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o ఇస్ల ాం ధర్మాంపై 

కొన్ని 

ప్రశ్నోత్తర లు  

o అవిశ్వ సులు ఎక్కడ 

కనబడితే అక్కడ వ రిని 

చాంపాండి అని బోధిస్తున్న 

ఖుర్ఆన్ వచనాం వలన 

ఇస్ల ాం ధర్మాం హిాంస, 

రక్తప తాం మరియు 

క్రూరత్వ న్ని 

ప్రోత్సహిాంచడాం లేద ?   

o ఒకవేళ అల్ల హ్ యే 

స్వయాంగ  అవిశ్వ సుల 

హృదయ లపై సీలు 

వేసేసిన డని 

పేర్కొన్నప్పుడు, 



 

 

ఇస్ల ాం స్వీకరిాంచటాం 

లేదని వ రిని ఎాందుకు 

నిాందిాంచ లి?   

o ఇస్ల ాం ధర్మాం ఖడ్గాం 

ద్వ ర  వ్య పిాంచిాంద  ?  

o ఎాందుకు అనేకమాంది 

ముస్లిాంలు 

ఫాండమ ాంటలిష్టులుగ  

మరియు ఉగ్రవ దులుగ  

పేర్కొనబడు తున్న రు?  

o ఎాందుకు ముస్లిమేతరులను 

క ఫిర్లని పిలుస్తూ 

ముస్లిాంలు వ రిని 

దూషిస్తున్న రు?  

 ఇస్ల ాం ధర్మాంపై కొన్ని 

ప్రశ్నోత్తర లు 



 

 

 ఇస్ల ాం ధర్మాంపై కొన్ని 

ప్రశ్నోత్తర లు 

 అవిశ్వ సులు ఎక్కడ కనబడితే 

అక్కడ వ రిని చాంపాండి అని 

బోధిస్తున్న ఖుర్ఆన్ వచనాం 

వలన ఇస్ల ాం ధర్మాం హిాంస, 

రక్తప తాం మరియు 

క్రూరత్వ న్ని 

ప్రోత్సహిాంచడాం లేద ?  

ఇస్ల ాం ధర్మాం హిాంసను 

ప్రోత్సహిస్తుాందని మరియు 

తనను అనుసరిాంచని 

ముస్లిమేతరులను చాంపమని తన 

అనుచరులను ప్రేరేపిస్తుాందని 

కొాందరు నిరాంతరాం చేసే తమ 



 

 

తప్పుడు ప్రచ ర న్ని 

సమర్ధిాంచుకునేాందుకు 

ప్రత్యేకాంగ  ఎాంచుకున్న 

కొన్ని ఖుర్ఆన్ వచన లను 

తరుచుగ  పేర్కొాంటూ ఉాంట రు. 

1. సూరహ్ అత్తౌబ లోని వచనాం  

ఇస్ల ాం ధర్మాం హిాంస, 

రక్తప తాం మరియు 

క్రూరత్వ న్ని 

ప్రోత్సహిస్తుాందాంటూ 

ఇస్ల ాం ధర్మ విమర్శకులు 

సూరహ్ తౌబ  లోని క్రిాంది 

వచన న్ని తరుచుగ  పేర్కొాంటూ 

ఉాంట రు: "ఎక్కడ కనబడితే అక్కడ 

ముష్రికులను (బహుదైవ ర ధకులు, 



 

 

అవిశ్వ సులను) చాంపాండి." 

[ఖుర్ఆన్ 9:5] 

2. ఈ వచనాం అవతరిాంచిాంది 

యుద్ధభూమిలో 

వ స్తవ నికి ఇస్ల ాం ధర్మ 

విమర్శకులు దీని ముాందు – వ నుక 

వచన ల్ని వదిలి ప ట్టి, తమ 

వ దనకు సమర్ధన లభిాంచే విధాంగ  

ఈ వచన న్ని మ త్రమే 

పేర్కొాంటూ ఉాంట రు. ఆ వచనాం 

అవతరిాంచిన సాందర్భ న్ని అర్థాం 

చేసుకునేాందుకు, ఈ అధ్య యాం 

యొక్క మొదటి వచనాం నుాండి చదవ 

వలసి ఉాంటుాంది. ముస్లిాంల మరియు 

మక్క లోని ముష్రికుల 



 

 

(బహుదైవ ర ధకుల) మధ్య సాంధి 

ఒడాంబడిక ఆచరణలో ఉాండిాందని, 

మక్క  ముష్రికులు ద నిని 

ఉల్లాంఘిాంచ రని, సాంధి 

ఒడాంబడికను పునరుద్ధరిాంచడ నికి 

మక్క  ముష్రికులకు న లుగు న లల 

సమయాం ఇవ్వబడిాందని, వ రల  

చేయని య డల వ రిపై యుద్ధాం 

ప్రకటిాంచబడుతుాందని దీనికి 

ముాందు వచ్చిన వచన లు 

త లుపుతున్న యి. సూరహ్ 

తౌబ లోని 5వ వచనాం ఇల  

ప్రకటిస్తున్నది: "క నీ, 

నిషిద్ధమైన న లలు ద టి 

పోయిన తర్వ త, 

బహుదైవ ర ధకులు ఎక్కడ 



 

 

కనబడితే అక్కడ వ రిని 

వధిాంచాండి, మరియు వ రిని 

ఖైదీలుగ  బాంధిాంచాండి, వ రిని 

ఇబ్బాంది ప ట్టాండి, మరియు 

అవక శాం ఉన్న ప్రతి చోట  వ రి 

గురిాంచి క పు క యాండి; అయితే 

ఒకవేళ వ రు క్షమ పణ వేడుకుని, 

ర గ్యులర్ గ  నమ జు 

చేస్తుాంటే మరియు ర గ్యులర్ 

ద నధర్మ లు చేస్తుాంటే, వ రి 

కొరకు ద రి త రవాండి: అల్ల హ్ 

అత్యాంత క్షమిాంచేవ డు, 

అత్యాంత 

దయ మయుడు." [దివ్యఖుర్ఆన్ 

9:5] 



 

 

వ రి మధ్య యుద్ధాం 

జరుగుతున్న సమయాంలో ఈ వచనాం 

అవతరిాంచిాంది. 

3. ఉద హరణకు - అమ రిక  మరియు 

వియత్న ాం మధ్య జరిగిన 

యుద్ధాం 

ఒకస రి అమ రిక  వియత్న ాంతో 

యుద్ధాం చేసిాందనే విషయాం మనకు 

త లుసు. ఆ యుద్ధాం జరుగుతున్న 

సమయాంలో అమ రిక  

అధ్యక్షుడు లేద  అమ రికన్ 

ఆర్మీ జనరల్ ఇల  

ప్రకటిాంచ డని అనుకుాంద ము: 

"ఎక్కడ మీకు వియత్న మీయులు 

కనబడితే అక్కడ వ రిని చాంపాండి". 



 

 

సాందర్భాం చ ప్పకుాండ  

అమ రికన్ అధ్యక్షుడు, "ఎక్కడ 

మీకు వియత్న మీయులు కనబడితే 

అక్కడ వ రిని చాంపాండి" అని 

చ ప్ప రని ఈరోజు నేనాంటే 

ఆయన ఒక కస యివ డనే 

అభిప్ర యాం మీకు కలుగుతుాంది. 

క నీ నేను సాందర్భాం చ ప్పి, ఆ 

తర్వ త ఆయన పలుకులు మీకు 

వినిపిస్తే, ఆయన మ టలు చ ల  

ల జికల్ గ  కనబడత యి. 

ఎాందుకాంటే ఆ యుద్ధసమయాంలో 

ఆయన అమ రికన్ సైన్యాం 

యొక్క ఆత్మవిశ్వ స న్ని 

ప ాంచేాందుకు, వ రిలో 

ధైర్య న్ని నూరి పోసేాందుకు 



 

 

ప్రయత్నిస్తున్న రని 

గ్రహిాంచగలరు.  

