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�����ల ్

�� . �ర్ :

మ�నవజ��

ఔనన్తయ్ం మ��య � ఉ దధ్ర

అతయ్ంత ఎక�్కవ�ా కృ� ి �ే�ిన �ా��ల�� �దట
100

మం�� వయ్క�త్ల  జ������ౖ ప్రచు��త���న

ప�� ��ధ�� గ�ం థంల� ఆయ�ల� ����్క��న్ :

        " ప్రపంచ చ� �త్రల�� అతయ్ంత ప్ర�
వయ్క�త్ల జ����

�ట్ ట�దట� �ా్థనం

మ�హమ్మద ్ ��ర�న చూ�ి  ��ందర� �ాఠక�ల�

ఆశ్చరయడవచు్, మ�� ��ందర� ప్ర�న్ంచవచ.

అ��ే �తత్ం చ� �త్రల � ��వలం ఆయన మ�త్ర
సర్వ ���ల� ����్మకం�ా మ��య� ల� �� కం�
మహ� నన్త �ాఫలయ్�� ం�� న ఏ��� క మ�నవ�డ� ."

(M.H. Hart, The 100: A ranking of the most
influential persons in History ‘, New York, 1987,
pp.33).
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��ర్బర్్ట హ �బ :
జర్మన్ �ౌతయ ్� , ��� సత్వ

బ�ధక�డ� మ� �య�

�ామ��క  ��వక�డ�. ప్రపంచంల�� అ��క � ే�ాల
జర్మ� � ేశ �ాయబ�ర �ా�ాయ్లయ�లల � ��వల

అం��ం� న �� ���. ప్రసు త్తం ��య�ద్ ల�
జర్మ�� ేశ �ాయబ�ర �ా�ా లయంల� �ాంస్క�క 

అట���ా ప��ేసుత్��ర�.   (౧౯౪౧ ల�  ఇ�ా్లం
�ీ్ వక��ం��ర) ; ఒక�ా��  ఆయన ఇల� �ె� �ార� :
“

��ను రకర�ాల సంస్కృత�ల మధయ్ ��ం��.

రకర�ాల  �ి��ధ్ం��ల� అధయ్యనం �ే�� అవ�ాశ

��క� ల�ం�ం�� . మ���� ఇ�ా్లం ధర్మమంత
ప��ప�ర్ ణ� �న� � �ాద�� అం�మ

�ర్ ణయ ��� �

�ావ�ి వ�్చం� . ఇ�ా్లంల� తపప్ �ే�ల�నప�త్ర
��తప� ప���త్  చట్ టం ల �ద ; అందుక��  మం� 
వయ్క�త్ల� ఇ�ా్లంల� ��� ప్ర���సుత్.
�� వలం  ��ౖ �ధ్ం�క
�

పర�� �న� � �ాద,

ఇ�ా్లం
అ��

ఆచరణ�త్మక�� �న� � క��. ఇ�ా్లం అంట� ప���త్�
�ేవ��� ఇ�ా్ ట�� � సమ��ప్ంచు��వ ."
ఇ�ా్లం ప��చయ
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AHMED HOLT

అహ్మద్ హ� :

�్రట � ష్ �ి�ల్ �ాంట�్ర.

స��య్��్వషణల� ��ల� ఎక�్కవ�ా ప్రయ�ణ�ం .

య�ద, ��� సత్వ మ� �య� ఇ�ా్లం ధ�ా్మల ప����
లల�  మ�� య�
( comparative
౧౯౭౫ల� 
అ��న్ర :

“

study

ఇ�ా్లం
'

త�ల��త్మక అధయ్యనంల

) �ాలం గ���ార�. �వ����
 �ీ్వక��ం��.

ఆయ�ల�

ఇ�ా్లం  ఖడగ ' ఉక�్క� తయ����న

మ�మ�ల� ఖడగ్ం  �ాద. అనుభవప�ర్వకం�ా

�� � � ��ను గ� ��ం��ను. ఎందుకంట�, ఇ�ా్లం
ఖడగ్ం  స్వయం�ా �� గ�ం�ెల� ల�త��ా ����ం .

అ��ే  అ��  ��క� ��వ��వ్వక�ం�� స� ���తత
�����న్ ఇ�్చం.

���� వ�� �

మ�� య�

���క్కడ ఎందుక� ఉ��న్ను అ� � �షయ�

గ���ం�  ననున్ సప్ృహ���  �ె �్చం�� మ� �య�
ననున్ తట�్ట ల��ిం.
ఇ�ా్లం ప��చయ
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[మ��ి్ ల��తర�ల� ‘ఇ�ా్లం  అంట �  ఏ�ట ? ’ అ��  మ�ఖ�య్ం�ా�న
�ే�క�ా అర్థం � ేసుక���ల�

ఈ �ర�ప�సత్కం �వ��సుత్న. అల���

ఇ�ా్లంక� సంబం�� ం�న ‘అల�్ ల, ఖుర్ఆ, మ�హమ్మ, �సస,
మరణ�నంతర ��తం, ఇ�ా్లంల�� సం�ా్క�ాల– ఆ�ాధ�� పదధ్,

ప్రవకత్త, ఇ�ా్లంల�� మ�నవ హక�్క, ఇ�ా్లంల� మ� � ళల

�ా్థన , నమ��, ఉప�ాసం, హజ్ య�త్ ...’ �దల�ౖ న మ�� ���న్
మ�ఖ�య్ం�ాలను క��� �వ� �సుత్నన .]

ఒక��ళ  �ర� సు�న్త�� �న మ� �య� సుక�మ�ర� �న

స��య్�న్ గ���ం�ే మ ం � మనసుస్ క� �� ఉ, ఇ�ా్లం గ��� ం

�ె ల�సు��వట���� మనసూప్��త్�ా ప్రయ�న్ం. ఇ�ా్లం గ��� ం�న
�ా్రథ�క సమ���రం ��సం

మమ్మ�న్ సంప్ర��ం . వదంత�లను

గ���్ డ�ా నమ్మవద . �ా్రమ�ణ�క మ�ల ����ాల నుం� � �ెల�సు��ం� .
�క� స�యం �ేయట���� ���క్కడ తయ�ర��ా ఉ��న్.
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క�్లపత్ం�ఇ�ా్ల గ���ం� ...
ఇ�ా్లం ధర్మం మ��య� మ��ి్ల
అర� ��షల�� ‘ఇ�ా్ల’ అ�� ప����� అర్థం  �ాం,

సమరప్ణ మ� �య�  �� ేయ . ఇ�ా్లం  ధర్మం అంట� మనంద�
సృ�ి్ టకర త్ అ�న అల �, తన �ట్ ట�వ� �

ప్రవకత్ మ�హమ

(సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల) ��్వ�ా అవత��ంపజ ��ిన ఆ� ే�ాలను

మ�� య� మ�రగ్దర్శక��్ ప���త్�ా అం��క��ంచట , �ీ్ వక��ంచట ,
ఆ���ంచటం  మ�� య� సమ్మ�ంచట.

‘మ��ి్ ల’ అంట�  మనసూప్��త్�ా అల �్లహ్ ను �శ్వ�ిం�,

తన ఇ�ా్ ట�న్ అల �్లహ్ �క్క అ�� ా్ట��� సమ��ప్ంచుక.

ఆయన అవత��ం జ� �ి న  �� వయ్ఖుర్ఆన్ మ�రగ ్దర్శకత్వం 

ఆయన అం�మ ప్రవకత్ మ�హద్ (సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల)

ధ��్మప� ే�ాలక� అనుగ�ణం�ా తన  ��త ������న్ ప���త్
స�� �� దద ు ్��వట��� � �ాయశక�త్ల� ప్రయ�న్ం�ే. �ట� ఆ��రం ��ౖ

మ�నవ సమ�జ ��ా్మణం ��రక� ప�� ే� ��ాడ. ��ందర� అజ�్ ఞనుల�

‘మ�హమ్మ� �య మత ’ అ��  తప�ప్డ� � �ర��� ఇ�ా్లం  ధ�ా్మ�
�ిల��ాత్ర . ఈ �� ర� ఇ�ా్లం  ధర్మ �క్క అసల� మ�ల�ం�ాలక�
ప���త్�ా �ర�దధ్���ం .
ఇ�ా్లం ప��చయ
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'అల�్ ల' అంట�  అర� ��షల� �ేవ��� అసల� �� ర�ను

సూ�ం�ే �� వయ్� �న పద. ఇ��  ఒక  అప�ర్వ�� � , అసమ�న��� న ,
అ��్ వ�య�� �న ఏ� �క పద. ఎందుకంట� ఈ ప�����  బ హ�వచన

ర�పం ల��� �ీత ్ ��ంగ ర�పం ల�ద. (�ేవ�డ� – �� � బహ�వచన

ర�పం �ేవ�ళ�్; �ీత ్ ��ంగ ర�పం – �ేవతల�. �ాడ్ – �� �

బహ�వచన ర�పం �ాడ్; �ీత ్ ��ంగ ర�పం- �ా�ె స )

�� వయ్సం� ే�ాల పరంప
ఇ�ా్లం ఒక నూతన ధర్మ �ా. అల�్ లహ్ తన ప్ర వకత్లంద �

పం�ిన అ�ే �� వయ్సం� ేశ ం  మ� �య� మ�రగ్దర్శకత్ . అ��ే 
�ట్ ట�వ� �

ప్కత్ మ�హమ్మద్ సల్ లల�్లహ�

అల�ౖ�� వసల్ల

అవత��ం �న ఈ ఇ�ా్లం సం� ేశ ప్ర�ేయ్కత ఏ�ట ం ట�  తన �క్క

సమగ� �� న , సంప�ర్ �� న మ�� య� అం�మ ర�పంల�  ఆయన��ౖ
అవత��ం�ం�� .   

�� వయ్ఖుర్ఆన్ వచనం �క్క �ెల�గ � ���:
�ా�� �� ఇల� అనం�� : "��మ� అల�్ లహ్ ను �శ్వ�ిం�� మ� మ��
మ���ౖ అవత��ంప జ� యబ �� న  ���� క���; అల��� ఇబ�్ర� �మ� � ,
ఇ�ా్మ��ల� �� , ఇస �ఖు ��ౖ , య�ఖూబ� ��ౖ మ�� య� అత�

సంత���ౖ అవత��ంప జ� యబ �� న  ����, ఇం�ా మ��ా-ఈ�ాలక� 
ఇ�ా్లం ప��చయ
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మ�� య�

ఇతర ప్రవకత్లక � �ా�� ప్రభ�వ� తరప� నుం

ప్ర�ా��ంచబ� �న ���� �శ్వ�ిం��. �ా�� ల�  ఏ ఒక్క� � మధయ్�
�� మ� వయ��య్సం చూపమ� మ� �య� ��మ� � �వలం  ఆయన� � తల

ఒ��గ్  �� ేయ�ల�ౖన �ార " (ఖుర్ఆ 3:84).

ఇ�ా్లం ధర్మం �క్క ఐదు ప్ర��న మ�ల�ం:
1. �ాకషప్రకట : “ఆ�ా��ంపబ �ే  అర్ హత గల�ా� �వ్వర� ల� -

ఒక్క అల�్లహ్ తపప్ మ��య� మ� - అల�్ లహ్ �క
సం�ేశహర�డ� మ�� య� ��సుడ�” అ� �ాకష�వ్వడ. �� � �
అర� ��షల� అషష ్�దహ్ అంట�.

�తత్ం  మ�నవజ�� ��రక�

పంపబ� �న  �ట్ట�వ�� మ�హమ్

(సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల). తన �క్క ఆదర్శవంత� �� న �వ
�������న్ అనుస��ంచమ� మ�హమ్మద్ సల్ లల�్లహ�
వసల్ లం

�క్క ప్ర వకత్త్వ ం ప్ర� మ��ి్లంను �ర ్బ�� .

అల

2. ఆ�ాధనల� (సల�హ, నమ��): అల�్ లహ్ ��రక� మన బ�ధయ్త
���సూత్ ప్ర� ��� ఐదు ప�టల� నమ�� �ేయ. అ� అల�్ లహ

��ౖ ��ా్వ�ా�న్ మ��య � �ా��ాయ్�న్ దృఢపర �. అం�ే�ాక 
మ��ి �  ఉతత్మ సం�ా్క�ాల ��ౖప ���్రతస్� �. హృదయ��న్
ప�� � దధ్పర��ాత. �ె డ� నుం�� ఆప����.
ఇ�ా్లం ప��చయ

9

3. రమ��న్ � �లల� ఉప�ా�ాల� �ాట�ంచడ: రమ��న్ � �లల�

�ె ల్ ల�ార�

ఝ�మ� నుం� � సూ�ాయ్సత్మయం వర మ��ి్ లంల�

అనన్�ా�య�ల నుం� � మ� �య� ��ంపతయ్ సుఖం నుం�� దూరం�
ఉండట��  �ాక�ం��, �ె డ� ఆల�చనల  నుం�� మ�� య� �ె డ�
���� కల  నుం��  క� �� దూరం�ా ఉంట�ర�. అ��  ��్ర , �తత్���
మ�� య�

భ��త్� ��ర�ప్త�ం .

అం�ే�ాక  �ామ��క  �చకష,

సహనం, ��ా్వర్థం మ��య� సంకలప్ బల��న్ � �ం� �ం��సు .

4. జ�ాత�  : సంవతస్రం  �ాట� ల్వ ఉనన్ తమ ధనంల� నుం�

2.5% ధ���న్ ���� ్మక కరత్వయ్ం�ా మ� �య� �ాప ప్ర ��ళణ 
తమ సమ�జంల�� �ద�ా�� ��  ��న�వ్వడ.

5. హజ్ య�త: మం� ఆ��గయ్ం�, ఆ��్థకం�ా భ��ంచగ ��� �ి్థ�ల�
ఉనన్ప�డ���తంల� ఒక్క�ా� � మ�ా్క  ���్ళ హజ్ య�త్ర .

ఈ ఐదు మ�ల�ం�ాల� మ�త్ర�� �ాక�ం��, అల�్ లహ్ ��ప�

��సం �తత్���ధ్��  �ే�� ప్ర� మం� ప� ఆ��� .

అల�్ లహ్ �క్క ఏక��, అ��్ వ�య��్వ మ�� య�

�ార్వ��మ��్వ�న్ �శ్వ�ిం చమ� ఇ�ా్లం ఆ�ే�సు. త��్వ�ా
మ��ి  ��ా్వ�న్ మ��య � �శ్వంల�� తన �ా్థ���న్ అర్థం �
గల�గ���డ�. ఈ  నమ్మకం అల�్ లహ్ �క్క ఉ���� మ��

ఆయన హక�్కను అత� �� � గ�ర�త్ �ేస , అ�న్ ర�ాల �ి�్చ భయ�
ఇ�ా్లం ప��చయ
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మ�� య� భ్రమల నుం� ,    గ���్ డనమ్మ�ాల నుం, మ�ఢ��ా్వ�ాల
నుం�� �మ���త్ � సత్ం�
ు . �� వలం  �శ్వ�ి��త్ స����. అ�� మ�టలల� 
మ�� య� �ేతలల� క��� కనబ��� మ�� య� ఋ�వ� �ా�ా�.
�ాబట�్ ,

మన

ఏక�ై వ త్

మ�ల�ం�ాల ��్వ�ా
మ�� య�

బ� �రగ్తమవ�త�ం . మనంద��  సృ�ి్ టకర త

��షణకరత్ అ�న

క�ట�ంబం�ా

��ా్వసం  ఇ�ా్లం �క ్క ఐ

�శ్వప్రభ�వ�ను ఆ�ా��ం�ే ఒ

�తత్ం  మ�నవజ��� చూడమ� ఏక

�ైవత్

��ా్వసం  ���ద్�సుత్ . అవ��ర ప�ర�ష�ల మ�� య� �ై �ాంస 

సంభ�త�ల �ి��ధ్ం���న్ ఇ�ా్లం �రస్క��సు. �� వలం స్వచ్ఛ� ��
ఏక�ై వ త్వ ��ా్వసం మ��య� మం � పనుల వ మ�త్ర�� స్వర
ప్ర��శం

 ల�చగలద� �ె బ�త�నన్� .

మధయ్వర�త్,

ప�జ�ర�ల�,

త��్వ�ా ఎల�ంట�

�ి �ారసు �ే�� �ాళ�్

ల�క�ం��

సృ�ి్ టకర త్ను �నన్�ా ఆ�ా ��ంచవచు్చ మ��య �  ��డ���.

మ�నవ�డ� – ఒక ��్ వ��్ఛ�:

అతడ�

మ�నవజ�� అ���� సృ�ి్ టకర త్ �క్క అ త�య్తత్మ  .
మహ� నన్త అంతరగ్త శక�త్ల

(potentialities)

సృ�ి్టంచబ� ���డ. ఇతర సృ�ి్ ట��లక� �నన్ం�ా అత�� స్వయం�

ఆల��ం�ే, ఆచ��ం �ే మ�� య� ఎంచుక���  ��్ వచ్ ఇవ్బ��ం�� .

అల�్ లహ్ అత�� �� స��్మ �ాగ్�న్ చూ�ాడ� మ��య� ప్రవకత్ 
సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల్లం �క్క �వనం
ఇ�ా్లం ప��చయ
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ఉపమ�నం�ా

అత�� ��

అం��ంచబ ��ం�� .

ఈ

��ం ��ంట� �

అనుస��ంచ డంల���  అత�� �కష్ం ఉం. మ�నవ  వయ్�� త్త్వ ప�త
మ�� య� ప�� � దధ్తను ఇ�ా్లం బ� ��సుత్న . జ��, క�ల, మత,
�ంగ,

వర్ ణ

� �ద ం

ల �క�ం�� మ�నవ�లందర� సమ�నుల�న��

నగన్స��య్�న్ ����్క వ�ా్కణ�సు.

ఖుర్ఆన్ మ��య� ప్ర వకత్ మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ

వసల్ లం  సునన్త�లల� బ�� �ంచబ��న అల �్లహ్ �క్క ధర్మ

మ�త్ర�� అ�న్ంట� కంట � ఉతత్మ��� . అ��  స మ�జంల�� ఉనన్త

వంశసు్థల��ౖ మ� �య� అథమ �ా ్థనంల�� ప్రజల, ధ�క�ల��ౖ

మ�� య� �ద�ా�� ��ౖ  స మ�నం�ా వ��త్సుత్ం . అల��� �ాలక�ల��ౖ
మ�� య� �ామర�ల��ౖ  క� ��.

ఖుర్ఆన్ మ��య� హ �:
ఖుర్ఆన – ఇ�� అల�్ లహ్ �క్క అం �మ ��వయ్.

ఇ�ా్ ల�య

బ�ధనల మ� �య� ధర్మ�ాస��ల �క్క �ా్ర

మ�ల���రం. �ై వ  ��ా్వస, సం�ా్కర, మ�నవ  జ�� చ�� త్ ,

ఆ�ాధన, జ�్ ఞన, ���కం, సమసత్ �షయ�లల� సృ�ి ్టకర మ�� య�

సృ�ి్ ట మధయ, పరసప్రం  మ�నవ�ల మధయ్ ఉండవల�ిన సంబం��
గ���ం� సపష్టం�ా చ��్చసుత్న . �ామ��క ��య్య, ఆ��్థ ,

�ాజ��య, చట్ , ��య్, �ాసత ్ , అంత�ాజ ్�య అం�ాల గ��� ం�న
ఇ�ా్లం ప��చయ
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సమగ�

మ�ఖ�య్ం�ాల�

� � �ల� ఉ��న.

స్వయం�ా

ప్రవక

మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల ్లం ఒక �, ఆయనక�
చదవటం  – �ా్రయడ ం  �ాద. అ���, ఆయన ��త �ాలంల���

మ�� య� ఆయన పరయ్��కష్ణల��� సహచర�ల�  ��వయ ్ఖు

వచ��లను

��ం��ర�

మ�� య� కంఠస్థం

� ే�ార .

అ��

అవత��ంచబ �� న అర� ��షల�, ��� అసల� మ�� య� సంప�ర్ ణ
ర�పంల� ��ట���  అంద�� అందుబ�ట�ల� ఉనన్� . అ��క ��షలల� 
��� ���ాను�ా��ల�

��ాత్రం�ా �ాడ�కల� ఉ��న. ఇక 

హ�� థుల� అంట�  తన సహచర�ల�ే ��ల� జ�గ� తత్�ా న�దు

�ేయబ�� న  ప్రవకత్ మ�హమ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్
ఉప�ే�ాల�, పల�క�ల� మ�� య� ఆచరణల�. ఖుర్ఆన్ వచ��లన
మ��ం త సప్ష్టం�ా �వ ���ాత్� మ��య� � శ�� క�� �.

ఇ�ా్లంల�� ఆ�ాధనల:
ఇ�ా్లం

� �వలం  ఆ��ర కర్మలన గ���్ డ�ా �ేయమ�

బ� ��ంచ దు మ�� య� సమ్మ�ంచద. అ�� �ాట� సంకలప్ం  మ� �య�
ఆచరణల ఆవశయ్కతను

గట�్ట�ా ����్క �ెబ�త�న. �ై �ా�న్

ఆ�ా��ంచ డమంట� ఆయనను గ� ��ంచ డం  మ�� య� ��్ర�ంచడ ,

తన ��తప� ప్ర� అడ�గ� ఆయన ఆ� ే�ాలక� అనుగ�ణం�ా
��యడం, మం� పనుల� �ేయమ� ఆ�ే�ంచడం  మ�� య� �ె డ�
పనుల� �ేయవదద ్,
ఇ�ా్లం ప��చయ
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��నధ�ా్మల� � ేయడ , ��య్యం�ా ��ంచడం  మ� �య� ��ట�
మ�నవ�లక� �� వ �ేయ డం ��్వ�ా ఆయనక� � �వ � ేయడ . �� � �
ఖుర్ఆన్ ���ం�� వచ��లలఇల� �ె ల�ప�త�నన్� .

“అల్ �ర్(స��చరణ, �ై వ భ��త , ధర్మ��ా ్ఠపరత్వం మ��య� అల�
పట్ ల �� ేయత చూ� �

ప్ర� ) అంట�  �� వలం  � మ�ఖ�లను

త�ర�ప్ � �శ�� ల��� పడమర � �శ�� �్రప�ప్��నుట �. �ా�, అల్
�ర్� అంట � (�ా��  ల కష్) – అల�్ ల ను, అం�మ�� ���న,

మల��కలను,

సం�ేశహర�లను

�� వయ్గ� ం��న

�శ్వ�ిచడం,

మ�� య�

అల�్ లహ్ �క

మ�� య� సంపద��ౖ  ��్రమ

ఉనన్పప్ట�� - దగగ్� � బంధువ�లక, అ��ధలక�, అక్కర గల�ా� �� ,

బ�ట�ార�లక�, అ��్థం� ే�ా� �� � మ� �య�

బ��సల �మ���త్ ��రక

ఖర�్చ � య డం, మ�� య� నమ��ల� �ా్థ�ి చడం మ�� య� జ�ాత�
(��� ��నం) �ె �్ల చడం మ�� య� �ా�ాద ్నం
ప���త్ � య డం,

అల���

క�ా్ టలల,

� ే�ినప�ప్డ�  ���

�� ద �� కంల� 

య�దధ్సమయ�లల� సహనం  వ�� చడం

–

మ�� య�

ఎవ��� �ే  �ట��

ఆచ�� �త్
ా �, అల�ంట�  �ా��  స తయ్వంత�ల� మ� �య� అల�ంట� �ా� �
అల�్ లహ్ పట్ల భయభక�త్ల� క���య�నన్. (2:177).

ఇ�ా్లం ప��చయ

14

ఇ�ా్ ల�య �వన ���నం:
��తంల�� ప్ర� అడ�గ� ఎల� ��య�ల�� �షయం గ��� ం�

���ద ్ష్ట� ��న  మ�రగ్దర్శక��్వ�న్ ఇ�ా్లం మ�నవ�ల
అందజ� సత ు నన్� . అ�� అం��ం�ే  మ�రగ్దర్శకత్వం సమగ�హ��� .
అందుల�  మ�నవ �������  సంబం ��ం� న �ామ��క, ఆ��్థ ,
�ాజ��య, సం�ా్కర మ� �య� ఆ��య్�్మక అం�ాల �న్ ఉ.

భ����ౖ తన ��త పరమ�ర్థం  మ� �య� స్వయం�ా తన��ౖ ,

���ాయ్�డ్డ, సమ�జం, ��ట�  మ�నవ�ల� మ�� య� సృ�ి్ టకర త్��

ఉనన్తన బ�ధయ్తల� మ� �య� �ధుల� ఏ �ట� మ�నవ�� �� � జ�్ఞపక
�ేసుత్ం� . తన ��త ఉ�ేద ్శం గ��� ం� మ�నవ�� �� � అవసర� �న

మ�రగ్దర్శకత్వం మ��య� ���� ఆచరణల�  ��ట�్ట అవ�ా�

ఇవ్వబ� , తన ఎదుర��ా స�ాల� �ేసుత్నన్ మ�నవ ఉ� ���� అతన
��్ వచ్ఛ�ా వ � � � ��యబ����. ఇ�ా్లంల� మ�నవ ��త ఒక 
సంప�ర్ ణ� �న ఏ��కృత ���గ .

అం�ే�ా�,

పరసప్రం  � �ట �

పడ�త�నన్ ��నన్ మ�క్ సంకలనం  �ాదు. ఆ��య్�్మక
మ�� య� ల��� క త అ��� మ�నవ���  ��ం డ� ����్ వర� ���ాల� �ావ:
మ�నవ���  స హజ�ి దధ్ ఉ�� �ల� అ� ��ండూ జత అ� ఉ��న.

ఇ�ా్లం ప��చయ
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���� త్రక పరం�ా
�� . శ. ౫౭౦ల�  అ�� �య�ల�� మ�ా్ నగరంల� ఒక ఉనన్త

వంశంల�  మ�హమ్మద (సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల) జ�్మం��ర.
తన ౪౦వ సంవతస్రం  ఆయన��ౖ ����ా� �

అవత��ం�ం�� . ఇ�ా్లం

గ��� ం�

� �వయ్�ాణ (వ�� )

బ ���ంచడ ం  �దల� � �ట్ట�ా,

ఆయన��ౖ మ�� య� ఆయన సహచర�ల��ౖ అ��య్��ర, ��డ�ల�
�దల�ౖ న �.

�వ్ర�� �న క�ా్టల� ఎదు��్కనవల

పరయ్వ�ానం�ా ఆయనను అ� � �య�ల�� మ��క

వ�్చం� .

పట్టణ� ��

మ�� ��క� వలస  �� ళ్ళమ� అల�్లహ్ ఆజ�్ఞ�ిం�:

౨౩

సంవతస్�ాల అలప్�ాలంల� ఆయన తన ప్ర వకత్త్వ ల�
�ా��ం��ర� మ�� య� తన ౬౩వ  ఏట చ���య�ర�. ఆయన

సంప�ర్ ణ� �న  �����న్ ��ం��. �తత్ం  మ�నవజ�� ��రక�

ఖుర్ఆ బ�ధనలను స్వయం�ా ఆచరణల� � �ట� , తన మహ� నన్త
�����న్ ఒక ��పప్ ఉపమ�నం�ా వ � �� ����్.

ఇ�ా్లం

�క్క ���కవంత� ��న అ�ీప
స��య్��్వషణల� �తత్���ధ్��  ప �� ����సుత్నన్ �ా��

ఇ�ా్లం  ధర్మం సప్ష్టం�ా మ��య� సూట��ా స��య్�న్ మ�ం
మ���� ఏ ధర్మంల�న కనబడ� ఒక బ్ర�్మండ� ��న �ష .

మ�నవ ��తప� సమసయ్ల�న్ంట��� ఇ�� ఒక ప���ా్. ప్ర�
ఇ�ా్లం ప��చయ
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దశల� మనంద��  సృ�్ ి టకర , ప్రభ�వ� అ�న అల�్లహ్ ను ప్రశం� ,

ఉనన్త�� �న మ� �య� సంప�ర్ణ� �� న ��తం ��ౖప� �� � � చూ�� ఒ
అదుభ్త మ�రగ్దర్శక.

ప్రపంచంల� మ��ి్లం సంఖయ (2011 అంచ��).
554.32 ��యను్

ఆ�ి్ �ా

1,356.28 ��యను్

ఆ�ియ�

56.04 ��యను్

య���ప

10.6 ��యను్

అ�� �� �ా & ఆ��్ట � �య

1,977.24 ��యను్

�తత్ మ��ి్ లం జ����

50% కంట� ఎక�్క మ��ి్ లం జ���� ఉనన �ే�ాల సంఖయ 53
ప్రపంచ�ాయ్పత్ మ��ి్ లం జ���� – 2012
ఖండం

�తత్ జ����
2011 ల�

మ��ి్ లం జ����
�ాతం

(��యనల ్ల)

మ��ి్ ల జ����
2011ల�
(��యనల ్ల)

ఆ�ి్ర�

1051.4

52.39 %

554.32

ఆ�ియ�

4239.1

32 %

1356.28

య���ప

740.01

7.6 %

56.04

ఓ�ా�య�

37.14

1.5 %

0.54

ఉతత్ అ����
� ా

346.2

2.2 %

7.61

ద��ణ అ�����ా

595.9

0.41 %

2.45

ఇ�ా్లం ప��చయ
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�తత్

7,009.75

28.73 %

1,977.24

మ��ి్ ల జ�ా�� వృ��ధ ��ట� 1.84%.

2012ల� మ��ి్ ల జ���� 2.1 Billion.

Source: http://www.muslimpopulation .com/world/

ఇ�ా్లం– ఆధు�క సమసయ్ల ప� ��ా్క:
����్రతృత్వ - �� దరత్వ: ఆధు�క �ే�ాల� చందు్ర� �� , అం�ారక 
గ� హం��ౖ మ�నవ��� ��ౖ �ే  పం�ించగ��ా� �ా� ��ట�  మ�నవ��� �

అస��య్ంచు��క�ం�� & ��ట�్ లడక�ం�� ఆపల�క ��త���న.

అ��ే  ఇ�ా్లం ౧౪౦౦ సంవతస్�ాల ���త�� జ�తయ్హం�ా�ా�న్ ఎ

ర�ప�మ��ాల� ఆచరణ�త్మకం�ా చూ�ిం� .

సంవతస్ర,

అ�న్ జ�త�ల మ� �య�

హజ్ యత్రల� ప్ర
� ేశసు్థల మధ

ఆచరణ�త్మకం�ా � �ల��నన్ ��దరత్వప� అసల� ఇ �ా్

మ�� మ ను ప్ర� ఒక్కర� చూడవచ.

క�ట�ంబం: �ా�ా్చతయ్ �ే�ాల�న్ంట�ల�నూ �� గ��కత �క్క అ

మ�ల��గ��� న  క�ట�ంబ వయ్వస్థ ���న్�నన్ ��� ��వ���న్

�ే��ాగ్ గ���త చగలం. అ��ే  ఇ�ా్ ల�య క�ట�ంబ వయ్వస్థ �,
భరత్ మ� �య� �ిల్లల హక�్కల మధయ్ సమత�ల�య్�న్ ఎంత,
��య్యం�ా �ా ్థ�ిం�ం �ో చూడం.
కర�ణను

మ�నవ  ��ా్వర్థ��్,

మ�� య� ��్రమ ��మ���లను చక�ా

�� ల ��లప్బ� �న క�ట�ంబ వయ్వస్థలఇ�ా్లం�ా్థ�ి ం�ం� .
ఇ�ా్లం ప��చయ
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మ�క్ల� మ�క్కల� �ా� అఖండ�� �న  ��త దర్శన: మ�నవ�ల�

తమక� ఇష్ ట�� �న �ధం�ా ల��� క � �తమంట� ��సుత్��న్.

అ��ే ల��� క స మ�జ�లల�� ఒక ల�ప�� �టంట�  అ� సమ�జం 
ల�� ��ధ  క�ల�లను, వ�ాగ్లన , �ె గల ను దగగ్రక� �� , ఒక్కట�
�ేయటంల�  �ాఫలయ్ం � �ందల� ��య��. ఇక్కడ ల��� క  మ�� య�

����్ మ; ��ౖ జ్ � ఞ�క మ� �య� ఆ��య్క సమ�జ�ల� పరసప్రం
��� �� సత్నన్ట�్ల సప్ష్టమవ�త.
ు
అ��ే, ఇ�ా్ల ఈ  ��� ��ల�

సమ�పత్ం  అ��య్ �వన దృకప్థంల� స��� న మ�ర�ప్ వ�ే్చల�

మ�నవ��� ��  ����  చూప�త�నన్� .

ఇ�ా్లం ప��చయ
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ఖుర్ఆ
మ�నవజ��

గ���ం�  �ా��మ ��న్ర�?
వదద క� ��ం డ� పదధ్త�లల�

� �వయ్�ాణ

వ�్చం� � : �దట��� �� వయ్గ� ం��ల ర�పంల� సూట��ా అవత��ం� న

అల�్ లహ్ పల�క�; ��ం �ో�� తను ఎంచుక�నన్ ప్రవక బ�ధనల�.

ఇ� ��ం డూ ఏక�ాలంల�  జ�� �� � . �ాబట�్ ట �ట�ల� ఏ�ో  ఒక ����

పట�్ టక�, ��ం �ో ���� వ�� �  �� ట�్ , అల�్ లహ్ �క సం�ే�ా�న

గ� ��ం�ేం దుక� ప్య�న్ంచడమ��� � �సస్ం�ేహం�ా మ�రగ్భ్రష్
��ౖ ప�క� ���� �సత్ం�
ు .

��ం దువ�ల� తమ ��ౖ ప�క� పంపబ�� న  ప్రవకత్లను �ర్లక

�ే�ి , �� వలం  �ా��  గ�ం��ల��ౖ మ�త్ర�� దృ�ి్ ట ��ం� ్ రక��ం��.
మ�ర�ప్ల� � ేర�ప ్లక� గ�� , అ� ప�ల్స �ా మ��� ��య��.
�ాలక�మంల� �వ�� �� �ాట��  క��� ����ట�్ టక���న్.
అల��� , ��� సత్వ�ల� తమ ��ౖప�

పంబ� �న అల�్లహ ్ �

గ�ం���న్ ప���త్�ా ఉ���� , �తత్ం  �ా్ర��నయ్తను ��వలం �సస్
ఇ��్చర. ఆయనక� �ై వ��్వ�న ్ ఆ�ా��ంచడ� � �ాక�ం, బ�ౖ �ల�

ల�� అసల� ఏక�ై వ త్వ ���ా��న (�ౌ�� దు��) ����ట�్ టక���న్.

�ాసత్�ా�� , ఖుర్ఆన ్ కంట� మ�ందు అవత��ం�న ��వయ్గ�ం��

అంట� �ౌ�ాత�, బ�ౖ �ల� .... �ాట� ప్రవకత్ల� చ� ���న ��ల� �ాల
ఇ�ా్లం ప��చయ
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త�ా్వత

గ�ంథ ర�పంల� సంకలనం

� ేయబ� ���� మ� �య�

అనువ��ంచబ �� ���. ఇల� జరగట����  ఒక  �ారణం, ప్రవకత

మ��ా మ�� య� ప్రవకత్ �సస్ అల� సస్ల�ంల సహచర�ల� తమ
ప్రవకత్ల��ౖ అవత��ం��� వయ సం�ే�ాలను భద్రపరచడంల� త� �న శ�దధ

వ��ంచల� దు. �ా��  ప్రవకత్ల �ా గ�� � �� �న ��ల� �ాలం 
త�ా్వత అ� �ా్రయబ���. అందువలన ��డ� ఏ��ౖ �ే బ�ౖ �ల�

ర�పంల�  మన మ�ందు ఉనన్�, అ� ఆ ప్రవకత్ల అనుచర�ల
తమక� ���న �ధం�ా మ�ర�ప్ల� – �ేర�ప్ల� � ేసూ , తయ�ర�

�ే�ి న అను�ా��ల� మ�త్ర�.

�� � �� �నన్ం�, �ట్ ట�వ� � � ��ాయ్వతరణ అ�న ఖుర్

అవత��ం� న ��� అసల� ర�పంల��� ��ట���  భద్రపరచబ� � ఉం� .

అల�్ లహ్ స్వయం �ా ���� భద్రపర ��ాత్న� ప్ ఉ��నడ�.

అందువలన �తత్ం  ఖుర్ఆన్ గ�ం థం �క్క వచ ప్రవకత
మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం �ాల ం ల��� ��ళ ప ,
చర్మ, ఎమ�కల� �దల�ౖ న �ాట���ౖ �ా్రయబ� ���. అం�ే�ాక,

��ల  మం��  స హచర�ల� �తత్ం  ఖుర్ఆన్ గ�ం���న్ ఆయన ను
ప్రతయ్కష్ం�ా కంఠస్థం �ే�. స్వయం�ా

సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల్లం ప్రవతస్రం

ప్రవకత్ మ�హమ
���� �బ్ర��

అల�ౖ �� సస్ల�ంక� ���ిం� ే�ార . తన �వ��  సంవ తస్రంల� ఆయన
���� ��ం డ� �ార�్ ల �బ్ర��ల్ అల� ౖ��సస ్ల�ంక� ���ిం.

ఆయన త�ా్వత మ��ి్లం ల ప���ాలక� ���ా ఎంచు��బ��న �ద ట
ఇ�ా్లం ప��చయ

21

ఖ��ా అబ� బకర్ �ి��ధ్ఖ్ ర�యల�్లహ� అను్హ �తత్ం 
�

సం�ే�ా�న్ ఒక గ�థ ర�పంల� సంకలనం �ే�� మహతత్ర �ా�ాయ్�

ప్రవకత్ మ�హమ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం �క్క ల�
జ�ౖ ద్ ఇబ�న్ ���త్ ర��యల�్లహ� అను్హక� అపప్జ. తను

చ��� ��  వరక� ఆ ప్ర� అబ� బకర్ �ి��ధ్ఖ్ ర��యల�్లహ� 

వదద ్�� ఉం� ే� . త�ా్వత అ� � ��ం�ో ఖ ��ా�ా �య�త�ల�న ఉమర్
�న్ ఖ�� త్బ్ ర��యల�్లహ� అను్హ వదద్ . ఆ  త�ా్వత అ� �
ఆయన క�మ���త్ మ� �య� ప్రవకత్ మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ�

వసల్ లం ��రయ్ అ�న హ�ాస్ ర��యల�్లహ� అను్హమ� వదద్ .

�� � నుం�ే  మ��ో  ఖ��ా�ా ఎంచు��బ�� న  ఉ��్మన్ �న్ అ�ా

ర�� యల్ � లహ� అను్హ అ��క �ా�ీ తయ�ర� �ే�ం�, అపప్ట�

ఇ�ా్ ల�య �ామ� �జయ్ంల�� ��ధ �ా్రం��లక� పం�ిం�.

ఖుర్ఆన్ గ�ంథం ఎం�� శ� �ా భద్రపరచబ��ం� . ఎందుకంట� 

�ాబ� �� అ�న్ �ాల�ల� �తత్ం  మ�నవజ��� � మ�రగ్దర్శకత
వ��ం�ే  ఏ��� క స్వచ్ఛ� ��న అం�మ ��వయ్గ� .   అందు�� అ��

అవత��ం �న �ా్రంత ల�� అరబ�్లను మ�త్ర�� �ాక�ం��, �తత్ం

మ�నవజ��� సం���� సత్నన్.
ు
ఉ��హరణక� - "ఓ మ�నవ���! � 

ప్రభ�వ� నుం� � �నున్ దూరం �ేసుత్నన్� � ?" ఖుర్ఆన
బ�ధనలను ఎల� ఆచ��ం ��ల�, ప్రవకత్ మ�హమ్మద్  సల్లల
అల�ౖ ��  వసల్ల స్వయం�ా ఆచ�� ం� చూ�ార. అం�ే�ాక ఎంద��
ఉతత్మ

పర�ష�ల� క��� �ాట�� ఆచ��ం �, మన ��సం  మం� 

ఇ�ా్లం ప��చయ
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ఉపమ���ల� వ�� �  �� ట�్ టర. ఖుర్ఆన్ �క్క ఒక ప్ర�ే
ఏ�టంట�, ��� ఆ�ే�ాల� మ�మ�ల� మ�నవ���  సం�� మ��న్

తమ లకష్య్ం �ా �ెల�ప, ���� అతడ� తనక� �ల�న
పదధ్�ల� �ా��ం�ేల� ����  చూప�త���న్.

