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అజా్ఞన కాలంలో అరబ్ స్థతిి 
 అయబ్బబల్లో ఫహుదైవారాధనే ఔ ప్రసద్ధిచెంద్ధన ధయమెంగా ఉెండెంద్ధ. 
సతయ ధరామనికి వ్యయతిరేఔెంగా ఉనన ఈ ఫహుదైవారాధన (షర్క్)ను వారు 
పాటెంచినెందువఱన వారి ఆ కాఱమును "అజ్ఞానకాఱెం" అనఫడెంద్ధ. 
అల్లోహ్ ను గాఔ, వారు పూజెంచే దేవతల్లో ప్రసద్ధి చెంద్ధనవిః 'ల్లత్', 
'ఉజ్ఞా', 'భనాత్', భరియు 'హుబ్బల్'. అయబ్బబఱ భధయ యూదభతానిన, 
క్రైసతవ భతానిన అవఱెంబెంచినవారు భరియు పార్శీలు కూడా ఉెండరి. 
వాయెందరి భధయ కెందరు ప్రవఔత ఇబ్రాహెం అలైహససల్లెం యొఔ్ 'దీనె 
హనీఫ్' (ఫహుదైవారాధనకు అతీతెంగా సవయమైన ధయమెం)పై సియెంగా 
ఉననవారు కూడా ఉెండరి.  
 ఇఔ వారి ఆరిిఔ జీవతెం అెంటిః ఎడారివాసుఱ (అనాఖరికుఱ) పూరిత 
ఆధాయెం శు సెంద, వాటని మేపుటయే ఉెండెంద్ధ. నాఖరిఔతల్ల 
ఉననవారి ఆధాయెం వయవసామెం, వాయపాయెంపై ఉెండెంద్ధ. ఇసాోెం ధయమ 
జ్యయతి ప్రకాశెంచేకి కెంచెం ముెందు 'భకా్' అయబ్ దీీెంల్ల ఔ పెదద 
వాయపాయ కేద్రెంగా పేరుగాెంచిెంద్ధ. భదీనా, తాయిఫ్ భరియు ఇతయ కనిన 
ప్రెంతాల్లో కూడా నాఖరిఔత ఉెండనద్ధ.  
 సామాజఔ వయవసిిః అనాయమెం వర్శతెంగా వాయపెంచి యుెండెంద్ధ. 
ఫఱహనుఱకు ఎల్లెంట హకు్ లేఔపోవడెం, ఆడ బడడఱను సజీవ సమాధి 
చేమడెం, మానబెంగాఱకు పాఱపడడెం, ఫఱహనుఱ హకు్ ఫఱవెంతుడు 
కాజేమడెం, హదుద లేకుెండా భాయయఱనుెంచుకోవడెం, వయభిచాయెం సయీ 
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సామానయమైయుెండనద్ధ. తుచఛమైన కాయణాఱపై సెంవతసరాఱ తయఫడ 
తెఖల్లో అెంతర్క యుదిెం జరిగేద్ధ. ఔపుపడు ఔ తెఖకు సెంఫెంధిెంచిన 
సెంతానెంల్ల కూడా ఈ యుద్ధిలు జరిగేవ.  
ఇద్ధ ఇసాోెంకు ముెందు అయబ్ దీీెం యొఔ్ సెంత సీరూపెం. 
ఇబ్నుజ్జబీహైన్(1) 
 అబ్బదల్ ముతతలిబ్ -ముహభమద్ (సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం) తాత- 
అధిఔ ధన, సెంతానెం ఖఱవాయని ఖురైష్ అతనిన చాల్ల గౌయవెంచేవారు. 
'అల్లోహ్ ద్ధ భఖ సెంతానెం ప్రసాద్ధస్తత అెందుల్ల ఔరిని దేవతఱకు 
ఫలిసాతన'ని అతను మ్రొకు్కునానడు. అతని కోరిఔ నెయవేరిెంద్ధ. ద్ధ భెంద్ధ 
భఖ సెంతానెం ఔలిగారు. అెందుల్ల ఔరు ముహభమద్ (సఱోల్లోహు అలైహ 
వసఱోెం) తెండ్రి అబ్బదల్లోహ్. అబ్బదల్ ముతతలిబ్ తన మ్రొకు్ఫడని పూరిత 
చేమదలుచుకుననపుడు, ఖురైష్ అతని ముెందుకు వచిి ఇద్ధ ప్రజఱల్ల ఔ 
ఆచాయముగా అయిపోతుెందనన బమెంతో అతనికి అడుడడ, ద్ధ ెంటెఱ 
భరియు అబ్బదల్లోహ్ భధయ చీట (పాచిఔ) వేస ద్ధ ెంటెఱను అబ్బదల్లోహ్ 
కు ఫదులుగా ఫలిద్ధనమివాీలి, ఔ వేల చీట అబ్బదల్లోహ్ పేరున వస్తత, 
భళ్ళీ ద్ధ ెంటెఱను పెెంచాఱని ఏబవెంచారు. ఈ వధెంగా చీట వేశారు. 
కాని ప్రతి సారి అబ్బదల్లోహ పేరే వచేిద్ధ. దవసారి అనఖ వెంద ెంటెలు 
ఔవైపు అబ్బదల్లోహ్ ఔ వైపు ఉెండగా ెంటెఱ పేరున చీట వ్యళ్ీెంద్ధ. 
అపుపడు అబ్బదల్ ముతతలిబ్ ెంటెఱను ఫలి ఇచాిడు. అబ్బదల్ ముతతలిబ్ 

                                                 
1 అనగా ఇసామఈల్ అలైహససల్లెంను వారి తెండ్రి ఇబ్రాహెం అలైహససల్లెం అల్లోహ్ 
ఆజాతో జఫహ్ చేమబోయాడు. అబ్బదల్ ముతతలిబ్ తన మ్రొకు్ఫడని పూరిత చేయుటకు 
అబ్బదల్లోహ్ ను జఫహ్ చేమబోయాడు. అబ్బదల్లోహ్ ప్రవఔత ముహభమద్ సఱోల్లోహు అలైహ 
వసఱోెం తెండ్రి అయితే ఇసామఈల్ అలైహససల్లెం తాత ముతాతతల్లో వసాతరు. ఈ వధెంగా 
ఆమన ఫలికెకి్న ఇదదరి వయకుతఱ కుమారుడు అని భావెం. 
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కు మొదట నుెండ ఇతయ సెంతానముఔనాన అబ్బదల్లోహ్ యే హృదయానికి 
అతి చేరువుగా ఉెండే. అతనిన చాల్ల ప్రేభగా చూసుకునేవారు. ప్రతేయఔెంగా 
ఈ ఫలిద్ధనము యొఔ్ సెంగటన తరాీత. అతను పెరిగి, పెెండ్లడోుకు 
చేరిన తరాీత అతని తెండ్రి జుహ్రా కుటెంబానికి చెంద్ధన ఆమిన బనెత 
వహబ్ తో అతని వవాహెం చేశాడు. అబ్బదల్లోహ్ వైవాహఔ జీవతెం 
ఖడుపుతూ ఆమిన మూడు నెఱఱ ఖయభముల్ల ముహభమదును 
మోసుతెండగా ఔసారి వాయపాయ ఫృెందముతో సీరియా దేశెం వైపు 
వ్యళ్ళీడు. తిరిగి వసుతెండగా ద్ధరిల్లనే ఔ వాయద్ధకి గురై భదీనల్ల నజ్ఞార్క 
వెంశానికి చెంద్ధన తన మేన మాభఱ వదద ఆగిపోయాడు. కనిన రోజుఱ 
తరాీత అఔ్డే భయణెంచాడు. అెంతిభ క్రిమలు అఔ్డే జరిగాయి.  
 ఇట ఆమిన నెఱలు నిెండనవ, సోభవాయెం రోజున ముహభమద్ 
(సఱోల్లోహు అలైహ వసఱెోం) జనిమెంచారు. కాని నిర్శీత తార్శకు భరియు 
నెఱ ప్రసాతవన రాలేదు. యబీఉల్ అవీల్ మాసెం తొమిమదవ తార్శకు అని 
చపఫడెంద్ధ. అదే నెఱ 12 అనీ ఉెంద్ధ. అల్లగే యభజ్ఞను నెఱ అని కూడా 
అనఫడెంద్ధ. తద్ధతయ అభిప్రయాలు కూడా ఉనానయి. కాని అద్ధ క్రీ.శ. 
ప్రకాయెం 571 సెంవతసయెం అననద్ధ నిజెం. అదే సెంవతసరానిన ఆముల్ ఫీల్ 
(ఏనుగుఱ సెంవతసయెం) అని అెంటారు.  

ఏనుగుల సంఘటన 
 సెంతెంగా ఏనుగుఱ సెంగటన ఏమిటెంటిః మభన్ ల్ల నజ్ఞషా అను 
రాజు యొఔ్ ప్రతినిధి అబ్రహా హబీ ీఉెండేవాడు. అయబ్బబఱెందరూప భకా్ 
నఖయెంల్ల ఉనన వత్ర కాబా ఖృహానిన గౌయవస్తత, దూయ ప్రెంతాఱ నుెండ 
ద్ధని దయీనానికి వస్తత, హజ్ చేసుతననద్ధ చూసన అబ్రహా, మభన్ దేశపు 
రాజధాని 'సనఆ' ల్ల ఔ పెదద చరిి నిరిమెంచాడు. హజ్ కయకు వచేి 
అయబ్బబఱెందరూప కాబాకు ఫదులుగా దీని దయీనానికి రావాఱని కోరాడు. అద్ధ 
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వనన ఫనీ కినాన (అయబ్ వెంశాల్లనోి ఔ వెంశెం)ల్లని ఔ వయకిత రాత్రి 
సభమెంల్ల అెందుల్ల ప్రవేశెంచి ఆ చరిి గోడఱకు భలినము పూసాడు. 
ఈ వషమెం తెలిసన అబ్రహా ఆగ్రహముతో భకా్ నఖయముల్లని కాబా 
ఖృహానిన ధీసెం చేయాఱని పూనుకని అయవై వేఱ సైనయెంతో వ్యళ్ళీడు. 
సైనయెంల్ల తన వ్యెంట తొమిమద్ధ ఏనుగుఱను తీసుకని, తాను అనినట్ల ోపెదద 
ఏనుగుపై మనభయి భకా్ సమీపానికి చేరుకునానడు. అఔ్డ సైనాయనిన 
సరిచేసుకని భకా్ల్ల ప్రవేశెంచాఱనన ఉదేదశెంతో సదభియాయడు. కాని 
తను అధిరోహెంచిన ఏనుగు కాబా వైపునకు ఔ్ అడుగు వేమడానికి 
సదిెం లేనటో కూరుిెండ పోయిెంద్ధ. కాబా ద్ధశకు గాకుెండా వేరే ద్ధశల్ల 
లేపనపడు లేచి రుగెతేతద్ధ. కాని కాబా ద్ధశకు మారిితే కూరుిెండ పోయేద్ధ. 
వారు ఈ ప్రమతానల్ల ో ఉెండగా అల్లహో్ వారిపై క్షులిన గుెంపులు 
గుెంపులుగా ెంపాడు. అవ వారిపై గుఱఔరాలీను వసరాయి. అల్లహో్ 
చివరికి వారిని శువులు తినవేసన పొటు మాద్ధరిగా చేశాడు. అద్ధ ఎల్ల 
అెంటిః ప్రతి  వదద చణఔ గిెంజెంత మూడు రాళ్ీెండేవ. ఔట వారి 
చుెంచువుల్ల, రెండు వారి కాలీల్ల.ో అవ ఎవరిపై డన వారి అవమవాలు 
ముఔ్లు ముఔ్ఱయి ద్ధరి గుెండా డుతూ చివరికి సయీనాశనభయేయ- 
వారు. అల్లహో్ అబ్రహాపై ఔ వాయద్ధని ెంపాడు. ద్ధని కాయణెంగా అతని 
వ్రేళ్ీ ఊడపోయాయి. అతడు సనఆల్ల చేరుకునే సరికి ఆ రోఖెం 
ముద్ధరిపోయి, తన తడాఔ చూపెంద్ధ. అఔ్డే వాడు చనిపోయాడు.  
 ఇట ఖురైషుఱ వషమెం: అబ్రహ వసుతనన వషమెం వని, వారు 
బమడ కెండల్లో, కనల్లో రుగెతుతకు పోయారు. ఆ సైనయెంపై 
వరుచుకు డడ ఆదను చూస అెందరూప తృపత, శాెంతితో తభ తభ 
ఇెండోల్లోకి తిరిగి వచేిశారు. ఈ సెంగటన ముహభమద్ (సఱలో్లోహు 
అలైహ వసఱోెం) జనమకు 50 రోజుఱ ముెందు జరిగినద్ధ. (అెందుకే ఈ 
సెంవతసరానికి ఆముల్ ఫీల్ అనన పేరు వచిిెంద్ధ).  
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ముహమ్మద్ (సలలల్లల హు అలైహి వసలలం) పోషణ 
 ముహభమద్ (సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం) జనిమెంచిన తరువాత, 
ఆమన పన తెండ్రి అయిన అబూ ఱహబ్ యొఔ్ బానిస సువైఫ అను 
ఆమె ఆమనకు పాలు టుెంద్ధ. ఆమె అెంతకు ముెందు హెంజ్ఞ బన్ 
అబ్బదల్ ముతతలిబ్ కు కూడా పాలు టుెంద్ధ. (ఇతను ప్రవఔత పెతతెండ్రి). 
ఈ వధెంగా హెంజ్ఞ ప్రవఔత పాఱ సెంఫెంధ సోదరుడయాయడు.  
 అయబ్బబఱ అఱవాటభనగా వారు తభ సపఱఱోకు గ్రామీణ వాతవయ 
ణముల్ల ఉెంచి అఔ్డ పాలు టుెంచేవారు. ఎెందుఔనగా శార్శయఔెంగా, 
ఆరోఖయెంగా ఉెండుటకు అచిట పూరిత సహామెం ఱభిెంచేద్ధ. ఇల్ల 
ముహభమద్ (సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం) భరో ద్ధయి వదదకు 
చేరుకునానరు. ద్ధని వవయణ ఇల్ల ఉెంద్ధిః ముహభమద్ (సఱలో్లహోు అలైహ 
వసఱోెం) జనిమెంచిన రోజుల్ల ో భకా్ల్ల ఉనన శశువుఱను పాలు 
త్రాగిెంచడానికి తీసుకెళే ీ ఉదేదశయెంతో ఫనీ సఅద్ వారి ఔ ఫృెందెం 
వచిిెంద్ధ. ప్రతి స్త్రీ సపఱలోునన ఖృహాఱను గాలిెంచి, అటో ముహభమద్ 
(సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం) ఇెంటకి వచిి అతను అనాధ, పేదవాడు అని 
తెలుసుకని వ్యను ద్ధరిగిెంద్ధ. అెందరి వలే హలీభ సఅద్ధయా కూడా 
ఆమనిన సీీఔరిెంచఔ తిరిగి పోయిెంద్ధ. కాని అనేఔ ఖృహాఱను 
గాలిెంచినపట, తన వ్యెంట తీసుకెలీడానికి శ్రీభెంతుఱ బాలునిన 
పొెందలేఔ పోయిెంద్ధ. ఆమె ఉదేదశ ప్రకాయెం, శ్రీభెంతుఱ బాలునిన పొెందుతే, 
ఆ బాలుని ఇెంటవారు పాలు టునెందుకు ఇచేి పైఔెం ద్ధీరా వారి సుతల్లో 
ఖడుసుతనన రోజుఱకు సమాతెం ఉెండవచుి, ప్రతేయఔెంగా అనావృషు వఱ ో
ద్ధరిద్రయ రేకకు ద్ధఖజ్ఞరిన వారి జీవతెం బాగు డవచినన ఆశ ఆమెద్ధ. వేరే 
ఏ మాయగెం దొయఔ్ అదే అనాథ బాలునిన, వారు ఇచేి చినన పాట 
పారితోషకానిన సీీఔరిెంచటానికి తిరిగి ఆమిన (ముహభమద్ (సఱలో్లహోు 
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అలైహ వసఱోెం) తలి)ో ఇెంటకి వచిిెంద్ధ. హలీభ తన బయతతో భర్శ 
నిద్ధనెంగా నడచే (రుగెతతలేని), ఫఔ్ని గాడద పై భకా్ వచిిెంద్ధ. కాని 
తిరుగు ప్రయాణెంల్ల ముహభమద్ (సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం)ను తన 
డల్ల తీసుకునానఔ, అదే గాడద వేఖెంగా రుగెతుతతూ తోట సవార్శఱను 
వ్యనుకేస, తోట ప్రయాణకుఱను కూడా ఆశియయెంల్ల డవేసెంద్ధ. హలీభ 
ఉలేకోనెం ప్రకాయెం, ఆమె వదద చాల్ల తకు్వ పాలుెండేవ. ముెందు నుెండే 
ఆమె వదద ఉనన సీెంత కడుకు పాలు సరిడఔ ఆఔలితో ఎపుపడూ 
ఏడేివాడు. కాని ముహభమద్ (సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం) ఆమె పాలు 
త్రాఖడెం మొదలు పెటున వ్యెంటనే ఆమె సతనాలు పాఱతో నిెండపోయాయి. 
ఫనూ సఅద్ అనే తన ప్రెంతెంల్ల ఉనన భూములు వయీము లేఔ 
మాడపోతునన వేల, శుబ బాలునికి పాలు టు భాఖయెం పొెంద్ధఔ, అఔ్డ 
భూములు ెండాయి. శువులు అధిఔభయాయయి. వారి సతిిఖతులు 
ఔలిమి నుెండ లేమి, ఔషుము నుెండ సుకములుగా మారాయి.  
 చూస్తత చూస్తత హలీభ యీణల్ల రెండు సెంవతసరాలు ఖడచాయి. 
ఇతరుఱల్ల కానరాని అసాధాయణ అఱవాటో ఈ సుపుత్రునిల్ల 
చూసుతననెందు వఱన భరియు దూయదృషు అతనిల్ల ఏదో ఔ గొప 
వషయానిన స్తచిసుతననెందు వఱన, హలీమాకు భరి కనిన రోజులు ఈ 
బాలునిన పోషెంచాఱనన తన ఔలిగిెంద్ధ. (రెండు సెంవతసరాల్లో తిరిగి 
ఆమినకు అపజెపాపఱనన మాటపై) హలీభ ఈ బాలుడన తీసుకని, అతని 
తలిో, తాత దఖగరికి భకా్ వచిిెంద్ధ. కాని అతని మూఱెంగా ఆమె 
సితిఖతుల్లో ఏ మారుప వచిిెందో, ఏ శుబెం చూసెందో అెందుఔని భరో 
రెండేళ్ీ ముహభమద్ (సఱోల్లహోు అలైహ వసఱోెం)ను తన వదేద 
ఉెంచుకుెంటానని ప్రధేమడతే, ద్ధనికి ఆమిన పుపకుెంద్ధ. అదే 
అనాథశశువుడు అయిన ముహభమదును భహా సెంతోషెం, మాహా 
భాఖయెంతో తీసుకని హలీమా తభ ఫనీ సఅద్ ప్రెంతానికి తిరిగి వచిిెంద్ధ.  
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"షఖ్ఖె సద్"్ (హృదయ పరిచ్ఛేదం) 
 ముహభమద్ (ملسو هيلع هللا ىلص)కు సుమారు 4 సెంవతసరాఱ వమసుస. ఔ రోజు 
గుడారానికి కెంత దూరాన తభ పాఱ సెంఫెంధ తముమడు అగు హలీభ 
సఅద్ధయా కడుకుతో ఆడుకుెంటనానడు. హలీభ కడుకు 
రుగెతుతకుెంటూ తలిో వదదకు వచాిడు. అతని ముకముపై బయాెందోలన 
చిహానలు సఫషుెంగా ఉనానయి. "అమామ! తొెందయ వచేిసెయి, అద్ధగో 
ఖురైష తముమనిన చూడు, అని అనసాగాడు. హలీభ ముహభమద్ (ملسو هيلع هللا ىلص) 
వైపు రుగులు తీస్తత అతని గురిెంచి ప్రశనెంచిెంద్ధ. ద్ధనికి తన కడుకు 
"నేను తెఱోని ఫటుల్లో ఇదదరు వయకుతలిన చూశాను. వారు ముహభమద్ ని మా 
భధయ నుెండ ఔ్కు తీసుకెళ్ీ, డుకోబెటు, అతని ఎద చీలిి.... అని 
అెంటెండగా హలీభ సెంగటన సిల్లనికి చేరుకుెంద్ధ. ముహభమద్ 
(సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం) ఔదఱ కుెండా నిఱఫడ ఉనానడు. యెంగు 
పేలిపోయి ఉెంద్ధ. ముక ఔవళ్ఔల్లో మారుప వచిిెంద్ధ. హలీమా 
వాయకుఱతతో జరిగిెందేమిటని అడగిెంద్ధ. "నేను క్షేభెంఖనే ఉనానను" అని 
ముహభమద్ ఇల్ల చపాపడుిః "తెఱోని దుసుతల్లో ఇదదరు భనుషులు వచిి 
ననున తీసుకెళ్ీ నా ఎదను చీలిి, అెందుల్ల నుెండ గుెండెను తీస, ద్ధనిల్ల 
ఉనన ఔ నఱోట యఔతపు ముదదను తీస పారేస, చఱోని జమ్ జమ్ నీటతో 
గుెండెను ఔడగి మధా వధిగా ద్ధని సాినెంల్ల పెటుస కుటోవేస సరిచేస 
వ్యళ్ీపోయారు. వారు ఇఔ ఔనఫడలేదు. హలీమా ముహభమద్ (ملسو هيلع هللا ىلص)ను 
తీసుకని తన గుడాయెంల్ల వచిిెంద్ధ. భరుసట రోజు తెఱవోారుజ్ఞమున -
ముహభమద్ (ملسو هيلع هللا ىلص)ను వ్యెంటబెటుకని భకా్ వచేిసెంద్ధ. సభమెం కాని 
సభమెంల్ల వచిిన హలీమాను చూస ఆమిన ఆశిరాయనికి గురైెంద్ధ. 
ఆమెనే సీమెంగా ఎెంతో ఫతిమిల్లడ తీసుకెళ్ీెంద్ధ ఔద్ధ. అయితే ఇల్ల 
హఠాతుతగా రావడానికి కాయణెం ఏమిటని ఆమిన అడగిెంద్ధ. హలీమా 
హృదమ రిచేఛద వషయానిన వవయెంగా చపపెంద్ధ. 
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 ఔరోజు ఆమిన తన అనాథ సుపుత్రుడని తీసుకని, ఫనూ నజ్ఞారోోని 
ఆమన మేనమాభఱను సెందరిీెంచడానికి భదీనకు మనభయియెంద్ధ. 
కద్ధద రోజులు అఔ్డ ఉెండ, తిరిగి వసుతెండగా 'అబాీ' అనే ప్రెంతెంల్ల 
అసువులు బాసెంద్ధ. అఔ్డే అెంతిభ క్రిమలు జరిగాయి. ఇల్ల ఆరు 
సెంవతసరాఱ వమసుల్ల ముహభమద్ (సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం) తన 
ఔననతలిో వీడ్క్లు లికారు.  
 ఆమన పోషణ, సెంయీణ భాయెం తాత అబ్బదల్ ముతతలిబ్ పై 
డెంద్ధ. ప్రేభతో ఆమనిన చూసుకునానరు. ఔెంట పాల్ల ఆమనిన 
కాసారు. ముహభమద్ ఎనిమిదవ ఏటల్ల తాత కూడా యభద్ధెంచారు. 
అయితే పోతూ పోతూ తన తనయుడైన అబూతాలిబ్ కు ముహభమద్ 
సెంయీణ భాయెం అపజెపప పోయాడు. అబూ తాలిబ్ అధిఔ సెంతానెం, 
తకు్వ సెంపాదన ఖఱవారైనపట ముహభమద్ పోషణ బాధయత 
సీీఔరిెంచారు. అతను, అతని భాయయలిదదరూప తభ సీెంత సెంతానెంల్లగా 
ఆమనిన చూసుకునేవారు. ముహభమద్ కు కూడా పనతెండ్రి అెంట 
ఎనలేని ప్రేభ. ఈ వాతవయణెంల్ల ఆమన పెరుగుదఱ యొఔ్ తొలి దశ/ 
మెటు మొదఱయిెంద్ధ. నిజ్ఞయితీగా జీవెంచ ఖలిగారు. అెందుకే సతయత, 
వశీసనీమత ఆమనకు మారుపేరుగా నిలిచాయి. "అమీన్" 
(వశీసనీయుడు) వసుతనానడు లేద్ధ "సాద్ధఖ్" (సతయసెంధుడు) 
వసుతనానడు అని అెంట అతను ముహభమదే అని అనుకునేవారు ప్రజలు.  
యౌవనం, వరత కం 
 యౌవనెంల్ల అడుగుపెడుతూ, జీవత వయవహారాల్లో, ఆరిిఔ 
సెంపాదనల్ల తన కాలీపై నిఱఫడటానికి ప్రమతనెం మొదలు పెటాురు. 
అెందుఔని ఔషుడడెం, సెంపాద్ధెంచడెం ఆయెంభిెంచారు. చిననపాట 
పారితోషకానికి ఫదులుగా ఖురైషుఱ మేఔలు మేపుటకై కారిగా నిచేశారు.  
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 (బాబాయి అబూ తాలిబ్ వయతకుఱవడెం చేత, అతని వ్యెంట కనిన వయతఔ 
యయటనలు చేసనెందు వఱో ఆమనకు వాణజయెంల్ల భెంచి అనుబవెం 
ఔలిగిెంద్ధ). అయితే భకా్ల్ల కదీజ బనెత ఖువైలిద్ అను ఒ శ్రీభెంతురా- 
లుెండేద్ధ. ఆమె వధవ కూడాను. ఔసారి ఆమె తన వయతఔ సామాగ్రి 
ముహభమద్ (సఱోల్లోహు అలైహ వసఱెోం)కు అపజెపుపతూ సీరియా 
దేశానికి వ్యళ్ీ వాయపాయెం చేమవఱసెంద్ధగా కోరిెంద్ధ. ఈ ప్రయాణెంల్ల 
మైసయ అను బానిస ఆమె వయతఔ సామాగ్రికి బాధుయడుగా ఆమనతో 
ఉనానడు. ఆమనగారి శుబెం, అమన వశీసనీమత వఱో ఇెంతకు ముెందు 
ఎననడూ లేని అధిఔ ల్లబెం వచిిెంద్ధ. కదీజ్ఞ మైసయను ఈ ఎనలేని ల్లభాఱ 
గురిెంచి అడగిెంద్ధ. ద్ధనికి మైసయ "ముహభమద్ సామా గ్రిని చూపెంచే, 
వక్రయిెంచే బాధయత వహెంచారు. (ఆమన మాటా వధానానిన, నిజ్ఞయితీ, 
సచీిఱతను చూస) ప్రజలు మీ సామాగ్రిపై వరుచుకు డేవారు. అెందుకే 
ఏ అనాయమెం లేని ఇెంతట భహాల్లబెంతో తిరిగి వచాిము" అని 
సమాధానెం చబ్బతూ ఉెంట కదీజ పూరిత శ్రదిగా అతని మాటలు వెంటూ 
ఉెండే. ఆమె ముెందే కనిన వషయాలు ముహభమద్ గురిెంచి వని 
యుెండే. అెందుకే ఈ మాటలు వని ఆమెకు భరిెంత అదుభతమైన 
ఉతాసహెం ఔలిగిెంద్ధ. ఇెంతట సుగుణ సెంనుననితో ద్ధెంతయ జీవతెం 
ఖడపాఱనన కోరిఔ ఆమెల్ల పుటుెంద్ధ. ఈ వషమెం తెలిప, ఆమన 
ఉదేదశయమేెంట్ల తెలుసు కోడానికి తన ఫెంధువులైన కామెను ెంపెంద్ధ. 
ఆమనకు కదీజ సెందేశెం అెంద్ధెంద్ధ, ద్ధనికామన పుపకునానరు. 
అపట ఆమనకు పాతికేళ్ీ. పెదదఱ సభీెంల్ల పెలీయిెంద్ధ. ద్ధెంతయ 
జీవతెంల్ల ఔరికఔరు చాల్ల ఆనెందెం పొెంద్ధరు. ముహభమద్ 
(సఱోల్లోహు అలైహ వసఱెోం) కదీజ ధనానికి బాధుయడుగా ఉెండ వాయపాయెం 
చేస్తత, తభ సాభరాిానిన, దీతని నిరూపపెంచుకునానరు. కద్ధద 
సెంవతసరాల్లో కదీజ్ఞ –యజమల్లోహు అనాా-కు సెంతానెం కూడా 
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ఔలిగిెంద్ధ. వారిల్ల జైనబ్, రుకమయ, ఉముమ ఔల్ససమ్ భరియు ఫాతిమా 
అను నలుగురు కూతుళ్ీ. ఖాసమ్ భరియు అబ్బదల్లోహ్ అను ఇదదరు 
కడుకులు. అయితే కడుకులిదదరూప సతనెం ల్లనే చనిపోయారు. 
(ముహభమద్ (సఱలో్లోహు అలైహ వసఱోెం)కు భదీన జీవతెంల్ల మారియా 
యజమల్లోహు అనాాతో ఔ కుమారు డయాయడు. పేరు ఇబ్రాహెం. ఈ 
కడుకు కూడా బాఱయెంల్లనే భయణెంచాడు). 
హిల్ఫుల్ ఫుజూల్  
 జుబైద్ధ వెంశానికి చెంద్ధన మభన్ దేశసుతడు ఔతను తన 
సామాగ్రితో భకా్ వచాిడు. భకా్ల్లని పేరు ప్రఖాయతి ఖఱ ఆ బ బన్ 
వాయిల్ అతని ఆ సామాగ్రిని కనానడు. కాని అతనికి పైఔెం చలిోెంచ లేదు. 
అతని నుెండ తన హకు్ తీసుకనుటకు జుబైద్ధకు చెంద్ధన వయకిత ఏ 
నాయమశీలుడని పొెందలేఔ పోయాడు. అెందుకు అతను ఒ కెండపై ఎకి్ 
తన బాధను వ్యఱఔకా్డు. అపుపడు భకా్ల్లని కనిన తెఖలు లేచి 
బాధితుఱకు వారి హకు్ ఱభిెంచాఱని ఏబవెంచారు. ద్ధనికి వారు ఒ 
పెందెం చేసుకునానరు. అదేమిటెంటిః భకా్వాస అయినా లేద్ధ 
భకా్ల్ల వచేి ఏ వయకిత అయినా అతనికి ఏదైనా అనాయమెం జరిగిెందెంట 
భనభెందయెం బాధితునికి తోడుగా నిఱఫడ అతనికి తన హకు్ ఱభిెంచే 
వయకు దౌయానయరుఱకు వయతిరేఔెంగా పోరాడాలి. ఖురైషువారు ఈ 
పెంద్ధనిన 'హలుఫల్ ఫుజూల్' అని నాభఔరిెంచారు. 
 అయితే ముహభమద్ -సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం- అెందుల్ల 
పాల్గగనానరు. అపుపడు ఆమన వమసుస 20 సెంవతసరాలు.  
కాబా జృనరిుర్మమణం 
 ముహభమద్ –సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం- వమసుస 35 
సెంవతసరాలు ఉెండగా ఖురైషువారు కాబా ఔటుడానిన కతతగా నిరిమెంచాఱని 
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ఉదేదశెంచారు. ఎెందుఔనగా అద్ధ పాత కాఱపు ఔటుడెం కావడెం చేత 
శథిల్లవసతకు చేరి, ద్ధని గోడలు గులుబారినవ. అెంతకు మునుపే 
ఎపుపడ్క ఒ తూఫాను భకా్ల్ల వచిి వయద తాకిడ భసాదె హరాెం వయకు 
చేరి కాబా పునాదుఱను సయితెం పెకిలిెంచిెంద్ధ. అెందుకే వారు కాబా 
యొఔ్ గౌయవాయెిం ద్ధని పునరినరామణానికి సదిభయాయరు. అయితే దీని 
నిరామణెంల్ల ధయమసభమతభయిన సెంపాదనే కరుి పెటాులి అని 
ఏబవెంచారు. ద్ధని నిరామణెం మొదలు పెటు, హజ్రె అసీద్ (నఱోరాయి) 
వదదకు చేరుకునానఔ, హజ్రె అసీద్ ను ద్ధని సాినెంల్ల అభరేి రిత ఎవరికి 
దకా్ఱనన వషమెంల్ల వభేద్ధెంచి సుమారు నాలుగైదు రోజులు ఖడసనా 
వవాదెం చల్లోయకుెండా భరిెంత వేడెకి్ బమెంఔయ యుద్ధినికే ద్ధరి తీస్త 
సెందయభెంల్ల ఒ వషమెంపై ఏబవెంచారు. అదేమిటెంట; భసాదె 
హరాెంల్ల రేట రోజు అెందరికి ముెందుగా ప్రవేశెంచే వయకితని నాయమ- 
నిరేీతగా ఎనునకుెంద్ధము అని. ఆ వయకిత ముహభమద్ -సఱోల్లోహు అలైహ 
వసఱోెం- అయి ఉెండాఱని అల్లోహ్ కోరాడు. వారు ముహభమద్ -
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం-ను చూడగానే "ఇతను వశీసనీయుడు 
ముహభమద్, ఇతడని మేము ఇషుడాడము" అనన నినాద్ధలు చేశారు. 
ఆమన వారి దఖగయకు వ్యళ్ళీఔ వారు వషయానిన తెలిపారు. అపుపడు 
ఆమన ఒ దుపట తెపపెంచారు, అెందుల్ల హజ్రె అసీద్ పెటాురు. గొడవ 
చేసన ప్రతి తెఖ నామకుడని పలిచి దుపట ఒ అెంచును టుకోవాఱని 
చపాపరు. అెందరూప టుకునానఔ ద్ధనిన లేప హజ్రె అసీద్ పెటు చోటకి 
తీసుకెలీభనానరు. అెందరూప ఔఱస ద్ధనిన అఔ్డకి చేరిపెంచాఔ ఆమనే 
సీమెంగా హజ్రె అసీద్ ను దుటుల్ల నుెండ తీస ద్ధని సాినెంల్ల 
అభరాిరు. ఈ వవేఔవెంతమైన రిష్క్యెంతో అెందరూప తృపత చెంద్ధరు.  
 ఖురైషువారికి ధయమసెంద కయత ఏయపడెంద్ధ. అెందువఱో ఉతతయెం 
వైపునుెండ ఆరు మూయలు తగిగెంచి ల్లలికి అని గొడ లేపారు. ఆ వదలిన 
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ప్రెంతానేన హజ్ర్ లేద్ధ హతీమ్ అని అెంటారు. కాబా నిరామణెం పూరిత 
అయిన తరాీత అద్ధ సుమారు చతురాసా్యెంల్ల అయిెంద్ధ. వారికి 
ఇషుమైన వారే అెందుల్ల ప్రవేశెంచటానికి ద్ధని తలుపును పైకి ఎతాతరు. 
15 మూయఱ ఎతుత లేసన తరాీత ఆరు సతెంభాఱపై ద్ధని ఔపుప వేశారు.  
పరవకత పదవి 
 ముహభమద్ (సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం) నఱబై సెంవతసరాఱ 
వమసుసకు సమీపసుతనన కదీద ఆమనల్ల ఏకాెంత ప్రిమతీెం పెయఖ 
సాగిెంద్ధ. భకా్కు తూరుప ద్ధశల్ల ఉనన ఒ కెండ, అెందుల్లని హరా 
గుహల్ల ఉెండ ఆమన అల్లోహ్ ఆరాధనల్ల రేయిెంఫవళ్ీ ఖడపేవారు. 
ఔ రాత్రి, అద్ధ యభజ్ఞను నెఱ 21వ రాత్రి, ఆమన అదే గుహల్ల 
ఉనానరు. అపట ఆమనకు నఱబై సెంవతసరాలు పూరిత అయినవ. జబ్రీల్ 
దైవ దూత ఆమన వదదకు వచిి "చదువు" అని అనానడు. నాకు చదవటెం 
రాదనానరామన. ఆ దూత ఆమనున ఖటుగా కౌఖలిెంచుకని వద్ధలి 
చదువు అనానడు. అపట ఆమన నాకు చదువు రాదు అనే 
సమాధానమిచాిరు. అెందుకు జబ్రీల్ రెండు, మూడు సారుో ఖటుగా 
అద్ధమి వద్ధల్లరు, ఆ తరాీత ఇల్ల చద్ధవాడుిః  

