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ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక�  మ�హమ
�మ�హమ
�మ�హమ
�మ�హమ
�  సల� ల�� హ�సల� ల�� హ�సల� ల�� హ�సల� ల�� హ�  అల�ౖ��అల�ౖ��అల�ౖ��అల�ౖ��  వసల� ంవసల� ంవసల� ంవసల� ం  అంట�అంట�అంట�అంట�  ఎవర�ఎవర�ఎవర�ఎవర�? 

 

ఆయనఆయనఆయనఆయన  వంశమ�వంశమ�వంశమ�వంశమ�      ఏ;ిఏ;ిఏ;ిఏ;ి  ? 

 

ఆయన =>ర� అబ�? ఖ�Aం (ఖ�Aం BకC తంEF�) మ�హమ
�. ఆయన తంEF� =>ర� 
అబ�! ల�� /. ఆయన �Gత =>ర� అబ�! ? మ�త� HI. ఆయన వంశపరంపర Jవ-0KL (అల�� / 
BకC ప�వక�  మ-0య� ఇబN� �Oం అల�ౖ��సPల�ం BకC క�మ�ర�Eైన) ఇQా
RS? 
అల�ౖ��సPల�ం సంతTKL Uెం;ిన అ;GV$ �ెగను Uేర�తXం;ి. ఆయన తH�  అబ�! ? వ#Y I 
క�మ�-Z�  ఆ[\G. 

ఒకQా-0 ప�వక�  మ�హమ
� సల� ల�� హ� అల�ౖ�� వసల� ం ఇల� �ెH=ి\Gర�: 

“_శ`యంaా అల�� / ఇQా
RS? సంతTKL Uెం;ిన ఇతర �ెగలలb నుంEF KL\G\G/ �ెగను 
ఎనుVక�\GVడd; KL\G\G/ క� Uెం;ిన �ెగలలb నుంEF అల�� / ఖు-Zef ను ఎనుVక�\GVడd; 
ఖు-Zef క�టgంబNలలb నుంEF అల�� / బనూ #%ిi క�టgంబN_V ఎనుVక�\GVడd; 
మ-0య� బనూ #%ిi క�టgంబం నుంEF అల�� / ననుV ఎనుVక�\GVడd.” మ�jి� ం హ;ీl.  

ఆ mధంaా ప�వక�  మ�హమ
� సల� ల�� హ� అల�ౖ�� వసల� ం అతX2త� మopqన 
వంశపరంపరక� Uెందు�Gర�. ఆయన బదr శతX� వsల� కtEG ఈ *ాస� *ా_V ఒపvక�\GVర�, 
ఈ KL"ం;ి ఉలx� ఖనలb -yమను చక"వ-0�  అRన ��-ాక�2ల{1

 ఎదుట తను ఇQా� ం jీ|క-0ంచక 
ప1ర|ం అబ4 సు}ా2$ ఒపvక�నVటg� aా. మ�jి� ంల�~ జ-0a0న అ\�క య�;Gr లలb అబ4 
సు}ా2$ బహ�;ై*ారధక�ల�ౖన ఖు-Ze%ీయ�లక� \Gయకత|ం వ��ంJ\Gడd. 

ప�వక�  మ�హమ
� సల� ల�� హ� అల�ౖ�� వసల� ం BకC =�ద\GనV క�మ�ర�Eైన 
అబ�! ల�� / ఇబ�V అబN�{ ర;ియల�� హ� అనుY  ఇల� ఉలx� �ంJ\Gర� – ప�వక�  మ�హమ
� 
సల� ల�� హ� అల�ౖ�� వసల� ం ఇQా� ం *�ౖపs ఆ#|_సూ�  ��-ాక�2ల{ క� ఉత� రం *�ా jి, ;G__ 
తన సహచర�Eైన ;ి#2 అ? కH�క� ఇJ` పం=ి\Gర�. అతను ;G__ (జ�-ా� ను పట�ణopqన) 
బ�Q�ా  గవరVర�క� అందజ�యaా, ఆ గవరVర� ;G__ ��-ాక�2ల{ వద! క� పం=ి\Gడd.  