అత��

�తత్

జ�్ ఞనంల, ఖుర్న్ ���క� అం�మ ���ం�� . అ��  ���క  శ���ా�న్
�ం��ంచ డం ల�దు, ���� �ర్ లకష్య్మ� �ేయడం , అల���
ఆత్మనూ ఉ� ���ంచడ ం

ల �ద .

అ��  �ేవ��� �

మ�నవ��� �ా

�ేయట�్ లద, అల��� మ�నవ��� ��  �ై వ ��్వ�న ్ కట్టబ�ట్ ల�దు.

సృ�ి్ టల� ప్ర� ���� సమ��త �ా్థ���న్ ఇసుత్న. �ాసత్�ా�� �

ఎవ��� �ే  ఖుర్ఆన్ గథం ప్రవకత్ మ�హమ్మద్  సల్లల�్లహ� అ
వసల్ లం

�క్క రచన అ � �ా��స ��న��, అల�ంట�  �ార� �తత్

మ�నవజ���� అ�ాధయ్�� �న
�ేసుత్��న్.

���� ఆయన �ే�ి న ట�
్ ల�ా ���ా

�దట��� - అసల� �� . శ. ౬వ  శ��బ�ద ్�� � �ెం� �న ఏ వయ్��

అ��� ఖురఆన్ ల� � ���్కనబ��నట�వంట � ��ౖజ �్ఞ�క మ��

�ాం�� � క స��య్లను పల�కగల�� ? ఆ  �ాలప� ఏ వయ్��త్ అ��

గ�ాభ్శయంల�� �ిం�ోతప్�త్ దశలను ఆధు �క ��ౖదయ్�ాసత్
ఉనన్త సప్ష్ట ం�ా �వ ��ంచగ?

��ం �ో�� – తన నల��ౖ ఏళ్ళ వరక� ���జ���లక�

మ�ర��� ర��ా ప్ర�ి��ధ్  ����్

�రకష్య్�ాసుయ్�

మ�హమ్మద

సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల, హ�ాత�త్�ా ఆ��ట� అత�య్తత ్మ కవ
ఇ�ా్లం ప��చయ
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మ�� య� ఉప��య్సక�ల
అప�ర్వ�� �న
సమ��తం?

గ�ం��న

బృందం క��� ర�ంచల�� ఒక 

ర�ం��ర�

అనడం ఎంత వరక�

�వర�ా, తన సమ�జంల� అల్ అ�న(నమ్మకసుత్) అ�

ప్రఖ�య్� �ెం��న మ��య � �ా ల� � ���జ���ల� గల�ాడ�

మ��ి్ ల��తర�ల� ే క��� ప్రశం�ించబ��న మ�హమ్మద్  సల్లల
అల�ౖ ��  వసల్ల, ఒక  అసతయ్ ���ా �ే�ారననడం ఎంత వరక�

��య్య? అం�ే�ాక ఆ  అసతయ్ గ�ంథం ��్వ�ా ఆయన ఎ� �న్ �
మం��  గ�ణగణ�లను ���్ చ� �� , మం�  మ�నవ�ల��ా మ��� ల�

త��్ఫదు �వ్వడం ఎల� �ాధ? భ����ౖ  � ��జ���ల�� క��� న

అత�య్తత్ మ మ�నవ సమ�జ��న్ ఎల� �ా్థ�ిం? �సస్ం� ేహం� ,

�తత్���ధ్ మ��య � �సప్కష్�ాతం�� ప్రయ�న్ం�ే ఏ స��

ప�� ��ధక��ై �� అల�్ లహ్ అవత��ంపజ�యబ��న ��వయ్గ�ం థం ఖుర
అ�� స��య్� నమ్మక�ం�� ఉండల �డ .
�ా��

ల�క�ం��,

మ�టల�న్ంట� సమ్మ�ంచవల�ిన అవసరం

ఇక్కడ ఖుర్ఆన్ గ���ం� ��ందర� ప్ర�� న �

మ��ి్ ల��తర�ల అ��ా్రయ�లను ����్కంట���. ఆధు�క  �ాలం 
ఎల� ఖుర్ఆన్ ల� � �ాసత్�ాలక� దగగ్ర�ా వసుత్నన్�ో �ా
సులభం�ా గ���త్ంచగలర . ��ౖ న  �ె ల�పబ�� న దృ�ి్ ట��ణం�, ఓ�� న్

���ం �ే డ ్ పం� �తలందర� ఖుర్ఆన్ చద�ాలమ� �జ్ ఞ�ి . ఇల�ంట� 
ఏ ప్రయతన్� ���� స, అ�� తపప్క�ం�� ఖుర్ఆన్ గ�ం థం మ�
ఇ�ా్లం ప��చయ
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రచన �ాద��  �షయ��న్ �ాఠక�డ� గ���ం� ేల� � ేసుత్ంద � ��మ
�శ్శం��చం�ా �ెబ�త���న్.

ఏ�ే��� ��, మనం ��� ��ౖ ప� (ఖుర్ఆన్ ��ౖ) మర�న ����ద ్

– �ట్ ట�దట �ద��ంచుక�ంట� ఖురఆన్ �ర��ాత ర�. త్వరల���
అ�� �ా�� � ఆక��ష ్సుత్ం , అతయ్శ్చరయ్చ��త�లను �ేసుత. �వ�� ��
���� ��ర�ం�ేల� కట్ ట� � � ేసుత్ం . … ��� అం�ాల ప్ర�ార ���

��� � మ�� య� ��� లకష్య – �శ్చల���ం� , ఘన���ం�� మ�� య�

�వ్ర���ం� � – క��� ఎర�గ��� మ�� య� తకష్ణ���ం , �జం�ా

���ధ్ � ేయ�న� . అందువలన ఈ ప్ర�ేయ్క గ�ంథం శ��బ�ద్లక� తరబ

అ�న్ �ాల�లల� అతయ్ంత శ��త్వంత� ��న ప్ర���ా �న్ చూప
�� త�నన్� � –���ె ( Goethe, quoted in T. P. Hughes, Dictionary of
Islam' p.526)

ప్రపంచ

ప్ర�ిదధ్ ����్మక గ�ం��లల � ఖుర్ఆన్ �శ

ప్రమ�ఖ �ా ���న్ ఆక��సుత్ందనడంల� ఎల�ంట� సం�ేహమ� ల�.
ఇల�ంట�  �ా�� తయ్ తరగ� గ�ం��లల�  తక�్కవ వయసుస్� ఉం��
క���,

ఇ��  �� దద ్� �ద ద్ జనసమ��� ��ౖ

మహతత్ర

ప్ర��వ

చూ�ిందనడంల� ఎల�ంట� సం�ేహం ల�దు. అ�� మ�నవ దృకప్థంల�
ఒక  ��తత్ దశను మ� �య� ఒక స� ���తత్ స్వ���ా�న్ సృ�ి్ట.
�దట అ�� అ�� �య� ��్ వపకల�ప్� �� �ెం��న అ��క ��నఎ����

�ె గల ను ప�ాక�మ వంత�ల�� క��� న  ఒక �ేశం�ా మ���్ చ���ిం� .

త�ా్వత �ాజ��య – ����్ మక  శ��త్�� క� ��న అ��క బృం��లన
ఇ�ా్లం ప��చయ
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తయ�ర��ేసూత్ ఇ�ా్ల�య �ామ��జ�య్�న్ సృ�ి్టం�ే ��శల� మ�ం
�ా��ం�� . ఆ పట�ల�ల�, య���ప� మ�� య� త�ర�ప్� ే�ాలను

�త�త్�ా ఓ�� ం�న అజ�య ��ౖ�క శ�త్�ా
�
ఇపప్ట��� ప్
హృదయ�లల�  ���

��య��. –

�.

మ���గ్ ��థ ( G.

Margoliouth, Introduction to J M. Rodwell's, The Koran, New
York: Everyman's Library, 1977, p. VII.)

ఆ బృహతత్ర రచన దూరప� �ాఠక��� �  క��� బలం�ా

మ�� య� బయట��� �� సగ� ���ాల�� �ి��ం�� – �ాలమంత
దూరం�ా ఉనన్ స� . అం�ే�ాక  మ�న�ిక  ��ాసం�� క��� -

ఆ 

బృహతత్ర రచన ���ధులను క��� � �ల �చుక�ం� � – �ార� ����
వయ్�� �� �సూత్ చదవటం �ా్రర ం, ఆశ్చరయ్చ��త�ల , �వ�� ��  ���

ఆకరష ్ణల� ప� �� �, ���� ��ర�ంచడం  నుం�� త�ిప్చు��ల��
�ా�� ల�

మ��� �� �� �ార�.

తపప్క�ం�� మ�నవ � �దడ�

అల�ంట� బృహతత్ర �ా� �తయ్ –
�క్క ఒక అ��య్శ్చరయ్కర��.

మ�� య� మ�నవ��� మ���ంప� గ���ం� ప�� ����ం�ే ప్ర�

ఒక్

���కవంత��ై న  ప�� ��ధక��� అతయ్ంత ఆస��త్� � �ం��న సమ.  

Dr. Steingass, quoted in T. P. Huges', Dictionary of Islam,pp.526-7

‘ఖుర్ఆన ను మ�హమ్మద్ ర�ం��’ ఊ��ం �ే  ��ందర�

ప్రజ �ాదనలను ��ౖ ప�� ��ధనల� అం���ార�గయ్ం  �ా��ా

�ేసుత్��న. �ా�� తయ్పరం�ా అత�య్నన్త ప్రమ�ణ�ల�� క���

�� వయ్గ� ం���న్ ర�, ఎల� ఒక  �రకష్య్, ప్రమ�ఖ రచ�త�ా
ఇ�ా్లం ప��చయ
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మ��� ��గలడ�? ఆ  �ాలంల�  ఏ మ�నవ�డూ  అ�వృ��ధ్ � ేయ ,
కను��న� ��ౖ జ్ � ఞ�క �ాసత్�ాం�ాలన ఆయ�� ల� ప���  ఉంట� డ�

మ�� య� సంబం�� త అం�ాలల� ఎల�ంట� �నన్ తప�ప్ ల�క�ం�
ఇదం�� ఎల� ర�ం� ఉంట�డ�? - Maurice Bucaille, The Bible, the

Quran and Science, 1978, p.125

మ�ందు�ా ఊ��ంచుక�నన్ అం�ాల  మ�� య� రసజ�్ ఞన

దృ�ి్ ట�� � � � �ా� �తయ్ ప్రమ�ణ�లను ��లవల, �ా�  మ�హమ్మద
�క్క సమ�ా�నులల� అ� � చూ�ిన ప్ర���ా�న్ బట�్ట ��� �ా�
ప్రమ�ణ�లను ��లవ వచు. ���న్�నన్ం, పరసప్ర ��ౖ�ాలల�

మ����  ఉ నన్ �ెగలను ఇపప్ట��� క�మ �కష్ణ� � �ం�� ఒక 
సంఘట�త ��గం�ా క��ి �� �� ల� �ే�ి న  ఆయన పల�క�ల�
���కం��

�ం�� న �,

హృదయ�లక�

��ల�

శ��త్వంత� � �

హత�త ్క� � ��న,

మ�� య�

��� తల 

��ట���  అ�� �య� ప్రజల

మనసుస్లను ఏల� త���య��  �ాసత్�ా�న్ గమ�ం � నట్ల.
�జం�ా �ాట�  �ా�ాధ ట�  మ�� య� వకృత్వం

ప� �ప�ర్ణ���ంద� అర్

అవ�త�నన్� . ఎందుకంట�, అ��గ�� క �ె గలల�  నుం��  ఆధు�క

మ�� య� ��గ�� క స మ�జ��న్ అ�� సృ�ి్ట ం�ం� . చ�� త్ర ప�టలల�
ఒక స�� ��తత్ అ��య్య��న్ సువ�ా్ణకష్ �ాల�� � .

-               

Dr. Streingass, quoted in Hughes', Dictionary of Islam, p.528

అర� ఖుర్ఆన్ �క్క �ా �ాధ్, వకత్ృ��్వ� జ�ా��ే్చ

�ధం�ా తక�్కవ �ా ్థ�ల� అ��� స, ఏ�ై �� తయ�ర� �ేయ�ల�� 
ఇ�ా్లం ప��చయ
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�� ప���్వక�ల కృ�ి �

మ��ం త

మ�ందుక� �సుక�

�� ��్

ప్రయతన్ంల � �మగన్మయ�. అందుల� ��గం�ా, ��్ లష్ట� ��

మ�� య� ���ష్ఠ� �న చందమ�ల� ఖుర్ఆన్ సూక�త్లను చదవడ

కష్ టపడ�త, �ాట�ల� �� వలం సం�ే శం మ�త్ర� �ాక�ం��, ఖుర్ఆన
�తత్ం  మ�నవ చ� �త్రల� ఒక అ �ా��రణ� ��న �ా��తయ్ గ� ం
అన���న ఎవ్వర� �రస్క��ంచ � �ధం�ా అ ర�ంచబ�� ��య�
గ� ��ం��ను.

.

.

�� �

��� ష ��� న

‘అసమ�న స్వర��ళ’

స్వ���ా�న్ �ైవ��ా్వ�ి �ి�ా త్ల్ తన ప�త్ర గ�ంథంల
�ె � �ి��ర� – 'ఆ పఠనం ప్రజలను క�ర� �ార�్చక���ల� మ� �య�
�ారవశయ్ంల� � ే�య �� ేల� � ేసుత్ం ' – ప�ర్వ అను�ా��లల�

�షయం ప���త్�ా �స్మ� �ంచబ��ం; �ాబట�్ , అర�ల�� అసల�

ఈ

అ�ఘ��� న  పల�క�ల�� �� �్చ� , అ� �వం ల�� మ�� య�

�సస్త
�త్వ�� క� ��న పల�క�ల వల � ఉ��న్� అనడం ల� ఆశ్చ

ల�దు.. - Arthur J. Arberry, The koran interpreted, London : Oxford

University Press, 1964, P.X.

ఆధు�క  �జ�్ ఞన దృ�ి్ట ��ణం, ��� (ఖుర్ఆన్ �)

�ణ్ ణ�� �న

ప���త్ ప ����ధన మన�న్ ఆ �� ం ట� మధయ్ ఏ���

ఉంద�� స��య్�న్ అం��క��ం�ేల� �ేసుత్.

ఈ  నగన్సతయ్

మ�ట�మ�ట��� పల� సంద�ాభ్లల సప్ష్టం�ా గమ �ంచబ��� .
ఆ��ట�  �జ�్ ఞన �ా ్థ�� ప����� ,

ఇ�ా్లం ప��చయ
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మ�హమ్మద్ �ాలం ��ట� ఏ వయ్��త్ ఊహలల� ������ వ
అవ�ా�ా�న్ మనం ఆల��ంచను క��� ఆల��ంచల�మ.

ఈ �ాసత్�ాల� ఖుర్ఆన్ ��వయ్�ాణ��� అల�ంట�  � ��ష �ా్థ

ఇవ్వట��న్ సమ��ధ్సుత్. అం�ే�ాక  �� వలం  ���క �ాద

తర్క��ౖ �� ఆ ��రప��  ఉ నన్ �ాట�� స� ��ాగ్ �వ� �ంచల�క ��త�

తన అసమరధ్తను అం��క��ం� ేల� అ� �సప్కష్ �ాసత్ ���తత్న

�ర్బం� �సు ��న్.. - Maurice bucaille, The Ouran and Modern

Science, 1981, P.18.

ఇ�ా్లం ప��చయ

29

ఇ�ా్లం ధర్మ
గ���ం�  �ా�� మ ��న్ర ?
�� వయ్�ాణ� అవత�� ం�న ప�ర్వ ధ�ా్మల�న్ంట� ఉతత్ర 

మ�� య� ఉచ్ఛ�ా ్థన�� ఇ�ా్లం ధ. �ాబట�్ ట ఇ� � అ�న్ �ాల�లక

మ�� య� ప్రజలద�� �� వ��త్సుత్ం . ఒక్క�ా� � �ం
� � � �ాసత్�ాల��ౖ ద�ిృ
�ా�� �త � , ఇ�ా్లం ధర్మం �క్క ఈ ప్ర�ేయ్క �ి్థ� సప్ష ��వచు్.

�ట్ ట�దట – ఒక్క ఖుర్ఆన్ , అవత��ం� న తన

అసల� ర�పంల�  మ�� య� మ�ర�ప్ల� – �ేర�ప్లక� గ�� � �ాక�ం��
ఏ �� వయ్గ�ంథమ� ఈ��డ� అందుబ�ట�ల� ల�ద.

��ం డవ�� – మ�నవ ��తప� ప్ర� అడ�గ�ల� అ�న

�ాల�లల�  మ�� య� �తత్ం  మ�న�ా�� � మ�రగ్దర్శకత్వం వ� �

�శ్చయ�� �న ��ా ఏ ధర్మంల�నూ కనబడద. �ా�, ఇ�ా్లం  ధర్మ

�తత్ం  మ�నవజ��� బ� �రంగం�ా సం��� �సుత్నన . మ�నవజ��

సమసయ్ల�న్ంట�� � �ా్రథ�క మ�రగ్దర్శక� �్వ�న్ చూప.

అం�ే�ాక, అ��  ప ��న్ల�గ� శ��బ�ద్ల ప��� � �ాలంల� అజ�యం�

�లబ��ం�� . అం�మ ప్రవకత్ అ�న మ�హమ్మద్  సల హ� 

అల�ౖ ��  వసల్లం ��యకత్వంల � ���్మంచబ��న ఆదర్శ సమ�జ
మరల� ���్మం�ేందుక� అవసరమ��య్ �ామ� ాధ్�ల�న్ క��� .

ఇ�ా్లం ప��చయ
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త�� న  వనర�ల� ల�క�� ���,

ప్రవకత్ మ�హమ్

సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల్ క�� ���క�� న ��� న ���ధులను క���

ఇ�ా్లం  ధర్మంల� వ�ే్చల�  �ేయడమ� � ఒక  మ�దుభ్త.

�గ� � �ాధక�ల��ా, తమ ప���్వక�లను గ���్డ�ా అనుస��ం�ే అం

��ా్వసుల��, జ�తయ్హం�ారంల� �చకష్ణ� జ�్ఞ� ��న్ ��

మ�నవజ�� ఔనన్��య్�న్ మ��య� మ�నవ ర �ాత్�న్ ��ర

�ార��ా ��సుత్నన్ అ��గ��క ప్రజల� ఇ�ా్లం మ��య� ప్

మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం దర్శకత్వంల� అతయ్
క�మ �కష్ణ�� క� ��న ��గ�� క సమ� సభ�య్ల�� మ��� ��య�ర�.

�� వలం సత్

ప్రవరత్ �� �ాం��క అంతసుత్ మ��య� హ��� 

ఏ��� క ��ట��ా� అ� ప్రకట�ం��� . త��్వ� ఇ�ా్లం  ధర్మం �ా�

��రక� ఆ��య్�్మక ఉనన్త �ఖ�ాలక� మ��య� మ�నవ�లల� ��

�ా్థ���� � � ేర�క���

మ��ాగ్�న్ �ె���ం.

మ�నవ ప్రకృ�

సహజ��్వ�� � అనుగ�ణయ్ం�ా ఉండటం వలన �ాల�నుగ�ణం�
మ�ర� మ�నవ ��ౖ జ���� అ�న్ �ాల�లల� వ��త్ం�ే  �ా్రథ
ధ�ా్మ� ే�ాల� మ� �య� �యమ�బంధనల ��్వ� �ా�� �ామ��క,
�ాంస్కృ�, ��ౖ � క మ�� య� ఆ��్థక  �����న్ ���్చ���ద
� .

��� సత్ �ా�ా్చతయ్ �ే�ాల� ఆరంభంల�� ఇ�ా్లం ధర్మం 

అ�ా��రణ, �లకష్ణ �ాఫల�య్�న్ �తత్���ధ్�� అర్థం �ే
బదుల�, తమ దురదృష్ట ం
ప�� గ ణ�ం���.
ఇ�ా్లం ప��చయ
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ప�ం�క�ం�� మ�� య� ��్ర� ��ించబ��ం� . ఇ�ా్లం  ధర్మంక్క

స్వచ్ఛ� ��న ర� �ా�న్ ��శనం � ే ��

� ా��తయ్ రచనల� ��ల� ఎక

���దుల�  తయ�ర� �ేయబ�� ���. అ��ే, ఇ�ా్లం  ధర్మ

తనల�� స్వచ్ఛతను ఆధు�క పం��త�ల� ఇ�ా్లం ధర్మం �� ౖ �ేసు

�ై రయ్వంత� �న మ� �య� �సప్కష్�ాత���న ప����ధనల ��

�� రల� �� రల��ా �ె రవ �ా��ం�� . అందువలన ఆ బ�టక  �ా�� తయ్ం
తన క�ట�ల ల��య్�న్ �ే��ంచల�క ���ం.

�ాబట�్ , ఆధు�క  �ాలంల�� అ��క ��పప్ మ��ి్ల��త

పం�� త�ల� ఇ�ా్లం

ఇక్కడ � �ందు

గ��� ం� వయ్కత్ం �ే�ిన తమ అ��ా్రయ�

పర�సుత్��న. తన పకష్ం ��ౖప � �ా��ం�ేందుక

స��య్�� � �ీ్లడర� �క ్క ఆవశయ్కత ఉ. అ��ే ��ల� �ాలం 

�ాట�  �ా�� న  ఆ  ఇ�ా్లం  వయ్� ��క బ�టకప� ప్ర�, స్వచ్ఛం�
మ�� య� �సప్కష్�ాతం �ా ఆల�� ం �ే వయ్క�త్ల మనసుస్లల�
అ�మయ��న్ సృ�ి్టం�ం.
�సప్కష్�ాతం

�ా ఇ �ా్ల�య ధర్మం

ఉనన్త

ప్రమ�ణ�ల మ�� య� �ల�వలను కను��నటంల�  ��ం�
� �  ప�� � లనల�
స�యపడ��య� ఆ�సుత్��మ�.

 అ�� (ఇ�ా్ల) స��య్�ి సంబంధ�� �న

ప్రవర ��ట సహజ

మ�నవ ప్రవర త ను �� ల ���ప్ం� . బ��సలల� ఆశల� �గ���ంప

జ� �ిం�� . మ�నవజ����  స హ� దర��్వ�న్ ఇ�్చ. మ�నవ 
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స్వ��వప� �ా్రథ�క �ాసత్�ాలను గ���త్ంపజ�� . �ానన ట�ౖ లర .

Canon Taylor, Paper read before the Church Congress at
Walverhamton, Oct.7,1887 Quoted by Arnold in The Preaching
of Islam , pp. 71-72.

 ఇ�ా్లం

�క్క అతయ్దుభ్త ఆద�ా్శలల�  ‘��య్య బ���ధ ’

ఎందుకంట� ��ను ఖుర్ఆన్ చ � ����� , అందుల� ����ా�� 

��తప� �ై త నయ్వంత�� �న �యమ�బంధ ల� కను��ంట�

��య�ను - అ� �శ్వ�ాయ్పత్ం �ా వ��త్ ప్ర�� � ఆదర్శవంత

��తంల�� ఆచరణ�త్మక ��ౖ�క �ల�వల� �ా� ��వగ��భ ్త
అనుభ���ాదం  ఏమ�త్రం  �ాద. స���� ��య�డ�

Sarojini Naidu,

Lectures on "The Ideals of Islam" see Speeches and Writings of Sarojini
Naidu, Madras, 1918 p.167.

 ప్రపం చ�� త్ర సప్ ష్ట ం �ా �వ��ం� . అ���, కథలల� 
�వ్ర�ాద మ��ి్లం �దుధ్ ప్రపంచ � ే�ా�న్ జ�స , �� � �న

�ా్రం��లల�� జ�త�ల��ౖ క�త్ �న గ� �� ��ట, �ార� ఇ�ా్లం

�ీ్ వక��ం� ేల� � ే�ిందనటన ం  ఎల్లప�ప్ ��ందర� చ�� త్ర�ార�ల
అతయ్ంత మ�����శం�� � ేర�్చత� వ�్ క�ప్��ల� ఒకట�.
De Lacy O'Leary, Islam at the Crossroads, London, 1923 p.8.
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 ఇ�ా్లం  మ�నవజ��� � �� �� � � �వ � ే� � �ి్థ�ల � ఉం. త�దక�

య���ప� కంట�  దగగ్ర�ా అ� � త�ర�ప్క� �ేర�వల � �లబ�
ఉం�� . అం�ే�ాక  అ�� �ాట��� స�యసహ�ా�ాల� మ�� య�
అవ�ాహనల�  అదుభ్త�� �న అంత�ాజ్�య సంబం��ల క���

ఉం�� . చ�� త్రల� మ�నవజ�� �క్క అ��క ��నన్ జ�త�లన
ఒక్కట� � ే�ి �ా� �ల�సమ�నత్వ, సమ�న అవ�ా�ాల�, సమ�న

ప్రయ��న్ల� ��ల��లప్టం ఏ సమ�జమ� అంతట�  �జయం 
�ా��ం� న �� �ార�్ డ మనక� కనబడద.

ప�� �ా్కరం

అ�ాధయ్మ��ిం� ేల� కనబ� ే  ��ధ జ�త�ల మ� �య�

సంస్కృత�ల మధయబయటప�ే పరసప్ర వయ్� ��క అం�ాల మధ
సం��  క��� ��్ చ శ��త ��ట���  ఇ�ా్లం  ధర్మ క��� ఉం�� . ఒక��ళ 

ఏ���ై �� త�ర�ప్ మ� �య� పడమరలల�� ��పప్ �ే�ాల మధ
ఉనన్ ��ౖర�ధయ్ం ��ట స�యసహ�ా�ాల� ��ల��ల�ప్ల,

ఇ�ా్లం  మధయ్వ��త్త్వం తపప్�స��  ఉం�� . త�ర�ప్��
య���ప�క� గల సమసయ్క� మహ�నన ప�� �ా్కరం

���

(ఇ�ా్ల) �ేత�లల� ఉం�� . ఒక��ళ  అ� క��ి ���ే, �ాం�
�ా్థ�ించబ� ే అవ�ా�ాల� � �� �� �����.
య���ప�

ఇ�ా్లం

�ా�,

ఒక��ళ 

�క్క ����ప్ట�ను �రస్క� ,

అ��

శత�్రవ�ల మధయ్ తనను ��ను ��ి� � ��సుక�నన్ట్లవ�త.
ఉభయ�ల  ��రక� ��� ప�� మ�ణ�ల� ��ల� �వ్రం�ా ఉడ
వచు్. H. A. R. Gibb, Whither Islam, London, 1932, p.379.
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 ���� ప�ప్డూ మ�హమ్మద్ �క్క ధ�ా్మ�న్ ��
స�వత్వం  వలన ఉనన్తం�ా చూ�ా. �� దృ�ి్ టల� � �వలం
ధర్మం  మ�త్ర, �ాల�నుగ�ణం�ా మ�ర�త�నన్

ఈ

ప� ��ి్థత�లన

తనల� కల�ప�క���  శ��త్�ా మర్థ�ం క� � � ఉం. ప్ర �ాలంల�నూ 

స్వయం�ా ఇతర�లను ఆక��ష్సుత్ . ��ను ఆయన గ���ం� 

చ�� �ాను – ఆశ్చరయ్కర� ��న వయ్ . �� అ��ా్రయంల� ఆయన

��� సత్ ����
ు
�� �కలక� బహ�దూరం మ�� య� ఆయనను

మ�నవజ�� సంరకష్క�డ�� ��ర��� తపప్క�ం �� �ిల.
ఒక��ళ  అల�ంట� వయ్��త ్ ఆధు�క ప్రపంచ ��యకత్వం వ� ,

అతడ� సర్వ�� �ాం� మ� �య� ఆనంద ం  �ాయ్�ిం�ేల� ��
సమసయ్లను ప���త్�ా ప��ష్క���ాత్డ� ��ను నమ�్మత� .

��ట� య���ప� మ�హమ్మద్ �క్క ధ�ా్మ�న్ �ీ్వక�

�దల� �� ట�్ టనట
�్ల, �� పట� ���న �తత్ం  య���ప� ����
�ీ్ వక� �సుత్ంద� ��ను భ�షయ్�ాణ� పల�క�త���.

జ���జ

బ� �ాన్ర్్డ  G.B. Shaw, The Genuine Islam, Vol.1, No.81936.

 మ��ి్ లంలల� జ�తయ్ంహం�ారం త� �� ��యడమ���� ఇ�ా్లం
�క్క అ��్వ�య �జయ�లల� ఒక. ��ట� సమ�ా�న
ప్రపంచంల� �సత్ృతం�ా ఇ�ా్లం
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గ���ం�  ప్ర��రం

� ేయవల�ిన ఆవశయ్కత ఎం�ై� � ఉం...

A.J.Toynbee, Civilization on Trial, New York, 1984, p.205.

 ఇ�ా్లం  ధర్మం అ�వృ��ధ్ మ�నవ చ��త్రల��� ఒక అతయ్
సంఘటన. ప�ర్వం  ఉ� ���ంచబ� �న �ా్రంత మ�� య� ప్రజ

మధయ నుం��  ఉ దభ్�ం, ఒక్ శ��బద ్ ల�పల�  భ�మండలం 

�క్క సగ

కంట� ఎక�్కవ ��గం��ౖ

�సత్�� ం, ఆ��ట� 

మ��ామ�� జ�య్లను ఓ��ం� , ప్రజలల� ��ల� �ాలం  నుం� �
�ాదుక�� ఉనన్ మ��లను ��ల�� ం, జ�త�ల మనసత్��్వలన
స�� �� �ద � , స�� ��తత్ ప్రపం��� ���్మం�ం� � – అ�ే  ఇ�ా్ ల�య

ప్రపంచ. ఈ  అ�వృ��ధ్� ఎంత దగగ్ర�ా ప ����� , అంత

అదుభ్తం�ా అ� � మనక� కనబడ�త�ం� . ఇతర ��పప్ మ��ల�

తమ మ��ాగ్�న్ ��ల� ��మ్మ�, అడ�గడ�గ��� క�ా్ ల��

క��� న ప్రయ�స�� మ�ందుక� �ాగ�త, �వ�� �� ఆ  ��తత్ ధర్మ

�ీ్ వక�� ం�న శ��త్వంత�ల�ౖ

చక�వరత్ల 
�
హ�ారం��

�ల�ొ క�్కక���న. ఉ��హరణక� ��� సత్వ మ���� � చక�వ�త�

�ా��ష్ంట�న (Constantine), బ�దధ్ మ���� � చక�వ�త్ అ
�
క 
మ�� య� జ��ా�్ ిట �యన్ మ ��� � � ��ౖర (Cyrus) – ప్ర� ఒక్
చక�వ��త్ తను ఎంచుక�నన్ మతం ��రక� తన అ��నంల�

�ా్రప ం�క

బల�నన్ంతట� � ��ం��్రక��ం�.

ఇ�ా్లం  ధర్మ

�షయంల�  అల� జరగల�దు. అక్కడక్క�� �ెల�్ల�ెదుర�
ఇ�ా్లం ప��చయ
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��ాస��రప్ర�చుక�నన్ �ేశ��మ్మ�� �ె ఎ���� భ��ల� 
ఉదభ�ం�ం�� . ఇ�ా్లంక� ప�ర్వం ఆ �ెగలక� మ�నవ చ��త్ర
ఎల�ంట� గ���త్ంప� ల �క� ��ం� . అతయ్ంత బల� �నం�ా ఉనన ్
మ�నవ�ల   మదద ్త��,

రకర�ాల  అసత ్ �శ�ాత్�ల�� ��ల

శ��త్వంతం�ా ఉం� �న శ�్ర��ౖ��య్ల�
త
ఇ�ా్లం  తన ఆక�ి్మక �� � �
�ాహ���� తం�ా

సు��య�సం�ా

�దల� �� ట�్టం� .

అ���

అదభ్త�� �న ఘన�జయ ం

�ా�� ��ౖ

 �ా�� ం�ం� .

య���ప�ల�� ��ౖ ర�� �� క�్కల�� ��ౖ� ��స్ అ�� పర్వత���ణ
నుం��  �� మ�లయ�ల వరక�, మ�ేయ్�ియ�ల�� ఎ��� � �ా్రంత

నుం�� మ��య్�ి్ర�ాల�� ఎ�� � � �ా్రం తం వర �కష్ణ� �� ఆ 
అర్థచందు్రడ �ర�గ�ల�� జ�ౖ త్రయ�త్ర �ేయడం త�ా్వ� ��ం –

మ�డ� త�ాల ప్రజల� చూడగ��ార. A. M. L. Stoddard,

quoted in "Islam: The Religion of All Prophets" Begum
Bawani Waqf Karachi Pakistan, p.56.

 ��ాల  దృకప్థం�� శబద్వ�య్తప్�త్ మ��య�  ����త్రక
చూ�ి న ప�ప్డ�ఇ�ా్లంధర్మంతపప్క�ం�� ఒక
అ� గ� ��ంచగలర�. �ర్చనం ప్ర�ారం
ఇ�ా్ ల�య

� �త��ాద ధర్

� �త�ాద ం  అంట �

ప�త్ర గ�ం��లల�� అంట� ఖుర్ఆన్ మ�

హ�� థులల� ప్ర��ా��ంచబ� �న �యమ�బంధనల ఆ��రం�ా

తయ���� న ����్ మక ��ా్వ�ా వయ్వస . ఇక్కడ హ� �థుల� అంట �
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ప�త్ర ఖుర్ఆన్ ల �� �యమ�బంధనలను ఆచరణ�త్మక
�వ��ం�ే ప్రవకత్ మ�హ మ్మద్  సల్లలఅల�ౖ ��  వసల్లం
బ�ధనల�.

�క్

    ఖుర్ఆన్ బ�ధనల � �ాట � �ా్థనం ల� �ి్థరం�ా �ా్

ఆరంభ �ందువ��ా ఉంచబ�� ���. మ�� య� ���ల�  అ�న్
��ట�్ ల �ేవ���  �క్క ఏక�ైవత్వ �ి��ధ్ ం ��పప్ మ� � ��,

ఘనత��, �శ్చల�� �న ప�త్రత మ��య� ఎల�ంట� సం�ే�లక
��వ�ల�� దృఢత్వం�� మ�ట�మ�ట���  �� ��్కనబ��ం� . ఇ�ా్లను

బ�ధనలల� వల�  �ాక�ం�� ఇంత సప్ష్టం�ా �ేవ� �� అ��్వ
లకష్ �� ��్కనబడటం  అ�ాధయ. ఇ�ా్లం  ధర్మం �క్క
�ా్రథ�క  ��ా్వసప � �ా్రమ�ణ�కత్వం మ� �య� �ా్ర�, అ��
ఉదభ్�ం�న �యమం

�క్క �ా��రణత,   ���� ప్ర��రం

�ే��  బృం��ల  మనసూప్��త్  ఢ��ా్వసం –

�దల�ౖ న �

మ�హమ్మద సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల్ ధర్మప్ర�� కృ�ి

�ాఫల�య్�� ���న్ �ారణ�ల��ా �� ��్కనవచు. ��్ లష్ట� ��న ఇత

మ��ల  �ి��ధ్ం��ల�న్ంట� � �ల�వ��� త���త�నకల� �ే �ే

సూట�  అ�న ఏక�ై వ త్వ �ి��ధ్ం . ఈ సప్ష్ట� ��న ఏక�ైవత
�ి��ధ్ంత పరయ్వ�ానం�ా ఇ�ా్ల ధర్మం  సులభ�� �న ప��లను

మ�త్ర�� అర్థం �ేసుక�� � �ామ�నుయ్� ��� క��� అందుబ�ట�
ఉం�� , మ�నవ�ల  అంత�ాత్మలను జ�ం� ే అతయ్దుభ్త శ

ఉం�� క���  ఉం దనడంల� ఎల�ంట� సం�ేహమ� ల�దు. Edward
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Montet, "La Propagande Chretienn et ses Adversaries
Musulmans", Paris, 1890, quoted by T.W. Arnold in The
Preaching of Islam, London, 1913, pp 413-414.

 మ�మ�ల� ��వంల� ��ను మ��ి్ లంను �ాద. �ా�  ‘�ేవ��� ��

సమ��ప్ంచుక�నన్�ా’ అ�� ��వంల� ��ను ‘మ��ి్ ల’ అ�� 

���సుత్��న్. ఇం�ా ��ను ఖుర్ఆన్ ల� అవత��ంచబ��
�ాట�� ��ను నమ�్మ��న. ఇతర  ఇ�ా్ ల�య దృక��లల��

సతయ��� న  �� వయ జ�్ ఞన ఖజ��� నుం��  �� నూ  మ�� య� ఇతర 
�ా�ా్చత�య్ల� ఎం�

��ర�్చ�వల�ి ఉం�� .

మ�� య�

"భ�షయ్త
�
��ా�న్ అంద �ాట�ల� 
�త్ల� ఏక ధర్మ ి��ధ్ంత ర
ఇ�ా్లం  తపప్క�ం� �ాట�ల��

బల��� న

ధర్మం �ాగలదు.  

W.MontgomeryWatt, Islam and Christianity Today, London,
1983, p. IX.
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మ�హమ్మదసల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల
గ���ం�  �ా�� మ ��న్ర�?

క�
� �� డ� శ��బ�ద ్ల �ాలంల, ప్రవకత్ మ�హమ్మద్  సల్లల

అల�ౖ ��  వసల్లంక� �ర�దధ్ం�ా అ�న్ర�ాల అ��ం�, అప�ందల�

కను��నబ�� ���. �ా�  అనయ్మత సహనం  మ� �య� ��వ��్వచ

ల  మ�ద్ ర� ఆధు�క  �ాలం  �దల�ౖ న త�ా్వ, ఆయన �క్క
��తం  మ�� య� గ�ణగణ�లను వ��్ణంచడంల� �ా�ా్చతయ్ రచ�

�ా్రతలల� ��పప్ మ�ర� ప్ వ�్. �� � �� �దర్శనం�, ప్రవకత
మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం గ� ��ం� ��
మ��ి్ ల��తర

పం� �త�ల� � �ల�బ��్చన అ��ా్రయ� మ�ందు

మ�ందు �ాబ� త���న్.

అ��ే  మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం గ�

అ� ��పప్ స��య్�న్ కను����ందుక� �ా�ా్చత� మ�� అడ�గ�

మ�ందుక� �� యవల �ి ఉనన్� . అ�ే ఆయన సమసత్ మ�న�ా�
��రక� పంపబ�� న  �ట్ ట�వ� � �జ� �న

�ైవప్రవకత్ అ�� అస

మ�సతయ్. య��ర్థత మ� �య� సతయ్జ�్ఞనం సప�ా బ�� రగ్త
మవ�త�నన్పప్ట�, ప్రవకత్ మ�హమ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� 
గ���ం�  అర్థం

� ేసు��వడంల� �ా�ా్చత�య్ల�  �తత్���ధ్ మ

య��ర్థం�� క�� �న �జప్రయతన్ం �ేయడం ల . ఆయన �క్క
ఇ�ా్లం ప��చయ

40

��య్యవర త , ��ౖ � క  �ష్ఠ, సజజ ్న, �తత్��� , సరళత మ�� య�

�ా��ం� న �ారయ్మ�ల��ౖ సప్ష్ట� ��న ప్రశంసల� క����ిసుత్నన్ప,

తను �ై వం ఎంచుక�నన్ �ట్ట�వ�� ప్ర వకత్ అ�� ఆయన �ాద

�ార� బ�� రంగం�ా మ�� య� అంతరగ్తం�ా �రస్క��ంచడం ��ల

��త్రం�ా ఉం� . ఇక్కడ మనసుస్లల� అ��్వ�ించవల�ిన మ��
య��ర్థత అనబ� ే

���

గ��� ం� మ���ా� �

ప�న��్వమర

�ేసు��వల�ి న అవసరం ఎం�� ఉం�� . ఆయన ప్రవకత్త్వం గ���
�సప్కష్, ����్క , �� త��ాద మ�� య� య��ర్థ �ర్ ణయ ం

�సుక���ందుక� �ల��ా ఇక్కడ

అల�ౖ ��  వసల్లం

�� ��్కనబ� ���.  

