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ఇ�ా్ల �క్ మ�లస్ థం��ల�� ���న
ప్ర��న్ తత్�

1. మ��ి్ లంల� ప్ర���� ఐదు �ార �్ల నమ��  �ే �ా. ప్ రే� య్కం�ా

ఆధు�క, ��ౖ జ్ � ఞ�, �ాం�� � క మ�� య� ���� �ాయ్�ార
ల��ా�ే � ల సమ�ా�క ప్ రప ంచంల�  ఇ� �  మ� �
ఉంద� �ర� ���ంచటం ల��� ?

ఎక�్కవ�

ప్ ర���� మ��ి్లంల� �శ్చయం�ా ఐదు�ా  నమ�� �ే య��;

ఇ�� అల�్ లహ్ ఆజ్ఞ మ��య� ఆ ఆజ్ఞక� అనుగ�ణం �ా�� �ార

ఆ�ాధన �ే సుత్��న్.
�ా�, కళ�్ళ బ� ౖర�్ల

క� � ్మ ��గం�� పరల� �సుత ్నన్ �� ట� 

�� ��తం నుం�� �ాసత్�ా�� �  ప్రజల � ��ం�ెం ��� �ౖ � బ�్ ర క

�సు���ాల�,

అ��య్�్మకం�

ా ��ల�క్స్ �ా�

తహతహల�డ�త� ఉంట�ర�. (అ��క ��ట్ ల అ� ��ా� �క ��ామ

సమయ�ల� ప్ రకట� ం, ప్ రజల � ��ం�ెం ��ప�  తమ �ైనం� �న

ప�ల� నుం��  బ యట� ��  వ�్చ � �ల�క్స్ అయ�య్ల� � �దద్ 

కం�� � ల� రకర�ాల��ా ��్ రతస్ ��సుత్ �. ��ల�  మం��

ప్ రజల �

ఆ� ీసుల��  తమ � ీట�  వ� � , బయట �ి గ �� ట్ � ల

��్ రగ�త�  త��్చడటం మ తర�చు�ా చూసుత్ంట�మ).

ఎవ��� �ే �్ రకరణ

��� ధ్, కరక�్ ట�ా నమ��
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� ేసూ , ఆ

నమ��ల�� మ�ధు�ాయ్�న్ చ�చూ�ాత, అల�ంట� �ార� 

నమ��ల వలన ఎం�� �� ల�కస్, ఐదు �ార్ ల�� ఆగక ఇం�ా

ఎక�్కవ�ా నమ��ల� � ేయ�ల �  ఉ�్వళ�్ళర� త� ఉంట.

త��్వ�ా �ార�  ప్ర�ాంతత, ఆనం���న, �ాం�� �� ం�� ,

అలసట నుం��  బ యటప�� , ��� తత్ శ��త్ ప�ం�క, మ��ంత�ా

�ైతనయ ్వంత�లవ���ర.

2. ఇ�ా్లం �క్క ఐదు మ�లస్థం� � ?
ఈ ఐదు మ�లస్ థ ం��ల� మ��ి్లంల ��తప� మ�ఖ�య్���:

1) �ాకష్య్  ప ్, 2) నమ��, 3) జ�ాత�  ��� ��నం, 4)

ఉప�ాసం, మ�� య�, ఎవ�� �� �ే త�� న ��త్మ , ఆ��గయ్ ఉం�ో

�ార�, 5) త�� న  ��త్మత ఉంట � ��తంల� ఒక్క�ా� � మ�ా

�� �్ళ హజ్ య� �ే య డం.
1) �ాకష్య్  ప ్

ఆ�ా��ం పబ�ే అర్ హత గల�ా�ెవ్వడూ ల�డ� ఒక్కఅ ల�్లహ్

మ�� య� మ�హమ్మద్ ఆ �క్క ప్రవకత్ 

�ాకష్య్�వ. ఈ  �ాకష్య్ప్రకట నను ష�దహ్ అ. ఈ 
సులభ��� న  �ాకషప్ రకటనను ప ్ర �� ైవ��ా్వ�ి మనసూప్��

