
నాస్తి కత్వం: ఇస్ల ం దృష్తిలో 
 

 “ఇదే సత్యమని సపషి్మయ్యయ వరకు, మేము వ్రికి మా సంకేతాలను వ్రి చుట్టి  ఉనన ఖగోళంలోమరియు 

సవయంగ్ వ్రిలోనూ చూపుతాము.” ఖుర్ఆన్  41:53 

ఇస్ల మీయ దృష్తిలో ఎందుకు సరవలోక సృష్తి కరి, పరభువు అయ్న అలాల హ్ ను విశ్వస్తంచాలనే ముఖాయంశ్నిన 

ఈ కరపత్రం చరిిసుి ననది. త్న ఉనికిని నిరూపతంచే చిహ్ననలను ఆయన ఎలా మనకు అందుబాట్ులో ఉంచినాడో  
వివరిసుి ననది – త్న సహజ సృష్తి లోని చిహ్ననలు మరియు త్న ద ైవవ్ణి లోని చిహ్ననలు. ఇంక్ నాస్తి కులు త్రుచుగ్ 
అడిగే స్ధారణ పరశ్నలకు జవ్బిసుి ననది.  

త్న అదుుత్ చిహ్ననల దావర్ త్నను గురిించమని సృష్తి కరి మనల్నన ఆహ్నవనిసుి నానడు. అలా త్న ఉనికిని 

కనుగొనేందుకు ఆ  యా చిహ్ననలప ై దృష్తి  స్రించే మరియు నిశిత్ంగ్ పరిశీల్నంచే బాధ్యత్ను ఆయన మనప ైనే 
ఉంచినాడు. క ందరు పరజలు వ్ట్ిని సులభంగ్ గరహిస్ి రు మరియు త్మ చుట్ుి పరకకల ఉనన ఆ అదుుత్ 

చిహ్ననలనినంట్ిలో ఆయన ఉనికిని గురిిస్ి రు. మరిక ందరు వ్ట్ిని ఏదో  యాధ్ృచిికంగ్ జరిగిన సంఘట్నలని 

మరియు అరథం పరథం లేనివని తేల్నగ్ా  క ట్ిి ప్రేస్ి రు. విశ్వసం వ ైపు మరలే భావ్నిన అలాల హ్ పరతి వయకిిలో అంత్రలలనంగ్ 
పుట్ుి కతోనే ఉంచినాడు. అయ్తే క ందరు దానిని అనుసరంిచి ముస్తల ంలుగ్ జీవిస్ి రు మరిక ందరు దానిని అణచివేస్త, 
అవిశ్వసంలో త్మ జీవితానిన క నస్గిస్ి రు.  

ముఖయంగ్, ఎవర ైతే నిష్కపట్ంగ్ ఉంట్ారో మరియు త్న మారాదరశకతావనిన అనుసరించేందుకు 

స్తదధమవుతారో, అలాంట్ి వ్రికి అలాల హ్ ఇస్ల ం మార్ా నిన చూపుతాడు.  మరోమాట్లో చ ప్పలంటే్, ఎవర ైతే అలాల హ్ ప ై 
విశ్వసం చూపట్ానికి త్యారుగ్ ఉండరో, అలాంట్ి వ్రికి అలాల హ్ మారాదరశత్కవం వహించడు. ఖుర్ఆన్ లోని 

అలాల హ్ వచనాలు, “తన వ ైపు మరలే వారికి మాతరమే అలాా హ్ మారగదరశకతవం వహిస్ాా డు.” ఖుర్ఆన్ 13:27 

దీని కోసం సదుదేే శ్పూరవకమ ైన మరియు నిష్్పక్షికమ ైన దృకపథం అవసరం. ఇది క ందరిని పరతిఘట్ించేలా 
చేసుి ననది మరియు  మరిక ందరిని అణుకువతో, నమరత్తో విధేయులుగ్ చేసుి ననది. క్నీ, అత్డి అసల ైన 

నిష్్కపట్యత్ మరియు సంస్తదధ త్ లేకుండే ఎంత్ మంచి సందేశ్మ ైనా అత్డిని విశ్వస్తగ్ మారిలేదు. వ్సివ్నికి, 
అహంక్రంతో మరియు గరవంతో అలాల హ్ యొకక చిహ్ననలప ై దృష్తి  స్రిస్ి రో, అలాంట్ి వ్రు త్మ అవిశ్వస్నిన 

సమరిేంచుకునే స్కులు మాత్రమే కనుగొంట్ారని అలాల హ్ హెచిరించాడు.  

