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1. ఇస్ల ాం అాంటే ఏమిటి ? 

ఇస్ల ాం అనేది సర్వలోక సృష్టి కర్త  అయిన అలలల హ్ అవతర ాంపజేసటన మర యు పరజల వ ైపుకు 

అలలల హ్ పాంపటన పరవకతలాందర్ూ ఆచర ాంచి చూపటన ఒక సతయధర్మాం పేర్ు, ఇాంక్ సర గ్్ా  చెప్్ాలాంటే 

‘ఒక ఆదర్శ జీవన విధానాం’. ఇతర్ ధర్మలతో ప్ో ల్చితే ఇస్ల ాం ధర్మాం యొకక పేర్ు ఒక 

పరతేయకమ ైన సజీవ ధర్మాం పేర్ుగ్్ నిలుస్త ాంది; క్రైసత వమతాం, బౌదధ మతాం లేదా జొర్సటి ియనిజాం 

మలదిర గ్్ అది ఎవరో ఒక వయకతత  పేర్ున్; యూదమతాం వలే ఒక తెగ పేర్ున్; లేక హ ాందూమతాం 

వలే ఒక ప్ర్ ాంతాం పేర్ున్ సూచిాంచ్ట లేద్. ఇస్ల ాం అనే పదాం వచిిన అర్బీ మూలపదానికత 
అసలు అర్థాం శ్ాంతి, సాంర్క్షణ, అభివ్దన, అభయాం, నిర్పర్ధితవాం, పర పూర్ణతవాం, సమర్ాణ, 

సవవకర్ణ, ల ాంగుబాటు, అర ా ాంచ్కొన్ట మర యు మోక్షాం. ఇస్ల ాం అనే పదానికత పరతయేకమ ైన అర్థాం 

ఏమిటాంటే అలలల హ్ కు సమర ాాంచ్కొన్ట, కేవలాం ఆయనన్ మలతరమే ఆర్ధిాంచడాం, 

మనసూార తగ్్ ఆయన ధర్మచటాి లకు సమమతిాంచడాం మర యు విధేయత చూపడాం. ఇలల 
సమర ాాంచ్కోవడాం దావర్ ఆ పదాం యొకక భాష్పర్మ ైన అర్థాంలోని శ్ాంతి, సాంర్క్షణ మర యు 

పర పూర్ణత ప్ ాంద్తార్ు. క్బటటి , ఒక ముసటల ాం లేదా ముసటల మహ్ అాంటే అలలల హ్ కు 

సమర ాాంచ్కుననవ్ర్ు. ఒక వయకతత  యొకక ఇస్ల ాం ప్్ప్్ల వలన, అజఞా నాం వలన, తపుాడు 
పన్లు చేయడాం వలన బలహీనమ ై ప్ో త ాంది. అలలల హ్ కు స్టట కల్చాాంచడాం లేదా అలలల హ్ కు 

అవిధేయత చూపడాం దావర్ ఇస్ల ాం ధర్మనిన పూర తగ్్ విడిచి పెటటి నటల వుత ాంది.  

2. ముస్ల ాంలు అాంటే ఎవరు? 

“ముసటల ాం” అనే అర్బీ పదాం యొకక భాష్పర్మ ైన అర్థాం ఏమిటాంటే “(ఇస్ల ాం ధర్మన్స్ర్ాం) 

అలలల హ్ కు సమర ాాంచ్కుననవ్ర్ు”. ఇస్ల ాం ధర్మసాందేశాం మొతతాం పరపాంచాం కోసాం పాంపబడిాంది. 

ఎవర్రతే ఇస్ల ాం సాందేశ్నిన సవవకర స్త రో, వ్ర్ు ముసటల ాంగ్్ మలర ప్ో తార్ు. ఇస్ల ాం కేవలాం అర్బుు 

పరజల ధర్మమని కొాందర్ు అప్ో హ పడుత నానర్ు. అయితే అది సతయాం క్ద్. వ్సత వ్నికత, 
పరపాంచ ముసటల ాంలలో 80% కాంటే ఎకుకవ మాంది అర్బుులు క్ద్! అర్బుులలో అధికశ్తాం 

ముసటల ాంలు అయినపాటటకీ, అర్బుులలో క్రైసత వులు, యూద్లు, నాసటత కులు కూడా ఉనానర్ు. 

ఒకవేళ న ైజీర యల న్ాండి బో సటనయల వర్కు మర యు మొర్కో న్ాండి ఇాండోనేష్టయల వర్కు 

ముసటల ాం పరపాంచాంలో నివశిస్త నన వేరేవర్ు పరజలపెై ఒకస్ర  దృష్టి స్ర సేత , ముసటల ాంలు వేరేవర్ు 

జఞత ల న్ాండి, వర్ా ల న్ాండి, సాంసకృత లు, సాంపరదాయలల న్ాండి మర యు జఞతీయతల 

న్ాండి వచాిర్నేాంద్కు అది చకకగ్్ సర ప్ో త ాంది. ఎలల పుాడూ ఇస్ల ాం ధర్మాం యొకక సాందేశాం 

విశవవ్యపతాంగ్్ పరజలాందర కోసాం ఉాండిాంది. పరవకత  ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహ  వసలల ాం యొకక 

ఆర్ాంభవు సహచర్ులు అర్బుులు మలతరమే క్కుాండా, వ్ర లో కొాందర్ు పర ియన్ల , ఆఫ్టరకన్ల  
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మర యు బ ైజఞాంటీన్ రోమన్ల  కూడా ఉాండటాం దీనిలోని వ్సత వికతన్ నిర్ూపటస్త ననది. ఒక 

ముసటల ాంగ్్ మహో ననత డెైన అలలల హ్ యొకక ధర్మదేశ్లు మర యు దివయసాందేశ్లన్ పూర తగ్్ 
సవవకర ాంచవలసట ఉాంటుాంది మర యు నిర్లక్షయాం చేయకుాండా విధేయత చూపవలసట ఉాంటుాంది. తన 

