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5. పా్వ్కత  ముహమమద్(స) జీవిత విశిషోతలు. 
సో దరధలలరా! దెైవానిి తృపలత ప్రచడ్ానిక , స్ానిిహితయం ప ందటలనిక  ప్రతి మతంలో 
ఒకే మారాం ఉంద . అదేమిటంటే, ఆ ధరమ వయవస్ాు ప్క్ుని ఆదేశ్ాలు, ఉప్దేశ్ాలను 

అనుసరించడం. కాని ఇస్ాి మ్ అంత క్ంటే ఉతత మ ప్ంధాను అవలంభిసూత  తన 

ప్రవక్త  జీవిత విధానానిి అందరి ముందు ప టిుంద . దెైవపవరతిని, దెైవస్ానిిహిత్ాయనిి 

ప ందటలనిక  ఇదే ఉతత మ మారామని ఆదేశించింద . ఇస్ాి మ్ లో ర ండు విషయాలు 

ఉనాియి. ఖుర్ఆన్ మరియు సునిత్. అంటే దెైవాదేశ్ాలు ఖుర్ఆన్ దాీరా మన 

వరక్ు చేరాయి. సునిత్ అంటే ప్రవక్త (స) స్ాంప్రదాయం, దవని శ్ాబిూ క్ అరుం మారాం. 

ప్రవక్త (స) దెైవాదేశ్ాలను పాటిసూత  నడచిన మారాం అంటే ఆయన ఆదరశ జీవితం. 
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దవని చితరం హదవసులోి  వాకాయల రూప్ంలో ఉంద . క్నుక్ ఒక్ ముస్లి మ్ స్ాఫలయం, 

మానస్లక్ ప్రిప్ూరుత ప ందటలనిక  ప్రవక్త (స) స్ాంప్రదాయం అతయవసరం.  

మానవులందరూ ఒకే ధారమిక్తను అవలంభించడం అస్ాధయం. ఎందు క్ంటే 

అద  ఒకే ఒక్ూ వయక తతీం వరక్ు ప్రిమితమెై ఉంటుంద . ఈ ప్రప్ంచం అనేక్ రకాల, 

అనేక్ వృతుత ల, అనేక్ ఆచరణలత్ో నడుసుత ంద . ఇందులో రాజులు, ధనవంతులు, 

ప్రజలు, పాలక్ులు మొదల ైన వారునాిరు. అదేవిధంగా శ్ాంతి భదరతల కోసం 

నాయయమూరుత లు, ఖాజీలు, స్ ైనయం, స్ ైనికాధ కారులు క్ూడ్ా అవసరమే. పేదవారూ 

ఉనాిరు, ధనవంతులూ ఉనాిరు. రాతిర ప్ూట దెైవానిి ప్ూజించే భక్ుత లు క్ూడ్ా 
ఉనాిరు. స్ ైనిక్ులు, వీరులు, భలరాయపలలిలు, స్ేిహితులు, బంధువులు, 

వాయపారసుత లు, ఇమాములు, గురువులు క్ూడ్ా ఉనాిరు. ఈ ప్రప్ంచం అనేక్ 

రకాల వయక్ుత ల వలి నడుసుత ంద . వీరందరికీ తమ జీవిత్ానిి సరిద దుూ కోవటలనిక  ఒక్ 

ఆదరశం కావాల. ఇస్ాి మ్ మానవులందరినీ ప్రవక్త  స్ాంప్రదాయాలి 

అనుసరించమని ఆదేశిసుత ంద . దవని అరుం ఏమిటంటే, అనేక్ జాతుల ప్రజల కొరక్ు 

ప్రవక్త (స) జీవితంలో అనేక్ ఉదాహరణలు, ఉప్మానాలు ఉనాియి. వారిలో ప్రతి 

ఒక్ూరికీ వేరేీరు మారాదరశక్ దవప్ం కాగలదు. ఇస్ాి మ్ యొక్ూ ఈ అభిపరా యం 

దాీరా ప్రవక్త(స) స్ాంప్రదాయంలో విశిషుత ఉందని నిరూపలంచబడ్ింద . అంటే 

మానవులోి ని ప్రతి ఒక్ూరి కోసం ఆయన జీవితంలో ఆదరశం ఉంద . ఆచరణ కొరక్ు 

ఎనోి సూక్ుత లు ఉనాియి. ఒక్ ధనవంతునిక  పేదవాని జీవితం, ఒక్ పేద వానిక  
ధనవంతుని జీవితం ప్రిప్ూరు  ఆదరశం కాజాలదు. అందువలి ఈ ప్రప్ంచానిక  
విశీవాయప్త మెైన శ్ాశీత ప్రవక్త  జీవితం ఎంతయినా అవసరం ఉంద . 

మానవులోి ని లంగభేదం తరాీత మరో విశిషుత ఏమిటంటే ప్రతి 

మానవుడు వేరేీరు సమయాలోి  వేరేీరు ప్నులు చేస్ాత డు. మనం నడుస్ాత ం, 

సంచరిస్ాత ం, తిరుగుత్ాం, క్ూరుచంటలం. లేస్ాత ం, తింటలం, త్రా గుత్ాం, ప్డు క్ుంటలం, 

మేలగూంటలం, నవుీత్ాం, ఏడుస్ాత ం, ధరిస్ాత ం, స్ాినం చేస్ాత ం, ఇస్ాత ం, తీసుక్ుంటలం, 
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నేరుపత్ాం, నేరుచక్ుంటలం, చస్ాత ం, చంప్ుత్ాం, తింటలం, తినిపలస్ాత ం, ఉప్కారం 

చేస్ాత ం, పరా ణం ధారపో స్ాత ం, రక్షిస్ాత ం, పరా రిుస్ాత ం, ఆరాధ స్ాత ం, వాయపారం చేస్ాత ం, 

వీటనిిటిత్ో మన శ్ారలరక్ సంబంధం ఉంద . వీటిక  ఆచరణా రూప్ం ఎంతయినా 
అవసరం. ప్రతి విషయంలో మనక్ు ఒక్ సర రన పాఠం, నియమం కావాల. 

అవయవాలత్ో సంబంధం ఉని క్రమల తరాీత మెదడుత్ో సంబంధం 

ఉని చరయలు, అంటే వీటిని మనం మనోవేదనలు, మనోభలవాలు, ఆలోచనలు అని 

అంటలం. ప్రతి నిమిషం మనం ఆవేదనలక్ు, ఆలోచనలక్ు గురవుత్ాం. ఒకోూస్ారి 
ఇషుప్డత్ాం, ఒకోూస్ారి అసహియంచుక్ుంటలం, ఒకోూస్ారి సంత్ోషంగా ఉంటలం, 

ఒకోూస్ారి విచారంగా ఉంటలం, క్ష్టాు లక్ు గురి అవుత్ాం, అనుగరహాలత్ో నిండి్ 

ఉంటలం, విఫలమవుత్ాం, గ లుప ందుత్ాం ఇటువంటి విభిని ప్రిస్లు తులోి  విభిని 

మనోవేదనలక్ు గురిఅవుత్ాం. సదుా ణాలు ఈ మనోభలవనలప ైనే ఆధారప్డ్ి 
ఉంటలయి. వీటనిిటి గురించి మనక్ు ఒక్ ఆచరణాప్రమెైన జీవిత చరితర అవసరం 

ఉంద . అతని చేతిలో మన అంతరాత మనో కాంక్షల క్ళ్్ళం ఉండ్ాల. మనలో ఉని 

ఈ అంతులేని మనోకాంక్షలు మదవనాక్ు చెంద న మహాను భలవుడు నడచిన 

మారాంలో మనలీి నడపాల. 

