న ఈ
ఆయతులను చూస్మన త్రువాత్ వీళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ)తో ఎలా ప్రవరితొంచారో?
ఎలా చివరి స్మయొంలో వారి ఆజ్ులను వాతిరేకరిొంచారో? మరి దైవప్రవకత(స్.అ)
వారిన్న త్న ఇొంటి నుొండి బయటకు వెళ్ళగొటివలస్మన అవస్రొం వచిచనట్లా వారి
ప్రవరతన ఎలా వొందో? ఒకక క్షణొం ఆగి చూడవలస్మ వచిచొంద.

అలాగ నా

మొందు దైవప్రవకత(స్.అ) మరణాొంత్రొం స్ొంభవిొంచిన స్ొంఘటనలు కూడా
వనాియ్య. అొందులో దైవప్రవకత(స్.అ) కుమారత ఫాతెమా జ్హ్రా(అ.స్)ను వాథిొంచడొం,
వారి హకుకను ఖ్బ్బజ చేయడొం, అపపటికే దైవప్రవకత(స్.అ) ఆమె గురిొంచి స్పషిొంగా
ఇలా ప్రసాతవిొంచి వనాిరు: “ఫాతెమా నాలోన్న భాగొం, అమెను కోపొం
తెపిపొంచడొం ననుి కోపొం తెపిపొంచినటేా”.2

1. అజ్ జుమర్ సూర్గ:39, ఆయత్:47,48.
2. బుఖ్బరీ, భాగొం2, పేజీ 206, బ్బబొ మనాఖ్ ఖ్ర్గబతి రసూలిలాాహ్(స్.అ).
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ఫాతెమా(స్.అ) స్ాయొంగా అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్లతో ఇలా అడిగారు:
“అలాాహ్ సాక్షిగా నేను మీ ఇదేరితో “నా త్ొండ్రిగారి న్నట ఫాతెమా(స్.అ) ఇషిమే
నా ఇషిొం, ఫాతెమా(స్.అ) కోపొం నా కోపొం, ఫాతెమాను ఇషిపడడొం ననుి
ఇషిపడినటేా, ఫాతెమాను స్మితిొంచినవారు ననుి స్మితిొంచినటేా, ఆమేన్న
న్నర్గశ్ పరచినవారు ననుి న్నర్గశ్ పరిచినట్లా” అన్న వినలేదా?” అన్న అడిగారు.
దాన్నకి ఆ ఇదేరు “ఔను ఈ ప్రసాతవన వినాిమ” అన్న సాక్షయమిచాచరు. అొందుకు
ఫాతెమా(స్.అ), “నేను అలాాహ్ను సాక్షిగా న్నర్గేరిొంచి చెబుతునాిను “మీరిదేరు
ననుి న్నర్గశ్ పరిచారు స్మితిొంచలేదు” దైవప్రవకత(స్.అ)తో కలిస్మనపుపడు మీ
ఇదేరి పటా ఫిర్గాదు చేసాతను” 1 అన్న అనాిరు.

ఈ రివాయత్ను వదలేయొండి దీొంతొ మనస్త గాయ పడుతుొంద. న్నజాన్నకి ఇబ్ని
ఖుతైబహ్ అహ్లాస్తనితుల పెదే పెదే విదాాొంశులలో లెకికొంచబడతారు. మరి
అత్ను ఖుర్ఆన్ టీకాతాత్పరాొం, హదీస్, న్నఘొంట్లవ, అరబీ అనాయమ,
చరిత్రలో కొన్ని పుస్తకాలు కూడా వ్రాసారు. బహుశ్ ఇబ్ని ఖుతైబహ్ కూడా
ష్టయాగా మారిపోయ్య వొంటారు. ఇలా ఎొందుకొంట్లనాినొంటే నేను ఒక
స్ొంధరభొంలో “తారీఖుల్ ఖులఫా” అను పుస్తకొం నుొండి రుజూ చేసత
స్ామతాభిమానైన ఒక స్తన్ని ఆలిమ్ ఇబ్ని ఖుతైబహ్ ష్టయా అన్న అనాిడు. ఇదే
మాట ప్రతీ స్ామతాభిమాన్న కాన్న స్తన్ని ఆలిొం గురిొంచి చెపపడొం జ్రుగుతుొంద.
అలాగ న్నసాయ్య “ఖ్సాయస అమీరుల్ మొమిన్నన్” అను పుస్తకొం వ్రాసత అత్ను
ష్టయా అయ్యపోయారు అన్న అనారు, త్బరీ కొన్ని విశిషిత్లను ప్రసాతవిసత
అత్నూ ష్టయా అయ్యపోయారు అన్న అనాిరు, ఇబ్ని ఖుతైబహ్ చరిత్ర వ్రాసత

1. అల్ ఇమామతు వస్మసయాస్హ్, ఇబ్ని ఖుతైబహ్, భాగొం1, పేజీ 20. ఫిదక ఫితాతరీఖ్ పేజీ 92.
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ష్టయా అయ్యపోయారు అన్న అనాిరు. చివరికి ఇపపటి ప్రమఖ్ రచయ్యత్లలో
తాహా హుసైన్ అల్ ఫిత్ితుల్ కుబ్రా వ్రాసత అత్ను కూడా ష్టయా
అయ్యపోయారు అన్న అనాిరు అత్ను గదీర్ హదీస్తను ప్రసాతవిొంచి చాలా
న్నజాలను అొంగ్లకరిొంచారు.
న్నజాన్నకి ఇొందులో ఏ ఒకకరూ ష్టయా కాదు. అొందరు ష్టయాల ప్రసాతవన చాలా
చెడు విధానొంలో చేశ్వరు. స్హాబీయులు నాాయమరుతలన్న పోర్గడారు. విషయొం
ఏమిటొంటే ఎవరైనా స్రే అహ్లాబైత్(అ.స్)ల ప్రశిషిత్ ప్రసాతవన చేస్మ స్హాబీయుల
త్పుపను ఒపుపకుొంటే చాలు అత్న్న ప్రసాతవన మూలాాన్ని త్గిాొంచాలన్న అత్న్నపై
ష్టయా అన్న న్నొంద వేససాతరు. చివరికి ఒకవేళ్ ఎవరైన దురూద్లో అహ్లాబైత్(అ.స్)
ప్రసాతవన చేసత లేదా అలీ(అ.స్)ను “అలైహిస్సలామ్” అన్న చెబితే చాలు అత్ను
కూడా ష్టయా అన్న లెకికొంచేయబడతాడు. అొందుకే ఒక రోజు నేను మా ఒక
స్తన్ని ఆలిమ్తో స్ొంభాషణ మధాలో “బుఖ్బరీ” పటా మీ ఉదేేశ్ొం ఏమిటి? అన్న
అడిగాను. “అత్ను హదీస్త యొకక ఇమామలలో ఒకరు. అత్న్న పుస్తకొం,
పుస్తకాలన్నిటిలో ఉత్తమమైనద” అన్న అనాిడు. నేను “అత్నైతే మాత్రొం
ష్టయాయే” అన్న అనాిను. అత్ను ఎగతాళిగా నవాతూ “అలాాహ్ క్షమిొంచుగాక,
అత్ను ఎలా ష్టయా అవాగలరు”? అన్న అనాిడు.
నేను: మీ చటిొం ప్రకారొం ఎవరైతే అలీ(అ.స్)న్న “అలైహిస్సలామ్” అొంటారో
అత్న్నన్న ష్టయాగా న్నర్గేరిొంచేసాతరుగా. అయ్యతే కొన్ని స్ొంధర్గభలలో కొన్ని
చోటాలో

బుఖ్బరీ,

«అలీ(అ.స్)ను

“అలైహిస్సలామ్”,

ఫాతెమా(స్.అ)ను

“అలైహస్సలామ్”, హుసైన్(అ.స్)ను “అలైహిస్సలామ్”» అన్న వ్రాశ్వరు అయ్యతే
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అత్ను ష్టయా కాదా అన్న ప్రశిిచగా, అత్ను ఏ జ్వాబివాకుొండా మౌనొంగా
వొండి పోయాడు.1

నేను తిరిగి ఫాతెమా జ్హ్రా(స్.అ), అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్పై న్నర్గశ్ పడిన
ప్రసాతవన వని ఇబ్ని ఖుతైబహ్ రివాయత్ త్రపు వసాతను. బహుశ్ దాన్న
గురిొంచి స్ొందేహొం వొండోచుచ కాన్న కన్నస్ొం “బుఖ్బరీ” గురిొంచి ఎలా
స్ొందేహపడగలను అత్న్న పుస్తకొం, పుస్తకాలన్నిొంటిలో స్రైన పుస్తకొం. మేమ
దాన్నన్న స్రైనద అన్న నమిి అొంగ్లకరిొంచామ. మాకు వాతిరేకొంగా దాన్న నుొండి
రుజువ చేయడాన్నకి ష్టయాలకు పూరిత హకుకొంద. “బుఖ్బరీ” ఈ రివాయత్ను
“బ్బబొ మనాఖిబ్న ఖ్ర్గబతిర్రసూల్”లో లిఖిొంచారు. దైవప్రవకత(స్.అ): “ఫాతెమా
నాలోన్న భాగొం, ఆమెను న్నర్గశ్ పరచిన వారు ననుి న్నర్గశ్ పరిచినటేా” మరి ఆ
త్రువాత్ “బ్బబొ గజ్ాతు ఖైబర్”లో ఆయెష్ట: “ఫాతెమా బిొంతునిబీ, అబూబక్ర్
వదేకు త్న ఆస్మత తిరిగి ఇవామన్న కోరుతూ ఒకరిన్న పొంపగా అత్ను ఒక గిొంజ్
కూడా ఇవాడాన్నకి న్నర్గకరిొంచారు. దాొంతో ఆమె న్నర్గశ్పడి వాళ్ళతో
దూరమైయాారు మరి చివరి వరకు వారితో మాటాాడలేదు”.2

ఈ రొండు ప్రసాతవనల ఫలిత్ొం ఒకకటే. కేవలొం తేడా ఏమిటొంటే “బుఖ్బరీ”
స్ొంక్షిపతొంగా మరియు “ఇబ్ని ఖుతైబహ్” వివరొంగా ప్రసాతవిొంచారు. “బుఖ్బరీ”,
ఫాతెమా(అ.స్) న్నర్గశ్పడాారు

మరియు చివరి వరకు మాటాాడలేదు అనే

విషయాన్ని అొంగ్లకరిొంచినటెవాతే ఈ విషయాన్ని కూడా “కితాబుల్ ఇస్వతజాన్”లో
వని ప్రసాతవన ప్రకారొంగా ఫాతెమా(అ.స్) స్మస్త స్ృష్టిలో వని స్త్రీలకు
1. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం1, పేజీ 127-130, భాగొం 2, పేజీ 126 మరియు 205.
2. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం3, పేజీ149.
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నాయకుర్గలన్న. మరి ఫాతెమాయే త్తీహర్ ఆయత్లో కేొంద్రొంగా న్నర్గేరిొంచబడి
ఆమె నుొండి అన్ని అపవిత్రాలను దూరొంగా వొంచబడిన స్త్రీ అన్న తెలుస్తతొంద.
దీన్నకి ఫాతెమా(అ.స్) యొకక కోపొం ఆమె హకుక పై పోర్గటొం త్పప వేరే విషయొం
గురిొంచి కాకూడదు అన్న దీన్నకి అరిొం. ఆమె కోపొం న్నజ్ొంగా అలాాహ్ మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ) కోపాన్నకి కారణొం ఔతుొంద. అొందుకే స్ాయొంగా అబూబక్రే ఇలా
అనాిరు: “నేను, దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు ఫాతెమా(అ.స్)ల కోపొం నుొండి రక్షణ
కోరుతునాిను” మరి అత్ను ఫాతెమా(స్.అ) న్నర్గశ్పై ఇొంకొొంచె వొంటే
చన్నపోతారేమోనొంత్గా ఏడాచరు. అయ్యనపపటికి ఫాతెమా క్రమొంగా “నేను న్నకు
వాతిరేకొంగా ప్రతీ నమాజ్లో శ్పిసూతనే వొంటాను” అన్న అనాిరు. ఆ త్రువాత్
అబూబక్ర్ నాకు ఇలాొంటి బైఅత్ అవస్రొం లేదు, ననుి ఖిలాఫత్ పదవి నుొండి
తొలగిొంచేయొండి అన్న ప్రకటిొంచారు.1

మా చాలా ఒలమాలు ఫాతెమా(అ.స్), అబూబకరతో ఆస్మత విషయొంలో
విభేదొంచారన్న మరి ఆమె వాాజాాన్ని న్నర్గకరిొంచడొంతో న్నర్గశ్పడి చివరి వరకు
న్నస్సొంతోషొంగానేవనాిరు అన్న అొంగ్లకరిొంచి ఆ త్రువాత్ ఈ స్ొంఘటనల
నుొంచి అస్ల ఏమీ స్ొంభవిొంచలేనట్లాగా రదుేచేసూత వొంటారు, ఇద వేరే
విషయొం అనుకోొండి. ఇలా కేవలొం అబూబక్ర్ ప్రతిషి కాపాడడొం కోస్ొం, అత్న్న
వావహారొంపై ఎట్లవొంటి న్నొంద పడకూడదన్న, చేసూతవొంటారు.
ఈ విషయాలలో చాలా ఆశ్చరాకరమైన విషయొం ఏమిటొంటే ఒలమాలలో
కొొందరు ఈ స్ొంఘటనలన్ని వివరొంగా వ్రాస్మన త్రువాత్ “ఫాతెమా త్నద
కాన్నదాన్నపై త్నదన్న పోర్గడటొం అసాధాొం అలాగ అబూబక్ర్ కూడా స్తాాన్ని
1. అల్ ఇమామతొ వస్మసయాస్హ్, భాగొం 1, పేజీ 20
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న్నర్గకరిొంచరు” అన్న అొంటారు. అొంటే వారి దృష్టిలో ఈ కపటొంతో స్మస్ా
తీరిపోయ్యొంద మరియు పరిశోధకులొందరూ స్ొంత్ృపిత పొందారనిమాట. ఈ
మాట ఎలా వొందొంటే “ఖుర్ఆన్లో త్పుపడు ప్రసాతవన వొండే స్మసా లేదు మరి
బన్న ఇస్రాయీల్ గోవ పూజ్ మొదలెటిడొం అసాధాొం” అనిట్లాగా వొంద.
మేమ ఒకే స్మయొంలో రొండు విభిని విషయాలను స్ొంభవొం అనే నమికొం
కలిగి వనిట్లవొంటి ఒలామాల చేతులలో చికుకకొన్న వనాిమ అన్న అలాాహ్కే
తెలుస్త. న్నజాన్నకి స్పషిమైన విషయొం ఏమిటొంటే ఫాతెమా(స్.అ) ఒక వాాజ్ాొం
చేశ్వరు అబూబక్ర్ దాన్నన్న రదుే చేశ్వరు అొంటే (అలాాహ్ క్షమిొంచుగాక)
ఫాతెమా(స్.అ) త్పుపగా వాదస్తతనాిరు లేదా అబూబక్ర్ ఆమె పటా అనాాయొం
చేశ్వరు. ఇవి రొండూ కాకుొండా త్మను కాపాడుకోవడొం కోస్ొం మూడో అొంశ్ొం
లేదు.
ఇసాాొం ధరిశ్వస్త్ర మరియు వివేకమైన సాక్ష్యాలతో ఫాతెమా త్పుపగా వాదొంచారు
అన్న రుజువ చేయడొం అసాధాొం ఎొందుకొంటే

దైవప్రవకత(స్.అ) ఆమెను త్న

భాగొంగా న్నర్గిరిొంచారు, ఆమె వాథను త్న వాథ అన్న చేపాపరు. దీన్న స్తస్పషి
పరిణామమ ఏమిటొంటే ఆమెకు అనాాయొం జ్రిగిొంద మరి అట్లవొంటి ఆమె
వాాజ్ాొం రదుే చేయడొం మామూలు విషయొం కాదు. “బిజ్అతు మిన్ని” అనే
హదీస్ ఆమె పవిత్రత్కు సాక్షైాతే మరి త్తీహర్ ఆయత్ ఆమె పరిశుధిత్ను
చాట్లతుొంద. ఇలా న్నజాన్ని న్నర్గకరిొంచడొం ఫాతెమా(అ.స్) ఇొంటిన్న న్నపపొంటిొంచిన
వాళ్ళకే సాధాొంమైన పన్న.1

1. తారీఖుల్ ఖులాఫాయే దైనవీ, భాగొం1, పేజీ 20.
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అొందుకే వాళ్ళను ఇొంట్లా ప్రవేశిొంచడాన్నకి కూడా ఆజ్ు ఇవాలేదు. వాళ్ళళ ఇొంట్లా
ప్రవేశిొంచినపుపడు అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్లను చూడడాన్నకి కూడా ఇషి
పడలేదు త్న మఖ్బన్ని త్రిపుపకునాిరు.1

ఆ త్రువాత్ మరణాొంత్రొం త్మ అొంతిమయాత్రలో క్రూరులు పాలుకోకూడదన్న
ర్గత్రి స్మయొంలోనే స్మాధ చేయమన్న కోర్గరు.2

ఆ కష్టిలకు ఫలిత్మే ఈనాటికి కూడా దైవప్రవకత(స్.అ) కుమారత స్మాధ
తెలియలేదు. ఇపుపటికి కూడా ఒలమాలకు నా ప్రశ్ి అలాగ మిగిలి వొంద ఈ
న్నజాల పటా మీ ఈ మౌనమేొంటి? ఈ స్మస్ాలపై ఎొందుకన్న మీరు
స్ొంభాష్టొంచరు? ఎొందుకన్న వీటిన్న ప్రసాతవిొంచరు? స్హాబీయులను మా మొందు
దైవదూత్లుగా ఎొందుకు వివరిసాతరు? వాళ్ళ త్పుపలను ఎొందుకు ఒపుపకోరు?
ఖ్లీఫతుల్ మస్మామీన్ ఉసాిన్ను ఎొందుకు చొంపారన్న ప్రశిిసత రొండు వాకాాలలో
పూరిత స్ొంఘటనను స్ొంక్షిపతొంగా ఇజిపుికు చెొందన అవిశ్వాస్తల ఒక స్మూహొం
వచిచ చొంపేశ్వరు అన్న చెబుతారు. అద కూడా నాకు పరిశోధన చేసొందుకు
స్మయొం దొరకటొంతో ఉసాిన్న్న న్నజాన్నకి స్హాబీయులే చొంపారనే న్నజ్ొం
తెలిస్మొంద. వాళ్ళలో మొందుగా ఉమిల్ మొమిన్నన్ ఆయెష్ట పేరు వస్తతొంద.

1. తారీఖుల్ ఖులాఫాయే దైనవీ, భాగొం1, పేజీ 20.
2. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం3, పేజీ 39.

209

అలా... నేను రుజుమార్గాన్ని పొందాను
ఆమే ఉసాిన్ను చొంపేయాొండి అన్న ప్రకటిొంచిొంద. “ఉఖుతలూ నఅస్ల్1 ఫఖ్ద్
కఫర్; నఅస్ల్ను చొంపేయాొండి ఎొందుకొంటే అత్ను కాఫిర్ అయ్యపోయాడు”2

ఆ త్రువాత్ వచేచ పేరుా త్లాహ, జుబైర్ మరియు మహమిద్ బిన్ అబీబక్ర్ లాొంటి
పెదే పెదే స్హాబీయులు మటిడి స్మయొంలో న్నళ్ళను అొందకుొండా చేస్మ
ర్గజీనామా చేయమన్న బలవొంత్ొం చేశ్వరు. చరిత్రకారుల ప్రసాతవన ప్రకారొం ఈ
స్హాబీయులే అత్న్నన్న మస్మామల స్ిశ్వనొంలో స్మాధ చేయన్నవాలేదు. చివరికి
యూధుల స్ిశ్వనొం “హిషుా కౌకబ్” అను స్ిశ్వనొంలో స్మాధ చేశ్వరు.
అలాొంటి స్మయొంలో అత్ను బ్బధొంచి చొంపబడాారు, అత్న్నన్న అవిశ్వాస్తల ఒక
స్మూహొం చొంపిొంద అన్న ఎలా చెపపగలరు?.
న్నజ్ొం చెపాపలొంటే ఈ స్ొంఘటన కూడా జ్నాబ్న ఫాతెమా(స్.అ) మరియు
అబూబకరల స్ొంఘటన లాొంటిదే. ఉసాిన్ బ్బధతుడు మరియు అత్న్నన్న చొంపిన
లేదా ఆ పనాిగొంలో భాగొం పొంచుకున్న ఖ్లీఫతుల్ మస్మామీనాను చొంపడాన్ని
తీర్గిన్నొంచి ఆ త్రువాత్ అత్న్న అొంతిమయాత్రలో అత్న్న శ్వాన్ని అవమాన్నొంచి
చివరికి మస్మామల స్ిశ్వనొంలో స్మాధ కాన్నవాకుొండా చేస్మన స్హాబీయులు
దౌరజనుాలై వొండాలి, లేదా స్హాబీయుల దృష్టిలో ఉసాిన్ చేస పనులకు చావే
స్రైన తీరవప వొండాలి. ఈ రొండు మార్గాలు త్పాప మూడో మారాొం లేదు. (ఒకవేళ్
మూడో మారాొం వని) కేవలొం చరిత్రలో వని అన్ని న్నజాలను న్నర్గకరిొంచి
ఇజిపుి అవిశ్వాస్తలను హొంత్కులుగా న్నర్గేరిొంచి మాయమాటలు మొదల
1. నఅస్ల్ ఒక యూధ, ఉసాిన్ గడాొం వాడిలా వొండడొంతో ఆయెష్ట అత్న్నన్న అలా పిలిచేవారు.
2. త్బరి, భాగొం4, పేజీ 407. ఇబ్ని అస్వర్, భాగొం 3, పేజీ 206. లిసానుల్ అరబ్, భాగొం 14, పేజీ 139.
తాజుల్ ఉరూస్, భాగొం8, పేజీ 141. అల్ అఖుేల్ ఫరీద్, భాగొం 4, పేజీ 290.
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బ్నటిడొం త్పప. కాన్న రొండు మార్గాలలో ఏ మారామైనా స్రే స్హాబీయులు
నాాయమూరుతలనే వారి నమికొం గాయపడుతుొంద. ఇరువైపుల వాళ్ళళ
స్హాబీయులే మరియు అభీప్రాయ భేదొం హత్ా వరకు వెళిళొంద. ఇలా
స్హాబీయులలో కొొందరు నాాయమూరుతలు మరి కొొందరు దుర్గచారులు,
హిొంస్కులు అనే ష్టయాల నమికొం న్నజ్మౌతుొంద. ఆ త్రువాత్ విషయొం
జ్మల్ యుధిొం, ఆ యుధిపు జాాలను ఉమిల్ మొమిన్నన్ ఆయెష్ట రేపి
స్ాయొంగా ఆమె ఆ యుధాిన్నకి నాయకత్ాొం వహిొంచారు. ఇకకడ నా
ప్రశేిమిటొంటే ఖుర్ఆన్ ఆమెను ఇొంట్లానే వొండమన్న ఆదేశిొంచిన త్రువాత్
ఉమిల్ మొమిన్నన్ ఎలా బయటకు వచాచరు?.
       

అనువాదొం: ఇళ్ళలోానే వొండిపొండి. పూరాపు అజాున కాలొంలో మాదరిగా
అలొంకరణను ప్రదరిశసూత తిరగకొండి .1
మరి మస్మామలొందరి సాామి ఐన ఖ్లీఫతుల్ మస్మామీన్తో యుధాిన్ని ఎలా
స్రైనదగా న్నర్గిరిొంచేశ్వరు.
మా ఒలమాలు ఈ ప్రశ్ిలకు చాలా సాధారణొంగా ఇలా స్మాధానొం ఇసూత
వొంటారు: హజ్రత్ అలీ(అ.స్) ఇఫ్క స్ొంఘటనలో దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఆమేను
విడాకులు ఇవామన్న స్లహా ఇచాచరు (ఒకవేళ్ ఈ స్ొంఘటన స్రైనద అయ్యతే)
ఈ విషయొం ఉమిల్ మొమిన్నన్కు నచచలేదు అొందుకన్న ఇమామ్ అలీ(అ.స్)న్న
1. అల్ అహాజబ్:33, ఆయత్:33.
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ఇషి పడే వారు కాదు. అొందుకే అత్న్నతో యుధాిన్నకి త్యారయాారు. అొంటే
కేవలొం విడాకుల స్లహా కోపొంతో అలాాహ్ ఆదేశ్వన్ని వాతిరేకిొంచేసాతరనిమాట.
ఆమె ఇొంటి బయటకు వచిచ యుధి భూమికి వచాచరు, ఒొంటెపై కూరొచన్న
దైవప్రవకత(స్.అ) ఖ్ొండిొంచి ఆ ఆపద నుొండి మొందుగానే చెపిపనపపటికీ హౌఅబ్

ప్రదేశ్ొం వరకు ప్రయాణిొంచారు.1 ఆ త్రువాత్ మదీనా పటిణొం నుొండి మకాక,
మకాక నుొండి బస్రా లాొంటి దూరప్రయాణొం చేస్మ ఏ పాపొం తెలియన్న వారి
రకాతన్ని చిొందొంచడాన్నకి న్నరణయ్యొంచుకోవడొం, అమీరుల్ మొమిన్నన్తో యుధిొం

చేయడొం, దాన్నకి ఫలిత్ొంగా వేల స్ొంఖ్ాలో ప్రజ్లు మరణిొంచడొం,2 వీటన్నిటికి
అరిమేమిటి?.
అొంటే ఇవన్ని కేవలొం ఇమామ్ అలీ(అ.స్) విడాకుల స్లహా ఇవాడొం వలా అత్న్నపై
అయ్యషిత్ వలనేనా. అలా అన్న దైవప్రవకత(స్.అ) ఆమెకు విడాకులు ఇచాచర్గ? అదీ
ఇవాలేదు.
అొంతేకాకుొండా వాాఖ్బాత్లు ఆమె వైరొంతో న్నొండి వని పనులను వివరిొంచారు
వాటికి ఎట్లవొంటి సాకు సాధాొంకాదు. ఉదాహారణకి ఆమె మకాక నుొండి తిరిగి
వస్తతొండగా ఆమెకు ఉసాిన్ హత్ా చేయబడాారనే స్మాచార్గన్ని అొందజేశ్వరు.
అదవిన్న ఆమె చెపపలేనొంత్ స్ొంతోష్టన్ని వాకతొం చేశ్వరు. కాన్న ఎపుపడైతే ప్రజ్లు
అలీ(అ.స్)న్న ఖ్లీఫాగా అొంగ్లకరిొంచి బైఅత్ చేశ్వరన్న తెలిస్మొందో మొంటతో
“అలీ(అ.స్)కి

ఖిలాఫత్

పదవి

దకకక

మొందే

న్నొంగి

విరిగి

భూమిపై

పడిపోయ్యవొంటే ఎొంత్ బ్బగుొండున్న” అన్న ననుి వెనకిక తీస్తకెళ్ళొండి అన్న
1. అల్ ఇమామతు వస్మసయాస్హ్.
2. త్బరీ, ఇబ్ని అస్వర్, మదాయ్యన్న మొ॥ 36 హిజ్రీ స్ొంఘటన ప్రసాతవన అధాాయొంలో.
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ఆదేశిొంచారు. అపపటి నుొండి ప్రజ్లను యుధాిన్నకి స్మధిొం చేస పన్నలో పడాారు.
ఆమె అత్న్న పేరు వినడాన్నకి కూడా ఇషిపడనొంత్గా విరోధాన్ని పెొంచుకునాిరు.
అయ్యతే ఆమె దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఈ ప్రసాతవన “అలీ(అ.స్) పటా ప్రేమ ఈమాన్

మరియు అత్న్న పటా దేాషొం వైరమన్న”1 వినలేదా. స్హాబీయులలో కొొందరు
“మేమ కపట వరతనులను అలీ(అ.స్) పటా వైరొంతోనే గురితసాతమ” అన్న కూడా
ప్రసాతవిొంచారు.
ఆమె దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఈ ప్రకటన కూడా వినలేదా: “నేనెవరికి సాామిన్న
ఈ అలీ(అ.స్) కూడా వారి సాామియే”. ఇవన్ని అమె త్పపకుొండా వినాిరు.
అమెకు ఇవన్ని తెలుస్త అయ్యనా స్రే అమెకు అలీ(అ.స్) అొంటే ఇషిమొండేద

కాదు. ఎపుపడైతే అత్న్న చావ కబురు వినాిరో వెొంటనే స్జ్ేయే షుక్ర్ 2లో
పడాారు.3

వీటన్నిటిన్న వదలేయొండి. నా ఉదేేశ్ొం ఉమిల్ మొమిన్నన్ జీవిత్ చరిత్ర
వ్రాయడొం కూడా కాదు. కేవలొం స్హాబీయులలో ఎకుకవ స్ొంఖ్ా ఇసాాొం
ఆదేశ్వలకు వాతిరేకిొంచే వారు, దైవప్రవకత(స్.అ) ఆదేశ్వలను పటిిొంచుకునే వారు
కాదు, అన్న చెపపడమే నా ఉదేేశ్ొం. అొందుకు న్నదరశనగా ఉమిల్ మొమిన్నన్
స్ృష్టిొంచిన ఆ జ్గడమే చాలు. ఆ యుధిొం పటా చరిత్ర కారులు ఏకాభీప్రాయొం
కలిగి వనాిరు అొందరు ఈ న్నజాన్ని వ్రాశ్వరు; ఎపుపడైతే ఆమె సైనాొం హౌఅబ్
అను

ప్రదేశ్వన్నకి చేరిొందో అకకడి కుకకలు మొరవడొం మొదలు పెటాియ్య

1. స్హీ మస్మాొం, భాగొం 1, పేజీ 48.
2. అలాాహ్కు కత్జ్ుత్గా చేస స్జ్ేహ్.
3. త్బరీ, ఇబ్ని అస్వర్, మదాయ్యన్, మొ... హిజ్రీ 36 శ్కొం స్ొంఘటనల ప్రసాతవనలో.
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వెొంటనే ఆమెకు దైవప్రవకత(స్.అ) చేస్మన హ్లచచరిక “జాగ్రత్త, మీలో ఏ ఒకకరు
హౌఅబ్ ప్రదేశ్వన్ని వెళ్ళకొండి అకకడి కుకకలు మొరుగుతాయ్య” గురుతకొచిచొంద.
అపుపడు ఆమె తిరిగి వెళిళపోవాలన్న అనుకునిపుపడు త్లాహ మరియు జుబైర్
యాభై మొందకి డబిిచిచ పోగు చేశ్వరు. వాళ్ళళ ప్రమాణొం చేస్మ ఈ ప్రదేశ్ొం
హౌఅబ్ కాదు, అన్న త్పుపడు సాక్షయమిచాచరు. ఆ త్రువాత్ ఆమె ప్రయాణాన్ని
బస్రా వరకు సాగిొంచారు. చరిత్రకారుల ప్రవచన ప్రకారొం ఇద ఇసాాొంలో
మొదటి త్పుపడు సాక్షయొం.1

ఇపుపడు నేను విశ్వల హృదయమగల వారికి ప్రశిిస్తతనాిను ఈ స్మస్ాకు
పరిష్టకరొం ఏదైనా వొంటే చూపిొంచొండి?. ఇట్లవొంటి స్హాబీయులనేనా
ధర్గితుిలన్న చాటిస్తతనాిరు స్మాధానమివాొండి?. త్పుపడు సాక్షయొం ఇవాడొం
చాలా పెదేత్పుపగా, దైవప్రవకత(స్.అ) సూచిొంచిన త్రువాత్ దాన్ని అమలు
చేయడాన్నకి కూడా వెనకాడన్న వారు, వీళ్ళనేనా దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ స్ృష్టిలో
అొందరి కని ఉత్తమలుగా న్నర్గేరిొంచారు?.
మరలా ఈ ప్రశ్ి కూడా ఉదివిస్తతొంద; వారిలో ఎవరు రుజుమారాొంపై వనాిరు
మరి ఎవరు రుజుమారాొంపై లేరు?. ఉొంటే అలీ(అ.స్) మరియు అత్న్న అనుచరులు
రుజుమారాొంపై ఉొండకుొండా ఉొండాలి లేదా ఉమిల్ మొమిన్నన్ ఆయెష్ట
మరియు ఆమె అనుచరులు త్లాహ, జుబైర్లు రుజుమారాొంపై వొండకుొండా
వొండాలి. ఈ రొండిొంటిలో స్హాబీయుల తీరు స్పషిమౌతుొంద. ఇక మూడో రకొం
అసాధాొం కూడాను.

1 . త్బరీ, ఇబ్ని అస్వర్, మదాయ్యన్, మొ॥ హిజ్రీ 36 శ్కొం స్ొంఘటనల ప్రసాతవనలో.
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నా ఆలోచన ప్రకారొంగా న్నతిమొంతుల శ్రధే అలీ(అ.స్) వైపే వొంట్లొంద.
ఎొందుకొంటే దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచన ప్రకారొం ఎలాపుపడూ అలీ(అ.స్)తో పాట్ల
స్త్ాొం మరియు స్త్ాొం అలీ(అ.స్)తో పాట్ల వొంటారు ఇొంత్కు మిొంచి
చెపాపలొంటే అద అత్న్న చుటూి తిరుగుతూ వొంట్లొంద. మరియు ఉమిల్
మొమిన్నన్ అపర్గధపు అగిి ప్రతీ దాన్ని కాలిచ వేస్మొంద ఇపపటికీ దాన్న ప్రభావొం
మిగిలి వొంద. అలాొంటి అపర్గధొంపై ప్రతీ న్నతిమొంతుడు అయ్యషిత్ను వాకతొం
చేసాతడు.
“బుఖ్బరీ” త్న “స్హీ బుఖ్బరీ” పుస్తకొంలో “కితాబుల్ ఫిత్న్” అను
అధాాయొంలో ఈ రివాయత్ను ప్రవచిొంచారు: త్లాహ, జుబైర్ మరియు ఆయెష్ట
బస్రా వైపు వెళ్ళతొండగా అలీ(అ.స్) త్మ కుమారుడు హస్న్(అ.స్) మరియు అమాిర
యాస్మర్లను కూఫాకు పొంపారు. వాళ్ళళ కూఫా వచిచ జ్నాన్ని పోగు చేస్మ
పీఠొంపై ఎకాకరు. హస్న్(అ.స్) ఆఖ్రి మెట్లిపై మరియు దాన్న క్రిొంద మెట్లిపై
అమిర్ ఎకిక న్నలబడాారు. అమాిర్ పెదేగా “ఆయెష్ట బస్రా వైపు వెళ్ళతనాిరు
ఆమె మీ దైవప్రవకత(స్.అ) భారా” అన్న ప్రకటిొంచి. “ఇపుపడు మీరు దైవప్రవకత(స్.అ)
విధేయుతులా? లేక ఆయెష్ట విధేయుతులా? అన్న అలాాహ్ మిమిలిి
పరిక్షిస్తతనాిడు” అన్న అనాిరు.1

మరలా “కితాబుల్ మష్రూత్”లో భారాల గురిొంచి ఇలా ప్రసాతవిస్తతనాిరు:
“దైవప్రవకత(స్.అ) ఉపనాాస్మిసూత ఆయేష్ట ఇొంటి వైపు సైగ చేసూత ఆపద ఇకకడే
వొంద, ఆపద ఇకకడే వొంద, ఆపద ఇకకడే వొంద అద షైతాను కొమిలు
మెలిస్మనటేా బయటకు వస్తతొంద” అన్న అనాిరు.
1. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం4, పేజీ 161.
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ఇవే కాకుొండా “బుఖ్బరీ”, దైవప్రవకత(స్.అ) పటా ఆమె అస్భా ప్రవరతన, చెడు గుణ
గణాల చాలా స్ొంఘటనలు ప్రసాతవిొంచారు. చివరికి ఆ అస్భా ప్రవరతన వలనే
అబూబక్ర్

ఆమెను

రకతొం

వచేచటట్లా

కొటాిరన్న,

ఆ

త్రువాత్

ఆమె

దైవప్రవకత(స్.అ)కు విరుధిొంగా కుట్ర పనిడొం దాన్నపై ఇొంత్కని మొంచి భారాను
ప్రసాదసాతను అన్న అలాాహ్ త్రపు నుొండి విడాకుల హ్లచచరిక ఇలాొంటివి ఎన్ని
స్ొంఘటనలు వ్రాశ్వరు. అవన్నిొంటిన్న వ్రాయడొం ఈ పుస్తక పరిమాణొం
పెరగడాన్నకి కారణొం ఔతుొంద.
నా ప్రశేిమిటొంటే ఇలాొంటి పనుల మరియు కుట్రల త్రువాత్ కూడా అహ్లా
స్తనిత్ సోదరుల నమికొం ప్రకారొం కేవలొం దైవప్రవకత(స్.అ) భారా అన్న ఈ
గౌరవాన్నకే అరుహర్గలన్న అనుకుొంట్లనిటెవాతే దైవప్రవకత(స్.అ) గారికి చాలా
భారాలుొండేవి అొందులో కొొందరు మరి కొొందరి కని ఉత్తమలు.1 లేదా ఆమె
అబూబక్ర్

కుమారతననా!.

లేదా

ఆమె

దైవప్రవకత(స్.అ)

వస్మయాత్2

న్న

న్నర్గకరిొంచడాన్నకి పూరిత ప్రయత్ిొం చేశ్వరనా!. ఆమె మొందు దైవప్రవకత(స్.అ),
అలీ(అ.స్) గురిొంచి వస్మయాత్ చేసారన్న ప్రసాతవన వసత ఆమె “దైవప్రవకత(స్.అ) నా
ఒడిలో త్ల పెటిి విశ్రొంతి తీస్తకుొంట్లొండగా అత్న్న ప్రాణొం పోయ్యొంద అలాొంటి
స్మయొంలో దైవప్రవకత(స్.అ) ఎపుపడు ఎలా వస్మయాత్ చెససారో నాకైతే అరిొం
కావడొం లేదు” అన్న అనాిరు.
లేదా ఆమె ఒక న్నర్గశ్రయొం గల పెదే యుధాిన్నకి నాయకత్ాొం వహిొంచి ఇమామ్
హస్న్(అ.స్) అొంతిమయాత్రలో అొంత్ర్గయాన్ని కలిగిొంచి నేను ఇషిపడన్న వారిన్న
1. తిరిిజీ, ఇస్మతఆబు హాలాతె స్ఫియా, ఇసాబ్బ.
2. వీలునామ.
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నా ఇొంట్లా ప్రవేశిొంచకొండి, అన్న అత్న్నన్న దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రకకలో స్మాధ
చేయన్నవాకుొండా న్నర్గకరిొంచిొందనా!. బహుశ్ ఆమె దైవప్రవకత(స్.అ) ఈ ప్రసాతవన
మరచి

పోయ్యవొంటారు:

“హస్న్

మరియు

హుసైన్

స్ారాయువకుల

నాయకులు” అలాగ వేరే స్ొంధరభొంలో ఇలా ప్రసాతవిొంచారు: “వీళ్ళన్న ఇషిపడా
వారిన్న అలాాహ్ ఇషి పడును మరియు వీళ్ళను ఇషిపడన్నవారిన్న అలాాహ్
ఇషిపడడు” మరో స్ొంధరభొంలో ఇలా కూడా ప్రసాతవిొంచారు: “వాళ్ళతో యుధేొం
నాతో యుధిొం మరి వాళ్ళతో స్ొంధ నాతో స్ొంధ చేస్మనటేా” ఆ త్రువాత్ హస్న్
మరియు హుసైన్ను ఈ ఉమిత్లో రైహానతుర్రసూల్1 గా న్నశ్చయ్యొంచారు.

ఆమె దైవప్రవకత(స్.అ) న్నట అలీ(అ.స్) గురిొంచి ఇొంత్కనాి ఎకుకవే వినాిరు అన్న
అనడొంలో ఆశ్చరాపడనవస్రొం లేదు. అయ్యనా స్రే అత్న్నతో యుధిొం చేశ్వరు,
ప్రజ్లను అత్న్న గురిొంచి త్పుపగా చెపిప యుధిభూమిలో దొంపారు, అత్న్న
విశిషిత్లను న్నర్గకరిొంచారు. అొందుమూలానే బన్న ఉమయాా ఆమెను
ఇషిపడాారు. మరి ఆమెను ఉమిత్ కని ఉత్తమ స్మాతిలో వొంచారు. ఆమె వైఖ్రిలో
పుస్తకాలు న్నొండిపోయేవన్ని రివాయతులు త్యారు చేస్మ పలేా పలేాలో ప్రచారొం
చేయ్యొంచారు.

చివరికి

ఆమె,

ఉమిత్

కొరకు

ఉనుిఖ్మ2గా

ఖ్ర్గరుచేయబడాారు. మరి ఆమె ప్రసాతవనలనే స్గొం ఇసాాొం (ఉపదేశ్వలకు)
మూలొంగా న్నర్గిరిొంచడొం జ్రిగిొంద.
బహుశ్వ మరో స్గొం ఆమె వైఖ్రి గురిొంచి నకిలీ రివాయతులు త్యారు చేస్మన
అబూహురైరహ్ ఖ్బతాలో వెళిళపోయ్య వొంట్లొంద. అొందుకు దాన్న ప్రతిఫలొంగా
1. ఒక స్తవాస్నగల చెట్లి(తులస్మ వొంటిద).
2. మరజఅ.
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అత్న్నన్న మదీనాకు గవరిర్న్న చేశ్వరు. న్నజాన్నకి కేవలొం అత్నొక పేదవాడు
అత్న్న కోస్మన్న పెదే కురువిొందమణి కోటను త్యారు చేశ్వరు. “ర్గవియతుల్
ఇసాాొం” అను బిరుదును ఇచాచరు. అలా అత్ను బన్న ఉమయాహ్ కొరకు
పూరితగా ఒక కొత్త దీన్ను స్ొంగ్రహిొంపజేశ్వడు. అొందులో ఖుర్ఆన్ మరియు
స్తనిత్లలో నుొండి ఏవైతే త్మ ఆశ్లకు అనుకూలొం మరియు త్మ ర్గజాాన్ని
బలపరిచేట్లవొంటి ఉపదేశ్వలు వనాియ్య అవే విషయాలు కనబడతాయ్య. మరి
ఇలాొంటి మత్ొం గమితుతలతో కూడిన మరియు విభిని విషయాలను
క్రోడీకరిొంచిన మత్ొం కాకుొండా మరేమౌతుొంద.
దాన్నకి ఫలిత్ొంగా న్నజాలు వికృత్మయాాయ్య. వాటి సాానాన్ని అొంధకారొం
ఆక్రమిొంచుకుొంద. బన్న ఉమయాహ్ ప్రజ్లను తామ స్ృష్టిొంచు కుని కొత్త
మత్ొంపై అమలు చేయడాన్నకి స్మధిమైయేాటట్లా చేశ్వరు. వాటినే ప్రచారొం
చేశ్వరు. ఇలా అలాాహ్ యొకక దీన్ ఎట్లవొంటి విలువ లేన్న ఒక ఎగతాళిగా
వొండిపోయ్యొంద. అొందులో అలాాహ్ భయొం కనాి మఆవియా భయమే
ఎకుకవైయ్యాొంద.
కాన్న మేమ మా ఒలమాలతో మహాజిరీన్ మరియు అనాసర్లు అలీ(అ.స్)తో
బైఅత్ చేస్మన త్రువాత్ మఆవియా వదే అత్న్నతో యుధిొం చేయడాన్నకి
నాాయస్మితి ఏమిటి? మరియు ఏ యుధిమైతే మస్మామలను, ష్టయా మరియు
స్తన్నియులుగా రొండు భాగాలలో విడదీస్మొందో, వేల స్ొంఖ్ాలో మస్మామల రకతొం
చిొందొందో దాన్న మొంటను రేపిన వాన్న పరిస్ాతి ఏమిటి? అన్న అడిగినపుపడలాా
వాళ్ళళ అలవాట్ల ప్రకారొంగా చాలా స్తలువగా ఇలా జ్వాబిసాతరు: అలీ(అ.స్)
మరియు మఆవియా ఇదేరూ స్హాబీయులే. ఇదేరు కూడా త్మ త్మ
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పరియాలోచనతో అమలు చేశ్వరు. అలీ(అ.స్) పరియాలోచన స్రైనద కాబటిి
అత్న్నకి రొండు పుణాఫలాలు లభిసాతయ్య మరి మఆవియా పరియాలోచన
త్పెవపొంద కాబటిి అత్న్నకి ఒకే పుణాఫలొం లభిస్తతొంద. అలాొంటి ఉత్తమల
గురిొంచి తీర్గిన్నొంచే హకుక మనకు లేదు ఎలాగైతే అలాాహ్ ఖుర్ఆన్లో
ప్రవచిొంచాడో:
                

అనువాదొం:

వారొంతా గతిొంచిన ఒక స్ొంఘొం, వారు స్ొంపాదొంచిొంద వారిద.

