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o ఇస్ల ాం మరియు 

ముస్లిాంలపై కొన్ని 

ప్రశ్నోత్తర లు  

o ఇస్ల ాం ధర్మాం అాంటే 

ఏమి?  

o ముస్లిాంలు అాంటే ఎవరు ?  

o ఎవరైన  ముస్లిాంగ  

మ ర లాంటే ఏమి చేయ లి 

?  

o ‘ఇస్ల ాం’ అాంటే అర్థాం 

ఏమిటి ?  

o అల్ల హ్ అాంటే ఎవరు ?  

o తరచుగ  ఇస్ల ాం ధర్మాం 

అపరిచిత ధర్మాంగ  ఎాందుకు 

కనబడుతుాంది ?  



 

 

o ఇస్ల ాం వ్య ప్తి 

ప్రపాంచ న్ని ఎల  

ప్రభ వితాం చేసిాంది ?  

o క బహ్ అాంటే ఏమిటి ?  

o ఇస్ల ాం ధర్మమే 

సత్యమైనదని మనమెల  

తెలుసుకోగలాం ?  

o ఇస్ల ాం ధర్మ న్ని 

ముహమ్మదీయ మతమని 

పిలవడాం సరైనదేన  ?  

o ముస్లిాంలను 

ముహమ్మదీయులు అని 

పిలవడాం సరైనదేన  ?  

o ముస్లిాంలాందరూ అరబ్బులు 

మరియు అరబ్బులాందరూ 



 

 

ముస్లిాంలు – ఇది 

కరక్టేన  ?  

o ఇస్ల ాం ధర్మ న్ని 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

(సల్లల్ల హు అలైహి 

వసల్లాం) స్థ పిాంచ రని 

అనడాం కరక్టేన  ?  

o ముస్లిాంలు వేర్వేరు 

గ్రూపులుగ , వర్గ లుగ  

ఎాందుకు విడిపోయ రు ?  

o సహజాంగ  మత లన్నీ మాంచి 

పనులు చేయమనే తమ తమ 

అనుచరులను 

ఆదేశిస్త యి. మరి 

అల ాంటప్పుడు ఎవరైన  

ఇస్ల ాంనే ఎాందుకు 



 

 

అనుసరిాంచ లి ? ఇతర 

ధర్మ ల్ని 

అనుసరిాంచకూడద  ?  

o ఒకవేళ ఇస్ల ాం ధర్మాం 

అత్యుత్తమ మైనదే 

అయితే, మరి అనేకమాంది 

ముస్లిాంలు 

నమ్మదగనివ రుగ , 

నిజ యితీ లేనివ రుగ  

ఎాందుకు 

పేర్కొనబడుతున్న రు 

మరియు మోసాం, దగ , వాంచన, 

లాంచ లు 

ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాం, 

మత్తుపద ర్థ ల 

వ్య ప రాం చేయడాం 



 

 

మొదలైన వ టిలో ఎాందుకు 

మునిగి ఉన్న రు ?  

 ఇస్ల ాం మరియు 

ముస్లిాంలపై  కొన్ని 

ప్రశ్నోత్తర లు             
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 ఇస్ల ాం మరియు ముస్లిాంలపై 

కొన్ని ప్రశ్నోత్తర లు 

 ఇస్ల ాం ధర్మాం అాంటే ఏమి? 

ఇస్ల ాం ధర్మాం అనేది ఒక నూతన 

ధర్మాం ఎాంతమ త్రమూ క దు. 

ఆరాంభాం నుాండి తన ప్రవక్తలాందరి 

ద్వ ర  ప్రతి ఒక్క సమ జ నికి 

సర్వలోక సృష్టికర్త పాంపిన 



 

 

అదే సత్యవ ణి చిట్టచివరిగ  

మొత్తాం మ నవజ తి కొరకు ఈ 

అాంతిమ రూపాంలో పాంపబడిాంది. 

ఇస్ల ాం ధర్మాం ప్రపాంచ 

జన భ లోని ఐదవ వాంతు ప్రజలు 

స్వాంత ప్ర ణాం కాంటే ఎక్కువగ  

ఇష్టపడే ధర్మమూ మరియు 

సాంపూర్ణ జీవన విధ నమూను. 

శ ాంతి, దయ మరియు 

క్షమ గుణ ల్ని 

ప్రోత్సహిాంచే ఉత్తమ 

ధర్మమే ముస్లిాంల ఈ ధర్మాం. 

అయితే, ఇస్ల ాం ధర్మాంతో 

సాంబాంధాం ఉాందని తరచుగ  

ఆరోపిాంచబడుతున్న తీవ్రవ ద 

సాంఘటనలతో ముస్లిాం 



 

 

సమ జాంలోని అత్యధిక ప్రజలకు 

ఎల ాంటి సాంబాంధమూ లేదు. 

 ముస్లిాంలు అాంటే ఎవరు ? 

ప్రపాంచ వ్య ప్తాంగ  దక్షిణ 

ఫిలిఫ్ఫీన్స్ నుాండి నైజీరియ  

వరకు కేవలాం వ రి క మన్ 

ఇస్ల మీయ విశ్వ సాంపై 

ఏకమైన వివిధ జ తులకు, దేశ లకు, 

వర్ణ లకు, స ాంప్రద య లకు 

చెాందిన ఒక బిలియన్ కాంటే 

ఎక్కువ ప్రజలు. ద ద పు 18% 

అరబ్బు ప్ర ాంతాంలో 

నివశిస్తున్న రు; మొత్తాం 

ప్రపాంచాంలో అత్యధిక 

ముస్లిాంలున్న దేశాం 



 

 

ఇాండోనేషియ ; ఆసియ  మరియు 

ఆఫ్రిక లలో ఎక్కువ భూభ గాంలో 

ముస్లిాంలు ఉన్న రు, సోవియట్ 

యూనియన్ దేశ లలో, చైన , 

ఉత్తర – దక్షిణ అమెరిక  

మరియు యూరోపు దేశ లలో వ రి 

మైన రిటీ ఉనికి 

ప్రభ వపూరితాంగ  ఉన్నది. 

 ఎవరైన  ముస్లిాంగ  మ ర లాంటే 

ఏమి చేయ లి ? 

చ ల  సులభాంగ  ‘అల్ల హ్ తప్ప 

వేరే ఆర ధ్యుడెవరూ లేరు 

మరియు ముహమ్మద్ అల్ల హ్ 

యొక్క ప్రవక్త’ అని 

మనస్ఫూర్తిగ  స క్ష్యాం 



 

 

పలకడాం ద్వ ర  ఇస్ల ాం 

ధర్మాంలోనికి ప్రవేశిాంచవచ్చు. 

ఈ డిక్లరేషన్ ద్వ ర  ఒక 

విశ్వ సి అల్ల హ్ యొక్క 

ప్రవక్తలాందరిపై మరియు 

వ రిపై అవతరిాంచబడిన 

దివ్యవ ణులపై తన 

విశ్వ స న్ని 

ప్రకటిాంచినవ డవుత డు. 

 ‘ఇస్ల ాం’ అాంటే అర్థాం ఏమిటి ? 

'ఇస్ల ాం' అనేది అరబీ భ షకు 

చెాందిన పదాం. తెలుగులో దీని 

అర్థాం 'సమర్పణ', మరియు అరబీ 

భ షలో 'శ ాంతి' అనే 

అర్థ న్నిచ్చే పదాం నుాండి ఇది 



 

 

గ్రహిాంచబడిాంది. ధ ర్మికాంగ , 

ఇస్ల ాం అాంటే అల్ల హ్ 

యొక్క అభీష్ట నికి పూర్తిగ  

సమర్పిాంచుకోవడాం. 

'ముహమ్మదీయ మతాం' అనేది 

కొన్ని చోట్ల వ డుకలో ఉన్న 

ఒక తప్పుడు పదాం. ఎాందుకాంటే 

ముస్లిాంలు అల్ల హ్ ను క కుాండ  

ముహమ్మద్ ను ఆర ధిస్త రనే 

అర్థ న్ని ఆ పదాం 

సూచిస్తున్నది. 

 అల్ల హ్ అాంటే ఎవరు ? 

'అల్ల హ్' అనేది అరబీ భ షలో 

ముస్లిాంలు మరియు అరబ్బు 

క్రైస్తవులు పిలిచే దేవుడి 



 

 

పేరు. అల్ల హ్ అనే పదాం దేవుడి 

ఏకదైవత్వ న్ని, అద్వితీయతను 

సూచిాంచినాంత స్పష్టాంగ , 

సూటీగ  ఏ పదమూ సూచిాంచలేదు – 

ఎాందుకాంటే అల్ల హ్ అనే 

పద నికి అస్సలు బహువచనమూ, 

స్త్రీలిాంగ పదమూ లేవు. ఉద , 

తెలుగులో దేవుడు అనే పద నికి 

దేవుళ్ళు అనే బహువచన పదాం, 

దేవత అనే స్త్రీలిాంగపదాం 

ఉన్న యి, అల గే 

ఇాంగ్లీష్టులో గ డ్స్ మరియు 

గ డ్డెస్ అనే బహువచన, 

స్త్రీలిాంగ పద లు ఉన్న యి. 

అల్ల హ్ అనే పద నికి 

భ ష పరాంగ  కూడ  బహువచన పదాం 



 

 

గ నీ, స్త్రీలిాంగ పదాం గ నీ 

లేకుాండ  భ ష పరాంగ  కూడ  ఆ 

సర్వలోక ల సృష్టికర్త 

యొక్క ఏకత్వ న్ని, 

అద్వితీయత్వ న్నీ 

ప్రకటిస్తున్నది. 

 తరచుగ  ఇస్ల ాం ధర్మాం 

అపరిచిత ధర్మాంగ  ఎాందుకు 

కనబడుతుాంది ? 

