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 ఇస్లాీం గురిీంచి హిీందువుల 

కొన్ని ప్రశ్నలు  

1.    వేదాలు మరియు ఇతర హిీందూ 

మత గ్రీంథాలు విగ్రహారాధనను 

నిషేధిీంచాయని హిీందూ ధర్మ 

పీండితులు అీంగ కరిస్తున్నారు. 

కాన  ఆరీంభీంలో మనస్సు 

పరిపక్వీం చెీందక పోవటీం వలన 

ఆరాధనలో ఏకాగ్రత కోసీం 

ఏదైనా విగ్రహీం 

అవసరమవుతుీందన , 

ఆధ్యాత్మికతలో మనస్సు 

ఉన్నత చైతన్య స్థాయికి 

చేరుకున్న తరువాత, ఆరాధనలో 



 

 

ఏకాగ్రత కోసీం విగ్రహీం అవసరీం 

ఉీండదన  కొీందరు హిీందువులు 

అీంటారు. ద ని గురిీంచి 

మ రేమీంటారు ? 

జవాబు: నిష్పక్షపాతీంగా ఈ 

ప్రశ్నను గమనిస్తే 

దైవారాధనలో చూపవలసిన 

ఏకాగ్రత విషయీంలో మామూలు 

ముస్లిీం కూడా ఉన్నత స్థాయికి 

చేరుకున్నాడని అర్థీం 

అవుతున్నది.   

దైవారాధనలో చూపే ఏకాగ్రత 

విషయీంలో ముస్లిీంలు ఉన్నత 

స్థాయికి చేరుకున్నారు. ఒకవేళ 

ఆరీంభీంలో మాత్రమే 



 

 

దైవారాధనలో ఏకాగ్రత కోసీం 

విగ్రహీం కావలసి వచ్చి, తర్వాత 

దశలలో మనస్సు ఉన్నత 

స్థాయికి చేరుకున్నపుడు 

విగ్రహీం యొక్క అవసరీం 

లేకపోతున్నట్లయితే, 

ఇప్పటికే ముస్లిీంలు 

దైవారాధనలో మనస్సును 

కేీంద్ర కరిీంచడీంలో ఉన్నత 

స్థాయికి చేరుకున్నారని నేను 

చెబుతున్నాను. ఎీందుకీంటే వారు 

అల్లాహ్ ను ఆరాధిీంచేటప్పుడు 

దైవారాధనలో ఏకాగ్రత కోసీం 

ఎలాీంటి విగ్రహీం లేదా ప్రతిమ 

యొక్క అవసరీం వారికి కలగడీం 

లేదు.  



 

 

ఆకాశీంలో నుీండి ఎీందుకు ఉరుముల 

శభ్దీం వస్తుీందని ఒక 

చిన్నపిల్లవాడు అడిగినప్పుడు 

అతడికి ఏమని జవాబివ్వాలి? 

ఒకసారి మా సీంస్థలో నేను ఒక 

స్వామ జ తో చర్చిస్తుీండగా, 

ఆయన ఇలా అన్నారు. ఎప్పుడైతే 

ఒక చిన్న పిల్లవాడు మనల్ని 

"ఆకాశీం ఎీందుకు ఉరుముతుీంది?" అని 

అడిగినప్పపుడు, అతడికి మేమిలా 

జవాబిస్తాము "స్వర్గీంలో 

తాతమ్మ పిీండి రుబ్బుతున్నది"; 

ఎీందుకీంటే అసలు విషయీం 

చెప్పినా అతడు అర్థీం 

చేసుకోలేడు. అలాగే ఆరీంభ 

దశలలో, దైవారాధనలలో 



 

 

ఏకాగ్రత కోసీం ప్రజలకు 

విగ్రహాల, ప్రతిమల అవసరీం 

కలుగుతుీంది. 

ఇస్లాీం ధర్మీంలో మేము 

అబద్ధీం చెప్పడానికి అనుమతి 

లేదు. అది ఎీంత చిన్నదైనా సరే. 

నా బిడ్డకు నేనెప్పుడూ 

అలాీంటి తప్పుడు జవాబు ఇవ్వను. 

ఎీందుకీంటే పెరిగి పెద్దవాడై 

స్కూలు వెళ్ళడీం మొదలు 

పెట్టిన తర్వాత, మెరుపుల 

తర్వాత ఆకాశీంలో వినబడే 

ఉరుములకు కారణీం అతి శ ఘ్రీంగా 

వేడెక్కిన వాయువుల 

వ్యాకోచీం అని చదివినప్పుడు, 

అతడు ట చరు అబద్ధీం 



 

 

చెబుతున్నాడని భావిస్తాడు. 

మరి కొన్నాళ్ళకు అసలు విషయీం 

తెలిసిన తర్వాత తీండ్రి తనతో 

అబద్ధీం చెప్పాడని 

గ్రహిస్తాడు. ఒకవేళ పిల్లవాడు 

అర్థీం చేసుకోలేడని మ రు 

భావిస్తే, విషయాలను వ లయినీంత 

సులభీం చేసి అతడికి చెప్పడానికి 

ప్రయత్నిీంచాలి. అీంతేగాన  

విషయాన్ని దాటవేయడానికి 

అతడితో అబద్ధపు కథ చెప్పడీం 

సరైన పద్ధతి కాదు. ఒకవేళ 

స్వయీంగా మ కు దాని జవాబు 

తెలియకపోతే, అతడితో ‘నాకు 

తెలియదు’ అని చెప్పే 

ధైర్యీం మ కు ఉీండాలి. కాన  ఈ 



 

 

జవాబుతో నేటి చాలా మీంది 

పిల్లలు సీంతృప్తి చెీందరు. 

ఒకవేళ ఇదే జవాబును నేను నా 

కుమారుడికి ఇస్తే, అతడు "అబ్బా 

(నాన్నా), న కెీందుకు తెలియదు?’ 

అని ఎదురు ప్రశ్నిస్తాడు. ఇది 

మీంచిగా మ  హోమ్ వర్క్ 

చేయటీం మరియు మ  

పిల్లవానితో పాటు మ రు కూడా 

బాగా చదవుకోవటీం తప్పనిసరి 

చేస్తున్నది.  

1వ తరగతిలో ఉన్న 

విద్యార్థుల కొరకు 

దైవారాధనలో ఏకాగ్రత కోసీం 

విగ్రహీం, ప్రతిమ అవసరీం 

కలుగుతున్నది – (2+2=4 అనేది 



 

 

1వ తరగతి నుీండి 10వ తరగతి వరకు 

మాత్రమే కాకుీండా ఆ తర్వాత 

కూడా మారకుీండా ఒకేలా ఎీందుకు 

ఉీంటున్నది) 

విగ్రహారాధన గురిీంచి నన్ను 

ఒప్పిీంచే ప్రయత్నీంలో 

కొీందరు హిీందూ పీండితులు ఇలా 

అన్నారు. 1వ తరగతిలో ఒక 

విద్యార్థికి ప్రాథమికీంగా 

దైవారాధనలో ఏకాగ్రత ఎలా 

వృద్ధి చేసుకోవాలి అనే 

విషయాన్ని బోధిీంచేటప్పుడు, 

అతడికి విగ్రహీం సహాయీంతో 

ఏకాగ్రత వృద్ధి చేసుకోవాలని 

బోధిీంచడీం జరుగుతుీంది. కాన , ఆ 

తర్వాత అతడు డిగ్ర  స్థాయికి 



 

 

చేరుకున్నాక, అతడికి 

దైవారాధనలో ఏకాగ్రత కోసీం 

విగ్రహీం, ప్రతిమ అవసరీం ఉీండదు. 

గుర్తిీంచదగిన ఒక అత్యీంత 

ముఖ్యమైన వాస్తవీం 

ఏమిటీంటే, ఏదైనా విషయీం 

యొక్క మ లికాీంశాలపై గట్టి 

పట్టు ఉీంటే, భవిష్యత్తులో 

అతడు దానిలో అీందరి కుీంటే 

ముీందు నిలబడగలడు. ఉదాహరణకు, 

1వ తరగతికి మ్యాథమెటిక్స్ 

బోధిీంచే ఒక ట చరు తన 

విద్యార్థులకు 2+2=4 అని 

బోధిస్తాడు. విద్యార్థి 

పర క్ష పాసవుతాడా, డిగ్ర లో 

చేరతాడా, మ్యాథమెటిక్స్ 



 

 

లో పి.హెచ్.డి చేస్తాడా అనే 

దానితో సీంబీంధీం లేకుీండా, 

2+2=4 అనే ప్రాథమిక కూడికలో 

ఎలాీంటి మార్పూ రాదు. అది 

ఎక్కడా 5 లేక 6గా మారదు. 

పైతరగతులలో విద్యార్థులు 

కూడికలతో పాటు అల్జ బ్రా, 

ట్రిగ్నోమెట్ర , లాగరిథమ్ 

మొదలైన వాటిని కూడా 

నేర్చుకుీంటారు. అయినా 2+2=4 

అనే ప్రాథమిక కూడికలో ఎలాీంటి 

మార్పూ రాదు. ఒకవేళ 1వ 

తరగతిలోని ట చర్ ప్రాథమిక 

అీంశాలను తప్పుగా బోధిస్తే, ఆ 

విద్యార్థులు 



 

 

భవిష్యత్తులో ముీందుకు దూసుకు 

పోతారని మనమెలా ఊహిీంచగలీం? 

వేదాలలోని దైవభావన గురిీంచిన 

ప్రాథమిక నియమీం ఏమిటీంటే 

దైవానికి రూపీం లేదు. మరి, ఈ 

వాస్తవీం తెలిసిన తర్వాత కూడా 

ప్రజలు దారి తప్పడాన్ని 

చూస్తూ పీండితులు ఎలా 

నిశ్శబ్దీంగా ఉీండగలుగు 

తున్నారు.  

1వ తరగతిలో ఉన్న మ  

కుమారుడికి రెీండు రెళ్ళు 4 

కాదు, రెీండు రెళ్ళు 5 లేక 6 అని 

చెప్పి, స్కూలు పాసైన తర్వాత 

రెీండు రెళ్ళు 4 అనే నిజీం 



 

 

చెప్పగలరా? ముమ్మాటిక  

చెప్పలేరు. వాస్తవానికి ఒకవేళ 

తప్పు చేస్తున్నట్లయితే 

అతడిని సరిదిద్ది, రెీండు రెళ్ళు 

4 అని చెబుతారే గాన  అతడు 

స్కూలు పాసయ్యే వరకు 

నిర క్షిీంచరు; ఒకవేళ 

చిన్నప్పుడే అలా సరిదిద్దక 

పోతే, మ రు చేతులారా అతడి 

భవిష్యత్తు నాశనీం 

చేసినవారవుతారు. 

2.    వేర్వేరు భాషలలో 

వేర్వేరు పేర్లతో న రు 

పిలవబడు తున్నది: ఇీంగ్ల షులో 

వాటర్, హిీంద లో పాన , 

తమిళీంలో తన్న . అలాగే 



 

 

దైవాన్ని అల్లాహ్ అని 

పిలిచినా, రామ్ అని పిలిచినా లేక 

జ సస్ అని పిలిచినా ఒకే 

దైవాన్ని పిలిచినట్లు కాదా? 

జవాబు: మహోన్నత 

దివ్యనామాలు అల్లాహ్ కే 

చెీందుతాయి. 

17వ అధ్యాయీం, 110వ 

వచనీంలో ఖుర్ఆన్ ఇలా 

తెలుపుతున్నది: 

"ప్రకటిీంచు: ‘అల్లాహ్ అని 

పిలవీండి లేదా రహ్మాన్ అని 

పిలవీండి: ఆయనను మ రే పేరుతో 

పిలిచినా, మహోన్నత 

దివ్యనామాలన్న  ఆయనకే 



 

 

చెీందుతాయి.’" [దివ్యఖుర్ఆన్ 

17:110] 

అల్లాహ్ ను మ రు ఏ 

పేరుతోనైనా పిలవ వచ్చు. కాన , 

అది అత్యీంత సుీందరమైన పేరు 

అయి ఉీండాలి, మనస్సులో 

రూపాన్ని గుర్తుకు తెచ్చేలా 

ఉీండకూడదు మరియు కేవలీం 

అల్లాహ్ మాత్రమే కలిగి ఉీండే 

దివ్యలక్షణాలు కలిగి ఉీండాలి.  

వేర్వేరు భాషలలో న టిని 

వేర్వేరు పేర్లతో పిలవవచ్చు. 

అయితే, న రు కాని దానిని ‘న రు’ 

అని ఏ భాషలోనూ పిలవ లేము కదా! 



 

 

మ రు న టిని వేర్వేరు భాషలలో 

వేర్వేరు పేర్లతో పిలవ వచ్చు. 

ఉదాహరణకు ఇీంగ్ల షులో వాటర్, 

హిీంద లో పాన , తమిళీంలో తన్న , 

అరబ లో మా, సీంస్కృతీంలో అపహ్, 

శుద్ధ హిీంద లో జల్, గుజరాత లో 

జల్ లేదా పాన , మరాఠ లో పాీండ , 

కన్నడీంలో న ర్, తెలుగులో న రు, 

మలయాళీంలో వెల్లీం 

మొదలైనవి. ప్రతిరోజు ఉదయీం 

ఒక గ్లాసు న రు త్రాగమని ఒక 

స్నేహితుడు తనకు సలహా 

ఇచ్చాడన , అయితే తను అలా 

త్రాగలేక పోతున్నానన , 

ఎీందుకీంటే అలా త్రాగగానే 

వాీంతి వచ్చినట్లు ఉీంటుీందన  ఒక 



 

 

వ్యక్తి నాతో చెప్పాడని 

అనుకుీందాము. విచారిీంచగా ఆ 

న టిలో కీంపు వాసన ఉీందన , దాని 

రీంగు పసుపు రీంగులో ఉీందన  తెలియ 

వచ్చిీంది. అతడు ‘న రు’ అని 

చెబుతున్నది వాస్తవానికి 

‘మూత్రీం’ అని నేను గ్రహిీంచాను. 

కాబట్టి మ రు న టిని వేర్వేరు 

భాషలలో వేర్వేరు పేర్లతో 

పిలవ వచ్చు. అయితే న రు కాని 

దానిని న రు అని పిలవ లేరు. ఈ 

ఉపమానీం యదార్థానికి దగ్గరగా 

లేదని ప్రజలు భావిీంచవచ్చు. 

నేను వారితో ఏక భవిస్తున్నాను. 

ఎీందుకీంటే ఏమ  తెలియని 

వ్యక్తి కూడా న టిని మరియు 



 

 

మూత్రాన్ని తేలిగ్గా గుర్తు 

పట్టగలడు. మూత్రాన్ని ‘న రు’ 

అని పిలవటానికి అతడు ఒక 

మూర్ఖుడై ఉీండాలి. అలాగే 

ఎవరైనా వ్యక్తి సరైన 

దైవభావన అీంటే దైవీం అీంటే 

ఎవరో, ఏమిటో ఖచ్ఛితీంగా 

తెలిసి ఉన్నప్పుడు, ఇతరులు 

అసత్య దైవాలను పూజిీంచడీం 

చూస్తే, సహజీంగానే అతడు ‘ఒక 

నిజమైన దైవానికి మరియు 

అసత్య దైవాలకూ మధ్య ఉీండే 

భేదాన్ని’ వారెలా గుర్తిీంచలేక 

పోతున్నారని 

ఆశ్చర్యపోతాడు.  



 

 

వేర్వేరు భాషలలో వేర్వేరు 

పేర్లతో పిలవడీం ద్వారా 

బీంగారీం యొక్క నాణ్యత 

ధృవ కరిీంచబడదు. బీంగారీం 

నాణ్యత గుర్తిీంచడానికి 

దానిని గ టురాయితో రుద్దవలసి 

ఉీంటుీంది.  

అలాగే, బీంగారాన్ని హిీంద లో 

సోనా, ఇీంగ్ల షులో గోల్డ్, 

అరబ లో దహబ అని పిలుస్తారు. 

బీంగారానికి ఉన్న ఈ వివిధ 

పేర్లు తెలిసి ఉన్నా గాన , 

ఒకవేళ ఎవరైనా వ్యక్తి తన 

వద్ద బీంగారీం 24 క్యారట్ల 

బీంగారమని చెబుతూ మ కు 

అమ్మజూపితే, గోల్డ్ స్మిత్ 



 

 

వద్దకు వెళ్ళి దానిని 

పర క్షిీంచకుీండానే మ రు అతడిని 

గ్రుడ్డిగా నమ్మరు. తన 

వద్దనున్న గ టురాయితో ఆ 

గోల్డ్ స్మిత్ అది అసలు 

బీంగారమేనా కాదా అనేది 

నిర్ధారిస్తాడు. పసిడి రీంగులో 

మెరిసి పోయే నగలన్న  బీంగారు 

నగలు కాజాలవు.  

దైవత్వ సిద్ధాీంతీం యొక్క 

గ టురాయి - సూరతుల్ ఇఖ్లాస్. 

అలాగే, ఎవరైనా లేదా ఏదైనా 

దేవుడు అని దావా 

చేస్తున్నట్లయితే, దానిలోని 

సత్యాసత్యాలను దైవత్వ 

సిద్ధాీంత గ టురాయితో 



 

 

పర క్షిీంచకుీండా ఆ దావాను 

అీంగ కరిీంచకూడదు. దైవత్వ 

సిద్ధాీంతపు గ టురాయి అీంటే 

దైవీం గురిీంచిన స్వచ్ఛమైన 

నిర్వచనీం దివ్యఖుర్ఆన్ లోని 

112వ అధ్యాయీంలో  ఇలా 

ఉన్నది: 

"ప్రకటిీంచు, ‘ఆయనే అల్లాహ్, 

ఏకైకుడు మరియు అద్విత యుడు; 

స్వయీం సమృద్ధుడు; ఆయన ఎవరిక  

పుట్టలేదు మరియు ఆయనకు 

ఎవ్వరూ పుట్టలేదు; మరియు 

ఆయనను పోలినదేద  లేదు.’’ 

[ఖుర్ఆన్ 112:1-4] 



 

 

ఎవరైనా లేదా ఏదైనా సరే పై 

యాసిడ్ టెస్ట్ పాసైతే, 

ఆయనను లేదా దానిని దైవీం అని 

పిలవవచ్చు.  

నేను దైవాన్ని అని దావా చేసే 

మరియు పై నాలుగు వచనాల 

నిర్వచనాన్ని పూర్తి చేసే 

దివ్యశక్తియే యాసిడ్ 

టెస్ట్ పాసవుతుీంది, దైవీంగా 

పిలవబడుతుీంది మరియు దైవీంగా 

ఆరాధిీంపబడుతుీంది. 

ఉదాహరణకు ఎవరో ఒక 

మతోన్మాది ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీంను దేవుడని 



 

 

అన్నాడనుకుీందాీం (అల్లాహ్ 

క్షమిీంచుగాక). అతడి మాటలలోని 

సత్యాసత్యాలను 

ధృవ కరిీంచేీందుకు పై సూరతుల్ 

ఇఖ్లాస్ యాసిడ్ టెస్ట్ తో 

వాస్తవాన్ని పర క్షిీంచుదాీం.  

a)    "ఖుల్ హు అల్లాహు అహద్" - 

ప్రకటిీంచు, ఆయనే అల్లాహ్, 

ఏకైకుడు - అద్విత యుడు;  

మరి ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీం ఏకైకుడు మరియు 

అద్విత యుడా? కాదు. కేవలీం 

ఆయన ఒక్కడే ప్రవక్త మరియు 

సీందేశహరుడు కాదు. ఆయనకు 



 

 

పూర్వీం అనేక మీంది ప్రవక్తలు 

మరియు సీందేశహరులు వచ్చారు.  

b)    "అల్లాహు సమద్" - 

అల్లాహ్ నిరుపేక్షాపరుడు, 

స్వయీం సమృద్ధుడు; 

మరి ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీం అనేక కష్టాలను 

ఎదుర్కొన్నారనే విషయీం మనకు 

తెలుసు. అల్లాహ్ పీంపిన ఒక 

మహాశక్తివీంతుడైన ప్రవక్త 

మరియు సీందేశహరుడు 

అయినప్పటిక , తన 63వ 

సీంవత్సరీంలో ఆయన చనిపోయారు 

మరియు మద నాలో ఖననీం 

చేయబడినారు.  



 

 

c)    "లమ్ యలిద్ వ లమ్ 

యూలద్"– ఆయన ఎవరిక  

పుట్టలేదు మరియు ఆయనకెవరూ 

పుట్టలేదు; 

మరి ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీం మక్కాలోని 

అబ్దుల్లాహ్ మరియు ఆమినా 

దీంపతులకు జన్మిీంచిన విషయీం 

మనీందరిక  తెలుసు. ఆయనకు 

అనేకమీంది పిల్లలు కలిగారు 

కూడా. ఉదా ఫాతిమహ్, 

ఇబ్రాహ మ్ ... రదియల్లాహు 

అన్హుమ్. 



 

 

d)   "వ లమ్ యకుల్లహు కుఫువన్ 

అహద్" - మరియు ఆయనను 

పోలినదేద  లేదు. 

మరి ముస్లిీంలీందరూ 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీం ను ఎీంతో 

ప్రేమిస్తారు, గ రవిస్తారు 

మరియు ఆయన ప్రతి ఆదేశాన్ని 

తు.చ. తప్పకుీండా పాటిస్తారు. 

అయినా, ఒక్క ముస్లిీం కూడా 

ఆయన దేవుడిని పోలి ఉన్నారని 

పలకడు.  

ఇస్లామ య మూలసిద్ధాీంతీం - 

"లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ 

ముహమ్మద్ అర్రసూలుల్లాహ్" 



 

 

అీంటే అల్లాహ్ తప్ప 

ఆరాధిీంపబడే అర్హత 

గలవారెవ్వరూ లేరు మరియు 

ముహమ్మద్ ఆయన యొక్క 

సీందేశహరుడు. ఈ వచనీం 

ప్రతిరోజు ఐదుసార్లు అదాన్ 

పలుకులలో అీంటే నమాజు కొరకు 

పిలిచే పిలుపులో గొీంతెత్తి 

ప్రకటిీంచబడు తున్నది. 

తద్వారా ముస్లిీంలు 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీంను ఎీంత 

గ రవిస్తున్నా మరియు 

విధేయత చూపుతున్నా, ఆయన 

అల్లాహ్ యొక్క సీందేశహరుడు 

మరియు దాసుడు మాత్రమే గాన  



 

 

స్వయీంగా దేవుడు కాదని వారికి 

ప్రతిరోజూ జ్ఞాపకీం 

చేయబడుతున్నది.  

ఇక ఇప్పుడు మ రు ఆరాధిస్తున్న 

దేవుళ్ళను కూడా సూరతుల్ 

ఇఖ్లాస్ అనే ఆ స్వచ్ఛమైన 

దైవభావన గ టురాయితో ఒకసారి 

పర క్షిీంచీండి. “దైవభావన 

గ టురాయి”ని ఎీంత 

నిష్పక్షపాతీంగా 

ఉపయోగిీంచాలో పైన 

వివరిీంచాము. ఆరాధిస్తున్న 

దేవుళ్ళు సత్యమైన 

దేవుళ్ళేనా - కాదా అనే అసలు 

నిజాన్ని వెనువెీంటనే 

కనుక్కోవసిన బాధ్యత ప్రతి 



 

 

ఒక్కరిపై ఉీంది. (ఎీందుకీంటే 

చేతులు కాలాక ఆకులు 

పట్టుకోలేము కదా! అీంతిమ 

శ్వాస కీంటే ముీందే మనీం అసలు 

ప్రభువు ఎవరో కనుక్కోవాలి. 

ఇతర అసత్య దైవాలన్నిీంటిన  

వదిలి పెట్టి, కేవలీం ఆయనను 

మాత్రమే ఆరాధిీంచాలి. 

అప్పుడే ఆయన మనకు 

స్వర్గాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. 

నరకాగ్ని నుీండి కాపాడతాడు.)  

3.    అన్ని ధర్మాలలో 

అత్యీంత ప్రాచ న ధర్మీం 

హిీందూ ధర్మీం. కాబట్టి, అది 

ప్రపీంచీంలోని అన్ని ధర్మాల 

కీంటే అత్యీంత స్వచ్ఛమైీంది, 



 

 

ప్రామాణికమైీంది మరియు 

ఉత్తమమైీంది కాదా ? 

జవాబు: ఇస్లాీం ధర్మీం 

ప్రపీంచీంలో అన్ని ధర్మాల 

కీంటే అత్యీంత ప్రాచ న 

ధర్మీం. అన్ని ధర్మాల కీంటే 

ప్రాచ న ధర్మీం హిీందూ ధర్మీం 

కాదు. ప్రపీంచీంలోని 

మొట్టమొదటి ధర్మీం మరియు 

అన్ని ధర్మాల కీంటే అత్యీంత 

ప్రాచ నమైన ధర్మీం ఇస్లాీం 

ధర్మీం. ఇస్లాీం ధర్మీం 1400 

సీంవత్సరాల పాతది మరియు 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీం దానిని 

ప్రారీంభిీంచారనే అనే ఒక అపోహ 



 

 

ప్రజలలో ఉన్నది. అనీంత కాలీం 

నుీండి ఇస్లాీం ధర్మీం ఉనికిలో 

ఉన్నది అీంటే మానవుడు ఈ 

భూమిపై తన మొట్టమొదటి 

అడుగు పెట్టినప్పటి నుీండి. 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం 

ఇస్లాీం ధర్మీం యొక్క 

స్థాపకుడు కాదు. ఆయన 

అల్లాహ్ యొక్క అీంతిమ 

ప్రవక్త మరియు సీందేశహరుడు. 

అీంటే ఇస్లాీం ధర్మీం యొక్క 

చిట్టచివరి ప్రవక్త మరియు 

సీందేశహరుడూను.  

అత్యీంత ప్రాచ న ధర్మమే 

అత్యీంత స్వచ్ఛమైన మరియు 



 

 

అత్యీంత ప్రామాణికమైన 

ధర్మీం కానవసరీం లేదు.  

కేవలీం అత్యీంత ప్రాచ నమైన 

ధర్మీం అనే ప్రాతిపదిక మ దే ఏ 

ధర్మమైనా అత్యీంత 

స్వచ్ఛమైన మరియు 

ప్రామాణికమైన ధర్మమని 

దావా చేయజాలదు. ఒక 

పరిశుభ్రమైన గ్లాసులో 

అప్పుడే పరిశుద్ధీం చేసిన 

చోటు నుీండి సేకరిీంచిన 

గ్లాసులోని న ళ్ళ కీంటే తన 

ఇీంట్లో పైనేమ  కప్పకుీండా 

మూడు నెలల క్రితీం ఉీంచిన 

గ్లాసులోని న ళ్ళు 



 

 

స్వచ్ఛమైనవి అనడీం ఎీంత వరకు 

సబబుగా ఉీంటుీంది ?  

అలాగే అత్యీంత ఆధునిక 

ధర్మమే అత్యీంత 

స్వచ్ఛమైన మరియు 

ప్రామాణికమైన ధర్మీం 

కానవసరీం లేదు.  

మరోవైపు ఏ ధర్మమైనా తను 

అన్నిీంటి కీంటే క్రొత్త 

ధర్మీం మరియు ఈ మధ్యనే 

మొదలైన ధర్మీం కావటీం వలన 

ఇతర ధర్మాలన్నిీంటి కీంటే 

తమదే చాలా స్వచ్ఛమైన 

మరియు ప్రామాణిక మైన 

ధర్మీం అవుతుీందని దావా 



 

 

చేయలేదు. మూడు నెలల క్రితీం 

మీంచిగా స లు వేయబడి, ప్యాక్ 

చేయబడి జాగ్రత్తగా ఫ్రిజ్ 

లో ఉీంచబడిన స్వేదనజలీం 

(డిస్టిల్ వాటర్) కీంటే 

అప్పుడే సముద్రీంలో నుీండి 

పట్టిన న రు అత్యీంత 

స్వచ్ఛమైీందని చెప్పడీం ఎీంత 

వరకు సబబు ? 

ఏ ధర్మమైనా స్వచ్ఛమైనది 

మరియు ప్రామాణికమైనది 

అనడానికి, ఆ ధర్మీంలో ఎలాీంటి 

నూతన కల్పితాలు, మార్పులు, 

చేర్పులు, తొలగిీంపులు ఉీండరాదు. 

అీంతేగాక ఆ ధర్మీం ప్రేరణ 

మరియు దిశ యొక్క మూలాధారీం 



 

 

సర్వలోక సృష్టికర్త 

మాత్రమే అయి ఉీండాలి. ఈ 

భూమీండలీంపై కేవలీం ఖుర్ఆన్ 

మాత్రమే తను అవతరిీంచినప్పటి 

అసలైన మరియు స్వచ్ఛమైన 

రూపీంలో కొన సాగుతున్నది. ఇతర 

ధర్మాల దివ్యగ్రీంథాలన్న  

నూతన కల్పితాలు, మార్పులు, 

చేర్పులు, తొలగిీంపులకు గురి 

కాకుీండా కాపాడుకోలేక 

పోయాయి. అవతరిీంచిన నాటి 

నుీండి ఎన్నో లక్షల మీంది 

ఖుర్ఆన్ గ్రీంథాన్ని కీంఠస్థీం 

చేసి, తమ మెదడులో 

జాగ్రత్తగా భద్రపరిచినారు. 

నేటి ఆధునిక ప్రపీంచీంలో కూడా 



 

 

ఖుర్ఆన్ గ్రీంథాన్ని పూర్తిగా 

కీంఠస్థీం చేసిన మిలియన్ల 

కొద్ద  ప్రజలు మన మధ్యన 

ఉన్నారు. అీంతేగాక, అసలు 

ఖుర్ఆన్ నుీండి ఖల ఫా ఉథ్మాన్ 

రదియల్లాహు అన్హు దాదాపు 

14 శతాబ్దాల క్రితీం తయారు 

చేయిీంచిన ఖుర్ఆన్ కాప లలో 

రెీండు ఈనాటికి కూడా 

తాష్కెీంట్ మ్యూజియీంలోనూ 

మరియు టర్క లోని కొప్టక  

మ్యూజియమ్ (Koptaki museum) 

లోనూ భద్రీంగా ఉన్నాయి. 

వాటిలోనూ మరియు ఈనాడు మన 

ముీందున్న ఖుర్ఆన్ లోనూ ఒక్క 

అక్షరీం మార్పు కూడా లేదు.  



 

 

15వ అధ్యాయమైన సూరహ్ 

అల్ హిజ్ర్, 9వ వచనీంలో 

అల్లాహ్ ఇలా వాగ్దానీం 

చేసినాడు :  

"నిస్సీందేహీంగా మేము 

దివ్యసీందేశాన్ని పీంపాము; 

మరియు మేము తప్పకుీండా దానిని 

కాపాడతాము (మార్చబడకుీండా)." 

అత్యీంత ప్రాచ న ధర్మమే 

అత్యీంత ఉత్తమమైన ధర్మీం 

కానవసరీం లేదు. 

ఏ ధర్మమైనా అది అత్యీంత 

ప్రాచ నమైన ధర్మమైనీంత 

మాత్రాన అదే అత్యీంత 

ఉత్తమమైన ధర్మమని దావా 



 

 

చేయజాలదు. అది ఎలా 

ఉీంటుీందీంటే, కేవలీం పాతది 

కావటీం వలన 19వ శతాబ్దపు పాత 

కారు ఈమధ్యనే తయారైన 

టొయోటా కారు కీంటే అత్యీంత 

ఉత్తమ మైీందని చెప్పడీం 

లాీంటిదన్నమాట. 

వృత్తాకారీంలో త్రిప్పటీం 

ద్వారా స్టార్ట్ అయ్యే 

రాడ్ గల 19వ శతాబ్దపు పాత 

కారుని, కేవలీం పాతది కావటీం వలన 

అది క  తో స్టార్ట్ అయ్యే 

ఈనాటి ఆధునిక టొయోటా కారు 

కీంటే ఉత్తమమైీందని చెప్పడీం 

ఎీంత మూర్ఖత్వమో చూడీండి.  



 

 

అత్యీంత అధునాతన ధర్మమే 

అత్యీంత ఉత్తమమైన ధర్మీం 

కానవసరీం లేదు.  

మరోవైపు ఏ ధర్మమైన కేవలీం 

అత్యీంత అధునాతనమైనది 

కావటీం వలన మరియు ఇతర 

ధర్మాలన్నిీంటి కీంటే చివరిలో 

రావడీం వలన మాత్రమే అది 

అత్యుత్తమమైన ధర్మీం అని 

దావా చేయజాలదు. అది ఎలా 

ఉీంటుీందీంటే, ఇప్పుడే తయారైన 

800CC సుజుక  కారు, పదేళ్ళకు 

పూర్వీం తయారైన మెర్సిడస్ 

5000CC 500SEL కారు కీంటే 

ఉత్తమమైనది దావా చేయడీం 

వీంటి దన్నమాట. ఏ కారు 



 

 

ఉత్తమమైనదో 

నిర్ణయిీంచేీందుకు ఆ కార్ల 

స్పెసిఫికేషన్లను 

పరిశ లిీంచవలసి ఉీంటుీంది. 

ఉదాహరణకు కారు యొక్క 

హార్స్ పవర్, భద్రత, 

సిల ీండర్ల కెపాసిట , పికప్, 

స్ప డ్, స లభ్యీం మొదలైనవి. 

పదేళ్ళ క్రితీం తయారైన 

500SEL మెర్సిడెస్ 

5000CC కారు ఈ మధ్యనే 

తయారైన సుజుక  800CC కారు 

కీంటే ఎన్నో రెట్లు 

ఉత్తమమైీంది కదా!    

మానవజాతి ఎదుర్కొనే 

సమస్యలకు సరైన పరిష్కారీం 



 

 

చూపే ధర్మమే 

అత్యుత్తమమైన ధర్మీం.  

ఏ ధర్మమైనా 

అత్యుత్తమమైన ధర్మీంగా 

పరిగణిీంచబడాలీంటే, అది 

మానవజాతికి ఎదురయ్యే 

సమస్యలన్నిీంటిక  సరైన 

పరిష్కారీం కలిగి ఉీండాలి. 

సత్యమైన మరియు 

స్వచ్ఛమైన ధర్మమై ఉీండాలి. 

ఆది నుీండి అీంతీం వరకు, అన్ని 

కాలాలకూ వర్తిీంచాలి. ఇతర 

ధర్మాలతో పోల్చితే, కేవలీం 

ఇస్లాీం ధర్మీంలో మాత్రమే 

మానవజాతి ఎదుర్కొనే 

సమస్యలన్నిీంటిక  సరైన 



 

 

పరిష్కారీం ఉీందనేది తేలిగ్గా 

కనిపెట్ట వచ్చు. ఉదాహరణకు, 

మద్యపానీం, పురుషుల సీంఖ్యను 

అధిగమిస్తున్న స్త్ర  జనాభా, 

మానభీంగాలు మరియు 

అత్యాచారాలు, దోపిడ లు, 

దొీంగతనాలు, జాత్యహీంకారీం, 

కులాల పట్టిీంపులు 

మొదలైనవాటికి సరైన 

పరిష్కారీం ఇస్లాీం ధర్మీం 

మాత్రమే.  

