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“అల�్ లహ్� � ౖ ��ా్” అంట� ఏ�ట� ?
‘ అల�
ల ్హ

్� � ౖ �జ� ��న ��ావ్ సం చూ ’ �కక్ అ� �క

గ���ం � �� ను చ�� �ాను

మ�� య� ���న్న.

���ల

సప్ష ట ్ం�ా అ రథ

�ే సుక��� ల�, �తత ్��� ధ్� � ఆచ��ం�ే, పర ్ వకత్ మ�హమమ్ద్ సల ల్ల
అల�ౖ ��  వస లల ్ం మ� �య� ఆయన అనుచర�ల పద ధ్� � � �నన్ం�ా ఉం
పర ్� ���

నుం� �

ననున్ దూరం�ా ఉం�ేల ‘ అల�ల ్హ ్� � ౖ ��ావ ’

గ���ం � �వ��ంచ మ� �మ�మ్�న్ ��డ�కట���న్న.
అలహ ్ందు�ల�ల .

‘అల�ల ్హ ్� � ౖ ��ావ’ అంట�  ఆ యన ఉ��� � , ఆయన  �ైవ ��వ్�,
ఆయన �భ��మ�లను

మ�� య�

�� వయ్లకష్ణ�లను దృఢం

�శవ్�ిం చడ.
అల�ల ్హ్� � ౖ ��ావ్సంల� ��ల�గ� �షయ�ల� ఇ��� ఉ�. ఎవ��� �ే
�ట� � � శవ్� ిాత
� ్, �ార� �జ��� న ��ావ్సుల .
1 – అల�ల ్హ్ �కక్ ఉ���� �శవ్�ి.
‘అల�ల ్హ

్ �కక్ ఉ’

�� త�బదధ్ం�ా మ� �య� మ�నవ

సవ్��వ� ిదధ ్ం� ా ధృ�క��ంచబ�� న ఒక �ాసత్వ �.
ష�� అ హ్ ల� �ెల�పబ� �న  అ� �క �ాసత్�ాల� �ర� �ిసుత్ �.
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�� �� 

(i) అల�్ లహ ్ ఉ� ��� �ర�� ిం � ే మ�న వ �ా్వ�� �క ఋ: తన 
సృ�ిట ్ కరత్ �శవ్�ిం�ే �ావ్���క ��ావ్సం�� పర్� మ�నవ
సృ�ిట్ంచబడ��డ.

�� � 

గ���ం �

అతడ�

మ�ందు�ా 

ఆల��ంచవల�ిన  అవసరం  ల�క �� ర�చ్��వల� ిన అవసరం ల�ద .
మ�రగ ్భర్షట్తవ్ంల� ప��� ��న �ార�,

మ�� వవ్ర�

ఈ

సహజ�ిదధ్�� �న �ైవ��ావ్సం నుం�� మర���. �� �  గ���ం �
పర ్ వకత్ మ�హమ సలల ్ల�ల్హ � అల�ౖ�� వసలల్ం ఇల� బ���ం�:
“�ి ��ర ్(మ�నవ���  �ావ్���క ఏక�ైవ ��ావ) �ిథ్�ల� �ాక�ం�� ఏ
���డ ్

జ�మ్ంచ.

అ��ే

అత�  త�ల ్దండ�ర్ల� అత��

య�దు�� �ా��, ��� సత ్వ�� ��ా�� ల�క అ��న్ప�జ� ���ా�� �ే�ి ���ాత .”
స�� హ్ బ �ఖ��, స�� హ్ మ��ిల.
(ii) అల�ల ్ ఉ��� � �ర��ిం�ే �� త�బదధ్�� �న

ఋ�వ: భ�త,

భ�షయ్ మ� �య� వరత్మ�న �ా ల�లల�� ఈ సృ�ిట్��ల�న్ త
ఉ��� ల���� �సుక� వ�చ్న ఒక సృ�ిట్కరత్ను ఖ�చ్తం�ా క
ఉం���. ఎందుకంట� అ�  తమను ��మ� సృ�ిట్ంచు��ల�వ� ల���
ఏ�ై�� హ�ాతప్� �మ�ణం వలన ఉ�� �ల��� � �ాజ�లవ.
అ�  తమక� ��మ��ా ఉ��� ల����  �ావ టం  అ�ాధయ్. ఎందుకంట�
ఏ�ై�� వసుత ్వ� తనను ��ను సృ�ిట్ంచు��ల�: ఉ��� ల����  �ాక 
మ�ందు, అ��  సృ �ిట్ంచబడ� � ల�ద . �ాబట�ట , అ�ె ల� తనను ��ను
సృ�ిట్ంచు��గలద?!

అల��� ,

ఏ�ై��
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హ�ాతప్� �మ�ణం వలన

ఉ��� ల����  �ావడం క��� అసంభవ��� న �ే . ఎందుకంట� , ఏ��
సంభ�ం��� �����క �ారణమ�ంట�ం�� . అం�ే �ాక , ఈ సృ�ిట్
అ��య్దుభ్త� ��న మ��య� అతయ్ంత ఖ�చ్త���న �ధ
సృ�ిట్ంచబ��ం� . మ�� య� ఇతర సృ�ిట్��ల మధయ్ పర్��� �� ం��క
అమరచ్బ��ం� .

