నాస్తి కత్వం: ఇస్లం దృష్తిలో
“ఇదే సత్యమని సపష్ి మయ్యయ వరకు, మే ము వ్రి కి మా సంకే తాలను వ్రి చుట్ట
ి ఉనన ఖగోళంలోమరి యు
సవయంగ్ వ్రి లోనూ చూపుతాము.” ఖుర్ఆన్ 41:53
ఇస్ల మీయ దృష్తి లో ఎందుకు సరవలోక సృష్తి కరి , పర భువు అయ్న అలాల హ్ ను విశ్వస్తం చాలనే ముఖాయంశ్నిన
ఈ కరపత్రం చరిి సుి ననది . త్న ఉనికి ని నిరూపతం చే చిహ్ననలను ఆయన ఎలా మనకు అందుబాట్ులో ఉంచినాడో
వివరి సి ు ననది – త్న సహజ సృష్తి లోని చిహ్ననలు మరి యు త్న దై వ వ్ణి లోని చిహ్ననలు. ఇంక్ నాస్తి కులు త్రుచుగ్
అడి గే స్ధారణ పర శ్నలకు జవ్బిసుి ననది .
త్న అదుుత్ చిహ్ననల దావర్ త్నను గురిిం చమని సృష్తి కరి మనల్నన ఆహ్నవనిసుి నానడు. అలా త్న ఉనికి ని
కనుగొనేం దుకు ఆ యా చిహ్ననలపై దృష్తి స్రిం చే మరి యు నిశిత్ంగ్ పరి శీ ల్నంచే బాధ్యత్ను ఆయన మనపై నే
ఉంచినాడు. క ందరు పర జ లు వ్ట్ి ని సులభంగ్ గర హి సి ్ రు మరి యు త్మ చుట్ుి పర కకల ఉనన ఆ అదుుత్
చిహ్ననలనినంట్ి లో ఆయన ఉనికి ని గురిి సి ్ రు. మరి క ందరు వ్ట్ి ని ఏదో యాధ్ృచిికంగ్ జరి గి న సంఘట్నలని
మరి యు అరథం పరథం లేనివని తే ల్న గ్ా క ట్ిి ప్రే సి ్ రు. విశ్వసం వై పు మరలే భావ్నిన అలాలహ్ పరతి వయకిిలో అంత్రలలనంగ్
పుట్ుి కతోనే ఉంచినాడు. అయ్తే క ందరు దానిని అనుసరిం చి ముస్తల ంలుగ్ జీవిస్ి రు మరి క ందరు దానిని అణచివే స్త ,
అవిశ్వసంలో త్మ జీవితానిన క నస్గి సి ్ రు.
ముఖయంగ్, ఎవరై తే నిష్కపట్ంగ్ ఉంట్ారో మరి యు త్న మారా దరశకతావనిన అనుసరిం చేం దుకు
స్త దధ మవుతారో, అలాంట్ి వ్రి కి అలాల హ్ ఇస్లం మార్ా నిన చూపుతాడు. మరోమాట్లో చప్పలంట్ే , ఎవరై తే అలాల హ్ పై
విశ్వసం చూపట్ానికి త్యారుగ్ ఉండరో, అలాంట్ి వ్రి కి అలాల హ్ మారా దరశత్కవం వహిం చడు. ఖుర్ఆన్ లోని
అలాల హ్ వచనాలు, “తన వై పు మరలే వారి కి మాతర మే అలాా హ్ మారగ దరశకతవం వహి స్ా ా డు.” ఖుర్ఆన్ 13:27
దీ ని కోసం సదుదేే శ్పూరవకమై న మరి యు నిష్్పక్షి క మై న దృకపథం అవసరం. ఇది క ందరి ని పరతి ఘట్ిం చే లా
చే సి ు ననది మరి యు

మరి క ందరి ని అణుకువతో, నమర త్ తో విధే యులుగ్ చే సి ు ననది . క్నీ, అత్డి అసల ై న

నిష్్కపట్యత్ మరి యు సంస్త దధ త్ లేకుండే ఎంత్ మంచి సందే శ్ మై నా అత్డి ని విశ్వస్త గ్ మారిలేదు. వ్సి వ్నికి ,
అహంక్రంతో మరి యు గరవంతో అలాల హ్ యొకక చిహ్ననలపై దృష్తి స్రి సి ్ రో, అలాంట్ి వ్రు త్మ అవిశ్వస్నిన
సమరిేం చుకునే స్కులు మాత్ర మే కనుగొంట్ారని అలాల హ్ హె చిరిం చాడు.
క్బట్ిి , ఎవరై తే నిష్కపట్ంగ్, నిష్పక్షప్త్ంగ్ మరి యు నిజంగ్ సతాయనేవ ష్ణ చే సి ్ రో, వ్రు దీ ని నుండి
లాభం ప ందుతారు మరి యు సృష్తి కరి గురిం చి అత్డు సరి గా ్ అరథ ం చే సుకునే లా ఈ సరి క త్ి దృకపథం
సహ్నయపడుత్ ంది .