ఆధునిక ప్రపాంచాంలో ఇస్ల ాం 

ధర్మాం అస మ న్య ధర్మాంగ  

లేద  తీవ్రవ ద ధర్మాంగ  

కనబడవచ్చు. ఎాందుకాంటే బహుశ  

ఈన డు ప శ్చ త్య 

దేశ లలోని ప్రజల అనుదిన 



 

 

జీవిత న్ని ధర్మాం శ సిాంచక 

పోవడాం మరియు ముస్లిాంలు 

లౌకిక, ప్ర పాంచిక, మతరహిత 

జీవిత నికీ మరియు ధ ర్మిక, 

దైవసాంబాంధిత, ప వన జీవిత ల 

మధ్య విభజన చూపకుాండ  తమ 

జీవితాంలో ధర్మమునకే 

అత్యాంత ఉన్నత స్థ నాం 

ఇవ్వడాం క వచ్చేమో. అాంతిమ 

దైవశ సనమైన షరిఅహ్ ను 

గాంభీరాంగ  తీసుకోవ లని 

మనస్ఫూర్తిగ  విశ్వసిాంచడాం 

వలన వ రి జీవితాంలో ధర్మ నికి 

సాంబాంధిాంచిన అాంశ లు ఇప్పటికీ 

ప్ర ధ న్యతను కలిగి 

ఉన్న యి. 



 

 

 ఇస్ల ాం వ్య ప్తి 

ప్రపాంచ న్ని ఎల  ప్రభ వితాం 

చేసిాంది ? 

శీఘ్రాంగ  మరియు శ ాంతియుతాంగ  

ఇస్ల ాం ధర్మాం 

వ్య పిాంచడ నికి ఒక ముఖ్య 

క రణాం ఏమిటాంటే ద ని 

మూలసిద్ధ ాంత నిష్క పట్యాం, 

నిర డాంబరత, స ధరణత్వాం, సరళత, 

స్పష్టత – అది ఆర ధిాంపబడే 

అర్హత గల ఏకైక దైవ న్ని 

మ త్రమే విశ్వసిాంచమనే 

ఇస్ల ాం పిలుపు. ఇాంక  తనకు 

ప్రస దిాంచబడిన బుద్ధిని 

సరిగ్గ  ఉపయోగిాంచి, 

సత్య న్వేషణ చేయమని అది 



 

 

మ టిమ టికీ మ నవుడిని 

ఆదేశిాంచడాం. కొన్నేళ్ళ లోపలే 

‘ప్రతి ముస్లిాం పురుషుడిపై 

మరియు స్త్రీపై జ్ఞ నాం 

సాంప దిాంచడాం తప్పనిసరి విధి 

అయి ఉన్నది’ అనే ప్రవక్త 

ముహ్మద్ సల్లల్ల హు అలైహి 

వసల్లాం ఉపదేశ న్ని అనుసరిాంచి 

గొప్ప గొప్ప న గరికతలు మరియు 

విశ్వవిద్య లయ లు 

వర్ధిల్ల యి. తూర్పు – పడమర 

ఆలోచనల సాంయోగాం, ప తవ టిలో 

నుాండి పుట్టుకొచ్చిన 

క్రొత్త ఆలోచనలు వైద్య 

శ స్త్రాంలో, 

గణితశ స్త్రాంలో, భౌతిక 



 

 

శ స్త్రాంలో, ఖగోళ 

శ స్త్రాంలో, భూగోళ 

శ స్త్రాంలో, భవన నిర్మ ణ 

శ స్త్రాంలో, కళలలో, 

స హిత్యాంలో మరియు 

చరిత్రలో ఘనమైన అభివృద్ధిని 

తీసుకు వచ్చ యి. అల్జిబ్ర , 

అరబిక్ సాంఖ్యలు మరియు 

గణితశ స్త్రాం ముాందుకు 

దూసువెళ్ళడ నికి 

ముఖ్యక రణమైన సున్న 

యొక్క భ వన (the concept of the 

zero) వాంటి అనేక క్లిష్టమైన 

సిద్ధ ాంత లు ముస్లిాం నుాండి 

మధ్యయుగ యూరోపు 

ప్ర ాంత నికి చేరుకున్న యి. 



 

 

వ టి సహ యాంతో యూరోపు 

ఖాండవ సుల డిస్కవరీ 

సముద్రయ నములు 

స ధ్యపడేల  చేసిన 

అష్ట్రోలోబ్ 

(astrolabe),  వృత్త చతుర్భ గాం 

(quadrant) మరియు మాంచి 

నౌక య న పట లు మొదలైన 

అధున తన పరికర లు తయ రు 

చేయబడిన యి. 

 క బహ్ అాంటే ఏమిటి ? 

ద ద పు న లుగు మిలియన్ల 

సాంవత్సర లకు పూర్వాం 

అల్ల హ్ ఆదేశ లను అనుసరిాంచి 

ప్రవక్త అబ్రహ ాం మరియు 



 

 

ప్రవక్త ఇస్మ యీల్ 

(అలైహిస్సల ాం) లు పునః 

నిర్మిాంచిన అల్ల హ్ యొక్క 

పవిత్ర ఆర ధన లయమే 

క బ గృహాం. ఆదిమ నవుడు 

ప్రవక్త ఆదాం (అలైహిస్సల ాం) 

కట్టిన పవిత్రస్థలాంపైనే ఆ 

ర తి నిర్మ ణాం 

నిర్మిాంచబడిాందని చ ల  మాంది 

విశ్వసిస్త రు. ఆ పవిత్ర 

క బ గృహ సాందర్శనకు తరలి 

రమ్మని ప్రజలను ఆహ్వ నిాంచ 

వలసిాందిగ  అల్ల హ్ ప్రవక్త 

అబ్రహ ాం (అలైహిస్సల ాం) ను 

ఆజ్ఞ పిాంచిన డు. ఈన టికీ 

ప్రజలు అక్కడికి చేరుకోగ నే, 



 

 

లబ్బైక్ అల్ల హుమ్మ 

లబ్బైక్ అాంటే 

హ జరయ్య ము ఓ ప్రభూ, 

హ జరయ్య ము అని బిగ్గరగ  

గొాంతెత్తి పలుకుతూ, ప్రవక్త 

అబ్రహ ాం (అలైహిస్సల ాం) 

పిలుపుకు బదులుగ  అక్కడ 

హ జరవుతున్న రు. 

 ఇస్ల ాం ధర్మమే 

సత్యమైనదని మనమెల  

తెలుసుకోగలాం ? 

1. అల్ల హ్ అాంటే దైవాం 

ఏకైకుడు, అద్వితీయుడు, 

అసమ నుడు, అపూర్వుడు 

మరియు పరమ సాంపూర్ణుడు అని 



 

 

ప్రకటిస్తున్న ధర్మాం 

కేవలాం ఇదొక్కటే.  

2. జీసస్ లేద  విగ్రహ లు 

లేద  దైవదూతల ఆర ధనను 

అణువాంత కూడ  

విశ్వసిాంచకుాండ  కేవలాం 

మరియు కేవలాం అల్ల హ్ 

యొక్క ఆర ధనను మ త్రమే 

విశ్వసిాంచే ధర్మాం 

ఇదొక్కటే.  

3. ఖుర్ఆన్ లో ఎల ాంటి పరస్పర 

వైరుధ్య లూ, 

వ్యత్య స లూ, అసాంగతులూ, 

అసాంబద్ధములూ లేవు.  

4. వ రి క లాం కాంటే 13 

శత బ్ద లకు ముాందరగ నే 



 

 

తెలుపబడిన వైజ్ఞ నిక 

వ స్తవ లు ఖుర్ఆన్ లో 

ఉన్న యి. 1400 

సాంవత్సర లకు పూర్వాం 

అవతరిాంచిన ఖుర్ఆన్ 

గ్రాంథాంలో ఉన్న అనేక 

వైజ్ఞ నిక వ స్తవ లను 

ఈమధ్యనే శ స్త్రజ్ఞులు 

కనిపెట్ట గలిగ రు. ఖుర్ఆన్ 

ఎక్కడ  సైన్సుతో 

విభేదిాంచడాం లేదు.   

5. ఖుర్ఆన్ వాంటి గ్రాంథ న్ని 

తయ రు చేయమని అల్ల హ్ 

సవ లు చేసిన డు. మరియు అల  

ఎవ్వరూ తయ రు చేయలేరని 



 

 

ఆయన స్పష్టాంగ  

ప్రకటిాంచ డు కూడ .  

6. చరిత్రలో అత్యాంత 

ప్రబలమైన పలుకుబడిగల 

మ నవుడు ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం. మైకెల్ 

హెచ్. హ ర్ట్ అనే ఒక 

ముస్లిమేతరుడి "The 100 

most influential men in History" 

పుస్తకాంలో, మొట్టమొదటి 

స్థ నాం ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాంకు 

ఇవ్వబడిాంది మరియు మూడవ 

స్థ నాం ప్రవక్త జీసస్ 



 

 

అలైహిస్సల ాంకు 

ఇవ్వబడిాంది. ఇక్కడ 

గుర్తిాంచవలసిన విషయాం 

ఏమిటాంటే జీసస్ 

(అలైహిస్సల ాం) కూడ  

అల్ల హ్ పాంపిన ప్రవక్తే. 

మరి ఏ అసత్య 

ప్రవక్తనైన  దైవాం అాంత 

ఎక్కువ స ఫల్యవాంతుడిని 

ఎల  చేస్త డు? 

ముమ్మ టికీ క దు. ఇదే 

విషయాం బైబిల్ లోని 

ద్వితీయోపదేశక ాండాం 

18:19 లో కూడ  

పేర్కొనబడిాంది. అసత్య 

ప్రవక్త చనిపోత డు! క నీ 



 

 

అల్ల హ్ యొక్క 

ధర్మ న్ని పూర్తిగ  

అాందజేయకుాండ  మరియు 

బోధిాంచకుాండ  ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం చనిపోలేదు 

కద !  

7. ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి 

వసల్లాం అనేక 

భవిష్యవ ణులు 

ప్రవచిాంచ రు. వ టిలో 

అనేకాం ఇప్పటికే నిజాంగ  

సాంభవిాంచ యి మరియు 

మరికొన్ని నిజాం 

క బోతున్న యి. 