మీరు స్ొంపాదొంచేద మీద. వారు చేస్మనదాన్ని గురిొంచి మిమిలిి అడగటొం
జ్రగదు .1
చాల శోకిొంచ దగా విషొంయొం ఏమిటొంటే మా ఉలమాల జ్వాబులు ఇలాగ
అవివేకొంగా వొంటాయ్య, వాటిన్న ఏ మత్మైనా గాన్న, ఏ చటిొంగాన్న
అొంగ్లకరిచవ. ఓ అలాాహ్! నేను న్నతో ఇలాొంటి పరబ్బట్ల ఆలోచనల నుొండి
మరియు ఆశ్లతో వని త్పుపడు మారామల నుొండి కాపాడమన్న, మమిలిి
సైతాను దుశ్శొంకొం నుొండి మరియు మాపై వాటి ప్రభావొం నుొండి రక్షిొంచమన్న
కోరుతునాిను.
ఇమామల్ మస్మామీన్తో యుధిొం చేస్మనవాడు, ఏ పాపొం ఎరుగన్న అమాయక
మస్మామల రకతొం చిొందొంచిన వాడు, అలాాహ్కు త్పప మరవరికి లెకక
తెలియన్నవన్ని పాపమలు చేస్మన వాడు, చివరికి చరిత్రకారులలో “త్మ
శ్త్రువలను చొంపాలన్న అనుకుొంటే విషొం కలిపిన తేనె తిన్నపిొంచేయొండి ఆ
1. అల్ బఖ్ర సూర్గ:2, ఆయత్:134.
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త్రువాత్ అలాాహ్ వదే తేనే యొకక సైనాొం కూడా వొంద, అన్న చెపేపయొండి”
అన్న ప్రఖ్బాతి చెొందొంద. మరి స్రళ్వివేకొం అలాొంటి మఆవియాను ధరివాదన్న
చేస్మ ఒక పుణాఫలాన్నకి అరుహడన్న ఎలా ఇపిపొంచగలదు?.
ఎలా వీళ్ళళ మఆవియాను ధరివాదగా న్నరణయ్యొంచి ఒక పుణాఫలాన్నకి అరుహన్నగా
న్నశ్చయ్యొంచగలుగుతునాిరు. న్నజాన్నకి మఆవియా ఒక విద్రోహ స్మూహాన్నకి
నాయకుడు. దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఈ హదీస్తను మహాదేస్వనులొందరూ
ప్రవచిొంచారు: “అమాిర్ను ఒక విద్రోహ స్మూహొం చొంపుతుొంద”. మరి
అమాిర్ను మఆవియా మరియు అత్న్న అనుచరులే చొంపారు. అొంతే కాకుొండా
“హిజ్ర్ బిన్ అదీ” మరియు అత్న్న అనుచరులను కూడా కన్నస్ కన్నకరొం
లేకుొండా చొంపి అత్న్న శ్వాన్ని ష్టమ్ యొకక ఎడారులోా పాతిబ్నటిిొంచేశ్వడు.
అత్ను చేస్మన అపర్గధొం కేవలొం అలీ(అ.స్)న్న దూష్టొంచడాన్నకి న్నర్గకరిొంచడొం.
దైవప్రవకత(స్.అ) స్ారాయువకులకు నాయకున్నగా న్నర్గేరిొంచిన హస్న్ బిన్
అలీ(అ.స్)కు విషమిచిచ చొంపిొంచిన వాడిన్న ఏ న్నటితో ధరిమగల స్హాబీ అన్న
అనగలుగుతునాిరు?.
న్నరొంకుశ్త్ామ మరియు బలవొంత్మగా త్న కోస్ొం మరియు దుషుిడు,
దుర్గిరుాడు, త్రాగుబోతైన త్న కుమారున్న కోస్ొం బైఅత్ తీస్తకుని మరియు
స్మాలోచన(షూర్గ) పరిపాలనను చక్రవరిత పరిపాలనగా మారేచస్మనవాడిన్న
ఎలా పవిత్రున్నగా న్నర్గిరిస్తతనాిరు?.1

1. ఖిలాఫత్ వ మలూకియతె మౌదూదీ, యౌమల్ ఇసాామె అహిద్ అమీన్.
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జ్నాన్ని అలీ(అ.స్)పై లఅనత్ చేయడాన్నకై బలవొంత్ొం చేశ్వడు, దైవప్రవకత(స్.అ)
స్ొంతానాన్ని దూష్టొంచాడు, అలీ(అ.స్)పై లఅనత్ను న్నర్గకరిొంచిన స్హాబీయులను
చొంపిొంచేశ్వడు, అలీ(అ.స్)పై లఅనత్ను ఒక ఆచారొంగా న్నశ్చయ్యొంచేశ్వడు. ఆ
ఆచారొంపైనే పిలాలు పెదేవారైపోయారు మరి పెదేవారు మస్లివాళ్వళపోయారు.
మరి అలాొంటి వాడిన్న ధరివాదన్న చేస్మ ఒక పుణాఫలాన్నకి అరూహన్నగా ఎలా
న్నర్గేరిస్తతనాిరు?. “లా హౌల వలా ఖువాత్ ఇలాా బిలాాహిల్ అలియ్యాల్ అజీమ్”
ఆ రొండు స్మూహాలలో ఏ స్మూహొం న్నజ్మైనదో మరి ఏ స్మూహొం
అస్త్ామైనదో అనే నా ప్రశ్ి మరల తిరిగి మొందుకొచిచొంద.
అలీ(అ.స్), అత్న్న అనుచరులు దౌరజనుాలు మరియు త్పుపడు మారాొం పై
వనాిర్గ? లేక మఆవియా, అత్న్న అనుచరులు దౌరజనుాలు మరియు త్పుపడు
మారాొం పై వనాిర్గ?. ఈ రొండు స్మాతులలో స్హాబీయులొందరు ధర్గితుిలే అనే
చటిొం ఎలాగో వారిమైపోతుొంద. ఆ స్హాబీయులొందరు ధర్గితుిలే అనే
నమికొం వైరుధామనకు గురౌతుొంద మరి అట్లవొంటి వాటిన్న స్రళ్ బుధి
మరియు స్రైన త్రకొం అొంగ్లకరిొంచవ.
ఈ

స్మస్ాలపై

అలాాహ్

త్పప

మరవారూ

లెకకచేయలేన్నవన్ని

ఉదాహారణలునాియ్య. ఒకవేళ్ నేను ఈ స్మస్ాల లోతుకు వెళిళ అన్నిొంటిన్న
వివరొంగా వ్రాయడొం మొదలు పెడితే పెదే పెదే గ్రొంథాలు త్యారౌతాయ్య. కాన్న
స్ొంక్షిపతొంగా కొన్ని నమూనాలు ప్రసాతవిొంచడమే నా ఉదేేశ్ొం. చాలాకాలొం నుొండి
మా వాళ్ళ ఆలోచనలను కటిిపడేశ్వరు. హదీస్తల పరిశీలన నుొండి ఆపేవారు.
చరిత్ర స్ొంఘటనలను పరిశోధొంచి వాటిపై బుధిన్న ప్రయ్యగిొంచొండి అన్న ఖుర్ఆన్
మరియు స్తనిత్ ఉపదేశ్ొంపై అమలు చేసూత వివేకొం మరియు శ్వస్త్ర పరొంగా
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స్రైనవో కాదో అన్న తెలుస్తకొవాలొంటే అన్ని దారులు మూసస్మ వొండేవి. అలాాహ్
దయ వలా నా ఉదేేశ్వన్ని వివరిొంచి రుజువ చేయడాన్నకి ఈ సాక్ష్యాలు చాలు.
ఇక నేను నా ఆత్ితో విద్రోహాన్నకి దగుతునాిను. నా మనస్త పై వని
స్ామత్పక్షపాత్ దుమిన్న శుభ్రొం చేస్మ ఇరవై స్ొంవత్సర్గలు కనాి ఎకుకవ ననుి
న్నరిొంధొంచి పెటిిన దాన్న నుొండి విమకుతడినై స్మస్ాలను పరావేక్షిసాతను.
ఇపుపడు నేనుని పరిస్మాతికి నాతో నేను ఇలా చెబుతునిట్లాగా వొంద: నా జాతి
వాళ్ళకు నా ప్రభువ ననుి క్షమిొంచేశ్వడు, ననుి పెదే మరియు గౌరవన్నయులైన
వాళ్ళలో ఖ్ర్గరు పరిచాడు, అన్న తెలిసత ఎొంత్ బ్బగుొండేదో. అలాగ నా జాతి
వాళ్ళకు నేను ఒక కొత్త ప్రపొంచాన్ని కనుగొనాిను దాన్న గురిొంచి వారవారికి
తెలియదు మరియు వాళ్ళళ వాళ్ళ గురిొంచి తెలుస్తకొకుొండా వాళ్ళతో
శ్త్రుత్ాొంతో వాతిరేకిస్తతనాిరన్న తెలిసత ఎొంత్బ్బగుొంట్లొందో.
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మారుప మొదలు
నేను మూడు నెలల వరకు చాలా ఆశ్చరాొం మరియు చిొంతిసూత గడిపాను.
చివరికి న్నద్రలో కూడా అవే ఆలోచనలు. ఎన్ని భ్రమలు, స్ొందేహాలు ననుి
చుట్లిమటిి వొండేటట్లాొండేద. నా పరిశోధనలో నాకు తెలిస్మన స్హాబీయుల
స్ొంఘటనలు చాలా భయొంకరమైనవి అొందుకే స్హాబీయులలో కొొందరితో
నాకు భయొం కలిగద ఎొందుకొంటే నా జీవిత్మొంతా అలాాహ్ యొకక
ఔలియాలను మరియు మొంచి భకుతలను గౌరవిొంచాలన్న ఒక వేళ్ వాళ్ళ పటా
అస్భా ప్రవరతన చేసత వాళ్ళళ చన్నపోయ్యనా స్రే శిక్షిొంచగలరన్న నేరుపతూ
వచాచరు.
“హయాతుల్ హయవానుల్ కుబ్రా” లో నేను ఒక స్ొంఘటనను చదవివాను.
ఒక బిడారులో ఒకడు ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్ గురిొంచి క్రమొంగా చెడుగా చెబుతునే
వనాిడు. జ్నొం అడుాకుొంట్లనిపపటికి అత్ను అపలేదు. చివరికి అత్ను
మూత్రవిస్రజనకు వెళిళనపుపడు ఒక పామ కాటేస్మొంద. మరి అత్ను చన్నపోయ్యన
త్రువాత్ స్మాధ కోస్ొం ఎకకడ భూమి త్రవిానా అకకడ పామ వొండేద. అఖ్రికి
కొొంత్ మొంద సాధువలు “మీరు భూమి మొత్తొం త్రవేాస్మనా ఇలా పామలు
వసూతనే వొంటాయ్య ఎొందుకొంటే అలాాహ్, ఉమర్ పటా అధక ప్రస్ొంగొం చేస్మన
వారికి

ప్రళ్యొం

కని

మొందే

ఈ

ప్రపొంచొంలోనే

శిక్ష

ఇవాాలన్న

అనుకుొంట్లనాిడు” అన్న అనాిరు.
మరి ఈ పరిస్మాతులోా ఇలాొంటి భయొంకరమైన పరిశోధనలో ప్రవేశిొంచాలొంటే
వణుకు పుట్లికొస్తతొంద. అొంతే కాకుొండా మద్రసాలో ఖ్లీఫాలలో అొందరి కనాి
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ఉత్తమలు హజ్రత్ అబూబక్ర్ స్మదీేఖ్, ఆ త్రువాత్ అలాాహ్ స్త్ా అస్తాాలను
వేరు చేయ్యొంచే ఉమర ఫారూఖ్ ఆ త్రువాత్ జునూిరైన్ ఉసాిన్ అత్న్నతో
న్నొంగిలో వని దైవదూత్లు కూడా స్మగుా పడేవి. ఆ త్రువాత్ హజ్రత్ అలీ(అ.స్) ఆ
త్రువాత్ అష్రయే మబషారహ్లో మిగిలిన ఆరుగురు ఆ త్రువాత్ మగిలిన
స్హాబీయులు అయ్యతే వాళ్ళ పటా అస్భా ప్రవరతన చేయకూడదు ఎొందుకొంటే
ఖుర్ఆన్లో అలాాహ్ ఇలా ప్రవచిొంచాడు:
     

అనువాదొం:

మేమ అలాాహ్ పొంపిన ప్రవకతలలోన్న ఏ ఒకకరిన్న భేద భావొంతో

చూడమ .1 అొందరిన్న ఒకే దృష్టితో చూడాలి అన్న శిక్షణిసాతరు.
అొందుమూలొంగా నేను క్రమొంగా భయపడుతూనే వనాిను. అస్తగా్ర్ చేస్మ
స్హాబీయుల పటా అనగా నా దీన్లో అనుమానొం కలిగి అపాయాన్నకి పాలయేా
నా పరిశోధన ఉదేేశ్వన్ని వదలేయాలన్న అనుకునాిను. కాన్న ఈ కొొంత్ కాలొంలో
కొొంత్ మొంద ఉలమాలతో స్ొంభాషణ మధాలో అస్సల బుదే అొంగ్లకరిొంచన్న
కొన్ని విభిని విషయాలను విొంటూవచాచను. మరియు క్రమొంగా ఒకవేళ్
స్హాబీయుల గురిొంచి పరిశోధన అలాగ కొనసాగితే అలాాహ్ నేమతులను,
అనుగ్రహాలను తిరిగి తీస్తకోగలడు మరి చొంపనూ వచుచ అన్న భయపెటేి వారు.
అయ్యనా స్రే నాలో వని వివేకొం నాకు న్నజ్ొం తెలుస్తకునేొందుకు పరిశోధన
ప్రయాణొం ఈ అపాయ దీవిలో కొనసాగిొంచడాన్నకి బలవొంత్ొం చేసద.
ఎొందుకొంటే వారొందరికి వాతిరేకొంగా నాలో ఒక శ్కితన్న గ్రహిసూతవనాిను అదే
1. అల్ బఖ్ర సూర్గ:2, ఆయత్:285.
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ననుి క్రమొంగా మొందుకు వెళ్ళళ ధైర్గాన్ని ఇస్తతొంద మరి దాన్న వలేా నేను నా
పరిశోధనను కొనసాగిసూత వనాిను.

విదాాొంశున్నతో స్ొంభాషణ
నేను మన ఒక ఆలిొంతో మఆవియా ఏ పాపమ ఎరగన్న ఎన్ని మనుషులను
చొంపాడు, ఎన్ని స్త్రీలను అగౌరవిొంచాడు అయ్యనా స్రే మీరు అత్డి త్పుపడు
పరియాలోచన అొందుకే అత్న్నకి ఒక పుణాఫలమే దకుకతుొంద అన్న అొంటారు.
ఆ త్రువాత్ యజీద్, దైవప్రవకత(స్.అ) స్ొంతానమైన హుసైన్(అ.స్)ను చొంపి మదీనా
గౌరవాన్ని త్న సైనాాన్ని ఇషిొంవచిచనట్లా వాడుకోమన్న చెపాపడు. దీన్ని కూడా
మీరు అత్డి పరియాలోచన త్పుప అొంటారు. కొొందరైతే “హజ్రత్ హుసైన్
అలైహిస్సలామ్ను త్న తాత్ ఖ్డామే హత్మారిచొంద అత్న్న మరణొం కూడా
ఇసాాొం ధరిొం ప్రకారమే అయ్యాొంద” అన్న అనాిరు. ఇవి కేవలొం యజీద్ చేస్మన
పన్నన్న స్మితిొంచడాన్నకైతే మరి నేను ఎొందుకు పరియాలోచిొంచకూడదూ? మరి
ఆ పరియాలోచనలో స్హాబీయుల ప్రతిషిత్ పటా అనుమానొం పుట్లికొచిచనా స్రే
లేదా త్గిాపోయ్యన స్రే ఎొందుకొంటే నా అపర్గధొం మఆవియా, దైవప్రవకత(స్.అ)
అనుచరుల పటా చేస్మన అపర్గధాల కనాి మరియు యజీద్, దైవప్రవకత(స్.అ)
కుమారులను చొంపిన అపర్గధొం కనాి తేలికైనదే. ఒకవేళ్ నా పరియాలోచన
స్త్ామైతే నాకూ రొండు పుణాాఫలాలు లభిసాతయ్య. లేకపోతే ఒక పుణాఫలమైతే
ఎలాగో లభిస్తతొంద. నేనైతే స్హాబీయులను దూష్టొంచను కూడా మరి వారి
గురిొంచి చెడుగా కూడా చెపపను కేవలొం వాళ్ళ బలహీనత్లను విస్పషిమ చేస్మ
తెగలన్నిటిలో విమకిత చెొందే తెగ యధార్గిన్ని చేర్గలనుకుొంట్లనాిను. ఇద నాపై
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వని ఒక బ్బధాత్ ఎొందుకొంటే పరిశోధన చేస్మ స్తాాన్ని న్నరేేశిొంచడొం
మస్మామలొందరికి స్ొంబొంధొంచిన విషయొం. అలాాహ్కు నా మనస్తస మరియు
నా అొంత్ర్గత్ి స్మాతి చాలా బ్బగా తెలుస్త.
పొండితుడు: బేటా! హ్లతుబధిొం మరియు పరియాలోచన అధాాయొం ఎపుపడో
మస్మవేశ్వరు.
నేను: దీన్నన్న ఎవరు మస్మవేశ్వరు?
పొండితుడు: ఆయ్యమియే అరిఅ (అనగా అబూ హన్నఫా, మాలిక, ష్టఫ్యీ,
అహిద్ బిన్ హొంబల్)
నేను: (న్నరభయొంగా) అలహొందు లిలాాహ్. అలాాహ్ గాన్న లేదా దైవప్రవకత(స్.అ) లేదా
ఖులాఫాయే

ర్గష్టదీన్లు

గాన్న

మూస్మవేయలేదు

ఎొందుకొంటే

వాళ్ళను

అనుస్రిొంచడొం మా బ్బధాత్ మరి వాళ్ళళ మూస్మవేయనపుపడు ఆయ్యమియే
అరిఅ పరియాలోచిొంచినట్లా మాకు కూడా పరియాలోచిొంచే హకుక వొంద.
పొండితుడు: న్నకు 17 విదాలోా ప్రావీణాత్ కలగనొంత్ వరకు పరియాలోచనకే
అరూహడివి

కావ.

వాటిలో

మఖ్ా

విదాలు

ఉదాహారణగా

ఖుర్ఆన్

టీకాతాత్పరాొం, న్నొంఘొంట్ల విదా,1 నహ్ా, స్ర్్, బలాగత్, హదీస్, చరిత్ర మొ॥.

నేను: (అత్న్న మాటను కట్ చేసూత) నేను ఖుర్ఆన్ మరియు స్తనితుల
ఆదేశ్వలను ప్రజ్లకు చెపాపలన్న లేదా ఇసాాొం మత్ొంలో నేను కూడా ఒక కొత్త
మతాన్నకి స్ృష్టిొంచాలన్న పరియాలోచిొంచాలనుకోవడొం లేదు. నాకు అస్సల
1. లుగత్.

226

అలా... నేను రుజుమార్గాన్ని పొందాను
అలాొంటి ఉదేేశ్ొం లేదు, నేను కేవలొం స్త్ా అస్తాాలను తెలుస్తకోవడాన్నకి
మరియు హజ్రత్ అలీ(అ.స్) స్త్ామారాొంపై వనాిరో లేక హజ్రత్ మఆవియా
స్త్ామారాొంపై వనాిరో తెలుస్తకోవాలన్న పరియాలోచిొంచాలనుకుొంట్లనాిను.
అొందుకు 17 విదాలోా ప్రావీణాత్ వొండనవస్రొం లేదు న్నజ్ొం తెలుస్తకోవడాన్నకి
కేవలొం వాళిళదేరి జీవిత్ చరిత్ర చూస్మ ఎవరు ఏమిచేశ్వరు అన్న తెలుస్తకుొంటే
చాలు.
పొండితుడు: న్నకు దాొంతో పనేమొంద?.
                

అనువాదొం:

వారొంతా గతిొంచిన ఒక స్ొంఘొం, వారు స్ొంపాదొంచిొంద వారిద.

మీరు స్ొంపాదొంచేద మీద. వారు చేస్మనదాన్ని గురిొంచి మిమిలిి అడగటొం
జ్రగదు .1
నేను: మీరు “

” (త్స్అలూన్)లో వని

ను పేష( )తో

చదువతునాిర్గ లేదా జ్బర్( )తో చదువతునాిర్గ?
పొండితుడు: నేను పేష( ) పెటిి చదువ తునాిను. (అొంటే తుస్అలూన్).
నేను: అల్ హొందులిలాాహ్, ఒకవేళ్ మీరు జ్బర్తో చదవి ఉొంటే స్ొంభాషణ
ప్రస్కేత వొండేద కాదు. జ్బర్తో చదవితే న్నకు ప్రశిిొంచే హకుక లేదు అన్న అరిొం.
పేష పెటిి చదవితే వాళ్ళళ చేస పనుల గురిొంచి మమిలిి ప్రశిిొంచరు అన్న అరిొం.

1. అల్ బఖ్ర సూర్గ:2, ఆయత్:134.
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ఇద ఖుర్ఆన్లో వేరే పలు చోటాలో వచిచన ప్రసాతవన వలే వొంద ఉదా: ప్రతీ
మన్నష్ట తాను చేస్తకుని పనులకు తాకట్లి అయ్య వొంటాడు. లేదా ఉదా: ప్రతీ
మన్నష్టకి తాను ప్రయతిిొంచినొంతే లభిస్తతొంద. ఖుర్ఆన్ మమిలిి మన
పూరీాకుల గురిొంచి తెలుకోమన్న ప్రేరేపిొంచి జాగ్రత్త పడమన్న ఆదేశిస్తతొంద.
అొందుకే అలాాహ్ ఎకకడైతే ఫిరఔన్, హామాన్, నమ్రూద్ మరియు ఖ్బరూన్ల
గురిొంచి ప్రసాతవిొంచాడో అకకడే పూరా దైవప్రవకత(స్.అ)ల ప్రసాతవన కూడా చేశ్వడు.
ఇద కేవలొం ఓదారుప స్ొంత్ృష్టి కోస్ొం ప్రసాతవిొంచలేదు, స్త్ా అస్తాాలను
తెలుస్తకోవడొం కోస్మన్న ఆ స్ొంఘటనలు ప్రవచిొంచబడాాయ్య. ఇక మిగిలిొంద
ఈ స్ొంభాషణతో నాకేొం లాభొం అన్న? అయ్యతే దాన్నతో కొన్ని లాభాలునాియ్య;
మొదటిద: అలాాహ్ యొకక వలీన్న గురితొంచి అత్న్నన్న ఇషిపడడాన్నకి మరియు
అలాాహ్ శ్త్రువన్న గురితొంచి అత్డిన్న దేాష్టొంచడాన్నకి. మరి ఖుర్ఆన్ కూడా మా
నుొండి ఇదే కోరుతుొంద, కోరడమే కాదు ఇదే వాజిబ్గా న్నశ్చయ్యస్తతొంద.
రొండవద: రొండవ లాభొం ఏమిటొంటే అలాాహ్ను ఎలా ఆర్గధొంచాలో, మరి
ఆయన మాపై పెటిిన బ్బధాత్ను ఆయన ఉదేేశ్ పూరాకొంగా ఎలా అమలు
చేయాలో తెలియాలన్న. అొంతే గాన్న నేను అబూ హన్నఫా లేదా వేరే ధరివాదుల
పరియాలోచనల ప్రకారొం అమలు చేయకూడదు. ఎొందుకొంటే ఇమామె మాలిక
నమాజులో బిస్మిలాాహ్ను మక్రూహ్1 అన్న భావిసాతరు. మరి అబూ హన్నఫా
వాజిబ్2 అన్న అొంటారు.

వేరే వాళ్ళళ బిస్మిలాాహ్

లేకుొండా నమాజ్

రదుేచేయబడుతుొంద అన్న భావిసాతరు. మరి నమాజేమో ఇసాాొం యొకక మఖ్ా

1. ఆ పన్నన్న అమలు పరచడొం మొంచిద కాదు, ఒక వేళ్ చేస్మన శిక్షిొంచబడమ.
2. అమలు చేయడొం అవశ్ాకొం లేన్నచో శిక్షకు అరూహడౌతాడు.
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స్ాొంభొం, మేమ చేస ఫరీా1 ఆచరణల అొంగ్లకారొం ఈ నమాజుపైనే వొంద.
అొందుకే నేను నా నమాజును వారిొం చేదలుచుకోలేను. అలాగ ఉదాహారణకు

ష్టయాలు వజూలో కాళ్ళపై మస్హ2 చేయడొం వాజిబ్ అన్న అొంటారు. మరి అహ్లా
స్తనితులు కాళ్ళను కడగడొం వాజిబ్ అొంటారు. ఖుర్ఆన్లో మాయెదహ్
సూర్గలో ఆయత్ 6 లో ఇలా వొంద:
ఈ ఆయత్ స్పషిొంగా మస్హ చేయమన్న చెబుతుొంద. మౌలానా గారు! ఇక మీరే
చెపపొండి ఒక బుధేమొంతుడైన మస్మాొం ఎట్లవొంటి పరిశోధన లేకుొండా, ఎలాొంటి
సాక్ష్యాలు లేకుొండా ఎలా ఏదో ఒక దాన్ని అొంగ్లకరిొంచి రొండవదాన్ని రదుే
చేయగలడు?.
పొండితుడు: న్నవ ఇలా కూడా చేయవచుచ, అొందరి నుొండి మొంచి మొంచి
మాటలను తీస్తకో ఎొందుకొంటే ఇవన్ని ఇసాాొం తెగలే మరి అొందరికి
దైవప్రవకేత(స్.అ) ఆధారొం మరియు ఆదరశొం.
నేను: నేనెకకడ ఈ ఆయత్కు దృష్టిొంత్మైపోతాన్న అనే భయొం:
             
          

అనువాదొం:

త్న మన్నవాొంఛలను త్న దేవడుగా చేస్తకుని వాకిత స్మాతిన్న

గురిొంచి కూడా న్నవ ఎపుపడైనా ఆలోచిొంచావా? జాునొం ఉనిపపటికీ, అత్న్నన్న
1 . త్కుకవ ప్రామఖ్ా గల పనులు.
2. చేతితో న్నమరుట, హస్తస్పరశనమ.
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అలాాహ్

మారాభ్రషిత్ాొంలోకి

విస్మరివేశ్వడు,

అత్న్న

హృదయొం

మీదా,

చెవలమీదా మద్రవేశ్వడు, అత్న్న కళ్ళకు తెరవేశ్వడు. ఇక అలాాహ్ త్పప అత్న్నకి
మారాొం చూపేవాడెవడునాిడు? మీరు గుణపాఠన్ని నేరుచకోర్గ?

.1

మౌలానా: ఎపపటివరకైతే ఒక విషయాన్ని ఒకరు హలాల్2 మరొకరు హర్గమ్3
చేసూతవొంటారో అపపటి వరకు అన్ని ఇసాాొం తెగలు స్త్ామే అన్న ఒపపకోను.
ఎొందుకొంటే ఒకే వస్తతవ ఒకే స్మయొంలో హలాల్ మరియు హర్గమ్ అవాడొం
అస్ొంభవొం. దైవప్రవకత(స్.అ) ఆదేశ్వలలో వైరుధాొం వొండేద కాదు ఎొందుకొంటే
అవి

దైవవాణి

అనుసారొంగా

వొండేవి.

విభినిొంగా,

వైరుధాొంగా

వొండకపోవడమే దైవవాణి లక్షణొం.
         

అనువాదొం:

ఇద అలాాహ్ త్రపు నుొండి కాక వేరొకరి త్రపునుొండి వచిచ

ఉనిటాయ్యతే ఇొందులో ఎన్ని పరస్పర విరుదాిలైన విషయాలు ఉొండేవి .4
మజాహ్లబే అరిఅ (హనఫీ, హొంబలీ, ష్టఫేయీ, మాలికీ)లో పరస్పర
అభీప్రాయబేధమే ఇవి అలాాహ్ త్రపు నుొండివి కావ అనడాన్నకి సాక్షయొం. అలాగ

1. అల్ జాస్మయహ్ సూర్గ:45, ఆయత్:23.
2. శ్వస్త్రీయమైన.
3. న్నష్టధి చేయబడిొంద, అశ్వస్త్రమైన.
4. అన్ న్నసా సూర్గ:4, ఆయత్:82.
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వాటి స్ొంబొంధొం దైవప్రవకత(స్.అ)తో కూడా లేదు ఎొందుకొంటే దైవప్రవకత(స్.అ),
ఖుర్ఆన్కు వాతిరేకొంగా ఏ ఆదేశ్వన్ని ఇవారు.
నా మాటలలో వని స్ొందేహాలను, మరి వివేకాన్ని చూస్మన మౌలాన గారు ఇలా
అనాిరు: చూడూ నేను న్నకు కేవలొం అలాాహ్ కోస్మన్న స్దోిధస్తతనాిను
ఎొందులో అనుకుొంటే అొందులో అనుమాన్నొంచు, ఖ్బడాార్! “ఖులాఫాయే
ర్గషేదీన్”ల గురిొంచి స్ొందేహిొంచకు ఎొందుకొంటే వీళ్ళళ ఇసాాొం యొకక
స్ాొంభాలు, ఒకవేళ్ స్ాొంభాలే కూలిపోతే పూరిత కటిడొం కూలిపోతుొంద.
నేను: మౌలానా! ఈ నలుగురే ఇసాాొం యొకక స్ాొంభాలైతే మరి దైవప్రవకత(స్.అ)
సాానొం ఏమిటి? మరియు ఇసాాొంతో అత్న్న స్ొంబొంధొం ఏమిటి?.
పొండితుడు: అత్నే ఇసాాొంకు మూలొం, న్నజాన్నకి అత్నే ఇసాాొం.
అద విన్న నేను నవేాశ్వను, అస్తగా్ర్ చేసూత ఇలా అనాిను: అొంటే మీ ఉదేేశ్ొం
దైవప్రవకత(స్.అ) కూడా ఆ నలుగురు లేకుొండా స్మారపడలేరు? అనేకదా. ఖుర్ఆన్లో
అలాాహ్ ఇలా ఆదేశిస్తతనాిడు:
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అనువాదొం:

అలాాహ్యే త్న ప్రవకతకు మారాదరశకతాాన్ని, స్త్ా ధర్గిన్ని

ఇచిచ పొంపాడు, అద అన్ని ధర్గిలపై ఆధకాొం కలిగి ఉొండేలా చేయటాన్నకి. ఈ
వాస్తవాన్నకి అలాాహ్ సాక్షయమే చాలు .1
అలాాహ్, త్న దైవప్రవకత(స్.అ)ను దౌత్ాొం ప్రసాదొంచి అవత్రిొంపజేశ్వడు. ఆ
నలుగురిలో

నుొండి

ఎవారిన్న

అొందులో

భాగొంగా

న్నయమిొంచలేదు.

అొంతేకాకుొండా స్పషిొంగా ప్రకటిొంచేశ్వడు:
         
      

అనువాదొం:

మేమ మీలోనుొండే ఒకరిన్న ప్రవకతగా మీ మధాకు పొంపామ.

అత్ను మీకు మా వాకాాలను విన్నపిసాతడు. మీ జీవితాలను తీరిచ దదుేతాడు.
మీకు గ్రొంథాన్ని, దవాజాునాన్ని బోధసాతడు. మీకు తెలియన్న ఎన్నివిషయాలు
నేరుపతాడు .2
పొండితుడు: ఇవన్ని మేమ మా పెదేవాళ్ళ నుొండి నేరుచకునాిమ. ఈ కాలొంలో
మీరు వాదొంచినట్లా మా కాలొంలో పెదేవాళ్ళతో వాదొంచే ఆచారొం వొండేద
కాదు. ఇపుపడు మీరు ప్రతీ విషయొంలో స్ొందేహాలను అనుమానాలను
స్ృష్టిస్తతనాిరు అవన్ని ప్రళ్యొం దగారవాడాన్నకి గురుతలు. దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచన
ప్రకారొం, “ప్రళ్యొం చెడావాళ్ళ కాలొంలో స్ొంభవిస్తతొంద”.
1. అల్ ఫత్హ సూర్గ:48, ఆయత్:28.
2. అల్ బఖ్ర సూర్గ:2, ఆయత్:151.
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నేను: మౌలానా! ఇలా భయపెటికొండి. నేను దీన్లో స్ొందేహిొంచను మరియు
స్ొందేహొం స్ృష్టిొంచనూ కూడా. ఏకేశ్ారుడైన అలాాహ్ మరియు ఆయన దూత్లు
మరియు

ఆయన

గ్రొంథాలను

మరియు

ఆయనచే

అవత్రిొంపబడా

దైవప్రవకత(స్.అ)లను విశ్ాస్మసాతను. నేను హజ్రత్ మహమిద్ మస్తఫా(స్.అ) గారిన్న
అలాాహ్ యొకక భకుతడు మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) అన్న, దైవప్రవకత(స్.అ)లలో
అొందరికని ఉత్తమలు మరియు అొంతిమ దైవప్రవకత(స్.అ), అన్న నమితాను.
నేను ఒక మస్మామను, నాపై అనుమాన న్నొంద మోపవదుే.
పొండితుడు: నేను ఇొంత్ కని పెదే న్నొంద న్నవ హజ్రత్ అబూబక్ర్ మరియు
ఉమర్ గురిొంచి స్ొందేహాలు స్ృష్టిస్తతనాివ అన్న మోపుతాను. ఎొందుకొంటే
దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచన ప్రకారొంగా “ఒకవేళ్ పూరిత ఉమిత్ యొకక ఈమాన్
అబూబక్ర్ ఈమాన్తో తూకొం వేసత అబూబక్ర్ త్కెకడ బరువ ఎకుకవగా
వొంట్లొంద”. మరి హజ్రత్ ఉమర్ గురిొంచి ఇలా అనాిరు: నా మొందు పూరిత
ఉమిత్ను ప్రత్ాక్షొం చేయబడితే వాళ్ళ చొకాక గుొండెల వరకు కూడా చేరదు
మరి ఉమర్న్న ప్రత్ాక్షొం చేసత అత్న్న చొకాక భూమిపై ఆనుకుొంట్లొంద. జ్నొం మీ
ఈ మాటకు అరిమేమిటీ అన్న ప్రశిిొంచగా దాన్నకి అరిొం దీన్ అన్న దైవప్రవకత(స్.అ)
చెపాపరు. హిజ్రీ యొకక పదాిలుగు శ్తాబ్బేల త్రువాత్ న్నవ ఈనాడు
స్హాబీయుల ధర్గిన్ని శ్ొంకిసూతనాివ. హజ్రత్ అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ల
విశిషిత్ పటా స్ొందేహిస్తతనాివ. ఇర్గఖియులు దౌర్గభగుాలు, అవిశ్వాస్తలు
మరియు వైరమగల వారు అన్న న్నకు తెలియదా?.
గౌరవన్నయులైన ప్రజ్లార్గ! ఆలిమ్ అన్న చెపుపకునే ఇత్న్న గురిొంచి నేను ఏమన్న
చెపపను.

త్పుపచేసొందుకు

ఇొంత్లా
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ధైరాొం

వని

వాడు,

మొంచిగా
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స్ొంభాష్టొంచకుొండా ఇలా న్నొందలతో సాకులతో వాదొంచే వాడు, మరియు ప్రజ్ల
మొందు కోపొంతో వాళ్ళ కళ్ళళ ఎర్రబడిపోయ్య, మెడ నర్గలు ఉబికి మరియు
మఖ్ొంలో కోపొంతో మొండే లక్షణాలు కనబడే విధొంగా చేస అత్న్న అస్త్ాపు
ప్రచార్గలు గురిొంచి ఏమన్న చెపపను.
ఇక నా వదే ఏ దారీ లేకపోవడొంతో నేను వెొంటనే ఇొంటికి తిరిగి వచాచను.
ఇమామ్ మాలిక యొకక పుస్తకొం “మఅతాత” మరియు “ఇమామ్ బుఖ్బరీ”
యొకక పుస్తకొం “స్హీ బుఖ్బరీ”లు తీస్తకొన్న నేరుగా అత్న్న వదేకు చేర్గను.
ననుి ఈ స్ొందేహొంలో స్ాయొంగా ప్రవకేత పడేటట్లా చేశ్వరు అన్న చెపిప
“మఅతాత” పుస్తకాన్ని విపిప అొందులో మాలిక యొకక ఈ రివాయత్ను తీశ్వను:
దైవప్రవకత(స్.అ) ఒహద్లో వీరమరణొం పొందన వారి వైపు తిరిగి ఇలా అనాిరు:
“వీళ్ళకు నేను సాక్షిన్న” ఇదవిన్న అబూబక్ర్ ఇలా అనాిరు: “ఓ దైవ
దైవప్రవకత(స్.అ)! మేమ వాళ్ళ సోదరులమ కాదా? వీళ్ళళ ఈమాన్ తెచిచనటేా
మేమ ఈమాన్ తెచిచనామ. మరియు వాళ్ళళ ఎలాగైతే యుధిొం చేశ్వరో మేమ
కూడా యుధిొం చేశ్వమ” అొందుకు దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా అనాిరు: “న్నజ్మే,
కాన్న నా త్రువాత్ మీరేొంచేసాతరో ఎవరికి తెలుస్త” ఇద విన్న అబూబక్ర్ ఎడాచరు,
చాలా ఎడిచ ఇలా అనాిరు: “మేమ మీ త్రువాత్ బ్రతికే వొంటామా(?)”.1

ఆ త్రువాత్ “స్హీ బుఖ్బరీ”న్న తెరిచి ఈ రివాయత్ను తీశ్వను: హజ్రత్ ఉమర్,
హఫాస వదేకు వచాచరు. అకకడ ఆమె వదే అసాి బిొంతె ఉమైస్ కూడా వొంద.
ఆమెను చూస్మ ఈమె ఎవరూ? అన్న అడిగారు. హఫాస, ఈమె అసాి బిొంతె

1. మఅతాత, భాగొం 1, పేజీ 307. మగాజియే వాఖిద, పేజీ 310.
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ఉమైస్ అన్న అనాిరు. అయ్యతే ఈమె అబీస్వన్నయా1 దేశ్స్తతర్గలు, ఈమే
బహ్రీయా అన్న ఉమర్ అనాిరు. అొందుకు అసాి బిొంతె ఉమైస్ ఔను నేనే అన్న

అనాిరు. మేమ న్న కని మొందు హిజ్రత్2 చేశ్వమ అొందుకు దైవప్రవకత(స్.అ)పై
మా హకుక ఎకుకవ అన్న ఉమర్ అనాిరు. ఇద విన్న అసాికు కోపొం వచిచొంద.
మరి ఆమె ఇలా అనాిరు: ప్రస్కేత లేదు! మీరు దైవప్రవకత(స్.అ)తో కలిస్మవొంటే
అత్ను మీలో పేదవారి ఆకలి తీరేచవారు. మీలో అజాునులకు హితోకుతలు
భోధొంచేవారు. మరి మేమ, చాలా దూరొం వేరే దేశ్ొంలో వనిపపటికీ అలాాహ్
మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)ను నమేివాళ్ళొం. భోజ్నొం చేస్మనా, న్నరు త్రాగినా
మొందు దైవప్రవకత(స్.అ)ను గురుత చేస్తకునే వాళ్ళొం. తొొందరలోనే నేను మీ ఈ
మాటను దైవప్రవకత(స్.అ) మొందు ప్రసాతవిసాతను. అలాాహ్ సాక్షిగా త్పుపగా ఏమి
చెపపను ఇవే మాటలు చెబుతాను.
దైవప్రవకత(స్.అ) విచేచస్మన త్రువాత్ అసాి, ఉమర్ ఇలా అొంట్లనాిరు, అన్న అన్ని
విషయాలు చెపాపరు. న్నవ దాన్నకి ఏమన్న జ్వాబేమిచాచవ? అన్న దైవప్రవకత(స్.అ)
ప్రశిిొంచారు.
అసాి త్ను ఇచిచన జ్వాబును చెపిపొంద. దాన్నకి దైవప్రవకత(స్.అ), మీ కని ఎకుకవ
హకుక ఉమర్కు లేదు అన్న అనాిరు. అత్ను ఒకసారి మాత్రమే హిజ్రత్ చేశ్వరు
కాన్న మీ అహ్లాస్ఫీనా3 వాళ్ళళ రొండుసారుా చేశ్వరు.

1. స్మదీేవారి దేశ్మ.
2. ప్రవకత(స్.అ)తో మకాక నుొంచి మదీనా కు వలస్మ ర్గవడొం.
3. న్నటి పై ప్రయాణిసూత త్మ జీవితాన్ని గడిపేవారు.
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అసాి ప్రవచన ప్రకారొం; ఆ త్రువాత్ ఆబూమూసా మరియు స్ఫీనా
అనుచరులు “మాకు దైవప్రవకత(స్.అ) ఇచిచన ఈ ఆదరశొం కని పెదే విషయొం
మమిలిి ఆనొందపరిచేద లేదు” అన్న నా వదేకు త్మ ర్గయబ్బరులను ఈ
హదీస్తను వివరొంగా తెలుస్తకోవడాన్నకి పొంపారు.1

మా మౌలానా గారు మరియు అకకడుని వాళ్ళళ ఈ రివాయతులను చదవి ఒకరి
మఖ్ొం ఒకరు చూస్తకోవడొం మొదలు పెటాిరు. అొందరు మన మౌలానా గారు
ఏమి జ్వాబిసాతరో అన్న ఎదురు చూశ్వరు కాన్న అత్ను ఆశ్చరాొంగా చూస్మ ఇలా
అనాిరు: “రబీి జిదీి ఇలాి; దేవడా నా జాునాన్ని పెొంచు”
నేను: అొందరి కని మొందు దైవప్రవకత(స్.అ) అబూబకరనే అనుమాన్నొంచి నా
త్రువాత్ వీళ్ళళ ఏమిచేసాతరో అన్న అత్న్న ఈమాన్పై సాక్షయొం ఇవాలేదు.
దైవప్రవకత(స్.అ), ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్ను అసాి బిొంతె ఉమైస్ కని ఉత్తమలు
కారన్న తెలియ పరిచారు. అొంతే కాకుొండా అత్న్నపై ఆమెకు ఉత్తమర్గలిగా
ప్రకటిొంచారు. అయ్యతే ఇక నాకు కూడా అనుమాన్నొంచే మరి పూరితగా
పరిశోదొంచకుొండా ఎవారిన్న ఉత్తమలు కాదు అన్న న్నర్గిరిొంచే హకుకవొంద. మరి
నాకు తెలుస్త ఈ రొండు హదీస్తలు అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ విశిషిత్ను
చాటిచెపేప హదీస్తలకు ఢీకొొంట్లనాియన్న. మరి అలాగ ఈ రొండు రివాయతులు
ఆ రివాయతులన్నిొంటిన్న వారిొం చేస్తతనాియన్న ఎొందుకొంటే ఈ రొండు హదీస్తలు
స్తాాన్నకి చాలా దగారగా వనాియ్య, ఆ విశిషిత్ చాటిచెపేప హదీస్తల కని ఇవే

1. బుఖ్బరీ, భాగొం3, పేజీ 387 బ్బబొ గజ్ాతి ఖైబర్.
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వివేకాన్నకి, త్ర్గకన్నకి దగారగా వనాియ్య. నా ఈ మాటపై అకకడుని వాళ్ళళ ఇద
మీరలా చెబుతునాిరు? అన్న ప్రశిిొంచడొం మొదలు పెటాిరు.
నేను: దైవప్రవకత(స్.అ), అబూబక్ర్ (ఈమాన్) పటా ఎట్లవొంటి సాక్షయొం ఇవాలేదు
మరి నా మరణాొంత్రొం ఎట్లవొంటి బిద్అత్లు స్ృష్టిసాతరో అలాాహ్కే తెలియాలి
అన్న అనాిరు. అయ్యతే ఇద చాలా వివేకమైన విషయొం దీన్ని ఖుర్ఆన్ మరియు
చరిత్ర కూడా స్మరిాొంస్తతొంద. అొందుకే అత్ను ఎడాచరు కూడా. అత్ను దీన్లో
మారుపలు తెచాచరు. జ్నాబ్న ఫాతెమా జ్హ్రా(స్.అ) యొకక ఆగ్రహాన్నకి కూడా
కారకులైయాారు. త్ను చేస్మన మారుపలపై ఎొంత్ స్మగుా కలిగిొందొంటే నేను మన్నష్ట
కాకుొండా ఒక పక్షిగా పుట్లినాి బ్బగుొండేద అనే ఆశ్ కలిగిొంద.
ఇక మిగిలిొంద దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచిొంచారనే ఈ “అబూబక్ర్ యొకక ఈమాన్
ఉమిత్ యొకక ఈమాన్ కని బరువైనద” అనే హదీస్. అయ్యతే ఈ విషయొం
అస్సలు అరిొంలేన్నద, అవివేకమైనద. నలభై ఏళ్ళళ విగ్రహార్గధనలో గడిపిన ఒక
మన్నష్ట యొకక ఈమాన్, ఉమిత్లో అొందరి ఈమాన్ కని బరువగా వొండడొం
అస్ొంభవొం. ఎొందుకొంటే ఆ ఉమిత్లో ఔలియా, షొహదా, స్మదీేఖ్లన్లు కూడా
వనాిరు. అొంతేకాకుొండా పూరిత జీవితాన్ని అలాాహ్ మార్గాని జిహాద్ చేస్మన

ఆయ్యమియే తాహ్లరీన్(అ.స్)1 కూడా వనాిరు. ఒక వేళ్ ఈ “ఈమాన్
రివాయత్” స్రైనదే అయ్యతే అబూబక్ర్ చివరి స్మయొంలో నేను మన్నష్టన్న
కాకుొండా వొంటే ఎొంత్ బ్బగుొండున్న అనే ఆపేక్షను వాకతొం చేస్తతనిపుపడు ఈ
రివాయత్ను చూస్వచూడనట్లా ఎొందుకు వదలేస్మనట్లా?. అలాగ ఒకవేళ్ అత్న్న
ఈమాన్ పూరిత ఉమిత్ కని బరువైనదైతే జ్నాబ్న ఫాతెమా(స్.అ) ఎొందుకన్న
1. పవిత్ర ఇమామలు.
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అత్న్నతో న్నర్గశ్ పడి ప్రతీ నమాజ్లో క్రమొంగా అత్న్న కొరకు బద్ దుఆ
చేసవారు?.
మా మౌలానా గారు నా ఈ ప్రశ్ిలకు ఎట్లవొంటి జ్వాబివాలేదు. కాన్న
అకకడుని వాళ్ళళ ఈ హదీస్త మా మనస్తలోా కూడా అనుమానాన్ని
కలిగిొంచిొంద, అన్న అనాిరు. ఇద విన్న ఆ మౌలానా గారు న్న కోరిక కూడా ఇదే
కదా, చివరికి వాళ్ళ మనస్తలోా అనుమానపు గిొంజ్న్న పాతేశ్వవ, అన్న అనాిరు.
అద విన్న వాళ్ళలో ఒకరు అత్ను పూరితగా న్నజ్మే చెబుతునాిరు. ఈ రోజు
వరకు ఏ ఒకక పుస్తకాన్ని పూరితగా చదవకపోవడొం మా దురదృషిొం. ఎలాపుపడూ
మీరు నడిపే మారాొంలో గ్రుడిాగా పడివనాిమ. ఈ రోజు ఈ హాజీ మాటాాడిొంద
పూరితగా న్నజ్ొం. అొందుకన్న మేమే స్ాయొంగా చదవి పరిశోధొంచడమే మా
కరతవాొం. దాన్నపై అకకడుని కొొందరు త్మ స్మితిన్న వాకతొం చేశ్వరు. ఇదే స్త్ాొం
యొకక మొదటి గెలుపు. ఈ గెలుపు క్రోధమ మరియు ఆవేశ్ొం వలా కలిగిన
ఫలిత్ొం కాదు. ఇద వివేకొం, సాక్షయొం, రుజువల ఫలిత్ొం. అొందుకే ఖుర్ఆన్, న్నవ
న్న మాటలో స్త్ావొంతులైతే సాక్షయొం తీస్తకొన్న రొండి, అన్న ఎలా వేళ్ల ప్రకటిసూత
వొంద. మరి ఈ విషయమే ననుి పరిశోధనకు స్మధిొం చేస్మొంద దాొంతో
ఎకకడికకకడ పరిశోధన త్లుపులు తెరిచేశ్వను. నేను అలాాహ్ పేరుతో ఈ
మైదానొంలో అడుగు పెటాిను. దైవప్రవకత(స్.అ) ధరి విధేయుతుడునయాాను. ప్రతీ
పరిశోధకుడుకి మారాొం చూపిసాతనన్న ప్రమాణొం చేస్మన మరియు ఇచిచన మాటను
త్పపన్న పవిత్ర అలాాహ్తో మారాదరశనొం మరియు స్హాయొం కోర్గను.
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నా పరిశోధన మూడు స్ొంవత్సర్గల వరకు చాలా సూక్షమొంగా గడిచిొంద. నేను
ప్రతీ దాన్నన్న ఎన్ని సారుా చదవేవాడిన్న. ఒకోక పుస్తకాన్ని క్రమొంగా మొదటి
నుొండి చివరి వరకు చదవే వాడిన్న.
నేను ఇమామ్ షరఫ్ఫదీేన్ అల్ మూస్వీ గారి పుస్తకొం “మర్గజిఆత్” చదవాను
దాన్ననే ఎన్ని సారుా చదువాను. ఆ పుస్తకొం నా మొందు కొత్త కొత్త అొంశ్వల
దాారమలను తెరిచిొంద. మరి ఈ విషయలే నా మారాదరశనాన్నకి మరియు నా
మనస్తలో పవిత్రులైన అహ్లాబైత్(అ.స్)ల పై ప్రేమ, విశ్వల హృదయాన్నకి కారణొం
అయాాయ్య.
నేను, షేఖ్ అమీన్న గారి పుస్తకొం అల్ గదీర్ చదవాను. ఈ పుస్తకొం, చాలా
స్పషిమైన మరియు న్నజాలతో న్నొండుగా వొండడొంతో దీన్నన్న నేను మూడు సారుా
చదవాను. ఆ త్రువాత్ “స్యాద్ మహమిద్ బ్బఖిర్ అల్ స్ద్ర్” గారి పుస్తకొం
“ఫదక”ను చదవాను. “షేఖ్ మహమిద్ రిజా అల్ మజ్ఫ్ర్” గారి పుస్తకొం
“అల్ స్ఖ్లఫా” చదవాను అద చాలా తెలియన్న విషయాలను స్పషిొం చేస్మొంద. ఆ
త్రువాత్ “అల్ నస్స వల్ ఇజితహాద్” అను పుస్తకాన్ని చదవాను అద నా
నమికాన్ని ఇొంకా పెొంచిొంద.
ఆ త్రువాత్ అల్ స్యాద్ షరఫ్ఫదీేన్ గారి పుస్తకొం “అబూహురైరహ్” మరియు
షేఖ్ మహూిద్ అబూ రయాహ్ మిస్రీ గారి పుస్తకొం “షైఖుల్ మజైరహ్”
చదవాను దాన్నతో దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ దీన్ను మారేచ స్హాబీయులలో
రొండు రకాలు; కొొందరు ప్రభుత్ా బలవొంత్ొంపై మారుపలను స్ృష్టిొంచారు మరి
కొొందరు

త్పుపడు

హదీస్తలను

త్యారు

న్నశ్చయ్యొంచుకునాిరు, అన్న స్పషిమైొంద.
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ఆ త్రువాత్ నేను అస్ద్ హైదర్ గారి పుస్తకొం “అల్ ఇమామ్ అల్ సాదఖ్ వల్
మజాహిబుల్ అరిఅహ్” చదవాను. దైవదత్త జాునొం మరియు

ఆరిజొంచు

జాునాన్నకి తేడా ఏమిట్ల, అలాాహ్ త్న ప్రతేాక భకుతలకు ప్రసాధొంచే దైవ
త్త్తిజాునొం ఏమిట్ల మరియు ఉమిత్ను ఇసాాొం ఆత్ి నుొండి దూరొం చేస త్మ
సొంత్ పరయాలోచనలతో పొందన జాునొం ఏమిట్ల అపుపడు తెలిసచిచొంద. ఆ
త్రువాత్ నేను “స్యాద్ జాఫర్ మరతజా అల్ ఆమలీ”, “స్యాద్ మరతజా
అస్కరీ”, “స్యాద్ అల్ ఖుయీ”, “స్యాద్ అల్ త్బ్బ త్బ్బయ్య”, “షేఖ్
మహమిద్ అమీన్ జైనుదీేన్”, “ఫీరోజ్ ఆబ్బదీ”, “ఇబ్ని అబిల్ హదీద్”
మరియు “తాహా హుసైన్” ల “అల్ ఫిత్ితుల్ కుబ్రా” మొదలగు లాొంటి
పుస్తకాలను చదవాను. చరిత్ర పుస్తకాలలో “తారీఖ్ త్బరీ”, “తారీఖ్ ఇబ్ని
అస్వర్”, “తారీఖ్ మసూాదీ”, “తారీఖ్ యాఖూబీ” మొ॥గు పుస్తకాలు చదవాను.
ష్టయా తెగ పూరితగా స్త్ామైనద అన్న నమికొం కలిగొంత్ వరకు చదువతూనే
వనాిను

చివరికి

నేను

ఆ

ష్టయామతాన్ని

స్వాకరిొంచాను

మరియు

దయామయుడైన అలాాహ్ దయ వలా ఆలె మహమిద్(స్.అ) యొకక మోక్షనౌక పై
ఎకేకశ్వను. ఇక ఇపుపడు అలాాహ్ హిదాయత్ మరియు అహ్లాబైత్(అ.స్) పటా
గౌరవొం ప్రేమా నా వదే వనాియ్య మరి అహ్లాబైత్(అ.స్), ఆ స్హాబీయులలో త్మ
పాత్ మత్ొం వైపు మరలిపోయ్యన ఆ కొొంత్ మొంద స్హాబీయుల కని
త్పపకుొండా ఉత్తమలన్న, మరి కొొందరు త్పప ఎవారూ విమకిత పొందలేరు, అన్న
అలాాహ్ ఎవరినైతే అపవిత్రత్ల నుొండి దూరొంగా వొంచాడో, ఎవరినైతే పవిత్రత్
యొకక శిఖ్రొంపై వొంచాడో, మరి ఎవరిన్న ప్రేమిొంచడాన్ని మనుషులొందరిపై
విధగా న్నశ్చయ్యొంచి దాన్ననే దైవదౌతాాన్నకి ప్రతిఫలొంగా న్నర్గేరిొంచాడో కేవలొం
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అలాొంటి

