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ఇ�ా్లం గ���ం� �ా��రణం�ా ��ందువ�ల�
అ���� ���న్ ప్రశన్– �ాట� జ�ాబ�ల�

1. �� ��ల� మ�� య� ఇతర ��ం దూ మత గ�ం ��ల� �గ� � �ాధనను

��� ��ం ��య� ��ం దూ ధర్మ పం� �త�ల� అం� � క� �ు స త్��న. �ా�

ఆరంభంల� మనసుస్ ప� �పక్వం �ెందక ��వటం వలన ఆ�ాధనల

ఏ�ాగ� త

��సం 

ఏ�ై ��

�గ� హం 

అవసరమవ�త�ంద�,

ఆ��య్�్మకతల� మనసు స్ ఉనన్త �ైతనయ ్ � ా్థ �� � �ేర

తర��ాత, ఆ�ాధనల� ఏ�ాగ� త ��సం  �గ� హం  అవసరం ఉండద�
��ందర� ��ం దువ�ల� అంట�ర�. �� � గ���ం � ��� మంట�ర� ?

�ై �ా�ాధనల� చూ�� ఏ�ాగ� త �షయంల� మ��ి్ లంల� ఉనన్

�ా్థ �� � �ేర �క���న్.

�ై �ా�ాధనల� చూ�� ఏ�ాగ� త �షయంల� మ��ి్ లంల� ఉనన్

�ా్థ �� � �ేర �క���న్.

ఒక�� ళ

ఆరంభంల�

మ�త్ ��

�ై �ా�ాధనల� ఏ�ాగ� త ��సం  �గ� హం  �ావల�ి వ�్, త�ా్వత
దశలల� మనసుస్ ఉనన్త �ా్థ� �� �ేర�క�నన్ప �డ�  �గ

�క్క అవసరం

ల�క��త�నన్ ట్ల,

ఇపప్ట�� � మ ��ి్లంల

�ై �ా�ాధనల� మనసుస్ను ��ం�్రక��ంచడంల� ఉనన్త �ా్థ
�

�ే ర�క���న్ర� � �ను �ెబ�త���న్. ఎందుకంట� �ార�  అల�్ లహ
ను ఆ�ా��ం �ే ట ప�ప్డ� �ై�ా�ాధనల� ఏ�ాగ�త ��సం  ఎల�ంట�

�గ� హం ల��� ప్ ర�మ  �క్క అవసరం �ా �� � � కలగడం ల�.
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ఎందుక� ఆ�ాశంల� ఉర�మ�ల� వ�ాత్య� ఒక �నన్�ిల్ల�ా
అ�� �� న ప�ప్డ� �ె��ప్ జ�ాబ�

?

మ� సంస్థల� ఒక�ా� � � �ను ఒక �ా్ వ���� చ��్చసుత్, ఆయన

ఇల� అ��న్ర. ఎప�ప్�ై�ే ఒక �నన్ �ిల్ల�ాడ� మన "ఆ�ాశం 

ఎందుక� ఉర�మ�త�ం�� ? "
�� � ల�

అ�

జ�ా��ాత్మ�

అ�� �� న పప్ప�డ,

"స్వర గ్ంల

అత�� ��

� ��తమ్మ �ి ం

ర�బ�్బత�నన్"; ఎందుకంట� అసల� �షయం  �ె �ిప ్�� అతడ�
అర్థం  �ేసు��ల�డ. అల��� ఆరంభ దశలల�, �ై �ా�ాధనలల�

ఏ�ాగ� త

��సం 

కల�గ�త�ం�� .

ప్ రజలక�  గ� � ల,

ప్ ర�మల అవసర ం

ఇ�ా్లం  ధర్మంల � ��మ� అబ దధ్ం �ెపప్� ���� అనుమ�  . అ��

ఎంత �నన్�ై�� స� . �� �డ్ డక� � �� �ప�ప్డూ అల�ంట� తప�ప్

జ�ాబ� ఇవ్వన. ఎందుకంట� �� �� �� �� దద ్�ా�ై సూ్కల � ��ళ్ళ
�దల� �� ట�్ టన త�ా్, �� ర�ప�ల త�ా్వత ఆ�ాశంల� �నబ�ే

ఉర�మ�లక� �ారణం అ� �ఘ�ం �ా �� �ె ��్ కన �ాయ�వ�ల �ాయ్��చ

అ� చ�� � నప�ప్డ, అతడ�  ట� చ ర�  అబదధ్ం  �ెబ�త���న్డ

����ాత్డ . మ�� ����న్ళ్ళక� అసల � �షయం �ె��ిన త�ా్
తం��్ ర తన�� అబదధ్ం �ె�ాప్డ�  గ ����ా. ఒక�� ళ �ి ల్ ల�ాడ�

అర్థం  �ేసు��ల�డ� �ర� ����� , �షయ�లను �ల�నంత

సులభం  �ే �ి అత�� �� �ె పప్���� � ప్రయ�న్ం . అం�ే �ా�

�షయ��న్ ��ట� �య���� � అత� ��� అబదధ్ప � కథ �ెపప్

స��� న పదధ ్� �ాద. ఒక�� ళ  స్వయం�ా �క� ��� జ�ాబ�

�ె � యక�� �ే , అత�� �� ‘��క� �ె � యదు’ అ� �ె ��ప ్ �ైరయ్ం �క
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ఉం���. �ా� ఈ జ�ాబ��� �� ట� ��ల� మం�� �ి ల్ లల� సంతృ�ిత

�ెం దర�. ఒక�� ళ ఇ�ే  జ�ాబ�ను �� ను �� క�మ�ర��� �� ఇ��త ,

అతడ�  "అబ�్బ (����న), ���ం దుక� �ె � యదు?’ అ� ఎదుర� 

ప్ ర�న్�ాత. ఇ�� మం��ా � హ� మ్ వర్్క �ేయటం మ��య�
�ి ల్ ల�ా��� �ాట� �ర� క��� బ��ా చదవ���వటం  తపప్�స�

�ేసుత్నన్.

ఒకటవ తరగ�ల� ఉనన ���య్ర�్థల ��రక � �ై�ా�ాధనల� ఏ�ాగ�
��సం  �గ� హం, ప్ ర�మ అవసర ం  కల�గ�త�నన్� – (2+2=4

అ�� �� ౧వ తరగ�  నుం�� ౧౦వ తరగ�  వరక� మ�త్ ర� � �ాక�ం��

ఆ త�ా్వత క��� మ�రక�ం�� ఒ� �ల� ఎందుక� ఉంట�నన్)

�గ� � �ాధన గ���ం � ననున్ ఒ�ిప్ం�ే ప్రయతన్ంల� ��ం

��ం దూ పం�� త�ల� ఇల� అ��న్ర. ౧వ తరగ�ల� ఒక  ���య్��్థ�

�ా్ రథ�కం�ా �ై�ా�ాధనల� ఏ�ాగ�త ఎల� వృ��ధ్  �ేసు���ా� అ�
�షయ��న్ బ ���ం�ేటప�ప్,

అత�� ��

�గ� హం స�యం��

ఏ�ాగ� త వృ��ధ్ �ేసు���ాల� బ ���ంచడ ం  జర�గ�త�ం� . �ా�, ఆ

త�ా్వత అతడ� � �� � �ా ్థ� � � �ేర�క���, అత�� �� �ై �ా�ాధనల�

ఏ�ాగ� త ��సం �గ� హం, ప్ ర�మ అవసర ం ఉండద.

గ���త్ంచద� �న ఒక అతయ్ ంత మ�ఖయ్ �� �న �ాసత్వం ఏ� , ఏ�ై ��

�షయం  �క్క మ���ాం�ాల��ౖ గట�్ట పట�్ట ఉ , భ�షయ్త
�త్ల
అతడ� 

���ల�

అంద��  క�ంట�

మ�ందు

�లబడగలడ�.

బ� �� �త్డ
ా .

���య్��్థ ప ��

ఉ��హరణక�, ౧వ తరగ��� మ�య్థ� �ట �క్స్ బ��� ం �ే ఒక ట�చ

తన

���య్ర�్థలక 2+2=4

అ�
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�ాసవ�����, �� �� ల� �ే ర ����, మ�య్థ� �ట �క్స్ ల�.�� చ .��

�ే �త్
ా �� అ� � ����� సంబంధం ల�క�ం�, 2+2=4 అ��  �ా్ రథ�క
క��� క ల� ఎల�ంట� మ�ర�ప్ �ాద. అ�� ఎక్క�� ౫ ల�క  ౬�ా

మ�రదు. ��ౖ త రగత�లల� ���య్ర�్థల � క� � �కల�� �ా అ�జ ్బ� ,

ట�్ ర��న్��ట , ల�గ�� థ మ్ �దల�ౖన �ాట �� క��� � �ర�్చక�ంట� .

అ��� 2+2=4 అ��  �ా్ రథ�క క�� � కల� ఎల�ంట� మ�ర�ప్ �ా.

ఒక�� ళ ౧వ తరగ�ల�� ట� చ ర్ �ా్రథ�క అం�ాలను తప�ప్
బ� �� �త � , ఆ ���య్ర�్థల� భ�షయ్త�త్ల� మ�ందుక� దూసుక � ���

మన�� ల� ఊ��ం చగలం?

�� ��లల�� �ై వ ��వన గ���ం �న �ా్ రథ�క �యమం  ఏ�టంట�

�ై �ా��� ర�పం  ల�దు. మ�� , ఈ �ాసత్వం  �ె��ిన త�ా్వత క��
ప్ రజల� ��� � తపప్���న్ చూసూత్ పం��త�ల� ఎల� �శ్శబ
ఉండగల�గ� త���న్ర.

౧వ తరగ�ల� చదువ�త�నన్ � క�మ�ర�� �� � ��ండ� � �ళ�్
��ల�గ� �ాదు, ��ం డ�  �� ళ�్ళ౫ ల�క ౬ అ� �ె �ిప , సూ్కల� �ా��ౖన
త�ా్వత ��ండ� � �ళ�్ళ ��ల�గ� అ�� అసల � �షయం �ా �� �

�ె పప్గల�? మ�మ�్మట�� � �ాద . �ాసత్�ా�� � ఒక� �ళ అతడ�

తప�ప్ �ే��త్ స�� �� , ��ం డ�  �� ళ�్ళ ��ల�గ� అ� �ెబ���� � �ా�
అతడ� సూ్కల� �ా��ౖ వరక� ఆగర ; ఒక�� ళ �నన్ప�ప్�ే అల

స�� �� దద ్క � �� , �ర�  �ే త�ల��ా అత�� భ�షయ్త
�త్ ��శన
�ే �ి న �ారవ���ర�.
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2. �� ��్వర� ��షలల� � ���్వర � ��ర్ల �� �ర� �ిలవబడ� త�న :

ఇం��్ లష�ల� �ాట, ��ం �� ల� �ా�, త�ళంల� త�న. అల���

�ై �ా�న్ అల�్లహ్ అ� �ి�, �ామ్ అ� �ి���� ల�క �సస
అ� �ి � ��� ఒ�� �ై �ా�న్ �ి��నట
�్ల �ా?