క్బట్ిి , ఎవర ైతే నిష్కపట్ంగ్, నిష్పక్షప్త్ంగ్ మరియు నిజంగ్ సతాయనేవష్ణ చేస్ి రో, వ్రు దీని నుండి 
లాభం ప ందుతారు మరియు సృష్తి కరి గురించి అత్డు సరిగ్ా  అరథం చేసుకునేలా ఈ సరిక తి్ దృకపథం 

సహ్నయపడుత్ ంది.  
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ఇస్ల ం మరియు క ైైసివ ధ్ర్ాల మధ్య క నిన సపషి్మ ైన విభేదాలు ఉనానయ్. క్బట్ిి , క ైైసివ మత్ం ప ై 
పరచారంలో ఉనన అనేక విమరశలను స్తంపుల్ గ్ ఇస్ల ంప ై అపల య్ చేయవదుే .  

ఎందుకు విశ్వస్తంచాల్న  

సృష్తి కరిను ఎందుకు విశ్వస్తంచాల్న అనే పరశ్నకు కిరంద మూడు హేత్ బదధమ ైన క్రణాలు పేరొకనబడినాయ్.  

1. విశ్వం యొకక ఆరంభం 

సృష్తి కరి ఉనికిని సపషి్ంగ్ త ల్నపే సృష్తి  ఆరంభం గురించి అరథం చేసుకోవడంప ై దృష్తి  స్రించడం వ ైపు మొదట్ి 
స్క్షయయధారం మారాదరశకత్వం వహిసుి ననది.   

ఉదాహరణకు ఎడారిలో నడుసుి ండగ్, ఒక చేతి గడియారం అకకడ పడి ఉండట్ానిన మీరు గురిించారని 

భావించుదాం. చేతి గడియారంలో గ్జు కవరు, ప్ల స్తి క్ మరియు ఇనుము ఉంట్ాయనేది మనకు త లుసు. సననట్ి 
ఇసుక నుండి గ్జు త్యారు అవుత్ ంది, ఆయ్ల్ నుండి ప్ల స్తి క్ త్యారవుత్ ంది మరియు భూమి నుండి ఇనుము 

సంగరహించబడుత్ ంది – ఈ భాగ్లనీన ఎడారిలో లభిస్ి య్. మరి, అలాంట్పుపడు, గడియారం త్నకు తానుగ్ 
త్యార ై పో త్ ందా? సూరుయడు పరక్శించుట్, గ్ల్న వీచుట్, పతడుగులు పడుట్, ఆయ్ల్ భూమి ఉపరిత్లం ప ైకి వచిి, 

సననట్ి ఇసుక మరియు ఇనుముతో కల్నస్త అనేక మిల్నయనల  సంవత్సర్ల వరకు ఉండిపో గ్, యాధ్ృచిికంగ్ లేక 

సహజస్తదధంగ్ అది గడియారంలా త్యారు క్వడమనేది సంభవమేనా ? 

“వ్రు శూనయం నుండి సృష్తించబడినార్ లేక సవయంగ్ త్మను తాము సృష్తించుకునానర్?”  ఖుర్ఆన్ 

52:35-6 

ఆధ్ునిక విజఞా న శ్సిరం పరక్రం ఈ విశ్వం పరిమిత్మ ైనది మరియు దానికి ఒక ఆరంభం ఉననది. అసలు ఈ 

విశ్వం ఎకకడి నుండి వచిింది? మానవజఞతి అనుభవం మరియు స్తంపుల్ లాజిక్ మనకు చ బుత్ ననదేమిట్ంట్ే 
ఆరంభం ఉననదేద ైనా సరే, అది శూనయం నుండి సృష్తించబడదు. అంతేగ్క, ఏదీ త్నను తానుగ్ సృష్తించుకోజఞలదు. 

