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కా7 అల9& : ప�సన;త క<రక= ప�చు�>ం�, పం@ిణA 

4ేయ9లనుక=DE1ార� కవర�@FG తపH ప�స� కమ�లI ఏల9ంటL 
మ9ర�H 4ేయక=ం+5 ప�చు�>ంచవచుMను. అల9)O %ాPQ ్ కా@ీలI 
ఏ+ిటLంU )ా7 2VచుMతగ�X ల= )ా7 4ేయ�ాదు. లIటZ[ాటZ&  
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  خامت النبيني    ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص مدحم
    

 

అజcd నఅజcd నఅజcd నఅజcd న కాలంలIకాలంలIకాలంలIకాలంలI అరeఅరeఅరeఅరe bిf	bిf	bిf	bిf	 

 అరబ�gలI&  బహhiౖె1ా�ాధDE ఒక ప�bిiిl 4ెంiిన ధర�ం)ా 
ఉం+ింiి. సత� ధ�ా�7కn 1o�	�Oకం)ా ఉన; ఈ బహhiౖె1ా�ాధన 
(qి"r)ను 1ార� [ాటLం�నందువలన 1ా�> ఆ కాలమ�ను 
"అజcd నకాలం" అనబ+ింiి. అల9& : ను )ాక, 1ార� పuGం4ే 
iేవతలI&  ప�bిiిl  4ెంiినvః 'ల9x', 'ఉజcy ', 'మD5x', మ�>య� 
'హhబ�z'. అరబ�gల మధ� య{దమ_57;, క *|స�వ మ_57; 
అవలం}ం�న1ార� మ�>య� [ా�~�ల= క�+5 ఉం+ి�>. 1ారంద�> 
మధ� క<ందర� ప�వక� ఇబ�� 2�ం అల�ౖ23స#ల9ం �కr 'iీDo 
హ��' (బహhiౖె1ా�ాధనక= అ�తం)ా సవ����న ధర�ం)@]ౖ 
bిf రం)ా ఉన;1ార� క�+5 ఉం+ి�>.  
 ఇక 1ా�> ఆ�>fక �వతం అంట�ః ఎ+5�>1ాసుల (అD5గ�>క=ల) 
పu�>� ఆ�5రం ప� సంపద, 1ాటL7 ��ప�ట�� ఉం+ింiి. 
D5గ�>కతలI ఉన;1ా�> ఆ�5రం వ�వ%ాయం, 1ా�[ారం@]ౖ 
ఉం+ింiి. ఇ%ా& ం ధర� జ��	 ప�కా�ం4ేకn క<ంచం మ�ందు 'మకాr' 
అరe iీ�పంలI ఒక @]ద�  1ా�[ార కOద�ం)ా @Fర�)ాం�ంiి. 
మiీD5, _5�� మ�>య� ఇతర క<7; [�ా ం_5లI&  క�+5 
D5గ�>కత ఉం+ినiి.  
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 %ామ9Gక వ�వసf ః అD5�యం vప�~తం)ా 1ా�@ిం� 
య�ం+ింiి. బల2�నులక= ఎల9ంటL హక=r ల�క[�వడం, ఆడ 
}డ�లను స�వ సమ9�ి 4ేయడం, మ9నభం)ాలక= [ాలHడడం, 
బల2�నుల హక=r బలవంత�డ� కాజOయడం, హదు�  ల�క=ం+5 
��ర�లనుంచుక�వడం, వ� 45రం సర� %ామ9న����య�ం+ినiి. 
త�చ¡���న కారణ5ల@]ౖ సంవత#�ాల తరబ+ి _ెగలI&  అంత" 
య�దlం జ�>)Oiి. ఒకప¢డ� ఒక _ెగక= సంబం�ిం�న సం_5నంలI 
క�+5 ఈ య�i5l ల= జ�>)Ov.  
ఇiి ఇ%ా& ంక= మ�ందు అరe iీ�పం �కr సం£ిప�  స�ర¤పం. 
 

ఇబ�;జy¥2V¦-ఇబ�;జy¥2V¦-ఇబ�;జy¥2V¦-ఇబ�;జy¥2V¦-(1) 

 అబ�� z మ�త�`e -మ�హమ�� (సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం) 
_5త- అ�ిక ధన, సం_5నం గల1ార7 ఖు� *¨ అత7; 45ల9 
)©రvం4ే1ార�. 'అల9& : పiి మగ సం_5నం ప�%ాiిbF�  అందులI 
ఒక�>7 iేవతలక= బ`%ా� న'7 అతను ª« క=rక=D5;డ�. అత7 
క��>క Doర1E�>ంiి. పiి మంiి మగ సం_5నం క`)ార�. అందులI 
ఒకర� మ�హమ�� (సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం) తం+ి� అబ�� ల9& :. 

                                                 
1 అన)ా ఇ%ా�ఈz అల�ౖ23స#ల9ంను 1ా�> తం+ి� ఇబ�� 2�ం అల�ౖ23స#ల9ం 
అల9& : ఆజd_¬ Gబ: 4ేయబయ9డ�. అబ�� z మ�త�`e తన ª« క=rబ+ి7 
పu�>� 4యే�టక= అబ�� ల9& : ను Gబ: 4ేయబయ9డ�. అబ�� ల9& : ప�వక� 
మ�హమ�� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం తం+ి� అ�_ే ఇ%ా�ఈz 
అల�ౖ23స#ల9ం _5త మ�_5� తలI&  వ%ా� ర�. ఈ vధం)ా ఆయన బ`క కnrన ఇద��> 
వ�క=� ల క=మ9ర�డ� అ7 ��వం.    
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అబ�� z మ�త�`e తన ª« క=rబ+ి7 పu�>� 4ేయదల=చు- 
క=న;ప�డ�, ఖు� *¨ అత7 మ�ందుక= వ�M ఇiి ప�జలలI ఒక 
ఆ45రమ�)ా అ�[�త�ందన; భయం_¬ అత7కn అడ�� ప+ి, పiి 
ఒంట®ల మ�>య� అబ�� ల9& : మధ� ¯టL ([ా�క) 1Ebి పiి 
ఒంట®లను అబ�� ల9& : క= బదుల=)ా బ`i5న'1ా�`, ఒక 1Eళ 
¯టL అబ�� ల9& : @Fర�న వbF� , మ±² పiి ఒంట®లను @]ం45ల7 
ఏక³భvం45ర�. ఈ vధం)ా ¯టL 1E´ార�. కా7 ప�	 %ా�> 
అబ�� ల9& హ @F�O వ4ేMiి. పదవ%ా�> అనగ వంద ఒంట®ల= ఒక1oౖప� 
అబ�� ల9& : ఒక 1oౖప� ఉండ)ా ఒంట®ల @Fర�న ¯టL 1oµ²ంiి. 
అప¢డ� అబ�� z మ�త�`e ఒంట®లను బ` ఇ45Mడ�. అబ�� z 
మ�త�`e క= ªదటL నుం+ి ఇతర సం_5నమ�కD5; 
అబ�� ల9& : �� హృదయ97కn అ	 4ేర�వ�)ా ఉం+ే. అత7; 
45ల9 @F�మ)ా చూసుక=DE1ార�. ప�_ే�కం)ా ఈ బ`i5నమ� 
�కr సంఘటన త�ా�త. అతను @]�>)>, @]ం+ీ& డ�క= 4ే�>న 
త�ా�త అత7 తం+ి� º»¼  క=టZంబ�7కn 4ెంiిన ఆ'న }Do�  
వహe _¬ అత7 v1ాహం 4ే´ాడ�. అబ�� ల9& : 1oౖ1ా23క �vతం 
గడ�ప�త½ ఆ'న మ{డ� Doలల గర¾మ�లI మ�హమ�దును 
¿సు� ండ)ా ఒక%ా�> 1ా�[ార బృందమ�_¬ bీ�>య9 iేశం 1oౖప� 
1oÁÂ²డ�. 	�>)> వసు� ండ)ా i5�>లIDE ఒక 1ా�iికn గ�� * మiీనలI 
నజcy " వం´ా7కn 4ెంiిన తన ��న మ9మల వద�  ఆ)>[�య9డ�. 
క<7; �\ºల త�ా�త అకr+ే మరణAం45డ�. అం	మ కnÃయల= 
అకr+ే జ�>)ా�.  
 ఇటZ ఆ'న Doలల= 7ం+ినv, %�మ1ారం �\ºన 
మ�హమ�� (సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం) జ7�ం45ర�. కా7 
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7�~Äత _5�~క= మ�>య� Doల ప�%ా� వన �ాల�దు. ర¥ఉz అవ�z 
మ9సం _Å'�దవ _5�~క= అ7 4ెపHబ+ింiి. అiే Doల 12 అ� 
ఉంiి. అల9)O రమజcను Doల అ7 క�+5 అనబ+ింiి. తiితర 
అ [�ా య9ల= క�+5 ఉD5;�. కా7 అiి క³Ã.శ. ప�కారం 571 
సంవత#రం అన;iి 7జం. అiే సంవత#�ా7; ఆమ�z /ీz 
(ఏనుగ�ల సంవత#రం) అ7 అంట�ర�.  
 

ఏనుగ�లఏనుగ�లఏనుగ�లఏనుగ�ల సంఘటనసంఘటనసంఘటనసంఘటన 

 సం£ిప� ం)ా ఏనుగ�ల సంఘటన ఏ'టంట�ః యమ- లI 
నజcy qి అను �ాº �కr ప�	7�ి అబ�» హ¥Ê  ఉం+ే1ాడ�. 
అరబ�gలందర¤ మకాr నగరంలI ఉన; పvత� కాబ� గృ»7; 
)©రvసూ� , దూర [�ా ం_5ల నుం+ి i57 దర�D57కn వసూ� , హË 
4ేసు� న;iి చూbిన అబ�», యమ- iేశప� �ాజ�57 'సనఆ' లI 
ఒక @]ద�  చ�>M 7�>�ం45డ�. హË క<రక= వ4ేM అరబ�gలందర¤ 
కాబ�క= బదుల=)ా iీ7 దర�D57కn �ా1ాల7 క��ాడ�. అiి vన; 
బ� కnD5న (అరe వం´ాలI& 7 ఒక వంశం)లI7 ఒక వ�కn� �ా	� 
సమయంలI అందులI ప�1E�ం� ఆ చ�>M )\డలక= మ`నమ� 
పu%ాడ�. ఈ vషయం _ె`bిన అబ�» ఆగహమ�_¬ మకాr Ã
నగరమ�లI7 కాబ� గృ»7; ధ�సం 4ేయ9ల7 పuనుక<7 
అర1oౖ 1Eల b]ౖన�ం_¬ 1oÁÂ²డ�. b]ౖన�ంలI తన 1oంట _Å'�iి 
ఏనుగ�లను �సుక<7, _5ను అ7;టÍ&  @]ద�  ఏనుగ�@]ౖ 
పయనమ� మకాr సÎ[ా7కn 4ేర�క=D5;డ�. అకrడ 
b]ౖD5�7; స�>4ేసుక<7 మకాrలI ప�1E�ం45లన; ఉiే�శం_¬ 
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bిదlమయ9�డ�. కా7 తను అ�ి�\23ం�న ఏనుగ� కాబ� 
1oౖప�నక= ఒకr అడ�గ� 1Eయ+57కn bిదlం ల�నటZ&  క�ర�Mం+ి 
[��ంiి. కాబ� iిశక= )ాక=ం+5 1E�O iిశలI ల�@ినపHడ� ల�� 
పర�) _ే� iి. కా7 కాబ� iిశక= మ9�>M_ే క�ర�Mం+ి [���iి. 
1ార� ఈ ప�య_5;లI&  ఉండ)ా అల9& : 1ా�>@]ౖ పÏ`; 
గ�ంప�ల= గ�ంప�ల=)ా పం[ాడ�. అv 1ా�>@]ౖ గ�లక�ాళ²ను 
vbి�ా�. అల9& : �వ�>కn 1ా�>7 ప�వ�ల= 	న1Ebిన [ÐటZQ  
మ9iి�>)ా 4ే´ాడ�. అiి ఎల9 అంట�ః ప�	 ప£ి వద�  చణక )>ంజంత 
మ{డ� �ాళÑ²ం+ేv. ఒకటL 1ా�> చుంచువ�లI, � ండ� 1ా�> 
కాళ²లI& . అv ఎవ�>@]ౖ ప+ిన 1ా�> అవయ1ాల= మ�కrల= 
మ�కrల� i5�> గ�ం+5 పడ�త½ �వ�>కn సర�D5శనమ���- 
1ార�. అల9& : అబ�»@]ౖ ఒక 1ా�iి7 పం[ాడ�. i57 కారణం)ా 
అత7 1E�ళÑ² ఊ+ి[�య9�. అతడ� సనఆలI 4ేర�క=DE స�>కn ఆ 
�\గం మ�iి�>[��, తన త+5క చూ@ింiి. అకr+ే 1ాడ� 
చ7[�య9డ�.  
 ఇటZ ఖు� *ష�ల vషయం: అబ�హ వసు� న; vషయం v7, 
1ార� భయప+ి క<ండలI& , క<నలI&  పర�) త�� క= [�య9ర�. ఆ 
b]ౖన�ం@]ౖ vర�చుక= పడ�  ఆపదను చూbి అందర¤ తృ@ి� , ´ాం	_¬ 
తమ తమ ఇండ& లI& కn 	�>)> వ4ేM´ార�. ఈ సంఘటన 
మ�హమ�� (సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం) జన�క= 50 �\ºల 
మ�ందు జ�>)>నiి. (అందుకO ఈ సంవత#�ా7కn ఆమ�z /ీz 
అన; @Fర� వ�Mంiి).  
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మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ��    ((((సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల&ంసల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల&ంసల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల&ంసల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల&ం))))    [�షణ[�షణ[�షణ[�షణ 

 మ�హమ�� (సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం) జ7�ం�న 
తర�1ాత, ఆయన @ిన తం+ి� అ�న అబ{ లహe �కr 
బ�7స సు1oౖబ అను ఆ�� ఆయనక= [ాల= పటLQంiి. ఆ�� 
అంతక= మ�ందు హంజc }- అబ�� z మ�త�`e క= క�+5 [ాల= 
పటLQంiి. (ఇతను ప�వక� @]త� ం+ి�). ఈ vధం)ా హంజc ప�వక� [ాల 
సంబంధ %�దర�డయ9�డ�.  
 అరబ�gల అల1ాట�మన)ా 1ార� తమ పbి@ిల&లక= )ాÎణ Ã
1ాతవర ణమ�లI ఉం� అకrడ [ాల= పటLQం4ే1ార�. ఎందుకన)ా 
´ా�~రకం)ా, ఆ�\గ�ం)ా ఉండ�టక= అచMట పu�>� స»యం 
ల ం4ేiి. ఇల9 మ�హమ�� (సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం) మ�\ 
i5� వద�క= 4ేర�క=D5;ర�. i57 vవరణ ఇల9 ఉంiిః 
మ�హమ�� (సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం) జ7�ం�న �\ºలI&  
మకాrలI ఉన; ��వ�లను [ాల= _5� )>ంచ+57కn �సుక ÁÕ² 
ఉiే�శ�ం_¬ బ� సఅ� 1ా�> ఒక బృందం వ�Mంiి. ప�	 bీ� Ö 
పbి@ిల&ల=న; గృ»లను )ా`ం�, అట�&  మ�హమ�� (సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం) ఇంటLకn వ�M అతను అD5ధ, @Fద1ాడ� అ7 
_ెల=సుక<7 1oను iి�>)>ంiి. అంద�> వల� హ×మ సఅiియ9 
క�+5 ఆయ7; bీ�క�>ంచక 	�>)> [��ంiి. కా7 అDEక 
గృ»లను )ా`ం�నపHటLక³, తన 1oంట �సుక ళ²+57కn 
ØÃమంత�ల బ�ల=7; [Ðందల�క [��ంiి. ఆ�� ఉiే�శ ప�కారం, 
ØÃమంత�ల బ�ల=7; [Ðందు_ే, ఆ బ�ల=7 ఇంటL1ార� [ాల= 
పటLQనందుక= ఇ4ేM @]ౖకం i5��ా 1ా�> పసు� లI&  గడ�సు� న; 

http://TeluguIslam.net/



మ�మ�మ�మ�హమ�� అం	మ హమ�� అం	మ హమ�� అం	మ హమ�� అం	మ ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక� 
    

9 

�\ºలక= సమ9ప� ం ఉండవచుM, ప�_ే�కం)ా అD5వృqిQ  వల&  
i5�>ద�Ù �Oఖక= iిగజc�>న 1ా�> �vతం బ�గ� పడవచMన; ఆశ 
ఆ��iి. 1E�O ఏ మ9రXం iొరకr అiే అD5థ బ�ల=7;, 1ార� ఇ4ేM 
�న; [ాటL [ా�>_¬qికా7; bీ�క�>ంచట�7కn 	�>)> ఆ'న 
(మ�హమ�� (సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం) త &̀) ఇంటLకn వ�Mంiి. 
హ×మ తన భర�_¬ మ�~ 7i5నం)ా న+ి4ే (పర�) త�ల�7), బకr7 
)ా+ిద @]ౖ మకాr వ�Mంiి. కా7 	ర�గ� ప�య9ణంలI మ�హమ�� 
(సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం)ను తన ఒ+ిలI �సుక=D5;క, అiే 
)ా+ిద 1Eగం)ా పర�) త�� త½ _¬టL స1ా�~లను 1oనుకObి, _¬టL 
ప�య9ణAక=లను క�+5 ఆశMర�ంలI పడ1Ebింiి. హ×మ 
ఉల�& ఖనం ప�కారం, ఆ�� వద�  45ల9 తక=rవ [ాల=ం+ేv. మ�ందు 
నుం+ే ఆ�� వద�  ఉన; స�ంత క<డ�క= [ాల= స�>పడక ఆక`_¬ 
ఎప¢డూ ఏ+ేM1ాడ�. కా7 మ�హమ�� (సల&ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ం) ఆ�� [ాల= _5� గడం ªదల= @]టLQన 1oంటDE ఆ�� 
స�D5ల= [ాల_¬ 7ం+ి[�య9�. బనూ సఅ� అDE తన 
[�ా ంతంలI ఉన; భ{మ�ల= వరÊమ� ల�క మ9+ి[�త�న; 1Eళ, 
�భ బ�ల=7కn [ాల= పట�Q  ��గ�ం [Ðంi5క, అకr+ి భ{మ�ల= 
పం+5�. ప�వ�ల= అ�ికమయ9��. 1ా�> bిf	గత�ల= క`' 
నుం+ి ల�', కషQమ� నుం+ి సుఖమ�ల=)ా మ9�ా�.  
 చూసూ�  చూసూ�  హ×మ రÜణలI � ండ� సంవత#�ాల= 
గ+ి45�. ఇతర�లలI కాన�ా7 అ%ా�5రణ అల1ాటZ&  ఈ 
సుప�త�� 7లI చూసు� న;ందు వలన మ�>య� దూరదృqిQ  
అత7లI ఏiో ఒక )ÞపH vషయ97; సూ�సు� న;ందు వలన, 
హ×మ9క= మ�> క<7; �\ºల= ఈ బ�ల=7; [�qిం45లన; 
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తపన క`)>ంiి. (� ండ� సంవత#�ాలI&  	�>)> ఆ'నక= 
అపHజ [ాHలన; మ9ట@]ౖ) హ×మ ఈ బ�ల=+ి; �సుక<7, అత7 
త &̀ , _5త దగX�>కn మకాr వ�Mంiి. కా7 అత7 మ{లం)ా ఆ�� 
bిf	గత�లI&  ఏ మ9ర�H వ�Mంiో, ఏ �భం చూbింiో అందుక7 
మ�\ � ం+ేళÑ² మ�హమ�� (�)ను తన వiే�  ఉంచుక=ంట�న7 
[�ా �ేయప+ి_ే, i57కn ఆ'న ఒప¢క=ంiి. అiే అD5థ��వ�డ� 
అ�న మ�హమ�దును మ» సం_¬షం, మ9» ��గ�ం_¬ 
�సుక<7 హ×మ9 తమ బ� సఅ� [�ా ం_57కn 	�>)> వ�Mంiి.  
 

"షß àషß àషß àషß à  స��స��స��స��" (హృదయహృదయహృదయహృదయ ప�>4¡ేదంప�>4¡ేదంప�>4¡ేదంప�>4¡ేదం) 
 మ�హమ�� (సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం)క= సుమ9ర� 4 
సంవత#�ాల వయసు#. ఒక �\º గ�+5�ా7కn క<ంత దూ�ాన 
తమ [ాల సంబంధ తమ��డ� అగ� హ×మ సఅiియ9 
క<డ�క=_¬ ఆడ�క=ంటZD5;డ�. హ×మ క<డ�క= పర�) త�� క=ంటâ 
త &̀ వద�క= వ45Mడ�. అత7 మ�ఖమ�@]ౖ భయ9ంiోళన 
�»;ల= సãషQం)ా ఉD5;�. "అమ9�! _Åందర వ4ేMb]�, 
అiి)\ ఖు� *qి తమ��7; చూడ�, అ7 అన%ా)ాడ�. హ×మ 
మ�హమ�� (సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం) 1oౖప� పర�గ�ల= �సూ�  
అత7 గ��>ం� ప��;ం�ంiి. i57కn తన క<డ�క= "DEను _ెల&7 
బటQలI&  ఇద�ర� వ�క=� `; చూ´ాను. 1ార� మ�హమ�� 7 మ9 
మధ� నుం+ి పకrక= �సుక µ², పడ�క�బåటLQ , అత7 ఎద ¯`M.... 
అ7 అంటZండ)ా హ×మ సంఘటన సfల97కn 4ేర�క=ంiి. 
మ�హమ�� (సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం) కదల క=ం+5 7లబ+ి 
ఉD5;డ�. రంగ� @F`[�� ఉంiి. మ�ఖ కవµకలI&  మ9ర�H 
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వ�Mంiి. హ×మ9 1ా�క=లత_¬ జ�>)>ంiే'ట7 అ+ి)>ంiి. "DEను 
£OమంగDE ఉD5;ను" అ7 మ�హమ�� ఇల9 4ె[ాHడ�ః "_ెల&7 
దుసు� లI&  ఇద�ర� మనుష�ల= వ�M నను; �సుక µ² D5 ఎదను 
¯`M, అందులI నుం+ి గ�ం+ెను �bి, i57లI ఉన; ఒక నల&టL 
రక�ప� మ�ద�ను �bి [ా�Obి, చల&7 జæ జæ �టL_¬ గ�ం+ెను 
క+ి)> య�5 v�ి)ా i57 %ాf నంలI @]ట�Q bి క=టZ& 1Ebి స�>4ేbి 
1oµ²[�య9ర�. 1ార� ఇక కనబడల�దు. హ×మ9 మ�హమ�� 
(సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం)ను �సుక<7 తన గ�+5రంలI 
వ�Mంiి. మర�సటL �\º _ెల&1ార�జcమ�న -మ�హమ�� 
(సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం)ను 1oంటబåటZQ క<7 మకాr 
వ4ేMbింiి. సమయం కా7 సమయంలI వ�Mన హ×మ9ను 
చూbి ఆ'న ఆశM�ా�7కn గ�� *ంiి. ఆ��DE స�యం)ా ఎం_¬ 
బ	'ల9+ి �సుక µ²ంiి కi5. అ�_ే ఇల9 హçాత�� )ా 
�ావ+57కn కారణం ఏ'ట7 ఆ'న అ+ి)>ంiి. హ×మ9 
హృదయ ప�>4ే¡ద vషయ97; vవరం)ా 4ె@ిHంiి. 
 ఒక�\º ఆ'న తన అD5థ సుప�త�� +ి7 �సుక<7, బనూ 
నజcy �\& 7 ఆయన ��నమ9మలను సంద�>�ంచ+57కn మiీనక= 
పయనమ��ంiి. క<iి�  �\ºల= అకrడ ఉం+ి, 	�>)> వసు� ండ)ా 
'అబ��' అDE [�ా ంతంలI అసువ�ల= బ�bింiి. అకr+ే అం	మ 
కnÃయల= జ�>)ా�. ఇల9 ఆర� సంవత#�ాల వయసులI 
మ�హమ�� (సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం) తన కన;త &̀క³ 
è+ోrల= ప`కార�.  
 ఆయన [�షణ, సంరÜణ ��రం _5త అబ�� z మ�త�`e @]ౖ 
ప+ింiి. @F�మ_¬ ఆయ7; చూసుక=D5;ర�. కంటL [ాపల9 
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ఆయ7; కా%ార�. మ�హమ�� ఎ7'దవ ఏటలI _5త క�+5 
పరమపiిం45ర�. అ�_ే [�త½ [�త½ తన తనయ�+ౖెన 
అబ{_5`e క= మ�హమ�� సంరÜణ ��రం అపHజ @ిH 
[�య9డ�. అబ{ _5`e అ�ిక సం_5నం, తక=rవ సం[ాదన 
గల1ా� *నపHటLక³ మ�హమ�� [�షణ బ�ధ�త bీ�క�>ం45ర�. 
అతను, అత7 ��ర�`ద�ర¤ తమ స�ంత సం_5నంల9)ా 
ఆయ7; చూసుక=DE1ార�. మ�హమ�� క= క�+5 @ినతం+ి� 
అంట� ఎనల�7 @F�మ. ఈ 1ాతవరణంలI ఆయన @]ర�గ�దల 
�కr _Å` దశ/ ��టZQ  ªద- ల�ంiి. 7జc��)ా �vంచ 
గ`)ార�. అందుకO సత�త, vశ�స�యత ఆయనక= మ9ర�- 
@Fర�)ా 7`45�. "అÎ-" (vశ�bి�య�డ�) వసు� D5;డ� ల�i5 
"%ాiిê" (సత�సంధుడ�) వసు� D5;డ� అ7 అంట� అతను 
మ�హమ�iే అ7 అనుక=DE1ార� ప�జల=.  
 

య©వనంయ©వనంయ©వనంయ©వనం, వర�కంవర�కంవర�కంవర�కం 

 య©వనంలI అడ�గ�@]డ�త½, �vత వ�వ»�ాలI& , ఆ�>fక 
సం[ాదనలI తన కాళ²@]ౖ 7లబడట�7కn ప�యత;ం ªదల= 
@]ట�Q ర�. అందుక7 కషQపడడం, సం[ాiించడం ఆరం ం45ర�. 
�న;[ాటL [ా�>_¬qికా7కn బదుల=)ా ఖు� *ష�ల ��కల= 
��ప�టక * కాప�>)ా ప74ే´ార�.  
 (బ�బ�� అబ{ _5`e వర�క=లవడం 4ేత, అత7 1oంట 
క<7; వర�క పర�టనల= 4ేbినందు వల&  ఆయనక= 1ాణAజ�ంలI 
మం� అనుభవం క`)>ంiి). అ�_ే మకాrలI ఖiీజ }Do�  
ఖు1oౖ`� అను ఓ ØÃమంత��ా- ల=ం+ేiి. ఆ�� vధవ క�+5ను. 
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ఒక%ా�> ఆ�� తన వర�క %ామ9)> Ã మ�హమ�� (సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం)క= అపHజ ప¢త½ bీ�>య9 iే´ా7కn 1oµ² 
1ా�[ారం 4ేయవలbింiి)ా క��>ంiి. ఈ ప�య9ణంలI ���సర అను 
బ�7స ఆ�� వర�క %ామ9)>కn Ã బ�ధు�డ�)ా ఆయన_¬ ఉD5;డ�. 
ఆయన)ా�> �భం, అయన vశ�స�యత వల&  ఇంతక= మ�ందు 
ఎన;డూ ల�7 అ�ిక ల9భం వ�Mంiి. ఖiీజc ���సరను ఈ 
ఎనల�7 ల9��ల గ��>ం� అ+ి)>ంiి. i57కn ���సర "మ�హమ�� 
%ామ9 )>7 చూ@ిం4ేÃ , vకÃ�ం4ే బ�ధ�త వ23ం45ర�. (ఆయన 
మ9ట� v�5D57;, 7జc��, స¯Mలతను చూbి) ప�జల= Î 
%ామ9)>@]ౖÃ  vర�చుక= ప+ే1ార�. అందుకO ఏ అD5�యం ల�7 
ఇంతటL మ»ల9భం_¬ 	�>)> వ45Mమ�" అ7 సమ9�5నం 
4ెబ�త½ ఉంట� ఖiీజ పu�>� శÃదl)ా అత7 మ9టల= vంటâ 
ఉం+ే. ఆ�� మ�ంiే క<7; vషయ9ల= మ�హమ�� గ��>ం� v7 
య�ం+ే. అందుకO ఈ మ9టల= v7 ఆ��క= మ�>ంత 
అదు¾త���న ఉ_5#హం క`)>ంiి. ఇంతటL సుగ�ణ సంపను;7_¬ 
i5ంపత� �vతం గడ[ాలన; క��>క ఆ��లI ప�టLQంiి. ఈ 
vషయం _ె`@ి, ఆయన ఉiే�శ���ంటÍ _ెల=సు క�+57కn తన 
బంధువ�ల�ౖన ఒకా��ను పం@ింiి. ఆయనక= ఖiీజ సంiేశం 
అంiింiి, i57కాయన ఒప¢క=D5;ర�. అపHటLక³ ఆయనక= 
[ా	కOళÑ². @]ద�ల సమÜంలI @]ళ²�ంiి. i5ంపత� �vతంలI 
ఒక�>క<కర� 45ల9 ఆనందం [Ðంi5ర�. మ�హమ�� (సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం) ఖiీజ ధD57కn బ�ధు�డ�)ా ఉం+ి 1ా�[ారం 
4ేసూ� , తమ %ామ�ాf Ù7;, దÜత7 7ర¤@ించుక=D5;ర�. క<iి�  
సంవత#�ాలI&  ఖiీజc -�-క= సం_5నం క�+5 క`)>ంiి. 1ా�>లI 
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జ ౖనe, ర�ఖయ�, ఉమ�� కల�#æ మ�>య� �ా	మ9 అను 
నల=గ�ర� క�త�ళÑ². ఖ9bిæ మ�>య� అబ�� ల9& : అను ఇద�ర� 
క<డ�క=ల=. అ�_ే క<డ�క=`ద�ర¤ పbితనం లIDE చ7[�య9ర�. 
(మ�హమ�� (సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం)క= మiీన �vతంలI 
మ9�>య9 రGయల9& హh అD5ì _¬ ఒక క=మ9ర� డయ9�డ�. @Fర� 
ఇబ�� 2�ం. ఈ క<డ�క= క�+5 బ�ల�ంలIDE మరణAం45డ�). 
 

23ల=ãz ఫ�îz 23ల=ãz ఫ�îz 23ల=ãz ఫ�îz 23ల=ãz ఫ�îz  
 ºబåౖi5 వం´ా7కn 4ెంiిన యమ- iేశసు� డ� ఒకతను తన 
%ామ9)>_¬ మకాr వ45Mడ�Ã . మకాrలI7 @Fర� ప�ఖ9�	 గల ఆï 
}- 1ా�z అను అతను ఆ %ామ9)> క<D5;డ�Ã . కా7 అత7కn 
@]ౖకం 4ె &̀ంచ ల�దు. అత7 నుం+ి తన హక=r �సుక<నుటక= 
ºబåౖi5క= 4ెంiిన వ�కn� ఏ D5�యØల=+ి7 [Ðందల�క [�య9డ�. 
అందుక= అతను ఓ క<ండ@]ౖ ఎకnr తన బ�ధను 1oలకకాrడ�. 
అప¢డ� మకాrలI7 క<7; _ెగల= ల�� బ��ిత�లక= 1ా�> హక=r 
ల ం45ల7 ఏక³భvం45ర�. i57కn 1ార� ఓ ఒపHందం 4ేసు- 
క=D5;ర�. అiే'టంట�ః మకాr1ాbి అ�D5 ల�i5 మకాrలI 
వ4ేM ఏ వ�కn� అ�D5 అత7కn ఏiౖెD5 అD5�యం జ�>)>ందంట� 
మనమందరం బ��ిత�7కn _¬డ�)ా 7లబ+ి అత7కn తన హక=r 
ల ం4ే వరక= iౌరyన�పర�లక= వ�	�Oకం)ా [��ా+5`. ఖు� *ష�- 
1ార� ఈ ఒపHంi57; '23ల=ãz ఫ�îz' అ7 D5మక�>ం45ర�. 
 అ�_ే మ�హమ�� -సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం- అందులI 
[ాలñX D5;ర�. అప¢డ� ఆయన వయసు# 20 సంవత#�ాల=.  
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కాబ� ప�న�>;�ా�ణంకాబ� ప�న�>;�ా�ణంకాబ� ప�న�>;�ా�ణంకాబ� ప�న�>;�ా�ణం 

 మ�హమ�� -  �  - వయసు# 35 సంవత#�ాల= ఉండ)ా 
ఖు� *ష�1ార� కాబ� కటQ+57; క<త�)ా 7�>�ం45ల7 ఉiే��ం45ర�. 
ఎందుకన)ా అiి [ాత కాలప� కటQడం కావడం 4ేత �óిల9వస�క= 
4ే�>, i57 )\డల= పగ�ల=బ��>నv. అంతక= మ�ను@F ఎప¢+ో ఓ 
త½�ాను మకాrలI వ�M వరద _5కn+ి మbిy iె హ�ాం వరక= 
4ే�> కాబ� ప�D5దులను స�తం @]కn`ం�ంiి. అందుకO 1ార� 
కాబ� �కr )©ర1ారfం i57 ప�న�>;�ా�ణ57కn bిదlమయ9�ర�. 
అ�_ే iీ7 7�ా�ణంలI ధర�సమ�తమ�న సం[ాదDE ఖర�M 
@]ట�Q ` అ7 ఏక³భvం45ర�. i57 7�ా�ణం ªదల= @]టLQ , హజ � 
అస�� (నల& �ా�) వద�క= 4ేర�క=D5;క, హజ � అస�� ను i57 
%ాf నంలI అమ�OM క³�>� ఎవ�>కn దకాrలన; vషయంలI v�ôiిం� 
సుమ9ర� D5ల=) *దు �\ºల= గ+ిbిD5 v1ాదం చల9& రక=ం+5 
మ�>ంత 1E+ెకnr భయంకర య�i5l 7కO i5�> �bF సందర¾ంలI ఓ 
vషయం@]ౖ ఏక³భvం45ర�. అiే'టంట�; మbిy iె హ�ాంలI �OపటL 
�\º అంద�>కn మ�ందు)ా ప�1E�ం4ే వ�కn�7 D5�య7�OÄత)ా 
ఎను;క=ంi5మ� అ7. ఆ వ�కn� మ�హమ�� -�- అ� 
ఉం+5ల7 అల9& : క��ాడ�. 1ార� మ�హమ�� -�-ను 
చూడ)ాDE """"ఇతను vశ�స�య�డ� మ�హమ��ఇతను vశ�స�య�డ� మ�హమ��ఇతను vశ�స�య�డ� మ�హమ��ఇతను vశ�స�య�డ� మ�హమ��, , , , ఇత+ి7ఇత+ి7ఇత+ి7ఇత+ి7    
��మ� ఇషQప+5� మ���మ� ఇషQప+5� మ���మ� ఇషQప+5� మ���మ� ఇషQప+5� మ�" " " " అన; 7D5i5ల= 4ే´ార�. ఆయన 1ా�> 
దగXరక= 1oÁÂ²క 1ార� vషయ97; _ె`[ార�. అప¢డ� ఆయన ఓ 
దుపHటL _ె@ిHం45ర�, అందులI హజ � అస�� @]ట�Q ర�. )Þడవ 
4ేbిన ప�	 _ెగ D5యక=+ి7 @ి`� దుపHటL ఓ అంచును 
పటZQ క�1ాల7 4ె[ాHర�. అందర¤ పటZQ క=D5;క i57; ల�@ి హజ � 
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అస�� @]ట�Q  4ోటకn �సుక ళ²మD5;ర�. అందర¤ కలbి i57; 
అకr+ికn 4ే�>Hం45క ఆయDE స�యం)ా హజ � అస�� ను 
దుపటLQలI నుం+ి �bి i57 %ాf నంలI అమ�ాMర�. ఈ 
v1Eకవంత���న ప�>öాrరం_¬ అందర¤ తృ@ి�  4ెంi5ర�.  
 ఖు� *ష�1ా�>కn ధర�సంపద క<రత ఏరH+ింiి. అందువల&  
ఉత�రం 1oౖప�నుం+ి ఆర� మ{రల= త)>Xం� లIప`కn అ7 )Þడ 
ల�[ార�. ఆ వద`న [�ా ం_5DE; 23Ë� ల�i5 హ�æ అ7 అంట�ర�. 
కాబ� 7�ా�ణం పu�>� అ�న త�ా�త అiి సుమ9ర� 
చత��ా%ాrరంలI అ�ంiి. 1ా�>కn ఇషQ���న 1ా�O అందులI 
ప�1E�ంచట�7కn i57 తల=ప�ను @]ౖకn ఎ_5� ర�. 15 మ{రల ఎత��  
ల�bిన త�ా�త ఆర� స� ం��ల@]ౖ i57 కప¢ 1E´ార�.  
 

ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక� పదvపదvపదvపదv 

 మ�హమ�� (సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం) నలబåౖ 
సంవత#�ాల వయసు#క= సÎ@ిసు� న; క<iీ�  ఆయనలI ఏకాంత 
@ి�యత�ం @]రగ %ా)>ంiి. మకాrక= త½ర�H iిశలI ఉన; ఓ 
క<ండ, అందులI7 23�ా గ�హలI ఉం+ి ఆయన అల9& : 
ఆ�ాధనలI �O�ంబవళÑ² గ+ి@F1ార�. ఒక �ా	�, అiి రమజcను 
Doల 21వ �ా	�, ఆయన అiే గ�హలI ఉD5;ర�. అపHటLక³ 
ఆయనక= నలబåౖ సంవత#�ాల= పu�>� అ�నv. G¥�z iౖెవ 
దూత ఆయన వద�క= వ�M "చదువ�" అ7 అD5;డ�. D5క= 
చదవటం �ాదD5;�ాయన. ఆ దూత ఆయను; గటLQ)ా 
క©గ`ంచుక<7 వiి` చదువ� అD5;డ�. అపHటLక³ ఆయన D5క= 
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చదువ� �ాదు అDE సమ9�5న'45Mర�. అందుక= G¥�z � ండ�, 
మ{డ� %ార�&  గటLQ)ా అiి' వiిల9ర�, ఆ త�ా�త ఇల9 చiి1ాడ�ః  

 ùù ùù&&&& uu uu���� øø øø%%%% $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yyzzzz ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt tt,,,, nn nn==== yy yyzzzz zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@,,,, nn nn==== tt ttãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ùù ùù&&&& uu uu���� øø øø%%%% $$ $$#### 

yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ uu uu���� øø øø.... FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ nn nn==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ zz zzΟΟΟΟ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 ôô ôôΜΜΜΜ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 

∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 � �����1−5{ 

����((((ఓ ప�వకా�ఓ ప�వకా�ఓ ప�వకా�ఓ ప�వకా� !) !) !) !) పç>ంచుపç>ంచుపç>ంచుపç>ంచు, , , , స�ా�7; సృqిQ ం�న � ప�భ�వ� @Fర�_¬స�ా�7; సృqిQ ం�న � ప�భ�వ� @Fర�_¬స�ా�7; సృqిQ ం�న � ప�భ�వ� @Fర�_¬స�ా�7; సృqిQ ం�న � ప�భ�వ� @Fర�_¬, , , , 
ఆయన @Fర�క=[��న Doత�� టL మ�ద�_¬ మ9నవ�ణAÄ  ఆయన @Fర�క=[��న Doత�� టL మ�ద�_¬ మ9నవ�ణAÄ  ఆయన @Fర�క=[��న Doత�� టL మ�ద�_¬ మ9నవ�ణAÄ  ఆయన @Fర�క=[��న Doత�� టL మ�ద�_¬ మ9నవ�ణAÄ  
సృGం45డ�సృGం45డ�సృGం45డ�సృGం45డ�. . . . పç>ంచుపç>ంచుపç>ంచుపç>ంచు, , , , �ప�భ�వ� పరమ దయ9ళÑవ��ప�భ�వ� పరమ దయ9ళÑవ��ప�భ�వ� పరమ దయ9ళÑవ��ప�భ�వ� పరమ దయ9ళÑవ�. . . . ఆయన ఆయన ఆయన ఆయన 
కలం i5��ా జcdకలం i5��ా జcdకలం i5��ా జcdకలం i5��ా జcd నం DE�ాHడ�నం DE�ాHడ�నం DE�ాHడ�నం DE�ాHడ�. . . . మ7qి ఎర�గ7 జcd D57; అత7కn మ7qి ఎర�గ7 జcd D57; అత7కn మ7qి ఎర�గ7 జcd D57; అత7కn మ7qి ఎర�గ7 జcd D57; అత7కn 
ప�%ాiంి45డ�ప�%ాiంి45డ�ప�%ాiంి45డ�ప�%ాiంి45డ�����. . . . (అలê 96: 1-5). 
 (ఇల9 మ�హమ�� (సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం)క= ప�వక� 
పదv Dùసంగబ+ినiి). కా7 ఈ సంఘటన త�ా�త మ�హమ�� 
(సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం) 23�ా గ�హలI ఉండల�క [�య9ర�, 
కం@ిం�న హృద యం_¬ 	�>)> ఇంటLకn వ4ేM´ార�. D5క= దుపHటL 
కపHం+ి, D5క= దుపHటL కపHం+ి అ7 ఖiీజc_¬ అD5;ర�. 
కాbFపటLకn భయం దూరమ�ంiి. అప¢డ� జ�>)>న సంఘటన 
స�మణA ఖiీజక= v7@ిసూ�  D5క= D5 [�ా ణ భయమ�ంiి 
అD5;ర�. అiి v7 ఖiీజ �ౖెర�ం 4ెబ�త½, "మ�మ9�టLకn అల9 
జరగదు. అల9& : %ా£ి)ా! అల9& : 'మ�`; ఎD5;టLక³ 
అవమ9న పరచడ�. Îర� బ�ంధవ�ం @]ం[Ðంiి%ా� ర�, ఇతర�ల 
���ా7; భ�>%ా� ర�, ఏ' ల�71ా�>కn (సం[ాiిం�) ఇ%ా� ర�. 
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అ	థులను )©రv%ా� ర�, ఆపదలI&  ఉన;1ా�>కn D5�యం 
ల ంచుటక= స»యపడ_5ర�". అ7 4ె@ిHంiి.  
 అల9& : ఆ�ాధన క<న%ా)>ంచ+57కn, క<iి�  �\ºల త�ా�త 
ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 	�>)> 23�ా గ�హకn వ45Mర�. 
ఆ�ాధన పu�>� 4ేసుక<7 	�>)> మకాr �ావ+57కn గ�హ నుం+ి 
iి)> వసూ� , పల&ప� [�ా ంతంలI ఉండ)ా ఆకాశం నుం+ి ఒక శబ�ం 
v7@ిం�ంiి. _ెల�	�  చూbF స�>కn G¥�z భ{మ9�కా´ాల మధ�లI 
క=�~M@]ౖ క=ర�MD5;డ�. అత7; చూbి ప�వక� భయకం@ిత�ల�ౖ 
ఇంటLకn వ�M D5క= దుపHటL కపHం+ి అ7 అD5;ర�. అప¢+ే 
క<ంత bFపటLక³ ఈ వ2� అవత�>ం�ంiి.  

 $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ oo ooOOOO ££ ££‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ èè èè%%%% öö öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ öö öö���� ÉÉ ÉÉ ii ii9999 ss ss3333 ss ssùùùù ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ yy yy7777 tt tt////$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏOOOO uu uuρρρρ öö öö���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù 

∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ uu uu““““ ôô ôô____ ”” ””����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö öö���� àà ààffff ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 � ����1−5{ 

����వస� Öంవస� Öంవస� Öంవస� Öం కప¢క<7 పడ�క=న; ఓ మ7qి కప¢క<7 పడ�క=న; ఓ మ7qి కప¢క<7 పడ�క=న; ఓ మ7qి కప¢క<7 పడ�క=న; ఓ మ7qి! ! ! ! ల�ల�ల�ల�, , , , ల�� 2VచM�>ంచుల�� 2VచM�>ంచుల�� 2VచM�>ంచుల�� 2VచM�>ంచు. . . . � � � � 
ప�భ�వ� ఘనతను ప�భ�వ� ఘనతను ప�భ�వ� ఘనతను ప�భ�వ� ఘనతను 45టL 4పె¢45టL 4పె¢45టL 4పె¢45టL 4పె¢. . . . � దుసు� లను ప�>�భ�ం)ా � దుసు� లను ప�>�భ�ం)ా � దుసు� లను ప�>�భ�ం)ా � దుసు� లను ప�>�భ�ం)ా 
ఉంచుక�ఉంచుక�ఉంచుక�ఉంచుక�. . . . మ9`D5�7కn దూరం)ా ఉండ�మ9`D5�7కn దూరం)ా ఉండ�మ9`D5�7కn దూరం)ా ఉండ�మ9`D5�7కn దూరం)ా ఉండ�����. (మ�ద� bి#" 74: 1-5).  
ఆ తర�1ాత వ2� ఎడ_ెగక=ం+5 �ావడం ªదల�ంiి.  
 ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ధర� ప�45రం ఆరం ం�న 
_Å` సందర¾ంలIDE ఆయన )©రవ�య�ల�ౖన స�మణA ఖiీజ 
రGయల9& హh అD5ì  v´ా�స ప�కటనను bీ�క�>ం�ంiి. అల9& : 
మ9త��� ఏక *క ఆ�ాధు�డ7, ఆ�� భర� అల9& : �కr సత� 
ప�వక� అ7 %ాÜ�'�Mంiి. bీ� Ö ప�ర�ష�లI&  ªటQªదటL%ా�>)ా 
ఇ%ా& ం bీ�క�>ం�న1ార� ఈ bీ� Ö మ{�>���. ఆ�� త�ా�త తమ 
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[�ా ణ 'త�� +ౖెన అబ{ బ(Ã _¬ ప�వక� ఈ vషయం 4ె@ిHనప¢డ� 
అతను క�+5 7స#ంక�చం)ా vశ�bిం�, ఆయను; 
సత�ప�>45డ�. త &̀ మ�>య� _5త మరణ5నంతరం ఆయను; 
[�qిం�, మం� vధం)ా చూసుక=న; @ినతం+ి� అబ{ _5`e, 
అతను 4ేbిన ��ల=క= బదుల=)ా ప�వక� అత7 సం_5నంలI 
ఒక+ౖెన అ×7 తన వద�  ఉం� [�qించ%ా)ార�. అ× �న; 
వయసు#లI ఉన;పHటLక³ అత7 హృదయం vకbిం� తను 
క�+5 vశ�bిం45డ�. ఆ త�ా�త ఖiీజ రG యల9& హh అD5ì  
బ�7స జ ౖ� }- »�>స క�+5 v´ా�సులI&  క`´ాడ�.  
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఇ%ా& ం ధర� ప�45ర 
కా�ా�7; గ�ప� ం)ా 7ర�23ంచ%ా)ార�. అపHటÍ&  ఇ%ా& ం 
bీ�క�>ం4ే1ార� తమ ఇ%ా& ంను రహస�ం)ా ఉం4ే1ార�. ఏ ఒకr�> 
vషయం 1oల& +ౖెD5 ఖు� *ష�ల D5D5రకాల �Üలక= గ��> కావలbి 
వ4ేMiి. v´ా�సుల= ఇ%ా& ం నుం+ి 	�>)> అv´ా�సుల1ా�ల7 
ఖు� *ష�ల= ఇల9 4ేbF1ార�.  
 ఆ సందర¾ంలI ప�వక� సహచర�ల= నమ9º )ా7 1E�O అల9& : 
ఆ�ాధన )ా7 మ�qి�క=లక= _ె`యక�డద7 మకాr కనుమలI&  
4ేbF1ార�.  
 

బ23రంగబ23రంగబ23రంగబ23రంగ ప�45రంప�45రంప�45రంప�45రం 

 ప�వక� � వ�కn�గత, రహస� ప�45రంలI మ{డ� సంవత#�ాల= 
గ+ి[ాక, ఒక �\º అల9& : ఈ వ2� పం[ాడ�ః  

 ÷÷ ÷÷íííí yy yy‰‰‰‰ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã���� tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? óó óóÚÚÚÚ ÍÍ ÍÍ���� ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ����: 94{ 

http://TeluguIslam.net/



మ�మ�మ�మ�హమ�� అం	మ హమ�� అం	మ హమ�� అం	మ హమ�� అం	మ ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక� 
    

20 

����కనుక ప�వకా�కనుక ప�వకా�కనుక ప�వకా�కనుక ప�వకా� ! ! ! ! �క= ఆజcd @ంిచబడ�త½ ఉం+ని vషయ97; �క= ఆజcd @ంిచబడ�త½ ఉం+ని vషయ97; �క= ఆజcd @ంిచబడ�త½ ఉం+ని vషయ97; �క= ఆజcd @ంిచబడ�త½ ఉం+ని vషయ97; 
బ23రంబ23రంబ23రంబ23రం- గం)ా ఎల=) 	�  45టZగం)ా ఎల=) 	�  45టZగం)ా ఎల=) 	�  45టZగం)ా ఎల=) 	�  45టZ. . . . q"ిr 4bేF1ా�>7 ఏ మ9త�ం ల�కr q"ిr 4bేF1ా�>7 ఏ మ9త�ం ల�కr q"ిr 4bేF1ా�>7 ఏ మ9త�ం ల�కr q"ిr 4bేF1ా�>7 ఏ మ9త�ం ల�కr 
4యేక=4యేక=4యేక=4యేక=����. . . . (23Ë� 15: 94).  
 ఈ ఆiే´ాను%ారం ఒక �\º ప�వక� సల&ల9& హh అల�2ౖ3 
వసల& ం స�ా క<ండ@]ౖ ఎకnr మకాr 1ాసులను @ి`45ర�. 45ల9 
మంiి [�) *D5ర�. 1ా�> లI ఆయన @ినతం+ి� అబ{ లహe 
క�+5 ఉD5;డ�. అల9& :, ఆయన ప�వక�క= అంద�>కD5; ఎక=rవ 
కç>న శత�� వ�డ� ఇత+ే. ప�జలందర� [�) *న త�ా�త """"క<ండ క<ండ క<ండ క<ండ 
ఆవల ఆవల ఆవల ఆవల Î శత��Î శత��Î శత��Î శత�� వ�వ�వ�వ�ల=ల=ల=ల=, , , , Î@]ౖ దం+తె�+57కn Î@]ౖ దం+తె�+57కn Î@]ౖ దం+తె�+57కn Î@]ౖ దం+తె�+57కn bదిl ం)ా ఉD5;ర7 bదిlం)ా ఉD5;ర7 bదిlం)ా ఉD5;ర7 bదిlం)ా ఉD5;ర7 
DEనంట� Îర� నమ��_5�ాDEనంట� Îర� నమ��_5�ాDEనంట� Îర� నమ��_5�ాDEనంట� Îర� నమ��_5�ా?"""". . . . అ7 ప�వక� అ+ి)ార�. 1ారందర� 
"��మ� 'మ�`; సత�సంధుల=)ా, vశ�స�య�ల=)ాDE 
చూ´ామ� కనుక Îర� 4ె@FHiి ఖ�Mతం)ా నమ��_5ం" అ7 
ఏకం)ా అD5;ర�. అప¢డ� ప�వక� """"DEను 'మ�`; Î మ�ందు DEను 'మ�`; Î మ�ందు DEను 'మ�`; Î మ�ందు DEను 'మ�`; Î మ�ందు 
�ానున; భ�ానున; భ�ానున; భ�ానున; భయయయయకర���న �Üల నుం+ి 2VచM�>సు� D5;నుకర���న �Üల నుం+ి 2VచM�>సు� D5;నుకర���న �Üల నుం+ి 2VచM�>సు� D5;నుకర���న �Üల నుం+ి 2VచM�>సు� D5;ను" " " " అ7 
4ెబ�త½ అల9& : అiి��య�7 ఆ�ాధన 1oౖప�క= @ిల=సూ� , 
vగ»�ాధనను వదుల=క�1ాల7 బ�ిం45ర�Ã . ప�జల మధ� 
నుం+ి అబ{ లహe ఆగహం_¬ మ�ందుక= Ã వ�M "� 4ేత�ల= 
vర�గ�)ాకా, ఇందుకOD5 మమ�`; ర@ిHం�ంiి అ7 దూqించ 
%ా)ాడ�. అటZ అల9& : ఈ సూ�ా అవత�>ంపజO´ాడ�.  

 ôô ôôMMMM ¬¬ ¬¬7777 ss ss???? !! !!#### yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÏÏ ÏÏ1111 rr rr&&&& 55 55==== yy yyγγγγ ss ss9999 ¡¡ ¡¡==== ss ss???? uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 oo oo____ øø øøîîîî rr rr&&&& çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!$$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||==== || ||¡¡¡¡ ŸŸ ŸŸ2222 ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 

44 44’’’’ nn nn???? óó óóÁÁÁÁ uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ #### YY YY‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ || ||NNNN#### ss ssŒŒŒŒ 55 55==== oo ooλλλλ mm mm;;;; ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ èè èè???? rr rr&&&& uu uu���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### uu uuρρρρ ss ss'''' ss ss!!!!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ xx xxmmmm ÉÉ ÉÉ==== ss ssÜÜÜÜ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ____ 

×× ××≅≅≅≅ öö öö7777 xx xxmmmm  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 � ����1 −5{ 
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����అబ{ లహe 4తే�ల= v�>)> [�య9�అబ{ లహe 4తే�ల= v�>)> [�య9�అబ{ లహe 4తే�ల= v�>)> [�య9�అబ{ లహe 4తే�ల= v�>)> [�య9�! ! ! ! అఅఅఅతడ� సర� D5శనం తడ� సర� D5శనం తడ� సర� D5శనం తడ� సర� D5శనం 
అ� అ� అ� అ� [�య9[�య9[�య9[�య9డ�డ�డ�డ�. . . . అత+ి ఆbి�[ాసు� ల=అత+ి ఆbి�[ాసు� ల=అత+ి ఆbి�[ాసు� ల=అత+ి ఆbి�[ాసు� ల=, , , , అత+ి సం[ాదన అం_5 అత+ి సం[ాదన అం_5 అత+ి సం[ాదన అం_5 అత+ి సం[ాదన అం_5 
అతఅతఅతఅత7కn ప7కn �ాక=ం+5 [��ంiి7కn ప7కn �ాక=ం+5 [��ంiి7కn ప7కn �ాక=ం+5 [��ంiి7కn ప7కn �ాక=ం+5 [��ంiి. . . . �వ�>కn అతడ� తపHక=ం+5 �వ�>కn అతడ� తపHక=ం+5 �వ�>కn అతడ� తపHక=ం+5 �వ�>కn అతడ� తపHక=ం+5 
భగభగమం+ే అ)>;లI పడ1Eయబడ_5డ�భగభగమం+ే అ)>;లI పడ1Eయబడ_5డ�భగభగమం+ే అ)>;లI పడ1Eయబడ_5డ�భగభగమం+ే అ)>;లI పడ1Eయబడ_5డ�. . . . అం_ే కాదు అం_ే కాదు అం_ే కాదు అం_ే కాదు ((((అత+_ి¬ అత+_ి¬ అత+_ి¬ అత+_ి¬ 
[ాటZ[ాటZ[ాటZ[ాటZ) ) ) ) అత+ి ��ర� క�+5 అందులI పడ1Eయబడ�త�ంiిఅత+ి ��ర� క�+5 అందులI పడ1Eయబడ�త�ంiిఅత+ి ��ర� క�+5 అందులI పడ1Eయబడ�త�ంiిఅత+ి ��ర� క�+5 అందులI పడ1Eయబడ�త�ంiి. . . . ఆ�� ఆ�� ఆ�� ఆ�� 
45+లీ= 4ెబ�త½ కల»ల= �O@F bీ� Ö45+లీ= 4ెబ�త½ కల»ల= �O@F bీ� Ö45+లీ= 4ెబ�త½ కల»ల= �O@F bీ� Ö45+లీ= 4ెబ�త½ కల»ల= �O@F bీ� Ö. . . . ఆ�� ��డలI బ�)ా @F7ఆ�� ��డలI బ�)ా @F7ఆ�� ��డలI బ�)ా @F7ఆ�� ��డలI బ�)ా @F7నననన    
ఒక _5�ఒక _5�ఒక _5�ఒక _5� డ� ఉంటZంiిడ� ఉంటZంiిడ� ఉంటZంiిడ� ఉంటZంiి����. . . . (లహe 111: 1-5). 
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ధర�ప�45రం క<న%ా)>సు� DE 
ఉD5;ర�. అ�_ే ఇప¢డ� 1ా�> సమ91E´ాలI&  7లబ+ి 
బ23రంగం)ా 1ా�>7 ఇ%ా& ం 1oౖప�క= @ిలవడం, కాబ� వద�  
నమ9º 4ేయడం ఆరం ం45ర�. ప�జల= కల=సుక=DE [�ా ం_5లI& , 
బ�జcర�లI& కn వ�M ప�వక� ఇ%ా& ం గ��>ం� బ�ిం4ే 1ార�. 
అందువల&  ఆయన ఎDú; %ార�&  D5 D5 రకాల బ�ధలక= 
గ�రయ9�ర�. ఆయ7; vశ�bిం�న1ార� క�+5 అv´ా�సుల 
య9తనలక= బ`అ��� 1ార�. 1ా�>లI య9bి", సుమయ9� 
మ�>య� 1ా�>ద��> క<డ�క= అమ9�" (రGయల9& హh అనుì æ)ల= 
ప�bిiిl  4ెంi5ర�. �వ�>కn అమ9�" త &̀దండ�� ల= ఆ య9తనలను 
భ�>ంచల�క ష2�� (అమరగ	) అయ9�ర�. సుమయ9� ఇ%ా& ంలI 
_Å` ష2�� )ా @Fర�Dùంi5ర�. అల9)O }ల9z }- అ¥ �>బ�: 
హబqీ రGయల9& హh అనుì  క�+5 ఉమయ� }- ఖల� 
మ�>య� అబ{ జహz 4ేత ûరం)ా �£ించబ+5� ర�. 
1ాస�1ా7కn }ల9z, అబ{ బ(Ã @ిల=ప�, [�� త#హం_¬ ఇ%ా& ంలI 
ప�1E�ం45ర�. ఈ vషయం }ల9z యజ- మ97 ఉమయ9� }- 
ఖల� క= _ె`bింiి. అతడ� ఆయన@]ౖ ûర���న 23ం%ా 
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iౌరyD5�ల= 4ే´ాడ�. ఇవ�; ఆయన ఇ%ా& ం వదల=క�1ాల7. కా7 
ఆయన అత7 మ9టను �ికr�>ం�, ఇ%ా& ం ధర�ం@]ౖ bిf రం)ా 
ఉం+ి[�య9ర�. ఉమయ9� }ల9z ను సంక ళ²లI బం�ిం�, 
మం+ే ఎ+5�> ఇసుక@]ౖ పడ1Ebి, బర�1oౖన బండ ఆయన ఎద@]ౖ 
@]ట�Q1ాడ�. (అ�నపHటLక³ }ల9z 7�ాక�>ం4ే1ార�) అందుక= 
ఆయన ��డలI _5డ� కటLQ  అ)>; క=�>Hసు� న; ఎండలI, మ9డ� 
ఇసుకలI ఆయ7; ల9)O1ాడ�. (ఆ iౌరyను�డ� ఇంతటL_¬ తృ@ి�  
పడక) తన 'త�� ల_¬ కలbి ఒక� నుక<కర� అలbి[��� వరక= 
}ల9z @]ౖ క<ర+5 iెబgల వరÊం క=�>@ిం4ే1ార�. అంత�ల�7 
బ�ధలక= గ�ర�నపHటLక³ DúటL_¬  మ9త�ం "అహ�, అహ�" 
(అల9& : ఒకr+ే, అల9& : ఒకr+ే) అDE పi5ల� vనవ4ేMv. 
ఒక%ా�> అబ{ బ(Ã తన i5�>న 1oళÑత½ }ల9z అనుభvసు� న; 
బ�ధను చూ´ార�. అప¢+ే ఉమయ9�_¬ సంప�iిం� ఆయ7; 
ఖ�~దు 4ేbి అల9& : క<రక= ఆయనక= bF�చ¡త745Mర�.  
 ఈ iౌరyన�ఖ9ండల= 2VచుM @]ర�గ�తన;ందు వల& , 1ార� 
ఇప¢+ే తమ ఇ%ా& ంను మ�>య� 1ార� రహస�ం)ా ఒక 4ోట 
క`bి �Üణ [Ðందుత�న; vషయ9`; బ23రXతం 4ేయవద�7 
ప�వక� సల& ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం మ�bి& ంలక= ఆiే�ం45ర�. ఇiి 
ఎం_¬ )ÞపH v1Eకం. ఎందుకంట� ఇప¢+ే 1ార� తమ ఇ%ా& మ�ను 
బ23రXతం 4ే´ారంట� ప�వక� 1ా�>కn ఇ4ేM �Üణ మ�>య� vద�క= 
అv´ా�సుల= అడ��  పడ�ట 7స#ంiేహం. అందు వల&  � ండ� 
వ�ాX ల మధ� ఒక @]ద�  ఘరÊణ సంభvంచవచుM. మ�bి& ంల= 
ఇంకా అ	 తక=rవ సంఖ�లI ఉD5;ర� గనక ఎక=rవ నషQం 
1ా�>కO 1ాటLల& వచుM. అం_ే'టL బü	� )O అంతం కావచుM. అందుకO 
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మ�bి&మ�ల= తమ ఇ%ా& ం బ23రXతం 4ేయవద�7 ఆiే�ం� ప�వక� 
సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం మం� ఉ[ాయం 4ే´ార�. కా7 ప�వక� 
సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం మ9త�ం ధర� ప�45రం, అల9& : 
ఆ�ాధన v�\ధుల సమÜంలI బ23రంగం)ా 4ేbF1ార�. 1ార� 
ఎ7; v�5ల=)ా బ��ిం�D5 స23ం4ే1ార�.  
 

ప�వక� ప�వక� ప�వక� ప�వక� బ�బ��బ�బ��బ�బ��బ�బ�� హంజc )ా�> ఇ%ా& ం bీ�కరణ హంజc )ా�> ఇ%ా& ం bీ�కరణ హంజc )ా�> ఇ%ా& ం bీ�కరణ హంజc )ా�> ఇ%ా& ం bీ�కరణ 

 ఇ%ా& ం మ�>య� మ�bి&మ�ల బదlశత�� వ�, మ�qి�క=ల 
D5యక=డ� అబ{ జహz ఓ �\º కాబ� వద�  ఉన; ప�వక�ను 
దూqిం45డ�, 45ల9 బ�ధ క`)>ం45డ�. ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ం ఎదుర� జ1ాబ{ 4ెపHల�దు, ఏ ఒకrటý మ9ట�& డ ల�దు. 
అప¢డ� ఒక bీ� Ö క�+5 ఈ సంఘటనను చూbింiి. క<ంత bFపటLకO 
qికార� క<రక= మకాr బåౖటLకn 1oµ²న హంజc }- అబ�� z 
మ�త�`e వ45Mడ�. ఆ bీ� Ö _5ను చూbిన అబ{ జహz 4ేషQల=, 
ప�వక�ను దూqించడమం_5 అత7కn _ె`యజObింiి. అiి vన; 
హంజc రGయల9& హh అనుì  ఆగþiోగ�+ౖె అబ{ జహz ను Ã Ã
1oత�క=త½ 1oÁÂ²డ�. ఓ 4ోట క<ంద�> మధ� క�ర�Mం+ి 
ఉండట�7; చూ´ాడ�. హçాత�� )ా అబ{ జహz @]ౖ vర�చుక=- 
ప+ి ధనుసు#_¬ గటLQ)ా క<టLQ  అత7 తలను )ాయ ప�>�, 'DEను 
మ�హమ�� ధర�ం@]ౖ ఉండ)ా �వ� ఆయ7; దూqి%ా� 1ా?'. 
హంజc రGయల9& హh అనుì  ఇ%ా& ం bీ�కరణక= ఇiి ఓ సబబ�)ా 
అ�ంiి. ఆయన ఇ%ా& ం bీ�కరణ వల&  మ�bి&మ�లక= ఓ 
రక���న బలం, )©రవం [�ా ప�మ�ంiి. ఎల9 అన)ా ఆయన మకాr- 
1ాసులI&  ఓ ఉన;త %ాf నం, )ÞపH క³�>� @Fర� ప�	ష�  కల1ార�.  
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ఉమఉమఉమఉమ" }- ఖ_5� e ఇ%ా& ం bీ�కరణ" }- ఖ_5� e ఇ%ా& ం bీ�కరణ" }- ఖ_5� e ఇ%ా& ం bీ�కరణ" }- ఖ_5� e ఇ%ా& ం bీ�కరణ 

 ఉమ" రGయల9& హh అనుì  )ా�> ఇ%ా& ం bీ�కరణ వల&  క�+5 
మ�bి&మ�లక= గటLQ  బలం, పటLషQమ� ల ం�ంiి. హంజc 
రGయల9& హh  అనుì  ఇ%ా& ం bీ�కరణక= మ{డ� �\ºల త�ా�త 
ఇతను ఇ%ా& ం bీ�క�>ం45ర�. అiి ఎల9 అన)ాః ఉమ" 
రGయల9& హh అనుì  ఓ �\º ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 
)ా�>7 హతమ9�OM ఉiే�శ�ం_¬ 1oÁÂ²డ�. i5�>లI ఒక వ�కn� కలbి 
'ఎటZ 1oళÑ²చుD5;వ� ఉమ"!' అ7 అ+ి)ాడ�. i57కn అతడ� 
'మ�హమ�� -సల&ల9& హh అల�ౖ23 వస&లం-ను హతమ9ర�Mటక= 
1oళÑ²చుD5;ను' అ7 సమ9�5న'45Mడ�. i57@]ౖ అతడD5;డ�ః 
'�వ� మ�హమ�� -�-ను హతమ9ర�bF�  బనూ »qిం మ�>య� 
బనూ º»¼  7ను; £Oమం)ా వదుల=_5�ా?' ఉమ" అD5;డ�ః 
'�వ� � _5తమ�_5� తల మ_57; వద` క<త�  మ_57; 
bీ�క�>ం�నటZ& D5;వ�'? అతడD5;డ�ః iీ7కంట� మ�~ v�త����న 
vషయం 4ె[ాHల9 ఉమ"! � 4ె &̀  మ�>య� బ�వ ఇద�ర¤ ఇ%ా& ం 
bీ�క�>ం45ర�. _5తమ�_5� తల మ_57; వiిల�´ార�'. ఉమ" 
అకr+ి నుం+ి 45ల9 క�పం)ా 1oµ² 4ె &̀` ఇంటLకn వ45Mడ�. 
అప¢డ� ఖబ�ge }- అరx�  రGయల9& హh అనుì  1ా�>ంటÍ&  
ఉD5;డ�. ఖు"ఆ- లI7 సూర _5» 1�ా bిఉన; పత�ం అత7 
వద� ఉంiి. అతను 1ా�>కn ఆ సు�ా DEర�Hత�D5;డ�. ఉమ" 
వసు� న;iి గమ7ం�న ఖబ�ge రGయల9& హh అనుì  ఇంటÍ&  ఓ 
మ{లక= i5)>[�య9డ�. ఉమ" 4ె &̀  �ా	మ9 ఆ ప_5� 7; 
i5�@]టLQంiి. ఉమ" ఇంటLకn సÎపంలI 4ే�>నప¢+ే ఖబ�ge 
రGయల9& హh అనుì  ఖు"ఆ- [ా�ాయణ57; vD5;డ�. లI7కn 
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ప�1E�ం�న 1oంటDE 'DEను Î ఇంటÍ&  vన;iే'టL?' అ7 
అ+ి)ాడ�. 'ఏ' ల�దు, అట�&  మ9ట�& డ�క=ంటâ ఉంటL'' అ7 
1ా�>ద�ర� అD5;ర�. ఉమ" అD5;డ�ః బహh´ా Î�>ద�ర� [ాత 
మ_57; vడD5+ి క<త�  ధర�ం bీ�క�>ం45ర� కదూ? బ�వ 
4ె[ాHడ�ః 'ఉమ"! ఒక1Eళ సత�ం అన;iి � మతంలI కాక=ం+5 
1E�O ధర�ంలI ఉంట� ఏ'టL Î ఆలIచD5?' i57@]ౖ ఉమ" 
అత+ి; 45ల9 �తకబ�i5డ�. అంతలIDE 4ె &̀  వ�M ఉమ" ను 
భర� Îiి నుం+ి పకrక= జరపబ�ంiి. ఉమ" ఆ��ను 
స�తం క<టLQ  రక�bిక�ం 4ేbF´ాడ�. ఆ�� మ�ఖం i5��ా రక�ం 
కారడం ªదల�ంiి. అiే క�పంలI ఆ�� ఇల9 అంiిః """"అ¨ అ¨ అ¨ అ¨ 
హదు అల9&  ఇల9హ ఇల&ల9& :హదు అల9&  ఇల9హ ఇల&ల9& :హదు అల9&  ఇల9హ ఇల&ల9& :హదు అల9&  ఇల9హ ఇల&ల9& :, , , , వ అ¨ హదువ అ¨ హదువ అ¨ హదువ అ¨ హదు అన;  అన;  అన;  అన; 
మ�హమ�ద" రసూల=ల9& :మ�హమ�ద" రసూల=ల9& :మ�హమ�ద" రసూల=ల9& :మ�హమ�ద" రసూల=ల9& :". ". ". ". అంట� సత� ఆ�ాధు�డ� అల9& : 
తపH ఎవడ� కాడ7 మ�>య� మ�హమ�� అల9& : �కr 
సత� ప�వక� అ7 %ాÜ�'చుMచుD5;ను.  
 ఉమ" రక�bిక����న 4ె &̀7 చూbి 45ల9 bిగ�X  ప+5� డ�. 'Î 
వద� ఉన; ప�స�కం ఏiి? ఇవ�ం+ి' అ7 అ+ి)ాడ�. 4ె &̀  4ె@ిHంiిః 
'� అప�>�దుl 7v, iీ7 ప�>�దుl ల= మ�టZQ క=ంట�ర�' ల�� 
%ా;నం 4ేసుక�'. ఉమ" ల��, %ా;నం 4ేbి, ప�స�కం �సుక<7 
}bి�ల9&  23రÃ»� 7రÃ2�ం చiిv '45ల9 మం� @Fర�& D5;� అ7 
4ె[ాHడ�. మµ² సూర _5» ªదటL నుం+ి 14వ ఆయత� 
(7శMయం)ా, DEDE అల9& : ను! DEను తపH మ�Þక ఆ�ాధ� 
iేవ�డ� ల�డ�, కావ�న నDE; ఆ�ా�ించు మ�>య� నను; 
స��>ంచ+57కn నమ9ºను %ాf @ించు) వరక= చiిv, ఈ మ9ట 
ఎంత బ�వ�ంiి మ� ంత )©రవపదం)ా ఉంiి, మ�హమ�� -
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సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం- ఎక=rడ�D5;+ో i5�> చూపం+ి' అ7 
అD5;డ�.  
 ఉమ" �కr ఈ మ9టను vన; ఖబ�ge రGయల9& హh 
అనుì  లIప` నుం+ి బåౖటLకn వ�M "సం_¬qించు ఉమ"! """"అల9& : అల9& : అల9& : అల9& : 
ఉమ" }- ఖ_5� e ల�i5 అబ{ జహz }- 23öాæ i5��ా ఉమ" }- ఖ_5� e ల�i5 అబ{ జహz }- 23öాæ i5��ా ఉమ" }- ఖ_5� e ల�i5 అబ{ జహz }- 23öాæ i5��ా ఉమ" }- ఖ_5� e ల�i5 అబ{ జహz }- 23öాæ i5��ా 
ఇ%ా& ంను బలపర�చుఇ%ా& ంను బలపర�చుఇ%ా& ంను బలపర�చుఇ%ా& ంను బలపర�చు" " " " అ7 ప�వక� 4ేbిన దుఆ 
అం)~క�>ంచబ+ింద7 ఆ�సు� D5;ను' అ7 అD5;డ�.  
 ఆ త�ా�త ఉమ" -రGయల9& హh అనుì - తన కర1ాల97; 
�సుక<7 ప�వక� 1oౖప�నక= బయల=iే�ాడ�. తల=ప�ను తట�Q డ�. 
ఒక వ�కn� తల=ప� సందులI&  నుం+ి చూ´ాడ�. ఉమ" కర1ాలం 
ధ�>ం� ఉండ+57; గమ7ం�, లIపల=న; ప�జలక= _ె`[ాడ�. 
1ార� iిê)ా¾ం	 4ెంi5ర�. అప¢డ� ప�వక� లIప` గiిలI 
ఉD5;ర�. అకr+ే దగXర ఉన; హంజc రGయల9& హh అనుì  ప�జల 
గమ7ం� ఏ'టL సంగ	? అ7 అ+ి)ాడ�. ఉమ" అ7 
1ారD5;ర�. అప¢డ� హంజc రGయల9& హh అనుì  అD5;ర�ః 
'అత7 క<రక= i5�రం _ెరవం+ి. అతను సదుiే�శ�ం_¬ వ45M+5 
అiి అత7కn ల ంచుటక= స»యపడi5మ�. ఒక1Eళ ఏiౖెD5 
దుర�iే� శ�ం_¬ వ45M+5 అత7 కర1ాలం_¬ అత+ి; 
హతమ9ర�Mi5మ�'. ఉమ" లI7కn ప�1E�ం� ఇ%ా& ం 
bీ�క�>ం45న7 45టL 4ె[ాHడ�. 1oంటDE అకrడ ఉన;1ారందర¤ 
ఏకం)ా మ�>య� @]ద�  శబ�మ�_¬ అల9& హh అకg" అ7 అD5;ర�. 
ఆ శబ�� 7; మbిy iె హ�ాంలI ఉన;1ార� vD5;ర�.  
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 సు2V¦e ర¤' � ఇల9 _ె`[ార�ః 'ఉమ" � ఇ%ా& ంలI 
ప�1E�ం�నపHటL నుం+ి ఇ%ా& ం బలం)ా, )©రవం)ా ఉంiి. i57 
1oౖవ� బ23రంగం)ా @ిలవడం జ�>)>ంiి. ��మ� కాబ� వద� క��\M 
గ`)ామ� మ�>య� i57 ప�ద£ిణం (త1ా�) 4ేయ గ`)ామ�'.  
 అబ�� ల9& : }- మïఊ� � ఇల9 _ె`[ార�ః 'ఉమ" ఇ%ా& ం 
bీ�క�>ం�నపHటL నుం+ి ��మ� )©రవం)ా �vంచగ`)ామ�'. 
 

ప�వక�ను ప�వక�ను ప�వక�ను ప�వక�ను ప��>ప��>ప��>ప��>క<క<క<క<`@F `@F `@F `@F మ�qి�క=ల ప�యత;ంమ�qి�క=ల ప�యత;ంమ�qి�క=ల ప�యత;ంమ�qి�క=ల ప�యత;ం 

 iినiిD57కn ఇ%ా& ంలI ప�1E�ం4ే 1ా�> సంఖ�ం @]రగడం 
మ�>య� ప�జ`; ఇ%ా& ం నుం+ి 7�\�ించ+57కn 4ేbF 
ప�య_5;ల= ఫ`ంచక [�వ+57; చూbి మ�qి�క=ల= ప�వక� 
సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం7 ఇ%ా& ం ప�45రం నుం+ి అడ�� క�+57కn 
1E�O పD5;)ాల= పన;డం ªదల= @]ట�Q ర�. ఇiే ప7)ా, మకాr 
D5యక=లI&  ఒక+ౖెన అబ�z వ×� ఉ_5g }- ర¥ఆ, మbిy iె 
హ�ాంలI ఒంట�>)ా క��ÞM7 ఉన; ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ం వద�క= వ45Mడ�. ఇల9 మ9టను ఆరం ం45డ�ః %�దర 
ప�త�� +5! �వ� � జc	 1ా�> వద�క= ఓ @]ద�  ఆపద _ె�M 
@]ట�Q వ�. i57 కారణం)ా ఐక�ం)ా ఉన;1ా�>లI ¯`కల= 
సృqిQం45వ�. 1ా�> iేవతలను, 1ా�> ధ�ా�7; vమ�>�ం45వ�. 
1ా�> _5తమ�_5� తలను అv´ా�సుల7 అD5;వ�. అ�_ే DEను 
క<7; vషయ9ల= � మ�ందు ఉంచద`45ను. 1ాటLలI ఏ 
క<Doౖ;D5 �వ� bీ�క�>%ా� వ7 ఆ�సు� D5;ను. అందుక= ప�వక� 
""""4ెపHం+ ిఅబ�z వ×�4ెపHం+ ిఅబ�z వ×�4ెపHం+ ిఅబ�z వ×�4ెపHం+ ిఅబ�z వ×�! ! ! ! vంట�నుvంట�నుvంట�నుvంట�ను" " " " అ7 సమ9�5నం ఇ45Mర�. 
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 D5యD5! �వ� �సుక<�Mన ఈ క<త�  పదlత�ల i5��ా ఏiౖెD5 
ధనం క�డబåట�Q ల7 అనుక=ంట� ��మ� � క<రక= 
ధనబం+5�ాల= సమక�ర�%ా� మ�. �వ�>కn �వ� మ9లI 
అంద�>కD5; ఎక=rవ ధనవంత�7v అ�[�_5వ�. ల�i5 ఈ ప7 
i5��ా �వ� )©రవ, ప�	ష�ల= సం[ాiిం45లనుక=ంట� ��మ� 
7ను; మ9 D5యక=7)ా ఎను;క=ంట�మ�. ఇక ఏ ప7 క=+5 � 
సల» ల�7iి 4ేయDE 4ేయమ�. ఒక1Eళ �వ� )ÞపH 
అ�ికా�ా7; క�ర�క=ంట� ��మ� 7ను; మ9క= �ాº)ా ఎను;క<7 
�క= కn�~టం కడ_5ం. ఇ1EÎ కాక=ం+5 �వ� ఏ1oౖD5 దుషrళల= 
కంటâ ఉంట� @Fర�)ాం�న 1oౖదు�లను ర@ిHం� �క= 1oౖద�ం 
4ే%ా� మ�. � బ�గ�)\ల= క<రక= ఎంత ధన���D5 1o�M%ా� మ�. ఈ 
vషయ9ల�; ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం శÃదl)ా, 7శబ�ం)ా 
vంటZD5;ర�. ఉ_5g తన ప�సంగం మ�)>ం45డ�. అప¢డ� ప�వక� 
అ+ి)ార�ః �వ� మ�)>ం451ా అబ�z వ×�? అవ�ను DEను 
మ�)>ం45ను అ7 అతడD5;డ�. స�O, ఇక D5 మ9ట vంట�1ా? 
అ7 ప�వక� అ+ి)ార�. అవ�ను అ7 అతడD5;డ�.  
 అప¢డ� ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం సూర ఫ�bి#లx 
లI7 ఈ కnÃంiి ఆయత�ల= పç>ం45ర�.  

