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 ఇస్లాాం గురిాంచి సాధారణాంగా 

హిాందువులు డిగే కొన్ని 

ప్రశ్నలు – వాటి జవాబులు  

o ఇస్లాాం గురిాంచి 

సాధారణాంగా హిాందువులు 

అడిగే కొన్ని ప్రశ్నలు – 

వాటి జవాబులు  

o వేదాలు మరియు ఇతర 

హిాందూ మత గ్రాంథాలు 

విగ్రహారాధనను 

నిషేధిాంచాయని హిాందూ 

ధర్మ పాండితులు 

అాంగీకరిస్తున్నారు. కానీ 

ఆరాంభాంలో మనస్సు 

పరిపక్వాం చ ాందక పోవటాం 

వలన ఆరాధనలో ఏకాగ్రత 



 

 

 

కోసాం ఏదైనా విగ్రహాం 

అవసరమవుతుాందనీ, 

ఆధ్యాత్మికతలో 

మనస్సు ఉన్నత చైతన్య 

స్థాయికి చేరుకున్న 

తరువాత, ఆరాధనలో 

ఏకాగ్రత కోసాం విగ్రహాం 

అవసరాం ఉాండదనీ కొాందరు 

హిాందువులు అాంటారు. దీని 

గురిాంచి మీరేమాంటారు ?  

o వేర్వేరు భాషలలో 

వేర్వేరు పేర్లతో నీరు 

పిలవబడు తున్నది: 

ఇాంగ్లీషులో వాటర్, 

హిాందీలో పానీ, తమిళాంలో 

తన్నీ. అలాగే దైవాన్ని 



 

 

 

అల్లాహ్ అని పిలిచినా, 

రామ్ అని పిలిచినా లేక 

జీసస్ అని పిలిచినా ఒకే 

దైవాన్ని పిలిచినట్లు 

కాదా?  

o అన్ని ధర్మాలలో 

అత్యాంత ప్రాచీన 

ధర్మాం హిాందూ ధర్మాం. 

కాబట్టి, అది 

ప్రపాంచాంలోని అన్ని 

ధర్మాల కాంటే అత్యాంత 

స్వచ్ఛమైాంది, 

ప్రామాణికమైాంది 

మరియు ఉత్తమమైాంది 

కాదా ?  



 

 

 

o మృతదేహాలకు 

దహనసాంస్కారాలు 

చేయకుాండా ముస్లిాంలు 

ఎాందుకు ఖననాం చేస్తారు?  

o ఎాందుకు ముస్లిాం వివాహిత 

మహిళలు, హిాందూ మహిళల 

వలే తమ నుదుటి మీద 

బొట్టు, తిలకాం 

ప ట్టుకోరు మరియు 

మాంగళ సూత్రాన్ని 

ధరిాంచరు ?  

o నమాజు కొరకు పిలిచే 

అదాన్ పిలుపులో 

ముస్లిాంలు అక్బర్ 

చక్రవర్తి పేరు ఎాందుకు 

పేర్కొాంటారు?  



 

 

 

o భారతీయ ముస్లిాంలు తమ 

కొరకు ప్రత్యేకమైన 

ముస్లిాం పర్సనల్ లా 

కావాలని పట్టుబట్టే 

బదులు ఒకవేళ నేరస్థుడు 

ముస్లిాం అయినట్లయితే 

అతడిని ఇస్లామీయ 

షరిఅహ్ చట్టాం ప్రకారాం 

శిక్షిాంచాలని ఎాందుకు 

పట్టుపట్టడాం లేదు -

  ఉదాహరణకు ఎవరైనా 

ముస్లిాం దొాంగతనాం 

చేస్తే ముస్లిాం 

క్రిమినల్ లా ప్రకారాం 

అతని చేతులు నరకాలని 



 

 

 

ఎాందుకు డిమాాండ్ చేయడాం 

లేదు ?  

o ఇస్లాాం ధర్మాం ప్రకారాం 

ప్రపాంచాంలోని ప్రతి 

జాతి కొరకు సాందేశహరులు 

లేదా ప్రవక్తు 

పాంపబడితే, మరి 

భారతదేశానికి ఏ ప్రవక్త 

పాంపబడినారు ? శ్రీరామ్ 

మరియు శ్రీకృష్ణ లను 

అల్లాహ్ యొక్క 

ప్రవక్తలుగా మనాం 

భావిాంచవచ్చా?  

o ప్రతి కాలాంలో అల్లాహ్ 

తన దివ్యసాందేశాన్ని 

పాంపి ఉాంటే, మరి 



 

 

 

భారతదేశానికి ఏ 

దివ్యసదాందేశాం 

పాంపబడిాంది ? వేదాలను 

మరియు ఇతర హిాందూ 

దివ్యగ్రాంథాలను మనాం 

అల్లాహ్ యొక్క 

దివ్యసాందేశాలుగా 

పరిగణిాంచవచ్చా ?  

o ఖుర్ఆన్ లో వచ్చిన 

"అల్లాహ్" అనే పేరు 

నూటికి నూరు పాళ్ళు 

దేవుడి స్థాయికి 

సరిగ్గా సరిపోయే 

దివ్యనామాం. మరి 

ఖుర్ఆన్ ను వదిలి ఇతర 

దివ్యగ్రాంథాలలో కూడా 



 

 

 

అల్లాహ్ పేరు 

ప్రస్తావిాంచబడిాందా?  

 ఇస్లాాం గురిాంచి సాధారణాంగా 

హిాందువులు డిగే కొన్ని 

ప్రశ్నలు – వాటి జవాబులు 

 ఇస్లాాం గురిాంచి సాధారణాంగా 

హిాందువులు అడిగే కొన్ని 

ప్రశ్నలు – వాటి జవాబులు 

 వేదాలు మరియు ఇతర హిాందూ మత 

గ్రాంథాలు విగ్రహారాధనను 

నిషేధిాంచాయని హిాందూ ధర్మ 

పాండితులు అాంగీకరిస్తున్నారు. 

కానీ ఆరాంభాంలో మనస్సు 

పరిపక్వాం చ ాందక పోవటాం వలన 



 

 

 

ఆరాధనలో ఏకాగ్రత కోసాం 

ఏదైనా విగ్రహాం 

అవసరమవుతుాందనీ, 

ఆధ్యాత్మికతలో మనస్సు 

ఉన్నత చైతన్య స్థాయికి 

చేరుకున్న తరువాత, ఆరాధనలో 

ఏకాగ్రత కోసాం విగ్రహాం అవసరాం 

ఉాండదనీ కొాందరు హిాందువులు 

అాంటారు. దీని గురిాంచి 

మీరేమాంటారు ? 

దైవారాధనలో చూపే ఏకాగ్రత 

విషయాంలో ముస్లిాంలు ఉన్నత 

స్థాయికి చేరుకున్నారు.  

దైవారాధనలో చూపే ఏకాగ్రత 

విషయాంలో ముస్లిాంలు ఉన్నత 



 

 

 

స్థాయికి చేరుకున్నారు. ఒకవేళ 

ఆరాంభాంలో మాత్రమే 

దైవారాధనలో ఏకాగ్రత కోసాం 

విగ్రహాం కావలసి వచ్చి, తర్వాత 

దశలలో మనస్సు ఉన్నత 

స్థాయికి చేరుకున్నపుడు 

విగ్రహాం యొక్క అవసరాం 

లేకపోతున్నట్లయితే, 

ఇప్పటికే ముస్లిాంలు 

దైవారాధనలో మనస్సును 

కేాంద్రీకరిాంచడాంలో ఉన్నత 

స్థాయికి చేరుకున్నారని నేను 

చ బుతున్నాను. ఎాందుకాంటే వారు 

అల్లాహ్ ను ఆరాధిాంచేటప్పుడు 

దైవారాధనలో ఏకాగ్రత కోసాం 

ఎలాాంటి విగ్రహాం లేదా ప్రతిమ 



 

 

 

యొక్క అవసరాం వారికి కలగడాం 

లేదు.  

ఎాందుకు ఆకాశాంలో ఉరుములు 

వస్తాయని ఒక చిన్నపిల్లవాడు 

అడిగినప్పుడు చ ప్పే జవాబు 

ఏమి? 

మా సాంస్థలో ఒకసారి నేను ఒక 

స్వామీజీతో చర్చిస్తుాండగా, 

ఆయన ఇలా అన్నారు. ఎప్పుడైతే 

ఒక చిన్న పిల్లవాడు మనల్ని 

"ఆకాశాం ఎాందుకు ఉరుముతుాంది?" అని 

అడిగినప్పపుడు, అతడికి మేమిలా 

జవాబిస్తాము "స్వర్గాంలో 

తాతమ్మ పిాండి రుబ్బుతున్నది"; 

ఎాందుకాంటే అసలు విషయాం 



 

 

 

చ ప్పినా అతడు అర్థాం 

చేసుకోలేడు. అలాగే ఆరాంభ 

దశలలో, దైవారాధనలలో 

ఏకాగ్రత కోసాం ప్రజలకు 

విగ్రహాల, ప్రతిమల అవసరాం 

కలుగుతుాంది. 

ఇస్లాాం ధర్మాంలో మేము 

అబద్ధాం చ ప్పడానికి అనుమతి 

లేదు. అది ఎాంత చిన్నదైనా సరే. 

నా బిడ్డకు నేన ప్పుడూ 

అలాాంటి తప్పుడు జవాబు ఇవ్వను. 

ఎాందుకాంటే ప రిగి ప ద్దవాడై 

స్కూలు వ ళ్ళడాం మొదలు 

ప ట్టిన తర్వాత, మ రుపుల 

తర్వాత ఆకాశాంలో వినబడే 



 

 

 

ఉరుములకు కారణాం అతి శీఘ్రాంగా 

వేడ క్కిన వాయువుల 

వ్యాకోచాం అని చదివినప్పుడు, 

అతడు టీచరు అబద్ధాం 

చ బుతున్నాడని భావిస్తాడు. 

మరి కొన్నాళ్ళకు అసలు విషయాం 

త లిసిన తర్వాత తాండ్రి తనతో 

అబద్ధాం చ ప్పాడని 

గ్రహిస్తాడు. ఒకవేళ పిల్లవాడు 

అర్థాం చేసుకోలేడని మీరు 

భావిస్తే, విషయాలను వీలయినాంత 

సులభాం చేసి అతడికి చ ప్పడానికి 

ప్రయత్నిాంచాలి. అాంతేగానీ 

విషయాన్ని దాటవేయడానికి 

అతడితో అబద్ధపు కథ చ ప్పడాం 

సరైన పద్ధతి కాదు. ఒకవేళ 



 

 

 

స్వయాంగా మీకు దాని జవాబు 

త లియకపోతే, అతడితో ‘నాకు 

త లియదు’ అని చ ప్పే 

ధైర్యాం మీకు ఉాండాలి. కానీ ఈ 

జవాబుతో నేటి చాలా మాంది 

పిల్లలు సాంతృప్తి చ ాందరు. 

ఒకవేళ ఇదే జవాబును నేను నా 

కుమారుడికి ఇస్తే, అతడు "అబ్బా 

(నాన్నా), నీక ాందుకు త లియదు?’ 

అని ఎదురు ప్రశ్నిస్తాడు. ఇది 

మాంచిగా మీ హోమ్ వర్క్ 

చేయటాం మరియు మీ 

పిల్లవానితో పాటు మీరు కూడా 

బాగా చదవుకోవటాం తప్పనిసరి 

చేస్తున్నది.  