ప్రవకత్ మ�హమ్మద్ సల్ల

�క్క ��తప � ���న్ మ�ఖయ్���న ఘట

నల���ౖ ఏళ్ళ వయసుస్ వరక� మ�హమ్మద్  సల హ� 

అల�ౖ ��  వసల్లం

ఒక �ాజ���్ఞ, ప్రమ�ఖుడ, బ�ధక�డ� ల���

ఒక ఉప��య్సక�� ��ా � �ర� సం�ా��ంచల �ద . ఆయన �� ట�  �ి � క్,

��ౖ � కత, చట్ ట, �ాజ��య�ల�, ఆ��్థక�ాసత్�ం ల�క �ాం��క �ాసత్
గ���ం�  ఏ��డూ చ��్ చసూత ్ కనబడల�. మహ� నన్త గ�ణగణ�ల,

ఉనన్ స్వ��వ, మం� లకష్ణ�, ��ౖ � కత మ�� య� మం� 
సం�ా్కరంక���  ఉ��న్రనడంల� ఎల�ంట� సం� ేహమ� ల �ద . ఇం�ా

భ�షయ్త
�త్ల� ఆయన ��పప్ �షయం �ేయబ�త���న్ర� ల��� 
�ప్ లవం  �సుక� �ాబ�త���న్ర� ప్రజల� ��� ం�ేల� � ే�� ప్ర� ,
అదుభ్త స్వ��వం ఏ� ఆయనల�
ఇ�ా్లం ప��చయ
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నూతన సం�ేశం�� (�� �ా) గ�హ నుం��  బయటక� వ�్చన త�ా్వ
ఆయనల� ప���త్�ా మ�ర�ప్ వ�్చ . "అల�ంట� ఉతత్మ గ�ణగణ�ల�
క��� న  వయ్��త్ హ�ాత�త్�ా ఒక వంచక����ా మ �� వటం' మ�� య�

అల�్ లహ్ �క్క ప్రవకత్�ా �� �ా �ేయడం మ��య� తన 
���ానన్ంతట�� ఆ�్వ�ంచడం �ాధయ్�?"

ఎవ��� ��

ఇల�

అడగవచు్:"ఏ �ారణం వలన ఆయన ఆ  �తత్ం  క�ా్టల,

��ంసల ను అనుభ�ం��ర�?" తన ధర్మప్ర���ా�న్ ఆయన వ�
�� ��త , ఆయన ప్రజల� ఆయనను తమ �ా��ా

�ే�ాత్మ ,

తమ సంపదనంతట�� ఆయన

పట�్ట� ��క

�ా��ల �ెం త

సమ��ప ్�ాత్మ� ప్ర��ా��ం�. �ా�  మనసుస్ను ఆక��ష్ం , ఆశల�

ప�ట�్ టం� ే �ా��  ఆకరష ్ణ �య� �న ప్�ాదనలను ఆయన సు�న్తం�ా
�రస్క��ం�ర�.

అ�న్ ర�ాల అవమ���ల,

�ాం�� క 

బ�� ష్కరణల , తమ ప్రజల� � �డ�త�నన్ �ా��రక ��ంసలన
భ�� సూత , ఒంట�� �ా��  తన ధర్మప్ర���ా�న్ ��న�ా��ం�. "�� వలం 

అల�్ లహ్ �క్క స, అల�్ లహ్ �క్క సం�ే�ా�న్ ప్ర
అందజ� య�ల�� ఆయన �క్క దృఢ�శయం  మ�� య� ల�త��ా

�ాత�క��� �న ఆయనల�� �ై వ ��ా్వసం �దల�ౖ న �ారణ�ల�
�ాక�ం�� మ�� �ే� వలన ఇ�ా్లం  �వ� �� � మ�నవజ �� ఉదధ్రణ,
ఉనన్�� �ష్కపటం�ా �ాట�ప� ే ఏ��� క మ�రగ్ం�ా

బ� �రగ్త���ం�

మ�� య� తన �ా్రణ�ల� �య�ల� దృఢ�శ్చయం� � ఉనన్ ప్రతయ్

�తత్ం ���ధం మ�� య� క�తం��్ ల  ఎదుట ఆయన �శ్చల�� �న
ఇ�ా్లం ప��చయ

42

ఒక పర్వతం  వల� �లబడగ��ార?" "అం�ే�ాక, ఒక��ళ ఆయన
��� సత్వ�ల మ� �య� య�దుల�� � �ట �

ప� ే �ా్లను�� వ�

ఉం�� న ట్ ల�� , �సస, ��� స ్ మ� �య� ఇతర

�ైవప్ర కత్ల

ఆయన ఎందుక� �శ్వ�ిం��ర� మ� �య� అల� �శ్వ�ించడ
ఇ�ా్ ల�య ధర్మ ��ా్వసం �క్క ఒక మ�భమ�, అల�
�శ్వ�ించ� �ార� మ��ి్లం �ార� అ� ఎందుక� బ���ం��? "

"ఆయన ప్రవకత్��్వ�న్ ఋ�వ� �ే�� ఒక సప్ష్
�దర్శనం – �రకష్య్�ా అ� ఉం�� , నల���ౖ ఏళ్ళ �ాట అ�

�ామ�నయ్ మ� �య� ప్ర�ాంత ��తం గ� �ప�త�  ఉం�� ��, ఆయన
ధర్మ సం� ేశ ం
ఎదుర��ా

ప్ర��రం �ేయడం �దల� ��ట�్టనప, ఆయన

�తత్ం  అ� ��య� �ా్ర ం త ప్రజల� భయభక�త,

�స్మయం�,

ఆశ్చరయ్ం� � �లబ����య�.

అం�ే�ాక  తన

అదుభ్త�� �న వకత్ృత , �ా�ాధ్ట , �ాకప్ట�మ మ� �య� �ాక్ఛ� �త్

ఆక��ష ్త�ల�ౖ ��య�ర." అ�ెం త అ��్ వ�య�� �న దంట , అ�� �య�

�ా్రంతంల�� సుప్ర�ిదధ్ కవ,

ధర్మప్ర��రక�

మ�� య�

ఉప��య్సక�ల� అందర� క��ి ఆ �� వయ్పల�క�లను � �� �ాట��

తయ�ర� �ేయల�క  ఓ�� ��య�ర�.   "అం�ే�ాక, ఆ  �ాలంల�� ఏ

మ�నవ�డూ గ� ��ంచల� �, ఖుర్ఆన్ ల� ����్కనబ� �న ��ౖజ�్
�ాసత్�ాల �దర్శ��లను ఆయ��ల� ఉచ్ఛ��ంచగ��?"

ఇ�ా్లం ప��చయ
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�వ�� మ�ట�ా, బలం ప�ం�క�నన్ మ� �య� ఆ� �పతయ్

ల�ం�న త�ా్వత క��� ఆయన ఎందుక� క� �న  ��తం గ� ��ార?
ఆయన చ��� త�నన్ప�డ�

ప�� �న

ఈ

ప��ల గ��� ం� ల�త��ా

ఆల��ంచం�� : " �� మ� అంట� ప్రవకత్ల సమ�జ ం   �ారస��్వ

�గల్చ. �� ����  ��� �్చ�� అ� � ��నం  ��ర�� . " �ాసత్�ా�� ,
ప్రవకత్ మ�హమ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ��, భ�మండలం��ౖ

మ�నవ ��తం ఆరంభం  నుం�� ��ధ  �ా్రం��లల� మ� �య�  ��ధ
�ాల�లల� పంపబ�� న  ప్రవకత్లంద�� �క్క �ట్ట�వ�� .

ఘన��� న  లకష్, అ� ����ద ్ వనర�ల� మ� �య�

ఆశ్చరయ్చ��త�ల� �ే�� ఫ���ల – ఒక��ళ  ఇ� మ�డూ  మ�నవ 

ప్ర�, బ���ధ ్క�శల, ��శలయ్మ, ��ౖ ప�ణయ్మ� �దల�ౖన �ట���
��లమ���ల�ౖ �ే ,

ఆధు�క చ�� త్రల�� ఏ మ�ప�ర�ష�� ���ౖ��

మ�హమ్మద్ �� స����ల�్చ �ాహసం ఎవర�  �ేయగ ? అతయ్ంత
ప్ర�ిదధ్ మ�నవ�ల � ��వలం అధు��తన ఆయ���, చట�్ టల�
మ�� య� �ామ� జ�య్ల� మ�త్ర�� క� ��ట�్.. ఒక��ళ  �ా�� �ై ��
క��� ట�్ టర� అంట ,

అ� ���క  శక�త్లను � ం� మ� � �

క��� ట్ టల �ద . అ� క��� తర�చు�ా �ా��  కళ్ళమ�ం� ే న� ం�
��య��.

అ��ే ఆయన

�� వలం ప్రజల� మ� �య�

�ాజవం�ాలను, ��ౖ � క బృం��లను, చట�్ టలన, �ామ�� జ�య్లను
క�కట�  ��్రళ్ళ�� స క��� �ి ��యట�� �ాక�ం�� భ�మండలం��ౖ

�వ�ిసుత్నన ్ ఆ��ట� మ��ో వంత� జ����ల�� ��యన్ల ���
ఇ�ా్లం ప��చయ
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వయ్క�తను క��� ప్ర���తం

బ��ీ �ాలను, క�ప్త

� ే�ార ; ��� కంట� ఎక�్కవ�ా

� ేవ �ళ్ళ, �ి��ధ్ం��లన, నమ్మ�ాలను

మ�� య� ఆత్మలను ... క��� క��� �ి  �� �ార�. ... �జయ 

పరంపరలల� ఆయన చూ��  సంయ మనం మ�� య� సహనం,

ఆయన �క్క అభ�య్ద� �చ్ .... �తత్ం  అ�న్ ఒ� � �షయ

��ౖ ప� ��ం�్రకర
�
మ�� య� �ాజ�య్� ��ార��ౖ ��ాసకత్; ఆయన

�క్క �రంతర ఆ�ాధనల, ఆయన��ౖ అవత��ం�ే  అ��య్దుభ్
�� వయ్�ాణ , ఆయన మరణం  మ�� య�  ఆయన మరణం  త�ా్వత
�ా��ం� న �ర�గ�ల��

�జయ�ల�; ఇవ�న్

ఒక వంచక�� � �

బలపరచడం  ల�దు. అ��ే  అ� ఒక �� వయ్� �న �ి�ధ్ం
�
���

ప�నః�ా్థ�ిం�ేందుక� �ల��ా ఇవ్వబ��న  శ��త్ ఆయనక�

ప్ర�ా�� ం�న �ి్థర� ��న దృఢ��ా్వ�ా�న్ సప్ష్టం �ేస. ఈ 
�ి��ధ్ంత ం

��ండ� దశలల� ఉం� � – ఏక�ై వ త్వం  మ� �య� ఏ

సృ�ి్ ట��ల�నూ

��ల్చల�� ఆయన �క్క ప్ర�ేయ్క ఆ�ా ;

�దట���  ఎవర� �ేవ�డ��  మ�� య� ��ం �ో��  ఎవర� �ేవ�డ� �ాద�� 
�ాసత్�ా�న్ �ెల�ప�త�నన. ఒకట�  అసతయ్
త���త�నకల� �ేసుత్ంట � మ��కట�
�� �� �త్సుత్నన.

�ై�ాలను ఖడగ్ం�

ప��ల��

� ��ాయ్ల�చనల

తత్వ��త , ఉప��య్సక�డ, దూత, ప్రవక, ధర్మ�ాసత్�క,

�దుధ్డ , ��పప్ ఆ��చన అ�� ప �, జ��య  �ి��ధ్ం��లను

ప�నః�ా్థ�ి ం�న�ాడ, ర�పం ��యబడ� ప్రఖ�య్త బ�ధక�; ఒ��
ఇ�ా్లం ప��చయ
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ఆ��య�్మక �ామ� �జయ్ంల� �ే�య� �ే ����ప� ఇర��ౖ �ామ�జ�య
�ా్థపక�డ� .... మ�హమ్మ. మ�నవ ��పప్�����న్ ��లవగ� �
ప్రమ�ణ�ల�న్ంట� ��్వ �ా ��లవబ� , ఆయనక� �ాట��ా ఎవ��� ��

�లబడగల�ా అ� �� మ� ప్ర�న్సుత్��? Lamartine, Histoire de

IA Turquie, Paris 1854 Vol.11, pp.276-77.

మన�న్ ఆశ్చరయ్పరచ వల�ిం �� ఆయన ధర్మప్ర ��రం 

�ా� ఆయన ధర్మం  సం�ా�� ం�న �ి్థరత్వం మ��య� �ాశ్వ;

మ�ా్క మ� �య� మ� ���లల� ఆయన �ె ��్కన అ�ే స్వచ్ఛ� ��
మ�� య� ప�� ప�ర్ ణ� �న ప్ర��వమ�ద్ , ఖుర్ఆన్ ను వ � �� ట�్ తమ

మతం ల��� �ి��ధ్ంత ం  అవలం�ంచమ� ౧౪ శ��బ�ద ్లల� ��ర,

ఆ�ి్ర�ా మ� �య� ట��్క  �ే�ాలల ��్ �� �ిం� న అ��క ఉదయ్మ�లను

తట�్ టక�� ��ట ��� సుర� �తం�ా ఉ డటం; �ా��  ధర్మం
ఉ�ేధ్�ాయ్�న్

�క్క అసల

బల��నప�ా్చల�  మ��య� మ �నవ��� ఇం��్రయ

మ�� య� ఊహలక� అంద� �ధం�ా భ��త , శ�దధ్లను త��గ్ం� �ల
ప్రయ�న్ం�న అలట� 

దు�ాకరష ్ణలక� ల�ను �ాక�ం��

మ�హమ్మ� �య�ల �ి్థరం�ా(ఇ�ా్లం�� ) �లబడటం. (గ���ం�  మనం 
ఆశ్చరయ్ప�) అల�్ లహ్ �� �ేవ�డ� మ��య� మ�హమ్

ఆయన ప్రవకత్ అ � �శ్వ�ించడమ� �� � ఇ�ా్లం  �క్క �ాకష్
సరళ���ం�� మ�� య� ఎల�ంట�  మ�ర�ప్ �ెంద�� .    కళ్ళక� కనబ� ే
�గ� హ  ర�పం ల��� �త్రపటం
���కవంత��� న ,
ఇ�ా్లం ప��చయ

�ై�ా�� � ఇ� , ఆయన �క్క

మహ� నన్త�� �న ర ��ా�న్ ఇ�ా్లం ఎనన
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�� గ జ�ర్చల �ద .

ప్రవకత్ను ��ర�ంచడంల� మ�నవ ఔనన్

��లమ���లను ఎనన్డూ హదుద్�రల�; మ�� య� ఆయన �క్క
స�వ ఉప�ే�ాల�, ఆయన సహచర�ల కృతజ్ ఞ�����ా�న్ �చ,

�� త�వ� మ�� య� ధ�ా్మజ ల  హదుద ్లల� ఉం� ేల� � ే�ా . ఎడ్వర్
�� బ్బన్ మ��య � �ిమన్ ఓ� Edward Gibbon & Simon Ocklay,
History of the Saracen Empire, London 1870, p.54.

ఆయన �ీ జ ర్ మ� �య� ��ప్ ల ఏకర� ; అ��ే, ఆయన

- �� ప్ ఆడంబ�ాల� ల � � ��ప్ మ��య � �ీజ ��ౖ నయ్ ల�� �ీ జ ర:

అయన ఆజ్ ఞల ��స ం  తయ�ర��ా ��� ఉనన్ ��ౖనయ్ం ల,
అంగరకష్క�డ� ల�, �ాజ�ా్ర�ాద ం ల �ద , ���్ ణత ఆ��యం ల �ద ;

ఒక��ళ ఎవ��� �� వయ్��త్  ���ాయ్జ్ఞలను అనుస��ం�  ప ���ా�ం�

�ె �ాప్లంట , ఆ వయ్��త్ మ�హ మ్ మద్ మ�త్ర�� �, ఎందుకంట� 

ప�� క�ాల�, ఆయ���ల� మ�� య� �ాట� స�యం ల�క�ం���� 
ఆయన వదద ్ అంతట� శ��త్ ఉం��ం . బ�స్వర్్థ �ి Bosworth Smith,
Mohammad and Mohammadanism, London 1874, p.92.

అ�� �య� �క్క ��పప్ ప్ర వకత్ �క్క �� త చ

మ�� య� గ�ణగణ�ల గ���ం�  అధయ్యనం

� ే�ి ‘ఆయ�� ల�

బ� ��ం��ర� మ�� య� ఆయ�� ల� ��ం��ర�’ అ����  �ె ల�సుక�నన్

�ా�� వ�� ��, సర్వ���ష�్ఠ�� �క ్క ఆ మ�ప్రవకత్ను ��ర�ంచక

ఉండటం  అ�ాధయ్. ��ను �మ�ందు ఉంచుత�నన్ �ాట�ల�� అ��క
�షయ�ల� ��ల� మం�� ��  �ె � �ి ఉండవచు్. అ��� ��ను �ాట��
ఇ�ా్లం ప��చయ
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చద�న ప్ర��ా�, ఆ  మ� అర� బ�ధక��� ��ౖ ప� ఒక స�� ��తత్
ప్రశం�ామ�రగ్ం మ��య� స����తత్రవ��వం ��ల� కల�గ����.
అ����ంట�  Annie Besant, The lift and Teachings of Muhammad,

Madras 1932, p.4

తను నమ్మన ��ా్వ�ాలక� బదుల��ా ��ంసల,

�ీ డ నలక� గ��� �ావ�����  ఆయ న తయ�ర� �ావడం, ఉనన్త

సం�ా్క�ాల� మ� �య� గ�ణగణ�ల� క�� �న సజ జ్నుల� ఆయనన
�శ్వ�ించడం

�� య� తమ ��యక��� �ా ఎంచు��వటం, ఆయన

�ా��ం� న అం�మ �జయం  – ఇవ�న్ ఆయన

�క్క �ా్రథ

సజజ ్నత్, ��ౖ � క  �ష్ఠ, �తత్��� , ��య్యవర త, సరళతను

సూ�సుత్��న. మ�హమ్మద్ ఒక వంచక�డ� అ�� ��వన ల� �

సమసయ్ల� అ��  ప�� ష్ ��ం �ే  �ాట� కంట�  అ��క �� ట�
్ ల ఎక�్కవ�
ఉంట��. ఏ�ే��� ��, �ా�ా్చతయ్ �ే�ాలల� మ�హమ్మద్ క
తక�్కవ �ా ్థ�, చ�� త్రల�� ఏ ��పప్ వయ్��త్ ప్రశం�ించబ.

W.Montgomery, Mobrumad at Mecca Oxford, 1953, p.52

మ�హమ్మ, �ేవ���ే ��్ర� ��ిత� �న మ� �య� ఇ�ా్ల

�ా్థ�ి ం�న వ�� , ఆయన ����ప� ���. శ. ౫౭౦ల�  �గ� � �ాధనలల� 

మ����  ఉ నన్

ఒక అ� ��య� వంశంల� జ�్మం��. అ��థ�ా

జ�్మం��ర. ఆయన ఎల్ లప�ప్డ ప్ర�ేయ్ కం�ా �ర� ��దల� మ��
అక్కర

గల�ార, �తంత�వ�ల� మ�� య� అ��థల�, బ��సల�

మ�� య� తక�్కవ జ�� �ా� � గ���ం�  �ం�ం�ే�ార�. ౨౦ ఏళ్ళ
ఇ�ా్లం ప��చయ

48

వయసుస్ల� ఆయన ఒక ఉతత్మ �ాయ్�ార��తత్� ా ��ర � ��ం��ర�
మ�� య� ఒక ఐశ్వరయ్�ాల�ౖన
��యకత్వం

 వ��ం��ర.

మ � �ళ �క్క �ాయ్�ార బృం� �

వయసుస్ల�

౧౫

ఏళ�్ళ

�నన్�ా�� �నపప్ట�, ఆయనను ఆ��  �� �్ళ � ేసుక�ం� . ఆ��  బ్ర �� �

ఉనన్ంత �ాలం  ఆయన ఆ� ను

శ�దధ్�ా చూసుక��� భరత్�ా

��ం��ర�. ఆయనక� ప�ర్వం  వ�్చన ప్ర� మ� ప్రవకత,

ఆయన క��� �ేవ���  పల�క� అందజ� ��  బ�ధయ్తల� ��రత�ా ఉం� �న

తన సహజ బ�� యం�� ���ా��ర�. �ా� �ై వ దూత 'ప��ంచు' అ�

ఆజ�్ ఞ�ిం��డ. ఇపప్ట� వరక� ఆయన చదవడ, �ా్రయడ ం  �ా�

�రకష్య్�ా�ి�ా మనక� �ెల. �ా�, భ�మండలం��ౖ  ఎక�్కవ �ాతం

ప్రజలల� �ప్లవం �సుక� వ�్ “�ేవ�డ� ఒక్క� ” అ�� �� వయ్�ాణ�
పల�క�లను ఆయన పలకడం �ా్రరం�ం��ర�".

అ�న్ంట�ల�నూ మ�హమ్మద్ ��� ్క� ఆచ�ాణ్మ

ఉం�ే �ార�. తన క�మ�ర�డ� ఇబ�్ర� � మ్ చ� ���న ���,

గ� హ ణం పట�్ టం� . �ేవ�డ� స్వయం�ా సం��పం  �ెం��డ�� ప��ార�్
�ాయ్�ించ�ా�ా.

అప�డ�

'గ� హ ణం పట్ టడం  అ��� �

ఒక

మ�హమ్మద్ ఇల� ప్రకట�ం�,

ప ్రకృ� సహజ� ��న ప్ర�. ఒక 

మ�నవ���  ప�ట�్ టక�� ల ��� ��వ���

���� � ేర్చడమ�� �� ఒ

మ�ర్ ఖత్వం ��ం
� �� �� వసుత్ . మ�హమ్మద్ మరణ �ంచ�� ఆయనక�

�ై వ��్వ� ఆ�ా��ం� ే ప్రయతన్ం జ���� . �ా�, ఆయన త�ా్వత

ప్రభ�త్వ అ���ార �ేపట�్ టన ప�� �ాలక  �ారసుత్డ� ���� క 
ఇ�ా్లం ప��చయ
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ప్రపంచంల�

ఒక మహ�నన్త� ��న ఉప��య్సం �ా ప్ర�ి��ధ్ �ె

ఉప��య్సం  ఇ�, ఆ ఉ�ే్వ�ా�న ్ ఆ��ల��� త�్రం����: 'ఒక��ళ 

�ల� ఎవ��� �� మ�హమ్మద్ ను ఆ�ా��ం�ే�ార�ం , ఆయన
చ���య�ర� �ె ల�సు��ం�� .

�ా�,

ఒక��ళ  �ర� �ేవ��� �

ఆ�ా�� సత్నన్
ు
ట్ల, ఆయన ఎల్ లప�ప్డూ స�వ� ���ా  ట�డ�

�ె ల�సు��ం�� . James A. Michener, "Islam The Misunderstood

Religion", In the Reader's Digest (American Edition) for may,
1955, pp.68-70

మ�హమ్మద ్ ��ర�ను ప్రపంచంల�� అతయ్ంత ప్రబల

వయ్క�త్ల జ����ల � �ట్ట�దట� ��ర��ా ��ను ఎంచు��వ
��ంద�� �  ఆశ్రయ్

ప� �� ఉండవచు్చ మ��య� ఇతర�ల� ���

ప్ర�న్ంచవచ. అ��ే, చ�� త్రల� ���� ్మకం�ా మ��య� ల� �� కం�
��ం ��ంట�ల� నూ  మహ� నన్త �ాఫలయ్ం �ా��ం�న వయ్� �త్ ��
ఆయన ఒక్క� . ��� �� ల ్ �ర . Michael H. Hart, "The 100: A

Ranking of the Most Influential Persons in History", New York:
Hart Publishing Company, Inc. 1987, p.33

ఇ�ా్లం ప��చయ
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ఇ�ా్లంధర్మం�క్క ��ౖ�క వయ్వ
�తత్ం  మ�నవజ�� అ�న్ ప���ి్థత�లల� �ాట� ం �ే మ��

��ర�ం�ే సర్వ�ామ�నయ్ �ా్రథ�క హక�్కలను ఇ�ా్లం ప్రకట.

ఈ  హక�్కల� � �ం�ేందుక� ఇ�ా్లం ధర్మం చట్టపర��� ణ

క�ప్ంచడ�� �ాక�ం�� ఒక ప్ర��వ�ల�� �న ��ౖ�క వయ్వస్థను క�

�� ల ���ప్ం� . �ాబట�్ , వయ్��త్గత ల�క �ామ��క ప్ర�జ�� ��� � �

��� �ే�ై �� స�� ఇ�ా్లం  ధర్మం ��ౖ�కం�ా ���� మం � �షయం�
ప�� గ ణ�సుత్ం� . . అల��� �� క���ం�ే�ే�ై �� స�� ఇ�ా్లం  ధర్మ
��ౖ � కం�ా ���� �ె డ�

�షయం�ా ప�� గ ణ�సుత్ం� .

�ేవ��� �

��్ర�ంచడ ం  మ� �య� ��ట� మ�నవ�� � � ��్ర �ంచడం గ��� ం � ఇ�ా్

ధర్మం  ఎం�� ��్రతస్��సుత మ�� య� హదుద ్�� �న �ాంప్ర ���
�ాదం గ���ం� �� చ్చ� �సుత్ం .

ఖుర్ఆన్ ల� ఇల� ప్రకట�ంచబ�� ; “అల్ �ర్(స��చరణ, �ై వ భ��త ,

ధర్మ��ా ్ఠపరత మ�� య� అల�్ లహ్ పట్ల ��ేయత చూ�� ప్ర)

అంట�  �� వలం  � మ�ఖ�లను త�ర�ప్ � �శ�� ల ��� పడమర � �శ��
�్రప�ప్��నుట �ా. �ా�, అల్ �ర్� అంట(�ా��  ల కష్) – అల�్ లహ
ను, అం�మ�� ���న, మల��కలను, �� వయ్గ� ం��న మ�� య�
సం�ేశహర�లను

�శ్వ�ించడ,

మ�� య� సంపద��ౖ  ��్ మ

ఉనన్పప్ట�� - దగగ్� � బంధువ�లక, అ��ధలక�, అక్కర గల�ా� �� ,
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బ�ట�ార�లక�, అ��్థం� ే�ా� �� � మ� �య�

బ��సల �మ���త్ ��రక

ఖర�్చ � ేయడ , మ�� య� నమ��ల� �ా్థ�ించడ ం మ� �య� జ�ాత�
(��� ��నం) �ె �్ల ంచడం  మ� �య� �ా�ాద్నం  �ే�ినప�ప్డ� ��

ప���త్ � ేయడ ,

అల���  క �ా్ టలల,

�� ద �� కంల� 

య�దధ్సమయ�లల� సహనం  వ��ంచడ ం –

మ�� య�

ఎవ��� �ే  �ట��

ఆచ�� �త్
ా �, అల�ంట�  �ా��  స తయ్వంత�ల� మ� �య� అల�ంట� �ా� �
అల�్ లహ్ పట్ల భయభక�త్ల� క���య�నన్. (2:177).

ఈ �� వయ్వచ��లల� సజ జ్నత, ��ౖ � కత మ�� య� �ై వ� �

గ���ం� చక్క� �వరణ ఇవ్వబ��ం . ���యస్కర� �న �బంధన క�

అతడ� ��ేయత చూ�ా� �ా�, అతడ� తన దృ�ి్ ట�

�ైవ����ౖ

మ�� య� ��ట�  మ�నవ��� �  ��్ర�ంచడం��ౖ ��ం� ్ రక��ం�. మనక�
��ం�
� � �ధం�ా ��ల�గ� �రసుస్ల� ఇవ్వబ���:

అ. మన ��ా్వసం �జ�� �న� � మ� �య� �ష్కపట� ��న�ై ఉం �;
ఆ. ��ట�  మ�నవ�లక� ��నధ�ా్మల� � ేయడ , ��డప్డటం ���ా

అ�� ఇతర�లక� కనబ�ేల� మనం ప్రయ�న్ం�. (అ��ే  అ��
����త్ప్ర�ష్ఠల ��రక� అవక�.)

ఇ. తపప్క�ం�� మనం  మం� ��ర�ల��ా మ��ా� మ� �య�
�ామ��క సంస్థలక� స�యప��.

ఇ�ా్లం ప��చయ
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ఈ. అ�న్

ప� ��ి్థత�లల�నూ మన స్వంత మనసుస్ దృ,

�శ్చలం�ా ఉండటం తపప్�స.

ఏ ప��ౖ �� మం��� ల�క �ె డ్ డ�� అ�� �షయం��ౖ �ర�ప్��ే

మ�� య� వ��గ ్క��ం� ే ��లమ�నం  ఇ� . ఇ��  ఒక  ��ం ద్ర�ందువ�ను
ఏరప్రచ�, �తత్ం ��ౖ�క వయ్వస �� ��� చుట�
్ ప�� భ్ర�సుత�� .

ఇ�ా్లం  ధర్మం ��ౖ�క ప్ర వరత్న గ���ం� ఏ�ై��  ఆ�ేశం ��ల�
మ�ందు, అ�� మ�నవ��� హృదయంల�  �ి్థరం�ా ��ట�క� � �ాల�

��ర�క�ంట�ం�� . త��్వ�ా అత� ల��ా� ే�ల , ఆ��రవయ్వ��ాల�
అ�న్ ��ళల, అ�న్ ��ట�్ల అత�� � చూసూత్ ఉం �ే ఆ �ేవ��� వ

ఉంట��; అతడ� ప్రపంచం  �తత్ం నుం�� ����్కవ�ే్చ� �ా

�ేవ���

నుం��

అతడ�

ఏమ�త్రం

����్కల�;

ఎవ�� ��ౖ ��

అతడ�వం�ంచగల�ే �  �ా� ఆ  �ేవ�� � మ�త్రం  వం�ంచల�డ;

అతడ� ఎవ�� పట�్ ట నుం�ై�� త�ిప్ంచు��వ�ే్చ� �ా� ఆ �ేవ�

పట�్ ట నుం� � ఏమ�త్రం త�ిప్ంచు��ల .

�ాబట�్ , �ేవ��� �� ప�ప్ను మ�నవ��త లకష్య్ం� ా �ే

��్వ�ా ఇ�ా్లం ధర్ మం మహ�నన్త���న ��ౖ�క �ల �వల �ా

ఏ�ాప్ట� � ే�ిం� . ఇ�� మ�నవజ�� ��ౖ � క ప�� వరత్న ��రక�
అ�త��� న

మ��ాగ్ల� తపప్క�ం�� �ె���ెల� �ేసుత్న.

�� �ాయ్వతరణలను జ�్ఞనం �క్క �ా్రథ�క మ�ల�ల�� ా �ే
��్వ�,

అ��  స మ��త��� న  ���ల�  �దధ్�� �న స� �� �దుద్లన
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మ�త్ర�� అనుమ�సూ , ��ౖ � క ప్రమ�ణ�లక� �ాశ్వతత్వం మ��
�ి్థరత్వం ఇసుత్న; అ��ే  మ�రగ భ్రష్టత, హదుద ్ల� �రట,

అణ�మ�త్ర �ాంస్కృ�క �ా��కష్���ాదం ల�క  ��ౖ�క ���
�దల�ౖ న �ాట�  ��ౖ ప� ����  � ��    మ�ర�ప్ల� � ేర�ప్ మ�� య�

నూతన క�ప్��లక� ���ల� ఏమ�త్రం అవ�ాశం ల�. అ��  �ై వ 

భయభక�త్ల�� క�� �న ��ౖ�కతను  �� �సుత్ం . అందువలన అ��

మ�నవ��� �  బయట� ఒ�త ��  ల�క �� ��� ��ౖ � క చట�్ ట�� �  �� ేయత

చూప�త� స్వయం�ా తలవం� ేల� ���భ్ం��సుత్ . ఏ��� క �ేవ��� �

మ�� య� �ర�ప్� ����న్ �శ్వ�ించడం ��్వ�ా అ�� మ�నవ�
ఆస��త్�� మ� �య� �తత్��ధ్�� మనసూప్��త్�ా ��ౖ
�
� క ప��వర
అవలం�ం�ేల� �ేసుత్ం� .

అబదధ్ప� మ��కత మ� య� నూతన క�ప్��ల ��్వ�ా అ�

ఎల�ంట� ఉతత్మ ��ౖ�క �ల�వలను ఇవ్వ , ఇం�ా అ��  ప్ర�ిదధ్� ��
��ౖ � క  �ల�వల  �ా్ర��నయ్తను త��గ్ం. అం�ే�ాక  అ�� త�� న
�ారణం ల�క�ం��

���న్ంట�� � ఎక�్కవ �ా్ర��నయ్త  ,

మ�� ���న్ంట�� �ర్లకష్య్ం . ప్ర�ిదధ్� ��న  మ�మ�ల� ��ౖ�

�ల�వల�న్ట��� అ�� సమత�లయ్ం  �ాట�సూ , స��� న �షప్�త్�

అనుగ�ణం�ా �తత్ం  �వన వయ్వస్థల�� ప్ర� ఒక్క����� స
�ా్థన ం  మ� �య� �ాత్ర  ��ట��సుత్. మ�నవ���  వయ్�త్గత మ�
�
�య
�ామ��� క � �త ఆశయ�లను, అత�� �ా్రం�య సంబం��లన,
అత��  ��గ�� క ప్రవర త్నను మ��య� అత�� �ాజ�, ఆ��్థ ,
ఇ�ా్లం ప��చయ
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ధర్మబద , ���య్��యక మ� �య� �ామ ��క సంబం��లన అ��

�సత్��ంప జ�సుత్ం . ఇంట�  నుం��  సం ఘం వరక�, �ై �ంగ్ ట �బ�ల
నుం��  య�దధ్రంగం  మ� �య� �ాం�

ఒడంబ� �కల �ాన్ఫ��నుస

వరక�, ఒక్క మ�టల� �ె�ాప్లంట �దట�  �ా్వస నుం�� �వ��
�ా్వస వరక� అ�� అత�� �తత్ం

క�్ లపత్ం,

�����న ్ ��ం� ఉం�� .

ఇ�ా్లం  ధర్మం �క్క ��ౖ �క �ల�వల�� క��

�ార్వజ�, సర్వ�ామ�నయ్ మ��య� ఘన� ��న ప్ర�జ��ల

మ�నవ ��తంల�� ఏ ��గమ� వదుల���ల�దు. అ��  ��ౖ � క 

ప�� �ాలనక� మహ� నన్త �ా ్థ���న్ ఇసుత్. అం�ే�ాక �వన
వయ్వ��ాలను ��ౖ � క  �ల�వల  �యంత్రణల� ఉం,

�ాట��

�ా్వర్థప� ��త �� ��కల� మ��య� స్వప్ర�జ కట్ ట� � � ేయక�ం��
�ా�ాడ�త�ం�� .

మం�� ��్రతస్��ం మ�� య� �ె డ� నుం�� దూరం�ా ఉం�ే

ఉతత్మ �వ ������న్ మ�నవ�� � ��రక ���ద ్�సుత్ం . ప్రజలను

మం� పనుల� �ేయమ� �ిల�ప� ఇవ్వటం�� ఆగక�ం�� అ� �
మం�� �ా్థ�ిసుత �� మ�� య� �ె డ�ను �ర�్మ�సుత్ం�� క�.

����న్ �ాయ్�ింపజ�సుత్ం �� మ��య� అ��� �న్ � ����సు .
అంత�ాత్మ

�క్క ��య్య���న �ర�ప్ ���ాగ్ల� మ��య�

�� నుక  మం� ��ం �ో  �ా్థనంల� ఉండక�డద� ��ర�క�ంట�ం� . ఈ 
�ిల�ప�క� సప్ం�� ం�న �ార� దగగ్�� , ఒక సమ�జం�ా ఏరప్డ�, ఆ
���� మ��ి్ లం  సమ�జమ�� � �ర� ఇవ్వబ��ం . ఈ సమ�జ
ఇ�ా్లం ప��చయ
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ఏ�ాప్ట� � �నుక ఉనన్ ఏ� ��క ఉ�ేద్– క�మం�ా మం�� �ా్థ�ించట ం
& అమల� జరపటం  మ�� య� �ె డ�ను అణగ�ొ్రక్కటం మ��య
త��� � �� ట్ టడ.

ఒక  మ��ి్ లం

�క్క వయ్��త్గత ప్రవరత్న మ��య�

�ామ��క బ�ధయ్తలను �ప�లం�ా ���ంచ డం  ��సం  ���క్కడ
ఒక  మ��ి్ లం ��తంల�� ��ధ దశలల� ప�� � వ�ే్చ ఇ�ా్లం ధర
�క్క ���న్ �ా్రథ�క ��ౖ�క బ�ధనల� ఇసుత్�.

�ేవ���  గ���ం� న జ�్ఞన
ఒక  మ��ి్ లం

�క్క అత�య్ లకష్ గ���ం�  ఖుర్ఆన

ఇల� �� ��్కనన్� : "య���ా్థ �� � �ల� అంద� � కంట ఎక�్కవ
భయభక�త్ల�

గల�ా� ే అల�్లహ్ స మకష్ంల� ఎక�

ఆదరణ�య�డ�" (49:13)

అణ�క�వ, నమ� త , �నయం, ��ాడంబరత, స�జ ్ల,

���� కల ను మ�� య� ఉ�ే్వ�ా�న్ అదుప�ల � ఉం�ే �యంత,

సతయ్, ��ౖ � క  �ష్ఠ, సహనం, �లకడ మ�� య� తమ �ా�ాద ్���న
ప���త్ � ే� � లకష్ ... �దల�ౖ న � ఖుర్ఆన్ ల� �ెల�పబ��న ��ౖ�
�ల�వల�.

ఖుర్ఆన్ ల� ఇల � ఉం:

వ��ం�ే �ా�� �  ��్ర ��ాత్" (3:146)
ఇ�ా్లం ప��చయ
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"మ�� య� � ప్రభ�వ�
మ�� య�

�క్ క కష్మ ��కష్ ��ౖప�నక�  పర �� .

అల�్ లహ్ పట్ల భయభక�త్ల� గల�ా�� �,

భ�మ�య్�ా�ాలంత ��ాలం�ా �ిదధ్ం �ేయబ��న ఆ స్వ ��ౖ ప�నక� 

పర��� తత్ం� . ఎవ��� �ే సంప నన్�ి్థ�ల�నూ మ��య� ��ద��కంల�న
(అల�్ లహ్ మ�రగ్) ఖర�్చ � ే�ాత్ , మ�� య� తమ ���ా�న్

�� గ��ంగ�����, మ�� య� ప్రజలను కష్��ాత – అల�ంట� ఉప�ార 
గ�ణ సంపనున్లను (మ���స ్న్ ల) అల�్ లహ ్ ��్ర��ా:"
(3:133-134)

"ఓ �ి్రయ�� �న క�మ ర���! నమ�� �ా్థ�ించ . స��్క�ాయ్ల
ఆజ�్ ఞ�ించ. �ె డ� పనుల  నుం�� �ా��ంచు. ఏ ఆపద వ�్చప� ���
ఓర�్చ�. �శ్చయం�ా ఇ ఎం�� గం�రం�ా ఆజ�్ ఞ�ించబ� �న
పనుల�. జనుల  మ�ందు (అహం��వం వలన) మ�ఖం  �్రప�ప్క�
మ�ట�్ లడక. భ����ౖ  గర్వం�� నడవక. ��బ�ల� �ె ప�ప్క���

గ��్ వ�ి్ట� అల హ్ ఎట�్ట ప���ి్థత�లల�నూ ఇష్ట. �  నడకల� 
మ�ేయ్మ��ాగ్�న్ అవం�. � కంఠస్వ�ా�న్ �ాస త్ త��గ.

�శ్చయం�ా స్వ�ాల�న్ంట�ల� అతయ్ంత ��య�� �ం� � �ా�
స్వర." (31:17-19)

ఒక  మ��ి్ లం

�క్క ��ౖ�క గ�ణగణ�ల�న్ంట�� మ

ఒక�ేట �ే�� ��త , ప్రవకత్ మ�హద్ సల్లల�్లహ� అల� ౖ�� వసల

�ె � �ినట�
్ ల�ా ఇల� ఉంట�ం� � : "�� ��షక�డ� �� ��రక� ���్మ� �
ఇ�ా్లం ప��చయ
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ఆజ్ ఞల� జ��� � ే�ాడ , అ�: �ేవ��� జ�్ ఞ���న ్ క� � � ఉండ,

బ�� రంగం�ా మ�� య� రహసయ్ం�ా ��పంల� ఉ��న్ ల�క �ాంతం�

ఉ��న, �� వలం ��య్యం�ా మ�త్ర�� మ�ట�్ల; �� ద �� కంల� 
ఉనన్ప�డ, ఐశ్రయ్ం  వ�్చనప�, మ�ేయ్మ�రగ్ం��ౖ నడవ;

���� �ె గ�ెంప�ల� �ేసునన్�ా� � � ��్రమ�ా  మర

దగగ్రక�

�యడం; �శ్చబ�ద్�న్ ఆల�చన �� �ం; ��్రమ�ా చూడట;
మ�� య� ఏ�ై �ే స�� న �ో , ����� ఆజ�్ ఞ�ించడ."

