
 ఇస్ల ాం గుర ాంచి .....  

ఇస్ల ాం ధర్మాం ప్రకృతి సహజ ధర్మాం మర యు ఒక సాంప్ూర్ణ  జీవన విధానాం. ఇది తమ సృష్టి కర్తతో కలిగ  
ఉాండవలసటన గట్టి  సాంబాంధాంప ై స్వధానత చూప్లని పరర తసహిసతత ననది. సర్వలోక సృష్టి కర్త  మార్గదర్శకతావనిన 

అనతసర ాంచి మాంచి ప్నతలు చేసూత , ఆయనకు చేర్ువ క్వడాం దావర్ నిజమ ైన శ్శ్వత సతఖసాంతోష్లు మర యు 

శ్ాంతి లభిస్త యని ప్రజలకు బో ధిసతత ననది.  

ప్రప్ాంచ జనాభాలో ముసటల ాంలు దాదాప్ు ఐదవ వాంతు ఉాండి, ప్రప్ాంచాంలోని అతి ప దద  ధర్మలలో ఒకట్టగ్ ఇస్ల ాం 
ధర్మనికి స్ా నాం కలిపాంచార్ు. సర్వలోక సృష్టి కర్త  అయిన ఏక ైక ఆర్ధతుడిని విశ్వసటాంచడాం మర యు ఆర్ధిాంచడమే 
మానవ జీవిత ఉదేద శ్ుాం మర యు ఇస్ల ాం ధర్మాం యొకక మూలసాాంభము.  

 “ఇస్ల ాం” అనే అర్బీ ప్దాం యొకక భాష్ప్ర్మ ైన అరా్ాం “సమర్పణ, శ్ాంతి” అాంటే్ సర్వలోక సృష్టి కర్త  అయిన 

ఏక ైక ఆర్ధతుడికి మనసూూర తగ్, శ్ాంతియుతాంగ్ సమర పాంచతకొనతట్. అలాగే ముసటల ాం అాంట్ే జాతి, కుల, వర్గ , వర్ణ , 
లిాంగ, హో దా, ఆసతత అాంతసతత ల భేదాం లేకుాండా సవచఛాందాంగ్ సర్వలోక సృష్టి కర్త  అయిన ఏక ైక ఆర్ధతుడికి 
సమర పాంచతకుననవ్ర్ు.  

ఇస్ల ాం ధర్మాం యొకక ఒక ప్రతేుకత ఏమిట్ాంట్ే, ఇతర్ ధర్మల వలే ఇస్ల ాం ధర్మాం యొకక పేర్ు ఎవరో ఒక 

వుకితని లేదా జాతిని అనతసర ాంచి ప టి్బడలేదత.  

అర్కన్ అల్ ఈమాన్ అాంట్ే ద ైవవిశ్వసాం యొకక ఆర్ు మూలసాాంభాలు 

1. అలాల హ్ ప  ైవిశ్వసాం 

“అలాల హ్” అనేది అదతుత అర్బీ భాషలో సర్వలోక సృష్టి కర్త  అయిన ఏక ైక ఆర్ధతుడి సవాంత పేర్ు. అలాల హ్ కు 

విరోధతలు లేర్ు, భాగస్వములు లేర్ు, సమానతలు లేర్ు, సాంతానాంలేదత, తలిలదాండరర లు లేర్ు. ఆయనకు మర యు 

ఆయన సృష్టి కి అససలు పర లిక లేదత. ఎాందతకాంట్ే ఆయన దివుతవాంలో మర యు ప్ర ప్ూర్ణ  దివులక్షణాలలో ఎవవర కీ 
భాగస్వముాం లేదత. ఆయన యొకక కొనిన దివునామాలు మర యు దివులక్షణాలు: సర్వలోక సృష్టి కర్త , అతుాంత 

దయామయుడర, అప్ర్ కృప్శీలుడర, మహో ననతుడర, అతుాంత శ్కితమాంతుడర, అతుాంత నాుయవాంతుడర, అతుాంత 

వివేకవాంతుడర, ప్లకుడర, పర షకుడర, అన్నన ఎర గ నవ్డర.  

