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ప్రవక మ�హమ్మ సల్లల్ హల అల�ౖ�� రసల్ల 

��ౖ ���న ప్ర�ననకతతల� 
 

1. మ��ి్ లల��మ�హమ్మ�సల్లల్ హల�అల�ౖ���రసల్ల�లరలం ? 

మ�హమ్మ� సల్లల్ హల� అల�ౖ��� రసల్ల� �్ల.శ. ౫౭౦ర�

సలరనసలలలల� మ�తా� కగలలలల� ��్ల్మలం. అపప ట్���

య�త�ప��ఖలడలలల ����సక ర�మనల� ల�త�  �్్రళక్� �ుల��్. 

న�్� గలరలలల� �లడంత��� నలతం్ � ్� చ ర్ల� మత య��

బ�లయలలల��� న�్� వ తమ� ్� చ ర్ల� రలక, ఖ్త��ష� �ెగలల�

ప్మ�ఖ్తైక� � నక� �మనకన� ��లపవలలల� లయక���త ంతలం. 

రయస్సలల� ��లంగ�నతకన� ����� , లయక� సనయ్లన, 

�����, వ�వలల, �య,  నక్��� లలల� లలనంత� ప్ఖలయయ�

్ెల�మలల �్, ప్�ల�� నమ�   త�మలక్�  ��ిల , �లంప�

్ెపపమ��లయక�ర�� వ�� ర్వ� తలం. లయక� ప్రతలనలంత, 

��తత్ లల్కలల��లతవ తల��్త న్�తలంల�� రత ల్మలం.  

మ�హమ్మ� సల్లల్ హల� అల�ౖ��� రసల్ల� �్లం దక�

ధల్పతతయయనత� సతస�రల�మత య�� ��క���మ��� ��య�స్క కన�

నక� సమల�� అ��ౖయవన��ౖ� �ర్� అసలన్�ిక � వ�ం � �లతవ తలం. 

మ�తా�కగల� � �ం�లలలల���బల��కనూ���లడ��ౖ��కన��్తత�
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గ�హలల�నల్్ంత��మయకలలల�వ త��ర్ల�లయక�అల త్ాంత�

మలత  చ �ల��. 

 

2. మ�హమ్మ�సల్లల్ హల�అల�ౖ���రసల్ల�లవ�ప్రవక �మత య��

సల�వశహలంతంంత�లలల�లల్్�ుబతం�మలం�? 

౪౦ ఏ్ళ� రయస్సలల, �్తత� గ�హలల� �మయకలలల� �లడంత, 

మ�హమ్మ�సల్లల్ హల�అల�ౖ���రసల్ల�ల ల్ �ల� ట్టతత ంత�

సలతలలవ�స్ృిల వలక �అ�క�అలల్ ల�క్లతం�ుబ్� ���ైర�నన�

�మతతత� ��రయ తయ�� అల�్వ��మనలం. ల� త��� క్లతం� ౨౩ ఏ్ళ�

 త్ా�లయక�అల�్వ�కన���రయ తయ����ఖ్ూలర.  

ుబ్� ���ైర�నన��మతతత�అల�్వ�కన��ైర తయ���లయక�

ప� ల్డల, సలతలలవ� స్ృిల వలక � నక��ౖ� అరనత లప�ం�ిక�

స�మయ�న�బ ��ల్డల� త్లలరల్ంత��, లయకక్� శత�లి క�

ల�గ���పడడ�సహ్లంల��ౖ��ర్ం దక�అ�మయ్మతతల�, �ౌలజకయల, 

��లసల�� ల�లయలయ�. అ � లవ�ారంత� �ర్ం ద�

 చ యలయల �్, �్ల.శ. ౬౨౨లల� మ���మ� ప ల్యమ���� రలస 

 �్ళమ�� అలల్ ల� ల��ఆ �ిల �మడడ. అలల� మ�తా� క్లతం�

�మ�మప��౨౬౦ ం ద్ళ��నలలలల��కన�మ���మవ��రలస� ��ళక�

���్ర�సలస్క�న�మ��ి్ లల��తయల�లడత��క���న్��తయల�లడలం�

 త్లలంం దల��. (��మహలయవ�� 2012 �్ల.శ., మ��ి్ లల�
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�తయలలడలం�ప్�తలల�1433ర�సలరనసతత����అల �్���న్�1433 

ర సలరనసతత����సమలకల).   