�ామ��క

ఇ�ా్ ల�య

బ�ధయ్తల:

�ామ��క బ�ధయ్తల

గ��� ం�న

బ�ధనల� ఇతర�ల��ౖ దయ చూ�ా� మ�� య� �ా��

సుఖదుఃఖ�లను క��� పట�్ టంచు���ాల�� ఆ� ే సుత ��న్.

ఇతర�ల��ౖ దయ చూ�ాల�� ��పప్ ఆ� ేశ ం ���న్ సంద�ాభ్ల
�ర్ ల��య్� �� గ �ర��య్ అవ�ాశం ఉ ;

ఇతర�ల��ౖ దయ చూ�� ���్ ణత ఆచరణల

�� � � స�� �� దద ్ట��� �

�ె బ�త�నన్� . అం�ే�ాక  ��ధ బ�ంధ�ాయ్ల

గ��� ం� ఇ�ా్లం ����

బ�ధయ్తల� మ��య

హక�్కలను సప్ష్ట ం �ా �ర్వ�సుత. బ�ంధ�ాయ్ల �సత్ృత ప�� ��ల

మనం  �ట్ ట�దట బ�ధయ్త

వ��ంచవల�ిం�� మన త�్లదండ�,

��రయ్ ల �క భర త్ మ��య� �ిల్, త�ా్వత ఇతర

బంధువ�ల,

ఇర�గ� �� ర�గ� �ార�, ��న్� �త�ల, ప�� చయం ఉ నన్�ార,
అ��థల� మ�� య� �తంత�వ�ల�, సమ�జంల�� అక్కరగల�ార,
మన ��ట�  మ��ి్ లంల,
ప�ప��య్దుల.
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త�్ లదండ�్ర:

తపప్�స� ��ా త�్లదండ�్రలను ��ర�ంచ

మ�� య� �ా�� ��  �ా�్రంబవళ�్ళ ��వ �ేయ�ల� ఇ�ా్ల�య బ�ధన

ఆజ�్ ఞ�ిసుత్��. ఇ�� మ��ి్ లల� తమ �ై వ ��ా్వ�ా�న్ �ె� � ఒక

మ�ఖయ్�� �న పదధ్. "� ప్రభ�వ� సప్ష్ట ం �ా ఆజ�్ఞ�ిం� – �ర�
ఆయనను

తపప్ మ� �వ్వ��� ఆ �ా��ంచక�డ.

త�్ లదండ�్ర

�� డ ల ఉతత్మం�ా ప్రవ��త్ం. �ా�� ల� ఒకర� �ా� ల�క  ఇదద ్ర�

�ా�  మ�స��ా��� ���ే, �ా�� మ�ందు (�సు�ాగ ) ఊహ్ అ� క���

అనక�. �ా�� �  కసుర�క�ంట� మ�ట�్ లడక. ��ౖ �ా �ా�� �� మ�ాయ్ద�ా
మ�ట�్ లడ. అణ�కవ, దయ���వం ఉట�్ టప� ేల� � భ�జ�లను �ా� �

మ�ందు వంచు మ�� య� ఇల� �ా్ర�్థం
�
: ఓ ప్రభ! బ�లయ్ంల� �ర�
ననున్ (��్రమ�ను�ా�ాల�) �� �ిం�నట�
్ ల�ా �వ� క��� �� ���ౖ
దయ�ప�మ�" (17:23-24)

ఇతర బంధువ�ల�: "బంధువ�ల, �ర��� ద ల, ప్రయ�ణ �క�ల
హక�్కను �ా� �� �సూత్ ఉం . దుబ��ా ఖర�్చల� � ేయక " (17:26)

ఇర�గ� �� ర�గ� �ార�: ప్రవకత్ మ�హమ్మద్  సల్లల�్లహ� అ

వసల్ లం  ఇల�

బ ���ం��ర:

"తన

�� ర���ంట� �ాడ� ఆక���

అలమట�సుత్ండ�, తను సుష�
్ ట�ా భ��ం� ే�ాడ� �ైవ��ా్వ�ి �ా;
మ�� య�: ఎవ��  �ె డ� నడత నుం�� అత�� ఇర�గ� �� ర�గ� �ార�
సుర�� తం�ా ఉండ�� అతడ� ��ా్వ�ి �ాడ.
ఇ�ా్లం ప��చయ
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�జ���� ఖుర్ఆన్ మ��య� సునన్త� ప్ర, ఒక  మ��ి్ లం

తన త�్ లదండ�్ర, బంధువ�ల� మ�� య� ఇర�గ� �� ర�గ� �ా�� ��ౖ

మ�త్ర�� �ాక �తత్ం మ�నవజ��� , ప�ప��య్దుల��ౖ మ� �య�
ప్ర�జనకర�� �న �ె� ట , �క్కల��ౖ క��� తన ��ౖ� బ�ధయ్తను
ప���త్ � ేయవల�ి ఉం� .

ఉ��హరణక�, ఇ�ా్లంల� ���దం ��రక�

ప�ల� మ� �య�

జంత�వ�లను ��ట�డటం  ��� ధం . అల��� , మ��  తపప్�స�� �� ే తపప
పళ�్ళఫల�లను ఇ�ే్చ  �ెట్, �క్కలను నరకటం �� �ధ .

మ��ం త

�ాబట�్ , ఇ�ా్లం  ధర్మం �ా్రథ�క ��ౖ�క గ�ణగణ�ల ,
�భ��� న

ఉనన్త �ా � ��ౖ � క వయ్వస్థను ఇ�ా్

���్ మసుత్నన. �� � ��్వ�ా మ�నవజ�� ��� అ�ఘ��� న శ��త్�
గ� ��ంచగల దు. ఇ�ా్లం  మ�న�ాత్మను ��� అహం�ా, క�
� రత్వ,

�ౌరజ ్నయ , �� �� �� త నం, �ల�సం, క�మ �కష్ణ��ా��తయ్ం మ��
అమ�ాయ్ వంట�  �ా�ాల నుం��  ప్ర� �ళనం � ే�ి ప� � �దధ్ం �ేసు�� .

అ�� ఏ��� క ప్రభ�వ�క� భయభక�త్ల � చూ, ధర్మ��ా ్ఠపరత�

మ�� య� సంయమనం�� క��� న ��� ఆద�ా్శలక� మనసూప్��త్
సమ��ప్ంచుక��, క�మ �కష్ణ�� ప్రవ��త్ం�ే మ��య� అసతయ్ం��
పడ� వయ్క�త్లను సృ�ి్టసుత . అ��  ��ౖ � క బ�ధయ్��

���ాల�

కల�గజ� సత్ం�
ు . మ���గ� హ శ��త్� వ ��ధ్ � ేసుత్ం . అం�ే�ాక  మనల� 
దయ, క�కరం, �ాతస్లయ, ఔ��రయ్, ��తృత్వ, �ానుభ��,
ఇ�ా్లం ప��చయ
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�ాం�, �ా్వ�ా ్థ��కష్ల�� ప , అ�న్ సంద�ాభ్లల�నూ �తత

మ�నవజ�� ��ౖ ప� చూ�� �ష్కల్మష� ��న మం�తనం మ��య

సతయ్తలన, మం�  మ�� య� �భం  మ�త్ర�� కలగజ� �� ఉతత్మ
గ�ణ�లను అ�� వృ��ధ్జ సుత్ం� .

ఇ�ా్లం ప��చయ
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మరణ�నంతర ��తం
మరణ�నంతర ��తం ఉం�� ల��� అ���� �జ�్ ఞన �ాసత్� ప�� �

ల����  �ాదు. ఎందుకంట�  �జ�్ ఞన �ాసత్�ం ��వలం జ�్ఞ��ం��్రయ

�� క��ంచగ ���  స మ���రం �క్క �భజన మ� �య�  ��� ్లషణలన

మ�త్ర�� ఉ�ేద్�సుత్ . అం�ే�ాక మ�నవ�డ� ���న్ శ��బ�ద్ల �� �త�
�� ల�గ�ల����  వ�్చన

ఈ ఆధు�క �ాలప� ��ౖంట� �ి క ్ ప� � �లనల�

మ�� య� ప�� ��ధనల ఒ�త్� �ల� ప� ���య�డ. అ��ే  ఊహకంద�

�ాలం  నుం�� మరణ�నంతర ��త �షయ�ల  జ�్ ఞనం  అత� �� �

�ె ల�పబ��ం�� . అల�్ లహ్ �క్క ప్రవకత్లందర� ప్రజలను అల�

ఆ�ా��ంచ మ� మ�� య� మరణ�నంతర �����న్ �శ్వ�ించమ
ఆ�్వ�ం��ర. �ార� మరణ�నంతర �����న్ �శ్వ�ించడం��
ఎంత గట�్ ట�ా ����్క  �ె�ాప్ర, ���� ��ా్వ�ించడంల� ఏమ�త్ర

సం�ే��ం��� అతడ� ఏ��� క �ేవ��� � �రస్క�� ం�నట�్ల మ��య
ఇతర �ై వ ��ా్వ�ాల�న్ంట�� అర్థర��తం �ే�ిన.
య��ర్థం

అసల�

ఏ�టంట � అల�్లహ ్ �క్క �తత్ం ప్ర

మరణ�నంతర ��తప� ఈ ఆ��య్�్మక ప్రశన్ గ���ం�  ఎ
ఆత్మ��ా్వసం�� మ��య � ��ం�ెం క��� మ�ర�ప్ ల�క�ం �� ఒ

���ల� చ��్చం��ర� – �ా�� మధయ్ ��ల సంవతస్�ాల దూర

ఉనన్పప్ట�. �ారంద��

మరణ�నంతర ��త

జ�్ ఞనం

�క్

మ�లం ఒక్ట�  అ����  ��� గ���ం�  �ా��  ఒ �� �ధ��� న  ప్రకటల 
ఇ�ా్లం ప��చయ
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అంట� �� వయ్�ాణ� నుం�� ఋ�వ� అవ�త�నన్� . అం�ే�ాక ప్రజల�

తమ ప్రవకత్లను �వ్రం �ా వయ్�����ం��ర� మ�ఖయ్ం�ా మరణ�
��త �షయంల�  అ����  క� �� మనక� �ె ల�సు. ఎందుకంట� 
చ��� �న

త�ా్వత �� �� � ల �పబడట ం  అ�ాధయ్మ � �ార

���ం�ే�ార�. �ా�, అల�ంట�  �వ్వయ్�� � తల� క��� ఎంద��

��ా్వస�ాత�్రల�ౖన సహచర�లన ప్రవకత్ల �� ందగ��ార�. తమ

సమ�జం  తమను ప���త్�ా � � �� �� �

తమ ��తమ���త్తల �ాలం  నుం� �

�రప్రమ�దం ��ం � ఉ�,

ప్రల�  �ాదుక�� ఉనన

నమ్మ�ాల, సంప్ర��య�ను ప���త్�ా తయ్�ం� ల� �ే�ిం�ే�ట�?
�� � �ీ ���ా�� జ�ాబ� ఏ�టంట�: �ార� తమ బ���ధ మ�� య�

మనశ్శ�� ����ాలను స�� �గ్ 
ా
�����ంచుక���న్ మ�� య�

స��య్�న్ గ���ం��. ఇం��్రయ��చర ���కం  వలన �ార� ఆ
స��య్�న్ గ�� �ంచగ��ా? �ా��  �ాదు. ఎందుకంట�  మరణ�నంతర 
��తప� ఇం��్రయ��చర అనుభవం

� �ందటమ��� � అసం వం.

�జ���� , సృ�ి్ టకర త్ మ�నవ� �� �� ఇం��్రయ��చర  �ె�� �� �ా

�� త�బదధ్ రసజ�్ ఞనం  మ� �య� ��ౖ�క �ైత��య్�న్ క��� ఇ��.

ఈ �ై త నయ్�� మ�నవ�� � � జ�్ఞ��ం��్రయ�ల సమ���రం ��్
స�� చూ డల��

అంట� ప్రమ�ణ �క��ంచల � � �ాసత్�ాల �షయంల

మ�రగ్దర్శకత్వం వ��సుత. అందుక��  మ�నవ���  రస జ�్ ఞ, ��ౖ � క 

మ�� య� �� త�బదద ్ �ైతనయ్ం ��ౖప� �ైవప్ర వకత్ల ం ద�� బ�ధ
మ�� య�

మరణ�నంతర ��త
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ఉ��హరణక�, తమ పవర ఫ�ల్ ల��క మ�� య� �� త�బదధ్ ���ాల 

సమర్థన�� �ా� �సూ , మ�ా్క నగర �గ���ాధక�ల� ��ాక��ం� 
నప�డ�, ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల� �ా���ల��ాల� �ేసుత్��న:

"�ాడ� మమ్మ�న (ఇతర�ల��) ��ల�్చడ. �ా�, అసల� అత��

ప�ట�్ టక�� మ� � ���య�డ: క��్ళ కృ�ం� � ��న ఎమ�కలను
ఎవడ� ��� ��  బ్ర �� ��ాత్?" అ� స�ాల� �సుర�త���న్డ.
(�ా�� �� ల�)

జ�ా�వ�్,

"�ాట�� ����ా��  సృ�ి్ట ం�న �ా� ే

(మరల�) బ్ర�� ��ాత్. ఆయన అ�న్ ర�ాల సృ�ి్ట ప్ర���యల

గ���ం�  �ణ్ ణం�ా ఎ� �� �న �ాడ . ఆయ��  ���సం పచ్చ� �ెట�్
నుం�� అ��న్� సృ�ి్టం��. మ�� ��� ప�ప్డ�

��ం�� �ప�ప్న

�ాజ� సత్��న్.
ు
భ�మ�య్�ా�ాల�� సృ�ి్టంచగ� ��న �ాడ � � � �
(��� �� ) సృ�ి్టంచల ��? ఎందుక� సృ�ి్టంచల�డ! ఆయన అ�న
ఎ�� �� న  సృ�ి్ టకర ! (36:78-81)

మ�� ��ట ఖుర్ఆ, అ��ా్వసుల వద ద్ మరణ�నంత

�����న్ ��ాక��ం� ే స� �న ఆ��ర��� � ల�ద� మ� �య� �ా� �
��వన �� వలం  ఊహల��ౖ మ�త్ర�� ఆ��రప� � ఉంద� ��ల�

సప్ష్టం�ా �ెబ�త�నన: "మ� ��తం  మట�క� ఈ  �ా్రప ం�క
��తం  మ�త్ర�. �� మ� చ��� త���న్మ, బ్రత�క� త���న్.

�ాలం  తపప్ మ� �� �  మమ్మ�న్ చంపటం ల." అ� �ారంట�ర�.
�ా�� ��  �� �  గ���ం� బ� �త్�ా �ె�యద. �ార� �� వలం  ఊ��ా��ల�
ఇ�ా్లం ప��చయ
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�ేసూత్ ��త���న్. మ�� �ా�� మ�ందు మ� సప్ష్ట� ��న వచ��ల
చ�� � ���ించబ�� న ప�డ�, "ఒక��ళ  �ర� సతయ్వంత�ల� అ�� ,

మ� ��తమ���త్తలను �సుక� రం� ! " అ� �ె పప్డం  �న� �ా� �
వదద ్ మ�� �ాక� ఏ� �� � � ఉండద (45:24-25)

�శ్చయం�ా సర్వల��ాల సృ�ి్టకరత్ మరణ�ం�న �ారంద

��� ��  ల�ప���డ�. అ��ే ప్రభ�వ� వద ద్ తను తయ�ర� �ే�ి
ప్రణ��కల�� అం�ాల� ఉ��న. �తత్ం  �శ్వం అం�� ��శ
�ేయబ�ే ప్రళయ� �న ం  �ాబ�త�ం� � మ� �య� తమ

ప్రభ�వ

ఎదుర��ా �లబ�ేందుక� మృత�ల� మరల� ల�పబడ��ర�. అప�డ�

ఎనన్ట��  అంతం  �ా� ��తం ఆరంభమవ�త�ం�� . ఆ ���న మన
ప్రభ�వ� ప్ర� ఒక్క�� �ాపప�ణను ల� ��్ �ాత డ�.
మ�నవ���  ��ౖ � క �ై త నయ్ం

��రక� ఆవశయ్క� ��

మరణ�నంతర ��త �వ�ాల� ఖుర్ఆన్ ల� సప్ష్టం�ా ఉ.
�ాసత్�ా�� , ఒక��ళ  మరణ�నంతర ��తం ల�నట్ ల�� , అసల�

�ై వ��వ న�� అర్థం పర్థం ల�క�ం� � ��త�ం. అ��� స�� ఒక��ళ 
ఎవ��� �� తనను �దట��ా�� �ా �ేవ��ే సృ�ి్టం��డ� �శ్వ�ిం�,

ఈ  �ా్రప ం�క ��త పరయ్వస���న్ పట�్టంచు. �సస్ం� ేహం� ,

మన ప్రభ�వ� అతయ్ంత ��య్యవంత�. వందల, ��ల  మం��

అమ�యక�లను చంపటం, సమ�జంల�  అ�ాచకం మ�� య� ��ంస 

�ాయ్�ింపజయటం, తమ �ా్వర్థప్ర�జ� �ల ��రక� అ��క మం�
ఇ�ా్లం ప��చయ
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బ��సల��ా �ేసు��వటం  ... వంట� ����� న  ��రసు్థలన ,

�ౌరజ ్నయ్పర�లను ఆయన క��నం�ా � ���ాత: ఈ ప్రపంచంల�
మ�నవ�డ� అ� తక�్కవ ��త �ాలం క�� � ఉ��న్, ఇం�ా అత��

���క ప్రపంచం

క��� �ాశ్వత� ��న�

� �ా,

వయ్క�త్

�ాపప�ణ�య్లక� అనుగ�ణం�ా ఇక్కడ �� �ంచడం ల�క బహ�మ�న

ప్ర�ా��ంచడ ం  �ాధయ్ం �ా. �ర�ప్� �న ం  తపప్క�ం�� �ా�ాల
మ�� య� సృ�ి్ టకర త ప్ర� ఆత్మ భ�షయ్త�త్న�� / ఆ�� �క్క

కర్ల ప��్రలన అనుస��ం� �ర్ ణ�ం��ల� ఖుర్ఆన్ ����్క

�ె బ�త�నన్� : "మ���ౖ  ప్రళయ ం  వ�్చ పడ" అ� అ��ా్వసుల�
అంట���న్ర: �ా�� �� ఇల� జ�ా�వ�్, "ఎందుక� �ాదు! అ��చ�ాల 

జ�్ ఞ� అ�న �� ప్రభ�వ � �ా��, అ�� ���ౖ తపప్క�ం�� వసుత్ం"
(34:3)

అల�్ లహ్ � ��య్యవంత�డ� మ� �య� దయ�మయ�డ�

అ�� �� వయ్లకష్ణ�ల� సప్ష్టం�ా ప్రద��్శతమ��య్  ��పప్
�ర�ప్� �న . �ాశ్వత ప్ర�ఫలం తమ ��సం �� � ఉంద� నమ�్,
ఈ  �ా్రప ం�క ��తంల� ఆయన ��సం క�ా్ టల, బ�ధల� భ��ం� న

�ా�� ��ౖ తన అనంత��� న దయను ఆయన క��� �ి �ాత్డ . అ��ే,

�ాబ� �� �ాశ్వ �����న్ పట�్టంచు��క�ం, ఆయన ప్ర�ా�� ం�న
���లను దు��్ వ��గం � ే�ిన �ార� ఆ ���న అతయ్ంత అధమ

�ి్థ�ల� ఉంట�ర. �ా�� మధయ్ � ��కను �వ� �సూత్ ఖుర్ఆన్ 
�ె ల�ప�త�నన్� : "�� మ� తనక� �ే�ి న మం� �ా�ాద ్���న్ ��ం��
ఇ�ా్లం ప��చయ
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వయ్��త్, �� మ� �ా్రప ం�క ��తప� ���న్ ల��� ప్ర�ా�� ం�న
త�ా్వత (మ�క� చూ�ిన అ��ేయత �ారణం�ా) ప్రళయ
బం��ం� �ేబ �ే వయ్��త్ను ఇదద్ర� ఒక్కటవ�?" (28:61)

� ���న

మరణ�ం�న త�ా్వత �బ� �� �ాశ్వత ��తం  �సం

తయ�ర��య్ మం�  అవ�ా�ా�న్

ఈ �ా్రపం�క ��తం ఇసుత్నన

ఖుర్ఆన్ �ెల�ప� త�నన. అ��ే, ఎవ��� �ే �� � � �రసు్క��న్,

�ార� తమ మ�����ాల� మ�� య� ���� కలక� బ��సల��ా మ���

�� �, సజజ ్నుల� మ� �య�

�ైవభక�త్లను ఎగ��� �ేసుత్��.

అల�ంట�  �ార� ��మ� చ��� ��  స మయంల�  తమ అ��� �ా�న్
గ� �� �త్ర� మ
ా
� �య� తమ తప�ప్ను స�� ��ద ుద్క���ందుక�
ప్రపంచంల� తమక� మ�� ��నుస్ ల��ల� ��ర�క�ంట�ర�. �ా�,

�ా�� ��  ఆ  అవ�ాశం ల�ంచదు. చ���యటపప్ట� దయ�య �ి్,

�ర�ప్� �న ��ట� భయంకర ప� ��ి్థ� మ��య� �తత్���ధ్�� ��
�ై వ ��ా్వసులక� ల�ంచబ �� � �ాశ్వత బహమ�నం గ��� ం
ఖుర్ఆన్ ల� ��ల� చక్క�ా ����్కనబ� :

"�వ�� �� �ా�� ల� ఎవ�� �� �� ��వ� వ�్నప�డ�, �ా�� ల� అంట�ర�:

"ఓ �� ప్రభ! ననున్ �� �� � � �న��్క పం . ��ను వ�� �  వ�్చన

ల�కంల����

�� �్ళ స��్క�ాయ్ల�  �ే�ా ."

జరగదు. అ�� అతను పల�క�నన్

ఒక

మ�మ�్మట��� అల�

పల�క� మ�త్ర. �ార�

మ�్ళ స�వ�ల�ౖ ల�� ే ��� వరక� �ా� � � �నుక
ఇ�ా్లం ప��చయ
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ఉంట�ం�� . మ�� శంఖం ప���ంచబ �� న  �� న మ�న, �ా�� మధయ్న

బంధు��్వల� �ా, ఒం�ొ క�� � అ�� ��  చూ డటం �ా� ఉండదు. ఎవ��
��్రసు

ప��్ళం బర�వ��ా త�గ�త�ం , �ార� �ాఫలయ్ం

�ారవ���ర�. మ�� వ��  �్రసు
�
తమక� ��మ� నష్ట ం

� �ం� �న

ప��్ళం  �ే�క�ా ఉంట�ం , �ా��

� ేక�ర�్చక�నన్ �. స�� నరకంల� 

�ార�ంట�ర�. �ా�� మ�ఖ�లను అ��న్ మ ���్చ ��సూత్ ఉంట� .
అందువలన �ార� అంద��� నుల��ా మ��� ����ర�." (23:99-104)

మరణ�నంతర �����న్ �శ్వ�ించడమ�� �� తపప్క�ం

పరల�కంల�  �ాఫలయ్ం

� ేక�ర్చట� � �ాక�ం, వయ్క�త్లను తమ

పనులల� అతయ్ంత బ�ధయ్��పర�ల� మ��య� కరత్వయ్ప�ాయణ�ల�

�ే�ి  ఇహల��ా�న క��� ప���త్�ా �ాం� మ� �య� సం��షం��
�ం�ి��సుత్ం� .

మరణ�నంతర �����న్ �శ్వ�ించ � �ా�� అజ�్ఞన�ాలం

మ�ా్క ప్రజ �దం, మదయ్�ాన, జ�త�ల మ�� య� �ె గల  మధయ
అంతఃకల�ల�, �ో�ి�� ల� మ�� య� హతయ్ల� తమ

ప్ర�ేయ్కత

గ�� �ి న ���ల గ���ం� ఆల��ంచం �� . �ా�, ఏ��� క  �ేవ��� ��ౖ

��ా్వసం  మ� �య�  మరణ�నంతర ��తం��ౖ  ��ా్వ�ా�న్ �ీ్వక�
�ా��  �ార� ప్రపంచంల�� అతయ్ం త క�మ�కష్ణ గల సమ�జ

మ��� ��య�ర�. �ార� తమ దుర�గ్ణ�ల , దు�ా్మ�ాగ్, �ో �ాలను

వ�� �  �� ట�్ , అవసర��� న ప�ప్డల�్ల పరసప్ రం ����ప్ట� నం��
ఇ�ా్లం ప��చయ
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క���న్ర. తమ మధయ్ ఉం� �న  ��ా�ల�న్ంట�� ��య్యం మ��య
సమ�న��్వల ఆ��రం��

ప� �ష్క� �ంచుక���న.

అల��� ,

మరణ�నంతర �����న్ �రస్క��ంచడం �క్క పరయ్వ�
పరల�కంల���  �ాదు ఇహల�కంల� క��� ఎదు��్కవల�ి వసుత్ం.

ఎప��ై �ే ఒక స మ�జం  �తత్ం

���� �రస్క��సుత్ ,

ఆ 

సంఘంల�  అ�న్ర�ాల �ెడ� మ� �య� అ�ాచకత్ హదుద ్ల� �� ,

త�దక� అ��  ప తన��� �� త�ం�� . ఆద, థమ�ద్ మ� �య� �ి��నుల
భయంకర మ���ంప�ను ��ంతవరక� ఖుర్ఆన్ �ె��ిం:

"తట�్ టటట�వంట� �పత
�త్ను సమ�దు మ��య� ఆదు జనుల
�� క్క��ం��ర. అందుక��ాను, సమ�దు జ�� ప్రజల� అతయ్ం
భయంకర��� న �� క ��్వ�ా అంత�ం��ంచబ� ���ర. ఆదు జ��
�ార� ప్రచంఢ�� �న � �ను�ాల�ల

��్వ�ా ��శనం �ేయబ����.

���� అల�్ లహ్ �ా����ౖ ఎడ�ె���ి ల�క�ం�� ఏడ� �ాత�్, ఏడ�

పగళ�్ళ ���ం��డ. (అప�డ� �ా��  వ దద ్ �వ� ఉంట ) �ారక్కడ
జ ్రప�
బ� �ి �� �న ఖర�
చూ�� �ా�� � .

మ��

బ�దుద్ల వల� ��ల �� �� �� ప� � ఉండట

�ా�� ల� ఎవ �ై �� ��� �  ఉనన్ట
�  �క�

క��ిసుత్��న్? �ి��ను మ�� య� అత���  ప�ర్వం గ�ం�న �ార,
తల్ ల��ందుల��ా 
� ేయబ� �న
�

పట్టణ ప్రజల� క� �� �ా�ాల

ఒ�� గట�్ టర. �ార� తమ ప్రభ�వ� పం�ిన ప్రవకత్లను ఎదు��ం�.

అందువల్ ల అల�్లహ్ � ా��� భయం కరం �ా పట�్టక��. �ళ్ళ
ఉధృ� �� �� �� �� �నవ�డ�, �� మ� �మ�్ల�న్ ��వల��� �
ఇ�ా్లం ప��చయ
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ఎ��్కం��మ. �� � � ���క �� త బ�ధ�ా, జ�్ ఞ�ిక�ా � ేయ���� ,
��

జ�్ ఞపకమ�ంచుక��� �ెవ�ల�

� � �� (ఎల్ ల�ాల)

జ�్ ఞపక

మ�ంచుక���ందుక�. మ�� శంఖం ఒక�ా��  ప���ంచబ �� న ప�డ�,  
భ��� పర్వ��లను ఎ� , ఒ��  ఒక �ె బ�్బ త�త
�త్�యల��ా �ే�
��యబ�� న ప�డ�,

ఆ���

జరగవల�ి న  సంఘటన

జ�� ��

�ర�త�ం�� . అప�డ� ఆ�ాశం బ్రద ద్ల�ౖ ��త�ం. మ��  ఆ��� అ��

పట�్ ట సడ�సుత్ం. �ై వ దూతల� ��� అంచుల��ౖ  ఉంట�ర�, ఆ���
� ప్రభ�వ� �ిం�స���న్ ఎనమండ�గ�ర (�ై వ దూతల�) తమ��ౖ

ఎత�త ్క�� ఉంట�ర.   ఆ��డ� �రందర� �జర� పరచబడ��ర�.
� రహసయ్��� �

��� � ఉండద . మ��  ఎవ��  కర్మల

పత్రం అత�

క��� �ే �ల� ఇవ్వబడ�త�ం�ో అత�ల� అంట�డ, “ఇ�� �� �� కర్మల

ప��్ర�న్ చదవం. ��క� �� ల� క్క ల�ంచనునన్దనన్ గట
నమ్మకం

��క�ం� ే� . ” మ�� మనసు �� �ే్చ

��గ��తం  అతడ�

గడ�ప���డ�, ఉనన్త�� �న స్వరగ్వ�� . ��� పండ�్ ల తక�్క
ఎత�త్ల� ��్రల�డ� ఉంట��. “గత�ాలంల�  �ర� �ేసుక�నన్

కర్మలక�

ప్ర�ఫలం�ా ���ా �నం, ��్రగం� ” (అ� �ా�� ��

అనబడ�త�ం�� ) . ఇక ఎవ��  కర్మల �ట�్ట అత� ఎడమ �ే� �
ఇవ్వబడ�త�ం�ో అత�ల� అంట�డ, “అ�య! ��కర్మల

పత్ర

���� వ్వబడక�ం�� ఉంట , �� ల� ��్క �ట� ��కసల� �ె�యక�ం��

ఉంట� ఎంత బ�వ�ం�ే�� . అ��య , ఆ ���� �ేల�్చ�ి ఉంట � ఎంత
బ�వ�ం�ే�� . �� ధనం ���� మ�త్రం  అక్కరల�. �� అ�� �ారం క���
ఇ�ా్లం ప��చయ
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�� నుం��  �ే జ��� �� �ం�ే.” (అ� బ�ధపడ��డ�). (అప��� ల�
ఆ�ే�ంచబడ�త�ం�� ) “పట�్ ట��ం� � �ాణ� , �ా�� ��  గ��� బం డ ��యం�� .

నరకంల����  �్ర�ి��యం
�
� . �ె బ్బ� మ�రల � �డ��ౖన సం� �ళల� 
బం��ంచం �� . �ాడ� మహ� నన్త��ైన అల�్లహ్ ను �శ్వ� ిం�ే�
�ాదు. �ర��� ద లక� అనన్ం
�ాబట�్ ట

� �ట్టమ ���్రతస్� �ం�ే�ాడూ .

ఈ��� ఇక్కడ � � ���న్��త�డ� ఎవ్వడూ . �ాయ�ల 

కడ�గ� �ర� తపప్ �� �� � ఆ�రం�ా మ� � �

�ొరకద. ����

�ా�ాత�్మల� తపప్ మ��వ్వర� �. మ�� �ర� చూ�ే�ాట���ౖ

��ను ప్రమ�ణం � ేసుత్��న. ఇం�ా �ర� చూడల�� �ాట���ౖ  క� ��.

�శ్చయం�ా ఇ� � ��రవ�య��ైన సం� ేశహర�డ� �ె�్చ
�� వయ్�ాక� .” (The Quran 69:4-39)

�ాబట�్ , మరణ�నంతర �����న్ తపప్క�ం� � �శ్వ�ిం� �
అన�����  బల ��� న మ�� య� �� త�బదధ్�� �న �ా ణ�ల� ఉ��న్.

�దట��� , అల�్ లహ్ �క్క ప్రవకత్లందర� తమ తమ ప్

మరణ�నంతర �����న్ �శ్వ�ించమ� �ి���.

��ం డవ�� , ఈ  ��ా్వసం  ఆ��రం�, మ�నవ సమ�జం  ���్మంచబ� �
నప�డల�్ , అ�� �ామ��క  మ�� య� ��ౖ � క  దుష్ ట��్వలక� ��ట�ల�
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అతయ్ంత ఆదరవంత��� న మ�� య� �ాం�య�త��� న  సమ�జం�ా
గ���త్ంపబ��ం� .   

మ��ో�� , మ�ట�మ�ట���  �ా��  ప్రవకత్  ��చ్చ��ం�నపప్, సంఘ

ప్రజలందర� క��ి ఏక�తత్ం�ా ఈ ��ా్వ�ా �న్ �రస్క

నప�డ�, ఇహల�కంల� క��� ఆ సమ�జం  �తత్ం  అల�్లహ్ �

భయంకర �కష్లక� గ����ంద � చ��త్ర �ాకష్య్�స.

��ల�గవ�� , మ�నవ���  ��ౖ � క, రసజ�్ ఞ, �ావయవ, బ���ద , ���క 
మ�� య� �� త�బదద ్ ����ాల� మరణ�నంతర ��తం �జం�ా
ఉంద�� �� వయ్సం� ే�ా�నసమ��్థసుత్��.

ఐదవ�� ,

ఒక��ళ  మరణ�నంతర ��తం ల�క�� �నట్ ల�� ,

అల�్ లహ్ �క్క ��య్యం మ��య� దయ  అ� � ��వయ్లకష్ణ� లక
పర్థం ల�ద��ిసుత్ం.
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ఇ�ా్లల�� ప్రవకత్త
�� �ాయ్వతరణ అందుక�నన్ య�ద మ��య �� ��సత్వం వ ం

ధ�ా్మలక�

ప్రవకత్త్వం � ��ేత్�. �ా�, ప్రవకత్��్వ��� ఇ�ా

ధర్మంల� ఒక ప్ర�ేయ్క���న మ��య� ���ష���న హ��� ఉ .

ఇ�ా్లం  ధర్మం ప్ర�, సర్వల�క సృ�ి ్టకరత్ అ�న అ హ్

మ�నవ��� �  ఒక ఉతత్మ ఉ�ేద్శం ��సం స�ి్టం
ృ
�: �� వలం 
ఆయన�� ఆ�ా��ంచ డం  మ�� య� ఆయన ఆ�ే�ాల� మ�� య�

మ�రగ్దర్శక�� ఆ��రం�ా ఒక ఉతత్, ��ౖ � క ��తం గడపడం.

మ�నవ�డ� ఏ� �ేయ�ల� అల�్ లహ్ తల�సుత్�� , ��� గ���ం� 

ఆయన నుం��  సప్ష్ట� ��న మ��య� ఆచ�ాణ్మక���న ఆ�ే�ా

అందు��క�ం��, మ�నవ�డ� తన �ాత్ర గ��� ం� మ� �య� తన సృ�ి్
�క్క ఉ�ేద్శం గ��� ం � ఎల� �ెల�సు��గల? ఇక్కడ ప్రవకత్త
�క్క ఆవశయ్కత ఎదురవ�త�నన. �ాబట�్ , అల�్ లహ్ ప్రజలక� 

సం�ే�ా�న్ అందజ�యటం

��రక�

ప్ర� సమ�జంల� నుం�� ఒ

ప్రవకత్ను ల�క సం�ేశహర� � �� �ా��ల� నుం�ే చుక���న్డ.
ఎవ�� మనసుస్ల���ౖ��

ఈ ప్రశన్ �ావ: ప్రవకత్ల� ఎల

ఎంచు��బ�� ��ర� మ�� య� ఆ ఉనన్త ��రవ �ా ్థ��� �గ�య్ల�

ఎవర�? ప్రవకత్త్వమ� ��� తను త� �న � ా� ��� అల�్లహ్ ప్ర� ా
ఒక  మహ� నన్త అనుగ�హం  మ� �య� ఆ�ా�ా్వ . అ��ే, �తత్ం
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చ�� త్రల�� ��ధ స�ేశహర�ల గ���ం� స��్ వ � ే�� , ప్రవకత్ �క
మ�డ� �భలకష్ణ�లను ఎవ� ���� �ే��ాగ్ గ���త్ంచ:

1. సజజ ్నత్, ���జ���, బ���ధ ���కం, �ె � ��ేటల�, ఆదర్శ

�దల�ౖ న సుగ�ణ�లల� ప్రవకత తన సమ�జంల�� అతయ్ంత ఉతత్
ప�ర�ష�డ�. ఇల� జరగటం ��ల� అవసరం. ఎందుకంట� ప్రవకత
��తం ఆయన సహచర�లక� ఆదర్శ�ా్రయమవ�త�ం, ఆయన

వయ్�� త్త్వం ప్రజల� ఆయన సం�ే�ా�న్ �ీ్వ ల� ఆక��ష్ంచవల�ి
ఉంట�ం�� . అం�ే�ా�, �ార� �� ను�� �� �� �� �� ల� ఆయన వయ్�� త్త్
అసంప�ర్ ణం�ా ఉండ�ాద . �� వయ్సం� ేశ ం  అందు��వడం �దల�ౖ న
త�ా్వత ఆయన ��్వ�ా �ా�ాల�, తప�ప్ల జరగక�ం�� �ా�ాడ

బడ��డ�. అంట� ఆయన ఎల�ంట�  తప�ప, �ాపమ� �ేయడ�.
�� ర�ాట�న ఆయన ��్వ�ా ఏ��ౖ�� �నన్ �నన్ తప�ప్ల�  జ�� ,
��ంట��  �� వయ్�ాణ� ఆయ నను స� �� �దుద్త�ం .

2. వంచక�డ� �ాద� �ర��ించబ�ేల� ఆయన అదుభ్��ల�,
మ�� మ ల�� సమ��ధ్ంపబడ��డ. ఆ  అదుభ్��ల, మ�� మ ల� �ే��

శ��త్� మ� �య� అనుమ �� ఆయనక� అల�్ లహ్ ప్ర� ా���ా .

ఆయన ప్రజల� ఔనన్తయ్ం �ా� , �ాట� ల�� ప్�ణ�ల��ా ప్రఖ�య్

�ెం�� న అంశంల���  �ా��రణం�ా ఆ  మ�� మ ల� ఉంట��. �� � ��

ఉపమ�నం�ా మనం ప్రపంచ
మ�గ�గ్ర
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ప్ర�ిద మ�డ� ధ�ా్మలక� �ెం� �న

�క్క మ�దుభ్��లను ఇక్
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�� ��్కంట���న: య�దధర్మ, ��� సత్వధర్మం మ��య� ఇ�ా్లం ధ.

��� స (మ��ా అల�ౖ �� సస్ల�) సమ�ా�నుల� ఇంద్రజ�లంల�

��ల� ప్రఖ�య్� �ెం��. �ాబట�్ ట ఇంద్రజ�లంల� ఉదధ్ండ�ల�ౖన త
�ాలప� ఆ మ�మ�ం�్రక�లన ఓ��ంచ డ�� ఆయన �క్క ప్ర��
మ�� మ అ�ం�� . �సస్ (ఈ�ా అల�ౖ �� సస్ల�) సమ�ా�నుల�
��ౖ ప�ణయ్ం గ ��ౖ దుయ్ల��ా గ���త్ంప � ��ం��. �ాబట�్ , మృత�లను

��� ��  ల� పడం  మ�� య� నయం�ా� ���ాలను నయం �ేయడం 

వంట�  అదుభ్త మ� � మల� ఆయనక�

ప్ర�ా��ం చ బ���.

మ�హమ్మద (సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల) సమ�ా�న అరబ�్బల�

అదుభ్త�� �న క�త్వం మ��య� వకత్ృత్వంల� �ాట� ల�� �ార

ప్రఖ�య్� �ెం��. �ాబట�్ , మ�హమ్మద (సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�
వసల్ ల) క� ప్ర���ంచబ �� న మ�దుభ్త మ� �మ ఖుర్ఆన్ గ� .

తనల�� ఒక  అ��య్య��న్ ���న అ��య్య��న్ అ�� 
�నన్�ై�� స� � తయ�ర� � ే�ి �సుక� రమ్మ� మ�ట�మ�ట��
ఖుర్ఆన్ �ే�ిన స�ాల�ను �తత్ం అరబ�్బ �ేశం ల�� కవ

మ�� య� వకత్లందర� క��ి క��� ఎదు��్కల�క ��య�. అంట� 

మ�హమ్మద (సల్ లల� హ�  అల�ౖ ��  వసల్ల) క� ప్ర�ా��ంచబ� �న
మ�� మ ల�  మ�� ప్ర�ేయ్కత క�� � ఉం.

