
ఇస్ల ాం గుర ాంచి ప్రజలలో వ్్ాప ాంచి ఉన్న కొన్నన అప్ర్ా లు  

 

వాస్త వానికి ఇసాల ాం గుర ాంచి మీకేమి తెలుస్ు ? 

ఇస్ల ాం ధర్మాం ప్రప్ాంచాంలోన్న అతి పెద్ద  ధర్మలలోన్న ఒక పెద్ద  ధర్మాం. అయినా అత్ాధికాంగ్ అప్ర్ా లకు గుర్వుత్ున్నది. 

ర్జకీయ, ఆర ాక, ప్క్షప్త్ాంతో వావహర ాంచే మీడియా మర యు ఇత్ర్ భయాల వాంటి అనేక క్ర్ణాలు ఉనానయి – 

ఇస్ల ాంకు వాతిరేకాంగ్ అనేక అసతాాలు మర యు అప్ర్ా లు వ్్ాప ాంప్జేయబడినాయి. ఇస్ల ాం మర యు ముస ల ాంల 

గుర ాంచి సర గ్ా  అరా్ాం చేసుకోవ్్లాంటే ముాంద్ుగ్ సటీ ర యో ట ైప్ు అసత్ా ప్రచార్లన్ు న్మమటాం మాన్న, ప్రతి విషయాన్నన 

ఇస్ల మీయ బో ధన్ల మర యు పర్ మాణ క ఆధార్ల వ్ెలుగులో ప్ర శీలాంచాల.  

1వ అప్రా్ాం  – “ముస ల ాంలు ఉత్త మమ ైన్ మర యు దివామ ైన్ విలువలన్ు 

ముస ల మేత్ర్ులతో ప్ాంచుకోర్ు” 

“మీలో ఎవర ైతే ఉత్తమ గుణగణాలు మర యు నడత్ కలిగ  ఉాంటారో అల ాంటి వారే ఉత్తములు.” – ప్రవకత  ముహమమద్ 

సలల లాల హు అల ైహి వసలల ాం. 

ఇస్ల మీయ విలువలు మర్ాద్గల ప్శ్్ాత్ా విలువలతో సర త్ూగవన్న కొాంద్ర్ు ఆరోప సుత నానర్ు. అలాాంటి ఆరోప్ణలు 

సతాాన్నకి చాలా ద్ూర్ాంగ్ ఉనానయి.  

ముస ల ాంలు ఉత్త మ మర యు ప్రస ద్ధ  విలువలన్ు క్ప్డుత్ూ వచిానార్ు. ఉదాహర్ణకు: 

 న్నజాయితీ మర యు నాాయాంగ్ ఉాండటాం. 

 ఇచిాన్ మాటన్ు న్నలబెటటీ కోవడాం 

 ధార మక సవేచఛన్ు అన్ుమతిాంచడాం 

 త్లలద్ాండుర లన్ు, బాంధువులన్ు, ఇర్ుగు పొ ర్ుగువ్్ర న్న మర యు వృద్ుధ లన్ు గౌర్విాంచడాం 

 దాన్ధర్మలు చేసూత  ఉదార్ాంగ్ ప్రవర తాంచడాం, బీద్స్ద్లకు మర యు అకకర్గలవ్్ర కి చేత్నెైన్ాంత్ సహాయాం చేయడాం 

 అబదాధ లు, మోసాం, అసత్ా ప్రమాణాలు, చాడీలు, అప్న్నాంద్లు మొద్ల ైన్ వ్్టికి ద్ూర్ాంగ్ ఉాండటాం.  

ముస ల ాంలు స్మాజిక ప్న్ులలో స్న్ుకూలాంగ్ ప్లగా న్వలస  ఉన్నది. ముస ల ాంలు సేయాంగ్ ఎలల ప్ుుడూ అత్ాాంత్ 

ఉన్నత్మ ైన్ నెైతిక విలువలు మర యు అత్ాాంత్ ఉత్త మమ ైన్ ఆచర్ణలు ప్రద్ర శాంచవలస  ఉన్నది.  