���న�సలరనసతతలలల���ప్రవక �మ�హమ్మ�సల్లల్ హల�అల�ౖ���

రసల్ల�మత య��లయక�సహ్లంల����ం త�యలంత�మ�తా�

కగతత����యత ం �ర �, నమ�శనత్ ర�లక్� కల్మలం�మత య��

 టత్ ల� ధతత్�న� టత �ిల్మలం. 63 ఏ్ళ� రయస్సలల� ప్రవక�

మ�హమ్మ�సల్లల్ హల�అల�ౖ�� రసల్ల�్� చ ��్పప ట్��, 

అతం�యల� ��తపవలపలలల� అ��వ� స�గల�  టత్ ల� ధతత్�న�

�తీవత ల ల��. ల� నతతతన� లవ� శ�మబ�లలల���  టత్ ల� ధల్ల�

ప��మలలల���ప�ర�రలవ��మత య��న�లంపలల�్ై�మ�రలవ��

 తయ�ిల ల��. 

 

3. మ�హమ్మ� సల్లల్ హల� అల�ౖ��� రసల్ల�  ల్  రత � ప్రవక�

మత య�� సల�వశహలండ����� ��ం��మ?  లవ �్� ��ం��

అ��వ� �మ���� �తలయల� ఏక ట్? ఈ�మడడ� మత లన� లవ�ార�

మల���ప్రవకల�అరసలల��ల����లం�స� ల్డల�ల��మ�? 

మ�హమ్మ� సల్లల్ హల� అల�ౖ��� రసల్ల�లనకల�మలక త��

��లవ��అలల్ ల�పల�ిక�ప్రవకలలల�మత య��సల�వశహలంలలల�

 ల్  రత �  తల�� మ��ి్ లల��  శత�ిటతక లం. ����సక ర�ల�, 

య��్ల�, బ���మనస్ ల�, బహల�ై తతతధవ�ల�, 
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 గల�తతధవ�ల�, �మ�ిక వ�ల�� ... ల�ల�ౖక� ప్య� లవాత �్�

లయక�బ ధకల��రత కటతక �.  

లవ �్� లయక� అసల�� బ ధకలలల� మలలంపల�� ్వలంపలవ��

గ�త���మ� ల��మ�  త ట్��  చ ం�్ాల వ��మన� మత�� ప్రవక � అరసలల�

వ�ంం�్. అ��వ�ఖ్ూలర�్వా�మక�వన� (originality) 

మత య�� త్మలయ�వన�(authenticity) ్ మలల���గలనక ంత�గలలంస ల�

్వయబతంల��. లపప ట్� రల����వ� ఖ్ూలర� గలలంల� ్వా�

మక�వన� ��ఆ పవలలల, మ��్యలల, లతం�� – �తం�లలల, 

�ిత�లలల� మత య��  ల్త�న్� లల� ం�్లంత� �ల�ఉ , అపప ట్�

రలవ�� �తం�ప్రవక �అరసలల�ల��్.  టత్ �య బ ధకల��సమసక �

మలక త���ుసల���వ� �ల్బతంక . అ��వ�అలనవ��మ�ల�్�

పలపబతంక� ప్రవకల�� ప్�వయవలంత�ఏ�ఉ �లవ��ెగ��ుస , ��య�

�ుస , లవ�ప్�వయవ��తలల��ు�మత య�� త్ల�మ��ు���వ� �ల �

పలపబడ్ల� రలక�  తలం� సమసక � మలక త�� ��లవ��

పలపబతం�మలకడలలల���ల�ల��్.  

ప�లత�ప్రవకల�బ ధకల టతలల�లనకల�ఖ్ూలర�లల��కన��. 

లవ �్�  నక్��� �న� ప్�ల�� ఖ్ూలర� గలల్మ�న అధయయకల�

్వ��క , నపపవ�లతమ�  తత �� అలల్ ల�  �ౖప�� మలల�� మలలగల 

వకబడడనతల�� ( �మష �అలల్ ల). 
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4. లల�్వ� అలయమ� ప్రవక  మ�హమ్మ సల్లల్ హల అల�ౖ�� 

రసల్ల ప���లడడ మల�� స�లయలక్ ��� ళతమలం? �ంరలల 

కల�గ�లం స�లయలక్ ��� ళడ్���� మలన్ం� లవ మ��ి్ ల 

అక్మయల్ బతంకప�డడ, మ�హమ్మ సల్లల్ హల అల�ౖ�� 

రసల్ల ప���ల�్ స�లయలక్ లలల ��� ళతమలం? 