ఇస్లాీం ధర్మీం ఒక 

సత్యధర్మము. దాని 

ధర్మాదేశాలు మరియు 

పరిష్కారాలు అన్ని కాలాలకు 

వర్తిస్తాయి. 14 



 

 

శతాబ్దాలుగా, అవతరిీంచిన నాటి 

నుీండి ఎలాీంటి మార్పులు 

చేర్పులకు లోను కాకుీండా 

స్వచ్ఛీంగా, పరిశుద్ధీంగా, 

అల్లాహ్ యొక్క స్వచ్ఛమైన 

అీంతిమ వాక్కుగా అీంతిమదినీం 

వరకు రాబోయే అన్ని కాలాల 

కొరకు ఈ భూమీండలీంపై మిగిలి 

ఉన్న ఏకైక దివ్యగ్రీంథీం 

ఖుర్ఆన్. ఉదాహరణకు, 

పూర్వకాలీం సాహిత్యీం మరియు 

కవితలతో నిీండిన మహిమల కాలీంగా 

గుర్తిీంచబడిీంది. మరి ఈనాటి 

కాలీం ఆధునిక సైన్సు మరియు 

టెక్నాలజ లతో నిీండిన మహిమల 

కాలీంగా గుర్తిీంచబడిీంది. మరి, ఈ 



 

 

మోడరన్ కాలీంలో కూడా 

ఖుర్ఆన్ తనకు సాటి లేదని 

సమస్త మానవాళిని సవాలు 

చేస్తున్నది. ఇస్లాీం ధర్మీం 

మానవ నిర్మిత ధర్మీం కాదు. 

కాన  అది సర్వలోక సృష్టికర్త 

మరియు ప్రభువు అయిన 

అల్లాహ్ మానవజాతి 

మార్గదర్శకత్వీం కోసీం 

అవతరిీంపజేసిన ధర్మీం. ఆయన 

వద్ద కేవలీం ఇస్లాీం ధర్మీం 

మాత్రమే సమ్మతిీంచబడుతుీంది. 

4.    మృతదేహాలకు 

దహనసీంస్కారాలు చేయకుీండా 

ముస్లిీంలు ఎీందుకు ఖననీం 

చేస్తారు? 



 

 

జవాబు: 

·      మానవశర రీంలో ఉన్న 

మూలకాలు మట్టిలో కూడా 

ఉన్నాయి.  

మానవశర రీంలో ఉన్న మూలకాలు 

కొద్దో గొప్పో మట్టిలో 

కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి, 

త్వరగా శిధిలమయ్యే మరియు 

మట్టిలో కలిసిపోయే గుణీం 

వలన మృతదేహాన్ని మట్టిలో 

ఖననీం చేయడమనేదే ఎక్కువ 

సైీంటిఫిక్ గా ఉీంటుీంది.  

·      వాతావరణ కాలుష్యీం ఉీండదు  



 

 

మృతదేహాన్ని దహనీం చేయడీం 

వలన వాతావరణీంలో కాలుష్యీం 

పెరుగుతుీంది. తత్ఫలితీంగా 

ప్రజల ఆరోగ్యీం చెడి పోయే 

మరియు వాతావరణానికి హాని 

కలిగే ప్రమాదీం ఉీంది. మరి, 

ద నికి భిన్నీంగా మృతదేహాన్ని 

ఖననీం చేయడీం వలన అలాీంటి 

ప్రమాదాలు లేవు.  

·      చుట్టుప్రక్కల 

ప్రాీంతీంలోని పచ్చదనీం 

నశిీంచదు.   

ఒక మృతదేహాన్ని దహనీం 

చేయడానికి, అనేక చెట్లు నరక 

వలసి ఉీంటుీంది. దాని వలన 



 

 

చుట్టుప్రక్కల పచ్చదనీం 

నశిీంచి, వాతావరణానికి మరియు 

పర్యావరణానికి హాని కలిగే 

ప్రమాదీం ఉీంది. మృతదేహాలను 

ఖననీం చేయడీం వలన, చెట్లు 

కాపాడ బడటమే కాకుీండా, 

చుట్టుప్రక్కల ప్రాీంతీం 

సారవీంతమవుతుీంది. వాతావరణీం 

మీంచిగా తయారవుతుీంది.  

·      ఖర్చు  

మృతదేహాన్ని దహనీం చేసే 

ప్రక్రియ చాలా ఖర్చుతో కూడు 

కున్నది. ఎీందుకీంటే అీందులో 

టన్నుల కొద్ద  కలప వాడవలసి 

ఉీంటుీంది. మృతదేహాలకు దహన 



 

 

సీంస్కారీం చేసే సాీంప్రదాయీం 

భారతదేశీంలో ఉీండటీం వలన, ఆ 

ప్రక్రియలో ప్రతి సీంవత్సరీం 

కోట్ల రూపాయలు ఖర్చవు 

తున్నాయి. ద నికి భిన్నీంగా 

మృతదేహాలను ఖననీం చేయడీంలో 

చాలా తక్కువ ఖర్చు అవుతుీంది. 

కొన్ని చోట్లయితే అసలేమ  

ఖర్చు కాదు.  

·      కొన్నేళ్ళ తర్వాత మరో 

మృతదేహాన్ని అదే సమాధిలో 

ఖననీం చేయవచ్చు.  

ఒక మృతదేహాన్ని దహనీం 

చేయడీంతోనే అక్కడ వాడిన కలప 

పని పూర్తయిపోతుీంది. మరో 



 

 

మృతదేహాన్ని దహనీం చేసేీందుకు 

పనికిరాదు. ఎీందుకీంటే కాలిన 

తర్వాత అది బూడిదగా 

మారిపోతుీంది. ద నికి భిన్నీంగా 

ఒక మృతదేహాన్ని ఖననీం చేసిన 

సమాధిలోనే కొన్నేళ్ళ 

తర్వాత మరో మృతదేహాన్ని 

ఖననీం చేయవచ్చు. ఎీందుకీంటే 

ఖననీం చేయబడిన మృతదేహీం కొీంత 

కాలీం తర్వాత మట్టిలో కలిసి 

పోతుీంది. 

5.    ఎీందుకు ముస్లిీం వివాహిత 

మహిళలు, హిీందూ మహిళల వలే తమ 

నుదుటి మ ద బొట్టు, తిలకీం 

పెట్టుకోరు మరియు మీంగళ 

సూత్రాన్ని ధరిీంచరు ? 



 

 

జవాబు: 

బొట్టు : 

‘బిీందు’ అనే సీంస్కృత పదీం నుీండి 

‘బిీంద ’ వచ్చిీంది, ద ని అర్థీం 

బొట్టు. సాధారణీంగా ఇది 

కుీంకుమ ప డర్ నుీండి తయారు 

చేయబడిన ఒక ఎర్రటి బొట్టు 

బిళ్ళ. హిీందూ ధర్మానికి 

చెీందిన మహిళలు ద నిని తమ రెీండు 

కనుబొమ్మల మధ్య నుదుటి మ ద 

పెట్టుకుీంటారు. వారు దానిని 

పార్వత  దేవి చిహ్నీంగా 

పరిగణిస్తారు. మహిళలను మరియు 

వారి భర్తలను కాపాడే 

స్త్ర శక్తిని సూచిస్తుీందని 



 

 

కొీందరు హిీందువుల నమ్మకీం. 

సాీంప్రదాయకీంగా ఇది పెళ్ళి 

అయిీందని సూచిీంచే ఒక చిహ్నీం. 

ద నిని హిీందూ వివాహిత స్త్ర లు 

పెట్టుకుీంటారు. ద నిని టిక్క 

అని కూడా పిలుస్తారు.  

ఈరోజుల్లో ఆకర్షణ యమైన 

బొట్టు బిళ్ళలు 

పెట్టుకోవడీం ఒక ఫ్యాషన్ గా 

మారి పోయిీంది మరియు 

పెళ్ళికాని కన్యలు మరియు 

స్త్ర లు కూడా ద నిని 

పెట్టుకుీంటున్నారు. ఈనాటి 

బొట్టు వృత్తాకారానికే 

పరిమితీం కాకుీండా అీండాకారీం, 

నక్షతాకారీం, గుీండె ఆకారీం 



 

 

మొదలైన వివిధ ఆకారాల్లో 

లభిస్తున్నది. అీంతేకాక, అది 

న లిరీంగు, ఆకుపచ్చ రీంగు, పసుపు 

రీంగు, నారిీంజ రీంగు మొదలైన 

వివిధ రీంగుల్లో కూడా 

లభిస్తున్నది. అలాగే కేవలీం 

కుీంకమ ప డర్ తో మాత్రమే 

తయారు చేసే పద్ధతికి స్వస్తి 

చెప్పి, ఈరోజుల్లో ద నిని 

రకరకాల పదార్థాలతో తయారు 

చేస్తున్నారు. ఇీంకా ఇది రకరకాల 

డిజైన్లలో మరియు గాజు, 

తళతళలాడే ఇతర పదార్థాలతో 

తయారు అవుతున్నది.  

మీంగళసూత్రీం : 



 

 

హిీందూ ధర్మీంలో మీంగళసూత్రీం 

అీంటే శుభాన్ని కలుగజేసే ఒక 

దారపు తాడు. ప్రత్యేకీంగా 

ద నిని తమ పెళ్ళి అయిీందని 

సూచిీంచే చిహ్నీంగా హిీందూ 

ధర్మ స్త్ర లు మెడలో 

ధరిస్తారు. నల్లపూసలతో 

నిీండిన రెీండు దారపు తాళ్ళు 

కలిగి ఉీండి మధ్యలో మామూలుగా 

ఒక బీంగారీం బిళ్ళ ఉీంటుీంది. చెడు 

నుీండి కాపాడే రక్షణ కవచీంగా 

నల్లపూసలు పనిచేస్తాయని 

వారి నమ్మకీం. ఇీంకా అవి ఆ 

స్త్ర  వివాహాన్ని మరియు 

ఆమె భర్త ప్రాణాన్ని 

కాపాడతాయని వారి నమ్మకీం. 



 

 

దక్షిణ భారతదేశీంలో, 

మీంగళసూత్రాన్ని తాళి అని 

పిలుస్తారు. ఒక సన్నటి బీంగారు 

ఛైను లేదా దారపు త్రాడుకు 

వ్రేలాడద సిన ఒక చిన్న బీంగారు 

నగ. 

పెళ్ళైన హిీందూ మహిళలు ఎట్టి 

పరిస్థితులలోనూ మీంగళ 

సూత్రాన్ని తొలగిీంచకూడదు. 

ఆమె విధవరాలు అయినప్పుడు 

మాత్రమే అది తొలగిీంచ 

బడుతుీంది.  

·      కేవలీం అల్లాహ్ మాత్రమే 

సీంరక్షకుడు : 



 

 

మానవజాతిని సర్వలోక 

ప్రభువైన అల్లాహ్ కీంటే 

ఉత్తమీంగా ఎవ్వరూ 

రక్షిీంచలేరు. చెడు నుీండి 

కాపాడు కునేీందుకు ఎర్రటి 

బొట్టు లేక నల్లపూసల దారీం 

మనకు అవసరీం లేదు.  

ఖుర్ఆన్ లోని 6వ 

అధ్యాయమైన సూరతుల్ 

అన్ఆమ్ లోని 14వ వచనీంలో 

అల్లాహ్ యొక్క ప్రకటన ఇలా 

ఉీంది : "ప్రకటిీంచు: నా సీంరక్షణ 

కొరకు భూమ్యాకాశాల 

సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ ను 

కాకుీండా మరొకరిని 

త సుకోవాలా?" [ఖుర్ఆన్ 6:14] 



 

 

ఇీంకా ఖుర్ఆన్ లోని అనేక 

చోట్ల ఇదే విషయీం 

తెలుపబడిీంది : "అల్లాహ్ యే న  

సీంరక్షకుడు, మరియు ఆయన 

అత్యీంత ఉత్తమీంగా సహాయీం 

చేస్తాడు." 3:150 మరియు 

22:78 

బొట్టు పెట్టుకోవడీం లేదా 

మీంగళసూత్రాన్ని 

ధరిీంచడమనేది మనల్ని అత్యీంత 

ఉత్తమీంగా రక్షిీంచే శక్తిగల ఆ 

సృష్టికర్త శక్తి 

సామర్ద్యాలను మనీం నమ్మటీం 

లేదని నిరూపిస్తుీంది.   



 

 

·      ఇస్లామ య వస్త్రధారణకు 

వ్యతిరేకీం :  

బొట్టు పెట్టుకోవడీం లేదా 

మీంగళసూత్రాన్ని 

ధరిీంచడమనేది హిీందువుల 

సాీంప్రదాయీం. ముస్లిమేతరులు 

ప్రత్యేకీంగా ధరిీంచే ఎలాీంటి 

చిహ్నాలైనా, గుర్తులైనా, 

సీంకేతాలైనా లేదా మచ్చలైనా 

ధరిీంచేీందుకు ఇస్లామ య 

వస్త్రధారణ నియమాలు 

అనుమతిీంచవు.  

·      ఇస్లాీం ధర్మీంలో పెళ్ళైన 

స్త్ర లను మాత్రమే కాకుీండా 



 

 

పెళ్ళికాని కన్యలను కూడా 

వేధిీంచకూడదు. 

ఒకసారి ఒక హిీందూ స్నేహితుడు 

మీంగళసూత్రీం యొక్క లాభాల 

గురిీంచి నాకు వివరిస్తూ, దాని 

ద్వారా పెళ్ళైన స్త్ర  

సులభీంగా గుర్తిీంచబడుతుీందని, 

తద్వారా పోకిర గాళ్ళు ఆమెను 

వేధిీంచకుీండా మరియు ఆమెపై 

అత్యాచారీం చేయకుీండా వదిలి 

వేస్తారని పలికి నాడు. అయితే 

ఇస్లాీం ధర్మీంలో ఏ స్త్ర  

అయినా సరే - పెళ్ళైనా లేదా 

పెళ్ళి కాకపోయినా, ముస్లిీం 

స్త్ర  అయినా లేదా 

ముస్లిమేతర స్త్ర  అయినా 



 

 

సరే- అస్సలు వేధిీంచబడకూడదు 

మరియు అత్యాచారానికి గురి 

కాకూడదు. 

6.    నమాజు కొరకు పిలిచే అదాన్ 

పిలుపులో ముస్లిీంలు అక్బర్ 

చక్రవర్తి పేరు ఎీందుకు 

పేర్కొీంటారు? 

జవాబు: అదాన్ పిలుపులో అక్బర్ 

చక్రవర్తి పేరు పేర్కొనబడు 

తుీందని ముస్లిమేతరులు 

అపార్థీం చేసుకున్నారు. 

ఒకసారి నేను కేరళరాష్ట్రీంలో 

ఒక కాన్ఫరెన్సులో 

హాజరయ్యాను. అక్కడ నా 

ప్రసీంగీం కీంటే ముీందు ఒక 



 

 

ముస్లిమేతర మినిష్టర్ గారు 

ప్రసీంగిీంచారు. భారత దేశీంలో 

ముస్లిీంలు సాధిీంచిన 

కార్యములు మరియు భారత 

ప్రగతిలో వారి పాత్ర గురిీంచి 

ప్రధానీంగా పేర్కొన్నారు. 

అక్బర్ చక్రవర్తి భారత య 

రాజులలో అత్యీంత గొప్పవాడు 

కావడీం వలన ముస్లిీంలు 

ప్రతిరోజూ ఐదు సార్లు నమాజు 

కొరకు పిలిచే పిలుపులో ఆయన 

పేరు పేర్కొనడీం అద్భుతమైన 

విషయీం అని  ఆయన చెప్పినారు. 

అయితే, ఆయన తర్వాత నేను 

ఇచ్చిన ప్రసీంగీంలో ఆయన 

యొక్క తప్పిదాన్ని 



 

 

సరిదిద్దగలిగాను మరియు ఆ 

అపార్థాన్ని దూరీం 

చేయగలిగాను.  

అదాన్ పిలుపులో వచ్చే 

‘అక్బర్’ అనే పదానిక , అక్బర్ 

చక్రవర్తిక  మధ్య ఎలాీంటి 

సీంబీంధీం లేదు. 

అదాన్ పిలుపులో వచ్చే 

‘అక్బర్’ అనే పదానిక  మరియు 

భారతదేశ చక్రవర్తి అక్బర్ కు 

మధ్య ఎలాీంటి సీంబీంధీం లేదు. 

అక్బర్ చక్రవర్తి పుట్టక 

ముీందు ఎన్నో శతాబ్దాల నుీండి 

అక్బర్ అనే పదీం అదాన్ 

పలుకులలో పేర్కొనబడుతున్నది. 



 

 

‘అక్బర్’ అీంటే ‘మహా ఘనమైన 

వాడు’ 

అరబ  భాషా పదీం ‘అక్బర్’ అీంటే 

‘మహా ఘనమైన వాడు’ అని అర్థీం. 

అదాన్ పిలుపులో ‘అల్లాహు 

అక్బర్’ అని పలికినప్పుడల్లా, 

మేము ‘అల్లాహ్ యే అీందరి 

కీంటే మహా ఘనమైనవాడు’ లేదా 

‘అల్లాహ్ యే అత్యీంత 

ఘనమైన వాడు’ అని గొీంతెత్తి 

ప్రకటిస్తున్నాము. ఇీంకా 

అత్యీంత ఘనమైనవాడు మరియు 

సాటిలేని ఏకైక ఆరాధ్యుడు 

అయిన అల్లాహ్ ను మాత్రమే 

ఆరాధిీంచ మని ప్రజలను 

పిలుస్తున్నాము. 



 

 

7.    భారత య ముస్లిీంలు తమ 

కొరకు ప్రత్యేకమైన ముస్లిీం 

పర్సనల్ లా కావాలని 

పట్టుబట్టే బదులు ఒకవేళ 

నేరస్థుడు ముస్లిీం 

అయినట్లయితే అతడిని 

ఇస్లామ య షరిఅహ్ చట్టీం 

ప్రకారీం శిక్షిీంచాలని ఎీందుకు 

పట్టుపట్టడీం లేదు -

  ఉదాహరణకు ఎవరైనా ముస్లిీం 

దొీంగతనీం చేస్తే ముస్లిీం 

క్రిమినల్ లా ప్రకారీం అతని 

చేతులు నరకాలని ఎీందుకు 

డిమాీండ్ చేయడీం లేదు ? 

జవాబు: ముస్లిీం పర్సనల్ లా 

అనేది ఒక వ్యక్తికి మరియు 



 

 

అతడి సమ ప బీంధువులకూ 

సీంబీంధిీంచిన చట్టీం. అీంటే 

వివాహీం, విడాకులు, వారసత్వీం 

మొదలైన వాటికి సీంబీంధిీంచిన 

దైవచట్టీం. ద నిలో కొీందరు 

ఇస్లామ య పీండితులు పరస్పరీం 

అీంగ కరిీంచిన చట్టాలు కూడా 

ఉన్నాయి. తిన్నగా సమాజానికి 

హాని కలిగిీంచే లేదా నష్టీం 

కలిగిీంచే ఏ నేరమూ మరియు ఏ 

కార్యమూ ద నిలో లేదు. 

భారతదేశీం ఒక ల కిక మరియు 

ప్రజాస్వామ్య దేశీం : 

ఏ దేశీంలోనైనా, వేర్వేరు 

వర్గాల ప్రజల పర్సనల్ లా 



 

 

చట్టాలు వేర్వేరుగా 

ఉీండవచ్చు. భారతదేశీం ఒక ల కిక 

మరియు ప్రజాస్వామ్య దేశీం 

కావడీం వలన, వేర్వేరు వర్గాల 

ప్రజలు తమ స్వీంత పర్సనల్ లా 

చట్టాన్ని అనుసరిీంచే అవకాశీం 

భారతదేశీం ఇస్తున్నది.  

ఇస్లామ య పర్సనల్ లా 

చట్టీం అత్యీంత 

ఉత్తమమైనది :  

ప్రపీంచీంలోని వివిధ పర్సనల్ 

లా చట్టాల కీంటే అత్యీంత 

ఉత్తమమైన మరియు అత్యీంత 

ఉత్తమ ఫలితాన్నిచ్చే చట్టీం 

ఇస్లామ య పర్సనల్ లా 



 

 

చట్టీం అని ముస్లిీంలు 

విశ్వసిస్తారు. ఇస్లాీం 

ధర్మీంపై తమకున్న పూర్తి 

నమ్మకీం వలన భారతదేశీంలోని 

ముస్లిీంలు కూడా ముస్లిీం 

పర్సనల్ లా చట్టానికి 

ప్రాధాన్యత నిస్తారు.  

క్రిమినల్ లా : 

క్రిమినల్ లా అీంటే సమాజీంపై 

తిన్నగా ప్రభావీం చూపే ఏదైనా 

నేరీం లేదా ఏదైనా పనితో 

సీంబీంధీం ఉన్న చట్టీం. 

ఉదాహరణకు దొీంగతనీం, 

అత్యాచారీం, హత్య, హిీంస 

మొదలైనవి.  



 

 

ఏ దేశీంలోనైనా ప్రజలీందరి 

కోసీం క్రిమినల్ చట్టీం 

ఒక్కటే ఉీండాలి :  

ఏ దేశీంలోనైనా, వేర్వేరు 

వర్గాల ప్రజల కోసీం పర్సనల్ 

లా వలే క్రిమినల్ చట్టీం కూడా 

వేర్వేరుగా ఉీండటీం సాధ్యీం 

కాదు. వేర్వేరు వర్గాల ప్రజల 

కోసీం మరియు వేర్వేరు ధర్మాల 

ప్రజల కోసీం ఒకే విధమైన 

క్రిమినల్ చట్టీం ఉీండటీం 

తప్పనిసరి. ఉదాహరణకు, ఇస్లాీం 

ధర్మీం ప్రకారీం ఎవరైనా 

దొీంగతనీం చేస్తే అతడి చేతులు 

నరికి వేయాలి. కాన  హిీందూ 

ధర్మీంలో ఈ శిక్ష లేదు. ఒకవేళ 



 

 

ఒక హిీందూ వ్యక్తి ఒక ముస్లిీం 

వ్యక్తి సీంపదను దోచుకుీంటే, ఆ 

దొీంగకు ఏ శిక్ష విధిీంచాలి? 

దొీంగ చేతులు నరికి వేయబడాలని 

ముస్లిీం కోరుకుీంటాడు, కాన  

దానికి హిీందూ ధర్మీం 

అీంగ కరిీంచదు.  

ముస్లిమేతరుల ప్రమేయీం 

లేకుీండా, భారతదేశీంలోని 

ముస్లిీంలు స్వీంతీంగా 

ఇస్లామ య క్రిమినల్ 

చట్టాన్ని అనుసరిీంచలేరు :  

తను చేసిన నేరానికి ఇస్లామ య 

క్రిమినల్ చట్టీం ప్రకారీం 

తనకు శిక్ష విధిీంచాలని ఒకవేళ 



 

 

ఎవరైనా ముస్లిీం అీంగ రిీంచినా 

అది ఆచరణ యీం కాదు. ఒకవేళ 

కొీందరు ముస్లిమేతరులు ఒక 

ముస్లిీంపై పెట్టిన దొీంగతనీం 

కేసు వ గిపోతే, ఆ కేసులోని 

ప్రతి ఒక్కరి కొరకు వారి స్వీంత 

పర్సనల్ లా ప్రకారీం త ర్పు 

ఇవ్వాలీంటే,  ఇస్లాీం ధర్మీం 

ప్రకారీం తప్పుడు సాక్ష్యీం 

ఇచ్చినీందుకు ఆ సాక్షులకు 80 

కొరడా దెబ్బలు కొట్టవలసి 

ఉీంటుీంది. కాన  భారత య 

క్రిమినల్ చట్టీం ప్రకారీం 

తప్పుడు సాక్ష్యీం ఇచ్చిన 

వ్యక్తి సులభీంగా 

తప్పిీంచుకోగలడు. కాబట్టి, 



 

 

ప్రతి ఒక్కరూ తమ స్వీంత 

క్రిమినల్ చట్టాన్ని 

అనుసరిస్తున్న పుడు, ఎవరైనా 

ముస్లిమేతరుడికి ఒక 

ముస్లిీంపై ఏదైనా నేరీం 

ఆరోపిీంచడీం చాలా సులభీం. కాన , 

అబద్ధపు సాక్ష్యీం మరియు 

దొీంగతనీం కోసీం తేలికపాటి 

శిక్షలున్న భారత య క్రిమినల్ 

చట్టాన్నే ఒకవేళ 

వారిద్దరిపై వర్తిీంపజేస్తే, 

తమ స్వార్థీం కోసీం దొీంగలు 

ఇీంకా ఎక్కువ దొీంగతనీం చేసేలా 

మరియు అబద్ధపు సాక్ష్యీం 

ఇచ్చేవారిని ఇీంకా ఎక్కువగా 



 

 

తప్పుడు సాక్ష్యీం ఇచ్చేలా 

ప్రోత్సహిస్తుీంది.  

భారతదేశీంలోని ముస్లిీంలు 

ఇస్లామ య క్రిమినల్ 

చట్టాన్ని మొత్తీం 

భారత యులీందరిపై 

వర్తిీంపజేయడీం ద్వారా 

సమాజానికి ఎీంతో మేలు 

కలుగుతుీందని నమ్ముతారు. 

ఎీందుకీంటే దొీంగతనీం చేసిన 

వ్యక్తి చేతులు నరకడీం వలన, 

తప్పకుీండా భారతదేశీంలో 

దొీంగతనీం నేరాలు 

తగ్గిపోతాయి. అలాగే అబద్ధపు 

సాక్ష్యీం ఇచ్చిన నేరానికి 

80 కొరడా దెబ్బల శిక్ష 



 

 

విధిీంచడీం వలన తప్పుడు 

సాక్ష్యీం ఇవ్వకుీండా ప్రజలను 

నివారిస్తుీంది.  

ఇస్లామ య క్రిమినల్ లా 

అత్యీంత ఆచరణ యమైనది : 

ఇస్లాీం ధర్మీం నేరాన్ని 

వేలెత్తి చూపడమే కాకుీండా, ఆ 

నేరీం జరగకుీండా నివారిీంచే 

మార్గాన్ని కూడా చూపుతుీంది. 

ఉదాహరణకు, దొీంగతనీం చేసిన 

వ్యక్తి చేతులు నరికే శిక్ష 

విధిీంచడీం, అత్యాచారీం చేసిన 

వ్యక్తికి మరణశిక్ష విధిీంచడీం 

మొదలైనవి. ఇలాీంటి కఠిన శిక్షల 

వలన, ఏ వ్యక్తి అయినా ఏదైనా 



 

 

నేరీం చేసే ముీందు కొన్ని వీందల 

సార్లు ఆలోచిస్తాడు.  

కాబట్టి, భారతదేశీంలో 

నేరాలను తగ్గిీంచే లేదా ఆపే 

సరైన పరిష్కారీం – 

భారత యులీందరిపై ఇస్లామ య 

క్రిమినల్ చట్టాన్ని 

వర్తిీంపజేయడీం. 

8.    ఇస్లాీం ధర్మీం ప్రకారీం 

ప్రపీంచీంలోని ప్రతి జాతి కొరకు 

సీందేశహరులు లేదా ప్రవక్తలు 

పీంపబడితే, మరి భారతదేశానికి ఏ 

ప్రవక్త పీంపబడినారు ? 

శ్ర రామ్ మరియు శ్ర కృష్ణ 

లను అల్లాహ్ యొక్క 



 

 

ప్రవక్తలుగా మనీం 

భావిీంచవచ్చా? 

జవాబు:  

·      ప్రతి జాతి కొరకు 

ప్రవక్తలు పీంపబడినారు 

35వ అధ్యాయమైన సూరతుల్ 

ఫాతిర్ లోని 24వ వచనీంలో 

ఖుర్ఆన్ ఇలా తెలుపుతున్నది "... 

వారి మధ్య నివసిస్తూ, వారిని 

హెచ్చరిీంచే ప్రవక్తను పీంపని 

జాతి లేదు." [దివ్యఖుర్ఆన్ 

35:24] 

అలాగే, 13వ అధ్యాయమైన 

సూరతుల్ రాద్ లోని 7వ 



 

 

వచనీంలో ఖుర్ఆన్ ఇలా 

తెలుపుతున్నది "... మరియు ప్రతి 

ఒక్కరి కోసీం ఇది ఒక 

మార్గదర్శకత్వీం." 

[దివ్యఖుర్ఆన్ 13:7] 

·      కొీందరు ప్రవక్తల 

వృత్తాీంతాలు మాత్రమే 

ఖుర్ఆన్ లో పేర్కొనబడినాయి.  

ద ని గురిీంచి 4వ అధ్యాయమైన 

సూరతున్నిసా లోని 164వ 

వచనీంలో అల్లాహ్ ఇలా 

తెలుపుతున్నాడు, "కొీందరు 

ప్రవక్తల వృత్తాీంతీం మేము 

పేర్కొన్నాము మరియు మరి 

కొీందరు ప్రవక్తల వృత్తాీంతీం 



 

 

పేర్కొనలేదు" [దివ్యఖుర్ఆన్ 

4:164] 

40వ అధ్యాయమైన సూరతుల్ 

గాఫిర్ లోని 78వ వచనీంలో 

ఇలాీంటి సీందేశమే మరలా 

ఇవ్వబడిీంది, "మ  కీంటే పూర్వీం 

కూడా మేము ప్రవక్తలను 

పీంపాము: వారిలో కొీందరి గురిీంచి 

ప్రస్తావిీంచాము మరియు 

మరికొీందరి గురిీంచి 

ప్రస్తావిీంచలేదు..."[దివ్యఖు

ర్ఆన్ 40:78] 

·      అల్లాహ్ తన అీంతిమ 

సీందేశమైన ఖుర్ఆన్ లో 25 



 

 

మీంది ప్రవక్తల పేర్లు 

మాత్రమే పేర్కొన్నాడు: 

ఖుర్ఆన్ లో కేవలీం 25 మీంది 

ప్రవక్తల పేర్లు మాత్రమే 

పేర్కొనబడినాయి. ఉదాహరణకు 

ఆదమ్, నూహ్, అబ్రహాీం, 

మోసెస్, జ సస్, ముహమ్మద్ .... 

అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్తల 

సీంఖ్య 1,24,000 కీంటే 

ఎక్కువ :  

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం 

తెలిపిన దాని ప్రకారీం 

124,000 కీంటే ఎక్కువ మీంది 



 

 

ప్రవక్తలు ఈ ప్రపీంచానికి 

పీంపబడినారు.  

·      అీంతకు పూర్వీం పీంపబడిన 

ప్రవక్తలీందరూ కేవలీం తమ జాతి 

ప్రజల కొరకు మాత్రమే 

పీంపబడినారు 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీంకు 

పూర్వీం పీంపబడిన 

ప్రవక్తలీందరూ కేవలీం వారి 

స్వీంత జాతి ప్రజల కొరకు 

మాత్రమే పీంపబడినారు మరియు 

ఒక నిర్ణ త సమయీం వరకే వారు 

అనుసరిీంచ బడినారు.  



 

 

3వ అధ్యాయమైన ఆలే 

ఇమ్రాన్ లోని 49 వ వచనీంలో 

ఇలా పేర్కొనబడిీంది "మరియు 

ఇజ్రాయ ల్ సీంతతి కొరకు ఒక 

సీందేశహరుడిగా, ..." 

[దివ్యఖుర్ఆన్ 3:49] 

·      అల్లాహ్ యొక్క అీంతిమ 

ప్రవక్త - ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం  

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం 

అల్లాహ్ యొక్క చిట్టచివరి 

మరియు అీంతిమ ప్రవక్త. 33వ 

అధ్యాయమైన సూరతుల్ 



 

 

అహజాబ్ లోని 40వ వచనీంలో ఈ 

విషయీం పేర్కొనబడిీంది, 

"ముహమ్మద్ మ లో ఏ పురుషుడిక  

తీండ్రి కాదు, కాన  అల్లాహ్ 

యొక్క సీందేశహరుడు మరియు 

ప్రవక్తల పరీంపర ముగిీంచే స లు 

వీంటి వారు. మరియు అల్లాహ్ 

అన్న  ఎరుగును." [దివ్యఖుర్ఆన్ 

33:40] 

·      మొత్తీం మానవజాతి కొరకు 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం 

పీంపబడినారు  

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం 



 

 

చిట్టచివరి ప్రవక్త కావటీం 

వలన, ఆయనను కేవలీం అరబ్బుల 

కోసీం లేదా కేవలీం ముస్లిీంల 

కోసీం మాత్రమే ప్రవక్తగా 

చేసి పీంపలేదు. ఆయనను మొత్తీం 

మానవజాతి కొరకు ప్రవక్తగా 

చేసి పీంపడీం జరిగిీంది.  

ఖుర్ఆన్ లోని 21వ 

అధ్యాయమైన సూరతుల్ 

అీంబియాలోని 107వ వచనీంలో 

ద ని గురిీంచి ఇలా పేర్కొనబడిీంది 

"సృష్టి మొత్తీం కొరకు 

పీంపబడినదే మ  కోసీం కూడా 

పీంపాము." [దివ్యఖుర్ఆన్ 

21:107] 



 

 

ఇలాీంటి సీందేశమే 34వ 

అధ్యాయమైన సబా సూరహ్ 

లోని 28వ వచనీంలో మరలా 

పేర్కొనబడిీంది 

"మేము యావత్తు ప్రపీంచీం 

కోసీం సీందేశహరుడిని పీంపాము. 

వారికి శుభవార్తనివ్వమన  

మరియు హెచ్చరిీంచమన , కాన  

అనేక మీంది గ్రహిీంచరు." 

[దివ్యఖుర్ఆన్ 34:28]  

సహ హ్ బుఖార లో ఈ హద థు 

నమోదు చేయబడిీంది 

జాబిర్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ 

రదియల్లాహు అన్హు ఇలా 

ఉల్లేఖిీంచారు: అల్లాహ్ 



 

 

యొక్క ప్రవక్త ఇలా పలికారు, 

"ప్రతి ప్రవక్త అతడి జాతి 

కొరకు మాత్రమే పీంపబడినాడు, 

కాన  నేను మొత్తీం మానవజాతి 

కొరకు ప్రవక్తగా పీంపబడినాను." 

·      మరి భారతదేశానికి ఏ 

ప్రవక్త పీంపబడినారు ? 

భారతదేశానికి ఏ ప్రవక్త 

పీంపబడినారు, శ్ర రామ్ లేదా 

శ్ర కృష్ణ లు కూడా అల్లాహ్ 

యొక్క ప్రవక్తలేనని 

పరిగణిీంచవచ్చా అనే ప్రశ్నలకు 

ఖుర్ఆన్ మరియు సహ హ్ 

హద థులలో (ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 



 

 

అలైహి వసల్లీం బోధనలలో) 

భారతదేశానికి పీంపబడిన 

ప్రవక్త పేరు పేర్కొనబడిన 

వచనీం ఏద  లేదు. ఖుర్ఆన్ మరియు 

సహ హ్ హద థులలో శ్ర రామ్ 

మరియు శ్ర కృష్ణ పేర్లు 

పేర్కొనబడటీం వలన వారు నిజీంగా 

అల్లాహ్ యొక్క 

ప్రవక్తలేనా కాదా అనే విషయీం 

గురిీంచి ఎవ్వరూ 

నిర్ధారిీంచలేరు. హిీందువుల 

మెప్పు సీంపాదిీంచడానికి 

కొీందరు ముస్లిీంలు, ముఖ్యీంగా 

ముస్లిీం రాజక య నాయకులు 

శ్ర రామ్ అలైహిస్సలాీం అీంటే 

అల్లాహ్ యొక్క శాీంతి 



 

 

ఆయనపై కురుయుగాక అని 

అీంటున్నారు. ఇలా పలకడీం తప్పు, 

ఎీందుకీంటే ఆయన ప్రవక్త అని 

నిర్ధారిీంచే ఎలాీంటి ఋజువులూ 

ఖుర్ఆన్ లో మరియు సహ హ్ 

హద థులలో లేవు. కాబట్టి, వారు 

అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్తలు 

కావచ్చు లేదా కాకపోవచ్చు. 

అయితే వారు కూడా అల్లాహ్ 

యొక్క ప్రవక్తలు అయి 

ఉీండవచ్చేమో అని ఊహిీంచడీంలో 

ఎలాీంటి తప్పూ లేదు.  