నమమక్లు, విలువలు మర యు విశ్వస్నికత అలలల హ్ యొకక అభీష్ి నేన ఆధార్ాంగ్్ 
చేస్కోవడానిన ఒక ముసటల ాం సవచఛాందాంగ్్ సవవకర స్త డు. ఈనాడు అాంతగ్్ కనబడకప్ో యినా, 
పూర్వక్లాంలో “ముహమమదీయులు” అనే పదానిన ముసటల ాం పదానికత బద్లు తర్ుచ్గ్్ 
వ్డేవ్ర్ు. ముహమమదీయులు అనే పదాం సర్రన పదాం క్ద్. క్వ్లని ద్ర్ుదేే శాంతో అలల చేసట 
ఉాండవచ్ి లేదా కేవలాం అజఞా నాం వలన. ఈ అపో్ హకు ఒక క్ర్ణాం ఏమిటాంటే, క్రైసత వులు జీసస్ 

న్ ఆర్ధిస్త ననటుల గ్్, ముసటల ాంలు ముహమమద్ న్ ఆర్ధిస్త ర్ని శతాబాే లకు తర్బడి 
యూరోపటయనల కు బో ధిాంచడాం జర గ్ ాంది. దీనిలో అణువాంత నిజాం కూడా లేద్. ఎాంద్కాంటే, 
ఒకవేళ ఎవర్రనా అలలల హ్ తో ప్్టు ఎవర న ైనా లేదా దేనిన ైనా ఆర్ధిసేత  అతన్ ముసటల ాంగ్్ 
పర గణ ాంచబడద్.  

3. అలలల హ్ అాంటే ఎవరు ? 

ఇస్ల ాం ధర్మాం గుర ాంచి చర ిస్త ననపుాడు, మనాం తర్ుచ్గ్్ “అలలల హ్” అనే అర్బీ పదానిన 

విాంటూ ఉాంటాము. “అలలల హ్” అనే అర్బీ పదాం సటాంపుల్ గ్్ సర్వలోక సృష్టి కర్త  యొకక అసలు 

పేర్ు. ఇదే పదానిన అర్బీ భాష మలటాల డే యూద్లు మర యు క్రైసత వులు కూడా వ్డతార్ు. 

వ్సత వ్నికత అలలల హ్ అనే పదాం గ్్డ్ అనే పదాం ఉనికత లోనికత ర్కముాంద్ చాలల క్లాం న్ాండే 
వ్డుకలో ఉాండిాంది. ఎాంద్కాంటే ఇాంగ్లలష  భాష అాంత ప్ర్ చీనమ ైన భాష క్ద్. అది ఈమధయనే 
ఏర్ాడిాంది. ఒకవేళ ఎవర్రనా అర్బీ భాషలోని బ ైబిల్ అన్వ్దానిన గమనిసేత , అాంద్లో గ్్డ్ అనే 

పదానికత బద్లుగ్్ అలలల హ్ అనే పదమే వ్డినటుల  గుర తస్త ర్ు. ఉదాహర్ణకు, అర్బీు భాష 

మలటాల డే క్రైసత వులు తమ క్రైసత వ విశ్వస్ల ఆధార్ాంగ్్ జీసస్ న్ అలలల హ్ కుమలర్ుడని అాంటార్ు. 

అాంతేక్ద్, ఇతర్ సెమిటటక్ భాషలలో సృష్టి కర్తన్ సూచిాంచే పదాం అర్బీ భాషలో సృష్టి కర్తన్ 

సూచిాంచే అలలల హ్ పదానికత చాలల దగార్గ్్ ఉాంది. అనే అర్బీ పదానికత చాలల దగార  పదానిన 

వ్డేవ్ర్ు. ఉదాహర్ణకు, హ బూర  భాషలో సృష్టి కర్తన్ సూచిాంచే పదాం “ఎలలహ్”. వివిధ క్ర్ణాల 

వలన ముసటల ాంలు ఆర్ధిాంచే దెైవాం మర యు అబరహాం, మోసెస్, జీసస్ లు ఆర్ధిాంచిన దెైవాం 

వేర్ని ప్ ర్ప్్టున కొాందర్ు ముసటల మేతర్ులు నముమత నానర్ు. దీనిలో సతయాం ఏ మలతరమూ 

లేద్. ఎాంద్కాంటే, ఇస్ల ాం ధర్మాం యొకక సవచఛమ ైన ఏకదెైవతవాం పరజలాందర నీ నూహ్, అబరహాం, 

మోసెస్, జీసస్ మర యు ఇతర్ పరవకతలాందర  ఆర్ధయ దెైవమ ైన అలలల హ్ న్ మలతరమే 
ఆర్ధిాంచమని ఆహవనిస్త ననది.  

4. ముహమమద్ అాంటే ఎవరు?  
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ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహ  వసలల ాం మలనవజఞతి కొర్కు పాంపబడిన చిటిచివర  పరవకత . 
తన 40వ సాంవతసర్ాంలో అలలల హ్ న్ాండి ఆయన దివయవ్ణ  అాంద్కునానర్ు. తన మిగ్ ల్చన 

జీవితమాంతా ఆయన అలలల హ్ తనపెై అవతర ాంపజేసటన ఇస్ల ాం ధర్మాం గుర ాంచి వివర ాంచడాంలో, 
సవయాంగ్్ అక్షర్లల ఆచర ాంచి చూపడాంలో గడిప్్ర్ు. అనేక క్ర్ణాల వలన పరవకత  ముహమమద్ 

సలల లలల హు అల ైహ  వసలల ాం ఇతర్ పరవకతలాందర  కాంటే గ్ొపావ్ర్ు. ముఖ్యాంగ్్ అలలల హ్ ఆయనన్ 