ఖ్ూలర�లల��౪ర�అ�మయయం దక�సనలనత�నటత�్వా�౩ర�

ర్కలలల, లవ� మ��ి్ ల� కల�గ�లం� స�లయలక్� కల �

��� ళడవ డ���్ెపపబతంల��. మత� ర్కలలల�ఈ��బలధక�

ప్రవక �మ�హమ్మ�సల్లల్ హల�అల�ౖ���రసల్లవ��రత కల్���

 లల�్ెపపబతంల��. 

 

"�లం� ంతవ�  నల� �ీక ్ల��  వ�� (  తహమలతవల�్వ�) 

ధల్సమ్నల��త�్. �త ���బ�్ల�ంత�మత�రతత  �స�లయల�ంత�

�స్వ����అక్మయ�వ తమ� వ��ల��్�–  తలం�లలన�అల�లంత�

��మన� సతం.  � ల��కలలల �కన� (బ��స) �ీక ్ల�� నపప! 

 తసక  త���� అలల్ ల� ప్య�  రయల�న� గమ�స్క �మనడడ". 

[ఖ్ూలర�33:52]  

 

అపప ట్� రలవ�� ��� ళతంక� స�లయలల�త  � నక� ర�����

�ల్్వ���ల�్వ� ఈ�ర్కల� ప్రవక �మ�హమ్మ�సల్లల్ హల�
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అల�ౖ���రసల్లవ��అక్మయ� స్క కన���మత య��లయక� వ�

మతం� �ీక ్క్� ���ళ� ్వస్�ువ డ��� �ృ���స్క కన��, నక�

అ��కలలల���ీక ్లక్�అల �్�బ��స��ీక ్లక్�కక��ల .  

 

లయక�  తమ� �క� నతతతన� ల�వ� ్� చ �క� నతతతన�

 ల��రతత  ����ళ�్వస్వ����అక్మయ� తత ���  రతబడల��్�

లల�్వల �్�  తత ��� �మ�్�� క ర� ( రతతస్ల�నల�్ ల) 

టత కల� రతబతంల��.  

 

లయక�ప���లడడ�మల���స�లయలక్���� ళడ్ల�రలక���ల�లం�

ల��ఆ క్ల�� అకరసలలంత� ప్రవక � మ�హమ్మ� సల్లల్ హల�

అల�ౖ��� రసల్లక్� ���పూ� ��వ�సర�� అ�� �ల��స్క ల్�లం. 

లవ �్��లం�ప్రవక �మ�హమ్మ�సల్లల్ హల�అల�ౖ���రసల్ల�

్వా� న న� ్త న్� ్�� �వ, లయక� �ంరలల� త�లడడ�

���ళ్ళక్� మలన్ం�� మలమ�ల�� పత �ి యలల� ్వస్వ��మనల��

�ెల�స్వ�ల్�లం. అ � లవ ట్� ఖ����� ల��యలల్ హల� అ�మ� �న�

మత య�� త�లతఉ��� ల���త� ల��యలల్ హల� అ�మ� �న. కం �క�

���ళ్ళ న� ఏ�ఉ � లవ� టతమలువ� సమసయవ�� పత �తాలలంత, 

 �తంతలం�పత �ి నతలలల�్వస్వ�కన �.  
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౨౫ ఏ్�ళ� రయస్సలల� లయక� ల ల్ల� ట్�   తహల�

అపప ట్�ం�త�లడడ�టతలం్ � ధరతతల�ౖ, ౪౦ ఏ్ళ�రయస్సవ��్వత క�

ఖ����� ల��యలల్ హల� అ�మ� �న� �త ం ల��. (అలల్ ల�

 కల్్ంతవ) లవ �్�ప్రవక �మ�హమ్మ�సల్లల్ హల�అల�ౖ���

రసల్ల����పూ���వ�సరల��అ��వ�రయస్సలల�నక�వల �్�౧౫  

ఏ్�ళ� �����ైక� మత య� త�లడడ� టతలం్ �  ధరతతల�ౖక� �ీక ్��

లల�్వ����� ళడ�మలం�? 

