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భంచితు ఆదేశంచండు భమ ము  ఙెడెన తువహమ ంచండు   
28  షపర్ 1431 హి  (12 పఫరఴమీ  2010 ) వుకరవహయం  భసిదె నఫవీ , 
భదదనాలో  ఖతీబ్ ఇభలం షేఖ్ అయ్ తన్ అఫుద యరహ్మభన్ అల్ సృదెైప 

అయతెఫాశలో ఙేసన జుభల ఖతాఫ రషంగం యొకక తెలుగు అనవహదం  

 

‘భంచితు ఆదేశంచండు భమ ము ఙెడెన తువహమ ంచండు ’  అనే ఇస్హా మీమ 
ఆదేవం యొకక తృహర ధానమత భమ ము ఆఴవమకత  

 

123      

45 6 

 

ఖతాఫ రషంగంలోతు భుఖలమంశహలు : 

 

1. „భంచితు ఆదేశంచండు భమ ము ఙెడెన తువహమ ంచండు ‟ గుమ ంచి భన ై 
ఉనన ఫాధమత , కయతఴమం , ధయభం భమ ము విధి . 

2. „భంచితు ఆదేశంచండు భమ ము ఙెడెన తువహమ ంచం డు‟ యొకక వుఫాలు . 

3. „భంచి - ఙెడె‟ గుమ ంచిన వహషతఴ విశమలలు . 

4. „భంచితు ఆదేశంచండు భమ ము ఙెడెన తువహమ ంచండు ‟ యొకక తృహర భుఖమత  

5. „భంచితు ఆదేశంచండు భమ ము ఙెడెన తువహమ ంచండు ‟ యొకక శయతేలు . 

6. భలనఴ సో్ దయుల ై ఉనన యషయ సకుకల రస్హత ఴన  
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ముదటి ఖతఫ : (అలలా హ్ సో్త తరభులు , రఴకత ై దమల , కయుణల దఆ తమహీత ).  
 

అలలా హ్ తో బమడఴలసన విధంగహ బమడండు . ఆమన షీయగం 
భమ ము షంతాత  తృ ందడాతుకూ యుగెతత ండు . 

 

1

ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం యొకక అనవహదం : “భలనఴులలమహ ! మిభభయౌన  కై  
తృహర ణి నంచి  ుటిట ంచి , దాననంఙే  దాతు జతన  కడా  షాషటంచి , ఆ ఇదదమ  దాీమహ  
ఎంతోభంది  ుయుశేలన , సత ీలన  వహమంజైసన  మీ రబుఴుకు  బమ డండు . 
ఎఴమ  ేయుతో  మీయు యషయం  మీకు  కహఴలసన  వహటితు  అడెగుతామో  ఆ అలలా హ్  

కు బమడండు . ఫంధతీ  షంఫంధాల  తెగతెరంులకు  దఽయంగహ  ఉండండు . 
తువచమంగహ  అలలా హ్  మీ ై తుఘల  వేస ఉనానడె”. (అతునస్హ 4:1) 

 

102 

ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం  యొకక అనవహదం : “విశహీషలలమహ ! అలలా హ్ కు ఎంతగహ  
బమడాలో  అంతగహ  బమడండు , భుసా ంలుగహ త  భయణించకండు ” (ఆలె 
ఇభలా న్  3:102). 

  

ఒ భుసా భులలమహ! భన రఴకత  భుసభభద్  షలాలలా సృ  అలెైహి  ఴషలాం  

ఇలల  ఫో ధించి ఉనానయు : 

 

అనవహదం:  “‚తువచమంగహ అలలా హ్ కొతున విధలన విధించినాడె, మీయు 
వహటితు ఴాధా ఙేమకండు . (తక తృహటించండు ). కొతున సదద లు తుయణభంఙాడె , 
మీయు వహటితు అతికరమించకండు . కొతునంటితు తు షదధమ ఙాడె , మీయు వహటితు 
ఉలాఘించకండు . ( తృహలడకండు ). భమ కొతున విశమలల టా భౌనం 
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ఴహించినాడె - భయచితృో భ కహద , మీ ై దమతలచి  భలతరబే . కహఫటిట  మీయు 
వహటితు వతకకం డు‛1.”  

  

అలలా హ్ తన దాషల ై విధించిన వహటిలోతు క విధి – ‘భంచితు గుమ ంచి 
ఆదేశంచటం  భమ ము  ఙెడె నండు వహమ ంచటం ’. అందలో ఇసలోక  
షంఫంధబ ైన భమ ము  యలోక షంఫంధబ ైన , స్హభలనమబ ైన భమ ము 
విశేశబ ైన వుఫాలతూన ఉనానభ . దదతు ఴలన అతునయకహల ఙెడెలు , షంక్షోఫాలు , 
శక్షలు భమ ము వితేత లు దఽయభఴుతాభ . అలలా హ్ యొకక ఈ ఆదేశహతున 
చదఴండు .   

