
ఇస్ల ాం గుర ాంచి 40 ముఖ్య ప్రశ్నలు  
పరిచయం 

అలహాందులిలలల హ్ – సకల ప్రశ్ాంసలు మర యు కృతజ్ఞతలు అలలల హ్ కే. మేము ఆయన్ున ప్రశ్ాంసిస్ా ము, 
ఆయన్ సహాయలన్నన కోరతాము, మన్లోన్న ప్రతి చెడు మర యు దుష్ట  ప్న్ుల న్ుాండి ఆయన్ శ్రణు 
వేడుకుాంటాము. అలలల హ్ మలరగదరశకతవాం చూపిన్ వ్ర న్న ఎవ్వరూ సన్ాారగాం న్ుాండి తపపిాంచలేరు మర యు అలలల హ్ 

మలరగభ్రష్టతవాంలో వ్దిలి వేసిన్ వ్ర కి మరెవ్వరూ దార  చూప్లేరు. న్ేన్ు స్క్ష్యమిసుా న్ానన్ు అలలల హ్ తప్ప మరెవ్వరూ 

ఆర్ధ్ుయడు లేడన్న మర యు న్ేన్ు స్క్ష్యమిసుా న్ానన్ు ముహమాద్ ఆయన్ దాసుడు మర యు ప్రవ్కా అనీ. తరుచుగ్ 
ముసిల మేతరులు ఇస్ల ాం మర యు ముసిల ాంల గుర ాంచి అడిగే ప్రశ్నలు ఇకకడ చర చాంచబడిన్ాయి.  

దీన్నన్న చదివే ప్రతి ప్ఠకుడు అలలల హ్ తలిసతా  కిరాంది అన్ేక విష్యలలు మర యు అాంశ్ల గుర ాంచి సపష్టమ ైన్ 

మర యు సాంతృపిా కరమ ైన్ అవ్గ్హన్ ప ాందుతాడు: 

1. ఏకెైక సృష్ిట కరా అలలల హ్  

2. ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం మర యు ప్రవ్కా జీసస్ అల ైహిససలలాం 

3. ముసిల ాంలు 
4. ఇస్ల ాం ధ్రా మూలసథాంభాలు 
5. బహుభార్యతవాం 

6. జిహాద్  

7. ఇాంక్ అన్ేక ఇతర విష్యలలు … 

 

అలలల హ్ అన్ుగరహాన్నన ప ాందిన్ వ్ర  సన్ాార్గ న్నన మన్కు కూడా చూప్మన్న అలలల హ్ న్ు వేడుకుాంటున్ానము.  

1- ఇస్ల ం అంటే ఏమిటి ? 

  “ఇస్ల ాం” అన్ే అరబీ ప్దాన్నకి అరథాం శ్ాంతి మర యు సమరపణ. శ్ాంతి అాంటే సవయాంగ్ ప్రశ్ాంతత కలిగ  
ఉాండటాం మరయు మీ చుటుట ప్రకకల కూడా. అలలగే సమరపణ అాంటే ఏకెైక ఆర్ధ్ుయడు, సకల లోక్ల సృష్ిట కరా 

మర యు ప్రభ్ువ్ు అయిన్ అలలల హ్ యొకక అభీష్్ట న్నకి సవచఛాందాంగ్ సమర పాంచుకోవ్డాం. 

ఇస్ల ాం ధ్రాాం న్ ైతిక విలువ్లన్ు మర యు జీవ్న్ శ ైలిన్న సూచిాంచే పతరు కలిగున్న ఒక సాంప్ూరణ  ఏకెైక ధ్రాాం. 

యూదమతాం దాన్న పతరున్ు జూడా తెగ న్ుాండి తీసుకున్నది, కెైైసావ్మతాం దాన్న పతరున్ు కరరసుా  న్ుాండి తీసుకున్నది, 
బౌదదమతాం దాన్న పతరున్ు గౌతమబుదుు డి న్ుాండి తీసుకున్నది, హిాందూమతాం దాన్న పతరున్ు సిాంధ్ూ న్ది న్ుాండి 

తీసుకున్నది. అయితే ముసిల ాంలు తమ గుర ాాంప్ున్ు ఇస్ల ాం పతరు న్ుాండి తీసుకున్ానరే గ్నీ ప్రవ్కా ముహమాద్ 

సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం పతరు న్ుాండి క్దు. క్బటటట , వ్ర న్న “ముహమాదీయులు” అన్న పిలవ్డాం సరెైన్ ప్దుతి 
క్దు. 



2- అల్లల హ్ అంటే ఎవరు ? 

అలలల హ్ అన్ేది అరబీ భాష్లో “ఏకెైక ఆర్ధ్ుయడు, సకల లోక్ల సృష్ిట కరా మర యు ప్రభ్ువ్ు“ యొకక సవాంత 

పతరు. అలలల హ్ కేవ్లాం ముసిల ాంల కొరకు మలతరమే ఆర్ధ్ుయడు క్దు, ఆయన్ సృష్ిట లోన్న ప్రతిదాన్నకర ఆర్ధ్ుయడు 
ఎాందుకాంటే వ్టన్ననాంటటనీ సృష్ిటాంచిాంది మర యు పో ష్ిసుా న్నదీ ఆయన్ే.  

 
అరబీ భాష్లో అలలల హ్ 

3- అల్లల హ్ మనల్లగే ఉంటాడా? 

అససలు క్దు. న్నజ్ాన్నకి, అలలల హ్ ఏకెైకుడు మర యు సాంప్ూరుణ డు. తన్ సృష్ిటలోన్న దేన్ననీ ఆయన్ పో లి లేడు. 
అలలల హ్ తన్ గుర ాంచి సవయాంగ్ తెలిపిన్ విష్యలలు తప్ప ఒక ముసిల ాం ఆయన్ గుర ాంచి మరేదీ ప్లుకడు.  

4- కఅబహ్ గృహం అంటే ఏమిటి ? 

కఅబహ్ గృహమన్ేది ముసిల ాంలాందరూ తాము ప్రతిరోజు చేసత ఐదుప్ూటల  న్మలజు కోసాం అభిముఖ్ాంగ్ న్నలబడే 

ఆర్ధ్న్ా సథలాం. అలలల హ్ దాదాప్ు న్ాలుగు వేల సాంవ్తసర్ల కిరతాం దీన్నన్న న్నర ాాంచమన్న ప్రవ్కా ఇబరా హీమ్ మర యు 
ప్రవ్కా ఇస్ాయిీల్ అల ైహిససలలాంలన్ు ఆదేశాంచాడు. ఇదొక ర్తి కటటడాం. ప్రవ్కా ఆదాం అల ైహిససలలాం న్నర ా ాంచిన్ 

అలలల హ్ యొకక మొటటమొదటట ఆర్ధ్న్ాలయాం యొకక అసలు ప్ున్ాదులప ైన్ే ఇది న్నర ా ాంచబడిాందన్న చాలల మాంది 
విశ్వసాం. దీన్నన్న సాందర శాంచాేందుకు మొతాాం మలన్వ్జ్ాతిన్న ఆహావన్నాంచమన్న అలలల హ్ ఇబరా హీాం అల ైహిససలలాంన్ు 
ఆదేశాంచిన్ాడు. ప్రవ్కా ఇబరా హీమ్ అల ైహిససలలాం పిలుప్ుకు సపాందిసూా  యలతిరకులు అకకడికి చేరుకున్న తర్వత  

‘లబ్ైైక్ అలలల హుమా లబ్ైైక్ అాంటే హాజ్రయలయాం, ఓ ప్రభ్ూ హాజ్రయలయాం’ అన్న ప్లుకుతారు. 

 
కఅబహ్ (అరబీలో: الكعبة   అల్ కఅబహ్ : [అరథాం], “ఘన్ాక్రాం”), ఇదొక ఘన్ాక్ర కటటణాం, ఇద ిసౌదఅీరబేియల లోన్న మక్క 
న్గరాంలో ఉన్న ముసిల ాంల అతయాంత ప్వితరమ నై్ అల్ మసిిద్ అల్ హరమ్ మధ్యలో ఉన్నది.  
 



5- ముస్ల ం అంటే ఎవరు ? 

“ముసిల ాం” అన్ే ప్దాన్నకి అరథాం “న్ేన్ు స్క్ష్యమిసుా న్ానన్ు అలలల హ్ తప్ప మరో ఆర్ధ్ుయడు లేడు మర యు నే్న్ు 
స్క్ష్యమిసుా న్ానన్ు ముహమాద్ అలలల హ్ యొకక దాసుడు మర యు ప్రవ్కా”న్న ప్రకటటసూా , అలలల హ్ యొకక అభీష్్ట న్నకి 
సవచఛాందాంగ్, మన్సూూర ాగ్ తన్న్ు తాన్ు సమర పాంచుకున్నవ్డు. మరోమలటలో చెప్పలాంటే ఎవ్రెైతే తన్ ఇష్్ట న్నన 

అలలల హ్ యొకక అభీష్్ట న్నకి సమర పాంచుకున్ానరో, అతడిన్న ముసిల ాం అాంటారు. క్బటటట , ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు 

అల ైహి వ్సలల ాం కాంటే మాందు వ్చిచన్ ప్రవ్కాలాందరూ ముసిల ాంలే. ఖ్ుర్ఆన్ దివ్యగరాంథాంలో ప్రతేయకాంగ్ మూస్ మర యు 
ఈస్ అల ైహిససలలాంల కాంటే చాలల క్లాం ముాందు జీవిాంచిన్ ఇబరా హీమ్ అల ైహిససలలాం గుర ాంచి “ఆయన్ (ఇబరా హీాం) 

యూదుడు క్దు కెైైసావ్ుడు క్దు, క్నీ ఆయన్ ఒక ముసిల ాం,” ఎాందుకాంటే, ఆయన్ అలలల హ్ యొకక అభీష్్ట న్నకి 

సమర పాంచుకున్ానరు. క్బటటట  వీలయిన్ాంత ఎకుకవ్గ్ అలలల హ్ న్ు సాంతృపిా ప్రచాలన్న, ఆయన్ మ ప్ుప ప ాందాలన్న 

ఎలల ప్ుపడూ ప్రయతినాంచే ముసిల ాంలు కొాందరు ఉన్ానరు. మర కొాందరు, అలలల హ్ యొకక అభీష్్ట న్నకి సమర పాంచుకోకుాండా, 
ఎలల ప్ుపడూ ఇస్ల ాం పతరు మీద చెడు ప్న్ులు చేసూా , ఏన్ాడూ తమ సతయధ్రాాం గుర ాంచి ప్టటటాంచుకోన్న ముసిల ాంలన్బడే 
వ్రూ ఉన్ానరు. క్బటటట  ఇలలాంటట వ్యకుా ల ప్రవ్రాన్ ఆధారాంగ్ ఇస్ల ాం ధ్రాాం గుర ాంచి తీర్ాన్నాంచుకోకూడదు. ఎాందుకాంటే 

ఇస్ల ాం ధ్రాాం ప్ర ప్ూరణమ ైన్దే క్నీ మలన్వ్మలతరర లు క్వ్డాం వ్లన్ ముసిల ాంలు ప్ర ప్ూరుణ లు క్రు. ఒకవేళ ఎవ్రెైన్ా 
అసలు ఇస్ల ాం ధ్రాాం గుర ాంచి తెలుసుకోవ్లన్ుకుాంటే, వ్రు ఇస్ల ాం ధ్రాాం గుర ాంచి అధ్యయన్ాం చేయలలే గ్నీ 

ముసిల ాంల గుర ాంచి క్దు. 