                                                
1
 . ఆయన బ�ౖజ�ంట�ౖ$ Qామ�� జ2ం (610-641) BకC చక"వ-0�. ప-0'య� Qామ�� జ2ం (613-628) నుంEF jి-0య�, 

ఫలjీ� $ మ-0య� ఈ�పs�  ;ే�ాలను వశపరచుK�_, ఆయన *ాట�_ తన Qామ�� జ2ంలb కల�పsక�\GVడd.   
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ప-0'య$ j�ౖ\G2ల=�ౖ తనక� ప�Qా;ింJన mజయ�_KL బదుల�aా ��-ాక�2ల{ 
;ేవsEFKL కృతజ�తల� �ెల�పsక�ంట�, ��iP నుంEF ఇల�2 (జZర�సల�ం) వరక� 
నడdచుక�ంట� వJ`\Gడd. అల�� / BకC ప�వక� ఉత� రం తన UేTKL అందaా\� ;G__ 
చ;ిmంచుక�_, ��-ాక�2ల{ ఇల� ఆజ�� =ింJ\Gడd, “అల�� / BకC ప�వక�  గ�-0ంJ 
ప�AVంచEG_KL aాను ఆయన ప�జలలb (ఖు-Zef �ెగక� Uెం;ిన అరబ��ల) నుంEF ఒక*�ళ 
ఎవ-Ze\G ఇకCడ ఉనVట� R�ే, *�ంట\� *ా-0_ \G వద! క� �సుక�రంEF.” ఆ సమయంలb 
అబ4 సు}ా2$ �$ హరI K�ంత మం;ి ఖు-Ze%ీయ�ల�~ కHjి *ా26ార _[త�ం 7ాi 

(a�"ట� jి-0య�)2 లb బస Uేjి ఉంEF\Gడd. అప�ట�KL అల�� / BకC ప�వక�  మ�హమ
� 
సల� ల�� హ� అల�ౖ�� వసల� ంకt మ-0య� ఖు-Ze%ీయ�లలb_ బహ�;ై*ా-ాధక�లకt మధ2 
సం�ి ఒడంబEFక జ-0a0 K�ంత Kాలo  అRన;ి. ఉంEFన;ి. అబ4 సు}ా2$ ఇల� పHKL\Gడd, 

“a�"ట� jి-0య� లb_ ఒక 6�ా ంతంలb ��-ాక�2ల{ BకC దూత మమ
HV 
కనుa¡\GVడd. అతడd ననూV మ-0య� \G సహచర�లనూ ఇల�2క� �సుక�*�¢£, 
��-ాక�2ల{ మ�ందు _లబ�ట�� \Gడd. అపsడd ��-ాక�2ల{ KL-.టం ధ-0ంJ, బ�ౖజ�ంట�ౖ$ 
ఉనV�G�ిKా ర�ల మధ2, -ాజద-ా�ర�లb_ తన jిం#సనం=�ౖ ఆ¤నుEై ఉ\GVడd.  

తన అను*ాదక�EF ;G|-ా ��-ాక�2ల{ మ��~ ఇల� అ\GVడd ‘�Gను ప�వక�న_ 
ప�కట�ంచుక�నV ఈ మ_%ిKL, ¥లb ఎవర� బNaా దగ¦ -0 బంధువs?’ ;G_KL \�ను ‘ఈ 
సమ4హంలb అత_KL అT దగ¦-0 బంధువsను \�\�’ అ_ జ*ా�UG`ను. అపsడd 
��-ాక�2ల{ ‘ఆయన�~ §క� ఎల�ంట� బంధుత|ం ఉం;ి?’ అ_ ననుV ప�AVంJ\Gడd. ;G_KL 
\�ను ‘ఆయన \Gక� తంEF� తరఫs Q¨దర�డd మ-0య� \�ను తప�, అI!  మ\G5 �ెగక� 
Uెం;ిన *ా-Zవర© ఈ *ా26ార బృందంలb లxర�.’ అపsడd ��-ాక�2ల{ ననుV తన దగ¦ రక� 
రమ
_ ఆజ�� =ింJ\Gడd. *ార� ననుV అత_KL ఎదుర�aా కt-y`బ�టN� ర�. మ� బృందంలb_ 
[గ�G *ా-0_ \G *�నుక కt-y`బ�ట�మ_ ��-ాక�2ల{ ఆ;ేAంJ\Gడd. ఆ తర�*ాత 
��-ాక�2ల{ తన అను*ాదక�EF�~ ఇల� అ\GVడd ‘ª-0KL (\G *�నుక కtర�`నV*ా-0KL) 
Uెపv, \�ను ఇతEF_ (అబ4 సు}ా2$ ను) �Gను ప�వక�న_ ప�కట�ంచుక�నV ఈ మ_%ి_ 
గ�-0ంJ ప�AVంచబ«తX\GVను. ఒక*�ళ ఇతను ఆ మ_%ి_ గ�-0ంJ ఏ;ై\G అసత2ం =ిHKL�ే, 
ªర� ;G__ *�ంట\� ఖంEFంUGH’.  

