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4. పా్వ్కత  ముహమమద్(స) జీవితంలోని  ప్రిప్ూరణత్ర  
కటణరలు .   

మితుా లలరా! ఈనాటి నా అంశం ప్రిప్ూరుత,  ఒక్రి జీవితం ఎంత 

చారిత్రా తమక్మెైనదెైనా, అద  ప్రి ప్ూరుం కానిదే, మనకోసం అద  ఆదరశం కాజాలదు. 

అదేవిధంగా ఒక్రి జీవితం ప్రిప్ూరుంగా, నిషూలమషమెైనద గా ఉందని 

నిరూపలంచాలంటే, ఆ జీవితం యొక్ూ అనీి కోణాలు మన ముందు ఉండ్ాల. ప్రవక్త  
ముహమమద్(స) యొక్ూ జీవితంలోని ప్రతి ఘడి్య జననం నుండి్ మరణం వరక్ు 

ఆ కాలం ప్రజల ముందు ఉండ్ేద . మరణానంతరం ఇస్ాి మీయ చరితరలో ఉండ్ేద , 
ఆయన జీవిత్ానిక  సంబంధ ంచిన ఏ నిమిషమూ ప్రజల దృష్లు క  దూరంగా 
ఉండ్ేద కాదు. 

జననం, బలలయం, యవీనం, వాయపారం, ప్రయాణం, వివాహం, 

దెైవదౌత్ాయనిక  ముందు, మితుర లు, పో రాటలలు, ఒప్పందాలు, సతయసంధత, 

కాబలగృహం గోడలో హజర  అసీద్ ను అమరచటం, రాను రాను ఒంటరితనం, 

హిరాగుహలో ఒంటరిగా గడప్టం, దెైవవాణి, ఇస్ాి మ్ ఉదావించటం, సందేశ 

ప్రచారం, వయతిరేక్త, త్ాయిఫ్ వెైప్ు ప్రయాణం, మేరాజ్, వలసపో వటం, యుధ్ాు లు, 

హుదెైబియ ఒప్పందం, ఇస్ాి మ్ సందేశ లేఖలు, ఇస్ాి మ్ ప్రచారం, ధరమప్రిప్ూరుత, 

హజీతుల్ విదా, మరణం మొదల ైన వాటిలో ఏ విషయం ప్రజలక్ు క్నుమరుగుగా 
ఉండ్ేదని? చరితరకారులు ఎరుగని ఏ వయవహారం ఉందని? సతయం, అసతయం, మంచీ, 

చెడు అనీి సపషుంగా ఉనాియి. వీటిని గురించి ప్రతి వయక త  త్ెలుసుకోగలడు. 
ఒకోూస్ారి హదవసు వేతత లు పరా మాణిక్ హదవసులత్ో పాటు, బలహీనమెైన 

హదవసులను క్ూడ్ా ఎందుక్ు భదరప్రచి ఉంచారా? అనే ఆలోచన క్ూడ్ా వసుత ంద . 
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కాని ఇందులో దెైవ నిరుయం ఉందని, వయతిరేక్ులక్ు అభయంతరాలు తె్లపే అవకాశం 

ఉండక్ూడదని, ముస్లి ములు తమ ప్రవక్త  యొక్ూ బలహీనతలను దాచిప టుటలనిక  
అనేక్ ఉలేి ఖనాలను వయరుం చేస్ారనే మాట రాక్ూడదనే విషయం అరుమవుతుంద . 
ఈనాడు క రైసత వ లటేరచర్ ప ై అనేక్ అభయంతరాలు వినటం జరుగుతుంద . అందువలేి  
మన హదవసు వేతత లు ప్రవక్త (స)క్ు సంబంధ ంచిన ప్రతివిషయానిి అందరి ముందు 

ప టుటం జరిగింద . అంత్ేకాదు, వీటిమధయ ఉని వయత్ాయస్ానీి వాటిని గరహించే 

నియమాలీి విశదప్రచి ఉనాిరు. 

లేవటం, క్ూరోచవటం, ప్డుకోవటం, మేలగూనటం, వివాహం, భలరాయబిడాలు, 
మితుర లు, బంధువులు, సలాహ్, ఉప్వాసం, రాతీరప్గల పరా రునలు, ఒప్పందాలు, 

యుధ్ాు లు, రాక్పో క్లు, ప్రయాణం, శుచి శుభరతలు, తినటం త్రా గటం, నవీటం, 

ఏడీటం, వస్ాత ా ధారణ, నడవటం, సంచరించటం, హాసయం, మాటిడటం, ఏకాంతం, 

ప్ధ్ుతులు, చివరిక  దాంప్తయ జీవితం, ప్రిశుభరత, సంఘటనలు 

మొదల ైనవనీిసపషుంగా భదరప్రచబడ్ి ఉనాియి. ఇక్ూడ నేను కేవలం 

షమాయిల  తిరలమజిలో అధాయయాలను చద వి వినిపలస్ాత ను. దవనివలి మన 

ప్రవక్త (స)క్ు సంబంధ ంచిన ప్రతి చిని విషయానీి ఎలా ప ందు ప్రచడం జరిగంిదో  

త్ెలస్లపో తుంద . 

1. ప్రవక్త (స) రూప్ురేఖలు, 2. ప్రవక్త (స) వెంటుర క్లు 3. ప్రవక్త (స) ప్ండ్ిన 

వెంటుర క్లు 4. ప్రవక్త  (స) దువెీన 5. ప్రవక్త  (స) సువాసన ప్ులుమకోవటం 6. 

ప్రవక్త (స) సురమ ఉప్యోగించటం 7. ప్రవక్త  (స) దుసుత లు 8. ప్రవక్త(స) జీవిత 

విధానం 9. ప్రవక్త (స) మేజోళ్ళళ 10. ప్రవక్త (స) కాళ్ళను శుభర ప్రచటం 11. 

ప్రవక్త (స) ఉంగరం 12. ప్రవక్త(స) క్రవాలం 13. ప్రవక్త (స) క్వచం 14. ప్రవక్త(స) 

గురించి 15. ప్రవక్త (స) ప్గిడ్ి గురించి 16. ప్రవక్త (స) ప ైజామా గురించి 17. 

ప్రవక్త (స) వేగం గురించి 18. ప్రవక్త  (స) ముఖంప ై వసత రం క్ప్ుపకోవటం గురించి 19. 

ప్రవక్త (స) సభ 20. ప్రవక్త(స) తలగడ, ప్డక్ 21. ప్రవక్త (స) తలగడ 
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ఉప్యోగించటం 22. ప్రవక్త (స) భోజనం చేయటం 23. ప్రవక్త(స) రకటటు  గురించి 24. 

ప్రవక్త (స) నంచుక్ునే క్ూరలు, మాంసం 25. ప్రవక్త (స) వుజూ గురించి 26. 

ప్రవక్త (స) భోజనానిక  ముందు, తరువాత దుఆ ప్ఠించటం 27. ప్రవక్త (స) 

ఉప్యోగించే చెప్ుపలు 28. ప్రవక్త  (స) ఉప్యోగించే ప్ళ్ళళ 29. ప్రవక్త (స) త్రా గే 
పానీయాలు 30. ప్రవక్త (స) త్రా గే విధానం 31. ప్రవక్త  (స) సువాసనలు 32. 