అంతక�

మ�ందు

ప్ర�ా��ంచబ� �న మ� � మల�న్ �ాలం మ��య� �ా్రంహదుద ్ల��� 

ఉం�� ��య��. అంట� అ� ���్ ణత �ా్రంతం , ���్ ణత ప్రజల, ���్ ణత

సమయంల� చూపబ�� ���. �ా�, మ�హమ్మద (సల్ లల�్లహ
ఇ�ా్లం ప��చయ
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అల�ౖ ��  వసల్ల) క� ప్ర�ా��ంచబ� �న అదుభ్త
�షయంల�  అల� జరగల�దు. ఖుర్ఆన్

మ�� ఖుర్ఆన

మ��మ ఎల�ంట � �,

�ా్రంత హదుద్లల� కట్ట��  �ేయబడల . అ�� �శ్వ�ాయ్పత్��

మ�� య� �ాల��త��� న మ�� మ �ా ��ట��� ప్రజలను ఆశ్చర
చ�� త�లను �ేసుత్నన్. భ�త మ�� య� వరత్మ�న త�ాల� � � �� �
�ాకష్య్�సుత�. ఇల��� భ�షయ్త
�త్ల� �ాబ� �� త�ాల� క��

�� � ��� � , అం�ాల� మ�� య� ఆ��య్�్మక ఉ దధ్రణ �దల�
అదుభ్��లక� �ాకష్య్�వ్వబ�త. �ట�� ఈ��డ� క���

ప����ంచవచు్చ మ� �య� భ�షయ్త�త్ల� క���  ప�� ��ంచవ.
ఖుర్ఆన్ �క్క �ై�క���న మ �ల����ా�న్ ఇ�� �ర��ిసుత.

3. తన��ౖ అవత�� సత్నన్ ��వయ్�ాణ� అల�్లహ్ నుం�ే వసు,
ు

అ�� తన స్వంత���ం� � �ాద , అ�� మ�నవజ�� ��� యసుస్ ��సమ�
ప్ర�

ప్రవ�ాత్ సప్ష్టం�ా ప్రకట�. అల��� తనకంట�  మ�ందు

అవత��ం� న ����  మ�� య� తన త�ా్వత అవత��ంచ

బ �� �

���� ఆయన ధృ�క��ం��డ�. సర్వల��ా, సకల  �ాల�ల  ఏ��� క 
�ేవ�డ� తనక� అపప్జ��ిప్ �� వయ్సం� ేశ ం  అందజ�� వర�� తన

బ�ధయ్త అ సప్ష్టం  �ే��ందుక ప్రవకత్ల� �ే�� �ార�. �ాబట�్ ట
స్వ��వపరం�ా మ� �య� �ా�ాంశపరం�ా �ా� � � �వయ్సం�ేశం ఒక్క
మ�� య� ��� ఉ�ేద ్శం క���

ప�ర్వం

పంపబ� �న

ఒక్క. అందువలన అ�� అత���

����� ల��� అత త�ా్వత భ�షయ్త�త్

పంపబ�ే ����� ��� ��ంచక� డదు.
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అల�్ లహ్ �క

్క ఆజ్ఞల�  మ��య� మ�రగ్దర్

మ�నవజ���� అందజ� యటంల� ప్రవకత్ల అవసరం ఎం�ై� � ఉం.

మనం ఎందుక� సృ�ి్టంచబ� ���మ? మరణ�నంతరం  మనక� ఏ� 

జరగబ� త�నన్� ? చ��� �న త�ా్వత ఏ�ై�� ��తం ఉం�? మన

కర్మలక� మన�� త వరక� బ�ధయ్త వ� ��ాత? మ��మ�టల� 
�ె �ాప్లంట , ఈ ప్రపంచంల� మనం

� ేసుత్నన్ కర్మల క� �కష్

బహ�మ�నం వంట��� ఏ��� �� ఉం��? ... �దల�ౖ న  ప్రశన్లక

ఒక��ళ ప్రవకత్ల� ల�క�� , ఎవర� జ�ా��ాత్ర ? ఈ ప్రశన్ల
మ�� య� సృ�ి్ టకర , �ై వ దూతల�, స్వరగ, నరకం  ... వంట�  అ��క 

ఇతర ప్రశలక� సర్వల�క సృ�ి ్టకరత్ మ��య� అ��చర �ల�న్

ఎ�� �� న అల�్ లహ్ నుం� � �నన్�ా ప్రవకత్లక� వ� ్చన ��వయ్�ా

మ�� ��  స మ���నం  ఇవ్వల�ద. ఆ సమ�����ల� తపప్�స� ��ా

�ా్రమ�ణ�క� �న��ౖ ఉం��� మ� �య� మన ం  న��్ మ మ��య

��ర�ం�ే వయ్క�త్ల� �ె�్చన� �ౖ ఉం. అందువలన��; ప్రవకల� ల�క 
సం�ేశహర�ల� �ా��  స మ�జంల�� వయ్క�త్లల� నుం�� ��ౖ�క

మ�� య� బ���ధ్ ���కం �ామ�ా్థ�ల ఆ��రం�ా ఎంచు��బడ��.

అందువలన, ��ందర� మ� ప్రవకత్ల��ౖ అ��ం��ల � �� �

బ�ౖ �ల� కథలను మ��ి్ లంల� ఒప�ప్��. ఉ��హరణక�, బ�ౖ �ల�ల��

ల�త్ అల�ౖ� �సస్ల�ం ��్ర� �న ���కం ల�  స్వంత క�మ���త్ల�
వయ్���రం

� ే�ా ��  అప�ాదు, �ే � డ్ తన ��యక�లల�

ఒక

��యక�� ��రయ్ను � ��్ళ �ేసు���ాల� � ఉ�ేద్శం �� అ� �కర 
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య�దధ్ంల�

పం�ార�� అప�ాద. మ��ి్లంల ��రక�

ప్రవకత్ల �ా్

బ�ౖ �ల� కథలల� �� ��్కనన్ �ా్థనం కం ట� ఎ��న్ ��ట�్ల � . ఇ�ా్లం

ధర్మం  దృ�ి్ట ఇల�ంట� కథల� �జ��� న � �ాజ�లవ�. �ై వసం�ే శ

ప్ర���ా�న్ �రంతరం ��న�ా��ంచమ�� ఆ�ేశం� � �ాట ప్రవకత్లక
సృ�ి్ టకర త్ �క్క అప �ర్వ���న సక��� ల�సుత్ం� .

మ�నవజ����  ప్రవకత్ల ��్వ�ా అందజ �యబ��న ��వయ్సం�ేశం
మ�ఖ�య్ం�ాల� ఇల� ఉ��న:

a. ఏ��� క �ేవ���  గ���ం� సప్ష్ట� న  ��వన:

ఆయన

�� వయ్లకష్ణ , ఆయన సృ�ి్ , ఆయనక� ఏ��  ఆ �ా��ంచవచు్చ
మ�� య� ఏ��  ఆ �ా��ంచక� డదు అ�� సూచనల�.

b. అ��చర ప్రపంచ, �ై వ దూతల�, ���న్త�ల, స్వరగ్ం మ��య
నరకం గ���ం� సప్ష్ట� ��న �వ .

c. సృ�ి్ టకర త్ మన�న్ ఎందు క� సృ�ి్టం? మనల�న్ం� � ఆయన

ఏ� ఆ�సుత్��న్డ� మ��య ఆయనక� చూ�� ��ేయత ల�క 
అ��ేయతక� ఏ� బహ�మ�నం ల��� ఏ� �కష్ ఉంట�ం?
d. ఆయన అ�ష్ట ం

ప్ర�ారం మన సమ�జ�ల� ఎల� ��ం�?

సం��షకర��� న మ�� య� ఆదర్శవంత�� �న సమ�జ �ా ్థపన ��రక

స�� �గ ా , �జ����ా ���ంచ వల �ి న  ఆజ్ ఞల� మ� �య� చట�్టల

ఏ�?.
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��ౖ చర్చల

��్వ�ా సప్ష్టమవ�త� నన్ టంట� ప్రవకత్

ప్ర��య్మ�న్యం��ల�దు. �జ�్ ఞన �ాసత్�ం ఎం�� అ�వృ��ధ్ �ెం�

��ట�  �ాలంల� క��� మ�న�ా�త బ�హయ్ప్రపంచం గ��� ం � �ె� �

ఏ��� క  �ా్రమ�ణ�క మ�ల ���రం � �వయ్�ాణ� మ�త్ . �జ�్ ఞన �ాసత్�
నుం��  ల�క ర హ�ాయ్నుభ�త�ల నుం� � మ�రగ్దర్శకత్వం ల� .

�దట��� మ�� ���క���ం�� మ�� య� మ�� ప�� � త���ం�� ; ��ం �ో��

మ�� వయ్��త్గత���ం�� మ��య� మ�� తర�చు�ా �� ��త�ిప్స
ఉంట�ం�� .

ఇప�ప్డ, ఎవ�� �� �� ఈ ప్రశన్ �ావచ:
మ�నవజ�� ��ౖ ప� ఎందర� ప్రవకత్లను అల �్లహ్ పం�ి?

ఖ�్చత�� �న సంఖయ్ మనక�  �ె�య. 240 ��ల  మం��  ప్రవకత్ల
పంపబ�� ��ర�

��ందర�

మ��ి్ లం

పం� �త�ల అ��ా్ర.

య���ా్థ �� , ఖుర్ఆన్ ల� సప్ష్ట ‘ప్ర� జ��ల�నూ అల�్లహ్
సం�ేశహర��� �  పం�ాడ�’ అ� �� ��్కనబ� �న

���� మ�త్ర�

�� మ� నమ�్మ��మ. ఎందుకంట�  అల�్ లహ్ �క్క ఒక �య
ఏ�టంట�  – ఏ� �ేయ�� మ�� య� ఏ� �ేయక�డదు అ����

సప్ష్టం �ేయక �ం� ఆయన ప్రజల కర్మల ల�క్కల� �సు�. 25

మం��  ప్రవకత్ల �ర�్ల ఖుర
�
్ఆన్ ���� ్కన . ఇం�ా ప్రవకత

మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లంక� �ెల�పబడ� 

మం��  ప్రవకత్ల � ఉ��న్ర� క��� సూ�ంచబ�� . ఈ 25 మం�� ల� 
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�� దద ్ఓడ ���్మం�

న న,

అబ్ర�,

��� స ,

�సస్

అల�ౖ �� ససల�ంల� మ�� య� మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వస

క��� ఉ��న్ర.

���� దుగ�ర�

అల�్ లహ్ �క్క �త

సం�ేశహర�లల�  అ� ��పప్�ార. ��� � '�ి్థర�� � ' ప్రవకత్ల� అ
క��� �ిల��ాత్ర .

ప్రవకత్త గ���ం� న ఇ�ా్ ల�య ��ా్వసం �క్క అదు

దృ�ి్ ట��ణం

ఏ�టంట సర్వల�క సృ�ి ్టక �క్క

ప్రవకత్లంద�

మ��ి్ లంల� ఎల�ంట� �న��ంప�ల� ల�క�ం�� నమ�్మ��.

ఎందుకంట� ప్రవకత్లంద��� ఆ ఏ� ��క ప్రభ��� ఎంచుక���న
మ�� య� మ�నవజ��� ఆయన ��ౖ ప�క� �ిలవడ��  �ారంద��
ఉ�ేద ్శ.

�ాబట�్ ట

ప్రవకత్లంద�

ఆవశయ్క���ం� � మ� �య�
మ�� ��ంద�� �

�� �శ్వ�ించడమ���� �

� �త�బద ద్���ం�� . ��ంద�� � అం��క��ం� ,

�రస్క��ంచడ మ��� � తపప్క�ం�� ప్ర వకత్ల �

గ���ం�  మ�ందు�ా�� అ�ార్థమ� � ేసు��వట ంల�క జ�� పరం�ా ��ర�

�ేయడం�� సమ�నం. �ై వప్రవకత్లంద�� � �శ్వ�ించుట అ�� ��
ప్రపంచంల� � �వలం
మ�లస్థం��లల�

ఒకట��ా

 మ��ి్లంల� మ�త్ ర�� �ైవ��ా
ప� గ ణ� �త్ర
ా . ఆ  �ధం�ా య�దుల�

�సస్ (ఈ�ా అల�ౖ �� సస్ల�) మ�� య� మ�హమ్మద (సల్ లల�్లహ

అల�ౖ ��  వసల్ల)లను �రస్క� �సుత్��న; ��� సత్వ�ల� మ�హమ్మ

సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల్లం ను �రస్క��సుత్. త��్వ�ా �ార�
��� స ్ (మ��ా అల�ౖ �� సస్ల�) చట�్ టలక� కట�్టబ� � ఉం,
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�ాసత్�ా�� ఆయన�� �రస్క� �సుత్��న. అ��ే  మ�నవజ����

మ�రగ్దర్శక��్వ�న్ అం��ం�న సృ�ి్టకరత్ �క్క �ైవప్ర
మ��ి్ లంల� �ారంద� �� �ీ ్వక���ాత. అ��ే, ఆ ప్రవకత్ల� సృ�ి్టక
నుం��  �ె �్చన � �వయ్సం�ేశం ��ధ  మ�ర�ప్ల� �ేర�ప్లక� గ��� .
ప్రవకత్లంద��

� �శ్వ�ిం�

ఖుర్ఆన్ మ��ి్లంలను ఇ

ఆజ�్ ఞ�ిసుత్నన: �ా�� �� అను “�� మ� అల�్ లహ్ ను �శ్వ�ిం�.
అల���

మ�

��ౖ ప�నక�

అవత��ం� న ����;

ఇబ�్ర� �మ ,

ఇ�ా్మ��ల, ఇస �ఖు, య�ఖూబ� మ�� య� అత� సంత�

�ా�� ��ౖ అవత��ం� న ����; ఇం�ా మ��ా మ�� య� ఈ�ాలక�

ప్ర�ా��ంచబ� �న ���� మ� �య� ప్రవలక� �ా��  ప్రభ�వ� తరఫ�

నుం�� ఏ�ై �ే ప్ర�ా��ంచబ� �న�ో ���� �శ్వ�ిం��. �ా�� ల�  ఏ

ఒక్క� �పట�

�� మ� ఎల�ంట� �� ద ��వం చూపమ�. ఇం�ా �� మ�

ఆయన�� (అల�్ లహ్ ) మ� అ��ా్ ట�న్ సమ��ప్ంచుక���.”
(2:136)

ఇ�ే  �జ��� న మ�� య� �సప్కష్�ాత�� �న ��ా్వ

ఖుర్ఆన్ ��� త�� వచ��లల� �� ��్కంట�నన్. ఒక��ళ  ఇతర 
సమ�జ�ల� క��� �� � ��  �శ్వ�ిసుత్నన్ట్, �ార� క��� స��� న

మ�రగ్ంల� ఉనన్ట . ఒక��ళ  �ారల� �శ్వ�ించక��� , �ార� తమ
స్వంత చపలత్వ మ��య� పకష్ �ాత �ోరణ�� అనుస��సుత్ .

త�దక� సర్వల��ాల సృ�ి ్టకరత్ � ా� ��� త��న  �కష్ � డ�. �� �

గ���ం�  ఖుర్ఆన్ ల� ఇల � ఉం: కనుక, �ర� �శ్వ�ిం�న
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మ��� �� �ా��  �ార� �శ్వ�ిం�నట్ల� , �సస్ం� ేహం�ా �ార�
ఋ�మ�రగ్ం � �ం� �న �ారవ���ర. ఒక��ళ  �ార� �� ను��� �� ���ే,

�ార� �� వలం వయ్�� �కతల� ఉనన్ట . �ా�� ��  వయ్�� �కం�ా �క�
అల�్ లహ్ �� ��. ఆయన అ�న్ ����ాడ�, సర్వ�్ఞడూ.

(మ��� ) అల�్ లహ్ �క్క వర్ (ధర్మ)! మ�� , అల�్ లహ్ వర్ణ
కంట� ఉతత్మ�� �న వర్ణమ� ఎవ�� � � �ాగల? మ�� య� �� మ�
ఆయనను మ�త్ర�� ఆ�ా��ం� ే�ారమ . (2:137-38)

ప్రవకత్త్వం గ���ం� సప్ష్టం�ా గ���ంచ వల�ిన

మ�ఖ�య్ం�ాల� ��ండ���న. ఈ  అం�ాల� అ�ా��రణ ���ల� 

అ�ార్థం � ేసు��బ� �న � సస్ మ��య� మ�హమ్మద్ అల�ౖ��సస్
ప్రవకత్ �ాత్రల గ���ం.

�సస్ (ఈ�ా అల�ౖ �� సస్ల�) �ేవ�డ� మ�� య� �ేవ���

క�మ�ర�డ� అ�� ��వనలను ఖుర్ఆన్ �వ్రం �ా ఖం��సుత్.
అ��ే

ఆయన సృ�ి్ టకర త్ �క్క ఒక మ�ప్

అ�

�� ��్కంట�నన్. తం��్ కల�క ల�క�ం�� �సస్ (అల�ౖ �� సస్ల�)
ప�ట్ టడమ��� � ఆయనక�

�ైవ��్వ�న్ ప్ర�ా��ం చద� ఖు

సప్ష్టపర�సుత్న . ఈ సందరభ్ంల� సృ�ి ్టకరత్ ఆ (అల�ౖ �� సస్ల�)

ను త�్ , తం��్ర ఇద ద్ర� ల�క�ం�� సృ�ి్టం��డ �� �షయ��న్ గ�
�ేసుత్నన్: �శ్చయం�, అల�్ లహ్ వదద్ ఈ�ా � ఉ��హరణ

ఆదమ� వంట��ే. అత�� (ఆదమ్ న) అల�్ లహ్ మట�్ట��  �ే�.
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తర��ాత అత��� "అ��� !" అన�ా��, అతను ఉ��� ల� ���
వ��్చడ. (3:59)

ఇతర ప్రవకత్ల వల� �స (అల�ౖ �� సస్ల�) క��� అల�్ లహ

ఆజ్ ఞ�� మ� �య� అనుమ��� అదుభ్��ల� �ే�ి చూ�ా.
ఉ��హరణక�, మృత�లను ��� ��  ల� �ార�, అంధులక� చూప�ను
ప్ర�ా��ం��ర,

క�ష�
్ ట��గ�లను నయం

� ే�ార .

అ��ే ఈ 

అదుభ్��ల� � ే� � టప�ప్డ� ఇదం�� అల �్లహ్ తర�ఫ� నుం�
ఆయన ఎల్ లప�ప్డూ సప్ష్టం �ే��.

�ాసత్�ా�� , �సస్ (అల�ౖ �� సస్ల�) �క్క వయ్��త్త

మ�� య� �ౌతయ్ం

గ��� ం�న అ�ా�ా ్థల� ఆయన అనుచర�లల��

కనబడ���. ఎందుకంట�, ఆయన బ� ��ం� న �� వయ్సం� ేశ ం

ఈ

ప్రపంచంల� ఆయన ��ం� ఉనన్ప�, ఆయన సమకష్ంల� ���ార�

�ేయబడక�ం��, వంద సంవతస్�ాల�

గ� ��న త�ా్వత న�ద

�ేయచబ��ం�� . ఖుర్ఆన్ ప్ర�ారం ఆయన ఇ �ా్ర��ల్ సంత�
��రక� పంపబ�� ��ర�.

ఆయన

అవత��ం� న �ౌ�ాత� గ�ం థ

అం�ే�ాక  తన త�ా్వత

మ��ా

అల�ౖ �� సస్ల�ం

�ా్ మ�ణ�కతను ధృ�క��ం��ర�.

ఒక అం�మ

��ౖ

ప్రవకత్ �ాబ�త���న్

�భ�ారత్ను క��� ఆయ���్చ. మరయ్మ్ క�మ�ర��ైన ఈ, “ఓ

ఇ�ా్ర��ల� సంత��ారల��! ��ను � ��ౖ ప� అల�్ లహ్ తర�న

పంపబ�� న  ప్రవకత్. ��క� ప�ర్వం  వ�్చన �ౌ�ాత� గ�ం���
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ధృవపర�సుత్��న్. �� తర��ాత �ాబ� ��  ఒక ప్రవకత్ను గ��� ం

�భ�ారత్ను ఇసుత్��న. అత� �� ర� అహ్మద్ అ� �ె�ిప్నపప
సంగ�

(క��� స్మ��ంచద� �న� ) ”.

��ా

అతను సప్ష్ట� ��

�దర్శ��లను �సుక� వ�్చనప�డ ‘ఇ��  ప�్చ ఇంద్రజ�’ అ�
�ార��న్ర. (61:6)

గమ�క: అహమద్ ల �క అహ్మ (ప్రశం�ించద� � �ాడ�) అ����
మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల ్లం
ఏ�ే��� ��

య�దులల�

�� జ��� ట�

�క్క మ�.   

ప్రజల

�సస

(అల�ౖ �� సస్ల�) �క్ �ౌ��య్� �రస్క��ం��ర. ఆయన �ా్రణ
�య�ల� క�ట్రల ప��న్ర. �ా�� అ��ా్రయ ప్ర�ార ఆయన

�ల�వ ��యబ�� , �ా్రణ�ల ��ల�ప్య�ర. అ��ే ఖురఆన ఈ
అ��ా్రయ ��

��యబడల�ద�,

�రస్క� �సుత్నన
హతయ

మ�� య�

�ేయబడల�ద�,

ఆయన

ఆయన

�ల�వ

స�వం�ా

ఆ�ాశంల���� ల�ప���బ�� ��డ� ఖుర్ఆ అంట�నన్� . �సస

(అల�ౖ �� సస్ల�) మరల� ��� �� వ�ాత్ర , అప�డ� �తత్ ��� సత్వ�ల

మ�� య� య�దుల� ఆయన మరణ�ంచక మ�ం�ే ఆయనను

నమ�్మ��ర ఖుర్ఆ ల�� ఒక ఆయత�ల� �� ��్కనబ��ం� . ఇ�ే

అ��ా్రయ ప్రవక మ�హమ్మ సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల �క్
�ా్రమ�ణ� హ�� థుల ��్వ� క��� బలపర్చబ��ం� .
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అల�్ లహ్ �క్క అం �మ ప్రవకత్ మ�హమ్ మద్  సల

అల�ౖ ��  వసల్లం అ� ��య�ల� ��. శ. ౬వ శ��బద ్ంల� జ�్మం��. తన

౪౦వ సంవతస్రం  వరక� మ�ా్క ప్రజల� ఆయనను అతయ్ంత ఉ

గ�ణ�ల� క��� న  ఒక  మ�మ�ల� వయ్��త్�ా మ�త్ ర�� ఎర�గ�ద .

�ార� ఆయనను అల్ అ�న (నమ్మకసుత్) అ��  మ�ర��� ర���

�ి��ే�ార�. త్వరల��� తను

ఒక

ప్రవకత్�ా మ, �� వయ్�ాణ�

అందు��బ� త���న్న�� �షయం  ఆయనక� క��� �ె�యద. ఏ��� క 

ప్రభ�వను మ�త్ర�� ఆ�ా��ంచమ� మ� �య� త నను ఆయన
�క్క ప్రవకత్ �ా �ీ్వక��ం చమ� ఆయన మ �ా్క �గ���ాధక
ఆ�్వ�ం��ర. ఆయన��ౖ అవత��ం� న �� వయ్సం� ేశ ం ఆయన ��త

�ాలంల� ఆయన సమకష్ంల � ��ందర� సహచర�ల� కంఠస్థం �ే�.

మ�� ��ందర� చర్మ, ఎమ�కల�, కర� మ�క్కల��ౖ �ా్రసుక���న. ఆ 
�ధం�ా,

ఈ��డ�

మనం చూసుత్నన్ ఖుర్ఆన్ ఆయన

అవత��ం� న ఖుర్ఆన్ ఒక్. అందుల�� ఒక్క అకష్రం క�
మ�ర�ప్ �ెందల�ద.

ర�� �త్న�
ా

ప ్ రకట�ం

ఎందుకంట�  అల�్ లహ్ స్వయం �ా ��
� ఉ��న.

ఎంద��

ప�� ��ధనల� �ే�ి �� � �ా్రమ�ణ�కతను

�ాసత్ ��్ఞల� అ��

ఒప�ప్క���న. ఖుర్ఆన

అ�న �ాల�లల�  �తత్ం  మ�నవజ�� ��రక� మ�రగ్దర్శక గ�ంథం

పంపబ��ం�� మ�� య� మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వస

అం�మ ప్రవకత్�ా ����్కన.
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ఇ�ా్లంల���ై�ా�ాధన
ఇ�ా్లం ధర్మంల�� �ై�ా�ాధనను ��ందర� మ��ి్లంల�� �ా

��ల� మం��  ప్రజల� అ�ార్థం �ేసుక���న. �ై �ా�ాధన అంట� 

�ామ�నయ్ం�ా నమ�, ఉప�ాసం, ��నధ�ా్మల� �దల�ౖన పనుల�

�ేయటమ� ����ాత్ర . �ై �ా�ాధన �క్క

ఈ

ప� ��త

��వం

ఇ�ా్లం  ధర్మ �ై �ా�ాధనల�� ఒక �నన్ ��గం  మ�త్ర.   �ాబట�్ ట
ఇ�ా్లం  ధర్మప� �ై�ా�ాధన �క్క �ాంప్ర� �యక �ర్
ఏ�టంట�, ఎవ��� �� వయ్��త్ �క్క ����ప�� ప� �ై �ా�ాధన
��ం�
ు . �� � �ర్వచనం  ఇల� ఉం� : "�ై �ా�ాధన అ����
� � ��  వసత్ం�

సృ�ి్ టకర త్క� న�ే్చ ఒక వయ్��త్ బ��రంగ మ��య� అం తరగ్త పల
మ�� య� ఆచరణల�న్ క��ి ఉనన్ ఒ క సమగ� ప."
మ��మ�టల�, �ై �ా�ాధన అంట� సృ�ి్ టకర త సంతృ�ిత్��రక� ప��� ప్ర
పల�క�  మ�� య� �ే�� ప్ర�

ప. �ాబట�్ ట

� � �ల� ఆ��రకర్మ,

�ై వ ��ా్వ�ాల, �ామ��క  �ారయ్మ�ల� మ� �య� ��ట� మ�నవ�� �

���యసుస్ ��రక� � ��్చం�ే వయ్��త్గత  � ���ప్ట� �దల�ౖన
ఉ��న్.

వయ్క�త్లను ఇ�ా్లం ధర్మం సమసత్ం�ా చూస. ఖుర్ఆన

మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లంక� ఇల�  �నట�
్ ల�,
స్వయం�ాఒక వయ్�� అల�్ లహ్ క� ప���త్�ా సమ� �ప్ంచు��వల�ి :

ఇం�ా (ఓ మ�హమ్మ) �ా�� �� ఇల� అను: “�శ్చయం�, ��
ఇ�ా్లం ప��చయ
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నమ��

(�ా్రర్థన ),

�� సకల సమరప్ణల-��య్�ాల�

(ఆ�ాధ����త�ల�), �� ఈ ��తం  మ�� య� �� మరణం సర్వమ�
– �� వలం సకల ల� �ాల ప్రభ���ౖన ఆ అల�్లహ్ ర�� ; ఆయనక� �ాట� 
ఎవర� ల�ర� – ��ను ఈ�ధం�ా�� ఆ�ే�ంచబ�� ��ను. తనను ��ను

స్వయం�ా అల�్లహ్ అ� �ా్ట��� సమ��ప్ం,

ఆయనక�

��ేయ�ల�ౖ న �ా�� ల� ����  �దట��ా�� � .” (6:162-163) ఈ 
సమరప్ణ

�క్ కహజ ఫ�తం  ఏ�టంట� ఒక వయ్��త్ �క్క ప

ప�  అతడ� సమ��ప్ంచుక�నన్ �ా� ఆజక� అనుగ�ణం�ా ఉం��
��ా�. ఇ�ా్లం

ఒక

ప� �ప�ర్ణ �వన ���నం �ాబట , ����్ మక

��త��� �� ల�క  ���� ఇతర ��త��� ��, తమ ��తంల�� ప్ర�

కష్ణం ఇ�ా్ల�య బ�ధనలక� అనుగ�ణం �ా ఉం��ల� �� � ఇ�ా
ధ�ా్మ�న్ అవలం�న�ా�� ��రక� తపప్�స�� � ఉం� : ధ�ా్మ�� �

��� ఆ��రకర్మలల� త�ిప� ఒక��  � �తం�� ఎల�ంట� 
సంబంధమ� ల�ద�, అ��  ఒక వయ్�త్�� మ�
�
�య� అత�� �ేవ� �� �
మధయ్ ఉం� ే వయ్�� త్గత సంబంధమ� ��� ం �ే ��ందర� ప్రజలక�
ఆశ్చరయ్ం�ా కనబడవచ.

�ాసత్�ా�� , తన స్వంత ��తం��ౖ ఎల�ంట� ప్ర��వం చూపక�ం�

�� వలం య�ం�్రకం�ా ఆచ��ం� ే ఆచరణలక� ఇ�ా్లం ధర ల� ఎల�ంట� 
�ా్ర��నయ్ ల�దు. ఖుర్ఆన్ గ�ంథం ఈ ���ం�� వచనంల � �బ�్ల �
(నమ�� �ే��  �� శ )

మ�ర�ప్

గ��� ం� �ా��ంచ

క�ంట�నన్

��ా్వసులను మ� �య� �ా� � ఇర�గ� � �ర�గ� గ�ం ప్రజలను ఇల�
ఇ�ా్లం ప��చయ
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సం���� సత్నన్:
ు
అల్ �ర్ (స��చరణ, �ై వ భ��త , ధర్మ��ా ్ఠపరత్
మ�� య� అల�్ లహ్ ప ��ేయత చూ��  ప్ర� ప) అంట�  �� వలం  �
మ�ఖ�లను త�ర�ప్

� �శ�� ల���

పడమర

� �శ�� �్రప�ప్��న

�ాదు. �ా�, అల్ �ర్� అంట(�ా��  ల కష్) ఎవ��� �ే  –

అల�్ లహ్ , అం�మ �� న మ�ను, మల��కలను, �� వయ్గ� ం��న
మ�� య� అల�్ లహ్ �క్క సం�ేశహర�లను �శ్వ�ి�, మ�� య�
సంపద��ౖ ��్రమ ఉనన్పప్ట� - దగగ్� �

బంధువ�లక, అ��ధలక�,

అక్కర గల�ా� �� , బ�ట�ార�లక�, అ��్థం� ే�ా� �� � మ� �య� బ��సల
�మ���త్ ��రక� ఖర�్చ �ే�ాత, మ�� య� నమ��లను �ా్థ�ి�ాత్�

మ�� య� జ�ాత�ను (��� �����న) �ె �్ ల�ాత్, మ�� య� �ా�ాద ్నం

�ే�ి న ప�ప్డ� ���� ప���త్  �ే�ాత, అల��� క�ా్ టలల, �� ద �� కంల� 
మ�� య� య�దధ్సమయ�లల� సహనం వ� ��ాత్�–

అల�ంట�  �ా��  స తయ్వంత�ల� మ� �య� అల�ంట� �ా� �

అల�్ లహ్ పట్ల భయభక�త్ల� క���య�నన్. (2:177)

��ౖ న  �� ��్కనబ� �న ఆయత�ల�� ఆచరణల� స��చరణల�

మ�� య�

అ� ఆ�ాధనల�� ఒక ��గం  మ�త్ర�.

ప్రవకత

మ�హమ్మద్ సల్ల హ�  అల�ౖ ��  వసల్లం  మనక� ఆ�ాధనక�
మ�ల��� న  �ై వ ��ా్వసం గ��� ం� ఇల� బ ��� ం� ఉ��న్. "అ�� ౭౦

ల�క  అంతకంట� ఎక�్కవ �ాఖల�� తయ����ం� : �ాట�న్ంట�ల�
మహ� నన్త�� �న� � ఏదంట � అల�్లహ ్ �క్క ఏకత్వం��ౖ �,
ఇ�ా్లం ప��చయ
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(అల�్ లహ్ తపప్ ఆ�ాధనలక� అర్హతల� గల ఆ�ాధుయ్�ెవ్వర)

మ�� య� �ాట�న్ట�ల�  ��లమ�నంల�  తక�్కవ �ా ్థ� ఆ�ాధ
ఏదంట� ప్రజల
��ల��ంచుట"

��� �ల� నుం� � అడ్డంక��న్ మ��య� మ���

ఇ�ా్లంల� ధర్మల� మం � ప� క��� ఒక ఆ�ాధన�ా�

ప�� గ ణ�ంచ బడ�త�ం�� . ప్రవకత్ మ�హమ్మద్  సల్లల�్లహ� అ

వసల్ లం  ఇల�

బ ���ం��ర:

"ఎవ��� �ే �ాత్రవ�ా�� (పగలం��

��య్యం�ా సం���ం�ేం దుక�) తను ప�� న శ�మ  వలన అల�ి 
������,

అల�్ లహ్ అత� � �ా�ాలను కష్��."

జ�్ ఞ���న

సం�ా��ంచ డమ����  ఉ తత్మ ఆ�ాధనలల� ఒకట. ప్రవకత్ సల్లల�్
అల�ౖ ��  వసల్లం  తన సహచర�ల�� ఇల�

ప��ార "జ�్ ఞ���న

సం�ా��ంచ డం ప్ర� మ��ి్లం��ౖ తపప్� స��  �ేయబ�� . " �� వలం 
అల�్ ల �� ప�ప్ ��రక� సమ�జంల� మం��ా ప్రవ��త్ంచడం మ��
పరసప్రం  స�య పడటమ��� � ఆ� ాధనలల�� ఒక ��గ. ప్రవకత
సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల్లం ఇల� బ���ం�: "� �త�్ర� � �
�ర�నవ�్వ��

పలక��ంచడ ం

క���

ఒక రక�� �న

��నధర్మ.

అల��� �� ర���ంట� �ా� బ��్కట�ల� ��ంత �ర� ��యడం క��� ఒ
రక��� న  ��నధర్మ�."

ఎవ��� �� తమ బ�ధయ్తలన, కరత్�ాయ్�న్ ప���త్ �ే

క��� ఒక రక��� న  ఆ�ాధన�ా�� ప�� గ ణ�ంచబడ�త�ం�� . ఎవ��� ��
ఇ�ా్లం ప��చయ
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వయ్��త్ తన క�ట�ంబం ��సం ఖర� ్చ ��ట�్టదం�ే అత�� ��నధ�ా్
ల� ��్కంచబడ�త�ం� ; ఒక��ళ  అతడ� ��య్య�� �న పదధ్త�ల ��్వ
���� సం�ా��ం� నట్ ల�� , అత�� �� మం� ప్ర�ఫలం  ల�సుత్ం.

ఎవ��� �� తన క�ట�ంబ సభ�య్ల��ౖ చూ� � క�కర , �ార�ణయ్ం
ఉ��హరణక� ��రయ్ ��ట�ల� అనన్ం మ�దద ్ం ��ట్టడం �దల�

క��� ఒక రక��� న  ఆ�ాధన�� న � ప్రవకత్ సల్లల�్లహ� అల�

వసల్ లం  మనక� �ె��ార. అం�ే�ాదు, మన��ం�� ఎంజ�� �ే��

పనుల� క��� ఒక��ళ  అ� ప్రవకత్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వస

బ� ��ం� న �ధం�ా �ేసుత్నన్ ట్ల, అ� క��� ఆ�ాధన�ా�� 

ప�� గ ణ�ంచబడ���. తన ��రయ్�� ��ంపతయ్ సుఖం అనుభ�సుత్

�ా�� �� ప�ణయ్ ప్ర�ా��ంచబడ త�ంద� ప్రవకత్ సల్లల�్లహ� అల�

వసల్ లం  తన సహచర�లక� బ ���ం��ర. అ�� �న�ా�� సహచర�ల�

ఆశ్చరచ�� త�ల�ౖ  ఆయ నను ఇల� అ�� �ార�: "మన ఎంజ�య్ ��రక�
�ేసుత్నన్ పనులక� ప�ణ ఎల� ప్ర�ా��ంచబడ త�ం�� ? " అప�డ�

ప్రవకత్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం �ా���ల� ప్ర�: "ఒక��ళ 
�ర� � ���� కల ను అక�మం�ా �ర�్చక�ంట � �క� �కష్పడ�త�ం
ల���?"

�ారప�డ�

"పడ�త�ంద�"

బదు���్చర,

అప�డ�

ఆయ�ల� ప��ార�: "మ�� , ���� ధర్మబదధ్ం� � ��రయ్ల��
�ర�్చక�ంట ,

�క� ప�ణయ్ం

ప్ర�ా��ంచబడ."

�ాబట�్ ట అ�

ఆ�ాధనక� �ెం�� న  ఆచరణల�  అ� అర్థమవ�త�నన్. ఇం�ా,

��ంపతయ్ సుఖ��న్ అనుభ�ంచడమ�� �� �ేయక �డ� ఒక �ాపప
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ప��ా ఇ�ా్లం ప� �గణ�ంచద . అ��ే ��ంపతయ్ బం����  బయట 
���� �ర�్చ��వడమ��� � తపప్క�ం�� ఒక �ెడ�ప� మ��య
�ా�ారయ్.

ఇపప్ట� వరక� జ� �� �న చర్చ ప్ర�, ఇ�ా్లం  ధర్మంల

ఆ�ాధన అ����  వయ్�త్గత మం�పనుల�� క
�
� ��న ఒ క సమగ�� ��

పదం.

ఇ�ా్ ల�య �వన ���నమ��� �

ఒక సహజ �వన

���నమ��  �ాసత్వం�� ఇ� � తపప్క�ం�� ఏభ�సుత్నన్. ��తప�

అ�న్ ����ాలల�నూ ఇ�ా్లం మ�నవ �����న్ క�మ�కష
�� డ�త�నన్� : వయ్��త్గతం , �ామ��కం�ా, ఆ��్థకం� , �ాజ��యం�ా
మ�� య� అ��య్�్మకం; అందవలన��  ఇ�ా్లం
�నన్ �షయ�ల

��తంల�� అ�

గ��� ం� క��� అ�న్ దశలల�నూ �� �

చూప�త�నన్� . �ాబట�్ ట ఆయ సంద�ాభ్లల� �ట � � అనుస��ంచడ ం
అ����  ఆయ� సంద�ాభ్లక� సంబం�� ం�న ఇ�ా్ల�య ఆజ్. తను

�ేసుత్నన్ పనుల�న్ంట�� తన ప్రభ�వ� ఆ�ాధన�ా ప��గణ��ాత
��వన ఎం�� ��్ ��స్హకర�� �న బహ�మ�న�ా ప��ేసుత్ం� . ఇ��

తన పనుల ��్వ�ా అల�్లహ్ �క్క ��ప� ప్ ��ం ��ల� మ

తన��ౖ అ�� �ార�ల� తనను గమ�సుత్��న్ ల��� ఒంట���ా �ేసుత్�
స�� , �ేసుత్నన్ ప�ల� ఎల�ంట� ల�పం ల�క�ం�� ��ల� మం��ా ప���

�ేయ�ల� ప్రయ�న్ం�ేట�్ట ��్రతస్��స.   అనుకష్ణం మన�
క��� ట�్ ట ఉం� ే ఒక �తయ్ పరయ ్��కష్క�డ� ఉ� – ప్ర�� � ఆయన

గ� �� �త్డ
ా , �ంట�డ�, చూ�ాత్డ� – ఆయ�� అల�హ.
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�ాంప్ర��య�లల� ల � � ఆ�ాధనలను గ��� ం� చ��్చంచ

మంట� ఆ  �ాంప్ర��య�ల �ా్ర��నయ్తను త��గ్సుత్� �న్మ.

