
ఇస్ల ాంలో ప్రవక్తత్వాం  

సర్వలోక్లను మరియు వ్టిలోని ప్రతిదాన్నీ సృష్టాంచిన అలలల హ్ మలనవులను ఒక్ ఉత్తమ ఉదదే శ్యాంతో 
సృష్టాంచినాడు: అదదమిటాంటే ‘కేవలాం ఆయనను మలత్రమే ఆర్ధ ాంచాలి మరియు ఆయన యొక్క ద వయ బో ధనలు 
మరియు మలర్గదర్శక్తావనిీ అనుసరిాంచి సదుగ ణాలతో క్ూడిన న ైతిక్ జీవిత్ాం గడప్లి’. మరి, మలనవులు ఆయన 

నుాండి సపష్టమ ైన మలర్గదర్శక్త్వాం ప ాందక్ుాండా దీనిని ప్ూరిత  చదయలేర్ు క్దా! అాంతదగ్క్, అత్యాంత్ దయలమయుడు 
మరియు నాయయవాంత్ుడ ైన అలలల హ్ ఏ లక్ష్యాం లేక్ుాండా భూమిప ై ఎలల ప్డితద అలల జీవిాంచమని మనలిీ 

వద లివేయలేదు. అాందుక్నే అలలల హ్ మన జీవిత్ ఉదదే శ్్యనిీ మనక్ు త లిప ాందుక్ు సమలజాంలో నుాండి క ాందర్ు 
ప్ుణయప్ుర్ుష్ులను ఎాంచక్ుని, వ్రిప ై త్న ద ైవవ్ణి అవత్రిాంప్జేస్నాడు. దానిని సవయాంగ్ ఆచరిాంచి మలనవ్ళికి 
చూప్మని వ్రిని ఆదదశాంచాడు. ఆ ప్ుణయప్ుర్ుష్ులనే ప్రవక్తలు అాంటార్ు, వ్రిలో క ాందరి ప ర్ుల  – ఆదమ్, నూహ్, 

అబరహామ్, మోస స్, జీసస్ అల ైహిససలలాం మరియు ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహి వసలల ాం.  

ప్రవక్తల ప్రతదయక్ లక్ష్ణాలు 

ప్రవక్తలాందర్ు క నిీ క్మన్ లక్ష్ణాలు క్లిగి ఉాండదవ్ర్ు. వ్టి దావర్ వ్రి క్లాంలోని మలనవులలో ప్రవక్తలు 
అస్ధార్ణమ ైన వ్రిగ్ గురితాంచబడినార్ు.  

ప్రవక్తలు ద వయవ్ణ ిఅాందుక్ునేవ్ర్ు  

స్మలనయ మలనవుడికి మరియు ప్రవక్తక్ు మధయ గల ముఖ్యమ ైన భేదాం ఏమిటాంటే ప్రవక్తప ై అలలల హ్ నుాండి 
ద వయసాందదశ్ాం అవత్రిసుత ాంద . 

ప్రవక్తలు ఉత్తమ లక్ష్ణాలు క్లిగి ఉాండదవ్ర్ు  

ప్రవక్తలు సాంప్ద, హో దా, అధ క్ర్ాం మొదల ైన వయకితగత్ ప్రయోజనాలు ప ాందాలని ఎాంత్మలత్రమూ 

ప్రయతిీాంచదవ్ర్ు క్దు. కేవలాం అలలల హ్ ఆమోదాం మరియు ప్రసనీత్ ప ాందాలని మలత్రమే చూస వ్ర్ు.  

సవభావాం మరియు సదుగ ణాలలో ప్రవక్తలను వ్రి ప్రజలు ఉత్తములుగ్ గురితాంచదవ్ర్ు. వ్ర్ు ఉత్తమ న ైతిక్ 

ప్రవర్తన క్లిగి ఉాండి, ఎలల ప్ుపడూ త్మ ప్లుక్ులలో మరియు ఆచర్ణలలో సత్యవాంత్ులుగ్ ఉాండదవ్ర్ు. అాందువలన, 

ఇత్ర్ ధర్మల క నిీ పర్ చీన గరాంథాలలో ప రకకనీటలల గ్ ప్రవక్తలు క్ూడా ఘోర్ప్ప్లక్ు ప్లబడవచచనే అసత్య 
వ్దనను ముస్ల ాంలు ప్ూరితగ్ తిర్సకరిస్త ర్ు.  