క్బట్ిి , అత్యంత్ హేత్ బదధమ ైన వివరణ ఏమిట్ంట్ే, మహో ననత్ డ ైన ఒక సృష్తి కరి ఈ విశ్వనిన సృష్తించాడు. ఆయన 

ఎంతో శ్కిిమంత్ డు మరియు వివేకవంత్ డూను. ఎందుకంట్ే ఆయన మొతి్ం విశ్వనిన ఏ చినన లోపమూ లేకుండా 
చాలా అదుుత్ంగ్ సృష్తించాడు మరియు విశ్వం అనుసరించవలస్తన వ ైజఞా నిక చట్ాి ల్నన కూడా. ఆ సృష్తి కరి 

క్లాతీత్ డు మరియు సథలాతీత్ డు. ఎందుకంట్ే, క్లం, సథలం మరియు పదారథం అనేవి విశ్వ సృష్తి  సమయంలో 
సృష్తి చబడినాయ్.  సృష్తి కరి ఈ సృష్తి  లక్షణాలకు అతీత్ డు. అవి సరవలోక సృష్తి కరి యొకక పర్ థమిక ద ైవభావన 

ఔననతాయనిన సూచిసుి నానయ్. ఈ విశ్వం పరిమిత్మ ైనది మరియు దానిక క ఆరంభం ఉననదని త ల్నపే నేట్ి ఆధ్ునిక 



విజఞా న శ్సిరంతో ఇది పూరిిగ్ ఏకీభవిసుి ననది. ఈ లక్షణాలనీన సరవలోక సృష్తి కరి యొకక పర్ థమిక ద ైవభావన 

అవగ్హనను త లుపుత్ నానయ్.  

క ందరు ఇలా పరశినంచవచుి, “అలాల హ్ ను ఎవరు సృష్తించారు?” సరవలోక సృష్తి కరి అయ్న అలాల హ్, త్న 

సృష్తి  కంట్ే భిననమ ైన వ్డు. సృష్తి ని సృష్తి కరితో అససలు పో లిలేము. ఆయన నిత్ యడు, ఆదయంత్ రహిత్ డు. 
ఆయనకు ఆరంభం లేదు – అంత్ం లేదు. ఎలల పుపడూ ఉంట్ాడు. క్బట్ిి , అలాల హ్ ను సృష్తించింది ఎవరు అనేది ఒక 

అవివేకమ ైన, అసంబదధమ ైన మరియు బుదిధహీనమ ైన పరశనన త్పప మరేమీ క్దు. 

2. విశ్వం యొకక పరిపూరణత్ 

ఎంతో వివేకవంత్ డ ైన సృష్తి కరి ఉనికిని చాట్ే మన కిల షి్త్రమ ైన విశ్వం యొకక పరిపూరణ  సంత్ లనం 

మరియు కరమం ప ై దృష్తి  స్రించడం వ ైపు ర ండో  స్క్షయయధారం మారాదరశకత్వం వహిసుి ననది. ఇంత్ బరహ్నాండమ ైన 

కిల షి్త్రమ ైన విశ్ల విశ్వం యాధ్ృచిికంగ్, ఎలాంట్ి పరయవేక్షణ లేకుండా త్నకు తానుగ్ ఏరపడిందా ? 

సూరుయడికి నిరలణత్ దూరంలో ఉంచబడిన భూమండం, భూమి ప ై ప ర మందం, భూమి త్న చుట్టి  తాను 

పరిభరమించే వేగం, వ్తావరణంలోని ఆకిసజన్ శ్త్ం, భూమి ఒక నిరలణత్ కోణంలో ఒరిగి ఉండట్ం మొదల ైన విశ్వంలోని 

అనేక పరతేయకత్లు సమసి జీవర్శుల మనుగడకు అనుకూలంగ్ ఈ విశ్వం మొతి్ం ఒక అదుుత్ పథకం దావర్ డిజ ైన్ 

చేయబడిందని  సపషి్ం చేసుి నానయ్. ఈ నిరలణత్ క లత్లలో ఏ మాత్రం హెచుిత్గుా లునాన, భూమండలంప ై జీవర్శుల 

ఉనికి కనబడేది క్దు.  

ఖచిిత్మ ైన సమయానిన చూపేలా గడియార్నిన త్యారు చేస్ే ఒక వివేకవంత్ డ ైన త్యారలదారుడు 

ఉననట్ేల , ఖచిిత్ంగ్ నిరలణత్ సమయం పరక్రం సూరుయడి చుట్టి  తిరిగే నియంత్రణతో, భూమిని త్యారు చేస్తన 

మహ్నవివేకవంత్ డ ైన ఒక త్యారలదారుడూ త్పపక ఉనానడు. దీనికి భిననంగ్ ఈ భూమి త్నకు తానుగ్  ఉనికిలోనికి 

ర్వడమనేది సంభవమేనా? 

