
 

 

ఇస్ల ాం పరిచయాం 

அப்து ரஹ்மான் பின் அப்துல்காீம் 

அல் ஷெய்ஹா 

ఇస్ల ాం గురిాంచి 

తెలుసుకోవ లనుకునే ప్రతి 

ఒక్కరి కోసాం ఇది 

ఉపయోగపడుతుాంది.  

https://islamhouse.com/420083 

 ఇస్ల ాం పరిచయాం  

o క్లుప్తాంగ  ఇస్ల ాం 

గురిాంచి ...  

o ఖుర్ఆన్  

https://islamhouse.com/420083


 

 

o ఇస్ల ాం ధర్మాం  

o ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి 

వసల్లాం  

o ఇస్ల ాం ధర్మాం యొక్క 

నైతిక వ్యవస్థ  

o మరణ నాంతర జీవితాం  

o ఇస్ల ాంలోని 

ప్రవక్తత్వాం  

o ఇస్ల ాంలోని దైవ ర ధన  

o ఇస్ల ాంలోని దైవభ వన  

o ఇస్ల ాంలోని 

మ నవహక్కులు  

o ఇస్ల ాం యొక్క ఖడ్గాం  

o ఇస్ల ాం యొక్క ప్రవక్త 

ఎవరు ?  



 

 

 ఇస్ల ాం పరిచయాం 

అనువ దాం: 

ముహమ్మద్ కరీముల్ల హ్ 

పునర్విమర్శ: 

షేఖ్ నజీర్ అహ్మద్ 

అనాంత కరుణ మయుడు, అప ర 

కృప శీలుడైన అల్ల హ్ పేరుతో 

ఇస్ల ాం పై ఒక ని ప్రవక్తత్వాం 

ఇస్ల ాంలోని ఆర ధనల పరిచయాం 

ఇస్ల ాంలోని దేవుడి పరిచయాం 

 తట్టి లేపిాంది. " 



 

 

[ముస్లిమేతరులు ‘ఇస్ల ాం అాంటే 

ఏమిటి?’ అనే ముఖ్య ాంశ న్ని 

తేలికగ  అర్థాం చేసుకునేల  ఈ 

చిరుపుస్తకాం వివరిస్తున్నది. 

అల గే ఇస్ల ాంకు సాంబాంధిాంచిన 

‘అల్ల హ్, ఖుర్ఆన్, 

ముహమ్మద్, జీసస్, మరణ నాంతర 

జీవితాం, ఇస్ల ాంలోని 

సాంస్క ర లు – ఆర ధన  పద్ధతి, 

ప్రవక్తత్వాం, ఇస్ల ాంలోని 

మ నవ హక్కులు, ఇస్ల ాంలో 

మహిళల స్థ నాం, నమ జు, 

ఉపవ సాం, హజ్ య త్ర ...’ 

మొదలైన మరికొన్ని 

ముఖ్య ాంశ లను కూడ  

వివరిస్తున్నది.] 



 

 

ఒకవేళ మీరు సున్నితమైన మరియు 

సుకుమ రమైన సత్య న్ని 

గ్రహిాంచే మాంచి మనస్సు కలిగి 

ఉాంటే, ఇస్ల ాం గురిాంచి 

తెలుసుకోవట నికి 

మనస్పూర్తిగ  

ప్రయత్నిాంచాండి. ఇస్ల ాం 

గురిాంచిన ప్ర థమిక సమ చ రాం 

కోసాం మమ్మల్ని 

సాంప్రదిాంచాండి. వదాంతులను 

గుడ్డిగ  నమ్మవద్దు. 

ప్ర మ ణిక మూల ధ ర ల నుాండి 

తెలుసుకోాండి. మీకు సహ యాం 

చేయట నికి మేమిక్కడ 

తయ రుగ  ఉన్న ము.  

 క్లుప్తాంగ  ఇస్ల ాం గురిాంచి ... 



 

 

ఇస్ల ాం ధర్మాం మరియు 

ముస్లిాంలు 

          అరబీ భ షలోని ‘ఇస్ల ాం’ 

అనే పద నికి అర్థాం శ ాంతి, 

సమర్పణ మరియు విధేయత. 

ఇస్ల ాం ధర్మాం అాంటే మనాందరి 

సృష్టికర్త అయిన అల్ల హ్, 

తన చిట్టచివరి ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ (సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం) ద్వ ర  

అవతరిాంపజేసిన ఆదేశ లను 

మరియు మ ర్గదర్శకత్వ న్ని 

పూర్తిగ  అాంగీకరిాంచటాం, 

స్వీకరిాంచటాం, ఆమోదిాంచటాం 

మరియు సమ్మతిాంచటాం.  



 

 

          ‘ముస్లిాం’ అాంటే 

మనస్పూర్తిగ  అల్ల హ్ ను 

విశ్వసిాంచేవ డు, తన ఇష్ట న్ని 

అల్ల హ్ యొక్క అభీష్ట నికి 

సమర్పిాంచుకున్నవ డు. ఆయన 

అవతరిాంజేసిన దివ్యఖుర్ఆన్ 

మ ర్గదర్శకత్వాం మరియు ఆయన 

అాంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

(సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం) 

ధర్మోపదేశ లకు అనుగుణాంగ  తన 

జీవిత విధ న న్ని పూర్తిగ  

సరిదిద్దుకోవట నికి 

శ యశక్తుల  

ప్రయత్నిాంచేవ డు. వీటి 

ఆధ రాం పై మ నవ సమ జ 

నిర్మ ణాం కొరకు పనిచేసేవ డు. 



 

 

కొాందరు అజ్ఞ నులు 

‘ముహమ్మదీయ మతాం’ అనే 

తప్పుడు పేరుతో ఇస్ల ాం 

ధర్మ న్ని పిలుస్త రు. ఈ పేరు 

ఇస్ల ాం ధర్మాం యొక్క అసలు 

మూల ాంశ లకు పూర్తిగ  

విరుద్ధమైాంది.  

          'అల్ల హ్' అాంటే అరబీ 

భ షలో దేవుడి అసలు పేరును 

సూచిాంచే దివ్యమైన పదాం. ఇది 

ఒక అపూర్వమైన, అసమ నమైన, 

అద్వితీయమైన ఏకైక పదాం. 

ఎాందుకాంటే ఈ పద నికి బహువచన 

రూపాం లేద  స్త్రీలిాంగ రూపాం 

లేదు. (దేవుడు – దీని బహువచన 

రూపాం దేవుళ్ళు; స్త్రీలిాంగ 



 

 

రూపాం – దేవతలు. గ డ్ – దీని 

బహువచన రూపాం గ డ్స్; 

స్త్రీలిాంగ రూపాం - గ డెస్) 

దివ్యసాందేశ ల పరాంపర 

ఇస్ల ాం ఒక నూతన ధర్మ క దు. 

అల్ల హ్ తన ప్రవక్తలాందరికీ 

పాంపిన అదే దివ్యసాందేశాం 

మరియు మ ర్గదర్శకత్వమిది. 

అయితే చిట్టచివరి ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం పై అవతరిాంచిన 

ఈ ఇస్ల ాం సాందేశ ప్రత్యేకత 

ఏమిటాంటే అది తన యొక్క 

సమగ్రమైన, సాంపూర్ణమైన 



 

 

మరియు అాంతిమ రూపాంలో ఆయనపై 

అవతరిాంచిాంది.   

దివ్యఖుర్ఆన్ వచనాం యొక్క 

తెలుగు భ వ ర్థాం: 

వ రితో ఇల  అనాండి: "మేము 

అల్ల హ్ ను విశ్వసిాంచ ము 

మరియు మ పై 

అవతరిాంపజేయబడిన ద నిని కూడ ; 

అల గే ఇబ్ర హీము పై, 

ఇస్మ యీలు పై, ఇస్ హ ఖు పై, 

య ఖూబు పై మరియు అతని 

సాంతతిపై అవతరిాంపజేయబడిన 

ద నినీ, ఇాంక  మూస -ఈస లకూ 

మరియు ఇతర ప్రవక్తలకూ వ రి 

ప్రభువు తరపు నుాండి 



 

 

ప్రస దిాంచబడిన ద నినీ 

విశ్వసిాంచ ము. వ రిలో ఏ ఒక్కరి 

మధ్యన  మేము వ్యత్య సాం 

చూపము మరియు మేము కేవలాం 

ఆయనకే తల ఒగ్గి విధేయులైన 

వ రాం" (ఖుర్ఆన్ 3:84). 

ఇస్ల ాం ధర్మాం యొక్క ఐదు 

ప్రధ న మూల ాంశ లు: 

1. స క్ష్యప్రకటన : 

“ఆర ధిాంపబడే అర్హత 

గలవ రెవ్వరూ లేరు - ఒక్క 

అల్ల హ్ తప్ప మరియు 

ముహమ్మద్ - అల్ల హ్ 

యొక్క సాందేశహరుడు మరియు 

ద సుడు” అని స క్ష్యమివ్వడాం. 



 

 

దీనిని అరబీ భ షలో 

అష్షహ దహ్ అాంట రు.  

మొత్తాం మ నవజ తి కొరకు 

పాంపబడిన చిట్టచివరి 

ముహమ్మద్ (సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం). తన యొక్క 

ఆదర్శవాంతమైన జీవన 

విధ న న్నే అనుసరిాంచమని 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం యొక్క 

ప్రవక్తత్వాం ప్రతి ముస్లిాంను 

నిర్బాంధిస్తున్నది.  

2. ఆర ధనలు (సల హ్, నమ జు): 

అల్ల హ్ కొరకు మన 

బ ధ్యతగ  భ విస్తూ ప్రతి 



 

 

రోజూ ఐదు పూటల  నమ జు 

చేయడాం. అవి అల్ల హ్ పై 

విశ్వ స న్ని మరియు 

స మీప్య న్ని 

దృఢపరుస్త యి. అాంతేగ క 

మనిషిని ఉత్తమ సాంస్క ర ల 

వైపు ప్రోత్సహిస్త యి. 

హృదయ న్ని 

పరిశుద్ధపరుస్త యి. చెడు 

నుాండి ఆపుత యి.  

3. రమద న్ నెలలో ఉపవ స లు 

ప టిాంచడాం: రమద న్ నెలలో 

తెల్లవ రు ఝ ము నుాండి 

సూర్య స్తమయాం వరకు 

ముస్లిాంలు అన్నప నీయ ల నుాండి 

మరియు ద ాంపత్య సుఖాం నుాండి 



 

 

దూరాంగ  ఉాండటమే క కుాండ , చెడు 

ఆలోచనల నుాండి మరియు చెడు 

కోరికల నుాండి కూడ  దూరాంగ  

ఉాంట రు. అది ప్రేమ, 

చిత్తశుద్ధి మరియు భక్తిని 

నేర్పుతుాంది. అాంతేగ క స మ జిక 

విచక్షణ, సహనాం, నిస్వ ర్థాం 

మరియు సాంకల్ప బల న్ని 

పెాంపొాందిస్తుాంది.  

4. జక తు : సాంవత్సరాం ప టు 

నిల్వ ఉన్న తమ ధనాంలో నుాండి 

2.5% ధన న్ని ధ ర్మిక 

కర్తవ్యాంగ  మరియు ప ప 

ప్రక్ష ళణ కోసాం తమ 

సమ జాంలోని బీదవ రికి 

ద నమివ్వడాం.  



 

 

5. హజ్ య త్ర: మాంచి 

ఆరోగ్యాంతో, ఆర్థికాంగ  

భరిాంచగలిగే స్థితిలో ఉన్నపుడు 

జీవితాంలో ఒక్కస రి మక్క  

వెళ్ళి హజ్ య త్ర చేయ లి.  

ఈ ఐదు మూల ాంశ లు మ త్రమే 

క కుాండ , అల్ల హ్ మెప్పు 

కోసాం చిత్తశుద్ధితో చేసే 

ప్రతి మాంచి పనీ ఆర ధనయే.  

అల్ల హ్ యొక్క ఏకత్వ న్ని, 

అద్వితీయత్వ న్ని మరియు 

స ర్వభౌమత్వ న్ని 

విశ్వసిాంచమని ఇస్ల ాం 

ఆదేశిస్తున్నది. తద్వ ర  

మనిషి విశ్వ న్ని మరియు 



 

 

విశ్వాంలోని తన స్థ న న్ని 

అర్థాం చేసుకో గలుగుత డు. ఈ 

నమ్మకాం అల్ల హ్ యొక్క 

ఉనికిని మరియు ఆయన హక్కును 

అతడికి గుర్తు చేస్తూ, అన్ని 

రక ల పిచ్చి భయ ల మరియు 

భ్రమల నుాండి,  గుడ్డినమ్మక ల 

నుాండి, మూఢవిశ్వ స ల నుాండి 

విముక్తి చేస్తుాంది. కేవలాం 

విశ్వసిస్తే సరిపోదు. అది 

మ టలలో మరియు చేతలలో కూడ  

కనబడ లి మరియు ఋజువు క వ లి. 

క బట్టి, మన ఏకదైవత్వ 

విశ్వ సాం ఇస్ల ాం యొక్క ఐదు 

మూల ాంశ ల ద్వ ర  

బహిర్గతమవుతుాంది. మనాందరి 



 

 

సృష్టికర్త మరియు పోషణకర్త 

అయిన విశ్వప్రభువును 

ఆర ధిాంచే ఒక కుటుాంబాంగ  

మొత్తాం మ నవజ తిని చూడమని 

ఏక దైవత్వ విశ్వ సాం 

నిర్దేశిస్తుాంది. అవత ర 

పురుషుల మరియు దైవ ాంస 

సాంభూతుల సిద్ధ ాంత న్ని 

ఇస్ల ాం తిరస్కరిస్తుాంది. 

కేవలాం స్వచ్ఛమైన ఏకదైవత్వ 

విశ్వ సాం మరియు మాంచి పనుల వలన 

మ త్రమే స్వర్గ ప్రవేశాం 

లభిాంచగలదని చెబుతున్నది. 

తద్వ ర  ఎల ాంటి 

మధ్యవర్తులు, పూజ రులు, 

సిఫ రసు చేసేవ ళ్ళు లేకుాండ  



 

 

సృష్టికర్తను తిన్నగ  

ఆర ధిాంచవచ్చు మరియు 

వేడుకోవచ్చు. 

మ నవుడు – ఒక స్వేచ్ఛ జీవి : 

మ నవజ తి అనేది సృష్టికర్త 

యొక్క అత్యుత్తమ సృష్టి. 

అతడు మహోన్నత అాంతర్గత 

శక్తులతో (potentialities) 

సృష్టిాంచబడిన డు. ఇతర 

సృష్టిత లకు భిన్నాంగ  అతడికి 

స్వయాంగ  ఆలోచిాంచే, ఆచరిాంచే 

మరియు ఎాంచుకునే స్వేచ్ఛ 

ఇవ్వబడిాంది. అల్ల హ్ అతడికి 

సన్మ ర్గ న్ని చూప డు మరియు 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 



 

 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

యొక్క జీవనాం ఒక పరిపూర్ణ 

ఉపమ నాంగ  అతడికి 

అాందిాంచబడిాంది. ఈ రెాండిాంటిని 

అనుసరిాంచడాంలోనే అతడి మోక్షాం 

ఉాంది. మ నవ వ్యక్తిత్వ 

పవిత్రత మరియు పరిశుద్ధతను 

ఇస్ల ాం బోధిస్తున్నది. జ తి, 

కుల, మత, లిాంగ, వర్ణ భేదాం 

లేకుాండ  మ నవులాందరూ 

సమ నులేననే నగ్నసత్య న్ని 

నొక్కి వక్క ణిస్తున్నది.  

ఖుర్ఆన్ మరియు ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం సున్నతులలో 

బోధిాంచబడిన అల్ల హ్ యొక్క 



 

 

ధర్మశ సనాం మ త్రమే 

అన్నిాంటి కాంటే ఉత్తమమైాంది. 

అది సమ జాంలోని ఉన్నత 

వాంశస్థులపై మరియు అథమ 

స్థ నాంలోని ప్రజలపై, 

ధనికులపై మరియు బీదవ రిపై 

సమ నాంగ  వర్తిస్తుాంది. అల గే 

ప లకులపై మరియు ప మరులపై 

కూడ . 

ఖుర్ఆన్ మరియు హదీథ్: 

ఖుర్ఆన్ – ఇది అల్ల హ్ 

యొక్క అాంతిమ దివ్యవ ణి. 

ఇస్ల మీయ బోధనల మరియు 

ధర్మశ సన ల యొక్క 

ప్ర థమిక మూల ధ రాం. దైవ 



 

 

విశ్వ సాం, సాంస్క రాం, మ నవ 

జ తి చరిత్ర, ఆర ధన, జ్ఞ నాం, 

వివేకాం, సమస్త విషయ లలో 

సృష్టికర్త మరియు సృష్టి 

మధ్య, పరస్పరాం మ నవుల 

మధ్య ఉాండవలసిన సాంబాంధ ల 

గురిాంచి స్పష్టాంగ  

చర్చిస్తున్నది. స మ జిక 

న్య యాం, ఆర్థిక, ర జకీయ, 

చట్ట, న్య య, శ స్త్ర, 

అాంతర్జ తీయ అాంశ ల గురిాంచిన 

సమగ్ర ముఖ్య ాంశ లు దీనిలో 

ఉన్న యి. స్వయాంగ  ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం ఒక నిరక్షర శి, 

ఆయనకు చదవటాం – వ్ర యడాం 



 

 

ర దు. అయిన , ఆయన జీవిత 

క లాంలోనే మరియు ఆయన 

పర్యవేక్షణలోనే సహచరులు 

దివ్యఖుర్ఆన్ వచన లను 

లిఖిాంచ రు మరియు కాంఠస్థాం 

చేస రు. అది అవతరిాంచబడిన అరబీ 

భ షలో, ద ని అసలు మరియు 

సాంపూర్ణ రూపాంలో నేటికీ అాందరి 

అాందుబ టులో ఉన్నది. అనేక 

భ షలలో ద ని భ వ నువ ద లు 

విస్త రాంగ  వ డుకలో 

ఉన్న యి. ఇక హదీథులు అాంటే తన 

సహచరులచే చ ల  జ గ్రత్తగ  

నమోదు చేయబడిన ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం యొక్క 



 

 

ఉపదేశ లు, పలుకులు మరియు 

ఆచరణలు. ఖుర్ఆన్ వచన లను 

మరిాంత స్పష్టాంగ  

వివరిస్త యి మరియు 

విశదీకరిస్త యి.  

ఇస్ల ాంలోని ఆర ధనలు: 

ఇస్ల ాం కేవలాం ఆచ ర కర్మలను 

గుడ్డిగ  చేయమని బోధిాంచదు 

మరియు సమ్మతిాంచదు. అది వ టి 

సాంకల్పాం మరియు ఆచరణల 

ఆవశ్యకతను గట్టిగ  నొక్కి 

చెబుతున్నది. దైవ న్ని 

ఆర ధిాంచడమాంటే ఆయనను 

గ్రహిాంచడాం మరియు 

ప్రేమిాంచడాం, తన జీవితపు ప్రతి 



 

 

అడుగూ ఆయన ఆదేశ లకు 

అనుగుణాంగ  వేయడాం, మాంచి పనులు 

చేయమని ఆదేశిాంచడాం మరియు 

చెడు పనులు చేయవద్దని, 

దౌర్జన్యాం చేయవద్దని 

నిరోధిాంచడాం, ద నధర్మ లు 

చేయడాం, న్య యాంగ  జీవిాంచడాం 

మరియు తోటి మ నవులకు సేవ 

చేయడాం ద్వ ర  ఆయనకు సేవ 

చేయడాం. దీనిని ఖుర్ఆన్ క్రిాంది 

వచన లలో ఇల  తెలుపుతున్నది.  

“అల్ బిర్ర్ (సద చరణ, 

దైవభక్తి, 

ధర్మనిష్ఠ పరత్వాం మరియు 

అల్ల హ్ పట్ల విధేయత చూపే 

ప్రతి పని) అాంటే కేవలాం మీ 



 

 

ముఖ లను తూర్పు దిశకో లేద  

పడమర దిశకో త్రిప్పుకొనుట 

క దు. క నీ, అల్ బిర్ర్ అాంటే 

(వ రి లక్షణాం) – అల్ల హ్ ను, 

అాంతిమదిన న్ని, మల యికలను, 

దివ్యగ్రాంథ ల్ని మరియు 

అల్ల హ్ యొక్క సాందేశహరులను 

విశ్వసిాంచడాం, మరియు సాంపదపై 

ప్రేమ ఉన్నప్పటికీ - దగ్గరి 

బాంధువులకు, అన ధలకు, అక్కర 

గలవ రికి, బ టస రులకు, 

అర్థిాంచేవ రికి మరియు బ నిసల 

విముక్తి కొరకు ఖర్చు చేయడాం, 

మరియు నమ జులు స్థ పిాంచడాం 

మరియు జక తు (విధిద నాం) 

చెల్లిాంచడాం మరియు వ గ్ద నాం 



 

 

చేసినప్పుడు ద నిని పూర్తి 

చేయడాం, అల గే కష్ట లలో, 

పేదరికాంలో మరియు 

యుద్ధసమయ లలో సహనాం 

వహిాంచడాం – ఎవరైతే వీటిని 

ఆచరిస్త రో, అల ాంటి వ రే 

సత్యవాంతులు మరియు అల ాంటి 

వ రే అల్ల హ్ పట్ల 

భయభక్తులు కలిగియున్న వ రు. 

(2:177). 

ఇస్ల మీయ జీవన విధ నాం : 

జీవితాంలోని ప్రతి అడుగూ ఎల  

వేయ లనే విషయాం గురిాంచి 

నిర్దిష్టమైన 

మ ర్గదర్శకత్వ న్ని ఇస్ల ాం 



 

 

మ నవులాందరికీ 

అాందజేస్తున్నది. అది అాందిాంచే 

మ ర్గదర్శకత్వాం 

సమగ్రహమైనది. అాందులో మ నవ 

జీవిత నికి సాంబాంధిాంచిన 

స మ జిక, ఆర్థిక, ర జకీయ, 

సాంస్క ర మరియు ఆధ్య త్మిక 

అాంశ లన్నీ ఉన్న యి. భూమిపై 

తన జీవిత పరమ ర్థాం మరియు 

స్వయాంగ  తనపై, 

భ ర్య బిడ్డలు, సమ జాం, తోటి 

మ నవులు మరియు సృష్టికర్తపై 

ఉన్న తన బ ధ్యతలు మరియు 

విధులు ఏవిటో మ నవుడికి 

జ్ఞ పకాం చేస్తుాంది. తన జీవిత 

ఉద్దేశాం గురిాంచి మ నవుడికి 



 

 

అవసరమైన మ ర్గదర్శకత్వాం 

మరియు ద నిని ఆచరణలో 

పెట్టే అవక శ లు ఇవ్వబడి, తన 

ఎదురుగ  సవ లు చేస్తున్న 

మ నవ ఉనికితో అతను స్వేచ్ఛగ  

వదిలి వేయబడిన డు. ఇస్ల ాంలో 

మ నవ జీవితాం ఒక సాంపూర్ణమైన 

ఏకీకృత విభ గాం. అాంతేగ ని, 

పరస్పరాం పోటీ పడుతున్న 

విభిన్న ముక్కల సాంకలనాం క దు. 

ఆధ్య త్మికత మరియు లౌకికత 

అనేవి మ నవుడి రెాండు వేర్వేరు 

భ గ లు క వు: మ నవుడి 

సహజసిద్ధ ఉనికిలో అవి రెాండూ 

జత అయి ఉన్న యి. 

చ రిత్రక పరాంగ   



 

 

క్రీ.శ. 570లో అరేబియ లోని 

మక్క  నగరాంలో ఒక ఉన్నత 

వాంశాంలో ముహమ్మద్ 

(సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం) 

జన్మిాంచ రు. తన 40వ 

సాంవత్సరాం ఆయనపై తొలిస రి 

దివ్యవ ణి (వహీ) అవతరిాంచిాంది. 

ఇస్ల ాం గురిాంచి బోధిాంచడాం 

మొదలు పెట్టగ నే, ఆయనపై 

మరియు ఆయన సహచరులపై 

అత్య చ రాం, ద డులు 

మొదలైనవి. తీవ్రమైన 

కష్ట లు ఎదుర్కొనవలసి 

వచ్చిాంది. పర్యవస నాంగ  

ఆయనను అరేబీయ లోని మరొక 

పట్టణమైన మదీన కు వలస 



 

 

వెళ్ళమని అల్ల హ్ 

ఆజ్ఞ పిాంచిన డు: 23 

సాంవత్సర ల అల్పక లాంలో ఆయన 

తన ప్రవక్తత్వ లక్ష్య ల్ని 

స ధిాంచ రు మరియు తన 63వ ఏట 

చనిపోయ రు. ఆయన 

సాంపూర్ణమైన జీవిత న్ని 

జీవిాంచ రు. మొత్తాం మ నవజ తి 

కొరకు ఖుర్ఆన్ బోధనలను 

స్వయాంగ  ఆచరణలో పెట్టి, తన 

మహోన్నత జీవిత న్ని ఒక 

గొప్ప ఉపమ నాంగ  వదిలి 

వెళ్ళ రు.  

ఇస్ల ాం యొక్క వివేకవాంతమైన 

అప్పీలు 



 

 

సత్య న్వేషణలో 

చిత్తశుద్ధితో 

పరిశోధిస్తున్న వ రి కొరకు 

ఇస్ల ాం ధర్మాం స్పష్టాంగ  

మరియు సూటీగ  సత్య న్ని 

ముాందుాంచడ మనేది ఏ 

ధర్మాంలోనూ కనబడని ఒక 

బ్రహ్మ ాండమైన విషయాం. 

మ నవ జీవితపు 

సమస్యలన్నిాంటికీ ఇది ఒక 

పరిష్క రాం. ప్రతి దశలో మనాందరి 

సృష్టికర్త, ప్రభువు అయిన 

అల్ల హ్ ను ప్రశాంసిస్తూ, 

ఉన్నతమైన మరియు 

సాంపూర్ణమైన జీవితాం వైపు 



 

 

ద రి చూపే ఒక అద్భుత 

మ ర్గదర్శకత్వాం.  

ప్రపాంచాంలోని ముస్లిాంల 

సాంఖ్య (2011 అాంచన ). 

ఆఫ్రిక                                               

      554.32 మిలియన్లు 

ఆసియ                                                

1,356.28 మిలియన్లు 

యూరోప్                                            

      56.04 మిలియన్లు 

అమెరిక  & 

ఆస్ట్రేలియ                               

10.6 మిలియన్లు 



 

 

మొత్తాం ముస్లిాంల 

జన భ                           1,977.24 

మిలియన్లు 

50% కాంటే ఎక్కువ ముస్లిాంల 

జన భ  ఉన్న దేశ ల సాంఖ్య 53  

ప్రపాంచవ్య ప్తాంగ  ముస్లిాంల 

జన భ  – 2012 

ఖాండాం 

మొత్తాం జన భ   

2011 లో        (మిలియన్లలో) 

ముస్లిాంల జన భ  శ తాం 

ముస్లిాం జన భ       

2011లో       



 

 

(మిలియన్లలో) 

ఆఫ్రిక  

1051.4 

52.39 % 

554.32 

ఆసియ  

4239.1 

32 % 

1356.28 

యూరోప్ 

740.01 



 

 

7.6  % 

56.04 

ఓష నియ  

37.14 

1.5  % 

0.54 

ఉత్తర అమెరిక  

346.2 

2.2  % 

7.61 

దక్షిణ అమెరిక   



 

 

595.9 

0.41 % 

2.45 

మొత్తాం  

7,009.75 

28.73 % 

1,977.24 

ముస్లిాం జవ భ  వృద్ధి రేటు 

1.84%. 

2012లో ముస్లిాం జన భ   2.1 

Billion.                                                  
                   Source: 



 

 

http://www.muslimpopulation 

.com/world/ 

ఇస్ల ాం – ఆధునిక సమస్యల 

పరిష్క రాం: 

సౌభ్ర తృత్వాం - సోదరత్వాం: 

ఆధునిక దేశ లు చాంద్రుడిపై, 

అాంగ రక గ్రహాంపై 

మ నవుడినైతే పాంపిాంచగలిగ యి 

గ నీ తోటి మ నవుడిని 

అసహ్యిాంచుకోకుాండ  & 

పోట్ల డకుాండ  ఆపలేక 

పోతున్న యి. అయితే ఇస్ల ాం 

1400 సాంవత్సర ల క్రితమే 

జ త్యహాంక ర న్ని ఎల  

రూపుమ ప లో ఆచరణ త్మకాంగ  

చూపిాంది.  హజ్ య త్రలో ప్రతి 



 

 

సాంవత్సరాం, అన్ని జ తుల మరియు 

దేశస్థుల మధ్య 

ఆచరణ త్మకాంగ  నెలకొన్న 

సోదరత్వపు అసలు ఇస్ల మీయ 

మహిమను ప్రతి ఒక్కరూ 

చూడవచ్చు.  

కుటుాంబాం: ప శ్చ త్య 

దేశ లన్నిాంటిలోనూ న గరికత 

యొక్క అసలు మూలభ గమైన 

కుటుాంబ వ్యవస్థ 

చిన్న భిన్నమై పోవడ న్ని 

మనాం తేలిగ్గ  గుర్తిాంచగలాం. 

అయితే ఇస్ల మీయ కుటుాంబ 

వ్యవస్థ భ ర్య, భర్త 

మరియు పిల్లల హక్కుల మధ్య 

సమతుల్య న్ని ఎాంత చక్కగ , 



 

 

న్య యాంగ  స్థ పిాంచిాందో 

చూడాండి. మ నవ 

నిస్వ ర్థత్వ న్ని, కరుణను 

మరియు ప్రేమ భిమ న లను 

చక్కగ  క్రమపద్ధతిలో 

నెలకొల్పబడిన కుటుాంబ 

వ్యవస్థలో ఇస్ల ాం 

స్థ పిాంచిాంది.  

ముక్కలు ముక్కలు క ని 

అఖాండమైన జీవిత దర్శనాం : 

మ నవులు తమకు ఇష్టమైన 

విధాంగ  లౌకిక జీవితమాంటూ 

జీవిస్తున్న రు. అయితే లౌకిక 

సమ జ లలోని ఒక 

లోపమేమిటాంటే అవి సమ జాం 

లోని వివిధ కుల లను, వర్గ లను, 



 

 

తెగలను దగ్గరకు తీసి, ఒక్కటి 

చేయటాంలో స ఫల్యాం పొాందలేక 

పోయ యి. ఇక్కడ లౌకిక మరియు 

ధ ర్మిక; వైజ్ఞ నిక మరియు 

ఆధ్య త్మిక సమ జ లు 

పరస్పరాం విభేదిస్తున్నట్లు 

స్పష్టమవుతున్నది. అయితే, 

ఇస్ల ాం ఈ విభేద లు సమ ప్తాం 

అయ్యేల  జీవన దృక్పథాంలో 

సరైన మ ర్పు వచ్చేల  

మ నవుడికి ద రి చూపుతున్నది.  

 ఖుర్ఆన్ 

గురిాంచి వ రేమన్న రు ? 

మ నవజ తి వద్దకు రెాండు 

పద్ధతులలో దివ్యవ ణి 



 

 

వచ్చిాంది : మొదటిది 

దివ్యగ్రాంథ ల రూపాంలో 

సూటీగ  అవతరిాంచిన అల్ల హ్ 

పలుకులు; రెాండోది తను ఎాంచుకున్న 

ప్రవక్తల బోధనలు. ఇవి రెాండూ 

ఏకక లాంలో జరిగేవి. క బట్టి 

వీటిలో ఏదో ఒక ద నిని 

పట్టుకుని, రెాండో ద నిని వదిలి 

పెట్టి, అల్ల హ్ యొక్క 

సాందేశ న్ని గ్రహిాంచేాందుకు 

ప్రయత్నిాంచడమనేది 

నిస్సాందేహాంగ  

మ ర్గభ్రష్టత్వాం వైపుకు 

ద రితీస్తుాంది.  

హిాందువులు తమ వైపుకు పాంపబడిన 

ప్రవక్తలను నిర్లక్ష్యాం 



 

 

చేసి, కేవలాం వ రి గ్రాంథ లపై 

మ త్రమే దృష్టి 

కేాంద్రీకరిాంచ రు. మ ర్పులు 

చేర్పులకు గురై, అవి పజిల్స్ గ  

మ రి పోయ యి. క లక్రమాంలో 

చివరికి వ టిని  కూడ  

పోగొట్టుకున్న రు.  

అల గే, క్రైస్తవులు తమ వైపు 

పాంబడిన అల్ల హ్ యొక్క 

గ్రాంథ న్ని పూర్తిగ  

ఉపేక్షిాంచి, మొత్తాం 

ప్ర ధ న్యతను కేవలాం జీసస్ 

కే ఇచ్చ రు. ఆయనకు 

దైవత్వ న్ని ఆప దిాంచడమే 

క కుాండ , బైబిలు లోని అసలు 

ఏకదైవత్వ భ వ న్నే 



 

 

(తౌహీదునే) 

పోగొట్టుకున్న రు. 

వ స్తవ నికి, ఖుర్ఆన్ కాంటే 

ముాందు అవతరిాంచిన 

దివ్యగ్రాంథ లు అాంటే 

తౌర తు, బైబిలు .... వ టి 

ప్రవక్తలు చనిపోయిన చ ల  

క లాం తర్వ త గ్రాంథ రూపాంలో 

సాంకలనాం చేయబడిన యి మరియు 

అనువదిాంచబడిన యి. ఇల  

జరగట నికి ఒక క రణాం, ప్రవక్త 

మూస  మరియు ప్రవక్త జీసస్ 

అలైహిస్సల ాంల సహచరులు తమ 

ప్రవక్తలపై అవతరిాంచిన 

దివ్యసాందేశ లను 

భద్రపరచడాంలో తగిన శ్రద్ధ 



 

 

వహిాంచలేదు. వ రి ప్రవక్తల 

క లాం గడిచిపోయిన చ ల  క లాం 

తర్వ త అవి వ్ర యబడిన యి. 

అాందువలన నేడు ఏవైతే బైబిలు 

రూపాంలో మన ముాందు ఉన్నవో, అవి 

ఆ ప్రవక్తల అనుచరులు తమకు 

తోచిన విధాంగ  మ ర్పులు – 

చేర్పులు చేస్తూ, తయ రు 

చేసిన అనువ ద లు మ త్రమే.  

దీనికి భిన్నాంగ , చిట్టచివరి 

దివ్య వతరణ అయిన ఖుర్ఆన్ 

అవతరిాంచిన ద ని అసలు రూపాంలోనే 

నేటికీ భద్రపరచబడి ఉాంది. 

అల్ల హ్ స్వయాంగ  దీనిని 

భద్రపరుస్త నని ప్రకటిాంచి 

ఉన్న డు. అాందువలన మొత్తాం 



 

 

ఖుర్ఆన్ గ్రాంథాం యొక్క 

వచన లు ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

క లాంలోనే త ళ పత్ర లు, 

చర్మాం, ఎముకలు మొదలైన 

వ టిపై వ్ర యబడిన యి. 

అాంతేగ క, వేల మాంది సహచరులు 

మొత్తాం ఖుర్ఆన్ గ్రాంథ న్ని 

ఆయన నుాండి ప్రత్యక్షాంగ  

కాంఠస్థాం చేసిన రు. స్వయాంగ  

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

ప్రతి సాంవత్సరాం ద నిని 

జిబ్రయీల్ అలైహిస్సల ాంకు 

వినిపిాంచేవ రు. తన చివరి 

సాంవత్సరాంలో ఆయన ద నిని 



 

 

రెాండు స ర్లు జిబ్రయీల్ 

అలైహిస్సల ాంకు వినిపిాంచ రు. 

ఆయన తర్వ త ముస్లిాంల 

పరిప లకుడిగ  ఎాంచుకోబడిన 

మొదటి ఖలీఫ  అబూ బకర్ 

సిద్ధీఖ్ రదియల్ల హు అన్హు 

మొత్తాం ఖుర్ఆన్ సాందేశ న్ని 

ఒక గ్రాంథ రూపాంలో సాంకలనాం చేసే 

మహత్తర క ర్య న్ని 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

యొక్క లేఖకుడైన జైద్ ఇబ్నె 

థ బిత్ రదియల్ల హు అన్హుకు 

అప్పజెప్ప రు. తను చనిపోయే 

వరకు ఆ ప్రతి అబూ బకర్ 

సిద్ధీఖ్ రదియల్ల హు అన్హు 



 

 

వద్దనే ఉాండేది. తర్వ త అది 

రెాండో ఖలీఫ గ  నియమితులైన 

ఉమర్ బిన్ ఖత్త బ్ 

రదియల్ల హు అన్హు వద్ద 

ఉాండేది. ఆ తర్వ త అది ఆయన 

కుమ ర్తె మరియు ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం భ ర్య అయిన 

హఫ్స  రదియల్ల హు అన్హుమ  

వద్ద ఉాండేది. దీని నుాండే మూడో 

ఖలీఫ గ  ఎాంచుకోబడిన ఉథ్మ న్ 

బిన్ అఫ్ఫ న్ రదియల్ల హు 

అన్హు అనేక క పీలు తయ రు 

చేయిాంచి, అప్పటి ఇస్ల మీయ 

స మ్ర జ్యాంలోని వివిధ 

ప్ర ాంత లకు పాంపిాంచ రు.  



 

 

          ఖుర్ఆన్ గ్రాంథాం ఎాంతో 

శ్రద్ధగ  భద్రపరచబడిాంది. 

ఎాందుకాంటే ర బోయే అన్ని 

క ల లలో మొత్తాం మ నవజ తికి 

మ ర్గదర్శకత్వాం వహిాంచే 

ఏకైక స్వచ్ఛమైన అాంతిమ 

దివ్యగ్రాంథాం.  అాందుకే అది 

అవతరిాంచిన ప్ర ాంతాంలోని 

అరబ్బులను మ త్రమే క కుాండ , 

మొత్తాం మ నవజ తిని 

సాంభోదిస్తున్నది. ఉద హరణకు - 

"ఓ మ నవుడ ! నీ ప్రభువు నుాండి 

నిన్ను దూరాం చేస్తున్నది 

ఏమిటి?" ఖుర్ఆన్ బోధనలను ఎల  

ఆచరిాంచ లో, ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 



 

 

అలైహి వసల్లాం స్వయాంగ  

ఆచరిాంచి చూప రు. అాంతేగ క 

ఎాందరో ఉత్తమ పురుషులు కూడ  

వ టిని ఆచరిాంచి, మన కోసాం మాంచి 

ఉపమ న లు వదిలి పెట్ట రు. 

ఖుర్ఆన్ యొక్క ఒక 

ప్రత్యేకత ఏమిటాంటే, ద ని 

ఆదేశ లు మ మూలు మ నవుడి 

సాంక్షేమ న్ని తమ 

లక్ష్యాంగ  తెలుపుతూ, ద నిని 

అతడు తనకు వీలయిన పద్ధతిలో 

స ధిాంచేల  ద రి 

చూపుతున్న యి. అతడి మొత్తాం 

జ్ఞ నాంలో, ఖుర్ఆన్ వివేకమే 

అాంతిమ మైాంది. అది భౌతిక 

శరీర న్ని నిాందిాంచడాం లేదు, 



 

 

ద నిని నిర్లక్ష్యమూ చేయడాం 

లేదు, అల గే ఆత్మనూ 

ఉపేక్షిాంచడాం లేదు. అది 

దేవుడిని మ నవుడిగ  

చేయట్లేదు, అల గే మ నవుడికి 

దైవత్వ న్నీ 

కట్టబెట్టడమూ లేదు. 

సృష్టిలోని ప్రతి ద నికీ 

సముచిత స్థ న న్ని 

ఇస్తున్నది. వ స్తవ నికి 

ఎవరైతే ఖుర్ఆన్ గ్రాంథాం 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

యొక్క రచన అని 

వ దిస్తున్న రో, అల ాంటి వ రు 

మొత్తాం మ నవజ తికి 



 

 

అస ధ్యమైన ద నిని ఆయన 

చేసినట్లుగ  ద వ  

చేస్తున్న రు.  

          మొదటిది - అసలు క్రీ.శ. 6వ 

శత బ్ద నికి చెాందిన ఏ 

వ్యక్తి అయిన  ఖుర్ఆన్ లో 

పేర్కొనబడినటువాంటి 

వైజ్ఞ నిక మరియు స ాంకేతిక 

సత్య లను పలుకగలడ  ? ఆ క లపు 

ఏ వ్యక్తి అయిన  

గర్భ శయాంలోని పిాండోత్పత్తి 

దశలను ఆధునిక 

వైద్యశ స్త్రాంలో ఉన్నత 

స్పష్టాంగ  వివరిాంచగలడ ? 



 

 

రెాండోది – తన నలభై ఏళ్ళ వరకు 

నీతినిజ యితీలకు మ రుపేరుగ  

ప్రసిద్ధి కెక్కిన 

నిరక్ష్యర స్యుడైన 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం, హఠ త్తుగ  

ఆన టి అత్యుత్తమ కవుల 

మరియు ఉపన్య సకుల బృాందాం 

కూడ  రచిాంచలేని ఒక 

అపూర్వమైన గ్రాంథ న్ని 

రచిాంచ రని అనడాం ఎాంత వరకు 

సముచితాం?   

