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ఇ�ా్ల ధర్మం�� ���న ప్ర��తత్�ాల
1. అ��ా్వసుల� ఎక్కడ కనబ �� � ే అక్ కడ � ా � �� చంపం��

బ� �� సుత్నన ్ ఖుర్ ఆన్ వచనం వలన ఇ� ా్లం  ధర్మ ,

రకత్�ాతం

మ� �య� క
� �ర��్వ�న్ ��్రతస ్��ంచ డం?

ఇ�ా్లం ధర్మం ��ంసను ��్రతస్��సుత్ంద� మ��య� 
అనుస��ంచ � మ��ి్ ల� �తర�లను చంపమ�

 తన

అనుచర�లను ��్ ర� ��ిుత్ంద
స
� ��ందర � �రంతర ం �ే � �

త

తప�ప్డ�  ప్ర���ా� న్ సమ � �ధ్ంచుక���ందుక �ప్ర�ేయ
ఎంచుక�నన్ ���న
�� ��్కంట� ఉంట�ర.

్ ఖుర్

ఆన్ వచ��

లను తర�చ

1. సూరహ్అ�ౌత బ�ల�� వచనం 
ఇ�ా్లం ధర్మం ��, రకత్�ాతం

మ� �య� క
� �ర��్వ�

��్ రతస్��సుత్ందంట� ఇ�ా ధర్మ �మర్శక�ల� సూర

�ౌబ� ల�� ���ం��  వచ���న్ తర�చు�ా � ���్కంట

ఉంట�ర�: "ఎక్కడ కనబ��� ే అక్కడ మ��ి్లను 
(బహ��ై�ా�ాధక�ల�,

అ��ా్వసులన)

[ఖుర్ఆన9:5]
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చంపం��."

2. ఈ వచనం అవత��ం �ం��  య�దధ ్భ��ల
�ాసత్�ా�� �  ఇ�ా్లం ధర్మ �మర్శక�ల �  ��� మ� –

�� నుక వచ���న వ�� �  �� ట�్, తమ �ాదనక� సమరధ్న

ల�ం�ే  �ధం�ా ఈ వచ���న్

మ�త్ర� � ����్కం

ఉంట�ర�. ఆ వచనం  అవత��ం �న సంద�ాభ్�న్ అ ర్

�ేసుక���ందుక�, ఈ అ��య్యం

�క్క �దట� వచన

నుం�� చదవ వల�ి  ఉంట�ం�� . మ��ి్ లంల

మ� �య�

సం��

మ�ా్క

మ�ా్కల��

మ��ి్రక� (బహ��ై�ా�ాధక�ల)

ఒడంబ��క ఆచరణల� ఉం��ంద�,

మధయ్

మ��ి్ రక�ల � ���� ఉల్లం��ం��, సం�� ఒడంబ��కను 

ప�నర�దధ్��ంచ���� �

మ�ా్క మ��ి్రక�లక� ��ల�

�� లల సమయం  ఇవ్వబ��ంద,

�ారల� �ేయ�

�� డల �ా�� ��ౖ య�దధ్ం ప్రకట�ంచబడ�త�ంద� ��� �

మ�ందు వ�్చన వచ��ల�  �ెల�ప�త���న. సూరహ్

�ౌబ�ల�� ౫వ వచనం  ఇల�  ప్ రకట�ుత్నన:
స
"�ా�,

��ి దధ్� �న � �లల �

��ట�

 � ��న త�ా్,

బహ��ై�ా�ాధక�ల� ఎక్కడ కనబ��� ే అక్కడ �ా��

వ��ంచం�� , మ�� య� �ా�� �  ఖ�� ��ల��ా బం��ంచం�� ,

�ా�� � ఇబ్బం� � � �ట్టం , మ�� య� అవ�ాశం ఉనన్ ప్ర

��ట� �ా�� గ���ం � �ాప� �ాయం��; అ��ే  ఒక��ళ

�ార�  కష్మ�పణ ��డ��, �� గ�య్లర్ � ా
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నమ�

�ేసుత్ంట �

మ� �య� � �గ�య్లర్ ��నధ�ా్మల� �ేసు, �ా��

��రక� ���� �ె ర వం��: అల�్ లహ్ అతయ్ంత కష్�ం�,

అతయ్ంత దయ�మయ�డ." [�� వయ ్ఖుర్ఆ9:5]

�ా��  మ ధయ్ య�దధ్ ం జర�గ�త�నన్ సమయంల�

వచనం అవత��ం �ం�� .

3. ఉ��హరణక� - అ�� �� �ా మ�� య� �య��న్ం
జ�� �� న య�దధ్

మధ

ఒక�ా�� అ�� �� �ా �య��న్ం��  య�దధ్ ం �ే�ింద�
�షయం మనక� �ె ల�సు. ఆ య�దధ్ం జర�గ�త�నన

సమయంల� అ�� �� �ా అధయ్�డ�  ల���  అ� �� �కన్ ఆ� �

జనరల్ ఇల�  ప్రకట�ం��డ� అనుక�ం��: "ఎక్కడ

�క� �య��న్�య�ల�  కనబ��� ే అక్కడ �ా��

చంపం��". సందరభ్ం �ెపప్క�ం�� అ�� కన్ అధయ ్�,

"ఎక్కడ �క�

�య��న్�య�ల� కనబ �� � ే అక్

�ా�� �  చంపం��" అ� �ె �ాప్ర� ఈ��� ��నంట �  ఆయన
ఒక క�ా��ాడ��  అ��ా్ రయం �క�  కల�గ�త�ం� .

�ా� ��ను సందరభ్ం �ె�ి, ఆ త�ా్వత ఆయన

పల�క�ల� �క� ���ి �త � , ఆయన మ�టల� ��ల� 

ల��కల్ �ా కనబడ��.

ఎందుకంట� ఆ

య�దధ్సమయంల�  ఆయన అ� �� �కన్ � �ౖనయ్ం  �
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ఆత్మ��ా్వ�ా� న్ ��ం�ేంద , �ా�� ల� �ై�ాయ్�న్ నూ�

�� ��ందుక� ప్ రయ�న్సుత్��న్ర� గ���ంచ.
4. అల���  య�దధ్రంగంల��

మ��ి్లం � � ౖ�క�

ల � ైరయ

��ం�ేందుక� ఈ వచనం 9:5 అవత��ం �ం��

అల���  సూరహ్ �ౌబ�ల�� ౫వ వచనం,

"�క�

మ��ి్ క�ల� ఎక్కడ కనబ��� ే అక్కడ �ా�� � చంపం",

అ�� వచనం య�దధ ్భ��ల��

మ��ి్లంల � ై�ాయ్ �

��ం�ేందుక� అవత��ం �ం�� . య�దధ్ంల�  భయపడవద ద,

శత�్ రవ�

ఎక్కడ కనబ �� � ే అక్కడ అత� �� చంప

మ��ి్ లం �� ౖ�క�లక � ఇక్కడ ఖుర్ఆన్ �ెబ�త� .

5. అర�ణ్ ���� ఈ అ��య్యంల�౬వ వచ���న వ�� �  �� ట�్ ,

�నన్�ా౫వ వచనం నుం�� ౭వ వచనం ��ౖ ��  దూ�� ��డ�

��రత�ేశంల�� ఇ�ా్లం ధర్ మ �వ్ర�మర్శక� లల� ఒ
అర�ణ్ ���.

‘The World of Fatwahs’ అ�� తన 

ప�సత్కంల�� ౫౭౨వ �� � ల� అతడ� ఖుర్ఆన ్ ల�
సూరహ్ �ౌబ�ల�� ౫వ మ�� య� ౭వ వచ���న్

�� ��్క��న్.