విశ్వం ప్ట్ిసుి నన కరమశిక్షణ, ఖచిిత్మ ైన విశ్వచట్ాి లు, మనలోని మరియు మొతి్ం విశ్వంలోని వయవసథ  
మొదల ైన వ్ట్ిని నిశిత్ంగ్ పరిశీల్నంచి, దానికి ఒక అదుుత్ ఆరాన ైజర్ అంట్ే నిరవహణకరి త్పపకుండా ఉంట్ాడని 

భావించడం వివేకవంత్ంగ్ లేదా ? ఇలాంట్ి లోపరహిత్మ ైన సృష్తి  కరమశిక్షణను రూప ందించి, నియంతిరసుి నన 

సరవలోక సృష్తి కరి ఉనికిని ఈ ‘నిరవహణకరి’ ప్త్ర సపషి్ంగ్ ఋజువు చేసుి ననది.  

శ్సి్్రయ పరిశోధ్న మరియు పర్యలోచనలను ఇస్ల ం ధ్రాం పోర త్సహిసుి ందనే వ్సివ్నిన ఇకకడ మనం 

త్పపకుండా జఞా పకం చేసుకోవ్ల్న. త్న సృష్తి లో సృష్తి కరి సృష్తించిన అనేక అదుుత్ విష్యాలను అరథం 

చేసుకునేందుకు, ఆయన అసమాన శ్కిిస్మర్ధ ాలను మరియు వివేక్నిన మ చుికునేందుకు విజఞా నశ్సిరం ఎంతో 



సహ్నయపడుత్ ంది. విజఞా నశ్సిరం క తి్ విష్యాలు కనిప డుత్ూ అభివృదిధ  చ ందుత్ నన క దీే , ఇత్ర పరకిరయల వలే 
సహజ పరపంచంలోని వ్ట్ర్ స్ ైకిల్ లేక గ్ర విటీ్ వంట్ి విష్యాలు సృష్తి కరి మరియు అదుుత్ నిర్వహణకరి యొకక 

చిహ్ననలని మనం గురిిసుి నానము. అంట్ే అవి సృష్తి కరి ఉనికిని బలపరుసుి నానయ్య గ్నీ ఆయన ఉనికిని ఖండించడం 

లేదు.  

3. అలాల హ్ త్రుఫు నుండి పంపబడే దివయసందేశ్ం (వహీ) 

త్న ఉనికిని సూచించే నిదరశనంగ్ మానవజఞతి వదేకు అలాల హ్ పంపతన అసలు దివయసందేశ్ంప ై దృష్తి  
స్రించడం వ ైపు మూడో  స్క్షయయధారం మారాదరశకత్వం వహిసుి ననది.  

ఇస్ల ం ధ్రాం యొకక మూలగరంథమ ైన ఖుర్ఆన్ యొకక ఒక ముఖయయదేేశ్ం – పరజలను సరవలోక సృష్తి కరి 

అయ్న అలాల హ్ యొకక సృష్తిప ై దృష్తి  స్రించడం మరియు ఆయనను విశ్వస్తంచడంలో భాగంగ్ దానిని పరశ్ంస్తంచడం. 

విశ్వంలోని మరియు మనలోని అపూరవ డిజ ైన్ ను మరియు సంకిల షి్త్లను స్వధానంగ్ పరిశీంచమనీ మొతి్ం 

ఖుర్ఆన్ లో అనేకచోట్ల  సృష్తి కరి ఆహ్నవనిసుి నానడు. మంచి డిజ ైన్, ఉదేే శ్ం మరియు వివేకంతో త్యారు చేయబడిన 

ఉత్పతిి అనే విష్యానిన అరథం చేసుకునేందుకు ఆ నిశిత్ పరిశీలన చాలు. ఉదాహరణకు, ఖుర్ఆన్ లోని వచనం:  

“నిశ్ియంగ్, భూమాయక్శ్ల సృష్తిలోనూ, రేయ్ంబవళళ మారుపలోనూ, పరజలకు ఉపయోగకరమ ైన వ్టి్ని 

మోసూి  సముదరంలో పయనించే ఓడలలోనూ మరియు అలాల హ్ ఆక్శ్ం నుండి వర్ా నిన కురిపతంచి దాని దావర్ 
నిరలీవమ ైన భూమికి పర్ ణం పో స్త అందులో వివిధ్ రక్ల జీవర్శులు వరిధలేల లా జేయట్ంలోనూ, గ్లులు మరియు 