ఆయనే అనినాంట్ట సృష్టి కర్త  మర యు పర షకుడూనత. మనకు లెకకకు మిాంచిన అనతగరహాలనత 

ప్రస్దిాంచినాడర. ఉదాహర్ణకు, వినే, చూచే, ఆలోచిాంచే, నడిచే, మాట్ాల డే మర యు సాంతానోతపతిత  చేసే శ్కితస్మర్య ాలు. 



అాందతవలన మనాం ఆయన మహో ననత స్ా నానిన గుర తాంచాలి, ఒప్ుపకోవ్లి, కృతజఞతలు త లుప్ుకోవ్లి మర యు 

ఆయన ప్ాంపటన మార్గదర్శకతావనిన అనతసర సూత , కేవలాం ఆయననత మాతరమే ఆర్ధిాంచాలి.  

అతుాంత శ్కితమాంతుడర మర యు వివేకవాంతుడి దావర్ క్కుాండా, అతుాంత కిల షితర్మ ైన ఈ సాంతులిత విశ్ల 

విశ్వాం ఉనికిలోనికి ర్వడాం అసాంభవమనే మాట్ హేతుబదయమ ైనది. క్బట్టి  ఈ సృష్టి  తనకు తానతకు ఉనికి లోనికి 
వచిచాంది లేదా ఏదో  హఠ్తపర ణామాం లేక యాధృచిఛక సాంఘట్న వలన ఉనికి లోనికి వచిచాందని భావిాంచడాం ఎాంత 

మాతరమూ హేతుబదయమ ైన విషయాం క్దత.  

2. ద ైవదూతలప ై విశ్వసాం 

ద ైవదూతలు క్ాంతితో సృష్టిాంచబడినార్ు. వ్ర కి కొనిన బాధుతలు అప్పజ ప్పబడినాయి. ద ైవదూతలు 
ఎననడూ సర్వలోక సృష్టి కర్తకు అవిధేయత చూప్వు . వ్ర లో కొాందర  గుర ాంచి మాతరమే దివుసాందేశ్ాం దావర్ 
త లియజేయబడాింది – ఉదాహర్ణకు, ద ైవప్రవకతలకు దివుసాందేశ్నిన అాందజేసే జిబరయిీల్, ప్రజల పర్ ణాం తీసే మర్ణ 
ద ైవదూత.  

3. ద ైవగరాంథాలప ై విశ్వసాం 

మానవ్ళికి మార్గదర్శకతవాం వహిాంచేలా, మానవులప ై క్ర్ుణుాంగ్ అలాల హ్ తన ప్రవకతలప ై దివువ్ణిని 
అవతర ాంప్జేసటనాడర. ఆ దివువ్ణులలో తౌర్, గోస పల్ దివుగరాంథాలు మోస స్ మర యు జీసస్ అలెైహిససలాాంలప ై 
అవతర ాంప్జేయబడినాయి. అలాగే ఖతర్ఆన్ దివుగరాంథాం ప్రవకత  ముహమమద్ సలల లాల హు అలెైహి వసలల ాంప ై 
అవతర ాంప్జేయబడిాంది.  

ఖతర్ఆన్ అలాల హ్ వ్కుక మర యు సమసత  మానవుల కొర్కు ప్ాంప్బడిన అాంతిమ సాందేశ్ాం . అది సర్వలోక 
సృష్టి కర్త  అయిన అలాల హ్ నతాండే అవతర ాంప్జేయబడిాందని నిర్ూపటాంచే అనేక సపషిమ ైన నిదర్శనాలు మర యు 
మహిమలు ఉనానయి. ఉదాహర్ణకు వ్ట్టలో కొనిన: 