4. అల గే యుద్ధరాంగాంలోని 

ముస్లిాం సైనికుల ధైర్యాం 

ప ాంచేాందుకు ఈ వచనాం 9:5 

అవతరిాంచిాంది 

అల గే సూరహ్ తౌబ లోని 5వ 

వచనాం, "మీకు ముష్రికులు ఎక్కడ 

కనబడితే అక్కడ వ రిని చాంపాండి", 

అనే వచనాం యుద్ధభూమిలోని 

ముస్లిాంల 

ధైర్య న్ని  ప ాంచేాందుకు 

అవతరిాంచిాంది. యుద్ధాంలో 

భయపడవద్దని, శత్రువు ఎక్కడ 

కనబడితే అక్కడ అతడిని చాంపమని 



 

 

ముస్లిాం సైనికులకు ఇక్కడ 

ఖుర్ఆన్ చ బుతున్నది. 

5. అరుణ్ శౌరీ ఈ 

అధ్య యాంలోని 6వ వచన న్ని 

వదిలి ప ట్టి, తిన్నగ  5వ 

వచనాం నుాండి 7వ వచనాం పైకి 

దూకిన డు 

భ రతదేశాంలోని ఇస్ల ాం ధర్మ 

తీవ్రవిమర్శకులలో ఒకడు అరుణ్ 

శౌరీ.  ‘The World of Fatwahs’ అనే 

తన పుస్తకాంలోని 572వ పేజీలో 

అతడు ఖుర్ఆన్ లోని సూరహ్ 

తౌబ లోని 5వ మరియు 7వ 

వచన ల్ని పేర్కొన్న డు. 

కొాంచ మైన  త లివి ఉన్న 



 

 

వ ర వరైన  అతడు 6వ వచన న్ని 

వదిలి వేస డనే విషయ న్ని 

తేలిగ్గ  గ్రహిాంచగలరు. 

6. సూరహ్ తౌబ లోని 6వ వచనాం 

ద ని సమ ధ నాం ఇస్తున్నది. 

ఇస్ల ాం ధర్మాం హిాంస, 

రక్తప తాం మరియు 

క్రూరత్వ న్ని 

ప్రోత్సహిస్తుాందనే అసత్య 

ఆరోపణకు సూరహ్ తౌబ లోని 6వ 

వచనాం ఇల  సమ ధ నాం 

ఇస్తున్నది: "ఒకవేళ 

బహుదైవ ర ధకులలో ఎవరైన  

శరణు అడిగితే, వ ాంటనే వ రికి 

శరణు ప్రస దిాంచాండి. తద్వ ర  



 

 

అతడు అల్ల హ్ యొక్క వచన లు 

వినవచ్చు; మరియ అతడిని 

సురక్షిత ప్ర ాంతాం వరకు 

స్వయాంగ  చేర్చాండి ఎాందుకాంటే 

వ రు సరైన జ్ఞ నాం 

లేనివ రు."   [ఖుర్ఆన్ 9:6]   

యుద్ధరాంగాంలో శరణు కోరిన 

ముష్రికు (బహుదైవ రధకుడు) కు 

శరణు ప్రస దిాంచ లి, అాంతేగ క 

అతడిని సురక్షిత ప్ర ాంత నికి 

స్వయాంగ  తీసుకు వ ళ్ళి వదల లి 

అని ఖుర్ఆన్ త లుపుతున్నది. 

ఈన టి అాంతర్జ తీయ 

రణరాంగాంలో, ఒక శ ాంతిక ముకుడైన 

ఆర్మీ జనరల్ యుద్ధ సమయాంలో 

శత్రు సైనికులు ఒకవేళ శ ాంతిని 



 

 

కోరుకుాంటే, వ రిని అక్కడి నుాండి 

వ ళ్ళిపోనిస్త డే గ నీ, వ రిని 

సురక్షిత స్థ న నికి చేర్చమని 

తన సైనికులను ఆదేశిస్త డ ?    

ప్రపాంచాంలో శ ాంతిని 

స్థ పిాంచేాందుకు అల్ల హ్ 

ఖుర్ఆన్ లో దీనినే 

ఆదేశిాంచ డు. 

 ఒకవేళ అల్ల హ్ యే స్వయాంగ  

అవిశ్వ సుల హృదయ లపై సీలు 

వేసేసిన డని 

పేర్కొన్నప్పుడు, ఇస్ల ాం 

స్వీకరిాంచటాం లేదని వ రిని 

ఎాందుకు నిాందిాంచ లి?  



 

 

నిరాంతరాం సత్య న్ని 

తిరస్కరిస్తున్న వ రి 

హృదయ లపై అల్ల హ్ ముద్ర 

వేసేసిన డని ఖుర్ఆన్ లోని 

ర ాండవ అధ్య యమైన సూరహ్ 

అల్ బఖరహ్ లోని 6 మరియు 7 వ 

వచన లలో ఇల  పేర్కొనబడిాంది : 

"ఎవరైతే సత్య న్ని 

తిరస్కరిాంచ రో, వ రిని నీవు 

హ చ్చరిాంచిన  , హ చ్చరిాంచక 

పోయిన  ఒకటే; వ రు 

విశ్వసిాంచరు. వ రి హృదయ లపై 

అల్ల హ్ సీలు వేసిన డు మరియు 

వ రి చ వులపై. వ రి కళ్ళపై 

పరద  ఉాంది; వ రి కొరకు కఠినమైన 

శిక్ష ఉాంది."   



 

 

[ఖుర్ఆన్ 2:6-7] 

ఈ వచన లు సత్య న్ని 

తిరస్కరిస్తున్న స మ న్య 

అవిశ్వ సుల గురిాంచి క దు. ఇక్కడ 

వ డబడిన అరబీ పద లు ‘అల్లదీన 

కఫరూ’ అాంటే ఎవరైతే 

సత్య న్ని తిరస్కరిాంచే వైపు 

మొగ్గిన రో అని అర్థాం. 

అల ాంటి వ రిని మీరు 

హ చ్చరిాంచిన  లేక 

హ చ్చరిాంచక పోయిన  ఒకటే, 

ఎాందుకాంటే వ రు విశ్వసిాంచరు. 

అల్ల హ్ వ రి హృదయ లను 

మరియు వ రి చ వులను సీలు 

చేసేసిన డు, వ రి చూపులపై 

పరద  వేసేసిన డు. వ రు 



 

 

విశ్వసిాంచకపోవట నికి, అర్థాం 

చేసుకోక పోవట నికి క రణాం వ రి 

హృదయ లపై సీలు వేయబడటాం 

క దు. దీనికి విరుద్ధాంగ  

వ స్తవ నికి వ రి అవిశ్వ సాం 

వలన మరియు అర్థాం చేసుకోక 

పోవటాం వలన వ రి హృదయ లపై 

మరియు చ వులపై సీలు 

వేయబడిాంది. ఈ అవిశ్వ సులు 

సత్యతిరస్క రాం వైపు 

పోవట నికి ముాందుగ నే 

నిర్ణయిాంచుకుని ఉాండటాం వలన 

వ రిని 

హ చ్చరిాంచిన ,  హ చ్చరిాంచకపో

యిన  వ రు విశ్వసిాంచరు అనే 

క రణాం వలన అల్ల హ్ వ రి 



 

 

హృదయ లను సీలు చేసిన డు. 

క బట్టి సత్యతిరస్క రాం 

వైపు వాంగిపోయిన ఈ 

అవిశ్వ సులే దీనికి స్వయాంగ  

బ ధ్యులని నిాందిాంచ లే గ నీ, 

అల్ల హ్ ను క దు.   

ఉద హరణ - తన క్ల సులోని ఒక 

విద్య ర్థి పరీక్ష 

తప్పుత డనే ఒక టీచర్ 

జోస్యాం చ ప్పడాం.   

ఉద హరణకు ఫైనల్ పరీక్షల 

ముాందు సరిగ్గ  క్ల సులలో 

ఏక గ్రత చూపకపోవటాం, హోమ్ 

వర్క్ సరిగ్గ  చేయకపోవడాం, 

దురలవ ట్లు కలిగి ఉాండటాం 



 

 

మొదలైన క రణ ల వలన ఫల న  

విద్య ర్థి  పరీక్షలలో 

తప్పుత డని ఒక అనుభవజ్ఞుడైన 

టీచర్ జోస్యాం చ ప్ప డని 

అనుకుాంద ము. పరీక్షలు వ్ర సిన 

తర్వ త ఆ విద్య ర్థి ఒకవేళ 

టీచర్ చ ప్పినట్లుగ నే 

ఫ యిల్ అయితే ఎవరిని 

నిాందిాంచ లి – టీచర్ న  లేక 

స్టూడ ాంటున ? కేవలాం టీచర్ 

జోస్యాం చ ప్పడాం వలననే ఆ 

విద్య ర్థి తప్ప డని టీచర్ 

ను నిాందిాంచడాం సమాంజసాం క దు గద ! 