          చివరగ , తన సమ జాంలో అల్ 

అమీన్ (నమ్మకస్తుడు) అని 

ప్రఖ్య తి చెాందిన మరియు 

స టిలేని నీతినిజ యితీలు 



 

 

గలవ డని ముస్లిమేతరులచే 

కూడ  ప్రశాంసిాంచబడిన 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం, ఒక అసత్య 

ద వ  చేస రననడాం ఎాంత వరకు 

న్య యాం? అాంతేగ క ఆ అసత్య 

గ్రాంథాం ద్వ ర  ఆయన ఎన్నో 

వేల మాంది గుణగణ లను 

తీర్చిదిద్ది, మాంచి మ నవులుగ  

మ రేల  తర్ఫీదు నివ్వడాం ఎల  

స ధ్యాం? భూమిపై 

నీతినిజ యితీలతో కూడిన 

అత్యుత్తమ మ నవ సమ జ న్ని 

ఎల  స్థ పిాంచ రు? 

నిస్సాందేహాంగ , చిత్తశుద్ధి 

మరియు నిస్పక్షప తాంతో 



 

 

ప్రయత్నిాంచే ఏ 

సత్య న్వేషణ పరిశోధకుడైన  

అల్ల హ్ అవతరిాంపజేయబడిన 

దివ్యగ్రాంథాం ఖుర్ఆన్ అనే 

సత్య న్ని నమ్మకుాండ  

ఉాండలేడు.  

       వ రి మ టలన్నిాంటినీ 

సమ్మతిాంచవలసిన అవసరాం 

లేకుాండ , ఇక్కడ ఖుర్ఆన్ 

గురిాంచి కొాందరు ప్రధ నమైన 

ముస్లిమేతరుల అభిప్ర య లను 

పేర్కొాంటున్న ము. ఆధునిక 

క లాం ఎల  ఖుర్ఆన్ లోని 

వ స్తవ లకు దగ్గరగ  

వస్తున్నదో ప ఠకులు సులభాంగ  

గుర్తిాంచగలరు. పైన తెలుపబడిన 



 

 

దృష్టికోణాంతో, ఓపెన్ 

మైాండేడ్ పాండితులాందరూ 

ఖుర్ఆన్ చదవ లని మ  

విజ్ఞప్తి. ఇల ాంటి ఏ 

ప్రయత్నమైన  సరే, అది 

తప్పకుాండ  ఖుర్ఆన్ గ్రాంథాం 

మ నవ రచన క దనే విషయ న్ని 

ప ఠకుడు గ్రహిాంచేల  

చేస్తుాందని మేము 

నిశ్శాంకోచాంగ  చెబుతున్న ము.  

ఏదేమైన , మనాం ద ని వైపు 

(ఖుర్ఆన్ వైపు) మరలిన కొద్దీ 

– మొట్టమొదట 

చీదరిాంచుకుాంటూ ఖుర్ఆన్ 

తెరుస్త రు. త్వరలోనే అది 

వ రిని ఆకర్షిస్తుాంది, 



 

 

అత్యశ్చర్యచకితులను 

చేస్తుాంది. చివరికి ద నిని 

గౌరవిాంచేల  కట్టడి 

చేస్తుాంది. … ద ని అాంశ ల 

ప్రక రాం ద ని శైలి మరియు ద ని 

లక్ష్యాం – నిశ్చలమైాంది, 

ఘనమైాంది మరియు తీవ్రమైాంది 

– కనీవినీ ఎరుగనిది మరియు 

తక్షణమైాంది, నిజాంగ  శుద్ధి 

చేయునది. అాందువలన ఈ 

ప్రత్యేక గ్రాంథాం 

శత బ్ద లకు తరబడి అన్ని 

క ల లలో అత్యాంత 

శక్తివాంతమైన ప్రభ వ న్ని 

చూపుతూ పోతున్నది –గోథె 



 

 

(Goethe, quoted in T. P. Hughes, 

Dictionary of Islam' p.526) 

          ప్రపాంచ ప్రసిద్ధ 

ధ ర్మిక గ్రాంథ లలో ఖుర్ఆన్ 

నిశ్చయాంగ  ప్రముఖ 

స్థ న న్ని 

ఆక్రమిస్తుాందనడాంలో ఎల ాంటి 

సాందేహమూ లేదు. ఇల ాంటి 

స హిత్య తరగతి గ్రాంథ లలో 

తక్కువ వయస్సుదై ఉాండి కూడ , 

ఇది పెద్దపెద్ద 

జనసముద్ర లపై మహత్తర 

ప్రభ వాం చూపిాందనడాంలో ఎల ాంటి 

సాందేహాం లేదు. అది మ నవ 

దృక్పథాంలో ఒక కొత్త దశను 

మరియు ఒక సరికొత్త 



 

 

స్వభ వ న్ని సృష్టిాంచిాంది. 

మొదట అది అరేబియ  

ద్వీపకల్ప నికి చెాందిన అనేక 

విభిన్న ఎడ రి తెగలను 

పర క్రమవాంతులతో కూడిన ఒక 

దేశాంగ  మ ర్చివేసిాంది. 

తర్వ త ర జకీయ – 

ధ ర్మిక  శక్తితో కూడిన అనేక 

బృాంద లను తయ రుచేస్తూ 

ఇస్ల మీయ స మ్ర జ్య న్ని 

సృష్టిాంచే దిశలో ముాందుకు 

స గిాంది. ఆ పట ల లు, యూరోపు 

మరియు తూర్పుదేశ లను 

చిత్తుగ  ఓడిాంచిన అజేయ సైనిక 

శక్తిగ  ఇప్పటికీ ప్రజల 

హృదయ లలో నిలిచి పోయ యి. – 



 

 

జి. మ ర్గొలియోథ్ (G. 

Margoliouth, Introduction to J M. 

Rodwell's, The Koran, New York: 

Everyman's Library, 1977, p. VII.) 

          ఆ బృహత్తర రచన దూరపు 

ప ఠకుడిని కూడ  బలాంగ  మరియు 

బయటికి పొసగని భ వ లతో 

పిలిచిాంది – క లమాంత దూరాంగ  

ఉన్న సరే. అాంతేగ క మ నసిక 

విక సాంతో కూడ  -  ఆ బృహత్తర 

రచన విరోధులను కూడ  

గెలుచుకుాంది – వ రు ద నిని 

వ్యతిరేకిస్తూ చదవటాం 

ప్ర రాంభిాంచి, 

ఆశ్చర్యచకితులై, చివరికి ద ని 

ఆకర్షణలో పడిపోయి, ద నిని 



 

 

గౌరవిాంచడాం నుాండి 

తప్పిాంచుకోలేని వ రిల  

మ రిపోయేవ రు. అల ాంటి 

బృహత్తర స హిత్యాం – 

తప్పకుాండ  మ నవ మెదడు 

యొక్క ఒక 

అత్య శ్చర్యకరమైన పని. 

మరియు మ నవుడి ముగిాంపు గురిాంచి 

పరిశోధిాంచే ప్రతి ఒక్క 

వివేకవాంతుడైన పరిశోధకుడి 

అత్యాంత ఆసక్తితో నిాండిన 

సమస్య.  Dr. Steingass, quoted in T. 

P. Huges', Dictionary of 

Islam,pp.526-7 

          ‘ఖుర్ఆన్ ను ముహమ్మద్ 

రచిాంచ రని’ ఊహిాంచే కొాందరు 



 

 

ప్రజల వ దనలను పై పరిశోధనలు 

అాంగీక రయోగ్యాం క నివిగ  

చేస్తున్న యి. 

స హిత్యపరాంగ  అత్యున్నత 

ప్రమ ణ లతో కూడిన ఈ 

దివ్యగ్రాంథ న్ని రచిాంచి, ఎల  

ఒక నిరక్ష్యర శి, ప్రముఖ 

రచయితగ  మ రిపోగలడు? ఆ 

క లాంలో ఏ మ నవుడూ అభివృద్ధి 

చేయని, కనుగొనని వైజ్ఞ నిక 

వ స్తవ ాంశ లను  ఆయనెల  పలికి 

ఉాంట డు మరియు సాంబాంధిత 

అాంశ లలో ఎల ాంటి చిన్న తప్పూ 

లేకుాండ  ఇదాంత  ఎల  రచిాంచి 

ఉాంట డు? - Maurice Bucaille, The 



 

 

Bible, the Quran and Science, 

1978, p.125 

ముాందుగ  ఊహిాంచుకున్న అాంశ ల 

మరియు రసజ్ఞ న దృష్టితో 

దీని స హిత్య ప్రమ ణ లను 

కొలవలేరు, క నీ ముహమ్మద్ 

యొక్క సమక లీనులలో అది 

చూపిన ప్రభ వ ల్ని బట్టి దీని 

స హిత్య ప్రమ ణ లను కొలవ 

వచ్చు. చిన్న భిన్నాంగ , 

పరస్పర వైర లలో మునిగి ఉన్న 

తెగలను ఇప్పటికీ 

క్రమశిక్షణతో నిాండిన ఒక 

సాంఘటిత భ గాంగ  కలిసిపోయేల  

చేసిన ఆయన పలుకులు వివేకాంతో 

నిాండినవి, చ ల  శక్తివాంతమైనవి 



 

 

మరియు శ్రోతల హృదయ లకు 

హత్తుకు పోయినవి, నేటికీ 

అరేబియ  ప్రజల మనస్సులను 

ఏలు తున్న యనే వ స్తవ న్ని 

గమనిాంచి నట్లయితే. నిజాంగ  

వ టి వ గ్ధ టి మరియు వకృత్వాం 

పరిపూర్ణమైాందని అర్థాం 

అవుతున్నది. ఎాందుకాంటే, అన గరిక 

తెగలలో నుాండి ఆధునిక మరియు 

న గరిక సమ జ న్ని అది 

సృష్టిాంచిాంది. చరిత్ర పుటలలో 

ఒక సరికొత్త అధ్య య న్ని 

సువర్ణ క్షర లతో లిఖిాంచిాంది. 

-               Dr. Streingass, quoted in 

Hughes', Dictionary of Islam, p.528 



 

 

          అరబీ ఖుర్ఆన్ యొక్క 

వ గ్ధ టికి, వక్తృత్వ నికి 

జవ బిచ్చే విధాంగ  తక్కువ 

స్థ యిలో అయిన  సరే, ఏదైన  

తయ రు చేయ లనే న  పూర్వీకుల 

కృషిని మరిాంత ముాందుకు తీసుకు 

వెళ్ళే ప్రయత్నాంలో 

నిమగ్నమయ్య ను. అాందులో 

భ గాంగ , క్లిష్టమైన మరియు 

శ్రేష్ఠమైన చాందములోని 

ఖుర్ఆన్ సూక్తులను చదవడాంలో 

కష్టపడుతూ, వ టిలో కేవలాం 

సాందేశాం మ త్రమే క కుాండ , 

ఖుర్ఆన్ మొత్తాం మ నవ 

చరిత్రలో ఒక అస ధ రణమైన 

స హిత్య గ్రాంథాం అనడ న్ని 



 

 

ఎవ్వరూ తిరస్కరిాంచని విధాంగ  

అవి రచిాంచబడిన యని 

గ్రహిాంచ ను. . . దీని విశేషమైన 

‘అసమ న స్వరమేళన’ 

స్వభ వ న్ని దైవవిశ్వ సి 

పిక్త ల్ తన పవిత్ర గ్రాంథాంలో 

ఇల  తెలిపిన రు – 'ఆ పఠనాం 

ప్రజలను కన్నీరు క ర్చుకునేల  

మరియు ప రవశ్యాంలో 

తేలియ డేల  చేస్తుాంది' – 

పూర్వ అనువ ద లలో ఈ విషయాం 

పూర్తిగ  విస్మరిాంచబడిాంది; 

క బట్టి, అరబీలోని అసలు 

అమోఘమైన పలుకులతో 

పోల్చితే, అవి జీవాం లేని 

మరియు నిస్సత్తువతో కూడిన 



 

 

పలుకుల వలే ఉన్న యి అనడాంలో 

ఆశ్చర్యాం లేదు.. - Arthur J. 

Arberry, The koran interpreted, 
London : Oxford University Press, 

1964, P.X. 

ఆధునిక విజ్ఞ న దృష్టి 

కోణాంలో, ద ని (ఖుర్ఆన్ 

యొక్క) క్షుణ్ణమైన పూర్తి 

పరిశోధన మనల్ని ఆ రెాంటి 

మధ్య ఏకీభ వాం ఉాందనే 

సత్య న్ని అాంగీకరిాంచేల  

చేస్తుాంది. ఈ నగ్నసత్యాం 

మ టిమ టికీ పలు సాందర్భ లలో 

స్పష్టాంగ  గమనిాంచబడిాంది. 

ఆన టి విజ్ఞ న స్థ యిని 

పరిశీలిస్తే, ఆ అమూల్య 



 

 

వచన లు ముహమ్మద్ క లాం న టి 

ఏ వ్యక్తి ఊహలలోనికైన  

వచ్చే అవక శ న్ని మనాం 

ఆలోచిాంచను కూడ  

ఆలోచిాంచలేము.  

ఈ వ స్తవ లు ఖుర్ఆన్ 

దివ్యవ ణికి అల ాంటి విశేష 

స్థ న న్ని ఇవ్వట న్ని 

సమర్ధిస్తున్న యి. అాంతేగ క 

కేవలాం భౌతిక వ ద తర్కాంపైనే 

ఆధ రపడి ఉన్న వ టిని సరిగ్గ  

వివరిాంచలేక పోతున్న తన 

అసమర్ధతను అాంగీకరిాంచేల  అవి 

నిస్పక్షప త శ స్త్రవేత్తను 

నిర్బాంధిస్తున్న యి.. - Maurice 



 

 

bucaille, The Ouran and Modern 

Science, 1981, P.18. 

 ఇస్ల ాం ధర్మాం  

గురిాంచి వ రేమన్న రు ? 

దివ్యవ ణి అవతరిాంచిన పూర్వ 

ధర్మ లన్నిాంటి ఉత్తర భ గాం 

మరియు ఉచ్ఛస్థ నమే ఇస్ల ాం 

ధర్మాం. క బట్టి ఇది అన్ని 

క ల లకు మరియు ప్రజలాందరికీ 

వర్తిస్తుాంది. ఒక్కస రి 

క్రిాంది వ స్తవ లపై దృష్టి 

స రిస్తే, ఇస్ల ాం ధర్మాం 

యొక్క ఈ ప్రత్యేక స్థితి 

స్పష్టాం చేసుకోవచ్చు.  



 

 

          మొట్టమొదట – ఒక్క 

ఖుర్ఆన్ తప్ప, అవతరిాంచిన తన 

అసలు రూపాంలో మరియు మ ర్పులు 

– చేర్పులకు గురి క కుాండ  ఏ 

దివ్యగ్రాంథమూ ఈన డు 

అాందుబ టులో లేదు.  

          రెాండవది – మ నవ జీవితపు 

ప్రతి అడుగులో అన్ని క ల లలో 

మరియు మొత్తాం మ నవ ళికి 

మ ర్గదర్శకత్వాం వహిాంచే 

నిశ్చయమైన ద వ  ఏ 

ధర్మాంలోనూ కనబడదు. క నీ, 

ఇస్ల ాం ధర్మాం మొత్తాం 

మ నవజ తిని బహిరాంగాంగ  

సాంభోదిస్తున్నది. మ నవజ తి 

సమస్యలన్నిాంటికీ ప్ర థమిక 



 

 

మ ర్గదర్శకత్వ న్ని 

చూపుతున్నది. అాంతేగ క, అది 

పధ్న లుగు శత బ్ద ల పరీక్ష  

క లాంలో అజేయాంగ  నిలబడిాంది. 

అాంతిమ ప్రవక్త అయిన 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం న యకత్వాంలో 

నిర్మిాంచబడిన ఆదర్శ 

సమ జ న్ని మరల  

నిర్మిాంచేాందుకు అవసరమయ్యే 

స మర్ధ్య లన్నీ కలిగి ఉాంది. 

          తగిన వనరులు లేకపోయిన , 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

కఠిన తికఠినమైన విరోధులను 

కూడ  ఇస్ల ాం ధర్మాంలో 



 

 

వచ్చేల  చేయడమనేది ఒక 

మహ ద్భుతాం. 

విగ్రహ ర ధకులుగ , తమ 

పూర్వీకులను గుడ్డిగ  

అనుసరిాంచే అాంధ విశ్వ సులుగ , 

జ త్యహాంక రాంలో విచక్షణ  

జ్ఞ న న్ని కోల్పోయి 

మ నవజ తి ఔన్నత్య న్ని 

మరియు మ నవ రక్త న్ని 

గౌరవిాంచని వ రుగ  జీవిస్తున్న 

అన గరిక ప్రజలు ఇస్ల ాం మరియు 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

మ ర్గదర్శకత్వాంలో అత్యాంత 

క్రమశిక్షణతో కూడిన న గరిక 

సమ జ సభ్యులుగ  



 

 

మ రిపోయ రు. కేవలాం సత్ 

ప్రవర్తనే స ాంఘిక అాంతస్తు 

మరియు హోద  యొక్క ఏకైక 

గీటుర యి అని ప్రకటిాంచిాంది. 

తద్వ ర  ఇస్ల ాం ధర్మాం వ రి 

కొరకు ఆధ్య త్మిక ఉన్నత 

శిఖర లకు మరియు మ నవులలో 

గౌరవ స్థ న నికి చేరుకునే 

మ ర్గ న్ని తెరిచిాంది. మ నవ 

ప్రకృతి సహజత్వ నికి 

అనుగుణ్యాంగ  ఉాండటాం వలన 

క ల నుగుణాంగ  మ రని మ నవ 

నైజ నికి అన్ని క ల లలో 

వర్తిాంచే  ప్ర థమిక 

ధర్మ దేశ లు మరియు 

నియమనిబాంధనల ద్వ ర  వ రి 



 

 

స మ జిక, స ాంస్కృతిక, నైతిక 

మరియు ఆర్థిక జీవిత ల్ని 

తీర్చిదిద్దిాంది.  

          క్రైస్తవ ప శ్చ త్య 

దేశ లు ఆరాంభాంలోని ఇస్ల ాం 

ధర్మాం యొక్క అస ధ రణ, 

విలక్షణ స ఫల్య న్ని 

చిత్తశుద్ధితో అర్థాం 

చేసుకునే బదులు, తమ దురదృష్టాం 

కొద్దీ ద నిని తమ శత్రు 

ధర్మాంగ  పరిగణిాంచ యి. 

క్రూసేడుల శత బ్ద లలో ఈ 

ధోరణి బల న్ని పుాంజుకుాంది 

మరియు ప్రేరేపిాంచబడిాంది. 

ఇస్ల ాం ధర్మాం యొక్క 

స్వచ్ఛమైన రూప న్ని న శనాం 



 

 

చేసే స హిత్య రచనలు చ ల  

ఎక్కువ మోత దులో తయ రు 

చేయబడిన యి. అయితే, ఇస్ల ాం 

ధర్మాం తనలోని స్వచ్ఛతను 

ఆధునిక పాండితులు ఇస్ల ాం 

ధర్మాంపై చేస్తున్న 

ధైర్యవాంతమైన మరియు 

నిస్పక్షప తమైన పరిశోధనల 

కొరకు పొరలు పొరలుగ  

తెరవస గిాంది. అాందువలన ఆ బూటక 

స హిత్యాం తన కుటిల 

లక్ష్య న్ని 

చేధిాంచలేకపోయిాంది. 

  క బట్టి, ఆధునిక క లాంలోని 

అనేక గొప్ప ముస్లిమేతర 

పాండితులు ఇస్ల ాం గురిాంచి 



 

 

వ్యక్తాం చేసిన తమ 

అభిప్ర య లను ఇక్కడ పొాందు 

పరుస్తున్న ము. తన పక్షాం 

వైపు వ దిాంచేాందుకు సత్య నికి 

ప్లీడరు యొక్క ఆవశ్యకత 

ఉాండదు. అయితే చ ల  క లాం ప టు 

స గిన ఆ ఇస్ల ాం వ్యతిరేక 

బూటకపు ప్రచ రాం, స్వచ్ఛాంగ  

మరియు నిస్పక్షప తాంగ  

ఆలోచిాంచే వ్యక్తుల 

మనస్సులలో కూడ  

అయోమయ న్ని సృష్టిాంచిాంది.  

నిస్పక్షప తాంగ  ఇస్ల మీయ 

ధర్మాం యొక్క ఉన్నత 

ప్రమ ణ లు మరియు విలువలను 

కనుగొనటాంలో క్రిాంది పరిశీలనలు 



 

 

సహ యపడత యని 

ఆశిస్తున్న ము.  

Ø అది (ఇస్ల ాం) సన్య సి 

సాంబాంధమైన ప్రవర్తన చోట 

సహజ మ నవ ప్రవర్తనను 

నెలకొల్పిాంది. బ నిసలలో ఆశలు 

చిగురిాంప జేసిాంది. మ నవజ తికి 

సహోదరత్వ న్ని ఇచ్చిాంది. 

మ నవ స్వభ వపు ప్ర థమిక 

వ స్తవ లను గుర్తిాంపజేసిాంది. 

క నన్ టైలర్. Canon Taylor, 

Paper read before the Church Congress 

at Walverhamton, Oct.7,1887 

Quoted by Arnold in The Preaching of 

Islam , pp. 71-72. 



 

 

Ø ఇస్ల ాం యొక్క అత్యద్భుత 

ఆదర్శ లలో ఒకటి ‘న్య య 

బుద్ధి’ ఎాందుకాంటే నేను 

ఖుర్ఆన్ చదివికొద్దీ, అాందులో 

రోజువ రీ జీవితపు 

చైతన్యవాంతమైన 

నియమనిబాంధనలు కనుగొాంటూ 

పోయ ను - అవి 

విశ్వవ్య ప్తాంగ  వర్తిాంచే 

ప్రతిదిన ఆదర్శవాంత 

జీవితాంలోని ఆచరణ త్మక నైతిక 

విలువలే గ నీ భ వగర్భిత 

అనుభూతివ దాం ఏమ త్రాం క దు. 

సరోజినీ న యుడు Sarojini Naidu, 

Lectures on "The Ideals of Islam" see 

Speeches and Writings of Sarojini 

Naidu, Madras, 1918 p.167. 



 

 

Ø ప్రపాంచ చరిత్ర స్పష్టాంగ  

వివరిాంచిాంది. అయిన , కథలలో 

తీవ్రవ ద ముస్లిాం యోద్ధులు 

ప్రపాంచ దేశ ల్ని జయిస్తూ, 

గెలిచిన ప్ర ాంత లలోని 

జ తులపై కత్తి మొన 

గురిపెట్టి, వ రు ఇస్ల ాం 

స్వీకరిాంచేల  చేసిాందనటనాం 

ఎల్లప్పుడూ కొాందరు 

చరిత్రక రులు అత్యాంత 

మూఢ వేశాంతో చేర్చుతూ 

వచ్చిన  కల్పిత లలో ఒకటి. De 

Lacy O'Leary, Islam at the Crossroads, 

London, 1923 p.8. 

Ø ఇస్ల ాం మ నవజ తికి తిరిగి 

సేవ చేసే స్థితిలో ఉాంది. తుదకు 



 

 

యూరోపు కాంటే దగ్గరగ  అది 

తూర్పుకు చేరువలో నిలబడి ఉాంది. 

అాంతేగ క అది వ టితో 

సహ యసహక ర లు మరియు 

అవగ హనలో అద్భుతమైన 

అాంతర్జ తీయ సాంబాంధ లు కలిగి 

ఉాంది. చరిత్రలో మ నవజ తి 

యొక్క అనేక విభిన్న జ తులను 

ఒక్కటి చేసి వ రిలో 

సమ నత్వాం, సమ న అవక శ లు, 

సమ న ప్రయత్న లు 

నెలకొల్పటాంలో ఏ సమ జమూ 

అాంతటి విజయాం స ధిాంచిన 

రిక ర్డు మనకు కనబడదు. 

పరిష్క రాం 

అస ధ్యమనిపిాంచేల  కనబడే 



 

 

వివిధ జ తుల మరియు సాంస్కృతుల 

మధ్య బయటపడే పరస్పర 

వ్యతిరేక అాంశ ల మధ్య సాంధి 

కుదిర్చే శక్తి నేటికీ ఇస్ల ాం 

ధర్మాం కలిగి ఉాంది. ఒకవేళ 

ఏన డైన  తూర్పు మరియు 

పడమరలలోని గొప్ప దేశ ల 

మధ్య ఉన్న వైరుధ్యాం చోట 

సహ యసహక ర లు 

నెలకొల్ప లాంటే, ఇస్ల ాం 

మధ్యవర్తిత్వాం తప్పనిసరి 

షరతై ఉాంది. తూర్పుతో 

యూరోపుకు గల సమస్యకు 

మహోన్నత పరిష్క రాం ద ని 

(ఇస్ల ాం) చేతులలో ఉాంది. ఒకవేళ 

అవి కలిసిపోతే, శ ాంతి 



 

 

స్థ పిాంచబడే అవక శ లు 

పెరిగిపోత యి. క నీ, ఒకవేళ 

యూరోపు ఇస్ల ాం యొక్క 

తోడ్ప టును తిరస్కరిస్తే, 

అది శత్రువుల మధ్య తనను త ను 

విసిరి వేసుకున్నట్లవుతుాంది. 

ఉభయుల కొరకు ద ని పరిమ ణ లు 

చ ల  తీవ్రాంగ  ఉాండ వచ్చు. H. 

A. R. Gibb, Whither Islam, London, 

1932, p.379. 

Ø నేనెప్పుడూ ముహమ్మద్ 

యొక్క ధర్మ న్ని ద ని 

యొక్క సజీవత్వాం వలన 

ఉన్నతాంగ  చూస ను. న  

దృష్టిలో కేవలాం ఈ ధర్మాం 

మ త్రమే, క ల నుగుణాంగ  



 

 

మ రుతున్న పరిస్థితులను తనలో 

కలుపుకునే శక్తిస మర్థ్యాం 

కలిగి ఉాండి. ప్రతి క లాంలోనూ 

స్వయాంగ  ఇతరులను 

ఆకర్షిస్తుాంది. నేను ఆయన 

గురిాంచి చదివ ను – 

ఆశ్చర్యకరమైన వ్యక్తి. న  

అభిప్ర యాంలో ఆయన క్రైస్తు 

విరోధి పోలికలకు బహుదూరాం 

మరియు ఆయనను మ నవజ తి 

సాంరక్షకుడనే పేరుతో 

తప్పకుాండ  పిలవ లి. ఒకవేళ 

అల ాంటి వ్యక్తి ఆధునిక 

ప్రపాంచ న యకత్వాం వహిస్తే, 

అతడు సర్వత  శ ాంతి మరియు 

ఆనాందాం వ్య పిాంచేల  ద ని 



 

 

సమస్యలను పూర్తిగ  

పరిష్కరిస్త డని నేను 

నమ్ముతున్న ను. నేటి యూరోపు 

ముహమ్మద్ యొక్క 

ధర్మ న్ని స్వీకరిాంచడాం 

మొదలు పెట్టినట్లుగ , రేపటి 

రోజున మొత్తాం యూరోపు 

ద నిని స్వీకరిస్తుాందని నేను 

భవిష్యవ ణి పలుకుతున్న ను. 

జ ర్జి బెర్న ర్డ్ ష  G.B. 

Shaw, The Genuine Islam, Vol.1, 

No.81936. 

Ø ముస్లిాంలలో 

జ త్యాంహాంక రాం తుడిచి 

వేయడమనేది ఇస్ల ాం యొక్క 

అద్వితీయ విజయ లలో ఒకటి. 



 

 

నేటి సమక లీన ప్రపాంచాంలో 

విస్తృతాంగ  ఇస్ల ాం యొక్క ఈ 

గొప్ప శుభలక్షణాం గురిాంచి 

ప్రచ రాం చేయవలసిన ఆవశ్యకత 

ఎాంతైన  ఉాంది... A.J.Toynbee, 

Civilization on Trial, New York, 

1984, p.205. 

Ø ఇస్ల ాం ధర్మాం అభివృద్ధి 

మ నవ చరిత్రలోనే ఒక 

అత్యద్భుత సాంఘటన. పూర్వాం 

ఉపేక్షిాంచబడిన ప్ర ాంతాం 

మరియు ప్రజల మధ్య నుాండి 

ఉద్భవిాంచి, ఒక్క శత బ్దాం 

లోపలే భూమాండలాం యొక్క సగాం 

కాంటే ఎక్కువ భ గాంపై 

విస్తరిాంచి, ఆన టి 



 

 

మహ స మ్ర జ్య లను ఓడిాంచి, 

ప్రజలలో చ ల  క లాం నుాండి 

ప దుకుని ఉన్న మత లను 

తొలగిాంచి, జ తుల 

మనస్తత్వ లను సరిదిద్ది, 

సరికొత్త ప్రపాంచ న్ని 

నిర్మిాంచిాంది – అదే ఇస్ల మీయ 

ప్రపాంచాం. ఈ అభివృద్ధిని ఎాంత 

దగ్గరగ  పరిశీలిస్తే, అాంత 

అద్భుతాంగ  అది మనకు 

కనబడుతుాంది. ఇతర గొప్ప మత లు 

తమ మ ర్గ న్ని చ ల  

నెమ్మదిగ , అడుగడుగున  

కష్ట లతో కూడిన ప్రయ సతో 

ముాందుకు స గుతూ, చివరికి ఆ 

కొత్త ధర్మాం స్వీకరిాంచిన 



 

 

శక్తివాంతులైన చక్రవర్తుల 

సహక రాంతో 

నిలదొక్కుకున్న యి. 

ఉద హరణకు క్రైస్తవ మత నికి 

చక్రవర్తి క న్ష ాంటిన్ 

(Constantine), బౌద్ధ మత నికి 

చక్రవర్తి అశోక మరియు 

జొర ష్ట్రియన్ మత నికి 

సైరస్ (Cyrus) – ప్రతి ఒక్క 

చక్రవర్తీ తను ఎాంచుకున్న మతాం 

కొరకు తన అధీనాంలోని ప్ర పాంచిక 

బల న్నాంతటినీ 

కేాంద్రీకరిాంచ రు. ఇస్ల ాం 

ధర్మాం విషయాంలో అల  జరగలేదు. 

అక్కడక్కడ  చెల్ల చెదురుగ  

నివ సమేర్పరుచుకున్న 



 

 

దేశదిమ్మరి తెగల ఎడ రి 

భూమిలో ఉద్భవిాంచిాంది. 

ఇస్ల ాంకు పూర్వాం ఆ తెగలకు 

మ నవ చరిత్రలో ఎల ాంటి 

గుర్తిాంపు లేకపోయిాంది. 

అత్యాంత బలహీనాంగ  ఉన్న ఆ 

మ నవుల  మద్దతుతో, రకరక ల 

అస్త్రశస్త్ర లతో చ ల  

శక్తివాంతాంగ  ఉాండిన 

శత్రుసైన్య లపై ఇస్ల ాం తన 

ఆకస్మిక ద డిని స హసోపేతాంగ  

మొదలు పెట్టిాంది.  అయిన  

వ రిపై సున య సాంగ  

అద్భతమైన ఘనవిజయాం 

స ధిాంచిాంది. యూరోపులోని 

నైరుతి దిక్కులోని పైరెనీస్ 



 

 

అనే పర్వతశ్రేణుల నుాండి 

హిమ లయ ల వరకు, 

మధ్యేసియ లోని ఎడ రి 

ప్ర ాంతాం నుాండి 

మధ్య ఫ్రిక లోని ఎడ రి 

ప్ర ాంతాం వరకు తీక్షణమైన ఆ 

అర్థచాంద్రుడు తిరుగులేని 

జైత్రయ త్ర చేయడాం 

తర్వ తి రెాండు – మూడు తర ల 

ప్రజలు చూడగలిగ రు. A. M. L. 

Stoddard, quoted in "Islam: The 
Religion of All Prophets" Begum 

Bawani Waqf Karachi Pakistan, p.56. 

Ø విశ ల దృక్పథాంతో 

శబ్దవ్యుత్పత్తి మరియు 

చ రిత్రకపరాంగ  చూసినప్పుడు 



 

 

ఇస్ల ాం ధర్మాం తప్పకుాండ  ఒక 

హేతువ ద ధర్మాం అని 

గ్రహిాంచగలరు. నిర్వచనాం 

ప్రక రాం హేతవ దాం అాంటే 

ఇస్ల మీయ పవిత్ర 

గ్రాంథ లలోని అాంటే ఖుర్ఆన్ 

మరియు హదీథులలో 

ప్రతిప దిాంచబడిన 

నియమనిబాంధనల ఆధ రాంగ  

తయ రైన ధ ర్మిక విశ్వ స ల 

వ్యవస్థ. ఇక్కడ హదీథులు 

అాంటే పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లోని 

నియమనిబాంధనలను 

ఆచరణ త్మకాంగ  వివరిాంచే 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 



 

 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

యొక్క బోధనలు. 

    ఖుర్ఆన్ బోధనలు వ టి 

స్థ నాంలో స్థిరాంగ  ప్ర థమిక 

ఆరాంభ బిాందువుగ  ఉాంచబడిన యి. 

మరియు ద నిలో అన్ని చోట్ల  

దేవుడి యొక్క ఏకదైవత్వ 

సిద్ధ ాంతాం గొప్ప మహిమతో, 

ఘనతతో, నిశ్చలమైన పవిత్రత 

మరియు ఎల ాంటి సాందేహ లకు 

త వులేని దృఢత్వాంతో 

మ టిమ టికీ పేర్కొనబడిాంది. 

ఇస్ల ాంను బోధనలలో వలే 

క కుాండ  ఇాంత స్పష్టాంగ  

దేవుడి అద్వితీయ లక్షణాం 

పేర్కొనబడటాం అస ధ్యాం. 



 

 

ఇస్ల ాం ధర్మాం యొక్క ఈ 

ప్ర థమిక విశ్వ సపు 

ప్ర మ ణికత్వాం మరియు 

ప్ర తివ్రత్యాం, అది 

ఉద్భవిాంచిన నియమాం యొక్క 

స ధ రణత్వాం,  ద నిని ప్రచ రాం 

చేసే బృాంద ల మనస్పూర్తి 

దృఢవిశ్వ సాం – మొదలైనవి 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం ధర్మప్రచ ర 

కృషి స ఫల్య నికి కొన్ని 

క రణ లుగ  పేర్కొనవచ్చు. 

క్లిష్టమైన ఇతర మత ల 

సిద్ధ ాంత లన్నిాంటినీ నిలువున  

తున తునకలు చేసేదే సూటీ అయిన 

ఏకదైవత్వ సిద్ధ ాంతాం. ఈ 



 

 

స్పష్టమైన ఏకదైవత్వ 

సిద్ధ ాంత పర్యవస నాంగ  

ఇస్ల ాం ధర్మాం సులభమైన 

పద లను మ త్రమే అర్థాం 

చేసుకునే స మ న్యుడికి కూడ  

అాందుబ టులో ఉాండి, మ నవుల 

అాంతర త్మలను జయిాంచే 

అత్యద్భుత శక్తి ఉాంది కలిగి 

ఉాందనడాంలో ఎల ాంటి సాందేహమూ 

లేదు. Edward 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. 



 

 

Ø మ మూలు భ వాంలో నేను 

ముస్లిాంను క దు. క నీ ‘దేవుడికి 

సమర్పిాంచుకున్నవ డు’ అనే 

భ వాంలో నేను ‘ముస్లిాం’ అనే 

భ విస్తున్న ను. ఇాంక  నేను 

ఖుర్ఆన్ లో అవతరిాంచబడిన 

వ టిని నేను నమ్ముత ను. ఇతర 

ఇస్ల మీయ దృక్పథ లలోని 

సత్యమైన దివ్యజ్ఞ న 

ఖజ న  నుాండి నేనూ మరియు ఇతర 

ప శ్చ త్యులు ఎాంతో 

నేర్చుకోవలసి ఉాంది. మరియు 

"భవిష్యత్తులో ఏక ధర్మ 

సిద్ధ ాంత రూప న్ని అాందజేసే 

వ టిలో ఇస్ల ాం తప్పకుాండ  

స టిలేని బలమైన ధర్మాం 



 

 

క గలదు.  W.MontgomeryWatt, Islam 

and Christianity Today, London, 

1983, p. IX. 

 ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం 

గురిాంచి వ రేమన్న రు ? 

        క్రూసేడు శత బ్ద ల 

క లాంలో, ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాంకు 

విరుద్ధాంగ  అన్నిరక ల 

అభ ాండ లు, అపనిాందలు 

కనుగొనబడిన యి. క నీ అన్యమత 

సహనాం మరియు భ వస్వేచ్ఛ ల 

ముద్రతో ఆధునిక క లాం 

మొదలైన తర్వ త, ఆయన 



 

 

యొక్క జీవితాం మరియు 

గుణగణ లను వర్ణిాంచడాంలో 

ప శ్చ త్య రచయితల 

వ్ర తలలో గొప్ప మ ర్పు 

వచ్చిాంది. దీనికి నిదర్శనాంగ , 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

గురిాంచి కొాందరు ముస్లిమేతర 

పాండితులు వెలుబుచ్చిన 

అభిప్ర య లు ముాందు ముాందు 

ర బోతున్న యి.  

          అయితే ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

గురిాంచి అతి గొప్ప సత్య న్ని 

కనుగొనేాందుకు ప శ్చ త్యులు 

మరో అడుగు ముాందుకు వేయవలసి 



 

 

ఉన్నది. అదే ఆయన సమస్త 

మ నవ ళి కొరకు పాంపబడిన 

చిట్టచివరి నిజమైన 

దైవప్రవక్త అనే అసలు 

మహ సత్యాం. యథ ర్థత మరియు 

సత్యజ్ఞ నాం స్పష్టాంగ  

బహిర్గత మవుతున్నప్పటికీ, 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

గురిాంచి అర్థాం చేసుకోవడాంలో 

ప శ్చ త్యులు చిత్తశుద్ధి 

మరియు యథ ర్థాంతో కూడిన 

నిజప్రయత్నాం చేయడాం లేదు. 

ఆయన యొక్క న్య యవర్తన, 

నైతిక నిష్ఠత, సజ్జనత, 

చిత్తశుద్ధి, సరళత మరియు 



 

 

స ధిాంచిన క ర్యములపై 

స్పష్టమైన ప్రశాంసలు 

కురిపిస్తున్నప్పటికీ, తను 

దైవాం ఎాంచుకున్న చిట్టచివరి 

ప్రవక్త అనే ఆయన వ దనను 

వ రు బహిరాంగాంగ  మరియు 

అాంతర్గతాంగ  తిరస్కరిాంచడాం 

చ ల  విచిత్రాంగ  ఉాంది. ఇక్కడ 

మనస్సులలో అన్వేషిాంచవలసిన 

మరియు యథ ర్థత అనబడే ద ని 

గురిాంచి మరోస రి పునర్విమర్శ 

చేసుకోవలసిన అవసరాం ఎాంతో 

ఉాంది. ఆయన ప్రవక్తత్వాం 

గురిాంచి నిస్పక్షప త, త ర్కిక, 

హేతువ ద మరియు యథ ర్థ 

నిర్ణయాం తీసుకునేాందుకు వీలుగ  



 

 

ఇక్కడ ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

యొక్క జీవితపు కొన్ని 

ముఖ్యమైన ఘటనలు 

పేర్కొనబడిన యి.   

నలుభై ఏళ్ళ వయస్సు వరకు 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం ఒక 

ర జనీతిజ్ఞుడు, ప్రముఖుడు, 

బోధకుడు లేద  ఒక 

ఉపన్య సకుడిగ  పేరు 

సాంప దిాంచలేదు. ఆయన మెట  

ఫిజిక్స్, నైతికత, చట్టాం, 

ర జకీయ లు, ఆర్థికశ స్త్రాం 

లేక స ాంఘిక శ స్త్రాం గురిాంచి 

ఏన డూ చర్చిస్తూ కనబడలేదు. 



 

 

మహోన్నత గుణగణ లు, ఉన్నత 

స్వభ వాం, మాంచి లక్షణ లు, 

నైతికత మరియు మాంచి సాంస్క రాం 

కలిగి ఉన్న రనడాంలో ఎల ాంటి 

సాందేహమూ లేదు. ఇాంక  

భవిష్యత్తులో ఆయన గొప్ప 

విషయాం చేయబోతున్న రని లేద  

ఏదో విప్లవాం తీసుకు 

ర బోతున్న రని ప్రజలు 

భ విాంచేల  చేసే ప్రత్యేకత, 

అద్భుత స్వభ వాం ఏమీ ఆయనలో 

బహిర్గతమవలేదు. అయితే, నూతన 

సాందేశాంతో (హీర ) గుహ నుాండి 

బయటకు వచ్చిన తర్వ త 

ఆయనలో పూర్తిగ  మ ర్పు 

వచ్చిాంది. "అల ాంటి ఉత్తమ 



 

 

గుణగణ లు కలిగిన వ్యక్తి 

హఠ త్తుగ  ఒక వాంచకుడిగ  

మ రిపోవటాం' మరియు అల్ల హ్ 

యొక్క ప్రవక్తగ  ద వ  

చేయడాం మరియు తన ప్రజల 

కోప న్నాంతటినీ ఆహ్వ నిాంచడాం 

స ధ్యమేన ?" ఎవరైన  ఇల  

అడగవచ్చు:"ఏ క రణాం వలన ఆయన ఆ 

మొత్తాం కష్ట లను, హిాంసలను 

అనుభవిాంచ రు?" తన 

ధర్మప్రచ ర న్ని ఆయన వదిలి 

వేస్తే, ఆయన ప్రజలు ఆయనను 

తమ ర జుగ  పట్ట భిషేకాం 

చేస్త మని, తమ సాంపదనాంతటినీ 

ఆయన ప ద ల చెాంత 

సమర్పిస్త మని 



 

 

ప్రతిప దిాంచ రు. క నీ మనస్సును 

ఆకర్షిాంచే, ఆశలు పుట్టిాంచే 

వ రి ఆకర్షణీయమైన 

ప్రతిప దనలను ఆయన 

సున్నితాంగ  తిరస్కరిాంచ రు. 