 



ప్రవక్తలు క నిీ మహిమలు మరియు అదుుతాలు ప్రదరిశాంచార్ు  

అనేక్ మాంద  ప్రవక్తలు వ్రి ప్రజలు న ైప్ుణయాం ప ాంద న ర్ాంగాంలోనే మహిమలు, అదుుతాలు ప్రదరిశాంచార్ు. 
ఉదాహర్ణక్ు, ప్రవక్త  మోస స్ అల ైహిససలలాం క్లప్ు ప్రజలు మలయజిక్ అాంటే ఇాందరజాలాంలో ప్రస్ద ి  చ ాందార్ు. క్బటిట , 
అలలల హ్ ఆజఞతో ప్రవక్త  మోస స్ అల ైహిససలలాం ప్రదరిశాంచిన ఇాందరజాల అదుుతాలను ఆ తాాంతిరక్ులు చదయలేక్ 

పో యలర్ు. ప్రవక్త  జీసస్ అల ైహిససలలాం మ డిస్న్ లో త్న ప్రజలాందరిన్న మిాంచి పో యలర్ు. త్దావర్, త్న ప్రజలలోని 

సుప్రస్ది వ ైదుయలు చికిత్స చదయలేని వ్యధులను క్ూడా ఆయన అలలల హ్ ఆజఞతో అదుుత్ాంగ్ నయాం చదయగలిగినార్ు. 
అలలగే, ప్రవక్త  ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహి వసలల ాం ప్రజలు అర్బీ క్విత్వాంలో ప్రస్ద ి  చ ాంద నార్ు. క్బటిట  ఏ క్వీ పో టి 

ప్డలేనాంత్ అత్ుయత్తమ స్హిత్యాంతో ఆయనప ై ఖ్ుర్ఆన్ ద వయగరాంథాం అవత్రిాంచిాంద . ఇాంక్, అనేక్ మాంద  ప్రవక్తలు 
జర్గబో యే సాంఘటనల గురిాంచి సత్యమ ైన భవిష్యవ్ణులు వినిప్ాంచార్ు. ఈ మహిమలు, అదుుతాలన్నీ అలలల హ్ 

అనుజఞతో మలత్రమే జరిగ్య. త్దావర్ వ్ర్ు క్ూడా మలనవులే గ్న్న వ్రికి ద ైవత్వాంలో ఎలలాంటి భాగస్వమయాం లేదని 

నిర్ూప్ాంచబడిాంద .  

ప్రవక్తలు దదవుళ్ళు క్దు అాంట ేప్రవక్తలక్ు ద ైవత్వాంలో ఎలలాంటి భాగస్వమయాం లేదు.  
 

ప్రవక్తలను వ్రి ప్రజలలో నుాండి సవయాంగ్ అలలల హ్ ఎాంచుక్ునాీడు. వ్రిలో ఎలలాంటి ద ైవత్వమూ లేదు. 
వ్రిలో ఆర్ధ ాంప్బడటానికి క్వలస్న అర్హత్లు, యోగయత్లు లేవు. ఇలల ప్రక్టిాంచమని అాంతిమ ప్రవక్త  ముహమమద్ 

సలల లలల హు అల ైహి వసలల ాంక్ు ఆదదశాంచబడిాంద , “నేను కూడా మీవంటి మానవుడిని మాత్రమే. మీ ప్రభువు ఏక ైకుడని 

నాకు దివయవాణి దాారా తెలుప్డింది.” ఖ్ుర్ఆన్ 18:110 

ప్రవక్తలు దదవుళ్ళు క్ర్ని, వ్ర్ు క్ూడా ఏక ైక్ ఆర్ధుయడ ైన అలలల హ్ నే ఆర్ధ ాంచదవ్ర్ని మరియు అలలల హ్ కే 
స్ష్ట ాంగప్డదవ్ర్ని ప్త్నిబాంధనలు మరియు క త్త నిబాంధనలు ర ాండిాంటి దావర్ బ ైబిల్ లో సపష్టాంగ్ ప రకకనబడిాంద .  