పరీక్ష తప్పడ నికి స్వయాంగ  ఆ 

విద్య ర్థియే క రణాం అనేది 



 

 

ఎవ్వరూ తిరస్కరిాంచలేని 

సత్యాం.   

అల గే సత్యతిరస్క రాం వైపు 

మొగ్గుచూపే కొాందరు 

వ్యక్తుల గురిాంచి అల్ల హ్ కు 

ముాందుగ నే త లుసు. అాందువలన 

ఆయన వ రి హృదయ లపై ముద్ర 

వేసిన డు. క బట్టి 

సత్య న్ని తిరస్కరిాంచట నికి 

మరియు అల్ల హ్ ను విశ్వసిాంచక 

పోవట నికి అసలు బ ధ్యులు 

స్వయాంగ  ఈ అవిశ్వ సులే. 

1.    ఇస్ల ాం ధర్మాం సోమరితనాం 

మరియు అజ్ఞ నాంతో కూడిన 



 

 

సమ జ న్ని తయ రు 

చేస్తుాంద ? ఎాందుకాంటే: 

Ø  ప్రతిదీ అల్ల హ్ నుాండే 

వస్తుాంది క బట్టి అన్నిాంటికీ 

కర్మవ దాం, అదృష్టాం, 

విధివ్ర త మొదలైనవి 

క రణమనే వ దనలపై ఆధ రపడటాం  

Ø  ఆధునిక ట క్న లజీ మరియు 

సైన్సులను ఖాండిాంచడాం. 

ఈ అపోహకు ఇవ్వబడిన క రణ లు 

అసత్యమైనవి. వ స్తవ నికి 

ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతులు 

స్వయాంగ  తిన్నగ  ఈ భ్రమనే 

ఖాండిాంచ యి. మ  కొరకు 

సృష్టికర్తే అన్నిాంటికీ మూలాం 



 

 

అనేది నిజమే అయినప్పటికీ, ఈ 

క్రిాంది ఖుర్ఆన్ వచన లలో 

పేర్కొనబడినట్లుగ  వ నక 

ద క్కోట నికి దీనిని ఒక 

క రణాంగ  మ నవజ తి 

వ డుకోవచ్చనటాంలో ఏ మ త్రాం 

నిజాం లేదు, 

[16:35] అసత్య దేవుళ్ళ 

ఆర ధకులు ఇల  పలుకుత రు: "ఒకవేళ 

అల్ల హ్ తలిస్తే, మేము 

అల్ల హ్ ను క కుాండ  

ఇతరుల వ్వరినీ ఆర ధిాంచేవ రము 

క దు – మేమే క దు మ  తాండ్రులు 

కూడ  – ఆయన నిషేధిాంచిన వ టి 

నుాండి దూరాంగ  ఉాండేవ రము 

కూడ ." తర్వ త వ రు తమకు 



 

 

పూర్వాం వచ్చిన వ రినే 

అనుసరిాంచ రు. మరి, వ రికి 

స్పష్టమైన సాందేశాం 

బోధిాంచటాం తప్ప ప్రవక్తల పని 

మరేమిటి ? 

[43:20] వ రు 

(బహుదైవ ర ధకులు) ఇల  

అన్న రు, "ఒకవేళ అత్యాంత 

దయ మయుడైన అల్ల హ్ 

తలిస్తే, మేము అల ాంటి వ టిని 

ఆర ధిాంచేవ రము క ము!" వ టి 

గురిాంచి వ రికేమీ త లియదు: వ రి 

చ ప్పేది అబద్ధాం తప్ప మరేమీ 

క దు! 



 

 

మ నవులాందరూ నిర్ణీత 

ప్రమ ణాంలో స్వేచ్ఛ కలిగి 

ఉన్నట్లు ఖుర్ఆన్ మరియు 

సున్నతుల ద్వ ర  అల్ల హ్ 

మనకు బోధిాంచిన డు. ఖుర్ఆన్ 

మరియు సున్నతుల పద్ధతిని 

అనుసరిస్తూ మన సృష్టికర్తను 

ప్రసన్నాం చేసుకునేాందుకు ఈ 

పరిమిత స్వేచ్ఛను తప్పకుాండ  

వ డుకోవ లి. ముస్లిములాందరూ 

అత్యాంత జ్ఞ నవాంతులుగ , 

ప్రభ వశీలులైన ముస్లిాంలుగ  

మ రట నికి ఆవశ్యకమైనాంత 

ప్రేరణ ఇాందులో ఉాంది. ఈన డు 

ముస్లిాం సమ జ లు తమ అసలు 

ఔన్నత్య నికి చేరుకోలేక 



 

 

పోతున్న యాంటే ద నికి క రణాం 

ఖచ్ఛితాంగ  వ రి ఇస్ల మీయ 

జ్ఞ న లోపాం క దు. ఇల ాంటి జీవన 

విధ నాం గురిాంచి వ రు గ్రహిాంచక 

పోవటమే అసలు క రణాం. 

సున్నతులలో జ్ఞ న న్ని 

సాంప దిాంచటాం మరియు కష్టపడి 

పనిచేయడాం యొక్క 

ప్ర ముఖ్యతల గురిాంచి 

స్పష్టాంగ  త లుపబడిాంది.  

ప్రత్యేకాంగ  సునన్ అబూ 

ద ఊద్ లో పేర్కొనబడిన ఈ 

హదీథును శ్రద్ధగ  

పరిశీలిాంచాండి: [9:1637]  



 

 

అనస్ బిన్ మ లిక్ ఇల  

ఉల్లేఖిాంచ రు: ఒక అన్స రీ 

సహ బీ ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

వద్దకు వచ్చి, ఏదైన  ఇవ్వమని 

ఆయనను య చిాంచ రు. అపుడు 

ప్రవక్త సల్లల్ల హు అలైహి 

వసల్లాం అతనిని ఇల  అడిగ రు: నీ 

ఇాంట్లో ఏమీ లేద ? ద నికి 

అతడిల  జవ బిచ్చ డు: ఉాంది, ఒక 

వస్త్రాం ముక్క ఉాంది - 

ద నిలోని కొాంత భ గ న్ని మేము 

కప్పుకుాంట ము, మరికొాంత 

భ గ న్ని నేలపై పరుస్త ము, 

మరియు ఒక చ క్క గిన్న  ఉాంది – 

ద నిలో మేము నీళ్ళు 



 

 

త్ర గుత ము. ఆయన అతడితో ఇల  

అన్న రు: వ టిని న  వద్దకు 

తీసుకుర . అపుడు అతడు వ టిని 

ఆయన వద్దకు తీసుకుర గ , 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

వ టిని తన చేతుల్లో తీసుకుని 

ప్రజల వైపు తిరిగి ఇల  పలిక రు: 

వీటిని ఎవరు కొాంట రు? అది విని 

ఒక వ్యక్తి ఇల  అన్న డు: నేను 

వ టిని ఒక దిర్హమ్ ధరకు 

కొాంట ను. ఆయన ర ాండు మూడు 

స ర్లు ప్రజలను ఇల  అడిగ రు: 

ఒక దిర్హమ్ కాంటే ఎక్కువ ధర 

ఎవరు ఇస్త రు? అపుడు మరో 

వ్యక్తి ఇల  అన్న డు: నేను 



 

 

వ టిని ర ాండు దిర్హమ్ లకు 

కొాంట ను. 