మహ� నన్త���న � �వయ్��మ�ల� అల�్లహ్ �� �ెంద.
౧౭వ అ��య్య���న సూరత�ల్ ఇ� , ౧౧౦వ వచనంల� ఖుర్ఆన
ఇల� �ె ల�ప�త�నన్�

"ప్ రకట�ంచ : ‘అల�్ లహ్ అ � �ిలవం�� ల��� ర�్మన్ అ� �ిల:

ఆయనను ��� (ఉతత్) �� ర��� �ి � ���, మహ� నన్త���న
�� వయ్��మ�ల�న్ ఆయన�

� �ెందు�.‘"

17:110]

[�� వయ్ఖుర్ఆ

అల�్ లహ్ ను �ర� ఏ ��ర�����ౖ� � �ిల వ వచ. �ా�, అ��

అతయ్ంత సుందర���న � �ర� అ� ఉం��, మనసుస్ల� ర��ా�న

గ�ర�త్క� �ె�ే్చల� ఉండక�డదు మ��య � ��వలం అల�్లహ్ మ� త
క���  ఉం �ే �� వయ్లకష్ణ�ల� క��� ఉం.

�� ��్వర� ��షలల� �ట�� � ���్వర � ��ర్ �ి ల వవచు్. అ��ే ,

�ర� �ా� ���� ‘�ర�’ అ� ఏ ��షల�నూ �ి ల వ ల�మ� క��!

�ర�  �ట� � �� ��్వర� ��షలల� � ���్వర � ��ర్ల �� �ిలవ వ.
ఉ��హరణక� ఇం��్ లష�ల� �ాట, ��ం �� ల� �ా�, త�ళంల�

త�న, అర�ల� మ�, సంస్కృతంల� అప, �దధ్ ��ం� �ల� జ ,
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గ�జ�ా�ల� జల్ ల��� �ా, మ�ా�� ల� �ాం�� , కనన్డంల� �,

�ె ల�గ�ల� �ర�, మలయ�ళంల� �� ల్లం  �దల�ౖన . ప్ ర ����

ఉదయం ఒక �ా్ లసు �ర� ��్రగమ� ఒక � �న్��త�డ� తనక� స

ఇ��్చడ, అ��ే తను అల� ��్ రగల�క ��త���న్, ఎందుకంట�

అల� ��్ రగ�ా� � �ాం� వ�్చనట�్ల ఉంట�ం ద� ఒక వయ్��త్ 

�ె �ాప్డ� అనుక�ం��మ�. �����ం చ�ా ఆ �ట� ల� కంప� �ాసన

ఉంద�, ��� రంగ� పసుప� రంగ�ల� ఉంద� �ె � య వ�్చం� .

అతడ� ‘�ర�’ అ� �ె బ�త�నన్� � �ాసత్ �ా� � ‘మ�త్ర ’ అ� �� ను

గ� ��ం ��ను. �ాబట�్ ట �ర� �ట�� � ���్వర � ��షలల � ����్వర�  � �ర్

�ి ల వ వచు్. అ��ే �ర� �ా� ���� �ర� అ� �ి ల వ ల�ర�. ఈ

ఉపమ�నం  య���ా్థ �� � దగగ్ర�ా ల �ద� ప్రజల� ���ంచవ.

�� ను �ా�� �� ఏ�� భ �సుత్��న్. ఎందుకంట� ఏ� �ె � య� వయ్��త
క��� �ట� � మ�� య� మ���్ ర�న్ �ే��ా గ్ గ�ర�త్  పట్.

మ���్ ర�న ‘�ర�’ అ� �ి ల వట���� అతడ�  ఒక  మ�ర�్ ఖ�ై
ఉం���. అల��� ఎవ��� �� వయ్��త్ స� ��న �ైవ��వన అంట � �ైవం అంట

ఎవ��, ఏ�ట� ఖ�్ఛతం�ా �ె��ి ఉనన్ప�ప, ఇతర�ల� అసతయ్
�ై �ాలను ప��ంచడం  చూ��త , సహజం�ా�� అతడ�  ‘ఒక  �జ��� న

�ై �ా��� మ�� య� అసతయ్ �ై�ాలక� మధయ్ ఉం�ే ����’

�ా�� ల� గ���త్ంచల�క ��త���న్ర� ఆశ్చరయ్��.
�� ��్వర� ��షలల� � ��� ర�  �� ర్ ల�� �ిలవడం
�క్క ��ణయ్త ధృ�క��ంచబడ.

��్వ�ా బం�ార

బం�ారం ��ణయ్త

గ���త్ంచ���� � ���� � �ట��ా��� ర�ద ద్వల�ి ఉంట�ం .
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అల��� , బం�ా�ా�న్ ��ం� �ల� ���, ఇం��్ లష�ల� ��ల , అర�ల�

దహబ అ� �ి ల��ాత్ర . బం�ా�ా���  ఉ నన్ ఈ ��ధ � �ర�్ల �ె��

ఉ��న్ �ా, ఒక�� ళ ఎవ��� �� వయ్��త్ తన వదద్ బం�ా ౨౪ �ారట్ ల
బం�ారమ� �ె బ�త� �క� అమ్మ��ి�, ��ల్ ్డ �ి్మత్ వదద్క�

���� ప�� �ం� చక�ం���� �ర�  అత�� � గ�� ��్ డ�ా నమ్మ. తన

వదద ్నునన్ ��ట��ా��� ఆ ��ల్్డ �ి్మత్ అ�� అసల� బం�ా

�ా�� అ�� �� ��ాధ్� ��ాత్. ప�ి �� రంగ�ల� �� �� �ి  ���� నగల�న్
బం�ార� నగల� �ాజ�లవ�.

�ై వ త్వ �ి��ధ్ంతం �క్క � �ట��- సూరత�ల్ ఇ��్. అల��� ,
ఎవ��� �� ల��� ఏ�ై �� �ే వ�డ�  అ� ���ా �ేసుత్నన్ ట్ల,

���ల�� స��య్స��య్లను �ైవత్వ �ి��ధ్ంత  ��ట��ా
ప�� ��ం చక�ం��

ఆ

���ాను

అం�� క ��ం చక�డదు.

�ై వ త్వ

�ి �ధ్ంతప� 
�
� �ట��ా� అంట� �ైవం  గ���ం�న స్వచ్ఛ��
�ర్వచనం

� �వయ్ఖుర్ఆన్  ౧౧౨వ

సూరత�ల్ ఇ��్లస్  ఇల� ఇసుత్:

అ��య్యం  అ�న

"ప్ రకట�ంచ , ‘ఆయ�� అల�్ ల, ఏ��� క�డ�  మ�� య� అ��్వ�య�డ ;

స్వయం  సమృదుధ్;

ఆయన

ఎవ�� ��

ప�ట్ టల�దు మ� �య�

ఆయనక� ఎవ్వర� ప�ట్టల�; మ�� య� ఆయనను ���న�ే ��

ల�దు.’’ [�� వయ్ఖుర్ఆ112:1-4]

ఎవ��� �� ల��� ఏ�ై �� స�� ��ౖ య��ి డ ్ ట �స్్ట �ా �� , ఆయనను

ల��� ���� �ై వం అ� �ి ల వవచు్.
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�� ను �ై �ా�న్ అ� ���ా �ే� � మ� �య� ��ౖ ��ల�గ� వచ��ల

�ర్వచ���న్ ప���త్ � ే���ే య��ిడ్ ట�స్్ట �ాసవ , �ై వం అ�
�ి ల వబడ�త�ం�� మ�� య� �ై వం�ా ఆ�ా��ం పబడ�త�ం�� .

ఉ��హరణక� ప్ రవకత్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ � అల�ౖ�� వస

ఎవ�� ఒక  మ����్మ� � �ేవ�డ� అ��న్డనుక�ం��మ (అల�్ లహ
కష్�ంచు�).

అత��

మ�టలల�� స��య్స��య్లన

ధృ�క��ం �ేందుక� ఆయనను ��ౖ  సూరత�ల్ ఇ��్లస్ య��ిడ్ ట
�� ప�� ��ం చు��మ�. "ఖుల్ హ అల�్ లహ� అహ" – ప్ రకట�ంచ ,
ఆయ�� అల�్ ల, ఏ��� క�డ� - అ��్వ�య�డ ;

మ�హమ్మద్ స ల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం ఏ���క�డ� మ
అ��్వ�య �� ? �ాదు. �� వ లం  ఆయన ఒక్క�ే ప్రవకత్ మ��

సం�ేశహర�డ�  �ాదు. ఆయనక� ప�ర్వం  అ� � క మం� � ప్రవకత్
మ�� య� సం�ేశహర�ల� వ��్చర.

"అల�్ లహ� సమ"

సమృదుధ్డ ;

–

అల�్ లహ్ �ర� ����పర�,

స్వయం

మ�హమ్మద్ స ల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం అ��క క�ా
ఎదు��్క��న్ర� � �షయం మనక � �ెల�. ఆయన అల�్ లహ
�క్క ఒక శ��త్మంత��ైన ప్రవకత్ మ� �య� సం�ేశహర
అ�నపప్ట�� , తన ౬౩వ సంవతస్రంల� ఆయన చ���య�ర�

మ�� య� మ�� ��ల� ఖననం �ే య బ�� ��ర�.

"లమ్ య�ద్ వ లమ్ య"– ఆయన ఎవ�� �� ప�ట్ టల�దు

మ�� య� ఆయన�� వ ర� ప�ట్ టల�ద;
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మ�హమ్మద్ స ల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం మ�ా్కల�� అబ�
మ�� య� ఆ��� దంపత�లక� జ�్మం�న �షయం  మనంద� �� �

�ె ల�సు.

ఆయనక�

అ�� క మం��

�ి ల్ లల� క��ార� క��.

ఉ��హరణక� �ా�మహ, ఇబ�్ ర� �మ .... ర�� య ల�్ లహ� అను ్.

"వ లమ్ యక�ల్లహ � క�ఫ�వన్ " – మ�� య� ఆయనను

���న�ే �� ల�దు.

మ��ి్ లంల� అందర� మ�హమ్మద్ సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల

ఎం�� ��్ ర ��ాత్ర� మ��య� ��ర��ాత, �ార� ఆయన �క్క ప్ర
ఆ�ే�ా�న్ త.చ. తపప్క�ం�� �ాట�ంచవల�ి ఉంట�ం� . అ���,

ఆయ�� �ే వ�డ�  అ� ప��� ఒక్క మ��ి్లం క�� � �క� ప్రపంచం

కనబడడ�.

ఇ�ా్ ల�య మ�ల�ి��ధ్ంత

-

"ల�

ఇల�హ

ఇల్ లల�్ల

మ�హమ్మదుర�సూల�ల�్" అంట� అల�్ లహ్ తపప్ ఆ�ా��ంపబ

అర్హత గల�ా� �వ్వర� ల�ర� మ��య� మ�హమ్మద్ ఆయన 

సం�ేశహర�డ�. ఈ వచనం ప్ ర ���� ఐదు�ార�్ల అ��న్ పల�కల
అంట�

నమ��

ప్ రకట�ంచబడ�త�నన్.