ఒకవేళ శ్ర రాముడు మరియు 

శ్ర కృష్ణుడు కూడా 

ప్రవక్తలేనని భావిీంచినా, మనీం 

ఈనాడు అీంతిమ దైవప్రవక్త 



 

 

అయిన ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీంను 

మాత్రమే అనుసరిీంచ వలసి ఉీంది. 

ఒకవేళ శ్ర రామ్ మరియు 

శ్ర కృష్ణ కూడా ప్రవక్తలే 

అయినా, వారు అప్పటి ప్రజల 

కొరకు మాత్రమే పీంపబడినారు 

మరియు కేవలీం ఆనాటి ప్రజలు 

మాత్రమే వారిని అనుసరిీంచవలసి 

ఉీంది. ఈనాడు, భారతదేశీంతో 

పాటు యావత్తు ప్రపీంచీంలోని 

మొత్తీం మానవజాతి, 

ఇహపరలోకాల సాఫల్యీం కోసీం 

మనీందరి సృష్టికర్త యొక్క 

చిట్టచివరి మరియు అీంతిమ 

ప్రవక్త అయిన ప్రవక్త 



 

 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీంను మాత్రమే 

అనుసరిీంచ వలసి ఉీంది. 

9.    ప్రతి కాలీంలో అల్లాహ్ 

తన దివ్యసీందేశాన్ని పీంపి 

ఉీంటే, మరి భారతదేశానికి ఏ 

దివ్యసీందేశీం పీంపబడిీంది? 

వేదాలను మరియు ఇతర హిీందూ 

దివ్యగ్రీంథాలను మనీం 

అల్లాహ్ యొక్క 

దివ్యసీందేశాలుగా 

పరిగణిీంచవచ్చా ? 

జవాబు:  

·      ప్రతి కాలీంలో 

దివ్యసీందేశీం పీంపబడిీంది 



 

 

13వ అధ్యాయమైన రాద్ 

సూరహ్ లోని 38వ వచనీంలో 

ఖుర్ఆన్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నది 

"ప్రతి కాలీం కొరకు ఒక 

దివ్యసీందేశీం పీంపబడిీంది. 

[దివ్యఖుర్ఆన్ 13:38] 

·      ఖుర్ఆన్ లో నాలుగు 

దివ్యసీందేశాల పేర్లు 

పేర్కొనబడినాయి. 

ఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ కేవలీం 

నాలుగు దివ్యసీందేశాల పేర్లను 

మాత్రమే పేర్కొన్నాడు. అవి 

త రాహ్, జబూర్, ఇీంజ ల్ 

మరియు ఖుర్ఆన్.  



 

 

త రాహ్ దివ్యసీందేశీం 

మోసెస్ (మూసా అలైహిస్సలాీం) 

పై అవతరిీంచబడిీంది. జబూర్ 

దివ్యసీందేశీం డేవిడ్ (దాఊద్ 

అలైహిస్సలాీం) పై 

అవతరిీంచబడిీంది. ఇీంజ ల్ 

దివ్యసీందేశీం జ సస్ (ఈసా 

అలైహిస్సలాీం) పై 

అవతరిీంచబడిీంది. మరియు 

చిట్టచివరి మరియు అీంతిమ 

దివ్యసీందేశమైన ఖుర్ఆన్, 

చిట్టచివరి మరియు అీంతిమ 

ప్రవక్త అయిన ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం 

పై అవతరిీంచబడిీంది.  



 

 

·      ప్రాచ న 

దివ్యసీందేశాలన్న  ఆయా 

ప్రజల కొరకు మాత్రమే 

పీంపబడినాయి. 

ఖుర్ఆన్ కు పూర్వీం 

అవతరిీంచబడిన 

దివ్యసీందేశాలన్న  ఆయా 

ప్రజల కొరకు మాత్రమే 

పీంపబడినాయి మరియు వారు 

నిర్ణ త కాలీం వరకు మాత్రమే 

వాటిని అనుసరిీంచడీం జరిగిీంది.   

·      మొత్తీం మానవజాతి కొరకు 

దివ్యఖుర్ఆన్ పీంపబడిీంది 

ఖుర్ఆన్ చిట్టచివరి మరియు 

అీంతిమ దివ్యసీందేశీం కావటీం 



 

 

వలన, అది ముస్లిీంలు మరియు 

అరబ్బుల కొరకు మాత్రమే 

కాకుీండా, మొత్తీం మానవజాతి 

కొరకు పీంపబడిీంది. ద ని గురిీంచి 

ఖుర్ఆన్ లో ఇలా 

పేర్కొనబడిీంది: 

సూరహ్ ఇబ్రాహ ీం, 14వ 

అధ్యాయీం 1వ వచనీం: "అలిఫ్, 

లామ్, రా. మేము అవతరిీంపజేసిన 

ఈ గ్రీంథీం మానవజాతిని 

అజ్ఞానపు అీంధకారీం నుీండి 

బయటపడి వెలుగు వైపు వెళ్ళే 

దారి చూపుతుీంది..." [ఖుర్ఆన్ 

14:1] 



 

 

ఇలాీంటి మరో సీందేశీం ఇదే 

అధ్యాయీంలోని 52వ వచనీంలో 

ఉీంది: "ఇది మానవజాతి కొరకు 

పీంపబడిన సీందేశీం: ద నిలోని 

హెచ్చరికలను వారు గ్రహిీంచాలి 

మరియు ఆయన ఏకైక దైవమని 

వారు తెలుసుకోవాలి: ద నిని 

విజ్ఞులు గ్రహిీంచాలి." 

[ఖుర్ఆన్ 14:52] 

2వ అధ్యాయమైన అల్ బఖరహ్ 

లోని 185వ వచనీంలో ఇలా 

పేర్కొనబడిీంది: "రమదాన్ 

నెలలో మేము మానవ జాతి కోసీం, 

స్పష్టమైన మార్గదర్శకీంగా 

మరియు (మీంచి చెడుల మధ్య 

సరిగ్గా) త ర్మానీం చేసిదిగా 



 

 

ఖుర్ఆన్ గ్రీంథాన్ని పీంపాీం." 

[ఖుర్ఆన్ 2:185] 

ఇలాీంటి సీందేశమే 39వ 

అధ్యాయీం అయిన సూరహ్ 

అజ్జుమర్ లోని 41వ వచనీంలో 

పేర్కొనబడిీంది: 

"నిస్సీందేహీంగా, మానవాళి కొరకు 

సత్యమైన గ్రీంథాన్ని మేము 

అవతరిీంపజేసాము."[ఖుర్ఆన్ 

39:41] 

·      భారతదేశీం వైపు ఏ 

దివ్యసీందేశీం పీంపబడిీంది? 

"భారతదేశీం వైపు సృష్టికర్త 

యొక్క ఏ దివ్యసీందేశీం 

పీంపబడిీంది, వేదాలను మరియు 



 

 

హిీందూ ధర్మ దివ్యగ్రీంథాలను 

మనీం సృష్టికర్త యొక్క 

దివ్యసీందేశాలుగా 

పరిగణిీంచవచ్చా లేదా?" అనే 

ప్రశ్న ఇక్కడ 

ఉత్పన్నమవుతున్నది. ఖుర్ఆన్ 

మరియు సహ హ్ హద థులలో 

భారతదేశీం వైపు పీంపబడిన 

దివ్యసీందేశీం పేరు తెలిపే 

ఒక్క వచనీం కూడా 

పేర్కొనబడలేదు. వేదాల మరియు 

ఇతర హిీందూ ధర్మ 

దివ్యగ్రీంథాల పేర్లు 

ఖుర్ఆన్ లో మరియు సహ హ్ 

హద థులలో ఎక్కడా పేర్కొనబడక 

పోవటీం వలన, ఖచ్ఛితీంగా అవి 



 

 

కూడా సృష్టికర్త యొక్క 

దివ్యసీందేశాలే అని ఎవ్వరూ 

చెప్పలేరు. అవి సృష్టికర్త 

యొక్క దివ్యసీందేశాలు 

కావచ్చు, కాకపోవచ్చు.  

ఒకవేళ వేదాలు కూడా 

సృష్టికర్త యొక్క 

దివ్యసీందేశాలైనా, ఈనాడు 

మనీం తప్పకుీండా ఖుర్ఆన్ ను 

మాత్రమే అనుసరిీంచ వలసి ఉీంది. 

ఒకవేళ వేదాలు మరియు ఇతర 

హిీందూ ధర్మ దివ్యగ్రీంథాలు 

కూడా సృష్టికర్త యొక్క 

దివ్యసీందేశాలైనా, అవి ఆనాటి 

ప్రజల కోసీం పీంపబడినవే. వాటిని 



 

 

ఆ కాలీంలో మాత్రమే 

అనుసరిీంచవలసి ఉీంది. ఈనాడు, 

భారతదేశీంతో యావత్తు 

ప్రపీంచీంలోని మొత్తీం 

ప్రజలీందరూ సృష్టికర్త 

యొక్క చిట్టచివరి మరియు 

అీంతిమ దివ్యగ్రీంథీం అయిన 

ఖుర్ఆన్ ను మాత్రమే 

అనుసరిీంచవలసి ఉీంది. అనీంత కాలీం 

కొరకు పీంపబడక పోవటీం వలన 

సృష్టికర్త ప్రాచ న 

దివ్యగ్రీంథాలను వాటి అసలు 

రూపీంలో భద్రీంగా ఉీండేలా 

కాపాడ లేదు. దివ్యసీందేశీం అనే 

దావా చేస్తున్న ఏ ఒక్క 

దివ్యగ్రీంథీం కూడా అది ఏ 



 

 

ధర్మానికి చెీందినదైనా సరే, 

ఎలాీంటి మార్పులు చేర్పులకు 

గురి కాకుీండా దాని అవతరిీంచిన 

అసలు రూపీంలో మిగిలి లేదు – 

ఒక్క ఖుర్ఆన్ తప్ప. 

అీంతిమదినీం వరకు 

మార్గదర్శకత్వీంగా పీంపబడిన 

చిట్టచివరి దివ్యసీందేశీం 

కావడీం వలన, ఎలాీంటి మార్పులు 

చేర్పులకు గురి కాకుీండా అసలు 

రూపీంలోనే భద్రీంగా ఉీంచే 

బాధ్యతను సృష్టకర్త తనే 

స్వయీంగా త సుకున్నాడు.  

సూరహ్ అల్ హిజ్ర్  15వ 

అధ్యాయీం, 9వ వచనీం: 

"నిస్సీందేహీంగా, మేము 



 

 

సీందేశాన్ని పీంపాము; మరియు 

దానిని తప్పకుీండా కాపాడతాము." 

[ఖుర్ఆన్ 15:9] 

10. ఖుర్ఆన్ లో వచ్చిన 

"అల్లాహ్" అనే పేరు నూటికి 

నూరు పాళ్ళు దేవుడి స్థాయికి 

సరిగ్గా సరిపోయే 

దివ్యనామీం. మరి ఖుర్ఆన్ 

లోనే కాకుీండా ఇతర 

గ్రీంథాలలోనూ అల్లాహ్ పేరు 

ప్రస్తావిీంచ బడిీందా? 

జవాబు:  

దాదాపు అన్ని ప్రధాన ధర్మాల 

దివ్యగ్రీంథాలలో సృష్టికర్త 

యొక్క దివ్యనామాలలో 



 

 

అల్లాహ్ పేరు కూడా 

పేర్కొనబడిీంది.  

ఇలోహిమ్ అల్ ఇలాహ్ అలాహ్ 

(Elohim El, Elah, Alah) 

హిబ్రూ భాషలోని బైబిల్ లో, 

తరుచుగా దేవుడిని ‘ఇలోహిమ్ 

(Elohim)’ అనే పేరుతో 

పేర్కొనడీం జరిగిీంది. The 

ఇలోహిమ్ లోని ‘ఇమ్ (im)’ 

అనేది గ రవార్థక 

బహువచనాన్ని సూచిస్తుీంది. 

రెవరెీండ్ స్కోఫ ల్డ్ ఎడిట్ 

చేసిన (C.I. Scofield) ఇీంగ్ల షు 

బైబిల్ లో ‘అల్ (El)’ లేదా 

‘అలాహ్’ అనే పదాలు దేవుడిని 



 

 

సూచిస్తున్నాయి. ‘ఇలాహ్ Elah’ 

అనే పదాన్ని ‘Alah’ అనే 

స్పెల్లిీంగ్ తో కూడా 

వ్రాయవచ్చు. మరి, ద నిక  

ముస్లిీంలు పిలిచే అల్లాహ్ 

ALLAH కు మధ్య ఉన్న భేదీం 

కేవలీం ఒకే ఒక్క అక్షరీం ‘L’. 

ముస్లిీంలు అల్లాహ్ ‘Allah’ అని 

పేర్కొీంటే, రెవరెీండ్ 

గారు  అలాహ్ Alah అని 

పేర్కొన్నారు, మరియు ప్రజలు 

ఇలాహ్ అని ఉచ్ఛరిస్తున్నారు. 

ముస్లిీంలు అల్లాహ్ అని 

ఉచ్ఛరిస్తున్నారు. హిబ్రూ 

మరియు అరబ  భాషలు 

అక్కచెల్లెళ్ళ వీంటి భాషలు. 



 

 

వాటి మధ్య చాలా దగ్గరి 

సీంబీంధీం ఉీంది. కాబట్టి, 

సృష్టికర్త పేరును అల్లాహ్ 

‘Allah’ అనే పలకాలని గాన  ఇలాహ్ 

‘Elah’ అని కాదని మేము 

చెబుతున్నాము. 

నేను స్కూలులో చదువుకున్నపుడు, 

‘D,O’ లను ‘డు’ అన , ‘T,O’ లను ‘టు’ 

అన  పలకమన  ట చర్లు 

నేర్పినారు. మరి ఇలాగే ‘G,O’ లను 

‘గో’ అని కాకుీండా ‘గూ’ అని 

పలకాలి కదా! 

అలాగే ‘N,هلالج لج ,T’ లను నట్ అన , 

‘C,هلالج لج ,T’ లను కట్ అన ; ‘B,هلالج لج ,T’ లను 

బట్ అన  పలుకుతున్నపుడు, ‘P,هلالج لج ,T’ 



 

 

ను ఎలా పలకాలి? ‘పట్’ అనే 

పలకాలి కదా, కాన  దానిని ‘పుట్’ 

అని పలుకుతాము. ఒకవేళ అలా 

ఎీందుకు పలకాలి? అని మ రు 

అడిగితే, దానికి సమాధానీం అది 

వారి భాష కాబట్టి వారి 

నిర్ణయీం ప్రకారమే మనీం 

పలకాలి. నేను పర క్షలో 

ఉత్త ర్ణుడిని కావాలీంటే, 

‘P,هلالج لج ,T’ లను ‘పుట్ put’ అనే పలకాలి 

గాన  ‘పట్ pat’ అని కాదు. అలాగే 

A, L,L,A, H, అనే అక్షరాల సరైన 

ఉచ్ఛరణ అల్లాహ్ యే గాన  

అలాహ్ లేదా ఇలాహ్ కాదు.  

సిలువపై ఎక్కిీంచబడినపుడు, 

జ సస్ అలైహిస్సలాీం 



 

 

‘అల్లాహ్ అల్లాహ్’ అనే 

పిలిచాడు. 

కొత్త నిబీంధన యొక్క 

మత్తాయి గోస్పెల్ 27వ 

అధ్యాయీం, 46వ వచనీంలో 

మరియు మార్క్ గోస్పెల్ 15వ 

అధ్యాయీం, 34వ వచనీంలో, 

జ సస్ (అ) ను సిలువపైకి 

ఎక్కిీంచబడినపుడు, ఇలా పలికాడని 

పేర్కొనబడిీంది. 

జ సస్ బిగ్గరగా "ఇల  ఇల  లా మా 

సబక్తన  - E’-Li, E’-Lila’-masa-

bach’-tha-ni?" అని పలికాడు. అీంటే 

అర్థీం, ‘నా ప్రభూ, నా ప్రభూ 

నన్నేీందుకు విడిచి 



 

 

పెట్టేసినావు?’ మరి ఇది 

‘జెహోవా! జెహోవా! నన్నెీందుకు 

విడిచి పెట్టేసినావు?’ అనే 

పలుకులకు దగ్గరగా ఉన్నదా ? 

అబ్బా అబ్బా అనే పలుకులకు 

దగ్గరగా ఉీందా ? జవాబు ‘కానే 

కాదు’. హిబ్రూ మరియు అరబిక్ 

భాషలు సిస్టర్ లాీంగ్వేజ లు. 

ఒకవేళ మ రు "ఇల  ఇల  లా 

మాసబక్తన  E’-Li,E’-Lila’-masa-

bach’-tha-ni" అనే పదాలతో దాని 

అరబ  భాష అనువాద పదాలు 

‘అల్లాహ్ అల్లాహ్ లామా 

తరక్తన ’ దగ్గరగా లేవా? 

జ సస్ (అ) యొక్క ఈ పలుకులు, " 

ఇల  ఇల  లా మాసబక్తన   - E’-Li,E’-



 

 

Lila’-masa-bach’-tha-ni" 

ప్రపీంచీంలో దాదాపు 2000 

కీంటే ఎక్కువగా ఉన్న బైబిల్ 

యొక్క ప్రతి అనువాదీంలోనూ 

వాటి అసలు హిబ్రూ భాషలోనే 

పేర్కొనబడినాయి అీంటే 

వాటన్నిీంటిలో అల్లాహ్ అనే 

పదీం ఉన్నది.  

సిక్కిశమ్ లో "అల్లాహ్" పదీం 

సృష్టికర్త గురిీంచి గురునానక్ 

సాహిబ్ పేర్కొన్న పేర్లలో 

"అల్లాహ్" అనే పేరు కూడా 

ఉీంది. 



 

 

ఋగ్వేదీం 2వ గ్రీంథీం, 1వ 

శ్లోకీం 2వ 

వచనీంలోని  "అల్లాహ్" పదీం 

హిీందూ ధర్మ గ్రీంథాలలో 

అత్యీంత ప్రాచ నమైనదైన 

ఋగ్వేదీం 2వ గ్రీంథీం, 1వ 

శ్లోకీం 2వ వచనీంలో 

పేర్కొన్న సృష్టకర్త యొక్క 

దివ్యనామాలలో ఇలాహ్ అనే 

పదీం వచ్చిీంది. దానిని సరిగ్గా 

పలికితే అల్లాహ్ అనే 

ఉచ్ఛరణతో సమానీంగా ఉీంటుీంది.  

అల్లోపనిషద్: 

వివిధ ఉపనిషద్ లలో ఒక ఉపనిషద్ 

పేరు ‘అల్లో’ పనిషద్. ద నిలో 



 

 

సృష్టికర్తను అనేకసార్లు 

"అల్లాహ్" అనే పేరుతో పిలవడీం 

జరిగిీంది. 

 ఇస్లాీం ధర్మీంపై కొన్ని 

ప్రశ్నోత్తరాలు 

1.    అవిశ్వాసులు ఎక్కడ 

కనబడితే అక్కడ వారిని చీంపీండి 

అని బోధిస్తున్న ఖుర్ఆన్ 

వచనీం వలన ఇస్లాీం ధర్మీం హిీంస, 

రక్తపాతీం మరియు 

క్రూరత్వాన్ని 

ప్రోత్సహిీంచడీం లేదా?  

జవాబు: ఇస్లాీం ధర్మీం హిీంసను 

ప్రోత్సహిస్తుీందని మరియు 

తనను అనుసరిీంచని 



 

 

ముస్లిమేతరులను చీంపమని తన 

అనుచరులను ప్రేరేపిస్తుీందని 

కొీందరు నిరీంతరీం చేసే తమ 

తప్పుడు ప్రచారాన్ని 

సమర్ధిీంచు కునేీందుకు 

ప్రత్యేకీంగా ఎీంచుకున్న 

కొన్ని ఖుర్ఆన్ వచనాలను 

తరుచుగా పేర్కొీంటూ ఉీంటారు. 

1. సూరహ్ అత్త బాలోని వచనీం  

ఇస్లాీం ధర్మీం హిీంస, 

రక్తపాతీం మరియు 

క్రూరత్వాన్ని 

ప్రోత్సహిస్తుీందీంటూ 

ఇస్లాీం ధర్మ విమర్శకులు 

సూరహ్ త బా లోని ఈ 



 

 

వచనాన్ని తరుచుగా పేర్కొీంటూ 

ఉీంటారు: "ఎక్కడ కనబడితే అక్కడ 

ముష్రికులను (బహుదైవారాధకులు, 

అవిశ్వాసులను) చీంపీండి." [9:5] 

2. ఈ వచనీం అవతరిీంచిీంది 

యుద్ధభూమిలో 

వాస్తవానికి ఇస్లాీం ధర్మ 

విమర్శకులు ద ని ముీందు – వెనుక 

వచనాల్ని వదిలి పెట్టి, తమ 

వాదనకు సమర్ధన లభిీంచే విధీంగా 

ఈ వచనాన్ని మాత్రమే 

పేర్కొీంటూ ఉీంటారు. ఆ వచనీం 

అవతరిీంచిన సీందర్భాన్ని అర్థీం 

చేసుకునేీందుకు, ఈ అధ్యాయీం 

యొక్క మొదటి వచనీం నుీండి చదవ 



 

 

వలసి ఉీంటుీంది. ముస్లిీంల మరియు 

మక్కాలోని ముష్రికుల 

(బహుదైవారాధకుల) మధ్య సీంధి 

ఒడీంబడిక జరిగిీందని, అయితే 

మక్కా ముష్రికులు దానిని 

ఉల్లీంఘిీంచారన , సీంధి 

ఒడీంబడికను పునరుద్ధరిీంచడానికి 

మక్కా ముష్రికులకు నాలుగు నెలల 

సమయీం ఇవ్వబడిీందన , వారలా 

చేయని యెడల వారిపై యుద్ధీం 

ప్రకటిీంచబడు తుీందన  ద నికి 

ముీందు వచ్చిన వచనాలు తెలుపు 

తున్నాయి. సూరహ్ త బాలోని 

5వ వచనీం ఇలా 

ప్రకటిస్తున్నది: "కాన , 

నిషిద్ధమైన నెలలు దాటి 



 

 

పోయిన తర్వాత, 

బహుదైవారాధకులు ఎక్కడ 

కనబడితే అక్కడ వారిని 

వధిీంచీండి, మరియు వారిని 

ఖైద లుగా బీంధిీంచీండి, వారిని 

ఇబ్బీంది పెట్టీండి, మరియు 

అవకాశీం ఉన్న ప్రతి చోటా వారి 

గురిీంచి కాపు కాయీండి; అయితే 

ఒకవేళ వారు క్షమాపణ వేడుకుని, 

రెగ్యులర్ గా నమాజు 

చేస్తుీంటే మరియు రెగ్యులర్ 

దానధర్మాలు చేస్తుీంటే, వారి 

కొరకు దారి తెరవీండి: అల్లాహ్ 

అత్యీంత క్షమిీంచేవాడు, 

అత్యీంత 



 

 

దయామయుడు." [దివ్యఖుర్ఆన్ 

9:5] 

3. యుద్ధ సమయీంలో ఈ వచనీం 

అవతరిీంచిీంది: 

ఉదాహరణకు - అమెరికా మరియు 

వియత్నాీం మధ్య జరిగిన 

యుద్ధీం 

ఒకసారి అమెరికా వియత్నాీంతో 

యుద్ధీం చేసిీందనే విషయీం మనకు 

తెలుసు. ఆ యుద్ధీం జరుగుతున్న 

సమయీంలో అమెరికా 

అధ్యక్షుడు లేదా అమెరికన్ 

ఆర్మ  జనరల్ ఇలా 

ప్రకటిీంచాడని అనుకుీందాము: 

"ఎక్కడ మ కు వియత్నామ యులు 



 

 

కనబడితే అక్కడ వారిని చీంపీండి". 

సీందర్భీం చెప్పకుీండా 

అమెరికన్ అధ్యక్షుడు, "ఎక్కడ 

మ కు వియత్నామ యులు కనబడితే 

అక్కడ వారిని చీంపీండి" అని 

చెప్పారని ఈరోజు నేనీంటే 

ఆయన ఒక కసాయివాడనే 

అభిప్రాయీం మ కు కలుగుతుీంది. 

కాన  నేను సీందర్భీం చెప్పి, ఆ 

తర్వాత ఆయన పలుకులు మ కు 

వినిపిస్తే, ఆయన మాటలు చాలా 

లాజికల్ గా కనబడతాయి. 

ఎీందుకీంటే ఆ యుద్ధసమయీంలో 

ఆయన అమెరికన్ సైన్యీం 

యొక్క ఆత్మవిశ్వాసాన్ని 

పెీంచేీందుకు, వారిలో 



 

 

ధైర్యాన్ని నూరి పోసేీందుకు 

ప్రయత్నిస్తున్నారని 

గ్రహిీంచగలరు.  

4. యుద్ధరీంగీంలోని ముస్లిీం 

సైనికుల ధైర్యీం పెీంచేీందుకు 

ఈ వచనీం 9:5 అవతరిీంచిీంది 

అలాగే సూరహ్ త బాలోని 5వ 

వచనీం, "మ కు ముష్రికులు ఎక్కడ 

కనబడితే అక్కడ వారిని చీంపీండి", 

అనే వచనీం యుద్ధభూమిలోని 

ముస్లిీంల ధైర్యాన్ని 

పెీంచేీందుకు అవతరిీంచిీంది. 

యుద్ధీంలో భయపడ వద్దని, 

శత్రువు ఎక్కడ కనబడితే అక్కడ 

అతడిని చీంపమని ముస్లిీం 



 

 

సైనికులకు ఇక్కడ ఖుర్ఆన్ 

చెబుతున్నది. 

5. అరుణ్ శ ర  ఈ 

అధ్యాయీంలోని 6వ వచనాన్ని 

వదిలి పెట్టి, తిన్నగా 5వ 

వచనీం నుీండి 7వ వచనీం పైకి 

దూకినాడు 

భారతదేశీంలోని ఇస్లాీం ధర్మ 

త వ్రవిమర్శకులలో ఒకడు అరుణ్ 

శ ర .  ‘The World of Fatwahs’ అనే 

తన పుస్తకీంలోని 572వ పేజ లో 

అతడు ఖుర్ఆన్ లోని సూరహ్ 

త బాలోని 5వ మరియు 7వ 

వచనాల్ని పేర్కొన్నాడు. 

కొీంచెమైనా తెలివి ఉన్న 



 

 

వారెవరైనా అతడు 6వ వచనాన్ని 

వదిలి వేసాడనే విషయాన్ని 

తేలిగ్గా గ్రహిీంచగలరు. 

6. సూరహ్ త బాలోని 6వ వచనీం 

దాని సమాధానీం ఇస్తున్నది. 

ఇస్లాీం ధర్మీం హిీంస, 

రక్తపాతీం మరియు 

క్రూరత్వాన్ని 

ప్రోత్సహిస్తుీందనే అసత్య 

ఆరోపణకు సూరహ్ త బాలోని 6వ 

వచనీం ఇలా సమాధానీం 

ఇస్తున్నది: "ఒకవేళ 

బహుదైవారాధకులలో ఎవరైనా 

శరణు అడిగితే, వెీంటనే వారికి 

శరణు ప్రసాదిీంచీండి. తద్వారా 



 

 

అతడు అల్లాహ్ యొక్క వచనాలు 

వినవచ్చు; మరియ అతడిని 

సురక్షిత ప్రాీంతీం వరకు 

స్వయీంగా చేర్చీండి ఎీందుకీంటే 

వారు సరైన జ్ఞానీం 

లేనివారు."   [ఖుర్ఆన్ 9:6]   

యుద్ధరీంగీంలో శరణు కోరిన 

ముష్రికు (బహుదైవారధకుడు) కు 

శరణు ప్రసాదిీంచాలి, అీంతేగాక 

అతడిని సురక్షిత ప్రాీంతానికి 

స్వయీంగా త సుకు వెళ్ళి వదలాలి 

అని ఖుర్ఆన్ తెలుపుతున్నది. 

ఈనాటి అీంతర్జాత య 

రణరీంగీంలో, ఒక శాీంతికాముకుడైన 

ఆర్మ  జనరల్ యుద్ధ సమయీంలో 

శత్రు సైనికులు ఒకవేళ శాీంతిని 



 

 

కోరుకుీంటే, వారిని అక్కడి నుీండి 

వెళ్ళిపోనిస్తాడే గాన , వారిని 

సురక్షిత స్థానానికి చేర్చమని 

తన సైనికులను ఆదేశిస్తాడా?    

ప్రపీంచీంలో శాీంతిని 

స్థాపిీంచేీందుకే అల్లాహ్ 

ఖుర్ఆన్ లో ద నిని ఆదేశిీంచాడు. 

2.    ఒకవేళ అల్లాహ్ యే 

స్వయీంగా అవిశ్వాసుల 

హృదయాలపై స లు వేసేసినాడని 

పేర్కొన్నప్పుడు, ఇస్లాీం 

స్వ కరిీంచటీం లేదని వారిని 

ఎీందుకు నిీందిీంచాలి?  

జవాబు: నిరీంతరీం సత్యాన్ని 

తిరస్కరిస్తున్న వారి 



 

 

హృదయాలపై అల్లాహ్ ముద్ర 

వేసేసినాడని ఖుర్ఆన్ లోని 

రెీండవ అధ్యాయమైన సూరహ్ 

అల్ బఖరహ్ లోని 6 మరియు 7 వ 

వచనాలలో ఇలా పేర్కొనబడిీంది: 

"ఎవరైతే సత్యాన్ని 

తిరస్కరిీంచారో, వారిని న వు 

హెచ్చరిీంచినా , హెచ్చరిీంచక 

పోయినా ఒకటే; వారు 

విశ్వసిీంచరు. వారి హృదయాలపై 

అల్లాహ్ స లు వేసినాడు మరియు 

వారి చెవులపై. వారి కళ్ళపై 

పరదా ఉీంది; వారి కొరకు 

కఠినశిక్ష ఉీంది" [2:6-7] 

ఈ వచనాలు సత్యాన్ని 

తిరస్కరిస్తున్న సామాన్య 



 

 

అవిశ్వాసుల గురిీంచి కాదు. ఇక్కడ 

వాడబడిన అరబ  పదాలు ‘అల్లద న 

కఫరూ’ అీంటే ఎవరైతే 

సత్యాన్ని తిరస్కరిీంచే వైపు 

మొగ్గినారో అని అర్థీం. 

అలాీంటి వారిని మ రు 

హెచ్చరిీంచినా లేక 

హెచ్చరిీంచక పోయినా ఒకటే, 

ఎీందుకీంటే వారు విశ్వసిీంచరు. 

అల్లాహ్ వారి హృదయాలను 

మరియు వారి చెవులను స లు 

చేసేసినాడు, వారి చూపులపై 

పరదా వేసేసినాడు. వారు 

విశ్వసిీంచక పోవటానికి, అర్థీం 

చేసుకోక పోవటానికి కారణీం వారి 

హృదయాలపై స లు వేయబడటీం 



 

 

కాదు. ద నికి విరుద్ధీంగా 

వాస్తవానికి వారి అవిశ్వాసీం 

వలన మరియు అర్థీం చేసుకోక 

పోవటీం వలన వారి హృదయాలపై 

మరియు చెవులపై స లు 

వేయబడిీంది. ఈ అవిశ్వాసులు 

సత్యతిరస్కారీం వైపు 

పోవటానికి ముీందుగానే 

నిర్ణయిీంచుకుని ఉీండటీం వలన 

వారిని 

హెచ్చరిీంచినా,  హెచ్చరిీంచకపో

యినా వారు విశ్వసిీంచరు అనే 

కారణీం వలన అల్లాహ్ వారి 

హృదయాలను స లు చేసినాడు. 

కాబట్టి సత్యతిరస్కారీం 

వైపు వీంగిపోయిన ఈ 



 

 

అవిశ్వాసులే ద నికి స్వయీంగా 

బాధ్యులని నిీందిీంచాలే గాన , 

అల్లాహ్ ను కాదు.   

ఉదాహరణ - తన క్లాసులోని ఒక 

విద్యార్థి పర క్ష 

తప్పుతాడనే ఒక ట చర్ 

జోస్యీం చెప్పడీం.  

ఉదాహరణకు ఫైనల్ పర క్షల 

ముీందు సరిగ్గా క్లాసులలో 

ఏకాగ్రత చూపకపోవటీం, హోమ్ 

వర్క్ సరిగ్గా చేయకపోవడీం, 

దురలవాట్లు కలిగి ఉీండటీం 

మొదలైన కారణాల వలన ఫలానా 

విద్యార్థి  పర క్షలలో 

తప్పుతాడని ఒక అనుభవజ్ఞుడైన 



 

 

ట చర్ జోస్యీం చెప్పాడని 

అనుకుీందాము. పర క్షలు వ్రాసిన 

తర్వాత ఆ విద్యార్థి ఒకవేళ 

ట చర్ చెప్పినట్లుగానే 

ఫెయిల్ అయితే ఎవరిని 

నిీందిీంచాలి – ట చరునా లేక 

స్టూడెీంటునా? కేవలీం ట చర్ 

జోస్యీం చెప్పడీం వలననే ఆ 

విద్యార్థి తప్పాడని ట చర్ 

ను నిీందిీంచడీం సమీంజసీం కాదు గదా! 

పర క్ష తప్పడానికి స్వయీంగా ఆ 

విద్యార్థియే కారణీం అనేది 

ఎవ్వరూ తిరస్కరిీంచలేని 

సత్యీం.   

అలాగే సత్యతిరస్కారీం వైపు 

మొగ్గుచూపే కొీందరు 



 

 

వ్యక్తుల గురిీంచి అల్లాహ్ కు 

ముీందుగానే తెలుసు. అీందువలన 

ఆయన వారి హృదయాలపై ముద్ర 

వేసినాడు. కాబట్టి 

సత్యాన్ని తిరస్కరిీంచటానికి 

మరియు అల్లాహ్ ను విశ్వసిీంచక 

పోవటానికి అసలు బాధ్యులు 

స్వయీంగా ఈ అవిశ్వాసులే. 

3.    ఇస్లాీం ధర్మీం సోమరితనీం 

మరియు అజ్ఞానీంతో కూడిన 

సమాజాన్ని తయారు 

చేస్తుీందా? ఎీందుకీంటే: 

Ø  ప్రతిద  అల్లాహ్ నుీండే 

వస్తుీంది కాబట్టి అన్నిీంటిక  

కర్మవాదీం, అదృష్టీం, 



 

 

విధివ్రాత మొదలైనవి 

కారణమనే వాదనలపై ఆధారపడటీం  

Ø  ఆధునిక టెక్నాలజ  మరియు 

సైన్సులను ఖీండిీంచడీం. 

జవాబు: ఈ అపోహకు ఇవ్వబడిన 

కారణాలు అసత్యమైనవి. 

వాస్తవానికి ఖుర్ఆన్ మరియు 

సున్నతులు స్వయీంగా తిన్నగా 

ఈ భ్రమనే ఖీండిీంచాయి. మా 

కొరకు సృష్టికర్తే అన్నిీంటిక  

మూలీం అనేది నిజమే 

అయినప్పటిక , ఈ క్రిీంది 

ఖుర్ఆన్ వచనాలలో 

పేర్కొనబడినట్లుగా వెనక 

దాక్కోటానికి ద నిని ఒక 



 

 

కారణీంగా మానవజాతి 

వాడుకోవచ్చనటీంలో ఏ మాత్రీం 

నిజీం లేదు, 

 [16:35] అసత్య దేవుళ్ళ 

ఆరాధకులు ఇలా 

పలుకుతారు: "ఒకవేళ అల్లాహ్ 

తలిస్తే, మేము అల్లాహ్ ను 

కాకుీండా ఇతరులెవ్వరిన  

ఆరాధిీంచేవారము కాదు – 

మేమే కాదు మా తీండ్రులు 

కూడా – ఆయన నిషేధిీంచిన 

వాటి నుీండి దూరీంగా 

ఉీండేవారము కూడా." తర్వాత 

వారు తమకు పూర్వీం వచ్చిన 

వారినే అనుసరిీంచారు. మరి, 

వారికి స్పష్టమైన సీందేశీం 



 

 

బోధిీంచటీం తప్ప ప్రవక్తల 

పని మరేమిటి ? 