 మన అాంతర్తమలోని ద ైవవిశ్వస్నిన మేలుకొలిపే సతలభమ ైన, సవచఛమ ైన స్ర్వజనిక సాందేశ్నిన కలిగుననది.  
 స్హితుప్ర్ాంగ్ స్ట్టలేని ప్రతేుక శ ైలి కలిగ  ఉననది. అది అర్బీ భాషలో అతుుతత మ వ్గ్య ట్ట మర యు స్హితు 

స ాందర్ునిన కలిగ  ఉనన స్ట్టలేని గరాంథమనే వ్సత వాం విశ్వవ్ుప్త ాంగ్ గుర తాంచబడిాంది – అయినా అది నిర్క్షర్సతులెైన 

ప్రవకత  ముహమమద్ సలల లాల హు అలెైహి వసలల ాంప ై అవతర ాంప్జేయబడిాందనే వ్సత వాం ఒక చార తరక నిదర్శనాం.  

 1400 సాంవతసర్లకు ప్ూర్వమే అవతర ాంప్జేయబడిన అాందతలోని అనేక వ ైజాఞ నిక వ్సత వ్లనత, ఈ మధుక్లాంలోనే 

శ్సత రజ్ఞఞ లు నేట్ట ఆధతనిక స్ాంకేతిక ప్ర కర్ల సహాయాంతో కనిప టి్గలిగ్ర్ు.  

 దానిలో ఎలాాంట్ట పొ ర్ప్ట్లల  లేదా ప్ర్సపర్ విర్ుదయమ ైన వచనాలు లేవు.  



 క్లకరమాంలో అనేక మార్ుపలు చేర్ుపలకు గుర ైన, అసలు వచనాలనత కోలోపయిన ఇతర్ దివుగరాంథాలకు వలే 
క్కుాండా, దానిలోని ప్రతి అక్షర్ాం అర్బీ భాషలో అవతర ాంచినప్పట్ట నతాండి ఎలాాంట్ట మార్ుపలు చేర్ుపలకు గుర  
క్కుాండా సవచఛమ ైన అసలు ర్ూప్ాంలోనే సజీవాంగ్ ఉాండేట్లల  భదరప్ర్చబడిాంది.  

అనేక అదతుతమ ైన మర యు మహిమలతో నిాండిన ఖతర్ఆన్ యొకక ప్రతేుకత గుర ాంచి అతుాంత హేతువ్ద 
వివర్ణ ఏమిట్ాంట్ే అది కేవలాం సర్వలోక సృష్టి కర్త  నతాండి మాతరమే ప్ాంప్బడిాంది. ఖతర్ఆన్ మర యు ప్రవకత  
ముహమమద్ సలల లాల హు అలెైహి వసలల ాం యొకక పర్ మాణిక ప్లుకులు మర యు ఆచర్ణలు ఇస్ల మీయ ధర్మజాఞ నాం 
యొకక పర్ థమిక మూలాలుగ్ గుర తాంచబడినాయి.   

4. ద ైవప్రవకతలప ై విశ్వసాం 

అలాల హ్ యొకక సాందేశ్నిన ప్రజలకు అాందజేసేాందతకు ప్రతి జాతి కొర్కు కన్నసాం ఒక ప్రవకత  చొప్ుపన అనేక 
వేల మాంది ప్రవకతలు ప్ాంప్బడినార్ని ముసటల ాంల విశ్వసాం. ఈ ప్రవకతలలో కొాందర  పేర్ుల  ఆదాం, నూహ్, అబరహాాం, డేవిడ్, 