“మరియు ఆయన (జీసస్) క ంచెం ముందుకు పో యి, సాగిలప్డి, పరా రిథంచెను …” మత్తయ సువ్ర్త  26:39 

“అప్ుడు వారు (మోసె, అహరోహనులు) సాగిలప్డి, సమసత  శరీరాత్మలకు దేవుడమ ైన దేవా, యిీ యొకకడు పాప్ము 

చేసినందున సమసత  సమాజము మీద నీవు కోప్ప్డుదువా? అని వేడుక నిరి” సాంఖ్లయక్ాండము  16:22 

“అబ్రర ము సాగిలబ్డియుండగా, దేవుడత్నితో మాటరా డి .... …” ఆద క్ాండము 17:3 

ప్రవక్తలు ఆవశ్యక్మ ైన అర్హత్లు క్లిగి ఉాండదవ్ర్ు  

వ్రికి అప్పజ ప్పబడిన మిష్న్ ను విజయవాంత్ాంగ్ ప్ూరితచదస ాందుక్ు అలలల హ్ ప్రవక్తలాందరికీ నిలక్డ, 

ధ ైర్యస్హస్లు, నాయక్త్వాం, సహనాం మరియు వివేక్ాం మొదల ైన క నిీ ప్రతదయక్ లక్ష్ణాలు ప్రస్ద ాంచాడు.  



క నిీ ఉదాహర్ణలు : 

 కేవలాం క ద ేమాంద  మలత్రమే త్న ప్లుప్ు సవవక్రిాంచినా, అధ ైర్యప్డక్ుాండా నిర్ాంత్ర్ాం త్న ప్రజలను అలలల హ్ వ ైప్ు 
ప్లిచిన నూహ్ అల ైహిససలలాం యొక్క చలిాంచని నిలక్డత్నాం.  

 అసత్య విశ్్వస్ల విష్యాంలో ప్నీవయసులోనే ఒాంటరిగ్ త్న మొత్తాం సమలజానిీ ఎదురకకనీ ఇబరా హీమ్ 

అల ైహిససలలాం యొక్క గకప్ప ధ ైర్యస్హస్లు.  
 త్న క్లప్ు అత్యాంత్ దౌర్జనయప్ర్ుడు, క్ూర ర్ుడ ైన ఫ్రౌను చక్రవరిత  బారి నుాండి ప్రజలను క్ప్డిన మూస్ అల ైహిససలలాం 

యొక్క స్టిలేని నాయక్త్వాం.  

 త్న ప్రజలు ప టిట న క్ష్ట లను మరియు హిాంసలను ఎాంతో ఓర్ుపతో సహిాంచిన జీసస్ అల ైహిససలలాం యొక్క గకప్ప 

సహనశ్కిత .  
 ఎలల ప్ుపడూ ప్ర్సపర్ యుదాి ల సుదీర్ఘ చరిత్ర క్లిగి ఉాండిన అరేబియల దీవప్క్లపాంలోని అనేక్ ప్రత్యరిి  త గలను 
విజయవాంత్ాంగ్ ఒకే తరా టిప ై తీసుక్ు వచిచ, ఒక్ ప్రశ్్ాంత్ సమలజానిీ స్ి ప్ాంచిన ప్రవక్త  ముహమమద్ సలల లలల హు 

అల ైహి వసలల ాం యొక్క గకప్ప వివేక్ాం.  