���, ������ 	
��� 	� ���� � � �� �� � �� � � � �,  ���� � � ����� ����� �� �! "��  #$%&' (� � ) *� )� + � � �� � �) � � ) 
,�-$.� ) �� �,,�.-/ 0 �1& �2�3�4 5��6& ��7�8 �9:� � ) ) � � �� � � � � ) � (� ) � �� � � � �� � �( �������� 1−4{� 

 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం [ా�ాయణం 4ేసూ�  
[�త�D5;ర�. ఉ_5g � ండ� అర4ేత�ల= 1oనక భ{'కn ఆ7ం� 
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తల భ�జమ� @]ౖ @]టZQ క<7 గమ��న vంటZ ఉD5;డ�. ప�వక�)ార� 
38వ ఆయత� వరక= [ా�ాయణం 4ేbి అందులI సజc�  ఆiేశం 
ఉండ)ా [ా�ాయణం 7`@ి 1Ebి సజc�  4ే´ార�. సజc�  నుం+ి ల��, 
""""అబ�z వ×�అబ�z వ×�అబ�z వ×�అబ�z వ×�! ! ! ! �వ� ఏiె_ౖ ే vD5;1�వ� ఏiె_ౖ ే vD5;1�వ� ఏiె_ౖ ే vD5;1�వ� ఏiె_ౖ ే vD5;1���� vD5;వ� vD5;వ� vD5;వ� vD5;వ�. . . . అi ే D5 అi ే D5 అi ే D5 అi ే D5 
సమ9�5నంసమ9�5నంసమ9�5నంసమ9�5నం, , , , ఇక � ఇషQంఇక � ఇషQంఇక � ఇషQంఇక � ఇషQం""""    అ7 అD5;ర�.  
 ఉ_5g టక=rన ల�� తన 'త�� ల వద�క= 1oÁÂ²డ�. ఇత7 
�ాకను చూbిన1ార� 'అల9& : %ా£ి)ా! [���టప¢డ� ఉన; 
అబ�z వ×� మ�ఖం ఇప¢డ� 	�>)> వసు� న;ప¢డ� ల�దు' అ7 
పరసHరం అనుక=ంటZD5;ర�. 1ా�> వద�  క�ర�Mన; 1oంటDE 
ఒకడ� అ+ి)ాడ�, � 1oనక ఏ' జ�>)>ంiి అబ�z వ×�! అతడ� 
ఇల9 సమ9�5న'45Mడ�ః 1oనక జ�>)>నiి ఏ'టంట�; అల9& : 
%ా£ి)ా! DEను vన;టZవంటL మ9ట ఎన;డూ vనల�దు. అiి 
4ేతబ+ి కాదు. మంత�జcలం కాదు. కvత�మ� అసల� కాదు. 
ఖు� *ష�ల9�ా Îర� D5 మ9ట vనం+ి. అత+ి; అత7 మ9D5న 
వదలం+ి. అల9& : %ా£ి)ా! అతడ� 4ె@ిHన ఏ మ9ట DEను 
vD5;Dú అiి ఒక సంచలనం సృqిQసు� ంiి. అరబ�gలI ఎవ� *D5 
అత+ి; హతమ9ర�bF�  Î ప7 1E�O 1ా�>_¬ పu�>� అ�ందన; 
మ9ట. ఒక 1Eళ అతను అరబ�gలను జ�ం45డంట� అత7 
�ాజ�ం Î �ాజ�ం, అత7 )©రవం Î )©రవం, అత7 ఉ7కn Î 
క<రకO ఎక=rవ)ా అదృషQవంత)ా ఉంటZంiి'. అప¢డ� 1ారD5;ర�ః 
అల9& : %ా£ి)ా! మ�హమ�� తన Dúట �@]ౖ క�+5 మంత�ం 
4ేbF´ాడ�. అతడD5;డ�ః 'ఇiి D5 అ [�ా యం, ఇక Îక= 
ఇషQ���నiి Îర� 4ేయం+ి'.  
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హబöాహబöాహబöాహబöా (ETHIOPIA) 1oౖప�నక=1oౖప�నక=1oౖప�నక=1oౖప�నక= వలసవలసవలసవలస 

 ఎవ�> ఇ%ా& ం vషయం _ె`bFiో 1ా�> పట&  %ామ9న�ం)ా, 
బల2�నుల�న మ�bి& ంల పట&  ప�_ే�కం)ా @]ర�గ�త�న; 
అv´ా�సుల 23ం%ా iౌరyD5�ల కారణం)ా, తమ ధ�ా�7; 
కా[ాడ�త½ హబöా 1oౖప� -అకrడ ´ాం	%ాf నం ల సు� ందన; 
నమ�కం_¬- (ఆ iేశ �ాº) నజcy qీ వద�క= వలస[�వ�టక= 
అనుమ	ంచవలbినiి)ా ప�వక�_¬ స»బ�ల= (ప�వక� 
అనుయ9య�ల=, సహచర�ల=) క��ార�. మ�ఖ�ం)ా అDEక మంiి 
మ�bి&మ�ల= తమ పట&  మ�>య� తమ సం_5నం పట&  
మ�qి�క=ల_¬ భయం)ా ఉన;ందు వల&  ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ం వలస[�వ�టక= 1ా�>7 అనుమ	ం45ర�. ఇiి ప�వక� 
పదv ల ం�న త�ా�త ఐదవ ��ట జ�>)>న సంఘటన. 
అప¢డ� సుమ9ర� 70 మంiి మ�bి& ంల= తమ ���ా� @ిల&ల_¬ 
స» వలస[�య9ర�. 1ా�>లI ఉ%ా�- రGయల9& హh అనుì  తమ 
ఇల9& ల= అన)ా ప�వక� @ి�య క�త�ర� ర�ఖయ9� రGయల9& హh 
అD5ì  క�+5 ఉD5;ర�. అ�_ే మకాr అv´ా�స ఖు� *ష�ల=, 
మ�bి&మ�ల= అకrడ క�+5 ప�́ ాంతం)ా ఉండక�డదన; 
దుర�iే� శం_¬ నజcy qి వద�క= క<ంద�>7 �ాయబ�ర�ల=)ా, 
కానుకల_¬ పం[ార�. తమ iేశం నుం+ి [ా�>[�� వ�Mన 
1ా�>7 తమక= అపH)>ంచ వలbింiి)ా 1ార� �ాºను క��ార�. 
అం_ేకాదు, మ�bి&మ�ల@]ౖ �ాº మ�>ంత ఆగ23ంÃ చుక�1ాల7, 
మ�bి& ంల= ఈ%ా  -అల�2ౖ3స#ల9ం- (��సు క³Ãసు� ) మ�>య� 
ఆయన త &̀7 దూqి%ా� ర7 1ా�>@]ౖ అప7ంద 1E´ార�. నజcy qీ ఈ 
vషయంలI మ�bి& ంలను మంద`ం45డ�. అందుక= 1ార� ఈ%ా 
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అల�ౖ23స#ల9ం (��సు క³Ãసు� ) గ��>ం� ఖు"ఆ- ఏమంటZందDEiి 
సHషQపర�, ఆయన గ��>ం� ఉన; స_5�7; 1oల& +ిం45ర�. 
తi5��ా ఖు"ఆనులI7 సూ�  మర�ం (19వ అ�5�యం) 
[ా�ాయణం 4ే´ార�. ఈ vవ�ాల�; vD5;క మ�bి& ంలను 
)©రvం�, సతr�>ం� 1ార� తన iేశంలI ప�́ ాంతం)ా ఉండండ7 
తృ@ి�7�M, ఖు� *ష� �ాయబ�ర�లను త�>��´ాడ�. మ�bి& ంలను 
1ా�>కn అపH)>ంచడం కా7 ప7 అ7 సHషQ  ప�>45డ�.  
 ఇiే సంవత#రంలI7 రమజcను మ9సంలI ప�వక� సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం కాబ� వద�క= 1oµ², అకrడ సమ{హ���న 
ఖు� *ష�ల యదుట సూ�  నË� (53వ అ�5�యం) [ా�ాయణం 
ªదల�ట�Q ర�. 1ార� ఎల&ప¢- డూ మ�హమ�� సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం ఏ మ9టను vనక�డద7 ఇతర�లక= బధ 
4ేbF1ార� గనక, స�యం)ా ఎప¢డూ అల9& : వచD5ల= 
(ఖు"ఆ- ఆయత�లను) vన+57కn Dúచుక�ల�దు, గనక ఎప¢+ౖె_ే 
ఈ సూ�ా [ా�ాయణం 1ా�>కn హçాస� ంభvం�ంiో, ఆక�>�ం4ే శకn� 
గల అల9& : వచనం 1ా�> 4ెవ�లక= తటLQంiో, ప�� ఒకrడూ పu�>� 
శÃదl_¬ vన%ా)ాడ�. i57; vనడం తపH మ�O ఆలIచDE 
ల�క=ం+ింiి. ఎప¢+ౖె_ే ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 
{ఫసుy దూ `ల9& 23 ఫసుy దూ `ల9& 23 ఫసుy దూ `ల9& 23 ఫసుy దూ `ల9& 23 వఅవఅవఅవఅ����బ�దూ:బ�దూ:బ�దూ:బ�దూ:}    ఆయత� చiి1ా�\ స�యం)ా 
సజc�  4ే´ార�. 1ా�>లI ఏ ఒకrడ� క�+5 తనక= _5ను అదుప�లI 
ఉంచుక�ల�క సజc� లI ప+ి[�య9డ�.  
 ఇ%ా& Îయ ప�45�ా7కn vర�దlం)ా ఖు� *ష�ల= అDEక 
పD5;)ాల= పD5;ర�. �వ����న ´ా�~రక బ�ధ క`)>ంచుట, 
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23ంbించుట, @ీ+ించుట. బåiి�>ంచుట, జ+ి@ించుట. @F��O@ించుట. 
ఆశల= చూప�ట, ప��>)Þల=ప�ట. ఇల9 D5D5 రకాల 
అఘ9�_5�ల= జ�>[ార�. అ�D5 ఇవ�; v´ా�సులక= ఇ%ా& ం 
ధర�ం@]ౖ మ�>ంత bిfర_5�7; క`)>సూ� , v´ా�సుల సంఖ�లI 
2V�Mం@F అవ%ా)>ంiి.  
 ఖు� *ష�ల= ఇ%ా& ంను అణచ+57కn స�>క<త�  ఉపయ9ల= 
ఆలI�ం4ే1ార�. ఇప¢డ� మ�\ రక���న ఎత�� గడక * తమ 
��దడ�క= పదను @]టLQ  ఓ 7రÄయ97కn వ45Mర�ః మ�bి&మ�ల= 
మ�>య� బ� »qింల_¬ సంపuరÄ సంఘ బ23షrరణక * ఒక 
ఒపHందం 1�ా bి, అందర¤ i57@]ౖ సంతకాల= 4ేbి, i57; 
కాబ�లI 1Eల9డగట�Q ర�. అంట� 1ా�>_¬ 1ా�[ార ల91ాiేèల= 
4ేయ�ాదు, v1ాహ సంబం�5ల=, @]µ² @Fరంట�ల= @]టZQ క��ాదు. 
అన;[ా7య9ల సరఫ�ా 4ేయ�ాదు. ఏల9ంటL స»య 
సహకా�ాల= అంiించ�ాదు. అప¢డ� మ�bి& ంల= గత�ంతరం ల�క 
మకాr నగ�ా7; v+ి� @]టLQ  సÎపమ�లI ఉన; ఒక కనుమలI 
శరణ� �సుక=D5;ర�. i57DE qిఅబå అ¥ _5`e (అబ{ _5`e 
కనుమ) అంట�ర�. అకrడ మ�bి&మ�ల= ఎం_¬ కషQభ{�షQ���న 
�vతం గ+ి[ార�. D5D5రకాల=)ా ఆక` బ�ధలక= గ�రయ9�ర�. 
ధనవంత�ల= 45ల9 ధనం ఖర�M @]ట�Q ర�. ఖiీజ రGయల&హh 
అD5ì  తన పu�>� ఆbి�7 ఖర�M 4ేbింiి. ఆ సందర¾ంలI 1ా�దుల= 
ప�భ`[�య9�. అందువల&  45ల9 మంiి చసూ�  చసూ�  బ�	కార�. 
అ�D5 మ�bి& ంల= మ�>య� బ� »qిం ఎం_¬ సహనం, 
సf�ర�ం_¬ మ{డ� సంవత#�ాల= గ+ి[ార�. ఏ ఒకrర¤ సత� 
ధర�ం నుం+ి 1oనుiిరగ ల�దు. �వ�>కn ఖు� *ష�లI7 క<ందర� 
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@]ద�ల= -బ� »qింలI7 క<ంద�>_¬ 1ా�>కn దగX�> సంబంధం 
ఉం+ింiి- 1ార� మ�ందుక= వ�M, ఇక ఈ ఒపHందం 4ెల& బదు, 
i57; �ం@Fయ9�`#ంiే అ7 ఖు� *¨ D5యక=ల మ�ందు _ే`M 
4ె[ాHర�. అందువల&  ఆ ఒపHంద ప_5� 7; _ె@ిHం� చూb] స�>కn 
i57; 4ెదల= 	7య�ంiి.  }bి�కల9&  హhమ� అ7 అల9& : 
@Fర� తపH ఏÎ 'గల ల�దు. ఈ vధం)ా మ�bి& ంమ�ల=, బ� 
»qిం కn&షQ  సమయం గ+ి@ి, మకాr 	�>)> వ45Mర�.  
 కా7 ఖు� *ష�ల= iౌరyన� 1oౖఖ�>లI ఏ మ9ర�H �ాల�దు; 
మ�bి&మ�ల మ�>య� ఇ%ా& ంక= వ�	�Oకం)ా [��ాడడం, ప�జ`; 
ప�వక� వద�క= �ాక=ం+5 4ేయడం, ఖు"ఆ- vనడం నుం+ి 
ఆపడం ల9ంటLv. అం_ే కాదు అరe నల=1oౖప�ల నుం+ి ఎవర� 
వ�MD5, ఎకr+5 1ార� ప�వక�_¬ కలbి ఇ%ా& ం bీ�క�>%ా� �\ అ7 
భయప+ే1ార�. ఇల9ంటL ఓ సంఘటన స�యం)ా త�/]ౖz }- 
అæ« iౌbీ రGయల9& హh అనుì  ఉల�&�ం45ర�ః అతను తన 
జc	లI @Fర�గల నమ�ద)>న D5యక=డ�. ఒక%ా�> మకాr 
వ45Mడ�. క<ందర� ఖు� *ష� @]ద�ల= అత7 వద�క= వ�M 
మ�హమ�� -సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం- గ��>ం� అత+ి; 
బåiి�>సూ�  అత7 మ9టల= vనబకం+ి, అత7 దగX�>కO 1oళ²కం+ి, 
4ేతబ+ి ల9ంటL మ9టల= అత7v. 1ాటL వల&  తం+ి� క<డ�క=ల 
మధ�, %�దర�ల మధ�, ��ర�భర�ల మధ� ¯`కల= 
ఏరHడ�_5� అ7 ఆ�\@ిం45ర�. త�/]ౖz అంట�డ�ః అల9& : 
%ా£ి)ా! మ9టLమ9టLకn 1ార� 4ెపHడం వల& , DEను అత7_¬ 
మ9ట�& డన7 మ�>య� అత7 ఏ మ9టను vన అ7 
7శM�ంచుక=D5;ను. అ�D5 [�త½ [�త½ ఏiౖెD5 మ9ట 
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4ెవ�లI పడ�త�ంiే¿ అ7 మ�ంiే 4ెవ�లలI దూiి 
@]టZQ క=D5;ను.  
 ఆ త�ా�త మbిy iె హ�ాంక= 1oÁÂ²ను. ప�వక� కాబ� వద�  
నమ9ºలI ఖు"ఆ- [ా�ాయణం 4ేసు� D5;ర�. DEను i57 క<ంత 
��గం vD5ల7 అల9& : క�+5 7శM�ం�నటZ& ంiి. అ�_ే 
క<ంత ��రక= vD5;ను. అప¢డ� D5 మనుసులI DEను 
అనుక=D5;ను; DEను ఓ కv7, _ె`vగల1ా+ి7, మం�7 4ెడ� 
నుం+ి 1Eర�)ా గ��>�ంచగలను. ఈ మ7qి మ9ట vనక=ం+5 
నను; అడ�� క=DEiి ఏ'ట7? అతడ� ఏiౖెD5 మం� vషయం 
4ె[ాH+5 అం)~క�>%ా� ను. 4ెడ� 4ె@ిHనట&�_ే వiిల�%ా� ను. 
ఆయన అకrడ ఉన;ంత bFప� DEను అకr+ే ఉం+ి, ఆయన తమ 
ఇంటLకn 	�>)> 1oÁÕ²టప¢డ� DEను ఆయన 1oనక 1oనకO 1oÁÂ²ను. 
ఆయన ఇంటÍ&  ప�1E�ం45క త�ా�త DEనూ ప�1E�ం45ను. అకrడ 
ఆయన_¬ ఇల9 vన;vంచుక=D5;నుః మ�హమ��! -సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం- Î జc	1ార� Î గ��>ం� నను; 45ల9 
భయ@]టLQం45ర�. �వ�>కn DEను Î మ9ట vనక�డద7 4ెవ�లలI 
దూiి @]టZQ క=D5;ను. అ�_ే అల9& : మ9త�ం DEను vD5ల7 
7రÄ�ం45డ�. అందుక= 45ల9 మం� మ9టల= vD5;ను. Î 
vషయం ఏ'టÍ Î�O స�యం)ా 4ెబ�_ే బ�వ�ంటZంiి. అప¢డ� 
ఆయన ఇ%ా& ం గ��>ం� D5క= _ె`[ాడ�. ఖు"ఆ- [ా�ాయణం 
4ేbి v7@ిం45ర�. అల9& : %ా£ి)ా! i57 కంట� ఉత�మ���న మ9ట 
)ా7 మ�>య� D5�య���న vషయం )ా7 DEను ఎప¢డూ 
vనల�దు. అప¢+ే DEను ఇ%ా& ం bీ�క�>ం45ను. సత�ం �కr 
%ాÜ�ం ప`కాను.  
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 ఆ త�ా�త త�/]ౖz తమ జc	1ా�> వద�క= 1oµ² 1ా�>7 ఇ%ా& ం 
1oౖప�నక= ఆ»�7ం�, i57 గ��>ం� vవ�ాల= ఇవ�గ`)ార�. 
i57 ఫ`తం)ా 1ా�> క=టZం}క=ల= ఇ%ా& ం bీ�క�>ం45ర�. త�ా�త 
1ా�> జc	1ా�>లI క�+5 ఇ%ా& ం ప�45రం 45ల9 మం� vధం)ా 
జ�>)>ంiి.  
 

దుదుదుదుAAAAఖఖఖఖ సంవత#రంసంవత#రంసంవత#రంసంవత#రం 

 ప�వక� బ�బ�� అబ{ _5`e పu�>� శ�~రంలI �వ����న 1ా�iి 
%�కnంiి. అతడ� మంచం పట�Q డ�. క<iి�  �\ºలI&  సకÃా x 
(మరణ1Eధన)క= గ�రయ9�డ�. ప�వక� సల& ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం 
అత7 తలకడన క�ర�MD5;ర�. �వ�> గ+ియలI మరణ57కn 
మ�ందు అతను "ల9ఇల9హ ఇల&ల9& :" అ7 ప`కn_ే 
బ�వ�ండ�న7 ఆ�సు� D5;ర�. కా7 అత7 చుటâQ  ఉన; అత7 
దుషQ bF;23త�ల=, ప�_ే�కం)ా 1ా�> D5యక=డ� అబ{ జహz, 
1ారందర¤ ల9ఇల9హ ఇల&ల9& : చదవ7స�ల�ర�. 7�ాక�>ంచడ�� 
కాక=ం+5, "ఏÎ �వ� � _5త మ�_5� తల ధ�ా�7; 
vడD5డ�_51ా? అబ�� z మ�త�`e మ_57; త�G%ా� 1ా? అ7 
7ంiిసు� D5;ర�. �వ�>కn అబ{ _5`e qి"r @]ౖ చ7 [�య9డ�. 
అv´ా�సు+ౖె మరణAం�నందుక= ప�వక� దుAAAAఖం అ�ిక���ంiి. 
ప�వక� ఈ బ�ధ నుం+ి క�ల=క�క మ�ంiే సుమ9ర� � ండ� DoలలకO 
ఆయన @ి�య���న పvత� స�మణA ఖiీజ రGయల9& హh అD5ì  
పరమపiిం45ర�. అందువల&  ప�వక� అ'తం)ా దుAAAA�ం45ర�. 
ప�\Üం)ా స»యం అంiిసూ�  వ�Mన అబ{ _5`e మ�>య� 
�v_5ంతం తన కöాQ లI&  [ాల=పంచుక<7, [�� త#23ం4ే స�మణA 
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ఖiీజcల మరణ5నంతరం అv´ా�సుల అఘ9�_5�ల= ప�వక�@]ౖ 
మ�>ంత ఎక=rవయ9��. (అ�D5 ప�వక� ప�వక� సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం 7�ాశ 7సHృహలక= లIను కాక=ం+5 ధర� 
ప�45రంలI 7మగ�;లయ9�ర�).  
 ప�వక� @ిల=ప�ను అం)~క�>ం�న 1ా�>లI అDEక=ల= 
బడ�గ�వ�ాX 7కn సంబం�ిం�న1ార� మ�>య బ�7సల= ఉం+ి�>. 
%ామ9న�ం)ా ప�	 కాలంలI ప�వక�ల @ిల=ప�ను అం)~క�>ం4ే1ార� 
è�O ఉం+ే1ార�. ఎందకన)ా ఎవ�>DoౖD5 అనుస�>ంచడం 1ా�>కn 
కషQతర��Î కాదు. కా7 @]ద�ల=)ా 4ెల9మణA అ�న1ా�>7 
మ�>య� þi5 అంతసు� ల= గల1ా�>7 గర�ం, ఈరÊÙ, 
þi5అంతసు� ల @F�మ 1oౖ)ా�ాల= సత�ం, ధర�ం పట&  
v�ేయతక= అడ�� )ా ఉంట�� మ�>య� ఇతర�లక= 
అనుసర�ల=)ా ఉం+ేందుక= ఆటంకం క`)>%ా� �.  
 

ఇ%ా& ం ప�45�ా7; అడ�� క<నుటక= ఇ%ా& ం ప�45�ా7; అడ�� క<నుటక= ఇ%ా& ం ప�45�ా7; అడ�� క<నుటక= ఇ%ా& ం ప�45�ా7; అడ�� క<నుటక= మ�qి�క=ల క=ట�ల=మ�qి�క=ల క=ట�ల=మ�qి�క=ల క=ట�ల=మ�qి�క=ల క=ట�ల=  
 ఇ%ా& ం ప�45�ా7; అడ�� క<నుటక= మ�qి�క=ల= vvధ 
పదlత�ల= అనుస�>ం45ర�. ఇ%ా& ం 1ా�@ి�7 ఓ హదు� లI 
ఉంచుటక= v న; మ9�ాX ల= అవలం}ం45ర�. ప�జ`; 
సత�ధర�ం నుం+ి ఆప+57కn శతv�5ల ప�య	;ం45ర�. 
1ాటLలI క<7; మ�ఖ����నv ఇvః 
1111....    బåi�ి>ంప�ల=ఃబåi�ి>ంప�ల=ఃబåi�ి>ంప�ల=ఃబåi�ి>ంప�ల=ః ఖు� *ష� D5యక=ల= క<ందర� ప�వక�)ా�> 
@]దD5న; అబ{ _5`e వద�క= వ�M 'మ�హమ�� మ9క= 
45ల9 బ�ధ క`)>సు� D5;డ�, మ9 iౖె1ాలను vమ�>�సు� D5;డ�. 
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Îర� అత+ి; ఈ 4ేషQల నుం+ి ఆపం+ి' అ7 అD5;ర�. అతను 
ప�వక�ను ర@ిHం�, "D5యD5! �వ� 1ా�>కn బ�ధ క`)>సు� D5;వ7, 
1ా�> iౖె1ాలను vమ�>�సు� D5;వ7 � �D5;న; క<డ�క=ల= 
అంటZD5;ర�. iీ77 మ9కనుక��ాదు D5న;". iీ7కn సమ9�5నం)ా 
ప�వక� సూర��7 1oౖప� b]ౖగ 4ేbి iీ7 ఏiౖెD5 ఒక జc�లను D5 
4ే	లI @]టLQD5 DEను è�> క<రక= D5 ప�45ర కార�కÃమ97; 
vడD5డ ల�ను. అప¢డ� అబ{ _5`e 4ె[ాHడః D5 క<డ�క= 
అబదlం పల=కల�దు. అత+ి; అత7 మ9నన వదలం+ి.  
2222....    అప7ందల=ః అప7ందల=ః అప7ందల=ః అప7ందల=ః ప�వక� @ి�M1ాడ7, 4ేతబ+ి 4ేయ�1ాడ7, 
అబదlం ప`కO1ాడ7 మ�>య� [ాతకాలప�D5టL కటZQ కథల= 
_ెచుM1ాడ7 అప7ందల= ¿[ార�. (èటL %ా£���5�ాల= 
ఖు"ఆ- లIDE ఉD5;�).  
3333....    ఎగ_5µ ఎగ_5µ ఎగ_5µ ఎగ_5µ 4ేయడం4ేయడం4ేయడం4ేయడం, , , , ప�>హbంిచడం మ�>య� నవ�డంప�>హbంిచడం మ�>య� నవ�డంప�>హbంిచడం మ�>య� నవ�డంప�>హbంిచడం మ�>య� నవ�డం::::    
ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం మ�>య� సహచర�ల_¬ 
ఎగ_5µ 4ేbF1ార�, మ�>య� 1ా�> దగX�> నుం+ి i5టLనప¢డ� 
ప�>హbిం4ే1ార�. ఆయన సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం పట&  
కnంచప�>4ే మ9టల= మ9ట�& +ే1ార�. 
 బల2�న వ�ాX 7కn సంబం�ిం�న 1ా�>_¬ ఎప¢+ౖెD5 ప�వక�ను 
చూbినట®�& _ే è�OD5 ఇత7 అనుచర�ల= అ7 2�ళన 4ేbF1ార�.  
4444....    ప�వక� బధనలను vకృతంర¤ప'ప�వక� బధనలను vకృతంర¤ప'ప�వక� బధనలను vకృతంర¤ప'ప�వక� బధనలను vకృతంర¤ప'వ�డంవ�డంవ�డంవ�డం, , , , సంiే»ల= సంiే»ల= సంiే»ల= సంiే»ల= 
ల�పడంల�పడంల�పడంల�పడం, , , , అసత� అసత� అసత� అసత� వదంత�లవదంత�లవదంత�లవదంత�ల 1ా�@ంి 1ా�@ంి 1ా�@ంి 1ా�@ంిపజOయపజOయపజOయపజOయడండండండం: : : : ఖు"ఆ- 
కOవలం క<7; కటZQ కథల ప�స�కం మ9త��� అ7 ఆ�\@ిం4ే1ార�. 
ఒక మ7qి ఇత7కn DEర�Hత�D5;డ7 ఆ�\@ిం4ే1ార�.  
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5555....    �తకబ�దడం�తకబ�దడం�తకబ�దడం�తకబ�దడం: : : : ప�వక�ను మ�>య� సహచర�లను సత�ధర�ం 
నుం+ి ఆప+57కn @]ౖ ప�య_5;ల= ఫ`ంచనందు వల&  ´ా�~రక 
ఇబgందుల= క`)>ం4ే 1ార�. ఒక%ా�> ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ం 23Ë� లI నమ9Ë 4ేసు� ండ)ా ఉఖ9g }- అ¥ మ�ఈx 
వ45Mడ�. తన వద�  ఉన; దుపHటL7 ప�వక� ��డలI 1Ebి 
)Þంత�ను ��`1E´ాడ�. అందువల&  ఆయన )Þంత� బ�)ా 
}గ�సుక= [��ంiి. అంతలI అబ{ బ(Ã రGయల9& హh అనుì  
పర�) త�� క=ంటâ వ�M ఉఖబ� భ{జc7; పటLQ  _¬bF%ార�. మ±² 
ఖు"ఆనులI7 ఈ ఆయత� చiి1ార�ః {ఒక వ�కn�ఒక వ�కn�ఒక వ�కn�ఒక వ�కn� తన ప�భ�వ�  తన ప�భ�వ�  తన ప�భ�వ�  తన ప�భ�వ� 
అల9& : అ7 అన;ంత మ9_5� న Îర� అతణAÄ  హతమ9ర�%ా� �ాఅల9& : అ7 అన;ంత మ9_5� న Îర� అతణAÄ  హతమ9ర�%ా� �ాఅల9& : అ7 అన;ంత మ9_5� న Îర� అతణAÄ  హతమ9ర�%ా� �ాఅల9& : అ7 అన;ంత మ9_5� న Îర� అతణAÄ  హతమ9ర�%ా� �ా?}. . . .  
 ఒక �\º ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం  కాబ� వద�  
నమ9º 4ేసు� D5;ర�. అబ{ జహz, 1ా7 'త�� ల= కాబ� 
[�ా ంగణంలI క��ÞM7 య�D5;ర�. అబ{ జహz మ9ట�& డ�త½ః 
ఫల9D5 ఇంటÍ&  ఈ �\º ఒంట® ను క�´ార�, ఎవర� [�� i57 
[ÐటQ , ��ాÄ శయం మ�>య� @F�గ�లను �సుక=వ�M, మ�హమ�� 
సజc� లI [��నప¢డ� అత7 èప� Îద 1E%ా� డ� అ7 
ప��>)\ల9Hడ�. 1ా�>లI7 పరమ దు�ా�ర�X +ొకడ� (ఉఖ9g }- 
అబ{ మ�ఈx) iిగ�X న ల�45డ�. i57; �సుక<�M ప�వక� 
సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం సజc� లI [�)ాDE ఆయన భ�జcల 
మధ� èప�@]ౖ @]ట�Q´ాడ�. ఇక అv´ా�సుల= ఒక�>@]ౖ ఒకర� 
ప+ి[�త½ vరగబ+ి నవ�%ా)ార�. ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ం సజc� లIDE ఉం+ి[�య9ర�. తల @]ౖకn ల�పల�క [�య9ర�. 
�వ�>కn ఆయన క�త�ర� �ా	మ9 రGయల9& హh అD5ì  
వ�Mంiి. èప�@]ౖ నుం+ి i57; _Åల)>ం�ంiి.  
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 ఒక �\º అబ{ జహz అD5;డ�ః మ�హమ�� ను DEను 
నమ9º 4ేసూ�  చూ´ాD5 (అతను సజc� లI [��నప¢డ�) అత7 
��డ Îద కాల= @]టLQ  _Åక=r_5ను అత7 మ{	 Îద మటLQ  
vసుర�_5ను. 1ాడనుక=న;టZ&  ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 
నమ9º 4ేయ�టక= వ45Mర�. వ�M�ా)ాDE నమ9º 
ªదల=@]ట�Q ర�. ��డను కాల=_¬ _Åకాrల7 7శM�ంచు- 
క=న;1ాడ�, తన Îద 4ేయబడ�త�న; i5+ి నుం+ి 
తను;_5ను కా[ాడ�క<ంటZన;టZ&  � ండ� 4ేత�ల= Îiికn ఎ	�  
టక=rన 1oనకnr 	ర)ాడ�. �క మ�ంiి అబ�z హకం అ7 1ార� 
అడ�గ�_ే D5క= మ�>య� మ�హమ�దుక= మధ� ఒక అ)>; 
కందకమ� ఉం+ినiి. (DEను ఏ క<ంచం మ�ందుక= 1oµ²D5 i57కn 
ఆహh	 అ� [���1ాణAÄ  అ7 4ె[ాHడ�).  
6666....    ఆయన ఆయన ఆయన ఆయన సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం సహచర�లను సహచర�లను సహచర�లను సహచర�లను 
బ��ంిచడంబ��ంిచడంబ��ంిచడంబ��ంిచడం: : : : ప�వక� సల&ల9& హ అల�ౖ23 వసల& ం సహచర�లను 
బ�ధ క`)>ం4ే, 1ా�>7 కç>నం)ా �£ిం4ే1ార�. క<ందర� బల2�న 
బ�7సలను _5� ళ²_¬ కటLQ  మం+ే ఎండలI వiిల�bF1ార�. ఇంక Dú; 
v�5ల=)ా @ీ+ిం4ే1ార�.  
 అమ9�" రGయల9& హh అనుì  మ�>య� అత7 తల&దం+ి�7 
D5D5రకాల=)ా �£ిం45ర�. �వ�>కn అత7 త &̀7 ûర���న 
vధం)ా హత� 4ే´ార�. అత7 తం+ి� క�+5 అDEక రకాల �Üలను 
భ�>ంచల�క [�ా ణం క�లIHయ9డ�. 1ార� ఖబ�ge }- అరx�  
రGయల9& హh అనుì  �కr 1oంటZ� కల= పటLQ  ల9)O1ార�. అత7 
��డను వ+ిబåట�Q1ార�. మండ�ట®ండలI దగదగ మం+ే @]ద�  
బండ@]ౖ పర�ండబåటLQ  i57 1o+ి7 భ�>ంచక కదలక=ం+5 	5	@]ౖ 
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మ�\ @]ద�  బండ @]ట�Q1ార�. అల9)O ఉమ" }- ఖ_5� e 
రGయల9& హh అనుì  ఇ%ా& ం bీ�క�>ం�నప¢డ� అత7@]ౖ క�+5 
iౌరyన�ం 4ేbి అత7 హ_5�యత;ం 4ే´ార�.  
 

ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక� సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం _5��_5��_5��_5�� లIలIలIలI  
 మ�bి&మ�ల పట&  ఖు� *ష�ల తల}ర�సుతనం, 23ం%ా- 
iౌరyD5�ల=, 1ా�>7 అణ�1EbF ప�య_5;ల= '	Îర�త�న;ందు 
వల&  ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం _5�� ప�య9ణం 4ేbF�  
బ�వ�ంటZంద7 ఆలI�ం45ర�. అల9& : 1ా�>కn ఇ%ా& ం ��గ�ం 
ప�%ాiించవచుM. అ�_ే _5�� ప�య9ణం సులభ��Î కాదు. 
_5�� చుటâQ  ఎత��D5 పర�_5ల=, 1ాటL మధ�లI �క=r 
i5�>న ప�య9ణAంచడం 45ల9 కషQం. అ�D5 ప�వక� సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం %ాహbిం� అకr+ికn 4ేర�క=D5;ర�. _5�� 
1ాసుల ఎదుర�క�ల=, 1ా�> సమ9�5నం మం� vధం)ా 
ల�క=ం+ింiి. 1ార� ఆయన మ9టను ఆలకnంచకDE త�>'1E´ార�. 
అం_ే కాదు, త�ంట�> క=రÃ)ాళ²ను @F��O@ిం45ర�, ప�వక� 	�>)> 
1oళÑ� న;ప¢డ� 1ార� ఆయన@]ౖ �ాళÑ² ర�1ా�ర�. i57 వల&  
ఆయన ఒళ²ం_5 రక�bిక�మ�, అiి [ాదరÜలI&  7`�[�� 
4ెప¢ల= �యడం కషQ���ంiి. ప�వక�)ార� క=ం)>[��, దుAAAA�సూ� ((((1)))) 
	�>)> మకాr 1oళÑ� ండ)ా G¥�z అల�ౖ23స#ల9ం, పర�_5ల 
దూత_¬ ఎదుర�, " Î ఇషQ ప�కారం అత7కn ఆiే�ంచుటక= 
అల9& : Î 1oౖప� పర�_5ల దూతను పం[ాడ�" అ7 4ె[ాHడ�.  
1 1ా�> దుషHవర�న వల&  కాదు, ఇ%ా& ం bీ�క�>ంచనందుక=  
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అప¢డ� పర�_5ల దూత మ9ట�& డ�త½ః "ఓ మ�హమ��! �వ� 
ఇషQప+ి_ే (మకాrను ఆవ�>ంచుక<7 ఉన;) ఈ � ండ� క<ండ`; 
1ా�>@]ౖ పడ1E%ా� ను" అ7 4ె[ాHడ�. కార�ణ�మ{�>� సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం 4ె[ాHర�ః """"వదు�వదు�వదు�వదు� , , , , èర�)ాక=D5; èర�)ాక=D5; èర�)ాక=D5; èర�)ాక=D5; è�> సం_5నంలI è�> సం_5నంలI è�> సం_5నంలI è�> సం_5నంలI 
కOవలం అల9&కOవలం అల9&కOవలం అల9&కOవలం అల9& : ను మ9త��� ఆ�ా�ంి� ఆయన_¬ ఎవ�>� %ాటL : ను మ9త��� ఆ�ా�ంి� ఆయన_¬ ఎవ�>� %ాటL : ను మ9త��� ఆ�ా�ంి� ఆయన_¬ ఎవ�>� %ాటL : ను మ9త��� ఆ�ా�ంి� ఆయన_¬ ఎవ�>� %ాటL 
క`Hంచ7 1ా�>7 అల9& : ప�టLQ%ా� డ7 D5క= ఆశవ�ంiిక`Hంచ7 1ా�>7 అల9& : ప�టLQ%ా� డ7 D5క= ఆశవ�ంiిక`Hంచ7 1ా�>7 అల9& : ప�టLQ%ా� డ7 D5క= ఆశవ�ంiిక`Hంచ7 1ా�>7 అల9& : ప�టLQ%ా� డ7 D5క= ఆశవ�ంiి". ". ". ".  
 