అన్ని రక ల అవమ న లు, స ాంఘిక 

బహిష్కరణలు, తమ ప్రజలు 

పెడుతున్న శ రీరక హిాంసలనూ 

భరిస్తూ, ఒాంటరిగ నే తన 

ధర్మప్రచ ర న్ని 

కొనస గిాంచ రు. "కేవలాం 

అల్ల హ్ యొక్క సహ యాం, 

అల్ల హ్ యొక్క సాందేశ న్ని 

ప్రజలకు అాందజేయ లనే ఆయన 

యొక్క దృఢనిశ్చయాం మరియు 

లోతుగ  ప తుకుపోయిన 



 

 

ఆయనలోని దైవవిశ్వ సాం 

మొదలైన క రణ లు క కుాండ  మరి 

దేని వలన ఇస్ల ాం చివరికి 

మ నవజ తి ఉద్ధరణకు, ఉన్నతికి 

నిష్కపటాంగ  ప టుపడే ఏకైక 

మ ర్గాంగ  బహిర్గతమైాంది 

మరియు తన ప్ర ణ లు తీయ లని 

దృఢనిశ్చయాంతో ఉన్న 

ప్రత్యర్థుల మొత్తాం 

విరోధాం మరియు కుతాంత్ర ల 

ఎదుట ఆయన నిశ్చలమైన ఒక 

పర్వతాం వలే నిలబడగలిగ రు?" 

"అాంతేగ క, ఒకవేళ ఆయన 

క్రైస్తవుల మరియు యూదులతో 

పోటీ పడే ప్ల నుతో వచ్చి 

ఉాండినట్లయితే, జీసస్, 



 

 

మోసెస్ మరియు ఇతర 

దైవప్రక్తలను ఆయన ఎాందుకు 

విశ్వసిాంచ రు మరియు అల  

విశ్వసిాంచడాం ఇస్ల మీయ ధర్మ 

విశ్వ సాం యొక్క ఒక 

మూలస్థాంభమని, అల  

విశ్వసిాంచని వ రు ముస్లిాం క రు 

అని ఎాందుకు బోధిాంచ రు? " 

"ఆయన ప్రవక్తత్వ న్ని 

ఋజువు చేసే ఒక స్పష్టమైన 

నిదర్శనాం – నిరక్ష్యర సి అయి 

ఉాండి, నలుభై ఏళ్ళ ప టు అతి 

స మ న్య మరియు ప్రశ ాంత 

జీవితాం గడిపుతూ  ఉాండిన , ఆయన 

ధర్మ సాందేశాం ప్రచ రాం చేయడాం 

మొదలు పెట్టినపుడు, ఆయన 



 

 

ఎదురుగ  మొత్తాం అరేబియ  

ప్ర ాంత ప్రజలు భయభక్తులతో, 

విస్మయాంతో, ఆశ్చర్యాంతో 

నిలబడిపోయ రు. అాంతేగ క తన 

అద్భుతమైన వక్తృత్వాం, 

వ గ్ధ టి, వ క్పటిమ మరియు 

వ క్ఛక్తికి ఆకర్షితులై 

పోయ రు." అదెాంత 

అద్వితీయమైన దాంటే, 

అరేబియ  ప్ర ాంతాంలోని 

సుప్రసిద్ధ కవులు, 

ధర్మప్రచ రకులు మరియు 

ఉపన్య సకులు అాందరూ కలిసి ఆ 

దివ్యపలుకులను పోలిన వ టిని 

తయ రు చేయలేక 

ఓడిపోయ రు.  "అాంతేగ క, ఆ 



 

 

క లాంలోని ఏ మ నవుడూ 

గ్రహిాంచలేని, ఖుర్ఆన్ లో 

పేర్కొనబడిన వైజ్ఞ నిక 

వ స్తవ ల నిదర్శన లను 

ఆయనెల  ఉచ్ఛరిాంచగలిగ రు?" 

చివరి మ టగ , బలాం పుాంజుకున్న 

మరియు ఆధిపత్యాం లభిాంచిన 

తర్వ త కూడ  ఆయన ఎాందుకు కఠిన 

జీవితాం గడిప రు? ఆయన 

చనిపోతున్నపుడు పలికిన ఈ పద ల 

గురిాంచి లోతుగ  

ఆలోచిాంచాండి:" మేము అాంటే 

ప్రవక్తల 

సమ జాం  వ రసత్వ న్ని 

మిగల్చాం. మేమేది మిగిల్చిన  

అది ద నాం కొరకే." వ స్తవ నికి, 



 

 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం, 

భూమాండలాంపై మ నవ జీవితాం 

ఆరాంభాం నుాండి వివిధ 

ప్ర ాంత లలో మరియు వివిధ 

క ల లలో పాంపబడిన 

ప్రవక్తలాందరి యొక్క 

చిట్టచివరి లిాంకు. 

         ఘనమైన లక్ష్యాం, అతి 

కొద్ది వనరులు మరియు 

ఆశ్చర్యచకితులు చేసే ఫలిత లు 

– ఒకవేళ ఇవి మూడూ మ నవ 

ప్రతిభ, బుద్ధికుశలత, 

కౌశల్యము, నైపుణ్యము 

మొదలైన వ టికి 

కొలమ న లైతే, ఆధునిక 



 

 

చరిత్రలోని ఏ 

మహ పురుషుడినైన  ముహమ్మద్ 

తో సరిపోల్చే స హసాం ఎవరు 

చేయగలరు? అత్యాంత ప్రసిద్ధ 

మ నవులు కేవలాం అధున తన 

ఆయుధ లు, చట్ట లు మరియు 

స మ్రజ్య లు మ త్రమే 

కనిపెట్ట రు.. ఒకవేళ 

వ రేదైన  కనిపెట్ట రు అాంటే, 

అవి భౌతిక శక్తులను మిాంచి 

మరేమీ కనిపెట్టలేదు. అవి 

కూడ  తరుచుగ  వ రి కళ్ళముాందే 

నశిాంచి పోయ యి. అయితే ఆయన 

కేవలాం ప్రజలు మరియు 

ర జవాంశ లను, సైనిక బృాంద లను, 

చట్ట లను, స మ్ర జ్య లను 



 

 

కూకటి వ్రేళ్ళతో సహ  

కుదిపివేయటమే గ కుాండ  

భూమాండలాంపై నివసిస్తున్న 

ఆన టి మూడో వాంతు జన భ లోని 

మిలియన్ల కొద్దీ 

వ్యక్తులను కూడ  ప్రభ వితాం 

చేస రు; ద ని కాంటే ఎక్కువగ  

బలిపీఠ లను, కల్పిత దేవుళ్ళను, 

సిద్ధ ాంత లను, నమ్మక లను 

మరియు ఆత్మలను ... కూడ  కుదిపి 

వేస రు. ... విజయ పరాంపరలలో 

ఆయన చూపే సాంయమనాం మరియు 

సహనాం, ఆయన యొక్క 

అభ్యుదయేచ్ఛ .... మొత్తాం 

అన్నీ ఒకే విషయాం వైపు 

కేాంద్రీకరణ మరియు 



 

 

ర జ్య ధిక రాంపై నిర సక్తత; 

ఆయన యొక్క నిరాంతర ఆర ధనలు, 

ఆయనపై అవతరిాంచే 

అత్య ద్భుత దివ్యవ ణి, 

ఆయన మరణాం మరియు  ఆయన మరణాం 

తర్వ త స ధిాంచిన తిరుగులేని 

విజయ లు; ఇవన్నీ ఒక వాంచకుడిని 

బలపరచడాం లేదు. అయితే అవి ఒక 

దివ్యమైన సిద్ధ ాంత న్ని 

పునఃస్థ పిాంచేాందుకు వీలుగ  

ఇవ్వబడిన మహ శక్తి ఆయనకు 

ప్రస దిాంచిన స్థిరమైన 

దృఢవిశ్వ స న్ని స్పష్టాం 

చేస్తున్న యి. ఈ సిద్ధ ాంతాం 

రెాండు దశలలో ఉాంది – 

ఏకదైవత్వాం మరియు ఏ 



 

 

సృష్టిత లతోనూ పోల్చలేని 

ఆయన యొక్క ప్రత్యేక 

ఆక రాం; మొదటిది ఎవరు దేవుడనే 

మరియు రెాండోది ఎవరు దేవుడు 

క దనే వ స్తవ న్ని 

తెలుపుతున్నది. ఒకటి అసత్య 

దైవ లను ఖడ్గాంతో తున తునకలు 

చేస్తుాంటే మరొకటి పద లతో 

దివ్య లోచనలు 

రేకెత్తిస్తున్నది.  

తత్వవేత్త, ఉపన్య సకుడు, 

దూత, ప్రవక్త, 

ధర్మశ స్త్రకర్త, 

యోద్ధుడు, గొప్ప ఆచోచనల 

అధిపతి, జ తీయ సిద్ధ ాంత లను 

పునఃస్థ పిాంచినవ డు, రూపాం 



 

 

గీయబడని ప్రఖ్య త బోధకుడు; 

ఒకే ఆధ్య త్మిక 

స మ్ర జ్యాంలో తేలియ డే 

ద ద పు ఇరవై స మ్రజ్య ల 

స్థ పకుడు .... ముహమ్మద్. 

మ నవ గొప్పద న న్ని 

కొలవగలిగే ప్రమ ణ లన్నిాంటి 

ద్వ ర  కొలవబడితే, ఆయనకు 

స టిగ  ఎవరైన  నిలబడగలర  అని 

మేము ప్రశ్నిస్తున్న ము? 

Lamartine, Histoire de IA Turquie, 

Paris 1854 Vol.11, pp.276-

77.  

         మనల్ని ఆశ్చర్యపరచ 

వలసిాంది ఆయన ధర్మప్రచ రాం 

క దు గ నీ ఆయన ధర్మాం 



 

 

సాంప దిాంచిన స్థిరత్వాం మరియు 

శ శ్వతత్వాం; మక్క  మరియు 

మదీన లలో ఆయన చెక్కిన అదే 

స్వచ్ఛమైన మరియు 

పరిపూర్ణమైన ప్రభ వ ముద్ర, 

ఖుర్ఆన్ ను వదిలిపెట్టి తమ 

మతాం లేద  సిద్ధ ాంతాం 

అవలాంబిాంచమని 14 శత బ్ద లలో 

భ రత్, ఆఫ్రిక  మరియు టర్కీ 

దేశ లలో ప్రేరేపిాంచిన అనేక 

ఉద్యమ లను తట్టుకుని నేటికీ 

సురక్షితాంగ  ఉాండటాం; వ రి 

ధర్మాం యొక్క అసలు 

ఉద్ధేశ్య న్ని 

బలహీనపర్చ లని మరియు 

మ నవుడి ఇాంద్రియ లకు మరియు 



 

 

ఊహలకు అాందని విధాంగ  భక్తి, 

శ్రద్ధలను తగ్గిాంచ లని 

ప్రయత్నిాంచిన అల ాంటి 

దుర కర్షణలకు లోను క కుాండ  

ముహమ్మదీయులు స్థిరాంగ  

(ఇస్ల ాంపై) నిలబడటాం. (గురిాంచి 

మనాం ఆశ్చర్యపడ లి) 

అల్ల హ్ యే దేవుడని మరియు 

ముహమ్మద్ ఆయన ప్రవక్త అని 

విశ్వసిాంచడమనేది ఇస్ల ాం 

యొక్క స క్ష్యప్రకటన 

సరళమైాంది మరియు ఎల ాంటి 

మ ర్పు చెాందనిది.  కళ్ళకు 

కనబడే విగ్రహ రూపాం లేద  

చిత్రపటాం దైవ నికి ఇచ్చి, 

ఆయన యొక్క వివేకవాంతమైన, 



 

 

మహోన్నతమైన రూప న్ని 

ఇస్ల ాం ఎన్నడూ దిగజ ర్చలేదు. 

ప్రవక్తను గౌరవిాంచడాంలో 

మ నవ ఔన్నత్య కొలమ న లను 

ఎన్నడూ హద్దుమీరలేదు; మరియు 

ఆయన యొక్క సజీవ ఉపదేశ లు, 

ఆయన సహచరుల 

కృతజ్ఞత భ వ న్ని విచక్షణ, 

హేతువు మరియు ధర్మ జ్ఞల 

హద్దులలో ఉాండేల  చేస యి. 

ఎడ్వర్డ్ గిబ్బన్ మరియు 

సిమన్ ఓక్లే Edward Gibbon & 

Simon Ocklay, History of the Saracen 

Empire, London 1870, p.54. 

         ఆయన సీజర్ మరియు పోప్ ల 

ఏకరూపాం; అయితే, ఆయన - పోప్ 



 

 

ఆడాంబర లు లేని పోప్ మరియు 

సీజర్ సైన్యాం లేని సీజర్: 

అయన ఆజ్ఞల కోసాం తయ రుగ  

వేచి ఉన్న సైన్యాం లేదు, 

అాంగరక్షకుడు లేడు, 

ర జప్ర స దాం లేదు, నిర్ణీత 

ఆద యాం లేదు; ఒకవేళ ఎవరైన  

వ్యక్తి దివ్య జ్ఞలను 

అనుసరిాంచి పరిప లిాంచ డని 

చెప్ప లాంటే, ఆ వ్యక్తి 

ముహమ్మద్ మ త్రమే క గలడు, 

ఎాందుకాంటే పరికర లు, ఆయుధ లు 

మరియు వ టి సహ యాం 

లేకుాండ నే ఆయన వద్ద అాంతటి 

శక్తి ఉాండిాంది. బోస్వర్థ్ 

స్మిత్ Bosworth Smith, 



 

 

Mohammad and Mohammadanism, 

London 1874, p.92. 

         అరేబియ  యొక్క గొప్ప 

ప్రవక్త యొక్క జీవిత చరిత్ర 

మరియు గుణగణ ల గురిాంచి 

అధ్యయనాం చేసి ‘ఆయనెల  

బోధిాంచ రు మరియు ఆయనెల  

జీవిాంచ రు’ అనేది తెలుసుకున్న 

వ రెవరైన , సర్వశ్రేష్ఠుడి 

యొక్క ఆ మహ ప్రవక్తను 

గౌరవిాంచకుాండ  ఉాండటాం 

అస ధ్యాం. నేను మీముాందు 

ఉాంచుతున్న వ టిలోని అనేక 

విషయ లు చ ల  మాందికి తెలిసి 

ఉాండవచ్చు. అయిన  నేను వ టిని 

చదవిన ప్రతిస రీ, ఆ మహ  అరబీ 



 

 

బోధకుడి వైపు ఒక సరికొత్త 

ప్రశాంస మ ర్గాం మరియు 

సరికొత్త గౌరవభ వాం న లో 

కలుగుత యి. అనిబీసెాంటు Annie 

Besant, The lift and Teachings of 

Muhammad, Madras 1932, p.4 

         తను నమ్మన విశ్వ స లకు 

బదులుగ  హిాంసలకు, పీడనలకు గురి 

క వడ నికి ఆయన తయ రు క వడాం, 

ఉన్నత సాంస్క ర లు మరియు 

గుణగణ లు కలిగిన సజ్జనులు 

ఆయనను విశ్వసిాంచడాం మరియు తమ 

న యకుడిగ  ఎాంచుకోవటాం, ఆయన 

స ధిాంచిన అాంతిమ విజయాం – 

ఇవన్నీ ఆయన యొక్క ప్ర థమిక 

సజ్జనత్వాం, నైతిక నిష్ఠత, 



 

 

చిత్తశుద్ధి, న్య యవర్తన, 

సరళతను సూచిస్తున్న యి. 

ముహమ్మద్ ఒక వాంచకుడు అనే 

భ వన లేపే సమస్యలు అది 

పరిష్కరిాంచే వ టి కాంటే అనేక 

రెట్లు ఎక్కువగ  ఉాంట యి. 

ఏదేమైన , ప శ్చ త్య 

దేశ లలో ముహమ్మద్ కాంటే 

తక్కువ స్థ యిలో, చరిత్రలోని 

ఏ గొప్ప వ్యక్తీ 

ప్రశాంసిాంచబడలేదు. 

W.Montgomery, Mobrumad at Mecca 

Oxford, 1953, p.52 

         ముహమ్మద్, దేవునిచే 

ప్రేరేపితమైన మరియు ఇస్ల ాం 

స్థ పిాంచిన వక్తి, ఆయన 



 

 

ద ద పు క్రీ.శ. 570లో 

విగ్రహ ర ధనలలో మునిగి ఉన్న 

ఒక అరేబియ  వాంశాంలో 

జన్మిాంచ రు. అన థగ  

జన్మిాంచ రు. ఆయన ఎల్లప్పుడూ 

ప్రత్యేకాంగ  నిరుపేదలు 

మరియు అక్కర గలవ రు, 

వితాంతువులు మరియు అన థలు, 

బ నిసలు మరియు తక్కువ జ తి 

వ రి గురిాంచి  చిాంతిాంచేవ రు. 20 

ఏళ్ళ వయస్సులో ఆయన ఒక 

ఉత్తమ వ్య ప రవేత్తగ  

పేరు సాంప దిాంచ రు మరియు ఒక 

ఐశ్వర్యర లైన మహిళ యొక్క 

వ్య ప ర బృాంద నికి 

న యకత్వాం వహిాంచ రు. 



 

 

వయస్సులో 15 ఏళ్ళు 

చిన్నవ రైనప్పటికీ, ఆయనను 

ఆమె పెళ్ళి చేసుకుాంది. ఆమె 

బ్రతికి ఉన్నాంత క లాం ఆయన 

ఆమెను శ్రద్ధగ  చూసుకునే 

భర్తగ  జీవిాంచ రు. ఆయనకు 

పూర్వాం వచ్చిన ప్రతి మహ  

ప్రవక్త వలే, ఆయన కూడ  

దేవుడి పలుకు అాందజేసే 

బ ధ్యతలో కొరతగ  ఉాండిన తన 

సహజ బడియాంతో పోర డ రు. క నీ 

దైవదూత 'పఠిాంచు' అని 

ఆజ్ఞ పిాంచ డు. ఇప్పటి వరకు 

ఆయన చదవడాం, వ్ర యడాం ర ని 

నిరక్ష్యర సిగ  మనకు తెలుసు. 

క నీ, భూమాండలాంపై ఎక్కువ శ తాం 



 

 

ప్రజలలో విప్లవాం తీసుకు 

వచ్చిన “దేవుడు ఒక్కడే” అనే 

దివ్యవ ణి పలుకులను ఆయన 

పలకడాం ప్ర రాంభిాంచ రు ". 

          అన్నిాంటిలోనూ 

ముహమ్మద్ మిక్కిలి 

ఆచర ణ్మకాంగ  ఉాండేవ రు. తన 

కుమ రుడు ఇబ్ర హీమ్ 

చనిపోయిన రోజునే, గ్రహణాం 

పట్టిాంది. దేవుడు స్వయాంగ  

సాంత పాం చెాంద డనే పుక ర్లు 

వ్య పిాంచస గ యి. అపుడు 

ముహమ్మద్ ఇల  ప్రకటిాంచ రు, 

'గ్రహణాం పట్టడాం అనేది ఒక 

ప్రకృతి సహజమైన ప్రక్రియ. 

ఒక మ నవుడి పుట్టుకతో లేద  



 

 

చ వుతో ద నిని చేర్చడమనేది 

ఒక మూర్ఖత్వాం క్రిాందికి 

వస్తుాంది. ముహమ్మద్ 

మరణిాంచగ నే ఆయనకు 

దైవత్వ ని ఆప దిాంచే 

ప్రయత్నాం జరిగిాంది. క నీ, ఆయన 

తర్వ త ప్రభుత్వ అధిక రాం 

చేపట్టిన పరిప లక వ రస్తుడు 

ధ ర్మిక ప్రపాంచాంలో ఒక 

మహోన్నతమైన ఉపన్య సాంగ  

ప్రసిద్ధి చెాందిన ఉపన్య సాం 

ఇచ్చి, ఆ ఉద్వేగ న్ని 

ఆదిలోనే త్రుాంచివేస రు: 

'ఒకవేళ మీలో ఎవరైన  

ముహమ్మద్ ను 

ఆర ధిాంచేవ రుాంటే, ఆయన 



 

 

చనిపోయ రని తెలుసుకోాండి. 

క నీ, ఒకవేళ మీరు దేవుడిని 

ఆర ధిస్తున్నట్లయితే, ఆయన 

ఎల్లప్పుడూ సజీవుడిగ  

ఉాంట డని తెలుసుకోాండి. James A. 

Michener, "Islam The Misunderstood 

Religion", In the Reader's Digest 

(American Edition) for may, 1955, 

pp.68-70 

        ముహమ్మద్ పేరును 

ప్రపాంచాంలోని అత్యాంత 

ప్రబలమైన వ్యక్తుల 

జ బిత లో మొట్టమొదటి 

పేరుగ  నేను ఎాంచుకోవటాం 

కొాందరిని ఆశ్చర్య పరిచి 

ఉాండవచ్చు మరియు ఇతరులు ద నిని 



 

 

ప్రశ్నిాంచవచ్చు. అయితే, 

చరిత్రలో ధ ర్మికాంగ  మరియు 

లౌకికాంగ  రెాండిాంటిలోనూ 

మహోన్నత స ఫల్యాం స ధిాంచిన 

వ్యక్తి కేవలాం ఆయన ఒక్కరే. 

మైకెల్ హ ర్ట్. Michael H. 

Hart, "The 100: A Ranking of the 

Most Influential Persons in History", 
New York: Hart Publishing Company, 

Inc. 1987, p.33 

 ఇస్ల ాం ధర్మాం యొక్క నైతిక 

వ్యవస్థ 

         మొత్తాం మ నవజ తి అన్ని 

పరిస్థితులలో ప టిాంచే మరియు 

గౌరవిాంచే సర్వస మ న్య 

ప్ర థమిక హక్కులను ఇస్ల ాం 



 

 

ప్రకటిాంచిాంది. ఈ హక్కులు 

పొాందేాందుకు ఇస్ల ాం ధర్మాం 

చట్టపరమైన రక్షణ 

కల్పిాంచడమే క కుాండ  ఒక 

ప్రభ వశీలమైన నైతిక 

వ్యవస్థను కూడ  

నెలకొల్పిాంది. క బట్టి, 

వ్యక్తిగత లేక స మ జిక 

ప్రయోజన నికి ద రి 

తీసేదేదైన  సరే ఇస్ల ాం 

ధర్మాం నైతికాంగ  ద నిని మాంచి 

విషయాంగ  పరిగణిస్తుాంది.. 

అల గే హ ని కలిగిాంచేదేదైన  

సరే ఇస్ల ాం ధర్మాం నైతికాంగ  

ద నిని చెడు విషయాంగ  

పరిగణిస్తుాంది. దేవుడిని 



 

 

ప్రేమిాంచడాం మరియు తోటి 

మ నవుడిని ప్రేమిాంచడాం గురిాంచి 

ఇస్ల ాం ధర్మాం ఎాంతో 

ప్రోత్సహిస్తుాంది మరియు 

హద్దుమీరిన స ాంప్రద యిక 

వ దాం గురిాంచి హెచ్చరిస్తుాంది.  

ఖుర్ఆన్ లో ఇల  

ప్రకటిాంచబడిాంది; “అల్ బిర్ర్ 

(సద చరణ, దైవభక్తి, 

ధర్మనిష్ఠ పరత్వాం మరియు 

అల్ల హ్ పట్ల విధేయత చూపే 

ప్రతి పని) అాంటే కేవలాం మీ 

ముఖ లను తూర్పు దిశకో లేద  

పడమర దిశకో త్రిప్పుకొనుట 

క దు. క నీ, అల్ బిర్ర్ అాంటే 

(వ రి లక్షణాం) – అల్ల హ్ ను, 



 

 

అాంతిమదిన న్ని, మల యికలను, 

దివ్యగ్రాంథ ల్ని మరియు 

సాందేశహరులను విశ్వసిాంచడాం, 

మరియు సాంపదపై ప్రేమ 

ఉన్నప్పటికీ - దగ్గరి 

బాంధువులకు, అన ధలకు, అక్కర 

గలవ రికి, బ టస రులకు, 

అర్థిాంచేవ రికి మరియు బ నిసల 

విముక్తి కొరకు ఖర్చు చేయడాం, 

మరియు నమ జులు స్థ పిాంచడాం 

మరియు జక తు (విధిద నాం) 

చెల్లిాంచడాం మరియు వ గ్ద నాం 

చేసినప్పుడు ద నిని పూర్తి 

చేయడాం, అల గే కష్ట లలో, 

పేదరికాంలో మరియు 

యుద్ధసమయ లలో సహనాం 



 

 

వహిాంచడాం – ఎవరైతే వీటిని 

ఆచరిస్త రో, అల ాంటి వ రే 

సత్యవాంతులు మరియు అల ాంటి 

వ రే అల్ల హ్ పట్ల 

భయభక్తులు కలిగియున్న వ రు. 

(2:177).  

ఈ దివ్యవచన లలో 

సజ్జనత్వాం, నైతికత మరియు 

దైవభీతి గురిాంచి చక్కని వివరణ 

ఇవ్వబడిాంది. శ్రేయస్కరమైన 

నిబాంధనలకు అతడు విధేయత 

చూప లి క నీ, అతడు తన దృష్టిని 

దైవభీతిపై మరియు తోటి 

మ నవుడిని ప్రేమిాంచడాంపై 

కేాంద్రీకరిాంచ లి. మనకు క్రిాంది 



 

 

విధాంగ  న లుగు శిరస్సులు 

ఇవ్వబడిన యి: 

అ. మన విశ్వ సాం నిజమైనది 

మరియు నిష్కపటమైనదై 

ఉాండ లి;  

ఆ. తోటి మ నవులకు 

ద నధర్మ లు చేయడాం, 

తోడ్పడటాం ద్వ ర  అది 

ఇతరులకు కనబడేల  మనాం 

ప్రయత్నిాంచ లి. (అయితే అది 

కీర్తిప్రతిష్ఠల కొరకు 

అవకూడదు.) 

ఇ. తప్పకుాండ  మనాం మాంచి 

పౌరులుగ  మ ర లి మరియు 



 

 

స మ జిక సాంస్థలకు 

సహ యపడ లి.  

ఈ. అన్ని పరిస్థితులలోనూ మన 

స్వాంత మనస్సు దృఢాంగ , 

నిశ్చలాంగ  ఉాండటాం తప్పనిసరి.  

         ఏ పనైన  మాంచిద  లేక 

చెడ్డద  అనే విషయాంపై 

తీర్పునిచ్చే మరియు 

వర్గీకరిాంచే కొలమ నాం ఇదే. ఇది 

ఒక కేాంద్రబిాందువును ఏర్పరచగ , 

మొత్తాం నైతిక వ్యవస్థాంత  

ద ని చుట్టూ 

పరిభ్రమిస్తుాంది. ఇస్ల ాం 

ధర్మాం నైతిక ప్రవర్తన 

గురిాంచి ఏదైన  ఆదేశాం వెలువడక 



 

 

ముాందు, అది మ నవుడి హృదయాంలో 

స్థిరాంగ  న టుకు పోవ లని 

కోరుకుాంటుాంది. తద్వ ర  అతని 

ల వ దేవీలు, 

ఆచ రవ్యవహ ర లు అన్ని 

వేళల , అన్ని చోట్ల  అతడిని 

చూస్తూ ఉాండే ఆ దేవుడి వద్ద 

ఉాంట యి; అతడు ప్రపాంచాం 

మొత్తాం నుాండి 

ద క్కోవచ్చేమో గ నీ ఆ 

దేవుడి నుాండి అతడు ఏమ త్రాం 

ద క్కోలేడు; ఎవరినైన  

అతడువాంచిాంచగలడేమో గ నీ 

ఆ  దేవడిని మ త్రాం 

వాంచిాంచలేడు; అతడు ఎవరి పట్టు 

నుాండైన  తప్పిాంచుకోవచ్చేమో 



 

 

గ నీ ఆ దేవుడి పట్టు నుాండి 

ఏమ త్రాం తప్పిాంచుకోలేడు.  

         క బట్టి, దేవుడి మెప్పును 

మ నవజీవిత లక్ష్యాంగ  

చేయటాం ద్వ ర  ఇస్ల ాం 

ధర్మాం మహోన్నతమైన నైతిక 

విలువల స్థ యిని ఏర్ప టు 

చేసిాంది. ఇది మ నవజ తి నైతిక 

పరివర్తన కొరకు అమితమైన 

మ ర్గ లు తప్పకుాండ  

తెరిచెల  చేస్తున్నది. 

దివ్య వతరణలను జ్ఞ నాం 

యొక్క ప్ర థమిక మూల లుగ  

చేయడాం ద్వ ర , అది 

సముచితమైన రీతిలో శుద్ధమైన 

సరిదిద్దులను మ త్రమే 



 

 

అనుమతిస్తూ, నైతిక 

ప్రమ ణ లకు శ శ్వతత్వాం 

మరియు స్థిరత్వాం ఇస్తున్నది; 

అయితే మ ర్గభ్రష్టత్వాం, 

హద్దులు మీరటాం, అణుమ త్ర 

స ాంస్కృతిక స పేక్షత వ దాం 

లేక  నైతిక విన శనాం మొదలైన 

వ టి వైపు ద రి తీసే  మ ర్పులు 

చేర్పులు మరియు నూతన 

కల్పిత లకు ద నిలో ఏమ త్రాం 

అవక శాం లేదు. అది దైవ 

భయభక్తులతో కూడిన నైతికతను 

విధిస్తుాంది. అాందువలన అది 

మ నవుడిని బయటి ఒత్తిడి 

లేకపోయిన  నైతిక చట్ట నికి 

విధేయత చూపుతూ స్వయాంగ  



 

 

తలవాంచేల  నిర్భిాందిస్తుాంది. 

ఏకైక దేవుడిని మరియు 

తీర్పుదిన న్ని విశ్వసిాంచడాం 

ద్వ ర  అది మ నవుడిని 

ఆసక్తితో మరియు 

చిత్తశుద్ధితో 

మనస్పూర్తిగ  నైతిక 

పరివర్తనను అవలాంబిాంచేల  

చేస్తుాంది.  

         అబద్ధపు మౌలికత మరియు 

నూతన కల్పిత ల ద్వ ర  అది 

ఎల ాంటి ఉత్తమ నైతిక విలువలను 

ఇవ్వదు, ఇాంక  అది 

ప్రసిద్ధమైన నైతిక విలువల 

ప్ర ధ న్యతను తగ్గిాంచదు. 

అాంతేగ క అది తగిన క రణాం 



 

 

లేకుాండ  కొన్నిాంటికి ఎక్కువ 

ప్ర ధ న్యత ఇస్తూ, 

మరికొన్నిాంటిని నిర్లక్ష్యాం 

చేయదు. ప్రసిద్ధమైన 

మ మూలు నైతిక విలువలన్నిాంటికీ 

అది సమతుల్యాం ప టిస్తూ, 

సరైన నిష్పత్తికి అనుగుణాంగ  

మొత్తాం జీవన వ్యవస్థలోని 

ప్రతి ఒక్కద నికీ సముచిత 

స్థ నాం మరియు ప త్ర 

కేట యిస్తుాంది. మ నవుడి 

వ్యక్తిగత మరియు స మూహిక 

జీవిత ఆశయ లను, అతడి 

ప్ర ాంతీయ సాంబాంధ లను, అతడి 

న గరిక ప్రవర్తనను మరియు 

అతడి ర జకీయ, ఆర్థిక, 



 

 

ధర్మబద్ధ, విద్య ద యక 

మరియు స మ జిక సాంబాంధ లను అది 

విస్తరిాంప జేస్తుాంది. ఇాంటి 

నుాండి సాంఘాం వరకు, డైనిాంగ్ 

టేబుల్ నుాండి యుద్ధరాంగాం 

మరియు శ ాంతి ఒడాంబడికల 

క న్ఫరెన్సుల వరకు, ఒక్క 

మ టలో చెప్ప లాంటే మొదటి 

శ్వ స నుాండి చివరి శ్వ స వరకు 

అది అతడి మొత్తాం జీవిత న్ని 

ఆవరిాంచి ఉాంది. క్లుప్తాంగ , 

ఇస్ల ాం ధర్మాం యొక్క నైతిక 

విలువలతో కూడిన స ర్వజనిక, 

సర్వస మ న్య మరియు 

ఘనమైన ప్రయోజన లను మ నవ 

జీవితాంలోని ఏ భ గమూ 



 

 

వదులుకోలేదు. అది నైతిక 

పరిప లనకు మహోన్నత 

స్థ న న్ని ఇస్తున్నది. 

అాంతేగ క జీవన వ్యవహ ర లను 

నైతిక విలువల నియాంత్రణలో 

ఉాంచి, వ టిని స్వ ర్థపూరిత 

కోరికలు మరియు 

స్వప్రయోజన లు కట్టడి 

చేయకుాండ  క ప డుతుాంది.  

        మాంచిని ప్రోత్సహిాంచే 

మరియు చెడు నుాండి దూరాంగ  

ఉాంచే ఉత్తమ జీవన విధ న న్ని 

మ నవుడి కొరకు 

నిర్దేశిస్తుాంది. ప్రజలను 

మాంచి పనులు చేయమని పిలుపు 

ఇవ్వటాంతో ఆగకుాండ  అది మాంచిని 



 

 

స్థ పిస్తుాంది మరియు చెడును 

నిర్మూలిస్తుాంది కూడ . 

శుభ న్ని వ్య పిాంపజేస్తుాంది 

మరియు అశుభ న్ని 

నిషేధిస్తుాంది. అాంతర త్మ 

యొక్క న్య యమైన తీర్పు 

నెగ్గ లని మరియు చెడు వెనుక 

మాంచి రెాండో స్థ నాంలో 

ఉాండకూడదని కోరుకుాంటుాంది. ఈ 

పిలుపుకు స్పాందిాంచిన వ రు 

దగ్గరై, ఒక సమ జాంగ  ఏర్పడగ , 

ఆ ద నిని ముస్లిాం సమ జమనే 

పేరు ఇవ్వబడిాంది. ఈ సమ జ 

ఏర్ప టు వెనుక ఉన్న ఏకైక 

ఉద్దేశాం – క్రమాంగ  మాంచిని 

స్థ పిాంచటాం & అమలు జరపటాం 



 

 

మరియు చెడును అణగద్రొక్కటాం 

మరియు తుడిచి పెట్టడాం.  

         ఒక ముస్లిాం యొక్క 

వ్యక్తిగత ప్రవర్తన మరియు 

అతడి స మ జిక బ ధ్యతలను 

విపులాంగ  వివరిాంచడాం కోసాం 

మేమిక్కడ ఒక ముస్లిాం 

జీవితాంలోని వివిధ దశలలో పనికి 

వచ్చే ఇస్ల ాం ధర్మాం యొక్క 

కొన్ని ప్ర థమిక నైతిక 

బోధనలు ఇస్తున్న ము.  

దేవుడి గురిాంచిన జ్ఞ నాం 

         ఒక ముస్లిాం యొక్క 

అత్యున్నత లక్షణాం గురిాంచి 

ఖుర్ఆన్ ఇల  పేర్కొన్నది : 



 

 

"యద ర్థ నికి మీలో అాందరి 

కాంటే ఎక్కువ భయభక్తులు 

గలవ డే అల్ల హ్ సమక్షాంలో 

ఎక్కువగ  ఆదరణీయుడు" (49:13) 

         అణుకువ, నమ్రత, వినయాం, 

నిర డాంబరత, సజ్జీలత, కోరికలను 

మరియు ఉద్వేగ న్ని అదుపులో 

ఉాంచే నియాంత్రణ, సత్యత, 

నైతిక నిష్ఠత, సహనాం, నిలకడ 

మరియు తమ వ గ్ద న న్ని 

పూర్తి చేసే లక్షణాం ... 

మొదలైనవి ఖుర్ఆన్ లో 

తెలుపబడిన నైతిక విలువలు. 

ఖుర్ఆన్ లో ఇల  ఉాంది: 

"అల్ల హ్ సహనాం వహిాంచేవ రిని 

ప్రేమిస్త డు" (3:146) 



 

 

"మరియు మీ ప్రభువు యొక్క 

క్షమ భిక్ష వైపునకు 

పరుగెత్తాండి. మరియు అల్ల హ్ 

పట్ల భయభక్తులు గలవ రి 

కొరకు, భూమ్య క శ లాంత 

విశ లాంగ  సిద్ధాం చేయబడిన ఆ 

స్వర్గాం వైపునకూ 

పరుగెత్తాండి. ఎవరైతే 

సాంపన్నస్థితిలోనూ మరియు 

పేదరికాంలోనూ (అల్ల హ్ 

మ ర్గాంలో) ఖర్చు చేస్త రో, 

మరియు తమ కోప న్ని 

దిగమ్రిాంగుత రో, మరియు 

ప్రజలను క్షమిస్త రో – 

అల ాంటి ఉపక ర గుణ సాంపన్నులను 



 

 

(ముహ్సిన్ లను) అల్ల హ్ 

ప్రేమిస్త డు:" (3:133-134) 

"ఓ ప్రియమైన కుమ రుడ ! 

నమ జు స్థ పిాంచు. 

సత్క ర్య లు ఆజ్ఞ పిాంచు. 

చెడు పనుల నుాండి వ రిాంచు. ఏ ఆపద 

వచ్చిపడిన  ఓర్చుకో. 

నిశ్చయాంగ  ఇవి ఎాంతో గాంభీరాంగ  

ఆజ్ఞ పిాంచబడిన పనులు. జనుల 

ముాందు (అహాంభ వాం వలన) ముఖాం 

త్రిప్పుకుని మ ట్ల డకు. 

భూమిపై గర్వాంతో నడవకు. 

డ బులు చెప్పుకునే గర్విష్టిని 

అల్ల హ్ ఎట్టి 

పరిస్థితులలోనూ ఇష్టపడడు. నీ 

నడకలో మధ్యేమ ర్గ న్ని 



 

 

అవాంబిాంచు. నీ కాంఠస్వర న్ని 

క స్త తగ్గిాంచు. నిశ్చయాంగ  

స్వర లన్నిాంటిలో అత్యాంత 

హేయమైాంది గ డిదల స్వరాం." 

(31:17-19)  

         ఒక ముస్లిాం యొక్క నైతిక 

గుణగణ లన్నిాంటినీ మనాం ఒకచేట 

చేరిస్తే, ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం తెలిపినట్లుగ  

ఇల  ఉాంటుాంది : "న  పోషకుడు న  

కొరకు తొమ్మిది ఆజ్ఞలు జ రీ 

చేస డు, అవి: దేవుడి 

జ్ఞ న న్ని కలిగి ఉాండటాం, 

బహిరాంగాంగ  మరియు రహస్యాంగ  

కోపాంలో ఉన్న  లేక శ ాంతాంగ  



 

 

ఉన్న , కేవలాం న్య యాంగ  

మ త్రమే మ ట్ల డటాం; 

పేదరికాంలో ఉన్నపుడు, 

ఐశ్వర్యాం వచ్చినపుడూ, 

మధ్యేమ ర్గాంపై నడవటాం; 

న తో తెగతెాంపులు 

చేసున్నవ రిని ప్రేమగ  మరల  

దగ్గరకు తీయడాం; 

నిశ్చబ్ద న్ని ఆలోచనతో 

నిాంపడాం; ప్రేమగ  చూడటాం; 

మరియు ఏదైతే సరైనదో, ద నినే 

ఆజ్ఞ పిాంచడాం."  

స మ జిక బ ధ్యతలు: స మ జిక 

బ ధ్యతల గురిాంచిన ఇస్ల మీయ 

బోధనలు ఇతరులపై దయ చూప లి 

మరియు వ రి సుఖదుఃఖ లను కూడ  



 

 

పట్టిాంచుకోవ లనే 

ఆదేశిస్తున్న యి. ఇతరులపై 

దయ చూప లనే గొప్ప ఆదేశాం 

కొన్ని సాందర్భ లలో 

నిర్లక్ష్య నికి గురయ్యే 

అవక శాం ఉాంది; దీనిని 

సరిదిద్దట నికి ఇతరులపై దయ 

చూపే నిర్ణీత ఆచరణల గురిాంచి 

ఇస్ల ాం నొక్కి చెబుతున్నది. 

అాంతేగ క వివిధ బ ాంధవ్య ల 

బ ధ్యతలు మరియు హక్కులను 

స్పష్టాంగ  నిర్వచిస్తున్నది. 

బ ాంధవ్య ల విస్తృత పరిధిలో 

మనాం మొట్టమొదట బ ధ్యత 

వహిాంచవలసిాంది మన 

తల్లిదాండ్రులు, భ ర్య లేక 



 

 

భర్త మరియు పిల్లలు, తర్వ త 

ఇతర బాంధువులు, ఇరుగు పొరుగు వ రు, 

స్నేహితులు, పరిచయాం ఉన్నవ రు, 

అన థలు మరియు వితాంతువులు, 

సమ జాంలోని అక్కరగలవ రు, మన 

తోటి ముస్లిాంలు, మొత్తాం 

తోటి మ నవులు మరియు 

పశుపక్ష్య దులు.  

