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'హదీసు'వేత్త ల జీవిత్ విశేషాలు 

'హదీసు'వేత్త ల సంకి్షప్త  జీవిత్ గాథలను బసత వీ గారు ''రియా'దుల్ ము'హది్దసీ'న్''లో పేర్కాన్నారు. ఇక్ాడ 

కేవలం రచయిత్ త్న మందుమాటలో పేర్కానా 'హదీసు'వేత్త లను గురంచి పేర్కానబడంది. 

----- 

1. ఇమామ్ ము'హమ్మద్ బిన్ 

ఇస్మమ'యీల్ బిన్ ఇబా్రహీమ్ బు'ఖారీ 

(రహమ) 

బు'ఖారీ పేరు, మహమమద  - అబూ అబిులా్లహ్. 

బిరుదు ఇమామల్  మ'హదిిసీ'న , అమీరుల్  

మ'హదిిసీ'న . ఇత్ని వంశ ప్రంప్ర ము'హమ్మద్ 

బిన్ ఇస్మమ'యీల్ బిన్ ఇబా్రహీమ్ బిన్ అల్ 

ము'గీరహ. 

జనమం, ఖరసాన సమరఖ ంద, ఇప్పటి ఉజ్బెక్షసాత న, 

13-10-194 హిజీీ (19-7-810 కీ్ర.శ.). మరణం, 1-

10-256 హి (1-9-870 కీ్ర.శ.), 60 సం. వయసుులో 

సమరఖ ందులో. ఇత్ను అబ్బెసీయ ప్రపాలన్న 

కాలంలో ఉన్నారు. ఇత్ని శిక్షకులు, అహమద బిన 

హంబల్, అలీ బిన మదీనీ, ఇసాాఖ్ బిన రహ్వే. ఇత్ని 

శిశ్యులు మస్ల ం బిన హజా్జజ్, ఇబ్నా అబీ ఆస్ం. 

సహీహ్ బుఖారీ ఇత్ని మఖు పుసత క్ం.  

బు'ఖారీ త్ండీ పేరు ఇసామ'యీల్ , బిరుదు అబుల్  

'హసన . ఇత్ను మలిక్ బిన అనస్ శిశ్యులు. ఇత్ను 

చాలా పెది్ 'హదీసు'వేత్త . ఇసామ'యీల్  చాలా 

ప్రశ్యదుు లు మరయు ధరమ సంపాద్కులు. ఒక్సార 

మాట్లల డుతూ 'న్న సంపాద్నలో ఒక్ా దిర హమ్  

అయిన్న అధరమ సంపాద్న లేదు,' అని అన్నారు. 

(అస్ 'ఖలానీ) 

బు'ఖారీలో ఎన్నా గొప్ప గుణాలు ఉండేవి. ఇవే కాక్ 

మరో గొప్పత్నం ఏమిటంటే, త్ండీ కొడుకులు 

ఇది్రూ 'హదీసు'వేత్త లే. బు'ఖారీ త్లిల  చాలా 

భకుు రాలు, మహత్మ్ములు క్లిగి ఉండేది. ఎలల పుపడూ 

దైవానిా పీారథ ంచడం, దైవ భీతితో క్నీాళ్ళు కారచటం, 

దీనంగా మొర పెట్టు కోవటం చేసేది. బు'ఖారీ క్ళ్ళు 

చినాత్నంలోనే అసేసథ త్కు గురయ్యుయి. ద్ృష్టు  

కీ్మంగా పోసాగింది. వైదుులు ఇక్ నయం కాద్ని 

చేతులెత్తత శారు. బు'ఖారీ త్లిల  ఇబీ్బహీమ్  (అ)ను 

క్లలో చూశారు. 'నీ పీారథ న మరయు ఏడ్వటం వలల  

అలాల హ్  నీ కొడుకు క్ళ్ుకు సేసథ త్ పీ్సాదించాడు,' 

అని అత్ను అంట్టన్నారు. ఉద్యం లేచి చూసే 

సరక్ష బు'ఖారీ క్ళ్ళు నయం అయి ఉన్నాయి. క్ంటి 

చూపు తిరగి వచిచ ఉంది. అయిత్త అంత్కు మందు 

క్ంటి చూపు ఎందుకు పోయిందో కారణం 

తెలియలేదు. క్ంటి చూపు తిరగి వచిచన త్రాేత్ 

వన్నాల రాతుు లోల  కూర్కచని ''తారీఖ్ కబీర్'' అనే 

పుసత క్ం వీాశారు. 

బ్రలయం, విద్యయభ్యయసం, శిక్షణ, గురువులు: 

బు'ఖారాలో 194 హిజీీ శక్ంలో రమ'దాన  13వ త్తదీన 

జుమ'అహ్ నమా'జ్  త్రాేత్ జనిమంచారు. బు'ఖారీ 

గురంచి చాలా త్కుావ విషయ్యలు తెలిస్న్న, అత్ని 

విదాుభ్యుసం, శిక్షణ జరగిన తీరు చాలా ఉత్త మ 

మైనద్ని తెలుసుత ంది. ఎందుక్ంటే అత్ని త్ండీ కూడా 

ఒక్ 'హదీసు'వేత్తత . అత్ని త్ండీ ఇసామ'యీల్  బ్బలుం 

లోనే మరణంచారు. అందువలల  త్లిల  సంరక్షణా 

బ్బధుత్లు త్నపైె ఎతుత కున్నారు. కొంత్ వయసుు 

పెరగిన త్రాేత్ 'హదీసు' విద్ు నేరుచకోవాలనే కోరక్ 

క్లిగింది. ఎందుక్ంటే వారది 'హదీసు'వేత్త ల 

కుట్టంబం.  

మ'హమమద  బిన  అబీ 'హాతిమ్  వరీాఖ్  కథనం: 

బు'ఖారీ ఇలా అంటూ ఉండగా నేను విన్నాను: 

''నేనింకా బడలో ఉండగానే 'హదీసు' విద్ు 

నేరుచకోవాలనే కోరక్ న్నకు క్లిగింది.'' వరీాఖ్  

బు'ఖారీని ''మీకు 'హదీసు' విద్ు నేరుచకోవాలని 

కోరక్ క్లిగినపుపడు మీ వయసుు ఎంత్'' అని 

అడగిత్త ''అపుపడు న్న వయసుు 10 సంవత్ురాలు 

లేదా అంత్క్న్నా త్కుావ ఉంట్టంది'' అని 

సమాధానం ఇచాచరు. అప్పటి నుండే బు'ఖారీ 

'హదీసు'వేత్త ల సభలలో పాలొ్గన సాగారు. 
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పీారంభద్శలోనే ఒక్ సంఘటన జరగింది. బు'ఖారా 

లోని పీ్ఖాుత్ ప్ండతులు దా'ఖలీ అలవాట్ట పీ్కారం 

'హదీసు'లను బోధిసుత న్నారు. అపుపడు ఆ సభలో 

బు'ఖారీ కూడా ఉన్నారు. దా'ఖలీ ఒక్ 'హదీసు' 

పీామాణక్త్ను పేర్కాంటూ, ''సుఫియ్యన  అన  

అబి'జాుబేర  అన  ఇబీ్బహీమ్ '' అని అన్నారు. బు'ఖారీ 

అది విని, ''అనా అబ్బ'జాుబేర  లమ్  యరౌ 

ఇబీ్బహీమ్ '' - అంటే 'అబు 'జాుబేర  ఇబీ్బహీమ్  దాేరా 

ఉలేల ఖంచ లేదు,' అని అన్నారు. అపుపడు బు'ఖారీ 

వయసుు 11 సంవత్ురాలు. 

బు'ఖారీ అపా్మ్త్త త్: అజ్ లోనీ బు'ఖారీ 

అపీ్మత్త త్ గురంచి, ఉప్దీ్వాలకు దూరంగా 

ఉండట్లనిా గురంచి ఒక్ సంఘటన పేర్కాన్నారు. 

''బు'ఖారీ త్న విదాుభ్యుసం రోజులోల  ఒక్సార సమదీ్ 

పీ్య్యణం చేశారు. ఓడపైె ఎకాారు. అత్ని వది్ 1000 

అషీఫీలు కూడా ఉన్నాయి. ఒక్ వుక్షు  బు'ఖారీక్ష 

సేవలు చేస్, చాలా గౌరవభ్యవం వుక్ు ం చేశాడు. 

బు'ఖారీతో చాలా క్లివిడగా పీ్వరు ంచ సాగాడు. 

బు'ఖారీ కూడా అత్నిా త్న శీ్రయోభిలాష్టగా 

భ్యవించసాగారు. చివరక్ష త్న వది్ 1000 అషీఫీలు 

ఉన్నాయని కూడా అత్నిక్ష తెలుప్డం జరగింది. 

ఒక్ రోజు బు'ఖారీ మితుు డు నిదీ్లేచి ఏడేటం 

పెడబొబెలు పెటు టం, త్ల మొతుత కోవడం చేశాడు. 

అది చూస్ పీ్జలు ఆశచరుప్డ సాగారు. అసలే 

ఏమయింద్ని అడగారు.' పీ్జలు అంత్గా అడుగు 

తుంటే, ఆ వుక్షు  న్న ద్గొ్ర 1000 అషీఫీల సంచి 

ఉండేది. అది పోయింది అని ఏడువసాగాడు. పీ్జలు 

ప్డవలో ఉనా వారంద్రనీ సోదా చేశారు. బు'ఖారీ 

ఎవరక్ర తెలియకుండా త్న అషీఫీల సంచిని 

సమదీ్ంలో పారవేశారు. ఆ త్రువాత్ బు'ఖారీని 

కూడా సోదా చేయడం జరగింది. ఎవర వదిా అది 

దొరక్ాపోయే సరక్ష, వారు ఆ వుక్షు నే చీవాట్టల  పెట్లు రు.  

పీ్జలంద్రూ ఓడనుండ దిగారు. ఆ వుక్షు  

ఏకాంత్ంలో బు'ఖారీని క్లిశాడు. 'త్మరు ఆ అషీఫీల 

సంచి ఏం చేశారు?' అని అడగాడు. బు'ఖారీ, 'ఆ 

సంచిని సమదీ్ంలో పారవేసాను,' అని అన్నారు. 

దానిక్ష ఆ వుక్షు , 'ఇంత్ పెది్ మొత్మ్త నిా 

పారవేయట్లనిక్ష మీ మనసెలా ఒప్పంది,' అని 

అడగాడు. ''నీకు బుదుు ందా? న్న జీవిత్మంత్మ్ పీ్వక్ు  

(స) 'హదీసు'లను రాయడంలోనే గ్డచి పోయింది. 

న్నకు పీ్జలోల  గౌరవ ఆద్రణలు ఉన్నాయి. మర న్నపైె 

దొంగ్త్నం నింద్ రావట్లనిా నేన్నలా భరంచగ్లను? 

జీవిత్మంత్మ్ శీమించి సంపాదించిన నీతి నిజ్జయితీని 

కొనిా అషీఫీలకు ఎలా బలి చేయగ్లను,'' అని 

సమాధానం ఇచాచరు. 

సదుు ణాలు, అలవాటా్ల, పా్వరత న: బు'ఖారీక్ష 

వారసత్ేంలో త్ండీ ఆస్త  అధిక్ మొత్త ంలో 

లభించింది. అత్ని త్ండీ గారది చాలా పెది్ 

వాుపారం. సాధారణంగా వాుపారులోల  అనేక్ 

అవక్త్వక్లు, లోట్ట పాట్టల  జరుగుతుంట్లయి. 

అందువలల  వాుపారం చేసేవారు చాలా అపీ్మత్త ంగా 

ఉండాలి. బు'ఖారీ త్ండీ ఇసామ'యీల్  త్న మరణ 

సమయంలో త్న పీ్త్తుక్ శిష్యుడైన అబూ హఫుస తో, 

'నేను న్న ధనంలో ఒక్ా దిర హమ్  కూడా 

అధరమమైనదిగా ఎరుగ్ను.' అని అన్నారు. అది 

వినా అబూ హఫుస  ఆశచరుపోయ్యరు. ఎందుక్ంటే 

ఇసామ'యీల్  వాుపారంలో చాలా అపీ్మత్త ంగా ఉండే 

వారు. ఇసామ'యీల్  త్న మరణ సమయంలో అబూ 

హఫుస తో న్న వారసునిక్ష సహాయ సహకారాలు 

అందించాలి, అత్నిా విడచి వళ్ళుపోకూడదు, క్ష్కు లోల  

అత్ని నుండ సహాయం పందు,' అని హిత్వు చేశారు. 

'హదీసు'వేత్త  మహమమద  బిన  అబీ హాతిమ్  

కథనం: బు'ఖారీ ఆ ధన్ననిా వాుపారంలో పెట్లు రు. 

ఎట్టవంటి చింత్ లేకుండా ధారమక్ సేవలో నిమగ్ామై 

పోయ్యరు. అలాల హ్  అత్నిా ఎట్టవంటి క్ష్కు లకు, 

ఆప్ద్లకు గుర కాకుండా సంరకి్షంచాడు. 

సేభ్యవంలో ఎంతో నమర త్, సునిాత్త్ేం, కారుణు 

గుణం ఉండేది. ఒక్సార వాుపార భ్యగ్సాేమి 25 వేల 

దిర హమ్ లు నొకేాశాడు. శిష్యులు, 'అపుప 

తీసుకునా వాడు వచాచడు, అత్నుాండ అపుప 

వసూలు చేసుకోండ, ' అని అన్నారు. దానిక్ష 

బు'ఖారీ, 'అపుప వాడని ఇబెంది పెటు డం సబబు 

కాదు' అని అన్నారు. 

బు'ఖారీ త్న వాుపార లాభ్యలతో ప్ండతులను, 

విదాురుథ లను సంరకి్షంచాలని పీ్యతిాంచేవారు. పీ్తి 

న్నల త్న ఆదాయంలో నుండ 500 దిర హమ్ లు దీనిక్ష 
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కేట్లయించే వారు. ప్ండతులకు, విదాురుథ లకు 

ఉప్కార వేత్న్నలు ఇచిచ పీోత్ుహించేవారు. అనా 

పానీయ్యల విషయంలో భోగ్, విలాసాలకు దూరంగా 

ఉండేవారు. బు'ఖారీ గుమసాత  అయిన మ'హమమద  

బిన  అబీ 'హాతిమ్  కథనం: ఒక్సార విదాురాన్న 

కాలంలో ఆద్మ్  బిన  అబీ అయ్యస్  వది్కు వళ్ళు 

పీ్య్యణంలో పీ్య్యణ సామగీి అంత్మ్ అయి పోయింది. 

కొనిా రోజుల వరకు ఆకులు అలమలు తిని 

గ్డపారు. ఈ విషయం ఎవరక్ర చెప్పలేదు, ఎవరనీ 

ఏదీ అడగ్లేదు. బు'ఖారీ దైవ భీతి, దైవభక్షు , ద్య, 

న్నుయం, ధరమం మొద్లైెన ఉత్త మ గుణాలు క్లిగి 

ఉండేవారు.  

'అబిులాల హ్  బిన  మ'హమమద  అస్ుయ్యర ఫీ 

కథనం: నేను ఒక్సార మ'హమమద  బిన  ఇసామ'యీల్  

ఇంటిక్ష వళ్ళును. అత్ని సేవకురాలు అత్ని పీ్క్ా 

నుండ వళ్ళుంది. ఆమ కాలు త్గిలి స్రా 

ప్డపోయింది. వంటనే బు'ఖారీ ఆగీ్హం చెంది, 'ఎలా 

నడుసుత న్నావు?' అని అన్నారు. దానిక్ష సేవకురాలు, 

'దారలేక్పోత్త ఎలా నడచేది? ' అని చెప్పంది. అది 

విని బు'ఖారీ ఆగీ్హం చెంద్డానిక్ష బదులు, ''పో 

నినుా నేను విడుద్ల చేస్ వేశాను,'' అని అన్నారు. 

అపుపడు నేను ''ఆమ మిమమలిా కోప్ం తెప్పంచింది. 

త్మరు కోప్పడట్లనిక్ష బదులు ఆమను విడుద్ల 

చేస్ వేశారా?'' అని అడగాను. దానిక్ష బు'ఖారీ, ''ఆమ 

చేస్నదానిక్ష ననుా నేను సంత్ృప్త  ప్రచుకున్నాను.'' 

అంటే బు'ఖారీ ఆమను చీవాట్టల  పెటేు  బదులు త్నుా 

త్మ్ను చీవాట్టల  పెట్టు కున్నారు. 

