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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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ముహమమద్(స) యొక్ూ జీవిత రంగాలనిిటిలో వివరంగా సపషుంగా ఉండ్ే రంగం 

ఇదే, ఈ ఒక్ూ పరా మాణిక్త దాీరా మనం ప్రవక్తల నాయక్ుడు, చివరి ప్రవక్త  ఎవరు 

కాగలరని నిరుయించగలం, విలువెైన బో ధనలక్ు, తియయటి ప్లుక్ులక్ు, మంచి 

విదయలక్ు ఈ ప్రప్ంచంలో కొరత లేదు. కొరత ఉంటే అద  ఆచరణలోనే ఉంద . 
ప్రసుత తం ఉని ధరామల వయవస్ాు ప్క్ుల జీవిత చరితరలను చదవండ్ి, మనోహరమెైన 

తూయరలలు దొ రుక్ుత్ాయి. మనసుసక్ు హతుత క్ునే స్ామెతలు, గకప్ప ప్రసంగాలు, 

భలష్టాప్రమెైన స్ాహిత్ాయలు ప్రభలవ ప్ూరితమెైన ఉప్మానాలు తృపలత  ప్రుస్ాత యి. 

కాని వాటిలో దొరక్నిద  ఏదెైనా ఉంటే అద  ఆచరణ మాతరమే. త్ాము ఇచచే 

సందేశ్ాలను, ఉప్దేశ్ాలను, బో ధనలను ఆచరంిచి చూపాల. ఇటువంటిదే ప్రిప్ూరు 
వయక తతీం.  

మానవుని ఆచరణా చరితర పేరే గుణ సంప్నిత, ఖుర్ఆన్ తప్ప ఇతర ఏ 

ధరామనిక  చెంద న ఏ గరంధమూ తన వయవస్ాు ప్క్ుని గుణసంప్దక్ు,  అతని 

ఔనిత్ాయనిక  ఎటువంటి స్ాక్షయం ఇవీలేదు. కాని ఖుర్ఆన్ తన ప్రవక్త  గురించి 

శతుర వులోి , మితుర లోి , అనిిచోటి ఈ విధంగా ప్రక్టించింద .  

ا  نه ِإَو   كا ّ
ا ا ا غا رً ج  لا   كا نه إِّ  وا  ونر نُ م  ما  ي 

ُُ لا عا لا  (2-1-لقلما) . مر ي  ظِّ عا  قر لُ  
నిససంద్ేహంగా న్న కొరకు అంతం కాని పా్తిఫలం ఉంద్ి, నిససంద్ేహంగా                                      

న్నవ్ు మహా ఉతత మ సదుగ ణ సంప్నుిడ్వ్ు.(అలఖలమ్-3-4) 

ఈ ర ండు వాకాయలోి  వాదనను,స్ాక్షయయనీి పేరకూనడం జరిగంిద , మొదటి 
వాక్యంలో అంతం కాని ప్రతి ఫలం అని వాద ంచబడ్ింద . ర ండవ వాక్యంలో ఆయన 

ఆచరణ, సదుా ణాలను స్ాక్షయయలుగా పేరకూనడం జరిగింద . అంటే ఆయనక్ు అంతం 

కాని ప్రతిఫలం ఇవీబడ్ింద . కారణం ఆయన ఆచరణ సదుా ణాలు, మకాూ 

నిరక్షరాశి అయిన అధాయప్క్ుడు ఎలుగ తిత  ప్రశిిసుత నాిడు. 
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 ِّ َا ما ّ ُ قُ ا  َا اَلا ما  ونا وّ  (6-فسورة اّص) . ونا لُ عا ف   

మీరధ చేయని ద్రని గురించి చెబుత్రర ందుకు? (సూరతుససఫ్-2) 

అద  అతని హక్ుూగా అంటునాిరు. ఎందుక్ంటే ఆయన ఏద  చెపలపనా అద  
చేస్ల చూపలస్ాత డు. ప్రవక్త  (స), ఈస్ా(అ) చరితరలను సూక్షమంగా ప్రిశీలస్ేత , ఇదూ రిలో 
చాలా వయత్ాయసం క్నబడుతుంద . ఒక్రి జీవితంలో ఈ సదుా ణాలోి  ఏవీ క్నబడవు, 

మరకక్రి జీవితంలో ఇవనీి ప్రిప్ూరుంగా ఉనాియి. ఆచరణా గుణాలు ఒక్ వయక తని 

ప్రిప్ూరు  వయక తగా తయారు చేస్ాత యి. దవని గురించి ఖుర్ఆన్ ఇలా స్ాక్షయం ఇసుత ంద .  

ا ا را ما بِّ فا  ا  تا نلِّ   اَّللِّ  نا مِّ  ةر ح  ا وا  م  هُ ّ وا مِّن   تا ن  كُ  و  ّ ض  ن فا بِّ َلا
ل  لِّي ظا القا ا غا ظا ِّكا  فا ّ و  آل ) .حا

 (340-عمران 
ద్ెైవానుగరహం వ్లానే న్నవ్ు సునిిత సీభావ్ుడ్వ్యలివ్ు, ఒకవేళ న్నవ్ు కఠిన 

సీభావ్ుడ్వెైత్ే,    పా్జలు న్న దగగ ర నుండి చెద్ిరిప్ో త్రరధ.(ఆలిఇమలా న్-159) 

ఇక్ూడ ప్రవక్త (స) సునిిత మనసత త్ాీనిి గురించి ప్రస్ాత వించబడ్ింద . 
దవనిి వాదనలు, ఆధారాలత్ో పాటు ఖుర్ఆన్ లో పేరకూనడం జరిగింద . ఖుర్ఆన్ 

లో మరో చోట ఇలా పేరకూనడం జరిగింద ,  

 عا  ز  ي  زِّ عا  م  كُ سِّ فُ ن  اا  ن  مِّ  ول  سُ را  م  كُ اءا جا  د  قا لا 
 م  يكُ لا عا  ص  ي  رِّ حا  م  ت  نِّ ا عا ما  هِّ ي  لا

 ِّ  ب
 (368-الوبة.)م  ي  حِّ ره  وف  ءُ را  يا نِّ مِّ ؤ  ّمُ ا 

మీ వ్దద కు మీలో నుండే ఒక పా్వ్కత  వ్చరచడ్య, మీరధ నష్ాో నికి గురికావ్టం                                   

ఆయనకు ఎంతమలతాం ఇషోంలేదు, ఆయన మీ సాఫలలినేి                               

కటరధకుంటటనరిడ్య.(అత్ౌత బహ్-128) 
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ఈ వాక్యంలో అలాి హ్(త) ప్రవక్త(స) యొక్ూ మనోభలవాలను పేరకూనాిడు. 
ఇవనీి మానవుని సహజగుణాలు. అందువలేి  ప్రజలారా! మీరు బలధలక్ు 

క్ష్టాు లక్ు గురికావటం, సత్ాయనిి తిరసూరించటం, అజాఞ నానీి, పాప్కారాయలి 

ప్టుు కొని వేరలాడటం ప్రవక్తక్ు చాలా బలధ క్లగిసుత ంద . ఆయన మీ మంచినే 

కోరుతునాిడు. మానవుల ప్టి శ్రరయోభిలాష మీక్ు సందేశం, ప్రచారం, బో ధనలక్ు 

వతిత డ్ి చేసుత ంద . ఆయన సందేశ్ానిి స్వీక్రించిన వారి ప్టి ఆయన ఎంత్ో 
ఉదారంగా వయవహరిస్ాత డు. ఈ వాక్యంలో ముహమమద్(స) మానవులందరి 
శ్రరయోభిలాషని, మంచిని కోరేవారని, ప్రత్యేక్ంగా ముస్లి ంలప ై చాలా దయాళ్ళవు అని 

స్ాక్షయం ఇవీబడ్ింద . ఇవనీి ఆయన నెైతిక్ ఆచరణక్ు ఆకాశ స్ాక్షయయధారాలు. 

ఇస్ాి మీయ ఆదేశ్ాలు, ప్రవక్త(స) దాీరా ఇవీబడ్ిన బో ధనల మిశరమమే 
ఈ ఖుర్ఆన్. ఆచరణా ప్రంగా ప్రవక్త (స) జీవిత చరితర ఖుర్ఆన్ క్ు వాయఖాయనం 

వంటిద . ఆయనప ై అవతరించిన ప్రతి ఆదేశ్ానిి ఆయన ఆచరించి చూపారు. 

విశ్ాీసం, ఏక్తీం, నమాజ్, ఉప్వాసం, హజ్, జకాత్, దానధరామలు, జిహాద్, 

ఇతరులను పరా ధానయత ఇవీడం, త్ాయగం, దృఢ నిశచయం, నిలక్డ, సహనం, 

క్ృతజఞత, ఇవేకాక్ ఇంకా ఎనోి నేరిపన విషయాలను ముందు త్ాను ఆచరించి 

చూపారు. ప్రవక్త(స) ఖుర్ఆన్ లో ఉనిదంత్ా ముందు త్ాను ఆచరించి చూపారు. 

కొందరు అనుచరులు ఆయిషహ్(ర) వదూక్ు వెళిళ ప్రవక్త (స) సదుా ణాల గురించి, 

ద నచరయల గురించి త్ెలుప్మని కోరారు. సమాధానంగా ఆమె “మీరు ఖుర్ఆన్ 

చదవలేదా?” అని ప్రశిించి, “ఆయన సదుా ణాలు ఖుఆన్” అని అనాిరు. 

(అబూదావూద్) ఖుర్ఆన్ ప్దాలోి  వాకాయలోి  ఉనాియి. ముహమమద్(స) జీవిత 

చరితర దాని వివరణ, వాయఖాయనమూను. 

ఒక్ వయక త  సదుా ణాలను గురించి, అలవాటిను గురించి, ద న చరయలను 

గురించి అతడ్ి భలరయ క్ంటట ఎక్ుూవగా ఇతరుల వీరికీ త్ెలస్ల ఉండదు. ప్రవక్త (స) 

త్ాను దెైవప్రవక్తనని ప్రక్టించినప్పటిక  ఖదవజాత్ో ప ళ్ళయి 15సంవతసరాలు 
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అయిపో యింద . ఇద  ఎంత ప దూ  కాలం అంటే ఒక్ వయక త  గురించి అనిి వివరాలు 

త్ెలుసుకోవచుచ. ఈ వివరాల ప్రభలవం ఏం చేస్లందో  త్ెలుస్ా? ఇటు ప్రవక్త (స) నేను 

దెైవరవక్తనని ప్రక్టించారు. అటు ఖదవజా హృదయం ధృవీక్రించింద . ప్రవక్త (స) 

దెైవదౌతయ భలరం వలి ఆందోళ్నక్ు గుర రత్ే ఖదవజా “ఓ అలాి హ్ ప్రవకాత ! అలాి హ్ 

మిమమలి ఒంటరిగా వదలడు, ఎందుక్ంటే తమరు బంధువుల హక్ుూలను 

నెరవేరుచత్ారు, సత్ాయనిి సమరిుస్ాత రు, క్ష్టాు లోి  ప్రజలక్ు సహాయం చేస్ాత రు” అని 

ఓదారేచవారు.(బుఖారల) ఆలోచించండ్ి! దెైవదౌత్ాయనిక  ముందు ఆయనలో ఉండే్ 

క రయాతమక్ గుణాలు ఇవి.  