తల్లిదాండ్రులు: తప్పనిసరిగ  

తల్లిదాండ్రులను గౌరవిాంచమని 

మరియు వ రికి ర త్రిాంబవళ్ళు 

సేవ చేయ లని ఇస్ల మీయ 

బోధనలు ఆజ్ఞ పిస్తున్న యి. 

ఇది ముస్లిాంలు తమ 

దైవవిశ్వ స న్ని తెలిపే ఒక 

ముఖ్యమైన పద్ధతి. "నీ 



 

 

ప్రభువు స్పష్టాంగ  

ఆజ్ఞ పిాంచ డు – మీరు ఆయనను 

తప్ప మరెవ్వరినీ 

ఆర ధిాంచకూడదు. తల్లిదాండ్రుల 

యెడల ఉత్తమాంగ  

ప్రవర్తిాంచ లి. వ రిలో ఒకరు 

గ నీ లేక ఇద్దరూ గ నీ 

ముసలివ రై పోతే, వ రి ముాందు 

(విసుగ్గ ) ఊహ్ అని కూడ  అనకు. 

వ రిని కసురుకుాంటూ మ ట్ల డకు. 

పైగ  వ రితో మర్య దగ  

మ ట్ల డు. అణుకవ, దయ భ వాం 

ఉట్టిపడేల  నీ భుజ లను వ రి 

ముాందు వాంచు మరియు ఇల  

ప్ర ర్థిాంచు: ఓ ప్రభూ! 

బ ల్యాంలో వీరు నన్ను 



 

 

(ప్రేమ నుర గ లతో) 

పోషిాంచినట్లుగ  నీవు కూడ  

వీరిపై దయజూపుము" (17:23-

24)  

ఇతర బాంధువులు: "బాంధువుల, 

నిరుపేదల, ప్రయ ణీకుల హక్కును 

వ రికిస్తూ ఉాండు. దుబ ర  

ఖర్చులు చేయకు" (17:26)  

ఇరుగు పొరుగు వ రు: ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం ఇల  బోధిాంచ రు: 

"తన పొరుగిాంటివ డు ఆకలితో 

అలమటిస్తుాండగ , తను సుష్టుగ  

భుజిాంచేవ డు దైవవిశ్వ సి 

క డు; మరియు: ఎవరి చెడు నడత 



 

 

నుాండి అతడి ఇరుగు పొరుగు వ రు 

సురక్షితాంగ  ఉాండరో అతడు 

విశ్వ సి క డు.  

         నిజ నికి ఖుర్ఆన్ మరియు 

సున్నతు ప్రక రాం, ఒక ముస్లిాం 

తన తల్లిదాండ్రులు, బాంధువులు 

మరియు ఇరుగు పొరుగు వ రిపై 

మ త్రమే క క మొత్తాం 

మ నవజ తిపై, 

పశుపక్ష్య దులపై మరియు 

ప్రయోజనకరమైన చెట్లు, 

మొక్కలపై కూడ  తన నైతిక 

బ ధ్యతను పూర్తి చేయవలసి 

ఉాంది.  



 

 

          ఉద హరణకు, ఇస్ల ాంలో 

వినోదాం కొరకు పక్షులు మరియు 

జాంతువులను వేట డటాం నిషేధాం. 

అల గే, మరీ తప్పనిసరైతే తప్ప 

పళ్ళుఫల లను ఇచ్చే చెట్లను, 

మొక్కలను నరకటాం నిషేధాం.  

          క బట్టి, ఇస్ల ాం ధర్మాం 

ప్ర థమిక నైతిక గుణగణ లపై, 

మరిాంత శుభమైన ఉన్నత స్థ యి 

నైతిక వ్యవస్థను ఇస్ల ాం 

నిర్మిస్తున్నది. దీని ద్వ ర  

మ నవజ తి ద ని అమోఘమైన 

శక్తిని గ్రహిాంచగలదు. ఇస్ల ాం 

మ నవ త్మను ద ని అహాంక రాం, 

క్రూరత్వాం, దౌర్జన్యాం, 

పోకిరితనాం, విల సాం, 



 

 

క్రమశిక్షణ ర హిత్యాం 

మరియు అమర్య ద వాంటి ప ప ల 

నుాండి ప్రక్ష ళనాం చేసి 

పరిశుద్ధాం చేస్తుాంది. అది ఏకైక 

ప్రభువుకు భయభక్తులు చూపే, 

ధర్మనిష్ఠ పరతతో మరియు 

సాంయమనాంతో కూడిన ద ని 

ఆదర్శ లకు మనస్పూర్తిగ  

సమర్పిాంచుకునే, క్రమశిక్షణతో 

ప్రవర్తిాంచే మరియు 

అసత్యాంతో ర జీ పడని 

వ్యక్తులను సృష్టిస్తుాంది. 

అది నైతిక బ ధ్యత  భ వ లు 

కలుగజేస్తుాంది. మనోనిగ్రహ 

శక్తిని వృద్ధి చేస్తుాంది. 

అాంతేగ క మనలో దయ, కనికరాం, 



 

 

వ త్సల్యాం, ఔద ర్యాం, 

ద తృత్వాం, స నుభూతి, శ ాంతి, 

స్వ ర్థ పేక్షలేని 

ప్రతిష్ఠ, అన్ని 

సాందర్భ లలోనూ మొత్తాం 

మ నవజ తి వైపు చూపే 

నిష్కల్మషమైన మాంచితనాం 

మరియు సత్యతలను, మాంచి 

మరియు శుభాం మ త్రమే 

కలుగజేసే ఉత్తమ గుణ లను అది 

వృద్ధిజేస్తుాంది.  

 మరణ నాంతర జీవితాం 

     మరణ నాంతర జీవితాం ఉాంద  

లేద  అనేది విజ్ఞ న శ స్త్ర 

పరిధి లోనికి ర దు. ఎాందుకాంటే 



 

 

విజ్ఞ న శ స్త్రాం కేవలాం 

జ్ఞ నేాంద్రియ లు 

సేకరిాంచగలిగే సమ చ రాం యొక్క 

విభజన మరియు విశ్లేషణలను 

మ త్రమే ఉద్దేశిస్తుాంది. 

అాంతేగ క మ నవుడు కొన్ని 

శత బ్ద ల క్రితమే 

వెలుగులోనికి వచ్చిన ఈ ఆధునిక 

క లపు సైాంటిఫిక్ పరిశీలనలు 

మరియు పరిశోధనల ఒత్తిడిలో 

పడిపోయ డు. అయితే ఊహకాందని 

క లాం నుాండి మరణ నాంతర జీవిత 

విషయ ల జ్ఞ నాం అతడికి 

తెలుపబడిాంది. అల్ల హ్ యొక్క 

ప్రవక్తలాందరూ ప్రజలను 

అల్ల హ్ నే ఆర ధిాంచమని 



 

 

మరియు మరణ నాంతర జీవిత న్ని 

విశ్వసిాంచమని ఆహ్వ నిాంచ రు. 

వ రు మరణ నాంతర జీవిత న్ని 

విశ్వసిాంచడాంపై ఎాంత గట్టిగ  

నొక్కి చెప్ప రాంటే, ద నిని 

విశ్వ సిాంచడాంలో ఏమ త్రాం 

సాందేహిాంచిన  అతడు ఏకైక 

దేవుడిని తిరస్కరిాంచినట్లే 

మరియు ఇతర 

దైవవిశ్వ స లన్నిాంటినీ 

అర్థరహితాం చేసినట్లే. అసలు 

యథ ర్థాం ఏమిటాంటే అల్ల హ్ 

యొక్క మొత్తాం ప్రవక్తలు 

మరణ నాంతర జీవితపు ఈ 

ఆధ్య త్మిక ప్రశ్న 

గురిాంచి  ఎాంతో 



 

 

ఆత్మవిశ్వ సాంతో మరియు 

కొాంచెాం కూడ  మ ర్పు లేకుాండ  

ఒకే రీతిలో చర్చిాంచ రు – వ రి 

మధ్య వేల సాంవత్సర ల దూరాం 

ఉన్నప్పటికీ. వ రాందరి 

మరణ నాంతర జీవిత జ్ఞ నాం 

యొక్క మూలాం ఒక్కటే అనేది 

ద ని గురిాంచి వ రి ఒకే విధమైన 

ప్రకటనల అాంటే దివ్యవ ణుల 

నుాండి ఋజువు అవుతున్నది. 

అాంతేగ క ప్రజలు తమ 

ప్రవక్తలను తీవ్రాంగ  

వ్యతిరేకిాంచ రు ముఖ్యాంగ  

మరణ నాంతర జీవిత విషయాంలో 

అనేది కూడ  మనకు తెలుసు. 

ఎాందుకాంటే చనిపోయిన తర్వ త 



 

 

తిరిగి లేపబడటాం అస ధ్యమని 

వ రు భ విాంచేవ రు. క నీ, అల ాంటి 

తీవ్రవ్యతిరేకతలో కూడ  

ఎాందరో విశ్వ సప త్రులైన 

సహచరులను ప్రవక్తలు 

పొాందగలిగ రు. తమ సమ జాం తమను 

పూర్తిగ  వెలివేసే 

ఘోరప్రమ దాం పొాంచి ఉన్న , 

తమ త తముత్త తల క లాం నుాండీ 

ప్రజలలో ప దుకుని ఉన్న 

నమ్మక లు, సాంప్రద య లను 

పూర్తిగ  త్యజిాంచేల  

చేసిాందేమిటి? దీని సీద స ద  

జవ బు ఏమిటాంటే: వ రు తమ 

బుద్ధీ మరియు మనశ్శక్తి 

విభ గ లను సరిగ్గ  



 

 

వినియోగిాంచుకున్న రు మరియు 

సత్య న్ని గ్రహిాంచ రు. 

ఇాంద్రియగోచర వివేకాం వలన వ రు 

ఆ సత్య న్ని 

గ్రహిాంచగలిగ ర ? క నే క దు. 

ఎాందుకాంటే మరణ నాంతర జీవితపు 

ఇాంద్రియగోచర అనుభవాం 

పొాందటమనేది అసాంభవాం. నిజ నికి, 

సృష్టికర్త మ నవుడికి 

ఇాంద్రియగోచర తెలివితో ప టు 

హేతుబద్ధ రసజ్ఞ నాం మరియు 

నైతిక చైతన్య న్ని కూడ  

ఇచ్చ డు. ఈ చైతన్యమే 

మ నవుడిని జ్ఞ నేాంద్రియ ల 

సమ చ రాం ద్వ ర  సరిచూడలేని 

అాంటే ప్రమ ణీకరిాంచలేని 



 

 

వ స్తవ ల విషయాంలో 

మ ర్గదర్శకత్వాం వహిస్తుాంది. 

అాందుకనే మ నవుడి రసజ్ఞ న, 

నైతిక మరియు హేతుబద్ద 

చైతన్యాం వైపు 

దైవప్రవక్తలాందరి బోధనలు 

మరియు మరణ నాంతర జీవిత 

జ్ఞ నాం అప్పీలు చేస్తుాంది. 

ఉద హరణకు, తమ పవర్ ఫుల్ 

ల జిక్ మరియు హేతుబద్ధ 

ద వ ల సమర్థనతో వ దిస్తూ, 

మక్క  నగర విగ్రహ ర ధకులు 

నిర కరిాంచి నపుడు, ఖుర్ఆన్ 

ఆయతులు వ రినిల  సవ లు 

చేస్తున్న యి:  



 

 

"వ డు మమ్మల్ని (ఇతరులతో) 

పోల్చ డు. క నీ, అసలు అతడి 

పుట్టుకనే మరిచిపోయ డు: 

కుళ్ళి కృశిాంచి పోయిన ఎముకలను 

ఎవడు తిరిగి బ్రతికిస్త డు?" 

అని సవ లు విసురుతున్న డు. 

(వ డికిల ) జవ బివ్వు, "వ టిని 

తొలిస రి సృష్టిాంచిన వ డే 

(మరల ) బ్రతికిస్త డు. ఆయన 

అన్ని రక ల సృష్టి 

ప్రక్రియలను గురిాంచి 

క్షుణ్ణాంగ  ఎరిగిన వ డు. 

ఆయనే మీకోసాం పచ్చని చెట్టు 

నుాండి అగ్నిని సృష్టిాంచ డు. మరి 

మీరిప్పుడు ద ాంతో నిప్పును 

ర జేస్తున్న రు. 



 

 

భూమ్య క శ లనే 

సృష్టిాంచగలిగిన వ డు వీరిని 

(తిరిగి) సృష్టిాంచలేడ ? ఎాందుకు 

సృష్టిాంచలేడు! ఆయన అన్నీ 

ఎరిగిన సృష్టికర్త! (36:78-

81)  

          మరో చోట ఖుర్ఆన్, 

అవిశ్వ సుల వద్ద మరణ నాంతర 

జీవిత న్ని నిర కరిాంచే సరైన 

ఆధ రమేదీ లేదని మరియు వ రి 

భ వన కేవలాం ఊహలపై మ త్రమే 

ఆధ రపడి ఉాందని చ ల  

స్పష్టాంగ  చెబుతున్నది: "మ  

జీవితాం మటుకు ఈ ప్ర పాంచిక 

జీవితాం మ త్రమే. మేము 

చనిపోతున్న ము, బ్రతుకు 



 

 

తున్న ము. క లాం తప్ప మరేదీ 

మమ్మల్ని చాంపటాం లేదు." అని 

వ రాంట రు. వ రికి దీని గురిాంచి 

బొత్తిగ  తెలియదు. వ రు 

కేవలాం ఊహ గ న లు చేస్తూ 

పోతున్న రు. మరి వ రి ముాందు 

మ  స్పష్టమైన వచన లు చదివి 

వినిపిాంచబడినపుడు, "ఒకవేళ మీరు 

సత్యవాంతులే అయితే, మ  

త తముత్త తలను తీసుకు రాండి!" 

అని చెప్పడాం మినహ  వ రి వద్ద 

మరో స కు ఏమీ మిగిలి ఉాండదు 

(45:24-25)  

         నిశ్చయాంగ  సర్వలోక ల 

సృష్టికర్త మరణిాంచిన 

వ రాందరినీ తిరిగి లేపుత డు. 



 

 

అయితే ప్రభువు వద్ద తను 

తయ రు చేసిన ప్రణ ళికలోని 

అాంశ లు ఉన్న యి. మొత్తాం 

విశ్వాం అాంత  న శనాం చేయబడే 

ప్రళయదినాం ర బోతుాంది మరియు 

తమ ప్రభువు ఎదురుగ  

నిలబడేాందుకు మృతులు మరల  

లేపబడత రు. అపుడు ఎన్నటికీ 

అాంతాం క ని జీవితాం 

ఆరాంభమవుతుాంది. ఆ రోజున మన 

ప్రభువు ప్రతి ఒక్కరి 

ప పపుణ్య లను లెక్కిస్త డు.  

మ నవుడి నైతిక చైతన్యాం 

కొరకు ఆవశ్యకమైన మరణ నాంతర 

జీవిత వివర లు ఖుర్ఆన్ లో 

స్పష్టాంగ  ఉన్న యి. 



 

 

వ స్తవ నికి, ఒకవేళ మరణ నాంతర 

జీవితాం లేనట్లయితే, అసలు 

దైవభ వనయే అర్థాం పర్థాం 

లేకుాండ  పోతుాంది. అయిన  సరే 

ఒకవేళ ఎవరైన  తనను 

మొదటిస రిగ  దేవుడే 

సృష్టిాంచ డని విశ్వసిాంచిన , ఈ 

ప్ర పాంచిక జీవిత 

పర్యవసన న్ని పట్టిాంచుకోడు. 

నిస్సాందేహాంగ , మన ప్రభువు 

అత్యాంత న్య యవాంతుడు. 

వాందల, వేల మాంది అమ యకులను 

చాంపటాం, సమ జాంలో అర చకాం 

మరియు హిాంస 

వ్య పిాంపజేయటాం, తమ 

స్వ ర్థప్రయోజన ల కొరకు 



 

 

అనేక మాందిని బ నిసలుగ  

చేసుకోవటాం ... వాంటి మితిమీరిన 

నేరస్థులను, దౌర్జన్యపరులను 

ఆయన కఠినాంగ  శిక్షిస్త డు: ఈ 

ప్రపాంచాంలో మ నవుడు అతి 

తక్కువ జీవిత క లాం కలిగి 

ఉన్న డు, ఇాంక  అతడి భౌతిక 

ప్రపాంచాం కూడ  శ శ్వతమైనది 

క దు, వ్యక్తుల 

ప పపుణ్య లకు అనుగుణాంగ  

ఇక్కడ శిక్షిాంచడాం లేక 

బహుమ నాం ప్రస దిాంచడాం 

స ధ్యాం క దు. తీర్పుదినాం 

తప్పకుాండ  ర వ లని మరియు 

సృష్టికర్త ప్రతి ఆత్మ 

భవిష్యత్తును అతడి / ఆమె 



 

 

యొక్క కర్మల పత్ర లను 

అనుసరిాంచి నిర్ణయిాంచ లని 

ఖుర్ఆన్ నొక్కి మరీ 

చెబుతున్నది: "మ పై ప్రళయాం 

వచ్చి పడదు" అని అవిశ్వ సులు 

అాంటున్న రు: వ రికి ఇల  

జవ బివ్వు, "ఎాందుకు ర దు! 

అగోచర ల జ్ఞ ని అయిన న  

ప్రభువు స క్షిగ , అది మీపై 

తప్పకుాండ  వస్తుాంది" (34:3)  

         అల్ల హ్ యొక్క 

న్య యవాంతుడు మరియు 

దయ మయుడు అనే 

దివ్యలక్షణ లు స్పష్టాంగ  

ప్రదర్శితమయ్యే గొప్ప 

దినమే ఆ తీర్పుదినాం. శ శ్వత 



 

 

ప్రతిఫలాం తమ కోసాం వేచి ఉాందని 

నమ్ముతూ, ఈ ప్ర పాంచిక 

జీవితాంలో ఆయన కోసాం కష్ట లు, 

బ ధలు భరిాంచిన వ రిపై తన 

అనాంతమైన దయను ఆయన 

కురిపిస్త డు. అయితే, ర బోయే 

శ శ్వత జీవిత న్ని 

పట్టిాంచుకోకుాండ , ఆయన 

ప్రస దిాంచిన శుభ లను 

దుర్వినియోగాం చేసిన వ రు ఆ 

రోజున అత్యాంత అధమ స్థితిలో 

ఉాంట రు. వ రి మధ్య పోలికను 

వివరిస్తూ ఖుర్ఆన్ ఇల  

తెలుపుతున్నది: "మేము తనకు 

చేసిన మాంచి వ గ్ద న న్ని 

పొాందిన వ్యక్తీను, మేము 



 

 

ప్ర పాంచిక జీవితపు కొన్ని 

ల భ లు ప్రస దిాంచిన తర్వ త 

(మ కు చూపిన అవిధేయత 

క రణాంగ ) ప్రళయ దిన న 

బాంధిాంచి తేబడే వ్యక్తీను 

ఇద్దరూ ఒక్కటవుత ర ?" 

(28:61)  

          మరణిాంచిన తర్వ త 

ర బోయే శ శ్వత జీవితాం కోసాం 

తయ రయ్యే మాంచి అవక శ న్ని 

ఈ ప్ర పాంచిక జీవితాం 

ఇస్తున్నదని ఖుర్ఆన్ తెలుపు 

తున్నది. అయితే, ఎవరైతే దీనిని 

తిరస్కున్న రో, వ రు తమ 

మనోభ వ లు మరియు కోరికలకు 

బ నిసలుగ  మ రి పోయి, 



 

 

సజ్జనులు మరియు దైవభక్తులను 

ఎగత ళి చేస్తున్న రు. అల ాంటి 

వ రు త ము చనిపోయే సమయాంలో 

తమ అవివేక న్ని గ్రహిస్త రు 

మరియు తమ తప్పును 

సరిదిద్దుకునేాందుకు ఈ 

ప్రపాంచాంలో తమకు మరో ఛ న్సు 

లభిాంచ లని కోరుకుాంట రు. క నీ, 

వ రికి ఆ అవక శాం లభిాంచదు. 

చనిపోయటప్పటి దయనీయ 

స్థితి, తీర్పుదిన న టి భయాంకర 

పరిస్థితి మరియు 

చిత్తశుద్ధితో జీవిాంచిన 

దైవవిశ్వ సులకు లభిాంచబోయే 

శ శ్వత బహమ నాం గురిాంచి 



 

 

ఖుర్ఆన్ లో చ ల  చక్కగ  

పేర్కొనబడిాంది: 

"చివరికి వ రిలో ఎవరికైన  చ వు 

వచ్చినపుడు, వ రిల  అాంట రు: "ఓ 

న  ప్రభూ! నన్ను తిరిగి వెనక్కి 

పాంపు. నేను వదిలి వచ్చిన 

లోకాంలోనికే వెళ్ళి 

సత్క ర్య లు చేస్త ను." 

ముమ్మ టికీ అల  జరగదు. అది 

అతను పలుకున్న ఒక పలుకు 

మ త్రమే. వ రు మళ్ళీ సజీవులై 

లేచే రోజు వరకూ వ రి వెనుక ఒక 

అడ్డు తెర ఉాంటుాంది. మరి శాంఖాం 

పూరిాంచబడిన దినమున, వ రి 

మధ్యన బాంధుత్వ లు గ నీ, 

ఒాండొకరిని అడిగి చూడటాం గ నీ 



 

 

ఉాండదు. ఎవరి త్ర సు పళ్ళెాం 

బరువుగ  తూగుతుాందో, వ రు 

స ఫల్యాం పొాందిన వ రవుత రు. 

మరెవరి త్ర సు పళ్ళెాం 

తేలికగ  ఉాంటుాందో, వ రే తమకు 

త ము నష్టాం చేకూర్చుకున్న 

వ రు. సద  నరకాంలో వ రుాంట రు. 

వ రి ముఖ లను అగ్ని మ డ్చి 

వేస్తూ ఉాంటుాంది. అాందువలన వ రు 

అాందవిహీనులుగ  మ రిపోత రు." 

(23:99-104)  

మరణ నాంతర జీవిత న్ని 

విశ్వసిాంచడమనేది తప్పకుాండ  

పరలోకాంలో స ఫల్యాం 

చేకూర్చటమే క కుాండ , 

వ్యక్తులను తమ  పనులలో 



 

 

అత్యాంత బ ధ్యత పరులు 

మరియు కర్తవ్యపర యణులు గ  

చేసి ఇహలోక న్ని కూడ  

పూర్తిగ  శ ాంతి మరియు 

సాంతోషాంతో నిాంపివేస్తుాంది.  

         మరణ నాంతర జీవిత న్ని 

విశ్వసిాంచని వ రి 

అజ్ఞ నక లాంలో మక్క  ప్రజలు 

జూదాం, మద్యప నాం, జ తుల 

మరియు తెగల మధ్య 

అాంతఃకలహ లు, దోపిడీలు మరియు 

హత్యలు తమ ప్రత్యేకతగ  

గడిపిన రోజుల గురిాంచి 

ఆలోచిాంచాండి. క నీ, ఏకైక 

దేవుడిపై విశ్వ సాం మరియు 

మరణ నాంతర జీవితాంపై 



 

 

విశ్వ స న్ని స్వీకరిాంచ గ నే 

వ రు ప్రపాంచాంలోని అత్యాంత 

క్రమశిక్షణ గల సమ జాంగ  

మ రిపోయ రు. వ రు తమ 

దుర్గుణ లు, దుర్మ ర్గ లు, 

దోష లను వదిలి పెట్టి, 

అవసరమైనప్పుడల్ల  పరస్పరాం 

తోడ్ప టు నాందిాంచు కున్న రు. 

తమ మధ్య ఉాండిన 

వివ ద లన్నిాంటినీ న్య యాం 

మరియు సమ నత్వ ల ఆధ రాంతో 

పరిష్కరిాంచుకున్న రు. అల గే, 

మరణ నాంతర జీవిత న్ని 

తిరస్కరిాంచడాం యొక్క 

పర్యవస నాం పరలోకాంలోనే క దు 

ఇహలోకాంలో కూడ  ఎదుర్కోవలసి 



 

 

వస్తుాంది. ఎపుడైతే ఒక సమ జాం 

మొత్తాం ద నిని 

తిరస్కరిస్తుాందో, ఆ సాంఘాంలో 

అన్నిరక ల చెడు మరియు 

అర చకత్వాం హద్దులు మీరి, 

తుదకు అది పతనమై పోతుాంది. 

ఆద్, థమూద్ మరియు ఫిరోనుల 

భయాంకర ముగిాంపును కొాంతవరకు 

ఖుర్ఆన్ తెలిపిాంది: 

"తట్టేటటువాంటి విపత్తును 

సమూదు మరియు ఆదు జనులు 

ధిక్కరిాంచ రు. అాందుకుగ ను, 

సమూదు జ తి ప్రజలు అత్యాంత 

భయాంకరమైన కేక ద్వ ర  

అాంతమొాందిాంచబడిన రు. ఆదు జ తి 

వ రు ప్రచాంఢమైన పెనుగ లుల 



 

 

ద్వ ర  న శనాం చేయబడిన రు. 

ద నిని అల్ల హ్ వ రిపై 

ఎడతెరిపి లేకుాండ  ఏడు 

ర త్రులు, ఏడు పగళ్ళు 

విధిాంచ డు. (అపుడు వ రి వద్ద 

నీవు ఉాంటే) వ రక్కడ 

బోసిపోయిన ఖర్జూరపు 

బొద్దుల వలే నేల కొరిగి పడి 

ఉాండటాం చూసేవ డివి. మరి 

వ రిలో ఎవడైన  మిగిలి 

ఉన్నట్లు నీకు 

కనిపిస్తున్న డ ? ఫిరౌను 

మరియు అతనికి పూర్వాం గతిాంచిన 

వ రు, తల్లక్రిాందులుగ  

చేయబడిన పట్టణ ప్రజలు కూడ  

ప ప లకు ఒడిగట్ట రు. వ రు తమ 



 

 

ప్రభువు పాంపిన ప్రవక్తలను 

ఎదురిాంచ రు. అాందువల్ల 

అల్ల హ్ వ రిని భయాంకరాంగ  

పట్టుకున్న డు. నీళ్ళ ఉధృతి 

పెరిగి పోయినవుడు, మేము 

మిమ్ములన్ని న వలోనికి 

ఎక్కిాంచ ము. దీనిని మీకొక 

హితబోధగ , జ్ఞ పికగ  

చేయడ నికి, విని 

జ్ఞ పకముాంచుకునే చెవులు దీనిని 

(ఎల్లక లాం) జ్ఞ పక 

ముాంచుకునేాందుకు. మరి శాంఖాం 

ఒకస రి పూరిాంచబడినపుడు,  భూమిని 

పర్వత లను ఎత్తి, ఒకే ఒక 

దెబ్బు తుత్తునియలుగ  చేసి 

వేయబడినపుడు, ఆరోజు జరగవలసిన 



 

 

సాంఘటన జరిగి తీరుతుాంది. అపుడు 

ఆక శాం బ్రద్దలై పోతుాంది. మరి 

ఆరోజు అది పట్టు సడలిస్తుాంది. 

దైవదూతలు ద ని అాంచులపై 

ఉాంట రు, ఆరోజు నీ ప్రభువు 

సిాంహ సన న్ని ఎనమాండుగురు 

(దైవదూతలు) తమపై ఎత్తుకుని 

ఉాంట రు.  ఆన డు మీరాందరూ 

హ జరు పరచబడత రు. మీ 

రహస్యమేదీ ద గి ఉాండదు. మరి 

ఎవరి కర్మల పత్రాం అతడి 

కుడిచేతిలో ఇవ్వబడుతుాందో 

అతనిల  అాంట డు, “ఇదిగో న  

కర్మల పత్ర న్ని చదవాండి. న కు 

న  లెక్క లభిాంచనున్నదన్న 

గట్టి నమ్మకాం న కుాండేది.” 



 

 

మరి మనసు మెచ్చే భోగజీవితాం 

అతడు గడుపుత డు, ఉన్నతమైన 

స్వర్గవన లలో. ద ని పాండ్లు 

తక్కువ ఎత్తులో వ్రేల డుతూ 

ఉాంట యి. “గతక లాంలో మీరు 

చేసుకున్న కర్మలకు ప్రతిఫలాంగ  

హ యిగ  తినాండి, త్ర గాండి” (అని 

వ రితో అనబడుతుాంది). ఇక ఎవరి 

కర్మల చిట్ట  అతని ఎడమ 

చేతికి ఇవ్వబడుతుాందో అతనిల  

అాంట డు, “అయ్యో! న కర్మల 

పత్రాం న కివ్వబడకుాండ  ఉాంటే, 

న  లెక్కేమిటో న కసలు 

తెలియకుాండ  ఉాంటే ఎాంత 

బ వుాండేది. అయ్యే, ఆ చ వే 

తేల్చేసి ఉాంటే ఎాంత 



 

 

బ వుాండేది. న  ధనాం 

న కేమ త్రాం అక్కరలేదు. న  

అధిక రాం కూడ  న  నుాండి 

చేజ రిపోయిాందే.” (అని 

బ ధపడత డు). (అపుడిల  

ఆదేశిాంచబడుతుాంది) 

“పట్టుకోాండి వ ణ్ణి, వ డికి 

గుదిబాండ వేయాండి. నరకాంలోనికి 

త్రోసివేయాండి. డెబ్బయి 

మూరల పొడవైన సాంకెళ్ళలో 

బాంధిాంచాండి. వ డు 

మహోన్నతుడైన అల్ల హ్ ను 

విశ్వసిాంచేవ డు క దు. 

నిరుపేదలకు అన్నాం పెట్టమని 

ప్రోత్సహిాంచేవ డూ క దు. 

క బట్టి ఈరోజు ఇక్కడ వీడి 



 

 

స్నేహితుడు ఎవ్వడూ లేడు. 

గ య ల కడుగు నీరు తప్ప వీడికి 

ఆహ రాంగ  మరేమీ దొరకదు. 

ద నిని ప ప త్ములు తప్ప 

మరెవ్వరూ తినరు. మరి మీరు 

చూచేవ టిపై నేను ప్రమ ణాం 

చేస్తున్న ను. ఇాంక  మీరు 

చూడలేని వ టిపై కూడ . 

నిశ్చయాంగ  ఇది గౌరవనీయుడైన 

సాందేశహరుడు తెచ్చిన 

దివ్యవ క్కు.” (The Quran 

69:4-39)  

క బట్టి, మరణ నాంతర 

జీవిత న్ని తప్పకుాండ  

విశ్వసిాంచి తీరలి అనడ నికి 



 

 

బలమైన మరియు హేతుబద్ధమైన 

క రణ లు ఉన్న యి. 

మొదటిది, అల్ల హ్ యొక్క 

ప్రవక్తలాందరూ తమ తమ 

ప్రజలను మరణ నాంతర జీవిత న్ని 

విశ్వసిాంచమని పిలిచ రు.  

రెాండవది, ఈ విశ్వ సాం ఆధ రాంగ , 

మ నవ సమ జాం నిర్మిాంచబడి 

నపుడల్ల , అది స మ జిక మరియు 

నైతిక దుష్టత్వ లకు 

చోటులేని అత్యాంత 

ఆదర్శవాంతమైన మరియు 

శ ాంతియుతమైన సమ జాంగ  

గుర్తిాంపబడిాంది.   



 

 

మూడోది, మ టిమ టికీ వ రి 

ప్రవక్త హెచ్చరిాంచినప్పటికీ, 

సాంఘ ప్రజలాందరూ కలిసి 

ఏకమొత్తాంగ  ఈ విశ్వ స న్ని 

తిరస్కరిాంచి నపుడు, ఇహలోకాంలో 

కూడ  ఆ సమ జాం మొత్తాం 

అల్ల హ్ యొక్క భయాంకర 

శిక్షలకు గురైాందని చరిత్ర 

స క్ష్యమిస్తున్నది.  

న లుగవది, మ నవుడి నైతిక, 

రసజ్ఞ న, స వయవ, బుద్దీ, 

వివేక మరియు హేతుబద్ద 

విభ గ లు మరణ నాంతర జీవితాం 

నిజాంగ  ఉాందనే 

దివ్యసాందేశ న్ని 

సమర్థిస్తున్న యి.  



 

 

ఐదవది, ఒకవేళ మరణ నాంతర 

జీవితాం లేకపోయినట్లయితే, 

అల్ల హ్ యొక్క న్య యాం 

మరియు దయ అనే 

దివ్యలక్షణ లకు అర్థాం 

పర్థాం లేదనిపిస్తుాంది.  

 ఇస్ల ాంలోని ప్రవక్తత్వాం 

        దివ్య వతరణ అాందుకున్న 

యూద మరియు క్రైస్తవాం వాంటి 

ధర్మ లకు ప్రవక్తత్వాం 

కొత్తేమీ క దు. క నీ, 

ప్రవక్తత్వ నికి ఇస్ల ాం 

ధర్మాంలో ఒక ప్రత్యేకమైన 

మరియు విశేషమైన హోద  ఉాంది.  



 

 

          ఇస్ల ాం ధర్మాం ప్రక రాం, 

సర్వలోక సృష్టికర్త అయిన 

అల్ల హ్ మ నవుడిని ఒక ఉత్తమ 

ఉద్దేశాం కోసాం సృష్టిాంచ డు: 

కేవలాం ఆయననే ఆర ధిాంచడాం 

మరియు ఆయన ఆదేశ లు మరియు 

మ ర్గదర్శకత్వ ల ఆధ రాంగ  

ఒక ఉత్తమ, నైతిక జీవితాం 

గడపడాం. మ నవుడు ఏమి చేయ లని 

అల్ల హ్ తలుస్తున్న డో, 

ద ని గురిాంచి ఆయన నుాండి 

స్పష్టమైన మరియు 

ఆచర ణ్మకమైన 

ఆదేశ లు  అాందుకోకుాండ , 

మ నవుడు తన ప త్ర గురిాంచి 

మరియు తన సృష్టి యొక్క 



 

 

ఉద్దేశాం గురిాంచి ఎల  

తెలుసుకోగలడు? ఇక్కడ 

ప్రవక్తత్వాం యొక్క 

ఆవశ్యకత ఎదురవుతున్నది. 

క బట్టి, అల్ల హ్ ప్రజలకు 

తన సాందేశ న్ని అాందజేయటాం 

కొరకు ప్రతి సమ జాంలో నుాండి ఒక 

ప్రవక్తను లేక సాందేశహరుడిని 

వ రిలో నుాండే ఎాంచుకున్న డు.  

          ఎవరి మనస్సులోనైన  ఈ 

ప్రశ్న ర వచ్చు: ప్రవక్తలు 

ఎల  ఎాంచుకోబడిన రు మరియు ఆ 

ఉన్నత గౌరవ స్థ న నికి 

యోగ్యులు ఎవరు? 

ప్రవక్తత్వమనేది తను తలిచిన 

వ రికి అల్ల హ్ ప్రస దిాంచే 



 

 

ఒక మహోన్నత అనుగ్రహాం మరియు 

ఆశ ర్వ దాం. అయితే, మొత్తాం 

చరిత్రలోని వివిధ సాందేశహరుల 

గురిాంచి సర్వే చేస్తే, 

ప్రవక్త యొక్క మూడు 

శుభలక్షణ లను ఎవరైన  

తేలిగ్గ  గుర్తిాంచవచ్చు: 

1.  సజ్జనత్వాం, నీతీనిజ యితీ, 

బుద్ధీవివేకాం, తెలివితేటలు, 

ఆదర్శాం మొదలైన సుగుణ లలో 

ప్రవక్త తన సమ జాంలోని 

అత్యాంత ఉత్తమ పురుషుడు. ఇల  

జరగటాం చ ల  అవసరాం. ఎాందుకాంటే 

ప్రవక్త జీవితాం ఆయన సహచరులకు 

ఆదర్శప్ర యమవుతుాంది, ఆయన 

వ్యక్తిత్వాం ప్రజలు ఆయన 



 

 

సాందేశ న్ని స్వీకరిాంచేల  

ఆకర్షిాంచవలసి ఉాంటుాంది. 

అాంతేగ నీ, వ రు వెనుదిరిగి 

పోయేల  ఆయన వ్యక్తిత్వాం 

అసాంపూర్ణాంగ  ఉాండర దు. 

దివ్యసాందేశాం అాందుకోవడాం 

మొదలైన తర్వ త ఆయన 

ద్వ ర  ప ప లు, తప్పులు 

జరగకుాండ  క ప డ బడత డు. అాంటే 

ఆయన ఎల ాంటి తప్పూ, ప పమూ 

చేయడు. పొరప టున ఆయన 

ద్వ ర  ఏవైన  చిన్న చిన్న 

తప్పులు జరిగితే, వెాంటనే 

దివ్యవ ణి ఆయనను 

సరిదిద్దుతుాంది. 



 

 

2.  వాంచకుడు క దని 

నిరూపిాంచబడేల  ఆయన 

అద్భుత లతో, మహిమలతో 

సమర్ధిాంపబడత డు. ఆ 

అద్భుత లు, మహిమలు చేసే 

శక్తిని మరియు అనుమతిని 

ఆయనకు అల్ల హ్ 

ప్రస దిస్త డు. ఆయన ప్రజలు 

ఔన్నత్యాం స ధిాంచి, స టి లేని 

ప్రవీణులుగ  ప్రఖ్య తి 

చెాందిన అాంశాంలోనే స ధ రణాంగ  

ఆ మహిమలు ఉాంట యి. దీనికి 

ఉపమ నాంగ  మనాం ప్రపాంచ 

ప్రసిద్ధ మూడు ధర్మ లకు 

చెాందిన ముగ్గురు 

మహ ప్రవక్తల యొక్క 



 

 

మహ ద్భుత లను ఇక్కడ 

పేర్కొాంటున్న ాం: యూదధర్మాం, 

క్రైస్తవధర్మాం మరియు 

ఇస్ల ాం ధర్మాం. మోసెస్ 

(మూస  అలైహిస్సల ాం) 

సమక లీనులు ఇాంద్రజ లాంలో 

చ ల  ప్రఖ్య తి చెాంద రు. 

క బట్టి ఇాంద్రజ లాంలో 

ఉద్ధాండులైన తన క లపు ఆ 

మహ మ ాంత్రికులను ఓడిాంచడమే 

ఆయన యొక్క ప్రధ న మహిమ 

అయిాంది. జీసస్ (ఈస  

అలైహిస్సల ాం) సమక లీనులు 

నైపుణ్యాం గల వైద్యులుగ  

గుర్తిాంపు పొాంద రు. క బట్టి, 

మృతులను తిరిగి లేపడాం మరియు 



 

 

నయాంక ని రోగ లను నయాం చేయడాం 

వాంటి అద్భుత మహిమలు ఆయనకు 

ప్రస దిాంచ బడిన యి. 

ముహమ్మద్ (సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం) సమక లీన 

అరబ్బులు అద్భుతమైన కవిత్వాం 

మరియు వక్తృత్వాంలో స టి 

లేని వ రుగ  ప్రఖ్య తి 

చెాంద రు. క బట్టి, 

ముహమ్మద్ (సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం) కు 

ప్రస దిాంచబడిన మహ ద్భుత 

మహిమ ఖుర్ఆన్ గ్రాంథాం. 

తనలోని ఒక అధ్య య న్ని 

పోలిన అధ్య య న్ని అది ఎాంత 

చిన్నదైన  సరే తయ రు చేసి 



 

 

తీసుకు రమ్మని మ టిమ టికీ 

ఖుర్ఆన్ చేసిన సవ లును 

మొత్తాం అరబ్బు దేశాంలోని 

కవులు మరియు వక్తలాందరూ కలిసి 

కూడ  ఎదుర్కోలేక పోయ రు. 

అాంటే ముహమ్మద్ 

(సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం) 

కు ప్రస దిాంచబడిన మహిమలో 

మరో ప్రత్యేకత కూడ  ఉాంది. 

అాంతకు ముాందు ప్రస దిాంచబడిన 

మహిమలన్నీ క లాం మరియు 

ప్ర ాంతాం హద్దులలోనే 

ఉాండిపోయ యి. అాంటే అవి 

నిర్ణీత ప్ర ాంతాంలో, నిర్ణీత 

ప్రజలకు, నిర్ణీత సమయాంలో 

చూపబడిన యి. క నీ, ముహమ్మద్ 



 

 

(సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం) 

కు ప్రస దిాంచబడిన అద్భుత 

మహిమ ఖుర్ఆన్ విషయాంలో అల  

జరగలేదు. ఖుర్ఆన్ మహిమ 

ఎల ాంటి క ల, ప్ర ాంత 

హద్దులలో కట్టడి 

చేయబడలేదు. అది 

విశ్వవ్య ప్తమైన మరియు 

క ల తీతమైన మహిమగ  నేటికీ 

ప్రజలను ఆశ్చర్య చకితులను 

చేస్తున్నది. భూత మరియు 

వర్తమ న తర లు దీనికి 

స క్ష్యమిస్తున్న యి. 

ఇల గే భవిష్యత్తులో 

ర బోయే తర లు కూడ  దీని శైలి, 

అాంశ లు మరియు ఆధ్య త్మిక 



 

 

ఉద్ధరణ మొదలైన అద్భుత లకు 

స క్ష్యమివ్వబోతున్న యి. 

వీటిని ఈన డు కూడ  

పరీక్షిాంచవచ్చు మరియు 

భవిష్యత్తులో కూడ  

పరీక్షిాంచవచ్చు. ఖుర్ఆన్ 

యొక్క దైవికమైన 

మూల ధ ర న్ని ఇది 

నిరూపిస్తున్నది. 