దృఢసంక్లపం, స్లు రతీం, వీరతీం, సహనం, క్ృతజఞత, నమమక్ం, అదృషుం 

ప్టి ఇషుం, క్ష్టాు లను భరించే శక త , త్ాయగం, తృపలత , నిరపేక్ష, ఇతరులక్ు పరా ధానయత 

ఇవీటం, సునిితతీం, దవనతీం, పేదరిక్ం మొదల ైన ఎతుత  ప్లాి లు, నెైతిక్ 

విలువల కోసం అనేక్ మంద క  అనేక్ విధాలుగా ఏరపడత్ాయి. క్నుక్ మనక్ు 

ఆచరణా యోగయమెైన మారాదరశక్ం, ఉప్మానం అవసరం. కాని అద  ఎక్ూడ 

దొ రుక్ుతుంద ? కేవలం ముహమమద్(స) వదూ  మాతరమే, మూస్ా(అ) వదూ  మనక్ు 

వీరతీంత్ో క్ూడ్ిన శక తయుక్ుత ల నిధ  దొరక్వచుచ, కాని సునిిత గుణాలు దొరక్వు, 
ఈస్ా(అ) వదూ  సునిిత సీభలవం, నెైతిక్త లభిసుత ంద , గానీ వీరత్ాీనిక  
సంబంధ ంచిన ఏ విషయమూ దొ రక్దు, అయిత్ే ఒక్ మానవునిక  ఈ ప్రప్ంచంలో 
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ఈ ర ండు సీభలవాలు మధయస్లు తిలో తప్పక్ుండ్ా కావాల. ఈ ర ండు సీభలవాల 

విశ్రష మధయసు  ఉప్మానాలు కేవలం ప్రవక్త  ముహమమద్(స) జీవిత చరితరలోనే 

లభించ గలవు. ఇటువంటి విభిని రకాల, వాసత వ మనో భలవాల, ప్రిప్ూరు 
సదుా ణాలు గల వయక తతీం అంటే అద  కేవలం ప్రవక్త  ముహమమద్(స) మాతరమే. 
మీరు ధనవంతుల ైత్ే మకాూక్ు చెంద న వాయపారిని అనుక్రించండ్ి, ఒక్వేళ్ మీరు 

పేదవార రత్ే షఅబు అబీత్ాలబ్ లోని ఖ ైదవ, మదవనా అతిధ  ప్రిస్లు తిని వినండ్ి, 
ఒక్వేళ్ చక్రవరిత  అయిత్ే అరబ్ సులాత న్ ప్రిస్లు తులను చదవండ్ి. ఒక్వేళ్ మీరు 

ఓటమి చవి చూస్ేత , ఉహద్ నుండ్ి గుణపాఠం నేరుచకోండ్ి, ఒక్వేళ్ అధాయప్క్ుల ైతే్ 

సుఫాఫ విదాయలయ ప్రధానో పాధాయయుడ్ిి చూడండ్ి. ఒక్వేళ్ శిషుయల ైత్ే రూహుల్ 

అమీన్ ముందు క్ూరుచనే శిషుయనిప ై దృష్లు  వేయండ్ి. ఒక్వేళ్ బో ధక్ుల ైత్ే మదవనా 
మస్లీ ద్ లోని మెంబర్ ప ై నిలబడ్ేవాని మాటలు వినండ్ి, ఒక్వేళ్ అసహాయ స్లుతిలో 
ఉని సతయ ప్రచారక్ుని విధ ని నిరీరితంచదలస్ేత  మకాూలోని అసహాయ ప్రవక్త  
సదుా ణాలను అవలంభించండ్ి. ఒక్వేళ్ శతుర వులను అణచి వేస్లనవార రత్ే మకాూ 

విజయుడ్ిి చూడండ్ి. ఒక్వేళ్ మీ వాయపార, పరా ప్ంచిక్ క్ృష్ల ప్రయత్ాిలను 

సరిద దూ గోరిత్ే బనీనజీర్, ఖ ైబర్, ఫదక్ భూముల యజమాని లావాదేవీలను 

చూడండ్ి. ఒక్వేళ్ అనాధల ైత్ే ఆమినహ్ తనయుడ్ిి మరువక్ండ్ి. ఒక్వేళ్ 

బలలురయిత్ే హలీమ ముదుూ బిడాను మరువక్ండ్ి. ఒక్వేళ్ యువక్ుల ైత్ే మకాూ 

ప్శువుల కాప్రి జీవిత చరితరను చదవండ్ి. ఒక్వేళ్ ప్రయాణీక్ుల ైత్ే బస్రా  
ప్రయాణక్ుడి్ ఉప్మానాలి వెదక్ండి్. ఒక్వేళ్ నాయయమూరుత ల ైతే్ సూరోయదయానిక  
ముందు కాబలలో ప్రవేశించిన సంసూరణ క్రతను చూడండ్ి. అతని దృష్లు లో 
ధనవంతులు, పేదవారూ అందరూ సమానులే. ఒక్వేళ్ మీరు భరత  అయితే్ 

ఖదవజ(ర), ఆయిషహ్(ర)ల భరత  జీవిత చరితరను చదవండ్ి. ఒక్వేళ్ 

సంత్ానవంతుల ైత్ే ఫాతిమ తండ్ిరని, హసన్ హుస్ ైన్ ల త్ాతగారిని చూడండ్ి. 
మీరు ఎవర రనా ఏ స్లు తిలో ఉనాి మీ జీవిత్ానిి సరిద దూడ్ానిక  ఒక్ ఉప్మానం, 
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మోడల్ కావాల. మీ అంధకార గృహానిక  మారా దరశక్ దవపలక్ ప్రవక్త(స) జీవిత చరితర 
వెలుగు నుండ్ి ఎలిప్ుపడూ లభిసుత ంద . 

అందువలి మానవులోి  విశ్ాీస వెలుగును కోరే ప్రతి వయక తక  
ముహమమద్(స) జీవిత చరితర మారాదరశక్ దవపలక్, ముక త  ప ందే మారాం, ఎవరి 
దృష్లు లో ముహమమద్(స) ప్వితర జీవిత చరితర ఉంటుందో , వారి ముందు నూహ్(అ), 

ఇబలర హీమ్(అ), అయూయబ్(అ), యూనుస్(అ), మూస్ా(అ) మరియు ఈస్ా (అ)ల 

జీవిత చరితరలునాియి. అంటే ఇతర ప్రవక్తలందరి చరితరలు ఒకే రకానిక  చెంద న 

సరుక్ుల దుకాణం, కాని, ముహమమద్(స) ప్వితర జీవిత చరితర సదుా ణాలు, 

ఆచరణలు అనిిరకాల వసుత వుల దుకాణం. ఇక్ూడ మానవునిక  కావలస్లన ఏ 

వసుత వెైనా దొరుక్ుతుంద . 30సంవతసరాల క రతం ప్టలిలో ప్రఖాయత ఇస్ాి మ్ 

బో ధక్ుడు మాసుర్ హసన్ అలీ “నూర  ఇసాా మ్” అనే పేరుత్ో ఒక్ ప్తిరక్ 

నడ్ిపేవారు. ఇందులో ఆయన తన ఒక్ విదాయవంతుడ్ెైన హిందూ స్ేిహితుడి్ 

అభిపరా యానిి ప్రచురించారు. ఒక్రోజు ఆ స్ేి హితుడు మాసుర్ గారిత్ో నేను మీ 

ప్రవక్తను ప్రప్ంచంలో అందరిక్ంటే ప్రిప్ూరు  వయక తగా భలవిసుత నాిను అని అనాిడు. 
దానిక  మాస్ాు రుగారు మా ప్రవక్త (స)క్ు వయతిరేక్ంగా ఈస్ా(అ)ను మీరు ఎలా 
భలవిసుత నాిరు అని ప్రశిించారు. దానిక  ఆ వయక త  ఆయన జీవితంలో ఒకేస్ారి అనేక్ 

విభిని, రక్రకాల ఉతత మ గుణాలు క్నిపలస్ాత యి. ఒకే వయక తలో ఇనిి సదుా ణాలు 

ఒకేస్ారి ఉండటం చరితరలో ఎవరిలోనూ లేదు. దేశమంత్ా గుప పటలి  ఉని రాజు, 

తనను క్ూడ్ా తన అధవనంలో భలవించని అసహాయుడు. ఖజానాలు నిండ్ి ఉని 

ధనవంతుడు, నెలల తరబడ్ి ప యియ వెలగని ప్సుత లుండ్ే పేదవాడు. 
మహాస్ ైనాయలను ఓడ్ించే పలడ్ిక డు మంద  స్ ైనాయనిక  స్ ైనాయధ ప్తి, తన త్ోడు 
పరా ణాలు త్ాయగం చేస్ేవారు ఎంతమంద  ఉనాి ఏమాతరం సంకోచించక్ుండ్ా 
ఒప్పందంప ై సంతక్ం చేస్ే పలరయుడు. వేలమంద ని ఒంటరిగా ఎదురకూనే 
ఒంటరివాడు.  
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ఒక్ూ రక్తప్ు బొ టుు ను క్ూడ్ా కారచని సునిిత మనసుూడు, ప్రతి ఒక్ూరిని 

గురించి ఆలోచించే బంధువు, భలరాయబిడాల ప్టి, పేద దరిదర ప్రజల ప్టి, వక్రమారాం 

అనుసరించినవారి ప్టి, సమాజంలో అందరిప్టి ఆలోచించే మహావయక త , అలాి హ్ ను 

తప్ప ఇతరుల వీరినీ పరా రిుంచని వయక త , తనక్ు హాని తల ప టిున వారి ప్టి ప్రతీకారం 

తీరుచకోని వయక త , తన శతుర వుల కొరక్ు దుఆ చేస్ే, వారి మంచి కోరే వయక త , అయిత్ే 
అలాి హ్ శతుర వులను మాతరం ఎనిడూ క్షమించని వయక త , సతయమారాంలో అడాగించే 
వారిని నరకాగిి  గురించి, దెైవశిక్ష గురించి హెచచరించే వయక త , దాడ్ి జరిగినా 
దెైవభక్ుత నిలా ప్రతయక్షమయియే వయక త , విజయం ప ంద క్ూడ్ా దెైవప్రవక్తగా దరశనమిచచే 

