ఖుర్ఆన్ – మానవుల మార్గ దర్శకత్వం కొర్కు అంతిమ దివయవాణి
ఖుర్ఆన్ అంటే ఏమిటి ?
అల్లాహ్ వాక్కు
ఖుర్ఆన్ - అలాా హ్ వాకుు. అలాా హ్ దీ ని ని దై వ దూత్ జిబ్రయీల్ అల ై హి స్సలాం దవవరా ప్రవ కత ముహమమద్
స్లా లాా హు అల ై హి వస్లా ం పై అవత్రంప్జే సి నవడు.
“ఈ గ్రం థవవత్ర్ణ స్రావధి కుయడై న , వివే క వంత్ుడై న అలాాహ్ త్ర్ుఫున జర గంది . ” ఖుర్ఆన్ 39:1

మలనవజాతి కొరక్క మలరగ దరశక్త్వం
“మానవాళి కొర్కు ఒక మార్గ దర్శకత్వం … త్ప్ుు ఒప్ుులను, మంచి చ డులను ఖచిిత్ంగా వే ర్ు చే సే అదుుత్
గీ టురాయ.” ఖుర్ఆన్ 2:185. ఒకవే ళ ఇదే లే క పో తే మానవుడు ప్ూరత గా నష్ట పో య ఉండే వాడు.

అంతిమ దివయసందేశం
ఇప్ుటి వర్కు ప్ంప్బ్డి న ది వయస్ందే శాలలో ఇంకా అస్లు ర్ూప్ంలో మిగ లి ఉండి , నే టి పార చీన గ్రం థవల
ఆధునిక ప్రత్ులలో పే రకునబ్డుత్ునన కొనిన వాస్త వ అంశాలను ధృవీకర స్ూ
త , వాటి లోని కలిుతవలను మర యు
మార్ుులు చే ర్ుులను ఖండి స్త ూ మర యు స్ర ది దు ు త్ూ, మహో ననత్ుడై న అలాా హ్ ప్ంపి న అంతిమ ది వయస్ందే శ మే
ఖుర్ఆన్.
“ఓ గ్రం థవహులారా! మే ము అవత్రంప్జే సిన దవనిని విశవసించండి . అది మీ వదు నునన దవనిని ధృవీకరస్ుతంది . …”
ఖుర్ఆన్ 4:47

ఖుర్ఆన్ ఎల్ల అవత్రంచంది ?
ఖుర్ఆన్ ది వయగ్రం థం ప్ర వ కత ముహమమద్ స్లా లాా హు అల ై హి వస్లా ంపై అవత్రంచింది . నే టి కీ స్వచింగా,
ఎలాంటి మార్ుులు చే ర్ుులకు గ్ుర కాకుండవ అవత్రంచబ్డి న అర్బీభాష్లో స్ుర్క్షి త్ంగా ఉననది . అయతే ,
ప్ర ప్ంచంలోని అనే క ముఖయ భాష్లలో ఖుర్ఆన్ భావానువాదవలు లభిస్ుత నవనయ.

ఖుర్ఆన్ ఒకే సార ఒక ప్ూరత గ్రంథం ర్ూప్ంలో అవత్రంచలేదు. అది 23 స్ంవత్సరాల కాలంలో
అంచ లంచ లుగా అవత్రంచింది .
ఈ కార్ణం వలన, ఖుర్ఆన్ ను స్ర గాగ అర్థ ం చే స్ుకునేందుకు దవని ది వయవచనవలు ఏ యే స్ందరాులలో
అవత్రంచవయో త లుస్ుకోవలసి న అవస్ర్ం ఉననది . ఒకవే ళ అలా త లుస్ుకోకపో తే , వాటి ని త్ప్ుుగా అర్థ ం
చే స్ుకునే అవకాశం ఉననది .