నక� ల� ట్� స�లయ� ఖ����� ల��యలల్ హల� అ�మ� � న ల �

�కనలన� �తలల� లయక� త�లతఉ � ���ళ� ్వస్�ుల��్. ఖ�����

ల��యలల్ హల�అ�మ� � ్� చ ���మ ట్��� లయక�రయస్స�౫౦ 

సలరనసతతల�. ల� నతతత�వ� లయక�  నల� స�లయలక్� ���ళ�

్వస్వ��మనలం. లవ �్� లయక� నక� ప���లడడ� స�లయలక్�

 తయ హల� ల��మ� �తమల� �లం��ురడల� �ుసల�   తహల�

్వస్వ��మనలక్వ�ల �్, యరతకలలల���లయక�అలల����ళ్�ళ�

్వస్వ��� �లతవ తలం� వ�మ! ������  లం��లంత, కం �క� ప���

మల��� స�లయల�న� లయక�   తహల� ౫౩ క్లతం� ౫౯ ఏ్ళ�

రయస్స� మధయలల� �త ం ల���  తసక  త�న ్త న్� మకవ��

�ెల�ప�నతకన��.  

 

 �� లం� స�లయల�� నపప�కం ��  తలల�త  రయస్స�   తహల�

సమయలలల�36 క్లతం 50 ఏ్ళ�మధయలల��లతంల��. లయక�
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��లంప్ఖలయనతల�� �నల�నల�  త్ల�మలవ�� – అతం�యల�

��తపవలపల� సత హ�్� ల� �మ ట్� ్్్ాల ప్వాల� �వరతల రలవ�� - 

 తయ�ిల్మ�. అలన ట్� ��లంప్ఖలయనతల�� సల త��ల క�

లయకవ�� మల � య�వకరయస్సలల�� అల�గ�ెక ల��

లరల్ల��మ? లవ ట్�త�లడడ�నపప, �మ�మప��లయక�్వస్వ�కన�

���ళ్ళ న�తత��్య�ల�� ��ుసల�మత య�� టత్ ల� తయ�ిక ��ుసల�

్వస్వ�కన� ���ళ్�ళ మలన్ం�� అ����� అల�లం� గ�త కల క�

 తసక రల.  

 

ఏ�ై�మ�లవ� �ర్ం దక�మత య���కననం దక��ెగవ��్ెల���

 తత�రతల��అతం�యల� త్లనలలల�సమల��సలసాలయ�మత య��

��� లయ� పక్ల�� ్వప ల్ ల�లం. �తబ ట్ల , అలయమ� సల�వరత�న�

ప్�లవ��అల��ం����తలయలలల�లయకవ��  ధ��ెగల�న�మల �

సలబల�మల�� ఏలపల్్�ురల�ిక� అరసలల� నపప�సత��ల��. 

 కన�  కన� �తలయమలవ�� వ తమ� య��మ� ల�� ్వస్వ�ల్�, 

పలసపలల� చ ్�్ ్లలల�మ��ం  �కన�అలబ����ెగలక్�ఏవల�

్వ�ి, ఐవమనయల�న�ం �ంం�లవ�మ��ి్ ల�సమల�లంత, �ైర రతతస�

ల�మత నం దక� ట�స�్ న్నతల�న� వ��ి� ం ��ి� న ల్వలల�

్వయలల��లయక��ులంవ��మనలం.  
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��మహలయవ�, లయక� స�లయలలల�� లవ� స�లయ� � �ౖత యల�

ల��యలల్ హల�అ�మ� , బకన�మ�సక ����ెగవ��్ెల��క�మ��్. 