ఆయన వ టిని అతడికి ఇచ్చి, 

ర ాండు దిర్హమ్ లు 

తీసుకున్న రు. వ టిని ఆ 

అన్స రీ సహ బీకు ఇచ్చి, ఇల  

పలిక రు: ఒక దిర్హమ్ తో తినే 

పద ర్థ లు కొని ఇాంట్లో 

ఇవ్వు, మరో దిర్హమ్ తో ఒక 

గొడ్డలి కొని న  దగ్గరకు 

తీసుకుర . అల గే అతడు గొడ్డలి 

కొని ఆయన వద్దకు తీసుకు 

వచ్చ డు. అపుడు అల్ల హ్ 

యొక్క ప్రవక్త స్వయాంగ  తన 

చేతితో ఆ గొడ్డలిపై చేతిపిడి 

బిగిాంచి, అతడితో ఇల  అన్న రు: 



 

 

వ ళ్ళు, వాంటచ రుకు జమ చేసి, 

ద నిని అమ్ముకో. పదిహేను 

రోజుల వరకు న  కాంటికి కనబడకు. అ 

వ్యక్తి వాంట చ రుకు జమ జేసి, 

అమ్మటాం ప్ర రాంభిాంచ డు. అతడు 

పది దిర్హమ్ లు సాంప దిాంచిన 

తర్వ త, ప్రవక్త సల్లల్ల హు 

అలైహి వసల్లాం వద్దకు 

వచ్చ డు – కొన్ని దిర్హమ్ 

లతో దుస్తులు మరియు మరి 

కొన్ని దిర్హమ్ లతో 

ఆహ రపద ర్థ లు కొన్న డు.  

అపుడు అల్ల హ్ యొక్క 

ప్రవక్త సల్లల్ల హు అలైహి 

వసల్లాం ఇల  పలిక రు: నీ కోసాం 

ఇది అడుక్కోవడాం కాంటే మాంచిది. 



 

 

ఎాందుకాంటే అడుక్కోవడమనేది 

తీర్పుదిన న నీ ముఖాం పై ఒక 

మచ్చగ  కనబడుతుాంది. 

అడుక్కోవడాం కేవలాం ముగ్గురి 

కొరకు తగును: కటిక దరిద్రాంలో 

పిాండి అవుతున్నవ డు, ఘోరాంగ  

అప్పుల్లో కూరుకు పోయినవ డు 

మరియు వ పసు చేయవలసిన ధనాం 

లేక ఇబ్బాంది పడుతున్నవ డు. 

అల గే ‘జ్ఞ నాం 

సాంప దిాంచడమనేది ప్రతి 

ముస్లిాంపై ఉన్న బ ధ్యత’ 

అనే ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం 

పలుకులను సునన్ ఇబ్న  మ జ హ్ 



 

 

లోని ఈ హదీథు 

ఉల్లేఖిస్తున్నది.  

ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల 

జ్ఞ నాం స్పష్టాంగ  అన్నిాంటి 

కాంటే అత్యాంత ఉత్తమమైన 

జ్ఞ నాం మరియు మ నవజ తికి 

ఎక్కువ ప్రయోజనాం కలుగజేసే 

జ్ఞ నాం. ఖుర్ఆన్ మరియు 

సున్నతులు ఈ భూమాండలాం గురిాంచి 

పరిశోధిాంచ వద్దని నిరోధిాంచడాం 

లేదు. వ స్తవ నికి, క్రిాంది 

ఖుర్ఆన్ వచనాం ప్రక రాం, మనాం 

జీవిస్తున్న ఈ సువిశ ల 

ప్రపాంచాం గురిాంచి క్షుణ్ణాంగ  

పరిశోధిాంచమని సృష్టికర్త 



 

 

మనల్ని 

ప్రోత్సహిస్తున్న డు, 

[3:190-191] జ గ్రత్త! 

భూమ్య క శ ల సృష్టిలో 

మరియు ర త్రిాంబవళ్ళ 

మ ర్పులో, తప్పకుాండ  అర్థాం 

చేసుకునే ప్రజల కొరకు 

చిహ్న లు ఉన్న యి. ప్రజలలో 

ఎవరైతే నిలుచుని, కూర్చొని, 

ప్రక్కలపై పడుకుని అల్ల హ్ 

ను కొనియ డుతూ ఉాంట రో, 

భూమ్య క శ ల సృష్టిలోని 

అబ్బుర ల గురిాంచి దీర్ఘాంగ  

ఆలోచిస్త రో అల ాంటి వ రు 

ఇల  వేడుకుాంట రు: "మ  ప్రభూ! 

నీవు వీటన్నిాంటినీ వృథ గ  



 

 

సృష్టిాంచలేదు! నీవు ఎాంతో 

ఘనమైన వ డివి! నరక గ్ని నుాండి 

మమ్మల్ని క ప డు." 

 ఇస్ల ాం ధర్మాం ఖడ్గాం ద్వ ర  

వ్య పిాంచిాంద  ? 

ఇస్ల ాం ధర్మాం సైనిక బలాం 

ద్వ ర  వ్య పిాంచి ఉాండకపోతే, 

నేడు ప్రపాంచ వ్య ప్తాంగ  

మిలియన్ల కొద్దీ అవలాంబీకులను 

కలిగి ఉాండేది క దని కొాందరు 

ముస్లిమేతరులు 

సర్వస ధ రణాంగ  చేసే ఒక 

ఫిర్య దు. ఖడ్గ బలాం ద్వ ర  

వ్య పిాంచిాంది అనటాంలో ఏ 

మ త్రాం నిజాం లేదనీ, 



 

 

వ స్తవ నికి ద ని 

సహజసిద్ధమైన, 

స్వ భ వికమైన, అాంతర్గతమైన 

‘సత్యబలాం’, హేతువు (REASON) 

మరియు తర్కాం (LOGIC) 

మొదలైనవే ద ని శీఘ్ర 

వ్య ప్తికి అసలు క రణ లనీ 

క్రిాంది అాంశ లు స్పష్టాంగ  

ఋజువు చేస్తున్న యి.  

1.   ఇస్ల ాం అాంటే శ ాంతి, 

సమర్పణ. 

ఇస్ల ాం అనే పదాం సల మ్ అనే 

మూల పదాం నుాండి వచ్చిాంది. 

సల మ్ అాంటే శ ాంతి అని అర్థాం. 

దీని మరో అర్థాం స్వయాంగ  తన 



 

 

ఇష్ట న్ని అల్ల హ్ కు 

సమర్పిాంచుకోవడాం. క బట్టి, 

ఇస్ల ాం ధర్మాం అాంటే 

స్వయాంగ  తన ఇష్ట న్ని 

సర్వలోక సృష్టికర్త, ప్రభువు 

అయిన అల్ల హ్ కు 

సమర్పిాంచుకోవడాం ద్వ ర  

పొాందగలిగే ఒక శ ాంతియుత 

ధర్మాం. 

2.   కొన్ని సాందర్భ లలో 

శ ాంతిని క ప డేాందుకు బల న్ని 

ఉపయోగిాంచటాం తప్పనిసరి 

అవుతుాంది. 

ఈ ప్రపాంచాంలోని మొత్తాం 

ప్రజలాందరూ శ ాంతి మరియు 



 

 

స మరస్య లు కొనస గ లని 

కోరుకోరు. తమ స్వ ర్థ 

ప్రయోజన ల కోసాం వ టిని 

చిన్న భిన్నాం చేయ లని అనేక 

మాంది ప్రయత్నిస్తుాంట రు. 

క బట్టి కొన్ని సాందర్భ లలో 

శ ాంతి స మరస్య లను 

కొనస గిాంచేాందుకు బల న్ని 

ఉపయోగిాంచవలసి వస్తుాంది. 

ఖచ్ఛితాంగ  ఈ క రణాం వలననే మన 

వద్ద పోలీసు వ్యవస్థ 

స్థ పిాంచబడిాంది. వ రు 

క్రిమినల్స్ మరియు సాంఘ 

విద్రోహులను తమ బలాంతో అణిచి 

వేసి, దేశాంలో శ ాంతిని 

పునరుద్ధరిస్త రు. ఇస్ల ాం 



 

 

ధర్మాం శ ాంతిని 

సమర్ధిస్తుాంది. అల గే, హిాంస, 

అన్య యాం, అక్రమాం, అర చకాం 

మొదలైన వ టికి వ్యతిరేకాంగ  

పోర డి, అక్కడ శ ాంతిని, 

న్య య న్ని స్థ పిాంచమని తన 

సహచరులను ప్రోత్సహిస్తుాంది. 

ఒక్కోస రి ఇల ాంటి 

సాందర్భ లలో బల న్ని 

ఉపయోగిాంచ ల్సి వస్తుాంది. 