అది మహో ననత్ుడై న అలాా హ్ త్ర్ుఫు నుండే అవత్రంచిందని నే నె లా త లుస్ుకోగ్లను?
సంరక్షణ
ఖుర్ఆన్ మాత్ర మే శతవబ్ాు లకు త్ర్బ్డి వాడుకలో ఉననది . అయనవ అది ఒకు అక్షర్ం మార్ుు లే కుండవ
అవత్రంచిన అర్బీ భాష్లో దవని అస్లు ర్ూప్ంలోనే స్ుర్క్షి త్ంగా ఉననది . 1400 స్ంవత్సరాలకు ప్ూర్వం
అవత్రంచబ్డి న ప్ుటి నుండి దవనిలో ఏమీ కలుప్బ్డలే దు, తొలగంచబ్డలే దు లే దవ మార్చబ్డలేదు.
“మే మే ఈ ఖుర్ఆన్ ను అవత్రంప్జే సాము. మర మే మే దీ ని ని ర్క్షి సత ా ము.” ఖుర్ఆన్ 15:09
అక్షర్ం మార్ుు లే కుండవ వార త్ప్ూర్వకంగా భదర ప్ ర్చబ్డటమే గాక, స్త ీప్ుర్ుష్ుల మర యు పి లా ల
హృదయాలలో కూడవ ఖుర్ఆన్ గ్రం థం ప్ది లంగా భదరప్ ర్చబ్డిం ది . ఈనవడు ఖుర్ఆన్ గ్రం థవనిన ప్ూరత గా కంఠస్థ ం
చే సి న ప్ర జ లు మిలియనా కొదీు ఉనవనర్ు.

వైజా ానిక్ అదుుతాల్క
ఖుర్ఆన్ గ్రం థ ఆధునిక వెై జా ఞ నిక శాస్త ంీ తో ఎంత్ మాత్ర మూ విభే దిం చడం లే దు. దవనిని స్మరి స్త ు ననది .
ఖుర్ఆన్ గ్రం థం యొకు ఒక ప్ర తేయ కత్ ఏమిటంటే అందులో ప్ర కృతి స్హజ ప్రకర య లను స్ుష్ట ం గా విశదీ క రంచే అనే క
వచనవలు ఉనవనయ, ఉదవహర్ణకు – పిం డో త్ుతిత , అంత్ర క్ష శాస్త ంీ , ఖగోళ శాస్త ంీ , భూగ్ర్ు శాస్త ంీ , సాగ్ర్శాస్త ంీ
మొదల ై న వి. ఖుర్ఆన్ లో 7వ శతవబ్ు ం లో పే రకునబ్డి న వెై జా ఞ నిక అంశాలు అసాధవర్ణమై న నిరు ష్టత్వంతో ఖచిిత్ంగా
ఉండటానిన నే టి శాస్త ీ జ్ఞా లు కనుగకనవనర్ు.
“త్వర్లోనే మే ము వార కర మా స్ూచనలను జగ్తిలోనూ చూపి సత ా ము, స్వయంగా వారలోనూ చూపి సత ాము.
త్ుదకు స్త్యమిదే అనే విష్యం వార కర తే ట త లా మవుత్ుంది . ” ఖుర్ఆన్ 41:53
వాస్త వానికర , ఖుర్ఆన్ లో పే రకునబ్డి న అనే క వెై జా ఞ నిక అదుుతవలను శాస్త ీజ్ఞా లు ఆధునికర టె కనలాజికల్
ప్ర కరాల స్హాయంతో ఈ మధయనే కనుగకనవనర్ు. ఉదవహర్ణకు:

ఖుర్ఆన్ లో పిం డో త్ుతిత గ్ురంచి స్ుష్ట ం గా, విప్ులంగా విశదీ క రంచబ్డిం ది . వీటి గ్ురంచి ఈ మధయ
కాలం వర్కు శాస్త ీజ్ఞా లకు త లియదు.
ఖగోళ వస్ుత వులన్నన (నక్షతవర లు, గ్ర హా లు, చందుర డు ... మొదల ైనవి) దుముమ, దూళితో నిండి మబ్ుుల
నుండి ఏర్ుడి నవయని ఖుర్ఆన్ లో పే రకునబ్డిం ది . ఈ వాస్త వం గ్ురంచి గ్త్ంలో ప్రజ లకు త లియదు.
కాన్న, ఈనవడు ఇది ఆధునిక విశవస్ృష్ిటశాస్త ంీ లోని ఒక నిరవవాద నియమం.
రండు స్ముదవర ల న్నళళు కలిసి న ప్ుుడు త్మ స్వంత్ ఉష్ోో గ్ర త్ , సాందరత్ మర యు లవణీ య త్లలో
ఎలాంటి మార్ుు లే కుండవ యదవత్థంగా కొనసాగే లా వాటి మధయ అడుు పొ ర్లు ఉంటాయని ఆధునిక
వెై జా ఞ నిక శాస్త ంీ కనుగకననది .
స్ృష్ిట కర్త యొకు ఈ అదుుత్ చిహానలు 1400 స్ంవత్సరాలకు ప్ూర్వమే ఖుర్ఆన్ లో స్ుష్ట ం గా
పే రకునబ్డి నవయ.