వయక త , చక్రవరిత  అయినా ఖరూీ రప్ు ఆక్ులప ై ప్డుక్ునే వయక త , నలువెైప్ుల నుండ్ి 
ధనసంప్దలు వచిచ ప్డుతునాి ఇంటలి  ప్సుత లుని వయక త , యుధ్ు  ఖ ైదవలను 

ముస్లి ముల ఇళ్ళలోి  స్ేవక్ులుగా ప్ంప్బడుతునాి తన క్ూతురిక  ఒక్ సే్వక్ుడ్ెైనా 
ఇవీలేని వయక త , ఉమర్(ర) ప్రవక్త  సనిిధ లోక  వచిచ అటూ ఇటూ చూసూత  దౌతయ 
ప్రిక్రాలను వెదుక్ుత్ారు. ప్రవక్త (స) త్ాళ్ళత్ో అలిన మంచంప ై మేను వాలచ 

ఉనాిరు. వీప్ుప ై త్ాళ్ళ గురుత లు ఉనాియి. ఒక్వెైప్ు పలడ్ిక డు జొనిలు 

ఉనాియి. ఉటిులో ఖాళ్ళ క్ుండ ఉంద . విశీప్రవక్త  ఇంటి ఈ ప్రిస్లు తి చూచి 

ఉమర్(ర) ఏడీస్ాగారు. కారణం అడగాా  “ఓ అలాి హ్ ప్రవకాత ! ఇంతక్ంటే మరి దేనిి 
గురించి ఏడీను? ఖ ైసర్, క స్రా  చక్రవరుత లు సీరా సుఖాలను జురుర తునాిరు. 

తమరు ప్రవక్త  అయి ఉండ్ి క్ూడ్ా ఈ స్లు తిలో ఉనాిరు”. అప్ుపడు ప్రవక్త(స) 

“ఉమర్! ఖ ైసర్, క స్రా  చక్రవరుత లు పరా ప్ంచిక్ భోగభలగాయలను ప ందటం, మనం 

ప్రలోక్ గౌరవాలను ప ందటం నీక్ు ఇషుంలేదా?” అని అనాిరు. 

అబూ సుఫ్లయాన్ ప్రవక్త (స)క్ు అందరిక్నాి ప దూ  శతుర వు, మకాూ 

విజయం నాడు అతడు అబలాస్ (ర) ప్రక్ూన నిలబడి్ ఇస్ాి మీయ స్ ైనయ వినాయస్ానిి 

వీక్షిసుత నాిరు, రంగు రంగుల జ ండ్ాల నీడలో స్ ైనయం సముదరంలా క్దల వసుత ంద . 
అబూసుఫ్లయాన్ క్ళ్ళళ ఇప్ుపడు క్ూడ్ా నమమ లేక్ పో తునాియి. అతడు 
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అబలాస్(ర)త్ో ఇలా అనాిడు, “అబలాస్! మీ అని కొడుక్ు గకప్ప చక్రవరిత  
అయిపో యాడు”, కానీ, అబలాస్ క్ళ్ళళ మరో విషయానిి చూసుత నాియి, 

అందువలన అతనిలా అనాిడు, “అబూ సుఫ్లయాన్! ఇద  రాజరిక్ం కాదు 

దెైవదౌతయం”. 

అదవ బిన్ హాతిమ్ త్ాయిళ వరాా నిక  చెంద న ధనవంతుడు, ఇతడు హాతిమ్ 

త్ాయిళ క్ుమారుడు, ఇతడు క రైసత వుడు, అతడు ప్రవక్త (స) సనిిధ క  వచాచడు. 
అనుచరుల విధేయత, పో రాటలనిక  కావలస్లన యధ్ుస్ామాగిర చూచి ప్రవక్త  
ముహమమద్(స) చక్రవరాత  లేక్ ప్రవకాత ? అని నిరుయించడం క్షుతర మౌతుంద . అదే 

సమయంలో అక్స్ామతుత గా ఒక్ పేద బలనిసరాలు వచిచ నిలబడి్ ప్రవక్త(స)త్ో విని 

వించుకోవాల అని ప్లక ంద , దానిక  ప్రవక్త (స) చూడు మదవనాలో ఏ వీధ లోనెైనా 
నీక్ు సహాయం చేయగలను అని ప్లక న వెంటనే నిలబడ్ి ఆమె అవసరానిి ప్ూరిత  
చేస్ాత రు. ఈ బయటి గకప్పతనం వెనుక్ వినమూత, దవనతీం, చూచి అదవ క్ళ్ళ 

ముందు నుండ్ి త్ెరలు త్ లగిపో యాయి. ఆయన తన మనసులో ఇద  నిజంగా 
దెైవదౌతయ గకప్పతనమే అని అరుం చేసుక్ునాిరు, వంెటనే మెడలో నుండి్ శిలువను 

తీస్లవేస్ల, ముహమమద్(స) ముందు ఇస్ాి మ్ స్వీక్రించారు. ఇంతవరక్ు నేను 

చెపలపనవనీి క్విత్ాీలు, గానవినోదాలు కావు. ఇవనీి చారితరక్ వాసత వాలు. ప్రతి 

వయక తక  ప్నిక వచేచ ఉతత మ గుణాలు, ఉప్మానలు క్లగి ఉని మహాప్ురుషుడు 
మాతరమే ఈ ప్రప్ంచానిక  విశీనాయక్ుడు కాగలడు. ఆగరహం, క్రుణ, దయ, 

గౌరవం, దానం, ఆక్లదపలపక్లు, వీరతీం, దయాశీలత, నిరమల హృదయం, ఇంటి 

బలధయతలు, ఉభయ లోకాలక్ు ప్నిక వచేచ బో ధనలు, పరా ప్ంచిక్ రాజరికానిి 

గురించి శుభవారత  త్ెలపే వాటి విధానాలు నియమాలను క్ూడ్ా ఆచరణ దాీరా 
త్ెలుప్ుత్ాడు. స్ాధారణంగా ప్రప్ంచంలో కేవలం క్షమించడం, సునిితతీం 

మొదల ైనవి మానవ ప్రిప్ూరుతక్ు అనిిటి క్ంటే గకప్ప స్ాధనాలుగా ప్రచారంలో 
ఉనాియి. అంత్ేకాదు కేవలం ఇవే ఉనాియి అని భలవించబడుతుంద . అందువలి 
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ఎవరిలో కేవలం ఇవి ఉంటే వారినే మనం ప్రిప్ూరు వయక తగా భలవిస్ాత ం. కాని ఒక్ వయక త  
ప్రిప్ూరుు డు అవడ్ానిక  కేవలం ఇవే చాలవు, ఒక్ వయక తలో చూస్ేత  కోప్ం, ఆగరహం, 

గౌరవం, పేరమ, శతృతీం, ప్గ, ప్రతీకారం, కోరిక్, తృపలత , క్షమాగుణం మొదల ైన 

సహజ గుణాలు ఉంటలయి. అందువలి ఒక్ ప్రిప్ూరు వయక త  మాతరమే వాటిని 

ఉప్యోగించే మిధేయమారాా నిి నిరుయిస్ాత డు. 

తమ ప్రవక్త  జీవిత చరితరలు కేవలం క్రుణ, దయ, క్షమాగుణం మొదల ైన 

వాటిప ైనే ఆధారప్డ్ి ఉనాియని వాద ంచే ధరామలు సమూహిక్ంగా వారు ఎనిి 

ద నాలు వాటిప ై అమలు చేయగలరు? ఖిస్లత న్ తీన్ మొదటి క రైసత వ చక్రవరిత  దగార 

నుండ్ి ఈనాటి వరక్ు క రైసత వమతంలో ఎంత్ో మంద  రాజులు, చక్రవరుత లు 

జనిమంచారు, ఎనోి  స్ామాూ జాయలు స్ాు పలంచబడ్ాా యి. కాని వారిలో ఎవర రనా తన రాజయ 
చటలు నిి కేవలం తన ప్రవక్త  జీవిత చరితర వెలుగులో తయారు చేస్ారా? వాసత వ 

ప్రప్ంచంలో అనిి విధాలా తన అనుచరుల కొరక్ు ఆదరశం కాని జీవిత చరితరలు 

విశిషుమెైనవి ఎలా కాగలవు?. 

