ఇస్లాంలో ప్రవక్త త్వాం
సర్వలోక్లను మరి యు వ్టి లోని ప్ర తి దాన్నీ సృష్టాం చిన అలలల హ్ మలనవులను ఒక్ ఉత్త మ ఉదదే శ్యాంతో
సృష్టాం చినాడు: అదద మి టాంటే ‘కే వ లాం ఆయనను మలత్ర మే ఆర్ధాంచాలి మరి యు ఆయన యొక్క ద వయ బో ధనలు
మరి యు మలర్గ దర్శక్తావనిీ అనుసరిాం చి సదు
గ ణాలతో క్ూడి న నై తి క్ జీవిత్ాం గడప్లి’. మరి , మలనవులు ఆయన
నుాండి సపష్ట మై న మలర్గ దర్శక్త్వాం ప ాందక్ుాండా దీ ని ని ప్ూరిత చద య లేర్ు క్దా! అాంతద గ్క్, అత్యాంత్ దయలమయుడు
మరి యు నాయయవాంత్ుడై న అలలల హ్ ఏ లక్ష్యాం లేక్ుాండా భూమిపై ఎలల ప్డి తద అలల జీవిాంచమని మనలిీ
వద లివే య లేదు. అాందుక్నే అలలల హ్ మన జీవిత్ ఉదదే శ్్యనిీ మనక్ు త లిపాందుక్ు సమలజాంలో నుాండి క ాందర్ు
ప్ుణయప్ుర్ుష్ులను ఎాంచక్ుని, వ్రి పై త్న దై వ వ్ణి అవత్రిాం ప్జే స్ నాడు. దానిని సవయాంగ్ ఆచరిాం చి మలనవ్ళికి
చూప్మని వ్రి ని ఆదద శాంచాడు. ఆ ప్ుణయప్ుర్ుష్ులనే ప్ర వ క్త లు అాంటార్ు, వ్రి లో క ాందరి ప ర్ుల – ఆదమ్, నూహ్,
అబర హా మ్, మోస స్, జీసస్ అల ై హి ససలలాం మరి యు ముహమమద్ సలల లలల హు అల ై హి వసలల ాం.

ప్రవక్త ల ప్రతదయక్ లక్ష్ణాలు
ప్ర వ క్త లాందర్ు క నిీ క్మన్ లక్ష్ణాలు క్లిగి ఉాండద వ్ర్ు. వ్టి దావర్ వ్రి క్లాంలోని మలనవులలో ప్ర వ క్త లు
అస్ధార్ణమై న వ్రి గ్ గురితాం చబడి నార్ు.

ప్రవక్త లు దవయవ్ణి అాందుక్ునేవ్ర్ు
స్మలనయ మలనవుడి కి మరి యు ప్ర వ క్త క్ు మధయ గల ముఖ్యమై న భే దాం ఏమిటాంటే ప్ర వ క్త పై అలలల హ్ నుాండి
ద వయసాందద శ్ాం అవత్రి సత ుాంద .

ప్రవక్త లు ఉత్త మ లక్ష్ణాలు క్లిగి ఉాండదవ్ర్ు
ప్ర వ క్త లు సాంప్ద, హో దా, అధ క్ర్ాం మొదల ై న వయకిత గ త్ ప్ర యో జనాలు ప ాందాలని ఎాంత్మలత్ర మూ
ప్ర య తిీాంచద వ్ర్ు క్దు. కే వ లాం అలలల హ్ ఆమోదాం మరి యు ప్ర స నీత్ ప ాందాలని మలత్ర మే చూస వ్ర్ు.
సవభావాం మరి యు సదు
గ ణాలలో ప్ర వ క్త ల ను వ్రి ప్ర జ లు ఉత్త ములుగ్ గురితాం చద వ్ర్ు. వ్ర్ు ఉత్త మ నై తి క్
ప్ర వ ర్త న క్లిగి ఉాండి , ఎలల ప్ుపడూ త్మ ప్లుక్ులలో మరి యు ఆచర్ణలలో సత్యవాంత్ులుగ్ ఉాండద వ్ర్ు. అాందువలన,
ఇత్ర్ ధర్మల క నిీ ప్ర చీన గరాం థాలలో ప రకకనీటల
ల గ్ ప్ర వ క్త లు క్ూడా ఘోర్ప్ప్లక్ు ప్లబడవచచనే అసత్య
వ్దనను ముస్ల ాంలు ప్ూరిత గ్ తిర్సకరి సత ్ ర్ు.