అదివతీయత్, అపూరవత్, ఏకైక్త్
ఖుర్ఆన్ అవత్రంచినప్ుటి నుండి నే టి వర్కు, దవనిలోని ఏదై నవ ఒక అధవయయం వంటి అధవయయానిన దవని
సాహి త్య స ందర్యం, వాగాి టి , వివే కం, శోభ, భవిష్యవాణులు మర యు ఇత్ర్ ప్ర ప్ూర్ో లక్షణవలతో ఎవవర్ూ
ర్చించలే క పో యార్ు.
“మే ము మా దవస్ునిపై అవత్రంప్జే సి న దవని విష్యంలో ఒకవే ళ మీకే ద నవన అనుమానం ఉంటే ,
అటువంటి దే ఒకు స్ూరానెై నవ తీస్ుకుర్ండి . మీర్ు స్త్యవంత్ులే అయతే అలాా హ్ ను త్ప్ు మీ స్హాయకులందర న్న
పి లుచుకోండి . ” ఖుర్ఆన్ 2:23
ప్ర వ కత ముహమమద్ స్లా లాా హు అల ై హి వస్లా ంను తిర్స్ురంచిన మకాు ప్ర జ లు అర్బీ భాష్లో ఎంతో గకప్ు
పాండి త్యం కలిగ ఉనవన ఈ స్వాలును ఎదురకునలే క పో యార్ు. ఈ స్వాలు నే టి కీ అలాగే తిర్ుగ్ులే ని స్వాలుగా
నిలబ్డి ఉననది .

ఖుర్ఆన్ ల్ో పరసపర విరుదధ వాదనల్క ల్ేవు
ప్ర జ లు వార స్ుత ననప్ుుడు సులిా ం గ్ త్ప్ుులు మర యు గార మర్ లో త్ప్ుులు, వచనవలను ప్ర్స్ుర్ విర్ుది
అరాి లు వచేచ టు
ా వార యడం, వాస్త వ ఘటనలను త్ప్ుుగా నమోదు చే య డం, కొంత్ స్మాచవరానిన వది లి వే య డం
మొదల ై న అనే క ర్కాల త్ప్ుులు చే సే ఆసాుర్ం ఉననది .
“ఒకవే ళ ఇది గ్నుక అలాా హ్ త్ర్ుఫు నుండి గాక ఇంకొకర త్ర్ుఫు నుంచి వచిచ ఉంటే , అందులో వార కర
ఎంతో వెై ర్ుధయం కనబ్డే ది . ” ఖుర్ఆన్ 4:82
కాన్న ఖుర్ఆన్ గ్రం థంలో అలాంటి త్ప్ుులే మీ లే వు. అంతే గాక ఖుర్ఆన్ లో ప్ర సత ా వించబ్డి న వాటి లో ఏదీ
వర్ష జలము, పిండో త్ుతిత , భూగ్ర్ుశాస్త ంీ , విశవనిరామణశాస్త ంీ , చవర త్ర క వాస్త వాలు మర యు ఘటనలు,
భవిష్యవాణులు మొదల ై న వెై జా ఞ నిక వివర్ణలకు విర్ుది ం గా లే దు.

