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7. పా్వ్కత  ముహమమద్(స) యొకక  సంద్ేశం . 

పేాక్షకులలరా! వెనుక్టి ప్రసంగాలోి  చారితరక్ స్ాక్షయయధారాల వెలుగులో మానవులోి  

కేవలం దెైవప్రవక్తల చరితరలే విధేయతక్ు, ఆదరాశనిక  తగినవని వివరించాను. 

వాటిలో క్ూడ్ా విశీంలో శ్ాశీత ఆదరశం కేవలం ప్రవక్త  ముహమమద్(స) దేనని 

సపషుప్రిచాను. ప్రవక్త  ముహమమద్(స) మాతరమే విశీంలో శ్ాశీత ఆదరశం 

కాగలరని అంటే ఆయన బో ధనలేమిటనే ప్రశి తల తుత తుంద . ఆయన ప్రప్ంచానిక  
ఏ సందేశం ఇచాచరు? దేనిి గురించి సందేశం ఇచాచరు? ఏ విషయాల సందేశం 

ఇవీటలనిక  ఆయన ను ప్ంప్డం జరిగింద ? ప్రప్ంచంలో అంతక్ు ముందు వచిచన 

ప్రవక్తల బో ధనలను ఆయన ఎలా సంసూరించారు? ఎలా ప్రిప్ూరుం చేస్ారు?.  

ప్రప్ంచంలో సమయానుస్ారం ప్రవక్తల దాీరా సందేశ్ాలు వసూత ఉనాియి. 

అవనీి ఒక్ ప్రత్ేయక్ పరా ంత్ానిక , ప్రత్ేయక్ కాలానిక  ప్రిమితమెై ఉండ్ేవి. వాటిని 

శ్ాశీతంగా భదరప్రిచే ఏరాపటు చేయబడ లేదు. చాలా కాలం తరాీత అవనీి 

సంక్లనం చేయబడ్ాా యి. వాటిలో మారుపలు చేరుపలు జరిగాయి. వాటి అరాు లు 

మారిచవేయబడ్ాా యి. వాటి చారితరక్ స్ాక్షయయలు లేవు. ఇదంత్ా కొనిి వందల 

సంవతసరాలోి  చేయబడ్ింద . అలాి హ్(త) వాటనిిటినీ త్ాత్ాూలక్ సందేశ్ాలుగా 
ప్ంపాడు. కాని ప్రవక్త  (స) దాీరా అలాి హ్ విశీవాయప్త , శ్ాశీత సందేశ్ానిి 

అందజేస్ాడు. అందువలేి  అద  అనిివిధాలా సురక్షితంగా ఉంద . ఉంటుంద  క్ూడ్ా. 
ఎందుక్ంటే దవని తరాీత మరే సందేశమూ వచేచ అవక్శం లేదు. అలాి హ్(త) 
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వెనుక్టి సందేశ్ాలోి ని దేనినీ, ఇద  ప్రిప్ూరుం చేయబడ్ిందని, దవని రక్షణా 
బలధయతలు నావి అని అనలేదు. ప్రప్ంచంలోని పరా చీన గరంధాలు, ధరామలు 

అదృశయమయాయయి. వాటి అదృశయమవడమే అవి ఒక్ సమయానిక  ఒక్ పరా ంత్ానిక  
ప్రిమితం అనడ్ానిక  స్ాక్షయం. ఇప్ుపడుని వాటిలో ఒకొూక్ూ దానిి వెదక్ండి్. వాటి 

ప్రిప్ూరుత, రక్షణా బలధయతల గురించి ఒక్ూ ప్దం క్ూడ్ా క్నబడదు. ప ైగా వాటిలో 
ఎనోి క్లపత విషయాలు, మారుపలు చేరుపలు క్నబడత్ాయి. 

మూస్ా(అ) ఇలా అంటునాిరు, “మీ ప్రభువు మీ మధయ మీ స్ో దరులోి  

నుండ్ే నాలాంటి ఒక్ ప్రవక్త  (స)ను ఉదావిస్ాత డు. మీరు ఆయనను చెవియొగిా  
వినుడు”.(ఇస్లత స్ాి 15-18), “నేను వారికోసం వారి స్ో దరులోి  నుండే్ నీలాంటి ఒక్ 

ప్రవక్తను ఉదావింప్జేస్ాత ను. నా ప్లుక్ును అతని నోటలి  వేస్ాత ను. నేనతనిక  
ఆదేశించిన దానిి అతడు వారిక  త్ెలుప్ుత్ాడు”. (ఇస్లత స్ాి 14-18). ఇద  మూస్ా 
త్ాను మరణించడ్ానిక  ముందు బనీఇస్రా యిళల్ త్ో చెపలపన విషయం. ఇంకా ఇలా 
అనాిడు, “దేవా స్వనా నుండ్ి వచాచడు, నయిళర్ నుండ్ి ఉదయించాడు, ఫారాన్ 

కొండల నుండ్ి వచాచడు, అతని క్ుడ్ి చేతిలో ఒక్ షరలఅతుత  ఉంద ”.(ఇస్లత స్ాి 20-

23) 

ప ైన పేరకూని త్ౌరాతు వాకాయలు మూస్ా లాంటి మరో ప్రవక్త  
రానునాిడని, తనత్ోపాటు ఒక్ జీవన విధానానిి క్ూడ్ా తీసుక్ువసుత నాిడని, 

ఆయన నోటిలో దేవుడు తన ఆదేశ్ాలు వేస్ాత డని త్ెలుప్ు తునాియి. అంటే 

మూస్ా(అ) దెైవదౌతయం, సందేశం శ్ాశీతమెైనవి కావని సపషుమవుతుంద . 

ఆ తరువాత అష్లయయా ప్రవక్త  వసుత నాిరని శుభవారత  తె్లుప్ుత్ారు. జోక్స్ 

షరలఅతుత , తీరపరా ంత దేశ్ాలు, దవవుల వరకే ఉండ్ేద . (40వ భలగం) మలాఖియలో 
ఇలా ఉంద , “చూడండ్ి, నేను నా ప్రవక్త  ను ప్ంప్ుత్ాను”, బనీఇస్రా యిళల్ క్ు 

చెంద న గరంధాల గురించి జబూర్ లో రానునివారి శుభవారతలు ఉనాియి. దవనివలి 
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ఇస్రా యిళల్ క్ు చెంద న ఏ గరంధమూ శ్ాశీతమెైనద , ప్రిప్ూరుమెైనద  కాదు. ఇంజీల్ 

ను చూడండ్ి, అద  ఇలా ప్రక్టిసుత ంద .  

“నేను నా తండ్ిరని ఆయన మీక్ు మరో ప్రవక్తను ప్రస్ాద ంచమని ఎలిప్ుపడూ 

మీత్ోనే ఉండ్ాలని అభయరిుస్ాత ను. (యూహనాి 14-16) కాని ఆ ప్రవక్త  రూహుల్ 

ఖుదుస్ ఆయనుి తండ్ిర నా పేరుత్ో ప్ంప్ుత్ాడు, అతడ్ే మీక్ు అనిి విషయాలు 

నేరుపత్ాడు, నేను మీక్ు నేరిపన వాటిని క్ూడ్ా మీక్ు గురుత చేస్ాత డు”. 

(యూహనాి-14-26) 

ఇంకా చాలా విషయాలు మీక్ు చెప్పవలస్లనవి ఉనాియి. కాని మీరు 

ఇప్ుపడు వాటిని భరించలేరు. కాని అతడు అంటే సత్ాయతమ వచిచ మీక్ు సతయ 
మరాా నిి గురించి అంత్ా వివరిసుత ంద . ఎందుక్ంటే అతడు వినిదంత్ా మీక్ు 

చెపాత డు.(యూహనాి-6-8)   

ఈ వాకాయలోి  ఇంజీలు సపషుంగా త్ాను చివరి దెైవగరంధం కాదని, ప్రిప్ూరుం 

క్ూడ్ా కాదని, మరో ప్రవక్త  వస్ాత డని, ఈస్ా సందేశ్ానిి ప్రిప్ూరుం చేస్ాత డని, 

ముహమమద్ సందేశం తరాీత మరో సందేశం రానునిదని త్ెలుప్లేదు. 

ముహమమద్ సందేశంలో లోప్ం లేదని, ఆయన సందేశం  ప్రిప్ూరు  మెైనదని 

సపషుప్రచింద . 