నమ�్మత�ఉచ్ఛ�� ం వల�ి ఉంట�ం�� .
2) సల�హ్(నమ��)
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సల�హ్ అ��� �  ప్ర��� � ఐదు �ార � ్ల �ే �� ఫర్ధ్ నమ�

�� ట్ టబ� �న � �ర. ఈ నమ��ల� మ��ి �� మ�� య� �ా��

సృ�ి్ టకరత్క� ఒక � ైరక్్ట  .
3) జ�ాత� ��� ��నం 

ఇ�ా్లం �క్క ఒక ఖయ్�� �న మ�ల�ి� �ధ్ంత ం ఏ�టం ,

ప్ ర �� �  అల�్లహ్  �� �ెందుత� , �ాబట�్ ట సంపద అ��� � ఒక

అమ�నత��ా మ�నవ��� �� ప్ ర�ా�� ంచబడ�త�ం� .

ప్ ర � మ��ి్లం తను �ె�్లంచవల�ిన త� ��������న అతను 

ల� క ఆ�� స్వయం�ా ల ���్క�ాత . జ�ాత� ��� ��నంల� ���్ ణత

���దుక� �ం�  ఒక ప���త సంవతస్ర �ాలం తమ వదద
�ల�వ  ఉనన్ సంపదల�  నుం� � ప్ ర �  సంవతస్ర ��ం డ�నన్ర

�ాతం ��ి , �ద ప్ రజ లల� పం �� ట్ టడం జర�గ�త�ం� .
4) ఉప�ాసం

ప్ ర �సంవతస్రం రమ��న్ ��ల, మ��ి్ లంలదర� ఉ�� దయం 

నుం�� సూ�ాయ్సత్మయం వరక� అనన్�ా�య�లక� మ��

��ంపతయ్ సుఖ��� � దూరం�ా ఉంట� అల� హ్ ��సం ఉప�ాసం
�ాట� �త్ర
ా .

5) హజ్ య�త
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మ�ా్క నగరంల�

� ే� � �ా��ష ్క మ�య�త్ర � � హజ్ య�

అంట�ర�. ఎవ��� �ే  మం�  ఆ��గయ్ మ�� య� త�� న  ��త్మత

క��� ఉంట���, అల�ంట� �ార� తమ ��తంల�  క�సం 
ఒక్క�ా� �

హజ్ య�త్ర �ేయడం తపప్.

3. మ��ి్ లంల� ప్ర���� ఐదు�ార �్ల ఎందుక� న �ే �త్ర
ా �?
���క� ఒక�ా��  న మ�� �ే ��త్ స� �� ���?

1. సల�హ్ � �వలం ఒక ఆ�ాధన మ�త్ర�� �ా:
సల�హ్(నమ��) అంట� అర్ థం ��వలం ఆ�ాధన మ�త్రమ
�ాదు. ఆక్స్ ఫ ర్ ్డ �ఘంట�వ� ప్, ఆ�ాధన (pray)

అంట�  �� డ���వడం  ల� �� అ��్థ ంచడ. ఉ��హరణక�

"తనను  �డ�దల �ే య మ� అతడ� ��య్య�ా ్థల� 
�� డ�క���న్డ/ అ��్థం��డ." �� � మ�� అర్ థ� �టంట� 

�నన్�ంచు��వడ, మన� �ే సు��వడం, �ా్ ర��్థంచ .

ఇతర  ధ�ా్మలల�  ఆ�ాధన అంట �  ��డ���వడం ల���

�ా్ ర��్థంచ అ� మ�త్ ర� � �సుక�ంట�ర. ఉ��రహణక� ‘ఓ

మ� ప్ రభ ! ఈ��� మ�క� మ� ��ట�్ ట ప్ర�ా��ం.’ అ��ే 

ఫర్ద్ నమ�� ��ర ��� �� సత్ ఫర్ద్
ూ
నలక� మ�ందు 
మ�� య� త�ా్వత మ��ి్లంల � �ే � � దల� అసల�
�ా్ రర్ల�.