ప్రవక్త(స) భలరయలందరిలో ఖదవజా తరాీత ప్రవక్త (స)క్ు అందరిక్ంటే 
పలరయమెైనద  ఆయిషహ్(ర). ఆయిషహ్(ర) 9సంవతసరాల వరక్ు ప్రవక్త(స)క్ు 

త్ోడుగా ఉనాిరు, సీయంగా ఆమె “ప్రవక్త (స) ఎవరినీ చీవాటుి  ప టేు వారు కారని, 

చెడుక్ు బదులు చెడు చేస్ేవారు కారని, ప ైగా క్షమించేవారని, ఎలిప్ుపడూ 

పాపాలక్ు దూరంగా ఉండ్ేవారని, ఏనాడూ ఎవరిత్ోనూ ప్రతీకారం తీరుచ కోలేదని, 

ఆయన ఎవరినీ, స్ేవక్ుడ్ిిగాని, స్ేవక్ురాలనిగాని, చివరిక  జంతువునెైనా 
ఏనాడూ కొటులేదని, అంత్ేకాదు, ఎవరి ధరమసమమతమెైన వినిపానెైినా సరే 

ఏనాడూ తిరసూరించలేదని” స్ాక్షయం ఇసుత నాిరు.  

బంధువులోి  ప్రవక్త (స) గురించి అలీక  బలగా త్ెలస్ల ఉండ్ేద . బలలయం నుండి్ 

యవీనం వరక్ు ఆయన స్ేవలో ఉనాిరు. ఆయన ఇలా స్ాక్షయం ఇసుత నాిరు, 

“ఆయన ముఖంప ై చిరునవుీ ఉండే్ద . సునిిత మనసతతీం, మంచిగుణాలు క్లగి 

ఉండ్ేవారు. దయామయులు, క్ఠోర మనసుూలు కారు, నోటి దాీరా చెడు 
ప్లకేవారు కారు. ప్రజల లోపాలను బలహీనతలను వెద కేవారు కారు. ఎవర రనా 
ఏదెైనా తన మనసత త్ాీనిక  వయతిరేక్ంగా అంటే మౌనం వహించేవారు. సూటిగా 
సమధానం ఇచిచ నిరాశక్ు గురిచేయరు. ఎవరి హృదయానీి క్షుప టేువారు కారు. 
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బలధక్ు గురిచేస్ేవారు కారు, ఎందుక్ంటే ఆయన క్రుణామయులు, 

దయాశీలురు”.  

ఇంకా అలీ(ర) ఇలా అంటునాిరు, “ప్రవక్త (స) విశ్ాల హృదయులు, 

సూటిగా మాటలి డ్ేవారు, సునిిత మనసుూలు, ప్రజలు ఆయన వదూ  క్ూరుచంటే 
సంత్ోష్లంచేవారు, ప్రవక్త (స)ను మొదటిస్ారి చూచిన వయక త  భయానిక  గురౌత్ాడు, 
కాని తరువాత మాటలమంచీ ప రిగిన కొదవూ  ఆయనుి పేరమించడం పరా రంభిస్ాత డు”. 

(షమాయిల్ తిరమిజి) 

ప్రవక్త(స) జీవిత చరితర చద వి సరిగాా  ఇటువంటి అభిపరా యమే ప్రఖాయత 

చరితరకారుడు వెలుబుచాచడు. ఆయన సవతి కొడుక్ు హిన్ూ  ప్రవక్త  ప్రిరక్షణలో 
ఉండ్ేవాడు. ప్రవక్త (స) గురించి “ఆయన సునిిత సీభలవం గలవారని, క్ఠోర 

మనసుూలు కారని, ఎవరి మనసుసను నొపలపంచేవారు కారని, ఎవరినీ అగౌరవ 

ప్రిచేవారు కారని, భోజనం ఎలాంటిదెైనా తినేవారని, లోపాలు ఎంచేవారు కారని, 

ఆయనక్ు తన వయక తగత కారాయలోి  ఎంతమాతరం కోప్ం వచచేద  కాదని, ప్రతీకారం 

తీరుచక్ునేవారు కారని, ఒక్వేళ్ ఎవర రనా సత్ాయనిి వయతిరేక స్ేత  కోప్ం వచచేదని 

స్ాక్షయం ఇచాచరు”. 

ఆయనక్ు చాలా దగారగా ఉండ్ే, ఆయన గురించి బలగా త్ెలస్లనవారి 

స్ాక్షయయలు. దవనివలి ఆయన జీవిత చరితరలోని ఆచరణా స్ాు నం ఎటువంటిదో  

త్ెలస్లపో తుంద . ఆయన తన అనుచరులక్ు బో ధ ంచిన దానిని అందరిక్ంటే 
ముందు త్ాను సీయంగా ఆచరించి చూపారు.  

ప్రవక్త(స) ప్రజలక్ు దేవునిి గురుత చేయాలని, పేరమించాలని హితబో ధ 

చేస్ారు. ఈ బో ధనలవలి అనుచరుల జీవితంలో చాలా మారుప వచిచంద . 
సీయంగా ప్రవక్త(స) జీవితం దానిక  అనుగుణంగా ఉండ్ేదని ఆలోచిస్ేత  ప్రవక్త (స) 

ఎలిప్ుపడూ దెైవానిి పరా రిుంచేవారు, గురుత  చేసుక్ునే వారు, తింటూ త్రా గుతూ, 
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క్ూరుచంటూ లేసూత , అనిివేళ్లా, ఎలిప్ుపడూ, అలాి హ్ ను సుత తించే వారు, 

కీరితంచేవారు. ఈనాడు చాలా గరంధాలు వీటి గురించే ఉనాియి. వివిధ కాలాలోి , 

వివిధ సందరాాలోి  ప్ఠించే అనేక్ దుఆలు ఉనాియి. హిస్ ి  హస్వన్ అనే ప్ుసత క్ం 

ఈ దుఆలత్ోనే క్ూడుకొని ఉంద . ప్రతి దుఆలో దేవుని పేరమ, గకప్పతనం, ఠలవి, 

ఆధ క్యత, దెైవభీతి ఉటిుప్డుతూ ఉంటలయి. ప్రవక్త (స) నోటిప ై ఎలిప్ుపడూ దేవుని 

గకప్పతనమే ఉండ్ేద . ఖుర్ఆన్ లో అలాి హ్(త) తనను పరా రిుంచే వారిని ఇలా 
ప్రశంస్లంచడం జరిగింద . 

 ِّ ِّ نُ  جُ َعا  وا  اودً عُ قُ  ا وا يمً قِّ  اَّللا  ونا رُ كُ ذ  يا  ينا اّله  (303-آل عمران.) م  هِّ وب
నిలుచనరి కూరధచనరి ఇంకా పా్కకలపెై ఎలాప్ుపడ్ూ అలలా హ్ ను ప్ాారిుసూత  

ఉంటారధ.(ఆలిఇమలా న్-191) 

ఇదే ప్రవక్త (స) జీవితం. ప్రవక్త (స) ఎలిప్ుపడూ దెైవధాయనంలో 
నిమగిమయి ఉండే్వారని ఆయిషహ్ (ర) స్ాక్షయం ఇసుత నాిరు. ప్రవక్త(స) ప్రజలక్ు 
నమాజు గురించి ఆదేశించేవారు, ఈ విషయంలో ఆయన ప్రిస్లు తి ఎలా ఉండ్ేదో  
త్ెలుస్ా? ఆయన 8 వేళ్ల నమాజు అంటే 5 ప్ూటలు, సూరోయదయం తరువాత, 

ఇష్టరా ఖ్, మరికొంత ప ర దెూ క ూన తరాీత చాష్పత , రాతిర తహజీుద్ చద వేవారు. ముస్లి ంలప ై 
రోజుక్ు 17 రకాతులు విధ గా చేయబడ్ాా యి. కాని ప్రవక్త (స) 50 లేక్ 60 రకాతులు 

చద వేవారు. 5ప్ూటలు నమాజులు విధ ంచబడ్ిన తరాీత ముస్లి ంలక్ు తహజీుద్ 

నమాజు రదుూ  చేయబడ్ింద . కాని ప్రవక్త (స) జీవిత్ాంతం తహజీుద్ నమాజులు 

ఆచరించేవారు. అంత్ేకాదు రాతరంత్ా నమాజులో నిలబడ్ేవారు. దానివలి ఆయన 

కాళ్ళళ వాచిపో యిేవి. ఆయిషహ్(ర) ప్రవక్త (స)త్ో “అలాి హ్(త) మిమమలి ప్ూరితగా 
క్షమించి వేస్ాడు, అయినా తమరు ఈ విధంగా క్షుప్డుతునాిరని” అడగాా , “ఓ 

ఆయిషహ్! నేను దేవుని క్ృతజుఞ డ్ెైన దాసునిగా కాక్ూడదా?” అంటే అద  దెైవపేరమ 
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వలి అని త్ెలపారు. రుక్ూ ఎంత దవరఘంగా చేస్ేవారంటే, చూచేవారు ప్రవక్త (స) సజాూ  

చేయడం మరచిపో యారు అని అనుక్ునేవారు. 

దెైవదౌతయ పరా రంభం నుండ్ే ప్రవక్త (స) నమాజు చద వేవారు. అవిశ్ాీసులు 

ఆయనక్ు బధ్ు  శతుర వుల ైనా, హరమ్ లోనిక  వెళిళ నమాజు చేస్ేవారు. అనేక్స్ారుి  

ప్రవక్త (స) నమాజు స్లుతిలో ఉండగా శతుర వులు దాడ్ి చేస్ారు. అయినా మానలేదు. 

శ్ాంతిభదరతలోి నూ, క్షుసమయాలోి నూ, యుధ్ు  సమయాలోి నూ నమాజు 

వద లేవారు కారు. ఖందఖ్ యుధ్ుం సందరాంగా రాతరంత్ా నడ్ిచి అందరూ 

ప్డుక్ునాిరు. ఈ ర ండు సందరాాలోి నే నమాజు తపలపంద . కాని వెంటనే 

ఆచరించారు. మరణానిక  ముందు విషజీరంత్ో ఉనాిరు, చాలా బలధగా ఉండ్ేద . 
అయినప్పటికీ ఇదూ రు అనుచరుల సహాయంత్ో మస్లీద్ లోనిక  వచాచరు. 

మరణానిక  మూడు రోజులు ముందు లేవటలనిక  ప్రయతిించారు, కాని వెంటనే 
సపృహతపలప ప్డ్ిపో యారు. ఇలా మూడుస్ారుి  జరిగంిద . అప్ుపడు క్ూడ్ా 
స్ామూహిక్ నమాజు తపలపంద . ప్రవక్త (స) యొక్ూ దెైవారాధనలో ఆచరణా ఆదరశం 

ఇలా ఉండ్ేద .  