ఒక్సార బు'ఖారీ త్ండీగార శిష్యుడైన అబూ 'హఫ స్  

కొంత్ సరుకును బు'ఖారీ వది్కు ప్ంపారు. కొంత్ 

మంది వాుపారులు సాయంత్ు ం వచిచ 5000 రుసుమ 

ఇచిచ సరుకు తీసుకొని వళ్త్మ్మని అన్నారు. దానిక్ష 

బు'ఖారీ 'ఇపుపడు వళ్ళుపోండ, ఉద్యం రండ, ఇచిచ 

తీసుకు వళ్ుండ' అని అన్నారు. మరుసటి రోజు 

ఉద్యం కొంద్రు వాుపారులు వచిచ, 5వేలకు 

బదులు 10 వేలు ఇచిచ సరకు తీసుకు 

వళ్త్మ్మన్నారు. కాని బు'ఖారీ త్రువాత్ వచిచన 

వాుపారులను రాతిు  వచిచన వాుపారక్ష అమామలని 

నిశచయించుకున్నాను అని చెప్ప వాళ్ును ప్ంప్ 

వేశారు. అనంత్రం మొద్ట వచిచన వాుపారులకు ఆ 

సరకును అమిమవేశారు. ఈ విధంగా డబుెకు 

పీాధానుత్ ఇవేక్ త్న వాగిాన్ననిక్ష పీాధానుత్ 

ఇచాచరు.  

'హదీసు'వేత్త ల న్నయకుడు బగిాద  ప్టు ణం 

చేరుకున్నారు. బగిాద  బనీ 'అబ్రాస్ ప్రపాలన్న 

కాలంలో ఇసాల మీయ విద్ుకు కేందీ్ంగా మారపోయింది. 

హారూన , మామూన  వంటి మహారాజులు దీని అభి 

వృదిు క్ష క్ృష్ట చేశారు. బగిాద  గొప్ప గొప్ప 

ప్ండతులకు, ధారమక్ వేత్త లకు నిలయంగా మారంది. 

బు'ఖారీ పేరు పీ్ఖాుతులు బగిాద  వరకు 

వాుప్ంచాయి. 

బు'ఖారీ బగిాద  వచాచరు. అత్ని రాక్ మామూలు 

విషయం కాదు. అత్నిా ప్రీకి్షంచట్లనిక్ష బగిాద  నగ్ర 

ప్ండతులు, 'హదీసు'వేత్త లంద్రూ ఏక్మయ్యురు. 

వంద్ 'హదీసు'లను వాటి సాకిాుధారాలను క్లగా 

పులగ్ం చేస్, బహిరంగ్ంగా పీ్జల మందు 

ప్రీకి్షంచడానిక్ష ఏరాపట్ట చేశారు. నగ్రంలోని మహా 

విదాువంతులంద్రూ ఏక్మయ్యురు. అత్ని మందు 

నిరి్దశించిన వుకుు లు 'హదీసు'లు చద్వసాగారు. 

బు'ఖారీ, ''న్నకు తెలియదు'' అని అన్నారు. ఈ 

విధంగా అనేక్ మంది వుకుు లు క్లగాపులగ్ం చేస్న, 

మారుపలు చేరుపలు చేస్న 'హదీసు'లు చద్వగా 

బు'ఖారీ కేవలం, ''న్నకు తెలియద్నే'' సమాధానం 

ఇచాచరు. ఈవిధంగా నిరణ యించిన 'హదీసు'లనీా 

అయిపోయ్యయి. బు'ఖారీని ఎరుగ్ని వారు, బు'ఖారీ 

ఓడపోయ్యరని భ్యవించారు. కాని అత్నిా గురంచి 

తెలిస్న వారు బు'ఖారీ మా ఎతుత  తెలుసుకున్నారు 

అని గీ్హించారు. బు'ఖారీ వంటనే నిలబడ వారు 

క్లగాపులగ్ం చేస్, మారుపలు చేరుపలు చేస్ 

చదివిన 'హదీసు'లను సరైన రీతిలో ఏమాత్ు ం త్పుప 

లేకుండా చదివి వినిప్ంచారు. ఈ విధంగా వారు 

వినిప్ంచిన 'హదీసు'ఇలనిాంటినీ వారక్ష ఎలాంటి 

త్పుపలు లేకుండా వినిప్ంచారు. అది చూస్ బగిాద  

పీ్జ్జనీక్ం ఆశచరు ప్డకుండా ఉండలేక్ పోయ్యరు. 

ఇంకా వార గొప్పత్న్ననిా సీేక్రంచారు.  

మ్రణం: బు'ఖారీ 13 రోజులు త్కుావ 62 

సంవత్ురాల వయసుులో 'ఈదుల్  ఫి'త్ు స  న్నడు 
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రాతిు  256 హిజీీ శక్ంలో మరణంచారు. మరణంచిన 

త్రువాత్ కూడా శరీరం నుండ చెమట వసూత నే ఉంది. 

చివరక్ష సాానం చేయించి క్ఫన  చుట్టు  వేయడం 

జరగింది. కొంత్మంది సమర ఖంద  

తీసుకువళ్దామని కోరారు. ఇంకా ఖనన పీ్దేశం 

విషయంలో కూడా భేదాభిపీాయ్యలు త్లెత్మ్త యి. కాని 

త్రువాత్ అక్ాడే ఖననం చేయ్యలని అంద్రూ 

ఏకాభిపీాయ్యనిక్ష వచాచరు. 'ఈదుల్  ఫి'త్ు స  న్నడు 

''జుహర  నమా'జు త్రాేత్ ఖననం చేయబడాారు. 

వరీాఖ్  క్థనం: బు'ఖారీ త్న మరణానిక్ష మందు 

త్నను పీ్వక్ు  (స) సాంపీ్దాయం పీ్కారం 3 వస్మత ాలా్ల 

ఖననం చేయ్యలని ఉప్దేశించారు. 

ఖతీబ  అబిుల్  వా'హిద  బిన  ఆద్మ్  అత్త వాల్  లేసీ 

యొక్ా సంఘటన పేర్కాన్నారు, ''నేను పీ్వక్ు  (స)ను 

త్న సహచరుల బృంద్ం వంట ఒక్చోట వేచి 

ఉన్నారు. ఎవర గురంచో ఎదురుచూసుత న్నారు. 

నేను సలామ్  చేస్, 'ఎవర గురంచి 

ఎదురుచూసుత న్నారు' అని అడగాను. దానిక్ష పీ్వక్ు  

(స), 'నేను మ'హమమద  బిన  ఇసామయీ'ల్  గురంచి 

ఎదురుచూసుత న్నాను,' అని సమాధానం ఇచాచరు. 

కొనిా రోజుల త్రాేత్ బు'ఖారీ మరణ వారు  న్నకు 

తెలిస్ంది. అపుపడు నేను క్ల సమయ్యనిా, మరణ 

సమయ్యనిా క్లిప్ చూశాను. ఆ రండూ ఒకే 

సమయం, ఒకే దినంగా నిరాథ రంచాను. ఎందుక్ంటే 

షరీఅత లో సత్ుమైన సేపాాలు దైవ దౌత్ుంలోని 

46వ భ్యగ్ంగా నిరాథ రంచటం జరగింది. బు'ఖారీ 

మరణంపైె ప్ండతులంద్రూ తీవీ ఆందోళ్న వుక్ు ం 

చేసారు. 

బు'ఖారీ రచనలు: అత్మ్త రీ'ఖుల్  క్బీర , 

అత్మ్త రీఖుల్  అవ్ సత , అత్మ్త రీఖ్ అసుగీర, అల్  

జ్జమిఉల్  క్బీర , ఖల్ ఖు అఫ ఆలిల్  ఇబ్బద , 

క్షత్మ్బుదిుఅఫాయిల్  అసుగీర, అల్  మసాదుల్  

క్బీర , అత్త ఫ సీరుల్  క్బీర ,   క్షత్మ్బుల్  హిబహ్, 

అసామిసుహాబహ్, క్షత్మ్బుల్  విజ్ దాన , క్షత్మ్బుల్  

మబ సూత , క్షత్మ్బుల్  ఇలల్ , క్షత్మ్బుల్  క్షన్న, 

క్షత్మ్బుల్  ఫవాయిద , అల్  అద్బుల్  మఫీద , 

జుజ్ ఉరఫ ఉల్  యదైన , బిరీుల్  వాలిదైన , క్షత్మ్బుల్  

అష రబహ్, ఖ'దాయసుహాబహ్ వత్మ్త బియీన , 

క్షత్మ్బురీఖాఖ్ , అల్  జ్జమిఉసుగీర  ఫిల్  'హదీస్', 

జు'జ్ ఉ ఖరాఅతి 'ఖల్ ఫల్  ఇమామ్  మొద్లైెనవి. 

సహీ బు'ఖారీ ఆదరణ, ద్యని గొప్పత్నం: 

బు'ఖారీ రచనలోల  ''అల్ జామిఉ'సస'హీ'హ్'' 

ఈన్నడు 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీ పేరుతో పీాచురుంలో 

ఉంది. పీ్ప్ంచంలోని ఇసాల మీయ పీాంత్మ్లనిాంటిలో 

దీనిా పీ్చురంచడం జరగింది. బు'ఖారీక్ష 

'హదీసు'వేత్త ల న్నయకుడగా బిరుదు ఇచేచ కారణాలోల  

ఈ పుసత క్ం కూడా ఒక్ కారణమే. దైవ గీ్ంథం ఖుర ఆన  

త్రువాత్ ఏ ప్ండతుని పుసత కానిక్ర ఈ సాథ నం 

లభించలేదు. 

'స'హీ'హ బు'ఖారీ రాయాలనే ఆల్లచన: 

ఇస్ 'హాఖ్  బిన  రాహ్ వియహ్  బు'ఖారీని 'స'హీ'హ్  

బు'ఖారీ రాయ మని కోరారు. ఇబీ్బహీమ్  బిన  

మాఖల్  నసఫీ క్థనం: బు'ఖారీ ఇలా అన్నారు, 

''ఒక్రోజు మేమ ఇస్ 'హాఖ్  బిన  రాహ్ వియహ్  వది్ 

కూర్కచని ఉన్నామ. అపుపడత్ను, ''నువుే పీ్వక్ు  

(స) పీామాణక్ 'హదీసు'లను ఒక్చోట చేరచత్త 

బ్బగుండు,'' అని అన్నారు. ఆ మాట న్న మనసులో 

న్నట్టకుంది. నేను అప్పటి నుండే 'స'హీ'హ్ 

బు'ఖారీని వీాయడం పీారంభించాను.  

మరో కారణం ఏమిటంటే, బు'ఖారీ పీ్వక్ు  (స)ను 

క్లలో చూశారు. ''నేను పీ్వక్ు (స) సనిాధిలో నిలబడ 

న్న చేతిలో ఉనా విసనక్రీతో పీ్వక్ు  (స)పైె నుండ ఈగ్ 

లను తోలుతున్నాను.'' మేల్గానా త్రువాత్ 

ప్ండతులతో దాని ప్రమారాథ నిా గురంచి అడగాను. 

దానిక్ష వారు, 'పీ్వక్ు  (స)పైె క్లిపంచిన అసత్ు 

'హదీసు'లను నీవు తొలగిసాత వు,' అని ప్రమారథ ం 

తెలిపారు. ఎందుక్ంటే సత్ు సేపాాలు దైవ 

దౌత్ుంలోని 46వ భ్యగ్ం అని ఉంది. పీ్వక్ు  (స)ను 

క్లలో చూస్న వారు నిజంగా క్లలో చూశారు. ఈక్ల 

కూడా మరంత్ కుతూహలానిా, ఉత్మ్ుహానిా 

నింప్ంది. ఈవిధంగా ''జ్జమ' 'స'హీ'హ్ '' రచనలో 

బు'ఖారీ నిమగ్ాం అయిపోయ్యరు. 

రచన్న సమయం మరయు సరళ్ళ: 'స'హీ'హ్ 

బు'ఖారీని, బు'ఖారీ ఎపుపడు మరయు ఎనిా 

రోజులోల  పూరు  చేశారు. ఎలా రచించారు. రచించిన 
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త్రువాత్, ఎవర మందు పీ్వేశపెట్లు రు. పీ్తి 

విషయంపైె చరచంచారు. 

వరీాఖ్  క్థనం: బు'ఖారీ ఇలా అన్నారు, ''నేను 

జ్జమ' 'స'హీ'హ్ ను మూడుసారుల  రచించాను. అంటే 

దానిా మూడుసారుల  సరదిదిాను.'' 

అబుల్  'హైస'మ్  క్ష మిహీా క్థనం: నేను ఫర బరీ 

దాేరా ఇలా విన్నాను, అత్ను ఇలా అన్నారు. 

బు'ఖారీ క్థనం: నేను ఏ 'హదీసు'నూ సాానం చేస్ 

రండు రకాతులు చద్వనంత్ వరకు అల్  

జ్జమి'ఉ'సు'హీ'హ్ లో చేరచలేదు.  

మరో ఉలేల ఖనంలో ఇలా కూడా ఉంది: ''దానిా నేను 

మసా్ద 'హరామ్ లో రచించాను. ఇంకా పీ్తి 'హదీసు'పైె 

రండు రకాతుల నమా'జు చదివి ఇస్త ఖారా 

చేసేవాడని. దానిప్టల  పూరు  నమమక్ం క్లిగిన 

త్రువాత్నే 'అల్  జ్జమి'ఉ'సు'హీ'హ్ 'లో చేర్దచవాడని 

దీనిా నేను న్న సాఫలుం కోసం వీాశాను. 6 లక్షల 

'హదీసు'లోల  పీామాణక్మైన 'హదీసు'లను ఎంచి 

వీాశాను.'' 

ఇబ్నా అదీ త్న గురువుల బృంద్ం దాేరా ఇలా 

పేర్కాన్నారు: బు'ఖారీ అల్  జ్జమి'ఉ'సు'హీ'హ్  

యొక్ా అధాుయ్యలనిాటినీ పీ్వక్ు  (స) గ్ది మరయు 

మంబరల  మధు కూర్కచని, పీ్తి అధాుయ్యనిక్ష మందు 

రండు రకాతులు నమా'జు చదివి వీాసేవారు. 

వరీాఖ్  క్థనం: నేను బు'ఖారీ వంట ఉన్నాను. 

నేను బు'ఖారీని క్షత్మ్బుత్త ఫ సీర  వీాసూత  ఉండగా 

చూశాను. రాతిు  15, 20 సారుల  లేచి దీప్ం వలిగించి 

'హదీసు'లపైె గురుు పెటిు  ప్డుకునేవారు. దీనిా బటిు  

బు'ఖారీ ఎలల పుపడూ, పీ్తి చోట త్న ధాునం అంత్మ్ 

దానిపైెనే పెటేు  వారు. ఒక్ 'హదీసు' ప్టల  పూరు  నమమక్ం 

క్లగ్గానే దానిపైె గురుు  పెటేు వారు. ఇక్ 

అధాుయ్యలను బు'ఖారీ ఒక్సార 'హరమ్ లో మరోసార 

పీ్వక్ు  (స) గ్దిక్ష మంబరుకు మధు సంక్లనం 

చేసేవారు. ఈ అధాుయ్యలలో 'హదీసు'లను 

సంక్లనం చేస్నపుడు మందు సాానం చేస్ నమా'జు 

చదివి ఇస్త ఖారా చేసేవారు. 

అబూ జ'అఫర  అఖీలీ క్థనం: బు'ఖారీ, 'స'హీ'హ్ 

బు'ఖారీని రచించి, ఆన్నటి గొప్ప ప్ండతులు అంటే 

అహమద  బిన  హంబల్, 'అలీ బిన  మ్దీనీ, 

య'హ్ య్య బిన  మ'యీన  మొద్లైెన వార మందు 

పెట్లు రు. అంద్రూ చాలా మచుచకున్నారు. ఇంకా 

పీ్శంస్ంచారు. దాని పీామాణక్త్ను మచుచకున్నారు. 

కాని న్నలుగు 'హదీసు'ల ప్టల  అభుంత్రం తెలిపారు. 

ఈ న్నలుగు 'హదీసు'ల విషయంలో కూడా బు'ఖారీ 

అభి పీాయం సరైనదిగా త్తలింది. ఆ న్నలుగు 

'హదీసు'లు కూడా పీామాణక్మైనవిగా త్తలాయి. 

