ప్రవక్త ముహమమద్ (సల్ల ల్లలహు అల్ ైహి వసల్ల ం )
ప్రవక్త ముహమమద్ (సల్ల ల్లలహు అల్ ైహి వసల్ల ం) అంటే ఎవరు?
“నిశ్చయంగా దై వ ప్ర వ క్త ల్ో మీ కొరక్ు అత్యుత్త మమై న ఆదరశం ఉంది . అల్లల హ్ ప్టల మరి యు అంతిమది నం
ప్టల ఆశ్ క్లిగి ఉండి , అల్లల హ్ ను అత్ుధి క్ంగా సమరిం చే ప్ర తి ఒక్కరి కోసం.” ఖుర్ఆన్ 33:21
కే వ ల్ం సరవల్ోక్ సృష్టి క్రత (అరబీ భాషల్ో ‘అల్లల హ్’) ను మలత్ర మే ఆరాధిం చమని మరి యు ఆయనక్ు
మలత్ర మే విధే య త్ చూప్మని ప్ర జ ల్ను ఆహ్వవనించేం దుక్ు ప్ంప్బడి న ప్ర వ క్త ల్ ప్రంప్రల్ో ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు
అల్ ై హి వసల్ల ం చిటి చివరి ప్ర వ క్త అని ముసటల ంల్ు విశ్వసట స్త ా రు. అల్ల ప్ంప్బడి న ప్ర వ క్త ల్ ల్ో కొందరి పే రల ు – ఆదము,
నోవా, అబర హ్వ ము, ఇష్ామయీల్ు, ఇస్ాా క్ు, జాకోబు, జోసె ఫ్ , మోసె స్ , డే వి డ్, స్ో ల్ోమలన్ మరి యు జీసస్ (వారందరి పైె
శాంతి క్ురుయుగాక్).
తోరా ది వుగ్రం థంతో ప్ర వ క్త మోసె స్ అల్ ై హి ససల్లం ప్ంప్బడి న టల
ల గానే గోసెె ల్ ది వుగ్రం థంతో జీసస్
అల్ ై హి ససల్లం ప్ంప్బడి నారు. (ముసటల ంల్ు ఈ రండిం టి అసల్ు, అవత్రిం చిన, సవచఛమై న ది వుగ్రం థాల్ను ప్ూరిత గా
విశ్వసట స్త ారు, కానీ వాటి స్ాా నంల్ో ప్ర సత ు త్ం వాడుక్ల్ో ఉనన క్ల్ుష్ట త్ ప్ర త్యల్ను కాదు). అల్లగే ఖుర్ఆన్ ది వుగ్రం థంతో
ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు అల్ ై హ్ వసల్ల ం ప్ంప్బడి నారని మరి యు దానిని నిజజీవిత్ంల్ో ఎల్ల ఆచరిం చాల్ో
ఆయన బో ధిం చారని ముసటల ంల్ు మనసూెరిత గా విశ్వసట స్త ా రు.
ఒక్స్ారి ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు అల్ ై హి వసల్ల ం సవభావం గ్ురిం చి ఆయన భారు ఆయె ష్ా
రది య ల్లల హు అనాా ను ప్ర శ్నంచగా, ‘నడుసుత నన ఖుర్ఆన్’ అని ఆమ జవాబిచిచనారు. అంటే ఆయన ఖుర్ఆన్
ది వుబో ధనల్ను త్న రోజువారీ జీవిత్ంల్ో ఖచిచత్ంగా ఆచరిం చి చూపట నారు. ఆయన

ఖుర్ఆన్ ఆయత్యల్ను

ది వాుచరణల్ల్ోనికి ఎల్ల అనువదిం చారనే కొనిన నిదరశనాల్ను మనం ఇక్కడ ప్రి శీ లిదాదం.

మరీస మిషన్
“(ఓ ముహమమద్) మే ము నినున సమసత ల్ోక్వాసుల్ కోసం కారుణుంగా చే సట ప్ంపాము.” ఖుర్ఆన్ 21:107
ప్ర జ ల్ను నమలజు, ఉప్వాసం, దానధరామల్ు మొదల్ ై న వాటి వై ప్ు ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు అల్ ై హి
వసల్ల ం ఆహ్వవనించడంతో పాటల, అల్లల హ్ పెై విశావసం అనే ది ఇత్రుల్తో ఎల్ల మ ల్గాల్నే విషయలనిన క్ూడా
ప్ర భావిత్ం చే యలల్ని బో ధిం చారు. ఇంకా ఆయనిల్ల ఉప్దే శ్ంచారు: “ మీలో ఎవరై తే ఉత్త మ గుణగణాలు కలిగి

ఉంటారో, అల ంటి వారే మీలో ఉత్త ములు .”

ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు అల్ ై హి వసల్ల ం యొక్క అనే క్ బో ధనల్ు దై వ విశావసం మరి యు ఆచరణల్
మధు ఉండవల్సట న సంబంధం గ్ురిం చి నొకిక వకాకణంచాయ, ఉదాహరణక్ు: “ ఎవరై తే అలా హ్ పై మరి యు అంతిమ

ది నంపై విశ్ాాసం ఉంచుతారో, వారు త్న ఇరుగు పొ రుగు వారి ని బాధ ప టట కూడదు, ఎవరై తే అలా హ్ పై మరి యు
అంతిమ ది నంపై విశ్ాాసం ఉంచుతారో, వారు త్మ అతిథి మరాాదగా చూసుకోవాలి మరి యు ఎవరై తే అలా హ్ పై
మరి యు అంతిమ ది నంపై విశ్ాాసం ఉంచుతారో, వారు పలికి తే మంచి మ టలే పలకాలి లే దా నిశ్శబద ంగా ఉండాలి .”
ప్రసెరం గౌరవాభిమలనాల్తో మరి యు కారుణుంతో మ ల్గాల్ని అంతిమ దై వ ప్రవ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లలహు
అల్ ై హి వసల్ల ం ప్ర జ ల్క్ు బో ధిం చారు:“ ఇత్రులపై కారుణాం చూపని వాడి పై , కారుణాం చూపబడదు .”
మరోచోట, అవిశావసుల్ను శ్పటం చమని కొందరు ప్ర జ ల్ు కోరగా, వారి కి ఆయనిల్ల జవాబిచాచరు: “ నే ను ఒకరి ని

శ్పంచడానికి పంపబడలే దు, వారి పై దయ చూపడానికి మ త్ర మే పంపబడి నాను .”

క్షమలగ్ుణం
“వారి ని క్షమించాలి మరి యు మనినంప్ు వై ఖ రి ని అవల్ంబించాలి. అల్లల హ్ మిముమలిన క్షమిచాల్ని మీరు
అభిల్ష్టం చరా? అల్లల హ్ మలత్రం అమిత్ంగా క్షమించే వాడూ, క్రుణామయుడూను.” (ఖుర్ఆన్ 24:22)
ప్ర జ ల్ందరి ల్ో ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు అల్ ై హి వసల్ల ం అత్ుంత్ ఎక్ుకవగా క్షమించే వారు మరి యు
దయలదాక్షి ణాుల్ు చూపే వారు. ఒక్వే ళ ఎవరై నా ఆయనను దూష్ట సేత , ఆయన వారి ని క్షమించే సే వారు. ఎదుటి వుకిత
ఎంత్ ఆగ్ర హంతో ఉంటే ఆయన అంత్ క్ంటే ఎక్ుకవ ప్రశాంత్ంగా అత్నితో ప్రవ రితం చే వారు. ముఖుంగా ఆయనదే పెై చే య
అయనప్ుెడు మరి యు ప్ర తీ కారం తీరుచక్ునే శ్కిత , అవకాశ్ం క్లిగి ఉననప్ుెడు క్ూడా ఆయన త్న విరోధుల్తో
అత్ుంత్ స్ౌముంగా మరి యు మృదువుగా, అత్ుంత్ క్నిక్రంతో వువహిం చే వారు.
ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు అల్ ై హి వసల్ల ం అంటే నే ప్ూరిత క్షమలగ్ుణం మరి యు ఆయనపెై ఎంత్ పె దద
దౌరజ నుం జరి గి నా, దాడి జరి గి నా అది ఆయన క్షమలగ్ుణం క్ంటే త్క్ుకవ స్ాా యల్ోనే ఉండే ది . ఖుర్ఆన్ ల్ోని కిరం ది
వచనాల్ల్ో త లిపట న టల
ల గా, ఇత్రుల్ను క్షమించడంల్ో ఆయనక్ు ఆయనే స్ాటి : “(ఓ ముహమమద్), మనినంప్ు
వై ఖ రి ని అవల్ంబించు. మంచిని ప్ర బో ధి సత ూ ఉండు. మూరుు ల్ను ప్టిిం చుకోక్ు.” (ఖుర్ఆన్ 7:199)

