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ప�పంచ ప���న మ��లల� �ేవ డ" ఎవర$?
ప�పంచ ప���న మ��లల� �ేవ డ" ఎవర$? మ*ందు�ా మనం "మతం", Religion అ@A ప��;BC ఆ�� ఫFG 
�HIనJK ఆ��రం�ా అJాL ;MపJKNOంPనట�R� ే “A belief in a Super Human controlling power, 

especially a personal God or gods”, మ;%ి; ;యంT�ంUే అ�ా��రణశBCX మ*ఖZం�ా వZBCXగత �ేవ డ" 
ల\�� �ేవ ళ^ _ౖ̀ నమ5కం అ; ఉం�d.
eeధ మ��లల� �ేవ డ" ఎవరనM�d �ెలgసుకg@Aందుకg @Aను, ఖుFఆ ల� సూర ఆO ఇమ6k , సూర నంబF 3
ఆయl నంబF 64 ల� గ9ంధప�జల�n మ6టo� �ేందుకg సూPంPన e��@�;M అనుసJKసూX , గ9ంధప�జల�n pాటq 
ఇతర ప���న మ��లకg, నమ5Bాలకg Uెం�dన rాJK గ9ం��లల� ఉనM �ేవ ; ఏక��0;M t మ*ందుంచ 
దOU�ను.

�������� 
��� ����������� ���������� ������� ��������� �!�"�# �� � �!�" $%&���' 

Say: "O people of the Scripture! Come to a word'' that is the same between us 
and you rాJKBC Uెపu: ఓ గ9ంధ ప�జల6Jా ! మ6కg tకg మధZ ఉమ5�H�ా ఉనM ఒక మంP 

eషయ6;Mఅం�zకJK��+ ం రం�H. ఆ మంP eషయమ{|�టంట} ()�*+(��� ()� �,-.���/
That we worship none but Allah (Alone), మనం అల6� ~ ను తప� మJ	వ0JK;
ఆJా�dంచక�డదు.

0�1�!�2 �+�" �3�4�5-/ �)�#
And that we associate no partners with Him మJKయ* ఆయనకg �ాట� కO�ంచక�డదు.

�+(��� �6#-7 89: �;"��"�<�* �;=���" �� -=���" �>�?@��� �)�#
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"and that none of us shall take others as lords besides Allah.'' మనల� ఎవ0ర$ 
అల6� ~ ను తప� ఇతర$OM ప�భ*వ లg�ా, p�షకgలg�ా 3ీ0కJKంచక�డదు.

�������A�B ����(����� 6�C�B�6�-����D-: �@/���" ��#-,�E�2�  

�/;M క��� rార$ అం�zకJKంచకp��ే {|మ* మ*3ి� ంలమనM��;BC tJ� �ా�లg. అ; Uెప�ం�H.

ఈ ఆయl గ9ంధప�జల�n మ6టo� �ే సులgr�నౖ e��@�M;M చూప త�ం�d. ఎపu�ౖె� ెమనం, మనల�; ఉమ5�H 
eషయ6లను మ*ందు�ా అం�zకJKంPనట�R�ే, �ే��లను సులgవ �ా పJKష�JKంచుB�వచు�. అందుB� 

�������� 
��� ���������������� �!�"�# �� � �!�" $%&���' 

మ6కg tకg మధZ ఉమ5�H�ా ఉనM ఒక మంP eషయ6;Mఅం�zకJK��+ ం రం�H. ఆ ఉమ5�H eషయ{|ంటంట},

()�*+(��� ()� �,-.���/ మనం అల6� ~ ను తప� మJ	వ0JK; ఆJా�dంచక�డదు. 0�1�!�2 �+�" �3�4�5-/ �)�# మJKయ* 
ఇతర$లను ఆయనకg �ాట� కO�ంచక�డదు. ప�పంచంల�; అ;M ప���న మతగ9ం��లల� 
ఉనMసర0�ామ6నZ{��న eషయ{|�టంట} rార$ న{|5, ప��ంUే �ేవ �ే rాJKBC మJKయ* ఇతర$లకg క�డ 
�ేవ డ" అ; నమ*5��ర$. ఉ��హరణకg 78ందువ లg ప��ంUే �ేవ � ే78ందువ లకg మJKయ* ఇతర 
మతసుX లకg క��� �ేవ డ" అ; నమ*5��ర$. అల6�� B	
�సXవ లg ప��ంUే �ేవ �ే rాJKBC మJKయ* ఇతర 
మతసుX లకg క��� �ేవ డ" అ; నమ*5��ర$. అట}� మ*3ి� ంలg ఆJా�dంUే అల6� ~ R� మ*3ి� ంలకg, మJKయ* 
ఇతర మతసుX లకg క��� �ేవ డ" అ; నమ*5��ర$. �ేవ ; గ*JKంP �ెలgసుకg@Aందుకg సJ	
న మJKయ* మంP 
పదL�ే�టంట} ఆ మ��;BC Uెం�dన మతగ9ం��లను చ�de అe �ేవ ; గ*JKంP ఏం Uెబ*��� అరLం
UేసుB�వటం. ఆ మ��నుచర$లను చూ3ి మ��;M అరLం UేసుB�వటం అ;M rAళల6 సJKBాదు. ఎందుకంట} 
U�ల6�ార$� ఆ మ��నుచర$లB� rాJKమతం గ*JKంP �ెOయకp�వచు�. Bావ న మన�పuడ" మతగ9ం��ల 
ఆ��రం�ా �ేవ డ" ఎవJ� �ెలgసుకgం��ం !
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78ందూ మతంల� �ేవ డ" ఎవర$?

78ందూ మతంల� �ేవ డ" ఎవరనM�d �ెలgసుకg@A మ*ందు మనం “78ందు” అ@A ప��;M పJKNO��+ ం!

78ందువ లకg Uెం�dన �వన e��@�;BC ఇవ0బ�Hన _&ర$ “78ందూత0ం”. 78ందువ  ల\�� 78ందూత0ం అ@A 
ప��లg ఈ@�ట� Bాలంల� 78ందువ లg ఆచJKంUే ఏగ9ంధంల� క�డ Jా3ిల\వ . 78ందువ  అ@A�d �����క పదం 
మ6త�{|, 3ింధూన�d అవతల ;వ3ింUేrాJK; 3ింధువ లg, ల\�� 78ందువ లg అంటoర$. 3ింధూన�d అవతల 
;వ3ింUేrార$ B	
�సXవ లRన, మ*3ి� ంలRన, 3ికg�ల�ౖన, జ	ౖనుల�ౖన, ఆ3ిLకgల�ౖన, @�3ిLకgల�ౖన rారందర$ 
�����కం�ా 78ందువ లg అ; _ిలవబడ��ర$, Bా; rార$ ��JK5కం�ా తమ తమ మ��లకg 
Uెం�dనrారవ ��ర$.

”78ందువ ” అ@A పదం �క� మ�ల6��Jాలను పJKNO3&X Encyclopedia of Religions & Ethics, 

NEWYORK, 1965, Vol. 6, Page # 699 ల� ”78ందువ ” అ@A పదం �ట��దట� �ాJK�ా 
మ*3ి� ంలg �oరత�ే�ా;BC వP�న తJా0త rాడబ�Hం�d అ; Jా3ియ*ం�d. స0తంత� �oరత�ేశప  �ట��దట� 
ప���; అRన N9 పం�H� జవహF ల6, @�హ�  �ార$ రPంPన Discovery of India , New Delhi, 

1983, Page # 74 ల� “78ందు” అ@A పదం �ట��దట� �ాJK�ా 8 వ శ��బ+ప  ��ంT�క ప సX కంల� 
కనప�Hం�d అ;, మJKయ* అ�d ఏ మ��;BC, ధJా5;BC, Uెం�dన పదం Bాదు, B�వలం �����క పదం మ6త�{|.
మJKయ* Encyclopedia Britannica Vol. 20, Page No. 581 ల� “rAలB¡�d+ జ¢త�లg,
ప�జ¢త�లg�ా eభ�ంచబ�H, ప�T జ¢TBC ఒక ఆU�రం ఉనM rారందJK; rAJ�0ర$ _&ర��n _ిలవడం కష�ం Bావ న 
2�ట�£ గ9ంధBార$లg rారందJK; కO_ ి78ందువ ల; _ిలg�ాX ర$” అ; Jా3ియ*ం�d.

�ా��రణ 78ందువ ; tJ	ంతమం�d �ేవ ళ^; నమ*5��ర; అ�H�K�ే B¡ందర$ మ*గ*¤ ర;, ఇంB¡ందర$ మ*_ౖ̀�
మ�డ;, మJKB¡ందర$ rARఅ;, ఇతర$లg మ*_ౖ̀�మ�డ" B�ట� ; Uెబ*��ర$. Bా; 78ందూమత గ9ంధ ఙ¦§ నం 
కO¤న పం�Hత�లను అ�H�K�ే 78ందువ లg ఒB�ఒక� �ేవ �H; నమ65ల; Uెబ*��ర$. 78ందువ లకg మJKయ* 
మ*3ి� ంలకg గల �ే�� ఏ�టంట} �ా��రణం�ా 78ందువ లg అ�ె0ౖత 3ి¨�+ ం��;M (Pantheism) 
నమ*5��ర$. సూర$Zడ", చందు� డ", Uెటq� , pామ* అంతటo మJKయ* అందర© �ేవ ª«̂  అ; నమ*5��ర$.
మ*3ి� ంల\మ; నమ*5��రంట} అ¬M �ేవ �HrA, అం�� �ేవ ;�ే. God With apostrophe “S” Every 

thing belongs to GOD. సూర$Zడ", చందు� డ", Uెటq� , pామ* అ¬M �ేవ �HrA, అ¬M �ేవ �HBC Uెం�dనrA 
అంట} �ేవ �H సృ%ి���ల\. 78ందువ ల\® అంతటo �ేవ � ేఅంటoర$, మ*3ి� ంల\® అ¬M �ేవ �HrA అ; 
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నమ*5��ర$ �ే�� ఏ�టంట} apostrophe “S”. ఈ �ే��; అ�dగ�3&X ఇ@�¯ అల6� ~ 78ందువ లg,
మJKయ* మ*3ి� ంలg ఏక{��p�వచు�. ఎల6 ఏకం Uేయగలం ? 

