ఇస్లాం గురాంచి కొన్ని ప్రశ్నిత్త ర్లు
ఇస్లాం ధర్మాం అాంటే ఏమిటి మర యు ముస్ల ాంలు అాంటే ఎవర్ు?
ఇస్లాం ధర్మాం ఒక సహజమై న మర యు సాంప్ూర్ణ మై న జీవన విధానాం. సర్వలోక సృష్్ి కర్త తో మరయు ఆయన
సృష్్ి తో త్మ సాంబాంధాం ఎలా ఉాండాలనే ముఖాయాంశాంపై త్గ న స్వధానత్ చూప్లన్న మనల్ని పర ర త్సహి సత త నిది .
సర్వలోక సృష్్ి కర్త అయిన అలాల హ్ ఆమోదిాం చిన మాంచిప్నతలు చే య డాంలోనే ఆత్మలకు న్నజమై న సాంతోషాం మరయు
శ్్ాంతి లభిసతతాందన్న ఇస్లాం ధర్మాం బో ధి సత త నిది . ఆ మాంచిప్నతలు సవాంతాన్నకీ

మర యు సమాజాన్నకీ

ప్ర యో జనకర్మై న వై ఉాంటాయి.
ఇస్లాం ధర్మ సాందే శాం చాలా స్మానయమై న ది : ‘కే వ లాం ఏకై క న్నజ ఆర్ధతయడి న్న మాత్ర మే విశవస్ాం చతట
మర యు ప్ర వ కత ముహమమద్ సలల లాల హు అల ై హి వసలల ాంనత ఆయన యొకక చిటి చివర ప్ర వ కత గ్ సవవ కరాంచతట’.
“ఇస్లాం” అనే ప్దాన్నకి అర్థ ాం ఏకై క న్నజ ఆర్ధతయడి కి సమరపాంచతకొనతట. జాతి, వర్ణ , కుల మత్ వర్ా లకు మర యు
తె గ లకు అతీత్ాంగ్ అలా సమరపాంచతకునివ్ర నే ముస్ల ాంలు అాంటార్ు.

అసలు జీవిత్ ఉదేే శయాం ఏమిటి ?
ఒక గమయాం లేకుాండా త్మ ఇష్్ి నతస్ర్ాం ఎలా ప్డి తే అలా జీవిాంచేాం దతకు సృష్్ి కర్త మానవులనత
సృష్్ిాం చలేదత. ఖచిిత్ాంగ్ మన కొర్కు ఒక ఉత్త మ లక్ష్యాం ఉనిది . అదే మి టాంటే – ఏకై క ఆర్ధతయడి న్న గురత ాం చతట
మర యు కే వ లాం ఆయననత మాత్ర మే ఆర్ధిాం చతట. త్దావర్ మన సృష్్ి కర్త మార్ా దర్శకత్వాంపై జీవిాంచతట. ఈ
మార్ా దర్శకత్వాం అన్ని విధాలా స్ఫలయవాంత్మై న మర యు శుభప్ర ద మై న జీవితాన్ని గడి పే లా మనకు దార
చూప్ుత్ ాంది . అాంతే గ్క సవర్ా న్నకి చే ర్ుసతతాంది మర యు నర్క్గి నతాండి క్ప్డుత్ ాంది . ఇదే మన కొర్కు విశ్్వస
ప్రీ క్ష్ . అాంటే మనకు ప్ర స్దిాం చబడి న తె ల్న వితే ట లు మర యు శకిత యుకుత లనత ఉప్యోగాంచి అలాల హ్ యొకక
సూచనలు మర యు చిహ్నిల గురాంచి లోత్ గ్ ఆలోచిాంచతట మర యు ఆయననత గురత ాం చతట, ఆయన
మార్ా దర్శకతావన్ని అనతసరాంచి జీవిాంచతట.
మనల్ని ప్రీ క్ిాం చతట కొర్కు ఆ ఏకై క ప్ర భువు మనకు ప్ూరత సేవ చాి స్వత్ాంతారాలు ప్ర స్దిాం చి, ఎవర్ు
మనసూూరత గ్, త్మ ఇష్్ి నతస్ర్ాంగ్ ఆయన మార్ా న్ని అనతసర స్త రో కన్నప డుత్ నాిడు.
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అలాల హ్ అాంటే ఎవర్ు ?
ఏకై క న్నజ ఆర్ధతయడి సవాంత్ పే రే అలాల హ్. అలాల హ్ కు భాగస్వములు లే ర్ు, స్టి లే ర్ు, త్ల్నల దాండుర లు లేర్ు.
ప్ లల లు లేర్ు. అలాల హ్ యొకక ది వయలక్ష్ణాలన్ని ప్ర ప్ూర్ణ మై న వి, ఉదాహర్ణకు సర్వలోక్ల సృష్్ి కర్త , ఏకై కుడ,
అత్యాంత్ కర్ుణామయుడు, అత్యాంత్ శకిత మాంత్ డు, అత్యాంత్ నాయయవాంత్ డు, అత్యాంత్ వివే క వాంత్ డు మర యు
ప్ర తి దీ ఎర గ నవ్డు. ఏ మానవుడి కీ లేక వసతత వుకూ అలాల హ్ యొకక దెై వ త్వాంలో మర యు ఆయన యొకక
ది వయలక్ష్ణాలలో ఎలాాంటి భాగస్వమయమూ లేదత. క్బటిి , ఆర్ధిాం ప్బడే అర్హ త్ లు, యోగయత్లు ప్ర తేయ కాంగ్ కే వ లాం
ఆయనకు మాత్ర మే చెాం దతతాయి.

