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'తన ప్రతిపాదిత సత్యాలను అంగీకరంచిన కాయణంగా తనిసయయ్యా బాధాతలను రపూరి 
చేమటంపైనే భనిషి శాశ్వత సాపలాం ఆధాయడి ఉంది' అననదే ఖురాన్ చయచనీయంశ్ం. ఈ 
విషయనిన ఒక సాధాయణ ఖురాన్ పాఠకుడు సైతం అతాంత సులువుగా గ్రహంచగలడు. అది అవే 
సత్యాలను భనిషి అస్తితవం (అంఫుస్), అతని ఫమటి ప్రంచం (ఆఫాఖ్) భరయు చరత్ర 
(త్యరీఖ్) ఇచేచ సాక్షాలతో నిరూపిసుింది. వాటిని విశ్వస్తంచభని యవత్ మానవాళిని 
ఆహ్వవనిసుింది. ఇంకా వాటిని తియసకరంచటం వలన సంబవించే దుషరణామాల గురంచీ 
అప్రభతిం చేసుింది. దాని ప్రబోధనల్నన అంగీకరస్తి తనిసయయ్యా బాధాతల వివరాలు, సషటతలు 
ఇసుింది. అవి త భరే విషయలతోనూ దానికి సంఫంధమే లేదు. ఒకవేళ అది తన దృకథానిన 
వివరంచేటప్పడు భౌతిక ప్రంచానికి చందిన ఏదైనా విషయనిన ప్రసాివించినా, దాని వాదన 
ఎననటికీ సతా విరుదధంగా ఉండదననది నిససందేహం. అయితే విజ్ఞనాశాస్త్రం, కళలు వగైరా వంటి 
ఏ లౌకిక విషయలను మానవ బుదిధ అనేవషించిందో ఇంకా అనేవషించనుందో వాటి గురంచి 
ఖురాన్ ఎననడూ ప్రసాివించదు. ఆవిధమైన ఏ విషమమూ దాని చయచనీయంశ్మే కాదు. 



28-06-21

అయితే ఈ ముస్తలం సమాజం (ఉభమత్) తన చరత్రలో ఖురాను గ్రంథానిన దాని వాసివ రూంలో 
అంగీకరంచటానికి స్తదధం కాలేదు. ఖురాన్ అల్లలహ్ గ్రంథం కనక సకల భౌతిక విదాలు, కళలు 
అందులో ఉండటం అనివాయాం అని కందరు వాదించారు. దాని తరువాత వారు తభ ఈ 
వాదనను నిరూపించుకోవటానికి వాటికి సంఫంధంచిన మూల్లలను వెతికి ట్టటకోవాలని దాని 
వాకాాల వెంటడ్డారు. ఈ క్రభంలో దాని భాష (జబాన్), ప్రసంగం (ఫయన్), గ్రంథ క్రభం 
(నజ్మమ కల్లం) సంఫంధత విషయల ప్రతి ఆధారానీన నియలక్ష్యం చేస్త, ఒకసార గ్రీకు త్యతివక 
మూఢనభమకాలు దీనితో నిరూపించే ప్రమతనం జరగంది. భరొకసార ఒక ప్రతేాక కాల్లనికి 
చందిన భౌతిక విజ్ఞానశాస్త్ర సమాచారానికి చందిన విషయలు ఆయ వాకాాల నుండి 
గ్రహంచఫడ్డామనే వాదనలు జరగాయి. అల్లగే వైదా, జ్ఞతక, ఖగోళ శాస్త్ర సంఫంధత 
విషయలను దీని నుండి ల్లగే ప్రమతనం జరగంది. ఇంకా అణు బాంబును తయరు చేస్త, 
చంద్రుని అధరోహంచే ప్రసాివన దీని నుండి తీస్త ప్రమతనమూ జరగంది! 
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వార ఈ ప్రయస అంతటికీ కాయణం ఈ గ్రంథం విషమంలో వారు పూరిగా తప్పడు భావన 
ఏయయచుకోవటమే. విశ్వకయి అయిన అల్లలహ్ ఈ ‘ఖురాను గ్రంథం’ కంటే ముందు భనిషికి 
‘బుదిధ’ని ప్రసాదించాడు. ఈ గ్రంథం ఏవిధంగా అమన ఫహుమానమో అదేవిధంగా బుదిధ కూడ్డ 
ఆమన ఫహుమానమే. ఈ విషమం వారకి తెల్నమదు. కనక ఏ విషయలోల అతనికి బుదిధ 
మాయగదయశకం సరపోతందో వాటిలో ఈ గ్రంథంతో ఏవిధమైన సంఫంధమూ లేదు. ఇక వేటి 
గురంచి ఈ గ్రంథం వాదిసుిందో వాటి విషమంలో ఒకవేళ బుదిధ సక్రభంగా ని చేసుింటే దాని 
మాయగదయశకత్యవనిన ఎననడూ తియసకరంచజ్ఞలదు.
ఇది కేవలం ఖురాన్ గ్రంథం వావహ్వయమే కాదు, తన విషమంలో కూడ్డ ప్రవకి ముహభమద్ ఈ 
వాసివికతను తనను అంగీకరంచే వారకి ఎంతో సషటంగా వివరంచి ఉనానరు. ఉదాహయణకి:   
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ఒకసార కందరు ఖజ్జూయం మొకక అంట్టకటటటానిన చూచి, ప్రవకి ముహభమద్- "అల్ల 
చేమకపోతేనే భంచిది" అని అనానరు. అందుకు వారు ఆ సంవతసయం అల్ల చేమలేదు. 
యావసానంగా దిగుఫడి రాలేదు. ప్రజలు ప్రవకితో ఈ విషయనిన ప్రసాివిస్తి, వారు- "మీరు 
ఇల్లంటి విషయలను నాకంటే బాగా అయథం చేసుకోగలరు" అని అనానరు. ఇంకా- "నేనైతే దైవ 
ధరామనిన చూటానికి వచాచను. కనక ఆ విషమంలోలనే నాతో సంప్రదించండి" అని ప్రవకి 
అదేశంచినట్టల విశావసుల మాత్రుమూరి అయిన సమాదా ఆయిషా తెల్నమజేసుినానరు. 