��ం�ె �� ��

�ె � � ఉనన్ �ా� �వ� ���

అతడ�  ౬వ వచ���న్ వ� � �  ���ాడ��  �షయ��న

�ే � �ాగ ్ గ���ంచగలర.
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6. సూరహ్ �ౌబ�ల�� ౬వ వచనం ��� సమ���నం 
ఇసుత్నన్.

ఇ�ా్లం ధర్మం ��, రకత్�ాతం

మ� �య� క
� �ర��్వ�

��్ రతస్��సుత్ంద�� అసతయ్ ఆ��పణక� సూరహ్ �ౌబ
౬వ వచనం  ఇల� సమ���నం  ఇసుత్నన్: "ఒక��ళ

బహ��ై�ా�ాధక�లల� ఎవ��� �� శరణ� అ���� �ే , ��ంట�� 

�ా�� �� శరణ� ప్ ర�ా��ంచం� . త��్వ�ా అతడ�  అల�్ల

�క్క వచ��ల� �నవచు; మ�� య  అత��� సుర��త 

�ా్రంతం వరక�  స్వయం� ా �ేర్చం�� ఎందుకంట� �ా

స��� న జ్ � ఞనం ల���ార." [ఖుర్ఆన9:6]
య�దధ్రంగంల�

 శరణ�

��� �న

మ��ిక�

(బహ��ై�ారధక�డ�) క� శరణ� ప్ ర�ా�� ం��, అం�ే �ాక 
అత��� సుర��త �ా్రం���� �  స్వయం� ా �సుక� ���

వదల��

అ� ఖుర్ఆన్ �ెల�ప�త�నన.

ఈ��ట�

అంత�ాజ ్�య రణరంగంల, ఒక �ాం��ామ�క��ైన ఆ��్మ
జనరల్ య�దధ్

సమయంల� శత � ్ర ��ౖ�క� ల� ఒక�

�ాం�� ��ర�క�ంట�, �ా�� � అక్�� నుం�� �� �్ళ� ���ాత్�

�ా�,

�ా�� �  సుర��త  �ా్థ���� �

��ౖ � క�లను ఆ�ే��ాత్�?
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� ేర్చమ� త

ప్ రపంచంల � �ాం�� �ా్థ�ిం�ేందుక� అల�్లహ్ ఖుర్ఆ

����� ఆ�ే�ం��డ�.

2. ఒక��ళ అల�్ లహ్ � � స్వయం�ా అ��ా్వసుల హృదయ� ల
�ీ ల� ���� �ి ��డ� �� ��్కనన్ప�ప, ఇ�ా్లం �ీక��ంచటం 

ల�ద� �ా�� �  ఎందుక� �ం��ం���?

�రంతరం స��య్�న ్ �రస్క��సుత్నన్ �ా�� హృదయ�
అల�్ లహ్ మ�ద్ర � ����ి�� డ� ఖుర ్ఆన్ ల�� �
అ��య్య�� �న సూరహ్ అల ్ బఖరహ్  ౬ మ�� య� ౭ వ 

వచ��లల� ఇల� �� ��్కనబ��ం� � : "ఎవ��� �ే స��య్�న

�రస్క�� ం���, �ా�� � �వ� �� చ్��ం ��� , �� చ్చ��ంచక
�� ��� ఒకట�; �ార�  �శ్వ�ించర. �ా�� హృదయ�ల��ౖ 

అల�్ లహ్ �ీల� ���ి��డ� మ��య� �ా� � �ెవ�ల� . �ా��

కళ్ళ�� ౖ పర�� ఉం� ; �ా�� ��రక� క�� న�� న  �కష్ ఉం."
[ఖుర్ఆన2:6-7]

ఈ వచ��ల� స��య్�న

్ �రస్క��సుత్నన్ �ా

ప��ల�

అంట� ఎవ��� �ే స��య్�న

అ��ా్వసుల గ���ం �  �ాద. ఇక్క �ాడబ��న  అర�
‘అల్ ల��న కఫర’

�రస్క�� ం� ే � ౖప �

���గ్��� � అ� అ ర . అల�ంట�  �ా�� �

�ర� �� చ్చ��ం���  ల�క � �చ్చ��ంచక  ���� � ఒక,

ఎందుకంట� �ార�  �శ్వ�ించర. అల�్ లహ్ �ా� � హృదయ�లన
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మ�� య� �ా��  �ె వ�లను  �ీ ల� �ే�� �ి ��డ�, �ా��  చూప�ల��ౖ 

పర�� ���� �ి ��డ�. �ార�  �శ్వ�ించక��వట��� , అర్థం
�ేసు��క ��వట���� �ారణం �ా�� హృదయ�ల��ౖ  �ీ ల�

��యబడటం  �ాదు. ����� �ర�దధ్ం�ా �ాసత్�ా� � � �ా�

అ��ా్వసం వలన

మ� �య�  అర్థ ం �ేసు�� క ��వటం వల

ఈ

 సతయ్�ర�ా్కరం ప� ��వట����

�ా�� హృదయ�ల��ౖ మ�� య� �ె వ�ల��ౖ  �ీ ల� ��యబ��ం�� .
అ��ా్వసుల�

మ�ందు�ా��  �ర్ ణ�ంచుక ��
�� చ్చ��ం��,

ఉండటం వలన �ా� � �

�� చ్చ��ంచక� ����  �ార�  �శ్వ�ించర

అ��  �ారణం వలన  అల�్ లహ్ �ా� � హృదయ�లను �ీల
�ే�ి ��డ�. �ాబట�్ ట సతయ్�ర�ా్కరం ��ౖప� వం� ��� �న

అ��ా్వసుల�  ���� �  స్వయం� ా బ�ధుయ్ల� �ం��ం�� ల� ,

అల�్ ల ను �ాదు.

ఉ��హరణ - తన �ా్ లసుల�� ఒక ���య్��్థ ప��కష్ తప�ప్

ఒక ట� చర్ జ�సయ్

ం �ెపప.

ఉ��హరణక� ��ౖన ల్ ప��కష్ల మ�ందు స�� � ాగ్  �ా్లస
ఏ�ాగ� త చూపక��వటం, హ� మ్ వర్్క స�� �ాగ్ �ేయక�,
దురల�ాట�
్ ల క�� �

ఉండటం �దల� ౖన �ారణ�ల వలన

ఫల��� ���య్��్థ  ప�� ల� తప�ప్��డ� ఒక అనుభవ�్ఞ� ై

ట� చర్ జ�సయ్ ం �ె�ాప్డ� అనుక�ం�. ప��కష్ల� �ా్ర�
త�ా్వత ఆ ���య్�� ్థ ఒక� �ళ ట� చర్ �ె�ిప్నట�్ల� ా� �
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అ��ే ఎవ�� � �ం��ం��� – ట� చర్ ��  ల�క సూ్ట�ెంట�?

�� వలం ట� చర్ జ�సయ్ం �ెపప్డం వలన�� ఆ ���య్��్థ త �

ట� చర్

ను ���ంచడం సమంజసం  �ాదు  గ��! ప��కష

తపప్���� �  స్వయం�ా ఆ ���య్��్థ�� �ారణం అ���� ఎవ
�రస్క��ంచల �� సతయ.

అల���  సతయ ్�ర�ా్కరం � �ౖప� గ � �గ్చూ �� ��ందర� వయ ్క

గ���ం � అల�్ లహ్ క� మ�ందు�ా� � �ెల�. అందువలన 
ఆయన �ా�� హృదయ�ల��ౖ మ�ద్ ర � ��ి��డ. �ాబట�్ ట

స��య్�

�రస్క��ంచట��� �

మ� �య�

 అల�్లహ్ 

�శ్వ�ించక ��వట��� �  అసల�  బ�ధుయ్ల� స్వయం�ా

అ��ా్వసుల.