2. సల�హ్ అ��� � ఒక ���ద్శ :
6

సల�హ్ అ��� �  �ా్రర్థన కంఅ��క �� ట్ � ఎక�్క. సల�హ్

ల�  మనం  అల�్ లహ ్ నుం� � అ��్థంచడ �� �ాక�ం��అ ల�

క� కృతజ్ ఞతల� క���  �ెల�ప�క�ంట�మ, అల�్ లహ ను 

ప్ రశం�ి�ాత్మ� మ��య� అ�ే సమయంల� అల�్లహ్ ను
మ�రగ ్దర్శక��్వ�న్ క��� క�ంట�మ�. సల�హ్ అ��� �

�జ����  ఒ క ���ద్శక , �బంధన, �యమం, స�� �� దుద .

3. కంప�య్టర్ల వల � �ాక�ం� � మ�నవ�ల� స్వతంత్ర బ ,
ఇచ్ఛ క�� �  ఉ��న్ :

కంప�య్టర్లక� ��్ర�ా��

ంగ్ �ేయవల�ిన అ

ఉంట�ం��  ఎందు కంట� �ాట� �� స్వతంత్రం�ా ఆల��ం�ే బ��,

ఇచ్ఛ ల�ద. �ా�, మ�నవ�ల� స్వతంత్ర బ�� , ఇచ్ఛ క�� �

ఉ��న్ర. ఈ��డ� సమ�జంల�  ఉనన్ మ��ళలను
�� ��ంచ డం, �ా�� ��ౖ  అ��య్���ాల� – మ�నభం�ాల�

�ేయడం, �సం �ే యడం, లం��ల� ఇ�్చప�చు్చ��వ,

�ో �ి �� �ొ ం గత��ల�, మదయ్ం మ� య� మ�దక ద్ ర�ాయ్ల

�� �ంచడం, అ�్ ల �ా�ాయ్ల ... �దల�ౖన  అ��క �ె డ�

అల�ాట్ ల ప్ర��వంల� ప� ప్ రజల � తమ ��ౖ� కతను
��ల�ప్� �  ప్రమ�దం ��ల �� �� ��  �� �ం�� . మ�� �� �

నుం��

�ా�ాడ����ాలంట� ,

స��్మరగ్ం� �

ౖ �లకడ�

ఉం��లంట� మనక� క� మ బదధ్ం�, �� గ�య్లర్ �ా అ��య్�
��్ ర�ా��గ్ � ేయబడవల�ిన అవసరం ��ల� ఉం� .
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4. ఆ��గయ్వంత�� �న

��జనం అవసరం :

శ� ��ా �� �  ప్ర��� � మ�డ � �ార �

ఒక మ�మ�ల� మ�నవ��� ��  ఎ ల���� �ే  ప్ ర���� మ�డ�

�ార్ ల ��జనం అవసర, అల��� అత�� అ��య్�్మ
ఆత్మక క��� ప్ ర��� ఐదు�ార్ ల సల�హ్ ��్వల�ం�ే 
��్ రరణ అవసర ఎం�� ఉం�� .

4. రమ��న్ మ�సంల� పగట�ప�ట మ��ి్లంల� ��లం�

ఆక�దప�ప్లను క��� ల �క్క�ేయక ఎందుక� ఉప�ా
మ�ంట�ర�?

1. ఉప�ాసం ���� క లను అదుప�ల���� �సుక� వసుత్ం� :
ఖుర్ఆన్ ల� 2వ  అ��య్య�� �న సూరత�ల్ బఖ,

౧౮౩వ వచనంల� ఇల� ����్కనబ��ం� .

"ఓ ��ా్వసుల��ా ! � ��సం  క��� ఉప�ాసం 
���ద ్�ంపబ��ం� ఎల���� �ే �క� ప�ర్వం వ�్చన ప్రజల�

���ద ్�ంచబ��ం� . త��్వ�ా �ర�(�ైవం పట్ ) భయభక�త్ల �
కల�ార��ా మ�రవచు్". [�� వయ్ఖుర్ఆ2:183]
ఒక�� ళ

�ర�  �

ఆక��

ఓర�్చక��  అదుప�

�ే సు��గ��� �ే , ����ప� � �తత్ం ��� �కలన , ఇచ్ఛలను

అదుప� �ే సు��గలర� మనసత్త్వ��తత్ల� �త���న్ర.
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�ాబట�్ ట స్వయం �యంత్రణను  �ా్ ర� � ్టసు �ేయ

ఉప�ాసం �క� స�యపడ�త�ంద� ఖుర్ఆన్ కరక�్ట�ా

ప���ం �� .