6- ముహమమద్ (సల్లల్లల హు అల్ హైి వసల్ల ం) అంటే ఎవరు ? 

కుల పా్ాంగ్, ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం మక్కలోన్న ఉతామ తెగలలో ఒకట ైన్ ఖ్ురెైష్ తెగలో కరర.శ్. 

570వ్ సాంవ్తసరాంలో జ్న్నాాంచారు. ఆయన్ ప్రవ్కా ఇబరా హీమ్ జ్ేయష్ఠ  కుమలరుడెైన్ ప్రవ్కా ఇస్ాయిీల్ అల ైహిససలలాం 

వ్ాంశ్న్నకి చెాందుతారు. ఆయన్ జ్న్నాాంచక ముాందే ఆయన్ తాండిర చన్నపో యలరు మర యు ఆరెళళ వ్యసుసలో తలిల  
కూడా చన్నపో యిాంది. ఆయన్ ఏ ప్ఠశ్లలోన్ూ చదువ్ుకోలేదు. ఎాందుకాంటే ఆన్ాటట ఆచారాం ప్రక్రాం బాలయాంలో 
ఆయన్ ఒక ప్ల ల టూళ్ళళ ముాందుగ్ హలీమల అన్ే ఆమ  వ్దద  ప ర గ్రు, తర్వత కొన్నేళళళ తాత వ్దద  మర యు 
పిన్తాండిర వ్దద  ప ర గ్రు. యవ్వన్ాంలో ఆయన్ ఎాంతో ఉతాముడు, న్నష్కళాంకుడు, సతయవ్ాంతరడు, దయలళళవ్ు, 
గౌరవ్నీయుడు మర యు న్నజ్ాయితీప్రుడిగ్ ప్రఖ్లయతి గ్ాంచిన్ారు. తరుచుగ్ హీర్ గుహలో రోజులు తరబడి 
ఏక్ాంతాంగ్ గడిపతవ్రు. 

7- ముహమమద్ సల్లల్లల హు అల్ ైహి వసల్ల ం ఎల్ల అల్లల హ్ యొకక పరవకతగ్ మరయిు సందేశహరుడిగ్ 
మలరినారు ? 

40 యిేళళ వ్యసుసలో, మొటటమొదటటస్ర  హీర్ గుహలో ఏక్ాంతాంగ్ ఉన్నప్ుపడు, దెైవ్దూత జిబరయిీల్ 

అల ైహిససలలాం ఆయన్కు కన్బడి, అలలల హ్ న్ుాండి తొలి దివ్యవ్ణిన్న అాందజ్ేసి, అలలల హ్ ఆయన్న్ు అాంతిమ ప్రవ్కాగ్ 



ఎాంచుకున్నటుల  తెలిపిన్ారు. ఆన్ాటట న్ుాండి 23 సాంవ్తసర్ల వ్రకు దివ్యవ్ణి ఆయన్ప ై అవ్తర ాంచిాంది. వ్టటన్న 

ఆయన్ సహచరులు ఖ్ుర్ఆన్ గరాంథాంగ్ సాంకలన్ాం చేసిన్ారు. ఇది మొతాాం మలన్వ్ళి కొరకు సరవలోక సృష్ిట కరా 

అయిన్ అలలల హ్ ప్ాంపిన్ అాంతిమ దివ్యసాందేశ్ాం. దివ్యఖ్ుర్ఆన్ దాన్న అసలు అవ్తర ాంచిన్ రూప్ాంలో సురక్షితాంగ్ 
భ్దరప్రచబడిాంది. ఎన్నడూ ఎలలాంటట మలరుపలు చేరుపలకు గుర క్లేదు. తోర్(Torah), కరరాన్లు (psalms), జీసస్ 

సువ్రాలలోన్న సతయవ్చాలన్ు ప్ున్ఃధ్ృవీకర ాంచిాంది1. 

దెైవ్దూత జిబరయిీల్ అల ైహిససలలాం న్ుాండి విన్న వ్చన్ాలన్ు ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం 

ప్ఠ ాంచడాం మొదలు ప టాట రు మర యు తన్ప ై అలలల హ్ అవ్తర ాంప్జ్ేసిన్ సతయసాందేశ్న్నన ప్రజ్లకు బో ధిాంచస్గ్రు. 
ఆయన్ు మర యు ఆయన్తో ప్టు ఉన్న చిన్న సహచరుల సమూహాం తీవ్రమ ైన్ దౌరిన్ానన్నన, అణచివేతన్ు 
ఎదురకకన్వ్లసి వ్చిచాంది. అది ఎాంత తీవ్రరూప్ాం దాలిచాందాంటే, కొన్ేనళళ తర్వత మరో ప్రదేశ్న్నకి వ్లస వ ళ్్ళాందుకు 
అలలల హ్ ఆయన్కు అన్ుమతి న్నచాచడు. మక్క న్ుాండి మదీన్ా ప్టటణాన్నకి ఆయన్ చేసిన్ ఈ వ్లసనే్ హిజ్రత్ అాంటారు. 
దీన్న ఆధారాంగ్న్ే ఇస్ల మీయ క్యల ాండరు తయలరు చేయబడిాంది. అన్ేక సాంవ్తసర్ల తర్వత, ప్రవ్కా ముహమాద్ 

సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం మర యు ఆయన్ సహచరులు స్టటలేన్న విజ్ేతలుగ్ మక్క న్గరాంలో ప్రవేశాంచి, తమప ై 
ఎన్నన దౌరిన్ాయలు, అర్చక్లు చేసిన్ తమ శ్తరర వ్ులన్ు క్ష్మిాంచారు, ఇస్ల ాం ధ్ర్ాన్నన స్థ పిాంచారు. 63 యిేళళ 
వ్యసుసలో ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం చన్నపో యేిన్ాటటకి, అరేబియల దవీప్కలపాంలోన్న అధిక భాగాం 

ఇస్ల ాం ధ్ర్ాన్నన అన్ుసర ాంచస్గ ాంది. ఆయన్ మరణాన్ాంతరాం, ఇస్ల ాం ధ్రాాం తూరుపలో చెైన్ా వ్రకు మర యు 
ప్శచమాంలో స పయిన్ వ్రకు వ్యపిాంచిాంది. 

8- ముస్ల ంల్ు పరవకత ముహమమద్ సల్లల్ుల హు అల్ హైి వసల్ల ంను ఆర్ధసి్త ర్? 

ఖ్చిఛతాంగ్ లేదు. ముసిల ాంలు ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాంన్ు గ్నీ, మరే ప్రవ్కాన్ు గ్నీ 

అససలు ఆర్ధిాంచరు. ఆదాం, న్ూహ్, ఇబరా హీమ్, దావ్ూద్, సుల ైమలన్, మూస్ మర యు జీసస్ అల ైహిససలలాం 

మొదల ైన్ ప్రవ్కాలతో ప్టు మొతాాం ప్రవ్కాలాందర నీ ముసిల ాంలు న్ముాతారు. అాంతేగ్క ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు 

అల ైహి వ్సలల ాంన్ు అలలల హ్ యొకక ప్రవ్కాల ప్రాంప్రలో చిటటచివ్ర  ప్రవ్కా అన్న కూడా న్ముాతారు. కేవ్లాం అలలల హ్ 

మలతరమే ఆర్ధ్న్లకు అరుహ డనీ, ఏ మలన్వ్ుడూ ఆర్ధ్న్లకు అరుహ డు క్దన్న వ్రు దృఢాంగ్ న్ముాతారు. 

9- ఖుర్ఆన్ అంటే ఏమి ?  

దెైవ్దూత జిబరయిీల్ అల ైహిససలలాం దావర్ ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాంప ై అరబీ భాష్లో 
అవ్తర ాంచిన్ అసలు వ్చన్ాల సాంకలన్మే ఖ్ుర్ఆన్ గరాంథాం. అది ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాంప ై 
అవ్తర ాంచగ్, ఆయన్ దాన్నన్న తన్ సహచరులకు బో ధాించారు. కొాందరు సహచరులు దాన్నన్న వర్ తప్ూరవకాంగ్ 
భ్దరప్రచగ్, మర కొాందరు కాంఠసథాం చేసి మరీ భ్దరప్రచుకున్ానరు. ఆయన్ జీవిత క్లాంలోన్ే ఆ సహచరులు 

                                                           
1
. Khan,The personality of Allah’s last messenger , p (17-34)  



ఆయన్కు చదివి విన్నపిాంచి మరీ ధ్ృవీకర ాంచుకున్ానరు. అన్ేక శ్తాబాద లు దాటటన్ా దాన్నలోన్న 114 అధాయయలలలో, 
న్ేటటకర ఒకక అక్ష్రాం కూడా మలరచ బడలేదు, ఎన్నడూ మలరుప చెాందదు కూడా. క్బటటట , ప్రతికోణాంలోన్ూ కేవ్లాం ప్రవ్కా 

ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాంప ై 14 శ్తాబాద లకు ప్ూరవాం అవ్తర ాంచిన్ ఖ్ుర్ఆన్ గరాంథాం మలతరమే 

ప్ర ప్ూరణమ ైన్ది, అదివతీయమ ైన్ది మర యు అప్ూరవమ ైన్ది.  