ముహమమద్ అాంటే ఎవర్ు ?
ప్ర వ కత ల ప్ర్ాంప్ర్లో ముహమమద్ సలల లాల హు అల ై హి వసలల ాం చిటి చివర ప్ర వ కత . ఏకై క ఆర్ధతయడెై న అలాల హ్
నత మాత్ర మే ఆర్ధిాం చమన్న సకల మానవ్ళిన్న ఆహ్నవన్నాంచతట కొర్కు ఆయన ప్ాంప్బడి నార్ు. ఆయన ఒక
అత్ యత్త మ త్ాండిర , భర్త , బో ధకుడు, నాయకుడు, నాయయాధి ప్ తి. ప్రప్ూర్ణ మై న న్నజాయితీ, నాయయాం, కర్ుణ మరయు
ధెై ర్యస్హస్లు కల్నగ న ఒక అత్ యత్త మమై న మానవుడి ఉప్మానాం. ముస్ల ాంలు ఆయననత ఎాంతో గౌర్విస్త రే ,
ఆయననత ఆర్ధిాం చర్ు. అాంతే క్దత, ముస్ల ాంలు ఏ ప్ర వ కత నూ ఆర్ధిాం చర్ు, మొర్ప టటి కోర్ు.

ఇస్లాం ధర్మాం యొకక ప్రధాన మూలాధార్లు ఏవి?
ఖతర్ఆన్ - ఇస్ల మీయ ధర్మజాా నాం మర యు ఇస్ల మీయ బో ధనా సూతార ల యొకక ప్ర థమిక మూలాధార్ాం. సతనిత్
– ఇస్ల మీయ ధర్మాం యొకక రాండవ మూలాధార్ాం మర యు సవాంత్ సహచర్ుల ఉలేల ఖనల స్క్ధయధార్లతో ప్ర వ కత
ముహమమద్ సలల లాల హు అల ై హి వసలల ాం యొకక వే లాది ఉప్దే శ్్లు మర యు ఆచర్ణల సాంకలనాం.
అవన్ని ఎాంతో ప్ర మాణి క మై న వి క్వటాం వలన, ముస్ల ాంలకు అవి ఖచిిత్మై న జీవన విధానాం మర యు
మార్ా దర్శకత్వాం చూప్ుత్ నాియి. మొత్త ాం ఇస్ల మీయ బో ధనలన్ని ఈ రాండు మూలాధార్ల నతాండి తీసతకోబడి న
స్క్ధయధార్లపై నే అధి క శ్్త్ాం ఆధార్ప్డి ఉనాియి.