(సీరతుల్  బు'ఖారీ)  

----- 

2. ఇమామ్ ముసా్లమ్ బిన్ హజాాజ్ బిన్ దరిద్ 

బిన్ కూషాజ్ (రహమ) 

పేరు, వంశం, జననం: పేరు మస్ల మ్ , ప్లిచే పేరు 

అబుల్ హసన్, బిరుదు అస్మకిరుదిీన్, హిజీీ శక్ం 

206 లో, నేషాపూర్ల్ల జనిమంచారు. వంశ ప్రంప్ర, 

ముసా్లమ్ బిన్ హజాాజ్ బిన్ దరిద్ బిన్ కూషాజ్, 

మస్ల మ్  వంశ ప్రంప్ర ఖషీర  తెగ్కు చెందినది. 

అందువలల  అత్నిా ఖషీరీ అంట్లరు. ఇంకా అత్ని 

సంత్ ఊరు నేషాపూర్. 'హదీసు' విద్ులో ఆరత్తరన 

గొప్ప ప్ండతులు. ఇత్ని విదాు జా్జన్నలు, క్ంఠసత ం, 

నిజ్జయితీ గురంచి ప్ండతు లంద్రూ ఏకాభిపీాయం 

క్లిగి ఉన్నారు. మస్ల మ్  'ఇరాఖ్ , 'హిజ్జ'జ్ , ష్కమ్ , 

బగిాద  మొద్లైెన పీాంత్మ్ల వైపు పీ్య్యణం చేశారు. 

'హదీసు' విద్ు విషయంలో ఈ పీాంత్మ్లకు అనేక్ సారుల  

ప్రుటించడం జరగింది. అదే విధంగా బగిాద  అనేక్ 

సారుల  వళ్ుడం జరగింది. ఒక్సార బగిాద లో 

బోధించడం కూడా జరగింది. చివర సారగా 259 హిజీీ 

శక్ంలో బగిాద  వళ్ళురు. ఇత్నిక్ష అనేక్ మంది 

గురువులు ఉన్నారు. యహ్ య్య బిన  యహ్ య్య, 

అహమద  బిన  హంబల్, ఇస్ హాఖ్  ఇబ్నా రాహ్ వయ , 

అబిులాల హ్  బిన  మస్ లమహ్ , మహమమద  బిన  

ఇసామయీల్  అల్  బు'ఖారీ మొద్లైెన వారున్నారు. 

దీనిా మస్ల మ్  గ్రేంగా భ్యవిసాత రు. 

శిష్యులు: కూడా అనేక్మంది ఉన్నారు. అబూ 

హాతిమ్  రా'జీ, అబూ ఈసా తిర్మిజీ', అబూ బక్ర  

బిన  ఖుజై్బమహ్, యహ్ య్య బిన  సాయిద్హ్ , అబూ 

అవాన  మొద్లైెనవారు. చాలా గొప్ప ప్ండతులు 

వీళ్ుంద్రూ. మస్ల మ్  సంత్ృప్త క్రమైన సేభ్యవం 
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క్లిగి ఉండేవారు. అందువలేల  ఎవరనీ ఏదీ అడగేవారు 

కాదు, ఏన్నడూ ఎవరనీ గురంచీ ప్రోక్షంగా 

నిందించలేదు, ఎవరనీ కొటు లేదు. ఎవరనీ తిటు లేదు. 

'హదీసు'లను గురు ంచడంలో త్న తోటివార క్ంటే 

మంద్డుగు వేశారు. కొనిా విషయ్యలోల  బు'ఖారీని 

కూడా అధిగ్మించారు.  

మ్రణం: 261 హిజీీ శక్ంలో 25 రజబ్ న్నడు 

నేషాపూర్లోని నసీర  ఆబ్బద లో 55 సంవత్ురాల 

వయసుులో మరణంచారు. అత్ని మరణ వృత్మ్త ంత్ం 

చాలా ఆశచరుక్రమైనది. ఒక్రోజు సభలో కొంద్రు ఒక్ 

'హదీసు' గురంచి అడగారు. అనుకోకుండా ఆ 

'హదీసు' అత్నిక్ష గురుు కు రాలేదు. ఇంటిక్ష వచిచ 

గీ్ంథాలోల , పుసత కాలోల  వత్క్సాగారు. మందు ఖరాూరాల 

బుటు  ఒక్టి ఉంది. ఒకొాక్ా ఖరాూరం తింటూ 

'హదీసు'ను వత్క్సాగారు. 'హదీసు' వత్క్డంలో 

నిమగ్ాం అయిపోయి, బుటు లో ఉనా ఖరాూరాలనీా 

తినేసారు. అత్నిక్ష ఏమాత్ు ం తెలియలేదు. ఈ 

కారణంగానే అత్ను మరణంచారు. 

(త్హ్ జీబుత్త హ్ జీబ ) 

అబూ 'హాతిమ్  రా'జీ మస్ల మ్  మరణానంత్రం 

అత్నిా క్లలో చూస్ 'ఎలా ఉన్నారు' అని 

అడగారు. దానిక్ష మస్ల మ్  'అలాల హ్  న్నకు సేరొం 

పీ్సాదించాడు' అని సమాధానం ఇచాచరు. అలాల హ్  

మనంద్రక్ష కూడా సేరొం పీ్సాదించుగాక్! ఆమీన . 

రచనలు: మస్ల మ్  రచనల గురంచి 'హాక్షమ్  ఇలా 

వీాసుత న్నారు: ''మస్ల మ్  రచనలోల  మసాద  క్బీర  

ఒక్టి, క్షత్మ్బుల్  అసామ, క్షత్మ్బుత్త మీ'జ్ , క్షత్మ్బుల్  

ఇలల్ , క్షత్మ్బుల్  విజ్ దాన , క్షత్మ్బుల్  అఫ రాజ్ , 

క్షత్మ్బుల్  ఖరాన , క్షత్మ్బుసవాలా అహ్ మద  బిన  

హంబల్ , క్షత్మ్బు 'హదీస్' అమర స  బిన  ష్యఐబ , 

క్షత్మ్బుల్  ఇన తిఫా బి ఇహా బిస్ుబ్బ, క్షత్మ్బు 

మష్కయిఖ ఇమామ్  మాలిక్ , క్షత్మ్బు మష్కయిఖ 

సౌరీ, క్షత్మ్బు మష్కయిఖ షూబీ, క్షత్మ్బు మన  

లైెసలహు ఇలాల  రఅల్  వాహిద , క్షత్మ్బుల్  

మహ్ ఖరీన , క్షత్మ్బు అల్ వాది సహాబిహి, క్షత్మ్బు 

అన హామిల్  మ'హదిిసీన , క్షత్మ్బుత్త బఖాత , క్షత్మ్బు 

అఫ రాదిషి్కమీన . 

ఇవి మస్ల మ్  పీ్ఖాుత్ రచనలు. వీటిలో అనేక్ం 

పీ్చురంచబడాాయి. వీటిని సంకి్షప్త ంగా త్జ్ క్షరతుల్  

'హుఫాా''జ్  దాేరా పేర్కానడం జరగింది. వీటి 

వివరాలు మత్వేలాద లో లభిసాత యి. మస్ల మ్  

రచనలోల  'స'హీ'హ్ మస్ల మ్  గురంచి మస్ల మ్  

సమాజంలో అంద్రక్ర తెలిస్ందే. కొనిా విషయ్యలోల  

మస్ల మ్  బు'ఖారీని అధిగ్మించారు. 'స'హీ'హ్ 

మస్ల మ్ కు బు'ఖారీపైె పీామఖుత్ ఇవేడం కూడా 

కొంత్వరకు వాసత వమే. మ'గ రబ లోని కొంద్రు 

ప్ండతులు 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీపైె 'స'హీ'హ్ మస్ల మ్ కు 

పీాధానుత్ ఇసాత రు. ఎందుక్ంటే బు'ఖారీలో లేని కొనిా 

నియమ నిబంధనలు మస్ల మ్ లో ఉన్నాయి. 

ఇబుా 'సలా'హ్  అభిపీాయం: బు'ఖారీ, మస్ల మ్ లో 

ఉనా 'హదీసు'లనీా పీామాణక్మైనవే. వీర పీామాణ 

క్త్పైె మస్ల మ్  సమాజమంత్మ్ ఏకాభిపీాయం క్లిగి 

ఉంది. మస్ల మ్ లో అనీా క్లిప్ 7,275 'హదీసు'లు 

ఉన్నాయి. ఒకేసార పేర్కానబడనవి 4000 ఉన్నాయి. 

''నేనీ 'హదీసు'లను 2 లక్షల 'హదీసు'లోల  నుండ 

ఎనుాకున్నాను'' అని మస్ల మ్  అన్నారు. ఇంకా, 

''పీ్జలంద్రూ 200 సంవత్ురాల వరకు 'హదీసు'లు 

వీాస్న్న, న్న పుసత క్ం ప్టల నే నమమక్ం క్లిగి ఉంట్లరు,'' 

అని అన్నారు. అదేవిధంగా మస్ల మ్  నుండ పీ్వక్ు  

(స) వరకు మధు నలుగురు ఉలేల ఖన క్రు లు ఉనాదే 

మస్ల మ్  వది్ పీామాణక్ ఉలేల ఖనం. అదేవిధంగా 

బు'ఖారీ వది్ ముగుు రు ఉలేల ఖన క్రు లు ఉనా 

'హదీసు' పీామాణక్మైనది. మస్ల మ్  'హదీసు' వృతిత లో 

అనేక్ పుసత కాలు రచించారు. అయిత్త 'స'హీ'హ్ 

మస్ల మ్  అనిాటి క్ంటే పేరు పీ్ఖాుతులు పందింది. 

'స'హీ'హ్ మస్ల మ్  యొక్ా అనేక్ వివరణలు 

ఉన్నాయి.  

----- 

3. ఇమామ మాలిక్ బిన్ అనస్ (రహమ) 

మాలిక్  బిన  అనస్  బిన మాలిక్ బిన అబూ ఆమిర 

అల్ అసాెహీ, 93 హిజీీ (711కీ్ర. శ) లో జనిమంచారు. 

ఇంకా 179 హిజీీ (7-11-795 కీ్ర. శ)లో మరణంచారు. 

ఇత్నిక్ష ఇమామ దారుల్  హిజీత  అనే బిరుదు కూడా 

ఉంది. పడవుగా, ద్ృఢంగా, పడవైన మకుా, 
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అంద్ంగా, వడలుప గ్ల నుదురు, త్లపైె త్కుావ 

వంట్టు క్లు, ద్టు మైన గ్డాం, కేవలం పెదాలపైె ఉనా 

వంట్టు క్లను క్తిత రంచేవారు. రండు వైపుల 

వంట్టు క్లను వద్లివేసే వారు. 

మాలిక్  బిన  అనస్  త్బె తాబయీన్ త్రానిక్ష 

చెందిన వారు. ఇత్ని గురువుల సంఖు 900 ఉండేది. 

వీరలో 300 త్మ్బయీనుల , 600 త్బ్న త్మ్బయీనుల . 

ఉలేల ఖన్నల మధు వుకుు ల ప్రశీలనలో మాలిక్ కు 

మించిన వారవరూ లేరు. మాలిక్ కు 'హదీసు'లోని 

ఏదైన్న భ్యగ్ంలో అనుమానం వసేత  మొత్త ం 'హదీసు'నే 

వద్లి వేసేవారు. తూరూప ప్డమరల మధు పీ్వక్ు  

(స) 'హదీసు'ల విషయంలో మాలిక్  క్ంటే నమమక్మైన 

వుక్షు  మర్కక్రు లేరు. అబూ హురైరహ్  (ర) క్థనం: 

పీ్వక్ు  (స) పీ్వచనం, ''ఒక్ కాలం రాబోతునాది. 

పీ్జలు సుదూర పీాంత్మ్లకు పీ్య్యణం చేసాత రు. కాని, 

మదీనహ్ ప్ండతుని క్ంటే గొప్ప ప్ండతుడు 

దొరక్డు.'' (తిరమజి', 'స'హీ'హ్ ) సుఫియ్యన  బిన  

ఉయైన వారు మాలిక్  బిన  అనస్  అని 

భ్యవిసుత న్నారు.  

ఖల్ ఫ  బిన  'ఉమర  క్థనం: నేను ఇమామ్  మాలిక్  

వది్ కూర్కచని ఉన్నాను. ఇంత్లో మదీనహ్ ఖారీ 

ఇబెె కసీ'ర్ ఇమామ్  మాలిక్ కు ఒక్ ప్త్ు ం ఇచాచరు. 

ఇమామగారు దానిా చదివి, త్న జ్జనీమాజ్  కీ్షంద్ 

ఉంచుకున్నారు. అత్ను నిలబడాారు. అత్నితో 

పాట్ట నేను కూడా నిలబడాాను. కూరోచమని 

అన్నారు. ఇంకా ఆ ప్త్ు ం న్నకు ఇచాచరు. అందులో 

ఒక్ సేప్ాం గురంచి ఇలా వీాస్ ఉంది: ''పీ్జలు పీ్వక్ు  

(స) ను చుట్టు మటిు  ఉన్నారు. పీ్వక్ు (స)ను ఏదో 

అరథ సుత న్నారు. అపుపడు, పీ్వక్ు  (స), 'నేను ఈ 

మంబరు కీ్షంద్ ఒక్ పెది్ గుప్త  నిధిని దాచి ఉంచాను. 

దీనిా మీకు ప్ంచి పెటు మని మాలిక్ కు చెపాపను, 

అందువలల  మీరంద్రూ మాలిక్  వది్కు వళ్ుండ. 

పీ్జలు అక్ాడ నుండ తిరగి వచిచ 'మాలిక్  

ప్ంచిపెడత్మ్రా లేదా' అని అన్నారు. మర్కక్రు 

'అత్డు త్నకు ఆదేశించబడంది త్ప్పకుండా చేసాత డు' 

అని అన్నారు. ఈ క్ల వలల  మాలిక్  ఎంత్ పీ్భ్యవితు 

లయ్యురంటే, అత్డు ఏడుసూత నే ఉన్నారు. అత్డు 

ఏడుసూత  ఉండగానే నేను వళ్ళుపోయ్యను.'' 

అబిురీహామన  బిన  మహ్ దీ క్థనం: మేమ మాలిక్  

వదిే ఉన్నామ. ఇంత్లో ఒక్ వుక్షు  వచిచ, 'నేను 6 

న్నలల దూరం నుండ ఒక్ పీ్శా అడగాలని వచాచను' 

అని అన్నాడు. 'ఏమిట్ల పీ్శా' అని అడగారు. 

అత్ను చెపాపడు. అపుపడు మాలిక్  బిన  అనస్ , 

'దీనిా గురంచి న్నకు సరగొా తెలియదు,' అని 

అన్నారు. అపుపడా వుక్షు  ఆశచరుప్డ, 'మర మా 

ఊర వారతో ఏమన్నలి' అని అడగాడు. దానిక్ష 

మాలిక్  బిన  అనస్  'త్నకు తెలియద్ని అన్నారని 

చెపుప' అని అన్నారు. అపుపడా వుక్షు  అత్ని 

చెలెల లితో 'ఇత్ను ఇంట్లల  ఏం చేసాత రు' అని అడగాడు. 

దానిక్ష ఆమ ఖుర ఆన  ప్ఠన సభలో రాజులు, 

అధికారులు అంద్రూ ఉంట్లరు. కాని సభ అంత్మ్ 

నిశశబింగా ఉంట్టంది అని సమాధానం ఇచాచరు.'' 

(త్హ్ జీబుల్  అసామ) 

'హదీసు'వేత్త ల మధు అనిాటి క్ంటే పీామాణక్మైన 

ఉలేల ఖనం ఒక్ చరచనీయ్యంశంగా ఉంది. అయిత్త న్నఫె 

దాేరా మాలిక్ , ఇబ్నా 'ఉమర  దాేరా న్నఫె ఉనా 

ఉలేల ఖనం అనిాటి క్ంటే పీామాణక్మైన ఉలేల ఖనంగా 

భ్యవించబడుతుంది. ''జుహ్ రీ కూడా ఇత్ని 

గురువులోల  ఒక్రు. అత్డు కూడా ఇత్ని దాేరా 

లాభం పందేవారు. లైస్, ఇబెె ముబ్రరక్, షాఫయీ 

ము'హమ్మద్ వంటి పీ్ఖాుత్ ప్ండతులు ఇత్ని 

శిష్యులే. ష్కఫయీ: 'ఒక్ వేళ్ మాలిక్ , సుఫియ్యన  

ఉండక్ పోత్త హిజ్జ'జ్  విద్ు అంత్మైపోయేది' అని 

అనేవారు. ఇత్ని క్ంఠసత ం శక్షు  ఎలా ఉండేద్ంటే ఏదైన్న 

విషయం ఒక్సార వింటే చాలు మరపుపడూ 

మరచిపోయేవారు కాదు. 'హదీసు'లు ఉలేల ఖంచడానిక్ష 

కూరుచనాపుపడు వు'దూ చేస్, మంచి బటు లు 

ధరంచి, సుగ్ంధ ప్రమళ్ళలు పూసుకొని, దువుేకొని 

ఉండేవారు. పీ్జలు ఆ అలంక్రణ గురంచి అడగిత్త 

పీ్వక్ు  (స) 'హదీసు'ల గౌరవం కోసం అలా 

చేసుత న్నానని అన్నారు. 