ا اا  ِّ  م  كُ ي  لا عا  ُت م  ما َ  اا  وا  م  كُ ينا دِّ  م  كُ لا  ُت ل  ما ك  اا  ما و  ل   (1-المائدة.) تِّ ما ع  ن

నేను ఈనరడ్య మీకటసం మీ ధరామనిి ప్రిప్ూరణం చేసాను,  

మీపెై నర అనుగరహానిి ప్ూరిత  చేసాను.(అల్ మలయ్యదహ్-3) 

ముహమమద్ అంతిమ ప్రవక్త , అంటే ప్రవక్తల ప్రంప్రను ప్ూరితచేస్ేవాడు. 
ఖుర్ఆన్ దవనిి గురించి స్ాక్షయం ఇసూత , నా దాీరా ప్రవక్తల ప్రంప్రను ప్ూరిత  
చేయడం జరిగిందని పేరకూంద . ఒక్ హదవసులో ఇలా ఉంద , గురుత ంచుకోండ్ి, నా 
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తరువాత ప్రవక్తల వరూ రారు. అనేక్ హదవసులోి  ఇలా ఉంద , నేను దెైవదౌతయ 
భవనంలోని చివరి ఇటుక్ను, ఖుర్ఆన్ మరో ప్రవక్త  వచచే ఎటువంటి అవకాశ్ానీి 

ఇవీ లేదు. క్నుక్ ప్రవక్త  ముహమమద్ చివరి ప్రవక్త  అని, శ్ాశీత ప్రవక్త  అని 

త్ేలపో యింద . అలాి హ్ (త) తన వాగాూ నానిి పేరకూంటూ దాని రక్షణా బలధయతలు 

క్ూడ్ా తీసుక్ునాిడు.  

మితుా లలరా! ముహమమద్ ప్రవక్త  సందేశం కాక్ుండ్ా మరే సందేశమెైనా విశీవాయప్త  
శ్ాశీత సందేశంగా వచిచందా? అనే ప్రశి తల తుత తుంద . బనీఇస్రా యిళల్ వదూ  
కేవలం బనీఇస్రా యిళల్ అని ఉంద . దెైవం కేవలం బనీఇస్రా యిళల్ దెైవం, అందువలేి   
దెైవసందేశ్ానిి అందజేయలేదు. ఈనాటి వరక్ు యూదుల ధరమం మూస్ా ధరమం 

బనీఇస్రా యిళల్ వరకే ప్రిమితమెై ఉంద . పరా చీన గరంధాలనిిటిలో కేవలం బనీ 

ఇస్రా యిళల్ నే సంబో ధ ంచడం జరిగింద . వారిని వారి క్ుటుంబ దెైవం వెైపే 
మలించడం జరిగింద . ఈస్ా (అ) క్ూడ్ా తన సందేశ్ానిి బనీఇస్రా యిళల్ నుండ్ి 
తపలపపో యిన వారి వరకే ప్రిమితం చేస్ారు. ఇతరులక్ు తన సందేశం వినిపలంచి 

పలలిల రకటటు  క్ుక్ూలక్ు వేయడంగా భలవించారు. భలరతదేశ్ానిక  చెంద న వేదాలు 

క్ూడ్ా ఇతరుల వరక్ు చేరలేదు. వారు తప్ప ఇతరులందరినీ వారు క్షూదుర లుగా 
భలవిస్ాత రు. అంత్ేకాదు వేదాల గురించి క్షూదుర ల చెవిలో ప్డ్ిత్ే , వారి చెవిలో స్వసం 

క్రిగించి పో యాల అనేద  వారి భలవన. 

ముహమమద్ సందేశం ప్రప్ంచంలో దెైవం తరప్ున మొదటి మరియు చివరి 

సందేశం. ఇద  నలివారు, త్ెలివారు, అరబుాలు , ఇతరులు, ప్రప్ంచ 

మానవులందరి కొరక్ు అవతరించబడ్ింద . దెైవం ఎలాగ రత్ే ప్రప్ంచానిక  దెైవమో, 

ప్రవక్త  క్ూడ్ా ప్రప్ంచమంతటికీ ప్రవక్త . ఆయన ప్రప్ంచ మంతటికీ కారుణయం, 

ఆయన సందేశం ప్రప్ంచమంతటికీ సందేశం. 

ِّ  وا هُ  ن  إِّ  ِّ ك   ذِّ َله ا ا ل  رى ّ ا مِّ عاّ  (00-النعام). ي 
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ఇద్ి పా్ప్ంచమంతటికీ హితబో ధ వ్ంటిద్ి.(అల్అన్ఆమ్-90) 

ِّ  كا با تا  لا ى نا اّله ا  انا قا ر  الفُ  ز  ِّ دِّ ب   عا َعا ا  ه ِّ  ونا كُ لِّ ا عا ل  ّ ا مِّ اّ وااتِّ وا  ,ايرً ذِّ نا  ي  ما ُ ُمل ُك اّسه ِّى لا ااّله
ر ضِّ 

ا
 (3-الفرقان) .ال

ఎనలేని శుభాలు గలవాడ్య, ఈ గీటటరాయ్యని తన ద్రసునిపెై అవ్తరింప్జేసాడ్య. 

సకల విశీవాసులకు హ చచరిక చేస్ేద్ిగా ఉండేటందుకు. ఆయన 

భూమలికాశ్ాల సామలా జాినికి పా్భువ్ు.(అల్ ఫురాఖ న్-1) 

ప్రవక్త(స) ప్రప్ంచానిక్ంతటికీ హెచచరించేవాడుగా వచాచరు. సూరహ్ ఆరాఫ్ లో 
ఇలా ఉంద ,  

ِّ  م  كُ لا إِّ  اَّللِّ  وُل سُ  را إن ِّ  اُس ا انله ها ي  اا يآ ل  ق   ِّ اا  ,ايعً جا ُ ّله  موتِّ سه ّا ُك ل  مُ  ى لا
 وا 

ا
 (348-العراف.)ضِّ ر  ال

ఓ మలనవ్ులలరా! నేను మీ అందరి వెైప్ునకు వ్చిచన అలలా హ్ సంద్ేశహరధనిి,                      

ఆయన భూమలికాశ్ాల సామలా జాినికి పా్భువ్ు.(అల్ఆరాఫ్-158) 

చూడండ్ి ఇందులో ముహమమద్(స) సందేశ వెైశ్ాలయం విశీమంత్ా 
వాయపలంచి ఉందని పేరకూనడం జరిగింద . అందరూ ఆయన ప్రిధ లో ఉనివారే. 

ا و  اُ وا  ِّ  حِّ   آنُ ر  ا القُ  هذا ىلا  ا
ُ
ِّ  م  كُ را ذِّ ن  ل  (30-النعام.)غا لا با  ن  ما  وا  هِّ ب

ఈ ఖుర్ఆన్ నరవెైప్ు ద్ెైవ్వాణి ద్రీరా ప్ంప్బడింద్ి, మిమమల్లి మరియు                                     

ఇద్ి చేరిన వారికి హ చచరించటానికి.(అల్అన్ఆమ్-19) 

ِّ  ةً  كفه َله إِّ  نكا ل  سا ر  ا اا ما وا  ا  اسِّ لنه ّ  (68-سبا) .ايرً ذِّ نا ا وا يً شِّ ب
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మేము నినుి మలనవ్ులందరి వెైప్ు శుభవారత  ఇచచేవానిగా,                                        
హ చచరించేవానిగా ప్ంప్ాము.(సబా-28) 

ధరామలనిిటిలో కేవలం ఇస్ాి మ్ మాతరమే శ్ాశీతమెైన అంతిమ, 

ప్రిప్ూరు , విశీవాయప్త మెైన ధరమమని ఈ రిఫర నుసల దాీరా నిరూపలంచబడ్ింద . 

సహీ ముస్లి మ్ లోని ఒక్ ఉలేి ఖనలో ప్రవక్త(స) ఇలా ప్రవచించారు, “నా 
క్ంటే ముందు ప్రవక్తలందరూ తమతమ జాతుల వెైప్ు ప్ంప్బడ్ాా రు. కాని నేను 

ప్రప్ంచ జాతులనిిటి వెైప్ు ప్ంప్బడ్ాా ను”. ఇద  మా వాదనక్ు మరింత బలానిి 

చేక్ూరుసుత ంద . అదేవిధంగా చారితరక్ ఆచరణా స్ాక్షయం మమమలి సమరిుసుత ంద . 
అసలు విషయం ఏమిటంటే ముహమమద్ సందేశం క్ూడ్ా ప్రిప్ూరుమనద , 
శ్ాశీతమెైనద , విశీవాయప్త మెైనద . అంటే సందేశ్ానిి త్ెచిచనవాడూ ప్రిప్ూరుు డ్ే. 
సందేశం విశీవాయప్త మెైనద , శ్ాశీత మెైనదవను. 

ఇప్ుపడు ఈ ప్రిప్ూరు , శ్ాశీత, విశీవాయప్త మెైన ప్రవక్త  యొక్ూ చిటుచివరి 
శ్ాశీతమెైన, విశీవాయప్త మెైన సందేశం ఏమిటి అనేప్రశి తల తుత తుంద . ఆయన 

ధరామలనిిటినీ క్లపల శ్ాశీత దెైవ ధరామనిి ప్రిప్ూరుం చేస్ాడు. అలాి హ్(త) 

అనుగరహానిి ప్ూరిత  చేస్ాడు.  