నూహ్(అ) జీవితం దెైవ తిరస్ాూరానిక  వయతిరేక్ంగా ఆగరహావేశ్ాలను 

ప్రదరిశసుత ంద . ఇబలర హీమ్(అ) చరితర విగరహాలను నాశనం చేస్ే దృశ్ాయనిి 

ప్రదరిశసుత ంద . మూస్ా(అ) జీవితం అవిశ్ాీసులత్ో యుధ్ుం, పో రాటలలను, 

అంత:ప్ుర యంత్రా ంగం, స్ామూహిక్ చటలు ల, నియమాల ఉప్మనాలు ఇసుత ంద . 
ఈస్ా(అ) జీవితం కేవలం అసహాయత, దవనతీం, క్షమాగుణం, సంతృపలత  మొదల ైన 

వాటి గురించి శిక్షణ ఇసుత ంద . సుల ైమాన్(అ) జీవితం రాజరిక్ దృఢసంక్లాపలను 

నేరుపతుంద . అయూయబ్ (అ) జీవితం సహనం, క్ృతజఞతలత్ో నిండ్ి ఉంద . 
యూనుస్(అ) జీవితం విచారం, చింతనల, ఒప్ుపకోలుల ఉప్మానాలు 

చూప్ుతుంద . యూసుఫ్(అ) జీవితం కారాగారంలో బందవగా సతయసందేశ, ప్రచార 

ఉత్ాసహానిి ప్రదరిశసుత ంద . దావూద్(అ) జీవితం ఏడుప్ులు, ధాయనం, పరా రునలను 

చూప్ుతుంద . యాఖూబ్(అ) జీవితం ఆశ, అలాి హ్ ప ై నమమక్ం, ధెైరయం మొదల ైన 
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వాటిని నేరుపతుంద . కాని ముహమమద్ ప్రవక్త (స) జీవిత చరితరను చూడండ్ి, 
ఇందులో ప్రవక్తలందరి జీవిత చరితరలు, సదుా ణాలు , నెైతిక్తలు అనీి ఇమిడ్ి 
ఉనాియి. 

హదవసువేతత  ఖతీబ్ బలగాూ దవ గారి ఒక్ బలహీనమెైన ఉలేి ఖన ఇలా ఉంద , 
ప్రవక్త (స) జనిమంచినప్ుడు ఇలా ఒక్ పలలుప్ు వచిచంద , ముహమమద్ ను 

దేశదేశ్ాలు తిరప్పండ్ి, సముదరప్ు లోతులోి క  తీసుక్ు వెళ్ళండ్ి, ప్రప్ంచమంత్ా 
అతని పేరు ప్రతిషులు త్ెలుసుక్ుంటుంద , అతనిి మానవులు, జినుిలు, 

జంతువులు, ప్క్షులు ప్రతి పరా ణి ముందుక్ు తీసుక్ువెళ్ళండ్ి, అతనిి ఆదమ్ 

సృష్లు లో, ష్వస్ జాఞ నంలో, నూహ్ వీరతీంలో, ఇబలర హీమ్ స్ేి హంలో, ఇస్ామయిళల్ 

మాటలోి , ఇస్ాా ఖ్ సంత్ోషంలో, స్ాల హ్ పాండ్ితయంలో, లూత్ వివేక్ంలో, మూస్ా 
క్ఠినతీంలో, అయాయబ్ సహనంలో, యూనుస్ విధేయతలో, యూష పో రాటంలో, 
దావూద్ శబూంలో, దానియాల్ పేరమలో, ఇలాయస్ గాంభీరయంలో, యహాయశీలంలో, 
ఈస్ా భక తలో అంటే ప్రవక్తలందరి ఉతత మ గుణాలోి  ఆయనుి ముంచి తీయండ్ి. 

ఈ ఉలేి ఖనను తమ ప్ుసత కాలోి  పేరకూనివారి ఉదేూ శయం ఏమిటంటే, ఇతర 

ప్రవక్తలక్ు వేరేీరుగా లభించిన ప్రవక్త(స)క్ు లభించిన సదుా ణాలనిింటినీ ప్రజలక్ు 

త్ెలయజేయడం, ప్రవక్త (స) గకప్ప తనానిిచాటడం మాతరమే. 

ప్రవక్త(స)ను ఆయన వివిధ జీవిత కోణాలోి  చూడండ్ి, ఈ విశిషుత మీక్ు 

త్ేటత్ెలిమయిపో తుంద . ప్రవక్త  మకాూనుండ్ి యస్లరబ్ వెళ్ళతునిప్ుపడు చూస్ేత , 
మీక్ు ఈజిప్ుు  నుండ్ి మదయన్ వెళ్ళతునిటుి  అనిపలంచదా? హిరా గుహలో స్వనా 
లోయలోని వారిలో ఎలాంటి పో లక్ క్నబడు తుంద ? అయిత్ే ఇక్ూడ వయత్ాయసం 

ఏమిటంటే, ఇక్ూడ మూస్ా(అ) క్ళ్ళళ విపలప ఉనాియి, అక్ూడ ప్రవక్త  (స) క్ళ్ళళ 

మూసుకొని ఉనాియి. మూస్ా(అ) బయట చూసుత నాిరు. ప్రవక్త (స) లోప్ల, 

తూర్ కొండప ై బో ధ ంచే ఈస్ాలో సఫా కొండప ై ఎక ూ ఓ ఖుర రష్ప ప్రజలారా! అని 
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ఉదేూ శించేవానిలో ఎంత్ో త్ేడ్ా ఉంద . బద్ర, హునెైన్, అహీాబ్, తబూక్ ల 

స్ ైనాయధ ప్తిక  మాబీలను, అమాీనీలను, ఉమురలలను ఎదురకూనే మూస్ా(అ)క్ు 

ఎంత్ో త్ేడ్ా ఉంద . 

ప్రవక్త(స) మకాూక్ు చెంద న ఏడుగురు ఖుర రష్ప నాయక్ులను శపలంచారు. 

అంటే ప్రవక్త (స) మూస్ాను పో ల ఉనాిరు. అతడు క్ూడ్ా ఫ్లర్ఔన్ జాతివారిని 

శపలంచారు. ఎందుక్ంటే, వారు మహిమలను, మహత్ాయలను చూస్ల క్ూడ్ా 
విశీస్లంచలేదు. దవనిక  వయతిరేక్ంగా ఉహుద్ సంగార మంలో తన శతుర వుల కొరక్ు 

పరా రిుంచారు. అంటే అప్ుపడు ఈస్ా(అ)ను పో ల ఉనాిరు. ఇతడు ఏనాడూ తన 

శతృవుల కొరక్ు చెడును కోరలేదు. ప్రవక్త (స)ను మస్లీదె నబవీ నాయయస్ాు నంలో, 
తీరుపలోి , యుధ్ాు లోి , పో రాటలలోి  చూస్ేత  మూస్ా(అ)ను పో ల ఉనాిరు. కాని ఇంటలి , 

కొండలోి , రాతిర అంధకారంలో ఒంటరిగా చూస్ేత  ఈస్ా(అ) గురుత  కొస్ాత రు. రాతీర ప్గలు 

పరా రునలోి , కీరతనలోి , సమరణలోి  చూస్ేత  దావూద్(అ) గురుత  కొస్ాత రు. మకాూ 

విజయంనాడు ప్రవక్త (స)ను చూస్ేత  స్ ైనాయధ ప్తి సుల ైమాన్ గురుత కొస్ాత రు. షుఅబ్ 

అబీ త్ాలబ్ లోని స్ాంఘిక్ బహిష్టాూర జీవితం చూస్ేత  ఈజిప్ుు  కారాగారంలో ఉని 

యూసుఫ్(అ) గురుత కొస్ాత రు. మూస్ా(అ) చటలు లు తీసుక్ువచాచరు. దావూద్ దుఆ, 

వినిపాలను తీసుక్ువచాచరు. ఈస్ా(అ) భక త  శరధ్ులను, నెైతిక్తలను 

తీసుక్ువచాచరు. కాని ముహమమద్(స) చటలు లూ త్ెచాచరు, దుఆలూ, పరా రునలూ 

త్ెచాచరు. భకీత , ఏకాగరతలను, నెైతిక్తలనూ త్ెచాచరు. వీటనిిటి మిశరమమే 
ఖుర్ఆన్ రూప్ంలో ప్రవక్త (స)క్ు ఇవీబడ్ింద . 

మితుా లలరా! ఇప్ుపడు ప్రవక్త (స) జీవిత చరితర యొక్ూ మరో కోణానిి గురించి 

వివరిస్ాత ను, ప్రప్ంచంలో ర ండు రకాల విదాయలయాలు ఉనాియి. ఒక్చోట ఒకే వృతిత  
నేరిపస్ాత రు. ప్రతి వృతిత క  వేరేీ రు విదాయలయాలు ఉనాియి. ఉదా – మెడి్క్ల్ కాలేజ్, 

ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, ఆర్ు్ కాలేజ్, మరకక్టి వాయపార విదాయలయం, మరకక్టి 
వయవస్ాయ విదాయలయం, మరకక్టి చటలు ల విదాయలయం, మరకక్టి స్ ైనిక్ శిక్షణ 
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ఇచచేద , అదే విధంగా అరబీ పాఠశ్ాలలు ఉనాియి. వీటిలో ప్రతి పాఠశ్ాల ఒకే 
రకానిక  చెంద న విదయ నేరుపతుంద . 