�జ���� �ాంప్ర��య ఆ�ాధనలన, �ాట�  అసల� అవ�ాహన��

ఒక��ళ ఆచ�� ��త , అ� మ�నమ�ాయ్దల� మ� �య� అ��య్�్మకతల

మ�నవ��� �ా్థ �� ��ంచు��. అం�ే�ాక ��తప� ప్ర� ప��
�ై �ా�ే�ాలక� అనుగ�ణం�ా �ే�� ల� అత�� ��  ����  చూప����.
సంప్ర��య ఆ�ాధనలల� సల�హ (నమ��) ��ం డ� �ారణ�ల వలన

ఒక మ�ఖయ్�ా ్థ���న్ ఆక��సుత్. �దట��� , ఒక  ��న్
(��ా్వ�) �క్క ��ష్ట లక. ��ం �ో�� , ప్ర���� ఐదు �ార�్ల త

సృ�ి్ టకర �� �ై రక�్ ట కమ�య్� ��షన్ అవ�ా�ా�న్ ఇవ్వడం  వలన

మ��ి � అ�న్ ర�ాల దుష్టత, దు�ా్మరగ్ం మ��య� �ెడ�ల నుం�
�ా�ాడ�త�ం�� . అం�ే�ాక  అ�� అత�� � తన ప్రభ�వ�క� � ే�ిన

�ా�ాద ్���న్ మరల� మరల� జ�్ఞపకం �ేసుక���ల� మ��య� ఆ

�క్క మ�రగ్దర్శక��్వ�న్ మ�ట �మ�ట��� అ� ల� �ేసుత్ం� :

అనంత కర�ణ�మయ�డ� మ�� య� అ�ార కృ�ా�ల�డ� అ�న

అల�్ ల �� ర���, సకల  ��త్త్రమ�ల� సకల ల��ాల ప్రభ���ౖన అల�
��ర�� ; అనంత కర�ణ�మయ�డ�, అ�ార కృ�ా�ల�డూనూ; ప్ర�ఫల

�� ����� అ�� ప �; �� మ� ���న్ ఆ�ా� ��ాత్మ� మ��య� 
స�య���న్ అ��్థ�ాత . (1:4-5)

�జ���� సల�హ్ (నమ�జ) అ����  ఈ మ�న్ (��ా్వస)

�క్క �దట� ఆచరణ�త్మక ప్రతయ్కష్ లకష్ణం మ��య� 
ఇ�ా్లం ప��చయ
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�ాఫల�య్�� �

అవసర��� న  ���

�ా్రథ�క షరత�లల��� :

"�శ్చయం�ా ��ా్వసుల � �ాఫలయ్ం ��ం�. �ార� ఎల�ంట� 

�ారంట� తమ నమ��లల� �ార� అణ�క�వ క���  ఉంట�ర�" (23:12) Tఇ�ే  �షయ��న్

ప్రవకత్ సల్ లల�్లహ�

మ�టలల� ����్క �ె�ాప్ .

అల�ౖ�� వసల్లం

ఆయన పల�క�లల�:"ఎవ��� �ే 

నమ��ను ��ల� �ష్ఠ�ా మ� �య� ఖ�్చత� ��న సమయ��ాలన�
�ే�ాత్�, అల�ంట�  �ా�� �� ఇ��  ��ల� సులభ���ం�� �ా అ��ిసుత్ం� ,

ఇ�� �ా��  ఈ మ�న్ క� (��ా్వ�ా�� ) �దర్శన. �ర�ప్� ���న �ా� �
������ �ారణం అవ�త�ం�� . "

ఇ�ా్లం  ధర్మంల�� మ�� ప్ర��న���న మ� లస్థం

జ�ాత�  (��� ��నం). ఖుర్ఆన్ ల� తర�చు�ా సల�హ్ మ��
జ�ాత� క��ి ఉంట��. సల�హ్ (నమ��) వల�  జ�ాత� క���

�� వలం  అల�్ లహ్ మ�త్ ర �� �శ్వంల�� ప్ర����  ఏ���క యజమ�

ధృ�క�� సూత , �ై వ ��ా్వ�ా�న (ఈమ�న్ న) ప్రద��్శసుత్ . అల�్ లహ
తమను యజమ�నుల��ా �ే�ి న  సంపదను ప్రజల� �జ����ా
తమక�

అపప్జ�పప్బ��న బ�ధయ్తను ప��� త్� ,

ఆయన

ఆజ�్ ఞ�ిం�న �ధం�ా ఖర�్చ �ేయవల�ి ఉం: "�ర� అల�్ లహ్ న
మ�� య� ఆయన ప్రవకత్ను �శ్వ�ించ. అల�్ లహ్ �మ�్మ�న

సంపద��� �ే  �ారసు�� �ా �ే�ా�ో , అందుల�  నుం�  ఖర�్చ � ేయం� .

మ�� �ల�  �శ్వ�ిం, ��నధ�ా్మల� � ే� � �ా� �� � ��పప్ ప�ణయ్ఫ
ల�సుత్ం� . " (57:7)
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ఈ �ధం�ా, జ�ాత� క��� �ై వ� � చూ��  ఒక ఆచర ణ� అ�

సప్ష్టమవ�త�నన. సల�హ్ (నమ��) వల�  జ�ాత� క���
��ా్వ�ి� తన

ప్రభ�వ� స�పంల�� �� �ేర�సుత్ . అం�ే�ాక,

ధనవంత�ల� తమ వదద ్ �ల్వ ఉనన్ అదనప� సంపదను జ�ా
ఆ�ే�ాల ప్ర�ారం  �ద�ాదలల�

పం�ిణ � � ేయడ ం

��్వ�ా ��

అంతసుత్ల� మ� �య� వ�ాగ్ల మధయ్ ఆ��్థక ��రతమ�య్ల� ,

సమ�జంల�  �� దర��వం  �ాయ్�ిసుత్ం. అ��  స మ�జ �ి్థరత్వం ��రక
�� చు్చతగ�గ్ల� ల�క�ం�� ��నధ�ా్మల� జ� ల� �ేసుత్ం� .

ధనవంత�ల  మనసుస్ల�� ల��తనం  మ� �య� సమ�జం��ౖ �దల 
మనసుస్ ల�� ��ప���ాను ��ల��ం� , మం� ���� ��ౖ ప�

మ�్ళసుత్ం. ��ధ వ�ాగ్ల మధయ ్ ఆ��ధ్క ��చు్చతగ �గ్ల �ార
క���  ఈ�ష ా్��ే్వ�ాలను  ����� , సహ� దర ���ా�న్ ��ట�త�ం� .

పరసప్ర సహ�ా�ా�న ్ ��ం��ం��సు�� . అల�ంట� సమ�జ �ి్థరత్వ
�� వలం ధ నవంత�ల వయ్��త్గత  ���ాల��ౖ ఆ��రప, ���ద ్�త
హక�్ల��ౖ �ా్థ�ించబ� � ఉం� . ఒక��ళ ధనవంత�ల� ��ాక�� ��త ,
బలవంతం�ా��ౖ �� స��  వసూల� �ే�ి , అక్కరగల�ా� �� �
ధ�ా్మ� ే�ాల� క�� � ఉం� .

పం� ే

�ియ�మ్ (రమ��న్ � �లల� పగట�ప�ట ఉప�ాసం  ఉండట)

ఇ�ా్లం  ధర్మం �క్క మ�� ప్ర��న మ�లస్. ఇతర 
ఇ�ా్ ల�య ఆ�ాధనల� మ��ి్లంలన బ�� రంగం�ా ప�� � దుధ్�

�ేసుత్నన్ట�్, �ా�� �  ల�ల�ప� నుం�� క��� ప�� � దుధ్లను
ఇ�ా్లం ప��చయ
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�ేయడ�� �� �  �క్క ప్ర��న లక. అల�ంట� ప�� � దధ్త వలన
అతడ� సతయ్�� �న ���� � సప్ం ���ాత. ఇం�ా అసతయ మ��ాగ్లను

మ�� య� �ె డ� ��ర�లను మ��ి �� �త్డ
ా . ఇ�ే  �షయం  ఖుర్ఆన
ఆయత�లల�  ఇల� �ె ల�పబ��ం�� : ఓ ��ా్వసుల��!

ఉప�ాసం 

�క� ��� �ా �ర్ ణ�ంచబ� �న� � - ఏ �ధం�ా��ౖ �ే  � ప���్ వక�లక�
��� �ా �ర్ ణ�ంచబ� � ఉం�ె�� – బహ��ా �ర� �ై వ� �పర�ల�ౖ

ఉంట�ర�! (2:183).

ఒక  �ా్రమ�ణ�క హ� థుల�  అల�్ లహ్ �క్క ��వయ్�

పల�క�లను ప్రవకత్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్ల ం  ఇల� �ె:

""అతడ� ����స��  అనన్�ా�య�ల� � ��ంచడం  మ� �య� తన

�ా��రక  ���� కల ను అనుభ�ంచడం  నుం�� దూరం�ా ఉ��న్డ."
�ాబట�్ ట అత� �� � ల�ం� ే

ప్ర�ఫల �ా ్థ�ల� ఉంట�ం.

ప్ర�ఫలం అల �్లహ్ �క్క ఘన

ఆ�ధం�ా, ఉప�ాసం వయ్క�త్ల అత�ాత్మను ��ల���,

�తత్ం  సమ�జం  ఏక సమయంల� క��ి కట�్ట , �ామ��� కం�ా
�� � � ప���త్ � ే� � అవ�ా�ా�న ్ క�� చడం ��్వ�ా

ప్ర� వయ్��త

మ��ం త బల��న్ � ేక�ర�్చ త�నన. అం�ే�ాక, ఈ రమ��న్ � �ల
ఉప�ాసం  మన శ��రంల�� �ర్ ణ వయ్వస్థక� త స�� �ా ఒక ప���త్
�� ల  ��ామ��న్ ఇసుత్నన.

అల���  సంవ తస్రమం�� ల�క

��తమం�� తమ అవస�ాలక� స�� ప �� ఆ��యం ల�క బ�ధ 
ఇ�ా్లం ప��చయ
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పడ�త�నన్ �ర�� �దల క�ా్టల గ��� ం � ఈ ఉప�ాసం మనక

జ�్ ఞపకం � ేసుత్ం . �ద�� కంల�  మ� గగ్త�నన్ ప్రజల క�ా్టల� గ�� �ం�
�ే�ి , ఇతర�ల� �ా�� ��ౖ �ానుభ��, దయ చూ�� ల� �ేసుత్ం� .

�వ�� �ా, హజ్ య�త్ర వదద్క� వ��. హజ్ య�త్ర అంట

���్ ణత సమయంల, ���్ ణత

పదధ్�, మ�ా్కల�� అల�్లహ్ �

గృ��న్ సంద��్శంచ . ఇ�� ఇ�ా్లం

�క్క మ�� ప్ర��న��

మ�లస్థంభమ. ఇ�� మ�నవ�లల�  జ��, వరగ , క�ల, వర్ ణ ...
�దల�ౖ న అ�న్ ర�ాల
ప్రద��్శసుత్ .

� ���లక� �తం�ా, సమ�న��్వ�న

ప్రపంచంల�� అ�న్ మ�లల నుం,

మ��ి్ లమ�లందర� ఒ� � రక� �న �ెల్లట� ��ండ� వ�ాత్�ల� ధ� , ఏక 

కంఠం��, ఒ��  ��షల�  హజ్

�� ��లల�  ఇల� పల�క���ర�:

�క్క �ిల�ప�క� ప్ర�సప్ం��సూత

లబ�్ౖ బక్ అల�్లహ� మ్మ లబ�

(���క్కడ �జరయ�య్, ఓ ప్రభ! ���క్కడ �జరయ�య్). హజ్
య�త్రల�

పట�ష్ట� ��న స్వయం క�మ�కష్ణ మ ��య� �య

కనబడ�త�ం��

–

అందువలన ప�త్ర స్థల�,

��ర�ంచబడట�� �ాక,

�షయ�ల�

ప�ప��య్దులక� మ� �య� �ె� ట ,

�క్కలక� క��� ఎవ్వర� ఎల�ంట � �� �క�ం�� ��� ��జ్ ఞల�
జ��� �ేయబడటం వలన ప్ర� � సుర�� తం�ా ఉంట�ం�� . :
"ఎవర��ే  అల�్ లహ్ ���ం�న కట�్టబ�ట్లను  ��ర �� , అత�
��సం అత� ప్రభ�వ� వద ద్ ��ల�ం....' (22:30),
ఇ�ా్లం ప��చయ
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"మ�� య� అల�్ లహ్ ��న్లను ఎవ����� ��ర��ాత్��న ,

అ�� �ా�� హృదయ�లల�� భ��త్��వన వల్ల�� సు " (22:32)

ఒక  మ� సభల�  అ�న్ వ�ాగక�, జ�త�లక�, �ె గలక�,

సంస్థలక, ప్రభ���్వల, �ే�ాలక� �ెం�� న ఇ�ా్ ల�య

ప్రపంచ

ల�� �తత్ం  మ��ి్లలందర� ప్ర� సంవతస్రమ� ఒక మ�స
సమ��� శ మ��య్ అవ�ా�ా�న్ ఈ హజ్ య�త్ర క�ప్సు. ఆ 

మ�సభ �క్క సమయం  మ� �య� స్థల��న్ � ా�� ప్రభ
�ర్ ణ� ం���డ. �� � ల�  �ాల�గ �� ఆ�్వనం

ప్ర� మ��ి్లం క� అ

జ� యబ ��ం�� . �� � ల�  �ాల�గ నక�ం�� ఎవ�� ��ౖ �� ��� ��ం�ే అ�� �ారం 
ఎవ్వ� ��� ల�ద. స్వయం�ా ఉల్లం���� త్ , �� � ల�  �ాల�గ్�� ప్ర
మ��ి్ లంక� ప���త్ సంరకష్ణ మ� �య� ��్వచ్ఛ తపప్క క�ప.

�ాబట�్ ట ఇ�ా్లంల�� ఆ�ా, అ��  సంప్ ��యపర��� న �ై ��,

�ాక�� ��� ఒక వయ్� � తన ప్రభ�వ�ను అ��ా ��్ర�ంచటం ��్
సమ�జంల�� ప్ర� �ెడ�న, �ౌరజ ్��య్�న్ త����  ��ట�్ మ�� య�

మనంద��  సృ�ి్ టకర త్ ��వయ్సం�ేశం ఆ��కయ్త �ా� �ం� శ��ం�ే 

దృఢసంకలప్ం  మ� �య�

ఇసుత్ం� .    
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ఇ�ా్లల�� �ైవ��వన
ప్ర�

��షల�నూ

� ేవ �� � � మ� �య� ���న్ �ార� ్ల ఆ

కంట�  తక�్కవ �ా ్థ� �ై�ాలను సూ�ం�ే ప��ల� ఒకట� ల�
అంతకంట� ఎక�్కవ ఉ��న్య �� �� అంద ���� �ె��ిన �షయ.

‘అల�్ ల’ అ��  ఘన��� న  �� వయ్పద ం  �షయంల� ఇల� ల �ద .

అల�్ లహ్ అ�� �� ఏ� ��క �జ�ేవ� �� స్వంత �. ఆయనను �ాక�ం��

మ�� వ్వ� ��� ఆ � �ర� ల �ద . ఆ ప�����  బ హ�వచన పదం, �ీత ్ -

ప�ర�ష  �ంగ పదం ల�దు. �ేవ�డ� అ�� ప�����  బ హ�వచనం 
�ేవ�ళ�్, �ీత ్ ��ంగ పదం � ేవతల� �దల�ౖన ర ��ాల�నన్ �ేవ�డ

అ�� పదం�� అల�్ లహ్ అ�� ప��� �� �్చనప�డ, అప�ర్వ�� �న
��� �క్క అ��్వ� , ఏ��� క త సపష్టం�ా కనబడ త�ం�� . మ��
ఆస��త ్ కర�� �న �షయ ం ఏ�టంట , అల�్ లహ్ అ�� పదం �స(ఈ�ా

అల�ౖ �� సస్ల�) �క్క ��ష అ�న అర�క్ ల� క��� �ేవ� �

�క్క స్వంత �� . అర� మ�� య� అర�క్ ��షల� ఒక�����కట�
�� ద��మణ�ల�.  

ఏ��� క  �జప్రభ�వ� అ��� �

� ేవ �� ��� ఇ�ా్ల క��� ఉనన్

అప�ర్వ�� �న ��వం. ఒక  మ��ి్ లం ��రక� అల�్లహ్ మహ�నన్,
సకల ల��ాల సృ�్ ి టకర త్ మ��య � ��షక�, ఆయనక� �ాట� ల�దు,

సృ�ి్ టల� ఆయనను � ��న� ే� � ల �ద . ప్రవకత్ మ�హమ్మద్  సల్లల
ఇ�ా్లం ప��చయ

98

అల�ౖ ��  వసల్లంను ఆయన దగగ్��ల�� ప్రజల� అల�్లహ్ గ�

అ�� �� న ప�డ�, స్వయం�ా అల�్లహ్ నుం �ే ��� జ�ాబ� ఆన్
ల�� ఒక �నన్ అ��య్యం ర�పంల � �నన్�ా వ�్. అ��
ఏక�ై వ త్వ అల�

�ారం�ా,

ఏక�ై వ త్వ ధర్మసూత్రం

గ���త్ంచబ��ం� . ఇ�ే  ఖుర్ఆన్ ల� ౧౧౨వ ఆ  అ��య్య:"అల�్ లహ
�� ర���, అనంత కర�ణ�మయ�డ�, అ�ార కృ�ా�ల�డ�, ప్రకట�ంచ:
ఆయ��  అల�్ ల,

ఆయన

ఏ��� క�డ�;

ప�� ప�ర�్ ణడ; ఆయన ఎవ్వ� ���

�ాశ్వత�� �న �ాడ ,

ప�ట్టల�, ఆయనక� ఎవ్వర�

ప�ట్ టల�ద. ఆయనను �� �న�ే��  ల� దు" (112:14)
ఇ�ా్లంల��

� ేవ�డ� తనక�

ప���త్ � �ేయత చూ�ాల

ఆజ�్ ఞ�ిసుత్నన్ క��ర�డ� మ��య� కర్కశ���న, ��్రమ మ� �య�
దయ ల���ాడ� ��ందర� మ��ి్ ల��తర�ల� ఆ���ిసుత్��న. ఈ 
ఆ��పణ కంట� అసతయ్�� �న� ే� � ల �ద . �� వలం ఒక్క అ��య్యం త,

ఖుర్ఆన్ ల� ౧౧౪ అ��య్య�లల�� ప్ర� అ��య్యం  ఈ వచనం
ఆరంభమవ�త�నన్� : "అల�్ లహ ్ ��ర�, అనంత కర�ణ�మయ�డ�,

అ�ార కృ�ా�ల�డ�.."

ఒక ఉప�ేశంల�  ప్రవకత్ మ�హమ్

సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల్ఇల� ప��ార�: "ఒక త�్ ల తన �డ్డ �
చూ��  ��్రమ మ� �య� �ాతస్లయ్ం కంట� అల�్లహ్ అ� �క ��ట� ్ల అ�

మన�ద ��్రమ మ� �య� �ాతస్లయ్ం చూప��." �ా�, అల�్ లహ

��య్యవంత�డ� క�� �ావడం వలన దుష�
్ టల, �ా�ాత�్మల� తమ

వంత� �కను అనుభ�ం��� మ�� య� సజజ ్నుల� ఆయన
ఇ�ా్లం ప��చయ
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అనుగ� � ల� �� ం��� క��! �ాసత్�ా�� , అల�్ ల �క్క అతయ్ం

దయ�మయ�డ�

అ�� �� వయ్లకష్ణం ఆయన �క్క అత

��య్యవంత�డ� అ�� � �వయ్లకష్ణ ��ల� సప్ష్టం� ప్రద��్శతమవ

త�నన్� . ఆయన ��రక� తమ ����ంతం  శ��ం�ే �ార� మ�� య�
తమ ����ంతం  ఇతర�ల��ౖ  �ౌరజ ్��య్, అక�మ�ల� �ే�� �ార� –
ఇర�వ�ర�

తమ ప్రభ�వ� నుం� �

ఒ� � రక� �న

ప � ఫలం 

�� ందక�డదు. ఒక��ళ  దుష�
్ టలక� క��� సజ జ్నులక� ల�ం�

ప్ర�ఫల�� ల�సుత్ంద� ఆ�� ,

�ర�ప్� ���న చూడబ �� �

�ాపప�ణ�య్ల ల�కలను అసల� నమ్మవల�ిన అవసర�� ల �క�ం��
�� త�ం�� .

అల���  ఈ ప్రపంచంల� సత్ ప్ర వరత్నక�  మ�

ప�ణయ్�ా�ాయ్లక ఎల�ంట� ప్ర�ఫలమ� అవసరం

ల�ద.

ఇ�ే 

�షయ��న్ ��ం
� � � ఖుర్ఆన్ ఆయత� ��ల� సప్ష్టం� ా మ

సూట��ా �వ�� సత్నన్.
ు
"�శ్చయం�ా �ైవ��పర�ల ��రక� �ా� �
ప్రభ�వ� వద ద్ అనుగ�హ భ��త� ��న స్వరగ్వ��ల�. ఏ�ట�?

�� మ� �ై వ ��ేయ�లను అప�ాధుల సరసన �లబ� డ ��మ�?

అసల� ��� ��ం�� ? ఈ  �ధం�ా ఎల� �ర్ ణ�ంచుక�ంట���న్? "
(68:34-36)

మ�నవర�పంల� ల�క  ఏ�ై �� ఇతర సృ�ి్ ట��ల ర�పంల�

�ేవ�డ� అవత��ంచ ���న, సంపద, శ��త్ ల�క జ�� ఆ��రం�ా

ఎవ��� �� వయ్క�త్ల��ౖ ల��� ఏ��ౖ�� జ�త�ల��ౖ ప్ర�ేయ్క అనుగ�
క��� �ి �ాత్డ�� మ�ఢనమ్మ�ాలను ఇ�ా్లం �రస్క��సుత . ఆయన
ఇ�ా్లం ప��చయ
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�తత్ం  మ�నవ�లను సమ�నుల��ా సృ�ి్టండ�. సత్

మ�� య� �ై వ భ��త్ ఆ��రం�ా�� �ార� తమల��
గ���త్ంచగలర .

ప్రవరత

� ����న

�ేవ�డ� సృ�ి్ ట �ా�ాయ్�న్ ప���త్ , ఏడవ ���న �� లవ�

�సుక���న్డ, తన ��ౖ � క�లల�� ఒక��� ఆయన మల్ లయ�దధ్

�ే�ాడ�, మ�నవ�ల��ౖ  �ేవ�డ� ఈరష్���

�ేవ�డ� మ�నవ ర�పంల�  అవత�� �త్డ��
ా

ప్రణ��కల� ర��ాత,

దృ�ి్ టల� �ైవదూషణల��ా పరగణ�ంచబడ��.

�ీత్ ��ంగం

��వనల� ఇ�ా్ల�

�ేవ���  స్వంత � �� �న అల�్లహ్ అ�� ప���న్ బహ�,

ల�క�ం�� ప్ర�ేయ్క పదధ్�ల� ����్కనడం ��్వ�ా ఇ�ా

�ై వ ��ా్వసం

�క్ క స్వచ్ఛత ప్రద��్శతమవ� . �ాసత్�ా��

�ై వప్రవకత్లంద�� సం�ేశ �ా�ాంశం ఇ . �� � �ారణం�ా, ఏ ఇతర 

�ై �ా�న్ ల�క శ��త్� తనక � �ాట� క�ప్ంచ� అల�్ లహ్ అసస్
కష్�ంచ� ��ా� �ర� ��న �ాపం ఇ�ా్లం

ప� �గణ�సుత్నన .

అల�్ లహతల�చుక�ంట� ఇతర �ా�ాల�న్ంట�� కష్�ంచవ.

స్వ��వంల� సృ�ి ్టక, తను సృ�ి్ట ం�న �ాట�� � �నన్ం�

ఉం��� క��. ఒక��ళ  అల� �నన్ం�ా ల�క��� , ఆయన క���

����్క�క�� �న �ాడవ���డ� మ� �య� ఆయన ��రక� ఒక సృ�ి ్టకర

అవసరం. ఒక��ళ ఆయన ����్క�క�� �న �ాడ� �ానట్ల� ,

ఆయనను �� �న�ే��  ల�క ��వడం వలన ఆయన �తయ్�వ��ై
ఇ�ా్లం ప��చయ
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ఉంట�డ�. ఒక��ళ ఆయన �ాశ్త��� న �ా�ై �ే , ఆయన ��రక�

సృ�ి్ టకర త్ అవసరం ల� . ఒక��ళ ఆయనను ఉ���  ల� ���  �సుక�

వ�్చన సృ�ి ్టక��త్ ల�క� , ఆయనను �ాశ్వతం�ా ఉం� ే ��� � శ�త�

అవసరం క��� ఉండదు అంట� ఆయన స్వయం  సమృదుధ్�ె

ఉంట�డనన్ మ�. అం�ే�ాక ఒక��ళ ఆయన తన స్వంత అ�ి్థత్

��సం  ����  �ే ���ౖ �� ఆ��రపడక  ���ే, ఆయన అ�ి్థ��్వ� �� అంత
ఉండదు. �ాబట�్ ట సృ�ి ్టకరత్ �ాశ్వత���న�ాడ�  మ��య� అ
ల���ాడ�. అంట�  అదయ్ంతర� �త� �న�ాడ : "ఆయన �ట్ ట�దట�
�ాడ� మ�� య� �ట్ ట�వ� � �ాడూన . "

ఆయన స్వయం  సమృదుధ్డ� ల� క స్వయం �ా అ�న్ క

ఉనన్�ాడ� – ఖుర్ఆన్ ��షల ఈ �� వయ్లకష్ ‘అల ఖయ�య్’.

సృ�ి్ టకర త్ ��వల ం �నయ్ం నుం �� సృ�ి్ట��లను ఉ��� ల�
�సుక��ావడ��  �ాక�ం��, �ాట�� �ా�ాడ��డ�. అల��� �ాట��
ఉ��� ల� ల�క�ం�� �ే�ాత్డ .

అం�మం�ా సృ�ి్ టల� సంభ�ం� ే

ప్ర������ �ారణభ�త�డవ���డ.

ప్ర� ��� సృ�ి ్టకరత్ అల�్ల. ప్ర� ��� సంరకష్క ఆయ��.
భ�మ�య్�ా�ాల ��ళప� �ెవ�ల�న్ ఆయన వదద్�� ఉం.

ఆయన ��షణ ల�క�ం�� భ����ౖ ఏ �ా్రణ � చ�ంచద . ��� ��� ��

స్థలం ఆయనక� �ెల�స. అల���  ��� అం�మ స్థలం క��.
ఇ�ా్లం ప��చయ

102

�ేవ��� ��వయ్లకష్ణ: ఒక��ళ సృ�ి్ టకర త్ �ాశ్వత� ��న�ా
మ�� య� అదయ్ంతం

ల � � �ా�ై� , ఆయన �� వయ్లకష్ణ క���

�ాశ్వత�� �న� మ� �య� అదయ్ంతర� �త� � �న�

ఉం���.

తన

�� వయ్లకష్ణ�ల ఆయన �ే��  ��ల�ప్క�డదు మ� �య� �� �తత్��
�� ందక�డదు. ఒక��ళ  ఇ�ే  �జ��� �ే ఆయ న �� వయ్లకష్ణ�

ప�� ప�ర్ ణ� �న� ఉంట��. అల�ంట� ప�� ప�ర్ ణ � �వయ్లకష్ణ�ల� క

ఉం�ే సృష్ టకర త్ల� ఒక�� కంట� ఎక�్కవ మ ం �� ఉల�ా?

ఉ��హరణక�, ఇదద ్ర� ప� �ప�ర్ణ� ��న మ��య� సర్వశ��త్మంత�ల
సృ�ి్ టకర త్ల � ఉండగల? ఒక్క కష్ణం ఆల��ంచ�ా�� అ�� అ�ాధ

అ��ిసుత్ం� . ��ం�
� �  ఆయ త�ల�  ఖుర్ఆన్ ���� ఇల� �ెల�ప
త�నన్� : "అల�్ లహ్ ఎవ�� � ��డ�క��ా �ేసు��ల�. ఆయన��

�ాట�  మ�� ఆ�ాధయ్ � ేవ�డ� క��� ల �డ . ఒక��ళ  అల�ంట� �ే�ై ��

ఉంట�, ప్ర� � ేవ�డూ ��ను సృ�ి్టం�న సృ�ి్ట��లను  ��ంట �సుక
��ర��� �� �ాడ�. ఒకడ� ఇం��క���ౖ దండయ�త్ర � ే� ��ాడ. �ార�
అల�్ లహ ్ క� ఏ లకష్ణ�ల� ఆ�ా��సుత్,
అ�త�డ�, పరమ ప�త�్రడ." (23:91)

�ాట�� ఆయన

�ేవ��� ఏకత్వ: క�ప్త �ై�ాలల�� అసతయ్ గ���ం�  ఖుర్ఆన
మనక�

మ�ట�మ�ట���  జ�్ ఞపకం

� ేసుత్నన .

�గ� � �ాధక�లను

ఖుర్ఆన్ ఇల� ప్ర�న్సుత: ఏ�ట�, �ర� (స్వహ�ాత్ల) �ె ��్కన
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�ల�ప్లను ప��సుత్��న?(37:95) ఆయనక� �ాట��ా ���� �ాట��
�లబ� డ�త���న్�? అ� తమను ���� �ా�ాడ���గల�ా?"

ప్రకృ� సహజ�� �న �ాట � ఆ�ా��ం�ే  �ా��  గ���ం�  ఇబ�్ర�� ం

�ాథల�  ఖుర్ఆన ఇల� �� ��్కనన్:

మ�� ,

అత���ౖ  �ా�్ర

ఆవ��ం� నప�డ�, ఒక నకష్� �్ర�న్ చూ�ి అత�ల� అ��‘ఇ��  ��
ప్రభ�వ’. అ�� మ�య��� ���ా��, ‘మ�య��� �� �� �ాట�� ����
మ�త్రమ� ఇష్టపడ’

అ��న్డ.

మ�� ,

ప్ర�ా�సుత్నన్ చ

�ంబ��న్ చడ�ా��, అతను ‘ఇ��  �� ప్రభ�వ’ అ��న్డ.

చందు్రడ� అసత్ �ంచ�ా� ‘ఒక��ళ �� ప్రభ�వ� ��క� స��్మరగ
చూపక���ే,

�శ్చయం�ా ��ను మ�రగ్భ్రష�్టలల� �ే����’

అ��న్డ. మ�� , ప్ర�ాశవంతం�ా ఉద�సుత్నన్ సూరయ్���

చూ�ి న ప�డ�, అతను ‘ఇ�ే �� ప్రభ�వ, ఇ�� అ�న్ంట�క��న

�� దద �� ’ అ��న్డ. �ా�, అ�� అసత్�ం�నప�డ, అతను ఎల��� �త్
ఇల� అ��న్డ� ‘ఓ �� జ�� ప్రజల��! �శ్చయం�ా �జ�ై�ా�� �
�ర� �ాట� క�ప్ం� ే (�ాట�  నుం�� ��ి�� �త , ��ను దూరమ

వ�త���న్న) �ాట��� , ��క�  ఏ సంబంధమ� ల�దు.’ �శ్చయం�,
��ను

ఏ��ను్మఖుడ��ౖ

(ఏక�ై �ా�ాధక��� ��ౖ ) ,

��

మ�ఖ��న్

భ�మ�య్�ా�ాల సృ�ి ్టకరత్ ��ౖప�నక� �్రప�ప్ క�ంట�. మ�� య�
��ను ఆయనక� �ాట� క�ప్ం� ే�ా� �ల�� �ా� � � �ాన. (6:76-79)
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ఒక �ై వ ��ా్వ�ి

�క్క ప్ర వ: ఒక��ళ ఎవ��� �� మ��ి్ లం

�ా�ాలనుక�ంట�  (సృ�ి్ టకర త్క� సమ��ప్ంచు���ాలనుక�), అతడ�

�ేవ��� ఏక��్వ�న్ �శ్వచవల�ి ఉం�� . ఉ��హరణక� �� వలం 
ఆయన మ�త్ర�� సర్వల��ాల సృ�ి్ట , ��షక�డ�, �ాలక�డ� ...

ఇ�ే �ౌ�� ద్ ర�బ��యయ్హ్ అ� మ�ను్మందు �ాబ�త� .

అ��ే  �� వలం ఈ  ��ా్వసం  క�� � ఉండటం�� స� ���ద. ఈ 

�� వయ్�ా�ాయ్లను ��వలం సర్వల�క ప్రభ�వ� మ�త్ర�� �ేయ గ
స��య్�న్ అ��కమం� �గ� � �ాధక�ల� గ� ��ంచ డ��  �ాకం�� �� � �

నమ�్మ��ర క���. అ��ే  మ��ి్ లం�ా మ�ర���� � ఇ� � మ�త్ర�
స�� �� దు. �ౌ�� ద్ ర�బ��యయ్హ్  �� �ాట� �ార� తపప్క�
�ౌ�� ద్ ఉల�� �యయ్హ్ అ ం ట� ఆ�ాధనల �న్ ��వలం ఆయ
�ెం దు��య�

మనసూప్��త్�ా నమ �్ మ� మ��య� ఇతర�ల

ఆ�ా��ంచక�ం�� ఉం���.

ఏ��� క  �జ �ై వం �క్క

మ�నవ�డ� ఆయనను

�రంతరం�ా

ఈ జ�్ఞనం ��ం��న త�ా,

�శ్వ�ిం��� మ� �య�

స��య్�న్ ��ాక��ం�ేల� ��్ర���ిం�ే �ాట�� తన స�పంల� ��� క�
�ా�వ్వక�డద.

ఒక వయ్��త్ మనసుస్ల� �ైవ��ా్ (ఈమ�న) ప్ర���ం�నప�డ,

అ�� అత�� ల�  ���న్ మన�ిక  మ�ర�ప్ల� �సుక� వసుత్ం.
పరయ్వ�ానం�ా అత� �
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మ�ర�ప్ల� అంట � మ�న�ిక మ� �య� ఆచరణ�త ్మక మ�ర�ప్
అత�� ల�  �జ��� న ��ా్వసం ప్ర���ంచందన��� �� ఒక �దర్ .

�� �  గ���ం� ప్రవకత్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్

�ె � �ార�, "��ా్వసం అంట � మనసుస్ల� పట�ష్ట ం�ా ��ట�క� � �� �
మ�� య� �ేతల�ే �ర��ించబ�ే�� . "

మ�న�ిక  మ�ర�ప్ల�న్ంట�ల � �ట్ట�దట, అల�్ లహ ్ క

కృతజ్ ఞతల� �ెల�ప����ాల అతడ� ���ంచడం. ఇల� సృ�ి్ టకర త్క
కృతజ్ ఞతల� �ెల�ప��వడమ��� � అత� � ఆ� ాధనల
�ారం అ� �ె పప్వచు.

ఈ కృతజ్ ఞ����వం  ఎంత మ�ఖయ్� ��నదం ,

�క్క అసల

స��య్�న

�రస్క��ంచడ ం  వలన ఒక అ��ా్వ� ‘�ా�ిర’ అ� �ిలవబడ��డ�.
�ా�ిర్ అంట � ‘సతయ్�ర�ా్క’ మ�� య� ‘కృతఘ�న్డ’ అ� అర్థ.

తన��ౖ  క��� �ిం�ే  అనుగ� � లక� బదుల��ా ఒక  ��ా్వ�ి తన

ప్రభ�వ�ను మ��ంత�ా ��్ర��ాత్డ� మ��య� కృ తజ్ఞతల� �ెల
క�ంట�డ�. తను మ�న�ికం�ా ల�క �ా��రకం�ా ఎ�న్ మం� పనుల�

�ే�ి��, �ై �ాజ్ ఞల ఆచరణల� ��రత ఉంట�ంద�� �ాసత్�ా�న్

గ��,

ఇహల�కంల� ల��� పరల�కంల� అల�్ లహ్ తననఎక్కడ��� �త్�
ా న�
భయపడ�త� ఉంట�డ�.
భయపడ��డ�,
�నమ� త ,
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అందువలన

అతడ� ఆయనక�

సమ��ప్ంచుక�ంట�డ� మ� �య� అణ�క� ,

�గర్వం�� ఆయన �ె��ిన

పదధ్�ల� ఆయనన
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ఆ�ా�� �త్డ
ా .

అ��ే ఎవ��� �� ఎల్ లప�ప్డూ ఆ �ి్థ�

ఉండటమ���� , �తయ్ం  ఆయనను గ�ర�త్ �ేసుక�ంట � ఉండక�ం�
�ాధయ్ం  �ాదు క�. �ాబట�్ ట

�ైవ��య్నమ�� � � ��ా్వ (ఈమ�న)

�క్క �వశ�� , అ��  ల�క�ం�� ఈమ�న్
దూర��� �� త�ం�� .

సృ�ి్ టకర త �క్క

బల� �న

ప� , క�మం�ా

� �వయ్లకష్ణ� తర�చు�ా �� ��్కనడం

��్వ�ా మనల�  ఈ కృతజ్ ఞ�� ���ా�న ��ం �� ం��ం�ేం దుక� ఖుర్ఆన

ప్రయ�న్సుత్న. ఎక�్కవ�ా

ఈ

మ��కట� �� ��్కనబడటం  మనం

� �వయ్లకష్ణ�ల� ఒక ��� �
గ���త్ంచవచ , ఉ��హరణక�:

"ఆయ��  అల�్ ల. ఆయన తపప్ మ�� ఆ�ాధయ్ �ేవ� ల�డ� –

��పయ్ం�ా ఉనన్�ాట, బ�� రంగం�ా ఉనన్�ాట�� ఎ� �� �న�ాడ .

ఆయన కర�ణ�మయ�డ�, కృ�ా�ల�డూను. ఆయ��  అల�్ ల,
ఆయన తపప్ మ�� ఆ�ాధుయ్డ� ల�, ఆయ�� �ాజ��� �ా�,

ల��ాల�న్ంట��� అ�త�డ,

�ాం� ప్ర��,

పరయ్��కష్క,

సర్వశక�త్, బలప�ాక�మ�ల� గల�ాడ�, ఘన��� న �ాడ�, ప్రజల
ఆయనక� క�ప్ం� ే

��గ�ా్వమ�య్ల నుం �� ప�త్రం�ా ఉ�.

ఆయ��  అల�్ ల, సృ�ి్ టకర , ఉ��� �  ప్ర�ా��ం� ే�ాడ , ర�పకలప్న

�ే�� �ాడ�, అత�య్తత్మ� ��న �ర�్ల గల
�
�, భ�మ�య్�ా�ాలల� ఉనన
ప్ర�� � ఆయన

ప�త్రతను ���య�డ�త�� � ఉంట�ం. ఆయ�� 

స�ా్వ� �క�డ , ���కవంత�డూను."(59:22-24).
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"అల�్ లహ – �� వలం ఆయ న తపప్ ��� � ఆ� ాధుయ్డ� ల�. ఆయన
�తయ్స�వ�డ, సమ�ాత్ �� � ఆయ�� ఆ��రభ�త�డ, ఆయనక�

క�నుక� పట్ టదు మ� �య� �దుర క��� �ాద. భ�మ�య్�ా�ాలల�
ఉనన్దం�� ఆయన� .

ఆయన సమకష్ంల

� �ి�ారస

�ేయగల�ా�� వర� - ఆయన అనుమ���త్ తప? �ా�� మ�ందు

�ానునన్� ే �ట� (ఎదుట ఉనన్� ే �ట) మ�� య� �ా�� ��  ప�ర్వం
గ�� � న�ే�ట�  (�� నుక,

�ె ల�సు.

ఆయన

ప��కష్ంల � ఉనన్�ే)

ఆయనక�

జ�్ ఞనసంపదల�� ఏ �షయ��న్ �ార

గ� ��ంచల�ర� – ��ను ����  �ె � �ిన�� తపప. ఆయన ‘క���స’

ఆ�ా�ాలనూ, భ��� ఆవ��ం� ఉ నన్� . �ాట� రకష్ణ ఆయనక
ఏమ�త్రమ� అలసట క���ంచద .ఆయన స��్వనన్త�త, మ�

ఘనత గల�ాడ�. (2:255).

"ఓ గ�ం థప్రజల��! � ధర్మం  �షయంల� అ��ా ప్రవ��త్ంచక.

అల�్ లహ్ పట్ల సతయ్ం తపప్ మ��ం��� పల� . �శ్చయం�ా
మ�ీ హ్ (�� సత ు ) అ�న మరయ్ం  క�మ�ర�డ�

ఈ�, అల�్ లహ్ �క

సం�ేశహర�డ� మ�� య� ఆయన �క్క �ాక�; ఆయన ����

(�ాక�్కన) మరయ్ం ��ౖప�నక� పం�ి��డ�– మ�� య� ఆయన నుం��
(పంపబ�� న )

ఆత్మ మ�త్ర.

కనుక  అల�్ లహ్ ను ఆయ

సం�ేశహర�లను �శ్వ�ించం� . మ�� య� �ర� (అల�్ లహ్ )
‘మ�గ�గ్ర ’ అనకం�� . (అల� అనడం) �ర� మ�ను��ం�� . అ�ే  �

��రక� �భప్రద�� �న� . �శ్చయం�, ఏ��� క��ై న అల�్ లహ్ ఒక్క
ఇ�ా్లం ప��చయ
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ఆ�ాధనలక�

అర�్ హడ.