2. మం� అల�ాట�
్ ల అలవర�్చ��వటంల� స�యపడ�త�ం:
రమ��న్ � � లల�  ఉప�ాసం �ాట�ంచడం��  �ాట�
అ��కమం��

మ��ి్ లంల�

��నధ�ా్మ,

�ద�ాదలక�

స�యం  �ే య డం  �దల�ౖన  అ��క మం�  పనుల�

�ే �త్ర
ా . అక్క� ���  ఆగక రమ��న్ త�ా్వత � ాబ�

�� ల లల�  క��� �ార�  అ�ే  అల�ాట�  ��న�ా��ం �ే 
అవ�ాశం ఎక�్కవ�ా ఉంట�ం� .

3. �ె డ� అల�ాట�
్ ల వ� � � ��యటంల� స�యపడ�త�ం� :
రమ��న్ � � లల�  ఉప�ాసం �ాట�ంచడం��  �ాట�
�ాధయ్�� �నంత ఎక�్కవ�ా ధర్మప�ాయణత క��� ఉంట.

�ాబట�్ ట తమ �ెడ అల�ాట్ ల�న్ంట�� వదు ��వట����

ఇ�ొ క చక్కట� అవ�ాశ. �ి గ�� ట్ల అల�ాట�నన్ ఒక మ��ి్

రమ��న్ � � లల�  ఉ� �దయం నుం� �  సూ�ాయ్ సత్మ
వరక� �ి గ �� ట్ � ల ��్రగక �ం� � ఉండగల�గ�త�నన్ప�,

జననం నుం�� మరణం వరక� క��� అతడ� �ి గ �� ట్ � ల
మ�ట�్ ట��క�ం��  ఉండగలడ.

ఈ  ఆత్మ��ా్వ�ా�

రమ��న్ � � లల�  అతడ�  �ా్ర��్ట కల, స్వయం�ా తనల�
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చూసు��గల�గ���డ�.

ఇ�ా్లం ధర్మంల� ��గ��్రగ

��� ��ంచబ ��ం �� (హ�ాం). అల���  ఒ క మ��ి్ లం రమ��న

�� ల ల� 

పగలం��

మదయ్�ానం ���ంచక�ం�,

మత�త్ప���ా్థల జ�� � � ��క�ం� � ఉటం  ��్వ� ఇక
����ంతం 

క���

�ాట� ��  దూరం�ా

ఉండగ���

ఆత్��ా్వసం అత� �ల�  కల�గ�త�ం� . ప్ రజల ఆ��గయ్

��రక�, సమ�జ ప్ ర �జ��ల ��రక� అ�న్ ర�ాల
మత�త్ప���ా్థల,

మదయ్�ా���న్ ఇ�ా్లం ధర

��� ��ం�ం �� (హ�ాం �ే �ిం �� ) .

4. ప్ ర � యం��్ర� � � స��్వ�ింగ్ అ:
ప్ ర �  యం��్ర� � � ��్ణత �ా
�
లంల� ��గ�య్లర్ �ా స� �్

�ే య వల�ి ఉంట�ంద��  �షయం  మనక� �ె ల�సు. ప్ ర �

మ�డ� ల� �� ��ల�గ� �� ల లక� ఒక�ా�� మన �ార� ల� ��

�ట�ర� బ�ౖక�క� �� గ�య్లర్ � ా స��్వ�ింగ్ �ే �

ఉంట�మ�. యంత్రం ఎంత ఎక�్కవ ��్ లష్ట�� న� , అంత 

ఎక�్కవ �ార�్ల ��గ�య్లర్ �ా స��్వ �ింగ్ �ే
ఉంట�ం�� .

5. ఉప�ాసమ���� మ�నవ��� ��రక� ఒక స��్వ�ింగ్ వంట� :
ఒక�� ళ మ�నవ�డ� క��� ఒక యంత్రం అన క�ంట� , అ��

భ�మండలం��ౖ  ఉనన్ అతయ్ంత ��్ లష్ట� ��న యంత�
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గ� ��ం ���.