చంద�మండలంచంద�మండలంచంద�మండలంచంద�మండలం � ండ� మ�కrలగ�ట� ండ� మ�కrలగ�ట� ండ� మ�కrలగ�ట� ండ� మ�కrలగ�ట 

 మ�qి�క=ల 1o�	�Oకత, [��ాట�లI&  ఒక రకం; ప�వక� సల& ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ంను లñంగiీయ9లన; ఉiే�శ�ం_¬ మ23మల= 
క�రడం. అDEక%ార�&  1ార� మ23మల= చూపమ7 క��ార�. 
అ�_ే ఒక%ా�> చందు� ణAÄ  � ండ� మ�కrల=)ా 4ేbి చూ@ిం45ల7 
క��ార�. అప¢డ� ప�వక� � అల9& : _¬ 1Eడ�క=D5;ర�. అల9& : 
1ా�>కn ఈ మ23మ చూ@ిం45డ�. ఖు� *ష�ల= చందు� 7 � ండ� 
మ�కr`; 1Eర� 1Eర�)ా చూ´ార�. 45ల9 bFపటL వరక= చూ´ార�. 
అ�D5 ఇ%ా& ం bీ�క�>ంచల�దు. మ�హమ�� -�- మ9@]ౖ 
మంత�ం 4ే´ాడ7 వదం	 ల�[ార�. 1ా�>లI7 ఒక మ7qి 1ా�>కn 
ఇల9 4ె[ాHడ�ః మ�హమ�� మంత�ం 4ేbియ�ంట� అంద�>@]ౖ 
4ేయల�డ� కi5, అ�_ే 1E�ంచం+ి, ఏiౖెD5 }+5రమ� వbF�  
1ా�>7 అడగవచుM, అంతలIDE ఒక }+5రమ� వ�Mంiి. 1ా�>7 
ప��;ం45ర�. అవ�ను ��మ� చూ´ామ7 1ార� 4ె[ాHర�. 
అ�D5 ఖు� *ష�ల= ªం+ి1oౖఖ�> అవలం ం� తమ 
అv´ా�సం@]ౖDE ఉం+ి[�య9ర�.  
 



మ�మ�మ�మ�హమ�� అం	మ హమ�� అం	మ హమ�� అం	మ హమ�� అం	మ ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక� 
    

42 

ఇ%�ాఇ%�ాఇ%�ాఇ%�ా , ���ాË���ాË���ాË���ాË ((((గగగగగగగగనననన ప�య9ణంప�య9ణంప�య9ణంప�య9ణం))))((((2222)))) 

 ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం @]దD5న; అబ{ _5`e 
మ�>య� పvత� స�మణA ఖiీజ రGయల9& హh అD5ì ల మరణం, 
_5�� నుం+ి 	ర�గ� ప�య9ణంలI జ�>)>న సంఘటన, ఆ 
తర�1ాత ఖు� *ష�ల 23ం%ాiౌరyD5�ల 2V�Mంప� ఇవ�; 
ఒకట®నుక<కటL సంభvం� ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 
అDEక రకాల బ�ధల= అనుభvసు� న; సందర¾ంలI అల9& : 1oౖప� 
నుం+ి ఆయన మనసుక= Doమ�iి, తృ@ి� , ´ాం	 ప�%ాiించబ+ే 
�\º ఆసన;మ�ంiి. ఆ �\º �ా	� ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ం 7iి�సు� న; 1Eళ G¥�z అల�ౖ23స#ల9ం "బ��ాê" �సుక<7 
వ45Mర�. i57 [�`క గ�ఱ�ం ల9ంటLiి. i57కn � ండ� � కrల=. 
��ర�ప� ల9ంటL i57 1Eగం. i57@]ౖ ఆయన సల&ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ంను స1ా�> 4ే�ంచుక<7 �ాలbీ�D5 iేశంలI బåౖత�z 
మ�� ï 1oÁÂ²ర�. అకr+ి నుం+ి గగన ప�య9ణమ� 4ేbి [�షక=- 
+ౖెన అల9& : �కr 45ల9 7దర�D5ల= చూ´ార�. అకr+ే ఐదు 
పuటల నమ9º v�ి అ��ంiి. అiే �ా	� ప�వక� సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం ప�´ాంత హృదయం_¬, దృఢ v´ా�సం_¬ 	�>)> 
వ45Mర�. ఈ vషయ9DE; అల9& : ఇల9 _ె`[ాడ�ః  

 zz zz≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 33 33““““ uu uu���� óó óó���� rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// WW WWξξξξ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### uu uu���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ || ||ÁÁÁÁ øø øø%%%% FF FF{{{{ $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øø.... uu uu����≈≈≈≈ tt tt//// ………… çç ççµµµµ ss ss9999 öö ööθθθθ xx xxmmmm ………… çç ççµµµµ tt ttƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ßß ßß∴∴∴∴ ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ 

ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ãã ãã�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ���� �: 1{ 

2 మకాr నుం+ి బåౖత�z మ�� ï వరక= ప�య9ణ57; "ఇ%�ా " అ7, అకr+ి నుం+ి 
గగన ప�య9ణ57; "���ాË" అ7 అంట�ర�. 
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{క<7; 7దర�D5ల= చూపట�7కn క<7; 7దర�D5ల= చూపట�7కn క<7; 7దర�D5ల= చూపట�7కn క<7; 7దర�D5ల= చూపట�7కn తన i5సుణAÄ  ఒక �ా	� మbిyi ెతన i5సుణAÄ  ఒక �ా	� మbిyi ెతన i5సుణAÄ  ఒక �ా	� మbిyi ెతన i5సుణAÄ  ఒక �ా	� మbిyi ె
హ�ాం నుం+ ి మbిyiె అఖ9# వద�క= �సుక=[��న ఆయన హ�ాం నుం+ ి మbిyiె అఖ9# వద�క= �సుక=[��న ఆయన హ�ాం నుం+ ి మbిyiె అఖ9# వద�క= �సుక=[��న ఆయన హ�ాం నుం+ ి మbిyiె అఖ9# వద�క= �సుక=[��న ఆయన 
ప�>�దుl డ�ప�>�దుl డ�ప�>�దుl డ�ప�>�దుl డ�. . . . i57 ప�>స�ాలను ��మ� �భవంతం 4ే´ామ�i57 ప�>స�ాలను ��మ� �భవంతం 4ే´ామ�i57 ప�>స�ాలను ��మ� �భవంతం 4ే´ామ�i57 ప�>స�ాలను ��మ� �భవంతం 4ే´ామ�. . . . 
7జc7కn ఆయDE అ�; 7జc7కn ఆయDE అ�; 7జc7కn ఆయDE అ�; 7జc7కn ఆయDE అ�; vDE1ాడూvDE1ాడూvDE1ాడూvDE1ాడూ, , , , అ�; చూbF1ాడ�నూఅ�; చూbF1ాడ�నూఅ�; చూbF1ాడ�నూఅ�; చూbF1ాడ�నూ}. . . . (బ� 
ఇ%�ా �Âz 17: 1).  
ఉదయం కాబ� వద�క= వ�M, �ా	� జ�>)>న సంఘటన ప�జల 
మ�ందు 4ెపH)ా అv´ా�సుల= ప�>హbిం�, ûరం)ా 
	రసr�>ం45ర�. క<ంద� *_ే ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ంను 
లñంగiీయ9లDE ఉiే� శం_¬ బåౖత�z మ�� ï గ��>ం� వ�>Äంచ- 
వలbినiి)ా క��ార�. ప�వక� i57లI7 ఒక<rకr వసు� వ�ను 
గ��>ం� vవ�>ం45ర�. ఇంతటL సూÜ����న వరÄన_¬ మ�qి�క=ల= 
తృ@ి�  4ెందక మ�\ 7దర�న అ+ి)ార�. i57కn ప�వక� సల& ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం "DEను i5�>లI ఒక }+5�ా7; చూ´ాను. అiి 
మకాr 1oౖప� వసు� ంద"7 4ె@ిH, 1ా�> ఒంట®ల సంఖ�, 1ార� 
ఇకr+ికn 4ేర�క=DE సమయం_¬ స» అ7; vవ�ా`45Mర�. 
ప�వక� మ9ట / సూచన నూటLకn నూర� [ాల=&  7జం అ�ంiి. 
కా7 అv´ా�సుల= సత�ప�>4ేకn బదుల=)ా, సత�	ర%ాrరం, 
తల}ర�సుతనంలIDE ఉం+ి[Ðయ9�ర�.  
 ఇ%�ా  మ�>య� ���ాË తర�1ాత �\º G¥�z అల�ౖ23స#ల9ం 
ప�వక� వద�క= వ�M, ఐదు నమ9ºల v�5నం, 1ాటL సమయ9ల= 
_ె`యజO´ార�. అంతక= మ�ందు ఉదయం � ండ� రకాత�ల=, 
%ాయంకాలం � ండ� రకాత�ల నమ9º మ9త��� ఉం+ినiి.  
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 ఖు� *ష�ల [�ర� �\º�\ºక= @]ర�X త½ [�త�ంiి. 1ార� సత�ం 
నుం+ి దూర�� అవ�త�D5;ర�. ఆ సమయ9న ప�వక� సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం ఇతర [�ా ం_5ల నుం+ి మకాr వ4ేM1ా�>కn ఇ%ా& ం 
ధ�ా�7; _ెల=పడం@]ౖ ఎక=rవ దృqిQ  %ా�>ం45ర�. 1ా�> 71ా%ాలI& , 
1ార� మG` 4ేbF 4ోట 1ా�>_¬ కలbి క=& ప� ం)ా ఇ%ా& ం గ��>ం� 
vవ�>ం4ే1ార�. ప�వక� @ిన తం+ి� అబ{ లహe ఆయన 
సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 1oంట 	ర�గ�త½ ఆయన గ��>ం�, 
ఆయన ప�45రం గ��>ం� ప�జ`; బåiి�>ం4ే1ాడ�.  
 ఒక%ా�> ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం మiీన నుం+ి 
వ�M మG` 4ేbిన క<ంద�>_¬ క`bి 1ా�>7 అల9& : 1oౖప� 
@ి`45ర�. 1ార� ఆయన మ9టలను శÃదl)ా v7, ఆయను; 
vశ�bిం�, అనుస�>%ా� మ7 1ార� ఏక³భvం45ర�. అ�_ే ఒక 
ప�వక� �ానుD5;డ�, అత7 ఆగమన కాలం సÎ@ిం�ంద7 1ార� 
ఇంతక= మ�ంiే య{దుల_¬ vDE1ార�. ఎప¢+ౖె_ే ప�వక� 1ా�>కn 
ఇ%ా& ం బధ 4ే´ా�\, య{దుల= 4ె@FH మ9ట గ��Þ� �M, ఆ ప�వక� 
ఈయDE అ7 _ెల=సుక<7, ఈయ7; vశ�bించడంలI య{దుల= 
మనకంట� మ�ందంజం 1Eయక�డద7 1ార� పరసHరం అనుక<7 
_Åందర)ా vశ�bిం45ర�. 1ార� ఆర�గ�ర�. ఆ తర�1ాత 
సంవత#రం పDo;ండ� మంiి ప�వక�_¬ కలbి ఇ%ా& ం ధర� జcd నం 
DEర�Mక=D5;ర�. 1ార� 	�>)> మiీన 1oÁÕ²టప¢డ� ప�వక� 
సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం మ�ïఅe }- ఉ���" రGయల9& హh 
అనుì ను 1ా�>_¬ పం[ార�. అతను 1ా�>కn ఖు"ఆ- DE�ాHల7 
మ�>య� ఇ%ా& ం ధ�ా�iే´ాల= బ�ిం45ల7. అతను అకr+ి 
సమ9జం@]ౖ మం� ప���వం 1Eయగ`)ార�. అంట� మiీన1ాసుల= 
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అత7 ప�45రం పట&  ఆక�>�త�ల��� vధం)ా అతను అకrడ 
ఉం+ి ఇ%ా& ం బ�ించగ`)ార�. ఒక సంవంత#రం త�ా�త అతను 
మకాr వ4ేMటప¢డ� తన 1oంట 72 మంiి ప�ర�ష�ల=, ఇద�ర� 
bీ� Öల= వ45Mర�. ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 1ా�>_¬ 
క`´ార�.  అల9& : ధర� స»య97కn ఎల&1EళలI&  bిదl��న7 
1ార� శపథం 4ేbి 	�>)> మiీన 1oµ²[�య9ర�.  
 

క<త�క<త�క<త�క<త�  ప�45రంప�45రంప�45రంప�45రం కOంద�ంకOంద�ంకOంద�ంకOంద�ం 

 మiీన పటQణం ఇ%ా& ం మ�>య� మ�bి& ంలక= మం� ఆశÃయం, 
´ాం	 %ాf నం)ా అ��ంiి. అకr+ికn మకాr @ీ+ిత మ�bి& మ�ల 
23జ�x((((1111))))    ªద ల��ంiి. మ�bి&మ�లను 23జ�x 4ేయ7వ�- 
క�డద7 ఖు� *ష� గటLQ  పటZQ  పట�Q ర�. 23జ�x 4ేయబ{7న 
క<ందర� మ�bి&మ�ల= D5D5 రకాల 23ం%ా iౌరyD5�లక= 
గ�రయ9�ర�. అందుక= మ�bి&మ�ల= రహస�ం)ా 23జ�x 
4ేbF1ార�. అబ{ బ(Ã bిiీ�ê రGయల9& హh అనుì  ప�వక�_¬ 
అనుమ	 క��>నప¢డల9&  """"_Åందరపడక=_Åందరపడక=_Åందరపడక=_Åందరపడక=, , , , బహh´ాబహh´ాబహh´ాబహh´ా అల9& : �క<క  అల9& : �క<క  అల9& : �క<క  అల9& : �క<క 
ప�య9ణ'త�� డ� DùసంగవచుMనుప�య9ణ'త�� డ� DùసంగవచుMనుప�య9ణ'త�� డ� DùసంగవచుMనుప�య9ణ'త�� డ� DùసంగవచుMను" " " " అ7 4ె@FH1ార�. �వ�>కn 
45ల9 మంiి మ�bి&మ�ల= 23జ�x 4ే´ార�.  

 మ�bి&మ�ల= ఈ vధం)ా 23జ�x 4ేbి, మiీనలI 1oµ² %ాf నం 
ఏరHర�చుక=ంటZన; vషయ97; చూbి ఖు� *ష�లక= @ి4ెMకnr 
[��ంiి. అం_ే కాదు, మ�హమ�� -�- ప�	ష� , ఆయన 
ప�45రం iినiిD57కn వృiిl  4ెందుత�న;iి చూbి 1ార� భయం 
((((1111)))) 23జ�x అంట� వలస[�వ�ట. అంట� తన స�)ామంలI ఇ%ా& ం ధర� ప�కారం Ã
�vతం గడపడం కషQతర���_ే, i57; వiి` 1E�O [�ా ం_57కn ప�య9ణమగ�ట. 
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4ెంi5ర�. అందుక7 1ారందర¤ కలbి సమ9లIచన 4ేbి 
ప�వక�ను హతమ9�ాMల7 ఏక³భvం45ర�. అబ{ జహz ఇల9 
4ె[ాHడ�ః మనం ప�	 _ెగ నుం+ి శకn�వంత�+ౖెన ఒక య�వక=7కn 
కర1ాలం ఇ1ా�`. 1ారందర¤ మ�హమ�దును మ�టQ+ిం�, 
అందర� ఒకO%ా�> i5+ి 4ేbి సంహ�>ం45`. అప¢డ� అత7 
హ_5�DEరం అ7; _ెగల@]ౖ పడ�త�ంiి. బ� »qిం అంద�>_¬ 
పగ�ర�Mక<నుటక= %ాహbించల�ర� అ7 పథకం 1E´ార�. 1ా�> ఈ 
పథకం, దు�ాలIచన గ��>ం� అల9& : ప�వక�క= _ె`య జO´ాడ�. 
అల9& : అనుమ	7 అనుస�>ం� ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ం అబ{ బ(Ã రGయల9& హh అనుì _¬ 23జ�x క<రక= 
bిదlమయ9�ర�. అ× రGయల9& హh అనుì ను @ి`�, ఈ �ా	� �వ� 
D5 పడక@]ౖ 7iి�ంచు, (�క= ఏ నషQమ{ కలగదు). చూbF 1ా�>కn 
DEDE 7iి�సు� D5;నన; భ�మ కల=గ�త�ంiి అ7 4ె[ాHర�. 
 అv´ా�సుల= తమ పథకం ప�కారం, ప�వక� ఇంటL7 
చుటZQ మ�ట�Q ర�. అ× రGయల9& హh అనుì ను 7iి�సు� న;iి చూbి 
మ�హమ�� -సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం- అ7 భ�మప+5� ర�. 
ఆయన బåౖటLకn వ�Mన 1oంటDE ఒకO i5+ిలI హత� 4ేయ9ల7 
ఆయన �ాక క<రక= ఎiి�> చూసు� D5;ర�. 1ార� మ�టQ +ిం� 
కాప�కాసు� న; 1Eళ ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 1ా�> మధ� 
నుం+ి 1oÁÂ²ర�. 1ా�> తలల@]ౖ మను; vసుర�త½ అకr+ి 
నుం+ి 1oÁÂ²ర�. అల9& : 1ా�> చూప�లను పటZQ క=D5;డ�. ప�వక� 
1ా�> మ�ందు నుం+ి i5టLంiి 1ార� గ23ంచÃ ల�క [�య9ర�. 
అకr+ి నుం+ి ప�వక� అబ{ బ(Ã రGయల9& హh అనుì  వద�క µ², 
ఇద�ర¤ కలbి సుమ9ర� ఐదు ���ళ² దూరంలI ఉన; %�" 
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గ�హలI i5)> [�య9ర�. అటZ ఖు� *ష� శకn�´ా` య�వక=ల= 
_ెల9& �O వరక= 7�~£ిసు� DE ఉం+ి[�య9ర�. _ెల9& �>న త�ా�త ప�వక� 
పడక నుం+ి అ× రGయల9& హh అనుì  ల��, è�> 4ే	లI 
�కాrడ�. ప�వక� గ��>ం� అ+ి)ార�. అ× రGయల9& హh అనుì  ఏÎ 
4ెపH ల�దు. అత7; పటLQ  ల9)ార�, క<ట�Q ర�, కా� ఏÎ 
ప��జనం ల�క[��ంiి. అప¢డ� ఖు� *ష�ల= ప�వక� సల& ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ంను 1oతక+57కn అ7; iిక=rల9 అDE�qీలను 
పం[ార�. ఆయ7; �వ7�~yవ ఏ bిf	లI పటZQ  క<�MD5, అత7కn 
100 ఒంట®ల బహhమ9ణం అ7 ప�కటLం45ర�. క<ందర� అDE�qీల= 
ప�వక� సల& ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం మ�>య� ఆయన 'త�� డ� 
ఉన; గ�హ వద�క= 4ేర�క=D5;ర�. 1ా�>లI ఏ ఒకr+ౖెD5 వం)> 
తన [ాi5`; చూసుక=D5;, 1ా�>ద��>; చూbF1ాడ�. అందుక= 
అబ{ బ(Ã రGయల9& హh అనుì  (ప�వక� పట& ) కం)ార� ప+5� ర�. 
కా7 ప�వక� సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం అత7కn ఇల9 �ౖెర�ం 
4ె[ాHర�ః """"అబ{ బ(Ãఅబ{ బ(Ãఅబ{ బ(Ãఅబ{ బ(Ã! ! ! ! ఏ ఇద��>కn _¬డ�)ా మ{+ో1ాడ� అల9& : ఏ ఇద��>కn _¬డ�)ా మ{+ో1ాడ� అల9& : ఏ ఇద��>కn _¬డ�)ా మ{+ో1ాడ� అల9& : ఏ ఇద��>కn _¬డ�)ా మ{+ో1ాడ� అల9& : 
ఉD5;+ో 1ా�> గ��>ం� �క= రంi'ేటLఉD5;+ో 1ా�> గ��>ం� �క= రంi'ేటLఉD5;+ో 1ా�> గ��>ం� �క= రంi'ేటLఉD5;+ో 1ా�> గ��>ం� �క= రంi'ేటL. . . . iగి�ల= పడక= అల9& : iగి�ల= పడక= అల9& : iగి�ల= పడక= అల9& : iగి�ల= పడక= అల9& : 
మనక= _¬డ�)ా ఉD5;డ�మనక= _¬డ�)ా ఉD5;డ�మనక= _¬డ�)ా ఉD5;డ�మనక= _¬డ�)ా ఉD5;డ�". ". ". ". 1ాస�వం)ా 1ార� ఆ ఇద��>7 
చూడల�దు క�+5. మ{డ� �\ºల వరక= అiే గ�హలI ఉం+ి, 
మiీD5క= బయల=iే�ార�. దూర ప�య9ణం, మం+ే ఎండలI 
ప�య9ణం %ాగ�త½ � ండవ �\º %ాయంకాలం ఒక గ�+5రం 
నుం+ి 1oళÑ²చుండ)ా అకrడ ఉ��� మఅబ� @Fర�గల bీ� Ö 
ఉం+ెను. � వద�  	ను _5� గటక= ఏ��� D5 ఉంi5 అ7 ఆ��_¬ 
అ+ి)ార�. D5 వద�  ఏÎ ల�దు. ఆ మ{లన బల2�న ��క ఉంiి. 
మంద_¬ [ాటZ నడవల�క[�త�ంiి. i57లI @Fర�క= మ9త�ం 
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[ాల= క�+5 ల�వ� అ7 4ె@ిHంiి. @ిదప ఆ�� అనుమ	 ��రక= 
ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఆ ��క వద�క= 1oµ² i57 
[Ðదుగ�ను 4ె�_¬ _5క)ాDE అందులI [ాల= వ4ేM´ా�. @]ద�  
[ాత� 7ండ [ాల= @ి	కార�. ఉ��� మఅబ� మ�~ ఆశMర�ం)ా 
ఒక 1oౖప� 7ల=చుం+ి }త�ర [��ంiి. ఆ [ాల= అందర¤ 
కడ�ప� 7ం+5 _5� )ార�. మ�\ %ా�> [ాత� 7ం+5 @ి	కn, ఉ��� 
మఅబ� వద�  వiి`, ప�యణమయ9�ర�.  
 మiీన1ాసుల= ప�� �\º ప�వక� సల&ల9& హh అల�2ౖ3 
వసల& ంను ఎiి�> చూసూ�  మiీన బåౖటLకn వ4ేM1ార�. ప�వక� మiీన 
4ేర�క=DE �\º సం_¬షం _¬, %ా�గతం పల=క=త½ వ45Mర�. 
మiీన ప�1EశంలI ఉన; ఖుబ�లI మG` 4ే´ార�. అకrడ 
D5ల=గ� �\ºల=D5;ర�. మbిy iె ఖుబ� ప�D5iి @]ట�Q ర�. ఇiి 
ఇ%ా& ంలI ªటLQªదటL మbిy�. ఐదవ �\º మiీన 1oౖప� 
బయల=iే�ార�. అD5#ర�లI అDEక మంiి ప�వక� ఆ	థ� ��గ�ం 
తనకO దకాrల7 45ల9 ప�యత;ం 4ేbF1ార�. అందుక7 ప�వక� 
ఒంట® కÁÂ²7; పటZQ క=DE1ార�. అ�_ే ప�వక� 1ా�>కn 
ధD5�1ాi5ల= _ెల=ప�త½, వద లం+ి! i57కn అల9& : ఆజd 
అ�న 4ోటDE క�ర�MంటZంiి అ7 4ె@FH 1ార�. అiి అల9& : 
ఆజd అ�న 4ోట క�ర�Mంiి. కా7 ప�వక� సల& ల9& హh అల�2ౖ3 
వసల& ం iిగల�దు. మ±² ల�¯ క<ంత దూరం న+ి�ంiి. 	�>)> 
వ�M ªదటL [�ా ంతంలIDE క�ర�Mంiి. అప¢డ� ప�వక� iి)ార�. 
అiే ప�సు� తం మbిy iె నబv ఉన; 4ోటZ. ప�వక� అబ{ అయ{�e 
అD5#�~ రGయల9&  హh అనుì  వద�  ఆ	థ�ం bీ�క�>ం45ర�. అటZ 
అ× రGయల9& హh అనుì  ప�వక� 1oÁÂ²క మ{డ� �\ºల= 
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మకాrలI ఉం+ి, ఆ మధ�లI ప�వక� వద�  ఉన; అమ9నత�ల= 
హక=ri5ర�లక= 4ె &̀ం� మiీనక� బయల= iే�ాడ�. ప�వక� 
సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఖుబ�లI ఉండ)ా అకr+ికn వ�M 
కల=సుక=D5;డ�.  
 

ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక� సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ంసల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ంసల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ంసల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం మiDీ5లIమiDీ5లIమiDీ5లIమiDీ5లI 
 ఒంట® క�ర�Mన; సfల97; ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 
i57 యజమ9నుల నుం+ి ఖ�~దు 4ేbి అకrడ మbిy� 
7�>�ం45ర�. మ�»G �~- మ�>య� అD5#ర�ల((((1111)))) మధ� %�దర 
బ�ంధవ�ం ఏరH�>45ర�. ఒక�r మ�»Gర�ను ఒక�r అD5#ర�_¬ 
క`@ి ఇతడ� � %�దర�డ� తన %Ðమ�� లI క�+5 � ��గమ7 
_ె`[ార�. మ�»Gర�ల= అD5#ర�ల= కలbి ప7 4ేసుక�వడం 
ªదల�ట�Q ర�. 1ా�> మధ� %�దర బ�ంధవ�ం మ�~ గటLQప+ింiి.  
 మiీనలI ఇ%ా& ం vస� ృతం కావడం ªదల�ంiి. క<ందర� 
య{దుల= ఇ%ా& ం bీ�క�>ం45ర�. 1ా�>లI ఒకర� అబ�� ల9& : }- 
సల9ం రGయల9& హh అనుì . ఇతను 1ా�>లI ఒక @]ద�  పం+ిత�డ�. 
మ�>య� 1ా�> @]ద�  D5యక=లI&  ఒకర�.  
 మ�bి&మ�ల= మకాr నగ�ా7; వద` 1oµ²నపHటLక³ 1ా�>కn 
వ�	�Oకం)ా మ�qి�క=ల v�\ధం, [��ాటం సమ9ప�ం కాల�దు. 
ఖు� *ష�లక= మiీన య{దుల_¬ మ�ందు నుం+ే సంబంధం 
ఉం+ెను. అ�_ే 1ార� i57; ఉప�)>ం� మ�bి&మ�ల  
((((1111)))) మiీనక= వలస వ�Mన 1ా�>7 మ�»G�~- అంట�ర�. 1ా�> స»యం 4bేిన 
మiీన 1ాసులను అD5#" అంట�ర�. 
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మధ�గల ఐక�తను భంగం క`)>ం45ల7, తృ@ి� )ా 
ఉండ7వ�క=ం+5 మDúవ�దక= గ��> 4ేయ9ల7 య{దులను 
@F��O@ిం4ే1ార�. అం_ే కాదు, 1ార� స�యం)ా మ�bి&మ�లను 
బåiి�>సూ� , అంతªంiి%ా� మ7 2VచM�>ం4ే1ార�. ఈ vధం)ా 
మ�bి&మ�లక= మ�ప¢ ఇర�1oౖప�ల9 చుటZQ మ�టLQంiి. అంట� 
మiీన లIపల ఉన;1ా�>_¬ మ�>య� బåౖటL నుం+ి ఖు� *ష�ల_¬. 
సమస� ఎంత గం�ర���నదంట� స»బ�ల= ఆయ��5ల= తమ 
1oంట ఉంచుక<7 �ా	�ళÑ² గ+ి@F1ార�. ఈ భయ9ంiోళన 
సందర¾ంలIDE అల9& : య�i5l 7కn అనుమ 	ం45డ�. అప¢డ� 
ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం గbీ�  దÁÂ`; తయ9ర� 4ేbి 
పంప %ా)ార�. 1ార� చుటZQ  ప�కrలI&  శత�� వ�ల@]ౖ దృqిQ  
ఉం4ే1ార�. ఒక�r%ా�> 1ా�> 1ా�[ార బృం�5లను అడ�� క=DE1ార�. 
èటL ఉiే�శం: మ�bి&మ�ల= అశక=� ల= కార� అ7 
_ె`యజOయ�టక=, 1ా�>@]ౖ ఒ	� +ి 4ేయ�టక=, ఇల9 1ార� సం�ికn 
iి)> వ�M, మ�bి&మ�ల= bF�చ¡)ా ఇ%ా& ం@]ౖ ఆచ�>సూ� , i57 
ప�45రం 4ేసుక�వడంలI 1ార� అడ��  పడక�డద7. అల9)O ప�వక� 
సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం చుటZQ ప�కrలI ఉన; _ెగల1ా�>_¬ 
ఒపHందం, ఒడంబ+ికల= క=దుర�Mక=D5;ర�.  
 

బ��బ��బ��బ�� య�దlంయ�దlంయ�దlంయ�దlం 

 మ�bి&మ�ల= మకాrలI ఉన;ప¢డ� మ�qి�క=ల= 1ా�>7 ఎDú; 
రకాల=)ా ఇబgందులక= గ��> 4ేbి �వ�>కn తమ స�సfల97; 
వద` వలస 1oÁÕ² bిf	కn �సుక<45Mర� (అన; vషయం 
_ె`bినiే). అందువల&  1ార� తమ జన�సfల97;, తమ ధD57; 
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మ�>య� తమ1ా�>7 వద` 1oÁÂ²ర�. అప¢డ� 1ా�> ధD57; 
మ�qి�క=ల= తమ ఆ�ీనంలI 4ేసుక=D5;ర�.  
 అందుకO ఒక%ా�> ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం bీ�>య9 
నుం+ి వసు� న; ఖు� *ష� 1ాణAజ� బృంi57; అడ�� క�1ాల7 
7శM�ం45ర�. 313 మంiి స»బ�ల_¬ కలbి 1oÁÂ²ర�. అప¢డ� 
1ా�> వద�  � ండ� గ�ఱా� ల=, 70 ఒంట®ల= మ9త��� ఉD5;�. 
ఖు� *ష� బృందంలI 1000 ఒంట®ల=D5;�. 40 మంiి ఉD5;ర�. 
అబ{ సు�ా�- 1ా�>కn D5యకత�ం వ23సు� D5;డ�. కా7 
మbి&మ�ల= అడ�� క=DE vషయ97; అబ{ సు�ా�- గ23ం�Ã , ఈ 
1ార� మకాr పంప�త½, 1ా�>_¬ స»యం క��ాడ�. అం_ే కాదు, 
అతడ� తన బృందం_¬ ప��5న రహi5�>7 వiిల�bి 1E�O iొ+ి�i5�> 
గ�ం+5 1oµ²[�య9డ�. మ�bి&మ�ల= 1ా�>7 పటZQ క�ల�క 
[�య9ర�. అటZ 1ార� _ె`bిన మకాr ఖు� *ష�ల=, 1000 
య�దlèర�ల_¬ @]ద�  b]ౖన�ం తయ9ర� 4ేసుక<7 బయల=iే�ార�. 
èర� i5�>లI ఉండ)ాDE అబ{ సు�ా�- �ాయబ��> వ�M, 
1ాణAజ� బృందం మ�bి&మ�ల నుం+ి త@ిHంచుక<7, £Oమం)ా 
4ేర�క�నుంiి. Îర� 	�>)> మకాr వ4ేMb]య�ం+ి అ7 4ె[ాHడ�. 
కా7 అబ{ జహz 7�ాక�>ం45డ�. 	�>)> మకాr [�వ+57కn 
ఒప¢క�ల�దు. ప�య9ణం మ�ందుక= %ా)>సూ�  బ�� 1oౖప� 1oÁÂ²డ�.  
 ఖు� *ష� b]ౖన�ం బయల=iే�>న vషయం ప�వక� సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ంక= _ె`bిన త�ా�త తమ సహచర�ల_¬ 
సమ9లIచన 4ే´ార�. అందర¤ అv´ా�సుల_¬ [��ాడ�టక= 
bిదl��న7 ఏక³భvం45ర�. � ండవ 23G� శకం, రమజcను 
మ9సమ�లI7 ఒక �\º � ండ� b]ౖD5�ల= [��ాట�7కn iి)ా�. 
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ఇర�వ��> మధ� ûర���న య�దlం జ�>)>ంiి. మ�bి& ంల= 
vజయం [Ðంi5ర�. è�>లI 14 మంiి స»బ�ల= ష2�దు 
(అమరèర�) లయ9�ర�. మ�qి�క=లI&  70 మంiి వ�ించబడ)ా, 
మ�\ 70 మంiి ఖ �iీలయ9�ర�.  
 ఈ య�దl సందర¾ంలIDE ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 
క�త�ర�, ఉ%ా�- }- అ�ాã- రGయల9& హh అనుì  స�మణA 
ర�ఖయ9� రGయ- ల9& హh అD5ì  మరణAం45ర�. అందుకO ఉ%ా�- 
రGయల9& హh ఈ య�దlం లI [ాలñX న ల�క[� య9డ�. ప�వక� 
ఆiేశ��రక= అతను తన అD5�\గ�ం)ా ఉన; ��ర� bFవలI 
మiీనలIDE ఉం+ి[�య9డ�. ఈ య�దlం త�ా�త ప�వక� 
సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం తమ � ండవ క�త�ర� ఉ��� 
క=ల�#æ రGయల9& హh అD5ì  v1ాహం ఉ%ా�- రGయ ల9& హh 
అనుì _¬ 4ే´ార�. అందుకO అతను Gనూ;� *- అన; }ర�దు 
[Ðంi5డ�. అంట� � ండ� కాంత�ల= గల1ాడ� అ7.  
 బ�� య�దlంలI మ�bి&మ�ల= అల9& : స»యం_¬ vజయం 
%ా�ిం�, మ�qి�క=ఖ �iీల_¬ మ�>య� vజయధనం_¬ సం_¬షం)ా 
	�>)> మiీన వ45Mర�. ఖ �iీలI&  క<ందర� ప�>»రం 4ె &̀ం� 
vడ�దలయ9�ర�. మ�> క<ందర� ఏ ప�>»రం ల�క=ం+5DE 
vడ�దలయ9�ర�. ఇంక<ంద�> ప�>»రం; మ�bి& ం @ిల1ాళ²క= 
చదువ� DEరHడం 7రÄయమ�ంiి. 1ార� ఇల9 vడ�దలయ9�ర�.  
 ఈ య�దlంలI మ�qి�క=ల @Fర�)ాం�న D5యక=ల=, ఇ%ా& ం 
బదlశత�� వ�ల= హతమయ9�ర�. 1ా�>లI అబ{ జహz, ఉమయ� 
}- ఖzã, ఉ_5g }- ర¥ఆ మ�>య� q]ౖబ� }- ర¥ఆ 
1oౖ)ా�ాల=.  
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ప�వక� �కr హత�యత;ంప�వక� �కr హత�యత;ంప�వక� �కr హత�యత;ంప�వక� �కr హత�యత;ం 