'అబిులాల హ్  బిన  అల్  మబ్బరక్  క్థనం: ఒక్సార 

మాలిక్  'హదీసు' బోధన పీారంభించారు. మధులో 

అత్ని మఖ వరచసుు మారసాగింది. కాని అత్డు 

బోధను మగించలేదు. త్పుపలూ దొరల లేదు. 

మగించిన త్రాేత్ అడగిత్త, 'హదీసు' బోధన 
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మధులో త్తలు సుమారు 10 సారుల  కుటిు ంద్ని 

తెలిపారు. ఇంకా ఇద్ంత్మ్ నేను అంత్ శక్షు  న్న కుంది 

అని చేయలేదు. పీ్వక్ు  (స) 'హదీసు'లకు 

అంత్రాయం క్లుగ్ కూడద్ని అలా చేశాను. 

ష్కఫయీ త్న చరత్ు లో ఇలా వీాసుత న్నారు, ''మాలిక్  

పీ్వక్ు  (స)ను చాలా అధిక్ంగా పీేమించేవారు. చివరక్ష 

వృదాు ప్ుంలో కూడా మదీనహ్ లో వాహనంపైె 

ఎకేావారు కారు. ఇంకా, పీ్వక్ు  (స) శరీరం ఉనా 

పీాంత్ంలో నేను వాహనంపైె ఎక్ాలేను అని అనేవారు. 

మాలిక్  బిన  అనస్  యొక్ా సభ ఎపుపడూ ఖరీదైన  

చాప్లతో విలాసవంత్మైన దిండులతో మసాత బై్న 

ఉండేది. సభ మధులో పీ్త్తుక్ కురీచ ఉండేది. 

'హదీసు'లను బోధించేటపుపడు అక్ాడ కూరుచనే 

వారు. అక్ాడ కూడ శిష్యుల కోసం విసనక్రీలు 

ఉండేవి. సభ పీారంభ సమయంలో సువాసన 

ప్రమళ్ళలు వద్జలల బడేవి. సభ్య పీాంగ్ణంలో ఒక్ 

చెత్త  రవే కూడా క్నబడేది కాదు. 'హదీసు'లను 

బోధించేటపుపడు మందు వు'దూ లేదా గుసుల్  చేస్ 

ఖరీదైన దుసుత లు ధరంచి, త్ల దువుేకొని, సువాసన 

పులుమకొని వచేచవారు. 

శిష్యులంద్రూ వినయ విధేయత్లతో త్లలు 

వంచుకొని కూరుచనే వారు. చివరక్ష అబూ 'హనీఫా 

కూడా ఈ సభలోక్ష వచిచ కూరుచనే వారు. ఆయన 

కూడా వినయ విధేయత్లతో కూరుచనే వారు. 

సభలో మాలిక్  బిన  అనస్  గౌరవం, ఆద్రణ ఉటిు  

ప్డేది. అంద్రూ నిశశబింగా ఉండేవారు. షాఫయీ 

క్థనం: మేమ పుసత కాల పీ్తులను శబిం 

అవుతుందేమో ననా భయంతో తిరగ్వేసే వాళ్ుం 

కామ. ఆయన గౌరవం, నిశశబిం ద్ృష్కు ు ఆ సభ 

చకీ్వరుు ల సభగా ఉండేది. విదాురుథ లు, ప్ండతులు, 

అధికారులు, పాలకులు, బ్బటసారులు అంద్రూ 

వచిచపోయేవారు. 

ఆయనకు ఎట్టవంటి అధికారం లేక్పోయిన్న, 

పాలకులు వచిచ ఆయన మందు త్లలు వంచి 

కూరుచనే వారు. ష్కఫయీ ఒక్సార త్న విదాుభ్యుసం 

కోసం మదీనహ్ గ్వరారును త్న గురంచి స్ఫారసు 

చేయడానిక్ష రమమంటే, అత్డు అక్ాడ న్న మాట 

ఎలా చెలుల తుంది అని అన్నాడు. హారూన్ రషీద్ 

మదీనహ్ వచిచనపుడు మాలిక్ ను మవత్మ్త  చదివి 

వినిప్ంచ మని కోరాడు. అపుపడు మాలిక్  త్న 

సభలోక్ష వసాత రని ఎదురు చూసూత  ఉన్నాడు. కాని 

మాలిక్  త్న ఇంట్లల  సభలో ఉన్నారు. ఆ త్రువాత్ 

వచిచ హారూన  రషీద  అడగిత్త, ''విద్ు మన ద్గొ్రకు 

రాదు, మనం విద్ు ద్గొ్రకు వళ్ళులి'' అని అన్నారు. 

చివరక్ష మాలిక్  సభలో హారూన  రషీద  కూరోచవలస్ 

వచిచంది. 

శిష్యులు, లాభం పందేవారు: మాలిక్  దాేరా 

ఎంతో మంది ఉలేల ఖంచారు, వారని లెక్ా పెటు టం 

సాధుం కాదు, అని 'జహ్ బీ పేర్కాన్నారు. పాండత్ుం 

ప్ట్లు  పందిన వారు కూడా మాలిక్  సభలో శిష్యులుగా 

చేర్ద వారు. చివరక్ష ఆయన గురువులు కూడా 

ఆయన సభలో శిష్యులుగా కూరుచనే వారు. న్నకు 

విద్ు నేరప మళ్ళు న్నకు అడగే అవసరం 

రానట్టవంటి వారు చాలా కొదిి మంది మాత్ు మే 

ఉన్నారు అని మాలిక్  పేర్కాన్నారు. 

మాలిక్  శిష్యయలా్ల షాఫయీ, ముహమ్మద్, అబూ 

యూసుఫ్, ఇబుె ఖాస్లమ్ మాలిక్ర పీ్మఖులు. 

ఆది వారం న్నడు అన్నరోగాునిక్ష గురయ్యురు. 

సుమారు 3 వారాలు అన్నరోగ్ుంతో ఉన్నారు. వాుధి 

ఏమాత్ు ం త్గొ్లేదు. ఇది అత్ని చివర సమయం అని 

అంద్రూ తెలుసుకున్నారు. మదీనహ్ కు చెందిన 

ప్ండతులు, పాలకులు, మాలిక్ ను చివర సారగా 

చూడట్లనిక్ష హాజరయ్యురు. సేవకులు కూడా 

క్ంటత్డ పెట్లు రు. శిష్యులు కాక్ 'హదీసు' మరయు 

ఫిఖహ్ కు చెందిన 160 మంది ప్ండతులు, అత్ని 

చుటూు  కూర్కచని క్ంటత్డ పెట్లు రు. 

చలనం త్గొుతూ పోయింది. క్ళ్ుంట నీళ్ళు 

కారుతున్నాయి. పీ్త్తుక్ శిష్యులైెన ఖఅబనీ అపుపడే 

వచాచరు. ప్రస్థ తి అడగి తెలుసుకున్నారు. 

అపుపడు మాలిక్  నేను ఏడేక్ పోత్త మరవరు 

ఏడుసాత రు. న్నకు పీ్తి ఖయ్యస్  ఫత్మ్ేపైె ఒకొాక్ా 

కొరడా దబె కొటిు  నేను ఫత్మ్ే ఇవేకుండా ఉంటే 

బ్బగుణ్ణణ  అని మాట్లల డుతూనే ఉన్నారు. ఇంత్లో 

పీాణం పోయింది. 

మాలిక్  బిన  అనస్  పీామాణక్ ఉలేల ఖన్నల పీ్కారం 

93 హిజీీలో జనిమంచారు. ఇంకా 11 రబీ ఉల్  అవేల్  
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179 హిజీీ శక్ంలో మరణంచారు. 86 సంవత్ురాలు 

వయసుు పందారు. 117 హిజీీ శక్ంలో విదాుబోధన 

పీారంభించారు. 62 సంవత్ురాల వరకు ధారమక్ 

సేవలో నిమగ్ామయి ఉన్నారు. జన్నజ్జలో పీ్జలు 

అత్ుధిక్ సంఖులో పాలొ్గన్నారు. మదీనహ్ గ్వరార  

అబిులాల హ్  బిన  మ'హమమద  హాషీమ కాలినడక్నే 

పాలొ్గన్నారు. శవానిా ఎతిత నవారలో కూడా ఉన్నారు. 

మదీనహ్ లో ఒక్ పీ్ఖాుత్ సమశాన వాటిక్ ఉంది 

(బఖీ'). ఇక్ాడ పుణాుతుమలే ఉంట్లరు. అదేవిధంగా 

ఇక్ాడ 'ఆయి'షహ్  (ర), 'ఉసామన  (ర), 'హసన  (ర), 

ఫాతిమహ్ (ర), ఖననం చేయబడ ఉన్నారు. 

అనంత్రం మాలిక్  బిన  అనస్ ను కూడా ఇక్ాడే 

ఖననం చేయడం జరగింది.  

----- 

4. ఇమామ ము'హమ్మద్ బిన్ ఇదాీస్ 

అషాాఫయీ (రహమ) 

ఇత్ను అబూ 'అబిులాల హ్  - ము'హమ్మద్ బిన్ 

ఇదాీస్ బిన్ 'అబ్రాస్ బిన్ 'ఉస్మమన్ బిన్ షాఫె బిన్ 

స్మయిబ్ బిన్ ఉబైెద్ బిన్ అబ్ద్ యజీద్ హాషిమ్ 

బిన్ 'అబిుల్ ము'త్త లిబ్ ఇబెె 'అబిు మునాఫ్ 

ఖురైషీ మరయు మ'త్త లిబీ. షాఫె యవేనంలో 

పీ్వక్ు  (స)ను క్లిసారు. ఇత్ని త్ండీ స్మయిబ్ బదీ్స  

యుద్ు ంలో ప్ట్టు బడాారు.. ఇత్ను బనీ హాషిమ్ 

న్నయకులు. ప్రహారం చెలిల ంచి విడుద్ల అయ్యురు. 

ఆ త్రువాత్ ఇసాల మ్  సీేక్రంచారు. 

ష్కఫయీ, 'గజాహ, అసఖ ల్లన అనే పీాంత్ంలో 150 

హిజీీ (767 కీ్ర. శ.) లో జనిమంచారు. 2 సంవత్ురాల 

వయసుులో మక్ాహ్ రావడం జరగింది. కొంద్రు 

ష్కఫయీ, అస్ఖల్లన్లో జనిమంచారని అంట్లరు. ఇది 

అబూ హనీఫా' మ్రణంచిన సంవత్ురం. 

మరకొంద్రు అబూ హనీఫా మరణంచిన రోజే 

జనిమంచారని అంట్లరు. జనిమంచిన దినం గురంచి 

కొనిా ఉలేల ఖన్నలోల  మాత్ు మే ఉంద్ని, అయిత్త ఆ 

సంవత్ురమే జనిమంచిన విషయం మాత్ు ం 

పీాచురుంలో ఉంద్ని బై్నహఖీ పేర్కాన్నారు. 

అదేవిధంగా ష్కఫయీ త్లిల  గ్రభంలో ఉనాపుపడు 

అత్ని త్లిల గారు ఒక్ నక్షత్మ్ు నిా క్లలో చూశారు. అది 

అత్ని క్డుపు నుండ బయటకు వచిచ మక్ాలు 

మక్ాలు అయిపోయింది. దాని మక్ాలు పీ్తి 

ప్టు ణంలో ప్డాాయి. సేప్ా ప్రమారాథ నిా చెప్పన 

వారు, మీకు ఒక్ మహా ధారమక్ ప్ండతుడు 

జనిమసాత డని అన్నారు.   

ష్కఫ'యీ క్థనం: నేను సేప్ాంలో పీ్వక్ు  (స)ను 

ద్రశంచాను. పీ్వక్ు  (స) న్నతో, 'అబ్బెయీ! 

నీవవరవు?' అని అడగారు. దానిక్ష నేను 'మీ వంశంలో 

వాడనే' అని అన్నాను. పీ్వక్ు  (స), 'ద్గొ్రకు రా' అని 

అన్నారు. నేను ద్గొ్రయ్యును. పీ్వక్ు  (స) త్న 

ఉమిమని చేతిలోక్ష తీసుకున్నారు. నేను న్న న్నటిని 

తెరచాను. పీ్వక్ు  (స) త్న ఉమిమని న్న పెదాలపైె, 

న్నలుక్పైె, మఖంపైె పులిమి 'అలాల హ్  నీలో శ్యభం 

పీ్సాదించుగాక్!' అని దీవించారు.  

అదేవిధంగా ష్కఫయీ మరో క్థనం: నేను బ్బలుంలో 

పీ్వక్ు (స)ను మక్ాహ్ లో వలుగుతో నిండన వుక్షు లా 

హరమ్ లో పీ్జలకు నమా'జ్  చదివిసూత  ఉండటం 

చూశాను. నమా'జు మగించిన త్రాేత్ పీ్జల వైపు 

తిరగి కూరుచన్నారు. వారక్ష బోధించసాగారు. నేను 

అత్నితో, 'పీ్వకాు ! న్నకూ బోధించండ' అని అన్నాను. 

అపుపడు పీ్వక్ు  (స) త్న చంక్లో నుండ ఒక్ తూనిక్ 

తీస్ న్నక్షచిచ, 'ఇది నీది' అని అన్నారు. అక్ాడ 

ఎవరో సేపాాల ప్రమారథ ం చెపేప వుక్షు  ఉంటే, 

నేనత్నిా అడగాను. దానిక్త్ను, ''నీవు ఒక్ మహా 

ప్ండతుడ వవుత్మ్వు, ఇంకా నీవు పీ్వక్ు  

సాంపీ్దాయంపైె స్థ రంగా ఉంట్లవు, ఎందుక్ంటే మసా్ద 

'హరామ్  ఇమామ్  ఇమామలంద్ర క్ంటే గొప్పవాడు 

గ్నుక్. ఇక్ తూనిక్ విషయం ఏమిటంటే, నీవు 

విషయ్యల వాసత వం వరకు వళ్త్మ్వు'' అని అన్నారు. 

పీ్జల క్థనం: ష్కఫయీ పీారంభంలో అశీద్ు కు 

గురయ్యురు. అత్నిా పాఠశాలలో చేరపంచినపుడు 

అత్ని బంధువుల వది్ గురువుకు ఇవేడానిక్ష ఏమీ 

లేదు. ఆ పాఠశాల గురువు అత్ని ప్టల  అశీద్ు గా 

వువహరంచే వాడు. కాని ఆ గురువు ఇత్ర 

విదాురుథ లకు ఏదైన్న విషయం నేరపడానిక్ష న్నటితో 

ప్లక్గానే దానిా క్ంఠసత ం చేసుకునే వారు. 

గురువుగారు త్న సాథ నం నుండ వళ్ుగానే ష్కఫయీ 

ప్లల లకు ఆ విషయ్యలు నేర్దప వారు. గురువు గారు 
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దీనిా ప్స్ గ్ట్లు రు. ష్కఫయీ విదాురుథ లకు త్నక్ంటే 

ఎకుావ లాభం చేకూరచడం గీ్హించారు. ఇక్ ఆ 

గురువుగారు పారతోష్టక్ం అడగ్టం మానివేసాడు. 

ఇది ఇలాగే కొనసాగింది. చివరక్ష 9 సంవత్ురాల 

వయసుులో ష్కఫయీ ఖుర ఆన  విద్ును 

నేరుచకున్నారు. 

ష్కఫయీ' క్థనం: నేను ఖుర ఆన  పూరు యిన 

త్రాేత్ మసా్ద లో పీ్వేశించాను. ప్ండతుల సభలో 

కూరోచవటం పీారంభించాను. 'హదీసు'లను, 

సమసులను క్ంఠసత ం చేసుకునేవాడని. న్న ఇలుల  

ఖీఫ్వీధి, మక్ాహ్ లో ఉండేది. మేమ ఎంత్ పేద్వార 

మంటే కాగిత్మ్లు కూడా కొనలేని ప్రస్థ తి. అందువలల  

నేను దుమమలను ఏర వాటిపైె వీాసుకునేవాడని. 

