మన జీవిత ఉద్దే శ్యం ఏమిటి ?
నే నె క్కడి న ండి వచ్చాన ? నే ని క్కడ ఎంద క్ునచాన ? నే నె క్కడి కి వె ళ్ళుచ నచాన ?
మన జీవిత ఉద్దే శ్యం ఏమిటి అనే ద్చనిపై దృష్టి సారంచినప్పుడు, మన మె ద డులో మొటి మొదట “అసలు
మనం ఎక్కడి న ండి వచ్చాము?” అనే ప్ర శ్ా ఉదయిసత ంద్ి . యాదృచిిక్ంగా, కాక్తచళీయంగా జర గే ప్ర క్ృతి సహజ
ప్ర ణచమాల వలన మనం ఇక్కడ ఉనచామా లేక్ ద్ీ ని వె న క్ అతయంత వివే క్ వంతుడై న ఒక్ మహో నాత సృష్టి క్ర్త
ఉనచాడచ? మన జీవితం యొక్క అసలు ఉద్దే శ్ాయనిా గ్ర హంచడంలో మొదటి మె టి ట సృష్టి క్ర్త ఉనికి ని గ్ురత ం చడం.
సృష్టి క్ర్త న ఎంద క్ు విశ్వసటం చ్చలనే ద్చనికి విచక్షణతో క్ూడి న ఎననా వివే క్ వంతమెైన హే తువాద కార్ణచలు ఉనచాయి.
అయితద వాటి లో న ండి మూడు కార్ణచలన ఇక్కడ క్ుు ప్త ంగా ప్ర సత ా విసత నచాము.

1. విశ్వం యొక్క ఆర్ంభం
సృష్టి క్ర్త ఉనికి ని సుష్ి ం గా త లిపే సృష్టి ఆర్ంభం గ్ురంచి అర్థ ం చ్ద స కోవడంపై దృష్టి సారంచడం వెై ప్ప మొదటి
సాక్ష్యయధచర్ం మార్గ దర్శక్తవం వహ సత నాద్ి .
ఉద్చహర్ణక్ు ఎడచర లో నడుసత ండగా, ఒక్ చ్ద తి గ్డి యార్ం అక్కడ ప్డి ఉండటానిా మీర్ు గ్ురత ం చ్చర్ని
భావించ ద్చం. చ్ద తి గ్డి యార్ంలో గాజు క్వర్ు, ప్ాు సటి క్ మర యు ఇన ము ఉంటాయనే ద్ి మనక్ు త లుస . సనాటి
ఇస క్ న ండి గాజు తయార్ు అవపతుంద్ి , ఆయిల్ న ండి ప్ాు సటి క్ తయార్వపతుంద్ి మర యు భూమి న ండి ఇన ము
సంగ్ర హంచబడుతుంద్ి – ఈ భాగాలన్నా ఎడచర లో లభిసాత యి. మర , అలాంటప్పుడు, గ్డి యార్ం తనక్ు తచన గా
తయారై ప్ో తుంద్చ? సూర్ుయడు ప్ర కాశంచ ట, గాలి వీచ ట, పట డుగ్ులు ప్డుట, ఆయిల్ భూమి ఉప్ర తలం పై కి వచిా,
సనాటి ఇస క్ మర యు ఇన ముతో క్లిసట అనే క్ మిలియను సంవతసరాల వర్క్ు ఉండి ప్ో గా, యాధృచిిక్ంగా లేక్
సహజసట దధంగా అద్ి గ్డి యార్ంలా తయార్ు కావడమనే ద్ి సంభవమే నచ ?
క ందర్ు ఇలా ప్ర శాంచవచ ా, “అలాు హ్ న ఎవర్ు సృష్టిం చ్చర్ు?”. సర్వలోక్ సృష్టి క్ర్త అయిన అలాు హ్,
తన సృష్టి క్ంటే భినామెై న వాడు. ఆయన నితుయడు, ఆదయంత ర్హ తుడు. ఎలు ప్పుడూ ఉంటాడు. ఆయనక్ు
ఆర్ంభం లేద – అంతం లేద . కాబటిి , అలాు హ్ న సృష్టిం చింద్ి ఎవర్ు అనే ద్ి ఒక్ అవివే క్ మెై న , అసంబదధ మెై న
మర యు బుద్ిధ హీ న మెై న ప్ర శ్నా తప్ు మరే మీ కాద .
మానవజాతి అన భవం మర యు సటం ప్పల్ లాజిక్ మనక్ు చ్ బుతునాద్ద మి టంటే ఆర్ంభం ఉనాద్ద ద్ై నచ సరే ,
అద్ి శూనయం న ండి సృష్టిం చబడద . అంతద గాక్, ఏద్ీ తనన