3. ఇ�ా్లం ధర్మం ��మ��తనం మ��య� అజ�్ఞనం�� క��
సమ�జ��న్ తయ�ర� � ేుత్ం?
స
ఎందుకంట�:

 ప్ ర�� �  అల�్లహ్ నుం�ే వసుత్ం�� �ాబట�్ట అ�న ్

కర్మ�ాద, అదృష్ట , ��� �్ా రత �ల�ౖన� �ారణమ�� 
�ాదనల��ౖ ఆ ��రపడటం 

 ఆధు�క ట� �ాన్ల�
ఈ

అ�� హక�

మ� �య� � ౖనుస్లను ఖం� �ంచ.

ఇవ్వబ��న �ారణ�ల�

 అసతయ్� � �.

�ాసత్�ా�� �  ఖుర్ఆన్ మ�� య� సునన్త�ల� స్వ
�నన్�ా ఈ భ్రమ� � ఖం��ం�. మ�  ��రక� సృ�ి్ టక��త
10

అ�న్ంట �� �

మ�లం అ��� �  �జ� �  అ�నపప్ట�, ఈ ���ం��

ఖుర్ఆన్ వచ��లల� ����్కనబ��
నట�్ల� ా  � �నక ����్కట

���� ఒక  �ారణం�ా మ�నవజ�� �ాడ���వచ్చనటంల�  ఏ

మ�త్రం �జం ల�ద ,

[16:35] అసతయ్ � ేవ�ళ్ళ ఆ�ాధక�ల� ఇల

పల�క���ర�: "ఒక��ళ అల�్ లహ్ త�� , �� మ� అల�్ లహ్ న

�ాక�ం�� ఇతర�ల�వ్వ� � �  ఆ�ా�� ం� ే�ారమ �  �ాదు – �� ��

�ాదు మ� తండ�్ రల� క��� – ఆయన  ��� ��ం �న �ాట�

నుం�� దూరం�ా ఉం�ే�ారమ� క���." త�ా్వత �ార�
తమక� ప�ర్వం వ�్చన �ా���� అనుస��ం��. మ�� , �ా�� ��

సప్ష్ట� � �న సం�ేశం బ�� �ంచటం తపప్  ప్ రవకత్ల ప � మ�
?

[43:20] �ార� 

అ��న్ర, "ఒక��ళ

(బహ��ై�ా�ాధక�ల�)

ఇల� 

అతయ్ంత దయ�మయ��ైన అల� హ్

త���త , �� మ� అల�ంట�  �ాట� �  ఆ�ా��ం�ే�ారమ� �ామ�!"

�ాట� గ���ం � �ా�� �� � �ె � యదు: �ా��  �ె ��ప ్� �  అబదధ్
తపప్

మ� � � �ాద!

మ�నవ�లందర�  ���్ ణత ప్రమ�ణంల � ��్వచ్ఛ క��� ఉనన
ఖుర్ఆన్ మ��య� సునన్త�ల ��్వ�ా అల�్లహ్
బ� ��ం ���డ�. ఖుర్ఆన్ మ��య� సునన్త�ల  ��
11

అనుస�� సత్
ూ

ప�� � త 

మన సృ�ి్టకరత్ను ప్రసనన్ం �ేసుక���ందు

��్ వచ్ఛను తపప్క�ం�� �ాడ���.

మ��ి్ లమ�లందర�
ప్ ర�� వ�ల�ల� ౖన

��్ ర రణ ఇందుల�

 అతయ్ంత జ�్ఞనవంత�ల,

మ��ి్లంల�� ా మ�రట�� � � ఆవశయ్క���న

ఉం� . ఈ��డ� మ��ి్ లం సమ�జ�ల�  తమ

అసల� ఔనన్��య్� � � �ేర���ల� క  త���న్యంట �

���� �

�ారణం ఖ�్ఛతం�ా �ా� �  ఇ�ా్ల� య జ�్ఞన ల� పం �.
ఇల�ంట� �వన  ���నం  గ���ం � �ార�  గ� ��ంచక ��వట��

అసల� �ారణం. సునన్త�లల�  జ�్ఞ��� న్ సం�ా ��ంచ
మ�� య� కష్ టప��  ప�� ేయడం

గ���ం � సప్ష్టం�ా �ెల�పబ��ం .

ప్ ర�ేయ్కం � ా సునన్ అబ� ద్ ల�

�క్క �ా్రమ�ఖయ

హ��థును శ� దధ్�ా ప� � ��ంచం�: [9:1637]

� ���్కనబ � � న 

అనస్ �న్ మ�� క్ ఇల� ఉ ల�్ల�ం: ఒక  అ��స్�� స��
ప్ రవకత్ మ�హమ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వ సల్లం వద,

ఏ�ై�� ఇవ్వమ�  ఆయనను య��ం��ర. అప�డ�  ప్ రవకత
సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల్లం అత�� ఇల� అ���: � ఇంట�్ ల

ఏ� ల���? ����� అత��ల� జ�ా���్చడ: ఉం�� , ఒక 
వసత ్�ం

మ�క్క ఉం� - ���ల�� ��ంత  ���ా�న్ � �మ �

కప�ప్క�ంట�మ, మ�� ��ంత  ���ా�న్ ��ల�� ౖ పర��ాత్,

మ�� య� ఒక �ె క్క � ���న్ ఉం � – ���ల� �� మ� �ళ�్ళ
12

��్ రగ���మ. ఆయన  అత���� ఇల�  అ��న్ర: �ాట� �  ��

వదద ్క� సుక��ా. అప�డ�  అతడ� �ాట� �  ఆయన వదద ్క�

�సుక��ా�ా, ప్ రవకత్ మ�హమ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� 

�ాట� �  తన �ేత�ల�్ ల �సుక��  ప్రజల � �ౖప� � �� � � ఇల

ప��ార�: �ట� �  ఎవర�  ��ంట�ర�? అ�� �� ఒక వయ్��త్ ఇల

అ��న్డ: ��ను �ాట� � ఒక �� ర్ హమ్ ధరక � ��ంట�. ఆయన 

��ండ� మ�డ�  �ార�్ ల ప్రజలను ఇల� అ���ా: ఒక �� ర్ హమ

కంట� ఎక�్కవ ధర ఎవర�  ఇ�ాత్? అప�డ� మ�� వయ్��త్ ఇల
అ��న్డ: ��ను �ాట� �  ��ండ� �� ర్ హమ ్ లక� ��ంట�.
ఆయన �ాట� �

అత����

ఇ�్,

�సుక���న్ర. �ాట� �  ఆ  అ��స్��

��ండ� �� ర్ హమ ్ ల

స��క�  ఇ�, ఇల� 

ప��ార�: ఒక �� ర్ హమ్  � � � ప���ా్థల � ���  ఇంట�్ల ఇవ,

మ�� �� ర్ హమ్  � � ఒక �� డ్డ� � �� �� దగగ్రక� �సు.

అల��� అతడ�  ��డ్డ� ���  ఆయన వద ద్క� �సుక� వ��్.

అప�డ�  అల�్ లహ్ �క్క ప్ ర వకత్ స్వయం�ా తన �ే
��డ్డ��� ౖ � ే��ి� � ���ం , అత���� ఇల�  అ��న్ర: �� ళ�్,

వంట�ె ర�క� జమ �ే�ి , ���� అమ�్మ�. ప�� �� ను ���ల 

వరక� �� కంట� ��  కనబడక�. అ వయ్��త్ వంట �ెర�క�

జ

జ� �ి , అమ్మటం �ా్రరం�ం��. అతడ�  ప��  �� ర్ హమ ్ ల

సం�ా��ం �న త�ా్వ, ప్ రవకత్ సల్లల�్లహ� అల� ౖ�� వస
13

వదద ్క�  వ��్చడ – ���న్ � �ర్హమ్ ల�� దుసుత్ల�  మ �

మ�� ���న్ � �ర్హమ్ ల�� ఆ ���ా్థల � ����న్.