 
ప్రవ్కా ముహమాద్ సలలలలల హు అల ైహి వ్సలల ాంప  ైఅవ్తర ాంచిన్ (అల్ అలఖ్ అధాయయాంలోన్న) మొటటమొదటట వ్చన్ాలు. 

10- ఖుర్ఆన్ ల్ో ఏముననది ? 

సరవలోక్ల సృష్టకరా అయిన్ అలలల హ్ యొకక చిటటచివ్ర  దివ్యసాందేశ్మ ైన్ ఖ్ుర్ఆన్ ముసిల ాంల దెైవ్విశ్వసాం 

మర యు ఆచరణల యొకక ప్రధాన్ మూలలధారాం. ఇస్ల మీయ మూలసిదాు ాంతాం, ఆర్ధ్న్, జీవితాం, మరణాం, వివ్హాం, 

విడాకులు, విదయ, స ైన్ుస, కుటుాంబాం, స్ాంఘిక వ్యవ్హార్లు, మలన్వ్హకుకలు, సముచితమ ైన్ మలన్వ్ న్ ైతిక ప్రవ్రాన్ 

మర యు సర సమలన్ ఆర థక వ్యవ్సథ  మొదల ైన్ అన్ేక విష్యలలు మర యు అాంశ్లన్ననాంటటనీ ఖ్ుర్ఆన్ గరాంథాం 

సాంబో ధిసుా న్నది. అయితే, దాన్నలోన్న అసలు ప్రధాన్ాాంశ్ాం - సకల లోక్ల సృష్ిట కరా అయిన్ అలలల హ్ మర యు ఆయన్ 

సృష్ిట తాల మధ్య న్ున్న సాంబాంధ్ాం. 

11- మరేమ ైనా దివయ మూల్లధార్ల్ు ఉనానయల ? 

అవ్ున్ు, ఉన్ానయి. అవి సున్నతరలు. ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం యొకక ఆచరణలు 
మర యు ఉప్మలన్ాలు ముసిల ాంల కొరకు రెాండో  ప్రధాన్ పర్ మలణిక మూలలధారాం. హదీథు అాంటే పర్ మలణికాంగ్ న్మోదు 
చేయబడిన్ ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం యొకక ప్లుకులు, ఆచరణలు మర యు సహచరులకు 
ఇచిచన్ అన్ుమతరలు. సున్నతరలన్ు విశ్వసిాంచడమన్ేది ఇస్ల మీయ విశ్వసాంలోన్న రెాండో  ప్రధాన్ భాగాం.  

 

ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం ఉప్దేశ్ల కొన్నన ఉప్మలన్ాలు : 

1_’ఇతరులప ై దయచూప్న్న వ్ర ప ై అలలల హ్ కూడా దయ చూప్డు.’ 



2_’సవయాంగ్ తన్కోసాం ఏదెైన్ా కోరుకుాంటాడో , దాన్నన్ే ఇతరుల కోసాం కూడా కోరుకోన్ాంత వ్రకు మీలో ఎవ్వడూ 

న్నజ్మ ైన్ విశ్వసి క్జ్ాలడు.’ 

3_’ప్రతయర థన్న ప్డగకటటట న్వ్డు బలవ్ాంతరడు క్డు, క్నీ తారస్థ యికి చేరుకున్న కోప్ాంలో తన్న్ు తాన్ు న్నగరహిాంచుకో 
గలిగ న్వ్డే బలవ్ాంతరడు.’  (బుఖ్లరీ, ముసిల ాం, తిర ాథీ మర యు బ్ైహఖీ హదీథు గరాంథాల న్ుాండి) 

12- కేవల్ం ఇస్ల ం ధరమం మలత్రమే ఋజుమలరగమని ఎవరిక ైనా ఎల్ల తెల్ుసుత ంది? 

1- మన్ాందర  దెైవ్మ ైన్ అలలల హ్ ఏకెైకుడు, అదవితీయుడు, అప్ూరువడు, ప్ర ప్ూరుణ డు, సరవలోక్ల ప్రభ్ువ్ు మర యు 
సృష్ిట కరా అన్న బో ధిసుా న్న ఏకెైక ధ్రాాం ఇస్ల ాం ధ్రాాం మలతరమే. 

2- కేవ్లాం అలలల హ్ న్ు మలతరమే ఆర్ధిాంచాలి గ్నీ జీసస్ న్ు లేదా విగరహాలన్ు లేదా దెైవ్దూతలన్ు 
ఆర్ధిాంచకూడదన్న ప్ూర ాగ్ విశ్వసిసుా న్న ధ్రాాం కేవ్లాం ఇస్ల ాం ధ్రాాం మలతరమే.  

3- 1400 సాంవ్తసర్లకు ప్ూరవాం అవ్తర ాంచిన్ ఖ్ుర్ఆన్ గరాంథాంలో ఎలలాంటట వ ైరుధాయలు, వ్యతాయస్లు లేవ్ు. దాన్నలో 
అన్ేక వ ైజ్ాఞ న్నక వ్సావ్లు ప్రస్ా విాంచబడిన్ాయి. కేవ్లాం ఈ మధ్య మలతరమే వ్టటలో కొన్ననాంటటన్న శ్సారజుఞ లు 
ఆధ్ున్నక స్ాంకేతిక ప్ర కర్ల సహాయాంతో కన్నప టాట రు, మర కొన్ననాంటటన్న కన్నప టేట  ప్ర కర్లన్ు తయలరు చేసత 
స్థ యికి ఇాంక్ వ్రు చేరుకోలేదు. క్బటటట , ఖ్ుర్ఆన్ గరాంథాం ఎన్నడూ స ైన్ుసకు విరుదుాంగ్ లేదు. 

4- ఖ్ుర్ఆన్ లోన్న ఒకక అధాయయాం వ్ాంటట అధాయయలన్ నైన్ా తయలరు చేయమన్న అలలల హ్ సవ్లు చేసిన్ాడు. అాంతేగ్క, 

ఎవ్వరూ ఎన్నడూ ఆయన్ సవ్లున్ు ఎదురోకలేరన్న కూడా సపష్టాంగ్ తెలిపిన్ాడు. గత 14 శ్తాబాద ల న్ుాండి 

ఈన్ాటట వ్రకు అది తిరుగులేన్న సవ్లుగ్ అలలగే న్నలిచి ఉన్నది.  

5- న్నశ్చయాంగ్ మొతాాం చర తరలో ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం అతయాంత ప్రభావ్శీలుడెైన్ వ్యకిా .  ఒక 

ముసిల మేతరుడు రచిాంచిన్ “The 100 most influential men in History”  (అాంటే చర తరలోన్న అతయాంత 

ప్రభావ్శీలురెైన్ 100 మాంది ప్ురుష్రలు) అన్ే ప్ుసాకాంలో ఆయన్ మొటటమొదటట స్థ న్ాన్నన ప్రవ్కా ముహమాద్ 

సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాంకు మర యు ప్రవ్కా జీసస్ అల ైహిససలలాంకు 3వ్ స్థ న్ాం ఇచిచన్ాడు. ప్రవ్కా జీసస్ 

అల ైహిససలలాం కూడా అలలల హ్ ప్ాంపిన్ ప్రవ్కాయిే అన్ే విష్యలన్నన మన్ాం ఇకకడ తప్పకుాండా గురుా ాంచుకోవ్లి.  

13- ఇత్ర మతాల్ను ఇస్ల ం ధరమం సహిసుత ందా అంటే ఇస్ల ంల్ో పరమత్ సహనం ఉననదా? 

న్నససాందేహాంగ్ సహిసుా ాంది. ఇస్ల ాంలో ప్రమత సహన్ాం ఉన్నది. ఖ్ురఆన్ లోన్న అలలల హ్ ఆదేశ్ాం: 

ధ్రాాంలో ఎలలాంటట బలవ్ాంతాం లేదు. (2:214) 

ధ్రాాం విష్యాంలో మీప ై క్లు దువ్వకుాండా మిముాలిన మీ ఇలూల  వ్కిలి న్ుాండి వ ళళగకటటకుాండా ఉన్న వ్ర తో మీరు 
సద్ వ్యవ్హారాం చేయడాన్నన, వ్ర కి న్ాయయాం చేయడాన్నన అలలల హ్ ఎాంత మలతరాం న్నరోధిాంచడు. ప ై అలలల హ్ న్ాయయాం 

చేసతవ్ర న్న పతరమిస్ా డు. (ఖ్ుర్ఆన్, 60:8) 

ఇస్ల మీయ ర్జ్యాంలోన్న అలపసాంఖ్లయకుల సాంరక్ష్ణ ఇస్ల మీయ చటటాం యొకక బాధ్యతలలోన్న ఒక ముఖ్య 
బాధ్యత. అాందువ్లన్నే్ ఇస్ల మీయ దేశ్లన్ననాంటటలోన్ూ ముసిల మేతరుల దేవ్లయలలు, ఆర్ధ్న్ాలయలలు వ్ర ులలల యి. 

చర తరలో ఇస్ల మీయ ప్రమత సహన్ాన్నన చూపత అన్ేక ఉదాహరణలు ఉన్ానయి. ఉదాహరణకు,  



1. 634వ్ సాంవ్తసరాంలో, ఖ్లీఫ్ ఉమర్ రదియలలల హు అన్ుహ  జ్ెరుసలేాం ప్టటణాంలోన్నకి ప్రవేశాంచిన్ప్ుపడు, అకకడి 
ప్రజ్లాందర కర ఆయన్ శ్రణు ప్రస్దిాంచారు మర యు ఇస్ల ాం ధ్ర్ాన్నన అన్ుసర ాంచకుాండా, తమ తమ ధ్ర్ాల 

ప్రక్రమే సతవచఛగ్ జీవిాంచే అన్ుమతిన్నచాచరు.  