              

              

(ఓ ప్రవక్తా!) పఠించు, సర్వాన్ని సృష్టించిన నీ ప్రభువు పేరుతో, ఆయన 
పేరుకుపోయిన నెత్తాటి ముద్దతో మానవుణ్ణి సృజించాడు. పఠించు, 
నీప్రభువు పరమ ద్యాళువు. ఆయన కలిం ద్వార్వ జ్ఞానిం నేర్వాడు. 
మన్నష్ ఎరుగన్న జ్ఞానాన్ని అతన్నకి ప్రసాదించాడు. (అలఖ్ 96: 1-5). 
 (ఇల్ల ముహభమద్ (సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం)కు ప్రవఔత దవ  
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నొసెంఖఫడనద్ధ). కాని ఈ సెంగటన తరాీత ముహభమద్ (సఱలో్లోహు 
అలైహ వసఱోెం) హరా గుహల్ల ఉెండలేఔ పోయారు, ఔెంపెంచిన హృద 
మెంతో తిరిగి ఇెంటకి వచేిశారు. నాకు దుపట ఔపెండ, నాకు దుపట 
ఔపెండ అని కదీజ్ఞతో అనానరు. కాస్తటకి బమెం దూయభయిెంద్ధ. 
అపుపడు జరిగిన సెంగటన సతీభణ కదీజకు వనిపస్తత నాకు నా ప్రణ 
బమముెంద్ధ అనానరు. అద్ధ వని కదీజ ధైయయెం చబ్బతూ, "ముమామటకి 
అల్ల జయఖదు. అల్లోహ్ సాగా! అల్లోహ్ మిభమలిన ఎనానట అవమాన 
యచడు. మీరు బాెంధవయెం పెెంపొెంద్ధసాతరు, ఇతరుఱ భారానిన బరిసాతరు, 
ఏమి లేనివారికి (సెంపాద్ధెంచి) ఇసాతరు. అతిథుఱను గౌయవసాతరు, ఆదల్లో 
ఉననవారికి నాయమెం ఱభిెంచుటకు సహామడతారు". అని చపపెంద్ధ.  
 అల్లోహ్ ఆరాధన కనసాగిెంచడానికి, కద్ధద రోజుఱ తరాీత ప్రవఔత 
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం తిరిగి హరా గుహకి వచాిరు. ఆరాధన పూరిత 
చేసుకని తిరిగి భకా్ రావడానికి గుహ నుెండ ద్ధగి వస్తత, ఱోపు 
ప్రెంతెంల్ల ఉెండగా ఆకాశెం నుెండ ఔ శఫదెం వనిపెంచిెంద్ధ. తెలెతిత 
చూస్త సరికి జబ్రీల్ భూమాయకాశాఱ భధయల్ల కుర్శిపై కురుినానడు. 
అతనిన చూస ప్రవఔత బమఔెంపతులై ఇెంటకి వచిి నాకు దుపట ఔపెండ 
అని అనానరు. అపుపడే కెంత స్తట ఈ వహ అవతరిెంచిెంద్ధ.  

                               

       { 5-1املدثر} 

వస్త్రిం కపుకానిన్న పడుకుని ఓ మన్నష్! , , , చి హెచ్చరించు. నీ పుకభువు 
ఘనతను చాటి చెపుకా. నీ దుస్తాలను పరశుభ్రింగా ఉించుకో. మాలినాాన్నకి 
దూరింగా ఉిండు. (ముద్దస్సిర్ 7 7 : 1-5).  
ఆ తరువాత వహ ఎడతెఖకుెండా రావడెం మొదఱయిెంద్ధ.  
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 ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం ధయమ ప్రచాయెం ఆయెంభిెంచిన తొలి 
సెందయభెంల్లనే ఆమన గౌయవనీయులైన సతీభణ కదీజ యజమల్లహోు 
అనాా వశాీస ప్రఔటనను సీీఔరిెంచిెంద్ధ. అల్లహో్ మాత్రమే ఏకైఔ 
ఆరాధుయడని, ఆమె బయత అల్లహో్ యొఔ్ సతయ ప్రవఔత అని సాీామిచిిెంద్ధ. 
స్త్రీ పురుషుల్ల ో మొటుమొదటసారిగా ఇసాోెం సీీఔరిెంచినవారు ఈ స్త్రీ 
మూరితయే. ఆమె తరాీత తభ ప్రణ మిత్రుడైన అబూ ఫక్ర ్తో ప్రవఔత ఈ 
వషమెం చపపనపుపడు అతను కూడా నిససెంకోచెంగా వశీసెంచి, 
ఆమనున సతయరిచాడు. తలి ోభరియు తాత భయణానెంతయెం ఆమనున 
పోషెంచి, భెంచి వధెంగా చూసుకునన పనతెండ్రి అబూ తాలిబ్, అతను 
చేసన మేలుకు ఫదులుగా ప్రవఔత అతని సెంతానెంల్ల ఔడైన అలీని తన 
వదద ఉెంచి పోషెంచసాగారు. అలీ చినన వమసుసల్ల ఉననపట అతని 
హృదమెం వఔసెంచి తను కూడా వశీసెంచాడు. ఆ తరాీత కదీజ యజ 
మల్లహోు అనాా బానిస జైద్ బన్ హారిస కూడా వశాీసుల్ల ోఔలిశాడు.  
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ఇసాోెం ధయమ ప్రచాయ కారాయనిన 
గుతెంగా నియీహెంచసాగారు. అపట్లో ఇసాోెం సీీఔరిెంచేవారు తభ 
ఇసాోెంను యహసయెంగా ఉెంచేవారు. ఏ ఔ్రి వషమెం వ్యఱోడైనా ఖురైషుఱ 
నానాయకాఱ శీఱకు గురి కావఱస వచేిద్ధ. వశాీసులు ఇసాోెం నుెండ తిరిగి 
అవశాీసుఱవాీఱని ఖురైషులు ఇల్ల చేస్తవారు.  
 ఆ సెందయభెంల్ల ప్రవఔత సహచరులు నమాజు గాని వేరే అల్లహో్ 
ఆరాధన గాని ముష్రికుఱకు తెలిమకూడదని భకా్ ఔనుభల్ల ోచేస్తవారు.  
బహిరంగ పరచారం 
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱెోం వయకితఖత, యహసయ ప్రచాయెంల్ల 
మూడు సెంవతసరాలు ఖడపాఔ, ఔ రోజు అల్లోహ్ ఈ వహ ెంపాడుిః  
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                          {49 :احلجر} 

కనుక ప్రవక్తా! నీకు ఆజ్ఞాపించ్బడుతూ ఉిండిన విషయాన్ని బహిరిం- 
గింగా ఎలుగెత్తా చాటు. ష్ర్ 7్ చేసేవారన్న ఏ మాత్రిం లెక్ చేయకు. (హిజ్ర ్
15: 9 ).  
 ఈ ఆదేశానుసాయెం ఔ రోజు ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం సఫా 
కెండపై ఎకి్ భకా్ వాసుఱను పలిచారు. చాల్ల భెంద్ధ పోగైనారు. వారి 
ల్ల ఆమన పనతెండ్రి అబూ ఱహబ్ కూడా ఉనానడు. అల్లోహ్, ఆమన 
ప్రవఔతకు అెందరిఔనాన ఎకు్వ ఔఠిన శత్రువుడు ఇతడే. ప్రజఱెందరు పోగైన 
తరాీత "కెండ ఆవఱ మీ శత్రువులు, మీపై దెండెతతడానికి సదిెంగా 
ఉనానయని నేనెంట మీరు నముమతారా?". అని ప్రవఔత అడగారు. వాయెందరు 
"మేము మిభమలిన సతయసెంధులుగా, వశీసనీయులుగానే చూశాము ఔనుఔ 
మీరు చపేపద్ధ కచిితెంగా నముమతాెం" అని ఏఔెంగా అనానరు. అపుపడు 
ప్రవఔత "నేను మిభమలిన మీ ముెందు రానునన బమఔయమైన శీఱ నుెండ 
హెచిరిసుతనానను" అని చబ్బతూ అల్లోహ్ అద్ధీతీయుని ఆరాధన వైపుకు 
పలుస్తత, వగ్రహారాధనను వదులుకోవాఱని బోధిెంచారు. ప్రజఱ భధయ 
నుెండ అబూ ఱహబ్ ఆగ్రహెంతో ముెందుకు వచిి "నీ చేతులు 
వరుగుగాకా, ఇెందుకేనా భభమలిన యపపెంచిెంద్ధ అని దూషెంచ సాగాడు. 
అట అల్లోహ్ ఈ స్తరా అవతరిెంజేశాడు.  

                             

                             

         { 5-1املسد} 

అబూ లహబ్ చేత్తలు విరగి పోయాయి! అతడు సరా నాశనిం అయి 
పోయాడు. అతడి ఆస్సాపాస్తాలు, అతడి సింపాద్న అింతా అతన్నకి పన్నకి 
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ర్వకుిండా పోయిింద. చివరకి అతడు తపాకుిండా భగభగమిండే అగిిలో 
పడవేయబడతాడు. అింతే క్తదు (అతడితో పాటు) అతడి భారా కూడా 
అిందులో పడవేయబడుత్తింద. ఆమె చాడీలు చెబుతూ కలహాలు రేపే స్త్రీ. 
ఆమె మెడలో బాగా పేన్నన ఒక త్రాడు ఉింటుింద. (లహబ్ 111: 1-5). 
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ధయమప్రచాయెం కనసాగిసుతనే ఉనానరు. 
అయితే ఇపుపడు వారి సమావేశాల్లో నిఱఫడ ఫహయెంఖెంగా వారిని ఇసాోెం 
వైపుకు పఱవడెం, కాబా వదద నమాజు చేమడెం ఆయెంభిెంచారు. ప్రజలు 
ఔలుసుకునే ప్రెంతాల్లో, బాజ్ఞరుల్లోకి వచిి ప్రవఔత ఇసాోెం గురిెంచి 
బోధిెంచే వారు. అెందువఱో ఆమన ఎన్నన సారుో నా నా యకాఱ బాధఱకు 
గుయయాయరు. ఆమనిన వశీసెంచినవారు కూడా అవశాీసుఱ యాతనఱకు 
ఫలిఅయేయ వారు. వారిల్ల యాసర్క, సుభయాయ భరియు వారిదదరి కడుకు 
అమామర్క (యజమల్లోహు అనుామ్)లు ప్రసద్ధి చెంద్ధరు. చివరికి అమామర్క 
తలిోదెండ్రులు ఆ యాతనఱను బరిెంచలేఔ షహద్ (అభయఖతి) 
అయాయరు. సుభయాయ ఇసాోెంల్ల తొలి షహద్ గా పేరునొెంద్ధరు. అల్లగే 
బల్లల్ బన్ అబీ రిబాహ్ హఫషీ యజమల్లోహు అనుా కూడా ఉభమయ 
బన్ కఱఫ్ భరియు అబూ జహల్ చేత ఘోయెంగా శెంచఫడాడరు. 
వాసతవానికి బల్లల్, అబూ బక్ర్ పలుపు, ప్రోతసహెంతో ఇసాోెంల్ల 
ప్రవేశెంచారు. ఈ వషమెం బల్లల్ మజమాని ఉభయాయ బన్ కఱఫ్ కు 
తెలిసెంద్ధ. అతడు ఆమనపై ఘోయమైన హెంసా దౌయానాయలు చేశాడు. 
ఇవనీన ఆమన ఇసాోెం వదలుకోవాఱని. కాని ఆమన అతని మాటను 
ధిఔ్రిెంచి, ఇసాోెం ధయమెంపై సియెంగా ఉెండపోయారు. ఉభయాయ బల్లల్ 
ను సెంకెలీల్ల ఫెంధిెంచి, భెండే ఎడారి ఇసుఔపై డవేస, ఫరువైన ఫెండ 
ఆమన ఎదపై పెటువాడు. (అయినపట బల్లల్ నిరాఔరిెంచేవారు) 
అెందుకు ఆమన మెడల్ల తాడు ఔటు అగిన కురిపసుతనన ఎెండల్ల, మాడు 
ఇసుఔల్ల ఆమనిన ల్లగేవాడు. (ఆ దౌయానుయడు ఇెంతటతో తృపత డఔ) 
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తన మిత్రుఱతో ఔఱస ఔరనుకఔరు అఱసపోయే వయకు బల్లల్ పై 
కయడా దెఫబఱ వయీెం కురిపెంచేవారు. అెంతులేని బాధఱకు గుయయినపట 
న్నటతో  మాత్రెం "అహద్, అహద్" (అల్లోహ్ ఔ్డే, అల్లోహ్ ఔ్డే) 
అనే ద్ధలే వనవచేివ. ఔసారి అబూ ఫక్ర్ తన ద్ధరిన వ్యళ్తూ బల్లల్ 
అనుబవసుతనన బాధను చూశారు. అపుపడే ఉభయాయతో సెంప్రద్ధెంచి 
ఆమనిన కర్శదు చేస అల్లోహ్ కయకు ఆమనకు స్తీచఛతనిచాిరు.  
 ఈ దౌయానయఖాెండలు హెచుి పెరుగుతననెందు వఱో, వారు ఇపుపడే తభ 
ఇసాోెంను భరియు వారు యహసయెంగా ఔ చోట ఔలిస శీణ పొెందుతునన 
వషయాలిన ఫహయగతెం చేమవదదని ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ వసఱోెం 
ముసోెంఱకు ఆదేశెంచారు. ఇద్ధ ఎెంతో గొప వవేఔెం. ఎెందుఔెంట ఇపుపడే 
వారు తభ ఇసాోమును ఫహయగతెం చేశాయెంట ప్రవఔత వారికి ఇచేి శీణ 
భరియు వదయకు అవశాీసులు అడుడ డుట నిససెందేహెం. అెందు వఱో 
రెండు వరాగఱ భధయ ఔ పెదద గయణీ సెంబవెంచవచుి. ముసోెంలు ఇెంకా 
అతి తకు్వ సెంకయల్ల ఉనానరు ఖనఔ ఎకు్వ నషుెం వారికే వాటఱోవచుి. 
అెంతేమిట బొతితగే అెంతెం కావచుి. అెందుకే ముసోములు తభ ఇసాోెం 
ఫహయగతెం చేమవదదని ఆదేశెంచి ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం భెంచి 
ఉపామెం చేశారు. కాని ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం మాత్రెం ధయమ 
ప్రచాయెం, అల్లోహ్ ఆరాధన వరోధుఱ సభీెంల్ల ఫహయెంఖెంగా 
చేస్తవారు. వారు ఎనిన వధాలుగా బాధిెంచినా సహెంచేవారు.  
పరవకత బాబాయి హంజ్ఞ గారి ఇస్ల ం స్వీకరణ 
 ఇసాోెం భరియు ముసోముఱ ఫదిశత్రువు, ముష్రికుఱ నామకుడు 
అబూ జహల్ ఒ రోజు కాబా వదద ఉనన ప్రవఔతను దూషెంచాడు, చాల్ల 
బాధ ఔలిగిెంచాడు. ప్రవఔత సఱోల్లహోు అలైహ వసఱెోం ఎదురు జవాబూ 
చపలేదు, ఏ ఔ్టీ మాటాోడ లేదు. అపుపడు ఔ స్త్రీ కూడా ఈ 
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సెంగటనను చూసెంద్ధ. కెంత స్తటకే షకారు కయకు భకా్ బైటకి 
వ్యళ్ీన హెంజ్ఞ బన్ అబ్బదల్ ముతతలిబ్ వచాిడు. ఆ స్త్రీ తాను చూసన 
అబూ జహల్ చేషులు, ప్రవఔతను దూషెంచడభెంతా అతనికి 
తెలిమజేసెంద్ధ. అద్ధ వనన హెంజ్ఞ యజమల్లోహు అనుా ఆగ్రహోదోగ్రుడై 
అబూ జహల్ ను వ్యతుకుతూ వ్యళ్ళీడు. ఒ చోట కెందరి భధయ 
కూరుిెండ ఉెండటానిన చూశాడు. హఠాతుతగా అబూ జహల్ పై 
వరుచుకుడ ధనుసుసతో ఖటుగా కటు అతని తఱను గామ రిచి, 'నేను 
ముహభమద్ ధయమెంపై ఉెండగా నీవు ఆమనిన దూషసాతవా?'. హెంజ్ఞ 
యజమల్లోహు అనుా ఇసాోెం సీీఔయణకు ఇద్ధ ఒ సఫబ్బగా అయిెంద్ధ. 
ఆమన ఇసాోెం సీీఔయణ వఱో ముసోముఱకు ఒ యఔమైన ఫఱెం, గౌయవెం 
ప్రతభయిెంద్ధ. ఎల్ల అనగా ఆమన భకా్వాసుల్లో ఒ ఉననత సాినెం, 
గొప రిత పేరు ప్రతిషఠ ఔఱవారు.  
ఉమ్ర్ బిన్ ఖత్తత బ్ ఇస్ల ం స్వీకరణ 
 ఉభర్క యజమల్లోహు అనుా గారి ఇసాోెం సీీఔయణ వఱో కూడా 
ముసోముఱకు ఖటు ఫఱెం, టషుము ఱభిెంచిెంద్ధ. హెంజ్ఞ యజమల్లోహు  
అనుా ఇసాోెం సీీఔయణకు మూడు రోజుఱ తరాీత ఇతను ఇసాోెం 
సీీఔరిెంచారు. అద్ధ ఎల్ల అనగాిః ఉభర్క యజమల్లోహు అనుా ఒ రోజు 
ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం గారిని హతమారేి ఉదేదశయెంతో వ్యళ్ళీడు. 
ద్ధరిల్ల ఔ వయకిత ఔఱస 'ఎట వ్యళ్ీచునానవు ఉభర్క!' అని అడగాడు. 
ద్ధనికి అతడు 'ముహభమద్ -సఱోల్లోహు అలైహ వసోఱెం-ను 
హతమారుిటకు వ్యళ్ీచునానను' అని సమాధానమిచాిడు. ద్ధనిపై 
అతడనానడుిః 'నీవు ముహభమద్ –సఱోల్లోహు అలైహ వసఱెోం-ను 
హతమారుస్తత ఫనూ హాషెం భరియు ఫనూ జుహ్రా నినున క్షేభెంగా 
వదులుతారా?' ఉభర్క అనానడుిః 'నీవు నీ తాతముతాతతఱ భతానిన వదలి 
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కతత భతానిన సీీఔరిెంచినటోనానవు'? అతడనానడుిః దీనిఔెంట భర్శ 
వచిత్రమైన వషమెం చపాపల్ల ఉభర్క! నీ చలిో భరియు బావ ఇదదరూప 
ఇసాోెం సీీఔరిెంచారు. తాతముతాతతఱ భతానిన వద్ధలేశారు'. ఉభర్క 
అఔ్డ నుెండ చాల్ల కోెంగా వ్యళ్ీ చలిోలి ఇెంటకి వచాిడు. అపుపడు 
కబాబబ్ బన్ అయత్త యజమల్లహోు అనుా వారిెంట్లో ఉనానడు. ఖుర్కఆన్ 
ల్లని స్తయ తాహా వ్రాసఉనన త్రెం అతని వదద ఉెంద్ధ. అతను వారికి ఆ 
సురా నేరుపతునానడు. ఉభర్క వసుతననద్ధ ఖభనిెంచిన కబాబబ్ 
యజమల్లోహు అనుా ఇెంట్లో ఒ మూఱకు ద్ధగిపోయాడు. ఉభర్క చలిో 
ఫాతిమా ఆ త్రానిన ద్ధచిపెటుెంద్ధ. ఉభర్క ఇెంటకి సమీెంల్ల చేరినపుపడే 
కబాబబ్ యజమల్లోహు అనుా ఖుర్కఆన్ పారామణానిన వనానడు. ల్లనికి 
ప్రవేశెంచిన వ్యెంటనే 'నేను మీ ఇెంట్లో వననదేమిట?' అని అడగాడు. 'ఏమి 
లేదు, అటో మాటాోడుకుెంటూ ఉెంటమి' అని వారిదదరు అనానరు. ఉభర్క 
అనానడుిః ఫహుశా మీరిదదరు పాత భతానిన వడనాడ కతత ధయమెం 
సీీఔరిెంచారు ఔదూ? బావ చపాపడుిః 'ఉభర్క! ఔవేల సతీెం అననద్ధ నీ 
భతెంల్ల కాకుెండా వేరే ధయమెంల్ల ఉెంట ఏమిట మీ ఆల్లచనా?' ద్ధనిపై 
ఉభర్క అతడన చాల్ల చితఔబాద్ధడు. అెంతల్లనే చలిో వచిి ఉభర్క ను బయత 
మీద్ధ నుెండ ఔ్కు జయబోయిెంద్ధ. ఉభర్క ఆమెను సయితెం కటు 
యఔతసఔతెం చేస్తశాడు. ఆమె ముకెం ద్ధీరా యఔతెం కాయడెం మొదఱయిెంద్ధ. 
అదే కోెంల్ల ఆమె ఇల్ల అెంద్ధిః "అష్ హదు అల్లో ఇల్లహ ఇఱోల్లోహ్, వ 
అష్ హదు అనన ముహభమదర్క యస్తలుల్లోహ్". అెంట సతయ ఆరాధుయడు 
అల్లోహ్ తప ఎవడు కాడని భరియు ముహభమద్ అల్లోహ్ యొఔ్ సతయ 
ప్రవఔత అని సాీామిచుిచునానను.  
 ఉభర్క యఔతసఔతమైన చలిోని చూస చాల్ల సగుగ డాడడు. 'మీ వదద ఉనన 
పుసతఔెం ఏద్ధ? ఇవీెండ' అని అడగాడు. చలిో చపపెంద్ధిః 'నీ అరిశుదుినివ, 
దీని రిశుదుిలు ముటుకుెంటారు' లేచి సాననెం చేసుకో'. ఉభర్క లేచి, 
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సాననెం చేస, పుసతఔెం తీసుకని బసమల్లో హర్రహామ నిర్రహెం చద్ధవ 'చాల్ల 
భెంచి పేరుోనానయి అని చపాపడు. భళ్ీ స్తయ తాహా మొదట నుెండ 
14వ ఆమతు (నిశిమెంగా, నేనే అల్లోహ్ ను! నేను తప భరొఔ ఆరాధయ 
దేవుడు లేడు, కావున ననేన ఆరాధిెంచు భరియు ననున సమరిెంచడానికి 
నమాజును సాిపెంచు) వయకు చద్ధవ, ఈ మాట ఎెంత బావుెంద్ధ భరెంత 
గౌయవదెంగా ఉెంద్ధ, ముహభమద్ -సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం- 
ఎకు్డునానడ్క ద్ధరి చూెండ' అని అనానడు.  
 ఉభర్క యొఔ్ ఈ మాటను వనన కబాబబ్ యజమల్లోహు అనుా 
ల్లలి నుెండ బైటకి వచిి "సెంతోషెంచు ఉభర్క! "అల్లోహ్ ఉభర్క బన్ 
కతాతబ్ లేద్ధ అబూ జహల్ బన్ హష్కమ్ ద్ధీరా ఇసాోెంను ఫఱరుచు" 
అని ప్రవఔత చేసన దుఆ అెంగీఔరిెంచఫడెందని ఆశసుతనానను' అని అనానడు.  
 ఆ తరాీత ఉభర్క -యజమల్లోహు అనుా- తన ఔయవాల్లనిన తీసుకని 
ప్రవఔత వైపునకు ఫమలుదేరాడు. తలుపును తటాుడు. ఔ వయకిత తలుపు 
సెందుల్లో నుెండ చూశాడు. ఉభర్క ఔయవాఱెం ధరిెంచి ఉెండడానిన 
ఖభనిెంచి, ల్లలునన ప్రజఱకు తెలిపాడు. వారు ద్ధగాభెంతి చెంద్ధరు. 
అపుపడు ప్రవఔత ల్లలి ఖద్ధల్ల ఉనానరు. అఔ్డే దఖగయ ఉనన హెంజ్ఞ 
యజమల్లోహు అనుా ప్రజఱ ఖభనిెంచి ఏమిట సెంఖతి? అని అడగాడు. 
ఉభర్క అని వాయనానరు. అపుపడు హెంజ్ఞ యజమల్లోహు అనుా అనానరుిః 
'అతని కయకు ద్ధీయెం తెయవెండ. అతను సదుదేదశయెంతో వచాిడా అద్ధ 
అతనికి ఱభిెంచుటకు సహామడద్ధము. ఔవేల ఏదైనా దురుదేదశయెంతో 
వచాిడా అతని ఔయవాఱెంతో అతడన హతమారుిద్ధము'. ఉభర్క ల్లనికి 
ప్రవేశెంచి ఇసాోెం సీీఔరిెంచానని చాట చపాపడు. వ్యెంటనే అఔ్డ 
ఉననవాయెందరూప ఏఔెంగా భరియు పెదద శఫదముతో అల్లోహు అఔబర్క అని 
అనానరు. ఆ శబాదనిన భసాదె హరాెంల్ల ఉననవారు వనానరు.  
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 సుహైబ్ రూపమి యజమల్లోహు అనుా ఇల్ల తెలిపారుిః 'ఉభర్క యజమ- 
ల్లోహు ఇసాోెంల్ల ప్రవేశెంచినపట నుెండ ఇసాోెం ఫఱెంగా, గౌయవెంగా 
ఉెంద్ధ. ద్ధని వైవు ఫహయెంఖెంగా పఱవడెం జరిగిెంద్ధ. మేము కాబా వదద 
కూరోి ఖలిగాము భరియు ద్ధని ప్రదణెం (తవాఫ్) చేమ ఖలిగాము'.  
 అబ్బదల్లోహ్ బన్ భ బఊద్ యజమల్లోహు అనుా ఇల్ల తెలిపారుిః 
'ఉభర్క యజమల్లోహు అనుా ఇసాోెం సీీఔరిెంచినపట నుెండ మేము 
గౌయవెంగా జీవెంచఖలిగాము'. 
పరవకతను జృరికొలిపే ముష్ర్కుల పరయత్ుం 
 ద్ధనద్ధనానికి ఇసాోెంల్ల ప్రవేశెంచే వారి సెంకయెం పెయఖడెం భరియు 
ప్రజలిన ఇసాోెం నుెండ నిరోధిెంచడానికి చేస్త ప్రమతానలు పలిెంచఔ 
పోవడానిన చూస ముష్రికులు ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెంని ఇసాోెం 
ప్రచాయెం నుెండ అడుడకోడానికి వేరే నానగాలు ననడెం మొదలు పెటాురు. 
ఇదే నిగా, భకా్ నామకుల్లో ఔడైన అబ్బల్ వలీద్ ఉతాబ బన్ యబీఆ, 
భసాదె హరాెంల్ల ెంటరిగా కూరొిని ఉనన ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ 
వసఱోెం వదదకు వచాిడు. ఇల్ల మాటను ఆయెంభిెంచాడుిః సోదయ పుత్రుడా! 
నీవు నీ జ్ఞతి వారి వదదకు ఒ పెదద ఆద తెచిి పెటాువు. ద్ధని కాయణెంగా 
ఐఔయెంగా ఉననవారిల్ల చీలిఔలు సృషుెంచావు. వారి దేవతఱను, వారి 
ధరామనిన వభరిీెంచావు. వారి తాతముతాతతఱను అవశాీసుఱని అనానవు. 
అయితే నేను కనిన వషయాలు నీ ముెందు ఉెంచదలిచాను. వాటల్ల ఏ 
కనెనననా నీవు సీీఔరిసాతవని ఆశసుతనానను. అెందుకు ప్రవఔత "చపెండ 
అబ్బల్ వలీద్! వెంటాను" అని సమాధానెం ఇచాిరు. 
 నామనా! నీవు తీసుకచిిన ఈ కతత దితుఱ ద్ధీరా ఏదైనా ధనెం 
కూడబెటాుఱని అనుకుెంట మేము నీ కయకు ధనఫెండారాలు 
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సభకూరుసాతము. చివరికి నీవు మాల్ల అెందరిఔనాన ఎకు్వ 
ధనవెంతునివ అయిపోతావు. లేద్ధ ఈ ని ద్ధీరా నీవు గౌయవ, ప్రతిషఠలు 
సెంపాద్ధెంచాఱనుకుెంట మేము నినున మా నామకునిగా ఎనునకుెంటాము. 
ఇఔ ఏ ని కుడా నీ సఱహా లేనిద్ధ చేమనే చేమము. ఔవేల నీవు గొప 
అధికారానిన కోరుకుెంట మేము నినున మాకు రాజుగా ఎనునకని నీకు 
కిర్శటెం ఔడతాెం. ఇవేమీ కాకుెండా నీవు ఏవైనా దుష్లలు ఔెంటూ ఉెంట 
పేరుగాెంచిన వైదుయఱను యపపెంచి నీకు వైదయెం చేసాతము. నీ బాగుగోలు 
కయకు ఎెంత ధనమైనా వ్యచిిసాతము. ఈ వషయాఱనీన ప్రవఔత సఱలో్లోహు 
అలైహ వసఱోెం శ్రదిగా, నిశఫదెంగా వెంటనానరు. ఉతాబ తన ప్రసెంఖెం 
ముగిెంచాడు. అపుపడు ప్రవఔత అడగారుిః నీవు ముగిెంచావా అబ్బల్ 
వలీద్? అవును నేను ముగిెంచాను అని అతడనానడు. సరే, ఇఔ నా మాట 
వెంటావా? అని ప్రవఔత అడగారు. అవును అని అతడనానడు.  
 అపుపడు ప్రవఔత ملسو هيلع هللا ىلص స్తయ ఫుససఱత్ ల్లని ఈ ఆమతులు ఠిెంచారు. 