ప్రతీ మతంలో ర ండు భలగాలుంటలయి. ఒక్టి మానవుని హృదయంత్ో, 
మరకక్టి మానవుని శరలరం, ధనంత్ో సంబంధం ఉంటుంద . మొదటిద  విశ్ాీసంత్ో, 
ర ండవద  ఆచరణత్ో సంబంధం ఉంటుంద . ఆచరణ మూడు విధాలుగా ఉంటుంద . 
1) దెైవానిక  సంబంధ ంచినద , దవనిి ఆరాధన అంటలరు. 2) మానవుని ప్రసపర 

లావాదేవీలక్ు సంబంధ ంచినవి, వీటిని వ్ివ్హారాలు అంటలరు. వీటి అధ క్ భలగం 

చటలు లలో ఉంద . 3) మానవుని ప్రసపర సంబంధాలను నెరవేరాచల. వీటిని ఉతతమ 

గుణరలు అంటలరు. విశ్ాీస్ాలు, ఆరాధనలు, వయవహారాలు, సంబంధాలు, ఇవనీి 
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ధరమంలోని విధులే, ఈ నాలుగు ముహమమద్ సందేశం దాీరా ప్రిప్ూరుతక్ు 

చేరాయి. 

త్ౌరాతు మరియు ఇంజీలులో విశ్ాీస్ాల భలగం ప్ూరితగా అసపషుంగా ఉంద . 
ఇందులో దెైవం ఉనిక , ఏక్తీం గురించి ఉంద . కాని స్ాక్షయయధారాలు లేవు, అదే 
విధంగా మానవుడు దేవునిి గురుత ప్టుటలనిక  కావలస్లన గుణగణాలు క్ూడ్ా ఈ 

ర ంటిలో లేవు, దేవుని ఏక్తీం తరువాత దెైవదౌతయం ఉంద . దెైవదౌతయం గురించి 

దాని వాసత వం, దెైవవాణి, సంభలషణ వివరణ, ప్రవక్తల స్ాు నం, ప్రతి జాతిలో ప్రవక్తలు 

రావటం, ప్రవక్తల విధులు, ప్రవక్తలను ఏ విధంగా స్వీక్రించాల, ప్రవక్తల సుశీలత 

మొదల ైన విషయాలనీి ముహమమద్ సందేశ్ానిక  ముందు గరంధాలలో లేనేలేవు. 
ప్రతిఫలం, శిక్ష, నరక్ం, సీరాం, తీరుపద నం, విచారణ, ప్రళ్యం, ప్రలోక్ జీవితం 

మొదల ైన వాటిగురించి త్ౌరాతులో అసపషు  మెైన నిదరశనాలు ఉనాియి. 

ఇంజీలులో ఒక్ యూదుని ప్రశిక్ు సమాధానంగా ఈ ప్రధాన విషయాల గురించి 

ఒక్టి లేక్ ర ండు వాకాయలు దొ రుక్ుత్ాయి. మరో ర ండు వాకాయలు సీరాం, నరక్ం 

గురించి ఉనాియి. అయిత్ే ప్రవక్త  ముహమమద్(స) సందేశంలో ప్రతి విషయానిి 

గురించి సపషుంగా ఉంద .  

దెైవదూతల గురించి త్ౌరాతులోనూ ఉంద , కాని అసపషుం. త్ౌరాతులో 
ఒకోూస్ారి దెైవానిి గురించి ప్రస్ాత వించబడుతుందా లేక్ దెైవదూతల గురించి 

ప్రస్ాత వించబడుతుందా అనేద  త్ెలుసు కోవటం క్షుం అవుతుంద . ఇంజీలులో 
ఒక్రిదూ రి దెైవదూతల పేరుి  ఉనాియి. అక్ూడ రూహుల్ ఖుదుస్ జిబరయిళల్ (అ) 

గురించిన వాసత వం ఎంత అసపషుంగా ఉందంటే దెైవదూత అని చెప్పలేము లేదా 
దెైవం అనీ చెప్పలేము. ర ండూ చెప్పగలగేలా ఉంటుంద . కాని ముహమమద్ 

సందేశంలో దెైవదూతల వాసత విక్త సపషుంగా ఉంద . అందులో వారి స్ాు నానిి 

నిరుయించడం జరిగింద . వారి బలధయతలూ చూప్డం జరిగింద . అలాి హ్ త్ో, 
ప్రవక్తలత్ో, విశీంత్ో వారిక  ఉని సంబంధం వివరించి పేరకూనడం జరిగింద . ఇదే 
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ముహమమద్ సందేశ్ానిక  విశ్ాీస్ాలోి  ఉని ఆ ప్రిప్ూరుత. రండ్ి! ఇప్ుపడు 
ఆచరణలను ప్రిశీలదాూ ం.  

ఆచరణలోి  మొదటి భలగం ఆరాధనలు, త్ౌరాతులో ఖురాానీ 

(సమరపణ)క్ు సంబంధ ంచిన సుదవరఘ చరచ మరియు నియమనిబంధనల గురించి 

వాయఖాయనాలు ఉనాియి. ఉప్వాస్ాల గురించి క్ూడ్ా పేరకూనడం జరిగింద . 
పరా రునలు క్ూడ్ా ఉనాియి. బెైతులాి హ్(అలాి హ్ గృహం) పేరు క్ూడ్ా వచిచంద . ఈ 

విషయాలనీి అసపషుంగా ఉనాియి. వాటిప ై ప్రజల దృష్లు  క్ూడ్ా ప్డదు. 

అందువలేి  వారు తిరస్ాూరభలవంత్ో చూస్ాత రు. ఆరాధనల విభజన లేదు, 

నియమాలు పేరకూనబడ్ాా యి. అంత్ేకాదు వాటి సమయాల వివరణ క్ూడ్ా 
సపషుంగా లేదు. దెైవసమరణ, పరా రునల ప్టి ఒక్ ప్ధ్ుతి ప్రకారం శిక్షణ ఇవీబడలేదు, 

దాసునిక  ఒక్ూ దుఆ అయినా నేరపబడలేదు. 

జబూర్ లో పరా రునలు, వినిపాలు చాలా ఉనాియి. కాని ఆరాధనా 
ప్ధ్ుతులు, నియమాలు, సమయాలు, ఇతర షరతుల వివరాలు ఏవీలేవు. ఇంజీల్ 

లో ఆరాధనల గురించి ప్రస్ాత వనే లేదు. ఒక్ చోట ఈస్ా(అ) నలభెై రోజులు 

ప్సుత లుండటలనిి గురించి పేరకూనడం జరిగింద . దానిి ఉప్వాసం అనుకోండ్ి. నీ 

శిషుయలు ఉప్వాస్ాలు పాటంిచర ందుక్ు అనే యూదుల అభయంతరం క్ూడ్ా 
ఇంజీలులో ఉంద . ఉరి తీయబడ్ిన రాతిర దుఆ చేస్ారని ఉంద . అక్ూడ్ే ఒక్ దుఆ 

నేరపబడ్ింద . కాని ఇతర ఆరాధనల ప్రస్ాత వనే అక్ూడ లేదు. కాని ఇస్ాి మ్ 

సందేశంలో ప్రతి విషయం సపషుంగా ఉంద , నమాజు, ఉప్వాస్ాలు, హజీ్, 

ఆరాధనలు, ప్ధ్ుతులు, దెైవధాయనం, పరా రునలు, నమాజు వేళ్లు, ప్రతి ఒక్ూదాని 

వివరాలు, పాపాల క్షమాప్ణ, ప్శ్ాచత్ాత ప్ం, చింతన, మొదల ైన వాటనిిటి గురంిచి 

శిక్షణ ఇవీ బడ్ింద . ఇవనీి దెైవం వరక్ు చేరేచ స్ాధనాలు. 
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ఆచరణ ర ండవ భలగం వయవహారాలు దేశం, సమాజంలోని చటలు లు ఈ 

భలగం మూస్ా(అ) సందేశంలో చాలా సపషుంగా వివరంగా ఉంద . ముహమమద్ 

సందేశం క్ూడ్ా దానిి కొనస్ాగిసుత ంద . కాని ఈ చటలు ల క్ఠినత్ాీనిి తగిాంచింద . 
దానిి జాతీయ చటుస్ాు యి నుండ్ి విశీవాయప్త  చటుస్ాు యి క్లపంచింద . దాని 

ప్రిప్ూరుతక్ు కావలస్లన వాటనిిటినీ చేరిచంద . జబూర్ లో, ఇంజీలులో ఈ జీవిత 

విధానంగాని, చటలు లుగాని లేవు. విడ్ాక్ులు మొదల ైనవాటి గురించి ఒక్టి ర ండు 
ఆదేశ్ాలు ఉనాియి. కాని విశీవాయప్త  ధరమంలో రాజాయనిక , సమాజానిక  కావలస్లన 

చటలు ల అవసరం ఎంతయినా ఉంద . వాటనిిటినీ సమక్ూరచడం తప్పనిసరి 

అయింద . ఈస్ా(అ) సందేశంలో ఇవి ఉండ్ేవి కావు. అందువలేి  క రైసత వ జాతులు 

విగరహారాధక్ుల ైన యూనానీ, రూమీ జాతుల నుండ్ి రుణంగా త్ెచుచక్ునాియి. 