మేఘాలు భూమాయక్శ్ల మధ్య నియమబదధంగ్ చేస్ే సంచార్ల మారుపలలోనూ బుదిధమంత్ లకు ఎననన 

సంకేతాలునానయ్”. ఖుర్ఆన్ 2:164      

 ఇస్ల ం మూలాధారమ ైన దివయ ఖుర్ఆన్ గరంథం, అలాల హ్ యొకక దివయవచనమని నిరూపతంచే అనేక సపషి్మ ైన 

సూచనలు ఖుర్ఆన్ లో ఉనానయ్. ఈ వ్దనను బలపరిచే క నిన స్క్షయయధార్లు కుల పింగ్ ఇకకడ పరస్ి వించబడినాయ్. 

ఖుర్ఆన్ : 

 లోప్లకు, ప రప్ట్ల కు, పరసపర విరుదధ  వ్దనలకు అతీత్ం.  

 పరజలప ై లోత ైన పరభావం చూపుత్ ంది మరియు వ్రిలోని అసలు చ ైత్నాయనిన మేలకకపుత్ ంది.  
 త్రత్ర్లుగ్ లక్షల క దీే  పరజలు దానిని పూరిిగ్ కంఠసథం చేసుి నానరు.  

 ఖుర్ఆన్ అవత్రంిచి 1400 సంవత్సర్లు దాటి్పో యాయ్. ఆ క్లంలోని పరజలకు అససలు త ల్నయని మరియు ఈ 

మధ్యనే స్ ైనుస దావర్ కనిప టి్బడిన అనేక వ ైజఞా నిక అంశ్లు ఇందులో పేరొకనబడినాయ్. ఉదాహరణకు: 

జీవర్శులనినంట్ి మూలం నీరు (ఖుర్ఆన్ 21:30); వ్యపతసుి నన విశ్వం (ఖుర్ఆన్ 51:47); సూరుయడు మరియు 

చందుర డి సవంత్ కక్షయలు (ఖుర్ఆన్ 21:33). 



 ఖుర్ఆన్ లో అనేక చారిత్రక వ్సివ సంఘట్నలు పేరొకనబడినాయ్. ఆనాట్ి క్లంలోని పరజలకు వ్ట్ి గురించి 

త ల్నయదు. అంతేగ్క అనేక భవిష్యవ్ణులు కూడా పరస్ి వించబడినాయ్. వ్టి్లో క నిన నిజంగ్ జరిగిపో యాయ్, 

మరిక నిన జరగబో త్ నానయ్. 

 వివిధ్ అంశ్లను పరస్ి విసూి , కరమకరమంగ్ 23 సంవత్సర్ల సుదీరఖ క్లంలో అవత్రించినా, ఎలాంట్ి లోప్లు 

మరియు పరసపర విరుదధ  వచనాలు లేకుండా ఖుర్ఆన్ దోష్రహిత్ంగ్ ఉననది.   
 క్లకరమంలో కనుమరుగు అయ్ పో య్న ఇత్ర ధ్ర్ాల అసలు మూలగరంథాలకు భిననంగ్, అవత్రించిన అరబీ 

భాష్లో అసలు  ఖుర్ఆన్ లోని పరతి పదం సురక్షిత్ంగ్ భదరపరచబడింది.  
 ఖుర్ఆన్ లో మానవుడి వివేక్నిన మరియు స్వభావిక అంత్రాత్ ద ైవవిశ్వస్నిన మేలుక లేప సరళమ ైన 

మరియు సవచిమ ైన స్రవజనిక దివయసందేశ్ం ఉననది.  
 ఖుర్ఆన్ గరంథం అంతిమ పరవకి ముహమాద్ సలల లాల హు అల ైహి వసలల ంప ై అవత్రించింది. ఆయన 

నిరక్షర్సుయల ైనా, దాని భాష్ అత్ యతి్మమ ైన వ్గ్ధ ట్ి, వకిృత్వం మరియు భాష్్పరమ ైన స్హిత్య స ందర్యలతో 
అరబీ భాష్లో స్ట్ిలేని త్నద ైన పరతేయక శ ైల్న కల్నగి ఉననట్ుల  పరపంచవ్యపింగ్ గురిించబడినది.  

ఖుర్ఆన్ యొకక అనేక అపూరవ మరియు అదుుత్ అంశ్లలో అత్యంత్ హేత్ వ్ద విష్యం ఏమిట్ంట్ే అది 

మనందరి సృష్తి కరి అయ్న అలాల హ్ నుండి తిననగ్ పంపబడింది.  