 [43:20] వారు 

(బహుదైవారాధకులు) ఇలా 

అన్నారు, "ఒకవేళ అత్యీంత 

దయామయుడైన అల్లాహ్ 

తలిస్తే, మేము అలాీంటి 

వాటిని ఆరాధిీంచేవారము 

కాము!" వాటి గురిీంచి 

వారికేమ  తెలియదు: వారి 

చెప్పేది అబద్ధీం తప్ప 

మరేమ  కాదు! 

మానవులీందరూ నిర్ణ త 

ప్రమాణీంలో స్వేచ్ఛ కలిగి 

ఉన్నట్లు ఖుర్ఆన్ మరియు 

సున్నతుల ద్వారా అల్లాహ్ 



 

 

మనకు బోధిీంచినాడు. ఖుర్ఆన్ 

మరియు సున్నతుల పద్ధతిని 

అనుసరిస్తూ మన సృష్టికర్తను 

ప్రసన్నీం చేసుకునేీందుకు ఈ 

పరిమిత స్వేచ్ఛను తప్పకుీండా 

వాడుకోవాలి. ముస్లిములీందరూ 

జ్ఞానవీంతులుగా, 

ప్రభావశ లులైన ముస్లిీంలుగా 

మారటానికి ఆవశ్యకమైనీంత 

ప్రేరణ ఇీందులో ఉీంది. ఈనాడు 

ముస్లిీం సమాజాలు తమ అసలు 

ఔన్నత్యానికి చేరుకోలేక 

పోతున్నాయీంటే దానికి కారణీం 

ఖచ్ఛితీంగా వారి ఇస్లామ య 

జ్ఞాన లోపీం కాదు. ఇలాీంటి జ వన 

విధానీం గురిీంచి వారు గ్రహిీంచక 



 

 

పోవటమే అసలు కారణీం. 

సున్నతులలో జ్ఞానాన్ని 

సీంపాదిీంచటీం మరియు కష్టపడి 

పనిచేయడీం యొక్క 

ప్రాముఖ్యతల గురిీంచి 

స్పష్టీంగా తెలుపబడిీంది.  

ప్రత్యేకీంగా సునన్ అబూ 

దాఊద్ లో పేర్కొనబడిన ఈ 

క్రిీంది హద థును శ్రద్ధగా 

పరిశ లిీంచీండి: [9:1637]  

అనస్ బిన్ మాలిక్ ఇలా 

ఉల్లేఖిీంచారు: ఒక అన్సార  

సహాబ  ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం 

వద్దకు వచ్చి, ఏదైనా ఇవ్వమని 



 

 

ఆయనను యాచిీంచారు. అపుడు 

ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి 

వసల్లీం అతనిని ఇలా అడిగారు: న  

ఇీంట్లో ఏమ  లేదా? దానికి 

అతడిలా జవాబిచ్చాడు: ఉీంది, ఒక 

వస్త్రీం ముక్క ఉీంది - 

దానిలోని కొీంత భాగాన్ని మేము 

కప్పుకుీంటాము, మరికొీంత 

భాగాన్ని నేలపై పరుస్తాము, 

మరియు ఒక చెక్క గిన్నె ఉీంది – 

దానిలో మేము న ళ్ళు 

త్రాగుతాము. ఆయన అతడితో ఇలా 

అన్నారు: వాటిని నా వద్దకు 

త సుకురా. అపుడు అతడు వాటిని 

ఆయన వద్దకు త సుకురాగా, 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 



 

 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం 

వాటిని తన చేతుల్లో త సుకుని 

ప్రజల వైపు తిరిగి ఇలా పలికారు: 

వ టిని ఎవరు కొీంటారు? అది విని 

ఒక వ్యక్తి ఇలా అన్నాడు: నేను 

వాటిని ఒక దిర్హమ్ ధరకు 

కొీంటాను. ఆయన రెీండు మూడు 

సార్లు ప్రజలను ఇలా అడిగారు: 

ఒక దిర్హమ్ కీంటే ఎక్కువ ధర 

ఎవరు ఇస్తారు? అపుడు మరో 

వ్యక్తి ఇలా అన్నాడు: నేను 

వాటిని రెీండు దిర్హమ్ లకు 

కొీంటాను. 

ఆయన వాటిని అతడికిచ్చి, రెీండు 

దిర్హమ్ లు త సుకున్నారు. 

వాటిని ఆ అన్సార  సహాబ కు 



 

 

ఇచ్చి, ఇలా పలికారు: ఒక 

దిర్హమ్ తో తినే పదార్థాలు 

కొని ఇీంట్లో ఇవ్వు, మరో 

దిర్హమ్ తో ఒక గొడ్డలి కొని 

నా దగ్గరకు త సుకురా. అలాగే 

అతడు గొడ్డలి కొని ఆయన 

వద్దకు త సుకు వచ్చాడు. అపుడు 

అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త 

స్వయీంగా తన చేతితో ఆ 

గొడ్డలిపై చేతిపిడి బిగిీంచి, 

అతడితో ఇలా అన్నారు: వెళ్ళు, 

కట్టెలు కొట్టి, వాటిని 

అమ్ముకో. పదిహేను రోజుల వరకు 

నా కీంటికి కనబడకు. అతడు చెట్లు 

కొట్టి, వీంట చెరుకు 

అమ్మసాగాడు. పది దిర్హమ్ లు 



 

 

సీంపాదిీంచి, ప్రవక్త 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం 

వద్దకు చూపాడు. తర్వాత 

కొన్ని దిర్హమ్ లతో దుస్తులు 

మరియు మరికొన్ని దిర్హమ్ 

లతో ఆహారపదార్థాలు 

కొన్నాడు.  

అపుడు అల్లాహ్ యొక్క 

ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి 

వసల్లీం ఇలా పలికారు: న  కోసీం 

ఇది అడుక్కోవడీం కీంటే మీంచిది. 

ఎీందుకీంటే అడుక్కోవడమనేది 

త ర్పుదినాన న  ముఖీంపై ఒక 

మచ్చగా కనబడుతుీంది. 

అడుక్కోవడీం కేవలీం ముగ్గురి 

కోసమే తగును: కటిక దరిద్రీంలో 



 

 

ఉన్నవాడు, ప కల దాకా 

అప్పుల్లో కూరుకు పోయి 

ఉన్నవాడు మరియు వాపసు 

చేయవలసిన అమానతు ధనీం లేక 

ఇబ్బీంది పడుతున్నవాడు. 

అలాగే ‘జ్ఞానీం 

సీంపాదిీంచడమనేది ప్రతి 

ముస్లిీంపై ఉన్న బాధ్యత’ 

అనే ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం 

పలుకులను సునన్ ఇబ్నె మాజాహ్ 

లోని హద థు ఉల్లేఖిస్తున్నది.  

ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల 

జ్ఞానీం స్పష్టీంగా అన్నిీంటి 

కీంటే అత్యీంత ఉత్తమమైన 



 

 

జ్ఞానీం మరియు మానవజాతికి 

ఎక్కువ ప్రయోజనీం కలుగజేసే 

జ్ఞానీం. ఖుర్ఆన్ మరియు 

సున్నతులు ఈ భూమీండలీం గురిీంచి 

పరిశోధిీంచ వద్దని నిరోధిీంచడీం 

లేదు.  

వాస్తవానికి, క్రిీంది ఖుర్ఆన్ 

వచనీం ప్రకారీం, మనీం 

జ విస్తున్న ఈ సువిశాల 

ప్రపీంచీం గురిీంచి క్షుణ్ణీంగా 

పరిశోధిీంచమని సృష్టికర్త 

మనల్ని 

ప్రోత్సహిస్తున్నాడు, 

 “జాగ్రత్త! భూమ్యాకాశాల 

సృష్టిలో మరియు 



 

 

రాత్రిీంబవళ్ళ మార్పులో, 

తప్పకుీండా అర్థీం చేసుకునే 

ప్రజల కొరకు చిహ్నాలు 

ఉన్నాయి. ప్రజలలో ఎవరైతే 

నిలుచుని, కూర్చొని, ప్రక్కలపై 

పడుకుని అల్లాహ్ ను 

కొనియాడుతూ ఉీంటారో, 

భూమ్యాకాశాల సృష్టిలోని 

అబ్బురాల గురిీంచి ద ర్ఘీంగా 

ఆలోచిస్తారో అలాీంటి వారు 

ఇలా వేడుకుీంటారు: "మా ప్రభూ! 

న వు వ టన్నిీంటిన  వృథాగా 

సృష్టిీంచలేదు! న వు ఎీంతో 

ఘనమైన వాడివి! నరకాగ్ని నుీండి 

మమ్మల్ని కాపాడు.” [3:190-

191]  



 

 

4.    ఇస్లాీం ధర్మీం ఖడ్గీం 

ద్వారా వ్యాపిీంచిీందా ? 

జవాబు: ఇస్లాీం ధర్మీం సైనిక 

బలీం ద్వారా వ్యాపిీంచి 

ఉీండకపోతే, నేడు ప్రపీంచ 

వ్యాప్తీంగా మిలియన్ల 

కొద్ద  అవలీంబ కులను కలిగి 

ఉీండేది కాదని కొీందరు 

ముస్లిమేతరులు 

సర్వసాధారణీంగా చేసే ఒక 

ఫిర్యాదు. ఖడ్గ బలీం ద్వారా 

వ్యాపిీంచిీంది అనటీంలో ఏ 

మాత్రీం నిజీం లేదన , 

వాస్తవానికి దాని 

సహజసిద్ధమైన, 

స్వాభావికమైన, అీంతర్గతమైన 



 

 

‘సత్యబలీం’, హేతువు (REASON) 

మరియు తర్కీం (LOGIC) 

మొదలైనవే దాని శ ఘ్ర 

వ్యాప్తికి అసలు కారణాలని 

క్రిీంది అీంశాలు స్పష్టీంగా 

ఋజువు చేస్తున్నాయి.  

1.   ఇస్లాీం అీంటే శాీంతి, 

సమర్పణ. 

ఇస్లాీం అనే పదీం సలామ్ అనే 

మూలపదీం నుీండి వచ్చిీంది. 

సలామ్ అీంటే శాీంతి అని అర్థీం. 

ద ని మరో అర్థీం స్వయీంగా తన 

ఇష్టాన్ని అల్లాహ్ కు 

సమర్పిీంచుకోవడీం. కాబట్టి, 

ఇస్లాీం ధర్మీం అీంటే 



 

 

స్వయీంగా తన ఇష్టాన్ని 

సర్వలోక సృష్టికర్త, 

ప్రభువైన అల్లాహ్ కు 

సమర్పిీంచుకోవడీం ద్వారా 

పొీందగలిగే ఒక శాీంతియుత 

ధర్మీం. 

2.   కొన్ని సీందర్భాలలో 

శాీంతిని కాపాడేీందుకు బలాన్ని 

ఉపయోగిీంచటీం తప్పనిసరి 

అవుతుీంది. 

ఈ ప్రపీంచ ప్రజలలో మొత్తీం 

అీందరూ శాీంతి మరియు 

సామరస్యాలు కొనసాగాలని 

కోరుకోరు. 

స్వార్థప్రయోజనాల కోసీం 



 

 

అనేకమీంది వాటిని 

చిన్నాభిన్నీం చేయాలని 

ప్రయత్నిస్తుీంటారు. 

కాబట్టి కొన్ని సీందర్భాలలో 

శాీంతి సామరస్యాలను కొన 

సాగిీంచేీందుకు బలాన్ని 

ఉపయోగిీంచవలసి వస్తుీంది. 

ఖచ్ఛితీంగా ఈ కారణీం వలననే మన 

వద్ద పోల సు వ్యవస్థ 

స్థాపిీంచబడిీంది. వారు 

క్రిమినల్స్ మరియు సీంఘ 

విద్రోహులను తమ బలీంతో అణిచి 

వేసి, దేశీంలో శాీంతిని 

పునరుద్ధరిస్తారు. ఇస్లాీం 

ధర్మీం శాీంతిని 

సమర్ధిస్తుీంది. అలాగే, హిీంస, 



 

 

అన్యాయీం, అక్రమీం, అరాచకీం 

మొదలైన వాటికి వ్యతిరేకీంగా 

పోరాడి, అక్కడ శాీంతిని, 

న్యాయాన్ని స్థాపిీంచమని తన 

సహచరులను ప్రోత్సహిస్తుీంది. 

ఒక్కోసారి ఇలాీంటి 

సీందర్భాలలో బలాన్ని 

ఉపయోగిీంచాల్సి వస్తుీంది. 

కేవలీం శాీంతి మరియు న్యాయ 

స్థాపనలో మాత్రమే బలాన్ని 

ఉపయోగిీంచవచ్చని ఇస్లాీం 

ధర్మీం అనుమతి ఇస్తున్నది.  

3.   సుప్రసిద్ధ చరిత్రకారుడు 

డి లేస  ఓలియర  (De Lacy O’Leary) 

. 



 

 

ఇస్లాీం ధర్మీం ఖడ్గీం ద్వారా 

వ్యాపిీంచిీంది అనే 

అపార్థానికి ఉత్తమ జవాబు 

సుప్రసిద్ధ చరిత్రకారుడు డి 

లేస  ఓలియర , తన పుస్తకీం "Islam 

at the cross road (ఇస్లాీం ఎట్ ద 

క్రాస్ రోడ్)" (Page 8) లో 

ఇచ్చినాడు: 

"త వ్రవాద ముస్లిీంలు ప్రపీంచ 

దేశాలను జయిస్తూ, తాము 

ఆక్రమిీంచుకున్న ప్రజలను 

బలవీంతీంగా ఇస్లాీం ధర్మీం 

స్వ కరిీంచేలా చేసారనేది 

చరిత్రకారులు చరిత్రలో 

ఎన్నడూ ఏ విషయీంలోనూ 

మాటిమాటిక  రిప ట్ చేయని 



 

 

అత్యీంత అర్థ రహితమైన 

మరియు న్యాయవిరుద్ధమైన 

విచిత్ర విషయీం." 

4.   స్పెయిన్ దేశాన్ని 

ముస్లిీంలు 800 సీంవత్సరాలు 

పరిపాలిీంచారు. 

ముస్లిీంలు స్పెయిన్ దేశాన్ని 

దాదాపు 800 ఏళ్ళు 

పరిపాలిీంచారు. స్పెయిన్ 

ప్రజలు తమ ధర్మాన్ని వదిలి, 

ఇస్లాీం ధర్మాన్ని బలవీంతీంగా 

స్వ కరిీంచేలా ముస్లిీంలు 

ఎన్నడూ ఖడ్గాన్ని 

ఉపయోగిీంచలేదు. అయితే, 

తర్వాత కాలీంలో అక్కడ 



 

 

క్రైస్తవ క్రూసేడర్లు 

వచ్చారు మరియు ముస్లిీంల ఉనికి 

లేకుీండా చేసారు. ఆ కాలీంలో 

బహిరీంగీంగా అదాన్ పిలుపు 

ఇవ్వగలిగే ఒక్క ముస్లిీం కూడా 

లేకపోయాడు.  

5.  అరబ్బు దేశాలలో 14 

మిలియన్ల అరబ్బులు కోప్టిక్ 

క్రైస్తవులు. 

అరేబియా ద్వ పకల్పీం 1400 

ఏళ్ళ నుీండి ముస్లిీంల 

పరిపాలనలో ఉీంది. అక్కడి కొీంత 

భాగాన్ని మాత్రమే 

కొన్నేళ్ళు పాటు బ్రిట ష్ 

మరియు ఫ్రెీంచ్ ప్రభుత్వాలు 



 

 

పరిపాలిీంచాయి. మొత్తీం మ ద 

అరేబియా ప్రాీంతాన్ని 

ముస్లిీంలు 1400 ఏళ్ళ నుీండి 

పరిపాలిస్తున్నారు. అయినా 

ఈనాటిక  అక్కడ దాదాపు 14 

మిలియన్ల మీంది కోప్టిక్ 

క్రైస్తవులు తరతరాల నుీండి 

జ విస్తున్నారు. ఒకవేళ 

ముస్లిీంలే గనుక ఖడ్గాన్ని 

ఉపయోగిీంచి ఉన్నట్లయితే, 

అక్కడ ఈనాడు తన క్రైస్తవ 

ధర్మీంలో కొనసాగుతున్న ఒక్క 

కోప్టిక్ క్రైస్తవ అరబ్బు 

కూడా మిగిలి ఉీండేవాడు కాదు.  



 

 

6.   భారతదేశీంలో 80% కీంటే 

ఎక్కువ మీంది ప్రజలు 

ముస్లిమేతరులు. 

భారతదేశాన్ని ముస్లిీంలు 

దాదాపు వెయ్యి సీంవత్సరాలు 

పరిపాలిీంచారు. భారతదేశీంలోని 

ప్రతి ముస్లిమేతరుడిని 

ఇస్లాీం స్వ కరిీంచేలా ఒత్తిడి 

రాగలిగేటీంత బలమైన స్థితిలో 

ఉీండటీం వలన ఒకవేళ వారలా 

చేయదలుచుకుీంటే, దాని నుీండి 

వారి నెవరూ ఆపలేక పోయేవారు. 

ఈనాడు భారతదేశీంలో 80% 

కీంటే ఎక్కువ మీంది 

ముస్లిమేతరులు 

నివసిస్తున్నారు. ఇస్లాీం 



 

 

ధర్మీం ఖడ్గీం ద్వారా 

వ్యాపిీంచ లేదనడానికి ఈనాడు 

ఈ భారత య 

ముస్లిమేతరులీందరూ 

సాక్ష్యీంగా ఉన్నారు.  

7.  ఇీండోనేషియా మరియు 

మలేషియా. 

ఇీండోనేషియా ప్రపీంచీంలో 

అత్యధిక ముస్లిీం జనాభా కలిగి 

ఉన్న దేశీం. మలేషియా దేశీంలో 

అత్యధిక ప్రజలు ముస్లిీంలే. 

మరి ఎవరినైనా ఈ ప్రశ్న 

అడగవచ్చా, "ఇీండోనేషియా 

మరియు మలేషియా దేశాలపై ఏ 



 

 

ముస్లిీం సైన్యీం 

దీండెత్తిీంది?" 

8. ఆఫ్రికా ఖీండపు తూర్పు త రీం. 

అలాగే, ఆఫ్రికా ఖీండపు తూర్పు 

త రీంలో కూడా ఇస్లాీం ధర్మీం 

చాలా వేగీంగా వ్యాపిీంచిీంది. 

ఒకవేళ ఇస్లాీం ధర్మీం ఖడ్గ 

బలీం వలన వ్యాపిీంచిీంది 

అనుకుీంటే, ఎవరైనా ఈ ప్రశ్న 

అడగవచ్చు కదా, "ఆఫ్రికా ఖీండపు 

తూర్పు త రీంపై ఏ ముస్లిీం 

సైన్యీం దీండెత్తిీంది?" 

 9. థామస్ కార్లయిల్ (Thomas 

Carlyle). 



 

 

సుప్రసిద్ధ చరిత్రకారడు 

థామస్ కార్లయిల్  తన 

పుస్తకీం "Heroes and Hero worship 

హ రోస్ అీండ్ హ రో వర్షిప్", 

లో ఇస్లాీం ధర్మీం ఖడ్గబలీం 

ద్వారా వ్యాపిీంచిీంది అనే 

అపార్థాన్ని ఖీండిస్తూ ఇలా 

వ్రాసినాడు: "అవును ఖచ్ఛితీంగా 

ఖడ్గమే, కాన  మ  ఖడ్గాన్ని 

ఎక్కడ నుీండి పొీందుతారు? ప్రతి 

నూతన ఆలోచన ఆరీంభీంలో 

ఖచ్ఛితీంగా మైనారిట  దశలోనే 

ప్రారీంభ మవుతుీంది – కేవలీం 

ఎవరో ఒక వ్యక్తి మెదడులో 

మాత్రమే ప్రారీంభ మవుతుీంది. 

ఒక్కడి మెదడులోనే అయినా అది 



 

 

అక్కడ నిలదొక్కు కుీంటుీంది. 

మొత్తీం ప్రపీంచీంలో కేవలీం 

ఒకే ఒక్కడు దానిని 

విశ్వసిస్తాడు, మొత్తీం 

ప్రపీంచ ప్రజలీందరికి 

వ్యతిరేకీంగా ఒకే ఒక్కడు 

నిలబడి ఉీంటాడు. ఆ స్థితిలో 

అతడు ఖడ్గాన్ని త సుకుని 

బలవీంతీంగా తన ఆలోచనను ఇతర 

ప్రజలలో వ్యాపిీంప జేయాలని 

చూస్తే, అది అతడికి ఎలాీంటి 

ప్రయోజనీం చేకూర్చదు. 

తప్పకుీండా న వు (ప్రచార) 

కత్తిని త సుకోవాలి! ఆ తర్వాత 

అది స్వయీంగా తనకు తోచిన 

విధీంగా వ్యాపిస్తూ పోతుీంది." 



 

 

10. ధర్మీంలో ఎలాీంటి బలవీంతీం 

ఉీండరాదు. 

ఏ ఖడ్గబలీంతో ఇస్లాీం ధర్మీం 

వ్యాపిీంచిీంది? ముస్లిీంల 

చేతిలో పదునైన ఖడ్గీం ఉన్నా 

దానిని వారు ఇస్లాీం ధర్మ 

వ్యాప్తి కోసీం వాడలేరు 

ఎీందుకీంటే క్రిీంది ఖుర్ఆన్ 

వచనీం వారిని ఇలా 

ఆదేశిస్తున్నది:  

"ధర్మీంలో ఎలాీంటి బలవీంతీం 

ఉీండరాదు: అసత్యీం నుీండి 

సత్యీం చాలా స్పష్టీంగా 

నిలదొక్కుకుీంటుీంది" [ఖుర్ఆన్ 

2:256] 



 

 

11. తెలివిగలవారి ఖడ్గీం. 

ఇది తెలివిగలవారి ఖడ్గీం. ప్రజల 

హృదయాలను మరియు మనస్సులను 

జయిీంచే ఖడ్గీం ఇది. ఖుర్ఆన్ 

లోని 16వ అధ్యాయమైన 

సూరతున్నహల్ లోని 125వ 

వచనీం ఇలా ప్రకటిస్తున్నది: 

"వివేకీం మరియు ఉత్తమ సీందేశీం 

ద్వారా ప్రభువు వైపునకు 

ఆహ్వానిీంచీండి. ఇీంకా 

అత్యుత్తమమైన మరియు 

అత్యీంత ఉదారమైన ర తిలో 

వారితో వాదిీంచీండి." ఖుర్ఆన్ 

16:125 



 

 

12. ప్రపీంచ ధర్మాలలో 1934 

నుీండి అభివృద్ధి చెీందున్న 

ధర్మీం. 

1986వ సీంవత్సరపు ర డర్స్ 

డైజెష్ట్ అల్ మనాక్ 

(‘Almanac’) లో 1934 నుీండి 

1984 వరకు గడిచిన అర్థ 

శతాబ్ద కాలీంలో ప్రపీంచీంలో 

అభివృద్ధి చెీందిన ప్రధాన 

ధర్మాల గణాీంక వివరాల గురిీంచి 

ఒక వ్యాసీం ప్రచురిీంచబడిీంది. 

ఇదే వ్యాసీం ది ప్లెయిన్ 

ట్రూథ్ (The Plain Truth) అనే 

మ్యాగజైనులో కూడా 

ప్రచురితమైీంది. 

వాటన్నిీంటిలో ఇస్లాీం ధర్మీం 



 

 

235% అభివృద్ధి శాతీంతో 

మొట్ట మొదటి స్థానీంలో 

ఉన్నది. దాని తర్వాత 47% 

అభివృద్ధి శాతీంతో క్రైస్తవ 

ధర్మీం రెీండో స్థానీంలో ఉీంది. 

మరి, ఈ శతాబ్దీంలో ఇస్లాీం 

ధర్మ వ్యాప్తి కొరకు ఏ 

యుద్ధీం జరిగిీంది మరియు ఇన్ని 

మిలియన్ల ప్రజలను 

ముస్లిీంలుగా మార్చిీందని 

ఎవరైనా ప్రశ్నిీంచవచ్చు కదా? 

13. అమెరికా మరియు యూరోపు 

దేశాలలో అన్నిధర్మాల కీంటే 

అత్యీంత వేగీంగా 

వ్యాపిస్తున్న ధర్మీం 

ఇస్లాీం ధర్మీం.  



 

 

ఈనాడు అమెరికాలో అత్యీంత 

వేగీంగా వ్యాపిస్తున్న 

ధర్మీం ఇస్లాీం ధర్మీం. అలాగే 

యూరోపులో కూడా అత్యీంత 

వేగీంగా వ్యాపిస్తున్న 

ధర్మీం ఇస్లాీం ధర్మమే. మరి, 

ఈ పాశ్చాత్య దేశాలలో ఏ 

ఖడ్గీం ప్రజలను అీంత ఎక్కువ 

సీంఖ్యలో ఇస్లాీం ధర్మీం 

స్వ కరిీంచేలా బలవీంత 

పెడుతున్నది? 

14.   డాక్టర్ జోసెఫ్ ఆదమ్ 

ప ర్సన్ (Dr. Joseph Adam Pearson). 

డాక్టర్ జోసెఫ్ ఆదమ్ 

ప ర్సన్ ఈ నిజమైన పలుకులు 



 

 

పలికారు, "ఏదో ఒకరోజు 

న్యూక్లియర్ ఆయుధాలు 

అరబ్బుల చేతికి చిక్కుతాయని 

భయపడుతున్న ప్రజలు, ఇప్పటికే 

ఇస్లామ య బాీంబు పేల్చి వేయ 

బడిీందనే యదార్థాన్ని 

గ్రహిీంచ లేకపోతున్నారు. 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

(సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం) 

పుట్టిన రోజునే అది 

పేల్చబడిీంది". 

5.    ఎీందుకు అనేకమీంది 

ముస్లిీంలు 

ఫీండమెీంటలిష్టులుగా మరియు 

ఉగ్రవాదులుగా పేర్కొనబడు 

తున్నారు? 



 

 

జవాబు: ధార్మిక లేదా 

ప్రాపీంచిక వ్యవహారాలపై 

జరిగే ప్రతి చర్చలో 

మామూలుగా ఈ ప్రశ్న 

ముస్లిీంలపై ప్రత్యక్షీంగా 

లేదా పరోక్షీంగా ఎక్కు 

పెట్టబడుతుీంది. అన్ని రకాల 

మ డియాలలో ముస్లిీంలకు మరియు 

ఇస్లాీం ధర్మానికి సీంబీంధిీంచిన 

సమాచారీంలో అనేక అపార్థాలు 

స్థిరీంగా పాతుకు పోయాయి. 

వాస్తవానికి, అలాీంటి 

అపార్థాలు మరియు తప్పుడు 

ప్రచారాలు తరుచుగా 

ముస్లిీంలపై ద ర్జన్యానికి 

మరియు పక్షపాతానికి దారి 



 

 

త స్తున్నాయి. ఉదాహరణకు, 

అమెరికాలోని ఓక్లహామా 

బాీంబు ప్రేలుడు జరిగిన తర్వాత 

అక్కడి మ డియా ప్రవర్తన 

గురిీంచి త సుకుీందాము – బాీంబు 

ప్రేలుడు జరిగిన వెీంటనే అక్కడి 

మ డియా ఆ సీంఘటన వెనుక 

మధ్యేసియా దేశాల కుట్ర 

(‘Middle Eastern conspiracy’) 

ఉన్నట్లు ప్రకటిీంచిీంది. 

అయితే తర్వాత జరిగిన నేర 

పరిశోధనలలో ఆ బాీంబు 

ప్రేలుళ్ళ వెనుక అమెరికన్ 

ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్ కు చెీందిన 

ఒక సైనికుడు ఉన్నట్లు 

గుర్తిీంచబడిీంది.   



 

 

ఇక ఇప్పుడు ఛాీందసవాదీం 

(‘fundamentalism’) మరియు 

ఉగ్రవాదీం (‘terrorism’) గురిీంచి 

చర్చిీంచుదాీం: 

1. ఫీండమెీంటలిశమ్, 

మ లికవాదీం (‘fundamentalist’) అనే 

పదీం యొక్క నిర్వచనీం: 

ఫీండమెీంటలిష్టు అీంటే తను 

నమ్మిన వాదీం, సిద్ధాీంతీం 

లేదా ధర్మీంలోని మ లికాీంశీం, 

మూలాధారీం, ప్రాతిపదిక, 

మూలసిద్ధాీంతీం మొదలైన 

ప్రధానమైన మరియు 

ఆవశ్యకమైన అీంశాలను 

చిత్తశుద్ధితో అనుసరిీంచేవాడు 



 

 

మరియు తు.చ. తప్పక 

పాటిీంచేవాడు. ఒక వ్యక్తి 

మీంచి డాక్టరుగా మారాలీంటే, 

తప్పకుీండా 

వైద్యశాస్త్రీంలోని 

మూలసిద్ధాీంతాలను, 

మ లికాీంశాలను, మూలా ధారాలను, 

ప్రాతిపదికలను అతడు 

క్షుణ్ణీంగా తెలుసుకోవాలి, 

అనుసరిీంచాలి మరియు 

ప్రాక్ట సు చేయాలి. మరో 

మాటలో, అతడు 

వైద్యశాస్త్రీంలో 

ఫీండమెీంటలిష్టుగా 

(fundamentalist) మారాలి. అలాగే, 

ఒక మీంచి గణితశాస్త్రజ్ఞుడిగా 



 

 

మారడానికి, తప్పకుీండా 

గణితశాస్త్రీంలోని 

మూలసిద్ధాీంతాలను, 

మ లికాీంశాలను, మూలా ధారాలను, 

ప్రాతిపదికలను, అతడు 

క్షుణ్ణీంగా తెలుసుకోవాలి, 

అనుసరిీంచాలి మరియు 

ప్రాక్ట సు చేయాలి. అీంటే 

అతడు గణితశాస్త్రీంలో 

ఫీండమెీంటలిష్టుగా 

(fundamentalist) మారాలి. అలాగే, 

ఒక మీంచి సైీంటిష్టుగా 

మారాలీంటే అతడు తప్పకుీండా 

వైజ్ఞానిక శాస్త్రీంలోని 

మ లికాీంశాలను, మూలాధారాలను, 

ప్రాతిపదికలను, 



 

 

మూలసిద్ధాీంతాలను 

క్షుణ్ణీంగా తెలుసు కోవాలి, 

అనుసరిీంచాలి మరియు 

ప్రాక్ట సు చేయాలి. అీంటే 

అతడు వైజ్ఞానిక శాస్త్రీంలో 

ఫీండమెీంటలిష్టుగా 

(fundamentalist) మారాలి.  

2.   ఫీండమెీంటలిష్టులీందరూ 

సమానీం కాదు.  

ఎవరైనా 

ఫీండమెీంటలిష్టులీందరిన  ఒకే 

బ్రష్ తో రీంగు పులమలేరు. 

అీంటే ఫీండమెీంటలిష్టులీందరూ 

మీంచివారని గాన  లేదా 

చెడువారని గాన  వర్గ కరిీంచటీం 



 

 

ఎవరిక  సాధ్యీం కాదు. వారు 

దృష్టి కేీంద్ర కరిీంచిన విభాగీం 

లేదా అీంశీంపై మాత్రమే 

అలాీంటి వర్గ కరణ ఆధారపడి 

ఉీంటుీంది. ఒక ఫీండమెీంటల్ 

దోపిడ  దొీంగ లేదా బీందిపోటు 

దొీంగ సమాజానికి హాని 

కలిగిస్తాడు. కాబట్టి అతడిని 

ఎవ్వరూ ఇష్టపడరు. మరో వైపు 

ఒక ఫీండమెీంటల్ డాక్టర్, 

సమాజానికి మేలు కలుగజేస్తాడు. 

కాబట్టి అతడిని అీందరూ 

గ రవిస్తారు.  

3.   ఒక ముస్లిీం 

ఫీండమెీంటలిష్టుగా 



 

 

పేర్కొనబడటీం నాకెీంతో 

గొప్పగా కనబడుతుీంది.  

నేనొక ముస్లిీం 

ఫీండమెీండలిష్టును. అల్లాహ్ 

దయ వలన, ఇస్లాీం ధర్మీం 

యొక్క మ లిక, మూలాధార, 

మూలసైద్ధాీంతిక, ప్రాతిపదిక 

అీంశాలను నేను గ్రహిీంచడానికి, 

అనుసరిీంచడానికి మరియు 

ప్రాక్ట సు చేయడానికి 

శాయశక్తులా 

ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఒక 

నిజమైన ముస్లిీం తనొక 

ఫీండమెీంటలిష్టునని 

ఒప్పుకోవడానికి సిగ్గు పడడు. 

నేను ఒక ఫీండమెీంటలిష్టు 



 

 

ముస్లిీంను అని చెప్పడాన్ని 

ఎీంతో గర్వీంగా 

భావిస్తున్నాను. ఎీందుకీంటే, 

ఇస్లామ య ధర్మీం యొక్క 

ఫీండమెీంటల్సు అీంటే మూల 

సిద్ధాీంతాలు మానవజాతికి 

మరియు మొత్తీం ప్రపీంచానికి 

ఎీంతో ప్రయోజనాన్ని 

కలుగజేస్తాయి. మొత్తీం మ ద 

మానవజాతికి హాని కలిగిీంచే 

లేదా మానవజాతి ప్రయోజనాలకు 

నష్టీం కలిగిీంచే ఒక్క 

మూలసిద్ధాీంతీం కూడా ఇస్లాీం 

ధర్మీంలో లేదు. అనేక మీంది 

ప్రజలు ఇస్లాీం ధర్మీం గురిీంచి 

అపార్థాలు పుట్టిస్తూ 



 

 

ఉీంటారు మరియు అనేక 

ఇస్లామ య బోధనలు 

అసీంపూర్ణమైనవిగా మరియు 

అనుచితమైనవిగా పరిగణిస్తారు. 

ద నికి కారణీం వారికి ఇస్లాీం 

ధర్మీం గురిీంచి సరైన మరియు 

తగినీంత జ్ఞానీం లేకపోవడీం. 

ఒకవేళ ఎవరైనా ఇస్లాీం ధర్మ 

బోధనలను నిష్పక్షపాతీంగా 

విమర్శనాత్మకమైన దృష్టితో 

పరిశ లిస్తే, వ్యక్తిగత 

స్థాయిలోనూ మరియు సామాజిక 

స్థాయిలోనూ పనికి వచ్చే 

మొత్తీం 

ప్రయోజనాలన్నిీంటిన  ఇస్లాీం 

ధర్మీం కలిగి ఉీందనే 



 

 

వాస్తవాన్ని ఒప్పుకోకుీండా 

ఉీండలేరు.  