అయ్యమియే1

అహ్లాబైతే(అ.స్)

మనకు

మోక్ష

మారాొం,

అన్న

న్నరణయ్యొంచుకునాిను.
ఇక ష్టయా నా దృష్టిలో మా పెదేవాళ్ళళ మాకు, ఖ్బదస్మయాాహ్ యుధిొంలో
హజ్రత్ ఉమర్ చేతులోా త్మ ఆడొంబర్గన్ని కోలోపయ్యన ఇర్గన్ దేశ్వన్నకి చెొందన
కొొంత్మొంద అగుియపాస్కులు అన్న, అొందుకే వీళ్ళళ హజ్రత్ ఉమర్న్న దేాష్టొంచే
వారు అన్న భోదొంచబడిన వారు కాదు. ష్టయా అొంటే ఇర్గన్ దేశ్వన్నకి లేదా
ఇర్గక దేశ్వన్నకి చేొందన వారు కాదు. ష్టయా ఇర్గన్, ఇర్గఖ్, హిజాజ్, సౌదీ,
లబ్బిన్, ష్టమ్ లాొంటి అన్ని దేశ్వలలో కూడా వనాిరు. అొంతే కాకుొండా
పాకిసాతన్, భారత్దేశ్ొం, అఫ్రికా, అమెరికా లాొంటి వేరు వేరు దేశ్వలలో కూడా
వనాిరు. వీళ్ళళ కేవలొం అరబ్ లేదా ఇత్ర దేశ్వలకు మాత్రమే చెొందన వారు
కాదు.
ఒకవేళ్ ష్టయాలు కేవలొం ఇర్గన్లోనే వొండి వొంటే సాక్షయొం ఇొంకా
గటిిదౌతుొంద. ఎొందుకొంటే వాళ్ళళ పనెిొండు మొంద ఇమామల నాయకతాాన్ని
నమితారు

మరి అొందరిన్న ఖురైష్టయులు, బన్న హాష్టమలుగా మరియు

దైవప్రవకత(స్.అ) స్ొంతానొం నుొండి అన్న కూడా నమితారు. ఒకవేళ్ విషయొం
పక్షపాత్ొం మరియు ఇత్రులు అరబులను స్హిొంచరు, అనే అొంశ్వలకు
స్ొంబొందొంచిొందే అయ్యతే వాళ్ళళ పనేిొండు ఇమామలను కూడా అొంగ్లకరిొంచ
కుొండా కొొందరి ఆలోచన ప్రకారొం పెదే స్హాబీ మరియు అరబ్ దేశ్వన్నకి చెొందన్న
స్లాినె ఫారీసను త్మ ఇమామ్గా న్నశ్చయ్యొంచుకునే వారు. కాన్న అలా
జ్రగకపోవడమే

కాకుొండా

అొందుకు

1. దైవ ప్రవకత (స్.అ) యొకక పనెిొండు మొంద ఉత్తర్గధకారులు
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అజ్మియులను1 త్మ ఇమామగా అొంగ్లకరిొంచారు. వాళ్ళ ఇమామలలో
ఎకకవ స్ొంఖ్ా అజ్మీయులదే. “ఇమామ్ అబూ హన్నఫా”, “ఇమామ్ న్నసాయ్య”,
“తిరిజీ”, “బుఖ్బరీ”, “మస్మామ్”, “ఇబ్ని మాజా”, “ర్గజీ”, “గజాలీ”, “అబ్ని
స్వనా”, “ఫార్గబీ” లాొంటి ఇమామలొందరు అజ్మీయులే. అరబీయులు
వాళ్ళొందరిన్న త్మ ఇమామగా అొంగ్లకరిసాతరు. అలా చూసత ఒకవేళ్ హజ్రత్
ఉమర్పై అత్ను అరబ్ కావడొం మరియు అజ్మీయుల ఆడొంబర్గన్ని మటిిపాలు
చేయడొం వలనే ఇర్గన్నయుల దేాషొం అయ్యా వొంటే ష్టయాలలో అజ్మీయులు
కాన్న వారు మరియు అరబీయులు వొండేవారే కాదు. కాన్న అలా లేదు. ప్రతీ
స్మూహొంలో ష్టయాలు వనాిరు. ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్ చేస పనుల పటా
మరియు హజ్రత్ అలీ(అ.స్)ను త్మ ఖిలాఫత్ పదవి నుొండి దూరొం చేస్మనొందుకే
వాళ్ళ దేాషొం. దాన్న ఫలిొంగా చాలా కష్టిలు, క్షోభలు పుట్లికోచాచయ్య. దాొంతో
ఇసాాొం ఉమిత్ మకకలు మకకలుగా విడిపోయ్యొంద. మరి ఇవే ఆ న్నజాలు ఇవి
తెలియడమే శ్త్రుతాాన్నకి చాలు. మొందు నుొండి శ్త్రుత్ాొం వొండడొం అవస్రొం
లేదు.
న్నజ్ొం చేపాపలొంటే, ష్టయా అరబు కాన్నవాొండీ లేదా అజ్మీకాన్నవాొండీ. వాళ్ళ
విశ్వాసాలు, నమికాలు ఖుర్ఆన్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచనల ప్రకారొంగా
వనాియ్య. వాళ్ళళ మారాదరిశ అయ్యన హజ్రత్ అలీ(అ.స్) మరియు అత్న్న
కుమారులను అనుస్రిొంచారు. వాళ్ళళ త్పప వేరే వాళ్ళను ఇషిపడలేదు. బన్న
ఉమయాాహ్ ప్రోతాసహొం మరియు శిక్షణ ర్గజ్కీయాన్నకిన్న బ్బన్నస్ కాకుొండా
స్తాాన్ని అొంగ్లకరిొంచడాన్నకి తీర్గిన్నొంచుకునాిరు. బన్న ఉమయాాహ్ మరియు

1. అరబ్ దేశ్వన్నకి చెొందన్న వారు.
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బన్న అబ్బిస్లు ఏడు శ్తాబ్బేల వరకు వాళ్ళను వెతికి వెతికి నాశ్నొం చేశ్వరు.
వాళ్ళను చొంపారు, దేశ్ బహిషకరణ చేశ్వరు మరియు భ్రషిత్ లాొంటి కష్టిలలో
పడేశ్వరు. వాళ్ళకు దకకవలస్మన సోమిను దకకన్నవాలేదు. వాళ్ళ గురుతలను
నాశ్నొం చేశ్వరు. ప్రజ్లలో దేాషొం పెరగాలన్న మరి ఆ దేాషొం అలా సాగుతూనే
వొండాలన్న వాళ్ళ గురిొంచి త్పుపడు ప్రచారొం చేశ్వరు. అయ్యనా స్రే ష్టయాలు ఆ
కష్టిలన్నిొంటిన్న ఎదురుకునాిరు. వాళ్ళళ స్హనొం మరియు ఉన్నకితో ఉనాిరు.
స్త్ామారాొం పైనే న్నలకడగా వనాిరు. ఎపుపడు కూడా వాళ్ళళ దూష్టొంచే వాళ్ళ
దూషణమను పటిిొంచుకో లేదు. అలాగ ఎపుపడు కూడా వాళ్ళళ చూపిొంచే
ఆశ్లకు త్లవొంచలేదు. ఆ స్మారత్ాొం ఈనాటికి అలాగ వొంద. నేను మా
ఓలామాలొందరికి ఛాలెొంజ్ చేస్తతనాిను వాళ్ళ ఆలిమ్తో కలిస్మ కూరోచన్న కాసపు
మాటాాడితే చాలు ఆ త్రువాత్ ఇనాాఅలాాహ్ మారాదరశనొం పొందే లేసాతడు. మరి
వాళ్ళ దయ వలేా రుజుమార్గాన్నకి పోొందుతాడు.
అల్ హొందులిలాాహ్, నేను నా మత్ొం మరియు స్హాబీయులకు బదులు
పోొందాను. అవి కూడా మొంచి బదులు పోొందాను. ఇదొంతా అలాాహ్ నాపై చేస్మన
దయ. ఆయనే నాకు రుజుమార్గాన్నకి, మారాదరిశ. అలాాహ్ దయ వొండకుొంటే
నేను రుజు మారాొం పోొందేవాడిన్న కాదు.
అలాాహ్కు శ్త్కోటి కృత్జ్ుత్లు, నేను ఎొంతో ఆపేక్షతో అనేాష్టస్తతని
స్మయొంలో ఆయనే నాకు ఆ విమకిత పోొందే తెగను తెలియ పరిచాడు. ఇక నా
మనస్తలో ఎట్లవొంటి స్ొందేహొం గాన్న అనుమానొంగాన్న లేదు ఎవరైతే అలీ(అ.స్)
మరియు అత్న్న స్ొంతానొం అనుచరణను కలిగివనాిడో అత్ను అలాాహ్పై
ఈమాన్ కలిగి వనాిడు అన్న, ఈ విషయొం పై లెకకలేన్నవన్ని దైవప్రవకత(స్.అ)
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రివాయతులే సాక్షయొం. మరి వాటన్నిటిపై ఇసాాొం ఒలామాలొందరు ఏకీభవిసాతరు.
స్తాాన్ని విన్న తెలివిన్న ఉపయ్యగిొంచే ప్రతీ మన్నష్టకి బుదే, వివేకొం కూడా చాలా
మొంచి మారాదరిశ.
నా

దృష్టిలో

ఉమితె

ఇసాాొం

ఏకాభీప్రాయొం

ప్రకారొం,

అలీ(అ.స్)

స్హాబీయులొందరిలో ఉత్తమలు, బలవొంతులు, జాున్న. కేవలొం ఈ విషయొం
చాలు అత్ను ఖిలాఫత్ పదవికి అరుహలన్న. ఇక వేరే రుజువలు అనవస్రొం.
అలాాహ్:
               
              
              


అనువాదొం:

వారి ప్రవకత వారితో ఇలా అనాిడు: “మీకు ఏలికగా అలాాహ్

తాలూత్ ను న్నయమిొంచాడు”. ఇద విన్న వారు ఇలా అనాిరు: “మా పై ర్గజ్ాొం
చేస హకుక అత్న్నకెలా స్ొంక్రమిస్తతొంద? ర్గజ్ాొం చేస హకూక, అరహత్లూ
అత్న్నకొంటే మాకే ఎకుకవగా ఉనాియ్య. ఎొందుకొంటే, అత్డు శ్రీమొంతుడు
కాదు”. దాన్నకి స్మాధానొంగా ప్రవకత వారితో ఇలా అనాిరు: “మీకు బదులుగా
అలాాహ్ అత్న్ననే ఎన్నిక చేశ్వడు”. అలాాహ్ అత్న్నకి బుదిబలాన్ని, కొండబలాన్ని
స్మృదిగా ప్రసాదొంచాడు. తాను కోరిన వారికి త్న ర్గజ్ాొం ప్రసాదొంచే
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అధకారొం అలాాహ్కు ఉొంద. అలాాహ్ అొంతా వాాపిొంచి ఉనాిడు, స్రామూ
తెలిస్మనవాడు .1
2

“

”

దైవప్రవకత(స్.అ): “ఇని అలీయన్ మిన్ని వ అనా మినుహ వ హువ వలియుాన్ కులిా
మొమిన్నన్ బ్బదీ”.
అనువాదొం: అలీ(అ.స్) నా నుొండి, మరి నేను అలీ(అ.స్) నుొండి, అత్ను నా
త్రువాత్ విశ్వాస్తలొందరికి వలీ మరియ నాయకుడు.
జ్మఖ్ారీ ఈ న్నజాన్ని కవిత్ రూపొంలో వాకతొం చేశ్వరు:

అనువాదొం: “అభిప్రాయబేధొం మరియు స్ొందేహాలు ఎకుకవ; అయ్యనా అొందరి
మారాొం స్రైనదన్న వాాజ్ాొం
నేనైతే ఏకేశ్ారవాదొంతో స్ొంబొంధన్న; దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు అలీ(అ.స్)
ప్రేమికిడిన్న

1. అల్ బఖ్ర సూర్గ:2, ఆయత్:247.
2. స్హీ తిరిిజీ, భాగొం 5, పేజీ 296. ఖ్సాయ్యస న్నసాయీ, పేజీ 87. మస్తద్రకె హాకిమ్, భాగొం 3, పేజీ 110.
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అపుపడు శునకొం అసాహబ్న కహఫ్ పటా ప్రేమతో విమకిత పొందొంద; ఇపుపడు
మరలా ఆలె అలీ(అ.స్)న్న ఇషిపడి విమకిత పొందను”
న్నస్సొందేహొంగా నేను నా పాత్ మారాదరశకుల బదులును పోొందాను. ఇక
అలాాహ్ దయతో దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ విశ్వాస్కుల, శ్వస్కుల, భకుతల

నాయకుడైన1 అస్దులాాహిల్ గాలిబ్ అల్ ఇమామ్ అలీ బిన్ అబీతాలిబ్(అ.స్)

మరియు స్యాదయ్ షబ్బబి అహిాల్ జ్నిహ్2, రైహానుల్ మస్తఫా అల్
ఇమామ్ అల్ హస్న్ మరియు ఇమామ్ అబూ అబిేలాాహిల్ హుసైన్ మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ)

భాగొం,

ఖులాస్తుర్రసూల్,

ఉమిల్

ఆయ్యమాిహ్,

మఅదన్నర్రిసాలహ్, స్యాదతున్నిసా ఫాతిమతుజ్జహ్రాలను అనుస్రిసాతను. వీళ్ళ
కోపొం అలాాహ్ను కోపాన్ని తెపిపస్తతొంద.
నేను ఇమామ్ మాలికకి బదులుగా ఉసాతదుల్ ఆయ్యమాిహ్, మఅలిామల్
ఉమిహ్, హజ్రత్ జాఫరే సాదఖ్(అ.స్)ను పోొందాను. నేను ఇమామ్ హుసైన్(అ.స్)
స్ొంతానొంలో వని 9 మొంద ఆయ్యమాిహ్(అ.స్) ఎవరైతే మస్మామలొందరి
నాయకులో మరియు అలాాహ్ వలీయులో పొందాను.
నేను మఆవియాహ్, అమ్రెఆస్, మగైరహ్ బిన్ షఅబహ్, అబూ హురైరహ్,
అక్రమహ్, కఅబుల్ అహాిర్ లాొంటి మరలిపోయ్యనట్లవొంటి స్హాబీయులకు
బదులుగా దైవప్రవకత(స్.అ)తో చేస్మన ప్రమాణాలను న్నరారితొంచిన మరియు
ఎట్లవొంటి పరిస్మాతులలోనైనా స్రే అలాాహ్ కృత్జ్ుత్ చేస్మన అమాిర్ బిన్
1. అమీరుల్ మొమిన్నన్, స్యాదుల్ వస్వయీాన్, ఖ్బయ్యదుల్ గుర్రిల్ మహజిజలీన్(ఎకుకవగా నమాజు మరియు
ప్రారిన చేయడొం వలా నొస్లు కాొంతితో వెలిగ భకుతల నాయకుడు).
2. స్ారాయువకుల నాయకులు.
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యాస్మర్, స్లాినె ఫారీస, అబూజ్రే గఫాపరీ, మిఖ్బేద్ బిన్ అస్ాద్, ఖుజైమహ్
బిన్ సాబిత్, జుష్టాహాదతైన్, ఒబై బిన్ కఅబ్ మొ॥ లాొంటి స్హాబీయులను
పోొందాను. మరి ఈ మొంచి మార్గాన్నకి చేరిచనొందుకు అలాాహ్కు శ్త్కోటి
కృత్జ్ుత్లు.
నేను, మా బుధిన్న మొదుేబ్బరుగా మారేచస్మన మా ఒలమాలు మరియు వాళ్ళలో
ఎకుకవ శ్వత్ొం అపపటి ర్గజుల అడుగుజాడలోా నడిచి ఆ దుర్గిరా నాయకులకు
బ్బన్నస్లై వొండే ఒలామాలకు బదులుగా హ్లతుబధే మరియు పరియాలోచన
దాార్గన్ని తెరిచే వొంచి దుర్గిరా నాయకుల మొందు త్ల వొంచన్న ష్టయా
ఒలమాలను పొందాను.
న్నస్సొందేహొంగా, నేను నాలో పక్షపాత్ొం మరియు వైరుధాొంతో న్నొండివని
పరిమిత్ ఆలోచనల సాానొంలో వెలుగైన, విశ్వలమైన మరియు రుజువలతో
సాక్ష్యాలతో మొందుకు నడిచే ఆలోచనలను తీస్తకొచాచను. ఈ కాలొం
పరిభాషలో చెపాపలొంటే నేను నా మిగిలిన జీవత్కాలొం పవిత్ర ఆలోచనలలో
గడపాలన్న నా మఫ్వ్ఏళ్ళ అమవీలాొంటి చెడు ఆలోచనలను పవిత్రుల పవిత్ర
నమికొంతో కడిగశ్వను.
ఓ అలాాహ్! నాకు అహ్లాబైత్(అ.స్) మారాొంపైనే జీవిొంచేటట్లా చేయ్య. వాళ్ళ
స్తనిత్పైనే మరణిొంచేటట్లా చేయ్య. వాళ్ళతో పాట్ల ప్రళ్యొం నాడు లేపు.
దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రకటన ప్రకారొం మన్నష్ట అత్ను ఇషిపడే వారితో ప్రళ్యొం నాడు
లేపబడతాడు.
నేను ఈ విశ్వాశ్వల మారుపతో నా న్నజ్శ్ారూపొం వైపుకు మరలిపోయాను.
(అనగా) మా పూరీాకుల ప్రసాతవన ప్రకారొం మేమ మా వొంశ్వృక్షొం ప్రకారొం
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స్యాదులొం1. మేమ బన్న అబ్బిస్ల దుర్గగతాల మూలొంగా ఇర్గక నుొండి
త్రలి ఉత్తర ఆఫ్రికా వెళిళపోయ్యన స్యాదులొం. ఆ త్రువాత్ ట్లాన్నస్లోనే వొండి
పోయామ. ఇపపటికి కూడా ఆ వైఖ్రి కన్నపిసూతనే వొంట్లొంద. అొంతే కాకుొండా
ఉత్తర ఆఫ్రీకాలో ఇొంకో జ్నవృధా వొండేద. వాళ్ళను “అష్రఫ్” అన్న
స్ొంభోదొంచేవారు. వీళ్ళొందరూ దైవప్రవకత(స్.అ) వొంశ్ొం నుొండే. కాన్న “బన్న
ఉమయాాహ్” మరియు “బన్న అబ్బిస్”ల దుర్గగతాల వలా స్తాాన్నకి
దూరమయాారు. ఇపుపడు వాళ్ళ వదే వాళ్ళ పటా ప్రజ్ల మనస్తసలోా గౌరవొం
త్పప ఏమి మిగలలేదు.
అలాాహ్కు శ్త్కోటి కృత్జ్ుత్లు నాకు రుజుమారాొం పైపు నడిపిొంచినొందుకు. నా
కళ్ళను తెరిపిొంచినొందుకు. న్నజ్ొం నాపై స్పషిొం అయ్యాొంద. రుజుమారాొం నా
కోస్ొం పూరితగా విపులమైొంద.

1. దైవప్రవకత(స్.అ) వొంశీకులు.
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ష్టయా అవాడాన్నకి కారణాలు
నేను ష్టయా మత్ొం అొంగ్లకరిొంచడాన్నకి గల కారణాలు మరియు రుజుమార్గాన్నకి
చేరిచన కారణాల స్ొంఘటనలు చాలా స్తధ్దరఘమైనవి. వాటిన్న ఇొంత్ త్కుకవ
స్మయొంలో చెపపడొం అస్ొంభవొం. కేవలొం కొన్ని మూల కారణాల ప్రసాతవన
చాలు అనుకుొంట్లనాిను.

1. ఖిలాఫత్ స్పషిత్
నేను కేవలొం ఇరువైపు తెగల మధా ఏకాభీప్రాయొం కలిగి వని ప్రసాతవనలనే
నమితాను. ఏదో ఒక తెగ మాత్రమే ప్రసాతవిసత దాన్ని అస్సలు నమిను, అన్న
నేను ఈ స్ొంభాషణ మొదలులోనే న్నరణయ్యొంచుకునాిను. అొందు మూలొంగా నేను
అబూబక్ర్ మరియు అలీ బిన్ అబీతాలిబ్(అ.స్)ల ప్రతిషిత్లపై సూక్షమొంగా
ఆలోచిొంచడొం మొదలు పెటాిను. ఖిలాఫత్ గురిొంచి హజ్రత్ అలీ(అ.స్)పై అలాాహ్
త్రపు నుొండి ఏదైనా సాక్షయొం వొందా లేకపోతే ఈ పదవి ప్రజ్ల మరియు స్లహా
మొండలి న్నరణయ్యస్తతొందా? అనే న్నర్గిరణలో పడాాను.
నా ఆలోచన ప్రకారొం మన్నష్ట పక్షపాత్ొం మరియు వేరే విషయాలకు దూరొంగా
వొంచి కేవలొం యధారిొం పైనే దృష్టి పెడితే హజ్రత్ అలీ బిన్ అబీతాలిబ్(అ.స్)
గురిొంచి స్పషిమైన సాక్ష్యాలు కన్నపిసాతయ్య. దైవప్రవకత(స్.అ): “
(మన్ కుొంతో మౌలాహు ఫ హాజా అలీ(అ.స్)యున్ మౌలాహ్);
నేనెవరికైతే సాామిన్న ఈ అలీ నాత్రువాత్ వాళ్ళొందరికి సాామి” ఇలా అన్న
దైవప్రవకత(స్.అ)

త్మ

చివరి

హజ్జ
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స్హాబీయులొందరూ అభినొందనలు తెలియజేశ్వరు వాళ్ళలో అబూబక్ర్ మరియు
ఉమర్ కూడా వనాిరు. వాళ్ళళ ఇలా అనాిరు: “అబూతాలిబ్ కుమార్గ!

శుభాకాొంక్షలు, ఈ రోజు మీరు పురుష మరియు స్త్రీ విశ్వాస్తలొందరి వలీ1
అయాారు”.2

ఈ హదీస్తపై అహ్లా స్తనిత్ మరియు ష్టయా ఇదేరు కూడా ఏకీభవిసాతరు. నేను
కేవలొం అహ్లాస్తనిత్ల మూల పుస్తకాలనే ప్రసాతవిొంచాను. మిగిలిన చాలా
పుస్తకాలను ప్రసాతవిొంచలేదు. అవీ వీటి కనాి చాలా ఎకుకవ. దాన్న వివర్గల
కోస్ొం అల్ గదీర్ పుస్తకాన్ని చదవొండి. దాన్న 13 భాగాలు అచుచ చేయబడాాయ్య.
అొందులో రచయ్యత్ అహ్లా స్తనిత్ వల్ జ్మాఅత్ల రివాయత్ క్రమొంలో ఉని
ర్గవీయులొందరి గురిొంచి వివరొంగా ప్రసాతవిొంచారు.
ఇక మిగిలిొంద అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్పై వని ఇజాి3 యొకక వాాజ్ా స్మస్ా. దాన్న
మూలొంగానే మస్మజదునిబీలో అత్న్న బైఅత్ చేయబడిొంద. అయ్యతే ఇదొక సాక్షయొం
లేనట్లవొంటి వాాజ్ాొం. దీన్నకి అన్నిొంటి కని పెదే సాక్షయొం హజ్రత్ అలీ(అ.స్), ఇబ్ని
అబ్బిస్ మరియు బన్న హాష్టమలొందురూ. వాళ్ళళొందరూ వేరుగా త్మ స్మితిన్న
వాకతొం చేయనపుపడు ఇజాి వాాజాాన్ని ఎలా వాకతొం చేయగలరు?. అొంతే

1. న్నయమిత్ ఉత్తర్గధకారి, నాయకుడు, సాామి.
2. మస్ిదు అహిద్, భాగొం 4, పేజీ 281. స్మర్రుల్ ఆలమీనె గజాలీ, పేజీ12. త్జికరతు ఖ్వాస్మల్ ఉమిహ్, పేజీ
29. అల్ రియాజుల్ నజ్రహ్, త్బరీ, భాగొం 2, పేజీ 169. కనుజల్ ఉమాిల్, భాగొం 6, పేజీ397. అల్
బిదాయతు వన్నిహాయహ్, భాగొం 5, పేజీ 212. తారీఖు ఇబ్ని అసాకిర్, భాగొం 2, పేజీ 50. త్ఫీసర ర్గజీ, భాగొం
3, పేజీ 63. అల్ హావీ లిల్ ఫాతావా, స్మవీత, భాగొం 1, పేజీ 112.
3. ఇసాామ్ మత్స్తాలొందరిలోగాన్న, మత్ పెదేలొందరిలోగాన్న ఏకాభిప్రాయొం ఏరపడటొం.
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కాకుొండా స్హాబీయులలో కొొందరు ఒసామా బిన్ జైద్, జుబైర్, స్లాినె ఫారీస,
అబూజ్రే గఫాపరీ, మిఖ్బేద్ బిన్ అస్ాద్, అమాిర్ బిన్ యాస్మర్, హుజైఫా బిన్
అల్ యమాన్, ఖుజైమహ్ బిన్ సాబిత్, అబూ బురైదహ్ల అస్ామీ, బర్రా బిన్
ఆజిబ్, ఒబై బిన్ కఅబ్, స్హ్ా బిన్ హన్నఫ్, స్అద్ బిన్ ఇబ్బదహ్, అబూ
అయూాబ్న అనాసరీ, జాబిర్ బిన్ అబుేలాాహ్, ఖ్బళీద్ బిన్ స్యీద్ మొ॥ కూడా
పాలుగోలేదు. వాళ్ళ స్ొంఖ్ా కూడా చాలా ఎకుకవే.1

ఇక మీరే చెపపొండి, న్నజ్ొం చెపాపలొంటే కేవలొం ఒక అలీ బిన్ అబీతాలిబే (అ.స్)
పాలుగోకపోతేనే ఈ ఇజాికు విలవలేదు, ఎొందుకొంటే దైవప్రవకత(స్.అ) త్రపు
నుొండి అత్న్న గురిొంచి స్పషిమైన ఆదేశ్ొం లేదునుకుొందాొం అయ్యన స్రే అత్ను ఆ
ఖిలాఫత్ పదవికి అభారిా కాబటిి, అలాొంటిద ఇొంత్ మొంద పెదే పెదే
స్హాబీయులు పాలుగోలేన్న ఈ ఇజాి యధారాొం ఏమిటి?
యధారాొం ఏమిటొంటే అబూబక్ర్ యొకక బైఅత్ ఎవరి స్లహా లేకుొండా,
మస్మామల అలక్షయ, అశ్రది పరిస్మాతిలో జ్రిగిపోయ్యొంద. ఆ స్మయొంలో
స్మస్ాలను పరిశీలిొంచి పరిషకరిొంచే పెదేలు దైవప్రవకత(స్.అ) గారి అొంతిమ
స్ొంసాకర పనులలో లీనమై వనాిరు. మదీనా వాస్తలకు అకసాితుతగా
దైవప్రవకత(స్.అ) మరణ స్ొంఘటను ఎదురోకవలస్మ వచిచొంద. ఆ త్రువాత్ వాళ్ళపై

దౌరజనాొంతో ఈ బైఅత్ పటా బలవొంత్ొం చేశ్వరు.2 దీన్న పరిణామొం ఫాతెమా(స్.అ)
ఇొంట్లా వని వాళ్ళళ అబూబకరతో బైఅత్ చేయడాన్నకి ఇొంటి నుొండి బయటకు
ర్గక పోతే న్నపపొంటిసాతమనే హ్లచచరికతోనే అరిొం చేస్తకోవచుచ.
1. త్బరీ, ఇబ్ని అస్వర్, తారీఖుల్ ఖులఫా, తారీఖుల్ ఖ్మీస్, ఇస్వతఆబ్ మొ॥
2. తారీఖుల్ ఖులఫా ఇబ్ని ఖుతైబహ్, భాగొం 1, పేజీ 18.
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ఇలాొంటి పరిస్మాతిలో అబూబకరతో బైఅత్, అొందరి స్లహాలతో లేదా ఇజాితో
జ్రిగిొందన్న ఎలా చెపపగలొం. స్ాయొంగా ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్ కూడా ఇలా
ప్రసాతవిొంచారు: “అబూబకరతో బైఅత్ స్ొంఘటన ఒక అకసాితుతగా జ్రిగిన
స్ొంఘటన దాన్న చెడు పరిణామాలతో అలాాహ్ మస్మామలను కాపాడాడు.
ఇపుపడెవరైనా అలాొంటి పన్న చేసత వాడు హత్మారచబడతాడు. లేదా మరోలా
చెపాపలొంటే ఎవరైన ఇలాొంటి బైఅత్ చేయమన్న కోరితే అత్న్నన్న లెకకచేయరు”.1

ఇమామ్ అలీ(అ.స్) ఆ బైఅత్ గురిొంచి ఇలా అనాిరు: “అలాాహ్ ప్రమాణొంగా ఇబ్ని
అబీ ఖ్హాఫా, ఖిలాఫత్ చోకాకన్న లాకోకన్న స్రిచేస్తకోన్న ధరిొంచాడు. అత్న్నకి
తెలుస్త ఆ ఖిలాఫత్లో నా సాానొం తిరగలి మధాలో వొండే మేకులాొంటి కేొంద్ర
సాానమన్న. నా నుొండే జాున స్మద్రొం పోొంగుతుొంద. ఎవార్రూ నా ఆలోచనల
ఎతుతను అొందుకోలేరు”.
స్అద్ బిన్ ఇబ్బదహ్ ప్రవచన: “ఎవరైతే అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్తో
స్ఖ్లఫా2లో అభీప్రాయబేధొం వాకతొం చేసారో, వాళ్ళకు ఖిలాఫత్ దకకకూడదన్న
చివరి వరకు ప్రయతిిొంచారు కాన్న నేను రోగొంతో వొండడొం వలా ఎలాగైతే
ఎదురోకవాలో అలా ఎదురోక లేక పోయాను. ఎపుపడైతే అనాసరులు అబూబకరతో
బైఅత్ చేససారో అపుపడు ఇలా అనాిను: “అలాాహ్ ప్రమాణొంగా, నా
తూణీరమలో వని బ్బణాలు పూరతయేా వరకూ, నా బలెాొం(భలామ) రకతొంతో
ఎరుపెకేక వరకూ, నా ఖ్డామ మీకు వాతిరేకొంగా బయటకు తీస్మ నా వరాొం
వాళ్ళ స్హాయొంతో మీతో యుధిొం చేసాతనుగాన్న మీతో బైఅత్ చేయను. మరి
1. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం4, పేజీ 127.
2. చరచ స్ాలొం.
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అలాహ్ ప్రమాణొంగా ఒకవేళ్ మీతో పాట్ల మానవలు మరియు జిన్1లు
అొందరు కలిస్మపోయ్యన స్రే నేను బైఅత్ చేయను చివరికి నేను నా అలాాహ్ను
కలుస్తకుొంటాను (చన్నపోతాను గాన్న బైఅత్ చేయను)”.
మరి ఇదే ఆలోచనల మూలొంగా స్అద్ వాళ్ళతో నమాజు మరియు వేరే
స్ొంయ్యగాలలో పాలుగొనేవారు కారు. ఒకవేళ్ ఎవరైనా అత్న్నకి స్హాయొం
చేయడాన్నకి దొరికుొంటే త్పపకుొండా ఎదురుతిరిగ వారు. ఒకక మన్నష్ట కూడా
అత్న్న బైఅత్ చేస్మ వొంటే జిహాద్ చేయడాన్నకి స్మదేపడేవారు. కాన్న న్నస్సహాయులై
అత్నే బైఅత్ నుొండి వేరయాారు. చివరికి ష్టమ్లో ఉమర్ ఖిలాఫత్ కాలొంలో
మరణిొంచారు.2

ఈ బైఅత్ ఒక అకసాితుత స్ొంఘటన మరి బైఅత్ యొకక స్ాొంభాలన్న గటిి పరిచిన
హజ్రత్ ఉమర్ ప్రసాతవన ప్రకారొం “అలాాహ్ మస్మామలను ఈ స్ొంఘటన
దుర్గిరామ నుొండి కాపాడాడు. మీరు కూడా దాన్న ఫలితాలను చూశ్వరు”.
హజ్రత్ అలీ(అ.స్) ప్రసాతవన ప్రకారొం ఇద ఖిలాఫత్ యొకక చోకాకను లాకోకన్న
ధరిొంచడొం లాొంటిద. స్అద్ బిన్ ఇబ్బదహ్ ఉదేేశ్ొంలో ఇద స్పషిొంగా దౌరజనాొం.
వేరే పెదే పెదే స్హాబీయుల న్నర్గకరణ మరియు దూరమవాడొం ఆ పన్న
షరీఅత్కు వాతిరేకమైనద, అనే విషయాన్నకి సాక్షయొం. అయ్యతే అబూబక్ర్
ఖిలాఫత్పై ఆధార్గలేవి? మరి అత్న్నన్న ఎలా అొంగ్లకరిొంచగలమ?. న్నజ్ొం
చెపాపలొంటే ఈ ఖిలాఫత్కు ఎట్లవొంటి మత్పరమైన సాక్షయొం లేదు. ఇద కేవలొం
ఒక దౌరజనాొం త్పాప ఏదీ కాదు. మరి ఈ కారణాల వలా ఎట్లవొంటి అొంత్రొం
1 . అదృశ్ాొంగా ఉొండే ఒక అగిి జీవి.
2. తారీఖుల్ ఖులఫా, భాగొం1, పేజీ 17.

253

అలా... నేను రుజుమార్గాన్ని పొందాను
లేకుొండా దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ అత్న్న స్పషి సాక్ష్యాల ప్రకారొం హజ్రత్
అలీ(అ.స్)యే ఖ్లీఫా అనే ష్టయాల విశ్వాస్మే స్రైనద. మరి ఈ విషయాన్ని అహ్లా
స్తనిత్ ఉలమాలొందరూ వ్రాసారు. మరి దాన్నకి సాకుగా కేవలొం స్హాబీయుల
ప్రతిషిత్ను కాపాడేొందుకే, అన్న చెపాపరు. లేకపోతే ఆ స్పషిమైన హదీస్తలను
లెకకచేయకపోవడాన్నకి ఎట్లవొంటి కారణొం లేదన్న న్నతిమొంతుడికి తెలుస్త. మరి
అన్ని విశేషమలను దృష్టిలో పెట్లికొన్న చూసత దాన్ని అొంగ్లకరిొంచకపోవడాన్నకి
ఎట్లవొంటి కారణొం లేదు.1

2. అబూబక్ర్ మరియు హజ్రత్ ఫాతిమా(స్.అ) గారి వివాదొం
ఈ టాపిక స్రైనద అనే దాన్నపై కూడా ఇరువైపుల ఉలమాలు ఏకీభవిసాతరు.
వీటిన్న చూస్మన త్రువాత్ న్నతిమొంతుడు, అబూబకరను దౌరజనుాడు మరియు
ఆక్రమణదారుడు

అన్న

న్నశ్చయ్యొంచకపోయ్యనా,

అత్న్నన్న

అపర్గధ

అన్న

అొంగ్లకరిొంచకుొండా వొండలేడు. ఎొందుకొంటే ఈ స్ొంఘటన యొకక అన్ని
కోణాలను పరిశీలిొంచే వాడికి అబూబక్ర్, అొంతా తెలిస్మ కూడా జ్నాబ్న
ఫాతెమా(స్.అ)ను వాథిొంచి ఆమెను గదీర్ సాక్ష్యాలతో త్న భరత ఖిలాఫత్ను
రుజువ చేయన్నవాకుొండా న్నరోధొంచారు, అన్న తెలుస్తతొంద. దాన్నకి దగార
స్ొంబొంధొం గల విషయాలు ఎన్ని వనాియ్య.
అొందులో ఒకటి; చరిత్రకారుల ప్రవచన ప్రకారొం జ్నాబ్న ఫాతెమా(స్.అ) ర్గత్రుళ్ళళ
అనాసర్ల ఇళ్ళకు వెళిళ త్న భరత కోస్ొం బైఅత్ మరియు స్హాయాన్ని కోరేవారు.
1. అల్ స్ఖ్లఫహ్ వల్ ఖిలాఫహ్, అబుేల్ ఫతాతహ్ అబుేల్ మఖూసద్. అల్ స్ఖ్లఫహ్, మహమిద్ రిజా అల్
మజ్ఫ్ర్.
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అొందుకు మదీనా వాస్తలు ఇదే జ్వాబిచేచ వారు: “ఓ దైవప్రవకత కుమారేత(స్.అ)!
మేమ అబూబకరతో బైఅత్ చేసస్తకునాిమ లేక పోతే మీ భరత, అబూబక్ర్ కని
మొందు వచిచ వొంటే మేమ అత్న్నతో బైఅత్ చేసవాళ్ళమ”. దాన్నకి ఆమె ఇలా
బదులిచేచవారు: “అలీ(అ.స్), త్నకు ఏదైతే చేయాలో అదే చేశ్వరు. మరి మీరు
చేస్మన దాన్నకి అలాాహ్ స్న్నిధలో మీరే జ్వాబుదారులు”.1

న్నస్సొందేహొంగా, అబూబక్ర్ తెలిసో తెలియకో త్పుపచేస్మ వొంటే జ్నాబ్న
ఫాతెమా(స్.అ) అత్న్నకి తెలియజెపిప త్ృపిత పరిచేొందుకు ప్రయతిిొంచేవారు. కాన్న
ఆమె అత్న్న పటా కోపాన్ని వాకతొం చేస్మ అత్న్నతో మాటాాడడొం మానేశ్వరు. అత్ను
ఆమె వాాజ్ామను రదుే చేస్మ ఆమె సాక్ష్యాన్ని అొంగ్లకరిొంచలేదన్న జీవిొంచి
వనిొంత్కాలొం మాటాాడలేదు. చివరికి ఆమె అత్న్నకి త్న అొంతిమయాత్రలో
పాలుగోవడాన్నకి కూడా అనుమతివాలేదు. అొందుకే త్న భరతను ఆమె త్న
అొంతిమస్ొంసాకరొం ర్గత్రి చీకటిలో మౌనొంగా ఎవరికి తెలియకుొండా చేయమన్న
కోర్గరు.2

జ్నాబ్న ఫాతెమా(స్.అ) ర్గత్రి స్మయొంలో మౌనొంగా స్మాధ చేయబడిన
విషయొం వచిచొంద కాబటిి కొన్ని విషయాలు చెపాపలనుకుొంట్లనాిను. నేను నా
పరిశోధన మధాలో కొన్ని యధార్గిలు తెలుస్తకోవడొం కోస్ొం మదీనాకు
ప్రయాణొం చేశ్వను అయ్యతే అకకడ ఈ క్రిొంద విషయాలను తెలుస్త కునాిను:
1. ఫాతెమా జ్హ్రా(స్.అ) స్మాధ ఈనాటికీ అజాుత్ొంలోనే వొంద. కొొందరు
దైవప్రవకత(స్.అ) గదలో వొందన్న అొంటారు. మరి కొొందరు ఆ గద ఎదురుగా ఆమె
1. తారీఖుల్ ఖులఫా, ఇబ్ని ఖుతైబహ్, భాగొం 1, పేజీ 19.
2. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం3, పేజీ 36. మస్మాొం, భాగొం2, పేజీ 72 బ్బబొ లా నూరిస్త మా త్రకాిహు స్దఖ్హ్.
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ఇొంట్లానే వొందన్న అొంటారు. మరి కొొందరు “బఖ్ల”లో అహ్లాబైత్(అ.స్) స్మాధుల
మధాలో వొందన్న అొంటారు కాన్న దాన్నకి ఒక న్నశిచత్ సాానొం లేదు.
ఈ మొదటి యధారిొంతో నేను తెలుస్తకుొందేమిటొంటే జ్నాబ్న ఫాతెమా(స్.అ) త్న
అొంతిమ కోరికతో త్రువాత్ వచేచ వాళ్ళకు ఎొందుకు ఆమె త్న భరతకు ననుి
ర్గత్రికి ర్గత్రే స్మాధ చేయమన్న మరియు ఎవరిన్న త్న అొంతిమయాత్రలో
పాలుగోకూడదన్న కోర్గరో కారణాలు తెలుస్తకోవాలనే ఆలోచన కలిగటట్లా
చేశ్వరు. ఇలా స్రైన ఆలోచన గల మస్మామ న్నజాన్ని తెలుస్తకోగలడు. మరి
అలా అత్న్నకి చాలా రహసాాలు తెలియవచుచ.
2. నాకు తెలిసోచిచన రొండవ విషయొం ఏమిటొంటే ఉసాిన్ బిన్ ఔఫ్ స్మాధ
బఖ్ల స్ిశ్వనొం యొకక చివరి గోడ దగారలో వొంద. అొందుకు దరశకున్నకి చాలా
దూరొం నడిచి వెళ్ళ వలస్మ వస్తతొంద. అయ్యతే స్హాబీయులొందరి స్మాధులు బఖ్ల
దాార్గన్నకి దగారలోనే వనాియ్య చివరికి తాబ్నయీన్లకు తాబ్న అయ్యన హజ్రత్
మాలిక స్మాధ కూడా దైవప్రవకత(స్.అ) భారాల స్మాధులకు దగారోా వొంద.
దీన్నతో చరిత్రకారుల ప్రవచన అత్న్న స్మాధ “హిషుా కౌకబ్” అను యూధుల
స్ిశ్వనొంలో వొండేదన్న, మస్మామలు అత్న్నన్న త్మ స్ిశ్వనొంలో స్మాధ
కాన్నవాకుొండా అడుాకునాిరన్న మరి మఆవియహ్ అధకారొంలో వచిచన
త్రువాత్ త్మ వొంశ్ కారాకరత స్మాధ మస్మామల స్ిశ్వనొంలో వొండాలన్న
అత్ను యూధుల నుొండి ఆ భూమిన్న కొన్న బఖ్లలో కలిపేశ్వడు అన్న
రుజువైయ్యాొంద. జ్నితుల్ బఖ్లన్న దరిశొంచే వాడు నేటికి కూడా ఆ దృశ్వాన్ని త్న
కళ్ళతో చూడగలడు.
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జ్నాబ్న ఫాతెమా, దైవప్రవకత(స్.అ) మరణిొంచిన త్రువాత్ అొందరికనాి మొందు
ఈ లోకొం విడిచి వెళ్ళళరు. వారిదేరికి మరణొం మధా ఆరు నెలల కనాి ఎకుకవ
తేడా లేదు. అయ్యతే ఆమె స్మాధ ఆమె త్ొండ్రి ప్రకకలో ఎొందుకు లేదు?, అన్న
నాకు చాలా ఆశ్చరాొం కలుగుతుొంద.
ఒకవేళ్ ఇద కేవలొం నా అొంతిమ యాత్ర మౌనొంగా జ్రగాలనే ఆమె కోరిక
వలన అయ్యా వొంటే, మరి ఆమె కుమారుడు ఇమామ్ హస్న్(అ.స్) గారిన్న
దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రకకలో ఎొందుకు స్మాధ చేయలేదు?. అయ్యనపపటికీ ఇమామ్
హుసైన్(అ.స్) ఇమామ్ హస్న్(అ.స్) దేహాన్ని స్మాధ చేయడాన్నకి అకకడికి
తీస్తకొన్న వసత ఉమిల్ మొమిన్నన్ ఆయేష్ట కచచరగాడిదపై ఎకిక వచిచ “నాకు
ఇషిొంలేన్న వారిన్న నా ఇొంట్లా అస్సల స్మాధ చేయకొండి” అన్న అరవడొం మొదలు
పెటాిరు. బన్న హాష్టొం మరియు బన్న ఉమయాాహ్ల మధా యుధి పరిస్మాతి
ఏరపడిొంద. అపుపడు ఇమామ్ హుసైన్, “నేను దేహాన్ని దైవప్రవకత(స్.అ) స్మాధ
ప్రదక్షణ కోస్ొం తీస్తకొచాచను” అన్న అనాిరు. ఇలా అన్న “జ్నితుల్ బఖ్ల”కు
తీస్తకొన్న వెళిళ స్మాధ చేశ్వరు. ఎొందుకొంటే “నా అొంతిమస్ొంసాకర
స్మయొంలో రకతొం చిొందకూడదు” అన్న మొందే ఇమామ్ హస్న్ కోర్గరు. ఇబ్ని
అబ్బిస్ ఆ స్మయొంలో ఉమిల్ మొమిన్నన్ను ఉదేేశిసూత ఇలా అనాిరు:
“మీరు ఒొంటెపై ఎకాకరు, కచచరగాడిదపై ఎకాకరు, ఇొంకా కొన్ని రోజులు
బ్రతికుొంటే ఏనుగు మీద కూడా ఎకుకతారు. దైవప్రవకత(స్.అ) ఆస్మతలో మీ భాగొంలో
1/8 నుొండి తొమిిదవ వొంతు మాత్రమే కాన్న మీరు పూరిత ఆస్మతన్న
ఆక్రమిొంచేశ్వరు”
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ఇద ఇబ్ని అబ్బిస్, ఆమెకు ఆస్మతలో ఎన్నమిదో భాగొంలో తొమిిదవ వొంతు కాన్న
ఆమె పూరిత ఆస్మతన్న ఆక్రమిొంచేశ్వరన్న తెలుస్తకుని భయొంకరమైన న్నజ్ొం. ఒకవేళ్
దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఎట్లవొంటి ఆసత వొండదన్న ఆమె త్ొండ్రిగారి రివాయత్ను
అొంగ్లకరిొంచినటెవాతే ఆమెకు కూడా ఎట్లవొంటి భాగొం వొండదు. ఇక పూరితగా
లేదా కొొంచెొం అనే ప్రశ్ిలే వొండవ. లేదా భారాకు భాగొం వొంద కూతురికి
భాగొం లేదు అన్న ఏదైనా ఆయత్లో వొందా? లేదా ఇద కేవలొం తారుమారు చేస్మ
కూతురిన్న ఆస్మత నుొండి దూరొం చేస్మ భారాను ఆస్మత మొతాతన్నకి యజ్మానుర్గలు
చేస ర్గజ్కీయమా?.
ఈ స్ొందరభొంలో కొొంత్ మొంద చరిత్ర కారులు వ్రాస్మన మరియు ఈ
స్ొంఘటనకు

దగార

పోలికలుని

ఒక

స్ొంఘటనను

చెపపడొం

అవస్రమన్నపిస్తతొంద.
ఇబ్ని అబిల్ హదీదె మొత్జిలీ, నెహుజల్ బలాగహ్ వాాఖ్బానొంలో ఈ స్ొంఘటన
వొంద; ఉసాిన్ ఖిలాఫత్ కాలొంలో హజ్రత్ ఆయెష్ట మరియు హఫాస అత్న్న
వదేకు వచిచ దైవప్రవకత(స్.అ) ఆస్మతలో భాగాన్ని ఇవామన్న కోర్గరు. జారిబడి
కూరుచని ఉసాిన్ స్రిగా కూరోచన్న ఇలా అనాిరు: న్నని మీరిదేరు కలిస్మ
మూత్రొంతో పరిశుధిొంచుకునే వాడిన్న తీస్తకొచిచ దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఎట్లవొంటి
ఆస్మత వొండదు అన్న సాక్షయొం ఇపిపొంచారు. అయ్యతే ఒకవేళ్ ఈ మాట న్నజ్మైనదైతే
ఇపుపడు దేన్నకన్న వచాచరు? ఒకవేళ్ అబధిొం అయ్యతే మీరు ఫాతెమా(స్.అ)ను ఆమె
హకుక నుొండి ఎొందుకు దూరొం చేశ్వరు? దాన్నపై ఆమెకు కోపొం వచిచ
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వెళిళపోయారు. ఆమె(ఆయెష్ట) నఅస్ల్(ఉసాిన్)ను చొంపేయొండి అత్ను
కాఫిర్ అయ్యపోయాడు అన్న ప్రకటిొంచిొంద.1

3. అలీ(అ.స్)యే అనుచరణకు అరుహలు
నేను నా పూరీాకుల మార్గాన్ని వదలి ష్టయా అవాడాన్నకి గల కారణాలలో ఒక
కారణొం, అబూబక్ర్ మరియు అలీ(అ.స్)ల మధా వివేకొం మరియు శ్వస్త్ర పరమైన
సాక్ష్యాల తులనమ కూడాను. నేను ఈ క్రమొంలో కూడా ఇరువైపుల
ఏకాభీప్రాయానేి నమాిలన్న మరియు కేవలొం ఒక వైపు ప్రసాతవనాన్ని
పటిిొంచుకోనన్న న్నరణయ్యొంచుకునాిను.
అొందుకే నేను ఇరువైపుల పుస్తకాలను చదవాను. అలీ బీన్ అబీతాలిబ్(అ.స్) త్పప
వేరే ఏ ఒకకరి గురిొంచి కూడా ఏకాభీప్రాయాన్ని వాకతొం కాబడలేదు. అత్న్న
ఇమామత్ (నాయకత్ాొం) పైనే ఇరువైపు మత్స్తతలు ఏకాభీప్రాయాన్ని వాకతొం
చేశ్వరు. అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్ను అొంగ్లకరిొంచిొంద కేవలొం కొొంత్ మొంద
మస్మామలే. ఉమరే స్ాయొంగా ఈ ఖిలాఫత్ను అకసాితుత స్ొంఘటనగా
న్నర్గిరిొంచారు.
ఎలాగైతే అలీ బిన్ అబీతాలిబ్(అ.స్) యొకక చాలా ప్రతిషిత్లను, ప్రఖ్బాత్లను
ఏవైతే ష్టయాలు ప్రసాతవిసాతరో అవే అహ్లాస్తనిత్ల పుస్తకాలలో కూడా వనాియ్య.
వాటిన్న

ప్రవచిొంచిన ర్గవీయుల

ఎొందుకొంటే

వాళ్ళళ

క్రమాన్ని న్నర్గకరిొంచడొం అస్ొంభవొం.