ఖతర్ఆన్ అాంటే ఏమిటి ?
మానవ్ళి కోసాం ప్ాంప్బడి న అాంతిమ ది వయగరాం థాం ఖతర్ఆన్. అదొ క గొప్ప మార్ా దర్శక గరాం థాం. మాంచి చె డులనత వే ర్ు చే సే గీ టటర్యి. అలాల హ్ వ్కుక. దెై వ దూత్ జిబరయిీల్ దావర్ ప్ర వ కత ముహమమద్ సలల లాల హు అల ై హి
వసలల ాంపై అవత్రాంప్జే య బడిాం ది . దీ న్న అవత్ర్ణతో అాంత్కు ముాందత ప్ాంప్బడి న తౌర్, గోసపల్ మొదల ై న
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దెై వ వ్ణులన్నిాంటి న్న ర్దతే అయి పర యాయి. మన ఉన్నకి ఉదేే శయాం ఏమిటి , సరై న దెై వ భావన ఏది , సృష్్ి కర్త ఇషి ప్డే
మర యు అయిషి ప్డే ఆచర్ణలు ఏవి, ప్ర వ కత ల వృతాతాంతాలు మర యు వ్టి గుణప్ా్లు, సవర్ా నర్క్లు మర యు
అాంతిమ తీర్ుపది నాం మొదల ై న అనే క ముఖాయాంశ్్ల గురాంచి చకకగ్ వివర సతత నిది మర యు సపషి ాం చే సత త నిది .
ఖతర్ఆన్ యొకక ఒక గొప్ప మహి మ ఏమిటాంటే , అది అవత్రాంచిన నాటి నతాండి అాంటే 1400 సాంవత్సర్ల
నతాండి ఒకక అక్ష్ర్ాం మార్పప లేకుాండా భదరాం గ్, సవచిాంగ్ అవత్రాంచిన అసలు ర్పప్ాంలో నే టి కీ సతర్క్ి త్ాంగ్
ఉనిది . దీ న్న లో ఆనాటి ప్ర జ లు ఊహిాం చనత కూడా ఊహిాం చలేన్న మర యు ఈ మధయనే కన్నగొనబడి న అనే క వై జా ా న్నక
మర యు చార త్ర క వ్సత వ్లు పే రొకనబడి నాయి. అనే క వై జా ా న్నక మర యు చార త్ర క ప్రీ క్ష్ లలో త్న ప్ర మాణి క త్నత
ఋజువు చే సతకునిది . త్దావర్ అది సర్వలోక సృష్్ి కర్త ప్ాంప్ న గరాం థమన్న ఋజువు అవుత్ నిది .

ఇస్లాం ధర్మాం యొకక ప్రధాన ఆచర్ణలు ఏవి ?
ఇస్లాం ధర్మాం యొకక ప్ర ధాన ఆచర్ణలు, ఇస్లాం యొకక ఐదత మూలసథ ాం భాలనే పే ర్ుతో పే రొకనబడి నాయి.

1వ మూలస్థ ంభం (మూలసిదధ ్ంతం): స్క్ష్యప్ర క టన లేక విశ్్వస ప్ర క టన - ఒకక అలాల హ్ త్ప్ప, ఆర్ధిాం ప్బడే
అర్హ త్ లు గల మరో దే వుడె వవడూ లేడు మర యు ముహమమద్ ఆయన యొకక అాంతిమ సాందే శ హర్ుడు.

2వ మూలస్థ ంభం: నమాజులు. ప్ర తి రోజు ఐదతస్ర్ుల న్నరీణ త్ సమయాలలో నమాజు చే య వలస్ ఉనిది : ఉష్ర దయాం,
మధాయహిాం, స్యాంత్రాం , సూర్యసత మయాం త్ర్వత్ మర యు ర్తిర సమయాన.