మొటు మొద్ట నేను ఫిఖహ్  విద్ు ముసా్లమ్ బిన్ 

'ఖాలిద్ వది్ నేరుచకున్నాను. అపుపడే న్నకు 

మాలిక్ బిన్ అనస్ అనే ఒక్ గొప్ప ప్ండతులు 

ఉన్నారని తెలిస్ంది. నేనత్ని వది్కు వళ్ళులని 

నిశచయించుకున్నాను. అనంత్రం మక్ాహ్ లోని ఒక్ 

వుక్షు  వది్ నుండ మవత్మ్త  అడగితీసుకొని దానిా 

క్ంఠసత ం చేసుకున్నాను. ఆ త్రువాత్ మక్ాహ్ 

పాలకుని వది్కు వళ్ళును. అత్నితో మదీనహ్ 

పాలకునిక్ష, మాలిక్  గారక్ష రండు ఉత్త రాలు 

వీాయించుకున్నాను. మదీనహ్ చేర మదీనహ్ 

పాలకునిక్ష ఇచాచను. ఒక్వేళ్ నువుే న్న మదీనహ్ 

నుండ మక్ాహ్ వరకు కాలి నడక్న వళ్ుమంటే అది 

న్నకు చాలా సులభం గాని, మాలిక్  వది్కు వళ్ుడం 

చాలా క్షు ం' అని అన్నాడు. అపుపడు నేను అత్నిా 

ప్లుచు కుంటే బ్బగుంట్టంది,'' అని అన్నాను. దానిక్ష 

ఆ పాలకుడు ఇది అంత్క్ంటే క్షు మైన ప్ని. ఒక్వేళ్ 

వళ్ళు అత్ని క్డప్ మందు నిలబడత్త అత్నిా 

క్లుసుకోవచుచ అని ఇది్రం వాహనం ఎక్షా ఆయన 

వది్కు వళ్ళుం.  

ఒక్ వుక్షు  మంద్డుగు వేస్ త్లుపు త్ట్లు డు. నేను 

క్ష్కు లు ప్డన త్రువాత్ మాలిక్  బయటకు వచిచ 

కూరుచన్నారు. మదీనహ్ పాలకుడు మక్ాహ్ 

పాలకుని ఉత్త రం అత్నిక్ష ఇచాచడు. ఉత్త రం చదివిన 

త్రువాత్ పీ్జలు స్ఫారసుదాేరా విద్ు నేరుచకోవా 

లనుకుంట్టన్నారు?'' అని అన్నారు. ''నీ పేర్దమిటి?'' 

అని అడగారు. ''నేను ము'హమ్మద్,'' అని 

అన్నాను. అపుపడు అత్ను 'ఓ మహమమద ! 

దైవానిక్ష భయప్డు, పాపాలకు దూరంగా ఉండు. అతి 

త్ేరలో నీ గొప్పత్నం బహిరొత్ం అవుతుంది. 

అలాల హ్  నీ హృద్యంలో ఒక్ వలుగు నింప్ ఉంచాడు. 

దానిా దైవ ధికాారం దాేరా ఆరపవేయకు' అని 

ప్లిక్ష ర్దపు వచిచనపుడు మవత్మ్త  చదివే 

వారన్నవరనై్నన్న తీసుకు రా,'' అని అన్నారు. 

అపుపడు నేను చూడకుండా చదువుకోగ్లను అని 

అన్నాను. ఆ త్రువాత్ రండవ రోజు వచిచ చద్వటం 

పీారంభించాను. ఈవిధంగా అత్ని వది్ విద్ు 

పీారంభించాను. కొనిా రోజులోల నే నేను మవత్మ్త  పూరు  

చేసుకున్నాను. ఆ త్రువాత్ మాలిక్  మరణం వరకు 

మదీనహ్ లోనే ఉన్నాను.  

ష్కఫయీ మాలిక్  దాేరా ఏదైన్న వీాసేత  ఇది మా 

గురువు గారు మాలిక్ అభిపా్రయం అని అనేవారు. 

అబిులా్లహ్ బిన్ అహమద్ బిన్ హంబల్, ''నేను మా 

న్ననాగారతో ఈ ష్కఫయీ ఎవరు? ఎందుక్ంటే 

త్రచూ త్మరు ఆయనుా గురంచి పీారథ సూత  

ఉంట్లరు'' అని అన్నాను. దానిక్ష మా న్ననాగారు, 

కుమారా! ష్కఫయీ ప్గ్టి సూరుునిలా ఉండేవారు. 

పీ్జల కోసం అత్డు శాంతి, కిేమాలుగా ఉండేవారు. 

ష్కఫయీ అనేక్ పీ్త్తుక్త్లు క్లిగి ఉండేవారు. 

తూరుప ప్డమరలోల  అంద్రక్ంటే గొప్ప ప్ండతులుగా 

ఖాుతి గ్డంచారు. అలాల హ్  అనేక్ విద్ులు ఆయనకు 

పీ్సాదించాడు. అత్నిక్ష మందు అత్ని త్రువాత్ 

ఎవరక్ర అంత్టి గౌరవం లభించలేదు. ష్కఫయీ, 

మాలిక్ బిన  అనస్ , సుఫియాన్ బిన  ఉయైన, 

ముసా్లమ్ బిన  ఖాలిద , మహమమద బిన హసన 

షైబ్బని, అబూ హనీఫా, ఇంకా అనేక్మంది ప్ండతుల 

దాేరా ఉలేల ఖంచారు. ఇత్ని ద్యారా అహమద  బిన  

హంబల్, అబూ సౌర్, ఇబీ్బహీమ్  బిన  ఖాలిద , అబూ 

ఇబీ్బహీమ్ ముజునీ, రబీ బిన  సులైెమ్  మరాదీ 

మొద్లైెనవారు ఉలేల ఖంచారు. ష్కఫయీ 195 హిజీీ 

శక్ంలో బగిాద్ వళ్ళురని అనేక్మంది ఉలేల ఖంచారు. 

అక్ాడ రండు సంవత్ురాలు ఉన్నారు. ఆ త్రువాత్ 

మక్ాహ్ వచాచరు. కొనిా న్నలల త్రాేత్ ఈజిప్టు  

వళ్ళురు. అక్ాడ జుమ'అహ్ రాతిు  ఇష్క సమయ్యన 
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క్నుామూశారు. శ్యకీ్వారం న్నడు, ఖననం 

చేయబడాారు. 30 రజబ , 204 హిజీీ (20-1-820 

కీ్ర.శ.)లో 54 సంవత్ురాల వయసుులో ఈజిప్ు స లో 

మరణంచారు. 

రచనలు. 1. రసాలహ్, 2. ఉసూల్ అల్ ఫిఖాస, 3. 

క్షత్మ్బ అల్ ఉమమస, 4. మసాద ష్కఫయీ. 

హారూన అరీషీద, అత్ని కుమారుడు హారూన అల్ 

అమీన – అబ్బెసీ రాజుల కాలంలో ఉన్నారు. 

----- 

5. అహమద్ బిన్ హంబల్ అషై్షబ్రనీ (రహమ) 

అబూ అబిులాల హ్ - అహమద  బిన మహమమద బిన  

హంబల్  అషైబ్బనీ 164 హిజీీ (780 కీ్ర. శ.)లో 

బగిాద లో జనిమంచారు. 241 హిజీీ (855 కీ్ర.శ.) లో 77 

సంవత్ురాల వయసుులో బగిాద లోనే మరణంచారు. 

ఫిఖహ్ , 'హదీసు' భక్షు , ఆరాధన్నలోల  చాలా ఖాుతి 

గ్డంచారు. న్నుయం ధరమం విషయంలో పీామాణ 

క్త్గా వువహరంచే వారు. ఇత్ను అబూ యూసుఫ 

గార శిశ్యులు. బగిాద లోనే విదాుభ్యుసం పందారు. 

'హదీసు' ప్ండతుల వది్ 'హదీసు' విద్ు పందారు. ఆ 

త్రువాత్ కూఫా, బసా్మ, మ్కకహ, మ్దీనహ, 

యమ్న్, స్లరియా మొద్లైెన పీాంత్మ్లను 

సంద్రశంచారు. ఆ కాలానిక్ష చెందిన ప్ండతులను 

ఒక్చోట చేరాచరు. అ'హమద  బిన  హంబల్ , య'జీద  

బిన  హారూన , యహ్ య్య బిన  సయీద  ఖుత్మ్న , 

సుఫియాన్ బిన  ఉయైన, మ'హమమద  బిన  ఇదీీస్  

షాఫ'యీ, అబిురీజా్జఖ్  బిన  ఇల్ హామ్  మొద్లైెన 

వార దాేరా 'హదీసు'లు విన్నారు. ఇత్ని ఇది్రు 

కుమారులు సాలిహ్ , 'అబిులాల హ్ , చిన్నానా కొడుకు 

హంబల్  బిన  ఇస్ హాఖ్ , మ'హమమద  బిన  

ఇసామ'యీల్  బు'ఖారీ, ముసా్లమ్ బిన  హజా్జజ్  

నేష్కపూరీ, అబూ్ ద్యవూద్ సఖత య్యనీ ఇంకా 

అనేక్మంది ఇత్ని దాేరా ఉలేల ఖంచారు. విశ్రషం 

ఏమిటంటే క్షత్మ్బుసుద్ఖాత  చివరలో ఒక్ 'హదీసు' 

త్ప్ప బు'ఖారీ త్న'స'హీ'హ్ బు'ఖారీలో దేనిని 

పేర్కాన లేదు. అదేవిధంగా అ'హమద  బిన  హుసైెన  

తిరిమజి' కూడా ఇత్ని దాేరా మరో 'హదీసు' 

ఉలేల ఖంచారు. 

అదేవిధంగా ఇత్ను ఎన్నా పీ్త్తుక్త్లు గ్ల వుక్షు . 

ఇసాల మీయ విద్ులోల  పీ్మఖ సాథ నం గ్ల వుక్షు . అనేక్ 

దేశాలోల  ఇత్ని సూచనలను అనుసరంచటం 

జరుగుతుంది. ఇత్నిక్ష అనేక్ 'హదీసు'లు చాలా 

అధిక్ సంఖులో గురుు  ఉండేవి. అబూ జ'ర అ క్థనం 

పీ్కారం అ'హమద  బిన  హంబల్ కు 10 లక్షల 

'హదీసు'లు గురుు  ఉండేవి. అబూ దావూద  సఖత య్యనీ 

క్థనం పీ్కారం అత్ని సభలోల  ప్రలోక్ం గురంచి 

చరచలు జరగేవి. 

రబీ బిన  సులైెమాన  క్థనం: ష్కఫ'యీ ఈజిప్టు  

వళ్ళురు. ననుా ఈ ఉత్త రం అ'హమద కు ఇచిచ 

వేయమని అన్నారు. నేను ఉత్త రం తీసుకొని బగిాద్ 

వళ్ళును. ఫజర  నమా'జులో అత్నిా క్లస్ ఉత్త రం 

ఇచాచను. ఇది ష్కఫయీ గార ఉత్త రం అని చెపాపను. 

దానిక్ష అత్ను నువుే దీనిా చూశావా అని అన్నారు. 

సైెమూన  బిన  అస్ బ క్థనం: నేను బగిాద లో 

ఉన్నాను. నేను కేక్లు విన్నాను. 'ఈ శబిం ఏమిటి?' 

అని అన్నాను. దానిక్ష పీ్జలు, ''అ'హమద  బిన  

హంబల్ ను శికి్షంచడం జరుగుతుంది,'' అని అన్నారు. 

అత్నిక్ష కొరడాతో కొడుతుంటే ''బిస్మలాల హ్ , లా 

హౌల వలా ఖువేత్ ఇలాల  బిలాల హ్ , ఖుర ఆన  దైవ 

గీ్ంథం అని, సృష్టు త్ం కాద్ని అంట్టన్నారు. కొరడా 

దబెలకు అత్ని పైెజ్జమా జ్జర సాగింది. 

అపుపడత్ను ఆకాశం వైపు చూస్, ''ఓ అలాల హ్ ! నేను 

నీ ఉత్త మమైన పేరుల  దాేరా అరథ సుత న్నాను. ననుా 

నగ్ాత్ేం నుండ కాపాడు'' అని పీారథ ంచారు. పైెజ్జమా 

జ్జరకుండా ఉండపోయింది.  

----- 

6. ఇమామ ముహమ్మద్ బిన్ ఈస్మ బిన్ 

సూరా తిరిమజి' (రహమ) 

తిరమజి హిజీీ శక్ం 209లో జనిమంచారు. పేరు 

మహమమద , అబూ ఈస్మ కునియత . అత్ని వంశ 

ప్రంప్ర మహమమద  బిన  ఈసా బిన  సూరా బిన  

మూసా బిన  అజాిహాక్  అసుల్ మ అజాురీర  అల్  బూగీ 

అతిత ర్మిజీ'. తిరమజీ త్మ్త్గారు మురూజీ 

పీాంత్మ్నిక్ష చెందినవారు. కొనిా కారణాల వలల  

తిరిమజీ'లో వచిచ నివాసం ఏరపరచుకున్నారు. 
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సూరా అత్ని త్మ్త్గార పేరు. తిరమజి' వంశ ప్రంప్ర 

బనూ సులైమ్కు చేరుతుంది. ఇది బనీ గీల్లన్ 

తెగ్లోని ఒక్ శాఖ. తిరమజి' త్ండీగార పేరు 'ఈసా. 

తిరమజీ'క్ష చాలామంది గురువులు ఉన్నారు. 

బు'ఖారీ, మస్ల మ్ , అబూ దావూద , ఖతీబ బిన  

స'యీద , 'అలీ బిన  'హాజర , మ'హమమద  బిన  

బషి్కర  మొద్లైెన వారంద్రూ తిరమజి' గురువులు. 

తిరమజి' యొక్ా పాండత్ుం జ్జమ తిరమజీ' దాేరా 

తెలుసుకోవచుచ. బ'సీా, కూఫా, వాస్త , ర్ద, 

'ఖురాసాన , హిజ్జ'జ్  మొద్లైెన పీాంత్మ్లనీా తిరమజీ' 

పీ్య్యణ కేందీాలే. 

తిరమజీ' విశాల హృద్యులు, జా్జన సంప్నుాలు, 

ఆలోచన్న శక్షు , బుదిు  వివేకాల గురంచి వేర్ద 

చెప్పనక్ారలేదు లేదు. పైె గుణాలనిాటి గురంచి 

జ్జమ తిరమజీ' దాేరా తెలుసుకోవచుచ. జ్జమ 

తిరమజీ' చద్వడం వలల  'హదీసు'వేత్త ల నిషపక్షపాత్ం, 

విశాల జా్జనం గురంచి తెలుసుకోవచుచ. 

'హదీసు'వేత్త లు సమసులోల  దూర ద్ృష్టు తో 

వువహరంచే వారు. అనీా కోణాల నుండ 

సమసులను ప్రక్షంచేవారు. తిరమజీ' 'హదీసు'లు, 

వాటి వివరణలు  చదివే వారక్ష  మనశాశంతిని 

పీ్సాదిసాత యి. 

ఇత్ని శిష్యయలు కూడా అనేక్మంది ఉన్నారు. 

కొంద్రు చరత్ు కారులు తిరమజీ' దైవ భీతివలల  చాలా 

ఏడేచవారని, దీనివలల  క్ళ్ళు ద్ృష్టు  కోలోపయ్యరని 

పేర్కాన్నారు. మరకొంద్రు తిరమజీ' పుట్టు గీుడావారని 

పేర్కాన్నారు. తిరమజీ' 279 హిజీీ శక్ంలో, 70 

సంవత్ురాలలో, మరణంచారు. తిరమజీ' రచనలోల  

జ్జమ తిరమజీ', క్షత్మ్బుల్  ఇలల్ , షమాయిలె 

తిరమజీ', పీ్ఖాుత్మైనవి. ఇవి అనిా పీాంత్మ్లోల  

పీ్చురంచబడాాయి. జ్జమ తిరమజి 11 వంద్ల 

సంవత్ురాల నుండ పాఠ్ుంశాలుగా కొనసాగుతూ 

వసుత ంది. జ్జమ తిరమజీ'లో వివిధ ప్ందాలు, స'హా 

బ్బలు త్మ్బయీనుల , పీామాణక్త్పైె విమరశలు, 

'హదీసు'లోల  బలహీనత్లు, కారణాలు, పీామాణక్ 

'హదీసు'లు, అసత్ు 'హదీసు'లు మొద్లైెన వాటిలో 

పీ్త్తుక్ సాథ నం ఉంది. ఇవి ఇత్ర పుసత కాలోల  లేవు. 