ప్రవక్త లు క నిీ మహిమలు మరియు అదుుతాలు ప్రదరిశాంచార్ు
అనే క్ మాంద ప్ర వ క్త లు వ్రి ప్ర జ లు నై ప్ుణయాం ప ాంద న ర్ాంగాంలోనే మహి మ లు, అదుుతాలు ప్ర ద రిశాంచార్ు.
ఉదాహర్ణక్ు, ప్ర వ క్త మోస స్ అల ై హి ససలలాం క్లప్ు ప్ర జ లు మలయజిక్ అాంటే ఇాందర జాలాంలో ప్ర స్ ది చాందార్ు. క్బటిట ,
అలలల హ్ ఆజఞ తో ప్ర వ క్త మోస స్ అల ై హి ససలలాం ప్ర ద రిశాంచిన ఇాందర జాల అదుుతాలను ఆ తాాంతిర క్ులు చద య లేక్
పో యలర్ు. ప్ర వ క్త జీసస్ అల ై హి ససలలాం మ డి స్ న్ లో త్న ప్ర జ లాందరి న్న మిాంచి పో యలర్ు. త్దావర్, త్న ప్ర జ లలోని
సుప్ర స్ ది వై దుయలు చికి త్స చద య లేని వ్యధులను క్ూడా ఆయన అలలల హ్ ఆజఞ తో అదుుత్ాంగ్ నయాం చద య గలిగి నార్ు.
అలలగే , ప్ర వ క్త ముహమమద్ సలల లలల హు అల ై హి వసలల ాం ప్ర జ లు అర్బీ క్విత్వాంలో ప్ర స్ది చాంద నార్ు. క్బటిట ఏ క్వీ పో టి
ప్డలేనాంత్ అత్ుయత్త మ స్హి త్యాంతో ఆయనపై ఖ్ుర్ఆన్ ద వయగరాం థాం అవత్రిాం చిాంద . ఇాంక్, అనే క్ మాంద ప్ర వ క్త లు
జర్గబో యే సాంఘటనల గురిాం చి సత్యమై న భవిష్యవ్ణులు వినిప్ాం చార్ు. ఈ మహి మ లు, అదుుతాలన్నీ అలలల హ్
అనుజఞ తో మలత్ర మే జరి గ్య. త్దావర్ వ్ర్ు క్ూడా మలనవులే గ్న్న వ్రి కి దై వ త్వాంలో ఎలలాంటి భాగస్వమయాం లేదని
నిర్ూప్ాం చబడిాం ద .

ప్రవక్త లు దదవుళ్ళు క్దు అాంటే ప్రవక్త లక్ు దైవత్వాంలో ఎలలాంటి భాగస్వమయాం లేదు.
ప్ర వ క్త ల ను వ్రి ప్ర జ లలో నుాండి సవయాంగ్ అలలల హ్ ఎాంచుక్ునాీడు. వ్రి లో ఎలలాంటి దై వ త్వమూ లేదు.
వ్రి లో ఆర్ధాంప్బడటానికి క్వలస్ న అర్హ త్ లు, యోగయత్లు లే వు. ఇలల ప్రక్ టిాం చమని అాంతిమ ప్ర వ క్త ముహమమద్
సలల లలల హు అల ై హి వసలల ాంక్ు ఆదద శాంచబడిాం ద , “నే ను కూడా మీవంటి మానవుడి ని మాత్ర మే . మీ ప్ర భువు ఏకై కుడని
నాకు ది వయవాణి దాారా తె లుప్డిం ది . ” ఖ్ుర్ఆన్ 18:110
ప్ర వ క్త లు దద వుళ్ళు క్ర్ని, వ్ర్ు క్ూడా ఏకై క్ ఆర్ధుయడై న అలలల హ్ నే ఆర్ధాంచద వ్ర్ని మరి యు అలలల హ్ కే
స్ష్టాంగప్డద వ్ర్ని ప్త్నిబాంధనలు మరి యు క త్త నిబాంధనలు రాండిాం టి దావర్ బై బి ల్ లో సపష్ట ాం గ్ ప రకకనబడిాం ద .
“మరి యు ఆయన (జీసస్) క ంచెం ముందుకు పో యి, సాగి ల ప్డి , పార రిథం చె ను …” మత్త య సువ్ర్త 26:39
“అప్ుడు వారు (మోసె , అహరోహనులు) సాగి ల ప్డి , సమసత శరీ రాత్మలకు దే వుడమై న దే వా, యిీ యొకకడు పాప్ము
చే సి నందున సమసత సమాజము మీద నీవు కోప్ప్డుదువా? అని వే డుక నిరి ” సాంఖ్లయక్ాండము 16:22
“అబ్రర ము సాగి ల బ్డి యుండగా, దే వుడత్నితో మాటరా డి .... …” ఆద క్ాండము 17:3