��రక�

�ి � �ే 

�ి ల�ప�ల�

��ం�ె �త్

త��్వ�ా మ��ి్లంల� మ�హమ్

సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల్లం ను ఎం �� ��ర�సుత్��న్ మ

��ే య త చూప�త���న, ఆయన అల�్ లహ్ �క్క సం�ేశహర�
మ�� య� ��సు�ే  �ా� స్వయం�ా �ేవ�డ� �ాదు అ� �ా� �� �
ప్ ర ���� జ� ్ఞపకం �ేయబడ�త��� .
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ఇక  ఇప�ప్డ� �ర� ఆ�ా� �ు స త్నన్ �ేవ�ళ్ళను క ��� సూర
ఇ��్ లస్ అ�� ఆ స్వచ్ ఛ� ��న �ైవ� �వన ��ట��ా��� ఒక�
ప�� ��ం చం�� . �ై వ ��వన �� ట��ా�� ఎల� ఉప���ం ��ల� �క�

��ౖ న �వ��ం ���మ�. ��మ� ఆ�ా�� సత్నన్ �ేవ�ళ�్ళ సతయ్�
ు
�ే వ���్ళ ల�క అసతయ్���న �ేవ���్ళ అ�� అస �జ��న్

కను��్కవటం ప్ర� ఒక్క�� బ�.

3. అ�న్ ధ�ా్మలల� అతయ్ంత  �ా్ర�న ధర్మం ��ందూ. �ాబట�్ ,

అ�� ప్ రపంచంల �� అ�న్ ధ�ా్మల కం ట� అతయ్ంత స్వచ్ఛ,
�ా్ రమ�ణ � క���ం� � మ� �య� ఉతత్మ�� �ం�� �ా�?

ఇ�ా్లం  ధర్మం ప్రపంచం ల� అ�న్ ధ�ా్మల కంట� అతయ్ ంత 
ధర్మ.

అ�న్ ధ�ా్మల కంట� �ా్ర�న ధర్మం ��ందూ ధర్మం.

ప్ రపంచంల �� �ట్ట�దట� ధర్ మం మ��య� అ�న్ ధ�ా్మల 
అతయ్ంత �ా్ర�న���న ధర్మం ఇ�ా్లం . ఇ�ా్లం  ధర్మ ౧౪౦౦

సంవతస్�ాల �ాత� � మ� �య� మ�హమ్మద్  ల�్ లహ� అల�ౖ� �
వసల్ లం ���� �ా్రరం�ం��ర�� అ�� ఒక అ��హ ప్రజలల� ఉన.

అనంత �ాలం  నుం�� ఇ�ా్లం  ధర్మం ఉ� ��ల� ఉనన్�� అం

మ�నవ�డ�  ఈ భ����ౖ తన �ట్ ట�దట� అడ�గ� � �ట�్టనపప్
నుం�� . ప్ రవకత్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ � అల�ౖ�� వసల్లం

ధర్మం

�క్క �ా్థపక�డ� �. ఆయన అల�్ లహ్ �క్క అం

ప్ రవకత్ మ��య � సం�ేశహర�. అంట� ఇ�ా్లం  ధర్మం �క
�ట్ ట�వ� � ప్రవకత్ మ��య� సం�ేశహర�డ.
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అతయ్ంత �ా్ర�న ధర్మ�� అతయ్ంత స్వచ్ఛ�� �న మ��య� 
�ా్ రమ�ణ � క���న ధర్మం �ానవసరం ల� .

�� వ లం  అతయ్ంత �ా్ర�న���న ధర్మం అ�� �ా్ర�ప ��క ��

ధర్మ����

అతయ్ంత స్వచ్ఛ���న మ��య� �ా్రమ�ణ�క�

ధర్మమ� ���ా �ేయజ�లద. ఒక ప�� � భ్ ర���న �ా్లసుల� అప�ప్

ప�� � దధ్ం  �ే�ిన ��ట� నుం� � � � క��ం�న �ా్లసుల� � �ళ్ళ కం

తన ఇంట�్ ల ��ౖ� � � కపప్క�ం�� మ�డ� ��లల � ��తం ఉం�
�ా్ లసుల�� �ళ�్ళ స్వచ్ ఛ ���న� అనడం ఎంత వరక� సబబ
ఉంట�ం�� ?

అల��� అతయ్ంత ల�ట �ష్్ట ధర్మ�� అతయ్ంత స్ వచ్ఛ� ��న
�ా్ రమ�ణ � క���న ధర్మం �ానవసరం ల� .

మ����ౖ ప� ఏ ధర్మ����� తను అ�న్ంట� కంట�� ��తత్ ధర్మం మ�

ఈ మధయ్� � �దల�ౖన ధర్మం �ావటం వలన ఇతర ధ�ా్మల�న్

కంట� తమ�ే  ��ల� స్వచ్ఛ���న మ��య� �ా్రమ�ణ�క���న ధర

అవ�త�ంద� ���ా �ే య ల�దు. మ�డ� �� ల ల ��� తం  మం��ా

�ీ ల� �� య బ�� , �ాయ్క్ �ేయబ�� జ� గ�తత్ �ా  � ి్రజ్ ల� ఉంచ

��్వదనజలం (�� �్ ి టల్ �ా) కంట� అప�ప్�ే సమ�ద్రంల� నుం�

��్ రష్ �ా పట�్టన �ర� అ తయ్ంత స్వచ్ఛ� ��న�� �ెపప్డం ఎ
సబబ� ?

ఏ ధర్మ����� స్వచ్ఛ��� న� � మ��య� �ా్రక��� న �� అన����� ,

ఆ ధర్మంల� ఎల�ంట� నూతన క�ప్��, మ�ర�ప్ల, �ే ర�ప్ల,

��ల��ం ప�ల� ఉండ�ాదు. అం�ే �ాక  ఆ ధర్మం ��్రరణ మ��య � ��
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�క్క మ�ల���రం  సర్వల�క సృ�ి్టకరత్ మ� త్ర�� అ� .

ఈ

భ�మండలం��ౖ

�� వ లం ఖుర్ఆన్ మ�త్ర�� త

అవత��ం �నపప్ట� అసల�ౖన మ� �య� స్వచ్ఛ���న ర ల�

��న�ాగ�త�నన్� .

ఇతర

ధ�ా్మల � �వయ్గ �ం��ల� న్ నూ

క�ప్��ల, మ�ర�ప్ల, �ే ర�ప్ల, ��ల��ం ప�లక� గ��� �ాక�ం��

�ా�ాడ���ల�క �� య��. అవత��ం �న ��ట� నుం�� ఎ��న ్ లకష
మం��  ఖుర్ఆన్ గ�ం���న్ కంఠస్థ ం  , తమ �� ద డ�ల� జ�గ� తత్�ా

భద్ రప� � ���ర.

�� ట�

ఆధు�క  ప్ రపంచంల

క��� ఖుర్ఆన

గ�ం ���న్ ప���త్�ా కంఠస్థం �ే�ిన ��యన్ల ����ద్ ప్రజ

మధయ్న ఉ��న్. అం�ే �ాక, అసల� ఖుర్ఆన్ నుం�� ఖ��
ఉ��్మన్ ర��యల�్లహ� అను్హ ���౧౪ శ��బ�ద ్ల �� �త ం తయ�ర�

�ే�ం�న ఖుర్ఆన్ �ా�ీలల � ��ండ� ఈ�� ట� � � క�� � ���� ్క

మ�య్�యంల�నూ మ� �య� ట�� ల��

��ప్ ట� � మ�య్�య

(Koptaki museum) ల�నూ భద్రం�ా ఉ��న. �ాట� ల�నూ

మ�� య� ఈ��డ�  మన మ�ందునన్ ఖుర్ఆన్ లల�నూ ఒ
అకష్రం మ�ర�ప్ క��� ల.

౧౫వ అ��య్య���న సూరహ్ అల్ � , ౯వ వచనంల� అల�్ లహ

ఇల� �ా�ాద ్నం �ే�ి��డ

"�సస్ం�ేహం�ా � �మ� � �వయ్సం�ే �ా�న్ పం�; మ�� య�

�� మ� తపప్క�ం�� ���� �ా�ాడ��మ�(మ�ర్చబడక�ం�)."

అతయ్ంత �ా్ర�న ధర్మ�� అతయ్ంత ఉతత్మ���న ధర్మం �ా
ల�దు.
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ఏ ధర్మ����� అ� � అతయ్ ంత �ా్ర�న���న ధర్ మ���నంత మ���్రన

అతయ్ంత ఉతత్మ���న ధర్మం అ� �� �ా �ేయజ�. అ�� ఎల�

ఉంట�ందంట� , �� వ లం �ాత�� �ావటం  వలన ౧౯వ శ��బద ్ప� �ాత

�ార�  ఈ మధయ్� � తయ ��� �న ట��ట� �ార� కంట� అతయ్ం

ఉతత్మ���ంద� �ెపప్డం ల�ంట�దనన్. వృ��త్�ారంల� �్రపప్

��్వ�ా �ా్టర్్ట అ��య్ �ా౧౯వ శ��బద ్ప� �ాత �ార�, �� వ లం 

�ాత�� �ావటం  వలన అ�� �� �� �ా్ టర్్ట అ��య్ ఈ��ట� ఆధ
ట��ట� �ార� కంట�  ఉ తత్మ���న � �ె పప్డం ఎంత మ�ర్ఖత్

చూడం�� .

అతయ్ంత అధు��తన ధర్మ�� అతయ్ంత ఉతత్ మ���న ధ
�ానవసరం ల�దు.
మ����ౖ ప� ఏ

ధర్మ���న � �వలం  అతయ్ం త అధు��తన���న�

�ావటం  వలన మ�� య� ఇతర ధ�ా్మల�న్ంట � కంట � �వ��ల

�ావడం  వలన మ�త్ ర� � అ� � అత�య్తత్మ���న ధర్మం  అ� �
�ే య జ�లదు.

అ��

ఎల� ఉంట�ందంట� ,

ఇప�ప్�ే తయ��� �న

౮౦౦CC సు��� �ార�, ప�ే ళ్ళక� ప�ర్వం తయ�� ��న  ���� స్
౫౦౦౦CC 500SEL

�ార� కంట�  ఉ తత్మ���న� � ���ా �ేయడం

ల�ంట� ద నన్మ�. ఏ �ార� ఉతత్మ���న� ో �ర ్ణ�ం�ేందుక� ఆ �ార

��ప ్�ి�ి� �షన్లను ప ���� వల�ి  ఉం ట�ం�� . ఉ��హరణక� �ార� 
�క్క �ర్స్ , భద్ త , �ి �ండర్ ల � ��ా�ిట , �ి క ప, �ీప ్,
��లభయ్ం  �దల�ౖన .

ప�ే ళ్ళ �� �త ం  తయ��� �న ౫౦౦SEL
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�� ��స ్�ెస 5000CC �ార�  ఈ మధయ్� � తయ ��� �న సు �� � ౮౦౦CC
�ార� కంట� ఎ��న ్ � ��్ల ఉతత్మ���
ట
ం �� !
మ�నవజ����

ఎదుర��య ్ సమసయ్లను ప��ష్క�� ం �ే ధర్

అత�య్తత్మ���న ధర.