అబ4 సు}ా2$ \G�~ అ\GVడd “అల�� / Qా¬Faా, ఒక*�ళ \G *�ంట ఉనV*ార� 
ననుV ‘అబ;Gr లKర\�’ భయం aా§ \Gలb లxక6¨Rనట� R�ే, \�ను _శ`యంaా అబ;Gr లx 
Uె=>�*ాEF_.”  

��-ాక�2ల{ తన అను*ాదక�_�~ ఇల� అ\GVడd, ‘ఇతEF_ అడdగ�! ¥ మధ2న 
ఆయన (ఆ ప�వక�) BకC వంశపs Qా¯ R ఏ[ట�?’ \�ను ‘ఆయన మ� మధ2న ఒక ఉనVత 

                                                
2
 . మ�G2jియ�లb opEFట�-0య$ స-0హదు! లలb_ ఒక UG-0త�క 6�ా ంతం. ;ీ_లb \�ట� jి-0య�, ల�బ\G$, ఫలjీ� $ 

మ-0య� జ�-ా� $ ;ే�ాల� వQా� R.   
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వం�ా_KL Uెం;ిన*ాడd’ అ_ జ*ా�UG`ను. తర�*ాత ��-ాక�2ల{ ఇల� అEFaాడd, 
‘ఆయన ప1-.|క�లలb ఎవ-Ze\G -ా°ల� ఉ\GV-ా?’ ;G_KL \�ను ‘లxర�’ అ_ జ*ా�UG`ను. 

��-ాక�2ల{ ‘ఆయన ఇపvడd ఏ;ై�ే ప�కట�ంUGEో, ;G_ కంట� మ�ందు ఏ\GEై\G 
ఆయనను ‘అబ;Gr ల Kర_’ ¥ర� _ం;ించటం జ-0a0ం;G?’ అ_ అEFaాడd. \�ను ‘లxదు’ 

అ_ జ*ా�UG`ను. ��-ాక�2ల{ ‘ఆయనను ఉనVత వం¤య�ల� అనుస-0సు� \GV-ా లxక 
=>ద*ా-ా?’ అ_ అEFaాడd. ;G_KL \�ను ‘ఆయనను =>ద*ా-� అనుస-0సు� \GVర�’ అ_ 
జ*ా�UG`ను. ��-ాక�2ల{ ఇల� అEFaాడd ‘ఆయన అనుచర�ల సంఖ2 =�ర�గ�తXనV;G 
లxక తర�గ�తXనV;G?’. ;G_KL \�ను ‘=�ర�గ�తXనV;ి’ అ_ జ*ా�UG`ను. అపsడd 
��-ాక�2ల{ ఇల� అEFaాడd ‘ఒకQా-0 ఆయన (ఇQా� ం) ధ-ా
_V jీ|క-0ంJన తర�*ాత 
ఎవ-Ze\G ఆ ధ-ా
_KL అRష�త చూ=ి, ;G__ mEFJ =�ట�� \G-ా?’ ;G_KL \�ను ‘లxదు’ అ_ 
జ*ా�UG`ను. మరల ��-ాక�2ల{ ‘§వs ఆయన�~ య�దrం Uే�ా*ా?’ అ_ అEFaాడd. 
;G_KL \�ను ‘అవsను, య�దrం Uే�ాను’ అ\GVను. అపsడd ��-ాక�2ల{ ‘ఆయన�~ § 
య�దr  ఫHతం ఎల� ఉంEFన;ి?’ అ_ అEFaాడd. ;G_KL \�ను ‘య�దr  ఫHతం మ� మధ2 
ఎపvడూ ఏకప³ంaా ఉండ లxదు. mజయం మ�లb ఒK�CకC-0_  ఒK�CకCQా-0 వ-0ంJన;ి. 
ఆయన ప³ం మ� *ా-0_ చం=ి�ే, o మ� ఆయన ప³ం *ా-0_ చం6ామ�’ అ_ 
జ*ా�J`\Gను.  