3.  తనపై అవతరిస్తున్న 

దివ్యవ ణి అల్ల హ్ నుాండే 

వస్తున్నదని, అది తన 

స్వాంతమైాంది క దనీ, అది 

మ నవజ తి శ్రేయస్సు కోసమని 

ప్రతి ప్రవక్త  స్పష్టాంగ  

ప్రకటిాంచిన డు. అల గే తనకాంటే 



 

 

ముాందు అవతరిాంచిన ద నినీ మరియు 

తన తర్వ త అవతరిాంచ బోయే 

ద నినీ ఆయన ధృవీకరిాంచ డు. 

సర్వలోక ల, సకల క ల ల ఏకైక 

దేవుడు తనకు అప్పజెప్పిన 

దివ్యసాందేశాం అాందజేసే వరకే 

తన బ ధ్యత అని స్పష్టాం 

చేసేాందుకు ప్రవక్త ఇల  

చేసేవ రు. క బట్టి 

స్వభ వపరాంగ  మరియు 

స ర ాంశపరాంగ  వ రి 

దివ్యసాందేశాం ఒక్కటే మరియు 

ద ని ఉద్దేశాం కూడ  ఒక్కటే. 

అాందువలన అది అతనికి పూర్వాం 

పాంపబడిన ద నితో లేద  అతని 

తర్వ త భవిష్యత్తులో 



 

 

పాంపబడే ద నితో 

విభేదిాంచకూడదు.  

అల్ల హ్ యొక్క ఆజ్ఞలు 

మరియు మ ర్గదర్శకత్వాం 

మ నవజ తికి అాందజేయటాంలో 

ప్రవక్తల అవసరాం ఎాంతైన  ఉాంది. 

మనాం ఎాందుకు సృష్టిాంచబడిన ము? 

మరణ నాంతరాం మనకు ఏమి 

జరగబోతున్నది? చనిపోయిన 

తర్వ త ఏదైన  జీవితాం ఉాంద ? 

మన కర్మలకు మనమెాంత వరకు 

బ ధ్యత వహిస్త ాం? 

మరోమ టలో చెప్ప లాంటే, ఈ 

ప్రపాంచాంలో మనాం చేస్తున్న 

కర్మలకు శిక్ష లేద  బహుమ నాం 

వాంటిది ఏమైన  ఉాంద ? ... 



 

 

మొదలైన ప్రశ్నలకు ఒకవేళ 

ప్రవక్తలు లేకపోతే, ఎవరు 

జవ బిస్త రు? ఈ ప్రశ్నలు 

మరియు సృష్టికర్త, దైవదూతలు, 

స్వర్గాం, నరకాం ... వాంటి అనేక 

ఇతర ప్రశ్నలకు సర్వలోక 

సృష్టికర్త మరియు అగోచర 

విషయ లన్నీ ఎరిగిన అల్ల హ్ 

నుాండి తిన్నగ  ప్రవక్తలకు 

వచ్చిన దివ్యవ ణి తప్ప 

మరేదీ సమ ధ నాం ఇవ్వలేదు. ఆ 

సమ ధ న లు తప్పనిసరిగ  

ప్ర మ ణికమైనవై ఉాండ లి 

మరియు మనాం నమ్మే మరియు 

గౌరవిాంచే వ్యక్తులు 

తెచ్చినవై ఉాండ లి. 



 

 

అాందువలననే; ప్రవక్తలు లేక 

సాందేశహరులు వ రి సమ జాంలోని 

వ్యక్తులలో నుాండి నైతికత 

మరియు బుద్ధీవివేకాం 

స మర్థ్య ల ఆధ రాంగ  

ఎాంచుకోబడత రు.  

          అాందువలన, కొాందరు మహ  

ప్రవక్తలపై అభ ాండ లు వేసే 

బైబిలు కథలను ముస్లిాంలు 

ఒప్పుకోరు. ఉద హరణకు, 

బైబిలులోని లూత్ 

అలైహిస్సల ాం త్ర గిన 

మైకాంలో తన స్వాంత 

కుమ ర్తెలతో వ్యభిచ రాం 

చేస రనే అపవ దు, డేవిడ్ తన 

న యకులలో ఒక న యకుని 



 

 

భ ర్యను పెళ్ళి చేసుకోవ లనే 

ఉద్దేశాంతో అతడిని భీకర 

యుద్ధాంలో పాంప రనే అపవ దు. 

ముస్లిాంల కొరకు ప్రవక్తల 

స్థ నాం బైబిలు కథలలో 

పేర్కొన్న స్థ నాం కాంటే 

ఎన్నో రెట్లు గొప్పది. 

ఇస్ల ాం ధర్మాం దృష్టిలో 

ఇల ాంటి కథలు నిజమైనవి 

క జ లవు. దైవసాందేశ 

ప్రచ ర న్ని నిరాంతరాం 

కొనస గిాంచమనే ఆదేశాంతో ప టు 

ప్రవక్తలకు సృష్టికర్త 

యొక్క అపూర్వమైన సహ యాం 

కూడ  లభిస్తుాంది.  



 

 

మ నవజ తికి ప్రవక్తల ద్వ ర  

అాందజేయబడిన 

దివ్యసాందేశాంలోని 

ముఖ్య ాంశ లు ఇల  ఉన్న యి: 

a.  ఏకైక దేవుడి గురిాంచి 

స్పష్టమైన భ వన: ఆయన 

దివ్యలక్షణ లు, ఆయన సృష్టి, 

ఆయనకు ఏది ఆప దిాంచవచ్చు 

మరియు ఏది ఆప దిాంచకూడదు అనే 

సూచనలు.  

b.  అగోచర ప్రపాంచాం, దైవదూతలు, 

జిన్న తులు, స్వర్గాం మరియు 

నరకాం గురిాంచి స్పష్టమైన 

వివరణ.  



 

 

c.  సృష్టికర్త మనల్ని ఎాందుకు 

సృష్టిాంచ డు? మనల్నుాండి ఆయన 

ఏమి ఆశిస్తున్న డు మరియు 

ఆయనకు చూపే విధేయత లేక 

అవిధేయతకు ఏమి బహుమ నాం లేద  

ఏమి శిక్ష ఉాంటుాంది? 

d.  ఆయన అభీష్టాం ప్రక రాం మన 

సమ జ లు ఎల  జీవిాంచ లి? 

సాంతోషకరమైన మరియు 

ఆదర్శవాంతమైన సమ జ స్థ పన 

కొరకు సరిగ్గ , నిజ యితీగ  

విధిాంచ వలసిన ఆజ్ఞలు మరియు 

చట్ట లు ఏవి?. 

పైచర్చల ద్వ ర  

స్పష్టమవుతున్నది ఏమిటాంటే 



 

 

ప్రవక్తల ప్రత్య మ్న యాం 

లేనేలేదు. విజ్ఞ న శ స్త్రాం 

ఎాంతో అభివృద్ధి చెాందిన నేటి 

క లాంలో కూడ  మ నవ తీత 

బ హ్యప్రపాంచాం గురిాంచి 

తెలిపే ఏకైక ప్ర మ ణిక 

మూల ధ రాం దివ్యవ ణి 

మ త్రమే. విజ్ఞ న శ స్త్రాం 

నుాండి లేక రహస్య నుభూతుల 

నుాండి మ ర్గదర్శకత్వాం 

లభిాంచదు. మొదటిది మరీ 

భౌతికమైాంది మరియు మరీ 

పరిమితమైాంది; రెాండోది మరీ 

వ్యక్తిగతమైాంది మరియు మరీ 

తరుచుగ  ద రితప్పిస్తూ 

ఉాంటుాంది.  



 

 

ఇప్పుడు, ఎవరికైన  ఈ ప్రశ్న 

ర వచ్చు: 

మ నవజ తి వైపు ఎాందరు 

ప్రవక్తలను అల్ల హ్ 

పాంపిన డు? ఖచ్చితమైన సాంఖ్య 

మనకు తెలియదు. 240 వేల మాంది 

ప్రవక్తలు పాంపబడిన రని 

కొాందరు ముస్లిాం పాండితుల 

అభిప్ర యాం. యథ ర్థ నికి, 

ఖుర్ఆన్ లో స్పష్టాంగ  

‘ప్రతి జ తిలోనూ అల్ల హ్ ఒక 

సాందేశహరుడిని పాంప డు’ అని 

పేర్కొనబడిన ద నిని మ త్రమే 

మేము నమ్ముత ము. ఎాందుకాంటే 

అల్ల హ్ యొక్క ఒక నియమాం 

ఏమిటాంటే – ఏమి చేయ లి మరియు 



 

 

ఏమి చేయకూడదు అనేది 

స్పష్టాం చేయకుాండ  ఆయన 

ప్రజల కర్మల లెక్కలు 

తీసుకోడు. 25 మాంది ప్రవక్తల 

పేర్లు ఖుర్ఆన్ 

పేర్కొనబడిన యి. ఇాంక  

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాంకు 

తెలుపబడని అనేక మాంది 

ప్రవక్తలు ఉన్న రని కూడ  

సూచిాంచబడిాంది. ఈ 25 మాందిలో 

పెద్దఓడ నిర్మిాంచిన నూహ్, 

అబ్రహ ాం, మోసెస్, జీసస్ 

అలైహిస్సల ాంలు మరియు 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం కూడ  ఉన్న రు. 



 

 

వీరైదుగురు అల్ల హ్ యొక్క 

మొత్తాం సాందేశహరులలో అతి 

గొప్పవ రు. వీరిని 'స్థిరమైన' 

ప్రవక్తలు అని కూడ  

పిలుస్త రు.  

ప్రవక్తత్వాం గురిాంచిన 

ఇస్ల మీయ విశ్వ సాం యొక్క 

అద్భుత దృష్టికోణాం ఏమిటాంటే 

సర్వలోక సృష్టికర్త యొక్క 

ప్రవక్తలాందరినీ ముస్లిాంలు 

ఎల ాంటి మినహ యిాంపులు 

లేకుాండ  నమ్ముత రు. ఎాందుకాంటే 

ప్రవక్తలాందరినీ ఆ ఏకైక 

ప్రభువే ఎాంచుకున్న డు మరియు 

మ నవజ తిని ఆయన వైపుకు 

పిలవడమే వ రాందరి ఉద్దేశాం. 



 

 

క బట్టి ప్రవక్తలాందరినీ 

విశ్వసిాంచడమనేది చ ల  

ఆవశ్యకమైాంది మరియు 

హేతుబద్దమైాందీను. కొాందరిని 

అాంగీకరిాంచి, మరికొాందరిని 

తిరస్కరిాంచడమనేది తప్పకుాండ  

ప్రవక్తల ప త్ర గురిాంచి 

ముాందుగ నే అప ర్థము 

చేసుకోవటాం లేక జ తి పరాంగ  

వేరు చేయడాంతో సమ నాం. 

దైవప్రవక్తలాందరినీ 

విశ్వసిాంచుట అనే ద నిని 

ప్రపాంచాంలో కేవలాం ముస్లిాంలు 

మ త్రమే దైవవిశ్వ స 

మూలస్థాంభ లలో ఒకటిగ  

పరిగణిస్త రు. ఆ విధాంగ  



 

 

యూదులు జీసస్ (ఈస  

అలైహిస్సల ాం) మరియు 

ముహమ్మద్ (సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం)లను 

తిరస్కరిస్తున్న రు; 

క్రైస్తవులు ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాంను 

తిరస్కరిస్తున్న రు. తద్వ ర  

వ రు మోసెస్ (మూస  

అలైహిస్సల ాం) చట్ట లకు 

కట్టుబడి ఉాండక, వ స్తవ నికి 

ఆయననే తిరస్కరిస్తున్న రు. 

అయితే మ నవజ తికి 

మ ర్గదర్శకత్వ న్ని 

అాందిాంచిన సృష్టికర్త యొక్క 

దైవప్రవక్తలుగ  ముస్లిాంలు 



 

 

వ రాందరినీ స్వీకరిస్త రు. 

అయితే, ఆ ప్రవక్తలు 

సృష్టికర్త నుాండి తెచ్చిన 

దివ్యసాందేశాం వివిధ మ ర్పులు 

చేర్పులకు గురైాంది. 

ప్రవక్తలాందరినీ విశ్వసిాంచ లని 

ఖుర్ఆన్ ముస్లిాంలను ఇల  

ఆజ్ఞ పిస్తున్నది: వ రితో 

అను “మేము అల్ల హ్ ను 

విశ్వసిాంచ ము. అల గే మ  

వైపునకు అవతరిాంచిన ద నినీ; 

ఇబ్ర హీము, ఇస్మ యీలు, ఇస్ 

హ ఖు, య ఖూబు మరియు అతని 

సాంతతి వ రిపై అవతరిాంచిన 

ద నినీ; ఇాంక  మూస  మరియు 

ఈస లకు ప్రస దిాంచబడిన ద నినీ 



 

 

మరియు ప్రవక్తలకు వ రి 

ప్రభువు తరఫు నుాండి ఏదైతే 

ప్రస దిాంచబడినదో ద నినీ 

విశ్వసిాంచ ము. వ రిలో 

ఏ  ఒక్కరిపట్ల  మేము ఎల ాంటి 

భేదభ వాం చూపము. ఇాంక  మేము 

ఆయనకే (అల్ల హ్ కే) మ  

అభీష్ట న్ని 

సమర్పిాంచుకున్న ము.” (2:136)  

 ఇదే నిజమైన మరియు 

నిస్పక్షప తమైన విశ్వ సమని 

ఖుర్ఆన్ దీని తర్వ తి 

వచన లలో పేర్కొాంటున్నది. 

ఒకవేళ ఇతర సమ జ లు కూడ  

దీనినే 

విశ్వసిస్తున్నట్లయితే, వ రు 



 

 

కూడ  సరైన మ ర్గాంలో 

ఉన్నట్లే. ఒకవేళ వ రల  

విశ్వసిాంచకపోతే, వ రు తమ 

స్వాంత చపలత్వ మరియు 

పక్షప త ధోరణిని 

అనుసరిస్తున్నట్లే. తుదకు 

సర్వలోక ల సృష్టికర్త వ రికి 

తగిన శిక్ష విధిస్త డు. దీని 

గురిాంచి ఖుర్ఆన్ లో ఇల  ఉాంది: 

కనుక, మీరు విశ్వసిాంచిన 

మ దిరిగ నే వ రూ 

విశ్వసిాంచినట్లయితే, 

నిస్సాందేహాంగ  వ రు 

ఋజుమ ర్గాం పొాందిన 

వ రవుత రు. ఒకవేళ వ రు 

వెనుతిరిగిపోతే, వ రు కేవలాం 



 

 

వ్యతిరేకతలో ఉన్నట్లే. 

వ రికి వ్యతిరేకాంగ  మీకు 

అల్ల హ్ యే చ లు. ఆయన 

అన్నీ వినేవ డు, 

సర్వజ్ఞుడూనూ. (మ ది) 

అల్ల హ్ యొక్క వర్ణము 

(ధర్మాం)! మరి, అల్ల హ్ 

వర్ణము కాంటే ఉత్తమమైన 

వర్ణము ఎవరిది క గలదు? మరియు 

మేము ఆయనను మ త్రమే 

ఆర ధిాంచేవ రము. (2:137-38)  

ప్రవక్తత్వాం గురిాంచి 

స్పష్టాంగ  గ్రహిాంచ వలసిన 

కనీస ముఖ్య ాంశ లు 

రెాండున్న యి. ఈ అాంశ లు 

అస ధ రణ రీతిలో అప ర్థాం 



 

 

చేసుకోబడిన జీసస్ మరియు 

ముహమ్మద్ అలైహిస్సల ాంల 

ప్రవక్త ప త్రల గురిాంచినవి.  

జీసస్ (ఈస  అలైహిస్సల ాం) 

దేవుడు మరియు దేవుడి కుమ రుడు 

అనే భ వనలను ఖుర్ఆన్ 

తీవ్రాంగ  ఖాండిస్తున్నది. 

అయితే ఆయన సృష్టికర్త 

యొక్క ఒక మహ ప్రవక్త అని 

పేర్కొాంటున్నది. తాండ్రి 

కలయిక లేకుాండ  జీసస్ 

(అలైహిస్సల ాం) పుట్టడమనేది 

ఆయనకు దైవత్వ న్ని 

ప్రస దిాంచదని ఖుర్ఆన్ 

స్పష్టపరుస్తున్నది. ఈ 

సాందర్భాంలో సృష్టికర్త ఆదాం 



 

 

(అలైహిస్సల ాం) ను తల్లీ, 

తాండ్రీ ఇద్దరూ లేకుాండ  

సృష్టిాంచ డనే విషయ న్ని 

గుర్తు చేస్తున్నది: 

నిశ్చయాంగ , అల్ల హ్ వద్ద 

ఈస  యొక్క ఉద హరణ ఆదము 

వాంటిదే. అతనిని (ఆదమ్ ను) 

అల్ల హ్ మట్టితో చేస డు. 

తరువ త అతనితో "అయిపో!" 

అనగ నే, అతను ఉనికిలోనికి 

వచ్చ డు. (3:59)  

ఇతర ప్రవక్తల వలే జీసస్ 

(అలైహిస్సల ాం) కూడ  

అల్ల హ్ ఆజ్ఞతో మరియు 

అనుమతితో అద్భుత లు చేసి 

చూప రు. ఉద హరణకు, మృతులను 



 

 

తిరిగి లేప రు, అాంధులకు చూపును 

ప్రస దిాంచ రు, కుష్టురోగులను 

నయాం చేస రు. అయితే ఈ 

అద్భుత లు చేసేటప్పుడు 

ఇదాంత  అల్ల హ్ తరుఫు 

నుాండేనని ఆయన ఎల్లప్పుడూ 

స్పష్టాం చేసేవ రు.  

వ స్తవ నికి, జీసస్ 

(అలైహిస్సల ాం) యొక్క 

వ్యక్తిత్వాం మరియు 

దౌత్యాం గురిాంచిన అప ర్థ లు 

ఆయన అనుచరులలోనే కనబడత యి. 

ఎాందుకాంటే, ఆయన బోధిాంచిన 

దివ్యసాందేశాం ఈ ప్రపాంచాంలో 

ఆయన జీవిాంచి ఉన్నపుడు, ఆయన 

సమక్షాంలో రిక ర్డు 



 

 

చేయబడకుాండ , వాంద సాంవత్సర లు 

గడిచిన తర్వ త నమోదు 

చేయచబడిాంది. ఖుర్ఆన్ 

ప్రక రాం ఆయన ఇస్ర యీల్ 

సాంతతి వ రి కొరకు పాంపబడిన రు. 

ఆయన మూస  అలైహిస్సల ాం పై 

అవతరిాంచిన తౌర తు గ్రాంథ 

ప్ర మ ణికతను ధృవీకరిాంచ రు. 

అాంతేగ క తన తర్వ త ఒక అాంతిమ 

ప్రవక్త ర బోతున్న డనే 

శుభవ ర్తను కూడ  ఆయనిచ్చ రు. 

మర్యమ్ కుమ రుడైన ఈస , “ఓ 

ఇస్ర యీలు సాంతతివ రల ర ! 

నేను మీ వైపు అల్ల హ్ తరుపున 

పాంపబడిన ప్రవక్తను. న కు 

పూర్వాం వచ్చిన తౌర తు 



 

 

గ్రాంథ న్ని ధృవపరుస్తున్న ను. 

న  తరువ త ర బోయే ఒక 

ప్రవక్తను గురిాంచి శుభవ ర్తను 

ఇస్తున్న ను. అతని పేరు 

అహ్మద్ అని చెప్పినప్పటి 

సాంగతి (కూడ  స్మరిాంచదగినదే)”. 

తీర  అతను స్పష్టమైన 

నిదర్శన లను తీసుకు వచ్చినపుడు 

‘ఇది పచ్చి ఇాంద్రజ లాం’ అని 

వ రన్న రు.  (61:6) 

గమనిక: అహమద్ లేక అహ్మద్ 

(ప్రశాంసిాంచదగినవ డు) అనేది 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం యొక్క 

మ రుపేరు.    



 

 

ఏదేమైన  యూదులలో మెజ రిటీ 

ప్రజలు జీసస్ (అలైహిస్సల ాం) 

యొక్క దౌత్య న్ని 

తిరస్కరిాంచ రు. ఆయన ప్ర ణాం 

తీయ లని కుట్రలు పన్న రు. 

వ రి అభిప్ర యాం ప్రక రాం 

ఆయన శిలువ వేయబడి, ప్ర ణ లు 

కోల్పోయ రు. అయితే ఖుర్ఆన్ 

ఈ అభిప్ర య న్ని 

తిరస్కరిస్తున్నది మరియు 

ఆయన శిలువ వేయబడలేదనీ, 

హత్య చేయబడలేదనీ, ఆయన 

సజీవాంగ  ఆక శాంలోనికి 

లేపుకోబడిన డని ఖుర్ఆన్ 

అాంటున్నది. జీసస్ 

(అలైహిస్సల ాం) మరల  తిరిగి 



 

 

వస్త రని, అపుడు మొత్తాం 

క్రైస్తవులు మరియు యూదులు 

ఆయన మరణిాంచక ముాందే ఆయనను 

నమ్ముత రని ఖుర్ఆన్ లోని ఒక 

ఆయతులో పేర్కొనబడిాంది. ఇదే 

అభిప్ర యాం ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం యొక్క 

ప్ర మ ణిక హదీథుల ద్వ ర  

కూడ  బలపర్చబడిాంది.  

అల్ల హ్ యొక్క అాంతిమ 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

అరేబియ లో క్రీ.శ. 6వ 

శత బ్దాంలో జన్మిాంచ రు. తన 

40వ సాంవత్సరాం వరకు మక్క  



 

 

ప్రజలు ఆయనను అత్యాంత 

ఉత్తమ గుణ లు కలిగిన ఒక 

మ మూలు వ్యక్తిగ  మ త్రమే 

ఎరుగుదురు. వ రు ఆయనను అల్ 

అమీన్ (నమ్మకస్తుడు) అనే 

మ రుపేరుతో పిలిచేవ రు. 

త్వరలోనే తను ఒక ప్రవక్తగ  

మ రి, దివ్యవ ణి 

అాందుకోబోతున్న ననే విషయాం 

ఆయనకు కూడ  తెలియదు. ఏకైక 

ప్రభువును మ త్రమే 

ఆర ధిాంచమని మరియు తనను ఆయన 

యొక్క ప్రవక్తగ  

స్వీకరిాంచమని ఆయన మక్క  

విగ్రహ ర ధకులను 

ఆహ్వ నిాంచ రు. ఆయనపై 



 

 

అవతరిాంచిన దివ్యసాందేశాం ఆయన 

జీవిత క లాంలో ఆయన సమక్షాంలో 

కొాందరు సహచరులు కాంఠస్థాం 

చేస రు. మరికొాందరు చర్మాం, 

ఎముకలు, కర్ర ముక్కలపై 

వ్ర సుకున్న రు. ఆ విధాంగ , 

ఈన డు మనాం చూస్తున్న 

ఖుర్ఆన్ ఆయనపై అవతరిాంచిన 

ఖుర్ఆన్ ఒక్కటే. అాందులోని 

ఒక్క అక్షరాం కూడ  మ ర్పు 

చెాందలేదు. ఎాందుకాంటే అల్ల హ్ 

స్వయాంగ  దీనిని రక్షిస్త నని 

ప్రకటిాంచి ఉన్న డు. ఎాందరో 

శ స్త్రజ్ఞులు అనేక 

పరిశోధనలు చేసి దీని 

ప్ర మ ణికతను ఒప్పుకున్న రు. 



 

 

ఖుర్ఆన్ అన్ని క ల లలో 

మొత్తాం మ నవజ తి కొరకు 

మ ర్గదర్శక గ్రాంథాంగ  

పాంపబడిాంది మరియు ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

అాంతిమ ప్రవక్తగ  

పేర్కొన్నది.  

 ఇస్ల ాంలోని దైవ ర ధన 

ఇస్ల ాం ధర్మాంలోని 

దైవ ర ధనను కొాందరు 

ముస్లిాంలతో ప టు చ ల  మాంది 

ప్రజలు అప ర్థాం చేసుకున్న రు. 

దైవ ర ధన అాంటే 

స మ న్యాంగ  నమ జు, ఉపవ సాం, 

ద నధర్మ లు మొదలైన పనులు 



 

 

చేయటమని భ విస్త రు. 

దైవ ర ధన యొక్క ఈ పరిమిత 

భ వాం ఇస్ల ాం ధర్మపు 

దైవ ర ధనలోని ఒక చిన్న భ గాం 

మ త్రమే.  క బట్టి ఇస్ల ాం 

ధర్మపు దైవ ర ధన యొక్క 

స ాంప్రద యక నిర్వచనాం 

ఏమిటాంటే, ఎవరైన  వ్యక్తి 

యొక్క ద ద పు ప్రతి పనీ 

దైవ ర ధన క్రిాందికే వస్తుాంది. 

దీని నిర్వచనాం ఇల  ఉాంది: 

"దైవ ర ధన అనేది 

సృష్టికర్తకు నచ్చే ఒక 

వ్యక్తి బహిరాంగ మరియు 

అాంతర్గత పలుకులు మరియు 

ఆచరణలన్నీ కలిసి ఉన్న ఒక 



 

 

సమగ్ర పదాం." మరోమ టలో, 

దైవ ర ధన అాంటే సృష్టికర్త 

సాంతృప్తి కొరకు పలికే ప్రతి 

పలుకూ మరియు చేసే ప్రతి పనీ. 

క బట్టి దీనిలో ఆచ రకర్మలు, 

దైవవిశ్వ స లు, స మ జిక 

క ర్యములు మరియు తోటి 

మ నవుడి శ్రేయస్సు కొరకు 

వెచ్చిాంచే 

వ్యక్తిగత  తోడ్ప టు 

మొదలైన వన్నీ ఉన్న యి.  

వ్యక్తులను ఇస్ల ాం ధర్మాం 

సమస్తాంగ  చూస్తుాంది. 

ఖుర్ఆన్ ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాంకు 

ఇల  ఆదేశిాంచినట్లుగ , 



 

 

స్వయాంగ  ఒక వ్యక్తి 

అల్ల హ్ కు పూర్తిగ  

సమర్పిాంచుకోవలసి ఉాంది: ఇాంక  (ఓ 

ముహమ్మద్) వ రితో ఇల  అను: 

“నిశ్చయాంగ , న  నమ జు 

(ప్ర ర్థనలు), న  సకల 

సమర్పణలు-త్య గ లు 

(ఆర ధన రీతులు), న  ఈ జీవితాం 

మరియు న  మరణాం సర్వమూ – 

కేవలాం సకల లోక ల ప్రభువైన ఆ 

అల్ల హ్ కొరకే; ఆయనకు స టి 

ఎవరూ లేరు – నేను ఈవిధాంగ నే 

ఆదేశిాంచబడిన ను. తనను త ను 

స్వయాంగ  అల్ల హ్ 

అభీష్ట నికి సమర్పిాంచుకుని, 

ఆయనకు విధేయులైన వ రిలో 



 

 

నేనే మొదటివ డిని.” (6:162-

163) ఈ సమర్పణ యొక్క సహజ 

ఫలితాం ఏమిటాంటే ఒక వ్యక్తి 

యొక్క ప్రతి పనీ అతడు 

సమర్పిాంచుకున్న వ ని ఆజ్ఞలకు 

అనుగుణాంగ  ఉాండి తీర లి. ఇస్ల ాం 

ఒక పరిపూర్ణ జీవన విధ నాం 

క బట్టి, ధ ర్మిక జీవితమైన  

లేక వేరే ఇతర జీవితమైన , తమ 

జీవితాంలోని ప్రతి క్షణాం 

ఇస్ల మీయ బోధనలకు అనుగుణాంగ  

ఉాండ లనేది ఇస్ల ాం ధర్మ న్ని 

అవలాంబిాంచినవ రి కొరకు 

తప్పనిసరై ఉాంది: ధర్మ నికి 

ద ని ఆచ రకర్మలలో తప్పిాంచి 

ఒకరి జీవితాంతో ఎల ాంటి 



 

 

సాంబాంధమూ లేదని, అది ఒక 

వ్యక్తికి మరియు అతడి 

దేవుడికి మధ్య ఉాండే 

వ్యక్తిగత సాంబాంధమని భ విాంచే 

కొాందరు ప్రజలకు ఇది 

ఆశ్చర్యాంగ  కనబడవచ్చు.  

వ స్తవ నికి, తన స్వాంత 

జీవితాంపై ఎల ాంటి ప్రభ వాం 

చూపకుాండ  కేవలాం య ాంత్రికాంగ  

ఆచరిాంచే ఆచరణలకు ఇస్ల ాం 

ధర్మాంలో ఎల ాంటి 

ప్ర ధ న్యత  లేదు. ఖుర్ఆన్ 

గ్రాంథాం ఈ క్రిాంది వచనాంలో 

ఖిబ్ల  దిశ (నమ జు చేసే దిశ) 

మ ర్పు గురిాంచి వ దిాంచు 

కుాంటున్న విశ్వ సులను మరియు 



 

 

వ రి ఇరుగు పొరుగు గ్రాంథ 

ప్రజలను ఇల  

సాంభోదిస్తున్నది: అల్ బిర్ర్ 

(సద చరణ, దైవభక్తి, 

ధర్మనిష్ఠ పరత్వాం మరియు 

అల్ల హ్ పట్ల విధేయత చూపే 

ప్రతి పని) అాంటే కేవలాం మీ 

ముఖ లను తూర్పు దిశకో లేద  

పడమర దిశకో త్రిప్పుకొనుట 

క దు. క నీ, అల్ బిర్ర్ అాంటే 

(వ రి లక్షణాం) ఎవరైతే –  

అల్ల హ్ ను, అాంతిమ దినమును, 

మల యికలను, దివ్యగ్రాంథ ల్ని 

మరియు అల్ల హ్ యొక్క 

సాందేశహరులను విశ్వసిస్త రో, 

మరియు సాంపదపై ప్రేమ 



 

 

ఉన్నప్పటికీ - దగ్గరి 

బాంధువులకు, అన ధలకు, అక్కర 

గలవ రికి, బ టస రులకు, 

అర్థిాంచేవ రికి మరియు బ నిసల 

విముక్తి కొరకు ఖర్చు 

చేస్త రో, మరియు నమ జులను 

స్థ పిస్త రో మరియు జక తును 

(విధిద న న్ని) చెల్లిస్త రో, 

మరియు వ గ్ద నాం చేసినప్పుడు 

ద నిని పూర్తి చేస్త రో, 

అల గే కష్ట లలో, పేదరికాంలో 

మరియు యుద్ధసమయ లలో 

సహనాం వహిస్త రో –  

అల ాంటి వ రే సత్యవాంతులు 

మరియు అల ాంటి వ రే అల్ల హ్ 



 

 

పట్ల భయభక్తులు కలిగియున్న 

వ రు. (2:177)  

పైన పేర్కొనబడిన ఆయతులోని 

ఆచరణలు సద చరణలు మరియు అవి 

ఆర ధనలోని ఒక భ గాం మ త్రమే. 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

మనకు ఆర ధనకు మూలమైన 

దైవవిశ్వ సాం గురిాంచి ఇల  

బోధిాంచి ఉన్న రు. "అది 70 లేక 

అాంతకాంటే ఎక్కువ శ ఖలతో 

తయ రైాంది: వ టన్నిాంటిలో 

మహోన్నతమైనది ఏదాంటే 

అల్ల హ్ యొక్క ఏకత్వాంపై 

విశ్వ సాం, (అల్ల హ్ తప్ప 

ఆర ధనలకు అర్హతలు గల 



 

 

ఆర ధ్యుడెవ్వరూ లేడు) 

మరియు వ టన్నిాంటిలో 

కొలమ నాంలో తక్కువ స్థ యి 

ఆర ధన ఏదాంటే ప్రజల ద రిలో 

నుాండి అడ్డాంకుల్ని మరియు 

మలిన ల్ని తొలగిాంచుట" 

ఇస్ల ాంలో ధర్మలో మాంచి పని 

కూడ  ఒక ఆర ధనగ నే పరిగణిాంచ 

బడుతుాంది. ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

ఇల  బోధిాంచ రు: "ఎవరైతే 

ర త్రవగ నే (పగలాంత  

న్య యాంగ  సాంప దిాంచేాందుకు) 

తను పడిన శ్రమ వలన అలసి 

పోత రో, అల్ల హ్ అతడి 

ప ప లను క్షమిస్త డు." 



 

 

జ్ఞ న న్ని సాంప దిాంచడమనేది 

ఉత్తమ ఆర ధనలలో ఒకటి. 

ప్రవక్త సల్లల్ల హు అలైహి 

వసల్లాం తన సహచరులతో ఇల  

పలిక రు "జ్ఞ న న్ని 

సాంప దిాంచడాం ప్రతి ముస్లిాంపై 

తప్పని సరి చేయబడిాంది." కేవలాం 

అల్ల హ్ మెప్పు కొరకు 

సమ జాంలో మాంచిగ  

ప్రవర్తిాంచడాం మరియు పరస్పరాం 

సహ య పడటమనేది ఆర ధనలలోని 

ఒక భ గాం. ప్రవక్త సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం ఇల  బోధిాంచ రు: 

"మీ మిత్రుడిని చిరునవ్వుతో 

పలకరిాంచడాం కూడ  ఒక రకమైన 

ద నధర్మమే. అల గే 



 

 

పొరుగిాంటివ ని బక్కెటులో 

కొాంత నీరు పోయడాం కూడ  ఒ 

రకమైన ద నధర్మమే."  

          ఎవరైన  తమ బ ధ్యతలను, 

కర్తవ్య న్ని పూర్తి చేయడాం 

కూడ  ఒక రకమైన ఆర ధనగ నే 

పరిగణిాంచబడుతుాంది. ఎవరైన  

వ్యక్తి తన కుటుాంబాం కోసాం 

ఖర్చు పెట్టేదాంతే అతడి 

ద నధర్మ లలో 

లెక్కిాంచబడుతుాంది; ఒకవేళ అతడు 

న్య యమైన పద్ధతుల ద్వ ర  

ద నిని సాంప దిాంచినట్లయితే, 

అతడికి మాంచి ప్రతిఫలాం 

లభిస్తుాంది. ఎవరైన  తన కుటుాంబ 

సభ్యులపై చూపే కనికరాం, 



 

 

క రుణ్యాం ఉద హరణకు భ ర్య 

నోటిలో అన్నాం ముద్దాం 

పెట్టడాం మొదలైనవి కూడ  ఒక 

రకమైన ఆర ధనయేనని ప్రవక్త 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

మనకు తెలిప రు. అాంతేక దు, 

మనమెాంతో ఎాంజ యి చేసే పనులు 

కూడ  ఒకవేళ అవి ప్రవక్త 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

బోధిాంచిన విధాంగ  

చేస్తున్నట్లయితే, అవి కూడ  

ఆర ధనగ నే పరిగణిాంచబడత యి. 

తన భ ర్యతో ద ాంపత్య సుఖాం 

అనుభవిస్తున్న వ రికి పుణ్యాం 

ప్రస దిాంచబడుతుాందని ప్రవక్త 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 



 

 

తన సహచరులకు బోధిాంచ రు. అది 

వినగ నే సహచరులు 

ఆశ్చర్యచకితులై ఆయనను ఇల  

అడిగ రు: "మన ఎాంజ య్ కొరకు 

చేస్తున్న పనులకు పుణ్యాం ఎల  

ప్రస దిాంచబడుతుాంది?" అపుడు 

ప్రవక్త సల్లల్ల హు అలైహి 

వసల్లాం వ రినిల  

ప్రశ్నిాంచ రు: "ఒకవేళ మీరు మీ 

కోరికలను అక్రమాంగ  

తీర్చుకుాంటే మీకు 

శిక్షపడుతుాంద  లేద ?" వ రపుడు 

"పడుతుాందని" బదులిచ్చ రు, అపుడు 

ఆయనిల  పలిక రు: "మరి, ద నిని 

ధర్మబద్ధాంగ  మీ భ ర్యలతో 

తీర్చుకుాంటే, మీకు పుణ్యాం 



 

 

ప్రస దిాంచబడద ." క బట్టి అవి 

ఆర ధనకు చెాందిన ఆచరణలే అని 

అర్థమవుతున్నది. ఇాంక , 

ద ాంపత్య సుఖ న్ని 

అనుభవిాంచడమనేది చేయకూడని ఒక 

ప పపు పనిగ  ఇస్ల ాం 

పరిగణిాంచదు. అయితే ద ాంపత్య 

బాంధ నికి బయట ద నిని 

తీర్చుకోవడమనేది తప్పకుాండ  

ఒక చెడుపని మరియు ప క ర్యాం.  

          ఇప్పటి వరకు జరిగిన చర్చ 

ప్రక రాం, ఇస్ల ాం ధర్మాంలో 

ఆర ధన అనేది వ్యక్తిగత 

మాంచిపనులతో కూడిన ఒక 

సమగ్రమైన పదాం. ఇస్ల మీయ 

జీవన విధ నమనేది ఒక సహజ జీవన 



 

 

విధ నమనే వ స్తవాంతో ఇది 

తప్పకుాండ  ఏకీభవిస్తున్నది. 

జీవితపు అన్ని విభ గ లలోనూ 

ఇస్ల ాం మ నవ జీవిత న్ని 

క్రమశిక్షణలో పెడుతున్నది: 

వ్యక్తిగతాంగ , స మ జికాంగ , 

ఆర్థికాంగ , ర జకీయాంగ  మరియు 

అధ్య త్మికాంగ ; అాందవలననే 

ఇస్ల ాం జీవితాంలోని అతి చిన్న 

విషయ ల గురిాంచి కూడ  అన్ని 

దశలలోనూ ద రి చూపుతున్నది. 

క బట్టి ఆయ  సాందర్భ లలో 

వీటిని అనుసరిాంచడాం అనేది ఆయ  

సాందర్భ లకు సాంబాంధిాంచిన 

ఇస్ల మీయ ఆజ్ఞలు. తను 

చేస్తున్న పనులన్నిాంటినీ తన 



 

 

ప్రభువు ఆర ధనగ  

పరిగణిస్త డనే భ వన ఎాంతో 

ప్రోత్స హకరమైన 

బహుమ నాంగ  పనిచేస్తుాంది. ఇది 

తన పనుల ద్వ ర  అల్ల హ్ 

యొక్క మెప్పు పొాంద లని 

మరియు తనపై అధిక రులు తనను 

గమనిస్తున్న  లేద  ఒాంటరిగ  

చేస్తున్న  సరే, చేస్తున్న 

పనిలో ఎల ాంటి లోపాం లేకుాండ  

చ ల  మాంచిగ  పూర్తి చేయ లని 

ప్రయత్నిాంచేట్టు 

ప్రోత్సహిస్తుాంది.  అనుక్షణాం 

మనల్ని కనిపెట్టి ఉాండే ఒక 

నిత్య పర్యవేక్షకుడు 

ఉన్న డు – ప్రతిదీ ఆయన 



 

 

గ్రహిస్త డు, విాంట డు, 

చూస్త డు – ఆయనే అల హ్.  

          స ాంప్రద య లలో లేని 

ఆర ధనలను గురిాంచి చర్చిాంచడ 

మాంటే ఆ స ాంప్రద య ల 

ప్ర ధ న్యతను 

తగ్గిస్తున్న మని క దు. 

నిజ నికి స ాంప్రద య 

ఆర ధనలను, వ టి అసలు 

అవగ హనతో ఒకవేళ ఆచరిస్తే, 

అవి మ నమర్య దలు మరియు 

అధ్య త్మికతలలో మ నవుడి 

స్థ యిని పెాంచుత యి. 

అాంతేగ క జీవితపు ప్రతి పనినీ 

దైవ దేశ లకు అనుగుణాంగ  

చేసేల  అతడికి ద రి చూపుత యి. 



 

 

సాంప్రద య ఆర ధనలలో సల హ్ 

(నమ జు) రెాండు క రణ ల వలన ఒక 

ముఖ్యస్థ న న్ని 

ఆక్రమిస్తున్నది. మొదటిది, 

ఒక మోమిన్ (విశ్వ సి) యొక్క 

విశిష్ట లక్షణాం. రెాండోది, 

ప్రతిరోజు ఐదు స ర్లు తన 

సృష్టికర్తతో డైరక్టు 

కమ్యూనికేషన్ అవక శ న్ని 

ఇవ్వడాం వలన అది మనిషిని అన్ని 

రక ల దుష్టతనాం, దుర్మ ర్గాం 

మరియు చెడుల నుాండి 

క ప డుతుాంది. అాంతేగ క అది 

అతడిని తన ప్రభువుకు చేసిన 

వ గ్ద న న్ని మరల  మరల  

జ్ఞ పకాం చేసుకునేల  మరియు 



 

 

ఆయన యొక్క 

మ ర్గదర్శకత్వ న్ని 

మ టిమ టికీ అర్థిాంచేల  

చేస్తుాంది: అనాంత కరుణ మయుడు 

మరియు అప ర కృప శీలుడు అయిన 

అల్ల హ్ పేరుతో, సకల 

స్తోత్రములు సకల లోక ల 

ప్రభువైన అల్ల హ్ కొరకే; 

అనాంత కరుణ మయుడు, అప ర 

కృప శీలుడూనూ; ప్రతిఫల దిన నికి 

అధిపతి; మేము నిన్నే 

ఆర ధిస్త ము మరియు నీ 

సహ య న్నే అర్థిస్త ము. 

