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8. పా్వ్కత  ముహమమద్(స) పలలుప్ు  

(విశ్ాీసం ,సత్రకరాిలు)  

సో దరధలలరా! ఈనాడు మన క్లయిక్ ప్రంప్ర ముగుసుత ంద . ఈ రోజు నా 
ఎనిమిదవ ప్రసంగంలో ఇస్ాి మ్ పరా ధమిక్ ఆదేశ్ాలను మీ ముందు ప డదామని 

అనుక్ునాిను, అయిత్ే నిససందేహంగా పరా చీన ధరామలనీి ఏక్తీ సందేశమే 
ప్రప్ంచానిక  అంద ంచాయి. అయిత్ే మూడు విధాలుగా అపారాు లు, భరషుత్ాీలు 

జనించాయి. ఒక్టి శ్ారలరక్ పో లక్లు, ఉప్మానాలు, ర ండవద  గుణాలను, ఉనిక ని 

వేరుగా, శ్ాశీతంగా భలవించుట. మూడవద  క్రమల రంగులత్ో మోసపో వుట. 

ముహమమద్ సందేశం ఈ ముడులను విపలపంద , అపారాు లను త్ లగించింద . 
వాసత వాలను విశదప్రచింద . అనిిటి క్ంటే ముందు పో లక్, ఉదాహరణను 

తీసుకోండ్ి. 

1. దెైవానిి, దెైవగుణాలి దెైవం దాసుని మధయ సంబంధాలీి విశదప్రచటలనిక  
ఊహాజనిత భౌతిక్ పో లక్లు, ఉదాహరణలు ఇతర ధరామలక్ు చంెద న అనుచరులు 

క్లపంచినవే. ఫలతంగా అసలు దెైవం స్ాు నంలో ఈ పో లక్లు, ఉప్మానాలు 

దెైవాలయాయయి. ఈ పో లక్లు, ఉప్మానాలే శరలరంగా మారి విగరహాల రూప్ం 

ధరించాయి. ఆప ై విగరహారాధన పరా రంభమయియంద . దెైవానిక  తన దాసులత్ో గల 

ఉదారత, పేరమ, ఆదరణలను క్ూడ్ా పో లక్ల, ఉప్మానాల రంగులో ముంచి ఒక్ 

విగరహంలా తయారు చేస్ారు. ఆరుయలు స్వత రని పేరమ దేవతగా భలవించేవారు, 
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అందువలి దేవునిక  దాసునిక  గల సంబంధానిి తలి, కొడుక్ు అనే పేరు ప టలు రు. 

ఫలతంగా దెైవం మాత్ారూప్ం దాలాచడు. కొనిి హిందూ వరాా లు ఈ పేరమక్ు 

భలరాయభరతలుగా మారిచవేస్ారు. ఫకీరుి  చీరలు, గాజులు ధరించి ఈ వాసత వానిి ఎతిత  
చూపారు. రోమీలు, యూనానీలు క్ూడ్ా స్వత రరూప్ంలోనే దెైవానిి చూపారు. అయితే్ 

స్ామీ జాతులోి  స్వత ర గురించి బహిరంగంగా ప్రక్టించడం సంసూృతిక  విరుధ్ుంగా 
భలవించారు. అందువలేి  క్ుటుంబలనిక  యజమాని తండ్ిరగా తీరామనించబడ్ింద . ఈ 

విధంగా బలబుల్, అస్వరియా, స్లరియాల శిలలోి  దెైవం ప్ురుషుని రూప్ంలో 
క్నిపలస్ాత డు. బనీఇస్రా యిళల్ పరా రంభ క్లపత్ాలోి  దెైవం తండ్ిర, దెైవదూతలు, 

మానవులు ఆయన బిడాలుగా చూప టుటం జరిగింద . బనీఇస్రా యిళల్ క్ు చెంద న 

కొనిి గరంధాలలో భలరాయభరతల భరమ, దెైవం మరియు బనీఇస్రా యిళల్ ల మధయ 
క్ూడ్ా క్నబడుతుంద . చివరిక  బనీ ఇస్రా యిళల్ ను, జ రూసలమ్ ను భలరయగా, 
దెైవానిి భరతగా ఊహించడం జరిగింద . అరబ్ లో క్ూడ్ా దెైవం తండ్ిరగా, 
దెైవదూతలు ఆయన క్ుమార తలుగా భలవించేవారు. ముహమమద్ సందేశం ఈ 

పో లక్లను, ఉప్మానాలను, ప్ధ్ుతులను, నానుడులను ప్ూరితగా ఖండ్ించింద . 
వీటిని ఉప్యోగించటం ష్లర్ూ (స్ాటిక్లపంచటం)గా ప్రిగణించింద . ఆయనకు 
ప్ో లినద్ి ఏద్వ లేదు అని బహిరంగంగా ప్రక్టించింద . ఈ ఒక్ూవాక్యం ష్లర్ూ క్ు 

చెంద న ప్ునాదులనిిటినీ క్ద పలవేస్లంద . ఆ తరువాత ఒక్ చిని సూరహ్ దాీరా 
మానవుల ప దూ  భరమను త్ లగించటం జరిగింద . 

د   ا  . دُ ما اَّلُل اّصه   .قُل  ُهوا اَّلُل ااحا ا وا  لِّ  يا  م  ّ ا وا  . ودلا  يُ  م  ّ  . د  حا ا اا وً فُ كُ  لاُ  ن  كُ يا  م  ّ
لص)  (5-1-اُل

ఓ పా్వ్కాత ! ఇలల ప్లుకు, ఆయనే అలలా హ్, అద్ిీతీయుడ్య అలలా హ్ 

నిరపేక్షాప్రధడ్య,  ఎవ్రి ఆధరరమూ ఎవ్రి అకకరా లేనివాడ్య, అందరూ 
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ఆయనపెై ఆధరరప్డేవారే,  ఆయనకు సంత్రనం ఎవ్రూ లేరధ, ఆయన కూడర 
ఎవ్రి సంత్రనమూ కాదు, ఆయనకు సరిసమలనులు ఎవ్రూ లేరధ. 

(అల్ఇఖ్లా స్-1-4) 

ఖుర్ఆన్ లోని ఈ చిని సూరహ్ లో ఏక్తీం యొక్ూ ప్రమారాు నిి విశదప్రచడం 

జరిగింద . దవనివలి ఇస్ాి మ్ ధరమం అనిి రకాల అవిశ్ాీస్ాల నుండ్ి ప్రిశుధ్ు  
ప్రచబడ్ింద . 

1. మితుా లలరా! అంటే దవని అరుం ముహమమద్ సందేశం దెైవం మరియు దాసుని 

మధయ పేరమ, ఆదరణ, గౌరవం మొదల ైన వాటిని త్ెరంచి వేస్లందని కాదు, వారిదూ రి 

మధయ ఉని సంబంధాలను మరింతగా ధృడప్రచింద . అయిత్ే ఈ సంబంధాలను 

నెరవేరచడంలో శ్ారలరక్ భలవనలను, మానవ రూపాలను మాతరమే క్ూలచ వేస్లంద . 
దవని దృష్లు లో దెైవానిక , దాసునిక  మధయ గల సంబంధం క్ంటే తండ్ిర, తలి, క్ూతురు, 

భలరాయభరతల సంబంధం చాలా చినిద . ఇటువంటి భలవనలోి  ఇస్ాి మ్ “మీరు మీ 

తలిదండుర లను గురుత  చేస్లనటుి  అలాి హ్ ను గురుత చేయండ్ి. అంతక్ంటే అధ క్ంగా 
క్ూడ్ా” అని బో ధ ంచింద . ఇక్ూడ దెైవపవరతిని బహిరాతం చేయడ్ానిక  దెైవం మీ తండ్ిర 
అని మాతరం అనలేదు. దెైవపేరమను, తండ్ిరపేరమగా పో లచటం జరిగింద . అంటే 
ఇక్ూడ్ా శ్ారలరక్ సంబంధానిి త్ లగించి, దాని పేరమను మిగిలచ ఉంచింద . 
అంత్ేకాదు తండ్ిరక్నాి దెైవానేి  అధ క్ంగా పేరమించాల. ఇందులోనే అభివృధ్ ు  ఉంద . 
విశ్ాీసులు అందరిక్ంటే అధ క్ంగా దెైవానేి పేరమిస్ాత రు. ఎందుక్ంటే ఇస్ాి మ్ 

దెైవానిి విశీతండ్ిరగా పేరకూనదు. విశీ సంరక్షక్ుడు అంటుంద . ఎందుక్ంటే ఇస్ాి మ్ 

దృష్లు లో ప్రభువు స్ాు నం ఉనితమెైనద . తండ్ీర కొడుక్ుల సంబంధం త్ాత్ాూలక్ం. 