 బ�� య�దlంలI మ�qి�క=ల= ఓ+ి[��న త�ా�త, ఒక�\º 
ఉ���" }- వహe, స�ా�- }- ఉమయ�_¬ ఓ సమ91Eశం 
జ�>[ాడ�. ఉ���" }- వహe ఖు� *¨ లI7 q]ౖ_5నులI&  ఒకడ�. 
ప�వక�ను, ఆయన సహచర�`; 45ల9 బ�ధ క`)>ం4ే1ాడ�. అత7 
క<డ�క= వహe బ�� య�దlంలI మ�bి& మ�ల 4ే	లI బం�ి)ా 
అ�[�య9డ�.  
 మ9ట సందర¾ంలI స�ా�- మ�qి�క=ల హత�ల గ��>ం� 
ప�%ా� vసూ�  'అల9& : %ా£ి)ా! 1ా�> త�ా�త �vతంలI ఏ సుఖం 
ల�దు' అ7 అD5;డ�. అప¢డ� ఉ���" అD5;డ�ః '7జం! అల9& : 
%ా£ి)ా! D5 Îద అప¢ ఉంiి. i57; _ేరM+57కn D5 వద�  ఏÎ 
ల�దు. ఇంకా @ిల&ల=D5;ర�, 1ా�>7 చూbF1ాడ� ఉండడ� అ7 
భయం ఉంiి. ఈ ఆటంకాల= గనక ల�క=ంట� మ�హమ�� వరక= 
4ేర�క<7 అత7 హత� 4ేbF1ా+ి; DEను'.   
 స�ా�- ఈ అవకా´ా7; అదృషQం)ా ��vం�, '� అప¢ 
బ�ధ�త DEను �సుక=ంట�ను. � సం_5D57; 1ార�న;ంత 
వరక= D5 సం_5నం)ా చూసుక=ంట�ను' అ7 అD5;డ�. ఉ���" 
అD5;డ�ః అట®�& _ే ఈ vషయం �వ�, DEను తపH మ�O వ�కn�క³ 
_ె`యక�డదు. అతడD5;డ�ః స�O.  
 ఇక ఉ���" అకr+ి నుం+ి 1oµ² తన కర1ాల97కn vషమ�_¬ 
%ానం పటLQ  మiీనక= పయనమయ9�డ�. అకr+ికn 4ేర�క<7, 
మbిy iె నబv బయట తన ఒంట®ను క��\Mబåడ�త�న;, 
కర1ాలం ధ�>ం� ఉన; ఉ���" ను, పరసHరం సం��qించు- 
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క=ంటZన; మ�bి&మ�ల ఓ గ�ంప� మధ�లI ఉన; ఉమ" 
రGయల9& హh అనుì  పbిగటLQ , 'ఇiి)\ అల9& : �కr కరడ�గటLQన 
శత�� వ� ఉ���" }- వహe ఏiో క³డ� పuనుక<DE వసు� D5;డ�' 
అ7 అD5;డ�.  
 ఉమ" 1oంటDE ప�వక� వద�క= 1oµ² 'iౖెవప�వకా� ! ఇiి)\ అల9& : 
�కr శత�� వ� ఉ���" }- వహe కర1ాలం ధ�>ం� వ45Mడ�' 
అ7 _ె`యజO´ాడ�. ప�వక� 4ె[ాHర�ః """"అత+ి; �ా7వ��అత+ి; �ా7వ��అత+ి; �ా7వ��అత+ి; �ా7వ��". ". ". ".  
 ఉమ" అత+ి; ప�వక� వద�క= ప�1E�ంపజO´ాడ�. ఉమ" అత+ి; 
గటLQ)ా పటZQ క=న;iి చూbిన ప�వక� """"ఉమ" అత+;ి వదల=ఉమ" అత+;ి వదల=ఉమ" అత+;ి వదల=ఉమ" అత+;ి వదల=" " " " అ7 
ఆiే�ం�, """"D5 దగX�>కn �ా ఉ���"D5 దగX�>కn �ా ఉ���"D5 దగX�>కn �ా ఉ���"D5 దగX�>కn �ా ఉ���"" " " " అ7 @ి`45ర�. అతడ� 
దగX�>కయ9�క, """"ఏ ఉiే� శ�ం_¬ వ45Mవ� ఉ���"ఏ ఉiే� శ�ం_¬ వ45Mవ� ఉ���"ఏ ఉiే� శ�ం_¬ వ45Mవ� ఉ���"ఏ ఉiే� శ�ం_¬ వ45Mవ� ఉ���"?" " " " అ7 అ+ి)ార�. 
'Î 4ే	కn �కnrన మ9 ఖ �iీల గ��>ం� వ45Mను. 1ా�> పట&  
ఉత�మ �~	లI ప�వ�>�ంచం+ి' అ7 4ె[ాHడ�. """"�వ� ఎందు గ��>ం� �వ� ఎందు గ��>ం� �వ� ఎందు గ��>ం� �వ� ఎందు గ��>ం� 
వ45M1వ45M1వ45M1వ45M1���� 7జం 4ెప¢ 7జం 4ెప¢ 7జం 4ెప¢ 7జం 4ెప¢" " " " అ7 ప�వక� క��ార�. అ�D5 అతడ� 'ఏÎ 
ల�దు, 1ా�> గ��>ం4ే వ45Mను' అ7 4ె[ాHడ�.  
 అప¢డ� ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వస&లం 4ె[ాHర�ః """"కాదుకాదుకాదుకాదు, , , , 
((((అంట� �వ� 4@ెFHi ి7జం కాదుఅంట� �వ� 4@ెFHi ి7జం కాదుఅంట� �వ� 4@ెFHi ి7జం కాదుఅంట� �వ� 4@ెFHi ి7జం కాదు). ). ). ). �వ� �వ� �వ� �వ� మ�>య� స�ా�- }- మ�>య� స�ా�- }- మ�>య� స�ా�- }- మ�>య� స�ా�- }- 
ఉమయ� ఓ 4ోట క��ÞM7 బ�� హత�లను ఉమయ� ఓ 4ోట క��ÞM7 బ�� హత�లను ఉమయ� ఓ 4ోట క��ÞM7 బ�� హత�లను ఉమయ� ఓ 4ోట క��ÞM7 బ�� హత�లను గ�ర��  4ే´ార�గ�ర��  4ే´ార�గ�ర��  4ే´ార�గ�ర��  4ే´ార�. . . . 
అప¢డ� �వ� అD5;వ�ః D5క= గనక అప¢ మ�>య� D5 సం_5న అప¢డ� �వ� అD5;వ�ః D5క= గనక అప¢ మ�>య� D5 సం_5న అప¢డ� �వ� అD5;వ�ః D5క= గనక అప¢ మ�>య� D5 సం_5న అప¢డ� �వ� అD5;వ�ః D5క= గనక అప¢ మ�>య� D5 సం_5న 
భయం ల�క=ంట� DEను మ�హమ�� ను హతమ9�OM1ా+7ిభయం ల�క=ంట� DEను మ�హమ�� ను హతమ9�OM1ా+7ిభయం ల�క=ంట� DEను మ�హమ�� ను హతమ9�OM1ా+7ిభయం ల�క=ంట� DEను మ�హమ�� ను హతమ9�OM1ా+7ి, , , , 
అప¢డ� స�ా�- }- ఉమయ�అప¢డ� స�ా�- }- ఉమయ�అప¢డ� స�ా�- }- ఉమయ�అప¢డ� స�ా�- }- ఉమయ� � అప¢ మ�>య� � సం_5న  � అప¢ మ�>య� � సం_5న  � అప¢ మ�>య� � సం_5న  � అప¢ మ�>య� � సం_5న 
బ�ధ�త �సుక=D5;డ�బ�ధ�త �సుక=D5;డ�బ�ధ�త �సుక=D5;డ�బ�ధ�త �సుక=D5;డ�. . . . i7ీకn బదుల=)ా �వ� నను; i7ీకn బదుల=)ా �వ� నను; i7ీకn బదుల=)ా �వ� నను; i7ీకn బదుల=)ా �వ� నను; 
హతమ9�ాMల7 అ7హతమ9�ాMల7 అ7హతమ9�ాMల7 అ7హతమ9�ాMల7 అ7. . . . కా7 �క= మ�>య� � ఈ ఉiే�´ా�7కn కా7 �క= మ�>య� � ఈ ఉiే�´ా�7కn కా7 �క= మ�>య� � ఈ ఉiే�´ా�7కn కా7 �క= మ�>య� � ఈ ఉiే�´ా�7కn 
మధ� అల9& : అడ��  ప+5� డ�మధ� అల9& : అడ��  ప+5� డ�మధ� అల9& : అడ��  ప+5� డ�మధ� అల9& : అడ��  ప+5� డ�". ". ". ".  
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    ప�వక� Dúట ఈ మ9ట vన; 1oంటDE ఉ���" """"అ¨అ¨అ¨అ¨     హదు అన;క హదు అన;క హదు అన;క హదు అన;క 
రసూల=ల9& :రసూల=ల9& :రసూల=ల9& :రసూల=ల9& :" " " " (7స#ంiేహం)ా Îర� అల9& : �కr సత� 
ప�వక� అ7 DEను %ాÜ�'సు� D5;ను) అ7 ప`కn, ప�వకా� ! Îక= 
ఆకాశం నుం+ి వ4ేM vషయ9లను మ�>య� Î@]ౖ 
అవత�>ంపజOయబ+ే వ2� (iి1ా�vషrృ	)7 ��మ� 
	రసr�>ం4ే1ారమ�. అ�_ే ఈ  (Î హ_5�యత;) vషయం 
మ9ట�& డ�క=DEటప¢డ� DEను మ�>య� స�ా�- తపH మ� వ�ర¤ 
ల�ర�. అల9& : %ా£ి)ా! ఈ vషయం Îక= అల9& : తపH 
మ� వ�ర¤ _ెల=పల�దు. అల9& : కO సర� %�� త�మ�ల=, అతడ� 
D5క= సD5�రXం చూ[ాడ�. అందుక7 ఇకr+ికn �సుక<45Mడ�' 
అ7 సత� %ాÜ�ం ప`కాడ�.  
 అప¢డ� ప�వక� 4ె[ాHర�ః """"Î %�దర�7కn ధర� vషయ9ల= Î %�దర�7కn ధర� vషయ9ల= Î %�దర�7కn ధర� vషయ9ల= Î %�దర�7కn ధర� vషయ9ల= 
DEరHం+ిDEరHం+ిDEరHం+ిDEరHం+ి, , , , ఖు"ఆ- DE�>Hంఖు"ఆ- DE�>Hంఖు"ఆ- DE�>Hంఖు"ఆ- DE�>Hంచం+ిచం+ిచం+ిచం+ి. . . . అత7 ఖ అత7 ఖ అత7 ఖ అత7 ఖ �� ��i7ీ vడ�దల i7ీ vడ�దల i7ీ vడ�దల i7ీ vడ�దల 
4యె�ం+ి4యె�ం+ి4యె�ం+ి4యె�ం+ి". ". ". ". సహచర�ల= అల9)O 4ే´ార�. ఆ త�ా�త ఉ���" 
అD5;డ�ః 'ప�వకా� ! ఇ%ా& ంక= వ�	�Oకం)ా [��ాడడంలI �వ� 
ప�యత;ం 4ే´ాను. అల9& : ధర�ం@]ౖ ఉన;1ా�>కn 45ల9 బ�ధ 
క`)>ం45ను. Îర� గనక అనుమ	bF�  మకాr 1oµ² 1ా�>7 
అల9& : మ�>య� అల9& : సత� ప�వక� మ�>య� ఇ%ా& ం 1oౖప�నక= 
@ిల=%ా� న7 క�ర�త�D5;ను. అల9& : 1ా�>కn క�+5 సD5�రXం 
చూపవచుM'. ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం అత7కn 
అనుమ	 ఇ45Mడ�.  
 ఉ���" మiీన 1oµ²న త�ా�త స�ా�- ప�జలక= ఇల9 
4ె@FH1ాడ�ః 'సం_¬qించం+ి, బ�� సంఘటనను మ�>@ిం4ే ఓ 
�భ1ార� �ానుంiి'. అటZనుం+ి వ4ేM బ�ట%ార�లను ఉ���" 
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గ��>ం� ఏiౖెD5 1ార� ఉంi5? అ7 అ+ి)O1ాడ�. అ�_ే ఒక%ా�> 
ఓ బ�ట%ా�> వ�M అతను ఇ%ా& ం bీ�క�>ం�న 1ార� v7@ిం45డ�. 
ఈ 1ార� v7 అత7_¬ మ9ట&డన7 మ�>య� అత7కn ఎప¢డూ ఏ 
ల9భమ{ 4ేక�రMన7 ప�మ9ణం 4ే´ాడ�. అటZ ఉ���" మకాr 
4ేర�క=న; త�ా�త అకr+ే ఉం+ి ప�జ`; ఇ%ా& ం 1oౖప�నక= 
@ిలవడం ªదల�ట�Q డ�. అz హందు`ల9& : అత7 i5��ా 45ల9 
మంiి ఇ%ా& ం bీ�క�>ం45ర�.  
మ�\ సంఘటనఃమ�\ సంఘటనఃమ�\ సంఘటనఃమ�\ సంఘటనః మ�\ సందర¾ంలI ప�వక� సల&ల9& హh అల�2ౖ3 
వసల& ం తమ సహచర�ల_¬ ఓ ప�య9ణం నుం+ి 	�>)> 
వసు� ండ)ా ఒక [�ా ంతంలI బస 4ే´ార�. ప�	 ఒకrడ� ఏiౖెD5 
4ెటZQ  �డ గ��>ం� 1o	కn అకrడ 7iి�ం45డ�. ప�వక� సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం క�+5 ఓ 4ెటZQ  కnÃంద మకాం 1E´ార�. i57 ఒక 
క<మ�క= తమ కర1ాల97; 1E�ల9డiీbి, �డలI v´Ãా ం	 
�సుక=ంటZD5;ర�. ప�వక� 7ద� ఉన; సందర¾ంలI మ�ందు 
నుం+ే )\ప�ం)ా 1oంట�డ�త�న; ఓ అv´ా�సుడ� గ�టQచప¢డ� 
కాక=ం+5 వ45Mడ�. 7ద�లI ఉన; ప�వక� తల9@ిన 7లబ+5� డ�. 
ప�వక� కర1ాల97; �´ాడ�. i577 ఒరలI నుం+ి బåౖటLకn �bి, 
ప�వక� తల@]ౖ i57; ల�[ాడ�. 'మ�హమ��, ఇక D5 నుం+ి 
7ను; అడ�� క=DE1ా+ెవడ�?' అ7 అD5;డ�. అప¢+ే ప�వక� కళÑ² 
_ెర� చూbF స�>కn నగ; ఖడX ం @]ౖకn ఎ	�  ఉన; వ�కn�@]ౖ దృqిQ  
ప+ింiి. అ�D5 ఎం_¬ Doమ�iి)ా అత7 ప�శ;క= సమ9�5నం 
ఇసూ� , """"అల9& :అల9& :అల9& :అల9& :" " " " అ7 అD5;ర�. అంతలIDE అత7లI వనుక=డ� 
ªదల�ంiి. ఖడX ం అత7 4ే	 నుం+ి కnÃంద ప+ి[��ంiి. 
ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఖడX ం తమ 4ేత�లI �సుక<7, 
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D5 నుం+ి 7ను; ఎవర� అడ�� క�గలడ�? అ7 అ+ి)ార�. అతడ� 
	కమక చూసూ�  ఏమనల�క 'ఎవడ� ల�డ�' అ7 అD5;డ�. 
అ�D5 ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం అత+ి; మ7;ం45ర�. 
ఆ త�ా�త అతడ� ఇ%ా& ం bీ�క�>ం45డ�. మ±² తన జc	లIకn 
1oµ² ఇ%ా& ం ప�45రం 4ే´ాడ�.  
 

ఉహ�ఉహ�ఉహ�ఉహ� య�దlంయ�దlంయ�దlంయ�దlం 

 బ�� య�దlం త�ా�త ఒక సంవత#�ా7కn, మbి&మ�ల 
మ�>య� అv- ´ా�సుల మధ� ఈ య�దlం జ�>)>ంiి. బ�� 
య�దlంలI ఓట'కn [ాల�ౖన అv´ా�సుల=, మ�bి&మ�ల_¬ 
ప��కారం �ర�Mక�1ాల7 7శM�ంచు- క=D5;ర�. అందుకO ఈ 
%ా�> 3000 b]ౖ7క=ల_¬ బయల=iే�ార�. 1ా�>_¬ [��ాడ+57కn 
మ�bి&మ�ల 1oౖప� నుం+ి 700 మంiి [ాలñX D5;ర�. [�ా రంభ 
దశలI మ�bి&మ�ల� ) ల=[Ðంi5ర�. అv´ా�సుల= మకాr i5�> 
పట�Q ర�. కా7 1oంటDE మ±² 	�>)> వ45Mర�. క<ండ 1oనుక 1oౖప� 
నుం+ి వ�M, మ�bి&మ�ల@]ౖ vర�చుక= ప+5� ర�. ఇల9 ఎందుక= 
జ�>)>ందంట�ః అiే క<ండ@]ౖ ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 
క<ందర� vల=కాండ�� లను 7య'ం45ర�. ఎటLQ  ప�>bిf	లI క�+5 
ఆ %ాf D57; వదలక�డద7 1ా�>కn Dùకnr 4ె[ాHర�. కా7 1ార� 
మ�bి&మ�ల= ) ల=[Ðంiినiి, మ�qి�క=ల= [ా�>[�వ�నiి చూbి 
(య�దlం మ�)>bిందన; భ�మలI ప+ి) vజయ[�ా @ి�  క�సం 
పర�) త�� క<45Mర�. అందువల&  ఆ సfలం ఖ9× అ�[��ంiి. 
ఖు� *ష�లక= మం� అవకాశం ల ం�ంiి. క<ండ 1oనక నుం+ి 
	�>)> i57 �ఖరం@]ౖ వ�M అకr+ి నుం+ి మ�bి& మ�ల@]ౖ i5+ి 
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4ే´ార�. అందుకO ఈ %ా�> మ�qి�క=ల= ) ల=[Ðంi5ర�. ఈ 
య�దlంలI 70 మంiి మ�bి&మ�ల= అమరèర�లయ9�ర�. 1ా�>లI 
ఒకర�ః హంజc }- అబ�� z మ�త�`e రGయల9& హh అనుì . 
మ�qి�క=ల 1oౖప� నుం+ి 22 మంiి చంపబ+5� ర�.  
 

ఖంఖంఖంఖందకదకదకదక య�దlంయ�దlంయ�దlంయ�దlం 

 ఉహ� య�దlం త�ా�త క<iి�  �\ºలక= మiీన య{దుల= 
మకాr 1oµ² ఖు� *ష�`; కల=సుక<7 Îర� గనక మiీD5 @]ౖ 
i5+ి 4ేbి, మ�bి&మ�ల_¬ య�దlం 4ేbF�  ఈ %ా�> ��మ� (లIపల 
నుం+ి) Îక= పu�>� స»య సహకా�ాల= అంiి%ా� మ7 1ా)ాl నం 
4ే´ార�. ఖు� *ష�ల= సం_¬షం_¬ iీ7; ఒప¢క=D5;ర�. ఖు� *ష�ల= 
ఒప¢క=D5;క ఇతర _ెగ1ాళ²ను క�+5 ప��>క<`[ార�. 1ార� 
క�+5 ఒప¢క=D5;ర�. అరబ�g iేశమంతటL నుం+ి య{దుల=, 
మ�qి�క=లందర¤ ఏక��� ���~ ఎత�� న మiీD5 @]ౖ దండ య9త�క= 
బయల=iే�ార�. సుమ9ర� పiి 1Eల మంiి b]ౖ7క=ల= మiీD5 
చుటZQ  ప�కrన [�గ� అయ9�ర�.  
 శత�� వ�ల కద`క గ��>ం� ప�వక�క= 1ార�ల= అందుత�D5;�. 
ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం స»బ�ల_¬ సల» క��ార�. 
అప¢డ� ఈ�ా- iేశసు� +ౖెన సల9�- �ా�~# రGయల9& హh అనుì  
ఖందకం త�1ా�ల7 సల» ఇ45Mర�. మiీన � ండ� 1oౖప�ల9 
ఖర¤y రప� _¬టల=, ఒక 1oౖప� క<ండ ఉండ)ా మ�\ 1oౖప� ఏÎ 
అడ�� )ా ల�నందు వల&  అiే 1oౖప� ఖందకం త�వ�డం 
[�ా రం ం45ర�. మ�bి&మ�లందర¤ ఇందులI [ాలñX 7 అ	 
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_Åందర)ా i57; పu�>� 4ే´ార�. మ�qి�క=ల= ఖందకా7కn ఆవల 
ఒక Doల వరక= ఉం+ి[�య9ర�. మiీనలI 4ొరబడట�7కn ఏ 
సంధు iొరకల�దు. ఆ కందకా7; i5టల�క [�య9ర�. అల9& : 
అv´ా�సుల@]ౖ ఒక%ా�> �వ����న )ా`దుమ9�ా7; పం[ాడ�. 
i57 వల&  1ా�> గ�+5�ాల= ఎ)>�>[�య9�. 1ా�>లI అల& కలI& లం 
4ెల�O)> భయం జ7ం�ంiి. Üణం [ాటZ ఆగక=ం+5 
[ా�>[�వడంలIDE £Oమం ఉంiి అనుక<7 ప�>) _5� ర�. ఈ vధం)ా 
అల9& : ఒకr+ే i5+ి 4ేయ�టక= వ�Mన b]ౖD5�లను 
ప�ాజయ97కn గ��> 4ేbి, మ�bి&మ�లక= స»య ప+5� డ�.  
 మ�qి�క=ల b]ౖD5�ల= i5�> పటLQన త�ా�త ప�వక� సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం 4ె[ాHర�ః """"ఈ సంవత#రం త�ా�త ఖు� *̈  ఈ సంవత#రం త�ా�త ఖు� *̈  ఈ సంవత#రం త�ా�త ఖు� *̈  ఈ సంవత#రం త�ా�త ఖు� *̈  Î@] ౖÎ@] ౖÎ@] ౖÎ@] ౖ
i5+ిi5+ిi5+ిi5+ి 4యేర� 4యేర� 4యేర� 4యేర�. . . . కా7 Îర� 1ా�> Îద i5+ి 4%ేా� ర�కా7 Îర� 1ా�> Îద i5+ి 4%ేా� ర�కా7 Îర� 1ా�> Îద i5+ి 4%ేా� ర�కా7 Îర� 1ా�> Îద i5+ి 4%ేా� ర�"""". . . . 1ాస�వం)ా 
ప�వక� 4ె@ిHనటZ&  ఖు� *ష� 1oౖప� నుం+ి ఇiే �వ�> i5+ి 
అ��ంiి. (ఆ త�ా�త 1ార� ఎప¢డ� మ�bి& ం@]ౖ i5+ి 4ేయ�టక= 
%ాహbించల�దు).  
 కందకం త�1E� సందర¾ంలI మ�bి&మ�ల= ûర���న ఆక`కn 
గ��> అయ9�ర�. ఆక` భ�>ంచల�క కడ�ప�@]ౖ �ాళÑ² కటZQ క�వలbి 
వ�Mంiి. అప¢డ� జc}- }- అబ�� ల9& : రGయల9& హh అనుì  
క�సం [�ా ణం కా[ా+ేంత ప�>మ9ణంలIDoౖD5 ప�వక�క= ఏiౖెD5 
	7@ిం45ల7 క�ర�క<7 తన వద�  ఉన; ఓ �న; ��క @ిల&ను 
క�´ాడ�. మ9ంసం తయ9ర� 4ేbి ��ర�క= ఇసూ�  iీ7 క�ర వం+ి, 
అ	తకrవ)ా ఉన; బ��~&  )>ంజల @ిం+ి_¬ �Þట®Qల= 4ేbి @]టQమ7 
4ె[ాHడ�. వంట తయ9�ర� అయ9�క ప�వక� వద�క= 1oµ² 'Îక= 
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మ�\ ఒకr�>కn ల�i5 ఇద��>కn మ9త��� స�>ప+ేంత �జనం ఉంiి' 
అ7 _ె`యజO´ాడ�. అప¢డ� ప�వక� """"ఎక=rవ)ా ఉంiిఎక=rవ)ా ఉంiిఎక=rవ)ా ఉంiిఎక=rవ)ా ఉంiి, , , , మం�)ా మం�)ా మం�)ా మం�)ా 
ఉంiిఉంiిఉంiిఉంiి""""    అ7 కందకంలI [ాలñX న; 1ారంద�>� @ి`45ర�. మ�>య� 
స�యం)ా మ9ంసం మ�కrల= మ�>య� �Þట®Qల= వ+ి� ం45ర�. 
అందర¤ కడ�ప� 7ం+5 	D5;ర�. అ�D5 ఆ �జనం ఎవ�> 
4ే� @]టQనటZ& )ా ')>`ంiి. అప¢డ� 1ార� సుమ9ర� 1o�� 
మంiి ఉం+ి�>. ఇiి ప�వక� సల& ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం 
మ23మలI&  ఒకటL.  
 

హhiె}ౖయ9 ఒపHందంహhiె}ౖయ9 ఒపHందంహhiె}ౖయ9 ఒపHందంహhiె}ౖయ9 ఒపHందం 

 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం మ�>య� మ�bి&మ�ల= 
మiీనక= వలస వ�MనపHటL నుం+ి, 1ా�>7 ఎన;టLక³ 	�>)> 
మకాr �ా7వ�క�డద7, మbిy iె హ�ాం దర�నం 4ేయ7వ�ద�7 
దృఢం)ా మ�qి�క=ల= 7శM�ంచుక=D5;ర�.  
 కా7 ఆయన సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం మ�>య� ఆయన 
సహచర�ల= మకాrక= పయనం కా1ాల7 23G� శకం ఆరవ ఏట 
ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 7శM�ం45ర�. 1oళ²+57కn 
Gz ఖ9ద Doల 7రÄయమ�ంiి. అiి )©రవపద���న Doల అ7, 
అందర¤ i57; )©రv%ా� ర�. ఉమ9«  ఉiే�శ�ం_¬ బయల=iే�ార�. 
య�దl  ఆiేశం ఏ మ9త�ం ల�క=ం+ినiి. 1400 మంiి స»బ�ల= 
ఇ»¼æ దుసు� ల= ధ�>ం�, బ`వ�+57కn ఒంట®ల= తమ 1oంట 
�సుక ÁÂ²ర�. 1ాస�1ా7కn èర� కాబ� దర�D57కn, i577 
)©ర1ారf�� బయల=iే�ారన; నమ�కం చూbF1ా�>కn కలగల97, 
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ఖు� *ష�1ార� è�>7 మకాrలI ప�1Eశం నుం+ి 7�\�ించుటక= 
ఊ23ంచనూ వద�7 ఆయ��5ల= క�+5 ధ�>ంచల�దు. కOవలం 
ప�య97క=ల= తమ ఖడXఒరలI ఉంచుక=DE ఆయ�ధం తపH.  
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఖ%ా� @Fర�గల తమ 
ఒంట®@]ౖ పయనమయ9�ర�. సహచర�ల= ఆయన 1oనక ఉD5;ర�. 
మiీన1ాసుల Îఖ9x ºz హhల�ౖ�ా 4ేర�క=D5;క, అందర¤ 
}గXర)ా త`gయ9 చదువ�త½ ఉమ9«  �కr ఇ»¼æ సంకలHం 
4ే´ార�. 1ాస�1ా7కn కాబ� దర�న హక=r ప�� ఒకr�>క³ ఉంiి. 
i57 దర�నం మ�>య� ప�ద£ిణం నుం+ి 7�\�ిం4ే హక=r 
అపHటL ఆ45రం (దసూ� ", ఖ9నూ-) ప�కారం క�+5 ఖు� *ష�క= ఏ 
మ9త�ం ల�దు. 1ా�> శత�� 1oౖD5 స�O, అతడ� కాబ� )©రవ 
ఉiే�శ�ం_¬ వbF�  అత+ి; ఆపవదు� .  
 కా7 మ�bి& మ�ల= మకాr ఉiే�శ�ం_¬ బయల=iే�ార7 vన; 
1oంటDE మ�qి�క=ల= య�i5l 7క * bిదlమయ9�ర�. 1ా�>కn ఎంత 
కషQతర���న స�O ప�వక�ను మకాrలI �ా7వ�క�డద7 దృఢం)ా 
7రÄ�ంచుక=D5;ర�. 1ా�> ఈ 4ేషQ , 1ార� మ�bి&మ�ల పట&  
శత�� త�ం)ా, iౌరyన�ం)ా ప�వ�>�సు� D5;రన+57కn మ�>య� 1ా�>కn 
ల ంచవలbిన హక=rల నుం+ి 1ా�>7 దూరం 
4ేసు� D5;రన+57క )ÞపH 7దర�నం.  
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం }+5రం నడ�సూ�  నడ�సూ�  
మకాrక= సÎపమ�లI 4ేర�క=ంiి. కా7 ఖు� *ష�1ార� ప�వక� � 
మ�>య� ఆయన సహచర�`; మకాrలI ప�1E�ంచక=ం+5, కాబ� 
ప�ద£ిణం 4ేయక=ం+5 7�\�ిసు� DE ఉD5;ర�.  
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 ప�వక�_¬ సం�ి 4ేసుక<7 ఏiో ఓ క<`కnకn �ా1ాల7 �ాయబ�ర 
వ�వ»�ాల= ªదలయ9��. ఇర� ప£�లI&  (అంట� మ�bి& మ�ల 
మ�>య� మకాrలI7 మ�qి�క=ల మధ�) అDEక �ాయబ�ర 
బృంi5ల= వసూ�  [�య9�. ఈ మధ�లI ఖు� *¨ య�వక=లI&  
నలబåౖ మంiి హçాత�� )ా మ�bి&మ�ల@]ౖ vర�చుక=ప+ి 1ా�>లI 
క<ంద�>7 చంప�i5మ� అ7 అనుక=D5;ర�. కా7 మ�bి&మ�ల= 
1ా�>7 పటZQ క=D5;ర�. ప�వక� సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వస&లం వద�క= 
�సుక=వ45Mర�. అ�_ే ప�వక� 1ా�>_¬ ఏ ప�	కార చర�క= 
[ాలHడక=ం+5 1ా�>7 1ా�> i5�>న వiిల�bి 1ా�>7 మ7;ం45ర�.  
 ఆ త�ా�త ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఉ%ా�- }- 
అ�ాã- రGయల9& హh అనుì 7 �ాయబ��>)ా ఖు� *¨ D5యక=ల 
వద�క= పం@ి, ��మ� య�i5l 7కn కాదు వ�Mంiి. కOవలం అల9& : 
గృహ దర�నం, i57 )©ర1ారfం వ45Mమ� అ7 _ె`యజO´ార�. 
ఉ%ా�- మ�>య� ఖు� *ష�ల మధ� సం�ి క=దరల�దు. అం_ే 
)ాక=ం+5 1ార� ఉ%ా�- 7 [�7వ�క=ం+5 తమ వiే�  
7రgం�ిం45ర�. అందువల&  ఉ%ా�- హత�క= గ�రయ9�డ� అన; 
ప�కార� ప�టLQంiి. ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ంక= ఈ 
vషయం _ె`bిన 1oంటDE """"ఉ%ా�- ఉ%ా�- ఉ%ా�- ఉ%ా�- హత�క= ప��కారం హత�క= ప��కారం హత�క= ప��కారం హత�క= ప��కారం 
�ర�Mక�క=ం+5 ఇకr+ి నుం+ ి కiిల�i ి ల�దు�ర�Mక�క=ం+5 ఇకr+ి నుం+ ి కiిల�i ి ల�దు�ర�Mక�క=ం+5 ఇకr+ి నుం+ ి కiిల�i ి ల�దు�ర�Mక�క=ం+5 ఇకr+ి నుం+ ి కiిల�i ి ల�దు" " " " అ7 సHషQం 4ేbి, 
iీ7క * ఎవర� bిదlం)ా ఉD5;ర7 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ం అంద�>_¬ శపథం �సుక=D5;ర�. అప¢డ� తమ ఒక 
4ే	7 ఉ%ా�- 4ే	)ా ప�>గణAం� తమ � ండవ 4ే�7 i57@]ౖ 
క<టLQ  శపథం 4ే´ార�. ఈ శపథం "బåౖఅత�" �>జc�-" అన; @Fర� 
[Ðంiింiి. ఓ 4ెటZQ  కnÃంద జ�>)>ంiి. ప�వక�)ార� సహచర�ల_¬ 
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4ేbిన శపథం ఇల9 ఉం+ింiిః ఉ%ా�- క= 1ాస�వం)ా ఏiౖెD5 క³డ� 
జ�>)>ంiి అ7 _ె`bF�  గనక ÎలI ఏ ఒకrర¤ [ా�>[�క=ం+5 
మ�qి�క=ల_¬ [��ాడ7iే ఈ సfల97; వదల�iి ల�దు. త�ా�త 
ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ంక= _ె`bిన 1ార� ఏ'టంట� 
ఉ%ా�- £Oమం)ాDE ఉD5;ర�. హత� 4ేయబడల�దు.  
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం మ�bి&మ�ల_¬ య�i5l 7కn 
bిదlమన;టZ&  శపథం 4ే´ార7 _ె`bిన 1oంటDE సు2V¦z }- 
అæ« ను iౌత�1Eత�)ా పం[ార�. అతను ప�వక�_¬ క�ర�Mం+ి; 
మ�bి&మ�ల= ఈ %ా�> 	�>)> 1oµ²[�1ాల7 మ�>య� వ4ేM 
సంవత#రం ఎప¢+ౖెD5 �ావచMDE vషయం@]ౖ సం�ి క=iి�OM 
ప�యత;ం 4ే´ాడ�. సం�ి క=iి�>ంiి. ప�వక� క�+5 సం�ి ఒపHంద 
7బంధనలను అం)~క�>ం45ర�. ఈ 7బంధనల= బ�హ�ం)ా 
మ�qి�క=ల పÜంలI 1ా�>కn మ9త��� అనుక�ల���నv)ా ఉం+ెను.   
అందుకO మ�bి&మ�ల= మం+ిప+5� ర�. 1ా�> దృqిQలI అv 
అD5�యం, iౌరyన�ం_¬ క�+ి ఉన; 7బంధనల7. మ�qి�క=లక= 
అనుక�ల���నv)ా ఉD5;య7 అ7@ిం�ంiి. కా7 ప�వక� సం�ి 
క=ద�ాలDE క��O1ార�. ఎందక=ంట� ఇ%ా& ం ప�´ాంత 1ాతవరణంలI 
1ా�@ిసూ�  ఉంట� అDEక మంiి ఇ%ా& ంలI ప�1E�ంచవచుM అన; 
vషయం ప�వక�క= _ెల=సు. 1ాస�1ా7కn జ�>)>ంiి క�+5 ఇiే. ఈ 
య�దlvరమణ కాలంలI ఇ%ా& ం vస� ృతం)ా 1ా�@ిం�ంiి.  
 అం_ే కాదు, 1ాస�1ా7కn మ�bి&మ�ల మ�>య� ఖు� *¨ ల 
మధ� జ�>)>న ఈ య�దlvరమణ సం�ి ఇ%ా& ం మ�>య� 
మ�bి&మ�ల [ా`ట )ÞపH స»యం)ా 7`�ంiి. ప�వక� 
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సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం iౖెవజ��	_¬ చూసూ�  ఉD5;ర7 క=+5 
ఈ సంఘటన )ÞపH 7దర�నం)ా 7`�ంiి. ఎల9 అనగ 
7బంధనల7;టý ప�వక� సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం అం)~క�>సూ�  
[�య9ర�. అiే సందర¾ంలI క<ంద�> సహచర�లక= అv 
బ�హ�ం)ా మ�qి�క=లక= అనుక�లం)ా కనబ+ినv.     
 

మకాrమకాrమకాrమకాr vజయంvజయంvజయంvజయం 

 23G� శకం ఎ7'దవ ఏట (మ�qి�క=rల= _5మ� 4ేbిన 
1ా)ా� D57కn 1o�	�Oకం వ23ం�నందుక=) మకాr@]ౖ i5+ి 4ేbి, 
జ�ం45ల7 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 7రÄ�ం45ర�. 
రమజc- 10వ _5�~క=న 10 1Eల èర�ల_¬ బయల=iే�ార�. 
ఏల9ంటL [��ాటం, రక�[ాతం ల�క=ం+5 మకాrలI ప�1E�ం45ర�. ఈ 
ప�1Eశం 45�>త�క���నiి. 4ెప¢క�దగXiి. ఖు� *ష�ల= తమ 
ఇöాQ ను%ారం లñం)>[�య9ర�. అల9& : మ�bి&మ�లక= 
స»యప+5� డ�. ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం మbిy iె హ�ాం 
1oµ² కాబ� �కr త1ా� 4ేbి, కాబ� లIపల, 1oల=పల, @]ౖన 
ఉన; vగ»లÃ  7;టL7 _Åల)>ం� i57 లIపల � ండ� రకాత�ల 
నమ9º 4ే´ార�. త�ా�త కాబ� గడప@]ౖ వ�M 7ల=చుD5;ర�. 
ఖు� *ష�ల= గడప మ�ందు 7లబ+ి, ప�వక� 1ా�> గ��>ం� ఏ �ర�H 
ఇ%ా� ర� అ7 1E�సు� D5;ర�. ప�వక� గం�ర స�రం_¬ """"ఓ ఓ ఓ ఓ 
ఖు� *ష�ల9�ాఖు� *ష�ల9�ాఖు� *ష�ల9�ాఖు� *ష�ల9�ా! ! ! ! DEను Î పట&  ఎల9 ప�వ�>�%ా� న7 ��vసు� D5;ర�DEను Î పట&  ఎల9 ప�వ�>�%ా� న7 ��vసు� D5;ర�DEను Î పట&  ఎల9 ప�వ�>�%ా� న7 ��vసు� D5;ర�DEను Î పట&  ఎల9 ప�వ�>�%ా� న7 ��vసు� D5;ర�" " " " 
అ7 అ+ి)ార�. 1ారందర¤ ఏక శబl��� "��ల= 4ే%ా� రDE 
��vసు� D5;మ�. ఎందుకంట� Îర� మం� %�దర�ల=, మం� 
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%�దర�7 సుప�త�� ల=" అ7 సమ9�5న'45Mర�. అప¢డ� ప�వక� 
సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం """"[�ం+ి[�ం+ి[�ం+ి[�ం+ి, , , , Îరంద�>కn bF�చ¡ Îరంద�>కn bF�చ¡ Îరంద�>కn bF�చ¡ Îరంద�>కn bF�చ¡ 
ప�%ాiంిచబడ�త�ంiిప�%ాiంిచబడ�త�ంiిప�%ాiంిచబడ�త�ంiిప�%ాiంిచబడ�త�ంiి""""    అ7 ప�కటLం45ర�. ఈ vధం)ా ప�వక� 
సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం తను;, తన సహచర�`; బ��ిం�, 
D5D5 రకాల=)ా 23ంbిం�, స�iేశం నుం+ి త�>'న శత�� వ�`; 
ఈ �\º Ü'సూ� , మ7;సూ�  ఒక )ÞపH ఉi5హరణ / ఆదర�ం 
7`[ార�.  
 

బృంబృంబృంబృంi5ల �ాకi5ల �ాకi5ల �ాకi5ల �ాక, , , , �ాºలక= ఇ%ా& ం సంiశేం�ాºలక= ఇ%ా& ం సంiశేం�ాºలక= ఇ%ా& ం సంiశేం�ాºలక= ఇ%ా& ం సంiశేం 

 మకాr vజయం త�ా�త ప�వక� సల& ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం 
ప�%ా� వన మ�>య� ఇ%ా& ం ధర� ప�45రం నల=1oౖప�ల9 
1ా�@ిం�ంiి. ఇక సుదూర [�ా ం_5ల నుం+ి బృంi5ల= వ�M 
ఇ%ా& ం bీ�క�>ంచ %ా)ా�.  
 అల9)O ప�వక� సల& ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం చుటZQ ప�కr iే´ాల 

�ాºలక= ఇ%ా& ం @ిల=ప�7సూ� , ఉత��ాల= 1�ా �ం� పం[ార�. 
1ా�>లI క<ందర� ఇ%ా& ం bీ�క�>ం45ర�. మ�> క<ందర� ఇ%ా& ం 
bీ�క�>ంచల�దు కా7 ఉత�మ�~	 లI ఉత��ా7; �సుక<7 మం� 
vధం)ా సమ9�5న'45Mర�. కా7 ఈ�ా- �ాజ ౖన ఖు%��  
(Khosrau) ప�వక� ప_5� 7; చూbి క�[ా7కn గ�� * i57; 
�ం@F´ాడ�. ప�వక�క= ఈ vషయం _ె`bింiి. @ిమ�ట ఆయన 
ఇల9 శ@ిం45ర�ః "అల9& :! అత7 �ాజc�7; క�+5 �వ� 
�ం4ేb]�". ఈ ´ాపD57కn ఏమంత ఎక=rవ సమయం గడ�వక 
మ�ంiే అత7 క<డ�క= స�యం)ా తం+ి�7 చం@Fbి, �ాజc�7; 
క *వసం 4ేసుక=D5;డ�.  



మ�మ�మ�మ�హమ�� అం	మ హమ�� అం	మ హమ�� అం	మ హమ�� అం	మ ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక� 
    

66 

 'ï� (Egypt) �ాº మ�ఖ©�ï ఇ%ా& ం bీ�క�>ంచల�దు. కా7 
ప�వక� �ాయబ��>_¬ ఉత�మ �~	లI ప�వ�>�ం�, అత7_¬ ప�వక� 
క<రక= కానుకల= పం[ాడ�. అల9)O �\మ- �ాº క�+5 ప�వక� 
�ాయబ��>కn మం� ఆ	థ�ం ఇ�M మం� vధం)ా ప�వ�>�ం45డ�.  
 బ2V¦�- �ాº మ�ంG" }- %ాè ప�వక� ప_5� 7; ప�జలంద�>క³ 
v7 @ిం45డ�. 1ా�>లI క<ందర� vశ�bిం45ర� మ�> క<ందర� 
	రసr�>ం45ర�.  
 23G� శకం 10వ ఏట ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం హË 
4ే´ార�. ఆయన 4ేbిన ఏక *క హË ఇiే. ఆయన_¬ [ాటZ లÜక= 
@]ౖ)ా సహచర�ల= హË 4ే´ార�. ఆయన హË పu�>� 4ేసుక<7 
మiీన 	�>)> వ45Mర�.  
 

ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక� సల&ల9& హhసల&ల9& హhసల&ల9& హhసల&ల9& హh అల�ౖ23అల�ౖ23అల�ౖ23అల�ౖ23 వసల& ంవసల& ంవసల& ంవసల& ం మరణంమరణంమరణంమరణం 

 హË నుం+ి వ45Mక సుమ9ర� � ండ�న;ర మ9%ాలక= 
ప�వక�క= అస�సfత అల=మ�క<న;iి. iిన iిD57కn అiి @]రగ 
%ా)>ంiి. నమ9º క�డ 4ే�ంచడం కషQమ�[��ంiి. 
అప¢డ� అబ{ బ(Ã  ను నమ9º 4ే�ం45ల7 ఆiే�ం45ర�.  
 23G� పదక<ండవ శకం, Doల ర¥ఉz అవ�z, 12వ _5�~క= 
%�మ1ారం �\ºన ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 
పర¿న;త�+ౖెన అల9& : వద�క= 4ేర�క=D5;ర�. ªత�ం 63 
సంవత#�ాల= �vం45ర�. ప�వక� మరణ 1ార� సహచర�లక= 
అంద)ా 1ా�>కn సృహ త@ిHనట&�ంiి. నమ�శక�ం కాక 
[��ంiి. అప¢డ� అబ{ బ(Ã bిiీ�ê రGయల9& హh అనుì  
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7లబ+ి ప�సం )>ం45ర�ః 1ా�>7 ´ాంతపర�సూ� , ప�́ ాంత bిf	 
Doలక<ల=Hత½ ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం అంద�> ల9ంటL 
ఒక మ9నవ�+ే, అంiి�>కn వ�M నటZవంటL 45వ� ఆయనక= 
వ�Mంiి అ7 సHషQప�>45ర�. అప¢డ� సహచర�ల= _ేర�క<7, 
´ాంత ప+5� ర�. ఆ త�ా�త ఆయన సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ంక= 
%ా;నం 4ే�ం�, కఫ- దుసు� ల= ధ�>�ంపజObి, ఆ�öా 
రGయల9& హh అD5ì  గiిలI ఖననం 4ే´ార�.  
 మ�హమ�� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ప�వక� పదvకn 
మ�ందు 40 సం. ఆ త�ా�త 13 సం. మకాrలI, 10 సం. మiీనలI 
గ+ి[ార�.  
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం మరణ5నంతరం 
మ�bి&మ�లందర¤ ఏకం)ా హజ�x అబ{ బ(Ã bిiీ�ê 
రGయల9& హh అనుì  )ా�>7 ఖ×�ా (�ాº))ా ఎను;క=D5;ర�. 
ªదటL ఖ×ఫ�� �ాqి� ఇతDE.  
 