అప�డ�  అల�్ లహ్ �క్క ప్ ర వకత ్ సల్లల�్లహ� అల�ౖ��
ఇల�  ప��ార�: � ��సం  ఇ�� అడ���్కవడం కంట �

మం�� .

ఎందుకంట�  అడ���్కవడమ��� �  �ర�ప్���� న � మ�ఖ ం� �
ఒక మచ్చ�ా కనబడ�త�ం� . అడ���్కవడం � �వలం

మ�గ�గ్�

��రక� తగ�ను: కట� క ద�� ద్రంల �  �ిం��  అవ�త�న�ాడ�,

�రం�ా అప�ప్ల�్ల క�ర�క�  ���న�ాడ� మ��య� �ాపస
�ేయవల�ి న  ధనం ల�క ఇబ్బం� �  పడ�త�నన్�ా.

అల��� ‘జ�్ ఞనం సం�ా��ంచడమ��� �  ప్ర� మ��ి్లం� �ౖ ఉ
బ�ధయ్’ అ�� ప్ రవకత్ మ�హమ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� 

పల�క�లను సునన్ ఇబ�న్ మ�జ� హ్ ల��  ఈ హ��

ఉల�్ ల�సుత్నన.

ఖుర్ఆన్ మ��య� సునన్త�ల జ�్ఞనం సప్ష్టం�ా అ

కంట�  అతయ్ంత

ఉతత్మ� � � న జ�్ఞనం మ�� య� మ�నవజ� �

ఎక�్కవ ప్ర�జనం కల�గజ� � � జ�్. ఖుర్ఆన్ మ��య

సునన్త�ల�  ఈ భ�మండలం గ���ం �  ప� �����ంచ వద ద్

�����ంచడం ల�దు . �ాసత్�ా�� , ���ం��  ఖుర్ఆన్ వచన

ప్ ర�ార , మనం  ��సుత నన్ ఈ సు��ాల ప్రపంచం గ�� �ం
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�ణ్ ణం�ా ప� �����ంచమ �

��్ రతస్��సుత్��,

 సృ�ి్టకరత్ మన

[3:190-191] జ�గ� తత ! భ�మ�య్�ా�ాల సృ�ి ్టల� మ��య

�ా�్రంబవళ్ళ మ�ర�ప , తపప్క�ం��  అర్థ ం �ేసుక�� � ప్ర
��రక� ��న్ల�

ఉ��న. ప్ రజలల �

ఎవ�� �� ే �ల �చు,

క���్చ, ప్ రక్కల� � ౖ పడ�క� � అల�్లహ్ ను ���య�డ

ఉంట���, భ�మ�య్�ా�ాల సృ�ి ్టల� � అబ�్బ� ాల గ���
��ర్ఘం�ా ఆల ���ా త్� � అల�ంట� �ార� ఇల� ��డ�క�ంట�:

"మ� ప్ రభ! �వ� �ట�న్ంట � � వృ���ా సృ�ి్టంచ ల� ! �వ�

ఎం��

ఘన��� న �ా���!

�ా�ాడ�."

నర�ా��న ్

నుం��

మమ్మ�

4. ఇ�ా్లం ధర్ ఖడగ ్ం ��్వ�ా �ాయ్�ిం�ం?
ఇ�ా్లం ధర్మం � � ౖ�క బలం ��్వ�ా �ాయ్�ిం� ఉండక, ��డ� 

ప్ రపంచ �ాయ్పత్ం �ా ��యన్ల � � ��ద్ అవలం�క�లను 

ఉం�ే�� �ాద� ��ందర� మ��ి్ ల� �తర�ల�  సర్వ�ా��రణం�

�ే�� ఒక �ి �ాయ్ద. ఖడగ ్ బలం ��్వ�ా �ాయ్�ిం� ం�� అనటం
ఏ మ�త్రం �జం ల ద�, �ాసత్�ా�� � ���  సహజ�ిదధ్� � ,
�ా్వ���క�� � ,

అంతరగ ్త�� �న

‘సతయ్బల’,

�� త�వ�

(REASON) మ�� య� తర్కం (LOGIC) �దల�ౖన�� ���
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�ఘ�  �ాయ్�ిత్� � అసల � �ారణ�ల ����ం � � అం�ాల� సప్ష్ట
ఋ�వ� �ేసుత్��న.

1. ఇ�ా్లం అంట �  �ాం, సమరప్.
ఇ�ా్లం అ��  పదం సల�మ్ అ� మ�ల  పదం నుం�� 

వ�్చం� . సల�మ్ అంట �  �ాం�  అ�  అర్. ��� మ��
అర్థం స్వయం�

సమ��ప్ంచు��వడ.

ా తన ఇ�ా్ట�న్ అల�్ల
�ాబట�్ ,

ఇ�ా్లం ధర్మం అంట

స్వయం�ా తన ఇ�ా్ట� న్ సర్వల�క సృ�ి, ప్ రభ�వ �
అ�న 

అల�్ లహ్ క�

సమ��ప్ంచు��వ

�� ందగ��� ఒక �ాం�య�త ధర్మ.
2.

డం ��్

���న్ సంద�ాభ్లల� �ాం� � �ా�ా�ేందుక� బల��

ఉప���ంచటం త పప్�స� � అవ�త�ం� .

ఈ ప్ రపంచంల ��  �తత్ం ప్రజలంద ర� �ాం� మ��
�ామర�ాయ్ల�

��న�ా�ాల�

��ర���ర. తమ  �ా్వర్

ప్ ర�జ��ల ��సం �ాట��  ���న్�నన్ం �ేయ�
అ��క మం��

ప్ రయ�న్సుత్ంట .

�ాబట�్ ట ���

సంద�ాభ్లల�  �ాం�  �ామర�ాయ్లను ��న�ా��ం�ేందుక
బల��న్

ఉప���ంచవల�ి  వసుత్ం. ఖ�్ఛతం�ా ఈ

�ారణం వలన�� మన వదద ్ � ��సు వయ్వస
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�ా్థ�ించబ��ం� .

�ార�  ��� � నల్స్ మ��య� సం

��ో్ రహ�లను తమ బలం�� అణ � � ��� , �ేశంల� �ాం��
ప�నర�దధ్� ��ాత్. ఇ�ా్లం ధర్మం �ాం� �

అల��� ,

��ంస,

అ��య్య,

అక� మం ,

��ధ్ుత్ం.
స

అ�ాచకం 

�దల�ౖన �ాట� ��  వయ ్�� �కం�ా ���ా� , అక్కడ �ాం�,

��య్య��న్ �ా్థ�ించమ� తన సహచర�ల
��్ రతస్సుత్ం� .

బల��న్

ఒ��్క�ా� �

 ఇల�ంట �

ఉప��� ం���స్ వసుత్.

 సంద�ాభ్లల

�� వలం �ాం� 

మ�� య� ��య్య �ా్థపనల� మ�త్ర�� బల�
ఉప���ంచవచ్చ� ఇ�ా్లం ధర్మం అనుమ� ఇసుత్.

3.

సుప్ ర�ిదధ్ చ��త్ ర�ార� డ� �� ల� �ీ ఓ�య (De Lacy

O’Leary) అ��ా్ రయ.