ప్రవక్తల సాందదశ్ాం 

“వాసత వానికి మేము ప్రతి సమాజం వారి వదద కు ఒక ప్రవకత ను ప్ంపాము (ఆయన ఇలా ప్రకటించాడు): ‘మీరు అలాా హ్ 

ను మాత్రమే ఆరాధించండి మరియు మిథ్ాయదెైవాల ఆరాధనను త్యజంచండి.’ ఖుర్ఆన్ 16:36 

మొత్తాం ప్రవక్తలాందరిన్న ఏక ైక్ నిజ ఆర్ధుయడ ైన అలలల హ్ యే ప్ాంప్డాం వలన, వ్ర్ాందర్ూ ఒకే సాందదశ్్నిీ అాందజేస్ర్ు. 
ఇాంక్, జీవిత్ ఉదదే శ్్యనిీ త్మ ప్రజలక్ు జాఞ ప్క్ాం చదస  ఒకే మిష్న్ క ర్క్ు ప్నిచదస్నార్ు.  

వ్రి ఆ ద వయసాందదశ్ాం మరియు మిష్న్ ఏమిటాంటే : 

 నిజమ ైన ద ైవభావన గురిాంచి సపష్టాం చదయడాం మరియు అసత్య విశ్్వస్లను తిర్సకరిాంచడాం. 

 నిజమ ైన జీవిత్ ఉదదే శ్్యనిీ బో ధ ాంచడాం. 

 అలలల హ్ ను ఎలల ఆర్ధ ాంచాలో సవయాంగ్ ఆచరిాంచి చూప్డాం.   

 ప్రజలక్ు సుదుగ ణ మరియు దుర్ుగ ణ అాంటే మాంచి - చ డు సవభావాం గురిాంచి అలలల హ్ యొక్క నిర్వచనానిీ 

అాందజేయడాం మరియు దాని గురిాంచి ప్రజలక్ు ఉత్తమ సలహాలు ఇవవడాం.  

 అలలల హ్ క్ు విధదయత్ చూప్డాం వలన లభాంచద మాంచి ప్రతిఫలాం (సవర్గాం) గురిాంచి వివరిాంచడాం మరియు అలలల హ్ క్ు 
అవిధదయత్ చూప్డాం వలన ఎదురకకబో యే క్ఠిన శక్ష్ల (నర్క్ాం) గురిాంచి హెచచరిాంచడాం.  

 ఆత్మ, ద ైవదూత్లు మరియు దయలయలు, ప్ర్లోక్ జీవిత్ాం మరియు విధ వర్ త్ మొదల ైన విష్యలలలోని అప్ర్ి లను 
దూర్ాం చదయడాం.  



“మరియు మేము ప్రతి ప్రవకత ను అత్ని జాతి వారి భరషలోనే ప్ంపాము. అత్ను వారికి సపషట ంగా బ్ో ధించటరనికి 
…”ఖుర్ఆన్ 14:4 

మొత్తాం ప్రవక్తలాందర్ు అసలు ద ైవభావన గురిాంచి సపష్టాం చదయడాంప ైనే ముఖ్యాంగ్ దృష్ట  కేాందీరక్రిాంచదవ్ర్ు: 
ఎవవర్ూ ఆయనక్ు స్టి లేర్ు, భాగస్వములు లేర్ు, సమలనులు లేర్ు. అర్ధనలన్నీ కేవలాం ఆయనక్ు మలత్రమే 
చ ాందుతాయ. ప్రవక్తలు ఈ సాందదశ్్నిీ అాందజేస్ర్నే ఉప్మలనాలు ఖ్ుర్ఆన్ లో ఎననీ ఉనాీయ: 

ప్రవక్త  నూహ్ అల ైహిససలలాం ఇలల ప్లిచార్ు, 

“ఓ నా ప్రజలారా! అలాా హ్ నే ఆరాధించండి! ఆయన త్ప్ప మీకు మరొక ఆరాధయదెైవం లేడు.” [ఖుర్ఆన్ 7:59] 

ప్రవక్త  ఇబరా హీమ్ అల ైహిససలలాం ఇలల ప్లిచార్ు, 

“మీరు అలాా హ్ ను వదలి, మీక లాంటి లాభం గానీ నషట ం గానీ చేకూరచలేని వాటిని ఆరాధిసాత రా?” [ఖుర్ఆన్ 21:66] 

ప్రవక్త  మూస్ అల ైహిససలలాం ఇలల ప్లిచార్ు, 

“ఏమీ! నేను అలాా హ్ ను వదలి మరొక ఆరాధయ దెైవానిి మీ క రకు అనేాషించాలా ? వాసత వానికి ఆయనే సరాలోకాల 