జోస ఫ్, మోస స్, జీసస్ అలెైహిససలాాం మర యు ముహమమద్ సలల లాల హు అలెైహి వసలల ాం . ప్రజలనత ఏక ైక నిజ 
ద ైవమ ైన అలాల హ్ నత మాతరమే ఆర్ధిాంచమని పటలవబడమే వ్ర  లక్షుాం . అాంతేగ్క వ్ర్ు ఆచర్ణమకాంగ్ ఎలా 
అలాల హ్ కు విధేయత చూప్లి అనే ఆచర ాంచి చూప్ర్ు . ప్రజలకు ముకితమార్గాం వ ైప్ు దార  చూప్ర్ు . సర్వలోక్ల 
ప్రభువ ైన అలాల హ్ యొకక ద ైవతవాంలో వ్ర్ు భాగస్వమాునిన ప్ాంచతకోలేదత. తమనే పర్ ర ాాంచడానిన మర యు 
ఆర్ధిాంచడానిన లేదా తమ దావర్నే ప్రభువునత పర్ ర ాాంచడానిన లేదా ఆర్ధిాంచడానిన వ్ర్ు ప్ూర తగ్ నిష్ేధిాంచార్ు . 

అలా చేయడానిన వ్ర్ు కేవలాం అలాల హ్ మాతరమే ఆర్ధిాంప్బడాలనే ఆయన హకుకనత ఉలల ాంఘిాంచినట్ల వుతుాందని 
బో ధిాంచార్ు.  

- ప్రవక్త జీసస్ అల ైహిససల ాం 

అలాల హ్ యొకక ఆజఞ  దావర్ తన తలిల  కను మేరీకు అదతుతాంగ్ జనిమాంచిన ప్రవకత  జీసస్ అలెైహిససలాాంనత 
ముసటల ాంలు అలాల హ్ యొకక ఒక గౌర్వన్నయ ప్రవకతగ్ విశ్వసటస్త ర్ు . అలాల హ్ యొకక అనతజఞతో ఆయన అనేక 
మహిమలు చేసట చూప్ర్ు, ఉదాహర్ణకు రోగులనత నయాం చేయడాం, అాంధతలకు చూప్ునత ప్రస్దాించడాం మర యు 
ఉయాులలోని దినాల ప్సటబిడడ గ్ ప్రజలు తన తలిలప ై వేసతత నన నిాందలకు జవ్బివవడాం . ముసటల ాంలు ప్రవకత  జీసస్ 
అలెైహిససలాాంనత గౌర్విసతత నాన మర యు పేరమిసతత నాన, ఆయననత మాతరాం ప్ూజిాంచర్ు, ఆర్ధిాంచర్ు. ఆయననత 
దేవుడి కుమార్ుడిగ్ లేదా త ై రతవాంలో ఒకనిగ్ లేదా దేవుడి సాంప్ూర్ణ దివులక్షణాలలో భాగస్వమిగ్ ప్ర గణిాంచర్ు. 

ఖతర్ఆన్ లోని అలాల హ్ యొకక ప్రకట్న ఇలా ఉననది: 



“ఎ వ రి న ై నా  క్ు మ రు ని గా  చే సు కో వ డాం  అ ల ా హ్  స్ాా యి కి  త గి న  ప్ ని  కా దు; ఆ య న  స రవ లో పా ల క్ు  
అ తీ తు డు! ఆ య న  ఏ ద ై నా  చే య ద లుు క్ుాం టే ,  దా ని ని  కే వ లాం  ‘అ యి పో ’ అ ని  అాం టా డు ,  అాం తే  అ ది  
అ యి పో తుాం ది .” ఖు ర్ ఆ న్  19:35 

- ప్రవక్త  ముహమమద్ సలాల ా హు అల హైి వసలాాం 

ప్రవకత  ముహమమద్ సలల లాల హు అలెైహి వసలల ాం సమసత  మానవ్ళి కోసాం ప్ాంప్బడిన అాంతిమ ప్రవకత . 
ఆయనప ై అాంతిమ దివుసాందేశ్ాం ఖతర్ఆన్ అవతర ాంచిాంది. మన జీవితాంలో దానిని ఎలా అనతసర ాంచాలో సవయాంగ్ 
ఆచర ాంచి చూప్ర్ు. నిజాయితీ, నాుయాం, దయ, క్ర్ుణుాం, సతుత మర యు ధ ైర్ుస్హస్లకు ఆయన ఒక సాంప్ూర్ణ 
ఉప్మానాం. ప్రవకత  జీసస్ అలెైహిససలాాంకు వలే ప్రవకత  ముహమమద్ సలల లాల హు అలెైహి వసలల ాంనత కూడా ముసటల ాంలు 
ఆర్ధిాంచర్ు, పర్ ర ాాంచర్ు, అలాల హ్ యొకక ద ైవతవాంలో భాగస్వమిగ్ ప్ర గణిాంచర్ు .  