 

104

‚ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం  యొకక అనవహదం : “వుబం  వైుకు  యౌఙే , భంచితు  

ఙెమమభతు  ఆజఞా ంఙే , ఙెడెల  నంచి వహమ ంఙే  క ఴయగం మీలో  ఉండాయౌ . ఈ 

తుతు  ఙేసే  వహమై స్హపలలమతున  తృ ందతాయు ”. (ఆలె ఇభలా న్  3:104). 

 

      
110

ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం  యొకక  అనవహదం : “భలనఴుల  (శేరమషు ) కోషం  

ఉతుకూలోతుకూ  తీషకుమహఫడున  శేరశఠ షభలజం  మీయు. మీయు  భంచి  విశమలలకైె  

ఆజఞా స్హత యు , ఙెడె నంచి  ఆుతాయు , ఇంకహ  మీయు అలలా హ్  న వివీసస్హత యు ”. 

(ఆలె ఇభలా న్  3:110). 

 

ఉభర్ య దిమలలా సృ అను  ఇలల యౌకూనాయు : ‘రఴకత భుసభభద 
షలాలలా సృ అలెైహి ఴషలాం వహమ   షభలజంలో క ఴమకూతగహ కహవహలతు కోమై భతుష 
ఇందలో తెలుఫడున శయతేన ూమ త ఙెమలమయౌ ’. అదే – „‘భంచితు 
ఆజఞా ంచడం , ఙెడెన వహమ ంచడం ’.‟  

 

                                                 
1 ఈ సదదషన „అఫూ షఅలఫా అల్ ఖశతుభమ ‟ ఉలలా ఖంఙాయు .  ఈ సదదష తృహర భలణికబ ైనదతు , దదతుతు „దాయు 
ఖతీన‟ తదితయులు సేకమ ంఙా యతు ఇభలం నఴవి యహిభసృలలా హ్ తెయౌతృహయు . 
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అలలా హ్ విశహీషల షగుణాయౌన తెలుుత ఇలల యౌకూనాడెుః  
 

71

‚ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం  యొకక అనవహదం : “విశహీషలెైన  ుయుశేల , 

విశహీషలెైన  సత ీల – వహయంతా  ండొకమ కూ  మితేర లుగహ  ఉంటాయు . వహయు భంచితు  

గుమ ంచి  ఆజఞా స్హత యు . ఙెడెల  నంచి  వహమ స్హత యు . నభలజులన  నలకొలుతాయు , 

జకహత్  న ఙెయాౌస్హత యు . అలలా హ్  కు ఆమన  రఴకతకు  విధేములెై  ఉంటాయు . అలలా హ్  

అతి తీయలో  తన కహయుణామతున  కుమ ంఙేది  వీమ  ైనే . తుషుందేసంగహ  అలలా హ్  

షమహీధికుమడె , వివేచనాశీయౌ ”. (తౌఫా  9: 71). 

  

ూయీం గరంథం ఇఴీఫడు నవహమ లో , ఎఴమెైతే ఏభలతరం భలయులు 
ఙేయులకు గుమ  కహతు తభ (తుజ) ధమహభతున అఴలంతేషఽత , ఎలల భంచితు 
ఆజఞా షఽత , ఙెడెన తువహమ షఽత  ఉండేవహమో , వహమ తు గుమ ంచి స ైతం అలలా హ్ తన 
దిఴమ గరంథంలో ఇలల రవంసంఙాడెుః  

 

         
113114 

‚ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం  యొకక అనవహదం : “వహయంతా  కలలంటి  వహయు కహయు. 
ఈ గరంథఴసృలలోతు  క ఴయగం వహయు (షతమం ై ) తులకడగహ  ఉనానయు . వహయు మహతిర  
షభమలలోా  కడా దెైఴవహకహమలన  తృహమహమణం  ఙేస్హత యు , స్హషహట ంగడతాయు . 

అలలా హ్  న, అంతిభ  దినాతున  కడా  వహయు వివీసస్హత యు . భంచితు  ఆజఞా స్హత యు , 

ఙెడె నండు  ఆుతాయు . షతాకమహమల  కోషం యషయం  తృో టీడతాయు . వీయు  
షజినల  కోఴకు  ఙెందినవహయు ”.(ఆలల ఇభలా న్  3:113- 114) 

 

„భంచి‟’ అంటే ఇస్హా ం ఆదేశంచిన రతి కహయమభూ ; అది తతుషమెైన విధి 
కహయమబ ైనా లలదా అతేలశణీమబ ైన కహయమబ ైనా షమై . ఇసమహలలో ఖచిచతంగహ 
బేలు కయౌగ ంఙే వి త భమై ఆదేశహయ్న  ఖర్ఆన్ భమ ము సదద థలు ఇఴీఴు . 
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ఇంకహ అనగరహ్మ లతో తుండున షీయగఴనాలలో రవేవం కొయకు  అలలా హ్ వేటితు 
అయుతలుగహ  ఙేశహడో , వహటితు గుమ ంచి త భమై ఆదేవ భూ ఇఴీఴు . 

 

„ఙెడె‟’ అంటే ఇస్హా ం తు షేధించిన రతి కహయమభూ , అది తు షదధబ ైన 
కహయమబ ైనా  లలదా అవహంఛతూమబ ైన కహయమబ ైనా షమై . ఇసమహలోా  ఖచిచతంగహ 
ఙెడెకు గుమ  ఙేసే కహమహమనేన ఇస్హా ం తు షేధిషత ంది. అలలగై నయకహతుకూ ఙేమైచ  
కహయణాలనే తు షేధిషత ంది. 