కాని ముహమమద్ సందేశంలో వీటిలోని ప్రతిభలగం ప్రిప్ూరుంగా ఉంద . ఎలాంటి 

నియమ నిబంధనలను ఏరపరచిందంటే, సమయానుక్ూలంగా ధారమిక్ ప్ండి్తులు, 
విదాీంసులు కొతత  అవసరాల కోసం సమసయల కోసం ప్రిష్టాూరం వెతుక్ుతూ 

ఉంటలరు. క్నీసం వెయియ సంవతసరాల వరక్ు ఇస్ాి మ్ ప్రిపాలన చేస్లంద , అనేక్ 

స్ామూా జాయలు స్ాు పలంచింద . అవనీి ఈ చటలు ల ప ైనే ఆధారప్డ్ి ఉనాియి. ఇప్ుపడు 
క్ూడ్ా ఇంతక్నాి మంచి చటలు లు ప్రప్ంచం చూప టు  లేక్పో యింద . 

ఆచరణలో మూడవ భలగం సదుా ణాలు, త్ౌరాతులో కొనిి ఆదేశ్ాలు 

మాతరమే ఉనాియి. వీటిలో 7 ప్రధాన ఆదేశ్ాలు ఉనాియి. 1. తలిదండుర ల 

విధేయత వదల మిగత్ా 6 వయక తగత ఆదేశ్ాలే. 2. నువుీ హతయ చేయక్ు 3. నువుీ 

దొంగతనం చేయక్ు 4. నువుీ వయభిచారం చేయక్ు 5. నీ త్ోటి స్ో దరునిప ై అసతయ 
ప్రమాణం చేయక్ు 6. నీవు నీ ప రుగువాని భలరయప ై క్నుి వేయక్ు 7. నువుీ 

ప రుగువాని ధనంప ై క్నుి వేయక్ు. వీటిలో 6వ ఆదేశం 4వ ఆదేశంలో, 7వ 

ఆదేశం 3వ ఆదేశంలో ఉనాియి. అందువలి నెైతిక్ గుణాలు నాలుగే మిగిలాయి.  
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ఇంజీల్ లో క్ూడ్ా ఈ ఆదేశ్ాలనీి పేరకూనడం జరిగింద . వీటిత్ో పాటు 

ఇతరులను పేరమించమని క్ూడ్ా బో ధ ంచబడ్ింద . త్ౌరాతు క్నాి ఇందులో 
ఆదేశ్ాలు అధ క్ంగా ఉనాియి. కాని ముహమమద్ సందేశం ఒక్ూ చుక్ూను 

సముదరం చేస్లవేస్లంద . అనిిటిక్ంటే ముందు అద  తన 12 మూల సూత్రా లను 

నిరుయించింద . ఇవి మేరాజ్ లో దెైవసనిిధ  నుండ్ి ప్రదానం చేయబడ్ాా యి. ఇవి 

సూరహ్ ఇస్రా లో ఉనాియి. ఈ 12లో నుండ్ి 11మానవ సదుా ణాలు, ఒక్టి 

ఏక్త్ాీనిక  చెంద నద . 11లో నుండ్ి 5 వయక తగతమెైనవి, 5 ఇతరులత్ో 
సంబంధ ంచినవి, 1 ర ంటికీ సంబంధ ంచినద .  

1. తలిదండుర లను గౌరవించు, విధేయత పాటించు 2. నీప ై హక్ుూగలవారి 
హక్ుూలను చెలించు 3. అనాధలప్టి మంచిగా ప్రవరితంచు 4. తూనిక్లోి , కొలతలోి  

నాయయంగా ప్రవరితంచు 5. వాగాూ నానిి నెర వేరుచ, దానిి గురించి నినుి 

విచారించడం జరుగుతుంద . ఈ ఐదు ప్రసపర బలధయత గలవి. 

1. నీ సంత్ానానిి హతయ చేయక్ు 2. అనాయయంగా ఇతరులి చంప్క్ు 3. 

వయభిచారం దగారక రనా పో క్ు 4. త్ెలయని విషయం వెంటప్డక్ు 5. భూమిప ై 
అహంకారంగా ప్రవరితంచక్ు. ఈ ఐదు వయక తగతమెైనవి.  

ఒక్టి ర ంటిక  సంబంధ ంచినద . దుబలరా ఖరుచ చేయక్ు అంటే ఖరుచ 

చేయడంలో మిధేయ మారాా నిి అనుసరించు. వీటిని బటిు  ముహమమద్ సందేశంలో 
ప్రిప్ూరు  సందేశం ఎందుక్ు ఉందో  త్ెలుసుత ంద . ఈ సందేశం ప్రధాన ఆదేశ్ాలను 

నిరుయించింద , వాటిని ప్ూరిత  చేస్లంద , అంత్ేకాదు సదుా ణాలక్ు సంబంధ ంచిన 

ఒకొూక్ూ విషయానిివిపలప చెపలపంద . మానవుని ఒకొూక్ూ యోగయతను వివరంిచింద . 
మానవుని ఒకొూక్ూ బలహీనతను బహిరాతం చేస్లంద . మానస్లక్ వాయధులను 

పేరకూని, వాటి చిక తసను క్ూడ్ా చూప టిుంద . ఇదవ ఆ ప్రిప్ూరు  ఆచరణ. దవనిి 

ముహమమద్ సందేశం దాీరా ప్రిప్ూరుం గావించ బడ్ింద . 
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ఇస్ాి మీయ బో ధనల విశ్ాలమెైన దస్ాత వేజును ర ండు ముక్ూలోి  చెపాపలంటే 

వాటిని మనం విశ్ాీసం మరియు సత్ాూరాయలుగా చెప్పవచుచను. ఈ ర ండ్ే 
ఇస్ాి మీయ బో ధనలనిిటికీ వరితస్ాత యి. ఖుర్ఆన్ లో వీటివలేి  స్ాఫలయం 

స్లధ్ ు సుత ందని పేరకూనటం జరిగంిద . అంటే మనం ధృడవిశ్ాీసం క్లగి ఉండ్ాల. చేస్ే 
క్రమలు సత్ాూరాయలుగా ఉండ్ాల. స్ాఫలయం కేవలం విశ్ాీసం, సత్ాూరాయల ప ైనే 
ఆధారప్డ్ి ఉందని, ఖుర్ఆన్ లో అనేక్ చోటి గురుత  చేయడం జరిగంిద . ఇక్ూడ నేను 

కేవలం ముహమమద్ సందేశం విశ్ాీస్ాల, సత్ాూరాయల ప్టి చేస్లన క్ృష్ల గురించి 

చరిచస్ాత ను. ఇద  మానవ అప్రాధాలను సంసూరించింద . అసంప్ూరు  ధరామనిి 

ప్రిప్ూరుం చేస్లంద . తప్ుపడు ఆలోచనలను దూరం చేస్లంద . వీటివలి మానవతీం 

నీచ స్లుతిక  ద గజారిపో యి ఉండ్ేద .  

1. ఈ పరా ధమిక్ సమసయలోి  ముహమమద్ సందేశం దాీరా ముందుక్ు వచిచన 

సమసయ విశీంలోని సృష్లు త్ాలోి  మానవుని స్ాు నం, ఇదే ఏక్త్ాీనిక  ప్రధానమెైనద . 
ఇస్ాి మ్ క్ు ముందు మానవుడు సృష్లు త్ాలోి  తనుిత్ాను హీనంగా భలవించేవాడు. 
రాళ్ళక్ు, కొండలక్ు, సముదరా లక్ు, ప్చచని చెటిక్ు, వరాి నిక , అగిి క , అడవులక్ు, 

విషసరాపలక్ు, సంహాలక్ు, స్ాధు జంతువులక్ు, సూరుయనిక , నక్షత్రా లక్ు, 

అంధకార చీక్టిక్ు, భయంక్ర దృశ్ాయలక్ు భయప్డ్ేవాడు, లాభలలు కోరుతూ 

వాటిని ప్ూజించేవాడు. వాటి ముందు తన తలను వంచేవాడు. ప్రవక్త  
ముహమమద్(స) వచిచ ప్రప్ంచానిక  “ఓ ప్రజలారా! వీటిలో ఏవీ మీ ప్రభువులు 

కారు. మీరు వాటి ప్రభువులు, వాటిని మీకోసం సృష్లుంచడం జరిగింద . మీరు 

వాటికోసం సృష్లుంచబడలేదు. అవి మీ ముందు తలవంచి ఉనాియి. మీర ందుక్ు 

వాటి ముందు తలలు వంచుతునాిరు. ఓ మానవులారా! మీరు ఈ విశీంలోని 

దేవుని ప్రతినిధులు, అందువలి వీటనిిటినీ మీక్ు అప్పగించడం జరిగింద . 
మిమమలి వాటిక  అప్పగించలేదు. అవి మీకోసం, మీరు వాటికోసం కాదు” అని 