3వ మూలస్థ ంభం: న్నరీణ త్ మోతాదతతో దానధర్మాం చే యుట. బీదస్దలకు త్మ మిగులు సాంప్దలో నతాండి ప్ర తి
సాంవత్సర్ాం దాదాప్ు 2.5% దానాం చే య డాం. ప్ర థమిక అవసర్లకు మిాంచి మిగులు సాంప్ద కల్నగ ఉని ప్ర తి ఒకకర్ు
ఇలా దానాం చే య వలస్ ఉనిది .

4వ మూలస్థ ంభం: ర్మదాన్ న లలో ఉప్వ్సాం ఉాండుట. ఈ న ల మొత్త ాం ముస్ల ాంలు ఉప్వ్సాం ఉాంటార్ు. ప్ర త్ఃక్లాం
(వే కువ ఝాము) నతాండి సూర్యసత మయాం వర్కు అనిప్న్నయాలకు మర యు దాాంప్త్య సతఖాన్నకి దూర్ాంగ్
ఉాంటార్ు. అన్ని ర్క్ల చె డు ప్నతల నతాండి కూడా దూర్ాంగ్ ఉాంటార్ు.

5వ మూలస్థ ంభం: హజ్ యాత్ర . ఒకవే ళ ముస్ల ాం వయకిత వదే త్గ న సదతప్యాలు, శ్్రీ ర్ క మర యు ఆరథ క సరత మత్
ఉాంటే , త్న జీవిత్ క్లాంలో కన్నసాం ఒకకస్ర సౌదీ అరే బి యాలోన్న మక్క నగర్న్నకి వ ళిి, హజ్ యాత్ర చే య వలస్
ఉనిది . ఈ ప్విత్ర యాత్ర నమాజులు, ప్ర ర్థ న లు, దానధర్మలు, ప్ర యాణాం మొదల ై న వ్టి తో ప్టట అణుకువ,
నమర త్ , విదే య త్ మర యు అధాయతిమక అనతభవ్లతో కూడి , ముస్ల ాం సమాజాంలో ఐకమతాయన్ని

మర యు

సర దర్భావ్న్ని స్థ ప్ సత త నిది .

జీసస్ మర యు ఇత్ర్ ప్రవ కత ల గురాంచి ముస్ల ాంల విశ్్వసాం ఏమిటి ?
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ప్ర తి జాతి కొర్కు కన్నసాం ఒకర చొప్ుపన, వే ల కొలది ప్ర వ కత ల నత అలాల హ్ ఒకే ది వయసాందే శాంతో ప్ాంప్ నాడు:
కే వ లాం అలాల హ్ నత మాత్ర మే ఆర్ధిాం చాండి మర యు ఆయనకు స్టి కల్నపాంచకాండి , భాగస్వములనత కల్నపాంచకాండి .
వ్ర లో కొాందర్ు ఆదాం, నూహ్, జోస ఫ్, అబర హ్నాం, యాకోబు, ఇస్కు, మోస స్, జీసస్ అల ై హి ససలాాం మర యు
ముహమమద్ సలల లాల హు అల ై హి వసలల ాం. అలాల హ్ ప్ాంప్ న గొప్ప ప్ర వ కత ల లో జీసస్ అల ై హి ససలాాం ఒకర్ు. ఆయన
జననాం ఒక అదతుత్ాం. కనయ మే రీ కు సవత ీప్ుర్ుష కలయిక లేకుాండానే జన్నమాంచార్ు మర యు అనే క మహి మ లు చే స్
చూప్ర్ు – ఇదాంతా కే వ లాం అలాల హ్ అనతజా దావర్నే జర గాంది .