ఇ�ా్లం ధర్మం ఖడ ��్వ�ా �ాయ్�ిం�ం� � అ� � అ�ా�ా్థ �

ఉతత్మ జ�ాబ�

సుప్ర�ిదధ్ చ��త్ర�ార�డ�  �� ల

ఓ�య��, తన  ప�సత్కం "Islam at the cross road

(ఇ�ా్లం ఎట్ ద � ా�స్ )" (Page 8) ల� ఇ�్చ��డ:
"�వ్ ర�ాద

మ��ి్లంల� ప్రపంచ �ే�ాలను జ� ,

��మ� ఆక� �ంచుక�నన్ ప్రజలను బలవం�ా ఇ�ా్లం
ధర్మం �ీ్వక��ం�ేల� �ే�ార�� � � చ��త్ర�ార� ల� చ��త్
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ఎనన్డూ ఏ �షయంల�నూ

మ�ట�మ�ట�� � � ��ీట్  �ేయ

అతయ్ంత అర్థ ర ��త� � � న మ��య� ��య్య�ర�దధ్�

��త్ ర �షయ ."
4.

��ప ్�న్ �ే�ా� న్ మ��ి్ల 800 సంవతస్�ాల�

ప�� �ా�ం��ర�.
మ��ి్ లంల�

��ప్ � న్ �ే�ా�న్ ప� 800 ఏళ�్ళ

ప�� �ా�ం��ర�. ��ప ్�న్ ప్రజల� తమ ధ�ా్మ�న్,

ఇ�ా్లం ధ�ా్మ� న్ బలవంతం �ా �ీ్వక� �ం � ేల� మ��ి్
ఎనన్డూ ఖ��గ్� న్ ఉప���ంచల. అ��ే , త�ా్వత
�ాలంల� అక్కడ �� �సత్వ క �� ��డర � ్ల వ��్చర�  మ �

మ��ి్ లంల

ఉ�� �  ల�క�ం��

� ే�ార.

ఆ  �ాలంల�

బ��రంగం�ా అ��న్ �ిల�ప� (నమ��  ��సం �ి � �ే 
�ి ల�ప�) ఇవ్వగ�� �  ఒక్క మ��ి్లం క��� ల�క��య.

5. 14 ��యన్ ల అరబ�్బల� ���ి్టక్ ����సత.
అ�� �య� ��్వపకలప్ 1400 ఏళ్ళ

నుం��

మ��ి్లం

ప�� �ాలనల� ఉం�� . అక్క�� ��ంత ���ా�న్ మ�త్ర

����న్ళ�్ళ �ాట� �్రట�ష్ మ� �య� �� ప్ రభ ���్వల
ప�� �ా�ం���. �తత్ం �ద అ� � �య�  �ా్రం���
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మ��ి్ లంల� 1400

ఏళ్ళ

నుం��  ప� ��ా�ుత్��న.
స

అ��� ఈ��ట� �� అక్కడ ����ప�14 ��యన్ ల

మం� �

���ి్ టక్ �� ��సత ్వ� ల� తరత� ాల నుం �� ��సుత్�.

ఒక��ళ మ��ి్ లంల�  గనుక ఖ��గ్� న్ ఉప���

ఉనన్ట్ల� , అక్కడ ఈ��డ� తన  ��� సత్వ ధర్మంల

��న�ాగ�త�నన్ ఒక్క ���ి్టక్ ���� సత్వ అరబ�్బ
��� �  ఉం�ే�ాడ� �ాదు.

6.

��రత�ేశంల� 80% కంట� ఎక�్కవ

మ��ి్ ల� �తర�ల.

��రత�ే�ా�న్

మం� �  ప్రజల

మ��ి్లంల� ����ప� ��� య్ సంవతస్�

ప�� �ా�ం��ర�. ��రత�ేశంల�� ప్ ర �

మ��ి్ల��తర���

ఇ�ా్ల �ీ్ వక�� ం� ేల � ఒ�త్�� �ాగ� ��టంత బల� � �న �ి్థ�

ఉండటం వలన  ఒక��ళ �ారల� �ేయదల�చుక�ంట�,

��� నుం�� �ా��  �� వ ర� ఆపల�క �� ���ార�. ఈ��డ� 

��రత�ేశంల�

80%

కంట� ఎక�్కవ

మం� �

మ��ి్ ల� �తర�ల�  �వ�ిసుత్��న. ఇ�ా్లం ధర్మం ఖడగ

��్వ�ా �ాయ్�ించ ల�దన ��� � � ఈ��డ� ఈ ��ర�

మ��ి్ ల� �తర�లందర� �ాకష్య్ం�ా ఉ�.
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7. ఇం�ో ���ి య� మ�� య� మల��ి య� .
ఇం�ో ���ి య�  ప్ రపంచంల �  అతయ్�� క మ��ి్లం జ��

క���  ఉనన్ � ేశ . మల��ి య� �ే శంల� అతయ్� �క ప్రజల

మ��ి్ లంల. మ��  ఎవ�� ��ౖ�� ఈ ప్ రశన్ అడగవ� ,

"ఇం�ో ���ి య� మ�� య� మల��ి య� �ే�ాల��ౖ  ఏ మ��ి్ లం

��ౖనయ్ం దం� �త్ం� ? "

8. ఆ�ి్ ర�ా ఖండప � త�ర�ప్ �.
అల��� , ఆ�ి్ ర�ా ఖండప �  త�ర�ప్ �రంల� క�� � ఇ�ా్

ధర్మం ��ల� ��గం�ా �ాయ్�ిం�ం. ఒక��ళ ఇ�ా్లం ధర్మ

ఖడగ ్ బలం వలన �ాయ్�ిం�ం� � అనుక�ం, ఎవ��� �� ఈ

ప్ రశన్ అడగవచు్చ  , "ఆ�ి్ ర�ా ఖండప �  త�ర�ప
�రం��ౖ  ఏ మ��ి్ లం �� ౖనయ్ం దం �త్ం� ? "

9. ��మస్ �ార్ల�(Thomas Carlyle).
సుప్ ర�ిదధ్ చ��త్ ర�ారడ�

�� మస్  �ార్ల�ల్  తన 

"Heroes and Hero worship �� ��స్ అండ్ ���

వ��ష ్ ", ల� ఇ�ా్లం ధర్మం ఖడగ్బలం ��్వ�ా �ాయ్�ిం
అ��  అ�ా�ా్థ�న ్ ఖం��సూత్ ఇల�  �ా్ర�ి: "అవ�ను 
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ఖ�్ఛతం�ా ఖడ �� , �ా� � ఖ��గ ్�న్ ఎక్కడ నుం

�� ందు��ర�?

ప్ ర �

నూతన ఆల�చన ఆరంభంల�

ఖ�్ఛతం�ా �� ���� �ట �  దశల���  �ా్రరంభమవ�త�ం� –

�� వలం ఎవ��

ఒక వయ్��త్ ��దడ�ల� మ�త్ర

�ా్ రరంభమవ�త�ం� . ఒక్క��

� �దడ�ల���  అ���  అ� �

అక్కడ �ల� ొక�్కక�ంట�ం. �తత్ం ప్రపంచంల � ��వల

ఒ�� ఒక్కడ ���� �శ్వ�ి�ాత్, �తత్ం ప్రపం
ప్ రజలంద� �� �  వయ్� ��కం � ా ఒ� � ఒక్కడ� �లబ

ఉంట�డ�.

ఆ  �ి్థ�ల �  అతడ�  ఖ��గ్� న్ �సుక

బలవంతం�ా తన ఆల�చనను  ఇతర ప్ రజలల �  �ాయ్�ిం

జ� య�ల � చూ��త , అ�� అత����  ఎల�ంట� ప్ ర�జనం

�ేక�ర్చద.

తపప్క�ం��

 �వ�

(ప్ ర��)

క�త్�

�సు���ా�! ఆ త�ా్వత అ� �  స్వయం� ా తనక � ���
�ధం�ా �ాయ్�ిసూత్ ��త�ం."