2వ అప్రా్ాం – “ముస ల ాంలు ఒక న్ూత్న్ దేవుడ ైన్ అలాల హ్ న్ు ఆర్ధిస్త ర్ు” 



న్ూహ్, అబరహాాం, మోసెస్ మర యు జీసస్ అల ైహిససలాాం మొద్ల ైన్ ప్రవకతలు ఆర్ధిాంచిన్ దేవుడినే ముస ల ాంలు 

ఆర్ధిసుత నానర్ు. స ాంప్ుల్ గ్ అలాల హ్ అనే ప్ద్ాం అర్బీ భాషలో ఏక ైక ఆర్ధుాడి పవర్ు. ఇది ఎాంతో విసతృత్మ ైన్ ప్ద్ాం – 

కేవలాం ఒకే ఒకక ఆర్ధుాడిన్న మాత్రమే సూచిసుత ాంది. అాంతేగ్క అర్బీ భాష మాటాల డే క ైైసత వులు మర యు యూద్ులు 

కూడా దేవుడిన్న సూచిాంచేాంద్ుకు అలాల హ్ అనే ప్దానేన వ్్డతార్ు.  

ముస ల ాంలు, యూద్ులు మర యు క ైైసత వులు ఒకే ద ైవ్్న్నన (సర్ేలోక సృష్ ీ కర్తన్ు) మాత్రమే విశ్ేస సుత నాన, వ్్ర  
ద ైవభావన్లో చాలా తేడా ఉన్నది. ఉదాహర్ణకు, దేవుడికి స్టి కలుాంచడాం లేదా త ైైత్ేాంలో ఒకడన్న భావిాంచడాం వాంటి 

భావన్లన్ు ముస ల ాంలు ప్ూర తగ్ తిర్సకర స్త ర్ు మర యు ప్ర ప్ూర్ణత్ేాం కేవలాం సర్ేలోక సృష్ ీ కర్త  అయిన్ అలాల హ్ కు 

మాత్రమే చ ాంద్ుత్ుాంద్న్న అాంటార్ు.   

3వ అప్రా్ాం – “ఇస్ల ాం ధర్మాం తీవరవ్్దాన్నన అన్ుమతిసుత ాంది” 

స్ధార్ణాంగ్ ఏ ముస ల ాం పో ర్డుత్ునాన, మీడియా అత్డిన్న తీవరవ్్దిగ్నే చూప్ుత్ుాంది – అత్డు నాాయాం కోసాం 

పో ర్డుత్ునాన లేక నాాయాన్నకి వాతిరేకాంగ్ పో ర్డుత్ునాన, ఇత్ర్ులన్ు అణ చి వే్సుత నాన లేక ఇత్ర్ుల అణ చివే్త్కు 

గుర్వుత్ునాన.  

యుద్ధర్ాంగాంలో, పో ర్టాంలో ప్లగా న్న్న అమాయకులన్ు లక్షాాం చేయడాన్నన ఇస్ల ాం ధర్మాం సుషీాంగ్ న్నష్వధిసుత న్నది. 
న్నజాన్నకి, అమాయక ప్రజలకు హాన్న కలగ ాంచకూడద్నే ఆదేశ్ాంతో ప్టట చ టల న్ు మర యు జాంత్ువులన్ు అన్వసర్ాంగ్ 
నాశ్న్ాం చేయకూడద్నే న్నష్వధాం కూడా ముస ల ాంలపెై ఉన్నది. ఏదేమ ైనా, తీవరవ్్దాన్నకి మర యు ద్ుర్కరమణల 

వాతిరేకత్కు మధా ఉన్న భేదాన్నన గుర తాంచడాం చాలా ముఖ్ాాం. ఎాంద్ుకాంటే అవి ర ాండూ ప్ూర తగ్ వాతిరేకమ ైన్ 

భిన్నధృవ్్లు.   

అమాయక వాకితన్న హత్ా చేయడాం ఎాంత్ తీవరమ ైన్ విషయమో ఖ్ుర్ఆన్ గరాంథాం సుషీాంగ్ త లుప్ుత్ున్నది మర యు 

మాన్వజీవిత్ విలువన్ు నొకకి వక్కణ సుత న్నది.  