కష్్ి లు ఎాందతకు వస్త యి ?
అలాల హ్ ప్ర జ లనత వే రేవ ర్ు విధాలలో ర్కర్క్ల ఆప్దలకు గుర చే స్ , ప్రీ క్ి సత ్ డు. వ్టి లో కొన్ని ఆరోగయాం,
కుటటాంబాం, ప్ర కృతి వై ప్ రీ తాయలు, సాంప్ద లేక ఇత్ర్ ప్దధ త్ లు. ఆప్ద సమయాలలో సహనాం, ఓర్ుపతో వహిాం చడాం
మర యు సతఖసాంతోష్్ల సమయాలలో అలాల హ్ కు కృత్జా త్ చూప్డాం దావర్ మనాం అలాల హ్ కు దగా ర్ క్గలాం
మర యు శ్్శవత్ సవర్ా ాం లో స్థ నాం సాంప్దిాం చగలాం. ఆఫ్ కోర్స, ఈ ప్ర ప్ాంచిక జీవిత్ాంలోన్న కషి నష్్ి లు, బాధలు
తాతాకల్నకమై న వే . సవర్ా జీవిత్ాం మాత్రాం శ్్శవత్మై న ది .

చన్నపర యిన త్ర్వత్ ఏమి జర్ుగుత్ ాంది ?
చావు అనే ది ఈ ఇహలోకప్ు తాతాకల్నక జీవిత్ాం నతాండి ప్ర్లోకప్ు శ్్శవత్ జీవితాన్నకి చే రేే వ్ర్ధి .
ఇహలోకాంలో తాము చే స్ న ప్ప్ప్ుణాయలకు బాధయత్ వహిాం చడాం కోసాం అాంతిమ తీర్ుపది నాం నాడు ప్ర తి వయకీత మర్లా
లేప్బడతాడు. ఆ మహ్న తీర్ుపది నాం నాడు ప్ర తి ఒకకర కీ నాయయాం జర్ుగుత్ ాంది . ఇహలోకాంలో ఎవరై నా దౌర్జ నాయన్నకి
గురై తే , అకకడ అత్న్నకి ప్ర హ్నర్ాం లభిసతతాంది మర యు అలాల హ్ అత్న్నకి సరై న నాయయాం చే సత ్ డు. ఆయన అన్ని
ఎర గ నవ్డు మర యు అత్యాంత్ నాయయవాంత్ డు. ఒకవే ళ ఎవరై నా ఇహలోకాంలో అలాల హ్ నత మాత్ర మే ఆర్ధి సత ూ ,
ఆయనకు విధే య త్ చూప్ుత్ూ మాంచి, గౌర్వప్ర ద మై న జీవిత్ాం గడి ప్ తే , అలాల హ్ అనతగర హాం దావర్ అలాాంటి వ్ర కి
సవర్ా ప్ర వే శాం ప్ర స్దిాం చబడుత్ ాంది . ఒకవే ళ ఎవరై నా అలాల హ్ కు అవిధే య త్ చూప్ుత్ూ జీవిసేత , అలాాంటి వ్ర కోసాం
నర్కాం ఎదతర్ు చూసతత నిది .
ఒకవే ళ మాంచి ప్నతలకు ప్ర తి ఫలాం ప్రస్దిాం చబడే మర యు చె డు ప్నతలకు కా న శిక్ష్లు వే య బడే ప్ర్లోక
జీవిత్మే లేకపర తే , అది సృష్్ి కర్త యొకక సాంప్ూర్ణ నాయయాన్నకి విర్ుదధ ాం అవుత్ ాంది మర యు జీవిత్ాంలో
నాయయవాంత్ాం క్జాలదత.

ఇస్లాం ధర్మాం ప్ర క్ర్ాం న్నచాతి న్నచమై న ప్ప్ాం ఏది ?
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సర్వలోక సృష్్ి కర్త కు స్టి కల్నపాంచడాం లే దా ఆయనకు ఇత్ర్ులనత భాగస్వములు కల్నపాంచడాం అనే ది ఇస్లాం
ధర్మాంలో న్నచాతి న్నచమై న ప్ప్ాం. ఇాందతలో సృష్్ి కర్త యొకక కొన్ని ది వయలక్ష్ణాలనత ఇత్ర్ సృష్్ి తాలకు కటి బె టి డాం,
దే వుడి కి కుమార్ుడు, త్ల్నల లేదా ఇత్ర్ బాంధతవులు ఉనాిర్న్న వ్దిాం చడాం, ఆయనకు అవిధే య త్ చూప్డాం
మర యు తిర్సకరాంచడాం మొదల ై న వి కూడా ఉనాియి.