4.   ఫీండమెీంటలిష్టు 

(fundamentalist) అనే పదీం యొక్క 

డిక్షనర  అర్థీం: 

వెబ్ స్టర్ నిఘీంటువు 

(Webster’s dictionary) ప్రకారీం 

20వ శతాబ్దపు ఆరీంభీంలో 

మొదలైన అమెరికన్ 

ప్రొటెష్టనిశమ్ ఉద్యమమే 

ఫీండమెీంటలిశమ్. అది ఆధునిక 

వాదానికి భిన్నీంగా వచ్చిన 

ప్రతిస్పీందన. దైవవిశ్వాస 

మరియు నైతిక అీంశాలలోనే 

కాకుీండా చారిత్రక సాహిత్య 



 

 

పరీంగా కూడా బైబిల్ లో ఎలాీంటి 

పొరపాట్లు లేవన  అది నొక్కి 

వక్కాణిీంచిీంది. కాబట్టి 

ఫీండమెీంటలిశమ్ అనేది బైబిల్ 

ఎలాీంటి తప్పులు మరియు 

పొరపాట్లు లేని ఒక 

స్వచ్ఛమైన దైవవచనీం అని 

విశ్వసిీంచే క్రైస్తవ 

బృీందాన్ని సూచిీంచే ఒక పదీంగా 

ఆరీంభీంలో వాడబడిీంది.  

ఆక్స్ ఫర్డ్ నిఘీంటువు (Oxford 

dictionary) ప్రకారీం, 

ఫీండమెీంటలిశమ్ అీంటే ఏ 

ధర్మీంలోనైనా ప్రత్యేకీంగా 

ఇస్లాీం ధర్మీంలో ప్రాచ న లేక 



 

 

మ లిక సిద్ధాీంతాలను 

ఖచ్ఛితీంగా కొనసాగిీంచడీం.  

ఈనాడు ఫీండమెీంటలిష్టు అనే 

పదీం వినగానే ఎవరికైనా మ డియా 

దుష్ప్రచారీం చేస్తున్న ఒక 

ముస్లిీం టెర్రరిష్టు రూపీం 

గుర్తుకు వస్తుీంది.  

5.   ప్రతి ముస్లిీం ఒక 

టెర్రరిష్టుగా మారాలి  

ప్రతి ముస్లిీం ఒక 

టెర్రరిష్టుగా మారాలి. 

టెర్రరిష్టు అీంటే టెర్రర్ 

పుట్టిీంచేవాడు. ఎప్పుడైతే 

ఒక దొీంగ ఒక పోల సు ఆఫ సరును 

చూస్తాడో, వెీంటనే అతడిలో 



 

 

టెర్రర్ పుట్టుకు వస్తుీంది. 

ఇక్కడ దొీంగ కొరకు పోల సు 

ఆఫ సరు ఒక టెర్రరిష్టు. అలాగే 

సమాజీంలోని దొీంగలు, 

దోపిడ దార్లు, రేపిష్టులు 

వీంటి సీంఘవిద్రోహశక్తుల 

కొరకు ప్రతి ముస్లిీం ఒక 

టెర్రరిష్టుగా మారాలి. 

అలాీంటి సీంఘ విద్రోహశక్తులు 

ఒక ముస్లిీంను చూడగానే, వారిలో 

టెర్రర్ పుట్టుకు రావాలి. 

మామూలుగా టెర్రరిష్టు పదీం 

సామాన్య ప్రజలలో టెర్రర్ 

పుట్టిీంచే వ్యక్తిని 

సూచిీంచే విధీంగా వాడబడుతుీండటీం 

నిజమైన విషయమే. అయితే ఒక 



 

 

నిజమైన ముస్లిీం కేవలీం సీంఘ 

విద్రోహ శక్తుల కొరకు 

మాత్రమే టెర్రరిష్టుగా 

మారతాడు గాన  అమాయక ప్రజల 

కొరకు ఎీంతమాత్రీం కాదు. 

వాస్తవానికి అమాయక ప్రజల 

కొరకు అతడు శాీంతి, సామరస్యాల 

మూలీంగా మారాలి.  

6.  ఎవరైనా చేసిన ఒకే పనికి 

పరస్పర విరుద్ధమైన పేర్లు 

పెట్టడీం అీంటే టెర్రరిష్టన  

మరియు దేశభక్తుడన  (‘patriot’). 

బ్రిట ష్ పరిపాలన నుీండి 

స్వాతీంత్ర్యీం పొీందక ముీందు, 

అహిీంసా సిద్ధాీంతాన్ని 



 

 

నమ్మని కొీందరు భారత య 

స్వాతీంత్ర్య యోధులను 

బ్రిట ష్ ప్రభుత్వీం 

టెర్రరిష్టులుగా 

ప్రకటిీంచిీంది. స్వాతీంత్ర్యీం 

వచ్చిన తర్వాత వారే 

దేశభక్తులుగా 

కొనియాడబడినారు. అీంటే వారు 

చేసిన ఒకే పనికి రెీండు 

విభిన్నమైన పేర్లు 

ఇవ్వబడినాయి. ఒకరు వారిని 

టెర్రరిష్టులని ఆరోపిస్తే, 

మరొకరు వారిని దేశభక్తులని 

కొనియాడారు. భారత దేశాన్ని 

పరిపాలిీంచే హక్కు బ్రిట ష్ 

సామ్రాజ్యానికి ఉీందని 



 

 

నమ్మే ప్రజలు వారిని 

టెర్రరిష్టులని అన్నారు. మరి, 

భారత దేశాన్ని పరిపాలిీంచే 

హక్కు బ్రిట ష్ 

సామ్రాజ్యానికి లేదని 

నమ్మే ప్రజలు వారిని 

దేశభక్తులని, స్వాతీంత్ర్య 

సమర యోధులన  పిలిచారు.  

కాబట్టి ఎవరైనా వ్యక్తి 

గురిీంచి త ర్పు ఇచ్చే ముీందు, 

అతడికి తన వాదనను వినిపిీంచే 

పూర్తి అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి. 

ఇరువైపుల వాదనలు వినాలి, 

విషయాన్ని క్షుణ్ణీంగా 

పరిశ లిీంచాలి మరియు వ్యక్తి 

యొక్క తర్కీం మరియు 



 

 

ఉద్దేశ్యాన్ని పరిగణలోనికి 

త సుకోవాలి, చివరిగా ఆ వ్యక్తి 

గురిీంచి త ర్పు చెప్పాలి.  

7.   ఇస్లాీం అీంటే శాీంతి, 

సమర్పణ 

ఇస్లాీం అనే అరబ  పదానికి మూలీం 

సలామ్ అనే పదీం. ద ని అర్థీం 

శాీంతి మరియు సమర్పణ. ఇదొక 

శాీంతియుత ధర్మీం. ప్రపీంచ 

వ్యాప్తీంగా శాీంతి 

స్థాపిీంచాలని మరియు శాీంతిని 

ప్రోత్సహిీంచాలని ద ని 

మూలసిద్ధాీంతాలు తన సహచరులను 

బోధిస్తున్నాయి. 



 

 

కాబట్టి ప్రతి ముస్లిీం ఒక 

ఫీండమెీంటలిష్టుగా మారాలి 

అీంటే అతడు శాీంతియుత 

ధర్మమైన ఇస్లాీం బోధనలను 

అతడు అనుసరిీంచాలి: సమాజీంలో 

శాీంతిని మరియు న్యాయాన్ని 

స్థాపిీంచడీం కోసీం అతడు సీంఘ 

విద్రోహశక్తుల పాలిట ఒక 

టెర్రరిష్టుగా మారాలి. 

6.    ఎీందుకు ముస్లిమేతరులను 

కాఫిర్లని పిలుస్తూ ముస్లిీంలు 

వారిని దూషిస్తున్నారు? 

జవాబు: ‘కాఫిర్’ అీంటే 

తిరస్కరిీంచేవాడు అని అర్థీం.  



 

 

‘కాఫిర్’ అనే పదీం కుఫ్ర్ అనే 

పదీం నుీండి గ్రహిీంచబడిీంది. ద ని 

అర్థీం దాచటీం లేదా 

తిరస్కరిీంచడీం. ఇస్లామ య 

పరిభాష ప్రకారీం, కాఫిర్ అీంటే 

ఇస్లాీం ధర్మీం యొక్క 

సత్యాన్ని దాచే లేదా 

తిరస్కరిీంచే వ్యక్తి. 

ఇీంగ్ల షులో ఇస్లాీం 

ధర్మాన్ని తిరస్కరిీంచే 

వ్యక్తిని నాన్ ముస్లిీం అని 

పిలుస్తారు. 

ఒకవేళ ముస్లిమేతరులకు బాధ 

కలిగితే, వారు వెీంటనే ఇస్లాీం 

స్వ కరిీంచాలి. 



 

 

ఒకవేళ ఎవరైనా 

ముస్లిమేతరుడికి కాఫిర్ లేదా 

ముస్లిమేతరుడు అనే పదీం 

దూషణగా అనిపిస్తే, అతడు 

ఇస్లాీం ధర్మీం 

స్వ కరిీంచడాన్ని ఎీంచుకోవాలి. 

అప్పుడు మేము అతడిని కాఫిర్ 

లేదా ముస్లిమేతరుడు అని 

పిలవటీం ఆపివేస్తాము. 

 ఇస్లామ య మూలసిద్ధాీంతీంపై 

కొన్ని ప్రశ్నోత్తరాలు  

1.    ముస్లిీంల మూలవిశ్వాసీం 

ఏమిటి? 

జవాబు: ఏకైక, అద్విత య, 

సాటిలేని దేవుడైన అల్లాహ్, 



 

 

ఆయన సృష్టిీంచిన దైవదూతలను, 

ఆయన పీంపిన దివ్యావతరణలను, 

దివ్యసీందేశాన్ని ప్రజలకు 

అీందజేయటీం కొరకు ఆయన 

ఎీంచుకొన్న ప్రవక్తలను, అీంతిమ 

త ర్పుదినాన్ని, తమ తమ 

ఆచరణలకు వహిీంచవలసిన 

వ్యక్తిగత బాధ్యతను, 

మానవుడి విధివ్రాతపై 

అల్లాహ్ కు ఉన్న 

ఆధిపత్యాన్ని మరియు పరలోక 

జ వితాన్ని ముస్లిీంలు 

విశ్వసిస్తారు. ఆదీం నుీండి 

మొదలై నోవా, అబ్రహాీం, 

ఇష్మాయ ల్, ఇసాక్, జాకోబ్, 

జోసేఫ్, మోసెస్, ఆరోన్, 



 

 

డేవిడ్, సోలోమాన్, ఎలియాస్, 

జోనాహ్, జాన్ ది బాప్టిస్ట్ 

మరియు జ సస్ (వారీందరిపై 

శాీంతి కురుయుగాక) ప్రవక్తల 

పరీంపరను ముస్లిీంలు 

విశ్వసిస్తారు. అయితే 

ప్రళయదినీం వరకు పుట్టబోయే 

మొత్తీం మానవాళి కొరకు అీంతకు 

పూర్వీం పీంపబడిన 

దివ్యసీందేశాలన్నిీంటిన  

మరలా ధృవ కరిస్తూ మరియు 

క్లుప్తీంగా వాటి సారాీంశాన్ని 

తెలుపుతూ అీంతిమ దివ్యసీందేశీం 

రూపీంలో  జిబ్రయ ల్ దైవదూత 

ద్వారా అీంతిమ ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 



 

 

అలైహి వసల్లీం పై 

దివ్యఖుర్ఆన్ 

అవతరిీంచబడిీంది.  

2.    ఇస్లాీం మరియు క్రైస్తవ 

ధర్మాల ఆరీంభీం 

విభిన్నమైనదా? 

జవాబు: లేదు. యూద ధర్మీంతో 

సహా క్రైస్తవ మరియు ఇస్లాీం 

ధర్మాలు మూడూ ప్రవక్త 

అబ్రహాీం అలైహిస్సలాీంతోనే 

మొదలవు తున్నాయి. మరియు 

వాటి ముగ్గురు ప్రవక్తలు 

తిన్నగా ప్రవక్త అబ్రహాీం 

కుమారుల సీంతతికే చెీందుతారు – 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 



 

 

అలైహి వసల్లీం ప్రవక్త 

అబ్రహాీం పెద్దకుమారుడైన 

ఇస్మాయ ల్ (అ) సీంతతిలోని 

వారు. మోసెస్ మరియు జ సస్ 

అలైహిస్సలాీంలు ప్రవక్త 

అబ్రహాీం రెీండో కుమారుడైన 

ఇసాక్ సీంతతిలోని వారు.   

ప్రవక్త అబ్రహాీం మక్కాలో 

జనావాసాన్ని ఏర్పరచి, 

ముస్లిీంలు ప్రతిరోజు చేసే 

నమాజు కొరకు ఖిబ్లా దిక్కుగా 

(దిశగా) గ రవిీంచే పవిత్ర 

కాబాగృహాన్ని 

పునఃనిర్మిీంచారు. 



 

 

3.    ఇతర ధర్మాలను ఇస్లాీం 

సహిస్తుీందా ? 

జవాబు: ఖుర్ఆన్ ఇలా 

ప్రకటిస్తున్నది: ధర్మీం 

విషయీంలో మ పై కాలు 

దువ్వకుీండా, మిమ్మల్ని మ  

ఇల్లూ వాకిలి నుీండి 

వెళ్ళగొట్టకుీండా ఉన్న 

వారితో మ రు సద్వ్యవహారీం 

చేయడాన్ని, వారికి న్యాయీం 

చేయడాన్ని అల్లాహ్ ఎీంత 

మాత్రీం నిరోధిీంచడు. పైగా 

అల్లాహ్ న్యాయీం 

చేసేవారిని ప్రేమిస్తాడు. 

(ఖుర్ఆన్, 60:8). 



 

 

4.    జ సస్ అలైహిస్సలాీం 

గురిీంచి ముస్లిీంల అభిప్రాయీం 

ఏమిటి ? 

జవాబు: ముస్లిీంలు ప్రవక్త 

జ సస్ అలైహిస్సలాీంను ఎీంతో 

గ రవిస్తారు మరియు 

ఆదరిస్తారు, ఆయన పునరాగమనీం 

కొరకు ఎదురు చూస్తారు. 

మానవాళి వైపు పీంపబడిన 

అల్లాహ్ యొక్క మహోన్నత 

ప్రవక్తలలో ఆయన కూడా ఒకరని 

విశ్వసిస్తారు. ఏ ముస్లిీం 

వ్యక్త  ఆయనను కేవలీం జ సస్ 

అని ఎన్నడూ సీంభోదిీంచడు, ఆయన 

పేరు ప్రస్తావిీంచినపుడల్లా 

అలైహిస్సలాీం అీంటే ఆయనపై 



 

 

శాీంతి కురుయుగాక అనే పదాలతో 

ఆయన పేరును 

ప్రస్తావిస్తాడు. 

కన్యమేర కి ఆయన 

జన్మిీంచడాన్ని ఖుర్ఆన్ 

గ్రీంథీం ధృవ కరిస్తున్నది. 

ఖుర్ఆన్ గ్రీంథీం మర్యమ్ 

పేరుతో ఒక పూర్తి 

అధ్యాయాన్ని కలిగి ఉీంది. 

మొత్తీం సృష్టిలో అత్యీంత 

పవిత్రురాలైన మహిళ మర్యమ్ 

అని ఇస్లాీం ప్రకటిస్తున్నది. 

5.    ముస్లిీంలు ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీంను 

ఆరాధిస్తారనేది నిజమేనా? 



 

 

జవాబు: కాదు, ముమ్మాటిక  కానే 

కాదు. క్రైస్తవులు 

ఏసుక్ర స్తును ఆరాధిస్తారు. 

కాబట్టి వారు క్రైస్తవులని 

పిలవబడుతున్నారు. ముస్లిీంలు 

ఏకైకుడు, అద్విత యుడైన 

అల్లాహ్ ను మాత్రమే 

ఆరాధిస్తారు. అీంతే గాన  

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీంను ఆరాధిీంచరు. 

అీందువలన వారు 

ముహమ్మద యులని పిలవబడరు. 

ముస్లిీంలు అల్లాహ్ ఆజ్ఞలను 

పూర్తిగా పాటిస్తారు. 

అల్లాహ్ ఆదేశాలకు అనుగుణీంగా, 

అల్లాహ్ కు విధేయత చూపుతూ, 



 

 

అల్లాహ్ అభ ష్టానికి 

మనస్పూర్తిగా తమ ఇచ్ఛను 

సమర్పిీంచుకుని జ వితపు ప్రతి 

అడుగూ వేస్తారు. కాబట్టి వారు 

ముస్లిీంలని పిలవబడతారు. 

(భాషాపరీంగా ముస్లిీంలీంటే 

సమర్పిీంచుకున్న వారు) 

6.    ముస్లిీంలు కేవలీం 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీంను మాత్రమే 

తమ ప్రవక్తగా నమ్ముతారనేది 

నిజమేనా ? 

జవాబు: వాస్తవానికి ముస్లిీంలు 

మొట్టమొదటి ప్రవక్త అయిన 

ఆదీం అలైహిస్సలాీం నుీండి 



 

 

చిట్టచివరి ప్రవక్త అయిన 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీం వరకు 

సర్వోన్నతుడైన అల్లాహ్ 

మానవాళి వైపు పీంపిన 

ప్రవక్తలీందరిన  మరియు 

సీందేశహరులీందరిన  

విశ్వసిస్తారు. ప్రవక్తల 

సీంఖ్య వేలల్లో లేదా 

అీంతకీంటే ఎక్కువ సీంఖ్యలో 

ఉీంది. ఏదేమైనా ఖుర్ఆన్ లో 

అల్లాహ్ కేవలీం 25 మీంది 

ప్రవక్తల పేర్లు మాత్రమే 

పేర్కొన్నాడు. వారిలో 

ఐదుగురిని అత్యీంత ప్రబలమైన 

మరియు అత్యీంత 



 

 

శక్తిమీంతమైన ప్రవక్తలు గా 

పేర్కొన్నాడు – వారు నూహ్, 

అబ్రహాీం, మోసెస్, జ సస్ 

మరియు ముహమ్మద్ 

(వారీందరిపై అల్లాహ్ యొక్క 

శాీంతి కురుయుగాక). 

ముస్లిీంలు ప్రవక్తలీందరిన  

ఆదరిస్తారు. ఎప్పుడు ఏ 

ప్రవక్త పేరు 

ప్రస్తావిీంచబడినా, 

“అలైహిస్సలాీం” అీంటే 

అల్లాహ్ యొక్క శాీంతి 

వారిపై కురుయుగాక అని 

ముస్లిీంలు పలుకుతారు. 



 

 

7.    జ సస్ అలైహిస్సలాీం 

మరియు మేర లను ముస్లిీంలు 

అసహ్యిీంచుకునే బదులు ఎీంతో 

ఇష్టపడతారనేది నిజమేనా ? 

జవాబు: ముస్లిీంలు జ సస్ 

(అలైహిస్సలాీం) మరియు 

మేర లను విశ్వసిస్తారు, ఎీంతో 

గ రవిస్తారు మరియు 

ఆదరిస్తారు. అీంతేగాక జ సస్ 

అలైహిస్సలాీం అల్లాహ్ 

యొక్క అత్యీంత ప్రబలమైన 

మరియు శక్తిమీంతమైన 

ప్రవక్తలలో ఒకరని, ఆయన తల్లి 

మర్యమ్ ను మొత్తీం 

స్త్ర లీందరిలో అత్యున్నత 

స్థానీం కొరకు అల్లాహ్ 



 

 

ఎీంచుకున్నాడని ముస్లిీంలు 

మనస్పూర్తిగా నమ్ముతారు. 

జ సస్ అలైహిస్సలాీం అల్లాహ్ 

యొక్క ఆజ్ఞ ద్వారా కన్య 

మేర కి అపూర్వీంగా 

జన్మిీంచారని కూడా ముస్లిీంలు 

నమ్ముతారు. 

అీంతిమ దివ్యసీందేశమైన 

ఖుర్ఆన్ గ్రీంథీంలో స్వయీంగా 

మర్యమ్ పేరుతో ఒక పూర్తి 

అధ్యాయీం ఉన్నది – అీంత 

ఎక్కువ ప్రత్యేకీంగా ఏ స్త్ర  

పేరూ గ రవిీంచబడలేదు. 

కాబట్టి, ముస్లిీంల గురిీంచి 

కొీందరు ముస్లిమేతరులు 

నమ్ముతున్నట్లు కాకుీండా, 



 

 

ముస్లిీంలు నిస్సీందేహీంగా 

మేర ను ఎీంతో ఆత్మ యీంగా 

గ రవిస్తారు మరియు 

ఆదరిస్తారు. ఇక జ సస్ 

అలైహిస్సలాీం విషయానికి 

వస్తే, అల్లాహ్ కు ఎీంతో 

ప్రియమైన ప్రవక్తలలో ఆయన 

కూడా ఒకరు అని ముస్లిీంలు 

విశ్వసిస్తారు. 

8.    మోసెస్ అలైహిస్సలాీం 

యూదుల ప్రవక్త అయినా, 

ముస్లిీంలు కూడా మోసెస్ 

అలైహిస్సలాీంను 

నమ్ముతారనేది 

ఆశ్చర్యకరమైన విషయీం. ఇది 

నిజమేనా ? 



 

 

జవాబు: మోసెస్ అలైహిస్సలాీం 

యూదుల ప్రవక్త కాదు. ఆయన 

ఇస్రాయ లు సీంతతి కొరకు 

పీంపబడిన అల్లాహ్ యొక్క 

ప్రవక్త. ఇస్రాయ లు సీంతతిని 

ఈజిప్టు రాజైన ఫిర ను 

యొక్క అత్యాచారాల నుీండి 

కాపాడడానికి ఆయన పీంపబడినారు. 

అయితే, ప్రవక్త మోసెస్ 

అలైహిస్సలాీం కూడా ఒక 

ముస్లిమే. ఎీందుకీంటే ఆయన 

కూడా అల్లాహ్ యొక్క 

దివ్యసీందేశాన్నే ప్రజలకు 

అీందజేసారు; సర్వలోకాల 

సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ ను 

మాత్రమే విశ్వసిీంచమని ఆయన 



 

 

బోధిీంచారు. అల్లాహ్ ను 

ఆరాధిీంచమని, ఉపవాసీం 

పాటిీంచమని మరియు జకాతు దానీం 

ఇవ్వమని ఆయన ప్రజలను 

ఆదేశిీంచారు. 

ఎలాీంటి భేదభావీం లేకుీండా ఇతర 

ప్రవక్తలీందరిన  మరియు 

సీందేశహరులీందరిన  

నమ్ముతున్నీంత 

త్రికరణశుద్ధితో ముస్లిీంలు 

ప్రవక్త మోసెస్ 

అలైహిస్సలాీంను కూడా 

అల్లాహ్ యొక్క 

మహాప్రవక్తగా 

విశ్వసిస్తారు.  



 

 

9.    ఇస్లాీం బహుదైవాలను 

విశ్వసిస్తుీందా? ఎీందుకీంటే 

ఖుర్ఆన్ లో సీంభోదిీంచేటపుడు, 

‘మేము’ అనే పదాన్ని అల్లాహ్ 

వాడుతున్నాడు కదా! 

జవాబు: ఇస్లాీం ధర్మీం 

నిష్కర్షగా, ఖచ్చితీంగా ఒక 

ఏకదైవత్వ ధర్మీం (strictly 

monotheistic religion). ఎలాీంటి 

సర్దుబాటులకు తావివ్వని, 

రాజ పడని స్వచ్ఛమైన 

ఏకదైవత్వీంలో తన పూర్తి 

విశ్వాసాన్ని ఉీంచుతున్నది. 

సృష్టికర్త తన 

దివ్యలక్షణాలలో మరియు 

గుణగణాలలో సాటిలేని ఏకైకుడు, 



 

 

అద్విత యుడని నమ్ముతుీంది. 

ఖుర్ఆన్ లో అనేక చోట్ల 

అల్లాహ్ స్వయీంగా ‘మేము’ 

అనే పదీంతో సూచిీంచుకున్నాడు. 

అయితే ద ని అర్థీం ఒకరి కీంటే 

ఎక్కువ దైవాలను ఇస్లాీం 

ధర్మీం విశ్వసిస్తున్నదని 

కాదు.  

రెీండు రకాల బహువచనాలు: 

అనేక భాషలలో రెీండు రకాల 

బహువచనాలు ఉీంటాయి – ఒక రకీం 

బహువచనీం, సీంఖ్యాపరీంగా ఒకటి 

కీంటే ఎక్కువ వాటిని, ఎక్కువ 

సార్లను మరియు అనేకవారిని 

సూచిస్తుీంది. మరోరకమైన 



 

 

బహువచనీం గ రవార్థకీంగా 

బహవచనీంలో దేనినైనా, ఏ 

వ్యక్తినైనా, ఏ శక్తినైనా 

సూచిీంచే పదీం.   

a. ఇీంగ్ల షు భాషలో, ఇీంగ్లీండు 

మహారాణి స్వయీంగా తనను తాను 

‘మేము’ అని ప్రస్తావిస్తుీందే 

గాన  ‘నేను’ అని పేర్కొనదు. ఇది 

‘రాజసాన్ని’ సూచిీంచే 

బహువచనీంగా గుర్తిీంచబడిీంది.   

b. భారతదేశ మాజ  

ప్రధానమీంత్రి శ్ర  రాజ వ్ 

గాీంధ  హిీంద  భాషలో "హమ్ 

దేఖ్నా చాహ్తే హై" అీంటే 

"మేము చూడాలని 



 

 

అనుకుీంటున్నాము." అని 

పలికేవారు. ఇక్కడ ‘హమ్’అీంటే 

‘మేము’  అని అర్థీం. ఇది కూడా 

హిీంద  భాషలో రాజసాన్ని 

సూచిీంచే మరొక బహువచన పదీంగా 

గుర్తిీంచబడిీంది.  

c. అలాగే, అరబ  భాషలో, ఖుర్ఆన్ 

లో అల్లాహ్ తన గురిీంచి 

స్వయీంగా ప్రస్తావిీంచినపుడు, 

తరచుగా ‘నహ్ను’ అీంటే ‘మేము’ 

అని పేర్కొనడీం జరిగిీంది. 

పైవిధీంగానే ఇక్కడ కూడా దానిని 

రాజసాన్ని అీంటే అల్లాహ్ 

యొక్క సార్వభ మత్వాన్ని 

సూచిీంచే ఒక గ రవార్థక 

బహువచన పదీంగా మాత్రమే 



 

 

గుర్తిీంచాలి. అీంతేగాన  

సీంఖ్యాపరమైన బహువచన పదీంగా 

త సుకోకూడదు.  

త హ ద్  లేక ఏకదైవత్వీం 

అనేది ఇస్లాీం ధర్మీం యొక్క 

మూలసిద్ధాీంతాల్లోని అతి 

ముఖ్యమైన మూలసిద్ధాీంతీం. 

ఖుర్ఆన్ లో అనేకచోట్ల 

సాటిలేని ఏకైకుడు మరియు 

అద్విత యుడైన సర్వలోక 

సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ 

గురిీంచి ప్రస్తావిీంచబడిీంది.  

ఉదాహరణకు, సూరతుల్ ఇఖ్లాస్ 

లో ఇలా పేర్కొనబడిీంది: 

"ప్రకటిీంచు, సాటిలేని ఏకైకుడు, 



 

 

అద్విత యుడైన ఆయనే 

అల్లాహ్"  [ఖుర్ఆన్ 112: 1] 

10. పరలోక జ వితీం ఉీందని 

మ రెలా నిరూపిీంచగలరు ? 

1. పరలోక జ వితాన్ని 

నమ్మడమనేది ఒక 

అీంధవిశ్వాసమా? ఒక 

మూఢనమ్మకమా ?  

జవాబు: శాస్త్ర యమైన మరియు 

హేతుబద్ధమైన తార్కిక ఆధునిక 

భావాలు కలిగిన ఏ నాగరికుడైనా 

పరలోక జ వితాన్ని గురిీంచి 

తెలిపే వచనాలను ఎలా నమ్మాలని 

అనేకమీంది ప్రజలు ఆశ్చర్య 

పడుతున్నారు. తమ అీంధ 



 

 

విశ్వాసాల, 

మూఢనమ్మకాలపై  ఆధారపడి 

వారు పరలోక జ వితాన్ని 

విశ్వసిస్తున్నారని కొీందరు 

ప్రజలు భావిస్తున్నారు.  

అయితే పరలోక జ వితాన్ని 

ఎీందుకు విశ్వసిీంచాలనేది 

లాజికల్ గా కూడా ఋజువు 

అయిీంది. 

2.   పరలోక జ వితాన్ని 

విశ్వసిీంచడమనేది ఒక 

హేతుబద్ధమైన విశ్వాసీం 

దివ్యఖుర్ఆన్ లో వైజ్ఞానిక 

విషయాలను సూచిీంచే వచనాలు 

వెయ్యి కీంటే ఎక్కువ 



 

 

ఉన్నాయి. ("ఖుర్ఆన్ మరియు 

సైన్సు" అనే పుస్తకాన్ని 

చదవీండి). 14 శతాబ్దాలకు 

పూర్వమే ఖుర్ఆన్ లో 

పేర్కొనబడిన అనేక వైజ్ఞానిక 

విషయాలను కేవలీం కొన్ని 

శతాబ్దాల క్రితమే 

శాస్త్రజ్ఞులు 

కనిపెట్టగలిగారు మరియు 

ధృవ కరిీంచగలిగారు. కాన , నేటిక  

ఖుర్ఆన్ లోని ప్రతి వచనాన్ని 

నిరూపిీంచగలిగే మరియు 

ధృవ కరిీంచగలిగేటీంత ఆధునిక 

స్థాయికి సైన్సు చేరుకోలేక 

పోయిీంది.  



 

 

ఉదాహరణకు ఖుర్ఆన్ లో 

పేర్కొనబడిన వాటిలో దాదాపు 

80% విషయాలు నూటికి నూరు 

శాతీం వాస్తవమైన విషయాలేనని 

సైన్సు 

ధృవ కరిీంచిీందని  భావిద్దాీం. 

మిగిలిన 20% గురిీంచి, సైన్సు 

ఎలాీంటి ప్రకటన చేయలేక 

పోయిీంది. ఎీందుకీంటే వాటి 

సత్యాసత్యాలు ధృవ కరిీంచ 

గలిగేటీంత ఆధునిక స్థాయికి 

అదిీంకా చేరుకోలేదు. నిజానికి 

ఈనాడు మనకున్న పరిమిత 

జ్ఞానీంతో, ఈ 20% వచనాలలో 

ఒక్క శాతీం వచనాలను కూడా అవి 

తప్పని లేదా వాస్తవానికి 



 

 

విరుద్ధీంగా ఉన్నాయని 

చెప్పలేము. కాబట్టి ఖుర్ఆన్ 

యొక్క 80% వచనాలు నూటికి 

నూరు శాతీం కరక్టు అయి, మిగిలిన 

20% వచనాలు తిరస్కరిీంచబడక 

పోయినపుడు, ఆ 20% వచనాలు 

కూడా కరక్టే అవ్వచ్చని 

లాజిక్ అీంటే హేతువు 

చెబుతున్నది. పరలోక జ విత ఉనికి 

గురిీంచి తెలుపబడిన వచనాలు ఈ 

20% సీందిగ్ద వచనాల భాగీంలో 

ఉన్నాయి. అవి కూడా నిజమే 

కావచ్చని లాజిక్ కూడా 

చెబుతున్నది.  



 

 

3.   పరలోక భావన లేకుీండా శాీంతి 

మరియు మానవ నైతిక విలువల 

భావనకు అర్థీం పర్థీం లేదు.  

దొీంగతనీం ఒక మీంచి పనా లేక చెడు 

పనా ? ఒక మామూలు వ్యక్తి 

అదొక చెడు పని అీంటాడు. పరలోక 

జ వితాన్ని నమ్మని ఎవరైనా 

వ్యక్తి ఒక బలవీంతుడైన 

మరియు ప్రబలుడైన 

నేరస్థుడిని దొీంగతనమనేది ఒక 

చెడుపని అని ఎలా ఒప్పిీంచగలడు? 

ఒకవేళ నేను ఈ ప్రపీంచీంలో ఒక 

బలమైన మరియు ప్రబలమైన 

నేరస్థుడిని. అదే సమయీంలో 

నేను మీంచి తెలివితేటలు 



 

 

గలవాడిని మరియు లాజికల్ 

మనిషిని. దొీందతనీం ఒక మీంచి పని 

అని నేనీంటాను. ఎీందుకీంటే 

విలాసవీంతమైన జ వితీం గడపడీంలో 

అది నాకు సహాయపడుతున్నది. 

అలా దొీంగతనీం నా కొరకు మీంచి 

పనే.  

“ఒకవేళ ఎవరైనా దొీంగతనీం నా 

కొరకు ఎీందుకు చెడు పనో తెలిపే 

ఒక్క లాజికల్ వాదననైనా నా 

ముీందు పెట్టగలిగితే నేను 

వెీంటనే దానిని వదిలి 

వేస్తాను” అని అన్నపుడు 

ప్రజలు సాధారణీంగా ఈ క్రిీంది 

వాదనలను అతడి ముీందు పెడతారు: 



 

 

a. దొీంగతనానికి గురైన వ్యక్తి 

కష్టాలు ఎదుర్కొీంటాడు 

దోచుకోబడిన వ్యక్తి 

కష్టాలు ఎదుర్కోవలసి 

వస్తుీందని కొీందరు అీంటారు. 

దానికి నేను తప్పకుీండా 

అీంగ కరిస్తున్నాను. కాన , నా 

కొరకైతే అది లాభదాయకమే 

కదా! ఒకవేళ నేను వెయ్యి 

రూపాయలు దోచుకోగలిగితే, ఒక 

ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో 

కమ్మని భోజనీం తినగలను.  

b. నిన్నే ఎవరైనా 

దోచుకోవచ్చు. 



 

 

ఏదో ఒకరోజు నన్నే ఎవరైనా 

దోచుకోవచ్చని కొీందరు ప్రజలు 

అీంటారు. నన్నెవరూ 

దోచుకోలేరు, ఎీందుకీంటే నేను 

చాలా బలమైన ర డ ని మరియు నా 

వద్ద వీందల కొద్ద  

బాడ గార్డులు ఉన్నారు. నేను 

ఎవరిని తలిస్తే వారిని 

దోచుకోగలను కాన , నన్నెవరూ 

దోచుకోలేరు. దోచుకోవడమనేది 

ఎవరైనా సామాన్య వ్యక్తి 

కొరకు రిస్క్ తో కూడిన వృత్తి 

కావచ్చేమో గాన  నాలాీంటి 

ఆరితేరిన బలమైన వ్యక్తి 

కొరకు ఎీంత మాత్రమూ కాదు.  



 

 

c.  పోల సులు నిన్ను అరెష్టు 

చేయవచ్చు 

ఒకవేళ న వు ప్రజలను దోచుకుీంటే 

పోల సులు నిన్ను అరెష్టు 

చేస్తారని కొీందరు అీంటారు. 

కాన  వారో విషయీం 

తెలుసుకోవాలి. పోల సులు నన్ను 

అరెష్టు చేయలేరు ఎీందుకీంటే 

కొీందరు పోల సులు నా జ తీం పై 

బ్రతుకుతున్నారు. కొీందరు 

మీంత్రులకూ నా జ తీం అీందుతుీంది. 

ఒకవేళ ఎవరైనా సామాన్య 

వ్యక్తి దోపిడ  చేస్తే, అతడు 

అరెష్టు చేయబడతాడని, అది 

అతడి కొరకు కష్టాలకు 

గురిచేస్తుీందని, అతని కొరకు 



 

 

చెడు అవుతుీందనే మాటకు నేను 

అీంగ కరిస్తున్నాను. కాన  నేను 

అసాధారణమైన శక్తిమీంతుడిని 

మరియు నా పేరు విీంటేనే ప్రజలు 

వణికే ప్రబలమైన దాదాను కదా!  