�������� 
��� ���������������� �!�"�# �� � �!�" $%&���' 

మ6కg tకg మధZ ఉమ5�H�ా ఉనM ఒక మంP eషయ6;Mఅం�zకJK��+ ం రం�H. మ*ందు�ా మనం 78ందూ 
మతగ9ం��ల ఆ��రం�ా �ేవ డ" ఎవJ� �ెలgసుకgం��ం. భగవ�/¤ త 7 వ అ��Zయం 20 వ rాకZంల� 

Those whose intelligence has been stolen by material desires worship 
demigods.

p�ా పంPక B�JKకలU ేerAకమ* B�ల��Rన rార$, పరమ6త5ను Bాక ఇతర$లను ఆJా�dంచుచు@�Mర$.

అంట} అసల�ౖన �ేవ �H; Bాక ఇతర$లను ప��సుX @�Mర$. ఉప;షత�X ల�� చం�ోదZ ఉప;షత�X 6వ అ��Zయం 
2వ �oగం,1వ rాకZంల� ”एकमेवा��तीयम”् He is one only, not the second. అంట} ఆయన 
ఒB� ఒక�డ", అ�d0±య*డ". ఖుFఆ ల�మ6�dJK�ా సూర ఇ²6� ³, సూర నంబF 112 :ఆయl నంబF 1ల� 

F,�G�* -+(��� ��-� ���� Say: "He is Allah, One and only. Uెపu: ఆయ@A అల6� ~ ఒB�ఒక�డ" .
అల6�� మనం �́0��రస0��ర ఉప;షత�X ను పJKNOంPనట�R�ే �́0��రస0��ర ఉప;షత�X 6వ అ��Zయం,

9వ rాకZంల� “न चाःय क���जिनता न चािधपः” Of Him neither Parents not Lords!  

ఆయనకg తO� దండ"� లg �ా;, ప�భ*వ లg �ా; ల\ర$. ఖుFఆ ల� సూర ఇ²6� ³, సూర నంబF 112 :ఆయl 

నంబF 3 ల� �,���-� �����# �,���� ���� : He begets not, nor was He begotten ఆయనకg ఎల6ంట� 
సం��నమ* ల\దు, ఆయన ఎవJKBµ సం��నమ* Bాదు. అల6�� �́0��రస0��ర ఉప;షత�X 4వ అ��Zయం,

19వ rాకZంల� ”न तःय ूितमा अ�ःत” There is no image for him. ఆయనB	ల6ంట� ప�Tమ,
ర©పం, eగ9హం, Bా; ల\వ . ఖుFఆ ల� సూర ఇ²6� ³, సూర నంబF 112 :ఆయl నంబF 4 ల� 

F,�G�* 0���H�� -+(� �8���� �����# And there is none comparable to Him. This means that 

there is none similar to Him, none equal to Him and there is nothing at all like 
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Him. ఆయన ల6ంట� rాJ	వర© ల\ర$, ఆయన ల6ంట� వసుX rA�/ ల\దు. ఆయ;M p�Oన�ే�/ ల\దు. అల6�� 
�́0��రస0��ర ఉప;షత�X ల�; తర$rాత rాకZం అంట} �́0��రస0��ర ఉప;షత�X 4వ అ��Zయం, 20వ
rాBాZ;M పJKNOంPనట�R�ే ” न संिशे ित�ित  पमःय न च!शुषा पँयित क�नौनम ् ….. ” His 

form cannot be seen, No one can see Him with the eyes. ఆయన ర©pా;M ఎవర© 
గ978ంచల\ర$, కళ��n ఎవ0ర© ఆయ;M చూడల\ర$. ఇ�ేరక{��న �oవం కO¤న rాకZం ఖుFఆ ల� సూర 
అఆ¶, సూర నంబF 6: ఆయl నంబF 103 ల� 

�4��I�"J)� -3�<�,-� ��-��# -4��I�"J)� -+���<�,-� () 

No vision can grasp Him, but His grasp is over all vision. ఎవJK చూప ల� ఆయ;M 
అందుB�ల\వ . ఆయన మ6త�ం అందJK చూప OM అందుB�గలడ". 78ందూ మతగ9ం��లల� అ;Mంట�క@�M 
పeత�{��నe మJKయ* ప Jాతన{��నe rA��లg. ప���నం�ా @�లgగ* rA��లg@�MR. 1.ఋ��0దం 
2. య¸J�0దం 3. �ామrAదం 4. అధర0ణ rAదం.

య¸J�0దం ల� 32వ అ��Zయం, 3వ rాBాZ;M పJKNOంPనట�R�ే ”न तःय ूितमा अ�ःत” There is 

no image for him. ఆయనB	ల6ంట� ప�Tమ, ర©పం, eగ9హం, Bా; ల\వ . మJKయ* అల6�� అ�ే rాకZంల� 
He is Unborn and he should be worshipped. ఆయన ప టq� క ల\;rాడ", ఆయ@AM 
ప��ంU�O. అల6�� య¸J�0దం ల� 40వ అ��Zయం, 8వ rాBాZ;M పJKNOంPనట�R�ే He is Bodiless 

and Pure ఆయనకg శJzరం ల\దు మJKయ* పeత�� డ". య¸J�0దం ల� 40వ అ��Zయం, 9వ rాకZంల� 
They are entering in to darkness who worship the “ASAMBHUTI” అసంభ�T అంట} 
�ాO, ¬ర$, అ�KM ఇల6ంట� rాట�; ప��ంUేrార$ అంధBారంల� ప�rA¹ంచుచు@�Mర$. తJా0త They are 

entering in to more darkness who worship the ”SAMBHUTI” సంభ�T అంట} 
సృ%ి�ంచబ�Hనe, తయ6ర$ UేసుకgనMe అంట} eగ9:లg ,¹ల6�లg �దల�ౖనe. ºట�; ప��ంUేrార$ 
�ా��ంధBారంల� ప�rA¹ంచుచు@�Mర$.

అధర0ణ rAదం 20వ ప సXకం 58వ అ��Zయం, 3వ rాకZంల� 

"देव ् महा ओिस" GOD is verily Great, Allahu Akbar:  Allah is the greatest. 
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అ;M rA��లల� ప Jాతన{��న�d, ఋ��0దం. ఋ��0దం 1వ ప సXకం 164వ మంత�ం 46వ rాకZంల� 

एकं स�)वूो बहुधा वेद,)या .... Sages call one GOD by many names. (eప � లg) ఋష�లg 
ఒB� �ేవ ;M ఎ@»M _&ర��n _ిలg�ాX ర$. అంట} �ేవ ;BC ఎ@»M _&ర$� @�MR. ఒక� ఋ��0దంల�@A �ేవ ;BC 
Uెం�dన 33 సుగ*ణ�లg (_&ర$� ) _&J¼�నబ��G R. rాట�ల� U�ల6 ఋ��0దం 2వ ప సXకం 1వ మంత�ంల� 
�ెలgపబ��G R. rాట�ల� ఒకట� ”బ�హ5” అంట} The Creator ,  సృ%ి� కరX అ; ఋ��0దం 2వ ప సXకం 1వ

మంత�ం 3వ rాకZంల� _&J¼�నబ�Hం�d. ”బ�హ5” అ@A ప��;M అర½ �oషల�BC అనువ�d3&X ”KHALIQ”  

అవ త�ం�d. �ేవ ;M అంట} అల6� ~ ను ఎవJ	
@� ”ఖ6O�”, సృ%ి� కరX, బ�హ5 అనటంల� మ6B�� అభZంతరం 
ల\దు, Bా; ఎవJ	
@� బ�హ5 అంట} @�లgగ* తలలg, ప�± తల_ౖ̀ BCJzటం, @�లgగ* Uేత�లg ప�± UేTల� 
ఆయ*��లg ధJKంPన �ేవ డ" అ; అంట} {|మ* మ*3ి� ంలమ* ±వ�{��న అభZంతరం �ెలgప ��మ*. _ౖ̀�ా ఇ�d 
య¸J�0దం ల� 32వ అ��Zయం, 3వ rాకZంల� క��� ;%&�dంచబ�Hన�d. ”न तःय ूितमा अ�ःत” There 

is no image for him. ఆయనB	ల6ంట� ప�Tమ, ర©పం, eగ9హం, Bా; ల\వ .

అల6�� ఋ��0దం 2వ ప సXకం 1వ మంత�ం 3వ rాకZంల� _&J¼�నబ�Hన మJ¼క సుగ*ణ{|�టంట} ”eష�§ వ ”
అంట} Sustainer p�షకgడ", అర½ �oషల�BC అనువ�d3&X “RABB” అవ త�ం�d. అల6� ~ ను ఎవJ	
@� ”ర¾”,
Sustainer p�షకgడ", eష�§ వ  అనటంల� మ6B�� అభZంతరం ల\దు, Bా; ఎవJ	
@� ”ర¾” అంట} eష�§ వ  
@�లgగ* Uేత�లg, ఒక UేTల� చక9ం, మJ¼క UేTల� శంఖం ధJKంP, గదL  _ౖ̀ eహJKసూX , �́షతల�ం _ౖ̀ శయ;ంPన 
�ేవ డ" అ; అంట} {|మ* మ*3ి� ంలమ* ±వ�{��న అభZంతరం �ెలgప ��మ*. _ౖ̀�ా ఇ�d 78ందూమత 
గ9ం��లల� క��� ;%&�dంచబ�Hన�d. య¸J�0దం ల� 40వ అ��Zయం, 8వ rాకZంల� He is Bodiless and 

Pure ఆయనకg శJzరం ల\దు మJKయ* పeత�� డ". మJKయ* య¸J�0దం ల� 32వ అ��Zయం, 3వ rాకZం 
మJKయ* �́0��రస0��ర ఉప;షత�X 4వ అ��Zయం, 19వ rాకZం ”न तःय ूितमा अ�ःत” There is no 

image for him. ఆయనB	ల6ంట� ప�Tమ, ర©పం, eగ9హం, Bా; ల\వ .