��-ాక�2ల{ ఇల� అEFaాడd, ‘ఆయన ఎపvEై\G నమ
క;ో�#_Ḱ, m�ా|సఘ��G_K´ 
6ాల�EF\GEG?’. ;G_KL \�ను ‘లxదు, ప�సు� తం మ� మధ2 ఒడంబEFక ఉనVందున, o మ� 
అత_KL దూరంaా ఉ\GVమ�. ఆయన ఈ సం�ి mషయంలb ఏ[ UేQా� Eో మ�క� �ెHయదు’ 

అ_ జ*ా�J`\Gను.  

ఆ తర�*ాత అబ4 సు}ా2$ ఇల� పHKL\Gడd ‘అల�� / Qా¬Faా, ‘ఆయన సం�ి 
mషయంలb ఏ[ UేQా� Eో మ�క� �ెHయదు’ అ\� ఈ ఒకC మ�ట తప�, ��-ాక�2ల{ �~ \G 
సం¶Nషణలb అదనంaా ఒకC ప;G_V కtEG \�ను ఆయనక� (ప�వక�  సల� ల�� హ� అల�ౖ�� 
వసల� ంక�) వ2T-�కంaా జ·=ి�ంచలxక 6¨య�ను.  

ఆ తర�*ాత ��-ాక�2ల{ ననుV ‘ఇంతకంట� మ�ందు ¥లb ఎవ-Ze\G ఈ mధంaా 
(\�ను అల�� / ప�వక�న_) ;G*ా Uే�ా-ా?’ అ_ అEFaాడd. ;G_KL \�ను ‘లxదు’ అ_ 
జ*ా�J`\Gను.  

అపsడd ��-ాక�2ల{ తన అను*ాదక�_�~ \G�~ ఇల� Uెప�మ_ అ\GVడd ‘\�ను 
_నుV, ‘ఆయన వంశపs Qా¯ R_ గ�-0ంJ’ అEFaాను, ‘ఆయన మ� మధ2 ఒక ఉనVత 
వం�ా_KL Uెం;ిన *ాడ_’ §వs Uె=ి�\Gవs. _సPం;ేహంaా, ప�వక�లందర© *ా-0 ప�జలలb_ 
ఉనVత వం�ాల నుంEF వJ`న *ా-�.  
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\�ను _నుV ‘ఆయన ప1-.|క�లలb ఎవ-Ze\G -ా°ల�\GV-ా?’ అ_ అEFaాను, §వs 
లxర_ అ\GVవs. \�ను ‘ఒక*�ళ ఆయన ప1-.|క�లలb ఎవ-Ze\G -ా°ల� ఉంEF ఉంట�, ఈయన 
(ప�వక�  సల� ల�� హ� అల�ౖ�� వసల� ం) తన ప1-.|క�ల� 6ాHంJన -ాజ�2_V 
6ాHంUGలనుక�ంటg\GVడd’ అం;Gమనుక�\GVను.  

అపsడd \�ను ‘ఆయన అనుచర�ల� – ప�జలలb_ ఉనVత వం�ా_KL Uెం;ిన *ా-ా 
లxక =>ద*ా-ా’ అ_ అడdగaా, ;G_KL §వs ‘=>ద*ార_’ జ*ా�UG`వs. _జ�_KL =>దప�జలx 
ప�వక�లంద-0 అనుచర�ల�.  