చిటిచివర  పరవకతగ్్ ఎాంచ్కోవడాం. తదావర్ మలనవజఞతికత మలరా్దర్శకతవాం వహ ాంచే బాధయతన్ 

ఆయన పరళయదినాం వర్కు కొనస్గ్ ాంచవలసట ఉననది. ఈ బృహతత ర్ బాధయత ఇతర్ పరవకతల 

అన్చర్ుల కాంటే ఎకుకవ మాంది పరజలన్ సవచఛమ ైన ఏకదెైవతావనిన విశవసటాంచడాం వ ైపుకు 

తీస్కు వచిిాంది. మలనవజఞతి సృష్టిాంచబడినపాటట న్ాండి అలలల హ్ అనేకమాంది పరవకతలన్ 

భూమాండలాంపెై పాంపట, పరతి ఒకక పరవకతన్ ముఖ్యాంగ్్ అతని సమలజాం కోసాం మలతరమే 
పాంపటనాము. ముఖ్యాంగ్్ పరతి జఞతి కొర్కు వ్ర లో న్ాండే పరవకతన్ ఎాంచ్కునానడు. ఆది న్ాండి 
అలలల హ్ పరవకతలన్ భూమిపెైకత పాంపటనాడు, ముఖ్యాంగ్్ పరతి జఞతి కొర్కు వ్ర లోని ఒక ఉతత మ 

వయకతతని పరవకతగ్్ ఎాంచ్కునానడు. అయితే, పరవకత  ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహ  వసలల ాం మొతతాం 

మలనవజఞతి కొర్కు అాంతిమ పరవకతగ్్ పాంపబడినార్ు.  

 తామూ ఏక్రక ఆర్ధ్యడినే విశవసటస్త మని ఇతర్ సమలజఞలు కూడా వ్దిస్త ననపాటటకీ, 
కరమేణా వ్ర  విశ్వస్లలో కలుష్టత ఆలోచనలు మర యు ఆచర్ణలు పరవేశిాంచి, వ్ర ని 

పరవకతల సవచఛమ ైన, నిషకళాంకమ ైన ఏకదెైవ్ర్ధన న్ాండి దూర్ాంగ్్ తీస్కు ప్ో యలయి. 

కొాందర్ు తమ పరవకతలన్ మర యు పుణయపుర్ుష లన్ సృష్టి కర్తకు తమ ప్ర్ ర్థనలు అాందజేసే 

మధయవర్ుత లుగ్్ చేస్కునానర్ు. మర కొాందర్ు వ్ర  పరవకతలు సవయాంగ్్ దేవుళళని లేదా 
దేవుడి అవతార్లని లేదా దేవుడి కుమలర్ుడని విశవసటాంచడాం మొదలు పెటటినార్ు. ఇలలాంటట 
అప్్ర్థ లనీన సృష్టి కర్తన్ ఆర్ధిాంచడాం వదిల్చ పెటటి , సృష్టి ని ఆర్ధిాంచే వ ైపుకు దార  
తీస్త నానయి. ఆ విధాంగ్్ మధయవర్ుత ల దావర్ సృష్టి కర్త  వదేకు చేర్వచినే నమమక్నిన 

కల్చగ్ ాంచి విగరహర్ధన పదధత లన్ వ్యపటాంపజేస్యి.  ఇలలాంటట అసతయ నమమక్ల న్ాండి 
జఞగరతత  పడటానికత, పరవకత  ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహ  వసలల ాం ఎలల పుాడూ తాన్ కేవలాం 

అలలల హ్ సాందేశ్నిన అాందజేయటానికత మర యు సవయాంగ్్ ఆచర ాంచి చూపడానికత 
ఎాంచ్కోబడిన ఒక మలనవ మలత ర డిని మలతరమేనని నొకతక వక్కణ ాంచేవ్ర్ు. “అలలల హ్ 

యొకక సాందేశహర్ుడు మర యు దాస్డు” అని మలతరమే తనన్ గుర తాంచాలని ఆయన 

ముసటల ాంలకు బో ధిాంచార్ు. ఆయన జీవితాం మర యు బో ధనల దావర్ అలలల హ్ ఆయనన్ 

పరజలాందర  కొర్కు ఒక పర పూర్ణ  ఉపమలనాంగ్్ చేసటనాడు. – ఆయన ఒక అస్ధార్ణ పరవకత , 
ర్జనీతిజా్ఞడు, వయవహర్కుశలుడు, సెైనాయధయక్షుడు, పర ప్్లకుడు, బో ధకుడు, ప్ ర్ుగ్ ాంటట 
వ్డు, భర్త , తాండిర మర యు సనేహ త డు. ఇతర్ పరవకతలు మర యు సాందేశహర్ుల మలదిర గ్్ 
క్కుాండా, పరవకత  ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహ  వసలల ాం పూర తగ్్ చర తర వ లుగులో 
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జీవిాంచార్ు, ఆయన యొకక పలుకులు మర యు ఆచర్ణలు అపూర్వాంగ్్ సేకర ాంచబడి, 
నమోద్ చేయబడినాయి. ఆయన ఒక్నొక క్లాంలో జీవిాంచార్ని లేదా ఆయన ఉపదేశ్లు 

జఞగరతత గ్్ భదరపర్చబడినాయని నముమతూ సర పుచి వలసటన అవసర్ాం ముసటల ాంలకు లేద్. 