దానిని రచంచడం ముహమమద్ క్క అసాధ్యం?
ప్ర వ కత ముహమమద్ స్లా లాా హు అల ై హి వస్లా ం చర త్ర లో నిర్క్షరాస్ుయలుగా పే రకునబ్డి నవర్ు; ఆయనకు
చదవడం మర యు వార యడం రాదు. వెై జా ఞ నిక మర యు చవర త్రక అంశాలు లే దవ అర్బీ సాహి త్యంలో సాటి లే ని
అదుుత్ గ్రం థంగా దీ ని ని ర్చించే సాథ యకర చే రేచ విధంగా ఏ అంశాలలోనూ ఆయన విదవయభాయస్ం చే య లేదు. ఇంకా,
ఖుర్ఆన్ లో పే రకునబ్డి న చవర త్ర క స్ంఘటనలు మర యు నవగ్ర కత్లు ఏ మానవుడూ ర్చించలే నంత్ ఖచిిత్ంగా
ఉనవనయ.
“ఈ ఖుర్ఆన్ ను అలాా హ్ కాకుండవ ఇత్ర్ుల వవర్ూ ఎననటి కీ త్యార్ు చే య లే ర్ు.” ఖుర్ఆన్ 10:37

ది వయస్ందే శం యొకు అస్లు ఉదేు శయం మరయు లక్షయం
ఏకైక్ నిజఆరాధ్ుయడిని విశవసంచడం
“మీ అందర ఆరాధయదై వం ఒకే ఆరాధయ దై వం. ఆయన త్ప్ు మరో ఆరాధుయడు లే డు. ఆయన అపార్
కర్ుణవమయుడు, ప్ర్మ కృపాశీలుడు.” ఖుర్ఆన్ 2:163
మొత్త ం ఖుర్ఆన్ లో మాటి మాటి కీ ప్ర సత ా వించబ్డి న ముఖయ విష్యం ఏమిటంటే ఏకై కుడు, అదివ తీయుడు,
స్ర్వలోక స్ృష్ిట కర్త , ప్ర భువు అయన అలాా హ్ ను మాత్ర మే విశవసిం చమనే ది వయస్ందే శం. త్నకు ఎవవర్ూ
భాగ్సావములు మర యు స్ంతవనం లే ర్ ని, ఎవవర్ూ సాటి లే ర్ ని, తవను త్ప్ు ఆరాధిం ప్బ్డే అర్హ త్ , యోగ్యత్

గ్లవార వవర్ూ లే ర్ ని ఆయన మనకు త లిపి నవడు. స్ర్వలోక స్ృష్ిట కర్త తో పో లచదగ నదే దీ లే దు మర యు ఆయన
స్ృష్ిట లోనిదే దీ ఆయనను పో లి లే దు. మానవ లక్షణవలు మర యు ప్ర తి బ్ంధకాలను అలాాహ్ కు అంటగ్టేట భావనను
ఖుర్ఆన్ ప్ూరత గా తిర్స్ుర స్ుత ననది .

అసత్యదవ
ై ాల్నినంటినీ తిరసురంచుట
“అలాా హ్ నే ఆరాధించండి మర యు ఆయనకు స్హవర్ుత లుగా ఎవర న్న కలిుంచకండి . ” ఖుర్ఆన్ 4:36
కే వ లం అలాా హ్ మాత్ర మే స్కల ఆరాధనలకు అర్ుహ డు కావటం వలన, అస్త్య దే వ త్లు మర యు దే వుళళు
త్ప్ునిస్ర గా తిర్స్ురంచబ్డవలి. ది వయలక్షణవలను ఎవర కై నవ లే క దే ని కై నవ అంటగ్టేట త్లంప్ును ఖుర్ఆన్ కూడవ
ప్ూరత గా తిర్స్ుర స్ుత ననది .

పూరవకాల్పు వృతాతంతాల్ పరసత ావన
ప్ర యో జనకర్మై న గ్ుణపాఠాలు, ఉప్దే శాలతో ప్రవకత ఆదము, నూహ్, అబ్రహా ము, జీస్స్ మరయు మోసస్
(అందర కీ అలాా హ్ మరంత్ శాంతిని ప్ర సాదిం చుగాక) మొదల ై న ప్ూర్వప్ర వ కత ల గాథలతో పాటు అనే క వాస్త వ
వృతవతంతవలు ఖుర్ఆన్ లో ఉనవనయ. ఈ వృతవతంతవల గ్ురంచి అలాా హ్ ప్లుకులు ఇలా ఉనవనయ,
“నిశచయంగా వీర గాథలలో వివే క వంత్ుల కొర్కు గ్ుణపాఠం ఉంది . ” ఖుర్ఆన్ 12:111