ِحومِ  ، حم] ْْحَِن الرَّ َلْت َآَياُتُه ُقْرَآًىا َعَربِوًّا لَِقْوٍم كَِتاٌب  ، َتنِْزيٌل ِمَن الرَّ ُفصِّ

لت[. َبِشرًيا َوَىِذيًرا َفَيْعَرَض َأْكثَُرُهْم َفُهْم ََل َيْسَمُعونَ  ،َيْعَلُمونَ   {.9-1 }فصِّ

 ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ వసఱోెం పారామణెం చేస్తత పోతునానరు. 
ఉతాబ రెండు అయచేతులు వ్యనఔ భూమికి ఆనిెంచి తఱ భుజము పై 
పెటుకని ఖముమన వెంట ఉనానడు. ప్రవఔతగారు 38వ ఆమతు వయకు 
పారామణెం చేస అెందుల్ల సజ్ఞద ఆదేశెం ఉెండగా పారామణెం నిలిప 
వేస సజ్ఞద చేశారు. సజ్ఞద నుెండ లేచి, "అబ్బల్ వలీద్! నీవు ఏదైతే వనానవో 
వనానవు. అదే నా సమాధానెం, ఇఔ నీ ఇషుెం" అని అనానరు.  
 ఉతాబ టకు్న లేచి తన మిత్రుఱ వదదకు వ్యళ్ళీడు. ఇతని రాఔను 
చూసనవారు 'అల్లహో్ సాగా! పోయేటపుపడు ఉనన అబ్బల్ వలీద్ ముకెం 
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ఇపుపడు తిరిగి వసుతననపుపడు లేదు' అని యసపయెం అనుకుెంటనానరు. వారి 
వదద కూరుినన వ్యెంటనే ఔడు అడగాడు, నీ వ్యనఔ ఏమి జరిగిెంద్ధ అబ్బల్ 
వలీద్! అతడు ఇల్ల సమాధానమిచాిడుిః వ్యనఔ జరిగినద్ధ ఏమిటెంట; 
అల్లహో్ సాగా! నేను వననటవెంట మాట ఎననడూ వనలేదు. అద్ధ చేతఫడ 
కాదు. భెంత్రజ్ఞఱెం కాదు. ఔవతీము అసలే కాదు. ఖురైషుల్లరా మీరు నా 
మాట వనెండ. అతడన అతని మానాన వదఱెండ. అల్లహో్ సాగా! అతడు 
చపపన ఏ మాట నేను వనానన్న అద్ధ ఔ సెంచఱనెం సృషుసుతెంద్ధ. అయబ్బబల్ల 
ఎవరైనా అతడన హతమారుస్తత మీ ని వేరే వారితో పూరిత అయిెందనన 
మాట. ఔ వేల అతను అయబ్బబఱను జయిెంచాడెంట అతని రాజయెం మీ 
రాజయెం, అతని గౌయవెం మీ గౌయవెం, అతని ఉనికి మీ కయకే ఎకు్వగా 
అదృషువెంతగా ఉెంటెంద్ధ'. అపుపడు వాయనానరుిః అల్లహో్ సాగా! 
ముహభమద్ తన న్నట నీపై కూడా భెంత్రెం చేస్తశాడు. అతడనానడుిః 'ఇద్ధ 
నా అభిప్రమెం, ఇఔ మీకు ఇషుమైనద్ధ మీరు చేమెండ'.  
 

హబషా (ETHIOPIA) వైజృనకు వలస 
 ఎవరి ఇసాోెం వషమెం తెలిస్తదో వారి టో సామానయెంగా, 
ఫఱహనుఱయిన ముసోెంఱ ట ో ప్రతేయఔెంగా పెరుగుతునన అవశాీసుఱ 
హెంసా దౌయానాయఱ కాయణెంగా, తభ ధరామనిన కాపాడుతూ హఫష్క వైపు -
అఔ్డ శాెంతిసాినెం ఱభిసుతెందనన నభమఔెంతో- (ఆ దేశ రాజు) నజ్ఞాషీ 
వదద వఱసపోవుటకు అనుభతిెంచవఱసనద్ధగా ప్రవఔతతో సహాబాలు (ప్రవఔత 
అనుయాయులు, సహచరులు) కోరారు. ముకయెంగా అనేఔ భెంద్ధ 
ముసోములు తభ టో భరియు తభ సెంతానెం టో ముష్రికుఱతో 
బమెంగా ఉననెందు వఱో ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ వసఱోెం వఱసపోవుటకు 
వారిని అనుభతిెంచారు. ఇద్ధ ప్రవఔత దవ ఱభిెంచిన తరాీత ఐదవ యేట 
జరిగిన సెంగటన. అపుపడు సుమారు 70 భెంద్ధ ముసోెంలు తభ భారాయ 
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పఱోఱతో సహా వఱసపోయారు. వారిల్ల ఉసామన్ యజమల్లోహు అనుా తభ 
ఇల్లోలు అనగా ప్రవఔత ప్రిమ కూతురు రుకయాయ యజమల్లోహు అనాా 
కూడా ఉనానరు. అయితే భకా్ అవశాీస ఖురైషులు, ముసోములు 
అఔ్డ కూడా ప్రశాెంతెంగా ఉెండకూడదనన దురుదేదశెంతో నజ్ఞషా వదదకు 
కెందరిని రామబారులుగా, కానుఔఱతో ెంపారు. తభ దేశెం నుెండ 
పారిపోయి వచిిన వారిని తభకు అపగిెంచ వఱసెంద్ధగా వారు రాజును 
కోరారు. అెంతేకాదు, ముసోముఱపై రాజు భరిెంత ఆగ్రహెంచుకోవాఱని, 
ముసోెంలు ఈసా  -అలైహససల్లెం- (యేసు క్రీసుత) భరియు ఆమన 
తలిోని దూషసాతయని వారిపై అనిెంద వేశారు. నజ్ఞాషీ ఈ వషమెంల్ల 
ముసోెంఱను భెందలిెంచాడు. అెందుకు వారు ఈసా అలైహససల్లెం 
(యేసు క్రీసుత) గురిెంచి ఖుర్కఆన్ ఏభెంటెందనేద్ధ సపషుయచి, ఆమన 
గురిెంచి ఉనన సతాయనిన వ్యఱోడెంచారు. తద్ధీరా ఖుర్కఆనుల్లని స్తర 
భయయెం (19వ అధాయమెం) పారామణెం చేశారు. ఈ వవరాఱనీన వనానఔ 
ముసోెంఱను గౌయవెంచి, సత్రిెంచి వారు తన దేశెంల్ల ప్రశాెంతెంగా 
ఉెండెండని తృపతనిచిి, ఖురైషు రామబారుఱను తరిమేశాడు. ముసోెంఱను 
వారికి అపగిెంచడెం కాని ని అని సపషు రిచాడు.  
 ఇదే సెంవతసయెంల్లని యభజ్ఞను మాసెంల్ల ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ 
వసఱోెం కాబా వదదకు వ్యళ్ీ, అఔ్డ సమూహమైన ఖురైషుఱ మదుట స్తర 
నజ్మ (53వ అధాయమెం) పారామణెం మొదలెటాురు. వారు ఎఱపోుపడూ 
ముహభమద్ సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం ఏ మాటను వనకూడదని 
ఇతరుఱకు బోధ చేస్తవారు ఖనఔ, సీమెంగా ఎపుపడూ అల్లహో్ వచనాలు 
(ఖుర్కఆన్ ఆమతుఱను) వనడానికి న్నచుకోలేదు, ఖనఔ ఎపుపడైతే ఈ 
స్తరా పారామణెం వారికి హఠాసతెంబవెంచిెందో, ఆఔరిీెంచే శకిత ఖఱ 
అల్లహో్ వచనెం వారి చవుఱకు తటుెందో, ప్రతీ ఔ్డూ పూరిత శ్రదతిో 
వనసాగాడు. ద్ధనిన వనడెం తప భరే ఆల్లచనే లేకుెండెంద్ధ. ఎపుపడైతే 
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ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱెోం {ఫస్తుదూ లిల్లాహి వఅబుదూహ్} 
ఆమతు చద్ధవారో సీమెంగా సజ్ఞద చేశారు. వారిల్ల ఏ ఔ్డు కూడా 
తనకు తాను అదుపుల్ల ఉెంచుకోలేఔ సజ్ఞదల్ల డపోయాడు.  
 ఇసాోమీమ ప్రచారానికి వరుదిెంగా ఖురైషులు అనేఔ నానగాలు 
నానరు. తీవ్రమైన శార్శయఔ బాధ ఔలిగిెంచుట, హెంసెంచుట, పీడెంచుట. 
బెద్ధరిెంచుట, జడపెంచుట. ప్రేరేపెంచుట. ఆశలు చూపుట, పురిగొలుపట. 
ఇల్ల నానా యకాఱ అఘాయితాయలు జరిపారు. అయినా ఇవనీన వశాీసుఱకు 
ఇసాోెం ధయమెంపై భరిెంత సియతాీనిన ఔలిగిస్తత, వశాీసుఱ సెంకయల్ల 
హెచిిెంపే అవసాగిెంద్ధ.  
 ఖురైషులు ఇసాోెంను అణచడానికి సరికతత ఉయాలు ఆల్లచిెంచేవారు. 
ఇపుపడు భరో యఔమైన ఎతుతఖడకై తభ మెదడుకు దను పెటు ఒ 
నియీయానికి వచాిరుిః ముసమోులు భరియు ఫనీ హాషెంఱతో సెంపూయీ 
సెంగ ఫహష్యణకై ఔ పెందెం వ్రాస, అెందరూప ద్ధనిపై సెంతకాలు 
చేస, ద్ధనిన కాబాల్ల వేల్లడఖటాురు. అెంట వారితో వాయపాయ ల్లవాదేవీలు 
చేమరాదు, వవాహ సెంఫెంధాలు, పెళ్ీ పేయెంటాలు పెటుకోరాదు. 
అననపానియాఱ సయపరా చేమరాదు. ఏల్లెంట సహామ సహకారాలు 
అెంద్ధెంచరాదు. అపుపడు ముసోెంలు ఖతయెంతయెం లేఔ భకా్ నఖరానిన 
వడచి పెటు సమీముల్ల ఉనన ఔ ఔనుభల్ల శయణు తీసుకునానరు. ద్ధనినే 
షఅబె అబీ తాలిబ్ (అబూ తాలిబ్ ఔనుభ) అెంటారు. అఔ్డ 
ముసమోులు ఎెంతో ఔషుభూయిషుమైన జీవతెం ఖడపారు. నానాయకాలుగా 
ఆఔలి బాధఱకు గుయయాయరు. ధనవెంతులు చాల్ల ధనెం కరుి పెటాురు. 
కదీజ యజమఱహోు అనాా తన పూరిత ఆసతని కరుి చేసెంద్ధ. ఆ సెందయభెంల్ల 
వాయదులు ప్రబలిపోయాయి. అెందువఱ ో చాల్ల భెంద్ధ చస్తత చస్తత 
బ్రతికారు. అయినా ముసోెంలు భరియు ఫనీ హాషెం ఎెంతో సహనెం, 
సయిియయెంతో మూడు సెంవతసరాలు ఖడపారు. ఏ ఔ్రూప సతయ ధయమెం 
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నుెండ వ్యనుద్ధయఖ లేదు. చివరికి ఖురైషుల్లని కెందరు పెదదలు -ఫనీ 
హాషెంల్లని కెందరితో వారికి దఖగరి సెంఫెంధెం ఉెండెంద్ధ- వారు 
ముెందుకు వచిి, ఇఔ ఈ పెందెం చఱబోోదు, ద్ధనిన చిెంపేయాయలిసెందే 
అని ఖురైష్ నామకుఱ ముెందు తేలిి చపాపరు. అెందువఱ ో ఆ పెంద 
త్రానిన తెపపెంచి చూసె సరికి ద్ధనిన చదలు తినియుెంద్ధ.  బసమఔల్లో 
హుభమ అని అల్లహో్ పేరు తప ఏమీ మిఖఱ లేదు. ఈ వధెంగా 
ముసోెంములు, ఫనీ హాషెం కిషోు సభమెం ఖడప, భకా్ తిరిగి వచాిరు.  
 కాని ఖురైషులు దౌయానయ వైకరిల్ల ఏ మారుప రాలేదు; ముసోముఱ 
భరియు ఇసాోెంకు వయతిరేఔెంగా పోరాడడెం, ప్రజలిన ప్రవఔత వదదకు 
రాకుెండా చేమడెం, ఖుర్కఆన్ వనడెం నుెండ ఆడెం ల్లెంటవ. అెంతే 
కాదు అయబ్ నలువైపుఱ నుెండ ఎవరు వచిినా, ఎఔ్డా వారు ప్రవఔతతో 
ఔఱస ఇసాోెం సీీఔరిసాతరో అని బమడేవారు. ఇల్లెంట ఒ సెంగటన 
సీమెంగా తుఫైల్ బన్ అమ్ర ్ దౌసీ యజమల్లోహు అనుా ఉలేోఖెంచారుిః 
అతను తన జ్ఞతిల్ల పేరుఖఱ నభమదగిన నామకుడు. ఔసారి భకా్ 
వచాిడు. కెందరు ఖురైషు పెదదలు అతని వదదకు వచిి ముహభమద్ -  - ملسو هيلع هللا ىلص 
గురిెంచి అతడన బెద్ధరిస్తత అతని మాటలు వనబోఔెండ, అతని దఖగరికే 
వ్యలీఔెండ, చేతఫడ ల్లెంట మాటలు అతనివ. వాట వఱో తెండ్రి కడుకుఱ 
భధయ, సోదరుఱ భధయ, భాయయబయతఱ భధయ చీలిఔలు ఏయపడుతాయి అని 
ఆరోపెంచారు. తుఫైల్ అెంటాడుిః అల్లోహ్ సాగా! మాటమాటకి వారు 
చపడెం వఱో, నేను అతనితో మాటాోడనని భరియు అతని ఏ మాటను 
వన అని నిశియిెంచుకునానను. అయినా పోతూ పోతూ ఏదైనా మాట 
చవుల్ల డుతుెందేమో అని ముెందే చవుఱల్ల దూద్ధ పెటుకునానను.  
 ఆ తరాీత భసాదె హరాెంకు వ్యళ్ళీను. ప్రవఔత కాబా వదద నమాజుల్ల 
ఖుర్కఆన్ పారామణెం చేసుతనానరు. నేను ద్ధని కెంత భాఖెం వనాఱని 
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అల్లోహ్ కూడా నిశియిెంచినటోెంద్ధ. అయితే కెంత మేయకు వనానను. 
అపుపడు నా భనుసుల్ల నేను అనుకునానను; నేను ఒ ఔవని, 
తెలివఖఱవాడని, భెంచిని చడు నుెండ వేరుగా గురితెంచఖఱను. ఈ భనిష 
మాట వనకుెండా ననున అడుడకునేద్ధ ఏమిటని? అతడు ఏదైనా భెంచి 
వషమెం చపాపడా అెంగీఔరిసాతను. చడు చపపనటోయితే వద్ధలేసాతను. 
ఆమన అఔ్డ ఉననెంత స్తపు నేను అఔ్డే ఉెండ, ఆమన తభ ఇెంటకి 
తిరిగి వ్యళే ీటపుపడు నేను ఆమన వ్యనఔ వ్యనకే వ్యళ్ళీను. ఆమన ఇెంట్లో 
ప్రవేశెంచాఔ తరాీత నేనూ ప్రవేశెంచాను. అఔ్డ ఆమనతో ఇల్ల 
వననవెంచుకునాననుిః ముహభమద్! -సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం- మీ 
జ్ఞతివారు మీ గురిెంచి ననున చాల్ల బమపెటుెంచారు. చివరికి నేను మీ 
మాట వనకూడదని చవుఱల్ల దూద్ధ పెటుకునానను. అయితే అల్లోహ్ 
మాత్రెం నేను వనాఱని నియీయిెంచాడు. అెందుకు చాల్ల భెంచి మాటలు 
వనానను. మీ వషమెం ఏమిట్ల మీరే సీమెంగా చబ్బతే బావుెంటెంద్ధ. 
అపుపడు ఆమన ఇసాోెం గురిెంచి నాకు తెలిపాడు. ఖుర్కఆన్ పారామణెం 
చేస వనిపెంచారు. అల్లోహ్ సాగా! ద్ధని ఔెంట ఉతతభమైన మాట గాని 
భరియు నాయమమైన వషమెం గాని నేను ఎపుపడూ వనలేదు. అపుపడే 
నేను ఇసాోెం సీీఔరిెంచాను. సతయెం యొఔ్ సాీాెం లికాను.  
 ఆ తరాీత తుఫైల్ తభ జ్ఞతివారి వదదకు వ్యళ్ీ వారిని ఇసాోెం 
వైపునకు ఆహాీనిెంచి, ద్ధని గురిెంచి వవరాలు ఇవీఖలిగారు. ద్ధని 
పలితెంగా వారి కుటెంబకులు ఇసాోెం సీీఔరిెంచారు. తరాీత వారి 
జ్ఞతివారిల్ల కూడా ఇసాోెం ప్రచాయెం చాల్ల భెంచి వధెంగా జరిగిెంద్ధ.  
దుఃఖ సంవత్సరం 
 ప్రవఔత బాబాయి అబూ తాలిబ్ పూరిత శర్శయెంల్ల తీవ్రమైన వాయద్ధ 
సోకిెంద్ధ. అతడు భెంచెం టాుడు. కద్ధద రోజుల్లో సక్రాత్ 
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(భయణవేధన)కు గుయయాయడు. ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం అతని 
తఱఔడన కూరుినానరు. చివరి ఖడమల్ల భయణానికి ముెందు అతను 
"ల్లఇల్లహ ఇఱలో్లోహ్" అని లికితే బావుెండునని ఆశసుతనానరు. కాని 
అతని చుటూు ఉనన అతని దుషు స్తనహతులు, ప్రతేయఔెంగా వారి 
నామకుడు అబూ జహల్, వాయెందరూప ల్లఇల్లహ ఇఱోల్లోహ్ 
చదవనిసతలేరు. నిరాఔరిెంచడమే కాకుెండా, "ఏమీ నీవు నీ తాత ముతాతతఱ 
ధరామనిన వడనాడుతావా? అబ్బదల్ ముతతలిబ్ భతానిన తయజసాతవా? అని 
నిెంద్ధసుతనానరు. చివరికి అబూ తాలిబ్ షర్క్ పై చని పోయాడు. 
అవశాీసుడై భయణెంచినెందుకు ప్రవఔత దుిఃకెం అధిఔమైెంద్ధ. ప్రవఔత ఈ 
బాధ నుెండ కోలుకోఔ ముెందే సుమారు రెండు నెఱఱకే ఆమన 
ప్రిమమైన వత్ర సతీభణ కదీజ యజమల్లోహు అనాా యభద్ధెంచారు. 
అెందువఱో ప్రవఔత అమితెంగా దుిఃఖెంచారు. రోీెంగా సహామెం 
అెంద్ధస్తత వచిిన అబూ తాలిబ్ భరియు జీవతాెంతెం తన ఔష్కుల్లో 
పాలుెంచుకని, ప్రోతసహెంచే సతీభణ కదీజ్ఞఱ భయణానెంతయెం 
అవశాీసుఱ అఘాయితాయలు ప్రవఔతపై భరిెంత ఎకు్వయాయయి. 
(అయినా ప్రవఔత ప్రవఔత సఱోల్లహోు అలైహ వసఱోెం నిరాశ నిసపృహఱకు 
ల్లను కాకుెండా ధయమ ప్రచాయెంల్ల నిభగునఱయాయరు).  
 ప్రవఔత పలుపును అెంగీఔరిెంచిన వారిల్ల అనేకులు ఫడుగువరాగనికి 
సెంఫెంధిెంచినవారు భరిమ బానిసలు ఉెండరి. సామానయెంగా ప్రతి 
కాఱెంల్ల ప్రవఔతఱ పలుపును అెంగీఔరిెంచేవారు వీరే ఉెండేవారు. 
ఎెందఔనగా ఎవరినైనా అనుసరిెంచడెం వారికి ఔషుతయమేమీ కాదు. కాని 
పెదదలుగా చల్లభణ అయినవారిని భరియు హోద్ధ అెంతసుతలు 
ఖఱవారిని ఖయీెం, ఈయీా, హోద్ధఅెంతసుతఱ ప్రేభ వైగారాలు సతయెం, ధయమెం 
టో వధేమతకు అడుడగా ఉెంటాయి భరియు ఇతరుఱకు అనుసరులుగా 
ఉెండేెందుకు ఆటెంఔెం ఔలిగిసాతయి.  
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ఇస్ల ం పరచార్మన్ను అడ్డు కొనుటకు ముష్ర్కుల కుటరల్ఫ  
 ఇసాోెం ప్రచారానిన అడుడకనుటకు ముష్రికులు వవధ దితులు 
అనుసరిెంచారు. ఇసాోెం వాయపతని ఒ హదుదల్ల ఉెంచుటకు వభినన మారాగలు 
అవఱెంబెంచారు. ప్రజలిన సతయధయమెం నుెండ ఆడానికి శతవధాఱ 
ప్రమతినెంచారు. వాటల్ల కనిన ముకయమైనవ ఇవిః 
1. బెద్ధరిెంపులుిః ఖురైషు నామకులు కెందరు ప్రవఔతగారి పెదనానన 
అబూ తాలిబ్ వదదకు వచిి 'ముహభమద్ మాకు చాల్ల బాధ 
ఔలిగిసుతనానడు, మా దైవాఱను వభరిీసుతనానడు. మీరు అతడన ఈ చేషుఱ 
నుెండ ఆెండ' అని అనానరు. అతను ప్రవఔతను యపపెంచి, "నామనా! నీవు 
వారికి బాధ ఔలిగిసుతనానవని, వారి దైవాఱను వభరిీసుతనానవని నీ చినాననన 
కడుకులు అెంటనానరు. దీనిని మాఔనుకోరాదు నానన". దీనికి 
సమాధానెంగా ప్రవఔత స్తరుయని వైపు సైఖ చేస దీని ఏదైనా ఔ జ్ఞీఱను 
నా చేతిల్ల పెటునా నేను వీరి కయకు నా ప్రచాయ కాయయక్రమానిన వడనాడ 
లేను. అపుపడు అబూ తాలిబ్ చపాపడిః నా కడుకు అఫదిెం లుఔలేదు. 
అతడన అతని మానన వదఱెండ.  
2. అనిెందలుిః ప్రవఔత పచిివాడని, చేతఫడ చేయువాడని, అఫదిెం 
లికేవాడని భరియు పాతకాఱపునాట ఔటుఔథలు తెచుివాడని 
అనిెందలు మోపారు. (వీట సాక్ష్యయధారాలు ఖుర్కఆన్ ల్లనే ఉనానయి).  
3. ఎఖతాళ్ చేమడెం, రిహసెంచడెం భరియు నవీడెం: ప్రవఔత 
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం భరియు సహచరుఱతో ఎఖతాళ్ చేస్తవారు, 
భరియు వారి దఖగరి నుెండ ద్ధటనపుపడు రిహసెంచేవారు. ఆమన 
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం టో కిెంచరిచే మాటలు మాటాోడేవారు. 
 ఫఱహన వరాగనికి సెంఫెంధిెంచిన వారితో ఎపుపడైనా ప్రవఔతను 
చూసనటెనోతే వీరేనా ఇతని అనుచరులు అని హేలన చేస్తవారు.  
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4. ప్రవఔత బోధనఱను వఔృతెంరూపమివీడెం, సెందేహాలు లేడెం, 
అసతయ వదెంతుఱ వాయపెంజేమడెం: ఖుర్కఆన్ కేవఱెం కనిన ఔటుఔథఱ 
పుసతఔెం మాత్రమే అని ఆరోపెంచేవారు. ఔ భనిష ఇతనికి 
నేరుపతునానడని ఆరోపెంచేవారు.  
5. చితఔబాదడెం: ప్రవఔతను భరియు సహచరుఱను సతయధయమెం నుెండ 
ఆడానికి పై ప్రమతానలు పలిెంచనెందు వఱో శార్శయఔ ఇఫబెందులు 
ఔలిగిెంచే వారు. ఔసారి ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం హజ్ర్  ల్ల 
నమాజ్ చేసుతెండగా ఉఖాబ బన్ అబీ ముఈత్ వచాిడు. తన వదద ఉనన 
దుపటని ప్రవఔత మెడల్ల వేస గొెంతును మెలివేశాడు. అెందువఱో ఆమన 
గొెంతు బాగా బగుసుకు పోయిెంద్ధ. అెంతల్ల అబూ ఫక్ర్ యజమల్లోహు 
అనుా రుగెతుతకుెంటూ వచిి ఉకబా భూజ్ఞనిన టు తోస్తసారు. భళ్ళీ 
ఖుర్కఆనుల్లని ఈ ఆమతు చద్ధవారుిః {ఔ వయకిత తన ప్రభువు అల్లోహ్ 
అని అననెంత మాత్రాన మీరు అతణీ హతమారుసాతరా?}.  
 ఔ రోజు ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱెోం  కాబా వదద నమాజు 
చేసుతనానరు. అబూ జహల్, వాని మిత్రులు కాబా ప్రెంఖణెంల్ల కూరొిని 
యునానరు. అబూ జహల్ మాటాడోుతూిః పల్లనా ఇెంట్లో ఈ రోజు ెంటె 
ను కోశారు, ఎవరు పోయి ద్ధని పొటు, జీరాీశమెం భరియు ప్రేగుఱను 
తీసుకువచిి, ముహభమద్ సజ్ఞదల్ల పోయినపుపడు అతని వీపు మీద 
వేసాతడు అని పురిగోల్లపడు. వారిల్లని యభ దురామరుగడొఔడు (ఉఖాబ బన్ 
అబూ ముఈత్) ద్ధగుగన లేచాడు. ద్ధనిన తీసుకచిి ప్రవఔత సఱోల్లోహు 
అలైహ వసఱోెం సజ్ఞదల్ల పోగానే ఆమన భుజ్ఞఱ భధయ వీపుపై పెటుశాడు. 
ఇఔ అవశాీసులు ఔరిపై ఔరు డపోతూ వయఖఫడ నవీసాగారు. ప్రవఔత 
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం సజ్ఞదల్లనే ఉెండపోయారు. తఱ పైకి లేలేఔ 
పోయారు. చివరికి ఆమన కూతురు ఫాతిమా యజమల్లోహు అనాా 
వచిిెంద్ధ. వీపుపై నుెండ ద్ధనిన తొఱగిెంచిెంద్ధ.  
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 ఔ రోజు అబూ జహల్ అనానడుిః ముహభమద్ ను నేను నమాజు 
చేస్తత చూశానా (అతను సజ్ఞదల్ల పోయినపుపడు) అతని మెడ మీద 
కాలు పెటు తొకు్తాను అతని మూతి మీద భటు వసురుతాను. 
వాడనుకుననటో ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం నమాజు చేయుటకు 
వచాిరు. వచిిరాగానే నమాజు మొదలుపెటాురు. మెడను కాలుతో 
తొకా్ఱని నిశియిెంచుకుననవాడు, తన మీద చేమఫడుతునన ద్ధడ 
నుెండ తనునతాను కాపాడుకెంటననటో రెండు చేతులు మీద్ధకి ఎతిత 
టకు్న వ్యనకి్ తియగాడు. నీకెభయిెంద్ధ అబ్బల్ హఔెం అని వారు 
అడుగుతే నాకు భరియు ముహభమదుకు భధయ ఔ అగిన ఔెందఔము 
ఉెండనద్ధ. (నేను ఏ కెంచెం ముెందుకు వ్యళ్ీనా ద్ధనికి ఆహుతి అయి 
పోయేవాణీ అని చపాపడు).  
6. ఆమన సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం సహచరుఱను బాధిెంచడెం: 
ప్రవఔత సఱోల్లోహ అలైహ వసఱోెం సహచరుఱను బాధ ఔలిగిెంచే, వారిని 
ఔఠినెంగా శెంచేవారు. కెందరు ఫఱహన బానిసఱను త్రాలీతో ఔటు 
భెండే ఎెండల్ల వద్ధలేస్తవారు. ఇెంకెన్నన వధాలుగా పీడెంచేవారు.  
 అమామర్క యజమల్లోహు అనుా భరియు అతని తఱోదెండ్రిని 
నానాయకాలుగా శెంచారు. చివరికి అతని తలిోని ఘోయమైన వధెంగా హతయ 
చేశారు. అతని తెండ్రి కూడా అనేఔ యకాఱ శీఱను బరిెంచలేఔ ప్రణెం 
కోల్లపయాడు. వారు కబాబబ్ బన్ అయత్త యజమల్లోహు అనుా యొఔ్ 
వ్యెంట్రుఔలు టు ల్లగేవారు. అతని మెడను వడబెటువారు. భెండుటెెండల్ల 
దఖదఖ భెండే పెదద ఫెండపై రుెండబెటు ద్ధని వ్యడని బరిెంచఔ 
ఔదఱకుెండా ఛాతిపై భరో పెదద ఫెండ పెటువారు. అల్లగే ఉభర్క బన్ 
కతాతబ్ యజమల్లోహు అనుా ఇసాోెం సీీఔరిెంచినపుపడు అతనిపై కూడా 
దౌయానయెం చేస అతని హతాయమతనెం చేశారు.  
 



