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బాలయ్ం మ ియు పర్వకత్తవ్ం 

 ] Telugu  - ెలుగు -تلغو  [
 
 
 
 
 
 
 
 
 

అబుద్ రర్ మ్న్ న్ అబుద్ ల్ క ీం అ ీష్హ 
 
 
 
 
 
 
 

అను ాదం: సయయ్ద్ యూసుఫ్ ా ా 
 

రచన: జమాల్ జరబొ జొ 
 
  

 

2012 - 1433  

  
  



  

  ﴾حممد  والطفولة واجبوة لرسول اهللالوالدة  ﴿
  صىل اهللا عليه وسلم

  »بلغة احكلغو«
  

  
  
  

  
  عبد الرمحن بن عبد الكريم الشيحة

  
  
  
  
  
  

 حممد كريم اهللا  :ةترمج

 سيد يوسف باشا :ةمراجع

  
  

2012 - 1433  

  
 



 2

 

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� ం  జననంజననంజననంజననం ,  బ�ల�ంబ�ల�ంబ�ల�ంబ�ల�ం  మ��య�మ��య�మ��య�మ��య�  ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక�త!ంత!ంత!ంత!ం  

ప�వక� మ�హమ�� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం 9:(.శ. 571 వ సంవత@రంలA, 
అ�BCయ	 Dీ!పకలFం GకH IJ���క మ��య� ఆ��Lక మ�ఖ�పటOణQRSన మ9ాH నగరంలA, 
అరబ�TలందరU ఉనWతQRSనDిYా YZర[ం\ే ఖు�̂_` "ెగలA జa�ంbcJరd. అరబ�Tల$ 
మ9ాH నగ�ాaW ద��eంb, తమ ప4�2!క$ల�ౖన ప�వక�  ఇబ�� �gం అల�ౖ��స@ల	ం మ��య� 
ఆయన క$మ	రdhైన ప�వక� ఇiా�jkl అల�ౖ��స@ల	ంల$ పmనn a���ంbన అల	� 3 
GకH oటOoదటp ఆ�ాధcJ గృహం (9ాబ�గృహం) చుటvO  ప�దwిణల$ \ేyz/ారd.  

జa�ంచక మ�ంDే తంhి�a 9{లAFjన అcJథ ప�వక�  మ�హమ�� సల� ల	� హ
 
అల�ౖ�� వసల� ం. ఆ�Bళ~ వయసు@లA త��a 9{లAFj, "Jత అబ�& l మ�త� �� 
సంర�ణలAa9� �సు9{బhిcJరd. "Jత మరణం తరd/ాత, �ినతంhి� అబ5 "J�� ఆయన 
సంర�ణ బ�ధ�తను �సుక$cJWరd. ఆయన "ెగ మ��య� ఇతర అరబ�Tల$ �ాళ~ నుంhి, 
9�య� \ెకHల నుంhి మ��య� బంYారం నుంhి తయ	రd \ేయబhిన [గ()లను 
ఆ�ాIిం\ే/ారd. ఈ [గ()లలA 9�aW 9ాబ�గృహం చుటvO  ప��+ి� ంచబhిcJj. ఆ  [గ()ల$ 
)aa "�లY�iా� యa మ��య� �భం కల$గజBiా� యa ప�జల$ [శ!yిం\ే/ారd.  

అల	� 3 \ే ప�వక�Yా ఎంచు9{బడక మ�ందు నుంhే మ�హమ�� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� 
వసల� ం అత�ంత నమ�కసు� aYా మ��య� aజ�j�పరdaYా ప�yిDి�  \ెంDJరd. ఎందుకంట� 
ఆయన ఏcJడూ ఎవ��� �సY�ంbల�దు మ��య� వంbంచల�దు. ఆయన తన ప�జలలA 
‘అl అ�*’ (అత�ంత aజ�j�పరdhి)Yా ప�yిDి�  \ెంDJరd. ప�జల$ ప�య	ణ�ం\Jలa 
అనుక$నWపmడ�, తమ [ల$/�ౖన వసు� వmలను ఆయనక$ అపFY�ం\ే/ారd. ఆయన 
‘అiా@Dి�’ (అత�ంత సత�వంత�hి)Yా క�hJ ప�yిDి�  \ెంDJరd. ఎందుకంట� ఆయన ఏcJడూ 
bనW అబద�ం క�hJ పల9� ఉండల�దు. ఆయన మ�నWతంYా ప�వ���ం\ే/ారd, 
మ�నWతంYా మ	ట�� hే/ారd, అకHర గల/ా��9� స)యపడట�aW ఇషOపhే/ారd. ఆయన 
GకH ప�"ే�క ల�ణJల మ��య� మంb సభ�"J సంiాH�ాల 9ారణంYా ప�జల$ ఆయనను 
ఎం"  �z�¡ం\ే/ారd, YZర[ం\ే/ారd. ఖుnఆ* లA అల	� 3 ఇల	 ప�కటpం\Jడ�: 

“మ��య� aశ¢యంYా �వm ఉత� మQRSన £లవంత�డవm” (ఖుnఆ* 68:4)  

ప�yిద�  iాHటp` చ��త�9ారdడ� మ��య� రచjత §Jమ¨ 9ార�jల� (Thomas 

Carlyle, d.1885) తన పmస� కం ‘Heroes, Hero-worship and the Heroic in History’ 
లA ఇల	 /ా� yిcJడ�: 

9ా�, bనWపFటp నుంhే ఆయన [/©కవంత�hిYా గ����ంచబhిcJరd. ఆయన 
సహచరdల$ ఆయనను ‘అl అ�*’ (aజ�j�పరdడ�) అa �ి�\ే/ారd. సత�సంధత 
మ��య� [శ!స�యత క�Y�న వ�9�� . తను \ేyz పనులలA, ప�9B పల$క$లలA మ��య� 
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తన ఆలAచనలలA ఆయన సత�వంత�ల$. ఆయనలA ఎల� పªడూ ఏDో ఒక ప�"ే�కత /ా��9� 
కనబhేDి. మ	టలలA ¡త�+ి; పలకట�a9B� ల�నపªడ� aశeబ&ంYా ఉంhే/ారd; 9ా� 
ఆయన ప�9�నపªడ� 7®ంDికYా, య�9��Yా, తY�న [ధంYా, aషHపటంYా, [శ!స�యంYా 
ప�9B/ారd; ఎల� పªడూ అసల$ [షయం �ౖ̄c© దృ+ిO  9BంDీ�క��ం\ే/ారd. ఈ [ధQRSన 
సం�షణ°, ±గ�QRSన అసల$ సం�షణ! ఆయన ²[త ఘటనల DJ!�ా దృఢత!ం, 
స�దర /ాత@ల�ం, స!చµత!ం, aషHళంకం oదల�ౖన ల�ణJలaWంటp� తనలA 
క�Y�య�నW వ�9��Yా మనం ఆయనను కనుY¶ంట�మ�. ఒక గం·రQRSన, aషHపటQRSన, 
[¸ా!స7ాత�QRSన స!�వం; అjcJ yzWహప4ర!కంYా, iాదరంYా, సహ\Jర ±గ�ంYా, 
సరసంYా QR�YB/ారd. అపmడపmడ� bరdనవm! నవm!త¹, ప��)సం క�hJ \ేyz/ారd. 
ఆయన నవm! క�hJ స!చµంYా, సహజంYా ఉంhేDి: ఆయన స!తyి@ద�QRSన, 
iాహసవంతQRSన, cJ�యవంతQRSన, aజQRSన అ�ాL aW\ే¢ ఒక ప��ప4రº వ�9��! ఏ 7ాఠ¸ాల	 
ఆయనక$ ¼�ణ ఇవ!ల�దు. ఏ ఉ7ాIJ�య�డూ, గ�రdవ4 ఆయన స!�/ాaW 
���¢Dిద& ల�దు మ��య� ఆయనక$ సభ�"J సంiాH�ాల$ c©రFల�దు. ఆయనలAa 
ఉనWతQRSన గ�ణగ�ణJల$ ఆయనక$ ¼�ణ ఇవ!వలyిన అవసరQ½ ల�దa \Jటp\ె�zF[. 
ఆయన తనక$ ఇవ!బhిన బ�ధ�తను తన ²[తంలA ఒంట��Yాc© ప4���\ేiారd.  