దైవప్రవకత(స్.అ)

స్హాబీయులు.

1. షరేహ నెహుజల్ బలాగహ్, ఇబ్ని అబిల్ హదీద్, భాగొం 16, పేజీ 220-223.
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ప్రవచిొంచబడివనాియొంటే ఇమామ్ అహిద్ బిన్ హొంబల్ ఇలా అనాిరు:
“దైవప్రవకత(స్.అ) స్హాబీయులలో ఎనెవితే హజ్రత్ అలీ బిన్ అబీతాలిబ్(అ.స్)
ప్రతిషిలు ఉలేాఖిొంచబడాాయే
ఉలేాఖిొంచబడలేదు”.1

వేరే ఎవరి కోస్ొం కూడా అన్ని ప్రతిషిత్లు

మరియు ఖ్బజీ ఇసాియీల్, న్నసాయీ మరియు అబూ అలీ నైష్టపూరీ ప్రసాతవన
ప్రకారొం “హస్న్(స్రైన) ఆధార్గలతో ఎనెవితే హజ్రత్ అలీ(అ.స్) గురిొంచి
రివాయతులు ఉలేాఖిొంచబడాాయ్య వేరే ఎవరి గురిొంచి ఉలేాఖిొంచబడలేదు”.2

ఆ త్రువాత్ గురుతొంచుకోదగా విషయొం ఏమిటొంటే బన్న ఉమయాాహ్ తూరుప
నుొండి పడమర వరకు అొందరిన్న హజ్రత్ అలీ(అ.స్)పై లానత్ చేయాలన్న, అత్న్నన్న
చేడావాన్నగా ప్రచారొం చేయలన్న, అత్న్న ప్రతిషిత్లను వ్రాయన్నవాకూడదన్న, ఏ
ఒకకరూ అత్న్న పేరున్న పెట్లికో కూడదన్న చాలా ప్రయతిిొంచారు అయ్యనా స్రే
అత్న్న ప్రతిషిత్లు ఎన్నివనాియొంటే ఇమామ్ ష్టఫ్యీ ఇలా అనాిరు: “నాకు
ఆ మన్నష్ట ప్రతిషిత్ల గురిొంచి చాలా ఆశ్చరాొం కలుగుతుొంద. అత్న్న శ్త్రువలు,

శ్త్రుత్ాొం వలా మరియు మిత్రులు త్ఖ్యాాహ్3 వలా అత్న్న ప్రతిషిత్లను
దాచిపెటాిరు, అయ్యనా స్రే అవి ఇపపటికీ ప్రపొంచాన్ని త్మ కాొంతితో న్నొంపే
ఉనాియ్య”.

1. మస్తద్రకె హాకిమ్, భాగొం 3, పేజీ 107. మనాఖిబ్న ఖ్బరజీి, భాగొం 3, పేజీ 19. తారీఖుల్ ఖులఫా, స్మవీత, పేజీ
168. స్వాయ్యఖే మహ్రిఖ్హ్, పేజీ72.
2. అల్ రియాజునిజ్రహ్, త్బరీ, భాగొం 2, పేజీ 282, స్వాయ్యఖ్ మహ్రిఖ్హ్, పేజీ 118, 72.
3 . ప్రాణభయొంతో త్మ విశ్వాశ్వలకు వాతిరేకొంగా చెపపడొం లేదా అమలు చేయడొం.
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మరియు వాటితో అబూబక్ర్ ప్రతిషిత్లను పోలిచచూసత అహ్లా స్తనిత్
పుస్తకాలలో కూడా త్పపకుొండా అొంత్ ఎకుకవగా వొండి వొండవ. మరియు ఆ
ఉని రివాయత్లు కూడా అత్న్న కుమారత హజ్రత్ ఆయెష్ట ఉలేాఖిొంచినవే,
అొందుకు కారణొం కూడా తెలిస్మొందే. అదేమిటొంటే హజ్రత్ అలీ(అ.స్) శ్త్రుత్ాొం
వలా త్న త్ొండ్రిన్న అన్ని విధాలుగా స్మరిిొంచుకోవాలన్న, అొందుకోస్ొం త్పుపడు
రివాయతులు త్యారు చేయడాన్నకి కూడా వెనకాడలేదు. లేదా అబుేలాాహ్ బిన్
ఉమర్ ఉలేాఖ్నలు వనాియ్య. ఇత్ను ఇమామ్ అలీ(అ.స్)ను అస్సల ఇషిపడేవాడు
కాదు. మస్మామలొందరు బైఅత్ చేస్మన త్రువాత్ కూడా అత్ను ఇమామ్
అలీ(అ.స్)తో బైఅత్ చేయలేదు. అొంతే కాకుొండా దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్
అొందరిలో ప్రతిషిగల వారు అబూబక్ర్ ఆ త్రువాత్ ఉమర్ ఆ త్రువాత్ ఉసాిన్
మరి ఆ త్రువాత్ ఏ ఒకకరు ప్రతిషుిలు కారన్న, అొందరూ స్మానమన్న ప్రకటిసూత
వొండేవాడు.1

అొంటే ఈ ప్రసాతవన, హజ్రత్ అలీ(అ.స్)న్న అొందరితో స్మానొంగా చేసస్మొంద. మరి
అత్న్న సాాయ్య ఒక మామూలు మన్నష్ట కనాి ఎకుకవేమి కాదు అన్న చెబుతుొంద.
ఈ అబుేలాాహ్ బిన్ ఉమర్ ప్రసాతవన విలువేొంట్ల మీకు తెలిస్మొందే. హజ్రత్
అలీ(అ.స్)కు స్మానొంగా ఏ ఒకక స్హాబీ ప్రతిషిత్లు ఉలేాఖిొంచబడలేదు అన్న
ఉమిత్ యొకక ఒలమాల ప్రసాతవనతో పోలిచచూసత స్పషిమౌతుొంద. అయ్యతే
అబుేలాాహ్ బిన్ ఉమర్ ఆ హదీస్తలలో నుొండి ఏ ఒకక హదీస్త కూడా వినలేదా?
అత్న్నకి దేన్న గురిొంచి కూడా తెలియదా?. న్నస్సొందేహమగా అత్డికి అొంతా
తెలిస్త. కాన్న అలాాహ్, యధార్గిలను మారిచవేస ఈ దుషి, న్నతిమాలిన

1. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం 2, పేజీ 202.
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ప్రపొంచపు ర్గజ్కీయాలను మరియు ప్రపొంచొంలో జ్రిగ చమతాకరమలను
నాశ్నొం చేయుగాక.
అొంతేకాకుొండా అబూబక్ర్ ప్రతిషిత్లు అమ్రె ఆస్, అబూ హురైర్గ, అక్రమహ్
మరియ ఉర్గాలు ప్రవచిొంచారు. వీళ్ళొందరూ హజ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి శ్త్రువలు
మరియు అత్న్నన్న ప్రతిఘటిొంచే వారు అద ఆయుధమలతో యుధాిన్నకి
ర్గవడొంగా

లేదా

త్మ

శ్త్రువల

గురిొంచి

త్పుపడు

రివాయతులు

త్యారుచేయడొంగా నైనా కాన్నవాొండి. ఇమామ్ అహిద్ బిన్ హొంబల్ న్నజ్మే
చెపాపరు; “హజ్రత్ అలీ(అ.స్)కు లెకకలేన్న శ్త్రువలు వొండే వారు. మరి అొందరు
కలిస్మ అత్న్నలో త్పుపలను వెత్కాలన్న అనుకునాిరు కాన్న ఎపుపడైతే ఎట్లవొంటి
త్పుపను పొందలేక పోయారో అత్న్న ప్రతి పక్ష్యల ప్రతిషిత్లను, వైఖ్ర్గాలను
త్యారు చేయడొం మొదలు పెటాిరు. మరి అవి కుపపలు కుపపలుగా జ్మా
అయాాయ్య”.1

కాన్న స్కలలోక పరిపాలకుడైన అలాాహ్ స్పషి ప్రచారణ ప్రకారొం:
        

అనువాదొం:

వీరు(అొంటే

మకాక

అవిశ్వాస్తలు)

కొన్ని

పనాిగాలు

పనుితునాిరు, నేను కూడ ఒక పనాిగొం పనుితునాిను. కనుక ఓ ప్రవకాత! ఈ

1. ఫతుహల్ బ్బరి ఫి షరిహల్ బుఖ్బరీ, భాగొం 7, పేజీ 83. తారీఖుల్ ఖులఫా, స్మవీత, పేజీ 199, స్వాయ్యఖుల్
మహ్రిఖ్బ, పేజీ 125
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అవిశ్వాస్తలను

వదలెయ్యా,

కొొంత్కాలొంపాట్ల

వారి

మానాన

వారిన్న

వదలెయ్యా .1
న్నజ్ొం చెపాపలొంటే ఆరు స్ొంవత్సర్గలు క్రమొంగా ఉమవి మరియు అబ్బిస్వయుల
దౌరజనాొం త్రువాత్ కూడా ఇమామ్ అలీ(అ.స్) గారి ప్రతిషిత్లు స్తరక్షిత్ొంగా
వొండడొం, మరియు పుస్తకాలలో వాటి జాడ వొండడొం, ఇవన్ని అలాాహ్ యొకక
మహిమలు.
అబుల్ ఫర్గసె హమెదాన్న ప్రకటన ప్రకారొం దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక అహ్లాబైత్(అ.స్)
పటా బన్నఅబ్బిస్తల దౌరజనాాన్ని, బన్న ఉమయాాలతో పోలిచతే త్కుకవేమికాదు.
వాళ్ళళ, అహ్లాబైత్(అ.స్)లపై దౌరజనాొం చేశ్వరు. వాళ్ళను వాథిొంచడొంలో ఒకక క్షణొం
కూడా వారిొం కాన్నవాలేదు.
కవిత్:

కవిత్ సార్గొంశ్ొం: “బన్న ఉమయాాహ్, త్న ఖ్బతాలో పెదే పెదే నేర్గలునిపపటికీ
వాళ్ళళ బన్న అబ్బిస్లు చేస్మన దౌరజనాాలకు చేరలేదు. బన్న అబ్బిస్! మీరు మత్ొం
విషయొంలో నమికద్రోహాన్నకి పాలు పడాారు మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) రకాతన్ని

1. అత్ తారిఖ్ సూర్గ:86, ఆయత్:15, 16,17.
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చిొందొంచారు. మిమిలిి మీరు అత్న్న విధేయులొంటారు కాన్న మీ చేతులు అత్న్న
స్ొంతాన రకతొంతో త్డిస్మవనాియ్య”
ఈ చీకటి లోకపు పొంజా నుొండి అహ్లాబైత్(అ.స్) ప్రతిషిత్లు త్పిపొంచుకొన్న
బయటకు పడడొం, ఇద అలాాహ్కు త్పప ఎవరికీ సాధాొం కాదు అనే చెపాపలి.
మరో వైపు మొదటి ఖ్లీఫా మరియు త్న స్మూహొంలో పేరుని అబూబక్ర్
ఉనాిరు. అమవీ ర్గజులు, వాళ్ళ(అబూబక్ర్, ఉమర్, ఉసాిన్)ను స్మరిిసూత
రివాయత్లు త్యారు చేస వాళ్ళకోస్ొం కానుకలు కేటాయ్యొంచేవారు. వాళ్ళ
త్పుపడు ప్రతిషిత్లతో పుస్తకాలలో కాగితాలు న్నొండిపోయాయ్య. అయ్యనపపటికీ
వాళ్ళ ప్రతిషిత్లన్ని ఇమామ్ అలీ(అ.స్) గారి ప్రతిషిత్లతో పోలిచతే పదోవ వొంతు
కూడా లేవ.
ఉని ప్రతిషిత్లను వివరొంగా పరిశీలిొంచి వాటిన్న చరిత్రలో న్నజాన్నజాల
తూకొంలో వేస్మ చూస్మనటెవాతే దాన్నకి దకేక ఫలితాన్ని వివేకొంతో మరియు షరిఅత్
పరొంగా అొంగ్లకరిొంచదగన్నవి. ఉదాహారణగా ఈ రివాయత్: “ఒక వేళ్
అబూబక్ర్ గారి ఈమాన్ పూరిత ఉమితీయుల ఈమాన్తో తూకొం వేసత అబూబక్ర్
పలెాొం బరువగా వొంట్లొంద”. ఇద అస్సల ఒపుపకోదగా విషయొం కాదు.
ఎొందుకొంటే ఒక వేళ్ దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఇలాొంటి ఈమాన్ గురిొంచి తెలిస్తొంటే
ఒసామాను అత్న్నపై అధపతిగా న్నయమిొంచే వారే కాదు. మరియు అత్న్న
ఈమాన్ పటా సాక్షయొం ఇవాడాన్నకి వెనకాడే వారే కాదు. మరి మీరొందరు నా
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త్రువాత్ ఏొంచేసాతరో అలాాహ్ కే తెలియాలి అన్న చెపిపవొండేవారే కాదు. చివరికి
అబూబక్ర్ బోరున ఏడిసత దైవప్రవకత(స్.అ) ఓదారచనూలేదు.1

మరి ఆ త్రువాత్ “బర్గఅత్” సూర్గను ఇచిచన త్రువాత్ హజ్రత్ అలీ(అ.స్)ను
పొంపి అత్న్న నుొండి తిరిగి తీస్తకునేవారే కాదు. అత్న్నన్న ఆపేవారే కాదు.2

ఖైబర్ యుధి స్మయొంలో రేపు నేను ధాజ్మ ఇచేచవాడు వీరుడై వొంటాడు,
అలాాహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) అత్న్నన్న ఇషిపడేవాడై వొంటాడు, అత్ను
అలాాహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)ను ఇషిపడేవాడై వొంటాడు, శ్త్రువలను
చీలిచచేొండాడేవాడై వొంటాడు, యుధిభూమిన్న వదలి వెళ్ళన్నవాడై వొంటాడు
మరియు అలాాహ్ అత్న్న మనస్తన్న పరీక్షిొంచిన వాడై వొంటాడు, అన్న ప్రకటిొంచిన
త్రువాత్ ఆ ధాజ్మ హజ్రత్ అలీ(అ.స్)కి బదులుగా అబూబకరకే ఇచిచ
వొండచుచగా.3

ఒకవేళ్ దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఆ విశ్వలమైన మరియు గొపప ఈమాన్ గురిొంచి తెలిస
వొంటే “మీ కొంఠస్ారొం దైవప్రవకత(స్.అ) కొంఠస్ారొంపై ఎకుకవైతే మీరు చేస్తకుని
పుణామలు వారిొం అవతాయ్య, అన్న అస్సల హ్లచచరిొంచే వారే కాదు”.4

1. మొఅత్తయే ఇమామ్ మాలిక, భాగొం 1, పేజీ 307. మగాజీయే వాఖిదీ, పేజీ 310.
2. తిరిిజీ, భాగొం 4, పేజీ 339. మస్ిదు అహిద్ బిన్ హొంబల్, భాగొం 2, పేజీ 319. మస్తద్రకుల్ హాకిొం,
భాగొం 3, పేజీ 51.
3. స్హీ మస్మాొం, బ్బబొ ఫజాయ్యలె అలీ(అ.స్) బిన్ అబీతాలిబ్.
4. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం 4, పేజీ 184.
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ఒకవేళ్ హజ్రత్ అలీ(అ.స్) లేదా మిగతా స్హాబీయులకు ఆ గొపప ఈమాన్
గురిొంచి తెలిస్తొంటే అత్న్నతో బైఅత్న్న అస్సల న్నర్గకరిొంచే వారే కాదు.
ఒకవేళ్ హజ్రత్ ఫాతెమా జ్హ్రా(స్.అ) గారికి ఈ ఈమాన్ గురిొంచి తెలిస్తొంటే
అత్న్నతో న్నర్గశ్ పడేవారే కాదు. మరియు జీవితాొంత్ొం అత్న్నతో మాటాాడను
అన్న ప్రమాణొం చేస్మవొండే వారే కాదు. అత్న్న స్లామకు జ్వాబిచిచ వొండేవారు.

మరియు ప్రతీ నమాజ్ త్రువాత్ అత్న్నకి శ్పిొంచేవారే కాదు.1 మరియు అత్న్నకి
త్న అొంతిమ స్ొంసాకరొంలో పాలుగోవడాన్నకి న్నర్గకరిొంచే వారే కాదు.
ఒకవేళ్ స్ాయొంగా అబూబకరకి కూడా ఈ ఈమాన్ గురిొంచి తెలిస్తొంటే అయ్యా,
నేను జ్హ్రా(స్.అ) ఇొంటిపై దాడి చేస్తొండకపోతే ఎొంత్బ్బగుొండేదో, మరియు
“ఫజాతుస్సలాి”ను కాలిచ వొండకపోతే ఎొంత్ బ్బగుొండేదో, నేను ఖిలాఫత్
పదవిన్న ఉమర్ లేదా అబూ ఒబైదాకైనా ఇచేచస్మ వొంటె ఎొంత్ బ్బగుొండేదో అన్న
బ్బధ పడి వొండేవారు కాదు.2

ఎొందుకొంటే ఇలాొంటి గొపప ఈమాన్ వని వారు త్మ జీవిత్ చివరి
గడియాలలో ఇలా పశ్వచతాతపొం లేదా భొంగపాట్లను వాకతొం చేయడు. నేను
మన్నష్టలా కాకుొండా జ్ొంతు వెొంట్రుకన్న లేదా ఒొంటె పెొంటకమో అయ్యా వొంటే
ఎొంత్బ్బగుొండేదో అన్న ఆశ్ను వాకతొం చేయడు. ఇలాొంటి మన్నష్ట ఈమాన్ కూడా

1. అల్ ఇమామతు వస్మసయాస్హ్, భాగొం1, పేజీ 14. రసాయెలే జాహిజ్, పేజీ 301. ఏలామన్నిసా, భాగొం 3,
పేజీ 125.
2. త్బరి, భాగొం 4, పేజీ 52. అల్ ఇమామతొ వస్మసయాస్హ్, భాగొం 1, పేజీ 18. తారీఖ్ మసూాదీ, భాగొం 1,
పేజీ 414.
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పూరిత ఉమితీయుల ఈమాన్తో స్మానమో లేదా అొంత్ కని ఎకుకవో అయ్యా
వొంట్లొందా?.
ఆ త్రువాత్ నేను రొండవ హదీస్: “ఒక వేళ్ నేను ఎవరినైన నా మిత్రున్న గా
చేస్తకోవాలను కుొంటే అబూబక్ర్ నే చేసవాడిన్న” ను పరిశీలిసత దాన్న పరిస్మాతి
కూడా ఇలానే కనబడుతుొంద. ఒకవేళ్ ఈ స్ొంఘటన న్నజ్మైనదైతే అబూబక్ర్
మకాకలో మవాఖ్బతె స్తగ్రా నాడు ఎకకడునాిరో!? మరి మవాఖ్బతె కుబ్రా
స్మయొంలో మదీనాలో ఎకకడికి వెళిళపోయారో!?, దైవప్రవకత(స్.అ) అత్నేి త్న
సోదరున్నగా న్నయమిొంచ కుొండా అలీ(అ.స్)న్న ఈలోకొంలో మరియు పరలోకొంలో
కూడా త్న సోదరున్నగా న్నయమిొంచేశ్వరు.
నేను ఈ టాపికన్న సాగదీయలనుకోవడొం లేదు. నా కోస్ొం ఈ రొండు
ఉదాహారణాలే చాలు. కాకపోతే ష్టయాల దృష్టిలో ఏ రివాయత్ కూడా స్రైనద
కాదు. వాళ్ళ వదే అబూబక్ర్ ప్రతిషిత్లను వరిణొంచబడా రివాయతులన్ని,
అబూబక్ర్ యొకక త్రువాత్ కాలొంలో త్యారు చేయబడినవన్న మరియు అత్న్న
జీవిత్ కాలొంలో ఆ ప్రతిషిత్లే లేవన్న ఎన్ని సాక్ష్యాలునాియ్య.
ప్రతిషిత్ల పరిశోధన త్రువాత్ ఒకవేళ్ అప్రతిషిత్లను మరియు లోపమలను
తూకమేసత అకకడ కూడా ఇరువైపుల అన్ని పుస్తకాలలో కలిపి చూస్మనా కూడా
హజ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక ఒకక లోపమ కూడా కనబడదు. మరి అదే స్హాహహ్
మరియు చరిత్ర పుస్తకాలలో అబూబక్ర్ యొకక ఎన్ని అప్రతిషిత్ల మరియు
లోపాల ప్రసాతవన కనబడుతుొంద. అొంటే దాన్నకి అరిొం హజ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి
ప్రతిషిత్ మరియు ఇమామత్పై ఇరువైపు మత్స్తతలు ఏకీభవిస్తతనాిరన్న మరియు
అబూబక్ర్ ప్రతిషిత్ మరియు ఖిలాఫత్లపై ఏకీభవిొంచడొంలేదనే అరిొం. మరి
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హజ్రత్ అలీ(అ.స్)తో త్పప మిగిలిన వాళ్ాతో స్రిగాా అొంత్లా బైఅత్ కూడా
చేయలేదు. మహాజెరీన్ మరియు అనాసరుా అత్న్న బైఅత్ చేయడాన్నకి ఆస్కితగా
మొందుకొసత క్రమొంగా దాన్నన్న న్నర్గకరిసూత వని వారే హజ్రత్ అలీ(అ.స్). ఎవరైతే
బైఅత్ చేయకూడదనుకునాిరో వాళ్ళను బలవొంత్ొం పెటిలేదు. కాన్న అబూబక్ర్
బైఅత్ విషయొంలో దీన్నకి పూరిత విరుధిొంగా అయ్యాొంద. ఉమర్ ప్రసాతవన
ప్రకారొం; అదోక అకసాితుతగా జ్రిగిన స్ొంఘటన, దాన్న అనర్గిల నుొండి
అలాాహ్యే కాపాడాడు. ఉమర్ ఖిలాఫత్ పదవి కూడా అబూబక్ర్ న్న ఖ్లీఫాగా
కేటాయ్యొంచినపుపడే న్నశ్చయ్యొంచబడిొంద. ఉసాిన్ ఖిలాఫత్ పదవి అయ్యతే కేవలొం
అదొక చరిత్ర స్ొంఘటనలలో ఎగతాళి. అొందులో ఉమర్ ఆరుగురిన్న అభారుిలు
చేస్మ వాళ్ళలో నుొండి నలుగురి అభీప్రాయొం ఒకటే అయ్యతే మిగిలిన వాళ్ళళ
చొంపేయబడతారన్న, మరియు ఒకవేళ్ ఇట్ల మగుారి అట్ల మగుారి
అభీప్రాయాలు ఏకమైతే ఎవరి త్రపున అబుేర్రహాిన్ బిన్ ఔఫ్ వొంటారో అత్న్నకి
ఖ్లీఫాగా ఎనుికోబడడొం జ్రుగుతుొంద. ఒక వేళ్ చెపిపన స్మయొంలోపే
తీర్గిన్నొంచకపోతే అొందరిన్న చొంపేయాాలి, అన్న న్నశ్చయ్యొంచారు
ఈ స్ొంఘటన చాలా మన్నహరమైనద మరియు ఆశ్చరాకరమైనద. దాన్న
సార్గొంశ్ొం ఎమిటొంటే అబుేర్రహాిన్ బిన్ ఔఫ్, అలాాహ్ గ్రొంథొం మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనిత్తో పాట్ల షైఖైన్(అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్)ల చరిత్మ
పై అమలు చేయాలన్న, అలీ(అ.స్) మొందు షరతుతను పెటాిరు. ఆ షరతుతను
అలీ(అ.స్) న్నర్గకరిసత ఉసాిన్ దాన్నన్న అొంగ్లకరిొంచారు. దాొంతో ఉసాిన్ను ఖ్లీఫా
చేశ్వరు. హజ్రత్ అలీ(అ.స్) అకకడ నుొండి బయటకు వచేచశ్వరు. ఎొందుకొంటే
ఇలా చేసత మొందు మొందు ఏమి జ్రుగుతుొందో అత్న్నకి తెలుస్త. దాన్న
ప్రసాతవన “షఖ్షఖియా ఉపనాాస్ొం”లో స్పషిొంగా వొంద.
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హజ్రత్ అలీ(అ.స్) త్రువాత్ ఖిలాఫత్ పదవిన్న మఆవియా ఆక్రమిొంచాడు. అత్ను
ఇసాాొం

ఖిలాఫత్న్న

చక్రవరిత

ర్గజ్ాొంగా

మారేచశ్వడు.

అపపటినుొండి

బన్నఉమయాాహ్ మరియు బన్నఅబ్బిస్ వొంశ్పరొంగా ర్గజాాన్ని ఎలుతూ
వచాచరు. ప్రతీ ఖ్లీఫా త్న పూరీాకులను చూపిొంచి, బలొం మరియు ఆయుధాల
ఒతితడితో ఖిలాఫత్ను పొందుతూ వొండే వాడు. బైఅత్ మరియు అభీప్రాయ
వాకాతన్నకి పూరితగా విలువ లేకుొండా పోయ్యొంద. దీన్నన్న కుాపతొంగా చెపాపలొంటే
మొత్తొం ఇసాాొం చరిత్రలోనే ఖ్లీఫాల కాలొం నుొండి కమాల్ అతాతుర్క కాలొం
వరకు ఏ ఒకక ఖ్లీఫాతో కూడా స్రిగా బైఅత్ అవాలేదు. ఇరువైపు వర్గాల
త్రపు నుొండి త్మ ఇష్టినుసారొంగా ఎట్లవొంటి బలవొంత్ొం లేకుొండా బైఅత్
పోొందన ప్రఖ్బాతి, ప్రస్మధి ఎవరికైన దకికొందీ అొంటే అద కేవలొం ఇమామ్
అలీ(అ.స్)కు మాత్రమే.

4. ఇమామ్ అలీ)అ.స్ (గురిొంచి హదీస్తలు
ననుి, ఇమామ్ అలీ(అ.స్) విధేయున్నగా మారిచన రివాయతులు. వాటిన్న
అహ్లాస్తనిత్ల స్హాహహ్ మరియు మసాన్నదుల రచయ్యత్లు కూడా త్మ
పుస్తకాలలో వ్రాశ్వరు. ఆ హదీస్తలు క్రిొంద చూడ గలరు. ష్టయా ఉలమాల వదే
చాలా ఎకుకవ హదీస్తలు వనాియ్య. కాన్న నేను పరిశోధన మొదలు పెటేిటపుపడే
కేవలొం ఇరువైపుల ఏకాభీప్రాయానేి అొంగ్లకరిసాతనన్న మరియు కేవలొం ఒకవైపు
మాత్రమే వొంటే వాటిన్న పటిిొంచుకోను అన్న న్నరణయ్యొంచుకునాిను.
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”1 (అనా మదీనతుల్

1. హదీస్: “
ఇల్ి వ అలీయుాన్ బ్బబుహా)
దైవప్రవకత(స్.అ)

త్రువాత్

ఇమామ్

అలీ

బిన్

అబీతాలిబ్(అ.స్)

ప్రజ్ల

నాయకతాాన్నకి అరుహలు అన్న న్నర్గిరణ విషయొంలో ఈ ఒకక హదీస చాలు.
ఎొందుకొంటే జాున్న వనిపుపడు అత్న్న మొందు అజాున్నన్న అనుస్రిొంచకూడదు.
అలాాహ్ ఇలా ప్రవచిొంచెను:
       

అనువాదొం:

వీరిన్న అడుగు, తెలిస్మన వారూ, తెలియన్న వారూ ఇదేరూ

ఎపుపడైనా స్మానులు కాగలర్గ?2
వేరే చోట:
                


అనువాదొం:

(కేవలొం అలాాహ్యే స్త్ాొం వైపునకు మారాొం చూపుతాడు)

అలాొంటపుపడు మీరే చెపపొండి, స్త్ాొం వైపునకు మారాొం చూపేవాడు విధేయత్కు

1. మస్తద్రకె హాకిొం, భాగొం 3, పేజీ 12. తారీఖ్ ఇబ్ని కస్వర్, పేజీ 358. మనాఖిబ్న అహిద్ బిన్ హొంబల్.
2. అజ్ జుమర్ సూర్గ:39, ఆయత్:9.
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ఎకుకవ అరుహడా లేక త్నకు ఎవడైనా మారాొం చూపితే త్పప స్ాయొంగా మార్గాన్ని
పొందలేన్నవాడా?
మారాదరశకుడు

.1
జాున్న

అయ్య

వొంటాడు

మరియు

మారాదరశనొం

పొందాలనుకుొంట్లనివాడు అజాున్న అనే విషయొం తెలిస్మొందే.
ఇసాాొం

చరిత్ర

కూడా

చాలా

స్పషిొంగా

అలీ

బిన్

అబీతాలిబ్(అ.స్)

స్హాబీయులొందరి కని ఎకుకవ జాున్న అన్న అొంగ్లకరిొంచిొంద. స్హాబీయులొందరూ
మఖ్ా విషయాలను అత్న్ననే అడిగి తెలుస్తకునే వారు. ఎనిడూ అత్ను ఏ ఒకక
విషయొం గురిొంచి కూడా ఏ ఒకకరిన్న అడిగిొంద లేదు.
ఇమామ్ అలీ(అ.స్) గురిొంచి స్ాయొంగా అబూబక్ర్ “అలాాహ్ కషిమైన స్మస్ాల
పరిష్టకర్గన్నకి అబుల్ హస్న్(ఇమామ్ అలీ(అ.స్)) లేన్న స్మయొంలో ననుి మిగిలి
వొంచొదుే” అన్న ఒపుపకునాిరు. అలాగ ఉమర్ యొకక ప్రఖ్బాత్ చెొందన మాట:
“ఒకవేళ్ అలీ(అ.స్)యే వొండకుొంటే ఉమర్ ఎపుపడో ఈ లోకాన్ని విడిచే వాడు”2

ఇబ్ని అబ్బిస్ గారి బహిరొంగ ప్రకటన: నా జాునొం మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)
స్హాబీయులొందరి జాునొం, అలీ(అ.స్) జాునొం మొందు, స్మద్రొం మొందు ఒక
న్నటి చుకకతో స్మానొం.3

ఇమామ్ అలీ(అ.స్) కూడా త్న ఉపనాాస్ొంలో ఇలా ప్రవచిొంచారు: ఏద
అడగాలనాి అడగొండి ఎొందుకొంటే నేను ప్రళ్యొం నాటి వరకు జ్రిగ
1. యూనుస్ సూర్గ:10, ఆయత్:35.
2. ఇస్మతఆబ్, భాగొం3, పేజీ 39. మనాఖిబ్న ఖ్బరజీి, పేజీ 48. అల్ రియాజునిజ్రహ్, భాగొం 2, పేజీ 194.
3. అల్ రియాజునిజ్రహ్, భాగొం 2, పేజీ 194.
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స్ొంఘటనలను తెలియపరచగలను. ననుి అలాాహ్ గ్రొంథొం గురిొంచి అడగొండి,
నాకు ప్రతీ ఆయత్ గురిొంచి తెలుస్త అద ర్గత్రీ స్మయొంలో అవత్రిొంచబడిొందా
లేక పగలు అవత్రిొంచబడిొందా?, ఎడారిలో అవత్రిొంచబడిొందా లేక పరాత్ొం
పై అవత్రిొంచబడిొందా?.1

అబూబకరతో ఖుర్ఆన్లో వని పదొం “అబ్బి” ( ) అరిొం గురిొంచి ప్రశిిసత
అత్ను ఇలా చెపాపరు:

“ఒక వేళ్ నేను అలాాహ్ గ్రొంథొం గురిొంచి నాకు

తెలియన్న విషయొం చెబితే ఏ ఆకాశ్ొం నాపై న్నడన్నస్తతొంద మరి ఏ భూమి నా
బరువన్న మోస్తతొంద”
మరియు ఉమర్ స్పషిొంగా ప్రకటిొంచేశ్వరు: “ఉమర్ కని ప్రజ్లొందరికే ఇసాాొం
గురిొంచి ఎకుకవ తెలుస్త ఆఖ్రికి ఇొంట్లా వొండే స్త్రీలకు కూడా”. మరి అత్న్నకి
అలాాహ్ గ్రొంథొం గురిొంచి ప్రశిిొంచినపుపడలాా మొందుగా చీవాట్లా పెటేివారు ఆ
త్రువాత్ ప్రశ్ి అడిగిన వారికి రకతొం వచేచటట్లా కొటేివారు. మరియు
తెలుస్తకుని త్రువాత్ మీకు బ్బదకలిగిొంచే విషయాలన్న అడగొదుే, అన్న
చెపేపవారు.2

త్ఫీసర త్బరీ ఉలేాఖ్న ప్రకారొం: అత్న్నతో కలాలహ్(

) అరిొం గురిొంచి

ప్రశిిసత ఇలా అనాిరు: “ఒకవేళ్ నాకు దాన్న అరిొం తెలిసత నేను ష్టమ్లో వని
కటిడాలకనాి ఎకుకవ ఇషిపడతాను” మరియు ఇబ్ని మాజా అత్న్న ఈ మాటను
1. అల్ రియాజునిజ్రహ్, భాగొం 2, పేజీ 189. తారీఖుల్ ఖులఫాయే స్మవీత, పేజీ 124. ఇతాిన్, భాగొం2, పేజీ
319. ఫతుహల్ బ్బరి, భాగొం 8, పేజీ 485. త్హీజబుత్తహీజబ్, భాగొం7, పేజీ 338.
2. స్తననె దారమి, భాగొం1, పేజీ 54. త్ఫీసర ఇబ్ని కస్వర్, భాగొం 4, పేజీ 232. దుర్రె మనూసర్, భాగొం 6, పేజీ
111.
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కూడా ఉలేాఖిొంచారు: మూడు మాటలు దైవప్రవకత(స్.అ) వివరిొంచి వెళిళ వొంటే నా
దృష్టిలో ప్రపొంచొంలో వని అన్నిొంటి కనాి మేలైనద. అవి కలాలహ్, రిబ్బ,
ఖిలాఫత్.
అలాాహ్ క్షమిొంచుగాక, దైవప్రవకత(స్.అ) ఇొంత్ మఖ్ామైన విషయాలను
బోధొంచకుొండా వెళిళపోయారు అనే ఆలోచన కూడా ర్గన్నవాలేను.
2. హదీస్: “

” (యా అలీ(అ.స్)

అొంత్ బిమన్నజలతి హారున మిమూిసా ఇలాా అనిహు లా నబీయ బఅదీ).
ఈ హదీస్త తీరే స్పష్టిొం చేస్తతొంద అమీరుల్ మొమిన్నన్ కు దైవప్రవకత(స్.అ)తో
ఎవరికి చెొందనట్లవొంటి ఒక ప్రామఖ్ాత్ మరియు స్ొంబొంధొం కలిగి వనాిరన్న.
ఎలాగైతే హజ్రత్ మూసా(అ.స్) తూర్ అనబడే కొొండపై అలాాహ్ ప్రారిన కోస్ొం
వెళిళనపుపడు హారూన్, అత్న్న ఖ్లీఫా మరియు ఉత్తర్గధకారో అలాగ హజ్రత్
అలీ(అ.స్), దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఖ్లీఫా మరియు ఉత్తర్గధకారి అన్న అరిొం. హజ్రత్
హారూన్ సాినమే హజ్రత్ అలీ(అ.స్) సాినొం, కేవలొం ఇమామ్ అలీ(అ.స్)కు దౌత్ాొం
లేదు

ఎొందుకొంటే

దౌత్ాొం

దైవప్రవకత(స్.అ)తో

అొంత్మైయ్యాొంద.

అత్ను

స్హాబీయులొందరి కని ప్రామఖ్ాత్ గల వారు. మీ కని ఎకుకవ ప్రతిషిత్
దైవప్రవకత(స్.అ)కు త్పప ఎవరికి లేదు.
3. హదీస్:
”
“
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(మన్ కుొంతొ మౌలాహు ఫ హాజా అలియున్ మౌలాహ్, అలాాహుమి వాలె
మన్ వాలహ్ వ ఆదె మన్ ఆదాహ్, వనుసర్ మన్ నస్రహ్, వఖుజల్ మన్
ఖ్జ్లహ్, వ అద్రల్ హఖ్ి మఅహు హైస్త దార్)
ఈ హదీస్త కూడా అబూబక్ర్, ఉమర్ మరియు ఉసాిన్లను హజ్రత్ అలీ(అ.స్) పై
ప్రాథానాత్ ఇవాడొం, మరియు అత్న్న విలాయత్న్న గౌరవిొంచక పోవడొం వొంటి
ఆలోచనలన్నిొంటిన్న రదుేపరిచేొందుకు చాలు. మౌలా అను పదాన్ని ఇషిపడేవాడు
మరియు ఆదుకునే వారు అనే అర్గిలను స్ృష్టిొంచడొం మరి దాన్నతో
దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రకటిొంచిన దాన్న అరిొం నుొండి మలిచేయాలన్న వాాఖ్బాలు.
వీటన్నిొంచికి మూలకారణొం స్హాబీయుల ప్రతిషిత్ను కాపాడడొం త్పాప వేరే ఏద
కాదు. లేకపోతే ప్రతీ ఒకకరికి తెలుస్త దైవప్రవకత(స్.అ) గదీర్ మైదానొంలో
మొండుటేొండలో ఉపనాాస్మిచిచ ప్రజ్లతో మీరు మీ మీద మీ కని నాకే ఎకుకవ
హకుకొంద అన్న నమితార్గ అన్న ప్రశిిొంచి వాళ్ళొందరు త్మ అొంగ్లకార్గన్ని
వాకతొం చేస్మన త్రువాత్, “

నేను ఎవరవరికి

సాామిన్న వాళ్ళకి ఈ అలీ(అ.స్) కూడా సాామియే” అన్న ప్రకటిొంచారు. ఇద
ఖిలాఫత్పై ఒక స్పషిమైన సాక్షయొం. దీన్ని న్నర్గకరిొంచడొం బుధిమొంతుడుకి
అసాధాొం.

ఎొందుకొంటే

ఈ

సాామిత్నాన్ని

మరియు

నాయకతాాన్ని

న్నర్గకరిొంచడొంలో దైవప్రవకత(స్.అ) గారిన్న త్కుకవ చేయడొం మరియు అత్న్న
విజ్ుత్ హ్లళ్న వొంద. ఎొందుకొంటే దైవప్రవకత(స్.అ) ఆ త్ట్లికోలేన్న ఎొండలో
స్హాబీయులొందరిన్న న్నలిపివేస్మ అలీ(అ.స్) ప్రతీ ఈమాన్ గల వారికి మిత్రుడు
మరియు మదేతుత ఇచేచ వారు అన్న అొందరికి తెలిస్మన విషయానేి మరల ఎలా
ప్రకటిొంచగలరు!?.
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న్నజాన్నకి ఈ సాకు స్హాబీయుల ప్రతిషిత్ రక్షణ కోస్ొం చేయబడిొంద, అొంటే
స్హాబీయుల

ప్రతిషిత్

రక్షణ,

దైవప్రవకత(స్.అ)

ప్రతిషిత్

రక్షణ

కనాి

మఖ్ామైనదనిమాట!.
ఒకవేళ్ స్మస్ా ఇషిొం మరియు మదేతుతదే అయ్యా వొంటే దైవప్రవకత(స్.అ),
అలీ(అ.స్)తో బైఅత్ చేయమన్న ఆజ్ు ఇవాడొంతో ఏకమైన ఆ జ్న స్మూహాొంపై
ఏమన్న సాకు చెబుతారు?. అొందులో మొందుగా ఉమిహాతుల్ మొమిన్నన్
బైఅత్ చేశ్వరు, ఆ త్రువాత్ అబూబక్ర్. మరి ఉమర్ ఇలా అనాిరు: “ఓ
అబూతాలిబ్ కుమారుడా! శుభాకాొంక్షలు, స్త్రీ మరియు పురుష విశ్వాస్తలొందరికి
మీరే సాామి”.
న్నజాన్నకి సాకు చెపేపవాళ్ళళ త్పుపగా చెబుతునాిరు. త్మ సొంత్ మాటలను
దైవప్రవకత(స్.అ) చెపిపనట్లాగా చెబుతునాిరు. అపపటికి ఖుర్ఆన్ చాలా స్పషిొంగా
ప్రకటిొంచేస్మొంద:
      

అనువాదొం:

కాన్న

వారిలోన్న

ఒకవరాొం

బుదిపూరాకొంగా

స్తాాన్ని

కపిపపుచుచతోొంద .1
”1( అలీయున్

4. హదీస్: “

మిన్ని వ అనా మిన్ అలీ వలా యుఅదీే అన్ని ఇలాా అనా ఔ అలీ).

1. అల్ బఖ్ర సూర్గ:2, ఆయత్:146.
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ఈ హదీస్త కూడా దైవప్రవకత(స్.అ) త్న స్ొందేశ్వన్ని చేరేచొందుకు ఎనుికుని ఆ
ఓకానొక మన్నష్ట అలీ బిన్ అబీతాలిబే(అ.స్) అన్న స్పషిొంగా ప్రకటిస్తతొంద. ఈ మాట
బర్గఅత్ సూర్గ ప్రచారొం కోస్ొం అబూబకరను తొలగిొంచి హజ్రత్ అలీ(అ.స్)న్న
పొంపినపుపడు చెపాపరు. తిరిగి వచిచ అబూబక్ర్ నా గురిొంచి అలాాహ్ త్రపు
నుొండి

ఏదైన

విషయొం

అవత్రిొంపబడిొందా?

అన్న

దర్గాపుత

చేయగా

దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా అనాిరు: “అలాాహ్, ఈ స్ొందేశ్ ప్రచార్గన్ని నేను చేయాలి
లేదా అలీ(అ.స్) అన్న ఆదేశిొంచాడు”.
దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఈ ప్రసాతవన, దైవప్రవకత(స్.అ), వేరే స్ొందరభొంలో
చేస్మనట్లవొంటి అలీ(అ.స్) ప్రతిషిత్ల ప్రసాతవన మాదరిగా వొంద: “ఓ అలీ(అ.స్)
న్నవ నా ఉమిత్ యొకక బేధమలలో స్తాాన్ని పలికే వాన్నవి”.2

దైవప్రవకత(స్.అ) స్ొందేశ్ ప్రచారొం అలీ(అ.స్) త్పప ఇొంకెవారూ చెయాలేరు మరియు
అత్నే ప్రతీ బేధొంలో వని స్తాాన్ని చెపపగలవారు. అలాొంటపుపడు ఎవరికైతే
“అబ్బి” మరియు “కలాలహ్” పదాలకు అరాొం కూడా తెలియన్న వాళ్ళను
అత్న్నపై ఎలా ప్రాధానాత్ ఇవాగలరు!?.
ఈ ఆపద, పూరిత ఉమిత్ను చికుకలో పడేస్మన ఆపద. మరియు దాన్నకి ఫలిత్ొంగా
అలాాహ్, ఉమిత్కు అపపగిొంచిన కరతవాాన్ని అమలు పరచలేక పోయ్యొంద.
స్తాాన్ని వికృతిొంచిన మరియు స్ొంఘటలను మారేచస్మన వాళ్ళకు అలాాహ్ త్గిన
ఫలితాన్ని ఇసాతడు. అలాాహ్ ఇలా ప్రవచిొంచెను:
1. స్తననే ఇబ్ని మాజా, భాగొం 1, పేజీ 24. ఖ్సాయ్యస న్నసాయీ, పేజీ 20. తిరిిజీ, భాగొం 5, పేజీ 300.
2. తారీఖ్ దమిష్కక ఇబ్ని అసాకిర్, భాగొం2, పేజీ 488. కునూజుల్ హఖ్బయఖ్ మనాద, పేజీ 203. కనుజల్
ఉమాిల్, భాగొం 5, పేజీ 33.
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అనువాదొం:

“అలాాహ్ అవత్రిొంపజేస్మన శ్వస్నొం వైపునకు రొండి, ప్రవకత(స్.అ)

వైపునకు రొండి” అన్న వారితో చెపిపనపుపడు, వారు “మాకొరకు మా
తాత్మతాతత్లు అవలొంబిసూత ఉొండగా మేమ చూస్మన విధానమే చాలు” అన్న
జ్వాబు చెబుతారు. ఏమిటి! వారు త్మ తాత్ మతాతత్లనే అనుస్రిసూత
పోతార్గ,

వారికి

ఏమీ

లేకపోయ్యనపపటికీ?

1

తెలియనపపటికీ,

ఋజుమారాజాునమే

వారికి

5. హదీస్: దైవప్రవకత(స్.అ) అలీ(అ.స్)ను ఉదేేశిసూత ఇలా అనాిరు: “
” (ఇని హాజా అఖ్ల వ వస్వయీా వ ఖ్లీఫతీ
ఫస్ివూ లహు వ అతీవూన్).
జుల్ అషీరహ్ విొందు భోజ్నొం రోజు దైవప్రవకత(స్.అ), హజ్రత్ అలీ(అ.స్) వైపు
చూపిొంచి ఇలా అనాిరు: “ఇత్ను నా సోదరుడు, నా ఉత్తర్గధకారి మరియు నా
త్రువాత్ నా ఖ్లీఫా అొందుకన్న అత్న్న మాట వినొండి మరియు అత్న్న ఆజ్ును
పాటిొంచొండి”.2

1. అల్ మాయ్యదహ్ సూర్గ:5, ఆయత్:104.
2. త్బరీ, భాగొం2, పేజీ 319. ఇబ్ని అస్వర్, భాగొం 3, పేజీ 62. అస్వసరతుల్ హలబియాాహ్, భాగొం1, పేజీ
311. షవాహిదుేత్తన్నజలె హసాకన్న, భాగొం 1, పేజీ 371. కనుజల్ ఉమాిల్, భాగొం 1, పేజీ 15. తారీఖ్ ఇబ్ని
అసాకిర్, భాగొం 1, పేజీ 85. త్ఫీసర ఖ్బజిన్ అలావదీేన్ ష్టఫ్యీ, భాగొం 3, పేజీ 371.
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ఈ హదీస్, బేస్త్ యొకక మొదట్లా జ్రిగిన స్ొంఘటనలలో చరిత్ర కారులొందరు
లిఖిొంచిన స్రైన హదీస్తలలో ఒక హదీస్త. మరి దీన్నన్న దైవప్రవకత(స్.అ)
మహిమలలో పరిగణిొంచారు. కాన్న విచారిొంచదగా విషయొం ఏమిటొంటే ఈ
ఇహలోక ర్గజ్కీయొం స్తాాన్ని మారేచస్మొంద. స్ొంఘటనలను మారిచపాడేశ్వరు.
ఇదేమి ఆశ్చరాకరమైన విషయొం కాదు. నాడు చీకటి దశ్లో జ్రిగ ఈ
వావహారొం నేడు ఆధున్నక కాలొంలో కూడా క్రమొంగా కొనసాగుతూనే వొంద.
మొహమిద్ హుసైన్ హైకల్, “హయాతే మహమిద్(స్.అ)” అను పుస్తకొం
యొకక మొదటి ఎడిషన్ హిజ్రీ శ్కొం 1354 లో ఈ హదీస్ను పూరితగా
ఉలేాఖిొంచారు. ఆ త్రువాత్ రొండవ ఎడిషన్ లో “వస్వయీా వ ఖ్లీఫతీ”
పదాలను కొటిివేశ్వరు. అలాగ ఈ పూరిత హదీస్ తారీఖ్ త్బరీలో భాగొం 2, పేజీ
319 లో వొందన్న మరిచపోయ్య త్ఫీసర త్బరీ భాగొం 19, పేజీ 121 పై
“వస్వయీా వ ఖ్లీఫతీ” పదాలను అఖ్ల, మొ॥గా మారేచశ్వరు. ఇలా వాాఖ్బాలో
ప్రక్షిపతొం ఎట్లవొంటి లాభొం లేన్నద.
విచారిొంచ దగా విషయొం ఏమిటొంటే ఈ ఉలమాలు పదాలను ఎలా వాటి సాానొం
నుొండి ప్రక్షిపతమ చేస్మ న్నజాలను మారచగలుగుతునాిరు?. అలాాహ్ త్న కాొంతిన్న
ఎలాగైన స్ొంపూరణ స్మాతికి చేరుసాతడన్న వాళ్ళకు తెలుస్త, అయ్యనాగాన్న వాళ్ళ
ఉదేేశ్ొం కేవలొం ఎలాగైన అలాాహ్ జోాతిన్న త్మ ప్రయతాిలతో ఆరి్వేయాలన్న
అనుకుొంట్లనాిరు.
నేను నా పరిశోధన కాలొంలో నాకు ఆ “హయాతే మహమిద్(స్.అ)” యొకక
మొదటి ఎడిషన్ దొరికితె న్నజ్ొం తెలుస్తకోవచచన్న అనుకునాిను. అొందుకు నాకు
చాలా కషిపడవలస్మ వచిచొంద. మరి చాలా డబుికూడా ఖ్రుచ పెటివలస్మ
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వచిచొంద. చివరికి అలాాహ్ దయ వలా నాకు ఆ పుస్తకొం దొరికిొంద. నేను
యధార్గిలను వికృత్మ చేస్తతని దుషుిల ప్రయతాిలను తెలుస్తకునాిను.
న్నస్సొందేహొంగా ఈ దుర్గిరామలను తెలుస్తకుని ప్రతీ ఒకక బుధిమొంతుడు
మరియు న్నతిమొంతుడు ఇలాొంటి ఒలామాల నుొండి దూరమౌతాడు. మరియు
వాళ్ళ వదే ప్రక్షిపతమ మరియ స్వరణ త్పప వేరే ఎట్లవొంటి సాక్షయొం లేదు, అనే
విషయాన్ని గ్రహిచగలడు. మరియు ఇలాొంటి వాళ్ళను త్మ వైపుకు లాగడాన్నకి
పాలకులు ఏ మాత్రొం ఆలోచిొంచకుొండా డబుిను కూడా ఖ్రుచ పెటాిరు. పెదే
పెదే బిరుదులతో వాళ్ళను గౌరవాన్నిచాచరు. ఇవన్ని కేవలొం వాళ్ళళ ష్టయాలకు
వాతిరేకొంగా వాాసాలను వ్రాసొందుకు, వాళ్ళను అవిశ్వాస్తలుగా న్నర్గిరిొంచి త్మ
ప్రతీ మిథా పధితిన్న ఉపయ్యగిొంచి విశ్వాస్ొం నుొండి మరలిన స్హాబీయుల
పెదేత్నాన్ని కాపాడడొం కోస్మే.
             