 

 

 

ఒకటవ తరగతిలో ఉన్న 

విద్యార్థుల కొరకు 

దైవారాధనలో ఏకాగ్రత కోసాం 

విగ్రహాం, ప్రతిమ అవసరాం 

కలుగుతున్నది – (2+2=4 అనేది 

1వ తరగతి నుాండి 10వ తరగతి వరకు 

మాత్రమే కాకుాండా ఆ తర్వాత 

కూడా మారకుాండా ఒకేలా ఎాందుకు 

ఉాంటున్నది) 

విగ్రహారాధన గురిాంచి నన్ను 

ఒప్పిాంచే ప్రయత్నాంలో 

కొాందరు హిాందూ పాండితులు ఇలా 

అన్నారు. 1వ తరగతిలో ఒక 

విద్యార్థికి ప్రాథమికాంగా 

దైవారాధనలో ఏకాగ్రత ఎలా 



 

 

 

వృద్ధి చేసుకోవాలి అనే 

విషయాన్ని బోధిాంచేటప్పుడు, 

అతడికి విగ్రహాం సహాయాంతో 

ఏకాగ్రత వృద్ధి చేసుకోవాలని 

బోధిాంచడాం జరుగుతుాంది. కానీ, ఆ 

తర్వాత అతడు డిగ్రీ స్థాయికి 

చేరుకున్నాక, అతడికి 

దైవారాధనలో ఏకాగ్రత కోసాం 

విగ్రహాం, ప్రతిమ అవసరాం ఉాండదు. 

గుర్తిాంచదగిన ఒక అత్యాంత 

ముఖ్యమైన వాస్తవాం 

ఏమిటాంటే, ఏదైనా విషయాం 

యొక్క మౌలికాాంశాలపై గట్టి 

పట్టు ఉాంటే, భవిష్యత్తులో 

అతడు దానిలో అాందరి కుాంటే 



 

 

 

ముాందు నిలబడగలడు. ఉదాహరణకు, 

1వ తరగతికి మ్యాథమ టిక్స్ 

బోధిాంచే ఒక టీచరు తన 

విద్యార్థులకు 2+2=4 అని 

బోధిస్తాడు. విద్యార్థి 

పరీక్ష పాసవుతాడా, డిగ్రీలో 

చేరతాడా, మ్యాథమ టిక్స్ 

లో పి.హ చ్.డి చేస్తాడా అనే 

దానితో సాంబాంధాం లేకుాండా, 

2+2=4 అనే ప్రాథమిక కూడికలో 

ఎలాాంటి మార్పూ రాదు. అది 

ఎక్కడా 5 లేక 6గా మారదు. 

పైతరగతులలో విద్యార్థులు 

కూడికలతో పాటు అల్జీబ్రా, 

ట్రిగ్నోమ ట్రీ, లాగరిథమ్ 

మొదలైన వాటిని కూడా 



 

 

 

నేర్చుకుాంటారు. అయినా 2+2=4 

అనే ప్రాథమిక కూడికలో ఎలాాంటి 

మార్పూ రాదు. ఒకవేళ 1వ 

తరగతిలోని టీచర్ ప్రాథమిక 

అాంశాలను తప్పుగా బోధిస్తే, ఆ 

విద్యార్థులు 

భవిష్యత్తులో ముాందుకు దూసుకు 

పోతారని మనమ లా ఊహిాంచగలాం? 

వేదాలలోని దైవభావన గురిాంచిన 

ప్రాథమిక నియమాం ఏమిటాంటే 

దైవానికి రూపాం లేదు. మరి, ఈ 

వాస్తవాం త లిసిన తర్వాత కూడా 

ప్రజలు దారి తప్పడాన్ని 

చూస్తూ పాండితులు ఎలా 



 

 

 

నిశ్శబ్దాంగా ఉాండగలుగు 

తున్నారు.  

1వ తరగతిలో చదువుతున్న మీ 

కుమారుడికి ర ాండు ర ళ్ళు నాలుగు 

కాదు, ర ాండు ర ళ్ళు 5 లేక 6 అని 

చ ప్పి, స్కూలు పాసైన తర్వాత 

ర ాండు ర ళ్ళు నాలుగు అనే అసలు 

విషయాం వాడికి చ ప్పగలరా? 

ముమ్మాటికీ కాదు. 

వాస్తవానికి ఒకవేళ అతడు తప్పు 

చేస్తే సరిదిద్ది, ర ాండు 

ర ళ్ళు నాలుగు అని చ బుతారే 

గానీ అతడు స్కూలు పాసై వరకు 

ఆగరు; ఒకవేళ చిన్నప్పుడే అలా 

సరిదిద్దక పోతే, మీరు 



 

 

 

చేతులారా అతడి భవిష్యత్తు 

నాశనాం చేసినవారవుతారు. 

 వేర్వేరు భాషలలో వేర్వేరు 

పేర్లతో నీరు పిలవబడు తున్నది: 

ఇాంగ్లీషులో వాటర్, హిాందీలో 

పానీ, తమిళాంలో తన్నీ. అలాగే 

దైవాన్ని అల్లాహ్ అని 

పిలిచినా, రామ్ అని పిలిచినా లేక 

జీసస్ అని పిలిచినా ఒకే 

దైవాన్ని పిలిచినట్లు కాదా? 

మహోన్నతమైన దివ్యనామాలు 

అల్లాహ్ కే చ ాందుతాయి. 



 

 

 

17వ అధ్యాయమైన సూరతుల్ 

ఇస్రా, 110వ వచనాంలో ఖుర్ఆన్ 

ఇలా త లుపుతున్నది 

"ప్రకటిాంచు: ‘అల్లాహ్ అని 

పిలవాండి లేదా రహ్మాన్ అని 

పిలవాండి: ఆయనను మీరే (ఉత్తమ) 

పేరుతో పిలిచినా, 

మహోన్నతమైన 

దివ్యనామాలన్నీ ఆయనకే 

చ ాందుతాయి.‘" [దివ్యఖుర్ఆన్ 

17:110] 

అల్లాహ్ ను మీరు ఏ 

పేరుతోనైనా పిలవ వచ్చు. కానీ, 

అది అత్యాంత సుాందరమైన పేరు 

అయి ఉాండాలి, మనస్సులో 



 

 

 

రూపాన్ని గుర్తుకు త చ్చేలా 

ఉాండకూడదు మరియు కేవలాం 

అల్లాహ్ మాత్రమే కలిగి ఉాండే 

దివ్యలక్షణాలు కలిగి ఉాండాలి.  

వేర్వేరు భాషలలో నీటిని 

వేర్వేరు పేర్లతో పిలవవచ్చు. 

అయితే, నీరు కాని దానిని ‘నీరు’ 

అని ఏ భాషలోనూ పిలవ లేము కదా! 

మీరు నీటిని వేర్వేరు భాషలలో 

వేర్వేరు పేర్లతో పిలవ వచ్చు. 

ఉదాహరణకు ఇాంగ్లీషులో వాటర్, 

హిాందీలో పానీ, తమిళాంలో తన్నీ, 

అరబీలో మా, సాంస్కృతాంలో అపహ్, 

శుద్ధ హిాందీలో జల్, గుజరాతీలో 

జల్ లేదా పానీ, మరాఠీలో పాాండీ, 



 

 

 

కన్నడాంలో నీర్, త లుగులో నీరు, 

మలయాళాంలో వ ల్లాం 

మొదలైనవి. ప్రతిరోజు ఉదయాం 

ఒక గ్లాసు నీరు త్రాగమని ఒక 

స్నేహితుడు తనకు సలహా 

ఇచ్చాడనీ, అయితే తను అలా 

త్రాగలేక పోతున్నాననీ, 

ఎాందుకాంటే అలా త్రాగగానే 

వాాంతి వచ్చినట్లు ఉాంటుాందనీ ఒక 

వ్యక్తి నాతో చ ప్పాడని 

అనుకుాందాము. విచారిాంచగా ఆ 

నీటిలో కాంపు వాసన ఉాందనీ, దాని 

రాంగు పసుపు రాంగులో ఉాందనీ త లియ 

వచ్చిాంది. అతడు ‘నీరు’ అని 

చ బుతున్నది వాస్తవానికి 

‘మూత్రాం’ అని నేను గ్రహిాంచాను. 



 

 

 

కాబట్టి మీరు నీటిని వేర్వేరు 

భాషలలో వేర్వేరు పేర్లతో 

పిలవ వచ్చు. అయితే నీరు కాని 

దానిని నీరు అని పిలవ లేరు. ఈ 

ఉపమానాం యదార్థానికి దగ్గరగా 

లేదని ప్రజలు భావిాంచవచ్చు. 

నేను వారితో ఏకీభవిస్తున్నాను. 

ఎాందుకాంటే ఏమీ త లియని 

వ్యక్తి కూడా నీటిని మరియు 

మూత్రాన్ని తేలిగ్గా గుర్తు 

పట్టగలడు. మూత్రాన్ని ‘నీరు’ 

అని పిలవటానికి అతడు ఒక 

మూర్ఖుడై ఉాండాలి. అలాగే 

ఎవరైనా వ్యక్తి సరైన 

దైవభావన అాంటే దైవాం అాంటే 

ఎవరో, ఏమిటో ఖచ్ఛితాంగా 



 

 

 

త లిసి ఉన్నప్పుడు, ఇతరులు 

అసత్య దైవాలను పూజిాంచడాం 

చూస్తే, సహజాంగానే అతడు ‘ఒక 

నిజమైన దైవానికి మరియు 

అసత్య దైవాలకూ మధ్య ఉాండే 

భేదాన్ని’ వార లా గుర్తిాంచలేక 

పోతున్నారని 

ఆశ్చర్యపోతాడు.  

వేర్వేరు భాషలలో వేర్వేరు 

పేర్లతో పిలవడాం ద్వారా 

బాంగారాం యొక్క నాణ్యత 

ధృవీకరిాంచబడదు. బాంగారాం 

నాణ్యత గుర్తిాంచడానికి 

దానిని గీటురాయితో రుద్దవలసి 

ఉాంటుాంది.  



 

 

 

అలాగే, బాంగారాన్ని హిాందీలో 

సోనా, ఇాంగ్లీషులో గోల్డ్, 

అరబీలో దహబ అని పిలుస్తారు. 

బాంగారానికి ఉన్న ఈ వివిధ 

పేర్లు త లిసి ఉన్నా గానీ, 

ఒకవేళ ఎవరైనా వ్యక్తి తన 

వద్ద బాంగారాం 24 కారట్ల 

బాంగారమని చ బుతూ మీకు 

అమ్మజూపితే, గోల్డ్ స్మిత్ 

వద్దకు వ ళ్ళి దానిని 

పరీక్షిాంచకుాండానే మీరు అతడిని 

గ్రుడ్డిగా నమ్మరు. తన 

వద్దనున్న గీటురాయితో ఆ 

గోల్డ్ స్మిత్ అది అసలు 

బాంగారమేనా కాదా అనేది 

నిర్ధారిస్తాడు. పసిడి రాంగులో 



 

 

 

మ రిసి పోయే నగలన్నీ బాంగారు 

నగలు కాజాలవు.  

దైవత్వ సిద్ధాాంతాం యొక్క 

గీటురాయి - సూరతుల్ ఇఖ్లాస్. 

అలాగే, ఎవరైనా లేదా ఏదైనా 

దేవుడు అని దావా 

చేస్తున్నట్లయితే, దానిలోని 

సత్యాసత్యాలను దైవత్వ 

సిద్ధాాంత గీటురాయితో 

పరీక్షిాంచకుాండా ఆ దావాను 

అాంగీకరిాంచకూడదు. దైవత్వ 

సిద్ధాాంతపు గీటురాయి అాంటే 

దైవాం గురిాంచిన స్వచ్ఛమైన 

నిర్వచనాం దివ్యఖుర్ఆన్ లోని 

112వ అధ్యాయాం అయిన 



 

 

 

సూరతుల్ ఇఖ్లాస్  ఇలా 

ఇస్తున్నది: 

"ప్రకటిాంచు, ‘ఆయనే అల్లాహ్, 

ఏకైకుడు మరియు అద్వితీయుడు; 

స్వయాం సమృద్ధుడు; ఆయన ఎవరికీ 

పుట్టలేదు మరియు ఆయనకు 

ఎవ్వరూ పుట్టలేదు; మరియు 

ఆయనను పోలినదేదీ లేదు.’’ 

[దివ్యఖుర్ఆన్ 112:1-4] 

ఎవరైనా లేదా ఏదైనా సరే పై 

యాసిడ్ ట స్ట్ పాసైతే, 

ఆయనను లేదా దానిని దైవాం అని 

పిలవవచ్చు.  