తచన గా సృష్టిం చ కోజాలద . కాబటిి , అతయంత

హే తుబదధ మెై న వివర్ణ ఏమిటంటే , మహో నాతుడై న ఒక్ సృష్టి క్ర్త ఈ విశ్ావనిా సృష్టిం చ్చడు. ఆయన ఎంతో
శ్కిత మంతుడు మర యు వివే క్ వంతుడూన . ఎంద క్ంటే ఆయన మొతత ం విశ్ావనిా ఏ చినా లోప్మూ లేక్ుండచ చ్చలా
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అద ుతంగా సృష్టిం చ్చడు మర యు విశ్వం అన సరంచవలసట న వెై జా ా నిక్ చటాి లిా క్ూడచ. ఆ సృష్టి క్ర్త కాలాతీతుడు
మర యు సథ లాతీతుడు. ఎంద క్ంటే , కాలం, సథ లం మర యు ప్ద్చర్థ ం అనే వి విశ్వ సృష్టి సమయంలో సృష్టి చబడి నచయి.
సృష్టి క్ర్త ఈ లక్షణచలక్ు అతీతుడు. అవి సర్వలోక్ సృష్టి క్ర్త యొక్క ప్ార థమిక్ ద్ై వ భావన ఔనాతచయనిా
సూచిసత నచాయి. ఈ విశ్వం ప్ర మితమెై న ద్ి మర యు ద్చనిక క్ ఆర్ంభం ఉనాదని త లిపే నే టి ఆధ నిక్ విజాా న
శ్ాసత ంర తో ఇద్ి ప్ూరత గా ఏకీ భ విసత నాద్ి .

2. విశ్వం యొక్క ప్రప్ూర్ణ త
ఎంతో వివే క్ వంతుడై న సృష్టి క్ర్త ఉనికి ని చ్చటే మన కిు ష్ి తర్మెై న విశ్వం యొక్క ప్ర ప్ూర్ణ సంతులనం
మర యు క్ర మం పై దృష్టి సారంచడం వెై ప్ప రండో సాక్ష్యయధచర్ం మార్గ దర్శక్తవం వహ సత నాద్ి .
సూర్ుయడి కి నిరణణ త దూర్ంలో ఉంచబడి న భూమండం, భూమి పై ప్ొ ర్ మందం, భూమి తన చ టట
ి తచన
ప్ర భర మించ్ద వే గ్ం, వాతచవర్ణంలోని ఆకిస జన్ శ్ాతం, భూమి ఒక్ కోణంలో వంగ ఉండటం మొదల ై న విశ్వంలోని అనే క్
విశ్న ష్ తలు సమసత జీవరాశుల మన గ్డక్ు అన క్ూలంగా విశ్వమంతచ ఒక్ అద ుత ప్థక్ం ద్చవరా యోచించబడిం దని
సుష్ి ం చ్ద సత నచాయి. ఈ నిరణణ త క లతలలో ఏ మాతరం హె చ ాతగ్ుగ లునచా, భూమండలంపై జీవరాశుల ఉనికి క్నబడద ద్ి
కాద .
ఖచిాతమెై న సమయానిా చూపే లా గ్డి యారానిా తయార్ు చ్ద సే ఒక్ వివే క్ వంతుడై న తయారణ ద్చర్ుడు
ఉనాటేు , ఖచిాతంగా నిరణణ త సమయం ప్ర కార్ం సూర్ుయడి చ టట
ి తిర గే లా నియంతిరం చి, భూమిని తయార్ు చ్ద సట న
మహావివే క్ వంతుడై న ఒక్ తయారణ ద్చర్ుడూ తప్ుక్ ఉనచాడు. ద్ీ ని కి భినాంగా ఈ భూమి తనక్ు తచన గా ఉనికి లోనికి
రావడమనే ద్ి సంభవమే నచ?
విశ్వం ప్ాటి సత నా క్ర మ శక్షణ, ఖచిాతమెై న విశ్వచటాి లు, మనలోని మర యు మొతత ం విశ్వంలోని వయవసథ
మొదల ై న వాటి ని నిశతంగా ప్ర శీలించి, ద్చనికి ఒక్ నిర్వహణక్ర్త తప్ుక్ుండచ ఉంటాడని భావించడం వివే క్ వంతంగా
లేద్చ ? ఇలాంటి లోప్ర్హ తమెై న సృష్టి క్ర మ శక్షణన ర్ూప్ొ ంద్ిం చి, నియంతిర సత నా సర్వలోక్ సృష్టి క్ర్త అలాు హ్ యొక్క
ఉనికి ని ఈ ‘నిర్వహణక్ర్త ’ ప్ాతర సుష్ి ం గా ఋజువప చ్ద సత నాద్ి .