అపsడd \�ను ‘ఆయన ;G*ా Uేjిన ఈ mషయ�_KL ప1ర|ం ఆయన అబ;Gr ల Kర_ 
¥-ZపvEౖె\G ఆ-y=ింUG-ా’ అ_ అEFaాను. ;G_KL §వs ‘లxద_’ జ*ా�J`\Gవs. అపsడd 
\�ను ర©¸ీపర�చుక�\GVను - ‘ఇతర�లను గ�-0ంJ ఎపsడూ ఒకC అసత2opq\G పలక_ 
వ2KL� , ;ైవం గ�-0ంJ అసPల� అబదrం పల�కడ_’.  

తర�*ాత \�ను ‘ఆయన అనుచర�లలb ఎవ-Ze\G ఆయన ధ-ా
_V jీ|క-0ంJన 
తర�*ాత, ఆ ధర
ం=�ౖ అRష�త వలన, ;G__ mEFJ=�ట�డం జ-0a0ం;G’ అ_ అడdగaా, 
;G_KL §వs ‘లxద_’ జ*ా�J`\Gవs. m�ా|సం అంట� అ;ే – ;G_ మ�ధుర2ం హృదయంలb 
ప�*�AంJ, ;G_�~ ప1-0�aా కHjి6¨తXం;ి.  

తర�*ాత \�ను ‘ఆయన అనుచర�ల సంఖ2 =�ర�గ�తXనV;G లxక తర�గ�తXనV;G’ 
అ_ అడdగaా, ;G_KL §వs ‘=�ర�గ�తXనVద_’ జ*ా�J`\Gవs. ప-0ప1రºమR»2ంత వరక� 
అల� =�రగటo  సత2ధర
పs ల³ణం.   

తర�*ాత \�ను ‘§వs ఆయన�~ ఎపvEౖె\G య�దrం Uే�ా*ా’ అ_ అడdగaా, ;G_KL 
§వs ‘ఆయన�~ య�దrం Uే�ాన_, య�దr  ఫHతం ఎపvడూ ఏకప³ంaా ఉంEే;ి Kాద_, 
mజయం _నూV – ఆయననూ మ�-0` మ�-0` వ-0ంUేద§, §వs ఆయన ప³ం *ా-0_ 
చం=ి�ే, ఆయన § ప³ం *ా-0_ చం6ాడ_’ జ*ా�J`\Gవs. ఇ;ి ప�వక�లంద-0 ¼mతంలb 
జ-0a0న mషయo . *ార� ఎ\½VరKాల ప-.³లక� గ�-0Uేయబడ�Gర�. Kా§, Jవ-0KL అంTమ 

mజయం *ా-0\� వ-0సు� ం;ి.  

తర�*ాత \�ను ‘ఆయన ఎవ-0KZe\G ;ో�హం తల=�టN� EG’ అ_ అడdగaా, ;G_KL §వs 
‘ఆయన ఎపvడూ, ఎవ-0Ḱ ;ో�హం తల=�ట�లxద_’ జ*ా�J`\Gవs. _శ`యంaా, 
ప�వక�ల�వర© ఇతర�లక� ఎల�ంట� ;ో�హం Uేయర�.  

అపvడd \�ను ‘ఈయన కంట� మ�ందు ఎవ-Ze\G ఇల� ;G*ా UేQా-ా’ అ_ అడdగaా, 
;G_KL §వs ‘లxద_’ జ*ా�J`\Gవs. \�ను ‘ఒక*�ళ ఈయన కంట� మ�ందు ఎవ-Ze\G ఇల� 
;G*ా Uేjి ఉనVట� R�ే, తను  *ా-0 బ«ధనలను నకల� Uేసు� \GVడ_’ 

అం;Gమనుక�\GVను.”  
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ఆ తర�*ాత అబ4 సు}ా2$ ఇంKా ఇల� అ\GVడd “��-ాక�2ల{ ననుV ‘ఈయన 
[మ
HV ఏ[ Uేయమ_ ఆ;ేAసు� \GVడd?’ అ_ అEFa0\Gడd. ;G_KL \�ను ఇల� అ\GVను 
‘ఆయన మమ
HV నమ�° ఆచ-0ంచమ_, జKాతX UెH�ంచమ_, బంధు[తX� ల�~ 
సతPంబం�Gల� \�రపమ_, ¤లవంతopqన ¼mతం గడపమ_ ఆ;ేAసు� \GVడd.’  