ముహమమద్ అంతిమ ప్రవక్త 
  

36 

పరవకత సలలల్లల హు అలైహి వసలలం త్తయిఫ్ లో  
 ముసమోుఱ టో ఖురైషుఱ తఱబరుసుతనెం, హెంసా దౌయానాయలు, వారిని 
అణచివేస్త ప్రమతానలు మితిమీరుతుననెందు వఱ ోప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ 
వసఱోెం తాయిఫ్ ప్రయాణెం చేస్తత బావుెంటెందని ఆల్లచిెంచారు. అల్లహో్ 
వారికి ఇసాోెం భాఖయెం ప్రసాద్ధెంచవచుి. అయితే తాయిఫ్ ప్రయాణెం 
సుఱబమేమీ కాదు. తాయిఫ్ చుటూు ఎతతయినా యీతాలు, వాట భధయల్ల 
చికు్ ద్ధరిన ప్రయాణెంచడెం చాల్ల ఔషుెం. అయినా ప్రవఔత సఱలో్లహోు 
అలైహ వసఱోెం సాహసెంచి అఔ్డకి చేరుకునానరు. తాయిఫ్ వాసుఱ 
ఎదురుకోలు, వారి సమాధానెం భెంచి వధెంగా లేకుెండెంద్ధ. వారు ఆమన 
మాటను ఆఱకిెంచఔనే తరిమివేశారు. అెంతే కాదు, తుెంటరి కుర్రగాలీను 
ప్రేరేపెంచారు, ప్రవఔత తిరిగి వ్యళ్తననపుపడు వారు ఆమనపై రాళ్ీ రువాీరు. 
ద్ధని వఱ ోఆమన లీెంతా యఔతసఔతభయి, అద్ధ పాదయీల్ల ోనిలిచిపోయి 
చపుపలు తీమడెం ఔషుమైెంద్ధ. ప్రవఔతగారు కుెంగిపోయి, దుిఃఖస్తత(1) 
తిరిగి భకా్ వ్యళ్తెండగా జబ్రీల్ అలైహససల్లెం, యీతాఱ దూతతో 
ఎదుయయి, " మీ ఇషు ప్రకాయెం అతనికి ఆదేశెంచుటకు అల్లహో్ మీ వైపు 
యీతాఱ దూతను ెంపాడు" అని చపాపడు.  
అపుపడు యీతాఱ దూత మాటాోడుతూిః "ఒ ముహభమద్! నీవు 
ఇషుడతే (భకా్ను ఆవరిెంచుకని ఉనన) ఈ రెండు కెండలిన వారిపై 
డవేసాతను" అని చపాపడు. కారుణయమూరిత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం 
చపాపరుిః "వదుద, వీరుగాకునాన వీరి సెంతానెంల్ల కేవఱెం అల్లోహ్ ను 
మాత్రమే ఆరాధిెంచి ఆమనతో ఎవరినీ సాట ఔలిపెంచని వారిని అల్లోహ్ 
పుటుసాతడని నాకు ఆశవుెంద్ధ".  
 

1 వారి దుషపవయతన వఱో కాదు, ఇసాోెం సీీఔరిెంచనెందుకు  
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చంద్మ్ండలం రండ్డ ముకకలగుట 
 ముష్రికుఱ వ్యయతిరేఔత, పోరాటాల్ల ోఔ యఔెం; ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ 
వసఱోెంను ల్గెంఖదీయాఱనన ఉదేదశయెంతో భహభలు కోయడెం. అనేఔసారు ో
వారు భహభలు చూభని కోరారు. అయితే ఔసారి చెంద్రుణ ీ రెండు 
ముఔ్లుగా చేస చూపెంచాఱని కోరారు. అపుపడు ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ 
వసఱోెం అల్లహో్ తో వేడుకునానరు. అల్లహో్ వారికి ఈ భహభ 
చూపెంచాడు. ఖురైషులు చెంద్రుని రెండు ముఔ్లిన వేరు వేరుగా చూశారు. 
చాల్ల స్తట వయకు చూశారు. అయినా ఇసాోెం సీీఔరిెంచలేదు. ముహభమద్ 
- సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం- మాపై భెంత్రెం చేశాడని వదెంతి లేపారు. 
వారిల్లని ఔ భనిష వారికి ఇల్ల చపాపడుిః ముహభమద్ భెంత్రెం 
చేసయుెంట అెందరిపై చేమలేడు ఔద్ధ, అయితే వేచిెంచెండ, ఏదైనా 
బడాయము వస్తత వారిని అడఖవచుి, అెంతల్లనే ఔ బడాయము వచిిెంద్ధ. 
వారిని ప్రశనెంచారు. అవును మేము చూశాభని వారు చపాపరు. అయినా 
ఖురైషులు మొెండవైకరి అవఱెంభిెంచి తభ అవశాీసెంపైనే ఉెండపోయారు.  
ఇస్ా, మేర్మజ్ (గగన పరయాణం)(1) 
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱెోం పెదనానన అబూ తాలిబ్ భరియు 
వత్ర సతీభణ కదీజ యజమల్లోహు అనాాఱ భయణెం, తాయిఫ్ నుెండ 
తిరుగు ప్రయాణెంల్ల జరిగిన సెంగటన, ఆ తరువాత ఖురైషుఱ 
హెంసాదౌయానాయఱ హెచిిెంపు ఇవనీన ఔటెనుకఔట సెంబవెంచి ప్రవఔత 
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం అనేఔ యకాఱ బాధలు అనుబవసుతనన 
సెందయభెంల్ల అల్లహో్ వైపు నుెండ ఆమన భనసుకు నెభమద్ధ, తృపత, శాెంతి 
ప్రసాద్ధెంచఫడే రోజు ఆసననభయిెంద్ధ. ఆ రోజు రాత్రి ప్రవఔత ملسو هيلع هللا ىلص నిద్రిసుతనన  
1 భకా్ నుెండ బైతుల్ భఖద బ వయకు ప్రయాణానిన "ఇస్రా" అని, అఔ్డ నుెండ ఖఖన 
ప్రయాణానిన "మేరాజ్" అని అెంటారు. 
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వేల జబ్రీల్ అలైహససల్లెం "బ్బరాఖ్" తీసుకని వచాిరు. ద్ధని పోలిఔ 
గురఱెం ల్లెంటద్ధ. ద్ధనికి రెండు రఔ్లు. మెరుపు ల్లెంట ద్ధని వేఖెం. 
ద్ధనిపై ఆమన సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెంను సవారి చేయిెంచుకని 
ఫాఱసీతనా దేశెంల్ల బైతుల్ భఖద బ వ్యళ్ళీరు. అఔ్డ నుెండ ఖఖన 
ప్రయాణము చేస పోషకుడైన అల్లోహ్ యొఔ్ చాల్ల నిదయీనాలు 
చూశారు. అఔ్డే ఐదు పూటఱ నమాజు వధి అయియెంద్ధ. అదే రాత్రి 
ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ప్రశాెంత హృదమెంతో, దృఢ 
వశాీసెంతో తిరిగి వచాిరు. ఈ వషయానేన అల్లోహ్ ఇల్ల తెలిపాడుిః  

                   

                               

        {1 :اإلرساء} 

{నిన్ని న్నద్రశనాలు చూపటాన్నకి తన ద్వస్తణ్ణి ఒక ర్వత్రి మస్సుదె హర్విం 
నుిండి మస్సుదె అఖ్సి వద్దకు తీస్తకుపోయిన ఆయన పరశుదుుడు. ద్వన్న 
పరసర్వలను మేము శుభవింతిం చేశాము. న్నజ్ఞన్నకి ఆయనే అనీి 
వినేవాడూ, అనీి చూసేవాడునూ}. (బనీ ఇస్రాయీల్ 17: 1).  
ఉదమెం కాబా వదదకు వచిి, రాత్రి జరిగిన సెంగటన ప్రజఱ ముెందు 
చపగా అవశాీసులు రిహసెంచి, ఘోయెంగా తియస్రిెంచారు. కెందరైతే 
ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱెోంను ల్గెంఖదీయాఱనే ఉదేదశెంతో బైతుల్ 
భఖద బ గురిెంచి వరిీెంచవఱసనద్ధగా కోరారు. ప్రవఔత ద్ధనిల్లని క్ఔ్ 
వసుతవును గురిెంచి వవరిెంచారు. ఇెంతట స్తీమమైన వయీనతో 
ముష్రికులు తృపత చెందఔ భరో నిదయీన అడగారు. ద్ధనికి ప్రవఔత 
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం "నేను ద్ధరిల్ల ఔ బడారానిన చూశాను. అద్ధ 
భకా్ వైపు వసుతెంద"ని చపప, వారి ెంటెఱ సెంకయ, వారు ఇఔ్డకి 
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చేరుకునే సభమెంతో సహా అనిన వవరాలిచాిరు. ప్రవఔత మాట / స్తచన 
నూటకి నూరు పాలుో నిజెం అయిెంద్ధ. కాని అవశాీసులు సతయరిచేకి 
ఫదులుగా, సతయతియసా్యెం, తఱబరుసుతనెంల్లనే ఉెండపొయాయరు.  
 ఇస్రా భరియు మేరాజ్ తరువాత రోజు జబ్రీల్ అలైహససల్లెం ప్రవఔత 
వదదకు వచిి, ఐదు నమాజుఱ వధానెం, వాట సభయాలు తెలిమజేశారు. 
అెంతకు ముెందు ఉదమెం రెండు యకాతులు, సామెంకాఱెం రెండు 
యకాతుఱ నమాజు మాత్రమే ఉెండనద్ధ.  
 ఖురైషుఱ పోరు రోజురోజుకు పెరుగతూ పోతుెంద్ధ. వారు సతయెం 
నుెండ దూయమే అవుతునానరు. ఆ సభయాన ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ 
వసఱోెం ఇతయ ప్రెంతాఱ నుెండ భకా్ వచేివారికి ఇసాోెం ధరామనిన 
తెలుడెంపై ఎకు్వ దృషు సారిెంచారు. వారి నివాసాల్లో, వారు భజలి 
చేస్త చోట వారితో ఔఱస కుోతెంగా ఇసాోెం గురిెంచి వవరిెంచేవారు. ప్రవఔత 
పన తెండ్రి అబూ ఱహబ్ ఆమన -ملسو هيلع هللا ىلص- వ్యెంట తిరుగుతూ ఆమన 
గురిెంచి, ఆమన ప్రచాయెం గురిెంచి ప్రజలిన బెద్ధరిెంచేవాడు.  
 ఔసారి ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం భదీన నుెండ వచిి భజలి 
చేసన కెందరితో ఔలిస వారిని అల్లోహ్ వైపు పలిచారు. వారు ఆమన 
మాటఱను శ్రదిగా వని, ఆమనున వశీసెంచి, అనుసరిసాతభని వారు 
ఏబవెంచారు. అయితే ఔ ప్రవఔత రానునానడు, అతని ఆఖభన కాఱెం 
సమీపెంచిెందని వారు ఇెంతకు ముెందే యూదుఱతో వనేవారు. ఎపుపడైతే 
ప్రవఔత వారికి ఇసాోెం బోధ చేశారో, యూదులు చపేప మాట గురొతచిి, ఆ 
ప్రవఔత ఈమనే అని తెలుసుకని, ఈమనిన వశీసెంచడెంల్ల యూదులు 
భనఔెంట ముెందెంజెం వేమకూడదని వారు యసపయెం అనుకని 
తొెందయగా వశీసెంచారు. వారు ఆరుగురు. ఆ తరువాత సెంవతసయెం 
నెనెండు భెంద్ధ ప్రవఔతతో ఔఱస ఇసాోెం ధయమ జ్ఞానెం నేరుికునానరు. వారు 
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తిరిగి భదీన వ్యళే ీటపుపడు ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ము బఅబ్ 
బన్ ఉమైర్క యజమల్లోహు అనుాను వారితో ెంపారు. అతను వారికి 
ఖుర్కఆన్ నేరాపఱని భరియు ఇసాోెం ధరామదేశాలు బోధిెంచాఱని. అతను 
అఔ్డ సమాజెంపై భెంచి ప్రభావెం వేమఖలిగారు. అెంట భదీనవాసులు 
అతని ప్రచాయెం టో ఆఔరిీతుఱయేయ వధెంగా అతను అఔ్డ ఉెండ ఇసాోెం 
బోధిెంచఖలిగారు. ఔ సెంవెంతసయెం తరాీత అతను భకా్ వచేిటపుపడు 
తన వ్యెంట 72 భెంద్ధ పురుషులు, ఇదదరు స్త్రీలు వచాిరు. ప్రవఔత సఱోల్లహోు 
అలైహ వసఱెోం వారితో ఔలిశారు.  అల్లోహ్ ధయమ సహాయానికి ఎఱోవేలల్లో 
సదిమేనని వారు శథెం చేస తిరిగి భదీన వ్యళ్ీపోయారు.  
కొత్త  పరచారం కంద్ం 
 భదీన టుణెం ఇసాోెం భరియు ముసోెంఱకు భెంచి ఆశ్రమెం, శాెంతి 
సాినెంగా అయియెంద్ధ. అఔ్డకి భకా్ పీడత ముసోముఱ హజ్రత్(1) 
మొద ఱయియెంద్ధ. ముసోముఱను హజ్రత్ చేమనివీకూడదని ఖురైషు ఖటు 
టు టాురు. హజ్రత్ చేమబూనిన కెందరు ముసోములు నానా యకాఱ 
హెంసా దౌయానాయఱకు గుయయాయరు. అెందుకు ముసోములు యహసయెంగా 
హజ్రత్ చేస్తవారు. అబూ ఫక్ర్ సదీదఖ్ యజమల్లోహు అనుా ప్రవఔతతో 
అనుభతి కోరినపుపడల్లో "తొెందయడకు, ఫహుశా అల్లోహ్ నీకఔ 
ప్రయాణమిత్రుడు నొసెంఖవచుిను" అని చపేపవారు. చివరికి చాల్ల 
భెంద్ధ ముసోములు హజ్రత్ చేశారు.  
 ముసోములు ఈ వధెంగా హజ్రత్ చేస, భదీనల్ల వ్యళ్ీ సాినెం 
ఏయపరుచుకుెంటనన వషయానిన చూస ఖురైషుఱకు పచికి్ పోయిెంద్ధ. 
అెంతే కాదు, ముహభమద్ -ملسو هيلع هللا ىلص- ప్రతిషఠ, ఆమన ప్రచాయెం ద్ధనద్ధనానికి 
వృద్ధ ిచెందుతుననద్ధ చూస వారు బమెం చెంద్ధరు. అెందుఔని వాయెందరూప 1

 హజ్రత్ అెంట వఱసపోవుట. అెంట తన సీగ్రాభెంల్ల ఇసాోెం ధయమ ప్రకాయెం జీవతెం 
ఖడడెం ఔషుతయమైతే, ద్ధనిన వద్ధలి వేరే ప్రెంతానికి ప్రయాణభగుట. 
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ఔఱస సమాల్లచన చేస ప్రవఔతను హతమారాిఱని ఏబవెంచారు. అబూ 
జహల్ ఇల్ల చపాపడుిః భనెం ప్రతి తెఖ నుెండ శకితవెంతుడైన ఔ 
యువకునికి ఔయవాఱెం ఇవాీలి. వాయెందరూప ముహభమదును ముటుడెంచి, 
అెందరు కేసారి ద్ధడ చేస సెంహరిెంచాలి. అపుపడు అతని హతాయనేయెం 
అనిన తెఖఱపై డుతుెంద్ధ. ఫనీ హాషెం అెందరితో ఖతీరుికనుటకు 
సాహసెంచలేరు అని థఔెం వేశారు. వారి ఈ థఔెం, దురాల్లచన 
గురిెంచి అల్లోహ్ ప్రవఔతకు తెలిమ జేశాడు. అల్లోహ్ అనుభతిని 
అనుసరిెంచి ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ వసఱోెం అబూ ఫక్ర్ యజమల్లహోు 
అనుాతో హజ్రత్ కయకు సదిభయాయరు. అలీ యజమల్లోహు అనుాను 
పలిచి, ఈ రాత్రి నీవు నా డఔపై నిద్రిెంచు, (నీకు ఏ నషుమూ ఔఱఖదు). 
చూస్త వారికి నేనే నిద్రిసుతనానననన భ్రభ ఔలుగుతుెంద్ధ అని చపాపరు. 
 అవశాీసులు తభ థఔెం ప్రకాయెం, ప్రవఔత ఇెంటని చుటుముటాురు. 
అలీ యజమల్లహోు అనుాను నిద్రిసుతననద్ధ చూస ముహభమద్ -సఱలో్లహోు 
అలైహ వసఱోెం- అని భ్రభడాడరు. ఆమన బైటకి వచిిన వ్యెంటనే కే 
ద్ధడల్ల హతయ చేయాఱని ఆమన రాఔ కయకు ఎద్ధరి చూసుతనానరు. వారు 
ముటుడెంచి కాపుకాసుతనన వేల ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం వారి భధయ 
నుెండ వ్యళ్ళీరు. వారి తఱఱపై భనున వసురుతూ అఔ్డ నుెండ వ్యళ్ళీరు. 
అల్లహో్ వారి చూపుఱను టుకునానడు. ప్రవఔత వారి ముెందు నుెండ 
ద్ధటెంద్ధ వారు గ్రహెంచలేఔ పోయారు. అఔ్డ నుెండ ప్రవఔత అబూ ఫక్ర్ 
యజమల్లహోు అనుా వదదకెళ్ీ, ఇదదరూప ఔఱస సుమారు ఐదు మైలీ 
దూయెంల్ల ఉనన సౌర్క గుహల్ల ద్ధగి పోయారు. అట ఖురైషు శకితశాలి 
యువకులు తెల్లరోే వయకు నిర్శసుతనే ఉెండపోయారు. తెల్లరోిన తరాీత 
ప్రవఔత డఔ నుెండ అలీ యజమల్లహోు అనుా లేచి, వీరి చేతిల్ల చికా్డు. 
ప్రవఔత గురిెంచి అడగారు. అలీ యజమల్లహోు అనుా ఏమీ చప లేదు. అతనిన 
టు ల్లగారు, కటాురు, కానీ ఏమీ ప్రయోజనెం లేఔపోయిెంద్ధ. అపుపడు 
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ఖురైషులు ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెంను వ్యతఔడానికి అనిన ద్ధకు్ల్ల 
అనేీషీఱను ెంపారు. ఆమనిన జీవనిర్శవా ఏ సతిిల్ల టు కచిినా, అతనికి 
100 ెంటెఱ ఫహుమాణెం అని ప్రఔటెంచారు. కెందరు అనేీషీలు ప్రవఔత 
సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం భరియు ఆమన మిత్రుడు ఉనన గుహ వదదకు 
చేరుకునానరు. వారిల్ల ఏ ఔ్డైనా వెంగి తన పాద్ధలిన చూసుకునాన, 
వారిదదరిన చూస్తవాడు. అెందుకు అబూ ఫక్ర్ యజమల్లహోు అనుా (ప్రవఔత 
టో) ఔెంగారు డాడరు. కాని ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం అతనికి ఇల్ల 
ధైయయెం చపాపరుిః "అబూ ఫక్ర్! ఏ ఇదదరికి తోడుగా మూడ్కవాడు అల్లహో్ 
ఉనానడ్క వారి గురిెంచి నీకు యెందేమిట. ద్ధగులు డకు అల్లహో్ భనకు 
తోడుగా ఉనానడు". వాసతవెంగా వారు ఆ ఇదదరిని చూడలేదు కూడా. 
మూడు రోజుఱ వయకు అదే గుహల్ల ఉెండ, భదీనాకు ఫమలుదేరారు. 
దూయ ప్రయాణెం, భెండే ఎెండల్ల ప్రయాణెం సాగుతూ రెండవ రోజు 
సామెంకాఱెం ఔ గుడాయెం నుెండ వ్యళ్ీచుెండగా అఔ్డ ఉమెమ భఅఫద్ 
పేరుఖఱ స్త్రీ ఉెండెను. నీ వదద తిను త్రాఖటకు ఏమై నా ఉెంద్ధ అని ఆమెతో 
అడగారు. నా వదద ఏమీ లేదు. ఆ మూఱన ఫఱహన మేఔ ఉెంద్ధ. భెందతో 
పాట నడవలేఔపోతుెంద్ధ. ద్ధనిల్ల పేరుకు మాత్రెం పాలు కూడా లేవు అని 
చపపెంద్ధ. పద ఆమె అనుభతి మేయకు ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం 
ఆ మేఔ వదదకు వ్యళ్ీ ద్ధని పొదుగును చయితో తాఔగానే అెందుల్ల పాలు 
వచేిశాయి. పెదద పాత్ర నిెండ పాలు పతికారు. ఉమెమ భఅఫద్ భర్శ 
ఆశియయెంగా ఔ వైపు నిలుచుెండ బతతయ పోయిెంద్ధ. ఆ పాలు అెందరూప 
ఔడుపు నిెండా త్రాగారు. భరో సారి పాత్ర నిెండా పతికి, ఉమెమ భఅఫద్ 
వదద వద్ధలి, ప్రమణభయాయరు.  
 భదీనవాసులు ప్రతీ రోజు ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెంను ఎద్ధరి 
చూస్తత భదీన బైటకి వచేివారు. ప్రవఔత భదీన చేరుకునే రోజు సెంతోషెం 
తో, సాీఖతెం లుకుతూ వచాిరు. భదీన ప్రవేశెంల్ల ఉనన ఖుబాల్ల భజలి 
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చేశారు. అఔ్డ నాలుగు రోజులునానరు. భసదాె ఖుబా పునాద్ధ పెటాురు. ఇద్ధ 
ఇసాోెంల్ల మొటుమొదట భసదా్. ఐదవ రోజు భదీన వైపు ఫమలుదేరారు. 
అనాసరుల్ల అనేఔ భెంద్ధ ప్రవఔత ఆతిథయ భాఖయెం తనకే దకా్ఱని చాల్ల 
ప్రమతనెం చేస్తవారు. అెందుఔని ప్రవఔత ెంటె ఔళ్ళీనిన టుకునేవారు. 
అయితే ప్రవఔత వారికి ధనాయవాద్ధలు తెలుపుతూ, వద ఱెండ! ద్ధనికి అల్లహో్ 
ఆజా అయిన చోటనే కూరుిెంటెంద్ధ అని చపేప వారు. అద్ధ అల్లహో్ ఆజా 
అయిన చోట కూరుిెంద్ధ. కాని ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం ద్ధఖలేదు. 
భళ్ళీ లేచీ కెంత దూయెం నడచిెంద్ధ. తిరిగి వచిి మొదట ప్రెంతెంల్లనే 
కూరుిెంద్ధ. అపుపడు ప్రవఔత ద్ధగారు. అదే ప్రసుతతెం భసదాె నఫవ ఉనన 
చోట. ప్రవఔత అబూ అయూయబ్ అనాసర్శ యజమల్లో హు అనుా వదద ఆతిథయెం 
సీీఔరిెంచారు. అట అలీ యజమల్లహోు అనుా ప్రవఔత వ్యళ్ళీఔ మూడు 
రోజులు భకా్ల్ల ఉెండ, ఆ భధయల్ల ప్రవఔత వదద ఉనన అమానతులు 
హకు్ద్ధరుఱకు చలిోెంచి భదీనకూ ఫమలు దేరాడు. ప్రవఔత సఱలో్లహోు 
అలైహ వసఱోెం ఖుబాల్ల ఉెండగా అఔ్డకి వచిి ఔలుసుకునానడు.  
పరవకత సలలల్లల హు అలైహి వసలలం మ్దీనాలో 
 ెంటె కూరుినన సిల్లనిన ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ద్ధని 
మజమానుఱ నుెండ కర్శదు చేస అఔ్డ భసాద్ నిరిమెంచారు. ముహాజ 
ర్శన్ భరియు అనాసరుఱ(1) భధయ సోదయ బాెంధవయెం ఏయపరిచారు. కో్ 
ముహాజరును కో్ అనాసరుతో ఔలిప ఇతడు నీ సోదరుడు తన సొముమ 
ల్ల కూడా నీ భాఖభని తెలిపారు. ముహాజరులు అనాసరులు ఔఱస ని 
చేసుకోవడెం మొదలెటాురు. వారి భధయ సోదయ బాెంధవయెం భర్శ 
ఖటుడెంద్ధ.  
1 భదీనకు వఱస వచిిన వారిని ముహాజర్శన్ అెంటారు. వారి సహామెం చేసన భదీన 
వాసుఱను అనాసర్క అెంటారు. 
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 భదీనాల్ల ఇసాోెం వసతృతెం కావడెం మొదఱయిెంద్ధ. కెందరు 
యూదులు ఇసాోెం సీీఔరిెంచారు. వారిల్ల ఔరు అబ్బదల్లోహ్ బన్ సల్లెం 
యజమల్లోహు అనుా. ఇతను వారిల్ల ఔ పెదద ెండతుడు. భరియు వారి 
పెదద నామకుల్లో ఔరు.  
 ముసోములు భకా్ నఖరానిన వదలి వ్యళ్ీనపట వారికి వయతిరేఔెంగా 
ముష్రికుఱ వరోధెం, పోరాటెం సమాతెం కాలేదు. ఖురైషుఱకు భదీన 
యూదుఱతో ముెందు నుెండే సెంఫెంధెం ఉెండెను. అయితే వారు ద్ధనిన 
ఉయోగిెంచి ముసోముఱ  
భధయఖఱ ఐఔయతను బెంఖెం ఔలిగిెంచాఱని, తృపతగా ఉెండనివీకుెండా 
భన్నవయదకు గురి చేయాఱని యూదుఱను ప్రేరేపెంచేవారు. అెంతే కాదు, 
వారు సీమెంగా ముసోముఱను బెద్ధరిస్తత, అెంతమొెంద్ధసాతభని 
హెచిరిెంచేవారు. ఈ వధెంగా ముసోముఱకు ముపుప ఇరువైపుల్ల 
చుటుముటుెంద్ధ. అెంట భదీన ల్లఱ ఉననవారితో భరియు బైట నుెండ  
ఖురైషుఱతో. సభసయ ఎెంత ఖెంభీయమైనదెంట సహాబాలు ఆయుధాలు 
తభ వ్యెంట ఉెంచుకని రాత్రిళ్ీ ఖడపేవారు. ఈ బయాెందోలన 
సెందయభెంల్లనే అల్లోహ్ యుద్ధినికి అనుభ తిెంచాడు. అపుపడు ప్రవఔత 
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ఖసీత దళ్ళలిన తయారు చేస ెం సాగారు. 
వారు చుటు ప్రఔ్ల్లో శత్రువుఱపై దృషు ఉెంచేవారు. కో్సారి వారి 
వాయపాయ ఫృెంధాఱను అడుడకునేవారు. వీట ఉదేదశెం: ముసోములు అశకుతలు 
కారు అని తెలిమజేయుటకు, వారిపై తితడ చేయుటకు, ఇల్ల వారు 
సెంధికి ద్ధగి వచిి, ముసోములు స్తీచఛగా ఇసాోెంపై ఆచరిస్తత, ద్ధని 
ప్రచాయెం చేసుకోవడెంల్ల వారు అడుడ డకూడదని. అల్లగే ప్రవఔత 
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం చుటుప్రఔ్ల్ల ఉనన తెఖఱవారితో పెందెం, 
డెంఫడఔలు కుదురుికునానరు.  



ముహమమద్ అంతిమ ప్రవక్త 
  

45 

బద్్ యుదధం 
 ముసోములు భకా్ల్ల ఉననపుపడు ముష్రికులు వారిని ఎన్నన యకాలుగా 
ఇఫబెందుఱకు గురి చేస చివరికి తభ సీసిల్లనిన వదలి వఱస వ్యళే ీ సితికి 
తీసుకచాిరు (అనన వషమెం తెలిసనదే). అెందువఱో వారు తభ 
జనమసిల్లనిన, తభ ధనానిన భరియు తభవారిని వదలి భదీనా వచాిరు. 
అపుపడు ముష్రికులు వారి ధనానిన ఆక్రమిెంచుకునానరు. అెంతేకాదు ఇట 
భదీనా వాసుఱపై దొెంఖ ద్ధడులు చేస్తత తృపతగా ఉెండకుడాెం చేమసాగారు.  
 అెందుకే ఔసారి ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం సీరియా నుెండ 
వసుతనన ఖురైషు వాణజయ ఫృెంద్ధనిన అడుడకని, వారిని అదుపుల్ల భరియు 
బమెంల్ల ఉెంచాఱని నిశియిెంచి, 313 భెంద్ధ సహాబాఱతో ఔఱస వ్యళ్ళీరు. 
అపుపడు వారి వదద రెండు గుఱ్ఱఱలు, 70 ెంటెలు మాత్రమే ఉనానయి. ఖురైషు 
ఫృెందెంల్ల 1000 ెంటెలునానయి. 40 భెంద్ధ ఉనానరు. అబూ సుఫాయన్ 
వారికి నామఔతీెం వహసుతనానడు. కాని భసమోులు అడుడకునే వషయానిన 
అబూ సుఫాయన్ గ్రహెంచి, ఈ వాయత భకా్ ెంపుతూ, వారితో సహామెం 
కోరాడు. అెంతే కాదు, అతడు తన ఫృెందెంతో ప్రధాన యహద్ధరిని వద్ధలేస వేరే 
దొడడద్ధరి గుెండా వ్యళ్ీపోయాడు. ముసమోులు వారిని టుకోలేఔ పోయారు. 
అట వాయత తెలిసన భకా్ ఖురైషులు, 1000 యుదవిీరుఱతో పెదద సైనయెం 
తయారు చేసుకని ఫమలుదేరారు. వీరు ద్ధరిల్ల ఉెండగానే అబూ సుఫాయన్ 
రామబారి వచి ,ి వాణజయ ఫృెందెం ముసమోుఱ నుెండ తపపెంచుకని, 
క్షేభెంగా చేరుకోనుెంద్ధ. మీరు తిరిగి భకా్ వచేిసెమయెండ అని చపాపడు. 
కాని అబూ జహల్ నిరాఔరిెంచాడు. తిరిగి భకా్ పోవడానికి పుపకోలేదు. 
ప్రయాణెం ముెందుకు సాగిస్తత ఫద్ర్ వైపు వ్యళ్ళీడు.  
 ఖురైషు సైనయెం ఫమలుదేరిన వషమెం ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ 
వసఱోెంకు తెలిసన తరాీత తభ సహచరుఱతో సమాల్లచన చేశారు. 