ఆయన మద�7ానం yz[ంచడం, [గ()లను ఆ�ాIించటం ల�DJ /ాటp�¯ౖ ప�మ	ణం 
\ేయటం ల�DJ /ాటp �zరdన Dేac�ౖcJ బ�వ!డం oదల�ౖనట¾వంటp తపªడ� 9ార�కల	7ాలA�  
ఏcJడ� 7ాల¿À నల�దు. 9�ంత 9ాలం ఆయన తన ప�జల Y¶�̂(ల మందను 9ా\ే Y¶�^(ల 9ాప��Yా 
పa\ేyిcJరd. Dీa గ���ంb ప�వక�  సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం ఇల	 అcJWరd “అల	� 3 \ే 
ఎంచు9{బhిన ప�� ప�వ9ా�  ఒక Y¶�̂(ల మంద�ౖ̄ ఒక 9ాప��Yా ఉనW/ాhే”. అDి [a ఆయన 
సహచరdల$ ఇల	 అhిYారd: “�రd క�hJcJ, ఓ అల	� 3 GకH ప�వ9ా� ?”. అపmడ� 
ఆయన “అవmను, c©ను మ9ాH/ాసుల ఒక Y¶�̂(ల మందను 9ా\ే/ాhిa”అcJWరd. (స�g3 
బ�ఖ	�2 2143)1 

ప�వక�Yా ఎంచు9{బడక ప4ర!ం, మ�హమ�� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం �g�ా 
గ�హలA ఏ9ాంతంYా ఉండట�aW ఇషOపhే/ారd. ఒ9{Hiా�� అc©క �ాత�� ల$ aరంతరంYా 
అకHhే గhి�z/ారd.  

                                                
1
. oదట ప�వmల"  వ�వహ��ంచhJaW c©రFడం DJ!�ా మ	నవmల"  వ�వహ��ంచhJa9� తయ	రd \ేయడQ½ 

Dీa /�నుక నునW [/©కమa �z�¶HనబhింDి. Q½కలను మ��య� Y¶�^(లను Q½పmట వ�క$� లలA �z�మను 
�¯ంచుత�ంDి మ��య� సుaWత హృదయం గల/ా��Yా \ేసు� ంDి. ఆవmల$, గ��ా( ల$ మ��య� ఒంటÄలను �¯ంచుట 
మ��య� Q½పmట DJ!�ా yిLరత!ం �¯రdగ�త�ంDి.   
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40 సంవత@�ాల వయసు@లA, ఒకiా�� ఆ గ�హ వద&  ఉండYా, ప�వక�  సల� ల	� హ
 
అల�ౖ�� వసల� ం�¯ౖ oటOoదటpiా�� వ�g (Dివ�/ాణ�) అవత��ంbంDి. వ�g అవతరణ 
గ���ంb ఆjÆ8ా రDియల	� హ
 అcJÇ 2 ఇల	 [వ��ం\Jరd:     

మ9ాHలAa �g�ా గ�హలA గడ�పmత�నWపmడ�, oదటYా అల	� 3 GకH ప�వక� 
సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ంక$ మంb స!7ాWల$ వ\ే¢[ (కలల రUపంలA Dివ�/ాణ� 
అవత��ం\ేDి). ఆయనక$ వb¢న ప�� కల	 aజమjÆ�Dి. ఉ8Èదయ 9ాం��Bఖల వల� ఆ 
కలల$ \Jల	 సFషOంYా ఉంhే[. ఆ తరd/ాత అల	� 3 GకH ప�వక�  సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� 
వసల� ం అకHడ ఏ9ాంతంలA గడపట�aW ఇషOపడiాYారd. Dీa 9�రక$ ఆయన DీరÉ9ాలం 
7ాట¾, అc©క DిcJల$ మ��య� �ాత�� ల$ �g�ాగ�హలA గhి�z/ారd. ఇంటp9� వb¢, 
ఆ)రపDJ�ాL లను �సుక$a, ���Y� మర�7ÈjÆ/ారd. తన �ర� ఖDీజ� రDియల	� హ
 
అcJÇ 3 వద& క$ వb¢నపmడ�, ఆయన ఏ9ాంత/ాiాa9� అవసరమjÆ� "Jజ� 
ఆ)రపDJ�ాL లను ఆ[డ తయ	రd \ేyి ఇ\ే¢/ారd. 

ఒకiా�� మ�హమ�� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం �g�ాగ�హలA ఉండYా, Dైవదూత 
Êబ�jkల$ ఆయన వద& క$ వb¢, చదవమa ఆజ�Ë �ిం\Jరd. DJa9� ఆయన “cJక$ 
చదవటం �ాదు” అa జ/ాC\J¢రd. అపmడ� Êబ�jkల$ ఆయన ¸ా!స ఆY�7ÈjÆటంత 
గటpO Yా ఆయనను 9Zగ�ంచుక$a, వద��¯ట�O రd. ఆ తరd/ాత “ఓ మ�హమ��! చదువm” 
అa అcJWరd. మరల	 మ�హమ�� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం “cJక$ చదవటం �ాదు” 
అa జ/ాC\J¢రd. �^ంhోiా�� Êబ�jkల$ ఆయన ¸ా!స ఆY�7ÈjÆటంత గటpO Yా ఆయనను 
9Zగ�ంచుక$a, వద��¯ట�O రd. ఆ తరd/ాత “ఓ మ�హమ��! చదువm” అa అcJWరd. 
మరల	 మ�హమ�� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం “cJక$ చదవటం �ాదు” అa 
జ/ాC\J¢రd. మ5hోiా�� Êబ�jkల$ ఆయన ¸ా!స ఆY�7ÈjÆటంత గటpO Yా ఆయనను 
9Zగ�ంచుక$a, ఇల	 పల$క$త¹ వద��¯ట�O రd “చదువm! � ప�భ�వm �zరd" , ఆయc© 
(స�ా!aW) సృ+ిO ం\Jడ�. ఆయc© మ	నవmణ�º  రక�మ�ద& "  (²వకణం" ) సృ+ిO ం\Jడ�. చదువm! 