ప్రవక్త (స) మాటలి డ్ే విధానం 33. ప్రవక్త (స) ఆయతులు ప్ఠంిచే విధానం 34.రాతిర 
ప్ూట ప్రవక్త (స) మాటిడ్ే క్ధలు చెపేప విధానం 35. ప్రవక్త (స) ప్డుక్ునే విధానం 

36. ప్రవక్త (స) పరా రిుంచే విధానం 37. ప్రవక్త (స) చిరునవుీ 38. ప్రవక్త (స) హాసయం 

39. ప్రవక్త (స) సూరోయదయం తరువాత కారాయలు 40. ప్రవక్త (స) ఇంటలి  నఫ్లల్ 

నమాజులు చద వే విధానం 41. ప్రవక్త  (స) ఉప్వాస్ాల విధానం 42. ప్రవక్త (స) 

ఖుర్ఆన్ ప్ఠించే విధానం 43. ప్రవక్త (స) ఏడ్ేచ విధానం 44. ప్రవక్త  (స) ప్డక్ 

45.ప్రవక్త(స) వినయ వినమూతలు 46. ప్రవక్త(స) సదుా ణాలు 47. ప్రవక్త(స) క్షవరం 

చేసుక్ునే విధానం 48. ప్రవక్త(స) పేరుి  49. ప్రవక్త (స) జీవన స్లుతి 50. ప్రవక్త (స) 

మరణ సంవతసరం, వయసుస 51. ప్రవక్త (స) మరణం 52. ప్రవక్త(స) వదల వెళిళన 

వారసతీ సంప్ద. 

ఇవనీి ఆయన వయక తగత ప్రిస్లు తులు, వీటిలో ప్రతి ఒక్ూ అంశం గురించి 

అనేక్ సంఘటనలు ఉనాియి. అంత్ేకాదు, వీటిలో ప్రతీద  సపషుంగా ఉంద . 
ప్రవక్త (స)క్ు సంబంధ ంచిన ఏ కోణమూ త్ెరచాటున లేదు. ఇంటలి  భలరాయబిడాల 

మధయ గడ్ిపేవారు. బయట శిషుయలు, సహచరులు, మితుర లత్ో గడ్ిపేవారు. 

మితుా లలరా! ఎంత ప దూ  వయక త  అయినా తన ఇంటలి  స్ామానయ వయక తలాగే ఉంటలడు. 
అందువలేి  వాలేు ర్ ప్రఖాయత స్ామెత ప్రకారం, ఏవయకీత  తన ఇంటలి  హీరో కాలేడు. 
బలసీర్త  మిత్ అభిపరా యం ప్రకారం క్నీసం ఈ నియమం ప్రవక్తలోి  ఎవరూ 

ముహమమద్ లా తమ అనుచరులక్ు ఇంతగకప్ప ప్రలక్షక్ు గురి చేయలేదు. 

ముహమమద్(స) అందరిక్ంటే ముందు తనను ప్రవక్తగా ప్రిచయం చేస్ారు. 
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ఆయనుి గురించి వారిక  చాలా బలగా త్ెలస్ల ఉండ్ేద . ఆయన భలరాయ, స్ేవక్ుడు, 
స్ో దరుడు, అందరిక్ంటే తన గురించి చాలా బలగా త్ెలస్లన స్ేిహితుడు, అందరూ 

ఎంతమాతరం సంకోచించక్ుండ్ా ఆయన సతయ వాదానిి అంగలక్రించారు. 

మానవుని వయక తగత బలహీనతలను అతడ్ి భలరయక్నాి బలగా త్ెలస్లన 

వార వరూ ఉండరు. కాని అందరిక్ంటే ముందు ఆయన భలరయ ఇస్ాి మ్ 

స్వీక్రించారు. దెైవదౌత్ాయనిక  15 సంవతసరాల ముందు నుండ్ి ఆమె అతనిత్ో 
ఉనాిరు. ఆయన యొక్ూ ప్రతి చిని విషయం ఆమెక్ు త్ెలస్ల ఉండే్ద . అందు వలేి  
అందరిక్ంటే ముందు ఆమె మాతరమే ఇస్ాి మ్ స్వీక్రించారు. 

ఒక్ భలరయ ఉని మహావయక్ుత లక్ు క్ూడ్ా భలరయను “నువుీ నా ప్రతి 

విషయానీి అంతరంగిక్, బహిరంగ విషయాలనిిటినీ నిరాయంగా అందరికీ 
త్ెలయప్రచు” అని ఆదేశించే ధెైరయం ఉండదు. కాని ప్రవక్త  (స)క్ు 9మంద  
భలరయలుండ్ేవారు. అందరికీ దవనిి గురించి అనుమతి ఉండ్ేద . ఇటువంటి 

ఉదాహరణ మర క్ూడ్ెైనా ఉందా? 

ఇవనీి ప్రవక్త (స) వయక తగత వివరాలు. ప్రవక్త(స) సదుా ణాలు, ప్రత్యేక్తలు, 

ఉతత మ గుణాలు అనేక్ గరంధాలోి , ప్ుసత కాలోి  నిండ్ి ఉనాియి. ఈ కోవక్ు చెంద న 

ప్ుసత కాలోి  ఖాజీ అయాజ్ ఉందులుస్వ రచించిన అష్లి ఫా ప్రధానమెైంద . ఇస్ాి మ్ 

ప్రవక్త (స)  ఉతత మగుణాలు ప్రిచయం చేయడ్ానిక  ఖాజీ అయాజ్ ప్ుసత క్ం 

అష్లి ఫాను యూరోపలయన్ భలషలో అనువద స్ేత  సరిపో తుందని ఇస్ాి మ్ శతృవులోి ని 

ఒక్రు ఫరా నుసలో నాత్ో అనాిరు. స్వరతునిబీ ర ండవ భలగంలో ప్రవక్త (స) 

సదుా ణాలను, ఉతత మ గుణాలను పేరకూనాిము. 

ప్రవక్త(స) రూప్ురేఖలు, దౌతయచిహిం, ముఖవరచసుస, వేగం, మాటలి డే్ 

విధానం, చిరునవుీ, దుసుత లు, ఉంగరం, ఆహారం, భోజనం చేస్ే ప్ధ్ుతి, భోజన 
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అలవాటుి , మంచి దుసుత లు, ఇషుమెైన రంగులు, అయిషుమెైన రంగులు, 

ప్రిమళ్ళలను ఉప్యోగించటం, సునిితతీం, స్ాీరల ప్టి ఆసక త .  

అనుద్ిన చరిల పా్కారం అంశ్ాలు:- ఉదయం నుండ్ి స్ాయంతరం వరక్ు, నిదర, రాతిర 
ఆరాధనలు, నమాజు విధులు, ప్రసంగ విధులు, ప్రయాణ విధులు, ప్రామరిశంచే 

విధులు, క్లుసుక్ునే నియమాలు, స్ాధారణ విధులు. 