ఏ ధర్మ�� �� అత�య్తత్మ���న ధర్మం �ా ప��గణ�ంచబ��ల,
���ల�

మ�నవజ����

ఎదుర��య ్ సమసయ్ల�న్ంట� �� స��

ప�� �ా్కరం  ఉం��. అ��  స తయ్���న మ� �య� స్వచ్ఛ���న ధర్ మ

ఉం���. ఆ�� నుం�� అంతం  వరక�, అ�న్ �ాల�లక� వ��త్ం�ేల

ఉం���.

�సస్ం�ేహం�ా � �వలం  ఇ�ా్లం ధర్ మం మ�త్

మ�నవజ���� ఎదుర��య ్ సమసయ్ల�న్ంట� �� స���న ప���ా్క�

క���  ఉ నన్� . ఉ��హరణక�, మదయ్�ాన, ప�ర�ష�ల సంఖయ్ను
�ం� �� త�నన్ �ీ త ్� జ ��,

మ�నభం�ాల�

మ�� య�

అ��య్���ాల, �ో �ి �� ల�, �ొ ం గత��ల�, జ�తయ్హం�ార, క�ల�ల
పట�్ టంప�ల� �దల�ౖన .

ఇ�ా్లం  ధర్మం ఒక సతయ్ధర. ��� ధ�ా్మ�ే�ాల� మ�� య�

ప�� �ా్క�ాల� అ�న్ �ాల�లక� వ� �త్�. ౧౪ శ��బ�ద ్ల��,

అవత��ం �న ��ట� నుం�� ఎల�ంట� మ�ర�ప్ల� �ేర�ప్లక� ల�న

�ాక�ం�� స్వచ్ఛం, ప�� � దధ్ం�, అల�్ లహ్ �క్క స్వచ్ఛ
అం�మ �ాక�్క�ా అం�మ � �న ం  వరక� �ాబ �� � అ�న్ �ా ల�

��రక� ఈ భ�మండలం��ౖ  � �� � ఉ నన్ ఏ�� � క � వయ్గ�ంథం ఖుర్.

ఉ��హరణక�, ప�ర్వ�ాలం  �ా� �తయ్ం మ��య � క�తల� � �ం��
16

మ�� మ ల �ాలం�ా గ���త్ంచబ��ం� . మ�� ఈ��ట� �ాలం  ఆధు�క 
��ౖ నుస్ మ� �య� ట ��ాన్ల�ల� � �ం��న మ��మల �ాలం�

గ���త్ంచబ��ం� . మ�� , ఈ �డరన్ �ాలంల� క��� ఖుర్ఆ

తనక� �ాట� ల�ద� సమసత్ మ�న�ా�� స�ాల� �సుత్నన్. ఇ�ా్లం

ధర్మం  మ�నవ ���్మత ధర్మం � . �ా� అ��  స ర్వల�క సృ�ి్టకర

మ�� య� ప్ రభ�వ� అ�న అల�్లహ్ మ�నవజ�� మ�రగ్దర్శ

��సం  అవత��ం పజ� �ి న ధర్మ. ఆయన వదద ్ � �వలం  ఇ�ా్లం ధర్
మ�త్ ర� � సమ ్మ�ంచబడ�త�ం .

4. మృత�ే � లక�

దహనసం�ా్క�ాల� �ేయక�ం�� మ��ి్లంల

ఎందుక� ఖననం �ే �త్ర
ా ?

మ�నవశ�� రంల� ఉనన్ మ�ల�ాల� మట�్టల� క��� ఉ��.
మ�నవశ�� రంల� ఉనన్ మ�ల�ాల� ���ోద్ ����ప్ మట�్టల� క

ఉ��న్.

క��ి ����

�ాబట�్ ,

త్వర�ా �� �లమ��య్ మ��య� మట�్ట

గ�ణం  వలన

మృత�ే � �న్ మట�్టల�ననం 

�ే య డమ�� �ే ఎక�్కవ ��ౖంట ��ిక్ �ా ఉంట�ం .
�ా��వరణ �ాల�షయ్ం ఉండద

మృత�ే � �న్ దహనం  �ేయడం  వలన �ా��వరణంల� �ాల�షయ్
�� ర�గ�త�ం�� . తత్ఫ�తం�ా ప్రజల ఆ��గయ్ం � ె�� � �� � మ��

�ా��వరణ���� �� క��� ప్ రమ�ద ం  ఉం� . మ�� , �� � ��  � నన్ం�ా

మృత�ే � �న్ ఖననం �ేయడం వలన ల�ంట� ప్ రమ ���ల� ల�వ.
చుట�్ టప్రక్కల �ా్రంతం పచ్చ� ా ���� ఉంట�
17

ఒక  మృత�ే � �న్ దహనం  �ేయ���� , అ�� క  �ె ట్ � ల నరక వల�ి
ఉంట�ం�� .

���

వలన

చుట�్ టప్రక్కల పచ్చదనం ,

�ా��వరణ���� మ�� య� ప�ాయ్వరణ��� �  �� క�� � ప్రమ�ద

ఉం�� .

మృత�ే � లను ఖననం 

�ా�ాడబడట��

�ాక�ం��,

�ే య డం 

వలన,

చుట�్ టప్రక్

�ె ట్ � ల

కల �ా్ర

�ారవంతమవ�త�ం�� . �ా��వరణం మం��ా తయ�రవ�త�ం�� .

ఆ��్థకపరం�ా
మృత�ే � �న్ దహనం �ే� � ప్ర� ��య ��ల� ఖర�్చ�� క�డ�క�న .

ఎందుకంట� అందుల� టనున్ల ����ద్ కలప �ాడ వల�ి ఉంట �ం .

మృత�ే � లక�

దహన సం�ా్కరం

 �ే� � �ాంప్ర��

��రత�ేశంల� ఉండటం  వలన, ఆ ప్ ర� �యల� ప ్ర � సంవతస్రం ��
ర��ాయల� ఖర్చవ� త���న. �� � ��  � నన్ం�ా మృత�ే�లను
ఖననం  �ే య డంల� ��ల� తక�్కవ ఖర�్చ అవ�త�ం . ���న్

��ట్ ల��ే అసల�� ఖర�్చ �ా.

అ�ే సమ��� ల� ����న ్ళ్ళ త�ా్వత మ�� మృత�ే��న్ ఖ

�ే య వచు్.

ఒక  మృత�ే � �న్ దహనం  �ేయడం��� � అక్కడ  �ా��న కల

ప� ప�రత ్���త�ం� . ఇక  అ�� మ�� మృత�ే � �న్ దహనం
�ే ��ం దుక� ఉప�గపడదు. ఎందుకంట� �ా�న త�ా్వత అ� �

బ��� ద �ా మ��� �� త�ం�� . �� � ��  � నన్ం�ా ఒక మృత�ే��న
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ఖననం  �ే �ి న  సమ��� ల��� ����న ్ళ్ళ త�ా్వత మ�� మృత�ే�

ఖననం  �ే య వచు్. ఎందుకంట�  ఖ ననం  �ే య బ�� న మృత�ే హం 

����న ్ళ్ళల� మట�్టల� క��ి ��త� .

5. ఎందుక� మ��ి్ లం ��ా� �త మ� �ళల , ��ం దూ మ�� ళ ల వల� 

తమ నుదుట� �ద బ� ట�్ , �లకం  �� ట్ � ట��ర� మ� �య� మంగళ

సూ��్ ర�న్ ధ��ంచర?

‘�ందు’ అ��  సంస్కృత పదం  నుం� � ‘�ం�� ’ వ�్చం� , �� � అర్థం
బ� ట�్ . �ా��రణం�ా ఇ��  క�ంక�మ ��డర్ నుం� � తయ�ర�

�ే య బ�� న ఒక  ఎర� ట� బ� ట�్ ట �ళ. ��ం దూ ధ�ా్మ�� � �ెం� �న

మ�� ళ ల� �� � � తమ నుదుట� �ద, ��ం డ� కనుబ� మ్మల మధయ
�� ట్ � టక�ంట�ర. �� � � �ార్వ��ే� �హన్ం�ా పగణ� �త్ర
ా . ఈ

బ� ట�్ ట మ� �ళలను మ� �య� �ా� � భరత్లను �ా�ా�ే �ీత్� శ � �

సూ�సుత్ంద� ��ందువ�ల� నమ�్మ�� . �ాంప్ ర��యకం�ా ఇ� �
�� �్ళ అ����ంద� సూ�ం�ే ఒక �హన . �� � � ��ం దూ
��ా�� త �ీత్�ల� � ��్టక�ంట�.
ట
�� � � ట� క్క అ� క��� �ిల��ాత్.

ఈ���ల�్ ల ఆకర ష్ య ��� న బ� ట�్ ట �ళ్ళల� ��ట �్ట��వడం ఒక �ాయ

�ా మ���  ���ం �� మ�� య� �� �్ళ�ా� కనయ్ల� మ��య � �ీత్�

క��� �� � � �� ట్ � టక�ంట���న్. ఈ��ట� బ� ట�్ ట వృ��త్�ా�ా� �
ప�� � తం  �ాక�ం�� అం���ారం, నకష్���ా, గ�ం�ె ఆ�ారం 

�దల�ౖ న

��ధ

ఆ�ా�ాల�్ ల ల�సు త్నన.

అం�ే �ాక,

అ��

��రంగ�, ఆక�పచ్చ రంగ, పసుప� రంగ�, ����ం జ రంగ�

�దల�ౖ న ��ధ రంగ�ల�్ ల క��� ల�సు త్నన. అల��� �� వ లం 
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క�ంకమ ��డర్ �� మ�త్ర�� తయ�ర � �ే�� పదధ్� �� స్వ �ిత్ ,

ఈ���ల�్ ల � � �� రకర�ాల ప���ా్థల�� తయ�ర � �ేసుత్��.
ఇం�ా ఇ�� రకర�ాల �� జ�ౖ న్ లల� మ� �య� �ా , తళతళల��ే  ఇతర
ప���ా్థల�� తయ�ర� అవ�త�నన్.
మంగళసూత్ర ం
మంగళసూత్ర ం  అంట� ����న్ కల�గజ� �� ఒక ��రప � ��.

ప్ ర�ేయ్కం�ా  ���� తమ ���్ళ అ�ం ద� సూ�ం �ే �హన్

��ం దూ ధర్మ �ీ త ్�ల � ��డల� ధ���ాత. నల్ లప�సల�� �ం� �న

��ం డ�  ��రప� ��ళ�్ళ క�� � ఉం� � మధయ్ల�  మ�మ�ల� ఒక 
బం�ారం  �ళ్ళ ఉంట�ం� . �ె డ�  నుం�� �ా�ా�ే  రకష్ణ కవచం�

నల్ లప�సల� ప��ే�ాత్య � �ా�� నమ్. ఇం�ా అ� ఆ �ీత్�
��ా��న్ మ� �య� ఆ� � భరత్ �ా్రణ� �న్ �ా�ాడ� �య� �

నమ్మక. ద�� ణ ��రత�ేశంల�, మంగళసూ��్ ర�న్ ��� అ

�ి ల��ాత్ర . ఒక సనన్ట� బం�ార�

��్ రల�డ� ��ిన ఒక �నన్ బం�ార� .