తిరమజీ' క్థనం: నేను జ్జమ తిరమజిని రచించి 

'హిజ్జ'జ్ , 'ఇరాఖ్ , ఖురాసాన  ప్ండతుల మందు 

పెట్లు ను. మరో విష యం ఏమిటంటే, తిరమజి' 

'హదీసు'ల ప్రంప్ర విషయంలో మోసపోకూడద్ని 

'హదీసు'వేత్త లు హచచరంచి ఉన్నారు. ఆ పీామాణక్ 

గీ్ంథాలలో బు'ఖారీ, మస్ల మ్  త్రాేత్ 3 వ సాథ నం 

తిరమజీ'కే ఇవేడం జరగింది. దీనిపైె 'హదీసు 'వేత్త  

లంద్రూ ఏకాభిపీాయం క్లిగి ఉన్నారు. కాని సుననె 

ద్యరీమ, సుననె అబూ ద్యవూద్, సుననె నస్మయి', 

జామె తిరిమజీ' విషయంలో ప్రసపరం పీాధానుత్ 

ఇవేడం క్షు మే. 

తిరమజీ'యొక్ా పుసత క్ం ''క్షత్మ్బుల్  ఇలల్ '' ఒక్ 

గొప్ప పుసత క్ం. ఇదీ 'హదీసు' విదాురుథ లకు చాలా 

అవసర మైనది. దీని అధిక్ భ్యగ్ం బు'ఖారీ నుండ 

పందినదే. దీనిా తిరమజి' సేయంగా రచించారు.  

షమాయిల తిరిమజీ': పీ్వక్ు  (స) దిన కీ్షయలు, 

భోజన, పానీయ్యలు, జీవనం, సలామ్ , సంభ్యషణ, 

వసత రధారణ, సాకుులు, పీ్జల ప్టల  పీ్వరు న, 

సదొుణాలపైె ఆధారప్డ ఉనాది. పీ్తి మస్ల మ్  ఈ 

పుసత క్ం చదివి ఆ ఉత్త మ గుణాలను 

అలవరచుకోవాలి. ఎందుక్ంటే ఈ గుణాలు ఒక్ 

మస్ల మ్ లో త్ప్పనిసరగా ఉండాలి. 

----- 

7. ఇమామ్ అబూ ద్యవూద్ సులైమాన్ బిన్ 

అల్-అష్అస్ (రహమ) 

ఇత్ను హిజీీ శక్ం 202లో జనిమంచారు. 275 హిజీీ 

శక్ం షవాేల్  14వ త్తదీన బసా్మలో మ్రణంచారు. 

అనేక్ సారుల  బగిాద్ వచాచరు. చివర సారగా 271 హిజీీ 

శక్ంలో అక్ాడ నుండ వళ్ళల పోయ్యరు. ఇత్ను 'అబిు 

లాల హ్  బిన  మస్  లమహ్ , ఖు'తుబీ, య'హ్ య్య బిన  

మ'యీన , 'అహమద్ బిన్ హంబల్, ఇంకా ఇత్ర 

'హదీసు'వేత్త ల నుండ 'హదీసు' లు సేక్రంచారు. 

ఇత్నుాండ ఇత్ని కుమారులు అబిులాల హ్ , 

అబిురీహామన  నేష్కపూరీ, అహమద  బిన  మహమమద  

ఖలాల్  మొద్లైెనవారు 'హదీసు'లు సేక్రంచారు. 

అబూ దావూద  బ'సా్మల్ల నివాసమేరపరచు 

కున్నారు. బగిాద్ వచిచ అక్ాడ త్న రచన సుననె 
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అబూ ద్యవూద్ ను ఉలేల ఖంచారు. అక్ాడ పీ్జలు ఆ 

పుసత కానిా అత్ని నుండ కాపీ కొట్లు రు. దానిా 

అహమద  బిన  హంబల్  మందు పెట్లు రు. దానిా 

ప్రశీలించి అత్ను చాలా పీ్శంస్ంచారు. పగిడారు. 

చాలా గొప్ప కారుం అని పీోత్ుహించారు. 

నేను పీ్వక్ు  (స) నుండ పందిన 5 లక్షల 

హదీసులను చేరాచను. వాటిలో ఈ పుసత క్ం కొరకు 

4,800 'హదీసు'లను ఎనుాకున్నాను. ఇందులో 

నేను మూడు రకాల హదీసులను పేర్కాన్నాను. 

వీటిలో ఒక్ మనిష్ట  కొరకు న్నలుగు 'హదీసు'లు 

సరపోత్మ్యి. 1. పీ్వక్ు  (స) పీ్వచనం, ''సత్మ్ారాులు 

సంక్లపంపైె ఆధారప్డ ఉన్నాయి. 2. అనవసరమైన 

విషయ్యలకు దూరంగా ఉండటమే మనిష్ట గొప్పత్నం. 

3. మనిష్ట త్న కోసం కోరందే త్న మస్ల మ్  సోద్రునిక్ష 

కోసం కోరనంత్ వరకు నిజమైన విశాేస్ కాలేడు. 4. 

ధరమ సమమత్మ్లు, నిష్టదాు లు సపషు ంగా ఉన్నాయి. 

వీటి మధు కొనిా అనుమాన్నసపద్ విషయ్యలు 

ఉన్నాయి. అబూ దావూద  త్న కాలంలో అంద్ర 

క్ంటే గొప్ప ప్ండతులు. ఇత్ని కాలంలో ఇత్ని క్ంటే 

గొప్ప విదాువకాశాలు పంద్లేక్ పోయ్యరు అని అబూ 

బక్ర  ఖలాల్  అభిపీాయప్డాారు. 

అ'హమద  బిన  మబర జరీ అభిపీాయం పీ్కారం పీ్వక్ు  

(స) హదీసులను క్ంఠసత ం చేసేవారలో, దాని లోట్ట 

పాట్టలు, లోపాలు, పీామాణక్త్లను గురుు ంచుకునే 

వారలో పీ్మఖులు, గొప్ప దైవభకుు లు, అబూ 

దావూద  ఒక్ చేయి వదులుగా మర్కక్టి ఇరుకుగా 

ఉండేది.  

----- 

8. ఇమామ అహమద్ బిన ష్యఐబ్ బిన్ 'అలి 

నస్మయి (రహమ) 

నసాయి' హిజీీ శక్ం 215H (829G)లో 

జనిమంచారు. పేరు అహమద్, కునియత  - అబూ 

అబిురీహామన  పీ్ఖాుత్ బిరుదు నస్మయి. ఇత్ని వంశ 

ప్రంప్ర అహమద్ బిన్ ష్యఐబ్ బిన్ అలీ బిన్ బహ్ర్ 

బిన్ సనాన్ బిన్ దీనార్, నాస్మ ప్టు ణంలో 

జనిమంచారు. నసాయి పీాథమిక్ విద్ు ఇక్ాడే 

జరగింది. 230 హిజీీ శక్ంలో 15 సంవత్ురాల 

వయసుులో త్న ఊరు వద్లి విదాురాన కోసం 

పీ్య్యణం పీారంభించారు. అనిాటి క్ంటే మందు 

బల్ ఖలో ఉనా ఖుతైెబహ్  వది్కు వళ్ళురు. అక్ాడ  

విద్ు నభుస్ంచిన  త్రువాత్ హిజాజ్, స్లరియా, 

ఈజిప్టు , జ'జీరాల వైపు పీ్య్యణం చేశారు. 

చాలాకాలం వరకు ఈజిపుు లో నివస్ంచారు. అత్నిక్ష 

అత్ని రచనలకు పేరు పీ్ఖాుతులు లభించాయి. 

ఈజిపుు లోనే. పీామాణక్ విమరశలో అంద్రక్ంటే గొప్ప 

ప్ండతులుగా భ్యవించబడేవారు. నసాయి చాలా 

ద్ృఢంగా ఉండే వారు. మఖం గులాబీ పువుేలా 

ఎరీగా ఉండేది. అత్ని శరీరంలో రక్ు  పీ్వాహం చాలా 

వేగ్ంగా ఉండేది. కొంద్రు ప్ండతులు క్ంఠసత ంలో 

మస్ల మ్ కు సమానులని భ్యవిసాత రు.  

నసాయి గురువులా్ల బు'ఖారీ, అబూ ద్యవూద్ 

సజిసాత నీ, ఖుతైెబ బిన  సయీద , ఇస్ హాఖ్  బిన  

రాహ్ వై, అలీ బిన  'హజర , సులైెమాన  బిన  అష అస్ , 

మ'హమమద  బిన  బషి్కర  మొద్లైెన మహా 

ప్ండతులున్నారు. అదేవిధంగా శిష్యయలు కూడా 

త్కుావ లేరు. అబూ జ'అఫర  త్హానీ, అబుల్  

ఖాస్మ్ , 'త్బ్రానీ, అబూ బషర  దూలాబీ, అబూ 

బక్ర  బిన  స్నీా మొద్లైెన వారంద్రూ శిష్యులే. 

ఒక్సార త్ర తూన  వళ్ళునపుడు, అక్ాడ 'హదీసు' 

సమేమళ్నం జరగింది. అత్నుాండ నేరుచకోవటం 

జరగింది. ఇందులో 'అబిులా్లహ్ అంటే అ'హమద  బిన  

హంబల్  కుమారులు కూడా పాలొ్గన్నారు. త్న చివర 

కాలంలో 302హిజీీ శక్ంలో ఈజిపుు  నుండ బయలుదేర 

ద్దమిషకద్ చేరారు. అక్ాడ 'ఖవారిజ్ క్లోల లంలో 

చికుా కున్నారు. అత్నిా 'అలీ మరయు 

మ'ఆవియహ్ లలో ఎవరు గొప్ప అని పీ్శిాంచడం 

జరగింది. దానిక్ష అత్ను 'అలీ(ర) అని అన్నారు. 

దానిక్ష వారు ఆగీ్హం చెందారు. కొటు టం 

పీారంభించారు. కొంత్ పీాణం ఉండగా రమ్ల తీసుకొని 

వళ్ళురు. హిజీీ శక్ం 304 (915 G)లో వీర మరణం 

పందారు. అక్ాడే ఖననం చేయబడాారు. కొంద్రు 

చరత్ు కారులు అత్నిా మక్ాహ్ తీసుకువళ్ళురని, 

సఫా మరాేల మధు ఖననం చేసారని పేర్కాన్నారు. 

ఇత్ని రచనలోల  సుననె నస్మయి పేరు పీ్ఖాుతులు 

గ్డంచింది. ఇంకా అనేక్ రచనలు ఉన్నాయి. సయిుద  
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జలాలుదిీన  క్థనం పీ్కారం నసాయీ మందు ఒక్ పెది్ 

పుసత క్ం త్య్యరు చేశారు. దాని పేరు అసుసన నుల్ 

కుబ్రా. దీనిా ఒక్ పీ్త్తుక్ ప్ంథాలో వీాయడం 

జరగింది. అప్పటి పాలకుడు, 'ఇందులో అనీా 

పీామాణక్ 'హదీసు'లు ఉన్నాయ్య?' అని అడగాడు. 

దానిక్ష అత్ను, 'లేదు' అన్నారు. దానిక్ష ఆ పాలకుడు 

పీామాణక్ 'హదీసు'లనిాటినీ ఒక్ చోట సంక్లనం 

చేయమని కోరాడు. అపుపడు ''అల్ ముజ్త్బ్ర' 

మిన్ సుననుల్ కుబ్రా'' అనే పుసత కానిా సంక్లనం 

చేశారు. ఇపుపడు అదే సుననె నస్మయిగా 

పీాచురుంలో ఉంది.  

సునన్న నసాయిలో 'హదీసు' పీామాణక్త్పైె చాలా 

త్కుావగా చరచంచటం జరగింది. 'హదీసు'వేత్త లు 

దానిక్ష అనేక్ వివరణలు వీాసారు. అందులో ఒక్టి 

స్రాజుదిీన  ఇబుాల్  మల్ ఖన . దీనిా క్ష ఫుజాునూన  

రచయిత్ పేర్కాన్నారు. అభిపీాయ్యలను 'హదీసు'ల 

దాేరా ఎదుర్కానా వారలో నసాయీ కూడా ఒక్రు. 

----- 

9. హాఫిజ్  ముహమ్మద్ బిన్ య'జీద్ ఇబెె 

మాజహ (రహమ) 

'హాఫిజ్  అబూ 'అబిులాల హ్  - ము'హమ్మద్ బిన్ 

య'జీద్ ఇబెె్ మాజా ఈరాన్ల్ల ఖజ్దీన్ 

ప్టు ణంలో హిజీీ శక్ం 209లో జనిమంచారు. మాజహ్ 

అత్ని త్లాి. ఆమ పేరుతోనే ప్లవటం జరగింది. 

అయిత్త కొంద్రు చరత్ు కారులు త్ండీ పేరని, 

మరకొంద్రు త్మ్త్గార పేరుగా పేర్కాన్నారు. ఇత్ను 

రబీఅ బిన్ నజార్ తెగ్కు చెందినవారు. అందువలేల  

అత్ను రబీయీ అని ప్లువబడత్మ్రు. 

ధారమక్ విద్ు పీ్త్తుక్ంగా అంటే 'హదీసు' విద్ులో 

సమయం గ్డపేవారు. ఈ విద్ు కోసం ఖురాసాన , 

ఇరాఖ్ , 'హిజ్జ'జ్ , ష్కమ్ , మరయు ఈజిపుు  ప్ండతుల 

వది్ విదాుభ్యుసం పందారు. 'హదీసు'లు 

సేక్రంచడంలో చాలా శీమించారు. ఇవే కాక్ అనేక్ 

పీాంత్మ్లకు 'హదీసు'లను సేక్రంచడానిక్ష వళ్ుడం 

జరగింది. ఇత్ను విద్ు నేరుచకునా ప్ండితులా్ల 

జబ్బెరహ్  బిన  అల్ ముఫ్లిస్, ఇబీ్బహీమ్  బిన  అల్  

మున్జిర్, ఇబ్నా నమిర్ మరయు హిష్కమ్  బిన  

హిమార్ మొద్లైెన వారున్నారు. పీ్త్తుక్ంగా అబూ 

బక్ర  బిన  షై్షబహ పేరు కూడా ఇత్ని పీ్ధాన 

గురువుల చిట్లు లో ఉంది. 'హదీసు' విద్ులో ఇబ్నా 

మాజహ్ మహా ప్ండతులు, నిపుణ్ణలు. 

త్నకు గురుు నా 'హదీసు'లోల  4000 'హదీసు'లను 

ఒక్ పుసత క్ంగా సంక్లనం చేశారు. అది 1500 

అధాుయ్యలతో కూడన 32 పుసత కాల దాేరా 

త్య్యరు చేయబడంది. ఈ పుసత కానిా త్న గురువు 

ప్ద్ు తిలోనే సంక్లనం చేశారు. అయిత్త గురువుగారు 

'స'హాబ్బల ఫత్మ్ేలను పేర్కాన్నారు. కాని ఇత్ను ఈ 

విషయంలో అత్నిా అనుక్రంచలేదు. 

ఇత్ని పుసత కానిా 'హదీసు'వేత్త లు 6వ సాథ నం 

క్లిపంచారు. కొనిా 'హదీసు'ల విషయంలో వారక్ష 

అభుంత్రం ఉంది. 

6వ శత్మ్బిం పీారంభం నుండ ఇప్పటి వరకు 

'హదీసు'వేత్త లు ఈ పుసత కానిా 'స్ల'హాస్లత్త ల్ల 

చేరచటం, దీనిా అనేక్ విధాలుగా ఉప్యోగించటం, 

పీ్చురణ వలల  దీనిక్ష పీామఖుత్ ఉంద్ని తెలుసుత ంది. 

అయిత్త కొనిా పీ్త్తుక్త్ల వలల  దీనిక్ష ఇత్ర 

పుసత కాలపైె పీాధానుత్ కూడా లభించింది. ఇబెె 

'హజర్ ఈ పుసత కానిా గురంచి అభిపీాయం వుక్ు ం 

చేసూత  ఇది చాలా ఉత్త మంగా, అనేక్ అధాుయ్యలపైె 

ఆధారప్డ ఉంద్ని పీ్శంస్ంచారు. ఈ పుసత క్ం 

విషయంలో సేవలందించిన వారలో షమ్ సుదిీన  

జహ్ బీ, 'హాఫిజ్  ఇబ్నా రజబ  'హంబలీ, 'హాఫి''జ్  

'ఉమర  బిన  'అలీ అల్  మలిఖ న  అషి్కఫయీ, అషైబ  

అది్మీరీ, 'హాఫిజ్  అబూ సీరీ, 'హాఫిజ్  ఇబుాల్  

అజమీ, 'హాఫిజ్ జల్లలుదిీన్ సుయూతీ 

మొద్లైెనవారు.  