అపsడd ��-ాక�2ల{ ‘§వs ఏo [ Uె6ా�*¾ అదం�G ఒక*�ళ సత2o  అR�ే, 
ఆయన _జంaా\� ఒక ప�వక� . ఒక ప�వక�  -ాబ«తX\GVడ\� mషయం \Gక� �ెల�సు. Kా§, 
ఆయన ¥లb నుంJ వQా� డ_ \�\�పvడూ ఊ��ంచలxదు. \�ను ఆయన వద! క� Uేరగలను 
అ\� mషయం \Gక� ర©¸ీaా �ెHj>� , \�ను ఆయనను తప�_స-0aా కల�Qా� ను. \�ను 
ఆయనను కHjినపvడd, ఆయన 6ా;Gల� కడdగ��Gను. _శ`యంaా ఆయన Qామ�� జ2ం 
\G 6ా;GK"ా ంతopq ఉనV ఈ -ాజ2ం వరకt mస� -0సు� ం;ి.’ అ_ అ\GVడd.  

ఆ తర�*ాత అల�� / BకC ప�వక�  సల� ల�� హ� అల�ౖ�� వసల� ం పం=ిన ఉత� -ా_V 
��-ాక�2ల{ �ె=ి�ంచుక�_, ;G__ మరల చ;ిmంJ\Gడd. అందులb ఇల� *�ా jి ఉం;ి  

‘అనంత కర�ణGమయ�డd, అ6ార కృ6ా¤ల�Eైన అల�� / =>ర��~, (ఈ లxఖ) అల�� / 
BకC సం;ేశహర�Eైన మ�హమ
� నుంEF, బ�ౖజ�ంట�ౖ$ Qార|¶Àమ�Eైన ��-ాక�2ల{ 
సమ³మ�నక�; సత2మ�ర¦మ�ను అనుస-0ంUే *ా_=�ౖ �ాంT క�ర�య�aాక!  

ఇQా� ం jీ|క-0ంచమ_ \�ను [మ
HV ఆ#|_సు� \GVను.  

ఇQా� ం jీ|క-0ంచంEF, (అల�� / A³ నుంEF) ¥ర� ర¬Fంపబడ�Gర�.  

ఇQా� ం jీ|క-0ంచంEF, అల�� / ¥క� -Zట�� ంపs ప�Tఫల�_VQా� డd. ఒక*�ళ ¥ర� TరసC-0j>� , ¥ 

Qామ�� జ2ంలb_ ప�జలంద-0 6ా6ాలక� (ఇQా� ం jీ|క-0ంచక6¨వటN_KL) ¥-� బNధు2లవs�Gర�.  

“ఓ గ"ంథప�జల�-ా! మ�కt, ¥కt మధ2 సమ�నంaా ఉనV ఆ మ�ట *�ౖపsనకక� రంEF -  
మనం అల�� / ను తప� *�-Zవ|-0§ ఆ-ా�ించ-ాదు; మ-0య� ;ే_§, ఎవ|-0§ ఆయనక� 
Qాట�aా Uేయ-ాదు; మ-0య� అల�� / ను తప� మనలb ఎవ|ర©, ఇతర�ల \�వ|-0§ 
ప�భ�వsల�aా UేసుK-ాదు. ఒక*�ళ *ార� (TరసC-0ంJ) *�ను;ి-0a0�ే, *ా-0�~ ¥ర� ఇల� 
అనంEF Ð ‘o మ� మ�jి� ంలమ� (తల ఒa0¦ , అల�� / క� m�ేయ�ల�ౖన*ారమ�) అ\� 
mషయ�_KL ¥ర� QాÄల�aా ఉండంEF.’” ’ ఖు�ఆ$ 3:64 