�ారణ����

మ�� య� పరయ్వస���� � మధయ

దృఢ��� న సం బంధం ఉం�� . ఇవ�న్ �ర�� ిసుత్నన్� � ఏ�టంట�
సృ�ిట్

ఏ�ో ఒక హ�ాతప్��మ�ణం వలన ఉ� ��ల�� �� �ాల� .

ఎందుకంట�  ఏ �ై�� హ�ాత�
త ్�ా
ఖ�ఛ్తం�ా మ� �య� ఇంత

జ� �� �� , ��� పరయ్వ�ానం ఇంత
ప� �ప�రణ ్ం�ా ఉండ. �ాబట�ట్ ఇ� �

అంత ఖ�చ్త�� �న సమత�లయ్ంల� ఎల � � ��� ఉం ?
ఒక�� ళ ఇ�  తమక� ��మ��ా సృ�ిట్ంచు��వడం ల�క

ఏ�ై��

హ�ాతప్� �మ�ణ వలన ఉ��� ల����  �ావడం జర గనటల ్�� ,
�ట� � ఉ��� ల���� �సుక� వ�చ్న ఒక సృ�ిట్కర త్ తపప్క�ం�� ఉ
ఉం���. ఆయ�� అల�ల ్హ– సకల ల��ాల పర ్భ�వ .
అల�ల ్హ ్ ఈ ��త�బదధ్���న �ా��య్�న్ మ��య� �ర�గ
ఋ�వ�ను సూరహ్ అత
�త్ర్ ల� ����క్�� (ఖుర్ఆన్ ఆయత
�కక్ �ెలగ� ���ాను�ాదం):
“ఎవ��  పర ్� �యం ల�క�ం�� అ� సవ్యం�ా ఉ� ��ల�� �
వ��చ్య? ల��� �ాట� క ��  సృ �ిట్కరత్?”
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[అత�
త ్ర52:35]
అ� సృ�ిట ్ కరత్ ల�క�ం�� సృ�ిట్ంచబడల.

�ాట� క ��

సృ�ిట్ంచు��వడమ� జరగల�ద. �ాబట�ట , మ�నన్త��ైన అల�ల్
�� �ాట�  సృ �ిట ్ కర . పర ్ వకత్ మ�హమమ్లల ్ల�ల్హ � అల�ౖ�� వసలల
సూరహ్ అత
�త్ర్ ప�� , ఈ ఆయత� వదద ్క� వ�చ్నప�, �బ�ౖర్
ఇబ�న ్ మ��మ్ ���� ���న్ (ఖుర్ఆన్ ఆయత � �క
�ె ల�గ� ���ాను�ాదం):
“ఎవ��  పర ్� �యం ల�క�ం�� అ� సవ్యం�ా ఉ� ��ల�� �� వ��చ ?
ల���

�ాట� క ��  సృ �ిట ్ కరత్?

ల���

భ�మ�య్�ా�ాలను అ�

సృ�ిట్ం��య? ల�దు, �ార� దృఢ��� న ��ావ్సం క�� � ల�ర. ల��� �ా��
వదద ్ � పర్భ�వ � �కక్ ��ం���ా�ాల� ����� ఉ��? ల��� తమ
ఇ�ాట్ను�ారం �ేయగల అ� ��ారం క�� � ఉనన్ �రంక��ల� �ా? ”
[అత�
త ్ర52:35-37]
ఆ �ాలంల� �బ�ౖర్ అ��ావ్�ి�ా ��ం �ే�ా. ఖుర్ఆన ్ వచ��ల
�నన్ త�ాత

అత�� ల� ప��� ��డ�:

ఆ�� �� �నటల ్�ం� .

“��

గ�ం�ె

�ైవ��ావ్సం �� హృదయంల�

�టట్�దట� కష్ణ.” స�� హ్  అల్ బ�ఖ�.
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����ప� 
పర్���ం�

మ��ం త సప్ష ట ్ం�ా �వ��ం�ే ఒక ఉ��హరణ ���ంద ����క్ంట���:
ఒక 

అంద�� న �ాజ భవనం,

��� చుట�
ట్  ఆ�ల్దకర� ��

ఉ��య్నవ��ల, �ాట� మధయ్ నదుల పర్�ా, సకల ��క�ాయ్ల, అ�న్
ర�ాల ��గ���ాయ్ల�� క�� �న అలంకరణల� – ఇదం�� ఎవవ్ర�
���మ్ంచక�ం�, హ�ాత�
త ్�ా ���క�ే

ఉ�� �ల��� � వ�చ్ంద� ఒక��

ఎవ��� �� ���  �ె � �ే , ��ం ట��  �ర�  ���� �రసక్� �ాత్
� , ��ట�  � �ే
అ��  ఒక ప �చ్ అబదధ్ం అ� �ె��ప్�ా. మ�� య� అ��  ఒక  మ�రఖ ్�� �న
మ�ట�ా ప�� గ ణ� �ాత ్ర. మ�� , భ�మ�య్�ా�ాల�, నకష్��ర్ల�� మ��
అతయ్దుభ,