 

యషఽలులలా హ్  షలాలలా సృ అలెైహి ఴషలాం ఇలల ఫో ధింఙాయతు సృజెైతౄహ 
యదిమలలా సృ అను  ఉలలా ఖంఙాయుుః  

 

 

అనవహదం :  “‚నా తృహర ణం ఎఴమ  ఙేతేలో ఉందో  ఆమన స్హక్షు ! మీయు 
తకుండా భంచి తు గుమ ంచి ఆదేశంచండు భమ ము తకుండా ఙెడె నండు 
తువహమ ంచండు , లలదా అలలా హ్ తన వైు నండు ఒ వితేత న మీ 
కుమ ంజైస్హత డె , అుడె మీయు ఆమనన అమ థంచినా (దఆ ఙేసనా ) మీ 
అమ థంు అంగీకమ ంచఫడద ‛2.” 

  

విశహీషల షగుణాయౌన తెలుుత అలలా హ్ ఇలల తెయౌతృహడెుః  

 

71 

ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం యొకక అనవహదం : “విశహీషలెైన  ుయుశేల , 

విశహీషలెైన  సత ీల – వహయంతా  ండొకమ కూ  మితేర లుగహ  ఉంటాయు . వహయు భంచితు  

గుమ ంచి  ఆజఞా స్హత యు . ఙెడెల  నంచి  వహమ స్హత యు ”. (తౌఫా 9:71). 
  

కొందయు ధయభవేతతలు ఇలల తెయౌతృహ యుుః భంచితు గుమ ంచి ఆజఞా ంచడం , 
ఙెడె నండు తువహమ ంచడం అనేది ఇస్హా ం భూల షత ంఫాలలో కటి . యషఽలులలా హ్ 

                                                 
2 ఈ సదదష తిమ భజి యహిభసృలలా సృ ఉలలా ఖంచి, ఇది సషన్ అతు తెయౌతృహయు. 
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షలాలలా సృ అలెైహి ఴషలాం కస్హమ  ఇలల ఫో ధింఙాయతు సజరత్ అఫూ షఈద్ 
ఖదదర  యదిమలలా సృ అను  ఉలలా ఖంఙా యుుః  

 

 

అనవహదం :  “‚‚మీలో ఎఴమెైనా ఏదెైనా ఙెడెన చఽసేత  తన ఙే తితో దాతుతు ఆతృహయౌ  
ఆ వకూత లలకుంటే తన నాలుకతో, ఆ వకూత కడా లలకుం టే (కతూషం ) భనషులో 
(దాతుతు ఙెడెగహ ఫావించి దాతుకూ దఽయంగహ ఉండాయౌ , ఈ చిఴమ ది ) విశహీషం 
యొకక అతిఫలహీనబ ైన సథతి ‛3.”  

  

భమో ఉలలా ఖన లో ఇలల ఉందిుః రళమదినాన  క ఴమకూత భమో ఴమకూతతు 
టటట కుంటాడె. కహతూ, అతన విడుంచకుంటృ „దఽయంగహ వయితృో ! తూ మీదా , 
తూ ఫామహమ లాల మీదా , తూ ధన షందల -భలనభమహమదల  మీదా నేన ఏ 
అనామమభూ ఙేమలలద .‟’ అతు అంటాడె . అతడుతు టటట కునన ఴమకూత అుడె 
„‘తూఴు ననన తృహంలో , తులో డు ఉండటం చఽస కడా ననన 
తువహమ ంచలలద ‟ అతు అతడున దమమఫె డతాడె . 

  

భంచితు ఆదేశంఙే ఴమకూత తాన ఆదేశషత నన భంచి విశ మం „ఇస్హా ం 
ధయభం ఆదేశంచినదేనా  – కహదా‟ అనేది భుందగహ తుమహథ యణ ఙేషకోవహయౌ . అలలగై 
ఏ ఙెడె నండు తువహమ షత నానడో  దాతుతు „ఇస్హా ం తువహమ ంచిందా  - లలదా‟ అనేది 
తుమహథ యణ ఙేషకోవహయౌ . అందకైె అతన ూమ త అఴగహసనతో తృహర భలణిక 
తుదయునాలన భమ ము  ఆధామహలన అనషమ ంఙాయౌ . అంతేకహక భంచితు 
ఆదేశంఙే  భమ ము  ఙెడె నండు తువహమ ంఙే ఴమకూత వివేకఴంతేడెై  ఉండాయౌ . ఆ 
వివేకం షీఫావికంగహ అతతుకూ అతఫనదెై తే అల్ సందయౌలలా హ్ , లలతుఙ  ోఅతన 
దాతుతు ఇతయుల  నండెైనా  నేయుచకోవహయౌ . దేతు గుమ ంచి ఆదేశషత నానడో , 
తువహమ షత నానడో  భుందగహ దాతుతు షీమంగహ అయథం ఙేషకొతు ఉండాయౌ . 
ఎందకనగహ దేతుతు ఆధాయంగహ చఽుఫో తేనానడో  అది దాతుకూ తగ నదెై ఉండాయౌ , 
తృహర భలణికబ ైనదెై ఉండాయౌ . షయీ ఴమఴహ్మమహలోా , సథతిగతేల భలయులో అలలా హ్ 

                                                 
3 భుసా ం సదదథ గరంథం 49. 