అది ఖ్చిఛతమ ైన వ్సత వమని వ్ర కత తెలుస్. పరవకత  ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహ  
వసలల ాంపెై అవతర ాంపజేయబడిన దివయసాందేశ్నిన పరజలు కోలోాకుాండా, మర చిప్ో కుాండా, 
కలుష్టతాం చేయకుాండా స్ర్క్షితాంగ్్ క్ప్్డే బాధయతన్ అలలల హ్ సవయాంగ్్ తానే 
తీస్కునానడు. ఇది చాలల ఆవశయకమ ైన విషయాం ఎాంద్కాంటే మొతతాం మలనవ్ళి కొర్కు 

పరవకత  ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహ  వసలల ాం అాంతిమ పరవకత  మర యు సాందేశహర్ుడని 

అలలల హ్ పరకటటాంచినాడు. అలలల హ్ యొకక పరవకతలాందర్ూ ఇస్ల ాం సాందేశ్ననే బో ధాించార్ు అాంటే 

కేవలాం అలలల హ్ న్ మలతరమే ఆర్ధిాంచాండి మర యు అలలల హ్ యొకక ధర్మదేశ్లకు 

సమర ాాంచ్కోాండి. క్లకరమాంలో ఆ దివయసాందేశ్నిన పరజలు కోలోావటాం లేదా మలర్ుాలు 

చేర్ుాలు చేయడాం జర గ్ ాంది. క్నీ పరవకత  ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహ  వసలల ాం అాంతిమ 

పరవకత  మర యు సాందేశహర్ుడు క్వడాం వలన, ఆయనపెై పరళయదినాం వర్కు ఎలలాంటట 
మలర్ుాలు చేర్ుాలకు గుర  క్జఞలని చిటిచివర  మర యు పర పూర్ణ  దివయసాందేశాం 

అవతర ాంపజేయబడిాంది.   

5. ఇస్ల ాం ధరమాం ఏమి బో ధిస్తు న్నది?  

ఇస్ల ాం ధర్మ విశ్వసాం యొకక అసలు పునాది సాంపూర్ణ  ఏకదెైవ్ర్ధన. అాంటే సృష్టిలోని 

పరతిదాని కొర్కు కేవలాం ఒకే ఒక సృష్టి కర్త  మర యు ప్ో షకుడు ఉనానడని, ఆయన తపా సృష్టిలో 
మరేదీ దివయాం క్దనీ మర యు మర్వర కీ ఆర్ధిాంపబడే అర్హతలు లేవనీ విశవసటాంచడాం. నిజాంగ్్, 
ఏక్రక సృష్టి కర్తన్ విశవసటాంచడాం అాంటే సటాంపుల్ గ్్ “ఒక దేవుడునానడని” విశవసటాంచడాం కాంటే 
చాలల గ్ొపాది – ఎాంద్కాంటే అది ర్ాండు, మూడు లేదా నాలుగు దేవుళళ ఆలోచనన్ పూర తగ్్ 
ఖ్ాండిస్త ాంది. “ఒకే దేవుడు” ఉనానడని మర యు చివర కత ఒకే ఒక సృష్టి కర్త  మర యు ప్ో షకుడు 
ఉనానడని విశవసటస్త నానమని వ్దాించే ధర్మలు ఎననన ఉనానయి. క్నీ, నిజమ ైన ఏకదెైవతవాంలో 
‘ఏక్రక ఆర్ధ్యడిని తన పరవకతలపెై ఆయన పాంపటన దివయసాందేశాం పరక్ర్ాం మలతరమే 
ఆర్ధిాంచాలని విశవసటాంచ వలసట ఉననది’. అాంతేగ్్క, మలనవుడికత మర యు సృష్టి కర్తకు మధయ 
అనిన ర్క్ల మధయవర్ుత లనూ ఇస్ల ాం ధర్మాం పూర తగ్్ తిర్సకర స్త ననది. పరజలు ఎలలాంటట 
మధయవర్ుత ల అవసర్ాం లేకుాండా తమ పరభువు వదే తిననగ్్ వేడుకోవచిని మర యు అనిన 

ర్క్ల ఆర్ధనలు కేవలాం ఆయనకు మలతరమే చెాంద్తాయని నొకతక చెబుత ననది. సర్వలోక 

సృష్టి కర్త  అతయాంత కర్ుణామయుడు, పేరమిాంచేవ్డు మర యు అప్్ర్ కృప్్శీలుడని ముసటల ాంలు 

నముమతార్ు.  



 5 

తన సృష్టిని పరభువున్ తిననగ్్ క్షమిాంచడనే ఒక తపుాడు అభిప్ర్ యాం పరజలలో 
విసత ృతాంగ్్ వ్యపటాంచి ఉననది. ప్్ప్్ల భార్నిన మర యు శిక్షల గుర ాంచి అపర మితాంగ్్ 
భయపెటిడాం మర యు సృష్టి కర్త  మలనవులన్ ఎలలాంటట మధయవర్ుత లు లేకుాండా తిననగ్్ 
క్షమిాంచడు అనే తపుాడు వ్దనల వలన పరజలు తర్ుచ్గ్్ సృష్టి కర్త  యొకక క్ర్ణయాం 

లభిాంచదనే నిర్శతో ఆయనకు దూర్మ ై ప్ో త ాంటార్ు. ఎపుాడెైతే ఎలలాంటట మధయవర్ుత లు 

లేకుాండా సృష్టి కర్తన్ తిననగ్్ ప్ర్ ర థాంచలేమనే వ్దన సర్రనదని భావిస్త రో, వ ాంటనే వ్ర్ు 

సహయాం కోసాం హీరోలు, ర్జకీయ నాయకులు, బాబాలు, స్వములు, దెైవదూతల వాంటట అసతయ 
దెైవ్ల వ ైపు మర్లటాం మొదలు పెడతార్ు. ఎవర్రతే ఇలలాంటట అసతయ దెైవ్లన్ ఆర్ధిస్త రో, 
వేడుకుాంటారో లేదా దేవుడి వదే మధయవర్ుత లుగ్్ వయవహర సూత  తమ ప్ర్ ర్థనలు అాందజేయమని 

అర థస్త రో, తర్ుచ్గ్్ అలలాంటట వ్ర్ు ఆ మధయవర్ుత లన్ దేవుళళళగ్్ పర గణ ాంచకపో్ వడానిన మనాం 

చూస్త ాంటాము. వ్ర్ు మహో ననత డెైన దేవుడినే విశవసటస్త నానమని దావ్ చేస్త ర్ు. క్నీ, 

కేవలాం ఆయనకు మర ాంత చేర్ువయి్యాంద్కు మలతరమే తాము ఆయనతో ప్్టు ఇతర్ులన్ 

వేడుకుాంటునానమని లేదా ఆర్ధిస్త నానమని వ్దిస్త ర్ు. ఇస్ల ాం ధర్మాంలో, సృష్టి కర్త  మర యు 