ముహమమద్ అంతిమ ప్రవక్త 
  

46 

అెందరూప అవశాీసుఱతో పోరాడుటకు సదమిేనని ఏబవెంచారు. రెండవ 
హజ్రి శఔెం, యభజ్ఞను మాసముల్లని ఔ రోజు రెండు సైనాయలు పోరాటానికి 
ద్ధగాయి. ఇరువురి భధయ ఘోయమైన యుదిెం జరిగిెంద్ధ. ముసోెంలు వజమెం 
పొెంద్ధరు. వీరిల్ల 14 భెంద్ధ సహాబాలు షహదు (అభయవీరు) ఱయాయరు. 
ముష్రికుల్ల ో70 భెంద్ధ వధిెంచఫడగా, భరో 70 భెంద్ధ ఖైదీఱయాయరు.  
 ఈ యుది సెందయభెంల్లనే ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం కూతురు, 
ఉసామన్ బన్ అఫాఫన్ యజమల్లోహు అనుా సతీభణ రుకయాయ 
యజమల్లోహు అనాా భయణెంచారు. అెందుకే ఉసామన్ యజమల్లోహు ఈ 
యుదిెం ల్ల పాల్గగన లేఔపో యాడు. ప్రవఔత ఆదేశమేయకు అతను తన 
అనారోఖయెంగా ఉనన భాయయ స్తవల్ల భదీనల్లనే ఉెండపోయాడు. ఈ 
యుదిెం తరాీత ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం తభ రెండవ కూతురు 
ఉమెమ కుల్ససమ్ యజమల్లోహు అనాా వవాహెం ఉసామన్ యజమ ల్లహోు 
అనుాతో చేశారు. అెందుకే అతను జనూనరైన్ అనన బరుదు పొెంద్ధడు. 
అెంట రెండు కాెంతులు ఖఱవాడు అని.  
 ఫద్ర్ యుదిెంల్ల ముసోములు అల్లోహ్ సహామెంతో వజమెం 
సాధిెంచి, ముష్రికుఖైదీఱతో భరియు వజమధనెంతో సెంతోషెంగా తిరిగి 
భదీన వచాిరు. ఖైదీల్లో కెందరు రిహాయెం చలిెోంచి వడుదఱయాయరు. 
భరి కెందరు ఏ రిహాయెం లేకుెండానే వడుదఱయాయరు. ఇెంకెందరి 
రిహాయెం; ముసోెం పఱవాలీకు చదువు నేయపడెం నియీమభయిెంద్ధ. వారు 
ఇల్ల వడుదఱయాయరు.  
 ఈ యుదిెంల్ల ముష్రికుఱ పేరుగాెంచిన నామకులు, ఇసాోెం 
ఫదిశత్రువులు హతభయాయరు. వారిల్ల అబూ జహల్, ఉభమయ బన్ 
కల్ఫ, ఉతాబ బన్ యబీఆ భరియు షైబా బన్ యబీఆ వైగారాలు.  
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పరవకత యొకక హత్తాయత్ుం 
 బద్ర్ యుదిెంల్ల ముష్రికులు ఒడపోయిన తరాీత, ఔరోజు ఉమైర్క 
బన్ వహబ్, సఫాీన్ బన్ ఉభమయతో ఒ సమావేశెం జరిపాడు. ఉమైర్క 
బన్ వహబ్ ఖురైష్ ల్లని షైతానుల్లో ఔడు. ప్రవఔతను, ఆమన 
సహచరులిన చాల్ల బాధ ఔలిగిెంచేవాడు. అతని కడుకు వహబ్ బద్ర్ 
యుదిెంల్ల ముసోముఱ చేతిల్ల ఫెంధిగా అయిపోయాడు.  
 మాట సెందయభెంల్ల సఫాీన్ ముష్రికుఱ హతుఱ గురిెంచి ప్రసాతవస్తత 
'అల్లోహ్ సాగా! వారి తరాీత జీవతెంల్ల ఏ సుకెం లేదు' అని అనానడు. 
అపుపడు ఉమైర్క అనానడుిః 'నిజెం! అల్లోహ్ సాగా! నా మీద అపుప ఉెంద్ధ. 
ద్ధనిన తేయిడానికి నా వదద ఏమీ లేదు. ఇెంకా పఱోలునానరు, వారిని 
చూస్తవాడు ఉెండడు అని బమెం ఉెంద్ధ. ఈ ఆటెంకాలు ఖనఔ లేకుెంట 
ముహభమద్ వయకు చేరుకని అతని హతయ చేస్తవాడన నేను'.   
 సఫాీన్ ఈ అవకాశానిన అదృషుెంగా భావెంచి, 'నీ అపుప బాధయత నేను 
తీసుకుెంటాను. నీ సెంతానానిన వారుననెంత వయకు నా సెంతానెంగా 
చూసుకుెంటాను' అని అనానడు. ఉమైర్క అనానడుిః అటెనోతే ఈ వషమెం 
నీవు, నేను తప భరే వయకిత తెలిమకూడదు. అతడనానడుిః సరే.  
 ఇఔ ఉమైర్క అఔ్డ నుెండ వ్యళ్ీ తన ఔయవాల్లనికి వషముతో సానెం 
టు భదీనకు మనభయాయడు. అఔ్డకి చేరుకని, భసదాె నఫవ 
ఫమట తన ెంటెను కూరోిబెడుతునన, ఔయవాఱెం ధరిెంచి ఉనన ఉమైర్క ను, 
యసపయెం సెంభాషెంచుకుెంటనన ముసమోుఱ ఒ గుెంపు భధయల్ల ఉనన 
ఉభర్క యజమల్లహోు అనుా సఖటు, 'ఇద్ధగో అల్లహో్ యొఔ్ ఔయడుఖటున 
శత్రువు ఉమైర్క బన్ వహబ్ ఏదో డు పూనుకనే వసుతనానడు' అని 
అనానడు. ఉభర్క వ్యెంటనే ప్రవఔత వదదకు వ్యళ్ీ 'దైవప్రవకాత! ఇద్ధగో అల్లహో్ 
యొఔ్ శత్రువు ఉమైర్క బన్ వహబ్ ఔయవాఱెం ధరిెంచి వచాిడు' అని 
తెలిమజేశాడు. ప్రవఔత చపాపరుిః "అతడన రానివుీ".  
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 ఉభర్క అతడన ప్రవఔత వదదకు ప్రవేశెంజేశాడు. ఉభర్క అతడన ఖటుగా 
టుకుననద్ధ చూసన ప్రవఔత "ఉభర్క అతడన వదలు" అని ఆదేశెంచి, "నా 
దఖగరికి రా ఉమైర్క" అని పలిచారు. అతడు దఖగరిఔయాయఔ, "ఏ ఉదేదశయెంతో 
వచాివు ఉమైర్క?" అని అడగారు. 'మీ చేతికి చికి్న మా ఖైదీఱ గురిెంచి 
వచాిను. వారి టో ఉతతభ ర్శతిల్ల ప్రవరితెంచెండ' అని చపాపడు. "నీవు 
ఎెందు గురిెంచి వచాివో నిజెం చపుప" అని ప్రవఔత కోరారు. అయినా 
అతడు 'ఏమీ లేదు, వారి గురిెంచే వచాిను' అని చపాపడు.  
 అపుపడు ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ వసోఱెం చపాపరుిః "కాదు, (అెంట 
నీవు చపేపద్ధ నిజెం కాదు). నీవు భరియు సఫాీన్ బన్ ఉభమయ ఒ చోట 
కూరొిని బద్ర్ హతుఱను గురుత చేశారు. అపుపడు నీవు అనానవుిః నాకు 
ఖనఔ అపుప భరియు నా సెంతాన బమెం లేకుెంట నేను ముహభమద్ ను 
హతమారేివాడని, అపుపడు సఫాీన్ బన్ ఉభమయ నీ అపుప భరియు నీ 
సెంతాన బాధయత తీసుకునానడు. దీనికి ఫదులుగా నీవు ననున 
హతమారాిఱని అని. కాని నీకు భరియు నీ ఈ ఉదేదశాయనికి భధయ 
అల్లోహ్ అడుడ డాడడు".  
 ప్రవఔత న్నట ఈ మాట వనన వ్యెంటనే ఉమైర్క "అష్ హదు అననఔ 
యస్తలుల్లహో్" (నిససెందేహెంగా మీరు అల్లహో్ యొఔ్ సతయ ప్రవఔత అని 
నేను సాీామిసుతనానను) అని లికి, ప్రవకాత! మీకు ఆకాశెం నుెండ వచేి 
వషయాఱను భరియు మీపై అవతరిెంజేమఫడే వహ (ద్ధవాయవష్ృతి)ని 
మేము తియస్రిెంచేవాయము. అయితే ఈ  (మీ హతాయమతన) వషమెం 
మాటాడోుకునేటపుపడు నేను భరియు సఫాీన్ తప భరవీరూప లేరు. 
అల్లహో్ సాగా! ఈ వషమెం మీకు అల్లహో్ తప భరవీరూప తెలులేదు. 
అల్లహో్ కే సయీ సోతత్రములు, అతడు నాకు సనామయగెం చూపాడు. అెందుఔని 
ఇఔ్డకి తీసుకచాిడు' అని సతయ సాీాెం లికాడు.  
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 అపుపడు ప్రవఔత చపాపరుిః "మీ సోదరునికి ధయమ వషయాలు నేయపెండ, 
ఖుర్కఆన్ నేరిపెంచెండ. అతని ఖైదీని వడుదఱ చమయెండ". సహచరులు 
అల్లగే చేశారు. ఆ తరాీత ఉమైర్క అనానడుిః 'ప్రవకాత! ఇసాోెంకు 
వయతిరేఔెంగా పోరాడడెంల్ల తీవ్ర ప్రమతనెం చేశాను. అల్లోహ్ ధయమెంపై 
ఉననవారికి చాల్ల బాధ ఔలిగిెంచాను. మీరు ఖనఔ అనుభతిస్తత భకా్ వ్యళ్ీ 
వారిని అల్లోహ్ భరియు అల్లోహ్ సతయ ప్రవఔత భరియు ఇసాోెం వైపునకు 
పలుసాతనని కోరుతునానను. అల్లోహ్ వారికి కూడా సనామయగెం చూవచుి'.  
ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ వసఱెోం అతనికి అనుభతి ఇచాిడు.  
 ఉమైర్క భదీన వ్యళ్ీన తరాీత సఫాీన్ ప్రజఱకు ఇల్ల చపేపవాడుిః 
'సెంతోషెంచెండ, ఫద్ర్ సెంగటనను భరిపెంచే ఒ శుబవాయత రానుెంద్ధ'. 
అటనుెండ వచేి బాటసారుఱను ఉమైర్క గురిెంచి ఏదైనా వాయత ఉెంద్ధ? 
అని అడగేవాడు. అయితే ఔసారి ఒ బాటసారి వచిి అతను ఇసాోెం 
సీీఔరిెంచిన వాయత వనిపెంచాడు. ఈ వాయత వని అతనితో మాటోడనని 
భరియు అతనికి ఎపుపడూ ఏ ల్లబమూ చేకూయినని ప్రమాణెం చేశాడు. 
అట ఉమైర్క భకా్ చేరుకునన తరాీత అఔ్డే ఉెండ ప్రజలిన ఇసాోెం 
వైపునకు పఱవడెం మొదలెటాుడు. అల్ హెందులిల్లోహ్ అతని ద్ధీరా 
చాల్ల భెంద్ధ ఇసాెోం సీీఔరిెంచారు.  
భరో సెంగటనిః భరో సెందయభెంల్ల ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం 
తభ సహచరుఱతో ఒ ప్రయాణెం నుెండ తిరిగి వసుతెండగా ఔ 
ప్రెంతెంల్ల ఫస చేశారు. ప్రతి ఔ్డు ఏదైనా చటు నీడ గురిెంచి వ్యతికి 
అఔ్డ నిద్రిెంచాడు. ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ వసఱోెం కూడా ఒ చటు 
క్రిెంద భకాెం వేశారు. ద్ధని ఔ కభమకు తభ ఔయవాల్లనిన వ్రేల్లడదీస, 
నీడల్ల వశ్రెంతి తీసుకుెంటనానరు. ప్రవఔత నిద్ర ఉనన సెందయభెంల్ల 
ముెందు నుెండే గోయెంగా వ్యెంటాడుతునన ఒ అవశాీసుడు గుటుచపుపడు 
కాకుెండా వచాిడు. నిద్రల్ల ఉనన ప్రవఔత తల్లపన నిఱఫడాడడు. ప్రవఔత 
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ఔయవాల్లనిన తీశాడు. ద్ధనిని యల్ల నుెండ బైటకి తీస, ప్రవఔత తఱపై ద్ధనిన 
లేపాడు. 'ముహభమద్, ఇఔ నా నుెండ నినున అడుడకునేవాడెవడు?' అని 
అనానడు. అపుపడే ప్రవఔత ఔళ్ీ తెయచి చూస్త సరికి నఖన కడగెం పైకి ఎతిత 
ఉనన వయకితపై దృషు డెంద్ధ. అయినా ఎెంతో నెభమద్ధగా అతని ప్రశనకు 
సమాధానెం ఇస్తత, "అల్లోహ్" అని అనానరు. అెంతల్లనే అతనిల్ల 
వనుకుడు మొదఱయిెంద్ధ. కడగెం అతని చేతి నుెండ క్రిెంద డపోయిెంద్ధ. 
ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం కడగెం తభ చేతుల్ల తీసుకని, నా నుెండ 
నినున ఎవరు అడుడకోఖఱడు? అని అడగారు. అతడు తిఔభఔ చూస్తత 
ఏభనలేఔ 'ఎవడు లేడు' అని అనానడు. అయినా ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ 
వసఱోెం అతడన భనినెంచారు. ఆ తరాీత అతడు ఇసాోెం సీీఔరిెంచాడు. 
భళ్ళీ తన జ్ఞతిల్లకి వ్యళ్ీ ఇసాోెం ప్రచాయెం చేశాడు.  
ఉహద్ యుదధం 
 బద్ర్ యుదిెం తరాీత ఔ సెంవతసరానికి, భసోముఱ భరియు అవ- 
శాీసుఱ భధయ ఈ యుదిెం జరిగిెంద్ధ. ఫద్ర్ యుదిెంల్ల ఒటమికి పాలైన 
అవశాీసులు, ముసోముఱతో ప్రతీకాయెం తీరుికోవాఱని నిశియిెంచు- 
కునానరు. అెందుకే ఈ సారి 3000 సైనికుఱతో ఫమలుదేరారు. వారితో 
పోరాడడానికి ముసోముఱ వైపు నుెండ 700 భెంద్ధ పాల్గగనానరు. 
ప్రయెంబ దశల్ల ముసోములే గెలుపొెంద్ధరు. అవశాీసులు భకా్ ద్ధరి 
టాురు. కాని వ్యెంటనే భళ్ళీ తిరిగి వచాిరు. కెండ వ్యనుఔ వైపు నుెండ 
వచిి, ముసోముఱపై వరుచుకు డాడరు. ఇల్ల ఎెందుకు జరిగిెందెంటిః అదే 
కెండపై ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం కెందరు వలుకాెండ్రుఱను 
నిమమిెంచారు. ఎటు రిసతిిల్ల కూడా ఆ సాినానిన వదఱకూడదని వారికి 
నొకి్ చపాపరు. కాని వారు ముసోములు గెలుపొెంద్ధనద్ధ, ముష్రికులు 
పారిపోవునద్ధ చూస (యుదిెం ముగిసెందనన భ్రభల్ల డ) వజమప్రపత 
కోసెం రుగెతుతకచాిరు. అెందువఱో ఆ సఱిెం ఖాలీ అయిపోయిెంద్ధ. 
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ఖురైషుఱకు భెంచి అవకాశెం ఱభిెంచిెంద్ధ. కెండ వ్యనఔ నుెండ తిరిగి ద్ధని 
శకయెంపై వచిి అఔ్డ నుెండ ముసోముఱపై ద్ధడ చేశారు. అెందుకే ఈ 
సారి ముష్రికులు గెలుపొెంద్ధరు. ఈ యుదిెంల్ల 70 భెంద్ధ ముసమోులు 
అభయవీరుఱయాయరు. వారిల్ల ఔరుిః హెంజ్ఞ బన్ అబ్బదల్ ముతతలిబ్ 
యజమల్లోహు అనుా. ముష్రికుఱ వైపు నుెండ 22 భెంద్ధ చెంఫడాడరు.  
ఖందక యుదధం 
 ఉహద్ యుదిెం తరాీత కద్ధద రోజుఱకు భదీన యూదులు భకా్ 
వ్యళ్ీ ఖురైషులిన ఔలుసుకని మీరు ఖనఔ భదీనా పై ద్ధడ చేస, 
ముసోముఱతో యుదిెం చేస్తత ఈ సారి మేము (ల్లఱ నుెండ) మీకు 
పూరిత సహామ సహకారాలు అెంద్ధసాతభని వాగాినెం చేశారు. ఖురైషులు 
సెంతోషెంతో దీనిన పుపకునానరు. ఖురైషులు పుపకునానఔ ఇతయ 
తెఖవాలీను కూడా పురికలిపారు. వారు కూడా పుపకునానరు. అయబ్బబ 
దేశభెంతట నుెండ యూదులు, ముష్రికుఱెందరూప ఏఔమై భార్శ ఎతుతన 
భదీనా పై దెండ యాత్రకు ఫమలుదేరారు. సుమారు ద్ధ వేఱ భెంద్ధ 
సైనికులు భదీనా చుటు ప్రఔ్న పోగు అయాయరు.  
 శత్రువుఱ ఔదలిఔ గురిెంచి ప్రవఔతకు వాయతలు అెందుతునానయి. ప్రవఔత 
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం సహాబాఱతో సఱహా కోరారు. అపుపడు ఈరాన్ 
దేశసుతడైన సల్లమన్ ఫార్శస యజమల్లోహు అనుా కెందఔెం త్రవాీఱని సఱహా 
ఇచాిరు. భదీన రెండు వైపుల్ల కరూపాయపు తోటలు, ఔ వైపు కెండ 
ఉెండగా భరో వైపు ఏమీ అడుడగా లేనెందు వఱో అదే వైపు కెందఔెం 
త్రవీడెం ప్రయెంభిెంచారు. ముసమోుఱెందరూప ఇెందుల్ల పాల్గగని అతి 
తొెందయగా ద్ధనిన పూరిత చేశారు. ముష్రికులు కెందకానికి ఆవఱ ఔ నెఱ 
వయకు ఉెండపోయారు. భదీనల్ల చొయఫడటానికి ఏ సెంధు దొయఔలేదు. ఆ 
ఔెందకానిన ద్ధటలేఔ పోయారు. అల్లోహ్ అవశాీసుఱపై ఔసారి తీవ్రమైన 
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గాలిదుమారానిన ెంపాడు. ద్ధని వఱో వారి గుడారాలు ఎగిరిపోయాయి. 
వారిల్ల అఱోఔల్లోఱెం చఱరేగి బమెం జనిెంచిెంద్ధ. ీణెం పాట ఆఖకుెండా 
పారిపోవడెంల్లనే క్షేభెం ఉెంద్ధ అనుకని రిగెతాతరు. ఈ వధెంగా అల్లోహ్ 
ఔ్డే ద్ధడ చేయుటకు వచిిన సైనాయఱను రాజయానికి గురి చేస, 
ముసోముఱకు సహామ డాడడు.  
 ముష్రికుఱ సైనాయలు ద్ధరి టున తరాీత ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ 
వసఱోెం చపాపరుిః "ఈ సెంవతసయెం తరాీత ఖురైష్ మీపై ద్ధడ చేమరు. 
కాని మీరు వారి మీద ద్ధడ చేసాతరు". వాసతవెంగా ప్రవఔత చపపనటో ఖురైషు 
వైపు నుెండ ఇదే చివరి ద్ధడ అయియెంద్ధ. (ఆ తరాీత వారు ఎపుపడు 
ముసోెంపై ద్ధడ చేయుటకు సాహసెంచలేదు).  
 ఔెందఔెం త్రవేీ సెందయభెంల్ల ముసోములు ఘోయమైన ఆఔలికి గురి 
అయాయరు. ఆఔలి బరిెంచలేఔ ఔడుపుపై రాళ్ీ ఔటుకోవఱస వచిిెంద్ధ. 
అపుపడు జ్ఞబన్ బన్ అబ్బదల్లోహ్ యజమల్లోహు అనుా ఔనీసెం ప్రణెం 
కాపాడేెంత రిమాణెంల్లనైనా ప్రవఔతకు ఏదైనా తినిపెంచాఱని కోరుకని 
తన వదద ఉనన ఒ చినన మేఔ పఱనోు కోశాడు. మాెంసెం తయారు చేస 
భాయయకు ఇస్తత దీని కూయ వెండ, అతితఔ్వగా ఉనన బార్శో గిెంజఱ పెండతో 
రొటెులు చేస పెటుభని చపాపడు. వెంట తయాయరు అయాయఔ ప్రవఔత వదదకు 
వ్యళ్ీ 'మీకు భరో ఔ్రికి లేద్ధ ఇదదరికి మాత్రమే సరిడేెంత భోజనెం 
ఉెంద్ధ' అని తెలిమజేశాడు. అపుపడు ప్రవఔత "ఎకు్వగా ఉెంద్ధ, భెంచిగా 
ఉెంద్ధ" అని ఔెందఔెంల్ల పాల్గగనన వాయెందరినీ పలిచారు. భరియు 
సీమెంగా మాెంసెం ముఔ్లు భరియు రొటెులు వడడెంచారు. అెందరూప 
ఔడుపు నిెండా తినానరు. అయినా ఆ భోజనెం ఎవరి చేయి పెటునటోగా 
మిగిలిెంద్ధ. అపుపడు వారు సుమారు వ్యయియ భెంద్ధ ఉెండరి. ఇద్ధ ప్రవఔత 
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం భహభల్లో ఔట.  
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హుదైబియా ఒపపందం 
 ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం భరియు ముసమోులు భదీనకు వఱస 
వచిినపట నుెండ, వారిని ఎననట తిరిగి భకా్ రానివీకూడదని, భసదాె 
హరాెం దయీనెం చేమనివీదదని దృఢెంగా ముష్రికులు నిశియిెంచుకునానరు.  
 కాని ఆమన సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం భరియు ఆమన 
సహచరులు భకా్కు మనెం కావాఱని హజ్రి శఔెం ఆయవ ఏట ప్రవఔత 
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం నిశియిెంచారు. వ్యలీడానికి జల్ ఖాద నెఱ 
నియీమభయిెంద్ధ. అద్ధ గౌయవదమైన నెఱ అని, అెందరూప ద్ధనిన 
గౌయవసాతయనీ. ఉమ్రా ఉదేదశయెంతో ఫమలుదేరారు. యుది ఆదేశెం ఏ 
మాత్రెం లేకుెండనద్ధ. 1400 భెంద్ధ సహాబాలు ఇహ్రామ్ దుసుతలు ధరిెంచి, 
ఫలివీడానికి ెంటెలు తభ వ్యెంట తీసుకెళ్ళీరు. వాసతవానికి వీరు కాబా 
దయీనానికి, ద్ధనిని గౌయవాయిమే ఫమలుదేరాయనన నభమఔెం చూస్తవారికి 
ఔఱఖల్లని, ఖురైషువారు వీరిని భకా్ల్ల ప్రవేశెం నుెండ నిరోధిెంచుటకు 
ఊహెంచనూ వదదని ఆయుధాలు కూడా ధరిెంచలేదు. కేవఱెం 
ప్రయానికులు తభ కడగయల్ల ఉెంచుకునే ఆయుధెం తప.  
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం కసాీ పేరుఖఱ తభ ెంటెపై 
మనభయాయరు. సహచరులు ఆమన వ్యనఔ ఉనానరు. భదీనవాసుఱ 
మీఖాత్ జుల్ హులైఫా చేరుకునానఔ, అెందరూప బఖగయగా తలిబయా 
చదువుతూ ఉమ్రా యొఔ్ ఇహ్రామ్ సెంఔఱపెం చేశారు. వాసతవానికి కాబా 
దయీన హకు్ ప్రతీ ఔ్రి ఉెంద్ధ. ద్ధని దయీనెం భరియు ప్రదణెం 
నుెండ నిరోధిెంచే హకు్ అపట ఆచాయెం (దస్తతర్క, ఖానూన్) ప్రకాయెం 
కూడా ఖురైషుకు ఏ మాత్రెం లేదు. వారి శత్రువైనా సరే, అతడు కాబా 
గౌయవ ఉదేదశయెంతో వస్తత అతడన ఆవదుద.  
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 కాని ముసోములు భకా్ ఉదేదశయెంతో ఫమలుదేరాయని వనన వ్యెంటనే 
ముష్రికులు యుద్ధినికై సదిభయాయరు. వారికి ఎెంత ఔషుతయమైన సరే 
ప్రవఔతను భకా్ల్ల రానివీకూడదని దృఢెంగా నియయీిెంచుకునానరు. వారి 
ఈ చేషు, వారు ముసోముఱ టో శత్రుతీెంగా, దౌయానయెంగా ప్రవరితసుతనాన- 
యనడానికి భరియు వారికి ఱభిెంచవఱసన హకు్ఱ నుెండ వారిని దూయెం 
చేసుతనానరు అనడానిఔ గొప నిదయీనెం.  
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱెోం బడాయెం నడుస్తత నడుస్తత 
భకా్కు సమీముల్ల చేరుకుెంద్ధ. కాని ఖురైషువారు ప్రవఔత సఱోల్లోహు 
అలైహ వసఱెోం భరియు ఆమన సహచరులిన భకా్ల్ల ప్రవేశెంచకుెండా, 
కాబా ప్రదణెం చేమకుెండా నిరోధిసుతనే ఉనానరు.  
 ప్రవఔతతో సెంధి చేసుకని ఏదో ఒ కలికికి రావాఱని రామబాయ 
వయవహారాలు మొదఱయాయయి. ఇరు క్ష్యల్లో (అెంట ముసోముఱ భరియు 
భకా్ల్లని ముష్రికుఱ భధయ) అనేఔ రామబాయ ఫృెంద్ధలు వస్తత 
పోయాయి. ఈ భధయల్ల ఖురైష్ యువకుల్లో నఱబై భెంద్ధ హఠాతుతగా 
ముసోముఱపై వరుచుకుడ వారిల్ల కెందరిని చెంపుద్ధము అని 
అనుకునానరు. కాని ముసోములు వారిని టుకునానరు. ప్రవఔత సఱలో్లోహు 
అలైహ వసఱోెం వదదకు తీసుకువచాిరు. అయితే ప్రవఔత వారితో ఏ ప్రతికాయ 
చయయకు పాఱపడకుెండా వారిని వారి ద్ధరిన వద్ధలేస వారిని భనినెంచారు.  
 ఆ తరాీత ప్రవఔత -ملسو هيلع هللا ىلص- ఉసామన్ బన్ అఫాఫన్ యజమల్లోహు అనుాని 
రామబారిగా ఖురైష్ నామకుఱ వదదకు ెంప, మేము యుద్ధినికి కాదు 
వచిిెంద్ధ. కేవఱెం అల్లోహ్ ఖృహ దయీనెం, ద్ధని గౌయవాయిెం వచాిము అని 
తెలిమజేశారు. ఉసామన్ భరియు ఖురైషుఱ భధయ సెంధి కుదయలేదు. 
అెంతే గాకుెండా వారు ఉసామన్ ని పోనివీకుెండా తభ వదేద 
నియబెంధిెంచారు. అెందువఱో ఉసామన్ హతయకు గుయయాయడు అనన పుకారు 
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పుటుెంద్ధ. ప్రవఔత -ملسو هيلع هللا ىلص-కు ఈ వషమెం తెలిసన వ్యెంటనే "ఉసామన్ 
హతయకు ప్రతీకాయెం తీరుికోకుెండా ఇఔ్డ నుెండ ఔద్ధలేద్ధ లేదు" అని 
సపషుెం చేస, దీనికై ఎవరు సదెింగా ఉనానయని ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ 
వసఱోెం అెందరితో శథెం తీసుకునానరు. అపుపడు తభ ఔ చేతిని 
ఉసామన్ చేతిగా రిఖణెంచి తభ రెండవ చేయిని ద్ధనిపై కటు శథెం 
చేశారు. ఈ శథెం "బైఅతుర్క రిజ్ఞీన్" అనన పేరు పొెంద్ధెంద్ధ. ఒ చటు 
క్రిెంద జరిగిెంద్ధ. ప్రవఔతగారు సహచరుఱతో చేసన శథెం ఇల్ల ఉెండెంద్ధిః 
ఉసామన్ కు వాసతవెంగా ఏదైనా డు జరిగిెంద్ధ అని తెలిస్తత ఖనఔ మీల్ల ఏ 
ఔ్రూప పారిపోకుెండా ముష్రికుఱతో పోరాడనిదే ఈ సిల్లనిన వదలేద్ధ 
లేదు. తరాీత ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెంకు తెలిసన వాయత ఏమిటెంట 
ఉసామన్ క్షేభెంగానే ఉనానరు. హతయ చేమఫడలేదు.  
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ముసోముఱతో యుద్ధినికి 
సదిభననటో శథెం చేశాయని తెలిసన వ్యెంటనే సుహైల్ బన్ అమ్ర్ ను 
దౌతయవేతతగా ెంపారు. అతను ప్రవఔతతో కూరుిెండ; ముసోములు ఈ 
సారి తిరిగి వ్యళ్ీపోవాఱని భరియు వచేి సెంవతసయెం ఎపుపడైనా రావచినే 
వషమెంపై సెంధి కుద్ధరేి ప్రమతనెం చేశాడు. సెంధి కుద్ధరిెంద్ధ. ప్రవఔత 
కూడా సెంధి పెంద నిఫెంధనఱను అెంగీఔరిెంచారు. ఈ నిఫెంధనలు 
బాహయెంగా ముష్రికుఱ ీెంల్ల వారికి మాత్రమే అనుకూఱమైనవగా 
ఉెండెను. అెందుకే ముసోములు భెండడాడరు. వారి దృషుల్ల అవ 
అనాయమెం, దౌయానయెంతో కూడ ఉనన నిఫెంధనఱని. ముష్రికుఱకు 
అనుకూఱమైనవగా ఉనానమని అనిపెంచిెంద్ధ. కాని ప్రవఔత సెంధి 
కుదరాఱనే కోరేవారు. ఎెందకుెంట ఇసాోెం ప్రశాెంత వాతవయణెంల్ల 
వాయపస్తత ఉెంట అనేఔ భెంద్ధ ఇసాోెంల్ల ప్రవేశెంచవచుి అనన వషమెం 
ప్రవఔతకు తెలుసు. వాసతవానికి జరిగిెంద్ధ కూడా ఇదే. ఈ యుదివయభణ 
కాఱెంల్ల ఇసాోెం వసతృతెంగా వాయపెంచిెంద్ధ.  
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 అెంతే కాదు, వాసతవానికి ముసమోుఱ భరియు ఖురైష్ ఱ భధయ 
జరిగిన ఈ యుదివయభణ సెంధి ఇసాోెం భరియు ముసోముఱ పాలిట 
గొప సహామెంగా నిలిచిెంద్ధ. ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం 
దైవజ్యయతితో చూస్తత ఉనానయని కుడా ఈ సెంగటన గొప నిదయీనెంగా 
నిలిచిెంద్ధ. ఎల్ల అనఖ నిఫెంధనఱనినటీ ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం 
అెంగీఔరిస్తత పోయారు. అదే సెందయభెంల్ల కెందరి సహచరుఱకు అవ 
బాహయెంగా ముష్రికుఱకు అనుకూఱెంగా ఔనఫడనవ.  
మ్కాక విజ్యం 
 హజ్రి శఔెం ఎనిమిదవ ఏట (ముష్రికు్లు తాము చేసన వాగాదనానికి 
వ్యయతిరేఔెం వహెంచినెందుకు) భకా్పై ద్ధడ చేస, జయిెంచాఱని ప్రవఔత 
సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం నియయీిెంచారు. యభజ్ఞన్ 10వ తార్శకున 10 వేఱ 
వీరుఱతో ఫమలుదేరారు. ఏల్లెంట పోరాటెం, యఔతపాతెం లేకుెండా 
భకా్ల్ల ప్రవేశెంచారు. ఈ ప్రవేశెం చారిత్రఔమైనద్ధ. చపుపకోదఖగద్ధ. 
ఖురైషులు తభ ఇష్కునుసాయెం ల్గెంగిపోయారు. అల్లహో్ ముసమోుఱకు 
సహామడాడడు. ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం భసదాె హరాెం వ్యళ్ీ 
కాబా యొఔ్ తవాఫ్ చేస, కాబా ల్లఱ, వ్యలుఱ, పైన ఉనన వగ్రహాఱ 
నినటని తొఱగిెంచి ద్ధని ల్లఱ రెండు యకాతుఱ నమాజు చేశారు. తరాీత 
కాబా ఖడపై వచిి నిలుచునానరు. ఖురైషులు ఖడ ముెందు నిఱఫడ, ప్రవఔత 
వారి గురిెంచి ఏ తీరుప ఇసాతరు అని వేచిసుతనానరు. ప్రవఔత ఖెంభీయ సీయెంతో 
"ఒ ఖురైషుల్లరా! నేను మీ టో ఎల్ల ప్రవరితసాతనని భావసుతనానరు" అని 
అడగారు. వాయెందరూప ఏఔ శఫిమై "మేలు చేసాతయనే భావసుతనానము. 
ఎెందుఔెంట మీరు భెంచి సోదరులు, భెంచి సోదరుని సుపుత్రులు" అని 
సమాధానమిచాిరు. అపుపడు ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం "పోెండ, 
మీయెందరికి స్తీచఛ ప్రసాద్ధెంచఫడుతుెంద్ధ" అని ప్రఔటెంచారు. ఈ వధెంగా 
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ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం తనున, తన సహచరులిన బాధిెంచి, నానా 
యకాలుగా హెంసెంచి, సీదేశెం నుెండ తరిమిన శత్రువులిన ఈ రోజు 
ీమిస్తత, భనినస్తత ఔ గొప ఉద్ధహయణ / ఆదయీెం నిలిపారు.  
బృందాల ర్మక, ర్మజులకు ఇస్ల ం సందేశం 
 భకా్ వజమెం తరాీత ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ప్రసాతవన 
భరియు ఇసాోెం ధయమ ప్రచాయెం నలువైపుల్ల వాయపెంచిెంద్ధ. ఇఔ సుదూయ 
ప్రెంతాఱ నుెండ ఫృెంద్ధలు వచిి ఇసాోెం సీీఔరిెంచ సాగాయి.  
 అల్లగే ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ వసఱోెం చుటుప్రఔ్ దేశాఱ రాజుఱకు 
ఇసాోెం పలుపునిస్తత, ఉతతరాలు వ్రాయిెంచి ెంపారు. వారిల్ల కెందరు 
ఇసాోెం సీీఔరిెంచారు. భరి కెందరు ఇసాోెం సీీఔరిెంచలేదు కాని ఉతతభర్శతి 
ల్ల ఉతతరానిన తీసుకని భెంచి వధెంగా సమాధానమిచాిరు. కాని ఈరాన్ 
రాజైన ఖుస్రౌ (Khosrau) ప్రవఔత త్రానిన చూస కోపానికి గురై ద్ధనిన 
చిెంపేశాడు. ప్రవఔతకు ఈ వషమెం తెలిసెంద్ధ. పభమట ఆమన ఇల్ల 
శపెంచారుిః "అల్లోహ్! అతని రాజ్ఞయనిన కూడా నీవు చిెంచేసెయి". ఈ 
శానానికి ఏభెంత ఎకు్వ సభమెం ఖడువఔ ముెందే అతని కడుకు 
సీమెంగా తెండ్రిని చెంపేస, రాజ్ఞయనిన కైవసెం చేసుకునానడు.  
 మిస్ర్ (Egypt) రాజు ముఖౌఖ బ ఇసాోెం సీీఔరిెంచలేదు. కాని ప్రవఔత 
రామబారితో ఉతతభ ర్శతిల్ల ప్రవరితెంచి, అతనితో ప్రవఔత కయకు కానుఔలు 
ెంపాడు. అల్లగే రోభన్ రాజు కూడా ప్రవఔత రామబారికి భెంచి 
ఆతిథయెం ఇచిి భెంచి వధెంగా ప్రవరితెంచాడు.  
 ఫహ్రైన్ రాజు ముెంజర్క బన్ సావీ ప్రవఔత త్రానిన ప్రజఱెందరి వని 
పెంచాడు. వారిల్ల కెందరు వశీసెంచారు భరి కెందరు తియస్రిెంచారు.  
 హజ్రి శఔెం 10వ ఏట ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం హజ్ చేశారు.  
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ఆమన చేసన ఏకైఔ హజ్ ఇదే. ఆమనతో పాట ఱీకు పైగా సహచరులు 
హజ్ చేశారు. ఆమన హజ్ పూరిత చేసుకని భదీన తిరిగి వచాిరు.  
పరవకత సలలల్లల హు అలైహి వసలలం మ్రణం 
 హజ్ నుెండ వచాిఔ సుమారు రెండుననయ మాసాఱకు ప్రవఔతకు 
అసీసిత అలుముకననద్ధ. ద్ధన ద్ధనానికి అద్ధ పెయఖ సాగిెంద్ధ. నమాజు 
కూడ చేయిెంచడెం ఔషుభయిపోయిెంద్ధ. అపుపడు అబూ ఫక్ర్ ను 
నమాజు చేయిెంచాఱని ఆదేశెంచారు.  
 హజ్రి దకెండవ శఔెం, నెఱ యబీఉల్ అవీల్, 12వ తార్శకు 
సోభవాయెం రోజున ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం యమోననతుడైన 
అల్లహో్ వదదకు చేరుకునానరు. మొతతెం 63 సెంవతసరాలు జీవెంచారు. 
ప్రవఔత భయణ వాయత సహచరుఱకు అెందగా వారికి సృహ తపపనటయోిెంద్ధ. 
నభమశఔయెం కాఔ పోయిెంద్ధ. అపుపడు అబూ ఫక్ర్ సదీదఖ్ యజమల్లహోు 
అనుా నిఱఫడ ప్రసెం గిెంచారుిః వారిని శాెంతరుస్తత, ప్రశాెంత సతిి 
నెఱకలుపతూ ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం అెందరి ల్లెంట ఔ 
మానవుడే, అెంద్ధరికి వచిి నటవెంట చావు ఆమనకు వచిిెంద్ధ అని 
సపషురిచారు. అపుపడు సహచరులు తేరుకని, శాెంత డాడరు. ఆ తరాీత 
ఆమన సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెంకు సాననెం చేయిెంచి, ఔపన్ దుసుతలు 
ధరియిెంజేస, ఆయిష్క యజమల్లహోు అనాా ఖద్ధల్ల కననెం చేశారు.  
 ముహభమద్ సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ప్రవఔత దవకి ముెందు 40 
సెం. ఆ తరాీత 13 సెం. భకా్ల్ల, 10 సెం. భదీనల్ల ఖడపారు.  
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱెోం భయణానెంతయెం ముసోముఱెందరూప 
ఏఔెంగా హజ్రత్ అబూ బక్ర్ సదీదఖ్ యజమల్లోహు అనుా గారిని కలీఫా 
(రాజు)గా ఎనునకునానరు. మొదట కలీపయె రాషద్ ఇతనే.  
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పరవకత పటల సహచరుల పేరమ్ 
 సహచరులు ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెంని అధిఔెంగా 
ప్రేమిెంచేవారు. వారు తభ ఆతమఱఔెంట, సెంతానెం ఔెంట భరియు తభ 
ఆధీనెంల్ల ఉననవాటఔెంట ఎకు్వగా ప్రవఔతను ప్రేమిెంచేవారు. ఆమన 
ఆధాయెంగానే అల్లోహ్ వారిని అవశాీస చీఔటో నుెండ ఇసాోెం కాెంతిల్ల 
తీసుకచాిడు. ప్రవఔత టో సహచరుఱ ప్రేభను తెలిపే అనేఔ సెంగటనలు 
ఉనానయి. వాటల్ల కనిన ఈ క్రిెంద్ధ వధెంగా ఉనానయి.  
 ముష్రికుఱ చేతిల్ల ఫెందీ అయిన ఖుబైబ్ బన్ అదీ యజమల్లహోు అనుా 
అను గొప సహచరుని వదద ఖురైష్ గుమిగూడారు. వారిల్ల అగ్ర 
నామకుడైన అబూ సుఫాయన్ (అపటకి ఇసాోెం సీీఔరిెంచలేదు) 'నీకు 
ఫదులుగా నీ ఈ సాినెంల్ల ముహభమద్ ఉెండ అతడన మేము 
హతమారుిదుము. నీవు నీ ఇెంట్ల ోఉెంట బావుెండునని భావసుతనానవా' అని 
అడగాడు. ఖుబైబ్ అనానడుిః 'లేదు, అల్లహో్ సాగా! ముహభమద్ ప్రవఔత 
ఇఔ్డ కాదు, తాను ఉనన సాినెంల్ల ఉెండగా ఆమనకు ముళ్ీ కుచిి 
అవసత ఔలుగుతుెండగా నేను నా ఇెంట్ల ోఉెండడెం కూడా నాకు ఇషుెం లేదు'.  
 ఉహద్ యుదిెంల్ల ప్రవఔత చనిపోయాయనన వదెంతి వాయపెంచిెంద్ధ. 
అపుపడే ఔ స్త్రీ వచిిెంద్ధ. ఆమె తెండ్రి చనిపోయాడని, తరాీత కడుకు, 
ఆ తరాీత బయత ఇెంకా ఆ పద సోదరుడు కూడా చెంఫడాడరు అని 
తెలుఫడెంద్ధ. అయినా ఆమె అడగిన ప్రశన ఏమిట్ల తెలుసా? "ప్రవఔత 
రిసతతి ఎల్ల ఉెంద్ధ? అని. ఆమన క్షేభెంఖనే ఉనానయని ఆమెకు 
సమాధానెం దొరికినా 'ప్రవఔతను నాకు చూపెంచెండ' అని కోరిెంద్ధ. ప్రవఔత 
వదదకు వచాిఔ ఆమన దుసుతఱ ఒ అెంచును టు 'అల్లోహ్ ప్రవకాత! నా 
తలిోదెండ్రుఱను మీకు అరిపెంతును గాఔ! మీరు క్షేభెంగా ఉనన తరాీత 
నాకు ఏ యెందీ లేదు'. అని అెంద్ధ.  
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 ఔ వయకిత ప్రవఔత వదదకు వచిి, 'ప్రవకాత! నేను నా ఔెంట ఎకు్వ, నా 
భాయయపఱోఱ ఔెంట ఎకు్వ మిభమలిన ప్రేమిసాతను. నేను ఇెంట్లో ఉననపుపడు 
మీరు గురుతకు వస్తత మీ వదదకు వచిి మిభమలిన చూడనిదే తృపత ఔఱఖదు. 
అయితే నేను నా చావును భరియు మీ చావును గురుత చేసుకుననపుపడు 
మీరు ప్రవఔతఱతో సీయగెంల్లని ఉననత సాినెంల్ల ఉెంటాయని నేను ఔ వేల 
సీయగెంల్ల ప్రవేశెంచినా మిభమలిన చూడలేననే ఆవేధనే ననున 
కుమిలివేసుతెంద్ధ' అని వాపోయాడు. అపుపడు ప్రవఔత చపాపరుిః "నీవు 
ప్రేమిెంచేవారితో నీవు ఉెంటావు".  
 మీరు ప్రవఔతను ఎల్ల ప్రేమిెంచేవాయని అలీ యజమల్లోహు అనుాను 
ప్రశనెంచినపుపడు, 'అల్లోహ్ సాగా! ఆమన మాకు మా ధనసెంతానెం 
ఔెంట, మా తఱోదెండ్రుఱ ఔెంట అెంతే కాదు ద్ధహెంగా ఉననపుపడే ఱభిెంచే 
చఱోని నీట ఔెంట ఎకు్వ ప్రేభ ఖఱవారు' అని సమాధానమిచాిరు.  
పరవకత ముస్థలమేత్రులతో 
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం వవధ సెంస్ృతుఱ, వభినన వశాీసాఱ 
భరియు భినన జ్ఞతుఱవారితో హృదమపూయీఔెంగా సెంతోషెంతో 
భరియు వారి సెంస్ృతుఱల్ల ఏ జ్యఔయెం చేసుకోకుెండా వారితో 
సహజీవనెం చేశారు. దీనికి ఎన్నన ఉద్ధహయణలు ఉనానయి. కాని కనినటని 
క్రిెంద ప్రసాతవసుతనానము. 
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం భకా్ నుెండ భదీనకు వచిినపట 
నుెండ్ల అఔ్డునన యూదుఱతో ఎెంతో శాెంతివెంతమైన జీవతెం 
ఖడపారు. ఆమన సఱలో్లోహు అలైహ వసఱోెం ఇసాోమీమ నైతిఔ వధానానిన 
వారి టో అవఱెంభిెంచేవారు. అెందుకే ఆమన వారి రోగుఱను 
రాభరిీెంచేవారు, ఆమన పొరుగుల్ల ఉనన యూదుడు పెటు అనేఔ 
ఇఫబెందుఱను సహెంచేవారు. యూదుని శవానిన తీసుకువ్యళ్ీచుెండగా 
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చూస నిఱఫడేవారు. ఔసారి ఒ యూదుని శవెం వ్యళ్ీచుెండగా ప్రవఔత 
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం నిఱఫడాడరు. ఇద్ధ యూదుని శవెం ఔద్ధ? అని 
సహచరులు అనానరు. (అెంట యూదుని శవానికై మీరు ఎెందుకు 
నిఱఫడాడరు?) ప్రవఔత చపాపరుిః "అతను భనిష కాడా?".  
 ఆమన -ملسو هيلع هللا ىلص- భదీన వచిినపట నుెండ యూదుఱతో ఏ శత్రుతీెం 
లేకుెండా ఉెండే ప్రమతనెం చేస్తవారు. అెంతే కాదు ఆమన ఒ పెందెంపై 
సెంతఔెం చేశారు. ద్ధని ద్ధీరా ఆమన ఇతరుఱతో ఎెంత సాభయసయెంగా 
జీవతెం ఖడడానికి కోరుకునేవారో తెలుసుతెంద్ధ.  
 ఇసాోమీమ రాజయెం వసతృతెం అయినపుపడు క్రిసుమన్ అయబ్బబ వెంశాఱ 
కూటములు కనిన ఉెండేవ. ప్రతేయఔెంగా నజ్రాన్ ల్ల. ప్రవఔత వారితో అతి 
ఉతతభ ర్శతిల్ల ప్రవరితెంచేవారు. ఇసాోమీమ ప్రభుతీ ఛామల్ల వారికి 
సెంపూయీ శాెంతియుతమైన జీవనెం ఱభిెంచాఱని, వారి ధారిమఔ వషయాల్లో 
వారికి స్తీచఛ ఱభిెంచాఱని భరియు ఇతయ యెంగాల్లో కూడా వారికి స్తీచాఛ 
సీతెంత్రెం ఱభిెంచాఱని వారితో పెంద్ధలు చేశారు.  
 నజ్రాన్ వాసుఱతో జరిగిన పెందెంల్ల ఇల్ల ఉెంద్ధ. నజ్రాన్ భరియు 
ద్ధని చుటుప్రఔ్ల్ల ఉననవారికి; వారు అఔ్డ ఉనాన, బైట ఉనన వారి 
ధన, ప్రణ, ధరిత్రి, ధయమెంల్ల అల్లోహ్ యీణ భరియు అల్లోహ్ యొఔ్ 
సెందేశఔయత అయిన ప్రవఔత ముహభమద్ పూచి ఉెంద్ధ. ఇెంతే గాకుెండా ఈ 
పెందెంల్ల నజ్రాన్ క్రైసతవుఱ సయీ హకు్ఱ బాధయత, భరియు వారి 
శాెంతిసౌఖాయఱకు హాని ఔలిగే ఏ కారాయనికి పాఱపడేద్ధ లేదని కూడా ఉెంద్ధ.  
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం చేత వ్యలువడన భదీన దసాతవీజుల్లని 
పెంద్ధఱ ఒ భాఖెంల్ల: భదీనాల్లని ముసోమేతరులు ముసోెంఱవెంట 
నాఖరికులే (సటజన్), ముసోముఱకు ఉననటవెంట హకు్లే వారికి 
ఉనానయి, ముసోముఱపై ఉననటవెంట వధులే వారిపై ఉనానమని ఉెంద్ధ. 
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 ఇఔ ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం గారి జీవత వయవహాయెం 
మునాఫిఖుఱ(ఔటఱ)తో; ఆమనకు పేయోతో సహా వారి గురితెంపు 
ఉననపట భరియు వారు ముసోముఱ భధయ నూయనతభావానిన 
సృషుసుతనానయని, ముసోముఱను వడగొటు ప్రమతనెం చేసుతనానయని 
తెలిసనపట, ప్రవఔతగారు వారితో సహజీవతెం ఖడడానిన 
నిరాఔరిసుతననటో చూడలేము. ఆమన వారితో ఔఱస ఉెండేవారు. వారితో 
వయవహారాలు చేస్తవారు. వారితో వనేవారు. శకిత ఉననపట వారికి 
వయతిరేఔెంగా ఫఱప్రయోఖెం చేమలేదు. పౌరుఱకు సెంఫెంధిెంచిన ఏ ఔ 
హకు్ వారికి లేకుెండా ఎననడూ ప్రవరితెంచలేదు. ముసోముఱ మాద్ధరిగా 
వారు సయీ నివాస హకు్లు పొెందుతునానరు. సామాజఔ సభసయల్లో 
ప్రవఔత వారికి తభ అభిప్రయాలు వయఔతెం చేస్త అనుభతి ఇచేివారు. 
బైతుల్ మాల్ నుెండ వారికి ఱభిెంచవఱసన వాట నొసెంగేవారు.  
 ఈ వధెంగా ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ఇతయ భతసుిఱతో 
ఏల్లెంట ఔఱమషెం, అసహయత లేకుెండా ప్రేభశాెంతియుతమైన జీవతెం 
ఖడపేవారు. అెంతే కాదు, తభ వాచఔయమ, న్నట ప్రవయతన ద్ధీరా కూడా 
ఇతరుఱతో స్తీచఛ, శాెంతిమతమైన జీవతెం ఖడపాఱని ప్రోతసహెంచేవారు.  
విశ్వీసుల్ఫ పరసపర సోదరుల్ఫ 
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం అనేఔ సెందరాభల్లో ముసోముఱ భధయ 
సోదయబాెంధవయెం, వారి భధయ ఖటు సెంఫెంధెం ఉెండుట వధిగా ఉెంద్ధ అని 
తాదు చేశారు. యసపయ ఔటెం, దేీషెం, భిననతీెం, చీలిఔలు అనైఔయతలు 
ఉెంచుకనుట నుెండ వారిెంచారు. భరియు వారి భధయ చీలిఔఱకు, దేీష 
భరియు దూరాఱకు ద్ధరి తీస్త ప్రతీ ద్ధని నుెండ హెచిరిెంచారు. ముసోెం 
అవసరానిన తీయిడానికి, అతని సహాయానికి, అతని మేలు, భదదతుకు 
ఎఱోవేలల్లో సదిెంగా ఉెండాఱని ప్రోతసహెంచారు.  
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 ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం ఆదేశాఱను, ప్రవచనాఱను అెంతేకాదు, 
ఆమన ఆచయణఱపై శ్రద ివహస్తత వాటల్ల ముసమోుఱ భధయ ప్రేభరాగాలిన 
వాయపెంచే ఫహయెంఖ పలుపు దోయతఔభవుతుెంద్ధ. ఇద్ధగో ఆమన 
వశాీసయమైన ప్రేభను ఎల్ల సీరాగనికి ద్ధరి అని తెలుపారో చూడెండిః  
"మీరు వశాీసులు కానెంత వయకు సీయగెంల్ల చేయరు, భరి యసపయెం 
ప్రేమిెంచుకోనెంత వయకు వశాీసులు కాజ్ఞఱరు. నేను మీకో వషమెం 
తెలునా? అద్ధ ఖనఔ మీరు చేస్తత మీల్ల యసపయెం ప్రేమానురాగాలు 
కుదురుతాయి; మీరు సల్లెంను వసతృతెం చేమెండ".  
 ఆమన -ملسو هيلع هللا ىلص- ముసోముఱ భధయల్ల ఎఱోపుపడూ ప్రేభ వతతనాలు నాట 
భరియు ఔరుణ, వాతసఱయెం పెెంచే ప్రమతనెం చేస్తవారు. ప్రజఱ 
హృదయాల్లో ప్రేభ పునాదుఱను ఖటుగా నాట అధిఔ కాెంీ ఖఱవారు. 
అెందుకే ఆమన సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ఇల్ల తెలిపారుిః  
"ఇదదరు వయకుతలు కేవఱెం అల్లోహ్ కయకు యసపయెం ప్రేమిెంచుకుననటోయితే 
వారిల్ల ఎవరు ఇతరుని టో ఎకు్వ ప్రేభ ఔలిగి ఉెంటాడ్క అతడని 
అల్లోహ్ అధిఔెంగా ప్రేమిసాతడు.  
 ఇెంతే కాదు, ఇతరుఱను ప్రేమిెంచడెం, వారి కయకు భెంచిని 
ప్రేమిెంచడెంల్లనే వశాీస గాయయెంటీ ఉెందని ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ 
వసఱోెం సపషురిచారుిః 
 "తన కయకు ఇషుడనదే తన సోదరుని కయకు ఇషుడనెంత వయకు 
మీల్ల ఎవరు వశాీసులు కాజ్ఞఱరు".  
 ప్రవఔత -ملسو هيلع هللا ىلص- ఇల్ల చపాపయని అబూ హురైరా యజమల్లోహు అనుా 
ఉలేోఖెంచారుిః "యసపయెం కానుఔలు ెంపెంచుకుెంటూ ఉెండెండ, 
అెందువఱో ప్రేభలు పెరుగుతూ ఉెంటాయి". ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ 
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వసఱోెం ద్ధనికి కావఱసన మారాగలు, సాధనాలు కూడా నేరాపరు; మెతఔ 
హృదయులు అయి ఉెండుట. ఇతరుఱ ప్రేభ భావాలిన గ్రహెంచేగుణెం 
ద్ధనిల్ల ఔఱఖవేయుట.  
పరవకత సలలల్లల హు అలైహి వసలలం సహజ్ గుణాల్ఫ 
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం పొటుగా గాని లేద్ధ పొడుగాగ గాని 
కాకుెండా భధయయఔమైన ఎతుతల్ల ఉెండరి. వసతరిెంచిన భుజ్ఞలు. 
సరితూగిన అవమవాలు. వశాఱవీసుతడు. చెంద్రబెంఫెం ల్లెంట 
అెందమైన ముకెం. సురామ పెటుకుననటవెంట ఔళ్ీ. సననట ముకు్. 
అెందమైన మూతి. సాెంద్రమైన ఖడడెం.  
 అన బ బన్ మాలిక్ యజమల్లోహు అనుా ఔథనెం, అెంఫర్క గ్రి బ 
(ambergris) భరియు ఔస్తతరి లేద్ధ ఇెంకేదైనా సువాసనఖఱ 
ద్ధయిెం, ద్రవాయఱ సువాసన ప్రవఔత సువాసన ఔెంట ఎఔ్వ ఉననద్ధ నేను 
ఎననడూ చూడలేదు/ ఆఘ్రాణెంచేఱదు. ప్రవఔత చయియ ఔెంట ఎకు్వ 
సునినతమైన వసతవును ఎపుపడూ నేను ముటుకోలేదు.  
 ఎఱోపుపడూ ఆహాోదఔయెంగా, భెందహాసెంగా ఉెండేవారు. తకు్వ 
సెంభాషెంచేవారు. భధుయ సీయెం ఖఱవారు. అన బ బన్ మాలిక్ 
యజమల్లోహు అనుా ఆమన గురిెంచి ఇల్ల చపాపడుిః ఆమన అెందరిల్ల 
అెందమైన వారు. అెందరిఔనాన ఎకు్వ ద్ధతృతీ గుణెం ఖఱవారు, 
భరియు అెందరి ఔనాన గొప శూరుడు.  
పరవకత సలలల్లల హు అలైహి వసలలం సదు ణాల్ఫ 
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱెోం అెందరిఔనాన శూరులు, ఫఱశాలి. అలీ 
బన్ అబూ తాలిబ్ యజమల్లోహు అనుా ఉలేోఖెంచారుిః యుదిెం చఱరేగి 
ఔరిపై ఔరు వరుచుకుడేటపుపడు మేము ప్రవఔత వ్యనఔ ఉెండేవాయము.  
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 ఆమన అెందరిఔనాన ఎకు్వ ఉద్ధరులు, ఓద్ధయయము ఉననవారు. 
ఆమనున ఏదైనా అడుగుతే ఎపుపడూ లేదు, కాదు అనలేదు.  
 అెందరిఔనాన ఎకు్వ ఒరుప, సహనెం ఖఱవారు. ఎపుపడూ తభ సీెంత 
వషమెంల్ల ఎవరితో ప్రతీకాయెం కోయలేదు. ఎవరినీ కోగిెంచలేదు. కాని 
అల్లోహ్ నిషదితాఱ టో జ్యఔయెం చేసుకుననవాడని అల్లోహ్ కయకు 
శెంచేవారు.  
 ఆమన దృషుల్ల దూయపు - దఖగరివారు, ఫఱహనులు - 
ఫఱఱవెంతులు అనే తాయతభయము లేదు. హకు్ల్ల అెందరూప సమానెం. 
భరిెంత తాదు చేస్తత ఇల్ల చపాపరుిః "ఏ ఔరికి భరొఔరిపై ఆధిఔయత, 
గనత లేదు. కేవఱెం తఖాీ (అల్లోహ్ బమభీతి) తప. మానవుఱెందరూప 
సమానులే. ఖత కాఱల్లో ఖతిెంచిన జ్ఞతుల్లో దొెంఖతనెం చేస్త వయకిత ఉననత 
వెంశీయు డవుతే శెంచకుెండానే వద్ధలేస్తవారు. అదే ఫడుగు వయగెం 
వాడయితే శెంచేవారు. అెందుకే వారు నాశనెం అయాయరు. వనెండ! 
"ముహభమద్ కూతురు ఫాతిభ ఖనఔ దొెంఖతనెం చేస్తత నేను ఆమె 
చేతులిన నరికేస్తవానిన". 
 ఎపుపడూ ఏ భోజనానికి వెంఔ పెటు లేదు. ఇషుముెంట తినేవారు. లేద్ధ 
వద్ధలేవారు. కో్సారి నెఱ రెండు నెఱఱ వయకు ఇెంట పొయియల్ల భెంట 
ఉెండఔపోయేద్ధ. ఆ రోజుల్లో కరూపాయెం భరియు నీళే ీ వారి ఆహాయెంగా 
ఉెండేద్ధ. కో్సారి ఆఔలితో ఔడుపుపై రాళ్ీ ఔటుకునేవారు.  
 చపుపఱ భయభమతు చేసుకునేవారు. దుసుతలు చినిగిన చోట కుటో 
వేసుకునేవారు. ఇెంట నుల్లో ఇల్లోలికి సహఔరిెంచేవారు. వాయద్ధగ్రసుతలిన 
రాభరిీెంచేవారు.  
 పేదరిఔెం వఱో పేదఱను చినన చూపుచూస్తవారు కారు. రాజ్ఞయధికాయెం 
వఱో రాజుఱతో బమడేవారు కారు. ఆమన సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం  
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గురఱెం, ెంటె, గాడద భరియు ఔెంచయ గాడదఱపై ప్రయాణెం చేస్తవారు.  
 ఎనిన బాధలు, ఔష్కులు వచిినా అెందరిఔనాన ఎకు్వ భెందహాసెంతో 
ఉెండేవారు. ఉతాసహెంగా, ఉల్లోసెంగా ఖడపేవారు. సువాసనను ప్రేమిెంచే 
వారు. దురాీసనను అసహయెంచుకునేవారు. సయీ సదుగణాఱను, ఉతతభ 
చేషుఱను అల్లోహ్ ఆమనల్ల సభకూరాిడు.  
 అల్లహో్ ఆమనకు నొసెంగిన వద్ధయ జ్ఞానెం ముెందువారిల్ల, వ్యనుఔ 
వారిల్ల ఎవీరి నొసెంఖ లేదు. ఆమన నియీరాసుయలు. చదవలేరు, వ్రామ 
లేరు. మానవుల్ల ోఎవరూప ఆమనకు గురువు కారు. ద్ధవయగ్రెంథెం ఖుర్కఆన్ 
అల్లహో్ వదద నుెండ వచిినద్ధ. ద్ధని గురిెంచి అల్లహో్ ఇల్ల ఆదేశెంచాడుిః  
]ُقْل َلئِِن اْجَتَمَعِت اإِلْىُس َواجِلنُّ َعََل َأْن َيْيُتوا بِِمْثِل َهَذا الُقْرَآِن ََل 