 8 

భమ ము ఆమన రఴకత ఆదేశహల నండు షమ భ ైన విధానాతున కనగొన గలగహయౌ . 
ఈ ఆదేవబే అలలా హ్ భనకు ఇఙాచడెుః   

 

125

ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం  యొకక అనవహదం : “తూ రబుఴు  భలయగం వైు జనలన  

వివేకంతోనఽ , చకకతు  ఉదేవంతోనఽ  లుఴు , అతేమతతభ  మీతిలో  వహమ తో  
షంఫాశణ  జయుు , తువచమంగహ  తన భలయగం నండు  తనవహడెఴడో  తూ 

రబుఴుకు  ఫాగహ తెలుష , షనాభమహగ న  ఉననవహడెఴడో  కడా ఆమనకు  ఫాగహ  
తెలుష”. (అననహా్ 16:125). 

భంచితు గుమ ంచి ఆజఞా ంచడం , ఙెడె నండు తువహమ ంచడం అనేది 
విధలన , భమహమదలన కహతృహడెతేంది . ఙెడెన , దశేచశటలన అడెడ కొంటటంది . 
అంటే అది ఎుడె రకక కు జమ గ తృో తేందో , లలదా దాతుతు రకకన  టేటమడం 
తయుచగహ జయుగుతేందో , అడె షభలజంలో అతునయకహల ఙెడె లు, అషతామలు 
వహమంచత తృో తాభ .  

 

ఙేతి వకూతతో ఙెడె న అడెడ కొనడం అనేది అధికహయ ఠంలో ఉననవహమ  తు 
లలదా వహమ కూ కుడు బుజంగహ ఉననవహమ  తు .  

 

నాలుకతో అడెడ కొనడం అనేది వివేకంతో  కడున తు . ఙెడెన  
భలనకోఴడంలోతు లలఫాలన , విడనాడకుంటే ఎదయభయమ నషహట లన , 
వితేత లన విఴమ షఽత , భంచిగహ నచచఙెడం దాీమహ అడెడ కొనడం , ఆడం  ఆ 
ఙెడె గుమ ంచి గల అలలా హ్ ఆదేశహలు తెయౌసన ఴమకూత తు . 

 

ఇక భనషులో నైనా  ఙెడెగహ ఫావించి ఙెడె విశమలలకు దఽయం  
ఉండడభనేది రతి కకమ  తు . 

 

„భంచితు గుమ ంచి ఆజఞా ంచడం , ఙెడె నండు తువహమ ంచడం ‟ అనే మెం డె 
నలు ఎలాుడఽ కయౌసే ఉండెన , అవి మెండఽ వేమైీ యు కహఴు , వహటితు 
అషులు వేమైీయు ఙేమకడద . ఎఴమెైనా భంచితు ేరమించి ఙెడెన 
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అషహిమంచకోకుంటే అతన ఒ విధిలో వన క ఫడుతృో మలడె . అలలగై ఎఴమెైనా 
భంచితు గుమ ంచి ఆదేశంచి , ఙెడె నండు తువహమ ంచకతృో తే అతన భమో విధితు 
విడనాడునటేా . ఎఴమెైనా ఙెడె నండు తువహమ ంచి భంచితు ేరమించకుంటే అతన  
రఴకత షలాలలా సృ అలెైహి ఴషలాం దధతికూ వియుదధంగహ  ఙేసనటేా . అందకు భంచితు 
భంచితు గుమ ంచి ఆదేశంచడంతో తృహటట దాతు టా ేరభ కయౌగ  ఉండడం , ఙెడె 
నండు తువహమ ంచడంతో తృహటట దాతు టా అషసమం కయౌగ  ఉండడం తతుషమ . 
కొందయు ుణముయుశేలు తెయౌతృహయుుః „ఎఴమెైతే భంచితు గుమ ంచి ఆజఞా స్హత డో  
భమ ము ఙెడె నండు తువహమ స్హత డో  అతన అలలా హ్ యొకక ఈ ఆమతేలన 
గుయుత కు తెచచకోవహయౌ ‟: 

 

44

 

ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం  యొకక అనవహదం : “మీయు రజలకెైతే  భంచితు  గుమ ంచి  

ఆదేశస్హత యు , కహతు షీమంగహ  మీమై (అఴలంతంచడం ) భయచి  తృో తామెందకు ?”. 

(అల్ ఫఖయ  2:44).  

 

అలలగై శేఐబ్ అలెైహిషులలం గుమ ంచి తెయౌన ఈ ఆమతేుః  

 

88

ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం  యొకక అనవహదం : “ఏ విశమలలన  భలనకోభతు  

మిభభయౌన  గటిట గహ  ఙెఫుతేనాననో  వహటి వైుకు  నేన  షీమంగహ  ముగ గ తోృ భయ  
ఉదేదవం  నాకు  లలనేలలద ”. (సౄద్ 11:88). 
 