ఆయనక� క�మ�ర�డ� ఉ��న్డ��

�షయ�నున్ం� � ఆయన ప� � �దుధ్, ప�త�్రడ. ఆ�ా�ాలల�నూ,
భ��ల�నూ ఉనన్దం�� ఆయనక� �ెం� �న� .

�ారయ్�ాధక���ా � �వలం అల�్లహ్ �� ��ల. "(4:171)
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ఇ�ా్లంల�� మ�నవహక�్క
సృ�ి్ టకర సంప�ర�్ ణడ మ�� య� �ర��� �� పర�డ�.

ఆయన �తత్ మ�నవ�ల ప్రభ�వ మ�� య� �శ్ �ార్వ��మ�డ.

��షక�డ�, ప�� �ాలక�డ�, దయ�మయ�డ�. ఆయన �ార�ణయ్
�ా్రణ�ల�న్ంట�� ప్రస� �సుత్ం . ఎందుకంట� ప్ర మ�నవ��� �� ఆయన

మ�నవ ��రవం మ�� య� హ� �� ఇ�్చ��డ. మ��ిల� స్వయం�

ఊ�ి�� ��యటం నుం�� �దల� �� ట�్ ఆ ఆత్ మ��ి శ��రంల�
��ంచటం, అత�ల� క��ి ��వటం, ఇతర మ�నవ�లల� క���
కనబ�ే �ామ�నయ లకష్ణ� క��� ఉండటం ��్వ� మ�నవ�లం��

సమ�న�� , �ా�� ల� ఎల�ంట� ప్రతయ �� ద ���ాల� ల�వ� - వర్ ణ ,

క�లం, జ��యత �దల�ౖ న య�ధృ�్ఛ �ే��ల �షయంల� తపప అ�� �ాసత్వ ఋ�వ� అవ�త�నన్� . త��్వ� ప్� మ�నవ�డ�

ఇతర మ�నవ�ల�� �� � ఉ��న్డ. ఆ �ధం�ా స��రవ��� న

మ�� య� ఉల�్ లసకర�� � �శ్వప్రభ� ��సయ్ంల మ�నవ�లం�� ఒక
సహ� దర సమ�జం�ా మ��� ��ర�. అల�ంట� �� వయ్� � �ా��వరణంల�

ఇ�ా్ ల� ఏక �ై వ త్ ��వనను ఒపప్��వడమ��� ప్రబల�� �
మ�� య�

ప్ర��న�� �

శ��త్�

�లబడ�త�నన్� .

అం�ే�ాక

మ�నవజ��ల� ఉండవల�ి న ఐకమతయ్ మ�� య� ����్రతృ��్వల
అ��ారయ్ �ేసుత్నన్.
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వచు్.

భ�మండలం��ౖ ఎక్క�ై� స�� ఇ�ా్ ల� సమ�జం ఏరప్ర
అ��ే,

ఇ�ా్ల

ధర్మ

మ�నవ

హక�్కలన

ల�క

��� �ా�� �ా�ాలను తన �����క హదుద ్లల�� ప�� � తం �ే�ి ఉంచ

దల�చు��వటం ల�దు. ఇ�ా్ల ధర్మ �తత్ మ�నవజ�� ��రక�

���న �ార్వజ� �ా్రథ� హక�్కలన ప్రకట�ం�ం� . �ాట�� ఎట�్

ప�� �ి్థత�లల�న మ�నవ�డ� ��ర�ంచ వల�ి ఉం�� – అతడ�
ఇ�ా్ ల� �ేశం�� �ాం� ఒడంబ�� క క��� ఉ��న, ల�క�� ���
మ�� య� ఇ�ా్ ల� �ేశం�� య�దధ్ �ేసుత్��, ల�క�� ���. �� �

గ���ం� ఖుర్ఆ సప్ష్ �ా ఇల� ప్రకట�సుత్నన: "ఓ ��ా్వసుల��!

అల�్ లహ్ ��రక� ��య్య� � �� �ాకష్య్ం�ా �� � ఉం� ే �ా��� .
(ఏ�ై ��) వరగ్ం

పట్ల �క�నన్ ��ౖరం �ర� ��య్యం �ేయక�

ఉం�ేల� �మ్మ�న ్ ��్ర���ించ�వ్వ. (అ�న్ ��ళల) �ర�
��య్యం

� ేయం� .

అ��

అల�్ లహ్ పట్ల భయభక�త్ అ�

�ేర���ౖ న �� . జ�గ� తత ! అల�్ లహ్ పట్ల భయభక�త ్ల� క ��� ఉం.

�శ్చయం�ా అల�్లహ్ ����  �ేసుత్��న్�� అం� � ఎ ����...."
(5:8)

ఎట�్ ట

అ��య్యం�ా

ప� ��ి్థత�లల�నూ మ�నవ రకత్ం ప �త్ర�� .

���� �ం��ంచక�డద. త�� న �ారణం ల�క�ం��

అ��య్యం�ా హతయ్ �ే , ఒక��ళ ఎవ��� �� మ�నవ రకత్ం
ప�త్రతను ఉల్లం��� ,

�క్క 

అతడ� �తత్ం  మ�నవజ��� హతయ

�ేయటం సమ�నమ� ఖుర్ఆన్ గ�ంథం ప్రకట�సుత్:"..“�ా్రణ ��� �
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బదుల��ా �ాక, ల��� భ����ౖ  కల�్ లలం � ��ినందుక� �ా , ఎవ��� ��
మ��క�� �  చం�ి�ే,

అతడ� సమసత్ మ�న�ా�� చం�ినట� .

అ�ే�ధం�ా ఎవ��� ��, ఒక�� �ా్రణ ��న్ �ా�ా�� �ే అతడ� సమస
మ�న�ా�� �ా�ా�� న ట�్ ...”" 5:32

మ�� ళల�, �ిల్ లల, వృదుధ్ల , �ాయ్� �గ�సుత్ , �ాయప�� న

�ా�� ��ౖ  �ౌరజ ్నయ్ం �ేయ ���న్ ఇ�ా్లం �����ం .

మ�� ళల 

మ�నమ�ాయ్దల� మ� �య�

ప�త్రత అ�న్ ప���ి్థత�లల

�ా���  బట్ టల� ��డ�ా.

�ాయప�� న

��ర�ంపబ���. ఆక��� ఉనన్�ా�� � ��జన �� ట�్ ట. బట్ టల� ల��
�ా�� �

మ�� య�

�ాయ్� �గ�సుత్లను �ార� ఇ�ా్ల�య సమ �జ� ��� �ెం� �న �ా�ా ల

�ా�� శత�్రవ�ాగ్లక� �ెం��న �ా�ా అ�� ��రతమ�య్ల� ల�క�ం�� స��

��ౖ దయ్ం అం��ం��.

ఇ�ా్లంల�� మ�నవ హక�్కల ఆ �ే�ాల� స్వయం �ా అల�

జ��� �ే�ాడ�� స��య్�న్ గ���ం �. �ాట�� ఎవ�� ఒక �ా� ల���

ఏ�ో ఒక చట్ ట సభ జ��� � ేయల �ద . �ా�ల� ల��� చట్ ట సభల�
ప్రకట�ం�న య���ధ్ ,

�ార� ప్రకట�ం�న �ధం�ా�� రదుద

�ేయబడ��� క���. ప�� �ాలక�ల� అం��క��ం� న మ�� య�
గ���త్ ం�న మ�నవ హక�్కల �షయంల� క��� ఇ�ే జర�గ�త�ం.

తమక� ఇష్ ట�� �నప�డ� ఆ ప� ��ాలక�ల� �ాట�� అం��క��ంచ వచు్
మ�� య� తమక� ఇష్ట ం ల �నప�డ� �ాట �� గ���త్ంచక ��వచ. తమ
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ఇష్ట ం  వ�్చనప�డ � �ార�

బ��రంగం�ా �ాట� � ఉల్ల��ంచ

వచు్. అ��ే  ఇ�ా్లంల�� మ�నవ హక�్కల �షయంల� మ�త్
అల� జరగట���� అవ�ాశం ల�దు. ఎందుకంట�  �ాట�� సర్వల�క
సృ�ి్ టకర త్ అ�న అల �్లహ్ ఆ�ే �ం� ఉం డడం వలన ఎ
ప�� �ి్థత�లల�నూ భ����ౖ ఉనన్ ఏ చట్ట సభక� ల�క

ప్రభ���్వ�� � �ాట� � ఉల్ల�� ం �ే హక�్క ల�క అ���ారం . �ాట��

రదుద ్ � ే� , ఉపసంహ��ం�ే  హక�్క ఎవ్వ���� ల�. అం�ే�ాక  అ�

�ా�� ��ల ��ౖ న మ�త్ర�� అం����ంచబ� , �ాసత్వ �తంల� ఏ �ల��ా

ల�క�ం�� ��ాక��ంచబ �ే � �ావ�. ఇం�ా అ� ఆంకష్ల� జ��� �ేయ
మ�మ�ల� తత్వజ�్ఞన ���ాల� క��� �ా.
ఐకయ్�ాజయ్స��

బ��రం

గ ప్రకట,

��ా్మ��లక�

మ�� య� సర్వల�క సృ�ి ్టకరత్ అ�న అల�్లహ్ జ� �� �ే�ిన 
హక�్కలక� అసస్ల� ��� �� ల� . ఎందుకంట� �దట���  �ే ���ౖ నంట� 
�����ౖ  వ�త్ంచద
�
, �ా� ��ం �ో��  ప్ర�  ��ా్వ�ి��ౖ�� వ��త్సుత. అ�

ఇ�ా్ ల�య మ�ల��ా్వ ���ాల� మ�� య� అం�ాల�. ��మ�
మ��ి్ లం� �ె � ��  ప్ర� మ ��ి్,

ప�� �ాలక�డ�

మ�� య�

��ా్వహక�డ� �ాట�� అం��క��ంచ వల�ిం� , గ���త్ం వల�ిం�ే 
మ�� య� ఆచ��ంచవల �ిం�ే.
ఆచ��ంచక�ం��,

�రస్క� �సూ ,

ఒక��ళ 

అల�్ హ్ ఆ� ే�ాలను

�ాట�ల�  మ�ర�ప్ల� � ేర�ప్ల

�ేయటం ల�క ఆచరణలల� ఉల్ లం� �సూ , �� వలం ��ట�పల�క�ల��

అం��క��ంచ డం  �దల�ౖ న అ�క�మ ణల� �ే��  ప�� �ాలక�ల  ��రక�
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ఖుర్ఆన ్ ఆజ్ఞల� ��ల� సప్ష్టం�ా .   "... ఎవ��� �ే  అల�్ లహ
అవత��ంప జ� �ి న  ��� ప్ర�ారం  �ర� �ేయ��, �జ���� అల�ంట� 

�ా�� దు�ా్మర�గ్.." (5:47)

ఇ�ా్ ల� �ాజయ్ంల� మ�నవ హక�్కల
1. �ా్ర మ�� య� ఆ�ిత్�ాసుత సంరకష:
తన అం�మ హజ్ య�త్రల� �ే�ిన మహ�నన్త ప్రసంగంల� ప్

సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల్లం ఇల� ప్రకట�ం: “ప�నర���్థన
�� న మ�న � ప్రభ�వ�ను కల�సుక�� ��� వరక� � �క్క ఒక� �
�ా్రణ�ల� మ� �య� ఆ�ిత్�ాసుత్ల� మ�� క

�� ��ర

��� ��ంచబ �� ���.” మ�� సందరభ్ంల� � ��్మ (మ��ి్ లం �ాజయ్ంల
�వ�ిం�ే  మ��ి్ ల��తర�ల) గ���ం�  ఇల� ఆ�ే�ం��ర�: “ఎవ��� ��

�ాం� ఒడంబ�� కల�  �వ�ిసుత్నన్ �ా��ల� నుం�� ఏ వయ్��త్��ౖ�� 
�ే��త , అతడ� స్వరగ్ం �క్క సు�ాసన క��� �ీల్చ.”
2. మ�నమ�ాయ్ద సంరకష:
ఖుర్ఆన్ ���ం� � �బంధనల� ���ం�ం :
అ) ఓ ��ా్వసుల��! �ల�� ఒక వరగ్, మ�� వ�ాగ్� ఎగ���
�ేయవదుద .
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ఆ) పరసప్రం �ం��ంచు��వదు .
ఇ) మ�ర��� ర్ ల�� అవమ��ంచవదు .
ఈ) ఇతర�ల గ���ం� ���� ల� �ె పప్వదు
మ�ట�్ లడవదు .  49:11-12

మ�� య� �ె డ��ా

3. వయ్��త్ ��తం �క్ మ�నయ్, ప�త్ర మ�� య� భద్ర:
ఖుర్ఆన్ ���ం� � �బంధనల� ���ం�ం :
అ) ఒక�� ��ౖ మ��కర� గ�ఢచరయ్ం � ేయవదు . �ఘ� ��యవదుద .
ఆ) ఇంట� యజమ�� అనుమ� ల�క�ం�� ఎవ�� ఇండ్ లల�నూ
ప్ర���ంచవదు .

4. భద్ర ల�క వయ��త్గ ��్ వచ:
బ�� రంగ ��య్య�ా ్థనంల� అత�� ��రం �ర��ించబడనం త వరక
ఏ వయ్��త్� జ�ౖల�ల�  ��ట్టక�డద �� �యమ��న్ ఇ�ా
ధర్మ�ాసనం
�ేయడం,

ప ్ రకట�ం�ం. �� వలం  అనుమ�నం  �ద అ�� ష�
్ ట

స��� న  ��య్య ���రణ జరపక�ం�� మ� �య�

���ద ్�ి��్వ�న్ �ర��ించుక��� అవ�ాశం ఇవ్వక�ంత�� �
జ�ౖ ల�లల���� ��ి�� ��యడం ఇ�ా్లంల� అనుమ�ంచబడల �ద .
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5. �ౌరజ ్��య్� అభయ్ంతర �ె ��ప హక�్:
ప�� �ాలక�ల �ౌరజ ్��య్� �� వయ్���క ం �ా ��� ా�ే హక�్కను ఇ�
ధర్మం  మ�నవ�లక�

ప్ర�ా��ం�ం. �� �  గ���ం�  ఖుర్ఆన్ ఇల

ప్రకట�సుత్నన: "బ�� రంగం�ా (ఎవ��� ��) �ె డ� మ�టల�డ�టను
అల�్ లహ్ ఇష్టపడ – అ��ే �ౌరజ ్��య్� �� గ� ��న వయ్��త్ .

అల�్ లహ్ అ�న్ ����, అం�� ఎ�� �� న �ాడ�."(4:148)
అంతక� ప�ర్వం

� ���్కనన
్ ట�, ఇ�ా్లం  ధర్మంల � �తత్ం శ�

మ�� య� అ�� �ారం  అల�్ లహ్ . మ�నవ��� �� ఇవ్వబ� �న ప� ��త

అ�� �ారం  �� వలం ఒక  ‘అమ�నత�  (ప��)’. ఎవ�� �� �ే  అల�ంట� 
ప�� � త శ��త , అ�� �ారం  ఇవ్వబ��ం� , అల�ంట� ప�� �ాలక�ల� తమ

ప్రజల ఎదుట �ా� � � ఉతత్మం�ా ��ర�సూత్ �లబడవల.

ఎందుకంట� �ర�ప్� �న ం ���న ప్రజల��ౖ �ా�� �� ఇవ్వబ��న ఆ�� ,
అ�� �ారం గ���ం� ప్ ర�న్ంచబడ�.

ఖ��ా�ా ఎంచు��బ�� న

త�ా్వత అబ� బకర్ ర��యల హ� అను్ హ ఇ�్చన తన �ట్ట�ద
ప్రసంగంల�

� � �� ఇల� � ���్క��న: “��ను స��� న మ�రగ్ంల�

నడ�సుత్నన్ప�డ� ��క� ����ప్ట� అం��ంచ.

��ను

తప�ప్

�ే�ి న ప�డ� ననున్ స� �� �దద్ం . అల�్ లహ్ మ��య� ఆయన ప్ర వ

�క్క ఆ� ే�ాల� �ాట�సుత్నన్ంత �ాలం ��క� ��ేయత చూప.
ఒక��ళ ��ను అల� �ేయక���ే ననున్ పట�్టంచు��వద .”
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6. ��వప్రకట ��్ వచ – �ాక �ా్వతంత్ర:
ఒక షరత�  �ద ��వ ప్రకటన ��్వచ్ఛ మ��య� �ాక్ �ా్వత
హక�్కలను ఇ�ా్ల�య �ామ�జయ్ంల�� ప్రజలంద �� �� ఇ� ా్లం 

ప్ర�ా� �సుత్నన . ఆ షరత�  ఏ�టంట� ఆ  హక�్కల� మం��
మ�� య� �జ��న్ �ా�ింపజ� యట� ��� మ�త్ర�� ఉప���ం���
�ా� �ె డ�ను మ�� య� అస��య్�న్ �ాయ్�ింపజ�య�� � �� �.

�ా�ా్చతయ్ �ే�ాలల�� ��వ ప్రకటన హక�్క కంట� ఇ�ా
చట్ టంల�� ��వ ప ్ రకటన హక�్క అ� �క ���ల� �ా ఉనన్త�� .
ఎట�్ ట

ప� ��ి్థత�లల�నూ �ెడ� మ��య� దుష్టత్వ ప్ర��రం

క�డద� ఇ�ా్ల ��� �� సత్నన్.
ు
�మర్శల � �ర� �ద అసభయ్క

ప��లను మ�� య� అసహయ్కర ��షను �ా� ే హక�్క ఇ�ా్లం ఎవ్వ�
ఇవ్వల �ద . ఏ�ై �� �షయం  �ద ఏ�ై �� �ై �ాజ్ ఞ వ�్చం�� ల��
అ� ప్రవకత్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లంను అ���� �ెల�సు�
ఆయన సహచర�ల  అల�ాట�.

ఒక��ళ ఆయన

�ార�� �� న

�షయం��ౖ ఏ �ై �ాజ�్ ఞ �ాల �దంట , �ార� ఆ  �షయం��ౖ ��్ వచ్ఛ�
తమ అ��ా్రయ ��న్ ���బ��ే్చ�.

7. ��ధ సంఘ�ల� ఏ�ాప్ట �ేసుక��� ��్ వచ:
ప్రజల� ��ధ సంఘ�ల, �ా��్ టల , సంస్థల� ఏ�ాప్ట� �ేసుక��
హక�్కను ఇ�ా్లం ప్రజలక� ఇ�్. అ��ే ఈ  హక�్క ���న
�బంధనలక� ల�బ��  ఉం�� .
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8. మన�ాస�� , అంత�ాత్ �ా్వతంత్ర మ�� య� �ోష��ాధ్ర
�ా్వతంత్ర:

ఇ�ా్లం  ధర్మం ఇల� ఆజ�్ఞ�ిసుత్: “ధర్మ ��ా్వస �షయంల

ఎల�ంట� �రభ్ందమ� ల�ద.” అ��ే �� � �� �నన్ం�ా �యంతృత్
సమ�జ�ల� వయ్క�త్ల ��్వచ్ఛను ప��� త్�ా త�� �� � �ట�్ట ��స.

�శ్చయం�ా ప� ��ాక�ల ఈ అ��య్య�� �న అణ ���త మ�నవ�� ���ౖ
ఒక రక��� న  బ��స��్వ�,

�� న ��్వ�న్ �ా�ిం �ేటంతట

���దుల� ఉం�� . ఒ�ా��క �ాలంల� ఒక వయ్��త్ మ�� వయ్ ��త్� ప���
అదుప�ల����  �సు��వ���న్

��సయ, బ��సత్వం  అ�� �ార.

��ట��ాలంల�  అల�ంట� బ��సత్వం  చట్టపరం�ా � ��� �ంచబ��ం.

అ��ే, �రంక�శ �ాలక�ల� మ�నవ�ల��ౖ అల�ంట� బ��స��్వ��న
����  ప దధ్త�లల� ర�దుద్త���న.
9. ����్ మ ��ంట� ��ంట్ భద్ర:
అంత�ాత్మ �ా� � �ా్వ తంత్ర�ం మ��య� �ోష��ాధ్రణ �ా్వతం��్
�ాట�  ఇ�ా్లం  ధర్మం మ�నవ�ల ����్మక  ��ంట���ంట్లక� సమ

��రవం  ఇసుత్నన్�� మ��య� ��� �ర�దధ్ం�ా ఎవ్వర� ఏ
పలకక�డద� మ�� య� ఏ� �ేయక�డద� ���ద ్�సుత్నన .

10. అ�ారణం�ా జ�ౖ ళ్ళల ఖ�� దు �ేయక�ం�� �ా�ా�ే రకష:
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ఇతర�ల ఆ��పణల వలన

ఏ వయ్��త్� అ�ారణం�ా అ��ష�

�ేయక�డదు మ�� య� ఖ�� ��  �ేయక� డదు అ�� వయ్��త్గత హక�్క
ఇ�ా్లం గ���త్సుత్న . �� �  గ���ం�  ఖురఆన్ ల� సప్ ష్ట���న �య
ఉం�� : "(�ాప)��రమ� ��� �ార� ఇతర�ల ��రమ� �యక�ం��
తమ ��ర�� ��ాత్ర ." 35:18

11. ��త �ా్రథ� అవ�ాల హక�్:
అక్కరగల�ా� � మ� �య� �ద ప్రజల హక�్కను ఇ�ా్లం గ���త్సుత

మ�� య� �ా�� ��  స �యం  అం��ం��ల� ఆజ�్ ఞ�ిసుత్నన: "�ా��

సంపదల�  అక్కరగల�ా� మ�� య� �ద�ా�� సప్ష్ట� �� హక�్క
క��� ఉం�� . "(51:19)

12. ��య్య మ�ందు అందర� సమ�న�� :
ఇ�ా్లం దృ�ి్టల� ��య్యం మ�ందు ప్రజలందర� సమ. ప్రజల ఈ

హక�్కను ఇ�ా్లం ��ల� సప్ష్టం�ా మ��య� సంప�ర్
ప్రకట�ం�ం� .

13. ప�� �ాలక�లక�, ఉనన్ �ా్థ వయ్క�త్ల చట్ ట వ��త్సుత్ం :
ఒక�ా��  ఉ నన్త వం�ా�� � �ెం� �న ఒక మ� � ళ �ొంగతనం � ేసూత
పట�్ టబ��ం� . ఆ�� ను ప్రవకత్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం వ

�సుక� వ��్చర� మ� �య� ఆ� �క� �కష్ ను ం �� �న��ం
ఇ�ా్లం ప��చయ
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ఇవ్వబ��ల� ��ందర�

ఒ�త్�� �ేయ�ా�ా.

�����  ప్రవకత

సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల్లం ఇల� జ�ా���, “�క� ప�ర్వం
�వ�ిం�న

���న్ జ�త�లను అల�్లహ్ ��శనం �ే�ి�.

ఎందుకంట� �ార� �ామ�నయ్ మ�నవ�� � � అతడ� � ే�ిన ���ా �� � �క
���ం�ే �ార� మ�� య� �ా��  ధ నవంత�ల�, ఉనన్త వంశసు్థలన
�ా��  ���ాలక� �కష్ �� �ంచక�ం�� వ � �� ��ట �్ట���. �� �ా్రణ ం
ఎవ��  �ే �ల� ఉం�ో ఆ ప్రభ�వ� �ా� �ా, ఒక��ళ  మ�హమ్మద
క�మ���త్ అ�న �ా�మ� (�� క�మ���త ) ఈ ��రం �ే��త , ��ను ఆ��
�ే�� న�� �� �� ��  � కష్ ��� ం� ఉం�ే�ా � ”.
14. �ాజయ వయ్వ��ాలల �ాల�గ్� హక�్:
"�ా�� ���నమ� పరసప్రం  సంప్ర��ంప�ల� జరపడ."(42:38).
చట్ ట సభ ల�క �ాసనసభ అంట �

ఈ అర్థం తపప్ మ� ��దు –

ప్రభ�త్వ అ��ప� మ��య � �ాసనసభ సభ�య్ల� ��్వచ్ఛ� ా మ
�షప్కష్�ాతం�ా జ� �� � ఎ�న్కలల� ప్రజల�ే ఎనున్.

�వ�� �ా, ��ౖ న  �� ��్కనబ� �న మ�నవ హక�్కలను మ��య

అ��క  ఇతర  హక�్కలను �ా ్థ�ించ��� � � ��వలం ���న్ చట�్
���ద ్�ంచడ�� �ాక�ం�, తక�్కవ �ా ్థ� ప�త బల�� న తల 
నుం��  బయటప డమ�

మ�� య� బంధుత్వ

పకష్�,

జ�తయ్హం�ార, ���ా దురహం�ారం  మ�� య� అక� మ  సం�ాదన

�దల�ౖ న �ాట��� దూర�ా ఉంట�, ఉనన్తం�ా
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మ�నవజ��� ఇ�ా్లం  ధర్మం ఆ�్వ�సుత్. తన అంత�ాత్మ
�� చ్చ� �కల

��్వ�ా అసల� సహ�దర ���ా�న్ గ���త్ం�ే ఉ

�ామ��క వయ్వస్థ ��ౖప�క � �ా�ాల� ఇ�ా్లం ధర్మం మ�నవ�
�ిల���త్ం� .
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ఇ�ా్లం

�క్క ఖ డ

ఆరంభంల� ప్రవకత్ మ�హమ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� 

�ేత�ల �దు�ా ��� తత్�ా ఇ�ా్లం ధర్మంల� ప్ర���ం�న �ా��ల� 
��రయ్ ఖ� �జ , ఆయన ��సుడ� జ�ౖ ద , ౧౧ ఏళ్ళ ఆయన �ినతం��్

క�మ�ర�డ� అ� ర�� యల్ � లహ� అను్హమ్ ఉ��.   

త�ా్వత మ�ా్కల� ఇ�ా్లం ధర్మంల� ప్ర�� �ం�న �ా

�జ���పర��ై న �ాయ్�ార��తత్ అబ� బ, అ�� �య�ల�� ఉక�్క
మ��ి�ా ప్ర�ి��ధ్ �ెం��న ఉ , ��� యం�� �� � ��  ఉ తత్మ

�ాయ్�ార��తత్ ఉ��, ప్రవకత్ మ�హమ్మద్  సల్లల�్లహ� అ
వసల్ ల �క్క

ప�ాక�మవంత��ైన �ినతం��్ర హంజ� మ��య

మ�ా్క �గ���ాధక�ల

ర�� యల్ � లహ� అను్.

��సయ్ంల � ఉనన్ �ల�ల్ క�ట�
అణ�క�వ��

మ�� య� ఒంట�� �ా

���ాడ�త�నన్ ప్రవకత్ �క్క అదుభ్త ఖ� �గ్�న్ �ార� ఎ

ల�క  ��య�ర�.   త్వరల���

ఈ �� �తత్ ధ�ా్మ �న్ �శ్వ�ిం �న ఆ �

మం�� మ�ా్క నగరం  నుం� � (�ా�� ఖడగ్ం�� స) బయట���

�� ళ్ళ��ట్టబ����. �ా��  వలస  నగర��� న మ�� ��ల� ప్రజల� �ా� � �
ఆ�్వ�ంచడ�� �ాక�ం�� �ా� � ఖ�గ్�న్ క��� తమ హృదయ�
�
�
హత�త ్క���న్. అక్క� ��� ఆ అదుభ్త ఖ డగ్ం తన ప�� ఆపల.
అ�� �య� ��్ వపకలప్ం �తత్ం తనల� ప్ర�� వరక�  అ�� తన

జ�ౖ త్రయ�త్ర ��న�ా��ం�ం. ఆ��ట� ��� � న ప్రపంచం�� � ��్చ,
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అ�� �య� �ా్రంత ం  అ� తక�్కవ జనసంఖయ్ క� �� ఉం�� . మ��  ఆ 

తక్కవ సంఖయ్ల�� అరబ�్బలల� నుం �� ��ందర� ప్రజల� ఈ అద
ఖ��గ్�న్ అ���య� ఎ�� �� స��హద ుద్లను ��ట, ఆ��ట�  మ�

�ామ�� జ�య్ల�ౖన �� మ�� య� ప��ష ్య� �ా్ రం��ల, మధయ్ధ�ా
సమ�ద్ర ��ాలక, మలబ�ర్ మ� �య�

బహ�దూరప� త�ర�ప

��్ వ�ాలక� �సుక� � ���్ళల � �ర్ణ�ం�. తం�ోప  తం��ల��ా
ప్రజల�

ఈ అదు్బత ఖ� �గ్��� తన ఒగ�, ఈ  ��� తత్ ధర్మంల

ప్ర���ంచ�ా�ార.

మ�� అదుభ్త ఖడగ్ం �క్క పదును అంత � ా� � అ� ! అ��

�ింప�ల��ా హృదయ�లను జ�సూత్ � ��ం� , ఆట���ట�క్ �ా
శ���ాల� ��్ వచ్ఛ ��ంద�ా�.

అ�ే సతయ్ ధర్మ ఖ డ. ఎల���� �ే  �� ల�గ� �కట�� �ార�ో్రల�త�ం� ,

అల���  ��� తళతళల� అస��య్�న్ త���త�నకల� �ే�ా.

ఈ  ఖడగ్ం  �దుద్బ� � � ���ం, తన పదును ����ట�్ టక�ం�� ?
ల�దు, అసల� మ�త్రం ����ట�్ట��ల�.

ఈ��ట���  అ�� అ��క  మం��  ప�ర�ష�ల  మ�� య� �ీత ్ �ల

హృదయ�లల� 

దూసుక�

�� త�నన్� �

–

�కట� 

�జయం 

�ా��ం��ల�, త��్వ�ా ��మ� ప్రజల మం�త���న్ �రంతరం
�ోచు���ాల�� ఆశ�� అ��క  మం�� అహ��న్శల� కృ�ి � ేసుత్��
క���.
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��రక�

అ�ే  ఖడగ్ం� ే జ�ంచ

బ� �న ��ంద� � అ �ా్రయ�ల� �

ఇక్కడ � ���్కనబ���.

�ట��

�ర�

తపప్క�ం��

చదవం�� . �ార� ��ధ �ే�ాలక� �ెం�� న �ార�, ��ధ ��షల�

మ�ట�్ ల� ే�ార� మ� �య� ����్వర �ామ��క వయ్వస్థలక� � ెం��న .

�ా��  ప్రసు త్త అడ్రసు క��� ఇవ్వబ� . తమ��ౖ జ�� �� న  సతయ్ ధర్
ఖడగ్ం

�క్క �� �� అనుభవం  ��ం�  �ర� �ా�� � అడగ

దల�చుక�ంట� �శ్శం��చం�ా �ా� � � సంప్ర��ంచవచ.

1. ���� ల్

�స

(LEOPOLD

WEISS):

మ�హమ్మద్ అ:
ఆ�ి్ట �య�

ప్రసు త్త ��ర

� ే�ా �� � �ెం� �న �ాజ �� �ప�ణ�డ,

�ా�్ర� �య�డ� మ� �య� రచ� ; Frankfuerter Zeitung �క్క
మ��  �ా�ా్చతయ్ �ల�ఖ, 'Islam at Cross Roads' మ�� య�

'Road to Makkah' ల రచ�త, ఖుర్ఆన్ ��వం �క

అను�ాదక�డ�. ౧౯౨౬ల� ఇ�ా్లం ధర్మం �ీ్వక��ం�.

“భవన ��ా్మణ �ాసత్�ం �క్క ఒక సంప, అదుభ్త ప�

వల�  ఇ�ా్లం ��క� క��ిం�ం� . ఒక��� ��కట� బలపర�్చక���ల�
మ�� య� ����ప్ట� �చు్చక���ల ��� ����ాల�న్ చక్క,

�� ం�� క�ా అమర్చబ� � ఉ��న. �ాట�ల�  ఏ�� అక్కరల��� �
మ�� య� హదుద ్�� �న� � ల �ద . అల��� �ాట�ల�  ఏ ��ర��, ల�పమ�
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ల�దు. పరయ్వ�ానం�ా అ� �

ప� �ప�ర్ణ� ��న సమ�ౌలయ్ం మ��

పట�ష్ ట�� �న అమ� �క క�� � ఉం� . ”

ప్రసు త్త �ర���మ : Dar AI-Andalus, 3 Library Ramp,
Gilbraltor, Morocco.

2. అహ్మ

హ� ల్

Ahmed

Holt:

�్రట�ష్ �ి�ల్ కంట�్.

స��య్��్వషణల� అ��క �ే�ాల � ����ా. య�ద ధర్మ, ���సత్వ
ధర్మం  మ��య� ఇ�ా్లం ధ�ా్మల అధయ్యనంల� మ�

ప����ధనలల� �ాలం గ���ార�. �వ���� ౧౯౭౫వ సంవతస్రం ఇ�ా్ల
�ీ్వక��ం��ర.
“ఇ�ా్లం

క్క ఖడగ్ం అంట� మ�మ�ల� ఉక�్క ఖడగ్ం .

అనుభవ ప�ర్వకం�ా ��� � �షయం  �ె��ిం� . ఎందుకంట�  ఇ�ా్లం

�క్క ఖడగ్ం స్వయం �ా �� హృదయం ల� ల�త��ా ��చు్
�� �ం�� . అ�� ననున్ చంపల �ద , �ా� ��క� స�� ��తత్ �����న
ప్ర�ా�� ం�ం� . అ��  ��ల�  జ�గృ�� �సుక� వ�్చం� . ���� వ�� �

మ�� య� �����ట�  మ�� య� ��ను ఇక్కడ ఎందుక� ఉ��న్ను అ�
�షయ�లల� ననున్ ��ల����ప్ం.”
ప్రసు త్త �ర���మ :

23

Welland

Garden,

Perivale,

Middlesex UB6 8SZ, U.K.

3. Boodan Kopanski (బ�దన ���ాన �ీ్ ): ప్రసు త్త ��ర� బ��ాద
అ��ఉల�్లహ్ ���ాన్ . అసల� ��ల�ండ్
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అ�����ా ��రస��్వ�న్ ��ం��. చ��త్ర మ��య� �ాజ��య
�ా�ాత్�లల� �.��చ. �� �ే�ార�. ఇ�ా్లం

��ౖప� ఆయన �ా��ం�న

ప్రయ�ణం ��ల� ఆస��త ్ కర���ం�� మ��య� అ��క క�ా్టల �� �ం
ఉం��. ��ల�ండ� కమ�య్�ష�్టల �ే�ల� ఆయన ��ండ� �ార�్ల జ�ౖల�

ఖ��దు �ేయబ����ర� (౧౯౬౮, ౧౯౮౧-౮౨). ౧౯౭౪వ  సంవతస్రం
ఆయన ఇ�ా్లం ధర్మంల�ప్ర���ం�.   
“��ను

౧౨

సంవతస్�ాల వయసుస్ల � చ��్చ �

తర్క�ర�దధ్� ��న మ��య� పరసప్ర �ర �దధ్���న ధర్మ��ా్వ

��ను �రస్క��ం��న. ��ం �ేళ్ళ త�ా్వ ౧౯౬౨ల�, ��ను ��్ర ం�

��ౖ ��య్�న్ �త�త్�ా ఓ��ం�న అ� యన్ మ ��ి్లం మ�జ� ��దుల ��ౖప
ఆక��ష ్త�� ���ౖ��న. �� ��ౖ ప� దూసుక� వ�్చన ��� ఇ�ా్ల�
బ�ణం  అ�� . ��� సూ్కల�ల� మ� �య� �శ్వ���య్లయప� �
�ాలంల� ��ను ఎర�ప��ాళ్ళ ‘�ర�గ�బ�ట�  తరం’ �క్క

ఒక

��త్ర�� �న �దర్శనం అయ�య్ ... ఖుర్ఆన్ �క్క సతయ్ం ��
�� ప్రయ�ణం � �మ్మ��� మ�� య� కష్టం�ా �ా��ం� � ... ౧౯౭౪ల�,

��ను ట��్క � ే�ా�న్ సంద��్శం�. �� �క్క ఎ. ఎ ప�� ��ధన

�ాయ్ఖ�య్���న్ ��ను �� �ష్ � ామ��జయ్ం గ���ం� సుల�త్న్
ఖ��ా సుల�ౖ మ�న్ కమ��

�క్క �ాల�ీల��ౖ �ా్ర�. అక్కడ

మ�నవజ�� �క్క అతయ్ం త మధుర� ��న స్వ ‘అ��న’

పల�క�ల  ర�పంల�  ననున్ ����ం� . �� ��ంట�్రకల� �లబ� �
��య��. ఏ�ో �ె � య� బల��� న శ��త్  ననున్ ఇ�ాత్ంబ�ల్ ల��
ఇ�ా్లం ప��చయ
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�ాత మ�ిజ ్దు ��ౖప�క� �సుక �� ��ం� . అక్కడ �ర�నవ�్వ,

�� �్ � డల� క�� � ఉనన్ ట� �్కష్ వృదుధ్ల� ��క� వ�దూ ��. కళ్ళ
�ర�

���ా�ాతం�ా

�ార�త�ండ�ా ��ను ష�దహ్

ప�ాను

మ�� య� �� �ట్ ట�దట� మ�� �బ్ నమ��  �ే�ా. అసతయ్

�ి��ధ్ం��లన, ��వనలను �� ల�నుం�� �ార�ో్రల�న. �� ��తంల� 
�ట్ ట�దట��ా� �  �� మనసుస్ ��ల�క్స్ అ�ం��  మ��య � �
అల�్ లహ్ �క

్క ��్రమ�నుభ�త�లను �� మనసు

అనుభ�ంచగ��ాను. ��ను ఇప�ప్డ� మ��ి్లం.”

ప్రసు త �ర���మ� : 3013 Harrel Drive 203 Grand Prairie
TX 75051 U.S.A.
4. Venga

Tachalam

Adiyar

(��ంకట�చలం

అ�� య�ర):

ప్రసు త్తం అబ�ద్ల�్లహ్ అ. ��రత �ేశసు్థడ. ప్ర�ిదధ్ త�
�ల�ఖ��. ��క్టర్. కర�ణ���� �క్క మ�ర� �� ��న ప�్రకల౧౭

ఏళ్ళ �ాట� నూయ్స్ ఎ��టర ప��ే�ార�. త�ళ��డ� �క్క
మ�గ�గ్ర� మ�� మ�ఖయ్మంత�్రల�� ప��ే�.

౧౯౮౨ల� 

త�ళ��డ� ప్రభ�త్వం నుం�� అల�ౖమమ� (క�� రతన) అ�ార�్డ
�� ం��ర�. ౧౯౮౭ల� ఇ�ా్లం �ీ్వక��ం��.

“సృ�ి్ ట �ి��ధ్ం , మ�� ళల  �ా్థన , �శ్వసృ�ి్ట �దల�ౖన �ాట�
గ���ం� �� మనసుస్ల� � �� � �న మ� �య� ననున్ �వ్రం�
�� ��ం� న అ��క సం�ే�లక� ఇ�ా్లం ధర్మం ��క� స� ��న సమ���న

ఇ�్చం� . ప్రవకత్ మ�హమ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్
ఇ�ా్లం ప��చయ
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��త చ�� త్ర ననున్ ఎంత�ా�� ఆక��ష్ం� . ఇతర ప్రపంచ

��యక�ల�� మ�� య� �ా�� �ి��ధ్ం��ల�� ��ల్చట��న్ �ే
�ే�ిం�� . ”

ప్రసు త్త �ర�మ�: I Ashok Avenue, Rangarajapuram,

Kodambakkam, Madras, India.

5. Herbert Hobohm (�� ర్బర హ� బ� హమ): ప్రసు త్త ��ర� అమ
హ� బ� హమ. జర్మ�
�ామ��క  �ారయ్కర .

�ౌతయ్�� , ���సత్వ

ప్రపంచంల�� ��ధ

బ�ధక�డ� మ��య�

�ే�ాలల� జర్మ

�ాయబ�ర �ా�ాయ్లయ�లల� ప� �ే�ిన క మం� ���కవంత�డ�.

ప్రసు త్తం ��య�ద్ ల�� జర్మ� �ేశ �ాయబ�ర �ా�ాయ్ల

�ాంస్కృ�క అట�� �ా
�ీ్వక��ం��ర.

ప��ేసుత్��న.