పా్వ్కత(స) సభలో అంశ్ాలు:-  ప్రవక్త (స) సభ, బో ధనా సభలు, సభ నియమాలు, 

సభల సమయాలు, స్వత రల ప్రత్ేయక్ సభలు, బో ధనా ప్ధ్ుతి, సభలో మాటలి డే్ విధానం, 

స్ానిిహితయం, వివరణా ప్ధ్ుతి, ప్రసంగ విధానాలు, ప్రవక్త (స) ప్రసంగాల ప్రభలవం. 

ఆరాధనలో అంశ్ాలు:- దుఆ, నమాజు, ఉప్వాసం, జకాత్, దానధరామలు, హజ్, 

దెైవసమరణ, అలాి హ్ ప ై నమమక్ం, సహనం, క్ృతజఞతలు. 

పా్వ్కత(స) నెైతికతకు సంబంధించిన వివ్రణరతమకమ ైన భాగాలు:- ప్రవక్త (స) 

సదుా ణాల విశిషుత, ఆచరణా బధ్ుత, మంచి ప్రవరతన, మంచిగా వయవహరించటం, 

నాయయం, ధరమం, దానధరామలు, ఆతిధయం, ఇతరులక్ు పరా ముఖయత ఇవీటం, 

మోసం ప్టి అయిషుత, దానధరామలు తీసుకోవటం ప్టి అయిషుత, కానుక్లు 

స్వీక్రించటం, ఉప్కారం స్వీక్రించటం, అలిరి ప్టి అయిషుత, ఇతరుల లోపాలను 

ఎంచటం ప్టి అయిషుత, అనవసరమెైన ప్రశంసల ప్టి అయిషుత, నిరాడంబరత, 

ప్రదరశనాబుధ్ ు  ప్టి అయిషుత, సమానతీం, నిదానం, అనవసరమెైన గకప్పలక్ు 

పో వటం, స్లగుా లజీ, తనచేత్ోత  ప్నిచేయటం, దృఢ నిశచయం, స్లు రతీం, వీరతీం, 

సపషుంగా మాటిడటం, వాగాూ నం, భక తశరధ్ు లు, తృపలత , క్షమాగుణం, శతుర వుల ప్టి 

సత ర్వరతన, అవిశ్ాీసులత్ో, విగరహారాధక్ులత్ో మంచిగా ప్రవరితంచటం, యూదులు, 

క రైసత వులత్ో మంచి ప్రవరతన, పేదల ప్టి పేరమ ఆదరణ, బధ్ుశతుర వుల ప్టి 

క్షమాగుణం క్లగి ఉండటం, శతుర వుల కొరక్ు దుఆ, పలలిలప ై పేరమ, స్వత రలప్టి 

సత ర్వరతన, జంతువులప ై జాల దయ, పేరమ, సునిిత సీభలవం, ప్రామరశ, 
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ఓదారుప, కోమల సీభలవం, సంత్ానం ప్టి పేరమ, భలరయల ప్టి సత ర్వరతన 

మొదల ైనవి.  

హాఫ్లజ్ ఇబెి ఖయూయమ్ ప్రవక్ూ(స) గుణగణాలను అందరి క్ంటే అధ క్ంగా 
జాదుల్ మఆద్ లో ప ందుప్రిచారు. అయిత్ే వయక తగత వివరాలు వినండ్ి, 
ప్రవక్ూ(స) దెైవవాణి ప్ధ్ుతి, భోజన ప్ధ్ుతి, నికాహ్ మరియు దాంప్తయ జీవిత 

ప్ధ్ుతి, నిదర నుండ్ి మేలగూనే ప్ధ్ుతి, వాహనంప ై స్ాీరలచేస్ే ప్ధ్ుతి, సే్వక్ులను తన 

స్ేవ కోసం స్వీక్రించే ప్ధ్ుతి, ప్రసపర వయవహారాలు, వాయపార ప్ధ్ుతి, కాలక్ృత్ాయల 

ప్ధ్ుతి, సంసూరణా ప్ధ్ుతి, మీస్ాలు ఉంచే, క్తిత రించే ప్ధ్ుతి, మాటలి డ్ే ప్ధ్ుతి, 

మౌనంగా ఉండ్ే ప్ధ్ుతి, సంత్ోషం, ఏడీటం, ప్రసంగం, వుజూ, స్ాక్ుసలప ై మసహ్, 

తయముమమ్, నమాజులోని ర ండు సజాూ ల మధయ క్ూరోచవటం, సజాూ  చేస్ే ప్ధ్ుతి, 

నమాజులో క్ూరుచనే ప్ధ్ుతి, చూప్ుడు వేరలును ఎత్ేత  ప్ధ్ుతి, నమాజు ముగించే 

ప్ధ్ుతి, నమాజులో దుఆ చేస్ే ప్ధ్ుతి, సజాూ  సహూ ప్ధ్ుతి, సుత్రా , ఇంటలి  బయట 

అదనప్ు నమాజులు ఆచరించే ప్ధ్ుతి, ఏత్ెకాఫ్ ప్ధ్ుతి, జనాజా నమాజు ప్ధ్ుతి, 

దానధరామల ప్ధ్ుతి, ఉప్వాస్ాలు, ఖురాానీ, యుధ్ాు లు, వాయధులు నయంచేసే్ 

ప్ధ్ుతి మొదల ైనవి. 

నేను మీ ముందు చిని చిని విషయాల గురించి క్ుి ప్త ంగా పేరకూనాిను. 

వారి ప దూ  ప దూ  విషయాలను గురించి అరుం చేసుకోవచుచ. చిని చిని 

విషయాలను బధరంగా ఉంచడం జరిగిందంటే, ప దూప దూ  విషయాలను ఎలా ఉంచడం 

జరుగుతుందో  ఆలోచించండ్ి, అనిిటినీ భదరంగా ఉంచడం జరిగింద . 

జనులలరా! ప్రిప్ూరుత అంటే నా ఉదేూ శయం ఏమిటల మీక్ు త్ెలస్ే ఉంటుంద . 
అంత్ేకాదు, ప్రవక్తలోి నూ ముహమమద్(స) జీవిత చరితర తప్ప ఇతరుల వీరిదవ 
భదరంగా లేదు, అనే విషయం క్ూడ్ా అరుమెై ఉంటుంద . 
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చాలా తక్ుూవ సమయం ఉంద , కాని అంశం ఇంకా చాలా ఉంద . ర ండు 
ముక్ూలోి  చెపాపలంటే, ప్రవక్త  (స) ఎక్ూడ ఉనాి, ఏద  చేస్లనా, ఎలా ఉనాి వాటిని 

ప్రజల ముందుక్ు తీసుక్ురావాలనే ఆదేశం ఉండ్ేద . తనక్ు సంబంధ ంచిన ప్రతి 

విషయానీి ఇతరులక్ు త్ెలయజేయాలని ఆదేశించడం జరిగింద . మస్లీదె నబవీ 

పరా ంగణంలో కొందరు విశ్ాీసులు ఉండ్ేవారు. వారిక  ఇలూి వాక లీ ఉండ్ేద కాదు. 

వారు తమ వంతు ప్రకారం అడవిక  వెళిళ క్టటులు త్ెచేచవారు, వాటి నుండ్ి ఉపాధ  
ప ందేవారు. మిగిలన సమయమంత్ా ప్రవక్త (స) నుండ్ి ఉప్దేశ్ాలు గరహించేవారు. 