“ఒకవేళ ఎవర ైనా ఒక అమ యక వయకితని హత్య చేస్తత , అత్డు మొత్తాం మ నవజాతిని హత్య చేస్ినటలల గా 
పర గణ ాంపబడతాడు. ఆల గే ఒకవేళ ఎవర ైనా ఒక వయకితని కాపాడితే, అత్డు మొత్తాం మ నవజాతిని కాపాడినటలల గా 
పర గణ ాంపబడతాడు.” ఖుర్ఆన్  5:32 

4వ అప్రా్ాం – “ఇస్ల ాం ధర్మాం సటత ైలన్ు అణ చివ్ేసుత న్నది” 

ఇస్ల ాంలో, ద ైవాం ముాంద్ు సటత ైప్ుర్ుషులు ఇర్ువుర్ూ సమాన్ులే. వ్్ర్ుభయులూ సర సమాన్ాంగ్నే ప్ుణాాలు 

పొ ాంద్ుతార్ు మర యు త్మ త్మ ప్న్ులకు వూర్ుభయులూ సర సమాన్ాంగ్ బాధుాలు. అలాల హ్ పెై చూపవ భయభకుత ల 



స్ా యిన్న బటిీ  మాత్రమే అలాల హ్ వద్ద  ప్రజల స్ా న్ాం న్నర్ణయిాంచబడుత్ుాంది. (ఎవర్ు ఎకుకవ అలాల హ్ యొకక 

భయభకుత లు కలగ  ఉాంటారో వ్్ర్ు అలాల హ్ వద్ద  ఉన్నత్ స్ా న్ాం పొ ాంద్ుతార్ు.)  

“ఎవర ైతే అత్యాంత్ ఎకుువగా అల ల హ్ యొకు భయభకుత లు కలిగ  ఉాంటారో వారే అల ల హ్ దృష్ిి లో మహో ననత్ులు.” 

ఖుర్ఆన్  49:13 

అసల ైన్ గౌర్వాం మర యు సవీటస్ అనేది ఒక వాకిత  ధన్నకుడు లేదా బీద్వ్్డు, న్లల వ్్డు లేదా త లల వ్్డు, మగవ్్డు 
లేదా సటత ై అనే వ్్టి దాేర్ పొ ాంద్లేము, క్నీ దాన్నన్న కేవలాం అలాల హ్ యొకక భయభకుత లు మర యు మన్సూుర తగ్ 
సమర ుాంచుకోవడాం దాేర్ మాత్రమే పొ ాంద్గలమనే విషయాం ఈ ఖ్ుర్ఆన్ వచన్ాం న్నర్ూప సుత న్నది.  

ఉభయ లాంగ్లన్ు సృష్ ీాంచిన్ అలాల హ్, వ్్ర్ుభయులకూ వ్్ర  మధా ఉన్న తేడాలన్ు ప్ర గణలోన్నకి తీసుకున్న వే్రేే ర్ు 

ప్త్రలు, కర్తవ్్ాలు మర యు బాధాత్లు న్నరేదశాంచినాడు. సటత ైలకు అత్ాాంత్ ఎకుకవ గౌర్వాం మర యు సవీటస్ ఇవేబడ న్ు. 

ఉదాహర్ణకు సర సమాన్ాంగ్ వ్ేత్న్ాం చ లలాంచడాం, జీవిత్ భాగస్ేమిన్న ఎాంచుకోవడాం, విదాాభాాసాం, భర్తకు  విడాకులు 

ఇచేా  హకుక, ఆస త ప్సుత ల వ్్ర్సత్ే హకుక మొద్ల ైన్వి. 

ద్ుర్ద్ృషీవశ్్త్ుత  వ్్ర  వ్్ర  హకుకలన్ు ఇవేకుాండా మహిళలన్ు అణచి వే్సుత న్న కొాంద్ర్ు ముస ల ాంలు కూడా ఉనానర్ు. 