ల� �తలలలల లం � �ెగ� ్మలల� శ��కరలనం దక� �ెగంత�

గ�త కల్బతంల��.  త్లలంల క్లతవ లనకల��ెగ� టత్ ల�ధతత్����

బ�� శనత్ ర�ంత�ప్రత కల వ్��. �మ���ౌలజ�మయ�న�లప్����� రత ���

�మతం�్వయరల�ి�ర �ల��. య���లలల� తం చ �� తలల�ల��

ఖ����ల�ంత� ప్ాల బతమ� లం. లప�పతై�వ� ప్రవక � మ�హమ్మ�

సల్లల్ హల� అల�ౖ��� రసల్ల� ల� �ెగవ�� ్ెల��క� � �ౖత యల�

(ల��యలల్ హల�అ�మ� ) క్�  తహల�్వస్వ��మనత�, ��ల నక �స�లయ�

�మతతత�ప్రవక �మ�హమ్మ�సల్లల్ హల�అల�ౖ���రసల్లవ��వ తమ�

బలధ్ర�ల�ౖక� ల� �ెగ� ప్�లక్� నమ� ఖ����ల�ంత�

�ల్్�ుల�మల్��మ��ి్ ల� ��ౖ�వ�ల�� నమ�్వయ���  ��ాక� ల�

ఖ����లల�త  � డడ�ల�్ వ�ి �టతలం.  �ల�మ�వ� ళతత�్ నస్క కన�

బకన�మ�సక ����ెగ�లనకల� టత్ ల�శనత్ �మత�న� తం ��� ట్ల , 

 �ల్���  టత్ ల� �ీతవత ల ల��. కననక�  టత్ �య� తత�య�

ధతత్�ఆలక్� రతలయయ�నలంత� మత య��  �వయనంత�

 త ట్ల్మలం.  

 

లయక�మత��స�లయ�ం దమ��మ�ల��యలల్ హల�అ�మ� �వ తమ�క �  

 త్లనప��లవ�శ��కరలనం దక�యలంగ�బ�్ా��ెగవ��్ెల��క��ీక ్. 

లం �ల �ెగ��మయవ�తం�సతలన�టచ �త .  టత్ �య�ధతత్�న�
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బ ��ల్వల�్వ�� తత � �ఆ�ిక ��ౖ�అవాతం���పలపబతంక�బ్ల�లలల��

తెబ�ౖ�� మల��� మ��ి్ లలక్� ఈ� �ెగ� ప్�ల�� వ ల లలంత� హనయ�

్వటతలం. ం దమ��మ� ల��యలల్ ల�అ�మ� �న� ప్రవక �మ�హమ్మ�

సల్లల్ హల� రసల్ల� ్వస్వ�కన�   తహల� లనకల�

 త�మరలయమ��న� మలత ��  ��ిల��. నన్�నలంత� ప్రవక �

మ�హమ్మ� సల్లల్ హల� అల�ౖ��� రసల్ల� �మయవనతలలల��

మ���మ�ల��ప�మయ����క � ��ెగ�అలంఅవత ల ల��.  

 

ఖ్త��ృీయ�ల� సతత� లం� అబ�� స్ుతయర� వ�మలత�క � లయక�

  తహమలతంక�మత�� స�లయ� �ం ్� హ�బల� ల��యలల్ హల�

అ�మ� . ప్రవక �మ�హమ్మ�సల్లల్ హల�అల�ౖ���రసల్ల�న��త ం క�

నక� వ�మలత�క � �ం ్�హ�బల�ల��యలల్ హల�అ�మ� � నతతతన, 

మత�కనడన� అబ�� స్ుతయర� ప్రవక � మ�హమ్మ� సల్లల్ హల�

అల�ౖ��� రసల్ల�న� య���ల� ్వయల��్. మ�తా�  �యల����

వ తమ�ఈ�  తహల�లవ�మ�ఖయ�తలయల�అ�ల��. అల�వంతవ, 

�ం ్�హ�బల�ల��యలల్ హల�అ�మ� �మ�ల�్ంత��బ�ౖ�్లల్ ల�

అ���లవ�మ��ి్ ల�రయ��క�����ళ�్వస్వ���అ��ీ�యలవ��రలస�

 ��ళల��. అవాడ� �బ�ౖ�్లల్ ల� ధల్ం్రతల తై� ����సక రమనల�

�ీతవత ల , �మ్ గ�బ నతంత�మలత  చ ��మడడ. కయ�త ��మ్ గ్ల�

రలక�నతలలల���అనడడ మలయ�ల్మడడ. ంలక �మ�ల�్ంత�����సక ర�

ధల్ల��ీతవత ల్్ల, నతతతన హ�్� �త �మ�య తకల��� సనక �
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్� చ ర్ల� –   � త�లడన లం క్ లల�న� �్ఃఖల���� గ�త �

్వటత�. లం వ�� �ైతతయ�న్వ��మత య�� ���� �తం�� అంయ�

హసకల�నపప��సత��ల��.  