సృష్తికరికు సంబంధించిన క నిన పరశ్నలు 

“సృష్టి కరా మనల్ని ఎందుకు సృష్టించాడు ?” 

మన అవయవ్ల ైన కళళళ, చ వులు, మ దడు మరియు గుండ  మొదల ైన వ్ట్నినంట్ికీ ఒకోక ఉదేే శ్యం ఉందనే 

విష్యానిన పరతి ఒకకరూ అంగలకరిస్ి రు. మరి అలాంట్పుపడు మొతి్ం అవయవ్లతో కూడిన మన శ్రలర్నికీ ఏద ైనా 
ఉదేే శ్యం, పరయోజనం ఉందా ? అత్యంత్ వివేకవంత్ డ ైన అలాల హ్ మనల్నన ఎలాంట్ి లక్షయం లేకుండా అట్ట ఇట్ట 

తిరగట్ానికి లేదా మన సహజ అవసర్లు మరియు చినన చినన కోరికలు తీరుికోవట్ానికి సృష్తించలేదు. ఈ 

పర్ పంచిక జీవిత్ం ఒక పరలక్ష అని సరవలోక సృష్తి కరి అయ్న అలాల హ్ సపషి్ంగ్ త ల్నపతనాడు. ఎవరు సృష్తి కరిను 

గురిించి, ఆయనకు విధేయతాపూరవకంగ్ సమరిపంచుకుని, ఆయన మారాదరశకతావనేన అనుసరించడానిన 

ఎంచుకుంట్ారో బహిరాత్మయ్యయలా పరతి వయకీి  ఇకకడ పరలక్షించబడతాడు. ఖుర్ఆన్ లోని అలాల హ్ వచనాలు:  

నిశ్చయంగా మేము మానవుణ్ణి  ఒక మిశ్రమ వీరయ బందువుతో సృష్టించాము. అతనిని పరీక్షంచటానికి అతనిని 

వినేవాడషగా, చూసేవాడషగా చేశాము. నిశ్చయంగా మేము అతనికి మారగం చూపాము. ఇక అతను కృతజ్ఞు డు కావచుచ 

లేదా కృతఘ్ుిడు కావచుచ. ఖుర్ఆన్ 76:2-3  

చాలామంది అసలు ఇబబంది ఏమిట్ంటే్, సరవలోక సృష్తి కరి అయ్న అలాల హ్ ను విశ్వస్తంచడంలో వ్సివ్నికి 
వ్రికే సమస్య లేదు క్నీ, దానిని ఆచరణలో ప టి్డంలో వ నక్డుత్ నానరు. అంట్ే ‘చేస్ే పరతి పనికీ సవయంగ్ 



బాధ్యత్ వహించవలస్త ఉననది, జవ్బు ఇవవవలస్త ఉననది’ అనే కఠోర సత్యం త్మ కోరికలను అనుసరించి 

విచిలవిడి జీవిత్ం గడపకుండా నివ్రిసుి ననది. క్బట్ిి , అలాల హ్ కు విధేయత్ చూపుత్ూ, ఆయన ఇష్్ి నుస్రం 

అణుకువతో జీవించాలే గ్నీ మన సవంత్ కోరికలు, అహంక్రం, గరవం మొదల ైన వ్టి్తో క్దనేది ఈ పర్ పంచిక జీవిత్ 

పరలక్షలోని ముఖాయంశ్ం.  

 “దేవుడషకి మనల్ని పరీక్షంచే అవసరం ఏముంది?” 

సృష్తి కరి ఏ అకకర్ లేనివ్డు – త్న అవసర్ల కోసం దేనిన ైనా సృష్తించే ఆవశ్యకత్ ఆయనకు లేదు మరియు 

ఎవరినీ పరలక్షించవలస్తన అవసరం ఆయనకు లేదు. మనం ఆయనను విశ్వస్తస్ేి  ఆయనకేమీ పరయోజనం కలుగదు 

మరియు మనం విశ్వస్తంచక పో వట్ం వలన ఆయనకేమీ నషి్ం జరుగదు. అంట్ే మన విశ్వస్విశ్వస్లు ఆయనప ై 
ఎలాంట్ి పరభావం చూపవు. అయ్తే, త్న అపరిమిత్మ ైన వివేకంలోని చినన భాగంగ్ ఆయన ఈ సరవలోక్లను 