 { 88}اإلرساء:بِِمْثلِِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهرًيا[  َيْيُتونَ 

ఇల్ల అను ఓ ప్రవక్తా! ఒకవేళ మానవులూ జనాిత్తలూ అింద్రూ కలస్స 
ఈ ఖుర్ 7ఆను వింటిద్వన్నన్న దేన్ననయినా తీస్తకువచేచ ప్రయతిిం 
చేస్సనపాటికీ తీస్తకుర్వ, రు. వారింద్రూ ఒకరనికరు సహాయులు 
అయినపాటికినీ. (బనీ ఇస్రాఈల్ 7: 88). 
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱెోం చిననట నుెండ చదవడెం, 
వ్రామడెం నేరుికోకుెండా నియీరాసుయఱవడెం తియసా్రుఱ అపోహాఱకు 
ఔ అడుడ ఔటుగా నిలిచిెంద్ధ. ఈ గ్రెంథానిన ముహభమద్ - సఱోల్లహోు 
అలైహ వసఱోెం- సీమెంగా వ్రాసారు, లేద్ధ ఇతరుఱతో నేరుికునానరు, 
లేద్ధ పూయీ గ్రెంథాఱ నుెండ చద్ధవ వనిపసుతనానడనన అపోహాలు వారు 
లేపుతూ ఉెంటారు. నియీరాసయ భనిష ఎల్ల ఇల్ల చేమఖఱడు? 
అెందుఔని వాసతవెంగా ఇద్ధ అల్లోహ్ వైపు నుెండ అవతరిెంచినదే.  
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మ్హిమ్ల్ఫ (MIRACLES) 