 

ప్రవక �మ�హమ్మ�సల్లల్ హల�అల�ౖ���రసల్ల�్వా�మత��

స�లయ� స�ియయల� ల��యలల్ హల� అ�మ� � య��్ల� మ�ఖయ�

�మయవ�తైక� ప్ఖలయన� హల �ౖ�  బ�న� అవకఅ� వ�మలత�క . ఖ��బూ�

య���లలల� య��్ల��ౖ� ం�� క� మ��ి్ ల� ��ౖకయలలల�� లవ�

టతమలకయ���ౖ�వ�తం�స�గలలల�లం �ర �ల��. లం �టత ����అ���

సమ� నల� �తవ చ ర్ల� రలక� ల� ��ౖ�వ�డడ� సత్చల�లంత�

లం క్� ప్రవక � మ�హమ్మ� సల్లల్ హల� అల�ౖ��� రసల్ల�

�మసయలలల�   ��  �టతడడ. అప�డడ� లం వ�� ��త్చక్�

ప్టత��ల , ప్రవక � మ�హమ్మ� సల్లల్ హల� అల�ౖ��� రసల్ల�

లం క్�  తహమలతం�మలం. ఈ�  తహల�నతతతన�య��్ల��

 టత్ ల��ౖ� నమ�శనత్ �మత�న� ప్వాక �� ట్ల , ప్రవక �మ�హమ్మ�

సల్లల్ హల� అల�ౖ��� రసల్ల� ్వా� సనయ� ధల్ప్్మతత�న�

అడడ� �ురడల�మల� �టతలం.  

 

 వ�లయక�్వా�మత��స�లయ�హుతస�ల��యలల్ హల�అ�మ�  

 రయల���� ర��క , ం రయ� �మయవనతల� �ుసల�

స్�ంనతలర�నతకన� నక� ం�పప� సహ్లంల�న� �్లం దక�
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సలబల�మల�� ��ల��ల�పల�్వ�� ంతక్� ప్రవక � మ�హమ్మ�

సల్లల్ హల�అల�ౖ���రసల్ల�నక�మ�ఖయ�సహ్లంల��మత య��

లలనలలం వ� సల��మలంలలల� లవత��క� � �మూ� �ర� ఖ�మక అ�

ల��యలల్ హల�అక్� � వ�మలత�క �హుతస�ల��యలల్ హల�అ�మ� �క్�

  తహమలతం�మలం. అలలంం� మత�� అనయలన� స�న��నతతైక�

అబ�బవూ� ల��యలల్ హల� అక్� � వ�మలత�క � ల���త�

ల��యలల్ హల�అ�మ� క్�వ తమ�  తహమలతం�మలం. నక� �� లం�

వ�మలత�కలవ� �్మ్ర� ల��యలల్ హల� అక్� �న�   తహల�

�త �ిల్మలం. మత�� వ�మలత�క వ�� అఅ� ల��యలల్ హల� అక్� �న�

  తహల�్వ�ి�మలం. �మూ�ల��యలల్ హల�అక్� �్వా�టత కల�

 లలల ట్�లపక � బలధ్�మత����బయ్��ల్బతవ� టత కల� �త�్. 

అన�� వ�మలత�క � హుతస� ల��యలల్ హల� అ�మ� క్�   తహల�

్వస్వ��,  టత్ �య� ��యమల లలపల� ప్రవక � మ�హమ్మ�

సల్లల్ హల� అల�ౖ��� రసల్ల� �్లం దక� సలబల�మల�� ఏలపల్�

గ�ంతలం. న�మతతత� మ��ి్ ల� సమల�� ప��మ�్లక్�

�్లపత ్మలం.  

 

ప్రవక �మ�హమ్మ� సల్లల్ హల� అల�ౖ��� రసల్ల� నక�ం�కనక �

వ నతత��క���ౖకఅ�ల��యలల్ హల�అ�మ� �  తహల�నక్���త్చక్�

ప్టత��ల క� ��ౖమ�  బ�న� హత ం� ల��యలల్ హల� అక్� � అ���

బ��స�న� �త �ిల్మలం. లవప�పడడ� అనతం�� నక� ��లప�డడ�
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వ�మలలండ��లయక�ప్వ ట్ల ���మనలం. ��ౖమ�ల��యలల్ హల�

అక్� �న��త ం క���ౖకఅ�ల��యలల్ హల�అ�మ� �  తహల�్వా�

మ�ఖ�య�వ� శల� వ�లలల�మత య�� ��నతల మధయ� ఏలపతం� �కన 

అడడ� ం�డలక్� నత�మనతకవ�ల� ్వయడల. అ��వ� ల� ���ళ�

���మన్ళ�ం� తమవ�ల�న�మ�ం �లి��. ��ౖకఅ�ల��యలల్ హల�అ�మ�  

లల్త �ై�  చ ర్ల� ్న�ిక� ప్రవక � మ�హమ్మ� సల్లల్ హల�

అల�ౖ���రసల్ల�లం వ��పత �తాలల�్నప్ల�నక�వలకరయలంత�

స� ల్మలం. అల�వంతవ� ల�మ ట్� ప్�లలల� �కన� ��లప�డడ�

వ�మలలండడ�అసల��వ�మలలంతై� చ �మడ���మత��మ��మ్మతత�న�

�ల�్�ల్మ�� అలల్ ల� ల�వశల� వ తమ� అప�పతవ� ర �ల��. 

అ��ఆ క�తలప��ఈ�మ��మ్మతత�న�ల�్� �్వ�ి, �మ��టత కలలల�

 టత్ �య� ్్�ల �న� అమల�� ్వయ్మ��� లవ� గల లం దక�

��్రలసమసయ� ప్రవక � మ�హమ్మ� సల్లల్ హల� అల�ౖ��� రసల్ల�

  తహల� (ఖ్ూలర�లల��సనలల�అ��అహ��అ�లల��౩౭ర�

ర్కలలల� �ె��ిక్ా్ ంత) ��ౖకఅ� ల��యలల్ హల� అ�మ� �న�

�లగ్ల��మతతత�ల్త ల్బతంల��. ల� ధలంత ప్�ల�అ చ హల��

�నలల�అయలయ�.    

 

లయక�్వా�మత�� స�లయ� �మ�్��మటత�్ర� (��వ�ాల���

�ి యలల� �కన��లం���ల�న�్) అ��� ��లం�న� ప్ఖలయయ�్ెల��క�

��ౖకఅ� ల��యలల్ హల� అ�మ� , లం � హ తుర� �ెగవ�� ్ెల��క�
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ఖ్��ౖమల� బ�న�హత ��వ�మలత�క . లం �ంలక ��హమ�య���లలల�

�లమలయల� � ల�మలం�(ర�్�్�అయలయలం).  నలనతనతల�క్లతం�

లం క్��త తడ్�����ప్రవక �మ�హమ్మ�సల్లల్ హల�అల�ౖ���

రసల్ల�లం క్�నక�స�లయంత�్వస్వ��మనలం.  

 

ఖ్ూలర�లల��౩౩ర�అ�మయయం దక�సనలనత��అహ��అ�లల��

౫౨ర� ర్కల� అరనత ల క� నతతతన� ప్రవక � మ�హమ్మ�

సల్లల్ హల� అల�ౖ��� రసల్ల� �ంరలల� మలత యల� ���కయల� అ���

బ��స�య�రయ��మలన్ం��  తహల�్వస్వ��మనలం. ఈుప�ల �

్వా�మఖ��ఖఖ�అ�������సక ర�తత��లం క్�ప్రవక �మ�హమ్మ�

సల్లల్ హల� అల�ౖ��� రసల్లవ�� �తక్వంత� పలప్ల� రలక�

లయక�యలసాత ల్�ల�వ� చ యలలం. లల�్వల �్� � లంగ��తత��

పల�ిక� �తక్వక్� యలసాత ల్్మ����� ల� తత��న�

సనసలబల�మ�న� యలసాత ల్్లంత� స� ల్బతం, తత��్య�

సలబల�మల�� ్ెతం చ ర్�క��� అర�తశల�   �క్్ర�నతల��. 

లం క్� నక� బ��సంత� �ల్్వ���� అర�తశల� వ తమ�

ల�వ చ �ల���లల�వల �్�ప్రవక �మ�హమ్మ�సల్లల్ హల�అల�ౖ���

రసల్ల� సతయలంత� బ��సలవ��  మ���క � ్వయమ��

బ ��ల్వ తలం.  వ� రత ���లయక�ర�� �కం �క�ల�ం�లవ��మత �

ఏ�ల �్, లం క్���� ళడ్ల. లల�్వల �్�ఖ్ూలర�లయకవ��

అలల�్వ���అక్మయ�  ���కన��. ���మన్ళ�నతతతన�లం �
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 బ�్ �్లవ�� �క్� �ల��. అ��వ�  బ�్ �్ల� బ�లయలలల���

్� చ ��మలం. 