సృష్తించాడు మరియు ఆయనను గురిించే అవక్శ్నిన పరస్దించినాడు. నిశ్ియంగ్ ఆయనకు భవిష్యత్ ి లో 
జరగబో య్య పరతిదీ త లుసు – అసలు విష్యం ఏమిట్ంట్ే, ఈ పర్ పంచిక జీవితానిన గడపడంలో, జీవితానిన 

అనుభవించట్ంలో మన సవంత్ ఇష్్ి నిన అనుసరిసూి  సర ైన మార్ా నిన ఎంచుకోవ్లని. 

“మన కోసం అసలు ఛాయిస్ అంటూ ఉందా?” 

సృష్తి కరికు మన ఛాయ్స్ త లుసు అనే వ్సివం మన స్ేవచిను ఏమాత్రం త్గిాంచదు. పరజలను త్నను 

విశ్వస్తంచాలని సృష్తి కరి కోరుకుంట్ునాన, ఆయన ఎవరినీ బలవంత్ం చేయడు. సృషి్ంత్ట్ిప ై తిరుగులేని ఆధిపత్యం 

కల్నగి ఉండట్ం వలన ఒకవేళ ఆయన త్లుచుకుంట్ే, మొతి్ం మానవజఞతిని సనాారాంప ై నడిపతంచేవ్డు. క్నీ, త్న 

అదుుత్ వివేక్నికి నిదరశనంగ్ మనల్నన మంచి చ డులలో ఒక దారిని సవయంగ్ ఎంచుకునే సమరధత్తో సృష్తించి, 

అలా మనం ఎంచుకునన ఛాయ్స్ కు మనలేన బాధ్ుయలుగ్ చేస్తనాడు. సృష్తిలో సంభవించంేదుకు త్ను అనుమతించిన 

ఘట్నలనినంట్ికీ ఆయన సంతోష్ పడవలస్తన అవసరం లేదు.  

“ఎందుకు సృష్టి కరా సవయంగా అంటే తనకు తాను పరిచయం చేసుకుంటునాిడు?” 

సృష్తి కరి యొకక అపరిమిత్మ ైన వివేక్నికి ఒక సూచనగ్, త్న అదుుత్ చిహ్ననల దావర్ త్న ఉనికిని 

పరజలకు త ల్నయజేయాలనే మార్ా నిన ఆయన సవయంగ్ ఎంచుకునానడు. ఇది ఈ పర్ పంచిక జీవిత్పు పరలక్షలోని ఒక 

భాగం. మనకు పరస్దంిచబడిన త ల్నవితేట్లు మరియు శ్కిియుకుి లు వినియోగంిచి ఆయనను గురిించాలనే బాధ్యత్ను 

ఆయన మనప ైనే ఉంచినాడు. అంట్ే ఎవర ైతే చితి్శుదిధ తో, అణుకువతో మరియు దీర్ా లోచనతో పరయతినస్ి రో, వ్రు 

ఆయనను త్పపకుండా గురిిస్ి రు మరియు ఆయనప ై త్మ విశ్వస్నిన పరకట్ిస్ి రు.  

“పరపంచంలో బాధలు ఎందుకు ఉనాియి?” 



వ్సివం ఏమిట్ంట్ే వేరేవరు పరజలు వేరేవరు పదధత్ లలో రకరక్ల పరలక్షల దావర్ పరలక్షించబడట్ం అనేది 
సృష్తి కరి ఉనికిని క ట్ిి  ప్రేయనూ లేదు, అత్యంత్ శ్కిిమంత్ డ ైన పరభువును నిర్కరించడమూ లేదు. క్నీ, సృష్తి కరి 

అనుమతించిన మంచి – చ డులు ఈ భూమండలంప ై మన క రకు పరలక్షలు. ఏమి మనకు జరిగే దానిని మనం 

నియంతిరంచలేము క్నీ, దానికి మన యొకక పరతిసపందనప ై ఆయన తీరుపనిస్ి డు. ఈ పరపంచం అనిశిిత్మ ైనది, 
అస్తథ రమ ైనది మరియు తాతాకల్నకమ ైనది. ఈ తాతాకల్నక జీవిత్ంలో మనకు జరిగే అనాయయం మరియు దురదృష్్ి నికి 
పరతిగ్ శ్శ్వత్ పరలోకంలో మనకు పూరిి  నాయయం జరగబో త్ ననది.  