కేవలాం శ ాంతి మరియు న్య య 

స్థ పనలో మ త్రమే బల న్ని 

ఉపయోగిాంచవచ్చని ఇస్ల ాం 

ధర్మాం అనుమతి ఇస్తున్నది.  



 

 

3.   సుప్రసిద్ధ చరిత్రక రుడు 

డి లేసీ ఓలియరీ (De Lacy O’Leary) 

అభిప్ర యాం. 

ఇస్ల ాం ధర్మాం ఖడ్గాం ద్వ ర  

వ్య పిాంచిాంది అనే 

అప ర్థ నికి ఉత్తమ జవ బు 

సుప్రసిద్ధ చరిత్రక రుడు డి 

లేసీ ఓలియరీ, తన పుస్తకాం "Islam 

at the cross road (ఇస్ల ాం ఎట్ ద 

క్ర స్ రోడ్)" (Page 8) లో 

ఇచ్చిన డు: 

"తీవ్రవ ద ముస్లిాంలు ప్రపాంచ 

దేశ లను జయిస్తూ, త ము 

ఆక్రమిాంచుకున్న ప్రజలను 

బలవాంతాంగ  ఇస్ల ాం ధర్మాం 



 

 

స్వీకరిాంచేల  చేస రనేది 

చరిత్రక రులు చరిత్రలో 

ఎన్నడూ ఏ విషయాంలోనూ 

మ టిమ టికీ రిపీట్ చేయని 

అత్యాంత అర్థ రహితమైన 

మరియు న్య యవిరుద్ధమైన 

విచిత్ర విషయాం." 

4.   స్ప యిన్ దేశ న్ని 

ముస్లిాంలు 800 సాంవత్సర లు 

పరిప లిాంచ రు. 

ముస్లిాంలు స్ప యిన్ దేశ న్ని 

ద ద పు 800 ఏళ్ళు 

పరిప లిాంచ రు. స్ప యిన్ 

ప్రజలు తమ ధర్మ న్ని వదిలి, 

ఇస్ల ాం ధర్మ న్ని బలవాంతాంగ  



 

 

స్వీకరిాంచేల  ముస్లిాంలు 

ఎన్నడూ ఖడ్గ న్ని 

ఉపయోగిాంచలేదు. అయితే, 

తర్వ త క లాంలో అక్కడ 

క్రైస్తవ క్రూసేడర్లు 

వచ్చ రు మరియు ముస్లిాంల ఉనికి 

లేకుాండ  చేస రు. ఆ క లాంలో 

బహిరాంగాంగ  అద న్ పిలుపు 

(నమ జు కోసాం పిలిచే పిలుపు) 

ఇవ్వగలిగే ఒక్క ముస్లిాం కూడ  

లేకపోయ డు.  

5.  14 మిలియన్ల అరబ్బులు 

కోప్టిక్ క్రైస్తవులు. 

అరేబియ  ద్వీపకల్పాం 1400 

ఏళ్ళ నుాండి ముస్లిాంల 



 

 

పరిప లనలో ఉాంది. అక్కడి కొాంత 

భ గ న్ని మ త్రమే 

కొన్నేళ్ళు ప టు బ్రిటీష్ 

మరియు ఫ్ర ాంచ్ ప్రభుత్వ లు 

పరిప లిాంచ యి. మొత్తాం మీద 

అరేబియ  ప్ర ాంత న్ని 

ముస్లిాంలు 1400 ఏళ్ళ నుాండి 

పరిప లిస్తున్న రు. అయిన  

ఈన టికీ అక్కడ ద ద పు 14 

మిలియన్ల మాంది కోప్టిక్ 

క్రైస్తవులు తరతర ల నుాండి 

జీవిస్తున్న రు. ఒకవేళ 

ముస్లిాంలే గనుక ఖడ్గ న్ని 

ఉపయోగిాంచి ఉన్నట్లయితే, 

అక్కడ ఈన డు తన క్రైస్తవ 

ధర్మాంలో కొనస గుతున్న ఒక్క 



 

 

కోప్టిక్ క్రైస్తవ అరబ్బు 

కూడ  మిగిలి ఉాండేవ డు క దు.  

6.   భ రతదేశాంలో 80% కాంటే 

ఎక్కువ మాంది ప్రజలు 

ముస్లిమేతరులు. 

భ రతదేశ న్ని ముస్లిాంలు 

ద ద పు వ య్యి సాంవత్సర లు 

పరిప లిాంచ రు. భ రతదేశాంలోని 

ప్రతి ముస్లిమేతరుడిని 

ఇస్ల ాం స్వీకరిాంచేల  ఒత్తిడి 

ర గలిగేటాంత బలమైన స్థితిలో 

ఉాండటాం వలన ఒకవేళ వ రల  

చేయదలుచుకుాంటే, ద ని నుాండి 

వ రి న వరూ ఆపలేక పోయేవ రు. 

ఈన డు భ రతదేశాంలో 80% 



 

 

కాంటే ఎక్కువ మాంది 

ముస్లిమేతరులు 

నివసిస్తున్న రు. ఇస్ల ాం 

ధర్మాం ఖడ్గాం ద్వ ర  

వ్య పిాంచలేదనడ నికి ఈన డు 

ఈ భ రతీయ 

ముస్లిమేతరులాందరూ 

స క్ష్యాంగ  ఉన్న రు.  

7.  ఇాండోనేషియ  మరియు 

మలేషియ . 

ఇాండోనేషియ  ప్రపాంచాంలో 

అత్యధిక ముస్లిాం జన భ  కలిగి 

ఉన్న దేశాం. మలేషియ  దేశాంలో 

అత్యధిక ప్రజలు ముస్లిాంలే. 

మరి ఎవరినైన  ఈ ప్రశ్న 



 

 

అడగవచ్చ , "ఇాండోనేషియ  

మరియు మలేషియ  దేశ లపై ఏ 

ముస్లిాం సైన్యాం 

దాండ త్తిాంది?" 

8. ఆఫ్రిక  ఖాండపు తూర్పు తీరాం. 

అల గే, ఆఫ్రిక  ఖాండపు తూర్పు 

తీరాంలో కూడ  ఇస్ల ాం ధర్మాం 

చ ల  వేగాంగ  వ్య పిాంచిాంది. 

ఒకవేళ ఇస్ల ాం ధర్మాం ఖడ్గ 

బలాం వలన వ్య పిాంచిాంది 

అనుకుాంటే, ఎవరైన  ఈ ప్రశ్న 

అడగవచ్చు కద , "ఆఫ్రిక  ఖాండపు 

తూర్పు తీరాంపై ఏ ముస్లిాం 

సైన్యాం దాండ త్తిాంది?" 



 

 

9. థ మస్ క ర్లయిల్ (Thomas 

Carlyle). 

సుప్రసిద్ధ చరిత్రక రడు 

థ మస్ క ర్లయిల్  తన 

పుస్తకాం "Heroes and Hero worship 

హీరోస్ అాండ్ హీరో వర్షిప్", 

లో ఇస్ల ాం ధర్మాం ఖడ్గబలాం 

ద్వ ర  వ్య పిాంచిాంది అనే 

అప ర్థ న్ని ఖాండిస్తూ ఇల  

వ్ర సిన డు: "అవును ఖచ్ఛితాంగ  

ఖడ్గమే, క నీ మీ ఖడ్గ న్ని 

ఎక్కడ నుాండి పొాందుత రు? ప్రతి 

నూతన ఆలోచన ఆరాంభాంలో 

ఖచ్ఛితాంగ  మైన రిటీ దశలోనే 

ప్ర రాంభమవుతుాంది – కేవలాం 

ఎవరో ఒక వ్యక్తి మ దడులో 



 

 

మ త్రమే ప్ర రాంభమవుతుాంది. 

ఒక్కడి మ దడులోనే అయిన  అది 

అక్కడ నిలదొక్కుకుాంటుాంది. 

మొత్తాం ప్రపాంచాంలో కేవలాం 

ఒకే ఒక్కడు ద నిని 

విశ్వసిస్త డు, మొత్తాం 

ప్రపాంచ ప్రజలాందరికి 

వ్యతిరేకాంగ  ఒకే ఒక్కడు 

నిలబడి ఉాంట డు. ఆ స్థితిలో 

అతడు ఖడ్గ న్ని తీసుకుని 

బలవాంతాంగ  తన ఆలోచనను ఇతర 

ప్రజలలో వ్య పిాంప జేయ లని 

చూస్తే, అది అతడికి ఎల ాంటి 

ప్రయోజనాం చేకూర్చదు. 