 

అనువాదొం:

వారికి పూరాొంవారు కూడా ఇవే ప్రశ్ిలు అడిగవారు. (స్నాిరాొం

త్పిపన) వారొందరి మనస్తతాాలూ ఒకకటే. విశ్ాస్మొంచే వారికి మేమ మా
సూచనలను స్పషిొం చేశ్వమ .1

1. అల్ బఖ్ర సూర్గ:2, ఆయత్:118.
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అహ్లా బైత్(అ.స్) అనుస్రణ(ఇతెతబ్బ)
అవశ్ాకమన్న న్నర్గిరిస్తతని స్రైన హదీస్తలు
1. హదీసె స్ఖ్వాన్:
”
“
(దైవప్రవకత(స్.అ): యా అయుాహనాిస్త ఇన్ని త్రకుత ఫీకుొం మా ఇని అఖ్జుతొం
బిహి లన్ త్జిలూా కితాబలాాహి వ ఇత్రతీ అహాబైతీ).
అనువాదొం: “ప్రజ్లార్గ! నేను మీ మధా, మీరు ఒకవేళ్ వాటితో పాట్ల కలిస్మ
వనిటెవాతే ఎపుపడు కూడా రుజుమార్గాన్ని త్పపనట్లవొంటి వాటిన్న వదలి
వెళ్ళతనాిను. అవి అలాాహ్ గ్రొంథొం మరియు నా ఇత్రత్(స్ొంతానొం) వారే నా
అహ్లాబైత్(అ.స్)”
మరో విధొంగా కూడా చెపాపరు:
”
“
(యూష్టకు ఇన్ యాతీ రసూలు రబీి ఫ వజీబు వ ఇన్ని తారికున్
ఫీకుమస్సఖ్వాన్ అవాలుహుమా కితాబులాాహ్ ఫీహిల్ హుదా వనూిరు వ అహుా
బైతీ ఉజ్కికరుకుమలాాహ అహుా బైతీ, ఉజ్కికరుకుమలాాహ అహుా బైతీ)
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అనువాదొం: “త్ారలోనే అలాాహ్ త్రపు నుొండి ర్గయబ్బరి ననుి రమిన్న
కోరుతాడు నేను అత్న్న కోరికను మన్నిొంచి నా అొంగ్లకార్గన్ని వాకతొం చేసాతను.
అొందుకన్న నేను మీ మధా రొండు భారి విలువైన వస్తతవలను విడిచి వెళ్ళతనాిను.
ఒకటి అలాాహ్ గ్రొంథొం అొందులో మారాదరశనొం మరియు జోాతి వొంద.
మరొకటి నా అహ్లాబైత్(అ.స్). మీకు అలాాహ్ను గురుతచేయ్యస్తతనాిను నా
అహ్లాబైత్(అ.స్)

విషయొంలో,

అహ్లాబైత్(అ.స్) విషయొంలో” 1

మీకు

అలాాహ్ను

గురుతచేయ్యస్తతనాిను

నా

ఒకవేళ్ మేమ అహ్లా స్తనిత్ యొకక స్హాహహ్లలో లిఖిొంచ బడా ఈ హదీస్త
భావాన్ని గమన్నొంచినటెవాతే ఉమితెఇసాాొంలో “స్మఖ్వాన్” అనగా గ్రొంథొం మరియు
ఇత్రత్2 అనుచరణ చేసవాళ్ళలో ష్టయాలు త్పప వేరే ఎవారూ లేరు అన్న
తెలుస్తతొంద. అహ్లా స్తనితులైతే హజ్రత్ ఉమర్ ప్రవచన “

;

హసూినా కితాబలాాహ్ (మాకు కేవలొం అలాాహ్ గ్రొంధమే చాలు)” ను
అనుస్రిొంచారు. ఆ అనుస్రణ కూడా ఎట్లవొంటి దురుదేేశ్ొం, సాకు మరియు
వాాఖ్బానొం లేకుొండా అయ్యతే ఎొంత్ బ్బగుొండేదో. కాన్న ఎపుపడైతే స్ాయొంగా
ఉమర్కు కలాలహ్ పదాన్నకి అరాొం తెలియదో, త్యమిమ్ పదేతి తెలియదో
మరి అలాగ ఎన్ని వేరే ఇసాాొం ఆదేశ్వల గురిొంచి తెలియదో అలాగ వాళ్ళ
త్రువాత్ వాళ్ళ మరియు ఎట్లవొంటి పరిశోధన చేయకుొండా అత్న్నన్న ఫాలో
అయేావాళ్ళ లేదా స్పషిమైన రుజువలు ఉనిపపటికి త్న స్ాయ పరియాలోచనపై
అమలు చేస వాళ్ళ పరిస్మాతి ఏమవన్న?.
1. స్హీ మస్మాొం, బ్బబొ ఫజాయ్యలి అలీ(అ.స్)(అ.స్), భాగొం5, పేజీ 122. స్హీ తిరిిజీ, భాగొం 5, పేజీ 328.
మస్తద్రకె హాకిొం, భాగొం 3, పేజీ 148. మస్ిదె అహిద్, భాగొం 3, పేజీ 17.
2 కుట్లొంబ స్భుాలు.
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సాధారణొంగా నా ప్రశ్ిలకు ఒకే మాటలో జ్వాబివాగలరు. దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా
ప్రవచిొంచారు: “నేను అలాాహ్ గ్రొంథొం మరియు నా స్తనిత్ను వదలి
వెళ్ళతనాిను” అన్న.
కాన్న గురుతొంచుకోొండి ఒకవేళ్ ఈ హదీస్త స్రైనద అయ్య వొంటే దీన్న భావమే
స్రైనదై వొంట్లొంద. రొండు రివాయతులకు కలిపితే దాన్న సార్గొంశ్ొం: “మీరు
అహ్లాబైత్(అ.స్)ను ఆశ్రయ్యొంచొండి వాళ్ళళ నా స్తనిత్ను బోధొంచే వారు లేదా వాళ్ళళ
స్రైన హదీస్తలను ప్రవచిొంచే వారు అనే అరాొం తెలిస్మ వస్తతొంద” ఎొందుకొంటే
వాళ్ళళ ప్రతీ అస్త్ాపు మాట, అబధిపు ప్రసాతవన నుొండి పవిత్రులు మరియు
అలాాహ్ వాళ్ళ గురిొంచే “త్తీహర్ ఆయత్” తో వాళ్ళ పవిత్రత్ను ప్రకటిొంచాడు.
అొంతే కాకుొండా వాళ్ళళ ఆ స్తనిత్ యొకక అర్గిన్ని మరియు అొంత్రర్గాన్ని కూడా
స్పషిొం చేసవారు. కేవలొం అలాాహ్ గ్రొంధమే రుజుమార్గాన్నకి చాలదు లేకపోతే
ప్రతీ అడామైన వరాొంవారు అలాాహ్ గ్రొంథొం నుొండే రుజువ చేసయరూ!.
మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచన ప్రకారొం “ఎన్ని ఖుర్ఆన్ పాఠకులపై
స్ాయొంగా ఖుర్ఆనే లఅనత్ చేస్తతొంద” ఖుర్ఆన్ ఒక పుస్తకొం అొందులో ఎన్ని
అర్గాల పరమార్గాలు గలవ. అొందులో స్పషిమైన(మహకమ్) ఆయతులతో
పాట్ల అస్పషిమైన(మత్ష్టబ్నహ్) ఆయతులు కూడా వనాియ్య. మరి వాటి
అస్లుఅరాొం చేస్తకోవలొంటే పరిపకా జాునొం కలవారు అయ్యా వొండాలి మరి
అలాొంటి వారు దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచనల ప్రకారొం పవిత్ర అహ్లాబైత్లే. వాళ్ళళ
ఖుర్ఆన్ యొకక అస్లైనఅర్గాన్ని తెలియపరుసాతరు.
ష్టయాలు ఆ పవిత్రులైన ఆయ్యమాిహ్ మరియు అహ్లాబైత్(అ.స్)లనే ఆశ్రయ్యసాతరు.
వాళ్ళళ స్పషిమైన ఆజ్ు లేన్న స్ొంధరభొంలో పరియాలోచన వైపు వెళ్తారు. మరి
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మా అహ్లాస్తనితులు మొందుగా స్హాబీయులను ఆశ్రయ్యసాతరు. వాళ్ళతోనే
ఖుర్ఆన్ వాాఖ్బానాన్ని, స్తనిత్లను నేరుచకుొంటారు. చూసత స్హాబీయుల
పధితులు, పరిస్మాతులు, వాళ్ళ స్పషిమైన ఇసాాొం ఆదేశ్వలకు వాతిరేకొంగా
పరియాలోచన విధానాల స్ొంఘటనలన్ని వేలకు పైగా వనాియ్య అవి తెలిస్మ
కూడా వాళ్ళను అనుస్రిొంచడొం ఎొంత్వరకు స్రైనవిషయొం చెపపొండి.
ఒకవేళ్ నేను మా ఉలమాలతో మీరు ఏ స్తనిత్ను అనుస్రిస్తతనాిరు అన్న
ప్రశిిొంచగా దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనిత్ అన్న జ్వాబిసాతరు. చూసత అద న్నజ్ొంగా
దాన్నకి పూరిత విరుధిొంగా వొంట్లొంద. ఎొందుకొంటే వాళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ) ఈ
ప్రవచనాన్ని ఉలేాఖిసాతరు “దైవప్రవకత(స్.అ): నా మరియు ఖులాఫాయే ర్గష్టదీన్ల
స్తనిత్పై అమలు చేయొండి. దీన్ పటా దృఢొంగా పకాకగా వొండొండి”. అొంటే
వీరు ఎకుకవగా ఖులాఫాయే ర్గష్టదీన్ల స్తనితులనే పాటిసాతరు అపుపడపుపడు
దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనితులను, అద కూడా ఖులఫాయే ర్గష్టదీన్ దాార్గ చేరిన
స్తనితులే.
చెపాపలొంటే మేమ మా పుస్తకాలలో ఈ రివాయత్ కూడా ఉలేాఖిొంచామ
“దైవప్రవకత(స్.అ), ఖుర్ఆన్ మరియు స్తనితులు కలిస్మపోకుొండా వొండాలన్న
స్తనితుల లేఖ్నాన్ని ఖ్ొండిచారు” అన్న. అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ల యొకక ఈ
రివాయత్ ఆజ్ు ప్రకారమే త్మ ఖిలాఫత్ కాలొంలో పూరితగా హదీస్ లేఖ్నాన్ని
ఖ్ొండిొంచేశ్వరు. అొంటే స్తనితే లిఖిొంచబడలేదు అలాొంటపుపడు దాన్నపై అమలు
చేయమన్న ఆజ్ు ఇవాడొం అరాొం లేన్న విషయొం. “స్తనితీ” ఈ పదొం స్హాహయే
స్మతాత1లలో ఏ ఒకక పుస్తకొంలో లేదు. ఈ పదొం వని రివాయత్ కేవలొం
1. స్తన్నియుల ఆరు హదీస్త యొకక మూల పుస్తకాలు.
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ఇమామ్

మాలిక

త్న

పుస్తకొం

“మఅతాత”లో

మరసల్1

పదేతిలో

ఉలేాఖిొంచబడిొంద. ఆ త్రువాత్ దాన్న నుొండే త్బరీ, ఇబ్ని హిష్టమ్ మొ॥ వారు
మరసల్ పదేతిలోనే ఉలేాఖిొంచారు. మరి దాన్నకి ఎట్లవొంటి ఆధారొం లేదు.
అొంతే కాకుొండా నేను చెపిపనట్లవొంటి మరియు నేను చెపపనట్లవొంటి
లెకకలేన్నవన్ని స్ొంఘటనలునాియ్య, ఇవన్ని ఈ హదీస్త అస్త్ాొం అనడాన్నకి
సాక్షయొం. ఎొందుకొంటే “ఖులఫాయే ర్గష్టదీన్”ల స్తనిత్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)
స్తనిత్లను ఒకచోట జ్మచేయడొం అసాధాొం మరి ఈ రివాయత్లో
రొండిొంటితో కలిస్మ వొండమన్న ఆజ్ు ఇవాడొం జ్రిగిొంద. ఉదాహారణకు
దైవప్రవకత(స్.అ)

మరణాొంత్రొం

మొందుకొచిచన

స్ొంఘటనలలో

మొదటి

స్ొంఘటన జ్నాబ్న ఫాతెమా(స్.అ) మరియు అబూబకరల అభిప్రాయబేధ
స్ొంఘటన. అబూబక్ర్ “

; నహూి

మఆష్టరల్ అొంబియా లా నూరిస్త మా త్రకాిహు స్దఖ్హ్”తో రుజువ చేసత
జ్నాబ్న ఫాతెమా(స్.అ) ఖుర్ఆన్ ఆయతులతో ఆ రివాయత్ను త్పుపడు
రివాయత్గా రుజువ చేస్మ అబూబక్ర్ ను స్పషిొంగా నా త్ొండ్రి ఖుర్ఆన్ ఆజ్ులకు
వాతిరేకొంగా అమలు చేయలేరు అన్న వాదొంచారు ఎొందుకొంటే ఖుర్ఆన్లో
స్ొంతాన పిత్రారిజత్ ప్రసాతవన వొంద.
        

అనువాదొం:

మీ స్ొంతానొం విషయొంలో అలాాహ్ మీకు ఇలా ఆదేశిస్తతనాిడు:

ఒక పురుషున్న భాగొం ఇదేరు స్త్రీల భాగాలకు స్మానొం .1
1. ర్గవీయుల క్రమొం ప్రవకత వరకు చేరనట్లవొంటి హదీస్.
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ఆ త్రువాత్ ఈ ఆయత్లను సాక్షయొంగా ప్రదరిశొంచారు:
  

అనువాదొం:

స్తలైమాన్, దావూద్కు వారస్తడయాాడు .2

             

అనువాదొం:

న్న ప్రతేాక అనుగ్రహొం దాార్గ నాకు ఒక వారస్తణిణ ప్రసాదొంచు.

అత్డు నా వారస్తడూ కావాలి, యాఖూబ్ స్ొంత్తి వారస్తాాన్ని పొందాలి.
ప్రభూ! అత్న్నన్న అొందరికీ ఇషుిడైన వాకితగా చేయ్య .3
ఇలా సాధారణమైన మరియు ప్రధానమైన రొండు రకాల ప్రసాతవనల త్రువాత్
కూడా ఈ హదీస్తకు విలువ ఏమొంట్లొంద?.
ఆ త్రువాత్ అహ్లా స్తనిత్ చరిత్రకారులొందరు ఉలేాఖిొంచినట్లవొంటి అబూబక్ర్
ఖిలాఫత్ కాలొంలో జ్రిగిన రొండవ స్ొంఘటన; అబూబక్ర్ త్న మికికలి దగార
మన్నషైనా ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్తో జ్కాత్ ఇవాన్న వాళ్ళతో యుధిొం చేయడొంలో
అభీప్రాయబేధొం ఏరపడిొంద. ఉమర్ యుధాిన్నకి దృఢొంగా న్నర్గకరిొంచారు.
ఉమర్, “దైవప్రవకత(స్.అ), వారు ‘లా ఇలాహ ఇలాలాాహ్ మహమిదున్
రసూలులాాహ్’ (అనగా: అలాాహ్ త్పప ఆర్గధా దేవడు మరవాడూ లేడు,
1. అన్ న్నసా సూర్గ:4, ఆయత్:11.
2. అన్ నమ్ా సూర్గ:27, ఆయత్:16.
3. మరామ్ సూర్గ:19, ఆయత్:5,6.
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మహమిద్(స్.అ) ఆయనచే అవత్రిొంపబడా ప్రవకత) అన్న చెపపనొంత్ వరకు
యుధిొం

చేయ్య,

అన్న

ప్రవచిొంచారు”

అన్న

అనాిరు.

వీళ్ళళ

కలెమా

చదువతునాిరు అలాొంటి స్మయొంలో మేమ వాళ్ళకు ప్రాణ మరియు ధన
నషిొం కలిగిొంచడొం ఎొంత్ వరకు స్బబు?, అన్న అనాిరు.
మరి ఈ రివాయత్, “స్హీ మస్మాొం”లో ఖైబర్ యుధే స్ొంఘటనల క్రమొంలో
ఇలా లిఖిొంచబడిొంద; దైవప్రవకత(స్.అ) ఖైబర్ యుధేొం రోజు హజ్రత్ అలీ(అ.స్) కు
సైనా ఆధపతాాన్ని అపపగిొంచి పొంపారు. అపుపడు అత్ను దైవప్రవకత(స్.అ)తో

ఎపపటి వరకు యుధిొం చేయాలి? అన్న ప్రశిిసత దైవప్రవకత(స్.అ), “వాళ్ళళ తౌహీద్1

మరియు రిసాలత్2ను అొంగ్లకరిొంచే వరకు, ఆ త్రువాత్ ఒకవేళ్ అొంగ్లకార్గన్ని
వాకతొం చేసత వాళ్ళ ప్రాణాలు మరియు ధనొం స్తరక్షిత్ొం, వాళ్ళను ఇక అలాాయే
చూస్తకుొంటాడు” అన్న అనాిరు. కాన్న అబూబకరకు ఈ రివాయత్పై నమికొం
కలగలేదు. అొందుకన్న స్పషిొంగా మేమ ఎలాగైనా స్రే వాళ్ళతో యుధిొం
చేసాతమ. వాళ్ళళ నమాజ్ మరియు జ్కాత్ను విడదీసశ్వరు. నమాజ్ చదవారు
కాన్న జ్కాత్ ఇవాలేదు. అొంతేకాదు ఒకవేళ్ వాళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఇచేచ ఆ
త్కుకవ ధనొం కూడా నాకు ఇవాకపోతే నేను వాళ్ళతో యుధేొం చేసాతను, అన్న
అనాిరు.
ఆ త్రువాత్ ఉమర్ కూడా అత్న్న ప్రసాతవనను నమిి ఇలా అనాిరు: అబూబక్ర్
త్న మాటపై

న్నలబడిన విధానొం చూస్మ అలాాహ్

నా

వికస్మలిాొంచాడు. మరి నేను అత్న్న మాటను శిరసావహిొంచాను.
1. ఏకేశ్ారవాదొం.
2. దైవదౌత్ాొం
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అలాాహ్, దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనిత్ మరియు పధితులను వాతిరేకిొంచే వారి
హృదయాన్ని ఎలా వికస్మసాతడో!? ఈ విషయొం విచారిొంపదగినదే.
న్నజాన్నకి ఈ సాకులన్ని మస్మామలతో యుధేొం చేయవచుచ అనేొందుకు చేస్తతని
ప్రయతాిలు. లేకపోతే ఖుర్ఆన్ స్పషిొంగా ప్రవచిస్తతొంద:
             
           
            
 

అనువాదొం:

విశ్వాస్మొంచిన ప్రజ్లార్గ! మీరు అలాాహ్ మారాొంలో “జిహాద్”

కొరకు బయలుదేరినపుపడు, మిత్రుడు శ్త్రువల మధా విచక్షణ చేయొండి. మీ
వైపునకు స్లామ చేసూత మొందుకు వచేచవాణిణ, “న్నవ మస్మామవ కావ” అన్న
త్ారపడి అనకొండి. మీరు గనుక ప్రాపొంచిక ప్రయ్యజ్నాలను పొందగోరితే,
అలాాహ్ వదే మీకొరకు విజ్యధనాలు స్మృదిగా ఉనాియ్య. దీన్నకి పూరాొం
స్ాయొంగా మీరూ ఇదేస్మాతిలో ఉనాిరుకదా! ఆ త్రువాత్ అలాాహ్ మిమిలిి
కన్నకరిొంచాడు. కనుక వివేచనతో వావహరిచొండి. మీరు చేసదొంతా అలాాహ్కు
బ్బగా తెలుస్త .1
అొంతేకాకుొండా వాళ్ళళ అబూబకరకు జ్కాత్ ఇవాడాన్నకి న్నర్గకరిొంచారే గాన్న
మొతాతన్నకి జ్కాత్ ఇవాడొం వాజిబ్ అనే విషయాన్ని న్నర్గకరిొంచలేదు. కేవలొం
1. అన్ న్నసా సూర్గ:4, ఆయత్:94.
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స్మాతిగతులను పరిశీలిొంచడమే వాళ్ళ ఉదేేశ్ొం. ష్టయాల ప్రసాతవన ప్రకారొం వారికి
అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్ వారత ఒక అకసాితుత స్ొంఘటన. వాళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ)
చివరి హజ్జ స్మయొంలో దైవప్రవకత(స్.అ) ఇమామ్ అలీ(అ.స్)న్న త్న వలీ మరియు
ఉత్తర్గధకారిగా ప్రకటిొంచడొం చూశ్వరు. అయ్యతే వాళ్ళళ ఈ మారుప ఎలా
వచిచొంద, అన్న వరతమాన స్మాతిన్న పరిశీలిొంచాలనుకునాిరు. కాన్న అబూబక్ర్
వాళ్ళకు ఆ వావధ ఇవాకుొండా వాళ్ళపై దాడిచేశ్వరు.
నా ఒపపొందొం ప్రకారొం నేను ఒకేవైపు వాళ్ళ ప్రసాతవనలను నమిను అొందుకన్న
ఈ వాదనను ష్టయాలకే అపపగిస్తతనాిను. మరి వాళ్ళళ త్మ ప్రసాతవనకి బ్బధుాలు.
ఈ వాదన న్నజ్మైనదా అనే దాన్న గురిొంచి పరిశోధన చేయడొం మిగిలిన వాళ్ళ
బ్బధాత్. బహుశ్ న్నజ్ొం స్పషిమౌతుొందేమో.
కాన్న నేను దైవప్రవకత(స్.అ) జీవిత్కాలొంలోనే స్ొంభవిొంచిన ఈ స్ొంఘటనను
చూస్మచూడనట్లా వదలి మొందుకు వెళ్ళలేను. ఆ స్ొంఘటన ఏమిటొంటే:
స్అలబహ్ దైవప్రవకత(స్.అ)తో ధనొం కోస్ొం దుఆ చేయమన్న కోర్గడు. ఆ త్రువాత్
కోరగా కోరగా చివరికి దైవప్రవకత(స్.అ) అత్న్న కోస్ొం దుఆ చేశ్వరు. అలాాహ్
అత్న్నకి ఎొంత్ ధనొం ప్రసాదొంచాడొంటే గొర్రెలు, మేకలు, ఒొంటెల కోస్ొం
మదీనాలో చోట్ల లేకపోయ్యొంద. మరి అత్ను బయటకు వెళిళపోయాడు. ఆ
త్రువాత్

నమాజుకు

ర్గవడొం

త్గిాొంద.

అత్ను

జుమా

నమాజులో

కనబడకపోవడొంతో ఒక మన్నష్టతో నమాజుకు ర్గలేకపోయ్యనటెవాతే ర్గవదుే
జ్ొంతువలపై జ్కాత్ను ఇవామన్న కబురు పొంపారు. అయ్యతే అత్ను “ఇద

కాఫిరులకు బదులు మస్మామల నుొండి తీస్తకుొంట్లని ఒక రకమైన జిజాా1”
1. పనుి, టాాకస.
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అన్న న్నర్గకరిొంచేశ్వడు. కాన్న అత్ను ఇలా చేస్మన త్రువాత్ కూడా దైవప్రవకత(స్.అ)
అత్న్నన్న చొంపనూలేదు మరి అత్న్నతో యుధాిన్నకి దగనూలేదు. చివరికి అలాాహ్
ఈ స్ొంఘటనను ఇలా ఆయతుల రూపొంలో అవత్రిొంపజేసాడు:
            
       

అనువాదొం:

ఆయన గనక త్న అనుగ్రహొం నుొండి మాకు ప్రసాదసత మేమ

దానొం చేసాతమ, స్జ్జనులమై ఉొంటామ అన్న అలాాహ్కు ప్రమాణొం చేస్మనవారు
కూడా కొొందరు వారిలో ఉనాిరు. కాన్న, అలాాహ్ త్న అనుగ్రహొంవలా వారిన్న
స్ొంపనుిలుగా చేస్మనపుపడు, వారు పిస్మనారిత్నాన్నకి దగారు. త్మ ప్రమాణొం
నుొండి మరలిపోయారు .1
స్అలబహ్ ఈ ఆయత్ విన్న ఏడుసూత దైవప్రవకత(స్.అ) స్న్నిధలో హాజ్రైయ్యా
జ్కాతు ఇసాతనన్న ఒపుపకునాిడు కాన్న దైవప్రవకత(స్.అ) అత్న్న జ్కాత్ను
స్వాకరిొంచడాన్నకి అొంగ్లకరిొంచలేదు.
అయ్యతే ఒకవేళ్ అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ దైవప్రవకత(స్.అ) పధితులను
అనుస్రిొంచినటెవాతే మరి వాళ్ళళ ఈ పధితిన్న ఎొందుకు వాతిరేకిొంచినట్లా?. మరి
మస్మామల రకతొం చిొందొంచడాన్నకి ఎొందుకు న్నరణయ్యొంచుకునాిట్లా?. అబూబక్ర్
త్రపు నుొండి “జ్కాత్ త్పపక ఇవాాలి అద ఇవాన్న స్మయొంలో అత్న్నన్న
చొంపవచుచ” అనే విషయొంపై ప్రతికూలమైన హ్లతువ చేసవాడు మరియు అత్న్న
1. అత్ తౌబ్బ సూర్గ:9, ఆయత్:75-76.
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త్పుపడు కారాొం పటా సాకును స్ృష్టిొంచేవాడికి స్అలబ్ రివాయత్ త్రువాత్
ఎట్లవొంటి సాకు మిగలదు ఎొందుకొంటే అద కూడా సమికు స్ొంబొంధొంచిన
వావహారమే కాబటిి. అత్ను జ్కాత్, జిజాా లాొంటిద అన్న చెపేప ధైరాొం చేశ్వడు.
అబూబక్ర్ కు జ్కాత్ ధనాన్ని ఇవాడాన్నకి న్నర్గకరిొంచిన వాళ్ళళ గదీర్
మైదానొంలో వనాిరు ఇక వాళ్ళళ బ్రతికే వొంటే వాళ్ళ న్నర్గకరణ నలువైపుల
వెలాడిొంచబడుతుొంద

దాొంతో

గదీరు

రివాయత్

త్నొంత్టతాను

ప్రస్మధిపొందుతుొంద. ఇలా గనుక జ్రిగితే నా ఖిలాఫత్ పదవి కష్టిలోా
పడుతుొంద అన్న ఉమర్ గ్రహిొంచారు. అొందుకేనేమో...! అలాాహ్ వెను వెొంటనే
అత్న్న హృదయాన్ని వికాశిొంచాడు. మరి అత్ను బైఅత్ చేయకుొండా
ఫాతెమా(స్.అ) ఇొంట్లానే వొండిపోయ్యన వాళ్ళతో యుధాిన్నకి త్యారైనటేా,
త్యారయాారు. నా ఆలోచన ప్రకారొం అబూబక్ర్ యొకక ఉపనాాస్ొం త్రువాత్
ఉమర్ అొంగ్లకార రహస్ాొం కూడా ఇదే.
మూడవ స్ొంఘటన అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్ ఆరొంభకాలొంలో స్ొంభవిొంచిొంద.
అొందులో కూడా అత్న్నకి ఉమర్తో అభిప్రాయభేదొం కలిగిొంద. ఖుర్ఆన్
ఆయతులు మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచనాలను త్మ ఇష్టినుసారొంగా
త్పుపగా మారిచవేశ్వరు. ఇద ఖ్బళీద్ బిన్ వలీద్ స్ొంఘటన. ఇత్ను మాలిక బిన్
నువైరహ్ను కన్నకరొం లేకుొండా చొంపేశ్వడు. మరియు అదే ర్గత్రి అత్న్న భారాతో
స్ొంభోగిొంచాడు. అొందుకు ఉమర్, ఖ్బళీద్తో ఇలా అనాిరు: “ఓ అలాాహ్
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విరోధ! న్నవ ఒక మస్మామను చొంపావ. అత్న్న భారాపై అతాాచారొం చేశ్వవ.
అలాాహ్ సాక్షిగా నేను న్నకు స్ొంగాసర్1 చేయ్యసాతను”.2

కాన్న అబూబక్ర్, ఖ్బళీద్ త్రపు నుొండి వాదొంచారు. మరి ఉమర్తో ఇలా
అనాిరు: “ఉమర్! ఖ్బళీద్ను క్షమిొంచు. అత్ను అరిొంచేస్తకోవడొంలో త్పుప
చేశ్వడు. ఇక అత్న్న గురిొంచి న్నరు కదపకు”.
చరిత్రలో వని ఇదొక విష్టధగాథ. ఇొందులో ఒక స్హాబీ గుణాన్ని కళ్ళకు
అదేనట్లా చూపిొంచారు. ఆ త్రువాత్ మాతో అత్న్న ప్రసాతవన చాలా

గౌరవప్రదొంగా చేయమన్న మరియు అత్న్ని “సైఫ్ఫలాాహ్”3 అనే బిరుదుతో
గురుతచేయమన్న కోరడొం.
బన్నత్మీమ్ మరియు బన్నయరూిఅ యొకక నాయకుడు. అత్ను శౌరాొం, దయ,
సాహస్ొంలో స్తప్రస్మధి కలిగిన మాలిక బిన్ నువైరహ్ లాొంటి పెదే స్హాబీన్న
చొంపిన స్హాబీ గురిొంచి ఏమన్న చెపాపలో నాకు అరిొం కావడొం లేదు.
చరిత్రకారులు స్పషిొంగా ఉలేాఖిొంచారు ఖ్బళీద్, మాలికను మోస్గిొంచాడు అన్న.
ఎపుపడైతే వాళ్ళళ ఆయుధాలను విడిచి జ్మాత్ నమాజ్లో పాలోానాిరో వాళ్ళను
తాళ్ళతో కటేిశ్వరు. మరి ఆ బొంధ్దల మదా లైలా బిొంతె మినాహల్ అనగా మాలిక
భారాను చూశ్వడు ఆమె, సౌొందరాొంలో ప్రస్మధి చెొందనద. కొన్ని ప్రసాతవనల
1. ఇసాాొం ధర్గినుసారొంగా ఒకరకమైన శిక్ష - (వాభిచార్గన్ని చేస్మనవారికి నడుమలోతు వరకు భూమిలో
పాతిపెటిి త్రువాత్ ర్గళ్ళతో కొటిి చొంపుతారు).
2. త్బరీ, భాగొం3, పేజీ 280. తారీఖ్ అబుల్ ఫిదా, భాగొం 1, పేజీ 158. తారీఖ్ యాఖూబీ, భాగొం 2, పేజీ
110. అల్ ఇసాబహ్, భాగొం 3, పేజీ 336.
3 .అలాాహ్ యొకక ఖ్డాొం(అనగా త్న ఖ్డాాన్ని కేవలొం అలాాహ్ మారాొంలోనే ప్రయ్యగిొంచే మన్నష్ట)
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ప్రకారొంగా అరబ్ దేశ్ొంలో ఆమె కని స్తొందర స్త్రీ వొండేద కాదు. అయ్యతే
అత్ను ఆమె సౌొందరాొంపై మోహితుడైయాాడు. మాలిక స్పషిొంగా చెపేపశ్వరు:
“ఖ్బళీద్ మమిలిి అబూబక్ర్ వదేకు పొంపేయ్య అత్నే మా గురిొంచి
తీర్గిన్నసాతరు”. అబుేలాాహ్ బిన్ ఉమర్ మరియు అబూ ఖ్తాదయే అనాసరీ
కూడా వాళ్ళను అబూబక్ర్ వదేకు పొంపేయొండి అత్నే తీర్గిన్నసాతరు, అన్న
అనాిరు. కాన్న ఖ్బళీద్ వాళ్ళ కోరికలన్నిొంటిన్న న్నర్గకరిొంచి ఇలా అనాిడు: “నేను
అత్న్నన్న చొంపకుొండా వదలేస్మనటెవాతే అలాాహ్ ననుి క్షమిొంచడు” ఇద విన్న
మాలిక త్న భారా వైపు చూస్మ ఇలా అనాిరు: “ఖ్బళీద్! అస్లు నా చావకి
మూలొం ఈ ఆడదే” అద విన్న ఖ్బళీద్, అత్న్న శిరస్తసను వేరుచేస్మ, లైలాను
బొంధొంచి అదే ర్గత్రి ఆమె పై అతాాచారొం చేశ్వడు.1
అలాాహ్

హర్గమ్

చేస్మన

విషయాలను

హలాల్గా

మారేచస్తకునే,

గౌరవన్నయులను చొంపే మరియు ఇసాాొం ధరిొం ప్రకారొం భరత చన్నపోయ్యన

త్రువాత్ ఇదేత్2 పూరతవాకుొండా ఎటిిపరిస్మాతిలో పెళిా చేస్తకోవడొం స్రికాదు
అలాొంటిద కేవలొం త్మ కోరికను తీరుచకోవడొం కోస్మన్న పతివ్రతుల మానాన్ని
అనుభవిొంచే ఈ స్హీబీయుల గురిొంచి ఏమన్న చెపపనూ!. ఖేదొంచదగా విషయొం
ఏమిటొంటే ఖ్బళీద్ త్న కోరికను త్న ప్రభువన్న చేస్తకొన్న త్నను తానే
నషిపరుచుకునాిడు. ఇక ఎవరైతే ఒక మస్మామను ఇలా కన్నకరొం లేకుొండా,
నమికద్రోహొంతో చొంపగలిగ మరియు అబుేలాాహ్ బిన్ ఉమర్ మరియు అబూ
1. అబుల్ ఫిదా, భాగొం1, పేజీ 158. యాఖూబీ, భాగొం2, పేజీ 110. తారీఖ్ ఇబ్ని షహాి బర్ హాష్టయయే
కామిల్, భాగొం2, పేజీ 114. వఫియాతుల్ ఆయాన్, భాగొం6, పేజీ14.
2 . గడువకొంటె మొందుగా విధవర్గొండ్రు లేదా వదలి పెటిబడిన స్త్రీలకై మరో వివాహొం చేస్త కోకుొండా
విధొంచిన న్నష్టదికాలొం, విత్ొంతు దీక్ష.
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ఖ్తాదహ్ అనాసరీల సాక్షయొం ప్రకారొంగా కలెమా చదవే వాళ్ళను హత్మారచ
గలిగ వాడి దృష్టిలో విత్ొంతు దీక్షకు విలువ వొంట్లొందా చెపపొండి!?. అొందుకే
అబూఖ్తాదహ్ తిరిగి వచేచశ్వరు. ఇక నుొంచి ఖ్బళీద్ నాయకత్ాొం వహిొంచే
సైనాొంలో నేను పాలోాను, అన్న ప్రమాణొం చేశ్వరు.1

ఈ స్ొందరభ క్రమొంలోనే ఉసాతద్ మహమిద్ హుసైన్ హైకల్ త్న పుస్తకొం
“అబూబక్ర్ అల్ స్మదీేఖ్”లో “ర్గఅయు ఉమర్ హుజ్జతున్ ఫిల్ అమ్ర్” టాపికలో
హజ్రత్ ఉమర్ నాాయాన్నకి, ధర్గిన్నకి పెటిిన పేరు, అన్న వ్రాశ్వరు. అత్న్న
దృష్టిలో “ఖ్బళీద్ ఒక మస్మాొంపై దౌరజనాొం చేశ్వడు, అత్న్న భారా పై
అతాాచార్గన్నకి ఒడిగటాిడు అొందుకన్న ఇక మొందు ఇలాొంటి అపర్గధాలు
జ్రగకుొండా మరియు మస్మామల కారామలు అలాకలోాలొం అవాకుొండా
వొండాలొంటే, అత్ను సైనాొంలో ఎటిిపరిస్మాతిలో వొండకూడదన్న. మరియు
లైలాతో అతాాచారొం చేస్మనొందుకు అత్న్నకి శిక్షిొంచకుొండా వదలకూడదన్న”.
ఒకవేళ్ అలా అన్న ఖ్బళీద్, మాలిక విషయొంలో త్పుపడు నెపొం చేశ్వడు అన్న
నమిినా, దీన్నన్న హజ్రత్ ఉమర్ కూడా అొంగ్లకరిొంచలేదు. కాన్న అత్న్న భారాతో
చేస్మన ప్రవరతనకు మాత్రొం శిక్షకు అరుహడు. అత్ను సైఫ్ఫలాాహ్, లేదా అత్ను
ఎలాపుపడూ విజ్యొం తోడుగా వొండే సైనాాధపతి అనే అత్న్న ఆక్షేపొం
అొంగ్లకరొంపబడన్నద. ఎొందుకొంటే ఇలాొంటి ఆక్షేపమలను అొంగ్లకరిొంచడొం
అనగా

ఖ్బళీద్

లాొంటి

వాళ్ళ

కోస్ొం

హర్గమలన్ని

హలాల్గా

మారేచయాలిసవస్తతొంద. మరి ఈ విషయొం అలాాహ్ గ్రొంథ ప్రతిషిత్కు త్పుపడు
న్నదరశనొంగా న్నలుస్తతొంద. అొందుకే హజ్రత్ ఉమర్, అబూబకరతో శిక్ష
1. త్బరీ, భాగొం3, పేజీ280. యాఖూబీ, భాగొం2, పేజీ110. అబుల్ ఫిదా, ఇసాబహ్, భాగొం3, పేజీ 336.
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విధొంచొండి, అన్న బలవొంత్ొం చేశ్వరు. చివరికి అబూబక్ర్ అత్న్నకి పిలిచి చీవాట్లా
పెటాిరు (బ్నదరిొంచారు).1

ఇకకడ నేను ఉసాతద్ హైకల్ మరియు స్హాబీయుల ప్రతిషిత్ కోస్మన్న ప్రతీ
అశ్వస్త్రీయ పన్నన్న చేసొందుకు వెనకాడన్న మా ఒలమాలతో “హజ్రత్ అబూబక్ర్,
ఖ్బళీద్పై ఎొందుకు శిక్ష ఉత్తరుాలు జారీ చేయలేదు?, ఒకవేళ్ ఉమర్ నాాయాన్నకి
మరియు ధర్గిన్నకి పెటిిొందే పేరై వొంటే, అత్ను కేవలొం ఖ్బళీద్ పదవి నుొండి
తొలగిొంపుపైనే ఎొందుకు ర్గజీ పడాారు?, ఈ విషయొం అలాాహ్ గ్రొంథ ప్రతిషిత్కు
త్పుపడు న్నదరశన కాకుొండా శిక్ష వేయమన్న ఎొందుకు కోరలేదు?, అయ్యతే వాళ్ళళ
అలాాహ్ గ్రొంథాన్ని గౌరవిొంచార్గ మరియు అలాాహ్ ఆదేశ్వలను అమలు
పరిచార్గ?” అన్న ప్రశిిొంచాలన్న అనుకుొంట్లనాిను.
ఏమాత్రమ చేయలేదు, కేవలొం ఇదొక ర్గజ్కీయ నడవడిక, దీన్నన్న ప్రతీ ఒకకరు
తెలుస్తకోలేరు. ర్గజ్కీయొం విొంత్లను స్ృష్టిస్తతొంద, న్నజాలను మారుస్తతొంద,
ఖుర్ఆన్ ఆయతులను లెకకచేయన్నవాదు.
ఒసామా ఒక దొొంగ గురిొంచి దైవప్రవకత(స్.అ)తో స్మఫారస్త చేయగా దైవప్రవకత(స్.అ)
చాలా కోపగిొంచి ఇలా అనాిరు: “న్నవ అలాాహ్ ఆజ్ుల పటా స్మఫారస్త
చేస్తతనాివ. గురుతొంచుకో! ఒకవేళ్ ఆమె సాినొంలో నా కుమారేత ఫాతెమా(స్.అ) ఈ
పన్న చేస్మ వొంటే నేను ఆమె చేతులు కూడా నరికేసవాడిన్న. మీ పూరీాకులు ఇదే
విషయొంపై మరణిొంచారు. ఒకవేళ్ ప్రతిష్టివొంతుడు దొొంగత్నొం చేసత
వదలేసవారు మరి అదే ఒక మామూలు మన్నష్ట దొొంగత్నొం చేసత అత్న్న చేతులు

1. అల్ స్మదీేఖ్ అబూబక్ర్, పేజీ 151.
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నరికే వారు”. అనే రివాయత్ను వ్రాస్మన మా ఒలమాలతో ప్రశిిొంచాలన్న అను
కుొంట్లనాిను. వీళ్ళళ ఆ ఎట్లవొంటి పాపమ ఎరుగన్న వాళ్ళ చావ విషయొంలో
ఎొందుకు మౌనొంగా వనాిరు?, త్మ భరతల చావపై దుఖ్ుఃమతో వని
ఆడవాళ్ళపై దౌరజనాొం చేయబడినా స్రే ఎొందుకు ఆ అతాాచారొంపై త్మ
న్నరస్నను వాకతొం చేయలేదు?.
వీళ్ళళ మౌనొంగా వొండిపోయ్యనా బ్బగుొండేద కాన్న వీళ్ళళ ఖ్బళీద్ పనులను
స్రైనవన్న న్నర్గిరిొంచడొం కోస్ొం వేరు వేరు త్పుపడు రివాయతులను మరియు
సైఫ్ఫలాాహ్ లాొంటి గౌరవాన్ని మరియు ప్రతిషిత్ను స్ృష్టిస్తతనాిరు.
నా మిత్రుడు ననుి ఆశ్చరాొంలో పడేస్మొందెపుపడొంటే నేను నా మిత్రుడి
హాస్ాగుణమ చూస్మ ఖ్బళీద్ యొకక ప్రతేాకత్లు ప్రసాతవిస్తతొండగా ఖ్బళీద్న్న
సైఫ్ఫలాాహ్ బిరుదుతో గురుతచేస్తతనాిను. అయ్యతే అత్ను“వాడు సైఫ్ఫష్కవాతాన్నల్
మషూాల్”1 అన్న అనాిడు. అద నాకు నచచలేదు మరియు ఆశ్చరాొం కలిగిొంద.

కాన్న నేను పరిశోధన చేయడొం మొదలు పెటిిన త్రువాత్ అలాాహ్, నా
అొంత్రేృష్టి దాారమలను తెరిచి ననుి వాళ్ళ గురిొంచి వీళ్ళళ ఖిలాఫత్పై
అధకార్గన్ని దకికొంచుకోన్న అలాాహ్ ఆజ్ులను మారేచస్మ వాటిపై అమలును
ఆపేశ్వరు అన్న తెలియపరిచాడు.
ఖ్బళీద్ బిన్ వలీద్ యొకక ఒక స్ొంఘటన దైవప్రవకత(స్.అ) జీవిత్ొంలో కూడా
స్ొంభవిొంచిొంద. దైవప్రవకత(స్.అ), అత్న్నన్న బన్న జ్జీమహ్ వదేకు ఇసాాొం స్వాకరణ
పిలుపుకు పొంపినపుపడు ఎట్లవొంటి యుధిఆజ్ు ఇవాలేదు. కాన్న వాళ్ళళ స్రిగా

1. సైతాను యొకక ఖ్డాొం.
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ఇసాాొంస్వాకార్గన్ని వాకతొం చేయలేకపోయే స్రికి ఖ్బళీద్ వాళ్ళను చొంపడొం,
బొంధొంచడొం మొదలు పెటాిడు. మరి బొంధొంచిన వారొందరిన్న చొంపేయమన్న
త్న అనుచరులకు ఆదేశిొంచాడు. వాళ్ళలో కొొందరు, వాళ్ళళ ఇసాాొంను
స్వాకరిొంచారన్న చొంపడొం స్రికాదన్న ఖ్బళీద్ ఆజ్ును న్నర్గకరిొంచి తిరిగి వచిచ
దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఫిర్గాదు చేశ్వరు. అొందుకు దైవప్రవకత(స్.అ) “ఓ అలాాహ్! నేను
ఖ్బళీద్ చేస్మన పన్నతో విరోధస్తతనాిను” అన్న అనాిరు.1

ఆ త్రువాత్ హజ్రత్ అలీ బిన్ అబీతాలిబ్(అ.స్)ను పొంపిొంచి చన్నపోయ్యన వాళ్ళకు
రకతమూలామను చెలిాొంచారు. అలాగ వాళ్ళ నషిపరిహార్గన్ని కూడా చెలిాొంచారు.
దైవప్రవకత(స్.అ) కాబ్బ వైపుకు తిరిగి రొండు చేతులను ఆకాశ్ొం వైపు ఎతిత ఇలా
అభియ్యగిొంచారు: “ఓ అలాాహ్! నేను ఖ్బళీద్ చేస పనులతో అస్హుాాఁడను”.2

ఇక నేను ఇకకడ స్హాబీయుల నాాయొం, ధరిొం ఏమైనట్లా? అన్న ప్రశిిొంచాలన్న
అనుకుొంట్లనాిను. ఒకవేళ్ ఖ్బళీద్ ఇలాొంటి పనులు చేస్మన త్రువాత్ కూడా
సైఫ్ఫలాాహ్యే అయ్యతే అలాాహ్ యొకక ఖ్డాొం

ఏ

పాపమ ఎరగన్న

మస్మామలపైనే గురిపెడుతుొందా? అద అలాాహ్ భకుతలకు అవమానొం మరియు
వాళ్ళపై అతాాచార్గన్నకే పన్నకొస్తతొందా? అలాగైతే ఇదొక ఆశ్చరాకరమైన విభిని
త్రకొం ఒకవైపేమో అలాాహ్ చొంపడాన్ని న్నర్గకరిస్తతనాిడు, చెడు నుొండి
ఆపుతునాిడు మరో వైపు ఆయన ఖ్డాొం (సైఫ్ఫలాాహ్) మస్మామల శిరస్తసలను
వేరు చేస్తతొంద, వాళ్ళ రకాతన్ని అనాాయొంగా చిొందస్తతొంద, వాళ్ళ సమి

1. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం4, పేజీ171, బ్బబొ ఇజా ఖ్జ్ల్ హాకిమ్ బ్నజౌరిన్.
2. స్వరతె ఇబ్ని హిష్టమ్, భాగొం 4, పేజీ 53. త్బఖ్బతె ఇబ్ని హిష్టమ్, అస్దుల్ గాబహ్, భాగొం3, పేజీ 102.
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దోచుకుొంట్లొంద. వాళ్ళ పిలాలు అనాథలవతునాిరు మరి వాళ్ళ స్త్రీలు
విధవలుగా మారుతునాిరు.
ఇద అలాాహ్పై అపవాదొం. అలాాహ్ ఈ పరియాచకమల నుొంచి చాలా
ఉత్తమడు. “ఓ పరిశుధి అలాాహ్! న్నవ ఈ భూమి మరియు ఆకాశ్ొం మధా
స్ృష్టితాలను వారిొంగా స్ృష్టిొంచలేదు. ఇలా కేవలొం అవిశ్వాస్తలు నమితారు
మరి వాళ్ళ కొరకై నరకయాత్న వొంద”.
ఆశ్చరాొం, అబూబక్ర్ లాొంటి కలీఫతుల్ మస్మామీన్కు ఈ మారక అపర్గధాల
విషయొంలో మౌనొంగా వొండడొం, ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్ను న్నరు మూస్తకోమన్న
ఆదేశిొంచడొం

మరియు

ఖ్బళీద్

పనులను

వాతిరేకిొంచినొందుకు

అబూఖ్తాదహ్పై అయ్యషిత్ను వాకతొం చేయడొం ఏ విధొంగా స్మొంజ్స్ొం
అయ్యాొంద?. అొంటే న్నజ్ొంగానే అత్ను, ఖ్బళీద్ త్పుపగా అరిొం చేస్తకునాిరనే
అనుకుొంట్లనిటెవాతే ఈ స్ొంఘటన త్రువాత్ ఏ ఒకక అపర్గధకి కూడా
శిక్షిొంచడాన్నకి

ఎలా

వీలుొంట్లొంద?.