అంతిమ తీరుపదినం గురంచ జాాపక్ం చేసత ుననది
ప్ర తి ఒకుర్ూ చవవు ర్ుచి చూడవలసిందే న ని మర యు వార్ు మాటాా డే మాటలకు మర యు చే సే ప్నులకు
వారే బ్ాధయత్ వహించవలసి ఉందని ఈ ప్విత్ర గ్రం థం మనకు గ్ుర్ుత చే స్త ు ననది :
“మే ము తీర్ుుది నవన నవయయంగా త్ూచే తవర స్ులను నె ల కొలుుతవము. మర ఏ పార ణి కీ ర్వవంత్ అనవయయం
కూడవ జర్ుగ్దు. …” ఖుర్ఆన్ 21:47

మలనవ జీవిత్ ల్క్ష్యయనిన సాధించడం :
ముఖయంగా, మానవ జీవిత్ అస్లు ఉదేు శయం కే వ లం స్ర్వలోక స్ృష్ిట కర్త అయన అలాా హ్ ను మాత్ర మే
ఆరాధిం చడమని మర యు ఆయన నిరేు శంచినటు
ా గా జీవించడమని ఖుర్ఆన్ గ్రం థం బ్ో ధి స్త ు ననది . ఇసాాం ధర్మంలో,
ఆరాధన అనే ది ఒక స్మగ్ర హ మై న ప్దం – దీ ని లో అలాా హ్ ఇష్ట ప్డే , మ చుచకునే (ర్హస్యమై న మర యు
బ్హి ర్ంగ్మై న ) అనిన ఆలోచనలు, ప్లుకులు మర యు ఆచర్ణలు ఇమిడి ఉనవనయ. కాబ్టిట , అలాా హ్ ఆజా లు

ఆచరంచడం దవవరా ఒక ముసిా ం అలాా హ్ ను ఆరాధి స్త ు నవనడు మర యు త్న జీవిత్ ఉదేు శాయనిన ప్ూరత చే స్త ు నవనడు.
ఖుర్ఆన్ లో ఆరాధనల గ్ురంచి పే రకునబ్డి న కొనిన ఉదవహర్ణలు:

నమలజు (సల్లహ్):
“ఓ విశావస్ులారా ! ర్ుకూ, స్జఞు లు చే స్త ూ ఉండండి . మీ ప్రభువును ఆరాధి స్త ూ ఉండండి . మంచి ప్నులు
చే స్త ూ ఉండండి . త్దవవరా మీర్ు స్ఫలీకృత్ులవుతవర్ు.” ఖుర్ఆన్ 22:77

దానధ్రామల్క :
“… (దై వ మార్గ ం లో) ఖర్ుచ చే స్త ూ ఉండండి . ఇది స్వయంగా మీకే శరరయ స్ుర్ం. ఎవరై తే త్మ ఆత్మ
లోభత్వం నుండి ర్క్షిం చబ్డవు రో, వారే సాఫలయ భాగ్యం పొ ంది న వార్ు.” ఖుర్ఆన్ 64:16

నిజాయితీ:
“స్తవయనిన అస్త్యంతో కలిపి కలగా ప్ులగ్ం చేయకండి . తలిసి కూడవ స్తవయనిన కపిు ప్ుచచకండి .” ఖుర్ఆన్
2:42