మహి ళ ల గురాంచి ఇస్లాం ధర్మాం ఏమాంటటనిది ?
ఇస్లాం ధర్మాంలో, ప్ర తి ఫలాం ప ాందడాంలో మర యు త్మ ఆచర్ణలకు బాధయత్ వహిాం చడాంలో అలాలహ్ ముాందత
సవత ీప్ుర్ుష లు ఉభయుల మధయ ఎలాాంటి హె చతేత్గుా లు లేకుాండా సర సమానాంగ్ చూడబడతార్ు. ఉభయులనత
సృష్్ిాం చిాంది అలాల హ్ యిే . ఆయనే వ్ర ర్ువుర లో ప్ర తి ఒకకర కీ వ్ర శ్్రీ ర్ క, మానస్ క ప్ర స్థ త్ లనత అనతసరాంచి
వే రేవ ర్ు ప్త్ర లు మర యు బాధయత్లు అప్పజ ప్ప నాడు. ప్ుర్ుష లు ఎలాాంటి దౌర్జ నయాం చే య కూడదన్న,
హిాం స్ాం చర్దన్న ఆజాా ప్ాం చి, సవత ీల కు ఎాంతో ఉనిత్ గౌర్వ్భిమానాల స్థ నాన్ని ప్ర స్దిాం చినాడు.

ఇస్లాం ధర్మాంలో ఆది ప్ప్మనే భావన ఉనిదా?
“ఆది ప్ప్ాం” అనే భావన ఇస్లాం ధర్మాంలో అససలు లేదత. సృష్్ి కర్త అత్యాంత్ నాయయవాంత్ డు. క్బటిి
సవయాంగ్ చే య న్న ప్ప్న్నకి ఏ ఒకకర న్న ఆయన బాధతయడి గ్ చే య డు. అాంటే ఎవర్ు చే స్ న ప్ప్క్ర్యలకు వ్ర్ు
మాత్ర మే బాధతయలు గ్న్న మరొకర్ు క్దత.

జిహ్నద్ అాంటే ఏమిటి ?
జిహ్నద్ అాంటే సమసత లోక్ల ప్ర భువు అయిన అలాల హ్ సాంత్ షి ప్డే విధాంగ్ ఆయన సత్యధర్మాం కోసాం
ప్రయాస ప్డటాం, శర మిాంచడాం మర యు తాయగాం చే య డాం. భాష్్ప్ర్ాంగ్, జిహ్నద్ అాంటే “ప్రయాస ప్డటాం, శరమిాంచడాం,
పర ర్డటాం”. అాంటే మాంచి ప్నతలు, దానధర్మలు చే య డాంలో ప్రయాస ప్డటాం మర యు ఇస్ల మీయ సై న్న కచర్యలలో
ప్లుప్ాంచతకోవడాం. మిలటరీ జిహ్నద్ అనే ది సర్వస్మానయాంగ్ అాందర కీ తె ల్న స్ న జిహ్నద్ ర్పప్ాం. వ్సత వ్న్నకి మిలటరీ
జిహ్నద్ అాంటే సమాజాంలో హదతే మీర పర యిన అధర్మన్ని న్నర్పమల్నాంచేాం దతకు, స్మాజిక భదర త్ కొర్కు, దౌర్జ నయాం
హదతే లు దాటి విసత రాంచకుాండా అడుు కటి వే సేాం దతకు మర యు నాయయాన్ని స్థ ప్ాం చేాం దతకు అధర్మాంపై , అర్చకాంపై
సర్వలోక సృష్్ి కర్త అనతమతిాంచిన ధర్మయుదధ ాం. అయితే చాలా మాంది ముస్ల మే త్ ర్ులు ఈ ప్దాన్ని త్ప్ుపగ్ అర్థ ాం
చే సతకుాంటటనాిర్ు. అలాగే కొాందర్ు అజాా న ముస్ల ాంలు కూడా దీ న్న అసలు అర్థ న్నకి భినిాంగ్ ప్ర వ రత సత ూ ,
అమాయకులపై దాడి చే సత త నాిర్ు. అలాాంటి చర్యలనత ఇస్లాం ధర్మాం తీవరాం గ్ ఖాండి సత త నిది . ఖతర్ఆన్ లోన్న సూర్
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అల్ మాయిదహ్ లో “ఎవరై నా ఒకక అమాయకుడి న్న చాంప్ తే , అత్నత మొత్త ాం మానవ్ళిన్న చాంప్ న టట
ల ” అన్న
సపషి ాం గ్ ప్ర క టిాం చబడిాం ది .