మ�� ,

����� �� గ�య్లర �ా

స��్వ�ింగ

�ే యవల�ి ఉంట�ంద� �ర� ���ంచడం ల���? రమ��న్

�� ల ఉప�ాసం మ�నవ శ�� �ా��� మ�� య� ఆత్మక� ఒక
�ా��ష ్క స�� ్వ�ింగ్ వంట��� అంట� ప్ర� సంవతస్రం ఒక ప

�� లం�� మ�నవ శ�� ర  అవయ�ాల�న్ ఉప�ాసం ��్వ�
��ా�ం�  ఇవ్వబ� , ప���త �ా స��్వ�ింగ్ �ేయబ , ��� తత్

శ��త్ � ప�ం�క�ంట�.

6. మ�నవ శ�� �ా��� ఉప�ాసం ��ామ��న్ ఇసుత్ం:
ఉప�ాస

సమయంల� 

మ��ి్ లంల�

 పలం��

అనన్�ా�య�లక� దూరం�ా ఉడటం వలన శ�� రం ల��

అ��క అవయ�ాలక� ��ా�ం� ల�సుత్ం� . మం� ఆ��గయ్ం

��సం ఇ�� ��ల� అవసరం.

7. ఉప�ా�ాల వలన క��� ���న్

� �� �కల్ ప్ర�జ� :

a. ��గ�ల �ామరధ్�ం � �ర�గ�త�ం� : ఉప�ాసం ��గ�ల
�ామ�ాధ్��న్ ��ంచుత�ం .

b. ��ల�ా్ట �ల్ త��గ్: ఉప�ాసం  ��ల�ా్ట �ల ్ ను త���,
అ��క హృ�ో్ ర�ాల నుం� �  �ా�ాడ�త�ం� .
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5. ఇ�ా్లం ధర్మం � గ���ాధనలక � �ర� దధ్���నప, ఎందుక�
మ��ి్ లంల� �ాబ�గృ��న్ ఆ�ా ���ాత్ర� మ��య� 

నమ��లల� ���  ��ౖ ప� �ా�ా్టంగపడ��ర?

ప�త్ ర �ాబ�గృహం మ ��ి్లంల ��రక � బ � � ్ల అంట� నమ

�ే సుత ్నప�ప్డ�  ప్రపంచంల� ఎక్కడ�� �న్ స�� మ��ి్
�ాబ�గృ���� అ�మ�ఖం�ా �లబ��  న మ�� �ే �త్ర
ా �– అ��

�ామ���కం�ా మ�ిజ ్దుల�

� ే� �  నమ��  అ���  ల���

వయ్��త్గతం �ా ఇంట �్ల �ే�� నమ�� అ. తమ నమ��లల� 

����� అ�మ�ఖం�ా �లబ�� ��, మ��ి్ లంల�  �ాబ�గృ��న

ఆ�ా��ంచర�� �� ఇక్క గ���త్ ంచవల�ిన ఒక మ�ఖ�షయం.

ఒక్క అల�్లహ్ క� , మ��ి్ లంల� ఎవ్వ�� � ఆ�ా��ంచర

మ�� య� �ా�ా్టంగపడర.

సూరత�ల్ బఖరహ్ ల� ఇల� ����్కనబ�� :
"� మ�ఖం  మ�ట� మ�ట� ��  ఆ�ాశం  ��ౖ ప�  మరలటం ��మ�
చూ�ామ�. ఇప�ప్డ�

��మ�

�బ�్ల ��శను �క� ఇష్ట��

��ౖ ప�క� �్ రప�ప్త���న. �ాబట�్  ఎక్కడ���న (నమ�� 
�ే సుత ్నన్ప�) ప�త్ ర మ�ా్క మ�ిజ్ద్ క� అ�మ�ఖ

�లబడ�. " [�� వయ్ఖుర్ఆ2:144]

1. ఐకమ��య్�న ్ వృ� � ధ్ �ేయడం ఒక ప్ర��న ఇ�
�ి �ధ్ంత
�
:
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ఉ��హరణక�,