అల6�� ఋ��0దం 8వ ప సXకం 1వ మంత�ం 1వ rాకZంల� “Don’t Worship anyone besides Him  

Praise Him alone ” ఆయ;Mతప�ఇతర$ల@�వ0ర¬ ప��ంచకం�H, మJKయ* ఆయ@AM ��L ¿ T�ంచం�H.
అల6�� ఋ��0దం 5వ ప సXకం 8వ అ��Zయం, 1వ rాకZంల� “Verily great is the glory of the 

creator“ ఖుFఆ ల� సూర �ాT:, సూర నంబF 1: ఆయl నంబF 1 ల� మ6�dJK�ా 
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�K���������� �L�< MN -,���O��� సర0 ��L ¿ ��� లg, ప�శంసలg సమసXల�Bాలకg ప�భ*r�ౖన అల6� ~ B� Uెలg� ను. అల6�� 
ఋ��0దం 3వ ప సXకం 34వ మంత�ం, 1వ rాకZంల� “He is the bounties giver” మJKయ* 
య¸J�0దం ల� 40వ అ��Zయం, 16వ rాకZంల� “Lead us to the good path and save us 

from the sin which makes us wander and go astray” ఖుFఆ ల� సూర �ాT:, సూర 
నంబF 1: ఆయl నంబF 6, 7 ల� మ6�dJK�ా 

��!�A���D-���� �P��49I�� ��/�,���Q�L�-=�R����� �4�!�S ���E�!���T �U�����/�* �8��>(�� �P��4�V�KW�X@=�� �)�# ���E�!���T  

మ6కg ర$¸మ6ర¤ం చూ_ించు, ¬ ఆగ9:;BC గ*J	
 ��JKత_ి�న rాJK మ6ర¤ం Bాకgండ, ¬ అనుగ9:;BC pాత�� ల�ౖన 
rాJK మ6ర¤{| చూ_ించు. 78ందువ ల బ�హ5సూత�{|�టంట} “एकं ॄ/ा ��)या ना�ःत, ने0 ना�ःत,
ना�ःत �कंचन”् There is only one GOD, not the second, not at all not at all not in 

the least bit. �ేవ డ" ఒక��ే, J	ం�ోrాడ" ల\డ", B¡ంUె{��న B¡ంUె{��న ల\డ" . 

“भगवान एकह3 ह4 दसूरॉ नह3ह4, नह3ह4 नह3ह4 झरॉ भी नह3ह4”.

3ికg� మతంల� �ేవ డ" ఎవర$?

15 వ శ��బ+ప  ఆఖర$న, పంజ¢¾ ల�, గ*ర$ @�న� 3ికg� మ��;M �ాL _ింU�ర$. �/ంటÀ� 10 మం�d 
గ*ర$వ లg@�Mర$. �దట� rార$ గ*ర$ @�న� మJKయ* ఆఖర$న 10వ rార$ గ*ర$ ��eంద�ా7Á¾. గ*ర$ 
@�న� IT�య వంశంల� జ;5ంU�ర$. ఆయన మ*3ి� ంల Uే U�ల6 ప��oeత�లయ6Zర$. 3ికg� అ@A పదం “¹షZ”
అ@A పదం నుం�H వP�ం�d. ¹షZ అంట} e��ZJKL, అనుచర$డ". 3ికg�ల పeత� గ9ంధం గ*ర$గ9ంÂ �ా7Á¾.
3ికg�లg మ*ఖZం�ా ఐదు “K” లను ఉంచుB�rాO�య*ంటqం�d. ºట���0Jా U�ల6 సులgవ �ా 3ికg�లను 
గ*JKXంచవచు�.

�దట� K = B�Ä = B��ాలను కTX JKంచక�డదు,

J	ండవ K = కంగ = దుr�0న,

మ�డవ K = కడ = ల�హప  క�Hయం,
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@�ల¤ వ K = BC9pా = PనM కTX ,

ఐదవ K = కచ� = ®Bాళ�  వరకg ఉం�ే Uె�ÅGలg.

మనం 3ికg�ల పeత� గ9ంధం గ*ర$గ9ంÂ �ా7Á¾ ను పJKNOంPనట�R�ే 3ికg� మతంల� �ేవ డ" ఎవరనM�d 
�ెలgసుX ం�d. గ*ర$గ9ంÂ �ా7Á¾ 1వ అ��Zయం, 1వ rాకZంల� 3ికg�ల “మ�లమంత�ం” ఉం�d. �/;M “జ¢ప�� 
మ�లమంత�ం” అ; క��� అంటoర$. �/;ల� ఒB�ఒక� �ేవ డ"@�Mడ"@�Mడ; , ఆయ;M “దదు� ” అంట} సృ%ి�
కరX , భయంల\;rాడ", U�వ ల\;rాడ", ప ట�కల\;rాడ" , �¼ప�rాడ" , అ�త దయ6ళÆవ  అ; య*ం�d. 3ికg� 

మతం ఏB�శ0J�pాసనను నమ*5త�ం�d. గ*ర$గ9ంÂ �ా7Á¾ ల� �ేవ ;BC Uెం�dన U�ల6 సుగ*ణ�లg 
_&J¼�నబ��G R, rాట�ల� మ*ఖZం�ా కJాX F = కరX , సృ%ి� కరX: ఆBా, = �ాశ0త�డ": సతZ@�మ =
పJKÇÈుL డ" , పeత�� డ": �ా78¾ = ప�భ*వ : పర0JK+�ాF = ప�భ*వ : ర7<ం = కర$ణ�మయ*డ", కJzం అ; , 
మJKయ* rా7Áగ*ర$ అంట} ;జ{��న �ేవ డ" అ; _&J¼�నబ��G R. 3ికg�మతం ఒB�ఒక� �ేవ ;Mనమ5ట{| 
Bాక అవ��రrా��;M, eగ9:Jాధనను క��� ఖం�HసుX ం�d.గ*ర$@�న� సంl క½F Uే U�ల6 ప��oeత�లయ6Zర$.
గ*ర$గ9ంÂ �ా7Á¾ ల� మనం క½F (�ో7É) ప��Zలను క��� గమ;ంచవచు�. rాట�ల�� ఒకట� “దు' {| 
సు�ర స¾ కJ� సు' {| కJ�న B�Ê , జË సు' {| సు�ర కJ� దు' క: 3& ÌÊ ” దుఃఖంల� 
అందర© �ేవ ;M తలg�ాX ర$ , Bా; సుఖంల�ఎవ0ర© తలచుB�ర$. ఎవJ	
�ే సుఖంల� �ేవ ;M తలg�ాX J� , 
అత;BC దుఃఖ{| కలgగదు క�� !

ఇల6ంట� eషయ{| ఖుFఆ ల� సూర ¸మF సూర నంబF 39 ఆయl నంబF 8 ల� Uెప�బ�Hం�d.
“మ6నవ డ" ఆపద వP�నపuడ" తన ప�భ*వ ను �ర_`టq� కgంటoడ", అR�ే అత; ప�భ*వ  అత;_ౖ̀ తన 
అనుగ9హం కgJK_ించ�ా@A, అతను ల�గడ �ర_̀టq� కgనM ఆపద మరPp�R, ఇతర$OMఆయనకg �ాట� 
కO��ాX డ"”. 

య�దు, మJKయ* B	
�సXవ మ��లల� �ేవ డ" ఎవర$?

మ*ందు�ా మనం య�దుమ��;M పరNO��+ ం, pాత;బంధన గ9ంధంల� ®%& ప�వకX (ఆయన_ౖ̀ �ాంT కలgగ* 
�ాక !)ఇల6 Uెబ*త�@�Mర$ ! �d0±�ప�ేశ Bాండం 6వ అ��Zయం, 4వ rాకZంల� 

Deu 6:4 אחד׃�יהוה�אלהינו�יהוה�יׂשראל�ׁשמע 
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“Shama Israelo Adna ilahaino adna ikad ”. ఇ�d 7<బ�� �oషల�; rాకZం, �/; అరLం Hear 

oh Israel, the Lord our God, is one Lord’. That means… ‘God is One and Only’. 
అంట} “ఓ ఇ��ా RÎలgల6Jా ! eనం�H, మన ప�భ*r�ౖన �ేవ డ" ఒB�ఒక� �ేవ డ"”. మJKయ* RÏషయ6 గ9ంధం 
43వ అ��Zయం, 11వ rాకZంల� “even I, am the LORD; and beside me there is no 

savior” “@Aను మ6త�{| ప�భ*డను, @Aను తప� రÐHంచుrా�ెవడూ ల\డ"”. మJKయ* RÏషయ6 గ9ంధం 45వ
అ��Zయం, 5వ rాకZంల� “I am the LORD, and there is none else, there is no God 

beside me”. “@A@A ప�భ*డను, @�కg �ాట�rాడ" ల\డ", @Aను తప� rAJ¼క rAలg�ల\డ"”. అల6�� RÏషయ6 
గ9ంధం 46వ అ��Zయం, 9వ rాకZంల� “I am Lord, and there is none else - I am God, 

and there is nothing like Me”. “@Aను �ేవ డను మJ¼క rAలg�ల\డ", @Aను �ేవ డను @�కg �ాట� 
�ౖెవం ల\డ"”. అల6�� ;ర¤మBాండమ* 20వ అ��Zయం, 3 నుం�H 5rాBాZలల� “Thou shall have no 

other Gods besides Me’. Thou shall make unto thee no graven image of any 
likeness, of anything that is in the heavens above, that is in the earth 
beneath, and that is in the water under the earth. Thou shall not bow down 
to them, nor serve them, for I the Lord, the God, is a jealous God.” ఇ�ే 
eషయమ* �d0±�ప�ేశ Bాండం 5వ అ��Zయం, 7 నుం�H 9 rాBాZలల� మరల Uెప�బ�Hం�d“Thou 

shall have no other Gods besides Me’. Thou shall make unto thee no graven 
image of any likeness, of anything that is in the heavens above, that is in the 
earth beneath, and that is in the water under the earth. Thou shall not bow 
down to them, nor serve them, for I the Lord, the God, is a jealous God.” అంట} 