మ��య� � ప�భ�వm పరమDJత.” (ఖుnఆ* 96:1- 3) 

అల	� 3 GకH ప�వక� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం భయం"  వణ�క$త¹, పరdగ� 
పరdగ�న ఇంటp9� \ేరdక$cJWరd. ఇంటÍ�  ప�/©¼ంb, ఖDీజ� రDియల	� హ
 అcJÇ "  “ననుW 
క�ిF/©j, ననుW క�ిF/©j!” అcJWరd. ఖDీజ� రDియల	� హ
 అcJÇ  ఆయనను 
దుపFటp"  క�ిF/©iారd. భయం తY�À న తరd/ాత, �g�ా గ�హలA అతa9� ఎదు�^_న 
అనుభ/ాaW ఆయన ఆ[డక$ "ె��ి, “cJ9BDో జరdగబÎత�ందa భయంYా ఉంDి” అa 
అcJWరd. ఖDీజ� రDియల	� హ
 అcJÇ  ఆయన"  ఇల	 పల$క$త¹ Iౖెర�ం \ె�ిFcJరd: 
“అల	� 3 iాwిYా! �వm bం�ంచవదు& . అల	� 3 aనుW ఎనWడూ అYZరవపరచడ�. 

                                                
2
. ప�వక� మ�హమ�� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం GకH ఒక �ర�.  

3
. ఖDీజ� రDియల	� హ
 అcJÇ , ప�వక� మ�హమ�� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం GకH oదటp �ర�.  
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ఎందుకంట� �వm ��ా�CడÏ ల"  మంbYా ప�వ���iా� వm. �వm �zదలక$, అకHరగల/ా��9� 
స)యపడ"Jవm. �వm DJన£ల$hి[ మ��య� �వm అ�థులను ఆద��iా� వm. క8ాO లలA 
ఉనW/ా��9� " డFడ"Jవm.” 

ఆ తరd/ాత ఖDీజ�, తన బంధు/�ౖన వరఖ	 ఇబÐW cÑఫl ఇబÐW అస� ఇబÐW 
అబ�& l ఉజ�Ó  వద& క$ తన భర�ను �సుక$/�ళ"Jరd. ఆయన ఇiా� ంక$ ప4ర!ం (అజ�Ë న 
9ాలంYా ప�yిDి�  \ెంDిన 9ాలంలA) 9^_Ôస� వmaYా మ	��7È"Jరd. ఆయన ��బ5�  �షలA 
బÐౖCల$ను /ా� iారd, 9ాa తరd/ాత ²[తంలA ఆయన మ�స�తనం వలన తన 
కంటpచూపmను 9{లAFయ	రd. ఖDీజ� ఆయన"  ఇల	 అcJWరd  “ఓ iÈదరdhJ! � 
Q½నల$� డ� (అంట� మ�హమ�� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం) \ె�zFDి [ను” అDి [a, వరఖ	 
ఇల	 అhిYారd “�ి�యQRSన Q½నల$� hJ, �వm ఏ¡ చూiావm?”  

ప�వక� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం �g�ా గ�హలA తను చూyిన DJaa ఆయనక$ 
"ె�7ారd. అDి [నYాc© వరఖ	 ఇల	 అcJWరd, 

“అల	� 3 iాwిYా! అతను ప�వక�  మ5iా అల�ౖ��స@ల	ం వద& క$ వb¢న Êబ�jkl 
Dైవదూత. � ప�జల$ aనుW మ9ాH నగరం నుంhి బ��షH��ం\ేటపªడ� c©ను ²[ంb 
ఉంhJలa 9{రdక$ంట¾cJWను.” అDి [a ఆశ¢ర�పడ�త¹, ప�వక�  సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� 
వసల� ం ఇల	 అcJWరd “/ారd ననుW మ9ాH నుంhి బ��షH��iా� �ా?” అవmనంటv వరఖ	 
ఇల	 అcJWరd  “�క$ ఇవ!బhిన సంDేశం వంటp సంDే¸ాaW, తన ప�జల� తన�¯ౖ య�ద�ం 
ప�కటpంచటం జరగక$ంhJ ఏ వ�9:�  అందజBయల�దు. ఒక/©ళ ఇDి c©నుండYా జ��Y�"ే, c©ను 
aనుW సమ���iా� ను.”  

ఈ సంఘటన జ��Y�న 9�Dి&  9ాల	a9B వరఖ	 మరణ�ం\Jరd. Dివ�/ాణ� అవతరణ 
క�hJ 9�cJWళ~ వరక$ ఆY�7ÈjంDి. (బ�ఖ	�2)  

�¯ౖ హDీథులA4 �z�¶Hనబhిన ఖుnఆ* అIJ�యం, మ�హమ�� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� 
వసల� ం ఎంచు9{బhిన ప�వక�  పద[ ఆరం�aW సూbసు� ంDి. ఆ తరd/ాత అల	� 3 ఈ 
వచcJలను అవత��ంపజBiాడ�.   

ఓ (దుపFటpలA) చుట¾O క$నW /ాhJ! ల�!  �ెచ¢��ంచు! � ప�భ�వm Y¶పFదcJaW 
(ఘనతను) 9�aయ	డ�. మ��య� � వiా� Ö లను ప���భ�ంYా ఉంచు9{! (ఖుnఆ* 74:1- 4) 

                                                
4
. హDీ× అంట� ప�వక� సల�ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం GకH పల$క$ల$, ఆచరణల$, అనుమత�ల$ ల�DJ ఆయన 

GకH స!�వం. అ7�ా మ	ణ�కQRSన ఉల�� ఖనల$ ల�DJ క�Fంచబhిన అస"J�లను ఎదు�ØHవట�a9�, ఎల	ంటp 
అంత�ాయం ల�క$ంhJ ప�వక� మ�హమ�� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం వరక� \ే�B నమ�కసు� ల�ౖన ఉల�� ఖక$ల 
పరంపర\ే ఉల�� Ùంచబhిన 9�aW హDీథుల 7�ా మ	ణ�కతను \J��త�కంYా ప��¸ÚIించట�a9� హDీథు [జ�Ë న ¸ాస� Ûం 
అÜవృDి� \ేయబhినDి.   
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ఖుnఆ* GకH ఈ అIJ�యం అవత��ంచYాc©, ప�వక� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం 
మ9ాH ప�జలను బ��రంగంYా ఇiా� ం /�ౖపm �ిలవటం 7�ా రంÜం\Jరd. తన స!ంత 
బంధువmల"  మ��య� తన స!ంత "ెగ"  ఆయన 7�ా రంÜం\Jరd. 9ా� /ా��లA \Jల	 
మంDి ఆయన మ	ట [నట�aW గటpO Yా �రసH��ం\Jరd. ఎందుకంట� ఆయన /ా��a అంతక$ 
మ�ంDెనWడూ [నa [షయం /�ౖపmనక$ మ��య� తరత�ాల$Yా తమలA cJట¾క$7Èjన 
[గ()�ాధనను ఖంhిసు� నW [షయం /�ౖపmనక$ �ిల$సు� cJWరd.   