మెడ్ిక్ల్ కాలేజ్ నుండ్ి కేవలం డ్ాక్ురుి  తయారవుత్ారు, వయవస్ాయ 

విదాయలయం నుండ్ి వయవస్ాయ నిప్ుణులు తయారవుత్ారు, చటు  విదాయలయం 

నుండ్ి నాయయవాదులు తయారవుత్ారు, వాయపార సంసుల నుండ్ి వాయపార 

నిప్ుణులు తయారవుత్ారు, మిలటరల విదాయలయం నుండ్ి స్ ైనిక్ులు తయారు 
అవుత్ారు, ఈ విధంగా అక్ూడ క్ూడ్ా యూనివరిసటీలు ఉనాియి, ఇవి మరో 
రకానిక  చెంద న విదాయలయాలు, వీటిలో వివిధ రకాల విదయలు నేరుపత్ారు, వీటిలో 
వెైదయ, వాయపార, స్ాంకేతిక్, పారిశ్రా మిక్ మొదల ైన విదయలు నేరుపత్ారు, అంటే 
ఇక్ూడ్ి నుండ్ి ప్రతి రంగానిక  చెంద న నిప్ుణులు తయారవుత్ారు.  

కొంచెం ఆలోచించండి! కేవలం ఒక్ రకానిక  చెంద న విదయ నేరచిన వయక త , ఒక్ రకానిక  
చెంద న వృతిత  నేరిచన వయక త  వలి మానవ సమాజం ప్రిప్ూరుం కాదు. అనిి రకాల 

విదయలు క్లస్లనప్ుపడ్ే సమాజం ప్రిప్ూరుం అవుతుంద . ఒక్వేళ్ ఒకే విదయ, ఒకే 
వృతిత  వలి ఈ ప్రప్ంచం అంత్ా స్ాు పలంచబడ్ిత్ే నాగరిక్త, సంసూృతుల మిషన్ 

వెంటనే మూసుక్ు పో తుంద . మానవ కారయక్లాపాలనీి సతంభించి పో త్ాయి. 

అంత్ేకాదు ప్రప్ంచమంత్ా భక తశరధ్ులు, వంటరితనంత్ో నిండ్ిపో త్ే అప్ుపడు అద  
ప్రిప్ూరు  స్లుతిక  చేరలేదు. 

ఇప్ుపడు రండ్ి, ఈ పరా మాణిక్త దాీరా అనేక్ మంద  ప్రవక్తల జీవిత 

చరితరలను ప్రిశీలదాూ ం, ఈస్ా(అ) ప్లక నటుు  చెటుు  తన ప్ండి దాీరా గురితంచ 
బడుతుంద . విదాయలయాలు తమ శిషుయల దాీరా గురితంచ బడత్ాయి. ప్రవక్తలు 

ఉపాధాయయులుగా ఉని విదాయలయాలను ప్రిశీలస్ేత  ఒక్చోట 20, మరోచోట 35, 

మరోచోట 50 మంద  విదాయరుు లు మీక్ు దొ రుక్ుత్ారు. కాని చివరి విదాయలయం 

అయిన ప్రవక్త(స) విదాయపవఠానిి ప్రిశీలస్ేత , ఒకేస్ారి లక్షక్ు ప ైగా విదాయరుు లు 
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క్నబడత్ారు. ఒక్వేళ్ మీరు ఆ ఇతర విదాయపవఠాల విదాయరుు ల గురించి, వారు 

ఎక్ూడ్ి వారు, ఎలా ఉండ్ేవారు, వారి గుణగణాలు, అలవాటుి , ప్రిస్లు తులు, జీవిత 

చరితరలు ఎలా ఉండ్ేవి, వారి విదాయబుధ్ుు లు, ఆచరణా ఫలత్ాలు ఎలా ఉనాియని 

ప్రిశీలస్ేత  వాటిక  ఎటువంటి సమాధానం దొ రక్దు. కాని ముహమమద్(స) 

విదాయపవఠంలో ప్రతి విషయం మీక్ు లభిసుత ంద , విదాయరిు  పేరు, ఊరు, వివరాలు, 

చరితర, విదయ, ఫలత్ాలు, శిక్షణ ప్రతీద  ఇస్ాి మీయ చరితర ప్ుటలోి  నమోదెై ఉంద . 

ముందుక్ు ప్దండ్ి, తమ దాీరాలు అందరి కొరక్ు త్ెరచి ఉనాియని 

దెైవదౌతయ ధారిమక్ సందేశ్ానిక  చెంద న ప్రతి విదాయపవఠం వాద సుత ంద , కాని ఆ 

విదాయపవఠం వయవస్ాు ప్క్ుల ప్రధాన గురువుల చరితర చదవండ్ి, వారి కాలంలో ఒకే 

దేశ్ానిక , ఒకే వంశ్ానిక , ఒకే క్ుటుంబలనిక  చెంద న విదాయరుు లు చేరారా? లేక్ వివిధ 

జాతులక్ు, వివిధ పరా ంత్ాలక్ు చెంద న విదాయరుు లు చేరారా? త్ౌరాతుక్ు చెంద న 

ప్రవక్తలందరూ ఇరాఖ్ దేశం లేదా స్లరియా లేదా ఈజిప్ుు  దేశం క్ంటే ముందుక్ు 

పో లేదు, అంటే తమ పరా ంతంలోనే, తమ జాతిలోనే, తమ సంతతిలోనే వారు 

దెైవదౌతయ బలధయతలు నిరీరితంచారు. స్ాధయమెైనంత వరక్ు ఇస్రా యిళలు 

క్ుటుంబంలోనే వారు ప్రయతిించారు. పరా చీన ప్రవక్తలు క్ూడ్ా తమ జాతి వరకే 
బలధుయలుగా ఉండ్ేవారు. వీరు బయట పరా ంత్ానిక  వెళ్ళలేదు. ఈస్ా(అ) 

విదాయపవఠంలో క్ూడ్ా ఇతర విదాయరుు లు ఉండ్ేవారుకారు. తపలపపో యిన వారిని 

చేరచటంలోనే నిమగిమయి ఉండ్ేవారు. ఇతరులక్ు విదాయ శిక్షణ ఇచిచ పలలిల 

రకటటును క్ుక్ూల ముందు వేయడ్ానిక  ఇషుప్డ్ేవారు కారు. (ఇంజీలు) 
భలరతదేశ్ానిక  చెంద న బో ధక్ులు ఆరయవరుత క్ు బయట వెళ్ళళ ఆలోచనే రాలేదు. 

అయిత్ే బుధ్ుు ని శిషుయలోి ని రాజులు ఆయన సందేశ్ానిి ఇతర జాతులక్ు క్ూడ్ా 
అందజేస్ారు. కాని ఇద  క రైసత వులోి  తరువాతి తరానిక  చెంద న కారాయలు, అంత 

ఎందుక్ు, సీయంగా ధారిమక్ బో ధక్ుని జీవిత చరితరలో ఈ విశీవాయప్త  విశిషుతక్ు 

చెంద న ఒక్ూ ఉదాహరణ క్ూడ్ా లేదు. 
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రండ్ి, అరబ్ క్ు చెంద న నిరక్షరాశి అయిన అధాయప్క్ుని విదాయపవఠానిి 

ప్రిశీలదాూ ం, ఇందులోని విదాయరుు లు అబూబక్ర్, ఉమర్, ఉస్ామన్, అలీ, తలాా , 

జుబెైర్ మొదల ైన మకాూ ఖుర రష్ప త్ెగవారు అయిన విదాయరుు లు. వీరు ఎవరు? 

అబూబక్ర్ ఒక్ ధనవంతుడు, వీరు తిహామా పరా ంత్ానిక  చెంద న గిఫారల త్ెగక్ు 

చెంద నవారు. వీర వరు? వీరు అబూహుర రరహ్ మరియు తుఫ్ ైల్ బిన్ అమ్ూ 
యమన్ నుండ్ి వచాచరు, వీరు దోస్వ త్ెగవారు. వీర వరు? వీరే అబూమూస్ా 
అష్పఅరల మరియు ముఆజ్ బిన్ జబల్, వీరు క్ూడ్ా యమన్ నుండి్ వచాచరు, వీరు 

ఇతర త్ెగలక్ు చెంద నవారు. వీర వరు? వీరు జమాద్ బిన్ స్ాలబ అజ్ూ  త్ెగవారు, 

వీరు ఖబలాబ్ బిన్ అర్త  తమీమ్ త్ెగక్ు చెంద నవారు, వీరు మునీిర్ బిన్ హిబలాన్ 

మరియు మునీిర్ బిన్ ఆయిజ్ అబుూ ల్ ఖ ైస్ త్ెగక్ు చెంద నవారు, వీరు బహెరై న్ 

నుండ్ి వచాచరు, వీరు ఉబెైద్, జాఫర్ అమాన్ ధనవంతులు, వీరు ఫరూహ్, వీరు 

మఆన్ అంటే, వీరు స్లరియా సరిహదుూ క్ు చెంద నవారు. ఈ నలిని వయక త  ఎవరు? 

