
Author

Javed Ahmad Ghamidi

సందేశహరుల 
సంపూర్ణ సత్య నిర్ూపణ

Translation

Mushtakh Ahmad Abhilash

Director

Indian Patriots Islamic Academy

+91 96664 88877
abhilashinfo2021@gmail.com



28-06-21

ఈ లోకం మానవాళి రీక్షాయథం నిర్మితభయ్ీంది. రీక్ష 
ఉందంటే శిక్షా-ఫహుమానాలు తనిసర్మగా ఉండాలి. దాని 
కోసం 'భహా ప్రళమదినం' (ఖయాభతె కుబ్ర) నిర్థథర్మతమై 
ఉంది. భౌతిక విజ్ఞానశాస్త్ర విషయాలు ప్రయోగశాల 
(laboratory)లో నిరూపంచి చూపనటేే, ర్థబోయే ఆ 
అంతిభ శిక్షా-ఫహుమానాల ర్మణామానిన కూడా 
సర్వేశ్ేరుడైన అలే్లహ్ ఒక 'చిరు ప్రళమము' (ఖయాభతె 
సుగ్ర)ను ముందసుుగానే నియేహంచి అనేకసారుే 
చూపంచాడు. దాని కోసం తాను కోరుకునన ఒక జ్ఞతిలో 
సందేశ్హరుడిని (యసూల్) అల్లేహ్ నిమమిసాుడు. అతడు 
తన జ్ఞతి వార్మకి సతీ ధర్థినిన సవివయంగా ప్రబోధంచిన 
కంతకాలం తరువాత, ఆ ప్రజల భధీ ఈ లోకంలోనే పూర్ము 
నాీమంగా తీరు జర్మగిపోతంది. సతాీనిన 
అంగీకర్మంచినవారు యంచఫడతారు. సతీ తియసాారులపై 
దేవుని శిక్ష అవతర్మసుుంది. దీని ర్మణాభం రండు విధాలుగా 
ఉండవచ్చు. అది వార్మని ఈలోకం నుండి శాశ్ేతంగా 
తడిచివేమటం లేదా అవమానకయమైన పాలితలుగా ఉండే 
శిక్ష విధంచటం. ఖుర్థను గ్రంథం పేర్కానే నూహ్, ఆద్, 
సమూద్, లూత్ తదితయ ఎన్నన జ్ఞతల వృతాుంతాలు 
అల్లంటి చిరు ప్రళయానికి చందిన సంఘటనలే!



ఈ విధమైన శిక్ష 'సంపూయణ సతీ నిరూణ' (ఇతాిమె 
హుజజత్) పూర్ముకానంత వయకూ ఏ జ్ఞతిపైనా 
అవతర్మంచదననది ఖుర్థన్ తీర్థినం. దీనికి "ఒక 
సందేశ్హరుడిని నిమమించనంతవయకూ మేము ఎవర్మనీ 
శించము" بِيَن َحتَّٰى نَْبعََث َرُسوًلۭ   అనన (17:15) َوَما ُكنَّا ُمعَذِّ
అల్లేహ్ ప్రకటనే ప్రఫల తార్థాణం. అయ్తే ఈ 'సంపూయణ 
సతీ నిరూణ' పూర్ము కావటానికి షయతలు ఏమిటి? అనే 
ఒక ప్రశ్న తలెతువచ్చు... ఖుర్థన్ అధీమనంతో దానికి 
మూడు విషయాలు తనిసర్మ షయతలుగా 
కనిపసుునానయ్. వాటిలో...  
మొదటి షయత- ఒక సందేశ్హరుడు (యసూల్) ఒక 

జ్ఞతిలో నియుకుుడై ఉండాలి. ఇంకా 
అతడు తన జ్ఞతి వార్మని తనను 
విశ్ేసంచభని ఆహాేనించాలి. 

రండవ షయత- అతని జ్ఞతి వార్మకి తభ ప్రవకును కలస, 
చూస, అతని న్నట దైవ సందేశానిన 
ప్రతీక్షంగా వినే పూర్ము అవకాశ్ం 
ఉండాలి.      
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మూడవ షయత- సందేశ్హరునితో, అతని సహచరులతో 
'దేవుని తోడు' (మాయ్మీతె ఇల్లహ) ఉనన 
విషమం వార్మ కళ్ళెదుట ఎంతగా నిరూణ 
అవాేలంటే, ఆ విషమంలో భర్కక 
అభిప్రామం వీకుయచటానికి ఇక ఏ 
అవకాశ్మూ వార్మకి ఉండకూడాదు.