3. అలాుహ్ తర్ుఫప న ండి ప్ంప్బడద ద్ివయసంద్దశ్ం (వహీ)
తన ఉనికి ని సూచించ్ద నిదర్శనంగా మానవజాతి వదే క్ు అలాు హ్ ప్ంపట న అసలు ద్ి వయసంద్ద శ్ంపై దృష్టి

సారంచడం వెై ప్ప మూడో సాక్ష్యయధచర్ం మార్గ దర్శక్తవం వహ సత నాద్ి . ఇసాుం మూలాధచర్మెై న ద్ి వయ ఖ ర్ఆన్ గ్రం థం,
అలాు హ్ యొక్క ద్ి వయవచనమని నిర్ూపటం చ్ద అనే క్ సుష్ి మెై న సూచనలు ఖ ర్ఆన్ లో ఉనచాయి. ఈ వాదనన
బలప్ర చ్ద క నిా సాక్ష్యయధచరాలు క్ుు ప్త ంగా ఇక్కడ ప్ర సత ా వించబడి నచయి. ఖ ర్ఆన్ :
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ఖ ర్ఆన్ అవతరంచి 1400 సంవతసరాలు ద్చటి ప్ో యాయి. ఆ కాలంలోని ప్రజ లక్ు అససలు తలియని మరయు ఈ
మధయనే సై న స ద్చవరా క్నిప టి బడి న అనే క్ వెై జా ా నిక్ అంశ్ాలు ఇంద లో పే రకకనబడి నచయి. ఉద్చహర్ణక్ు:

జీవరాశులనిాంటి మూలం న్నర్ు (ఖ ర్ఆన్ 21:30); వాయపట సత నా విశ్వం (ఖ ర్ఆన్ 51:47); సూర్ుయడు మర యు
చందర డి సవంత క్క్షయలు (ఖ ర్ఆన్ 21:33).

ఖ ర్ఆన్ లో అనే క్ చ్చర తర క్ వాసత వ సంఘటనలు పే రకకనబడి నచయి. ఆనచటి కాలంలోని ప్ర జ లక్ు వాటి గ్ురంచి

త లియద . అంతద గాక్ అనే క్ భవిష్యవాణులు క్ూడచ ప్రసత ా వించబడి నచయి. వాటి లో క నిా నిజంగా జర గ ప్ో యాయి,
మర క నిా జర్గ్బో తునచాయి.

వివిధ అంశ్ాలన ప్ర సత ా విసూ
త , క్ర మ క్ర మంగా 23 సంవతసరాల స ద్ీ ర్ఖ కాలంలో అవతరంచినచ, ఎలాంటి లోప్ాలు
మర యు ప్ర్సుర్ విర్ుదధ వచనచలు లేక్ుండచ ఖ ర్ఆన్ ద్ో ష్ర్హ తంగా ఉనాద్ి .

