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                    భకానగయంలో     మువకుడిగ  ఉనన కలం  నఽండి  మొహభుద్  సలాలలా హు  
అల ైశివసలాం అతయంత  తుజాయతీ యుడిగ  రవద్ధిచ ంద్ధనాయు. తభనఽ  మోసగ ంచినట్లా గ  ఒకయు  
కూడా ఏనాడా   ఆమన ై ఆరోణలు  చేమలేదఽ.  ద్ీతుకి  వియుదింగ,  “అల్ అమీన్” అనే భలయు 
ేయుతో  రజలలో  రఖ్లయతి   గంచినాయు.  అల్అమీన్  అంట్ే  అతయంత  విశ్ీసతూముడు, 
నభుకసఽు డు,  తుజాయతీయుడు. అతతు  త గలయు ఆమనకు  ఈ  భలయుేయునఽ  ఆమన ై  
ద్ ైవలణి  అవతర ంక  చాలలకలం  కితిమే  ఇచిినాయు.  తుజాతుకి,  ఆమనలోతు   తుజాయతీ  
భర ము అతయంత  విళీశూతున  గుర ుంచి   ఖ్తీజా  ఆమనకు  భాయయగ జీవించాలతు  ఆరట్ 
డనిాయు. ఆ  కలంలో  భకా రజలు   ఇంట్ికి  కవలవన   వసఽు వుల  ఎగుభతి  ద్ధగుభతి  
చేసఽకొనఽట్కు  వర మలకు శూభలజిక, లర ూక సందయునలు   చేవ డిలయు. ఇలల  ఖ్తీజా  ఆమె  
లణిజాయతున  చాసఽకొనఽట్కు మొహభుద్ నఽ   తుమమంచి  లయతృయ  రమలణభులకు  
ం డిలయు.  అకాడ   మొహభుద్ ఏ  విధభుగ అయతే  మెయౌగేలరో  తన దాతల ద్ాీర 
త లుసఽకునానయు. అుుడే ఆమననఽ ఒక  గొు విశ్ీసతూముడిగ  భర ము  నభుకభునఽ  
వభుుచేమతు  భతుఴగ ఆమె గుర ుంచాయు. ల ంట్నే ఆమె  యిసంఫంధం ం, మొహభుద్ నఽ 
విలహభలడినాయు. అలల ఆమె ఆమన యొకా మొదట్ి  భాయయ  అయనాయు. ఆమన కూడా ఆమె  
సహచర తాీతున గౌయవించ నఽ   భర ము  లర ద్ధ  సంతోషకయమైెన  ద్ాంతయభు   అయయయనఽ. 
                         

కొతున  సంవతృరల కితిం,   అంట్ే  మొహభుద్ కు  రవకుతీం ఇవీఫడక భునఽు,   
భకా  రజలకు వితర  సిలమైెన  కఫా గిశృతుకి భయభుతతు లు చేవ, ట్ిషటం చేమలలనే  
ఆలోచన  వచిింద్ధ. ద్ీతుతు ఒక గౌయవంగ భావించి  అతున  త గలలయు  ంచఽకునానయు. చివయగ  
నలారయతు  (హజరే  అసీద్)  ద్ాతు  తుజ  శూి నంలో  ట్ేట   సభమంలో  లర   భధయ  తగద్ా  
ఏయుడింద్ధ.  నలారయతు   ట్ేట  తుతు లయు అతయంత గౌయవకయయంగ  భావించాయు.  భర ము  రతి  
త గలయు  ఆ రతేయక గౌయవం తభకే దకాలతు తాతరమ డినాయు. తగద్ా  ర గ   దదద్ ైంద్ధ. లళ్ళి   
ఒక  తుయణమలతుకి  రలేకతోృమలయు. చివర కి ఈ తగద్ా ఒక  దద  ముదింగ  భలరేలల  తమలర  ంద్ధ. 
ఎలలగ  తేనేమ, ఈ  విషమంలో  ఒక  భధయవర ుతు   తుమమంచాలతు లళ్ిలోతు  కొంతభంద్ధ  విజుు లు   



ఒక  సలశృ  ఇచాియు. అద్ధ అందర కీ నచిింద్ధ. భర ము   ఎవర  తే  పలలనా ద్ాీయం  నఽండి 
భుందఽ  రలేశిశూు రో   అతతునే తభకు భధయవర ుగ   తుమమంచాలతు  తీరుతుంచఽకునానయు. ఆ 
ద్ాీయం  ై దిఴట  తుయౌ లయు అలల తురీక్షిసఽు ండగ, మొహభుద్ సలాలలా హు  అల ైశివసలాం ద్ాతు 
ద్ాీర  లోయౌకి  రలేశించాయు. ఆమననఽ చాడగనే  అందర   భుఖ్లలు  సంతోషంతో  ల యౌగ  
తోృమలయ. ఎందఽకంట్ే  లర కి  మొహభుద్  వయకిుతీం, తుజాయతీ భర ము  భంచితనం త లుసఽ. 
లళ్ళి  గొంత తిు  ఇలల  అర చాయు “ఇద్ధగో  „అల్  అమీన్‟ భన భుందఽకు వచేిశూయు.”  ఆ తయులత 
జర గ న సంగతి ఆమనకు త యౌ ఆమన తీయుునఽ అంగీకర శూు భతు అంగీకర ంచాయు. ఇకాడ  
గశిించాయౌృంద్ధ  ఏంట్ంట్ే లళ్ళి  ఆమననఽ “ఓ మొహభుద్” అతు లవట్ాతుకి ఫదఽలుగ,  అల్ 
అమీన్ అనే భలయుేయుతో యౌచాయు. ఇకాడ మొహభుద్  గుర ుంఫడిన రతేయక లక్షణం – ఆమన  ై
లర కునన రగఢనభుకం భర ము  తన లగద నాతున తులఫెట్లట కునే తుజాయతీ. 