 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెంకు ఱభిెంచిన భహభల్లో అతి గొపద్ధ 
ద్ధవయ గ్రెంథెం ఖుర్కఆన్. ఇద్ధ ప్రలమెం వయకూ భహభగా నిలిచి ఉెంద్ధ. 
అద్ధ భాష్కప్రవీణుఱను, వాకుపతుఱను అశఔతతకు గురి చేసెంద్ధ. ఖుర్కఆన్ 
ల్ల ఉననటవెంట ద్ధ స్తరాలు, లేద్ధ ఔ స్తరా, లేద్ధ ఔనీసెం ఔ్ 
ఆమతైనా తేఖఱరా అని అల్లోహ్ అెందరితో ఛాలెెంజ్ చేశాడు. 
ముష్రికులు సీమెంగా తభ అసభయిత, అశఔతతను పుపకునానరు.  
 ఆమన భహభల్లోిః ఔసారి ముష్రికులు భహతయము చూపెంచభని  
కోరారు. ప్రవఔత అల్లోహ్ తో దుఆ చేశారు. చెంద్రుణీ రెండు వేరు వేరు 
ముఔ్ల్లో వారికి చూపెంచఫడెంద్ధ. (దీని వవయెం పైన చద్ధవారు).  
 ఔెంఔయ రాళ్ీ ఆమన చేతుల్ల సుబ్ హానల్లోహ్ ఠిెంచాయి. అవే 
రాళ్ీ అబూ బక్ర్ చేతుల్ల, తరాీత ఉభర్క చేతుల్ల, ఆ తరాీత ఉసామన్ 
-؇- చేతుల్ల పెటాురు. అపుపడు కూడా అవ తసీబహ్ ఠిెంచాయి.  
 ఎన్నన సారుో ఆమన వ్రేలీ నుెండ నీలీ ఊటలు ప్రవహెంచాయి.  
 ప్రవఔత భోజనెం చేస్తటపుపడు ఆ భోజనెం కూడా తసీబహ్ ఠిసుతననద్ధ 
సహచరులు వనేవారు.  
 రాళ్ీ, చటో ఆమనకు సల్లెం చేస్తవ.  
 ఔ యూదురాళ్ ప్రవఔతను చెంపే ఉదేదశయెంతో మేఔ మాెంసెంల్లని 
దెండచయి భాఖెంల్ల వషెం ఔలిప ఫహుమానెంగా ెంపెంద్ధ. ఆ మాెంసపు 
దెండచయి మాటాోడెంద్ధ.  
 ఔ గ్రామీణుడు ఏదైనా భహభ చూపెంచెండ అని కోరినపుపడు 
ఆమన సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ఔ చటును ఆదేశెంచగా అద్ధ దఖగరికి 
వచిిెంద్ధ. భరోసారి ఆదేశెంచగా తన మొదట సాినానికి తిరిగి వ్యళ్ీెంద్ధ.  
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 ఏ మాత్రెం పాలు లేని మేఔ పొదుగును చయితో తాఔగానే పాలు 
వచేిశాయి. ద్ధని పాలు పతికి సీమెంగా త్రాగి, అబూ ఫక్ర్ కు త్రాపెంచారు. 
 అలీ బన్ అబూ తాలిబ్ యజమల్లహోు అనుా ఔలీల్లో అవసత ఉెండగా 
ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం తభ ఉమిమని అతని ఔలీల్లో పెటుగా 
అపడఔపుపడే సెంపూయీ సీసిత ఔలిగిెంద్ధ.  
 ఔ సహచరుని కాలు గామడెంద్ధ. ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ వసఱెోం 
అతని కాలును చయితో తుడసారు. వ్యెంటనే అద్ధ నమెం అయియెంద్ధ.  
 ప్రవఔత -ملسو هيلع هللا ىلص- అన బ బన్ మాలిక్ యజమల్లోహు అనుా కయకు 
దీరాాయుషమెంతుడుఖను, అధిఔ ధన సెంతానెం ఖఱవాడవాడఖను 
భరియు అల్లోహ్ వారికి శుబెం (ఫయ్త్) ప్రసాద్ధెంచాఱని దుఆ చేశారు. 
అల్లగే ఆమనకు 120 భెంద్ధ సెంతానెం ఔలిగారు. కరూపాయపు తోటఱనీన 
ఏడాద్ధకి ఔ్సారే పలిసాతయి. కాని ఆమన కరూపాయపు తోట ఏడాద్ధకి 
రెండు సారుో ెండేద్ధ. ఇెంకా ఆమన 120 సెంవతసరాలు జీవెంచారు.  
 ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం జుమా రోజు మెెంఫర్క పై ఖుతాబ 
ఇసుతెండగా ఔ వయకిత వచిి, అనావృషు ద్ధపురిెంచిెంద్ధ మీరు వయీెం కయకు 
దుఆ చేమెండని కోయగా, రెండు చేతులెతిత దుఆ చేశారు. ఎఔ్డా లేని 
మేఘాఱనీన యీతాఱ మాద్ధరిగా ఔ చోట చేరి, వాయెం రోజుఱ పాట కుెండ 
పోత వయీెం కురిసెంద్ధ. భరో జుమా రోజు ఖుతాబ సెందయభెంల్ల వయీెం వఱ ో
నషుెం చేకూరుతుెందని వననవెంచుకోగా రెండు చేతులెతిత దుఆ చేశారు. 
అపటఔపుపడే వయీెం నిలిచిెంద్ధ. ప్రజఱెందరూప ఎెండల్ల నడచి వ్యళ్ళీరు.  
 కెందఔ యుదిెంల్ల పాల్గగనన వ్యయియ భెంద్ధ వీరుఱెందరి సుమారు 
మూడు కిల్లఱ మవధానాయఱ రొటెులు భరియు ఔ చినన మేఔ మాెంసెం 
తో ప్రవఔత వడడెంచారు. అెందరూప ఔడుపు నిెండా తృపతఔయెంగా తిని వ్యళ్ళీరు. 
అయినా రొటెులు భరియు మాెంసెంల్ల ఏ కదవ ఏయపడలేదు.  
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 అదే మదిెంల్ల ఫషీర్క బన్ సఅద్ కూతురు తన తెండ్రి భరియు 
మాభ కయకు తీసుకచిిన కనిన కరూపాయపు ెండుో వీరుఱెందరి ప్రవఔత 
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం తినిపెంచారు.  
 అబూ హురైరా యజమల్లోహు అనుా వదద ఉనన ఔరి భోజనెంల్ల 
ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ వసఱెోం పూరిత సైనాయనికి తినిపెంచారు.  
 హజ్రత్ కు వ్యళే ీ రాత్రి ఆమనున (సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం) హతయ 
చేయుటకు వేచిసుతనన వెంద భెంద్ధ ఖురైషుఱ పై దుముమ వసురుతూ వారి 
ముెందు నుెండ వ్యళ్ీ పోయారు. వారు ఆమనిన చూడలేఔపోయారు. 
 హజ్రత్ ప్రయాణెంల్ల సురాఖా బన్ మాలిక్ ఆమనున చెండానికి 
వ్యెంటాడుతూ దఖగరికి వచిినపుపడు ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం 
అతనిన శపెంచారు. అెందుకు అతని గురఱెం కాళ్ీ మోకాలీ వయకు 
భూమిల్ల ద్ధగిపోయాయి.  
పరవకత చరిత్రలోన్న నేరుు కోదగు విషయాల్ఫ 
పరిహాసం (Joke) 

  ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం తభ సహచరుఱతో రిహసెంచే 
వారు, తభ ఇల్లోలితో వన్నదెంగా, ఉల్లోసెంగా ఖడపేవారు. చినానరుఱతో 
ఆనెందెంగా ఉెండేవారు. వారి కయకు సభమెం కెటాయిెంచేవారు. వారి 
వమసు, బ్బద్ధిజ్ఞానాఱకు తగిన ర్శతిల్ల వారితో ప్రవరితెంచేవారు. తభ 
స్తవకుడైన అన బ బన్ మాలిక్ యజమల్లోహు అనుాతో కూడా ఔపుపడు 
రిహసస్తత "ఒ రెండు చవుఱవాడా" అని అనేవారు. 
 ఔ వయకిత వచిి ప్రవకాత! నాకఔ సవారి ఇవీెండని అడగాడు. ప్రవఔత 
రిహాసెంగా "మేము నీకు ెంటె పఱోనిసాతము" అని అనానరు. నేను ెంటె 
పఱోను తీసుకని ఏమి చేయాలి? అని ఆశియయెంగా అడగాడతను. ప్రవఔత 
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సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం "ప్రతి ెంటె, పఱోనే ఔెంటెంద్ధ ఔద్ధ" అని 
నగుమోహెంతో అనానరు.  
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం సహచరుఱ ముెందు ఎఱోపుపడూ 
భెంద హాసెంతో, నగుమోహెంతో ఉెండేవారు. వారి నుెండ భెంచి మాట 
వనేవారు. జర్శర్క బన్ అబ్బదల్లోహ్ యజమల్లోహు అనుా ఉలేోకనెం ప్రకాయెం: 
నేను ఇసాోెం సీీఔరిెంచినపట నుెండ్ల, ప్రవఔత వదదకు ఎపుపడు వచిినా 
ఆమన రావదదని చపలేదు. నేను ఎపుపడు చూసనా చిరునవేీ ఉెండేద్ధ. 
ఔసారి "ప్రవకాత! నేను గురఱెంపై సియెంగా కూరోిలేఔపోతాను అని" 
వననవెంచు కునానను. అెందుకు ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ వసఱెోం నా 
రొముమ మీద కటాుడు. భళ్ళీ ఇల్ల దుఆ చేశారుిః "అల్లోహ్ ఇతనిన 
సియెంగా కూరోిబెటు. ఇతడన మాయగదరిీగా, సనామయగగామిగా చయియ". ఆ 
తరాీత నేను ఎపుపడూ గురఱెం మీద్ధ నుెంచి డలేదు.  
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱెోం తభ ఫెంధువుఱతో కూడా 
రిహసెంచే వారు. ఔసారి ప్రవఔత తభ కూతురు ఫాతిమా యజమల్లహోు 
అనాా ఇెంటకి వ్యళ్ళీరు. అఔ్డ హజ్రత్ అలీ యజమోల్లహు అనుా 
ఔనిపెంచఔ పోవడెంతో. ఆమన ఎఔ్డ వ్యళ్ళీడమామ! అని కూతురిన 
అడగారు. ద్ధనికి ఫాతిభ యజమల్లోహు అనాా సమాధానమిస్తత "మా 
ఇదదరి భధయ చినన తగాద ఏయపడెంద్ధ. అెందుకు ఆమన నాపై 
కోగిెంచుకని, అలిగి వ్యళ్ీపోయారు" అని అెంద్ధ. ప్రవఔత అఔ్డ నుెండ 
భసాదుకు వచాిరు. అతను అెందుల్ల డుకని ఉనానరు. ఆమన మీద్ధ 
నుెండ దుపట తొలిగి పోయిెంద్ధ. ఆమన శర్శరానికి భటు అెంటకని 
ఉెంద్ధ. ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ఆమన శర్శరానికి అెంటకని 
ఉనన భటుని తూడుస్తత "అబూ తురాబ్ (భటువాడా)! లే అబూ 
తురాబ్! లే" అని అనానరు.  
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పరవకత బాలలతో 
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం సతీభణుఱకు, కూతులీకు ప్రవఔత 
ఉతతభ సదుగణాల్లో ఒ గొప వెంతు ఉెండెంద్ధ. కో్సారి ప్రవఔత తభ 
సతీభణ ఆయిష్క యజమల్లోహు అనాాతో రుగు ెందెెం పెటువారు. 
ఆమె తన స్తనహతురాలీతో ఆడుకుెంట వదదనేవారు కాదు. సీమెంగా 
ఆయిష్క యజమల్లోహు అనాా ఇల్ల ఉలేోఖెంచారుిః "నేను ప్రవఔత సఱలో్లోహు 
అలైహ వసఱోెం ఎదుట నా స్తనహతురాలీతో ఔఱస ఆడుకునేద్ధనిన. ప్రవఔత 
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ఇెంట్లోకి రాగానే ఆ బాలిఔలు బమడ 
ద్ధకు్నేవారు. అయితే ఆమన సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం వారిని నా 
దఖగయకు ెంపేవారు. నేను వారితో భళ్ళీ ఆడుకునేద్ధనిన".  
 బాఱఱతో అనురాఖెంగా ఔలిగి యుెండ, వారిని ప్రేభగా చూసుకుెంటూ 
కో్సారి వారితో ఆటల్లడేవారు. షద్ధదద్ యజమల్లోహు అనుా ఉలేోకనెం 
ప్రకాయెం: ఔసారి ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ఇష్క నమాజుల్ల తభ 
వ్యెంట హసన్ లేద్ధ హుసైన్ ను తీసుకచాిరు. ఆమన సఱోల్లోహు అలైహ 
వసఱోెం ముెందుకు వ్యళ్ీ అబాబయిని కూరోిబెటాురు. అల్లోహు అక్రబరర్క అని 
నమాజునాయెంభిెంచారు. సజ్ఞదల్ల వ్యళ్ీ, చాల్ల ఆఱసయెం అయినపట 
లేవలేదు. నాకు అనుమానెం ఔలిగి కెంచెం తఱ లేప చూశాను. ఆ 
అబాబయి ఆమన వీపుపై ఉనానడు. నేను భళ్ళీ సజ్ఞదల్ల ఉెండపోయాను. 
ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం నమాజు ముగిెంచిన తరాీత 
సహచరులుిః 'ప్రవకాత! మీరు దీయాెంగా సజ్ఞద చేసనెందుకు ఏదైనా సెంగటన 
జరిగిెంద్ధ లేద్ధ మీపై ద్ధవయవాణ (వహ) అవతయణ జరుగుతుెంద్ధ అని 
భావెంచాము' అని అడగారు. అెందుకు ప్రవఔత చపాపరుిః "ఇవనీన ఏమి 
కాదు, వషమెం ఏమిటెంటిః అబాబయి నా వీపుపై ఎకా్డు. అతను 
కోరిఔ తీయఔ ముెందే తొెందయగా లేవడెం నాకు బావయభనిపెంచలేదు. 



ముహమమద్ అంతిమ ప్రవక్త 
  

72 

అనసు యజమల్లోహు అనుా ఉలేోకనెంల్ల ఉెంద్ధిః ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ 
వసఱోెం ప్రజఱెందరిల్లకెల్లో ఉతతభ గుణెం ఖఱవారు. నాకో చినన తముమడు 
ఉెండేవాడు. అతని పేరు ఉమైర్క. ప్రవఔత ప్రేభతో, అతని తృపత కయకు ఇల్ల 
అనేవారుిః "ఉమైర్క నీ నుఘైర్క ఎల్ల ఉెంద్ధ". నుఘైర్క అెంట బ్బర్ర పటు. 
అతను ద్ధనితో ఆడుకునేవాడు. 
పరవకత ఇల్లల లితో  
 ఇెంటవారితో ప్రవఔత వయవహాయెంల్ల సయీ సదుగణాలు ఏఔభయాయయి. 
ఆమన చాల్ల వనమనమ్రతతో మెద్ధలేవారు. తభ చపుపలు సీమెంగా 
కుటుకునేవారు. అవసయమునన చోట ఫటుఱకు మాసఔలేసుకునేవారు. 
ఎపుపడూ భోజనానికి వెంఔలు పెటువారు కారు. ఇషుముెంట తినే, లేద్ధ 
వద్ధలేస్తవారు. స్త్రీ జ్ఞతిని ఔ భనిషగా గౌయవెంచేవారు. అెంతే కాదు, తలిో, 
భాయయ, కూతురు, చలిో రూపపాల్లో వవధ గౌయవాలు ప్రసాద్ధెంచేవారు. ఔ 
వయకిత ఇల్ల ప్రశనెంచాడుిః నా స్తవా సదీయతనఱకు అెందరిఔనాన ఎకు్వ 
అరుాలేవరు అని. ద్ధనికి ఆమన "నీ తలిో" అని చపాపరు. భళ్ళీ ఎవరు 
అనన ప్రశనకు "నీ తలిో" అని చపాపరు. భళ్ళీ ఎవరు అనన ప్రశనకు "నీ తలిో" 
అనే జవాబచాిరు. నాఱగవ సారి అడగినపుపడు "నీ తెండ్రి" అని చపాపరు. 
భరొసారి ఇల్ల చపాపరుిః "ఏ వయకిత తన తలిోదెండ్రిల్ల ఔరిని లేద్ధ ఇదదరిని 
పొెంద్ధ, వారి స్తవా చేసుకోకుెండా నయఔెంల్ల ప్రవేశసాతడ్క అల్లోహ్ అతనిన 
తన ఔరుణకు దూయమే ఉెంచుగాకా!".  
 ఆమన సతీభణ ఏదైనా పాత్ర నుెండ త్రాగినపుపడు, ఆమన ఆ 
పాత్ర తీసుకని ఆమె ఎఔ్డ తన మూతి పెటుెందో అఔ్డే తభ మూతి 
పెటు త్రాగేవారు. ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ఇల్ల అనేవారుిః "మీల్ల 
భెంచివారు తభ ఇల్లోలి టో భెంచి వధెంగా మెలిగేవారు. నేను నా 
ఇల్లోలి టో మీ అెందరిఔనాన భెంచి వధెంగా వయవహరిెంచేవాణీ".  
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(ఈనాడు భనెం భన భాయయఱతో ఉతతభ ర్శతిల్ల వయవహరిెంచి ఉెంట 
భరియు భన ఇల్లోలులు ప్రవఔత సతీభణుఱ ల్లెంట సదుగణాలు 
అవఱెంబెంచి ఉెంట భన జీవతాలు సుకశాెంతుఱతో నిెండ ఉెండేవ. 
భనెందరికి అల్లోహ్ ఈ భాఖయెం ప్రసాద్ధెంచుగాఔ! ఆమీన్). 
పరవకత కారుణాం 
 ఇఔ ఆమన సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం గారి ఔరుణ గుణెం: ఆమన 
ఇల్ల ప్రవచిెంచారుిః "ఔరుణెంచేవారిని ఔరుణాభయుడైన అల్లహో్ 
ఔరుణసాతడు. మీరు భువల్ల ఉననవారిపై ఔరుణ చూెండ. ద్ధవల్ల 
ఉననవాడు మీపై ఔరుణ చూపుతాడు". ప్రవఔతల్ల ఈ గొప గుణెం అధిఔ 
భాఖెంల్ల ఉెండెంద్ధ. చిననలు, పెదదలు, దఖగరివారు, దూయపువారు అెందరితో 
ఖఱ ఆమన (సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం) వయవహారాల్ల ో ఇద్ధ చాల్ల 
సపషుెంగా ఔనఫడుతుెంద్ధ. ఆమన ఔరుణ, వాతసఱయపు నిదయీనెం ఔటిః 
ఆమన సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం చినన పఱవాలీ ఏడుపు వని సామూహఔ 
నమాజు దీయాెంగా కాకుెండా, సెంతముగా చేయిెంచేవారు. ప్రవఔత 
సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం ఇల్ల చపాపయని అబూ కతాద్ధ యజమల్లహోు 
అనుా ఉలేఖోెంచారుిః "నేను నమాజు కయకు నిఱఫడనపుపడు దీయాెంగా 
చేయిెంచాఱని అనుకుెంటాను, కాని స పఱవోాని ఏడుపు వని నేను 
సెంతెంగా చేయిసాతను. తన తలిోకి అతని వఱ ోఇఫబెంద్ధ ఔఱఖ కూడదని".  
 తభ అనుచయ సెంగెం టో ఆమన ఔరుణ, భరియు వారు అల్లోహ్ 
ధయమెంల్ల చేరాఱనన కాెంీ యొఔ్ నిదయీనెం: ఔ యూద పఱవాడు 
వాయద్ధగ్రసుతడయాయడు. అతడు ప్రవఔత స్తవ చేస్తవాడు. అయితే ప్రవఔత 
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱెోం అతని రాభయీ కయకు ఫమలుదేరి, అతని 
తఱఔడన కూరుినానరు. కెంత స్తటకి, "అబాబయీ! ఇసాోెం సీీఔరిెంచు" 
అని చపాపరుిః అతడు తన తల్లపునే నిలుచునన తెండ్రి వైపు చూశాడు. 
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అబ్బల్ ఖాసెం (ప్రవఔత వశేషనాభెం, కునిమత్) మాట వను అని అతని 
తెండ్రి చపాపడు. ఆ అబాబయి అపుపడే ఇసాోెం సీీఔరిెంచాడు. భరి కెంత 
స్తటకే చనిపోయాడు. ప్రవఔత అతని వదద నుెండ వ్యళ్తత ఇల్ల అనానరుిః 
"ఇతనిన అగిన నుెండ కాపాడన అల్లోహ్ కే సయీ సోతత్రములు".  
పరవకత ఓపిక, సహనం 
 ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం ఒపఔ గురిెంచి ఏమి చపఖఱెం?!! 
వాసతవానికి ఆమన పూరిత జీవతమే ఒపఔ, సహనాఱతో, శ్రభ, ఔష్కుఱతో 
కూడయుెంద్ధ. ఆమనపై తొలి వహ (ద్ధవయవాణ) అవతరిెంచినపట నుెండ 
అెంతిభ శాీస వయకు ఆమన ఒపఔ, సహనాఱతోనే జీవతెం ఖడపారు.  ఈ 
(ఇసాోెం ప్రచాయ) మాయగెంల్ల ఆమన ఏమేమి ఏదురుకోబోతునానరో ప్రవఔత 
అయిన మొదట ీణెం, మొదటసారి దైవదూతను ఔలుసుకునన తరాీత 
నుెండే సీభావఔెంగా ఆమన సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెంకు 
తెలిమజేమఫడెంద్ధ. అపుపడు కదీజ్ఞ యజమల్లహోు అనాా ఆమనున 
వయఖా బన్ నౌపల్ వదదకు తీసుకెళ్ీెంద్ధ. వయఖా చపాపడుిః నీ జ్ఞతి వారు 
నినున నీ దేశెం నుెండ ఫహష్రిెంచినపుపడు నేను బ్రతికుెంట ఎెంత 
బావుెండేద్ధ. అపుపడు ప్రవఔత ఆశియయెంగా అడగారుిః "ఏమీ నా జ్ఞతివారు 
ననున దేశెం నుెండ ఫహష్రిసాతరా". అతడనానడుిః అవును. నీవు 
తెచిినటవెంట సెందేశెం తెచిిన ప్రతీవారూప తరిమివేమఫడాడరు. అయితే 
ఇల్ల ముెందు నుెండే ఔష్కుఱను, బాధఱను, కుట్రఱను భరియు శత్రుతాీనిన 
బరిెంచే అఱవాట తనకు తాను అఱవరుికునానరు.  
 ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం యొఔ్ ఒపఔ, సహనాలు సపషుెంగా 
ఏయపడే చిత్రాల్ల;ో ఎఱపోుపడూ ఆమనతో ఎగితాళ్ చేమడెం, ఆమనను 
రిహసెంచడెం. ఆమన అల్లహో్ సెందేశెం ప్రజఱకు అెందజేసుతననపుపడు, 
భకా్ల్ల తభ జ్ఞతి, వెంశెం వారి వైపున బరిెంచిన శార్శయఔ చిత్రహెంసలు. 
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అెందుల్ల ఔ సెంగటన సహ బ్బఖారిల్ల ఇల్ల వచిి ఉెంద్ధిః ప్రవఔతపై 
ముష్రికులు పెటున చిత్రహెంసల్ల ో ఘోరాతిఘోయమైనదేమిట? అని ఉరాీ 
బన్ జుబైర్క, అబ్బదల్లహో్ బన్ అమ్ర ్బన్ ఆ బ ని అడగాడు. అతడు చపాపడుిః 
ఔసారి ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం హజ్ర్(6)ల్ల నమాజు చేసుతెండగా 
ఉఖాబ బన్ అబూ ముఈత్ వచాిడు. తన వదద ఉనన దుపటని ప్రవఔత 
మెడల్ల వేస గొెంతును మెలివేశాడు. అెందువఱ ో ఆమన గొెంతు బాగా 
బగుసుకు పోయిెంద్ధ. అెంతల్ల అబూ ఫక్ర్ యజమల్లహోు అనుా 
రుగెతుతకుెంటూ వచిి ఉకబా భూజ్ఞనిన టు తోస్తసారు. భళ్ళీ 
ఖుర్కఆనుల్లని ఈ ఆమతు చద్ధవారుిః  

َ اهللُ[    {88}غافر: ]َأَتْقُتُلوَن َرُجًًل َأْن َيُقوَل َرِّبِّ

{ఒక వాకిా తన ప్రభువు అల్లాహ్ అన్న అనిింత మాత్రాన మీరు అతణ్ణ ి
హతమారుసాార్వ?}.  (ఘాఫిర్ 7 28) 
 ఔ రోజు ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం కాబా వదద నమాజు 
చేసుతనానరు. అబూ జహల్, వాని మిత్రులు కాబా ప్రెంఖణెంల్ల కూరొిని 
యునానరు. అబూ జహల్ మాటాడోుతూిః పల్లనా ఇెంట్లో ఈ రోజు ెంటె 
ను కోశారు, ఎవరు పోయి ద్ధని పొటు, జీరాీశమెం భరియు ప్రేగుఱను 
తీసుకువచిి, ముహభమద్ సజ్ఞదల్ల పోయినపుపడు అతని వీపు మీద 
వేసాతడు అని పురిగోల్లపడు. వారిల్లని యభ దురామరుగడొఔడు (ఉఖాబ బన్ 
అబూ ముఈత్) ద్ధగుగన లేచాడు. ద్ధనిన తీసుకచిి ప్రవఔత సఱోల్లోహు 
అలైహ వసఱోెం సజ్ఞదల్ల పోగానే ఆమన భుజ్ఞఱ భధయ వీపుపై పెటుశాడు. 
ఇఔ అవశాీసులు ఔరిపై ఔరు డపోతూ వయఖఫడ నవీసాగారు. ప్రవఔత 
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం సజ్ఞదల్లనే ఉెండపోయారు. తఱ పైకి లేలేఔ 
పోయారు. చివరికి ఆమన కూతురు ఫాతిమా యజమల్లోహు అనాా 
వచిిెంద్ధ. వీపుపై నుెండ ద్ధనిన తొఱగిెంచిెంద్ధ.  
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 వీట ఔెంట భర్శ ఘోయమైనద్ధ మానసఔ బాధ. ఇెందుకు కూడా వారు 
వ్యనఔ ఉెండలేదు. అెందుకే ఆమన ఇచేి సెందేశానిన నిరాఔరిస్తత, 
తియస్రిస్తత ఆమన పై అనిెందలు మోపేవారు, ఆమన జ్యయతిషుయడు, 
పచిివాడు, మాెంత్రికుడు అని పేరుో పెటువారు, ఆమన తీసుకువచిిన 
ఆమతులు పూయీకాఱపు ఔటుఔథలు అని అనేవారు. ఔసారి అబూ 
జహల్ ఇల్ల అనానడుిః "ఒ అల్లోహ్! నీ వదద నుెండ వచిిన సతయెం, ధయమెం 
ఇదేనయితే ఆకాశెం నుెండ మాపై రాలీ వయీెం కురిపెంచు. లేద్ధ బాధఔయ 
మైన శీ ెంపెంచు. ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ వసఱోెం ప్రజలిన ఇసాోెం 
వైపునకు ఆహాీనిెంచుటకు వారి సమూహాల్లో, ఫజ్ఞరుల్లో వ్యళ్ీనపుపడు 
పనతెండ్రి అబూ ఱహబ్ వ్యనఔనే వచిి, ఇతను అఫద్ధికుడు. ఇతని 
మాటను మీరు నిజయచవదుద అని చపేపవాడు. అతని భాయయ ఉమెమ జమీల్ 
ములీ ఔెం ఏరుకచిి ప్రవఔత నడచే ద్ధరిల్ల వేసుతెండేద్ధ. బాధాలు, ఔష్కులు 
రా కాషఠకు చేరిన వేల ఔటెంద్ధ. అద్ధ ప్రవఔత సఱోల్లో హు అలైహ వసఱోెం 
భరియు ఆమనున వశీసెంచినవారు మూడు సెంవతసరాఱ వయకు షఅబె 
అబూ తాలిబ్ ల్ల ఫెంధీలుగా అయిన వేల. ఆ రోజుల్లో ఆఔలిని 
బరిెంచలేఔ ఆకులు తిన వఱస వచేిద్ధ. ఇెంకా ఆమన తభ వత్ర 
సతీభణకదీజ యజమల్లోహు అనాాను కోల్లపయిన సెంద యభెంల్ల భరిెంత 
బాధకు గురి అయాయరు. ఆమె ఔషురోజుల్లో తృపతనిస్తత, తగిన 
సహామసహకారాలు అెంద్ధెంచేద్ధ. ఆ తరాీత ఆమనకు అెండదెండగా 
నిలిచిన, ఆమనున పోషెంచిన పనతెండ్రి భయణెం, అతను అవశాీస 
సతిిల్ల చనిపోవడెం ప్రవఔతను భరిెంత కుద్ధప వేసెంద్ధ. ఆమనున 
సెంహరిెంచే ఖురైషుఱ మతానలు వపఱభయాయయి. ప్రవఔత సీదేశెం వద్ధలేస 1 అద్ధ కాబా ఖృహానికి ఆనుకనియునన సిఱెం. సుమారు ఏడు ఫిటో గోడ ఎతిత 
యుెంటెంద్ధ. ఖురైషుఱ వదద హల్లల్ సెంద సరిపోనెందుకు ద్ధనిన కాబా ఖృహెంల్ల 
ఔలుపుకో లేఔపోయారు. అయితే అద్ధ కాబాల్లని భాఖమే.  
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యదేశానికి వఱసపోయారు. భదీనాల్ల ఒపఔ, సహనాఱ భరో క్రొతత 
కాఱెం, శ్రభ, ప్రయాస, ఔష్కుఱతో కూడన జీవతెం మొదఱయిెంద్ధ. చివరికి 
ఆఔలిగొనానరు. బీదవాయయాయరు. తభ ఔడుపుపై రాళ్ీ ఔటు కనానరు. 
ఔసారి ప్రవఔత -ملسو هيلع هللا ىلص- ఇల్ల చపాపరుిః "అల్లోహ్ వషమెంల్ల నేను 
బెద్ధరిెంఫడనెంత భరవరూప బెద్ధరిెం ఫడలేదు. అల్లోహ్ వష మెంల్ల 
నేను గురి అయిన చిత్రహెంసఱకు భరవరూప గురికాలేదు. 30 
రేయిెంఫవళ్ీ ఖడసనా మా రిసతిి ఎల్ల ఉెండెందెంట నా వదద, భరియు 
బల్లల్ (యజమల్లోహు అనుా) వదద ఔ ప్రణ తినఖఱ ఏ వసుతవూ 
లేకుెండెంద్ధ. కేవఱెం బల్లల్ చెంఔల్ల ద్ధచిపెటునెంత ఒ వసుతవు మాత్రెం".  
 ఆమన సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం మానవ గౌయవాల్లో కూడా శత్రు- 
వులు జ్యఔయెం చేసుకునానరు. మునాఫిఖుఱ భరియు అజ్ఞాన అయబ్బబఱ 
తయఫున ఎన్నన యకాఱ బాధఱకు గురి అయాయరు. సహ బ్బఖారిల్ల 
అబ్బదల్లోహ్ బన్ భ బఊద్ యజమల్లోహు అనుా ఉలేోకనెం ప్రకాయెం ప్రవఔత 
సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం వజమధనెం ెంపణ చేశారు. అనాసరుల్లని ఔ 
వయకిత "అల్లోహ్ సాగా! ముహభమద్ ఈ యఔమైన ెంపణ ద్ధీరా అల్లోహ్ 
సెంతృషు కోయలేదు" అని అనానడు. ఇబ్బన భ బఊద్ యజమల్లోహు అనుా 
ఈ వషమెం ప్రవఔతకు తెలిపారు. అపుపడు ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ 
వసఱోెం చపాపరుిః "అల్లోహ్, ప్రవఔత మూసాను ఔరుగిెంచుగాకా! ఆమన 
ఇెంతఔెంట ఎకు్వ బాధఱకు గుయయాయరు. అయినా ఒపఔ వహెంచారు".  
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ఒరిమి ఔనఫయచిన సెందరాభల్లో ఔట 
ఆమన సెంతానెం చనిపోయిన రోజు. ఆమనకు ఏడుగురు సెంతానెం. 
కద్ధద సెంవతసరాల్లో ఔరనుకఔరు భయణెంచారు. కేవఱెం ఫాతిభ 
యజమల్లోహు అనాా మిగిల్లరు. అయినా ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ వసఱోెం 
భనసాతెం చెందలేదు. అఱసటకు గురి కాలేదు, కాని ఒరిమి ఔనఫయచారు. 
ఆమన కుమారులైన ఇబ్రాహెం చనిపోయిన రోజు ఆమన ఇల్ల 
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తెలిపారుిః "ఔళ్ీ తపకుెండా అ్రుపపూరితఱవుతాయి. భనసుస కూడా 
బాధడుతుెంద్ధ. అయితే మా ప్రభువుకు ప్రీతిఔయమైన మాటలే నా న్నట 
వ్యలువడుతాయి. ఇబ్రాహమా! నీ ఎడబాట భభమలిన శోఔసముద్రెంల్ల 
ముెంచేసెంద్ధ".  
 ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ వసఱోెం ఒరుప, సహనెం కేవఱెం ఔష్కుఱ, 
ఆదఱ పైనే కాదు, అల్లోహ్ ఆమనకు ఇచేి ఆదేశాఱ వధేమతల్ల 
కూడా ఉెండెంద్ధ. అల్లోహ్ ఆరాధన, వధేమతల్ల ఆమన ఔఠోయమైన 
శ్రభడేవారు. ఎకు్వ స్తపు నమాజుల్ల నిఱఫడనెందుకు కో్సారి 
కాళ్ీ వాచిపోయేవ. ఉవాసాలు, అల్లోహ్ సమయణలు ఇతయ ఆరాధనలు 
చాల్ల చేస్తవారు. మీరెందుకు ఇెంత శ్రభ డుతునానయని అడగినపుపడు, 
"నేను అల్లోహ్ ఔృతజాత చేస్త ద్ధసుణీ కాకూడద్ధ" అని అనేవారు.  
పరవకత సలలల్లల హు అలైహి వసలలం ప్రారిన  
 ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ఎఱోవేలల్లో అల్లోహ్ ఆరాధన, ధాయనెం 
భరియు ఆల్లచనల్ల ఉెండేవారు. ఆమనకు ఏదైనా చిెంత, యెంద్ధ 
ఔలిగినపుపడు లేద్ధ ఏదైనా ఆద ఎదురైనపుపడు బల్లల్ ను పలిచి 
"నమాజుకు పలుపునిచిి మాకు వల్లసెం, ఉల్లోసెం ఔలుఖజేయు బల్లల్" 
అని అనేవారు.  
 ఆమన రాత్రి తహజుాద్ చేస్తత చాల్ల దీయాెంగా ఖయాెం చేస్తవారు. 
చివరికి పాద్ధలు వాపు ఎకే్వ. ఖుర్కఆన్ చదువుతూ కనిన ఆమతులు 
భర్శభర్శ చద్ధవేవారు. నమాజు సితిల్ల ఎకు్వగా ఎడీడెం వఱో ఖడడెం తడ 
అయేయద్ధ. ఆమన సతీభణ ఆయిష్క యజమల్లోహు అనాా ఇల్ల తెలిపారుిః 
ప్రవకాత! మీపై మీరు ఎెందుకు ఇెంతగా ఔషుెం తెచుికుెంటనానరు. అల్లోహ్ 
మీ పూయీపు భరియు వ్యనఔట పాపాఱనినయూ భనినెంచాడు. అపుపడు 
ఆమన ఇల్ల చపేపవారుిః "నేను ఆమనకు ఔృతజుాడైన ద్ధసుడన 
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కాకూడద్ధ?" రాత్రి అధిఔ శాతెం అల్లోహ్ తో వేడుకోలుల్ల, ఖుర్కఆన్ 
పారామణెంల్ల, దుిఃఖస్తత ఖడపేవారు.  
 అల్లగే ఉవాస వషయానికి వస్తత ప్రయాణెంల్లనైనా, నివాసెంల్లనైనా, 
చలికాఱెంల్లనైనా, ఎెండకాఱెంల్లనైనా ఎకు్వగా ఉవాసాలుెండేవారు. 
మేము ఔసారి వర్శతమైన ఎెండల్ల ఉనానము. ఆరాధనఱకు అరుాడైన 
అల్లోహ్ సాగా! ఎెండతాపానిన బరిెంచలేఔ మా తఱపై చేతుఱను పెటు- 
కుెంటూ ఉెంటమి. అపుపడు ప్రవఔత సఱలో్లోహు అలైహ వసఱోెం భరియు ఇబ్బన 
యవాహ యజమల్లోహు అనుా, వీరిదదరు తప ఎవరు ఉవాసముెండలేదు.  
 ద్ధనదరామలు వషమెం హదుద లేకుెండా ద్ధతృత గుణెం ఖఱవారు. 
ఆమన వదద ఉనన ప్రతీద్ధ ద్ధనెం చేస్తవారు. పేదరికానికి బమడకుెండా 
కరుి చేస్తవారు. ఎపుపడు ఏ ఔ్ యాచకునిన లేదనలేదు. ఎపుపడు 
ఎవరు ఏద్ధ అడగినా ఏమీ ఇవీకుెండా వటు చేతుల్లత ెంపేవారు కాదు. 
అతనికి సహాడేవారు. ఆమన సహచరులు అనేవారుిః ప్రవఔతను ఎపుపడు 
ఏ వషమెం అడగినా ఆమన ద్ధనిని కాదనలేదు.  
జుహ్ద్  
 జుహ్ద అనన దెం ఏదైనా వసుతవును తయజెంచడెం అనన భావెంల్ల 
వసుతెంద్ధ. ఈ నియీచనెం వాసతవ రూపెంల్ల ఎవరిపై ఫిట్ అవుతుెందెంట; 
ఐహఔ సుఖాఱనూ, భోఖభాగాయఱనూ పొెంద్ధ అఇషుెంగా వాటని 
వదులుకనుట. ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం అెందరిఔనాన ఎకు్వ 
జుహ్ద ఖఱవారు. ప్రెంచెం ఆమన సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం ముెందు 
ఉననపట, ఆమన సయీ సృషుల్ల అల్లోహ్ కు అతి ప్రియులు 