ప్రవక్త లు ఆవశ్యక్మైన అర్హత్లు క్లిగి ఉాండదవ్ర్ు
వ్రి కి అప్పజ ప్పబడి న మిష్న్ ను విజయవాంత్ాంగ్ ప్ూరిత చద సాందుక్ు అలలల హ్ ప్ర వ క్త లాందరి కీ నిలక్డ,
ధై ర్యస్హస్లు, నాయక్త్వాం, సహనాం మరి యు వివే క్ాం మొదల ై న క నిీ ప్ర తదయ క్ లక్ష్ణాలు ప్ర స్దాంచాడు.

క నిీ ఉదాహర్ణలు :
కే వ లాం క దే మాంద మలత్ర మే త్న ప్ లుప్ు సవవ క్రిాం చినా, అధై ర్యప్డక్ుాండా నిర్ాంత్ర్ాం త్న ప్ర జ లను అలలల హ్ వై ప్ు
ప్ లి చిన నూహ్ అల ై హి ససలలాం యొక్క చలిాంచని నిలక్డత్నాం.
అసత్య విశ్్వస్ల విష్యాంలో ప్ నీవయసులోనే ఒాంటరి గ్ త్న మొత్త ాం సమలజానిీ ఎదురకకనీ ఇబార హీ మ్
అల ై హి ససలలాం యొక్క గకప్ప ధై ర్యస్హస్లు.
త్న క్లప్ు అత్యాంత్ దౌర్జ నయప్ర్ుడు, క్ూ
ర ర్ుడై న ఫ్ రౌను చక్ర వ రిత బారి నుాండి ప్రజ లను క్ప్డి న మూస్ అల ై హిససలలాం
యొక్క స్టి లేని నాయక్త్వాం.
త్న ప్ర జ లు ప టిట న క్ష్ట లను మరి యు హిాం సలను ఎాంతో ఓర్ుపతో సహిాం చిన జీసస్ అల ై హి ససలలాం యొక్క గకప్ప
సహనశ్కిత .
ఎలల ప్ుపడూ ప్ర్సపర్ యుదాి ల సుదీ ర్ఘ చరి త్ర క్లిగి ఉాండి న అరే బి యల దీవ ప్క్లపాంలోని అనే క్ ప్ర త్యరిి త గలను
విజయవాంత్ాంగ్ ఒకే తార టి పై తీసుక్ు వచిచ, ఒక్ ప్ర శ్్ాంత్ సమలజానిీ స్ి ప్ాం చిన ప్ర వ క్త ముహమమద్ సలల లలల హు
అల ై హి వసలల ాం యొక్క గకప్ప వివే క్ాం.