ఇiా� ం ఒక సంప4రº ²వన [IJనం. IJ���క, �ాజ9:య, ఆ���క మ��య� iామ	Êక 
[షయ	లaWంటp"  అDి వ�వ)రం జరdపmత�ంDి. 9Bవలం అల	� 3 ను మ	త�Q½ 
ఆ�ాIించమa �ిలవటQ½ 9ాక$ంhJ, [గ()�ాధనలaWంటp� త�Êంచమ� మ��య� 
�ీ��కరQRSన[Yా �[ం\ే మత�� పDJ�ాL ల$, వ�Ü\Jరం, Ýదం, వhీÏ  వంటp /ాటpa క�hJ 
త�Êంచమa �ిల$సు� నWDి. పరసFరం cJ�యంYా మ��య� మంbYా ప�వ���ంచవల�నa 
ఆయన ప�జలక$ �ిల$పma\J¢రd. /ారందరU సమ	నుల�నa, /ా�� మధ� ఎల	ంటp "ేhJల$ 
ల�వa, అల	� 3 పట�  క�Y� ఉంhే భయభక$� ల$ మ	త�Q½ /ా�� iాL cJaW ఉనWత పరdiా� యa 
ఆయన సFషOం \ేiారd. అరబ�TలలA అత��త� మQRSన ఖు�^_+ీ "ెగ, తన కంట� తక$H iాL j 
"ెగల"  మ��య� బ�aసల"  సమ	నంYా చూడబడట�aW ఎల	 అంY2��ంచగలదు! గటpO Yా 
ఇiా� ం yీ!క��ంచhJaW �రసH��ంచడQ½ 9ాక$ంhJ, ఆయనను అc©క [IJల$Yా 
కషO�¯టO iాYారd మ��య� అవమ	న పర\ే ఉDే� శం"  ఆయనను మ�yిL¡తం 9{లAFjన 
/ాడa, మ	ం��క$డa, జß��ష�Hడa మ��య� అసత�పరdడa �ి�\ే/ారd. ఇiా� ం కంట� 
ప4ర!ం ఆయన�¯ౖ �పట�a9� iాహyించల�a c©�ాలను, /ారd ఆయన�¯ౖ 
ఆ�Ø�ించiాYారd. iామ	న� ప�జలను ఆయనక$ )a క�Y�ంచమa ఆయనక$ [రdద�ంYా 
ఉyిY¶��z /ారd. ఆయన సహచరdలను అణగDొ� కHమa మ��య� bత���ంసల$ �¯టOమa 
పm��Y¶ల�F/ారd. ప�వక�  సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం దగÀ �� సహచరdడ� అబ�& ల	� 3 ఇబÐW 
మ¨ఊ� రDియల	� హ
 అనుÇ  ఇల	 ఉల�� Ùం\Jరd “9ాబ�గృ)a9� దగÀ రYా ప�వక�  సల� ల	� హ
 
అల�ౖ�� వసల� ం నమ	â \ేయటం 9�రక$ aల$చునWపmడ�, స�పంలA క�రd¢a ఉనW 
ఖు�^_+ీయ�ల సమ5హంలA నుంhి ఒకతను ఇల	 అcJWడ�: ‘ఈ మa+ిa చూ¸ా�ా �రd? 
మ	ంసమ� �సుక$a 7ార/©yిన ఫల	cJ /ా�� ఒంటÄల �zగ�ల$, కసురd, కశ�లమ� 
oదల�ౖన మ�cJలను ఎవ�^_cJ "ెb¢, ఆయన సజ�& లA /�ãä~ వరక$ a�2wింb, ఆయన 
భ�జ�ల మధ�న ఆ బరdవmను ఉంచగల�ా?’ ”. /ా��లA నుంhి పరమ �చుడ� ఆ పa 
\ేయట�a9� yిద� పhిcJడ�. ప�వక�  సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం సజ�& లAa9� /�ళ~Yాc©, అతడ� 
ఆయన åపm�¯ౖ భ�జ�ల మధ�, \Jల	 బరdవmYా ఉనW ఆ మ���9�a ఉం\Jడ�. ఆ బరdవmక$ 
ఆయన సజ�& లA నుంhి ల�వల�క, ఇబTంDి పడiాYారd. అDి చూyి /ారd ఒక���¯ౖ మ�¶కరd 
పhి7ÈjÆటంతYా పగలబhి నవ!iాYారd. అకHhి ప�జలలA నుంhి ఒకతను ప�వక�  
సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం క$మ	�^�  అjన æా�మ	 రDియల	� హ
 అcJÇ  వద& క$ /�ç~ 
9ాబ�గృహం వద&  జరdగ�త�నW DJaa "ె�7ాడ�. అపmడ� ఆ[డ వయసు@లA \Jల	 
bనWDి. ఆ[డ /�ంటc© పరdగ� పరdగ�న ప�వక�  సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం వద& క$ వb¢, 
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ఆయన åపm�¯ౖ నుంhి ఆ బరdవmను "�లY�ంbంDి. ఆ తరd/ాత అకHడ క�రd¢a ఉనW ఆ 
ఖు�^_+ీయ�లను శ�ింbంDి. (స�g3 బ�ఖ	�2) 

ప�వక� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం GకH ఒక సహచరdడ� మ��� అl అ²&  
రDియల	� హ
 అనుÇ  ఇల	 ఉల�� Ùం\Jరd: “అజ�Ë న 9ాలంలA ప�జల"  ప�వక�  సల� ల	� హ
 
అల�ౖ�� వసల� ం ఇల	 అంటv ఉండYా c©ను చూiాను: ‘ల	 ఇల	హ ఇల� ల	� 3’ అa 
పలకంhి, అDి ¡మ��W [జయవంత��W \ేసు� ంDి. ” అDి [a, 9�ందరd ఆయన 
మ�ఖం�ౖ̄ ఉQ½�¸ారd, 9�ందరd ఆయన మ�ఖం�¯ౖ మటpO  [yి�ారd మ��య� మ��9�ందరd 
మIJ�హWం వరక$ ఆయనను దూ+ిసూ�  ఉంhిcJరd. ఒకiా�� ఎవ�Ø ఒక బ��క ఆయన 
వద& క$ �¯ద&  " ల$��� లA �రd �సుక$ వyz� , DJa"  ఆయన తన మ�ఖ	aW మ��య� 
\ేత�లను కడ�9�Ha, ఆ బ��క"  ఇల	 ప�9ారd “ఓ పm��9ా! � తంhి� అవమ	cJa9� గ��� 
అవm"Jడcè ల�DJ éద��కం అతa�¯ౖ [రdచుక$ పడ�త�ందcè �వm భయపడవదు& .” 
(మ�జê అl కén) 