 

 

 ఇస్ల ాం ధర్మ న్ని 

ముహమ్మదీయ మతమని పిలవడాం 

సరైనదేన  ? 

లేదు, ఇస్ల ాం ధర్మ న్ని 

ముహమ్మదీయ మతాం అని పిలవడాం 

తప్పు. దీనిని ఇస్ల ాం ధర్మాం 

అని మ త్రమే పిలవ లి. 

 ముస్లిాంలను ముహమ్మదీయులు 

అని పిలవడాం సరైనదేన  ? 

ఇస్ల ాం ధర్మ వలాంబీకుడిని 

(భ ష పరాంగ  ఇస్ల ాం అాంటే 

“సమర్పణ”) ముస్లిాం అని 

మ త్రమే పిలవ లి (భ ష పరాంగ  

ముస్లిాం అాంటే 

“సమర్పిాంచుకున్నవ డు” లేద  



 

 

“ఒప్పగిాంచుకున్నవ డు”).  ముస్

లిాంలు కేవలాం ఏకైకుడు, 

అద్వితీయుడైన అల్ల హ్ ను 

మ త్రమే ఆర ధిస్త రు. 

ముస్లిాంలు ముహమ్మద్ 

(సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం) 

ను అస్సలు ఆర ధిాంచరు. ఇస్ల ాం 

ధర్మ స్థ పకుడు అల్ల హ్ యే 

గ నీ ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

ఎాంత మ త్రమూ క దు. అాంతేగ క 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

దైవికమైన లేక 

దివ్యమైనవ రు క దు, దైవికాం 

లేద  దివ్యత్వాం కేవలాం 



 

 

అల్ల హ్ కు మ త్రమే 

చెాందును. ఇాంక  ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం నిత్యులు, 

అమరులు, శ శ్వతాంగ  ఉాండేవ రు 

క దు, కేవలాం అల్ల హ్ 

మ త్రమే నిత్యుడు, అమరుడు, 

శ శ్వతమైనవ డూను.  

ఎవరైతే మనస్ఫూర్తిగ , 

శ ాంతియుతాంగ  తమకు త ము 

అల్ల హ్ కు 

సమర్పిాంచుకుాంట రో, 

ఒప్పగిాంచుకుాంట రో, 

అల ాంటివ రే ముస్లిాంలు. 

అనుదినాం వ రు తమ అధీనత, 

విశ్వ సాం, ప్రభుభక్తినీ ఖర రు 



 

 

చేస్తూ అల్ల హ్ కు వ గ్ద నాం 

చేస్త రు. 

 ముస్లిాంలాందరూ అరబ్బులు 

మరియు అరబ్బులాందరూ 

ముస్లిాంలు – ఇది కరక్టేన  ? 

క దు, ముమ్మ టికీ క దు. అరబీ 

భ ష చదవగలిగే, వ్ర యగలిగే 

మరియు మ ట్ల డగలిగే ఏ 

వ్యక్తి అయిన  అరబ్బు అని 

పిలవబడత డు. ప్రపాంచాంలో 

ద ద పు 1.6 బిలియన్ల 

ముస్లిాంలు ఉన్న రు. అాందులో 

కేవలాం 20% మ త్రమే 

అరబ్బులు ఉాండగ , మిగిలిన 

వ రాందరూ అరబ్బేతరులే. 



 

 

అరబ్బు ప్రజలలో ద ద పు 8% 

క్రైస్తవులు, యూదులు, 

అస్సిరియన్లు, 

న స్తికులు,  దేవుడు ఉన్నదీ 

లేనిదీ చెప్పడాం స ధ్యాం క దని 

భ విాంచే అజ్ఞత వ దులు 

మొదలైన ముస్లిమేతరులు 

ఉన్న రు.  

ఏదేమైన  ప్రతి ముస్లిాం కొరకు 

అరబీ భ ష అభ్యసిాంచడాం మరియు 

నేర్చుకోవడాం చ ల  ముఖ్యాం. 

తద్వ ర  అతను/ఆమె 

ప్రతిరోజూ ఐదు పూటల  నమ జు 

చేయగలుగుత రు, ఖుర్ఆన్ 

చదవగలుగుత రు మరియు ద నిని 

అర్థాం చేసుకోగలుగుత రు. 



 

 

 ఇస్ల ాం ధర్మ న్ని ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ (సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం) స్థ పిాంచ రని 

అనడాం కరక్టేన  ? 

క దు, ముమ్మ టికీ క నే క దు. 

ఇస్ల ాం ధర్మ స్థ పకుడు 

సర్వలోక ల సృష్టికర్త అయిన 

అల్ల హ్ అని ముస్లిాంలు 

విశ్వసిస్త రు. భ ష పరాంగ  

ఇస్ల ాం అాంటే 

‘సమర్పిాంచుకోవడాం’: క బట్టి 

ఇస్ల ాం అనేది అల్ల హ్ కు 

విధేయత  పూర్వకాంగ  

సమర్పిాంచుకునే ధర్మాం. 

అల్ల హ్ యొక్క అభీష్ట నికి 

సమర్పిాంచుకోవడమనే 



 

 

దివ్యసాందేశ న్నే అాంతిమ 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాంకు 

పూర్వాం వచ్చిన జీసస్, మోసెస్ 

మరియు ఇతర ప్రవక్తలు 

(అలైహిస్సల ాం)లు కూడ  

బోధిాంచ రు. 

 ముస్లిాంలు వేర్వేరు 

గ్రూపులుగ , వర్గ లుగ  ఎాందుకు 

విడిపోయ రు ? 

1. ముస్లిాంలు ఒక్కటి క వ లి, 

ఐక్యమవ లి: 

ఈన డు ముస్లిాంలు తమలో త ము 

విభజిాంపబడి, వేర్వేరు 

వర్గ లలో చీలిపోయి 



 

 

ఉన్న రనేది ఒక వ స్తవాం. ఒక 

ట్ర జెడీ ఏమిటాంటే అల ాంటి 

విభజనలను ఇస్ల ాం ధర్మాం 

అస్సలు సమ్మతిాంచదు, 

ఆమోదిాంచదు. తన అనుచరులలో 

ఐకమత్యాం వృద్ధి చెాందుతుాందని 

ఇస్ల ాం ధర్మాం విశ్వసిస్తుాంది.  

ఖుర్ఆన్ ఇల  

ప్రకటిస్తున్నది: 

"గట్టిగ  పట్టుకోాండి, 

అాందరూ కలిసి 

కట్టుగ ,                                            

                                                             (

మీ కోసాం పాంపబడిన)అల్ల హ్ 

యొక్క త్ర డును,  



 

 

మరియు మీలో మీరు 

వేరుపడిపోవద్దు;" 

                [ఖుర్ఆన్ 3:103] 

ఈ వచనాంలో పేర్కొనబడిన 

అల్ల హ్ యొక్క త్ర డు ఏది? 

అదియే దివ్యమైన ఖుర్ఆన్. 

దివ్యఖుర్ఆన్ యే 

కలిసికట్టుగ  ముస్లిములాందరూ 

దృఢాంగ  పట్టుకోవలసిన 

అల్ల హ్ యొక్క త్ర డు. ఈ 

వచనాంలో రెాండు స ర్లు నొక్కి 

చెప్పబడిాంది. ‘కలిసికట్టుగ  

దృఢాంగ  అాందరూ కలిసి 

పట్టుకోాండి’ అని చెప్పడమే 



 

 

క కుాండ  ‘విభజిాంపబడ వద్దు’ అని 

కూడ  చెప్పబడిాంది.  

ఇాంక  ఖుర్ఆన్ ఇల  

ప్రకటిస్తున్నది, 

"అల్ల హ్ కు విధేయత చూపాండి, 

మరియు అల్ల హ్ యొక్క 

ప్రవక్తకు విధేయత చూపాండి " 

                [ఖుర్ఆన్ 4:59] 

ముస్లిములాందరూ ఖుర్ఆన్ ను 

మరియు ప్ర మ ణికమైన 

హదీథులను తప్పనిసరిగ  

అనుసరిాంచ లి మరియు తమలో 

త ము వేర్వేరు వర్గ లుగ  

విడిపోకూడదు.  



 

 

2.   వేర్వేరు గ్రూపులు మరియు 

వర్గ లుగ  విడిపోవడాం ఇస్ల ాం 

ధర్మాంలో నిషేధిాంచబడిాంది 

దివ్యఖుర్ఆన్ ఇల  

తెలుపుతున్నది:  

"ఎవరైతే తమ ధర్మ న్ని 

విభజిస్త రో,  

మరియు వర్గ లుగ  

విడగొడత రో,  

వ రి కొరకు కొాంచెాం కూడ  మిగిలి 

ఉాండదు: 

వ రి విషయాం అల్ల హ్ వద్ద 

ఉాంటుాంది: 



 

 

అతడు పతన స్థితిలో ఉాంట డు  

వ రు ఏమి చేసిన ద నిలోని  

నిజ లన్నిాంటినీ వ రికి చెప్పు." 

           [ఖుర్ఆన్ 6:159] 

ఎవరైతే తమ ధర్మ న్ని 

విభజిస్తూ వివిధ గ్రూపులుగ  

విడదీస్త రో, అల ాంటి వ రికి 

దూరాంగ  ఉాండమని అల్ల హ్ ఈ 

వచనాంలో ఆదేశిస్తున్న డు. 

క నీ ఎవరైన  ఒక ముస్లిాంను, 

"నీవు ఎవరివి?" అని అడిగినపుడు, 

మ మూలుగ  వచ్చే జవ బు 

ఏమిటాంటే ‘నేను సున్నీ’, లేద  

‘నేను షియ ’. కొాంతమాంది తమను 



 

 

త ము ‘హనఫీ’ లేద  ‘ష ఫయీ’ 

లేద  ‘మలికీ’ లేద  ‘హాంబలీ’ అని 

కూడ  చెప్పుకుాంట రు. 

మరికొాంతమాంది ‘నేను దేవబాందీ’ 

అనీ, మరికొాంతమాంది ‘నేను 

బరేల్వీ’ అనీ చెప్పుకుాంట రు.   