వీరి సంఖయ సుమారు 70 ఉండ్ేద . అబూహుర రరహ్(ర) క్ూడ్ా వీరిలో ఒక్రు. 

అందరిక్ంటే ఎక్ుూవ ఉలేి ఖనలు వీరివే. వీరందరూ ప్రవక్త  (స) అంతరంగిక్, 

బహిరంగ విషయాలను గూఢచారులాి  క్నిప టేువారు. మదవనాలో ఉండే్ ప్రతి ఒక్ూరూ 

10సంవతసరాల వరక్ు ప్రవక్త (స) ప్రతి క్దలక్ను క్నిప డుతూ ఉండ్ేవారు. 

యుధ్ాు లు, పో రాట సమయాలోి  అనుచరులక్ు రాతీర ప్గలు ప్రవక్త (స)ను చూచే 
అవకాశం లభించేద . ఒక్ పో రాటంలో సుమారు 10,000 మంద , తబూక్ యుధ్ుంలో 
30,000 మంద , హజీతుల్ విదాలో 1,25,000 మంద  అనుచరులక్ు ప్రవక్త(స)ను 

దరిశంచే భలగయం క్లగింద . వీటనిిటిబటీు  త్ెలస్లన విషయం ఏమిటంటే ప్రవక్త (స)క్ు 

చెంద న ఏ భలగమూ త్ెరచాటున లేదు. మితుర ల ైనా శతుర వుల ైనా ఒక్ూ మాటటైనా 
అనలేక్ పో యారు. ఇటువంటి వయక త  జీవితం ఆదరశమెైనదా?  లేక్ ప్ూరిత  వివరాలు 

లేనివారి జీవితం ఆదరశమెైనదా ?. 

ఒక విధంగా ఆలోచించండి! ప్రవక్త (స) కేవలం తన అనుచరుల మధేయ కాదు, 

అవిశ్ాీసుల మధయ క్ూడ్ా ఉండ్ేవారు. అంత్ేకాదు, ఆయన వాయపార జీవితం, 

లావాదేవీలు, కారయక్లాపాలోి  ఎంతమాతరం దగా, మోసం, వాగాూ నభంగం మచుచక రనా 
కానరావు. చివరిక  ఆయనక్ు అమీన్ సతయసంధుడు అనే బిరుదు లభించింద . 
దెైవదౌతయం తరువాత క్ూడ్ా ప్రజలు నమిమ తమ సంప్దలను ఆయన దగార 

ఉంచేవారు. అందుకే మదవనా వలస పో యినప్ుడు అలీని అక్ూడ్ే ఉండ్ి, ప్రజల 
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అమానతులను వారిక  అప్ప జ పలప రావాలని సూచించారు. అయిత్ే త్ాను చివరి 

ప్రవక్తనని ఎలుగ తిత  చాటగానే, ఖుర రష్ప ప్రజలందరూ ఆగరహించి సంబంధాలు 

త్ెరంచుక్ునాిరు. శతుర వులుగా మారిపో యారు, దురాాషలాడ్ారు, మారాా లోి  

అడాగించారు, అతనిప ై చెత్ాత  చెదారానిి వేశ్ారు, రాళ్ళత్ో కొటలు రు, హతయచేస్ల 
చంప్టలనిక  క్ుటరలు ప్నాిరు, ప్రవక్త (స)ను మాంతిరక్ుడనాిరు, క్వి అనాిరు, 

పలచిచవాడనాిరు, ఇంత చేస్లనవారు క్ూడ్ా ఆయన గుణశీలతప ై వేల తిత  
చూప్లేదు. దెైవ ప్రవక్త  అని ప్రక్టించడమంటే తనుి త్ాను ప్ుణాయతుమనిగా 
నిషూలంక్ునిగా భలవించడమనిమాట. ఆయన శీలానిి శంక ంచటలనిక  కొందరి 

స్ాక్షయయధారాల ైనా సరిపో యిేవి. ఆయన వాదానిి తప్ుప ప్టుటలనిక  వారు తమ 

సంప్దలను, సంత్ానానిి, తమ పరా ణాలను త్ాయగం చేస్ారు. కాని ఆయన సతయతప ై 
ఎంతమాతరం దాడ్ి చేయలేక్ పో యారు. దవనివలి ఆయన మితుర ల దృష్లు లో ఎంత 

గౌరవం క్లగి ఉండ్ేవారో, శతుర వుల దృష్లులో క్ూడ్ా అంతే్ గౌరవం క్లగి ఉండే్వారని 

త్ెలయడంలేదా?  

ఒక్రోజు ఖుర రష్ప క్ు చెంద న ధనవంతులు ఒక్ సభ ఏరాపటు చేస్ారు. 

ప్రవక్త  ప్రస్ాత వన కొనస్ాగుతుంద . ఖుర రష్ప నాయక్ులోి  ప్రముఖుడ్ెైన నజ్ర బిన్ హారిస్ 

ఇలా అనాిడు, “ఓ ఖుర రష్ప ప్రజలారా! మీప ై వచిచన ఈ ఆప్దను 

త్ లగించలేక్పో యారు, ముహమమద్ మీ మధయ బలలయం నుండ్ి యవీనానిక  
ఎద గాడు, మీలో అందరిక్ంటే మంచివాడు, సతయవంతుడు, సతయసంధుడు. మరి 
ఇప్ుపడు ఆయన వెంటుర క్లు త్ెలివయి పో యాయి. ఇప్ుపడు ఆయన మీక్ు ఈ 

మాటలు వినిపలస్ేత , మీరు అతనిి మాంతిరక్ుడని, జోయతీషుూడని, క్వి అని, 

పలచిచవాడని అంటునాిరు. అలాి హ్ స్ాక్షి! నేను ఆయన మాటలు వినాిను, 

ముహమమద్ లో ఇవేవీ లేవు” (ఇబుిహిష్టామ్) 

ప్రవక్త(స) బధ్ు  శతుర వెైన అబూ జహల్ ఇలా అనేవాడు, “ఓ ముహమమద్! 

నేను నినుి అసతయవాదని అనను, అయిత్ే నీవు చెబుతునిదానిి, 
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బో ధ సుత నిదానిి సతయంగా భలవించను”. (తిరిమజి) అప్ుపడు ఖుర్ఆన్ లోని ఈ 

వాక్యం అవతరించింద ,  

ا  هُ نه اا  مُ لا ع  نا  د  قا  ِّ  كا نُ زُ ح  لا ُ فُ ي يا اّله ِّ فا  ونا وّ ِّ كا  يُ َلا  م  هُ نه ا ِّ الظا  نه لكِّ وا  كا ونا بُ ذ  ِّ  يا مِّ اّ  اتِّ آيا ب
 (11-النعام.) ونا دُ حا يا   اَّللِّ 

ఓ పా్వ్కాత  ! ఈ పా్జలు కలిపంచే మలటలవ్లా న్నకు బాధ కలుగుతుందనే విషయం 

మలకు బాగా త్ెలుసు. కాని వారధ తిరసకరిసుత నిద్ి నినుికాదు, వాసత వ్ం 

ఏమిటంటే, ఈ దురామరధగ లు తిరసకరిసుత నిద్ి అలలా హ్ వాకాిలను మలతామే. 