ప్రవక్త ల సాందదశ్ాం
“వాసత వానికి మే ము ప్ర తి సమాజం వారి వదద కు ఒక ప్ర వ కత ను ప్ంపాము (ఆయన ఇలా ప్ర క టిం చాడు): ‘మీరు అలాా హ్
ను మాత్ర మే ఆరాధిం చండి మరి యు మిథ్ాయదెై వాల ఆరాధనను త్యజంచండి . ’ ఖుర్ఆన్ 16:36
మొత్త ాం ప్రవ క్త లాందరి న్న ఏకై క్ నిజ ఆర్ధుయడై న అలలల హ్ యే ప్ాంప్డాం వలన, వ్ర్ాందర్ూ ఒకే సాందద శ్్నిీ అాందజే స్ర్ు.
ఇాంక్, జీవిత్ ఉదదే శ్్యనిీ త్మ ప్ర జ లక్ు జాఞ ప్క్ాం చద స ఒకే మిష్న్ క ర్క్ు ప్నిచద స్ నార్ు.
వ్రి ఆ ద వయసాందద శ్ాం మరి యు మిష్న్ ఏమిటాంటే :
నిజమై న దై వ భావన గురిాం చి సపష్ట ాం చద య డాం మరి యు అసత్య విశ్్వస్లను తిర్సకరిాం చడాం.
నిజమై న జీవిత్ ఉదదే శ్్యనిీ బో ధాంచడాం.
అలలల హ్ ను ఎలల ఆర్ధాంచాలో సవయాంగ్ ఆచరిాం చి చూప్డాం.
ప్ర జ లక్ు సుదు
గ ణ మరి యు దుర్ుగ ణ అాంటే మాంచి - చ డు సవభావాం గురిాం చి అలలల హ్ యొక్క నిర్వచనానిీ
అాందజే య డాం మరి యు దాని గురిాం చి ప్ర జ లక్ు ఉత్త మ సలహాలు ఇవవడాం.
అలలల హ్ క్ు విధద య త్ చూప్డాం వలన లభాంచద మాంచి ప్ర తి ఫలాం (సవర్గ ాం ) గురిాం చి వివరిాం చడాం మరి యు అలలల హ్ క్ు
అవిధద య త్ చూప్డాం వలన ఎదురకకబో యే క్ఠి న శక్ష్ల (నర్క్ాం) గురిాం చి హె చచరిాం చడాం.
ఆత్మ, దై వ దూత్లు మరి యు దయలయలు, ప్ర్లోక్ జీవిత్ాం మరి యు విధ వ్ర త్ మొదల ై న విష్యలలలోని అప్ర్ి లను
దూర్ాం చద య డాం.

“మరి యు మే ము ప్ర తి ప్ర వ కత ను అత్ని జాతి వారి భరషలోనే ప్ంపాము. అత్ను వారి కి సపషటం గా బ్ో ధిం చటరనికి
…”ఖుర్ఆన్ 14:4
మొత్త ాం ప్ర వ క్త లాందర్ు అసలు దై వ భావన గురిాం చి సపష్ట ాం చద య డాంపై నే ముఖ్యాంగ్ దృష్ట కేాం దీర క్ రిాం చద వ్ర్ు:
ఎవవర్ూ ఆయనక్ు స్టి లేర్ు, భాగస్వములు లేర్ు, సమలనులు లేర్ు. అర్ధనలన్నీ కే వ లాం ఆయనక్ు మలత్ర మే
చాందుతాయ. ప్ర వ క్త లు ఈ సాందద శ్్నిీ అాందజే స్ర్నే ఉప్మలనాలు ఖ్ుర్ఆన్ లో ఎననీ ఉనాీయ:
ప్ర వ క్త నూహ్ అల ై హి ససలలాం ఇలల ప్ లి చార్ు,
“ఓ నా ప్ర జ లారా! అలాా హ్ నే ఆరాధిం చండి ! ఆయన త్ప్ప మీకు మరొక ఆరాధయదెై వం లేడు.” [ఖుర్ఆన్ 7:59]
ప్ర వ క్త ఇబార హీ మ్ అల ై హి ససలలాం ఇలల ప్ లి చార్ు,
“మీరు అలాా హ్ ను వదలి, మీక లాంటి లాభం గానీ నషటం గానీ చే కూరచలేని వాటి ని ఆరాధి సత ా రా?” [ఖుర్ఆన్ 21:66]
ప్ర వ క్త మూస్ అల ై హి ససలలాం ఇలల ప్ లి చార్ు,
“ఏమీ! నే ను అలాా హ్ ను వదలి మరొక ఆరాధయ దెై వానిి మీ క రకు అనేా షిం చాలా ? వాసత వానికి ఆయనే సరాలోకాల
వారి పెై మీకు ఘనత్ను ప్ర సాదిం చాడు” [ఖుర్ఆన్ 7:140]
ప్ర వ క్త జీసస్ అల ై హి ససలలాం ఇలల ప్ లి చార్ు,
“నిశచయంగా అలాా హ్ నా ప్ర భువు మరి యు మీ ప్ర భువు కూడాను. కావును మీరు ఆయననే ఆరాధిం చండి . ఇదే
ఋజుమారగ ం .” [ఖుర్ఆన్ 3:51]
అాంతిమ ప్ర వ క్త ముహమమద్ సలల లలల హు అల ై హి వసలల ాం ఇలల ప్లికి నార్ు,
“నిశచయంగా మీ ఆరాధుయడు ఆ ఏకై క దెై వం (అలాా హ్) మాత్ర మే నని నాపెై ది వయవాణి అవత్రిం ప్జే య బ్డిం ది . కాబ్టిట
త్న ప్ర భువును కలుసుకోవాలని ఆశంచే వాడు సతాకరాయలు చే యాలి. మరి యు ఆరాధనలో త్న ప్ర భువుతో పాటు
మర వారి నీ భరగసాాములుగా కలిపంచుకోరాదు.” [ఖుర్ఆన్ 18:110]
ఇదద సాందద శ్ాం త్ర్త్ర్లుగ్ ఇవవబడిాం ద . మరి యు సృష్ట క్ర్త పై సరై న దై వ విశ్్వసాం క్లిగి ఉాండవలస్ న ప్ర ధానయత్
గురిాం చి నొకిక చ ప్పబడిాం ద .