3.   మన ప్రవక్త సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం ఒక ముస్లిాం 

ఎవరైన  అల ాంటి ముస్లిాంలను, 

"మన ప్రియతమ ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం ఎవరు? ఆయన 

హనఫీయ  లేక ష ఫయీయ  లేక 

మలికీయ  లేక హాంబలీయ ?"  అని 

అడిగితే, లేదు! ఆయనకు పూర్వాం 



 

 

వచ్చిన అల్ల హ్ యొక్క ఇతర 

ప్రవక్తల మరియు సాందేశహరుల 

వలే ఆయన కూడ  ఒక ముస్లిాం అని 

జవ బిస్త రు.  

దివ్యఖుర్ఆన్ లోని మూడవ 

అధ్య యాం, 52వ వచనాంలో 

ప్రవక్త జీసస్ అలైహిస్సల ాం 

‘ముస్లిాం’ అని పేర్కొనబడిాంది. 

ఇాంక , దివ్యఖుర్ఆన్ లోని 

మూడవ అధ్య యాం, 67వ 

వచనాంలో ప్రవక్త ఇబ్ర హీాం 

అలైహిస్సల ాం యూదుడూ క దు, 

క్రైస్తవుడూ క దు, క నీ ఆయన 

ఒక ముస్లిాం అని అల్ల హ్ 

పేర్కొన్న డు.  



 

 

4.   మిమ్మల్ని మీరు ముస్లిాం 

అని పిలుచుకోవ లని ఖుర్ఆన్ 

గ్రాంథాం చెబుతున్నది 

a.    ఒకవేళ ఎవరైన  ఒక 

ముస్లిాంను నీవు ఎవరివి అని 

అడిగితే అతను "నేను ఒక 

ముస్లిాంను, హనఫీను క దు లేక 

ష ఫయీను క దు లేక మలికీను క దు 

లేక హాంబలీను క దు" అని 

జవ బివ్వ లి. దివ్యఖుర్ఆన్ 

లోని 41వ అధ్య యాం అయిన 

సూరహ్ ఫుస్సిలత్ లోని 33వ 

వచనాం ఇల  చెబుతున్నది, 

"అల్ల హ్ వైపు పిలిస్తూ,  

మాంచి పనులు చేస్తూ,  



 

 

‘నేను ముస్లిాంలలోని వ డిని?’ 

అని  పలికేవ ని 

మ టకాంటే                                      ఎ

వరి మ ట ఉత్తమమైాంది క గలదు 

" 

               [ఖుర్ఆన్ 41:33] 

    మరోచోట ఖుర్ఆన్ ఇల  

చెబుతున్నది "ఇస్ల ాం 

ధర్మాంలో రుకూ చేసేవ రిలోని 

వ డినని చెప్పు". మరోమ టలో 

"నేను ఒక ముస్లిాంను" అని చెప్పు. 

b.    ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

చుట్టుప్రక్కల ఉన్న 

ముస్లిమేతర ర జులకు మరియు 



 

 

ప లకులకు ఇస్ల ాం స్వీకరిాంచమని 

ఆహ్వ నిస్తూ లేఖలు పాంప రు. ఆ 

ఉత్తర లలో ఆయన 

దివ్యఖుర్ఆన్ లోని మూడవ 

అధ్య యమైన సూరహ్ ఆలె 

ఇమ్ర న్ లోని ఈ 64వ 

వచన న్ని పేర్కొన్న రు: 

ప్రకటిాంచు: "స క్ష్యాంగ  

ఉాండాండి -  

మేము ముస్లిాంలని 

ప్రకటిస్తున్న  

మ  పలుకులకు." 

                [ఖుర్ఆన్ 3:64] 



 

 

5.   ఇస్ల ాం ధర్మాంలోని గొప్ప 

పాండితులాందరినీ గౌరవిాంచ లి 

మనాం తప్పకుాండ  నలుగురు 

ఇమ ములైన ఇమ మ్ అబూ హనీఫ , 

ఇమ మ్ ష ఫయీ, ఇమ మ్ 

మ లిక్, ఇమ మ్ ఇబ్నె హాంబల్ 

(అల్ల హ్ వ రాందరినీ 

స్వీకరిాంచుగ క) లతో సహ  

ఇస్ల ాం ధర్మాంలోని గొప్ప 

పాండితులాందరినీ గౌరవిాంచ లి. 

వ రాందరూ గొప్ప పాండితులు 

మరియు వ రి నిశిత పరిశోధనలకు 

మరియు పడిన ప్రయ సలకు 

బదులుగ  అల్ల హ్ అనేక 

పుణ్య లు ప్రస దిాంచుగ క! 

ఒకవేళ ఎవరైన  ఇమ మ్ అబూ 



 

 

హనీఫ  లేద  ఇమ మ్ ష ఫయీ 

లేద  ఇమ మ్ మ లిక్ లేద  

ఇమ మ్ ఇబ్నె హాంబల్ లలో 

ఎవరో ఒకరి అభిప్ర య లను 

మరియు పరిశోధనలను ఇష్టపడితే, 

ఎవరికైన  ఎల ాంటి 

అభ్యాంతరమూ ఉాండర దు. అయితే, 

‘నీవు ఎవరివి?’అని 

ప్రశ్నిాంపబడినపుడు, ‘నేను ఒక 

ముస్లిాంను’ అని మ త్రమే 

జవ బివ్వ లి. 

సునన్ అబూ ద ఊద్ లోని హదీథు 

నెాం 4579 ను ఉదహరిస్తూ ఈ 

హదీథులో ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

"న  సమ జాం డెబ్బై మూడు 



 

 

వర్గ లలో విడిపోతుాందని" 

చెప్ప రని కొాందరు 

వ దిాంచవచ్చు.  

డెబ్బై మూడు వర్గ లు 

ఏర్పడత యని ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం భవిష్యవ ణి 

తెలిప రని ఈ హదీథు 

తెలుపుతున్నది. అాంతేగ నీ వివిధ 

వర్గ లుగ  విడిపోవడాంలో 

ముస్లిాంలు చురుకుగ  

ప ల్గొన లని ఆయన చెప్పలేదు. 

గ్రూపులను సృష్టిాంచవద్దని 

దివ్యఖుర్ఆన్ మనల్ని 

ఆజ్ఞ పిస్తున్నది. ఎవరైతే 

ఖుర్ఆన్ మరియు సహీహ్ హదీథుల 



 

 

బోధనలను అనుసరిస్తూ, 

గ్రూపులను సృష్టిాంచరో, 

అల ాంటివ రే ఋజుమ ర్గాం పై 

ఉన్నవ రు.  

తిర్మిథీ హదీథు గ్రాంథాంలోని 

171వ హదీథులో, ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం ఇల  పలిక రని 

నమోదు చేయబడిాంది, "న  సమ జాం 

డెబ్బై మూడు వర్గ లుగ  

విడిపోతుాంది. వ టిలో ఒక్క 

వర్గాం తప్ప మిగిలినవన్నీ 

నరకాంలో పడవేయబడత యి." అది 

విని సహచరులు ‘ఆ వర్గాం ఏదై 

ఉాంటుాంది?” అని ప్రశ్నిాంచగ , 

ఆయన ఇల  జవ బిచ్చ రు, "ఆ 



 

 

వర్గాం అదే దేనికైతే నేనూ 

మరియు న  సహచరులూ 

చెాందుత రో." 

దివ్యఖుర్ఆన్ అనేక 

వచన లలో, "అల్ల హ్ కు 

విధేయత చూపాండి మరియు ఆయన 

ప్రవక్తకు" అని ఆదేశిాంచిాంది. ఒక 

నిజమైన ముస్లిాం కేవలాం 

దివ్యఖుర్ఆన్ ను మరియు 

సహీహ్ హదీథులను మ త్రమే 

అనుసరిాంచ లి. ఖుర్ఆన్ మరియు 

సహీహ్ హదీథుల బోధనలకు 

అనుగుణాంగ  ఉన్నాంత వరకు ఏ 

పాండితుడి అభిప్ర య లనైన  

అతడు ఇష్టపడవచ్చు. ఒకవేళ ఆ 

అభిప్ర య లు అల్ల హ్ 



 

 

యొక్క దివ్యవచన నికి అాంటే 

ఖుర్ఆన్ కు లేద  ప్రవక్త 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

యొక్క సున్నతులకు విరుద్ధాంగ  

ఉాంటే ఆ అభిప్ర య లకు ఎల ాంటి 

బరువూ ఉాండదు – ఆ పాండితుడు 

ఎాంతటి జ్ఞ నవాంతుడైన  సరే.  

ఒకవేళ ముస్లిములాందరూ అర్థాం 

చేసుకుాంటూ ఖుర్ఆన్ చదివితే 

మరియు సహీహ్ హదీథులను 

అనుసరిస్తే, ఇన్ష  అల్ల హ్ 

ఈ వ్యత్య స లలో అనేక 

వ్యత్య స లు సమసి పోత యి 

మరియు మనాం ఒక్క ముస్లిాం 

సమ జాంగ  ఏకమైపోత ము. 



 

 

 సహజాంగ  మత లన్నీ మాంచి పనులు 

చేయమనే తమ తమ అనుచరులను 

ఆదేశిస్త యి. మరి 

అల ాంటప్పుడు ఎవరైన  

ఇస్ల ాంనే ఎాందుకు అనుసరిాంచ లి ? 

ఇతర ధర్మ ల్ని 

అనుసరిాంచకూడద  ? 

1. ఇస్ల ాం ధర్మ నికీ మరియు 

అనేక ఇతర ధర్మ లకూ మధ్య 

ఉన్న ప్రధ న వ్యత్య సాం  

ప్రధ నాంగ  ధర్మ లన్నీ మాంచి 

పనులు చేయమని 

ప్రోత్సహిస్త యి మరియు 

చెడు పనుల నుాండి దూరాంగ  

ఉాండమని ఆజ్ఞ పిస్త యి. 