�ైను ల��� �రప� ��్ రడ�క�

��ం దూ ��ా�� త �ీత్�ల� ఎట�్ట ప���ి్థత�లల�నూ మంగళసూ ��్

��ల��ం చక�డదు. ఆ�� �ధవ�ాల� అ�నప�ప్డ� మ�త్ర�� అ�

క�త్��ంచబడ�త�ం� .

�� వ లం అల�్ లహ్ మ�త్ర�� సంరకష
మ�నవజ��� సర్వల�క సృ�ి్టకరత్ మ��య� ప్రభ�వన

అల�్ లహ్ కంట� ఉతత్మం �ా ఎవ్వర� ర��ంచ . �ె డ�  నుం��
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�ా�ాడ�క���ం దుక� ఎర� ట� బ� ట�్ ట ల��� నల్లప�సల ��రం మనక
అవసరం ల�దు.

ఖుర్ఆన్ ల�౬వ అ��య్య���న సూరత�ల్ అన్ఆమ్ ౧౪వ

వచనంల� అల�్ లహ్ �క్క ప్రకటన ఇల� .

"ప్ రకట�ంచ : �� సంరకష్ణ ��రక� భ�మ�య్�ా�ాల సృ కరత్ అ�న

అల�్ లహ్ ను �ాక�ం�� మ��క � �� �సు���ా?" [ఖుర్ఆన6:14]
ఇం�ా ఖుర్ఆన్ ల�� అ��క ��ట్ల ఇ�ే �షయం �ెల�పబ�� .
"అల�్ లహ ్ � �

� సంరకష్,

మ�� య�

ఆయన

ఉతత్మం�ా స�యం �ే�ాత్." 3:150 మ�� య� 22:78

అతయ్ంత

బ� ట�్ ట � ��్ట��వడం ల��� మంగళసూ�
ట
�్ర�న్ ధ��ం�� ��

మన�న్ అతయ్ం త ఉతత్మం �ా ర�� ం �ే శ��త్గల ఆ సృ�ి్
శ��త్�ామ�ా ద్�ల��ౖ నమ్మకం ల�ద� సూ�సుత.
ఇ�ా్ ల�య వస త ్���రణక� వయ్���
బ� ట�్ ట � ��్ట��వడం ల��� మంగళసూ�
ట
�్ర�న్ ధ��ంచడమ�

��ం దువ�ల �ాంప్ ర��య. మ��ి్ ల� �తర�ల� ప్ర�ేయ్క ం �ా ధ�� ం

ఎల�ంట� ��న్ల� ��, గ�ర�త్ల�ౖ�, సం�� ��ల�ౖ �� ల��� మచ్చల�ౖ��

ధ��ం �ేందుక� ఇ�ా్ ల�య వస త ్���రణ �యమ�ల� అనుమ�ంచ.

ఇ�ా్లం  ధర్మంల � ���� �్ళన �ీత్�లను మ� త్ర �� �ాక �ం�� ���
కనయ్లను క��� � ���ంచక�డద.
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ఒక�ా�� ఒక  ��ం దూ ��న ్� �త�డ� మంగళసూత్రం �క్క ల��
గ���ం � ��క� �వ�� సత ూ , ��� ��్వ�ా � ��� ్ళన �ీత్� సులభం

గ���త్ంచబడ�త�ంద, త��్వ�ా � �� �� ��ాళ�్ళ ఆ��ను ����ంచక �ం�
మ�� య�

ఆ�� ��ౖ

అ��య్��రం  �ేయక�ం�� వ� �� � ��ాత్ర

ప��� ��డ�. అ��ే  ఇ�ా్లం  ధర్మంల� ఏ �ీత్� అ� �� స - �� ��్ళ��

ల��� �� �్ళ �ా క����, మ��ి్ లం �ీ త ్� అ��� ల��� మ��ి్తర �ీత్�

అ��� స��

-

అసస్ల� � ���ంచ బడక�డదు మ� �య�

అ��య్���ా�� � గ �� � �ాక�డద.

6. నమ�� ��రక� �ి � �ే అ��న్ �ిల�ప�ల� మ��ి్లంల� అక్బర్ చక�వ
�� ర� ఎందుక� �� ��్కంట�ర?

అ��న్ �ిల�ప�ల� అక్బర్ చక�వ� �త్ � �ర � ����్కనబడ�త

మ��ి్ ల� �తర�ల� అ�ార్థం  �ేసుక���న.

ఒక�ా��  �� ను �� ర ళ �ాష్ట�ంల� ఒక �ాన్ఫ��నుస్ల� �జరయ� .

అక్కడ �� ప్రసంగం కంట� మ�ందు ఒక మ��ి్ల��తర ��ష్టర్ 

ప్ రసం��ం��ర. ��రత �ేశంల� మ��ి్ లంల� �ా��ం�న �ారయ్ ల�
మ�� య�

��రత

�� ��్క��న్.

ప్ రగ�ల� �ా� � �ాత్ర గ�� �ం � ప్ర��నం

అక్బర్ చక�వ��త్ ��ర �య �ా�లల� అతయ

��పప్�ాడ� �ావడం  వలన మ��ి్లంల� ప్ర���� ఐదు �ార

నమ�� ��రక� �ి � �ే  �ి ల�ప�ల� ఆయన �� ర�  �� ��్కనడం
అదుభ్త���న �షయ ం అ�  ఆయన �ె�ిప్��. అ��ే , ఆయన

త�ా్త �� ను ఇ�్చన ప్రసంగంల� ఆయన �క్క త�ిప్�
స�� �� దద ్గ��ాను మ� �య� ఆ అ�ా�ా్థ�న్ దూరం �ేయగ�� .
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అ��న్ �ిల�ప�ల� వ�ే్ ‘అక్బ’ అ�� ప����� , అక్బర్ చక�వ� �త్

మధయ్ ఎల�ంట� సంబంధం ల�ద.

అ��న్ �ిల�ప�ల� వ�ే్ ‘అక్బ’ అ��

ప����� మ�� య�

��రత�ేశ  చక� వ ��త్ అక ర్ క� మధయ్ ఎల�ంట � సంబంధం ల�.

అక్బర్ చక�వ��త్ ప �ట్టక మ�ందు ఎ��న్ శ��బ�ద్ల నుం�� అక్
పదం అ��న్ పల�క�లల� � ���్కనబడ�త�నన.
‘అక్బ’ అంట� ‘మ� ఘన��� న �ాడ�’
అర� ���ా పదం  ‘అక్బ’ అంట� ‘మ� ఘన��� న �ాడ�’ అ�
అర్థ. అ��న్ �ిల�ప�ల� ‘అల�్ లహ� అక్’ అ� ప��� న ప�ప్డల� ,

�� మ� ‘అల�్ లహ ్ �� అంద� � కంట� మ� ఘన���న�ా’ ల���
‘అల�్ లహ ్ �� అతయ్ంత ఘన�� �న �’
ప్ రకట �సు త్��న.
�ాట� ల��

ఇం�ా

అ�

��ం�ె �త్

అతయ్ంత ఘన���న�ాడ� మ� �య�

ఏ��� క  ఆ�ాధుయ్డ� అ�న అల�్లహ్ ను మ�త్

ఆ�ా��ం చమ� ప్ రజలను �ిల �సు త్��న.

7. ��ర�య మ��ి్ లంల� తమ ��రక� ప్ర�ేయ్క���న మ��ి్లం పరస్న
�ా�ాల�

పట�్ టబట�్ట బదుల� ఒక��ళ ��రసు్థడ� మ��ి

అ�నట్ ల��ే అత� � � ఇ�ా్ల�య ష��అహ్ చట్టం ప్ర
���ం ��ల� ఎందుక� పట�్ టపట్టడం ల�ద - ఉ��హరణక� ఎవ��� ��

మ��ి్ లం  �ొంగతనం  �ే��త్ మ��ి్లం �� ��నల్ ల�ారం  అత�
�ే త�ల� నర�ాల� ఎందుక� �� మ�ండ్ �ేయడం ల�దు?

మ��ి్ లం  పరస్న ల్ ల� అ� �� � ఒక వయ్� �త్� � మ��య�  అత��

బంధువ�లక� సంబం��ం �న చట్ ట, అంట� ��ాహం, ���క�ల�,
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�ారసత్వం  �దల�ౖన �ాట �� � సంబం��ం�న ధ�ా్మ�ే�ా . �� � ల�

��ందర�  ఇ�ా్ ల�య పం� �త�ల� పరసప్రం అం��క��న చట�్ టల�

క��� ఉ��న్. �నన్�ా సమ�జ��� �  �� క���ం�ే ల��� నష్ట
క���ం �ే ఏ �� ర మ� మ�� య� ఏ �ారయ్మ� � � �ల� ల�ద.
��రత�ేశం ఒక ల��� క  మ�� య� ప్ రజ ��ా్వమయ్ �
ఏ �ేశంల���ౖ ��, �� ��్వర� వ�ాగ్ల ప్రజల పరస్నల్ ల� చట

�� ��్వర ��ా ఉండవచు.

��రత�ేశం  ఒక  ల��� క  మ�� య�

ప్ రజ ��ా్వమయ్ �ేశం �ావడం , �� �్వర� వ�ాగ్ల ప్రజల� 
�
స్వంత పరస్న ల్ ల� చట�్ట�న్ అనుస��ం�ే అవ �ాశం ��రత

ఇసుత్నన్.

ఇ�ా్ ల�య పరస్నల్ ల� చట్టం అతయ్ంత ఉతత్మ.
ప్ రపంచంల �� ��ధ పరస్న ల్ ల� చట�్టల కంట� అత
ఉతత్మ���న మ� �య� అతయ్ ం త ఉతత్మ ఫ����న

చట్ టం

ఇ�ా్ ల�య పరస్నల్ ల� చట్టం అ� మ��ి్లంల� �శ్వ�. ఇ�ా్లం
ధర్మం��ౖ తమక�నన్ ప���త్ నమ్మకం వలన  �� రత�ేశం

మ��ి్ లంల� క��� మ��ి్లం పరస్నల్ ల� చట� ్ట�� � �ా్ర��నయ్త.
��� � నల్ ల

��� � నల్ ల� అంట� సమ�జం��ౖ �నన్�ా ప్ర��వం చూ�� ఏ�ై

�� రం  ల��� ఏ�ై �� ప��� సంబంధం ఉనన్ చట్. ఉ��హరణక�
�ొ ం గతనం, అ��య్��ర, హతయ, ��ంస  �దల�ౖ న �.

