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ముందుమలట (మొదటి పా్చురణ) 

ముందు పేజీలోి  ప్రవక్త  ముహమమద్(స) జీవిత చరితరలోని వివిధ కోణాలక్ు 
సంబంధ ంచిన కొనిి ప్రసంగాలు ఉనాియి. దక్షిణ భలరతదేశంలోని ఇస్ాి మిక్ 

ఎడుయకేషనల్ ఫ ండ్ేషన్ కోరిక్ప ై 1925 అకోు బర్, నవంబర్ నెలలోి  ఈ ప్రసంగాలు 

చేయడం జరిగింద . కొనిి సంవతసరాలుగా ఒక్ అమెరిక్న్ క రైసత వుని 

సహాయసహకారాల దాీరా మదరా స్ లోని యూనివరిసటీ విదాయరుు ల ముందు క రైసత వ 

ప్ండ్ితులు ఏసుకీరసుత  జీవిత చరితరప ై ప్రసంగాలు చేసూత  ఉండటం జరిగేద . ఈ 

ప్రసంగాలు ప్రతి సంవతసరం జరిగేవి. శ్రర తలు వీటిని చాలా భక తశరధ్ులత్ో వినటం 

జరిగేద . అద  గమనించిన ముస్లి మ్ విదాయవంతులక్ు, ఇక్ూడ్ి ఇంగలిషు మీడి్యమ్ 

ముస్లి మ్ విదాయరుు ల కోసం క్ూడ్ా ఇటువంటి ప్రయతిం చేస్ేత  బలగుంటుందనే 
ఆలోచన వచిచంద . అంటే ప్రతిసంవతసరం ఒక్ ముస్లి మ్ ప్ండ్ితుడ్ిని రపలపంచి, 

అతని స్ేవలు తీసుక్ుందామని, అతడు ఇస్ాి మ్ మరియు ప్రవక్త  ముహమమద్(స) 

ప ై విదాయరుు ల ముందు ఇంగలిషులో ప్రసంగాలు చేస్ేత  బలగుంటుందని భలవించారు. 

అదృషువశ్ాతుత  ఈ మహాకారాయనిక  మదరా స్ లోని ఒక్ మహా వయక త  సే్ఠ్ ఎమ్ 

జమాల్ ముహమమద్ స్ాహిబ్  ధనసహాయ సహకారాల బలధయతలు తీసుక్ునాిరు. 

ప్రసుత తం ఇతను అనేక్ ముస్లి మ్ సూూళ్ళక్ూ, మదరాసలక్ు ధనసహాయం చేసూత  

ఉనాిరు. భవిషయతుత లో క్ూడ్ా చేసూత  ఉండ్ాలని ఆశిసుత నాిము. ఈ ఖత్ాాత్ె 
ఇస్ాి మీయహ్ మదరా స్ ప్రంప్ర యూరప్ లోని ప్రఖాయత ఖుత్ాాల ప్రంప్రలా 
లాభదాయక్మెైనవిగా, ప్రముఖమెైనవిగా పేరుప ందుత్ాయి.  

ఈ మహా ప్వితరకారాయనిక  నాలాంటి నిమితత మాతుర నిి ఎనుికోవడం 

జరిగింద . దవనిి నేను నా అదృషుంగా భలవిసుత నాిను. ఈవిధంగా ఈ మహాప్వితర 
ప్రంప్రలో మొదటి ముత్ాయనిి అయాయను. ఈ ప్రసంగాలు మదరా స్ లోని లాలీహాల్ 

లో ప్రతివారం ఒక్స్ారి లేదా ర ండుస్ారుి , మగిరబ్ సలాహ్ తరువాత ఇవీడం 

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net


6 

 

జరిగేద . ఈ 8 ప్రసంగాలు 1925 అకోు బర్ మొదటివారంలో పరా రంభమెై 1925 

నవంబర్ చివరి వారంలో ముగిస్ాయి. అలాగే ఈ ఎనిమిద  ప్రసంగాల కోసం 

అనిివిధాలా నిరీహణా, ప్రక్టన, వాటి ఇంగలిషు అనువాదం మొదల ైన బలధయతలు 

నిరీరితంచిన హమీద్ హసన్ గారిక  క్ృతజఞతలు త్ెలుప్ు క్ుంటునాిను. అదే 
విధంగా నా ప డ్ిప డ్ి మాటల ప్రసంగం వినటంలో ర ండు లేక్ మూడు గంటలు 

ఓరూప సహనాలత్ో విని మదరా స్ ముస్లి ములక్ు నేను క్ృతజఞతలు 

త్ెలుప్ుక్ుంటునాిను. అదేవిధంగా ఉరూూ  భలష సరిగా అరుం కాక్ పో యినప్పటికీ 

సభలోి  పాలగా ని సత్ాయనేీషణక్ు ప్రయతిించిన ముస్లి మేతర స్ో దరులక్ు నేను 

క్ృతజఞతలు త్ెలుప్ు  క్ుంటునాిను. అదేవిధంగా ప్రతివారం ప్రసంగాల స్ారాంశ్ానిి 

తమ ప్తిరక్లోి  ప్రచురించిన హిందూ, డ్ెైలీ ఎక్స ప రస్, ద నప్తిరక్లక్ూ క్ృతజఞతలు 

త్ెలుప్ు క్ుంటునాిను.  చివరిగా ఈ ప్రసంగాలను కాగిత్ాల రూప్ంలో పాఠక్ుల 

ముందు ఉంచిన వారి ఈ ప్రయత్ాినిి స్వీక్రించమని, ఇందులో పాలగా ని ప్రతి 

ఒక్ూరికీ అతయధ క్ ప్ుణాయనిి ప్రస్ాద ంచమని దెైవానిి పరా రిుసూత  శ్ెలవు 
తీసుక్ుంటునాిను. 

                                                                   కారుణయ అభయరిు 

                                                        సయియద్ సుల ైమాన్ నదవీ 

                                                                      దవస్ాి, బీహార్ .  
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