తప్పకుాండ  నీవు (ప్రచ ర) 

కత్తిని తీసుకోవ లి! ఆ తర్వ త 



 

 

అది స్వయాంగ  తనకు తోచిన 

విధాంగ  వ్య పిస్తూ పోతుాంది." 

10. ధర్మాంలో ఎల ాంటి బలవాంతాం 

ఉాండర దు. 

ఏ ఖడ్గబలాంతో ఇస్ల ాం ధర్మాం 

వ్య పిాంచిాంది? ముస్లిాంల 

చేతిలో పదునైన ఖడ్గాం ఉన్న  

ద నిని వ రు ఇస్ల ాం ధర్మ 

వ్య ప్తి కోసాం వ డలేరు 

ఎాందుకాంటే క్రిాంది ఖుర్ఆన్ 

వచనాం వ రిని ఇల  

ఆదేశిస్తున్నది:  

"ధర్మాంలో ఎల ాంటి బలవాంతాం 

ఉాండర దు: అసత్యాం నుాండి 

సత్యాం చ ల  స్పష్టాంగ  



 

 

నిలదొక్కుకుాంటుాంది" [ఖుర్ఆన్ 

2:256] 

11. త లివిగలవ రి ఖడ్గాం. 

ఇది త లివిగలవ రి ఖడ్గాం. ప్రజల 

హృదయ లను మరియు మనస్సులను 

జయిాంచే ఖడ్గాం ఇది. ఖుర్ఆన్ 

లోని 16వ అధ్య యమైన 

సూరతున్నహల్ లోని 125వ 

వచనాం ఇల  ప్రకటిస్తున్నది: 

"వివేకాం మరియు ఉత్తమ సాందేశాం 

ద్వ ర  ప్రభువు వైపునకు 

ఆహ్వ నిాంచాండి. ఇాంక  

అత్యుత్తమమైన మరియు 

అత్యాంత ఉద రమైన రీతిలో 



 

 

వ రితో వ దిాంచాండి." ఖుర్ఆన్ 

16:125 

12. 1934 నుాండి ప్రపాంచ 

ధర్మ లలో అభివృద్ధి 

చ ాందున్న ధర్మాం. 

1986వ సాంవత్సరపు రీడర్స్ 

డైజ ష్ట్ అల్ మన క్ 

(‘Almanac’) లో 1934 నుాండి 

1984 వరకు గడిచిన అర్థ 

శత బ్ద క లాంలో ప్రపాంచాంలో 

అభివృద్ధి చ ాందిన ప్రధ న 

ధర్మ ల గణ ాంక వివర ల గురిాంచి 

ఒక వ్య సాం ప్రచురిాంచబడిాంది. 

ఇదే వ్య సాం ది ప్ల యిన్ 

ట్రూథ్ (‘The Plain Truth’) అనే 



 

 

మ్య గజైనులో కూడ  

ప్రచురితమైాంది. 

వ టన్నిాంటిలో ఇస్ల ాం ధర్మాం 

235% అభివృద్ధి శ తాంతో 

మొట్ట మొదటి స్థ నాంలో 

ఉన్నది. ద ని తర్వ త 47% 

అభివృద్ధి శ తాంతో క్రైస్తవ 

ధర్మాం ర ాండో స్థ నాంలో ఉాంది. 

మరి, ఈ శత బ్దాంలో ఇస్ల ాం 

ధర్మ వ్య ప్తి కొరకు ఏ 

యుద్ధాం జరిగిాంది మరియు ఇన్ని 

మిలియన్ల ప్రజలను 

ముస్లిాంలుగ  మ ర్చిాందని 

ఎవరైన  ప్రశ్నిాంచవచ్చు కద ? 

13. అమ రిక  మరియు 

యూరోపులలో అన్నిధర్మ ల 



 

 

కాంటే అత్యాంత వేగాంగ  

వ్య పిస్తున్న ధర్మాం 

ఇస్ల ాం ధర్మాం.  

ఈన డు అమ రిక లో అత్యాంత 

వేగాంగ  వ్య పిస్తున్న 

ధర్మాం ఇస్ల ాం ధర్మాం. అల గే 

యూరోపులో కూడ  అత్యాంత 

వేగాంగ  వ్య పిస్తున్న 

ధర్మాం ఇస్ల ాం ధర్మమే. మరి, 

ఈ ప శ్చ త్య దేశ లలో ఏ 

ఖడ్గాం ప్రజలను అాంత ఎక్కువ 

సాంఖ్యలో ఇస్ల ాం ధర్మాం 

స్వీకరిాంచేల  బలవాంత 

ప డుతున్నది? 



 

 

14.   డ క్టర్ జోస ఫ్ ఆదమ్ 

పీర్సన్ (Dr. Joseph Adam Pearson). 

డ క్టర్ జోస ఫ్ ఆదమ్ 

పీర్సన్ ఈ నిజమైన పలుకులు 

పలిక రు, "ఏదో ఒకరోజు 

న్యూక్లియర్ ఆయుధ లు 

అరబ్బుల చేతికి చిక్కుత యని 

భయపడుతున్న ప్రజలు, ఇప్పటికే 

ఇస్ల మీయ బ ాంబు పేల్చి 

వేయబడిాందనే యద ర్థ న్ని 

గ్రహిాంచ లేక పోతున్న రు. 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

(సల్లల్ల హు అలైహి వసల్లాం) 

పుట్టిన రోజునే అది 

పేల్చబడిాంది". 



 

 

 ఎాందుకు అనేకమాంది ముస్లిాంలు 

ఫాండమ ాంటలిష్టులుగ  మరియు 

ఉగ్రవ దులుగ  పేర్కొనబడు 

తున్న రు? 

ధ ర్మిక లేద  ప్ర పాంచిక 

వ్యవహ ర లపై జరిగే ప్రతి 

చర్చలో మ మూలుగ  ఈ ప్రశ్న 

ముస్లిాంలపై ప్రత్యక్షాంగ  

లేద  పరోక్షాంగ  ఎక్కు 

ప ట్టబడుతుాంది. అన్ని రక ల 

మీడియ లలో ముస్లిాంలకు మరియు 

ఇస్ల ాం ధర్మ నికి సాంబాంధిాంచిన 

సమ చ రాంలో అనేక అప ర్థ లు 

స్థిరాంగ  ప తుకు పోయ యి. 

వ స్తవ నికి, అల ాంటి 

అప ర్థ లు మరియు తప్పుడు 



 

 

ప్రచ ర లు తరుచుగ  

ముస్లిాంలపై దౌర్జన్య నికి 

మరియు పక్షప త నికి ద రి 

తీస్తున్న యి. ఉద హరణకు, 

అమ రిక లోని ఓక్లహ మ  

బ ాంబు ప్రేలుడు జరిగిన తర్వ త 

అక్కడి మీడియ  ప్రవర్తన 

గురిాంచి తీసుకుాంద ము – బ ాంబు 

ప్రేలుడు జరిగిన వ ాంటనే అక్కడి 

మీడియ  ఆ సాంఘటన వ నుక 

మధ్యేసియ  దేశ ల కుట్ర 

(‘Middle Eastern conspiracy’) 

ఉన్నట్లు ప్రకటిాంచిాంది. 

అయితే తర్వ త జరిగిన నేర 

పరిశోధనలలో ఆ బ ాంబు 

ప్రేలుళ్ళ వ నుక అమ రికన్ 



 

 

ఆర్మడ్ ఫోర్స స్ కు చ ాందిన 

ఒక సైనికుడు ఉన్నట్లు 

గుర్తిాంచబడిాంది.   