అలలలహ్ ప్రతి జాతి క ర్క్ు ఒక్ ప్రవక్త ను ప్ాంప్నాడు
“మరి యు ప్ర తి సమాజానికి ఒక ప్ర వ కత (ప్ంప్బ్డాా డు).”ఖుర్ఆన్ 10:47
అలలల హ్ మలనవజాతిపై దయజూప్ుత్ూ వ్రి మలర్గ దర్శక్త్వాం కోసాం నియమిత్ క్లములలో వే ల క లద
ప్ర వ క్త ల ను, అాంటే ప్ర తి జాతి క ర్క్ు క్న్నసాం ఒక్ ప్ర వ క్త ను ప్ాంప్ నాడని ముస్ల ాంలు నముమతార్ు. క్లక్ర మాంలో ప్ర జ లు
ప్ర వ క్త ల సాందద శ్్నిీ పో గకటలట క్ునాీర్ు, క్లుష్ త్ాం చద స్ నార్ు, మరిచ పో యలర్ు, నిర్ల క్ష్యాం చద స్ర్ు, తిర్సకరిాం చార్ు.
ఇలలాంటి క నిీ క్ర్ణాల వలన అలలల హ్ యొక్క సాందద శ్్నిీ మర్లల అాందజే య డానికి మరక క త్త ప్ర వ క్త ను ప్ాంప్వలస్
వచదచ ద .
అలలల హ్ ప్ాంప్ న ప్ర తి ప్ర వ క్త ను ముస్ల ాంలు విశ్వస్ సత ్ ర్ు మరి యు గౌర్విస్త ర్ు. అలలగే , ప్ర వ క్త ల పై
అవత్రిాం ప్జే య బడి న అసలు ద వయగరాం థాలనిీాంటి న్న ముస్ల ాంలు విశ్వస్ సత ్ ర్ు. క్న్న, నే డు ఖ్ుర్ఆన్ త్ప్ప, ఈ
ద వయగరాం థాలేవీ వ్టి అసలు అవత్రిాం చిన ర్ూప్ాంలో మలర్ుపలు చద ర్ుపలు లేక్ుాండా సవచఛాంగ్ మిగి లి లేవు.
“ఆయన సత్యమై న ఈ ది వయగరం థ్ానిి నీపెై అవత్రిం ప్జే సాడు. ఇది ప్ూరాం అవత్రిం ప్జే య బ్డి న గరం థ్ాలలోని
(మిగి లి ఉని) సతాయనిి ధృవీకరి సత ుంది . మరి యు ఆయనే తౌరాత్ మరి యు ఇంజీలును అవత్రిం ప్జే సాడు.” ఖుర్ఆన్
3:3