 

 

అయితే ఈ విషయాంలో ఇస్ల ాం 

ధర్మాం మిగిలిన ధర్మ లన్నిాంటి 

కాంటే ఎాంతో ముాందున్నది. 

ధర్మబద్ధత, నైతికత స ధిాంచే 

ప్ర క్టికల్ పద్ధతుల వైపు 

ఇస్ల ాం ధర్మాం 

మ ర్గదర్శకత్వాం 

వహిస్తున్నది. అాంతటితో ఆగక 

మన వ్యక్తిగత మరియు 

స మూహిక జీవిత లలో నుాండి 

చెడును, దుష్టత్వ న్ని 

తొలగిాంచే సన్మ ర్గ న్ని 

చూపుతున్నది. మ నవ సహజ 

గుణగణ లను మరియు మ నవ సమ జ 

చిక్కు సమస్యలను అది 

పరిగణలోనికి తీసుకుాంటోాంది. 



 

 

సృష్టికర్త స్వయాంగ  

చూపుతున్న సన్మ ర్గమే 

ఇస్ల ాం ధర్మాం. క బట్టి, 

దీనుల్ ఫిత్రహ్ 

(సహజసిద్ధమైన ధర్మాం) అనే 

పేరుతో కూడ  ఇస్ల ాం ధర్మాం 

పిలవబడుతోాంది.  

1. ఉద హరణ – దొాంగతన న్ని 

ఇస్ల ాం ధర్మాం 

నిషేధిాంచడమే క కుాండ  

ద నిని నిర్మూలిాంచే 

పద్దతిని కూడ  

నిర్దేశిాంచిాంది. 



 

 

a. దొాంగతన న్ని నిర్మ లిాంచే 

పద్ధతిని ఇస్ల ాం ధర్మాం 

నిర్దేశిాంచిాంది:  

    దొాంగతనాం ఒక చెడు పని అని 

ద ద పు మత లన్నీ 

బోధిస్త యి. ఇస్ల ాం కూడ  

ఇదే విషయ న్ని బోధిస్తుాంది. 

మరి ఇస్ల ాం ధర్మ నికి మరియు 

ఇతర ధర్మ లలో తేడ  ఎక్కడ 

ఉాంది? ఎక్కడ తేడ  ఉాందాంటే – 

దొాంగతనాం ఒక చెడు పని అని 

బోధిాంచడమే క కుాండ  ఇస్ల ాం 

ధర్మాం ప్రజల్ని దొాంగతనాం 

చేయకుాండ  ఆపే ఒక స మ జిక 

వ్యవస్థను ఎల  సృష్టిాంచ లో 



 

 

చక్కటి ప్ర క్టికల్ ద రిని 

చూపుతున్నది.   

           b. జక తు విధిద న న్ని 

ఇస్ల ాం ధర్మాం నిర్దేశిాంచిాంది:  

జక తు విధి ద న వ్యవస్థను 

(వ ర్షిక తప్పనిసరి ద న 

పద్ధతి) ఇస్ల ాం ధర్మాం 

నిర్దేశిాంచిాంది. ప్రతి 

వ్యక్తి నిర్ణీత స్థ యి 
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గ్ర ముల బాంగ రాం విలువ కాంటే 

ఎక్కువ మిగులు సాంపదలో నుాండి 

ప్రతి చ ాంద్రమ న సాంపత్సరాం 

2.5% ద నాం చేయ వలసి ఉాంటుాంది. 

ఒకవేళ ప్రపాంచాంలోని ప్రతి 



 

 

ధనవాంతుడు త్రికరణశుద్ధిగ  

జక తు విధి ద నాం చేస్తే, ఈ 

ప్రపాంచాంలో నుాండి పూర్తిగ  

బీదరిక న్ని మ యాం చేయవచ్చు. 

ఒక్క మనిషి కూడ  ఆకలిలో 

చ వడు.  

           c. దొాంగత న నికి శిక్షగ  

చేతులు నరకడాం : 

దొాంగతనాం చేసినట్లు ఋజువైన 

దొాంగల చేతులు నరకమని ఇస్ల ాం 

ధర్మాం నిర్దేశిస్తున్నది. 

దివ్య ఖుర్ఆన్ లోని సూరతుల్ 

మ యిదహ్ అధ్య యాంలో 

అల్ల హ్ ఆజ్ఞ ఇల  ఉన్నది: 



 

 

"ఇక దొాంగ విషయ నికి వస్తే – 

మగ దొాంగైన  లేక ఆడ దొాంగైన , 

అతని/ఆమె చేతులు నరక లి. వ రు 

చేసిన నేర నికి అల్ల హ్ 

విధిాంచిన కఠినశిక్షకు ఉపమ నాంగ : 

అల్ల హ్ సర్వ శక్తిమాంతుడు, 

సాంపూర్ణ వివేకవాంతుడూను." 

[దివ్యఖుర్ఆన్ 5:38] 

ముస్లిమేతరులు, "ఈ న గరిక 

20వ శత బ్దాంలో చేతులు 

నరకడమ ! ఇస్ల ాం అాంత అన గరక 

మరియు క్రూర ధర్మాం మరొకరటి 

లేదు." అాంట రు. అల  అనేవ రు 

సమ జాంలో నుాండి దొాంగతన న్ని 

నిర్మూలిాంచగలిగే ఈ పద్ధతి 



 

 

కాంటే మరేదైన  ఉత్తమ 

పద్దతిని కనిపెట్టగలిగ ర  ?  

           d. ఇస్ల మీయ షరిఅహ్ 

అమలు చేస్తే వచ్చే ఫలిత లు: 

ప్రపాంచాంలోని ఆధునిక దేశ లలో 

అమెరిక  ఒక అత్య ధునిక 

దేశాంగ  మరియు అత్యాంత ధనిక 

దేశాంగ  గుర్తిాంచబడిాంది. క నీ, 

అది దురదృష్టవశ త్తు 

దోపిడీదొాంగతన లలో అత్యధిక 

క్రైమ్ రేటుతో అన్ని దేశ ల 

కాంటే ముాందున్నది. ఒకవేళ 

అమెరిక లో ఇస్ల మీయ 

షరిఅహ్ ధర్మచట్ట న్ని 

ఆచరణలో పెడితే, అాంటే ప్రతి 



 

 

ధనవాంతుడు తప్పకుాండ  జక తు విధి 

ద నాం చేస్తే అాంటే ప్రతి 
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గ్ర ముల కాంటే ఎక్కువ మిగులు 

సాంపదలో నుాండి 2.5% బీద 

ప్రజలలో ద నాం చేస్తే మరియు 

దొాంగతనాం చేసినట్లు ఋజువైన 

ప్రతి నేరస్థుడికి చేతులు నరికి 

వేసే శిక్ష విధిస్తే, 

అమెరిక లో క్రైమ్ రేట్ 

పెరుగుతుాంద  లేక తగ్గుతుాంద  ? 

సహజాంగ నే అది తగ్గిపోతుాంది 

కద ! అాంతేగ క అల ాంటి కఠిన 

చట్టాం దొాంగతనాం చేయ లనే 

ఆలోచనతో ఉన్న వ రిని కూడ  

నిరుత్స హ పరుస్తుాంది.  



 

 

ప్రపాంచాంలో ఈన డు జరుగుతున్న 

దొాంగతన ల సాంఖ్య చ ల  

ఎక్కువగ  ఉాండడాం వలన ఒకవేళ 

దొాంగల చేతులు నరికే శిక్ష 

ఆచరణలో పెడితే చేతులు 

నరకబడే నేరస్థుల సాంఖ్య 

వాందలో వేలలో ఉాంటుాందేమో అనే 

మ టతో నేను కూడ  

ఏకీభవిస్తున్న ను. ఇక్కడ 

గుర్తిాంచవలసిన ముఖ్య విషయాం 

ఏమిటాంటే, ఎప్పుడైతే ఈ 

కఠినశిక్ష ఆచరణలో పెట్టడాం 

ప్ర రాంభమైన క్షణాం నుాండే 

దొాంగతన ల సాంఖ్య 

ఆటోమేటిక్ గ  తగ్గిపోవడాం 

మొదలవుతుాంది. తన చేతులు 



 

 

పోగొట్టుకోవలసి వస్తుాందనే 

భయాంతో దొాంగతనాం చేయ లని 

ఆలోచిస్తున్న నేరస్థులు 

అడుగు ముాందుకు వేసే ముాందు 

పునర లోచనలో పడిపోత రు. 

కేవలాం కఠినశిక్ష పడుతుాందనే 

ఆలోచనే అనేకమాంది దొాంగలను ఆ 

చెడు పని చేయకుాండ  ఆపుతుాంది. 

చివరికి అట్టి పరిస్థితిలో 

కూడ  దొాంగతన నికి ప ల్బడే 

నేరస్థులు అతి కొద్ది మాంది 

మ త్రమే మిగులుత రు. 

క బట్టి, దొాంగతనాం చేసిన 

నేర నికి చేతులు నరకబడే వ రి 

సాంఖ్య న మమ త్రాం 

అయిపోతుాంది మరియు మిలియన్ల 



 

 

కొద్దీ ప్రజలు దొాంగతన ల 

భయాం లేకుాండ  ప్రశ ాంతాంగ  

జీవిస్త రు.  

క బట్టి ఇస్ల మీయ షరిఅహ్ 

ఆచరణ త్మకమైనది మరియు 

చిత్తశుద్ధితో అమలు చేస్తే 

అద్భుత ఫలిత లు స ధిాంచగలదు.  