ఇక ఇప్పుడు ఛ ాందసవ దాం 

(‘fundamentalism’) మరియు 

ఉగ్రవ దాం (‘terrorism’) గురిాంచి 

చర్చిాంచుద ాం: 

1. ఫాండమ ాంటలిశమ్, 

మౌలికవ దాం (‘fundamentalist’) అనే 

పదాం యొక్క నిర్వచనాం: 

ఫాండమ ాంటలిష్టు అాంటే తను 

నమ్మిన వ దాం, సిద్ధ ాంతాం 

లేద  ధర్మాంలోని మౌలిక ాంశాం, 

మూల ధ రాం, ప్ర తిపదిక, 

మూలసిద్ధ ాంతాం మొదలైన 



 

 

ప్రధ నమైన మరియు 

ఆవశ్యకమైన అాంశ లను 

చిత్తశుద్ధితో అనుసరిాంచేవ డు 

మరియు తు.చ. తప్పక 

ప టిాంచేవ డు. ఒక వ్యక్తి 

మాంచి డ క్టరుగ  మ ర లాంటే, 

తప్పకుాండ  

వైద్యశ స్త్రాంలోని 

మౌలిక ాంశ లను, మూల ధ ర లను, 

ప్ర తిపదికలను, 

మూలసిద్ధ ాంత లను అతడు 

క్షుణ్ణాంగ  త లుసుకోవ లి, 

అనుసరిాంచ లి మరియు 

ప్ర క్టీసు చేయ లి. మరో 

మ టలో, అతడు 

వైద్యశ స్త్రాంలో 



 

 

ఫాండమ ాంటలిష్టుగ  

(fundamentalist) మ ర లి. అల గే, 

ఒక మాంచి గణితశ స్త్రజ్ఞుడిగ  

మ రడ నికి, తప్పకుాండ  గణిత 

శ స్త్రాంలోని మౌలిక ాంశ లను, 

మూల ధ ర లను, ప్ర తిపదికలను, 

మూలసిద్ధ ాంత లను అతడు 

క్షుణ్ణాంగ  త లుసుకోవ లి, 

అనుసరిాంచ లి మరియు 

ప్ర క్టీసు చేయ లి. అాంటే 

అతడు గణితశ స్త్రాంలో 

ఫాండమ ాంటలిష్టుగ  

(fundamentalist) మ ర లి. అల గే, 

ఒక మాంచి సైాంటిష్టుగ  

మ రడ నికి, అతడు తప్పకుాండ  

వైజ్ఞ నిక శ స్త్రాంలోని 



 

 

మౌలిక ాంశ లను, మూల ధ ర లను, 

ప్ర తిపదికలను, 

మూలసిద్ధ ాంత లను 

క్షుణ్ణాంగ  త లుసుకోవ లి, 

అనుసరిాంచ లి మరియు 

ప్ర క్టీసు చేయ లి. అాంటే 

అతడు వైజ్ఞ నిక శ స్త్రాంలో 

ఫాండమ ాంటలిష్టుగ  

(fundamentalist) మ ర లి.  

2.   ఫాండమ ాంటలిష్టులాందరూ 

సమ నాం క దు.  

ఎవరైన  

ఫాండమ ాంటలిష్టులాందరినీ ఒకే 

బ్రష్ తో రాంగు వేయలేరు. 

మరోమ టలో 



 

 

ఫాండమ ాంటలిష్టులాందరూ 

మాంచివ రని గ నీ లేద  

చ డువ రని గ నీ వర్గీకరిాంచటాం 

ఎవరికీ స ధ్యాం క దు. అల ాంటి 

వర్గీకరణ వ రు దృష్టి 

కేాంద్రీకరిాంచిన విభ గాం లేద  

అాంశాంపై ఆధ రపడి ఉాంటుాంది. ఒక 

ఫాండమ ాంటల్ దోపిడీ దొాంగ 

లేద  బాందిపోటు దొాంగ 

సమ జ నికి హ ని కలిగిస్త డు. 

క బట్టి అతడిని ఎవ్వరూ 

ఇష్టపడరు. మరో వైపు ఒక 

ఫాండమ ాంటల్ డ క్టర్, 

సమ జ నికి మేలు కలుగజేస్త డు. 

క బట్టి అతడికి ఎాంతో గౌరవాం 

లభిస్తుాంది.  



 

 

3.   ఒక ముస్లిాం 

ఫాండమ ాంటలిష్టుగ  

పేర్కొనబడటాం న క ాంతో 

గొప్పగ  కనబడుతుాంది.  

నేనొక ముస్లిాం 

ఫాండమ ాండలిష్టును. అల్ల హ్ 

దయ వలన, ఇస్ల ాం ధర్మాం 

యొక్క మౌలిక, మూల ధ ర, 

మూలసైద్ధ ాంతిక, ప్ర తిపదిక 

అాంశ లను నేను గ్రహిాంచడ నికి, 

అనుసరిాంచడ నికి మరియు 

ప్ర క్టీసు చేయడ నికి 

శ యశక్తుల  

ప్రయత్నిస్తున్న ను. ఒక 

నిజమైన ముస్లిాం తనొక 

ఫాండమ ాంటలిష్టునని 



 

 

ఒప్పుకోవడ నికి సిగ్గు పడడు. 

నేను ఒక ఫాండమ ాంటలిష్టు 

ముస్లిాంను అని చ ప్పడ న్ని 

ఎాంతో గర్వాంగ  

భ విస్తున్న ను. ఎాందుకాంటే, 

ఇస్ల మీయ ధర్మాం యొక్క 

ఫాండమ ాంటల్సు అాంటే మూల 

సిద్ధ ాంత లు మ నవజ తికి 

మరియు మొత్తాం ప్రపాంచ నికి 

ఎాంతో ప్రయోజన న్ని 

కలుగజేస్త యి. మొత్తాం మీద 

మ నవజ తికి హ ని కలిగిాంచే 

లేద  మ నవజ తి ప్రయోజన లకు 

నష్టాం కలిగిాంచే ఒక్క 

మూలసిద్ధ ాంతాం కూడ  ఇస్ల ాం 

ధర్మాంలో లేదు. అనేక మాంది 



 

 

ప్రజలు ఇస్ల ాం ధర్మాం గురిాంచి 

అప ర్థ లు పుట్టిస్తూ 

ఉాంట రు మరియు అనేక 

ఇస్ల మీయ బోధనలు 

అసాంపూర్ణమైనవిగ  మరియు 

అనుచితమైనవిగ  పరిగణిస్త రు. 

దీనికి క రణాం వ రికి ఇస్ల ాం 

ధర్మాం గురిాంచి సరైన మరియు 

తగినాంత జ్ఞ నాం లేకపోవడాం. 

ఒకవేళ ఎవరైన  ఇస్ల ాం ధర్మ 

బోధనలను నిష్పక్షప తాంగ  

విమర్శన త్మకమైన దృష్టితో 

పరిశీలిస్తే, వ్యక్తిగత 

స్థ యిలోనూ మరియు స మ జిక 

స్థ యిలోనూ పనికి వచ్చే 

మొత్తాం 



 

 

ప్రయోజన లన్నిాంటినీ ఇస్ల ాం 

ధర్మాం కలిగి ఉాందనే 

వ స్తవ న్ని ఒప్పుకోకుాండ  

ఉాండలేరు.  

4.   ఫాండమ ాంటలిష్టు 

(‘fundamentalist’) అనే పదాం యొక్క 

నిఘాంటు అర్థాం: 

వ బ్ స్టర్ నిఘాంటువు 

(Webster’s dictionary) ప్రక రాం 

20వ శత బ్దపు ఆరాంభాంలో 

మొదలైన అమ రికన్ 

ప్రొట ష్టనిశమ్ ఉద్యమమే 

ఫాండమ ాంటలిశమ్. అది ఆధునిక 

వ ద నికి భిన్నాంగ  వచ్చిన 

ప్రతిస్పాందన. దైవవిశ్వ స 



 

 

మరియు నైతిక అాంశ లలోనే 

క కుాండ  చ రిత్రక స హిత్య 

పరాంగ  కూడ  బైబిల్ లో ఎల ాంటి 

పొరప ట్లు లేవనీ అది నొక్కి 

వక్క ణిాంచిాంది. క బట్టి 

ఫాండమ ాంటలిశమ్ అనేది బైబిల్ 

ఎల ాంటి తప్పులు మరియు 

పొరప ట్లు లేని ఒక 

స్వచ్ఛమైన దైవవచనాం అని 

విశ్వసిాంచే క్రైస్తవ 

బృాంద న్ని సూచిాంచే ఒక పదాంగ  

ఆరాంభాంలో వ డబడిాంది.  