ఇస్లం మరి యు కై సి వ ధ్ర్ాల మధ్య క నిన సపష్ి మై న విభే దాలు ఉనానయ్. క్బట్ిి , కై సి వ మత్ం పై
పర చారంలో ఉనన అనే క విమరశలను స్తం పుల్ గ్ ఇస్లంపై అపల య్ చే య వదుే .

ఎందుకు విశ్వస్తంచాల్న
సృష్తి కరి ను ఎందుకు విశ్వస్తం చాల్న అనే పర శ్నకు కిరం ద మూడు హే త్ బదధ మై న క్రణాలు పే రొకనబడి నాయ్ .

1. విశ్వం యొకక ఆరంభం
సృష్తి కరి ఉనికి ని సపష్ి ం గ్ త ల్నపే సృష్తి ఆరంభం గురిం చి అరథ ం చే సుకోవడంపై దృష్తి స్రిం చడం వై పు మొదట్ి
స్క్షయయధారం మారా దరశకత్వం వహి సి ు ననది .
ఉదాహరణకు ఎడారి లో నడుసుిండగ్, ఒక చే తి గడి యారం అకకడ పడి ఉండట్ానిన మీరు గురిిం చారని
భావించుదాం. చే తి గడి యారంలో గ్జు కవరు, ప్ల స్తి క్ మరి యు ఇనుము ఉంట్ాయనే ది మనకు త లుసు. సననట్ి
ఇసుక నుండి గ్జు త్యారు అవుత్ ంది , ఆయ్ల్ నుండి ప్ల స్తి క్ త్యారవుత్ ంది మరి యు భూమి నుండి ఇనుము
సంగర హిం చబడుత్ ంది – ఈ భాగ్లనీన ఎడారి లో లభిస్ి య్. మరి , అలాంట్పుపడు, గడి యారం త్నకు తానుగ్
త్యారై పో త్ ందా? సూరుయడు పర క్శించుట్, గ్ల్న వీచుట్, పత డుగులు పడుట్, ఆయ్ల్ భూమి ఉపరి త్ లం పై కి వచిి,
సననట్ి ఇసుక మరి యు ఇనుముతో కల్నస్త అనే క మిల్నయనల సంవత్సర్ల వరకు ఉండి పో గ్, యాధ్ృచిికంగ్ లేక
సహజస్త దధంగ్ అది గడి యారంలా త్యారు క్వడమనే ది సంభవమే నా ?
“వ్రు శూనయం నుండి సృష్తిం చబడి నార్ లేక సవయంగ్ త్మను తాము సృష్తిం చుకునానర్?” ఖుర్ఆన్
52:35-6
ఆధ్ునిక విజఞా న శ్సి ంర పర క్రం ఈ విశ్వం పరి మి త్మై న ది మరి యు దానికి ఒక ఆరంభం ఉననది . అసలు ఈ
విశ్వం ఎకకడి నుండి వచిింది ? మానవజఞతి అనుభవం మరి యు స్తం పుల్ లాజిక్ మనకు చ బుత్ ననదే మి ట్ంట్ే
ఆరంభం ఉననదే దై నా సరే , అది శూనయం నుండి సృష్తిం చబడదు. అంతే గ్క, ఏదీ త్నను తానుగ్ సృష్తిం చుకోజఞలదు.
క్బట్ిి , అత్యంత్ హే త్ బదధ మై న వివరణ ఏమిట్ంట్ే , మహో ననత్ డై న ఒక సృష్తి కరి ఈ విశ్వనిన సృష్తిం చాడు. ఆయన
ఎంతో శ్కిి మంత్ డు మరి యు వివే క వంత్ డూను. ఎందుకంట్ే ఆయన మొత్ి ం విశ్వనిన ఏ చినన లోపమూ లేకుండా
చాలా అదుుత్ంగ్ సృష్తిం చాడు మరి యు విశ్వం అనుసరిం చవలస్త న వై జా ఞ నిక చట్ాి ల్నన కూడా. ఆ సృష్తి కరి
క్లాతీత్ డు మరి యు సథ లాతీత్ డు. ఎందుకంట్ే , క్లం, సథ లం మరి యు పదారథ ం అనే వి విశ్వ సృష్తి సమయంలో
సృష్తి చబడి నాయ్. సృష్తి కరి ఈ సృష్తి లక్షణాలకు అతీత్ డు. అవి సరవలోక సృష్తి కరి యొకక ప్ర థమిక దై వ భావన
ఔననతాయనిన సూచిసుి నానయ్. ఈ విశ్వం పరి మి త్మై న ది మరి యు దానిక క ఆరంభం ఉననదని త ల్నపే నే ట్ి ఆధ్ునిక