10. ధర్మంల� ఎల�ంట �  బలవంతం ఉండ�ాద.
ఏ ఖడగ ్బలం��  ఇ�ా్లం ధర్మం �ాయ్�ిం? మ��ి్ లంల

�ే�ల� పదు��ౖన ఖడగ్ం ఉ��న్ ��� � �ార� ఇ�ా్లం ధ

�ాయ్�ిత్ ��సం �ాడల�ర� ఎందుకంట ����ం � � ఖుర్

వచనం �ా�� � ఇల� ఆ�ే�సుత్నన్:
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"ధర్మంల�

ఎల�ంట �  బలవంతం

ఉండ�ాద: అసతయ్ం

నుం�� సతయ్ం ��ల�  సప్ష్టం �ా � ల�ొక�్కక�ంట"

[ఖుర్ఆన2:256]

11. �ె � �గల�ా��  ఖడగ్.
ఇ��

�ె � �గల�ా��  ఖడగ్.

ప్ రజల హృదయ�లను

మ�� య� మనసుస్లను జ�ం� ే ఖడగ్ం ఇ . ఖుర్ఆన

ల�� ౧౬వ అ��య్య�� �న సూరత�నహల్ ల��౧౨౫వ 
వచనం ఇల� ప్ రకట�ుత్నన:
స

"���కం మ�� య� ఉతత్మ సం� ేశం ��్వ� ా ప్రభ�

��ౖ ప�నక� ఆ�్వ�ంచం�.
మ�� య�

అతయ్ంత

ఇం�ా

అత�య్తత్మ� � �

ఉ��ర�� �న ���ల �

�ా��ంచం�� ." ఖుర్ఆన16:125

 �ా� ���

12. ౧౯౩౪ నుం��  ప్ రపంచ ధ�ా ్మలల� అ�వృ� � ధ్ �ెందు

ధర్మ.

౧౯౮౬వ సంవతస్ప� ��డర్స్ � ైజ�ష్్ట

అల్ 

(‘Almanac’) ల� ౧౯౩౪ నుం��  ౧౯౮౪ వరక� గ���న 

అర్థ శ��బద్ �ాలంల� ప్రపంచంల� అ�వృ � �ధ్ � ెం

ప్ ర��న ధ�ా్మల గణ�ంక �వ�ాల గ�� �ం� ఒ క �ాయ్
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ప్ రచు��ంచబ��ం� . ఇ�ే �ాయ్సం � � ��్ల� న్  ట� (‘The

Plain

Truth’)

అ�� మ�య్గజ� ౖనుల �

క���

ప్ రచ �� త��ం�� . �ాట�న్ంట�ల�  ఇ�ా్లం ధర్ 235%

అ�వృ��ధ్ �ాతం��  �ట్ట �దట � �ా్థనంల� ఉన.

��� త�ా్వత 47% అ�వృ��ధ్ �ాతం�� � �సత్వ ధర్

��ం�ో �ా్థనంల � ఉం� . మ�� , ఈ శ��బద ్ంల �  ఇ�ా్లం ధర

�ాయ్�ిత్ ��రక� ఏ య�దధ్ం జ���� ం�� మ�� య� ఇ

��యన్ ల ప్రజలను మ��ి్ల�ా మ���్చంద� ఎవ�� ���

ప్ ర�న్ంచవచు్చ  ?

13. అ�� �� �ా మ�� య� య���ప�లల� అ�న్ధ�ా్మల కంట

అతయ్ంత ��గం�ా �ాయ్�ిసుత్నన్ ధర్మం ఇ�ా్ల.

ఈ��డ�  అ�� �� �ాల� అతయ్ంత ��గం�ా �ాయ్�ిసుత్

ధర్మం ఇ�ా్లం ధర. అల���  య���ప�ల� క���

అతయ్ంత ��గం�ా �ాయ్�ిసుత్నన్ ధర�ా్లం ధర్మ.

మ�� , ఈ �ా�ా్చతయ్ �ే�ాలల� ఏ ఖడగ్ం ప్రజలను 

ఎక�్కవ సంఖయ్ల� ఇ�ా్లం ధర్మం �ీ్వక��ం�ేల� బ

�� డ�త�నన్� ?
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14.

��క్ టర్ జ� � � ఫ్ ఆదమ్ �ీ (Dr. Joseph Adam

Pearson).

��క్ టర్ జ� � � ఫ్ ఆదమ్ �ీరస్న్ ఈ � జ���న పల

ఒక��� నూయ్��్ ర్ ఆయ���ల�

ప��ార�,

"ఏ�ో

ప్ రజల ,

ఇపప్ట�� �

అరబ�్బల � ే �� �

 �క�్క��య� భయపడ�త�న
 ఇ�ా్ల�

య బ�ంబ� ���

��యబ��ంద�� య���ా్థ�న్ గ�� �ంచ ల� క ��త���న.

ప్ రవకత్ మ�హమ్ (సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వస ల) ప�ట�్ టన

����� అ��  �� ల్చబ��ం� " .

5. ఎందుక�

అ��కమం��  మ��ి్ లంల�  ఫండ�� ట�ష�
్ టల��ా

మ�� య� ఉగ� �ాదుల��ా �� ��్కనబడ త���న్ర?

����్ మక ల���  �ా్రపం� క వయ్వ��ాల� �ౖ జ� � �� ప్ర� చర
మ�మ�ల��ా

ఈ

ప్ రశన్ మ��ి ్లంల� �ౖ ప్రతయ్కష్ం�

ప��కష్ం�ా ఎక�్క ��ట్టబడ�త. అ�న్ ర�ాల ���య�లల�

మ��ి్ లంలక�

మ� �య�  ఇ�ా్లం ధ�ా్మ� �� సంబం��ం

సమ���రంల� అ��క  అ�ా�ా్థల �  �ి్థరం� ా �ాత�క�  ��య.

�ాసత్�ా�� ,

అల�ంట�

ప్ ర���ాల�  తర�చు�ా

అ�ా�ా్థల �

మ� �య�  తప�ప్డ

మ��ి్లంల� � ౖ �ౌరజ్��య్���  మ �
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పకష్�ా��� �

� �� �

� �సుత్�.

అ�� �� �ాల�� ఓక్ ల�మ�  బ�ంబ�

ఉ��హరణక�,

� ్రల�డ� జ�� � � న త�ా్

అక్క��  ���య�  ప్రవరత్న గ��� ం� �సుక�మ� – బ�ంబ�

��్ రల�డ�  జ� �� �న �� ంట��  అక్క� � ���య� ఆ సంఘట

�� నుక మ �ేయ్�ియ�

� ే�ాల క�ట్ (‘Middle Eastern

conspiracy’) ఉనన్ట�్ల ప్రకట�ం� . అ��ే త�ా్వత

జ�� �� న �� ర ప�� ��ధనలల� ఆ బ�ంబ� ��్ రల�ళ్ళ ��ను

అ�� �� కన్ ఆర్మ డ్ �� ��స్స్ క� �ెం��న ఒక ��ౖ�క�డ� ఉన

గ���త్ చబ��ం�� .
ఇక 

ఇప�ప్డ�

��ందస�ాదం

(‘fundamentalism’)

మ�� య� ఉగ� �ాదం (‘terrorism’) గ���ం � చ��్చంచు��:

1. ఫండ��ంట �శమ, మ��క�ాదం  (‘fundamentalist’)

అ�� పదం �క్క �ర్వచ:

ఫండ��ంట �ష�
�
్ ట అంట �  తను న�్మన �ా, �ి �ధ్ంతం
ల��� ధర్మంల��

మ���ాంశ, మ�ల���రం, �ా్ ర�ప� � ,

మ�ల�ి �ధ్ంతం �ద
�
ల� ౖన ప్ర��న� � �

న మ��య

ఆవశయ్క�� �న అం�ాలను �త త్�� �ధ్�� అనుస�� ం�ే�ా

మ�� య� త�.చ. తపప్క �ాట�ం� ే�ాడ. ఒక వయ్��త్ మం

��క్ టర��ా

మ��ాలంట ,
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తపప్క�ం��

� ౖదయ్�ాసత ్�ంల

మ���ాం�ాలను,

మ�ల����ాలను,

�ా్ ర�ప� �కలన ,

మ�ల�ి �ధ్ం
� ��లను అతడ�  �ణ్ ణం�ా �ెల�సు���ా,
అనుస��ం��� మ�� య� �ా్ ర��్టసు �ేయ.