-సహీహ్ ముస్తలం, 6126/6128

భనం ఒకవేళ ఖురాన్ నుండి నిజంగానే మాయగదయశకం పందాలనుకుంటే కేవలం ధారామనికి 
చందిన సత్యాలను, వాసివాలను తెలుసుకోవటానికి మాత్రమే దానిని సంప్రదించాల్న. భనం 
నిద్రంచే భంచం తయరు చేమటానికి, భన గళానిన శుక్ర, అంగాయక గ్రహ్వలకి చేయవేమటానికి 
భన తెల్నవితేటలను ఉయోగంచాల్న. మానవుడిని తన కాయారధలో ఎననడూ నిరాశ్ డే 
రస్తథతి సరేవశ్వరుడైన అల్లలహ్ కల్నగంచ లేదననది ఒక వాసివం.



ఒక వాకిి; తన రపోషకుడైన అల్లలహ్ ప్రసననత పందటానికి ఈలోకంలో ఏ విషయలను 
అంగీకరంచి, ఏ విషయలపై ఆచయణ చేయలననది తెలటానికే ఈ ఖురాను గ్రంథం 
అవతరంచింది. ఆమన గ్రంథంలో భనం కోరుకునన విషమం చదవటానికి ఫదులు, భన 
కోరకలను ఆమన ఆదేశాల అనుసయణ కసం సంస్తదధం చేమటానికి అధామనం చేయల్న. 
ఖురాను దావరా మాయగదయశకం పందే మొదటి షయత ఇదే అని అల్లలహ్ అనేక సందరాాలోల విశ్దం 
చేస్త ఉనానడు. సకల విదాలను, కళలను ఈ ఒకక గ్రంథంలోనే దరశంచాలనన కోరక ఎవరైనా కల్నగ 
ఉండే అవకాశ్ం ఉంది. కానీ, ఖురాను గ్రంథంలోనైతే మానవాళి శాశ్వత సాపల్లానికి తనిసర 
అయిన జ్ఞానానికి చందిన సమాచాయం మాత్రమే ఉంది. అట్టవంటప్పడు వార ఆ కోరక ఈ 
వాసివానిన మాయచజ్ఞలదు కదా!      