“tకg @Aను తప� మJ¼క �ేవ డ" ల\డ", _ౖ̀నునM ఆBాశమ*నందు BC9ందనునMభ��యందు, భ�� అడ"గ*న 
ఉనM ¬ళ�  యందు ఉండ" ఏ వసుX వ  �క� ప�Tర©పమ* �ా;, eగ9హమ*ను �ా; tర$ ;JK5ంచJాదు. tర$ 
rా;BC �k క� గ�డదు rా;; ప��ంచక�డదు t �ేవ డను అRన @Aను అసూయ కలrాడను ”. మనం 
pాత;బంధనల గ9ం��;M చ�deనట�R�ే య�దుమతంల� �ేవ డ" ఎవJ� �ెలgసుB�వచు�. య�దుమతం 
ఒB�ఒక� �ేవ ;Mనమ*5త�ం�d , అ;MరBాల eగ9:Jాధననూ ఖం�HసుX ం�d.

B	
�సXవ మతంల� �ేవ డ" గ*JKంP �ెలgసుB�బÑR� మ*ందు ఇక�డ B¡;M eషయ6లను �ెలgసుB�వటం ఎం�n 
అనసరం. B	
�సXrAతర మ��లల� R�సు Bµ9సుX ; (ఆయన_ౖ̀ �ాంT కలgగ* �ాక !) తప�; సJK�ా నమ65ల; Uె_&� 
ఒB� ఒక� మతం “ఇ�ా� ం”. R�సు Bµ9సుX ; నమ5; మ*3ి� ం, మ*3ి�{| Bాదు. ఆయన అల6� ~ సుభ:నవ తఅల6 
�క� �¼ప� ప�వకX అ; {|మ* నమ*5��మ*. ఆయన తం�H�ల\కgం��@A జ;5ంU�ర; ఈ@�ట� U�ల6మం�d 
ఆధు;క య*గప  B	
�సXవ లg నమ5నప�టBµ {|మ* నమ*5��మ*. ఆయన �ేవ ; ఆజÒ�n మృత�లకg p�ా ణం 
p��ార; {|మ* నమ*5��మ*. ప టq� గ*�HGrాJK; కgష�� J�గ*లను �ేవ ; అనుమT�n నయంUే�ార¬ {|మ* 
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నమ*5��మ*. B	
�సXవ లg మJKయ* మ*3ి� ంలg ఇల6 ఒకJK నమ5Bాలను ఇంB¡కర$ బలపర$చుత�నMప�ట�Bµ 
��ర$లg e�Hp�య6R. U�ల6మం�d B	
�సXవ లg R�సు Bµ93&X �ేవ డ", ఆయ@A స0యం�ా ��ను �ేవ �Hన; 
అ@�Mర; అంటoర$. Bా; మనం బÓౖ2, చ�deనట�R�ే ;జ¢;BC R�సు Bµ9సుX “@Aను �ేవ �Hన; ” Bా; ల\�� 
“ననుMప��ంచం�H” అనMటq� Bా; బÓౖ2, �తXంల� ఎక��� ల\దు. అంట} R�సు Bµ9సుX “@Aను �ేవ �Hన; ” 
ల\�� “ననుMప��ంచం�H” అ; బÓ2ౖ, �తXంల� ఎక��� అనల\దు. Bా; బÓౖ2, ను చ�deనట�R�ే �:ను 
సుrారX 14వ అ��Zయం, 28 rాకZంల� “My Father is Greater than I” @� తం�H� @�కంట} 
�¼ప�rాడ". మJKయ* �:ను సుrారX 10వ అ��Zయం, 29 rాకZంల� “My Father is Greater 

than All ” @� తం�H� అందJKక@�M �¼ప�rాడ" అ; Jా3ియ*ం�d. మJKయ* మ*తXR సుrారX 12వ
అ��Zయం, 28rాకZంల� “I cast out devils by the Spirit of God”  @Aను �ేవ ; ఆత5 ��0Jా 
దయ6Zలను p�ా ర�ోలgత�@�Mను. మJKయ* ల�Bా సుrారX 11వ అ��Zయం, 20rాకZంల� “I with the 

finger of God cast out devils” @Aను �ౖెవశBCX �n దయ6Zలను వ�dOసుX @�Mను. మJKయ* �:ను 
సుrారX 5వ అ��Zయం, 30 rాకZంల� “I can of mine own self do nothing: as I hear, I 

judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the 
will of the Father which hath sent me”. @� అంతట @Aను ఏ�య* Uేయజ¢లను, ఆయన 
Uె_ి�నటq� ±ర$� Uేయ*దును. @� ±ర$� @�Zయ{��న�d, ఏలయన @Aను @� ఇÔా� నుÔారం Bాక ననుM 
పం_ినrా; PతX  ప�Bార{| Uేయ��ర$దును. ఎవJ	
న, @� ఇష� ప�Bారం Bాక �ేవ ; P��X ను�ారం 
నడ"చుకgంటoనంట} అతడ" మ*3ి� ం అ; అరLం. ఇ�ా� ం అంట} “తనఇÕ�ÖశBCX; �ేవ ;BC సమJK�ంచుB�వటం”.
ఎవJ	
�ే తనఇÕ�ÖశBCX; �ేవ ;BC సమJK�ంచుకg@�MJ� అతడ" మ*3ి� ం అవ ��డ". మJKయ* మ*తXR సుrారX 
5వ అ��Zయం, 17 నుం�H 20rాBాZలను పJKNOంPనట�R�ే 
17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not 
come to destroy, but to fulfill.  
 
18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle 
shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. 

19 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and 
shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but 
whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the 
kingdom of heaven.  

20 For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the 
righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the 
kingdom of heaven. 
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17. @Aను ధర5�ా�ాX ;M, ప�వకXల ప��Ñధనలను రదు+ Uేయటo;BC వU��ననుB�వదు+ . @Aను rాట�; రదు+
Uేయటo;BC Jాల\దు, rాట�; ప�JKX Uేయటo;BC వU��ను.

18. పరల�క, భ�ల�కమ*లg గTంPనను ధర5�ాసXమ*ల�; ఒక అల6�Iర{��నను ఒక p×లg� అRనను 
వZరLమ* �ాక అంతయ* @�ర$rAర$న;, @ØBC� వBా�ణÙంచుచు@�Mను.

19. Bాబట�� ఎవడ" ఈ ఆజÒలల� ఏఅతZల�{��న ��;@�ౖనను భంగపJKP, అటq� జనులకg బÑ�dంచు@» అట��rాడ" 
పరల�క JాజZమ*న అతZలg�డ"�ా పJKగణÙంచబడ"ను. ఎవడ" ఈ ధర5�ాసXమ*ను ఆచJKంP, అటq� జనులకg 
బÑ�dంచు@» అట��rాడ" పరల�క JాజZమ*న అతZ�dకgడ"�ా పJKగణÙంచబడ"ను.

20. ధర5�ాసX  బÑధకgలకంటÚ, పJKసయ*Zలకంట}, ¬Tవంత{��న �eతమ* �eంPన@A తప� పరల�క 
JాజZమ*న ప�rA¹ంపర; Uెపuచు@�Mను.
మJKయ* మ*తXR సుrారX 19వ అ��Zయం, 16 నుం�H 17rాBాZలను పJKNOంPనట�R�ే 16 And, 

behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I 
do, that I may have eternal life? 

17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but 
one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.  

16. అంతట ఒక య*వకgడ" R�సు; సt_ింP బÑధకg��! ;తZ�eతం p×ందుటకg @Aను Uేయవల3ిన
మంPప; ఏ�? అ; ప�¹MంUెను.
17. మంP; గ*JKంP న@AMల ప�¹MంUెదవ ? మంPrాడ" ఒక��ే, ;తZ�eనం p×ంద��JKనUÜ �ౖెrాజÒలను 
ఆచJKంచుమ*. అ; R�సు సమ6��న�Uె�ను. అంట} tర$ �ేవ ; JాజZంల� ప�rA¹ంU�ల; B�ర$కgంట} ®%& 
ప�వకX బÑధనలను అనుసJKంU�O. pాత;బంధనలల� ఇవ0బ�Hన ప�± ఆజÒను pాట�ంU�O. rాట�ల� మ*ఖZ{��నe 
�ేవ డ" ఒB�ఒక�డ", ఎల6ంట� eగ9:లg, ప�Tమలg UేయJాదు మJKయ* rాట�; ప��ంచJాదు. ;జ¢;BC R�సు 
Bµ9సుX ��ను �ేవ �Hన; ఎపuడూUెప�ల\దు Bా; ఆయన �ేవ �H ప�వకXన; �ేవ �HUే పంపబ��G న; Uెpా�ర$.
�:ను సుrారX 14వ అ��Zయం, 24rాకZంల� “and the word which ye hear is not mine, 

but the Father's which sent me.” tర$ eనుచునM ఈమ6ట @��dBాదు, ననుM పం_ిన @� 
తం�H��d. అల6�� �:ను సుrారX 17వ అ��Zయం, 3rాకZంల� “And this is life eternal, that 

they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast 
sent”  ఏB	
క సతZ సJ�0శ0ర$డవగ* ;నుMను,¬వ  పం_ిన R�సు Bµ9సుX ను rార$ �ెలgసుB¡నుటR� 
;తZ�వవమ*. ఎవJ	
@� స0Jా¤ ;BC r�ªÎ^లంట} ఆయ;M �ేవ ;�ా నమ65ల;Bా;, @Aను t pాpాలB�సం 
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చ;p���న; Bా; ఎపuడూ అనల\దు. Bా; ఆయన �ేవ ; ఆజÒలను pాట�ంచం�H అ; అ@�Mర$. మనం 
అp×సXలgల BారZమ*లg 2వ అ��Zయం, 22rాకZంల� “Ye men of Israel, hear these words; 

Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and 
wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye 
yourselves also know” ఇ��ా RÎలg ప�జల6Jా! ఈమ6టలను ఆలBCంప డ", నజJ�య*�ైన R�సును 
అధుÝతమ*ల ��0Jా, మహ��Zల ��0Jా, సూచనల ��0Jా �ేవ డ" tకg ర©ÞH ఒనJ	�ను. ఇ�d tB	
 tర$ 
ఎర$గ*దుర$. ఏలయన�ా �ేవ డ" rా;; ఆయన ��0Jా t మధZ@A Uే3̀ను. ఈ rాకZం ��0Jా నజJ�త� 
;rా3ిRÏ�న R�సు �ౖెవసంకల�ం ��0Jా అధుÝ��లg ,మహ��Zలg, సూచనలg Uే3ి �ేవ ;Uే 
;య�ంపబ��G ర; �ెలgసుX ం�d. మJKయ* ఆజÒల;Mంట�ల� ప���న{��న ఆజÒ ఏద; R�సును అ�H�Kనపuడ" 
®%& ప�వకX (ఆయన_ౖ̀ �ాంT కలgగ* �ాక !)Uె_ి�న ��;@A ఆయన Uెpా�ర$. మ6ర$� సుrారX 12వ
అ��Zయం, 29rాకZంల� 

 אחד׃�יהוה�אלהינו�יהוה�יׂשראל�ׁשמע

“Shama Israelo Adna ilahaino adna ikad ”. ఇ�d 7<బ�� �oషల�; rాకZం, �/; అరLం. Hear 

oh Israel, the Lord our God, is one Lord’. That means… ‘God is One and Only’. 
అంట} “ఓ ఇ��ా RÎలgల6Jా ! eనం�H, మన ప�భ*r�ౖన �ేవ డ" ఒB�ఒక� �ేవ డ"”

ఇ�ా� ం మతంల� �ేవ డ" ఎవర$?

ఈ ప�శMకg ఎవJ	
@� ఇవ0గల సJ	
న సమ6��నం ఖుFఆ ల� సూర ఇ²6� ³, సూర నంబF 112 :ఆయl 

నంబF 1నుం�H 4ల� ఉం�d. F,�G�* -+(��� ��-� ���� Say: "He is Allah, One and only.

Uెపu: ఆయ@A అల6� ~, ఒB�ఒక�డ" . -,��@I�� -+(��� “సమß” అ@A ప��;M తర$à మ6 Uేయటం U�ల6కష�ం.
“Allah is Self sufficient, Independent ” అల6� ~ ఎవJK అవసరమ� ల\;rాడ", ;Jా��ర$డ".

�,���-� �����# �,���� ���� He begets not, nor was He begotten ఆయనB	ల6ంట� సం��నమ� ల\దు.

ఆయన ఎవJKBµ సం��నమ* Bాదు. F,�G�* 0���H�� -+(� �8���� �����# And there is non comparable to 

Him, There is nothing like Him ఆయనల6ంట� rాJ	వర© ల\ర$. అల6� ~ ఎవర$ అనM ��;BC 
ఈసూJా @�లgగ* rాBాZల ;ర0చనం. rA��ంత�ాసX áప  �zటqJాR. “Touch Stone of Theology”. 
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Theology అ@A ప��;BC �HIనJzల� rA��ంతం, �ేవ ; గ*JKంPన �ాసX áమ*. Theo అంట} �z9కg �oషల� 
�ేవ డ", Logy అంట} �ాసX áమ* Theology అంట} �ేవ ; గ*JKంPన �ాసX áమ*.

ఎవJ	
@� బం�ారం అమ65లనM, B¡@�లనM మ*ందు�ా బం�ారం దుBాణ�;B	�� ��;M r�లకటq� కgంటoర$. అక�డ 
Ôాpాయన ఆ బం�ాJా;M �zటqJాR_ౖ̀ ర$�d+ rాళ�  దగ¤ర$నM బం�ారప  �ాం_ి,� రంగ*ల�n p�లg�కg; 24 

BాZJ	టo� ల\క 22 BాZJ	టo� అసలg బం�ారమ6 Bా�� అనM�d మనకg Uెబ*��డ". సూర ఇ²6� ³ అ@A�d �ేవ ; 
గ*JKంPన �ా�ాX ¿ ;BC �zటqJాR. ఇ�ొక �zటqJాR, ఆ వZBCX ల\�� వసుX వ  �ేవ �� Bా�� అనM��;BC ఆమ� పJzI.

F,�G�* -+(��� ��-� ���� Say: "He is Allah, One and only. Uెపu: ఆయ@A అల6� ~, ఒB�ఒక�డ" .

-,��@I�� -+(��� “Allah is Self sufficient, Independent ”  అల6� ~ ఎవJK అవసరమ� ల\;rాడ",
;Jా��ర$డ".

�,���-� �����# �,���� ���� He begets not, nor was He begotten ఆయనB	ల6ంట� సం��నమ� ల\దు.
ఆయన ఎవJKBµ సం��నమ* Bాదు.

F,�G�* 0���H�� -+(� �8���� �����# And there is non comparable to Him, There is nothing 

like Him ఆయనల6ంట� rాJ	వర© ల\ర$.

ఉ��హరణకg B¡ంతమం�d భగrా రజ¬£ �ేవ డ; అంటoర$. 78ందువ లందర© Bాదు, B¡ంతమం�d భగrా 
రజ¬£ �ేవ డ; అంటoర$.ఇపuడ" ఆయ;M ఈ �zటqJాR సూర ఇ²6� ³ �n పJKNO��+ ం. �దట��d,

F,�G�* -+(��� ��-� ���� Say: "He is Allah, One and only. Uెపu: ఆయ@A అల6� ~, ఒB�ఒక�డ" .

రజ¬£ ఒB�ఒక���? ఇల6ంట� బoబoలg, �ా0మ*లg,మ6తలg మ*ఖZం�ా మన�ేశంల� U�ల6మం�d ఉ@�Mర$.
అంట} ఆయన ఒక�డ" Bాదు, Bా; ఆయన అనుచర$లg Bాదు Bాదు రజ¬£ ఒB�ఒక�డ" ! అ; అంటã 
ఉం�ొచు�, పJా0ల\దు, మనం J	ం�ో పJzIకg r�ళ��ం.
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-,��@I�� -+(��� “Allah is Self sufficient, Independent ”  అల6� ~ ఎవJK అవసరమ� ల\;rాడ",
;Jా��ర$డ". రజ¬£ ;Jా��ర$��? ఆయన ఎవ0JK_ౖ̀ ఆ��రపడల\��? ఆయన �eచJKత� ��0Jా మనB�ం
�ెలgసుX నMదంట} ఆయనకg అ�ాX ä, డయ6బÓట�³, Chronic Backache r�నుM@Ø_ి� ఉం�ేవ; మJKయ* 
అ{�JKBా ప�భ*త0ం ఆయన_ౖ̀ eషప��గం జJK_ింద; ఆJ�_ింU�ర$. చూడం�H �ేవ ;_ౖ̀ eషప��గమట !
మ�డవ పJzI

�,���-� �����# �,���� ���� He begets not, nor was He begotten ఆయనB	ల6ంట� సం��నమ� ల\దు.
ఆయన ఎవJKBµ సం��నమ* Bాదు. అంట} ఆయనకg ఎవర© ప ట�ల\దు, ఆయ@�వJKBµ ప ట�ల\దు. రజ¬£ కg 
తO�దండ"� లg@�Mర;, ఆయన మధZప��ేÄ ల�; జబ, ప�F ల� ప టo� ర;, తర$rాత ఆయన తO�దండ"� లg 
క��� ఆయన ¹ష�Zలg�ా మ6Jార; మనకg �ెలgసు. రజ¬£ 1981 ల� అ{�JKBా r��^, అక�డ OREGON 

ల� రజ¬£ ప రం అ@A పట�ణ�;M ఏర�ర$చుకg@�Mర;, తర$rాత అ{�JKBా ప�భ*త0ం ఆయ;M అJ	సు� Uే3ి 
జ	ౖల�� _̀ట�� , తర$rాత అక�డ"MంP పం_ింPrA3ింద¬ మనకg �ెలgసు. 1985 ల� అ{�JKBా నుంP వU��క 
ప�@Aల� “రజ¬£ ;� స@�Z³ కమ�Z” _&ర ఒక ఆశ9మ6;M�ాL _ించుకg@�Mర$. తర$rాత ��; _&ర$ “ఓÔ� 
కమ�Z” �ా మ6Jా�ర$. ఓÔ� కమ�Z ల� ఆయన సమ6�d_ౖ̀ “OSHO – never born, never died, but 

visited the earth from 11th December 1931 to 19th Jan 1990”  “ఓÔ� జ;5ంచల\దు,
మరణÙంచల\దు. Bా; 11 �HసంబF 1931 నుం�H 19 జనవJK 1990 వరకg భ��; దJKåంU�ర; 
Jా3ియ*ంటqం�d.” Bా; ఆయనకg 21 �ే�ాలకg r�ª«� ందుకg º�ా ఇవ0ల\ద; Jాయటం మJK�p�య6ర$ pాపం.
ఊ78ంచం�H ! �ేవ డ" భ��; దJKåంUేందుకg º�ా Bాrాలట. రజ¬£ ; పం_ించకp��ే ఆయన ఇంట�; 
మJKయ* ఆయన అనుచర$ల ఇంట�; తగలబÓ��X మ; �z9కg ఆF� 2షç అ@�Mర$. ఆఖJK మJKయ* U�ల6 