దోపిడి నా కోసీం ఎీందుకు 

చెడుపనో తెలిపే కన సీం ఒక్క 

లాజికల్ కారణీం నాకు చూపీండి, 

నేను దొీంగతనాన్ని 

వదిలివేస్తాను. 

d. సులభీంగా సీంపాదిీంచిన ధనీం 

దోపిడి ద్వారా సీంపాదిీంచిన 

ధనీం సులభీంగా సీంపాదిీంచే ధనమని, 

అది కష్టపడి సీంపాదిీంచే ధనీం 

కాదని కొీందరు అీంటారు. నేను 



 

 

వారితో పూర్తిగా 

అీంగ కరిస్తాను, అది తేలిగ్గా 

సీంపాదిీంచే ధనమే. అీందుకనే నేను 

దొీంగతనాన్ని ఎీంచుకున్నాను. 

ఒకవేళ ఎవరైనా వ్యక్తి వద్ద 

సులభీంగా సీంపాదిీంచే మరియు 

కష్టపడి సీంపాదిీంచే అవకాశాలు 

రెీండూ ఉీంటే, ఎవరైనా 

వివేకవీంతుడైన వ్యక్తి 

సులభీంగా సీంపాదిీంచే అవకాశీం 

ఉన్న మార్గాన్నే 

ఎీంచుకుీంటాడు కదా!  

e.  అది మానవత్వానికి 

వ్యతిరేకీం 



 

 

దోపిడ , దొీంగతనాలు 

మానవత్వానికి విరుద్ధమని, ఒక 

వ్యక్తి తోటి వ్యక్తి 

మీంచిచెడుల గురిీంచి 

పట్టిీంచుకోవాలని కొీందరు 

అీంటారు. నేను వారి మాటలను 

ఖీండిస్తూ, ‘మానవత్వీం’ అనే ఈ 

చట్టాన్ని ఎవరు వ్రాసారు 

మరియు నేను ఎీందుకు దానిని 

అనుసరిీంచాలి? అని 

ప్రశ్నిస్తున్నాను. 

ఈ మానవత్వ చట్టీం భావావేశీం 

కలిగిన మరియు అభిమానీం కలిగిన 

వ్యక్తుల కొరకు మీంచిదేమో 

గాన  నేను ఒక లాజికల్ 

వ్యక్తిని మరియు ఇతరుల 



 

 

బాగోగుల పట్టిీంచుకోవడీంలో 

నాకు ఎలాీంటి ప్రయోజనీం 

కనబడటీం లేదు.  

 f.  అదొక స్వార్థపూరితమైన 

చర్య 

దోపిడ , దొీంగతనీం అనేది పరుల 

క్షేమము గురిీంచి 

పట్టిీంచుకోని ఒక 

స్వార్థపూరిత చర్య అని 

కొీందరు అీంటారు. నిజమే, 

దొీందతనమనేది ఒక 

స్వార్థపూరిత చర్యే. 

అయితే, నేనెీందుకు 

స్వార్థపరుడిని కాకూడదు? నా 



 

 

జ వితాన్ని ఎీంజాయ్ చేయడీంలో 

అది నాకు సహాయపడుతుీంది. 

1.  దోపిడ , దొీంగతనమనేది ఒక 

చెడు పని అనడానికి ఎలాీంటి 

లాజికల్ కారణమూ దొరకదు: 

కాబట్టి దోపిడ , దొీంగతమనేది 

ఒక చెడు పని అని నిరూపిీంచడానికి 

చేసే వాదలన్న  వ గి పోతాయి, 

నిష్ఫలమైపోతాయి. ఒక 

సామాన్య వ్యక్తికి ఈ 

వాదనలు సీంతృప్తి 

కలిగిీంచవచ్చేమో గాన  ఒక 

బలవీంతుడైన మరియు ప్రబలమైన 

నా వీంటి గజదొీంగకు కాదు. నా 

వాదనలోని లాజిక్ మరియు 



 

 

హేతువాదీం ముీందు ఏ వాదనా 

నిలబడలేదు. ఈ ప్రపీంచీంలో 

అనేకమీంది నేరస్థులు 

ఉన్నారనేది ఆశ్చర్యకరమైన 

విషయమేమ  కాదు.  

అలాగే, మానభీంగీం, మోసీం, దగా 

మొదలైనవి కూడా నా కొరకు 

మీంచి పనులే. అవి చెడు పనులని 

నన్ను అీంగ కరిీంపజేసే ఏ లాజికల్ 

వాదనా మిగలదు.  

2.  ఒక బలవీంతుడైన మరియు 

ప్రబలమైన నేరస్థుడిని అతడు 

చేసేది చెడు పని అని ఒక ముస్లిీం 

మాత్రమే ఒప్పిీంచగలడు  



 

 

ఇప్పుడు నాణానికి మరోవైపు 

దృష్టిసారిీంచుదాీం. ఇపుడు మ రు 

పోల సులకు మరియు మీంత్రులకు 

జ తాలు అీందజేస్తున్న ఈ 

ప్రపీంచీంలోని ఒక అత్యీంత 

బలవీంతుడైన మరియు ప్రబలమైన 

నేరస్థుడని భావిీంచుదాీం. 

మిమ్మల్ని రక్షిీంచడానికి 

బారులు త రిన బాడ గార్డులు 

ఉన్నారు. దొీంగతనీం, దోపిడ , 

మానభీంగీం, మోసీం, దగా 

మొదలైనవి చెడు పనులని 

మిమ్మల్ని ఒప్పిీంచే ఒక 

ముస్లిీంను నేను. 

ఒకవేళ నేను కూడా దోపిడ , 

దొీంగతనాలనేవి చెడు పనులని 



 

 

నిరూపిీంచడానికి లాజికల్ గా 

ప్రయత్నిస్తే, ఇీంతకు ముీందు 

వలే వ్యర్థమై పోతుీంది.  

నేరస్థుడు లాజికల్ వ్యక్తి 

అీంటే హేతువాది అని మరియు 

ఆతడు ఒక అత్యీంత బలమైన 

మరియు ప్రబలమైన గజదొీంగ 

అయినప్పుడే అతడి వాదలన్న  

కరక్టు అవుతాయని నేను 

అీంగ కరిస్తున్నాను.  

3.  ప్రతి మనిషి న్యాయాన్ని 

కోరుకుీంటాడు 

ప్రతి ఒక్క మానవుడు 

న్యాయాన్నే కోరుకుీంటాడు. 

ఒకవేళ అతడు ఇతరుల కొరకు 



 

 

న్యాయాన్ని 

అభిలషిీంకపోయినా, స్వయీంగా తన 

కోసీం మాత్రీం తప్పకుీండా 

న్యాయీం జరగాలని 

కోరుకుీంటాడు. కొీందరు ప్రజలు 

అధికారీం మరియు అీంతస్తు 

మత్తులో పడి, ఇతరులకు బాధ 

మరియు కష్టీం కలిగిస్తారు. 

కాన , ఒకవేళ వారికి ఏదైనా 

అన్యాయీం జరిగితే మాత్రీం 

అస్సలు ఊరుకోరు. ఇతరుల 

బాధలను, కష్టాలను వారు 

పట్టిీంచుకోక పోవడానికి ఒక 

కారణీం ఏమిటీంటే, వారు 

అధికారాన్ని మరియు పరపతి 

ఇచ్చే అీంతస్తులను 



 

 

ఆరాధిస్తున్నారు. ఆ అధికారీం 

మరియు అీంతస్తుల అహీంకారీం 

ఇతరులకు అన్యాయీం చేసేీందుకు 

వారిని అనుమతిీంచడమే కాకుీండా 

దానికి వ్యతిరేక దిశలో 

అలాీంటి అన్యాయమే ఇతరులు 

తమకు చేయకుీండా 

నిరోధిస్తుీంది. 

4. అల్లాహ్ అీందరి కీంటే 

అత్యీంత శక్తిమీంతుడు మరియు 

న్యాయవీంతుడు 

ఒక ముస్లిీంగా నేను ఆ 

నేరస్థుడిని అల్లాహ్ యొక్క 

ఉనికిని గురిీంచి ముీందుగా 

ఒప్పిస్తాను. (అల్లాహ్ 



 

 

యొక్క ఉనికిని ఋజువు చేయమని 

అడగబడిన ప్రశ్నకు ఇవ్వబడిన 

జవాబు చూడీండి). అల్లాహ్ మ  

కీంటే ఎక్కువ శక్తిమీంతుడు. 

అీంతేగాక ఆయన అత్యీంత 

న్యాయవీంతుడు కూడా. 

దివ్యఖుర్ఆన్ ఇలా 

ప్రకటిస్తున్నది: 

"అతి తక్కువ పరిమాణీంలో కూడా 

అల్లాహ్ ఎన్నడూ అన్యాయీం 

చేయడు" [ఖుర్ఆన్ 4:40] 

5.  అల్లాహ్ నన్నెీందుకు 

శిక్షిస్తాడు ? 

ఖుర్ఆన్ లోని వైజ్ఞానిక 

వాస్తవాలు చూపబడిన తర్వాత, 



 

 

లాజికల్ మరియు సైీంటిఫిక్ 

మనిషి కావడీం ఆ నేరస్థుడు 

అల్లాహ్ యొక్క ఉనికిని 

ఒప్పుకుీంటాడు. అల్లాహ్ ఎీంతో 

శక్తిమీంతుడు మరియు 

న్యాయవీంతుడు కావడీం వలన 

అతడిని ఎీందుకు శిక్షిీంచకుీండా 

వదిలి పెడతాడని వాదిీంచవచ్చు.  

6. అన్యాయీం చేసే దోషులు 

శిక్షిీంచబడాలి 

అన్యాయానికి గురైన ప్రతి 

వ్యక్త  ఆర్థిక మరియు 

సామాజిక స్థాయిల ప్రమేయీం 

లేకుీండా, తనకు అన్యాయీం 

చేసినవాడు తప్పకుీండా 



 

 

శిక్షిీంచబడాలని కోరుకుీంటాడు. 

దొీంగలకు మరియు రేపిష్టులకు 

గుణపాఠీం నేర్పబడటాన్ని 

ప్రతి సామాన్య వ్యక్త  

ఇష్టపడతాడు. అనేక మీంది 

నేరస్థులు శిక్షిీంచబడినా, ఇీంకా 

అనేక మీంది నేరస్థులు 

పట్టుబడకుీండా స్వతీంత్రులుగా 

తిరుగుతూ, భోగభాగ్యాలతో 

కూడిన విలాసజ వితాన్ని 

గడపుతున్నారు. ఒకవేళ ఎవరైనా 

శక్తిమీంతుడు మరియు 

ప్రబలుడైన వ్యక్తికి అతని 

కీంటే బలమైన మరియు 

ప్రబలమైన వ్యక్తి 

అన్యాయీం చేస్తే, ఆ 



 

 

శక్తిమీంతుడు కూడా ఆ 

అన్యాయీం చేసిన బలవీంతుడికి 

కఠినశిక్ష పడాలనే కోరుకుీంటాడు.  

7. పరలోక జ వితీం కోసీం ఈ 

ఇహలోక జ వితీం ఒక పర క్ష 

పరలోక జ వితీం కోసీం ఈ ఇహలోక 

జ వితీం ఒక పర క్ష. ఖుర్ఆన్  ఇలా 

ప్రకటిస్తున్నది: 

"చావు బ్రతుకులను సృష్టిీంచిన 

ఆయనే మ లో ఎవరు ఉత్తములో 

పర క్షిస్తాడు; ఆయనే 

అత్యీంత శక్తిమీంతుడు, 

క్షమిీంచేవాడూను" [67:2] 



 

 

8. త ర్పుదినాన చేయబడే 

అీంతిమ న్యాయీం 

ఖుర్ఆన్ ఇలా 

ప్రకటిస్తున్నది: 

"ప్రతి ఆత్మా చావు రుచి 

చూడవలసిీందే: కేవలీం 

త ర్పుదినాన మాత్రమే మ కు 

పూర్తి ప్రతిఫలీం 

ప్రసాదిీంచబడుతుీంది. నరకాగ్ని 

నుీండి కాపాడబడి స్వర్గీంలో 

ప్రవేశ పెట్టబడినవాడు 

మాత్రమే సాఫల్యవీంతుడు: ఈ 

ఇహలోక జ వితపు ఆకర్షణలు 

కేవలీం మిథ్యా మరియు వీంచన 

మాత్రమే." [3:185] 



 

 

త ర్పుదినాన అీంతిమ న్యాయీం 

చేయబడుతుీంది. ఎవరైనా 

వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత, 

త ర్పుదినాన అతడు ఇతర 

మానవులతో పాటు మరలా తిరిగి 

లేపబడతాడు. ఎవరైనా వ్యక్తి 

అతడి నేరాల శిక్షలో కొీంత 

భాగాన్ని ఈ ప్రపీంచీంలోనే 

అనుభవిీంచే అవకాశీం ఉీంది. 

అయితే పరలోకీంలోనే అసలు 

అీంతిమ ప్రతిఫలీం 

ప్రసాదిీంచబడుతుీంది మరియు 

అీంతిమ శిక్ష విధిీంచబడుతుీంది. 

సర్వోన్నతుడైన అల్లాహ్ ఒక 

దొీంగను లేదా ఒక రేపిష్టును 

ఈలోకీంలో శిక్షిీంచడు. కాన  



 

 

తప్పకుీండా అీంతిమ త ర్పుదినాన 

ఆ నేరస్థుడు జవాబు ఇవ్వవలసి 

ఉీంటుీంది మరియు పరలోకీంలో 

అతడు చేసిన నేరానికి కఠినీంగా 

శిక్షిీంచబడతాడు. దాని నుీండి ఏ 

నేరస్థుడూ తప్పిీంచుకోలేడు.  

9.  హిట్లర్ కు మానవ చట్టీం ఏ 

శిక్ష విధిీంచగలదు ? 

ఆరు మిలియన్ల యూదులను 

హిట్లర్ తన నియీంకృత 

పరిపాలనలో గ్యాస్ 

ఛేీంబర్లలో భస్మీం చేసి 

వేసినాడు. ఒకవేళ అతడిని 

ఎవరైనా పోల సు అరెష్టు 

చేసినా, న్యాయీం చేయడానికి 



 

 

మానవులచే తయారు చేయబడిన 

చట్టీం హిట్లర్ కు ఏ శిక్ష 

విధిీంచ గలదు ? అతడిని కూడా 

గ్యాస్ ఛెీంబరుకు పీంపిీంచడీం 

కీంటే మిీంచి ఇీంకేమైనా 

కఠినశిక్ష విధిీంచగలరా ? కాన  అది 

ఒక యూదుడిని హత్య చేసిన 

దానికి మాత్రమే సరిపోయే 

శిక్ష. మరి, మిగిలిన ఐదు 

మిలియన్ల, తొమ్మిది వీందల 

తొీంభై తొమ్మిది వేల, 

తొమ్మిది వీందల తొీంభై మీంది 

యూదుల హత్యకు బదులుగా 

అతడికి వేయబడ వలసిన శిక్ష 

మాటేమిటి? 



 

 

10.  ఆరు మిలియన్ల కీంటే 

ఎక్కువ సార్లు హిట్లర్ ను 

అల్లాహ్ నరకాగ్నిలో 

కాల్చుతాడు  

ఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ ప్రకటన 

ఇలా ఉీంది: "ఎవరైతే మా 

చిహ్నాలను తిరస్కరిీంచారో, 

త్వరలోనే మేము వారిని 

నరకాగ్నిలో పడవేస్తాము; వారి 

చర్మాలు కాలిపోగానే మేము 

క్రొత్త చర్మాలు 

తొడిగిస్తాము - మాటిమాటిక  

కాలడానికి, అల్లాహ్ సర్వ 

శక్తిమీంతుడు, వివేకవీంతుడూను" 

[ఖుర్ఆన్ 4:56] 



 

 

ఒకవేళ అల్లాహ్ తలిస్తే, 

పరలోకీంలో హిట్లర్ ను ఆరు 

మిలియన్ల సార్లు నరకాగ్నిలో 

కాల్చి అతడి నేరానికి సరైన 

శిక్ష విధిస్తాడు. 

11. పరలోక జ విత భావన లేకుీండా 

మానవ నైతిక విలువల లేదా 

మీంచిచెడుల భావన లేదు  

ఎవరినైనా పరలోక జ వితీం గురిీంచి 

ఒప్పిీంచకుీండా అతడిలో నైతిక 

విలువల మరియు మీంచి చెడుల 

భావనలు కలుగజేయడీం అసాధ్యీం. 

ముఖ్యీంగా ఈ ప్రపీంచీంలో 

బలవీంతుడు మరియు ప్రబలుడై 

ఉీండి ఇతరులకు అన్యాయీం 



 

 

చేస్తున్న వ్యక్తిని పరలోక 

భావన లేకుీండా అతడు చేస్తున్న 

నేరీం గురిీంచి ఒప్పిీంచడీం మర  

కష్టీం.  

11. ఒకవేళ కాఫిర్ల 

(ముస్లిమేతరుల) హృదయాలపై 

అల్లాహ్ స లు వేసేసి ఉీంటే, 

ఇస్లాీం స్వ కరిీంచటీం లేదని 

ఎీందుకు వారిపై ఆరోపణలు 

చేయాలి ? 

జవాబు: 

1.    నిరీంతరీం సత్యాన్ని 

తిరస్కరిస్తున్న వారి 

హృదయాలపై అల్లాహ్ స లు 

వేసినాడని ఖుర్ఆన్ లోని రెీండవ 



 

 

అధ్యాయమైన సూరతుల్ 

బఖరహ్ లోని 6 మరియు 7 వ 

వచనాలలో అల్లాహ్ 

ప్రకటిీంచినాడు: "ఇక 

సత్యాన్ని తిరస్కరిీంచిన వారి 

విషయీంలో,  వారు 

హెచ్చరిీంచబడినా 

హెచ్చరిీంచబడక పోయినా ఒకటే; 

వారు విశ్వసిీంచరు. వారి 

హృదయాలపై అల్లాహ్ స లు 

వేసినాడు మరియు వారి చెవులపై, 

కళ్ళపై పరదా; వారికి లభిీంచే 

శిక్ష కడు 

కఠినమైీంది." [ఖుర్ఆన్ 2:6-7] 

సత్యాన్ని తిరస్కరిీంచే 

మామూలు కాఫిర్ల 



 

 

(సత్యతిరస్కారుల) గురిీంచి ఈ 

వచనాలు తెలుపడీం లేదు. ఇక్కడ 

వాడబడిన అరబ  భాషా పదాలు 

అల్లద న కఫరూ అీంటే 

సత్యతిరస్కారీం వైపు నిరీంతరీం 

మ్రొగ్గు చూపేవారని అర్థీం. 

అలాీంటి వారిని న వు 

హెచ్చరిీంచినా, 

హెచ్చరిీంకపోయినా తేడా లేదు. 

ఎీందుకీంటే వారు విశ్వసిీంచరు. 

అల్లాహ్ వారి హృదయాలపై స లు 

వేసినాడు. ఇీంకా వారి చెవులపై 

మరియు కళ్ళపై పరదా 

కప్పినాడు. అల్లాహ్ వారి 

హృదయాలపై స లు వేయడీం వలన 

కాదు ఈ కాఫిర్లు అీంటే 



 

 

సత్యతిరస్కారులు అర్థీం 

చేసుకోకపోవడీం మరియు 

నమ్మకపోవడీం, కాన  వాస్తవీం 

ద నికి విభిన్నీంగా ఉీంది. 

కాఫిర్లు అీంటే 

సత్యతిరస్కారులు 

సత్యతిస్కారీం వైపు నిరీంతరీం 

మ్రొగ్గు చూపడీం వలన, వారిని 

హెచ్చరిీంచినా హెచ్చరిీంచక 

పోయినా వారు అల్లాహ్ ను 

నమ్మరు. అీందువలన అల్లాహ్ 

వారి హృదయాలపై స లు వేసినాడు. 

కాబట్టి అల్లాహ్ ను కాదు 

నిీందిీంచవలసిీంది, సత్యాన్ని 

నిరీంతరీం తిరస్కరిస్తున్న ఆ 

సత్యతిరస్కారులను నిీందిీంచాలి.  



 

 

2.    ఉదాహరణ: పర క్షలో 

ఫెయిల్ అవుతాడని ట చర్ 

భావిస్తున్న ఒక విద్యార్థి   

ఫైనల్ పర క్షలకు ముీందు ఒక 

అనుభవజ్ఞుడైన ఒక ట చర్ 

హద్దుమ రిన తుీంటరితనీం, 

క్లాసులో శ్రద్ధగా పాఠాలు 

వినకపోవడీం మరియు అతడికి 

ఇవ్వబడిన హోమ్ వర్కు సరిగ్గా 

పూర్తిచేయకపోవడీం వీంటి 

కారణాల వలన ప్రత్యేకీంగా ఒక 

విద్యార్థి ఆ పర క్షలలో 

తప్పుతాడని ఊహిీంచాడు. ఒకవేళ 

పర క్షలు వ్రాసిన తర్వాత ఆ 

విద్యార్థి నిజీంగా తప్పితే, 

ఆ విద్యార్థి ఫెయిల్ 



 

 

కావడానికి ఎవరిని నిీందిీంచాలి: 

తప్పుతాడని ఊహిీంచిన ట చరునా 

లేక కష్టబడి చదవని 

విద్యార్థినా? ఫెయిల్ 

అవుతాడని ముీందుగానే ట చర్ 

ఊహిీంచడీం వలన ఆ విద్యార్థి 

తప్పాడని నిీందిీంచడీం సముచితీం 

కాదు కదా. పర క్ష తప్పడానికి 

స్వయీంగా విద్యార్థే 

కారకుడు గాన  ట చర్ ఊహిీంచడీం 

అతడి తప్పడానికి కారణీం 

కాజాలదు.   

అలాగే, కొీందరు సత్యాన్ని 

నిరీంతరీం తిరస్కరిీంచే వైపే 

మ్రొగ్గుతారనే విషయీం 

ముీందుగానే అల్లాహ్ కు తెలుసు 



 

 

మరియు దాని వలన అల్లాహ్ వారి 

హృదయాలపై స లు వేసినాడు. 

అీందువలన సత్యతిరస్కారులైన 

ఆ ముస్లిమేతరులే స్వ యీంగా 

సత్యాన్ని తిరస్కరిీంచడానికి 

కారకులు. అీంతేగాని వారి 

సత్యతిరస్కారానికి అల్లాహ్ 

వారి హృదయాలపై వేసిన స లు 

కాదు.  

 ఇస్లాీం మరియు ముస్లిీంలపై 

కొన్ని ప్రశ్నోత్తరాలు 

1.    ఇస్లాీం ధర్మీం అీంటే ఏమి? 

జవాబు: ఇస్లాీం ధర్మీం అనేది ఒక 

నూతన ధర్మీం ఎీంతమాత్రమూ 

కాదు. ఆరీంభీం నుీండి తన 



 

 

ప్రవక్తలీందరి ద్వారా ప్రతి 

ఒక్క సమాజానికి సర్వలోక 

సృష్టికర్త పీంపిన అదే 

సత్యవాణి చిట్టచివరిగా 

మొత్తీం మానవజాతి కొరకు ఈ 

అీంతిమ రూపీంలో పీంపబడిీంది. 

ఇస్లాీం ధర్మీం ప్రపీంచ 

జనాభాలోని ఐదవ వీంతు ప్రజలు 

స్వీంత ప్రాణీం కీంటే ఎక్కువగా 

ఇష్టపడే ధర్మమూ మరియు 

సీంపూర్ణ జ వన విధానమూను. 

శాీంతి, దయ మరియు 

క్షమాగుణాల్ని 

ప్రోత్సహిీంచే ఉత్తమ 

ధర్మమే ముస్లిీంల ఈ ధర్మీం. 

అయితే, ఇస్లాీం ధర్మీంతో 



 

 

సీంబీంధీం ఉీందని తరచుగా 

ఆరోపిీంచబడుతున్న త వ్రవాద 

సీంఘటనలతో ముస్లిీం 

సమాజీంలోని అత్యధిక ప్రజలకు 

ఎలాీంటి సీంబీంధమూ లేదు. 

2.    ముస్లిీంలు అీంటే ఎవరు ? 

జవాబు: ప్రపీంచ వ్యాప్తీంగా 

దక్షిణ ఫిలిఫ్ఫ న్స్ నుీండి 

నైజ రియా వరకు కేవలీం వారి 

కామన్ ఇస్లామ య విశ్వాసీంపై 

ఏకమైన వివిధ జాతులకు, దేశాలకు, 

వర్ణాలకు, సాీంప్రదాయాలకు 

చెీందిన ఒక బిలియన్ కీంటే 

ఎక్కువ ప్రజలు. దాదాపు 18% 

అరబ్బు ప్రాీంతీంలో 



 

 

నివశిస్తున్నారు; మొత్తీం 

ప్రపీంచీంలో అత్యధిక 

ముస్లిీంలున్న దేశీం 

ఇీండోనేషియా; ఆసియా మరియు 

ఆఫ్రికాలలో ఎక్కువ భూభాగీంలో 

ముస్లిీంలు ఉన్నారు, సోవియట్ 

యూనియన్ దేశాలలో, చైనా, 

ఉత్తర – దక్షిణ అమెరికా 

మరియు యూరోపు దేశాలలో వారి 

మైనారిట  ఉనికి 

ప్రభావపూరితీంగా ఉన్నది. 

3.    ఎవరైనా ముస్లిీంగా 

మారాలీంటే ఏమి చేయాలి ? 

జవాబు: చాలా సులభీంగా 

‘అల్లాహ్ తప్ప వేరే 



 

 

ఆరాధ్యుడెవరూ లేరు మరియు 

ముహమ్మద్ అల్లాహ్ యొక్క 

ప్రవక్త’ అని మనస్ఫూర్తిగా 

సాక్ష్యీం పలకడీం ద్వారా 

ఇస్లాీం ధర్మీంలోనికి 

ప్రవేశిీంచవచ్చు. ఈ 

డిక్లరేషన్ ద్వారా ఒక 

విశ్వాసి అల్లాహ్ యొక్క 

ప్రవక్తలీందరిపై మరియు 

వారిపై అవతరిీంచబడిన 

దివ్యవాణులపై తన 

విశ్వాసాన్ని ప్రకటిీంచినవాడు 

అవుతాడు. 

4.    ‘ఇస్లాీం’ అీంటే అర్థీం 

ఏమిటి ? 



 

 

జవాబు: 'ఇస్లాీం' అనేది అరబ  

భాషకు చెీందిన పదీం. తెలుగులో 

ద ని అర్థీం 'సమర్పణ'. అరబ  

భాషలో 'శాీంతి' అనే 

అర్థాన్నిచ్చే పదీం నుీండి ఇది 

గ్రహిీంచబడిీంది. ధార్మికీంగా, 

ఇస్లాీం అీంటే అల్లాహ్ 

యొక్క అభ ష్టానికి పూర్తిగా 

సమర్పిీంచుకోవడీం. 

'ముహమ్మద య మతీం' అనేది 

కొన్ని చోట్ల వాడుకలో ఉన్న 

ఒక తప్పుడు పదీం. ఎీందుకీంటే 

ముస్లిీంలు అల్లాహ్ ను కాకుీండా 

ముహమ్మద్ ను ఆరాధిస్తారనే 

అర్థాన్ని ఆ పదీం 

సూచిస్తున్నది. 



 

 

5.    అల్లాహ్ అీంటే ఎవరు ? 

జవాబు: 'అల్లాహ్' అనేది అరబ  

భాషలో ముస్లిీంలు మరియు 

అరబ్బు క్రైస్తవులు పిలిచే 

దేవుడి పేరు. అల్లాహ్ అనే పదీం 

దేవుడి ఏకదైవత్వాన్ని, 

అద్విత యతను సూచిీంచినీంత 

స్పష్టీంగా, సూట గా ఏ పదమూ 

సూచిీంచలేదు – ఎీందుకీంటే 

అల్లాహ్ అనే పదానికి అస్సలు 

బహువచనమూ, స్త్ర లిీంగ పదమూ 

లేవు. ఉదా, తెలుగులో దేవుడు 

అనే పదానికి దేవుళ్ళు అనే 

బహువచన పదీం, దేవత అనే 

స్త్ర లిీంగపదీం ఉన్నాయి, 

అలాగే ఇీంగ్ల ష్టులో గాడ్స్ 



 

 

మరియు గాడ్డెస్ అనే బహువచన, 

స్త్ర లిీంగ పదాలు ఉన్నాయి. 

అల్లాహ్ అనే పదానికి 

భాషాపరీంగా కూడా బహువచన పదీం 

గాన , స్త్ర లిీంగ పదీం గాన  

లేకుీండా భాషాపరీంగా కూడా ఆ 

సర్వలోకాల సృష్టికర్త 

ఏకత్వాన్ని, 

అద్విత యత్వాన్న  

ప్రకటిస్తున్నది. 

6.    తరచుగా ఇస్లాీం ధర్మీం 

అపరిచిత ధర్మీంగా ఎీందుకు 

కనబడుతుీంది ? 

జవాబు: ఆధునిక ప్రపీంచీంలో 

ఇస్లాీం ధర్మీం అసామాన్య 



 

 

ధర్మీంగా లేదా త వ్రవాద 

ధర్మీంగా కనబడవచ్చు. 

ఎీందుకీంటే బహుశా ఈనాడు 

పాశ్చాత్య దేశాలలోని ప్రజల 

అనుదిన జ వితాన్ని ధర్మీం 

శాసిీంచక పోవడీం మరియు 

ముస్లిీంలు ల కిక, ప్రాపీంచిక, 

మతరహిత జ వితానిక  మరియు 

ధార్మిక, దైవసీంబీంధిత, పావన 

జ వితాల మధ్య విభజన 

చూపకుీండా తమ జ వితీంలో 

ధర్మమునకే అత్యీంత ఉన్నత 

స్థానీం ఇవ్వడీం కావచ్చేమో. 

అీంతిమ దైవశాసనమైన షరిఅహ్ 

ను గీంభ రీంగా త సుకోవాలని 

మనస్ఫూర్తిగా విశ్వసిీంచడీం 



 

 

వలన వారి జ వితీంలో ధర్మానికి 

సీంబీంధిీంచిన అీంశాలు ఇప్పటిక  

ప్రాధాన్యతను కలిగి 

ఉన్నాయి. 

7.    ఇస్లాీం వ్యాప్తి 

ప్రపీంచాన్ని ఎలా ప్రభావితీం 

చేసిీంది ? 

జవాబు: శ ఘ్రీంగా మరియు 

శాీంతియుతీంగా ఇస్లాీం ధర్మీం 

వ్యాపిీంచడానికి ఒక ముఖ్య 

కారణీం ఏమిటీంటే దాని 

మూలసిద్ధాీంత నిష్కాపట్యీం, 

నిరాడీంబరత, సాధరణత్వీం, సరళత, 

స్పష్టత – అది ఆరాధిీంపబడే 

అర్హత గల ఏకైక దైవాన్ని 



 

 

మాత్రమే విశ్వసిీంచమనే 

ఇస్లాీం పిలుపు. ఇీంకా తనకు 

ప్రసాదిీంచబడిన బుద్ధిని 

సరిగ్గా ఉపయోగిీంచి, 

సత్యాన్వేషణ చేయమని అది 

మాటిమాటిక  మానవుడిని 

ఆదేశిీంచడీం. కొన్నేళ్ళ లోపలే 

‘ప్రతి ముస్లిీం పురుషుడిపై 

మరియు స్త్ర పై జ్ఞానీం 

సీంపాదిీంచడీం తప్పనిసరి విధి 

అయి ఉన్నది’ అనే ప్రవక్త 

ముహ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి 

వసల్లీం ఉపదేశాన్ని అనుసరిీంచి 

గొప్ప గొప్ప నాగరికతలు మరియు 

విశ్వవిద్యాలయాలు 

వర్ధిల్లాయి. తూర్పు – పడమర 



 

 

ఆలోచనల సీంయోగీం, పాతవాటిలో 

నుీండి పుట్టుకొచ్చిన 

క్రొత్త ఆలోచనలు వైద్య 

శాస్త్రీంలో, 

గణితశాస్త్రీంలో, భ తిక 

శాస్త్రీంలో, ఖగోళ 

శాస్త్రీంలో, భూగోళ 

శాస్త్రీంలో, భవన నిర్మాణ 

శాస్త్రీంలో, కళలలో, 

సాహిత్యీంలో మరియు 

చరిత్రలో ఘనమైన అభివృద్ధిని 

త సుకు వచ్చాయి. అల్జిబ్రా, 

అరబిక్ సీంఖ్యలు మరియు 

గణితశాస్త్రీం ముీందుకు 

దూసువెళ్ళడానికి 

ముఖ్యకారణమైన సున్న 



 

 

యొక్క భావన (the concept of the 

zero) వీంటి అనేక క్లిష్టమైన 

సిద్ధాీంతాలు ముస్లిీంల నుీండి 

మధ్యయుగ యూరోపు 

ప్రాీంతానికి చేరుకున్నాయి. 

వాటి సహాయీంతో యూరోపు 

ఖీండవాసుల డిస్కవర  సముద్ర 

యానాలు సాధ్యపడేలా చేసిన 

అష్ట్రోలోబ్ 

(astrolabe),  వృత్త చతుర్భాగీం 

(quadrant) మరియు మీంచి 

న కాయాన పటాలు మొదలైన 

అధునాతన పరికరాలు తయారు 

చేయబడినాయి. 

8.    కాబహ్ అీంటే ఏమిటి ? 



 

 

జవాబు: అల్లాహ్ ఆదేశాలను 

అనుసరిీంచి ప్రవక్త అబ్రహాీం 

మరియు ప్రవక్త ఇస్మాయ ల్ 

(అలైహిస్సలాీం) లు పునః 

నిర్మిీంచిన అల్లాహ్ యొక్క 

పవిత్ర ఆరాధనాలయమే 

కాబాగృహీం. ఆదిమానవుడైన 

ప్రవక్త ఆదీం (అలైహిస్సలాీం) 

కట్టిన పవిత్రస్థలీంపైనే అది 

నిర్మిీంచబడిీందని చాలా మీంది 

విశ్వసిస్తారు. ఆ పవిత్ర 

కాబాగృహ సీందర్శనకు తరలి 

రమ్మని ప్రజలను 

ఆహ్వానిీంచవలసిీందిగా 

అల్లాహ్ ప్రవక్త అబ్రహాీం 

(అలైహిస్సలాీం)ను 



 

 

ఆజ్ఞాపిీంచినాడు. ఈనాటిక  

ప్రజలు అక్కడికి చేరుకోగానే, 

లబ్బైక్ అల్లాహుమ్మ 

లబ్బైక్ అీంటే 

హాజరయ్యాము ఓ ప్రభూ, 

హాజరయ్యాము అని బిగ్గరగా 

గొీంతెత్తి పలుకుతూ, ప్రవక్త 

అబ్రహాీం (అలైహిస్సలాీం) 

పిలుపుకు బదులుగా అక్కడ 

హాజరవుతున్నారు. 

9.    ఇస్లాీం ధర్మమే 

సత్యమైనదని మనమెలా 

తెలుసుకోగలీం ? 

జవాబు: 



 

 

1. అల్లాహ్ అీంటే ఏకైకుడు, 

అద్విత యుడు, అసమానుడు, 

అపూర్వుడు మరియు పరమ 

సీంపూర్ణుడని 

ప్రకటిస్తున్న ధర్మీం 

కేవలీం ఇదొక్కటే.  

2. జ సస్ లేదా విగ్రహాలు 

లేదా దైవదూతల ఆరాధనను 

అణువీంత కూడా 

విశ్వసిీంచకుీండా కేవలీం 

మరియు కేవలీం అల్లాహ్ 

యొక్క ఆరాధనను మాత్రమే 

విశ్వసిీంచే ధర్మీం 

ఇదొక్కటే.  

3. ఖుర్ఆన్ లో ఎలాీంటి పరస్పర 

వైరుధ్యాలు, 



 

 

వ్యత్యాసాలు, అసీంగతులు, 

అసీంబద్ధాలు ... లేవు.  