ఇది ఇస్ల ాం త్ప్ుు క్ద్ు. అసలు సమసా ఏమిటాంటే, వివిధ దేశ్్లలో కొాంద్ర్ు ముస ల ాంలు ఇస్ల ాం ధర్మాంతో ఎలాాంటి 
సాంబాంధాం లేన్న కొన్నన పర్ ాంతీయ సాంప్రదాయాలన్ు మర యు ఆచార్లన్ు అన్ుసర సూత  ఉాంటార్ు.  

5వ అప్రా్ాం – “ఖ్ుర్ఆన్ కూడా మరో చార త్రక లేక కవిత్ల గరాంథాం” 

ఖ్ుర్ఆన్ గరాంథాం సర్ేలోక్ల సృష్ ీ కర్త , ప్రభువు అయిన్ అలాల హ్ యొకక దివామ ైన్ వ్్కుక. ఆయన్ దాన్నన్న త్న్ 

అాంతిమ ప్రవకత  అయిన్ ముహమమద్ సలల లాల హు అల ైహి వసలల ాం పెై జిబరయిీల్ ద ైవద్ూత్ దాేర్ అవత్ర ాంప్జేస నాడు. 
ఇది సతాాసతాాలన్ు వ్ేర్ు చేసవ గీటటర్యి. ఇాంద్ులో మొత్తాం మాన్వజాతి కొర్కు చకకటి మారా్ద్ర్శకత్ేాం ఉన్నది. 
ఖ్ుర్ఆన్ గరాంథాం ప్ూర్ే త్ర్ల న్ుాండి మర యు ప్రవకతల చర త్ర న్ుాండి అనేక గుణప్ఠ్లన్ు ప్రస్త విసుత న్నది. వ్్టి 
న్ుాండి మన్ాం కూడా గుణప్ఠాం నేర్ుాకుాంటామన్న. ఇాంక్ సేయాంగ్ మన్ గుర ాంచి, మన్ సృష్ ీ కర్త  గుర ాంచి, మన్ జీవిత్ 

ప్ర్మారా్ాం అాంటే సృష్ ీ కర్తన్ు గుర తాంచడాం మర యు కేవలాం ఆయన్న్ు మాత్రమే ఆర్ధిాంచడాం గుర ాంచి చకకగ్ 
బో దిసుత న్నది.  

ఎలాాంటి లక్షాాం లేకుాండా ప చిా ప చిాగ్ అటూ ఇటూ తిర్గటాన్నకి క్ద్ు ఆయన్ మాన్వులన్ు సృష్ ీాంచిాంది. త్మకు 

ప్రస్దిాంచబడిన్ త లవితేటలు, వివ్ేకాం, విచక్షణ, సవేచఛ, హేత్ువ్్ద్ స్మర్ధయాం మొద్ల ైన్ వ్్టిన్న సర గ్ా  ఉప్యోగ ాంచి, 

సర్ేలోక సృష్ ీ కర్త  చిహానలు, సూచన్ల గుర ాంచి ప్ర శ్ోధిాంచి, వ్్టిన్న గుర తాంచడాం అనేది మన్ ద ైవ విశ్్ేసాం యొకక 

అసలు ప్రీక్ష. అన్ననాంటి కాంటే మహాద్ుుత్ సూచన్ “ఖ్ుర్ఆన్ గరాంథాం”. 



సేయాంగ్ ఖ్ుర్ఆన్ గరాంథాం త్న్లో అనేక అద్ుుతాలన్ు కలగ  ఉన్నది. వ్్టిపెై ద్ృష్ ీ  స్ర ాంచడాం వలన్ దాన్న 

పర్ మాణ కత్పెై మన్కు సాందేహాం కలగే అవక్శ్మే లేద్ు. అసలు ఖ్ుర్ఆన్ దేన్న గుర ాంచి బో ధిసుత న్నది అనే విషయాన్నన 

త లుసుకునే అతి గొప్ు మారా్ాం ఏమిటాంటే సేయాంగ్ మీరే దాన్నన్న చద్వడాం.  