అయినపట, అల్లోహ్ తలిచితే ఆమన కోరుకుననెంత ధనెం, వరాలు 
ఆమనకు ప్రసాద్ధెంచేవాడు. అయినపట ఆమన అెందరిఔనాన తకు్వ 
ప్రెంచ వాయమోహెం ఖఱవారు. ఎెంత ఱభిెంచిెందో అెంతల్లనే  
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సరిపుచుికునేవారు. శ్రభతో కూడన జీవతెం టో సెంతృపత డేవారు. 
 ఇమాెం ఇబ్బన ఔసీర్క యహభహుల్లోహ్ తన తఫీసరుల్ల ఖైసభ ఉలేకోన 
ప్రసాతవెంచారుిః "నీవు కోరితే ఇెంతకు ముెందు ఏ ప్రవఔతకు ఱభిెంచనెంత 
భూ కోశాలు, వాట బీఖములు ప్రసాద్ధసాతము. ఇవనీన నీ తరాీత ఎవరి 
దొయఔవు. ఇవనీన నీకు ఱభిెంచినపుపడు అల్లహో్ వదద నీకు ఖఱ గౌయవ 
సాినాల్ల ో ఏ కయతా ఔఱఖదు అని ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెంకు 
చపఫడెంద్ధ. ద్ధనికి ప్రవఔత సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం చపాపరుిః "ఇవనిన 
యూ నా కయకు యల్లఔెంల్ల ఉెండనీవెండ". (స్తయ అల్ ఫురాాన్ 25:10). 
 ఇఔ ఆమన సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం జీవతెం, ఆమన ఆరిిఔ వషమెం 
భర్శ వచిత్రమైనద్ధ. అబూ జర్ర ్ యజమల్లోహు అనుా ఇల్ల చపాపరుిః 
భదీనల్ల ఔసారి నేను ప్రవఔత వ్యెంట రాతినేఱ మీద నడుస్తత ఉెండగా 
మాకు ఎదురుగా ఉహద్ యీతెం వచిిెంద్ధ. అపుపడు ప్రవఔత చపాపరుిః 
"అబూ జర్ర్! నా దఖగయ ఉహద్ యీతభెంత ఫెంగాయెం ఉెండ, మూడు 
రాత్రులు ఖడచినెంత కాఱెంల్ల అపుప తీయిడానికి ఉెంచుకునే దీనార్క తప 
ఆ ఫెంగాయెంల్ల ఔ దీనార్క కూడా నా దఖగయ ఉెండపోవడెం నాకిషుెం లేదు. 
నేనా సెందను అల్లోహ్ ద్ధసుఱ కోసెం ఇల్ల అల్ల కరుి చేసాతను అని 
కుడ, ఎడభ, వ్యనకా సైఖ చేశారు". భరో సెందయభెంల్ల ఇల్ల అనానరుిః 
"నాకు ఈ ప్రెంచెంతో ఏమిట ప్రేభ/ సెంఫెంధెం? నేను ఈ ల్లఔెంల్ల 
ఔ బాటసారి ల్లెంట వాడని, ప్రయాణస్తత, ఒ చటు క్రిెంద భజలి చేస 
కెంత స్తట్లో అఱసట దూయభయాయఔ ఆ సిల్లనిన వదలి వ్యళ్ీపోతాడు".  
పరవకత తిండి మ్రియు వస్ాధారణ 
 తిెండ వషమెం, నెఱ, రెండు నెఱలు కో్సారి మూడు నెఱలు 
ఖడస్తవ, అయినా ఇెంట పోయిల్ల భెంటనే ఉెండఔపోయేద్ధ. అపుపడు 
వారి ఆహాయ ద్ధయెిం కరూపాయెం భరియు నీళ్ీ మాత్రమే ఉెండేవ. 
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కో్సారి ద్ధనభెంతా తిెండ లేఔ మెలిఔలు డేవారు. అయినా ఔడుపు 
నిెంపుకోటానికి ఏమీ దొయఔ్ పోయేద్ధ. అధిఔ శాతెం ఆమన 
మవధానాయఱ రొటెు తినేవారు. ఆమన ఎపుపడైనా ఱచని రొటెులు తినన 
ప్రసాతవనే రాలేదు. ఆమన సఱోల్లహోు అలైహ వసఱోెం స్తవకుడైన అన బ 
యజమల్లోహు అనుా ఇల్ల చపాపరుిః ప్రవఔత గారు అతిథులునన సెందయభెంల్ల 
తప ఖలు, సామెం కాఱెం రెండు పూటఱ భోజనెం రొటెు భరియు 
మాెంసెంతో ఎపుపడూ తినలేదు. 
 ఆమన దుసుతఱ వషమెం కూడా పైన పేరొ్నఫడన సితికి భిననెంగా 
ఏమీ లేకుెండెంద్ధ. ఆమన సఱోల్లహోు అలైహ వసఱోెం ఫటుఱ వషమెంల్ల 
ఆడెంఫయెం ఔనఫయచేవారు కారు ఇెందుల్ల కూడా జుహ్ద పాటెంచేవాయని 
సీమెంగా సహచరులు సాీాెం లికారు. ఎకు్వ దయఖఱ ఫటులు ధరిెంచే 
శకిత ఉననపట అల్ల ధరిెంచలేదు. ఆమన వసాాఱ గురిెంచి ప్రసాతవస్తత 
ఔ సహచరుడు ఇల్ల చపాపడుిః నేన్న వషమెం మాటాోడుటకు ప్రవఔత 
వదదకు వచాిను. ఆమన కూరుిెండ ఉనానరు. ఆమన భెందమైన కాటన్ 
లుెంగీ ఔటుకని ఉనానరు.  
 అబూ బ్బరాద యజమల్లోహు అనుా ఔసారి వశాీసుఱ మాతృమూరిత 
ఆయిష్క యజమల్లోహు అనాా వదదకు వ్యళ్ళీరు. ఆమె మాసఔ వేసయునన 
ఔెంఫళ్ భరియు భెందమైన లుెంగీ చూపస్తత, ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ 
వసఱోెం ఇహల్లఔెం వీడపోయేటపుపడు ఈ రెండు ఫటులు ధరిెంచి ఉెండరి 
అని చపాపరు. అన బ యజమల్లోహు అనుా చపాపరుిః నేను ప్రవఔత సఱోల్లహోు 
అలైహ వసఱోెంతో నడచేవాణీ ఆమనపై నజ్రాన్ ల్ల తయారైనా భెందపు 
అెంచుఱ శాలువ ఉెండేద్ధ.  
 ప్రెంచానిన వీడ పోయేటపుపడు ఏ డబ్బబ (ద్ధయామ్, ద్ధనార్క), బానిస, 
బానిసరాళ్ భరే వసుతవూ వడచిపోలేదు. కేవఱెం ఔ తెఱోట ఔెంచయ 



ముహమమద్ అంతిమ ప్రవక్త 
  

82 

గాడద, ఆయుధెం భరియు ద్ధనెం చేసయునన ఔ భూమి తప. 
ఆయిష్క యజమల్లోహు అనాా ఇల్ల తెలిపారుిః "ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ 
వసఱోెం చనిపోయిన రోజు నా అల్లమరాల్ల ఏదైనా ప్రణ తినఖఱ ఒ 
వసుతవు అెంటూ లేకుెండెంద్ధ. కేవఱెం కనిన బార్శో గిెంజలు (మవ 
ధానాయలు) తప. ప్రవఔత చనిపోయినపుపడు ఆమన ఔ ఔవచెం మవ 
ధానాయఱకు ఫదులుగా ఔ యూదుని వదద కుదువకు ఉెండనద్ధ.  
పరవకత నాాయం 
 నాయమ వషయానికస్తత, ఆమన తభ ప్రభువు టో నాయమెంగా 
వయవహరిెంచేవారు. తభ ఆతమ టో నాయమెంగా ప్రవరితెంచేవారు. తభ 
సతీభణుఱతో నాయమెంగా జీవెంచేవారు. దఖగరివారు, దూయపువారు, 
స్తనహతులు, తన వాళ్ీ, వరోధులు చివరికి ఖయీెంఖఱ శత్రువుఱతో కూడా 
ఆమన నాయయానిన పాటెంచేవారు. ఎవరైనా ఆమనున ఉపేెంచినా, 
ఆమన హకు్ను కెందరు అయిెం చేసుకోకుననెంత మాత్రానా ఆమన 
నాయయానిన వదులుకునేవారు కారు. ఆమన ఎఔ్డా, ఏ సితిల్ల ఉనాన 
నాయమెం ఆమనకు తోడుగా ఉెండేద్ధ. ఆమన సహచరుఱ భధయ తాయ 
తమాయఱను అసహయెంచుకునేవారు. అెందరి టో సమానతీెం, నాయయానిన 
కోరేవారు. ఆమన సీమెంగా వారిల్లగా ఔష్కునిన బరిెంచే వారు. 
అబ్బదల్లోహ్ బన్ భ బఊద్ యజమల్లోహు అనుా ఇల్ల తెలిపారుిః ఫద్ర్ 
యుధిెం రోజున ెంటెలు తకు్వ ఉెండడెం వఱో ప్రతి ముగ్రురికి ఔ 
ెంటె వచిిెంద్ధ. అయితే అబూ లుబాఫ భరియు అలీ బన్ అబూ తాలిబ్ 
తో మూడువారో ప్రవఔత ఉెండరి. నడచే వెంతు ప్రవఔతద్ధ వచిినపుపడు 
ప్రవకాత! మీరు సాీర్శ చేమెండ మేము నడచి వ్యళ్ళతము అెంట వనిపెంచు 
కునేవారు కారు. ఆమన ఇల్ల చపేపవారుిః "మీరు నా ఔెంట ఎకు్వ శకిత 
ఖఱవారు కారు. నేను కూడా మీల్లఖ పుణయెం సెంపాద్ధెంచుకోవాఱని 
అనుకునేవాణీ".  
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 ఔసారి ఉసైద్ధ బన్ హూజైర్క యజమల్లోహు అనుా తన జ్ఞతివారితో 
జ్యకులేసుకుెంటూ నవుీతుెండగా ప్రవఔత సఱోల్లోహు అలైహ వసఱోెం 
ఆమన నడుముల్ల పుఱో గుచాిరు. వ్యెంటనే ఉసైద్ అనానడుిః ప్రవకాత! 
మీరు నాకు నొపప ఔలిగిెంచారు. నేను మీతో ప్రతీకాయెం తీరుికోదలుచు 
కునానను. ప్రవఔత చపాపరుిః సరే తీరుికో. ఉసైద్ అనానడుిః ఇపుపడు మీ 
శర్శయెంపై చొకా్ ఉెంద్ధ. మీరు నాకు పుఱో గుచిినపుపడు నాపై చొకా్ 
లేకుెండెంద్ధ. అపుపడు ప్రవఔత తభ నడుము నుెండ చొకా్ లేపారు. ఇదే 
అదృషుెం అనుకునన ఉసైద్ నడుము భరియు ఔ్ఱ భధయ ముద్ధదెంచు 
కోసాగాడు. భళ్ళీ చపాపడుిః నేను కోరిెంద్ధ ఇదే ప్రవకాత.  
 అల్లోహ్ యొఔ్ హదుదఱను అతిక్రమిెంచుట, లేద్ధ నాయమెంగా ప్రజల్లో 
వాటని అభలు రుచుటల్ల ఏ మాత్రెం జ్ఞయెం చేయుట ఇషుడేవారు 
కారు. అరాధి ఆమన దఖగరివాడు, ఫెంధువుడైన సరే. భఖ్జామిమ 
వెంశానికి చెంద్ధన ఔ స్త్రీ దొెంఖతనెం చేసనపుపడు ఆమెపై అల్లోహ్ 
వధిెంచిన హదుద చఱోవదదని ఉసామా యజమల్లోహు అనుాను సఫాయసు 
కయకు ప్రవఔత వదదకు ెంపారు. ప్రవఔత అతని సఫాయసు అెంగీఔరిెంచలేదు. 
అపుపడు ఈ ప్రఖాయతిగాెంచిన నుడవ లికారుిః "ఒ ప్రజల్లరా! మీఔెంట 
ముెందు ఖతిెంచిన వారు వనాశనానికి గురి అయేయ కాయణెం ఏమిటెంట 
వారిల్ల దొెంఖతనెం చేస్త వయకిత ఉననత వెంశీమడవుతే అతనిన శెంచ 
కుెండానే వద్ధలేస్తవారు. అదే ఫడుగు వయగెం వాడయితే శెంచేవారు. 
అల్లోహ్ సాగా! "ముహభమద్ కూతురు ఫాతిభ ఖనఔ దొెంఖతనెం చేస్తత 
నేను ఆమె చేతులిన నరికేవానిన". 
ముహమ్మద్  గురించి ఎవరేమ్నాురు? 
 కెందరు తతీవేతతలు, ఇసాోెం సుడ్ల చేసన పాశాితయ నిపుణులు 
(orientalists) ప్రవఔత ముహభమద్ సఱలో్లహోు అలైహ వసఱోెం గురిెంచి 
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ఇచిిన స్తుట్ మెెంట్స క్రిెంద తెలుపుతునానము. ముహభమద్ సఱలో్లహోు 
అలైహ వసఱోెం గొపతనానిన, ఆమన ప్రవఔతదవని, ఆమన ఉతతభ 
గుణాఱను వారు పుపకునన వషయాలిన సపషుెం చేసుతనానము. కెందరు 
ఇసాోమీమ వరోధులు, శత్రువులు చేసుతనన దుష్పపరచారానికి, ీపాతానికి 
ఈ ఇసాోెం ధయమెం దూయెంగా ఉెంద్ధ అని వారు తెలిపన ఇసాోెం ధయమ 
వాసతవఔతఱను మీ ముెందుెంచుతునానము. (అయితే ఇసాోెంగానీ, ప్రవఔతగానీ 
వారి ప్రశెంసఱకు, సాక్ష్యయఱకు ఆధాయడలేరు. భరి ఇవ తెలిపే కాయణెం 
ఏమిటెంట; ఇసాోెంను అయిెం చేసుకోకుెండా, ద్ధనిని చడుగా భావెంచేవారు, 
వారి వెంశెం, లేద్ధ వారి ల్లెంట భతాఱపై ఉననవారిల్ల కెందరు ఇసాోెంను 
చద్ధవ ఎల్ల అయిెం చేసుకునానరో అదే వధెంగా ఇసాోెం అధాయమనెం చేస, 
నాయమెంపై ఉెండాఱననదే మా ఉదేదశెం).  
 జ్యర్కా ఫరానర్కడ ష్క(1) తన యచన "ముహభమద్"ల్ల (బ్రిటష్ ప్రభుతీెం 
ఈ పుసతకానిన కాలేిసెంద్ధ) ఇల్ల వ్రాశాడుిః "ఈ నాట సమాజ్ఞనికి ముహ 
భమద్ ల్లెంట మేధావ అవసయెం చాల్ల ఉెంద్ధ. ఈ ప్రవఔత ఎఱపోుపడూ తన 
ధరామనిన గౌయవ సాినెంల్ల ఉెంచాడు. ఆమన తీసుకచిిన ధయమెం ఇతయ 
నాఖరిఔతఱను అెంతమొెంద్ధెంచే అెంతట శకిత ఖఱద్ధ. శాశీతెంగా ఎఱపోుపడూ 
ఉెండునద్ధ. నా జ్ఞతి వాలీల్ల ో చాల్ల భెంద్ధ సపషుమైన నిదయీనెంతో ఈ 
ధయమెంల్ల ప్రవేశసుతననద్ధ నేను చూసుతనానను. సమీెం ల్లనే ఈ ధయమెం 
యూయపు కెండెంల్ల వశాఱమైన చోట చేసుకుెంటెంద్ధ".  
 ఇెంకా ఇల్ల వ్రాశాడుిః "అజ్ఞానెం, ద్ధనిపై ీపాతెం వఱో  భధయ 
శతాబి (Middle Ages) ల్లని క్రైసతవ భత పెదదలు ముహభమద్ 
తీసుకచిిన ధరామనిన అెంధవకాయెంగా చిత్రీఔరిెంచి, అద్ధ క్రైసతవ భతానికి 
శత్రువు అని ప్రచాయెం చేశారు. కాని నేను ఈ వయకిత (ముహభమద్) గురిెంచి 
1 George Bernard Shaw. జననెం 26/7/1856. భయణెం 2/11/1950. జనమ 
సిఱెం Ireland.  
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 చద్ధవాను. అతను వరాీతీతమైన, అరూపమైన వయకిత. ఆమన 
క్రైసతవభతానికి శత్రువు ఎెంత మాత్రెం కారు. ఆమనున మానవ జ్ఞతి 
సెంయీకుడని పఱవడెం తపనిసరి. నా దృషుల్ల ఆమన ఖనఔ నేట 
ప్రెంచ గాగలు తన చేతిల్ల తీసుకుెంట భన సభసయఱ రిష్క్య భాఖయెం 
ఆమనకు ఱభిసుతెంద్ధ. నిజమైన శాెంతి, సుఖాలు ప్రతభవుతాయి. అవ 
పొెందడానికే మానవులు రితపసుతనానరు.  
 థోభ బ కారనోల్(1) తన ప్రఖాయతిఖెంచిన యచన "On Heroes, 
HeroWorship, and the Heroic in History"ల్ల ఇల్ల వ్రాశాడుిః 
"ముహభమద్ కుయుకుతడు, మోసగాడు, అసతయరూపప భరియు అతని 
ధయమెం కేవఱెం బూటఔపు, బ్బద్ధి హన వషయాఱ పుటు అనన ప్రసుతత భన 
వూయహెం, భరియు ఇల్లెంట వూయహాఱను వనడెం నేట వద్ధయజ్ఞాన 
యుఖెంల్ల భన కయకే సగుగ చేట. ఇల్లెంట మూఢ, సగుగచేట 
వషయాలు ప్రబఱకుెండా పోరాడడెం భన వధి. ఈ ప్రవఔత అెందజేసన 
సెందేశెం 12 వెందఱ సెంవతసరాఱ నుెండ రెండు వెందఱ మిలిమనోఔెంట 
ఎకు్వ భెంద్ధ కయకు ప్రకాశ వెంతెంగా ఉెంద్ధ. ఈ సెందేశానిన వశీసెంచి, 
ద్ధని ప్రకాయెం తభ జీవతా ఱను భఱచుకని ద్ధనిపై చనిపోయిన ప్రజలు 
అసెంఖాయకులు. ఇెంతట గొప వాసతవెం అఫదెిం, బూటఔెం అని 
భావెంచఖఱమా?". భన ఇెండయా తతీవేతత రాభ క్రిష్కీ రావు ఇల్ల 
చపాపరుిః "అయబ్ దీీెంల్ల ముహభమద్ ప్రకాశభయినపుపడు అద్ధ ఒ 
ఎడారి ప్రెంతెం. అపట ప్రెంచ దేశాల్లో నాభమాత్రెం గురితెంపు లేని 
ప్రెంతెం అద్ధ. కాని ముహభమద్ తన గొప ఆతమ ద్ధీరా క్రొతత యుగానిన, 
నూతన జీవతానిన, కతత సెంస్ృతి, సబయతను ఏయపరిచారు. భరియు కతత  
1 Thomas Carlyle జననెం 4/12/1795 సా్ట్ ల్లయెండ్ ల్లని Ecclefechan 
గ్రాభెంల్ల. భయణెం 5/2/1881 ఱెండన్ ల్ల. ప్రఖాయతి గాెంచిన చరిత్ర కారుడు, 
సాహతయరుడు. 
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రాజ్ఞయనిన నిరిమెంచారు. అద్ధ మొరాకో నుెండ ఇెండయా దీీఔఱపెం వయకు 
వసతరిెంచిెంద్ధ. అెంతే కాదు ఆమన ఆసయా, ఆఫ్రికా భరియు యూయప్ 
కెండాల్లోని జీవనశైలి, వచాయణా వధానాల్లో గొప మారుప తేఖలిగాడు.  
 కెనడాకు చెంద్ధన ఒరిమెంటలి బు జీీభర్క (S.M. Zweimer) ఇల్ల 
వ్రాశాడుిః "నిశిమెంగా ముహభమద్ ధారిమఔ నామకుల్లో అతి గొపవారు.  
ఇెందుల్ల ఏ మాత్రెం సెందేహెం లేదు. ఆమన శకితవెంతుడైన 
సెంస్యణఔయత, అనయగల వాగాిట, ధైయయెంఖఱ అతిసాహస, సువచాయెం 
చేయు గొప మేధావ అని అనడమే సభెంజసెం. ఈ సదుగణాఱకు 
వరుదిమైన వషయాలు ఆమనకు అెంకితెం చేయుట ఎెంత మాత్రెం 
తఖదు, యోఖయెం కాదు. ఆమన తీసుకచిిన ఈ ఖుర్కఆను భరియు 
ఆమన చరిత్ర ఇవ రెండూ ఆమన సదుగణాఱకు సాీాెం చబ్బతునానయి.  
 సర్క వలిమమ్ యోయిర్క (Sir William Muir) ఇల్ల చపాపడుిః 
"ముహభమద్ -ముసమోుఱ ప్రవఔత- చిననపట నుెండే అమీన్ అనన బరుదు 
పొెంద్ధరు. ఆమన ఉతతభ నడవడఔ, భెంచి ప్రవయతనను ఫటు ఆమన 
నఖయవాసుఱెందరూప ఏఔెంగా ఇచిిన బరుదు ఇద్ధ. ఏదీ ఎటయోినా, 
ముహభమదు వరాతీీతమైన శకరానికి ఎద్ధగి యునానరు. ఏ వయకిత ఆమన 
గురిెంచి వరిెీంచఖఱడు. ఆమనున ఎయఖనివాడే ఆమన గౌయవసానిానిన 
ఎయఖడు. ఆమన గురిెంచి ఎకు్వగా తెలిసనవాడు ఆమన గొప చరిత్రను 
నిశతెంగా రిశీలిెంచినవాడు. ఈ చరిత్రనే ముహభమదును ప్రవఔతల్లో 
మొదట సాినెంల్ల భరియు వశీమేధావుల్ల ోఉననతునిగా చేసెంద్ధ.  
 ఇెంకా ఇల్ల అనానడుిః "ముహభమద్ తన సపషుమైన మాట, సుఱబ 
మైన ధయమెం ద్ధీరా సుప్రసదుిఱయాయరు. మేధావుఱ మేధను ద్ధగ్రభభల్ల 
డవేసన నులు ఆమన పూరిత చేశారు. అతి తకు్వ వయవధిల్ల అెందరినీ 
జ్ఞఖరూపఔ యచిన, అప్రభతతెం చేసన, నశెంచిపోయిన సదుగణాల్లో జీవెం 
పోసన, గౌయవ భరాయదఱ ప్రతిషఠను చాట చపపన ఇసాోెం యొఔ్ ప్రవఔత 
ముహభమద్ ల్లెంట సెంస్యణఔయత చరిత్రల్ల ఎవీరూప భనకు ఔనఫడరు.  
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 గొప నవల్లయచయిత, తతీవేతత యష్కయకు చెంద్ధన లియో ట్లల్స  

టాయ్(1) ఇల్ల చపాపడుిః "ముహభమద్ వఖాయతి, రిత గౌయవానికి ఇద్ధ 
ఔ్ వషమెం సరిపోతుెంద్ధిః ఆమన అతి నీచమైన, యఔతపాతాలు 
సృషుెంచే జ్ఞతిని, సమాజ్ఞనిన దురుగణాఱ రాీస ెంజ్ఞఱ నుెండ 
వడపెంచారు. వారి ముెందు అభివృద్ధి, పురోఖతి మారాగలు తెరిచారు. 
ముహభమద్ ధయమశాస్త్రెం కెంత కాఱెంల్ల వశీభెంతటపై 
రాజయమేలుతుెంద్ధ. ఎెందుఔనగా ఆ ధరామనికి బ్బద్ధిజ్ఞానాఱతో భరియు 
మేధ వవేకాఱతో పొెంద్ధఔ, సాభయసయెం ఉెంద్ధ.  
 ఆసియా దేశసుతడైన షుబ్రుక్ చపాపడుిః ముహభమద్ ల్లెంట వయకిత వైపు 
తనకు తాను అెంకితెం చేసుకోవడెంల్ల మానవజ్ఞతి ఖయీడుతుెంద్ధ. 
ఎెందుఔనగా ఆమన చదువరులు కానపట కద్ధద శతాబాిఱ క్రితెం ఔ 
చటుెం తేఖలిగారు. భనెం ఐరోపాకు చెంద్ధన వాలీెం ఖనఔ ద్ధని శకరానికి 
చేరుకునానభెంట భహా అదృషువెంతుఱభవుతాము.  
 

మహాప్ర వక్త  ముహమమద్ సల్ల లాహు అలై హి వసల్ల ం యొక్క 

సంపూరణ  జీవిత చరితర  ప్రిశీల్న దృషి్టతో చదివి ఆయన అనుక్రణ 

భాగ్యం అలాల హ్ సరవమానవాలికి ప్ర సాదించుగాక్! ఆమీన్!!! 

 

 

 

 

1 Leo Tolstoy Nikolayevich. జననెం 9/9/1828 భయణెం 20/11/1910 
జనమ సిఱెం Tula Oblast, Russia. ప్రెంచపు గొప నవల్ల యచయితల్లో ఔడతను. 
తతీవేతత కూడా.  