2. స పయిన్ దేశ్న్నన ప్ర ప్లిాంచిన్ ముసిల ాంల క్లాం ఇస్ల మీయ ప్రమత సహన్ాన్నకి మరో మాంచి ఉదాహరణ. ఆన్ాటట 
స పయిన్ లోన్న ఇస్ల మీయ ప్ర ప్లన్లో యూదులు సవరణయుగ వ ైభ్వ్లన్ు అన్ుభ్విాంచారు.  
అాంతేక్దు, ఇస్ల ాం ధ్రాాం ముసిలమేతర అలపసాంఖ్లయకులకు తమ సవాంత కోరుట లన్ు ప టుట కున్ే అన్ుమతిన్నచిచ, 
వ్ర కి తగ న్ అటాన్మీ (autonomy) ప్రస్దిాంచిాంది. 

14- ఇస్ల ం మరియు క ైైసత వ ధర్మల్ు – ర ండింటి మూల్స్ా నాల్ు ఒకకటేనా ల్ేక వేరేే ర్ ? 

యూదమతాంతో ప్టు, వ్టట మూలలలు ప్రవ్కా ఇబరా హీాం అల ైహిససలలాం వ్దద కు పో యి కలుస్ా యి. ఈ మూడు 
ధ్ర్ాల ప్రవ్కాలు తిన్నగ్ ప్రవ్కా ఇబరా హీమ్ అల ైహిససలలాం ఇదద రు కుమలరుల సాంతతి న్ుాండే ఎాంచుకోబడిన్ారు.  

1. ప్రవ్కా ఇబరా హీమ్ అల ైహిససలలాం యొకక ప దద కుమలరుడెైన్ ప్రవ్కా ఇస్ాయిీల్ అల ైహిససలలాం సాంతతి న్ుాండి 
ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం ఎాంచుకోబడిన్ారు.  

2. ప్రవ్కా ఇబరా హీమ్ అల ైహిససలలాం యొకక రెాండవ్ కుమలరుడెైన్ ప్రవ్కా ఇస్హ  అల ైహిససలలాం సాంతతి న్ుాండి ప్రవ్కా 

మూస్ అల ైహిససలలాం, ప్రవ్కా జీసస్ అల ైహిససలలాం మొదల ైన్వ్రు ఎాంచుకోబడిన్ారు. ప్రవ్కా ఇబరా హీమ్ 

అల ైహిససలలాం ఒక ప్టటణాన్నన స్థ పిాంచారు. ఈన్ాడు అది మక్క పతరుతో ప్రసిదిు  చాెందిాంది. ఇాంక్ అకకడ 

క్బాగృహాన్నన న్నర ాాంచారు. ఈన్ాడు ప్రతిరోజూ ఐదు ప్ూటలల న్మలజు చేసతటప్ుపడు ముసిల ాంలు క్బాగృహాం దికుక 

వ ైప్ుకే తిర గ  న్నలబడతారు.  

15- పరవకత  జీసస్ అల్ ైహిససల్లం గురించి ముస్ల ంల్ అభిప్ర్ యం ఏమిటి?  

ప్రవ్కా జీసస్ అల ైహిససలలాంన్ు మర యు ఆయన్ తలిల  కన్య మేరీలన్ు ముసిల ాంలు ఎాంతో గౌరవిస్ా రు. తాండిర 
లేకుాండా ప్ుటటట న్ ప్రవ్కా జీసస్ అల ైహిససలలాం యొకక ప్ుటుట క ఒక మహిమ అన్న ఖ్ుర్ఆన్ ఇలల ప్రకటటసుా న్నది.  

“అలలల హ్ దృష్ిట లో ఈస్ ఉప్మలన్ాం ఆదాం ఉప్మలన్ాన్నన పో లిన్దే. అతన్నన మటటటతో చేసి: అయిపో  అన్న 

ఆజ్ాఞ పిాంచగ్ అతన్ు (మన్నష్ిగ్) అయిపో యలడు” (ఖ్ుర్ఆన్ 3.59). 

“ఒక ప్రవ్కాగ్ అలలల హ్ అన్ుజ్ఞతో ఆయన్ తన్ తలిల  శీలలన్నన ధ్ృవీకర సూా , ప్ుటటటన్ వ ాంటన్ే ఆయన్ ప్రజ్లకు 
జ్వ్బివ్వడాం, అాంధ్ులకు దృష్ిట  ప్రస్దిాంచడాం, కుష్రట  రోగులన్ు న్యాం చేయడాం, మృతరలన్ు తిర గ  సజీవ్ులుగ్ 
చేయడాం, మటటట  న్ుాండి ప్క్షిన్న తయలరు చేయడాం వ్ాంటట అన్ేక మహిమలు ప్రదర శాంచారు. అన్ననాంటట కాంటే ముఖ్యాంగ్ 
అలలల హ్ యొకక సాందేశ్న్నన అాందజ్ేయడాం. ఖ్ుర్ఆన్ ప్రక్రాం, ఆయన్ అససలు శలువ్ వేయబడలేదు, సవరగాంలోన్నకి 
ఎతరా కోబడిన్ారు”. (ఖ్ుర్ఆన్, మరయమ్ అధాయయాం) 

16- “మీరు చూడల్ేని, వినల్ేని, సపరశించల్ేని, వ్సన చూడల్ేని, రుచి చూడల్ేని, ఎల్ల ఉంటాడో  

కనీసం ఊహించను కూడా ఊహించల్ేని దేవుడిని మీరు ఎల్ల విశేస్స్త రు?” 



వ్సావ్న్నకి ఈ పర్ ప్ాంచిక జీవితాంలో ఎవ్వరూ అలలల హ్ న్ు చూడలేదన్న ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి 

వ్సలల ాం యొకక బో ధ్న్ల దావర్ మన్ాం తెలుసుకున్ానము. ఏ విధ్ాంగ్న్ ైన్ా ఆయన్ దర  చేరేలల మన్ ప్ాంచేదిరయలలన్ు 
ఉప్యోగ ాంచే శ్కిాస్మర్ు ాలు మన్కు లేవ్ు. ఏదేమ ైన్ా, ఈ విశ్వాం మొతాాం తన్కు తాన్ుగ్ ఉన్నకిలోన్నకి వ్చచే అవ్క్శ్ాం 

లేదన్ే అసలు సతాయన్నన గుర ాాంచేాందుకు మన్ ప్ాంచేాందిరయలలన్ు ఉప్యోగ ాంచమన్న ఇస్ల ాం ధ్రాాం పోర తసహిసుా న్నది. ఈ 

మహాదుుత విశ్వన్నన ఖ్చిఛతాంగ్ డిజ్ెైన్ చేసి, ఉన్నకిలోన్నకి తెచిచన్ ఒక సరవశ్కిామాంతరడెైన్ సృష్ిట కరా తప్పకుాండా 
ఉన్ానడు. ఇది మన్ శ్కిాస్మర్ు ాలకు అాందన్న విష్యాం. అయిన్ా, దీన్నన్న మన్ాం గరహిాంచగలాం, దీన్న అన్ుభ్ూతి 

ప ాందగలాం మర యు చూడగలాం.  

ఉదాహరణకు, అతన్న లేక ఆమ  ప యిాంటటాంగ్ న్ు గుర ాాంచేాందుకు దాన్నన్న తయలరు చేసుా న్నప్ుపడు మన్ాం ఆ 

ఆర టసుట న్ు చూడవ్లసిన్ అవ్సరాం లేదు. క్బటటట , ప యిాంటటాంగ్ చేసిన్ ఆ కళ్ీక్రుడిన్న ఒకవేళ మన్ాం చూడలేక 
పో యిన్ా, ఆ ప యిాంటటాంగున్ు ఎవ్రో ఒక కళ్ీక్రుడే తయలరు చేసి ఉాంటాడన్న గుర ాస్ా ము. అాంతేగ్నీ తన్కు తాన్ుగ్ 
ఆ ప యిాంటటాంగ్ ఉన్నకిలోన్నకి వ్చిచాందన్న భావిాంచము. అలలగే, అలలల హ్ న్ు చూడవ్లసిన్ అవ్సరమేమీ లేకుాండాన్ే, 
ప్రతిదీ ఆయన్ే సృష్ిటాంచాడన్న మన్ాం విశ్వసిాంచవ్చుచ. 

17- ఇస్ల మీయ ధరమం యొకక మూల్సాంభాల్ు (మూల్స్దాధ ంతాల్ు) ఏవి ? 

ఇస్ల మీయ ధ్రాాం యొకక మూలసథాంభాలు ఐదు. అవి: 

1. ష్హాదహ్ అాంటే స్క్ష్యప్రకటన్: ఒకక అలలల హ్ తప్ప, ఆర్ధిాంప్బడే అరహత గల వ్రెవ్వరూ లేరన్న మర యు 
ముహమాద్, అలలల హ్ యొకక దాసుడు మర యు ప్రవ్కా అన్న స్క్ష్యమివ్వడాం.  

2. సలలహ్ – న్మలజు: ప్రతిరోజూ ఐదు స్రుల  న్మలజు చేయడాం. 

3. సౌమ్ – ఉప్వ్సాం : రమదాన్ న్ ల మొతాాం విధిగ్ ఉప్వ్సాం ప్టటాంచడాం.  

4. జ్క్తర – విధిదాన్ాం : ధ్న్వ్ాంతరల సాంప్దలోన్న పతదప్రజ్ల హకుక.  

5. హజ్ యలతర : శ్రీరకాంగ్ మర యు ఆర ుకాంగ్ తగ న్ సోా మత గలవ్రు జీవితాంలో కనీసాం ఒకకస్ర  మక్క వ ళిళ, 
హజ్ యలతరలో ప్లగగ న్డాం.  