ప్రవక్త(స) ఉప్వాస్ాల గురించి ఆదేశించారు. ముస్లి ములప ై రమజాన్ 

మాస ఉప్వాస్ాలు విధ ంచ బడ్ాా యి. మరి ప్రవక్త (స) ప్రిస్లు తి ఎలా ఉండ్ేదో  
గమనిదాూ ం, ప్రతివారం, ప్రతి నెల ఉప్వాస్ాలు పాటించేవారు. ప్రవక్త (స) 

ఉప్వాస్ాలు పరా రంభిస్ేత  ఇక్ వరుసగా ఉప్వాస్ాలు ఉంటలరేమో అని అనిపలంచేద . 
ఉంటే ఏదెైనా తినేవారు, లేదా ఉప్వాసం ఉండ్ేవారు. అనుచరులు ఆయనుి 

అనుసరించదలస్ేత , నాలా మీలో ఎవరునాిరు, నాక్ు నా ప్రభువు తినిపలస్ాత డు, 
త్రా పలస్ాత డు అనేవారు. సంవతసరంలో ర ండు నెలలు ష్టాబలన్, రమజాన్ ఉప్వాస్ాలోి  

గడ్ిచేవి. ప్రతినెలలో 13,14, 15 త్ేదవలు, ముహరరమ్ 10 రోజులు, షవాీల్ 6 

రోజులు, వారానిక  2 రోజులు స్ో మవారం, గురువారం ఉప్వాసం ఉండ్ేవారు. 

ఉప్వాస్ాల విషయంలో ప్రవక్త (స) ఆచరణా చితరం ఇద . 
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ప్రవక్త(స) జకాత్ దానధరామల గురించి ఆదేశించారు. ముందు త్ాను 

ఆచరించి చూపారు. ఖదవజా స్ాక్షయం మీరు వినే ఉనాిరు. ఆమె ఇలా అనాిరు, “ఓ 

అలాి హ్ ప్రవకాత ! తమరు రుణగరసుత ల రుణానిి చెలిస్ాత రు, పేదవారిక , క్ష్టాు లోి  

ఉనివారిక  సహాయం చేస్ాత రు”. ప్రవక్త (స) ప్రజలక్ు మీరు అనీి వదల నా వెంట 

రండని చెప్పలేదు. కేవలం మీ సంపాదనలో కొంత దెైవమారాంలో ఖరుచ చేయండని 

మాతరమే హితబో ధ చేస్ారు. త్ాను సీయంగా వచిచనదంత్ా దెైవమారాంలో ఖరుచ 

చేస్ేవారు. యుధ్ాూ లవలి, విజయాలవలి ధనానిక  లోటు ఉండ్ేద కాదు. అంత్ా 
ప్రజల కొరక్ు ఉండ్ేద . తన కోసం ఏదవ ఉండ్ేద కాదు. తన ఇంటలి  ఆక్ల దప్ుపలు 

ఉండ్ేవి. ఖ ైబర్ విజయం 7వ హిజీర తరాీత ప్రవక్త (స) భలరయలందరికీ సంవతసరానిక  
కావలస్లన ధానయం ప్ంచడం జరిగేద . కాని సంవతసరం ప్ూరిత  కాక్ుండ్ానే ధానయం 

అయిపో యిేవి. ప్సుత లు పరా రంభం అయిేయవి. ధానయంలోని అధ క్ భలగానిి పేదలక్ు 

ప్ంచి ప టుడం జరిగేద . ఇబెి అబలాస్(ర) ప్రకారం ప్రవక్త (స) అందరిక్ంటే అధ క్ంగా 
దానగుణం క్లగి ఉండ్ేవారు. రమజాన్ లో అధ క్ంగా దానం చేస్ేవారు. జీవితంలో 
ఏనాడూ లేదు, కాదు అని అనలేదు. ఏ వసుత వునూ ఒంటరిగా తినేవారు కారు. 

తినే వసుత వు ఎంత తక్ుూవగా ఉనాి ఇతరులను క్లుప్ు క్ునేవారు. ప్రజలోి  

ఎవర రనా రుణం ఇవీక్ుండ్ా చనిపో త్ే నాక్ు త్ెలయప్రచాలని, నేను అతని రుణం 

చెలిస్ాత నని, ఒక్వేళ్ అతడు ఆస్లత  వదల ఉంటే అతని వారసులక్ు చెందుతుందని 

ప్రజలక్ు ఆదేశించేవారు. ఒక్స్ారి ఒక్ వయక త  వచిచ, “ఓ ముహమమద్!  ఈ సరుక్ు 

నీద  కాదు, నీ తండ్ిరద  కాదు, దానిి నా ఒంటటప ై ఎక ూంచు” అని అనాిడు. ఆ 

సరుక్ును ప్రవక్త(స) అతని ఒంటటప ై ఎక ూంచారు. అతడ్ి మాటలక్ు ఏమాతరం 

అపారుం చేసుకోలేదు. ఇంకా నేను కేవలం ప్ంచేవాడ్ిని, ధనాధ కారి, ఇచచేవాడు ఆ 

దేవుడ్ే అని అనేవారు. అబూజర్ ఇలా అంటునాిరు, “ఒక్స్ారి నేను ప్రవక్ూ(స)త్ో 
పాటు ఒక్ మారాంలో పో తునాిం. అప్ుపడు ప్రవక్త (స) నాత్ో నావదూ  ఉహుద్ 
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కొండంత బంగారం ఉనాి అందులో నుండ్ి ఒక్ూ దవనార్ క్ూడ్ా నావదూ  ఉండడం 

ఇషుంలేదు” అని అనాిరు. 

మితుా లలరా! ఇవి ప్రవక్త (స) మనోహరమెైన ప్దాలు కావు, ఇవి ఆయన దృఢ 

సంక్లాపనిక , ప్రవరతనక్ు ప్రతీక్, ఆయన ఆచరణ క్ూడ్ా ఇలాగే ఉండ్ేద . ఒక్స్ారి 
బహెరై న్ నుండ్ి నిధ  వచిచంద , మస్లీద్ పరా ంగణంలో వేయబడ్ింద , ఫజ్ర నమాజు 

కొరక్ు ప్రవక్త(స) వచాచరు. అక్ూడ చూచినవారు ఇలా అంటునాిరు, ఆయన ఆ 

నిధ వెైప్ు క్నెితిత  క్ూడ్ా చూడలేదు, నమాజు తరాీత ఆ నిధ వదూ  క్ూరుచని, 

ప్ంచటం పరా రంభించారు. అంత్ా అయిపో యిన తరాీత మటిు  అంటుక్ునిటుు  

బటులు దులుప్ుకొని నిలబడ్ాా రు.  

ఒక్స్ారి ఫదక్ నుండ్ి నాలుగు ఒంటటలప ై ఆహార ధానాయలు వచాచయి. 

కొంత అప్ుపగా ఇవీడం జరిగంిద . కొంత ప్రజలక్ు ఇవీబడ్ంిద . ప్రవక్త(స) ఏమెైనా 
మిగిలందా అని బిలాల్ ను అడ్ిగారు. ఇప్ుపడు ఇంకా తీసుకోవలస్లన వారు 

ఇంక వరూ లేరు, అందువలి కొంత మిగిలంద  అని బిలాల్ అనాిరు. అప్ుపడు 
ప్రవక్త (స), ఈ పరా ప్ంచిక్ సంప్ద ఉనింత వరక్ు నేను ఇంటిక  వెళ్ళను అని ప్లక , 
రాతిర మస్లీద్ లో గడ్ిపారు. ఉదయం బిలాల్ వచిచ, “ఓ అలాి హ్ ప్రవకాత ! అలాి హ్ 

మిమమలి ఈ భలరం నుండ్ి తప్పంచాడు, అంటే ఉనిదంత్ా ప్ంచబడ్ింద ” అని 

అనాిరు. ప్రవక్త(స) దెైవానిక  క్ృతజఞతలు త్ెలుప్ుక్ునాిరు. ఒక్స్ారి అస్ర తరాీత 

అలవాటుక్ు వయతిరేక్ంగా ఇంటలి నిక  వెళిళ వెంటనే బయటక్ు వచాచరు. ప్రజలక్ు 

ఆశచరయం క్లగింద , అప్ుపడు నా దగార బంగారు ఉంగరం ఉనిటుు  నాక్ు నమాజులో 
గురుత క్ు వచిచంద , అద  నా దగార ఉండగా రాతిర గడవటం క్ూడ్ా నాక్ు ఇషుం లేదు 

అని అనాిరు. ఉమెమ సలామ ఇలా అంటునాిరు, “ఒక్స్ారి ప్రవక్త (స) విచారంగా 
లోప్లక  వచాచరు, కారణం అడ్ిగాను. దానిక  ఆయన ఉమమెసలామ! నిని ఆ 7 

దవనారుి  వచాచయి, స్ాయంతరం అయిపో యింద , అవి అలాగే ఉండటం నాక్ు 

ఇషుంలేదు” అని అనాిరు. ఇంతక్ంటే ఆశచరయక్రమెైన విషయం, ప్రవక్త (స) 
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మరణావసులో ఉనాిరు, జీరం చాలా తీవరంగా ఉంద , మనసుస ఆందోళ్నక్రంగా 
ఉంద . అప్ుపడ్ే ఆయనక్ు ఇంటలి  కొనిి అషరఫ్వలు ఉనాియని గురుత క్ు వసుత ంద . 
వెంటనే వాటిని దానం చేయండని ఆదేశిస్ాత రు, ముహమమద్ ఇంటలి  అషరఫ్వలు 

ఉండగా ఆయన తన దెైవానిి క్లవటం మంచిద  కాదు అని అనాిరు. ఇవి ఈ 

అధాయయంలో గల ప్రవక్త (స) ఆచరణా ప్ధానిక  చెంద న ఉదాహరణలు. 

ప్రవక్త(స) నిరాడంబరత, తృపలత ని గురించి ఉప్దేశించారు. అయిత్ే ఈ 

విషయంలో ఆయన ఆచరణ ఎలా ఉండ్ేదో  చూడండ్ి, అనీి వెైప్ుల నుండ్ి టలక్స, 

ప్రిహార రుసుము, జకాత్, దానధరామల నిధులు వచేచవి. కాని మహాప్రవక్త  ఇంటలి  

అవే ప్సుత లు, అదే బీదరిక్ం ఉండ్ేవి. ప్రవక్త (స) మరణం తరువాత ఆయిషహ్(ర) 

ఇలా అనేవారు, ప్రవక్త (స) మరణించారు కాని ఏనాడూ ర ండు ప్ూటలు క్ూడ్ా 
ఆయన క్డుప్ు నిండ్ా అనిం తినలేదు. ఆమె మరో ఉలేి ఖనలో ఇలా ఉంద , 
ప్రవక్త (స) మరణించినప్ుడు ఇంటలి  ఆ రోజు కొనిి జొనిలు మాతరమే ఉనాియి. 