మ�టల�,

మ��

అతడ� ��ౖదయ్�ాసత్�ంల� ఫండ� ట�ష�
్ ట�ా

(fundamentalist) మ��ా�. అల��� , ఒక మం�
గణ�త�ాసత ్ ��్ఞ ���

ా మ�ర��� ,

తపప్క�ం��

 గణ �త

�ాసత ్�ంల ��

మ���ాం�ాలన,

మ�ల����ాలను,

�ె ల�సు���ా�,

అనుస��ం��� మ�� య� �ా్ ర��్టస

�ా్ ర�ప� �కలన , మ�ల�ి �ధ్
� ��లను  అతడ�  �ణ్ ణం�ా

�ేయ��.

అంట� 

ఫండ��ంట �ష�
్ ట�ా

అతడ� 

(fundamentalist)

అల��� , ఒక మం� ��ౖంట� ష్ � ట�ా
తపప్క�ం��

గణ�త�ాసత ్�ంల �
మ��ా�.

మ�ర���� , అతడ� 

� ౖజ�్ఞ � క �ాసత్�ంల�� మ���ాం�ా,

మ�ల����ాలను, �ా్ ర�ప� �కలన , మ�ల�ి �ధ్ం
� ��లను

�ణ్ ణం�ా �ెల�సు���ా,

అనుస��ం��� మ�� య�

�ా్ ర��్టసు �ేయ. అంట�  అతడ� ��ౖజ్ � ఞ�క �ాసత్�ంల
ఫండ��ంట �ష�
్ ట�ా(fundamentalist) మ��ా�.

2. ఫండ��ంట �ష�
్ టలందర� సమ�నం �ాద.
ఎవ��� �� ఫండ��ంట �ష�
్ టలంద� � �  ఒ� �  బ్రష్ �� రం

��యల�ర�.

మ��మ�టల�
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ఫండ��ంట �ష�
్ టలందర

మం��ార� �ా� ల��� �ె డ��ార� �ా� వ��గ ్క��ంచటం

ఎవ�� ��  �ాధయ్ం �ాద. అల�ంట�  వ��గ ్కరణ �ార�  దృ�ి్

��ం��్ రక��ం�న  ���గం ల���  అంశం�� ౖ ఆ��రప��

ఉంట�ం�� .

ఒక ఫండ��ంట ల్ �ో�ి� �

� ొంగ ల���

బం�� ��ట� �ొంగ సమ�జ����  � � క��� �త ా ్డ. �ాబట�్ ట

అత��� ఎవ్ర�  ఇష్ టపడర.

మ�� ��ౖ ప�

ఒక 

ఫండ��ంట ల్ ��క్, సమ�జ����  �� ల� కల�గజ� �త ా ్డ.
�ాబట�్ ట అత��� � ఎం�� ��రవం ల�సుత్ం.

3.

ఒక మ��ి్ లం ఫండ�� ంట�ష�్ట� ా ����్కనబడటం �� ��ం

��పప్�ా కనబడ�త�ం� .

����క మ��ి్ లం ఫండ��ండ�ష�్ట .

అల�్ లహ్ ద

వలన, ఇ�ా్లం ధర్మం �క్క క, మ�ల���ర,

మ�ల��ౖ�ధ్ం�
�
,

గ� ��ంచ����� ,

�ా్ ర�ప� �క అం�ాలను ��ను

అనుస��ంచ�����  మ�� య� �ా్ ర��్టస

�ేయ�����  �ాయశక�త ్ల�  ప్రయ�న్ సుత్�.

ఒక 

ఒప�ప్��వ���� �

ఒక 

�జ��� న మ��ి్ లం త��క ఫండ�� ంట�ష�్టన
ఫండ��ంట �ష�
్ ట

 �ిగ�గ్ పడ.

��ను 

మ��ి్లంను అ� �ెపప్�� ఎం��

గర్వం�ా ���సుత్��న. ఎందుకంట�, ఇ�ా్ ల�య ధర్మ
�క్క ఫండ�� ంటల�స్ అంట� మ� ల �ి��ధ్ం��
27

మ�నవజ����  మ�� య� �తత్ం ప్రపం��� � � ఎం�

ప్ ర�జ���న్ కల�గజ��ా.

�తత్ం �ద

మ�నవజ����  � � క���ం�ే ల��� మ�నవజ�� 

నష్టం క���ం � ే ఒక్క మ�ల�ి��ధ్

ప్ ర�జ��లక�

క��� ఇ�ా్లం ధర్మంల� ల�. అ��క మం�� ప్ రజల �

ఇ�ా్లం ధర్మం గ�� �ం� అ�ా�ా్థల� ప�ట�
్ టసూత్ ఉం

మ�� య�

అ��క 

ఇ�ా్ ల�య బ�ధనల�

అసంప�ర్ ణ� �న ��ా

మ� �య�

 అను�త�� �న ��ా

ప�� గ ణ� �త్
ా ర. ����� �ారణం �ా�� �� ఇ�ా్లం ధర్మం గ�� �ం

స��� న మ�� య� త�� నంత జ్ � ఞనం ల�క��వడ. ఒక��ళ

ఎవ��� ��

ఇ�ా్లం ధర్మ బ�ధనలను �షప్కష్�ా

�మర్శ��త్మక� � �

�ా్థ�ల�నూ

న దృ�ి్ట�� ప���� ,

వయ్��త్గ

మ� �య�  �ామ��క �ా్థ�ల�నూ ప� �

వ�ే్చ �తత్ం ప్ర�జ��ల�న్ంట�� ఇ� ా్లం ధర్మం

ఉంద�� �ాసత్�ా�న్ ఒప�ప్��క�ం�� ఉండల.
4.

ఫండ��ంట �ష�
్ ట (‘fundamentalist’) అ��  పదం 

�క్క �ఘంట� అర్:

�� బ ్ స్టర్ �ఘంట� (Webster’s dictionary)
ప్ ర�ారం

౨౦వ 

శ��బద ్ప�

అ�� �� కన్ ��్రట�ష్ట � శమ్
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 ఆరంభంల�

 �దల� ౖన

ఉదయ్మ�� ఫండ��.

అ��  ఆ ధు�క �ా����� �నన్ం�ా వ�్చన ప్ర�సప.
�ైవ ��ా్వస

మ� �య�

� ౖ�క అం�ాలల�� �  �ాక�ం��

���� త్ రక � ��తయ్ పరం�ా క���

�� ర�ాట�
్ ల ల�వ�  అ� �

ఫండ��ంట �శమ్ అ��� �

బ� ౖ�ల ్ ల� ఎల�ంట

����్క వ�ా్కణ�ం� . �ాబట�్ ట
బ� ౖ�ల్ ఎల�ంట� తప�ప్

మ�� య� �� ర�ాట�
్ ల ల��  ఒక స్వచ్ఛ�� �న �ైవవచ

అ� �శ్వ�ిం� ే � �సత్వ బృం ��� న్ సూ� ం�ే ఒక పదం

ఆరంభంల� �ాడబ��ం�� .