ప�వక� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ంక$, మ9ాH మ�+ి�క$ల$ ([గ()�ాధక$ల$) �̄టpO న 
ఇబTందులను గ���ంb అhిY�న ప�శWక$ జ/ాబ�Yా ప�వక�  సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం 
సహచరdhైన అబ�& ల	� 3 C* అమn అl ఆ¨ రDియల	� హ
 అనుÇ మ	 ఇల	 అcJWరd: 

“ప�వక� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం 9ాబ�గృహం వద&  నమ	â \ేసు� ండYా, (ఒకiా��, ఒక 
మ�+ి�క$) స�7ాa9� వb¢, ఆయన దుసు� లను ఆయన QRడ చుటvO , గటpO Yా 
CY�ంచiాYాడ�. అబ5 బకn (రDియల	� హ
 అనుÇ )5 /�ంటc© పరdŶత�� క$ంటv వb¢, ఇల	 
అంటv అతhి భ�జం పట¾O క$a, అతhిa దూరంYా " � yి/©iారd: ‘అల	� 3 jÆ తన 
ఆ�ాధు�డa ప�కటpంbనందుక$ Yాను మ��య� � ప�భ�వm నుంhి సFషOQRSన సూచనల$ 
� వద& క$ �సుక$ వb¢నందుక$ Yాను, �రd ఒక వ�9�a చం7ాలనుక$ంట¾cJW�ా?’ ” 

స�g3 బ�ఖ	�2. 

ఇiా� ం /�ౖపm ఆ)!aంచటం నుంhి ఇట¾వంటp సంఘటనల$ ప�వక�  సల� ల	� హ
 
అల�ౖ�� వసల� ంను ఆపల�క7Èయ	j. హë య	త�6 9�రక$ మ9ాH వb¢న "ెగలక$ ఆయన 
తన�¯ౖ అవత��ంచబhిన Dివ�సంDే¸ాaW బÎIించటం 9�నiాY�ం\Jరd. మ9ాH నగ�ాa9� 
ఉత� రంలA ఉనW య��� అc© ఒక bనW పటOణం నుంhి హë య	త� 9�రక$ వb¢న ఒక 
bనW బృందం ప�వక�  సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం�¯ౖ [¸ా!సం ప�కటpంbంDి మ��య� ఒక/©ళ 
/ా�� వద& క$ ఆయన సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం వలస వyz� , "Jమ� ప4���Yా సమ���iా� మa 
/ారd ఆయనక$ /ాYా& నం \ే¸ారd. ఇiా� ం ధర� [ధుల$ బÎIించట�a9� ఆయన (సల� ల	� హ
 

                                                
5
. ప�వక� సల�ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ంక$ అత�ంత దగÀ�� సహచరdడ� మ��య� ఆయన మరణJనంతరం ఇiా� ం GకH 

oదటp ఖìæా.   
6
. అల	� 3 ఆDే¼ంbన [ధంYా a�2ºత సమయంలA, a�2ºత పద��లA మ9ాH సందరeనం మ��య� అకHhి ఆచరణల$, 

ఆ�ాధనల$.  
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అల�ౖ�� వసల� ం) తన సహచరdhైన మ�iా� ఇబÐW ఉQRSn రDియల	� హ
 అనుÇ ను /ా��"  
7ాట¾ పం7ారd. మ9ాHలA తమ స!ంత ప�జల\ే మ�yి� ంల$ ఎం"  DౌరÓcJ�a9� మ��య� 
��ంసక$ గ��^_న తరd/ాత, మDీcJక$ వలస 7Èవట�a9� అల	� 3 /ా��9� అనుమ�a\J¢డ�. 
మDీcJ/ాసుల$ ఎం"  సం" షంYా, ఉల	� సంYా, ఆ7ా�యం" , ఆదరణ"  /ా��a 
ఆ)!aం\Jరd. మDీcJ నూతన ఇiా� �య సమ	జ�a9� ప�IJన పటOణంYా మ	��నDి.  
అకHhి నుంhి ఇiా� ం దూరదూ�ాలక$, [స� ృతంYా /ా��ింbంDి.  

స!ంత 7�ా ణం కంట� అIికంYా తనను ఇషOపhే [ధంYా ఎDిY�న మDీcJ /ాసులక$ 
ప�వక�  సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం అల	� 3 GకH ఆDే¸ాలను ఉపDే¼ం\Jరd మ��య� 
అ��సం \ేjం\Jరd. ఆయనక$ yzవల$ \ేయhJa9�, తమ వద&  నునWదం"J అల	� 3 
9�రక$ ఇiా� ం మ	రÀంలA ఖరd¢ \ేయhJa9� /ారd 7Èటî పhే/ారd. \Jల	 దృఢంYా మ��య� 
సంప4రºంYా అల	� 3 ను [శ!yించటం /�ౖపm ఆ సమ	జం ప�య	ణ�ంచiాY�ంDి. ఐకమత�ం, 
" hJFట¾, స)యసహ9ా�ాల$, పరసFర �z�మ	Üమ	cJల$ మ��య� iÈదరత!ం oదల�ౖన 
మంb అల/ాట� ను అలవరd¢9{వడం" , ప�జలలA ఆనంDో"J@)ల$ సFషOంYా 
కనబడiాYాj. అల	� 3 ధర�ంలA ప�జలందరU సమ	నుల$Yా మ��య� ఒక��9�కరd 
iÈదరdల$Yా ప��గణ�ంపబడ"Jరd. ధనవంత�ల$ మ��య� �zదప�జల$, నల� /ారd మ��య� 
"ెల� /ారd, అరబ�Tల$ మ��య� అరబðTతరdల మధ� ఎల	ంటp "ేhJల$, ðధ�/ాల$, 
"Jరతమ	�ల$, ప�7ా"Jల$ ఉండవm. సంపద, రంగ�, జ�� oదల�ౖన[ /ా�� iాL ja 
మ	ర¢ల�వm -  అల	� 3 GకH భయభక$� ల$ మ��య� మంb ల�ణJల$ తపF.  