ఎాందుక్ు మనలోని ప్రతి ఒక్కర్ూ తినీగ్ సృష్ట క్ర్త నుాండి ద వయవ్ణి అాందుకోలే ర్ు?
అలలల హ్ మనలిీ సృష్టాం చాడు. మనసూూరిత గ్ ఆయన చూప్ న సనామర్గ నిీ ఎవర్ు అనుసరి సత ్ రక మరి యు
ఎవర్ు తిర్సకరి సత ్ రక ప్రీ క్ిాం చదాం దుక్ు మలనవులక్ు త్గి నాంత్ సవచఛను మరి యు వివే క్నిీ ప్ర స్దాంచాడు. ఒక్వే ళ్
ప్ర తి ఒక్కర్ూ తినీగ్ ద వయసాందద శ్ాం అాందుక్ుాంటే , జీవిత్ాం ఒక్ నిజమై న విశ్్వస ప్రీ క్ష్ గ్ మలర్దు. ఒక్రి విశ్్వసాం
యొక్క నిజమై న ప్రీ క్ష్ ఏమిటాంటే , త్మ వివే క్నిీ మరి యు హే త్ువ్దానిీ (లలజిక్) ఉప్యోగిాం చి, అలలల హ్ యొక్క
చిహాీల గురిాం చి ఆలోచిాంచడాం మరి యు వ్టి ని గురితాం చడాం. అాంతద గ్న్న తినీగ్ అలలల హ్ తో మలటాల డటాం క్దు. అలల
అలలల హ్ తో మలటాల డి , విశ్వస్ాం చడాంలో ఎలలాంటి శ్ర మ ఉాండదు మరి యు అద దై వ విశ్్వస్నిీ అర్ి ాం ప్ర్ి ాం లేక్ుాండా
చద సత ుాంద .
ప్ర వ క్త లు తినీగ్ అలలల హ్ నుాండద ద వయసాందద శ్్నిీ అాందుక్ునాీ, ప్ర ప్ాంచిక్ జీవిత్ ప్రీ క్ష్ ల నుాండి వ్రి కి
మినహాయాంప్ు లభాంచలేదు. ఎాందుక్ాంటే ప్ర వ క్త త్వాం త్నతో ప్టల ఎననీ క్ష్ట లను మరి యు తీవర విమర్శలను త చిచ,
వ్రి జీవితాలిీ క్ఠి న ప్రీ క్ష్ లక్ు గురి చద స్ాం ద .