సమలనత్వం
“నిశ్చయంగా ఎక్ుకవ భయభక్ుత ల్ు గ్ల్వాడే అల్లల హ్ సమక్షంల్ో ఎక్ుకవ ఆదరణీ యుడు.” ఖుర్ఆన్ 49:13
అల్లల హ్ దృష్టి ల్ో మలనవుల్ందరూ సమలనుల్ేనని, కిరం ది ఉప్దే శాల్ల్ో ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు అల్ ై హి వసల్ల ం
బో ధిం చారు:

“ మ నవజాతి మొత్త ం ఆదం నుండి వచిచంది మరి యు ఆదం మటిట నుండి . ఒక అరబుుపై ఒక అరబబు త్రునికి , ఒక

నలా వానిపై ఒక తె లా వానికి ఎల ంటి ఆధి కాత్ లే దు – దెై వ భీతి స్ాా యిలో త్పప .”
“ మీ రూపురే ఖ లు మరి యు మీ సంపద చూస అలా హ్ తీరుప నివాడు, కానీ ఆయన మీ హృదయ లను చూస్ాత డు

మరి యు మీ ఆచరణలను చూస్ాత డు .”
ఒక్స్ారి ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు అల్ ై హి వసల్ల ం సహచరుల్ల్ో ఒక్త్ను మరొక్ వుకిత తో “నల్ల టి
ఆడదాని కొడుక్ు!” అంటూ అసహుక్రంగా

మలటాల డగా, వంటనే ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు అల్ ై హి వసల్ల ం

కోప్ంగా అత్నితో ఇల్ల అనానరు, “ అత్ని త్లిా నలుపురంగు కారణం వలన అత్నిని నింది సత ు నాావా ? ఇస్ాాం ధరాానికి

ముందటి పూరాకాలపు అజాా నకాలపు ఛాయలు నీలో ఇంకా మిగి లి ఉనాాయి. ”

సహనం, ఓరుె
“మంచీ – చ డూ సమలనం కాజాల్వు. కాబటిి చ డును మంచి దావరా తొల్గిం చు. ఆ త్రావత్ నీక్ూ – త్నక్ూ
మధు బదధ విరోధం ఉననత్ను సెై త్ం నీక్ు పార ణసేన హి త్యడై పో తాడు.” ఖుర్ఆన్ 41:34
“ నీకు అపకారం త్లప టిట న వారి కి బదులుగా నీవు అపకారం చే య కూడదు, కానీ వారి ని క్షమించి, దయతో

పర వ రితం చు .” ఇల్లనే ఆయన త్నపెై వుకిత గ్ త్ంగా జరి గి న దాడుల్క్ు మరి యు దూషణల్క్ు సెందిం చారు.
త్నక్ు క్షి ం క్లిగిం చిన వారి తో ప్ర తీ కారం తీరుచక్ునే అవకాశ్ం ల్భించినా, ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు
అల్ ై హి వసల్ల ం అల్ల చే య క్ుండా వారి ని క్షమించి, దయతో వువహరిం చారనే అనే క్ ఉదాహరణల్ు ఇస్ాల మీయ
చరి త్ర ల్ో మనక్ు ల్భిస్ాత య.
ఆప్దల్ు, దురద శ్ , దౌరాాగ్ు సటా తిల్ో సహనం, ఓరుె వహిం చాల్ని ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు అల్ ై హి
వసల్ల ం ప్రజ ల్క్ు బో ధిం చారు: “ త్న బలంతో ఇత్రులపై ఆధి కాత్ సంపాదిం చే వాడు బలమై న వాడు కాదు, కానీ కోపంలో

త్నను తాను నిగర హంచుకోగలిగే వాడే బలమై న వాడు. .”
సహనంతో, ఓరుెతో శాంత్ంగా ఉండటమంటే ముసటల ంల్ు ఉదాసీ నుల్ుగా మలరాల్ని మరి యు ఎవరై నా త్నపెై
దాడి చే సేత ఆత్మరక్షణ చే సుకోక్ూడదని కాదు. ప్ర వ క్త

ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు అల్ ై హి వసల్ల ం ఇల్ల

బో ధిం చారు, “ శ్త్రర వుతో పో రాడాలని కోరుకోవదుద , కానీ ఒకవే ళ అల పో రాడవలస వసతత , సహనంతో పో రాడు (i.e.