ఏ �ేశంల���ౖ �� ప్ రజలంద� � ��సం � ��నల్ చట్టం ఒక్కట � ఉ.
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ఏ �ేశంల���ౖ ��, �� ��్వర� వ�ాగ్ల ప్రజల ��సం పరస్నల్ ల�
��� � నల్ చట్టం క�� � ����్వర��ా ఉండటం �ాధయ్ం  . �� ��్ ర� 

వ�ాగ్ల ప్రజల  ��సం మ��య � ����్వర � ధ�ా్మల ప్రజల ��స ం
�ధ��� న ��� � నల్ చట్టం ఉండటం తపప్� . ఉ��హరణక�,

ఇ�ా్లం  ధర్మం ప్ర�ారం ఎవ��� �� �ొంగతనం �ే�� త్ అత�� �ేత
న�� �� �� య��. �ా� ��ం దూ ధర్మంల� ఈ �కష్ ల. ఒక�� ళ ఒక 

��ం దూ వయ్��త్ ఒక మ��ి్లం వయ్ ��తదను �ో చుక�ంట� , ఆ �ొ ం గక�

ఏ �కష్ �� �ం�? �ొ ం గ �ే త�ల� న�� �� �� య బ��ల� మ��ి్ లం

��ర�క�ంట�డ�, �ా� ����� ��ం దూ ధర్మం అం� � క��ంచద .

మ��ి్ ల� �తర�ల ప్ర��యం ల�క�ం, ��రత�ేశంల�� మ��ి్ లంల�

స్వంతం�ా ఇ�ా్ల�య � �� �నల్ చట�్ట�న్ అనుస��ం.

తను �ే �ి న  �� �ా��� ఇ�ా్ ల�య �� ��నల్ చట్టం ప్ర�ారం త

�కష్ం �� �ం��ల� ఒక��ళ ఎవ� ���� మ��ి్లం అం�� ��ం��� అ
ఆచరణ� యం  �ాదు.

ఒక�� ళ

��ందర�  మ��ి్ ల� �తర�ల� ఒక

మ��ి్ లం��ౖ � �ట�్టన �ొంగతనం  ��సు � �� �� , ఆ �� సుల�� ప్ ర�
ఒక్క� � ��రక� �ా� � స్వ ంత పరస్నల్ ల� ప్ర�ారం �ర�ప్ ఇ� ,

ఇ�ా్లం ధర్మం ప్ర�ారం తప�ప్డ� �ాకష్య్ం ఇ�్చనందుక� ఆ

౮౦ ��ర�� �ె బ్బల� ��ట్టవల�ి ఉంట�ం . �ా� ��ర�య ��� � నల్

చట్ టం  ప్ర�ారం తప�ప్డ� �ాకష్య్ం  ఇ�్చన వయ్��త్

త�ిప్ంచు��గలడ. �ాబట�్ , ప్ ర� ఒక్కర� తమ స్వంత �� ��
చట�్ ట�న్ అనుస��సుత్నడ�, ఎవ��� �� మ��ి్ ల� �తర �� �� � ఒక
మ��ి్ లం��ౖ ఏ�ై�� � �ర ం  ఆ���ించడం

��ల� సులభ. �ా�,

అబదధ్ప� �ాకష్య్ం మ� �య� �ొంగతనం � �సం �ే�క�ాట� �కష
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��ర�య ��� � నల్ చట�్ట��న్ ఒక� �ళ � ా� �దద్����ౖ వ��త్ంప , తమ

�ా్వర్థం ��సం �ొంగల� ఇం�ా ఎక�్కవ �ొంగతనం � ే��ల� మ��
అబదధ ప� �ాకష్య్ం ఇ�ే్చ�ా��� ఇం�ా ఎక�్కవ�ా తప �ప్డ� 
ఇ�ే్ చల� ��్రతస్��సుత.

��రత�ేశంల�� మ��ి్ లంల� ఇ�ా్ల�య � �� �నల్ చట�్ట�న్ 

��ర�య�లంద�� ��ౖ వ��త్ంపజ�యడ ం

��్వ�ా సమ�జ�� �� ఎం�

�� ల� కల�గ�త�ంద� నమ�్మ��ర. ఎందుకంట� �ొ ంగతనం  �ే �ి న
వయ్��త్ �ే ల�

నరకడం  వలన,

తపప్క�ం�� ��రత�ేశంల�

�ొ ం గతనం �� �ాల� త��గ్� ���. అల��� అబదధ్ప� �ాకష్య్ం ఇ
�� �ా��� ౮౦ ��ర�� �ె బ్బల �కష్ ���ంచడం వలన తప�ప
�ాకష్య్ం ఇవ్వక�ం�� ప్రజలను ��ా��స .

ఇ�ా్ ల�య �� ��నల్ ల� అతయ్ంత ఆచరణ�య� ��
ఇ�ా్లం  ధర్మం ���ా�న్ ��ల చూపడ�� �ాక�ం��, ఆ �� రం 

జరగక�ం��

ఉ��హరణక�,

��ా��ం �ే 

మ��ాగ్�న్ క��� చూప�త�ం .

�ొ ంగతనం  �ే �ి న

వయ్��త్ �ేత�ల� న�� �� �

���ం చడం, అ��య్��రం  �ే�ిన వయ్��త్�� మరణ �కష్ ���

�దల�ౖ న �. ఇల�ంట�  క �� న  �కష్ల వ, ఏ వయ్��త్ అ��� ఏ�ై�

�� రం �ే �� మ�ందు ���న వందల �ార�్ ల ఆల���ాత్.
�ాబట�్ ,

��రత�ేశంల� �� �ాలను

త��గ్ం�ే ల��� ఆ� � స� �న

ప�� �ా్కరం – ��ర�య�లంద�� ��ౖ ఇ�ా్ ల�య �� ��నల్ చట �్ట

వ��త్ంపజ�యడ .
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8. ఇ�ా్లం  ధర్మం ప్ర�ారం ప్రపంచం ల�� ప్ర� జ�� �
సం�ేశహర�ల� ల��� ప్ రవక�త్  పంపబ�� , మ�� ��రత�ే�ా��� ఏ

ప్ రవకత్  పంపబ����ర ? �� �ామ్ మ� �య� � �కృష్ణ లను అల�్

�క్క ప్రవకత్ల��ా మనం ���ంచవ?
ప్ ర� జ�� ��రక� ప్రవకత్ల� పంపబ���

35వ అ��య్య���న సూరత� �ా�ర్ ల�� ౨౪వ వచనంల�

ఖుర్ఆన్ ఇల � �ెల�ప�త�నన "... �ా�� మధయ్ �వ�ిసూ , �ా�� �
�� చ్చ��ం�ే ప్రవకత్ను ప ంప� జ�� ల." [�� వయ్ఖుర్ఆ35:24]

అల��� , ౧౩వ అ��య్య���న సూరత�ల్ �ాద్ ల ౭వ వచనంల�

ఖుర్ఆన్ ఇల � �ెల�ప�త�నన "... మ�� య� ప్ ర� ఒక్క� � ��స
ఇ�� ఒక మ�రగ్దర్శకత." [�� వయ్ఖుర్ఆ13:7]
��ందర� 

ప్ రవకత్ల వృ��త్ం��ల� మ�త్ర�� ఖుర్ఆ

�� ��్కనబ� ���.

�� � గ���ం � ౪వ అ��య్య���న సూరత��న్�ా ల� ౧౬౪వ

వచనంల� అల�్ లహ్ ఇల � �ెల�ప�త���న, "��ందర�  ప్ రవకత్
వృ��త్ంతం

� �మ� � ���్క��న్ మ� మ��య� మ �� ��ందర� ప్రవ

వృ��త్ంతం � ���్కనల�" [�� వయ్ఖుర్ఆ4:164]
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౪౦వ అ��య్య���న సూరత�ల్ �ా�ిర్ ల ౭౮వ వచనంల�

ఇల�ంట�  సం �ేశ�� మరల� ఇవ్వబ��ం� ,

"� కంట� ప�ర్వం క��� � �మ� ప్రవకత్లను పం�: �ా�� ల�

��ంద�� గ���ం � ప్ ర�ాత్ �ం��మ� మ��య� మ����ంద�� గ�� �ం
ప్ ర�ాత్�ంచల� ..."[�� వయ్ఖుఆన్40:78]

అల�్ లహ్ తన అం�మ సం�ేశ���న ఖుర్ఆన్ 25 మం�� ప్ రవకత్

�� ర్ � ల మ�త్ర�� ����్క��:

ఖుర్ఆన్ ల � ��వల 25

�� ��్కనబ� ���.

మం��

ఉ��హరణక�

��� స , �సస, మ�హమ్మద....

ప్ రవకత్ల ��ర�్ల మ �త్

ఆదమ,

నూహ,

అబ్ ర� ,

అల�్ లహ్ �క్క ప్రవకత్ల 1,24,000 కంట� ఎక�్కవ:
ప్ రవకత్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ � అల�ౖ�� వసల్లం  �ె��
ప్ ర�ార ం 124,000 కంట� ఎక�్కవ మం� � ప్రవకత్ల� ఈ ప్రపం� �

పంపబ�� ��ర�.

అంతక� ప�ర్వం  పంపబ� �న ప్రవకత్లందర�  ��వలం తమ జ

ప్ రజల ��రక� మ�త్ర�� పంపబ����

ప్ రవకత్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ � అల�ల్ లంక� ప�ర్వ

పంపబ�� న ప్ రవకత్లందర � ��వలం �ా� � స్వంత జ�� ప్రజల ��
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మ�త్ ర� � పంపబ� ���ర� మ� �య� ఒక  ���్ణత సమయం వర� � �ార

అనుస��ం చబ�� ��ర�.

౩వ అ��య్య���న సూరత�ల్ ఆల� ఇమ��న్ ల౪౯ వ వచనంల�

ఇల� �� ��్కనబ��ం� � "మ�� య� ఇజ�్ ర��ల్ సంత � ��రక� ఒ
సం�ేశహర��� �ా, ..." [�� వయ్ఖుర్ఆ3:49]

మ�హమ్మద్ స ల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం అల�్లహ్ �క
ప్ రవక .

ప్ రవకత్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ � అల�ౖ�� వసల్ లం  అల�
�ట్ ట�వ� � మ� �య� అం�మ ప్రవ .

సూరత�ల్ అహజ�బ్ ల� ౪౦వ

�� ��్కనబ��ం� ,

౩౩వ

వచనంల�

అ��య్య���న
ఈ

�షయం 

"మ�హమ్మద్ �ల�  ప�ర�ష��� �� తం��్ ర �ాద , �ా� అల�్ లహ
�క్క సం�ేశహర�డ� మ� �య� ప్రవకత్ల  పరం పర మ��� ం �ే �ీ

వంట� �ార�. మ�� య� అల�్ లహ్ అ�న్ ఎర�గ." [�� వయ్ఖుర్ఆ

33:40]

�తత్ం మ�నవజ�� ��రక� ప్రవకత్ మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ�

వసల్ లం పంపబ� ���ర

ప్ రవకత్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ �� వసల్ లం  �ట్ట�వ�� ప్రవ

�ావటం  వలన, ఆయనను �� వ లం  అరబ�్బల ��సం ల��� � �వలం
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మ��ి్ లంల ��సం  మ�త్ర�� ప్రవకత్�ా �ే�ి పంప. ఆయనను
�తత్ం మ�నవజ�� ��రక� ప్రవకత్�ా �ే�ి పంపడం జ�� �� .