టె ర్ర ర జాన్ని ఇస్లాం ధర్మాం ఖాండి సత తాందా?
యుదధ ాంలో అమాయక స్మానయ ప్ర జ లనత లక్ష్యాంగ్ చే సతకోవడాం ఒక గర్హ ణీ య మై న మర యు న్నచమై న
చర్య. దీ న్న న్న ఇస్లాం ధర్మాం తీవరాం గ్ న్నష్ే ధి సత త నిది . అమాయక మానవుల సాంగతి త్ర్వత్ గ్న్న అసలు
శత్ర భూభాగాంలోన్న మొకకలు, ప్శుప్క్ధయదతలనత సై త్ాం అనవసర్ాంగ్ చాంప్కూడదన్న ముస్ల ాంలనత శ్్స్ సత త నిది .
యుదధ ర్ాంగాంలో ప్టిాం చ వలస్ న ఇస్ల మీయ నై తి క విలువలకు ఇదొ క మచతేత్ నక. అయితే ఇకకడ టె ర్ర ర జాన్నకీ
మర యు దతర్కర మ ణ, దౌర్జ నాయన్ని ప్ర తి ఘటిాం చే పర ర్టాన్నకీ మధయ ఉని భే దాన్ని మనాం గురత ాం చాల్న. ఇవి రాండూ
ప్ూరత గ్ రాండు భిని ధృవ్లు.

మతాలన్ని సమానమే నా?
మాంచి నడవడి క మర యు ఇత్ర్ులపై దయ చూప్డాం మొదల ై న విషయాలలో దాదాప్ు అన్ని ముఖయ
మతాల బో ధనలు ఒకే లా ఉనాి, సర్వలోక సృష్్ి కర్త యొకక ఏకత్వాం మర యు ప్ర ప్ూర్ణ త్వాం విషయాంలో ఏ మాత్రాం
ర్జీ ప్డకూడదనే ముఖాయాంశాంపై ఇస్లాం ధర్మాం అదనాంగ్ దృష్్ి కేాం దీర క ర సతత నిది . ఇత్ర్ ధర్మల వలే క్కుాండా,
సృష్్ి తో పర లేలేన్న సృష్్ి కర్త భావన ప్ూరత గ్ విభినిమై న ది మర యు అదివ తీయమై న దన్న, సకల ప్ర శాంసలు మర యు
ఆర్ధనలు తినిగ్ కే వ లాం ఆయనకు మాత్ర మే చెాం దతతాయన్న ఇస్లాం ధర్మాం ప్ర థమికాంగ్ బో ధి సత త నిది . ఇస్లాం
ధర్మాం సమగర మై న ది , సాంప్ూర్ణ మై న ది , చాలా స్ాం ప్ుల్ గ్ ఉనాి అత్యాంత్ గ్ఢమై న ది . అవత్రాంచిన నాటి నతాండి
ఒకక అక్ష్ర్ాం మార్ుప లేకుాండా సతర్క్ిాం త్గ్ క్ప్డబడి న ది వయగరాం థాం కల్నగ ఉనిది . ఏ దెై వ ప్ర వ కత నూ న్నర్కరాంచదత.
వ్ర్ాందర్ప ఒకే సాందే శ్్న్ని తీసతకు వచాేర్న్న ప్ర క టి సత త నిది .