కొనిి స్ేరి జొనిలక్ు బదులుగా ప్రవక్త (స) యుధ్ు  క్వచం ఒక్ యూదుని వదూ  
త్ాక్టుు గా ఉండ్ేద . ప్రవక్త(స) “ఆదమ్ క్ుమారునిక  ఈ కొనిి వసుత వులు తప్ప 

మరిదేని హక్ుూ లేదు. అవి ఉండటలనిక  ఒక్ ప్ూరి గుడి్స్ , శరలరం క్ప్పటలనిక  బటు , 
క్డుప్ు నింప్టలనిక  ఎండురకటటు , నీరు” అని అనాిరు. (తిరమిజి) 

ఇవి కేవలం మనోహరమెైన ప్లుక్ులు, ప్దాలు కావు. ఇదే ఆయన 

వాసత వ జీవిత చితరం. ఉండటలనిక  ఇలుి , ఒక్ చినిగద , అందులో మటిు  గోడలు, 

ఖరూీ రం ఆక్ులు, ఒంటట వెంటుర క్లత్ో ప ైక్ప్ుప. ఆయిషహ్(ర)  ఆయన బటులు 

ఏనాడూ మడతబెటిు  ఉంచడం జరగలేదు. అంటే ఒంటి మీద ఉని బటు  తప్ప మరే 

బటులు ఉండ్ేవికావు. ఒక్స్ారి ఒక్ బిచచగాడు ప్రవక్త (స) వదూక్ు వచిచ, “నేను 

చాలా ఆక్లగా ఉనాిను” అని అనాిడు. ఏమెైనా ఉంటే తినడ్ానిక  ప్ంప్మని తన 

భలరయల వదూ క్ు క్బురు ప్ంపారు. అందరి దగార నుండ్ి ఇంటలి  నీరు తప్ప మరేమీ 

లేదు అనే వారతలు వచాచయి. అబూతలాా  ఇలా అంటునాిరు, “ఒక్స్ారి 
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ప్రవక్త (స)ను చూస్ాను, మస్లీద్ లో మేనువాలచ ఉనాిరు. ఆక్ల బలధ వలి ప్రక్ూలు 

తిరుగుతూ ఉనాిరు”. ఒక్స్ారి అనుచరులు త్ాము ప్సుత లుండటలనిి గురించి 

వినివించుక్ునాిరు. బటులు ఎతిత  క్డుప్ు చూపలంచారు. వారి క్డుప్ులక్ు రాళ్ళళ 

క్టిు  ఉనాియి. ప్రవక్త(స) తన క్డుప్ును చూపలంచారు. ర ండు రాళ్ళళ క్టిు  
ఉనాియి. అంటే ర ండు రోజుల నుండ్ి ప్సుత లునాిరు. అనేక్స్ారుి  ఆక్ల వలి వచచే 

శబూం బయడప్డ్ేద . సపృహ కోలోపయిే వారు. ఒక్రోజు ఇంటి నుండ్ి ఆక్లత్ో 
బయలుదేరారు. అబూ అయూయబ్ అనాసరల ఇంటిక  వెళ్ళళరు, ఆయన త్ోట నుండి్ 

ఖరూీ రం ప్ళ్ళళ త్ెచిచ ఉనాిరు. తినటలనిక  భోజనం ఏరాపటు చేస్ారు. భోజనం 

ముందుక్ు వచిచంద . ప్రవక్త (స) ఒక్ రకటటు ప ై కొంత మాంసం క్ూర ప టిు  దవనిి 

ఫాతిమాక్ు ప్ంపలంచి, “చాలా రోజులయింద , ఆమెక్ు భోజనభలగయం క్లగలేదు” అని 

అనాిరు. 

ప్రవక్త(స) తన క్ుమార తను, హసన్ హుస్ ైన్ లను చాలా గాఢంగా 
పేరమించేవారు. కాని ఈ పేరమను అరబ్ నాయక్ులాి  విలువెైన దుసుత ల దాీరా, 
బంగారం, వెండ్ి నగల దాీరా వయక్తప్రచలేదు. ఒక్స్ారి అలీ(ర) ఇచిచన బంగారు 

హారానిి ఫాతిమా మెడలో చూచిన ప్రవక్త (స) ఇలా అనాిరు, “ఫాతిమా! 

ముహమమద్ క్ూతురి మెడలో అగిిక్ంక్ణం పేనుకొని ఉంద  అని ప్రజలు నినుి 

అనాలని కోరుతునాివా?” అని అనాిరు. వెంటనే ఫాతిమా ఆ బంగారు హారానిి 

తీస్ల అమిమ వేస్ారు. ఆ వచిచన ధనంత్ో ఒక్ బలనిసను కొని విడుదల చేస్ారు. 

ఒక్స్ారి ఆయిషహ్(ర) బంగారు క్ంక్ణానిి ధరిస్ేత , తీయించి ముహమమద్ భలరయక్ు 

ఇద  తగదు అని అనాిరు. అంత్ేకాదు ప్రవక్త (స) మానవునిక  ఈ ప్రప్ంచంలో ఒక్ 

ప్రయాణీక్ునిక  కావలస్లనంత ప్రయాణ ఆహారం చాలు అని అనేవారు. ఇవి ఆయన 

మాటలు, ఇవే ఆయన చేతలు క్ూడ్ా. ఒక్స్ారి కొంతమంద  అభిమానులు 

క్లవడ్ానిక  వచాచరు. ప్రవక్త (స) ప్రక్ూలోి  చాప్ గురుత లు చూస్ారు, “ఓ ప్రవకాత ! 

మేము ఒక్ మెతత ని ప్రుప్ు తయారుచేస్ల మీక్ు కానుక్గా ఇదాూ ం 
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అనుక్ుంటునాిము” అని వినివించుక్ునాిరు. అప్ుపడు ప్రవక్త  (స) “నాక్ు ఈ 

ప్రప్ంచంత్ో ప్నేమిటి? ఒక్ ప్రయాణీక్ుడు ప్రయాణంలో కొంతస్ేప్ు నీడలో విశ్రా ంతి 

తీసుక్ునిటేు  నాక్ు ఈ ప్రప్ంచంత్ో సంబంధం ఉంద ” అని అనాిరు. 9వ హిజీరలో 
ఇస్ాి మ్ స్ామూా జయం యమన్ నుండి్ స్లరియా వరక్ు వాయపలంచి ఉండే్ద . కాని ఆయన 

(స)వదూ  శరలరం ప ై ఒక్ ప ైజామా , త్ాళ్ళత్ో అలిన ఒక్ మంచం, ఒక్ చెటుు ను వలచి 

తయారు చేస్లన తలగడ, ఒక్ ప్రక్ూ కొనిి జొనిలు, ఒక్ మూల జంతువు చరమం, 

ఉటిులో నీటి క్ుండలు ఇవే ఆ నోటి మాటలక్ు అదూం ప్టుు  చేతలు. 

మితుా లలరా! ఇతరులక్ు పరా ధానయత నిచేచ విషయం గురించి గకప్పగకప్ప ప్రసంగాలు 

వింటూ ఉంటలం. కాని ఇటువంటి బో ధక్ుల జీవిత చరితరలో దవని ఉదాహరణలు 

క్నిపలస్ాత యా? ఆదరశంకావాలంటే మదవనా వీధులోి  దొరుక్ు తుంద . ప్రవక్త (స) 

ఇతరులక్ు పరా ధానయత ఇవీటలనిి గురించి ఉప్దేశించారు. దానిక  త్ోడు ఆచరించి 

చూపారు. ప్రవక్త(స) ఫాతిమాను ఎంతగా పేరమించేవారో అద  అందరికీ త్ెలుసు 

కాని, ఫాతిమా పలండ్ిమర తిరప్ుపతూ చేతులు వాచిపో యాయి, నీళ్ళళ త్ోడుతూ 

గుండ్ె నొపలపక  గురయాయరు. ఒక్స్ారి ఆమె ప్రవక్త (స) వదూ క్ు వచిచ ఒక్ 

స్ేవక్ురాలని ఇవీమని వినివించుక్ునాిరు. అప్ుపడు ప్రవక్త (స) “ఫాతిమా! 
ఇప్పటి వరక్ు సుఫాఫ వాళ్ళకే ఏరాపటు అవలేదు, నీ దరఖాసుత  ఎలా 
స్వీక్రించగలను?” మరో ఉలేి ఖనలో “ఫాతిమా! బద్ర అనాధలు నీ క్ంటే ముందు 

దరఖాసుత  ఇచిచ ఉనాిరు” అని అనాిరు. ఒక్స్ారి ప్రవక్త (స) దుప్పటి లేదు, ఒక్ 

స్వత ర దుప్పటి త్ెచిచ ఇచాచరు. అదే సమయంలో ఒక్ వయక త  ఈ దుప్పటి ఎంత బలగుంద  
అని అనాిడు. ప్రవక్త (స) వెంటనే ఆ దుప్పటి తీస్ల అతనిక  ఇచిచ వేస్ారు. 

ఒక్ అనుచరుడ్ి ఇంటలి  శుభకారయం జరగనునిద , కాని ఆయన వదూ  ఏమీ 

లేదు. అప్ుపడు ప్రవక్త (స) ఆయనత్ో ఆయిషహ్ వదూ క్ు వెళిళ “పలండ్ి బుటు  
తీసుక్ురా” అనాిరు. ఆవయక త  వెళిళ తీసుకొని వచాచరు. కాని ప్రవక్త (స) ఇంటలి  రాతిర 
తినటలనిక  ఆ పలండ్ి తప్ప మరేమీ లేదు. ఒక్స్ారి సుఫాఫ పేదలను తీసుకొని 
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ఆయిషహ్(ర) ఇంటిక  వచాచరు. “తినడ్ానిక  ఏదెైనా ఉంటే ఇవీండ్ి” అనాిరు, 

నూక్ల అనిం ముందుంచబడ్ింద . అద  చాలలేదు, “ఇంకేమెైనా ఉందా” అని 

అడ్ిగారు, ఎండు ఖరూీ రం పాయసం ఇవీబడ్ింద . ఆ తరువాత పాలు వచాచయి, 

ఉని వీటినే అతిధులక్ు ఇవీడం జరిగింద . ఇదవ ఇతరులక్ు పరా ధానయత ఇవీటం, 

దాని ఆచరణ. 

అలాి హ్ ప ై నమమకానిక  ప్రతయక్ష ఉప్మానం చూడ్ాలని ఉంటే 
ముహమమద్(స)ను చూడండ్ి, అలాి హ్ ఆదేశం,” ఆతమస్ెధు రిం గల పా్వ్కతలు 
సహనం, నిలకడ్ ప్ాటించినటటా  న్నవ్ూ సహనం ప్ాటించు.” ప్రవక్త  (స) అలాగే చేస్ల 
చూపలంచారు. తమ నమమకాలక్ు వయతిరేక్ంగా ఒక్ూ ప్దం క్ూడ్ా వినజాలని 

జాతిలో ప్రవక్త(స) జనిమంచారు. అంత్ేకాదు ఈ జాతివారు ప్రతి చిని విషయంప ై 
చంప్డ్ానిక , చావడ్ానిక  స్లధ్ుప్డ్ేవారు. కాని ప్రవక్త(స) ఏమాతరం భయ ప్డక్ుండ్ా 
హరమ్ లోనిక  వెళిళ ఏక్తీ సందేశ్ానిి ఎలుగ తిత  చాటేవారు. అంత్ేకాదు అక్ూడ 

అందరి ముందు నమాజు ఆచరించేవారు. హరమ్ లో ఖుర రష్ప నాయక్ులు వచిచ 

క్ూరుచనేవారు. ప్రవక్త (స) వారి ముందు నిలబడి్ రుక్ూలు, సజాూ లు చేసే్వారు. “ఓ 

ముహమమద్! నినుి ఆదేశించినదానిి ప్రక్టంిచు” అనే వాక్యం అవతరంిచినప్ుడు 
ప్రవక్త (స) సఫా కొండప ై నిలబడ్ి ఖుర రష్ప ప్రజలందరినీ ఎలుగ తిత  పలలచి 

దెైవసందేశ్ానిి అందజేస్ారు.  