స��ాల

కనబడ�త�నన్

మ�� య� ఖ�చ్త�� �న సమత�లయ్ం�

ఈ �శవ, ��� సృ�ిట ్ కరత్ పర్��యం ల�క�ం �� ���క

సృ�ిట్ంచు��వడం �ాధయ్మ� ల��� ఏ� ై�� హ�ాతప్��ణ�మం వ
ఉ��� ల����  �ావడం �ాధయ్మ?!
ఏ���� ల� �వ�ిం�ే  ఒక ప ల�ల ్�ా� ి

ఈ � �త�బదధ్� ��న ఋ�వ�న

గ� ��ం �, ఇతర�ల� అ�� �� న ఈ పర ్శక� అతడ� ��ల� సప్షట్ం
బదు��చ్న

ఈ సం��షణను ఒక�ార�

ప� � ����ద . “� పర ్భ�వ�

గ���ం � �వ� ఎల� �ె ల�సు��గలవ�?” అత��  జ �ాబ�: “ఒక�� ళ  ఒంట�
�� డ  �క� కనబ�� �ే , ఆ  ���� గ�ం�� ఏ�ో  ఒక ఒంట� �� �ళ్ంద� �వ�
గ� �� �ాత ్వ. అల���  ఒక �� ళ మ��ి �ా��ల గ�ర�త ్ల� �క� కనబ� �� , ఆ 
���� గ�ం�� ఒక  మ��ి  �� �ళ్నట�ల్ �వ� గ� ��ాత
� . మ�� , నకష్��ర్ల
�ం�� న ఈ ఆ�ా శం, పరవ్త మ��ాగ్ల�� క� ��న ఈ భ�మండల
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మ�� య� ఎ�ెత � ్న అలల�� క�� �న

ఈ సమ���ర్ల – ఇవ�న్ సరవ్

��� �ాడ�, సరవ్ం చూ� ��ా� � ఉ�� �� �ర��ిం చడం ల��?”
2 – అల�ల ్హ్ �కక్ �ారవ్��మ��వ్�న్ �శవ.
అంట�  �� వ లం  అల�ల ్హ ్ మ�తర్�� పర్భ - ఆయనక� ��గ�ావ్మ�ల�
�ా�, స�యక�ల� �ా� ఎవవ్ర� ల�ర.
సృ�ిట్ం�, ఆ�� ప తయ్ం �ెల��ం�ే మ� �య� �యం�ర్ం�ే శ��త్ గల�ా
పర ్భ�వ . అల�ల ్హ ్ తపప్ మ�� సృ�ిట్కరత్. అల�ల ్హ ్ తపప్ మ
�ారవ్��మ�డ� ల�డ. �శవ్ల��ాలను �యం�ర్ం�ే శ��త్ అల�ల్హ
తపప్ మ� �వవ్�� �� ల� . �� �  గ���ం � అల�ల ్హ్ �కక్ పల�క�ల� ఇ
�� ��క్నబ� ����(ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల �ెల�గ� ���ాను�ా):
“�శచ్యం�, ఈ సృ�ిట్ మ� �య� �ాసన ఆయన�ే ”
[అల్ అ�ాఫ7:54]
“పర ్ కట�ంచ(ఓ

మ�హమమ్):

‘భ�మ�య్�ా�ాల

నుం� � �క�

ఆ��ా�న్ పర్�ా��సుత్నన్�� ? ల��� ���� �� శ��త ్ మ� �య� దృిట�
ఎవ�� అ�� నం ల� ఉ��న్? మ�� య� మరణ�ం �న  �ా�� � ��� ��
స�వం  �ే �� ��

మ�� య� స�వం�ా ఉనన్�ా� �� మరణ�ంపజ�� �� �

ఎవర�? �శవ్వవ��ాలను న�� �� �� ఎవర�?’ (అ� పర ్�న్� ), �ార� 
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‘అల�ల ్’ అ� బదు��ాత ్ర. అప�డ� �ా�� � ల� పర ్�న్ం : ‘మ��  �క�
అల�ల ్హ ్ �కష్ల భయం  (ఆయన ఆ�ాధనలల�  ��గ�ావ్మ�లను
�ే ��చ ్నందుక?’”

[య�నుస్10:31]
“భ�మ�య్�ా�ాల మధయ్ ఉనన్ � ాట� పర్� వయ్వ� �ా�న్
�యం�ర �ాత ్డ� మ� �య� ఆయ� � న� �� ిాత్
� ; పర ్ �� � ఆయన � ౖప�� �
మరల�త�ం�� ”
[అసస్జద 32:5]
“ఆయ�� అల�ల ్, � పర ్భ�వ ; �శవ్�ామ� �జయ్ం ఆయన. ఆయనను
వ�� �  ఎవ�� ��ౖ �ే  �ర�  �� డ�క�ంట���న్�, �ిల�సుత ్��న్, అల�ంట�
�ార�  (�గ� � ల�, అసతయ్�ై�ాల) ఖర�జ ్రప� పండ� �� ౖ నుం�ే పలచ్ట
��రం ��గ�క� క��� యజమ�నుల� �ార�.”
[�ా�ర 35:13]
సూరత�ల్ �ా�� ల�� అల�ల్హ్ పల�క� (ఖుర్ఆన్ ఆయత�
�ె ల�గ� ���ాను�ాదం):
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“�ర�ప్� �నం (పర ్ �ఫల � �న , అం�మ �� నం ) �కక్ (ఏ��� క ) పర ్భ�వ
[మ���� య����ద ్]”
[అల్ �ా��1:4]
మ�� పదధ్�ల� ఇ� � మ�� � య ����ద్న్ ప��ంచ బడ�త�ం�� . ఒక�� ళ
మనం ఈ ��ండ� పఠ�� పదధ్త�లను జత �ే�� , ఒక అదభ్త�� �న ��వం
మన  మ�ందుక� వసుత్ం� � – మ��క్ (యజమ��) కంట� మ�క్
(�ారవ్��మ�డ) ఎక�క్వ శ��త్ మ��య� అ���ారం క� �� ఉంట�.
అ��ే  ఒ��క్�ా� � � �ర�క� మ�తర్�� అతడ� �ా��ా �ెల�మ ణ
అవ���డ�,