అంటే శ్త్రర వును ఎదురకొనే టపుపడు సా రంగా, నిలకడగా పో రాడు ).”
స్ౌముత్, మృదుత్వం, హుందాత్నం

“అల్లల హ్ దయ వల్ననే నీవు వారి ప్టల మృదుమనసుకడవయలువు. ఒక్వే ళ నీవే గ్నుక్ క్రకశుడవు, క్ఠి న
మనసుకడవు అయ ఉంటే , వారంతా నీ దగ్గ ర నుంచి వ ళ్ళి పో యే వారు.” ఖుర్ఆన్ 3:159
ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు అల్ ై హి వసల్ల ం వదద దాదాప్ు ప్ది సంవత్సరాల్ పాటల సే వ క్ుడి గా ప్నిచే సట న
ఒక్ సహచరుడు, ఆయన ఎల్ల ప్ుెడు స్ౌముంగా ప్ర వ రితం చే వారని స్ాక్షుం ఇచాచరు. “నే ను ఏదై నా ప్ని చే సట న ప్ుెడు,
నే ను ఆ ప్ని చే సట న విధానానిన ఆయన ఎననడూ ప్ర శ్నంచల్ేదు; మరి యు నే ను ఏదై నా ప్ని చే య ల్ేక్
పో యనప్ుెడు, ఆయన ఎననడూ ఎందుక్ు చే య ల్ేదని ప్ర శ్నంచల్ేదు. ప్ర జ ల్ందరి తో ఆయన సేన హప్ూరవక్ంగా
మ లిగే వారు.”
ఒక్స్ారి ఒక్ వుకిత ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు అల్ ై హి వసల్ల ం భారు ఆయే ష్ా రది య ల్లల హు అనాా ను
అవమలన ప్రచగా, ఆమ క్ు చాల్ల కోప్ం వచిచంది .
అది చూసట , ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు అల్ ై హి వసల్ల ం ఆమ కి ల్ల సల్హ్వ ఇచాచరు: “ స్ౌమాంగా మరి యు

పర శ్ాంత్ంగా ఉండు, ఓ ఆయిె షా ! వావహారాలనిాంటి లో స్ౌమాంగా పర వ రితం చడానిా అలా హ్ ఇష్ట పడతాడు .”
ఇంకా ఆయనిల్ల ఉప్దే శ్ంచారు: “ హ ందాత్నానిా, స్ౌమ ానిా చూపండి ! ఎందుకంటే దే ని తోనై నా

హ ందాత్నం, స్ౌమాం చే రి తే , అది దాని అందానిా మరిం త్ పంచుత్రంది . మరి యు ఒకవే ళ దే ని లో నుండెై నా వాటి ని
తొలగి సతత , అది లోపభూయిష్టంగా త్య రవుత్రంది . ”

అణుక్ువ, నమరత్, వినయవిధేయత్ల్ు
“అనంత్ క్రుణామయుని దాసుల్ు ఎవరంటే , వారు నే ల్ పెై వినముర ల్ ై నడుస్ాత రు. మూరుు ల్ు వారి తో
మలటాల డి న ప్ుెడు, వారి తో ‘మీక్ు సల్లం’ అంటూ స్ాగి పో తారు.” ఖుర్ఆన్ 25:63
త్న గౌరవారా ం ప్ర జ ల్ు ల్ేచి నిల్బడటానిన ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు అల్ ై హి వసల్ల ం నివారిం చే వారు.
సమూహంల్ో ఎక్కడ స్ాా నం ల్భిసేత అక్కడే క్ూరుచనే వారు. అంతే గానీ, త్న కోసం ప్ర తేు క్ ఎతతత న స్ాా నం కావాల్ని
ఎననడూ కోరల్ేదు. ఎననడూ త్న సహచరుల్క్ు భిననంగా క్నబడే ల్ల ఆయన దుసుత ల్ు ధరిం చల్ేదు మరి యు వారి
క్ంటే ఉననత్ స్ాా యల్ో ఉననటల
ల ప్ర ద రిశంచేం దుక్ు క్ూడా ప్రయ తినంచల్ేదు. బీదస్ాదల్తో మరి యు అక్కరగ్ల్వారి తో
ఇటేి క్లిసట పో యే వారు; ముసలివాళి వదద క్ూరుచనే వారు మరి యు విత్ంత్యవుల్క్ు సహ్వయం అందిం చే వారు. ఆయన
ప్ర జ ల్ల్ో ఉననప్ుెడు, ఆయన అంటే ఎవరో త లియని కొర త్త వారు ఆయనక్ు, మిగి లి న ప్ర జ ల్క్ు మధు ఎల్లంటి భే దం
గ్ురితం చల్ేక్ పో యే వారు.