కాలక్ర మంలో క్న మర్ుగ్ు అయి ప్ో యిన ఇతర్ ధరాాల అసలు మూలగ్రం థచలక్ు భినాంగా, అవతరంచిన అర్బీ
భాష్లో అసలు ఖ ర్ఆన్ లోని ప్ర తి ప్దం స ర్క్ష్ి తంగా భదర ప్ ర్చబడిం ద్ి .

ఖ ర్ఆన్ లో మానవపడి వివే కానిా మర యు సృష్టి క్ర్త గ్ురంచిన సావభావిక్ విశ్ావసానిా మే లుక లేు సర్ళ్మెై న
మర యు సవచిమెై న సార్వజనిక్ సంద్ద శ్ం ఉనాద్ి .

ఖ ర్ఆన్ లో ప్ర జ లపై గాఢమెై న ప్ర భావం చూపే మర యు వార ని క్ద్ి లించ్ద సంద్ద శ్ం ఉనాద్ి .
ఖ ర్ఆన్ గ్రం థం అంతిమ ప్ర వ క్త ముహమాద్ సలు లాు హు అల ై హ వసలు ంపై అవతరంచింద్ి . ఆయన
నిర్క్షరాస యల ై నచ, ద్చని భాష్ అతుయతత మమెై న వాగాధ టి , వక్త ృ తవం మర యు భాషాప్ర్మెై న సాహ తయ స ందరాయలతో
అర్బీ భాష్లో సాటి లేని తనద్ై న ప్ర తదయ క్ శ్ై లి క్లిగ ఉనాటట
ు ప్ర ప్ంచవాయప్త ంగా గ్ురత ం చబడి న ద్ి .

ఖ ర్ఆన్ యొక్క అనే క్ అప్ూర్వ మర యు అద ుత అంశ్ాలలో అతయంత హే తువాద విష్యం ఏమిటంటే అద్ి
మనందర సృష్టి క్ర్త అయిన అలాు హ్ న ండి తినాగా ప్ంప్బడిం ద్ి .