�ాజయ్వయ్వ��ాల�

ఆ�� ప తయ్మ�
మ�తర ్ప�

ఉండద.

అత��� ల�ంట�  � యంతర ్ణ ,

అల�ంట�  �ిథ్�ల� అతడ� � �వలం ��మ

�ాజ� �ా� యజమ�� �ాడ.

అ��ే ,

�ారవ్��మ�డ� మ� �య� యజమ�� క��� అ�

అల�ల ్హ

ఉండటం వల,

ఆయన  �కక్ �ారవ్��మతవ్ం మ��య� �శవ్వయ్వ��ాల�న్ం
ఆయన �కక్ �ాట� ల�� �యంతర్ణను ఇ�� ధక�� సత ు ్నన్.
3 – అల�ల ్హ్ �కక్ ఏక �ైవ��వ్�న్ �శవ్
i.e.,

�� వ టం  అల�ల ్హ ్ మ�తర్�� �జ���న ఏ�� �క ఆ�ాధు,

ఆయన�� వర� �ాట� ల�ర�  మ�� య� ఆయన�� వర� ��గ�ావ్మ�ల�
ల�ర�.
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అల్ ఇల�హ

్ అంట� ��ర్�ంచబ�ే�.

��ర ్మ మ� �య�

��ర�ా�మ���ల�� ఆ�ా��ంచ బ�ే �ాడ�. ల� ఇల�హ ఇలల ్ల� హ్ అంట�
ఆ�ా��ంప బ�ే అరహ ్త గల�ా� �వవ్ర� ల�ర - ఒకక్ అల�ల్హ్ .
అల�ల ్హ ్ పల�క�ల� ఇల� ఉ��న (ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల �ెల�గ
���ాను�ాదం):
“మ�� య� � ఆ�ాధుయ్డ� –

ఒకక్�.

ఆయన  తపప్ � �� �

ఆ�ాధుయ్�ెవవ్డూ ల�. అనంత కర�ణ� మయ�డ� మ�� య� అ�ార 
కృ�ా�ల�డ�”
[అల్ బఖర 2:163]
“ఆయన  తపప్ మ� � ఆ�ాధుయ్డూ ల�డ� అన��� �� అల �ల్హ్ �ాకష
ఉ��న్డ, �ైవదూ తల� మ�� య� జ�ఞ ్నం క�� �న �ార� క��. ఆయ��
తన సృ�ిట్� ��య్యం�ా నడ�ప�త���న. ఆయన  తపప్ మ� �
ఆ�ాధుయ్�ెవవ్డూ ల�.

మ� 

��� కవం త�డూను.”
[ఆల� ఇమ�� న్3:18]
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శ��త ్మంత�డ ,

మ� 

అల�ల ్హ ్ ను వ�,

ఆ�ా��ం �ే  పర ్� ��� �కక్ � ైవతవ

అసతయ్�� �న� . �� �  గ���ం � అల�ల ్హ ్ పల�క�ల� ఇల� ఉ��న
(ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల �ెల�గ� ���ాను�ా):
“ఎందుకంట�

అల�ల ్హ ్ మ�తర్�� స.

ఆయనను వ�� � )

ఆయన�� �ాట�

(ల�క 

�ార� ఆ�ా�� సత ు ్నన ్ వ�న్ అసతయ్�� .

�శచ్యం�, అల�ల ్హ్ మ�నన్త, ఘన��� న  �ాడూను.”
[అల్ హజ 22:62]
�ే వ��� �ా �ి లవబ�� నం త మ���ర ్న �ాట�� � �ైవతవ్ం �ేక�రచ. �� � 
గ���ం � అల�ల ్హ ్ పల�క�ల� ఇల� ఉ��న (ఖుర్ఆన్ ఆయత�
�ె ల�గ� ���ాను�ాదం):
“అవ�న్ �ర� మ� �య� � ��తమ��� త్తల� ��ట�ట్క�నన్ ��
మ�తర ్� . ఎల�ంట� �ైవ ��వ్�న్ అల �ల్హ్ �ాట��� ��ంచ ల�దు”
[అల్ నజమ53:23]
య�సుఫ్ అల� ౖ� �సస్ల�ం జ�ౖల�ల� ఉంచబ��నప�,

అకక్� �

రకష్కభట� ���� ఇల� ప� ��నట�ల్ అల�ల్హ్ మనక� �ె��ి(ఖుర్ఆన
ఆయత� �కక్ �ెల�గ� ���ాను�ాద:
11