వీరు బిలాల్(ర) హబష్ప దేశ్ానిక  చెంద న వారు. వీర వరు? వీరిని సుహెరబ్ రూమీ 

అంటలరు. వీర వరు? వీరు ఈరాన్ క్ు చెంద న సలామన్ ఫారస్వ, వీరు ఫ్ేరోజ్ దేలమీ, 

వీరు సయఖ్ బత్ మరియు మరూబూద్ ఈరాన్ వంశ్ానిక  చెంద నవారు. 

హుదెైబియ ఒప్పందం 6వ హిజీరలో జరిగంిద . ఈ ఒప్పందం ముస్లి ములక్ు 

చాలా లాభదాయక్మెైనద గా ప్రిణమించింద . అంటే ఖుర రష్ప మరియు ముస్లి ములు 

యుధ్ుం ఆపలవేయాల, ముస్లి ములు త్ాము కోరిన చోట తమ ధరామనిి గురించి 

ప్రచారం చేసుకోవచుచ. ఈ సువరు  అవకాశ్ానిి ప్రవక్త (స) ఎలా ఉప్యోగించారో 
చూడండ్ి, 6వ హిజీరలోనే ఇతర జాతుల రాజులక్ు, చక్రవరుత లక్ు ఇస్ాి మ్ 

సందేశ్ానిి ఉతత రాల దాీరా ప్రవక్త (స) ప్ంపారు. వారిక  దెైవసందేశ్ానిి 

అందజేస్ారు. దహియయ క్లీా హిర్ల్ సభ లోనిక , అబుూ లాి హ్ ఈరాన్ చక్రవరిత  
సభలోనిక , హాతిబ్ బిన్ బలత  ఈజిప్ుు  రాజు సభలోనిక , అమ్ూ నజాీ ష్వ సభలోనిక , 
షుజా బిన్ వహబ్ అల్అసదవ స్లరియా ధనవంతుల వదూ క్ు, సలీత్ బిన్ అమ్ూ 
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యమామ సభలోనిక  ప్రవక్త (స) ఉతత రాలు తీసుకొని, ముహమమద్ విదాయపవఠంలో 
ప్రవేశం ఉచితమంటూ వెళ్త్ారు 

మహాశయులలరా! ఈ సంఘటనవలి ముహమమద్ విదాయపవఠం విశ్రషం అంటే 
ఇందులో ప్రవేశ్ానిక  రంగు, మతం, దేశం, పరా ంతం, జాతి, భలషలత్ో సంబంధమే 
లేదు. ఇద  ఏ వంశం వార రనా, ఏ దేశం వార రనా, ఏ భలషక్ు చెంద న వార రనా అంటే 
ప్రప్ంచ ప్రజలందరికీ వరితసుత ంద  అనే వాసత వం సపషు  మౌతుంద . 

రండ్ి, ఈ విదాయపవఠం స్ాు నం, ఔనితయం గురించి చరిచదాూ ం, ఇద  ఒక్ 

సూూలు వంటిదా? కాలేజ్ వంటిదా? ఇక్ూడ ఒకే విషయం గురించి శిక్షణ 

ఇవీబడుతుందా? లేక్ ఇద  ఒక్ యూనివరిసటీ వంటిదా? ఇక్ూడ అభిరుచిక  
అనుగుణంగా, ఇషుప్రకారం, శక తక  తగాటుు  వివిధ దేశ్ాల, వివిధ జాతుల ప్రజలక్ు 

విదాయ బో ధన జరుగుతుంద . మూస్ా(అ) బో ధనలను చూడండ్ి, అక్ూడ కేవలం 

స్ ైనిక్ులు, స్ ైనికాధ కారులు, నాయయమూరుత లు కొనిి ధారమిక్ ప్దవులు క్నబడ 
త్ాయి. ఈస్ా(అ) శిషుయలను చూడండ్ి, కొందరు భక తప్రులుగల పేదవారు, 

అగతయప్రులు, పాలస్వత న్ వీధులోి  క్నబడత్ారు. కాని ముహమమద్ (స) వదూ  ఏం 

క్నబడుతుంద ? ఒక్ వెైప్ు హబష్ప రాజు నజాీ ష్వ, ధనవంతుడు జుల్ క్లా, ఆమిర్ 

బిన్ షహ్ీ, ఫ్ేరోజ్ దేలమీ, మరూబూద్, ఉబెైద్, జాఫర్ మరో వెైప్ు బిలాల్, యాస్లర్, 

సుహెరబ్, ఖబలాబ్, అమామర్, అబూ ఫకీహా బలనిస మరియు సుమయయ, లబీన, 

జనీర నహిూ య, ఉమెమ అబీస్ స్ేవక్ురాళ్ళళ, జాగరతత గా చూడండ్ి, ధనవంతులు, 

పేదవారు, యజమానులు, స్ేవక్ులు, బలనిసలు ఒకే వరుసలో నిలబడి్ ఉనాిరు. 

ఒక్వెైప్ు విదాయవంతులు, వాయపారులు, ధనవంతులు, వీరులు, 

బలవంతులు, పాలక్ులు ఈ విదాయ పవఠం నుండ్ి విదయనభయస్లంచారు.  అబూబక్ర్ 

స్లదవూ ఖ్, ఉమర్ ఫారూఖ్, ఉస్ామన్ గనీ, అలీ మురుత జా, ముఆవియహ్ బిన్ అబీ 

సుఫ్లయాన్, వీరు తూరుప నుండ్ి ప్డమర వరక్ు, ఆఫ్లరకా నుండ్ి భలరతదేశం 
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వరక్ు పాలంచారు. వీరి ప్రిపాలన ప దూప దూ  చక్రవరుత ల, పాలక్ుల రాజకీయ 

ఆలోచనా సరళిని, యంత్రా ంగ ఘనకారాయలను రదుూ చేస్లంద . వీరి ధరమ,నాయయ 

తీరుపలు ఈరానీ చటలు లను, రూమీ శ్ాసనాలను ప్రభలవహీనంగా చేస్లవేస్ాయి. 

ప్రప్ంచ రాజకీయ, యంత్రా ంగ చరితరలో అగర స్ాు నానిి ప ందారు. ఇటువంటి 
ఉప్మానం మర క్ూడ్ా క్నిపలంచదు.  

మరో వెైప్ు ఖాలద్ బిన్ వలీద్, సఅద్ బిన్ అబీవఖ్ా్ స్, అబూ ఉబెైదహ్ 

బిన్ జరార హ్, అమ్ూ బిన్ అల్ఆస్ జనిమంచారు. తూరుప ప్డమరలక్ు చంెద న ర ండు 
దురామరా స్ామూా జాయలను కొనేి ళ్ళలోనే తలక రందులు చేస్ారు. ప్రప్ంచ అజేయ 

స్ ైనాయధ ప్తులుగా నిరూపలంచబడ్ాా రు. వీరి విజయాల పేరు ప్రతిషులు ఈనాటి వరక్ు 

ప్రప్ంచానిక  గురుత నాియి. సఅద్ ఇరాక్, ఈరాన్ రాజ క రలటలలను ద ంచి ఇస్ాి మ్ 

పాదాలప ై వేస్ాడు. ఖాలద్, ఉబెైదహ్ రూమీలను స్లరియా నుండ్ి తరిమి వేస్ల 
ఇబలర హీమ్ భూభలగం అమానతును ముస్లి ములక్ు అప్పగంిచారు. అమర్ బిన్ 

అల్ఆస్ ఫ్లర్ఔన్ భూభలగం నెైలునద ని రోమన్ చక్రవరిత  నుండ్ి బలవంతంగా 
లాక్ుూనాిడు. అబుూ లాి హ్ బిన్ జుబెైర్, ఇబెి అబీ సరహ్ ఆఫ్లరకా భూభలగానిి 

శతుర వుల నుండ్ి లాక్ుూనాిడు. వీరే ఆ ప్రఖాయత అజేయ స్ ైనాయధ ప్తులు. వీరి 

యోగయతను ప్రప్ంచం సమమతించింద . చరితర వారి గురించి స్ాక్షయం ఇచిచంద . 

మూడ్ో  వెైప్ు బలజాన్ బిన్ స్ాస్ాన్ (యమన్), ఖాలద్ బిన్ సయిళద్ 

(సన్ఆ), ముహాజిర్ బిన్ ఉమయయ(క్ంద), జియాద్ బిన్ లబీద్(హజరమౌత్), 

అమ్ూ బిన్ హజ్మ(నజరా న్), యజీద్ బిన్ అబీ సుఫ్లయాన్(త్ెైమ), అలా బిన్ హజరమీ 

(బహెరై న్) మొదల ైన అనుచరులు రాష్టాు ా లను, నగరాలను విజయ వంతంగా 
పాలంచారు. దెైవదాసులక్ు సుఖానిి అంద ంచారు.  