(అల్ అన్ ఆమ్-33) 

అలాి హ్(త) ప్రవక్త (స)ను తన క్ుటుంబం వారిక  ఇస్ాి మ్ సందేశ్ానిి 

అందజేయమని ఆదేశించి నప్ుడు, ప్రవక్త (స) ఒక్ కొండప ైక  ఎక ూ ప్రజలందరూ 

అక్ూడ చేరిన తరాీత బిగారగా ఇలా అనాిరు, “ఓ ఖుర రష్ప ప్రజలారా! ఒక్వేళ్ నేను 

మీత్ో కొండ వెనుక్ నుండ్ి ఒక్ స్ ైనయం వసుత ందని చెబిత్ే మీరు నముమత్ారా?” 

అనాిరు. దానిక  అందరూ ఏక్క్ంఠంత్ో “అవును, ఎందుక్ంటే, మేము 

నినెినిడూ అసతయం ప్లుక్ుతుండగా వినలేదని” అనాిరు. 

రోమ్ రాజు సభలో ప్రవక్త (స) రాయబలరి వెళ్ళళడు. ప్రవక్త (స)క్ు 

బధ్ు శతుర వెైన అబూసుఫ్లయాన్ ప్రవక్త  (స) వివరాల కోసం పలలవబడత్ారు. 

సమయం సందరాం చూడండి్, ప్రసపరం శతృవుల ైన ఇరువురిలో ఒక్రిని మరకక్రి 

గురించి అడగటం జరిగింద . అంత్ేకాదు, ప్రదేశ రాజు సభలో స్ాక్షయం ఇవీవలస్ల 
ఉంద . అతనిి సంత్ోషప డ్ిత్ే కొద ూ  క్షణాలోి నే అతని స్ ైనాయలు మదవనా వెైప్ు 
ప్రిగ తుత త్ాయి. క రంద  ప్రశిలక్ు సమాధానాలు బలగా వినండ్ి, 

 ఖ ైసర్ అబూసుఫ్లయాన్ 
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1. దెైవప్రవక్తగా చెప్ుపక్ుంటుని వాని 

క్ుటుంబం ఎలాంటిద  ? 

2. ఆ క్ుటుంబంలో మర వర రనా ప్రవక్తగా 
చెప్ుపక్ునాిరా? 

3. ఆ క్ుటుంబంలో రాజుల వర రనా ప్ుటలు రా? 

4. అతని ధరామనిి స్వీక్రించినవారు 

పేదవారా? ధనవంతులా? 

5. అతని అనుచరులు ప రుగుతునాిరా? లేక్ 

తరుగుతునాిరా? 

6. ఎప్ుపడ్ెైనా అతను అసతయం ప్లక నటుు  

అనిపలంచిందా? 

7. అతడ్ెప్ుపడ్ెైనా వాగాూ న భంగం చేస్ాడ్ా? 

   

8. అతడ్ేమి బో ధ సుత నాిడు? 

ఉతత మ క్ుటుంబం 

 

లేదు 

 

లేదు  

పేదవారు 

 

ప రుగుతునాిరు 

 

లేదు 

 

ఇప్పటి వరక్ు అనిపలంచలేదు 

ఇక్ ముందు చూదాూ ం 

ఒకే దెైవానిి ఆరాధ ంచమని, 

నమాజు చేయమని, 

ప్రిశుధ్ుతను పాటించమని, 

సత్ాయనిి ప్లక్మని, 

బంధువుల హక్ుూలు 

చెలించమని బో ధ సుత నాిడు. 

 

ఇంతక్ంటే క్ఠినమెైన స్ాక్షయం మర క్ూడ్ెైనా ఉందా? ప్రవక్త (స) ప్రిప్ూరుతక్ు 

ఇంతక్ంటే గకప్ప ఆధారం మర క్ూడ దొరుక్ుతుంద .  
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ఒక్ విషయం వెైప్ు మీ దృష్లు ని మరలుచతునాిను, మొటుమొదట 

ఆయనుి విశీస్లంచింద  మతసయకారులు కాదు, ఈజిప్ుు క్ు చెంద న ప్రజలు కాదు, 

బుధ్ ుమంతులు, వివేక్వంతులు అయిన తన ఊరిక  చంెద నవారు. వారు ఎటువంటి 

వారంటే, అప్పటి వరక్ు వారు ఎవరికీ విధేయత చూప్లేదు. వీరి వాయపారం, 

లావాదేవీలు ఈరాన్, స్లరియా, ఈజిప్ుు , ఆస్లయాల వరక్ు వాయపలంచి ఉండే్వి. వీరిలో 
మహా వివేక్వంతులు, మహాజాఞ నులు క్ూడ్ా ఉండ్ేవారు. వీరి బుధ్వు , 
జాఞ ప్క్శక్ుత లను నిరూపలంచే ఆదేశ్ాలు, విధులు, నియమనిబంధనలు ఈనాటి 
వరక్ు భదరంగా ఉనాియి. వీరు ప దూప దూ  స్ ైనాయలను ఎదురకూనాిరు. వీరిలో మహా 

స్ ైనాయధ ప్తులు, చక్రవరుత లు, పాలక్ులు ఉనాిరు. ఇటువంటి వారు ప్రవక్త (స)ను 

అనుసరించారు, అనుక్రించారు, ఆయన అడుగు జాడలోి  నడవటం అదృషుంగా 
భలవించారు. ఇద  ఆయన ప్రిప్ూరుతక్ు తిరసూరంిచలేని నిదరశనం. ప్రవక్త(స) తన 

దెైనంద న జీవిత్ానిి, సంఘటనలను ఎప్ుపడూ క్పలపప్ుచచటలనిక  
ప్రయతిించలేదు. ఆయన ఎలా ఉండ్ేవారో అలాగే అందరిక  తె్లస్ల ఉండే్ద . ఇప్పటి 

వరక్ు అలాగే ఉంద . 

ఆయిషహ్(ర) ప్రవక్త (స) భలరయ, 9 సంవతసరాలు ఆయన దాంప్తయంలో 
ఉనాిరు. ఆమె ఇలా అంటునాిరు, మీలో ఎవర రనా ప్రవక్త(స) అలాి హ్ ఆదేశ్ాలను 

దాచి ఉంచారని, ప్రజలక్ు త్ెలయ జేయలేదని అనేవాడు 
అసతయవాద .(సహీబుఖారల) 

ِّ با  وُل رسُ ا اله ها ي  اا آيا   زِّ ن  ا اُ ما  غ  ل 
ِّ  لا ِّ را  ن  مِّ  كا لا ا ِّ وا  كا ب    ن  ا

ا  سا رِّ  تا غ  له ا با ما فا  ل  عا ف  َا  م  ّ
 .هُ لا اا

 (22-المائدة)
ఓ పా్వ్కాత ! న్న పా్భువ్ు తరప్ు నుండి న్నపెై అవ్తరించిన ద్రనిని పా్జలకు 

అందజేయ్య. ఒకవేళ అలల చేయకప్ో త్ే న్నవ్ు ఆయన సంద్ేశ్ానిి అందజేయనటోే. 