ఖుర రష్ప ప్రజలు ప్రవక్త (స)ను అనేక్ విధాలుగా హింస్లంచారు. శరలరంప ై 
మాలనాయనిి వేస్ేవారు. మెడలో దుప్పటుి  వేస్ల లాగేవారు. మారాంలో ముళ్ళళ 

ప్రిచేవారు. కాని ప్రవక్త (స) ముందడుగు చెక్ుూ చెదర లేదు. అబూత్ాలబ్ తన 

సమరాు నిి వాప్సు తీసుక్ునిప్ుపడు ఆవేశం మరియు ఉత్ాసహంత్ో 
“చినాినిగారూ! ఒక్వేళ్ ఖుర రష్ప నా క్ుడ్ిచేతిలో సూరుయనిి, ఎడమ చేతిలో 
చందుర నిి ప టిు నా నేను ఈ విధ  నిరీహణ నుండ్ి వెనుతిరగనని” సమాధానం 

ఇచాచరు. చివరక్ు ప్రవక్త (స), బనూ హాష్లమ్ ష్ేబ అబీ త్ాలీబ్ లోయలో 3 

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net


119 

 

సంవతసరాల వరక్ు స్ాంఘిక్ బహిషూరణక్ు గురవయాయరు. ఖుర రషులు ప్రవక్త(స), 

ఆయన క్ుటుంబం వారిత్ో సంబంధాలను త్ెరంచుక్ునాిరు. ఆహార ధానాయలు 

లోప్లక  రాక్ుండ్ా అవరోధం క్లపంచారు. పలలిలు ఆక్లత్ో అలమటించేవారు. 

యువక్ులు ఆక్ులు తిని జీవితం గడ్ిపేవారు, చివరిక  ప్రవక్త (స) హతయక్ు క్ుటర 
ప్నాిరు. ఇనిి జరిగినా ప్రవక్త (స) సహనానిి, నిలక్డను, ఏకాగరతను వదలేి దు. 

వలస పో యినప్ుడు స్ ర్ గుహలో దాక్ుూనాిరు, అవిశ్ాీసులు వెంబడ్ించారు, 

గుహదాీరం వరక్ు చేరుక్ునాిరు. వారిక  వీరికీ కొనిి గజాల దూరం మాతరమే 
ఉంద , అబూబక్ర్(ర) ఆందోళ్న చెందారు, అప్ుపడు ప్రవక్త (స) “ఆందోళ్న 

చెందవదుూ , మనత్ో పాటు అలాి హ్ ఉనాిడు” అని అనాిరు. ఈ సందరాంగా 
సురాఖా బిన్ జూషమ్ చేతిలో బళ్్ళం తీసుకొని గురరంప ై వీరిని వెంబడ్ిసూత  వారిని 

సమీపలస్ాత డు. అప్ుపడు అబూబక్ర్(ర) “ఓ ప్రవకాత ! మనం ప్టుు బడ్ాా ం” అని 

అంటలరు. కాని ఆ సమయంలో ప్రవక్త (స) ఖుర్ఆన్ ప్ఠిసూత  ఎంత్ో ప్రశ్ాంతంగా 
ఉంటలరు.  

మదవనా చేరిన తరాీత యూదులు, క్ప్టలకారులు, ఖుర రష్ప ప్రజల వెైప్ు 
నుండ్ి భయం ఉండ్ేద . అనుచరులు ప్రవక్త (స) ఇంటి బయట కాప్లా కాస్ేవారు. 

ఒక్స్ారి “అలలా హ్ పా్జల నుండి నినుి కాప్ాడ్యత్రడ్య” అనే వాక్యం అవతరంిచింద . 
వెంటనే బయటక్ు త్ ంగి చూచి కాప్లా కాసుత నివారిత్ో, “ప్రజలారా తిరిగి 
వెళిళపో ండ్ి, ననుి వదలవేయండ్ి, నా రక్షణా బలధయతలు అలాి హ్ తీసుక్ునాిడు” 

అని అనాిరు.  

నజ్ూ  యుధ్ుం నుండ్ి తిరుగు ప్రయాణంలో ప్రవక్త (స) ఒక్ చెటుు  క రంద 

విశ్రా ంతి తీసుక్ునాిరు. అనుచరులు అటూ ఇటూ కొంత దూరంలో ఉనాిరు. ఒక్ 

వయక త  క్రవాలం ప్టుు కొని ముందుక్ు వచాచడు. ప్రవక్త (స) క్ూడ్ా మేలగూనాిరు. ఆ 

వయక త  “ఓ ముహమమద్ ! నినుి నా నుండ్ి ఎవరు రక్షిస్ాత రు!” అని అనాిడు. 
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ప్రశ్ాంతంగా, నిదానంగా “అలాి హ్” అని అనాిరు. ఆ వయక త  ప్రభలవితుడ్ెై అతడ్ి 
క్రవాలం ఒర లోనిక  వెళిళపో యింద . 

బద్ర సంగార మంలో 313మంద  ముస్లి ములు స్ాయుధుల ై 1000మంద  
అవిశ్ాీసులను ఎదురకూనాిరు. 313మంద  అనుచరుల నాయక్ుడు అలాి హ్ 

సనిిధ లో చేతుల తిత  పరా రిుసుత నాిరు. అనేక్ విధాలుగా అలాి హ్ ను ఇలా శరణు 

కోరుతునాిరు. “ఓ అలాి హ్! ఈనాడు ఈ చిని సమూహం భూమి నుండ్ి చెరిపల 
వేయబడ్ిత్ే, ఆ తరువాత నినుి పరా రిుంచే వార వరూ భూమిప ై ఉండరు”. 

ముస్లి ంల అడుగులు తడబడే్ సందరాాలు క్ూడ్ా వచాచయి. ముస్లి ములు 

వెనక ూ తగాా రు. కాని అలాి హ్ సహాయంప ై ప్రిప్ూరు  నమమక్ం క్లగి ఉని 

ముస్లి ములు ఏమాతరం వెనుక్డుగు వేయక్ుండ్ా నిలబడ్ాా రు. ఉహుద్ లో చాలా 
మంద  ముస్లి ంలు వెనక ూ తగాా రు, కాని ప్రవక్త (స) తన స్ాు నంలో నిలక్డగా 
ఉనాిరు. రాళ్ళళ తినాిరు, బలణాల, క్రవాలాల, బళ్ళళల దాడులు జరుగు 

తునాియి. తలలో ఇనుప్ గకళ్ళసు గుచుచక్ుంద , ప్ళ్ళళ విరిగాయి, ముఖానిక  
గాయాలయాయయి. అప్ుపడు క్ూడ్ా తన చేతిని క్రవాలంప ై ప టులేదు, ఎందుక్ంటే, 

ఆయన(స) అలాి హ్ నే నముమక్ునాిరు. అలాి హ్ రక్షిస్ాత డని, సహాయం చేస్ాత డని 

ఆయనక్ు గటిు  నమమక్ం ఉండ్ేద . హునెైన్ యుధ్ుంలో ఒక్స్ారి ప్ద వేల బలణాల 

వరిం క్ురిస్లనప్ుడు కొంతస్ేప్టి వరక్ు ముస్లి ములు వెనక ూ తగాా రు. కాని 

ప్రవక్త (స) తన స్ాు నంలోనే ఉనాిరు. ఇటు నుండ్ి బలణాల వరిం క్ురుసుత ంద , అటు 

“నేను ప్రవక్తను, అసతయం ప్లుక్ను, నేను అబుూ ల్ ముతత లబ్ క్ుమారునిి” అని 

నినాదం చేసుత నాిరు. వాహనం ప ై నుండ్ి క రంద క  ద గారు. నేను దెైవదాసునిి, 

ప్రవక్తను అని అని తరువాత చేతులు ప ైక  ఎతిత  దుఆ చేస్ారు. 

మితుా లలరా! మీరు ఇంతటి వీరుడ్ెైన ఏకాగరత గల, నిలక్డ గల, స్ ైనయం ఎంత 

చినిదెైనా, ఆయుధాలు లేక్పో యినా, తన స్ ైనయం అతనిి వదల కొంత దూరం 
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వెనక ూ తగిానా, తనను త్ాను కాపాడుకోవడం కోసం పారిపో ని తనను రక్షించు 

కోవటలనిక  క్రవాలం ఎతత ని స్ ైనాయధ ప్తిని ఎక్ూడ్ెైనా చూస్ారా? అటువంటి 
క్షుసమయంలో క్ూడ్ా భూశక్ుత లక్ు భయప్డక్ుండ్ా ఆకాశ శక్ుత లు కావాలని 

కోరు తునాిడు. ఈ విషయంలో ఆయన ఆచరణా ప్ధం ఇలా ఉండ్ేద . 

శతుర వులను క్ూడ్ా పేరమించే క్ధలను వినే ఉంటలరు. కాని దాని 

ఉదాహరణగాని, ఉప్మానంగాని చూస్ల ఉండరు. రండ్ి మదవనా మనిష్లలో మీక్ు 

ఇవనీి చూపలస్ాత ను. మకాూ ప్రిస్లు తులను వదల వేసుత నాిను, ఎందుక్ంటే అక్ూడ 

మానవతీమే ఉండ్ేద కాదు. వలస పో యినప్ుడు ఖుర రషుల నాయక్ులు, 

ముహమమద్(స) తల నరిక  త్ెచిచన వారిక  100 ఒంటటలు బహుమానంగా ఇవీటం 

జరుగుతుంద  అని ప్రక్టించారు. సురాఖా బిన్ జూషుమ్ ఈ బహుమానం ప ందే 
ఉదేూ శంత్ో ఆయుధాలు ధరించి ప్రవక్త (స)ను వెంబడ్ించాడు. దగారక్ు 

చేరుక్ుంటలడు, అబూబక్ర్(ర) ఆందోళ్నక్ు గురవుత్ారు. ప్రవక్త  (స) అలాి హ్ ను 

పరా రిుస్ాత రు, మూడుస్ారుి  వాడ్ి గురరం కాళ్ళళ భూమిలో ద గబడ్ి పో త్ాయి. సురాఖా 
బలణాలు తీస్ల లాటరల వేస్ాత డు. ప్రతిస్ారి వారిని వెంబడ్ించక్ు అనే సమాధానం 

వసుత ంద . చివరిక  అతను భయప్డత్ాడు. తిరిగి వెళిళపో దామని 

నిశచయించుక్ుంటలడు. ప్రవక్త(స) అతడ్ిని పలలుస్ాత డు. ప్రవక్త (స)క్ు ఖుర రషులప ై 
అలాి హ్(త) ఆధ క్యత ప్రస్ాద ంచినప్ుడు ననుి విచారించక్ూడదని శరణుప్తరం 

వరా యించి తీసుక్ుంటలడు. మకాూ విజయం తరాీత అతడు ఇస్ాి మ్ స్వీక్రిస్ాత డు. 
కాని ఆనాటి సంఘటన గురించి ఏమాతరం విచారించరు. 