వారిపెై మీకు ఘనత్ను ప్రసాదించాడు” [ఖుర్ఆన్ 7:140] 

ప్రవక్త  జీసస్ అల ైహిససలలాం ఇలల ప్లిచార్ు, 

“నిశచయంగా అలాా హ్ నా ప్రభువు మరియు మీ ప్రభువు కూడాను. కావును మీరు ఆయననే ఆరాధించండి. ఇదే 
ఋజుమారగ ం.” [ఖుర్ఆన్ 3:51] 

అాంతిమ ప్రవక్త  ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహి వసలల ాం ఇలల ప్లికినార్ు, 

“నిశచయంగా మీ ఆరాధుయడు ఆ ఏక ైక దెైవం (అలాా హ్) మాత్రమే నని నాపెై దివయవాణి అవత్రింప్జేయబ్డింది. కాబ్టిట  
త్న ప్రభువును కలుసుకోవాలని ఆశంచేవాడు సతాకరాయలు చేయాలి. మరియు ఆరాధనలో త్న ప్రభువుతో పాటు 

మర వారినీ భరగసాాములుగా కలిపంచుకోరాదు.” [ఖుర్ఆన్  18:110] 

ఇదద సాందదశ్ాం త్ర్త్ర్లుగ్ ఇవవబడిాంద . మరియు సృష్ట క్ర్త  ప ై సర ైన ద ైవవిశ్్వసాం క్లిగి ఉాండవలస్న పర్ ధానయత్ 

గురిాంచి నొకిక చ ప్పబడిాంద .  

 



అలలల హ్ ప్రతి జాతి క ర్క్ు ఒక్ ప్రవక్తను ప్ాంప్నాడు  
“మరియు ప్రతి సమాజానికి ఒక ప్రవకత  (ప్ంప్బ్డాా డు).”ఖుర్ఆన్ 10:47 

అలలల హ్ మలనవజాతిప ై దయజూప్ుత్ూ వ్రి మలర్గదర్శక్త్వాం కోసాం నియమిత్ క్లములలో వేల క లద  
ప్రవక్తలను, అాంటే ప్రతి జాతి క ర్క్ు క్న్నసాం ఒక్ ప్రవక్తను ప్ాంప్నాడని ముస్ల ాంలు నముమతార్ు. క్లక్రమాంలో ప్రజలు 
ప్రవక్తల సాందదశ్్నిీ పో గకటలట క్ునాీర్ు, క్లుష్త్ాం చదస్నార్ు, మరిచపో యలర్ు, నిర్లక్ష్యాం చదస్ర్ు, తిర్సకరిాంచార్ు. 
ఇలలాంటి క నిీ క్ర్ణాల వలన అలలల హ్ యొక్క సాందదశ్్నిీ మర్లల అాందజేయడానికి మరక క త్త  ప్రవక్తను ప్ాంప్వలస్ 
వచదచద .  

అలలల హ్ ప్ాంప్న ప్రతి ప్రవక్తను ముస్ల ాంలు విశ్వస్స్త ర్ు మరియు గౌర్విస్త ర్ు. అలలగే, ప్రవక్తలప ై 
అవత్రిాంప్జేయబడిన అసలు ద వయగరాంథాలనిీాంటిన్న ముస్ల ాంలు విశ్వస్స్త ర్ు. క్న్న, నేడు ఖ్ుర్ఆన్ త్ప్ప, ఈ 

ద వయగరాంథాలేవీ వ్టి అసలు అవత్రిాంచిన ర్ూప్ాంలో మలర్ుపలు చదర్ుపలు లేక్ుాండా సవచఛాంగ్ మిగిలి లేవు.  

“ఆయన సత్యమ ైన ఈ దివయగరంథ్ానిి నీపెై అవత్రింప్జేసాడు. ఇది ప్ూరాం అవత్రింప్జేయబ్డిన గరంథ్ాలలోని 

(మిగిలి ఉని) సతాయనిి ధృవీకరిసుత ంది. మరియు ఆయనే తౌరాత్ మరియు ఇంజీలును అవత్రంిప్జేసాడు.” ఖుర్ఆన్ 

3:3 

ఎాందుక్ు మనలోని ప్రతి ఒక్కర్ూ తినీగ్ సృష్ట క్ర్త  నుాండి ద వయవ్ణి అాందుకోలేర్ు? 