అతను ఉత� రం చదవడం ప1-0�  Uేjిన తర�*ాత, సభలb_ ప�జల� �గ¦రaా 
మ�టN� డటం Åదల� =�టN� ర�. సభ అం�G అర�పsల�, K�కల�~ _ంEF6¨Rం;ి. అపsడd 
మమ
HV అకCEF నుంEF బయటక� పం=ి*�jి\Gర�. ”  

ఆ తర�*ాత అబ4 సు}ా2$ ఇంKా ఇల� అ\GVడd ‘బయట�KL వసూ� , o మ� 
ఒంట-0aా ఉనVపsడd, \�ను \G అనుచర�ల�~ ఇల� అ\GVను ‘ఇబ�V అబ4 కబN' ’* mషయం 
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UGల� ప�jి;ిr KZక�CతXనV;ి. Jవ-0KL బనూ అQాÆ� (-yమన� ) చక"వ-0�  కtEG భయపడటం 
Åదల� =�టN� డd’.  

ఆ తర�*ాత ‘ప�వక�  సల� ల�� హ� అల�ౖ�� వసల� ం తప�క mజయవంతXలవs�Gర_ \�ను 
అప�ట� నుంEే నమ
Qాaాను. Jవ-0KL \�ను ఇQా� ం jీ|క-0ంచక�ంEG ఉండలxక 6¨య�ను’ 

అ_ అబ4 సు}ా2$ జతUేjి\Gడd.  

అ°Ç ��-. అ\� ఒక ఇQా� ¥య పంEFతXడd ఇల� *ా2ఖ�2_ంJ\Gడd, “తర�*ాత 
��-ాక�2ల{ తన -ాజ2ంలb_ మ�ఖు2లంద-0§ తన -ాజభవనంలb సమ�*�శ పరJ, *ా-0�~ 
ఇల� అ\GVడd ‘ఓ బ�ౖజ�ంట�ౖ$ ప�మ�ఖుల�-ా, ¥ Qామ�� జ2ం ¥�~\� ఉంEేల�aా ¥క� 
�ాశ|త mజయం మ-0య� మ�ర¦దరÈకత|ం లÉంUGల_ Kర�క�ంటg\GV-ా?’ ఈ మ�ట 
mనaా\� *ారం�G అడm జంతXవsలల�aా ;G|రం *�ౖపs పర�aZT� \Gర�. Kా§, ;G|రం 
మ4యబEF ఉం;ి. అపsడd ��-ాక�2ల{ తన *ా-0�~ ‘*ా-0_ *�నుకక� �సుక�_ రంEF’ 
అ\GVడd. *ా-0_ ర=ి�ంJన తర�*ాత, ఆ ప�మ�ఖుల�~ మరల అతను ఇల� పHKL\Gడd 
‘\�ను K�వలం ¥ర� ¥ ధ-ా
_KL ఎంత గట�� aా కటg� బEF ఉ\GV-y ప-.¬Fంచడం Kసo  అల� 
అ\GVను. ¥ కటg� బNటgను చూjి, \Gక� సం�~షంaా ఉం;ి.’ అ;ి m_ ఆ ప�మ�ఖుల� 
సం�~షంaా అత_ మ�ందు Qా7ా� ంగపEF\Gర�.” (స�O/స�O/స�O/స�O/ బ�ఖ�-.బ�ఖ�-.బ�ఖ�-.బ�ఖ�-. 6వవవవ గ"ంథంగ"ంథంగ"ంథంగ"ంథం, హ;ీlహ;ీlహ;ీlహ;ీl \�ం\�ం\�ం\�ం. 75) 

*అబ4 కబ'  అ\� ఆయన ప�వక�  సల� ల�� హ� అల�ౖ�� వసల� ం BకC తంEF� Kాదు. Kా§, ప�వక�  
సల� ల�� హ� అల�ౖ�� వసల� ం=�ౖ TరQాCరం�~ అబ4సు}ా2$ అల� �Êళనaా పHKాడd.    

 