కèKన{��న పJzI ఏ�టంట} �����#F,�G�* 0���H�� -+(� �8���� ఆయన ల6ంట� rాJ	వర© ల\ర$. ఈ పJzIను అల6� ~
తప� ఎవర© pా³ Bాల\ర$. ఎపu�ౖె� ే�ేవ �Hల6 ఉంటoడ; ఊ78ంచగO�ా® ఆయన �ేవ డ" Bాదు. రజ¬£ 
క��� మనల6ంట� ఒకమ;%&, ఒకతల, J	ండ" Uేత�లg, J	ండ" BాళÆ^, J	ండ" కళÆ^, ఒక మ*కg�, ఒక @»ర$, _`ద+  
గడGం, p×డr�ౖన ¸టq� , ఉం�ేవ; మనందJKBC �ెలgసు. Bాబట�� ఆయన ;జ{��న �ేవ డ" Bాల\డ". ఎందుకంట} 
అల6� ~ ల6ంట� rాJ	వర© ల\ర$. ఒకrAళ ఎవJ	
@� �ేవ డ" ఆJాM,G  Ôా0Fà @�గF (�ష�F య�;వF�) కంట} 
rARJ	టq� బలవంత�డ; అ@�MరనుB�ం�H. ఎపu�ౖె� ేమనం �ేవ �HM ఎవJK�n@�ౖ@� p�ల�గO�K�ే అతడ" 
;జ{��న �ేవ డ" Bాద; అరLం. అ�d ఆJాM,G  �n అRన ��Jా3ింé, BCంé Bాంé ఎవJK�n అR@� సJ�, అ�d 
rARJ	టq� Bా;, �Oయ J	టq� Bా; ఎపu�ౖె�ే మనం �ేవ �HM ఎవJK�n@�ౖ@� p�ల�గO�K�ే అతడ" ;జ{��న 
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�ేవ డ" Bాదు. ఆయన ల6ంట� rాJ	వర© ల\ర$. ఖుF ఆ ల� ఇవ0బ�Hన @�లgగ* rాBాZల ;ర0చనం Ð సూర 
ఇ²6� ³, ఇ�d �ేవ ; గ*JKంPన �ా�ాX ¿ ;BC �zటqJాR. మ*3ి� ంలg అల6� ~ ను GOD ల\�� �ేవ డ" అ;Bాక 
అల6� ~ అ@A అర½ పదం�n _ిOUేందుB� ఎందుBCష�పడ��రంట} అల6� ~ అ@A పదం స0చÖ{��న పదం. ఏB	
క పదం.
మJKయ* GOD ల\�� �ేవ డ" అ@A ప��లల� మ6ర$�లg Uేర$�లg Uేయవచు�. ఎల6గంట} GODBC “S”  UేJK3&X
GODS, �ేవ డ" BాసX  �ేవ ళÆ� �ా మ6JKp�త�ం�d అర½ �oషల� అల6� ~ లg ల\ర$ ఒB� ఒక� అల6� ~. అల6�� 
GOD BC DESS UేJK3&X GODDESS �ేవ డ", �ేవత �ా మ6JKp�త�ం�d అర½ �oషల� మగ అల6� ~, ఆడ 
అల6� ~ అ; ల\దు, అల6� ~ ఏB	
క పదం ఏOంగమ� ల\దు. అల6�� GOD BC FATHER UేJK3&X GODFATHER, 

అల6�� GOD BC MOTHER UేJK3&X GODMOTHER �ా మ6ర$త�ం�d. అర½ �oషల� అల6� ~ అ�5, అల6� ~
అబÝ అ; ల\దు. అల6� ~ అ@A పదం స0చÖ{��న పదం. అందుB� {|మ* మ*3ి� ంలం అల6� ~ ను GOD ల\�� 
�ేవ డ" అ;Bాక అల6� ~ అ@A అర½ పదం�n _ిOUేందుకg ఇష�పడ��మ*. మ*3ి�{|తర$లకg అల6� ~ అ@A అర½ 
పదం �ె.దు Bావ న rాJK�n మ6టo� �ేటపuడ" అల6� ~ కg బదులg �ేవ డ" అ; అంట} అభZంతర{|ంల\దు. Bా; 
సJ	
న పద{|�టంట} అల6� ~. ల�కp��ే ఖుFఆ ల� సూర ఇ��ా , సూర నంబF 17 :ఆయl నంబF 110 ల� 
సూPంPన మ6�dJK�ా 


� �D-O��� Y%X���'J)� -+���B ���-T�,�� �@: �Z��* �8����G@4�� ���-T�7� �#�* �+(��� ���-T�7� ����
Say: "Invoke Allah or invoke Ar-Rahman (the Most Gracious), by whatever 
name you invoke Him for to Him belong the Best Names. tర$ అల6� ~ అ; _ిలవం�H 
ల\�� ర:5 ఏ _&ర$�n _ిOP@� అవ¬M ఆయనకg మంP_&J�� . tర$ అల6� ~ ను ఏ _&ర$�n అR@� _ిలవచు� 
Bా; అ�d తప�; సJK�ా మంP_&J	
 ఉం��O. ఆ _&ర$�n ఏ ర©పం ఉండ;�ౖె ఉం��O. ఖుFఆ ల� అల6� ~ కg 
Uెం�dన సుగ*ణ�లg, _&ర$� ����ప  99 _&J¼�న బ��G R. ఉ��హరణకg అర9:5, అర97<ం, ర¾ , 
కర$ణ�మయ*డ" , కృpా�ాగర$డ", ప�భ*వ  ఇల6 99 సుగ*ణ�లg, _&ర$� �ెల�బ��G R.
సూర ఇ��ా , సూర నంబF 17 :ఆయl నంబF 110 ల�@A Bాక సూర ��:, సూర నంబF 20 :ఆయl 
నంబF 8 మJKయ* సూర ఆJాë, సూర నంబF 7 :ఆయl నంబF 180 అట}� సూర హ£�, సూర నంబF 59 
:ఆయl నంబF 24 ల� క�డ, “To Allah belongs most beautiful names” అతZంత �´9ష�{��న
_&ర�;M అల6� ~ B� Uెందు��R. అం�ేBా; సృ%ి�కరX అంట} ఒక �ేవ డ" , ప�భ*వ  ,p�%ింUేrాడ" ఇంB¡క �ేవ డ",
కర$ణ�మయ*డ" మJ¼క �ేవ డ" అనటం సJKBాదు. ఇవ¬M ఒB�ఒక� �ేవ ; గ*ణ�లg, ధJా5లg. అల6�� వJా¯ ;BC 
ఒక �ేవ డ", rాయ*�ేవ డ", సూరZ�ేవ డ" , సృ%ి�కరX ºళ�ందర© rAJ�0ర$ �ేవ ళÆ� అనటం క��� త_&� . 
ఎందుకంట} ఈగ*ణ�ల;M సJ	
నrA Bా; ఇవ¬M ఒB� ఒక� �ేవ �He. ఒకJK కంట} ఎకg�వ �ేవ ళÆ� ంట} త_&�ంట; 



17 
 

Page 17 of 21 
 

బహ��ౖెrాJాధకgలg అ�ొ�¼చు�. Bా; ఎపu�ౖె�ే మనకg అ@Aకమం�d �ేవ ళÆ� ంట} rాJK మధZ య*¨�L లg,
�¼డవలg, అవ త�ంటoR. ప�T ఒక�ర$ ఇంB¡కJK_ౖ̀ �	లrాల; మJKయ* ఆయన అ�dBాJా;M @�లB¡ల6�ల; 
త_ిసుX ంటoర$. మనం rాయ*�ేవ డ", అ�KM�ేవ డ", వర̄�ేవ డ", సృ%ి�కరX ఇల6 eభ�ంచుకgంటã p��ే మనకg 
అ@Aక రBాల, అ@Aక మం�d �ేవ ళÆ� ంటoర$. అంట} ఒక �ేవ డ" మJ¼క �ేవ �H పనులg Uేయల\డ". ఒక �ేవ �HBC 
మJ¼క �ేవ �H పనుల గ*JKంP �ెOయదు. అంట} అతడ" అపJKప�ర§ �ేవ డ". అసల�ౖన �ేవ డ" Bాదు. మనం 
ల6ంట� అసంప�ర§, అశకgX �ైన �ేవ డ"; నమ65O�న అవసరం ల\దు. మనం అ;M అ�dBాJాలg కO¤న, అతZంత 
శBCXవంత��ౖెన అసల�ౖన �ేవ �H@A నమ65O. మనం B¡;M ప Jాణ�లల� �ేవతల మధZ య*¨�L లg, ఒకJ¼Mకర$ 
చంప B�వటం, ఒక �ేవ డ" మJ¼క �ేవ �H స:యం�n మ��ో �ేవ �H; చంపటం మనం e@A ఉ@�Mం. ఖుFఆ 
ల� సూర అం2య6, సూర నంబF 21 :ఆయl నంబF 22 ల� “భ�మ6ZBా�ాల�� ఒక� �ేవ �ే Bాక ఇతర 
�ౖెrాలg క��� ఉంట} భ�మ6ZBా�ాల వZవసL  ఏ@��ో eìÖనM{�� p�R��d. గందర��ళం�ా ఉం�ే�d.” eశ0ంల� 
ఎల6ంట� గందర��ళం ల\దనM�d మనందJKBC �ెలgసు. ఖుFఆ ల� సూర మ��నూ, సూర నంబF 23 
:ఆయl నంబF 91 ల� అల6� ~ ఎవర¬ సం��నం�ా UేసుB�ల\దు, ఆయన�n pాటq మJ��ేవ డ" ల\డ". ఇతర 
�ేవ ళÆ� నMట�R�ే ప�± �ేవ డ" తన సృ%ి� ±సుB¡; rAరRp���డ". తJా0త rారందర$ ఒకJK_ౖ̀ ఒకర$ ���HBC 
�dగ*��ర$. అంట} తప�;సJK�ా ఒB�ఒక� �ేవ డ" ఉం��O. మనం మత గ9ం��లను పJKNOంPనట�R�ే అవ¬M 
����ప  ఒB�ఒక� �ేవ �H; నమ*5��R. �ేవ �H; న{|5 ప�±మతం ఉనMత�ాL Rల� ఒB��ేవ �H; 
నమ*5త�ం�d. BC9ం�d�ాL R rాళÆ� అ@Aకమం�d; న�5@�, ఉనMత�ాL Rల� , ఆఖర$న ఒB��ేవ �H;
నమ*5��R. �ౖెవ గ9ం��ల¬M ఒB�ఒక� అసల�ౖన �ేవ �H గ*JKంP Uెpా�R . Bా; తర$rాత ఆ గ9ం��లg 
మ6JK�rAయబ��G R . B¡;M eషయ6లg B¡తX �ా Uేర�బ��G R, అపభ�ంశమ* Uేయబ��G R. Manipulated, 