అలలగై ఖర్ఆన్ లో భమోఙోట తెయౌన అలలా హ్ యొకక ఈ ఆదేవం కడాుః  

 

2-3 
‚ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం యొకక అనవహదం : “ఒ విశహీషలలమహ ! మీయు 

ఙేమతు  దాతుతు  గుమ ంచి  ఎందకు  ఙెఫుతేనానయు ? మీయు ఙేమతు  దాతుతు గుమ ంచి  

ఙెటం  అలలా హ్  షభక్షంలో  ఎంతో  షహించమహతుది ”. (షఫ్ 61:2,3).  
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భంచితు గుమ ంచి ఆదేశంఙే , ఙెడె నండు తువహమ ంఙే ఴమకూత ై తతు షమ  
విధి - ఒయు, షసనం  ఴహించడం . ఎందకనగహ అలల ఙేమడంలో అతన 
కషహట లకు లోనఴుతాడె. ఇది అలలా హ్ యొకక మీక్ష . ( క ుణముయుశే డెైన) 
లుఖలభన్ (తన తనముతుకూ ఙేసన హితఴున ) అలలా హ్ ఇలల తెయౌతృహడెుః  

 

16

ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం  యొకక అనవహదం : “ఒ నా (రమబ ైన ) 

కుభలమహ ! నభలజున  నలకొలుత  ఉండె, భంచితు  గుమ ంచి  ఆజఞా షఽత  ఉండె , 
ఙెడె నండు  వహమ షఽత  ఉండె , ఏ ఆద  ఴచిచడునా  షసనం  తృహటించ , 
తువచమంగహ  అది (షసనం ) ధెైయమస్హసస్హలతో  కడున  విశమలలోా  కటి”. 
(లుఖలభన్ 31:16). 

 

ఈ ఒ యు ఎందకంటే , అతన రజల భనోవహంఛలన ఎదయుకో 
ఫో తేనానడె. ఆ భనో వహంఛలు అనేకభంది  రజలన  తభ అధదనంలో ఉంచ 
కుంటాభ . ( అంటే వహయు తభ భనోవహంఛలకు ఫాతుష లెై తృో తాయు అలలంటి 
వహమ తో తృో మహ డడభనేది ధెైయమస్హసస్హలతో కడెకునన  తు .)  

  

భంచితు గుమ ంచి  ఆజఞా ంఙే , ఙెడె నండు వహమ ంఙేవహమ కూ ఇసలోకంలో 
భమ ము యలోకంలో అనేక వుబవహయతలునానభ . చదఴండు అలలా హ్ ఆదేశహతునుః  

 

7071

ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం  యొకక అనవహదం : “ఒ విశహీషలలమహ ! మీయు  అలలా హ్  కు 
బమడండు , షతమబ ైన  భలటనే  లకండు . అలలా హ్ మీ ఆచయణలన  

చకకదిదద తాడె . మీ తృహతృహలన  భతునస్హత డె ”. (అహ్ జఞబ్ 33:70,71). 

  

తృహతృహల ఴలా ఴచిచ డే ఏ వితేత ల నండు అలలా హ్ అత తుతు అంటే  
„భంచితు గుమ ంచి ఆదేశంఙే , ఙెడె నండు వహమ ంఙే ‟ వహతుతు కహతృహడతాడె . అంతే 
కహక అతతుకూ గొ రతిపలం  కడా రస్హదిస్హత డె . అలలా హ్ ఇలల ఆదేశంఙాడెుః  
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116

ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం  యొకక అనవహదం : “మీకు  ూయీం  గతించిన  

కహలలలవహమ లో  బూమిలో  కలోా లం  మైకెతిత ంచకుండా  తుషేధింఙే  షజినలు  ఎందకు  
లలయు? కొదిద  భంది త , వహమ తు  బేభు కహతృహడాభు ”. (సౄద్ 11:116). 

 

165

ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం  యొకక  అనవహదం : “ఎుడెైతే  వహయు, వహమ కూ  ఙేషఽత  

ఴచిచన  హితఫో ధన  భయచితృో మలమో  (విషభమ ంఙామో ), అుడె  బేభు  ఙెడె  
నండు వహమ షఽత  ఉననవహమ తు  యక్షుంఙాభు , భమ ము  అనామమల (దమహభమహగ )తుకూ గుమ  
అభనవహమ తు  వహమ  అవిధేమతల  కహయణంగహ  కఠ నబ ైన  శక్షతో  టటట కునానభు ”. 

(ఆమహఫ్  7:165). 