అాంతిమ ప్రవ క్త

నిరీీ త్ సమలజాల క ర్క్ు ప్ర వ క్త లు ప్ాంప్బడి నార్ు. ప్ర జ లు క్లక్ర మాంలో ఆ ప్ర వ క్త లు అాందజే స్ న
ద వయసాందద శ్్నిీ పో గకటలట క్ునాీర్ు లేదా క్లుష్ త్ాం చద స్ వే స్ర్ు. క్న్న, ప్ర వ క్త ముహమమద్ సలల లలల హు అల ై హి వసలల ాం
నిరీీ త్ సమలజాల కోసాం ప్ాంప్బడలేదు. ఆయన మొత్త ాం మలనవజాతి కోసాం ప్ాంప్బడి నార్ు. ఆయన అాందజే స్ న
ద వయసాందద శ్ాం ఖ్ుర్ఆన్ మరి యు సునీత్ుల ర్ూప్ాంలో ప్ద లాంగ్ భదరాం ప్ర్చబడిాం ద మరి యు సులభాంగ్ అాందరి కీ
అాందుబాటలలో ఉనీద . అాందువలన మరక ప్ర వ క్త ప్ాంప్బడవలస్ న అవసర్ాం లేదు.
ఖ్ుర్ఆన్ అాంటే అలలల హ్ వ్క్ుక. ఎలలాంటి మలర్ుపలు చద ర్ుపలక్ు, లోప్లక్ు, ప్ర్సపర్ వై ర్ుధాయలక్ు అతీత్ాంగ్ ఉనీద .
అద “మానవుల క రకు మారగ దరశకత్ాం వహంచే … (త్ప్ుప ఒప్ుపలను) వే రు చే సే ” ది వయగరం థం. ఖ్ుర్ఆన్ 2:185
సునీత్ులు అాంటే ఆయన సహచర్ులు మరి యు వ్రి శష్ుయలు ప్ర మలణి క్ాంగ్ నమోదు చద స్ న ప్ర వ క్త ముహమమద్
సలల లలల హు అల ై హి వసలల ాం యొక్క ఉప్దద శ్్లు మరి యు ఆచర్ణలు. ప్ర మలణి క్ాంగ్ నమోదు చద య బడి న ఈ వే ల
క లద సునీత్ుల వలన ప్ర తి ఒక్కర్ూ ప్ర వ క్త ముహమమద్ సలల లలల హు అల ై హి వసలల ాంను సరి గగ ్ అనుసరిాం చడాం
సులభమైాం ద .
ప్ర వ క్త ముహమమద్ సలల లలల హు అల ై హి వసలల ాం బో ధాంచిన ద వయసాందద శ్ాం ప్ూర్వ ప్ర వ క్త ల ద వయసాందద శ్్లతో
ప్ూరిత గ్ ఏకీ భ విసుత నీద మరి యు వ్టి ని ప్ునః ధృవీక్రి సత ు నీద .
వర్త మలన మరి యు భవిష్య త్ర్లతో సహా ఆయన క్లాం నుాండి చిటట చివరి ద నాం వర్క్ు మొత్త ాం మలనవ్ళి
క ర్క్ు ప్ాంప్బడి న అాంతిమ ప్ర వ క్త ముహమమద్ సలల లలల హు అల ై హి వసలల ాం. నిజాయతీ, నాయయాం, క్ర్ుణ, దయ,
సత్యత్ మరి యు ధై ర్యస్హస్లక్ు ఆయన స్టి లేని ప్రి ప్ూర్ీ ఉప్మలనాం. ప్ూర్వ ప్ర వ క్త ల వలే, ఆయనలో క్ూడా
ఎలలాంటి చ డు సవభావాం లేదు మరి యు కే వ లాం అలలల హ్ కోసమే ఆయన చిత్త శుది తో శ్ర మిాంచినార్ు.

చివరి మలట
“వాసత వానికి అలాా హ్ యొకక సందే శ హరునిలో మీకు ఒక ఉత్త మమై న ఆదరశం ఉంది . వారి క రకు ఎవరై తే అలాా హ్
మరి యు అంతిమది నానిి ఆశసాత రో మరి యు అలాా హ్ ను అత్యధి కంగా సమరి సత ా రో.” ఖుర్ఆన్ 33:21
అలలల హ్ యొక్క ద వయసాందద శ్్నిీ ప్ర జ లక్ు అాందజే సాందుక్ు మరి యు వ్ర లల సనామర్గ ాం పై జీవిాంచాలో
బో ధాంచదాం దుక్ు త్న క్ర్ుణాయనికి ఒక్ మచుచత్ునక్గ్ అలలల హ్ ప్ర వ క్త ల ను ప్ాంప్ నాడు. ప్ర వ క్త లు వ్రి ప్రజ లలో ఉత్త మ
గుణగణాలు క్లిగి ఉాండద వ్ర్ు. ప్ర జ లు వ్రి ని అనుసరిాం చద వ్ర్ు మరి యు వ్రి కి విధద య త్ చూప వ్ర్ు. ప్ర వ క్త ను
అనుసరిాం చడాం అాంటే అలలల హ్ క్ు విధద య త్ చూప్ న టేల . అలలగే తిర్సకరిాం చడమాంటే అలలల హ్ క్ు అవిధద య త్
చూప్ న టల వుత్ుాంద . ముహమమద్ సలల లలల హు అల ై హి వసలల ాం అలలల హ్ యొక్క ప్ర వ క్త ల ప్ర్ాంప్ర్లో చిటట చివరి ప్ర వ క్త
మరి యు సాందద శ్ హర్ుడు. ఆయనను ప్ాంప్డాంతో అలలల హ్ మలర్గ దర్శక్త్వాం ప్రి ప్ూర్ీ మై పో యాంద , అలలల హ్ క్ు
మరి యు ఆయన అాంతిమ ప్ర వ క్త క్ు విధద య త్ చూప్డాం దావర్ నర్క్గిీ నుాండి విముకిత లభసుతాంద .