అలాుహ్ ద్ివయసంద్దశ్ానిా ప్ంపటనచడు
అతయంత వివే క్ వంతుడై న అలాు హ్ చ్ద మనం సృష్టిం చబడి నచము అనే విష్యం గ్ురత ం చిన తరావత, అసలు
మన జీవిత లక్షయం ఏమిటో త లుప్బడచలని మనం ఆశసాత ము. మన న ండి అలాు హ్ ఏమి ఆశసత నచాడో మనం
ఎలా త లుస కోగ్లము? మనం ఏద్ో విధంగా జీవించ్చలా లేక్ సవంతంగా ఏద్ై నచ జీవిత లక్షయం ప టటి కోవాలా?
ఇతర్ులన అన సర సూ
త జీవన ప్ర వాహంలో క టటి క్ుప్ో వాలా? లేద . మన జీవిత లక్షయం మనక్ు త లుప్పట క ర్క్ు
అలాు హ్ ప్ర వ క్త ల న మర యు ద్ి వయసంద్ద శ్ాలన ప్ంపట నచడు.
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అలాు హ్ వే లాద్ి ప్రవ క్త ల న ప్ంపట నచడు, ద్చద్చప్ప ప్ర తి జాతి కోసం క్న్నసం ఒక్ ప్రవ క్త న ప్ంపట నచడు. ఏ జాతిలో,
ఏ భాష్లో, ఏ కాలంలో ప్ంప్బడి నచ, వార్ందర ద్ీ ఒకే సంద్ద శ్ం: కే వ లం అలాు హ్ న మాతర మే ఆరాధిం చండి మర యు
ఆయన మార్గ దర్శక్తచవనిా మాతర మే అన సరంచండి . ఆ ప్ర వ క్త ల లో క ందర్ు – ఆదమ్, నూహ్, అబర హా మ్, మోస స్,
జీసస్ అల ై హ ససలాం మర యు ముహమాద్ సలు లాు హు అల ై హ వసలు ం.
ప్ర వ క్త ల ప్ర్ంప్ర్లో చిటి చివర వారై న ముహమాద్ సలు లాుహు అల ై హ వసలు ం నిజాయితీ, నచయయం, కార్ుణయం
మర యు ధై ర్యసాహసాలు నిండి న ఒక్ ప్ర ప్ూర్ణ ఆదర్శవంతుడు. ఆయనపై అలాు హ్ తన అంతిమ ద్ి వయసంద్ద శ్ మెై న
ఖ ర్ఆన్ న అవతరంప్జే సట నచడు. ఈ ప్ార ప్ంచిక్ జీవితంలో ఖ ర్ఆన్ లోని ద్ి వయసంద్ద శ్ాలన ఎలా ఆచరంచ్చలో
ప్ర యో గాతాక్ంగా చూప టిి నచర్ు.
అంతిమ ద్ి వయసంద్ద శ్ మెై న ఖ ర్ఆన్ ఒక్ గకప్ు మార్గ దర్శక్ గ్రం థం. అద్ి మన ఉనికి ఉద్దే శ్యం, అసలు
ఆరాధ యడు ఎవర్ు, అలాు హ్ క్ు ఇష్ి మెై న మర యు అయిష్ి మెై న ప్న లు ఏవి, ప్ర వ క్త ల వృతచతంతచలు మర యు వాటి
గ్ుణప్ాఠాలు, సవర్గ నర్కాలు మర యు అంతిమ తీర్ుుద్ి నం వంటి అనే క్ భావనలన వివర సత నాద్ి . సర్వలోక్ సృష్టిక్ర్త
గ్ురంచి ప్ర జ లలో వాయపటం చి ఉనా అప్ో హలు, భర మ లు దూర్ం చ్ద య డం క్ూడచ ద్చని లక్ష్యయలలో ఒక్ ప్ర ధచన లక్షయం,
ఉద్చహర్ణక్ు సృష్టి క్ర్త సవభావానికి మర యు జీసస్ యొక్క సవభావం & ప్ాతర క్ు మధయ ఉనా వయతచయసానిా సుష్ి ం
చ్ద య డం.
ఇతర్ ప్ర వ క్త ల వలే జీసస్ అల ై హ ససలాం క్ూడచ అనే క్ మహ మలు ప్ర ద రశంచి చూప్ార్ు మర యు ఏకై క్ నిజ
ద్ై వానిా మాతర మే ఆరాధిం చమని ఆహావనించ్చర్ు. (ఖ ర్ఆన్ 19:36).