(అల్ మలయ్యదహ్-67) 
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ప్రప్ంచంలో ఏ వయకీత  తన ఎటువంటి బలహీనతనెైనా బహిరంగ ప్రచ 
టలనిక  ఇషు  ప్డడు. ప్రత్ేయక్ంగా ఒక్ సమాజానిక  నాయక్ుడ్ిగా ఉనివాడు ఎంత 
మాతరం అంగలక్రించడు. కాని ఖుర్ఆన్ లో అనేక్ చోటి ప్రవక్త (స) ప రపాటిప ై 
హెచచరించడం జరిగింద . వీటిలో ప్రతి ఒక్ూ వాకాయనీి ప్ఠంిచి వినిపలంచేవారు. 

ప్రజలు క్ంఠసత ం చేసుక్ునాిరు. మస్లీద్ లో ప్ఠించడం జరిగింద . ఈ వాకాయలు 

ముస్లి ంల ప దాలప ై ఉనాియి. ఒక్వేళ్ ఈ వాకాయలు ఖుర్ఆన్ లో లేక్పో త్ే ఎవరికీ 

త్ెలస్ల ఉండ్ేవి కావు. కాని ఒక్ ఆదరశ జీవితం అందరికీ త్ెలస్ల ఉండ వలస్ల ఉంద . 
అందువలేి  అలా చేయడం జరిగింద .  

ప్రవక్త(స) తన దతత ప్ుతుర ని భలరయత్ో నికాహ్ చేసుకోవటం అరబ్ 

అజాఞ నులక్ు అభయంతర క్రమెైనద గా ఉండ్ేద . ఈ సంఘటన గురించి ఖుర్ఆన్ లో 
వివరంగా ఉంద . ఆయిషహ్(ర), ఒక్వేళ్ ప్రవక్త (స) ఏదెైనా దెైవవాణిని దాచే 

ప్రయతిం చేయదలచిత్ే, ఈ వాకాయనిి తప్పక్ుండ్ా దాచి ఉంచేవారు. (ఇందులో 
నికాహ్ గురించి ఉంద ) అని అనాిరు. ఫలతంగా వారిక  అభయంతరం త్ెలపే 
అవకాశమే ఉండే్ద కాదు. కాని ప్రవక్త(స) అలా చేయలేదు. వీటనిిటివలి ప్రవక్త(స) 

జీవిత్ానిక  సంబంధ ంచిన ఏ కోణమూ అంధకారంగా లేదు అనే విషయం 

సపషుమవుతుంద . 

బాసీర్త  గారి ఈ సాక్షిం ఇకకడ్ పేరొకనదగినద్ి, “ఇక్ూడ అంత్ా ప్గటి వెలుగులా 
ఉంద . ప్రతి వసుత వుప ై ప్డుతుంద . ప్రతి ఒక్ూరి వరక్ు అద  చేరుతుంద . 
వయక తతీంలోని అంధకారాల, వాసత వాల వరక్ు మనం చేరలేము. కాని ముహమమద్ 

జీవిత చరితరక్ు సంబంధ ంచిన వివరాలనీి మనక్ు త్ెలుసు. అతని యవీనం, 

ఉధావం, సంబంధాలు, అలవాటుి , ఆలోచన, అభివృధ్ ు , దెైవవాణి అవతరణ 

మొదల ైనవి. అతని వయక తత్ాీనిక  సంబంధ ంచినంత వరక్ు వివరాలనీి మన 

ముందు ఉనాియి. మన ముందు ఖుర్ఆన్ ఉంద . తన అసలు రూప్ంలో భదరంగా 
ఉంద . దాని అధాయయాలు క్రమంగా లేవు. కాని దాని సతయమెైనదనడంలో ఎవరూ ఏ 
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విధంగానూ అనుమానించలేదు. ఇప్ుపడు మన ముందు ఏదెైనా ద వయగరంధం ఉంటే, 

అద  ఖుర్ఆన్ మాతరమే. స్ాధారణంగా ఇద  క్లపత్ాలక్ు, ఊహలక్ు దూరంగా ఉంద . 
సంక్ళ్నం చేయనిద గా, ప్రసపర వయతిరేక్ంగా, అలసట వచచేద గా ఉంటుంద . 
అయిత్ే ఇందులో గకప్పగకప్ప ఆలోచనలు నిండ్ి ఉనాియి. ఆయన హృదయం 

దెైవసమరణత్ో నిండ్ి ఉండ్ేద . దేవుని ధాయనంలో నిమగిమెై ఉండ్ేవారు. కానీ 

ఏనాడూ మానవ బలహీన లక్ు అతీతుడని ప్రక్టించలేదు. ఇద  ఆయన చివరి 
గకప్పతనం.” 

గబబన్ వాకాిలు ఇలల ఉనరియ్య :- “ పరా రంభ కాలంలో ఏ ప్రవక్త  క్ూడ్ా 
ముహమమద్ లా ఇంతటి క్షుతరమెైన ప్రలక్షలో పాసవలేదు. ఆయన మొటుమొదట 

తన బలహీనతలను త్ెలస్లన వారికే నేను దెైవ ప్రవక్తనని సందేశం అందజేస్ాడు. 
వీరిక  ఆయన గురించి బలగా త్ెలస్ల ఉండ్ేద . ఆయన భలరయ, స్ేవక్ుడు, పలనతండ్ిర 
క్ుమారుడు, పరా ణ స్ేిహితుడు సీయంగా ముహమమద్ పేరకూనిటుు , ఆయన 

మితుర డు వెనుద రగలేదు. ఆందోళ్న చెందనూలేదు. వీరే మొటుమొదట ఆయనుి 

విశీస్లంచారు. ప్రవక్తల విభజన ముహమమద్ విషయంలో ప్ూరితగా 
తలక రందులయింద . ఆయన అనామక్ుడ్ిగా ఉండ లేదు అయిత్ే, ఆయనను 

గురతంచని వారి వదూ  తప్ప (స్లమత్1108) ” 

ఈ స్ాక్షయయధారాల ఉదేూ శయం ఏమిటంటే, ప్రవక్త (స) ప్టి ఎంత ఎక్ుూవ 

త్ెలస్లన వాడయిత్ే అంత్ే ఎక్ుూవగా ఆయన ప్టి పేరమాభిమానాలు క్లగి 
ఉంటలడు. స్ాధారణంగా ప్రవక్తలను మొదట వారి గురించి త్ెలయని వారే 
విశీస్లంచారు. ఆ తరువాత సనిిహితులు, బంధువులు విశీస్లంచారు. కాని 

ప్రవక్త (స) జీవిత చరితర దవనిక  వయతిరేక్ంగా ఉంద . ప్రవక్త(స) ను అందరిక్ంటే 
ముందు ఆయన గుణ గణాలను, అలవాటిను, ప్రిస్లు తులను బలగా త్ెలస్లనవారే 
విశీస్లంచారు. అంత్ేకాదు, వీరిలో ప్రతి ఒక్ూరూ తన విశ్ాీస్ాల, నమమకాల 