 

 

 

నేను దైవాన్ని అని దావా చేసే 

మరియు పై నాలుగు వచనాల 

నిర్వచనాన్ని పూర్తి చేసేదే 

యాసిడ్ ట స్ట్ పాసవుతుాంది, 

దైవాం అని పిలవబడుతుాంది మరియు 

దైవాంగా ఆరాధిాంపబడుతుాంది. 

ఉదాహరణకు ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లాంను ఎవరో ఒక 

మతోన్మాది దేవుడని 

అన్నాడనుకుాందాము (అల్లాహ్ 

క్షమిాంచుగాక). అతడి మాటలలోని 

సత్యాసత్యాలను 

ధృవీకరిాంచేాందుకు ఆయనను పై 

సూరతుల్ ఇఖ్లాస్ యాసిడ్ 



 

 

 

ట స్ట్ తో పరీక్షిాంచుదాము. 

"ఖుల్ హు అల్లాహు అహద్" – 

ప్రకటిాంచు, ఆయనే అల్లాహ్, 

ఏకైకుడు - అద్వితీయుడు; 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లాం ఏకైకుడు మరియు 

అద్వితీయుడా ? కాదు. కేవలాం 

ఆయన ఒక్కడే ప్రవక్త మరియు 

సాందేశహరుడు కాదు. ఆయనకు 

పూర్వాం అనేక మాంది ప్రవక్తలు 

మరియు సాందేశహరులు వచ్చారు.  

"అల్లాహు సమద్" – అల్లాహ్ 

నిరుపేక్షాపరుడు, స్వయాం 

సమృద్ధుడు; 



 

 

 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లాం అనేక కష్టాలను 

ఎదుర్కొన్నారనే విషయాం మనకు 

త లుసు. ఆయన అల్లాహ్ యొక్క 

ఒక శక్తిమాంతుడైన ప్రవక్త 

మరియు సాందేశహరుడు 

అయినప్పటికీ, తన 63వ 

సాంవత్సరాంలో ఆయన చనిపోయారు 

మరియు మదీనాలో ఖననాం 

చేయబడినారు.  

"లమ్ యలిద్ వ లమ్ యూలద్"– 

ఆయన ఎవరికీ పుట్టలేదు మరియు 

ఆయనక వరూ పుట్టలేదు; 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లాం మక్కాలోని 



 

 

 

అబ్దుల్లాహ్ మరియు ఆమినా 

దాంపతులకు జన్మిాంచిన విషయాం 

మనాందరికీ త లుసు. ఆయనకు 

అనేకమాంది పిల్లలు కలిగారు 

కూడా. ఉదాహరణకు ఫాతిమహ్, 

ఇబ్రాహీమ్ .... రదియల్లాహు 

అన్హుమ్. 

"వ లమ్ యకుల్లహు కుఫువన్ 

అహద్" – మరియు ఆయనను 

పోలినదేదీ లేదు. 

ముస్లిాంలు అాందరూ ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లాంను 

ఎాంతో ప్రేమిస్తారు మరియు 

గౌరవిస్తారు, వారు ఆయన 

యొక్క ప్రతి ఆదేశాన్ని తు.చ. 



 

 

 

తప్పకుాండా పాటిాంచవలసి 

ఉాంటుాంది. అయినా, ఆయనే దేవుడు 

అని పలికే ఒక్క ముస్లిాం కూడా 

మీకు ప్రపాంచాంలో కనబడడు.  

ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాాంతాం - 

"లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ 

ముహమ్మదుర్రసూలుల్లాహ్" 

అాంటే అల్లాహ్ తప్ప 

ఆరాధిాంపబడే అర్హత 

గలవార వ్వరూ లేరు మరియు 

ముహమ్మద్ ఆయన యొక్క 

సాందేశహరుడు. ఈ వచనాం 

ప్రతిరోజు ఐదుసార్లు అదాన్ 

పలుకలలో అాంటే నమాజు కొరకు 

పిలిచే పిలుపులో గొాంత త్తి 



 

 

 

ప్రకటిాంచబడుతున్నది. తద్వారా 

ముస్లిాంలు ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లాంను 

ఎాంతో గౌరవిస్తున్నా మరియు 

విధేయత చూపుతున్నా, ఆయన 

అల్లాహ్ యొక్క సాందేశహరుడు 

మరియు దాసుడే గానీ స్వయాంగా 

దేవుడు కాదు అని వారికి 

ప్రతిరోజూ జ్ఞాపకాం 

చేయబడుతున్నది.  

ఇక ఇప్పుడు మీరు ఆరాధిస్తున్న 

దేవుళ్ళను కూడా సూరతుల్ 

ఇఖ్లాస్ అనే ఆ స్వచ్ఛమైన 

దైవభావన గీటురాయితో ఒకసారి 

పరీక్షిాంచాండి. దైవభావన 



 

 

 

గీటురాయిని ఎలా ఉపయోగిాంచాలో 

మీకు పైన వివరిాంచినాము. తాము 

ఆరాధిస్తున్న దేవుళ్ళు 

సత్యమైన దేవుళ్ళా లేక 

అసత్యమైన దేవుళ్ళా అనే 

అసలు నిజాన్ని కనుక్కోవటాం 

ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. 

 అన్ని ధర్మాలలో అత్యాంత 

ప్రాచీన ధర్మాం హిాందూ ధర్మాం. 

కాబట్టి, అది ప్రపాంచాంలోని 

అన్ని ధర్మాల కాంటే అత్యాంత 

స్వచ్ఛమైాంది, 

ప్రామాణికమైాంది మరియు 

ఉత్తమమైాంది కాదా ? 



 

 

 

ఇస్లాాం ధర్మాం ప్రపాంచాంలో 

అన్ని ధర్మాల కాంటే అత్యాంత 

ప్రాచీన ధర్మాం. 

అన్ని ధర్మాల కాంటే ప్రాచీన 

ధర్మాం హిాందూ ధర్మాం కాదు. 

ప్రపాంచాంలోని మొట్టమొదటి 

ధర్మాం మరియు అన్ని ధర్మాల 

కాంటే అత్యాంత ప్రాచీనమైన 

ధర్మాం ఇస్లాాం ధర్మాం. ఇస్లాాం 

ధర్మాం 1400 సాంవత్సరాల 

పాతది మరియు ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లాం 

దానిని ప్రారాంభిాంచారనే అనే ఒక 

అపోహ ప్రజలలో ఉన్నది. అనాంత 

కాలాం నుాండి ఇస్లాాం ధర్మాం 



 

 

 

ఉనికిలో ఉన్నది అాంటే మానవుడు 

ఈ భూమిపై తన మొట్టమొదటి 

అడుగు ప ట్టినప్పటి నుాండి. 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లాం 

ఇస్లాాం ధర్మాం యొక్క 

స్థాపకుడు కాదు. ఆయన 

అల్లాహ్ యొక్క అాంతిమ 

ప్రవక్త మరియు సాందేశహరుడు. 

అాంటే ఇస్లాాం ధర్మాం యొక్క 

చిట్టచివరి ప్రవక్త మరియు 

సాందేశహరుడూను.  

అత్యాంత ప్రాచీన ధర్మమే 

అత్యాంత స్వచ్ఛమైన మరియు 



 

 

 

అత్యాంత ప్రామాణికమైన 

ధర్మాం కానవసరాం లేదు.  

కేవలాం అత్యాంత ప్రాచీనమైన 

ధర్మాం అనే ప్రాతిపదిక మీదే ఏ 

ధర్మమైనా అత్యాంత 

స్వచ్ఛమైన మరియు 

ప్రామాణికమైన ధర్మమని 

దావా చేయజాలదు. ఒక 

పరిశుభ్రమైన గ్లాసులో 

అప్పుడే పరిశుద్ధాం చేసిన 

చోటు నుాండి సేకరిాంచిన 

గ్లాసులోని నీళ్ళ కాంటే తన 

ఇాంట్లో పైనేమీ కప్పకుాండా 

మూడు న లల క్రితాం ఉాంచిన 

గ్లాసులోని నీళ్ళు 



 

 

 

స్వచ్ఛమైనవి అనడాం ఎాంత వరకు 

సబబుగా ఉాంటుాంది ?  

అలాగే అత్యాంత లేట ష్ట్ 

ధర్మమే అత్యాంత 

స్వచ్ఛమైన మరియు 

ప్రామాణికమైన ధర్మాం 

కానవసరాం లేదు.  

మరోవైపు ఏ ధర్మమైనా తను 

అన్నిాంటి కాంటే క్రొత్త 

ధర్మాం మరియు ఈ మధ్యనే 

మొదలైన ధర్మాం కావటాం వలన 

ఇతర ధర్మాలన్నిాంటి కాంటే 

తమదే చాలా స్వచ్ఛమైన 

మరియు ప్రామాణికమైన ధర్మాం 

అవుతుాందని దావా చేయలేదు. 



 

 

 

మూడు న లల క్రితాం మాంచిగా సీలు 

వేయబడి, ప్యాక్ చేయబడి 

జాగ్రత్తగా ఫ్రిజ్ లో 

ఉాంచబడిన స్వేదనజలాం (డిస్టిల్ 

వాటర్) కాంటే అప్పుడే 

సముద్రాంలో నుాండి ఫ్ర ష్ గా 

పట్టిన నీరు అత్యాంత 

స్వచ్ఛమైనది చ ప్పడాం 

ఎాంతవరకు సబబు ? 

ఏ ధర్మమైనా స్వచ్ఛమైనది 

మరియు ప్రామాణికమైనది 

అనడానికి, ఆ ధర్మాంలో ఎలాాంటి 

నూతన కల్పితాలు, మార్పులు, 

చేర్పులు, తొలగిాంపులు ఉాండరాదు. 

అాంతేగాక ఆ ధర్మాం ప్రేరణ 



 

 

 

మరియు దిశ యొక్క మూలాధారాం 

సర్వలోక సృష్టికర్త 

మాత్రమే అయి ఉాండాలి. ఈ 

భూమాండలాంపై కేవలాం ఖుర్ఆన్ 

మాత్రమే తను అవతరిాంచినప్పటి 

అసలైన మరియు స్వచ్ఛమైన 

రూపాంలో కొనసాగుతున్నది. ఇతర 

ధర్మాల దివ్యగ్రాంథాలన్నీ 

నూతన కల్పితాలు, మార్పులు, 

చేర్పులు, తొలగిాంపులకు గురి 

కాకుాండా కాపాడుకోలేక 

పోయాయి. అవతరిాంచిన నాటి 

నుాండి ఎన్నో లక్షల మాంది 

ఖుర్ఆన్ గ్రాంథాన్ని కాంఠస్థాం 

చేసి, తమ మ దడులో 

జాగ్రత్తగా భద్రపరిచినారు. 



 

 

 

నేటి ఆధునిక ప్రపాంచాంలో కూడా 

ఖుర్ఆన్ గ్రాంథాన్ని పూర్తిగా 

కాంఠస్థాం చేసిన మిలియన్ల 

కొద్దీ ప్రజలు మన మధ్యన 

ఉన్నారు. అాంతేగాక, అసలు 

ఖుర్ఆన్ నుాండి ఖలీఫా ఉథ్మాన్ 

రదియల్లాహు అన్హు దాదాపు 

14 శతాబ్దాల క్రితాం తయారు 

చేయిాంచిన ఖుర్ఆన్ కాపీలలో 

ర ాండు ఈనాటికి కూడా 

తాష్క ాంట్ మ్యూజియాంలోనూ 

మరియు టర్కీలోని కొప్టకీ 

మ్యూజియమ్ (Koptaki museum) 

లోనూ భద్రాంగా ఉన్నాయి. 

వాటిలోనూ మరియు ఈనాడు మన 

ముాందున్న ఖుర్ఆన్ లలోనూ 



 

 

 

ఒక్క అక్షరాం మార్పు కూడా 

లేదు.  

15వ అధ్యాయమైన సూరహ్ 

అల్ హిజ్ర్, 9వ వచనాంలో 

అల్లాహ్ ఇలా వాగ్దానాం 

చేసినాడు 

"నిస్సాందేహాంగా మేము 

దివ్యసాందేశాన్ని పాంపాము; 

మరియు మేము తప్పకుాండా దానిని 

కాపాడతాము (మార్చబడకుాండా)." 