Interpolated, corrupted by Whom ? and Why ? ఎవర$ Uే�ార$ ? మనుష�లg ఎందుB�సం rాJK 
�×ంత అవసJాల B�సం , p�ా పంPక B�JKకల B�సం. ఇల6 ఆ మతం ఏB�శ0J�pాసన నుం�H బహ��ౖెrాJాధన 
మతం�ా మJKయ* అ�ౖె0తం�ా మ6JKp�Rం�d. ఖుFఆ ల� సూర బకJా, సూర నంబF 2 :ఆయl నంబF 
79 ల� Uెబ*త�నMటq�

; ���[ �+�" ��#-4���5�!�� �+(��� �, �T �8�: ��>��� �6�����A�� @��[ ���E��,�����" ���������� �6�-.-����� �8��>(�W� \������B0]!���� �

�6�-.MD���� �@�9: ��-E(� \����#�# ���E��,���* �U�.���� �@�9: ��-E(� \������B 
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మJKB¡ందర$, rార$ స0యం�ా తమ Uేజ�త�ల6 గ9ంధం JాసుB¡; ��;BC ప�Tఫలం�ా అతZల� p�ా పంPక 
ప��జ@�లg p×ంద��;BC, ఇ�d �ేవ ; వద+  నుం�H వP�న గ9ంధమ; అంటoర$. అల6ంట� rాJKBC e@�శం 
తప�దు, rార$ కO�ంP JాసుకgనM�/ rాJK e@��ా;B� Bారణభ�తమవ త�ం�d త��0Jా rార$ 
సంpా�dంచుకgనM�d క�డ rాJKBC e@�శ{| �ెP�_̀డ"త�ం�d. ప�జలg p�ా పంPక ప��జ@�లB�సం �ేవ ; వద+  
నుం�H వP�న గ9ం��;M మ6JK�rA�ార;, rార$ JాసుకgనM�/, త��0Jా rార$ సంpా�dంచుకgనM�d క�డ rాJKBC 
e@�శ{| �ెP�_`డ"త�ంద; ఖుFఆ Uెబ*త�ం�d.

బ�ÈLమతం, కనూíRజం, మJKయ* ��rîRజం ల6ంట� మ��లg �ేవ డ" ఉ@�M��, ల\�� అనM ��; గ*JKంP 
ప��ాX eంచవ . ºట�; Agonistic Religions అజ�Òయతప  మ��లg అ; అంటoర$. జ	ౖ;జం @�3ిLక మతం,
�ేవ డ"ల\డ; అంటqం�d. @�3ిLకgలకg మJKయ* అజ�Òయ��rాదులకg క��� �ేవ ; అ3ిL��0;M 
;ర©_ించవచు�. @�3ిLకgలను, అజ�Òయ��rాదులను, మ*3ి� ంలను, B	
�సXవ లను, బ�ÈుL లను, జ	ౖనులను,
�ాసX árAతXలను, అందJK¬ మనం ఖుFఆ ల�; erAకం, తర�ం, మJKయ* ఆధు;కeజ¢Ò నం ��0Jా 
;ర©_ించవచు�ఇ@�¯ అల6� ~. ఇ�ా� ం �ౌ7<ß ను నమ*5త�ం�d. �ౌ7<ß అ@A ప��;M ఏB�శ0J�pాసన, ఒB� 
�ేవ ;M నమ5టం, అ; అనువ�d�ాX ర$. Bా; �ౌ7<ß అంట} ఏB�శ0J�pాసన కంట} క��� U�ల6ఎకg�వ. �ౌ7<ß 
అంట} ఒB�ఒక� �ేవ డ" అనM��;; ధృºకJKంచటం, ఏBµకJKంచటం. �ౌ7<ß అ@A పదం వహద అ@A అర½ పదం 
నుంP వP�ం�d. �ౌ7<ß ను మ�డ"�o�ాలg�ా e�́�%ి�ాX ర$. �దట��d 
�ౌ7<ß ర$బ�2యl:- అల6� ~ RÏ సృ%ి�కరX, ప�భ*వ , ప ట��ంచుrాడ", p�%ించుrాడ", U�వ ;Uే�rాడ", అ; 
నమ5టం. అంట} అ;M BాJాZలg అల6� ~ ఒక��ే ;ర078�ాX డ". ఆయన ఎవ0JK_ౖ̀ ఆ��రపడడ". అందర© 
ఆయన_ౖ̀ ఆ��రపడ��ర$. J	ండవ�d 
�ౌ7<ß అ�ా5వ3ి��ాl :- ఖుFఆ మJKయ* హ�/సుల�� �ెO_ిన అల6� ~ _&ర$� , సుగ*ణ�ల�n@A అల6� ~ ను 
_ిలrాO. ºట�ల� ప���నం�ా ఐదు eషయ6లg@�MR.
1. అల6� ~ మJKయ* ఆయన ప�వకX ఆయ;Mఎల6 _ిOU�J� అల6�� _ిలrాO.
2. అల6� ~ తనను ��ను _ిలrాల; సూPంPన eధం�ా@A _ిలrాO, rAJ� _&ర��n _ిలgవJాదు,. 
ఉ��హరణకg అల6� ~ కg B�పం వసుX ంద; ఖుFఆ ల� ఉం�d అల6గ; అల6� ~ ను B�_ి%ి� అ; మ*B��_ి అ; 
_ిలవJాదు. ఎందుకంట} ఇల6ంట� _&ర$�n ఆయ;M ఖుFఆ ల� ఎక��� _ిలవల\దు.
3.  అల6� ~ కg మ6నవ ల గ*ణ�లను అలrాట�ను ఇవ0క�డదు, ఉ��హరణకg e�ా0;M సృ%ి�ంU�క 
�ేవ డ" అల3ిp�య6డ; ఏడవJ�¸ e�9ా ంT ±సుకg@�Mడ;, ఆయన పశ���ప ప��G ర; B¡;M గ9ం��లg 
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_&J¼�@�MR. ఇవ¬M మ6నవ లకg సంభం�dంPన అవసJాలg. ఖుFఆ ల� సూర ష�అJా, సూర నంబF 42 
:ఆయl నంబF 11 ల� 

-̂ �I�.��� -_!��@D�� ��-��# %̀�
�2 �+���a���� �b�!��
There is nothing like Him, and He is the All-Hearer, the All-Seer య6వత�X eశ0ంల� 
ఆయ;Mp�Oన వసుX rA�/ ల\దు. ఆయన సమసX ం eంటq@�Mడ", చూసుX @�Mడ". ఆ eనటం, చూడటం మనల6గ 
Bాదు. ఎందుకంట} మనం e@�లంట} శబL  తరం�ాలg, Uెe BాrాO. అల6� ~ కg ఇవ;M అవసరం ల\దు. ఆయన 
eనటం, చూడటం అ@A�d మనకంట} ðనM{��న�d.