విజఞా న శ్సి ంర తో ఇది పూరిి గ్ ఏకీ భ విసుి ననది . ఈ లక్షణాలనీన సరవలోక సృష్తి కరి యొకక ప్ర థమిక దై వ భావన
అవగ్హనను త లుపుత్ నానయ్.
క ందరు ఇలా పర శినంచవచుి, “అలాల హ్ ను ఎవరు సృష్తిం చారు?” సరవలోక సృష్తి కరి అయ్న అలాల హ్, త్న
సృష్తి కంట్ే భిననమై న వ్డు. సృష్తి ని సృష్తి కరి తో అససలు పో లిలేము. ఆయన నిత్ యడు, ఆదయంత్ రహి త్ డు.
ఆయనకు ఆరంభం లేదు – అంత్ం లేదు. ఎలల పుపడూ ఉంట్ాడు. క్బట్ిి , అలాల హ్ ను సృష్తిం చింది ఎవరు అనే ది ఒక
అవివే క మై న , అసంబదధ మై న మరి యు బుదిధ హీ న మై న పర శనన త్పప మరే మీ క్దు.

2. విశ్వం యొకక పరిపూరణ త్
ఎంతో వివే క వంత్ డై న సృష్తి కరి ఉనికి ని చాట్ే మన కిల ష్ి త్రమై న విశ్వం యొకక పరి పూరణ సంత్ లనం
మరి యు కర మం పై దృష్తి స్రిం చడం వై పు రండో స్క్షయయధారం మారా దరశకత్వం వహి సి ు ననది . ఇంత్ బర హ్నాండమై న
కిల ష్ి త్రమై న విశ్ల విశ్వం యాధ్ృచిికంగ్, ఎలాంట్ి పరయవే క్ష ణ లేకుండా త్నకు తానుగ్ ఏరపడిం దా ?
సూరుయడి కి నిరలణ త్ దూరంలో ఉంచబడి న భూమండం, భూమి పై ప ర మందం, భూమి త్న చుట్ట
ి తాను
పరి భర మించే వే గం, వ్తావరణంలోని ఆకిస జన్ శ్త్ం, భూమి ఒక నిరలణ త్ కోణంలో ఒరి గి ఉండట్ం మొదల ై న విశ్వంలోని
అనే క పర తేయ కత్లు సమసి జీవర్శుల మనుగడకు అనుకూలంగ్ ఈ విశ్వం మొత్ి ం ఒక అదుుత్ పథకం దావర్ డి జై న్
చే య బడిం దని సపష్ి ం చే సి ు నానయ్. ఈ నిరలణ త్ క లత్లలో ఏ మాత్రం హె చుిత్గుా లునాన, భూమండలంపై జీవర్శుల
ఉనికి కనబడే ది క్దు.
ఖచిిత్మై న సమయానిన చూపే లా గడి యార్నిన త్యారు చే స్ే ఒక వివే క వంత్ డై న త్యారల దారుడు
ఉననట్ేల , ఖచిిత్ంగ్ నిరలణ త్ సమయం పర క్రం సూరుయడి చుట్ట
ి తిరి గే నియంత్ర ణ తో, భూమిని త్యారు చే స్త న
మహ్నవివే క వంత్ డై న ఒక త్యారల దారుడూ త్పపక ఉనానడు. దీ ని కి భిననంగ్ ఈ భూమి త్నకు తానుగ్ ఉనికి లోనికి
ర్వడమనే ది సంభవమే నా?
విశ్వం ప్ట్ి సి ు నన కర మ శిక్షణ, ఖచిిత్మై న విశ్వచట్ాి లు, మనలోని మరి యు మొత్ి ం విశ్వంలోని వయవసథ
మొదల ై న వ్ట్ి ని నిశిత్ంగ్ పరి శీ ల్నంచి, దానికి ఒక అదుుత్ ఆరా నై జ ర్ అంట్ే నిరవహణకరి త్పపకుండా ఉంట్ాడని
భావించడం వివే క వంత్ంగ్ లేదా ? ఇలాంట్ి లోపరహి త్ మై న సృష్తి కర మ శిక్షణను రూప ందిం చి, నియంతిర సి ు నన
సరవలోక సృష్తి కరి ఉనికి ని ఈ ‘నిరవహణకరి ’ ప్త్ర సపష్ి ం గ్ ఋజువు చే సి ు ననది .
శ్స్్ి రయ పరి శోధ్న మరి యు పర్యలోచనలను ఇస్లం ధ్రాం పో ర త్సహి సి ుందనే వ్సి వ్నిన ఇకకడ మనం
త్పపకుండా జఞా పకం చే సుకోవ్ల్న. త్న సృష్తి లో సృష్తి కరి సృష్తిం చిన అనే క అదుుత్ విష్యాలను అరథ ం
చే సుకునేం దుకు, ఆయన అసమాన శ్కిి స్మర్ధాలను మరి యు వివే క్నిన మ చుికునేం దుకు విజఞా నశ్సి ంర ఎంతో