“అ�� క  మం�� �ే వ� ళ�ళ్ ఉండటం మం��� ల�క ఏ�� �క�డ� మ� �య�
�ర�గ�ల�� �ా�ైన ఒకక్ అల�ల్హ్ మ�తర్�� ఉండటం మ?
ఆయనను తపప్ ఇం� �వవ్ �� � ఆ�ా��ంచవద . ఆయనను వ�� �  �వ� 
మ�� య� � త�ల ్దండ�ర్ల� ��ల�సుత్నన్ �ేవ�ళళ్ ��రల్క� అల�ల్హ్
�ైవ ��వ్�న్ పర్�ా��ంచల .”
[12:39-40]
అల�ల ్హ ్ క� తపప్ మ��వవ్� ��� ఆ�ా��ంపబ�ే అరహ్త. ఆయన 
హక�క్ల� ఎవ� �� � ఎల�ంట� ��గ�ావ్మయ్మ� ల� – ఆయనక� అ� 
�ే ర�వ ల� ఉం�ే �ైవదూ త అ���, పర ్జలను ‘ల� ఇల�హ ఇలల ్ల�ల’
అ�� �� వయ్ వచనం �� ౖప� � ిలవట��� � ఆయన

పం� ిన

ఏ

పర్వక

అ���. ఖుర్ఆన్ ఆయత� �ెల�గ� ���ానుదం:
“’ల� ఇల�హ ఇలల ్ల�ల’ అ�� �� వయ్ వచనం �� ౖప� సం�ేశహర�� ��
తపప, �� మ� మ��  సం �ే శ హర��� � �క� ప�రవ్ం పంపల�ద. �ాబట�ట్
ననున్ మ�తర్�� ఆ�ా��ం”
[అల్ అం�య 21:35]
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“�శచ్యం�ా � �మ�
�ి��ేందుక�)

పర్� సమ�జంల� ఒక సం�ేశహర� �� (ఇల�

పం�ామ�:

“అల�ల ్హ ్ ను మ�తర్ �� ��ంచం�� ,

��గ�త్(అసతయ్�ేవ�ళ) లక� దూరం�ా ఉండం�� . ”
[అనన్హల16:36]
అ��ే , బహ��ై �ా�ాధక�ల� ఈ �ిల�ప�ను �రసక్��ం , అల�ల ్హ ్ �
�ాట� ఆ�ా��ంచ����� ,

�� డ���వ�����

మ�� య�

అ��థ్ంచ���� �

ఇతర�లను �ే వ� ళ�ళ్�ా �ేసుక���న్.
4 – అల�ల ్హ ్ �కక్ ��వయ్��మ�లను మ� �య� లకష్ణ�లన
�శవ్�ిం చడ.
i.e., తన  �� వయ్గ�ంథంల� మ� �య� తన అం�మ
అల�ౖ ��  వస లల ్ం

పర్వకత్ సలల ్ల�

పర్వచ��లల (సునన్త�లల) సవ్యం�ా అల�ల్

ధృ�క��ం �న  తన  �కక్ � �వయ్��మ�లను మ��య � ��వయ్లకష్ణ
ఆయన  ఔనన్��య్� �� స���� ��టట�ల ,

ఆయనక� పర ్ �జనం

క��� ట ట�
ల ్�,

�ాట�

మ�ర�ప్ల� – �ే ర�ప్ల�

�ే య క�ం��,

�ాట� � సృ �ిట్��ల��

���ాలల�  ఎల�ంట�

��ల�చ్త� రకర�ాల పర్శన

�� య క�ం�� మనం క��� ధృ�క��ంచడం . ఖుర్ఆన్ ఆయత � �క
���ాను�ాదం:
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“అత�య్నన్త� ��న ��మ�ల� అల �ల్హ్ క� మ� తర్��  �ెం. �ాబట�ట్
�ాట�

��వ్�ా ఆయనను � �డ���ం� .

ఆయన  �� వయ్��మ�లన

�రసక్��ం�ే �ా� � , నమమ్� �ా� �� �� � � ��టట్ం. �ార�  �ే సత ు ్నన
����� త�� న పర ్ �ఫలం ��ందు��ర.”
[అల్ అ�ాఫ7:180]
ఈ వచనం సూ�సుత ్నన్�ే�టం ,

అల�ల ్హ ్ �కక్ ��మ�

అతయ్నన్త� ��న ��వయ్��మ.
మ�� య� అల�ల ్హ ్ ఇల � �ెల�ప�త���న. (ఖుర్ఆన ్ వచనం �క
�ె ల�గ� ���ాను�ాదం):
“ భ�మ�య్�ా�ాలల� ఆయన పర్�ాత్వన�� అత�య్నన్త���న పర.
ఆయన మ�నన్త�డ, అతయ్ంత �� �కవంత�డ”
[అర�
� మ్30:27]
ప�� ప�రణ్తవ్ప� లకష్ణ�ల� ��వ లం అల�ల్హ్ క� మ �తర్�� �ెం
వచనం సూ�సుత ్నన్, ఎందుకంట� ప�� ప�రణ్��వ్�న్ సూ�ం�ే లకష
“మ�నన్త�� �న  కష్”.