 

ధనతృహర ణాల ై, ఆలుతడడల ై  ఴచిచడే ఉదరవహల ఴ లన భతుష ఏ 
తృహతృహలకు లోనఴుతాడో , భంచితు గు మ ంచి ఆదేశ షఽత , ఙెడె నండు వహమ షఽత  
ఉండడభనేది అటటఴంటి తృహతృహలకు మ హ్మయం గహ భలయుతేంది . సజరత్ సృజెైతౄహ 
యదిమలలా సృ అను  ఉదరవహల గుమ ంచి రశనంచఫడునుడె ఇలల తెయౌతృహయు : 
„‘తువచమంగహ నభలజ్ , ఉవహషం , భంచితు గుమ ంచి ఆదేశంచడం , ఙెడె నండు 
వహమ ంచడం , వీటితు షంద -షంతానాల కహయణంగహ జమ గై తృహతృహలకు మ హ్మయంగహ 
అలలా హ్ ఙేస్హత డె .‟  

  

భంచితు గుమ ంచి ఆదేశంఙే , ఙెడె నండు వహమ ంఙే వహమ కూ అలలా హ్ 
షయీషఖలల షీయగం భమ ము కఠ న శక్షల నండు యక్షణ న వహగహద నం ఙేశహడె .  

 

112

ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం  యొకక అనవహదం : “(వీమై అలలా హ్ భుంద ) శహచతాత  
డేవహయు . ఆమనన ఆమహధింఙేవహయు . షత తింఙేవహయు . ( అలలా హ్ భలయగంలో ) 
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షంచమ ంఙేవహయు . ( ఉవహస్హలు ఉండేవహయు ). ఆమన షతునధిలో ఴంగైవహయు 
(యుక ఙేసేవహయు ). స్హషహట ంగం (షజఞద ) ఙేసేవహయు . ధయభభున ఆదేశంఙేవహయు . 
భమ ము అధయభభున తుషేధింఙేవహయు . భమ ము అలలా హ్ విధించిన సదద లన 
తృహటింఙేవహయు కడాన . భమ ము విశహీషలకు వుబవహయతన తె లుు” (అతౌత ఫా  
9:112)  

 

వుబవహయత ఇసమహల బేలు కొయకై ఉంటటంది . అభతే ఈ వుబవహయత  
గుమ ంచి ఇుడె కస్హమ  చదఴండు  

 

12

ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం  యొకక అనవహదం : “అలలా హ్  నాకు  మీకు  దిఴమ  ఖర్ఆన్  

దాీమహ వుబం కలుగజైముగహక ! అందలో  ఉనన ఆమతేల  భమ ము  
వివేకఴంతబ ైన  హితోదేశహల  దాీమహ లలబం ఙేగూయుచగహక ! ఇంకహ రఴకత ల 

నామకుల  షనాభయగం  భమ ము  ఆమన  షదీచనాల  దాీమహ కడా  రయోజనం  

కలుగజైముగహక !” (అల్ సదదద్  57:12) 

  

ఇకకడు కై నేన నా భలటన షభలత ం ఙేషత నానన . నా గుమ ంచీ , మీ 
గుమ ంచీ , ఇంకహ భుసాభులందమ  గుమ ంచీ రతి తృహం నండు భసో ననతే డెైన 
అలలా హ్ తో క్షభలణ కోయుతేనానన , మీయు కడా క్షభలణ కోయండు ! 

 

మెండఴ ఖతఫ : అల్ సందయౌలలా హి యతఫల్ ఆలమీన్ , ఴయౌభమల్ భూమితూన్ , 
అసభద యతెఫ ఴ అశేకయుసౄ , ఴ అతఫు ఇలెైహి ఴఅషతగ పయుసౄ , ఴ అష్ 
సద అలలా  ఇలలస ఇలాలలా సృ ఴసద సౄ లల శమీక లసౄ ముహిఫుఫల్ 
భుతతఖీన్ , ఴ అష్ సద అనన నతమమనా ఴ షభమదనా భు సభభదన్ 
అఫుద సౄ ఴ యషఽలుసౄ ఫఅషసృలలా సృ తల్ సృదా ఴల్ మఖీన్ , యౌమున్ 
జియ భన్ కహన సమమన్ ఴ మహిఖల్ ఖౌలు అలల్ కహపమీన్ , అలలా సృభభ షయాౌ 
ఴ షయాౌమ్ ఴ ఫామ క్ అలల అతద క ఴ యషఽయౌక భుసభభదివ్ ఴ అలల ఆయౌహీ ఴ 
షసతహీ అజభఈన్ . అభలభఫఅద్:  
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అలలా హ్ తో బమడఴలసన విధంగహ బమ డండు , ఇస్హా ం కడుమలలన 
గటిట గహ టటకోండు .  

 అలలా హ్ దాషలలమహ ! దాషతు ై అతి గొ ఴయం ఏమిటంటేుః 
అలలా హ్ అత తుకూ తుయభలబ ైన భనషు రస్హదించటం . ఆ భనషు భంచితు 
గుమ తంచి - దాతుతు భమ ము దాతుతు తృహటించవహమ తు ేరమించి , భంచితు గుమ ంఙే  
ఆదేశషఽత  ఉంటటంది . అలలగై ఙెడె న గుమ తంచి  - దాతుతు అషహిమంచకొతు , దాతుకూ 
తృహలడేవహమ తో ఏ తుషదధ  కహయమంలో నఽ తృహలుంచకోద. 