జీసస్ (అల ైహససలాం) సవభావం
ఇసాుం ధర్ాంలోని ద్ై వ భావన గ్ురంచి అర్థ ం చ్ద స క్ునేం ద క్ు ప్ర య తిాసత నాప్పుడు జీసస్ అల ై హ ససలాం
హో ద్చ, ఆయన సవభావం గ్ురంచి విసత ృతంగా వాయపటం చి ఉనా అప్ో హలు, అసుష్ి త, గ్ందర్గోళ్ం మర యు ఆయన
సవభావంపై వినిపట సత నా విభినా ద్చవాల గ్ురంచి చరాంచడం చ్చలా ముఖయం.
క ందర్ు కై సత వపలు “జీసస్ దే వుడు” లేక్ తైరతవంలో ఒక్డని ద్చవా చ్ద సత నచార్ు – అంటే భూమండలంపై
ద్ద వపడి అవతచర్మన్న మర యు ద్ద వపడు మానవపడి గా మారాడన్న ద్చవా చ్ద సత నచార్ు. అయితద , బై బి ల్ ప్ర కార్ం జీసస్
జనిాంచినచడు, భుజించ్చడు, నిద్ింర చ్చడు, ప్ార రథ ం చ్చడు మర యు ప్ర మితమెై న జాా నం క్లిగ ఉండి నచడు – ఈ
లక్షణచలన్నా సృష్టి క్ర్త సాథ యికి ఎంతమాతరం తగ నవి కావప. మానవపడి లక్షణచలక్ు భినాంగా, సృష్టి క్ర్త ద్ి వయలక్షణచలలో
ప్ర ప్ూర్ణ తవం ఉంటటంద్ి . మర అలాంటప్పుడు, ప్ూరత గా రండు భినామెై న అంశ్ాలు ఏక్కాలంలో ఎలా
సంభవించగ్లవప? ఇద్ి ఎంతమాతరం హే తుబదధ మెై న విష్యం కాద .
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అయితద , క ందర్ు ఇలా ప్ర శాంచవచ ా, “ఒక్వే ళ దే వుడు ఏదై నచ చ్ే య గలిగే శక్తత సామర్ధాయాలు క్లిగి ఉంటే ,
మానవుడి గా ఎంద క్ు మార్లేడు?” నిర్వచనం ప్ర కార్ం, సర్వలోక్ సృష్టి క్ర్త తన సాథ యికి తగ్ని ప్న లు చ్ద య డు.
కాబటిి , ఒక్వే ళ్ ద్ద వపడు మానవపడి గా మార , మానవపడి లక్షణచలు అలవర్ుాక్ుంటే , ఇక్ ఆయన ఎంత మాతర మూ
ద్ద వపడి గా మిగ లి ఉండడు.
అంతద గాక్, ద్ద వపడు మర యు తచన వే రేవ ర్ు అని సుష్ి ం చ్ద సత నా జీసస్ అల ై హ ససలాం ప్లుక్ులు మర యు
ప్ర వ ర్త న లన త లిపే అనే క్ వచనచలు బై బి ల్ లో ఉనచాయి. ఉద్చహర్ణక్ు, జీసస్ “సాగ లప్డి నచ తండరర , సాధయమెై తద ఈ
గ నెా నచయొదే న ండి తొలగ ప్ో నిముా, అయినన

నచ యిష్ి ప్ర కార్ము కాద

న్న చితత ప్ర కార్మే కానిమాని

ప్ార రథ ం చ్ న .” [మతత యి 26:39]. ఒక్వే ళ్ జీసస్ యిే గ్న క్ ద్ద వపడు అయినటు యితద , ద్ద వపడు అలా సాగ లప్డి ,
ప్ార రథ సత ా డచ? మర యు ఆయన ఇక్కడ ప్ార రథ ం చింద్ి ఎవర ని?
క ందర్ు కై సత వపలు “జీసస్ దే వుడి క్ుమార్ుడు” అని ద్చవా చ్ద సత నచార్ు. అసలు ద్ీ ని అర్థ ం ఏమిటి ? అని
మనలిా మనం ప్రశాంచ కోవలసట వసత నాద్ి . నిససంద్ద హంగా సర్వలోక్ సృష్ి క్ర్త శ్ారణ ర్ క్ మరయు శ్ాబిే క్ క డుక్ు క్లిగ
ఉనచాడనే భావనలక్ు అతీతుడు. అయితద , “దే వుని క్ుమార్ుడు” అనే ప్దం తొలితర్ం బై బి ల్ భాష్లలో
లాంఛనప్ర్ంగా “ధర్మపర్ధాయణుడు, సత్యవంత్ుడు, నీతిమంత్ుడు, సదచచ్చర్ధి అయిన వయక్తత ” ని సూచిసూ
త
వాడబడిం ద్ి . మొతత ం ప్ాతనిబంధనలో అనే క్ చ్ోటు డద వి డ్, సో లోమాన్ మర యు ఇజార యిీలు మొదల ై న సద్చచ్చర్
ప్ర వ క్త ల న సూచిసూ
త వాడబడిం ద్ి – అంతద గాని కే వ లం జీసస్ అల ై హ ససలాంక్ు మాతర మే ప్ర మితం చ్ద య బడలేద ,
ఉద్చహర్ణక్ు “…ఇశ్ాా యిే లు నచక్ు మొదట పుటటి న క్ుమార్ుడు,” (నిర్గ మ కాండము 4:22).
“క్ుమార్ుడి ని క్లిగి ఉనచాడనటం అలాా హ్ ఔనాత్చయనిక్త త్గి న మాట క్ాద ; ఆయన పర్ధి పూర్ుు డు మర్ధి యు ఎలాంటట
లోపాలూ లేనివాడు!”ఖ ర్ఆన్ 19:35
అసలు జీసస్ అల ై హ ససలాం ఎవర్ు అనే అంశ్ానిా జీసస్ అల ై హ ససలాం గ్ురంచిన ఇసాు మీయ విశ్ావసం
సుష్ి ం చ్ద సత ూ , సర్వలోక్ సృష్టి క్ర్త యొక్క ప్ర ప్ూర్ణ ఘనత, ఏక్తవం మర యు సంప్ూర్ణ తవం గ్ురంచిన సవచిమెై న
విశ్ావసానిా వివర సత నాద్ి . ద్చని ప్రకార్ం జీసస్ అల ై హ ససలాం ఒక్ గౌర్వన్నయుడై న మహా ప్ర వ క్త . కే వ లం అలాు హ్ న
మాతర మే ఆరాధిం చమని ఆహావనించ్దం ద క్ు ప్ంప్బడి నచర్ు.