కాని దెైవం దాసుల మధయ సంబంధం శ్ాశీతమెైనద . దెైవం, తండ్ిర క్నాి తలి క్నాి 

అధ క్ంగా తన దాసులను పేరమిస్ాత డు. అయిత్ే అలాి హ్(త) పరా ప్ంచిక్ 

సంబంధాలనిిటికీ అతీతుడు. 
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2. మితుా లలరా! పరా చీన మత్ాలోి ని ఏక్తీప్ు నమమకాలోి  అపారాు లక్ు ర ండవ 

కారణం గుణగణాలు, అంటే ద వయగుణాలను దేవుని నుండ్ి వేరుచేస్ల ఒక్ ప్రత్ేయక్ 

ఉనిక గా భలవించడం. హిందువుల ధరమంలో అనేక్ దేవుళ్ళ అసంఖాయక్ స్ ైనయం 

క్నబడుతుంద . అసలు ఇద  ఈ తప్పటడుగు ఫలతమే. ప్రతి గుణానిి వారు ఒక్ 

ప్రత్ేయక్ ఉనిక గా భలవించారు. ఈ విధంగా ఒకే దేవుడు 33కోటి దేవుళ్ళళగా మారి 
పో యాడు. సంఖయను వదల గుణాల ఉప్మానాలను, పో లక్లను క్ూడ్ా వారు 

శ్ారలరక్ రూప్ం క్లపంచారు. దేవుని శక తయుక్ుత ల గుణానిి బహిరాతం చేయాలంటే 
వారు చేయి దాీరా త్ెలయ ప్రిచారు. దేవుని శ్ారలరక్ రూపానిక  అనేక్ చేతులు 

క్లపంచారు. వివేకానీి, బుధ్వు జాఞ నాలను వివరించదలస్ేత  ఒక్ తలక్ు బదులు అనేక్ 

తలలు క్లపంచారు. హిందూ వరాా ల గురించి ఆలోచిస్ేత , ఆ ఒక్ూ విశ్రష గుణాల 

శ్ారలరక్ రూప్ం ఉనిక  ఫలతంగా అనేక్ వరాా లుగా విడ్ిపో యారు. దెైవానిక  మూడు 
ప దూ  గుణాలు ఉనాియి. సృష్లుంచడం, కొనస్ాగించడం, నాశనంచేయడం. హిందూ 

వరాా లు ఈ మూడు గుణాలను మూడు ప్రత్ేయక్ వయక్ుత లుగా భలవించారు. ఈ విధంగా 
బరహమ, విషుు వు, మహేశీర్ అంటే సృష్లు క్రత , ప్రిరక్షంిచేవాడు, నాశనం చేసే్వాడు గా 
క్లపంచడం జరిగింద . వీరిని ఆరాధ ంచేవారు మూడు వరాా లుగా ఏరపడ్ాా రు.  

క రైసత వులు దెైవం యొక్ూ మూడు ప దూ  గుణాలు జీవితం, జాఞ నం, సంక్లపం 

మూడు ప్రత్ేయక్ వయక తత్ాీలుగా భలవించారు. తండ్ిర, రూహుల్ ఖుదుస్, క్ుమారుడు. 
ఇలాంటి భలవాలే రోమీ, యూనానీ, ఈజిప్ుు  నమమకాలోి నూ ఉనాియి. కాని 

ముహమమద్ సందేశం ఈ మహాప్రాధాల త్ెరను త్ లగించింద . నవరంగుల వలి 

మోస పో యి ఒక్టిని అనేక్ంగా భలవించటం మానవుని అజాఞ నం, అమాయక్తీం 

అవుతుంద . ఖుర్ఆన్ లో సమసత  స్ోత త్రా లు సరీలోకాలక్ు ప్రభువెైన అలాి హ్ కే 
చెందుత్ాయని మంచి గుణాలనీి ఆయనవే అని, అలాి హ్ యిే భూమాయకాశ్ాల 

వెలుగని, పేరకూనటం జరిగింద . అరబుాలు అలాి హ్ అని, క రైసత వులు రహామన్ అని 

పలలచేవారు, ఆయనుి అలాి హ్ అని పలలచినా, రహమన్ అని పలలచినా ఒక్టే, 
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ఇవనీి అలాి హ్ పేరుి , మంచి గుణాలు, అలాి హ్ యిే కారయస్ాధక్ుడు 
బరతిక ంచేవాడు, శక తయుక్ుత లు గలవాడు. గురుత ంచుకోండ్ి, ఆయన 

క్రుణామయుడు, క్షమించేవాడు. ఆయనే ఆకాశంలో ప్రభువు, భూమిలోనూ 

ప్రభువు. ఆయనే వివేక్వంతుడు, త్ెలస్లన వాడూను. ఆయనే వినేవాడు, జాఞ ని, 

భూమాయకాశ్ాలక్ు వాటి మధయ ఉనివాటిక  ప్రభువు, మీక్ు నమమక్మే ఉంటే 

ఆయన తప్ప ఆరాధుయలేవరూ లేరు. ఆయనే బరతిక స్ాత డు, ఆయనే చంప్ుత్ాడు, 
ఆయనే మీ ప్ూరలీక్ులక్ు ప్రభువు. అంటే ఆయనే బరహమ, ఆయనే విషుు వు, 

ఆయనే శివుడు, ఈ మూడు గుణాలు ఒక్రివే. అధ క్ గుణాలు, త్ేడ్ావలి ఒక్ వయక త  
అధ క్ వయక్ుత లుగా మారడు. 

  به را وا  موتِّ اّسه  به را  دُ م  الا  ل هِّ لِّ فا 
ا
ا العا  ب  را  ضِّ ر  ال ُ وا . يا مِّ اّ ِّ اّكِّ  لا  وا  موتِّ  اّسه فِّ   اءُ يا ب 

 
ا
 (37-36-الاثية.) يمِّ كِّ الا  يزِّ زِّ العا  وا هُ وا  ضِّ ر  ال

కనుక అలలా హ్ మలతామే సుత తిప్ాతుా డ్య ఆయన భూమికీ,ఆకాశ్ాలకూ పా్భువ్ు, 

సకల లోకాలకూ పా్భువ్ు, భూమలికాశ్ాలలో ఘనత ఆయనకు మలతామే 

చెందుతుంద్ి. శకితమంతుడ్ూ, వివేకవ్ంతుడ్ూ, ఆయన మలతామే.(అల్ 

జాస్లయహ్-36-37) 

ِّ  وا هُ  ِّ ى َلا اّله ِّ عا  وا  هُ َله إِّ  لا  ا ِّ  اَّللُ  وا هُ . يمُ حِّ اّره  نُ ح  اّره  وا هُ  وا  ةا ادا ها اّشه وا  بِّ ي  الغا  مُ ّ  ى َلا اّله
 ِّ ُ كا تا اّمُ  ارُ با الا  يزُ زِّ العا  نُ مِّ ي  ها اّمُ  نُ ؤمِّ مُ اّ   مُ لا اّسه  وُس دُ القُ  ُك لِّ ما اّ    ,وا  هُ َله إِّ  لا ا ِّ  حنا ب  سُ  ,ب 

ا  قُ الِّ الا  اَّللُ  وا هُ  ,ونا فُ صِّ ا يا مه عا  َّللِّ  ِّ صا ى  اّمُ ارِّ ابل  ُ  رُ و 
  لا

ا
ُ  ,ىن س  الُ  اءُ ما س  ال ِّ سا ي ُ  حُ ب 

 افِّ ما  لا
  وا   موتِّ اّسه 

ا
 (24-22-الش) .يمِّ كِّ الا  يزُ زِّ العا  وا هُ وا  ,ضِّ ر  ال
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ఆయనే అలలా హ్! ఆయన తప్ప ఆరాధుిల వ్రూ లేరధ, గోచర,అగోచర 

విషయలలన్ని ఎరిగినవాడ్య. ఆయనే కరధణరమయుడ్య, కృప్ాశీలుడ్య, ఆయనే 
అలలా హ్, ఆయన తప్ప ఆరాధుిల వ్రూ లేరధ. ఆయన చకరవ్రిత , ప్రమ 

ప్రిశుధ్ుు డ్య, సురక్షితుడ్య, శ్ాంతి పా్ద్రత, సంరక్షకుడ్య, సరాీధికుడ్య, తన 

ఉతత రధవ్ులను తిరధగులేని విధంగా అమలుప్రిచేవాడ్య, శ్ాశీతమ ైన 

గొప్పవాడ్య, పా్జలు కలిపంచే భాగసాీమిం వ్రితంచని ప్రిశుధ్ుు డ్య, అలలా హ్ సృష్లో  
ప్ూిహానిి రచించేవాడ్య, ద్రనిని అమలు ప్రిచేవాడ్య, ఆపెై ద్రని పా్కారం 

రూప్కలపన చేస్ేవాడ్య, ఆయనకు మంచి పేరధా  ఉనరియ్య, ఆకాశ్ాలలోనూ 

భూమిలోనూ ఉని పా్తి వ్సుత వ్ూ ఆయనను సమరిసుత ంద్ి, ఆయన సరాీధికుడ్య, 

వివేకవ్ంతుడ్ూను.(అల్ హష్రా-22-24) 

ఈ గుణాలుగల దెైవానిి గురంిచి మనక్ు కేవలం ముహమమద్ సందేశం 

దాీరానే త్ెలస్లంద . కాని ఇతరులు దేవుని నుండ్ి గుణాలను వేరుచేస్ల దేవుని 

ముక్ూలు ముక్ూలు చేస్ల వేస్ారు. చిటుచివరి సందేశం దాీరా ఆయనే అలాి హ్ అని, 

ఆయనే చక్రవరిత  అని, ఆయనే ప్రిశుధ్ుు డని, ఆయనే సురకి్షతుడని, ఆయనే శ్ాంతి 

ప్రదాత అని, ఆయనే సంరక్షక్ుడని త్ెలస్లంద . ఇవనీి ఒకే దేవుని గుణాలు, 

ఆయన ఒకే ఒక్ూడు. 