అత్యాంత ప్రాచీన ధర్మమే 

అత్యాంత ఉత్తమమైన ధర్మాం 

కానవసరాం లేదు. 



 

 

 

ఏ ధర్మమైనా అది అత్యాంత 

ప్రాచీనమైన ధర్మమైనాంత 

మాత్రాన అదే అత్యాంత 

ఉత్తమమైన ధర్మాం అని దావా 

చేయజాలదు. అది ఎలా 

ఉాంటుాందాంటే, కేవలాం పాతది 

కావటాం వలన 19వ శతాబ్దపు పాత 

కారు ఈ మధ్యనే తయారైన 

టొయోటా కారు కాంటే అత్యాంత 

ఉత్తమమైాందని చ ప్పడాం 

లాాంటిదన్నమాట. 

వృత్తాకారాంలో త్రిప్పటాం 

ద్వారా స్టార్ట్ అయ్యే 

రాడ్ గల 19వ శతాబ్దపు పాత 

కారుని, కేవలాం పాతది కావటాం వలన 

అది కీ తో స్టార్ట్ అయ్యే 



 

 

 

ఈనాటి ఆధునిక టొయోటా కారు 

కాంటే ఉత్తమమైనదని చ ప్పడాం 

ఎాంత మూర్ఖత్వమో చూడాండి.  

అత్యాంత అధునాతన ధర్మమే 

అత్యాంత ఉత్తమమైన ధర్మాం 

కానవసరాం లేదు.  

మరోవైపు ఏ ధర్మమైన కేవలాం 

అత్యాంత అధునాతనమైనది 

కావటాం వలన మరియు ఇతర 

ధర్మాలన్నిాంటి కాంటే చివరిలో 

రావడాం వలన మాత్రమే అది 

అత్యుత్తమమైన ధర్మాం అని 

దావా చేయజాలదు. అది ఎలా 

ఉాంటుాందాంటే, ఇప్పుడే తయారైన 

800CC సుజుకీ కారు, పదేళ్ళకు 



 

 

 

పూర్వాం తయారైన మ ర్సిడస్ 

5000CC 500SEL  కారు కాంటే 

ఉత్తమమైనది దావా చేయడాం 

లాాంటిదన్నమాట. ఏ కారు 

ఉత్తమమైనదో 

నిర్ణయిాంచేాందుకు ఆ కార్ల 

స్ప సిఫికేషన్లను పరిశీలిాంచ 

వలసి ఉాంటుాంది. ఉదాహరణకు కారు 

యొక్క హార్స్ పవర్, భద్రత, 

సిలీాండర్ల క పాసిటీ, పికప్, 

స్పీడ్, సౌలభ్యాం మొదలైనవి. 

పదేళ్ళ క్రితాం తయారైన 

500SEL మ ర్సిడ స్ 

5000CC కారు ఈ మధ్యనే 

తయారైన సుజుకీ 800CC కారు 



 

 

 

కాంటే ఎన్నో ర ట్లు 

ఉత్తమమైాంది కదా!    

మానవజాతికి ఎదురయ్యే 

సమస్యలను పరిష్కరిాంచే 

ధర్మమే అత్యుత్తమమైన 

ధర్మాం.  

ఏ ధర్మమైనా 

అత్యుత్తమమైన ధర్మాంగా 

పరిగణిాంచబడాలాంటే, దానిలో 

మానవజాతికి ఎదురయ్యే 

సమస్యలన్నిాంటికీ సరైన 

పరిష్కారాం ఉాండాలి. అది 

సత్యమైన మరియు 

స్వచ్ఛమైన ధర్మమై ఉాండాలి. 

ఆది నుాండి అాంతాం వరకు, అన్ని 



 

 

 

కాలాలకూ వర్తిాంచేలా ఉాండాలి. 

నిస్సాందేహాంగా కేవలాం ఇస్లాాం 

ధర్మాం మాత్రమే మానవజాతికి 

ఎదురయ్యే సమస్యలన్నిాంటికీ 

సరైన పరిష్కారాలు కలిగి 

ఉన్నది. ఉదాహరణకు, 

మద్యపానాం, పురుషుల సాంఖ్యను 

మిాంచి పోతున్న స్త్రీ జనాభా, 

మానభాంగాలు మరియు 

అత్యాచారాలు, దోపిడీలు, 

దొాంగతనాలు, జాత్యహాంకారాం, 

కులాల పట్టిాంపులు మొదలైనవి.  

ఇస్లాాం ధర్మాం ఒక 

సత్యధర్మము. దాని 

ధర్మాదేశాలు మరియు 



 

 

 

పరిష్కారాలు అన్ని కాలాలకు 

వర్తిస్తాయి. 14 

శతాబ్దాలుగా, అవతరిాంచిన నాటి 

నుాండి ఎలాాంటి మార్పులు 

చేర్పులకు లోను కాకుాండా 

స్వచ్ఛాంగా, పరిశుద్ధాంగా, 

అల్లాహ్ యొక్క స్వచ్ఛమైన 

అాంతిమ వాక్కుగా అాంతిమ దినాం 

వరకు రాబోయే అన్ని కాలాల 

కొరకు ఈ భూమాండలాంపై మిగిలి 

ఉన్న ఏకైక దివ్యగ్రాంథాం 

ఖుర్ఆన్. ఉదాహరణకు, 

పూర్వకాలాం సాహిత్యాం మరియు 

కవితలతో నిాండిన మహిమల కాలాంగా 

గుర్తిాంచబడిాంది. మరి ఈనాటి 

కాలాం ఆధునిక సైన్సు మరియు 



 

 

 

ట క్నాలజీలతో నిాండిన మహిమల 

కాలాంగా గుర్తిాంచబడిాంది. మరి, ఈ 

మోడరన్ కాలాంలో కూడా 

ఖుర్ఆన్ తనకు సాటి లేదని 

సమస్త మానవాళిని సవాలు 

చేస్తున్నది. ఇస్లాాం ధర్మాం 

మానవ నిర్మిత ధర్మాం కాదు. 

కానీ అది సర్వలోక సృష్టికర్త 

మరియు ప్రభువు అయిన 

అల్లాహ్ మానవజాతి 

మార్గదర్శకత్వాం కోసాం 

అవతరిాంపజేసిన ధర్మాం. ఆయన 

వద్ద కేవలాం ఇస్లాాం ధర్మాం 

మాత్రమే సమ్మతిాంచబడుతుాంది. 



 

 

 

 మృతదేహాలకు దహనసాంస్కారాలు 

చేయకుాండా ముస్లిాంలు ఎాందుకు 

ఖననాం చేస్తారు? 

మానవశరీరాంలో ఉన్న మూలకాలు 

మట్టిలో కూడా ఉన్నాయి.  

మానవశరీరాంలో ఉన్న మూలకాలు 

కొద్దో గొప్పో మట్టిలో 

కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి, 

త్వరగా శిధిలమయ్యే మరియు 

మట్టిలో కలిసిపోయే గుణాం 

వలన మృతదేహాన్ని మట్టిలో 

ఖననాం చేయడమనేదే ఎక్కువ 

సైాంటిఫిక్ గా ఉాంటుాంది.  

వాతావరణ కాలుష్యాం ఉాండదు  



 

 

 

మృతదేహాన్ని దహనాం చేయడాం 

వలన వాతావరణాంలో కాలుష్యాం 

ప రుగుతుాంది. తత్ఫలితాంగా 

ప్రజల ఆరోగ్యాం చ డి పోయే 

మరియు వాతావరణానికి హాని 

కలిగే ప్రమాదాం ఉాంది. మరి, 

దీనికి భిన్నాంగా మృతదేహాన్ని 

ఖననాం చేయడాం వలన అలాాంటి 

ప్రమాదాలు లేవు.  

చుట్టుప్రక్కల ప్రాాంతాం 

పచ్చగా మిగిలి ఉాంటుాంది   

ఒక మృతదేహాన్ని దహనాం 

చేయడానికి, అనేక చ ట్లు నరక 

వలసి ఉాంటుాంది. దాని వలన 

చుట్టుప్రక్కల పచ్చదనాం 



 

 

 

నశిాంచి, వాతావరణానికి మరియు 

పర్యావరణానికి హాని కలిగే 

ప్రమాదాం ఉాంది. మృతదేహాలను 

ఖననాం చేయడాం వలన, చ ట్లు 

కాపాడబడటమే కాకుాండా, 

చుట్టుప్రక్కల ప్రాాంతాం 

సారవాంతమవుతుాంది. వాతావరణాం 

మాంచిగా తయారవుతుాంది.  

ఆర్థికపరాంగా  

మృతదేహాన్ని దహనాం చేసే 

ప్రక్రియ చాలా ఖర్చుతో 

కూడుకున్నది. ఎాందుకాంటే అాందులో 

టన్నుల కొద్దీ కలప వాడ వలసి 

ఉాంటుాంది. మృతదేహాలకు దహన 

సాంస్కారాం చేసే సాాంప్రదాయాం 



 

 

 

భారతదేశాంలో ఉాండటాం వలన, ఆ 

ప్రక్రియలో ప్రతి సాంవత్సరాం 

కోట్ల రూపాయలు ఖర్చవు 

తున్నాయి. దీనికి భిన్నాంగా 

మృతదేహాలను ఖననాం చేయడాంలో 

చాలా తక్కువ ఖర్చు అవుతుాంది. 

కొన్ని చోట్లయితే అసలేమీ 

ఖర్చు కాదు.  

అదే సమాధిలో కొన్నేళ్ళ 

తర్వాత మరో మృతదేహాన్ని 

ఖననాం చేయవచ్చు.  

ఒక మృతదేహాన్ని దహనాం 

చేయడాంతోనే అక్కడ వాడిన కలప 

పని పూర్తయిపోతుాంది. ఇక అది 

మరో మృతదేహాన్ని దహనాం 



 

 

 

చేసేాందుకు ఉపయోగపడదు. 

ఎాందుకాంటే కాలిన తర్వాత అది 

బూడిదగా మారిపోతుాంది. దీనికి 

భిన్నాంగా ఒక మృతదేహాన్ని 

ఖననాం చేసిన సమాధిలోనే 

కొన్నేళ్ళ తర్వాత మరో 

మృతదేహాన్ని ఖననాం 

చేయవచ్చు. ఎాందుకాంటే ఖననాం 

చేయబడిన మృతదేహాం 

కొన్నేళ్ళలో మట్టిలో కలిసి 

పోతుాంది. 

 ఎాందుకు ముస్లిాం వివాహిత 

మహిళలు, హిాందూ మహిళల వలే తమ 

నుదుటి మీద బొట్టు, తిలకాం 



 

 

 

ప ట్టుకోరు మరియు మాంగళ 

సూత్రాన్ని ధరిాంచరు ? 

‘బిాందు’ అనే సాంస్కృత పదాం నుాండి 

‘బిాందీ’ వచ్చిాంది, దీని అర్థాం 

బొట్టు. సాధారణాంగా ఇది 

కుాంకుమ పౌడర్ నుాండి తయారు 

చేయబడిన ఒక ఎర్రటి బొట్టు 

బిళ్ళ. హిాందూ ధర్మానికి 

చ ాందిన మహిళలు దీనిని తమ 

నుదుటి మీద, ర ాండు కనుబొమ్మల 

మధ్య ప ట్టుకుాంటారు. దీనిని 

పార్వతీదేవి చిహ్నాంగా 

పరిగణిస్తారు. ఈ బొట్టు 

మహిళలను మరియు వారి భర్తలను 

కాపాడే స్త్రీ శక్తిని 



 

 

 

సూచిస్తుాందని హిాందువులు 

నమ్ముతారు. సాాంప్రదాయకాంగా 

ఇది ప ళ్ళి అయిపోయిాందని 

సూచిాంచే ఒక చిహ్నాం. దీనిని 

హిాందూ వివాహిత స్త్రీలు 

ప ట్టుకుాంటారు. దీనిని టిక్క 

అని కూడా పిలుస్తారు.  