మరోవెైప్ు ప్ండ్ితులు, వేదాంతులు, వివేక్వంతులు ఉనాిరు. ఉమర్ 

బిన్ ఖత్ాత బ్, అలీ బిన్ అబీత్ాలబ్, అబుూ లాి హ్ బిన్ అబలాస్, అబలాస్, అబుూ లాి హ్ 
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బిన్ మస్ఊద్, అబుూ లాి హ్ బిన్ అమ్ూ, ఉమర్ బిన్ అల్ఆస్, ఆయిషహ్, 

ఉమెమసలామ, ఉబయ్ బిన్ క్అబ్, ముఆజ్ బిన్ జబల్, జ ైద్ బిన్ స్ాబిత్, ఇబెి  

జుబెైర్ మొదల ైనవారునాిరు. వీరు ఇస్ాి మీయ చటలు లీి, శ్ాసనలీి పరా రంభించారు. 

ప్రప్ంచ శ్ాసనక్రతలోి  అగరస్ాు నానిి సంపాద ంచారు.  

ఐదవ్వ్రగం ఉలేి ఖనక్రతలద , అబూహుర రరహ్, అబూ మూస్ా అష్పఅరల, అనస్ బిన్ 

మాలక్, అబూ సయిళద్ ఖుదవర, ఉబలదహ్ బిన్ స్ామిత్, జాబిర్ బిన్ అబుూ లాి హ్, 

బరా బిన్ ఆజిబ్ మొదల ైన అనేక్ మంద  అనుచరులు ఉనాిరు. ప్రవక్త  జీవిత 

చరితరక్ు సంబంధ ంచిన ఆదేశ్ాలను, సంఘటనలను ఉలేి ఖించారు, వరా స్ల 
అంద ంచారు. 

6వ్ వ్రగం. వీరు 70మంద , వీరు సుఫాఫవారుగా పేరు ప ందారు. వీరివదూ  తల 

దాచుకోవడ్ానిక  మస్లీదె నబవీ గటుు  తప్ప మరేదవ ఉండ్ేద కాదు. ఒంటి మీద బటులే 
వారి ఆస్లత , ప్గలు అడవిక  వెళిళ క్టటులు తీసుకొని వచేచవారు, వాటిని అమిమ 

త్ామూ తినేవారు, దెైవమారాంలోనూ ఖరుచచేస్ేవారు, రాతిరవేళ్ దెైవ విధేయతలో, 
ఆరాధనలో గడ్ిపేవారు. 

ఏడ్వ్ వ్రాగ న్ని చూడ్ండి! వారిక్ంటే సతయవంతులు ఈ ప్రప్ంచంలో మర వరూ లేరు. 

వీరు ఈనాటి ఆహారం రేప్టిక  భదరప్రచి ఉంచడం క్ూడ్ా దెైవ నమమకానిక  
వయతిరేక్ంగా భలవించేవారు. వీరిక  ప్రవక్త  సనిిధ  మస్వహుల్ ఇస్ాి మ్ అనే బిరుదు 

ఇచిచంద . సలామన్ ఫారస్వ, వీరు భక తశరధ్ులలో, దెైవభీతిలో అగరగణుయలు. అబుూ లాి హ్ 

బిన్ ఉమర్ 30 సంవతసరాలు దెైవవిధేయతలో, ఆరాధనలో గడి్పేవారు. ముస్అబ్ 

బిన్ ఉమెైర్ ఇస్ాి మ్ క్ు ముందు ఖరలదెైన ప్టుు వస్ాత ా లు ధరంిచేవారు. భోగభలగాయలత్ో 
జీవితం గడ్ిపేవారు. కాని ఇస్ాి మ్ స్వీక్రంిచిన తరాీత గోనెసంచులను, అతుక్ులు 

గల దుసుత లను ధరించేవారు. వీరు మరణం ప ంద న తరాీత క్ఫన్ దుసుత లు క్ూడ్ా 
ప్ూరితగా ప ందలేక్ పో యారు, కాళ్ళప ై గడ్ిా వేస్ల ఖననం చేయబడ్ాా రు. ఉస్ామన్ బిన్ 
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మజ్ఊన్ ఇస్ాి మ్ క్ు ముందు సూఫ్వ అనబడ్ే వారు. అలిరికాలంలో ముహమమద్ 

బిన్ సలిమహు, ఎవర రనా ముస్లి మ్ క్రవాలంత్ో నా ఇంటలి  ననుి చంప్టలనిక  
ప్రవేశిస్ేత  నేనేమీ భయప్డను అని అనేవారు. అబూదరాూ  రాతుర లు నమాజులోి , 

ప్గలు ఉప్వాస్ాలోి  గడ్ిచేవి.  

మరోవెైప్ు చూడ్ండి! వీరోచితుల ైన అరబ్ మహావివేక్ులు క్ూడ్ా ఉనారు. 

వీరిలో తలాా , జుబెైర్, ముగలర, మిఖ్ాూ ద్, సఅద్ బిన్ మఆజ్, సఅద్ బిన్ ఉబలదహ్, 

అసద్ బిన్ హస్వర్, అస్అద్ బిన్ జరారహ్, అబుూ రరహామన్ బిన్ ఔఫ్. వాయపారులోి  

చూడండ్ి, మకాూ వరతక్ులు, వాయపారులు, మదవనాక్ు చెంద న ర రతులు ఉనాిరు. 

అబుూ రరహామన్ బిన్ ఔఫ్, సఅద్ బిన్ జుబెైర్ వంటి ధనవంతులు క్ూడ్ా ఉనాిరు. 

మరోవరాం సతయంకోసం అమరుల ైనవారిద , అనాయయంగా పరా ణాలు 

కోలోపయిన అమాయక్ులద . వీరు అలాి హ్ మారాంలో తమ విలువెైన పరా ణాలను 

త్ాయగం చేస్ారు. కాని సత్ాయనిి మాతరం వదలడ్ానిక  ఇషుప్డలేదు. ఖదవజక్ు 

మొదటి భరత  దాీరా ప్ుటిు న హాలా క్రవాలాలత్ో ముక్ూలు మక్ూలు చేయ బడ్ాా రు, 

సుమయయ అమామర్ తలి అబూజహల్ క్తిత క  బల ై మరణించారు. యాస్లర్ 

అవిశ్ాీసుల చేతులోి  హింసల పాల ై మరణించారు, ఖుబెైబ్ ఉరిక్ంబం ప ై 
పరా ణాలరిపంచారు. జ ైద్ క్రవాలం ముందు తన మెడను వంచారు, హరామ్ బిన్ 

మలాా  ఇంకా ఆయన 69మంద  మితుర లు మఊన బలవివదూ  అస్లయయ, రఅల్, 

జకాీన్ వరాా ల చేతులోి  దారుణంగా చంప్బడ్ాా రు, రజీ సంఘటనలో ఆస్లమ్ అతని 

మితుర లు బనూలహాయన్ బలణాలక్ు గుర ర మరణించారు. 7వ హిజీరలో ఇబెి అబీ 

అఫ్ాీ క్ు చెంద న 49మంద  బనూ సలీమ్ వరాం చేతులోి  చంప్బడ్ాా రు, క్అబ్ బిన్ 

ఉమర్ గిఫారల తన మితుర లత్ో పాటు జాతుఇస్లత లాహ్ మెైదానంలో చంప్బడ్ాా రు, 

ప్రప్ంచంలో ఒక్ ప్రముఖ మతం కేవలం ఒక్ూ ఉరిప ై గరీ ప్డుతుంద . కాని ఇస్ాి మ్ 

లో ఎనోి ఉరిక్ంబలలు, ఎనోి త్ాయగాలు, మరణాలు, అరపణలునాియి. 