పేరకూనడం జరిగింద .   
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ِّ  كا ب  را  الا قا  ذ  إِّ  ِّ لا ما ل  ّ  ئ
 فِّ  ل  اعِّ  جا نِّ إِّ  ةِّ كا

ا
 (10-ابلقرة.) ةً يفا لِّ ُا  ضِّ ر   ال

నేను భువిలో ఒక పా్తినిధిని సృష్లోంచబో తునరిను, అని న్న పా్భువ్ు                                          

తన దూతలత్ో అనిప్ుపడ్య.(అల్ బఖరహ్-30) 

ِّ  وا هُ وا   فِّ  فا لئِّ ُا  م  كُ لا عا ى جا اّله
ا
 (324-النعام.)ضِّ ر   ال

ఇంకా ఆయనే మిమమలిి భూమిపెై తన పా్తినిధిగా చేసాడ్య.(అల్అన్ఆమ్-

165) 

ఈ ప్రతినిధ  ప్దవి ఆదమ్ క్ు ఆదమ్ సంత్ానానిక  గౌరవం, ఔనితయం 

ప్రస్ాద ంచింద . నిససందేహంగా మేము ఆదమ్ సంత్ానానిక  ఔనిత్ాయనిి 

ప్రస్ాద ంచాము. ఇటువంటి మానవుడు తనక్ంటే చిని వార ి  ముందు తల వంచు 
తునాిడ్ా? ఈ ప్రప్ంచమంత్ా మీకోసం ఏరాపటు చేయబడ్ిందని ఇస్ాి మ్ బో ధ ంచింద . 

ا اا    را تا  م  ّ
ا
 ا فِّ ما  م  كُ لا  را خه سا  اَّللا  نه أ

ا
 (24-جال.)ضِّ ر   ال

ద్ెైవ్ం భూమిలో ఉనిదంత్ర మీకటసమే సృష్లోంచరడ్నే విషయలనిి మీరధ 
గురితంచలేద్ర?అల్ హజా్మ65 

ِّ  وا هُ  ُا اّله  ا فِّ ما  كم  قا لا ى 
ا
ِّ  ضِّ ر   ال  (60-ابلقرة.)ا عً ي  جا

ఆయనే భూమిలో ఉనివాటనిిటిన్న మీకటసం సృష్లోంచరడ్య.(అల్ బఖరహ్-29) 

 ل  خ   ام  ع  ن  ال  و  
(5-النحل.)ع  اف ن  م   و   ء  ف  ا د  يه  ف  م  ك  ا ل  ه  ق   

జంతువ్ులను కూడర మీ కటసమే సృష్లోంచరడ్య, మీరధ వాటి ఉనిి,                                            

ఇంకా అనేక లలభాలు ప్ ంద్రలని.(అనిహా్-5) 
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ِّ  وا هُ  ا  هُ ن  مِّ  م  كُ لا  اءً ما  اءِّ ما اّسه  نا مِّ  لا زا ن  ى اا اّله ُ  يهِّ فِّ  ة  را جا شا  هُ ن  مِّ  وا  اب  شا  . ونا يمُ سِّ ت

ِّ  م  كُ لا  ُت بِّ ن  يُ     وا  لا ي  خِّ نله ا وا  ونا تُ ي  اّزه  وا  عا ر  اّزه  هِّ ب
ا
ِّ  ن  مِّ  وا  ابِّ نا ع  ال

-انلحل.) اتِّ را ما اله  ُُ 

30,33)  
ఆకాశం నుండి మీకటసం న్నళళను కురిపలంచేవాడ్య ఆయనే, ఆ న్నటిని మీరూ 

తనివితీరా త్రా గుత్రరధ,     ఆ న్నటివ్లా మీ ప్శువ్ులకు కూడర మేత 

మొలుసుత ంద్ి. ఆయన ఆ న్నటి ద్రీరా ప్ లలలను   ప్ండిసాత డ్య. జ ైతూను, 

ఖరూా రం, ద్రా క్ష ఇంకా రకరకాల ఇతర ప్ండా్ను ప్ండిసాత డ్య.(అనిహా్-10,11) 

ِّ  اتر را خه سا مُ  وما جُ انل   وا  را ما القا  وا  سا م  اّشه  وا  ارا ها انله  وا  لا ي  اّله  م  كُ لا  را خه سا  وا   ب
ا
ِّ رِّ م  أ -انلحل.)ه

36) 
ఆయన మీ మేలు కటసం రాతిాన్న, ప్గలునూ, సూరధిన్ని, చందుా న్ని మీకు 

వ్శప్రిచరడ్య. నక్షత్రా లు కూడర ఆయన ఆజావ్లానే మీకు వ్శమ ై 
ఉనరియ్య.(అనిహా్-12) 

ِّ  وا هُ  وا  ا  را ح  ابلا  را خه ى سا اّله  لِّ
 
  ا وا يا رِّ ا طا مً لا   هُ ن  وا مِّ لُ كُ أ

ا   اها ونا سُ با ل  تا  ةً يا ل  حِّ  هُ ن  وا مِّ جُ رِّ خ  تا س  ت
ُِّ وا ما  كا ل  ا الفُ را تا  وا  ا وا  يهِّ فِّ  وا  را ا ا  م  كُ له عِّ لا وا  هِّ لِّ ض  فا  ن  وامِّ غُ تا ب  لِّ  (32-انلحل.) ونا رُ كُ ش  ت

సముద్రా నిి మీ స్ేవ్కటసం వినియోగించినవాడ్య ఆయనే, ద్రని నుండి మీరధ 
త్రజా మలంసానిి తీసుకొని తినేందుకు, మీరధ ధరించే ఆభరణరలను ద్రని నుండి 
వెలికి తీసుకునేటందుకు, సముదాం రొముమను చీలుచతూ ఓడ్ ప్యనించటాన్ని 

మీరధ చూసాత రధ, ఇదంత్ర ఎందుకంటే మీరధ మీ పా్భువ్ు అనుగరహానిి 

అనేీష్లంచరలని, ఆయనకు కృతజాులుగా మ లగాలని(అనిహా్-14) 
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ఈ వాకాయల దాీరా మానవుడు విశీనాయక్ుడని, దెైవ ప్రతినిధ  అని 

ముహమమద్ సందేశం సపషు  ప్రిచింద . ఈ వాసత వం త్ెలస్లన తరాీత మానవుడు 
ఇతరుల ముందు తల వంచడం సమంజసమా!. 

అమాయక్ మానవులు ప్రసపరం దెైవాలుగా భలవించుక్ుంటునాిరు. 

ప్ండ్ితుల ైనా, పామరుల ైనా, జాఞ నుల ైనా, అజాఞ ను ల ైనా అందరూ తమను 

ఆరాధుయలుగా ప్రదరిశసుత నాిరు. ఇద  క్ూడ్ా మానవ త్ాీనిక  అవమానమే. 
ముహమమద్ సందేశం దవని వేరళ్ళను కోస్లవేస్లంద . 

 

 (22-آل عمران.) اَّللِّ  ونِّ دُ  ن  ا مِّ ابً با ر  ا اا ًض ع  ا با نا ُض ع  وا با ذُ خِّ ته  يا َلا وا 

మనం అలలా హ్ ను వ్దలి ప్రసపరం పా్భువ్ులుగా చేసుకటకూడ్దు. 

ఆలిఇమలా న్64 

  يا َلا وا 
 
ِّ لا وا اّما ذُ خِّ ته َا  ن  اا  م  كُ رُ مُ أ  ئ

ِّ بِّ انله  وا  ةا كا  (80-آل عمران.)ا ابً با ر  اا  يا ي 

ఏ పా్వ్కత  అయ్యనర ద్ెైవ్దూతలను, పా్వ్కతలను పా్భువ్ులుగా                                         
భావించండ్ని ఆద్ేశించడ్య.(ఆలిఇమలా న్-80) 

మానవతీం ఎంత గకప్పతనం క్లగి ఉందంటే, మానవుని నుదురు 

అలాి హ్ తప్ప ఇంక వరి ముందు తల వంచదు. అంత్ే కాదు మానవుడు కేవలం 

అలాి హ్ ముందే చేతులు చాచుత్ాడు. అలాి హ్ తప్ప ఇతరు ల వీరూ ఇవీలేరు, 

తీసుకోలేరు. 

ఈ ముహమమద్ సందేశ్ానిి ముందుంచి ఏక్తీం విషయానిి గురించి 

ఆలోచించండ్ి. మానవతీ స్ాు నం ఎంత గకప్పదో  మీకే తె్లుసుత ంద . త్ౌహీద్ విషయం 

క్ూడ్ా ఎంత వివరంగా ఉందో  త్ెలుసుత ంద . ఇక్ూడ దెైవానిక  ఎవరూ స్ాటిలేరు. 
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అధ కారం ఆయనదే, ప్రభుతీం ఆయనదే, ఆజఞలు, ఆదేశ్ాలు ఆయనవే. ఆయన 

స్లంహాసనం నుండ్ి భూమి వరక్ు ఆకాశం నుండ్ి భూమి వరక్ు ఆయన ఆదేశమే 
చెలుి తుంద . 