సృష్టి ల మధయ న్నన వయతాయసాం గుర ాంచి చాలల సాషిాంగ్్ వివర ాంచబడిాంది. దెైవతవ విషయలలలో 
ఎలలాంటట అసాషిత లేక ర్హసయాం లేద్. ఎాంద్కాంటే ఇస్ల ాం ధర్మ బో ధనల పరక్ర్ాం: 

సృష్టిాంచబడినది ఏదెైనా సరే, ఆర్ధిాంపబడే అర్హతలు కల్చగ్  ఉాండద్; ఆర్ధిాంపబడే అర్హతలు 

కేవలాం సర్వలోక సృష్టి కర్త  అయిన అలలల హ్ మలతరమే ఉనానయి. సృష్టి కర్త  తన సృష్టిలో భాగాంగ్్ 
అవతర ాంచాడనే తపుాడు విశ్వస్నిన కొనిన ధర్మలు కల్చగ్  ఉనానయి. అది ‘సృష్టితాలన్ 

ఆర్ధిాంచడాం దావర్ సృష్టి కర్త  వదేకు చేర్ వచిని’ పరజలు నమేమలల చేస్త ననది.  

సర్వలోక సృష్టి కర్త  అయిన అలలల హ్ ఏక్రకుడు, మహో ననత డు, ఎవవర  ఊహలకూ అాందని 

వ్డెైనపాటటకీ,  నిశియాంగ్్ ఆయనకు ఎలలాంటట భాగస్వములు, సహయకులు, సహచర్ులు, 

విరోధ్లు లేక సాంతానాం లేర్ని ముసటల ాంలు నముమతార్ు. ముసటల ాంల విశ్వసాం పరక్ర్ాం, శబాే ర్థ  
పరక్ర్ాం, ఆలోచనల ర్ూపాంగ్్, ర్ూపకాంగ్్, భౌతికాంగ్్ లేక అధాయతిమకాంగ్్ - “అలలల హ్ ఎవవర కీ 
పుటిలేద్, ఆయనకు ఎవవర్ూ పుటిలేద్”. ఆయన సాంపూర్ణాంగ్్ ఏక్రకుడు మర యు అమర్ుడు, 
నిత యడు. పరతిదీ ఆయన నియాంతరణలో ఉననది. ఆయన తన అనాంతమ ైన క్ర్ుణయాం మర యు 

మనినాంపులన్ తన్ ఎాంచ్కునన వ్ర కత పరస్దిాంచే పూర త  శకతతస్మర్ధ ాలు, నియాంతరణ కల్చగ్  
ఉనానడు. అాంద్వలన అలలల హ్ అతయాంత శకతతమాంత డు మర యు అతయాంత కర్ుణామయుడని 

కూడా పటలవబడుత నానడు. అలలల హ్ మలనవుడి కోసాం మొతతాం విశ్వనిన సృష్టిాంచాడు. 
ఎాంద్కాంటే ఆయన మొతతాం మలనవజఞతి కొర్కు అత యతత మమ ైన వ్టటనే అభిలష్టస్త డు. 
ముసటల ాంలు విశవాంలోని పరతిదానీన మహో ననత డెైన అలలల హ్ యొకక ‘పరతిదీ సృష్టిాంచే సమర్ధత 

మర యు క్ర్ుణయ’ చిహనలుగ్్ చూస్త ర్ు. ముసటల ాంలు ఇాంక్, అలలల హ్ యొకక అదివతీయలనిన, 

ఏకతావనిన విశవసటాంచడమనేది కేవలాం ఒక మ టాఫ్టజికల్ అాంటే అధాయతిమక భావన మలతరమే 
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క్ద్. అది మలనవతవాం, సమలజాం మర యు ఆచణాతమక జీవితపు అనిన కోణాలపెై మన 

దృకాథానిన పరభావితాం చేసే ఒక చెైతనయవాంతమ ైన నమమకాం. క్బటటి  అలలల హ్ ఏకతావనిన 

విశవసటాంచడాం యొకక హేత బదధమ ైన ఒక పర ణామాం ఏమిటాంటే మలనవజఞతి మర యు 

మలనవతవాం యొకక ఏకతవాంపెై విశ్వసాం ఏర్ాడుత ాంది.  

6. ఖతర్ఆన్ అాంటే ఏమిటి?  

మొతతాం మలనవజఞతి కొర్కు పాంపబడిన అాంతిమ దివయసాందేశమే ఖ్్ర్ఆన్ దివయగరాంథాం. 

జిబరయిీల్ దెైవదూత దావర్ అలలల హ్ సవయాంగ్్ పరవకత  ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహ  వసలల ాంపెై 
అర్బీ భాషలో పాంపటన శబే, వచన మర యు అర్థ ల దివయవ్ణ . తర్వత దానిని పరవకత  
ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహ  వసలల ాం తన సహచర్ులకు అాందజేయగ్్, వ్ర లో అక్షర్ాం 

ప్ లుల ప్ో కుాండా కొాందర్ు కాంఠసథాం చేస్ర్ు, మర కొాందర్ు వర్ తపూర్వకాంగ్్ నమోద్ చేసట, గరాంథ 

ర్ూపాంలో సాంకలనాం చేస్ర్ు. పరవకత  ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహ  వసలల ాం సహచర్ులు, వ్ర  
తర్వత తర్ాం వ్ర్ు, వ్ర  తర్వత తర్వత తర్ాం వ్ర్ు ... అలల తర్తర్లుగ్్ ఈరోజ్ఞ వర్కు, 

దివయఖ్్ర్ఆన్ నిర్ాంతర్ాంగ్్ కాంఠసథాం చేయబడుత ననది మర యు పఠ ాంచబడుత ననది. కుల పత ాంగ్్ 
చెప్్ాలాంటే, మొతతాం మలనవజఞతి మలరా్దర్శతవాం మర యు మోక్షాం కోసాం అలలల హ్ పాంపటన 

అాంతిమ దివయసాందేశమ ైన ఖ్్ర్ఆన్ గరాంథాం ఎలలాంటట మలర్ుాలు చేర్ుాలకు గుర క్కుాండా 
అవతర ాంచిన ర్ూపాంలోనే స్ర్క్షితాంగ్్ ఉననది.  