సహ్నయపడుత్ ంది . విజఞా నశ్సి ంర క త్ి విష్యాలు కనిప డుత్ూ అభివృదిధ చందుత్ నన క దీే , ఇత్ర పర కరి య ల వలే
సహజ పర పంచంలోని వ్ట్ర్ స్ై కి ల్ లేక గ్ర విట్ీ వంట్ి విష్యాలు సృష్తి కరి మరి యు అదుుత్ నిర్వహణకరి యొకక
చిహ్ననలని మనం గురిి సి ు నానము. అంట్ే అవి సృష్తి కరి ఉనికి ని బలపరుసుి నానయ్య గ్నీ ఆయన ఉనికి ని ఖండిం చడం
లేదు.

3. అలాలహ్ త్రుఫు నుండి పంపబడే దివయసందేశ్ం (వహీ)
త్న ఉనికి ని సూచించే నిదరశనంగ్ మానవజఞతి వదే కు అలాల హ్ పంపత న అసలు ది వయసందే శ్ంపై దృష్తి
స్రిం చడం వై పు మూడో స్క్షయయధారం మారా దరశకత్వం వహి సి ు ననది .
ఇస్లం ధ్రాం యొకక మూలగరం థమై న ఖుర్ఆన్ యొకక ఒక ముఖయయదేే శ్ం – పర జ లను సరవలోక సృష్తి కరి
అయ్న అలాల హ్ యొకక సృష్తి పై దృష్తి స్రిం చడం మరి యు ఆయనను విశ్వస్తం చడంలో భాగంగ్ దానిని పరశ్ంస్తం చడం.
విశ్వంలోని మరి యు మనలోని అపూరవ డి జై న్ ను మరి యు సంకిల ష్ి త్లను స్వధానంగ్ పరి శీంచమనీ మొత్ి ం
ఖుర్ఆన్ లో అనే క చోట్ల సృష్తి కరి ఆహ్నవనిసుి నానడు. మంచి డి జై న్ , ఉదేే శ్ం మరి యు వివే కంతో త్యారు చే య బడి న
ఉత్పతిి అనే విష్యానిన అరథ ం చే సుకునేం దుకు ఆ నిశిత్ పరి శీ లన చాలు. ఉదాహరణకు, ఖుర్ఆన్ లోని వచనం:
“నిశ్ియంగ్, భూమాయక్శ్ల సృష్తి లోనూ, రే య్ంబవళళ మారుపలోనూ, పరజ లకు ఉపయోగకరమై న వ్ట్ి ని
మోసూ
ి సముదరం లో పయనించే ఓడలలోనూ మరి యు అలాల హ్ ఆక్శ్ం నుండి వర్ా నిన కురి పతం చి దాని దావర్
నిరలీ వ మై న భూమికి ప్ర ణం పో స్త అందులో వివిధ్ రక్ల జీవర్శులు వరిధ లేల లా జే య ట్ంలోనూ, గ్లులు మరి యు
మే ఘాలు భూమాయక్శ్ల మధ్య నియమబదధ ంగ్ చే స్ే సంచార్ల మారుపలలోనూ బుదిధ మంత్ లకు ఎననన
సంకే తాలునానయ్”. ఖుర్ఆన్ 2:164
ఇస్లం మూలాధారమై న ది వయ ఖుర్ఆన్ గరం థం, అలాల హ్ యొకక ది వయవచనమని నిరూపతం చే అనే క సపష్ి మై న
సూచనలు ఖుర్ఆన్ లో ఉనానయ్. ఈ వ్దనను బలపరి చే క నిన స్క్షయయధార్లు కులపి ంగ్ ఇకకడ పరసి ్వించబడి నాయ్.
ఖుర్ఆన్ :
లోప్లకు, ప రప్ట్ల కు, పరసపర విరుదధ వ్దనలకు అతీత్ం.
పర జ లపై లోతై న పర భావం చూపుత్ ంది మరి యు వ్రి లోని అసలు చై త్ నాయనిన మే లకకపుత్ ంది .
త్రత్ర్లుగ్ లక్షల క దీే పర జ లు దానిని పూరిి గ్ కంఠసథ ం చే సి ు నానరు.
ఖుర్ఆన్ అవత్రిం చి 1400 సంవత్సర్లు దాట్ి పో యాయ్. ఆ క్లంలోని పరజ లకు అససలు తల్నయని మరి యు ఈ
మధ్యనే స్ై నుస దావర్ కనిప ట్ి బడి న అనే క వై జా ఞ నిక అంశ్లు ఇందులో పే రొకనబడి నాయ్. ఉదాహరణకు:

జీవర్శులనినంట్ి మూలం నీరు (ఖుర్ఆన్ 21:30); వ్యపత సి ు నన విశ్వం (ఖుర్ఆన్ 51:47); సూరుయడు మరి యు
చందుర డి సవంత్ కక్షయలు (ఖుర్ఆన్ 21:33).

ఖుర్ఆన్ లో అనే క చారి త్ర క వ్సి వ సంఘట్నలు పే రొకనబడి నాయ్. ఆనాట్ి క్లంలోని పర జ లకు వ్ట్ి గురిం చి

త ల్నయదు. అంతే గ్క అనే క భవిష్యవ్ణులు కూడా పరసి ్ వించబడి నాయ్. వ్ట్ి లో క నిన నిజంగ్ జరి గి పో యాయ్,
మరి క నిన జరగబో త్ నానయ్.

వివిధ్ అంశ్లను పర సి ్ విసూ
ి , కర మ కర మంగ్ 23 సంవత్సర్ల సుదీ రఖ క్లంలో అవత్రిం చినా, ఎలాంట్ి లోప్లు
మరి యు పరసపర విరుదధ వచనాలు లేకుండా ఖుర్ఆన్ దో ష్రహి త్ంగ్ ఉననది .

క్లకర మంలో కనుమరుగు అయ్ పో య్న ఇత్ర ధ్ర్ాల అసలు మూలగరం థాలకు భిననంగ్, అవత్రిం చిన అరబీ
భాష్లో అసలు ఖుర్ఆన్ లోని పర తి పదం సురక్షి త్ంగ్ భదర ప రచబడిం ది .

ఖుర్ఆన్ లో మానవుడి వివే క్నిన మరి యు స్వభావిక అంత్రా త్ దై వ విశ్వస్నిన మే లుక లేప సరళమై న
మరి యు సవచిమై న స్రవజనిక ది వయసందే శ్ం ఉననది .

ఖుర్ఆన్ గరం థం అంతిమ పర వ కి ముహమాద్ సలల లాల హు అల ై హి వసలల ంపై అవత్రిం చింది . ఆయన
నిరక్షర్సుయల ై నా, దాని భాష్ అత్ యత్ి మమై న వ్గ్ధ ట్ి , వకి ృ త్వం మరి యు భాష్్పరమై న స్హి త్య స ందర్యలతో
అరబీ భాష్లో స్ట్ి లేని త్నదై న పర తేయ క శై ల్న కల్నగి ఉననట్ు
ల పర పంచవ్యపి ంగ్ గురిిం చబడి న ది .

ఖుర్ఆన్ యొకక అనే క అపూరవ మరి యు అదుుత్ అంశ్లలో అత్యంత్ హే త్ వ్ద విష్యం ఏమిట్ంట్ే అది
మనందరి సృష్తి కరి అయ్న అలాల హ్ నుండి తిననగ్ పంపబడిం ది .