ప్రతీ

ఒకకరి

సాకును

ఎొందుకు

అొంగ్లకరిొంచకూడదు?.
అబూబక్ర్, ఖ్బళీద్ స్మస్ాలో ఎట్లవొంటి నెపాన్ని వాడలేదు, అన్న నా నమికొం.
ఎొందుకొంటే ఉమర్ అత్న్ని అలాాహ్ శ్త్రువ, అన్న స్ొంభోదొంచారు. మరి అత్న్న
స్లహా, ఖ్బళీద్న్న చొంపేయాలి అన్న. ఎొందుకొంటే అత్ను ఒక మస్మాొం ప్రాణాలను
తీశ్వడు మరియు అత్న్న భారాపై అతాాచారొం చేశ్వడు. అొందుకు ఎలాగైనా
స్ొంగాసర్1 చేయాలిసొందేనన్న అనాిరు. కాన్న అలా జ్రగలేదు. అబూబక్ర్

1. వాభిచారొం చేస్మనవారికి నడుమలోతు వరకు భూమిలో పాతిపెటిి త్రువాత్ ర్గళ్ళతో కొటిి చొంపుతారు.
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పక్షపాత్ొంతో ఖ్బళీద్ విజ్యవొంత్ొంగా బయటకు వచాచడు. న్నజ్ొం చెపాపలొంటే
అత్న్నకి వాడి గురిొంచి బ్బగా తెలుస్త. చరిత్రకారుల ప్రసాతవన ప్రకారొం;
అబూబక్ర్ ఆ స్ొంఘటన త్రువాత్ ఖ్బళీద్కు యమామహ్కు పొంపారు అకకడ
కూడా విజ్యాన్ని చేజికికొంచుకునాిడు. ఆ త్రువాత్ లైలాతో చేస్మన ప్రవరతన
వలే ఇొంకో అమాియ్యతో ప్రవరితొంచాడు. చొంపబడా మస్మామల మరియు
మసైలమహ్ల అనుచరుల రకతొం త్డి ఇొంకా ఆరనూలేదు. అపుపడు అబూబక్ర్
అత్న్న ఈ ప్రవరతన పటా మొందు కని కొొంచెొం ఎకుకవగానే దొండిచిన విషయొం
న్నజ్మే.1 ఆ అమాియ్యకూడ లైలా వలే ఒక మగాడికి భారా కాకుొంటే అబూబక్ర్

అలా కూడా చీవాట్లా పెటేివారు కాదు. మరియు దాన్నపై ఇొంత్ బలొంగా
చెపేపవారు కూడా కాదు. అబూబక్ర్, ఖ్బళీద్కు వ్రాస్మన ఉత్తర లేఖ్నాన్ని
చరిత్రకారులు ఇలా లిఖిొంచారు: ఓ ఉమెి ఖ్బళీద్ కుమార్గ! కళ్ళ మొందు 12
వొందల మస్మామల శ్వాలు పడునాియ్య మరియు వాళ్ళ రకతొం కూడా ఆరలేదు
అయ్యన న్నకు స్ొంభోగొంతో తీరిక దొరకలేదు.2 ఈ ఉత్తర్గన్ని చదవగానే

ఆలోచిొంచకుొండా ఖ్బళీద్ న్నట వచిచన మాట: “ఇవన్ని ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్
చేయ్యస్తతనాిడు”.
ఇలాొంటి బలమైన కారణాలే ననుి ఆ స్హాబీయుల పటా అస్హాతుడన్న చేశ్వయ్య.
వాళ్ళ అనుచరుల పటా అయ్యషుిడిి చేశ్వయ్య. వీరు, వాళ్ళను రజియలాాహ్ అనుహ
అొంటారు, పూరిత బలొంగా వాళ్ళ త్రపునుొండి వాదసాతరు, వాళ్ళ కోస్ొం అలాాహ్
యొకక స్పషిమైన ఆయతులకు త్పుపడు వాాఖ్బాలను ప్రదరిశసాతరు మరియు
విొంత్ విొంత్ కథలు, రివాయతులు స్ృష్టిసాతరు. ఇవన్ని కేవలొం అబూబక్ర్,
1. అల్ స్మదీేఖ్, అబూబక్ర్, పేజీ151.
2. త్బరీ, భాగొం3, పేజీ254, తారీఖుల్ ఖ్మీస్, భాగొం3, పేజీ243.
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ఉమర్, ఉసాిన్, ఖ్బళీద్, మఆవియాహ్ మరియు అమ్రెఆస్ మొదలగు వారి
పనుల కారణమ జూపి కేవలొం వాళ్ళను న్నతిమొంతులు అన్న న్నర్గేరిొంచడాన్నకే.
ఓ అలాాహ్ నేను న్నతో క్షమాపణ కోరుతునాిను, న్న స్న్నిధాన తౌబ్బ చేస్తతనాిను.
నేను

ఇలాొంటి వాళ్ళ పనుల మరియు మాటలతో అస్హాత్ను వాకతొం

చేస్తతనాిను. వాళ్ా చెపుపచేత్లలో న్న ఆదేశ్వల వాతిరేకిత్ వొంద, న్నవ హర్గమ్గా
న్నరణయ్యొంచిన పనులను హలాల్గా మారచబడాాయ్య మరియు న్న ఇసాాొం
స్రిహదుేలు మూత్ బడాాయ్య. నేను న్న స్న్నిధాన వాళ్ళొందరి పటా, అొంతా తెలిస్మ
కూడా వాళ్ళ పటా పవిత్రత్ మరియు ఇష్టిన్ని వాకతొం చేస్మన వాళ్ళ అనుచరుల
పటా మరియు వాళ్ళకు మదేతుత ఇచేచవాళ్ళ పటా అసూయ, ఈరాయను వాకతొం
చేస్తతనాిను. ననుి పాలిొంచే ఓ అలాాహ్! నా గత్ అవిధేయత్ను క్షమిొంచు నేను
అపుపడు అజాున్నన్న. న్న దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచన ప్రకారొం “అజాున్న, త్న అజాునొం
వలా క్షమిొంపదగవాడు”.
ఓ అలాాహ్ మా పెదేలు మరియు మారాదరశకులు ననుి మారాొం నుొండి
త్పిపొంచారు. స్తాాన్ని కపిపవేశ్వరు. దారి త్పిపన స్హాబీయులను దైవప్రవకత(స్.అ)
త్రువాత్ స్ృష్టిలో అొందరి కని ప్రతిషుిలుగా మా మొందు ప్రదరిశొంచారు.
త్పపకుొండా మా పూరీాకులు కూడా ఈ త్పుపడు మాటలకు మరియు మోసాన్నకి
గురైయాారు. ఇద బన్న ఉమయాాహ్ మరియు ఆ త్రువాత్ బన్న అబ్బిస్ లు
పన్నిన పనాిగొం.
ఓ అలాాహ్! ననుి మరియు వాళ్ళను క్షమిొంచు. న్నవ మనస్తలో వని
రహసాాలు కూడా తెలిస్మన వాడివి. మరి ఎవరికి తెలియన్న విషయాలు కూడా
తెలిస్మన వాడివి. వాళ్ళ పటా గౌరవొం మరియు ఇషిొం కేవలొం వీళ్ళొందరూ
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దైవప్రవకత(స్.అ)

అనాసర్,

ఆవాన్

మరియు

స్హాబీయులు

అనే

మొంచి

ఉదేేశ్ొంతోనే. న్నకు బ్బగా తెలుస్త మేమొందరొం న్న దైవప్రవకత(స్.అ) స్ొంతానాన్ని
గౌరవిొంచే వాళ్ళమ మరియు ఆయ్యమియే అహ్లాబైత్(అ.స్)ను ఇషిపడేవాళ్ళమ.
న్నవ వాళ్ళ నుొండి ప్రతీ అపవిత్రత్కు దూరొంగా వొంచి వాళ్ాకు పూరిత పవిత్రత్
ప్రసాదొంచావ. వాళ్ళలో మొటిమొదట వచేచ పేరు హజ్రత్ స్యాదుల్
మరసలీన్, అమీరుల్ మొమిన్నన్, ఖ్బయ్యదుల్ గుర్రిల్ మహజిజలీన్, ఇమామల్
మత్తఖ్లన్ అలీ బిన్ అబీతాలిబ్ (అ.స్) పేరు.
ఓ అలాాహ్ ననుి అత్న్న ష్టయాలలో మరియు అత్న్నన్న ప్రేమిొంచే వాళ్ళళ మరియు
అత్న్న మారాొంపై నడిచే వాళ్ళలో న్నశ్చయ్యొంచు. నేను వాళ్ళ మోక్షనౌక పైనే
ప్రయాణిసూత వొండాలి. వాళ్ళ దృఢమైన త్రాడునే పట్లికున్న వొండాలి. వాళ్ా
నమిక దాారొంతోనే ప్రవేశిొంచాలి, వాళ్ళ ఇషిమారాొం పైనే నడవాలి. వాళ్ళ
పనుల మరియు ప్రవచనలనే అనుస్రిొంచాలి మరియు వాళ్ళ దయా,
అనుగ్రహాలనే వరిణసూత వొండాలి.
ఓ అలాాహ్ వాళ్ళతో పాట్ల ప్రళ్యొం నాడు పునరుతిాతుడిి చేయ్య. ఎొందుకొంటే
న్నవ పొంపిన దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రమాణొం చేశ్వరు: “ప్రతీ మన్నష్ట త్మ
ఇషిమైన వాళ్ళతో లేపబడుతాడు”.
2. హదీసె స్ఫీనహ్
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”
“1
(ఖ్బల రసూలులాాహ్(స్.అ): ఇనిమా మస్లు అహిా బైతీ ఫీకుొం మస్లు స్ఫీనతి
నూహిన్ ఫీ ఖౌమిహి, మన్ రకిబహా నజా వ మన్ త్ఖ్లాఫ అనాహ గరిఖ్)
అనువాదొం: “దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచన: నా అహ్లాబైత్(అ.స్), ప్రవకత నూహ్(అ.స్) ఓడ
లాొంటి వారు. దాన్నపై ఎకికన వాడు మోక్ష్యన్ని పొందాడు, మరి దాన్న నుొండి
దూరమైన వాడు మన్నగిపోయాడు”.
వేరే హదీస్తలో ఇలా ప్రవచిొంచబడి వొండి;
”

“2
(దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచన: ఇనిమ మస్లు అహుా బైతీ ఫీకుొం మిస్తా బ్బబి
హిత్తతిన్ ఫీ బన్న ఇస్రాయీల మన్ దఖ్లహు గుఫిర లహ్)
అనువాదొం: “మీలో మా అహ్లా బైత్(అ.స్) యొకక నమూన బన్న ఇస్రాయీల్లో
“హితాతహ్” అను దాారొం లాొంటిద అొందులో నుొంచి ప్రవేశిొంచినవాడు
విమకుతడౌతాడు”.

1. మస్తద్రకె హాకిొం, భాగొం 3, పేజీ151. త్లీిసె జ్హబీ, యనాబీవల్ మవదేహ్, పేజీ 30, 370. స్వాయ్యఖుల్
మహ్రిఖ్హ్, పేజీ 184, 234. తారీఖుల్ ఖులఫాయే స్మవీత మరియ జామెయే స్గ్లర్, అస్ఆఫ్ఫర్రాగిబీన్.
2. మజ్ివజ్జవాయ్యద్, భాగొం 9, పేజీ 168.
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ఇబ్ని హజ్ర్, స్వాయ్యఖుల్ మహ్రిఖ్హ్లో ఈ రివాయత్ను వ్రాస్మన త్రువాత్
ఇలా ప్రవచిొంచారు: అహ్లాబైత్(అ.స్)ను నూహ్ ప్రవకత(అ.స్) యొకక నౌకతో
పోలచడాన్నకి గల కారణొం ఏమిటొంటే ఎవరైతే వాళ్ళను ఇషిపడి, వాళ్ళ
ప్రతిషిత్ను అొంగ్లకరిొంచి వాళ్ళ ఉలమాలు చూపిొంచిన మారామన నడిచినవాడు
వైరుధాాల చీకటి నుొండి విమకుతడౌతాడు. మరి ఎవరైతే వాళ్ళ నుొండి
దూరమైయాారో

అత్ను

కృత్ఘిత్

స్మద్రొంలో

మన్నగి

అవిధేయత్,

త్లబిరుస్త, త్లపగరు జ్లప్రళ్యొంలో కన్నపిొంచకుొండా పోతాడు. మరి
“హితాత” అను దాారొంతో పోలిొంచడాన్నకి కారణ ఏమిటొంటే ఎలాగైతే అలాాహ్
బ్బబ్న అరీహా లేదా బ్బబ్న బైతుల్ మఖ్దేస్ను ఆదరొంతో ప్రవేశిసత బన్న
ఇస్రాయీల్ కోస్ొం క్షమాపణ కారణొంగా న్నశ్చయ్యొంచబడిొందో అలాగ ఈ
ఉమిత్ కోస్ొం అహ్లాబైత్

(అ.స్)

లతో ప్రేమను క్షమాపణకు కారణొంగా

న్నశ్చయ్యొంచబడిొంద.
నేను ఇబ్ని హజ్ర్తో ప్రశిిొంచే అవకాశ్ొం వొంటే ఎొంత్బ్బగుొండేదో “మీరు ఈ
విమకిత ప్రసాదొంచే ఓడపై ఎకాకర్గ? మీ ఇసాాొం ప్రవేశ్ొం ఈ దాారొం నుొంచే
జ్రిగిొందా? వాళ్ళ ఉలామాలతోనే మారాదరశనొం పొందార్గ? లేకపోతే మీరు
కూడా చేపేపదొకటి చేసదొకటా?, మరి త్మ విశ్వాసాన్నకి వాతిరేకొంగా అమలు
చేస వాళ్ళలో వార్గ?”. ఇలాొంటి అొంధకారొంలో త్డబడుతుని వాళ్ళతో
ప్రశిిొంచినపుపడలాా వాళ్ళళ ఇచేచ జ్వాబు ఇదే: “మేమ అహ్లాబైత్(అ.స్)ను
గౌరవిసాతమ, మేమ వాళ్ళ ప్రతిషిత్లను అొంగ్లకరిసాతమ మరియు వాళ్ళ
ప్రతిషిత్లను న్నర్గకరిొంచేవారేవారూ లేరు”.
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న్నస్సొందేహొంగా వీళ్ళళ త్మ న్నటితో చెపేపవన్ని వాళ్ళ మనస్తలో లేన్నవి, లేదా
అహ్లాబైత్(అ.స్)ను గౌరవిసాతరు మరియు వాళ్ళ శ్త్రువల, హొంత్కుల మరియు
విరోధుల ను అనుస్రిసాతరు. లేదా వీళ్ళకు అహ్లాబైత్(అ.స్) ఎవరో తెలియదు.
అడిగితే మాత్రొం వెొంటనే “అహ్లాబైత్(అ.స్) అనగ దైవప్రవకత(స్.అ) భారాలు, అలాాహ్
వాళ్ళ నుొంచి ప్రతీ అపవిత్రత్ను దూరొంగా వొంచి వాళ్ళను పవిత్రులుగా
న్నర్గిరిొంచాడు” అన్న అొంటారు.
నాకు ఈ రహస్ాొం, నేను మన ఒక ఆలిమ్తో అహ్లాబైత్(అ.స్)తో మీ స్ొంబొంధొం
ఎట్లవొంటిద? అన్న ప్రశిిొంచినపుపడు తెలిస్మొంద. అత్న్నతో అలా ప్రశిిొంచగా
అత్ను “మేమ అహ్లాబైత్(అ.స్)లను అనుస్రిసాతమ” అన్న జ్వాబిచాచడు. నేను
ఆశ్చరాొంగా అదెలా? అన్న ప్రశిిొంచగా అత్ను, ప్రవకెత ఇలా ప్రవచిొంచారుగా
“స్గొం దీన్ హుమ్రా(ఆయెష్ట) నుొండి తీస్తకోొండి” మరి మేమ మా స్గొం దీన్
ఈ అహ్లాబైత్ నుొంచే తీస్తకునాిమ” అన్న అనాిడు.
అపుపడు నాకు తెలిసోచిచొంద ఈ అహ్లాబైత్(అ.స్)లను గౌరవిసాతమని దాన్నకి
అస్లైన అరిమేమిటన్న. అయ్యమియే ఇస్ి అషర్(పనెిొండు మొంద ఇమామలు)
గురిొంచి ప్రశిిసత ఇలా అనాిడు: “ఇమామ్ అలీ(అ.స్), ఇమామ్ హస్న్(అ.స్)
మరియు ఇమామ్ హుసైన్(అ.స్) త్పప వేరే ఎవారూ తెలియదు”. అలా అన్న వాళ్ళ
ఇమామత్ను నమితార్గ అొంటే అదీ లేదు. అొంతేకాక హజ్రత్ ఇమామ్

హస్న్(అ.స్)కు విషమిచిచన మఆవియాను గౌరవిసాతరు. అత్న్ని “కాతిబే వహీ”1
అన్న ఆదరిసాతరు. అమ్రెఆస్ను కూడా, హజ్రత్ అలీ(అ.స్)ను గౌరవిొంచినటేా
గౌరవిసాతరు.
1. ఆకాశ్వాణి లేఖి.
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న్నజాన్నకి ఇదొక వాాఘాత్మ, న్నజాలను కపిపపెటిడొం, స్త్ాఅస్తాాలను
కలిపివేయడొం అనగా కాొంతి పై చీకటి మస్తగును తొడిగిొంచడొం మరియు
వెలుగును దాచేయడొం అొంతే లేకపోతే విశ్వాస్తల హృదయొంలో అలాాహ్
మరియు సైతాన్ ఇదేరి పటా ప్రేమ ఒకేచోట ఏకమవాడొం అస్ొంభవొం. అలాాహ్
ఇలా ప్రవచిొంచెను:
            
            
             
               

అనువాదొం:

అలాాహ్నూ, పరలోకాన్ని విశ్ాస్మొంచేవారు, అలాాహ్నూ ఆయన

ప్రవకతనూ వాతిరేకిొంచేవారిన్న ప్రేమిొంచటాన్ని న్నవ ఎనిడూ చూడలేవ. ఆ
వాతిరేకిొంచేవారు వారి త్లిాదొండ్రులైనా, వారి కుమారులైనా, వారి సోదరులైనా
స్రే లేదా వారి కుట్లొంబీకులైనా స్రే. వారి హృదయాలలో అలాాహ్ విశ్వాసాన్ని
స్మిరొంగా నాటాడు, త్న త్రపునుొండి ఒక ఆత్ిను ప్రసాదొంచి వారికి బలాన్ని
ఇచాచడు. ఆయన వారిన్న క్రిొంద సలయేరులు ప్రవహిొంచే స్ారావనాలలో
ప్రవేశిొంపజేసాతడు. ఆ వనాలలో వారు శ్వశ్ాత్ొంగా ఉొంటారు. అలాాహ్ వారి పటా
ప్రస్నుిడయాాడు, వారు అలాాహ్ పటా స్ొంతుష్టి చెొందారు. వారు అలాాహ్
పక్ష్యన్నకి చెొందనవారు. జాగ్రత్త! అలాాహ్ పక్షొం వారే స్ఫలీకృతులయేావారు .1

1. అల్ మజాదలహ్ సూర్గ:58, ఆయత్:22.
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మరో చోట ఇలా ప్రవచిొంచెను:
           
    

అనువాదొం:

విశ్ాస్మొంచిన ఓ ప్రజ్లార్గ! మీరు గనక నా మారాొంలో జిహాద్

చేయటాన్నకీ, నా ప్రస్నిత్ను పొందటాన్నకీ(స్ాస్ాలాన్ని విడిచి ఇళ్ానుొండి)
బయలుదేరినపుడు నాకూ, మీకూ శ్త్రువలైన వారితో సిహొం చేయకొండి.
అస్లు మీరు వారితో సిహొం ఎలా చేసాతరు; మీ వదే వచిచన స్తాాన్ని వారు
విశ్ాస్మొంచటాన్నకి న్నర్గకరిొంచారు కదా!1
3. హదీస్:

మన్ స్ర్రహు అన్ యహాా హయాతీ వ యమూతు మమాతీ......,
అనువాదొం: “ఎవరైతే నావలే జీవిొంచాలన్న, నా వలే మరణిొంచాలన్న మరియు
శ్వశ్ాత్ొంగా అలాాహ్ స్ృష్టిొంచిన స్ారాొం ఉధాానవనొంలో వొండే ఆశ్ గనుక
వొంటే నా త్రువాత్ అలీ(అ.స్) మరియు వారి అనుచరులను ఇషిపడొండి. నా
1. అల్ మమతహినహ్ సూర్గ:60, ఆయత్:1.

305

అలా... నేను రుజుమార్గాన్ని పొందాను
అహ్లాబైత్(అ.స్)లకు విధేయులై వొండొండి. వీళ్ళళ నా ఇత్రత్ వీళ్ళళ నావలే
స్ృష్టిొంచబడాారు. వీళ్ళకు నా జాునొం, నా తెలివి ప్రసాదొంచబడాాయ్య. నా
ఉమిత్లో వాళ్ళ ప్రతిషిత్ను న్నర్గకరిొంచిన వాళ్ళ మరియు వాళ్ళనుొండి
దూరమైన వాళ్ళ కొరకు నరకొం (వెచివొంట్లొంద). మరి వాళ్ళకు అస్సల నా
ఆశ్రయొం వొండదు”1

ఈ హదీస్ త్న భావొంలో చాలా స్పషిత్ను వాకతొం చేస్తతొంద. ఇొందులో
ఎట్లవొంటి వివరణ మరియు స్ొందేహాలకు చోట్ల లేదు. మరి ఇొందులో
స్పషిొంగా వివరిొంచిన విషయొం ఏమిటొంటే ఒక వేళ్ ఎవరైనా అలీ(అ.స్)ను ఇషి
పడకపోయ్యన మరియు అహ్లాబైత్(అ.స్)ల పటా విధేయత్గా వొండక పోయ్యనా
ప్రళ్యొం నాడు దైవప్రవకత(స్.అ) ఆశ్రయొం వాడికి దకకదు.
ఈ స్ొంధరభొంలో నా అభిప్రాయవిశేష్టన్ని చెపపడొం ఎొంతైన అవస్రొం వొంద.
నేను నా పరిశోధన స్మయొంలో మొందు ఈ హదీస్త స్రైనదా కాదా అనే
విషయొంలో స్ొందేహిొంచి హజ్రత్ అలీ(అ.స్) మరియు అహ్లాబైత్ల పటా అయ్యషిత్
వలా దైవప్రవకత(స్.అ) ఆశ్రయొం దకకదు అన్న ఇొంతెలా హ్లచచరిొంచడొం నా
ఆలోచనలకు అొంతు పటిలేదు. మరి ఇొందులో ఎట్లవొంటి నెపాన్నకి కూడా
చోట్ల లేదు. కాన్న ఇబ్ని హజ్ర్ యొకక ప్రసాతవన చదవిన త్రువాత్ నా
మనస్తలో వని బరువ తెలియక పోయ్యొంద. ఇబ్ని హజ్ర్ ఈ హదీస్త త్రువాత్
ఇలా ఒక న్నట్ల వ్రాశ్వరు: దీన్న ర్గవీల క్రమొంలో “యహాా బిన్ య్యలా”
1. మస్తద్రక, భాగొం3, పేజీ128. జామెఅయే కబీర త్బర్గన్న. ఇసాబహయే ఇబ్ని హజ్ర అస్కలాన్న. కనుజల్
ఉమాిల్, భాగొం 6, పేజీ155. మనాఖిబ్న ఖ్బరజీి, పేజీ34. యనాబీవల్ మవదేహ్, పేజీ 149. హిలాతుల్
ఔలియహ్. తారీఖుల్ ఇబ్ని అసాకిర్, భాగొం2, పేజీ 95.
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వనాిడు. అత్ను జ్యీఫ్1 మరియు అస్ొందరభ ప్రలాపమ గలవాడు దాొంతో
ఇద త్పుపడు హదీస్ అన్న మరి ఆ ర్గవి మాటలు నమిదగినవి కాదన్న
అరిమైయ్యాొంద. కాన్న అస్లు న్నజ్ొం నాకు “మనాఖిష్టతు అఖ్బయ్యదయాహ్ ఫీ
మఖ్బలాతి ఇబ్రాహీమిల్ జిబ్బహన్” అను పుస్తకొం చదవినపుపడు తెలిస్మొంద.
అొందులో ఆ పుస్తక రచయ్యత్ “యహాా బిన్న య్యలా మహారిబీ”ను ప్రతీతుడనే
న్నజాన్ని ప్రకటిొంచారు. మరి అత్న్నపై “బుఖ్బరీ” మరియు “మస్మాొం” లాొంటి
మహదేస్వనుా భరోసా చేశ్వరు, అన్న వ్రాశ్వరు. నేను స్ాయొంగా ఈ
స్త్ాప్రవచనాలను

చదవాను.

ఇమామ్

“బుఖ్బరీ”,

“బ్బబొ

గజ్ాతుల్

హుదైబియహ్”లో త్న పుస్తకొం స్హీ బుఖ్బరీ లో భాగొం 3, పేజీ 31లో ఈ
రివాయత్ను ప్రవచిొంచారు దాన్నన్న నేను చూశ్వను. మరి అలాగ “మస్మాొం”,
“బ్బబుల్ హుదూద్, భాగొం 5, పేజీ 119”లో ఈ రివాయత్ను లిఖిొంచారు.
మరి స్ామత్పక్షపాత్ొం గలవాడైన “జ్హబీ” కూడా అత్డి సెవారామను గురిొంచి
అొంగ్లకరిొంచారు. మరియు అలాగ “ఆయ్యమియే రిజాల్”

2

లు అత్డిన్న

ప్రతీత్గల ర్గవీల క్రమొంలో సాానమిచాచరు.
ఇలా త్పుపడు రివాయతుల త్యారీ, స్త్ాన్నర్గకరణలకు గల కారణొం ఏమిటి?.
ఇబ్ని హజ్ర్కు ఈ రకమైన త్పుపడు ప్రసాతవన వాకతొం చేయవలస్మన అవస్రొం
ఎొందుకు వచిచొందో? నాకరిొంకాదు. అత్ను, త్న త్రువాత్ కూడా ఉలమాల
మరియు పరిశోధకుల స్మూహొం వొంద, అద ప్రతీ చిని, పెదే అపన్నొందను
పరిశీలిస్తతొంద, స్ామత్పక్షపాత్ొం మరియు అజాునాన్ని చీలిచ న్నజాలను
బయటకు తీస్తకొన్న వస్తతొంద మరి వాళ్ళకు దైవప్రవకత(స్.అ) దైవదౌత్ాొం వెలుగు
1. ఇకకడ జ్యీఫ్ అనగా త్కుకవ బుదిగలవాడు, మొందబుది
2. ర్గవీల పుటిపూరోాత్రాలు బ్బగా తెలిస్మన వారు.
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మరియు అహ్లాబైత్ మారాదరశ కాొంతి స్హాయొం కలదు అన్న మరిచి కేవలొం
అత్డు అహ్లాబైత్(అ.స్) విధేయత్ రివాయత్ వ్రాస్మన అపర్గధాన్నకే ఇబ్ని హజ్ర్
అత్డిన్న జ్యీఫ్ మరియు అస్ొందరభ ప్రలాపమ గలవాడు అన్న న్నర్గిరిొంచేశ్వరు.
ఇక నాకు తెలిసోచిచొంద మా ఒలామలలో కొొందరు న్నజాలను దాచేయాలన్న,
అవి ప్రజ్లకు తెలియకూడదన్న పూరిత ప్రయత్ిొంలో వనాిరన్న. అొందుకు వాళ్ళళ
ఒకోకసారి స్రైన హదీస్తలకు కూడా త్పుపడు వాాఖ్బాలు స్ృష్టిొంచి వాటికి విొంత్
విొంత్ అర్గిలు చెబుతూవొంటారు. అలాగ ఒకోకసారి ప్రతీత్గల హాదీస్తలు స్హాహ
మరియు మసాన్నద్లలో వనాిస్రే న్నర్గకరిొంచేసాతరు. మరి ఒకోకసారి ర్గవీలను
జ్యీఫ్గా న్నర్గిరిొంచి వాళ్ళ మాటకు విలువలేకుొండా చేసాతరు. ఒకోకసారి
త్మకు అనుకూలొంగా వొండాలన్న హదీస్తలో స్గభాగొం లేదా పావభాగాన్ని
తొలగిొంచేసాతరు. ఒకోకసారి ఒక ఎడిషన్లో వ్రాస్మొంద రొండవ ఎడిషన్ నుొండి
తొలగిొంచేసాతరు. మరి ఇలా ఎొందుకు చేశ్వరనే కారణాలు కూడా ప్రసాతవిొంచరు.
పరిశోధకులకు వాళ్ళళచేస పనులకు అస్లు కారణాలేమిట్ల తెలుస్త, అన్న
వాళ్ళకు తెలుస్త. ఎలాగైతే నాకు న్నజాలన్ని తెలిస్మపోయాయ్య మరి నా
అభీప్రాయొంపై నా వదే స్పషిమైన సాక్ష్యాలు వనాియ్య.
ఈ గౌరవన్నయులైన ఒలమాలు స్హాబీయుల ప్రతిషిత్ను కాపాడడొం కోస్ొం
ఇలా నకిలీ రివాయత్ల త్యారీ, త్పుపడు ప్రసాతవనలు చేస బదులు మరియు
వాాఘాత్ ఉలేాఖ్న లేదా చరిత్ర స్తాాలతో స్పషిొంగా ఢీకొనే బదులు న్నజాన్ని
అొంగ్లకరిొంచినటెవాతే వాళ్ళకు కూడా శ్వొంతి దకేకద మరియు ప్రజ్లు కూడా వాళ్ళ
దుర్గిరాొం నుొండి స్తరక్షిత్ొంగా వొండే వారు. ఇలా చేయడొం వలా వాళ్ళకు
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ఉమిత్ లో వని దూర్గన్ని త్గిాొంచిన మరియు దాన్నలో ఐకాత్, స్ొంధన్న
కలిగిొంచిన పుణాొం కూడా దకేకద.
ప్రాచీన స్హాబీయులలో కొొందరు హదీస్ ప్రవచనొంలో ఎొంత్ ప్రతీత్లేన్నవారొంటే
ఒకవేళ్

హదీస్

త్మకు

అనుకూలొంగా

లేన్న

స్ొందరభొంలో

వాటిన్న

చూస్వచూడనట్లా వదలేసవారు. స్ాయొంగా దైవప్రవకత(స్.అ) వస్వయత్నే కూడా
మరిచారు. “బుఖ్బరీ” మరియు “మస్మాొం” ప్రసాతవన ప్రకారొం దైవప్రవకత(స్.అ)
చివరి క్షణాలలో మూడు మాటలను వస్మయత్ చేశ్వరు. 1. అవిశ్వాస్తలను అరబ్
నుొండి బహిషకరిొంచడొం(న్నకాల్ దేనా). 2. ప్రతీ ర్గయబ్బర స్ొంఘొంతో నేను
ప్రవరితొంచినటేా ప్రవరితొంచడొం. 3. మూడో విషయొం ఏమిట్ల మరిచాను అన్న ర్గవీ
ప్రవచిొంచాడు.1

స్హాబీయుల జాునపశ్కిత ఎొంతెలా వొండేదొంటే ఒకకసారి కవిత్ విొంటే పూరిత
కవిత్ను కొంఠస్తొం చేస్తకునేవారు అలాొంటి వారు మూడు వస్వయతులను
గురుతొంచుకోలేక పోయారు అొంటే ఇదొంతా ర్గజ్కీయ గారడీ, వాళ్ళను విస్ిరణ
మరియు ప్రవచిొంచకుొండా బలవొంత్ొం పెడుతుొంద.
ఇసాాొం స్త్ాస్ొందేశ్ొం పటా ఇద స్హాబీయుల రొండవ పరిహాస్ొం. న్నస్సొందేహొంగా
దైవప్రవకత(స్.అ) మూడవ వస్వయత్ హజ్రత్ అలీ(అ.స్) ఖిలాఫత్ గురిొంచి అయ్యా
వొంట్లొంద. అొందుకే స్హాబీయుల జాుపకశ్కిత త్పుపత్రోవ పటిి ఈ వస్వయత్ను
గురుతపెట్లికోలేకపోయ్యొంద.

వాళ్ళళ

దీన్నన్న

దాచడాన్నకి

పూరిత

బలాన్ని

ప్రయ్యగిొంచారు, అయ్యనా పరిశోధకుడు, ఈ రివాయత్లో అలీ(అ.స్) ఖిలాఫత్
1. బుఖ్బరీ, భాగొం 1, పేజీ 121, బ్బబొ జ్వాయ్యజుల్ వఫిే మిన్ కితాబిల్ జిహాద్. స్హీ మస్మాొం, కితాబుల్
వస్వయాహ్.
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యొకక వస్వయత్ స్తవాస్న వస్తతొందని విషయాన్ని స్పషిొంగా తెలుస్తకుొంటాడు.
“బుఖ్బరీ”, “కితాబుల్ వసాయా”లో మరియు “మస్మాొం”, “కితాబుల్
వస్వయాహ్”లో దీన్న గురిొంచి హజ్రత్ ఆయెష్ట ప్రసాతవన దైవప్రవకత(స్.అ) హజ్రత్
అలీ(అ.స్) గురిొంచి వస్మయాత్ చేశ్వరు అన్న వ్రాశ్వరు.1

చూసారుగా అలాాహ్ త్న కాొంతిన్న దుర్గిరుాలు ఎొంతెలా కపిపపెటాిలనుకునాి
ఎలా అొందరికి తెలిసటట్లా చేసాతడో. ఇపుపడు నాకు మరల చెపపవలస్మ వస్తతొంద
దైవప్రవకత(స్.అ) వస్వయత్ లిఖిొంచడొంలో స్హాబీయుల ఇొంత్ అప్రతీతులైతే మరి
వాళ్ళ అనుచరులు మరి అనుచరుల అనుచరుల గురిొంచి ఏమన్న చెపపగలమ?.
ఉమిల్ మొమిన్నన్ హజ్రత్ ఆయెష్ట లాొంటి వారే హజ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి పేరునే
స్హిొంచేవారు కాదు, అత్న్న గురిొంచి వినడాన్నకి ఇషిపడేవారు కాదు. దీన్నన్న ఇబ్ని
స్అద్ త్న పుస్తకొం “త్బఖ్బత్” రొండవ భాగొం పేజీ 29 మరియు “బుఖ్బరీ”,
“బ్బబు మరజునిబీ”లో వ్రాశ్వరు. హజ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి మరణ వారత విన్న
కృత్జ్ుత్గా స్జాేహ్ చేస్మన ఆమె నుొండి హజ్రత్ అలీ(అ.స్) గురిొంచి చేస్మన
వస్వయత్ ప్రసాతవన ఎలా ఆశీొంచగలమ. అొంతేకాకుొండా అలీ(అ.స్) మరియు
అత్న్న స్ొంతానొం పటా ఆమె శ్త్రుత్ాొం ప్రతీ ఒకకరికి తెలిస్మొందే. లా హౌల వలా
ఖువాత్ ఇలాా బిలాాహిల్ అలీయ్యాల్ అజీమ్

1. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం3, పేజీ 68, బ్బబొ మరజినిబీ వ వఫాతిహ్. మస్మాొం, భాగొం2, పేజీ 14, కితాబుల్
వస్వయాహ్.
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మాలో వని పెదే ఆపద
“నస్స(ఇసాాొం యొకక స్పషిమైన ఆదేశ్ొం) వనాి
స్ాయపరియాలోచన వైపు వెళ్ళడొం
నేను నా పరిశోధన స్మయొంలో ఉమితె ఇసాామియాహ్ యొకక అన్నిొంటి కని
పెదే

ఆపద

“నస్స(ఇసాాొం

యొకక

స్పషిమైన

ఆదేశ్ొం)

వనాి

స్ాయపరియాలోచన వైపు వెళ్ళడొం” ఇద అలాాహ్ యొకక స్రిహదుేలను
ఆపివేస్తతొంద మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనితులను నాశ్నొం చేస్తతొంద.
స్హాబీయుల త్రువాత్ ఉలమాలు చేస్మన కారాక్రమొం ఇదే. వాళ్ళళ కూడా త్మ
ఆలోచనల పునాదన్న స్హాబీయుల పరియాలోచనపై పెటాిరు. ఇలా ఒకోకసారి
స్హాబీయుల ఆచరణ వలా దైవప్రవకత(స్.అ) స్పషిమైన స్తనితులను మరి అలాగ
ఒకోకసారి ఖుర్ఆన్ ఆయతులను చూస్వచూడనట్లా వదలేస వారు. నేను ఈ
ప్రసాతవనలో న్నజ్ొంగా ఎట్లవొంటి అతుాకిత ప్రవరతన చేయడొంలేదు. అొంతేకాకుొండ
నేను దాన్న ఉదాహారణ కూడా ప్రసాతవిొంచాను. దాన్నకి స్పషిమైన ఉదాహారణ
త్యమిమ్ ఆయత్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనిత్కు ప్రతిఘటిసూత
స్హాబీయుల పరియాలోచన మరియు వాళ్ళళ నమాజ్ను చదవనవస్రొం లేదనే
ఆదేశ్ొం. దాన్న సాకు అబుేలాాహ్ బిన్ ఉమర్ పరియాలోచనతోనే చేశ్వరు.
రొండవ ఖ్లీఫా హజ్రత్ ఉమర్, అొందరికని మొందు ఈ స్ాయపరియాలోచన
దాార్గన్ని తెరిచిన స్హాబీ. అత్ను దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ ఖుర్ఆన్ యొకక
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స్పషిసాక్ష్యాల

మొందు

జ్కాత్

యొకక

ఎన్నమిద

భాగాలలో

ఒకటైన

“మఅలాఫతుల్ ఖులూబ్”ను ఆపివేస్మ మాకు మీ అవస్రొం లేదు, అన్న వాళ్ళతో
అనాిరు.
ఇక దైవప్రవకత(స్.అ) స్పషిమైన ఆదేశ్వల ప్రతిఘటనలో అత్న్న పరియాలోచనలకు
హదుే లేదు. చివరికి దైవప్రవకత(స్.అ) జీవిత్కాలొంలోనే ఎన్నిసారుా వారి
ఆదేశ్వలకు ఎదురుగా త్న స్ాయపరియాలోచనతో అమలు చేసవారు. దీన్నకి
ఉదాహారణ హుదైబియా స్ొంధ స్ొంధరభొంలో మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) చివరి
స్మయొంలో “హస్తినా కితాబలాాహ్” అన్న ప్రకటిొంచినపుపడు మొందుకు
వచాచయ్య. అన్నిొంటి కని స్పషిమైన ఉదాహారణ ఇద ఉమర్ యొకక
సాారాపరతాాన్ని, అహొంకార్గన్ని వివరొంగా తెలియపరుస్తతొంద. ఇక ఆ
స్ొంఘటన విషయాన్నకోసత దైవప్రవకత(స్.అ) ఆబూహురైరహ్ను “ఎవరైతే ‘లా
ఇలాహ ఇలాలాాహ్’ అన్న చెబుతారో మరియు అత్న్న మనస్తలో ఏకేశ్ార్గధన
ధృఢొంగా వొందో అత్న్నకి స్ారా శుభవారత వొంద” అన్న ప్రకటిొంచు అన్న
పొంపారు.
అబూహురైరహ్ ఈ శుభవారత ప్రకటిొంచడాన్నకి వెళ్ళతొండగా మధాలో ఉమర్తో
కలిశ్వరు. అత్న్నతో విషయాన్ని చెపపగా అత్ను ఆ శుభవారత ప్రకటనను
ప్రకటిొంచకుొండా ఆపివేస్మ అబూహురైరహ్ను చిత్కబ్బదారు దాొంతో అత్ను
నేలపై కుపపకూలాడు. అబూహురైరహ్ ఏడుసూత దైవప్రవకత(స్.అ) స్న్నిధలో
హాజ్రైయ్యా త్నతో ఉమర్ ప్రవరతన పటా ఫిర్గాదు చేశ్వడు. అయ్యతే దైవప్రవకత(స్.అ)
ఉమర్తో ఎొందుకిలా చేసావ? అన్న ప్రశిిొంచగా, అత్ను ఇలా ప్రకటిొంచమన్న
మీరే ఆదేశిొంచార్గ? అన్న అడిగారు. దైవప్రవకత(స్.అ) ఔను అనాిరు. అొందుకు
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అత్ను “ఇలా చేయకొండి లేకపోతే ప్రజ్లు లా ఇలాహ ఇలాలాాహ్నే నమిి
కూరుచొండిపోతారు” అన్న అనాిరు. ఎలాగైతే ఇత్న్న కుమారుడి దృష్టిలో ప్రజ్లు
త్యమిమ్న్న నమిి ఎలాపుపడూ త్యమిమ్తో నమాజ్ చదవేసాతరో అన్న
నమాజ్ను వదలేయడొం మొంచిదన్న ఆదేశిొంచినటానిమాట.
వీళ్ళళ స్పషిమైన ఆదేశ్వలను తాకకుొండా త్మ న్నర్గధారమైన పరియాలోచనలతో
షరిఅత్ను నాశ్నొం చేస్మ, హర్గమ్ పనులను హలాల్ పనులుగా మారిచ
ఉమిత్లో భాగాలు ఏరపడే పనులు చేయకుొండా వొంటే బ్బగుొండేద. అలా
చేస్మవొంటే ఈనాడు ఇలా వేరు వేరు మతాలు, విశ్వాసాలు మరియు ఎన్ని
తెగలుగా ఉమితె ఇసాాొం విడిపోయ్య వొండేద కాదు. అభీప్రాయబేధాల వలా
ఎవారి రకతొం చిొందేద కాదు.
హజ్రత్ ఉమర్ యొకక ఈ పనుల వలా బహిరొంగొంగా తెలిసచేచ విషయొం
ఏమిటొంటే, అత్న్న దృష్టిలో దైవప్రవకత(స్.అ) పవిత్రత్పై అస్సల నమికొం లేదు.
అత్ను దైవప్రవకత(స్.అ)ను త్పుపఒపుపలు చేస ఒక మామూలు మన్నష్టలా అనుకునే
వారు. అొందుకనే మా

ఒలమాలలో దైవప్రవకత(స్.అ)

కేవలొం ఖుర్ఆన్

ప్రచారొంలోనే పవిత్రులన్న మరి మిగతా వావహారమలలో మిగతా వాళ్ళ వలే
త్పుపచేస అవకాశ్ొం వొంద అనే విషయొం పుట్లికొచిచొంద. ఈ విషయొం పై
హజ్రత్ ఉమర్ పలు స్ొంధర్గభలలో దైవప్రవకత(స్.అ) త్పుపలను కూడా స్రిదదాేరు,
అన్న సాక్ష్యాన్ని కూడా వాకతొం చేసాతరు.
దైవప్రవకత(స్.అ) పరిస్ాతి కొొందరు అజాునుల ప్రసాతవన ప్రకారొం: దైవప్రవకత(స్.అ)
ఇొంట్లా విశ్రొంతిస్తతొండగా స్త్రీలు డపుప వాయ్యస్తతనాిరు. మరి సైతాను
ఆటపాటలలో మన్నగి వొండగా అకసాితుతగా ఉమర్ వచాచరు. అత్న్నన్న చూస్మ
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సైతాన్ పారిపోయాడు, స్త్రీలు డపుపలు దాచేస్తకునాిరు. మరి దైవప్రవకత(స్.అ)
ఇలా అనాిరు: “ఉమర్! సైతాన్ న్ననుి దారిన వేళ్ళతొండగా చూసత త్ను ఆ దారి
మారేచస్మ అట్ల వైపు ర్గవడాన్నకి ధైరాొం చేయడు” ఒకవేళ్ ఇదే దైవప్రవకత(స్.అ)
యొకక య్యగాత్ అయ్యా వొంటే మత్ొం వావహారొంలో ఉమర్ అభిప్రాయొం
దైవప్రవకత(స్.అ) అభిప్రాయాన్నకి వాతిరేకొంగా వొండడొం మరియు ర్గజ్కీయొం వలే
దీన్లో కూడా అత్న్న అభిప్రాయొం దైవప్రవకత(స్.అ) ఆదేశ్ొంపై ప్రథమమొం
అవాడొం పెదేవిషయమేమికాదు. స్ారాశుభవారత విషయొంలో అత్ను త్న
అభిప్రాయాన్ని వాకతొం చేస్మన అబూ హురైరహ్ స్ొంఘటనే దీన్నకి ఉదాహారణ.
ఇసాాొం యొకక ఈ స్పషి ఆదేశ్వలకు ప్రతిఘటనగా హ్లతుబధిొం మరియు
పరియాలోచన బుధి వలా స్హాబీయులలో ఒక ప్రతేాక స్ొంఘొం ఏరపడిొంద మరి
ఆ స్ొంఘాన్నకి ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్ నాయకత్ాొం వహిొంచేవారు. వీళ్ళళ గురువారొం
రోజు స్పషి ఆదేశ్వన్నకి వాతిరేకిొంచి కలొం కాగిత్ొం ఇవాడాన్నకి న్నర్గకరిొంచారు.
దీొంతోనే అరిమౌతుొంద ఈ స్హాబీయులు గదీర్ ఆదేశ్వన్ని ఒకక రోజు కూడా
నమిి అొంగ్లకరిొంచలేదన్న. దాన్నన్న స్పషిొంగా న్నర్గకరిొంచడాన్నకి దైవప్రవకత(స్.అ)
మరణాొంత్రొం వీలు దొరికిొంద. అపుపడు స్ఖ్లఫాలో ఏకమై అబూబక్ర్ ను
ఎనుికునాిరు. మరి ఈ విషయాన్ని కూడా పరియాలోచన అన్న న్నర్గిరిొంచేశ్వరు.
దాన్న ఫలిత్ొంగా ఖిలాఫత్ యొకక స్పషిమైన ఆదేశ్వలను రదుే చేయడొం
జ్రిగిొంద.

అలా

ప్రతీ

విషయొంలో

స్ాయపరియాలోచన

త్లుపులు

తెరుచుకునాియ్య. చివరికి అలాాహ్ గ్రొంథాన్నకి విరుధిొంగా త్మ పరియాలోచన
వాకతొం చేస్మ స్రిహదుేలను చెరిపి వేస్మ, ఆదేశ్వలను మారేచయడాన్నకి కూడా
వెనకాడలేదు. హజ్రత్ ఫాతెమా(స్.అ) త్న భరతను ఖిలాఫత్ పదవి నుొంచి దూరొం
చేస్మన త్రువాత్ స్హిొంచిన కష్టిల క్షోభతో న్నొండి వని స్ొంఘటనలు మరియు
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జ్కాత్ ఇవామన్న న్నర్గకరిొంచిన వాళ్ళను చొంపడొం. ఇవన్ని “స్పషిమైన
ఆదేశ్వలకు వాతిరేకొంగా చేస్మన పరియాలోచన” ఫలితాలు.
ఆ త్రువాత్ ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్ యొకక ఖిలాఫత్, ఈ పరియాలోచన
ఫలిత్ొంలోనే మొందుకొచిచొంద. అబూబక్ర్ త్న ఖిలాఫత్ పదవి స్రైనదన్న
రుజువ చేస షూర్గ1ను పటిిొంచుకోలేదు. ఉమరైతే ఇొంకా రొండడుగులు
మొందుకు వేస్మ మస్మామల వావహారొంలో కలగజేస్తకొన్న అలాాహ్ హలాల్
చేస్మన వాటిన్న హర్గొంగాను మరియు హర్గొంను హలాల్ గాను మారేచశ్వరు.2

ఆ త్రువాత్ ఉసాిన్ ఖిలాఫత్ కాలొం వచిచొంద. అత్ను వొందడుగులు
మొందుకెళ్ళళరు. అత్ను త్న కని మొందొచిచన వాళ్ళను కూడా వెనకిక వదలేస్మ
ర్గజ్కీయొం

మరియు

మత్ొం

మైదానొంలో

పరియాలోచన

బజారును

వేడెకికొంచారు చివరికి అద విపావాన్నకి దారి తీస్మొంద. మరి అత్న్నకి త్న
పరియాలోచన మూలాాొం చెలిాొంచాలిస వచిచొంద.
ఇలాొంటి పరిస్మాతుల త్రువాత్ ఇమామ్ అలీ(అ.స్) చేతికి ఖిలాఫత్ పదవి దకికొంద.
అయ్యతే అత్న్నకి ఎదురైన అన్నిొంటి కని పెదే స్మస్ా ప్రజ్లను దైవప్రవకత(స్.అ)

స్తనిత్ మరియు అలాాహ్ చటిొం వైపుకు తిరిగి తీస్తకొన్న ర్గవడొం. బిద్అత్3లను
తొలగిొంచేయాలన్న, స్తనితులను న్నలద్రొకుకకునేటట్లా చేయడొం. వీటికోస్ొం
అత్ను పూరిత ప్రయత్ిొం చేశ్వరు. కాన్న ప్రజ్లు “వా స్తనిత్ ఉమర్గ; అయ్యా
1. ఖ్లీఫా పాలిత్ వావస్ాలో స్లహా మొండలి.
2. స్తననె అబూ దావూద్, భాగొం 1, పేజీ 344.
3. మహమిద్ దైవప్రవకత(స్.అ) కాలొంలో లేన్న క్రొత్త మాటను చెపపడొం లేదా బయటికి తేవడొం. (ఇటాా చేసత అద
ధరి విరుదిొం అవతుొంద.
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ఉమర్ స్తనిత్” అన్న అరుపులు మొదలు పెటాిరు. నా నమికొం ప్రకారొం
హజ్రత్ అలీ(అ.స్)తో అభిప్రాయబేధొం లేదా యుధాిన్నకి స్మధిమైన వాళ్ళళ కేవలొం

అత్ను ప్రజ్లను స్రైన దారి చూపిొంచాలనుకుొంట్లనాిరన్న, బిద్అతు1లను
నాశ్నొం చేస్మ స్పషిమైన ఆదేశ్వలను ఆయుషుా పోయాలనుకుొంట్లనాిరన్న,
శ్తాబిేలో నాలుగో వొంతు వరకు నడుస్తతని సొంత్పరియాలోచనలను అొంత్ొం
చేయాలనుకుొంట్లనాిరన్న, దుర్గశ్ మరియు అతాాశ్ వలా అలాాహ్ సమిను
సొంత్ సమి మరియు అలాాహ్ దాస్తలను త్మ దాస్తలుగా చేస్తకుని వాళ్ళ
మరియు అలాగ ఇళ్ళలో బొంగారొం, వెొండి కుపపలు పడివనాిగాన్న బీదవాడికి
దకకవలస్మన అత్డి హకుక కూడా దకకడొం లేదన్న. ప్రజ్ల ఈ ప్రవరతనలను వాళ్ళ
నుొండి దూరొం చేయాలన్న అనుకుొంట్లనాిరన్న, అనుకుొంట్లనాిరు.
మేమ ప్రతీ కాలొంలో అహొంకారులను ఇలానే చూశ్వమ. వాళ్ళళ త్మ ఆశ్లకు
చేరే మార్గాన్ని చూపిొంచే పరియాలోచనలను ఇషిపడుతూ వొంటారు. మరి
ఇట్లవొంటి మారాొం నుొండి ఆపివేయడొం మరియు వాళ్ళ ఆశ్యాలకు అడుాగోడ
న్నలదీయడమే నస్స యొకక(ఇసాాొం స్పషి ఆదేశ్వల) మూలొం.
మరి ఇలాొంటి పరియాలోచన మదేతుత దారులు ప్రతీ కాలొంలో వనాిరు. మరి
బీదవాళ్ళళ కూడా అొందులో వని సౌకరామను చూస్మ ఈ మారాొం ఎనుికున్న
ప్రతీ ఆటొంకొం నుొండి విమకిత పొందారు.
ఇసాాొం స్పషి ఆదేశ్వల మారాొంలో కట్లిబ్బట్లాొంటాయ్య మనస్తకు నచిచనట్లా
చేయలేమ. అొందుకే ప్రజాభిప్రాయొం కలుగు వారు దీన్నన్న దైవాజాు అొంటారు.
1. (మహమిద్ దైవప్రవకత(స్.అ) కాలొంలో లేన్న క్రొత్త మాటను చెపపడొం లేదా బయటికి తేవడొం. (ఇలా చేసత
అద ధరి విరుదిొం అవతుొంద)).
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మరి

పరియాలోచన

మారాొంలో

అయ్యతే

ఎట్లవొంటి

కట్లిబ్బట్లాొండవ,

సాాత్ొంత్రమే సాాత్ొంత్రొం. దీన్నన్న డెమోక్రటిక మారాొం అొంటారు. ఇకకడ
స్పషిమైయేా విషయొం ఏమిటొంటే దైవప్రవకత(స్.అ) మరణాొంత్రొం స్ఖ్లఫహ్లో
ఏకమైన

వాళ్ళళ

దైవాజాును

పటిిొంచుకోకుొండా

డెమోక్రటిక

మార్గాన్ని

ఎనుికునాిరు. ఇలాొంటి స్ొంధరభొంలో ప్రజ్లు స్ాయొంగా త్మ మొంచి చెడాల
న్నరణయాలు చేశ్వరు. అొందులో అలాాహ్కు కూడా అధకారొం వొండదు.