ఈనాటటకీ మిల్చయనల  కొదీే  పరజలు ఖ్్ర్ఆన్ గరాంథానిన కాంఠసథాం చేస్త నానర్ు మర యు 

బో ధిస్త నానర్ు. ఖ్్ర్ఆన్ అవతర ాంచబడిన అర్బీ భాష నేటటకీ మిల్చయనల  కొదీే  పరజలు మలటాల డే 
సజీవ భాషగ్్ మిగ్ ల్చ ఉననది. కొనిన ఇతర్ ధర్మల దివయగరాంథాల వలే క్కుాండా, ఈనాటటకీ 
ఖ్్ర్ఆన్ గరాంథానిన దాని అసలు అవతర ాంచబడిన అర్బీ భాషలో ల కకలేననిన మిల్చయనల  పరజలు 

పఠ స్త నానర్ు. అర్బీ భాషలోని ఒక సజీవ అద్ుతాం ఖ్్ర్ఆన్ గరాంథాం. దాని శ రల్చ, ర్ూపాం 

మర యు ఆధాయతిమక పరభావాం, అదివతీయమ ైన జఞా నాం మొదల ైన పరతేయత లక్షణాలు స్టటలేనివి, 

అససలు అన్కర ాంచనలవి క్నివి. ఖ్్ర్ఆన్ 23 ఏళళ స్దీర్ఘక్లాంలో అాంచెలాంచెలుగ్్ పరవకత  
ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహ  వసలల ాంపెై అవతర ాంచిాంది. ఇతర్ అనేక ధర్మలకు భిననాంగ్్, 
ఖ్్ర్ఆన్ అలలల హ్ యొకక ఖ్చిితమ ైన వ్కకని ఎలల పుాడూ విశవసటాంచబడిాంది. పరవకత  
ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహ  వసలల ాం క్లాంలో మర యు ఆ తర్వత ఖ్్ర్ఆన్ గరాంథాం ముసటల ాం 

సమలజాం ఎద్ట మర యు ముసటల మేతర్ సమలజఞల ఎద్ట నిర్ాంతర్ాంగ్్ పఠ ాంచబడిాంది. పరవకత  
ముహమమద్ సలల లలల హు అల ైహ  వసలల ాం క్లాంలోనే మొతతాం ఖ్్ర్ఆన్ అక్షర్ాం ప్ లుల ప్ో కుాండా 
అవతర ాంచిన అసలు ర్ూపాంలో వర్ తపూర్వకాంగ్్ నమోద్ చేయబడిాంది మర యు అనేక మాంది 
సహచర్ులు ఒకక అక్షర్మూ వదలకుాండా మొతతాం ఖ్్ర్ఆన్ గరాంథానిన ఆయన న్ాండి కాంఠసథాం 
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చేస్ర్ు. ఖ్్ర్ఆన్ గరాంథాం ఎలల పుాడూ స్ధార్ణ విశ్వస్లకు కూడా అాంద్బాటులో ఉాండిాంది: 
ఎలల పుాడూ అది అలలల హ్ యొకక ఖ్చిితమ ైన వ్కుకగ్్నే పర గణ ాంపబడటాం మర యు 

ఎకుకవగ్్ కాంఠసథాం చేయబడటాం వలన, అది సాంపూర్ణాంగ్్ భదరపర్చ బడిాంది. ఏ ధార మక సాంసథ  
కూడా దానిలోని ఏ భాగ్్నీన మలర్ిలేద్ లేదా తొలగ్ ాంచలేద్. ఖ్్ర్ఆన్ బో ధనలలో మొతతాం 

మలనవజఞతిని సాంబో ధిాంచే స్ర్వజనిక దివయసాందేశ్లు ఎననన ఉనానయి. దానిలో కేవలాం ఏదో  
ఒక పరతేయక తెగ లేదా ఎాంచ్కోవబడిన పరజలన్ మలతరమే సాంబో ధిాంచబడలేద్. ఇతర్ పరవకతలు 

అాందిాంచిన కతరాంది సాందేశ్నేన అది కూడా అాందిస్త ననదే తపా ఏదో  కొతత  సాందేశ్నిన క్ద్: 

'ఇహపర్ లోక్లలో స్ఫలయాం కోసాం ఏక్రక ఆర్ధ్యడెైన అలలల హ్ కు మలతరమే సమర ా ాంచ్కోవ్ల్చ, 

ఆయనన్ మలతరమే ఆర్ధిాంచాల్చ మర యు అలలల హ్ యొకక పరవకతన్ మలతరమే అన్సర ాంచాల్చ'. 

అలలల హ్ యొకక ఏకతావనిన విశవసటాంచడాం మర యు ఆయన పాంపటన దివయసాందేశ్నిన 

అన్సర ాంచి జీవిాంచడాం అాంటే ఇస్ల మీయ ధర్మచటాి నిన అన్సర ాంచి జీవిాంచడాంలోని ప్ర్ ధానయత 

గుర ాంచి మలనవులకు బో ధిాంచడాంపెై ఖ్్ర్ఆన్ గరాంథాం దృష్టి  కేాందీరకర స్త ననది. ఇాంక్ ఖ్్ర్ఆన్ 

గరాంథాంలో నూహ్, ఇబరా హీాం, మూస్ మర యు ఈస్ అల ైహ ససలలాం మొదల ైన పూర్వ పరవకతల 

వృతాత ాంతాలు, అలలల హ్ యొకక ఆదేశ్లు మర యు నిష్ేధాజాలు ఉనానయి. నేటట ఆధ్నిక 

క్లాంలో, అనేక మాంది పరజలు ర్కర్క్ల సాందేహలలో, ఆధాయతిమక నిర్శ నిసాృహలలో, 
స్మలజిక మర యు ర్జకీయ పర్ధీనతలలో చికుకకుని ఉనానర్ు. అలలాంటట కతల షిపర సటథ త లలో, 
ఖ్్ర్ఆన్ బో ధనలు మన జీవితాలలోని శూనాయనిన భరలత  చేసే మర యు పరపాంచానిన పటటి  
పవడిస్త నన సాంక్షోభానిన తొలగ్ ాంచే సర్రన పర ష్కర్లు చూపుత ననది.  