ఉదాహరణకు – ఒకవేళ మన్ వ్దద  ఒక బిలిడాంగు ప్ల న్ు ఉాందన్న అన్ుకుాందాము. దాన్నకి ఒక మాంచి 

ఆక్ర్న్ననసూా   న్నర ా ాంచాలాంటే, దాన్న మూలసథాంభాలనీన ఎతరా లో మర యు దృఢతవాంలో సమలన్ాంగ్ ఉాండాలి.  

ఇస్ల ాం ధ్రాాం విష్యాంలో కూడా అాంతే. ఒక ముసిల ాంగ్ తప్పక ఇస్ల మీయ మూలసథాంభాలన్ననాంటటనీ 

సర సమలన్ాంగ్ ఆచర ాంచ వ్లసి ఉన్నది. 

ఉదాహరణకు, రమదాన్ న్ ల ఉప్వ్స్లు ప్టటాంచకుాండా లేక ప్రతిరోజూ ఐదు ప్ూటలల న్మలజులు 
చేయకుాండా హజ్ యలతర చేసతా  చాలన్న భావిాంచడాం సర క్దు.  

ఒక బిలిడాంగులో కేవ్లాం పిలల ర్స అాంటే మూలసథాంభాలు మలతరమే ఉన్ానయన్న భావిాంచుదాాం. అలలాంటట సిథ తిలో 
అదొ క బిలిడాంగ్ యిే అన్బడదు. దాన్నప ై కప్ుప ఉాండాలి. దాన్నకి గోడలు, తలుప్ులు మర యు కిటటకరలు మొదల ైన్వి 

ఉాండాలి. అప్ుపడే అది ఒక బిలిడాంగు అన్న పిలబడుతరాంది.   



ఇస్ల ాం ధ్రాాం విష్యాం కూడా అాంతే. ఇస్ల ాం ధ్రాాంలో కేవ్లాం మూలసథాంభాలు మలతరమే లేవ్ు. దాన్నలో 
ఇస్ల మీయ న్ ైతికత అన్బడే న్నజ్ాయితీ, సతయత, దయలగుణాం, దాన్ధ్ర్ాలు, ఇతరులన్ు గౌరవిాంచడాం, ఇాంక్ ఇలలాంటట 
అన్ేక ముఖ్లయాంశ్లు కూడా ఉన్ానయి. క్బటటట , ఒక ముసిల ాంగ్ జీవిాంచాలాంటే, కేవ్లాం ఇస్ల ాం ధ్రాాం యొకక 

మూలసథాంభాలన్ు మలతరమే ఆచర సతా  సర పో దు, వ్టటతో ప్టు ఒక మాంచి మలన్వ్ుడి ఉతామ లక్ష్ణాలు కలిగ  
ఉాండేాందుకు వీలయిన్ాంత ఎకుకవ్గ్, శ్యశ్కుా లల ప్రయతినాంచాలి. అప్ుపడే ఆ బిలిడాంగు న్నర్ాణాం ప్ూరాయి, ఎాంతో 
అాందాంగ్ కన్బడుతరాంది. 

18- ఇస్ల ం ధరమంల్ో ఆర్ధనల్ అసల్ు ఉదేే శయం ఏమిటి? 

ఆర్ధ్న్ల అసలు ఉదేద శ్యాం అలలల హ్ యొకక భ్యభ్కుా లు అలవ్రుచకోవ్డాం. క్బటటట , అది న్మలజు అయిన్ా, 
ఉప్వ్సాం లేక దాన్ధ్ర్ాల ైన్ా అవి మన్లన్నన అలలల హ్ కు దగగరగ్ తీసుకువ ళతాయి. ఎప్ుపడెైతే ఒకర  ఆలోచన్లలో 
మర యు ఆచరణలలో అలలల హ్ యొకక భ్యభ్కుా లు ప్దుకొాంటాయో, ఆ వ్యకిా  ఇహప్రలోక్లలో అలలల హ్ యొకక 

అన్ుగరహాలు ఎకుకవ్గ్ ప్రస్దిాంప్బడే ఉతామ స్థ న్ాం ప ైకి చేరుకుాంటాడు.  

19- ముస్ల ంల్కు పరల్ోకంప ై విశ్్ేసం ఉందా? 

అలలల హ్ అతయాంత న్ాయయవ్ాంతరడు మర యు తన్ న్ాయయలన్నన సపష్టాంగ్ ప్రదర శస్ా డు. మన్ ప్లుకులకు 
మర యు ప్న్ులకు మన్మే బాధ్యత వ్హిాంచే వ్యవ్సథన్ు ఆయన్ స్థ పిాంచాడు. ఎవ్రెైతే మాంచి చేస్ా రో, వ్ర కి మాంచి 

ప్రతిఫలాం ప్రస్దిాంచబడుతరాంది. అలలగే ఎవ్రెైతే చెడు చేస్ా రో, వ్రు కఠ న్ాంగ్ శక్షిాంచబడతారు. క్బటటట , దాన్న కోసాం 

సవరగన్రక్లన్ు ఆయన్ సృష్ిటాంచాడు. రెాండిాంటటలోన్ూ వేరేవరు ప్రవేశ్ న్నబాంధ్న్లు ఉన్ానయి. ప్రసుా త జీవితాం 

తాతాకలికమ ైన్ జీవితమన్న ముసిల ాంలు న్ముాతారు. ఇదొ క ప్రీక్ష్. ఒకవేళ ఈ ప్రీక్ష్లో మన్ాం ప్స ైతే, సవరగాంలో మాంచి 

వ్యకుా ల సహచరయాంలో శ్శ్వతమ ైన్ సుఖ్సాంతోష్్ల జీవితాం మన్కు ప్రస్దిాంచబడుతరాంది.  

20- ముస్ల మేత్రుల్ మంచిపనుల్ు వయరామ ై పో్ తాయల? 

లేదు. ఖ్ుర్ఆన్ సపష్టాంగ్ చెబుతరన్నది, “ఎవ్రెైన్ా అణువ్ాంత మాంచి చేసిన్ా వ్రు దాన్నన్న చూస్ా రు మర యు 
ఎవ్రెైన్ా అణువ్ాంత చెడు చేసిన్ా వ్రు కూడా దాన్నన్న చూస్ా రు” (ఖ్ుర్ఆన్ 99:7- 8). 

దీన్న అరథాం ఏమిటాంటే, మాంచిప్న్ులు చేసిన్ ముసిలమేతరులకు ఈ ప్రప్ాంచాంలోనే్ వ్ర  మాంచి ప్న్ులకు తగ న్ ప్రతిఫలాం 

ప్రస్దిాంచబడుతరాంది. అలలగే, మాంచిప్న్ులు చేసిన్ ముసిల ాంలకు ప్రతిఫలాం ఈ ప్రప్ాంచాంలో ప్రస్దిాంచబడటమే గ్క, 

ప్రలోకాంలో కూడా ప్రస్దిాంచబడుతరాంది. ఏదేమ ైన్ా అాంతిమ తీరుప సవయాంగ్ అలలల హ్ ప ైన్ే ప్ూర ాగ్ ఆధారప్డి 
ఉాంటుాంది. (ఖ్ుర్ఆన్ 2:62) 

21- ముస్ల ంల్ు ఎల్లంటి దుసుత ల్ు ధరించాలి? 

సచ్ఛఛలత, ప్తివ్రతయముల గుర ాంచి ఇస్ల ాం ధ్రాాం న్ొకిక వ్క్కణిసుా న్నది . ఏ వ్యకిాన్ ైన్ా స క్స వ్సుా వ్ుగ్ 
భావిాంచడాం తగదు. స్ా రప్ురుష్రలు ఉభ్యుల దుసుా ల విష్యాంలో కొన్నన న్నరీణత మలరగదరశక న్నయమలలు ఉన్ానయి. 

అవి మరీ ప్లుచగ్ లేదా మరీ బిగుతరగ్ ఉాండి వ్ర  శ్రీర ఆక్ర్న్నన బయట ప టేట  విధ్ాంగ్ ఉాండకూడదు. ప్ురుష్రల 



దుసుా లు కనీసాం మోక్ళళ కిరాంది భాగాం అాంటే క్లి పికకల న్ుాండి న్ాభి వ్రకు కపపి ఉాంచాలి. స్ా రల దుసుా లు వ్ర  
మొతాాం శ్రీర్న్నన కపిప ఉాంచాలి.  

22- ఇస్ల ం ధరమంల్ోని ఆహారపదార్ా ల్ నిషేధాల్ు ఏమి? 

ప్ాందిమలాంసాం లేదా ప్ాందికి సాంబాంధిాంచిన్ ఇతర ఉతపతరా లు, అలలల హ్ పతరు మీద ఖ్ుర్ైనీ చేయకముాందే 

చన్నపో యిన్ జ్ాంతరవ్ుల మర యు కూర రమృగ్ల మలసాం తిన్కూడదన్న, వ్టట రకాాం తరా గకూడదన్న, మతరా న్నచేచ 

మదయప్న్ాం, డరగ్స వ్ాంటటవి వ్డకూడదన్న ఖ్ుర్ఆన్ ముసిల ాంలన్ు సపష్టాంగ్ ఆదేశసుా న్నది.  

23- జిహాద్ అంటే ఏమిటి ? 

