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పీఠిక 

అనంత కరుణామయుడు అపార కరుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

సర్వసో్తతా్రలూ అలా్లహ్  కొర్కే. మనమందర్మూ ఆయన్నే సోుతిసోున్నేము. సహాయం కొర్కు ఆయన్నే 

అరి్థసోున్నేము. పాపాల క్షమాపణకు ఆయన్నే వేడుకుంటున్నేము. మన మనోకంక్షల మర్థయు పాపాల నండి 

అలా్లహ్ (త)న శర్ణు కోరుతున్నేము. అలా్లహ్ (త) మార్గ దర్శకతవం చూపిన వార్థని ఎవ్వరూ మార్గ భీ్ష్ట త్రవనికి 

గుర్థచేయలేరు. అదేవిధంగా అలా్లహ్  (త) మార్గ భీ్ష్ట త్రవనికి గుర్థచేసిన వార్థకి ఎవ్వరూ మార్గ దర్శకతవం చేయలేరు. 

అలా్లహ్ (త) తపప ఆరాధ్యులెవ్రూ లేర్ని న్నన సాక్షుం ఇసోున్నేన. ము'హమమద్  (స) అలా్లహ్ (త) దాసులు మర్థయు 

ఆయన పీవ్కత  అని న్నన సాక్షుం ఇసోున్నేన. విశ్వవస మారాగ లన్నే నశంచిన సమయంలో అలా్లహ్  (త) తన పీవ్కత న 

పీభ్వింపజేశ్వడు. మారాగ లన్నే మూసుకునే తరుణంలో ఆయన (త) సిానం తెలిసివ్చిచంది.  

పీవ్కత  (స) కనమరుగైన విశ్వవస మారాగ లన సపష్ట ంగా కనిపించినటుట  చేశ్వరు. పవితా వ్చనం దావరా రోగాలకు 

గుర్యిన వార్థకి ఆరోగ్ుం పీసాదించారు. రుజుమార్గ ంపై నడిచే వార్థకి దానిే విశ్వలపర్థచారు. సత్రారాుల నిధ్యలన 

అందర్థ అందుబాటులోకి తెచాచరు. అలా్లహ్(త) సో్తతాం తరావత పీవ్కత (స)న పూర్థత గా అనసర్థంచ నంత వ్ర్కు విశ్వవస 

మాధ్యరాునిే చవిచూడలేము. పీవ్కత  (స) 'హదీసు'లన పూర్థత గా అనసర్థంచినంత వ్ర్కే విధేయత్ర వాగాు నం 

నెర్వేరుతుంది. పీవ్కత  (స) వివ్ర్ణల దావరాన్న ఖుర ఆన న అనసర్థంచటం జరుగుతుంది. వీటిని గుర్థంచి వీాయబడిన 

పుసోకలాో «మిష్కాతుల్ మ'సాబీ'హ» పీముఖమైనది. ఇందులో వివిధ 'హదీసు' లన చేర్చడం జర్థగంది. దీనిే 

సమకూర్చి, పీవ్కత  సాంపీదాయాలన వాుపింపజేసో్త, బిద్ 'అత్ లన రూపు మాపడానికి పీయతిేంచిన వారు: 

ము'హ్యియ్ అస్సుననహ - అబూ ము'హమమద్  - అల్ 'హుసైన  బిన  మస్'ఊద్  అల్  ఫరాఅ' అల్  బ'గవీ [433 to 

516 H/1122 CE]. అలా్లహ్  (త) అతని తర్గ్తులన అధికం చేయు గాక. అతన దీనిే సమకూర్థచనపుపడు, 

'హదీసు'ల పర్ంపర్ల ధృవీకర్ణన, ఉలాేఖకుల పేరా్న పీసోావించ లేదు. ఈ కర్ణంగా కొందరు 'హదీసు'వేతోలు 

మసాబీహ్ న విమర్థశంచటం జర్థగంది. ఎందుకంటే ఉలా్లఖకుని పేరు, పుసత కం పేరు పీసోావించకపోతే 'హదీసు' 

పీామాణికమైనదా, లేదా బలహీనమైనదా అన్నది తెలియదు. పుసోకం పేరు రెఫరెను లేకుండా 'హదీసు'న నమమడం 

చాల్ల కష్ట ం. దీనిేబటిట  వార్థ విమర్శన కూడా సరైెనదే. దీనిే దృష్టట లో పటుట కొని మళ్ళీ మొదటి నండి సంకలనం చేసే 

పీయతేం చేశ్వన. ఈ మహా కరాునికి న్నన అలా్లహ్ (త)తో ఇసోిఖారా చేశ్వన. ఆయనే ఈ పని పూర్థత చేసే భాగ్ుం 

కోసం అరి్థంచాన. అనంతర్ం అలా్లహ్  (త) న్నకు దీనిే పూర్థత చేసే భాగ్ుం పీసాదించాడు. న్నన గురుత లాేని 'హదీసు'లకు 

గుర్థత ంపు పట్టట న. అదేవిధంగా ఉలాేఖకుల, పుసోకల పేరా్న పేర్కాన్నేన. పీతి 'హదీసు'న దాని సిానంలో పట్టట న.  