సహచరుల్ను సంభోది సత ూ , ఆయనిల్ల ప్లికారు: “మీరు వినయవిధే య త్ల్తో, నమర త్ , అణుక్ువల్తో
ఉండాల్ని అల్లల హ్ నాక్ు త లియజే సట నాడు. ఒక్రి పైె మరొక్రు ప్రగ్ ల్లాల్ు, గొప్ెల్ు చ ప్ుెకోక్ూడదు, ఒక్రి పైె మరొక్రు
దౌరజ నుం చే య క్ూడదు.”
ఆయన ఎంత్ ఎక్ుకవ అణుక్ువతో ఉండే వారంటే , ఎవరై నా త్నను ఆరాధి స్త ా రే మో నని ఆయన చాల్ల
భయప్డే వారు ఎందుక్ంటే ఆరాధనల్ు కే వ ల్ం సరవల్ోక్ సృష్టి క్రత అయన అల్లల హ్ క్ు మలత్ర మే చందుతాయ.
ఆయనిల్ల ప్లికే వారు:
“కై సత వుల్ు మరుమ్ క్ుమలరుడై న జీసస్ ను ప్ర శ్ంసటం చుటల్ో మితిమీరి పో యనటల
ల , మీరు ననున
ప్ర శ్ంసటం చుటల్ో హదుద ల్ు మీరి పో క్ండి . నే ను కే వ ల్ం అల్లల హ్ యొక్క దాసుడి ని మలత్ర మే ; కాబటిి ననున అల్లల హ్
యొక్క దాసుడు మరి యు అల్లల హ్ యొక్క ప్ర వ క్త అని పట ల్ వండి . ”

ఉత్త మ భరత
“మరి యు వారి తో ఉత్త మరీ తి ల్ో కాప్ురం చే యండి . ” ఖుర్ఆన్ 4:19
ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు అల్ ై హి వసల్ల ం పటర య భారు ఆయె ష్ా రది య ల్లల హు అనాా త్న భరత గ్ురిం చి
ఇల్ల ప్లికి నారు: “ఆయన ఎల్ల ప్ుెడూ ఇంటి ప్నిల్ో సహ్వయప్డే వారు మరి యు త్న దుసుత ల్ు త్నే మడత్
పె టి ల క్ునే వారు, త్న పాదరక్షల్ు త్నే రి పే రు చే సుక్ునే వారు మరి యు త్నే నే ల్ శుభర ప్ రి చే వారు. ఇంకా పాల్ు
పట తి కే వారు, త్న ప్శువుల్ బాగోగ్ుల్ు చూసే వారు మరి యు వాటి కి మే త్ వే సే వారు. మరి యు ఇంటి ప్నుల్ల్ో
పాల్ుప్ంచుక్ునే వారు.”
సవయంగా త్ను ఉత్త మ భరత గా ప్ర వ రితం చడమే కాక్ుండా, త్నను అనుసరిం చమని త్న సహచరుల్క్ు క్ూడా
ఆయన బో ధిం చే వారు: “ఎవరై తే ఉత్త మ నై తి క్ ప్ర వ రత న క్లిగి ఉంటారో, అల్లంటి వారే దై వ విశావసంల్ో ఎక్ుకవ
ప్రి ప్ూరుు ల్ు. వారి ల్ో క్ూడా ఎవరై తే త్మ భారుల్తో ఉత్త మంగా ప్ర వ రిత స్త ా రో, అల్లంటి వారు మరిం త్ ఎక్ుకవ
ఉత్త ముల్ు.”

ఆదరశవంత్యడు, రోల్ మోడల్
“నిశ్చయంగా నీవు (ఓ ముహమమద్) నై తి క్ ప్ర వ రత న యొక్క అత్యుత్త మ ప్ర మలణం.” ఖుర్ఆన్ 68:4
త్న జీవిత్ంల్ో ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు అల్ ై హి వసల్ల ం ఎల్ల జీవించారనే దానికి పెై ప్ర స్త ా వనల్ు కొనిన
మచుచత్యనక్ల్ు మలత్ర మే . స్ాటి ల్ేని ఆయన దయలదాక్షి ణాుల్, ఉత్త మ నై తి క్ ప్రవ రత న ల్ ఉదాహరణల్ు ఇస్ాలం గ్ురిం చి
మీడి యలల్ో త్ప్ుెడు ప్ర చారం చే సే వారి ని మరి యు నిరంత్రం వకరర క్ రిం చే వారి ని ఆశ్చరాునికి గ్ురి చే సత ు నానయ.