నిరాడంబరం, నమరత్, సచ్ఛీల్త్:
“విశావస్ ప్ుర్ుష్ులు త్మ చూప్ులను కరంర ది కర ఉంచవలన్న, వార్ు త్మ మర్మసాథ నవలను కాపాడుకోవాలన్న,
అది వార కొర్కు ప్విత్రమై న దని వార తో చ ప్ుు. వార్ు చే సే దంతవ అలాా హ్ కు త లుస్ు. విశావస్ మహి ళ లు
కూడవ త్మ చూప్ులను కరరం ది కర ఉంచవలన్న, త్మ మర్మసాథ నవలను ర్క్షిం చుకోవాలన్న, బ్హి ర్గ త్మై ఉననది
త్ప్ు, త్మ అలంకర్ణలను బ్హి ర్గ త్ం చే య రాదన్న, త్మ వక్షస్థ లాలపై ప్ర్దవ వే స్ుకోవాలని త్మ భర్త లే క
త్ండిర లే క త్మ మామగార్ు లే క త్మ కొడుకులు లేక త్మ భర్త కొడుకులు లేక త్మ సో దర్ులు లే క త్మ
సో దర్ుల కుమార్ులు లే దవ త్మ అకుచ లా ళు కుమార్ులు లే క త్మతో కలిసి మ లిసి ఉండే మహి ళలు లే క
త్మ బ్ానిస్లు లే క ఇత్ర్తవర ఉదేు శాలు లే కుండవ త్మకు లోబ్డి ఉనన ప్ుర్ుష్ సే వ కులు లేక స్త ీ ల గ్ుప్త
విష్యాల గ్ురంచి ఇంకా త లియని బ్ాలుర్ు – వీళు ఎదుట త్ప్ు ఇత్ర్ుల ఎదుట త్మ అలంకర్ణలను
కనబ్డనివవకూడదన్న, దవగ వునన త్మ అలంకర్ణ ఇత్ర్ులకు త లిసి పో యే లా త్మ కాళును నే ల పై
కొడుత్ూ నడవరాదని వార తో చ ప్ుు.” ఖుర్ఆన 24:30-31

క్ృత్జా తా భావం:

“అలాా హ్ మిముమలిన మీ మాత్ృగ్రాుల నుండి మీకే మీ త లీని సిథ తిలో బ్యటి కర తీశాడు. మీ కొర్కు
చ వులను, కళును, హృదయాలను త్యార్ు చే సిం ది ఆయనే – మీర్ు కృత్జ్ఞా లుగా వయవహర సాత ర్ని.”
ఖుర్ఆన్ 16:78

న్ాయయం:
“ఓ విశవసిం చిన వార్లారా! మీర్ు నవయయం విష్యంలో గ్టిట గా నిలబ్డండి . అలాా హ్ ప్రస్ ననత్ నిమిత్త ం
సాక్ష్యయలుగా ఉండండి – అది మీ స్వయానికర , మీ త్లిా దండుర లకు, మీ బ్ంధువులకు వయతిరే కంగా
ప్ర ణమించినవ స్రే . ధనికుడయనవ, పే ద వాడయనవ స్రే . …” ఖర్ఆన్ 4:135

సహనం, ఓరుప:
“న్నవు స్హనంతో మస్లుకో. నిశచయంగా స్దవర్త నుల ప్ుణయఫలానిన అలాాహ్ వృథవ కానివవడు.” ఖుర్ఆన్
11:115

మంచత్నం :
“విశవసిం చి, మంచి ప్నులు చే సి న వార కర గకప్ు మనినంప్ుతో పాటు గకప్ు ప్రతి ఫలం కూడవ ఉందని అలాాహ్
వాగాు నం చే శాడు.” ఖుర్ఆన్ 5:9

ముగంపు
చివర మాటగా, ఎలా ఏకై క నిజదైవానిన ఆరాధించవలో ఖుర్ఆన్ మానవజఞతికర బ్ో ధిస్త ుననది . త్దవవరా వార్ు
త్మ జీవిత్ అస్లు ఉదేు శాయనిన గ్ురత ం చి, దవనిని మంచిగా ప్ూరత చే య గ్లర్ు మర యు ఇహప్ర్ లోకాలలో సాఫలయం
పొ ందవచుచ.
“(ఓ ముహమమద్) జనుల కోస్ం మే ము ఈ గ్రంథవనిన స్త్యబ్ది ం గా న్న వదు కు ప్ంపాము. కాబ్టిట , ఎవరై నవ
దవర కర వసేత , అత్ను త్న స్వయానికే మే లు చే స్ుకునవనడు. మర వరై నవ దవర త్పిు తే , ఆ ప డదవర అత్ని మీదే
ప్డుత్ుంది . న్నవు వార కర బ్ాధుయడు కావు.” Qur’an 39:41
ఈ ది వయ ఖుర్ఆన్ ను కన్నస్ం ఒకుసారై నవ చదవాలని మీకు అనిపిం చడం లే దవ ?
http://islamicpamphlets.com/the-quran-the-final-revelation-to-mankind/