6వ అప్రా్ాం – “హిజాబ్ అణచివ్ేత్కు చిహనాం” 

హిజాబ్ ప్ర్దా వ్ేసుకోవడమాంటే, ముస ల ాం మహిళలు చకకటి, స్ాంప్రదాయకమ ైన్ వద్ులు ద్ుసుత లు ధర ాంచి త్మ శ్రీర్ 

భాగ్లన్ు, శ్రీర్ ఆక్ర్న్నన ప్ర్ప్ుర్ుషుల కాంటికి  కన్బడకుాండా దాచుకోవడాం. అయితే హిజాబ్ అాంటే కేవలాం 

బహిర్ాంగ వసత ైధార్ణ మాత్రమే క్ద్ు, దాన్నలో మర్ాద్ప్ూర్ేకమ ైన్ సాంభాషణ, మాన్మర్ాద్లు మర యు 

సాంస్కర్ాంతో న్నాండిన్ నెైతిక ప్రవర్తన్ మొద్ల ైన్వనీన ఇమిడి ఉనానయి. 

హిజాబ్ వలన్ అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నప్ుటికీ, ముస ల ాం మహిళలన్ు హిజాబ్ ద్ుసుత లు ధర ాంచడాన్నకి అసలు క్ర్ణాం 

అది అలాల హ్ యొకక ఆజఞ  అవడమే. త్న్ సృష్ ీ కి ఏది మాంచిదో  ఆయన్ బాగ్ ఎర్ుగున్ు.  

ఒక సటత ై త్న్ బహిర్ాంగ ప్రద్ర్శన్పెై క్కుాండా, అాంత్ర్ాంగ క స ాంద్ర్ాాంపెై ద్ృష్ ీ  కేాందరరకర ాంచేలా హిజాబ్ వావసా 

మారా్ద్ర్శకత్ేాం వహిసుత న్నది. హిజాబ్ వావసా మహిళలకు త్మ ప్తివరతాాన్నన క్ప్డుకుాంటూ, స్మాజిక 

అభివృదిధ లో యాకిీవ్ గ్ ప్లగా నే అవక్శ్్న్నన ఇసుత న్నది.  

హిజాబ్ వావసా అణచివ్ేత్, దౌర్జన్ాాం లేదా నోర్ు మూయడాం వాంటి వ్్టిన్న సూచిాంచద్ు. అయితే అది వ్్ర  స్ా యిన్న 

దిగజార్ాకుాండా క్ప్డే ర్క్షణ కవచాం. అన్వసర్మ ైన్ మర యు అనెైతిక అడుగులకు అది ఆటాంకమవుత్ుాంది. క్బటిీ , 
ఇక న్ుాండి మీర ప్ుుడ ైనా ముస ల ాం మహిళన్ు చూసవత , ఆమ  త్న్ బాహా శ్రీర్న్నన కప ు వే్సుకుాందే గ్నీ త్న్ బుదిధ న్న లేక 

త లవితేటలన్ు క్ద్న్న త లుసుకోాండి.  

7వ అప్రా్ాం – “ముస ల ములాంద్ర్ూ అర్బుులే” 

ప్రప్ాంచాంలోన్న ముస ల ాంలలో కేవలాం 20% ప్రజలు మాత్రమే అర్బుులు. అాంటే 80% ముస ల ాంలు అర్బేుత్ర్ులన్నమాట. 

ఉదాహర్ణకు, అర్బుు ముస ల ాంల సాంఖ్ా కాంటే భార్త్దేశ్ాం మర యు ఇాండోనేష్ యా దేశ్్లలోన్న ముస ల ాంల సాంఖ్ా 
ఎకుకవ. 