ఈరోజుల్లో ఆకర్షణీయమైన 

బొట్టు బిళ్ళలు 

ప ట్టుకోవడాం ఒక ఫ్యాషన్ గా 

మారి పోయిాంది మరియు 

ప ళ్ళికాని కన్యలు మరియు 

స్త్రీలు కూడా దీనిని 

ప ట్టుకుాంటున్నారు. ఈనాటి 

బొట్టు వృత్తాకారానికే 



 

 

 

పరిమితాం కాకుాండా అాండాకారాం, 

నక్షతాకారాం, గుాండ  ఆకారాం 

మొదలైన వివిధ ఆకారాల్లో 

లభిస్తున్నది. అాంతేకాక, అది 

నీలిరాంగు, ఆకుపచ్చ రాంగు, పసుపు 

రాంగు, నారిాంజ రాంగు మొదలైన 

వివిధ రాంగుల్లో కూడా 

లభిస్తున్నది. అలాగే కేవలాం 

కుాంకమ పౌడర్ తో మాత్రమే 

తయారు చేసే పద్ధతికి స్వస్తి 

చ ప్పి, ఈరోజుల్లో దీనిని 

రకరకాల పదార్థాలతో తయారు 

చేస్తున్నారు. ఇాంకా ఇది రకరకాల 

డిజైన్లలో మరియు గాజు, 

తళతళలాడే ఇతర పదార్థాలతో 

తయారు అవుతున్నది.  



 

 

 

మాంగళసూత్రాం  

మాంగళసూత్రాం అాంటే శుభాన్ని 

కలుగజేసే ఒక దారపు తాడు. 

ప్రత్యేకాంగా దీనిని తమ 

ప ళ్ళి అయిాందని సూచిాంచే 

చిహ్నాంగా హిాందూ ధర్మ 

స్త్రీలు మ డలో ధరిస్తారు. 

నల్లపూసలతో నిాండిన ర ాండు 

దారపు తాళ్ళు కలిగి ఉాండి 

మధ్యలో మామూలుగా ఒక 

బాంగారాం బిళ్ళ ఉాంటుాంది. చ డు 

నుాండి కాపాడే రక్షణ కవచాంగా 

నల్లపూసలు పనిచేస్తాయని 

వారి నమ్మకాం. ఇాంకా అవి ఆ 

స్త్రీ వివాహాన్ని మరియు 



 

 

 

ఆమ  భర్త ప్రాణాన్ని 

కాపాడతాయని వారి నమ్మకాం. 

దక్షిణ భారతదేశాంలో, 

మాంగళసూత్రాన్ని తాళి అని 

పిలుస్తారు. ఒక సన్నటి బాంగారు 

ఛైను లేదా దారపు త్రాడుకు 

వ్రేలాడదీసిన ఒక చిన్న బాంగారు 

నగ. 

హిాందూ వివాహిత స్త్రీలు 

ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ 

మాంగళసూత్రాన్ని 

తొలగిాంచకూడదు. ఆమ  విధవరాలు 

అయినప్పుడు మాత్రమే అది 

కత్తిరిాంచబడుతుాంది.  



 

 

 

కేవలాం అల్లాహ్ మాత్రమే 

సాంరక్షకుడు 

మానవజాతిని సర్వలోక 

సృష్టికర్త మరియు ప్రభువు 

అయిన అల్లాహ్ కాంటే 

ఉత్తమాంగా ఎవ్వరూ 

రక్షిాంచలేరు. చ డు నుాండి 

కాపాడుకునేాందుకు ఎర్రటి 

బొట్టు లేదా నల్లపూసల దారాం 

మనకు అవసరాం లేదు.  

ఖుర్ఆన్ లోని 6వ 

అధ్యాయమైన సూరతుల్ 

అన్ఆమ్ లోని 14వ వచనాంలో 

అల్లాహ్ యొక్క ప్రకటన ఇలా 

ఉాంది.  



 

 

 

"ప్రకటిాంచు: నా సాంరక్షణ కొరకు 

భూమ్యాకాశాల సృష్టికర్త 

అయిన అల్లాహ్ ను కాకుాండా 

మరొకరిని తీసుకోవాలా?" 

[ఖుర్ఆన్ 6:14] 

ఇాంకా ఖుర్ఆన్ లోని అనేక 

చోట్ల ఇదే విషయాం 

త లుపబడిాంది.  

"అల్లాహ్ యే నీ సాంరక్షకుడు, 

మరియు ఆయన అత్యాంత 

ఉత్తమాంగా సహాయాం చేస్తాడు." 

3:150 మరియు 22:78 

బొట్టు ప ట్టుకోవడాం లేదా 

మాంగళసూత్రాన్ని ధరిాంచడ 



 

 

 

మనేది మనల్ని అత్యాంత 

ఉత్తమాంగా రక్షిాంచే శక్తిగల ఆ 

సృష్టికర్త 

శక్తిసామర్ద్యాలపై 

నమ్మకాం లేదని సూచిస్తుాంది.  

ఇస్లామీయ వస్త్రధారణకు 

వ్యతిరేకాం  

బొట్టు ప ట్టుకోవడాం లేదా 

మాంగళసూత్రాన్ని 

ధరిాంచడమనేది హిాందువుల 

సాాంప్రదాయాం. ముస్లిమేతరులు 

ప్రత్యేకాంగా ధరిాంచే ఎలాాంటి 

చిహ్నాలైనా, గుర్తులైనా, 

సాంకేతాలైనా లేదా మచ్చలైనా 

ధరిాంచేాందుకు ఇస్లామీయ 



 

 

 

వస్త్రధారణ నియమాలు 

అనుమతిాంచవు.  

ఇస్లాాం ధర్మాంలో ప ళ్ళైన 

స్త్రీలను మాత్రమే కాకుాండా 

ప ళ్ళికాని కన్యలను కూడా 

వేధిాంచకూడదు. 

ఒకసారి ఒక హిాందూ స్నేహితుడు 

మాంగళసూత్రాం యొక్క లాభాల 

గురిాంచి నాకు వివరిస్తూ, దాని 

ద్వారా ప ళ్ళైన స్త్రీ 

సులభాంగా గుర్తిాంచబడుతుాందని, 

తద్వారా పోకిరీగాళ్ళు ఆమ ను 

వేధిాంచకుాండా మరియు ఆమ పై 

అత్యాచారాం చేయకుాండా వదిలి 

వేస్తారని పలికినాడు. అయితే 



 

 

 

ఇస్లాాం ధర్మాంలో ఏ స్త్రీ 

అయినా సరే - ప ళ్ళైనా లేదా 

ప ళ్ళి కాకపోయినా, ముస్లిాం 

స్త్రీ అయినా లేదా 

ముస్లిమేతర స్త్రీ అయినా 

సరే - అస్సలు వేధిాంచ బడకూడదు 

మరియు అత్యాచారానికి గురి 

కాకూడదు. 

 నమాజు కొరకు పిలిచే అదాన్ 

పిలుపులో ముస్లిాంలు అక్బర్ 

చక్రవర్తి పేరు ఎాందుకు 

పేర్కొాంటారు? 

అదాన్ పిలుపులో అక్బర్ 

చక్రవర్తి పేరు 

పేర్కొనబడుతుాందని 



 

 

 

ముస్లిమేతరులు అపార్థాం 

చేసుకున్నారు. 

ఒకసారి నేను కేరళ రాష్ట్రాంలో 

ఒక కాన్ఫర న్సులో 

హాజరయ్యాను. అక్కడ నా 

ప్రసాంగాం కాంటే ముాందు ఒక 

ముస్లిమేతర మినిష్టర్ గారు 

ప్రసాంగిాంచారు. భారత దేశాంలో 

ముస్లిాంలు సాధిాంచిన 

కార్యములు మరియు భారత 

ప్రగతిలో వారి పాత్ర గురిాంచి 

ప్రధానాంగా పేర్కొన్నారు. 

అక్బర్ చక్రవర్తి భారతీయ 

రాజులలో అత్యాంత గొప్పవాడు 

కావడాం వలన ముస్లిాంలు 



 

 

 

ప్రతిరోజూ ఐదు సార్లు నమాజు 

కొరకు పిలిచే పిలుపులో ఆయన 

పేరు పేర్కొనడాం అద్భుతమైన 

విషయాం అని  ఆయన చ ప్పినారు. 

అయితే, ఆయన తర్వాత నేను 

ఇచ్చిన ప్రసాంగాంలో ఆయన 

యొక్క తప్పిదాన్ని 

సరిదిద్దగలిగాను మరియు ఆ 

అపార్థాన్ని దూరాం 

చేయగలిగాను.  

అదాన్ పిలుపులో వచ్చే 

‘అక్బర్’ అనే పదానికీ, అక్బర్ 

చక్రవర్తికీ మధ్య ఎలాాంటి 

సాంబాంధాం లేదు. 



 

 

 

అదాన్ పిలుపులో వచ్చే 

‘అక్బర్’ అనే పదానికీ మరియు 

భారతదేశ చక్రవర్తి అక్బర్ కు 

మధ్య ఎలాాంటి సాంబాంధాం లేదు. 

అక్బర్ చక్రవర్తి పుట్టక 

ముాందు ఎన్నో శతాబ్దాల నుాండి 

అక్బర్ అనే పదాం అదాన్ 

పలుకులలో పేర్కొనబడుతున్నది. 

‘అక్బర్’ అాంటే ‘మహా ఘనమైన 

వాడు’ 

అరబీ భాషా పదాం ‘అక్బర్’ అాంటే 

‘మహా ఘనమైన వాడు’ అని అర్థాం. 

అదాన్ పిలుపులో ‘అల్లాహు 

అక్బర్’ అని పలికినప్పుడల్లా, 

మేము ‘అల్లాహ్ యే అాందరి 



 

 

 

కాంటే మహా ఘనమైనవాడు’ లేదా 

‘అల్లాహ్ యే అత్యాంత 

ఘనమైన వాడు’ అని గొాంత త్తి 

ప్రకటిస్తున్నాము. ఇాంకా 

అత్యాంత ఘనమైనవాడు మరియు 

సాటిలేని ఏకైక ఆరాధ్యుడు 

అయిన అల్లాహ్ ను మాత్రమే 

ఆరాధిాంచమని ప్రజలను 

పిలుస్తున్నాము. 

 భారతీయ ముస్లిాంలు తమ కొరకు 

ప్రత్యేకమైన ముస్లిాం 

పర్సనల్ లా కావాలని 

పట్టుబట్టే బదులు ఒకవేళ 

నేరస్థుడు ముస్లిాం 

అయినట్లయితే అతడిని 



 

 

 

ఇస్లామీయ షరిఅహ్ చట్టాం 

ప్రకారాం శిక్షిాంచాలని ఎాందుకు 

పట్టుపట్టడాం లేదు -

  ఉదాహరణకు ఎవరైనా ముస్లిాం 

దొాంగతనాం చేస్తే ముస్లిాం 

క్రిమినల్ లా ప్రకారాం అతని 

చేతులు నరకాలని ఎాందుకు 

డిమాాండ్ చేయడాం లేదు ? 

ముస్లిాం పర్సనల్ లా అనేది ఒక 

వ్యక్తికి మరియు అతడి సమీప 

బాంధువులకూ సాంబాంధిాంచిన చట్టాం, 

అాంటే వివాహాం, విడాకులు, 

వారసత్వాం మొదలైన వాటికి 

సాంబాంధిాంచిన ధర్మాదేశాలు. 

దీనిలో కొాందరు ఇస్లామీయ 



 

 

 

పాండితులు పరస్పరాం అాంగీకరిాంచిన 

చట్టాలు కూడా ఉన్నాయి. 

తిన్నగా సమాజానికి హాని 

కలిగిాంచే లేదా నష్టాం కలిగిాంచే 

ఏ నేరమూ మరియు ఏ కార్యమూ 

దీనిలో లేదు. 

భారతదేశాం ఒక లౌకిక మరియు 

ప్రజాస్వామ్య దేశాం 

ఏ దేశాంలోనైనా, వేర్వేరు 

వర్గాల ప్రజల పర్సనల్ లా 

చట్టాలు వేర్వేరుగా 

ఉాండవచ్చు. భారతదేశాం ఒక లౌకిక 

మరియు ప్రజాస్వామ్య దేశాం 

కావడాం వలన, వేర్వేరు వర్గాల 

ప్రజలు తమ స్వాంత పర్సనల్ లా 



 

 

 

చట్టాన్ని అనుసరిాంచే అవకాశాం 

భారతదేశాం ఇస్తున్నది.  