మూలంగా క్ఠిన ప్రలక్షక్ు క్ూడ్ా గురయాయరు. 
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ఖదవజ(ర) మూడు సంవతసరాల వరక్ు ప్రవక్త (స)త్ో పాటు అబూత్ాలబ్ 

శరణులో బంధవల ై ఉనాిరు. ఈ కాలంలో ఆక్ల దపలపక్లక్ు, క్రవు కాటకాలక్ు 

గురి కావలస్ల వచిచంద . అనిి వెైప్ుల శతుర వులు చుటుు ముటిు  ఉని సమయంలో 
క్ూడ్ా అబూబక్ర్(ర) రాతిర అంధకారంలో ప్రవక్త (స) వంెట ఉంటూ మితరతీ 

హక్ుూను నెరవేరాచడు. అలీ(ర) రాతిర, ఉదయం క్మేలా కాబో యిే ప్డక్ప ై 
ప్డుక్ునాిరు. జ ైద్ ప్రవక్త (స) ప్రత్యేక్ స్ేవక్ులు, ఆచూకీ త్ెలస్ల తన తండ్ిర వచిచ, 

ఎంత నచచజ పలపనా ప్రవక్త (స)ను వదల వెళ్ళడ్ానిక  స్లధ్ుప్డలేదు.  

గార్ ఫ్ీా హేగిన్స అప్ో లొజీ ఫర్ ముహమమద్ లో ఇలల వాా సుత నరిరధ, “ క రైసత వులు ఈ 

విషయానిి గురుత ంచుక్ుంటే బలగుంటుంద , ముహమమద్ యొక్ూ సందేశం ఆయన 

అనుచరులోి  ఎలాంటి మతుత  జనింప్జేస్లందంటే, దానిి ఈస్ా(అ) పరా రంభ 

అనుచరులోి  వెదక్డం వయరుం, ఈస్ా(అ)ను ఉరి క్ంభలనిక  ఎక ూంచినప్ుడు ఆయన 

అనుచరులు పారిపో యారు. వారి ధారిమక్ శరధ్ాు భక్ుత లు పో స్ాగాయి, తమ 

నాయక్ుడ్ిి చావు ప్ంజాలో వదలవేస్ల పారిపో యారు, దవనిక  వయతిరేక్ంగా 
ముహమమద్(స) అనుచరులు తమ బలధ త నాయక్ుడ్ిి  చుటుు  ముటలు రు. అతనిి 

రక్షించడ్ానిక  తమ పరా ణాలను స్ ైతం ధారపో స్ల రక్షించారు. ఆయనక్ు ఆధ క్యత 

త్ెచిచప టలు రు. “  

ఉహుద్ యుధ్ుంలో ఖుర రష్ప ప్రజల దాడులక్ు ముస్లి ముల స్ ైనయం చెలాి  చెదుర రంద . 
అప్ుపడు ప్రవక్త(స) కేక్వేస్ల , ఈనాడు నాకోసం ఎవరు పరా ణత్ాయగం చేస్ాత రు? అని 

అనాిరు. ఆ పలలుప్ు విని వెంటనే, ఏడుగురు అనాసరలలు వచాచరు, వరుసగా 
ఒకొూక్ూరు పో రాడ్ి పరా ణాలు అరిపంచారు. ఒక్ అనాసరల స్వత ర యొక్ూ తండ్ిర, సో్ దరుడు, 
భరత  ముగుా రూ హతమయాయరు. వరుసగా ముగుా రి గురంిచి ఆమెక్ు తె్లయప్రచడం 

జరిగింద . అయిత్ే ప్రతిస్ారి ఆమె ప్రవక్త(స) ఎలా ఉనాిరని మాతరమే అడ్ిగేద . 
దానిక  ప్రజలు క్షేమంగా ఉనాిరని సమాధానం ఇచేచవారు. ఆమె ప్రవక్త (స) 

దగారక్ు వచిచ ప్రవకాత , నీవు ఉండగా ఏ క్షుమూ లేనటేు  అని ప్లక ంద . 
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మితుా లలరా ! ఈ పేరమ, ఈ పలచిచతం, త్ాయగనిరతి వారిలో ఉండ్ేద . వారిక  ఆయన 

గురించి అనీి త్ెలస్ల ఉండ్ేవి. ప్రిప్ూరుత లేని ఒక్ వయక త  కోసం వారు తమ 

పరా ణాలను అరిపంచటలనిక  స్లధ్ుమౌత్ారా? ఎందుక్ంటే, ఇస్ాి మ్ తన ప్రవక్త  
జీవిత్ానిి వారి కోసం ఆదరశంగా చేస్లంద . ఆయన విధేయతను దెైవ పేరమ ప ందే 
స్ాధనంగా చేస్లంద . 

 (13-آل عمران) . اَّللُ  مُ كُ ب  بِّ  ُي  ونِّ عُ بِّ اته فا  اَّللا  ونا ب  ُتِّ  م  تُ ن  كُ  ن  إِّ 
పా్జలలరా! ఒకవేళ మీరధ అలలా హ్ ను పేామించేవార ైత్ే ననుి అనుసరించండి, 

అలలా హ్ మిమమలిి పేామిసాత డ్య.(ఆలిఇమలా న్-31) 

ప్రవక్త(స) విధేయతను, అనుక్రణను అలాి హ్(త) పేరమను ప ందే 

స్ాధనంగా గురితంచడం జరిగింద . ఒక్ూ నిమిషం ధారిమక్ విషయాలోి  ప్రభలవితమెై 
తన పరా ణానిి త్ాయగం చేయటం చాలా సులభం, కాని జీవితమంత్ా ప్రతి విషయంలో 
విధేయత చూప్టం, అనుక్రించటం, ఒక్ూ అడుగు క్ూడ్ా అటూ ఇటూ 

క్దలక్ుండ్ా తినిగా నడవటం అనిిటిక్ంటే క్ఠిన ప్రలక్ష వంటిద . ఈ విధేయత్ా 
ప్రలక్షలో ప్రవక్త(స) అనుచరులందరూ పాసయాయరు. ఈ పేరరణే సహచరులోి , 

మొదటి తరం వారిలో, ర ండవ తరం వారిలో, హదవసు వేతత లోి , చరితరకారులోి  ఈ 

ప్రధాన బలధయతను జనింప్ జేస్లంద . ప్రవక్త(స) యొక్ూ ప్రతి విషయానీి ఇతరులక్ు 

త్ెలయజేయాలనే తప్న వీరిలో ఉండ్ేద . స్ాధయమెైనంత వరక్ు వాటిని అనుసరంిచే 

ప్రయతిం చేసూత ఉండ్ేవారు. ఇక్ూడ ప్రధానమెైన విషయం ఏమిటంటే అనుచరుల 

దృష్లు లో ప్రవక్త(స) జీవితం ప్రిప్ూరు  జీవితంగా భలవించబడ్ేద . అందువలేి  ఆయన 

అనుసరణను, అనుక్రణను ప్రిప్ూరుతక్ు ప్రమాణంగా భలవించేవారు. 