మితుా లలరా! ఒక్ వయక త  దెైవప్రతినిధ గా ఉంటూ దెైవేతరుల ముందు తల 

వంచగలడ్ా? చెప్పండ్ి చీక్టటైనా, వెలుగ రనా, గాల ైనా, నీర రనా, రాజ ైనా,శతుర వెైనా, 
అడవుల ైనా, కొండల ైనా, నేల ైనా, సముదరం అయినా ఒక్ ముస్లి మ్ అలాి హ్ ను 

వదల ఇతరులక్ు భయప్డగలడ్ా? కొంచం ఈ మానస్లక్ శిక్షణల నెైతిక్ బలానిి 

చూడండ్ి. ముహమమద్(స) సందేశం ఔనిత్ాయనిి చూడండ్ి. 

2. ముహమమద్ ప్రవక్త  యొక్ూ ర ండవ ప్రధాన సూతరం ఏమిటంటే మానవుడు 
సహజంగా ప్రిశుధ్ుంగా, నిరప్రాధ గా ప్ుడత్ాడు. అయితే్ ఈ మానవుడ్ే తన 

క్రమల దాీరా దెైవదూత లేదా ష్ ైత్ాన్, పాపాతుమడు లేదా ప్ుణాయతుమడు 
అవుత్ాడు. తన త్ెలిని ప్త్రా నిి నలిగా లేదా త్ెలిగా చేసుక్ుంటలడు. ఇవనీి 

ముహమమద్ (స) దాీరా లభించడం గకప్ప సంత్ోషక్రం, శుభక్రం. చెైనా, బరామ, 

భలరతదేశంలోని ధరామలనీి ప్ునరీనమ అనే మూఢనమమకాలక్ు గురయి 

ఉనాియి. యూనాన్ క్ు చెంద న కొందరు వెైదుయలు క్ూడ్ా ఈ అభిపరా యాల ప్టి 

ఏకాభిపరా యం క్లగి ఉనాిరు. ఈ మూడవ నమమక్ం మానవత్ాీనిి నీచస్లు తిక  
ద గజారిచంద . అంత్ేకాదు వీప్ుప ై చాలా ప దూ  బరువును మోపలంద . మానవుని ప్రతి 

విషయం అంతక్ు ముందు క్రమ ఫలతంగా చూప టిుంద . అతని జీవిత్ానిి మరో 
జీవితం చేతిలో ప టిుంద . ఈ నమమక్ం ప్రకారం ర ండవస్ారి జనిమంచడం పాపాల 

కారణంగా అని ధృవీక్రించింద . క రైసత వం క్ూడ్ా మానవుని ఈ భలరానిి తగిాంచలేదు 

ప ైగా ప ంచింద . క రైసత వధరమం ప్రతి మానవుడు తన తండ్ిర పాపాల కారణంగా 
పాపాతుమడని తీరామనించింద . అతడు ఎటువంటి పాప్ం చేయక్పో యినా సరే. 
అందువలి మానవుల విముక తక  మానవుడు కానివారి అవసరం ఉంద . అతడు తన 

పరా ణం త్ాయగంచేస్ల మానవుల తరప్ున ప్రిహారంగా వయవహరిస్ాత డు. 
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కాని ముహమమద్(స) వచిచ ఓ మానవులారా! మీరు మొదటి జీవితం వలి 

ఇలా ప్ుటులేదని, మీ తండ్ిర పాపాలవలి క్ూడ్ా ఇలా జరగలేదని, మీరు సహజంగా 
క్ళ్ంక్ం లేక్ుండ్ా జనిమంచారని, ఇప్ుపడు మీరు మీ ఆచరణల దాీరా మీ 

జాతకానిి మంచిగా లేదా చెడుగా మారుచకోగలరని శుభ వారతలు ఇచాచరు. 

ِّ  وا   ِّ ا ابلا هذا  وا  يِّ ينِّ سِّ  ورِّ طُ وا  ونا يتُ اّزه وا  يِّ ال    لا
ا
 نِّ سا ح   اا فِّ  انا سا ن  ا الِّ نا ق  لا ُا  د  قا لا  , يِّ مِّ ال

  اهُ نا د  دا را  مه ثُ   , يمر وِّ ق  َا 
ا ِّ  َله إِّ  يا لِّ افِّ سا  لا فا س  ا -1-الي.) تِّ الِّ وا اّصه لُ مِّ عا  وا وا نُ آما  ينا اّله

6) 

అతీత న్,జ ైతూన్ ల సాక్షి! స్ీనర ప్రీతం సాక్షిగా! ఈ శ్ాంతి నగరం సాక్షి! మేము 

మలనవ్ునిి అదుుతమ ైన ఆకారంలో సృష్లోంచరము. తరధవాత మేము అతనిి 

వెనకిక తిాపలప న్నచరతి న్నచుడ్యగా మలరిచ వేశ్ాము. అయ్యత్ే విశీస్లంచి 

సత్రకరాిలు చేస్ేవారధ తప్ప.(అతీత న్-1-6) 

 ا فا اها وه ا سا ما وا  سر ف  نا وا 
ا
 ن  ما  ابا ُا  د  قا ا وا ها ّكه زا  ن  ما  حا لا ف  اا  د  قا  ,ااها وا ق  َا ا وا ها ورا جُ ا فُ ها ما ها ّ  أ

 (10-7-اّشمس.)ا اها سه دا 

మలనవాతమ సాక్షి! ఆ  ఆతమనుతీరిచద్ిద్ిద  ఆపెై ద్రనికి సంబంధించిన మంచీ 

చెడ్యలను ద్రనికి త్ెలియజేస్లనవాడి సాక్షి! నిశచయంగా తన ఆతమను ప్రిశుధ్ు  
ప్రచుకుని వ్ికిత  సఫలుడ్యలిడ్య. ద్రనిని అణచివేస్లనవాడ్య 

విఫలుడ్యలిడ్య.(అషషమ్స-7-10) 

ِّ ا ُا نه ا ِّ  ,ا يً صِّ ا با يعً مِّ سا  اهُ نا ل  عا جا فا  يهِّ لِّ تا ب  نا  اجر شا م  اا  ن  مر  ةر فا ط  نُ  ن  مِّ  انا سا ن  ا الِّ نا ق  لا ا   اهُ ينا دا ا ها نه ا
ِّ  يلا بِّ اّسه  ِّ ا وا رً اكِّ ا شا مه ا  (3-2-ادلهر) .ا ورً فُ ا كا مه ا
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మేము మలనవ్ునిిప్రీక్షించటానికి అతనిి ఒక మిశరమ వీరిబిందువ్ుత్ో 
సృష్లోంచరము. ఈ లక్షిం కటసం మేము అతనిి వినేవాడ్యగా చూచేవాడ్యగా 

చేశ్ాము. మేము అతనికి మలరగం చూప్ాము. ఇక అతడ్య కృతజాుడెైనర కావ్చుచ, 

కృతఘుిడెైనర కావ్చుచ.(అదద హ్్-2-3) 

ا يا  ِّ  كا ره ا غا ما  انُ سا ن  االِّ ها ي  آ ا ِّ را ب ِّ  يمِّ رِّ اّكا  كا ب 
ُا اّله ا دا عا فا  اكا وه سا فا  كا قا لا ي  ا ما  ةر ورا ُص  ى ِّ  اا فِّ  كا ّ

 (8-6-النفطار.) كا با كه را  اءا شا 

ఓ మలనవ్ుడర!ప్రమద్రత అయ్యన న్న పా్భువ్ును గురించి ఏ విషయం నినుి 

మోసంలో ప్డ్వేస్లంద్ి. ఆయనే నినుి సృష్లోంచరడ్య, నినుి తీరిచ ద్ిద్రద డ్య, 
నినుి తగినరీతిలో ప్ ంద్ికగా రూప్ ంద్ించరడ్య, త్రను కటరిన విధంగా నినుి 

మలిచరడ్య.(అల్ ఇనియత్రర్-6-8) 

ముహమమద్ ప్రిభలషలో ధరమం సహజతీం ర ండూ ఒక్టే, ప్దాలు ర ండు, 
కాని అసలు సహజ ధరమం, పాప్ం అనే మానవుని వాయధ  బయట నుండ్ి వసుత ంద . 
ఖుర్ఆన్ ఆదేశం, 

ِّ  كا ها ج  وا  م  قِّ اا فا  ّ ِّ َا ا َلا ها ي  لا عا  اسا انله  را طا  فا تِّ اله  اَّللِّ  ةا را ط  ا فِّ يفً نِّ حا  نِّ ي  ل  ا  يلا دِّ ب      , اَّللِّ  قِّ ل  لِّ
 ِّ ِّ  كا ذّ ِّ القا  ينُ ادل  ا ك  اا  ن  لكِّ  وا  مُ ي   (30-اّروم.)ونا مُ لا ع   يا َلا  اسِّ نله ا ثا

కనుక ఓ పా్వ్కాత ! ఏకాగరతత్ో మీ ముఖలనిి ఈ ధరమం వెైప్ు స్లు రంగా ఉంచండి, 
అలలా హ్ మలనవ్ులను ఏ సీభావ్ం పా్కారం సృష్లఠ ంచరడో  ద్రనిపెైనే ఉండ్ండి. 