4.  అల6� ~ �క� గ*ణ�లను ఆయన సృ%ి�ల� ఎవ0JKBµ ఇవ0క�డదు. ఉ��హరణకg మనం ఏ మ;%ి¬ 
ఇత;BC ఆరంభం, అంతం ల\దు అనల\మ* ఏ మ;%ి¬ ఇత;BC U�వ ల\దు, Pరం�e అ; అనల\మ*.
5. ఆయన _&ర$ను ఆయన సృ%ి�ల� ఎవ0JKBµ ఇవ0క�డదు, ఒకrAళ ఇrా0లంట} ఆ_&ర� మ*ందు 
తప�;సJK�ా అ¾+  అ; UేJా�O. ఉ��హరణకg అర97<ం ,అర9హమ6 కg అ¾+  UేJK� అబ*+ ర97<ం, అబ*+ ర9హమ6 
అ; _ిలrాO. అంట} కర$ణ�మయ*; 3&వకgడ", కృpా�ాగర$; 3&వకgడ". అట}� అ¾+  అ@A ప��;M అల6� ~ _&ర$ 
మ*ందు తప� ఇతర$ల _&ర� మ*ందు Uేర�క�డదు. ఉ��హరణకg అబ*+ , న½ ల\�� అబ*+ ర9సూ, ప�వకX 
3&వకgడ" , సం�ేశహర$; 3&వకgడ" అ; _ిలవక�డదు. మ�డవ�d 
�ౌ7<ß అ, ఇబoద :- ఇబoద అ@A పదం అ¾+  అ@A పదం నుం�H వP�ం�d. అ¾+  అంట} 3&వకgడ", బo;స. ఇబoద 
అంట} ఆJాధన, p�ా రLన. p�ా రLన అంట} U�ల6మం�d నమ6¸ చదవటం మ6త�{| అ; అనుకgంటoర$, నమ6¸ ఒక 
మంP ఆJాధన పదLT మ6త�{|, ఆJాధన అంట} నమ6¸ ఒక�ట} Bాదు. _ౖ̀న �ెలgపబ�Hనటq� �ా ఇబoద అ@A 
పదం అ¾+  అ@A పదం నుం�H వP�ం�d, అ¾+  అంట} 3&వకgడ", బo;స. ఇబoద అంట} 3&వUేయటం, అంట} అల6� ~
�క� ఏ ఆఙ§ను pాట�ంP@� అ�d ఆJాధన, 3&rA అవ త�ం�d. ఏ ఒక�ట� pాట�ంచకp�R@� అ�d ఆJాధన Bాదు.
ఆJాధన అంట} ఉTX  p�ా రLన, నమ6¸ మ6త�{| Bాదు. ఈమ�డవ �oగం ల\కgండ మ*ందJK J	ండ"�o�ాలg 
;Jz0రZ{��p���R. ప�వకX Bాలంల� అరబ*Ý బహ� �ౖెవJాధకgలg క��� �దట�, J	ండ" �o�ాలg �ౌ7<ß 
ర$బ�2యl, �ౌ7<ß అ�ా5వ3ి��ాl ను న{|5rార$. Bా; మ�డవ��;; �ౌ7<ß అ, ఇబoద ను 
న{|5rార$ Bాదు. ºJK; ఖుFఆ సూర య�ను³, సూర నంబF 10 :ఆయl నంబF 31 ల� 
అe�ా0సులg�ా, బహ��ౖెrాJాధకgలg�ా _&J¼�ం�d. "మ*హమ5ß సల�ల6� హ� అల�ౖ78 వసల� ం rాJK; అడ"గ* 
tకg భ�మ6ZBా�ాలనుం�H ఉpా�d;సుX నM�ెవర$? tర$ e@A, చూ3& శకgX లg tకసలg ఎవర$ ప��ా�dంU�ర$?
�వ లనుం�H ;Jzàవ లను, ;Jzàవ లనుం�H �వ లను ±సుX నMదవర$? ఈ eశ0వZస0సLను ;యమబద+ం�ా 
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;ర078సుX నMశBCX స0ర©ప �ౖెవర$? rార$ తప�కgం�� అల6� ~ RÏ అంటoర$. మJK ఆ అల6� ~ RÏ t ;జ 
ప�భ*వ  అRనపuడ" tర$ ఆయ;M ఎందుకg ప��ంచర$ ? ఆJా�dంచర$ ?" ఇ�ే eషయం ఖుFఆ సూర 
¸' ర$ë, సూర నంబF 43:ఆయl నంబF 87 ల�నూ ప��ాX eంPం�d. "ఒకrAళ ¬వ  �మ5OM ఎవర$ 
సృ%ి�ంU�ర; అ�H�K�ే అల6� ~ అ; rార$ తప�కgండ అంటoర$ మJK ºర$ ఎల6 ®సp�త�@�Mర$? " అరబ*Ý 
బహ� �ెవౖJాధకgలg, ప�వకX Bాలంల� ఒB�ఒక�, సJ�0త�ృష�� �ెనౖ �ేవ ;Mన�5@�, ఆయన�npాటq 360 
eగ9:లనూ ఆJా�dంUేrార$. ఒకrAళ ఎవJ	
@� అల6� ~ �npాటq, rAJ�rాJK; ఆJా�d3&X , ప��3&X rార$ �ౌ7<ß అ, 
ఇబoద ను pాట�ంచుటల\దు. ఈమ��Hంట�ల� ఏ�d వ�dO@� �ౌ7<ß ల� ల�పం కలgగ*త�ం�d. �/;; %ిF� 
అంటoర$. %ిF� అంట} అల6� ~ కg �oగ�ా0మ*లను Uేయటం. ఖుFఆ �/;; అతZంతభయంకర{��న pాపం�ా 
పJKగణÙసుX ం�d. �ౌ7<ß ల�; మ�డ" �o�ాలల� �ే;M eస5JKంPన అ�d %ిF� అవ త�ం�d. ఈeషయ6;M 
ఖుFఆ ల� సూర ;�ా, సూర నంబF 4:ఆయl నంబF 48 మJKయ* 116 ల� Uెప�బ�Hం�d. “�ేవ డ" 
తనకg �ాట� కO�ంచ��;M ఎట�� పJK3ిXత�లల�నూ I�ంచడ", అ�d తప� ఇతర pాpాలను ఆయన తలg�కgంట} 
I��ాX డ", �ేవ ;BC �ాట� కO�ంచటమంట} ñర{��న pాపం మ�ట కటq� కgనMట}� . అల6�� సూర మ6ఇద, సూర 
నంబF 5: ఆయl నంబF 72 ల� 

���M%�4�'� 
� �"��� -c!MD����� �d����# �����4�: -8�"� -c!MD����� ��-� �+(��� (6� �������� �8��>(�� �4�H�� �,�A��
�� -e��#���:�# ��@ �f��� �+!���T -+(��� �g@4�G �,�A�B �+(����" �3�4�5-� 8�: -+@/� ����@"�<�# 
h"�< �+(��� ��#-,-.�T� -<�@ 

 ��:�#i<��I/�* �8�: �K�����(j���  

Surely, they have disbelieved who say: "Allah is the Messiah `Isa, son of 
Maryam.'' But the Messiah said: "O Children of Israel! worship Allah, my Lord 
and your Lord.'' Verily, whosoever sets up partners (in worship) with Allah, 
then Allah has forbidden Paradise for him, and the Fire will be his abode. And 
for the wrongdoers there are no helpers. 
మరZం కgమ6ర$�ెనౖ మ3ీ~ �ేవ డంటqనM rార$ ;స�ం�ేహం�ా అe�ా0సుల�ౖ p�య6ర$, మ3ీ~ ఇల6 
�Ñ�dసుX ం�ేrార$ ఇ��ా RÎలg సంతT ప�జల6Jా �ేవ ;M మ6త�{| ఆJా�dంచం�H ఆయన @�కg ప�భ*rA, tక� 
ప�భ*rA �ేవ ;BC ఇతర$లను �ాట� కO�ంUేrాJKBC, �ేవ డ" స0ర¤ ప�rAశం ;%&�dంU�డ". rాJK ;rాసం 
నరకమవ త�ం�d. అల6ంట� దుJా5ర$¤ లకg ఎవర© స:యం Uేయల\ర$. �దటÀ� �ెO_ిన eధం�ా 
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Come to a word'' that is the same between us and you మ6కg tకg మధZ ఉమ5�H�ా 

ఉనM ఒక మంP eషయ6;Mఅం�zకJK��+ ం రం�H. ఆ మంP eషయమ{|�టంట} ()�*+(��� ()� �,-.���/
That we worship none but Allah (Alone), మనం అల6� ~ ను తప� మJ	వ0JK; 
ఆJా�dంచక�డదు. అల6� ~ ; నమ5టం మ6త�{| సJKp�దు,

0�1�!�2 �+�" �3�4�5-/ �)�# ()�*+(��� ()� �,-.���/
That we worship none but Allah (Alone), And that we associate no partners 
with Him మనం అల6� ~ ను తప� మJ	వ0JK; ఆJా�dంచక�డదు, మJKయ* ఆయనకg �ాట� 
కO�ంచక�డదు. ఉTX�ా న�5�ే సJKp�దు, ఆయ@AM ఏ �oగ�ా0� ల\కgం�� ఆJా�dంU�O.

ఈ Pర$ ప సXBా;M మ*�KంUే మ*ందు ఖుFఆ ల�; B¡;M rాBాZలను t మ*ందుంచదలU�ను. అe సూర 
అ ఆ¶ , సూర నంబF 6: ఆయl నంబF 108 ల� (e�ా0సుల6Jా) ;జ{��న �ేవ ;Mవ�dO rార$ 
ప��సుX నM ���Z�ైrాలను tర$ దూ%ించకం�H. అల6 Uే3&X rార$ బహ��ౖెrాJాధనను క��� �ంPp�R,
అజ¢Ò నం�n ;జ{��న �ేవ @AM (అల6� ~ ను) దూ%ించ��;BC 3ిÈL  పడ��ర$.

అల6�� సూర లgBా5 , సూర నంబF 31: ఆయl నంబF 27 ల� ప�ప�ంచంల�; Uెట� న;Mంట�; కల6లg �ాను,
య6వత�X సమ*��� ల జల6ల�n pాటq అదనం�ా మJ� ఏడ" సమ*��� ల ¬ట�; 3ిJా�ాను మ6JK�న �ేవ ;BC 
సంబం�dంPన eషయ6లg ప�JKXBావ . �ేవ డ" అpార శBCXమంత�డ", erAకవంత�డ".

మJKయ* సూర హô , సూర నంబF 22: ఆయl నంబF 73 ల� మ6నవ ల6Jా ఒక ఉ��హరణ ఇసుX @�Mం 
eనం�H tర$ �ేవ ;M వ�dO p�ా JKLసుX నM ���Z�ౖెrాల;M కO3ి క¬సం ఈగ@�ౖ@� సృ%ి�ంచల\వ  _ౖ̀�ా ఆ ఈగ 
rాట� దగ¤రనుం�H ఏ�ె@ౖ� వసుX వ ను గ*ం¸కgంట} ఆ వసుX వ ను క��� అe ��నుMం�H e�H_ించుB�ల\వ .
స:యం అJKLంUేrార$, అJKLంచబ�ేrార$ ఇద+ర© బల7<నుల\, అసల�ౖన శకXమంత�డ" అల6� ~ (�ేవ డ")
మ6త�{|. అందుB� సర0 ��L ¿ ��� లg, ప�శంసలg సమసXల�Bాలకg ప�భ*r�ౖన అల6� ~ మ6త�{| Uెలg� ను.