అబూసుఫ్లయాన్ ఎవరో మీక్ు త్ెలుస్ా? ఇతడ్ే బద్ర, ఉహుద్, క్ందక్ం 

మొదల ైన యుధ్ాు లలో ప్రధానపాతర వహించాడు. అనేక్మంద  ముస్లి ములను 

హతమారాచడు. అనేక్స్ారుి  ప్రవక్త (స)ను చంప్టలనిక  ప్రయతిించాడు. 
అడుగడుగునా ఇస్ాి మ్ మారాంలో అవరోధాలు క్లపసూత  బధ్ు శతుర వులా 
తయారయాయడు. కాని మకాూ విజయానిక  ముందు అబలాస్(ర) వెంట ప్రవక్త(స) 
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ముందుక్ు వచాచడు. అప్ుపడు అతడ్ి ప్రతి నేరం అతనిి చంప్మని సలహా 

ఇచిచంద , కాని ప్రవక్త(స) యొక్ూ క్షమాగుణం అబూసుఫ్లయాన్ త్ో ఇలా 
అంటుంద , “భయప్డక్ు, ముహమమద్(స) ప్రతీకారం తీరుచకోరు. ఆ తరువాత 

ప్రవక్త (స) అతనిి క్షమిస్ాత రు. అంత్ేకాదు, అబూసుఫ్లయాన్ ఇంటలి  దాక్ుూని 

వారిక  క్ూడ్ా అభయం ఇవీబడుతుంద ” అని అనాిరు.  

హింద ఎవరో త్ెలుస్ా? ఈమె అబూసుఫ్లయాన్ భలరయ, ఉహుద్ యుధ్ుంలో 
తన చెలక్త్ెత లత్ో క్లస్ల ఆడుతూ పాడుతూ ఖుర రష్వ స్ ైనిక్ులను ఉత్ేత జప్రిచేద . 
ప్రవక్త (స)క్ు అందరిక్ంటే పలరయమెైన చినాినిను, ఇస్ాి మ్ హీరో అయిన హమాీ  

శవం ప్టి నీచంగా, అగౌరవంగా ప్రవరితంచింద . ఆయన గుండె్ను చీలచంద , ముక్ుూ, 

చెవులను కోస్ల మెడలో వేసుక్ుంద . గుండ్ెకాయ తీస్ల నమిలే ప్రయతిం చేస్లంద . 
యుధ్ుం తరువాత ఆ దృశ్ాయనిి చూచి ప్రవక్త (స) చాలా ఆందోళ్నక్ు గురయాయరు. 

మకాూ విజయంనాడు ముసుగు ధరించి ఆ స్వత ర ముందుక్ు వసుత ంద . అక్ూడ క్ూడ్ా 
ఊరుకోలేదు. కాని ప్రవక్త (స) ఏ విధమెైన అభయంతరానీి వెలుబుచచలేదు. నీవలా 
ఎందుక్ు చేస్ావని క్ూడ్ా అడగలేదు. ఈ క్షమాగుణానిక  ఆమె ప్రభలవితురాల ై 
బిగారగా “ఓ ముహమమద్ ఇంతక్ు ముందు నీ వంటే అందరి క్నాి అసహయం 

అనిపలంచేద , కాని ఈనాడు అందరి క్ంటే అధ క్ంగా నినుి నేను పేరమిసుత నాిను” 

అని ప్లక ంద . 

హమాీ  హంతక్ుడు వహీి  త్ాయిఫ్ విజయం తరువాత అక్ూడ్ి నుండ్ి 
పారిపో త్ాడు, అతడుని ప్రదేశం క్ూడ్ా జయించ బడుతుంద . అతడ్ిక  
తలదాచుక్ునే చోటు మర క్ూడ్ా లభించదు. అప్ుపడు ప్రజలు “వహీి ! నీక్ు ఇంకా 
ముహమమద్ సంగతి త్ెలయదు, నీకోసం ముహమమద్(స) ప్రదేశం క్ంటే ప్రశ్ాంత 

మయిన ప్రదేశం మర క్ూడ్ా లేదు” అని అనాిరు. వహీి  ముహమమద్(స) వదూక్ు 

వెళ్త్ాడు. ప్రవక్త (స) అతనిి చూస్ాత రు, దృష్లు  క రంద క  వాలుచక్ుంటలరు. 

పలరయచినాిని మరణదృశయం క్ళ్ళ ముందు క్నబడుతుంద . క్ళ్ళళ ఆశుర వులత్ో 

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net


123 

 

నిండ్ిపో త్ాయి, హంతక్ుడు క్ూడ్ా ముందు ఉనాిడు. కాని “వహీి  వెళ్ళళ నా 
ముందుక్ు రాక్ు, చినాిని మరణ దృశయం గురుత కొసుత ంద ” అని మాతరమే అనాిరు.  

ఇస్ాి మ్, ముస్లి ములక్ు, ప్రవక్త (స)క్ు బధ్ు  శతుర వు ఇక్రమ, అబూజహల్ 

క్ుమారుడు. ఇతడు ప్రవక్త  (స)ను అందరిక్ంటే అధ క్ంగా హంిస్లంచాడు. బలధలక్ు 

గురిచేస్ాడు. ఇస్ాి మ్ క్ు వయతిరేక్ంగా యుధ్ాు లు క్ూడ్ా చేస్ాడు. మకాూ విజయం 

నాడు అతనిక  తన, తన క్ుటుంబంవారి నేరాలనీి గురుత  నాియి. అతను 

పారిపో యి యమన్ వెళిళపో యాడు. ఆయన భలరయ ఇస్ాి మ్ స్వీక్రించారు. ప్రవక్త  
(స)ను గురుత  ప్టిుంద . సీయంగా ఆమె యమన్ వెళిళంద . ఆయనుి ఓదారిచంద . 
ఆయనుి తీసుకొని మదవనా వచిచంద . ఈ విషయం ప్రవక్త (స)క్ు త్ెలస్లన వెంటనే 

ఆయనుి ఆహాీనించడ్ానిక  ఎంత త్ ందరగా లేస్ాత రంటే ఆయన ఒంటిప ై దుప్పటి 
క్ూడ్ా ఉండదు. సంత్ోషం ప్టులేక్ “ముహాజిర్ ప్రయాణిక్ుడ్ా! నీ రాక్ నీక్ు 

శుభమగుగాక్” అని అంటలరు, ఆలోచించండి్! స్ాీగతం ఎవరిక  ప్లక్బడుతుంద ? 

ఎవరి రాక్వలి సంత్ోషం క్లుగుతుంద ? ఎవరిని క్షమించడం జరుగుతుంద ? అతని 

తండ్ిర మకాూలో ప్రవక్త(స)ను అనేక్ విధాలుగా హంిస్లంచాడు. శరలరంప ై మాలనాయనిి 

వేస్ాడు. నమాజు స్లు తిలో దాడ్ి చేస్ాడు. మెడలో దుప్పటి వేస్ల లాగాడు. 
దారునిదీహ్ లో ప్రవక్త (స) హతయకోసం క్ుటర ప్నాిడు. బద్ర యుధ్ాు నిక  
కారక్ుడూ ఆయనే. ఒప్పందాలను భంగప్రిచిందవ ఆయనే. ఈనాడు ఆయన 

రాక్ప్టి ఇంత సంత్ోషం వయక్తం చేయటం స్ాధయమా? 

హిబలర్ బిన్ అల్ అసీద్ ఒక్ విధంగా ప్రవక్త (స) క్ుమార త  జ ైనబ్ 

హంతక్ుడు. అంత్ేకాదు ఎనోి  ఇస్ాి మ్ వయతిరేక్ కారయ క్లాపాలక్ు పాలపడ్ాా డు. 
మకాూ విజయం వారత  విని అతని రక్తం ఉడ్ిక పో తుంద . ఈరాన్ పారిపో దామని 

అనుక్ుంటలడు, కాని ఏదో  ఆలోచించి ప్రవక్త(స) వదూక్ు వెళ్త్ాడు. “ఓ ప్రవకాత ! నేను 

పారిపో యి ఈరాన్ వెళిళపో దామని అనుక్ునాిను. కాని నాక్ు ప్రవక్త  క్షమాగుణం, 

దయ, జాల గురుత కొచాచయి. వెంటనే నేను ఇక్ూడి్క  వచచేస్ాను. నా నేరాల గురంిచి 
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అంద న వారతలనీి నిజమెైనవే” అని  వినివించుక్ుంటలడు. అద  విని వెంటనే 
ప్రవక్త (స) కారుణయ దాీరాలు త్ెరుచుక్ుంటలయి. శతుర వు స్ేి హితుడు అనే త్ేడ్ా 
మాయం అవుతుంద . 

బద్ర యుధ్ుం తరువాత ఉమెైర్ బిన్ వహబ్ ఒక్ అవిశ్ాీస ధనవంతుని 

క్ుటరవలి తన ఖడ్ాా నిక  విషం ప్ూస్ల మదవనా వస్ాత డు. అవకాశం దొ రిక త్ే ప్రవక్త (స) 

ప్ని ప్ూరిత  చేదాూ మని వేచి ఉంటలడు. కాని ప్టుు  బడత్ాడు. ప్రవక్త (స) వదూక్ు 

తీసుక్ువస్ాత రు, నేరం త్ేలపో తుంద  కాని అతనిి విడుదల చేయడం జరుగుతుంద . 
  

సఫాీన్ బిన్ ఉమయయహ్ ప్రవక్త (స)ను చంప్మని ఉమెైర్ ను ప్ంపలన 

ధనవంతుడు. అంత్ేకాదు ఒక్వేళ్ ఈ ప్నిలో పరా ణాలు కోలోపత్ే నీ భలరాయబిడాలక్ు, 

నీ అప్ుపక్ు నేను బలధుయడ్ిని అని వాగాూ నం చేస్ాడు. మకాూ విజయం తరువాత 

భయప్డ్ి సముదర మారాా న యమన్ పారిపో దామని జిదాూ  ఓడరేవుక్ు పారి 
పో త్ాడు. ఉమెైర్ ప్రవక్త (స) వదూక్ు వచిచ “ఓ ప్రవకాత ! సఫాీన్ మా నాయక్ుడు 
భయప్డ్ి పారి పో యాడు” అని వినివించుక్ుంటలడు. దానిక  ప్రవక్త(స) “అభయం 

ఇచాచను” అని అంటలరు. అప్ుపడు ఉమెైర్ అభయం ఇచిచనటుు  ఏదెైనా సూచన 

ఇస్ేత  బలగుంటుందని వినివించుక్ుంటలడు. ప్రవక్త (స) తన ప్గిడ్ి తీస్ల ఇస్ాత రు. 

ఉమెైర్ అద  తీసుకొని వాడ్ి దగారక్ు వెళ్త్ాడు. అప్ుపడు సఫాీన్ నాక్ు 

ముహమమద్ దగారక్ు వెళ్ళడంలో పరా ణభయం ఉందని అంటలడు. దానిక  ఉమెైర్ “ఓ 

సఫాీన్! ఇంకా నీక్ు ముహమమద్(స) దయాగుణం, జాల, క్షమాగుణం గురించి 

త్ెలయదా” అని అంటలడు. సఫాీన్ ప్రవక్త (స) సనిిధ లో హాజరౌత్ాడు. “నాక్ు 

అభయం ఇచాచరని వినాిను, నిజమా” అని అంటలడు. “అవును” అని ప్రవక్త(స) 

అంటలరు. “నేను మీ ధరామనిిస్వీక్రించను, నాక్ు ర ండు నెలలు గడువు కావాల” 

అని అనాిడు. దానిక  ప్రవక్త(స) “నీక్ు ర ండు కాదు నాలుగు నెలలు గడువు 
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ఇవీబడుతుంద ” అని అనాిరు. కాని ఆ ఇచిచన గడువు ప్ూరిత  కాక్ ముందే 
ఇస్ాి మ్ స్వీక్రించాడు.  