1. మహిళలపై అత్య చ ర లను 

మరియు మ నభాంగ లను ఇస్ల ాం 

ధర్మాం నిషేధిస్తున్నది : 

పరద  

చేయ లని   ఆదేశిస్తున్నది 

మరియు రేప్ చేసిన 

నేరస్థులకు మరణశిక్ష 

విధిస్తున్నది: 



 

 

a.    మ నభాంగ లను మరియు 

అత్య చ ర లను నిర్మూలిాంచే 

పద్ధతిని ఇస్ల ాం ధర్మాం 

నిర్దేశిస్తున్నది:  

మహిళలపై అత్య చ ర లు 

మరియు మ నభాంగ లు ఘోరమైన 

ప ప లను మత లన్నీ 

ఘోషిస్తున్న యి. ఇస్ల ాం 

ధర్మాం కూడ  ఇదే 

బోధిస్తున్నది. మరి, ఇస్ల ాం 

ధర్మ నికి మరియు ఇతర 

ధర్మ లకూ మధ్య ఉన్న తేడ  

ఏమిటి ? ఆ వ్యత్య సాం 

ఏమిటాంటే, మహిళలను 

గౌరవిాంచ లని బోధిస్తూ మరియు 

వ రిపై మ నభాంగాం మరియు 



 

 

అత్య చ రాం చేయడమనేది 

గాంభీరమైన ప పాంగ  

అసహ్యిాంచుకోవడాంతోటే 

ఇస్ల ాం ధర్మాం ఆగిపోవడాం లేదు. 

అల ాంటి నేర లను సమ జాంలో 

నుాండి ఎల  నిర్మూలిాంచ లో 

ఖచ్చితాంగ  చూపుతున్నది.   

b.    పురుషుల హిజ బ్ అాంటే పరద : 

ఇస్ల ాం ధర్మాం పరద  

వ్యవస్థను 

నిర్దేశిస్తున్నది. 

దివ్యఖుర్ఆన్ లో ముాందుగ  

పురుషుల కొరకు పరద  

పేర్కొనబడిాంది, ఆ తర్వ త 

మహిళల పరద  గురిాంచి 



 

 

పేర్కొనబడిాంది. క్రిాంది 

ఖుర్ఆన్ వచనాంలో పురుషుల కొరకు 

పరద  గురిాంచి ప్రస విాంచబడిాంది.: 

"(ఓ ప్రవక్త ) ముస్లిాం పురుషులు 

తమ చూపులను క్రిాందికి ఉాంచ లనీ, 

వ రు తమ మర్మస్థ న లను 

క ప డుకోవ లనీ, అది వ రికొరకు 

పవిత్రమైనదనీ వ రితో చెప్పు. 

వ రు చేసేదాంత  అల్ల హ్ కు 

తెలుసు." [ఖుర్ఆన్ 24:30] 

ఒక వ్యక్తి చూపు ఒక మహిళపై 

పడగ నే, ఒకవేళ అతని మనస్సులో 

ఏదైన  సిగ్గుమ లిన చెడు 

ఆలోచన వస్తే, వెాంటనే అతడు 

తన చూపును క్రిాందికి 



 

 

దిాంచుకోవలెను. ఇాంకోమ టలో, 

ఆకస్మ త్తుగ  పడే చూపును 

వెాంటనే మరల్చుకోవ లి మరియు 

క వ లని మరల  ఆమె వైపు 

చూడకూడదు.  

c.    మహిళల హిజ బ్ అాంటే పరద : 

క్రిాంది ఖుర్ఆన్ వచనాంలో 

మహిళల కొరకు ఆదేశిాంచబడిన 

పరద  గురిాంచి 

ప్రస్త విాంచబడిాంది : 

"(ఓ ప్రవక్త ) ముస్లిాం 

స్త్రీలు తమ చూపులను క్రిాందికి 

ఉాంచ లనీ, తమ మర్మస్థ న లను 

రక్షిాంచుకోవ లనీ, బయటికి 

కనబడే వ టిని తప్ప – తమ 



 

 

అలాంకరణను బహిర్గతాం 

చేయర దనీ, తమ వక్షస్థల లపై 

ఓణీలు కప్పుకోవ లనీ, తమ భర్త 

లేక తమ తాండ్రి లేక తమ 

మ మగ రు లేక తమ కొడుకులు లేక 

తమ సోదరులు లేక తమ సోదరుల 

కుమ రులు లేక తమ 

అక్క చెల్లెళ్ళ కొడుకులు లేక 

తమతో కలిసి మెలిసి ఉాండే 

స్త్రీలు, లేక తమ బ నిసలు లేక 

ఇతరత్ర  ఉద్దేశ లు లేకుాండ  

లోబడి ఉాండే పురుష సేవకులు లేక 

స్త్రీల గుప్త విషయ ల గురిాంచి 

ఇాంక  ఎరుగని బ లురు – వీళ్ళ 

ఎదుట తప్ప ఇతరుల ఎదుట తమ 

అలాంకరణలను (అాందచాంద లను) 



 

 

కనబడకూడనివ్వకూడదనీ, ద గి 

వున్న తమ అలాంకరణ ఇతరులకు 

తెలిసిపోయేల  తమ క ళ్ళను 

నేలపై కొడుతూ నడవర దని 

వ రితో చెప్పు....." [ఖుర్ఆన్ 

24:31]  

మహిళల కొరకు నిర్దేశిాంచబడిన 

పరద లో ఆమె మొత్తాం శరీరాం 

వస్తుాంది. అాంటే ఆమె తన 

మొత్తాం శరీర న్ని 

కప్పుకోవ లి. కొాందరు పాండితులు 

ఆమె ముఖ నికి మరియు 

మణికట్టు వరకు చేతులకు 

మినహ యిాంపు ఉాందని 

అభిప్ర యపడిన రు. అయితే, 

వ టిని కూడ  కప్పుకోవడాం 



 

 

ఉత్తమాం. కొాందరు పాండితులు 

తప్పనిసరిగ  ముఖాం కూడ  

కప్పుకోవ లని 

అభిప్ర యపడిన రు.  

d.    హిజ బ్ అాంటే పరద  

వ్యవస్థ అత్య చ ర లను 

నివ రిస్తుాంది : 

మహిళలపై హిజ బ్ అాంటే పరద  

వ్యవస్థను అల్ల హ్ ఎాందుకు 

నిర్దేశిాంచ డనే ద నికి 

సూరతుల్ అహజ బ్ యొక్క 

క్రిాంది వచనాంలో జవ బు 

ఇవ్వబడిాంది: 

"ఓ ప్రవక్త ! తమపై నుాంచి తమ 

దుప్పట్లను (క్రిాందికి) 



 

 

వ్రేల డేల  కప్పుకోమని నీ 

భ ర్యలకు, నీ కుమ ర్తెలకు, 

విశ్వ సులైన స్త్రీలకు 

చెప్పు. తద్వ ర  వ రు చ ల  

తొాందరగ  (మర్య దస్తులుగ ) 

గుర్తిాంచబడి, వేధిాంపులకు 

గురిక కుాండ  ఉాంట రు. అల్ల హ్ 

క్షమిాంచేవ డూ, 

కనికరిాంచేవ డూను." [Al-Qur’an 

33:59] 

పతివ్రతలుగ  

గుర్తిాంచబడేాందుకు, తద్వ ర  

అత్య చ ర లకు గురిక కుాండ  

క ప డబడేాందుకు గ ను హిజ బ్ 

అాంటే పరద  మహిళలపై 



 

 

ఆదేశిాంచబడిాందని ఖుర్ఆన్ 

చెబుతున్నది.  

e.    ఇద్దరు కవల సోదరీమణుల 

ఉపమ నాం : 

ఉద హరణకు ఎాంతో అాందాంగ  ఉన్న 

ఇద్దరు సోదరీమణులు ఒక 

రోడ్డుపై నడిచి 

వెళ్ళుచున్న రు. ఇద్దరిలో 

ఒక మె ఇస్ల మీయ పద్ధతిలో 

హిజ బ్ అాంటే పరద  ధరిాంచిాంది, 

రెాండో ఆమె మిని స్కర్ట్ 

ధరిాంచిాంది. వీధి చివరిలో ఒక 

పోకిరీ వెధవ అమ్మ యిలను 

వేధిాంచే అవక శాం కోసాం క చుకుని 

ఉన్న డు. వీరిద్దరిలో అతడు 



 

 

ఎవరి వెాంటపడత డు? హిజ బ్ 

అాంటే పరద  ధరిాంచి ఉన్న 

అమ్మ యిన  లేక మినీ 

స్కర్ట్ ధరిాంచిన 

అమ్మ యిన ? ధరిాంచటాం వలన 

శరీర న్ని ద చటాం కాంటే మరిాంత 

ఎక్కువగ  బయట పెడుతున్న 

దుస్తులు ఎదుటి మగవ రిలో 

దుర్భుద్ధి పుట్టిాంచి, ఆమె 

వెాంటపడి వేధిాంచేల , ఆమెపై 

అత్య చ రాం మరియు మ నభాంగాం 

చేసేల  ప్రేరేపిస్త యి. 

క బట్టి, హిజ బ్ అాంటే పరద  

స్త్రీలను అత్య చ రాం నుాండి 

క ప డుతుాందనే ఖుర్ఆన్ వ క్కు 



 

 

నిజమైనదేనని ఋజువు 

అవుతున్నది.  

f.     మ నభాంగాం చేసిన 

నేరస్థుడిని మరణశిక్ష 

విధిాంచ లి : 

మ నభాంగాం చేసినట్లు ఋజువైన 

నేరస్థుడికి మరణశిక్ష 

విధిాంచ లని ఇస్ల మీయ షరిఅహ్ 

నిర్దేశిస్తున్నది. ఈ ఆధునిక 

క లాంలో అల ాంటి ద రుణ 

శిక్షలేమిటని ముస్లిమేతరులు 

ఆాందోళన చెాందవచ్చు. ఇస్ల ాం 

ధర్మాం కనికరాం లేనిదని, 

క్రూరమైాందని మరియు 

అన గరికమైాందని అనేక మాంది 



 

 

ఆరోపిస్తూ ఉాంట రు. అనేక మాంది 

ముస్లిమేతరులను ఈ ప్రశ్న 

అడగడాం జరిగిాంది – ఉద హరణకు, 

(అల్ల హ్  క ప డుగ క), ఒకవేళ 

ఎవరైన  మీ భ ర్యను లేద  మీ 

తల్లిని లేద  మీ సోదరిని 

మ నభాంగాం చేస రు మరియు మీరే 

ఆ కేసులో జడ్జిగ  

నియమిాంచబడిన రు. మ నభాంగాం 

చేసిన నేరస్థుడు మీ ముాందుకు 

తీసుకుర బడ్డ డు. మీరు అతడికి ఏ 

శిక్ష విధిస్త రు? ద నికి 

వ రాందరూ, "మేము అతడికి 

మరణశిక్ష విధిస్త ము." అని 

జవ బిచ్చ రు.  కొాంతమాంది 

మరికొాంచెాం ముాందుకు పోయి, 



 