(1:4-5)  

నిజ నికి సల హ్ (నమ జ్) అనేది 

ఈమ న్ (విశ్వ సాం) యొక్క 



 

 

మొదటి ఆచరణ త్మక 

ప్రత్యక్ష లక్షణాం మరియు 

విశ్వ సుల స ఫల్య నికి 

అవసరమైన తొలి ప్ర థమిక 

షరతులలోనిది: "నిశ్చయాంగ  

విశ్వ సులు స ఫల్యాం పొాంద రు. 

వ రు ఎల ాంటి వ రాంటే తమ 

నమ జులలో వ రు అణుకువ కలిగి 

ఉాంట రు" (23:1-2) Tఇదే 

విషయ న్ని ప్రవక్త 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

వేరే మ టలలో నొక్కి 

చెప్ప రు. ఆయన 

పలుకులలో:"ఎవరైతే నమ జును 

చ ల  నిష్ఠగ  మరియు 

ఖచ్చితమైన సమయ ప లనతో 



 

 

చేస్త రో, అల ాంటి వ రికి ఇది 

చ ల  సులభమైాందిగ  

అనిపిస్తుాంది, ఇది వ రి ఈమ న్ 

కు (విశ్వ స నికి) నిదర్శనాం. 

తీర్పుదిన న వ రి మోక్ష నికి 

క రణాం అవుతుాంది."  

ఇస్ల ాం ధర్మాంలోని మరో 

ప్రధ నమైన మూలస్థాంభము 

జక తు (విధిద నాం). ఖుర్ఆన్ లో 

తరుచుగ  సల హ్ మరియు జక తు 

కలిసి ఉాంట యి. సల హ్ (నమ జు) 

వలే జక తు కూడ  కేవలాం 

అల్ల హ్ మ త్రమే 

విశ్వాంలోని ప్రతిద ని ఏకైక 

యజమ ని అని ధృవీకరిస్తూ, 

దైవవిశ్వ స న్ని (ఈమ న్ ను) 



 

 

ప్రదర్శిస్తుాంది. అల్ల హ్ 

తమను యజమ నులుగ  చేసిన 

సాంపదను ప్రజలు నిజ యితీగ  

తమకు అప్పజెప్పబడిన 

బ ధ్యతను పూర్తిచేస్తూ, 

ఆయన ఆజ్ఞ పిాంచిన విధాంగ  

ఖర్చు చేయవలసి ఉాంది: "మీరు 

అల్ల హ్ ను మరియు ఆయన 

ప్రవక్తను విశ్వసిాంచాండి. 

అల్ల హ్ మిమ్ముల్ని ఏ 

సాంపదకైతే వ రసుడిగ  చేస డో, 

అాందులో నుాంచి ఖర్చు చేయాండి. 

మరి మీలో విశ్వసిాంచి, 

ద నధర్మ లు చేసే వ రికి 

గొప్ప పుణ్యఫలాం లభిస్తుాంది." 

(57:7)  



 

 

ఈ విధాంగ , జక తు కూడ  దైవభీతి 

చూపే ఒక ఆచరణే అని 

స్పష్టమవుతున్నది. సల హ్ 

(నమ జు) వలే జక తు కూడ  

విశ్వ సిని తన ప్రభువు 

సమీపాంలోనికి చేరుస్తుాంది. 

అాంతేగ క, ధనవాంతులు తమ వద్ద 

నిల్వ ఉన్న అదనపు సాంపదను 

జక తు ఆదేశ ల ప్రక రాం 

బీదస దలలో పాంపిణీ చేయడాం 

ద్వ ర  వివిధ అాంతస్తులు 

మరియు వర్గ ల మధ్య ఆర్థిక 

త రతమ్య లు తగ్గి, సమ జాంలో 

సోదరభ వాం వ్య పిస్తుాంది. 

అది సమ జ స్థిరత్వాం కొరకు 

హెచ్చుతగ్గులు లేకుాండ  



 

 

ద నధర్మ లు జరిగేల  

చేస్తుాంది. ధనవాంతుల 

మనస్సులోని లోభితనాం మరియు 

సమ జాంపై బీదల మనస్సు లోని 

కోపత ప లను తొలగిాంచి, మాంచి 

ద రి వైపు మళ్ళిస్తుాంది. వివిధ 

వర్గ ల మధ్య ఆర్ధిక 

హెచ్చుతగ్గుల క రణాంగ  కలిగే 

ఈర్ష్య ద్వేష లను 

తొలిగిాంచి, సహోదర భ వ ల్ని 

న టుతుాంది. పరస్పర 

సహక ర న్ని పెాంపొాందిస్తుాంది. 

అల ాంటి సమ జ స్థిరత్వాం 

కేవలాం ధనవాంతుల వ్యక్తిగత 

భ వ లపై ఆధ రపడక, నిర్దేశిత 

హక్కులపై స్థ పిాంచబడి ఉాంది. 



 

 

ఒకవేళ ధనవాంతులు నిర కరిస్తే, 

బలవాంతాంగ నైన  సరే వసూలు 

చేసి, అక్కరగలవ రికి పాంచే 

ధర్మ దేశ లు కలిగి ఉాంది.  

        సియ మ్ (రమద న్ నెలలో 

పగటిపూట ఉపవ సాం ఉాండుట) 

ఇస్ల ాం ధర్మాం యొక్క మరో 

ప్రధ న మూలస్థాంభము. ఇతర 

ఇస్ల మీయ ఆర ధనలు 

ముస్లిాంలను బహిరాంగాంగ  

పరిశుద్ధుల్ని 

చేస్తున్నట్లుగ , వ రిని 

లోలోపలి నుాండి కూడ  

పరిశుద్ధులను చేయడమే దీని 

యొక్క ప్రధ న లక్ష్యాం. 

అల ాంటి పరిశుద్ధత వలన అతడు 



 

 

సత్యమైన ద నికి 

స్పాందిస్త డు. ఇాంక  అసత్య 

మ ర్గ లను మరియు చెడు 

ద రులను మూసివేస్త డు. ఇదే 

విషయాం ఖుర్ఆన్ ఆయతులలో ఇల  

తెలుపబడిాంది: ఓ 

విశ్వ సుల ర !  ఉపవ సాం మీకు 

విధిగ  నిర్ణయిాంచబడినది - ఏ 

విధాంగ నైతే మీ పూర్వికులకు 

విధిగ  నిర్ణయిాంచబడి ఉాండెనో 

– బహుశ  మీరు దైవభీతిపరులై 

ఉాంట రని! (2:183). 

ఒక ప్ర మ ణిక హదీథులో 

అల్ల హ్ యొక్క దివ్యమైన 

పలుకులను ప్రవక్త సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం ఇల  తెలిప రు: 



 

 

""అతడు న కోసమే 

అన్నప నీయ లు సేవిాంచడాం 

మరియు తన శ రీరక కోరికలను 

అనుభవిాంచడాం నుాండి దూరాంగ  

ఉన్న డు." క బట్టి అతడికి 

లభిాంచే ప్రతిఫలాం అల్ల హ్ 

యొక్క ఘనమైన ప్రతిఫల 

స్థ యిలో ఉాంటుాంది. 

ఆవిధాంగ , ఉపవ సాం వ్యక్తుల 

అతర త్మను మేలుకొలిపి, 

మొత్తాం సమ జాం ఏక సమయాంలో 

కలిసి కట్టుగ , స మూహికాంగ  

దీనిని పూర్తి చేసే అవక శ న్ని 

కలిగిాంచడాం ద్వ ర  ప్రతి 

వ్యక్తికీ మరిాంత బల న్ని 

చేకూర్చు తున్నది. అాంతేగ క, ఈ 



 

 

రమద న్ నెల ఉపవ సాం మన 

శరీరాంలోని జీర్ణ వ్యవస్థకు 

తప్పనిసరిగ  ఒక పూర్తి నెల 

విర మ న్ని ఇస్తున్నది. అల గే 

సాంవత్సరమాంత  లేక జీవితమాంత  

తమ అవసర లకు సరిపడ  ఆద యాం 

లేక బ ధ పడుతున్న నిరుపేదల 

కష్ట ల గురిాంచి ఈ ఉపవ సాం 

మనకు జ్ఞ పకాం చేస్తుాంది. 

బీదరికాంలో మ్రగ్గతున్న 

ప్రజల కష్ట లు గ్రహిాంచేల  

చేసి, ఇతరులు వ రిపై స నుభూతి, 

దయ చూపేల  చేస్తుాంది.  

చివరిగ , హజ్ య త్ర వద్దకు 

వచ్చ ము. హజ్ య త్ర అాంటే 

నిర్ణీత సమయాంలో, నిర్ణీత 



 

 

పద్ధతిలో, మక్క లోని 

అల్ల హ్ యొక్క గృహ న్ని 

సాందర్శిాంచడాం. ఇది ఇస్ల ాం 

యొక్క మరో ప్రధ నమైన 

మూలస్థాంభము. ఇది మ నవులలో 

జ తి, వర్గ, కుల, వర్ణ ... 

మొదలైన అన్ని రక ల భేద లకు 

అతీతాంగ , సమ నత్వ న్ని 

ప్రదర్శిస్తుాంది. 

ప్రపాంచాంలోని అన్ని మూలల 

నుాండి, ముస్లిములాందరూ ఒకే 

రకమైన తెల్లటి రెాండు 

వస్త్ర లు ధరిాంచి, ఏక కాంఠాంతో, 

ఒకే భ షలో హజ్ యొక్క 

పిలుపుకు ప్రతిస్పాందిస్తూ హజ్ 

దిన లలో ఇల  పలుకుత రు: 



 

 

లబ్బైక్ అల్ల హుమ్మ 

లబ్బైక్ (నేనిక్కడ 

హ జరయ్య ను, ఓ ప్రభూ! 

నేనిక్కడ హ జరయ్య ను). హజ్ 

య త్రలో పటిష్టమైన 

స్వయాం క్రమశిక్షణ మరియు 

నియాంత్రణ కనబడుతుాంది – 

అాందువలన పవిత్ర స్థల లు, 

విషయ లు గౌరవిాంచబడటమే గ క, 

పశుపక్ష్య దులకు మరియు 

చెట్లు, మొక్కలకు కూడ  

ఎవ్వరూ ఎల ాంటి హ నీ 

చేయకుాండ  నిషేధ జ్ఞలు జ రీ 

చేయబడటాం వలన ప్రతి జీవి 

సురక్షితాంగ  ఉాంటుాంది.: 

"ఎవరయితే అల్ల హ్ విధిాంచిన 



 

 

కట్టుబ ట్లను గౌరవిస్త డో, 

అతని కోసాం అతని ప్రభువు వద్ద 

మేలుాంది....' (22:30),  

"మరియు అల్ల హ్ చిహ్న లను 

ఎవరైన  గౌరవిస్త న్న రాంటే, 

అది వ రి హృదయ లలోని 

భక్తిభ వన వల్లనే సుమ " 

(22:32)  

ఒక మహ  సభలో అన్ని వర్గ లకు, 

జ తులకు, తెగలకు, సాంస్థలకు, 

ప్రభుత్వ లకు, దేశ లకు చెాందిన 

ఇస్ల మీయ ప్రపాంచాం లోని 

మొత్తాం ముస్లిలాందరూ ప్రతి 

సాంవత్సరమూ ఒక మహ సభలో 

సమ వేశమయ్యే అవక శ న్ని 



 

 

ఈ హజ్ య త్ర 

కల్పిస్తున్నది. ఆ మహ సభ 

యొక్క సమయాం మరియు 

స్థల న్ని వ రి ప్రభువు 

నిర్ణయిాంచిన డు. దీనిలో 

ప ల్గొనే ఆహ్వ నాం ప్రతి 

ముస్లిాంకు అాంద జేయబడిాంది. 

దీనిలో ప ల్గొనకుాండ  

ఎవరినైన  నిషేధిాంచే అధిక రాం 

ఎవ్వరికీ లేదు. స్వయాంగ  

ఉల్లాంఘిస్తే తప్ప, దీనిలో 

ప ల్గొనే ప్రతి ముస్లిాంకు 

పూర్తి సాంరక్షణ మరియు 

స్వేచ్ఛ తప్పక కల్పిాంచబడును.  

          క బట్టి ఇస్ల ాంలోని 

ఆర ధన, అది 



 

 

సాంప్రద యపరమైనదైన , 

క కపోయిన  ఒక వ్యకి తన 

ప్రభువును అతిగ  ప్రేమిాంచటాం 

ద్వ ర  సమ జాంలోని ప్రతి 

చెడును, దౌర్జన్య న్ని 

తుడిచి పెట్టేల  మరియు 

మనాందరి సృష్టికర్త 

దివ్యసాందేశాం ఆధిక్యత 

స ధిాంచేల  శ్రమిాంచే 

దృఢసాంకల్పాం మరియు 

ప్రశ ాంతమైన మనస్సు 

పొాందేట్టు శిక్షణ ఇస్తుాంది.    

 ఇస్ల ాంలోని దైవభ వన 

ప్రతి భ షలోనూ దేవుడిని 

మరియు కొన్ని స ర్లు ఆయన 



 

 

కాంటే తక్కువ స్థ యి దైవ లను 

సూచిాంచే పద లు ఒకటి లేక 

అాంతకాంటే ఎక్కువ ఉన్న యనేది 

అాందరికీ తెలిసిన విషయమే. 

‘అల్ల హ్’ అనే ఘనమైన 

దివ్యపదాం విషయాంలో ఇల  లేదు. 

అల్ల హ్ అనేది ఏకైక 

నిజదేవుడి స్వాంత పేరు. ఆయనను 

క కుాండ  మరెవ్వరికీ ఆ పేరు 

లేదు. ఆ పద నికి బహువచన పదాం, 

స్త్రీ-పురుష లిాంగ పదాం లేదు. 

దేవుడు అనే పద నికి బహువచనాం 

దేవుళ్ళు, స్త్రీలిాంగ పదాం 

దేవతలు మొదలైన రూప లున్న 

దేవుడు అనే పదాంతో అల్ల హ్ 

అనే పద న్ని పోల్చినపుడు, 



 

 

అపూర్వమైన ద ని యొక్క 

అద్వితీయత, ఏకైకత 

స్పష్టాంగ  కనబడుతుాంది. మరో 

ఆసక్తికరమైన విషయాం 

ఏమిటాంటే, అల్ల హ్ అనే పదాం 

జీసస్ (ఈస  అలైహిస్సల ాం) 

యొక్క భ ష అయిన అరమిక్ లో 

కూడ  దేవుడి యొక్క స్వాంత 

పేరే. అరబీ మరియు అరమిక్ 

భ షలు ఒకద నికొకటి 

సోదరీమణులు.   

ఏకైక నిజప్రభువు అనేది 

దేవుడితో ఇస్ల ాం కలిగి ఉన్న 

అపూర్వమైన భ వాం. ఒక ముస్లిాం 

కొరకు అల్ల హ్ మహోన్నతుడు, 

సకల లోక ల సృష్టికర్త మరియు 



 

 

పోషకుడు, ఆయనకు స టి లేదు, 

సృష్టిలో ఆయనను పోలినదేదీ 

లేదు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాంను 

ఆయన దగ్గరిలోని ప్రజలు 

అల్ల హ్ గురిాంచి అడిగినపుడు, 

స్వయాంగ  అల్ల హ్ నుాండే ద ని 

జవ బు ఖుర్ఆన్ లోని ఒక చిన్న 

అధ్య యాం రూపాంలో తిన్నగ  

వచ్చిాంది. అది ఏకదైవత్వ అసలు 

స రాంగ , ఏకదైవత్వ 

ధర్మసూత్రాంగ  

గుర్తిాంచబడిాంది. ఇదే ఖుర్ఆన్ 

లోని 112వ ఆ 

అధ్య యాం:"అల్ల హ్ పేరుతో, 

అనాంత కరుణ మయుడు, అప ర 



 

 

కృప శీలుడు, ప్రకటిాంచు: ఆయనే 

అల్ల హ్, ఆయన ఏకైకుడు; 

శ శ్వతమైన వ డు, 

పరిపూర్ణుడు; ఆయన ఎవ్వరికీ 

పుట్టలేదు, ఆయనకు ఎవ్వరూ 

పుట్టలేదు. ఆయనను పోలినదేదీ 

లేదు" (112:14)  

ఇస్ల ాంలోని దేవుడు తనకు 

పూర్తి విధేయత చూప లని 

ఆజ్ఞ పిస్తున్న క్రూరుడు 

మరియు కర్కశమైనవ డు, ప్రేమ 

మరియు దయ లేనివ డని కొాందరు 

ముస్లిమేతరులు 

ఆరోపిస్తున్న రు. ఈ ఆరోపణ 

కాంటే అసత్యమైనదేదీ లేదు. 

కేవలాం ఒక్క అధ్య యాం తప్ప, 



 

 

ఖుర్ఆన్ లోని 114 

అధ్య య లలోని ప్రతి 

అధ్య యాం ఈ వచనాంతో 

ఆరాంభమవుతున్నది: "అల్ల హ్ 

పేరుతో, అనాంత కరుణ మయుడు, 

అప ర కృప శీలుడు.." ఒక ఉపదేశాంలో 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

ఇల  పలిక రు: "ఒక తల్లి తన 

బిడ్డ మీద చూపే ప్రేమ మరియు 

వ త్సల్యాం కాంటే అల్ల హ్ 

అనేక రెట్లు అధికాంగ  మనమీద 

ప్రేమ మరియు వ త్సల్యాం 

చూపుత డు." క నీ, అల్ల హ్ 

న్య యవాంతుడు కూడ  క వడాం 

వలన దుష్టులు, ప ప త్ములు తమ 



 

 

వాంతు శిక్షను అనుభవిాంచ లి 

మరియు సజ్జనులు ఆయన యొక్క 

అనుగ్రహ లు పొాంద లి కద ! 

వ స్తవ నికి, అల్ల హ్ యొక్క 

అత్యాంత దయ మయుడు అనే 

దివ్యలక్షణాం ఆయన యొక్క 

అత్యాంత న్య యవాంతుడు అనే 

దివ్యలక్షణాంలో చ ల  

స్పష్టాంగ  ప్రదర్శితమవు 

తున్నది. ఆయన కొరకు తమ 

జీవిత ాంతాం శ్రమిాంచేవ రు 

మరియు తమ జీవిత ాంతాం ఇతరులపై 

దౌర్జన్య లు, అక్రమ లు 

చేసేవ రు – ఇరువురూ తమ ప్రభువు 

నుాండి ఒకే రకమైన ప్రతిఫలాం 

పొాందకూడదు. ఒకవేళ దుష్టులకు 



 

 

కూడ  సజ్జనులకు లభిాంచే 

ప్రతిఫలమే లభిస్తుాందని 

ఆశిస్తే, తీర్పుదిన న 

చూడబోయే ప పపుణ్య ల 

లెక్కలను అసలు నమ్మవలసిన 

అవసరమే లేకుాండ  పోతుాంది. 

అల గే ఈ ప్రపాంచాంలో సత్ 

ప్రవర్తనకు మరియు 

పుణ్యక ర్య లకు ఎల ాంటి 

ప్రతిఫలమూ అవసరాం లేదు. ఇదే 

విషయ న్ని క్రిాంది ఖుర్ఆన్ 

ఆయతు చ ల  స్పష్టాంగ  

మరియు సూటీగ  వివరిస్తున్నది. 

"నిశ్చయాంగ  దైవభీతిపరుల 

కొరకు వ రి ప్రభువు వద్ద 

అనుగ్రహ భరితమైన 



 

 

స్వర్గవన లున్న యి. ఏమిటి? 

మేము దైవవిధేయులను అపర ధుల 

సరసన నిలబెడత మ ? అసలు 

మీకేమైాంది? ఈ విధాంగ  ఎల  

నిర్ణయిాంచుకుాంటున్న రు? " 

(68:34-36)  

మ నవరూపాంలో లేక ఏదైన  ఇతర 

సృష్టిత ల రూపాంలో దేవుడు 

అవతరిాంచడ న్ని, సాంపద, శక్తి 

లేక జ తి ఆధ రాంగ  ఎవరైన  

వ్యక్తులపై లేద  ఏవైన  

జ తులపై ప్రత్యేక 

అనుగ్రహ లు కురిపిస్త డనే 

మూఢనమ్మక లను ఇస్ల ాం 

తిరస్కరిస్తున్నది. ఆయన 

మొత్తాం మ నవులను సమ నులుగ  



 

 

సృష్టిాంచ డు. సత్ ప్రవర్తన 

మరియు దైవభక్తి ఆధ రాంగ నే 

వ రు తమలోని భేద న్ని 

గుర్తిాంచగలరు.  

         దేవుడు సృష్టి 

క ర్య న్ని పూర్తి చేసి, ఏడవ 

రోజున సెలవు తీసుకున్న డు, తన 

సైనికులలోని ఒకనితో ఆయన 

మల్లయుద్ధాం చేస డు, 

మ నవులపై దేవుడు ఈర్ష్యతో 

ప్రణ ళికలు రచిస్త డు, దేవుడు 

మ నవ రూపాంలో అవతరిస్త డనే 

భ వనలు ఇస్ల మీయ దృష్టిలో 

దైవదూషణలుగ  

పరగణిాంచబడత యి.  



 

 

          దేవుడి స్వాంత పేరైన 

అల్ల హ్ అనే పద న్ని 

బహువచనాం, స్త్రీలిాంగాం లేకుాండ  

ప్రత్యేక పద్ధతిలో 

పేర్కొనడాం ద్వ ర  

ఇస్ల ాంలోని దైవవిశ్వ సాం 

యొక్క స్వచ్ఛత 

ప్రదర్శితమవుతున్నది. 

వ స్తవ నికి 

దైవప్రవక్తలాందరి సాందేశ 

స ర ాంశాం ఇదే. దీని క రణాంగ , ఏ 

ఇతర దైవ న్ని లేక శక్తిని తనకు 

స టి కల్పిాంచడ న్ని అల్ల హ్ 

అస్సలు క్షమిాంచని ఘోర తి 

ఘోరమైన ప పాంగ  ఇస్ల ాం 

పరిగణిస్తున్నది. అల్ల హ్ 



 

 

తలుచుకుాంటే ఇతర 

ప ప లన్నిాంటినీ 

క్షమిాంచవచ్చు.  

          స్వభ వాంలో సృష్టికర్త, 

తను సృష్టిాంచిన వ టికి 

భిన్నాంగ  ఉాండ లి కద . ఒకవేళ 

అల  భిన్నాంగ  లేకపోతే, ఆయన 

కూడ  త త్క లికమైన 

వ డవుత డు మరియు ఆయన కొరకు 

ఒక సృష్టికర్త అవసరాం. ఒకవేళ 

ఆయన త త్క లికమైన వ డు 

క నట్లయితే, ఆయనను 

పోలినదేదీ లేకపోవడాం వలన ఆయన 

నిత్యజీవుడై ఉాంట డు. ఒకవేళ 

ఆయన శ శ్వతమైన వ డైతే, 

ఆయన కొరకు సృష్టికర్త అవసరాం 



 

 

లేదు. ఒకవేళ ఆయనను ఉనికి 

లోనికి తీసుకు వచ్చిన 

సృష్టికర్తే లేకపోతే, ఆయనను 

శ శ్వతాంగ  ఉాంచే వేరే శక్తి 

అవసరాం కూడ  ఉాండదు అాంటే ఆయన 

స్వయాం సమృద్ధుడై ఉాంట డన్న 

మ ట. అాంతేగ క ఒకవేళ ఆయన తన 

స్వాంత అస్థిత్వాం కోసాం వేరే 

దేనిపైన  ఆధ రపడక పోతే, 

ఆయన అస్థిత్వ నికి అాంతాం 

ఉాండదు. క బట్టి సృష్టికర్త 

శ శ్వతమైనవ డు మరియు అాంతాం 

లేనివ డు. అాంటే 

అద్యాంతరహితమైనవ డు: "ఆయన 

మొట్టమొదటి వ డు మరియు 

చిట్టచివరి వ డూను. "  



 

 

          ఆయన స్వయాం సమృద్ధుడు 

లేక స్వయాంగ  అన్నీ కలిగి 

ఉన్నవ డు – ఖుర్ఆన్ భ షలో ఈ 

దివ్యలక్షణాం ‘అల్ 

ఖయ్యూమ్’. సృష్టికర్త 

కేవలాం శూన్యాం నుాండి 

సృష్టిత లను ఉనికి లోనికి 

తీసుకుర వడమే క కుాండ , వ టిని 

క ప డత డు. అల గే వ టిని 

ఉనికిలో లేకుాండ  చేస్త డు. 

అాంతిమాంగ  సృష్టిలో సాంభవిాంచే 

ప్రతిద నికీ క రణభూతుడవుత డు.  

ప్రతి ద ని సృష్టికర్త 

అల్ల హ్ యే. ప్రతి ద ని 

సాంరక్షకుడు ఆయనే. 

భూమ్య క శ ల త ళపు 



 

 

చెవులన్నీ ఆయన వద్దనే 

ఉాంట యి.  

ఆయన పోషణ లేకుాండ  భూమిపై ఏ 

ప్ర ణీ చలిాంచదు. ద ని విడిది 

స్థలాం ఆయనకు తెలుసు. అల గే 

ద ని అాంతిమ స్థలాం కూడ .  

దేవుడి దివ్యలక్షణ లు: ఒకవేళ 

సృష్టికర్త శ శ్వతమైనవ డు 

మరియు అద్యాంతాం లేని 

వ డైతే, ఆయన 

దివ్యలక్షణ లు కూడ  

శ శ్వతమైనవి మరియు 

అద్యాంతరహితమైనవై ఉాండ లి. 

తన దివ్యలక్షణ లలో ఆయన 

దేనినీ కోల్పోకూడదు మరియు 



 

 

క్రొత్తవేవీ పొాందకూడదు. 

ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే ఆయన 

దివ్యలక్షణ లు 

పరిపూర్ణమైనవై ఉాంట యి. 

అల ాంటి పరిపూర్ణ 

దివ్యలక్షణ లు కలిగి ఉాండే 

సృష్టకర్తలు ఒకరి కాంటే ఎక్కువ 

మాంది ఉాండగలర ? ఉద హరణకు, 

ఇద్దరు పరిపూర్ణమైన మరియు 

సర్వశక్తిమాంతులైన 

సృష్టికర్తలు ఉాండగలర ? ఒక్క 

క్షణాం ఆలోచిాంచగ నే అది 

అస ధ్యాం అనిపిస్తుాంది. 

క్రిాంది ఆయతులో ఖుర్ఆన్ 

దీనిని ఇల  తెలుపు తున్నది: 

"అల్ల హ్ ఎవరినీ కొడుకుగ  



 

 

చేసుకోలేదు. ఆయనతో ప టు 

మరో ఆర ధ్య దేవుడు కూడ  

లేడు. ఒకవేళ అల ాంటి దేదైన  

ఉాంటే, ప్రతి దేవుడూ త ను 

సృష్టిాంచిన సృష్టిత లను వెాంట 

తీసుకుని వేరయిపోయేవ డు. 

ఒకడు ఇాంకొకనిపై దాండయ త్ర 

చేసేవ డు. వ రు అల్ల హ్ కు ఏ 

లక్షణ లు ఆప దిస్తున్న రో, 

వ టిని ఆయన అతీతుడు, పరమ 

పవిత్రుడు." (23:91) 

దేవుడి ఏకత్వాం: కల్పిత 

దైవ లలోని అసత్యాం గురిాంచి 

ఖుర్ఆన్ మనకు మ టిమ టికీ 

జ్ఞ పకాం చేస్తున్నది. 

విగ్రహ ర ధకులను ఖుర్ఆన్ ఇల  



 

 

ప్రశ్నిస్తున్నది: ఏమిటి, మీరు 

(స్వహస్త లతో) చెక్కిన 

శిల్ప లను 

పూజిస్తున్న ర ?(37:95) 

ఆయనకు స టిగ  వేరే వ టిని 

నిలబెడుతున్న ర ? అవి తమను 

త మే క ప డుకోగలవ ?" 

ప్రకృతి సహజమైన వ టిని 

ఆర ధిాంచే వ రి గురిాంచి 

ఇబ్ర హీాం గ థలో ఖుర్ఆన్ ఇల  

పేర్కొన్నది: మరి, అతనిపై 

ర త్రి ఆవరిాంచినపుడు, ఒక 

నక్షత్ర న్ని చూసి అతనిల  

అన్న డు ‘ఇది న  ప్రభువు’. అది 

మ యమైపోగ నే, ‘మ యమై 

పోయేవ టిని నేనే మ త్రమూ 



 

 

ఇష్టపడను’ అన్న డు. మరి, 

ప్రక శిస్తున్న చాంద్ర 

బిాంబ న్ని చూడగ నే, అతను ‘ఇదీ 

న  ప్రభువు’ అన్న డు. చాంద్రుడు 

అస్తమిాంచగ నే ‘ఒకవేళ న  

ప్రభువు న కు సన్మ ర్గాం 

చూపకపోతే, నిశ్చయాంగ  నేను 

మ ర్గభ్రష్టులలో 

చేరిపోదును’ అన్న డు. మరి, 

ప్రక శవాంతాంగ  ఉదయిస్తున్న 

సూర్యగోళ న్ని చూసినపుడు, 

అతను ‘ఇదే న  ప్రభువు, ఇది 

అన్నిాంటికన్న  పెద్దది’ 

అన్న డు. క నీ, అది 

అస్తమిాంచినపుడు, అతను 

ఎలుగెత్తి ఇల  అన్న డు ‘ఓ న  



 

 

జ తి ప్రజల ర ! నిశ్చయాంగ  

నిజదైవ నికి మీరు స టి 

కల్పిాంచే (వ టి నుాండి 

విసిగెత్తి, నేను దూరమ 

వుతున్న ను) వ టికీ, న కూ ఏ 

సాంబాంధమూ లేదు.’ నిశ్చయాంగ , 

నేను ఏకోన్ముఖుడనై 

(ఏకదైవ ర ధకుడినై), న  

ముఖ న్ని భూమ్య క శ ల 

సృష్టికర్త వైపునకు త్రిప్పు 

కుాంటున్న ను. మరియు నేను 

ఆయనకు స టి కల్పిాంచేవ రిలోని 

వ డిని క ను. (6:76-79)  

ఒక దైవవిశ్వ సి యొక్క 

ప్రవర్తన: ఒకవేళ ఎవరైన  

ముస్లిాం క వ లనుకుాంటే 



 

 

(సృష్టికర్తకు 

సమర్పిాంచుకోవ లనుకుాంటే), 

అతడు దేవుడి ఏకత్వ న్ని 

విశ్వసిాంచవలసి ఉాంది. ఉద హరణకు 

కేవలాం ఆయన మ త్రమే 

సర్వలోక ల సృష్టికర్త, 

పోషకుడు, ప లకుడు ... ఇదే 

తౌహీద్ రుబూబియ్యహ్ అని 

మున్ముాందు ర బోతున్నది. 

అయితే కేవలాం ఈ విశ్వ సాం కలిగి 

ఉాండటాంతో సరిపోదు. ఈ 

దివ్యక ర్య లను కేవలాం 

సర్వలోక ప్రభువు మ త్రమే 

చేయగలడనే సత్య న్ని 

అనేకమాంది విగ్రహ ర ధకులు 

గ్రహిాంచడమే క కాండ  దీనిని 



 

 

నమ్ముత రు కూడ . అయితే 

ముస్లిాంగ  మ రడ నికి ఇది 

మ త్రమే సరిపోదు. తౌహీద్ 

రుబూబియ్యహ్ తో ప టు వ రు 

తప్పకుాండ  తౌహీద్ 

ఉలూహియ్యహ్ అాంటే 

ఆర ధనలన్నీ కేవలాం ఆయనకే 

చెాందుత యని మనస్పూర్తిగ  

నమ్మ లి మరియు ఇతరులను 

ఆర ధిాంచకుాండ  ఉాండ లి.  

          ఏకైక నిజ దైవాం యొక్క ఈ 

జ్ఞ నాం పొాందిన తర్వ త, 

మ నవుడు ఆయనను నిరాంతరాంగ  

విశ్వసిాంచ లి మరియు 

సత్య న్ని నిర కరిాంచేల  

ప్రేరేపిాంచే వ టిని తన 



 

 

సమీపాంలోనికి కూడ  

ర నివ్వకూడదు.  

   ఒక వ్యక్తి మనస్సులో 

దైవవిశ్వ సాం (ఈమ న్) 

ప్రవేశిాంచినపుడు, అది అతడిలో 

కొన్ని మ నసిక మ ర్పులు తీసుకు 

వస్తుాంది. పర్యవస నాంగ  అతడి 

ప్రవర్తనలో మ ర్పు 

వస్తుాంది. ఈ రెాండు మ ర్పులు 

అాంటే మ నసిక మరియు 

ఆచరణ త్మక మ ర్పులు అతడిలో 

నిజమైన విశ్వ సాం 

ప్రవేశిాంచాందనడ నికి ఒక 

నిదర్శనాం. దీని గురిాంచి ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం ఇల  తెలిప రు, 



 

 

"విశ్వ సాం అాంటే మనస్సులో 

పటిష్టాంగ  న టుకు పోయేది 

మరియు చేతలచే 

నిరూపిాంచబడేది."  

మ నసిక మ ర్పులన్నిాంటిలో 

మొట్టమొదటిది, అల్ల హ్ కు 

కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవ లని 

అతడు భ విాంచడాం. ఇల  

సృష్టికర్తకు కృతజ్ఞతలు 

తెలుపకోవడమనేది అతడి ఆర ధనల 

యొక్క అసలు స రాం అని 

చెప్పవచ్చు.  

ఈ కృతజ్ఞత భ వాం ఎాంత 

ముఖ్యమైనదాంటే, సత్య న్ని 

తిరస్కరిాంచడాం వలన ఒక 



 

 

అవిశ్వ సి ‘క ఫిర్’ అని 

పిలవబడత డు. క ఫిర్ అాంటే 

‘సత్యతిరస్క రి’ మరియు 

‘కృతఘ్నుడు’ అని అర్థాం.  

తనపై కురిపిాంచే అనుగ్రహ లకు 

బదులుగ  ఒక విశ్వ సి తన 

ప్రభువును మరిాంతగ  

ప్రేమిస్త డు మరియు 

కృతజ్ఞతలు తెలుపు కుాంట డు. తను 

మ నసికాంగ  లేక శ రీరకాంగ  ఎన్ని 

మాంచి పనులు చేసిన , దైవ జ్ఞల 

ఆచరణలో కొరత ఉాంటుాందనే 

వ స్తవ న్ని గ్రహిాంచి, 

ఇహలోకాంలో లేద  పరలోకాంలో 

అల్ల హ్ తనను ఎక్కడ 

శిక్షిస్త డోనని భయపడుతూ 



 

 

ఉాంట డు. అాందువలన అతడు ఆయనకు 

భయపడత డు, సమర్పిాంచుకుాంట డు 

మరియు అణుకువ, వినమ్రత, 

నిగర్వాంతో ఆయన తెలిపిన 

పద్ధతిలో ఆయనను 

ఆర ధిస్త డు. అయితే ఎవరైన  

ఎల్లప్పుడూ ఆ స్థితిలో 

ఉాండటమనేది, నిత్యాం ఆయనను 

గుర్తు చేసుకుాంటూ ఉాండకుాండ  

స ధ్యాం క దు కద . క బట్టి 

దైవధ్య నమనేది విశ్వ సాం 

(ఈమ న్) యొక్క జీవశక్తి, అది 

లేకుాండ  ఈమ న్ బలహీన పడి, 

క్రమాంగ  దూరమై పోతుాంది.  

సృష్టికర్త యొక్క 

దివ్యలక్షణ లను తరుచుగ  



 

 

పేర్కొనడాం ద్వ ర  మనలో ఈ 

కృతజ్ఞత  భ వ న్ని 

పెాంపొాందిాంచేాందుకు ఖుర్ఆన్ 

ప్రయత్నిస్తున్నది. ఎక్కువగ  

ఈ దివ్యలక్షణ లు ఒకద ని 

వెాంట మరొకటి పేర్కొనబడటాం 

మనాం గుర్తిాంచవచ్చు, 

ఉద హరణకు: "ఆయనే అల్ల హ్. 

ఆయన తప్ప మరో ఆర ధ్య 

దేవుడు లేడు – గోప్యాంగ  

ఉన్నవ టినీ, బహిరాంగాంగ  

ఉన్నవ టినీ ఎరిగినవ డు. ఆయన 

కరుణ మయుడు, కృప శీలుడూను. 

ఆయనే అల్ల హ్, ఆయన తప్ప 

మరో ఆర ధ్యుడు లేడు, ఆయనే 

ర జ ధిర జు, లోప లన్నిాంటికీ 



 

 

అతీతుడు, శ ాంతి ప్రద త, 

పర్యవేక్షకుడు, సర్వశక్తుడు, 

బలపర క్రమ లు గలవ డు, 

ఘనమైనవ డు, ప్రజలు ఆయనకు 

కల్పిాంచే భ గస్వ మ్య ల 

నుాండి పవిత్రాంగ  ఉన్న డు. 

ఆయనే అల్ల హ్, సృష్టికర్త, 

ఉనికిని ప్రస దిాంచేవ డు, 

రూపకల్పన చేసేవ డు, 

అత్యుత్తమమైన పేర్లు 

గలవ డు, భూమ్య క శ లలో 

ఉన్న ప్రతిదీ ఆయన పవిత్రతను 

కొనియ డుతూనే ఉాంటుాంది. 

ఆయనే సర్వ ధికుడు, 

వివేకవాంతుడూను."(59:22-24).  



 

 

"అల్ల హ్ – కేవలాం ఆయన తప్ప 

వేరే ఆర ధ్యుడు లేడు. ఆయన 

నిత్యసజీవుడు, సమస్త నికి 

ఆయనే ఆధ రభూతుడు, ఆయనకు 

కునుకూ పట్టదు మరియు నిదుర 

కూడ  ర దు. భూమ్య క శ లలో 

ఉన్నదాంత  ఆయనదే. ఆయన 

సమక్షాంలో సిఫ రసు 

చేయగలవ రెవరు - ఆయన 

అనుమతిస్తే తప్ప? వ రి ముాందు 

ర నున్నదేమిటో (ఎదుట 

ఉన్నదేమిటో) మరియు వ రికి 

పూర్వాం గడిచినదేమిటో (వెనుక, 

పరోక్షాంలో ఉన్నదేమిటో) 

ఆయనకు తెలుసు. ఆయన 

జ్ఞ నసాంపదలోని ఏ విషయ న్నీ 



 

 

వ రు గ్రహిాంచలేరు – త ను కోరి 

తెలిపినది తప్ప. ఆయన ‘కుర్సీ’ 

ఆక శ లనూ, భూమినీ ఆవరిాంచి 

ఉన్నది. వ టి రక్షణ ఆయనకు 

ఏమ త్రమూ అలసట 

కలిగిాంచదు.ఆయన 

సర్వోన్నత్తుడూ, మహ  ఘనత 

గలవ డు. (2:255).  

"ఓ గ్రాంథప్రజల ర ! మీ ధర్మాం 

విషయాంలో అతిగ  

ప్రవర్తిాంచకాండి. అల్ల హ్ 

పట్ల సత్యాం తప్ప మరిాంకేమీ 

పలుకకాండి. నిశ్చయాంగ  మసీహ్ 

(క్రీస్తు) అయిన మర్యాం 

కుమ రుడు ఈస , అల్ల హ్ 

యొక్క సాందేశహరుడు మరియు 



 

 

ఆయన యొక్క వ క్కు; ఆయన 

ద నిని (వ క్కును) మర్యాం 

వైపునకు పాంపిన డు – మరియు 

ఆయన నుాండి (పాంపబడిన) ఆత్మ 

మ త్రమే. కనుక అల్ల హ్ ను 

ఆయన సాందేశహరులను 

విశ్వసిాంచాండి. మరియు మీరు 

(అల్ల హ్ ను) ‘ముగ్గురు’ 

అనకాండి. (అల  అనడాం) మీరు 

మ నుకోాండి. అదే మీ కొరకు 

శుభప్రదమైనది. నిశ్చయాంగ , 

ఏకైకుడైన అల్ల హ్ ఒక్కడే 

ఆర ధనలకు అర్హుడు. ఆయనకు 

కుమ రుడు ఉన్న డనే 

విషయ న్నుాండి ఆయన 

పరిశుద్ధుడు, పవిత్రుడు. 



 

 

ఆక శ లలోనూ, భూమిలోనూ 

ఉన్నదాంత  ఆయనకు చెాందినదే. 

మరియు క ర్యస ధకునిగ  కేవలాం 

అల్ల హ్ యే చ లును. "(4:171) 

 ఇస్ల ాంలోని మ నవహక్కులు 

     సృష్టికర్త సాంపూర్ణుడు 

మరియు నిరుపేక్ష పరుడు. ఆయన 

మొత్తాం మ నవుల ప్రభువు 

మరియు విశ్వ స ర్వభౌముడు. 

పోషకుడు, పరిప లకుడు, 

దయ మయుడు. ఆయన క రుణ్యాం 

ప్ర ణులన్నిాంటిపై 

ప్రసరిస్తుాంది. ఎాందుకాంటే 

ప్రతి మ నవుడికి ఆయన మ నవ 

గౌరవాం మరియు హోద  



 

 

ఇచ్చిన డు. మనిషిలో స్వయాంగ  

ఊపిరి పోయటాం నుాండి మొదలు 

పెట్టి ఆ ఆత్మ మనిషి 

శరీరాంలో జీవిాంచటాం, అతనిలో 

కలిసి పోవటాం, ఇతర మ నవులలో 

కూడ  కనబడే స మ న్య 

లక్షణ లు కలిగి ఉాండటాం ద్వ ర  

మ నవులాంత  సమ నమే, వ రిలో 

ఎల ాంటి ప్రత్యక్ష 

భేదభ వ లు లేవు - వర్ణాం, కులాం, 

జ తీయత మొదలైన య ధృచ్ఛిక 

తేడ ల విషయాంలో తప్ప - అనే 

వ స్తవాం ఋజువు అవుతున్నది. 