సృష్తికరి కు సంబంధించిన క నిన పరశ్నలు
“సృష్టి కరా మనల్ని ఎందుకు సృష్టిం చాడు ?”
మన అవయవ్ల ై న కళళళ, చ వులు, మ దడు మరి యు గుండ మొదల ై న వ్ట్నినంట్ి కీ ఒకోక ఉదేే శ్యం ఉందనే
విష్యానిన పర తి ఒకకరూ అంగల క రి సి ్ రు. మరి అలాంట్పుపడు మొత్ి ం అవయవ్లతో కూడి న మన శ్రల ర్నికీ ఏదై నా
ఉదేే శ్యం, పర యో జనం ఉందా ? అత్యంత్ వివే క వంత్ డై న అలాల హ్ మనల్నన ఎలాంట్ి లక్షయం లేకుండా అట్ట ఇట్ట
తిరగట్ానికి లేదా మన సహజ అవసర్లు మరి యు చినన చినన కోరి క లు తీరుికోవట్ానికి సృష్తిం చలేదు. ఈ
ప్ర పంచిక జీవిత్ం ఒక పరల క్ష అని సరవలోక సృష్తి కరి అయ్న అలాల హ్ సపష్ి ం గ్ త ల్నపత నాడు. ఎవరు సృష్తి కరి ను
గురిిం చి, ఆయనకు విధే య తాపూరవకంగ్ సమరిపంచుకుని, ఆయన మారా దరశకతావనేన అనుసరిం చడానిన
ఎంచుకుంట్ారో బహి రా త్మయ్యయ లా పర తి వయకీి ఇకకడ పరల క్షిం చబడతాడు. ఖుర్ఆన్ లోని అలాల హ్ వచనాలు:
నిశ్చయంగా మే ము మానవుణ్ణి ఒక మిశ్ర మ వీరయ బందువుతో సృష్టిం చాము. అతనిని పరీ క్ంష చటానికి అతనిని
వినే వాడష గా, చూసే వాడష గా చే శాము. నిశ్చయంగా మే ము అతనికి మారగ ం చూపాము. ఇక అతను కృతజ్ఞు డు కావచుచ
లేదా కృతఘ్ుిడు కావచుచ. ఖుర్ఆన్ 76:2-3
చాలామంది అసలు ఇబబంది ఏమిట్ంట్ే , సరవలోక సృష్తి కరి అయ్న అలాల హ్ ను విశ్వస్తం చడంలో వ్సి వ్నికి
వ్రి కే సమస్య లేదు క్నీ, దానిని ఆచరణలో ప ట్ి డంలో వ నక్డుత్ నానరు. అంట్ే ‘చే స్ే పర తి పనికీ సవయంగ్

బాధ్యత్ వహిం చవలస్త ఉననది , జవ్బు ఇవవవలస్త ఉననది ’ అనే కఠోర సత్యం త్మ కోరి క లను అనుసరిం చి
విచిలవిడి జీవిత్ం గడపకుండా నివ్రి సి ు ననది . క్బట్ిి , అలాల హ్ కు విధే య త్ చూపుత్ూ, ఆయన ఇష్్ి నుస్రం
అణుకువతో జీవించాలే గ్నీ మన సవంత్ కోరి క లు, అహంక్రం, గరవం మొదల ై న వ్ట్ి తో క్దనే ది ఈ ప్రపంచిక జీవిత్
పరల క్ష లోని ముఖాయంశ్ం.

“దే వుడష కి మనల్ని పరీ క్షం చే అవసరం ఏముంది ? ”
సృష్తి కరి ఏ అకకర్ లేనివ్డు – త్న అవసర్ల కోసం దే ని నై నా సృష్తిం చే ఆవశ్యకత్ ఆయనకు లే దు మరి యు
ఎవరి నీ పరల క్షిం చవలస్త న అవసరం ఆయనకు లేదు. మనం ఆయనను విశ్వస్త స్ేి ఆయనకే మీ పర యో జనం కలుగదు
మరి యు మనం విశ్వస్తం చక పో వట్ం వలన ఆయనకే మీ నష్ి ం జరుగదు. అంట్ే మన విశ్వస్విశ్వస్లు ఆయనపై
ఎలాంట్ి పర భావం చూపవు. అయ్తే , త్న అపరి మి త్మై న వివే కంలోని చినన భాగంగ్ ఆయన ఈ సరవలోక్లను
సృష్తిం చాడు మరి యు ఆయనను గురిిం చే అవక్శ్నిన పర స్దిం చినాడు. నిశ్ియంగ్ ఆయనకు భవిష్యత్ి లో
జరగబో య్య పర తి దీ త లుసు – అసలు విష్యం ఏమిట్ంట్ే , ఈ ప్ర పంచిక జీవితానిన గడపడంలో, జీవితానిన
అనుభవించట్ంలో మన సవంత్ ఇష్్ి నిన అనుసరి సి ూ సరై న మార్ా నిన ఎంచుకోవ్లని.