 

"చనిపోయేవరకూ మేము అతడిని 

హిాంసిస్త ము" అని ఆవేశాంతో 

ఊగిపోతూ జవ బిచ్చ రు. ఒకవేళ 

మీ భ ర్య లేక తల్లి లేక 

సోదరి మ నభాంగ నికి గురైతే 

నేరస్థుడికి మరణశిక్ష 

విధిాంచ లని మీరు 

కోరుకుాంటున్న రే, మరి ఇాంకొకరి 

భ ర్య లేద  తల్లి లేద  

సోదరి మ నభాంగ నికి గురైతే ఆ 

నేరస్థుడికి విధిాంచబడే 

మరణశిక్ష ద రుణమైాంది, 

క్రూరమైాంది మరియు 

అన గరికమైాందని మీరెల  

అనగలుగుతున్న రు ?  ఎాందుకీ 



 

 

డబుల్ స్ట ాండర్డ్స్ అాంటే 

ద్వాంద్వప్రమ ణ లు? 

g.    అమెరిక  అత్యాంత ఎక్కువ 

మ నభాంగ నేర ల సాంఖ్య కలిగి 

ఉన్నది: 

అమెరిక  ప్రపాంచాంలోని 

అత్య ధునిక దేశ లలో ఒకటి. 

అయితే అక్కడ 1,02,555 రేప్ 

కేసులు నమోదు చేయబడినట్లు 

1990వ సాంవత్సరపు F.B.I 

రిపోర్టు తెలుపుతున్నది. 

అాంతేగ క జరిగిన మ నభాంగ లలో 

కేవలాం 16% కేసులు మ త్రమే 

నమోదు చేయబడినట్లు కూడ  

పేర్కొన్నది. క బట్టి 



 

 

1990లో జరిగిన అసలు 

మ నభాంగ ల సాంఖ్య 

తెలుసుకోవట నికి, నమోదు 

చేయబడిన సాంఖ్యను 6.25తో 

హెచ్చిాంచగ , 1990లో 

6,40,968 రేప్ కేసులు 

జరిగినట్లు తెలుస్తున్నది. 

ఒకవేళ ఆ మొత్త న్ని 365 

సాంఖ్యతో విభజిస్తే, 

ప్రతిరోజు ద ద పు 1,756 

రేప్ కేసులు జరిగినట్లు 

గుర్తిాంచగలము.  

తర్వ త మరో రిపోర్టులో 

ప్రతిరోజు అమెరిక లో ద ద పు 

1900 కేసులు జరుగుతున్నట్లు 

తెలుపబడిాంది. నేషనల్ క్రైమ్ 



 

 

విక్టిమైజేజషన్ సర్వే 

బ్యూరో ఆఫ్ జస్టిస్ 

స్ట టిస్టిక్స్ (National 

Crime Victimization Survey Bureau of 

Justice Statistics (هلالج لج . S. Dept. of 

Justice)) ప్రక రాం కేవలాం 

1996లోనే 3,07,000 రేప్ 

కేసులు జరిగినట్లు నమోదు 

చేయబడిాంది. అసలు జరిగిన రేప్ 

కేసులలో కేవలాం 31% మ త్రమే 

నమోదు చేయబడిన యి. అాంటే 

1996లో 3,07,000 X 3.226 

= 9,90,322 రేప్ కేసులు 

జరిగ యి. దీనిని బట్టి 

1996లో అమెరిక లో 

ప్రతిరోజు ద ద పు 2,713 

రేప్ కేసులు జరిగ యి. అాంటే 



 

 

అమెరిక లో ప్రతి 32 సెకన్లకు 

ఒక రేప్ కేసు జరిగిాంది. బహశ  

అమెరికన్ రేపిస్టులు చ ల  

ధైర్యవాంతులేమో. 1990వ 

సాంత్సరపు FBI రిపోర్టులో 

ఇాంక  ఇల  ఉన్నది – నమోదు 

చేయబడిన రేప్ కేసులలో 

కేవలాం  10%  రేపిస్టులు 

మ త్రమే అాంటే అసలు 

రేపిస్టుల సాంఖ్యలో కేవలాం 

1.6% మ త్రమే అరెష్టు 

చేయబడిన రు. అల  అరెష్టు 

చేయబడిన వ రిలో కూడ  50% 

మాంది కోర్టులో విచ రణ 

ప్ర రాంభాం క కముాందే విడుదలై 

పోయ రు. అాంటే కేవలాం 0.8% 



 

 

రేపిస్టులు మ త్రమే 

కోర్టులో విచ రిాంచబడిన రు. 

ఇాంకో మ టలో, ఒకవేళ ఎవరైన  

125 మ నభాంగ లు చేస్తే అతడు 

కేవలాం ఒక్క రేప్ కేసులో 

మ త్రమే శిక్షిాంచబడత డు. 

అనేక మాంది దీనిని 

ల భద యకమైన జూదాంగ  

పరిగణిస్తున్న రు. ఇాంక  ఆ 

రిపోర్టు ఇల  తెలుతున్నది – 

అమెరిక  దేశ చట్టాం ప్రక రాం 

రేపిస్టులకు 7 ఏళ్ళ జైలు 

శిక్ష విధిాంచబడే అవక శాం 

ఉన్న , కోర్టులో 

విచ రిాంచబడిన వ రిలో 50% 

నేరస్థులకు సాంవత్సరాం కాంటే 



 

 

తక్కువ జైలు శిక్ష మ త్రమే 

విధిాంచబడిాంది. మొదటిస రి రేప్ 

కేసులలో పట్టుబడిన వ రి 

విషయాంలో జడ్డిగ రు చ ల  

ఉద రాంగ  వ్యవహరిాంచ రు.  

ఒక్కస రి ఆలోచిాంచాండి – 

ఎవరైన  వ్యక్తి 125 

మ నభాంగ లు చేస్తే, అతడికి 

శిక్షబడే అవక శాం కేవలాం 

ఒక్కస రి మ త్రమే మరియు 

వ రిలో కూడ  50% 

నేరస్థులపై జడ్జిగ రు 

ఉద రాంగ  వ్యవహరిాంచి, 

సాంవత్సరాం కాంటే తక్కువ 

జైలుశిక్ష విధిాంచే 

అవక శాం  ఎక్కువగ  ఉాంది! 



 

 

h.    ఇస్ల మీయ షరిఅహ్ 

ఆచరణలో పెట్టబడితే వచ్చే 

ఫలిత లు: 

ఒకవేళ అమెరిక లో ఇస్ల మీయ 

షరిఅహ్ ఆచరణలో 

పెట్టబడిాందని అనుకుాంద ాం. 

ఎవరైన  వ్యక్తి చూపు 

పరస్త్రీ పై పడగ నే, ఒకవేళ 

అతని మనస్సులో ఏదైన  చెడు 

ఆలోచన వస్తే, వెాంటనే అతడు 

తన చూపు క్రిాందికి 

దిాంచుకుాంట డు. ప్రతి మహిళ 

హిజ బ్ అాంటే పరద  

ధరిస్తుాంది. ఇాంతగ  ముాందు 

జ గ్రతలు తీసుకున్న తర్వ త 

కూడ  ఒకవేళ ఎవరైన  వ్యక్తి 



 

 

మ నభాంగాం చేస్తే, అతడికి 

మరణశిక్ష విధిాంచబడుతుాంది. మరి 

ఇల ాంటి స్థితిలో, అమెరిక లో 

మ నభాంగ ల సాంఖ్య 

పెరుగుతుాంద , హెచ్చుతగ్గులు 

లేకుాండ  అల గే నిలకడగ  

ఉాంటుాంద  లేక తగ్గుతుాంద ? 

సహజాంగ నే అది తగ్గిపోతుాంది. 

అాంటే ఇస్ల మీయ షరిఅహ్ మాంచి 

ఫలిత ల్ని స ధిస్తుాంది.  

1. ఇస్ల ాం ధర్మాంలో 

మ నవజ తి సమస్యలకు 

ఆచరణ త్మక పరిష్క ర లు 

ఉన్న యి.  



 

 

ఇస్ల మీయ జీవితాం 

అత్యుత్తమ జీవిత విధ నాం. 

ఎాందుకాంటే ద ని బోధనలు కేవలాం 

సిద్ధ ాంత లు మ త్రమే క దు. 

అవి మ నవజ తి సమస్యలకు 

అసలైన ఆచరణ త్మక 

పరిష్క ర లు. వ్యక్తిగత 

మరియు స మూహిక స్థ యిలు 

రెాండిాంటిలో కూడ  ఇస్ల ాం 

ధర్మాం మాంచి ఫలిత ల్ని 

ఇస్తుాంది. ఇస్ల ాం ధర్మాం 

అత్యుత్తమ జీవన విధ నాం 

ఎాందుకాంటే అది 

ఆచరణ త్మకమైన, 

సర్వస మ న్యమైన, 

విశ్వవ్య ప్తమైన మరియు 



 

 

స ర్వజనిక ధర్మాం. అది ఏదో ఒక 

నిర్దిష్ట జ తికి, తెగకు, 

వర్గ నికి లేద  ఒక దేశ నికి 

మ త్రమే పరిమితమైాంది క దు. 

 ఒకవేళ ఇస్ల ాం ధర్మాం 

అత్యుత్తమ మైనదే అయితే, 

మరి అనేకమాంది ముస్లిాంలు 

నమ్మదగనివ రుగ , నిజ యితీ 

లేనివ రుగ  ఎాందుకు 

పేర్కొనబడుతున్న రు మరియు 

మోసాం, దగ , వాంచన, లాంచ లు 

ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాం, 

మత్తుపద ర్థ ల వ్య ప రాం 

చేయడాం మొదలైన వ టిలో 

ఎాందుకు మునిగి ఉన్న రు ? 