4. వారి కాలీం కీంటే 13 

శతాబ్దాలకు ముీందరగానే 

తెలుపబడిన వైజ్ఞానిక 

వాస్తవాలు ఖుర్ఆన్ లో 

ఉన్నాయి. 1400 

సీంవత్సరాలకు పూర్వీం 

అవతరిీంచిన ఖుర్ఆన్ 

గ్రీంథీంలో ఉన్న అనేక 

వైజ్ఞానిక వాస్తవాలను 

ఈమధ్యనే శాస్త్రజ్ఞులు 

కనిపెట్ట గలిగారు. ఖుర్ఆన్ 

ఎక్కడా సైన్సుతో 

విభేదిీంచడీం లేదు.   



 

 

5. ఖుర్ఆన్ వీంటి గ్రీంథాన్ని 

తయారు చేయమని అల్లాహ్ 

సవాలు చేసినాడు. మరియు అలా 

ఎవ్వరూ తయారు చేయలేరని 

ఆయన స్పష్టీంగా 

ప్రకటిీంచాడు కూడా.  

6. చరిత్రలో అత్యీంత 

ప్రబలమైన పలుకుబడిగల 

మానవుడు ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీం. మైకెల్ 

హెచ్. హార్ట్ అనే ఒక 

ముస్లిమేతరుడి "The 100 

most influential men in History" 

పుస్తకీంలో, మొట్టమొదటి 

స్థానీం ప్రవక్త 



 

 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీంకు 

ఇవ్వబడిీంది మరియు మూడవ 

స్థానీం ప్రవక్త జ సస్ 

అలైహిస్సలాీంకు 

ఇవ్వబడిీంది. ఇక్కడ 

గుర్తిీంచవలసిన విషయీం 

ఏమిటీంటే జ సస్ 

(అలైహిస్సలాీం) కూడా 

అల్లాహ్ పీంపిన ప్రవక్తే. 

మరి ఏ అసత్య 

ప్రవక్తనైనా దైవీం అీంత 

ఎక్కువ సాఫల్యవీంతుడిని 

ఎలా చేస్తాడు? 

ముమ్మాటిక  కాదు. ఇదే 

విషయీం బైబిల్ లోని 



 

 

ద్విత యోపదేశకాీండీం 

18:19 లో కూడా 

పేర్కొనబడిీంది. అసత్య 

ప్రవక్త చనిపోతాడు! కాన  

అల్లాహ్ యొక్క 

ధర్మాన్ని ప్రజలకు 

పూర్తిగా అీందజేయకుీండా 

మరియు బోధిీంచకుీండా 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి 

వసల్లీం చనిపోలేదు కదా!  

7. ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి 

వసల్లీం అనేక 

భవిష్యవాణులు 

ప్రవచిీంచారు. వాటిలో 



 

 

అనేకీం ఇప్పటికే నిజీంగా 

సీంభవిీంచాయి మరియు 

మరికొన్ని నిజీం 

కాబోతున్నాయి. 

10. ఇస్లాీం ధర్మాన్ని 

ముహమ్మద య మతమని పిలవడీం 

సరైనదేనా ? 

జవాబు: లేదు, ఇస్లాీం 

ధర్మాన్ని ముహమ్మద య మతీం 

అని పిలవడీం తప్పు. ద నిని 

ఇస్లాీం ధర్మీం అని మాత్రమే 

పిలవాలి. 

11. ముస్లిీంలను 

ముహమ్మద యులు అని పిలవడీం 

సరైనదేనా ? 



 

 

జవాబు: ఇస్లాీం 

ధర్మావలీంబ కుడిని (భాషాపరీంగా 

ఇస్లాీం అీంటే “సమర్పణ”) 

ముస్లిీం అని మాత్రమే పిలవాలి 

(భాషాపరీంగా ముస్లిీం అీంటే 

“సమర్పిీంచుకున్నవాడు” లేదా 

“ఒప్పగిీంచుకున్నవాడు”).  ముస్

లిీంలు కేవలీం ఏకైకుడు, 

అద్విత యుడైన అల్లాహ్ ను 

మాత్రమే ఆరాధిస్తారు. 

ముస్లిీంలు ముహమ్మద్ 

(సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం) 

ను అస్సలు ఆరాధిీంచరు. ఇస్లాీం 

ధర్మ స్థాపకుడు అల్లాహ్ యే 

గాన  ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం 



 

 

ఎీంత మాత్రమూ కాదు. అీంతేగాక 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం 

దైవికమైన లేక 

దివ్యమైనవారు కాదు, దైవికీం 

లేదా దివ్యత్వీం కేవలీం 

అల్లాహ్ కు మాత్రమే 

చెీందును. ఇీంకా ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీం నిత్యులు, 

అమరులు, శాశ్వతీంగా ఉీండేవారు 

కాదు, కేవలీం అల్లాహ్ 

మాత్రమే నిత్యుడు, అమరుడు, 

శాశ్వతమైనవాడూను.  

ఎవరైతే మనస్ఫూర్తిగా, 

శాీంతియుతీంగా తమకు తాము 



 

 

అల్లాహ్ కు 

సమర్పిీంచుకుీంటారో, 

ఒప్పగిీంచుకుీంటారో, 

అలాీంటివారే ముస్లిీంలు. 

అనుదినీం వారు తమ అధ నత, 

విశ్వాసీం, ప్రభుభక్తిన  ఖరారు 

చేస్తూ అల్లాహ్ కు వాగ్దానీం 

చేస్తారు. 

12. ముస్లిీంలీందరూ అరబ్బులు 

మరియు అరబ్బులీందరూ 

ముస్లిీంలు – ఇది కరక్టేనా ? 

జవాబు: కాదు, ముమ్మాటిక  కాదు. 

అరబ  భాష చదవగలిగే, 

వ్రాయగలిగే మరియు 

మాట్లాడగలిగే ఏ వ్యక్తి 



 

 

అయినా అరబ్బు అని 

పిలవబడతాడు. ప్రపీంచీంలో 

దాదాపు 1.6 బిలియన్ల 

ముస్లిీంలు ఉన్నారు. అీందులో 

కేవలీం 20% మాత్రమే 

అరబ్బులు ఉీండగా, మిగిలిన 

వారీందరూ అరబ్బేతరులే. 

అరబ్బు ప్రజలలో దాదాపు 8% 

క్రైస్తవులు, యూదులు, 

అస్సిరియన్లు, 

నాస్తికులు,  దేవుడు ఉన్నద  

లేనిద  చెప్పడీం సాధ్యీం కాదని 

భావిీంచే అజ్ఞతావాదులు 

మొదలైన ముస్లిమేతరులు 

ఉన్నారు.  



 

 

ఏదేమైనా ప్రతి ముస్లిీం కొరకు 

అరబ  భాష అభ్యసిీంచడీం మరియు 

నేర్చుకోవడీం చాలా ముఖ్యీం. 

తద్వారా అతను/ఆమె 

ప్రతిరోజూ ఐదు పూటలా నమాజు 

చేయగలుగుతారు, ఖుర్ఆన్ 

చదవగలుగుతారు మరియు దానిని 

అర్థీం చేసుకోగలుగుతారు. 

13. ఇస్లాీం ధర్మాన్ని 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

(సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం) 

స్థాపిీంచారని అనడీం కరక్టేనా 

? 

జవాబు: కాదు, ముమ్మాటిక  కానే 

కాదు. ఇస్లాీం ధర్మ స్థాపకుడు 

సర్వలోకాల సృష్టికర్త అయిన 



 

 

అల్లాహ్ అని ముస్లిీంలు 

విశ్వసిస్తారు. భాషాపరీంగా 

ఇస్లాీం అీంటే 

‘సమర్పిీంచుకోవడీం’: కాబట్టి 

ఇస్లాీం అనేది అల్లాహ్ కు 

విధేయతా పూర్వకీంగా 

సమర్పిీంచుకునే ధర్మీం. 

అల్లాహ్ యొక్క అభ ష్టానికి 

సమర్పిీంచుకోవడమనే 

దివ్యసీందేశాన్నే అీంతిమ 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీంకు 

పూర్వీం వచ్చిన జ సస్, మోసెస్ 

మరియు ఇతర ప్రవక్తలు 

(అలైహిస్సలాీం) కూడా 

బోధిీంచారు. 



 

 

14. ముస్లిీంలు వేర్వేరు 

గ్రూపులుగా, వర్గాలుగా ఎీందుకు 

విడిపోయారు ? 

1. ముస్లిీంలు ఒక్కటి కావాలి, 

ఐక్యమవాలి: 

జవాబు: ఈనాడు ముస్లిీంలు 

తమలో తాము విభజిీంపబడి, 

వేర్వేరు వర్గాలలో చ లిపోయి 

ఉన్నారనేది ఒక వాస్తవీం. ఒక 

ట్రాజెడ  ఏమిటీంటే అలాీంటి 

విభజనలను ఇస్లాీం ధర్మీం 

అస్సలు సమ్మతిీంచదు, 

ఆమోదిీంచదు. తన అనుచరులలో 

ఐకమత్యీం వృద్ధి చెీందుతుీందని 

ఇస్లాీం ధర్మీం విశ్వసిస్తుీంది.  



 

 

ఖుర్ఆన్ ఇలా 

ప్రకటిస్తున్నది: "గట్టిగా 

పట్టుకోీండి, అీందరూ కలిసి 

కట్టుగా, (మ  కోసీం 

పీంపబడిన)అల్లాహ్ యొక్క 

త్రాడును, మరియు మ లో మ రు 

వేరుపడిపోవద్దు;" [3:103] 

ఈ వచనీంలో పేర్కొనబడిన 

అల్లాహ్ యొక్క త్రాడు ఏది? 

అదియే దివ్యమైన ఖుర్ఆన్. 

కలిసికట్టుగా ముస్లిములీందరూ 

గట్టిగా పట్టుకోవలసిన 

అల్లాహ్ యొక్క త్రాడు 

దివ్యఖుర్ఆనే. ఈ వచనీంలో 

రెీండు సార్లు నొక్కి 

చెప్పబడిీంది. ‘కలిసికట్టుగా 



 

 

దృఢీంగా అీందరూ కలిసి 

పట్టుకోీండి’ అని చెప్పడమే 

కాకుీండా ‘విభజిీంపబడ వద్దు’ అని 

కూడా చెప్పబడిీంది.  

ఇీంకా ఖుర్ఆన్ ఇలా 

ప్రకటిస్తున్నది, "అల్లాహ్ 

కు విధేయత చూపీండి, మరియు 

అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్తకు 

విధేయత చూపీండి "[ఖుర్ఆన్ 

4:59] 

ముస్లిములీందరూ ఖుర్ఆన్ ను 

మరియు ప్రామాణికమైన 

హద థులను తప్పనిసరిగా 

అనుసరిీంచాలి మరియు తమలో 



 

 

తాము వేర్వేరు వర్గాలుగా 

విడిపోకూడదు.  

2.  వేర్వేరు గ్రూపులు మరియు 

వర్గాలుగా విడిపోవడీం ఇస్లాీం 

ధర్మీంలో నిషేధిీంచబడిీంది 

దివ్యఖుర్ఆన్ ఇలా 

తెలుపుతున్నది: "ఎవరైతే తమ 

ధర్మాన్ని విభజిస్తారో, 

మరియు వర్గాలుగా 

విడగొడతారో, వారితో న కే 

సీంబీంధమూ లేదు: వారి విషయీం 

అల్లాహ్ వద్ద ఉీంటుీంది: అతడు 

పతన స్థితిలో ఉీంటాడు. వారు 

ఏమి చేసినా దానిలోని 



 

 

నిజాలన్నిీంటిన  ఆయన వారికి 

చెపుతాడు." [ఖుర్ఆన్ 6:159] 

ఎవరైతే తమ ధర్మాన్ని 

విభజిస్తూ వివిధ గ్రూపులుగా 

విడద స్తారో, అలాీంటి వారికి 

దూరీంగా ఉీండమని అల్లాహ్ ఈ 

వచనీంలో ఆదేశిస్తున్నాడు. 

కాన  ఎవరైనా ఒక ముస్లిీంను, 

"న వు ఎవరివి?" అని అడిగినపుడు, 

మామూలుగా వచ్చే జవాబు 

ఏమిటీంటే ‘సున్న ’ లేదా 

‘షియా’. కొీంతమీంది తమను తాము 

‘హనఫ ’ లేదా ‘షాఫయ ’ లేదా 

‘మాలిక ’ లేదా ‘హీంబల ’ అని కూడా 

చెప్పుకుీంటారు. మరికొీంతమీంది 



 

 

‘నేను దేవ్ బీంద ’ అన , 

మరికొీంతమీంది ‘నేను బరేల్వ ’ 

అన  చెప్పుకుీంటారు.   

3.   మన ప్రవక్త సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీం ఒక ముస్లిీం 

ఎవరైనా అలాీంటి ముస్లిీంలను, 

"మన ప్రియతమ ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీం ఎవరు? ఆయన 

హనఫ యా లేక షాఫయ యా లేక 

మలిక యా లేక హీంబల యా?"  అని 

అడిగితే, లేదు! ఆయనకు పూర్వీం 

వచ్చిన అల్లాహ్ యొక్క ఇతర 

ప్రవక్తల మరియు సీందేశహరుల 



 

 

వలే ఆయన కూడా ఒక ముస్లిీం అని 

జవాబిస్తారు.  

దివ్యఖుర్ఆన్ లోని మూడవ 

అధ్యాయీం, 52వ వచనీంలో 

ప్రవక్త జ సస్ అలైహిస్సలాీం 

‘ముస్లిీం’ అని పేర్కొనబడిీంది. 

ఇీంకా, దివ్యఖుర్ఆన్ లోని 

మూడవ అధ్యాయీం, 67వ 

వచనీంలో ప్రవక్త ఇబ్రాహ ీం 

అలైహిస్సలాీం యూదుడూ కాదు, 

క్రైస్తవుడూ కాదు, కాన  ఆయన 

ఒక ముస్లిీం అని అల్లాహ్ 

పేర్కొన్నాడు.  



 

 

4. మిమ్మల్ని మ రు ముస్లిీం 

అని పిలుచుకోవాలని ఖుర్ఆన్ 

గ్రీంథీం చెబుతున్నది 

1. ఒకవేళ ఎవరైనా ఒక ముస్లిీంను 

న వు ఎవరివి అని అడిగితే అతను 

"నేను ఒక ముస్లిీంను, హనఫ ను 

కాదు లేక షాఫయ ను కాదు లేక 

మలిక ను కాదు లేక హీంబల ను 

కాదు" అని జవాబివ్వాలి. 

దివ్యఖుర్ఆన్ లోని 41వ 

అధ్యాయీం అయిన సూరహ్ 

ఫుస్సిలత్ లోని 33వ వచనీం 

ఇలా చెబుతున్నది, 

"అల్లాహ్ వైపు పిలిస్తూ, 

మీంచి పనులు చేస్తూ, ‘నేను 

ముస్లిీంలలోని వాడిని’ 



 

 

అని  పలికేవాని మాటకీంటే 

ఎవరి మాట ఉత్తమమైీంది 

కాగలదు " [ఖుర్ఆన్ 41:33] 

     మరోచోట ఖుర్ఆన్ ఇలా 

చెబుతున్నది "ఇస్లాీం 

ధర్మీంలో రుకూ చేసేవారిలోని 

వాడినని చెప్పు". మరోమాటలో 

"నేను ఒక ముస్లిీంను" అని చెప్పు. 

1. ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి 

వసల్లీం చుట్టుప్రక్కల 

ఉన్న ముస్లిమేతర రాజులకు 

మరియు పాలకులకు ఇస్లాీం 

స్వ కరిీంచమని 

ఆహ్వానిస్తూ లేఖలు 



 

 

పీంపారు. ఆ ఉత్తరాలలో ఆయన 

దివ్యఖుర్ఆన్ లోని మూడవ 

అధ్యాయమైన సూరహ్ ఆలె 

ఇమ్రాన్ లోని ఈ 64వ 

వచనాన్ని పేర్కొన్నారు: 

ప్రకటిీంచు: "సాక్ష్యీంగా 

ఉీండీండి - మేము ముస్లిీంలని 

ప్రకటిస్తున్న మా 

పలుకులకు."  [ఖుర్ఆన్ 3:64] 

5. ఇస్లాీం ధర్మీంలోని గొప్ప 

పీండితులీందరిన  గ రవిీంచాలి 

మనీం తప్పకుీండా నలుగురు 

ఇమాములైన ఇమామ్ అబూ హన ఫా, 

ఇమామ్ షాఫయ , ఇమామ్ 

మాలిక్, ఇమామ్ ఇబ్నె హీంబల్ 



 

 

(అల్లాహ్ వారీందరిన  

స్వ కరిీంచుగాక) లతో సహా 

ఇస్లాీం ధర్మీంలోని గొప్ప 

పీండితులీందరిన  గ రవిీంచాలి. 

వారీందరూ గొప్ప పీండితులు 

మరియు వారి నిశిత పరిశోధనలకు 

మరియు పడిన ప్రయాసలకు 

బదులుగా అల్లాహ్ అనేక 

పుణ్యాలు ప్రసాదిీంచుగాక! 

ఒకవేళ ఎవరైనా ఇమామ్ అబూ 

హన ఫా లేదా ఇమామ్ షాఫయ  

లేదా ఇమామ్ మాలిక్ లేదా 

ఇమామ్ ఇబ్నె హీంబల్ లలో 

ఎవరో ఒకరి అభిప్రాయాలను 

మరియు పరిశోధనలను ఇష్టపడితే, 

ఎవరికైనా ఎలాీంటి 



 

 

అభ్యీంతరమూ ఉీండరాదు. అయితే, 

‘న వు ఎవరివి?’అని 

ప్రశ్నిీంపబడినపుడు, ‘నేను ఒక 

ముస్లిీంను’ అని మాత్రమే 

జవాబివ్వాలి. 

సునన్ అబూ దాఊద్ లోని హద థు 

నెీం 4579 ను ఉదహరిస్తూ ఈ 

హద థులో ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం 

"నా సమాజీం డెబ్బై మూడు 

వర్గాలలో విడిపోతుీందని" 

చెప్పారని కొీందరు 

వాదిీంచవచ్చు.  

డెబ్బై మూడు వర్గాలు 

ఏర్పడతాయని ప్రవక్త 



 

 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీం భవిష్యవాణి 

తెలిపారని ఈ హద థు 

తెలుపుతున్నది. అీంతేగాన  వివిధ 

వర్గాలుగా విడిపోవడీంలో 

ముస్లిీంలు చురుకుగా 

పాల్గొనాలని ఆయన చెప్పలేదు. 

గ్రూపులను సృష్టిీంచవద్దని 

దివ్యఖుర్ఆన్ మనల్ని 

ఆజ్ఞాపిస్తున్నది. ఎవరైతే 

ఖుర్ఆన్ మరియు సహ హ్ హద థుల 

బోధనలను అనుసరిస్తూ, 

గ్రూపులను సృష్టిీంచరో, 

అలాీంటివారే ఋజుమార్గీం పై 

ఉన్నవారు.  



 

 

తిర్మిథ  హద థు గ్రీంథీంలోని 

171వ హద థులో, ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీం ఇలా పలికారని 

నమోదు చేయబడిీంది, "నా సమాజీం 

డెబ్బై మూడు వర్గాలుగా 

విడిపోతుీంది. వాటిలో ఒక్క 

వర్గీం తప్ప మిగిలినవన్న  

నరకీంలో పడవేయబడతాయి." అది 

విని సహచరులు ‘ఆ వర్గీం ఏదై 

ఉీంటుీంది?” అని ప్రశ్నిీంచగా, 

ఆయన ఇలా జవాబిచ్చారు, "ఆ 

వర్గీం అదే దేనికైతే నేనూ 

మరియు నా సహచరులూ 

చెీందుతారో." 



 

 

దివ్యఖుర్ఆన్ అనేక 

వచనాలలో, "అల్లాహ్ కు 

విధేయత చూపీండి మరియు ఆయన 

ప్రవక్తకు" అని ఆదేశిీంచిీంది. ఒక 

నిజమైన ముస్లిీం కేవలీం 

దివ్యఖుర్ఆన్ ను మరియు 

సహ హ్ హద థులను మాత్రమే 

అనుసరిీంచాలి. ఖుర్ఆన్ మరియు 

సహ హ్ హద థుల బోధనలకు 

అనుగుణీంగా ఉన్నీంత వరకు ఏ 

పీండితుడి అభిప్రాయాలనైనా 

అతడు ఇష్టపడవచ్చు. ఒకవేళ ఆ 

అభిప్రాయాలు అల్లాహ్ 

యొక్క దివ్యవచనానికి అీంటే 

ఖుర్ఆన్ కు లేదా ప్రవక్త 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం 



 

 

యొక్క సున్నతులకు విరుద్ధీంగా 

ఉీంటే ఆ అభిప్రాయాలకు ఎలాీంటి 

బరువూ ఉీండదు – ఆ పీండితుడు 

ఎీంతటి జ్ఞానవీంతుడైనా సరే.  

ఒకవేళ ముస్లిములీందరూ అర్థీం 

చేసుకుీంటూ ఖుర్ఆన్ చదివితే 

మరియు సహ హ్ హద థులను 

అనుసరిస్తే, ఇన్షా అల్లాహ్ 

ఈ వ్యత్యాసాలలో అనేక 

వ్యత్యాసాలు సమసి పోతాయి 

మరియు మనీం ఒక్క ముస్లిీం 

సమాజీంగా ఏకమైపోతాము. 

15. సహజీంగా మతాలన్న  మీంచి 

పనులు చేయమనే తమ తమ 

అనుచరులను ఆదేశిస్తాయి. మరి 



 

 

అలాీంటప్పుడు ఎవరైనా 

ఇస్లాీంనే ఎీందుకు అనుసరిీంచాలి ? 

ఇతర ధర్మాల్ని 

అనుసరిీంచకూడదా ? 

జవాబు: 

1. ఇస్లాీం ధర్మానిక  మరియు 

అనేక ఇతర ధర్మాలకూ మధ్య 

ఉన్న ప్రధాన వ్యత్యాసీం  

ప్రధానీంగా ధర్మాలన్న  మీంచి 

పనులు చేయమని 

ప్రోత్సహిస్తాయి మరియు 

చెడు పనుల నుీండి దూరీంగా 

ఉీండమని ఆజ్ఞాపిస్తాయి. 

అయితే ఈ విషయీంలో ఇస్లాీం 

ధర్మీం మిగిలిన ధర్మాలన్నిీంటి 



 

 

కీంటే ఎీంతో ముీందున్నది. 

ధర్మబద్ధత, నైతికత సాధిీంచే 

ప్రాక్టికల్ పద్ధతుల వైపు 

ఇస్లాీం ధర్మీం 

మార్గదర్శకత్వీం 

వహిస్తున్నది. అీంతటితో ఆగక 

మన వ్యక్తిగత మరియు 

సామూహిక జ వితాలలో నుీండి 

చెడును, దుష్టత్వాన్ని 

తొలగిీంచే ఖచ్చితమైన మార్గీం 

చూపుతున్నది. మానవ సహజ 

గుణగణాలను మరియు మానవ సమాజ 

చిక్కు సమస్యలను అది 

పరిగణలోనికి త సుకుీంటోీంది. 

సృష్టికర్త స్వయీంగా 

చూపుతున్న సన్మార్గమే 



 

 

ఇస్లాీం ధర్మీం. కాబట్టి, 

ద నుల్ ఫిత్రహ్ (సహజ 

సిద్ధమైన ధర్మీం) అనే 

పేరుతో కూడా ఇస్లాీం ధర్మీం 

పిలవబడుతోీంది.  

1. ఉదాహరణ – దొీంగతనాన్ని 

ఇస్లాీం ధర్మీం 

నిషేధిీంచడమే కాకుీండా 

దానిని నిర్మూలిీంచే 

పద్దతిని కూడా 

నిర్దేశిీంచిీంది. 

a. దొీంగతనాన్ని నిర్మాలిీంచే 

పద్ధతిని ఇస్లాీం ధర్మీం 

నిర్దేశిీంచిీంది:  



 

 

     దొీంగతనీం ఒక చెడు పని అని 

దాదాపు మతాలన్న  

బోధిస్తాయి. ఇస్లాీం కూడా 

ఇదే విషయాన్ని బోధిస్తుీంది. 

మరి ఇస్లాీం ధర్మానికి మరియు 

ఇతర ధర్మాలలో తేడా ఎక్కడ 

ఉీంది? ఎక్కడ తేడా ఉీందీంటే – 

దొీంగతనీం ఒక చెడు పని అని 

బోధిీంచడమే కాకుీండా ఇస్లాీం 

ధర్మీం ప్రజల్ని దొీంగతనీం 

చేయకుీండా ఆపే ఒక సామాజిక 

వ్యవస్థను ఎలా సృష్టిీంచాలో 

చక్కటి ప్రాక్టికల్ దారిని 

చూపుతున్నది.   

     b. జకాతు విధిదానాన్ని 

ఇస్లాీం ధర్మీం నిర్దేశిీంచిీంది:  



 

 

జకాతు విధి దాన వ్యవస్థను 

(వార్షిక తప్పనిసరి దాన 

పద్ధతి) ఇస్లాీం ధర్మీం 

నిర్దేశిీంచిీంది. ప్రతి 

వ్యక్తి నిర్ణ త స్థాయి 
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గ్రాముల బీంగారీం విలువ కీంటే 

ఎక్కువ మిగులు సీంపదలో నుీండి 

ప్రతి చాీంద్రమాన సీంపత్సరీం 

2.5% దానీం చేయ వలసి ఉీంటుీంది. 

ఒకవేళ ప్రపీంచీంలోని ప్రతి 

ధనవీంతుడు త్రికరణశుద్ధిగా 

జకాతు విధి దానీం చేస్తే, ఈ 

ప్రపీంచీంలో నుీండి పూర్తిగా 

బ దరికాన్ని మాయీం చేయవచ్చు. 



 

 

ఒక్క మనిషి కూడా ఆకలిలో 

చావడు.  

1. దొీంగతానానికి శిక్షగా 

చేతులు నరకడీం : 

దొీంగతనీం చేసినట్లు ఋజువైన 

దొీంగల చేతులు నరకమని ఇస్లాీం 

ధర్మీం  నిర్దేశిస్తున్నది. 

దివ్య ఖుర్ఆన్ లోని సూరతుల్ 

మాయిదహ్ అధ్యాయీంలో 

అల్లాహ్ ఆజ్ఞ ఇలా ఉన్నది: 

"ఇక దొీంగ విషయానికి వస్తే – 

మగ దొీంగైనా లేక ఆడ దొీంగైనా, 

అతని / ఆమె చేతులు నరకాలి. వారు 

చేసిన నేరానికి అల్లాహ్ 

విధిీంచిన కఠిన శిక్షకు 



 

 

ఉపమానీంగా: అల్లాహ్ సర్వ 

శక్తిమీంతుడు, సీంపూర్ణ వివేక 

వీంతుడూను." [దివ్యఖుర్ఆన్ 

5:38] 

ముస్లిమేతరులు, "ఈ నాగరిక 

20వ శతాబ్దీంలో చేతులు 

నరకడమా! ఇస్లాీం అీంత అనాగరక 

మరియు క్రూర ధర్మీం మరొకరటి 

లేదు." అీంటారు. అలా అనేవారు 

దొీంగతనాన్ని పూర్తిగా 

నిర్మూలిీంచగలిగే ఈ పద్ధతి 

కీంటే మరేదైనా ఉత్తమ 

పద్దతిని కనిపెట్టగలిగారా ?  

1. ఇస్లామ య షరిఅహ్ అమలు 

చేస్తే వచ్చే ఫలితాలు: 



 

 

ప్రపీంచీంలోని ఆధునిక దేశాలలో 

అమెరికా ఒక అత్యాధునిక 

దేశీంగా మరియు అత్యీంత ధనిక 

దేశీంగా గుర్తిీంచబడిీంది. కాన , 

అది దురదృష్టవశాత్తు 

దోపిడ దొీంగతనాలలో అత్యధిక 

క్రైమ్ రేటుతో అన్ని దేశాల 

కీంటే ముీందున్నది. ఒకవేళ 

అమెరికాలో ఇస్లామ య 

షరిఅహ్ ధర్మ చట్టాన్ని 

ఆచరణలో పెడితే, అీంటే ప్రతి 

ధనవీంతుడు తప్పకుీండా జకాతు విధి 

దానీం చేస్తే అీంటే ప్రతి 
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గ్రాముల కీంటే ఎక్కువ మిగులు 

సీంపదలో నుీండి 2.5% బ ద 



 

 

ప్రజలలో దానీం చేస్తే మరియు 

దొీంగతనీం చేసినట్లు ఋజువైన 

ప్రతి నేరస్థుడికి చేతులు నరికి 

వేసే శిక్ష విధిస్తే, 

అమెరికాలో క్రైమ్ రేట్ 

పెరుగుతుీందా లేక తగ్గుతుీందా ? 

సహజీంగానే అది తగ్గిపోతుీంది 

కదా! అీంతేగాక అలాీంటి కఠిన 

చట్టీం దొీంగతనీం చేయాలనే 

ఆలోచనతో ఉన్న వారిని కూడా 

నిరుత్సాహ పరుస్తుీంది.  

ప్రపీంచీంలో ఈనాడు జరుగుతున్న 

దొీంగతనాల సీంఖ్య చాలా 

ఎక్కువగా ఉీండడీం వలన ఒకవేళ 

దొీంగల చేతులు నరికే శిక్ష 

ఆచరణలో పెడితే చేతులు 



 

 

నరకబడే నేరస్థుల సీంఖ్య 

వీందలో వేలలో ఉీంటుీందేమో అనే 

మాటతో నేను కూడా 

ఏక భవిస్తున్నాను. ఇక్కడ 

గుర్తిీంచవలసిన ముఖ్య విషయీం 

ఏమిటీంటే, ఎప్పుడైతే ఈ 

కఠినశిక్ష ఆచరణలో పెట్టడీం 

ప్రారీంభమైన క్షణీం నుీండే 

దొీంగతనాల సీంఖ్య 

ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోవడీం 

మొదలవుతుీంది. తన చేతులు 

పోగొట్టుకోవలసి వస్తుీందనే 

భయీంతో దొీంగతనీం చేయాలని 

ఆలోచిస్తున్న నేరస్థులు 

అడుగు ముీందుకు వేసే ముీందు 

పునరాలోచనలో పడిపోతారు. 



 

 

కేవలీం కఠినశిక్ష పడుతుీందనే 

ఆలోచనే అనేకమీంది దొీంగలను ఆ 

చెడు పని చేయకుీండా ఆపుతుీంది. 

చివరికి అట్టి పరిస్థితిలో 

కూడా దొీంగతనానికి పాల్బడే 

నేరస్థులు అతి కొద్ది మీంది 

మాత్రమే మిగులుతారు. 

కాబట్టి, దొీంగతనీం చేసిన 

నేరానికి చేతులు నరకబడే వారి 

సీంఖ్య నామమాత్రీం 

అయిపోతుీంది మరియు మిలియన్ల 

కొద్ద  ప్రజలు దొీంగతనాల 

భయీం లేకుీండా ప్రశాీంతీంగా 

జ విస్తారు.  

కాబట్టి ఇస్లామ య షరిఅహ్ 

ఆచరణాత్మకమైనది మరియు 



 

 

చిత్తశుద్ధితో అమలు చేస్తే 

అద్భుత ఫలితాలు సాధిీంచగలదు.  

1. మహిళలపై అత్యాచారాలను 

మరియు మానభీంగాలను ఇస్లాీం 

ధర్మీం నిషేధిస్తున్నది : 

పరదా 

చేయాలని   ఆదేశిస్తున్నది 

మరియు రేప్ చేసిన 

నేరస్థులకు మరణశిక్ష 

విధిస్తున్నది: 

1. మానభీంగాలను మరియు 

అత్యాచారాలను 

నిర్మూలిీంచే పద్ధతిని 

ఇస్లాీం ధర్మీం 

నిర్దేశిస్తున్నది:  



 

 

మహిళలపై అత్యాచారాలు 

మరియు మానభీంగాలు ఘోరమైన 

పాపాలను మతాలన్న  

ఘోషిస్తున్నాయి. ఇస్లాీం 

ధర్మీం కూడా ఇదే 

బోధిస్తున్నది. మరి, ఇస్లాీం 

ధర్మానికి మరియు ఇతర 

ధర్మాలకూ మధ్య ఉన్న తేడా 

ఏమిటి ? ఆ వ్యత్యాసీం 

ఏమిటీంటే, మహిళలను 

గ రవిీంచాలని బోధిస్తూ మరియు 

వారిపై మానభీంగీం మరియు 

అత్యాచారీం చేయడమనేది 

గీంభ రమైన పాపీంగా 

అసహ్యిీంచుకోవడీంతోటే 

ఇస్లాీం ధర్మీం ఆగిపోవడీం లేదు. 



 

 

అలాీంటి నేరాలను సమాజీంలో 

నుీండి ఎలా నిర్మూలిీంచాలో 

ఖచ్చితీంగా చూపుతున్నది.   

1. పురుషుల హిజాబ్ అీంటే పరదా: 

ఇస్లాీం ధర్మీం పరదా 

వ్యవస్థను 

నిర్దేశిస్తున్నది. 

దివ్యఖుర్ఆన్ లో ముీందుగా 

పురుషుల కొరకు పరదా 

పేర్కొనబడిీంది, ఆ తర్వాత 

మహిళల పరదా గురిీంచి 

పేర్కొనబడిీంది. క్రిీంది 

ఖుర్ఆన్ వచనీంలో పురుషుల కొరకు 

పరదా గురిీంచి ప్రసావిీంచబడిీంది.: 



 

 

"(ఓ ప్రవక్తా) ముస్లిీం పురుషులు 

తమ చూపులను క్రిీందికి ఉీంచాలన , 

వారు తమ మర్మస్థానాలను 

కాపాడుకోవాలన , అది వారి కొరకు 

పవిత్రమైనదన  వారితో చెప్పు. 

వారు చేసేదీంతా అల్లాహ్ కు 

తెలుసు." [ఖుర్ఆన్ 24:30] 

ఒక వ్యక్తి చూపు ఒక మహిళపై 

పడగానే, ఒకవేళ అతని మనస్సులో 

ఏదైనా సిగ్గుమాలిన చెడు 

ఆలోచన వస్తే, వెీంటనే అతడు 

తన చూపును క్రిీందికి 

దిీంచుకోవలెను. ఇీంకోమాటలో, 

ఆకస్మాత్తుగా పడే చూపును 

వెీంటనే మరల్చుకోవాలి మరియు 



 

 

కావాలని మరలా ఆమె వైపు 

చూడకూడదు.  