అలలల హ్ మనలిీ సృష్టాంచాడు. మనసూూరితగ్ ఆయన చూప్న సనామర్గ నిీ ఎవర్ు అనుసరిస్త రక మరియు 
ఎవర్ు తిర్సకరిస్త రక ప్రీక్ిాంచదాందుక్ు మలనవులక్ు త్గినాంత్ స వచఛను మరియు వివేక్నిీ ప్రస్ద ాంచాడు. ఒక్వేళ్ 

ప్రతి ఒక్కర్ూ తినీగ్ ద వయసాందదశ్ాం అాందుక్ుాంటే, జీవిత్ాం ఒక్ నిజమ ైన విశ్్వస ప్రీక్ష్గ్ మలర్దు.  ఒక్రి విశ్్వసాం 

యొక్క నిజమ ైన ప్రీక్ష్ ఏమిటాంటే, త్మ వివేక్నిీ మరియు హేత్ువ్దానిీ (లలజిక్) ఉప్యోగిాంచి, అలలల హ్ యొక్క 

చిహాీల గురిాంచి ఆలోచిాంచడాం మరియు వ్టిని గురితాంచడాం. అాంతదగ్న్న తినీగ్ అలలల హ్ తో మలటాల డటాం క్దు. అలల 
అలలల హ్ తో మలటాల డి, విశ్వస్ాంచడాంలో ఎలలాంటి శ్రమ ఉాండదు మరియు అద  ద ైవవిశ్్వస్నిీ అరి్ాం ప్రి్ాం లేక్ుాండా 
చదసుత ాంద . 

ప్రవక్తలు తినీగ్ అలలల హ్ నుాండద ద వయసాందదశ్్నిీ అాందుక్ునాీ, పర్ ప్ాంచిక్ జీవిత్ ప్రీక్ష్ల నుాండి వ్రికి 
మినహాయాంప్ు లభాంచలేదు. ఎాందుక్ాంటే ప్రవక్తత్వాం త్నతో ప్టల ఎననీ క్ష్ట లను మరియు తీవర విమర్శలను త చిచ, 

వ్రి జీవితాలిీ క్ఠిన ప్రీక్ష్లక్ు గురి చదస్ాంద .  

 

అాంతిమ ప్రవక్త  



నిరీీత్ సమలజాల క ర్క్ు ప్రవక్తలు ప్ాంప్బడినార్ు. ప్రజలు క్లక్రమాంలో ఆ ప్రవక్తలు అాందజేస్న 

ద వయసాందదశ్్నిీ పో గకటలట క్ునాీర్ు లేదా క్లుష్త్ాం చదస్వేస్ర్ు. క్న్న, ప్రవక్త  ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహి వసలల ాం 

నిరీీత్ సమలజాల కోసాం ప్ాంప్బడలేదు. ఆయన మొత్తాం మలనవజాతి కోసాం ప్ాంప్బడినార్ు. ఆయన అాందజేస్న 

ద వయసాందదశ్ాం ఖ్ుర్ఆన్ మరియు సునీత్ుల ర్ూప్ాంలో ప్ద లాంగ్ భదరాం ప్ర్చబడిాంద  మరియు సులభాంగ్ అాందరికీ 
అాందుబాటలలో ఉనీద . అాందువలన మరక ప్రవక్త  ప్ాంప్బడవలస్న అవసర్ాం లేదు.  