ఒక�� ళ

మ��ి్ లంల�

 నమ��

�ే య�లనుక�ంట� , ��ందర� ఉతత్రం �� ౖప, ��ందర� ద�� ణం 

��ౖ ప� ��� ��  న మ�� �ే య�ల� ��ర���వచు్. అల���

మ�� ��ందర� త�ర�ప్– పడమరల ��ౖ ప�. ఇల� తల� ��ౖ ప� 

��� ��  న మ�� 

�ే య ట����

ప్ రయ�న్ంచడమ �� �

గందర������� ���� �సుత్ం� . ఏ��� క �జ�ైవం  అ�న 

అల�్ లహ్ �క్క ఆ�ాధనఅల�ంట� అ�మయం నుం��

�ా�ాడట���� , మ��ి్ లంల ఎక్కడ���న భ�జ���� భ�జం 

క��ి ఏకం  �ావ�����  ఒ �� �� శ ��ౖ ప� ��� ��  న మ�� 

�ే య మ� ఆ�ే�ంచబ��ం�� . ప్ రప ంచంల�  �ా� �క్కడ���
ఒంట�� �ా నమ�� �ే సుత్��న్ ల�క �ామ���కం�ా నమ�

�ే సుత్��న్ �ార �బ�్ ల �� ౖప� (�ాబ�గృహం) ��ౖ ప� ��� ��

నమ��  �ే య��. �ాబ�గృ���� ప�్చమ � �శల�  ఉం� ే

మ��ి్ లంల� �ా� �� � త�ర�ప్� �ౖప� �ాబ�గృహం ��ౖ ప� ��� ��

నమ��  �ే య��. అల��� �ాబ�గృ����  త�ర�ప్ � �శల�

ఉం�ే మ��ి్ లంల� �ా� �� � ప�్చమ క�్క ఉం�ే �ాబ�గృహం 
��ౖ ప� ��� ��  న మ�� �ే య��.

2. ప్ రప ంచ పట��� � ��ంద్ర�ా్థనంల� �ాబ�గృహం ఉ :
�ట్ ట�దట ప్రపంచ మ�య్ప్ తయ �ర � �ే�ిన�
మ��ి్ లంల. �ార� తయ�ర� �ే �ి న ప్ రప ంచ పటంల� ద� �ణం

��ౖ���ాన  మ�� య�

ఉతత్రం ���ం� ����ాన ఉం� ే� .
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�ాబ�గృహం  ��ంద్ ర�ా ్థనంల� ఉం�ే . త�ా్వత �ా�ా్చత
ప్ రప ంచ పట�ల �త్ర�ార�ల(cartographers) మ��ి్ లంల

ప్ రప ంచ పటంల�� � ౖ���ా�న్ �� �ం �� , ���ం ��  ���ా�న్ �� ౖ� �

మ���్చ � ��ర�. అ��ే , �ాబ�గృ��న మ�త్రం ప్రపం

పటం �క్క��ంద్ ర�ా ్థ నుం�� ��ల��ంచ ల� క  �� య�ర�.

అల్ హందు�ల�్ల– సకల కృతజ్ ఞతల, ��త్త్రమ�ల� అల�్

�� .

3. �ాబ�గృహం చుట�
్ ట జ� �� �  త�ాఫ్ ప్రద� �ణ  వం  �క్
ఏక��్వ�న్ సూ�సు�� :

ప్ రజల �

మ�ా్కల��

 మ�ిజ్�

ె హరమ్ 

సంద��్శ ం�నప�ప్, ప�త్ �ాబ�గృహం చుట�
్ ట త�ాఫ

ప్ రద� �ణ � ే�ాత్ . ఆ ఆచరణ ఏ��� క �ై వ�� న అల�్ లహ్ � �
�ా�� ��ా్వ�ా�న్ మ��య� ఆ�ాధనను సూ�సుత్న.

ఎల���� �ే ఒక వృ��త్�� �

ఒక ��ంద్ర�ందువ� మ�త్ర

ఉంట�ం�ో , �జ��ా్వ�ాల మ� �య � ఆ�ాధనల వృ��త్� �
క��� ��ంద్ ర�ందువ �అ��య్అర్ హత ఏ� �క �ె వ��� న అల�్లహ

క� మ�త్ ర� � ఉం� .