అలలా హ్ సృష్లఠ ంచిన సీరూప్ సీభావాలు మలరచ శకిం కానివి, ఇద్ే సవ్ిమ ైన 

రధజుమలరగం, కాని చరలల మంద్ికి ఇద్ి త్ెలియదు. (అరూర మ్-30) 
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ఇస్ాి మ్ ప్రవక్త (స) తన ఒక్ సందేశంలో ఈ వాక్యం గురించి సపషుంగా 
వివరించారు. బుఖారలలోని రూమ్ వివరణలో ఇలా ఉంద . ప్రవక్త (స) ఇలా 
ప్రవచించారు, ప్రతి బిడా సహజ సీభలవంత్ోనే జనిమ సుత ంద . కాని తలిదండుర లు 

వాడ్ిని యూదునిగానో, క రైసత వునిగానో మారిచవేస్ాత రు. జంతువు సురక్షి తమెైన 

బిడాను క్నిటుు , చెవులు కోయబడ్ిఉని బిడా ప్ుటుటం మీర వర రనా చూస్ారా? అని 

ప్రవక్త (స) ప ై వాకాయనిి ప్ఠించారు. 

ఆలోచించండి! ముహమమద్ సందేశం మానవులక్ు ఎంత గకప్ప శుభవారత  
నిచిచందో , మానవుని శ్ాశీత చింతను ఏ విధంగా సంత్ోషంగా మారిచవేస్లందో , 
అంత్ేకాదు ప్రతి వయక తక  తన జీవిత కారాయలోి  ఏ విధంగా స్ాీతంతరం ప్రస్ాద ంచిందో . 

3. ఇస్ాి మ్ క్ు ముందు ప్రప్ంచ జనాభల మొతతం అనేక్ క్ుటుంబలలుగా 
విభజించబడ్ి ఉండ్ేద . ప్రజలు ప్రసపరం అప్రిచితులుగా ఉండ్ేవారు. 

భలరతదేశంలోని రుషులు,మునులు ఆరయవర్త  క్ు వెలుప్ల దెైవసందేశ్ానిి ప్రచారం 

చేయలేదు. వారు ప్రమేశీరుడు కేవలం ఆరయవరుత ల సుఖ సంత్ోష్టాలే కోరు 

తునాిడని భలవించేవారు. దెైవమారా దరశక్తీం కేవలం ఈ దేశ్ానిక  చెంద న కొనిి 

క్ుటుంబలలకే ప్రిమితం అని భలవించేవారు. జరతస్త  కేవలం ఈరాన్ లోనే 
దెైవసందేశ్ానిి ప్రచారం చేస్ాడు. బనీ ఇస్రా యిళల్ క్ూడ్ా తమ క్ుటుంబంలోనే 
ప్రవక్త  ప్ంప్బడ్ాా రని సంత్ోష్లంచే వారు. ఈ ముహమమద్ సందేశం మాతరమే 
దెైవధరామనిి అనిివెైప్ుల ప్రచారం చేస్లంద . అంత్ేక్దు దెైవమారా దరశక్తీం ప ంద 

టలనిక  దేశం, జాతి, భలష తప్పనిసరి కావని విశదప్రచింద . దవని దృష్లులో ఫాలస్వత న్, 

ఈరాన్, భలరత దేశం, అరబ్ అందరూ సమానమే. అనిి వెైప్ుల దానిి ప్రచారం 

చేయడం జరిగింద . అనిివెైప్ుల మారాదరశక్ వెలుగు వాయపలంచింద . 

ُا َله إِّ  ةر مه اُ  ن  مِّ  نه إِّ  وا   (24-فاطر.) ير  ذِّ ا نا يها  فِّ لا  
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పా్తి జాతిలో ఒక హ చచరించవేాడ్య వ్చిచఉనరిడ్య.(ఫాతిర్-24) 

ِّ لِّ وا 
 (7-اّرعد.)ادر ها  ومر قا  ُك 

పా్తి జాతికి ఒక మలరగదరశకుడ్య ఉనరిడ్య.(అరరఅద్-7) 

 (47-ّروم.)م  هِّ ومِّ ىل قا إِّ  لً سُ رُ  كا لِّ ب  قا  ن  ا  مِّ نا ل  سا ر  اا  د  قا لا و  

మేము న్నకంటే ముందు ఎంత్ో మంద్ి పా్వ్కతలను వార ిజాతుల వ్దదకు 
ప్ంప్ాము.(అరూర మ్-47) 

ఒక్ యూదుడు బయటవారిని ప్రవక్తగా అంగలక్రించలేదు, ఒక్ క రైసత వుడ్ిక  
ఇతర ప్రవక్తలను, నాయ క్ులను స్వీక్రించటం తప్పనిసరి కాదు. హిందూ 

ధరమంలో క్ూడ్ా ఆరయవరతనుడ్ి తప్ప ఇతరుల  వీరినీ అంగలక్రించలేదు. ఈరాన్ 

లోనూ తన పరా ంతంలో తప్ప ప్రప్ంచమంత్ా అంధకారం క్ని పలసుత ంద . కాని 

ముహమమద్(స) సందేశం ఏమిటంటే ప్రప్ంచమంత్ా అలాి హ్ సృష్లుత్ాలే, అలాి హ్ 

అనుగరహాలోి  ప్రప్ంచ జాతులనీి, వంశ్ాలనీి సమాన భలగస్ాీములే, ఏ దేశమెైనా, 
ఏ పరా ంతమెైనా దెైవ వెలుగు అనిిచోటలి  వాయపలంచి ఉంద . మానవులు ఉని అనీి 

పరా ంత్ాలోి  దెైవం తన రాయబలరు లను ప్ంపాడు. ప్రవక్తలను అవతరింప్జేస్ాడు. 
వారి దాీరా తన ఆదేశ్ాలను త్ెలయజేస్ాడు.  

ఏ వయకీత  ఖుర్ఆన్ లో పేరకూనబడ్ిన, పేరకూనబడని ప్రవక్తలనూ, దెైవ 

గరంధాలనూ విశీస్లంచనంత వరక్ు ముస్లి మ్ కాలేడు. ఇదంత్ా ఇస్ాి మ్ బో ధనల 

ఫలతమే, ముస్లి మ్ అంటే ఎవరు?. 

 ِّ ِّ  ونا نُ مِّ ؤ  يُ  ينا اّله  زِّ ن  ا اُ ما ب
 زِّ ن  ا اُ ما وا  كا لا  إِّ  لا

 (4-ابلقرة.)كا لِّ ب  قا  ن  مِّ  لا
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న్నపెై అవ్తరించబడిన, న్నకంటే ముందు పా్వ్కతలపెై అవ్తరించబడిన   గరంధరలను 

విశీస్లంచినవారధ.(అల్ బఖరహ్-4) 

ه  نه لكِّ  وا  ِّ  نا آما  ن  ما البِّ ا  وا  اَّللِّ ب ُِّ  ومِّ ال   رِّ اآل
ِّ لا ما واّ   ئ

ِّ بِّ انله وا  ابِّ تا اّكِّ وا  ةِّ كا  (177-ابلقرة.)يا ي 

కాని ప్ుణిం అంటే అలలా హ్ ను, తీరధపద్ినరన్ని, ద్ెైవ్దూతలను, గరంధరన్ని, 

పా్వ్కతలను విశీస్లంచినవారిద్ే.(అల్ బఖరహ్-177) 

ل  ِّ  نا آما  ن  ما  ُُ ِّ لا ما اّ   وا  اَّللِّ ب  ئ
  ,هِّ لِّ سُ رُ  وا  هِّ بِّ تُ كُ وا  ةِّ كا

ِّ فا  نُ َلا ا با  ُق ر    ي 
-ابلقرة) .هِّ لِّ سُ رُ  ن  مِّ  در حا اا

286) 

అలలా హ్ ను, ద్ెైవ్దూతలను,గరంద్రలను, పా్వ్కతలను విశీస్లంచినవారధ, మేము 

పా్వ్కతలమధి త్ేడర చూప్ము, అంటే కొందరిని విశీస్లంచి మరికొందరిని 

తిరసకరించడ్ంజరధగదు.(అల్ బఖరహ్-286)  

ِّ نُ واآمِّ نُ آما  ينا ااّلِّ ها ي  آاا يا  لا ى نا اّلِّ  ابِّ تا اّكِّ وا  هِّ لِّ سُ رُ وا  اَّللِّ وب ِّ وسُ  را َعا  ز  ى اّلِّ  ابِّ تا اّكِّ وا  لِّ
 (136-النساء.) ُل ب  قا  ن  مِّ  لا زا ن  اا 

ఓ విశ్ాీసులలరా! అలలా హ్ నూ, పా్వ్కతలనూ, ఆయన పా్వ్కతపెై అవ్తరించబడిన 

గరంధరన్ని,అంతకు ముందు అవ్తరించబడిన గరంధరలనూ 

విశీస్లంచండి.(అనిిసా-136) 

మితుా లలరా! ప్రప్ంచ విశీమానవ సమానతీం, స్ో దరభలవం 

ధరమవయవస్ాు ప్క్ులను, ప్రవక్తలను వాసత వ గౌరవ మరాయదలను, వారిని 

ధృవప్రచటలనిి గురించి ముహమమద్(స) తప్ప ఇంక వరు బో ధ ంచారు? ఇస్ాి మ్ 
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ప్రవక్త  యొక్ూ కారుణయం, భూతదయ, శ్రరయోభిలాష ప్రిధ  ఎంత విశ్ాలంగా ఉందో  

మీరే చెప్పండ్ి. ఎందుక్ంటే ఆయన ఏ మానవునీి, ఏ పరా ంత్ానీి విడ్ిచిప టులేదు. 