ప�వక�  సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం GకH �ిల$పm DJ/ానలంల	 /ా��ిసు� నW 
[షయ	aW గ(��ంbన ఖు�^_+ీయ�ల$, ఇiా� ం /ా��ి� a ఎల	Ŷ_cJ ఆ7ాలa దృఢంYా 
aరºjంచుక$cJWరd. ఇiా� ం �¯ౖ oటOoదటp య�ద� ం \ేiారd. అDి బదn య�ద�ం �zరd"  
ప�yిDి�  \ెంDినDి. /ారd ȳౖaక సంఖ�లAనూ మ��య� ఆయ�IJల సంఖ�లAనూ అc©క �̂ట�  
ఆIిక�త క�Y� ఉంhినపFటp9:, ఓట¡ చ[చూiారd. మ�yి� ంల /�ౖపm స�^_న ఆయ�IJల$ ల�a 
314 y¯ౖaక$ల$ య�ద� ం \ేయhJa9� మ�ందుక$ �ాYా, మ9ాH బహ
Dై/ాధక$ల /�ౖపm 1000 
మంDి బలQRSన iాయ�ధ y¯ౖaక$ల$ DJhి9� DిY�cJరd. అjనపFటp9:, ప�వక�  సల� ల	� హ
 
అల�ౖ�� వసల� ం మ��య� ఆయన సహచరdల9B అల	� 3 సFషOQRSన [జయ	aW 
ప�iాDింbcJడ�. ఆ తరd/ాత మ�yి� ంల మ��య� మ9ాH బహ
Dౖె/ా�ాధక$ల మధ� అc©క 
య�DJ� ల$ జ��Yాj.  ఎa¡Dి సంవత@�ాల తరd/ాత ప�వక�  సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం 
10,000 మంDి"  క�hిన బలQRSన y¯ౖcJ�aW తయ	రd\ేయYా, అDి మ9ాH నగ�ాaW 
అవìలYా జjంbంDి. ఆ ఘన[జయం"  ప�వక�  సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం తనక$ 
మ��య� తన సహచరdలక$ అc©క [IJల$Yా )a క�Y�ంbన మ��య� ��ంyింbన 
మ9ాH/ాసులను వశపరచుక$cJWరd. తమ \ేతÊ9�Hన /ా��a అaW ర9ాల క�( ర"J!a9� 
గ��� \ేyి, /ారd తమ�¯ౖ జ���ిన ��ంసలక$ మ��య� అ�ాచ9ాa9� ప��9ారం �రd¢క$c© 
అవ9ాశం లÜంbనపFటp9:, ఆ [జయ సందరñంలA ఆయన /ా��"  \Jల	 ఉDJరంYా 
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వ�వహ��ంbcJరd. సFషO QRSన ఘన [జయం iాIింbన ఈ సంవత@రం ‘[జయ 
సంవత@రం’Yా ప�yిDి�  \ెంDినDి. Dీa గ���ంb అల	� 3 ఖుnఆ* లA ఇల	 ప�కటpంbcJడ�.  

“(ఓ మ�హమ��!) ఎపªhై"ే అల	� 3 స)యం వసు� ంDో మ��య� [జయం 
(లÜసు� ంDో), మ��య� �వm ప�జలను గ�ంపmల$ గ�ంపmల$Yా అల	� 3 ధర�ం (ఇiా� ం)లA 
ప�/©¼ంచడం చూiా� /ò, అపmడ� �వm � ప�భ�వm iÈ� త�ం"  7ాట¾ ఆయన ప[త�తను 
9�aయ	డ� మ��య� ఆయన �మ	Ü�ను అ��Lంచు. aశ¢యంYా, ఆయc© ప¸ా¢"J� 7ాaW 
అంY2క��ం\ే/ాడ�. ” సూర3 అనW¨� 110:1-3 

మ9ాH[జయం తరd/ాత, ప�వక� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం మ9ాH/ాసులను 
సంబÎIింb, ఇల	 అcJWరd:  

“ఇపmడ� ¡మ�ల�W¡ \ేiా� నa అనుక$ంట¾cJWరd?” DJa9� /ా��ల	 అcJWరd : 

“�రd మ	క$ 9Bవలం మంbc© \ేiా� రd. �రd దయ మ��య� ఔDJర�ం గల iÈదరdల$. 
దయ మ��య� ఔDJర�ం గల బంధువmల$!” అపmడ� ప�వక�  సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం 
ఇల	 అcJWరd : “/�ళ~ంhి, �రd [మ�క$� ల$.” బÐౖహô గ(ంథం. 

ఈ Y¶పF �మ	Ü� వలన /©ల మంDి ప�జల$ ఇiా� ం yీ!క��ం\Jరd. తరd/ాత ప�వక�  
సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం ���Y� మDీcJక$ \ేరdక$cJWరd. 9�cJWళ~ తరd/ాత ప�వక�  
సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం హë య	త� \ేయ	లa సంక�Fం\Jరd. DJDJపm 114,000 
సహచరdల"  ఆయన మ9ాH నగ�ాa9� \ేరdక$a, హë య	త� ప4���\ేyిcJరd. ఈ హë 
‘హజÓత�l [DJఅ’ అc© �zరd"  ప�yిDి�  YాంbంDి. ఎందుకంట� ఈ హë తరd/ాత ప�వక�  
సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం మ�Ø హë \ేయల�దు మ��య� హë \ేyిన 9�Dి&  9ాల	a9B 
మరణ�ం\Jరd.  

9వ Dిl హë cJడ� అ�ాæాõ 9�ండ వద& , ప�వక�  సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం తన 
åhోHల$ ప�సంగం \ేiారd. అల	� 3 ను సు� �ంbన తరd/ాత, ఆయన ఇల	 అcJWరd: 

"ఓ ప�జల	�ా! శ(ద� Yా [c© \ె[a cJక$ అపªYా అపFY�ంచంhి, ఎందుకంట� c©ను ఈ 
సంవత@రం త�ా!త � మధ�న ²[ంb ఉంట�cè ల�Dో cJక$ "ె�యదు. 9ాబటpO , c©ను 
�క$ \ెబ�త�నW DJaa \Jల	 జ�గ(త� Yా [నంhి మ��య�  ఈ పల$క$లను (సంDే¸ాaW) 
c©డ� ఇకHడ )జరd 9ాల�క7Èjన /ా��9� క�hJ \ేర¢ంhి.   

ఓ ప�జల	�ా! �రd ఈ c�లను, ఈ Dినమ�ను ప[త�QRSనDిYా ప��గణ�ంbనట�� ,  ప�� 
మ�yి� ం GకH ²["JaW (7�ా ణJaW) మ��య� సంపదను(ఆyి� a) ప[త�QRSన [¸ా!స 
awBపంYా (న¡�కYా) ప��గణ�ంచవల�ను. � వద&  నమ�కం"  ఉంbన వసు� వm�W, /ాటp 
అసల�ౖన యజమ	నులక$ ���Y� /ాపసు \ెయ� వల�ను.  �రd ఎవ!��9: )a క�Y�ంచ 
క�డదు, DJa వలన �9^వ!రU )a క�Y�ంచరd. ‘aశ¢యంYా �రd � ర� (ప�భ�వm) 
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ను కల$సు9{బÎత�cJWరd మ��య� ఆయన aశ¢యంYా � కర�ల ల�కH 
�సు9{బÎత�cJWడ�’ అc© [షయ	aW జ�Ë పకం ఉంచు 9{వల�ను.   