7. మనిష్ స్వభావాం, మలన్వ జీవిత ఉదదే శ్యాం మర యు ప్రలోక జీవితాం  గుర ాంచి 

ఇస్ల ాం ఏమాంటున్నది?  

తనన్ స్త తిాంచడానికత మర యు ఆర్ధాించడానికత మలతరమే మలనవులు సృష్టిాంచబడినార్ని 

మర యు అసలు ఆర్ధనలనినాంటట పునాది తనపెై భయభకుత లు కల్చగ్  ఉాండటమేనని అలలల హ్ 

ఖ్్ర్ఆన్ లో మలనవులకు సాషిాంగ్్ బో ధిాంచినాడు. అలలల హ్ యొకక సృష్టితాలనీన సహజాంగ్్ 
ఆయనన్ మలతరమే ఆర్ధిస్త యి. తమ సృష్టి కర్త  అయిన అలలల హ్ న్ ఆర్ధాించే లేదా ఆయనన్ 

తిర్సకర ాంచే సేవచఛ కేవలాం మలనవులకు మలతరమే ఇవవబడిాంది. ఇదొ క కఠ నమ ైన పరలక్ష. 

అాంతేగ్్ద్, ఇదొ క గ్ొపా సనామనాం కూడా. ఇస్ల మీయ బో ధనలు మన జీవితపు కోణాలనినాంటటనీ 

మర యు న ైతికతలనినాంటటనీ ఆవర ాంచి ఉాండటాం వలన, మలనవుల వయవహర్లనినాంటటలో 
సృష్టి కర్త  యొకక భయభకుత లు ప్ోర తసహ ాంచబడినాయి. చితత శుదిధ తో కేవలాం అలలల హ్ కోసాం 

మలతరమే ఆచర సేత  మర యు ఆయన దివయసాందేశ్నిన - ధర్మచటాి నిన అన్సర ాంచి చేసేత , 
మలనవుల వయవహర్లనీన ఆర్ధనలుగ్్ మలరే అవక్శాం ఉననదని ఇస్ల ాం ధర్మాం సాషిాం 

చేసటాంది. క్బటటి , ఇస్ల ాం ధర్మాంలో ఆర్ధనలు కేవలాం ధార మక ఆచర్ణలకు మలతరమే పర మితాం 
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క్లేద్. అాంద్వలన, దానిని ఒక ధర్మాం అనడాం కాంటే ‘ఒక సతయజీవిన విధానాం’ అనడాం 

సబబుగ్్ ఉాంటుాంది. ఇస్ల మీయ బో ధనలు మలనవ్తమ కొర్కు ఒక క్ర్ుణయాంగ్్ మర యు సవసథత 

చేకూరేివిగ్్ పని చేస్త నానయి. అాంతేగ్్క, అవి పరజలలో మలనవతవాం, చితత శుదిధ , సహనాం 

మర యు దానధర్మలు మొదల ైన లక్షణాలన్ చాలల బలాంగ్్ ప్ోర తసహ స్త నానయి. ఇాంక్, 
అహాంభావాం మర యు తనే కర్కుి  అనే గర్వలన్ ఇస్ల ాం ధర్మాం పూర తగ్్ ఖ్ాండిస్త ననది. 
ఎాంద్కాంటే కేవలాం అలలల హ్ మలతరమే మలనవుల ధర్మబదధతపెై తీర్ుా నిస్త డు.  

మలనవసవభావాం గుర ాంచిన ఇస్ల మీయ దృకాథాం కూడా వ్సత వమ ైనది మర యు 

సాంత ల్చతమ ైనది. మలనవులు వ్ర్సతవ ప్్ప్్త మలుగ్్ జనిమాంచలేదని ఇస్ల ాం ధర్మాం 

బో ధిస్త ననది. క్నీ, వ్ర్ు సమలనాంగ్్ మాంచి చెడులన్ చూసే శకతతస్మర్ధ ాలు కల్చగ్  ఉనానర్ని 

బో ధిస్త ననది; వ్టటలో ఒకటట ఎాంచ్కునే సేవచఛ వ్ర కత ఇవవబడిాంది. దెైవవిశ్వసాం మర యు 

ఆచర్ణ ఒకదానితో ఒకటట కల్చసట మ ల్చసట ఉనానయని ఇస్ల ాం ధర్మాం బో ధిస్త ననది. అలలల హ్ 

పరజలకు తమ దార  ఎాంచ్కునే సేవచఛన్ పరస్దిాంచాడు. వ్ర  పన్లు మర యు ఆచర్ణలన్ 

బటటి  వ్ర  విశ్వసాం ఉాంటుాంది. ఏదేమ ైనా, మలనవులు కూడా జనమతః బలహీన్లుగ్్ 
సృష్టిాంచబడటాం మర యు తర్చ్గ్్ ప్్ప్్లలో కూర్ుకు ప్ో వడాం వలన, వ్ర్ు నిర్ాంతర్ాం 

మలరా్దర్శకతవాం కోసాం వేడుకోవలసటన మర యు పశ్ితాత ప పడవలసటన ఆవశయకత ఎాంతో ఉాంది. 