“జిహాద్” అన్ే అరబీ ప్దాన్నకి అరథాం శ్రమిాంచడాం, ప్రయలస ప్డటాం. ఇస్ల మీయ ప్ర భాష్లో దీన్న అరథాం 
అలలల హ్ మలరగాంలో శ్రమిాంచడాం, ప్రయలస ప్డటాం. అన్ుదిన్ జీవితాంలో అలలల హ్ మ ప్ుప కోసాం చితాశుదిుతో మన్ాం చేసత 
ప్రతి ప్నీ జిహాద్ గ్న్ే ప్ర గణాించబడుతరాంది. మహో న్నతమ ైన్ జిహాద్ ఏదాంటే, దౌరిన్యప్రుడెైన్ ర్జు అతాయచార్లకు 
వ్యతిరేకాంగ్ న్నలబడటాం మర యు అతడి ఎదుట సతయాం ప్లుకడాం. చెడు ఆలోచన్ల న్ుాండి చెడుప్న్ుల న్ుాండి 
సవయాంగ్ న్నయాంతిరాంచుకోవ్డాం కూడా గకప్ప జిహాద్ కిరాందకే వ్సుా ాంది . ఇస్ల ాం ధ్రా ప్ర రక్ష్ణ కోసాం లేదా శ్తరర దాడి 
న్ుాండి ఇస్ల మీయ ర్జ్ాయన్నన క్ప్డటాం కోసాం చేసత స్యుధ్ పో ర్టాం కూడా జిహాద్ కిరాందకే వ్సుా ాంది . అయితే 
ఇలలాంటట జిహాద్ యుదాథ న్నన ఇస్ల మీయ ధార ాక న్ాయకతవాం లేదా ఖ్ుర్ఆన్ మర యు సున్నతరలన్ు అన్ుసర ాంచి 
ప్లిసుా న్న ఇస్ల మీయ దేశ్ాం యొకక ర్జు లేదా న్ాయకుడు ప్రకటటాంచవ్లసి ఉాంటుాంది లేదా అన్ుమతిాంచ వ్లసి 
ఉాంటుాంది.  

24- ఇస్ల మీయ క్యల్ ండర్ అంటే ఏమిటి ? 

కరర.శ్. 622లో ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం మక్క న్ుాండి మదీన్ా ప్టటణాన్నకి వ్లస 
వ ళిళన్ప్పటట న్ుాండి ముసిల ాంల హిజీర క్యల ాండరు పర్ రాంభ్మవ్ుతరాంది. ఇది చాందరమలన్ క్యల ాండరు, దీన్నలో 354 
దిన్ాలు ఉాంటాయి. ఈ ఇస్ల మీయ క్యల ాండరు యొకక మొటటమొదటట న్ ల ముహరరాం. ఇాంగీలష్ర క్యల ాండరులోన్న కరర . 
శ్. 2015వ్ సాంతసరాం హిజీర క్యల ాండరులోన్న 1436వ్ సాంవ్తసర్న్నకి సమలన్ాం.  

25- ముఖయమ ైన ఇస్ల మీయ పండుగల్ు ఏవి? 

ఈదుల్ ఫిత్ర ప్ాండుగ ప్రతి సాంవ్తసరాం రమదాన్ ఉప్వ్స్ల న్ ల ప్ూరావ్గ్న్ే జ్రుప్ుకోబడుతరాంది. ప్రతయేక 
స్మూహిక ఈద్ న్మలజు, సతమలయలన్బడే ప్యసాం మర యు బహుమతరలు ఇచిచప్ుచుచకోవ్డాం, పతదలకు 
ఫితరా దాన్ాం ఇవ్వడాం మొదల ైన్వి ఈ ప్ాండుగలో భాగాం. ఈదుల్ అదాహ  (బకరరద్) ప్ాండుగ ప్రతి సాంవ్తసరాం దిల్ హజ్ 
న్ ల ప్దవ్ తేదీన్ జ్రుగుతరాంది. ప్రతేయక స్మూహిక ఈద్ న్మలజు, తగ న్ ఆర ుక సోా మత ఉన్నవ్ళళళ ఖ్ుర్ైనీ 
ఇవ్వడాం ఈ ప్ాండుగలో భాగాం. అలలల హ్ ఆదేశ్న్నన శరస్వ్హిసూా  విధేయతాప్ూరవకాంగ్ ప్రవ్కా ఇబరా హీమ్ 
అల ైహిససలలాం తన్ కుమలరుడు ప్రవ్కా ఇస్ాయిీల్ అల ైహిససలలాంన్ు బలి ఇవ్వడాన్నకి సిదు ప్డిన్ అప్ూరవ 
సాంఘటన్కు గురుా గ్ ఒక మేక, గకరెర , ఆవ్ు లేదా ఒాంట లన్ు ఖ్ుర్ైనీ ఇచిచ, దాన్న మలాంసాంలో కొాంత భాగాం 



పతదవ్ళళకు మర యు బాంధ్ువ్ులకు ప్ాంచి ప టటడాం, మర కొాంత భాగాంతో సవయాంగ్ విాందుభోజ్న్ాం తయలరు 
చేసుకుాంటారు. వ్డాం మొదల ైన్వి ఈ ప్ాండుగలో భాగాం.  

26- ఇస్ల మీయ షరిఅహ్ అంటే ఏమిటి ? 

ష్ర అహ్ అన్ేది కిరాంది రెాండు మూలలధార్ల న్ుాండి గరహిాంచబడిన్ ఒక సమగరహమ ైన్ ఇస్ల మీయ చటటాం: 

a) ఖ్ుర్ఆన్ గరాంథాం 

b) ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం యొకక సున్నతరలు. 

ష్ర అహ్ మన్ జీవితాంలోన్న ప్రతి విష్యలన్నన సాంబో ధిసుా న్నది. జీవితాం, సాంప్ద, ర్జ్కరయ మర యు ధార ా క 

సతవచఛ, స్ా రల మర యు అలపసాంఖ్లయకుల హకుకలు క్ప్డటాం మొదల ైన్ పర్ థమిక మలన్వ్ హకుకలన్ు క్ప్డటమే 

ఇస్ల మీయ ష్ర అహ్ చటాట ల ముఖ్యయదేద శ్ాం. ఇస్ల మీయ ష్ర అహ్ చటాట లన్ు అమలులో ప టటడాం వ్లన్న్ే ఇస్ల మీయ 

దేశ్లలో న్ేర్ల సాంఖ్య తకుకవ్గ్ ఉన్నది2.  

27- ఇస్ల ం ధరమం ఖడగ ం దాేర్ వ్యప్ంచిందా? 

ఎన్నడూ క్దు. ఖ్ుర్ఆన్ ప్రక్రాం, , “ఇస్ల ాం ధ్రాాంలో బలవ్ాంతాం లేదు” (2:256), క్బటటట , ముసిల ాంగ్ 
మలరమన్న ఎవ్వర నీ బలవ్ాంతాం చేయకూడదు. 

ప్రజ్లన్ు మర యు పర్ ాంతాలన్ు వ్ర  దౌరిన్యప్రుల ైన్ ర్జులు మర యు చకరవ్రుా ల న్ుాండి విముకిా  చేసి, వ్ర కి 

సతవచాఛస్వతాంతరా ాలు ప్రస్దిాంచేాందుకు ఇస్ల మీయ స ైన్ాయలు ఖ్డాగ న్నన ఉప్యోగ ాంచిన్ మలట న్నజ్మే. ఎాందుకాంటే 
ఆన్ాడు యుదురాంగాంలో ప్రధాన్ాంగ్ ఖ్డగ ాం వ్డబడేది. ఏదేమ ైన్ా, ఇస్ల ాం ధ్రాాం ఎన్నడూ ఖ్డగ ాం దావర్ వ్యపిాంచలేదు. 
ఎాందుకాంటే ఇస్ల మీయ స ైన్ాయలు క్లుమోపిన్ ఆధార్లేమీ లేన్న ఇాండోన్ేష్ియల, చెైన్ా మర యు ఆఫిరక్లోన్న అన్ేక 

పర్ ాంతాలలో న్ేటటకర ముసిల ాంలు ఉన్ానరు. ఇస్ల ాం ధ్రాాం ఖ్డగ ాం దావర్ వ్యపిాంచిాందన్న అన్డాం ఎలల ఉాంటుాందాంటే కెైైసావ్ 

ధ్రాాం ఆటోమేటటక్ మష్ిన్ గన్ుల , F-16లు, అటామిక్ బాాంబులు మొదల ైన్ వ్టట దావర్ వ్యపాించిాంది అన్డాం వ్ాంటటాంది. 

అాందులో ఏ మలతరాం న్నజ్ాం లేదు. కెైైసావ్ ధ్రాాం కెైైసావ్ మిష్న్రీల దావర్ వ్యపిాంచిాంది. అరబ్ పర్ ాంతాంలోన్న ప్ది శ్తాం 

ప్రజ్లు న్ేటటకర కెైైసావ్ులుగ్ జీవిసుా న్ానరు. మర  “ఇస్ల మీయ ఖ్డగ ాం” ముసిల ాం దేశ్లలో న్నవ్సిసుా న్న ముసిలమేతర 

అలపసాంఖ్లయకులన్ు ఇస్ల ాం ధ్రాాంలోన్నకి ఎాందుకు మలరచలేక పో యిాంది. 700 సాంవ్తసర్ల ప్టు ముసిల ాంలు 
ప్ర ప్లిాంచిన్ భారతదేశ్ాంలో నే్టటకర ముసిల ాంలు అలపసాంఖ్యలోనే్ మిగ లి ఉన్ానరు. అమ ర క్లో, ఇస్ల మీయ ధ్రాాం చాలల 
వేగాంగ్ వ్యపిసుా న్నది మర యు ఎలలాంటట ఖ్డగ ాం ప్రసకేా  లేకుాండా అకకడ ముసిల ాంల సాంఖ్య దాదాప్ు 6 మిలియన్ల కు 
చేరుకున్నది.  

 

 

28- ఇస్ల ం ధరమం హింస మరియు ఉగరవ్దానిన, ఆత్ంకవ్దానిన ప్ోర త్సహిసుత ననదా? 