5. అాంతిమ తీర్ుపదినాంప ై విశ్వసాం 

అాంతిమ తీర్పదినాం తప్పనిసర గ్ సాంభవిాంచబో తుననది . ఆ మహాదినమున మనలోని ప్రతి ఒకకర్ు మన 
సృష్టి కర్త  అయిన అలాల హ్ ముాందత నిలబెటి్బడతాము మర యు ఇహలోకప్ు మాంచి చ డర ప్నతల గుర ాంచి 
ప్రశ్నాంప్బడతాము. ఎాంత చిననద ైనా, ప దదద ైనా సరే దాని ప్ర మాణాంతో నిమితతాం లేకుాండా మన ప్రతి ప్న్న 
లెకికాంచబడరతుాంది.  

ఈ మహతవప్ూర్ణ దినమున, అతుాంత నాుయవాంతుడ ైన అలాల హ్ ప్రతి విషయాంప ై నాుయాంగ్ తీర్ుపనిస్త డర. 

ఎవవర కీ అనాుయాం జర్గదత. ప్రతి ఒకకర  హకుకలు వ్ప్సత చేయబడతాయి. ఇహలోకాంలో చేసతకునన ప్ప్ప్ుణాుల 
ఆధార్ాంగ్ శ్శ్వత సవర్గప్రవేశ్ాం లేదా నర్కప్రవేశ్ాం తీర్మనిాంచబడరతుాంది . తదావర్ మానవులాందర కీ నాుయాం 
జర్ుగుతుాంది.  

6. విధివర్ తప ై విశ్వసాం 

భూత భవిషు వర్తమాన క్లాలలో ఏమి జర్ుగునో అలాల హ్ కు బాగ్ త లుసత. ఆయనకు అనినాంట్టప ై ప్ూర త  
ఆధిప్తుాం ఉననది – ఆయనకు త లియకుాండా మర యు ఆయన అనతజఞ , అనతమతి లేకుాండా ఏదీ జర్గదత. 

మాంచి చ డరలలో ఒకదానిని ఎాంచతకునే సేవచఛ ప్రతి ఒకకర కీ ఇవవబడట్ాం వలన తాము ఎాంచతకునన దార కి 
తామే బాధుత వహిాంచ వలసట ఉననది.  

అలాల హ్ యొకక జాఞ నాం మర యు అనతమతితో మాతరమే ఏద ైనా జర్ుగుతుాందనే వ్సత వాంతో మనకు 
ప్రస్దిాంచబడిన సవేచఛ విభేదాించదత. ప్రతిదానిప ై అలాల హ్ కు ఉనన ఆధిప్తుాం ప్రజల సవేచఛనత అడరడ కుాంట్లాందని లేక 



ప్ర మితాం చేసతత ాందన్న క్దత. ప్రజలు తీసతకునే నిర్ణయాల గుర ాంచి ముాందతగ్నే అలాల హ్ కు త లిసట ఉాండట్ాం అనేది 
వ్ర్లా నిర్ణయిాంచతకునేలా బలవాంతాం చేయబడతార్న్న క్దత. తన అనతమతితోనే జర్ుగుతునన సాంఘట్నలలో 
ప్రతిదానికీ సృష్టి కర్త  సాంతుషిాంగ్ ఉనానడన్న క్దత.  

ఇస్ల మీయ ఆర్ధనల ఐదత మూలసాాంభాలు  

ఒక ముసటల ాం జీవిత ప్ునాది. 