   
మొహభుద్  లర   విలద్ాతున  వినానయు  భర ము  ల ంట్నే  అందర క ిఆమోదయోగయమైెన  

ఒక ర శుారతున  చాంచాయు. ఆమన ఆ వితర నలారయతు  ఒక   దద   గుడడ   మీద  ట్ిట , 
భర ము  రతి  త గనఽండి  ఒకయు భుందఽకు వచిి, ఆ గుడడనఽ ట్లట కోలలతు ఆద్ేశించాయు. 
లయంతా కయౌవ   ఆ  గుడడనఽ  ఎతాు యు భర ము  నలారయతు ఉంచవలవన శూి నం దగగయకు  
తీసఽకుల ఱళియు. అుుడు  మొహభుద్  సీమంగ ఆ  రయతు ఎతిు , ద్ాతు శూి నంలో  అభరియు. 
ఈ  విధంగ  ఆ  విలదం  సభవతృో యంద్ధ   భర ము    లళ్ళి ఘోయముదిం నఽండి 
తుంచఽకోగయౌగయు.  
 

భకాలోతు  మొతుం ఆమన  జీవితకలంలో, రజలు తభ  విలుల ైన  శూభలనానఽ 
బదరయచభతు ఆమనకు ఇచ ిడిలయు. ఆ  సభమంలో ఫాయంకులు  గతు, లలకయుా  లేద్ా బదరర చే  
చోట్లా   ఉండ వికవు. కవున  ఎవర  వదదన ైన  ఏద్ ైన  విలుల ైన వసఽు వులు  ఉంట్ే, లట్ితు ఆమన 
వదద ద్ాచి  ట్లట కునే లయు. తభ ఇంట్లిో ఉంట్ ేతోృ గోట్లట కునే లేద్ా  ద్ ంగయౌంఫడే బమం కయౌగ తే, 
ల ంట్నే  లట్ితు  మొహభుద్ కు  ఇచ ిడిలడు. లర కి త లుసఽ అవి ఆమన  వదద  బదరంగ  
ఉంట్ామతు. నభుకభుతో కూడిన అతతు  ేయు  రతిషట  ఏనాడా  అనఽభలనాతుకి  ద్ార  
తీమలేదఽ. రజలు  ఏద్ ైతే బదరయచాలనఽకునానరో  ద్ాతుతు తీయగ ఆమనకు  ఇచ ిడిలయు. 
మొహభుద్  ఇశూా ం  రచాయం  మొదల ట్ిటన  తయులత  కూడా లళ్ళి  ఇద్ే దదతితు 
కొనశూగ ంచాయు. అయతే ేయు రతిషటలునన  చాలల  భంద్ధ భకా  రజలు ఆమన ధయు రచారతున  
వీకర ంచలేదఽ. 



చాలల  భంద్ధ  ఆమన అఫదిభు  చ ఫుతతనానయతు   తుంద్ధంచాయు. అయననఽ  విలుల ైన  
వసఽు వులనఽ  ద్ాచడంలో  ఆమన ై  నభుకభు  భలతరం  ఉంచలేయు. అద్ లల కుదఽయుతతంద్ధ – 
ఒకల ైు అఫద్ాి లలడుతతనానయతు తుంద్ధంచడం – భరోల ైు ఆమన ై నభుకంలో తభ వసఽు వులనఽ 
ఆమన వదద ఉంచఽకోవట్ం? అయతే లళ్ళి  తుంద్ధంచడాతుకి  కయణం  ఏంట్ంట్ే ఆమన  ఏద్ో  
కయౌుత కధ  సిఴటంచి  ద్ేవుడితో  తోృ లుితతనానడతు లయు భావించడం. భరో భలట్లో చ తృులంట్ే,   
ఆమన అలలా హ్ మీద  అఫదిభలడుతతనానడతు భావించడం. అయననఽ లళ్ళి ఆమన ై  
నభుకభు  ఉంచ డిలయు. 
            