ఖుర్ఆన్ ల� ౨౧వ అ��య్య���న సూరత�ల్ అం�య�ల�

౧౦౭వ వచనంల� �� � గ���ం � ఇల� �� ��్కనబ��ం� "సృ�ి్ ట �తత్

��రక� పంపబ�� న �ే  � ��సం క��� పం�ామ�." [�� వయ్ఖుర్ఆ
21:107]

ఇల�ంట�  సం �ేశ�� ౩౪వ అ��య్య���న సబ� సూరహ్ ల� ౨౮వ

వచనంల� మరల� �� ��్కనబ��ం�

"�� మ� య�వత�త్ ప్రపంచం ��సం సం�ేశహర� � �� పం�ా.

�ా�� �� �భ�ారత్�వ్వమ� మ��య � ��చ్చ��ం, �ా� అ�� క 
మం�� గ� ��ం చర�." [�� వయ్ఖుర్ఆ34:28]

స�� హ్ బ�ఖ �� �ల� ఈ హ� �థు న�దు �ేయబ��ం�
జ��ర్ �న్ అబ�ద్ ల�్లహ్ ర��యల�్లహ� అను్హ ఇ ల� ఉల�:

అల�్ లహ్ �క్క ప్రవకత్ ఇల� ప,"ప్ ర� ప్రవకత్ అత�� జ

��రక� మ�త్ ర� � పంపబ� ���డ, �ా� �� ను �తత్ం  మ�నవజ� 

��రక� ప్ రవకత్�ా  పంపబ����."

మ�� ��రత�ే�ా��� ఏ ప్ రవకత్  పంపబ����ర?
��రత�ే�ా��� ఏ ప్ రవకత్  పంపబ����, �� �ామ్ ల��� � �కృష్ణ ల

క���

అల�్ లహ్ �క్క ప్రవకత్ల�న� ప��గణ�ంచవ�� ్

ప్ రశన్లక� ఖుర్ఆన్ మ� �య�  స� �హ్ హ��థ (ప్ రవకత

మ�హమ్మద్ స ల్లల�్లహ� అల
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వసల్ లం

బ �ధనలల)

��రత�ే�ా��� పంపబ�� న ప్ రవకత్ ��ర � ����్కనబ��న వచనం ఏ

ల�దు. ఖుర్ఆన్ మ��య � స�� హ్ హ��థులల�  ���ామ్ మ�

�� కృ ష్ణ � �ర�్ల  ����్కనబడటం వలన �ార� �జం �ా అ ల�్లహ్
ప్ రవకత్ల�� � �ా�� అ� � �షయం గ�� �ం � ఎవ్వర� � �ాధ్��ంచ.

��ందర�  మ��ి్ లంల, మ�ఖయ్ం�ా మ��ి్లం �ాజ��య ��యక�ల
��ం దువ�ల �� ప�ప్ సం�ా��ంచ���� � � ��ామ్ అల�ౖ ��సస్ల�ం అం
అల�్ లహ్ �క్క �ాం� ఆయన��ౖ క�ర�య��ాక అ� అంట���.

ఇల� పలకడం  తప�ప, ఎందుకంట� ఆయన ప్ రవకత్ అ � ��ాధ్�� ం

ఎల�ంట� ఋ�వ�ల� ఖుర్ఆన్ ల� మ��య � స�� హ్ హ��థుల
ల�వ�. �ాబట�్ , �ార�  అల�్ లహ్ �క్క ప్రవక �త్ల �ావచు్చ

�ాక�� వచు్. అ��ే �ార� క��� అల�్ లహ్ �క్క ప్రవకత్ల

ఉండవ�ే్ చ� అ� ఊ��ంచడంల� ఎల�ంట� తప�ప్ ల� .

ఒక�� ళ �� �ామ్ మ� �య� � �కృష్ణ క��� ప్రవకత్ల �న� ���,

మనం  ఈ��డ�  అం�మ ప్ రవకత్ అ�న ప్రవకత్ మ�హ

సల్ ల�్ లహ� అల�ౖ� � వసల్లంను మ�త్ర�� అనుస��ంచవల�ి ఉ .

ఒక�� ళ �� �ామ్ మ� �య� � �కృష్ణ క��� ప్రవకత్ల� , �ార� 

అపప్ట� ప్రజల ��రక� మ�త్ర�� పంపబ����ర� మ��య�  ��వ

ఆ��ట� ప్ రజల� మ�త్ర� � �ా � �� అనుస��ంచవల�ి ఉం. ఈ��డ�,

��రత�ేశం�� �ాట�  య�వత�త్ ప్రపంచంల� � �తత్ంనవజ��,

ఇహపరల��ాల

�ాఫలయ్ం

��సం  మనంద� � సృ�ి్టకరత్ �

�ట్ ట�వ� � మ� �య� అం�మ ప్రవకత ్ అ�న ప్రవకత్ మ�

సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల్లంను మ�త్ర�� అనుస��ంచ వల�ి .
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9. ప్ ర� �ాలంల� అల�్లహ్ తన ��వయ్సం�ే�ా�న్ పం�ి, మ��
��రత�ే�ా��� ఏ

�� వయ్సదం�ేశం  పంపబ��ం� � ? �� ��లను

మ�� య� ఇతర ��ం దూ �� వయ్గ�ం��లను మనం  అల�్లహ్ �

�� వయ్సం�ే�ాల��ా ప� �గణ�ంచవ��్?

ప్ ర� �ాలంల� � �వయ్సం�ేశం  పంపబ��ం
౧౩వ అ��య్య���న �ాద్ సూరహ్ ల ౩౮వ వచనంల� ఖుర్ఆన
ఇల�

ప్ రకట �సు త్నన్ "ప్ ర� �ాలం

పంపబ��ం �� . [�� వయ్ఖుర్ఆ13:38]

��రక� ఒక � �వయ్సం�ేశ

ఖుర్ఆన్ ల� ��ల�గ� ��వయ్సం�ే�ాల ��ర�్ల ����్కనబ.
ఖుర్ఆన్ ల� అల�్లహ్ ��వలం ��ల �� వయ్సం�ే�ాల � �ర్లన

మ�త్ ర� � � ���్క��న, అ� �ౌ�ాహ, జబ�ర, ఇం�ల్ మ� �య�

ఖుర్ఆ.

�ౌ�ాహ్ � �వయ్సం�ేశం � �� (మ��ా
అవత��ం చబ��ం �� .

అల�ౖ �� సస్ల�)

జబ�ర్ � �వయ్సం�ేశం  �ే�

��ౖ

(��ఊద్

అల�ౖ �� సస్ల�) ��ౖ అవత��ం చబ��ం �� . ఇం�ల్ � �వయ్సం�ేశం �స

(ఈ�ా అల�ౖ �� సస్ల�) ��ౖ అవత��ం చబ��ం �� . మ�� య� �ట్ ట�వ� �

మ�� య� అం�మ �� వయ్సం�ేశ���న ఖుర్ , �ట్ ట�వ� � మ� �య�

అం�మ ప్ రవకత్ అ�న మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ � అల�ౖ�� వసల్

అవత��ం చబ��ం �� .
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ప�ర్వ � �వయ్సం�ే�ాల�న్ ఆయ� ప్రజల ��రక� మ� త

పంపబ�� ���.

ఖుర్ఆన్ క� ప�ర్వం అవత��ంచబ� �న ��వయ్సంల�న్ ఆయ�

ప్ రజల ��రక� మ�త్ర�� పంపబ����� మ��య � �ార � ��్
�
�ాలం వరక� మ�త్ ర� � �ాట �� అనుస��ంచడ ం జ� ���ం� .

�తత్ం మ�నవజ�� ��రక� � �వయ్ఖుర్ఆన్ పంపబ�
ఖుర్ఆన్ �ట్ట� వ� � మ��య� అం �మ ��వయ్సం�ేశం �ా
వలన, అ�� మ��ి్ లంల� మ� �య� అరబ�్బల � �రక� మ�త్ర

�ాక�ం��, �తత్ం  మ�నవజ�� ��రక� పంపబ��ం� . �� � గ���ం �
ఖుర్ఆన్ ల� ఇల� ����్కనబ�� :

సూరహ్ ఇబ�్ర�, 14వ అ��య్యం1వ వచనం.
"అ�ఫ,

ల�మ,

�ా.

�� మ�

అవత��ం పజ� �ి న

ఈ

గ�ంథం 

మ�నవజ��� అజ�్ఞనప� అంధ�ార ం  నుం� � బయటప� � � �ల�గ�

��ౖ ప� �� ��్ళ ��� � చూప�త�ం� . .." [Al-Qur’an14:1]

ఇల�ంట� మ�� సం�ేశం  ఇ�ే  అ��య్యంల�� ౫౨వ వచనంల�

ఉనన్�
"ఇ��

మ�నవజ��  ��రక�

పంపబ�� న  సం�ేశం:

�� � ల��

�� చ్చ� � కలను �ార� గ���ం��� మ� �య� ఆయన ఏ� � క �ైవమ�

�ార�  �ె ల�సు���ా�: అర్థం  �ేసుక�నన్�ార � �ా�ాడ����."

[�� వయ్ఖుర్ఆ14:52]
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౨వ అ��య్యం  అ�న సూరహ్ అల్ బఖరహ� ౧౮౫వ
వచనంల� ఇల� �� ��్కనబ��ం�

"రమ��న్ � � లల� � �మ� మ�నవజ�� ��స,

సప్ష్ట���

మ�రగ్దర్శకం�ా మ��య (మం� �ె డ�ల మధయ్ స� ��ా ) ��ా్మనం
�ే �ి �� �ా ఖుర్ఆన్ గ�ం���న్ పం�. " [�� వయ్ఖుర్ఆ2:185]

ఇల�ంట�  సం �ేశ�� ౩౯వ అ��య్యం  అ�న సూరహ్ అ�జ్
ల�� ౪౧వ వచనంల� �� ��్కనబ��ం� .

"�సస్ం�ేహం�, మ�న�ా�  ��రక� సతయ్���న గ�ం���న్ ��మ

అవత��ం పజ� �ామ�." [ఖుర్ఆన39:41]

��రత�ేశం ��ౖ ప� ఏ �� వయ్సం�ేశం పంపబ��ం� ?
"��రత�ేశం  ��ౖ ప� సృ�ి్ టకరత్ �క్క ఏ ��వయ్సం�ేశం పంపబ� ,

�� ��లను మ�� య� ��ం దూ ధర్మ � �వయ్గ �ం��లను మనం సృ�ి్టక

�క్ �� వయ్సం�ే�ాల��ా ప� �గణ�ంచవ��్చ ల�?"

ఇక్కడ ఉతప్నన్మవ�త�న .

అ�� ప్ రశన

ఖుర్ఆన్ మ��య � స��

హ�� థులల� ��రత�ేశం  ��ౖ ప� పంపబ�� న �� వయ్సం�ేశం

� �ర�

�ె � �� ఒక్క వచనం క��� � ���్కనబడల�. �� ��ల మ�� య�

ఇతర ��ం దూ ధర్మ � �వయ్గ �ం��ల ��ర�్ల ఖుర్ఆన్ ల� మ
స�� హ్ హ� �థు ల� ఎక్క�� � ���్కనబడ క ��వటం వ,

ఖ�్ఛతం�ా అ� క��� సృ�ి్టకరత్ �క్క ��వయ్సం�ే�ాల
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ఎవ్వర� �ెపప్ల�.