ఇస్లామీయ పర్సనల్ లా 

చట్టాం అత్యాంత 

ఉత్తమమైనది.  

ప్రపాంచాంలోని వివిధ పర్సనల్ 

లా చట్టాల కాంటే అత్యాంత 

ఉత్తమమైన మరియు అత్యాంత 

ఉత్తమ ఫలితాన్నిచ్చే చట్టాం 

ఇస్లామీయ పర్సనల్ లా 

చట్టాం అని ముస్లిాంలు 

విశ్వసిస్తారు. ఇస్లాాం 

ధర్మాంపై తమకున్న పూర్తి 

నమ్మకాం వలన భారతదేశాంలోని 

ముస్లిాంలు కూడా ముస్లిాం 



 

 

 

పర్సనల్ లా చట్టానికి 

ప్రాధాన్యత నిస్తారు.  

క్రిమినల్ లా 

క్రిమినల్ లా అాంటే సమాజాంపై 

తిన్నగా ప్రభావాం చూపే ఏదైనా 

నేరాం లేదా ఏదైనా పనితో 

సాంబాంధాం ఉన్న చట్టాం. 

ఉదాహరణకు దొాంగతనాం, 

అత్యాచారాం, హత్య, హిాంస 

మొదలైనవి.  

ఏ దేశాంలోనైనా ప్రజలాందరి 

కోసాం క్రిమినల్ చట్టాం 

ఒక్కటే ఉాండాలి.  



 

 

 

ఏ దేశాంలోనైనా, వేర్వేరు 

వర్గాల ప్రజల కోసాం పర్సనల్ 

లా వలే క్రిమినల్ చట్టాం కూడా 

వేర్వేరుగా ఉాండటాం సాధ్యాం 

కాదు. వేర్వేరు వర్గాల ప్రజల 

కోసాం మరియు వేర్వేరు ధర్మాల 

ప్రజల కోసాం ఒకే విధమైన 

క్రిమినల్ చట్టాం ఉాండటాం 

తప్పనిసరి. ఉదాహరణకు, ఇస్లాాం 

ధర్మాం ప్రకారాం ఎవరైనా 

దొాంగతనాం చేస్తే అతడి చేతులు 

నరికి వేయాలి. కానీ హిాందూ 

ధర్మాంలో ఈ శిక్ష లేదు. ఒకవేళ 

ఒక హిాందూ వ్యక్తి ఒక ముస్లిాం 

వ్యక్తి సాంపదను దోచుకుాంటే, ఆ 

దొాంగకు ఏ శిక్ష విధిాంచాలి? 



 

 

 

దొాంగ చేతులు నరికి వేయబడాలని 

ముస్లిాం కోరుకుాంటాడు, కానీ 

దానికి హిాందూ ధర్మాం 

అాంగీకరిాంచదు.  

ముస్లిమేతరుల ప్రమేయాం 

లేకుాండా, భారతదేశాంలోని 

ముస్లిాంలు స్వాంతాంగా 

ఇస్లామీయ క్రిమినల్ 

చట్టాన్ని అనుసరిాంచలేరు.  

తను చేసిన నేరానికి ఇస్లామీయ 

క్రిమినల్ చట్టాం ప్రకారాం 

తనకు శిక్షాం విధిాంచాలని ఒకవేళ 

ఎవరైనా ముస్లిాం అాంగీరిాంచినా 

అది ఆచరణీయాం కాదు. ఒకవేళ 

కొాందరు ముస్లిమేతరులు ఒక 



 

 

 

ముస్లిాంపై ప ట్టిన దొాంగతనాం 

కేసు వీగిపోతే, ఆ కేసులోని 

ప్రతి ఒక్కరి కొరకు వారి స్వాంత 

పర్సనల్ లా ప్రకారాం తీర్పు 

ఇవ్వాలాంటే,  ఇస్లాాం ధర్మాం 

ప్రకారాం తప్పుడు సాక్ష్యాం 

ఇచ్చినాందుకు ఆ సాక్షులకు 80 

కొరడా ద బ్బలు కొట్టవలసి 

ఉాంటుాంది. కానీ భారతీయ 

క్రిమినల్ చట్టాం ప్రకారాం 

తప్పుడు సాక్ష్యాం ఇచ్చిన 

వ్యక్తి సులభాంగా 

తప్పిాంచుకోగలడు. కాబట్టి, 

ప్రతి ఒక్కరూ తమ స్వాంత 

క్రిమినల్ చట్టాన్ని 

అనుసరిస్తున్నపుడు, ఎవరైనా 



 

 

 

ముస్లిమేతరుడికి ఒక 

ముస్లిాంపై ఏదైనా నేరాం 

ఆరోపిాంచడాం చాలా సులభాం. కానీ, 

అబద్ధపు సాక్ష్యాం మరియు 

దొాంగతనాం కోసాం తేలికపాటి 

శిక్షలున్న భారతీయ క్రిమినల్ 

చట్టాన్నే ఒకవేళ 

వారిద్దరిపై వర్తిాంపజేస్తే, 

తమ స్వార్థాం కోసాం దొాంగలు 

ఇాంకా ఎక్కువ దొాంగతనాం చేసేలా 

మరియు అబద్ధపు సాక్ష్యాం 

ఇచ్చేవారిని ఇాంకా ఎక్కువగా 

తప్పుడు సాక్ష్యాం ఇచ్చేలా 

ప్రోత్సహిస్తుాంది.  



 

 

 

భారతదేశాంలోని ముస్లిాంలు 

ఇస్లామీయ క్రిమినల్ 

చట్టాన్ని మొత్తాం 

భారతీయులాందరిపై 

వర్తిాంపజేయడాం ద్వారా 

సమాజానికి ఎాంతో మేలు 

కలుగుతుాందని నమ్ముతారు. 

ఎాందుకాంటే దొాంగతనాం చేసిన 

వ్యక్తి చేతులు నరకడాం వలన, 

తప్పకుాండా భారతదేశాంలో 

దొాంగతనాం నేరాలు 

తగ్గిపోతాయి. అలాగే అబద్ధపు 

సాక్ష్యాం ఇచ్చిన నేరానికి 

80 కొరడా ద బ్బల శిక్ష 

విధిాంచడాం వలన తప్పుడు 



 

 

 

సాక్ష్యాం ఇవ్వకుాండా ప్రజలను 

నివారిస్తుాంది.  

ఇస్లామీయ క్రిమినల్ లా 

అత్యాంత ఆచరణీయమైనది 

ఇస్లాాం ధర్మాం నేరాన్ని 

వేల త్తి చూపడమే కాకుాండా, ఆ 

నేరాం జరగకుాండా నివారిాంచే 

మార్గాన్ని కూడా చూపుతుాంది. 

ఉదాహరణకు, దొాంగతనాం చేసిన 

వ్యక్తి చేతులు నరికే శిక్ష 

విధిాంచడాం, అత్యాచారాం చేసిన 

వ్యక్తికి మరణశిక్ష విధిాంచడాం 

మొదలైనవి. ఇలాాంటి కఠిన శిక్షల 

వలన, ఏ వ్యక్తి అయినా ఏదైనా 



 

 

 

నేరాం చేసే ముాందు కొన్ని వాందల 

సార్లు ఆలోచిస్తాడు.  

కాబట్టి, భారతదేశాంలో 

నేరాలను తగ్గిాంచే లేదా ఆపే 

సరైన పరిష్కారాం – 

భారతీయులాందరిపై ఇస్లామీయ 

క్రిమినల్ చట్టాన్ని 

వర్తిాంపజేయడాం. 

 ఇస్లాాం ధర్మాం ప్రకారాం 

ప్రపాంచాంలోని ప్రతి జాతి కొరకు 

సాందేశహరులు లేదా ప్రవక్తు 

పాంపబడితే, మరి భారతదేశానికి ఏ 

ప్రవక్త పాంపబడినారు ? 

శ్రీరామ్ మరియు శ్రీకృష్ణ 

లను అల్లాహ్ యొక్క 



 

 

 

ప్రవక్తలుగా మనాం 

భావిాంచవచ్చా? 

ప్రతి జాతి కొరకు ప్రవక్తలు 

పాంపబడినారు 

35వ అధ్యాయమైన సూరతుల్ 

ఫాతిర్ లోని 24వ వచనాంలో 

ఖుర్ఆన్ ఇలా త లుపుతున్నది "... 

వారి మధ్య నివసిస్తూ, వారిని 

హ చ్చరిాంచే ప్రవక్తను పాంపని 

జాతి లేదు." [దివ్యఖుర్ఆన్ 

35:24] 

అలాగే, 13వ అధ్యాయమైన 

సూరతుల్ రాద్ లోని 7వ 

వచనాంలో ఖుర్ఆన్ ఇలా 



 

 

 

త లుపుతున్నది "... మరియు ప్రతి 

ఒక్కరి కోసాం ఇది ఒక 

మార్గదర్శకత్వాం." 

[దివ్యఖుర్ఆన్ 13:7] 

కొాందరు ప్రవక్తల 

వృత్తాాంతాలు మాత్రమే 

ఖుర్ఆన్ లో పేర్కొనబడినాయి.  

దీని గురిాంచి 4వ అధ్యాయమైన 

సూరతున్నిసా లోని 164వ 

వచనాంలో అల్లాహ్ ఇలా 

త లుపుతున్నాడు, "కొాందరు 

ప్రవక్తల వృత్తాాంతాం మేము 

పేర్కొన్నాము మరియు మరి 

కొాందరు ప్రవక్తల వృత్తాాంతాం 



 

 

 

పేర్కొనలేదు" [దివ్యఖుర్ఆన్ 

4:164] 

40వ అధ్యాయమైన సూరతుల్ 

గాఫిర్ లోని 78వ వచనాంలో 

ఇలాాంటి సాందేశమే మరలా 

ఇవ్వబడిాంది, 

"మీ కాంటే పూర్వాం కూడా మేము 

ప్రవక్తలను పాంపాము: వారిలో 

కొాందరి గురిాంచి 

ప్రస్తావిాంచాము మరియు 

మరికొాందరి గురిాంచి 

ప్రస్తావిాంచలేదు..."[దివ్యఖు

ర్ఆన్ 40:78] 



 

 

 

అల్లాహ్ తన అాంతిమ 

సాందేశమైన ఖుర్ఆన్ లో 25 

మాంది ప్రవక్తల పేర్లు 

మాత్రమే పేర్కొన్నాడు: 

ఖుర్ఆన్ లో కేవలాం 25 మాంది 

ప్రవక్తల పేర్లు మాత్రమే 

పేర్కొనబడినాయి. ఉదాహరణకు 

ఆదమ్, నూహ్, అబ్రహాాం, 

మోస స్, జీసస్, ముహమ్మద్ 

.... 

అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్తల 

సాంఖ్య 1,24,000 కాంటే 

ఎక్కువ :  



 

 

 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లాం 

త లిపిన దాని ప్రకారాం 

124,000 కాంటే ఎక్కువ మాంది 

ప్రవక్తలు ఈ ప్రపాంచానికి 

పాంపబడినారు.  

అాంతకు పూర్వాం పాంపబడిన 

ప్రవక్తలాందరూ కేవలాం తమ జాతి 

ప్రజల కొరకు మాత్రమే 

పాంపబడినారు 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లాంకు 

పూర్వాం పాంపబడిన 

ప్రవక్తలాందరూ కేవలాం వారి 

స్వాంత జాతి ప్రజల కొరకు 



 

 

 

మాత్రమే పాంపబడినారు మరియు 

ఒక నిర్ణీత సమయాం వరకే వారు 

అనుసరిాంచబడినారు.  

3వ అధ్యాయమైన సూరతుల్ 

ఆలే ఇమ్రాన్ లోని 49 వ 

వచనాంలో ఇలా పేర్కొనబడిాంది 

"మరియు ఇజ్రాయీల్ సాంతతి 

కొరకు ఒక సాందేశహరుడిగా, ..." 