“మన కోసం అసలు ఛాయిస్ అంటూ ఉందా?”
సృష్తి కరి కు మన ఛాయ్స్ త లుసు అనే వ్సి వం మన స్ేవ చిను ఏమాత్రం త్గిాం చదు. పర జ లను త్నను
విశ్వస్తం చాలని సృష్తి కరి కోరుకుంట్ునాన, ఆయన ఎవరి నీ బలవంత్ం చే య డు. సృష్ి ం త్ట్ి పై తిరుగులేని ఆధి ప త్యం
కల్నగి ఉండట్ం వలన ఒకవే ళ ఆయన త్లుచుకుంట్ే , మొత్ి ం మానవజఞతిని సనాారా ం పై నడి పతం చే వ్డు. క్నీ, త్న
అదుుత్ వివే క్నికి నిదరశనంగ్ మనల్నన మంచి చ డులలో ఒక దారి ని సవయంగ్ ఎంచుకునే సమరధ త్ తో సృష్తిం చి,
అలా మనం ఎంచుకునన ఛాయ్స్ కు మనలేన బాధ్ుయలుగ్ చే స్తనాడు. సృష్తి లో సంభవించేం దుకు త్ను అనుమతించిన
ఘట్నలనినంట్ి కీ ఆయన సంతోష్ పడవలస్త న అవసరం లేదు.

“ఎందుకు సృష్టి కరా సవయంగా అంటే తనకు తాను పరి చ యం చే సుకుంటునాిడు?”
సృష్తి కరి యొకక అపరి మి త్మై న వివే క్నికి ఒక సూచనగ్, త్న అదుుత్ చిహ్ననల దావర్ త్న ఉనికి ని
పర జ లకు త ల్నయజే యాలనే మార్ా నిన ఆయన సవయంగ్ ఎంచుకునానడు. ఇది ఈ ప్రపంచిక జీవిత్పు పరల క్ష లోని ఒక
భాగం. మనకు పరస్దిం చబడి న తల్నవితే ట్ లు మరి యు శ్కిి యుకుిలు వినియోగిం చి ఆయనను గురిిం చాలనే బాధ్యత్ను
ఆయన మనపై నే ఉంచినాడు. అంట్ే ఎవరై తే చిత్ి శుదిధ తో, అణుకువతో మరి యు దీ రా్ లోచనతో పర య తినస్ి రో, వ్రు
ఆయనను త్పపకుండా గురిి సి ్ రు మరి యు ఆయనపై త్మ విశ్వస్నిన పర క ట్ి సి ్ రు.

“పర పంచంలో బాధలు ఎందుకు ఉనాియి?”

వ్సి వం ఏమిట్ంట్ే వే రేవ రు పర జ లు వే రేవ రు పదధ త్ లలో రకరక్ల పరల క్ష ల దావర్ పరల క్షిం చబడట్ం అనే ది
సృష్తి కరి ఉనికి ని క ట్ిి ప్రే య నూ లేదు, అత్యంత్ శ్కిి మంత్ డై న పర భువును నిర్కరిం చడమూ లేదు. క్నీ, సృష్తి కరి
అనుమతించిన మంచి – చ డులు ఈ భూమండలంపై మన క రకు పరల క్ష లు. ఏమి మనకు జరి గే దానిని మనం
నియంతిరం చలేము క్నీ, దానికి మన యొకక పర తి సపందనపై ఆయన తీరుపనిస్ి డు. ఈ పర పంచం అనిశిిత్మై న ది ,
అస్తథ రమై న ది మరి యు తాతాకల్నకమై న ది . ఈ తాతాకల్నక జీవిత్ంలో మనకు జరి గే అనాయయం మరి యు దురదృష్్ి నికి
పర తి గ్ శ్శ్వత్ పరలోకంలో మనకు పూరిి నాయయం జరగబో త్ ననది .