  

ర్ాంగు, జాతి, వరా్ాం, కులాం, సాంప్ద్, అధిక్ర్ాం, సవీటస్ మొద్ల ైన్ వ్్టి క్ర్ణాంగ్ ఏ వాకీత  మరో వాకిత  కాంటే గొప్ు వ్్డు 
క్జాలడన్న ఇస్ల ాం ధర్మాం బో ధిసుత న్నది. ఇస్ల ాం ధర్మాం జాతి వివక్షత్న్ు తీవరాంగ్ ఖ్ాండిసుత న్నది. ఇస్ల ాం సాందేశ్ాం మొత్తాం 

మాన్వులాంద్ర  కోసాం ప్ాంప్బడిన్ ఒక స్ర్ేతిరక సాందేశ్ాం. ఏక ైక ద ైవమ ైన్ సర్ేలోక సృష్ ీ కర్తన్ు గుర తాంచడాం మర యు 

ఆర్ధిాంచడాం దాేర్ ప్రతి ఒకకర్ూ శ్్ాంతి మర యు స్ఫలాాం పొ ాంద్గలర్ు.  



8వ అప్రా్ాం – “జిహాద్ అాంటే ఉగరవ్్ద్ాం, తీవరవ్్ద్ాం” 

జిహాద్ అాంటే శ్రమిాంచడాం, ప్రయాస ప్డటాం. ద ైవాం మ చుాకునే విధాంగ్ త్మ ధర్మాం కోసాం తాాగాం చేయడాం. 

భాష్ప్ర్ాంగ్, దరన్న అరా్ాం శ్రమిాంచడాం, కషీప్డటాం. ఇది మాంచి ప్న్ులు మర యు దాన్ధర్మలు చేయడాంలో శ్రమిాంచడాం 

లేదా ఇస్ల మీయ సెైన్నక చర్ాలలో ప్లగా న్డాం మొద్ల ైన్ వ్్టిన్న సూచిసుత ాంది. అయితే మిలటరీ జిహాద్ అనేది అత్ాాంత్ 

ప్రచార్ాంలో ఉన్న అవగ్హన్. సమాజ సాంర్క్షణ కోసాం, దౌర్జన్ాాం మర యు అణచివ్ేత్ వ్్ాప ాంచకుాండా కటీడి చేయడాం 

కోసాం, నాాయ స్ా ప్న్ కోసాం మాత్రమే మిలటరీ జిహాద్ అన్ుమతిాంచబడిాంది. అది ప్ర స ా త్ులన్ు బటిీ  ఎద్ుర్ు దాడి 
క్వచుా లేదా డిఫెన్ుస క్వచుా.  

9వ అప్రా్ాం – “ముస ల ాంలు ముహమమద్ న్ు లేక చాంద్ర దేవుడిన్న ప్ూజిస్త ర్ు” 

ముస ల ాంలు ముహమమద్ సలల లాల హు అల ైహి వసలల ాంన్ు ప్ూజిస్త ర్నేది మరో ఘోర్మ ైన్ అప్రా్ాం. దరన్నలో అససలు సత్ాాం 

లేద్ు. ఇది ప్చిా అబద్ధాం. ప్రవకత  ముహమమద్ సలల లాల హు అల ైహి వసలల ాం యొకక ఈ బో ధన్న్ు ప్ర శీలాంచడాం దాేర్ 
దరన్నలోన్న న్నజాన్నజాలు సులభాంగ్ గుర తాంచవచుా:“మర్యమ్ కుమ ర్ుడెైన జీస్స్ ను క ైైస్త వులు హదుు మీర  
పరశాంస్ిాంచినటలల గా మీర్ు ననున పరశాంస్ిాంచవదుు . నేను కేవలాం దెైవదాస్ుడిని మ త్రమే. కాబటిి ననున అల ల హ్ యొకు 

స్ాందేశహర్ుడు మర యు ఆయన దాస్ుడు అని పతరకునాండి.’ “ 

అలాల హ్ యొకక ప్రవకతలాంద్ర నీ మర యు సాందేశ్హర్ులాంద్ర నీ గౌర్విాంచాలన్న ఇస్ల ాం ధర్మాం బో ధిసుత న్నది. వ్్ర న్న 

గౌర్విాంచడాం, పవరమిాంచడమాంటే వ్్ర న్న ఆర్ధిాంచాలన్న, ప్ూజిాంచాలన్న ఎాంత్ మాత్రమూ క్ద్ు.  