3. స్ాటి క్లపంచటలనిక  మూడ్ో  కారణం దేవుని అనేక్ స్ామరాు యలు, ప రపాటున 

ప్రజలు “అనేక్ కారాయలు నెరవేరేచవారు అనేక్ మంద ” అని భలవించారు. ఒక్రు 

శిక్షిస్ాత రు, ఒక్రు కాలుచత్ారు, ఒక్రు పో రాడుత్ారు, ఒక్రు ఒప్పందం 

క్ుదురుచత్ారు, ఒక్రి బలధయత పేరమించడం, ఒక్రు శతృతీం వహిస్ాత రు, ఒక్రు 

జాఞ నం ప్రస్ాద స్ాత రు, ఒక్రు ధనం ప్రస్ాద స్ాత రు, ఈ విధంగా ప్రతి ప్నిక  వేరేీరుగా 
అనేక్ మంద  దేవుళ్ళళ ఉనాిరు. ఈ అమాయక్ులక్ు అందరూ ఒకే దేవుని 

ప్నులని ఇస్ాి మ్ త్ెలయ ప్రచింద . ప్నులనీి ర ండు విధాలుగా ఉనాియి. ఒక్టి 

మంచి, ర ండు చెడు. మరో విధంగా సత్ాూరాయలు, దుష్టాూరాయలు. ఒక్ూరి వలేి  ఈ 
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ర ండూ కాలేవు. జరతస్త  మత్ానిక  చెంద నవారు మంచి ప్నులక్ు ఒక్ దేవుడు 
ఉనాిడని, చెడు ప్నులక్ు మరో దేవుడు ఉనాిడని భలవిస్ాత రు. మొదటి దేవుని 

పేరు యజాూ న్, ర ండవ దేవుని పేరు అహీమన్, ప్రప్ంచానిి వారిదూ రి రణరంగంగా 
భలవిస్ాత రు. ఎందుక్ంటే వారిక  మంచీ చెడుల వాసత వం త్ెలయదు.  

మితుా లలరా! ప్రప్ంచంలో ఏదవ మంచిదవ కాదు, ఏదవ చెడాదవ కాదు, అద  మానవుని 

ఉప్యోగించటంలో, వినియోగించటంలో ఉంటుంద . అగిా  ఉందనుకోండ్ి, దాని 

దాీరా వంట చేస్లనా, ఇంజన్ నడ్ిపలనా అద  మంచిదౌతుంద . ఒక్వేళ్ దాని దాీరా 
ఇతరుల ఇలుి  తగలబెటిునా, ఇతరులను కాలచవేస్లనా అద  చెడు అవుతుంద . 
అసలు అగిా  అనేద  మంచిదవ కాదు, చెడాదవ కాదు, మీ వినియోగం దానిి మంచి 

లేదా చెడుగా మారుసుత ంద . అదేవిధంగా క్రవాలంక్ూడ్ా.  

అలాి హ్(త) ఈ విశ్ాీనిి సృష్లుంచాడు, భూమాయకాశ్ాలనూ సృష్లుంచాడు, 
పరా ణులను సృష్లుంచాడు, వసుత వులోి  వాటి ప్రత్యేక్తలను సృష్లుంచాడు. అనేక్ శక్ుత లు 

ప్రస్ాద ంచాడు. మానవుడు వాటిని చూచి ఆశచరయం వయక్తం చేస్ాత డు. నేను నా 
ముఖానిి ఈ భూమయకాశ్ాలను సృష్లుంచినవాని వెైప్ు తిరప్ుప క్ునాిను. నేను 

అవిశ్ాీసులలోని వాడను కాను, అని స్వీ క్రిస్ాత డు. మరోవెైప్ు ప్రక్ృతిని చూచి వాటి 

ప్రత్ేయక్తలను, వాటి శక్ుత లను చూచి మానవుడు దేవునేి తిరసూరిస్ాత డు, భౌతిక్ 

ప్దారాు లనే అసలుగా భలవిస్ాత డు. ఈ పరా ప్ంచిక్ జీవితం తప్ప మరో జీవితం 

లేనేలేదు, మేము మరణిస్ాత ము, జీవిస్ాత ము, మమమలి కాలం తప్ప మరేదవ 
చంప్దు, అని అంటలడు. ప్రక్ృతి అదుాత్ాలు అందరి ముందూ ఉనాియి. అయితే్ 

బుధ్వు జాఞ నాలు అనేక్ం ఉనాియి. వీటిని చూచి కొందరు అలాి హ్ వెైప్ు మరలుత్ారు. 

మరి కొందరు అప్మారాా నిక  గురవుత్ారు. వసుత వు ఒక్టే కాని మనుషులు ర ండు 
విధాలుగా మారుతునాిరు. అదేవిధంగా దెైవసందేశ్ానిక  ర ండు ఫలత్ాలు 

ఉనాియి. ఖుర్ఆన్ ను, ఇంజీల్ ను ప్ఠించి, ప్రిక ంచి ఒక్ వయక త  సంతృపలత  ప ంద  
రుజుమారాం ప ందుత్ాడు. ర ండవ వయక త  వాటి ప్టి అపారాు లక్ు గురవుత్ాడు, 
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వక్రమారాా నిి అనుసరిస్ాత డు. తిరస్ాూరానిక  వొడ్ిగడత్ాడు. సందేశం ఒక్టే కాని 

హృదయాలు ర ండు, ఈ ర ండూ ఒకే దేవునిచే సృష్లుంప్బడ్ినవే, అంటే సృష్లు క్రత  
ఒక్ూడ్ే, అంటే మంచీ చెడు ర ండూ ఆయన చేతులోి నే ఉనాియి. వక్రమారాం, 

రుజుమారాం ర ండూ ఆయన చేతులోి నే ఉనాియి. 

 ِّ ثًِّيا وا ياهدِّى ب
ِّه كا ل  ب ً ثِّ كا  هِّ يُضِّ ِّ  ل  ضِّ ا يُ ما ا وا ي   إِّ  هِّ ب

ا قِّ فاسِّ ل  ا َله ِّ  ,ي   دا ه  عا  ونا ُض قُ ن  يا  ينا اّله
ِّ  اَّللُ  را ما ا اا ما  ونا عُ طا ق  يا  وا   هِّ اقِّ يثا مِّ  دِّ ع  با  ن  مِّ  اَّللِّ   فِّ  ونا دُ سِّ ف  يُ  وا  لا وصا يُ  ن  اا  هِّ ب

ا
 ضِّ ر   ال

ِّ اُ  ُ  مُ هُ  كا ولئ  (27,26-ابلقرة) .ونا السِّ

అలలా హ్(త) ద్వని ద్రీరా ఎంత్ో మంద్ిని వ్కరమలరాగ నికి గురిచేసాత డ్య, ఇంక ంత్ో 
మంద్ికి రధజుమలరగం పా్సాద్ిసాత డ్య, అయ్యత్ే ప్ాప్ాతుమలనే అలలా హ్(త) 

వ్కరమలరాగ నికి గురిచేసాత డ్య. అలలా హ్ వాగాద నరలను దృఢప్రచిన తరధవాత 

భంగప్రిచేవారధ, కలిపల ఉంచండి అని అలలా హ్ ఆద్ేశించిన ద్రనిి త్ెాంచేవారధ, 
ఇంకా భూమిలో కలోా లలనిి  రేక తిత ంచేవారధ వాసత వ్ంగా నషోప్డేవారధ వీరే.(అల్ 

బఖరహ్-26,27) 

ఈ వాకాయలోి  రుజుమారాం వక్రమారాం ర ంటికీ మూలం ఆయనే అని, కాని 

వాటిక  పాలపడ్ేద  మీరే అని విశదప్రచబడ్ింద . అంటే పాపాలు చేస్లంద  మీరు, 

సంబంధాలను త్ెరంచింద  మీరు, క్లోి లానిి సృష్లుంచింద  మీరు, అవిశ్ాీస్ానిక  గుర రతే్ 

అంధకారం అలుముక్ుంద . అంధకారం ముందు, పాప్ కారాయలు తరాీత రాలేదు. 