�రd వhీÏ  �సు9{వట�aW అల	� 3 a+zIిం\Jడ�; 9ాబటpO  ఇక �దట వhీÏ  
/ా�7ా�ాa9� సంబంIింbన aయమaబంధనల�W, హక$Hల�W రదు&  \ేయబhిన[. � 
GకH అసల$ మ5లధనం మ	త�ం �రd �సు9{వచు¢ను. �రd అసమ	న"J!aW 
(�ెచు¢తగ�À లను, ðDJలను, /�ౖషమ	�లను) బలవంతంYా రdద& క�డదు మ��య� 
స��ంచక�డదు. వhీÏ  a+zIించబhినదa అల	� 3 �రdFab¢cJడ� మ��య� అబ�T¨ 
ఇబÐW అబ�& l మ�త� �� క$ \ె��ంచ వలyి ఉనW oత�ం వhీÏ  ఇక �దట రదు&  
\ేయబhినDి.  

+¯ౖ"J* నుంhి � ధ�ా�aW 9ా7ాడ�క$c©ందుక$ అప�మత� ంYా (జ�గ(త� Yా) 
ఉండవల�ను. అతడ� �̄ద&  �¯ద&  [షయ	లలA ¡మ���W తపª DJ�� పటpO ం\ే శ9��  తనక$ ఏ 
మ	త�ం ల�దa "ెల$సుక$a, తన ఆశల�W వదుల$క$cJWడ�. 9ాబటpO  bనW bనW 
[షయ	లలA క�hJ అతhిa అనుస��ంచక$ంhJ అప�మత� ంYా ఉండవల�ను.   

ఓ ప�జల	�ా! � yీ� Ûల�¯ౖ �క$ 9�aW ప�"ే�క హక$Hల$ ఉనWమ	ట /ాస� వQ½ 9ాa 
/ా��9� క�hJ � �ౖ̄ హక$Hల$ ఉcJWj. జ�Ë పకం ఉంచు9{ంhి, 9Bవలం అల	� 3 �¯ౖ ఉనW 
[¸ా!సం ఆIJరంYాc© మ��య� అల	� 3 GకH అనుమ� మ5లంYాc© �రd /ా��a తమ 
తమ �ర�ల$Yా \ేసుక$cJWరd.  

� yీ� Ûల"  మంbYా ప�వ���ంచంhి మ��య� దయ	DJwిణJ�ల"  వ�వహ��ంచంhి 
ఎందుకంట� /ారd � ²[త �గiా!మ�ల$ మ��య� శ(DJ� భక$� ల" , yz/ాaర�"  స)య 
సహ9ా�ాలంDిం\ే అం9�తQRSన స)యక$ల$. ఒక/©ళ /ారd yిL రంYా � హక$Hలను 
ప4���\ేసు� నWట� j"ే, � నుంhి దయ"  ఆ)రం (అనW7ా�య	ల$) మ��య� దుసు� ల$ 
7®ంDే హక$H /ా�� స!ంతమవmత�ంDి. ఇం9ా �రd అనుమ�ంచa(ఇషO పడa) /ా��" , 
/ారd yzWహంYా QRలగక�డదc©Dి మ��య� తమ £ల	aW అస@ల$ 9{లAFక�డదc©Dి 
(వ�Üచ��ంచక�డదు, త�ంట��Yా ప�వ���ంచక�డదు) /ా���¯ౖ �క$నW హక$H.  

ఓ ప�జల	�ా! అ"J�వశ�కంYా cJ మ	ట [నంhి. 9Bవలం అల	� 3 c© ఆ�ాIించంhి, 
ప�� Dినపm ఐదు తపFa స�� నమ	âలను ప4��� \ేయంhి, రమDJ* c�లలA తపFaస��Yా 
ఉప/ాసం ఉండంhి మ��య� తపFaస�� అjన [IిDJనం (జ9ాõ) �zదలక$ పంb�¯టOంhి. 
ఒక/©ళ �క$ తY�న శ9��iామ�ా� öల$ ఉనWట� j"ే, హë య	త� ప4���\ేయంhి.   

oత�ం మ	నవజ�� ఆదం (అల�ౖ��స@ల	ం) సంత� jÆ మ��య� అర� /ాసులక$ 
ఇతరdల�¯ౖ ఎట¾వంటp ఆIిక�ం ల�దు, మ��య� ఇతరdలక$ అర� /ాసుల�¯ౖ ఎట¾వంటp 
ఆIిక�ం ల�దు; అల	YB నల� /ా���¯ౖ "ెల� /ా��9� ఎట¾వంటp ఆIిక�ం ల�దు మ��య� "ెల� /ా���¯ౖ 
నల� /ా��9� ఎట¾వంటp ఆIిక�ం ల�దు, 9Bవలం Dైవభ9��  మ��య� మంb ప�వర�నలA తపF.  
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ప�� ఒకH మ�yి� ం, ప�� ఒకH ఇతర మ�yి� ంక$ iÈదరdడa మ��య� మ�yి� ంల$ 
iÈదర�/ాaW తపFక iాL �ిం\Jలa గ(��ంచవల�ను. " టp మ�yి� ంలక$ \ెంDిన /ాటp�¯ౖ, 
�క$ ఎట¾వంటp అIీనం (ఔరసత!ం) ల�దు, 9ాa స!తంత�ంYా మ��య� మనసూF���Yా 
/ారd ఇషOపhి �9�yz�  తపF. 9ాబటpO , ఈ [ధంYా �క$ ��B  (ఇతరdల హక$Hను 
YZర[ంచక$ంhJ) అcJ�యం\ేసు9{వదు& .  

జ�Ë పకం ఉంచు9{ంhి, ఒక�Øâ �రd అల	� 3 మ�ందు )జరవబÎత�cJWరd. �రd 
\ేyిన ప�� పa9�, ప�� ఆచరణక$ ఆ �Øâన సమ	IJనం ఇవ!వలyి ఉంట¾ంDి. 9ాబటpO , 
జ�గ(త� ! c©ను ఈ ప�పంచం నుంhి /�ç~7Èjన త�ా!త �రd సత�మ	�ాÀ a9�  దూరం 
9ావదు& .   

ఓ ప�జల	�ా! cJ త�ా!త /©�B ప�వక�  ల�క /©�B సంDేశహరdడ� �ాడ�. మ��య� ఏ 
9�( త�  ధర�మ5 పmటOదు. 9ాబటpO  [/©కం" , జ�Ë నం" , బ�Dి� "  స��YాÀ  వ�వహ��ంచంhి.  

ఓ ప�జల	�ా! ఇం9ా, c©ను �క$ "ె�యజBసు� నW ఈ పDJలను మంbYా అరLం 
\ేసు9{వల�ను – c©ను cJ /�నుక  �̂ండ� [షయ	లను వDి� /�ళ÷~త�cJWను, ఒకటp 
ఖుnఆ* మ��య� �^ంhోDి cJ aదరeనం, దృ8ాO ంతం (సునWõ) మ��య� �రd ఈ 
�^ంhింటp� గనుక అనుస��yz� , ఎటpO  ప��yిL �లAను మ	రÀభ�ష�O ల$ 9ారd.  

cJ /ాక$Hల$ [ంట¾నW�రందరU, åటpa ఇతరdలక$ \ేర¢వల�ను, ఇం9ా ఆ 
ఇతరdల$ /©�B ఇతరdలక$ \ేర¢వల�ను. అల	 [నW/ా��లA bటObవ�� తరం /ారd, ఇపªడ� 
cJ నుంhి ప�త��ంYా [ంట¾నW �కంట� మంbYా అరLం \ేసు9{వట�a9� ఆiాHరం ఉనWDి.  