ఇస్ాలం ధరామనిన అరా ం చే సుకోవటానికి ప్ర య తినసుత ననప్ుెడు తిననగా దాని అసల్ు మూల్లల్ వదద క్ు వ ళ్ళి
ప్రి శోధిం చడమనే ది చాల్ల ముఖుమై న విషయం, ఆ మూల్లల్ు: ఖుర్ఆన్ మరి యు ప్ర వ క్త ముహమమద్ సల్ల ల్లల హు
అల్ ై హి వసల్ల ం బో ధనల్ు. అంతే గాని కొందరు ముసటల ంల్ త్ప్ుెడు చే షి ల్ను ఆధారంగా చే సుక్ుని ఇస్ాలం ధరమం గ్ురిం చి
తీరామనించుకోక్ూడదు.

కొందరు ముసటల మేత్రుల్ వాుఖలునాల్ు
భారత్దే శ్ స్ావత్ంత్ర ఉదుమం యొక్క రాజకర య మరి యు అధాుతిమక్ నాయక్ుడై న మహ్వతామ గాంధీ ఇల్ల
వాుఖలునించారు: “ప్ర వ క్త యొక్క దృఢమై న నిరాడంబరత్ మరి యు ప్రి ప్ూరు మై న ఆత్మ ప్రక్షాళన, ఇచిచన హ్వమీల్ను
మరి చి పో ని సూక్షమబుదిధ , త్న సహచరుల్ మరి యు మిత్యర ల్ కోసం ప్ర తేు క్ శ్ర దధ , ధై రుస్ాహస్ాల్ు, నిరాయం మరి యు
వీరత్వం, అల్లల హ్ పెై మరి యు త్న దౌత్ుల్క్షుంపెై ఆయన యొక్క సవచఛమై న , సంప్ూరు మై న మరి యు దృఢమై న
విశావసం – ఇవే గానీ ఖడగ ం కాదు ప్ర తి దానీన వారి ముందుక్ు మోసుక్ు వచిచంది మరి యు ప్ర తి ఆటంకానీన,
అవరోధానీన అధి గ్ మించింది మరి యు జయంచిందీ ను.”
జార్జ బె రానర్్ ష్ా, బిర టీ ష్ నాటక్ రచయత్ ఇల్ల ప్ర క్ టిం చినాడు: “ఈనాటి ప్ర ప్ంచానికి ముహమమద్ మ దడు
వంటి మ దడు క్లిగి ఉనన మలనవుడి అవసరం అత్ుంత్ అధి క్ంగా ఉననది ; మధుయుగ్ కాల్ప్ు ప్ర జ ల్ు త్మ
అజాా నం, దురభిపార యం మరి యు ప్క్షపాత్ం వల్న ఆయన గ్ురిం చి చాల్ల చ డుగా చితీర క్ రిం చారు. ఎందుక్ంటే వారు
ఆయనను కై సత వ మత్ విరోధి గా భావించే వారు. కానీ, ఆ మహ్వప్ురుషయడి వృతాతంతానిన చూసట న త్రావత్, నే ను దానిని
ఆశ్చరుక్రమై న ది గా, ఉల్లల సక్రమై న ది గా మరి యు అదుాత్మై న ది గా గ్ురితం చి, ఆయన ఎననడూ కై సత వ మత్ విరోధి
కాదనీ, ఆయన త్ప్ెనిసరి గా మలనవజాతి ఉదాధ రక్ుడు మరి యు రక్షక్ుడు అనే పే రల తో పట ల్ వబడాల్నే నిరాధ రణక్ు
వచాచను. నా అభిపార యం ప్ర కారం, ఈనాటి ప్ర ప్ంచంపెై ఆయనక్ు గ్నుక్ మరొక్కస్ారి ఆధి ప్ త్ుం ఇసేత , మన
సమసుల్నినంటి నీ ఆయన చక్కగా ప్రి షకరిం చి వే స్త ా డు, ప్ర ప్ంచం ఎంతో కాల్ంగా ఎదురు చూసుత నన శాంతీ,
సంతోష్ాల్ను స్ాా పట స్త ా డు.”
http://islamicpamphlets.com/prophet-muhammad/#more-207