దీని తరువాత, దేవుని సభక్షంలో పెటటటానికి ఎవర్మ కోసమూ 
ఏవిధమైన సాకు మిగిలి ఉండదు: ' ٌۃ م بَْعَد ِ ُحجَّ ِلَءلَّ يَُکْوَن ِللنَّاِس َعلَی ّٰللاہ

ُسلِ  'الرُّ  (4:165). ఇక, సాధీమైతే సతాీనిన అంగీకర్మంచే వార్మకి 
లేక దైవదూతలకి సతీతియసాారుల వీపులపై దైవ శిక్షా 
కయడాను ఝుళిపంచే ఆజా అయేీది. 

ప్రవకు ముహభిద్ సర్వేశ్ేరుడైన అలే్లహ్ ప్రవకులోే 
చివర్మవారు. కనుక ఆమన కూడా దేవుని భూమిపై 
అంతిభంగా 'చిరు ప్రళమం' (ఖయాభతె సుగ్ర) ప్రవేశ్ 
పెటటటానికి నియుకుులు అయాీరు. కాఫటిట ఆమన తయఫున 
'సంపూయణ సతీ నిరూణ' అయ్న తరువాత ప్రవకుకు, అమన 
అనుయాయులకు సతీతియసాారులపై శిక్షను అభలుయచే 
ఆజా అయ్ీంది.
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అరబ్బు బహుదైవోపాసకుల విషయంలో: 
భర్మ నిషిదధ మాసాలు గడచిపోగానే దైవేతరులను వేడుకనే 
వార్మని (ముష్రిన్) ఎకాడ కనఫడితే అకాడే చంండి, వార్మని 
నియబంధంచండి, వార్మని ముటటడించండి. ప్రతి మాటు వదద 
వార్మ కయకు పంచి కూర్ుండి. ఒకవేళ వారు శాుతాుం 
చంది, నమాజును నెలకలితే, జకాతను విధగా చలిేస్తు వార్మ 
మార్థాన వార్మని వదలిపెటటండి. నిశ్ుమంగా అల్లేహ్  క్షమించే 
వాడు, కనికర్మంచేవాడు. -9:5 

గ్రంథ ప్రజల విషయంలో: 
అలే్లహ్ నూ, అంతిభదినానీన విశ్ేసంచని, అలే్లహ్  భర్మయు 
ఆమన ప్రవకు నిషేధంచిన వసుువులను నిషిదధంగా భావించని, 
సతీధర్థినిన అవలంబంచని గ్రంథవహులతో - వారు 
ర్థబవం పాలై తభ సేహసాులతో జిజ యా 
చలిేంచనంతవయకూ యుదధం చేమండి. -9:29

ఈ వాకాీల సందర్థానిన ఫటిట పై ఆజా అయబ్బబ ప్రాంతీమ 
ఫహుదైవోపాసకుల (ముష్రినె అయబ్) భర్మయు గ్రంథ ప్రజల 
(అహే్లకితాబె అయబ్) కోసం మాత్రమే ప్రతేీకభని 
సుసషటమౌతంది.



కానీ ప్రవకు అనుయాయులోే అమన వాయసులైన వారు కూడా 
అయబ్బబ గ్రంథ ప్రజలతో అవలంబంచిన విధానానేన అర్వబయా 
వెలుల ఉనన కనిన జ్ఞతలతోనూ అవలంబంచిన విషమం 
భనకి కనిపసుుంది. ఇది 'ధార్మిక అనేమం' (ఇజ్తుహాద్)తో 
చేసన ఒక నియణమం అననది సుసషటం. అల్లంటి విషయానిన 
పయపాటు నియణమం అని చవచ్చు ఇంకా సరైన నియణమం 
అని కూడా చవచ్చు. మేమైతే ప్రవకు అనుయాయుల 
నియణయానిన పూర్ముగా సరైనదని భావిసుునానం. దానికి ఆధాయం 
ఏమిటంటే, పైన ఏ షయతలైతే ప్రవకుల తయఫున 'సంపూయణ 
సతీ నిరూణ' (ఇతాిమె హుజజత్) కోసం తనిసయని 
నిర్థథర్మంచటం జర్మగిందో అవనీన ఆ జ్ఞతల విషమంలోనూ 
అనిన విధాల్ల పూరతుపోయాయ్. వాటి వివయణ: 