అదేవిధంగా ఈ పుసత క్ం దాేరా లాభం పందినవార 

సంఖు కూడా ఎకుావగానే ఉంది. అత్ని శిష్యయలా్ల 

అబుల్  'హసన  ఖ'తాత న్, 'ఈసా అల్  బహ్రీ 

మొద్లైెన వారున్నారు. చరత్ు  పుసత కాలోల  ఇబ్నా 

మాజహ్ గురంచి అంత్ ఎకుావగా వివరా లేమీ 

లభించలేదు. కాని 'హదీసు' విద్ులో అత్ను వద్లి 

వళ్ళున గీ్ంథాల ఆస్త  అత్నిా గురుు ంచేలా చేసుత ంది. 

ఇబ్నా మాజహ్ సునన తో పాట్ట మరో రండు 
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పుసత కాలు కూడా రచించారు. ఒక్టి ఖుర ఆన  

వాయఖాయనంల్ల, మర్కక్టి చరిత్ర ల్ల.  

అత్ను ఈ రండు పుసత కాలోల నూ విలువైన వివరాలు 

పందుప్రచారు. చరత్ు  పుసత కాలోల  పీ్వక్ు  (స) 

అనుచరుల కాలం నుండ త్న కాలం వరకు గ్ల 

ప్రస్థ తులను పందుప్రచారు. వాుఖాున పుసత క్ంలో 

వాుఖాున్ననిక్ష సంబంధించిన విలువైన వివరాలు 

పందుప్రచారు. ఇబ్నా మాజహ్ జీవిత్ వివరాలు 

చరత్ు  పుసత కాలోల  చాలా త్కుావగా లభిసాత యి. అత్ని 

ఘనకారాుల మందు అత్ని జీవిత్ వివరాలు అంత్ 

పీామఖుమైన వేమీ కావు. అందువలల  చరత్ు కారులు 

అత్ని ధారమక్ విదాు ఘనకారాులపైెనే ద్ృష్టు  

సారంచారు. చివరగా అత్ను 64 సంవత్ురాల 

వయసుులో త్న నివాస ప్టు ణమైన ఖజ్దీన్లో హిజీీ 

శక్ం 273లో మరణంచారు. 

----- 

10. అబిులా్లహ్ బిన్ అబిురర హామన్ బిన్ అల్ 

ఫ'దాద్ బిన్ బహ్రామ్ ద్యరీమ (రహమ) 

అబిులాల హ్  బిన  మబ్బరక్  మరణంచిన సంవత్ురం 

అంటే హిజీీ శక్ం 181లో ద్యరీమ సమ్ర్ఖంద్ల్ల 

జనిమంచారు. ద్యరీమ అనేది ఒక్ జ్జతి పేరు. దారీమ 

నిజ్జయితీ, విద్ు, వివేక్ం, ఆరాధనలోల  ఆద్రశంగా 

ఉండేవారు. 'హదీసు' విద్ు కోసం ఇసాల మీయ దేశాలకు 

పీ్య్యణం చేశారు. ఇబ్నా అబీ 'హాతిమ్ , దారీమ త్న 

కాలంలో ఒక్ గొప్ప ప్ండతులని త్న త్ండీగారు చెపేప 

వారని అభి పీాయం వుక్ు ం చేశారు. ముసా్లమ్, 

తిరిమజి', అబూ ద్యవూద్, అ'హమద్ మొద్లైెన వార 

సంత్మ్నంలాంటి 'హదీసు' ప్ండతులు ఇత్ని వది్ 

విద్ు నేరుచకున్నారు. నస్మయి కూడా ఇత్ని దాేరా 

ఉలేల ఖంచారని హాఫిజ్  జహ్ బీ అభిపీాయప్డాారు. 

ఖురాస్మన్లో నలుగురు వుకుు లు 'హదీసు'లను 

క్ంఠసత ం చేసేవారున్నారని, అబూ జ'ర  అరార 'జీ, 

మ'హమమద  బిన  ఇస్మమయీల్, అ'హమద  

కుమారులు పేర్కాన్నారు. 

ముసెద్ ద్యరీమ ఇత్ని పీ్మఖ రచనలోల  ఒక్టి. 

దీనిా మసాద  అని అనడం 'హదీసు'వేత్త ల 

సాంపీ్దాయ్యనిక్ష వుతిర్దక్ం. ఈ పుసత క్ంలో 

సులాస్య్యత  ఇత్ర పుసత కాలనిాటి క్ంటే అధిక్ంగా 

ఉన్నాయి. ఈ పుసత క్ం 3557 'హదీసు'లతో కూడ 

ఉంది. అరఫా న్నడు దారీమ మరణంచారు. ఈదుల్  

అ'దాా న్నడు ఖననం చేయబడాారు. బు'ఖారీ ఇత్ని  

మరణవారు  విని విచారంతో త్ల దించుకున్నారు. 

క్ళ్ుంట అశీ్యవులు రాలాయి. 

ఈ సంవత్ురమే నేష్కపూర  'హదీసు'వేత్త  

అబిురీ'హామన  మరయు వాస్త కు చెందిన 

మ'హమమద  బిన  హరబ  నసాయీ మరయు 

దిమిషాస కు చెందిన మూసా బిన  ఆమిర  మరయు 

గీ్రక్రామియకు చెందిన వువసాథ ప్కులు మహమమద  

బిన  క్షరామ్  మొద్లైెన వారు మరణంచారు. 

(త్జ్ క్షరతుల్  'హుఫాాజ్  2/105) బుసాత నుల్  

మ'హదిిసీన .  

----- 

11. 'అలీ బిన్ 'ఉమ్ర్ ద్యరు ఖుతునీ 

(రహమ) 

ద్యరు ఖుతునీ హిజీీ శక్ం 306 (918CE)లో 

జనిమంచారు. హిజీీ శక్ం 385 (995CE)లో 

మరణంచారు. ద్యర ఖుతున్ బగిాద్ల్ల ఒక్ పెది్ 

పీాంత్ం పేరు. ద్యర ఖుతునీ ఇక్ాడే ఉండే వారు. 

'హదీసు' విద్ు కోసం కూఫా, బ'సా్మ, స్లరియా, 

వాస్లత్, ఈజిప్టు  మొద్లైెన ఇసాల మీయ దేశాలు 

పీ్య్యణం చేశారు. షాఫయీ మారొానిా 

అనుసరంచారు. 'హాక్షమ్  నిష్కపూరీ, అబుల్ హసన 

ఇసాహానీ, 'అబిుల్  'గ్నీ, మన జిరీ, రా'జీ, 

ఫవాయిద , అబూ నయీమ్  మొద్లైెన వారంద్రూ 

ఇత్ని శిష్యయలు. 'హదీసు' ప్రశీలనలో గొప్ప 

ప్ండతులు. త్న పీ్త్తుక్ ద్ృష్టు  క్లిగి ఉండేవారు. 

ఖతీబ  మరయు 'హాక్షమ్  వీరని ఎంతో 

గౌరవించేవారు. అదేవిధంగా అరబీ గార మ్ర్ల్ల కూడా 

ప్ట్టు  ఉండేది. అత్ని జా్జప్క్శక్షు  ఎలా ఉండేద్ంటే త్న 

యవేనంలో ఇసామ'యీల్  సఫాార  కాల సులో కూర్కచని 

ఏదో వీాసూత  ఉన్నారు, ''ఈ విధంగా అయిత్త నీ 

వినడం చెలల ద్ని, ఇట్ట వీాసుత న్నావు, అట్ట 

వింట్టన్నావు'' అని  ఎవరో అన్నారు. అపుపడు 

దారు ఖు'తునీ 'ఇప్పటి వరకు గురువుగారు ఎనిా 
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'హదీసు'లు చెపాపరో గురుు ందా?' అని అడగారు. 

దానిక్ష అత్ను 'లేదు' అని అన్నారు. అపుపడు దారు 

ఖుతునీ '18 'హదీసు'లు' అని ప్లిక్ష ఒకొాక్ాటిగా 

వినిప్ంచటం పీారంభించారు. ఇది విని అక్ాడునా 

వారంద్రూ ఆశచరాునిక్ష గురయ్యురు. 

అబుల్  'హసన  బైె'ద్యవీ ఒక్ వుక్షు ని తీసుకొని దారు 

ఖు'తునీ వది్కు వచాచరు. ''ఈ వుక్షు  చాలా దూరం 

నుండ 'హదీసు' విద్ు నేరుచకోవడానిక్ష వచాచడు. 

ఇత్నిక్ష కూడా కొనిా 'హదీసు'లు బోధించండ'' అని 

అన్నారు. 

దారు ఖు'తునీ గొప్ప విదాువంతులు అనడానిక్ష 

ఒక్ సంఘటన ఉంది: ఒక్సార దారు ఖుతునీ 

నమా'జులో నిమగ్ామయి ఉన్నారు. విదాురుథ లోల  

ఒక్రు 'నుసైెర 'ను 'బషీర ' అని చదివారు. దారు 

ఖు'తునీ అది విని 'సుబ 'హా నలాల హ్ ' అని అన్నారు. 

అత్డు త్నుా త్మ్ను సరదిదిు కుంట్లడని, కాని ఆ 

వుక్షు  మరోసార 'యుసైెర ' అని చదివాడు. త్నుా 

త్మ్ను సరదిదిుకోక్ పోవటం చూస్, ''నూన  వల్  ఖలమి 

వమా యసుత రూన '' చద్వటం పీారంభించారు. అంటే 

ఆ ఉలేల ఖన క్రు  పేరు నూన తో పీారంభమవుతుంద్ని 

తెలుప్ట్లనిక్ష. అదేవిధంగా ఒక్ వుక్షు  అమర స  బిన  

ష్యఐబ ను అమర స  బిన  స'యీద  అని చద్వటం 

జరగింది. ఇక్ాడ కూడా దారు ఖుతునీ 

సుబ 'హానలాల హ్  అనడం జరగింది. కాని ఆ వుక్షు  వినక్ 

పోయినప్పటిక్ర దారు ఖు'తునీ ''య్య ష్యఐబ  

అసలాత్క్ త్మ్మరుక్'' అని చదివారు. క్షత్మ్బు 

సునన దారఖుతిా వీాసారు. 

'హాఫిజ్  అబూ నసీస  మాకూలా క్థనం: నేను క్లలో 

దైవ దూత్లను దారు ఖుతునీ గురంచి 

అడుగుతున్నాను. దానిక్ష వారు సేరొంలో అత్నిక్ష 

ఇమామ అని బిరుదు లభించింద్ని అన్నారు. బ్బబ 

'హరెస లో మ'అరూఫ  క్ర ఖీ వది్ వీర సమాధి ఉంది. 

(త్జ్ క్షరహ్  3/186, ఇబుా ఖల్ కా 1/331) 

----- 

12. అహమద్ బిన్ హుసైన్ అల్ బైెహఖీ (రహమ) 

సుననె బైెహఖీ యొక్ా రచయిత్ అహమద  బిన  

హుసైెన , ష్కబ్బన  న్నల హిజీీ శక్ం 384లో బైెహఖీ 

పీాంత్ంలో జనిమంచారు. త్న కాలంలో పీ్ఖాుత్ 

'హదీసు' వేత్త  మరయు ధారమక్ వేత్త . వీరు 1000 

వరకు పుసత కాలు రచించారని పీ్తీతి. వీటిలో 

మఖుమైనవి క్షత్మ్బు మబ సూత , క్షతాబుసుసనన్, 

క్షత్మ్బు ఆదాబ , క్షత్మ్బు ఫ'దాయిలు సహాబహ్, 

క్షత్మ్బు ఫ'దాయిలి అల్ ఖాత , క్షత్మ్బు ష్య'అబిల్ 

ఈమాన్ మొద్లైెనవి.  

చరత్ు కారుల పీ్కారం వీర రచనల దాేరా మస్ల  

మలు లాభం పందిన 7 ప్ండితులా్ల బై్నహఖీ ఒక్రు. 

వీరు నేషాపూర్లో హిజీీ శక్ం 486లో మరణంచారు. 

----- 

13. ర'జీన్ బిన్ ము'ఆవియహ్ 'అబిరీ 

(రహమ) 

రజీన్ బిన్ ము'ఆవియహ్ పుటిు న త్తదీ 

తెలియలేదు. వీరు అబిుది్యర్ తెగ్కు చెందినవారు. 

ఇది ఖురైష్ తెగ్లోల ని ఒక్టి. వీరు హిజీీ శక్ం 520లో 

మరణంచారు. 

----- 

14. ఇమామ్ హుసైన్ బిన్ మ్స్'ఊద్ బ'గవీ  

ము'హ్యిసుసనెహ్ (రహమ) 

ఇత్ని కునియత  అబూ మహమమద . పేరు 

హుసైన, త్ండీ పేరు మ్స్'ఊద్. వీరు 

ఖురాస్మన్లోని బ్రగా్షర గీామానిక్ష చెందినవారు. 

వీరు చాలా గొప్ప ప్ండతులు. 'హదీసు'వేత్త , 

వాుఖాున క్రు , దైవభకుు లు. వీరు ఎండు ర్కట్టు లపైె 

కాలం గ్డపేవారు. పీ్ఖాుత్ మ్ఆలిము త్త న్జీల్ను 

వీర్ద రచించారు. 'హదీసు'లో షర్హు సుసనెహ్, 

త్ఫ్ససర బగవి, రచించారు.  పీ్వక్ు  (స)ను క్లలో 

చూశారు. పీ్వక్ు  (స) ఇలా దీవించారు, ''అలాల హ్  నీకు 

దీరాాయుషి్య పీ్సాదించు గాక్! నీవు న్న 

సాంపీ్దాయ్యనిా సజీవ ప్రచినట్టు .'' అందువలేల  వీరక్ష 

ముహ్యుసుసనెహ్ అనే బిరుదు లభించింది. 

మర్కక్ బిరుదు – రుక్నెదీన.  మ్స్మబీహ్ ను 1.2 

విభ్యగాలల్ల విభజించారు. ఇది 11 పుసత కాల నుండ 

సంక్లనం చేశారు. వీరు హిజీీ శక్ం 516 H / 1122 

CE లో మరణంచారు.  

----- 
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15. ఇమామ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబిులా్లహ్ 

అల ఖ'తీబ్ అత త్బ్రే'జీ (రహమ) 

మసాబీహ్ లో రఫరనుసలు ఉండేవి కావు. 

ప్ండతులు దీనిా పెది్ లోప్ంగా భ్యవించేవారు. ఈ 

లోపాలను సరదిది్ట్లనిక్ష 'అబిులా్లహ్ ఖ'తీబ్ 

త్బ్రేజీ పీ్త్తుక్ంగా క్ృష్ట చేశారు. 737 హిజీీ శక్ంలో 

లోపాలనీా సరదిదిి, 3వ విభ్యగం పెంచారు. దీని పేరు  

''మిషాకతుల్ మ్స్మబీహ్'' పెట్లు రు. దీనిా 

మస్ల మలు విశాల హృద్యంతో ఆద్రంచి 

సీేక్రంచారు. పీ్ప్ంచంలోని ఇసా్మమీయ 

విద్యయలయాలా్ల దీనిె ప్రఠ్యప్టసత కంగా సాథ నం 

ఇవేడం జరగింది. అదేవిధంగా అనేక్మంది 

ప్ండతులు దీని వివరణలు కూడా వీాశారు. 1.ములా్ల 

అలీ ఖారీ, మిరాఖ తుల్ మ్స్మబీహ్ అనే పేరుతో 

వీాశారు. 2. షాహ్ అబిుల్ హఖ్ ముహది్దస్ 

దెహెలీా అరబీలో ''షరహ్ లమ్ ఆతిత్త న ఖీ'హ్ ''ను 

వీాశారు. 3. ఫారసీలో ''అషి్టఅతు లల మఆత'' వీాశారు. 

ఆధునిక్ యుగ్ంలో 4. ఉబేదులా్ల ముబ్రరక్ప్టరీ 

''మిర్ఆతుల్ మ్స్మబీహ్'' అనే పేరుతో వివరణ 

వీాశారు. 5. మ'హమమద  ఖు'తుబుదిీన  

మ'హమమద  మహ్ యిదిీన  ద్హలీే మజ్జహర  హఖ్ 

అనే పేరుతో ఉరిూలో మిష్కాత  అనువాద్ం వీాశారు. 