అలాాంటిదే మరో అభాాండము – ముస ల ాంలు చాంద్ర దేవుడిన్న ప్ూజిస్త ర్ు. ఇది ఎాంత్ మాత్రమూ న్నజాం క్ద్ు. అలాల హ్ న్ు 

వదిల చాంద్ుర డిన్న లేదా ఇత్ర్ులన్ు ఆర్ధిాంచడమనేది ఇస్ల ాం ధర్మాంలో తీవరాంగ్, తీక్షణాంగ్ న్నష్వధిాంచబడిాంది: 

“స్ూర్యచాందుర లకు సాషాి ాంగ పడవదుు , కానీ మిముులిన స్ృష్ిిాంచిన అల ల హ్ కు మ త్రమే సాషాి ాంగపడాండి – ఒకవేళ 

మీర్ు నిజాంగా ఆయనను ఆరాధిస్ుత ననటలయితే.” ఖుర్ఆన్  41:37 

సర్ేలోక సృష్ ీ కర్త  యొకక ప్ర ప్ూర్ణత్ేాం, ఘన్త్, స్ర్ేభౌమత్ేాం, ఏకత్ేాం మొద్ల ైన్ వ్్టిన్న ఇస్ల ాం ధర్మాం 

సర్ుద బాటల కు అససలు తావులేకుాండా పర్ ధాన్ాత్న్నసుత న్నది. ఆయన్ అత్ాాంత్ నాాయవాంత్ుడు, అత్ాాంత్ 

కర్ుణామయుడు. కేవలాం ఆయన్న్ు మాత్రమే ఆర్ధిాంచడమనేది ఇస్ల ాం ధర్మాంలో అత్ాాంత్ ముఖ్ామ ైన్ విశ్్ేసాం. 

దరన్న గుర ాంచి ఖ్ుర్ఆన్ లో అనేక చోటల  ప్రస్త విాంచబడిాంది.  

10వ అప్రా్ాం – “బలవాంత్ప్ు పెళళళళన్ు ఇస్ల ాం ధర్మాం అన్ుమతిసుత న్నది” 



ప్రప్ాంచ వ్్ాప్త ాంగ్ కొన్నన దేశ్్లలో పెద్దలు కుదిరేా  పెళ్ళళళళళ స్ాంసకృతిక ఆచార్ాంగ్ అన్ుసర ాంచబడుత్ునానయి. 

ముస ల ాంలపెై ముస ల ాంల విషయాంలో ఎలాాంటి న్నబాంధన్లు లేన్ప్ుటికీ, త్ప్ుుగ్ బలవాంత్ప్ు పెళ్ళళళళళ ఇస్ల ాంతో 
ముడిపెటీబడినాయి.  

ఇస్ల ాంలో, సటత ైప్ుర్ుషులు ఉభయులూ త్మకు ఇషీమ ైన్ జీవిత్ భాగస్ేమిన్న ఎాంచుకునే లేదా తిర్సకర ాంచే హకుక కలగ  
ఉనానర్ు. అాంతేగ్క ఇస్ల ాం ధర్మాంలో పెళ్ళళకి ముాంద్ు పెళ్ళళకూత్ుర  పర్ మాణ కమ ైన్ అాంగీక్ర్ాం తీసుకోకపో తే ఆ పెళ్ళళ 

అససలు చ లల ద్ు.  

11వ అప్రా్ాం – “ప్రజలు ముస ల ాంలుగ్ మార్లన్న ఇస్ల ాం ధర్మాం బలవాంత్ాం చేసుత ాంది” 

అలాల హ్ ఆజఞ , “ధర్ుాంలో నిర్బాంధాం లేదు. అస్త్యాం నుాండి స్త్యాం స్పషి్ాం చేయబడిాంది.” ఖుర్ఆన్ 2:256 

ఆకర్షణీయమ ైన్ ఇస్ల ాం ధర్మ సాందేశ్్న్నన ఇత్ర్ులకు అాంద్జేయడమనేది ముస ల ాంల బాధాత్, కర్తవామ ై ఉాంది. అయినా, 
ఇస్ల ాం ధర్మాం సటేకర ాంచాలన్న ఎవేర నీ బలవాంత్ాం చేయకూడద్న్న ఇస్ల ాం ధర్మాం బో ధిసుత న్నది. ఎవర ైనా ఇస్ల ాం ధర్మాం 