ప�వక� పట&  సహచర�ల @F�మప�వక� పట&  సహచర�ల @F�మప�వక� పట&  సహచర�ల @F�మప�వక� పట&  సహచర�ల @F�మ 

 సహచర�ల= ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం7 అ�ికం)ా 
@F�'ం4ే1ార�. 1ార� తమ ఆత�లకంట�, సం_5నం కంట� 
మ�>య� తమ ఆ�ీనంలI ఉన;1ాటLకంట� ఎక=rవ)ా ప�వక�ను 
@F�'ం4ే1ార�. ఆయన ఆ�5రం)ాDE అల9& : 1ా�>7 అv´ా�స 
¯కట&  నుం+ి ఇ%ా& ం కాం	లI �సుక<45Mడ�. ప�వక� పట&  
సహచర�ల @F�మను _ె`@F అDEక సంఘటనల= ఉD5;�. 
1ాటLలI క<7; ఈ కnÃంiి vధం)ా ఉD5;�.  
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 మ�qి�క=ల 4ే	లI బంiీ అ�న ఖుబåౖe }- అiీ 
రGయల9& హh అనుì  అను )ÞపH సహచర�7 వద�  ఖు� *¨ 
గ�'గ{+5ర�. 1ా�>లI అగ D5యక=+ౖెన అబ{ సు�ా�- Ã
(అపHటLకn ఇ%ా& ం bీ�క�>ంచల�దు) '�క= బదుల=)ా � ఈ %ాf నంలI 
మ�హమ�� ఉం+ి అత+ి; ��మ� హతమ9ర�Mదుమ�. �వ� � 
ఇంటÍ&  ఉంట� బ�వ�ండ�న7 ��vసు� D5;1ా' అ7 అ+ి)ాడ�. 
ఖుబåౖe అD5;డ�ః 'ల�దు, అల9& : %ా£ి)ా! మ�హమ�� ప�వక� 
ఇకrడ కాదు, _5ను ఉన; %ాf నంలI ఉండ)ా ఆయనక= మ�ళÑ² 
క=�M అవస�  కల=గ�త�ండ)ా DEను D5 ఇంటÍ&  ఉండడం క�+5 
D5క= ఇషQం ల�దు'.  
 ఉహ� య�దlంలI ప�వక� చ7[�య9రన; వదం	 
1ా�@ిం�ంiి. అప¢+ే ఒక bీ� Ö వ�Mంiి. ఆ�� తం+ి� 
చ7[�య9డ7, త�ా�త క<డ�క=, ఆ త�ా�త భర� ఇంకా ఆ @ిదప 
%�దర�డ� క�+5 చంపబ+5� ర� అ7 _ెల=పబ+ింiి. అ�D5 
ఆ�� అ+ి)>న ప�శ; ఏ'టÍ _ెల=%ా? "ప�వక� ప�>bి�	 ఎల9 
ఉంiి? అ7. ఆయన £OమంగDE ఉD5;ర7 ఆ��క= సమ9�5నం 
iొ�>కnD5 'ప�వక�ను D5క= చూ@ించం+ి' అ7 క��>ంiి. ప�వక� వద�క= 
వ45Mక ఆయన దుసు� ల ఓ అంచును పటLQ  'అల9& : ప�వకా� ! D5 
త &̀దండ�� లను Îక= అ�>Hంత�ను )ాక! Îర� £Oమం)ా ఉన; 
త�ా�త D5క= ఏ రంiీ ల�దు'. అ7 అంiి.  
 ఒక వ�కn� ప�వక� వద�క= వ�M, 'ప�వకా� ! DEను D5 కంట� ఎక=rవ, 
D5 ��ర�@ిల&ల కంట� ఎక=rవ 'మ�`; @F�'%ా� ను. DEను ఇంటÍ&  
ఉన;ప¢డ� Îర� గ�ర�� క= వbF�  Î వద�క= వ�M 'మ�`; 
చూడ7iే తృ@ి�  కలగదు. అ�_ే DEను D5 45వ�ను మ�>య� 
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Î 45వ�ను గ�ర��  4ేసుక=న;ప¢డ� Îర� ప�వక�ల_¬ స�రXంలI7 
ఉన;త %ాf నంలI ఉంట�ర7 DEను ఒక 1Eళ స�రXంలI ప�1E�ం�D5 
'మ�`; చూడల�నDE ఆ1EధDE నను; క='`1Eసు� ంiి' అ7 
1ా[�య9డ�. అప¢డ� ప�వక� 4ె[ాHర�ః """"�వ� @F�'ం4ే1ా�>_¬ �వ� @F�'ం4ే1ా�>_¬ �వ� @F�'ం4ే1ా�>_¬ �వ� @F�'ం4ే1ా�>_¬ 
�వ� ఉంట�వ��వ� ఉంట�వ��వ� ఉంట�వ��వ� ఉంట�వ�". ". ". ".  
 Îర� ప�వక�ను ఎల9 @F�'ం4ే1ార7 అ× రGయల9& హh 
అనుì ను ప��;ం�నప¢డ�, 'అల9& : %ా£ి)ా! ఆయన మ9క= మ9 
ధనసం_5నం కంట�, మ9 తల&దండ�� ల కంట� అం_ే కాదు 
i5హం)ా ఉన;ప¢+ే ల ం4ే చల&7 �టL కంట� ఎక=rవ @F�మ 
గల1ార�' అ7 సమ9�5న'45Mర�.  
 

ప�వక� మ�bి&��తర�లప�వక� మ�bి&��తర�లప�వక� మ�bి&��తర�లప�వక� మ�bి&��తర�ల_¬_¬_¬_¬ 
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం vvధ సంసrృత�ల, 
v న; v´ా�%ాల మ�>య�  న; జcత�ల1ా�>_¬ 
హృదయపuర�కం)ా సం_¬షం_¬ మ�>య� 1ా�> సంసrృత�లలI 
ఏ జ�క�ం 4ేసుక�క=ం+5 1ా�>_¬ సహ�వనం 4ే´ార�. iీ7కn ఎDú; 
ఉi5హరణల= ఉD5;�. కా7 క<7;టL7 కnÃంద 
ప�%ా� vసు� D5;మ�. 
 ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం మకాr నుం+ి మiీనక= 
వ�MనపHటL నుం+ీ అకrడ�న; య{దుల_¬ ఎం_¬ 
´ాం	వంత���న �vతం గ+ి[ార�. ఆయన సల&ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ం ఇ%ా& Îయ Doౖ	క v�5D57; 1ా�> పట&  
అవలం ం4ే1ార�. అందుకO ఆయన 1ా�> �\గ�లను 
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ప�ామ�>�ం4ే1ార�, ఆయన [Ðర�గ�లI ఉన; య{దుడ� @]ట�Q  
అDEక ఇబgందులను స23ం4ే1ార�. య{దు7 శ1ా7; 
�సుక=1oళÑ²చుండ)ా చూbి 7లబ+ే1ార�. ఒక%ా�> ఓ 
య{దు7 శవం 1oళÑ²చుండ)ా ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ం 7లబ+5� ర�. ఇiి య{దు7 శవం కi5? అ7 
సహచర�ల= అD5;ర�. (అంట� య{దు7 శ1ా7క * Îర� ఎందుక= 
7లబ+5� ర�?) ప�వక� 4ె[ాHర�ః """"అతను మ7q ికాఅతను మ7q ికాఅతను మ7q ికాఅతను మ7q ికా+5+5+5+5?".".".".     
 ఆయన సల& ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం మiీన వ�MనపHటL 
నుం+ి య{దుల_¬ ఏ శత�� త�ం ల�క=ం+5 ఉం+ే ప�యత;ం 
4ేbF1ార�. అం_ే కాదు ఆయన ఓ ఒపHందం@]ౖ సంతకం 4ే´ార�. 
i57 i5��ా ఆయన ఇతర�ల_¬ ఎంత %ామరస�ం)ా �vతం 
గడప+57కn క�ర�క=DE1ా�\ _ెల=సు� ంiి.  
 ఇ%ా& Îయ �ాజ�ం vస� ృతం అ�నప¢డ� కnÃbిQయ- అరబ�g 
వం´ాల క�టమ�ల= క<7; ఉం+ేv. ప�_ే�కం)ా నజc� - లI. ప�వక� 
1ా�>_¬ అ	 ఉత�మ �~	లI ప�వ�>�ం4ే1ార�. ఇ%ా& Îయ ప�భ�త� 
	5యలI 1ా�>కn సంపuరÄ ´ాం	య�త���న �వనం ల ం45ల7, 
1ా�> �5�>�క vషయ9లI&  1ా�>కn bF�చ¡ ల ం45ల7 మ�>య� 
ఇతర రం)ాలI&  క�+5 1ా�>కn bF�45¡ స�తంత�ం ల ం45ల7 
1ా�>_¬ ఒపHంi5ల= 4ే´ార�.  
 నజc� - 1ాసుల_¬ జ�>)>న ఒపHందంలI ఇల9 ఉంiి. నజc� - 
మ�>య� i57 చుటZQ ప�కrలI ఉన;1ా�>కn; 1ార� అకrడ ఉD5;, 
బåౖట ఉన; 1ా�> ధన, [�ా ణ, ధ�>	�, ధర�ంలI అల9& : రÜణ 
మ�>య� అల9& : �కr సంiేశకర� అ�న ప�వక� మ�హమ�� 
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పu� ఉంiి. ఇం_ే )ాక=ం+5 ఈ ఒపHందంలI నజc� - క *|స�వ�ల 
సర� హక=rల బ�ధ�త, మ�>య� 1ా�> ´ాం	%�ఖ9�లక= »7 
క`)O ఏ కా�ా�7కn [ాలH+ేiి ల�ద7 క�+5 ఉంiి.  
 ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 4ేత 1oల=వ+ిన మiీన 
ద%ా� èºలI7 ఒపHంi5ల ఓ ��గంలI మ�bి&��తర 71ాసుల= 
మbి& ం 71ాbి)ా అ7 మ�bి&మ�లక= ఉన;టZవంటL హక=rల� 
1ా�>కn ఉన;v. మ�bి&మ�ల@]ౖ ఉన;టZవంటL vధుల� 1ా�>@]ౖ 
ఉన;v.  
 ఇక ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం )ా�> �vత వ�వ»రం 
మ�D5/ిఖుల(కపటZల)_¬; ఆయనక= @Fర&_¬ స» 1ా�> గ��>�ంప� 
ఉన;పHటLక³ మ�>య� 1ార� మ�bి&మ�ల మధ� 
నూ�నత��1ా7; సృqిQసు� D5;ర7, మ�bి&మ�లను vడ)Þట�Q  
ప�యత;ం 4ేసు� D5;ర7 _ె`bినపHటLక³, ప�వక�)ార� 1ా�>_¬ 
సహ�vతం గడప+57; 7�ాక�>సు� న;టZ&  చూడల�మ�. ఆయన 
1ా�>_¬ కలbి ఉం+ే1ార�. 1ా�>_¬ వ�వ»�ాల= 4ేbF1ార�. 1ా�>_¬ 
vDE1ార�. శకn� ఉన;పHటLక³ 1ా�>కn వ�	�Oకం)ా బలప��గం 
4ేయల�దు. [�ర�లక= సంబం�ిం�న ఏ ఒక హక=r 1ా�>కn 
ల�క=ం+5 ఎన;డూ ప�వ�>�ంచల�దు. మ�bి&మ�ల మ9iి�>)ా 1ార� 
సర� 71ాస హక=rల= [Ðందుత�D5;ర�. %ామ9Gక సమస�లI&  
ప�వక� 1ా�>కn తమ అ [�ా య9ల= వ�క�ం 4ేbF అనుమ	 
ఇ4ేM1ార�. బåౖత�z మ9z నుం+ి 1ా�>కn ల ంచవలbిన 1ాట 
Dùసం)O1ార�.  
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 ఈ vధం)ా ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఇతర 
మతసుf ల_¬ ఏల9ంటL కల�షం, అసహ�త ల�క=ం+5 
@F�మ´ాం	య�త���న �vతం గ+ి@F1ార�. అం_ే కాదు, తమ 
1ాచకర�, Dúట ప�వర�న i5��ా క�+5 ఇతర�ల_¬ bF�చ¡, 
´ాం	యత���న �vతం గడ[ాల7 [�� త#23ం4ే1ార�.  
 

v´ా�సుల= పరసHర %�దర�ల=v´ా�సుల= పరసHర %�దర�ల=v´ా�సుల= పరసHర %�దర�ల=v´ా�సుల= పరసHర %�దర�ల= 
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం అDEక సంద�ా¾లI&  
మ�bి&మ�ల మధ� %�దరబ�ంధవ�ం, 1ా�> మధ� గటLQ  సంబంధం 
ఉండ�ట v�ి)ా ఉంiి అ7 _5క³దు 4ే´ార�. పరసHర కపటం, 
iే�షం,  న;త�ం, ¯`కల= అDoౖక�తల= ఉంచుక<నుట నుం+ి 
1ా�>ం45ర�. మ�>య� 1ా�> మధ� ¯`కలక=, iే�ష మ�>య� 
దూ�ాలక= i5�> �bF ప�� i57 నుం+ి 2VచM�>ం45ర�. మ�bి& ం 
అవస�ా7; �రM+57కn, అత7 స»య97కn, అత7 ��ల=, 
మద�త�క= ఎల&1EళలI&  bిదlం)ా ఉం+5ల7 [�� త#23ం45ర�.  
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఆiే´ాలను, ప�వచD5లను 
అం_ేకాదు, ఆయన ఆచరణల@]ౖ శÃదl  వ23bF�  1ాటLలI మ�bి& మ�ల 
మధ� @F�మ�ా)ా`; 1ా�@ిం4ే బ23రంగ @ిల=ప� 
iో�తకమవ�త�ంiి. ఇiి)\ ఆయన v´ా�సపర���న @F�మను 
ఎల9 స��ాX 7కn i5�> అ7 _ెల=[ా�\ చూడం+ిః  
""""Îర� v´ా�సుల= కానంత వరక= స�రXంలI 4రేర�Îర� v´ా�సుల= కానంత వరక= స�రXంలI 4రేర�Îర� v´ా�సుల= కానంత వరక= స�రXంలI 4రేర�Îర� v´ా�సుల= కానంత వరక= స�రXంలI 4రేర�, , , , మ�> మ�> మ�> మ�> 
పరసHరం @F�'ంచుక�నంత వరక= v´ా�సుల= కాజcలర�పరసHరం @F�'ంచుక�నంత వరక= v´ా�సుల= కాజcలర�పరసHరం @F�'ంచుక�నంత వరక= v´ా�సుల= కాజcలర�పరసHరం @F�'ంచుక�నంత వరక= v´ా�సుల= కాజcలర�. . . . DEను DEను DEను DEను 
Îక� vషయం _లె=పD5Îక� vషయం _లె=పD5Îక� vషయం _లె=పD5Îక� vషయం _లె=పD5? అiి గనక Îర� 4bేF�  ÎలI  అiి గనక Îర� 4bేF�  ÎలI  అiి గనక Îర� 4bేF�  ÎలI  అiి గనక Îర� 4bేF�  ÎలI 
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పరసHరం @F�మ9ను�ా)ాల=పరసHరం @F�మ9ను�ా)ాల=పరసHరం @F�మ9ను�ా)ాల=పరసHరం @F�మ9ను�ా)ాల= క=దుర�_5� క=దుర�_5� క=దుర�_5� క=దుర�_5�; Îర� సల9ంను  Îర� సల9ంను  Îర� సల9ంను  Îర� సల9ంను 
vస� ృతం 4యేం+ిvస� ృతం 4యేం+ిvస� ృతం 4యేం+ిvస� ృతం 4యేం+ి". ". ". ".  
 ఆయన సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం మ�bి&మ�ల మధ�లI 
ఎల&ప¢డూ @F�మ vత�D5ల= D5ట� మ�>య� కర�ణ, 1ాత#ల�ం 
@]ం4ే ప�యత;ం 4ేbF1ార�. ప�జల హృదయ9లI&  @F�మ 
ప�D5దులను గటLQ)ా D5ట� అ�ిక కాంÜ గల1ార�. అందుకO 
ఆయన సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఇల9 _ె`[ార�ః  
""""ఇద�ర� వ�క=� ల= కOవలం అల9& : క<రక= పరసHరం ఇద�ర� వ�క=� ల= కOవలం అల9& : క<రక= పరసHరం ఇద�ర� వ�క=� ల= కOవలం అల9& : క<రక= పరసHరం ఇద�ర� వ�క=� ల= కOవలం అల9& : క<రక= పరసHరం 
@F�@F�@F�@F�'ంచుక=న;ట&�_ే 'ంచుక=న;ట&�_ే 'ంచుక=న;ట&�_ే 'ంచుక=న;ట&�_ే 1ా�>లI ఎవర� ఇతర�7 పట&  ఎక=rవ 1ా�>లI ఎవర� ఇతర�7 పట&  ఎక=rవ 1ా�>లI ఎవర� ఇతర�7 పట&  ఎక=rవ 1ా�>లI ఎవర� ఇతర�7 పట&  ఎక=rవ 
@F�మ క`)> ఉంట�+ో అత+7ి అల9& : అ�కిం)ా @F�'%ా� డ�@F�మ క`)> ఉంట�+ో అత+7ి అల9& : అ�కిం)ా @F�'%ా� డ�@F�మ క`)> ఉంట�+ో అత+7ి అల9& : అ�కిం)ా @F�'%ా� డ�@F�మ క`)> ఉంట�+ో అత+7ి అల9& : అ�కిం)ా @F�'%ా� డ�. . . .  
 ఇం_ే కాదు, ఇతర�లను @F�'ంచడం, 1ా�> క<రక= మం�7 
@F�'ంచడంలIDE v´ా�స )ా�రంటý ఉంద7 ప�వక� సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం సHషQప�>45ర�ః 
 """"తన క<రక= ఇషQతన క<రక= ఇషQతన క<రక= ఇషQతన క<రక= ఇషQప+నిiే తన %�దర�7 క<రక= ఇషQపడనంత ప+నిiే తన %�దర�7 క<రక= ఇషQపడనంత ప+నిiే తన %�దర�7 క<రక= ఇషQపడనంత ప+నిiే తన %�దర�7 క<రక= ఇషQపడనంత 
వరక= వరక= వరక= వరక= ÎలI ఎవర� v´ా�సుల= కాజcలర�ÎలI ఎవర� v´ా�సుల= కాజcలర�ÎలI ఎవర� v´ా�సుల= కాజcలర�ÎలI ఎవర� v´ా�సుల= కాజcలర�". ". ". ".  
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఇల9 4ె[ాHర7 అబ{ 
హh� *�ా రGయల9& హh అనుì  ఉల�&�ం45ర�ః """"పరసHరం కానుకల= పరసHరం కానుకల= పరసHరం కానుకల= పరసHరం కానుకల= 
పం@ంిచుక=ంటâ ఉండం+ిపం@ంిచుక=ంటâ ఉండం+ిపం@ంిచుక=ంటâ ఉండం+ిపం@ంిచుక=ంటâ ఉండం+ి, , , , అందువల&  @F�మల= @]ర�గ�త½ అందువల&  @F�మల= @]ర�గ�త½ అందువల&  @F�మల= @]ర�గ�త½ అందువల&  @F�మల= @]ర�గ�త½ 
ఉంట��ఉంట��ఉంట��ఉంట��". ". ". ". ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం i57కn కావలbిన 
మ9�ాX ల=, %ాధD5ల= క�+5 DE�ాHర�; ��తక హృదయ�ల= 
అ� ఉండ�ట. ఇతర�ల @F�మ ��1ా`; గ23ం4ేగ�ణం i57లI Ã
కలగ1Eయ�ట.  
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ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక� సల&ల9& హhసల&ల9& హhసల&ల9& హhసల&ల9& హh అల�ౖ23అల�ౖ23అల�ౖ23అల�ౖ23 వసల& ంవసల& ంవసల& ంవసల& ం సహజసహజసహజసహజ గ�ణ5ల=గ�ణ5ల=గ�ణ5ల=గ�ణ5ల= 
 ప�వక� సల& ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం [ÐటLQ)ా )ా7 ల�i5 [Ðడ�)ాX  
)ా7 కాక=ం+5 మధ�రక���న ఎత�� లI ఉం+ి�>. vస��>ం�న 
భ�జcల=. స�>త½)>న అవయ1ాల=. v´ాలవÜసు� డ�. చంద�}ంబం 
ల9ంటL అంద���న మ�ఖం. సు�ా� @]టZQ క=న;టZవంటL కళÑ². 
సన;టL మ�క=r. అంద���న మ{	. %ాంద����న గడ�ం.  
 అనï }- మ9`( రGయల9& హh అనుì  కథనం, అంబ" )>ï Ã
(ambergris) మ�>య� కసూ� �> ల�i5 ఇంకOiౖెD5 సు1ాసనగల 
పi5రfం, ద�1ా�ల సు1ాసన ప�వక� సు1ాసన కంట� ఎకrవ 
ఉన;iి DEను ఎన;డూ చూడల�దు/ ఆఘ9« ణAం4ేలదు. ప�వక� 
4ె�� కంట� ఎక=rవ సు7;త���న వస�వ�ను ఎప¢డూ DEను 
మ�టZQ క�ల�దు.  
 ఎల&ప¢డూ ఆ»& దకరం)ా, మంద»సం)ా ఉం+ే1ార�. తక=rవ 
సం��qిం4ే1ార�. మధుర స�రం గల1ార�. అనï }- మ9`( 
రGయల9& హh అనుì  ఆయన గ��>ం� ఇల9 4ె[ాHడ�ః ఆయన 
అంద�>లI అంద���న 1ార�. అంద�>కD5; ఎక=rవ i5తృత� 
గ�ణం గల1ార�, మ�>య� అంద�> కD5; )ÞపH �ర�డ�.  
 

ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక� సల&ల9& హhసల&ల9& హhసల&ల9& హhసల&ల9& హh అల�ౖ23అల�ౖ23అల�ౖ23అల�ౖ23 వసల& ంవసల& ంవసల& ంవసల& ం సదుX ణ5ల=సదుX ణ5ల=సదుX ణ5ల=సదుX ణ5ల= 
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం అంద�>కD5; �ర�ల=, 
బల´ా`. అ× }- అబ{ _5`e రGయల9& హh అనుì  ఉల�&�ం- 
45ర�ః య�దlం 4ెల�O)> ఒక�>@]ౖ ఒకర� vర�చుక=ప+ేటప¢డ� 
��మ� ప�వక� 1oనక ఉం+ే1ారమ�.  
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 ఆయన అంద�>కD5; ఎక=rవ ఉi5ర�ల=, ఔi5ర�మ� 
ఉన;1ార�. ఆయను; ఏiౖెD5 అడ�గ�_ే ఎప¢డూ ల�దు, కాదు 
అనల�దు.  
 అంద�>కD5; ఎక=rవ ఓర�H, సహనం గల1ార�. ఎప¢డూ 
తమ స�ంత vషయంలI ఎవ�>_¬ ప��కారం క�రల�దు. ఎవ�>� 
క�ప)>ంచల�దు. కా7 అల9& : 7qిదl_5ల పట&  జ�క�ం 
4ేసుక=న;1ా+ి7 అల9& : క<రక= �£ిం4ే1ార�.  
 ఆయన దృqిQలI దూరప� - దగX�>1ార�, బల2�నుల= - 
బలలవంత�ల= అDE _5రతమ�మ� ల�దు. హక=rలI అందర¤ 
సమ9నం. మ�>ంత _5క³దు 4ేసూ�  ఇల9 4ె[ాHర�ః """"ఏ ఒక�>కn ఏ ఒక�>కn ఏ ఒక�>కn ఏ ఒక�>కn 
మ�Þక�>@] ౖ ఆ�కి�తమ�Þక�>@] ౖ ఆ�కి�తమ�Þక�>@] ౖ ఆ�కి�తమ�Þక�>@] ౖ ఆ�కి�త, , , , ఘనత ల�దుఘనత ల�దుఘనత ల�దుఘనత ల�దు. . . . కOవలం తఖ9� కOవలం తఖ9� కOవలం తఖ9� కOవలం తఖ9� ((((అల9& : అల9& : అల9& : అల9& : 
భయభయభయభయ����				) ) ) ) తపHతపHతపHతపH. . . . మ9నవ�లందర¤ సమ9నుల�మ9నవ�లందర¤ సమ9నుల�మ9నవ�లందర¤ సమ9నుల�మ9నవ�లందర¤ సమ9నుల�. . . . గత కాలలI&  గత కాలలI&  గత కాలలI&  గత కాలలI&  
గ	ం�న జcత�లI&  iొంగతనం 4bేF వ�కn� ఉన;త వంØయ�గ	ం�న జcత�లI&  iొంగతనం 4bేF వ�కn� ఉన;త వంØయ�గ	ం�న జcత�లI&  iొంగతనం 4bేF వ�కn� ఉన;త వంØయ�గ	ం�న జcత�లI&  iొంగతనం 4bేF వ�కn� ఉన;త వంØయ�    
డవ�_ ే �£ించక=ం+5DE వiలి�డవ�_ ే �£ించక=ం+5DE వiలి�డవ�_ ే �£ించక=ం+5DE వiలి�డవ�_ ే �£ించక=ం+5DE వiలి�bF1ార�bF1ార�bF1ార�bF1ార�. . . . అi ే బడ�గ� వరXం అi ే బడ�గ� వరXం అi ే బడ�గ� వరXం అi ే బడ�గ� వరXం 
1ాడ�_ే �£ంి4ే1ార�1ాడ�_ే �£ంి4ే1ార�1ాడ�_ే �£ంి4ే1ార�1ాడ�_ే �£ంి4ే1ార�. . . . అందుకO 1ార� D5శనం అయ9�ర�అందుకO 1ార� D5శనం అయ9�ర�అందుకO 1ార� D5శనం అయ9�ర�అందుకO 1ార� D5శనం అయ9�ర�. . . . 
vనం+ిvనం+ిvనం+ిvనం+ి! "! "! "! "మ�హమ�� క�త�ర� �ా	మ గనక iొంగతనం 4ేbF�  మ�హమ�� క�త�ర� �ా	మ గనక iొంగతనం 4ేbF�  మ�హమ�� క�త�ర� �ా	మ గనక iొంగతనం 4ేbF�  మ�హమ�� క�త�ర� �ా	మ గనక iొంగతనం 4ేbF�  
DEను ఆ�� 4తే�`; న�>కObF1ా7;DEను ఆ�� 4తే�`; న�>కObF1ా7;DEను ఆ�� 4తే�`; న�>కObF1ా7;DEను ఆ�� 4తే�`; న�>కObF1ా7;".".".". 
 ఎప¢డూ ఏ �జD57కn వంక @]టQ  ల�దు. ఇషQమ�ంట� 
	DE1ార�. ల�i5 వiిల�1ార�. ఒక�r%ా�> Doల � ండ� Doలల వరక= 
ఇంటL [Ð��లI మంట� ఉండక[���iి. ఆ �\ºలI&  ఖర¤y రం 
మ�>య� �ÁÕ² 1ా�> ఆ»రం)ా ఉం+ేiి. ఒక�r%ా�> ఆక`_¬ 
కడ�ప�@]ౖ �ాళÑ² కటZQ క=DE1ార�.  
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 4ెప¢ల మరమ�త� 4ేసుక=DE1ార�. దుసు� ల= �7)>న 4ోట 
క=టZ&  1Eసుక=DE1ార�. ఇంటL పనులI&  ఇల9& `కn సహక�>ం4ే1ార�. 
1ా�iిగÃసు� `; ప�ామ�>�ం4ే1ార�.  
 @Fద�>కం వల&  @Fదలను �న; చూప�చూbF1ార� కార�. 
�ాజc��ికారం వల&  �ాºల_¬ భయప+ే1ార� కార�. ఆయన 
సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం గ�ఱ�ం, ఒంట®, )ా+ిద మ�>య� కంచర 
)ా+ిదల@]ౖ ప�య9ణం 4ేbF1ార�.  
 ఎ7; బ�ధల=, కöాQ ల= వ�MD5 అంద�>కD5; ఎక=rవ 
మంద»సం_¬ ఉం+ే1ార�. ఉ_5#హం)ా, ఉల9& సం)ా గ+ి@F1ార�. 
సు1ాసనను @F�'ం4ే 1ార�. దు�ా�సనను 
అస23�ంచుక=DE1ార�. సర� సదుX ణ5లను, ఉత�మ 4ేషQలను 
అల9& : ఆయనలI సమక��ాMడ�.  
 అల9& : ఆయనక= Dùసం)>న vi5� జcd నం మ�ందు1ా�>లI, 
1oనుక 1ా�>లI ఎవ��>క³ Dùసంగ ల�దు. ఆయన 7రÜ�ాసు�ల=. 
చదవల�ర�, 1�ా య ల�ర�. మ9నవ�లI&  ఎవర¤ ఆయనక= గ�ర�వ� 
కార�. iివ�గంథం ఖు"ఆ- అల9& : వద�  నుం+ి వ�MనiిÃ . i57 
గ��>ం� అల9& : ఇల9 ఆiే�ం45డ�ః  

; 0 , ���� �72 �3-� ���6 ,4 <� 	=�8 >�?� #.-�@� 	A� �!� � � �� � �) � )� � � B � ) � �� �� � �) �� �� � � � �� �
� ,��6� � ) � ��91C D.E� �1F.� ,�� ��8 "$3-( � � ' � � � � � �� � � �� ) ) �� � � G���� �:88 { 

����ఇల9 అను ఓ ప�వకా�ఇల9 అను ఓ ప�వకా�ఇల9 అను ఓ ప�వకా�ఇల9 అను ఓ ప�వకా� ! ! ! ! ఒక1Eళ మ9నవ�ల� GD5;త�ల� ఒక1Eళ మ9నవ�ల� GD5;త�ల� ఒక1Eళ మ9నవ�ల� GD5;త�ల� ఒక1Eళ మ9నవ�ల� GD5;త�ల� 
అందర¤ కలbి ఈ ఖు"ఆను వంటLi577 iే7న�D5 అందర¤ కలbి ఈ ఖు"ఆను వంటLi577 iే7న�D5 అందర¤ కలbి ఈ ఖు"ఆను వంటLi577 iే7న�D5 అందర¤ కలbి ఈ ఖు"ఆను వంటLi577 iే7న�D5 
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�సుక=వ4ేM ప�యత;ం�సుక=వ4ేM ప�యత;ం�సుక=వ4ేM ప�యత;ం�సుక=వ4ేM ప�యత;ం    4bేనిపHటLక³ �సుక=�ాల�ర�4bేనిపHటLక³ �సుక=�ాల�ర�4bేనిపHటLక³ �సుక=�ాల�ర�4bేనిపHటLక³ �సుక=�ాల�ర�. . . . 
1ారందర¤ ఒక�>క<కర� స»య�1ారందర¤ ఒక�>క<కర� స»య�1ారందర¤ ఒక�>క<కర� స»య�1ారందర¤ ఒక�>క<కర� స»య�ల= అ�ల= అ�ల= అ�ల= అ�నపHటLకn�నపHటLకn�నపHటLకn�నపHటLకn�}. . . . (బ� 
ఇ%�ా ఈz 7: 88). 
 ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం �న;పటL నుం+ి చదవడం, 
1�ా యడం DEర�Mక�క=ం+5 7రÜ�ాసు�లవడం 	ర%ాrర�ల 
అ[�»లక= ఒక అడ��  కటZQ )ా 7`�ంiి. ఈ గంó57; Ã
మ�హమ�� - సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం- స�యం)ా 1�ా %ార�, 
ల�i5 ఇతర�ల_¬ DEర�Mక=D5;ర�, ల�i5 పuర� గంó5ల నుం+ి Ã
చiిv v7@ిసు� D5;డన; అ[�»ల= 1ార� ల�ప�త½ ఉంట�ర�. 
7రÜ�ాస� మ7qి ఎల9 ఇల9 4ేయగలడ�? అందుక7 
1ాస�వం)ా ఇiి అల9& : 1oౖప� నుం+ి అవత�>ం�నiే.  
 

మ23మల=మ23మల=మ23మల=మ23మల= (MIRACLES) 

 ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ంక= ల ం�న మ23మలI&  
అ	 )ÞపHiి iివ� గంథం Ã ఖు"ఆ-. ఇiి ప�ళయం వరక� 
మ23మ)ా 7`� ఉంiి. అiి ��öా[�ా èణ�లను, 1ాక=Hత�లను 
అశక�తక= గ��> 4ేbింiి. ఖు"ఆ- లI ఉన;టZవంటL పiి 
సూ�ాల=, ల�i5 ఒక సూ�ా, ల�i5 క�సం ఒకr ఆయ_ౖెD5 
_ేగల�ా అ7 అల9& : అంద�>_¬ 	5ల�ంË 4ే´ాడ�. మ�qి�క=ల= 
స�యం)ా తమ అసమరfత, అశక�తను ఒప¢క=D5;ర�.  
 ఆయన మ23మలI& ః ఒక%ా�> మ�qి�క=ల= మహత�మ� 
చూ@ించమ7 క��ార�. ప�వక� అల9& : _¬ దుఆ 4ే´ార�. చందు� ణAÄ  
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� ండ� 1Eర� 1Eర� మ�కrలI&  1ా�>కn చూ@ించబ+ింiి. (iీ7 vవరం 
@]ౖన చiి1ార�).  
 కంకర �ాళÑ² ఆయన 4ేత�లI సుe »నల9& : పç>ం45�. 
అ1E �ాళÑ² అబ{ బ(Ã 4ేత�లI, త�ా�త ఉమ" 4ేత�లI, ఆ 
త�ా�త ఉ%ా�- (రGయల9& హh అనుì ం) 4ేత�లI&  @]ట�Q ర�. 
అప¢డ� క�+5 అv తbీg: పç>ం45�.  
 ఎDú; %ార�&  ఆయన 1E�ళ² నుం+ి �ళ² ఊటల= ప�వ23ం45�.  
 ప�వక� �జనం 4ేbFటప¢డ� ఆ �జనం క�+5 తbీg: 
పç>సు� న;iి సహచర�ల= vDE1ార�.  
 �ాళÑ², 4ెటZ&  ఆయనక= సల9ం 4ేbFv.  
 ఒక య{దు�ాళÑ ప�వక�ను చం@F ఉiే�శ�ం_¬ ��క 
మ9ంసంలI7 దండ4ె� ��గంలI vషం క`@ి బహhమ9నం)ా 
పం@ింiి. ఆ మ9ంసప� దండ4ె� మ9ట�& +ింiి.  
 ఒక )ాÎణ�డ� Ã ఏiౖెD5 మ23మ చూ@ించం+ి అ7 
క��>నప¢డ� ఆయన సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఒక 4ెటZQ ను 
ఆiే�ంచ)ా అiి దగX�>కn వ�Mంiి. మ�\%ా�> ఆiే�ంచ)ా తన 
ªదటL %ాf D57కn 	�>)> 1oµ²ంiి.  
 ఏ మ9త�ం [ాల= ల�7 ��క [Ðదుగ�ను 4ె�_¬ _5క)ాDE 
[ాల= వ4ేM´ా�. i57 [ాల= @ి	కn స�యం)ా _5� )>, అబ{ బ(Ã 
క= _5� @ిం45ర�. 
 అ× }- అబ{ _5`e రGయల9& హh అనుì  కళ²లI&  అవస�  
ఉండ)ా ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం తమ ఉ'�7 అత7 
కళ²లI&  @]టQ)ా అపH+ికప¢+ే సంపuరÄ స�సfత క`)>ంiి.  
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 ఒక సహచర�7 కాల= )ాయపడంiి. ప�వక� సల& ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం అత7 కాల=ను 4ె�_¬ త�+ి%ార�. 1oంటDE అiి 
నయం అ��ంiి.  
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం అనï }- మ9`( 
రGయల9& హh అనుì  క<రక= iీ�ా� య�ష�ంత�డ�గను, అ�ిక ధన 
సం_5నం గల1ాడ1ా+ిగను మ�>య� అల9& : 1ా�>కn �భం 
(బరrx) ప�%ాiిం45ల7 దుఆ 4ే´ార�. అల9)O ఆయనక= 120 
మంiి సం_5నం క`)ార�. ఖర¤y రప� _¬టల�; ఏ+5iికn ఒకr%ా�O 
ఫ`%ా� �. కా7 ఆయన ఖర¤y రప� _¬ట ఏ+5iికn � ండ� %ార�&  
పం+ేiి. ఇంకా ఆయన 120 సంవత#�ాల= �vం45ర�.  
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ºమ9 �\º ��ంబ" @]ౖ 
ఖు_5g ఇసు� ండ)ా ఒక వ�కn� వ�M, అD5వృqిQ  i5ప��>ం�ంiి 
Îర� వరÊం క<రక= దుఆ 4ేయండ7 క�ర)ా, � ండ� 4ేత�ల�	�  
దుఆ 4ే´ార�. ఎకr+5 ల�7 ��ఘ9ల�; పర�_5ల మ9iి�>)ా ఒక 
4ోట 4ే�>, 1ారం �\ºల [ాటZ క=ండ [�త వరÊం క=�>bింiి. మ�\ 
ºమ9 �\º ఖు_5g సందర¾ంలI వరÊం వల&  నషQం 4ేక�ర�త�ంద7 
vన;vంచుక�)ా � ండ� 4ేత�ల�	�  దుఆ 4ే´ార�. అపHటLకప¢+ే 
వరÊం 7`�ంiి. ప�జలందర¤ ఎండలI నడ� 1oÁÂ²ర�.  
 ఖందక య�దlంలI [ాలñX న; 1o�� మంiి èర�లంద�>క³ 
సుమ9ర� మ{డ� కnలIల యవ�5D5�ల �Þట®Qల= మ�>య� ఒక 
�న; ��క మ9ంసం _¬ ప�వక� వ+ి� ం45ర�. అందర¤ కడ�ప� 
7ం+5 తృ@ి� కరం)ా 	7 1oÁÂ²ర�. అ�D5 �Þట®Qల= మ�>య� 
మ9ంసంలI ఏ క<దవ ఏరHడల�దు.  
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 అiే యదlంలI బqీ" }- సఅ� క�త�ర� తన తం+ి� 
మ�>య� మ9మ క<రక= �సుక<�Mన క<7; ఖర¤y రప� పండ�&  
èర�లంద�>క³ ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 	7@ిం45ర�.  
 అబ{ హh� *�ా రGయల9& హh అనుì  వద�  ఉన; ఒక�> 
�జనంలI ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం పu�>� b]ౖD5�7కn 
	7@ిం45ర�.  
 23జ�x క= 1oÁÕ² �ా	� ఆయను; (సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం) 
హత� 4ేయ�టక= 1E�సు� న; వంద మంiి ఖు� *ష�ల @]ౖ దుమ�� 
vసుర�త½ 1ా�> మ�ందు నుం+ి 1oµ² [�య9ర�. 1ార� 
ఆయ7; చూడల�క[�య9ర�. 
 23జ�x ప�య9ణంలI సు�ాఖ9 }- మ9`( ఆయను; 
చంప+57కn 1oంట�డ�త½ దగX�>కn వ�Mనప¢డ� ప�వక� సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం అత7; శ@ిం45ర�. అందుక= అత7 గ�ఱ�ం 
కాళÑ² ¿కాళ² వరక= భ{'లI iి)>[�య9�.  
 

ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక� చ�>త�చ�>త�చ�>త�చ�>త�లI7లI7లI7లI7 DEర�Mక�దగXDEర�Mక�దగXDEర�Mక�దగXDEర�Mక�దగX  vషయ9ల=vషయ9ల=vషయ9ల=vషయ9ల= 
ప�>»సంప�>»సంప�>»సంప�>»సం (Joke) 
  ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం తమ సహచర�ల_¬ 
ప�>హbిం4ే 1ార�, తమ ఇల9& `_¬ vDúదం)ా, ఉల9& సం)ా 
గ+ి@F1ార�. �D5;ర�ల_¬ ఆనందం)ా ఉం+ే1ార�. 1ా�> క<రక= 
సమయం క ట��ం4ే1ార�. 1ా�> వయసు, బ�iిlజcd D5లక= త)>న 
�~	లI 1ా�>_¬ ప�వ�>�ం4ే1ార�. తమ bFవక=+ౖెన అనï }- 
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మ9`( రGయల9& హh అనుì _¬ క�+5 ఒకప¢డ� ప�>హbిసూ�  "ఓ 
� ండ� 4ెవ�ల1ా+5" అ7 అDE1ార�. 
 ఒక వ�కn� వ�M ప�వకా� ! D5క<క స1ా�> ఇవ�ండ7 అ+ి)ాడ�. 
ప�వక� ప�>»సం)ా """"��మ� �క= ��మ� �క= ��మ� �క= ��మ� �క= ఒంట® ఒంట® ఒంట® ఒంట® @లి& 7%ా� మ�@లి& 7%ా� మ�@లి& 7%ా� మ�@లి& 7%ా� మ�" " " " అ7 
అD5;ర�. DEను ఒంట® @ిల&ను �సుక<7 ఏ' 4ేయ9`? అ7 
ఆశMర�ం)ా అ+ి)ాడతను. ప�వక� సల& ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం """"ప�	 ప�	 ప�	 ప�	 
ఒంట®ఒంట®ఒంట®ఒంట®,,,,    @ిల& DE కంటZంi ికi5@ిల& DE కంటZంi ికi5@ిల& DE కంటZంi ికi5@ిల& DE కంటZంi ికi5" " " " అ7 నగ�¿హం_¬ అD5;ర�.  
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం సహచర�ల మ�ందు 
ఎల&ప¢డూ మంద »సం_¬, నగ�¿హం_¬ ఉం+ే1ార�. 1ా�> 
నుం+ి మం� మ9ట� vDE1ార�. జ�~" }- అబ�� ల9& : 
రGయల9& హh అనుì  ఉల�& ఖనం ప�కారం: DEను ఇ%ా& ం 
bీ�క�>ం�నపHటL నుం+ీ, ప�వక� వద�క= ఎప¢డ� వ�MD5 ఆయన 
�ావద�7 4ెపHల�దు. DEను ఎప¢డ� చూbిD5 �ర�న1E� ఉం+ేiి. 
ఒక%ా�> "ప�వకా� ! DEను గ�ఱ�ం@]ౖ bిfరం)ా క��\Mల�క[�_5ను అ7" 
vన;vంచు క=D5;ను. అందుక= ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ం D5 �Þమ�� Îద క<ట�Q డ�. మ±² ఇల9 దుఆ 4ే´ార�ః 
""""అల9& : ఇత7;అల9& : ఇత7;అల9& : ఇత7;అల9& : ఇత7; bిfరం bిfరం bిfరం bిfరం)ా )ా )ా )ా క��\MబåటZQక��\MబåటZQక��\MబåటZQక��\MబåటZQ . . . . ఇత+ి; మ9రXద�>�)ాఇత+ి; మ9రXద�>�)ాఇత+ి; మ9రXద�>�)ాఇత+ి; మ9రXద�>�)ా, , , , 
సD5�రX)ా')ా 4�ె�సD5�రX)ా')ా 4�ె�సD5�రX)ా')ా 4�ె�సD5�రX)ా')ా 4�ె�". ". ". ". ఆ త�ా�త DEను ఎప¢డూ గ�ఱ�ం Îiి 
నుం� పడల�దు.  
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం తమ బంధువ�ల_¬ క�+5 
ప�>హbిం4ే 1ార�. ఒక%ా�> ప�వక� తమ క�త�ర� �ా	మ9 
రGయల9& హh అD5ì  ఇంటLకn 1oÁÂ²ర�. అకrడ హజ�x అ× 
రGయ& ల9హh అనుì  క7Hంచక [�వడం_¬. ఆయన ఎకr+ి 
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1oÁÂ²డమ9�! అ7 క�త��>; అ+ి)ార�. i57కn �ా	మ 
రGయల9& హh అD5ì  సమ9�5న'సూ�  "మ9 ఇద��> మధ� �న; 
త)ాద ఏరH+ింiి. అందుక= ఆయన D5@]ౖ క�ప)>ంచుక<7, అ`)> 
1oµ²[�య9ర�" అ7 అంiి. ప�వక� అకr+ి నుం+ి మbిyదుక= 
వ45Mర�. అతను అందులI పడ�క<7 ఉD5;ర�. ఆయన Îiి 
నుం+ి దుపHటL _Å`)> [��ంiి. ఆయన శ�~�ా7కn మటLQ  
అంటZక<7 ఉంiి. ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఆయన 
శ�~�ా7కn అంటZక<7 ఉన; మటLQ7 త½డ�సూ�  "అబ{ త��ాe 
(మటLQ1ా+5)! ల� అబ{ త��ాe! ల�" అ7 అD5;ర�.  
 

బ�లల_¬బ�లల_¬బ�లల_¬బ�లల_¬ ప�ప�ప�ప�వక�వక�వక�వక� వ�వ»రంవ�వ»రంవ�వ»రంవ�వ»రం 

 ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం స�మణ�లక=, క�త�ళ²క= 
ప�వక� ఉత�మ సదుX ణ5లI&  ఓ )ÞపH వంత� ఉం+ింiి. ఒక�r%ా�> 
ప�వక� తమ స�మణA ఆ�öా రGయల9& హh అD5ì _¬ పర�గ� 
పంiెం @]ట�Q1ార�. ఆ�� తన bF;23త��ాళ²_¬ ఆడ�క=ంట� 
వద�DE1ార� కాదు. స�యం)ా ఆ�öా రGయల9& హh అD5ì  ఇల9 
ఉల�&�ం45ర�ః "DEను ప�వక� సల& ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం ఎదుట D5 
bF;23త��ాళ²_¬ కలbి ఆడ�క=DEi57;. ప�వక� సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం ఇంటÍ& కn �ా)ాDE ఆ బ�`కల= భయప+ి 
i5క=rDE1ార�. అ�_ే ఆయన సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 
1ా�>7 D5 దగXరక= పం@F1ార�. DEను 1ా�>_¬ మ±² 
ఆడ�క=DEi57;".  
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 బ�లల_¬ అను�ాగం)ా క`)> య�ం+ి, 1ా�>7 @F�మ)ా 
చూసుక=ంటâ ఒక�r%ా�> 1ా�>_¬ ఆటల9+ే1ార�. షi5� � 
రGయల9& హh అనుì  ఉల�& ఖనం ప�కారం: ఒక%ా�> ప�వక� 
సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఇöా నమ9ºలI తమ 1oంట హస- 
ల�i5 హhb]ౖ- ను �సుక<45Mర�. ఆయన సల&ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ం మ�ందుక= 1oµ² అబ�g�7 క��\Mబåట�Q ర�. అల9& హh 
అక��" అ7 నమ9ºD5రం ం45ర�. సజc� లI 1oµ², 45ల9 ఆలస�ం 
అ�నపHటLక³ ల�వల�దు. D5క= అనుమ9నం క`)> క<ంచం తల 
ల�@ి చూ´ాను. ఆ అబ�g� ఆయన èప�@]ౖ ఉD5;డ�. DEను 
మ±² సజc� లI ఉం+ి[�య9ను. ప�వక� సల& ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం 
నమ9º మ�)>ం�న త�ా�త సహచర�ల=ః 'ప�వకా� ! Îర� iీర�ం)ా 
సజc�  4ేbినందుక= ఏiౖెD5 సంఘటన జ�>)>ంi5 ల�i5 Î@]ౖ 
iివ�1ాణA (వ2�) అవతరణ జర�గ�త�ంi5 అ7 ��vం45మ�' 
అ7 అ+ి)ార�. అందుక= ప�వక� 4ె[ాHర�ః """"ఇవ�; ఏ' కాదుఇవ�; ఏ' కాదుఇవ�; ఏ' కాదుఇవ�; ఏ' కాదు, , , , 
vషయం ఏ'టంvషయం ఏ'టంvషయం ఏ'టంvషయం ఏ'టంట�ఃట�ఃట�ఃట�ః అబ�g� D5 èప�@]ౖ  అబ�g� D5 èప�@]ౖ  అబ�g� D5 èప�@]ౖ  అబ�g� D5 èప�@]ౖ ఎకాrడ�ఎకాrడ�ఎకాrడ�ఎకాrడ�. . . . అతను అతను అతను అతను 
క��>క �రక మ�ంi ే _Åందర)ా ల�వడం D5క= క��>క �రక మ�ంi ే _Åందర)ా ల�వడం D5క= క��>క �రక మ�ంi ే _Åందర)ా ల�వడం D5క= క��>క �రక మ�ంi ే _Åందర)ా ల�వడం D5క= 
బ�వ�బ�వ�బ�వ�బ�వ�మమమమ7@ంిచల�దు7@ంిచల�దు7@ంిచల�దు7@ంిచల�దు. . . . అనసు రGయల9& హh అనుì  ఉల�& ఖనంలI 
ఉంiిః ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ప�జలంద�>లIక ల9&  
ఉత�మ గ�ణం గల1ార�. D5క� �న; తమ��డ� ఉం+ే1ాడ�. 
అత7 @Fర� ఉ���". ప�వక� @F�మ_¬, అత7 తృ@ి�  క<రక= ఇల9 
అDE1ార�ః """"ఉ���" � నుఉ���" � నుఉ���" � నుఉ���" � నుఘ�ఘ�ఘ�ఘ� �" ఎల9 ఉంiి�" ఎల9 ఉంiి�" ఎల9 ఉంiి�" ఎల9 ఉంiి"""".... నుఘ��" అంట� బ�రÃ 
@ిటQ . అతను i57_¬ ఆడ�క=DE1ాడ�. 
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ఇల9& `_¬ఇల9& `_¬ఇల9& `_¬ఇల9& `_¬ ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక� వ�వ»రంవ�వ»రంవ�వ»రంవ�వ»రం 

 ఇంటL1ా�>_¬ ప�వక� వ�వ»రంలI సర� సదుX ణ5ల= 
ఏకమయ9��. ఆయన 45ల9 vనయనమ«త_¬ ��iిల�1ార�. 
తమ 4ెప¢ల= స�యం)ా క=టZQ క=DE1ార�. అవసరమ�న; 4ోట 
బటQలక= మ9bికల�సుక=DE1ార�. ఎప¢డూ �జD57కn వంకల= 
@]ట�Q1ార� కార�. ఇషQమ�ంట� 	DE, ల�i5 వiిల�bF1ార�. bీ� Ö జc	7 
ఒక మ7qి)ా )©రvం4ే1ార�. అం_ే కాదు, త &̀ , ��ర�, క�త�ర�, 
4ె &̀  ర¤[ాలI&  vvధ )©ర1ాల= ప�%ాiిం4ే1ార�. ఒక వ�కn� ఇల9 
ప��;ం45డ�ః D5 bF1ా సద�ర�నలక= అంద�>కD5; ఎక=rవ 
అర�ì ల�వర� అ7. i57కn ఆయన """"� త &̀� త &̀� త &̀� త &̀ " " " " అ7 4ె[ాHర�. మ±² 
ఎవర� అన; ప�శ;క= """"� త &̀� త &̀� త &̀� త &̀ " " " " అ7 4ె[ాHర�. మ±² ఎవర� అన; 
ప�శ;క= """"� త &̀� త &̀� త &̀� త &̀" " " " అDE జ1ా}45Mర�. D5లXవ %ా�> అ+ి)>నప¢డ� 
""""� తం+ి�� తం+ి�� తం+ి�� తం+ి�" " " " అ7 4ె[ాHర�. మ�Þ%ా�> ఇల9 4ె[ాHర�ః """"ఏ వ�కn� ఏ వ�కn� ఏ వ�కn� ఏ వ�కn� తన తన తన తన 
త &̀దం+ి�లI ఒక�>7 ల�i5 ఇద��>7 [Ðంiిత &̀దం+ి�లI ఒక�>7 ల�i5 ఇద��>7 [Ðంiిత &̀దం+ి�లI ఒక�>7 ల�i5 ఇద��>7 [Ðంiిత &̀దం+ి�లI ఒక�>7 ల�i5 ఇద��>7 [Ðంiి, , , , 1ా�> bF1ా 1ా�> bF1ా 1ా�> bF1ా 1ా�> bF1ా 
4ేసుక�క=ం+5 నరకంలI ప�1E�%ా� +ో అల9& : 4ేసుక�క=ం+5 నరకంలI ప�1E�%ా� +ో అల9& : 4ేసుక�క=ం+5 నరకంలI ప�1E�%ా� +ో అల9& : 4ేసుక�క=ం+5 నరకంలI ప�1E�%ా� +ో అల9& : అత7; తన అత7; తన అత7; తన అత7; తన 
కర�ణక= దూర�� ఉంచు)ాకాకర�ణక= దూర�� ఉంచు)ాకాకర�ణక= దూర�� ఉంచు)ాకాకర�ణక= దూర�� ఉంచు)ాకా!". !". !". !".  
 ఆయన స�మణA ఏiౖెD5 [ాత� నుం+ి _5� )>నప¢డ�, ఆయన 
ఆ [ాత� �సుక<7 ఆ�� ఎకrడ తన మ{	 @]టLQంiో అకr+ే తమ 
మ{	 @]టLQ  _5� )O1ార�. ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఇల9 
అDE1ార�ః """"ÎలI మం�1ార� ÎలI మం�1ార� ÎలI మం�1ార� ÎలI మం�1ార� తమ ఇల9& ` పట&  మం� vధం)ా తమ ఇల9& ` పట&  మం� vధం)ా తమ ఇల9& ` పట&  మం� vధం)ా తమ ఇల9& ` పట&  మం� vధం)ా 
��`)O1ార���`)O1ార���`)O1ార���`)O1ార�. . . . DEను D5 ఇల9& ` పట&  Î అంద�>కD5; మం� DEను D5 ఇల9& ` పట&  Î అంద�>కD5; మం� DEను D5 ఇల9& ` పట&  Î అంద�>కD5; మం� DEను D5 ఇల9& ` పట&  Î అంద�>కD5; మం� 
vధం)ా vధం)ా vధం)ా vధం)ా వ�వ23�>ం4ే1ాణAÄవ�వ23�>ం4ే1ాణAÄవ�వ23�>ం4ే1ాణAÄవ�వ23�>ం4ే1ాణAÄ ". ". ". ".  
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(ఈD5డ� మనం మన ��ర�ల_¬ ఉత�మ �~	లI వ�వహ�>ం� 
ఉంట� మ�>య� మన ఇల9& ల=ల= ప�వక� స�మణ�ల ల9ంటL 
సదుX ణ5ల= అవలం}ం� ఉంట� మన �v_5ల= సుఖ´ాంత�ల_¬ 
7ం+ి ఉం+ేv. మనంద�>కn అల9& : ఈ ��గ�ం ప�%ాiించు)ాక! 
ఆÎ-). 
 

ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక� కార�ణ�ంకార�ణ�ంకార�ణ�ంకార�ణ�ం 

 ఇక ఆయన సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం )ా�> కర�ణ గ�ణం: 
ఆయన ఇల9 ప�వ�ం45ర�ః """"కర�ణAం4ేకర�ణAం4ేకర�ణAం4ేకర�ణAం4ే1ా�>1ా�>1ా�>1ా�>7 7 7 7 కకకకర�ర�ర�ర�ణ5మయ�+ైన ణ5మయ�+ైన ణ5మయ�+ైన ణ5మయ�+ైన 
అల9& : కర�ణA%ా� డ�అల9& : కర�ణA%ా� డ�అల9& : కర�ణA%ా� డ�అల9& : కర�ణA%ా� డ�. . . . Îర� భ�vలI ఉన;1ా�>Îర� భ�vలI ఉన;1ా�>Îర� భ�vలI ఉన;1ా�>Îర� భ�vలI ఉన;1ా�>@]ౖ కర�ణ @]ౖ కర�ణ @]ౖ కర�ణ @]ౖ కర�ణ 
చూపం+ిచూపం+ిచూపం+ిచూపం+ి. . . . iిvలI ఉన;1ాడ� iిvలI ఉన;1ాడ� iిvలI ఉన;1ాడ� iిvలI ఉన;1ాడ� Î@] ౖ కర�ణ చూప�_5డ�Î@] ౖ కర�ణ చూప�_5డ�Î@] ౖ కర�ణ చూప�_5డ�Î@] ౖ కర�ణ చూప�_5డ�". ". ". ". 
ప�వక�లI ఈ )ÞపH గ�ణం అ�ిక ��గంలI ఉం+ింiి. �న;ల=, 
@]ద�ల=, దగX�>1ార�, దూరప�1ార� అంద�>_¬ గల ఆయన 
(సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం) వ�వ»�ాలI&  ఇiి 45ల9 సHషQం)ా 
కనబడ�త�ంiి. ఆయన కర�ణ, 1ాత#ల�ప� 7దర�నం ఒకటLః 
ఆయన సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం �న; @ిల1ాళ² ఏడ�ప� v7 
%ామ{23క నమ9º iీర �ం)ా కాక=ం+5, సం£ిప�మ�)ా 
4ే�ం4ే1ార�. ప�వక� సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం ఇల9 4ె[ాHర7 
అబ{ ఖ_5i5 రGయల9& హh అనుì  ఉల�&�ం45ర�ః """"DEను నమ9ºDEను నమ9ºDEను నమ9ºDEను నమ9º    
క<రక= క<రక= క<రక= క<రక= 7లబ+నిప¢డ� 7లబ+నిప¢డ� 7లబ+నిప¢డ� 7లబ+నిప¢డ� iీరiీరiీరiీర �� ��ం)ా 4�ేం45ల7 అనుక=ంట�నుం)ా 4�ేం45ల7 అనుక=ంట�నుం)ా 4�ేం45ల7 అనుక=ంట�నుం)ా 4�ేం45ల7 అనుక=ంట�ను, , , , 
కా7 కా7 కా7 కా7 పbిపbిపbిపbి @ి @ి @ి @ిల&ల&ల&ల& 1ా1ా1ా1ా7777 ఏడ�ప� v7  ఏడ�ప� v7  ఏడ�ప� v7  ఏడ�ప� v7 DEను DEను DEను DEను సం£పి�ంసం£పి�ంసం£పి�ంసం£పి�ం)ా 4�ే%ా� ను)ా 4�ే%ా� ను)ా 4�ే%ా� ను)ా 4�ే%ా� ను. . . . 
తన త &̀కn అత7 వల&  ఇబgంi ికలగ క�డద7తన త &̀కn అత7 వల&  ఇబgంi ికలగ క�డద7తన త &̀కn అత7 వల&  ఇబgంi ికలగ క�డద7తన త &̀కn అత7 వల&  ఇబgంi ికలగ క�డద7". ". ". ".  
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 తమ అనుచర సంఘం పట&  ఆయన కర�ణ, మ�>య� 1ార� 
అల9& : ధర�ంలI 4ే�ాలన; కాంÜ �కr 7దర�నం: ఒక 
య{ద @ిల1ాడ� 1ా�iిగసు� డయ9�డ�Ã . అతడ� ప�వక� bFవ 
4ేbF1ాడ�. అ�_ే ప�వక� సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం అత7 
ప�ామర� క<రక= బయల=iే�>, అత7 తలకడన క�ర�MD5;ర�. 
క<ంత bFపటLకn, """"అబ�g�Âఅబ�g�Âఅబ�g�Âఅబ�g�Â! ! ! ! ఇ%ా& ం b�ీక�>ంచుఇ%ా& ం b�ీక�>ంచుఇ%ా& ం b�ీక�>ంచుఇ%ా& ం b�ీక�>ంచు"""" అ7 4ె[ాHర�ః 
అతడ� తన తల9ప�DE 7ల=చున; తం+ి� 1oౖప� చూ´ాడ�. అబ�z 
ఖ9bిం (ప�వక� v �́షD5మం, క=7యx) మ9ట vను అ7 అత7 
తం+ి� 4ె[ాHడ�. ఆ అబ�g� అప¢+ే ఇ%ా& ం bీ�క�>ం45డ�. మ�> 
క<ంత bFపటLకO చ7[�య9డ�. ప�వక� అత7 వద�  నుం+ి 1oళ��  
ఇల9 అD5;ర�ః    """"ఇత7; అ)>; నుం+ ికా[ా+ని అల9& : కO సర� ఇత7; అ)>; నుం+ ికా[ా+ని అల9& : కO సర� ఇత7; అ)>; నుం+ ికా[ా+ని అల9& : కO సర� ఇత7; అ)>; నుం+ ికా[ా+ని అల9& : కO సర� 
%�� త�మ�ల=%�� త�మ�ల=%�� త�మ�ల=%�� త�మ�ల=".".".".  
 

ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక� ఓ@ికఓ@ికఓ@ికఓ@ిక, సహనంసహనంసహనంసహనం 

 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఓ@ిక గ��>ం� ఏ' 
4ెపHగలం?!! 1ాస�1ా7కn ఆయన పu�>� �vత�� ఓ@ిక, 
సహD5ల_¬, శÃమ, కöాQ ల_¬ క�+ియ�ంiి. ఆయన@]ౖ _Å` వ2� 
(iివ�1ాణA) అవత�>ం�నపHటL నుం+ి అం	మ ´ా�స వరక= 
ఆయన ఓ@ిక, సహD5ల_¬DE �vతం గ+ి[ార�.  ఈ (ఇ%ా& ం 
ప�45ర) మ9రXంలI ఆయన ఏ��' ఏదుర�క�బత�D5;�\ ప�వక� 
అ�న ªదటL Üణం, ªదటL%ా�> iౖెవదూతను కల=సుక=న; 
త�ా�త నుం+ే స���vకం)ా ఆయన సల&ల9& హh అల�2ౖ3 
వసల& ంక= _ె`యజOయబ+ింiి. అప¢డ� ఖiీజc రGయల9& హh 
అD5ì  ఆయను; వరఖ9 }- D�ఫz వద�క= �సుక µ²ంiి. వరఖ9 
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4ె[ాHడ�ః � జc	 1ార� 7ను; � iేశం నుం+ి బ23షr�>ం�- 
నప¢డ� DEను బ�	క=ంట� ఎంత బ�వ�ం+ేiి. అప¢డ� ప�వక� 
ఆశMర�ం)ా అ+ి)ార�ః """"ఏÎ D5 ఏÎ D5 ఏÎ D5 ఏÎ D5 జc	1ార� నను; iేశం నుం+ ిజc	1ార� నను; iేశం నుం+ ిజc	1ార� నను; iేశం నుం+ ిజc	1ార� నను; iేశం నుం+ ి
బ23షr�>%ా� �ాబ23షr�>%ా� �ాబ23షr�>%ా� �ాబ23షr�>%ా� �ా". ". ". ". అతడD5;డ�ః అవ�ను. �వ� _ె�MనటZవంటL 
సంiేశం _ె�Mన ప��1ార¤ త�>'1Eయబ+5� ర�. అ�_ే ఇల9 
మ�ందు నుం+ే కöాQ లను, బ�ధలను, క=ట�లను మ�>య� 
శత�� _5�7; భ�>ం4ే అల1ాటZ తనక= _5ను అలవర�Mక=D5;ర�.  
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం �కr ఓ@ిక, సహD5ల= 
సHషQం)ా ఏరH+ే �_5� లI& ; ఎల&ప¢డూ ఆయన_¬ ఎ)>_5µ 
4ేయడం, ఆయనను ప�>హbించడం. ఆయన అల9& : సంiేశం 
ప�జలక= అందజOసు� న;ప¢డ�, మకాrలI తమ జc	, వంశం 1ా�> 
1oౖప�న భ�>ం�న ´ా�~రక �త�23ంసల=. అందులI ఒక సంఘటన 
స2� బ�ఖ9�>లI ఇల9 వ�M ఉంiిః ప�వక�@]ౖ మ�qి�క=ల= @]టLQన 
�త�23ంసలI&  û�ా	ûర���నiే'టL? అ7 ఉ�ా� }- ºబåౖ", 
అబ�� ల9& : }- అæ« }- ఆï 7 అ+ి)ాడ�. అతడ� 4ె[ాHడ�ః 
ఒక%ా�> ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 23Ë�((((1111))))లI నమ9º 
4ేసు� ండ)ా ఉఖ9g }- అబ{ మ�ఈx వ45Mడ�. తన వద�  ఉన; 
దుపHటL7 ప�వక� ��డలI 1Ebి )Þంత�ను ��`1E´ాడ�. అందువల&  
ఆయన )Þంత� బ�)ా }గ�సుక= [��ంiి. అంతలI అబ{ బ(Ã 
రGయల9& హh అనుì  పర�) త�� క=ంటâ వ�M ఉఖబ� భ{జc7; 
పటLQ  _¬bF%ార�. మ±² ఖు"ఆనులI7 ఈ ఆయత� చiి1ార�ః  
((((1111)))) అiి కాబ� గృ»7కn ఆనుక<7య�న; సfలం. సుమ9ర� ఏడ� /ిట&  )\డ ఎ	�  
య�ంటZంiి. ఖు� *ష�ల వద� హల9z సంపద స�>[�నందుక= i57; కాబ� 
గృహంలI కల=ప�క� ల�క[�య9ర�. అ�_ే అi ికాబ�లI7 ��గ��. 
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;)H� IJ K�� ,4 L@J ,�$���4� * )� � �� ) �� �� �( ) ) �G ��"#:28{  
{ఒక వ�కn� తన ప�భ�వ� అల9& : అ7 అన;ంత మ9_5� న ఒక వ�కn� తన ప�భ�వ� అల9& : అ7 అన;ంత మ9_5� న ఒక వ�కn� తన ప�భ�వ� అల9& : అ7 అన;ంత మ9_5� న ఒక వ�కn� తన ప�భ�వ� అల9& : అ7 అన;ంత మ9_5� న Îర� Îర� Îర� Îర� 
అతణAÄ  హతమ9ర�%ా� �ాఅతణAÄ  హతమ9ర�%ా� �ాఅతణAÄ  హతమ9ర�%ా� �ాఅతణAÄ  హతమ9ర�%ా� �ా?}. . . .  
 ఒక �\º ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం కాబ� వద�  
నమ9º 4ేసు� D5;ర�. అబ{ జహz, 1ా7 'త�� ల= కాబ� 
[�ా ంగణంలI క��ÞM7 య�D5;ర�. అబ{ జహz మ9ట�& డ�త½ః 
ఫల9D5 ఇంటÍ&  ఈ �\º ఒంట® ను క�´ార�, ఎవర� [�� i57 
[ÐటQ , ��ాÄ శయం మ�>య� @F�గ�లను �సుక=వ�M, మ�హమ�� 
సజc� లI [��నప¢డ� అత7 èప� Îద 1E%ా� డ� అ7 
ప��>)\ల9Hడ�. 1ా�>లI7 పరమ దు�ా�ర�X +ొకడ� (ఉఖ9g }- 
అబ{ మ�ఈx) iిగ�X న ల�45డ�. i57; �సుక<�M ప�వక� 
సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం సజc� లI [�)ాDE ఆయన భ�జcల 
మధ� èప�@]ౖ @]ట�Q´ాడ�. ఇక అv´ా�సుల= ఒక�>@]ౖ ఒకర� 
ప+ి[�త½ vరగబ+ి నవ�%ా)ార�. ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ం సజc� లIDE ఉం+ి[�య9ర�. తల @]ౖకn ల�పల�క [�య9ర�. 
�వ�>కn ఆయన క�త�ర� �ా	మ9 రGయల9& హh అD5ì  
వ�Mంiి. èప�@]ౖ నుం+ి i57; _Åల)>ం�ంiి.  
 èటL కంట� మ�~ ûర���నiి మ9నbిక బ�ధ. ఇందుక= క�+5 
1ార� 1oనక ఉండల�దు. అందుకO ఆయన ఇ4ేM సంiే´ా7; 
7�ాక�>సూ� , 	రసr�>సూ�  ఆయన @]ౖ అప7ందల= ¿@F1ార�, 
ఆయన జ��	ష��డ�, @ి�M1ాడ�, మ9ం	�క=డ� అ7 @Fర�&  
@]ట�Q1ార�, ఆయన �సుక=వ�Mన ఆయత�ల= పuర�కాలప� 
కటZQ కథల= అ7 అDE1ార�. ఒక%ా�> అబ{ జహz ఇల9 అD5;డ�ః 
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"ఓ అల9& :! � వద�  నుం+ి వ�Mన సత�ం, ధర�ం ఇiేన�_ే 
ఆకాశం నుం+ి మ9@]ౖ �ాళ² వరÊం క=�>@ించు. ల�i5 బ�ధకర ���న 
�Ü పం@ించు. ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ప�జ`; ఇ%ా& ం 
1oౖప�నక= ఆ»�7ంచుటక= 1ా�> సమ{»లI& , బజcర�లI&  
1oµ²నప¢డ� @ినతం+ి� అబ{ లహe 1oనకDE వ�M, ఇతను 
అబiిlక=డ�. ఇత7 మ9టను Îర� 7జపరచవదు�  అ7 
4ె@FH1ాడ�. అత7 ��ర� ఉ��� జÎz మ�ళ² కంప ఏర�క<�M 
ప�వక� న+ి4ే i5�>లI 1Eసు� ం+ేiి. బ��5ల=, కöాQ ల= ప�ా కాష� క= 
4ే�>న 1Eళ ఒకటZంiి. అiి ప�వక� సల&ల9&  హh అల�ౖ23 వసల& ం 
మ�>య� ఆయను; vశ�bిం�న1ార� మ{డ� సంవత#�ాల 
వరక= qిఅబå అబ{ _5`e లI బం�ీల=)ా అ�న 1Eళ. ఆ 
�\ºలI&  ఆక`7 భ�>ంచల�క ఆక=ల= 	న వలbి వ4ేMiి. ఇంకా 
ఆయన తమ పvత� స�మణA ఖiీజ రGయల9& హh అD5ì ను 
క�లIH�న సంద ర¾ంలI మ�>ంత బ�ధక= గ��> అయ9�ర�. ఆ�� 
కషQ�\ºలI&  తృ@ి�7సూ� , త)>న స»యసహకా�ాల= అంiిం4ేiి. ఆ 
త�ా�త ఆయనక= అండదండ)ా 7`�న, ఆయను; [�qిం�న 
@ినతం+ి� మరణం, అతను అv´ా�స bిf	లI చ7[�వడం 
ప�వక�ను మ�>ంత క=iి@ి 1Ebింiి. ఆయను; సంహ�>ం4ే 
ఖు� *ష�ల య_5;ల= vఫలమయ9��. ప�వక� స�iేశం వiిల�bి 
పరiే´ా7కn వలస[�య9ర�. మiీD5లI ఓ@ిక, సహD5ల మ�\ 
క<Ã త�  కాలం, శÃమ, ప�య9స, కöాQ ల_¬ క�+ిన �vతం 
ªదల�ంiి. �వ�>కn ఆక`)ÞD5;ర�. ¥ద1ారయ9�ర�. తమ 
కడ�ప�@]ౖ �ాళÑ² కటZQ  క<D5;ర�. ఒక%ా�> ప�వక� సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం ఇల9 4ె[ాHర�ః """"అల9& : vషయంలI DEను అల9& : vషయంలI DEను అల9& : vషయంలI DEను అల9& : vషయంలI DEను 
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బåi�ి>ంపబ+ినంత మ� వర¤ బåiి�>ంపబåi�ి>ంపబ+ినంత మ� వర¤ బåiి�>ంపబåi�ి>ంపబ+ినంత మ� వర¤ బåiి�>ంపబåi�ి>ంపబ+ినంత మ� వర¤ బåiి�>ంప    బడల�దుబడల�దుబడల�దుబడల�దు. . . . అల9& : vషఅల9& : vషఅల9& : vషఅల9& : vష    
యంలI DEను గ��> అ�న �త�23ంసలక= మ� వర¤ యంలI DEను గ��> అ�న �త�23ంసలక= మ� వర¤ యంలI DEను గ��> అ�న �త�23ంసలక= మ� వర¤ యంలI DEను గ��> అ�న �త�23ంసలక= మ� వర¤ 
గ��>కాల�దుగ��>కాల�దుగ��>కాల�దుగ��>కాల�దు. . . . 30 30 30 30 �O�ంబవళÑ² �O�ంబవళÑ² �O�ంబవళÑ² �O�ంబవళÑ² గ+bిDి5 గ+bిDి5 గ+bిDి5 గ+bిDి5 మ9 ప�>bిf	 ఎల9 మ9 ప�>bిf	 ఎల9 మ9 ప�>bిf	 ఎల9 మ9 ప�>bిf	 ఎల9 
ఉం+ంిదంఉం+ంిదంఉం+ంిదంఉం+ంిదంట� ట� ట� ట� D5 వద�D5 వద�D5 వద�D5 వద� , , , , మ�>య� }ల9z మ�>య� }ల9z మ�>య� }ల9z మ�>య� }ల9z ((((రGయల9& హh అనూìరGయల9& హh అనూìరGయల9& హh అనూìరGయల9& హh అనూì ) ) ) ) 
వద�  వద�  వద�  వద�  ఒక [�ా ణA 	నగల ఏ వసు� వu ల�క=ం+ంిiిఒక [�ా ణA 	నగల ఏ వసు� వu ల�క=ం+ంిiిఒక [�ా ణA 	నగల ఏ వసు� వu ల�క=ం+ంిiిఒక [�ా ణA 	నగల ఏ వసు� వu ల�క=ం+ంిiి. . . . కOవలం కOవలం కOవలం కOవలం }ల9z }ల9z }ల9z }ల9z 
చంకలI i5�@]టLQనంత ఓ వసు� వ� మ9త�ంచంకలI i5�@]టLQనంత ఓ వసు� వ� మ9త�ంచంకలI i5�@]టLQనంత ఓ వసు� వ� మ9త�ంచంకలI i5�@]టLQనంత ఓ వసు� వ� మ9త�ం"""". . . .  
 ఆయన సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం మ9నవ )©ర1ాలI&  క�+5 
శత�� - వ�ల= జ�క�ం 4ేసుక=D5;ర�. మ�D5/ిఖుల మ�>య� 
అజcd న అరబ�gల తరఫ�న ఎDú; రకాల బ�ధలక= గ��> 
అయ9�ర�. స2� బ�ఖ9�>లI అబ�� ల9& : }- మïఊ� 
రGయల9& హh అనుì  ఉల�& ఖనం ప�కారం ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ం vజయధనం పం@ిణA 4ే´ార�. అD5#ర�లI7 ఒక వ�కn� 
"అల9& : %ా£ి)ా! మ�హమ�� ఈ రక���న పం@ిణA i5��ా 
అల9& : సంతృqిQ  క�రల�దు" అ7 అD5;డ�. ఇబ�; మïఊ� 
రGయల9& హh అనుì  ఈ vషయం ప�వక�క= _ె`[ార�. అప¢డ� 
ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 4ె[ాHర�ః """"అల9& :అల9& :అల9& :అల9& :,,,, ప�వక�  ప�వక�  ప�వక�  ప�వక� 
మ{%ాను కర�)>ంచు)ాకామ{%ాను కర�)>ంచు)ాకామ{%ాను కర�)>ంచు)ాకామ{%ాను కర�)>ంచు)ాకా! ! ! ! ఆయన ఇంతకంట� ఎక=rవ బ�ధలక= ఆయన ఇంతకంట� ఎక=rవ బ�ధలక= ఆయన ఇంతకంట� ఎక=rవ బ�ధలక= ఆయన ఇంతకంట� ఎక=rవ బ�ధలక= 
గ�రయ9�ర�గ�రయ9�ర�గ�రయ9�ర�గ�రయ9�ర�. . . . అ�D5 ఓ@ిక వ23ం45ర�అ�D5 ఓ@ిక వ23ం45ర�అ�D5 ఓ@ిక వ23ం45ర�అ�D5 ఓ@ిక వ23ం45ర�". ". ". ".  
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఓ�>' కనబర�న సంద- 
�ా¾లI&  ఒకటL ఆయన సం_5నం చ7[��న �\º. ఆయనక= 
ఏడ�గ�ర� సం_5నం. క<iి�  సంవత#�ాలI&  ఒక� నుక<కర� మరణAం- 
45ర�. కOవలం �ా	మ రGయల9& హh అD5ì  ')>ల9ర�. అ�D5 
ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం మన%ా� పం 4ెందల�దు. 
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అలసటక= గ��> కాల�దు, కా7 ఓ�>' కనబర45ర�. ఆయన 
క=మ9ర�ల�ౖన ఇబ�� 2�ం చ7[��న �\º ఆయన ఇల9 _ె`[ార�ః 
""""కళÑ² కళÑ² కళÑ² కళÑ² తపHక=ం+5 అ�Ã పu�>తతపHక=ం+5 అ�Ã పu�>తతపHక=ం+5 అ�Ã పu�>తతపHక=ం+5 అ�Ã పu�>తలవ�_5�లవ�_5�లవ�_5�లవ�_5�. . . . మనసు# క�+5 మనసు# క�+5 మనసు# క�+5 మనసు# క�+5 
బ�ధపడ�త�ంబ�ధపడ�త�ంబ�ధపడ�త�ంబ�ధపడ�త�ంiిiiిిiి. . . . అ�_ ే మ9 ప�భ�వ�క= @ీ�	కర���న మ9టల� అ�_ ే మ9 ప�భ�వ�క= @ీ�	కర���న మ9టల� అ�_ ే మ9 ప�భ�వ�క= @ీ�	కర���న మ9టల� అ�_ ే మ9 ప�భ�వ�క= @ీ�	కర���న మ9టల� 
D5 D5 D5 D5 Dúట 1oల=వడ�_5�Dúట 1oల=వడ�_5�Dúట 1oల=వడ�_5�Dúట 1oల=వడ�_5�. . . . ఇబ�� 2�మ9ఇబ�� 2�మ9ఇబ�� 2�మ9ఇబ�� 2�మ9! ! ! ! � ఎడబ�టZ మమ�`; � ఎడబ�టZ మమ�`; � ఎడబ�టZ మమ�`; � ఎడబ�టZ మమ�`; 
´́́́����కకకకసమ�ద�ంలI మ�ం4ేసమ�ద�ంలI మ�ం4ేసమ�ద�ంలI మ�ం4ేసమ�ద�ంలI మ�ం4ేbంిiిbంిiిbంిiిbంిiి". ". ". ".  
 ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఓర�H, సహనం కOవలం 
కöాQ ల, ఆపదల @]ౖDE కాదు, అల9& : ఆయనక= ఇ4ేM ఆiే´ాల 
v�ేయతలI క�+5 ఉం+ింiి. అల9& : ఆ�ాధన, v�ేయతలI 
ఆయన కç\ర���న శÃమప+ే1ార�. ఎక=rవ bFప� నమ9ºలI 
7లబ+ినందుక= ఒక�r%ా�> కాళÑ² 1ా�[���v. ఉప1ా%ాల=, 
అల9& : స�రణల= ఇతర ఆ�ాధనల= 45ల9 4ేbF1ార�. 
Î� ందుక= ఇంత శÃమ పడ�త�D5;ర7 అ+ి)>నప¢డ�, """"DEను DEను DEను DEను 
అల9& : అల9& : అల9& : అల9& : కృతజdత 4ేbF i5సుణAÄ  కాక�డi5కృతజdత 4ేbF i5సుణAÄ  కాక�డi5కృతజdత 4ేbF i5సుణAÄ  కాక�డi5కృతజdత 4ేbF i5సుణAÄ  కాక�డi5""""    అ7 అDE1ార�.  
 