 ఖ్ుర్ఆన్ అాంటే అలలల హ్ వ్క్ుక. ఎలలాంటి మలర్ుపలు చదర్ుపలక్ు, లోప్లక్ు,  ప్ర్సపర్ వ ైర్ుధాయలక్ు అతీత్ాంగ్ ఉనీద . 
అద  “మానవుల క రకు మారగ దరశకత్ాం వహ ంచే … (త్ప్ుప ఒప్ుపలను) వేరు చేసే” దివయగరంథం. ఖ్ుర్ఆన్ 2:185 

 సునీత్ులు అాంటే ఆయన సహచర్ులు మరియు వ్రి శష్ుయలు పర్ మలణిక్ాంగ్ నమోదు చదస్న ప్రవక్త  ముహమమద్ 

సలల లలల హు అల ైహి వసలల ాం యొక్క ఉప్దదశ్్లు మరియు ఆచర్ణలు. పర్ మలణిక్ాంగ్ నమోదు చదయబడిన ఈ వేల 

క లద  సునీత్ుల వలన ప్రతి ఒక్కర్ూ ప్రవక్త  ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహి వసలల ాంను సరిగ్గ  అనుసరిాంచడాం 

సులభమ ైాంద .  

ప్రవక్త  ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహి వసలల ాం బో ధ ాంచిన ద వయసాందదశ్ాం ప్ూర్వ ప్రవక్తల ద వయసాందదశ్్లతో 
ప్ూరితగ్ ఏకీభవిసుత నీద  మరియు వ్టిని ప్ునః ధృవీక్రిసుత నీద .  

వర్తమలన మరియు భవిష్య త్ర్లతో సహా ఆయన క్లాం నుాండి చిటటచివరి ద నాం వర్క్ు మొత్తాం మలనవ్ళి 

క ర్క్ు ప్ాంప్బడిన అాంతిమ ప్రవక్త  ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహి వసలల ాం. నిజాయతీ, నాయయాం, క్ర్ుణ, దయ, 

సత్యత్ మరియు ధ ైర్యస్హస్లక్ు ఆయన స్టిలేని ప్రిప్ూరీ్ ఉప్మలనాం. ప్ూర్వ ప్రవక్తల వలే, ఆయనలో క్ూడా 
ఎలలాంటి చ డు సవభావాం లేదు మరియు కేవలాం అలలల హ్ కోసమే ఆయన చిత్తశుద ి తో శ్రమిాంచినార్ు.   

చివర ిమలట 

“వాసత వానికి అలాా హ్ యొకక సందేశహరునిలో మీకు ఒక ఉత్త మమ ైన ఆదరశం ఉంది. వారి క రకు ఎవర ైతే అలాా హ్ 

మరియు అంతిమదినానిి ఆశసాత రో మరియు అలాా హ్ ను అత్యధికంగా సమరిసాత రో.” ఖుర్ఆన్ 33:21 

అలలల హ్ యొక్క ద వయసాందదశ్్నిీ ప్రజలక్ు అాందజేస ాందుక్ు మరియు వ్ర లల సనామర్గాంప ై జీవిాంచాలో 
బో ధ ాంచదాందుక్ు త్న క్ర్ుణాయనికి ఒక్ మచుచత్ునక్గ్ అలలల హ్ ప్రవక్తలను ప్ాంప్నాడు. ప్రవక్తలు వ్రి ప్రజలలో ఉత్తమ 

గుణగణాలు క్లిగి ఉాండదవ్ర్ు. ప్రజలు వ్రిని అనుసరిాంచదవ్ర్ు మరియు వ్రికి విధదయత్ చూప వ్ర్ు. ప్రవక్తను 
అనుసరిాంచడాం అాంటే అలలల హ్ క్ు విధదయత్ చూప్నటేల . అలలగే తిర్సకరిాంచడమాంటే అలలల హ్ క్ు అవిధదయత్ 

చూప్నటల వుత్ుాంద . ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహి వసలల ాం అలలల హ్ యొక్క ప్రవక్తల ప్ర్ాంప్ర్లో చిటటచివరి ప్రవక్త  
మరియు సాందదశ్హర్ుడు. ఆయనను ప్ాంప్డాంతో అలలల హ్ మలర్గదర్శక్త్వాం ప్రిప్ూరీ్మ ై పో యాంద , అలలల హ్ క్ు 
మరియు ఆయన అాంతిమ ప్రవక్తక్ు విధదయత్ చూప్డాం దావర్ నర్క్గిీ నుాండి విముకిత  లభసుత ాంద .  