“దే వుడు ఎందుకు పర జ లను శిక్ష స్ా ా డు?”
నాయయ స్థ పనకు అవసరమై న శిక్షయ విధానానిన ఎవవరూ తిరసకరిం చరు. మన జీవిత్ విధానానిన ఎంచుకునే
స్ేవ చిను సృష్తి కరి మనకు ఇచిినాడు మరి యు దానికి మనలేన బాధ్ుయల్నన చే స్త నాడు. చిత్ి శుదిధ తో సృష్తి కరి కు
విధే య త్ చూపడంలో శ్ర మించే వ్రి కి ఆయన కరుణాకట్ాక్షయలు లభిస్ి య్ మరి యు సవరా ం లో పర వేశి స్ి రు. క్నీ, త్మ
అసలు జీవిత్ ఉదేే శ్యనిన నిరల క్షయం చే స్త జీవిసూ
ి , సృష్తి కరి ను తిరసకరిం చి, త్మ జీవన విధానానిన ఎంచుకునన వ్రి
క రకు ఆయన వ్రి నే బాధ్ుయలుగ్ చే స్త నాడు. సృష్తి కరి ను ఎవవరూ నిందిం చలేరు. పర జ లను శిక్షిం చేం దుకు ఆయన
సృష్తిం చలేదు. అయ్తే , ఆయన వ్రి కోసం సులభత్రం చే యాలని, వ్రి పై దయ కురి పతం చాలని సంకల్నపంచాడు. మన
యొకక ఛాయ్స్ సృష్తి కరి కు ముందుగ్నే త లుసు అనే విష్యం మన ఆచరణలలోని స్ేవ చిను ఏమాత్రం త్గిాం చదు
మరి యు మన బాధ్యత్ నుండి మనల్నన త్పతపంచలేదు.
ఇస్లం ధ్రాం ఒక ఆచరణాత్ాక, పరయో గ్త్ాక ధ్రాం. అలాలహ్ యొకక కరుణపై ఆశ్ పడట్ం మరి యు అలాలహ్
యొకక శిక్షలకు భయపడట్ం – ఈ రండిం ట్ి మధ్య సంత్ లనంతో జీవించాలని ఇస్లం ధ్రాం పో ర త్సహి సి ు ననది .
సక్ర్త్ాకమై న మరి యు అణుకువ, వినయవిధే య త్లతో కూడి న జీవిత్ం గడి పంే దుకు ఈ రండిం ట్ి అవసరం ఎంతో
ఉననది . అలాల హ్ అనంత్ కరుణామయుడు. క్నీ, ఆయన అత్యంత్ నాయయవంత్ డు కూడాను. ఒకవే ళ అంతిమ
తీరుపది న మే లేకపో తే , అది అలాల హ్ యొకక సంపూరణ నాయయానికి విరుదధ ం అవుత్ ంది మరి యు జీవిత్ం
నాయయవిరుదధ ం అవుపో త్ ంది .

చివరి మాట్
80 ఏళళళ లేదా దానికి దరి దాపుల వయసుస వచేి వరకు మాత్ర మే మనం ఇకకడ ఉనానమా? లేక ఇంకో
జీవిత్ం అంట్ట ఉందా? మనం చివరి కి ఏ జీవిత్ లక్షయమూ లేకుండా జీవించే కోత్ ల అడావనుసడు రూప్ంత్ర్లా?
మనం కే వ లం భౌతిక అవసర్లునన జీవపదార్థ లేనా లేక మనకు ఆధాయతిాక అవసర్లు కూడా ఉనానయా?
దే వుడు గురిం చి ఏ నిరణ యానికీ ర్ని అసలు స్త స ల ై న , శుదధ మై న , నిష్కళంకమై న మరి యు సవచిమై న
మనసుస కల్నగి న వ్రి క రకు మా సలహ్న ఏమిట్ంట్ే సరవలోక్ల సృష్తి కరి అయ్న అలాల హ్ తో ఇలా

మొరప ట్ుి కోండి : “ఓ అలాా హ్! ఒకవే ళ నీ ఉనికి నిజమై తే , దయచే సట నాకు మారగ దరశకతవం వహిం చు.” దాని
అదుుత్ ఫల్నతాలు మిముాల్నన ఆశ్ిరయ పరుస్ి య్ !
http://islamicpamphlets.com/atheism-an-islamic-perspective/