1. విశ్వస స్క్షుప్రకట్న 

విశ్వస స్క్షుప్రకట్న – అష్ హదత అన్ లా ఇలాహ ఇలల లాల హు, వ అష్ హదత అనన ముహమమద్ 
ర్సూలులాల హ్ అాంట్ే  నేనత స్క్షుమిసతత నాననత అలాల హ్ తప్ప ఆర్ధనలకు అర్ుు డ ైన మరో ఆర్ధతుడర లేడని 
మర యు నేనత స్క్షుమిసతత నాననత ముహమమద్, అలాల హ్ యొకక ప్రవకత  అన్న.  

దీనిని మనసూూర తగ్ చితత శుదియ  మర యు దృఢవిశ్వసాంతో ప్లికి , ఆచర్ణలతో ధృవీకర ాంచాలి. ఈ విశ్వస 
స్క్షుప్రకట్న దావర్ ఇతర్ ఆర్ధతులు, దేవుళ్ళాందర న్న ఆ వుకిత  ప్ూర తగ్ తిర్సకర స్త డర. అాంతేగ్క కేవలాం అలాల హ్ 
మాతరమే ఆర్ధాింప్బడే అర్ుతలు, యోగుతలు గలవ్డని నొకకి చ బుతూ, ముహమమద్ సలల లాల హు అలెైహి వసలల ాంనత 
అాంతిమ ప్రవకతగ్ సతవకర ాంచి, ముసటల ాంగ్ మార పర తాడర. 

2. రోజ్ఞవ్రీ ఐదత ప్ూట్ల నమాజ్ఞలు 

ఒక ముసటల ాంకు మర యు వ్ని సృష్టి కర్తకు మధు వుకితగత మర యు ఆధాుతిమక ప్వితర సాంబాంధానిన 
నమాజ్ఞలు స్ా పటస్త యి. సృష్టి కర్తకు విధేయత చూప్లనే బాధుతనత నిలకడగ్ మర యు ఆచర్ణాతమకాంగ్ జాఞ ప్కాం 
చేసే ఒక ర మ ైాండర్. ఐదత ప్ూట్లా నమాజ్ఞ చేయవలసటన నిరీణత సమయాలు – ఉషర దయాం, మధాుహనాం, 

స్యాంతరాం, సూర్ుసత మయాం అయిన వ ాంట్నే మర యు ర్తిర ప్ూట్. ప్రతి నమాజ్ఞ ప్ూర త  చేయడానికి కొనిన నిమిష్ల 
సమయమే ప్డరతుాంది. అాందతలో నిలుచొవట్ాం, వాంగొట్ాం, కూరొచట్ాం, స్ష్ి ాంగప్డట్ాం వాంట్ట వివిధ భాంగ మలలో 
ఖతర్ఆన్ ప్ఠ ాంచడాం, వేడరకోవడాం, అలాల హ్ నత ప్రశ్ాంసటాంచడాం మొదలెైనవి ఉనానయి. నమాజ్ఞ చేసే ముాందత శ్రీర్క 
మర యు ఆధుతిమక ప్వితరత కోసాం ముసటల ాంలు శుభరాంగ్ తమ నోర్ు, ముకుక, ముఖాం, చ వులు, చేతులు, ప్దాలు 
మొదలెైన అవయవ్లనత న్నళ్ళతో కడరగుతార్ు.  

3. జక్తు – వ్ర ిక విధిదానాం 

నిరీణత ప్ర మితికి మిాంచి అదనప్ు సాంప్ద ఒక సాంవతసర్ాం ప్ట్ల నిలువ చేసతకునన ముసటల ాంలప ై వ్ర ిక 
విధిదానాం తప్పనిసర . అలాాంట్ట వ్ర ప ై ప్రతి సాంవతసర్ాం తమ సాంప్దలో నతాండి 2.5% తీసట, అర్ుు లెైన బీదలకు, 



అకకర్గలవ్ర కి లేదా అప్ుపలలో కూర్ుకుపర యిన ప్రజలకు దానాం చేయాలి . అది వ్ర  సాంప్దనత ప్వితరాం చేసతత ాంది. 