�ావచు్, �ాక�� వచు్.
ఒక�� ళ

ఈ��డ� 

అ� సృ�ి్ టకరత్ �క్క ��వయ్సం�ే�

�� ��ల� క��� సృ�ి్ టకరత్ �క్క ��వయ్సం�ే�ాల,
మనం 

తపప్క�ం�� ఖుర్ఆ

అనుస��ం చవల�ి  ఉం �� .

న్ ను మ�త్

ఒక�� ళ �� ��ల� మ�� య� ఇతర ��ం దూ ధర్మ � �వయ్గ �ం��ల� క��

సృ�ి్ టకరత్ �క్క ��వయ్సం�ే�ాల, అ� ఆ��ట� ప్ రజల ��సం

పంపబ�� న �� . �ాట� � ఆ �ాలంల� మ�త్ ర� � అనుస��ంచవల�ి

ఉం�� . ఈ��డ�, ��రత�ేశం�� య�వత�త్ ప్రపంచంల� � �తత
ప్ రజలందర� సృ�ి్టకరత్ �క్క వ�� మ�� య� అం�మ

�� వయ్గ�ంథం  అ�న ఖుర్ఆ న్ ను మ�త్ర�� అనుస��ంచవ

ఉం�� . అనంత �ాలం ��రక� పంపబడక �� వటం వలన సృ�ి్ టకరత్ 

�ా్ ర�న � �వయ్గ �ం��లను �ాట� అసల� ర�పంల� భద్రం �ా ఉం�ే

�ా�ాడల�దు.

�� వయ్గ�ంథం

�� వయ్సం�ేశం  అ� � ���ా �ేసు త్నన్ ఏ ఒ

క��� అ� � ఏ ధ�ా్మ� � � ��� న �ై ��, ఎల�ంట�

మ�ర�ప్ల� �ేర�ప్లక� గ� � � �ాక�ం� � ��� అసల� అవత��ం�

ర�పంల� ఈ��డ� ��� �  ల�దు – ఒక్క ఖుర్ఆన్ . అం�మ

�� నం 

వరక�

మ�రగ్దర్శకత్వం

�ా పంపబ�

�న  �ట్ట�

�� వయ్సం�ేశం  �ావడం  వల, ఎల�ంట� మ�ర�ప్ల� �ేర�ప్లక� గ� �
�ాక�ం�� అవత��ం చబ�� న అసల� ర�పంల��� భద్రం�ా �ా�ా�ే
బ�ధయ్తను సృష్టకరత్ త�� స్వయం�ా �సుక��.
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సూరహ్ అల్ ��జ్౧౫వ అ��య్య, ౯వ వచనం.
"�సస్ం�ేహం�, �� మ� సం�ే�ా�న్ పం�ామ; మ�� య� ����
తపప్క�ం�� �ా�ాడ��మ." [ఖుర్ఆన15:9]

10. ఖుర్ఆన్ ల� వ�్ "అల�్ ల" అ�� �� ర�  నూట� �� నూర� �ాళ�్ళ

�ే వ��� �ా్థ �� � స� ��ాగ్ స���� � � ��వయ్�. మ��  ఖుర్ఆన్ న
వ�� � 

ఇతర

ప్ ర�ాత్�ంచబ� �ం?

�� వయ్గ�ం��లల� క��� అల�్లహ్ ��

����ప� అ�న్ ప్ర��న ధ�ా్మల ��వయ్గ�ం��లల� సృ�ి్టకరత

�� వయ్��మ�లల� అల�్ల�� ర� క��� �� ��్కనబ��ం� .

ఇల��� మ ్ అల్ ఇల�హ్ అల(Elohim El, Elah, Alah)
�� బ్� ర ��షల�� బ�ౖ �ల్ , తర�చు�ా �ే వ��� � ‘ఇల��� మ ్

(Elohim)’ అ�� �� ర��� �� ��్కనడం  జ� ���ం� . The ఇల��� మ ్

ల�� ‘ఇమ్(im)’ అ�� �� ��ర�ార్థక బహ�వచ���న్ సూ�సుత్.

�� వ ��ం డ్ ��్క�ీల ఎ�� ట్ �ే�ిన (C.I. Scofield) ఇం��్ లష� బ�ౖ �ల
ల�

‘అల్ (El)’

ల���

‘అల�హ’

అ��

ప��ల�

�ే వ��� �

సూ�సుత్��న. ‘ఇల�హ్ Elah’ అ�� ప���న్ ‘Alah’ అ��

��ప ్�్లం గ్  �� క� �� �ా్రయ. మ�� , �� � �� మ��ి్ లంల� �ి��ే

అల�్ లహ ALLAH క� మధయ్ ఉనన్ ��దం ��వలం ఒ�� ఒక్క అ

‘L’. మ��ి్ లంల� అల�్ల ‘Allah’ అ� �� ��్కంట, �� వ ��ం డ్ �ార�

అల�హ్ Alah అ� �� ��్క��న్, మ�� య� ప్ రజల� ఇల�హ్ అ

ఉచ్ఛ� �ు స త్��న. మ��ి్ లంల� అల�్లహ్ అ� ఉచ్ఛ��సుత్. �� బ్� ర
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మ�� య� అర� ��షల� అక్క�ెల�్లళ్ళ వం ట� ��. �ాట� మధయ్
��ల� దగగ్� � సంబంధ ం  ఉం� . �ాబట�్ , సృ�ి్ టకరత్ ��ర�ను అల�్

‘Allah’ అ�� పల�ాల� �ా� ఇల�హ్‘Elah’ అ� �ాద� �� మ�

�ె బ�త���న్మ.

�� ను సూ్కల�ల� చదువ�క�నన్ప�, ‘D,O’ లను ‘డ�’ అ�,

‘T,O’ లను ‘ట�’ అ� పలకమ� ట� చ ర�్ ల � ���ప్�� . మ�� ఇల���

‘G,O’ లను ‘��’ అ� �ాక�ం�� ‘గ�’ అ� పల�ా� క��!

అల��� ‘N,U,T’ లను నట్ అ, ‘C,U,T’ లను కట్ అ;
‘B,U,T’ లను బట్ అ� పల�క�త�నన్ప�, ‘P,U,T’ ను ఎల�
పల�ా�? ‘పట’ అ�� పల�ా� క��, �ా� ���� ‘ప�ట’ అ�

పల�క���మ�. ఒక�� ళ అల� ఎందుక� పల�ా�? అ� �ర� 

అ�� �� �ే , �����  స మ���నం  అ�� �ా�� ��ష �ాబట�్ ట �ా� � �ర ్ణ
ప్ ర�ార� � మన ం  పల�ా. �� ను ప�� కష్ల� ఉ�త్ర� ్ణ ��� �ా�ా,

‘P,U,T’ లను ‘ప�ట్ put’ అ�� పల�ా�  �ా� ‘పట్ pat’ అ�

�ాదు. అల��� A, L,L,A, H, అ�� అకష్�ాల స� ��న ఉచ్ఛ
అల�్ లహ్ �� �ా� అల�హ్ ల��� ఇల�హ్ .

�ి ల�వ��ౖ ఎ��్కంచబ� �నప�డ , �సస్ అల�ౖ� �సస్ల� ‘అల�్ లహ

అల�్ ల’ అ�� �ి � ��డ�.

��తత్ �బంధన �క్క మ��త్� �� �� ౨౭వ అ��య్య, ౪౬వ
వచనంల� మ�� య� మ�ర్్క ��� �ప ౧౫వ అ��య్య, ౩౪వ
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వచనంల�, �సస్ (అ) ను �ి ల�వ��ౖ �� ఎ��్కంచబ� �నప�డ , ఇల�
ప��ాడ� �� ��్కనబ��ం� .

�సస్ �గగ్ర� "ఇ� ఇ� ల� మ� సబకత్� - E’-Li, E’-Lila’masa-bach’-tha-ni?" అ� ప��ాడ�. అంట� అర్థ, ‘�� ప్ రభ ,

�� ప్ రభ� న��న్ందుక � � � � � ��ట �్ట�ి�?’ మ�� ఇ�� ‘జ� హ� �ా!
జ� హ� �ా! న��న్ందుక� �� � � � �ట�్ట�ి��?’ అ�� పల�క�లక�

దగగ్ర�ా ఉనన్� ? అబ�్బ అబ�్బ అ�� పల�క�లక� దగగ్ర�ా ఉం

? జ�ాబ� ‘�ా�� �ాదు’. �� బ�
్ ర మ� �య�  ర�క్ ��షల� �ిస్ట
ల�ం��్ వ�ల. ఒక�� ళ �ర�  "ఇ� ఇ� ల� మ�సబకత్� E’-Li,E’Lila’-masa-bach’-tha-ni" అ�� ప��ల�� ��� అర� ��ష

అను�ాద ప��ల� ‘అల�్ లహ్ అల�్ లహ్ ల�మ� త’ దగగ్ర�ా

ల��ా?

�సస్ (అ) �క్క ఈ పల�క�ల, " ఇ� ఇ� ల� మ�సబకత్ E’-Li,E’-Lila’-masa-bach’-tha-ni"
౨౦౦౦

కంట�

ప్ రపంచంల� ����ప�

ఎక�్కవ�ా ఉనన్ బ�ౖ�ల్ �క్ క 

అను�ాదంల�నూ �ాట� అసల� �� బ్� ర ��షల�� � � ���్కనబ����

అంట� �ాట�న్ంట�ల� అల�్లహ్ అ�� పదం ఉన.
�ి ��్ కశమ్ ల"అల�్ ల" పదం

సృ�ి్ టకరత్ గ�� �ం � గ�ర���నక్ � ా� �బ్ ����్కనన్ � "అల�్ హ"

అ�� �� ర� క��� ఉం�� .

ఋ��్వద ం౨వ గ�ంథం , ౧వ ��్ లకం౨వ వచనం ల� ఉనన్ "అల�్ ల"

పదం

38

��ం దూ ధర్మ గ�ం��లల� అతయ్ం త �ా్ర�న� ��న�ైన ఋ��్ ౨వ
గ�ంథం , ౧వ ��్ లకం ౨వ వచనంల� �� ��్కనన్ సృష్టకరత్

�� వయ్��మ�లల� ఇల�హ్ అ�� పదం వ�్చ. ���� స�� �గ్
ా
ప��� �ే అల�్ ల అ��  ఉ చ్ఛరణ�� సమ�నం�ా ఉంట�ం� .

అల�్ లప�ష:
��ధ ఉప�షద్ లల� ఒక ఉప�షద్ ��ర ‘అల�్ ’ ప�షద.

�� � ల� సృ�ి్ టకరత్ను అ��క�ార� "అల�్ ల" అ�� �� ర��� �ి ల వడం 

జ�� ��ం �� .
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