1. తన ర్థమబారుల దాేర్థ తనను విశ్ేసంచటానికి ఆయా 
జ్ఞతల వార్మని ఆహాేనించినపుడు ప్రవకు ముహభిద్ 
ఈలోకంలోనే ఉనానరు. ఆమన తన కాలం నాటి 
నామకులను ఉదేదశించి- "నేను దైవ సందేశ్హరుడను, నా 
తయఫున సందేశ్ం అందుకునన తరువాత మీ ఇహ-ర్థల 
సాపల్లీనికి ఒకే ఒక దార్మ మిగిలి ఉంది. అదే ఇసాేం" అనే 
విషయానిన అప్రభతుం చేశారు. 
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ఇది దైవదౌతీ కాలం (జమానె ర్మసాలత్) నాటి చర్మత్ర ఎర్మగిన 
ప్రతి ఒకార్మ ఎరుకే. ఈ ఉతుర్థలోే i) హఫష్ చక్రవర్ము నజ్ఞషి, 
ii) ఈజిప్టట చక్రవర్ము ముకావాాస్, iii) ర్మయా చక్రవర్ము 
ఖుస్రావ్ పెరతేజ, iv) ర్మ్ చక్రవర్ము ఖైసర్, v) ఫహ్రెయ్న్ 
పాలకుడు ముంథర్ బన్ సావి, vi) హుధా బన్ అలీ సాహబ్ 
మభమా, vii) హర్మత్ బన్ అబ డమాసాస్ పాలకుడు 
భర్మయు viii) ఒభన్ చక్రవర్ము జ్తఫ్రీకి ర్థశారు. మేము ర్ము 
చక్రవర్ము ఖైసర్ పేర్మట ర్థసన ఒక ఉతుర్థనిన ఇకాడ 
పేర్కాంటునానం. దానిని ఏ విధానంలో, ఏ ఔననతీంతో, ఏ 
ప్రకటనలతో ర్థశార్ ఒక అంచనాకి ర్థగలరు.

దయాసాగరుడు, ప్రేభభయుడైన అల్లేహ్ పేరుతో... 

సర్వేసేరుడైన అలే్లహ్ దాసుడు భర్మయు సందేశ్హరుడైన 
ముహభిద్ తయఫున ర్ము దేశానికి చందిన గొ చక్రవర్ము 
అయ్న ఖైసర్ పేర్మట... దైవ మాయాదయైకానిన 
అనుసర్మంచేవార్మకే శాంతి కలుగుతంది.  
కనక నేను మీకు ఇసాేం (అనగా దైవ విధేమతా జీవన 
విధానం) స్వేకర్మంచాలని ఆహాేనిసుునానను. మీరు ముసేం 
(అంటే దైవ విధేయులు) అవేండి. శాంతి బద్రతలతో 
ఉండగలరు. ఒకవేళ వైముఖీం చూపతే మీ పాలితల పాం 
కూడా మీపైనే డుతంది. 
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ఓ గ్రంథ ప్రజల్లర్థ! మీకూ, మాకూ సమానమైన విషమం 
వైపునకు యండి. అదేమిటంటే సర్వేసేరుడైన అలే్లహ్’ను త 
భరవర్మనీ వేడుకో ర్థదు. ఇంకా, ఇతరులను ఆమనకి 
సమానులుగా చూడర్థదు. అంతేకాదు, భనలో ఎవరూ 
భర్కకర్మని సర్ేననత ప్రభువులుగా చేసుకోర్థదు. ఒకవేళ 
ఎవరైనా మీ ఈ సందేశానికి వైముఖీం చూపతే, మేమైతే 
ముసేములము (అనగా దైవ విధేయులము) దీనికి మీరు 
సాక్షులుగా ఉండండని ప్రకటించండి. -సహీహ్ బ్బఖార్మ