1. మహిళల హిజాబ్ అీంటే పరదా: 

క్రిీంది ఖుర్ఆన్ వచనీంలో 

మహిళల కొరకు ఆదేశిీంచబడిన 

పరదా గురిీంచి 

ప్రస్తావిీంచబడిీంది : 

"(ఓ ప్రవక్తా) ముస్లిీం 

స్త్ర లు తమ చూపులను క్రిీందికి 

ఉీంచాలన , తమ మర్మస్థానాలను 

రక్షిీంచుకోవాలన , బయటికి 

కనబడే వాటిని తప్ప – తమ 

అలీంకరణను బహిర్గతీం 

చేయరాదన , తమ వక్షస్థలాలపై 

ఓణ లు కప్పుకోవాలన , తమ భర్త 



 

 

లేక తమ తీండ్రి లేక తమ 

మామగారు లేక తమ కొడుకులు లేక 

తమ సోదరులు లేక తమ సోదరుల 

కుమారులు లేక తమ 

అక్కాచెల్లెళ్ళ కొడుకులు లేక 

తమతో కలిసి మెలిసి ఉీండే 

స్త్ర లు, లేక తమ బానిసలు లేక 

ఇతరత్రా ఉద్దేశాలు లేకుీండా 

లోబడి ఉీండే పురుష సేవకులు లేక 

స్త్ర ల గుప్త విషయాల గురిీంచి 

ఇీంకా ఎరుగని బాలురు – వ ళ్ళ 

ఎదుట తప్ప ఇతరుల ఎదుట తమ 

అలీంకరణలను (అీందచీందాలను) 

కనబడకూడనివ్వకూడదన , దాగి 

వున్న తమ అలీంకరణ ఇతరులకు 

తెలిసిపోయేలా తమ కాళ్ళను 



 

 

నేలపై కొడుతూ నడవరాదని 

వారితో చెప్పు....." [ఖుర్ఆన్ 

24:31]  

మహిళల కొరకు నిర్దేశిీంచబడిన 

పరదాలో ఆమె మొత్తీం శర రీం 

వస్తుీంది. అీంటే ఆమె తన 

మొత్తీం శర రాన్ని 

కప్పుకోవాలి. కొీందరు పీండితులు 

ఆమె ముఖానికి మరియు 

మణికట్టు వరకు చేతులకు 

మినహాయిీంపు ఉీందని 

అభిప్రాయపడినారు. అయితే, 

వాటిని కూడా కప్పుకోవడీం 

ఉత్తమీం. కొీందరు పీండితులు 

తప్పనిసరిగా ముఖీం కూడా 



 

 

కప్పుకోవాలని 

అభిప్రాయపడినారు.  

1. హిజాబ్ అీంటే పరదా 

వ్యవస్థ అత్యాచారాలను 

నివారిస్తుీంది : 

మహిళలపై హిజాబ్ అీంటే పరదా 

వ్యవస్థను అల్లాహ్ ఎీందుకు 

నిర్దేశిీంచాడు అనే ప్రశ్నకు 

ఖుర్ఆన్ లోని క్రిీంది వచనీంలో 

జవాబు ఇవ్వబడిీంది: 

"ఓ ప్రవక్తా! తమపై నుీంచి తమ 

దుప్పట్లను (క్రిీందికి) 

వ్రేలాడేలా కప్పుకోమని న  

భార్యలకు, న  కుమార్తెలకు, 

విశ్వాసులైన స్త్ర లకు 



 

 

చెప్పు. తద్వారా వారు చాలా 

తొీందరగా (మర్యాదస్తులుగా) 

గుర్తిీంచబడి, వేధిీంపులకు 

గురికాకుీండా ఉీంటారు. అల్లాహ్ 

క్షమిీంచేవాడూ, కనికరిీంచే 

వాడూను." [ఖుర్ఆన్ 33:59] 

శ లవీంతులుగా గుర్తిీంచబడేీందుకు, 

తద్వారా అత్యాచారాలకు 

గురికాకుీండా కాపాడబడేీందుకు 

గాను హిజాబ్ అీంటే పరదా 

మహిళలపై ఆదేశిీంచ బడిీందని 

ఖుర్ఆన్ చెబుతున్నది.  

1. ఇద్దరు కవల సోదర మణుల 

ఉపమానీం : 



 

 

ఉదాహరణకు ఎీంతో అీందీంగా ఉన్న 

ఇద్దరు సోదర మణులు ఒక 

రోడ్డుపై నడిచి 

వెళ్ళుచున్నారు. ఇద్దరిలో 

ఒకామె ఇస్లామ య పద్ధతిలో 

హిజాబ్ అీంటే పరదా ధరిీంచిీంది, 

రెీండో ఆమె మిని స్కర్ట్ 

ధరిీంచిీంది. వ ధి చివరిలో ఒక 

పోకిర  వెధవ అమ్మాయిలను 

వేధిీంచే అవకాశీం కోసీం కాచుకుని 

ఉన్నాడు. వ రిద్దరిలో అతడు 

ఎవరి వెీంటపడతాడు? హిజాబ్ 

అీంటే పరదా ధరిీంచి ఉన్న 

అమ్మాయినా లేక మిన  

స్కర్ట్ ధరిీంచిన 

అమ్మాయినా? ధరిీంచటీం వలన 



 

 

శర రాన్ని దాచటీం కీంటే మరిీంత 

ఎక్కువగా బయట పెడుతున్న 

దుస్తులు ఎదుటి మగవారిలో 

దుర్భుద్ధి పుట్టిీంచి, ఆమె 

వెీంటపడి వేధిీంచేలా, ఆమెపై 

అత్యాచారీం మరియు మానభీంగీం 

చేసేలా ప్రేరేపిస్తాయి. 

కాబట్టి, హిజాబ్ అీంటే పరదా 

స్త్ర లను అత్యాచారీం నుీండి 

కాపాడుతుీందనే ఖుర్ఆన్ వాక్కు 

నిజమైనదేనని ఋజువు 

అవుతున్నది.  

1. మానభీంగీం చేసిన నేరస్థుడిని 

మరణశిక్ష విధిీంచాలి : 



 

 

మానభీంగీం చేసినట్లు ఋజువైన 

నేరస్థుడికి మరణశిక్ష 

విధిీంచాలని ఇస్లామ య షరిఅహ్ 

నిర్దేశిస్తున్నది. ఈ ఆధునిక 

కాలీంలో అలాీంటి దారుణ 

శిక్షలేమిటని ముస్లిమేతరులు 

ఆీందోళన చెీందవచ్చు. ఇస్లాీం 

ధర్మీం కనికరీం లేనిదని, 

క్రూరమైీందని మరియు 

అనాగరికమైీందని అనేక మీంది 

ఆరోపిస్తూ ఉీంటారు. అనేక మీంది 

ముస్లిమేతరులను ఈ ప్రశ్న 

అడగడీం జరిగిీంది – ఉదాహరణకు, 

(అల్లాహ్  కాపాడుగాక), ఒకవేళ 

ఎవరైనా మ  భార్యను లేదా మ  

తల్లిని లేదా మ  సోదరిని 



 

 

మానభీంగీం చేసారు మరియు మ రే 

ఆ కేసులో జడ్జిగా 

నియమిీంచబడినారు. మానభీంగీం 

చేసిన నేరస్థుడు మ  ముీందుకు 

త సుకురాబడ్డాడు. మ రు అతడికి ఏ 

శిక్ష విధిస్తారు? దానికి 

వారీందరూ, "మేము అతడికి 

మరణశిక్ష విధిస్తాము." అని 

జవాబిచ్చారు.  కొీంతమీంది 

మరికొీంచెీం ముీందుకు పోయి, 

"చనిపోయేవరకూ మేము అతడిని 

హిీంసిస్తాము" అని ఆవేశీంతో 

ఊగిపోతూ జవాబిచ్చారు. ఒకవేళ 

మ  భార్య లేక తల్లి లేక 

సోదరి మానభీంగానికి గురైతే 

నేరస్థుడికి మరణశిక్ష 



 

 

విధిీంచాలని మ రు 

కోరుకుీంటున్నారే, మరి ఇీంకొకరి 

భార్య లేదా తల్లి లేదా 

సోదరి మానభీంగానికి గురైతే ఆ 

నేరస్థుడికి విధిీంచబడే 

మరణశిక్ష దారుణమైీంది, 

క్రూరమైీంది మరియు 

అనాగరికమైీందని మ రెలా 

అీంటున్నారు?  ఎీందుక  డబుల్ 

స్టాీండర్డ్స్ అీంటే 

ద్వీంద్వప్రమాణాలు? 

1. అమెరికా అత్యీంత ఎక్కువ 

మానభీంగ నేరాల సీంఖ్య 

కలిగుీంది: 



 

 

అమెరికా ప్రపీంచీంలోని 

అత్యాధునిక దేశాలలో ఒకటి. 

అయితే అక్కడ 1,02,555 రేప్ 

కేసులు నమోదు చేయబడినట్లు 

1990వ సీంవత్సరపు F.B.I 

రిపోర్టు తెలుపుతున్నది. 

అీంతేగాక జరిగిన మానభీంగాలలో 

కేవలీం 16% కేసులు మాత్రమే 

నమోదు చేయబడినట్లు కూడా 

పేర్కొన్నది. కాబట్టి 

1990లో జరిగిన అసలు 

మానభీంగాల సీంఖ్య 

తెలుసుకోవటానికి, నమోదు 

చేయబడిన సీంఖ్యను 6.25తో 

హెచ్చిీంచగా, 1990లో 

6,40,968 రేప్ కేసులు 



 

 

జరిగినట్లు తెలుస్తున్నది. 

ఒకవేళ ఆ మొత్తాన్ని 365 

సీంఖ్యతో విభజిస్తే, 

ప్రతిరోజు దాదాపు 1,756 

రేప్ కేసులు జరిగినట్లు 

గుర్తిీంచగలము.  

తర్వాత మరో రిపోర్టులో 

ప్రతిరోజు అమెరికాలో దాదాపు 

1900 కేసులు జరుగుతున్నట్లు 

తెలుపబడిీంది. నేషనల్ క్రైమ్ 

విక్టిమైజేజషన్ సర్వే 

బ్యూరో ఆఫ్ జస్టిస్ 

స్టాటిస్టిక్స్ (National 

Crime Victimization Survey Bureau of 

Justice Statistics (هلالج لج . S. Dept. of 

Justice)) ప్రకారీం కేవలీం 



 

 

1996లోనే 3,07,000 రేప్ 

కేసులు జరిగినట్లు నమోదు 

అయిీంది. అసలు జరిగిన రేప్ 

కేసులలో కేవలీం 31% మాత్రమే 

నమోదు అయ్యాయి. అీంటే 

1996లో 3,07,000 X 3.226 

= 9,90,322 రేప్ కేసులు 

జరిగాయి. ద నిని బట్టి 

1996లో అమెరికాలో 

ప్రతిరోజు దాదాపు 2,713 

రేప్ కేసులు జరిగాయి. అీంటే 

అమెరికాలో ప్రతి 32 సెకన్లకు 

ఒక రేప్ కేసు జరిగిీంది. బహశా 

అమెరికన్ రేపిస్టులు చాలా 

ధైర్యవీంతులేమో! 1990వ 

సీంత్సరపు FBI రిపోర్టులో 



 

 

ఇీంకా ఇలా ఉన్నది – నమోదు 

చేయబడిన రేప్ కేసులలో 

కేవలీం  10%  రేపిస్టులు 

మాత్రమే అీంటే అసలు 

రేపిస్టుల సీంఖ్యలో కేవలీం 

1.6% మాత్రమే అరెష్టు 

చేయబడినారు. అలా అరెష్టు 

చేయబడిన వారిలో కూడా 50% 

మీంది కోర్టులో విచారణ 

ప్రారీంభీం కాకముీందే విడుదలై 

పోయారు. అీంటే కేవలీం 0.8% 

రేపిస్టులు మాత్రమే 

కోర్టులో విచారిీంచ బడినారు. 

ఇీంకో మాటలో, ఒకవేళ ఎవరైనా 

125 మానభీంగాలు చేస్తే అతడు 

కేవలీం ఒక్క రేప్ కేసులో 



 

 

మాత్రమే శిక్షిీంచబడతాడు. 

అనేక మీంది ద నిని 

లాభదాయకమైన జూదీంగా 

పరిగణిస్తున్నారు. ఇీంకా ఆ 

రిపోర్టు ఇలా తెలుపుతున్నది – 

అమెరికా దేశ చట్టీం ప్రకారీం 

రేపిస్టులకు 7 ఏళ్ళ జైలు 

శిక్ష విధిీంచబడే అవకాశీం 

ఉన్నా, కోర్టులో 

విచారిీంచబడిన వారిలో 50% 

నేరస్థులకు సీంవత్సరీం కీంటే 

తక్కువ జైలు శిక్ష మాత్రమే 

విధిీంచబడిీంది. మొదటిసారి రేప్ 

కేసులలో పట్టుబడిన వారి 

విషయీంలో జడ్డిగారు చాలా 

ఉదారీంగా వ్యవహరిీంచారు.  



 

 

ఒక్కసారి ఆలోచిీంచీండి – 

ఎవరైనా వ్యక్తి 125 

మానభీంగాలు చేస్తే, అతడికి 

శిక్షబడే అవకాశీం కేవలీం 

ఒక్కసారి మాత్రమే మరియు 

వారిలో కూడా 50% 

నేరస్థులపై జడ్జిగారు 

ఉదారీంగా వ్యవహరిీంచి, 

సీంవత్సరీం కీంటే తక్కువ 

జైలుశిక్ష విధిీంచే 

అవకాశీం  ఎక్కువగా ఉీంది! ఇది 

న్యాయమేనా? 

1. ఇస్లామ య షరిఅహ్ 

ఆచరణలో పెట్టబడితే 

వచ్చే ఫలితాలు: 



 

 

ఒకవేళ అమెరికాలో ఇస్లామ య 

షరిఅహ్ ఆచరణలో 

పెట్టబడిీందని అనుకుీందాీం. 

ఎవరైనా వ్యక్తి చూపు 

పరస్త్ర  పై పడగానే, ఒకవేళ 

అతని మనస్సులో ఏదైనా చెడు 

ఆలోచన వస్తే, వెీంటనే అతడు 

తన చూపు క్రిీందికి 

దిీంచుకుీంటాడు. ప్రతి మహిళ 

హిజాబ్ అీంటే పరదా 

ధరిస్తుీంది. ఈ ముీందు జాగ్రతలు 

త సుకున్న తర్వాత కూడా ఒకవేళ 

ఎవరైనా వ్యక్తి మానభీంగీం 

చేస్తే, అతడికి మరణశిక్ష 

విధిీంచబడుతుీంది. మరి ఇలా చేసిన 

తర్వాత, అమెరికాలో 



 

 

మానభీంగాల సీంఖ్య 

పెరుగుతుీందా, హెచ్చుతగ్గులు 

లేకుీండా అలాగే నిలకడగా 

ఉీంటుీందా లేక తగ్గుతుీందా? 

సహజీంగానే అది తగ్గిపోతుీంది. 

అీంటే ఇస్లామ య షరిఅహ్ మీంచి 

ఫలితాల్ని సాధిస్తుీంది.  

1. ఇస్లాీం ధర్మీంలో 

మానవజాతి సమస్యలకు 

ఆచరణాత్మక పరిష్కారాలు 

ఉన్నాయి.  

ఇస్లామ య జ వితీం 

అత్యుత్తమమైన జ వన విధానీం. 

ఎీందుకీంటే దాని బోధనలు కేవలీం 

సిద్ధాీంతాలు మాత్రమే కాదు. 



 

 

అవి మానవజాతి సమస్యలకు 

అసలైన ఆచరణాత్మక 

పరిష్కారాలు. వ్యక్తిగత 

మరియు సామాజిక స్థాయిలు 

రెీండిీంటిలో కూడా ఇస్లాీం 

ధర్మీం మీంచి ఫలితాల్ని 

ఇస్తుీంది. ఇస్లాీం ధర్మీం 

అత్యుత్తమమైన జ వన విధానీం 

ఎీందుకీంటే అది 

ఆచరణాత్మకమైన, 

సర్వసామాన్యమైన, 

విశ్వవ్యాప్తమైన మరియు 

సార్వజనికమైన ధర్మీం. అది 

ఏదో ఒక నిర్దిష్ట జాతికి, 

తెగకు, వర్గానికి లేదా ఒక 



 

 

దేశానికి మాత్రమే 

పరిమితమైీంది కాదు. 

16. ఒకవేళ ఇస్లాీం ధర్మీం 

అత్యుత్తమ మైనదే అయితే, 

మరి అనేకమీంది ముస్లిీంలు 

నమ్మదగనివారుగా, నిజాయిత  

లేనివారుగా ఎీందుకు 

పేర్కొనబడుతున్నారు మరియు 

మోసీం, దగా, వీంచన, లీంచాలు 

ఇచ్చిపుచ్చుకోవడీం, 

మత్తుపదార్థాల వ్యాపారీం 

చేయడీం మొదలైన వాటిలో 

ఎీందుకు మునిగి ఉన్నారు ? 

జవాబు: 



 

 

1.   ఇస్లాీం ధర్మాన్ని 

మ డియా అపఖ్యాతి పాలు 

చేస్తున్నది 

1. నిస్సీందేహీంగా ఇస్లాీం 

ధర్మీం అత్యుత్తమమైన 

ధర్మీం. కాన  మ డియా 

ఇస్లాీం ధర్మానికి భయపడే 

పాశ్చాత్యుల చేతుల్లో 

ఉీంది. ఇస్లాీం ధర్మానికి 

వ్యతిరేకీంగా మ డియా 

నిరీంతరీం సమాచారాన్ని 

ప్రసారీం చేస్తున్నది 

మరియు ప్రచురిస్తున్నది. 

అది ఇస్లాీం గురిీంచి తప్పుడు 

సమాచారాన్ని ఇస్తున్నది, 

తప్పుగా ఉదహరిస్తుీంది 



 

 

లేదా ఏదైనా అీంశాన్ని 

అసీందర్భరూపీంలో 

చూపుతుీంది. 

2. ఎక్కడైనా బాీంబు పేలినపుడు, 

ఎలాీంటి ఋజువు లేకుీండా 

ముీందుగా నేరారోపణ 

చేయబడేది ముస్లిీంల పైనే. 

ముస్లిీం టెర్రిరిష్టులే 

ఈ పని చేసారనే 

నిరాధారమైన ఆరోపణలు 

వార్తాపత్రికల హెడ్ 

లైన్లలో వస్తాయి. కాన , 

ఎపుడైతే ఆ బాీంబు పేలుళ్ళకు 

బాధ్యులు ముస్లిీంలు కాదని, 

ఎవరో ముస్లిమేతరులని 

బయటపడినపుడు, పత్రికలలోని 



 

 

లోపల పేజ లలో ఒక మారుమూల 

ఎలాీంటి ప్రాధాన్యత లేని 

ఒక చిన్న వార్తగా 

ప్రచురిీంచబడుతుీంది – 

స్వచ్ఛమైన, 

శాీంతియుతమైన ఇస్లాీం 

ధర్మీంపై మ డియా ఎీందుకు 

ఈ పక్షపాతీం చూపుతున్నది? 

ప్రజలకు తప్పుడు 

సమాచారాన్ని ఇచ్చి, 

పెడదారి పట్టిస్తున్నది ? 

3. ఒకవేళ ఎవరైనా 50 ఏళ్ళ 

ముస్లిీం వ్యక్తి, 15 ఏళ్ళ 

యువతిని ఆమె అనుమతితో 

పెళ్ళాడితే, అది ముీందు 

పేజ లో హెడ్ లైన్లలో 



 

 

ప్రచురిీంచ బడుతుీంది. కాన  

ఎవరైనా 50 ఏళ్ళ 

ముస్లిమేతరుడు ఆరేళ్ళ 

బాలికను మానభీంగీం చేస్తే, 

అది లోపల పేజ లలో 

‘సీంక్షిప్తవార్త’గా 

ప్రచురిీంచ బడుతుీంది. 

అమెరికాలో ప్రతిరోజూ 

దాదాపు 2,713 మానభీంగాలు 

జరుగుతున్నాయి, కాన  అవి 

వార్తలలో కనబడవు. 

ఎీందుకీంటే అది అమెరికన్ల 

జ వితాలలో ఒక సామాన్య 

విషయమై పోయిీంది.  

2.   ప్రతి సమాజీంలో ఉీండే 

కొీందరు ధర్మభ్రష్టులు: 



 

 

ప్రతి సమాజీంలో వలే 

ముస్లిీంలలో కూడా కొీందరు 

వీంచకులు, ర డ లు, మోసగాళ్ళు, 

నమ్మకద్రోహులు, నేరస్థులు 

ఉన్నారనేది వాస్తవమే. కాన , 

కేవలీం ముస్లిీంలు మాత్రమే 

అలాీంటి చెడు పనులు 

చేస్తారన్నట్లుగా మ డియా 

వారిని వేలెత్తి చూపుతున్నది. 

ప్రతి సమాజీంలో 

ధర్మభ్రష్టులు ఉీంటారు. 

ముస్లిీంలలో మద్యపానీం 

సేవిీంచే వారున్నారు మరియు 

ఇతరులలో కూడా రహస్యీంగా 

మద్యపానీం సేవిీంచేవారు 

ఉన్నారు.  



 

 

3.   సగటున ఎక్కువ శాతీం 

ముస్లిీంలు సజ్జనులు: 

ముస్లిీం సమాజీంలో కొీందరు 

ధర్మభ్రష్టులున్నా, సగటున 

చూసినట్లయితే, ప్రపీంచీంలో 

అత్యుత్తమ సమాజీం ముస్లిీం 

సమాజమే అనే విషయాన్ని 

ఎవరైనా తేలిగ్గా 

గుర్తిీంచగలరు. అది 

మద్యపానానికి దూరీంగా ఉన్న 

అతి పెద్ద సమాజీం, ప్రపీంచీం 

మొత్తీంలో సామూహికీంగా 

అత్యధిక దానధర్మాలు చేసే 

సమాజీం. ఇక నైతిక విలువల 

విషయీంలో, మత్తుపదార్థాల 

విషయీంలో, మానవజాతి విలువల 



 

 

విషయీంలో ఇస్లాీం ధర్మీంపై 

నడిచే ముస్లిీంలకు దారి 

చూపగలిగే వాడు ప్రపీంచీంలో 

ఒక్కడు కూడా కనబడడు.  

4.   డ్రైవరు ను చూసి కారు 

గురిీంచి త ర్మానిీంచుకోవద్దు: 

లేటెష్టు మెర్సిడెస్ 

మోడల్ కారు మీంచిగా ఉీందో 

లేదో కనుక్కోవటానికి మ రు 

ప్రయత్నిస్తుీండగా, నడపడీం 

చేతకాని ఒక డ్రైవరు దాని 

స్ట రిీంగు వెనుక కూర్చుని, వీంకర 

టిీంకరగా నడుపుతూ దేనికో 

గుద్ది వేయడీం మ  

కళ్ళపడుతుీంది. అది చూసిన మ రు, 



 

 

ఆ ఏక్సిడెీంటుకు ఎవరిని 

కారకులుగా త ర్మానిస్తారు? ఆ 

కారునా లేక కారు నడపడీం చేతకాని 

ఆ డ్రైవరునా? సహజీంగా ఆ 

డ్రైవరునే కదా! కారు గురిీంచి 

తెలుసుకోవటానికి ఎవరైనా 

దానిని నడిపే డ్రైవరు వైపు 

చూడడు - ఆ కారు యొక్క సమర్థత 

మరియు అది ఎీంత వేగీంగా 

పోతుీంది, దాని సరాసరి ఇీంధన 

వినియోగీం ఎీంత, దానిలో భద్రత 

ఎలా ఉీంది మొదలైన 

ప్రత్యేకతల వైపు చూస్తాడు, 

క్షుణ్ణీంగా పరిశ లిస్తాడు. 

వాదన కోసీం ముస్లిీంలు 

దుష్టులని ఒకవేళ అీంగ కరిీంచినా, 



 

 

ఇస్లాీం ధర్మాన్ని దాని 

అనుచరుల ప్రవర్తనను బట్టి 

నిర్ణయిీంచటీం న్యాయమేనా? 

ఒకవేళ మ రు ఇస్లాీం ధర్మీం ఎీంత 

మీంచిదో కనుక్కోవాలి అనుకుీంటే, 

దాని ప్రామాణిక 

మూలగ్రీంథాలైన ఖుర్ఆన్ 

మరియు హద థుల ఆధారీంగా దాని 

గురిీంచి కనుక్కోీండి మరియు 

నిర్ణయిీంచీండి. 

5.   ఇస్లాీం ధర్మాన్ని దాని 

అత్యుత్తమ అనుచరుని 

ఆధారీంగా అీంటే ప్రవక్త 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీం ఆధారీంగా 

పరిశోధిీంచీండి: 



 

 

ఒకవేళ మ రు కారు 

ఆచరణాత్మకీంగా ఎీంత మీంచిదో 

తెలుసు కోవాలి అనుకుీంటే, ఒక 

మీంచి నిపుణిడిని డ్రైవిీంగ్ 

స టుపై కూర్చోపెడతారు. అదే 

విధీంగా ఇస్లాీం యొక్క 

అత్యుత్తమ మరియు 

అత్యున్నత అనుచరుడైన అీంతిమ 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీం 

గుణగణాలను పరిశ లిీంచడీం ద్వారా 

ఇస్లాీం ఎీంత మీంచిదో 

కనుక్కోవచ్చు. ముస్లిీంలే 

కాకుీండే, నిష్పక్షపాత మరియు 

నిజాయిత పరులైన 

ముస్లిమేతరులు కూడా ప్రవక్త 



 

 

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు 

అలైహి వసల్లీం అత్యుత్తమ 

మానవుడని ప్రకటిీంచారు. 

‘చరిత్రలో అత్యీంత 

ప్రబలమైన వీందమీంది 

వ్యక్తులు’ (The Hundred Most 

Influential Men in History) అనే తన 

పుస్తకీంలో మైకెల్ హెచ్. 

హార్ట్ (Michael H. Hart), 

ఇస్లాీం ధర్మీం యొక్క అీంతిమ 

ప్రవక్త అయిన ముహమ్మద్ 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీంకు 

ప్రపీంచ ప్రఖ్యాత 

మానవులీందరిలో మొట్టమొదటి 

స్థానీం ఇచ్చారు. అీంతేగాక, 

ప్రవక్త ముహమ్మద్ 



 

 

సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లీంను 

ముస్లిమేతరులు ప్రశీంసిీంచిన 

సీందర్భాలు లెక్కకు మిీంచి 

ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు థామస్ 

కార్లయిల్ (Thomas Carlyle), లా 

మార్టిన్ (La-Martine), etc. 

16వ

రమదాన్సాీంస్కృతికక్విజ్ 

షరతులు  - 1435హి/2014, 

రబ్వహ్జాలియాత్, రియాద్, 

స ద  అరేబియా. 

1.    క్రిీంద ఇవ్వబడిన 

ప్రశ్నలకు ఈ పుస్తకీంలో నుీండే 

సరైన జవాబు ఎీంచుకోవలెను.  



 

 

2.    మ  సమాధానములను రబ్వహ్ 

ఆఫ సులో స్వయీంగా లేదా, 

telugu@islamhouse.com ఈమెయిల్ 

ద్వారా, p.o.box 29465, Riyadh 

11457 ఉత్తరీం ద్వారా 

29/11/1435 హిజ్ర  –

24/9/2014 లోపుగా 

చేర్చవలెను.  

3.    సమాధానములతో పాటు మ  

ఇఖామా లేదా పాస్ పోర్టు 

లేదా మరేదైనా ఐడెీంటిట  

కార్డు ఫోటో కాప  

జతపర్చవలెను. 

4.    మ  పేరు ఖచ్చితీంగా మ  

ఇఖామా లేదా మ  పాస్ పోర్టు 



 

 

లేదా మ  ఇతర ఐడెీంటిట  

కార్డులో వ్రాయబడిన 

విధీంగానే వ్రాయాలి ఒకవేళ 

విజేత పేరు మరియు ఐడెీంటిట  

కార్డులోని పేరులో తేడా 

ఉీంటే, అతనికి బహుమతి 

ఇవ్వబడదు.   

5.    మ  పేరు, ఈమెయిలు, 

ఇీంటర్నేషనల్ డయల్ కోడ్ తో 

సహా మ  సెల్ నెీం/ఫోన్ నెీం 

స్పష్టీంగా వ్రాయవలెను. 

6.    విజేతలకు ఫోన్ నెీంబరుల 

ద్వారానే ఫలితాలు తెలుపబడును. 

7.    ఇన్షాఅల్లాహ్ విజేతల 

పేర్లు 1436హి ముహర్రీం 



 

 

(నవీంబరు 2014) నెలలో 

రబ్వహ్ ప్రచార కేీంద్రీంలో 

ప్రకటిీంపబడును. అన్నిభాషల 

ఫలితాలు www.islamhouse.com లో 

కూడా చూసుకోవచ్చును.   

8.    మ  సమాధానములను 

స్పష్టమైన చేతివ్రాతలో 

లేక న టుగా టైపు చేసి 

పీంపవలెను. ప్రతి ప్రశ్న 

యొక్క క్రమసీంఖ్య మరియు 

దాని జవాబు (a,b,c,d,e లలో సరైన 

జవాబు) సూచిస్తే సరిపోతుీంది. 

ఉదా: 1– a, 2 – b, 

9.    చ టిీంగ్ ఇస్లాీంలో 

నిషేధిీంచబడినది. కాబట్టి 



 

 

ఇతరుల నుీండి కాప  చేయవద్దు. 

ఒకటి కీంటే ఎక్కువ సార్లు 

వేర్వేరు పేర్లతో జవాబులు 

పీంపటీం నిషేధీం. 

10. విజేతలు బహుమతులు 

త సుకోవటానికి 29/2/1436హి 

i.e., 21/12/2014 ఆఖరి రోజు. 

(కారణాలేమైనాసరే) ద ని 

తర్వాత విజేతలు  బహుమతి 

పొీందే హక్కును కోల్పోతారు. 

11. పోట లో పాల్గొనటానికి 

రమదాన్ 1435 హి. నాటికి 

అీంటే 28 జూన్ 2014 నాటికి 

కన సీం 10 ఏళ్ళ వయస్సు 

ఉీండవలెను. 



 

 

బహుమతులు 

1.    మొదటి బహుమతి : 1,500 

స ద  రియాల్స్ 

2.    రెీండవ బహుమతి : 1,250 

స ద  రియాల్స్ 

3.    మూడవ బహుమతి : 1,000 

స ద  రియాల్స్ 

4.    నాలుగువ బహుమతి : నాలుగు 

నుీండి పదవ విజేత వరకు – ప్రతి 

ఒక్కరికి 300 స ద  రియాల్స్ 

i.e., 7x300SR 

5.    ఐదో బహుమతి : పదకొీండు 

నుీండి ఇరవైవ విజేత వరకు – ప్రతి 



 

 

ఒక్కరికి 200 స ద  రియాల్స్ 

i.e., 10x200SR 

 క్విజ్ ప్రశ్నలు 

1.   దొీంగతనీం చేసినట్లు 

ఋజువైన దొీంగల చేతులు నరకమని 

ఇస్లాీం 

ధర్మీం  నిర్దేశిస్తున్నది :   

a)    ఇస్లాీం ధర్మీం అీంత అనాగరక 

మరియు క్రూర ధర్మీం మరొకటి 

లేదు.  

b)    సమాజీంలో నుీండి దొీంగతనీం 

సమస్యను సమూలీంగా తుడిచి 

పెట్టే ఖచ్చితమైన 



 

 

పరిష్కారీం ఇస్లాీం ధర్మీం 

చూపుతున్నది.  

c)    ఇస్లాీం ధర్మీం చూపుతున్న 

పరిష్కారీం కీంటే ఉత్తమమైన 

పరిష్కారీం మరేద  లేదు. 

d)    పై వాటిలో b మరియు c 

రెీండు సరైన జవాబులే  

2.   మానభీంగాల శాతీం 

తగ్గిీంచడానికి ఒకవేళ 

అమెరికాలో ఇస్లామ య 

షరిఅహ్ ఆచరణలో పెట్టబడితే,  

a)       ఎవరైనా వ్యక్తి చూపు 

పరస్త్ర  పై పడగానే, ఒకవేళ 

అతని మనస్సులో ఏదైనా చెడు 



 

 

ఆలోచన వస్తే, వెీంటనే అతడు 

తన చూపు క్రిీందికి 

దిీంచుకుీంటాడు.  

b)      ప్రతి మహిళ హిజాబ్ అీంటే 

పరదా ధరిస్తుీంది.  

c)       ఒకవేళ ఎవరైనా వ్యక్తి 

మానభీంగీం చేస్తే, అతడికి 

మరణశిక్ష విధిీంచబడుతుీంది.  

d)      అమెరికాలో మానభీంగాల 

సీంఖ్య తగ్గిపోతుీంది.  

e)       పైవన్న  సరైనవే.  

3.   ఇస్లాీం ధర్మీం యొక్క 

మూలసిద్ధాీంతాల్లోని అతి 

ముఖ్యమైన మూలసిద్ధాీంతీం.  



 

 

a)       త హ ద్  లేక ఏకదైవత్వీం  

b)    బహుదైవారాధన 

c)    ట్రినిట   

d)    అసలు దేవుడే లేడనే 

నాస్తికత్వీం 

4.   పరలోక జ వితాన్ని 

నమ్మడమనేది  

a)    ఒక అీంధవిశ్వాసీం  

b)    ఒక మూఢనమ్మకీం   

c)    ఒక హేతుబద్ధమైన 

విశ్వాసీం 

d)    సైన్సుకు వ్యతిరేకీం   



 

 

5.   ఇస్లాీం అనే అరబ  పదానికి 

అర్థీం  

a)    శాీంతి 

b)    సమర్పణ 

c)    పై రెీండూ సరైనవే 

d)    పై రెీండూ తప్పు  

6.   అమెరికా మరియు యూరోపు 

దేశాలలో అన్నిధర్మాల కీంటే 

అత్యీంత వేగీంగా 

వ్యాపిస్తున్న ధర్మీం  

a)    క్రైస్తవ ధర్మీం  

b)    హిీందూ ధర్మీం  

c)    బ ద్ధ ధర్మీం   



 

 

d)    ఇస్లాీం ధర్మీం 

7.   మొత్తీం మానవజాతి కొరకు 

పీంపబడిన అీంతిమ దివ్యసీందేశీం 

మరియు చిట్టచివరి ప్రవక్త ?  

a)       బైబిలు - ఏసుక్ర స్తు  

b)      త రాత్ - మోసెస్  

c)       సూక్తులు - అబ్రహాీం  

d)      ఖుర్ఆన్ - ముహమ్మద్ (స) 

8.   ఏ ధర్మమైనా 

అత్యుత్తమమైన ధర్మీంగా 

పరిగణిీంచబడాలీంటే,  



 

 

a)      మానవజాతి 

సమస్యలన్నిీంటిక  సరైన 

పరిష్కారీం చూపాలి  

b)      సత్యమైన మరియు 

స్వచ్ఛమైన ధర్మమై ఉీండాలి 

c)      ఆది నుీండి అీంతీం వరకు, అన్ని 

కాలాలకూ వర్తిీంచేలా ఉీండాలి 

d)      ప్రామాణిక ఆధారాలు కలిగి 

ఉీండాలి 

e)      పై వన్న  సరైన జవాబులే 

9.    క్రిీంది వాటిలో ఏది సరైన 

జవాబు ? 



 

 

a)    అత్యీంత ప్రాచ న ధర్మమే 

అత్యీంత స్వచ్ఛమైన మరియు 

అత్యీంత ప్రామాణికమైన 

ధర్మీం 

b)    అత్యీంత ఆధునాతన 

ధర్మమే అత్యీంత 

స్వచ్ఛమైన మరియు 

ప్రామాణికమైన ధర్మీం  

c)    అత్యీంత ప్రాచ న ధర్మమే 

అత్యీంత ఉత్తమమైన ధర్మీం 

d)    అత్యీంత అధునాతన 

ధర్మమే అత్యీంత 

ఉత్తమమైన ధర్మీం 



 

 

e)    పై వాటిలో ఏద  సరైన జవాబు 

కాదు 

10. దైవత్వ సిద్ధాీంతపు 

గ టురాయి అీంటే దైవీం గురిీంచిన 

స్వచ్ఛమైన నిర్వచనీం: 

a)    ఆయనే అల్లాహ్, ఏకైకుడు 

మరియు అద్విత యుడు 

b)    స్వయీం సమృద్ధుడు 

c)    ఆయన ఎవరిక  పుట్టలేదు 

మరియు ఆయనకు ఎవ్వరూ 

పుట్టలేదు 

d)    ఆయనను పోలినదేద  లేదు 

e)    పై వన్న   