లళ్ళి   ట్ిటన  నభుకం  భంచిద్ే  అయంద్ధ. మొహభుద్  లళ్ినఽ  అలలా హ్ విషమంలో 
మోసం  చేసఽు నానయనడాతుకి  ఏ  విధమైెన శూకూ లర కి ద్ యక లేదఽ. ఎుుడ ైతే   విరీతమైెన  
ర వితతలు భుందఽకు వచాియో అంట్ే ఎంత చ ునా వినకుండా, రజలు ఇశూా ం వీకర ంచడం 
జయుగుతతంద్ో  అుడు ఖ్ఽర  ఴములు ఆమననఽ చంతృలతు కుట్ర నానయు. ఈ  ద్ాయుణమైెన  
నానగంలో తృలుంచఽకునేందఽకు  రతి  త గలోతు  ఎకర తు  ఎనఽనకునానయు.  వీళ్ింతా  ల యి  
ఆమన  ఇంట్ితు చఽట్లట భుట్ాట యు. అయతే అలలా హ్ దమ వలన, మొహభుద్ లర  కుట్ర నఽండి 
సఽయక్షితంగ ఫెైట్డాడ యు.  కతు  ఇలుా  వద్ధయౌ ల ఱళి భుందఽ ఆమన తన ఫాఫాయ కొడుక  న అయ్నఽ  
తన  భంచం ై  డుకో ఫెట్ిట , లళ్ికు  మొహభుద్  అకాడే  ఉనానడనే   నభుకం  కయౌగేలల  
చేశూయు. ఇంక భకా  రజలు  ఆమన వదద  బదరయచడాతుకి  ఇచిిన   విలుల ైన వసఽు వులనఽ  
లసఽ  చేమభతు అయ్తు ఆద్ేశించాయు. ఇకాడ ఆశ్ియయ డవలవన  విషమం  ఏంట్ంట్ే, ఇంత 
జర గ నా ఆ రజలు అసల ైన లసులతున గుర ుంచలేకతోృమలయు  భర ము  గిశించలేకతోృమలయు. 
అద్ేమట్ంట్ే - మొహభుద్  లర  నభుకతున వభుు చేమయనడాతుకి  ఒక గుయుు . ఆమన ఏనాడా  
అఫదిభలడలేదఽ, ద్ీతు అయిం  ఏంట్ంట్ే  ఆమన  ఏద్ ైతే  చ తృురో,  రచాయం  చేళరో, ద్ాతుతు అలలా హ్ 
ఆమన ద్ాీర ంనాడు. ఇద్ే అసల ైన సతయభు. 
               

నభుకం ఉంచడం అనేద్ధ కేవలం  ఇచిిన  శూభగ ితు  భర ము  వసఽు వులనఽ లర   
మజభలనఽలకు  లసఽ  చేమడం  వయకే  ర మతం కదఽ. నభుకం  అంట్ే  అతున ఆచయణలలో  
భర ము  లలలద్ేవిలో  తుజాయతీ  చాడం. మొహభుద్ ద్ీతుకి చిహనంగ గుర ుంచఫడినాయు. 
ఆమన ఏనాడా  ఇచిిన  లగద నాతున  వభుు  చేమలేదఽ. భర ము  ఎుుడా  అఫదిభు  
చ ులేదఽ - ఎగతాయగ అయనా సరే. ఆమన  ఏద్ ైతే  చ ేులరో  లేద్ా  ఏద్ ైతే  చేవేలరో, అదంతా 
తుజాయతీ, భంచితనం  భర ము గట్ిట  నభుకం   ై ఆధాయడి  ఉండేవి. కవున, ఆమనతో ఏ 



విధమైెన  లలలద్ేవీలు  చేమతు లర తో సశృ, ఏ ఒకాయు కూడా ఆమన గుర ంచి తుుగ  
ఆరోణలు  చేమలేదఽ, చివర క ిఎంత  దద   నభుదగ న  విషమంలో  కూడా. 
 

ఇద్ే  విధానాతున  మొహభుద్  తన  ఇంట్ి  లయందర కి  అభలు  చేమడాతుక ి 
ఆద్ేశించాయు. ఆమన భాయయలందయూ  లళ్ి  జీవిత కలం   మొతుం ఆమన  విధానానేన  
అవలంబంచాయు. మొహభుద్  యభద్ధంచిన  తయులత  కొందయు  భాయయలు భర కొతున  దళఫాద ల 
వయకు  జీవించి ఉనానయు. కతు  లళ్ింతా  ఆమన  నడవడికనే   అనఽసర ంచాయు. ఎవర  తే  
మొహభుద్ సహచయయంలో గడితృరో, లయు ఆమన నడవడికనే  అవలంభంచాయు. లళ్ింతా  
గుర ుంచింద్ధ  ఏంట్ంట్ే  రజలతో  మెలగడాతుకి లళ్ళి ఆద్ేశ్ంగ  తీసఽకోడాతుకి  మొహభుద్  కంట్ే   
మెయుగ  న  వయకిు  భరొకయు  లేయు. ఆమనే  ఒక  భంచి  ట్ీచయు  భర ము తభ  జీవితాలలో  ద్ేతు  
ద్ాీర  అయతే  భంచి  జయుగుతతంద్ో   అద్ే  లళ్ింతా  మొహభుద్  నఽండి  నేయుికునానయు. 
                                                                                               ఉమెు  సయళద్ 