“దేవుడు ఎందుకు పరజలను శిక్షస్ాా డు?” 

నాయయ స్థ పనకు అవసరమ ైన శిక్షయ విధానానిన ఎవవరూ తిరసకరించరు. మన జీవిత్ విధానానిన ఎంచుకునే 
స్ేవచిను సృష్తి కరి మనకు ఇచిినాడు మరియు దానికి మనలేన బాధ్ుయల్నన చేస్తనాడు. చితి్శుదిధ తో సృష్తి కరికు 

విధేయత్ చూపడంలో శ్రమించేవ్రికి ఆయన కరుణాకట్ాక్షయలు లభిస్ి య్ మరియు సవరాంలో పరవేశిస్ి రు. క్నీ, త్మ 

అసలు జీవిత్ ఉదేే శ్యనిన నిరలక్షయం చేస్త జీవిసూి , సృష్తి కరిను తిరసకరించి, త్మ జీవన విధానానిన ఎంచుకునన వ్రి 
క రకు ఆయన వ్రినే బాధ్ుయలుగ్ చేస్తనాడు. సృష్తి కరిను ఎవవరూ నిందించలేరు. పరజలను శిక్షించేందుకు ఆయన 

సృష్తించలేదు. అయ్తే, ఆయన వ్రి కోసం సులభత్రం చేయాలని, వ్రిప ై దయ కురిపతంచాలని సంకల్నపంచాడు. మన 

యొకక ఛాయ్స్ సృష్తి కరికు ముందుగ్నే త లుసు అనే విష్యం మన ఆచరణలలోని స్ేవచిను ఏమాత్రం త్గిాంచదు 

మరియు మన బాధ్యత్ నుండి మనల్నన త్పతపంచలేదు.   

ఇస్ల ం ధ్రాం ఒక ఆచరణాత్ాక, పరయోగ్త్ాక ధ్రాం. అలాల హ్ యొకక కరుణప ై ఆశ్ పడట్ం మరియు అలాల హ్ 

యొకక శిక్షలకు భయపడట్ం – ఈ ర ండింట్ి మధ్య సంత్ లనంతో జీవించాలని ఇస్ల ం ధ్రాం పోర త్సహిసుి ననది. 
సక్ర్త్ాకమ ైన మరియు అణుకువ, వినయవిధేయత్లతో కూడిన జీవిత్ం గడిపంేదుకు ఈ ర ండింటి్ అవసరం ఎంతో 
ఉననది. అలాల హ్ అనంత్ కరుణామయుడు. క్నీ, ఆయన అత్యంత్ నాయయవంత్ డు కూడాను. ఒకవేళ అంతిమ 

తీరుపదినమే లేకపో తే, అది అలాల హ్ యొకక సంపూరణ  నాయయానికి విరుదధం అవుత్ ంది మరియు జీవిత్ం 

నాయయవిరుదధం అవుపో త్ ంది.  

చివరి మాట్ 

80 ఏళళళ లేదా దానికి దరిదాపుల వయసుస వచేి వరకు మాత్రమే మనం ఇకకడ ఉనానమా? లేక ఇంకో 
జీవిత్ం అంట్ట ఉందా? మనం చివరికి ఏ జీవిత్ లక్షయమూ లేకుండా జీవించే కోత్ ల అడావనుసడు రూప్ంత్ర్లా? 

మనం కేవలం భౌతిక అవసర్లునన జీవపదార్థ లేనా లేక మనకు ఆధాయతిాక అవసర్లు కూడా ఉనానయా? 

దేవుడు గురించి ఏ నిరణయానికీ ర్ని అసలు స్తసల ైన, శుదధమ ైన, నిష్కళంకమ ైన మరియు సవచిమ ైన 

మనసుస కల్నగిన వ్రి క రకు మా సలహ్న ఏమిట్ంట్ే సరవలోక్ల సృష్తి కరి అయ్న అలాల హ్ తో ఇలా 



మొరప ట్ుి కోండి: “ఓ అలాా హ్! ఒకవేళ నీ ఉనికి నిజమ ైతే, దయచేసట నాకు మారగదరశకతవం వహించు.” దాని 

అదుుత్ ఫల్నతాలు మిముాల్నన ఆశ్ిరయ పరుస్ి య్ ! 

http://islamicpamphlets.com/atheism-an-islamic-perspective/ 