ఇది సవయాంగ్్ ఒక ఆర్ధన మర యు అలలల హ్ కు ఎాంతో ఇషిాం. తన అదివతీయమ ైన శకతత  
మర యు వివేక్లతో అలలల హ్ సృష్టిాంచిన మలనవుడి సవభావాం అాంతరా్తాంగ్్ కలుష్టతాం క్ద్, 

దానిని సర దిదేవలసటన అవసర్మూ ర్ద్. ప్్ప్్త మలు, తపుాలు చేసటన వ్ర  కోసాం పశ్ితాత ప 

దావర్లు ఎలల పుాడూ తెర చే ఉాంటాయి. మలనవులు తపుాలు చేస్త ర్ని సృష్టి కర్తకు తెలుస్. 

అయితే వ్ర్ు చేసటన తపుాలకు, ప్్ప్్లకు పశ్ితాత పాంతో ఆయన వ ైపు మర్లుతార్ లేదా, 
తిర గ్  అలలాంటట తపుాలకు, ప్్ప్్లు చేస్త ర్ లేదా వ్టటకత దూర్ాంగ్్ ఉాంటార్, అలలల హ్ కు 

అయిషిమని, ఆగరహ స్త డని తెల్చసవ ప్్ప్్లతో నిాండిన ద్షి జీవితానికత ప్ర్ ధానయత ఇస్త నానర్ 
అనేదే అసలు పరలక్ష. ప్్ప్్లకు మర యు చెడు పన్లకు అలలల హ్ నాయయాంగ్్ శిక్షిస్త డనే 
సముచితమ ైన భయాం మర యు తన అప్్ర్ కృప వలన మాంచిపన్లకు అలలల హ్ తగ్ న 

పరతిఫలాం పరస్దిస్త డనే ఆశల మధయ ఇస్ల మీయ జీవితాం యొకక నిజమ ైన సాంత లనాం 

స్థ పటాంచబడిాంది. అలలల హ్ భయాం లేని జీవితాం, ప్్పాం మర యు అవిధేయతల వ ైపుకు తీస్కు 

ప్ో త ాంది. అలలగ్ే, మనాం ఎననన ప్్ప్్లు చేయడాం వలన అలలల హ్ మనల్చన క్షమిాంచే అవక్శాం 

లేదనే భావాం నిర్శ్, నిసాృహల వ ైపుకు మర యు వ ైర్గయాం వ ైపుకు తీస్కు ప్ో త ాంది. ఈ 

వ్సత వ్ల వ లుగులో, కేవలాం మలరా్భరష ి లు మలతరమే అలలల హ్ క్ర్ుణాయనిన ప్ ాందర్ని మర యు 

కర్ుడు కటటిన నేర్స్థ లు మలతరమే సృష్టి కర్త  మర యు అతయాంత నాయయవాంత డెైన అలలల హ్ యొకక 

శిక్షల న్ాండి తపటాాంచ్కోలేర్ని కేవలాం  ఇస్ల ాం బో ధిస్త ననది. పరవకత  ముహమమద్ సలల లలల హు 

అల ైహ  వసలల ాంపెై అవతర ాంచిన ఖ్్ర్ఆన్ దివయగరాంథాంలో పర్లోక జీవితాం మర యు అాంతిమ 



 9 

తీర్ుాదినాం గుర ాంచి అనేక విషయలలు ఉనానయి. చివర కత మలనవులాందర  ప్ర్ పాంచిక జీవితపు 

విశ్వస్లు మర యు ఆచర్ణలన్ అదివతీయ స్ర్వభౌముడు మర యు అతయాంత 

నాయయలధీశుడెైన అలలల హ్ అాంతిమ తీర్ుాదినాన విచార స్త డని ముసటల ాంలు నముమతార్ు. 

మలనవులన్ విచార ాంచడాంలో మహో ననత డెైన అలలల హ్ అతయాంత నాయయాంగ్్ వయవహర స్త డు. 
పశ్ితాత పపడని అసలు నేర్స్థ లు, తిర్ుగుబాటుదార్ులు, అవిధేయులు మర యు దోష లన్ 

మలతరమే శిక్షిస్త డు. తన క్ర్ుణాయనికత యోగుయల ైన వ్ర ని దివయమ ైన వివేకాంతో గరహ ాంచి, వ్ర పెై 
దయ చూపుతాడు. తమ సోత మతకు మిాంచిన భార్ాం గుర ాంచి పరజలు విచార ాంచబడర్ు మర యు 

నిజాంగ్్ చేయని పన్లకు వ్ర్ు శిక్షిాంచబడర్ు. ఒకకమలటలో చెప్్ాలాంటే ఈ ప్ర్ పాంచిక జీవితాం 

సర్వలోక సృష్టి కర్త , మహో ననత డు మర యు అతయాంత వివేకవాంత డెైన అలలల హ్ నిర్ణయిాంచిన ఒక 

పరలక్ష, అాంతిమ తీర్ుాదినాన అలలల హ్ ముాంద్ మలనవులాందర్ూ ఈ ప్ర్ పాంచిక జీవితాంలో తాము 

చేసటన పన్లకు సవయాంగ్్ తామే బాధయత వహ స్త ర్ు అని ఇస్ల ాం ధర్మాం బో ధిస్త ననది. పర్లోక 

జీవితానిన చితత శుదిధ తో విశవసటాంచడమనేది ఈ పరపాంచాంలో సర్రన సాంత ల్చత మర యు న ైతిక 

జీవితాం గడిపేాంద్కు తాళాం చెవి లలాంటటది. అలల విశవసటాంచక ప్ో తే, ఈ ప్ర్ పాంచిక జీవితాం 

ఇాంతటటతోనే ముగ్ సట ప్ో త ాందనిపటాంచి, హేత వ్దాం మర యు న ైతికతన్ తయజిాంచి, అలా 

స్ఖ్సాంతోష్లన్ అడడదార్ులలో చేజికతకాంచ్కునే పరయతనాంలో పరజలు స్వర్థపర్ులుగ్్, 
మటీర యల్చష ి లుగ్్ అాంటే భౌతికవ్ద్లుగ్్ మలర ప్ో తార్ు మర యు అన ైతికత, అర్చకతవాం 

విసత ృతాంగ్్ వ్యపటస్త ాంది.  