దీని వలన ఇచేచవ్నికి మర యు ప్ుచతచకునేవ్నికి అనేక ప్రయోజనాలు ఉనానయి . వ్ట్టలో ఒకట్ట ఏమిట్ాంట్ే 
ధనవాంతుల మర యు పేదల మధు దూర్నిన తగ గాంచి, ఆతీమయతనత ప ాంచతతుాంది. అాంతేగ్క ప్రతి ఒకకర  కన్నస 
అవసర్లు ప్ూర్తయియులా చేసతత ాంది.  

4. ర్మదాన్ మాస ఉప్వ్స్లు 

ప్రతి సాంవతసర్ాం ర్మదాన్ మాసాంలో ముసటల ాంలు పర్ తఃక్లాం నతాండి సూర్ుసతమయాం వర్కు అననప్న్నయాల 
నతాండి మర యు దాాంప్తు సతఖాం నతాండి దూర్ాంగ్ ఉాండి అలాల హ్ ఆజఞనత అనతసర సూత  ఉప్వ్సాం ప్ట్టస్త ర్ు. అది 
మనలిన ఆధాుతిమకాంగ్ ప్ర శుదయ  ప్ర్ుసతత ాంది. మనలో సహనాం, ఓర్ుపలనత మర యు సవనిగరహానిన ప ాంచతతుాంది. 

ఇాంక్ మన శ్రీర్నికి అనేక ఆరోగుప్ర్మ ైన లాభాలనత కలుగజేసతత ాంది .  

5. హజ్ యాతర 

స దీ అరేబియాలోని ప్వితర మక్క నగర్నికి, ఆర యకాంగ్ మర యు శ్రీర్కాంగ్ తగ న సరత మత కలిగ  ఉనన 
ముసటల ాంలు తమ జీవితాంలో కన్నసాం ఒకకస్ర  హజ్ యాతర చేయవలసట ఉననది . అది ప్రతి సాంవతసర్ాం ఇస్ల మీయ 
క్ులెాండర్ులోని 12వ న లలో జర్ుగుతుాంది. జాతి, వర్గ , వర్ణ , ఆసటత , అాంతసతా , హో దా, లిాంగ భేదాం లేకుాండా ప్రతి 
ఒకకర్ూ నిరీణత దినాలలో, నిరీణత ప్రదేశ్లలో, నిరీణత ప్దయతి ప్రక్ర్ాం ఏక ైక నిజదేవుడ ైన అలాల హ్ నత ఆర్ధిస్త ర్ు. హజ్ 
యాతిరకులలోని మగవ్ర్ాందర్ూ అాంతసతా , హో దా, పర్ ాంతీయ సాంసకృతి సాంప్రదాయాలనత విడిచిప ట్టి , ఒకేర్కమ ైన 
ర ాండర త లల ట్ట వస్త ా లనత ధర స్త ర్ు. ఆ విధాంగ్ అలాల హ్ వదద  మానవులాంతా సమానతలేనని ఆచర్ణాతమకాంగ్ ప్రజలు 
మిలియనల లో ఒకే ర్కమ ైన దతసతత లలో ఒక రోజాంతా అర్ఫ్త్ మ ైదానాంలో ఆక్శ్ాం కిరాంద నిలబడి మరీ చూప్ుతార్ు. 

అలాగే ఒక ర్తరాంతా ఎలాాంట్ట ప ైకప్ుప లేని ముజద లిఫ్ మ ైదానాంలో నేలప ై నిదిరస్త ర్ు . ఈ ప్వితర హజ్ యాతరలో అనేక 
దశ్లు ఉనానయి – ఖతర్ాన్న, ప్రయాణాం, వేరేవర్ు చోట్ల  పర్ ర ాాంచడాం మొదలెైనవి. అలాాంట్ట అదతుత అనతభవాం వ్ర  
జీవిత దిశ్నే మార చవేసతత ాంది. అణుకువ, నమరత, మర ాంత సహనాం మర యు ఓర్ుప కలిగ న వుకితగ్, కృతజఞతలతో 
నిాండిన వుకితగ్ మార చవేసతత ాంది.  