ఈ ��ండ� వచ��ల�

సూ�సుత ్నన్�ే�టం , అతయ్ంత ఉనన్త� ��న ��వయ్��మ�ల� మ��
�� వయ్లకష్ణ�ల� �ా��రణం�ా అల�ల్హ ్ క� మ�తర్�� �. ఖుర్ఆన
14

మ�� య� సునన్త�లల� � ��� �వరం�ా �ె�� � సమ�య�రం ��ల�
ఎక�క్వ

���దుల� ఉం� .

జ�ఞ ్నం �కక్ ఈ ���గం అంట� అల �ల్హ్  �క వయ్��మ�ల�
మ�� య� �� వయ్లకష్ణ�లను �వ ��ం�ే జ�ఞ్నం గ���ం� సమ�జంల� �
�� ����ార ్య�ల�

ఉ��న. ఇ�� ��ల� ��ా��సప్ద�� �న  ���గ.

�� � �ష యంల� సమ�జం అ�� క వ�ాగ ్ల��ా �� �� ��ం� .
�� �  గ���ం �

అల�ల ్హ ్ పం�ిన ఈ ఆ�ే�ాలను .చ.

�ర�ావ�� ��ల�� �� మ� అ��ార ్య.

తపప్క

(ఖుర్ఆన్ ఆయత � �క

���ాను�ాదం) :
“ఏ�ై�� �షయం  గ���ం � �ల� �క� �� ����ార ్య�ల� వ�� , ���� 
అల�ల ్హ్ మ��య� ఆయన �కక్ సం�ేశహర��� ��ౖప�క� మరలం –
ఒక�� ళ  �ర�  అల�ల ్హ్ ను మ��య� అం�మ �����న్ �శవ్�ిం�ే �
అ��ే . ”
[అ�న్�ా 4:59]
మనం ఈ  �� ����ార ్య��న ్ క���ల�ల ్హ ్ �కక్ అం�మ గ�ం
మ�� య� అల�ల ్హ ్ �కక్ అం�మ పర్వకత్ సలల్ల�ల్హ�  అల�ౖ��
��ౖప��� మర���ద్ం – స��మ్రగ్ంల� న � ��న సల (మ�ందుతరం),
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స�బ�ల�, ��బ��న్ ల న� � �న మ� �య�

ఈ ఖురఆన్ ఆయత�ల

మ�� య� హ�� థుల� అరథ్ం �ేసుక�నన్ ���నం నుం�ే మనం క��
ఉతత ్మ మ�రగ్దరశ్క�న్ అ�� వ్�ిస . ఎందుకంట�  ఈ స మ�జంల� 
�ార�  అల�ల ్హ ్ మ��య� రసూల�ల �ల్హ్ సల ల్ల�ల్హ � అల�ౖ�� వస
సంబం��ం �న �షయ�లల�  అత�య్త త్మ జ�ఞ్నవంత.

స�బ�ల

గ���ం � �వ�� సూ
త , అబ�ద ్ల�ల్హ్ ఇబ�న్ మస్ఊద్ ర��యల�ల్ హ
తన సతయ్�ాక�క్లను ఇల � �ె��ా:
అనుస��ం ��లనుక�ంట� ,

“ఎవ��� �� స��మ్�ా �న్

(తమ ����ంతం స��మ్రగ్ం� �ౖ నడ�స )

మరణ�ం �న సజజ ్నుల మ��ాగ్�న్ అనుస ��ం. ఎందుకంట�  పర ్సు త్త
��ం� ఉనన్ సజ జ్నుల �షయంల � �వ�� కష్ణం ల �పల �
స��మ్�ాగ్�న్ వ��� ��టట్ర�� �ాయ ్రంట� ఏ�� . స�బ�ల� ఎంత ��పప్
�ారంట� , �ా�� హృదయ�ల� మన సమ�జంల� ��� �న  �ారంద��  కం ట�
అ� సవ్చఛ్� �� ,

ల��ైన 

అవ�ాహనను క���  ఉం�� న� ,  

ఆడంబ�ాలక� దూరం�ా ఉం�� న� , అ� తక�క్వ ��ల్షట్�� . అం�ే �ాక 
అల�ల ్హ ్ �ా��� తన ధరమ్ �ాథ ్పన ��రక�  మ��య�

తన పర

మ�హమమ్ద్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ��  వసలల్ంక� సహచర�ల��ా ఉ
��రక�

ఎంచుక���న్డ.

�ాబట�ట్ �ా� � హక�క్ను మనం తపప

గ���త్ం��. మనం  �ా�� మ�రగ ్దరశ్క��వ్�న్ తపప్క ీవ్క
�
.
ఎందుకంట�

�ార� �జ��� న  మ�రగ ్దరశ్క��వ్�న్ అనుస��ం.”