హలాల్ ఆహ్నర్ాం అాంటే ఏమిటి ?
హలాల్ లేదా అనతమతిాంచబడి న ఆహ్నర్ాం అాంటే ముస్ల ాంల కొర్కు అలాలహ్ అనతమతిాంచిన ఆహ్నర్ ప్దార్థలు.
ఇస్లాం ధర్మాం స్ధార్ణాంగ్, ప్ాంది మర యు మదయాం త్ప్ప దాదాప్ు అన్ని ర్క్ల ఆహ్నర్ప్న్నయాలనత హలాల్ గ్నే
ప్ర గణి సత తాంది . మాాంస్న్నిచేే కోడి , గొరర , మే క , ఆవు, ఒాంటె మొదల ై న వ్టి న్న జిబహ్ చే సే ట ప్ుపడు, మానవత్వాంతో
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వయవహరాంచాల్న మర యు సరై న ప్దధ తిన్న అనతసరాంచాల్న. అలాగే అలాల హ్ పే ర్ు మీదనే ఖతర్ాన్న చే యాల్న మర యు
ఖతర్ాన్న ప్శువు బాధనత త్గా ాం చేాం దతకు వీలయినన్ని ఎకుకవ జాగర త్త లు తీసతకోవ్ల్న.

ఎవర్ు ముస్ల ాంగ్ మార్వచతే ?
ముస్ల ాంగ్ మార్డమాంటే సర్వలోక సృష్్ి కర్త అయిన అలాల హ్ యొకక ఘనత్నత గురత ాం చడాం, ఆయనకు
విధే య త్ చూప్డాం దావర్ ఆయనతో దగా ర సాంబాంధాన్ని పాంప ాందిాం చతకోవడాం మర యు కొనస్గాంచడాం . ఇది
ఇహప్ర్లోక్ల జీవిత్ాంలో సతఖసాంతోష్్లకు మర యు సాంత్ ష్్ి న్నకి దార చూప్ుత్ ాంది .
అలాల హ్ ప్ర జ ల భూత్, వర్త మాన ప్ర స్థ త్ లకు సాంబాంధాం లేకుాండా మొత్త ాం మానవజాతి కొర్కు ఇస్లాం
యొకక దావర్లనత తె ర చి ఉాంచినాడు. క్బటిి , స్ాం ప్ుల్ గ్ ఇస్లాం ధర్మన్ని విశవస్ాం చడాం మర యు ఈ కిరాం ది విశ్్వస
స్క్ష్యప్ర క టననత ఉచిరాంచడాం దావర్ఎవరై నా ఎప్ుపడెై నా ముస్ల ాంగ్ మార్వచతే:

‘అష్ హదు అన్ లా ఇలాహ ఇలల లాల హ్ వ అష్ హదు అన్న ముహమమద్ రస్ూలులాల హ్ అంటే నే న్ు
సాక్ష్యమిస్ుు న్నన్ు అలాల హ్ తప్ప మరే ఆరాధ్ుయడు లేడనీ మరి యు నే న్ు సాక్ష్యమిస్ుు న్నన్ు ముహమమద్
అలాల హ్ యొక్క ప్ర వ క్ు అని’.
ముస్ల ాంగ్ మార న త్ర్వత్, అలాల హ్ యొకక మార్ా దర్శకతావన్ని ప్ూరత గ్ అనతసర సూ
త , అలాల హ్ పై భయభకుత లు
చూప్ుత్ూ ఉదేే శయప్ూర్వకమై న మర యు సాంప్ూర్ణ మై న జీవితాన్ని గడప్ల్న మర యు ఆ దెై వ భకిత ఆధార్ాంగ్
ప్ర్లోకాంలో అలాల హ్ మీకు సవర్ా ాం లో మాంచి స్థ నాం ప్ర స్దిాం చే అవక్శాం ఉనిది .
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