అలాి హ్(త) మానవుడ్ిి సృష్లుంచాడు, ర ండు మారాా లను చూపాడు, ఇద  సీరాా నిక  
పో యిే మారాం అని, అద  నరకానిక  పో యిే మారాం అని. 

ًرا ُفو  ا كا ِّمه اكًِّرا وه ا ا شا ِّمه بِّي لا ا سه ي نااهُ اّا دا ِّن ا ها  (3-دلهرا) .ا
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మేము అతనికి ర ండ్య మలరాగ లను చూప్ాము, కృతజాులుగా ఉండ్వ్చుచ, 

 కృతఘితకూ ప్ాలపడ్వ్చుచ.(అదద హ్్-3) 

َِّله ُهوا  ِّلا ا ئر َلا ا
ِّ شا
 ُُ الُِّق  ُا ب ُكم    ااَّلل را

అలలా హ్ య్యే మీ పా్భువ్ు, పా్తి వ్సుత వ్ుకూ ఆయనే సృష్లో కరత , ఆయన తప్ప 

ఆరాధుిలేవ్రూ లేరధ.  

ُا  اَّلل   لُو نا وا َاع ما ا  ُكم  واما  لاقا

అలలా హ్ మిమమలిి మీరధ ఆచరించే ద్రనిన్న సృష్లోంచరడ్య. 

ُه ُثمه هادى لاقا ُا  شئر 
ه ُُ  ااع طى 

ఆయన పా్తి ప్ాాణికీ అన్ని ఏరాపటటా  చేసాడ్య, ఆపెై రధజుమలరగం  పా్సాద్ించరడ్య. 

అలాి హ్ ప్రస్ాద ంచిన వనరులను సనామరాం మంచిగా, వక్రమారాం చెడుగా 
వాడుక్ుంటునాిరు, చెడును అవలంభిస్ేత  వక్రమారాం తిరస్ాూరం, మంచిని 

అవలంభిస్ేత  రుజుమారాం, విధేయత అవుతుంద . ఎందుక్ంటే అనిిటినీ 

సృష్లుంచినవాడు ఆ అలాి హ్ యిే. 

ن  تُؤفاكُ 
ا
ِّلا إَل  ُهوا فاأ اءِّ وا الر ضِّ َلا ا ما زُقُُكم  مِّنا اّسه ا اَّللِّ يار  ي  الِّقر غا ُا  مِّن  

ل   .و نا ها
 (3-فااطِّر)

అలలా హ్ తప్ప ఇంక వ్ర ైనర ఆరాధుిలు ఉనరిరా? ఆయనే మీకు ఆకాశం నుండి                         
భూమి నుండి ఉప్ాధి ఇసుత నరిడ్య. ఆయన తప్ప ఆరాధుిలేవ్రూ లేరధ.                                   

మరి మీరధ ఎటట తరిమివేయబడ్యతునరిరధ.(ఫాతిర్-3)  
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ث   را د  ُثمه ااو  تاصِّ هِّ وا مِّن ُهم  ُمق  سِّ اف  ِّم  نلِّ اّ ي ناا مِّن  عِّباادِّناا فامِّن ُهم  ظا فا طا ي نا اص  وا  ناا ال كِّتاابا اّله
ِّإذ نِّ اَّللِّ  ااتِّ ب اي 

ِّال  ِّق  ب اب ر  .)مِّن ُهم  سا  (32-فاطِّ

ఆ తరధవాత మేము వారిని ఆ గరంధరనికి వారసులుగా చేసాము. వారిని మేము 

తన ద్రసులలో    నుండి ఎనుికునరిము. వారిలో కొందరధ తముమత్రము 

నషోప్రచుకుంటారధ. మరికొందరధ మధిసు  మలరాగ నిి  అవ్లంభిసాత రధ. 
మరిక ందరధ సత్రకరాిలోా  చురధకుగా ముందు ఉంటారధ.(ఫాతిర్-32) 

ر  ثِّي 
ن  كا ع ُفو عا ي ُكم  وا يا بات  ااي دِّ سا ا كا ي باةر فابِّما اباُكم  مِّن  ُمصِّ ا ااصا  (30-اّشورى.)واما

మీకు వ్చేచ కషోనష్ాో లు మీ చేతులు సంప్ాద్ించుకునివే, అయత్ే చరలల 
విషయలలను ఆయన క్షమించివేసూత  ఉంటాడ్య.(అషూష రా-30) 

ا  وااها َاق  ا و  راها ا فُُجو  ها ما ا  ,فاّا ها ها كا ن  زا ا ,قاد  ااف لاحا ما اها ن  داسا ابا ما ُا -اّشمس.)وا قاد  

8-10) 

పా్తిప్ాాణికీ అలలా హ్ ద్రని ప్ుణరిలను, ప్ాప్ాలను త్ెలియప్రిచరడ్య, తనుిత్రను 

కాప్ాడ్యకునివాడ్య సాఫలిం ప్ ందుత్రడ్య, తనుిత్రను ప్ాప్ాలకు 
గురిచేసుకునివాడ్య నషోపో్ త్రడ్య. (అషషమ్స-8-10) 

4. దెైవారాధన ప్రతి మతంలో ఉండ్ేద  ఉంద . పరా చీన ధరామలోి  శరలరానిి 

క్షుప టుటమే ఆరాధనగా భలవించేవారు. శరలరానిి ఎంత క్షుప డ్ిత్ే అంత ప్ుణయం 

లభిసుత ందని హృదయం అంత ప్రిశుధ్ుంగా మారుతుందని భలవించబడ్ేద . దవని 

ఫలతంగానే హిందువులోి  తప్సుస, క రైసత వులోి  వెైరాగయం పరా రంభమయింద . అనేక్ 

శరమలత్ో క్ూడ్ిన ప్నులు ఉనిక లోనిక  వచాచయి. వీటివలి దెైవపవరతి ప ందగలమని 
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భలవించడం జరిగింద .కొందరు జీవిత్ాంతం స్ాినానిక  దూరంగా ఉంటలరు. కొందరు 

జీవిత్ాంతం గుహలో క్ూరోచని ఉంటలరు. కొందరు జీవిత్ాంతం ఎండలో నిలబడ్ి 
ఉంటలరు. వీటినే ఆరాధనగా భలవిస్ాత రు. ఇస్ాి మ్ క్ు ముందు దెైవస్ానిిహిత్ాయనిి 

ప ందే మారాా లు ఇవే అని భలవించేవారు. ముహమమద్ సందేశం వచిచ మానవులను 

ఈ క్ష్టాు ల నుండ్ి గటటు క ూంచింద . ఇవి ఆరాధనలు కావని శ్ారలరక్ వాయయామాలని 

త్ెలపలంద . మన దెైవానిక  శ్ారలరక్ రూప్ం కాదు, హృదయం రంగు చాలా ఇషుం, 

శక తక  మించిన క్షుం ఇస్ాి మ్ లో లేనేలేదు. 

ا ها عا َِّله وُس  ُِّف اَّلُل ناف ساًا ل   (286-ابلقرة.)َلا يُكا

అలలా హ్(త) ఏ ప్ాాణికీ ద్రని శకితకి మించిన ప్ని గురించి ఆదే్శించడ్య.(అల్ 

బఖరహ్-286) 

ي هِّم  
لا ا عا تاب ناا ها ا ماا كا ُعوا ها ِّب تادا باانِّياةا ا  (26-الديد.)وا رُه 

సనరిసత్రీనిి వారధ ధరమంలో చేరధచకునరిరధ, కాని మేము 

 ద్రనిి వారిపెై విధించలేదు.(అల్ హద్వద్-27) 

لمِّ  ةا فِّ اَلِّس  وا ر   (ابوداو د.)َلا ما

ఇసాా మ్ లో సనరిసతీం లేదు.(అబూద్రవ్ూద్) 

 ِّ جا لِّعِّباادِّه را  ُ تِّ اا
رهما زِّي ناةا اَّللِّ اله ن  حا  ما

 (32-لعراف.)قُل 

ఇలల ప్లుకు! అలలా హ్(త) తన ద్రసుల కొరకు ఏరాపటట చేస్లన                                  

భోగభాగాిలను నిష్ేధించింద్ి ఎవ్రధ?(అల్ఆరాఫ్-32) 
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ِّمُ  ِّما ُتار  اكا  يآيها انلهبِّ  ّ له اَّلُل ّ ا ااحا  (1-الحريم.)ما

ఓ పా్వ్కాత ! అలలా హ్ న్న కొరకు ధరమసమమతం చేస్లన ద్రనిి న్నవెందుకు 

నిష్ేధిసుత నరివ్ు?(అతత హ్ీమ్-1) 