ఎవ��� �ే  ఈ �ష యంల� సలఫ్ మ��ాగ్�న్ వ , �� �� మ��ాగ ్�న
అవలం��ాత ్�,

�ార�  తప�

�ే �ిన ట�ల ్ మ� �య� తప డ�
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���� � 

అవలం�ం�నట�ల . అం�ే �ాక ��ావ్సుల (��నల ) మ��ాగ ్�న ్ వ�,
�� �� మ�రగ ్ం�� ౖ నడ�సుత్నన్ �ారవ��. అల�ంట� �ా�� �  అల�ల ్హ ్ ఇల
�� చచ్� �సుత్��న్ (ఖుర్ఆన్ ఆయత� �ెల�గ� ���ాను�ా):
“సప్ష ట ్ం� ా స��మ్రగ్ం చూపబ��న త�ావ్త ఎవ����ే అల�ల్
సం�ే శ హర��� �� ��� �� �ాత ్�, �ార� ��ావ్సుల మ��ాగ్�న్ �ాక�ం�� � �
మ�రగ ్ంల�

నడ�సుత్నన్ . �ార�  ఎంచుక�నన్ (తప�డ�) మ�రగ ్ంల�� �

�� మ� �ా�� �  మ�ందుక� ����ాత ్మ� మ� �య� నరకంల� �� �ాత్మ
�
–
ఎంత �ె డ� గమయ్ం �ా� �� ! ”
[అ�న్�ా 4:115]
స��� న  మ�రగ ్దరశ్క��వ్�న్ ��ం�� ,

స�బ�ల� �శవ్�ిం�న�ే

మనం క��� తపప్క�ం�� �శవ్�ిం��ల� అల �ల్హ ్ ఈ ఆయత
సప్ష ట ్ం�ా � � ద్�సుత్�.

(ఖుర్ఆన్ ఆయత

� �ెల�గ

���ాను�ాదం):
“�ాబట�ట్ �ర� (స�బ�ల�) �శవ్� ిసుత్నన్ట�ల్�ా ఒక ��ళ �ార� క
�శవ్� ి�� , �ార� స��మ్రగ్ం� �ౖ ఉనన్ ”
[అల్ బఖరహ2:137]
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ఎవ��� �ే  స లఫ్ మ�రగ్ం నుం�� దూరమవ����� మ��య � ���న్ వ�
�� ��

మ��ాగ ్�న్ అవలం��ాత్�� అల�ట� పర ్� ఒకక్ర� స

మ�రగ ్దరశ్క��వ్�న్ ��ం�ే అవ�ాశం జ�ర�డ�చుక �నన్ �ారవ�
మ�� య� �� క�క్ల�� �ారవ���ర.
�� � ఆ��రం�ా,

అల�ల ్హ

�� వయ్లకష్ణ�ల �షయ

్ �కక్ ��వయ్��మ�ల�  మ�
�ే ���ౖ �ే  సవ్య�ా అల�ల్హ్ 

ధృ�క��ం ���ో  మ�� య� అల�ల ్హ ్ �కక్ పర్వకత్ సలల్ల�ల్హ�
వసలల ్ం ధృ�క��ం���,

�����

మనం  అనుస��ం ���.

ఖుర్ఆన

మ�� య� సునన్త�లను మనం ఆ��రం�ా �సు���ా, స�బ�ల�
�ాట� � న �మ్నట�ల్�ా మనం క��� నమ�.

ఎందుకంట�  ఈ 

�షయంల�  �ార�  మన సమ�జంల�  అంద��  కం ట� ఎక�క్వ

జ�ఞ్న

మ�� య� ఉతత ్మ జ�ఞ్నం క� �� ఉం����.
అ��ే మనం ���ం ��  ��ల�గ� �షయ�లక� దూరం�ా ఉం���.
ఎవ��� �� �ట� ల� ఏ ఒకక్ ���� అనుస��ం��, అల�ంట� �ార� 
తమక� ఆ�ే �ంచబ�� న  ����  �ర�ావ��ంచక�ం��, అల�ల ్హ ్ �క
�� వయ్��మ�ల� మ� �య� � �వయ్లకష ్ణ� ల త�� న �ధం�ా �జ �� న 
��ావ్సం ��ంద� �ారవ���ర. �ట� ��  దూరం�ా ఉండక�ం��, ఎవ��� ��
స��

అల�ల ్హ ్ �కక్ ��వయ్��మ�ల�  మ� �య� ��వయ్లకష

�శవ్�ించల�ర. ఈ ��ల�గ�: త��� ఫ్ (మ�ర�ప్�ేర�ప్), తఆ�ల్
18

(�ర�ాక్ర), త�హ ్ల (అల�ల ్హ ్ ను సృ�ిట్��ల�� ��ల) మ�� య�
త��� ఫ్ (ఎందుక�, ఎల� అ� చ��చ్ంచడ).
�ాబట�ట , అల�ల ్హ ్ �కక్ ��వయ్��మ�ల�  మ� �య� ��వయ్లకష
�శవ్�ిం చడమంట “తన  �� వయ్గ�ంథంల� మ� �య� తన పర్వకత్ �
సునన్త�లల� అల�ల్హ్ సవ్యం�ా ధృ�క��ం�న తన ��వయ్��మ
మ�� య� �� వయ్లకష్ణ�లను � ాట� ���ా�ాథ్ల ల� ఎల�ంట� మ�ర�
�ే ర�ప్ల �ే య క�ం��, �రసక్��ంచక�ం�� ల��� ఎందుక, ఎల� అ� 
పర ్�న్ంచక�ం�� ల�� � �ాట�� సృ�ిట్�� ��లచ్క�ం�� ఆయన �ాథ
త�� న ట�
ల ్ మనం క��� �ాట�� య��తథం�ా ధృ�క��ం చడ.”
మనం దూరం�ా ఉంచవల�ిన ఈ ��ల�గ� �షయ�ల గ���ం � క�ల ్పత్ం�
ఇకక్డ చ��చ్ంచుక �ం��:
(i) త��� ఫ్(మ�ర�ప్ల – �ే ర�ప్ల� �ేయడ)
అంట� ,