తద్వ ర  ప్రతి మ నవుడు ఇతర 

మ నవులతో పోలి ఉన్న డు. ఆ 

విధాంగ  సగౌరవమైన మరియు 



 

 

ఉల్ల సకరమైన విశ్వప్రభువు 

ద స్యాంలో మ నవులాంత  ఒక 

సహోదర సమ జాంగ  మ రిన రు. 

అల ాంటి దివ్యమైన 

వ త వరణాంలో ఇస్ల మీయ ఏక 

దైవత్వ భ వనను 

ఒప్పకోవడమనేది ప్రబలమైన 

మరియు ప్రధ నమైన శక్తిగ  

నిలబడుతున్నది. అాంతేగ క 

మ నవజ తిలో ఉాండవలసిన 

ఐకమత్యాం మరియు 

సౌభ్ర తృత్వ లను అనివ ర్యాం 

చేస్తున్నది.  

భూమాండలాంపై ఎక్కడైన  సరే 

ఇస్ల మీయ సమ జాం ఏర్పరచ 

వచ్చు. అయితే, ఇస్ల ాం ధర్మాం 



 

 

మ నవ హక్కులను లేక 

విశేష ధిక ర లను తన భౌగోళిక 

హద్దులలోనే పరిమితాం చేసి 

ఉాంచ దలుచుకోవటాం లేదు. ఇస్ల ాం 

ధర్మాం మొత్తాం మ నవజ తి 

కొరకు కొన్ని స ర్వజనిక 

ప్ర థమిక హక్కులను 

ప్రకటిాంచిాంది. వ టిని ఎట్టి 

పరిస్థితులలోనూ మ నవుడు 

గౌరవిాంచ వలసి ఉాంది – అతడు 

ఇస్ల మీయ దేశాంతో శ ాంతి 

ఒడాంబడిక కలిగి ఉన్న , 

లేకపోయిన  మరియు ఇస్ల మీయ 

దేశాంతో యుద్ధాం చేస్తున్న , 

లేకపోయిన . దీని గురిాంచి 

ఖుర్ఆన్ స్పష్టాంగ  ఇల  



 

 

ప్రకటిస్తున్నది: "ఓ 

విశ్వ సుల ర ! అల్ల హ్ కొరకు 

న్య య నికి స క్ష్యాంగ  

నిలిచి ఉాండేవ రై పోాండి. 

(ఏదైన ) వర్గాం పట్ల మీకున్న 

వైరాం మీరు న్య యాం 

చేయకుాండ  ఉాండేల  మిమ్మల్ని 

ప్రేరేపిాంచనివ్వకాండి. (అన్ని 

వేళల ) మీరు న్య యాం 

చేయాండి. అది అల్ల హ్ పట్ల 

భయభక్తులకు అతి చేరువైనది. 

జ గ్రత్త! అల్ల హ్ పట్ల 

భయభక్తులు కలిగి ఉాండాండి. 

నిశ్చయాంగ  అల్ల హ్ మీరేమి 

చేస్తున్న రో అాంత  

ఎరిగినవ డు...." (5:8)  



 

 

ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ మ నవ 

రక్తాం పవిత్రమైనదే. 

అన్య యాంగ  ద నిని 

చిాందిాంచకూడదు. తగిన క రణాం 

లేకుాండ  అన్య యాంగ  హత్య 

చేసి, ఒకవేళ ఎవరైన  మ నవ 

రక్తాం యొక్క ఈ పవిత్రతను 

ఉల్లాంఘిస్తే, అతడు మొత్తాం 

మ నవజ తిని హత్య చేయటాం 

సమ నమని ఖుర్ఆన్ గ్రాంథాం 

ప్రకటిస్తున్నది:"..“ప్ర ణ ని

కి బదులుగ  గ క, లేద  భూమిపై 

కల్లోలాం రేపినాందుకు గ క, 

ఎవరైన  మరొకరిని చాంపితే, అతడు 

సమస్త మ నవ ళిని చాంపినట్లే. 

అదేవిధాంగ  ఎవరైన , ఒకరి 



 

 

ప్ర ణ న్ని క ప డితే అతడు 

సమస్త మ నవ ళిని 

క ప డినట్లే...”" 5:32 

మహిళలు, పిల్లలు, వృద్ధులు, 

వ్య ధిగ్రస్తులు, గ యపడిన 

వ రిపై దౌర్జన్యాం 

చేయడ న్ని ఇస్ల ాం 

నిషేధిాంచిాంది. మహిళల 

మ నమర్య దలు మరియు 

పవిత్రత అన్ని 

పరిస్థితులలోనూ 

గౌరవిాంపబడ లి. ఆకలితో 

ఉన్నవ నికి భోజనాం పెట్ట లి. 

బట్టలు లేని వ నికి బట్టలు 

తొడగ లి. గ యపడిన వ రిని 

మరియు వ్య ధిగ్రస్తులను 



 

 

వ రు ఇస్ల మీయ సమ జ నికి 

చెాందిన వ ర  లేక వ రి 

శత్రువర్గ లకు చెాందిన వ ర  

అనే త రతమ్య లు లేకుాండ  

సరైన వైద్యాం అాందిాంచ లి.  

ఇస్ల ాంలోని మ నవ హక్కుల 

ఆదేశ లు స్వయాంగ  అల్ల హ్ 

జ రీ చేస డనే సత్య న్ని 

గ్రహిాంచ లి. వ టిని ఎవరో ఒక 

ర జు లేద  ఏదో ఒక చట్ట సభ 

జ రీ చేయలేదు. ర జులు లేద  

చట్ట సభలు ప్రకటిాంచిన 

యుద్ధ లు, వ రు ప్రకటిాంచిన 

విధాంగ నే రద్దు చేయబడత యి 

కూడ . పరిప లకులు అాంగీకరిాంచిన 

మరియు గుర్తిాంచిన మ నవ 



 

 

హక్కుల విషయాంలో కూడ  ఇదే 

జరుగుతుాంది. తమకు 

ఇష్టమైనపుడు ఆ పరిప లకులు 

వ టిని అాంగీకరిాంచ వచ్చు మరియు 

తమకు ఇష్టాం లేనపుడు వ టిని 

గుర్తిాంచక పోవచ్చు. తమ ఇష్టాం 

వచ్చినపుడు వ రు బహిరాంగాంగ  

వ టిని ఉల్లఘిాంచనూ వచ్చు. 

అయితే ఇస్ల ాంలోని మ నవ 

హక్కుల విషయాంలో మ త్రాం అల  

జరగట నికి అవక శాం లేదు. 

ఎాందుకాంటే వ టిని సర్వలోక 

సృష్టికర్త అయిన అల్ల హ్ 

ఆదేశిాంచి ఉాండడాం వలన ఎట్టి 

పరిస్థితులలోనూ భూమిపై ఉన్న 

ఏ చట్ట సభకూ లేక ఏ 



 

 

ప్రభుత్వ నికీ వ టిని 

ఉల్లఘిాంచే హక్కు లేక అధిక రాం 

లేదు. వ టిని రద్దు చేసే, 

ఉపసాంహరిాంచే హక్కు ఎవ్వరికీ 

లేదు. అాంతేగ క అవి క గిత ల పైన 

మ త్రమే అాంగీరిాంచబడి, 

వ స్తవ జీవితాంలో ఏ విలువ  

లేకుాండ  నిర కరిాంచబడేవి క వు. 

ఇాంక  అవి ఆాంక్షలు జ రీ చేయని 

మ మూలు తత్వజ్ఞ న భ వ లు 

కూడ  క వు.  

ఐక్యర జ్యసమితి బహిరాంగ 

ప్రకటనలు, తీర్మ న లకు మరియు 

సర్వలోక సృష్టికర్త అయిన 

అల్ల హ్ జ రీ చేసిన మ నవ 

హక్కులకు అస్సలు పోలికే లేదు. 



 

 

ఎాందుకాంటే మొదటిది 

దేనిపైనాంటే ద నిపై 

వర్తిాంచదు, క నీ రెాండోది ప్రతి 

విశ్వ సిపైన  వర్తిస్తుాంది. 

అవి ఇస్ల మీయ మూలవిశ్వ స 

భ గ లు మరియు అాంశ లు. త ము 

ముస్లిాంలని తెలిపే ప్రతి 

ముస్లిాం, పరిప లకుడు మరియు 

నిర్వ హకుడు వ టిని అాంగీకరిాంచ 

వలసిాందే, గుర్తిాంచ వలసిాందే 

మరియు ఆచరిాంచవలసిాందే. ఒకవేళ 

అల్ల హ్ ఆదేశ లను 

ఆచరిాంచకుాండ , తిరస్కరిస్తూ, 

వ టిలో మ ర్పులు చేర్పులు 

చేయటాం లేక ఆచరణలలో 

ఉల్లాంఘిస్తూ, కేవలాం 



 

 

నోటిపలుకులతో అాంగీకరిాంచడాం 

మొదలైన అతిక్రమణలు చేసే 

పరిప లకుల కొరకు ఖుర్ఆన్ 

ఆజ్ఞలు చ ల  స్పష్టాంగ  

ఉన్న యి.   "... ఎవరైతే 

అల్ల హ్ అవతరిాంపజేసిన ద ని 

ప్రక రాం తీర్పు చేయరో, 

నిజ నికి అల ాంటి వ రే 

దుర్మ ర్గులు.." (5:47)  

ఇస్ల మీయ ర జ్యాంలోని మ నవ 

హక్కులు 

1.  ప్ర ణ మరియు 

ఆస్తిప స్తుల సాంరక్షణ: 

తన అాంతిమ హజ్ య త్రలో 

చేసిన మహోన్నత ప్రసాంగాంలో 



 

 

ప్రవక్త సల్లల్ల హు అలైహి 

వసల్లాం ఇల  ప్రకటిాంచ రు: 

“పునరుత్థ న దినమున మీ 

ప్రభువును కలుసుకునే రోజు వరకు 

మీ యొక్క ఒకరి ప్ర ణ లు 

మరియు ఆస్తిప స్తులు మరొకరి 

కొరకు నిషేధిాంచబడిన యి.” మరో 

సాందర్భాంలో దిమ్మిస్ 

(ముస్లిాం ర జ్యాంలో నివసిాంచే 

ముస్లిమేతరులు) గురిాంచి ఇల  

ఆదేశిాంచ రు: “ఎవరైన  శ ాంతి 

ఒడాంబడికలో నివసిస్తున్న 

వ రిలో నుాండి ఏ వ్యక్తినైన  

హత్య చేస్తే, అతడు స్వర్గాం 

యొక్క సువ సన కూడ  

పీల్చలేడు.”  



 

 

2.  మ నమర్య దల సాంరక్షణ: 

ఖుర్ఆన్ క్రిాంది నిబాంధనలు 

విధిాంచిాంది:  

అ) ఓ విశ్వ సుల ర !  మీలోని ఒక 

వర్గాం, మరో వర్గ న్ని ఎగత ళి 

చేయవద్దు. 

ఆ) పరస్పరాం నిాందిాంచుకోవద్దు. 

ఇ) మ రుపేర్లతో 

అవమ నిాంచవద్దు. 

ఈ) ఇతరుల గురిాంచి చ డీలు 

చెప్పవద్దు మరియు చెడుగ  

మ ట్ల డవద్దు.  49:11-12 



 

 

3.  వ్యక్తిగత జీవితాం యొక్క 

మ న్యత, పవిత్రత మరియు 

భద్రత: 

ఖుర్ఆన్ క్రిాంది నిబాంధనలు 

విధిాంచిాంది:  

అ) ఒకరిపై మరొకరు గూఢచర్యాం 

చేయవద్దు. నిఘ  వేయవద్దు. 

ఆ) ఇాంటి యజమ ని అనుమతి 

లేకుాండ  ఎవరి ఇాండ్లలోనూ 

ప్రవేశిాంచవద్దు. 

4.  భద్రత లేక వ్యక్తిగత 

స్వేచ్ఛ: 

బహిరాంగ న్య యస్థ నాంలో 

అతడి నేరాం నిరూపిాంచబడనాంత 



 

 

వరకూ ఏ వ్యక్తినీ జైలులో 

పెట్టకూడదనే నియమ న్ని 

ఇస్ల మీయ ధర్మశ సనాం 

ప్రకటిాంచిాంది. కేవలాం అనుమ నాం 

మీద అరెష్టు చేయడాం, సరైన 

న్య య విచ రణ జరపకుాండ  

మరియు నిర్దోషిత్వ న్ని 

నిరూపిాంచుకునే అవక శాం 

ఇవ్వకుాండ  అతడిని జైలులలోనికి 

విసిరి వేయడాం ఇస్ల ాంలో 

అనుమతిాంచబడలేదు.  

5.  దౌర్జన్య నికి 

అభ్యాంతరాం చెప్పే హక్కు:  

పరిప లకుల దౌర్జన్య నికి 

వ్యతిరేకాంగ  పోర డే హక్కును 



 

 

ఇస్ల ాం ధర్మాం మ నవులకు 

ప్రస దిాంచిాంది. దీని గురిాంచి 

ఖుర్ఆన్ ఇల  

ప్రకటిస్తున్నది: "బహిరాంగాంగ  

(ఎవరైన ) చెడు మ టల డుటను 

అల్ల హ్ ఇష్టపడడు – అయితే 

దౌర్జన్య నికి గురైన 

వ్యక్తి తప్ప. అల్ల హ్ 

అన్నీ వినేవ డు, అాంత  

ఎరిగినవ డు."(4:148)  

అాంతకు పూర్వాం 

పేర్కొన్నట్లుగ , ఇస్ల ాం 

ధర్మాంలో మొత్తాం శక్తి 

మరియు అధిక రాం అల్ల హ్ దే. 

మ నవుడికి ఇవ్వబడిన పరిమిత 

అధిక రాం కేవలాం ఒక ‘అమ నతు 



 

 

(పూచీ)’. ఎవరికైతే అల ాంటి 

పరిమిత శక్తి, అధిక రాం 

ఇవ్వబడిాందో, అల ాంటి 

పరిప లకులు తమ ప్రజల ఎదుట 

వ రిని ఉత్తమాంగ  గౌరవిస్తూ 

నిలబడవలెను. ఎాందుకాంటే 

తీర్పుదినాం రోజున ప్రజలపై 

వ రికి ఇవ్వబడిన ఆధిక్యత, 

అధిక రాం గురిాంచి 

ప్రశ్నిాంచబడును. ఖలీఫ గ  

ఎాంచుకోబడిన తర్వ త అబూ బకర్ 

రదియల్ల హు అన్హు ఇచ్చిన తన 

మొట్టమొదటి ప్రసాంగాంలో 

దీనిని ఇల  పేర్కొన్న రు: “నేను 

సరైన మ ర్గాంలో 

నడుస్తున్నపుడు న కు 



 

 

తోడ్ప టు అాందిాంచాండి. నేను 

తప్పు చేసినపుడు నన్ను 

సరిదిద్దాండి. అల్ల హ్ మరియు 

ఆయన ప్రవక్త యొక్క 

ఆదేశ లు ప టిస్తున్నాంత క లాం 

న కు విధేయత చూపాండి. ఒకవేళ 

నేను అల  చేయకపోతే నన్ను 

పట్టిాంచుకోవద్దు.”  

6.  భ వప్రకటన స్వేచ్ఛ – 

వ క్ స్వ తాంత్ర్యాం:  

ఒక షరతు మీద భ వ ప్రకటన 

స్వేచ్ఛ మరియు వ క్ 

స్వ తాంత్ర్య హక్కులను 

ఇస్ల మీయ స మ్రజ్యాంలోని 

ప్రజలాందరికీ ఇస్ల ాం ధర్మాం 



 

 

ప్రస దిస్తున్నది. ఆ షరతు 

ఏమిటాంటే ఆ హక్కులు మాంచిని 

మరియు నిజ న్ని 

వ్య పిాంపజేయట నికి 

మ త్రమే ఉపయోగిాంచ లి గ నీ 

చెడును మరియు అసత్య న్ని 

వ్య పిాంపజేయడ నికి క దు. 

ప శ్చ త్య దేశ లలోని భ వ 

ప్రకటన హక్కు కాంటే 

ఇస్ల మీయ చట్టాంలోని భ వ 

ప్రకటన హక్కు అనేక విధ లుగ  

ఉన్నతమైనది. ఎట్టి 

పరిస్థితులలోనూ చెడు మరియు 

దుష్టత్వ ప్రచ రాం జరగ 

కూడదని ఇస్ల ాం 

నిషేధిస్తున్నది. విమర్శల పేరు 



 

 

మీద అసభ్యకర పద లను మరియు 

అసహ్యకర భ షను వ డే హక్కు 

ఇస్ల ాం ఎవ్వరికీ ఇవ్వలేదు. 

ఏదైన  విషయాం మీద ఏదైన  

దైవ జ్ఞ వచ్చిాంద  లేద  అని 

ప్రవక్త సల్లల్ల హు అలైహి 

వసల్లాంను అడిగి తెలుసుకోవడాం 

ఆయన సహచరుల అలవ టు. ఒకవేళ 

ఆయన వ రడిగిన విషయాంపై ఏ 

దైవ జ్ఞ  ర లేదాంటే, వ రు ఆ 

విషయాంపై స్వేచ్ఛగ  తమ 

అభిప్ర య న్ని 

వెలిబుచ్చేవ రు.  

7.  వివిధ సాంఘ లు ఏర్ప టు 

చేసుకునే స్వేచ్ఛ:  



 

 

ప్రజలు వివిధ సాంఘ లు, 

ప ర్టీలు, సాంస్థలు ఏర్ప టు 

చేసుకునే హక్కును ఇస్ల ాం 

ప్రజలకు ఇచ్చిాంది. అయితే ఈ 

హక్కు కొన్ని నిబాంధనలకు లోబడి 

ఉాంది.  

8.  మనస్స క్షి, అాంతర త్మ 

స్వ తాంత్ర్యాం మరియు 

దోషనిర్ధ రణ 

స్వ తాంత్ర్యాం: 

ఇస్ల ాం ధర్మాం ఇల  

ఆజ్ఞ పిస్తున్నది: “ధర్మ 

విశ్వ స విషయాంలో ఎల ాంటి 

నిర్భాందమూ లేదు.” అయితే 

దీనికి భిన్నాంగ  నియాంతృత్వ 



 

 

సమ జ లు వ్యక్తుల 

స్వేచ్ఛను పూర్తిగ  తుడిచి 

పెట్టి వేస్తున్న యి. 

నిశ్చయాంగ  పరిప లకుల ఈ 

అన్య యమైన అణచివేత 

మ నవుడిపై ఒక రకమైన 

బ నిసత్వ న్ని, దీనత్వ న్ని 

శ సిాంచేటాంతటి మోత దులో 

ఉాంది. ఒక నొక క లాంలో ఒక 

వ్యక్తి మరో వ్యక్తిని 

పూర్తిగ  అదుపులోనికి 

తీసుకోవడ న్ని ద స్యాం, 

బ నిసత్వాం అనే వ రు. 

నేటిక లాంలో అల ాంటి 

బ నిసత్వాం చట్టపరాంగ  

నిషేధిాంచబడిాంది. అయితే, 



 

 

నిరాంకుశ ప లకులు మ నవులపై 

అల ాంటి బ నిసత్వ న్నే వేరే 

పద్ధతులలో రుద్దుతున్న రు.  

9.  ధ ర్మిక సెాంటిమెాంట్ల 

భద్రత: 

అాంతర త్మ స క్షి 

స్వ తాంత్ర్యాం మరియు 

దోషనిర్ధ రణ 

స్వ తాంత్ర్య లతో ప టు 

ఇస్ల ాం ధర్మాం మ నవుల 

ధ ర్మిక సెాంటిమెాంట్లకూ 

సముచిత గౌరవాం ఇస్తున్నది 

మరియు ద నికి విరుద్ధాంగ  

ఎవ్వరూ ఏమీ పలకకూడదని మరియు 



 

 

ఏమీ చేయకూడదని 

నిర్దేశిస్తున్నది.  

10. అక రణాంగ  జైళ్ళలో ఖైదు 

చేయకుాండ  క ప డే రక్షణ: 

ఇతరుల ఆరోపణల వలన ఏ 

వ్యక్తినీ అక రణాంగ  అరెష్టు 

చేయకూడదు మరియు ఖైదీ 

చేయకూడదు అనే వ్యక్తిగత 

హక్కును ఇస్ల ాం 

గుర్తిస్తున్నది. దీని గురిాంచి 

ఖుర్ఆన్ లో స్పష్టమైన 

నియమాం ఉాంది: "(ప ప)భ రము 

మోసేవ రు ఇతరుల భ రము 

మోయకుాండ  తమ భ రమే 

మోస్త రు." 35:18 



 

 

11. జీవిత ప్ర థమిక అవర ల 

హక్కు: 

అక్కరగలవ రి మరియు బీద ప్రజల 

హక్కును ఇస్ల ాం 

గుర్తిస్తున్నది మరియు వ రికి 

సహ యాం అాందిాంచ లని 

ఆజ్ఞ పిస్తున్నది: "వ రి 

సాంపదలో అక్కరగలవ రి మరియు 

బీదవ రి స్పష్టమైన హక్కు 

కూడ  ఉాంది."(51:19)  

12. న్య యాం ముాందు అాందరూ 

సమ నమే: 

ఇస్ల ాం దృష్టిలో న్య యాం 

ముాందు ప్రజలాందరూ సమ నమే. 

ప్రజల ఈ హక్కును ఇస్ల ాం చ ల  



 

 

స్పష్టాంగ  మరియు 

సాంపూర్ణాంగ  ప్రకటిాంచిాంది.  

13. పరిప లకులకు, ఉన్నత 

స్థ యి వ్యక్తులకూ చట్టాం 

వర్తిస్తుాంది: 

ఒకస రి ఉన్నత వాంశ నికి చెాందిన 

ఒక మహిళ దొాంగతనాం చేస్తూ 

పట్టుబడిాంది. ఆమెను ప్రవక్త 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

వద్దకు తీసుకు వచ్చ రు మరియు 

ఆమెకు శిక్ష నుాండి 

మినహ యిాంపు ఇవ్వబడ లని 

కొాందరు ఒత్తిడి చేయస గ రు. 

ద నికి ప్రవక్త సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం ఇల  



 

 

జవ బిచ్చ రు, “మీకు పూర్వాం 

నివసిాంచిన కొన్ని జ తులను 

అల్ల హ్ న శనాం చేసిన డు. 

ఎాందుకాంటే వ రు స మ న్య 

మ నవుడిని అతడు చేసిన నేర నికి 

శిక్ష విధిాంచేవ రు మరియు వ రి 

ధనవాంతులు, ఉన్నత వాంశస్థులను 

వ రి నేర లకు శిక్ష విధిాంచకుాండ  

వదిలి పెట్టేసేవ రు. న  

ప్ర ణాం ఎవరి చేతిలో ఉాందో ఆ 

ప్రభువు స క్షిగ , ఒకవేళ 

ముహమ్మద్ కుమ ర్తె అయిన 

ఫ తిమ  (న  కుమ ర్తె) ఈ నేరాం 

చేస్తే, నేను ఆమె చేతిని నరికి 

వేసే శిక్ష విధిాంచి 

ఉాండేవ డిని”.  



 

 

14. ర జ్య వ్యవహ ర లలో 

ప ల్గొనే హక్కు: 

"వ రి విధ నము పరస్పరాం 

సాంప్రదిాంపులు 

జరపడమే."(42:38). చట్ట సభ 

లేక శ సనసభ అాంటే ఈ అర్థాం 

తప్ప మరేమీ క దు – ప్రభుత్వ 

అధిపతి మరియు శ సనసభ 

సభ్యులు స్వేచ్ఛగ  మరియు 

నిష్పక్షప తాంగ  జరిగే 

ఎన్నికలలో ప్రజలచే 

ఎన్నుకోబడ లి.  

చివరిగ , పైన పేర్కొనబడిన 

మ నవ హక్కులను మరియు అనేక 

ఇతర హక్కులను స్థ పిాంచడ నికి 



 

 

కేవలాం కొన్ని చట్ట లు 

నిర్దేశిాంచడమే క కుాండ , 

తక్కువ స్థ యి పశుజీవిత 

బలహీనతల నుాండి బయటపడమని 

మరియు బాంధుత్వ పక్షప తాం, 

జ త్యహాంక రాం, భ ష  

దురహాంక రాం మరియు అక్రమ 

సాంప దన మొదలైన వ టికి దూరగ  

ఉాంటూ, ఉన్నతాంగ  

ప్రవర్తిాంచమని మ నవజ తిని 

ఇస్ల ాం ధర్మాం 

ఆహ్వ నిస్తున్నది. తన 

అాంతర త్మ హెచ్చరికల ద్వ ర  

అసలు సహోదర భ వ న్ని 

గుర్తిాంచే ఉత్తమ స మ జిక 

వ్యవస్థ వైపుకు స గ లని 



 

 

ఇస్ల ాం ధర్మాం మ నవుడిని 

పిలుస్తోాంది. 

 ఇస్ల ాం యొక్క ఖడ్గాం 

ఆరాంభాంలో ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం చేతుల మీదుగ  

క్రొత్తగ  ఇస్ల ాం ధర్మాంలో 

ప్రవేశిాంచిన వ రిలో ఆయన 

భ ర్య ఖదీజ , ఆయన ద సుడు 

జైద్, 11 ఏళ్ళ ఆయన 

పినతాండ్రి కుమ రుడు అలీ 

రదియల్ల హు అన్హుమ్ 

ఉన్న రు.    

తర్వ త మక్క లో ఇస్ల ాం 

ధర్మాంలో ప్రవేశిాంచిన వ రిలో 



 

 

నిజ యితీపరుడైన 

వ్య ప రవేత్త అబూ బకర్, 

అరేబియ లోని ఉక్కు మనిషిగ  

ప్రసిద్ధి చెాందిన ఉమర్, 

బిడియాంతో మెలిగే ఉత్తమ 

వ్య ప రవేత్త ఉథ్మ న్, 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

యొక్క పర క్రమవాంతుడైన 

పినతాండ్రి హాంజ  మరియు మక్క  

విగ్రహ ర ధకుల ద స్యాంలో 

ఉన్న బిల ల్ కుటుాంబాం 

రదియల్ల హు అన్హుమ్. 

అణుకువతో మరియు ఒాంటరిగ  

పోర డుతున్న ప్రవక్త యొక్క 

అద్భుత ఖడ్గ న్ని వ రు 



 

 

ఎదుర్కొన లేక 

పోయ రు.  త్వరలోనే ఈ 

క్రొత్త ధర్మ న్ని 

విశ్వసిాంచిన ఆ కొద్ది మాందీ 

మక్క  నగరాం నుాండి (వ రి 

ఖడ్గాంతో సహ ) బయటికి 

వెళ్ళగొట్టబడిన రు. వ రి వలస 

నగరమైన మదీన లో ప్రజలు 

వ రిని ఆహ్వ నిాంచడమే క కుాండ  

వ రి ఖడ్గ న్ని కూడ  తమ 

హృదయ నికి హత్తుకున్న రు. 

అక్కడితో ఆ అద్భుత ఖడ్గాం తన 

పనిని ఆపలేదు. అరేబియ  

ద్వీపకల్పాం మొత్తాం తనలో 

ప్రవేశిాంచే వరకూ అది తన 

జైత్రయ త్ర కొనస గిాంచిాంది. 



 

 

ఆన టి మిగిలిన ప్రపాంచాంతో 

పోల్చితే, అరేబియ  ప్ర ాంతాం 

అతి తక్కువ జనసాంఖ్య కలిగి 

ఉాండిాంది. మరి ఆ తక్కవ 

సాంఖ్యలోని అరబ్బులలో నుాండి 

కొాందరు ప్రజలు ఈ అద్భుత 

ఖడ్గ న్ని అరేబియ  ఎడ రి 

సరిహద్దులను ద టిాంచి, ఆన టి 

మహ  స మ్ర జ్య లైన రోమ్ 

మరియు పర్షియ  ప్ర ాంత లకు, 

మధ్యధర  సముద్ర తీర లకు, 

మలబ ర్ మరియు బహుదూరపు 

తూర్పు ద్వీప లకు తీసుకు 

వెళ్ళ లని నిర్ణయిాంచ రు. 

తాండోప తాండ లుగ  ప్రజలు ఈ 

అద్బుత ఖడ్గ నికి తన ఒగ్గుతూ, 



 

 

ఈ క్రొత్త ధర్మాంలో 

ప్రవేశిాంచస గ రు.  

మరి అద్భుత ఖడ్గాం యొక్క 

పదును అాంత వ డి అయినది! అది 

సిాంపులుగ  హృదయ లను జయిస్తూ 

పోయిాంది, ఆటోమేటిక్ గ  

శరీర లు స్వేచ్ఛ 

పొాందస గ యి.  

అదే సత్య ధర్మ ఖడ్గాం. 

ఎల గైతే వెలుగు చీకటిని 

ప రద్రోలుతుాందో, అల గే ద ని 

తళతళలు అసత్య న్ని 

తున తునకలు చేస్త యి.  

ఈ ఖడ్గాం మొద్దుబ రి 

పోయిాంద , తన పదును 



 

 

పోగొట్టుకుాంద  ? లేదు, అసలే 

మ త్రాం పోగొట్టుకోలేదు.  

ఈన టికీ అది అనేక మాంది 

పురుషుల మరియు స్త్రీల 

హృదయ లలో దూసుకు పోతున్నది 

– చీకటి విజయాం స ధిాంచ లని, 

తద్వ ర  త ము ప్రజల 

మాంచితన న్ని నిరాంతరాంగ  

దోచుకోవ లనే ఆశతో అనేక 

మాంది అహర్నిశలు కృషి 

చేస్తున్న  కూడ .  

అదే ఖడ్గాంచే జయిాంచ బడిన 

కొాందరి అభిప్ర య లు మీ కొరకు 

ఇక్కడ పేర్కొనబడిన యి. వీటిని 

మీరు తప్పకుాండ  చదవాండి. వ రు 



 

 

వివిధ దేశ లకు చెాందినవ రు, 

వివిధ భ షలు మ ట్ల డేవ రు 

మరియు వేర్వేర స మ జిక 

వ్యవస్థలకు చెాందినవ రు. వ రి 

ప్రస్తుత అడ్రసు కూడ  

ఇవ్వబడిాంది. తమపై జరిగిన 

సత్య ధర్మ ఖడ్గాం యొక్క 

ద డి అనుభవాం గురిాంచి మీరు వ రిని 

అడగ దలుచుకుాంటే నిశ్శాంకోచాంగ  

వ రిని సాంప్రదిాంచవచ్చు.   

1.   లియోపోల్డ్ వీస్ 

(LEOPOLD WEISS): ప్రస్తుత 

పేరు ముహమ్మద్ అసద్: 

ఆస్ట్రియ  దేశ నికి చెాందిన 

ర జనీతి నిపుణుడు, 



 

 

ప త్రికేయుడు మరియు రచయిత; 

Frankfuerter Zeitung యొక్క మ జీ 

ప శ్చ త్య విలేఖరి, 'Islam at 

Cross Roads' మరియు 'Road to 

Makkah' ల రచయిత, ఖుర్ఆన్ 

భ వాం యొక్క అనువ దకుడు. 

1926లో ఇస్ల ాం ధర్మాం 

స్వీకరిాంచ రు.   

“భవన నిర్మ ణ శ స్త్రాం 

యొక్క ఒక సాంపూర్ణ, అద్భుత 

పని వలే ఇస్ల ాం న కు 

కనిపిాంచిాంది. ఒకద ని నొకటి 

బలపర్చుకునేల  మరియు 

తోడ్ప టు నిచ్చుకునేల  ద ని 

విభ గ లన్నీ చక్కగ , పొాందికగ  

అమర్చబడి ఉన్న యి. వ టిలో 



 

 

ఏదీ అక్కరలేనిది మరియు 

హద్దుమీరినదీ లేదు. అల గే 

వ టిలో ఏ కొరత , లోపమూ లేదు. 

పర్యవస నాంగ  అది 

పరిపూర్ణమైన సమతౌల్యాం 

మరియు పటిష్టమైన అమరిక 

కలిగి ఉాంది.” 

ప్రస్తుత చిరున మ  : Dar AI-

Andalus, 3 Library Ramp, Gilbraltor, 

Morocco.  

2.   అహ్మద్ హోల్ట్ Ahmed 

Holt: బ్రిటీష్ సివిల్ 

కాంట్ర క్టర్. 

సత్య న్వేషణలో అనేక 

దేశ లు తిరిగ డు. యూద ధర్మాం, 

క్రైస్తవ ధర్మాం మరియు 



 

 

ఇస్ల ాం ధర్మ ల అధ్యయనాంలో 

మరియు పరిశోధనలలో క లాం 

గడిప రు. చివరికి 1975వ 

సాంవత్సరాం ఇస్ల ాం 

స్వీకరిాంచ రు.  

“ఇస్ల ాం యొక్క ఖడ్గాం అాంటే 

మ మూలు ఉక్కు ఖడ్గాం క దు. 

అనుభవ పూర్వకాంగ  న కీవిషయాం 

తెలిసిాంది. ఎాందుకాంటే ఇస్ల ాం 

యొక్క ఖడ్గాం స్వయాంగ  న  

హృదయాంలో లోతుగ  చొచ్చుకు 

పోయిాంది. అది నన్ను చాంపలేదు, 

క నీ న కు సరికొత్త జీవిత న్ని 

ప్రస దిాంచిాంది. అది న లో 

జ గృతిని తీసుకు వచ్చిాంది. 

నేనెవరిని మరియు నేనేమిటి 



 

 

మరియు నేను ఇక్కడ ఎాందుకు 

ఉన్న ను అనే విషయ లలో నన్ను 

మేలుకొల్పిాంది.” 

ప్రస్తుత చిరున మ  : 23 

Welland Garden, Perivale, Middlesex 

UB6 8SZ, هلالج لج .K. 

3.   Boodan Kopanski (బూదన్ 

కొప న్ స్కీ): ప్రస్తుత పేరు 

బుగ్ద న్ అత ఉల్ల హ్ 

కొప న్ స్కీ. అసలు పోలెాండ్ 

దేశస్థుడు, ప్రస్తుతాం 

అమెరిక  పౌరసత్వ న్ని 

పొాంద డు. చరిత్ర మరియు 

ర జకీయ శ స్త్ర లలో 

పి.హెచ్. డి చేస రు. ఇస్ల ాం 

వైపు ఆయన స గిాంచిన ప్రయ ణాం 



 

 

చ ల  ఆసక్తి కరమైాంది మరియు 

అనేక కష్ట లతో నిాండి ఉాంది. 

పోలెాండు కమ్యూనిష్టుల 

చేతిలో ఆయన రెాండు స ర్లు 

జైలులో ఖైదు చేయబడిన రు 

(1968, 1981-82). 1974వ 

సాంవత్సరాం ఆయన ఇస్ల ాం 

ధర్మాంలో ప్రవేశిాంచ రు.    

“నేను 12 సాంవత్సర ల 

వయస్సులో చర్చీ యొక్క 

తర్కవిరుద్ధమైన మరియు 

పరస్పర విరుద్ధమైన 

ధర్మవిశ్వ స లన్ని నేను 

తిరస్కరిాంచ ను. రెాండేళ్ళ 

తర్వ త 1962లో, నేను 

ఫ్రెాంచి సైన్య న్ని 



 

 

చిత్తుగ  ఓడిాంచిన అల్జీరియన్ 

ముస్లిాం ముజ హిదుల వైపు 

ఆకర్షితుడినైన ను. న  వైపు 

దూసుకు వచ్చిన తొలి ఇస్ల మీయ 

బ ణాం అది. హైస్కూలులో మరియు 

విశ్వవిద్య లయపు తొలి 

క లాంలో నేను ఎరుపువ ళ్ళ 

‘తిరుగుబ టు తరాం’ యొక్క ఒక 

విచిత్రమైన నిదర్శనాం 

అయ్య ను ... ఖుర్ఆన్ యొక్క 

సత్యాం వైపు న  ప్రయ ణాం 

నెమ్మదిగ  మరియు కష్టాంగ  

స గిాంది ... 1974లో, నేను 

టర్కీ దేశ న్ని సాందర్శిాంచ ను. 

న  యొక్క ఎమ్. ఎ పరిశోధన 

వ్య ఖ్య న న్ని నేను 



 

 

పోలీష్ స మ్ర జ్యాం గురిాంచి 

సుల్త న్ మరియు ఖలీఫ  

సులైమ న్ కమూనీ యొక్క 

ప లసీలపై వ్ర స ను. అక్కడ 

మ నవజ తి యొక్క అత్యాంత 

మధురమైన స్వరాం ‘అద న్’ 

పలుకుల రూపాంలో నన్ను త కిాంది. 

న  వెాంట్రుకలు నిలబడి 

పోయ యి. ఏదో తెలియని 

బలమైన శక్తి నన్ను 

ఇస్త ాంబుల్ లోని ఒక ప త 

మస్జిదు వైపుకు 

తీసుకుపోయిాంది. అక్కడ 

చిరునవ్వుతో, గెడ్డ లు కలిగి 

ఉన్న టర్కిష్ వృద్ధులు న కు 

వుదూ నేర్ప రు. కళ్ళ నీరు 



 

 

ధ ర ప తాంగ  ప రుతుాండగ  నేను 

షహ దహ్ పలిక ను మరియు న  

మొట్టమొదటి మగ్రిబ్ 

నమ జు చేస ను. అసత్య 

సిద్ధ ాంత లను, భ వనలను న  

లోనుాండి ప రద్రోల ను. న  

జీవితాంలో 

మొట్టమొదటిస రి  న  

మనస్సు రిల క్స్ అయిాంది 

మరియు నేను అల్ల హ్ యొక్క 

ప్రేమ నుభూతులను న  

మనస్సులో అనుభవిాంచగలిగ ను. 

నేను ఇప్పుడు ముస్లిాంను.” 

ప్రస్తుత చిరున మ  : 3013 

Harrel Drive 203 Grand Prairie TX 

هلالج لج 75051 .S.A.  



 

 

4.   Venga Tachalam Adiyar 

(వెాంకట చలాం అడియ ర్): 

ప్రస్తుతాం అబ్దుల్ల హ్ 

అడియ ర్. భ రత దేశస్థుడు. 

ప్రసిద్ధ తమిళ విలేఖరి. 

డ క్టర్ మ. కరుణ నిధి యొక్క 
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ఏళ్ళ ప టు న్యూస్ ఎడిటర్ గ  

పనిచేస రు. తమిళన డు యొక్క 

ముగ్గురు మ జీ 

ముఖ్యమాంత్రులతో పనిచేస రు. 

1982లో తమిళన డు 

ప్రభుత్వాం నుాండి అలైమమ నీ 

(కళ  రత్న) అవ ర్డు పొాంద రు. 

1987లో ఇస్ల ాం 

స్వీకరిాంచ రు. 



 

 

“సృష్టి సిద్ధ ాంతాం, మహిళల 

స్థ నాం, విశ్వసృష్టి మొదలైన 

వ టి  గురిాంచి న  మనస్సులో 

మెదిలిన మరియు నన్ను 

తీవ్రాంగ  వేధిాంచిన అనేక 

సాందేహ లకు ఇస్ల ాం ధర్మాం 

న కు సరైన సమ ధ నాం ఇచ్చిాంది. 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

యొక్క జీవిత చరిత్ర నన్ను 

ఎాంతగ నో ఆకర్షిాంచిాంది. ఇతర 

ప్రపాంచ న యకులతో మరియు వ రి 

సిద్ధ ాంత లతో పోల్చట న్ని 

తేలిక చేసిాంది.”  



 

 

ప్రస్తుత చిరున మ : I Ashok 

Avenue, Rangarajapuram, 
Kodambakkam, Madras, India.  

5.   Herbert Hobohm (హెర్బర్ట్ 

హోబోహమ్): ప్రస్తుత పేరు 

అమన్ హోబోహమ్. జర్మనీ 

దౌత్యవేత్త, క్రైస్తవ 

బోధకుడు మరియు స మ జిక 

క ర్యకర్త. ప్రపాంచాంలోని 

వివిధ దేశ లలో జర్మనీ 

ర యబ ర క ర్య లయ లలో పని 

చేసిన ఒక మాంచి వివేకవాంతుడు. 

ప్రస్తుతాం రియ ద్ లోని 

జర్మనీ దేశ ర యబ ర 

క ర్య లయాంలో స ాంస్కృతిక 

అట చీ గ  పనిచేస్తున్న రు. 



 

 

1941లో ఇస్ల ాం 

స్వీకరిాంచ రు.  

“నేను వివిధ సాంస్కృతుల మధ్య 

జీవిాంచ ను. వివిధ సిద్ధ ాంత లను 

అధ్యయనాం చేసే అవక శాం న కు 

లభిాంచిాంది. చివరిగ  ఇస్ల ాం అాంత 

పరిపూర్ణమైన జీవన వ్యవస్థ 

మరేదీ లేదనే అభిప్ర య నికి 

వచ్చ ను. పవిత్ర జీవితాం 

యొక్క పూర్తి నియమ వళి ఏ 

వ్యవస్థలోనూ లేదు – కేవలాం 

ఇస్ల ాంలో మ త్రమే అది ఉాంది. 