ఈ గ్ర ంథంలో:  1. అబూ 'అబ్దు లా్లహ్  - ము'హమమద్  బిన  ఇసామ'యీల్  బిన ఇబీాహీం అల్ బు'ఖారీ, 2. అబ్దల్  

'హసన  – అసాకిరుదీు న ముసా్లమ్ బిన  'హజా్జజ  బిన ముసాిమ  బిన వ్'జు ్ అల్ ఖుషైరీ అన నష్కపూర్థ, 3. అబూ 

'అబ్దు లా్లహ్  - మాలిక్ బిన  అనస్  బిన మాలిక్ బిన అబూ ఆమిర అల్అసాాహీ, 4. అబూ 'అబ్దు లా్లహ్  - ము'హమమద్  

బిన  ఇదీీస్  బిన అబాాస్ అష్-ష్కఫయీ అల్ ఖురషీ, 5. అబూ 'అబ్దు లా్లహ్  - అహమద్  బిన ముహమమద్ బిన  'హంబల్్ 

అషైబాన్న, 6. అబూ 'ఈసా - ము'హమమద్  బిన  'ఈసా బిన స్తరా తిర్చిజీ' అస్ సులమి అల్ ఖుర్షీ, 7. అబూ దావూద్ 

- సులైెమాన  బిన  అల్  అష్ అస్ అల్ అ'జ్దు  అసుజ్దసోాన్న, 8. అబూ 'అబ్దు ర్ర 'హామన  - 'అహమద్  బిన  షుఐబ  బిన అలి బిన 

సిన్నేన అన నసాయీ, 9. అబూ 'అబ్దు లా్లహ్  - ము'హమమద్  బిన  య'జీద్  ఇబ్నన మాజహ అర్ రబ'యీ అల్  

ఖ'జ వీన్న, 10. అబూ ము'హమమద్  - 'అబ్దు లా్లహ్  బిన  'అబ్దు ర్ర 'హామన  బిన ఫదా్ బిన బహాామ దారీి, 11. అబ్దల్  

'హసన  - 'అలీ బిన  'ఉమర  బిన అహమద్ దార ఖుతునీ, 12. అబూ బకర  - అ'హ్ మద్  బిన  'హుసైన  బిన అలి బిన 

మూసా  అల్  బై్నహఖీ, 13. అబ్దల్  'హసన  - ర'జీన్ బిన  ము'ఆవియహ్  అల్  అబ దరీ, మొదలైెన వారు సమకూర్థచన 
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'హదీసు'లు ఉన్నేయి. వీర్థ పేరా్న 'హదీసు'ల చివ్ర్లో పేర్కాన్నేము.  దానికి తోడుగా వార్థ పుసోకం పేరున కూడా 

పేర్కాన్నేము. మధులో ఉనే ప్రంప్రను వ్దలివేశ్వము. పీార్ంభ్ంలో 'హదీసు'లన వివర్చంచిన పీవ్కత  (స) 

సహచరుల పేరా్న, చివ్ర్లో తమ గ్ర ంథంలో 'హదీసు'న ఉలా్లఖంచిన 'హదీస్స'వేతత ల పేరా్న మాతామే పేర్కాన్నేము. 

ఏ విధంగా బ'గవీ గారు తమ ఈ «మ'సాబీ'హ» పుసోకనిే అధ్యుయాల పీకర్ం విభ్జ్దంచారో న్నన కూడా ఆ 

విధంగాన్న విభ్జ్దంచాన. ఒక అధ్యుయానిే బ'గవీ గారు 2 విభాగాలుగా విభ్జ్దంచారు. న్నన 3 వ విభాగం చేరాచన. 

మొదటి విభాగ్ంలో బ్ద'ఖారీ, ముసాిమ  పేర్కానే 'హదీసు'లు లేదా వార్థదు ర్థలో ఒకారు పేర్కానే 'హదీసు'లన 

పేర్కాన్నేన. ఎందుకంటే వీర్థదు రూ ఇతరుల కంటే పీాధ్యనుత గ్లవారు. రండవ విభాగ్ంలో వీర్థదు ర్థతో పాటు ఇతరులు 

కూడా ఉలాేఖంచిన 'హదీసు'లన పేర్కానడం జర్థగంది. మూడవ విభాగ్ంలో పీవ్కత  (స) అనచరులు, త్రబయీనా 

పేర్కానే 'హదీసు'లన పేర్కానడం జర్థగంది. అయితే ఇందులో 'హదీసు' ష్ర్తులన కూడా దృష్టట లో పటుట కోవ్టం 

జర్థగంది. 