2. ఈ ఉతుర్థలు హుదైబయా నుండి వెనకిా వచిున తరువాత 
హజ్రీ శ్కం, 7 వ సంవతొయం ముహర్రం మాసంలో 
ర్థమటం జర్మగింది. ఆ తరువాత ప్రవకు ముహభిద్ 
సుమారు నాలుగు సంవతొర్థలు జీవించి ఉనానరు. 
ర్భనుల తయఫు నుండి ఏదైనా దాడి జయగ వచ్చుననే 
ఆందోళనతో ఆమన తబూక్ ప్రయాణం కూడా చేశారు. 
ఆ కాల వీవధ తకుావేమీకాదు. ఆ జ్ఞతలకి చందిన 
ప్రజలు, ప్రముఖులు ఒకవేళ కోర్మతే వచిు ప్రవకును 
కలవగలిగేవారు. ఇంకా దేవుని భూమిపై దేవుని అంతిభ 
ప్రవకును తభ కళెతో ప్రతీక్షంగా చూడగలిగేవారు.    
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3. ప్రవకాు భర్మయు ఆమన ప్రతీక్ష అనుయాయులకి 'దేవుని 
తోడు' (మాయ్మతె ఇల్లహ) ఉందనే విషమం ఫదర్, 
ఉహద్, అహజ్ఞబ్, భర్మయు ఖైఫర్ ఆతియక్షణ 
సంగ్రామాల అతాత విజయాలతో అయబ్బబ ప్రాంతానికి 
చందిన దైవేతరుల ఆర్థధకులకి, అకాడి గ్రంథ ప్రజలకి 
సుసషటంగా తెలిసపోయ్ంది. అయ్నటి సతాీనిన 
తియసార్మంచారు. కనుక వార్మ కోసం 'దైవ శిక్షా ప్రకటన' 
వెలువడింది. ఖుర్థన్ ప్రకటించిన సషటమైన 
బవిషీవాణుల ప్రకాయం- భకాా ఖురైష్ వంశీయులు 
ఎంతో శ్ు, రీు కలికి ఉననటి ర్థజితలైపోయారు. 

వార్మ పూర్ము నామకతేం నాశ్నమై, భకాా ముసేముల 
అధీనమైపోయ్ంది. సర్వేశ్ేరుడైన అలే్లహ్ 'ఆదిభ భందియం' 
అయ్న కాబా (భసజదె హర్థం) నియేహణ వార్మ నుండి 
తొలగిపోయ్ంది. అయబ్బబ ప్రజలు తండోతండాలుగా ఇసాేం 
(దైవవిధేమతా జీవన విధానం)లో చేర్మపోయారు. ధర్థినికి 
నిలకడ లభించింది. సర్వేశ్ేరుడైన అలే్లహ్ శాసనం 
(షరీఅత్) అభలులో వచేుసంది. ఇక ఏ ఇతయ భతాల 
అధకాయమూ అయబ్బబ ప్రంచంలో మిగలి ఉండలేదు. 
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అంతేకాదు, ఆనాటి అదే 'దైవ శిక్షా ప్రకటన' అయబ్బబ ర్మసయ 
జ్ఞతలనినటి కోసమూ అనువయునం అయ్పోయ్ంది. ఆ 
ర్మసయ జ్ఞతల దుషట నామకులపై చయీ తీసుకుననపుడు వార్మ 
ర్థజ్ఞీలు కూడా ఇసుక తెనునల మాదిర్మగా గాలిలో 
చల్లేచదురైపోయాయ్. దీనితో సర్వేశ్ేరుడైన అలే్లహ్ 
సందేశ్హరుని (యసూల్) తయఫున 'సంపూయణ సతీ నిరూణ' 
(ఇతాిమె హుజజత్) జర్మగిపోయ్ంది. కనక మీకు సుసషటం 
అయ్పోయ్న ఈ సతాీనిన అంగీకర్మంచకపోతే, ఇక మీ 
ర్థజీం దేవుని భూమిపై ఉండబోదు. మీకు ర్థజమం 
తదనే విషయానిన ఆ దేశాల ర్థజులకు ముందుగానే 
తెలటం జర్మగింది.    
ఇవనీన ఆనాటి ప్రజల కళ్ళెదుట ప్రతీక్షంగా సంబవించిన 
చార్మత్రక వాసువాలు. వాటిని తియసార్మంచటానికి ఏ మాత్రం 
అవకాశ్ం లేదు. ప్రవకు ముహభిద్ అనంతయం గౌయవ 
సహచరులు ఏదైతే చేశార్, వాటి ఆధాయంగానే చేస 
ఉంటారు. ఇంకా వారు తభ సందేశ్ంలో సైతం వాటి 
గుర్మంచి తనిసర్మగా శ్రదధ వహంచే ఉంటారు. వారు వాటిని 
విసిర్మంచి, వీకిుకి లేక వర్థానికి వీతిర్వకంగా చయీలు చేటిట 
ఉంటాయని వార్మ విషమంలో అనుమానించటానికి ఏమాత్రం 
అవకాశ్ం లేదు.  