رِّي نا  ُِّ ا نهما دا ها لُونا جا ُُ ياد  ن  عِّبااداِتِّ سا ونا عا ُ بِّ
تاك  اس  ِّي نا ي  (6-المؤمن.)إنه اّله

నర ఆరాధనను తిరసకరించి అహంకారంగా పా్వ్రితంచిన వారిని న్నచరతి                                  

న్నచమ ైన స్లు తిలో నరకంలో ప్డ్వేసాత ను.(అల్ మూమిన్-6) 

َاتهُقونا  لهُكم   ب لُِّكم  لاعا ِّي نا مِّن  قا اّله ُكم  وا لاقا ُا ِّى  بهُكُم اّله ُبُدوا را اانلااُس اع  ها  .يآاي 
 (21-ابلقرة)

 ఓ పా్జలలరా ! మీరధ మీ ద్ెైవానేి ఆరాధించండి, ఆయనే మిమమల్లి, మీ 

ప్ూరీీకులనూ    సృష్లోంచరడ్య. మీరధ ద్ెైవ్భీతి ప్రధలుగా మలరాలని.(అల్ 

బఖరహ్-21) 

رِّ 
اءِّ وا اُّمن كا شا ح  نِّ الفا َان ىه عا ةا 

لا  (45-العنكبوت.)إنه اّصه

నిససంద్ేహంగా నమలజ్మ అశాీల కారాిల నుండి, చెడ్య నడ్తల నుండి 
వారిసుత ంద్ి.(అల్అనకబూత్-45)    

لهُكم    ِّي نا مِّن  قب لُِّكم  لاعا ا اّله ا ُكتِّبا َعا ما يااُم كا لاي ُكُم اّصِّ ُنوُكتِّبا عا ااّلِّي نا آما ها يآاي 
 (183-ابلقرة) .َاتهُقو نا 
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ఓ విశ్ాీసులలరా! మీ ప్ూరీీకులపెై విధించబడినటటో  మీపెై కూడర ఉప్వాసాలు 
విధించబడరా య్య,    మీలో ద్ెైవ్భీతి జనించరలని.(అల్ బఖరహ్-183) 

ةِّ  ُهم  مِّن  باهِّي ما زاقا ا را  ما
اتر َعا  ع لُوما ايهامر ما ما اَّللِّ فِّ ا ُكُروا اس  ياذ  اُهم  وا ناافِّعا ّ ُدوا ما ها لِّياش 

امِّ   (28-الج) .الن عا

వారధ తమ కొరకు ఇకకడ్ ఉంచబడిన పా్యోజనరలను చూసుకటవాలని, అలలా హ్ 

వారికి పా్సాద్ించిన ప్శువ్ులకు కృతజాతగా కొనిి నిరీణత ద్ినరలలో ఆయన 

పేరధను సమరించరలని.(అల్ హజా్మ-28) 

ا  َع 
ا
ِّهِّ ال ب  هِّ را  اب تاغاء وج 

ةر ُُت زائ إَله ِّع ما هُ مِّن  ن در عِّن دا حا
ا
َّكه واماا لِّ ا ِّى يُؤِتِّ ماال ياَتا

 .اّله
 (20-18-اّليل)

ప్రిశుధ్ుు డ్య కావ్టానికి తన సంప్దను ఖరధచచేస్ే ప్రమ ద్ెైవ్భీతిప్రధడ్య 

ద్రనికి దూరంగా ఉంచ బడ్త్రడ్య. అతనికి ఎవ్ీరూ ఏ విధమ ైన ఉప్కారం 

చేయలేదు. ద్రనికి అతను బదులు తీర చందుకు, అతను కేవ్లం 

మహో నితుడెైన తన పా్భువ్ు పా్సనితను ప్ ందటానికి మలతామే ఈ ప్ని 

చేసాడ్య, ఆయన తప్పకుండర సంత్ోష్లసాత డ్య.(అల ధా ల్-18-20)  

ن   ن  راغِّبا عا ُح مِّن  ُسنهتِّ وا ما
َِّكا ِّ  اانل    (ابن ماجه.)ُسنهتِّ فالاي سا مِّىن 

నికాహ్ నర సాంపా్ద్రయం, నర సాంపా్ద్రయలనిి తిరసకరించినవాడ్య మలవాడ్య 
కాడ్య.(ఇబుిమలజ) 

ُير  ع 
ةا اا ِّناا قُره ِّي ت ناا وا ذُر  اجِّ ز وا

اا مِّن  اا بهناا هاب  نلا ُقوُّونا را ِّينا يا  (74-الفرقان.)وا اّله
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వారధ ఇలల ప్ాారిుసూత  ఉంటారధ, మల పా్భూ మలకు మల భారిల ద్రీరానూ మల 
సంత్రనం        ద్రీరానూ కంటి చలువ్ను పా్సాద్ించు.(అల్ ఫురాఖ న్-74) 

ఆరాధనలోి  ఒక్ ఆరాధన ఖురాానీ క్ూడ్ా ఉంద . ప్రజలు తముమ త్ాము 

దేవతలప ై త్ాయగం చేస్ాత రు. తమ సంత్ానానిి తమ స్ తుత గా భలవించి బలస్ాత రు. 

దేవతలక్ు రక్తప్ు చుక్ూలు సమరిపంచు క్ుంటలరు. ఖురాానీ ఇవీబడి్న జంతువు 
మాంసం కాలచవేయబడ్ేద . దాని ప గ దేవతలక్ు సంత్ోషప్రిచేద . అందువలేి  
యూదులు మాంస్ానిి కాలేచవారు. కాని ముహమమద్(స) అసలు ఖురాానీ 

ఉదేూ శం ఏమిటి అనేద  వివరంిచారు. ఆయన సందేశం మానవుల సమరపణను 

అరిక్టిుంద . జంతువుల ఖురాానీని కొనస్ాగించింద . ఈ ఖురాానీలో రక్తప్ు 
చుక్ూలు చలేి  అవసరం లేదు. మాంసం కాలేచ అవసరం అంతక్నాి లేదు. అసలు 

ఖురాానీ ఉదేూ శం ఏమిటంటే, 

ما اَّللِّ َعا  ي   فااذ ُكُروا اس  ُا ا  ِّرِّ اَّللِّ لاُكم  فِّي ها ائ عا ُكم  مِّن  شا
ا لا ل نااها عا ابلُُدنا جا وا

واافر  بات  ُجنُ  ,صا ِّذاا واجا افاا ه  وُبها تا اُّمض  ِّعا وا ان عُِّموا القا ااط  ا وا ا  ,فاُُكُوا مِّن ها نااها ر  خه ِّكا سا ّ ذا كا
ُكُرونا  اش  لهُكم  ت ا ,لاُكم  لاعا ناالا اَّللا ُلُوُمها ا لان  يا اُئها َلا دِّما نااُلُ الهق وى  ,وا ن  يا لاكِّ وا

وا اَّللا  ,مِّن ُكم   ُ ِّ ب  ُكا لِّ ا لاُكم  وا راها خه ِّكا سا ّ ذا ِّ   كا اشه ُكم  وا ب دا ا ها َعا ما
نِّيا  سِّ  (37-الج.)اُّمح 

ఒంటెలను మేము మీ కొరకు అలలా హ్ చిహాిలలో చేరాచము. మీకు వాటిలో 
మేలు ఉనిద్ి. కనుక వాటిని నిలబెటోి వాటిపెై అలలా హ్ పేరధను సమరించండి. 