మర…నేనిక్కడ ఎంద క్ు ఉనచాన ?
మన అవయవాల ై న క్ళ్ళు, చ్ వపలు, మె ద డు మర యు గ్ుండ మొదల ై న వాటనిాంటి కీ ఒకోక ఉద్దే శ్యం ఉందనే
విష్యానిా ప్ర తి ఒక్కర్ూ అంగణ క్ ర సాత ర్ు. మర అలాంటప్పుడు మొతత ం అవయవాలతో క్ూడి న మన శ్రణ రానికీ ఏద్ై నచ
ఉద్దే శ్యం, ప్ర యో జనం ఉంద్చ ?
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అతయంత వివే క్ వంతుడై న అలాు హ్ మనలిా ఎలాంటి లక్షయం లేక్ుండచ అటట ఇటట తిర్గ్టానికి లేద్చ మన
సహజ అవసరాలు మర యు చినా చినా కోర క్లు తీర్ుాకోవటానికి సృష్టిం చలేద . మన జీవితచనికి ఒక్ గకప్ు ఉద్దే శ్యం
ఉనాద్ి – అద్ద మి టంటే , సర్వలోక్ సృష్టి క్ర్త అయిన అలాు హ్ న గ్ురత ం చ ట మర యు కే వ లం ఆయనన మాతర మే
ఆరాధిం చ ట, తద్చవరా సృష్టి క్ర్త మార్గ దర్శక్తవంలో జీవితం గ్డుప్పట. అనిా కోణచలలో సాఫలయవంతమెై న మర యు
శుభప్ర ద మెై న జీవితచనిా గ్డి పే లా ఈ మార్గ దర్శక్తవం ద్చర చూప్పతుంద్ి . ఉద్చహర్ణక్ు – వయకిత గ్ త ఆరాధనల ై న
నమాజు, ద ఆలతో ప్ాటట సమాజానికి ప్ర యో జనం క్లిగంచ్ద ఇర్ుగ్ు ప్ొ ర్ుగ్ు వార తో మంచిగా మె ల గ్డం, క్ుటటంబ
ప్ో ష్ణ బాధయతలు, నిజాయితీ మర యు ప్శుప్క్ష్యయద ల మంచిచ్ డులు చూడుట మొదల ై న ప్న లు.
తనన వద్ి లి లేద్చ తనతో ప్ాటట ఇతర్ులన ఆరాధిం చ ట, సాటి క్లిుంచ ట మొదల ై న అవిధద య తలన ,
అవిశ్ావసాల్నా అలాు హ్ ప్ూరత గా నిష్ే ధిం చినచడు. (ఉద్చహర్ణక్ు, విగ్ర హా రాధన, సూర్ుయడు, చందర డు, నక్షతచర ల ప్ూజ,
బాబాలు, గ్ుర్ువపలు లేక్ ప్ర వ క్త ల ప్ూజ మొదల ై న వి ఇసాుంలో ప్ూరత గా నిష్ే ధిం చబడి నచయి.). ఆయనక్ు ఎవవర
భాగ్సావమయం లేక్ మధయవరత తవం యొక్క అవసర్ం లేద . ప్ర తి ఒక్కర్ూ ఎలు వే ళ్ లా అలాు హ్ న