4. ఉమర్ ర� �యల�్లహ� అను్హ హ� :
�ాబ�గృహం  �క్క ఒక �ారన్ర్ ల� ఉం�ే హజ�్ర అ

అనబ�ే నల్ ల�ా�  గ��� ం�  హజ్రత్ ఉమర్ �న్ ఖ
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ర�� య ల�్ లహ�  అను్ ఉల�్ ల�ం� హ�� థు  ఇల�  ఉం�� .

ఆయన  ప్ రవకత్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� 

�క్క ఒక సుప్రదధ్ సహచర�డ.

స�� హ్ బ�ఖ�� �ల� న�దు � ేయబ�� హ��థు ల� ఉమర్
ర�� య ల�్ లహ�  అను్హ ఇల� ఉల�్ల�ం�, "���క �ా�

మ�త్ ర��న ,

���� �

ల�భం  �ా� నష్టం �ా �

కల�గజ� య ల� వ � ��క� �ె ల�సు. ప్ రవకత్ మ�హ మ్

సల్ లల�్లహ� అల�ౖ� � వస ల్లం �నున్ సప్��్ (మ�దుద

�� ట్ � ట��వట) ��ను చూ�ి ఉండక�� �ే , ���� నన్డూ �నున

సప్��్శం �ే�ా � �� �ాద(మ�దుద �� ట్ � టక����ా� � � �ాద)".
5. ప్ రజల � �ాబ�గృహం�� ౖ �లబ� �  అ��న్ �ిల�ప� ఇ��్:

ప్ రవకత్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల్లం,

ప్ రజల �  �ాబ�గృహం �� ౖ� ���్క �లబ� �్డర� మ�� య� అ�

�ి ల�ప�  క��� ఇ��్చర. మ��ి్ లల� �ాబ�గృ��న్

ఆ�ా�� సుత్��న్ర� ఎవ� �� � ే అంట���న్ �� � ా � ��
�గ� ��ాధక��ై �� తను ఆ�ా��ం �ే �గ� హం��ౖ  �లబడటం 

ఎప�ప్�ై�� కంటబ��ం�� అ�ప్ ర�న్ంచం .
6. మ�ా్క మ� �య � మ� ��� ప�త్ర నగ�ాలల

మ��ి్ ల��తర�లను ఎందుక� అనుమ�ంచర?
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ప�త్ ర నగ�ాల� ౖన మ�ా్క మ��య� మ����లల� చ పరం�ా

మ��ి్ ల��తర�లక� ప్ర��శం ల�ద�� �ాసత ్వ�� �న �షయ� . ఆ

��� ధం �� ను క ఉనన్���న్�ారణ�ల� ఇక్కడ ఇవ్వబ���.

1. �ేశ��ర�లందర� తమ తమ �ేశప� ��ౖ � క �ా్ థవ�ాలల�
అనుమ�ంచబడర�.

ఒక �ామ�నయ్ ��ర�య�� �� �  ఆ � ేశప�  కంట���్మంట

ఏ�� య�ల వంట� ���న్ మ�ఖయ ్ �ా్రం��లల� ప్ర�� �
అనుమ�  ల� దు . ప్ ర � � ేశంల� ���న్ మ�ఖయ్ �ా్రం�

ఉంట��. ఆ �ేశప� ��ర��ే అ�నపప్ట�� � ఒక �ామ�నయ
వయ్��త్ �� ఆ �ా్రం��లల� ప్ర���ంచం ఉ. �� వ లం ��ౖనయ్ంల�

ప��ే �� ఆ �ేశ ��ర�డ� ల� �� ఆ �ేశ రకష్ణ ����ాల�

సంబంధం  ఉనన్ వయ్�� త్ మ�త్ర� � ఆ కంట���్

ఏ�� య�లల�  అనుమ�ంచబడ��ర�. అల��� , �తత్ం
ప్ రప ంచం ��రక�  మ� �య �  �తత్ం మ�న�ా � ��రక

పంపబ�� న  అం�మ మ�� య� �ార్వ�్రక ధర్మ�� ఇ�ా
ధర్మ. ఇ�ా్లం ధర్మం �క్క కంట���్మట�  ఏ��య

ప�త్ ర నగ�ాల� ౖన మ�ా్క మ��య� మ��� � పట్టణ.