ప్రవక్త(స) ఖ ైబర్ వెళ్త్ారు. అక్ూడ యూదుల పరా బలయం ఎక్ుూవగా ఉంద . 
పో రాటలలు జరుగుత్ాయి. విజయం స్ాధ స్ాత రు. ఒక్ యూద స్వత ర విందుక్ు 

ఆహాీనిసుత ంద , ప్రవక్త (స) ఆమె విందును స్వీక్రిస్ాత రు. ఆ యాద స్వత ర మాంసంలో 
విషం క్లుప్ుతుంద , ప్రవక్త (స) మాంసప్ు ముక్ూ నోటలి  ప టుగానే ఆయనక్ు దానిి 

గురించి త్ెలుసుత ంద , యూద స్వత రని పలలచి అడగాా  ఆమె తన తప్ుప ఒప్ుపక్ుంటుంద . 
కాని ఆమె ఎటువంటి శిక్షక్ు గురిచేయబడదు. అయతే్ ఆ విష ప్రభలవం జీవిత్ాంతం 

ఉంటుంద . 

నజ్ూ  పో రాటం నుండ్ి తిరుగు ప్రయాణంలో ప్రవక్త (స) ఒంటరిగా ఒక్ చెటుు  

క రంద విశ్రా ంతి తీసు క్ుంటునాిరు, అద  మధాయహి సమయం, ప్రవక్త(స) క్రవాలం 

చెటుు క్ు వేరలాడుతుంద , అనుచరులు అటూ ఇటూ ప్డుకొని ఉనాిరు. దగారలో 
ఎవరూ లేరు. ఒక్ వయక త  అవకాశం చూచి ప్రవక్త (స) వదూక్ు వచిచ, క్రవాలానిి 

తీసుకొని ఒర నుండ్ి బయటక్ు తీస్ాత డు, ప్రవక్త (స) వెంటనే మేలగూంటలరు, ఆ వయక త  
క్రవాలం తిరప్ుపతూ “ముహమమద్ ! ఇప్ుపడు నా నుండ్ి నినుి ఎవరు 

రక్షిస్ాత రు?” అని అంటలడు. ప్రవక్త (స) నిరాయంగా, ప్రశ్ాంతంగా “అలాి హ్” అని 

అంటలరు. ఆ సమాధానం వినివెంటనే భయప్డ్ి పో త్ాడు, క్రవాలానిి ఒరలోనిక  
తీసుక్ుంటలడు. అనుచరులు చుటూు  చేరుత్ారు. ఆ వయక త  క్ూరుచండ్ి పో త్ాడు. 
ప్రవక్త (స) ఏమాతరం విచారించరు. 

ఒక్స్ారి ఒక్ అవిశ్ాీస్లని తీసుక్ురావడం జరుగుతుంద . ప్రవక్తను చంపే 
ప్రయతింలో ఉనాిడని అతనిప ై ఆరోప్ణ. అతడు ప్రవక్త (స)ను చూచి 

భయప్డత్ాడు. ప్రవక్త (స) అతనిి ఓదారుచత్ారు. ఆ తరువాత అతనిత్ో “ఒక్వేళ్ 

నువుీ చంపాలనుక్ునాి చంప్లేవు” అని అనాిరు. మకాూ పో రాటంలో ఈ 
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వయక్ుత ల గుంప్ు బంధ ంచబడ్ింద . వీరు తన్ యిళమ్ కొండ నుండ్ి ద గి ప్రవక్త (స) ను 

చంపాలను క్ునాిరు. ప్రవక్త(స)క్ు ఈ విషయం తె్లస్లంద . వీరిని వదల వేయండని 

ఆదేశించారు. 

సో దరధలలరా! మీరు త్ాయిఫ్ క్ు వెళ్త్ారు, మకాూ కాలంలో ప్రవక్త (స)క్ు శరణు 

ఇవీనివారు వీరే, అసలు వీరు వినటలనికే స్లధ్ుప్డలేదు. ఇక్ూడ ధనవంతుల 

క్ుటుంబలలు ప్రవక్త (స)ను ఎగత్ాళి చేస్ారు. ప్రవక్త  ప్టి హాసయంగా ప్రవరితంచమని 

ఇతరులను ప్ురికొలపారు. ప్టుణంలోని అలిరి మూక్లనీి అనిి వెైప్ుల నుండ్ి 
ప్రవక్త (స)ప ై రాళ్ళళ రువాీయి. చివరిక్ు కాళ్ళక్ు విప్రలతంగా గాయాలయాయయి. 

ర ండు కాళ్ళ చెప్ుపలు రక్తస్లక్తం అయాయయి. ప్రవక్త(స) అలస్లపో యి క్ూరుచండి్ పో తే్ 

వీరు భుజాలు ప్టిు  లేప్ుత్ారు. నడవస్ాగిత్ే మళ్ళళ రాళ్ళళ రువుీత్ారు. ఈ రోజు 

ప్రవక్త (స)క్ు ఎంత్ో బలధ క్లగింద , 9సంవతసరాల తరాీత ఆయిషహ్(ర) 

ప్రవక్త (స)ను “అనిిటి క్ంటే క్ఠిన ద నం?” ఏద  అని ప్రశిించగా “త్ాయిఫ్ ద నం” 

అని సమాధానం ఇచాచరు. 8హిజీరలో ముస్లి మ్ స్ ైనాయలు ఈ త్ాయిఫ్ నే 
చుటుముటలు యి. కొంతకాలం వరక్ు ముటుడ్ి కొనస్ాగింద . అనేక్మంద  మస్లి ంలు 

చంప్బడ్ాా రు. తిరిగి పో దామని ప్రవక్త (స) నిరుయించుక్ుంటలరు. కాని ముస్లి ంలు 

స్లధ్ుప్డరు, త్ాయిఫ్ ప్రజలను శపలంచమని వినివించుక్ుంటలరు. ప్రవక్త (స) 

చేతులు ఎతుత త్ారు. కాని ఏమని పరా రిుస్ాత రో చూడండ్ి, “ఓ అలాి హ్! త్ాయిఫ్ 

ప్రజలక్ు రుజుమారాా నిి ప్రస్ాద ంచు, వారిని ఇస్ాి మ్ లోనిక  ప్రవేశింప్జేయి”. 

స్ో దరులారా! ఎవరి గురించి ఇలా పరా రిుంచారు, ప్రవక్త(స) ప ై రాళ్ళళ రువిీ 

గాయప్రచిన, శరణు ఇవీనివారి గురించి. 

ఉహుద్ పో రాటంలో శతుర వులు దాడ్ి చేస్ాత రు. ముస్లి ముల పాదాలు 

తడబడత్ాయి. ప్రవక్త (స) శతుర వుల క్క్షయలో ఉంటలరు. ప్రవక్త (స)ప ై రాళ్ళళ, 

బలణాలు, క్రవాలాలు విరుచుక్ు ప్డుతునాియి. ప్రవక్త(స) ప్ళ్ళళ విరిగాయి. తన 

రక్షణా స్ాధనాలే తన తలక్ు గుచుచక్ుంటలయి. ముఖమంత్ా రక్తస్లక్తమౌతుంద . ఈ 
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ప్రిస్లు తిలో క్ూడ్ా ఆయన నోటి నుండ్ి ఈ ప్దాలే వసుత నాియి. “తమ ప్రవక్తనే 
చంపే ప్రయతిం చేసుత ని ఆ జాతి ఎలా స్ాఫలయం ప ందుతుంద . ఓ అలాి హ్! నా 
జాతిక  మారాదరశ క్త్ాీనిి ప్రస్ాద ంచు, దానిక  ఏమీ త్ెలయదు. నీ శతుర వును 

పేరమించు” అనే ఈస్ా(అ) ఆచరణ కేవలం క్వితీం కాదు క్ఠినమెైన ఆచరణా 
ప్ధం. 

వహీ బిన్ ఈదాయలీల్ క్ుటుంబం త్ాయిఫ్ లో ప్రవక్త(స)ను అనేక్ విధాలుగా 
హింస్లస్ాత రు, ఇతడ్ే ఒక్ బృందానిి తీసుకొని మదవనా విచచేస్లనప్ుడు తన ప్వితర 
మస్లీ ద్ లో టటంట్ వేస్ల విడ్ిద  ఏరాపటు చేస్ాత రు. ప్రతిరోజు ఇష్టా నమాజు తరాీత 

అతనిి క్లవటలనిక  వెళిళ వయధాభరితమెైన మకాూ జీవిత్ానిి గురించి చెపేపవారు. 

ఎవరిని? తనప ై రాళ్ళళ విస్లరిన వారిని, అవమాన ప్రిచిన వారిని, ఇదవ నీ 

శతుర వును పేరమించు, క్షమించు అంటే అరుం.  

మకాూ విజయం తరాీత హరమ్ పరా ంగణంలో, ఏ పరా ంగణంలో, ఎక్ూడ్ెైత్ే 
తనక్ు తిటుటం జరిగిందో , ఎక్ూడ్ెైత్ే చెత్ాత  చెదారం వేయబడ్ంిదో , ఎక్ూడ్ెైత్ే తనను 

చంప్టలనిక  క్ుటర ప్నిడం జరిగిందో , అక్ూడ మకాూ నాయక్ులందరూ నిలబడ్ి 
ఉనాిరు. వారిలో ఇస్ాి మ్ క్ు వయతిరేక్ంగా శక తవంచన లేక్ుండ్ా 
ప్రయతిించినవారూ ఉనాిరు, ప్రవక్త(స)ను తిరసూరంిచినవారూ ఉనాిరు, తనను 

తిటిునవారూ ఉనాిరు, తన మారాంలో ముళ్ళళ ప్రిచేవారూ ఉనాిరు, అనాయయంగా 
బంధువులను హతమారిచన వారూ ఉనాిరు, పేదలను హింస్లంచినవారూ 

ఉనాిరు, ఈనాడు ఈ నేరసుత లందరూ తలలు ద ంచు కొని నిలబడ్ి ఉనాిరు, 

అనుచరుల క్రవాలాలు ప్రవక్త (స) ఆదేశ్ానిక , ఆజఞ  ప్ూరతయిేయ లోప్లే తలలు 

నరక్డ్ానిక  వేచి ఉనాియి. అక్స్ామతుత గా ప్రవక్త (స) నోరు క్దులుతుంద , “ఖుర రష్ప 

ప్రజలారా! మీరే చెప్పండ్ి, ఈనాడు మీ ప్టి ఎలా ప్రవరితంచాల?” సమాధానం 

వసుత ంద , “ముహమమద్ నీవు మా మంచి స్ో దరుడవు, మంచి అని కొడుక్ువు”. 

అప్ుపడు ప్రవక్త(స) ఇలా అంటునాిరు, “యూసుఫ్(అ) హంిసలక్ు పాలపడి్న తన 
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స్ో దరులత్ో చెపలపన విధంగా నేనూ ఈనాడు మీత్ో చెబుతునాిను, ఈనాడు మీప ై 
ఎలాంటి ఆరోప్ణ లేదు, వెళ్ళండ్ి మీరందరూ సీతంతుర లు”. 

శతుర వులను పేరమించడమంటే, క్షమించడమంటే ఇదే. ఇస్ాి మ్ ప్రవక్త  
యొక్ూ ఆచరణా ప్ధం, అభలయస శిక్షణ. ఇద  కేవలం తియయటి మాటల వరకే, 
ఉత్ాసహ భరితమెైన ప్రసంగాల వరకే ప్రిమితం కాదు, ప్రప్ంచంలో సంఘటనగా 
ఆచరణగా ఉదావించింద . 