                                                           
2. www:Islamichotline.com  



అససలు క్దు. ఇస్ల ాం ధ్రాాం శ్ాంతి, దెైవ్సమరపణ, మలన్మర్యదలు, పతరమలభిమలన్ాలు, దయ మొదల ైన్ 

ఉతామ న్ ైతిక విలువ్లు కలిగ న్ ఒక సతయధ్రాాం. మలన్వ్ జీవితాల భ్దరత న్ొకిక వ్క్కణిసుా ాంది.  
ఖ్ుర్ఆన్ ప్రకటటసుా న్నది, [5వ్ అధాయయాం, 32వ్ వ్చన్ాం], “ఎవ్రెైన్ా ఒక పర్ ణాన్నన క్ప్డితే, అతడు మొతాాం 

మలన్వ్జ్ాతిన్న క్ప్డిన్టేల  మర యు అక్రణాంగ్ ఎవ్రెైన్ా ఒక వ్యకిాన్న హతయచేసతా , అతడు మొతాాం మలన్వ్జ్ాతిన్న హతయ 
చేసిన్టేల .” కూర సతడు దాడులు, స పయిన్ మర యు రెాండవ్ ప్రప్ాంచ యుదుాంలోన్న హిాంస లేదా బో సినయలలో కెైైసావ్ 

స రుైలు ఒడిగటటట న్ ముసిల ాంల ఊచకూతలు లేదా రెవ్రాండ్ జిమ్ జ్యన్స, డేవిడ్ కొరేష్, డాకటర్ బరుచ్ గోల్డ  సిాత్ వ్ాంటట 
దౌరిన్యప్రుల దాడులు మొదల ైన్ అన్నన రక్ల హిాంసలన్ు మర యు దౌరిన్ాయలన్ు ఇస్ల ాం ప్ూర ాగ్ ఖ్ాండిసుా న్నది. 
హిాంస, దౌరిన్ాయలన్ు పో ర తసహాించే వ్రెవ్రెైన్ా సరే, అలలాంటట వ్రు తమ ధ్రోాప్దేశ్లన్ు అససలు అన్ుసర ాంచడాం 

లేదు. ఎాందుకాంటే ఏ ధ్రామూ వ్టటన్న పో ర తసహిాంచదు. 

అయితే, ఒకోకస్ర  ఫ్లస్ా న్ు పౌరుల వ్లే అణచివేతకు గురవ్ుతరన్న ప్రజ్ల వ్దద  తిరుగుబాటు తప్ప వేరే 
మలరగాం ఉాండక పో వ్చుచ. ఇది తప్ుప అయిన్ప్పటటకర, ఇతర దేశ్ల దృష్ిట న్న ఆకర షాంచేాందుకు ఇదొ కకటే మలరగమన్న వ్రు 
భావిసూా  ఉాండ వ్చుచ. అయితే కొాందరు ఇస్ల ాం వ్లన్ే ఇలలాంటట తిరుగుబాటు జ్రుగుతరాందన్న భావిసుా న్ానరు . మర  
ఇస్ల ాం ఉన్నకి లేన్న అన్ేక పర్ ాంతాలలో కూడా ఎాంతో తీవ్రమ ైన్ ట రరర జ్ాం మర యు హిాంస జ్రుగుతరన్నది కదా. మర  
దాన్నకేమాంటారు ? 

ఉదాహరణకు, ఐర్ల ాండ్, దక్షిణ ఆఫిరక్, లలటటన్ అమ ర క్ మర యు శీరలాంక్ మొదల ైన్ దేశ్లలోన్న ఉగరవ్దాం. 

కొన్ననస్రుల  హిాంస్ దౌరిన్ాయలు, ఉగరవ్దమన్ేది ఆకరమిాంచిన్ దౌరిన్యప్రుల మర యు దుర్కరమణకు గురెైన్ 

న్నససహాయుల మధ్య జ్ర గే పో ర్టాం లేదా అణచివేతకు గురవ్ుతరన్న మర యు అణచివేసుా న్న వ్ర రువ్ుర  మధ్య 
జ్ర గే పో ర్టాం క్వ్చుచ. ప్రజ్లు ఎాందుకు ట రరర సుట లుగ్ మలరుతరన్ానరో కన్నప టటవ్లసిన్ అవ్సరాం ఎాంతో ఉన్నది. 
దురదృష్టవ్శ్తరా , తమ హకుకల కోసాం పో ర్డుతరన్న ఫ్లస్ా న్ా ప్రజ్లు ట రరర సుట లన్న పతరకకన్బడుతరాండగ్, 
న్నససహాయుల ైన్ ఫ్లస్ా న్ా ప్రజ్లన్ు దుర్ారగాంగ్ అణచి వేసుా ాండటమే క్కుాండా తమ సవాంత ప్రజ్లప ై కూడా 
దౌరిన్ాయలు చేసుా న్న స్యుధ్ ఇసర్ యిీలీ దుర్కరణదారులు మలతరాం ట రరర సుట లుగ్ పతరకకన్బడటాం లేదు. ముసిల మేతర 

ట రరర సుట లు చేసిన్ ఓకలహామల సిటీ బాాంబిాంగ్ కేసులో వ్లే అన్ేక చోటల  ఎలలాంటట ఆధార్లు లేకుాండా మర యు అసలు 
విచారణ మొదలు క్కుాండాన్ే మీడియలలో ముసిల ాంలన్ు దోష్రలుగ్ న్నలబ్డుతరన్ానరు. కొన్ననస్రుల  శ్ాంతిన్న 

కోరుకున్ేవ్రు మర యు శ్ాంతిన్న వ్యతిరేకిాంచేవ్రు ఉభ్యులూ ఒకే ధ్ర్ాన్నకి చెాందిన్ సాందర్ులు కూడా ఉన్ానయి. 

29- “ఇస్ల మీయ ఫండమ ంటలిజమ్” అంటే ఏమిటి? 

ఇస్ల ాం ధ్రాాంలో “ఫాండమ ాంటలిజ్ాం” అన్ే భావ్న్ే లేదు. పర్ థమిక ఫాండమ ాంటల్ ఇస్ల మీయ న్నయమ 
న్నబాంధ్న్ల వ ైప్ు మరలే మర యు వ్టటకి అన్ుగుణాంగ్ తమ జీవితాలన్ు మలుచుకోవ్లన్ుకున్ే ముసిల ాంలప ై ఒక 

రకమ ైన్ ముదర వేసూా  ప్శ్చతయ మీడియల ఈ ప్దాన్నన తయలరు చేసిాంది. ఇస్ల ాం ధ్రాాం ఒక ..... ధ్రాాం మర యు 
అలలల హ్ అాంటే భ్యభ్కుా లు చూపత ధ్రాాం. ఒక ముసిల ాం అససలు తీవ్రవ్ది లేదా ఉగరవ్ది ఎాంత మలతరమూ క్జ్ాలడు. 
ఇస్ల ాం ధ్రాాం మితవ్దాం మర యు తీవ్రవ్దాన్నకి మధ్యలో ఉన్న మలరగాం. ఎలల ప్ుపడూ అలలల హ్ యొకక భ్యభ్కుా లు 
కలిగ  ఉాండాలన్న బో ధిసుా న్న సజీవ్ ధ్రాాం. ఒక ముసిల ాం అససలు తీవ్రవ్ది, మూఢవిశ్వసి లేదా  ఉగరవ్ది క్జ్ాలడు.  

30- ఇస్ల ం ల్ోని వివ్హ వయవసా, క ైైసత వ మత్ంల్ోని వివ్హ వయవసాకు మధయ భేదముననదా? 



అవ్ున్ు, భేదమున్నది. ఇస్ల ాం ధ్రాాంలో, వివ్హమన్ేది ఒక స్ా ర మర యు ఒక ప్ురుష్రడి మధ్య కలిసి మ లిసి 

బాధ్యతలు ప్ాంచుకుాంటూ జీవితాం స్గ ాంచేాందుకు జ్ర గే ఒక ప్వితర ఒడాంబడిక. దాీంతో ప్టు, ఇస్ల ాం ధ్రాాంలోన్న వివ్హ 

వ్యవ్సథలో ఆచరణాతాకాంగ్ ఆ ఇరువ్ుర  మధ్య వ్రు ప్రసపరాం అాంగీకర ాంచిన్ విష్యలలతో ఒక చటటప్రమ ైన్ 

అగ రమ ాంటు లిఖాంచబడుతరాంది.  

ఇస్ల ాం ధ్రాాంలో, ప ళిళకూతరరు లేదా ప ళిళ కొడుకు ఇష్్ట న్నకి వ్యతిరేకాంగ్ ప ళిళ చేయలేరు. ప ళిళ కుదరచటాంలో 
తలిలదాండుర ల ప్తర కేవ్లాం క్బో యిే భార్యభ్రాలకు మాంచి సలహా ఇవ్వటాం వ్రకే ప్ర మితాం అయి ఉన్నది. అాంతేగ్న్న 

వ్రు తమ పిలల లప ై తమ న్నరణయలన్నన రుదేద  ప్రయతనాం చేయకూడదు.  

31- ఇస్ల ం ధరమం బహుభార్యతాేనిన ప్ోర త్సహిసుత ందా? 

ఎాంత మలతరమూ క్దు. ఇస్ల ాం ధ్రాాం బహుభార్యతావన్నకి అన్ుమతిన్నచిచాందే గ్నీ అది తప్పన్నసర  అన్న 

ఆదేశాంచలేదు. చార తరకాంగ్, అసలు ప ళిళ చేసుకోన్న ఒకక జీసస్ అల ైహిససలలాం తప్ప, ప్రవ్కాలాందరూ ఒకర  కాంటే 
ఎకుకవ్ మాంది భారయలు కలిగ  ఉాండేవ్రు. ఒకర  కాంటే ఎకుకవ్ భారయలన్ు కలిగ  ఉాండే అన్ుమతి ఖ్ుర్ఆన్ లో 
ఇవ్వబడిాంది. ప్ురుష్రలకు ఇవ్వబడిన్ బహుభార్యతవాం అన్ుమతి వ్ర  క్మవ్ాంఛలిన చలలల రుచకోవ్డాన్నకి క్దు. 
అది యుదాు లలో భ్రాన్ు కోలోపయిన్ విధ్వ్ర్ళళ మర యు అన్ాధ్ పిలల ల శరరయసుస కోసాం మలతరమే. ఇస్ల ాం ధ్ర్ాన్నకి 
ప్ూరవాం ప్ురుష్రలు ల కకలేన్ాంత మాంది భారయలన్ు కలిగ  ఉాండేవ్రు. ఇస్ల ాం ధ్రాాం మలతరమే న్లుగుర  కాంటే ఎకుకవ్ 