ఆక్స్ ఫర్్డ �వ� (Oxford dictionary) ప్ ర�ార ,

ఫండ��ంట �శమ్ అంట �  ఏ ధర్మంల�� �ౖ � � ప్ర�ేయ్క

ఇ�ా్లం ధర్మంల� � ా్ర�న ల�క మ� �క �ి� �ధ్ం��
ఖ�్ఛతం�ా ��న�ా��ంచడ .

ఈ��డ� ఫండ��ంట �ష�
్ ట అ��  పదం �న�ా�� ఎవ� �� ���
���య� దుష�� ��రం �ేసుత్నన్ ఒక మ��ి్లం ట�ర��
�ష

ర�పం గ�ర�త్క వసుత్ం� .
5. ప్ ర �
ప్ ర �

మ��ి్లం ఒక ట� ర� �ష � �్ట�ా మ��
మ��ి్లం ఒక ట� ర� �ష � �్ట�ా మ�. ట� ర� �� ష్ � ట అంట �

ట� ర� ర్ ప�ట�్టం�ే�ా . ఎప�ప్�ై� ే ఒక � ొంగ ఒక � ��సు
ఆ�ీ స ర�ను చూ�ాత్� , ��ంట��  అత��ల� ట� ర� ర్ ప�ట�్టక
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వసుత్ం� . ఇక్కడ � ొంగ ��రక�  � ��సు ఆ�ీసర�

క 

ట� ర� �� ష్ � . అల���  సమ�జంల�� �ొంగల�, �ో �ి �� ��ర�్ ,

�� �ి ష్ � టల�  వంట �  సంఘ��ో్రహశక�త్ల ��రక� ప్ర� మ��

ఒక ట� ర� �� ష్ � ట�ా

మ��ా. అల�ంట�  సం ఘ ��ో్ రహశక�త్ల

ఒక మ��ి్ లంను చూడ�ా�, �ా�� ల� ట� ర� ర్ ప�ట�్టక

�ా�ా�.

మ�మ�ల��ా ట� ర� �� ష్ � ట పదం �ామ�నయ

ప్ రజలల �  ట�రర్ ప�ట�్టం� ే వయ్ � � త్� సూ� ం�ే �ధ
�ాడబడ�త�ండటం  �జ��� న  �షయ�� . అ��ే  ఒక 

�జ��� న మ��ి్ లం � �వలం సంఘ ��ో్రహ శక�త్ల ��ర
మ�త్ ర� �  ట�ర�� �ష�్ట � ా మ�ర��డ � �ా�

అమ�యక ప్ర

��రక� ఎంతమ�త్రం �ాద . �ాసత్�ా�� �  అమ�యక ప్రజ
��రక� అతడ� �ాం�, �ామర�ాయ్ల

మ�లం�ా

మ��ా.

6. ఎవ��� �� �ే�ి న  ఒ�� ప��� పరసప్ర �ర�దధ్� � � �� ర్ � ల
�� ట్ టడం అంట �  ట�ర�� �ష్ట� మ ��య� �ేశభక�త్(‘patriot’).

�్ రట�ష్ ప���ాలన నుం � � �ా్వతంత్ర� ం �� ందక మ,

అ��ం�ా

�ి �ధ్ం
� ���న్

నమ్మ� ��ందర� ��ర

�ా్వతంత్ర� �దుధ్లను � ్రట�ష్ ప్రభ� త్వం ట� ల��ా

ప్ రకట�ం�ం� .

�ా్వతంత్ర� ం వ�్చన త�ా్వత �

�ేశభక�త ్ల��ా ���య�డబ����ర. అంట� ఆ  ప్ రజల� ,

�ార� �ే�ి న  ఒ�� ప���  ��ండ�  ��నన్�� �న � ��్
ర
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ఇవ్వబ����. ఒకర� �ా�� �  ట� ర� �� ష్ � టల�  ఆ���ి�� ,

మ��కర� �ా�� �  �ేశభక�త ్ల�

���య���ర. ��రత 

�ే�ా�న్ ప� ��ా� ం� ే  క�్క �్రట�ష్

�ామ��జ�య్��� ఉ

న��్ మ ప్రజల� �ా�� � ట� ర� �ష�్టల� అ��
�
. మ�� ,

��రత �ే�ా�న్ ప� ��ా� ం� ే హక�్క �్ రట �ష్ � ామ��జ� య

ల�ద� న��్ మ ప్రజల� �ా�� � �ేశభక�త, �ా్వతంత్ర

సమర �దుధ ్ల� �ి���ర.
�ాబట�్ ట

ఎవ�� ���  వయ్�� త్ గ��� ం� �ర�ప్  మ�ందు,

అత����  తన �ాదనను  ���ిం�ే  ప���త్ అవ�ా�ా�న

ఇ�ా్వ. ఇర���ౖ ప�ల �ాదనల� ����, �షయ��న్
�ణ్ ణం�ా ప� � ��ం���

మ� �య�  వయ్�� త్ � క్క త

మ�� య� ఉ�ేద ్�ాయ్�న్ ప��గణల� � �� �సు��, �వ�� �ా

ఆ వయ్��త్ గ�� �ం� �ర�ప్ �ె�.
7. ఇ�ా్లం అంట �  �ా�, సమరప్
ఇ�ా్లం అ��  అర�  ప���� �

��� అర్థం �ాం�

మ�లం సల�మ్ అ� � ప.

మ� �య� సమరప. ఇ�ొక �ాం�య�త 

ధర్మ. ప్ రపంచ �ాయ్పత్ం�ా �ాం� �ా్థ�ిం� �ల�  మ �
�ాం�� ��్ రతస్��ం��ల� �� � మ�ల�ి��ధ్ం�� ల� 

సహచర�లను బ� �� సుత్��న.
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�ాబట�్ ట ప్ర� మ��ి్లం ఒక ఫండ��ష�
్ ట�ా

మ��ా�

అంట�  అతడ� �ాం�య�త  ధర్మ�� �న ఇ�ా్లం బ�ధనలన

అతడ�  అనుస��ం���: సమ�జంల� �ాం�� మ�� య�
��య్య��న్ �ా్థ�ించడం ��

సం అతడ� స

��ో్ రహశక�త్ల �ా�ట ఒక ట� ర� �ష � �్ట�ా మ�.

6. ఎందుక� మ��ి్ ల� �తర�లను �ా�ిర్ల� �ిల�సూత్ మ��ి్ల
�ా�� �  దూ�ి సుత్��న్?

‘�ా�ి ర ’ అంట� �రస్క�� ం� ే�ాడ� అ� అర్.
‘�ా�ి ర ’ అ��  పదం క�ఫ్ ్ర అ � � పదం నుం� � గ���ంచబ��ం .

��� అర్థం ��చటం ల���  �రస్క��ంచ. ఇ�ా్ ల�య
ప�� ��ష ప్ ర�ార , �ా�ి ర్ అ ంట �  ఇ�ా్లం ధర్మం �

స��య్�న్ �� � ే ల�� � �రస్క�� ం�ే వయ . ఇం��్ లష�ల�  ఇ�ా్ల

ధ�ా్మ�న్ �ర��ం�ే వయ్�త్� �
�
�న్ మ��ి్లం అ� �ిల��.

ఒక��ళ మ��ి్ ల� �తర�లక� బ�ధ క�� �� , �ార� ��ంట��  ఇ�ా్లం

�ీ్ వక�� ం��.

ఒక��ళ ఎవ��� �� మ��ి్ ల� �తర���� �

 �ా�ిర

్ ల��

మ��ి్ ల� �తర�డ�  అ��  పదం దూషణ�ా అ��ి�� , అతడ� 

ఇ�ా్లం ధర్మం �ీ్వక��ంచ���న్ ఎంచు�. అప�ప్డ�

అత���

�ా�ి ర్ ల���

ఆ�ి �� �ాత్మ .

� �మ �

మ��ి్ల��తర�డ� అ� �ిలవట
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