వాటి వీప్ులు నేలపెై ఆనినప్ుడ్య వాటిలో   నుండి సీయంగానూ తినండి, అడిగే 

వారికి, అడ్గని వారికి తినిపలంచండి. తమ అవ్సరాలకు  అడిగే వారికి 
తినిపలంచండి. ఈ విధంగా మేము జంతువ్ులను మీకు వ్శప్రిచరము. మీరధ 
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కృతజాతలు త్ెలుప్ుకుంటారని, వాటి మలంసమూ, వాటి రకతమూ అలలా హ్ కు 
చేరవ్ు, కాని మీ భయభకుత లు ఆయనకు చేరధత్రయ్య. ఆయన వాటిని మీకు 

ఈవిధంగా వ్శప్రిచరడ్య. ఆయన పా్సాద్ించిన మలరగదరశకత్రీనికి మీరధ 
ఆయన గొప్పతనరనిి చరటేందుకు, ఓ పా్వ్కాత ,                         సత్రకరాిలు 

చేస్ేవారికి శుభవారత  వినిపలంచు.(అల్ హజా్మ-37) 

ఖురాానీ యొక్ూ ఒక్ తప్ుపడు భలవన మానవుని పరా ణం అతని స్ తత ని, 

అదే విధంగా అతడ్ి సంత్ానం పరా ణాలు క్ూడ్ా అతడ్ి స్ తత ని, అతడ్ి భలరయ పరా ణాలు 

క్ూడ్ా అతడ్ి స్ తత ని, కొర తత  సమసయను త్ెచిచ ప టిుంద . ఈ తప్ుపడు భలవన 

ఆతమహతయ, క్ుమార త  హతయ, సంత్ాన హతయ, భలరయ హతయ(సతి) అనే మానవ 

సంహరణ ఆచారాలను జనింప్జేస్లంద . ముహమమద్ సందేశం వీటనిిటినీ 

నేలమటుం చేస్లంద . అందరి పరా ణాలూ అలాి హ్ స్ తుత  అని, ఒక్ పరా మాణిక్తను 

చూపలంచింద . వాటిని దెైవాదేశం ప్రకారమే తీయాలని ఆదేశించింద . అందువలేి  
అలాి హ్ తప్ప ఇతరుల పేర జిబహ్ చేయబడ్ిన జంతువును తినటలనిి 

నిష్ేధ ంచింద . ఆతమహతయ చేసుక్ుని వారిక  సీరాా నిి నిష్ేధ ంచడం జరిగింద . 
ఇస్ాి మీయ ప్రప్ంచం తప్ప మిగత్ా పరా ంత్ాలనిిటిలో చివరిక  యూరప్, 

అమెరికాలోి  క్ూడ్ా క్ష్టాు ల నుండ్ి గటటు క్ూడ్ానిక  ఆతమహతయను ఒక్ మంచి 

ఉపాయంగా భలవిస్ాత రు. చటుం దవనిి నిష్ేధ ంచాలని ప్రయతిిసుత ంద . కాని 

వారించలేక్పో తుంద . ఎందుక్ంటే ప్రతివయక త  తన పరా ణం తన స్ తుత గా 
భలవిసుత నాిడు. ఈ చరయ వలి క్ష్టాు లూ, ఆప్దలూ దూరమౌత్ాయని, మరణానంతర 

జీవితం లేదని, ఉనాి మనలి విచారించటం జరగదని భలవించడం జరుగుతుంద . 
అయిత్ే పరా ణం మనద  కాదని అద  దేవునిదని, ఆతమహతయల దాీరా క్ష్టాు లు 

వద లంచుకోవటం తప్ుపడు అభిపరా యం అని, ఈ విధంగా క్ష్టాు లక్ు దూరం అయితే్ 

మరణానంతరం అంతక్ంటే క్ఠినమెైన క్ష్టాు లక్ు గురికావలస్ల వసుత ందని 

ముహమమద్ సందేశం త్ెలయప్రచింద . 
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ُِّكم   نا ب ِّنه اَّللا كا ُكم  ا ُتلُوا اان ُفسا َاق  َلا  اقه وا ِّال   ب
ا َِّله ما اَّلُل ا ره تِّ حا

ُتلُوا انلهف سا اله َاق  َلا  وا
ا ي ما لِّيهِّ  , راحِّ و فا نُص  انًا وا ُظل ًما فاسا وا ِّكا ُعد  عال  ذاّ ف  ن  يا ا واما  (30-النساء.)ناارا

నిష్ేధించిన ప్ాాణరనిి హతి చేయకండి, నరియంగా తప్ప మిమమలిి మీరధ 
హతి చేసుకటకండి, ఎందుకంటే అలలా హ్ మీ ప్టా కారధణిం కలిగి ఉనరిడ్య, 

ఒకవేళ ఎవ్ర ైనర అలల చేస్ేత , అతనిి నరకం లోనికి నడిపలసాత ము.(అనిిసా-30) 

అరబ్ లో క్ూతురి హతయలు కొనస్ాగేవి. భలరతదేశ్ానిక  చెంద న 

రాజక్ుమారులోి  క్ూడ్ా ఈ ఆచారం ఉండ్ేద . ఇతర దేశ్ాలోి నూ ఈ ఆచారం ఉండే్ద . 
అరబ్ లో మరల క్ూర రంగా ఉండ్ేద . ఆడబిడాలను సజీవంగా ఖననం చేస్ేవారు. 

ముహమమద్ (స) సందేశం యొక్ూ ఒక్ూ వాక్యం ఈ మూఢాచారానిి ఖండ్ించింద .  

ن بر 
ِّااي ِّ ذا و ُؤداةُ ُسئِّلات  ب ِّذاا اّما ا  (8,8-الكوير.)قُتِّلات   وا

ఆరోజు సజీవ్ంగా ప్ూడిచపెటోబడిన అమలమయ్యని అడ్గటం జరధగుతుంద్ి. 
ఏప్ాప్ం కారణంగా చంప్బడిందని పా్శిించడ్ం జరధగుతుంద్ి.(అతత కీీర్-8,9) 

తన సంత్ానానిి హతయ చేయటం అరబ్ లో నేరంగా భలవించబడ్ేద  కాదు. 

ఈనాడు క్ూడ్ా అనేక్ మంద  ప్స్లబిడాలు చంప్బడుతునాిరు. దేశంలో ప్ంటలు 

తక్ుూవగా ఉనాియని, జనాభలను నియంతిరంచాలని ప్రభుత్ాీలు ఆదేశ్ాలు జారల 
చేసుత నాియి. అరబుాలోి , ఇతరులోి  అబలరిన్ చేయించినా, హతయక్ు సంబంధ ంచిన 

చటుం ఏమీ చేస్ేద కాదు. యూనాన్ లో ప్ుటిు న బిడా బలహీన మెైనదెైత్ే చంపేవారు. 

ఆ బిడాను కొండప ై నుండ్ి విస్లరి చంపేవారు. ఈనాడు క్ూడ్ా బర్త  క్ంటలర ల్ పేరుత్ో 
ఇదే జరుగుతుంద . ముహమమద్ సందేశం ఉపాధ  ఎవరూ ఎవరికీ ఇవీలేరని, 

అందరికీ అలాి హ్ యిే ప్రస్ాద స్ాత డనే వాసత వానిి త్ెలపలంద . 
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ا َِّله َعا اَّللِّ رِّز ُقها رضِّ  ا
ا
ابهةر فِّ ال ا مِّن  دا  (6-هود.)واما

భూమిపెై ఉని పా్తి ప్ాాణి ఉప్ాధి బాధిత అలలా హ్ పెైనే ఉంద్ి.(హూద్-6) 

ِّيهاُكم   زُُقُهم  وا ا قر َنا ُن نار 
ِّم لا ياةا ا ش  ُا داُكم   َلا ُتلُوا ااو  َاق  َلا  ًءا  ,وا ط  ُا نا  ت لاُهم  كا ِّنه قا ا

ا ً بِّي   (31-الساء) .كا

పేదరికం వ్లా మీ సంత్రనరనిి చంప్ుకటకండి,మేము వారికీ, మీకూ ఇదద రికీ 
ఉప్ాధి పా్సాద్ిసాత ము. నిససంద్ేహంగా వారిని చంప్డ్ం మహాప్ాప్ం.(అల్ ఇసాా-

31) 

మహా పాప్కారాయలోి ని ఈ మహా పాప్ం ప్రవక్త(స)ను తిరసూరంిచిన జాతిలో 
క్ూడ్ా ఉండ్ేద . ప్రజలు దెైవదాసుల మధయ వంశం, క్ులం, ధనం, రంగు మొదల ైన 

బేధాలను ఏరపరచు క్ునాిరు. భలరతదేశం పరా రంభం నుండ్ి ఈనాటి వరక్ు త్ాను 

తప్ప ఇతరులందరినీ అప్రిశుభరమెైనవారుగా ప్రిగణించింద . తనను నాలుగు 

వరాా లుగా విభజించి గౌరవమరాయదల క్రమబధ్ుతను ఏరపరచింద . క్షూదుర లక్ు 

ధరామధ కారాలు ఉండ్ేవికావు. పరా చీన ఈరాన్ లో క్ూడ్ా ఈ నాలుగు జాతులే 
ఉండ్ేవి. రోమనుి  తమను పాలక్ులుగా, ఇతరులను దాసులుగా భలవించేవారు. 

బనీఇస్రా యిళల్ కేవలం త్ామే దెైవ క్ుమారులమని, ఇతరులందరూ నీచులని 

తీరామనించారు. తమ జాతిలో క్ూడ్ా తరగతులను ఏరపరచుక్ునాిరు. అంత 

ఎందుక్ు యూరప్ తన సంసూృతి, మానవత్ా వాదం, సమానతీం గురించి 

వాద ంచినా దాని ప్రిస్లు తి క్ూడ్ా ఎలా ఉంద ?  

త్ెలివారు తముమత్ాము ప తత ందారుి గా, అధ కారులుగా భలవించారు. 