అాందువలననే మాంచి వ్యక్తులు 

ఇస్ల ాం స్వీకరిస్తున్న రు. 

ఇస్ల ాం కేవలాం సైద్ధ ాంతిక 

పరమైనది మ త్రమే క దు, 



 

 

ఆచరణ త్మకమైాంది కూడ . 

ఇస్ల ాం అాంటే సర్వలోక 

సృష్టికర్తకు పూర్తిగ  

సమర్పిాంచు కోవడాం.” 

ప్రస్తుత చిరున మ  : Cultural 

Attache, German Embassy, P.O.Box 

8974, Riyadh-l 1492, Saudi 

Arabia.  

6.   Cat Stevens (క్య ట్ 

స్టీవెన్స్) : ప్రస్తుత పేరు 

యూసుఫ్ ఇస్ల ాం. బ్రిటీష్ 

దేశస్థుడు. పూర్వాం 

క్రైస్తవుడు. ప్రపాంచ 

ప్రసిద్ధ ప ప్ సిాంగర్. 

1973లో ఇస్ల ాం 

స్వీకరిాంచ డు.   



 

 

“మీడియ లో తరుచుగ  

చూపబడుతున్న కొాందరు చెడు 

ముస్లిాంల ప్రవర్తనను 

దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇస్ల ాం 

గురిాంచి ఒక అభిప్ర య నికి 

ర వడాం చ ల  తప్పు. ఉద హరణకు 

– ఒకవేళ ఎవరైన  డ్రైవరు 

తప్పత్ర గి, క రు నడుపుతూ 

గోడకు గ్రుద్దితే, ఆ క రు 

మాంచిది క దని అభిప్ర యపడటాం 

ఎాంత తప్పో మీరు ఊహిాంచగలరు. 

తమ రోజువ రీ జీవితాంలో ఇస్ల ాం 

ధర్మాం మ నవులాందరికీ – 

అధ్య త్మికాంగ , మ నసికాంగ  

మరియు భౌతికాంగ  – చక్కని 

సన్మ ర్గాం చూపుతున్నది. 



 

 

అయితే ఈ మ ర్గదర్శకత్వ 

నియమ ల మూల లను మనాం 

‘ఖుర్ఆన్ మరియు ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం బోధనలలో’ 

మ త్రమే అన్వేషిస్తే, 

తప్పకుాండ  మనకు ఇస్ల ాం 

యొక్క అసలు ఆదర్శవాంతమైన 

జీవిత విధ నాం కనబడుతుాంది.” 

ప్రస్తుత చిరున మ : Chairman, 

Muslim Aid, 3 Furlong Road, 

London, N7, هلالج لج .K.  

7.  Ms Margaret Marcus 

(మ ర్గరెట్ మ ర్కస్): 

ప్రస్తుత పేరు మర్యాం 



 

 

జమీలహ్. అమెరిక  

దేశస్థుర లు. పూర్వాం యూద 

మతస్థుర లు. వ్య స రచయిత, 

విలేఖరి. అనేక పుస్తక ల 

రచయిత. 1962లో ఇస్ల ాం 

స్వీకరిాంచ రు.  

“ఇస్ల మీయ సాంస్క ర లు 

మరియు ధర్మశ సన ల ప్రమ ణాం 

మహోన్నతుడైన అల్ల హ్ 

నుాండి అవతరిాంచిాంది. మోక్షాం 

పొాందే మ ర్గాంలో అల్ల హ్ 

ప్రసన్నత కొరకు ఎవరైన  

మనస్స క్షిగ  ఆచరిాంచే 

కర్తవ్య లు, బ ధ్యతల 

ద్వ ర  అనుభవిాంచే భ వ వేశ 

సాంతుష్టితో ప టు సహజాంగ  



 

 

ఉత్పత్తి అయ్యే ఉప ఫల లే 

ఇస్ల ాం ధర్మాంలోని సాంతృప్తి 

మరియు సాంతోషాం. ఇస్ల ాం 

ధర్మాంలో ఎల్లప్పుడూ హక్కుల 

కాంటే ఎక్కువగ  బ ధ్యతల 

గురిాంచి నొక్కి చెప్పబడటాం 

గుర్తిస్త రు. నిజమైనవీ, 

మాంచివీ, అాందమైనవీ, 

మ నవజీవితాం మరియు చ వుకు 

మ ర్గదర్శకత్వాం వహిాంచేవీ 

మొదలైనవన్నీ న కు కేవలాం 

ఇస్ల ాం ధర్మాంలో మ త్రమే 

కనబడిన యి. ” 

ప్రస్తుత చిరున మ  : C/o. Mr. 

Muhammad Yusuf Khan, Sant Nagar, 

Lahore, Pakistan.  



 

 

8.  Wilfried Hofman (విల్ 

ఫ్రైడ్ హోఫ్ మ న్): 

ప్రస్తుత పేరు ముర ద్ హోఫ్ 

మ న్. పి హెచ్ డి. 

హ ర్వ ర్డ్, జర్మనీ 

దేశస్థుడు. స మ జిక 

శ స్త్రజ్ఞుడు మరియు 

దౌత్యవేత్త. ప్రస్తుతాం 

అల్జీరియ లోని జర్మనీ దేశ 

ర యబ రి. 

“కొాంతక లాం క్రితాం నుాండి నేను 

న  దృష్టిలోని తత్వజ్ఞ న 

భ వ లన్నిాంటిలో నుాండి ఎల ాంటి 

సాందేహ లకూ త వులేని 

అత్యాంత  ఖచ్చితమైన మరియు 

సాంక్షిప్తమైన ద ని కోసాం కృషి 



 

 

చేస్తూ, ద నిని 

క్రమపద్ధతిలో ఒక పేపరుపై 

వ్ర యడ నికి ప్రయత్నిాంచ ను. 

ఈ ప్రయ సలో నేను 

అజ్ఞత వ ది (దేవుుఁడు 

మనుష్యులకు తెలియుఁబడనేరుఁడని 

వ దిాంచేువ ుఁడు) యొక్క విచిత్ర 

స్వభ వాం వివేకమైనది క దని 

గ్రహిాంచ ను. మన చుట్టూ 

ఉన్నవన్నీ సృష్టిాంచబడినవేనని 

నమ్మవలసిన నిర్ణయాం నుాండి 

మనిషి అల  తేలిగ్గ  

తప్పిాంచుకోలేడు. ఇస్ల ాం 

ధర్మాం అసలు వ స్తవ నికి 

స్వయాంగ  అత్యాంత 

స మరస్యాంగ  



 

 

కనబడుతున్నదనటాంలో ఎల ాంటి 

సాందేహమూ లేదు. క బట్టి, 

అడుగడుగున  నేను స్వయాంగ , న  

భ వ లలో మరియు ఆలోచనలలో 

ద ద పు న కు తెలియకుాండ నే 

నేను ఒక ముస్లిాంగ  పెరిగ ననే 

విషయ న్ని ఆశ్చర్యాంతో 

గ్రహిాంచ ను. ఈరోజు నేను ఒక 

ముస్లిాంను. చివరికి గమ్యాం 

చేరుకున్న ను.”  

ప్రస్తుత చిరున మ  : Embassy of 

the Federal Republic of Germany, BP 

664, Alger-gare, Algeria.  

9.  Cassius Clay (క సియస్ క్లే): 

ప్రస్తుత పేరు ముహమ్మద్ అలీ 

క్లే. అమెరిక  దేశస్థుడు. 



 

 

మల్లయోద్ధుడు. మూడు స ర్లు 

ప్రపాంచ హెవీ వెయిట్ 

ఛ ాంపియన్ గెలిచిన డు. పూర్వాం 

క్రైస్తవుడు. 1965లో 

ఇస్ల ాం ధర్మాం స్వీకరిాంచ డు.  

“అనేక మధురమైన అనుభూతులు న  

జీవితాంలో ఉన్న యి. క నీ, హజ్ 

య త్రలో అరఫ తు కొాండపై 

నిలబడినపుడు న లో కలిగి 

ఉద్వేగాం చ ల  విశేషమైాంది. 

ద ద పు పదిన్నర లక్షల మాంది 

ప్రజలు తమ ప ప లను 

క్షమిాంచమని, తమపై ప్రత్యేక 

అనుగ్రహాం చూపమని సర్వలోక 

సృష్టికర్తను వేడుకుాంటున్న 

అక్కడి వర్ణిాంచనలవి క ని 



 

 

అధ్య త్మిక వ త వరణాం న  

స్థ యిని పెాంచిాందని, నేను 

ధన్యుడిని అయ్య నని 

భ విాంచ ను. విభిన్న వర్ణ ల, 

జ తుల మరియు దేశ లకు చెాందిన 

ర జులు, ప్రభుత్వ ధిపతులు, అతి 

బీద దేశ ల స మ న్య ప్రజలు – 

అాందరూ కేవలాం దుప్పట్ల వాంటి 

రెాండు తెల్లటి వస్త్ర లలో 

చుట్టుకుని తమలో ఎల ాంటి 

అహాంభ వాం మరియు నీచత్వాం 

లేకుాండ  సర్వలోక సృష్టికర్త 

అయిన తమ ప్రభువును 

వేడుకోవడమనేది ఒక 

ఉల్ల సకరమైన అనుభవ న్ని 

న కు ఇచ్చిాంది. ఇది సమత్వాం 



 

 

యొక్క స టిలేని ఆచరణ త్మక 

నిదర్శన న్ని ఇస్ల ాం ధర్మాం 

ఇల  ప్రదర్శిస్తున్నది.” (అల్ 

మదీనహ్ వ ర్త పత్రికకు 

ఇచ్చిన ఇాంటర్వ్యూ, జెద్ద  

15 జులై 1989)  

ప్రస్తుత చిరున మ  : 1200E, 

49 St., Chicago, ILL 60615.   

ఇవి ఇస్ల ాం సత్య ఖడ్గ నికి 

స్వయాంగ  గ యపడిన కొాందరు 

ప్రముఖుల పలుకులు.  

ప్రపాంచ వ్య ప్తాంగ  ఇస్ల ాం 

ధర్మాం వ్య పిాంచడాంలో ఉక్కు 

ఖడ్గాం ప్రధ న ప త్ర 

వహిాంచిాందనే నిర ధ రమైన 



 

 

అసత్య ప్రచ ర న్ని 

సమూలాంగ  త్రిప్పి కొట్టే 

కొాందరు ప్రముఖ ముస్లిమేతరుల 

పలుకులను మేము ఇక్కడ 

పేర్కొాంటున్న ము:  

1. మోహన్ ద స్ కరమ్ చాంద్ 

గ ాంధీ (M. K. GANDHI): “ఆన టి 

జీవన సరళిలో ఇస్ల ాం కొరకు ఒక 

ప్రత్యేక స్థ న న్ని గెలిచి 

పెట్టిాంది ఉక్కు ఖడ్గాం 

క దనేది నన్ను మునుపటి కాంటే 

ఎక్కువగ  ఒప్పిాంచిాంది. అది 

కేవలాం ద ని నిర డాంబరత్వము, 

ద ని ప్రవక్త యొక్క స్వాంత 

దిద్దుబ టు, ఆయన వ గ్ద న ల 

పట్ల సచ్ఛీలత, తన సహచరుల 



 

 

మరియు స్నేహితుల కొరకు 

ప్రగ ఢమైన ఆత్మీయత, ఆయన 

యొక్క నిర్భయత్వాం, 

వీరత్వము, అల్ల హ్ పై మరియు 

ఆయన లక్ష్యస ధనపై ఆయన 

యొక్క అచాంచల విశ్వ సాం. ఇవే 

తమ ముాందున్న వ టన్నిాంటినీ 

స ధిాంచ యి మరియు ప్రతి 

సమస్యనూ పరిష్కరిాంచ యి. 

అాంతే గ నీ ఖడ్గాం క దు.” Young 

India, 1924.  

2. ఎడ్వర్డ్ గిబ్బన్ 

(EDWARD GIBBON): 

"ముహమ్మద్ జీవితాం యొక్క 

గొప్ప విజయాం కత్తి వేటుల 

అవసరాం లేని ఉన్నత నైతిక బలాం 



 

 

చే ప్రభ వితమై ఉాంది." History 

of the Saracen Empire, London. 

1870.  

3. ఎ. యస్. ట్రినిటన్ 

(A.S.TRITON):"ఒక చేతిలో ఖడ్గాం, 

మరో చేతిలో ఖుర్ఆన్ 

పట్టుకుని ముస్లిాం సైనికుడు 

ముాందుకు దూసుకు వెళ్ళే 

చిత్రపటాం పూర్తిగ  

అసత్యమైాంది." Islam, London, 

1951 - page 21.  

4. డి ల సి ఒలియరీ (DE LACY 

O'LEARY): "చరిత్రలో 

స్పష్టాంగ  ఉన్నప్పటికీ, 

తీవ్రవ ద ముస్లిాంలు ప్రపాంచ 

దేశ లపై జైత్రయ త్ర 



 

 

చేస్తూ, గెలిచిన దేశపు ప్రజల 

మెడపై కత్తిమొన ఆన్చి మరీ 

ఇస్ల ాం ధర్మ న్ని 

స్వీకరిాంచేల  బలవాంతాం 

చేస రనేది అత్యాంత 

ఉన్మ దాంతో కూడిన అన్య మత 

చరిత్రక రులు మ టిమ టికీ 

రిపీట్ చేసిన కట్టుకథలు 

మ త్రమే." Islam at Crossroads, 

London, 1923-page 8  

5. కె. ఎస్. ర మకృష్ట ర వు: "ఈ 

ఏకవిషయాంపై వ్య సాం 

వ్ర యడాం న  కొరకు చ ల  

సులభమై పోయిాంది. ఎాందుకాంటే 

ఈన డు మనపై మ మూలుగ  

నిర ధ రమైన అసత్య లతో 



 

 

కూడిన చ రిత్రక రచనలు 

రుద్దబడటాం లేదు మరియు 

ఇస్ల ాం గురిాంచి వక్రీకరిాంచి 

ప్రచ రాం చేయడాంలో మనాం 

సమయాం గడపడాం లేదు. ఇస్ల ాం 

మరియు ఖడ్గాం అనే ఆరోపణలు 

ఈన డు మనకు ఎక్కడ  వినబడటాం 

లేవు. ఇస్ల ాం యొక్క నియమాం 

ఏమిటాంటే, 'ధర్మాం విషయాంలో 

ఎల ాంటి నిర్భాందాం లేదు' అనే 

ముఖ్య విషయాం అాందరికీ 

తెలిసిాందే" Muhammad the Prophet 

of Islam, Riyadh 1989 - page 4.  

6. జేమ్స్ ఎ. మికెనర్ (JAMES 

A. MICHENER): "ఇస్ల ాం 

వ్య పిాంచినాంత శీఘ్రాంగ  ఏ 



 

 

మతమూ వ్య పిాంచలేదు ... 

ఇస్ల ాం ధర్మాం యొక్క ఈ 

ప్రవ హవేగాం ఖడ్గాం వలన 

సాంభవిాంచిాందని అనేక మాంది 

ప శ్చ త్యులు నమ్మేవ రు. 

క నీ ఏ ఆధునిక పాండితుడూ ఈ 

అభిప్ర యాంతో అాంగీకరిాంచలేదు. 

మరియు అాంతర త్మ స్వేచ్ఛను 

ఖుర్ఆన్ చ ల  స్పష్టాంగ  

సమర్ధిస్తుాంది." Islam - The 

Misunderstood Religion, Readers 

Digest (American Edition) May 

1955.  

7. ల రెన్స్ ఇ. బ్రౌన్ 

(LAWRENCE E. BROWNE): 

"ముస్లిాంలు ఎక్కడికి వెళ్ళిన  



 

 

అక్కడి ప్రజల మెడపై 

కత్తిమొన ఆన్చి మరీ 

బలవాంతాంగ  ఇస్ల ాం 

స్వీకరిాంచేట్టు చేస రని 

క్రైస్తవులు తమ రచనలలో 

విస్తృతాంగ  ప్రచ రాం చేసిన 

అసత్య ఆరోపణలను ఇస్ల ాం 

యొక్క పటిష్టమైన 

వ స్తవ లు చ ల  స్పష్టాంగ  

ఖాండిస్తున్న యి. 

య ధృచ్ఛికాంగ  

ప రద్రోలుతున్న యి." The 

Prospects of Islam, London 1944. 

 ఇస్ల ాం యొక్క ప్రవక్త ఎవరు 

?  



 

 

ఎన్సైక్లోపేడియ  

బ్రిట నిక  ఇల  

ధృవీకరిస్తున్నది: 

"ప్ర చీన ప్ర థమిక చ రిత్రక 

రిక ర్డులు చూపుతున్న 

దేమిటాంటే ఆయన ఇతర ఉత్తమ 

వ్యక్తుల గౌరవాం మరియు 

నమ్మకాం సాంప దిాంచిన ఒక 

నిజ యితీపరుడు మరియు ఉత్తమ 

వ్యక్తి." (Vol.12)  

ఆయన గురిాంచి బెర్న ర్డ్ ష  

ఇల  పలిక రు: 

"ఆయన తప్పకుాండ  మ నవ ళి 

రక్షకుడని పిలవబడ లి. ఒకవేళ 

ఆయన ల ాంటి వ్యక్తి నేటి 



 

 

ఆధునిక ప్రపాంచ న యకత్వ న్ని 

తన చేతులలోనికి తీసుకుాంటే, 

చ ల  ఆవశ్యకతమైన శ ాంతి 

మరియు సాంతోషాం నిాంపే విధాంగ  

ద ని సమస్యలను 

పరిష్కరిాంచడాంలో ఆయన విజయాం 

స ధిస్త డని నేను 

నమ్ముతున్న ను." (The Genuine 

Islam, Singapore. Vol.1, No. 8, 

1936)  

ఈ భూమాండలాంపై అడుగు పెట్టిన 

వ రాందరిలో ఎవ్వరూ ఆయనకు 

స టి లేరు. ఆయన ఒక ధర్మ న్ని 

బోధిాంచ రు, ఒక 

స మ్ర జ్య న్ని 

స్థ పిాంచ రు, ఒక సమ జ న్ని 



 

 

నిర్మిాంచ రు, ఒక నైతిక 

వ్యవస్థను నిర్దేశిాంచ రు, 

అనేక స మ జిక మరియు ర జకీయ 

సాంస్కరణలు మొదలు పెట్ట రు. 

తన బోధనలను ఆచరిాంచడ నికి 

మరియు ప్ర తినిధ్యాం 

వహిాంచడ నికి, ర బోయే అన్ని 

యుగ లలో మ నవజ తి ఆలోచనలు 

మరియు ప్రవర్తనలలో పూర్తి 

విప్లవాం తీసుకు ర గలిగే 

శక్తివాంతమైన మరియు 

చైతన్యవాంతమైన ఒక 

సమ జ న్ని ఆయన 

నెలకొల్పిన రు.  

ఆయన పేరే ముహమ్మద్ 

(సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం) 



 

 

తన 23 ఏళ్ళ ప్రవక్తత్వపు 

స్వల్పక లాంలో, అరేబియ  

ద్వీపకల్ప న్నాంతటినీ 

విగ్రహ ర ధన మరియు 

బహుదైవ ర ధనల నుాండి 

ఏకదైవ ర ధన వైపుకు, జ తి 

వైరమ్య లు మరియు పోర ట ల 

నుాండి జ తీయ సమైక్యత మరియ 

సాంయోజనాం వైపుకు, 

త గుబోతుతనాం మరియు 

వేశ్య లోలకాం నుాండి గాంభీరత 

మరియు అల్ల హ్ యొక్క 

భయభక్తుల వైపుకు, 

అన్య యము మరియు 

అర జకత్వముల నుాండి చక్కని 

క్రమశిక్షణ వైపుకు, 



 

 

దివ ల తనాం నుాండి 

మహోన్నతమైన నైతిక 

వ్యవస్థ వైపుకు ఆయన 

మ ర్గదర్శకత్వాం చేస రు. 

ఆయన మ ర్చివేస రు. ద నికి 

పూర్వాం లేద  ద ని తర్వ త, ఏ 

ప్రజలలోనూ లేద  ఏ 

ప్ర ాంతాంలోనూ ఇాంత పెద్ద 

ఎత్తున సాంస్కరణ జరగడాం 

మ నవజ తి చరిత్రలో జరగలేదు – 

ఈ నమ్మశక్యాంక ని 

అద్భుత లన్నీ కేవలాం రెాండు 

దశ బ్ద ల క లాంలోపలే 

జరిగిపోయ యి.  

ల మ ర్ టైన్ (Lamartine), 

మ నవ గొప్పదనాం యొక్క 



 

 

అద్భుత లక్షణ లపై 

మ ట్ల డుతూ, ప్రసిద్ధ 

చ రిత్రకవేత్త ఇల  అన్న రు: 

"ఒకవేళ లక్ష్యాంలో 

గొప్పదనాం, వనరులలో తక్కువదనాం 

మరియు అద్భుత ఫలిత లు – అనే 

మూడు అాంశ లు మ నవ 

బుద్ధికశలత, ప్రతిభ, 

మేధ వితనాం మరియు 

నైపుణ్య నికి 

ప్రమ ణ లైతే, ఆధునిక 

చరిత్రలోని ఏ 

మహ పురుషుడినైన  ముహమ్మద్ 

తో పోల్చడ నికి ఎవరు 

ధైర్యాం చేయగలరు? 

మహ పురుషులు ఆయుధ లు, 



 

 

చట్ట లు మరియు 

స మ్ర జ్య లు సృష్టిాంచ రు. 

వ రు ఏమైన  స్థ పిాంచ రు 

అాంటే అవి తరుచుగ  తమ కళ్ళ 

ఎదుటే కుప్పకూలి పోయిన భౌతిక 

వ్యవస్థలు తప్ప మరేమీ క వు. 

అయితే ఆయన సైన్య లను, 

చట్ట ల్ని, స మ్ర జ్య లను, 

ప్రజలను మరియు ర జవాంశ లను 

కదల్చడమే క కుాండ  అప్పటి 

మూడో వాంతు ప్రపాంచాంలోని 

మిలియన్ల కొద్దీ ప్రజలను, 

శిల విగ్రహ లను, కల్పిత 

దేవుళ్ళను, మత లను, 

మూఢనమ్మక లను, 

అాంధవిశ్వ స లను మరియు 



 

 

మనస్సులను కూడ  సమూలాంగ  

తుడిచి వేసిన రు. విజయ లలో 

ఆయన చూపిన క్షమ మరియు సహనాం, 

ఏదో విధాంగ  ఒక గొప్ప 

స మ్ర జ్య న్ని 

స్థ పిాంచ లనే ప్రయ స 

క కుాండ  సమ జాంలో ఏకదైవ ర ధ 

స్థ పిాంచ లనే ఏకైక దిశలో 

మ త్రమే కేాంద్రీకృతమైన 

ఆయన అభ్యుదయేచ్ఛ, ఆయన 

యొక్క నిరాంతరమైన ఆర ధనలు, 

సృష్టికర్తతో ఆయన 

దివ్యసాంభ షణలు, ఆయన మరణాం 

మరియు మరణాం తర్వ త ఆయన 

స ధిాంచిన అద్భుత విజయ లు – 

ఇవన్నీ ఒక నియాంత గురిాంచి 



 

 

తెలుపడాం లేదు. ఆయన యొక్క 

దృఢమైన సాంకల్పాం మరియు 

దృఢవిశ్వ సాం ఆ సిద్ధ ాంత న్ని 

పునఃస్థ పిాంచిాంది. ఈ 

సిద్ధ ాంతాం రెాండాంచెలలో ఉాంది. 

ఏకదైవత్వాం మరియు ఊహిాంచలేని 

దేవడి ఆక రాం; మొదటిది ‘దేవుడు 

ఎవరు?’ అనే విషయాం 

తెలుపుతుాండగ , రెాండోది ‘ఎవరు 

లేక ఏది దేవుడు క జ లదు?’ అనే 

విషయాం తెలుపుతున్నది; 

మొదటిది ఖడ్గాంతో 

అసత్యదైవ లను తున తునకుల 

చేస్తే, రెాండోది ఉత్తమ 

పలుకులతో అసలు వ స్తవ న్ని 

పలకటాం ప్ర రాంభిాంచిాంది. 



 

 

తత్వవేత్త, వక్త, ప్రవక్త, 

ధర్మశ స్త్రకర్త, యోధుడు, 

ఆలోచనలను జయిాంచినవ రు, 

విచక్షణ మరియు హేతుబద్ధ 

సిద్ధ ాంత ల్ని 

పునఃస్థ పిాంచినవ రు, రూపురేఖలు 

తెలియక పోయిన  ఎక్కువగ  

గౌరవిాంపబడుతున్నవ రు, ద ద పు 

ఇరవై భౌగోళిక 

స మ్ర జ్య లు మరియు ఒక 

అధ్య త్మిక 

స మ్ర జ్య న్ని 

స్థ పిాంచినవ రు – ఆయనే 

ముహమ్మద్. మ నవ 

గొప్పదన న్ని కొలవగలిగే 

ప్రమ ణ లన్నిాంటి ఆధ రాంగ , 



 

 

ఆయన కాంటే గొప్ప వ్యక్తి 

ఎవరైన  ఉన్న ర  అని మనాం 

ప్రశ్నిాంచవచ్చు?" (Lamartine. 

Historie de la Turquie. Paris, 1854, 

Vol. II. pp. 276-277).  

         ఈ ప్రపాంచాం అనేక మాంది 

మహ  పురుషులను చూసిాంది. క నీ, 

వీరాందరూ ధ ర్మిక సిద్ధ ాంత లు 

లేక సైనిక న యకత్వాం మొదలైన 

ఒకటి లేక రెాండు రాంగ లలో 

మ త్రమే విశిష్ఠత స ధిాంచిన 

ఏక పక్ష రూప లు. ఆ మహ పురుషుల 

జీవిత చరిత్రలు మరియు బోధనలు 

క లగర్భాంలో కలిసి పోయ యి. 

వ రి జన్మస్థలాం మరియు తేదీ, 

వ రి జీవిత విధ నాం, వ రి బోధనల 



 

 

స్వభ వాం మరియు నమోదులు, వ రు 

స ధిాంచిన విజయాం లేక అపజయాం 

యొక్క ప్రమ ణ ల గురిాంచి 

రకరక ల అభిప్ర య లు 

ఉన్న యి. ఆ మహ పురుషుల 

జీవిత లను మరియు బోధనలను 

ఖచ్చితాంగ  పునర్మిాంచటమనేది 

మ నవ జ తి కొరకు 

అస ధ్యమైన పని. అయితే ఈ 

మహ  పురుషుని విషయాంలో అల  

క దు. మహోజ్వల మ నవ 

చరిత్రలో పైరాంగ లన్నిాంటిలో 

మ నవుడి ఆలోచన మరియు 

ప్రవర్తనను ముహమ్మద్ 

(సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం) 

ఎాంతో ప్రభ వితాం చేస రు. ఆయన 



 

 

జీవితపు ప్రతి అాంతరాంగిక మరియు 

బహిరాంగ పలుకు (హదీథుల రూపాంలో) 

నమోదు చేయబడిాంది మరియు 

ఈరోజు వరకు భద్రపరచబడి ఉాంది. 

అల  నమోదు చేయబడిన వ టి 

ప్ర మ ణికత నమ్మకస్తులైన 

అనుచరులచే మ త్రమే క కుాండ  

ఆయనకు వ్యతిరేకాంగ  

పక్షప తాంతో నిాండి ఉన్న 

విమర్శకులచే కూడ  క్షణ్ణాంగ  

పరిశీలిాంచబడిన యి.  

ముహమ్మద్ (సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం) ఒక ధ ర్మిక 

ఉప ధ్య యులు, ఒక స మ జిక 

సాంస్కరణకర్త, ఒక 

బ్రహ్మ ాండమైన పరిప లక  



 

 

దక్షుడు, ఒక నైతిక మ ర్గదర్శి, 

ఒక నమ్మకస్తుడైన 

స్నేహితుడు, ఒక మాంచి సహవ సి, 

ఒక నిష్కపటమైన భర్త, ఒక 

ప్రేమిాంచే తాండ్రి -

  అన్నిాంటితో కూడిన ఒక 

మహ పురుషుడు. జీవితపు ఈ 

అాంశ లలో ఆయనను మిాంచిన లేక 

ఆయనకు సరిసమ నమైన ఏ 

వ్యక్తీ మ నవ చరిత్రలో 

కనబడడు – అల ాంటి అపూర్వమైన 

పరిపూర్ణత స ధిాంచిాంది కేవలాం 

నిస్వ ర్ధాంతో కూడిన 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం వ్యక్తిత్వాం 

మ త్రమే.  



 

 

మహ త్మ  గ ాంధీ, 'Young India' 

లో ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం యొక్క 

గుణగణ ల గురిాంచి పేర్కొాంటూ 

ఇల  అన్న రు; "మిలియన్ల 

కొద్దీ ప్రజల హృదయ లను 

నిర్వివ దాంగ  వశపర్చుకున్న 

అత్యుత్తమ పురుషుడు ఎవరు అనే 

విషయ న్ని నేను 

తెలుసుకోదలిచ ను .... “ఆన టి 

జీవన సరళిలో ఇస్ల ాం కొరకు ఒక 

ప్రత్యేక స్థ న న్ని గెలిచి 

పెట్టిాంది ఉక్కు ఖడ్గాం 

క దనేది నన్ను మునుపటి కాంటే 

ఎక్కువగ  ఒప్పిాంచిాంది. అది 

కేవలాం ద ని నిర డాంబరత్వము, 



 

 

ద ని ప్రవక్త యొక్క స్వాంత 

దిద్దుబ టు, ఆయన వ గ్ద న ల 

పట్ల సచ్ఛీలత, తన సహచరుల 

మరియు స్నేహితుల కొరకు 

ప్రగ ఢమైన ఆత్మీయత, ఆయన 

యొక్క నిర్భయత్వాం, 

వీరత్వము, అల్ల హ్ పై మరియు 

ఆయన లక్ష్యస ధనపై ఆయన 

యొక్క అచాంచల విశ్వ సాం. ఇవే 

తమ ముాందున్న వ టన్నిాంటినీ 

స ధిాంచ యి మకిఉ ప్రతి 

సమస్యనూ పరిష్కరిాంచ యి. 

అాంతే గ నీ ఖడ్గాం క దు. ” Young 

India 1924.  

'Heroes and Hero-worship' అనే 

పుస్తకాంలో థ మస్ క ర్ 



 

 

లైల్  సిాంపుల్ గ  తన 

ఆశ్చర్య న్ని ఇల  వ్యక్త 

పరచ రు: "ఒాంటరిగ  ఒక వ్యక్తి 

పరస్పర యుద్ధ లలో మునిగి 

ఉన్న వివిధ జ తులను మరియు 

దేశదిమ్మరులైన 

పల్లెవ సులను రెాండు 

దశ బ్ద లలోపలే ఏక త్ర టిపై 

తీసుకు వచ్చి, అత్యాంత 

శక్తివాంతమైన న గరిక సమ జాంగ  

తయ రు చేయగలిగ డు ?"  

దివ న్ చాంద్ శర్మ ఇల  

వ్ర స రు: "క రుణ్యాం యొక్క 

ఆత్మ ముహమ్మద్. ఆయన 

చుట్టూ ఉన్న సహచరులలో 

మరిచిపోలేని విధాంగ  ఆయన 



 

 

ప్రభ వాం  స్పష్టాంగ  

కనబడిాంది." (D.C. Sharma. 'The 

Prophets of the East', Calcutta, 

1935.pp. 12)  

ఎడ్వర్డ్ గిబ్బన్ మరియు 

సిమన్ ఓక్లే ఇస్ల ాం గురిాంచి 

స క్ష్యప్రకటన చేస్తూ ఇల  

పలిక రు: "నేను ఏకైక దేవుడిని 

నమ్ముత ను మరియు 

ముహమ్మద్ ప్రవక్త అని నేను 

నమ్ముత ను" ఇది ఒక సులభమైన 

మరియు మ ర్పు చెాందని 

ఇస్ల ాంలో ప్రవేశిాంపజేసే 

స క్ష్యప్రకటన. "ఏకైక 

ఆర ధ్యుడి వివేకవాంతమైన 

రూపాం ఏన డూ కాంటికి కనబడే 



 

 

విగ్రహ ల రూపాంలోనికి 

దిగజ ర్చబడలేదు; ప్రవక్తపై 

చూపవలసిన ఆదరణ మ నవ 

శుభలక్షణ ల ప్రమ ణ న్ని 

ఎన్నడూ ద టలేదు; మరియు ఆయన 

సజీవ బోధనలు ఆయన సహచరులను 

హేతుబద్ధ మరియు ధ ర్మిక 

హద్దులలో ఉాంచ యి." (History of 

the Saracen Empires, London, 

1870, p.54).  

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం ఒక మ నవుడి 

కాంటే ఎక్కువ క దు మరియు 

తక్కువ క దు. క నీ ఆయన ‘దేవుడు 

ఒక్కడే’, అల్ల హ్ యొక్క 

ఆదేశ ల మేరకు నిజ యితీ 



 

 

మరియు జీవిత ఉన్నత 

ప్రమ ణ లను బోధిాంచే ఉత్తమ 

లక్ష్యాంతో వచ్చిన ఒక 

మహ పురుషుడు. ఆయన ఎప్పుడూ 

తనను దేవుడి ద సుడిగ  మరియు 

సాందేశహరుడిగ  తెలుపుకున్న రు" 

అాంతేగ క ఆయన యొక్క ప్రతి 

ఆచరణ  దీనినే ధృవీకరిాంచిాంది.  

         ఇస్ల ాం దేవుడి ముాందు 

అాందరూ ఒక్కటే అనే 

సమ నత  గురిాంచి మ ట్ల డుతూ, 

భ రతదేశ సుప్రసిద్ధ కవి 

సరోజినీ న యుడు ఇల  పలిక రు: 

"మస్జిదులో ప్రజ స్వ మ్యాం 

గురిాంచి బోధిాంచిన మరియు 

ఆచరణలో పెట్టిన 



 

 

మొట్టమొదటి ధర్మాం ఇది. 

నమ జు కొరకు పిలుపు ఇవ్వగ నే, 

అాందరూ ఒకచోట గుమిగూడత రు 

(మస్జిదులో చేరుకుాంట రు). 

ఇస్ల ాంలోని ప్రజ స్వ మ్యాం 

ప్రతిరోజు ఐదు పూటల  

స్థ పిాంచబడిాంది – ఒక ర జు 

అయిన , ఒక స మ న్య వ్యక్తి 

అయిన  ఒకరి ప్రక్క మరొకరు 

మోకరిల్లుత రు మరియు ఇల  

ప్రకటిస్త రు": "అల్ల హ్ 

అక్బర్ – అల్ల హ్ 

మహోన్నతుడు." 

"సహజసిద్ధాంగ  ఎవరినైన  

సోదరుడిని చేసి వేసే 

ఇస్ల ాంలోని ఈ అభేద్యమైన 



 

 

ఐకమత్యాం నన్ను మ టిమ టికీ 

త కుతున్నది." (S. Naidu, Ideals of 

Islam, vide speeches & Writings, 

Madras, 1918, P.169).  

ప్రొఫెసర్ హుర్గోాంజే (Prof. 

Hurgronje) పలుకులలో: "ఇస్ల ాం 

యొక్క ప్రవక్త కనిపెట్టిన 

ఐక్యర జ్యసమితిలోని 

అాంతర్జ తీయ ఐక్యత మరియు 

మ నవ సహోదరత్వాం నియమ లు 

ఇతరులకు మ ర్గదర్శకత్వాం 

వహిాంచే దీపాం వాంటి 

విశ్వవ్య ప్త పున దులపై 

వేయబడిాంది." 

ఇాంక  ఇల  కొనస గిాంచ రు: 

"ఐక్యర జ్యసమితి ఆలోచనకు 



 

 

వ స్తవ రూప న్ని ఇవ్వడాంలో 

ఇస్ల ాం అాందిాంచిన తోడ్ప టుకు 

సమ ాంతరాంగ  ఇతర ఏ దేశమూ 

అాందిాంచలేదు."  

         వ రి జీవిత లు మరియు 

స ధిాంచిన లక్ష్య లు 

క లగర్భాంలో కలిసి పోయిన , 

ప్రపాంచాం కొాందరు మహ పురుషులను 

దైవత్వ స్థ యికి 

చేర్చటాంలో వెనుక డలేదు. 

అయితే చ రిత్రకపరాంగ  ఈ 

మహ పురుషులు ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

స ధిాంచిన ద నిలో చిన్న 

భ గమాంత కూడ  స ధిాంచలేదు. 

ఆయన పడిన ప్రయ సాంత  



 

 

మొత్తాం మ నవజ తిని 

ఏకదైవ ర ధనలో ఏకాం చేసే 

మరియు నైతిక నియమ లను 

నెలకల్పే లక్ష్య న్ని 

స ధిాంచడాం కొరకే. ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

లేద  ఆయన సహచరులు ఎన్నడూ 

ఆయన దేవుని కుమ రుడని లేద  

ఆయనలో దేవుడు అవతరిాంచ డని 

లేద  ఆయనలో దైవత్వాం ఉాందని 

ద వ  చేయలేదు – క నీ ఆయన 

ఎల్లప్పుడూ అల్ల హ్ చే 

ఎాంచుకోబడిన ఒక 

సాందేశహరుడిగ నే 

పరిగణిాంచబడిన రు.  



 

 

మైకేల్ హెచ్. హర్ట్ (Micheal 

H. Hart) మ నవజ తి ప్రయోజనాం 

కొరకు మరియు అభివృద్ధి కొరకు 

ప టుబడిన వ్యక్తుల జ బిత  

తయ రు చేసి, వ రి గురిాంచి 

వివరిస్తూ ప్రచురిాంచిన తన 

పుస్తకాంలో ఆయనిల  

పేర్కొన్న రు:" ప్రపాంచ 

అత్యాంత ప్రభ వశీల 

వ్యక్తుల జ బిత లో 

మొట్టమొదటి స్థ నాం 

ముహమ్మద్ ఇవ్వటాం అనేది 

కొాందరు ప ఠకులను ఆశ్చర్యాంలో 

ముాంచెత్తి ఉాండవచ్చు మరియు 

ఇతరులలో దీని గురిాంచి ప్రశ్నలు 

జనిాంచి ఉాండవచ్చు. అయితే 



 

 

చరిత్రలో కేవలాం ఆయన 

మ త్రమే ధ ర్మికపరాంగ  

మరియు ప్ర పాంచికపరాంగ  

రెాండిాంటిలోనూ తిరుగులేని 

విజయాం స ధిాంచిన ఏకైక 

మహ పురుషుడు." (M.H. Hart, The 

100: A ranking of the most 

influential persons in History ' , New 

York, 1987, pp.33).  

          ఈన డు 14 శత బ్ద లు 

గడిచిపోయిన , ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం జీవిత చరిత్ర 

మరియు బోధనలు కొాంచెాం కూడ  

పోగొట్టుకోకుాండ , మ ర్పులకు 

చేర్పులకు గురి క కుాండ , 



 

 

స్వచ్ఛాంగ  మిగిలి ఉన్న యి. 

మ నవజ తి యొక్క అనేక 

రోగ లకు ఆయన జీవిత క లాంలో 

ఎల  నిశ్శాంకోచమైన ఆశలను అవి 

చిగురిాంపజేస యో, అల ాంటి 

ఆశలనే నేడు కూడ  

కలిగిస్తున్న యి. ఇది 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం సహచరుల ద వ  

మ త్రమే క దు, 

నిష్పక్షప తమైన మరియు 

విమర్శన త్మకమైన చరిత్ర 

బలాంగ  రుద్దుతున్న 

తప్పిాంచుకోలేని ముగిాంపు.  

“వివేకాం మరియు చిాంతన గల ఒక 

మ నవుడిగ  కనీసాం మీరు 



 

 

చేయవలసినది ఏమిటాంటే, ఒక్క 

క్షణాం ఆగి, మిమ్ముల్ని మీరు 

ఇల  ప్రశ్నిాంచుకోవ లి: 

అపూర్వాంగ , విచిత్రాంగ , 

అద్భుతాంగ  మరియు 

విప్లవ త్మకాంగ  కనబడుతున్న 

ఈ ప్రకటనలు వ స్తవాంగ  

నిజమైనవేన ? ఒకవేళ అవి 

నిజమైనవే అయితే, ఈ 

మహ పురుషుడు ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

గురిాంచి మీకు ఇాంత వరకు తెలియద  

లేక మీరు ఆయన గురిాంచి ఇాంత వరకు 

వినలేద ? ఈ తిరుగులేని సవ లును 

ఎదుర్కొని, ఆయన గురిాంచి 



 

 

తెలుసుకోవలసిన సమయాం ఇాంక  

ర లేద ?  

దీని కోసాం మీకేమీ ఖర్చు క దు, 

క నీ ఇది పూర్తిగ  మీ జీవితాంలో 

ఒక సరికొత్త అధ్య యాం 

ప్ర రాంభ మవట నికి నిదర్శనాం 

క గలదు.  

ఎన్నడూ భూఉపరితలాంపై ఆయనను 

పోలిన వ్యక్తి చరిత్రలో 

కనపడని, ఈ మహ ద్భుత మరియు 

మహ పురుషుడైన ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

గురిాంచి మీరే స్వయాంగ  

కనిపెట్టమని మేము 



 

 

మిమ్ములన్ని 

ఆహ్వ నిస్తున్న ము.  

ఇస్ల ాం గురిాంచి వివరిాంచే 

మరికొన్ని రచనలు: 

-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 