ఇతర ధరామలవారు తమ ప్రవక్తల వయవస్ాు ప్క్ుల సుమధుర, మనోహర 

ప్దాలవెైప్ు పలలుసూత  ఉంటలరు. మాటిమాటికీ వాటిని వలిసూత  ఉంటలరు. ఎందుక్ంటే 

అవి తప్ప వారివదూ  మరేమీ లేదు. కాని ఇస్ాి మ్ తన ప్రవక్త  యొక్ూ ప్దాల గురంిచే 

కాదు, ఆచరణ, స్ాంప్రదాయాల గురంిచి క్ూడ్ా సందేశం ఇసుత ంద . ముహమమద్(స) 

ఈ లోక్ం నుండ్ి ప్రమ ప్ద ంచి నప్ుడు ఇలా ఉప్దేశించారు, 

ِّ  م  كُ يفِّ  ُت ك  را تا  ِّ لا قا ال   (مسلم.)تِّ نه سُ  وا  اَّللِّ  ابا تا كِّ  ي 
నేను మీ మధి ర ండ్య పా్ధరన విషయలలను వ్దలి వెళతత నరిను,                                            

ద్ెైవ్గరంధం, నర ఆచరణర ప్ధం.(ముస్లా మ్) 

ఈ ర ండు ప్రధాన విషయాలు ఇప్పటి వరక్ు స్లు రంగా ఉనాియి. 

ఇనాి అలాి హ్ తీరుపద నం వరక్ు స్లు రంగా ఉంటలయి. అందువలేి  ఇస్ాి మ్ దెైవ 

గరంధంత్ో పాటు తన ప్రవక్త  స్ాంప్రదాయానిక  క్ూడ్ా విధేయత చూప్మని 

ఆదేశిసుత ంద .   

 (63-الحزاب .) ة  نا سا حا  ة  وا س  اُ  اَّللِّ  وُل سُ  را فِّ  م  كُ لا  نا كا  د  قا لا 
మీకటసం అలలా హ్ పా్వ్కత  జీవితంలో అతుితత మమ ైన ఆదరశం ఉంద్ి.(అల్అహాాబ్-

21)  
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సీయంగా ఇస్ాి మ్ తన ప్రవక్తను దెైవగరంధ ఆచరణా రూప్ంగా, 
ఆదరశంగా, మోడల్ గా ప్రదరిశసుత ంద . ప్రప్ంచంలో ఈ గౌరవం కేవలం ఇస్ాి మ్ 

ప్రవక్తకే ఉంద . ఎందుక్ంటే ఆయన విదాయభలయసంత్ో పాటు ఆచరణా విధానానిి 

క్ూడ్ా ముందుంచుతుంద . నమాజ్ ప్ధ్ుతి త్ెలయని వారిక  “ననుి నమాజ్ చేసూత  

ఉండగా చూస్లనటుు  మీరూ నమజ్ ఆచరించండ్ి” అని బో ధ ంచారు. భలరాయబిఢ్ఢల 

ప్టి మంచిగా వయవహరంిచాలని ఈ విధంగా బో ధ స్ాత రు, “భలరాయబిడాల ప్టి మంచిగా 
వయవహరించిన వారే మీలో అందరి క్నాి ఉతత ములు. నేను నా భలరాయబిడాల కొరక్ు 

మీ అందరిక్ంటే మంచివాడను”. చివరి హజ్ సందరాం, అంతిమ ప్రవక్త  చుటూు  

లక్షక్ు ప ైగా అనుచరులు. మానవులక్ు దెైవం తరప్ున చివరి సందేశం ఇలా అంద 

జేయబడుతుంద . “అరబ్ లోని మూఢనమమకాలు, మూఢాచారాలు, అంతం కాని 

పో రాటలల ప్రంప్రను ఈనాడు రదుూ  చేయడం జరిగింద . విదాయజాఞ నాలత్ో పాటు 

తన ఆచరణా విధానానిి చూప టుటం జరిగింద . 

ఈనాడు అరబ్ లోని ప్రతీకార రక్తపాతం అంత్ా రదుూ  చేయడం జరిగింద . 
అంటే మీరందరూ ప్రసపర హంతక్ులను క్షమించండ్ి. అందరిక్ంటే ముందు నేను 

నా క్ుటుంబలనిక  చెంద న రబీఅ బిన్ హారిస్ క్ుమారుని హతయను క్షమిసుత నాిను. 

అజాఞ నకాలం నాటి వడ్ీా  లావాదేవీలనిిటినీ ఈనాడు నేను రదుూ  చేసుత నాిను. 

అనిిటిక్ంటే ముందు నేను మా చినాిని అబలాస్ బిన్ అబుూ ల్ ముతత లబ్ వడ్ీా  
వాయపారానిి రదుూ  చేసుత నాిను”. 

ధనపరా ణాల తరాీత మూఢాచారాలను పాటించేవారు క్ూడ్ా ప్రజల 

మానమరాయదలను దృష్లులో ప టుు కొని వయవహరిస్ాత రు. ఇటువంటి వాటిని రదుూ  చేసే్ 

ధెైరయం చూపలత్ే తముమత్ాము రదుూ  చేసుకో వలస్ల వసుత ంద . ఎంత 

ప్రజానాయక్ుల ైనా సమాజంలో ఉని మూఢాచారాలను సంసూరించే ధెైరయం చాలా 
తక్ుూవ మంద  చేస్ాత రు. 
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ముహమమద్(స) ప్రజలక్ు సమానతీం గురించి బో ధ ంచారు. అరబ్ లో 
అందరిక్ంటే నీచులుగా బలనిసలు భలవించబడ్ేవారు. ప్రవక్త (స) సమానతీం, 

స్ో దరభలవం మొదల ైన భలవాలను ఆచరించి చూపారు. ఒక్ బలనిసను 

దతత ప్ుతుర నిగా చేసుక్ునాిరు. అరబ్ వరాా లోి  ప్రసపర మంచితనంలోని 

హెచుచతగుా లను క్ూడ్ా దృష్లులో ప టుు కోవటం జరిగేద . యుధ్ాు లోి  క్ూడ్ా తనక్నాి 

తక్ుూవ స్ాు యిక  చెంద న వయక తప ై క్రవాలం ఎతత డం క్ూడ్ా అవమానంగా 
భలవించేవారు, నీచరక్తం నా క్రవాలానిక  అంట క్ూడదని. కాని ప్రవక్త (స) ఇలా 
ప్రక్టించినప్ుడు, “ప్రజలారా! మీరంత్ా ఆదమ్ క్ుమారులు, ఆదమ్ మటిు  దాీరా 
సృష్లుంచబడ్ాా రు. నలివారిక  త్ెలివారిప ై, త్ెలివారిక  నలివారిప ై, అరబీక  అజమీప ై, 
అజమీక  అరబీప ై ఎటువంటి పరా ధానయత లేదు. మీలో అందరిక్ంటే అధ క్ంగా 
దెైవభీతి గలవారే మీలో అందరిక్ంటే ఉతత ములు”. ఈ బో ధనలు అక్స్ామతుత గా 
అందరినీ సమానంగా చేస్లవేస్ాయి. అయిత్ే ఉప్మానాల కొరత ఉండ్ేద . ఆ 

ఉప్మానాలను క్ూడ్ా ఆయనే ఆచరించి చూపారు. ఆ బలనిసను తన 

అతత క్ూతురిక చిచ వివాహం చేస్ారు. దతత ప్ుతుర ని నుండ్ి విడ్ాక్ులు ప ంద న స్వత రత్ో 
వివాహం అరబ్ లో నిష్లధ్ుంగా ఉండ్ేద . అంత్ేకాదు కేవలం ప్దాల సంబంధం 

ఉండ్ేద . దవనిక  ఆచరణలత్ో ఎటువంటి సంబంధం ఉండ్ేద కాదు. దవనివలి 

క్ుటుంబలలోి  చెడులు వాయపలంచి ఉండ్ేవి. వాటిని అరిక్టుడం తప్పని సరి అయియంద . 
కాని వాటిని అరిక్టేుందుక్ు ఆచరణ కావాల. ఇద  మానవుని ఆత్ామభిమానంత్ో 
సంబంధం క్లగి ఉంద . ఇద  చాలా క్షుమెైన ప్ని, ప్రవక్త(స) అడుగు ముందుక్ు 

వేస్ల దానిి ఆచరించి చూపారు. జ ైద్ బిన్ హారిస్ా నుండ్ి విడ్ాక్ులు ప ంద న జ ైనబ్ 

ను వివాహం చేసుక్ునాిరు. ఆనాటి నుండ్ి ఈ మూఢాచారం అరబ్ నుండ్ి 
అదృశయమయిపో యింద . సంఘటనల కొరత లేదు. ఉప్మానాల కొదువ లేదు.  

కాని సమయం చాలా తక్ుూవగా ఉంద . ఈనాడు నేను చాలా సమయం తీసుక్ునాి 

ననుక్ుంటలను. 
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సో దరధలలరా! నేను చెపలపన విషయాల వెలుగులో ఆదమ్ నుండ్ి ఈస్ా వరక్ు, 

స్లరియా నుండ్ి ఇండ్ియా వరక్ు ఉని సంసూరతల జీవిత చరితరలోి  ఇటువంటి 
ఆదేశ్ాల, ఆచరణల ఉప్మానాలు ఎక్ూడ్ెైనా క్నిపలస్ాత యా? వెతక్ండ్ి.  

సభికులలరా! మధురమెైన, మనోహరమెైన ప్లుక్ులు ప్లకే బో ధక్ులు, క్వులు 

తమ సభలోి  దెైవ పేరమను గురించి పేరకూనడం, అనవసరమెైన ప్రగలాాలు 

ప్లక్డం, వినిపలంచడం చేస్ాత రు. వీరి నానుడ్ి ఆధారంగానే చెటుు  తన ప్ళ్ళ దాీరా 
గురితంచబడుతుంద . వీరి జీవిత్ాలోి  దెైవ పేరమ ప్రభలవం ఉండ్ేదా? అరబుాల 

దెైవపేరమక్ు సంబంధ ంచిన చరితరలు చదవండి్. రాతుర లు గడుస్ాత యి. ప్రప్ంచమంత్ా 
నిదరపో తుంద , అతని క్ళ్ళళ జాగరణ చేసుత నాియి, చేతులు దెైవం ముందు చాచి 

ఉనాియి. నోరు దెైవానిి కీరితసుత ంద . హృదయం విలవిలలాడుతుంద . క్ళ్ళంట 

ఆశుర వులు కారుతునాియి. దెైవ పేరమక్ు నిదరశనం ఇదా లేక్ అదా? . 

ఈస్ా(అ) శిలువ ప ై ఎక ూంచబడ్ినప్ుడు “ఓ దేవా! ఓ దేవా! నీవు ననుి 

ఎందుక్ు విడ్ిచి పో యావు?” అని అనాిరు. కాని ముహమమద్(స) మరణావసులో 
ఉనిప్ుపడు చివరి శ్ాీస పవలుచక్ుంటూ “ఓ నా ప్రభూ! నా ఉతత మ మితుర డ్ా” అని 

అనాిరు. ఈ ర ంటిలో దేనిలో దెైవపేరమ క్నబడుతుంద .  
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