డెమోక్రటిక పదొం స్హాబీయులకు కూడా తెలియదు. వాళ్ళకు కేవలొం షూర్గ1
కట్లిదటిమలు తెలుస్త. అలా అన్న అబూబకరను షుర్గ ఎనుికుొంద అనడొం
కూడా స్రికాదు ఎొందుకొంటే అొందులో పాలుగొనివాళ్ళ వదే ఎట్లవొంటి
మారాదరశక ఆధారపత్రొం లేదు.
ఈనాడు ఈ ఖిలాఫత్ స్పషి ఆదేశ్వలను న్నర్గకరిొంచిన వాళ్ళళ “ప్రపొంచొంలో
డెమోక్రస్వన్న మొదలు పెటిిొందే మేమ” అన్న గరిాసాతరు. దీన్న మొదటి అనుభవొం
“స్ఖ్లఫా ఎ బన్న సాయ్యదహ్”లో అయ్యాొంద. మరి ఈ పరియాలోచనే, ఇసాాొం
స్పషి ఆదేశ్వన్నకి ప్రతిఘటనగా వెలాడిొంచబడిొంద. దీన్న వలా ఇసాాొంను పశిచమ
విచార్గలకు దగార చేయబడిొంద. మరి దాన్న ఫలిత్ొంగా ఈ రోజువరకు
పశిచమవాస్తలు, వాళ్ళను అభివృధిన్న ఇషిపడే వాళ్ళళగా మరియు వాళ్ళ
ఇసాాొంను సౌకరాొం, సౌలభాొం గల ఇసాాొంగా న్నర్గేరిసాతరు. మరి అలాాహ్ స్పషి
ఆదేశ్వలను పాటిొంచే వాళ్ళను కఠోరకులు, పూరీాకుల విధేయులు, లాొంటి
పేరాతో గురితసాతరు. ష్టయాల స్ొంబొంధొం ఈ రొండవ రకొం వాళ్ళతో అన్న
న్నర్గేరిసాతరు. ష్టయాలకు అలాాహ్ ఆదేశ్ొం మరియు షుర్గ మధా వని తేడా

1. ఖ్లీఫా పాలిత్ వావస్ాలో స్లహా మొండలి.
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తెలుస్త. ఎకకడైతే స్పషిమైన ఆదేశ్ొం వొండదో అకకడే షుర్గను ఉపయ్యగిసాతరన్న,
లేకపోతే స్పషి ఆదేశ్ొం వొండగా షుర్గను అశ్రయ్యొంచే ప్రశ్కేత లేదు అన్న తెలుస్త.
మీరు చూస వొంటారు అలాాహ్యే స్ాయొంగా త్న ప్రవకతను ప్రవకతగా
ఎనుికుని త్రువాత్ అత్న్నతో ఇలా ప్రవచిొంచెను:
  

అనువాదొం:

ధర్గిన్నకి స్ొంబొంధొంచిన పన్నలో వారిన్న కూడా స్ొంప్రదొంచు .1

మరియు మనుషులు నాయకుల ఎన్నిక గురిొంచి ఇలా ప్రవచిొంచెను:
         

అనువాదొం:

న్న ప్రభువ తాను కోరిన దాన్నన్న స్ృష్టిసాతడు. (స్ాయొంగా ఆయనే

త్న పన్న కోస్ొం తాను కోరిన వారిన్న) ఎనుికుొంటాడు. ఈ ఎన్నిక చేయటొం
అనేద వారి పన్నకాదు .2
ఇొందుమూలొంగా ష్టయాలు అలీ(అ.స్) యొకక ఖిలాఫత్ మరియు ఇమామత్ను
అొంగ్లకరిసాతరు మరియు స్హాభీయులను పరీక్షిసాతరు. అద కూడా కేవలొం ఇసాాొం
స్పషి

ఆదేశ్వలను

పరియాలోచనతో

1. ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్గ:3, ఆయత్:159.
2. అల్ ఖ్స్స్ సూర్గ:28, ఆయత్:68.
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మారేచస్మన,

అలాాహ్

మరియు

అలా... నేను రుజుమార్గాన్ని పొందాను
దైవప్రవకత(స్.అ) ఆదేశ్వలను వారిొం చేస్మన, మరియు ఇసాాొంలో ఎనిటికి
పూడచబడన్న బీట స్ృష్టిొంచిన స్హాబీయులనే పరీక్షిసాతరు.
మనొం చూసూత వొంటామ పడమటి అధకారులు మరియు పరిశోధకులు
ష్టయాలను

పటిిొంచుకోరు,

వాళ్ళపై

స్ామత్పక్షపాత్

న్నొంద

వేస్మ

న్నవరతనమ(రజ్అత్ పస్ొంద్)ను ఇషిపడే వారు అన్న న్నర్గిరిసాతరు. ఎొందుకొంటే
ష్టయాలు ఖుర్ఆన్ ఆదేశ్ొం ప్రకారొం దొొంగత్నొం చేస్మన వాడి చేతులు నరకాలి,
అతాాచారొం చేస్మన వాడికి స్ొంగాసర్ చేయాలి, అలాగ అలాాహ్ మారాొంలో
జిహాద్ను చేయాలి, అన్న నమితారు. మరి అద వాళ్ళ దృష్టిలో కిర్గత్కమ
మరియు అనాగరికత్మ త్పాప ఏద కాదు.
నాకు ఈ పరిశోధన స్మయొంలోనే అహ్లాస్తనిత్లు హిజ్రీ యొకక రొండవ
శ్తాబేొంలోనే పరియాలోచన దాార్గన్ని ఎొందుకు మూసయాలిస వచిచొంద
మరియు ష్టయాలలో ఈ దాారొం ఇపపటి వరకు కూడా ఎొందుకు తెరిచి వొందో
కూడా తెలిసచిచొంద. అలా జ్రగడాన్నకి కేవలొం కారణొం ఏమిటొంటే
అహ్లాస్తనిత్లు ఇసాాొం స్పషి ఆదేశ్వలకు ప్రతిఘనలో పరయాలోచన త్లుపులు
తెరిచి కష్టిలకు, యుధాిలకు దారితీస్మొంద. కలిస్మ మెలిస్మ వని ఉమిత్ను
పరస్పర విరుధాిలలో వొండే ఉమిత్ మాదరిగా మారేచస్మొంద. చటిొం,
న్నబొంధనలు లేన్న కాలొంగా మారిొంద. స్ొంఘాల ర్గజ్ాొం మొదలైయాాయ్య.
ఇసాాొం, అజాునొం వైపుకు మరిలిొంద. ఆ త్రువాత్ ఈ పరియాలోచన క్రమాన్ని
ఆపివేయడొం ఎొంతైన అవస్రొంగా మారిొంద. కాన్న ష్టయాల వదే ఇసాాొం స్పషి
ఆదేశ్వలు ఆయత్ మరియు రివాయతుల రూపొంలో ఉనిొంత్ వరుకు ఈ
పరియాలోచన

దాారొం

మూస్మ

వేయబడదు.
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ఎొందుకొంటే

వీళ్ళ

వదే
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పరియాలోచన అనగా ఆ స్పషి ఆదేశ్వలను అరిొం చేస్తకోన్న, హ్లతుబధి
కరిొంచుకోవడొం అొంతేగాన్న వాటిన్న ప్రతిఘటిొంచడొం కాదు.
ఈ స్ొంభాషణతో తెలిస్మొందేమిటొంటే అహ్లా స్తనిత్, దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనిత్ను
వ్రాయడాన్ని న్నలిపివేయడొం వలా చాలా విషయాలలో న్నర్గధారులైయాారు,
దాన్నకి ఫలిత్ొంగా ఊహాలోచనలు, అభీప్రాయాలు, ఇష్టిలు, మొదలగు వాటిన్న
ఆశ్రయ్యొంచ వలస్మ వచిచొంద. కాన్న ష్టయాలకు ఇలాొంటి దకుకమాలిన పరిస్మాతిన్న
ఎదురుకునే అవస్రొం ర్గలేదు. వాళ్ళళ హజ్రత్ అలీ(అ.స్) లాొంటి గౌరవన్నయులను
త్మ షరియత్ యొకక కేొంద్రొంగా న్నర్గిరిొంచుకునాిరు. ఎొందుకొంటే అత్నే
దైవప్రవకత(స్.అ) జాున పటిణాన్నకి దాారొం, మరి అత్నే క్రమొంగా “ఏద
అడగాలనాి

అడగొండి

దైవప్రవకత(స్.అ)

నాకు

వెయ్యా

జాునఅధాాయాలు

ఉపదేశిొంచారు మరి నేను ప్రతీ అధాాయొం నుొండి వేయ్యా అధాాయాలను
కనుగొనాిను” అన్న ప్రకటిసూత వొండేవారు.1

ష్టయాలు కాన్న వారు మఆవియా చుట్లిమటిి వొండే వారు. అత్న్న వదే
దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనితుల జాునమే వొండేద కాదు, ఒకవేళ్ వనాి లేన్నతో
స్మానొంగా వొండేద. ఇత్నే అమీరుల్ మొమిన్నన్ హజ్రత్ అలీ(అ.స్) త్రువాత్
విద్రోహుల

నాయకత్ాొం

వహిొంచడాన్నకి

అమీరుల్

మొమిన్నన్

అయ్యా

కూరుచనాిడు. అత్డు ఇసాాొం స్పషి ఆదేశ్వలకు ప్రతిఘటనగా పరియాలోచన
చేయడొంలో త్న కని మొందువాళ్ళను మిొంచిపోయాడు. అహ్లా స్తనిత్ అత్డిన్న
దైవవాణిలేఖి, పరియాలోచన తెలిస్మన జాున్న అన్న సాానమిసూత వచాచరు.
1. తారీఖ్ దమిష్కి అబ్ని అసాకిర్, భాగొం 2, పేజీ 484. మఖ్తలుల్ హుసైనె ఖ్బరజిి, భాగొం1, ఫేజీ 38. అల్
గదీర్, భాగొం3, పేజీ 120.
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దైవప్రవకత(స్.అ) కుమారుడు, స్ారా యువకుల నాయకుడైన ఇమామ్ హస్న్(అ.స్)కు
విషమిచిచ చొంపిన వాడిన్న ఎలా పరియాలోచన గల జాున్నగా న్నర్గిరిొంచ గలరో
నాకైతే తెలియడొం లేదు. బహుశ్ దాన్నన్న కూడా పరియాలోచన అన్న న్నర్గిరిొంచి
త్పుపడు పరియాలోచన అన్న చెపేప అవకాశ్ొం వొంద.
బలవొంత్ొంగా త్న కోస్ొం మరియు ఆ త్రువాత్ త్న కుమారుడు యజీద్ కోస్ొం
బైఅత్ను సొంత్ొం చేస్తకుని, షుర్గ పరిపాలనను చక్రవరిత పాలనగా మారేచస్మన
మరియు హజ్రత్ అలీ(అ.స్) మరియు అహ్లాబైత్(అ.స్)పై పీఠాల నుొండి అరవై
స్ొంవత్సరమల

వరకు

లఅనత్

చేయ్యొంచిన

మఆవియా

ఎలాొంటి

పరియాలోచనగల వాడైవొంటాడు!? బహుశ్ దాన్ని కూడా పరయాలోచన
త్పుపగా న్నర్గిరిొంచే అవకాశ్ొం వొంద.
మఆవియాను ఎలా దైవవాణి లేఖి అన్న న్నర్గిరిొంస్తతనాిరు. చరిత్రలోకెళ్ళత
దైవవాణి క్రమొంగా 23 స్ొం॥లు అవత్రిొంచిొంద. అొందులో మఆవియా 21
స్ొం॥లు అవిశ్వాస్తన్నగానే వనాిడు. మకాకపై యుధిొం గెలిచిన త్రువాత్ ఇసాాొం
స్వాకరిొంచాడు. ఏ రివాయత్లో కూడా మఆవియా మదీనలో వనిట్లా ప్రసాతవన
లేదు అలాగ దైవప్రవకత(స్.అ) మకాకపై యుధిొం గెలిచిన త్రువత్ మకాకలో
వనిట్లా కూడా ప్రసాతవన లేదు. అయ్యతే దైవవాణిలేఖి ఇలానే వొంటాడా? లా
హౌల వలా ఖువాత్ ఇలాా బిలాాహిల్ అలీయ్యాల్ అజీమ్.
ఈ రొండు వర్గాలలో ఎవరు స్తుాలు మరియు ఎవరు అస్తుాలు, అలీ(అ.స్)
మరియు అత్న్న అనుచరులు దుర్గిరుాలు, అస్తుాలా? లేక మఆవియా
మరియు అత్డి అనుచరులు దుర్గిరుాలు, అస్తుాలా? అనే నా ప్రశ్ి ఇపపటికి
త్న సాానొంలో అలాగ స్మారొంగా వొంద.
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న్నజాన్నకి దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రతీ విషయాన్ని వివరిొంచేశ్వరు కాన్న అహ్లా స్తనిత్,
“మేమ స్తనిత్పై అమలు చేసవాళ్ళమ” అన్న గటిిగా వాదసూతనే విరుధిమగా
అమలు చేసాతరు. నాకు పరిశోధన వలా దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనిత్తో ఎట్లవొంటి
స్ొంబొంధొం లేన్న మఆవియా త్రపు నుొండి వాదొంచే బన్న ఉమయాాహ్ మరియు
వాళ్ళ అనుచరులు మఖ్ాొంగా ఒకవేళ్ వాళ్ళ పనులను పరిశీలిొంచినటెవాతే
వాళ్ళకు అలీ(అ.స్) యొకక ష్టయాలపై దేాషొం వొందన్న, వీళ్ళళ ఆషూర్గ రోజును
పొండగ దనొంగా భావిొంచి, దైవప్రవకత(స్.అ) కు అత్న్న జీవిత్ కాలొంలో మరియు
మరణిొంచిన త్రువాత్ కూడా కషిపెటిిన స్హాబీయుల త్రపు నుొండి
వాదొంసాతరన్న, వాళ్ళ త్పుపలను స్రైనవిగా న్నశ్చయ్యొంచి వాళ్ళ త్పుపడు పనులకు
కారణాలు స్ృష్టిొంచాలనుకుొంటారన్న స్పషిమైయ్యాొంద.
నేను నా అహ్లా స్తనిత్ సోదరులతో “మీరు ఒకవైపు అలీ(అ.స్) మరియు
అహ్లాబైత్(అ.స్)ల శ్త్రువలను, వాళ్ళను చొంపిన వాళ్ళను “రజియలాాహు అనుహ”
అనే పదాన్ని ఉపయ్యగిొంచి మరో వైపు అలీ(అ.స్) మరియు అహ్లాబైత్ా(అ.స్)ను ఎలా
ఇషిపడ గలుగుతునాిరు?” అన్న ప్రశిిొంచాలనుకుొంట్లనాిను. మరి అలాగ
“అలాాహ్

మరియు

దైవప్రవకత(స్.అ)

దైవప్రవకత(స్.అ)ను

ఆదేశ్వలను

మారేచస్మ

ప్రేమిసూతనే
వాటిన్న

అలాాహ్

త్మ

మరియు

అభిప్రాయాలతో

పరియాలోచిొంచిన వాళ్ళ త్రపు నుొండి ఎలా వాదొంచ గలుగుతునాిరన్న”
ప్రశిిొంచాలనుకుొంట్లనాిను.
దైవప్రవకత(స్.అ)ను గౌరవిొంచన్న వాళ్ళను మీరలా గౌరవిొంచ గలుగుతునాిరు.
వాళ్ళళ అత్న్నపై జ్ారొం వలా తెలివి లేన్న మాటలు మాటాాడుతునాిరన్న
న్నొందవేశ్వరు. అత్న్న తీర్గినాన్ని న్నర్గకరిొంచారు.
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అమవీ మరియు అబ్బిస్వ పాలకులు త్మ ర్గజ్కీయ అవస్ర్గలకు అనుగుణొంగా
ఇమామను న్నయమిొంచిన వాళ్ళ ఆజ్ులను పాటిొంచి, స్ాయొంగా ప్రవకేత పేరాను

మరియు వాళ్ళ స్ొంఖ్ాను వివరిొంచిన ఆయ్యమియే తాహ్లరీన్(అ.స్)లను1
పటిిొంచుకోకుొండా వదలేయడొం ఎొంత్ వరకు స్రైన విషయొం?.
మీరు దైవప్రవకత(స్.అ) గురిొంచి పూరితగా తెలియన్న వాళ్ళ ఆజ్ును పాలిసాతరు కాన్న
బ్బబ్న మదీనతుల్ ఇల్ి(ఇమామ్ అలీ(అ.స్))ను వదలేసాతరు. ప్రవకత మూసా(అ.స్)తో
హారున్కు గల స్ొంబొంధమే దైవప్రవకత(స్.అ)తో హజ్రత్ అలీ(అ.స్)కీ గల స్ొంబొందొం.

అహ్లా స్తనిత్ వల్ జ్మాఅత్ నామకరణాన్నకి
మూల కారణొం
నేను చరిత్ర పుస్తకాలలో పరిశీలిొంచగా తెలుస్తకుని విషయొం ఏమిటొంటే ఏ
స్ొంవత్సరొంలోనైతే

మఆవియా

అధకార్గన్ని

చేజికికొంచుకునాిడో

ఆ

స్ొంవత్సర్గన్ని “ఆమల్ జ్మాఅత్” అన్న స్ొంభోదసాతరు. అొందేొందుకొంటే
ఉసాిన్ త్రువాత్ ఉమిత్ “ష్టయాయానె అలీ(అ.స్)” మరియు “అతాియే
మఆవియా” అన్న రొండు భాగాలలో విడిపోయ్యొంద.
మరి ఆ త్రువాత్ ఇమామ్ అలీ(అ.స్) మరణాొంత్రొం మఆవియా, ఇమామ్
హస్న్(అ.స్)తో స్ొంధకి ర్గజీ పడి అధకార్గన్ని చేజికికొంచుకునాిడు. అొందుకు ఆ
1. స్హీ బుఖ్బరీ, భాగొం4, పేజీ164. స్హీ మస్మాొం, 119, బ్బబునాిస్ త్బ్అ లి ఖురైష. యనాబీవల్ మవదేహ్,
ఖ్ొందూజీ హనఫీ.
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స్ొంవత్సరొం పేరు “ఆమల్ జ్మాఅత్” పెటేిశ్వరు. అహ్లా స్తనిత్ వల్ జ్మాఅత్
యొకక అరిొం మఆవియా స్తనిత్ను నమేివారు మరియు వాడి అధకారొంపై
అొంగ్లకారొం వాకతొం చేసవారన్న. ఈ స్తనిత్కు దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనిత్తో
ఎట్లవొంటి స్ొంబొంధొం లేదు. లేకపోతే దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనిత్లను అత్న్న
స్ొంతానొం కాక మరవరు బ్బగా అరిొం చేస్తకో గలరు. ఇొంటి విషయాలు
ఇొంట్లావాళ్ళకే బ్బగా తెలుస్త. మకాక వాస్తలకు వాళ్ళ పస్తవల గురిొంచి బ్బగా
తెలుస్త.
కాన్న చిొంతిొంచదగా విషయొం ఏమిటొంటే మేమ దైవప్రవకత(స్.అ) స్పషిొంగా
ఆదేశిొంచి ఆయ్యమియే ఇస్ిఅషర్(పనేిొండు ఇమామలు)ను వాతిరేకిొంచి వాళ్ళ
శ్త్రవలను అనుస్రిొంచామ. మేమ దైవప్రవకత(స్.అ) స్పషిొంగా నా త్రువాత్
పనెిొండు ఖ్లీఫాలు అొందరు ఖురైష్టయులై వొంటారు అన్న ప్రకటిొంచిన
రివాయత్లను కూడా అొంగ్లకరిసాతమ కాన్న మా అహ్లా స్తనిత్ సోదరులు ఆ
నాలుగు ఖ్లీఫాల వరకే వచిచ ఆగి పోతారు.
బహుశ్ మఆవియాయే మాకు “అహ్లా స్తనిత్ వల్ జ్మాఅత్” అన్న పేరు
పెట్లిొంటాడు. అయ్యతే దాన్నకి గల కారణొం అలీ(అ.స్)పై అరవై స్ొంవత్సర్గల
వరకు లఅనత్ చేయ్యొంచిన స్తనిత్ అయ్యా వొండచుచ. మరి ఆ స్తనిత్ను
ఉమర్ బిన్ అబుేల్ అజీజ్ త్పప ఇొంకెవారూ ఆపలేకపోయారు. కొొంత్మొంద
చరిత్ర కారుల ప్రసాతవన ప్రకారొం అత్ను అలా ఆపివేయడొం వలా బన్న
ఉమయాాహ్ అత్న్నన్న చొంపడాన్నకి కుట్ర పనాిరు. అద కూడా కేవలొం అత్ను
స్తనిత్ అనగా హజ్రత్ అలీ ఇబ్ని అబీతాలిబ్(అ.స్)పై లఅనత్ను ఆపివేశ్వరన్న.
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మస్మాొం సోదరులార్గ రొండి, అలాాహ్ మారాదరశనాన్ని ఆశ్రయ్యొంచుకొన్న స్తాాన్ని
అనేాష్టదాేొం. మేమొందరొం బన్న ఉమయాాహ్ మరియు బన్నఅబ్బిస్ల చేత్
బ్బధొంచబడిన వాళ్ళమ. ఒక చీకటి చరిత్ర అమరవీరులొం. మా పూరీాకులు
మాపై బలవొంత్ొంగా మోపిన గటిి (జుమూద్) ఆలోచనలు మమిలిి నాశ్నొం
చేశ్వయ్య. మేమ మఆమియా, ఆమ్రెఆస్, మగైరహ్ బిన్ షఅబహ్ మొ॥ వాళ్ళళ
మొదలు పెటిిన మోసాన్నకి గురైన వాళ్ళమ.
రొండి ఇసాాొం చరిత్రను చదువదాొం. న్నజాలను తెలుస్తకుొందాొం. దాొంతో
రొండిొంత్లు పుణాొం పొందే అరహత్ దకికొంచుకుొందాొం. బహుశ్ అలాాహ్ మా వలా
ఈ

అనాథ

మరియు

72

తెగలలో

విడిపోయ్యవని

ఉమిత్పై

దయచేయవచేచమో. మరి మేమ ఉమిత్ను తౌహీద్, రిసాలత్ మరియు
అహ్లాబైత్(అ.స్) అనుస్రణ జెొండా కిొంద ఏకొం చేయవచేచమో. దైవప్రవకత(స్.అ)
అహ్లాబైత్(అ.స్) గురిొంచి ఇలా ప్రవచిొంచారు: “వాళ్ళకనాి మొందుకు వెళ్ళత
చసాతవ, వాళ్ళనుొండి దూరమైతే నాశ్నొం అయ్యపోతావ, వాళ్ళను నేరిపొంచడాన్నకి
ప్రయతిిొంచకు వాళ్ళళ న్న కనాి ఎకుకవ తెలిస్మన వాళ్ళళ”.1

ఒకవేళ్ మేమ ఈ పన్న గాన్న చేసత అలాాహ్ త్న కోపాన్ని తొలగిొంచుకుొంటాడు.
మరి మా భయాన్ని శ్వొంతిలో మారేచసాతడు. మాకు భూమిపై అధకార్గన్ని
ప్రసాదసాతడు. త్న ఖిలాఫత్తో మమిలిి అనుగ్రహిొంచి త్న ప్రమఖ్ భకుతడైన
“ఇమామ్ మహ్దీ”న్న ప్రత్ాక్షిసాతడు. దైవప్రవకత(స్.అ) ఇమామ్ మహ్ద(అ.స్)
1. దుర్రే మనూసర్, భాగొం2, పేజీ20. అస్దుల్ గాబహ్, భాగొం 3, పేజీ 137. స్వాయ్యఖుల్ మహ్రికహ్,
పేజీ148. యనాబీవల్ మవదేహ్, పేజీ 41, 335. కనుజల్ వమాిల్, భాగొం1, పేజీ168. మజ్ివజ్జవాయ్యద్,
భాగొం9, పేజీ163.
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గురిొంచి ఇలా ప్రవచిొంచారు: “అత్ను అనాాయాన్ని దౌరజనాాన్ని అొంత్ొం చేస్మ
నాాయామైన మరియు ధరిమైన సామ్రాజాాన్ని సాాపిసాతరు”

బొంధు మిత్రులకు ఆలోచిొంచ మన్న ఆహాానొం
న్నజాన్నకి నా విశ్వాసాలు నమికాలు మారినపపటి నుొంచి నాలో ఆత్ిసౌభాగాొం
మొదలైయ్యాొంద. నేను నా ఆొంత్ర్గాన్ని స్మారొంగా మరియు నా మనస్త న్నజ్మైన
మత్ొం లేదా స్రైన ఇసాాొం కోస్ొం స్మధిొంగా వనిటాన్నపిొంచిొంద. అలాాహ్ నాకు
మారాదరశన అనుగ్రొంతో గౌరవాన్ని ప్రసాదొంచాడు దాొంతో నా మనస్త
ఆనొందొం, స్ొంతోషొం, అభిమానొం, గౌరవొం మరియు ఆహాాదాలతో న్నొండిపోయ్య
వొంద. ఇక నా మనస్తలో త్హత్హలాడుతుని ఉద్రేకమను దాచివొంచడొం
మరియు స్తాాన్ని తెలుస్తకుని త్రువాత్ మౌనొంగా వొండడొం నాకు
అసాధామౌతుొంద. అొందుకే నా మనస్త నాకు “స్తాాన్ని వాకతొం చేయడొం
అవస్రొం” అన్న చెబుతుొంద.
   

అనువాదొం:

న్న ప్రభువ వర్గలను బహిరాత్ొం చెయ్యా .1

మరి ఇదే ఇరులోకాలలో చాలా పెదే సౌభాగాొం మరియు శుభకరొం. లేకపోతే
“స్త్ాొం

విషయొంలో

మౌనొంగా

వొండిపోయేవాడు

మూగ

సైతాను

అనబడతాడు” స్తాాన్ని మిొంచితే దారి త్పపడొం త్పప వేరే మారాొం లేదు. నా
1. అజ్ జుహా సూర్గ:93, ఆయత్:11.
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నమికాన్ని ఇొంకా బలొంగా చేస్మన విషయొం, దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు
అహ్లాబైత్(అ.స్)ల పటా ప్రేమ కలిగిన వాళ్ాతో అహ్లాస్తనిత్ల చెడు ప్రవరతన.
అొందుకే నేను చరిత్రను ఒక దులుపు దులుపి దాన్నపై వని మస్తగును తీస్మ
స్తాాన్ని

బయటకి

తీస్తకొన్న

వసత

ప్రజ్లు

స్తాానుచరులౌతారన్న

అనుకుొంట్లనాిను. మరి వాళ్ళపై అలాాహ్ అనుగ్రహొం స్ొంపూరణమవాాలి. ఇద
నా స్ాొంత్ అభిప్రాయొం.
      

అనువాదొం:

దీన్నకి పూరాొం స్ాయొంగా మీరూ ఇదేస్మాతిలో ఉనాిరుకదా! ఆ

త్రువాత్ అలాాహ్ మిమిలిి కన్నకరిొంచాడు .1
అొందుకన్న నేను నాతో కలిస్మ పన్న చేస్తతని ఉపాధాాయులకు పరిశోధనకై
ఆహాాన్నొంచాను వాళ్ళలో ఇదేరు మత్ విదాాభాాస్తలు, ఒకడు అరబీ సాహిత్ా
ఉపాధాాయుడు, మరొకడు ఇసాాొం త్తాతిజాున ఉపాధాాయకుడు. వాళ్ళలో ఏ
ఒకకరు ఖ్ఫస్హ్కు చెొందనవారు కాదు, టూాన్నస్, జ్మాిల్, సూస్త మొ॥
ప్రదేశ్వలకు చెొందవారు. నేను వాళ్ళతో కూడా ఈ మఖ్ామైన మరియు
భయొంకరమైన స్ొంభాషణలో పాలుగోవడాన్నకి, నాకు కొన్నిొంటిన్న అరిొం
చేస్తకోలేకపోతునిట్లాగా

మరియు

కొన్ని

విషయాలలో

అనుమానొం

కలిగినట్లాగా, అొందుకు వాళ్ళళ నా స్ొందేహాలను దూరొం చేయలన్న కోర్గను.
అొందుకన్న అొందరు త్మ త్మ పనులు పూరిత చేస్తకుని త్రువాత్ నా ఇొంటికి
వసాతనన్న మాటిచాచరు. నేను వాళ్ళకు “కితాబుల్ మర్గజిఆత్” ఇొందులో
1. అన్ న్నసా సూర్గ:4, ఆయత్:94.
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రచయ్యత్ విొంత్ విొంత్ వాాజ్ామలు చేశ్వరు అన్న చెపిప చదవడాన్నకి ఇచాచను.
వాళ్ళలో మగుారికి ఆ పుస్తకొం చాలా నచిచొంద. నాలుగోవాడు నాలుగైదు
మీటిొంగుల త్రువాత్ “అరబ్ దేశ్ొం చొంద్రున్నపై న్నచెచన వేస ఆలోచనలో వొంటే
మీరు ఇసాాొం ఖిలాపత్ గురిొంచి చరిచసూత కూరుచొంట్లనాిర్గ” అన్న చెపిప మాతో
స్ొంబొంధాన్ని తెొంచేస్తకునాిడు.
ఒక నెల వరకు ఆ పుస్తకొంపై చరచ జ్రుగుతూనే వొంద. చివరికి వాళ్ళలో
మగుారు రజుమారాొంపై వచేచశ్వరు. వాళ్ళళ రుజుమార్గాన్నకి చేరేొందుకు నేను
నాకు వీలైనొంత్ వరకు ప్రయతిిొంచాను. నేను పరిశోధన స్మయొంలో చాలా
ఎకుకవ పుస్తకాలు చదవాను అొందువలా చాలా దగార మారాొం నుొండి
రుజుమార్గాన్నకి చేరేచొంటట్లా చేసవాడిన్న. ఈ పన్న నాకు చాలా స్తలువైపోయ్యొంద.
నేను రుజుమారాొంలో వని తియాదనాన్ని అనుభవిొంచేశ్వను. నేను భవిషాతుత
గురిొంచి చాలా ఆశ్తో కూడా వనాిను. అొందుకనే నేను ఖ్ఫస్హ్ ప్రజ్లకు
ఆహాాన్నసూతనే వనాిను. సూఫీ స్భలలో లేదా మతాన్నకి స్ొంబొంధొంచిన స్భలలో
నాతో పరిచయొం వని వారొందరిన్న ఈ విషయొంపై ఆలోచిొంచమన్న చెబుతూనే
వనాిను. నేను నా విధాారుిలకు కూడా ఈ విషయొంపై ఆలోచిొంచమన్న కోర్గను.
అలాాహ్ దయ వలా ఒక స్ొంవత్సరొం పూరతవాకుొండానే దైవప్రవకత(స్.అ)
అహ్లాబైత్(అ.స్)ను ప్రేమిొంచే మరియు వాళ్ళ శ్త్రువలను దేాష్టొంచే ఒక పెదే
బృొందొం ఎరపడిపోయ్యొంద. మేమ వాళ్ళ స్ొంతోష దనమలలో స్ొంతోషొం
మరియు ఆషూర్గ రోజులోా మజిాస్తలు1 చేయడొం మొదలు పెటాిమ.

1. స్ొంతాపస్భ
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ఖ్ఫస్హ్లో గదీర్ పొండగ స్ొంధరిొంగా మొటి మొదటిసారి ఆ పొండగ
ఉత్సవాన్ని జ్రిపినపుపడు నేను ష్టయాగా మారిన వారతను మొందుగా “స్యాద్
అల్ ఖుయీ” మరియు “స్యాద్ మహమిద్ బ్బఖిర్ అల్ స్ద్రకు” ఇచాచను.
ఆ స్ొంధరభొంలో ప్రతీఒకకరికి నేను ష్టయా మతాన్ని స్వాకరిొంచానన్న మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ) స్ొంతాన ఆజ్ుపాలనపై అొందరిన్న ఆహాాన్నస్తతనాినన్న తెలిస్మొంద. ఆ
త్రువాత్ అపన్నొందలు మోపడొం మొదలు పెటాిరు. ననుి ప్రజ్ల మత్ొంలో
అనుమాన్నొంచే వాన్నలా, స్హాబీయులను దూష్టొంచే వాన్నలా మరియు కలత్లు
రేపే ఇస్రాయీల్ ఏజెొంట్గా న్నర్గిరిొంచడొం జ్రిగిొంద.
నేను టూాన్నస్లో నా ఇదేరు మిత్రులు ర్గష్టదుల్ గునూష మరియు అబుేల్
ఫతాతహ్ మూరూతో కలిశ్వను వాళ్ళతో నా వివాదొం ఎకుకవైపోయ్యొంద. ఒకరోజు
అబుేల్ ఫతాతహ్ ఇొంట్లా స్ొంభాషణ మధాలో ఇలా అనాిను: “ఒక మస్మాొం
కావడొం వలా మనకు మన చరిత్ర మరియు మన పుస్తకాలను మరల ఒకసారి
చూడడొం మరియు అొందులో వని వాటిన్న విచారిొంచడొం ఎొంతైన అవస్రొం
వొంద.

ఉదాహారణకు

“స్హీ

బుఖ్బరీ”లో

వివేకొం

లేదా

దీన్

అొంగ్లకరిొంచనట్లవొంటి మాటలు చాల వనాియ్య”. అయ్యతే వాళిదేరికి చాలా
కోపొం వచిచొంద. వాళ్ళళ “బుఖ్బరీన్న పరిశీలిొంచి పరిక్షొంచడాన్నకి మీకేమరహత్
వొంద” అన్న అనాిరు. వాళ్ళళ కూడా నా పరిశోధనలో భాగొం అవాాలన్న
అనుకునాిను కాన్న వాళ్ళా “ఒకవేళ్ మీరు ష్టయా అయ్యపోయ్యనటెవాతే మేమ మీతో
పాట్ల లేమ మరియు ఇసాాొంపై అమలు చేయన్న అధకారులను ఎదురుకోవడొం
మా వదే అొంత్ కని మఖ్ామైనద” అన్న అనాిరు. ఒక వేళ్ అధకారొం మీకు
దకికతే దాన్నతో త్పుపడు పనులు చేసాతరు ఎొందుకొంటే మీకే అస్లైన ఇసాాొం
ఏమిట్ల తెలియదు, అలా అన్న పరిశోధన కూడా చేయరు, మరి ఇలాొంటి పన్నతో
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లాభమేమొంద? అన్న అనాిను. ఈ మాటలు విన్న వాళ్ళళ అప్రస్నితులై
వెళిళపోయారు.

ఆ

త్రువాత్

నాకు

వాతిరేకొంగా

ప్రచార్గలు

ఇొంకా

ఎకుకవైయాాయ్య. ఇఖ్బానుల్ మస్మామీన్ అను ఒక కమిటీ “నేను ప్రభుత్ా
ఏజెొంటిన్న మరి మస్మామలలో స్ొంధేహాలు స్ృష్టిొంచి ప్రభుతాాన్నకి వాతిరేకొంగా
ఉధామొం నడిపిస్తతని వాళ్ళ నుొండి దూరొం చేస్తతనాిన్న” ప్రచారొం మొదలెటిిొంద.
అలా ఇఖ్బానుల్ మస్మామీనాతో కలిస్మ పన్న చేస్తతని యువకులతో పూరితగా
దూరమైయాాను. అలాగ సూఫీయుల మార్గాన్ని ఆచరిొంచే పెదే వాళ్ళతో కూడా
దూరమయాాను. నా జీవత్ొం కష్టిల పాలైయ్యాొంద. నేను నా స్ాదేశ్ొంలోనే
ఆగొంతుకుడనయాాను. నా స్ొంఘొంలో నా వొంశ్ొంలో కూడా నేను పర్గయ్య
వాడినయాాను.
అలాాహ్ దయ వలా నాకు వేరే మిత్రులు దొరికారు. నా వదేకు వేరే ప్రదేశ్వల
నుొండి యువకులు ర్గవడొం మరియు న్నజాలను తెలుస్తకోవడొం మొదలు
పెటాిరు. దాన్నకి ఫలిత్ొం వాళ్ళళ న్నజ్మారాొంపై హిదాయత్ పొందేవారు. నేను
వాళ్ళను స్ొంత్ృపిత పరిచేొందుకు నా పూరిత బలాన్ని ప్రయ్యగిొంచాను. ఇలా
మఖ్ాపటిణొం, ఖైర్గన్, సూస్హ్, సైదీ బూజీద్ మొదలగు ప్రదేశ్వల మొమినుల
ఒక స్ొంఘొం ఏరపడిొంద. ఆ త్రువాత్ నేను వేస్వి సెలవలలో ఇర్గఖ్కు
వెళిళనపుపడు మధాలో యూరప్, ఫ్రొంచ్ మొదలగు ప్రదేశ్వలలో నా కొొందరి
మిత్రులతో కలిశ్వను మరి వాళ్ళతో కూడా ఈ విషయాల గురిొంచి చరిచొంచాను.
అల్ హొందు లిలాాహ్ వాళ్ళళ కూడా రుజుమారాొం పొందారు.
నజ్ఫ్లో స్యాద్ మహమిద్ బ్బఖిర్ అల్ స్ద్రతో కలిస్మనపుపడు నాకు పటిలేన్న
స్ొంతోషొం కలిగిొంద. అత్ను త్న వదే కూరుచని ఉలమాలను మరియు
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విదాావొంతులను నా పరిచయొం ఇలా చేశ్వరు: “ఇత్ను టూాన్నస్లో ఆలె
మహమిద్(అ.స్) మరియు ష్టయా మత్ మొటిమొదటి బీజ్ొం నాటిన మరియు
ప్రారొంభకరత” ఆ త్రువాత్ ఉత్తరొం దాార్గ నేను మొదటిసారి జ్రిపిన గదీర్
ఉత్సవొం మరియు ష్టయా అవాడొంతో నాపై పడిన కష్టిలను, న్నొందలను
తెలియపరిచినపుపడు వాటిపై వారు చాలా దుఖిొంచాను, అనే విషయాలు
చెపాపరు. ఆ త్రువాత్ ననుి ఉదేేశిొంచి ఇలా అనాిరు: “కష్టిలను
స్హిొంచవలస్మ వస్తతొంద ఎొందుకొంటే అహ్లాబైత్(అ.స్) మారాొం చాలా కష్టిలతో
కూడి వని మారాొం, ఒక మన్నష్ట దైవప్రవకత(స్.అ) స్న్నిధలో హాజ్రైయ్యా ఇలా
అనాిడు: “నేను మిమిలిి ఇషిపడుతునాిను”. దైవప్రవకత(స్.అ): “అయ్యతే ఎకుకవ
కష్టిలను ఎదురుకోవడాన్నకి స్మధిొంగా వొండు”. అత్ను: “నేను మా పినత్ొండ్రి
కుమారుడు అలీ(అ.స్) ఇబ్ని అబీతాలిబ్ను కూడా ఇషిపడతాను”. దైవప్రవకత(స్.అ):
“అయ్యతే ఎకుకవ శ్త్రువలను ఎదురుకోవడాన్నకి స్మధేొంగా వొండు”. అత్ను:
“నేను మీ పిలాలు హస్న్(అ.స్) మరియు హుసైన్(అ.స్)లను కూడా ఇషిపడతాను”.
దైవప్రవకత(స్.అ): “అయ్యతే పేదరికాన్ని, ఆపదలను ఎదురోకవడాన్నకి స్మధేొంగా
వొండు”. మేమ స్తాాన్ని, ధర్గిన్ని కాపాడడాన్నకి దేనెవినా తాాగొం చేశ్వమా!.
ఇమామ్ హుసైన్(అ.స్) దాన్న వెలను త్న రకతొం అరిపొంచి చెలిాొంచారు. త్మ
స్హాబీయులను కూడా అరిపొంచారు. అత్న్న ష్టయాలు చరిత్రలో ప్రతీ కాలొంలో
మరియు ఇపపటికి కూడా వాళ్ళపటా ఇషిొం యొకక మూలాాన్ని చెలిాస్తతనేవనాిరు.
అొందుకన్న నా ప్రియమిత్రమా! అలాాహ్ మారాొంలో తాాగాలను, కష్టిలను
స్హిొంచడొం అవస్రొం. ఎొందుకొంటే ఒక వేళ్ న్న వలా ఒకక మన్నష్ట కూడా
హిదాయత్ పొందతే, అద ప్రపొంచొం మరియు అొందులో వని అన్ని
అనుగ్రహాల కనాి మిని”.
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గౌరవన్నయులైన “స్యాద్ బ్బఖిర్ అల్ స్ద్ర్”, “జాగ్రత్త! అొందరికి దూరొంగా
ఏకాొంత్వాసై కూరోచవదే. న్న బొంధు మిత్రులు న్నతో దూరొంగా వొండాలన్న
అనుకుొంట్లనాి న్నవ ఎలాగైన స్రే వాళ్ళతో కలిస్మవొండడాన్నకి ప్రయతిిొంచు.
వాళ్ళనుొండి దూరొం అవాకుొండా వొండాలొంటే వాళ్ళతో కలిస్మ నమాజ్ చదువ.
జ్నాన్నకి ఏ పాపొం తెలియదు, అన్న భావిొంచు. వాళ్ళళ ఆ త్పుపడు ప్రచార్గలపై
త్పుపడు చరిత్రపై ఆధారపడి వనివాళ్ళళ”. ఏదైతే తెలియదో దాన్నన్న శ్త్రువగా
భావిొంచడొం మన్నష్ట స్ాభావొం.
అలాగ “స్యాద్ అల్ ఖుయీ” కూడా నాకు ఇదే ఉపదేశ్మిచాచరు. “స్యాద్
అల్ మహమిద్ అలీ అల్ త్బ్బత్బ్బయ్య”, “అల్ హకీమ్” కూడా క్రమొంగా
ఉత్తరమలలో ఇలాొంటి ఉపదేశ్వలతోనే అభివృధిన్న తీస్తకొచేచవారు. వాటితో నా
స్హాచారులకు చాలా మేలు కలిగిొంద.
నేను నజ్ఫ్ మరియు అకకడి ఉలమాలతో వేరు వేరు స్ొంధర్గభలలో ఎన్ని సారుా
కలిశ్వను. ఇక నేను ప్రతీ స్ొంవత్సరొం వేస్వి సెలవల కాలొం ఇమామ్ అలీ(అ.స్)
దర్గిరులో గడపాలన్న మరియు “స్యాద్ మహమిద్ బ్బఖిర్ అల్ స్ద్ర్”
కాాస్తలలో హాజ్రు కావాలన్న న్నరణయ్యొంచుకునాిను. ఎొందుకొంటే నేను అత్న్నతో
చాలా విషయాలు నేరుచకునాిను. వారితో కలిస్మ వొండడొం నాకు చాలా మేలు
కలిగిొంచిొంద. అలాగ నేను పనెిొండు ఇమామల దరశన్నయమైన ప్రదేశ్వలను
కూడా దరిశొంచుకోవాలన్న న్నరణయ్యొంచుకునాిను. అలాాహ్ దయ వలా ఆ అభిలాష
కూడా పూరతయ్యాొంద. నేను ఇమామ్ రిజా(అ.స్) స్మాధ దరశనొం కూడా చేశ్వను.
ఆ పవిత్ర స్మాధ రష్టా స్రిహదుేలకు దగార మషహద్(ఇర్గన్)లో వొంద. అకకడ
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కూడా నేను చాలా ఉలమాలతో కలిశ్వను. వాళ్ళ నుొండి కూడా చాలా
విషయాలు తెలుస్తకునాిను.
నేను “స్యాద్ అల్ ఖుయీ” త్ఖ్లాద్ చేసాతను. వారు నాకు ఖుమ్స మరియు
జ్కాత్ ధనొంను ఖ్రుచ చేసొందుకు అనుమతి కూడా ఇచాచరు. దాన్నతో నేను
ష్టయాగా మారుతుని సోదరులకు చాలా వరకు స్హాయొం చేసవాడిన్న. వాళ్ళకు
పుస్తకాలు మొదలగు వస్తతవలను అొంద చేసవాడిన్న. చివరికి ఒక పెదే లైబ్రెరీన్న
సాాపిొంచాను. అొందులో ఇరుమతాల పుస్తకాలన్నిొంటిన్న మరియు పరిశోధనకు
కావలస్మవన్ని సౌకర్గాలను వొంచాను. దాన్న పేరు “మకతబతు అహిాల్
బైత్(అ.స్)”(అహ్లాబైత్

గ్రొంథాలయొం).