డై ర్ క్ుి గా

ఆరాధిం చవచ ా, వే డుకోవచ ా.
ఈ మానవజీవితం ఒక్ ప్రణ క్ష్య కాలమని అలాు హ్ సుష్ి ం గా త లిపట నచడు. ఇక్కడ వే రేవ ర్ు ప్దధ తులలో ప్ర జ లు
ప్రణ క్ష్ిం చబడతచర్ు. జర్ుగ్ుతునా ద్చనిని మనం నియంతిరం చలేము. కాన్న, ద్చనికి మనమె లా సుంద్ిం చ్చలో
నియంతిరం చ కోగ్లం. క్ష్ి కాలంలో సహనం, ఓర్ుు మర యు శుభకాలంలో అలాు హ్ క్ు క్ృతజా తలు త లుప్పకోవడం
మొదల ై న వి మనలిా అలాు హ్ దగ్గ ర కి చ్ద రేా మర యు శ్ాశ్వత సవర్గ ం లో మంచి సాథ నం సంప్ాద్ిం చి ప టేి క నిా
మాధయమాలు. అలాగే ఒక్వే ళ్ అవిశ్ావస మారాగ నిా ఎంచ క్ుంటే మర యు ఆయన ద్ి వాయజా లన ప డచ్ విన ప డి తద ,
నర్క్ంలో భయంక్ర్మెై న శక్ష ఉంటటందని హె చారంచబడిం ద్ి .

మర… ఇప్పుడు నేనేం చ్దయాలి?
అసలు విశ్ావస ప్రణ క్ష ఏమిటంటే మనక్ు ప్ర సాద్ిం చిబడి న త లివితద ట లన ఉప్యోగంచి అలాు హ్ యొక్క
సూచనలు

మర యు

చిహాాల

గ్ురంచి

లోతుగా

ఆలోచించి,

యోచించి

మర యు

గ్ురత ం చి,

ఆయన

ద్ి వయమార్గ దర్శక్తచవనిా అన సర సూ
త జీవించ ట. ఇలా చ్ద యాలంటే మనం మహో నాతుడై న అలాు హ్ యొక్క
ద్ై వాజా లక్ు ప్ూరత గా సమరుంచ కోవాలి, అలా సమరుంచ క్ునా వార నే అర్బీ భాష్లో “ముస్ా ం” లు అంటార్ు. అర్బీ
భాష్లో ఏకై క్ సృష్టి క్ర్త పే ర్ు అలాు హ్. ఆయన ఇసాుం ధరాానిా విశ్వవాయప్త ంగా ఎక్కడై నచ సరే ఆచరంచ్ద లా సార్వజనిక్
ధర్ాంగా చ్ద సట నచడు. ప్ర ప్ంచంలో ఏ మార్ుమూల నివసటం చ్ద వారై నచ సరే తమ చ్చర తర క్ , భూత, వర్త మాన ప్ర సటథ తులతో
నిమితత ం లేక్ుండచ అలాు హ్ యొక్క సతయధరాానిా సవవ క్రంచవచ ా మర యు కిరం ద్ి ష్హాద్చ అంటే సాక్షయప్ర క్ టన
ప్లుక్ుతూ ముసటు ంగా మార్వచ ా:
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“నే న సాక్ష్యమిసత నచాన – అలాా హ్ త్పప మర్ధో ఆర్ధాధ యడ వవడూ లేడని, మర్ధి యు నే న సాక్ష్యమిసత నచాన –
ముహమమద్, అలాా హ్ యొక్క సందే శ హర్ుడనీ.”
మర , జీవిత ఉద్దే శ్ాయనిా మర యు లక్ష్యయనిా సాధిం చ్ద ద్ి శ్ లో ప్యనించ్ద , సతచయనికి సమరుంచ క్ునే మర యు మీ
సృష్టి క్ర్త అయిన అలాు హ్ న గ్ురత ం చ్ద సమయం ఇంకా ఆసనాం కాలేద్చ ?
http://islamicpamphlets.com/purpose-of-life/
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