‘అత�య్త త్మ� ��న ��వయ్��మ�ల� మ��య�  ��వయ్ లకష

�� వ లం  అల�ల ్హ ్ � � �ెందు’ అ�� �ాసత ్వ ���ా�ాథ ్� � � �నన్ం
అల�ల ్హ ్ మ��య � ఆయన పర్వకత్ సల ల్ల�ల్హ � అల�ౖ�� వస
ఆ�ద�గయ్ం �ా� �ధం�ా ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల మ��య� సునన
వచ��ల ���ా�ాథ్లల� మ�ర�ల� – �ే ర�ప్ల� �ేయడ.
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ఉ��హరణక�:
అ�� క ఆ యత�లల� వ�చ్న ‘అల�ల ్హ ్ �’ అ��  పదం  �కక్
���ా�ాథ్�న్ �ార � ఆయన �కక్ అనుగ��లను ల��� శ��
సూ�సుత్ంద� మ�రచ్.
(ii) తఆ�ల్(�రసక్��ం చడ)
అంట� అల�ల ్హ ్ �కక్ ��వయ్��మ�ల�  మ� �య� ��వయ్లక
�రసక్� �సూ , అవ�న్ అల�ల్హ్ క� �ెందవ� ల� �� � ాట�ల� ��
అల�ల ్హ్ క� �ెందవ� �ెపప.
ఖుర్ఆన్ మ��య� సునన్త�లల� ����క్నబ��న అల �ల్హ
�� వయ్��మ�ల� మ� �య� � �వయ్లకష్ణ �రసక్��ం�ే

పర్� ఒకక్

అల�ల ్హ ్ �కక్ ��వయ్��మ�ల�  మ� �య� ��వయ్లకష్ణ�లను
నమమ్నట� .
(iii) త�హ ల్(అల�ల ్హ్ ను ఆయన �కక్ సృ �ిట్��ల�� ��)
అంట� ,

అల�ల ్హ ్ �కక్ ��వయ్లకష్ణ�లను సృ� ిట్��ల 

లకష్ణ�ల�� ��లచ. ఉ��హరణక�, అల�ల ్హ ్ �ే� క��� మ�నవ� �
�ే �  ల�ంట� �ే అనడం, అల�ల ్హ ్ �కక్ � �� ��� శ��త్ క��� మ�నవ
���� �� శ��త ్ ల�ంట ��ే అనడ, అల�ల ్హ ్న  అర్ ష ్� �ౖ అ ��ిట్ంచడం అం
�
20

మ�నవ�డ� ఒక క���చ్ �� ౖ క���చ్వడం ల�ంట�ద � �ెపప్ ....
�దల�ౖన� .

�సస్ం�ేహం�,

అల�ల ్హ ్ �కక్ ��వయ్లకష్

సృ�ిట్��ల �ా��రణ లకష్ణ�ల�� ��లచ్డమ� ��� ��ల� తప�  మ�
ఒక ప�చ్ అబదధ్ం వంట� . �� �  గ���ం � అల�ల ్హ ్ �కక్ ఆయత�
ఇల� ఉ��న�, (ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల �ెల�గ� ���ాను�ా):
“ఆయనను ���న�ే �� ల�దు, మ�� య� ఆయన సరవ్ం �� ��ాడ,
చూ�� �ాడూను.”
[అష�ష్� 42:11]
(iv) త��� ఫ్ (ఎల� సంభవమ� చ��చ్ంచడ)
అంట� ,

ఎవ��� �� ఒక వయ్��త్ ప � ��త� ��న తన ఊహలక� ల�

ఆల�చనలక� మ�టల ర��ా�న్సూ , అల�ల ్హ ్ �కక్ ��వయ్��
మ�� య� �� వయ్లకష్ణ� ఎల� �ాధయ్ం అ� � �షయం �� ౖ చ��చ్ంచ .
ఖ�చ్తం�ా ఇల� �ేయడం ఆ�ద�గయ్ం �ా. మ�నవ��� �� �ాట�
గ���ం � �ె � దు. �� �  గ���ం � అల�ల ్హ ్ �కక్ ఆయత�ల� ఇ
ఉ��న్�(ఖుర్ఆన్ ఆయత�ల �ెల�గ� ���ాను�ా):
“�ా�, ఆయన జ�ఞ ్నంల� నుం� � �ే �� �ా� ���డూ ఆవ��ం ల�ర�”
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[��� 20:110]
ఎవ��� �� ఈ ��ల�గ� �షయ�ల నుం��  దూరం�ా ఉం ట���, అల�ంట�
�ార� �జం�ా అల�ల ్హ్ ను �శవ్�ించన .
మన  అం�మ ఘ�� య  వరక� స��మ్రంల�� � �లకడ�ా

నడ�పమ�

మనం అల�ల ్హ్ ను ��డ�క�ంట���న.
మ�� య� అల�ల ్హ్ �� సమసత్

�షయ�ల� ఎర�గ.

�� ఫ�� న్స : �� �ా లత్ షర ఉసూల్ అల్ ఈమ� – �� ఖ ్ ఇబ�న
ఉ�ై�న .
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