ఒకవేళ మ'సాబీ'హ్లో ఉనే 'హదీసు' మిష్కాత్లో లభంచకపోతే, ఆ 'హదీసు' ఒకటి కంటే ఎకుావ్ సారాు 

వ్చిచనందువ్లా దానిే తొలగంచాన అని భావించాలి. అదేవిధంగా మిష్కాత్లో లేని, లేదా మసాబీహ్లో దాని భాగ్ం 

లేని 'హదీసు'లు ఉంటే - అంటే హెచ్చచతగుగ లు ఉంటే - అవ్సరారి్ం అల్ల చేయడం జర్థగంది. ఒకోాకా చోట 'హదీసు'న 

సంకిిపోంగా పేర్కానడం జర్థగంది. కొనిేచోటాలో పూర్థత  'హదీసు'న పేర్కానడం జర్థగంది. ఒకవేళ మీకు రెండు భాగాలాో 

తేడా కనబడితే, అంటే మొదటి భాగ్ంలో బ్ద'ఖారీ, ముసాిమ లన వ్దలి ఇతర్ 'హదీసు' వేతోల 'హదీసు'లు ఉంటే, 

అదేవిధంగా రెండవ్ భాగ్ంలో ఒకవేళ బ్ద'ఖారీ ముసాింల 'హదీసు'లు ఉంటే, వీర్థదు ర్థ 'హదీసు'లన 'హుమైదీ పుసోకం 

నండి మర్థయు జామిఉల్్ ఉసూల్్ నండి పర్థశీలించిన తరావత పేర్కానడం జర్థగంది. ఒకవేళ తేడా ఉంటే అది వివిధ 

మారాగ ల దావరా ధృవీకర్ణ పర్ంపర్ల వ్లా ఉంటుంది. లేదా మ'సాబీ'హ్ కూర్పర్థ పేర్కానే మార్గ ం న్నకు 

తెలియకపోవ్చ్చచ. 

మీకు న్న ఈ పుసోకం మిష్కాతుల్ మ'సాబీ'హ్లో, మ'సాబీ'హ్ పేర్కానే అన్నక పదాలు లభసోాయి. ఇందులో 

జర్థగన పొర్పాటాన అతని మీద కక న్నపై నెటిట వేయాలి. అలా్లహ్  (త) వార్థకి ఉభ్యలోకలాో సాఫలుం పీసాదించ్చ గాక. 

పర్థశీలనలో న్నన న్న శకిత  మేర్కు కృష్టచేశ్వన. ఎటువ్ంటి లోపం ఉంచలేదు. అభపీాయ భేదాలిే ఉనేవి ఉనేటాుగాన్న 

పేర్కాన్నేన. 

అదేవిధంగా మ'సాబీ'హ్ కూర్పర్థ కొనిే 'హదీసు'లన 'గ్రీబ  లేదా 'దయీఫ లని స్తచించారు. న్నన న్న సంకలనం 

మిష్కాతుల్ మ'సాబీ'హ్లో దానికి కర్ణాలు పేర్కాన్నేన. అదేవిధంగా 'హదీసు' నియమ నిబంధనల పీకర్ం 

స్తచించని 'హదీసు'లన న్నన కూడా స్తచించలేదు. కని కొనిేచోటాలో పీతేుక సందర్భంగా ఆ 'హదీసు'న గుర్థంచి 

కొంత పేర్కాన్నేన. అదేవిధంగా కొనిే 'హదీసు'ల తరావత రఫరనుుగాన్న, పుసోకం పేరు గాన్న పేర్కాన లేదు. 

ఎందుకంటే 'హదీసు'వేతోన గుర్థంచి తెలియనందువ్లా అల్ల జర్థగంది. ఒకవేళ మీకు తెలిసోే వీాయండి. అలా్లహ్  (త) 

మీకు పీతిఫలం పీసాదిసోాడు. 

న్నన ఈ పుసోకం పేరు ''మిష్కాతుల్్ మ'సాబీ'హ్'' పట్టట న. ఇంక ఈ పుసోకం పూర్థత కవాలని, న్నకు సరైెన మార్గ ం 

చూపాలని, తపుపలు, పొర్పాటా నండి ననే ర్కిించమని, న్న సమసులన సులభ్తర్ం చేయమని, ఉభ్యలోకలాో ఈ 

కూరుప దావరా ల్లభ్ం చేకూర్చమని న్నన అలా్లహ్ (త)న పీారి్థసోున్నేన. కర్ుసాధకుడైన అలా్లహ్ (త)యే న్నకు 

చాలు. సత్రారాులు చేసే, పాపాల నండి దూర్ంగా ఉండే భాగ్ుం అలా్లహ్  (త) వ్లాన్న లభసోుంది. ఆయన్న అందర్థ కంటే 

గొపపవాడు మర్థయు వివేకవ్ంతుడూన.  

                             కూర్పర్థ 
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