నలివారు వారిక  సమానులు కారని ప్రిగణంిచేవారు. ఆస్లయా ప్రజలు ప్రయాణంలో 
క్ూడ్ా వారిత్ో పాటు ఒకేచోట క్ూరోచలేరు. కొనిి దేశ్ాలలో వారి కాలనీలలో 
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నివస్లంచలేరు క్ూడ్ా. వారిక  వరితంచిన హక్ుూలు వీరిక  వరితంచవు. అమెరికాలోని 

మానవత్ా వాదుల దృష్లులో అక్ూడ్ి నలివారిక  జీవించే హక్ుూ క్ూడ్ా లేదు. 

ఆఫ్లరకాలో హబష్వలక్ు, భలరతీయులక్ు క్ూడ్ా మానవహక్ుూలు సరిగా 
వరితంచేవికావు. ఈ త్ేడ్ా, త్ారతమాయలు పరా ప్ంచిక్ విషయాలోి నే కాదు, 

ఆరాధనాలయాలోి  క్ూడ్ా ఉండ్ేవి. త్ెలివారి ఆరాధనాలయాలు వేరు, నలివారి 
ఆరాధనాలయాలు వేరు. ఇదూ రూ ఒకేచోట దేవుని ముందు తల ద ంచలేరు. 

ముహమమద్ సందేశం వీటనిిటినీ రూప్ుమాపలంద . ఇస్ాి మ్ లో అందరూ 

సమానమే. ధనసంప్దలు, రంగు, వంశం, క్ుటుంబం మొదల ైనవి ప్రజల మధయ 
త్ారతమాయలి సృష్లుంచలేవు. మకాూ విజయంనాడు ఖుర రషులందరూ కాబల దగార 

నిలబడ్ి ఉనాిరు, ప్రవక్త(స) వారినుదేూ శించి ఇలా అనాిరు,   

ا  ع شا ِّاآلبااءِّ  ياا ما ا ب ُمها ِّ ظ  َُعا ن ُكم  ِنِّ واةا الااهِّلِّيهةِّ وا  ِّنه اَّللا قاد  ااذ هابا عا ي شر ا  ,قُرا

ابر  آداما مِّن  تُرا  (ابن هشام.)انلهاُس مِّن  آداما وا

ఓ ఖుర ైష్ర పా్జలలరా ! అజాా న కాలప్ు అహంకారానిి, వ్ంశగరాీనిి అలలా హ్ 

రదుద చేసాడ్య. మలనవ్ులందరూ ఆదమ్ సంతతి, ఆదమ్ మటోిద్రీరా 
సృష్లోంచబడరా రధ.(ఇబెిహిష్ామ్) 

హజీతుల్ విదాలో ఇలా ఉప్దేశించారు:- 

ِبِّ  را  العا
ُل َعا ِمِّ فاض  ع جا

ا
ِمِّ وا لاي سا ّأل ع جا

ا
ُل َعا ال ِبِّ فاض  را عا

ِّل  ُُك ُكم  ااب نااُء  ,لاي سا ّ
ابر   (مسند احد.)آداما وا آداما مِّن  تُرا
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అరబుబలకు ఇతరధలపెై, ఇతరధలకు అరబుబలపెై ఎటటవ్ంటి ప్ాాధరనిత లేదు, 

మీరంత్ర ఆదమ్ సంత్రనం, ఆదమ్ మటోి ద్రీరా సృష్లోంచబడరా రధ.(ముసిద్ 

అహమద్) 

 ముహమమద్ దెైవవాణి మానవులందరినీ ఉదేూ శించి ఇలా పేరకూంద :- 

با  ل نُكم  ُشُعوًبا وا قا عا رر وا اُن َثا وا جا
نُكم  مِّن  ذاكا لاق  ُا ِّنها  ا انلهاُس ا ها ارافُوايآ ااي  اعا ِّلا لِّ  ائ

ُكم  عِّن دا اَّللِّ اات قُكم    راما ِّنه ااك   (13-الجرات.)ا

మలనవ్ులలరా! మేము మిమమలిి ఒకే ఆడ్,మగ జంట నుండి 
సృష్లోంచరము.మీరధ ఒకరినొకరధ ప్రిచయం చేసుకునేందుకు మిమమలిి 

జాతులుగానూ, త్ెగలుగానూ చేసాము. వాసత వానికి మీలో అందరికంటే 
అధికంగా భయభీతులు గలవాడే అలలా హ్ దృష్లో లో పీాతిప్ాతుా డ్య.(అల్ 

హుజురాత్-13)  

మరో ఆదేశం:-  

مِّلا  نا وا عا ن  آما َِّله ما ناا ُزل ف ا ُِّبُكم  عِّن دا ر  َُقا تِّ 
ِّاله َلا ُدُكم  ب َلا ااو  واالُُكم  وا ا اام  واما

مِّلُوا ا عا ِّما ع فِّ ب ِّ آُء اّض  زا اُهم  جا ًا فااُلئِّكا ّ الِّ  (37,37-سبا.)صا

మిమమలిి మలకు దగగ ర చేస్ేద్ి మీ సంప్ద గాన్న, మీ సంత్రనంగాన్న కాదు. 

అయ్యత్ే విశీస్లంచి సత్రకరాిలు చేస్ేవారధ మలతామే, ఇటటవ్ంటి వారికే త్రము 

చేస్లన ద్రనికి ర టోింప్ు పా్తిఫలం లభిసుత ంద్ి.(సబా-37,38) 

ముస్లి ములందరినీ ప్రసపర స్ో దరులుగా ప్రిగణించింద . ప్రవక్త (స) 

హజీతుల్ విదా సందరాంగా లక్షక్ు ప ైగా ఉని సమూహం ముందు ఒక్ ముస్లి మ్ 
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మరో ముస్లి మ్ క్ు స్ో దరుడని ప్రక్టించారు. ఈ సమానతీం, సో్ దరభలవం అంతక్ు 

ముందు ఉని త్ేడ్ాలనిిటినీ ప్టలప్ంచలు చేస్లవేస్లంద . దేవుని దయవలి 

మీరందరూ స్ో దరులుగా మారిపో యారు అని ఆదేశించడం జరిగంిద . దెైవ గృహంలో 
ఎటు వంటి త్ేడ్ా లేదు. వంశ్ాల, క్ుటుంబలల త్ేడ్ా లేదు. వృతుత ల, ప్దవుల త్ేడ్ా 
లేదు. దారిదరా యల, ధన సంప్దల తే్డ్ా లేదు. దేవుని ముందు అందరూ సమానులే. 
ఇక్ూడ ఎవరూ క్షూదుర లు కారు బలర హమణులు కారు. ఖుర్ఆన్ అందరూ 

చదవగలరు. నమాజు అందరూ చదవగలరు. అందరి మధాయ సంబంధాలు 

ఏరపడగలవు. విదయ నేరుచక్ునే హక్ుూ అందరికీ ఉంద . అందరి హక్ుూలూ సమాన 

మెైనవే. రక్తం క్ూడ్ా అందరిదవ సమానమే. 

మితుా లలరా! ముహమమద్ సందేశ ఉప్కారాలను మీ ముందు ఉంచాలని 

అనుక్ునాిను. కాని సమయం లేక్ చింతిసుత నాిను. స్వత రలక్ు, బలనిసలక్ు వారి 

హక్ుూలను ఇపలపంచింద . మానవత్ా వాదులుని యూరప్ లో క్ూడ్ా ఇలాంటి 
ఆలోచన లేదు. కాని సమయం లేక్ చింతిసుత నాిను. ప్రప్ంచంలో పరా ప్ంచిక్త, 

ధారిమక్తలలో ప్డ్ి పరా ప్ంచిక్ కారాయలను, ధారిమక్ కారాయలను వేరు చేయడం 

జరిగింద . దెైవాదేశ్ానిి చక్రవరిత  ఆదేశ్ానిి వేరు చేయడం జరిగింద . ప్రప్ంచానిి 

ప ందే మారాం వేరని, ధరామనిి ప ందే మారాం వేరని భలవించడం జరిగింద . 

యువ్కులలరా! ఇద  చాలా ప దూ  ప రపాటు. ఈ ప రపాటు ప్రప్ంచమంత్ా వాయపలంచి 

ఉండ్ేద . ముహమమద్ సందేశం దవనిి త్ లగించింద . ఏకాగరతత్ో, నిరమలమెైన 

మనసుసత్ో పరా ప్ంచిక్ కారాయలను అలాి హ్, ఆయన ప్రవక్త  ఆదేశ్ాలక్ు అనుగుణంగా 
నెరవేరచడమే ధరమం అని వివరించింద . అంటే అలాి హ్ ఆదేశ్ాల ప్రకారం పరా ప్ంచిక్ 

కారాయలు నెరవేరచటమే ధరమం. కొందరు ప్రజలు గుహలోి  క్ూరోచని, ఏకాంతంగా 
ధాయనంలో నిమగిమవటం, సమరించటం, పరా రిుంచటం మాతరమే ధారమిక్తగా 
భలవిస్ాత రు. స్ేిహం, మితుర లు, భలరాయబిడాలు, తలిదండుర లు, జాతి, దేశం, 

ఆతమరక్షణ, ఉపాధ , సంరక్షణ మొదల ైనవనీి పరా ప్ంచిక్తగా భలవిస్ాత రు. ఇస్ాి మ్ 
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ఈ వాసత వానిి అందరి ముందూ ప టిుంద . దెైవాదేశ్ాల ప్రకారం వాటిని నెరవేరచడమే 

ధారిమక్త అని చాటి చెపలపంద . 