౧౯౪౧ల�  ఇ�ా్లం

“��ను ��ధ సంస్కృత�ల మధయ్ ��ం��. ��ధ  �ి��ధ్ం��లను
అధయ్యనం � ే� � అవ�ాశ ం ��క� ల�ం�ం� . �వ�� �ా ఇ�ా్లం  అంత
ప�� ప�ర్ �� న  �వన వయ్వస్థ మ�� �� ల�ద�� అ��ా్రయ� ��� వ�� .
ప�త్ర ��తం

�క్క ప���త్ �యమ�వ� ఏ వయ్వస్థల�నూ  –

�� వలం  ఇ�ా్లంల� మ�త్ర�� అ� � ఉం. అందువలన��  మం� 
వయ్క�త్ల� ఇ�ా్లం �ీ్వక��సుత్.

ఇ�ా్లం ప��చయ
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పర��� న �� మ�త్ర�� �ాద, ఆచరణ�త్మక��� �� క���. ఇ�ా్లం అంట �
సర్వల�క సృ�ి ్టకరత్క� ప���త్�ా సమ�� ��వడం.”

ప్రసు త్త �ర���మ : Cultural Attache, German Embassy,
P.O.Box 8974, Riyadh-l 1492, Saudi Arabia.

6. Cat Stevens (�ాయ్ �ీ్ ట� �న ) : ప్రసు త్త ��ర� య�సుఫ్ ఇ�.
�్రట�ష్ �ేశసు్. ప�ర్వం �సత్వ�డ. ప్రపంచ ప్ర�ిదధ్ �ాప్ �.

౧౯౭౩ల� ఇ�ా్లం �ీ్వక��ం��.

“��� య�ల�  తర�చు�ా చూపబడ�త�నన్ ��ందర� �ెడ� మ��ి్లం

ప్రవర త్నను ద�ి్టల
ృ
�  ��ట�్టక�� ఇ�ా్లం గ���ం � ఒక అ��ా్ర

�ావడం ��ల� తప�ప. ఉ��హరణక� – ఒక��ళ ఎవ��� �� �ె�వర
ౖ �
తపప్��్ర , �ార� నడ�ప�త� ��డక� గ�� ��ద ్� , ఆ  �ార� మం���

�ాద� అ��ా్రయపడట ం  ఎంత త��ప్ �ర�
����ా�� ��తంల� 
అ��య్�్మకం,

ఇ�ా్లం

మ�న�ికం�ా

ఊ��ంచగల. తమ

 ధర్మం మ�నవ�లంద���

మ�� య� ���కం�ా

–

–

చక్క�

స��్మరగ్ం చూప�త�నన. అ��ే ఈ  మ�రగ్దర్శకత్వ �యమ
మ�ల�లను

మనం  ‘ఖుర్ఆన్ మ��

ప్రవకత్ మ�హమ్

సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల్లం బ�ధన’ మ�త్ర�� అ��్వ�ి� ,

తపప్క�ం�� మనక� ఇ�ా్లం �క్క అసల� ఆదర్శవంత���న 
���నం కనబడ�త�ం�� . ”

ప్రసు త్త �ర���: Chairman, Muslim Aid, 3 Furlong
Road, London, N7, U.K.
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7. Ms Margaret Marcus (మ�రగ్� � మ�ర్క): ప్రసు త్త ��ర
మరయ్ం  జ�ల. అ�����ా �ేశసు్థ�ాల. ప�ర్వం  య�

మతసు్థ�ాల. �ాయ్స రచ�, �ల�ఖ��. అ��క ప�సత్�ాల రచ�.
౧౯౬౨ల� ఇ�ా్లం �ీ్వక��ం��.

“ఇ�ా్ ల�య సం�ా్క�ాల� మ��య� ధర్మ�ాస��ల ప్రమ

మహ� నన్త��ైన అల�్లహ్ నుం �� అవత��ం� . �కష్ం ��ం�

మ�రగ్ంల� అల� హ్ ప్రసనన్త ��ర క� ఎవ����� మన�ాస్���ా ఆచ� �
కరత్�ాయ్, బ�ధయ్తల

��్వ�ా అనుభ�ం�ే ���ా��శ సంత��ి్ట

�ాట� సహజం�ా ఉతప్�త్ అ��య్ ఉప ఫల �ల � ఇ�ా్లం ధర్మ

సంతృ�ిత్ మ� �య� సం��ష. ఇ�ా్లం  ధర్మంల� ఎల్లప�ప్డూ హక
కంట� ఎక�్కవ�ా బ�ధయ్తల గ��� ం � ����్క �ెడటం గ���త్�ాత్ .
�జ��� న �,

మం��,

అంద��� న �,

మ�నవ��తం  మ�� య�

��వ�క� మ�రగ్దర్శకత్వం వ�� ం�ే� �దల�ౖనవ�న ్ � �క� ��

ఇ�ా్లం ధర్మంల� మ�త్ ర�� కనబ��. ”

ప్రసు త్త �ర���మ: C/o. Mr. Muhammad Yusuf Khan, Sant
Nagar, Lahore, Pakistan.

8. Wilfried Hofman (�ల ���ౖ డ హ� ఫ మ�న): ప్రసు త్త ��ర
మ��ాద్ హ�ఫ్ మ. �ి ��చ్ �. ��ా్వర, జర్మ� �ేశసు్థ.

�ామ��క  �ాసత్��్ఞడ� మ��య� �ౌతయ్� . ప్రసు త్తం అ�జ్��య�ల
జర్మ� �ేశ �ాయబ��.
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“��ంత�ాలం  ���తం  నుం��  �� ను ��

దృ�ి్ టల�� తత్వజ�్

���ాల�న్ంట�ల� నుం� � ఎల�ంట సం�ే�లక� ��వ�ల�� అతయ్ంత 

ఖ�్చత�� �న మ� �య� సం� �పత్� ��న  �� � ��సం కృ � ి �ేస , ����
క�మ పదధ్�ల�

ఒక � �పర���ౖ �ా్రయ ��� �� ప్రయ�న్ం. ఈ 

ప్రయ�సల� ��ను

అజ్ ఞ���ా�

(�ేవ�ఁడ�

మనుష�య్లక�

�ె � యఁబడ��రఁడ� �ా��ం �ేు�ాఁడ�) �క్క ��త్ర స్వ��

���క��� న ��

�ాద� గ� ��ం��ను.

మన చుట�
్ ట ఉనన్వ�

సృ�ి్టంచబ� �న��న� నమ్ మవల�ిన �ర్ణయం నుం �� మ��ి అ
�ే��ాగ్ త�ిప్ంచు��ల�.

ఇ�ా్లం  ధర్మం అసల � �ాసత్�ా�

స్వయం�ా అతయ్ంత �ామరసయ్ం�ా కనబడ�త�నన్దనటంల� ఎల�
సం�ేహమ� ల�దు. �ాబట�్ , అడ�గడ�గ��� ��ను స్వయం�, ��

���ాలల�  మ�� య� ఆల�చనలల� ����ప� ��క� �ె � యక�ం���� 
��ను ఒక మ��ి్ లం�ా � �� ��ాన�� �షయ ��న్ ఆశ్చరయ్ం� � గ���ం.
ఈ��� ��ను ఒక మ��ి్ లంన. �వ�� ��  గ మయ్ం � ేర�క���న్.”

ప్రసు త్త �ర��� : Embassy of the Federal Republic of
Germany, BP 664, Alger-gare, Algeria.

9. Cassius Clay (�ా�ియస ��్ ) : ప్రసు త్త ��ర� మ�హమ్మద్ అ�.

అ�����ా �ేశసు్థడ. మల్ ల�దుధ్. మ�డ� �ార�్ల ప్రపం చ ��
���ట్

��ం�ియన్ ������. ప�ర్వం ��సత్వ�. ౧౯౬౫ల� 

ఇ�ా్లం ధర్మం �ీ్వక��ం�.
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“అ��క  మధుర��� న అనుభ�త�ల� �� ��తంల� ఉ��న్. �ా�,
హజ్ య�త్రల� అర�ా ��ండ��ౖ �లబ�� న ప�డ� ��ల� క���

ఉ�ే్వగం ��ల� �� �ష��ం� . ����ప� ప�� నన్ర లకష్ల మ ం �� ప్ర

తమ �ా�ాలను కష్�ంచ, తమ��ౖ  ప్ ర�ేయ్క అనుగ�హం చూపమ
సర్వల�క సృ�ి ్టకరత్ను ��డ�క�ంట�నన్ అక్క�� వ��్ణంచనల

అ��య్�్మక �ా��వరణం � � �ా్థ�� ��ం �, ��ను ధనుయ్� �
అయ�య్న�

���ం��న.

��నన్ వ�ా్,

జ�త�ల  మ�� య�

�ే�ాలక� �ెం�� న  �ా�ల�, ప్రభ���్వ��పత�, అ� �ద �ే�ాల 

�ామ�నయ్ ప్రజల – అందర� �� వలం  దుపప్ట్ల వంట� ��ండ� �ెల్ల
వ�ాత్�లల� చుట� ్టక�� తమల� ఎల�ంట� అహం��వం మ��య
�చత్వం

ల�క�ం�� సర్వల� క సృ�ి్టకరత్ అ�న

త భ�వ�ను

�� డ���వడమ����  ఒక ఉల్ � లసకర�� �న అనుభ�ా�న్ ��క� ఇ�్చ.
ఇ��  స మత్వం

�క్క �ాట�ల�� ఆచరణ�త్మక �దర్శ���న్ ఇ

ధర్మం ఇల� ప్రద��్శసుత్.” (అల్ మ� �నహ్ ��ాత్ప�్రకక� ఇ
ా
ఇంటర�్వ, జ� �ద � ్౧౫ �ల�ౖ ౧౯౮౯)

ప్రసు త్త �ర���మ: 1200E, 49 St., Chicago, ILL 60615.

ఇ� ఇ�ా్లం  సతయ్ ఖ� �గ్��� స్వయం�ా �ాయప ��న ��ం

ప్రమ�ఖుల పల�క�ల.

ప్రపంచ �ాయ్పత్ం �ా ఇ�ా్లం ధర్మం �ాయ్�ిం చడంల� ఉక�్క ఖడగ్
�ాత్ర వ�� ం�ంద�� ��ా��ర�� �న అసతయ్ ప్ర���ా�న్ సమ�ల
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�్ర�ిప్ ��ట�్ట ��ందర� ప్ర మ�ఖ మ ��ి్ల��తర�ల పల�క �లను
ఇక్కడ � ���్కంట���న:

1. �హన ��స కరమ చంద �ాం�� (M. K. GANDHI): “ఆ��ట�

�వన సర�ల� ఇ�ా్ల ��రక� ఒక ప్ర�ేయ �ా్థ��� �� � � �� ట�్టం�
ఉక�్

ఖడగ్

�ాద����

ననున

మ�నుపట�

కంట�

ఎక�్కవ�

ఒ�ిప్ం�ం� . అ�� �� వలం ��� ��ాడంబరత్వమ, ��� ప్రవక

�క్ స్వత �� దద ు ్బ�ట, ఆయన �ా�ాద ్�� పట్ స�్ఛల, తన

సహచర�ల మ�� య� ��న్� �త� ��రక� ప్ర�ాఢ�� � ఆ�్మయ,

ఆయన �క్ �రభ్యత్, �రత్వమ, అల�్ ల ��ౖ మ�� య�
ఆయన లకష్య్�ాధన ఆయన �క్ అచంచల ��ా్వస. ఇ��
తమ

మ�ందునన

�ాట�న్ంట�

�ా��ం���

మ�� య�

ప్ర

సమసయ్న ప�� ష్ ��ం���. అం�ే �ా� ఖడగ్ �ాదు.” Young
India, 1924.

2. ఎడ్వర్్డ ��బ(EDWARD GIBBON): "మ�హమ్మద్ ��త

�క్క ��పప్ �జయం క�త్ ��ట�ల అవసరం ల �� ఉనన్త ��
బలం �ే ప్ర���త�� � ఉం� . " History of the Saracen Empire,
London. 1870.

3. ఎ. యస. ట�్ర�టన (A.S.TRITON):"ఒక �ే�ల�  ఖడగ్, మ��

�ే�ల�  ఖుర్ఆన్ పట�్టక�� మ��ి్లం ��ౖ�క�డ� మ�ందుక� దూస
�� ��్ ళ �త్రపట ప���త్�ా అసతయ్���ం ." Islam, London, 1951 page 21.
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4. ��  ల��ి ఒ�య��  (DE LACY O'LEARY): "చ�� త్రల�

సప్ష్టం�ా ఉనన్పప్ , �వ్ర�ాద మ��ి్లంల� ప్రపంచ �ే�ాల

జ�ౖ త్రయ�త్ర �ేస , �� � �న �ేశప� ప్రజల � �డ��ౖ క�త్�న ఆ�
మ��  ఇ�ా్ల ధ�ా్మ�న్ �ీ్వక�� ం�ేల� బలవం తం �ే�ార� అతయ్ంత
ఉ��్మదం�� క�� �న అనయ్ మత చ� �త్ర�ార�ల� మ�ట�మ�ట��� ���ీ

�ే�ి న కట�్ టకల� మ�త్ర�." Islam at Crossroads, London,
1923-page 8

5. �� . ఎస. �ామకృ�ా్ ట�ావ: "ఈ  ఏక�షయం��ౖ �ాయ్సం  �ా్రయడ
�� ��రక� ��ల� సులభ��� �� �ం�� . ఎందుకంట�  ఈ��డ� మన��ౖ

మ�మ�ల��ా ��ా��ర��� న అస��యల�� క��� న  ���� త్రక రచనల�
ర�దద ్బడటం

ల �దు మ� �య� ఇ�ా్లం గ��� ం � వ���క�� ం � ప్ర��

�ేయడంల� మనం సమయం గడపడం ల�దు. ఇ�ా్లం మ� �య� ఖడగ్

అ�� ఆ��పణల� ఈ��డ� మనక� ఎక్క�� �నబడటం ల �వ . ఇ�ా్లం

�క్క �యమం ఏ�టంట , 'ధర్మం �షయంల� ఎల�ంట� �రభ్ంద
ల�దు' అ��  మ�ఖయ్ �షయం  అంద� ��� �ె��ిం� " Muhammad the

Prophet of Islam, Riyadh 1989 - page 4.

6. జ� మ్స్ . ��� న ర్ (JAMES A. MICHENER): "ఇ�ా్లం
�ాయ్�ిం�నంత �ఘ��ా ఏ మతమ� �ాయ్�ించల �దు ... ఇ�ా్లం ధర్మ

�క్క

ఈ ప్ర�ాహ��గం ఖ డగ్ం వలన సంభ�ం�ం ద� అ��క మ ం

�ా�ా్చత�య్ల� న��్మ�. �ా�  ఏ ఆధు�క పం�� త�డూ ఈ 

అ��ా్రయం�� అం��క��ంచల �ద . మ�� య� అంత�ాత్మ ��్వచ్ఛ
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ఖుర్ఆన్ ��ల� సప్ష్టం�ా సమ��ధ్స."

Islam

-

The

Misunderstood Religion, Readers Digest (American
Edition) May 1955.
7. ల��� న్స్ . బ�్రన (LAWRENCE E. BROWNE): "మ��ి్ లంల�

ఎక్క� �� � � ��్ళ�� అక్క�� ప్రజల ��డ� �ౖ క�త్�న ఆ�్
బలవంతం�ా

ఇ�ా్లం  �ీ్వక��ం�ేట�్ట �ే�ార�� ���సత్

తమ

రచనలల� �సత్ృతం�ా ప్ర��రం �ి న అసతయ్ ఆ��పణలను ఇ�ా్ల
�క్క పట�ష్ ట�� �న �ాసత �ాల� ��ల� సప్ష్టం�ా  �� సత్��న.
ు
య�ధృ�్ఛకం�ా �ార�ో్రల�త���." The Prospects of Islam,

London 1944.
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ఇ�ా్లం

�క్కప్ర వకత్ ఎ?

ఎ��ౖస ్�� ్ల �� ��య� �్రట��ఇల� ధృ�క�� సత్నన్:
ు
"�ా్ర�న �ా థ�క ���� త్రక � ��ార�్డల � చూప�త�నన్ �ే�ట ం
ఆయన

ఇతర ఉతత్మ వయ్క�త్ల ��రవం మ��య� నమ్

సం�ా��ం� న ఒక  �జ���పర�డ� మ�� య� ఉతత్మ వయ్�."

(Vol.12)

ఆయన గ���ం� బ� �ాన్ర్్డ �ా ఇల� ప��:
"ఆయన తపప్క�ం�� మ�న�ా� రకష్క�డ� �ిలవబ. ఒక��ళ 

ఆయన ల�ంట� వయ్��త్  �� ఆధు�క ప్రపంచ ��యక��్వ�న్ 
�ేత�లల����  �సుక�ంట�, ��ల� ఆవశయ్కత�� �న �ాం� మ� �య�

సం��షం  �ం�� �ధం�ా ��� సమసయ్లను

ప� �ష్క� �ంచడంల

ఆయన �జయం  �ా�� �త్డ� ��ను నమ�్మత
ా
���న." (The
Genuine Islam, Singapore. Vol.1, No. 8, 1936)

ఈ  భ�మండలం��ౖ అడ�గ� �� ట�్ టన �ారద�� ల� ఎవ్వర�

ఆయనక� �ాట� ల�ర�. ఆయన ఒక ధ�ా్మ�న్ బ���ం��, ఒక 

�ామ�� జ�య్�న్ �ా్థ�ిం�, ఒక సమ�జ��న్ ���్మం��, ఒక ��ౖ � క 

వయ్వస్థను ���ద్�ం�, అ��క  �ామ��క  మ�� య� �ాజ��య 

సంస్కరణల� �దల� � �ట�్ట. తన బ�ధనలను ఆచ��ంచ �����
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మ�� య� �ా్ర ��ధయ్ం

వ��ంచ��� , �ాబ� �� అ�న్ య��ాలల�

మ�నవజ�� ఆల�చనల� మ�� య� ప్రవర త్నలల� ప���త్ �ప్

�సుక� �ాగ��� శ��త్వంత� �న మ� �య� �ైతనయ్వంత� ��న ఒ
సమ�జ��న్ఆయన �� ల ���ప్��ర.

ఆయన �� �� మ�హమ్మద (సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల)
తన ౨౩ ఏళ్ళ

ప్రవకత్త్వప� స్వలప్, అ�� �య�

��్ వపకల�ప్నతట��  �గ� � �ాధన మ�� య� బహ��ై �ా�ాధనల 

నుం�� ఏక�ై �ా�ాధన ��ౖ ప�క�, జ�� ��ౖ ర మ�య్ల� మ� �య� ���ాట�ల
నుం��

జ��య స��� కయ్త మ� �య సం�జన ం

��ౖప�క ,

��గ�బ� త�తనం  మ�� య� �� �ాయ్ల�లకం  నుం� � గం�రత మ� �య�

అల�్ లహ్ �క్క భయభక�త్ల ��ౖ, అ��య్యమ� మ� �య�

అ�ాజకత్వమ�ల నుం� � చక్క� క�కష్ణ ��ౖప�, �� �ాల�తనం 
నుం��

మహ� నన్త�� �న ��ౖ�క వయ్వస్థ ��ౖప�క� ఆ

మ�రగ్దర్శకత్వం �ే�. ఆయన మ���్ చ���ార. �����  ప�ర్వం

ల��� ��� త�ా్వ, ఏ ప్రజలల�నూ ల ��� ఏ �ా్రంతంల�నూ ఇం
�� దద ్ ఎత
�త్న సంస్కరణ జరగడం మ�నవజ�� చ��త్రల� జరగల–
ఈ  నమ్మశకయ్ం�ా� అదుభ్��
�ాలంల�పల� జ�� �� ��య��.
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ల�మ�ర్ ట�ౖన (Lamartine), మ�నవ  ��పప్దనం

�క్క అదుభ

లకష్ణ�ల��ౖ మ�ట�్లడ, ప్ర�ిదధ్ �� ��త్రక��తత్ ఇల� అ�:

"ఒక��ళ లకష్య్ం ల� ��పప, వనర�లల�  తక�్కవదనం  మ� �య�
అదుభ్త ఫ���ల� – అ��  మ�డ� అం�ాల� మ�నవ బ���ధ ్కశత,

ప్ర�, �� ���తనం  మ�� య� ��ౖ ప�ణ�య్�� � ప్రమ�ణ�ల�ౖ , ఆధు�క 

చ�� త్రల�� ఏ మ�ప�ర�ష�� ���ౖ�� మ�హమ్మద్  �� ��ల్చ� �
ఎవర� �ై రయ్ ం � ేయగలర ? మ�ప�ర�ష�ల� ఆయ���ల�, చట�్ టల�

మ�� య� �ామ�� జ�య్ల� సృ�ి్టం��. �ార� ఏ��� �� �ా్థ�ిం��ర� అంట �

అ� తర�చు�ా తమ కళ్ళ ఎదుట � క�పప్� �� �న ���క 
వయ్వస్థల� తపప్ మ� �� �. అ��ే ఆయన ��ౖ ��య్లన,
చట�్ ట�,

�ామ�� జ�య్లన,

ప్రజలను మ� �య� �ాజవం�ాలను

కదల్చడ�� �ాక�ం�� అపప్ట� మ��ో వంత� ప్రపంచంల
��యన్ ల ����ద్ ప్రజ, �ల��గ� � లను, క�ప్త
మ��లను,

మ�ఢనమ్మ�ాలన,

� ేవ �ళ్ళ,

అంధ��ా్వ�ాలను మ�� య�

మనసుస్లను క��� సమ�లం�ా త��� �  �� �ి��ర�. �జయ�లల� 
ఆయన చూ�ిన కష్ మ మ��య� సహ, ఏ�ో  �ధం�ా ఒక ��పప్

�ామ�� జ�య్�న్ �ా్థ�ిం��ల�� ప్రయ�స �ాక�ం�� సమ�జ

ఏక�ై �ా�ాధ  �ా్థ�ిం��ల�� ఏ�� �క

� �శల� మ�త్ర� � ��ం��్రకృత��

ఆయన అభ�య్ద� �చ, ఆయన �క్క �రంతర�� �న ఆ� ాధనల,
సృ�ి్ టకర త్�� ఆయన ��వయ్సం��ష , ఆయన మరణం  మ�� య�

మరణం  త�ా్వత ఆయన �ా�� ం�న అదుభ్త �జయ� – ఇవ�న్
ఇ�ా్లం ప��చయ
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ఒక  �యంత గ���ం� �ె ల�పడం ల�దు. ఆయన �క్క దృఢ�� �న

సంకలప్ం మ� �య� దృఢ ��ా్వసం ఆ �ి��ధ్ం���న్ ప�నః�ా్థ�ి.
ఈ 

�ి��ధ్ంత ం

��ండం�ెలల� ఉం� .

ఏక�ై వ త్వం

 మ� �య�

ఊ��ంచల� � �ేవ��  ఆ �ారం; �దట��� ‘�ేవ�డ� ఎవర�?’ అ�� 
�షయం �ె ల�ప�త�ండ�ా, ��ం �ో�� ‘ఎవర� ల�క  ఏ��  �ేవ�డ�

�ాజ�లదు?’ అ��  �షయం �ె ల�ప�త�నన్� ; �దట��� ఖడగ్ం��
అసతయ్�ై�ాలను త���త�నక�ల � ే�� , ��ం �ో��  ఉ తత్మ పల�క�ల��
అసల� �ాసత్�ా�న్ పలకటం �ా్రరం�ం� . తత్వ��త , వకత, ప్వకత,

ధర్మ�ాసత్�క, �ధుడ�, ఆల�చనలను జ�ం�న�ార�, �చకష్

మ�� య� �� త�బదధ్ �ి��ధ్ం ���న్ ప�నః�ా్థ�ింర�,
ర�ప��� ఖ ల� �ె � యక 

�� ��� ఎక�్కవ�ా

��ర�ంపబడ�త�నన్�ర�, ����ప� ఇర��ౖ  �����క  �ామ�� జ�య్ల�
మ�� య� ఒక  అ��య్�్మక �ామ��జ�య్ �న్ �ా్థ�ిం�న – ఆయ�� 

మ�హమ్మ. మ�నవ ��పప్ద���న్ ��లవగ� �� ప్రమ�ణ�ల�న్

ఆ��రం�ా, ఆయన కంట� ��పప్ వయ్��త్ ఎవ��� �� ఉ��న్�ా అ� 
ప్ర�న్ంచవచ?" (Lamartine. Historie de la Turquie. Paris,
1854, Vol. II. pp. 276-277).

ఈ ప్రపంచం  అ��క మం� � మ� ప�ర�ష�లను చూ�ిం� .

�ా�, �రందర� ����్ మక �ి��ధ్ం��ల� ల�క ��ౖ�క ��యకత్
�దల�ౖ న  ఒకట� ల�క ��ం డ� రం�ాలల�  మ�త్ర�� ��ష్ఠత �ా��ం�

ఏక పకష్ ర��ా. ఆ  మ�ప�ర�ష�ల ��త చ�� త్రల� మ� �య�
ఇ�ా్లం ప��చయ
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బ�ధనల� �ాలగరభ్ంల� క��ి ��య�. �ా�� జన్మస్థలం మ��య

�ే�� , �ా��  � �త ���నం, �ా��  బ�ధ నల స్వ��వం  మ� �య�
న�దుల�, �ార� �ా��ం� న �జయం ల�క  అపజయం �క్క
ప్రమ�ణ�ల

గ��� ం� రకర�ాల అ��ా్రయ�ల � ఉ��.

ఆ 

మ�ప�ర�ష�ల ����లను మ�� య� బ�ధనలను ఖ�్చతం�ా
ప�న��్మంచటమ��� � మ�నవ జ �� ��రక� అ�ాధయ్� ��న  . అ��ే 

ఈ  మ� ప�ర�ష�� �షయంల�  అల� �ాదు. మహ� జ్వల మ�నవ 
చ�� త్రల� ��ౖరం�ా �న్ట�ల�

మ�నవ���  ఆల�చ న

మ�� య�

ప్రవర త్నన మ�హమ్మద (సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల) ఎం��
ప్ర���తం

� ే�ార . ఆయన ��తప� ప్ర� అంతరం� �క మ� �య�

బ�� రంగ పల�క� (హ�� థుల ర�పంల�) న�దు �ేయబ��ం��
మ�� య� ఈ��� వరక� భద్రపరచబ� � ఉం� . అల� న�దు
�ేయబ�� న

�ాట�  �ా్రమ�ణ�కత నమ ్మకసుత్ల�ౖన చర�ల�ే 

మ�త్ర�� �ాక�ం�� ఆయనక� వయ్� �� కం�ా పకష్�ాతం�� �ం��
�మర్శక�ల� ే క��� కష్ణ్ణం�ా ప����ంచబ�.
మ�హమ్మద

(సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల)

ఒక 

����్ మక

ఉ�ా��య్య�ల, ఒక  �ామ��క సంస్కరణకర , ఒక బ్ర�్మండ� ��
ప�� �ాల�ా ద�డ�, ఒక ��ౖ � క  మ�రగ్ద�� , ఒక  నమ్మకసు �ై న

��న్� �త�డ, ఒక  మం� సహ�ా�ి , ఒక  �ష్కపట�� �న భర , ఒక 
��్ర�ం� ే తం�్� -   అ�న్ంట��� క�� �న

ఒక మ�ప�ర�ష�డ.

��తప� ఈ  అం�ాలల� ఆయనను �ం�న ల�క ఆయనక�
ఇ�ా్లం ప��చయ
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స�� స మ�న��� న ఏ వయ్��త్ మ�నవ చ��త్రల� కనబడ – అల�ంట� 
అప�ర్వ�� �న

ప� �ప�ర్ణత  �ా��ం�ం� � ��వలం ��ా్వరధ్ం�� న

మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం వయ్��త్త్వ .

మ���్మ �ాం� , 'Young India' ల�  మ�హమ్మద్ సల్లల�్
అల�ౖ ��  వసల్లం

�క్క గ�ణగణ�ల గ��� ం � ����్కం ట� ఇ

అ��న్ర; "��యన్ ల ����ద్ ప్రజల హృదయ�లను ���్వ�ాద

వశపర�్చక�నన్ అత�య్తత్మ ప�ర�ష�డ� ఎవర� అషయ��న్
��ను �ె ల�సు��ద���ను .... “ఆ��ట� �వన సర�ల� ఇ�ా్లం ��రక�

ఒక ప్ర�ేయ్క �ా్థ���న్ ��� � ��ట� ్టం�� ఉక�్క ఖడగ్ం �ాద���
మ�నుపట� కంట� ఎక�్కవ�ా

ఒ�ిప్ం�ం. అ�� �� వలం ���

��ాడంబరత్వమ, ��� ప్రవకత్ �క్క స్వంత ��దుద, ఆయన
�ా�ాద ్��ల

పట్ల సలత, తన సహచర�ల  మ�� య� ��న్� �త�ల

��రక� ప్ర�ాఢ�� �న ఆ�్మ , ఆయన �క్క �రభ్యత,

�రత్వమ, అల�్ లహ ్ ��ౖ మ��య� ఆయన లకష్య్�ాధన��ౖ
�క్క అచంచల ��ా్వ. ఇ��  తమ మ�ందునన్ �ాట�న్ంట�
�ా��ం��� మ�� ఉ ప్ర� సమసయ్నూ ప��ష్క��ం. అం�ే �ా� 

ఖడగ్ం �ాద. ” Young India 1924.

'Heroes and Hero-worship' అ�� ప�సత ్కంల� ��మస్ �ార్ ల�ౖ
�ింప�ల్ �ా తన ఆశ్చ�ాయ్�న్ ఇల� వయ్కత్ : "ఒంట�� �ా ఒక 

వయ్��త్ పరసప్ర య���ధ్లల� మ� ��� ఉనన్ ��ధ జ�త
ఇ�ా్లం ప��చయ
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మ�� య� �ేశ�� మ్మర�ల�ౖన

పల�్ల�ాసులను ��ండ� ద�ాబ�ద్లల�ప

ఏక ��్రట���ౖ �సుక� వ� ,

అతయ్త

సమ�జం�ా తయ�ర� �ేయగ��ాడ� ?"

శ��త్వంత� �న ��గ� �క

�� �ాన్ చంద్ శర్మ ఇల� �ా్ర: "�ార�ణయ్ం

�క్క ఆత

మ�హమ్మ. ఆయన చుట�
్ ట ఉనన్ సహచర�లల� మ�����ల�
�ధం�ా ఆయన ప్ర��వం   సప్ష్ట ం �ా కనబ�� . " (D.C. Sharma.
'The Prophets of the East', Calcutta, 1935.pp. 12)

ఎడ్వర్్డ ��బ్బన్ మ ��య� �ిమన్ ఓ��్ల ఇ�ా్లం  గ���ం� �ా

�ేసూత్ ఇల� ప��ార: "��ను ఏ��� క �ేవ��� � నమ�్మ��ను మ� �య�
మ�హమ్మద్ ప్ర వకత్ అ� ��ను నమ�్ " ఇ��  ఒక సులభ��� న
మ�� య� మ�ర�ప్ �ెంద� ఇ�ా్లంల� ప్ర���ంపజ� �� �ాకష్య.

"ఏ��� క ఆ�ాధుయ్� �  ���కవత��� న  ర�పం  ఏ��డూ కంట���  క నబ�ే 
�గ� � ల ర�పంల����  �� గ జ�ర్చబడల �ద ; ప్రవకత్��ౖ చూపవల�ి
ఆదరణ మ�నవ  �భలకష్ణ�ల ప్రమ�ణ ఎనన్డూ

��టల �ద ;

మ�� య� ఆయన స�వ బ�ధనల� ఆయన సహచర�లను �� త�బదధ్
మ�� య� ����్ మక హదుద్లల � ఉం�." (History of the
Saracen Empires, London, 1870, p.54).

మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల ్లం ఒక మ� న

కంట� ఎక�్కవ �ాదు మ� �య� తక�్కవ �ా . �ా� ఆయన ‘�ేవ�డ�

ఒక్క� ’ , అల�్ లహ్ �క ్క ఆ�ే�ాల ��రక� �జ��� మ��
ఇ�ా్లం ప��చయ
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��త ఉనన్త ప్రమ�ణ�లను బ���ం�ే ఉతత్మ లకష్య్ం�� వ�

మ�ప�ర�ష�డ�. ఆయన ఎప�పడూ  తనను �ేవ���  ��సు�� �ా
మ�� య� సం�ేశహర��� �ా �ె ల�ప�క���న్ర" అం�ే�ాక ఆయన
�క్క ప్ర� ఆచరణ� ����� ధృ�క��ం�ం.

ఇ�ా్లం � ేవ �� � మ�ందు అందర�

ఒక్కట� అ�� సమ�నత

గ���ం�  మ�ట�్ లడ�త, ��రత�ేశ సుప్ర�ిదధ ్ క� స���� ��య�డ
ఇల� ప��ార�: "మ�ిజ ్దుల�

ప్రజ��ా్వమయ్ం గ���ం � బ��

మ�� య� ఆచరణల� �� ట�్ టన �ట్ట�ద ట� ధర్మం  . నమ��

��రక� �ిల�ప� ఇవ్వ�ా�, అందర� ఒక��ట గ��గ�డ��ర�
(మ�ిజ ్దుల� � ేర�క�ంట�ర ). ఇ�ా్లంల��

ప్రజ��ా్వమయ్ం ప్ర

ఐదు ప�టల� �ా్థ�ించబ��ం� � – ఒక �ా� అ���, ఒక  �ామ�నయ్

వయ్��త్ అ��� ఒక�� ప్రక్క మ��కర� �క��ల�్ మ�� య� ఇల�
ప్రకట��ాత్": "అల�్ లహ్ అక్– అల�్ లహ్ మహ�నన్త."

"సహజ�ి దధ్ం�ా ఎవ� ���ౖ�� ��దర�� � � � ే�ి � �� � ఇ�ా్లంల��

ఈ అ�� దయ్�� � ఐకమతయ్ం ననున్ మ�ట�మ�ట����క�త�నన్� . " (S.

Naidu, Ideals of Islam, vide speeches & Writings,
Madras, 1918, P.169).

"ఇ�ా్లం

��్ర� �సర హ���గ్ంజ� (Prof. Hurgronje) పల�క�లల�:

�క్క ప్ర వకత ్ క���ట�్టన ఐకయ్�ాజయ్స��ల�� అం

ఐకయ్త మ� �య� మ�నవ సహ�దరత్వం �య మ�ల� ఇతర�లక
ఇ�ా్లం ప��చయ
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మ�రగ్దర్శకత్వం వ�� ం �ే �� పం వం ట� �శ్వ�ాయ్పత్ ప���ద
��యబ��ం�� . "

ఇం�ా ఇల� ��న�ా��ం��ర�: "ఐకయ్�ాజయ్స�� ఆల�చన �ాసత్వ
ర��ా�న్ ఇవ్వడంల� ఇ�ా్లం అం��ం ����ప్ట�క సమ�ంతరం�ా
ఇతర ఏ �ేశమ� అం��ంచల� దు."

�ా��  � ���ల� మ�� య� �ా��ం� న ల��య్ల� �ాలగరభ్ంల

క��ి  �� ���, ప్రపంచం

��ందర� మ�ప�ర�ష�లను

�ైవత్

�ా్థ �� � � ేర్చటంల � ��ను�ాడల�. అ��ే  ���� త్రకపరం�ా
మ�ప�ర�ష�ల�

ఈ

మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వస

�ా��ం� న ���ల� �నన్ ��గమంత క��� �ా��ంచల �ద . ఆయన

ప�� న  ప్రయ�సం�� �తత్ం మ�నవజ��� ఏక�ై�ా�ాధనల� ఏక

�ే�� మ�� య� ��ౖ � క  �యమ�లను �� లకల�ప్ ల��య్�న్ �ా ��ంచ
��ర�� . మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం ల���
సహచర�ల� ఎననడూ ఆయన �ేవ�� క�మ�ర�డ� ల��� ఆయనల� 

�ేవ�డ� అవత��ం��డ� ల��� ఆయనల� �ై వ త్వం  ఉంద� ���ా
�ేయల�దు – �ా� ఆయన ఎల్ లప�ప్డూ అల �్లహ్ �ే ఎంచు� �బ
ఒక సం�ేశహర��� �ా�� ప�� గ ణ�ంచబ�� ��ర�.
��� �� ల ్

� � . హర్ ్ (Micheal H. Hart) మ�నవజ��

ప్ర�జనం ��రక� మ� �య� అ�వృ�ధ్ ��ర
�
�ాట�బ�� న  వయ్క�త్

జ���� తయ�ర� �ే�ి , �ా�� గ���ం�  �వ�� సూత్ ప్రచు�� ం�న తన
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ప�సత ్కంల� ఆయ�ల� �� ��్క��న్:" ప్రపంచ అతయ్ం త ప్ర��వ
వయ్క�త్ల జ����ల � �ట్ట�దట� �ా్థనం మ�హమ్మద్ 

అ���� ��ందర� �ాఠక�లను ఆశ్చరయ్ంల� మ�ం�ె�త్ ఉండవచ

మ�� య� ఇతర�లల� �� �  గ���ం� ప్రశన్ల� జ� ం � ఉండవచ.

అ��ే చ�� త్రల� � �వలం  ఆయన మ�త్ర� � ����్ మకపరం �ా మ��

�ా్రప ం�కపరం�ా ��ం��ంట�ల�నూ �ర�గ�ల � � �జయం  �ా�� ం�న
ఏ��� క  మ�ప�ర�ష�డ�." (M.H. Hart, The 100: A ranking of

the most influential persons in History ' , New York,
1987, pp.33).
ఈ��డ� ౧౪ శ��బ�ద ్ల� గ� � �� ���, ప్రవకత్ మ�హమ్

సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల్లం � �త చ��త్ర మ��య� బ�ధనల� ��ం
క��� ����ట�్ ట��క�ం�, మ�ర�ప్లక� � ేర�ప ్లక� గ� � � �ాక�ం,

స్వచ్ఛం�ా � � � � ఉ��. మ�నవజ�� �క్క అ��క ���ాలక�
ఆయన ��త �ాలంల� ఎల� �శ్శ��చ��� న ఆశలను అ�
�గ���ంప జ� �ా�, అల�ంట� ఆశల�� ��డ� క��� క��� సత్��న.
ు

ఇ�� మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం సహచర �ల 
మ�త్ర�� �ాద, �షప్కష్�ాత���న మ��య� �మర్శ��త్మక
చ�� త్ర బలం�ా ర�దుద్త�నన్ త�ిప్ంచు��ల�� మ��.

“���కం  మ�� య� �ంతన గల  ఒక  మ�నవ��� �ా క�సం 

�ర� �ేయవల�ి న �� ఏ�టంట�, ఒక్క కష్ణం , �మ�్మ�న

�ర� ఇల� ప్ర�న్ంచు���: అప�ర్వం�, ��త్రం�, అదుభ్తం�ా
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మ�� య� �ప్ ల�ాత్మకం�ా కనబడ�త�నన్ ఈ ప్రకటనల� �ాసత్

�జ��� న ����?

ఒక��ళ 

అ�

�జ��� న �� 

అ��ే,

ఈ 

మ�ప�ర�ష�డ� మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ� ల్ లం గ��� ం�

�క� ఇంత వరక� �ె � య�� ల�క  �ర� ఆయన గ���ం�  ఇంత

వరక� �నల���? ఈ  �ర�గ�ల�� స�ాల�ను ఎదు��్క, ఆయన
గ���ం� �ె ల�సు��వల�ి న సమయం ఇం�ా �ాల���?

�� � ��సం  ��� � ఖర�్చ �ాద, �ా�  ఇ�� ప���త్�ా �  ��తంల�
ఒక స�� ��తత్ అ��య్యం �ా్రరంభ మవట� � �� �దర్�ాగలదు.

ఎనన్డూ భ�ఉప� �తలం��ౖ ఆయ నను � ��న వయ్��త్ చ��త్

కనపడ�,

ఈ 

మ�దుభ్త మ� �య� మ�ప�ర�ష ��ైన

మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం గ� ��ం� ��� స్
క��� ట్ టమ� ��మ� �మ�్మల�న్ ఆ�్వ�సుత్.

ఇ�ా్లం గ��� ం� �వ��ం� ే మ� ����న్ రచన:
-T.B. Irving, et al. : The Quran: Basic Teachings
-Hamuda Abdalati : Islam in Focus
- M. Qutb : Islam: The Misunderstood Religion
-Maudoodi : Towards Understanding Islam
-Maurice Bucaille : The Bible, The Quran and Science
-Suzanne Haneef : What Everyone Should know About
Islam and the Muslims
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