 భహ్మవమ భుసాభులలమహ ! అజఞా నం  మ గ తృో భనది . 
ుణమకహమహమల  భమ ము తృహకహమహమల మ జఞా నం తగ గ తోృ భంది . ఇలలంటి 
షందయబంలో క భుసా ం తన తోటిభుసా ం సో్ దయుతుకూ ఏదెైనా గొ లలబం 
ఙేకయచ గలడంటే - అది అతతుకూ షనాభయగం వైునకు దామ  చఽటం , ఏదెైనా 
ఙెడె, తుషదధ  కహయమం నండు హెచచమ ంచడం. వహషతవహతుకూ విశహీషలు యషయం 
శేరయోతేలలశేలు , భంచితు కోమైవహయు . అందకై తభ భుసా ం సో్ దయుల కొయకు 
భంచితు ఇశటడతాయు . ఒ సదదథలో ఇలల ఉందిుః  

 

 

అనవహదం :  “‚‚‚మీలో క ఴమకూత తన కొయకు ఇశటడునదాతుతు తన సో్ దయుతు 
కొయకు ఇశటడనంత ఴయకు (తుజబ ైన ) విశహీస కహజఞలడె ‛. (ఫుఖలమ  భమ ము 
భుసా ం సదదథ గరంథా లు - అనస్ య దిమలలా సృ అను  ఉలలా ఖన ). 

 

జమీర్ య దిమలలా సృ అను  ఇలల యౌకహ యు: “నేన రతి భుసా ం టా 
శేరయోతేలలషగహ ఉంటాన అతు రఴకత షలాలలా సృ అలెైహి ఴషలాంతో వథం 
ఙేశహన .”  

అభతే భునాపఖలు (కటవిశహీషలు ) ఴంచకులు , మోషగహళైి . 
వహయు భంచితు తుమోధిషత ంటాయు . 

  

67
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‚ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం యొకక అనవహదం : “కటవిశహీషలెైన  

ుయుశేలు , సత ీలు , వహయంతా  కటే , వహయు ఙెడె విశమలల  గుమ ంచి  ఆజఞా ంచి , 

భంచి విశమలల  నండు  ఆుతాయు . తభ ఙేతేలన  (బేలు  ఙేమకుండా ) 
భూస ఉంచతాయు . వహయు అలలా హ్  న భయచితృో మలయు , కహఴున  ఆమన  కడా  
వహమ తు  భయచితృో మలడె . వహషతవహతుకూ  ఈ కటవిశహీషలల  అవిధేములు ”. (తౌఫా  
9: 67).  

 

 

భుసా ం భహ్మవములలమహ ! యషయ  ేరభన  ంతృ ందించండు , 
భాదఴుగహ , బ తకవైఖమ తో , ుణామతున ఆశషఽత  శేరయోతేలలషగహ బ లగండు. 
అజఞా తుకూ ధయభ విశమలలు  నేయండు , అతతుకూ తౌహీద్ (దెైఴఏకతీం ) భమ ము 
అలలా హ్ కు ఫాగస్హీమితు ఙేసే తుషదధభలమహగ లు ఏవైతే ఉనాన యో వహటితు గుయుత  
ఙేస, అరభతతం ఙేమండు . అలలగై నభలజ్ ఆదేశహలు భమ ము ఇస్హా ంకు 
షంఫంధించిన ఇతయ భూల షథంఫాలు, భూలసదాధ ంతాలు  నేయండు .  

 

అయ్ య దిమలలా సృ అను  ఉలలా ఖ నం రకహయం , యషఽలులలా హ్  షలాలలా సృ 
అలెైహి ఴషలాం కస్హమ  ఇలల ఫో ధింఙాయు :  

 

అనవహదం : “‚‚‚‚తూ కహయణంగహ అలలా హ్ క ఴమకూతకూ షనాభయగం చఽన ఇది 
తూ కొయకు అయఫుఫలోతు ఎయర ంటెలకంటే ఎంతో ఉతతభం ‛.”  

  

అలలా హ్ టా ఏభయతృహటటకు గుమెై న ఴమకూతతు బేలకకలండు , తన యలోక 
రయోజనాతుకూ ఏదెైనా షతాకయమం ఙేషకుంటాడె , రంచంతో మోషఫో కుండా 
ఉంటాడె . అలలా హ్  ై తియుగుఫడుదామ  అఴలంతేంచి , తృహతృహలకు డుగటేట టంతటి  
ధెైయమం ఙేసేవహతుకూ అలలా హ్ టటట  ఙాలల టిశటబ ైనదతు హెచచమ ంచండు. 
ుణమకహమహమలోా  ఫదధకం ఴహింఙేవహతుకూ , తీయడు షతాకమహమలు ఙేషకోభతు 
హితఫో ధ ఙేమండు . ధెైయమహీనలన ఖర్ఆన్ భమ ము షననతేల దాీమహ 
ధెైయమయచండు , ఇలలగైెనా వహమ  విశహీషం  యుగుతేంది .  
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భుసాభులలమహ ! తువచమంగహ మీ షంతానాతుకూ, ఇంటివహమ కూ , 
ఫంధమితేర లకు , ఇయుగుతృ యుగువహమ కూ భంచితు గుమ ంచి ఆజఞా ంఙే  భమ ము  
ఙెడె నండు వహమ ంఙే ఫాధమత మీ ై ఎంతెైనా ఉంది . ఒ భుసా ంలలమహ ! వహషతఴంగహ 
తూ ై తూ ఫామహమతడడల  యొకక గొ ఫాధమత  ఉననది . అది క   దద  అభలనతే . 
అలలా హ్ వహమ  ై విధిగహవించిన విశమలలు  వహయు షమ భ ైన విధంగహ తుయీమ తంఙేలల  
తూఴు వహమ తు ఆదేశంచ, అలలా హ్ వహమ  ై తుషదధ యచిన వహటి నండు వహమ తు 
వహమ ంచ . దశట  భలనఴుల, జినానతేల , ష ైతానల నండు వహమ తు కహతృహడె , 
అలలంటి దశేట లు  వహమ తు అతున యకహల అశాీలలతుకూ ేరమైస్హత యు , అలలా హ్ భలయగం 
భమ ము ఫోగఫాగహమల షీయగం నండు వహమ తు దఽయం ఙేస్హత యు .  