అద

చాలా

మొంద

కోస్ొం

మారాదరశనమయ్యాొంద.
ఇొంచు మిొంచు 15 స్ొం॥ల మొందు ఖ్ఫస్హ్ యొకక మన్నసపల్ కారోపరేషన్
ఆఫీస్రు నా కోరిక ప్రకారొం నా ఇొంటి మారాొం పేరు “ష్టరవల్ ఇమామ్ అలీ
బిన్ అబీతాలిబ్(అ.స్)” అన్న పెటిడొంతో అలాాహ్ నా స్ొంతోష్టన్ని రొండిొంత్లు
చేశ్వడు. ఇక నా కన్నస్ ధరిొం అత్ను చేస్మన పన్నకి కృత్జ్ుత్ తెలపడొం. అత్ను
ఒక పధితిగల మస్మామ. అత్న్నకి ఇమామ్ అలీ(అ.స్) అొంటే చాలా ఇషిొం.
అత్న్నపై చాలా మకుకవ చూపిొంచే వాడు. నేను అత్న్నకి కూడా “అల్
మర్గజెఆత్” పుస్తకాన్ని ఇచాచను. అత్ను నాతో మరియు నా మిత్రులతో చాలా
ప్రేమగా, గౌరవొంగా ప్రవరితొంచే వాడు. అలాాహ్ అత్న్నకి మొంచి పుణాాన్ని
ప్రసాదొంచి అత్న్న కోరికలను మన్నిొంచాలన్న కోరుకుొంట్లనాిను. కొొంత్ మొంద
దుర్గిరుాలు మరియు శ్త్రువలు ఆ బోరుాను తొలగిొంచాలన్న ప్రయతిిొంచారు.
కాన్న వాళ్ళ ప్రయతాిలు విఫలమయాాయ్య. అల్ హొందు లిలాాహ్ ఆ బోరుా
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అలాగ వొండి పోయ్యొంద. ఇక ప్రపొంచమొంత్ట నుొండి వచేచ ఉత్తరమలపై
“ష్టరయ్యల్ ఇమామ్ అలీ(అ.స్)” అన్న వ్రాస్మ వొంట్లొంద. మా పటిణొం ఈ
శుభనామొంతో మొంగళ్ప్రదొం మరియు ప్రకాశ్మానమయ్యాొంద.
ఇక నేను ఆయ్యమియే తాహ్లరీన్(అ.స్) మరియు నజ్ఫ్ ఒలమాల శిక్షణ
ప్రకారొంగా మన మస్మాొం సోదరులతో కలిస్మ మెలస్మ వొంట్లనాిను. వాళ్ళ
జ్మాఅత్లో త్పపకుొండా హజ్రయేా వాడిన్న. దాన్న వలా మత్పక్షపాత్ొం కొొంచెొం
త్గిాొంద. యువకులు నా వజూ, నమాజ్ మరియు నా విశ్వాసాల గురిొంచి
ప్రశిిొంచినపుపడలాా నేను వాళ్ళకు జ్వాబిచిచ స్ొంత్ృపిత పరిచే వాడిన్న.
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స్త్ా విజ్యొం
ఒక నాటి స్ొంఘటన. దక్షిణ టూాన్నస్లో ఒక గ్రామొంలో పెళిళ ఉత్సవొంలో
కొొందరు స్త్రీలు ఒక వాకిత భారా గురిొంచి మాటాాడుతుొండగా వాళ్ళ మధాలో
కూరోచన్న వని ఒక వృధిస్త్రీ ఇలా అొంటూ త్న ఆశ్చర్గాన్ని వాకతొం చేస్మొంద:
“అత్ను, ఆమెను వివాహొం ఏలా చేస్తకునాిడు?, ఆమె అత్న్నకి భారా ఏలా
అవతుొంద? వాళిళదేరికి నేనే పాలు పటాిను. వాళిళదేరు రజాయీ1 క్రమొంలో
చూసత అనాిచెలెాళ్ళళ అవతారు”.
ఆ స్త్రీలు త్మ భరతలతో ఈ విషయాన్ని చెపాపరు. వాళ్ళళ విచారిొంచగా అమాియ్య
త్ొండ్రి కూడా న్నజ్మేనన్న ఒపుపకునాిరు. ఆ ఇరు స్ొంఘాల మధా జ్గడొం
మొదలైయ్యాొంద. ఒక పెదే యుధాిన్నకి కారణమైయ్యాొంద. ఇరు స్ొంఘాల వారు
ఒకరి పై ఒకరు మీరు మోస్ొం చేస్మ పెదే యాత్నకు గురి చేశ్వరు అనే న్నొంద
వేస్తకునాిరు. అొంత్కు మిొంచిన విషయొం ఏమిటొంటే వాళ్ళ పెళిళ జ్రిగి పద
స్ొంవత్సర్గలు గడిచాయ్య. మరి వాళ్ాకు మగుారు పిలాలు కూడా వనాిరు. ఆ స్త్రీ,
త్న అనియాతో పెళిళ చేస్తకున్న మగుారు పిలాలను కూడా కనాిను అనే
భావనతో త్న పుటిిొంటికి వెళిళపోయ్య అనిపాన్నయాలు మానేస్మ ఆత్ిహత్ాకు
స్మధిమయ్యాొంద. పిలాలు కూడా దకుకలేన్న వారైయాారు. ఈ యుధిొం కొొందరి
పెదేల జోకాొంతో ఆగిొంద. కాన్న ధరి స్ొందేహమడుగడొం మొదలెటాిరు. వేరు
వేరు ఉలమాలతో స్మస్ా జ్వాబు కోర్గరు. అొందరూ హర్గమ్ అన్న
ఆదేశ్మిచాచరు. త్మ త్మ ఫిఖ్బ ప్రకారొం కఫా్రహ్ (పాపపరిహారమ)ను
1. ఒకే త్లిాపాలు త్రాగిన, పాల స్ొంబొంధొం గలవారు.
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కూడా న్నరణయ్యొంచేశ్వరు. అనుకోకుొండా వాళ్ళళ ఖ్ఫస్హ్ వచాచరు. ఇకకడి
ఉలమాలతో కూడా ప్రశిిొంచారు. వాళ్ళళ కూడా ఇమామ్ మాలిక ఆజ్ులనే
పాటిసాతరు గనుక అదే జ్వాబిచాచరు. మరి ఇమామ్ మాలిక ఒక చుకక పాలు
త్రాగినా హర్గమ్ అన్న విశ్ాస్మసాతరు. అత్న్న దృష్టిలో పాల న్నరిొంధన, మధాొం
న్నరిొంధన వొంటిదే అద ఎకుకవ కాన్నవాొండి లేదా త్కుకవ కాన్నవాొండి హర్గమే
ఔతుొంద.
అదృషివశ్వతుత ఒక వాకిత ఆ స్మస్ాను ఎదురుకుొంట్లని అత్న్నకి ప్రకకకు
తీస్తకొన్న వెళిళ “ఇకకడ ఇొంకో వాకిత కూడా వనాిరు. మీరు అత్న్నతో కూడా
దర్గాపుత చేస్తకోొండి. ఎొందుకొంటే అత్న్నకి మతాలన్నిొంటి గురిొంచి తెలుస్త. నేను
అత్న్నకి ఒలామాలొందరితో వాదొంచి వాళ్ళన్న ఓడిొంచడొం చూశ్వను” అన్న
అనాిడు.
ఈ విషయొం ఆ స్త్రీ యొకక భరత నాతో కలిస్మనపుపడు నాకు ఒకక అక్షరొం
పలుాపోకుొండా

చెపాపడు.

చివరిలో

“అయాా!

నా

భారా

ఆత్ిహత్ా

చేస్తకోవాలన్న అనుకుొంట్లనిద. నా పిలాలు దకుకలేన్నవారై వనాిరు. మా వదే ఆ
స్మస్ాకు ఎట్లవొంటి పరిష్టకరొం లేదు. కొొందరు మీ అడ్రస్త ఇచాచరు. ఇకకడ
ఏదైనా మొంచి పరిష్టకరొం లభిస్తతొందేమోనన్న నేను పూరిత నమికొంతో వచాచను.
ఎొందుకొంటే నేను ఇపపటి వరకు మీ వదే వని ఇలాొంటి లైబ్రరీన్న ఎకకడా
చూడలేదు” అన్న అనాిడు.
నేను అత్న్నకి ఖ్హాా(టీ) ఇచిచ కొొంచెొం సపు ఆలోచిొంచిన త్రువాత్ అత్న్నతో
“న్నవ ఎన్ని సారుా ఆమె పాలు త్రాగావ?” అన్న ప్రశిిొంచాను. అద నాకు
తెలియదు, అన్న అనాిడు. కాన్న నా భారా రొండు లేదా మూడు సారేా పాలు
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త్రాగిొంద అొందుకు ఆమె త్ొండ్రే సాక్షయొం ఇచాచరు త్న కూతురిి రొండు లేదా
మూడు సారుా మాత్రమే ఆ స్త్రీ ఇొంటికి తీస్తకెళ్ళళను అన్న. ఒక వేళ్ ఈ మాట
గనుక న్నజ్మే అయ్యతే న్నపై ఎట్లవొంటి న్నబొంధనలు లేవ మరి న్న పెళిళ కూడా
నాాయస్మితి గలదే. ఇద వినగానే అత్ను నా కాళ్ళపై పడిపోయాడు. నా
కాళ్ళను మరియు చేతులను చుొంబిొంచడొం మొదలు పెటాిడు. “అలాాహ్ మీకు
మొంచి పుణాాన్ని ప్రసాదొంచుగాక, మీరు నా జీవత్ొంలో శ్వొంతి దాారమలను
తెరిచారు” అన్న చెపిప వెొంటనే అకకడి నుొంచి లేచి వెళిళపోయాడు. త్న భార్గా
పిలాలకు ఈ శుభవారతను చెపపడాన్నకి ఆ టీ కూడా పూరితగా త్రాగకుొండా, నాతో
ఎట్లవొంటి ప్రశ్ి అడగకుొండా కేవలొం బయటకు వెళ్ళతనాినన్న లేచి బయటకు
వెళిళపోయాడు.
కాన్న మరుస్టి రోజు వచిచనపుపడు అత్న్న వెొంట మరో ఏడుగురు వనాిరు.
వాళ్ళొందరిన్న నాకు ఇలా పరిచయొం చేశ్వడు: ఇత్ను నా మామాగారు, ఇత్ను
నా త్ొండ్రి గారు, ఇత్ను మా ఊరి పెదే, ఇత్ను జుమా మరియు జ్మాఅత్
నమాజు చదవిొంచే ఇమామ్ గారు, ఇత్ను మత్ గురువ, ఇత్ను స్ొంఘాన్నకి
పెదే మరి వీళ్ళతో పాట్ల ఇత్ను మద్రసా ప్రిన్నసపాల్. ఆ త్రువాత్ “వీళ్ొందరూ
మీతో ఆ స్మస్ా జ్వాబు తెలుస్తకోవడాన్నకి వచాచరు” అన్న అనాిడు.
నేను వాళ్ళొందరిన్న లైబ్రరీలో కూరోచబ్నటీి, టీ ఇచీచ, సాాగత్ొం పలికాను. వాళ్ళళ
“మేమ మీతో ఖుర్ఆన్, దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు ఇమామ్ మాలిక అొందరూ
హర్గమ్ అన్న న్నర్గిరిొంచిన దాన్నన్న మీరు ఎలా హలాల్ అన్న అొంట్లనాిరని
విషయొంపై చరిచొంచడాన్నకి వచాచమ” అన్న అనాిరు.
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నేను వాళ్ళతో “మీరు ఎన్నమిద మొంద వనాిరు, మరి నేను ఒకకడినే. ఒక వేళ్
నేను మీ అొందరితో మాటాాడితే అస్సల స్ొంత్ృపిత పరచలేను. స్ొంభాషణ
వారిమౌతుొంద.

అొందుకన్న

మీలో

ఒకకరిన్న

ఎనుికోొండి.

అత్న్నతోనే

చరిచొంచవచుచ. మీరొందరు మాకు శ్వస్కులు మరియు మధావరితగా వొండొండి”
అన్న అనాిను.
వాళ్ళకు నా ఈ మాట నచిచొంద. ఆ బ్బధాత్ను వాళ్ళలో అొందరి కనాి ఎకుకవ
జాునొం వని మత్గురువకి అపపగిొంచారు. అత్ను నాతో తిరిగి అదే ప్రశ్ి
అడిగారు “మీరి అలాాహ్, దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు ఇమామ్ హర్గమ్గా
న్నర్గిరిొంచిన దాన్నన్న ఎలా హలాల్ అన్న చెబుతునాిరు?”
నేను “అలాాహ్ క్షమిొంచుగాక! నాకు, హర్గమ్ను హలాల్ చేసొంత్ ధైరామా!.
నా వాదన కేవలొం అలాాహ్ రజాయత్ హర్గమ్ అన్న స్ొంక్షిపతమగా ప్రకటిొంచి
దాన్న స్మాతిగతుల వివరణను దైవప్రవకత(స్.అ)పై వదలేశ్వడు” అన్న అనాిను.
వాళ్ళళ “అయ్యతే ఇమామ్ మాలిక ఒకక చుకక పాలు త్రాగినా కూడా హర్గమ్కు
కారణమౌతుొంద అన్న న్నర్గిరిొంచారు” అన్న అనాిరు.
“అలా అన్న నాకు తెలుస్త కాన్న మస్మామలొందరిపై ఇమామ్ మాలిక ఆజాుచరణ
అవశ్ాకొం కాదు. లేకపోతే వేరే ఇమామలు ఎొంకావాలీ?” అన్న అనాిను.
వాళ్ళళ “వాళ్ళొందరూ అలాాహ్తో ర్గజీ పడునాిరు మరి అలాాహ్ వాళ్ళతో ర్గజీ
పడునాిడు. అొందరు త్మ త్మ మతాలిి దైవప్రవకత(స్.అ) నుొండే పొందారు” అన్న
అనాిరు.
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ఒకవేళ్ ఇసాాొం యొకక అన్ని తెగలు దైవప్రవకత(స్.అ) నుొండే ఆదేశ్వలను
పొందనటెవాతే మీ ఇమామ్ మాలికకు దైవప్రవకత(స్.అ)కు వాతిరేకొంగా పన్న చేస
య్యగాత్ ఏలా లభిొంచిొంద?. అన్న నేను అడిగినపుపడు వాళ్ళళ ఆశ్చరాొంగా
“మీరిదేమొంట్లనాిరు? ఇమామ్ మాలిక, దైవప్రవకత(స్.అ) కు వాతిరేకమా?” అన్న
అనాిరు. అకకడునివాళ్ళళ కూడా ఈ మాటపై ఆశ్చరాొం వాకతొం చేశ్వరు. వాళ్ళళ
ఇపపటి వరకు ఇలాొంటి ప్రసాతవన ఇమామ్ మాలిక పటా వినలేదు అొందుకు
వాళ్ళళ ఆశ్చరాొంగా వొండిపోయారు.
నేను మాటను మలుసూత “ఇమామ్ మాలిక” స్హాబీయులలో నుొంచా? అన్న
ప్రశిిొంచాను. వాళ్ళళ కాదు అన్న జ్వాబిచాచరు. తాబ్నయీనా నుొంచా? అన్న
అడిగాను. వాళ్ళళ కాదు అత్ను త్బ్న తాబ్నయీన్ నుొంచి, అన్న అనాిరు.
“అయ్యతే దైవప్రవకత(స్.అ)కు హజ్రత్ అలీ బిన్ అబీతాలిబ్(అ.స్) దగార్గ లేక ఇమామ్
మాలిక?” అన్న అడిగాను.
ఇమామ్ అలీ(అ.స్) ఖులాఫాయే ర్గష్టదీన్ నుొంచి అొందుకు అత్నే దగార అన్న
అనాిరు.

అొందులో

ఒకడు

అత్ను

దైవప్రవకత(స్.అ)

విజాునపటిణాన్నకి

దాారొంలాొంటి వారు, అన్న చెపాపడు. నేను “అయ్యతే మీరు విజాున పటిణాన్ని
వదలి స్హాబీ లేదా తాబ్నయీ కాన్న మన్నష్టన్న ఎలా ఎనుికునాిరు” అత్ను
ఫిత్ియే అజీమ్ మరియు మదీనలో వని యజీద్ సైనాాన్నకి మూడురోజుల
పాట్ల లూటి, వినాశ్ ఆజ్ు త్రువాత్ వాళ్ళళ చేస్మన లెకకలేన్న చెడు పనుల
త్రువాత్ జ్న్నిొంచిన వారు. న్నజాన్నకి అపుపడు లెకకలేన్న మొంచి మొంచి
స్హాబీయులు చొంపివేయబడాారు. ఎన్ని మానమరాదలు మటిి కలిస్మపోయాయ్య.
ఎన్ని దైవప్రవకత(స్.అ) స్తనితులు మారిపోయాయ్య. మదీనా పరిస్మాతులు
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ఎొంత్గాన్న మారిపోయాయ్య. అలాొంటి స్మయొంలో ఒక మన్నష్ట ఎలా అపపటి
పాలకులను ర్గజీ చేయడాన్నకి వాళ్ళ ఇచాచనుసారొం ఫతాాలు ఇవాగల
ఇమామ్తో స్ొంత్ృపిత చెొందగలడు?. అన్న అడిగాను.
అపుపడు వాళ్ళలో ఒకడు కలగచేస్తకున్న “మేమ, మీరు ష్టయా అన్న మరియు
హజ్రత్ అలీ(అ.స్)న్న పూజిసాతరన్న వినాిమ” అన్న అనాిడు. కాన్న మరో వాకిత
అత్న్నకి గటిిగా త్న్ని “మౌనొంగా వొండు. అత్న్నతో ఇలా ప్రసాతవిొంచడాన్నకి
స్మగుాగాలేదు

ఒక

చదువకుని

వారితో

ఇలాగన

మాటాాడేద?

నేను

ఉలమాలొందరిన్న చూశ్వను ఇకకడునిొంత్ పెదే లైబ్రరీ ఎవరి వదే చూడలేదు.
ఇత్ను తెలుస్తకొన్న పూరిత నమికొంతో చెబుతారు. ఇత్న్నతో ఇలాొంటి ప్రవరతన
స్రైనద కాదు” అన్న అనాిడు.
నేను ష్టయా అని విషయొం న్నజ్మే కాన్న ష్టయాలు హజ్రత్ అలీ(అ.స్)న్న
పూజిసాతరనేద త్పుప. వాళ్ళళ ఇమామ్ మాలికకి బదులు ఇమామ్ అలీ(అ.స్)
ఆజ్ులను అమలు పరుసాతరు. మీరు చెపిపనటేా అత్న్నన్న విజాున పటిణాన్నకి
దాారొంగా నమితారు, అన్న అనాిను.
“అయ్యతే ఇమామ్ అలీ(అ.స్) ఇదేరు ఒకే స్త్రీతో పాలు త్రాగిన వాళ్ళ పెళిళన్న
నాాయస్మితి అన్న న్నర్గిరిొంచార్గ?” అన్న మత్ గురువ అడిగారు. “కాదు, కాన్న
అత్న్న పాలు త్రాగడాన్ని క్రమొంగా 15 సారుా వరకు చేర్గలి లేదా అత్ను
మాొంస్ొం మరియు చరిొం త్యారయేాొంత్ పాలు త్రాగాలి అపుపడు హర్గమ్ గా
న్నర్గేరిొంచారు” అన్న అనాిను.
ఇద వినగానే ఆ స్త్రీ త్ొండ్రి మఖ్ొం ఆనొందొంతో వెలిస్మపోయ్యొంద. అత్ను “అల్
హొందు లిలాాహ్, నా కుమారేత రొండు లేదా మూడు సారేా పాలు త్రాగిొంద. ఈ
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స్మస్ా నుొంచి బయట పడడాన్నకి ఇమామ్ అలీ(అ.స్)గారి ఈ ప్రవచన చాలు.
ఇద న్నజ్ొంగా న్నర్గశ్ స్మయొంలో అలాాహ్ త్రపు నుొండి శుభవారత” అన్న
అనాిడు.
“స్ొంత్ృపిత కోస్ొం మాకు మీ ఈ మాటకు సాక్షయొం కావాలి” అన్న మత్ గురువ
అడిగారు.
నేను “స్యాద్ అల్ ఖుయీ” పుస్తకొం “మినాహజుసాసలిహీన్” ఇచాచను. అత్ను
రజాయత్ అధాాయాన్ని చదవారు. ఆ త్రువాత్ అొందరికి చదవి విన్నపిొంచారు.
దాన్న పై అొందరు చాలా ఆనొందపడాారు. మఖ్ాొంగా నేను వాళ్ళను స్ొంత్ృపిత
పరచకపోతే ఏమి జ్రుగుతుొందో అన్న భయపడుతుని ఆ భరత.
ఆ త్రువాత్ ఆ పుస్తకాన్ని గ్రామ ప్రజ్లకు చూపిొంచడాన్నకన్న అపుపగా అడిగి
తీస్తకునాిరు. క్షమాపణ కోరుతూ, దీవిసూత వెళిళపోయారు. వాళ్ళళ ఇొంటి నుొండి
బయటకు వెళ్ళగానే ఒక శ్త్రువ వాళ్ళకు త్గులుకునాిడు. వాళ్ళను చెడు
ఒలమాలలో నుొండి ఒకరి వదేకు తీస్తకొన్న వెళ్ళళడు. అత్ను, “నేను ఇస్రాయీల్
ఏజెొంట్లనన్న, మినాహజుసాసలెహీన్ మొదటి నుొండి చివరి వరకు అొంతా
అస్త్ామన్న, ఇర్గకు దేశ్స్తతలు కాఫిరులు మరియు మనాఫిఖులన్న, ష్టయాలు
న్నజాన్నకి సోదరితో పెళిళన్న నాాయస్మిత్ొం అన్న నమేి మజూస్వ1 లన్న అొందుకే
అత్ను అనాి చెలెాల పెళిళన్న నాాయస్మితైనదన్న అనాిడు” అన్న భయపెటాిరు.
ఇలా భయపెటిడొంతో వాళ్ళ నమికొం మరల అనుమానాన్నకి గురైయ్యాొంద.
హిదాయత్ త్రువాత్ మరలా దారి త్పాపరు. భరతకు కోరుిలో విడాకుల కేస్త

1. అగుియపాస్కుడు.
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నమోదు చేయమన్న బలవొంత్ొం చేశ్వరు. మఖ్ాపటిణొంలో వని ప్రమఖ్ మఫీత 1
వదేకు స్మస్ా తీస్తకొన్న వెళ్ళళలన్న మరి అత్నే స్మస్ాను తీర్గిన్నొంచాలన్న
ఖ్ఫస్హ్లో వని కోరుి, కేస్తను మఖ్ాపటిణొం వైపుకు పొంపిొంద. భరత
మఖ్ాపటిణాన్నకి వెళిళ మఫీతన్న కలిస్మ పూరిత స్ొంఘటన చెపాపలన్న నెల రోజులు
అకకడే వనిడు. చివరికి అత్ను ఆ మఫీతతో మొదటి నుొండి పూరిత స్ొంఘటనను
చెపపకొచాచడు. మఫీత, ఆ పెళిళన్న నాాయస్మితిగా న్నర్గిరిొంచిన ఒలమాలొందరి
గురిొంచి దర్గాపుత చేశ్వరు. తీజాన్న స్మావీ త్పప ఏ ఒకక ఆలిమ్ కూడా
నాాయస్మితిగా న్నర్గిరిొంచలేదు అన్న తెలుస్తకొన్న, మఫిత నా పేరు న్నట్ల
చేస్తకొన్న ఆ భరతతో “నేను ఖ్ఫస్హ్ కోరుి నాాయమూరితకి ఉత్తరొం వ్రాస్తతనాిను
న్నవ తిరిగి వెళిళపోవచుచ” అన్న అనాిరు. ఆ త్రువాత్ అత్న్న ఉత్తరొం చేరిొంద. ఆ
భరత యొకక వకీలు అత్డికి “మఫీత ఈ పెళిళ హర్గమ్ అన్న న్నర్గేరిొంచారు” అన్న
స్ొందేశ్మిచాచడు.
ఈ స్ొంఘటన స్ాయొంగా భరేత నాతో చెపాపడు. అత్ను న్నర్గశ్పడిపోయాడు.
జీవశ్చవొంగా మారిపోయాడు. త్న వలా నాకు చాలా కష్టిలు ఎదురోకవలస్మ
వచిచొంద మరియు నా చాలా స్మయొం వారిమైయ్యాొంద అన్న అత్డు నాతో
క్రమొంగా క్షమాపణ కోరుతూనే వనాిడు. కాన్న నేను అత్న్న అనుభూతుల పటా
కృత్జ్ుత్ తెలుపు కునాిను. మఫీత ఏ కారణొంగా పెళిళన్న వారిొంగా న్నర్గిరిొంచారు
అనే విషయొంపై ఆశ్చరాొం చెొందుతూ వొండిపోయాను. అత్డితో మఫీత ఏ
ఆజ్మ్, ఖ్ఫస్హ్ కోరుికు వ్రాస్మన ఉత్తర్గన్ని ఇవామన్న కోర్గను. అద టూాన్నస్
నూాస్ పేపరాలో ప్రిొంట్ చేయ్యొంచి మస్మామలకు మఫీత ఎొంత్ అజాునులో అనే
1. షరీయత్ ఆదేశ్వన్ని (బహువచనొం ఫతావా) జారీ చేస అధకారొం అత్డికి ఉొంట్లొంద, ఇసాాొం
మత్నాాయాధకారి.
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న్నజాన్ని తెలియపరచవచచన్న మరియు అత్న్నకి ఇసాాొం ఫిఖ్బలో “రజాయత్”
స్మస్ా గురిొంచి ఏొంత్ తెలుసో అొందరికి తెలియాలన్న చెపాపను.
కాన్న ఆ భరత “క్షమిొంచొండి నేను ఆ ఫైలునే చూడలేకపోయాను ఇక ఆ ఉత్తర్గన్ని
ఎలా పొందగలను” అన్న చెపిప వెళిళపోయాడు.
కొన్ని రోజుల త్రువాత్ పాలనశ్వఖ్ పెదే అధకారి త్రపు నుొంచి నాకు నా
పుస్తకొం మరియు ఆ పెళిళ నాాయస్మితి గలదగా న్నర్గిరిొంచిన సాక్ష్యాలతో
రమిన్న ఆహాన్నొంచారు. నేను చాలా అస్లైన మూల పుస్తకాలతో కోరుిలో
హాజ్రయాాను. నేను ఆ టాపికపై వాదొంచడాన్నకి పూరితగా స్మధిమయాాను.
పుస్తకాలన్నిటిలో స్తలువగా దొరికేొందుకు రజాయత్ అధాాయాన్ని టికుక కూడా
పెట్లికునాిను.
చెపిపన స్మయాన్నకి నేను కోరుిలో హాజ్రైయాాను. జ్డీజగారి కార్క ననుి రిస్వవ్
చేస్తకొన్న జ్డీజగారి ఛాొంబర్లో తీస్తకొన్న వెళ్ళళడు. అకకడ కోరుి మేజిసేట్,
గవరిమెొంట్

లాయర్

మరియు

మగుారు

మెొంబరాతో

కన్నపిొంచారు.

వాళ్ళొందరూ కోరుి దుస్తతలు ధరిొంచి వనాిరు. దాొంతో నాకు నేను ఒక చటాిన్నకి
స్ొంబొంధొంచిన మీటిొంగులో పిలవబడాానన్న తెలిస్మొంద. అొంతేకాకుొండా ఒక
మూల ఆ స్త్రీ భరతను కూరోచన్న వొండడొం కూడా గమన్నొంచాను.
నేను అకకడుని వాళ్ళకు స్లామ్ చేశ్వను. అొందరు నా వైపు ననుి చులకన
చేస్మనట్లాగా చూశ్వరు. నేను కూరోచవాలన్న అనుకుొంట్లొండగా పాలనశ్వఖ్ పెదే
గటిిగా మీరేనా తీజాన్న స్మావీ అొంటే? అన్న ప్రశిిొంచారు. ఔను న్నస్సొందేహొంగా
నేనే అన్న అనాిను.
343

అలా... నేను రుజుమార్గాన్ని పొందాను
మీరేనా ఈ స్మస్ాలో పెళిళన్న నాాయస్మితిగా ఫతాా ఇచిచొంద అన్న అడిగారు.
నేను మఫీతన్న కాను, నేను ఆయ్యమాి మరియు ఉలమాలే ఈ పెళిళ
నాాయస్మితి గలదన్న ఫతాా ఇచాచరు, అన్న అనాిను.
నేను అొందుకే మిమిలిి పిలిచిొంద. ఇపుపడు మీరు మదాేయ్య న్నలబడే బోనులో
వనాిరు. ఒక వేళ్ మీరు మీ వాదనను న్నరూపిొంచకపోతే తొొందరలోనే మీకు
జైలుకు పొంపిొంచడొం జ్రుగుతుొంద. ఆ త్రువాత్ దాన్న నుొంచి బయటకు
ర్గవడొం మీ త్రొం కాదు.
అపుపడు నాకు తెలిసచిచొంద నేను ఈ మదాేయ్యల బోనులో వనిద ఆ ఫతాా
ఇచిచనొందుకు

కాదూ

నేను

కలత్లు

రేపుతునాినన్న,

స్హాబీయులను

దూష్టస్తతనాినన్న మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) స్ొంతాన విధేయత్ పటా ప్రజ్లిి
ఆహాాన్నస్తతనాినన్న ఆ చెడు ఉలమాల చాడిలు చెపిపనొందుకన్న. పాలనశ్వఖ్ పెదే
మొందే చెపేపశ్వడు ఒక వేళ్ ఇదేరు సాక్షులు దొరికితే చాలు ఇత్న్ని జైలులో
వేససాతను అన్న.
ఆట్ల జ్మాతె ఇఖ్బానుల్ మస్మామీన్ కూడా ఇదే మొంచి స్మయొం అన్న అనుకోన్న
అొందరిలో నేను అనాిచెలెాల మధా వివాహాన్ని నాాయస్మితిగా నమితానన్న
మరి ఇలా ష్టయాలే నమితారన్న ప్రచారిొంచేశ్వరు.
ఈ విషయాలన్ని నాకు మొందుగానే తెలిస్మపోయాయ్య. మరి పాలనశ్వఖ్ పెదే
భయపెటిినపుపడు నాకు ఇొంకా నమికొం కలిగిొంద. ఇక నా వదే వాళ్ళతో
బహిరొంగొంగా ఛాలెొంజ్ చేస్మ ధైరాొంగా ఎదురోకవడొం త్పప వేరే దారి లేదు.
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అొందుకన్న నేను “నాకు స్పషిొంగా ఎట్లవొంటి భయొం లేకుొండా చెపపడాన్నకి
అనుమతి వొందా” అన్న అడిగాను.
మొజిసేట్ “చెపపొండి ఇకకడ మీకు వకీలులెవారూ లేరు” అన్న అనాిడు.
మొందుగా చెపాపలనుకుొంట్లనిదేమిటొంటే ఎనిడూ నేను మఫీతన్న అన్న
చెపుపకోలేదు. ఇకకడ ఆ స్త్రీ భరత వనాిడు అత్న్నతో అడిగి పూరిత విషయాలు
తెలుస్తకోొండి. ఇత్నే నా ఇొంటికి ఆ స్మస్ా గురిొంచి అడగడాన్నకి వచాచడు.
అత్ను నాతో ఆ స్మస్ాకు పరిష్టకరొం అడిగితే నాకు తెలిస్మొంద చెపపడొం నా
కన్నస్ ధరిొంగా భావిొంచి రజాయత్ గడువ అడిగినపుపడు అత్డి భారా రొండు
లేదా మూడు సారుా మాత్రమే పాలు త్రాగిొంద అన్న చెపపగా నేను ఆ ఇసాాొం
ఆదేశ్వన్ని వివరిొంచాను. అొంతే గాన్న నేను పరియాలోచన తెలిస్మనవాడిన్న లేదా
షరియత్ గల వాడిన్న కాదు.
పాలనశ్వఖ్ పెదే ఆగ్రహొంగా “అొంటే మీకే ఇసాాొం గురిొంచి తెలుస్త, మాకు
తెలియదు అనే కదా మీ ఉదేేశ్ొం” అన్న అనాిడు.
నేను “అస్తగి్రులాాహ్ నా ఉదేేశ్ొం అస్లు అద కాదు. ఇకకడ ప్రతీఒకకరికి
ఇమామ్ మాలిక ఫతాా తెలుస్త అొంతే అొంత్కనాి ఎకుకవ తెలియదు. ఇసాాొం
తెగలన్నిొంటి గురిొంచి నాకు తెలుస్త. నేను ఆ తెగలలో ఈ స్మస్ాకు
పరిష్టకర్గన్ని వెతికాను” అన్న అనాిను.
పాలనశ్వఖ్ పెదే “దీన్న పరిష్టకరొం ఎకకడ దొరికిొంద?” అన్న అనాిడు. “నేను
ఏదైనా అడగవచాచ” అన్న ప్రశిిొంచాను. పాలనశ్వఖ్ పెదే “చెపపొండి” అన్న
అనాిడు. “ఇసాాొం యొకక వేరే తెగల గురిొంచి మీ అభిప్రాయొం ఏమిటి?” అన్న
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ప్రశిిొంచాను. అత్ను “అన్ని తెగలు స్రైనవే, అన్ని దైవప్రవకత(స్.అ) నుొంచి
పొందనవే వారిలో అభిప్రాయబేధమే వారిపై ఒక కరుణ” అన్న అనాిడు.
అయ్యతే మీరు రొండు నెలల నుొండి త్న భారా బిడాలతో దూరొంగా వొంట్లని
ఇత్డి పరిస్మాతిపై కన్నకరిొంచొండి. ఇసాాొం యొకక వేరే తెగలలో ఈ స్మస్ాకు
పరిష్టకరొం వొంద, అన్న అనాిను.
ఖ్బజీ1 కోపొంగా “కొొంచెొం మీ వదే వని సాక్ష్యాన్ని ప్రవచిొంచొండి, నేను
మిమిలిి మీ గురిొంచి వాదొంచుకోొండి అన్న చెబితే మీరేమో వేరే వాళ్ళకు
వకీలయాారు” అన్న అనాిడు.
నేను నా స్ొంచిలో నుొంచి “స్యాద్ అల్ ఖుయీ” గారి పుస్తకొం
“మినాహజుసాసలిహీన్”

తీస్మ

అత్న్న

మొందుచుతూ

“ఇవి

అహ్లాబైత్(అ.స్)

స్మధాిొంతాలు, ఇొందులోనే సాక్షయొం వొంద” అన్న అనాిను. పాలనశ్వఖ్ పెదే నా
మాటను ఆటొంక పరుసూత “అహ్లాబైత్(అ.స్) మారా ప్రసాతవన వదుే మాకు వాళ్ళళ
తెలియదు మరి వాళ్ళపై నమికొం కూడా లేదు” అన్న అనాిడు.
వాళ్ళళ ఇదే జ్వాబిసాతరన్న నాకు మొందే తెలుస్త అొందుకే నేను నాతో “అహ్లా
స్తనిత్ వల్ జ్మాఅత్” యొకక మూల గ్రొంథాలను కూడా వెతికి తీస్తకొన్న
వచాచను. అన్ని పుస్తకాలు ఈ క్రమొంలో పెటాిను: అన్నిొంటి కని పైన “స్హీ
బుఖ్బరీ”, ఆ త్రువాత్ “స్హీ మస్మాొం”, ఆ త్రువాత్ “కితాబొ ఫతావా
మహూిద్ షలూతత్”, “కితాబొ బిదాయతుల్ మజ్తహిద్ వ న్నహాయతుల్
మఖ్తస్మద్ ఇబ్ని రుషే”, “కితాబొ జాదుల్ మస్వర్ ఫీ ఇలిిత్తఫీసర ఇబ్ని జౌజీ”
1. నాాయమూరిత.
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మరియు వేరే మూల గ్రొంథాలను వొంచి తీస్తకొచాచను. ఎపుపడైతే పాలనశ్వఖ్
పెదే “స్యాద్ అల్ ఖుయీ” పుస్తకొం “మినాహజుసాసలెహీన్”న్న చూసొందుకు
న్నర్గకరిొంచారో నేను “మీరు ఎవరి పుస్తకాలను నమితారు” అన్న అడిగాను.
అత్ను “స్హీ బుఖ్బరీ, స్హీ మస్మాొం” అనాిడు. నేను “స్హీ బుఖ్బరీ” తీస్మ ఆ
పేజీన్న తెరిచి చూడొండి అన్న అత్న్న మొందు వొంచాను.
పాలనశ్వఖ్ పెదే “మీరే చదవొండి” అనాిడు. నేను చదవడొం మొదలు పెటాిను:
“ఫలానా, ఫలానా వారి నుొండి హజ్రత్ ఆయెష్ట ఉమిల్ మొమిన్నన్ దాార్గ ఆ
రివాయత్ వొంద: దైవప్రవకత(స్.అ), త్న జీవిత్ొంలో రిజాయత్లో ఐదు లేదా అొంత్
కని ఎకుకవ పై న్నషేధన ఆదేశ్మిచాచరు అొంత్ కని త్కుకవ పై కాదు”.
పాలనశ్వఖ్ పెదే పుస్తకొం తీస్తకొన్న స్ాయొంగా చదవారు. ఆ త్రువాత్
గవరిమెొంట్ వకీలుకు ఇచాచరు. ఆ త్రువాత్ అత్ను వేరే వారికి. ఇొంత్లో నేను
“స్హీ మస్మాొం”ను తెరిచాను. అదే హదీస్తను తీస్మ ఇచాచను. ఆ త్రువాత్ అల్
అజ్హర్ విశ్ావిదాాలయ ఆచారుాడు మహూిద్ షలూతత్ గారి పుస్తకొం కితాబుల్
ఫతావా తీశ్వను. అొందులో రజాయత్ గురిొంచి ఇమామల అభిప్రాయబేధాలు,
కొొందరు 15 సారుా మరి కొొందరు 7 సారాన్న ఇొంకొొందరు 5 లేదా అొంత్ కనాి
ఎకకవ సారాను పాలు పటిిొంచడొం హర్గమ్ అవాడాన్నకి కారణొం అన్న
న్నర్గిరిస్తతనాిరు, అన్న ప్రవచిొంచబడి వొంద. కేవలొం ఇమామ్ మాలిక ఒకకరే
ఇసాాొం స్పషి ఆదేశ్వలకు వాతిరేకొంగా ఒకక చుకక పాలు త్రాగినా హర్గమ్ అన్న
ఫతాా ఇచాచరు. ఆ త్రువాత్ షేఖ్ షలూతత్ “నేను మధా మాటనే నమితాను
అనగా 7 సారుా లేదా అొంత్ కని ఎకుకవ సారుా త్రాగితే హర్గమ్ ఔతుొంద అనేదే
నా తీరుప” అన్న వెలాడిొంచారు.
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పాలనశ్వఖ్ పెదే ఈ ఉలేాఖ్న చూస్మన త్రువాత్ “ఇద చాలు” అన్న చెపిప ఆ స్త్రీ
భరత వైపు తిరిగి “వెళిళ న్న మామగారిన్న తీస్తకొన్న ర్గ అత్ను న్న భారా కేవలొం
రొండు మూడు సారుా మాత్రమే పాలు త్రాగిొంద అన్న సాక్షయొం ఇసత ఈరోజే న్న
భారాను న్నతో పొంపిొంచేసాతను” అన్న అనాిరు.
అత్ను స్ొంతోషొంగా పరుగులు తీశ్వడు. గవరిమెొంట్ల వకీలు హాజ్రైన వాళ్ళతో
క్షమాపణ కోరుతూ అొందరిన్న పొంపిొంచేశ్వడు. అొందరు వెళిళపోయ్యన త్రువాత్
పాలనశ్వఖ్ పెదే క్షమిొంచమన్న కోరుతు నాతో “ఉసాతద్! మీరు ననుి
క్షమిొంచొండి. జ్నొం మీ గురిొంచి ఏవేవో మాటలు చెపిప ననుి చాలా పెదే
పరపాట్లలో

పెటాిరు.

కాన్న

నాకు

ఇదొంతా

మిమిలిి

కీడు

కలిగిొంచాలనుకుొంట్లని శ్త్రువల మరియు అవిశ్వాస్తల పన్న అన్న స్పషిొంగా
తెలిస్మపోయ్యొంద” అన్న అనాిడు.
ఇొంత్ తొొందరగా ఇొంత్ పెదే మారుప(విపావొం) ఎలా వచిచొంద అన్న నా స్ిృతి
త్పిపొంద. హృదయొంలో నుొంచి నాకు వీళ్ళపై విజ్యాన్ని ప్రసాదొంచినొందుకు
అలాాహ్కు కృత్జ్ుత్ తెలుపుకునాిను.
పాలనశ్వఖ్ పెదే “మీ వదే పెదే లైబ్రరీ గలదు అన్న వినాిను, అొందులో దమీరీ
పుస్తకొం “హయాతుల్ హయవాన్” కూడా వొందా?” అన్న అడిగారు.
అవను ఉొంద అనాిను. అయ్యతే దాన్ని మీరు నాకు అరువగా ఇవాగలర్గ? అన్న
అనాిరు. ఎపుపడు కావాలొంటే అపుపడు తీస్తకొచిచసాతను అన్న అనాిను.
నా లైబ్రరీ కి వచిచ మాకు కొత్త విషయాలు చెపెప స్మయొం మీ వదే వొందా?
అన్న అడిగారు.
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మీరు పెదేవారు, నేను మీ నుొండి నేరుచకుొంటాను. నాకు వారొంలో నాలుగు
రోజులు ఖ్బళీ వొంద. ఎపుపడు హజ్రవామొంటే అపుపడు హాజ్రౌతాను. చివరికి
మేమ శుక్రవార్గన్ని ఎొంచుకునాిమ. ఆ రోజు స్ర్గకరీ స్భ కూడా జ్రిగద
కాదు. అత్న్న కోరికపై “బుఖ్బరీ”,

“మస్మాొం” మరియు “ఫతావాయే

షలూతత్”లలో వని వాటిన్న ప్రజ్లకు చూపిొంచడాన్నకై వాటిన్న అకకడే
వదలేశ్వను.
నేను చాలా ఆనొందొంతో అలాాహ్కు కృత్జ్ుత్ తెలుపుకొన్న కోరుి నుొండి
బయటకు వచాచను. వచిచనపుపడు జైలులో బొంధసాతమన్న బ్నదరిొంచారు మరి
ఇపుపడు

పాలనశ్వఖ్

పెదే

నా

మిత్రుడైపోయాడు.

మరి

నా

నుొండి

నేరుచకోవాలనుకుొంట్లనాిడు. ఇదొంతా ఆ అహ్లాబైత్(అ.స్)ల పధేతుల నుొండి
లభిొంచిన భిక్షమే. వాళ్ళను ఆశ్రయ్యొంచిన వాడు ఎనిడూ న్నర్గశ్ చెొందడు. వాళ్ళ
ఆశ్రయొంలో వనివాడు ఎలాపుడూ స్ొంత్ృపితగా మరియు స్తరక్షిత్మగా
వొంటాడు.
ఈ స్ొంఘటనను ఆ స్త్రీ యొకక భరత త్న గ్రామొంలో చెపాపడు. ఆ త్రువాత్ ఆ
ప్రాొంత్మొంతా ఈ వారత వాాపిొంచిొంద. ఆ స్త్రీ త్న భరత ఇొంటికి తిరిగి వచేచస్మొంద.
జ్నొం “తీజాన్న అొందరి కనాి ఎకుకవ జాునొం కలవారు అన్న, చివరికి
గవరిమెొంట్ మఫీత కూడా అత్న్న మొందు త్కుకవే” అన్న అనడొం మొదలు
పెటాిరు.
ఆ త్రువాత్ ఒక రోజు ఆ స్త్రీ భరత ఒక పెదే బొండి తీస్తకొన్న వచిచ మా ఇొంట్లా
వాళ్ళొందరిన్న “నా ఇొంట్లా వాళ్ళళ మీ అొందరి ర్గక కోస్ొం ఎదురు చూస్తతనాిరు
ఈ శుభ స్ొందర్గభన మూడు జ్ొంతువలు బలిసాతరు” అన్న మమిలిి
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ఆహాాన్నొంచాడు. కాన్న నా కారాన్నమగిత్ వలా ఎపుపడో కపుపడు హాజ్రౌతానన్న
క్షమాపణ కోర్గను.
పాలనశ్వఖ్ పెదే కూడా ఈ స్ొంఘటనను త్న బొంధువలతో చెపాపడు. ఆ
స్ొంఘటన చుట్లి ప్రకకల వాళ్ళకు తెలిస్మొంద. అలాాహ్ దుర్గిరుాల దుర్గిరాొం
నుొండి ఇలా కాపాడాడు. కొొందరు నాతో క్షమాపణ కోర్గరు. మరి కొొందరి
అొంత్రేృష్టి పెరిగి స్తాామార్గాన్నకి ఎొంచుకునాిరు. వాళ్ళళ ఆలె మహమిద్(స్.అ)
యొకక విధేయులుగా మార్గరు.
న్నజాన్నకి ఇద అలాాహ్ యొకక దయా. అయన ఎవరిన్న అనుకుొంటే వారికి
ప్రసాదసాతడు. అయనే దయామయుడు. చివరి మాట, అలాాహ్ మాత్రమే
స్తతతిొంపదగినవాడు. దైవప్రవకత మహమిద్(స్.అ) మరియు అత్న్న పవిత్ర
స్ొంతానొంపై స్లామలు మరియు దురూద్.
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రిఫ్రన్స గ్రొంథాలు
* ఖుర్ఆన్ తో పాట్ల

స్ొంఖ్ా

ఖుర్ఆన్ వాాఖ్బా గ్రొంథాలు
గ్రొంథొం పేరు

రచయ్యత్ పేరు

1.

అల్ మీజాన్

అలాామ త్బ్బత్బ్బయ్య

2.

అల్ హావీ లిల్ ఫతావా

జ్లాలుదీేన్ స్వవీత

3.

అల్ ఇతాిన్ ఫి ఉలూమిల్ ఖుర్ఆన్

4.

జాదుల్ మస్వర్

ఇబుిల్ జౌజీ

5.

త్పీసర ఇబ్ని కస్వర్

ఇబ్ని కస్వర్

6.

త్పీసర కబీర్

ఫఖ్రె ర్గజీ

7.

త్పీసర ఖురుతబీ

ఖురుతబీ

8.

త్ఫీసర త్బరీ

త్బరీ

9.

దుర్రె మనూసర్

జ్లాలుదీేన్ స్వవీత

10.

షవాహిద్ అల్ త్న్నజల్

హసాకన్న

11.

స్హీ బుఖ్బరీ

బుఖ్బరీ

12.

స్హీ మస్మాొం

మస్మాొం

13.

స్హీ తిరిిజీ

తిరిిజీ

14.

స్హీ ఇబ్ని మాజ్హ్

ఇబ్ని మాజ్హ్

15.

మస్తద్రక

అల్ హాకిొం

హదీస్ గ్రొంథాల
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16.

మస్ిద్

అహిద్ బిన్న హొంబల్

17.

స్తనన్

అబీ దావూద్

18.

కనుజల్ ఉమాిల్

మత్తఖ్లయె హిొందీ

19.

మఅతాత

ఇమామ్ మాలిక

20.

జామివల్ ఉసూల్

ఇబ్ని అస్వర్

21.

అల్ జామిఆ అల్ స్ఘీర్

జ్లాలుదీేన్ స్వవీత

22.

అల్ జామిఆ అల్ అబీర్

.....................

23.

మినాహజుస్తసనిహ్

ఇబ్ని తైమియహ్

24.

మజ్ివజ్జవాయ్యద్

అల్ హైస్మి

25.

కునూజుల్ హఖ్బయ్యఖ్

అల్ మనాద

26.

ఫతుహల్ బ్బరి

చరిత్ర గ్రొంథాలు
27.

తారీఖుల్ ఉమమ్ వల్ మలూక

త్బరీ

28.

తారీఖుల్ ఖులఫహ్

జ్లాలుదీేనె స్మవీత

29.

తారీఖు కామిల్

ఇబ్ని అస్వర్

30.

తారీఖ్ దమిషి

ఇబ్ని అసాకిర్

31.

మరవిాజుజ్ జ్హబ్

మసూాదీ

32.

తారీఖ్ యాఖూబీ

యాఖూబీ

33.

అల్ ఇమామతు వస్మసయాస్హ్

ఇబ్ని ఖుతైబహ్

34.

తారీఖ్ అబుల్ ఫిదా

అబుల్ ఫిదా

35.

తారీఖ్ ఇబ్ని షుహిహ్

ఇబ్ని షుహిహ్

36.

అల్ అఖుేల్ ఫరీద్
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37.

తారీఖ్ బగాేద్

38.

అల త్బఖ్బతుల్ కుబ్రా

ఇబ్ని స్అద్

39.

షరహ నెహుజల్ బలాగహ్

ఇబ్ని అబిల్ హదీద్

స్వరత్ గ్రొంథాలు
40.

స్వరతె ఇబ్ని హిష్టమ్

ఇబ్ని హిష్టమ్

41.

స్వరతె హలబియాాహ్

42.

ఇస్మతఆబ్

43.

ఇసాబహ్

44.

ఉస్తేల్ గాబహ్

45.

హిలాతుల్ ఔలియా

అబూ నయీమ్

46.

అల్ గదీర్

అలాామ అమీన్న

47.

త్ర్గఇఫ్

ఇబ్ని తావూస్

48.

అల్ ఫిత్ితుల్ కుబ్రా

తాహా హుసైన్

49.

హయాతె మహమిద్(స్.అ)

మహమిద్ హుసైన్ హైకల్

50.

అల్ రియాజునిజ్రహ్

త్బరీ

51.

ఖిలాఫత్ వ మలూకియత్

అబుల్ ఆలా మౌదూదీ

వివిధ గ్రొంథాలు
52.

ఇస్ఆఫ్ఫర్రాగిబీన్

53.

త్హీజబుత్తహీజబ్

54.

త్జికరతుల్ ఖ్వాాస్

ఇబ్ని జౌజీ

55.

అల్ బిదాయతు వన్నిహాయహ్

ఇబ్ని కస్వర్

56.

స్మర్రుల్ ఆలమీన్

ఇమామ్ గజాలీ
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57.

స్వాయ్యఖుల్ మహ్రిఖ్హ్

ఇబ్ని హజ్ర్

58.

మనాఖిబ్న ఖ్బరజిి

ఖ్బరజిి

69.

యనాబీవల్ మవదేహ్

ఖ్ొందూజీ

60.

నస్స వ ఇజితహాద్

షరఫ్ఫదీేన్

61.

అల్ మర్గజిఆత్

................

62.

స్ఖ్లఫహ్

షేఖ్ రిజా మజ్ఫ్ర్

63.

ఫదక

స్యాద్ బ్బఖిర్ అల్ స్ద్ర్

64.

అల్ స్మదీేఖ్ అబూబక్ర్

మహమిద్ హుసైన్ హైకల్

65.

మనాఖిష్టతె అఖ్బయ్యదయాా

66.

లిసానుల్ అరబ్

ఇబ్ని మనూజర్

67.

షరహ నెహుజల్ బలాగహ్

మహమిద్ అబుేహ్

68.

అబూహురైరహ్

షరఫ్ఫదీేన్

69.

అల్ స్ఖ్లఫహ్ వల్ ఖిలాఫహ్

అబుేల్ ఫతాతహ్ అబుేల్ మసూాద్

70.

షైఖుల్ మూజైరహ్

మహూిదె అబూ రయాహ్
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