సటేకర ాంచాలాంటే, అత్న్ు చిత్త శుదిధ తో మర యు మన్సూూర తగ్ అలాల హ్ పెై విశ్్ేసాం తీసుకుర్వ్్ల మర యు అలాల హ్ 

యొకక విధేయులుగ్ మార్ల. క్బటిీ , ఈ న్నర్ేచన్ాం ప్రక్ర్ాం, ఇస్ల ాం ధర్మాంలోన్నకి ప్రవే్శాంచమన్న ఎవేర నీ బలవాంత్ాం 

చేయకూడద్ు. 

కిరాంది విషయాలన్ు ఒకస్ర  క్షుణణాంగ్ ప్ర శీలాంచాండి: 

 ఇాండోనేష్ యా దేశ్ాం ప్రప్ాంచాంలో అత్ాధిక ముస ల ాం జనాభా కలగ  ఉన్నది. అయినా అకకడ ఎన్నడూ ఇస్ల మీయ సెైన్ాాం 

క్లుమోప్లేద్ు. 

 త్ర్త్ర్లుగ్ అరేబియా గుాండ క్యలో దాదాప్ు 14 మిలయన్ల  అర్బ్ క్ప ీ క్ క ైైసత వులు సుర్క్షిత్ాంగ్ జీవిసుత నానర్ు. 

 ఈనాడు ప్శ్్ాత్ా దేశ్్లలో ఇస్ల ాం ధర్మాం అన్నన ధర్మల కాంటే అత్ాాంత్ వ్ేగాంగ్ వ్్ాప సుత న్నది.  
 అణచివ్ేత్న్ు, దౌర్జనాాన్నన వాతిరేకిాంచేాంద్ుకు మర యు నాాయాన్నన స్ా ప ాంచేాంద్ుకు జిహాద్ ధర్మయుద్ధాం 

అన్ుమతిాంచబడినా, ప్రజలన్ు ఇస్ల ాం ధర్మాం సటేకర ాంచమన్న బలవాంత్ాం పెటేీలా జిహాద్ యుద్ధాం చేసవాంద్ుకు అన్ుమతి 

లేద్ు.   

 దాదాప్ు 800 సాంత్సర్ల ప్టట సెుయిన్ దేశ్్న్నన ముస ల ాంలు ప్ర ప్లాంచార్ు. అయినా అకకడ ఎన్నడూ ప్రజలన్ు 

ఇస్ల ాం ధర్మాం సటేకర ాంచమన్న బలవాంత్పెటీలేద్ు.  

ముగ ాంప్ు 

త్పొ ుప్ుుల గుర ాంచి సర గ్ా  ప్ర శ్ోధిాంచకుాండా, అపర్ మాణ కమ ైన్ చోటల  న్ుాండి ఇస్ల ాం ధర్మాం గుర ాంచి నేర్ుాకోవడాం చాలా 
ప్రమాద్కర్మ ైన్ విషయాం. అది అనేక అప్ర్ా లకు దార  తీసుత ాంది. క్బటిీ  ఇస్ల ాం గుర ాంచి త్ప్ుుగ్ ప్రచార్ాం చేసవ అలాాంటి 



అప్ర్ా లన్ు న్మిమ, మారా్భరషుీ లు క్కాండి – మొత్తాం మాన్వజాతిలో దాదాప్ు నాలుగోవాంత్ు కాంటే ఎకుకవ ప్రజలు 

ద్ృఢాంగ్ విశ్ేస సుత న్న గొప్ు ధర్మాం ఇస్ల ాం ధర్మాం.  

ఇస్ల మీయ సాందేశ్ మొత్తాం మాన్వజాతి కొర్కు మారా్ద్ర శన్న క్దా ? అది జాగరత్త గ్ ప్ర శీలాంచవలస న్, దరర్ా లోచన్ 

చేయవలస న్ హకుక కలగ  లేదా? 