ఆయన సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం [�ా రfనఆయన సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం [�ా రfనఆయన సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం [�ా రfనఆయన సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం [�ా రfన  
 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఎల&1EళలI&  అల9& : 
ఆ�ాధన, �5�నం మ�>య� ఆలIచనలI ఉం+ే1ార�. ఆయనక= 
ఏiౖెD5 �ంత, రంiి క`)>నప¢డ� ల�i5 ఏiౖెD5 ఆపద 
ఎదు� *నప¢డ� }ల9z ను @ి`� """"నమ9ºక= @ిల=ప�7�M నమ9ºక= @ిల=ప�7�M నమ9ºక= @ిల=ప�7�M నమ9ºక= @ిల=ప�7�M 
మ9క= vల9సంమ9క= vల9సంమ9క= vల9సంమ9క= vల9సం, , , , ఉల9& సం కల=గజOయ� }ల9zఉల9& సం కల=గజOయ� }ల9zఉల9& సం కల=గజOయ� }ల9zఉల9& సం కల=గజOయ� }ల9z" " " " అ7 అDE1ార�.  
 ఆయన �ా	� తహºy � 4ేసూ�  45ల9 iీర�ం)ా �య9ం 
4ేbF1ార�. �వ�>కn [ాi5ల= 1ాప� ఎకOrv. ఖు"ఆ- చదువ�త½ 
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క<7; ఆయత�ల= మ�~మ�~ చiి1E1ార�. నమ9º bిf	లI 
ఎక=rవ)ా ఎడ�డం వల&  గడ�ం త+ి అ���iి. ఆయన స�మణA 
ఆ�öా రGయల9& హh అD5ì  ఇల9 _ె`[ార�ః ప�వకా� ! Î@]ౖ Îర� 
ఎందుక= ఇంత)ా కషQం _ెచుMక=ంటZD5;ర�. అల9& : Î 
పuర�ప� మ�>య� 1oనకటL [ా[ాల7;య{ మ7;ం45డ�. 
అప¢డ� ఆయన ఇల9 4ె@FH1ార�ః """"DEను ఆయనక= కృతºd +ైన DEను ఆయనక= కృతºd +ైన DEను ఆయనక= కృతºd +ైన DEను ఆయనక= కృతºd +ైన 
i5సు+ి; కాక�డi5i5సు+ి; కాక�డi5i5సు+ి; కాక�డi5i5సు+ి; కాక�డi5?" " " " �ా	� అ�ిక ´ాతం అల9& : _¬ 
1Eడ�క�ల=లI, ఖు"ఆ- [ా�ాయణంలI, దుA�సూ�  గ+ి@F1ార�.  
 అల9)O ఉప1ాస vషయ97కn వbF�  ప�య9ణంలIDoౖD5, 
71ాసంలIDoౖD5, చ`కాలంలIDoౖD5, ఎండకాలంలIDoౖD5 ఎక=rవ)ా 
ఉప1ా%ాల=ం+ే1ార�. ��మ� ఒక%ా�> vప�~త���న ఎండలI 
ఉD5;మ�. ఆ�ాధనలక= అర�ì +ౖెన అల9& : %ా£ి)ా! 
ఎండ_5[ా7; భ�>ంచల�క మ9 తల@]ౖ 4ేత�లను @]టZQ క=ంటâ 
ఉంటL'. అప¢డ� ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం మ�>య� 
ఇబ�; ర1ాహ రGయల9& హh అనుì , è�>ద�ర� తపH ఎవర� 
ఉప1ాసమ�ండల�దు.  
 i5నద�ా�ల= vషయం హదు�  ల�క=ం+5 i5తృత గ�ణం 
గల1ార�. ఆయన వద�  ఉన; ప��iి i5నం 4ేbF1ార�. 
@Fద�>కా7కn భయపడక=ం+5 ఖర�M 4ేbF1ార�. ఎప¢డ� ఏ ఒకr 
య9చక=7; ల�దనల�దు. ఎప¢డ� ఎవర� ఏiి అ+ి)>D5 ఏÎ 
ఇవ�క=ం+5 వటLQ  4ేత�లI�  పం@F1ార� కాదు. అత7కn 
స»ప+ే1ార�. ఆయన సహచర�ల= అDE1ార�ః ప�వక�ను ఎప¢డ� 
ఏ vషయం అ+ి)>D5 ఆయన i577 కాదనల�దు.  
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º:�º:�º:�º:�   
 º:�  అన; పదం ఏiౖెD5 వసు� వ�ను త�Gంచడం అన; 
��వంలI వసు� ంiి. ఈ 7ర�చనం 1ాస�వ ర¤పంలI ఎవ�>@]ౖ /ి  
అవ�త�ందంట�; ఐ23క సుఖ9లనూ, �గ��)ా�లనూ [Ðంiి 
అఇషQం)ా 1ాటL7 వదుల=క<నుట. ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ం అంద�>కD5; ఎక=rవ º:�  గల1ార�. ప�పంచం ఆయన 
సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం మ�ందు ఉన;పHటLక³, ఆయన సర� 
సృqిQలI అల9& : క= అ	 @ి�య�ల= అ�నపHటLక³, అల9& : త`�_ే 
ఆయన క�ర�క=న;ంత ధనం, వ�ాల= ఆయనక= ప�%ాiిం4ే1ాడ�. 
అ�నపHటLక³ ఆయన అంద�>కD5; తక=rవ ప�పంచ 1ా�¿హం 
గల1ార�. ఎంత ల ం�ంiో అంతలIDE స�>ప�చుMక=DE1ార�. 
శÃమ_¬ క�+ిన �vతం పట&  సంతృ@ి�  ప+ే1ార�.  
 ఇమ9ం ఇబ�; కbీ" ర23మహhల9& : తన త/ీ#ర�లI ఖ �సమ 
ఉల�& ఖన ప�%ా� vం45ర�ః "�వ� క��>_ే ఇంతక= మ�ందు ఏ ప�వక�క= 
ల ంచనంత భ{ క�´ాల=, 1ాటL ¥గమ�ల= ప�%ాiి%ా� మ�. 
ఇవ�; � త�ా�త ఎవ�>క³ iొరకవ�. ఇవ�; �క= 
ల ం�నప¢డ� అల9& : వద�  �క= గల )©రవ %ాf D5లI&  ఏ క<ర_5 
కలగదు అ7 ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ంక= 4ెపHబ+ింiి. 
i57కn ప�వక� సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం 4ె[ాHర�ః """"ఇవ7;ఇవ7;ఇవ7;ఇవ7;    య{ య{ య{ య{ 
D5 క<రక= పరలIకంలI ఉండ�వం+ిD5 క<రక= పరలIకంలI ఉండ�వం+ిD5 క<రక= పరలIకంలI ఉండ�వం+ిD5 క<రక= పరలIకంలI ఉండ�వం+ి". ". ". ". (సూర అz ఫ��àా - 25:10). 
 ఇక ఆయన సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం �vతం, ఆయన 
ఆ�>fక vషయం మ�~ v�త����నiి. అబ{ జ"Ã రGయల9& హh 
అనుì  ఇల9 4ె[ాHర�ః మiీనలI ఒక%ా�> DEను ప�వక� 1oంట 
�ా	DEల Îద నడ�సూ�  ఉండ)ా మ9క= ఎదుర�)ా ఉహ� 
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పర�తం వ�Mంiి. అప¢డ� ప�వక� 4ె[ాHర�ః """"అబ{ జ"Ãఅబ{ జ"Ãఅబ{ జ"Ãఅబ{ జ"Ã! ! ! ! D5 దగXర D5 దగXర D5 దగXర D5 దగXర 
ఉహ� పర�ఉహ� పర�ఉహ� పర�ఉహ� పర�తమంత బం)ారం ఉం+ితమంత బం)ారం ఉం+ితమంత బం)ారం ఉం+ితమంత బం)ారం ఉం+ి, , , , మ{డ� మ{డ� మ{డ� మ{డ� �ాత�� ల= �ాత�� ల= �ాత�� ల= �ాత�� ల= 
గ+�ినంత కాలంలI గ+�ినంత కాలంలI గ+�ినంత కాలంలI గ+�ినంత కాలంలI అప¢ �రM+57కn ఉంచుక=DE అప¢ �రM+57కn ఉంచుక=DE అప¢ �రM+57కn ఉంచుక=DE అప¢ �రM+57కn ఉంచుక=DE iీD5"iీD5"iీD5"iీD5" తపH  తపH  తపH  తపH 
ఆ బం)ారంలI ఒక ఆ బం)ారంలI ఒక ఆ బం)ారంలI ఒక ఆ బం)ారంలI ఒక iీD5" క�+5 D5 దగXర ఉం+[ి�వడం D5కnషQం iీD5" క�+5 D5 దగXర ఉం+[ి�వడం D5కnషQం iీD5" క�+5 D5 దగXర ఉం+[ి�వడం D5కnషQం iీD5" క�+5 D5 దగXర ఉం+[ి�వడం D5కnషQం 
ల�దుల�దుల�దుల�దు. . . . DED5 సంపదను అల9& : i5సుDED5 సంపదను అల9& : i5సుDED5 సంపదను అల9& : i5సుDED5 సంపదను అల9& : i5సుల క�సం ఇల9 అల9 ఖర�M ల క�సం ఇల9 అల9 ఖర�M ల క�సం ఇల9 అల9 ఖర�M ల క�సం ఇల9 అల9 ఖర�M 
4%ేా� ను అ7 4%ేా� ను అ7 4%ేా� ను అ7 4%ేా� ను అ7 క=+ిక=+ిక=+ిక=+ి, , , , ఎడమఎడమఎడమఎడమ, , , , 1o1o1o1oనకా b]గౖ 4ే´ార�నకా b]గౖ 4ే´ార�నకా b]గౖ 4ే´ార�నకా b]గౖ 4ే´ార�"""". . . . మ�\ 
సందర¾ంలI ఇల9 అD5;ర�ః """"D5క= ఈ ప�పంచం_¬ ఏ'టLD5క= ఈ ప�పంచం_¬ ఏ'టLD5క= ఈ ప�పంచం_¬ ఏ'టLD5క= ఈ ప�పంచం_¬ ఏ'టL    @F�మ@F�మ@F�మ@F�మ/ / / / 
సంబంధంసంబంధంసంబంధంసంబంధం?    DEను ఈ లIకంలI DEను ఈ లIకంలI DEను ఈ లIకంలI DEను ఈ లIకంలI ఒక బ�ట%ా�> ల9ంటL 1ాఒక బ�ట%ా�> ల9ంటL 1ాఒక బ�ట%ా�> ల9ంటL 1ాఒక బ�ట%ా�> ల9ంటL 1ా+7ి+7ి+7ి+7ి, , , , 
ప�య9ణAసూ�ప�య9ణAసూ�ప�య9ణAసూ�ప�య9ణAసూ� , , , , ఓ 4ెటZQ  కnÃంద ఓ 4ెటZQ  కnÃంద ఓ 4ెటZQ  కnÃంద ఓ 4ెటZQ  కnÃంద మG` 4bేి క<ంత మG` 4bేి క<ంత మG` 4bేి క<ంత మG` 4bేి క<ంత bFపటÍ&  అలసట bFపటÍ&  అలసట bFపటÍ&  అలసట bFపటÍ&  అలసట 
దూరమయ9�క ఆ సfల97; వద` 1oµ²[�_5డ�దూరమయ9�క ఆ సfల97; వద` 1oµ²[�_5డ�దూరమయ9�క ఆ సfల97; వద` 1oµ²[�_5డ�దూరమయ9�క ఆ సfల97; వద` 1oµ²[�_5డ�"""". . . .  
 

ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక� 	ం+ి మ�>య� 	ం+ి మ�>య� 	ం+ి మ�>య� 	ం+ి మ�>య� వ%ా�వ%ా�వ%ా�వ%ా� !! !! �5రణ�5రణ�5రణ�5రణ 

 	ం+ి vషయం, Doల, � ండ� Doలల= ఒక�r%ా�> మ{డ� 
Doలల= గ+ిbFv, అ�D5 ఇంటL [��లI మంటDE 
ఉండక[���iి. అప¢డ� 1ా�> ఆ»ర పi5రfం ఖర¤y రం మ�>య� 
�ళÑ² మ9త��� ఉం+ేv. ఒక�r%ా�> iినమం_5 	ం+ి ల�క 
��`కల= ప+ే1ార�. అ�D5 కడ�ప� 7ంప�క�ట�7కn ఏÎ 
iొరకr [���iి. అ�ిక ´ాతం ఆయన యవ�5D5�ల �Þట®Q  
	DE1ార�. ఆయన ఎప¢+ౖెD5 పలచ7 �Þట®Qల= 	న; ప�%ా� వDE 
�ాల�దు. ఆయన సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం bFవక=+ౖెన అనï 
రGయల9& హh అనుì  ఇల9 4ె[ాHర�ః ప�వక� )ార� అ	థుల=న; 
సందర¾ంలI తపH పగల=, %ాయం కాలం � ండ� పuటల �జనం 
�Þట®Q  మ�>య� మ9ంసం_¬ ఎప¢డూ 	నల�దు. 
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 ఆయన దుసు� ల vషయం క�+5 @]ౖన @F�Þrనబ+ిన bిf	కn 
 న;ం)ా ఏÎ ల�క=ం+ింiి. ఆయన సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం 
బటQల vషయంలI ఆడంబరం కనబర4ే1ార� కార� ఇందులI 
క�+5 º:�  [ాటLం4ే1ార7 స�యం)ా సహచర�ల= %ాÜ�ం 
ప`కార�. ఎక=rవ దరగల బటQల= ధ�>ం4ే శకn� ఉన;పHటLక³ అల9 
ధ�>ంచల�దు. ఆయన వ%ా� ! ల గ��>ం� ప�%ా� vసూ�  ఒక సహచర�డ� 
ఇల9 4ె[ాHడ�ః DEDú vషయం మ9ట�& డ�టక= ప�వక� వద�క= 

వ45Mను. ఆయన క�ర�Mం+ి ఉD5;ర�. ఆయన మంద���న 
కాట- ల=ం)~ కటZQ క<7 ఉD5;ర�.  
 అబ{ బ��ా�  రGయల9& హh అనుì  ఒక%ా�> v´ా�సుల 
మ9తృమ{�>� ఆ�öా రGయల9& హh అD5ì  వద�క= 1oÁÂ²ర�. 
ఆ�� మ9bిక 1Ebియ�న; కంబµ మ�>య� మంద���న ల=ం)~ 
చూ@ిసూ� , ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం ఇహలIకం 
è+ి[���టప¢డ� ఈ � ండ� బటQల= ధ�>ం� ఉం+ి�> అ7 
4ె[ాHర�. అనï రGయల9& హh అనుì  4ె[ాHర�ః DEను ప�వక� 
సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం_¬ న+ి4ే1ాణAÄ  ఆయన@]ౖ నజc� - లI 
తయ9� *D5 మందప� అంచుల ´ాల=వ ఉం+ేiి.  
 ప�పం457; è+ి [���టప¢డ� ఏ డబ�g (iిరìæ, iిD5"), 
బ�7స, బ�7స�ాళÑ మ�O వసు� వu v+ి�[�ల�దు. కOవలం ఒక 
_ెల&టL కంచర )ా+ిద, ఆయ�ధం మ�>య� i5నం 4ేbియ�న; 
ఒక భ{' తపH. ఆ�öా రGయల9& హh అD5ì  ఇల9 _ె`[ార�ః 
"ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం చ7[��న �\º D5 
అల9��ాలI ఏiౖెD5 [�ా ణA 	నగల ఓ వసు� వ� అంటâ ల�క=ం+ింiి. 
కOవలం క<7; బ��~&  )>ంజల= (యవ �5D5�ల=) తపH. ప�వక� 
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చ7[��నప¢డ� ఆయన ఒక కవచం యవ �5D5�లక= 
బదుల=)ా ఒక య{దు7 వద�  క=దువక= ఉం+ినiి.  
 

ప�వక�ప�వక�ప�వక�ప�వక� D5�యంD5�యంD5�యంD5�యం 

 D5�య vషయ97క<bF� , ఆయన తమ ప�భ�వ� పట&  
D5�యం)ా వ�వహ�>ం4ే1ార�. తమ ఆత� పట&  D5�యం)ా 
ప�వ�>�ం4ే1ార�. తమ స�మణ�ల_¬ D5�యం)ా �vం4ే1ార�. 
దగX�>1ార�, దూరప�1ార�, bF;23త�ల=, తన 1ాళÑ², v�\ధుల= 
�వ�>కn గర�ంగల శత�� వ�ల_¬ క�+5 ఆయన D5�య97; 
[ాటLం4ే1ార�. ఎవ� *D5 ఆయను; ఉ@F£ిం�D5, ఆయన 
హక=rను క<ందర� అరfం 4ేసుక�క=న;ంత మ9_5� D5 ఆయన 
D5�య97; వదుల=క=DE1ార� కార�. ఆయన ఎకr+5, ఏ bిf	లI 
ఉD5; D5�యం ఆయనక= _¬డ�)ా ఉం+ేiి. ఆయన సహచర�ల 
మధ� _5ర తమ9�లను అస23�ంచుక=DE1ార�. అంద�> పట&  
సమ9నత�ం, D5�య97; క��O1ార�. ఆయన స�యం)ా 
1ా�>ల9)ా కöాQ 7; భ�>ం4ే 1ార�. అబ�� ల9& : }- మïఊ� 
రGయల9& హh అనుì  ఇల9 _ె`[ార�ః బ�� య�"l ం �\ºన 
ఒంట®ల= తక=rవ ఉండడం వల&  ప�	 మ�గ��>కn ఒక Ã ఒంట® 
వ�Mంiి. అ�_ే అబ{ ల=బ�బ మ�>య� అ× }- అబ{ 
_5`e _¬ మ{డ�1ా�\ ప�వక� ఉం+ి�>. న+ి4ే వంత� ప�వక�iి 
వ�Mనప¢డ� ప�వకా� ! Îర� %ా��~ 4ేయం+ి ��మ� న+ి� 
1oÁÂ� మ� అంట� v7@ించు క=DE1ార� కార�. ఆయన ఇల9 
4ె@FH1ార�ః """"Îర� D5Îర� D5Îర� D5Îర� D5 కంట� ఎక=rవ శకn� గల1ార� కార� కంట� ఎక=rవ శకn� గల1ార� కార� కంట� ఎక=rవ శకn� గల1ార� కార� కంట� ఎక=rవ శకn� గల1ార� కార�. . . . DEను DEను DEను DEను 
క�+5 Îల9గ ప�ణ�ం సం[ాiించుక�+5 Îల9గ ప�ణ�ం సం[ాiించుక�+5 Îల9గ ప�ణ�ం సం[ాiించుక�+5 Îల9గ ప�ణ�ం సం[ాiించుక�1ాల7 అనుక�1ాల7 అనుక�1ాల7 అనుక�1ాల7 అనుక=DE1ాణAÄక=DE1ాణAÄక=DE1ాణAÄక=DE1ాణAÄ ". ". ". ".  
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 ఒక%ా�> ఉb]ౖiి }- హూజ ౖ" రGయల9& హh అనుì  తన 
జc	1ా�>_¬ జ�క=ల�సుక=ంటâ నవ��త�ండ)ా ప�వక� సల&ల9& హh 
అల�ౖ23 వసల& ం ఆయన నడ�మ�లI ప�ల&  గ�45Mర�. 1oంటDE 
ఉb]ౖ� అD5;డ�ః ప�వకా� ! Îర� D5క= Dù@ిH క`)>ం45ర�. DEను 
Î_¬ ప��కారం �ర�Mక�దల=చు క=D5;ను. ప�వక� 4ె[ాHర�ః స�O 
�ర�Mక�. ఉb]ౖ� అD5;డ�ః ఇప¢డ� Î శ�~రం@]ౖ 4ొకాr ఉంiి. 
Îర� D5క= ప�ల&  గ��Mనప¢డ� D5@]ౖ 4ొకాr ల�క=ం+ింiి. 
అప¢డ� ప�వక� తమ నడ�మ� నుం+ి 4ొకాr ల�[ార�. ఇiే 
అదృషQం అనుక=న; ఉb]ౖ� నడ�మ� మ�>య� పకrల మధ� 
మ�iి�ంచు క�%ా)ాడ�. మ±² 4ె[ాHడ�ః DEను క��>ంiి ఇiే ప�వకా� .  
 అల9& : �కr హదు� లను అ	కÃ'ంచుట, ల�i5 D5�యం)ా 
ప�జలI&  1ాటL7 అమల= పర�చుటలI ఏ మ9త�ం జcప�ం 4ేయ�ట 
ఇషQప+ే1ార� కార�. అప�ా�ి ఆయన దగX�>1ాడ�, బంధువ�+ౖెన 
స�O. మßూy 'య వం´ా7కn 4ెంiిన ఒక bీ� Ö iొంగతనం 
4ేbినప¢డ� ఆ��@]ౖ అల9& : v�ిం�న హదు�  4ెల&వద�7 ఉ%ామ9 
రGయల9& హh అనుì ను bి�ారసు క<రక= ప�వక� వద�క= పం[ార�. 
ప�వక� అత7 bి�ారసు అం)~క�>ంచల�దు. అప¢డ� ఈ 
ప�ఖ9�	)ాం�న ను+ిv ప`కార�ః """"ఓ ప�జల9�ాఓ ప�జల9�ాఓ ప�జల9�ాఓ ప�జల9�ా! ! ! ! Îకంట� మ�ందు Îకంట� మ�ందు Îకంట� మ�ందు Îకంట� మ�ందు 
గ	ంగ	ంగ	ంగ	ం�న 1ార� vD5శD57కn గ��> అ��� కారణం ఏ'టంట� �న 1ార� vD5శD57కn గ��> అ��� కారణం ఏ'టంట� �న 1ార� vD5శD57కn గ��> అ��� కారణం ఏ'టంట� �న 1ార� vD5శD57కn గ��> అ��� కారణం ఏ'టంట� 
1ా�>లI 1ా�>లI 1ా�>లI 1ా�>లI iొంగతనం 4bేF iొంగతనం 4bేF iొంగతనం 4bేF iొంగతనం 4bేF వ�కn� ఉన;త వంØయడవ�_ే వ�కn� ఉన;త వంØయడవ�_ే వ�కn� ఉన;త వంØయడవ�_ే వ�కn� ఉన;త వంØయడవ�_ే అత7; అత7; అత7; అత7; 
�£ంిచ�£ంిచ�£ంిచ�£ంిచ    క=ం+5DE వiలి�bF1ార�క=ం+5DE వiలి�bF1ార�క=ం+5DE వiలి�bF1ార�క=ం+5DE వiలి�bF1ార�. . . . అiే బడ�గ� వరXం 1ాడ�_ ేఅiే బడ�గ� వరXం 1ాడ�_ ేఅiే బడ�గ� వరXం 1ాడ�_ ేఅiే బడ�గ� వరXం 1ాడ�_ ే
�£ంి41ేార��£ంి41ేార��£ంి41ేార��£ంి41ేార�.... అల9& : %ా£ి)ా అల9& : %ా£ి)ా అల9& : %ా£ి)ా అల9& : %ా£ి)ా!!!! " " " "మ�హమ�� క�త�ర� �ా	మ మ�హమ�� క�త�ర� �ా	మ మ�హమ�� క�త�ర� �ా	మ మ�హమ�� క�త�ర� �ా	మ 
గనక iొంగతనం 4bేF�  DEను ఆ�� 4తే�`; న�>కO1ా7;గనక iొంగతనం 4bేF�  DEను ఆ�� 4తే�`; న�>కO1ా7;గనక iొంగతనం 4bేF�  DEను ఆ�� 4తే�`; న�>కO1ా7;గనక iొంగతనం 4bేF�  DEను ఆ�� 4తే�`; న�>కO1ా7;".".".". 
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మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ��మ�హమ�� ((((A) ) ) ) గ��>ం�గ��>ం�గ��>ం�గ��>ం� ఎవ�Oఎవ�Oఎవ�Oఎవ�OమమమమD5;D5;D5;D5;ర�ర�ర�ర�? 

 క<ందర� తత�1Eత�ల=, ఇ%ా& ం సQ +ీ 4ేbిన [ా´ాMత� 7ప�ణ�ల= 
(orientalists) ప�వక� మ�హమ�� సల&ల9& హh అల�ౖ23 
వసల& ం గ��>ం� ఇ�Mన bFQ  ��ం # కnÃంద _ెల=ప�త�D5;మ�. 
మ�హమ�� సల&ల9& హh అల�2ౖ3 వసల& ం )ÞపHతD57;, ఆయన 
ప�వక�పదv7, ఆయన ఉత�మ గ�ణ5లను 1ార� ఒప¢క=న; 
vషయ9`; సHషQం 4ేసు� D5;మ�. క<ందర� ఇ%ా& Îయ v�\ధుల=, 
శత�� వ�ల= 4ేసు� న; దుష$%45�ా7కn, పÜ[ా_57కn ఈ ఇ%ా& ం 
ధర�ం దూరం)ా ఉంiి అ7 1ార� _ె`@ిన ఇ%ా& ం ధర� 
1ాస�vకతలను Î మ�ందుంచుత�D5;మ�. (అ�_ే ఇ%ా& ం 
1ా�> ప�శం%ాలక= ఆ�5రప+ిల�దు. మ�> ఇv _ె`@F కారణం 
ఏ'టంట� ఇ%ా& ంను అరfం 4ేసుక�క=ం+5, i577 4ెడ�)ా 
��vం4ే1ార�, 1ా�> వంశం, ల�i5 1ా�> ల9ంటL మ_5ల@]ౖ 
ఉన;1ార� ఇ%ా& ంను చiిv అరfం 4ేసుక=న; త�ా�త 1ా�> 
అ [�ా యం ఏ'టÍ 1ార� క�+5 _ెల=సుక<7, ఇ%ా& ం 
అ�5�యనం 4ెయ9�లన;iే మ9 ఉiే�శం).  
 జ�"y బ�ా;"�  öా(1) తన రచన "మ�హమ��"లI (}�టL¨ ప�భ�త�ం 
ఈ ప�స�కా7; కాల�Mbింiి) ఇల9 1�ా ´ాడ�ః "ఈ D5టL సమ9జc7కn 
మ�హ మ�� ల9ంటL ���5v అవసరం 45ల9 ఉంiి. ఈ ప�వక�, 
ఈయన ఎల&ప¢డూ తన ధ�ా�7; )©రవ %ాf నంలI ఉం45డ�. 
ఆయన �సుక<�Mన ధర�ం ఇతర D5గ�>కతలను అంతªంiిం4ే 

1 George Bernard Shaw. జననం 26/7/1856. మరణం 2/11/1950. జన� 
సfలం Ireland.  
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అంతటL శకn� గలiి. ´ాశ�తం)ా ఎల&ప¢డూ ఉండ�నiి. D5 జc	 
1ాళ²లI&  45ల9 మంiి సHషQ���న 7దర�నం_¬ ఈ ధర�ంలI 
ప�1E�సు� న;iి DEను చూసు� D5;ను. సÎపం లIDE ఈ ధర�ం 
య{రప� ఖండంలI v´ాల���న 4ోటZ 4ేసుక=ంటZంiి".  
 ఇంకా ఇల9 1�ా ´ాడ�ః "అజcd నం, i57@]ౖ పÜ[ాతం వల&   మధ� 
శ_5}f  (Middle Ages) లI7 క *|స� వ మత @]ద�ల= మ�హమ�� 
�సుక<�Mన ధ�ా�7; అంధvకారం)ా ���క�>ం�, అiి క *|స�వ 
మ_57కn శత�� వ� అ7 ప�45రం 4ే´ార�. కా7 DEను ఈ వ�కn� 
(మ�హమ��) గ��>ం� చiి1ాను. అతను వ�ాÄ �త���న, 
అపర¤ప���న వ�కn�. ఆయన క *|స�వ మ_57కn శత�� వ� ఎంత 
మ9త�ం కార�. ఆయను; మ9నవ జc	 సంరÜక=డ7 @ిలవడం 
తపH7స�>. D5 దృqిQలI ఆయన గనక DEటL ప�పంచ ప)ాX ల= తన 
4ే	లI �సుక=ంట� మన సమస�ల ప�>öాrర ��గ�ం ఆయనక= 
ల సు� ంiి. 7జ���న ´ాం	, సుఖ9ల= [�ా ప�మవ�_5�. అv 
[Ðంద+57కO మ9నవ�ల= ప�>త@ిసు� D5;ర�.  
 óోమï కా� &&z(1) తన ప�ఖ9�	గం�న రచన "On Heroes, 

HeroWorship, and the Heroic in History"లI ఇల9 1�ా ´ాడ�ః 
"మ�హమ�� క=య�క=� డ�, ¿స)ాడ�, అసత�ర¤@ి మ�>య� 
అత7 ధర�ం కOవలం బ{టకప�, బ�iిl  2�న vషయ9ల ప�టQ 
అన; ప�సు� త మన వu�హం, మ�>య� ఇల9ంటL వu�»లను 
vనడం DEటL vi5�జcd న య�గంలI మన క<రకO bిగ�X  4ేటZ.  
1 Thomas Carlyle జననం 4/12/1795 %ాr  ల9�ం' లI7 Ecclefechan 
)ామంలIÃ . మరణం 5/2/1881 లండ- లI. ప�ఖ9�	 )ాం�న చ�>త� కార�డ�, 
%ా23త�పర�డ�. 
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ఇల9ంటL మ{ఢ, bిగ�X 4ేటZ vషయ9ల= ప�భలక=ం+5 [��ాడడం 
మన v�ి. ఈ ప�వక� అందజObిన సంiేశం 12 వందల 
సంవత#�ాల నుం+ి � ండ� వందల '`యన&కంట� ఎక=rవ 
మంiి క<రక= ప�కాశ వంతం)ా ఉంiి. ఈ సంiే´ా7; vశ�bిం�, 
i57 ప�కారం తమ �v_5 లను మలచుక<7 i57@]ౖ చ7[��న 
ప�జల= అసంఖ9�క=ల=. ఇంతటL )ÞపH 1ాస�వం అబదlం, బ{టకం 
అ7 ��vంచగలమ9?".  
 మన ఇం+ియ9 తత�1Eత�  �ామ కnÃöాÄ  �ావ� ఇల9 4ె[ాHర�ః 
"అరe iీ�పంలI మ�హమ�� ప�కాశమ�నప¢డ� అiి ఓ 
ఎ+5�> [�ా ంతం. అపHటL ప�పంచ iే´ాలI&  D5మమ9త�ం గ��>�ంప� 
ల�7 [�ా ంతం అiి. కా7 మ�హమ�� తన )ÞపH ఆత� i5��ా 
క<Ã త�  య�)ా7;, నూతన �v_57;, క<త�  సంసrృ	, సభ�తను 
ఏరH�>45ర�. మ�>య� క<త�  �ాజc�7; 7�>�ం45ర�. అiి ª�ాక� 
నుం+ి ఇం+ియ9 iీ�పకలHం వరక= vస��>ం�ంiి. అం_ే కాదు 
ఆయన ఆbియ9, ఆ/ి�కా మ�>య� య{ర( ఖం+5లI& 7 
�వన )́*`, v45రణ5 v�5D5లI&  )ÞపH మ9ర�H _ేగ`)ాడ�.  
 క న+5క= 4ెంiిన ఓ�>యంట`ïQ ��మ" (S.M. Zweimer) 
ఇల9 1�ా ´ాడ�ః "7శMయం)ా మ�హమ�� �5�>�క D5యక=లI&  
అ	 )ÞపH1ార�. ఇందులI ఏ మ9త�ం సంiేహం ల�దు. ఆయన 
శకn�వంత�+ౖెన సంసrరణకర�, అనరXళ 1ా)ాl టL, �ౖెర�ంగల 
అ	%ాహbి, సుv45రం 4ేయ� )ÞపH ���5v అ7 అనడ�� 
సమంజసం. ఈ సదుX ణ5లక= vర�దl���న vషయ9ల= ఆయనక= 
అంకnతం 4ేయ�ట ఎంత మ9త�ం తగదు, �గ�ం కాదు. ఆయన 
�సుక<�Mన ఈ ఖు"ఆను మ�>య� ఆయన చ�>త� ఇv � ండూ 
ఆయన సదుX ణ5లక= %ాÜ�ం 4ెబ�త�D5;�.  
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 స" v`యæ ��" (Sir William Muir) ఇల9 
4ె[ాHడ�ః "మ�హమ�� -మ�bి&మ�ల ప�వక�- �న;పHటL నుం+ే 
అÎ- అన; }ర�దు [Ðంi5ర�. ఆయన ఉత�మ నడవ+ిక, 
మం� ప�వర�నను బటLQ  ఆయన నగర1ాసులందర¤ ఏకం)ా 
ఇ�Mన }ర�దు ఇiి. ఏiీ ఎట&�D5, మ�హమ�దు వ�ాÄ - 
�త���న �ఖ�ా7కn ఎiి)> య�D5;ర�. ఏ వ�కn� ఆయన గ��>ం� 
వ�>Äంచగలడ�. ఆయను; ఎరగ71ా+ే ఆయన )©రవ%ాf D57; 
ఎరగడ�. ఆయన గ��>ం� ఎక=rవ)ా _ె`bిన1ాడ� ఆయన )ÞపH 
చ�>త�ను 7�తం)ా ప�>Ø`ం�న1ాడ�. ఈ చ�>త�DE 
మ�హమ�దును ప�వక�లI&  ªదటL %ాf నంలI మ�>య� 
vశ����5వ�లI&  ఉన;త�7)ా 4ేbింiి.  
 ఇంకా ఇల9 అD5;డ�ః "మ�హమ�� తన సHషQ���న మ9ట, 
సులభ ���న ధర�ం i5��ా సుప�bిదుl లయ9�ర�. ���5వ�ల 
��ధను iిగ*మలI పడ1Ebిన పనుల= ఆయన పu�>� 4ే´ార�Ã . 
అ	 తక=rవ వ�వ�ిలI అంద�>� జcగర¤క పర�న, అప�మత�ం 
4ేbిన, న�ం�[��న సదుX ణ5లI&  �వం [�bిన, )©రవ మ�ా�దల 
ప�	ష�ను 45టL 4ె@ిHన ఇ%ా& ం �కr ప�వక� మ�హమ�� ల9ంటL 
సంసrరణకర� చ�>త�లI ఎవ�ర¤ మనక= కనబడర�.  
 )ÞపH నవల9రచ�త, తత�1Eత�  రöా�క= 4ెంiిన `� 
టÍz# ట�+(1) ఇల9 4ె[ాHడ�ః "మ�హమ�� vఖ9�	, క³�>� 
)©ర1ా7కn ఇiి ఒకr vషయం స�>[�త�ంiిః ఆయన అ	 
�చ���న, రక�[ా_5ల= సృqిQం4ే జc	7, సమ9జc7; దుర�X ణ5ల 
�ాÜbి పంజcల నుం+ి v+ి@ిం45ర�. 1ా�> మ�ందు అ వృiిl ,  
1 Leo Tolstoy Nikolayevich. జననం 9/9/1828 మరణం 20/11/1910 జన� 
సfలం Tula Oblast, Russia. ప�పంచప� )ÞపH నవల9 రచ�తలI&  ఒక+తిను. 
తత�1Eత�  క�+5. 
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ప��\గ	 మ9�ాX ల= _ె�>45ర�. మ�హమ�� ధర�´ాస� Öం క<ంత 
కాలంలI vశ�మంతటL@]ౖ �ాజ���ల=త�ంiి. ఎందుకన)ా ఆ 
ధ�ా�7కn బ�iిlజcd D5ల_¬ మ�>య� ��ధ v1Eకాల_¬ [Ðంiిక, 
%ామరస�ం ఉంiి.  
 ఆbిQ !య9 iేశసు� +ౖెన ష�బ�� ( 4ె[ాHడ�ః మ�హమ�� ల9ంటL 
వ�కn� 1oౖప� తనక= _5ను అంకnతం 4ేసుక�వడంలI మ9నవజc	 
గర�పడ�త�ంiి. ఎందుకన)ా ఆయన చదువర�ల= కానపHటLక³ 
క<iి�  శ_5బ�l ల కnÃతం ఒక చటQం _ేగ`)ార�. మనం ఐ�\[ాక= 
4ెంiిన 1ాళ²ం గనక i57 �ఖ�ా7కn 4ేర�క=D5;మంట� మ» 
అదృషQవంత�లమవ�_5మ�.  
మ»ప�వక� మ�హమ�� సల&ల9హh అల�ౖ23 వసల& ం �కr సంపuరÄ 

�vత చ�>త� ప�>Øలన దృqిQ_¬ చiిv ఆయన అనుకరణ ��గ�ం 
అల9& : సర�మ9న1ా`కn ప�%ాiించు)ాక! ఆÎ-!!! 
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@FG vషయvషయvషయvషయసూ�కసూ�కసూ�కసూ�క 
3 అజcd న కాలంలI అరe bిf	 

6 ఏనుగ�ల సంఘటన 
8 మ�హమ�� (సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం) [�షణ 
10 "షß à  స��" (హృదయ ప�>4ే¡దం) 
12 య©వనం, వర�కం 

16 ప�వక� పదv 
19 బ23రంగ ప�45రం 
30 హబöా (ETHIOPIA) 1oౖప�నక= వలస 
35 దుAఖ సంవత#రం 
40 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం _5�� లI 
41 చంద�మండలం � ండ� మ�కrలగ�ట 
42 ఇ%�ా , ���ాË (గగన ప�య9ణం) 
45 క<త�  ప�45ర కOంద�ం 
48 ప�వక� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం మiీD5లI 
50 బ�� య�దlం 
57 ఉహ� య�దlం 
58 ఖందక య�దlం 
64 మకాr vజయం 
65 బృంi5ల �ాక, �ాºలక= ఇ%ా& ం సంiేశం 
66 ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం మరణం 
74 ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం సహజ గ�ణ5ల= 
74 ప�వక� సల& ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం సదుX ణ5ల= 
77 మ23మల= ( MIRACLES )  
80 ప�వక� చ�>త�లI7 DEర�Mక�దగX vషయ9ల= 
98 మ�హమ�� సల&ల9& హh అల�ౖ23 వసల& ం గ��>ం� ఎవ�OమD5;ర�? 
 