క్రవాలాల ైనా, బళ్ళళలయినా, ఉరిక్ంబలల ైనా ఇవనీి పరా ణాలు కోరేవే, ఎనోి 
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క్ుటుంబలలు వీటిని తటుు క్ుంటూ అనేక్ ఏళ్ళ వరక్ు ఆప్దలను భరిసూత  సహనంత్ో 
క్ఠిన ప్రలక్షలోి  పాసయాయయి. వీరు అగిి జాీలలప ై, మండుతుని ఇసుక్ప ై 
విశ్రా ంతి తీసుక్ునాిరు. రాతి ప్లక్లను తమ గుండ్ెల ప ై ఉంచుక్ునాిరు. వీరి 
మెడలో త్రా ళ్ళళవేస్ల ఈడుచక్ు పో వడం జరిగింద . కాని ముహమమద్ ప్వితర 
వచనానిి మాతరం వదలేి దు. షుఅబు అబీ త్ాలబ్ స్ాంఘిక్ బహిషూరణలో 3 

సంవతసరాల వరక్ు ఆక్ులు, అలములు తిని గడ్ిపారు. సఅద్ బిన్ అబీ వఖ్ా్ స్ 

ఒక్ రాతిర ఆక్ల బలధ వలి ఒక్ ఎండ్ిపో యిన చరామనిి శుభరప్రచి కాలచ నీటిలో 
క్లపల తినాిరు. ఉతా బిన్ గజాీన్ ఇలా అంటునాిరు, మేము ఏడుగురము ఆ 

అసహజ ఆహారానిి తింటూ మా నోటిలో గాయాలు అయాయయి. ఖబలాబ్ ఇస్ాి మ్ 

స్వీక్రించినప్ుడు అవిశ్ాీసులు అతనిి మండుతుని బొ గుా లప ై ప్రుండ బెటలు రు. 

చివరిక  ఆ బొ గుా లు అతని వీప్ు క రందే ఆరిపో యాయి.  

బిలాల్ ను మదాయహిం మండుతుని ఇసుక్ప ై ప్రుండబెటిు  అతని 

గుండ్ెప ై శిలాఫలకానిి ప టేువారు. అతని మెడలో త్రా డు వేస్ల వీధులోి  లాక్ుూంటూ 

పో యిేవారు. అబూ ఫకీహా కాళ్ళక్ు త్రా డు క్టిు  నేలప ై లాక్ుూంటూ పో యిేవారు. 

అతని పవక్ పలసక్డం జరిగింద . అమామర్ ను మండుతుని ఇసుక్ప ై ప్రుండబెటిు  
కొటేు వారు. జుబెైర్ ను అతని చినాిని చాప్లో చుటిు , ప గ వద లేవారు. సయిళద్ 

బిన్ జ ైద్ ను త్రా ళ్ళత్ో క్టిు  కొటేు వారు. ఉస్ామన్ ను అతని చినాిని త్రా ళ్ళత్ో క్టిు  
కొటలు డు. ఇదంత్ా జరిగింద . కాని వారి ఇస్ాి మ్ మతుత  వదలలేదు. ఇద  కౌసర్ 

యజమాని మతుత క్దా. 

సో దరధలలరా! ఇద  ఆలోచించవలస్లన విషయం, ఇదే ఆ దానవ, అదే 

విగరహారాధక్ుల, ఆ ముష్లు  గుణాల ఖుర రష్వ సమాజం. మరి ఈ విఫి్వం ఎలా 
వచిచంద ? ఒక్ నిరక్షరాశి శిక్షణ అజాఞ నులను జాఞ నులుగా, విశ్ాల హృదయులుగా, 
వివేక్వంతులుగా, శ్ాసనక్రతలుగా ఎలా మారచగలగింద ? ఒక్ూ ఒంటరి ప్రవక్త  
యొక్ూ సందేశ ప్రచారం అరబుాలను స్ ైనాయధ ప్తులుగా, వీరులుగా ఎలా 
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మారచగలగింద ? వీరిక  దేవుని పేరు క్ూడ్ా త్ెలయక్ుండ్ా ఉండ్ేద . అలాంటి వీరు 

దెైవభక్ుత లుగా, దెైవభీతిప్రులుగా, విధేయులుగా, త్ాయగ శీలురుగా ఎలా 
మారిపో యారు? మీరు ముహమమద్ విదాయపవఠానిి గురంిచి త్ెలుసుక్ునాిరు. 

వివిధ రకాల విదాయరుు లను, ప్ండ్ితులను, శ్ాసనక్రతలను, స్ ైనిక్ులను, 

నాయయమూరుత లను, అధ కారులను, ధనవంతులను, పేదవారిని, బలనిసలను, 

యజమానులను, చంపేవారిని, చంప్బడ్ే వారిని, సతయప్ద గాములను క్ూడ్ా 
చూచారు. మీ నిరుయం ఏమిటి? మరే నిరుయం కాగలదు? ముహమమద్(స) సరీ 

సదుా ణాలు క్లగి ఉని ప్రిప్ూరు  వయక త . అనిి రంగులు క్లగి ఉని ప్రిప్ూరు  వయక త . 
ఈయన వేరేీరు రంగులే స్లదవూ ఖ్, ఫారూఖ్, జునూిర రన్, మురుత జా, అబూజర్, 

సలామన్, అబూదరాూ , మస్ఊద్, బిలాల్, సుహెరబ్, అమామర్, ఖుబెైబ్ రూపాలోి  

క్నబడత్ాయి. ముహమమద్(స) విశ్ాీనిక  వెలుగు అంద ంచే సూరుయడు, వీరు 

ఆయన నుండ్ి తమక్ు కావలస్లనంత తమ శక తక  తగాటుు  లాభం ప ందుతునాిరు. 

వివిధ రకాలక్ు చెంద న ప్ురుషులోి  విబేధాలు ఉనాి ఒక్ విషయం 

మాతరం అందరిలో ఉండ్ేద , అద  ఒక్ మెరుప్ు వంటిద , అద  ఒక్ ఆతమ వంటిద , ఈ 

తప్న అందరిలో ఉండ్ేద . పాలక్ుల ైనా, పాలతుల ైనా, ధనవంతుల ైనా, పేదవార రనా, 
గురువుల ైనా, శిషుయల ైనా ఎవర రనా సరే అందరిలో ఏక్తీం వెలుగు, ఏక్తీం ఆతమ, 

త్ాయగశీలత, దెైవదాసుల మారాదరశక్ తప్న, దెైవపవరతి ఉండ్ేవి. వారు ఎక్ూడునాి, 

ఏం చేస్లనా అందరిలోనూ సత్ాయనుగరహం ఒకే విధంగా ఉండ్ేద . దెైవం, ఖుర్ఆన్, 

ప్రవక్త , వరాం అనీి ఒక్ూటే, వీరు ఏ ప్ని చేస్లనా పరా ప్ంచిక్ స్ేిహం, భూతదయ, 

అలాి హ్ ఔనితయం, సత్ాయభి వృధ్ ు  మొదల ైన వనీి ప్రధాన ఉదేూ శయంగా ఉండ్ేవి. 

మితుా లలరా!  ఈనాటి ప్రసంగంలో నేను ముహమమద్(స) యొక్ూ విశ్రష గుణాలి 

అనేక్ కోణాల దాీరా విశదప్రిచాను. ఒక్వేళ్ మీరు ప్రక్ృతి ప్రిశీలన తరాీత ఈ 

ప్రప్ంచం మానవ అభిరుచుల, స్ామరాు యల, శక తయుక్ుత ల మిశరమం అని భలవిస్ేత , 
ముహమమద్(స) విశ్రష వయక తతీం తప్ప ఇతరుల వీరూ చివరి, శ్ాశీత, విశీవాయప్త  
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మారాదరిశ కాలేరు. అందువలేి  ఇలా ప్రక్టంిచడం జరిగంిద , “ఒక్వేళ్ మీరు అలాి హ్ 

ను పేరమిస్ేత  ననుి అనుసరించండ్ి! ఒక్వేళ్ మీరు చక్రవరుత ల ైత్ే ననేి  

అనుసరించండ్ి, ఒక్వేళ్ మీరు పాలతుల ైత్ే ననేి అనుసరంిచండ్ి, ఒక్వేళ్ మీరు 

స్ ైనాయధ ప్తుల ైనా, స్ ైనిక్ుల ైనా ననేి అనుసరించండి్, ఒక్వేళ్ మీరు 

ఉపాధాయయుల ైనా, విదాయరుు ల ైనా ననేి అనుసరించండ్ి, ఒక్వేళ్ మీరు 

ధనవంతుల ైనా, పేదవార రనా ననేి  అనుసరంిచండి్, ఒక్వేళ్ మీరు బలధ ంచే వార రనా, 
బలధ తుల ైనా ననేి అనుసరించండ్ి, ఒక్వేళ్ మీరు దెైవదాసుల ైనా, ప్రజల 

స్ేవక్ుల ైనా, ఏ ప్ుణయకారయం చేయాలనుక్ునాి, అనిిటిక్నాి మంచి ఆదరశం 

కావాలనాి ననేి అనుసరించండ్ి”.  

 

 

 

 

 

 

6. పా్వ్కత  ముహమమద్(స) జీవితంలోని  

ఆచరణరతమకమ ైన  కటణరలు.  

ముస్లా ములలరా! ప్రవక్త (స)ను ఏ విషయంలో ఎలా అనుసరించాల? దవని కోసం 

మనం ప్రవక్త(స)ను ఆచరణా కోణంలో ప్రిశీలంచాల, అయిత్ే ఈ ఆచరణా కోణం 

ఇతర ప్రవక్తల, ధరమ వయవస్ాు ప్క్ుల  జీవిత చరితరలోి  కానరాదు. కాని 
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