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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 .  

 

 

ముందుమలట 
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సో దరధలలరా! ముస్లి మ్ ఎడుయకేషనల్ అస్ో స్లయిేషన్ ఆఫ్ సదరన్ ఇండ్ియా 
ఆహాీనంప ై 15 సంవతసరాల తరాీత ఈనాడు మీ స్ేవలో హాజరయిేయ, ఇక్ూడక్ు 

వచిచ మీ ముందు మహాప్రవక్త(స) జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన వివిధ కోణాలప ై 
ప్రసంగించే అవకాశం లభించింద . ఇవి మొతతం 8 ప్రసంగాలు. వేరేీరు సభలలో 
మీముందు ఉంచ బడత్ాయి. వాటి క్రమ సంఖయ ఈ విధంగా ఉంద . 

1. మానవత్ాీనిక  ప్రిప్ూరుత కేవలం ప్రవక్తల చరితరల దాీరానే లభిసుత ంద . 

2. స్ారీజనిక్మెైనదవ, ఆదరశపరా యమెైనదవ ప్రవక్త  ముహమమద్(స) జీవిత చరితర 
మాతరమే. 

3. ప్రవక్త  ముహమమద్(స) జీవితంలోని చారిత్రా తమక్ కోణాలు. 

4. ప్రవక్త  ముహమమద్(స) జీవితంలోని ప్రిప్ూరుత్ా కోణాలు. 

5. ప్రవక్త  ముహమమద్(స) జీవిత విశిషుతలు. 

6. ప్రవక్త  ముహమమద్(స) జీవితంలోని ఆచరణాతమక్ కోణాలు. 

7. ప్రవక్త  ముహమమద్(స) యొక్ూ సందేశం. 

8. ప్రవక్త  ముహమమద్(స) పలలుప్ు (విశ్ాీసం,సత్ాూరాయలు) 

 

తన ముస్లి మ్ యువక్ులక్ు ఇస్ాి మీయ ప్రసంగాల ప్రంప్ర దాీరా తమ 

మత్ానిి, ధరామనిి గురించి త్ెలయజేస్ే ప్ధ్ుతిలో దేశంలోని రాష్టాు ా లలో 
అనిిటిక్ంటే ముందు మదరా స్ నగరం మొటుమొదట ముందడుగు వేస్లంద . 
భలరతదేశంలోని అనిి పరా ంత్ాల క్ంటే ముందు ఇస్ాి మ్ వెలుగు ప్డ్ంిద  ఈ మదరా స్ 

భూభలగంలోనే. ముస్లి ంలు మొటుమొదట కాలు మోపలంద  ఈ భూభలగం ప ైనే. 
చందుర డు ర ండుగా చీలచబడ్ిన సంఘటన యొక్ూ వెలుగు అరేబియా సముదరం 

దాటి హిందూ మహాసముదర తీరానిక  చేరి ఇక్ూడ్ి హృదయాలను వెలుగుత్ో 
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నింపలంద . తుహఫతుల్ ముజాహిదవన్ లోని ఉలేి ఖనను సతయమెైనద గా భలవిస్ేత , 
దానిి మన ముస్లి మ్ స్ో దరులు డ్ాక్ుర్ గులామ్ ముహమమద్ సమరిుసుత నాిరు. 

ఎందుక్ంటే ఆయన మదరా స్ లోని హిందువుల సంసూృత ప్ుసత క్ంలో ఈ సంఘటన 

గురించి ప్రస్ాత వన ఉనిటుు  చూచి, దానిి ప్రచురించారు. దవనిి బటిు  చూస్ేత , మదార స్ 

క్ు చెంద న ఈ ధారిమక్ సంసు  దవనిలో ముందడుగు వేస్లందంటే, ఇందులో ఆశచరయ 
ప్డనక్ూరలేదు.  ఎందుక్ంటే 1300 సంవతసరాల నుండ్ీ ఈ పరా ంత్ానిక   ఆ హక్ుూ 

ఉంద . ఇతర రాష్టాు ా ల ఇస్ాి మీయ సంసులు క్ూడ్ా దవనిి అనుసరిస్ాత యని 

ఆశిసుత నాిను. 

మితుా లలరా ! నేనిప్ుపడు మీ ముందు ఉరూూ లో ప్రసంగం చేసుత నాిను. ఉరూూ భలష 

భలరతదేశంలో చాలా అభివృధ్ ు  చెంద ంద . ఇద  దేశంలోని అనిి పరా ంత్ాలోి నూ 

వాడుక్లో ఉంద . మదరా స్ లో నిరీహించబడ్ిన ఈ ప్రసంగాలు ఉరూూ భలష క్నాి 

ఇంగలిషులో ఉండవలస్లంద . దవనివలి అందరికీ లాభం చేక్ూరేద . అందువలేి  ధారిమక్ 

ప్ండ్ితులప ై ఈనాడు ఇంగలిషు భలష నేరుచకోవటం తప్పనిసరి విధ  అని 

అరథమవుతునిద . మన ప్ండ్ితులు ప్రప్ంచ భలషలనిిటిలోనూ దెైవ సందేశ్ానిి 

ప్రజలక్ు అందజేస్ే స్లు తిక  ఎదగాలని అలాి హ్ ను పరా రిుసుత నాిను.   

 

 

 

 

 

 

 

1.మలనవ్త్రీనికి ప్రిప్ూరణత కేవ్లం  
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