[దివ్యఖుర్ఆన్ 3:49] 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లాం అల్లాహ్ 

యొక్క అాంతిమ ప్రవక్త. 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లాం 



 

 

 

అల్లాహ్ యొక్క చిట్టచివరి 

మరియు అాంతిమ ప్రవక్త. 33వ 

అధ్యాయమైన సూరతుల్ 

అహజాబ్ లోని 40వ వచనాంలో ఈ 

విషయాం పేర్కొనబడిాంది, 

"ముహమ్మద్ మీలో ఏ పురుషుడికీ 

తాండ్రి కాదు, కానీ అల్లాహ్ 

యొక్క సాందేశహరుడు మరియు 

ప్రవక్తల పరాంపర ముగిాంచే సీలు 

వాంటి వారు. మరియు అల్లాహ్ 

అన్నీ ఎరుగును." [దివ్యఖుర్ఆన్ 

33:40] 

మొత్తాం మానవజాతి కొరకు 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 



 

 

 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లాం 

పాంపబడినారు  

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లాం 

చిట్టచివరి ప్రవక్త కావటాం 

వలన, ఆయనను కేవలాం అరబ్బుల 

కోసాం లేదా కేవలాం ముస్లిాంల 

కోసాం మాత్రమే ప్రవక్తగా 

చేసి పాంపలేదు. ఆయనను మొత్తాం 

మానవజాతి కొరకు ప్రవక్తగా 

చేసి పాంపడాం జరిగిాంది.  

ఖుర్ఆన్ లోని 21వ 

అధ్యాయమైన సూరతుల్ 

అాంబియాలోని 107వ వచనాంలో 

దీని గురిాంచి ఇలా పేర్కొనబడిాంది 



 

 

 

"సృష్టి మొత్తాం కొరకు 

పాంపబడినదే మీ కోసాం కూడా 

పాంపాము." [దివ్యఖుర్ఆన్ 

21:107] 

ఇలాాంటి సాందేశమే 34వ 

అధ్యాయమైన సబా సూరహ్ 

లోని 28వ వచనాంలో మరలా 

పేర్కొనబడిాంది 

"మేము యావత్తు ప్రపాంచాం 

కోసాం సాందేశహరుడిని పాంపాము. 

వారికి శుభవార్తనివ్వమనీ 

మరియు హ చ్చరిాంచమనీ, కానీ 

అనేక మాంది గ్రహిాంచరు." 

[దివ్యఖుర్ఆన్ 34:28]  



 

 

 

సహీహ్ బుఖారీలో ఈ హదీథు 

నమోదు చేయబడిాంది 

జాబిర్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ 

రదియల్లాహు అన్హు ఇలా 

ఉల్లేఖిాంచారు: అల్లాహ్ 

యొక్క ప్రవక్త ఇలా 

పలికారు,"ప్రతి ప్రవక్త అతడి 

జాతి కొరకు మాత్రమే 

పాంపబడినాడు, కానీ నేను మొత్తాం 

మానవజాతి కొరకు ప్రవక్తగా 

పాంపబడినాను." 

మరి భారతదేశానికి ఏ ప్రవక్త 

పాంపబడినారు ? 



 

 

 

భారతదేశానికి ఏ ప్రవక్త 

పాంపబడినారు, శ్రీరామ్ లేదా 

శ్రీకృష్ణ లు కూడా అల్లాహ్ 

యొక్క ప్రవక్తలేనని 

పరిగణిాంచవచ్చా అనే ప్రశ్నలకు 

ఖుర్ఆన్ మరియు సహీహ్ 

హదీథులలో (ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లాం బోధనలలో) 

భారతదేశానికి పాంపబడిన 

ప్రవక్త పేరు పేర్కొనబడిన 

వచనాం ఏదీ లేదు. ఖుర్ఆన్ మరియు 

సహీహ్ హదీథులలో శ్రీరామ్ 

మరియు శ్రీకృష్ణ పేర్లు 

పేర్కొనబడటాం వలన వారు నిజాంగా 

అల్లాహ్ యొక్క 



 

 

 

ప్రవక్తలేనా కాదా అనే విషయాం 

గురిాంచి ఎవ్వరూ 

నిర్ధారిాంచలేరు. కొాందరు 

ముస్లిాంలు, ముఖ్యాంగా ముస్లిాం 

రాజకీయ నాయకులు హిాందువుల 

మ ప్పు సాంపాదిాంచడానికి 

శ్రీరామ్ అలైహిస్సలాాం అాంటే 

అల్లాహ్ యొక్క శాాంతి 

ఆయనపై కురుయుగాక అని 

అాంటున్నారు. ఇలా పలకడాం తప్పు, 

ఎాందుకాంటే ఆయన ప్రవక్త అని 

నిర్ధారిాంచే ఎలాాంటి ఋజువులూ 

ఖుర్ఆన్ లో మరియు సహీహ్ 

హదీథులలో లేవు. కాబట్టి, వారు 

అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్తుల 

కావచ్చు లేదా కాకపోవచ్చు. 



 

 

 

అయితే వారు కూడా అల్లాహ్ 

యొక్క ప్రవక్తలు అయి 

ఉాండవచ్చేమో అని ఊహిాంచడాంలో 

ఎలాాంటి తప్పూ లేదు.  

ఒకవేళ శ్రీరామ్ మరియు 

శ్రీకృష్ణ కూడా ప్రవక్తలేనని 

భావిాంచినా, మనాం ఈనాడు అాంతిమ 

ప్రవక్త అయిన ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లాంను మాత్రమే 

అనుసరిాంచవలసి ఉాంది. ఒకవేళ 

శ్రీరామ్ మరియు శ్రీకృష్ణ 

కూడా ప్రవక్తలే అయినా, వారు 

అప్పటి ప్రజల కొరకు మాత్రమే 

పాంపబడినారు మరియు కేవలాం 



 

 

 

ఆనాటి ప్రజలు మాత్రమే వారిని 

అనుసరిాంచవలసి ఉాంది. ఈనాడు, 

భారతదేశాంతో పాటు యావత్తు 

ప్రపాంచాంలోని మొత్తాం 

మానవజాతి, ఇహపరలోకాల 

సాఫల్యాం కోసాం మనాందరి 

సృష్టికర్త యొక్క 

చిట్టచివరి మరియు అాంతిమ 

ప్రవక్త అయిన ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లాంను మాత్రమే 

అనుసరిాంచ వలసి ఉాంది. 

 ప్రతి కాలాంలో అల్లాహ్ తన 

దివ్యసాందేశాన్ని పాంపి ఉాంటే, 

మరి భారతదేశానికి ఏ 



 

 

 

దివ్యసదాందేశాం పాంపబడిాంది ? 

వేదాలను మరియు ఇతర హిాందూ 

దివ్యగ్రాంథాలను మనాం 

అల్లాహ్ యొక్క 

దివ్యసాందేశాలుగా 

పరిగణిాంచవచ్చా ? 

ప్రతి కాలాంలో దివ్యసాందేశాం 

పాంపబడిాంది 

13వ అధ్యాయమైన రాద్ 

సూరహ్ లోని 38వ వచనాంలో 

ఖుర్ఆన్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నది 

"ప్రతి కాలాం కొరకు ఒక 

దివ్యసాందేశాం పాంపబడిాంది. 

[దివ్యఖుర్ఆన్ 13:38] 



 

 

 

ఖుర్ఆన్ లో నాలుగు 

దివ్యసాందేశాల పేర్లు 

పేర్కొనబడినాయి. 

ఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ కేవలాం 

నాలుగు దివ్యసాందేశాల పేర్లను 

మాత్రమే పేర్కొన్నాడు, అవి 

తౌరాహ్, జబూర్, ఇాంజీల్ 

మరియు ఖుర్ఆన్.  

తౌరాహ్ దివ్యసాందేశాం 

మోస స్ (మూసా అలైహిస్సలాాం) 

పై అవతరిాంచబడిాంది. జబూర్ 

దివ్యసాందేశాం డేవిడ్ (దాఊద్ 

అలైహిస్సలాాం) పై 

అవతరిాంచబడిాంది. ఇాంజీల్ 

దివ్యసాందేశాం జీసస్ (ఈసా 



 

 

 

అలైహిస్సలాాం) పై 

అవతరిాంచబడిాంది. మరియు 

చిట్టచివరి మరియు అాంతిమ 

దివ్యసాందేశమైన ఖుర్ఆన్, 

చిట్టచివరి మరియు అాంతిమ 

ప్రవక్త అయిన ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లాం 

పై అవతరిాంచబడిాంది.  

పూర్వ దివ్యసాందేశాలన్నీ 

ఆయా ప్రజల కొరకు మాత్రమే 

పాంపబడినాయి. 

ఖుర్ఆన్ కు పూర్వాం 

అవతరిాంచబడిన 

దివ్యసాందేశాలన్నీ ఆయా 

ప్రజల కొరకు మాత్రమే 



 

 

 

పాంపబడినాయి మరియు వారు 

నిర్ణీత కాలాం వరకు మాత్రమే 

వాటిని అనుసరిాంచడాం జరిగిాంది.   

మొత్తాం మానవజాతి కొరకు 

దివ్యఖుర్ఆన్ పాంపబడిాంది 

ఖుర్ఆన్ చిట్టచివరి మరియు 

అాంతిమ దివ్యసాందేశాం కావటాం 

వలన, అది ముస్లిాంలు మరియు 

అరబ్బుల కొరకు మాత్రమే 

కాకుాండా, మొత్తాం మానవజాతి 

కొరకు పాంపబడిాంది. దీని గురిాంచి 

ఖుర్ఆన్ లో ఇలా 

పేర్కొనబడిాంది: 



 

 

 

సూరహ్ ఇబ్రాహీాం, 14వ 

అధ్యాయాం 1వ వచనాం. 

"అలిఫ్, లామ్, రా. మేము 

అవతరిాంపజేసిన ఈ గ్రాంథాం 

మానవజాతిని అజ్ఞానపు 

అాంధకారాం నుాండి బయటపడి వ లుగు 

వైపు వ ళ్ళే దారి చూపుతుాంది..." 

[Al-Qur’an14:1] 

ఇలాాంటి మరో సాందేశాం ఇదే 

అధ్యాయాంలోని 52వ వచనాంలో 

ఉన్నది 

"ఇది మానవజాతి కొరకు పాంపబడిన 

సాందేశాం: దీనిలోని హ చ్చరికలను 

వారు గ్రహిాంచాలి మరియు ఆయన 



 

 

 

ఏకైక దైవమని వారు 

త లుసుకోవాలి: అర్థాం 

చేసుకున్నవారు కాపాడుకోవాలి." 

[దివ్యఖుర్ఆన్ 14:52] 

2వ అధ్యాయాం అయిన సూరహ్ 

అల్ బఖరహ్ లోని 185వ 

వచనాంలో ఇలా పేర్కొనబడిాంది 

"రమదాన్ న లలో మేము 

మానవజాతి కోసాం, స్పష్టమైన 

మార్గదర్శకాంగా మరియు (మాంచి 

చ డుల మధ్య సరిగ్గా) 

తీర్మానాం చేసిదిగా ఖుర్ఆన్ 

గ్రాంథాన్ని పాంపాము. " 

[దివ్యఖుర్ఆన్ 2:185] 



 

 

 

ఇలాాంటి సాందేశమే 39వ 

అధ్యాయాం అయిన సూరహ్ 

అజ్జుమర్ లోని 41వ వచనాంలో 

పేర్కొనబడిాంది. 

"నిస్సాందేహాంగా, మానవాళి కొరకు 

సత్యమైన గ్రాంథాన్ని మేము 

అవతరిాంపజేసాము." [ఖుర్ఆన్ 

39:41] 

భారతదేశాం వైపు ఏ 

దివ్యసాందేశాం పాంపబడిాంది? 