 

6

 

ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం  యొకక  అనవహదం : “ “ఒ విశహీషలలమహ ! మీయు 
మిభభయౌన  భమ ము  మీ కుటటంతెకుయౌన , భలనఴులు  భమ ము  మహళైి ఇంధనం  

కహఫో భయ  నయకహగ న నండు  కహతృహడెకోండు . దాతు ై  ఎంతో  కఠ నలు , ఫయౌశేఠ ల  

అభన  దెైఴదఽతలు  ఉనానయు . వహయు అలలా హ్  ఇచిచన  ఆజాన  ఉలాఘించయు , 

భమ ము  వహమ కూఴీఫడున  ఆజాలన  వహయు నయవేయుషఽత  ఉంటాయు”. (తహీరం 66:6) 

 

ఇసలోకంలోనైనా , యలోకంలోనైనా షయీ భలనఴులోా  ఎకుకఴ ఫాధకు 
గుమ  అభయమవహయు ఈ అభలనతేన ఴాధా ఙేసనవహమై . 

 

భసాభులలమహ ! మీ షంతానం మీతో శహంతితులమం (షీయగం)లో ఉండాలతు 
ఇశటడమహ ? అభతే చదఴండు , అందమ కంటే షతమభలట యౌకైవహడెైన అలలా హ్ 
ఇలల ఙెతృహడె , ఆమన ఎననటికీ వహగహద న బంగం ఙేమడె .  

 

21

ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం  యొకక అనవహదం : “భమెఴయభతే  వివీసంఙామో , వహమ  
షంతానం  కడా  వివీషంతో  వహమ తు  అనషమ సేత , బేభు  వహమ  షంతానాతున  వహమ తో  
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కలుుతాభు . భమ ము  వహమ  కయభలలో  వహమ కూ  ఏ భలతరం  నశటం  కయౌగ ంచభు . 

తుజఞతుకూ  రతి  ఴమకీత తాన  షంతృహదించిన  దాతుకూ  తాకటటట గహ  ఉంటాడె”. (తర్ 
52:21). 

ఈ ఆమత్ వహమఖలమనంలో వహమఖలమనకయతలు ఇలల ఙెతృహయుుః తువచమంగహ 
అలలా సృ తఆలల షంతానాతున షీయగంలో వహమ  తాభసృల స్హథ భకూ ఙేయుస్హత డె , 
కవేళ లాల షతాకమహమలు వహమ  తండెర ల షతాకమహమల కంటే తకుకఴ ఉనాన  షమై , 
ఇది అలలా హ్ యొకక దమ , కయుణ , కాతృహలతో , తాభసృలు తభ 
షంతానాతున తభ వంట చఽషకుంటృ వహమ  కళికు చలాదనం కలగహలతు . 
అలలా హ్ తండెర ల ుణమకహమహమలోా  ఏ తగ గంు , కొయత ఙేమడె . ఎందకనగహ 
ఆమన గొ దమ ,దాతాతీ గుణం కలవహడె , ఆమన దాతాతాీతుకూ అంతే 
లలద. ఆమన ఈ గొ ద మ, దాతాతాీలన తృ ందటకు అలలా హ్ మిభభయౌన 
ఆహ్మీతుషత నానడె . మీయు అలలా హ్ ఆదేశహలన అభలు యచండు , ఆమన మీకు 
ఙేసన వహగహద నాలు తృ ందటకు , ఆమన ఎననటికీ వహగహద న బంగం ఙేమడె . 

  

అలలా హ్ దాషలలమహ ! ‚తువచమంగహ అలలా హ్ , ఆమన దఽతలు కడా 
దెైఴరఴకత ై దయౄద్ లు ంుత ఉంటాయు .  

 

ఖర్ఆన్  ఴచన  ఫాఴం  యొకక అనవహదం : “ఒ విశహీషలలమహ ! మీకు  
కడా  అతతు ై  దయౄద్  లు భమ ము  మీ సాదమూయీక  షలలంలు  ంుత  

ఉండండు”. (అహ్ జఞబ్ 33: 56). 
 

 