ఓ అల	� 3, c©ను cJ 9�వ!బhిన Dివ�సంDే¸ాaW � ప�జలక$ అందజBiానa 
iా��ంYా ఉండవల�ను. 

9�aW ఉల�� ఖనల ప�9ారం ��²� 11వ సంవత@రం, రCTl అవ!l 12వ "ేDీన ఆయన 
మDీcJలA మరణ�ం\Jరd. మDీcJలA ఆయన ఎకHhై"ే మరణ�ం\J�Ø, అDే సL లంలA సమ	Iి 
\ేయబhిcJరd. ఆయన మరణ/ార�  [a మ�yి� ంల$ DిYాøùం� \ెంDJరd మ��య� 9�ందరd 
సహచరdల�ౖ"ే ఆ /ార�ను నమ�ల�క7Èయ	రd. ఉమn (రDియల	� హ
 అనుÇ ) ఎంతYా 
wúభ\ెంDJరంట�, ఆయన ప�జల మధ� aలబhి, \ే�లA క��  పట¾O క$a, ఇల	 అనటం 
oదల$�¯ట�O రd: “ఎవ�̂_cJ మ�హమ�� (సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం) మరణ�ం\Jరa అంట�, 
c©ను అతhి QRడ న��9Biా� ను!” అపmడ� అబ5 బకn (రDియల	� హ
 అనుÇ ) ప�జలను 
సంబÎIిసూ� , అల	� 3 GకH ఈ వచcJలను పû�ం\Jరd,  

 “మ��య� మ�హమ�� 9Bవలం ఒక ‘రసూl’ (సంDేశహరdడ�) మ	త�Q½. 
aస@ంDేహంYా ఆయనక$ ప4ర!ం ఎంద�Ø సంDేశహరdల$ గ�ంb7Èయ	రd. మ�� ఒక/©ళ 
ఆయన మరణ�ంbcJ ల�DJ చంపబhిcJ �రd � 9ా� మడమల�¯ౖ (ఇiా� ం ధర�ం నుంhి) 
/�నుDి��Y� /�ç~7È"J�ా? (గ�రd� ంచు9{ంhి) ఎవ�^_"ే అల	 /�నుDి��Y� 7È"J�Ø, /ారd అల	� 3 
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క$ అణ�వంత క�hJ నషOం క�Y�ంచల�రd. మ��య� కృతâË ల�ౖ ఉంhే /ా��9�, అల	� 3 
త!రలAc© తY�న ప��ఫల	aW ప�iాDిiా� డ�.” ఖుnఆ* 3:144 

ఈ ఆయత� [నYాc© ఉమn (రDియల	� హ
 అనుÇ ) తన మ	టల$ ఆ�ి, క��  ఒరలA 
�¯ట¾O క$cJWరd. ఎందుకంట� అల	� 3 ఆజËలను ఆచ��ంచటంలA మ��య� అల	� 3 ఆజËలను 
ఉల� ంü�ంచక$ంhJ జ�గ(త�  పడటంలA ఆయన \Jల	 ఆస9��  చూ�z/ారd. ప�వక�  సల� ల	� హ
 
అల�ౖ�� వసల� ం 63 సంవత@�ాల వయసు@లA మరణ�ం\Jరd. 

అల	� 3 \ే ప�వక�Yా ఎంచు9{బడక ప4ర!ం, మ�హమ�� సల� ల	� హ
 అల�ౖ�� వసల� ం 
మ9ాHలA 40 సంవత@�ాల$ గhి7ారd. ప�వక�  బ�ధ�తల$ అపFY�ంచబhిన తరd/ాత, 
ప�జలను ప���ద�QRSన ఇiా� �య ఏకDై/ా�ాధన [¸ా!సం /�ౖపmక$ �ిల$సూ� , ఆయన 
మ9ాHలA మ�Ø 13 సంవత@�ాల$ గhి7ారd. ఆ తరd/ాత ఆయన మDీcJక$ వలస 7Èj, 
అల	� 3 నుంhి వ�g (Dివ�/ాణ�) అందుక$ంటv మ��య� ప�జలను ఇiా� ం /�ౖపmనక$ 
ఆ)!aసూ� , bవ��9� ఖుnఆ* మ��య� ఇiా� ం ప��ప4రºమjÆ� వరక$ ఆయన అకHడ 
DJDJపm 10 సంవత@�ాల$ గhి7ారd.   

ప�ఖ	�త రచjత మ��య� [మరeక$డ� జ���Ó  బÐ�ాWnÏ 8ా (మరణం 1950) ఇల	 
అcJWరd: 

“DJa GకH అత�దుñతQRSన స²వత!ం వలన మ�హమ�� GకH ధ�ా�aW 
c©ను ఎల� పªడూ ఎం"  YZర[iా� ను. మ	రdత�నW ఉa9�, ²వనం GకH దశలను తనలA 
కల$పm9{గల iామరLöమ�నW ధర�ం 9Bవలం ఇDొకHట� అa సFషOమవmత�నWDి. ఇDి ప�� 
త�ాaW సంబÎIిసు� నWDి. c©డ� య5�Øపm మ�హమ�� GకH ధ�ా�aW yీ!క��ంచటం 
oదల$ �¯టpO నట¾� Yా, భ[ష�త�� లAనూ ఇDి య5�Øపmక$ yీ!9ార±గ�ంYా aలDొక$H 
9{గలదa c©ను �[సు� cJWను. అజ�Ë నం ల�DJ మతదురÜమ	న వలన మధ�య�Yాల 
9^_Ôస� వ పంhిత�ల$ మ�హమ�Dీయ మ"Ja9� నల� టp రంగ�ల$ పm�మ	రd. aజ�a9� /ారd 
మ�హమ�� ను మ��య� ఆయన ధ�ా��W అస���ంచుక$c©టట¾�  ¼wింపబhిcJరd. /ా�� 
దృ+ిO లA మ�హమ�� ఒక 9:(సు� [�ØIి (య	ంటî9^_Ôష�O ). c©ను ఆయన గ���ంb ýణºంYా 
ప��¸ÚIిం\Jను -  ఆయన ఒక అదుñతQRSన వ�9�� . 9:(సు� [�ØIి ల�ణJల$ ఆయనలA 
మచు¢9^_cJ ల�వa మ��య� ఆయన తపFక$ంhJ మ	నవజ�� మ�9��DJతYా, ర�క$hిYా 
�ిలవబhJలa c©ను అÜ7�ా యబడ�త�cJWను7”.  

 

 

                                                
7
. Enclopedia of Seerah, by Afzalur Rahman.  