 

 

1.   ఇస్ల ాం ధర్మ న్ని 

మీడియ  అపఖ్య తి ప లు 

చేస్తున్నది 

1. నిస్సాందేహాంగ  ఇస్ల ాం 

ధర్మాం అత్యుత్తమమైన 

ధర్మాం. క నీ మీడియ  

ఇస్ల ాం ధర్మ నికి భయపడే 

ప శ్చ త్యుల చేతుల్లో 

ఉాంది. ఇస్ల ాం ధర్మ నికి 

వ్యతిరేకాంగ  మీడియ  

నిరాంతరాం సమ చ ర న్ని 

ప్రస రాం చేస్తున్నది 

మరియు ప్రచురిస్తున్నది. 

అది ఇస్ల ాం గురిాంచి తప్పుడు 

సమ చ ర న్ని ఇస్తున్నది, 

తప్పుగ  ఉదహరిస్తుాంది 



 

 

లేద  ఏదైన  అాంశ న్ని 

అసాందర్భరూపాంలో 

చూపుతుాంది. 

2. ఎక్కడైన  బ ాంబు పేలినపుడు, 

ఎల ాంటి ఋజువు లేకుాండ  

ముాందుగ  నేర రోపణ 

చేయబడేది ముస్లిాంల పైనే. 

ముస్లిాం టెర్రిరిష్టులే 

ఈ పని చేస రనే 

నిర ధ రమైన ఆరోపణలు 

వ ర్త పత్రికల హెడ్ 

లైన్లలో వస్త యి. క నీ, 

ఎపుడైతే ఆ బ ాంబు పేలుళ్ళకు 

బ ధ్యులు ముస్లిాంలు క దని, 

ఎవరో ముస్లిమేతరులని 

బయటపడినపుడు, పత్రికలలోని 



 

 

లోపల పేజీలలో ఒక మ రుమూల 

ఎల ాంటి ప్ర ధ న్యత లేని 

ఒక చిన్న వ ర్తగ  

ప్రచురిాంచబడుతుాంది – 

స్వచ్ఛమైన, 

శ ాంతియుతమైన ఇస్ల ాం 

ధర్మాంపై మీడియ  ఎాందుకు 

ఈ పక్షప తాం చూపుతున్నది ? 

ప్రజలకు తప్పుడు 

సమ చ ర న్ని ఇచ్చి, 

పెడద రి పట్టిస్తున్నది ? 

3. ఒకవేళ ఎవరైన  50 ఏళ్ళ 

ముస్లిాం వ్యక్తి, ఆమె 

అనుమతితో 15 ఏళ్ళ 

యువతిని పెళ్ళ డితే, అది 

హెడ్ లైన్లలో ముాందు 



 

 

పేజీలో ప్రచురిాంచబడుతుాంది. 

క నీ ఎవరైన  50 ఏళ్ళ 

ముస్లిమేతరుడు ఆరేళ్ళ 

బ లికను మ నభాంగాం చేస్తే, 

అది లోపల పేజీలలో 

‘సాంక్షిప్తవ ర్త’గ  

ప్రచురిాంచబడుతుాంది. 

అమెరిక లో ప్రతిరోజూ 

ద ద పు 2,713 మ నభాంగ లు 

జరుగుతున్న యి, క నీ అవి 

వ ర్తలలో కనబడవు. 

ఎాందుకాంటే అది అమెరికన్ల 

జీవిత లలో ఒక స మ న్య 

విషయమై పోయిాంది.  

2.   ప్రతి సమ జాంలో ఉాండే 

కొాందరు కులభ్రష్టులు: 



 

 

ప్రతి సమ జాంలో వలే 

ముస్లిాంలలో కూడ  కొాందరు 

వాంచకులు, మోసగ ళ్ళు, 

నమ్మకద్రోహులు, రౌడీలు, 

నేరస్థులు ఉన్న రనేది 

వ స్తవమే. క నీ, కేవలాం 

ముస్లిాంలు మ త్రమే అల ాంటి 

చెడు పనులు చేస్త రన్నట్లుగ  

మీడియ  వ రిని వేలెత్తి 

చూపుతున్నది. ప్రతి సమ జాంలో 

కులభ్రష్టులు ఉాంట రు. 

ముస్లిాంలలో మద్యప నాం 

సేవిాంచేవ రున్న రు మరియు 

ముస్లిమేతరులలో రహస్యాంగ  

మద్యప నాం చేసే అనేకమాంది 

కూడ  ఉన్న రు.  



 

 

3.   సగటున ఎక్కువ శ తాం 

ముస్లిాంలు అత్యుత్తములు: 

ముస్లిాం సమ జాంలో కొాందరు 

కులభ్రష్టులున్న , సగటున 

చూసినట్లయితే, ప్రపాంచాంలో 

అత్యుత్తమ సమ జాం ముస్లిాం 

సమ జమే అనే విషయ న్ని 

ఎవరైన  తేలిగ్గ  

గుర్తిాంచగలరు. అది 

మద్యప న నికి దూరాంగ  ఉన్న 

అతి పెద్ద సమ జాం, ప్రపాంచాం 

మొత్తాంలో స మూహికాంగ  

అత్యధిక ద నధర్మ లు చేసే 

సమ జాం. ఇక నైతిక విలువల 

విషయాంలో, మత్తుపద ర్థ ల 

విషయాంలో, మ నవజ తి విలువల 



 

 

విషయాంలో ఇస్ల ాం ధర్మాంపై 

నడిచే ముస్లిాంలకు ద రి 

చూపగలిగే వ డు ప్రపాంచాంలో 

ఒక్కడు కూడ  కనబడడు.  

4.   డ్రైవరు ను చూసి క రు 

గురిాంచి తీర్మ నిాంచుకోవద్దు: 

లేటెష్టు మెర్సిడెస్ 

మోడల్ క రు మాంచిగ  ఉాందో 

లేదో కనుక్కోవట నికి మీరు 

ప్రయత్నిస్తుాండగ , నడపడాం 

చేతక ని ఒక డ్రైవరు ద ని 

స్టీరిాంగు వెనుక కూర్చుని, వాంకర 

టిాంకరగ  నడుపుతూ దేనికో 

గుద్ది వేయడాం మీ 

కళ్ళపడుతుాంది. అది చూసిన మీరు, 



 

 

ఆ ఏక్సిడెాంటుకు ఎవరిని 

క రకులుగ  తీర్మ నిస్త రు ? ఆ 

క రున  లేక నడపడాం చేతక ని ఆ 

డ్రైవరున ? సహజాంగ  ఆ 

డ్రైవరునే కద ! క రు గురిాంచి 

తెలుసుకోవట నికి ఎవరైన  

ద నిని నడిపై డ్రైవరు వైపు 

చూడడు, క నీ ఆ క రు యొక్క 

సమర్థత మరియు అది ఎాంత 

వేగాంగ  పోతుాంది, ద ని సర సరి 

ఇాంధన వినియోగాం ఎాంత, ద నిలో 

భద్రత ఎల  ఉాంది .. మొదలైన 

ప్రత్యేకతలను క్షుణ్ణాంగ  

పరిశీలిస్త డు. వ దన కోసాం 

ముస్లిాంలు దుష్టులని ఒకవేళ 

అాంగీకరిాంచిన , ఇస్ల ాం 



 

 

ధర్మ న్ని ద ని అనుచరుల 

ప్రవర్తనను బట్టి 

నిర్ణయిాంచటాం న్య యమేన  ? 

ఒకవేళ మీరు ఇస్ల ాం ధర్మాం ఎాంత 

మాంచిదో కనుక్కోవ లనుకుాంటే, 

ద ని ప్ర మ ణిక 

మూలగ్రాంథ లైన ఖుర్ఆన్ 

మరియు హదీథుల ఆధ రాంగ  ద ని 

గురిాంచి కనుక్కోాండి మరియు 

నిర్ణయిాంచాండి. 

5.   ఇస్ల ాం ధర్మ న్ని ద ని 

అత్యుత్తమ అనుచరుని 

ఆధ రాంగ  అాంటే ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం ఆధ రాంగ  

పరిశోధిాంచాండి: 



 

 

ఒకవేళ మీరు క రు 

ఆచరణ త్మకాంగ  ఎాంత మాంచిదో 

తెలుసుకోవ లనుకుాంటే, ఒక మాంచి 

నిపుడిని డ్రైవిాంగ్ సీటుపై 

కూర్చోపెడత రు. అల గే 

ఇస్ల ాం యొక్క అత్యుత్తమ 

మరియు అత్యున్నత అనుచరుడైన 

అాంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

ద్వ ర  ఇస్ల ాం ఎాంత మాంచిదో 

కనుక్కోవచ్చు.  ముస్లిాంలే 

క కుాండే, అనేకమాంది 

నిష్పక్షప త మరియు 

నిజ యితీపరులైన 

ముస్లిమేతరులు కూడ  ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 



 

 

అలైహి వసల్లాం అత్యుత్తమ 

మ నవుడని ప్రకటిాంచ రు. 

‘చరిత్రలో అత్యాంత 

ప్రబలమైన వాందమాంది 

వ్యక్తులు’ (The Hundred Most 

Influential Men in History) అనే తన 

పుస్తకాంలో మైకెల్ హెచ్. 

హ ర్ట్ (Michael H. Hart), 

ఇస్ల ాం ధర్మాం యొక్క అాంతిమ 

ప్రవక్త అయిన ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాంకు 

ప్రపాంచ ప్రఖ్య త 

మ నవులాందరిలో మొట్టమొదటి 

ఇచ్చ రు. అాంతేగ క, ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాంను 



 

 

ముస్లిమేతరులు ప్రశాంసిాంచిన 

సాందర్భ లు లెక్కకు మిాంచి 

ఉన్న యి. ఉద హరణకు థ మస్ 

క ర్లయిల్ (Thomas Carlyle), ల  

మ ర్టిన్ (La-Martine), etc. 