ఇస్ాి మ్ లో స్ాఫలయం ర ండు విషయాలప ై ఆధారప్డ్ి ఉంద . విశ్ాీసం, 

సత్ాూరాయలు. ఐదు విషయాలను విశీస్లంచటలనిి విశ్ాీసం అంటలరు. అలాి హ్ ను, 

దెైవదూతలను, దెైవప్రవక్తలను, దెైవ గరంధాలను, జాతకానిి విశీస్లంచటం. ఈ 

ఐదు విషయాలను విశీస్లంచడమే విశ్ాీసం అనబడుతుంద . ఆచరణ దవని ప ైనే 

ఆధారప్డ్ి ఉంద . ఈ విశ్ాీసం లేక్ుండ్ా ఏ కారయమూ స్వీక్రించడం జరుగదు. 

ర ండవద  ఆచరణ - మనం చేస్ే ప్నులు, సత్ాూరాయలు. ఇవి మూడు విధాలు, 1. 

దెైవంత్ో సంబంధం ఉని ఆరాధనలు. 2. వయవహారాలు అంటే ప్రసపర 

లావాదేవీలు, వాయపారం మొదల ైనవి, దెైవాదేశ్ాల ప్రకారం వీటిని నెరవేరిస్ేత  నాయయం 

ధరమం కొనస్ాగుతుంద . 3. నెైతిక్త అంటే చటుప్రంగా విధ ంచబడని ప్రసపర 

హక్ుూలు, ఆతీమయతక్ు సమాజ అబివృధ్ ు క  ఇవి తప్పనిసరి. అంటే 1. విశ్ాీసం 2. 

ఆరాధనలు 3. లావాదేవీలు 4. నెైతిక్తలు. ఈ నాలుగు విషయాలే స్ాఫలాయనిక  
ప్రధాన మెైనవి. 

యువ్కులలరా! ననుి సూటిగా చెప్పనివీండ్ి. మౌనం, ప్రశ్ాంతం, ఒంటరితనం, 

ఏకాంతంగా జీవితం గడప్టం ఇస్ాి మ్ కాదు. ఇస్ాి మ్ అంటే ప్రయతిం, క్ృష్ల, 
ఆచరణ, నిబధ్ుత. అద  చావు కాదు జీవితం. అలాి హ్ ఆదేశం:- 

ىع ا سا َِّله ما انِّ ا ن سا ِّ
ِّْل   (39-انلجم.)لاي سا ّ

మలనవ్ుడ్య పా్యతిించినద్ే అతనికి లభిసుత ంద్ి.(అనిజ్మమ-39) 

ِّ  سر ف  نا  ُُ    (37-المدثر.)ةً نا ي  هِّ را  ت  با سا ا كا ما ب

పా్తి ప్ాాణి తన ఆచరణకు బదులు త్రకటటో గా ఉంద్ి.(అల్ ముదదస్లసర్-38) 
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ఇస్ాి మ్ అంత్ా క్ృష్లప్రయత్ాిలే. కాని ఏకాంతంగా క్ూరోచని కాదు. 

మెైదానంలోక  రావాల. ప్రవక్త(స) జీవిత చరితర మన ముందు ఆదరశంగా ఉంద . ఆ 

తరువాత నలుగురు ఖలీఫాల జీవితం మన ముందు ఉంద . ఇవనీి మనక్ు 

ఆదరాశలు. ఇందులోనే మన స్ాఫలయం ఇమిడ్ి ఉంద . ముక త  మారాం ఇదే. ఇదే 

అభివృధ్ ు  ప్ధం. ముహమమద్(స) సందేశం బుధ్ుు ని సందేశంలా కోరిక్లను 

అణచివేస్ేద  కాదు. సర రన కోరిక్లను సర రన విధంగా తీరుచకోవడం ముహమమద్ 

సందేశం. ఈస్ా(అ) సందేశంలా ధనసంప్దలను, శక్ుత లను నీచంగా చూచేద గా, 
నిష్ేధ ంచేద గా లేదు. వాటిని సంపాద ంచే, ఖరుచ చేస్ే మారాా లను సంసూరించింద . 
వాటిని ఖరుచ చేస్ే విధానానిి, సందరాానీి నిరుయించింద . 

మితుా లలరా! విశ్ాీసం, దాని ప్రకారం సత్ాూరయం అనేదే ఇస్ాి మ్. ఇస్ాి మ్ అంటే 

ఆచరణ. ఆచరణను విసమరించటం కాదు, విధులను నిరీరితంచాల. విధుల నుండ్ి 
తపలపంచుకోవటం కాదు, వీటి గురించి ప్రవక్త (స) జీవితంలో, ప్రవక్త (స) అనుచరుల 

జీవితంలో మనక్ు ఎనోి ఆదరాశలునాియి. వాటి చితరం ఇలా ఉంద , 

ِّ  وا  اَّللِّ  وُل سُ را  د  مه ُما  ا رُ  ارِّ فه كُ  ال  َعا  اءُ ده شِّ اا  هُ عا ما  ينا اّله   ادً جه ا سُ عً كه رُ  م  اهُ را تا  ,م  هُ ينا با  اءُ حا
 (29-لفتح.)اانً وا ض  رِّ  وا  اَّللِّ  نا مِّ  لً ض  فا   ونا غُ تا ب  يا 

ముహమమద్ అలలా హ్ పా్వ్కత , ఆయన వెంట ఉనివారధ అవిశ్ాీసుల ప్టా 

కఠినులుగానూ, ప్రసపరం కరధణరమయులుగానూ ఉంటారధ, న్నవ్ు వారిని 

చూస్లనప్ుడ్య వారధ రధకూ, సజాద లలో, అలలా హ్ అనుగరహాన్ని, ఆయన 

పా్సనితనూ అరిుంచటలో నిమగుిల ై ఉండ్టం కనిపలసుత ంద్ి.(అలయత్ హు-29) 

సతయతిరస్ాూరుల ప్టి పో రాటం క్ూడ్ా ఉంద . ప్రసపరం సహృదాావం, 

పేరమాభిమానాల భలవనలు క్ూడ్ా, దెైవం ముందు రుక్ూలు, సజాూ లు క్ూడ్ా 
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చేస్ాత రు. పరా ప్ంచిక్ప్రంగా దెైవకారుణాయనిి, ఆయన ఉపాధ ని క్ూడ్ా ఆశిస్ాత రు. 

అయిత్ే అద  క్ూడ్ా ధరమం ప్రకారమే. 

رِّاَّللِّ 
ن  ذِّك  ااراة  وا َلا باي ع  عا هِّيهِّم  ُتِّ

ال  َلا تُل   (37-انلور).رِّجا

వీరధ ఎలలంటి వారంటే, వీరి వాిప్ారం, లలవాద్ేవీలు వీరిని ద్ెైవ్ధరినం నుండి 
వేరధ చేయలేవ్ు.(అనూిర్-37) 

 

వాయపారం, వయవహారాలు,లావాదేవీలు క్ూడ్ా కొనస్ాగుతునాియి. 

దెైవధాయనం, దెైవసమరణ క్ూడ్ా కొన స్ాగుతుంద . వీరు ఒక్దానిి వదల ర ండవ 

దానిి వెదక్రు, ర ంటినీ తమ వెంట ఉంచుత్ారు. ముస్లి ములక్ు రూమీలక్ు 

యుధ్ుం జరిగింద . ప్రవక్త  (స) అనుచరులు స్ ైనిక్ులుగా ఉనాిరు. రూమీల 

స్ ైనాయధ ప్తి ముస్లి మ్ స్ ైనిక్ుల ప్రిస్లు తిని గమనించటలనిక  ఇస్ాి మీయ కంేప్ లోనిక  
ఇదూరు గూఢచారులను ప్ంపలస్ాత డు. వారు వచిచ ముస్లి ముల ప్రిస్లు తి చూస్ల, చాలా 
ప్రభలవితుల ై తిరిగి వెళిళపో త్ారు. వారు రూమీల స్ ైనాయధ ప్తిత్ో వీరు ఎలాంటి 
స్ ైనిక్ులు, రాతిర దెైవానిి పరా రిుసుత నాిరు, ప్గలు ప్రయాణిసుత నాిరు, అని ఆశచరయం 

వయక్తం చేస్ారు. ఇదే ఇస్ాి మీయ జీవితం. 
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