ఆక్స్ ఫర్డ్ నిఘాంటువు (Oxford 

dictionary) ప్రక రాం, 

ఫాండమ ాంటలిశమ్ అాంటే ఏ 

ధర్మాంలోనైన  ప్రత్యేకాంగ  



 

 

ఇస్ల ాం ధర్మాంలో ప్ర చీన లేక 

మౌలిక సిద్ధ ాంత లను 

ఖచ్ఛితాంగ  కొనస గిాంచడాం.  

ఈన డు ఫాండమ ాంటలిష్టు అనే 

పదాం వినగ నే ఎవరికైన  మీడియ  

దుష్ప్రచ రాం చేస్తున్న ఒక 

ముస్లిాం ట ర్రరిష్టు రూపాం 

గుర్తుకు వస్తుాంది.  

5.   ప్రతి ముస్లిాం ఒక 

ట ర్రరిష్టుగ  మ ర లి  

ప్రతి ముస్లిాం ఒక 

ట ర్రరిష్టుగ  మ ర లి. 

ట ర్రరిష్టు అాంటే ట ర్రర్ 

పుట్టిాంచేవ డు. ఎప్పుడైతే 

ఒక దొాంగ ఒక పోలీసు ఆఫీసరును 



 

 

చూస్త డో, వ ాంటనే అతడిలో 

ట ర్రర్ పుట్టుకు వస్తుాంది. 

ఇక్కడ దొాంగ కొరకు పోలీసు 

ఆఫీసరు ఒక ట ర్రరిష్టు. అల గే 

సమ జాంలోని దొాంగలు, 

దోపిడీద ర్లు, రేపిష్టులు 

వాంటి సాంఘవిద్రోహశక్తుల 

కొరకు ప్రతి ముస్లిాం ఒక 

ట ర్రరిష్టుగ  మ ర లి. 

అల ాంటి సాంఘ విద్రోహశక్తులు 

ఒక ముస్లిాంను చూడగ నే, వ రిలో 

ట ర్రర్ పుట్టుకు ర వ లి. 

మ మూలుగ  ట ర్రరిష్టు పదాం 

స మ న్య ప్రజలలో ట ర్రర్ 

పుట్టిాంచే వ్యక్తిని 

సూచిాంచే విధాంగ  వ డబడుతుాండటాం 



 

 

నిజమైన విషయమే. అయితే ఒక 

నిజమైన ముస్లిాం కేవలాం సాంఘ 

విద్రోహ శక్తుల కొరకు 

మ త్రమే ట ర్రరిష్టుగ  

మ రత డు గ నీ అమ యక ప్రజల 

కొరకు ఎాంతమ త్రాం క దు. 

వ స్తవ నికి అమ యక ప్రజల 

కొరకు అతడు శ ాంతి, స మరస్య ల 

మూలాంగ  మ ర లి.  

6.  ఎవరైన  చేసిన ఒకే పనికి 

పరస్పర విరుద్ధమైన పేర్లు 

ప ట్టడాం అాంటే ట ర్రరిష్టనీ 

మరియు దేశభక్తుడనీ (‘patriot’). 

బ్రిటీష్ పరిప లన నుాండి 

స్వ తాంత్ర్యాం పొాందక ముాందు, 



 

 

అహిాంస  సిద్ధ ాంత న్ని 

నమ్మని కొాందరు భ రతీయ 

స్వ తాంత్ర్య యోద్ధులను 

బ్రిటీష్ ప్రభుత్వాం 

ట ర్రరిష్టులుగ  

ప్రకటిాంచిాంది. స్వ తాంత్ర్యాం 

వచ్చిన తర్వ త వ రే 

దేశభక్తులుగ  

కొనియ డబడిన రు. అాంటే ఆ 

ప్రజలకే, వ రు చేసిన ఒకే పనికి 

ర ాండు విభిన్నమైన పేర్లు 

ఇవ్వబడిన యి. ఒకరు వ రిని 

ట ర్రరిష్టులని ఆరోపిస్తే, 

మరొకరు వ రిని దేశభక్తులని 

కొనియ డ రు. భ రత దేశ న్ని 

పరిప లిాంచే హక్కు బ్రిటీష్ 



 

 

స మ్ర జ్య నికి ఉాందని 

నమ్మే ప్రజలు వ రిని 

ట ర్రరిష్టులని అన్న రు. మరి, 

భ రత దేశ న్ని పరిప లిాంచే 

హక్కు బ్రిటీష్ 

స మ్ర జ్య నికి లేదని 

నమ్మే ప్రజలు వ రిని 

దేశభక్తులని, స్వ తాంత్ర్య 

సమర యోద్ధులనీ పిలిచ రు.  

క బట్టి ఎవరైన  వ్యక్తి 

గురిాంచి తీర్పు ఇచ్చే ముాందు, 

అతడికి తన వ దనను వినిపిాంచే 

పూర్తి అవక శ న్ని ఇవ్వ లి. 

ఇరువైపుల వ దనలు విన లి, 

విషయ న్ని క్షుణ్ణాంగ  

పరిశీలిాంచ లి మరియు వ్యక్తి 



 

 

యొక్క తర్కాం మరియు 

ఉద్దేశ్య న్ని పరిగణలోనికి 

తీసుకోవ లి, చివరిగ  ఆ వ్యక్తి 

గురిాంచి తీర్పు చ ప్ప లి.  

7.   ఇస్ల ాం అాంటే శ ాంతి, 

సమర్పణ 

ఇస్ల ాం అనే అరబీ పద నికి మూలాం 

సల మ్ అనే పదాం. దీని అర్థాం 

శ ాంతి మరియు సమర్పణ. ఇదొక 

శ ాంతియుత ధర్మాం. ప్రపాంచ 

వ్య ప్తాంగ  శ ాంతి 

స్థ పిాంచ లని మరియు శ ాంతిని 

ప్రోత్సహిాంచ లని దీని 

మూలసిద్ధ ాంత లు తన సహచరులను 

బోధిస్తున్న యి. 



 

 

క బట్టి ప్రతి ముస్లిాం ఒక 

ఫాండమ ాంటలిష్టుగ  మ ర లి 

అాంటే అతడు శ ాంతియుత 

ధర్మమైన ఇస్ల ాం బోధనలను 

అతడు అనుసరిాంచ లి: సమ జాంలో 

శ ాంతిని మరియు న్య య న్ని 

స్థ పిాంచడాం కోసాం అతడు సాంఘ 

విద్రోహశక్తుల ప లిట ఒక 

ట ర్రరిష్టుగ  మ ర లి. 

 ఎాందుకు ముస్లిమేతరులను 

క ఫిర్లని పిలుస్తూ ముస్లిాంలు 

వ రిని దూషిస్తున్న రు? 

‘క ఫిర్’ అాంటే 

తిరస్కరిాంచేవ డు అని అర్థాం.  



 

 

‘క ఫిర్’ అనే పదాం కుఫ్ర్ అనే 

పదాం నుాండి గ్రహిాంచబడిాంది. దీని 

అర్థాం ద చటాం లేద  

తిరస్కరిాంచడాం. ఇస్ల మీయ 

పరిభ ష ప్రక రాం, క ఫిర్ అాంటే 

ఇస్ల ాం ధర్మాం యొక్క 

సత్య న్ని ద చే లేద  

తిరస్కరిాంచే వ్యక్తి. 

ఇాంగ్లీషులో ఇస్ల ాం 

ధర్మ న్ని తిరస్కరిాంచే 

వ్యక్తిని న న్ ముస్లిాం అని 

పిలుస్త రు. 

ఒకవేళ ముస్లిమేతరులకు బ ధ 

కలిగితే, వ రు వ ాంటనే ఇస్ల ాం 

స్వీకరిాంచ లి. 



 

 

ఒకవేళ ఎవరైన  

ముస్లిమేతరుడికి క ఫిర్ లేద  

ముస్లిమేతరుడు అనే పదాం 

దూషణగ  అనిపిస్తే, అతడు 

ఇస్ల ాం ధర్మాం 

స్వీకరిాంచడ న్ని ఎాంచుకోవ లి. 

అప్పుడు మేము అతడిని క ఫిర్ 

లేద  ముస్లిమేతరుడు అని 

పిలవటాం ఆపివేస్త ము. 