6. నిమిత్త  మాతుు డు అబిుససల్లమ్ బిన యాద అలీ 

బసత వీ ''అనాారుల్ మ్స్మబీహ్'' అనే పేరుతో దీని 

అనువాద్ం, వివరణ వీాశారు. అలాల హ్  మనంద్ర 

క్ృష్టని సీేక్రంచుగాక్! ఆమీన . 

----- 

16. 'అబిుససల్లమ్ బ'సత వీ (రహమ) 

(మిషాకతుల్ మ్'స్మబీహ్ ఉరిూ 

అనువాదకులు) 

అబిుససల్లమ్ బిన్ షేఖ్ యాద్ 'అలీ బిన్ షేఖ్ 

'ఖుద్య బ'ఖాద్ బిన్ షేఖ్ ''జుహూర్ యొక్ా 

పూరీేకులు ఫైె'జాబ్రద్కు చెందినవారు. 1857లో 

ఫైెజ్జబ్బద  నుండ బసీత  జిలాల లోని బిషన్పూర్కు 

వలసపోయ్యరు. ఇక్ాడ నివాస మేరపరచుకున్నారు. 

వీరు హిజీీ శక్ం 1327లో బిషన్పూర్లో జనిమంచారు. 

పీాథమిక్ విద్ుకోసం నేప్రల్ వళ్ళు పూరు  చేసుకొని 

ఇంటిక్ష తిరగి వచాచరు. త్లిల ద్ండీులతో పాట్ట 

కలకతాత  వళ్ళురు. 15 రోజుల త్రాేత్ త్ండీగారు 

చనిపోయ్యరు. కేవలం త్లిల గార్ద మిగిలారు. అపుపడు 

వార వయసుు 10 సంవత్ురాలు. మిలుల లో ప్నిచేయ 

సాగారు. ప్గ్లంత్మ్ ప్నిచేస్ సాయంత్ు ం వీధి వార వది్ 

ఉరిూ చద్వసాగారు. 11 సంవత్ురం వరకు ఇలాగే 

గ్డపారు. మళ్ళు త్న సంత్ ఊరు వచాచరు. ఆ 

త్రువాత్ ఢిలాీ వళ్ళు త్న విదాుభ్యుసం 

పీారంభించారు. ఈ విధంగా అనేక్ పీాంత్మ్లలో 

విదాుభ్యుసం జరగింది.  

ఢిలాీలో 8వ జమాఅత  వరకు విదాుభ్యుసం 

పందారు. ఆ త్రువాత్ దేవ్బంద్లో విదాుభ్యుసం 

పందారు. ఆ త్రువాత్ ఢిలీల  వచాచరు. ఆ త్రువాత్ 

మౌలీే ఫాజిల్  (ప్ంజ్జబ ) పాసయ్యురు. ఆ త్రువాత్ 

హిజీీ శక్ం 1349లో షవాేల్  న్నలలో మద రసహ్ 

''దారుల్  'హదీస్ ' వల్  ఖుర ఆన ,'' మద రసహ్ ''హాజీ 

'అలీ జ్జన ''లో ఉపాధాుయునిగా సేవలు 

పీారంభించారు. అల్  హమ్ దులిలాల హ్  16 

సంవత్ురాల వరకు ద్రు'హదీస్ ' ఇసూత  ఉన్నారు. 

వివాహం: హిజీీ శక్ం 1350లో ఖుర్బ్రన్ 'అలీ 

గార కుమారు  ష్కహ్ బ్బనుతో వివాహం జరగింది. హిజీీ 

శక్ం 1354లో మ'హమమద  య్యఖూబ  'అలీ 

(నేపాల్ )గార ఉమమ మహ్ మూద్హ్ కుమారు తో పెళ్ళు 

జరగింది.  

సంతానం : మొద్టి భ్యరుతో 'అబిురర షీద్, 

'అబిుల్  'హలీమ్  సానీ, అబిుల్  'అ'జీ'జ్  'అబిుల్  

మన్నాన . ఆమినహ్ , 'అబిుల్  'హలీమ్  న్నల త్రాేత్, 

'అబిుల్  'అ'జీ'జ్ 2 సంవత్ురాల త్రాేత్ 

మరణంచారు. 

రండవ భ్యరు దాేరా 'అబిుల్  'హయిు, 'అబిుల్  

'హన్నాన , మ'హ్ మూద్హ్ , మస్'ఊద్హ్ . 'అబిు 

సుమద  25 రోజుల త్రాేత్, 'హమీద్హ్ 2 

సంవత్ురాల త్రాేత్ మరణంచారు. 

దేశవిభజన: హిజీీ శక్ం 1366 వరకు ''హాజీ 'అలీ 

జ్జన ''లో ద్రు 'హదీస్ ' కొనసాగుతూ ఉండేది. కాని 

హిజీీ శక్ం 1366లో క్లోల లం వలల  తిరగి సేగీామానిక్ష 

వళ్ువలస్ వచిచంది. ఆగసుు  15, 1947 

సాేత్ంత్ురం లభించింది. 100 సంవత్ురాల త్రాేత్ 
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సాేత్ంత్ురం లభించినందుకు త్మ సోద్రుల రక్ు ంతో 

హోలీ ఆడటం జరగింది. సాేత్ంత్ురం మతుత లో 

హదిుమీర పీ్వరు ంచారు. క్ళ్ుపైె తెరలు 

కీ్మమకున్నాయి. ఇత్రుల కోసం త్య్యరుచేస్న 

ఆయుధాలను త్మ సోద్రులపైెనే 

ఉప్యోగించసాగారు. ఎట్ట చూస్న్న విప్ల వం 

వరథ లాల లి అనే నిన్నదాలే వినప్డ సాగాయి. ఢిలీల  

భ్యరత్ రాజధాని. అందువలల  ఇక్ాడ కూడా 

హత్ులూ, లూటీలు జరుగుత్మ్యని ఎంత్ మాత్ు ం 

అనుమానం రాలేదు. వివిధ పీాంత్మ్లను రంగు 

రంగుల లైెటల తో అలంక్రంచడం జరగింది. మా 

కారాులయం చాందినీ చౌక్  పీ్క్ానే ఉనా ఘంట్ల 

హౌస్  పీ్క్ాన మసా్ద 'హాజీ 'అలీ జ్జన  ఉత్త రాన ఉనా 

గ్దిలో ఉండేది. ఈ 17 సంవత్ురాల కాలంలో చదువు 

చెప్పటంతోపాట్ట రచనలు కూడా వీాశాను. అనేక్ 

అంశాలపైె చాలా పుసత కాలు రచించాను. కొనిా 

పీ్చురంచ బడాాయి, మరకొనిా పుసత కాలు ఇప్పటి 

వరకు పీ్చురణకు న్నచుకోలేదు. 

1. ఇబ్నా మాజహ్ 'అరబీ వివరణ, 2. అస్ుమ్  
సామల్  బ్బరీ అలా ఉనాఖ జ్జరహిల్  బు'ఖారీ, 3. 

ఖైరుల్  మత్మ్యిద ఫీ మసాయి లిరీజ్జఅ, 4. అలల  

యిబ  బిల్  షత రంజ్ , 5. హుఖూఖుజా్జజై్బన , 6. ఇంకా 

అనేక్ వివిధ అంశాలపైె గ్ల పుసత కాలు వీటనిాటినీ 

1947 క్లోల లంలో ధేంసం చేయడం జరగింది. దీనివలల  

నేను చాలా విచారానిక్ష గురయ్యును. 

సాగార మ్ం తిరుగు పా్యాణం: మూడు న్నలలు 

బికుా బికుామని గ్డప్న త్రాేత్ సేగీామం 

తిరుగు పీ్య్యణంలో అనేక్ విలువైన వసుత వులు 

ధేంసం అయ్యుయి. న్నన్న క్ష్కు లు ప్డన త్రాేత్ 

సేగీామం చేరుకున్నామ. 27 సంవత్ురాలు ఢిలీల లో 

ఉండటం వలల  ఇంటిని ఇత్రులు ఆకీ్మించుకొని 

ఉన్నారు. అందువలల  బంధువుల వది్కు వళ్ళుమ. 

కాని వారు కూడా అసభుంగా పీ్వరు ంచి, గాయంపైె 

ఉపుపచలేల  విధంగా పీ్వరు ంచారు. ఈ చేదు గురుు లు 

ఇంకా మరచి పోక్మందే 'హమీద్హ్, 'అబిుల్  'అ'జీమ్  

ఒక్ర త్రువాత్ ఒక్రు మరణంచారు. ఇట్ట ప్నిలేదు, 

వాుధులు, బంధువుల చేదు మాటలతో దప్ప  

పడవటం మరీ అధిక్ం అయ్యుయి. ప్రస్థ తి ఎలా 

ఉండేద్ంటే, నేనొక్చోట, ప్లల లు ఒక్చోట. కొంత్మంది 

బసీత ల్ల మరకొంత్మంది నేప్రల్ల్ల అనేక్ క్ష్కు ల 

త్రాేత్ ఒక్ పాడుప్డన ఇలుల  కొని దానిా రపేరు 

చేయించి అందులో ఉంచాను. ఆ త్రాేత్ ఢిలీల  నుండ 

అనేక్ ఉత్త రాలు వచాచయి. కాని అనేక్ అసహాయత్ల 

వలల  వళ్ు లేక్ పయ్యను. ప్రస్థ తులు సదిు మణగిన 

త్రాేత్ 1948 ఢిలీల  వచాచను. ''రయ్య'దుల్  

'ఉలూమ్ ,'' మఛలీవాలాన లో ద్రు 'హదీసు' 

పీారంభమయింది. అల్ 'హమ్ దులిలాల హ్  హిజీీ శక్ం 

1344 నుండ 1378 వరకు ఈ ప్రంప్ర కొనసాగింది. 

మిగిలిన జీవిత్ం కూడా దైవ సేవలోనే గ్డపే భ్యగ్ుం 

పీ్సాదించాలని అలాల హ్ ను పీారథ సుత న్నాను. ఆమీన .  

రచనలు: విదాుబోధన, సమావేశాలు త్రువాత్ 

మిగిలిన సమయంలో అనేక్ పుసత కాలు వీాశాను. 

అవనీా పీ్చురంచడం జరగింది. ఆద్రంచడం 

జరగింది. 1. ఇసాల మీ సీరత , 2. ఇసాల మీ ప్రిా, 3. 

ఇసాల మీ అఖాయిద , 4. ఇసాల మీ వజాయిఫ్, 5. 

బలాగుల్  మబీన  యొక్ా అనువాద్ం మిస్ బ్బహుల్  

మూమినీన , 6. క్ష ఫుల్  మల్ హిమ్ , 7. ఖవాతీన్న 

జనాత , 8. ఇసాల మీ తౌహీద్, 9. హలాల్  క్మాయీ, 

10. అఖ్ లాఖ్  న్నమ, 11. క్లిమయ త్యిుబ 

విశ్రష్కలు, 12. ఈమాన  మఫస్ుల్ , 13. క్షత్మ్బుల్  

జుమ'అహ్ , 14. ఇసాల మీ త్మ్లీమ్ , 15. రసాల ఉసూల 

'హదీస్', 16. ఫ'దాయిలె 'హదీస్ ', 17. 

ఫ'దాజ్జయిలె ఖుర ఆన , 18. న్నటిపైె నిఘా, 19. 

మిష కాతుల్  మసాబీహ్  అనువాద్ం అనాారుల్ 

మ్స్మబీహ్, 20. మాసప్తిు క్ ''అల్  ఇసాల మ్ '' 21. 

ప్రోక్ష నింద్ మొద్లైెనవి. 

'హజ్: చాలాకాలంగా 'హజ్ కు వళ్ళులని, అలాల హ్  

గ్ృహం ద్రశనం చేసుకోవాలని కోరక్గా ఉండేది. 

అలాల హ్  ద్యవలల  హిజీీ శక్ం 1368లో ఈ భ్యగ్ుం 

క్లిగింది. హిజీీ 1368 జుల్  ఖఅద్హ్ లో ఢిలీల  

''రయ్య'దుల్  'ఉలూమ్ '' నుండ బయలుదేరాను. 

ము'హమ్మదీ నౌక్ దాేరా జిల్  హిజాహ్  4న జిది్హ్  

చేరుకున్నామ. జిల్ హిజాహ్  6న మక్ాహ్ 

మక్రీమహ్ చేర అలాల హ్  గ్ృహానిా ద్రశంచు 

కున్నాను. 8న మిన్న, 9న అరఫాత , 10న రాతిు  

మజ్'ద్లిఫా మరయు మిన్నలో ఉన్నాను. ఈ 
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విధంగా 'హజ్  విధులు నిరేరు ంచాను. కీ్ర.శ. 1949 

నవంబర  8న త్వాఫె విదా చేస్ మదీనహ్ కు 

బయలుదేరాను. అక్ాడకు చేరన త్రాేత్ చాలా 

సంతోషం క్లిగింది. చాలా కాలంగా మనసులోని కోరక్ 

తీరంద్ని చాలా సంతోష్టంచాను. ఆ త్రువాత్ 

కిేమంగా జిది్హ్  వచిచ, అక్ాడ నుండ అక్ెరీ నౌక్ 

దాేరా మంబయి చేరుకొని అక్ాడ నుండ ఢిలీల  చేరు 

కున్నాను. ఈ విధంగా న్న 'హజ్  య్యత్ు  

పూరు యిుంది. వచిచన త్రాేత్ విధులోల  నిమగ్ాం 

అయిపోయ్యను. ఆ త్రువాత్ మరోసార కీ్ర.శ. 1958లో 

'హజ్ కు వళ్ళును. అలాల హ్  ద్యవలల  మరోసార 

బై్నతులాల హ్  ద్రశనం చేసుకునే భ్యగ్ుం క్లిగింది. 

----- 

ము'హమ్మద నాస్లరుదిీన అల్లానీ (రహమ) 

మహమమద న్నస్రుదిీన అలాెనీ గారు ఈ కాలపు 

పీ్మఖ 'హదీసు'వేత్త లలో ఒక్రు. వీరు 2-10-1914 

లో షోద్ర అనే అలాెనియ్య గీామంలో జనిమంచారు. 

డమాసాస్, సీరయ్యకు వలస పోయ్యరు. ఇత్ను 

మొద్ట హనఫి ఫిఖ్ ను అనుసరంచారు. త్రువాత్ 

సలఫి అఖీద్హ్ పైె ఉన్నారు. 60 సంవత్ురాలు 

'హదీసు' విద్ును బోధించారు. ఇసాల మిక్ 

యూనివరుటీ మదీనహ్ మనవేరహ్ లో కూడా 

'అబిుల్ 'అ'జీ'జ్ బిన్నె'జ్ ఆహాేనంతో, కొనిా 

సంవత్ురాలు 'హదీసు' విద్ును బోధించారు. 

డమాసాస్ లో అ'జ్ 'జుహీరయ్య లైెబీరీలో కూడా ప్ని 

చేసారు. 

ఖ'త్ర, ఈజిప్ు స, కువైత, యూ.ఏ.యీ., జోరాాన 

బేరూత, దేశాలలో 'హదీసు' విద్ును బోధించారు. 

మక్ాహ్ మక్రీమహ్ లో కొనిా సంవత్ురాలు 

ఇసాల మిక్ లా విభ్యగ్ంలో కూడా ప్ని చేసారు. చివర 

కాలంలో జోరాాన లో 1999లో, 89 సంవత్ురాల 

వయసుులో మరణంచారు.  

ఈయన కొనిా పీ్చురణలు. (1) త్రొీబ వ త్రాీబ, 

(2) త్స్ాయహ్ వ త్రెయహ్, (3) 'స'హీ'హ్ వ 

'ద్యీఫ సునన - అబూ దావూద, (4) 'స'హీ'హ్ వ 

'ద్యీఫ సునన – తిరమజి', (5) 'స'హీ'హ్ వ 

'ద్యీఫ సునన – ఇబ్నా మాజహ్, (6) స్లిుతుల్ 

అ'హాదీస్' 'ద్య్యఫహ్ [14 సంపుట్లలు], (7) 

స్లిుతుల్ అ'హాదీస్' 'స'హీ'హహ్ [11 సంపుట్లలు] 

మొద్లైెనవి. 

ఈయనకు 1999 లో ఇసాల మిక్ సు డీస్ లో క్షంగ ఫైెసల్ 

ఇంటర్దాషనల్ అవారాస కూడా పురసారంచబడంది. 

***** 