ఎవ��� �ే ఇ�ా్లం ధ�ా్మ�న్ �శ్వ�ి�ాత్� � మ� �య� ఇ�ా్ల

రకణల� �ాల�పంచుక�ట���, అల�ంట� �ా�� �� మ�త్ ర� �

అక్కడ ప్ర��శం ఉం�� అంట� మ��ి్లంలక� మ�త.
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ఒక �ేశ  కంట���్మంట�  ఏ� �య�ల� ఆ �ేశప�  �ామ�నయ్
��ర��� ��

ప్ ర��శం ఉండద .

అక్కడ

త��ందు క�

ప్ ర��� ంచక�డద�� అత�� అభయ్ంత�ా�� �  అర్థం పర్

ఉండదు. అల��� మ�ా్క మ� �య �  మ� ���లల� ఇ�ా్ల

ధర్మం అంట �  ��ా్వసం ల� � ప్ర ��� ���న
మ��ి్ ల��తర�ల�వయ్�� ��� చడం సబబ� �ాదు గ��!

2. మ�ా్క మ� �య �  మ� ���  నగ�ాలల��� �  అనుమ��ే
��ా :

a.

ఎప�ప్�ై��

ఒక వయ్�� త్ ఏ�ై�� పర�ే�ా �

ప్ రయ�ణ� ంచద���, అతడ� మ�ందు�ా ఆ �ేశంల� 

ప్ ర���ం�ేందుక �  అనుమ� ��ర�త� ��ా ��రక�
దరఖ�సుత్ � ేసుక�ంట�డ . ప్ ర� � ే�ా �� ���� స్వంత

�యమ

�బంధనల�

మ�� య� షరత�ల�

ఉంట��. �ాట� � ప���త్ � ేయనంత వరక � ఆ
దరఖ�సుత్��ర��� � ��ా ఇవ్వబడ.
b.

��ా ఇవ్వడంల� క� �న �యమ �బంధనల � ఉనన
�ే�ాలల�, ప్ ర�ే య్కం� ా అ���ధ్ �ెంద �

� ే�ాల

�షయంల�  మ�� క�� న�� న షరత� ల� ���ం �ే

�ే�ాలల� అ�� �� �ా క��� ఒకట� . ఆ �ేశంల� 

ప్ ర���ం�ేందుక �  �ల�  క�ప్ం� ��ా ��రక� ప���త్
17

�ే య వల�ి న 

�యమ�బంధనల�

షరత�ల� ��ల� క�� నం�ా ఉంట��.

c.

మ�� య�

��ను ఒక�ా�� �ిం గప�ర� సంద��్శ ం�నప�డ, �ా��

ఎ���� షన్

�ారంల�  మ�దకద్ర�ాయ్ల� సప

చూ�ాను.

ఒక�� ళ  ��ను 

�ే �� �ా�� �� మరణ�కష్ అ� ����్కన ఉండటం 

సంద��్శం��లనుక�ంట �

�ిం గప�ర� 

 ��ను ఆ � ేశ

�యమ�బంధనలను �ాట�ం ���.

మరణ�క

అక� మ మ�, అ��గ�� క మ� వయ్�� ��� ంల�మ�. �ా��

�యమ

�బంధనలక�

మ�� య� షరత�లక�

సమ్మ���త్� � ఆ �ేశంల� ప్ర��� ం �ే � ��క�
ఇవ్వబడ�త�ం� .

d.

అల���

మ�ా్క మ� �య �

 మ� ���లల

ప్ ర�����లనుక��� �ా�� ��రక� క��� ఒ��  ఒ క ��ా

షరత� ఉనన్� . అ�ే�టంట� – మనసూప్��త్ �

నమ�్మత�“అష్ హదు అన్ ల� ఇల�హ ఇ ల్ల ల�

వ  అష్ హదు అనన్ మ�హమ్మద్ రసూల�ల

అంట�  ‘ఆ�ా��ం పబ�ే  అర్ హత గల�ా�ెవ్వడూ ల�డ
ఒక్క అల�్లహ్ , మ�హమ్మద్ ఆయన ప్ర’ ”

అ� �ాకష్వ్వడ.
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