ఇస్ాి మ్ దృష్లులో ప్రవక్త (స) జీవితం ఒక్ ముస్లి మ్ కొరక్ు ప్రిప్ూరు 
ఆదరశం. అందువలి ఈ జీవిత్ానిక  సంబంధ ంచిన కోణాలనీి ప్రజల ముందుక్ు 

రావటం తప్పనిసరి. వాటనిిటినీ ప్రజల ముందుక్ు తీసుక్ురావడం జరిగింద . 
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ఇక్ూడ ప్రవక్త(స) జీవిత్ానిక  సంబంధ ంచిన ఏ ఒక్ూ సంఘటన తప్పలేదని 

నిరూపలంచడం జరిగింద . 

ఏ సంఘటనా త్ెరవెనుక్ ఉండ్ిపో లేదు. ఉనిదంత్ా చరితరప్ుటలోి  

ఆదరశంగా ఉంద . ఒక్ వయక త  ప్రిప్ూరుు డు అనడ్ానిక  ఇద  చాలు. ఒక్ వయక త  జీవితం 

అనిివిధాలా సపషుంగా ఉంటేనే అద  ఆదరశ జీవితంగా ప్నిక  వసుత ంద .  

ప్రప్ంచంలో బలబిల్, ఆస్లయా, భలరతదేశం, చెైనా, ఈజిప్ుు , స్లరియా, 
యూనాన్, రూమ్ వంటి గకప్ప గకప్ప సంసూృతులు ఉనాియి. నెైతిక్తక్ు 

సంబంధ ంచిన గకప్గకప్ప స్లధ్ాు ంత్ాలు సృష్లుంచబడ్ాా యి. సంసూృతిక  సంబంధ ంచిన 

సూత్రా లు వరా యబడ్ాా యి. క్ూరుచనే, తినే, ధరించే, జీవించే, నిద రంచే, వివాహం, 

సంత్ోషం, దు:ఖం, విందు, క్లవడం, ప్రిశుభరత, ప్రామరశ మొదల ైన 

నియమనిబంధనలు సమక్ూరచబడ్ాా యి. వీటి దాీరా జాతుల సంసూృతి, 

సమాజాలక్ు నియమాలు విధ ంచబడ్ాా యి. ఇవనీి కొనిి సంవతసరాలు చెలామణీ 

అయాయయి. ఆ తరువాత అంతమయాయయి. శత్ాబలూ లుగా వాటిని స్ాు పలంచడం 

జరిగింద . ఆ తరువాత రదుూ  చేయడం జరిగింద . కాని ఇస్ాి మ్ సంసూృతి, 

సమాజాలను కొనిి సంవతసరాలోి  స్ాు పలంచడం జరిగింద . 1400 సంవతసరాల 

నుండ్ి అనీి జాతులోి  ఉంద . ఎందుక్ంటే దాని మూలం ఒక్టి, అద  
ముహమమద్(స) జీవితం. ఈ జీవిత వెలుగులో అనుచరులు తమ జీవిత్ాలి 

అలంక్రించు క్ునాిరు. వీరి తరువాత త్ాబయిళనుి , ఆ తరువాత తరాలవారు 

ప్రప్ంచమంత్ా వాయపలంప్జేస్ారు. ఈవిధంగా ఇస్ాి మ్ ప్రప్ంచమంతటల వాయపలంచింద . 
ఆయన జీవితం కేందరంగా ఉండ్ేద . తరువాతి తరాల వారు దాని చుటూు  

వృత్ాత కారంగా గలత గలస్ారు. కాని ఈనాడు ముస్లి ంలు ఆయన అడుగుజాడలోి నే 
నడుసుత నాిరు. ముహమమద్(స) యొక్ూ ఒక్ూ జీవితం అనుచరులందరి జీవితం 

అయిపో యింద . ఇప్ుపడు ఇస్ాి మీయ ప్రప్ంచ జీవితం అయి పో యింద . ఆ 

ప్రిప్ూరు  చితరం ఈనాడు క్ూడ్ా మన ముందు ఉంద , ఆఫ్లరకా, భలరతదేశం నుండ్ి ఏ 
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వరామెైనా ఈనాడు క రైసత వం స్వీక్రిస్ేత , వారిక  మత బో ధనగా ఇంజీల్ ను బో ధ ంచడం 

జరుగుతుంద . కానీ సంసూృతి, జీవిత ఆచరణలలో మాతరం యూరప్ సంసూృతిని 

బో ధ ంచడం జరుగుతుంద . కాని ఎంతటి నీచజాతిక  చెంద న వార రనా ఇస్ాి మ్ 

స్వీక్రిస్ేత  ధరమం, సంసూృతి, జీవిత విధానం అనీి ఒకే చోటు నుండ్ి లభిస్ాత యి. 

ముస్లి మ్ అవడంత్ో పాటు ప్రవక్త (స) జీవితం మొతతం మానవ అవసరాలను బటిు , 
ప్రిస్లు తులను బటిు  అతని ముందుక్ు వచేచసుత ంద . ఈ విధంగా ఒక్ ముస్లి మ్ 

జీవితం ఆదరశ జీవిత్ానిి అనుసరిసూత  పో తుంద .  

ఒక్ యూదుడు ప్రవక్త (స) అనుచరునిి ఎగత్ాళి చేసూత , మీ ప్రవక్త  మీక్ు 

ప్రతి విషయానిి గురంిచి శిక్షణ ఇసుత నాిడు, చినిచిని విషయాల గురంిచి క్ూడ్ా 
బో ధ సుత నాిడు అని అనాిడు. దానిక  ఆ అనుచరుడు గరీంగా అవును మా ప్రవక్త  
మాక్ు ప్రతి విషయానిి గురంిచి నేరుపత్ాడు, చివరిక  కాలక్ృత్ాయలు తీరుచక్ునే 

విధానం క్ూడ్ా నేరుపత్ాడు అని అనాిడు. ఈనాడు క్ూడ్ా మనం ఈ ప్రిప్ూరు 
విదాయచరితరను గరీంగా ప్రజలక్ు అందజేసుత నాిము. అంటే ప్రవక్త  ముహమమద్(స) 

జీవితం ప్రప్ంచానిక  ఆదరశం వంటిద . ఇందులో త్ ంగి చూచి ప్రతి వయక త  తన 

శ్ారలరక్, మానస్లక్, అంతరంగిక్, బహిరంగ, అంతరాత, బహిరాత, వాక్ూరమలను, 

హృదయానిి, నియమ నిబంధనలను, ప్ధ్ుతులను సరిద దుూ క్ుంటలడు. అందువలేి  
ఏ ముస్లి మ్ వయక తక్యినా జీవిత్ానిక  సంబంధ ంచిన ఎటువంటి విధానానిి 

గురించెైనా ఇస్ాి మ్ ప్రిధ  దాటిపో యిే అవసరం ఉండదు. ప్రవక్త  జీవిత చరితర 
ప్రప్ంచానిక  ఒక్ ఆదరశం వంటిద . దవని దాీరానే మంచీ చెడు, తప్ుప ఒప్ుపలనీి 

బహిరాతమౌత్ాయి. స్ారాంశం ఏమిటంటే మానవులందరి కోసం ఇదొక్ూటే ప్రిప్ూరు 
ఆదరశం. ఇటువంటి ప్రిప్ూరు , సపషుమెైన జీవిత చరితర మాతరమే మానవుల కొరక్ు 

ఆదరశం కాగలదు. 
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