"భారతదేశాం వైపు సృష్టికర్త 

యొక్క ఏ దివ్యసాందేశాం 

పాంపబడిాంది, వేదాలను మరియు 

హిాందూ ధర్మ దివ్యగ్రాంథాలను 



 

 

 

మనాం సృష్టికర్త యొక్క 

దివ్యసాందేశాలుగా 

పరిగణిాంచవచ్చా లేదా?"  అనే 

ప్రశ్న ఇక్కడ 

ఉత్పన్నమవుతున్నది. ఖుర్ఆన్ 

మరియు సహీహ్ హదీథులలో 

భారతదేశాం వైపు పాంపబడిన 

దివ్యసాందేశాం పేరు త లిపే 

ఒక్క వచనాం కూడా 

పేర్కొనబడలేదు. వేదాల మరియు 

ఇతర హిాందూ ధర్మ 

దివ్యగ్రాంథాల పేర్లు 

ఖుర్ఆన్ లో మరియు సహీహ్ 

హదీథులలో ఎక్కడా పేర్కొనబడక 

పోవటాం వలన, ఖచ్ఛితాంగా అవి 

కూడా సృష్టికర్త యొక్క 



 

 

 

దివ్యసాందేశాలే అని ఎవ్వరూ 

చ ప్పలేరు. అవి సృష్టికర్త 

యొక్క దివ్యసాందేశాలు 

కావచ్చు, కాకపోవచ్చు.  

ఒకవేళ వేదాలు కూడా 

సృష్టికర్త యొక్క 

దివ్యసాందేశాలైనా, ఈనాడు 

మనాం తప్పకుాండా ఖుర్ఆన్ ను 

మాత్రమే అనుసరిాంచవలసి ఉాంది. 

ఒకవేళ వేదాలు మరియు ఇతర 

హిాందూ ధర్మ దివ్యగ్రాంథాలు 

కూడా సృష్టికర్త యొక్క 

దివ్యసాందేశాలైనా, అవి ఆనాటి 

ప్రజల కోసాం పాంపబడినవే. వాటిని 

ఆ కాలాంలో మాత్రమే 



 

 

 

అనుసరిాంచవలసి ఉాంది. ఈనాడు, 

భారతదేశాంతో యావత్తు 

ప్రపాంచాంలోని మొత్తాం 

ప్రజలాందరూ సృష్టికర్త 

యొక్క చిట్టచివరి మరియు 

అాంతిమ దివ్యగ్రాంథాం అయిన 

ఖుర్ఆన్ ను మాత్రమే 

అనుసరిాంచవలసి ఉాంది. అనాంత కాలాం 

కొరకు పాంపబడక పోవటాం వలన 

సృష్టికర్త ఆ ప్రాచీన 

దివ్యగ్రాంథాలను వాటి అసలు 

రూపాంలో భద్రాంగా ఉాండేలా 

కాపాడలేదు. దివ్యసాందేశాం అనే 

దావా చేస్తున్న ఏ ఒక్క 

దివ్యగ్రాంథాం కూడా అది ఏ 

ధర్మానికి చ ాందినదైనా, 



 

 

 

ఎలాాంటి మార్పులు చేర్పులకు 

గురి కాకుాండా దాని అసలు 

అవతరిాంచిన రూపాంలో ఈనాడు 

మిగిలి లేదు – ఒక్క ఖుర్ఆన్ 

తప్ప. అాంతిమ దినాం వరకు 

మార్గదర్శకత్వాంగా పాంపబడిన 

చిట్టచివరి దివ్యసాందేశాం 

కావడాం వలన, ఎలాాంటి మార్పులు 

చేర్పులకు గురి కాకుాండా 

అవతరిాంచబడిన అసలు రూపాంలోనే 

భద్రాంగా కాపాడే బాధ్యతను 

సృష్టకర్త తనే స్వయాంగా 

తీసుకున్నాడు.  

సూరహ్ అల్ హిజ్ర్  15వ 

అధ్యాయాం, 9వ వచనాం.  



 

 

 

"నిస్సాందేహాంగా, మేము 

సాందేశాన్ని పాంపాము; మరియు 

దానిని తప్పకుాండా కాపాడతాము." 

[ఖుర్ఆన్ 15:9] 

 ఖుర్ఆన్ లో వచ్చిన 

"అల్లాహ్" అనే పేరు నూటికి 

నూరు పాళ్ళు దేవుడి స్థాయికి 

సరిగ్గా సరిపోయే 

దివ్యనామాం. మరి ఖుర్ఆన్ ను 

వదిలి ఇతర దివ్యగ్రాంథాలలో 

కూడా అల్లాహ్ పేరు 

ప్రస్తావిాంచబడిాందా? 

దాదాపు అన్ని ప్రధాన ధర్మాల 

దివ్యగ్రాంథాలలో సృష్టికర్త 

యొక్క దివ్యనామాలలో 



 

 

 

అల్లాహ్ పేరు కూడా 

పేర్కొనబడిాంది.  

ఇలోహిమ్ అల్ ఇలాహ్ అలాహ్ 

(Elohim El, Elah, Alah) 

హిబ్రూ భాషలోని బైబిల్ లో, 

తరుచుగా దేవుడిని ‘ఇలోహిమ్ 

(Elohim)’ అనే పేరుతో 

పేర్కొనడాం జరిగిాంది. The 

ఇలోహిమ్ లోని ‘ఇమ్ (im)’ 

అనేది గౌరవార్థక 

బహువచనాన్ని సూచిస్తుాంది. 

ర వర ాండ్ స్కోఫీల్డ్ ఎడిట్ 

చేసిన (C.I. Scofield) ఇాంగ్లీషు 

బైబిల్ లో ‘అల్ (El)’ లేదా 

‘అలాహ్’ అనే పదాలు దేవుడిని 



 

 

 

సూచిస్తున్నాయి. ‘ఇలాహ్ Elah’ 

అనే పదాన్ని ‘Alah’ అనే 

స్ప ల్లిాంగ్ తో కూడా 

వ్రాయవచ్చు. మరి, దీనికీ 

ముస్లిాంలు పిలిచే అల్లాహ్ 

ALLAH కు మధ్య ఉన్న భేదాం 

కేవలాం ఒకే ఒక్క అక్షరాం ‘L’. 

ముస్లిాంలు అల్లాహ్ ‘Allah’ అని 

పేర్కొాంటే, ర వర ాండ్ 

గారు  అలాహ్ Alah అని 

పేర్కొన్నారు, మరియు ప్రజలు 

ఇలాహ్ అని ఉచ్ఛరిస్తున్నారు. 

ముస్లిాంలు అల్లాహ్ అని 

ఉచ్ఛరిస్తున్నారు. హిబ్రూ 

మరియు అరబీ భాషలు 

అక్కచ ల్ల ళ్ళ వాంటి భాషలు. 



 

 

 

వాటి మధ్య చాలా దగ్గరి 

సాంబాంధాం ఉాంది. కాబట్టి, 

సృష్టికర్త పేరును అల్లాహ్ 

‘Allah’ అనే పలకాలని గానీ ఇలాహ్ 

‘Elah’ అని కాదని మేము 

చ బుతున్నాము. 

నేను స్కూలులో చదువుకున్నపుడు, 

‘D,O’ లను ‘డు’ అనీ, ‘T,O’ లను ‘టు’ 

అనీ పలకమనీ టీచర్లు 

నేర్పినారు. మరి ఇలాగే ‘G,O’ లను 

‘గో’ అని కాకుాండా ‘గూ’ అని 

పలకాలి కదా! 

అలాగే ‘N,هلالج لج ,T’ లను నట్ అనీ, 

‘C,هلالج لج ,T’ లను కట్ అనీ; ‘B,هلالج لج ,T’ లను 

బట్ అనీ పలుకుతున్నపుడు, ‘P,هلالج لج ,T’ 



 

 

 

ను ఎలా పలకాలి? ‘పట్’ అనే 

పలకాలి కదా, కానీ దానిని ‘పుట్’ 

అని పలుకుతాము. ఒకవేళ అలా 

ఎాందుకు పలకాలి? అని మీరు 

అడిగితే, దానికి సమాధానాం అది 

వారి భాష కాబట్టి వారి 

నిర్ణయాం ప్రకారమే మనాం 

పలకాలి. నేను పరీక్షలో 

ఉత్తీర్ణుడిని కావాలాంటే, 

‘P,هلالج لج ,T’ లను ‘పుట్ put’ అనే పలకాలి 

గానీ ‘పట్ pat’ అని కాదు. అలాగే 

A, L,L,A, H, అనే అక్షరాల సరైన 

ఉచ్ఛరణ అల్లాహ్ యే గానీ 

అలాహ్ లేదా ఇలాహ్ కాదు.  



 

 

 

సిలువపై ఎక్కిాంచబడినపుడు, 

జీసస్ అలైహిస్సలాాం 

‘అల్లాహ్ అల్లాహ్’ అనే 

పిలిచాడు. 

కొత్త నిబాంధన యొక్క 

మత్తాయి గోస్ప ల్ 27వ 

అధ్యాయాం, 46వ వచనాంలో 

మరియు మార్క్ గోస్ప ల్ 15వ 

అధ్యాయాం, 34వ వచనాంలో, 

జీసస్ (అ) ను సిలువపైకి 

ఎక్కిాంచబడినపుడు, ఇలా పలికాడని 

పేర్కొనబడిాంది. 

జీసస్ బిగ్గరగా "ఇలీ ఇలీ లా మా 

సబక్తనీ - E’-Li, E’-Lila’-masa-

bach’-tha-ni?" అని పలికాడు. అాంటే 



 

 

 

అర్థాం, ‘నా ప్రభూ, నా ప్రభూ 

నన్నేాందుకు విడిచి 

ప ట్టేసినావు?’ మరి ఇది 

‘జ హోవా! జ హోవా! నన్న ాందుకు 

విడిచి ప ట్టేసినావు?’ అనే 

పలుకులకు దగ్గరగా ఉన్నదా ? 

అబ్బా అబ్బా అనే పలుకులకు 

దగ్గరగా ఉాందా ? జవాబు ‘కానే 

కాదు’. హిబ్రూ మరియు అరబిక్ 

భాషలు సిస్టర్ లాాంగ్వేజీలు. 

ఒకవేళ మీరు "ఇలీ ఇలీ లా 

మాసబక్తనీ E’-Li,E’-Lila’-masa-

bach’-tha-ni" అనే పదాలతో దాని 

అరబీ భాష అనువాద పదాలు 

‘అల్లాహ్ అల్లాహ్ లామా 

తరక్తనీ’ దగ్గరగా లేవా? 



 

 

 

జీసస్ (అ) యొక్క ఈ పలుకులు, " 

ఇలీ ఇలీ లా మాసబక్తనీ  - E’-Li,E’-

Lila’-masa-bach’-tha-ni" 

ప్రపాంచాంలో దాదాపు 2000 

కాంటే ఎక్కువగా ఉన్న బైబిల్ 

యొక్క ప్రతి అనువాదాంలోనూ 

వాటి అసలు హిబ్రూ భాషలోనే 

పేర్కొనబడినాయి అాంటే 

వాటన్నిాంటిలో అల్లాహ్ అనే 

పదాం ఉన్నది.  

సిక్కిశమ్ లో "అల్లాహ్" పదాం 

సృష్టికర్త గురిాంచి గురునానక్ 

సాహిబ్ పేర్కొన్న పేర్లలో 

"అల్లాహ్" అనే పేరు కూడా 

ఉాంది. 



 

 

 

ఋగ్వేదాం 2వ గ్రాంథాం, 1వ 

శ్లోకాం 2వ వచనాం లో ఉన్న 

"అల్లాహ్" పదాం 

హిాందూ ధర్మ గ్రాంథాలలో 

అత్యాంత ప్రాచీనమైనదైన 

ఋగ్వేదాం 2వ గ్రాంథాం, 1వ 

శ్లోకాం 2వ వచనాంలో 

పేర్కొన్న సృష్టకర్త యొక్క 

దివ్యనామాలలో ఇలాహ్ అనే 

పదాం వచ్చిాంది. దానిని సరిగ్గా 

పలికితే అల్లాహ్ అనే 

ఉచ్ఛరణతో సమానాంగా ఉాంటుాంది.  

అల్లోపనిషద్: 



 

 

 

వివిధ ఉపనిషద్ లలో ఒక ఉపనిషద్ 

పేరు ‘అల్లో’ పనిషద్. దీనిలో 

సృష్టికర్తను అనేకసార్లు 

"అల్లాహ్" అనే పేరుతో పిలవడాం 

జరిగిాంది. 