ఇస్ల మీయ ఆర్ధనల భావన 

అలాల హ్ సమమతిాంచే, ఇషిప్డే ఏ ప్న ైనా ఇస్ల ాంలో ఆర్ధనగ్నే ప్ర గణిాంప్బడరతుాంది .  

ఇస్ల మీయ ఆర్ధనల భావన కేవలాం ఐదత ఇస్ల మీయ మూలసాాంభాలకే ప్ర మితాం క్లేదత. అలాల హ్ 
సమమతిాంచే, ఇషిప్డే ఏ ప్నిన ైనా సూచిాంచే ఒక సమగరమ ైన ప్దమే ‘ఆర్ధన’. ఇస్ల మీయ భావనలో ఆర్ధన 
అనేది కేవలాం ఐదత ఇస్ల మీయ మూలసాాంభాలకు మాతరమే ప్ర మితాం క్లేదత . ఆర్ధన అనే సమగరమ ైన ప్దాంలో 



అలాల హ్ ఇషిప్డే ప్రతిదీ వసతత ాంది. ప్ర శుదయ  సాంకలపాంతో చేయడాం మర యు అలాల హ్ యొకక మార్గదర్శకతావనిన 
అనతసర ాంచి చేయడాం దావర్ మన దినచర్ులు కూడా ఆర్ధనలుగ్ ప్ర గణిాంప్బడే అవక్శ్ాం ఉననది . 
ఉదాహర్ణకు, చిర్ునవువ, ఇర్ుగు పొ ర్ుగు వ్ర తో మాంచిగ్ ప్రవర తాంచడాం, తన కుట్లాంబానికి సహాయప్డట్ాం, 

నిజాయితీ గ్ జీవిాంచడాం మర యు రోడరడ ప ై నతాండి ఆట్ాంక్నిన తొలగ ాంచడాం మొదలెైనవన్నన.  

ఒకర  ఆర్ధనల అవసర్ాం అలాల హ్ కు లేదత క్న్న, అలాల హ్ యొకక అవసర్ాం మనకు ఉననది, మన 
ఆర్ధనలు మన ప్రయోజనాం కొర్కే అనే విషయానిన మనాం గుర తాంచాలి .  

చివర  మాట్ 

ప ైన పేరొకనబడిన విశ్వసాం యొకక మూలసాాంభాలు మర యు ఆర్ధనలు కలిసట ఇస్ల ాం ధర్మాం యొకక 
ముఖు స్ర్ాంశ్ాం అవుతుాంది. వ్ట్టని ఆచర్ణలో ప డితే అది ప్రజలాందర  ఆధాుతిమక, శ్రీర్క, మానసటక మర యు 
స్ాంఘిక అవసర్లనత చకకగ్ తీర్ుస్త యి. అాంతేగ్క ఇస్ల ాం ఒక హేతబదయమ ైన మర యు ఆచర్ణాతమకమ ైన జీవిత 
విధానాం. ఇాంక్, ఈ జీవిత విధానానిన మాతరమే సర్వలోక సృష్టి కర్త  అయిన అలాల హ్ సమమతిస్త డర. శ్శ్వతాంగ్ 
సవర్గ నికి చేరేచ ఏక ైక మార్గాం ఇదే.  

“ఏ ప్ుర్ుషుడూ గ్న్న లేదా సతత ర గ్న్న విశ్వసతలెై, సతాకర్ులు చేసేత , అలాాంట్ట వ్ర ని మేము తప్పక మాంచి 
జీవితాం గడిపేలా చేస్త ము. మర యు వ్ర కి వ్ర్ు చేసటన సతాకర్ులకు ఉతత మ ప్రతిఫలాం తప్పక ప్రస్దిస్త ము .” 
ఖతర్ఆన్ 16:97 
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