4. మత్ాలనీి దెైవానిక  దాసునిక  మధయ మధయవరుత లను ఏరపరచి ఉనాిరు. 

పరా చీన దేవాలయాలోి  జోయతీషుూలు, ప్ూజారులు ఉండ్ేవారు. యూదులు క్ూడ్ా 
కొందరిని దెైవానిక  దాసునిక  మధయ పరా రునలక్ు సమరపణలక్ు మధయవరుత లుగా 
నిలబెటలు రు. క రైసత వులు కొందరు హవారలలను దెైవానిక  దాసుల క్ు మధయవరుత లుగా 
నిలబెటలు రు. “వీరిక  మానవుల పాపాలను క్షమించే అధ కారం ఇవీబడ్ింద . వీరు 

లేక్ుండ్ా ఎవరి ఆరాధనా స్వీ క్రించబడదు” అని భలవించేవారు. హిందువులోి  

“బలర హమణులు ప్రత్ేయక్ంగా దేవుని క్ుడ్ిచేయి నుండ్ి సృష్లుంచబడ్ాా రు. అందువలి 

దెైవానిక , దాసులక్ు వీరే మధయవరుత లు, వీరు లేక్ుండ్ా ఎవరి ఆరాధనా 
స్వీక్రించబడదు”. అని భలవించేవారు. కాని ఇస్ాి మ్ లో ప్ూజారుల, 

జోయతీషుూల,పో ప్ుల, పాదరల ల అవసరం ఎంతమాతరం లేదు. శిక్షించే, క్షమించే 
హక్ుూ కేవలం అలాి హ్ కే ఉంద . దాసులక్ూ దెైవానికీ మధయ జరిగే ఆరాధనలోి , 

మొక్ుూబడులోి , సమరపణలో ఇతరుల ప్రమేయం ఎంతమాతరం లేదు. ప్రతి 

ముస్లి మ్ నమాజులో నాయక్తీం వహించగలడు, ఖురాానీ ఇవీగలడు, నికాహ్ 

చద వించగలడు, ధారమిక్ కారాయలనీి నిరీరితంచగలడు. ఇక్ూడ ప్రజలక్ు, “ప్రజలారా 
ననుి వేడుకోండ్ి, నేను మీ పలలుప్ుక్ు సమాధానం ఇస్ాత ను” అని అలాి హ్ 

బహిరంగంగా ప్రక్టించాడు. ప్రతి ఒక్ూరూ తమ దెైవంత్ో మాటలి డగలరు. ఆయనుి 

పరా రిుంచగలరు. ఆయన ముందు వంగ గలరు. నెైవేదాయలు సమరపించగలరు. ఇక్ూడ 

దెైవానిక  దాసునిక  మధయ ఎవరూ ఉండరు. ఇద  అనిిటిక్ంటే గకప్ప స్ాీతంతరం. 

దవనిి ప్రవక్త  ముహమమద్(స) దాీరా ప్రస్ాద ంచడం జరిగంిద . ప్రతి మానవుడు 
తనుి త్ాను జోయతీషుూడుగా, పవరస్ు  గా, పో ప్ గా, ప్ూజారిగా చెప్ుపక్ుంటలడు. దవనిి 

గురించి ఎటువంటి దెైవాదేశం లేదు. 
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5. మానవుల విదాయ మారాదరశక్త్ాీల కొరక్ు మహాప్ురుషులు సమయానుస్ారం 

వసూత  ఉనాిరు. వారిని గౌరవించడంలో పరా రంభం నుండ్ి  ప్రజలు హదుూ లు మీరి 

ప్రవరితంచడం జరిగింద . అజాఞ నులు వారిని దెైవంగా, దెైవభలగస్ాీమిగా, 
దెైవావత్ారంగా భలవించస్ాగారు. హిందువులోి  దెైవావత్ారాలుగా భలవించస్ాగారు, 

బౌధ్ుు లోి , చెైనీయులోి  తమ తమ ధారిమక్ వయవస్ాు ప్క్ులను దెైవాలుగా 
భలవించస్ాగారు. క రైసత వులు తమ ప్రవక్తను దెైవక్ుమారునిగా భలవించస్ాగారు. ఇటు 

బనీఇస్రా యిళల్ లో ప్రతివయక త  భవిషయవాణి ప్లకేవాడు, ఒక్ వయక తని ప్రవక్తగా 
స్వీక్రించాలంటే భవిషయవాణి మాతరమే సరిపో యిేద . ఆ వయక త  ఎలాంటి వాడ్ెైనా, 
పాపాతుమడ్ెైనా, గుణహీనుడ్ెైనా సరే. అందుకే బనీఇస్రా యిళలుక్ు సంబంధ ంచిన 

గరంధాలలో గకప్పగకప్ప ప్రవక్తల గురంిచి మారుపలు, చేరుపలు, క్లపత్ాలు జరిగాయి. 

ఇస్ాి మ్ ప్రవక్త  యొక్ూ నిజమెైన స్ాు నానిి నిరుయించింద . ప్రవక్తలు 

దెైవాలు కారని, దెైవంవంటి వారు క్ూడ్ా కారని, దేవుని అవత్ారాలు కారని, దేవుని 

క్ుమారులు కారని, బంధువులూ కారని, వారు కేవలం మానవులే అని వివరంగా 
బో ధ ంచింద . ఎందుక్ంటే ప్ంప్బడ్ిన ప్రవక్తలందరూ మానవులే, అవిశ్ాీసులు 

“మానవుడు ప్రవక్త  కాగలడ్ా?” అని ఆశచరయం వయక్తం చేస్ేవారు. దానిక  ఇస్ాి మ్ 

అవును అని సమాధానం ఇచిచంద . “ఓ ప్రవకాత  ఇలా ప్లుక్ు, నేను క్ూడ్ా 
మీలాంటి మానవుడ్ినే”. అని ఖుర్ఆన్ పేరకూంద . 

విశీంలోని ప్రవక్తలక్ు ఎటువంటి అధ కారాలూ లేవు. ఎటువంటి శక్ుత లూ 

లేవు. వారు చెపలపందవ, చేస్లందవ కేవలం అలాి హ్ ఆదేశంత్ోనే, వారూ మానవులే, 
కాని వారి గుణాల, బలధయతల రిత్ాయ అందరి క్ంటే ఉతత ములు ప్రిప్ూరుు లు. వారు 

దెైవంత్ో సంభలష్లస్ాత రు. వారిప ై దెైవవాణి అవతరిసుత ంద . వారు నిరప్రాధులు అంటే 

పాపాతుమలక్ు ఆదరశవంతులు. దేవుడు వారి దాీరా తన మహిమలను 

ప్రదరిశస్ాత రు. వారు ప్రజలక్ు మంచిని గురించి బో ధ స్ాత రు. వారిని గౌరవించడం, 
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విధేయత చూప్డం అందరి తప్పనిసరి విధ . వారు దెైవానిక  పలరయదాసులు, 

భక్ుత లు, అలాి హ్(త) వారిక  దెైవదౌతయ బలధయత ఇచిచ ప్ంపాడు. 

ముహమమద్ సందేశం ప్రవక్తల,సందేశహరుల ప్టి, నిరుయించిన 

మిధేయమారాం ఇదే. ఇద  మారుపలక్ు చేరుపలక్ు క్లపత్ాలక్ు అతి ప్రవరతనక్ు 

దూరంగా ఉంద . అంత్ేకాదు, ఈ ప్రప్ంచంలో ఏక్త్ాీనిి ప్రిప్ూరుం చేస్లన వారక  
అనుగుణంగా ఉంద . 

మితుా లలరా! నేటి సభ చాలా దవరఘంగా స్ాగింద . ఇంకా చెప్పవలస్లన మాటలు చాలా 
ఉనాియి. మళ్ళళ క్లుదాూ ం. 
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