మాంది భారయలన్ు కలిగ  ఉాండర్దన్ే న్నయమలన్నన ఆదేశాంచిాంది. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యకిా  11 మాంది భారయలన్ు కలిగ  
ఉాండేవ్డు. ముసిల ాంగ్ మలర న్ తర్వత, అతడు ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాంతో, “న్ా అన్ేక మాంది 
భారయలన్ు ఏమి చేయలలి?” అన్న ప్రశనాంచగ్, ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం ఇలల జ్వ్బిచాచరు, 
“న్లుగుర కి తప్ప మిగ లిన్ వ్రాందర కర విడాకులు ఇవ్ువ.” ఖ్ుర్ఆన్ ఇలల ప్రకటటాంచిాంది, “నీవ్ు ఇదద ర న్న, లేక 

ముగుగ ర న్న లేక న్లుగుర న్న ప ళిళ చేసుకోవ్చుచ, ఒకవేళ నీవ్ు ప్రతి ఒకకర  మధ్య సర సమలన్ాంగ్ న్ాయయాం 

చేయగలిగ తే” (4:3). భారయలాందర  మధ్య సర సమలన్ాంగ్ న్ాయయాం చేయడాం చాలల కష్టమ ైన్ ప్న్న క్బటటట , అనే్క మాంది 

ముసిల ాంలు ఒకక భారయతోన్ే సర ప టుట కుాంటారు. ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం తన్ 24వ్ సాంవ్తసరాం 

వ్యసుస న్ుాండి 50 ఏళళ వ్యసుస వ్రకు కేవ్లాం ఖ్దీజ్ా రదియలలల హు అన్ాహ  అన్ే పతరుగల ఒకే భారయతో జీవిాంచారు. 
ప్శ్చతయ సమలజ్ాలలో, చటటప్రాంగ్ ఒకే భారయన్ు కలిగ  ఉన్ాన, అన్ేక మాంది స్ా రలతో కొాందరు ప్ురుష్రలు వివ్హేతర 

సాంబాంధాలు కలిగ  ఉాంటారు. “U.S.A. Today” (ఏపిరల్ 4, 1988 స క్ష్న్ D) లో ప్రచుర ాంచబడిన్ ఒక సరేవలో ఎలలాంటట 
స్థ న్ాం కోరుకుాంటున్ానరన్న 4,700 మాంది ఉాంప్ుడుగతెా లన్ు (స క్స వ్రకరలన్ు) వ్రు ప్రశనాంచగ్, “తాము ‘వేరే స్ా ర’గ్ 
జీవిాంచే బదులు రెాండో  భారయగ్ జీవిాంచడాన్నన ఇష్టప్డుతరన్ానమన్న, ఎాందుకాంటే వ్ర కి ఎలలాంటట చటటప్రమ ైన్ హకుకలు 
గ్నీ, చటటబదుాంగ్ ప ళ్ీళడిన్ భారయలకు లభిాంచే ఆర థకప్రమ ైన్ సర సమలన్ హకుకలు గ్నీ లేవ్న్న, ప్ురుష్రలు కేవ్లాం 

తమ క్మవ్ాంఛలు తీరుచకోవ్డాన్నకే తమన్ు వ్డుకుాంటున్ానరన్న భావిసుా న్ానమన్న” వ్రు జ్వ్బిచాచరు. 

32- ఇస్ల ం ధరమం ముస్ల ం మహిళల్ను అణిచి ప డుత్ుననదా? 

అససలు క్దు. వ్సావ్ాం ఏమిటాంటే మీడియలలో కొాందరు వ్యపాింప్జే్సుా న్న తప్ుపడు ప్రచార్లకు విరుదుాంగ్, 
ఇస్ల ాం ధ్రాాం 1,400 సాంవ్తసర్లకు ప్ూరవమే విడాకులు ప ాందే హకుక, ఆర ుక స్వతాంతరా  హకుక, హిజ్ాబ్ ధ్ర ాంచడాం 

దావర్ శీలవ్తిగ్ గౌరవిాంప్బడే మర యు గుర ాాంప్బడే హకుకలు ఇచిచ స్ా రల స్థ యిన్న ఉన్నత ప్ర చిాంది. ఆ క్లాంలో 



యూరోప్ుతో సహా ఇతర పర్ ాంతాలలో మహిళలకు ఎలలాంటట హకుకలూ ఉాండేవి క్వ్ు. “అనినరక్ల్ ఆర్ధనల్ల్ో, 
దెైవభకతతల్ో మహిళల్ు పురుషుల్తో సరిసమలనంగ్ ఉనానరు” (ఖుర్ఆన్ 33:32). ఇస్ల ాం ధ్రాాం ప ళిళ తర్వత కూడా 
మహిళలకు తమ ఇాంటటపతరున్ు అలలగే కొన్స్గ ాంచే అన్ుమతిన్నచిచాంది, తమ సాంప్దన్న్ు తమ వ్దద  ఉాంచుకున్ే 
మర యు తమ ఇష్్ట న్ుస్రాం ఖ్రుచ ప టుట కున్ే అన్ుమతిన్నచిచాంది, ఇాంటట న్ుాండి బయటకి వ ళళవ్లసి వ్చిచన్ప్ుపడు 
వ్ర  మలన్మర్యదలు క్ప్డాలన్న ప్ురుష్రలన్ు ఆదేశాంచిాంది. ఎాందుకాంటే వీధ్ులలో పో కిరీ వ ధ్వ్లు వ్ర  వ ాంటప్డే 

అవ్క్శ్ాం ఉన్నది. ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం ముసిల ాంతో ఇలల ప్లిక్రు, “తన్ కుటుాంబాంతో 
ఉతామాంగ్ ప్రవ్ర ాాంచే వ్యకేా  మీలో ఉతాముడు.” ఇస్ల ాం ధ్ర్ాన్నకి విరుదుాంగ్ కొాందరు ముసిల ాం ప్ురుష్రలు తమ 

మహిళలన్ు అణచి వేసుా న్ానరు. అది వ్ర  వ్ర  ఆచారాం, సాంప్రదాయాం లేదా ధ్రాాం గుర ాంచి తెలియన్న వ్ర  అజ్ాఞ న్ాం 

మలతరమే.  

33- ఇస్ల ం ధరమం అనయమతాల్ అల్పసంఖలయకుల్ను దేేష్సుత ందా ? 

ఎన్నడూ క్దు, ఇస్ల ాం అన్యమతాల అలపసాంఖ్లయకకుల హకుకలన్ు గుర ాసుా ాంది మర యు ధ్ృవీకర సుా ాంది. వ్ర  
మాంచి కోసాం, భ్దరత కోసాం మర యు క్షేమాం కోసాం, వ్ర ప ై జిజియల ప్న్ున విధిాంచిాంది. అన్యమతాల దేవ్లయలలన్ు, 
చరీచలన్ు కూలగకటటవ్దదన్న ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం ఇస్ల మీయ స ైన్ాయన్నన ఆదేశాంచారు. ఖ్లీఫ్ 
ఉమర్ అయితే ముసిల ాంలకు చరీచలలో న్మలజు చేసుకున్ే అన్ుమతిన్న కూడా ఇవ్వలేదు. స పయిన్ లో యూదులన్ు 
స్వగతిాంచారు మర యు వ్రు వ్ర ులేల లల ముసిల ాంలు సహాయప్డిన్ారు. అయితే ఆ క్లాంలో యూరోప్ులోన్న మిగ లిన్ 

పర్ ాంతాలలో యూదులు ఊచకోతకు గురవ్ుతూ ఉాండగ్, స పయిన్ లోన్న ముసిల ాం ప్ర ప్లకుల క్లలన్నన యూదులు 
తమ సవరణయుగాంగ్ పతరకకనే్వ్రు. ఇస్ల మీయ దేశ్లలో కెైైసావ్ులు సుఖ్శ్ాంతరలతో జీవిాంచారు, ప్రభ్ుతావలలో ఉన్నత 

ప్దవ్ులు ప ాందారు, చరచీల పర్ రథన్లలో సతవచఛగ్ ప్లగగ న్ానరు. అయితే, ముసిల మేతర ర్జ్ాయలలో అలపసాంఖ్యలో ఉన్న 

ముసిల ాంలకు అలలాంటట సతవచాఛ స్వతాంతరా ాలు లభిాంచలేదు. ఉదాహరణకు, ప్ూరవాం స పయిన్ న్ు ఆకరమిాంచిన్ కూర సతడుల 

క్లాం మర యు ఈన్ాడు బో సనియల, ఇసర్ యిీల్, ఇాండియలలలో ముసిల ాంలప ై జ్రుగుతరన్న మలరణహో మాం మర యు 
అణచివేతలు. ఒకోకస్ర , కొాందరు న్ాయకుల చరయలు అతన్న ధ్రాబో ధ్న్లన్ు సూచిాంచవ్న్ే విష్యాం ముసిల ాంలకు 
కూడా తెలుసు. 

34- కతరంది అంశ్్ల్ప ై ఇస్ల మీయ దృకపథం ఏమిటి? 

a. డేటింగ్ ల్ పేరుతో స్త ీపురుషుల్ు విచచల్విడిగ్ కల్ుసుకోవడం మరియు ప ళ్ళిక్కుండానే సంభోగించడం: 

ఇస్ల ాంలో ఎన్నడూ స్ా రప్ురుష్రల అన్ ైతిక సన్ననహిత సాంబాంధాలకు అన్ుమతి లేదు. అాంతేగ్క ప ళిళకి ముాందు 
ల ైాంగ క క్రయకలలప్లోల  ప్లగగ న్డాం మర యు వివ్హేతర సాంబాంధాలు కలిగ  ఉాండటాం మొదల ైన్ వ్టటన్న ఇస్ల ాం ధ్రాాం 

ప్ూర ాగ్ న్నష్తధిాంచిాంది. దుర్కరషణలు, చెడు పతరరణల న్ుాండి క్ప్డే ఒక రక్ష్ణ కవ్చాంగ్ మర యు ప్రసపర 

పతరమలభిమలన్ాలు మర యు శ్ాంతిసుఖ్లలు వ్ర ులేల  మలధ్యమాంగ్ వివ్హబాంధాన్నన ఇస్ల ాం పో ర తసహిసుా ాంది.  

b. భూర ణహత్యల్ు: 

గరువిచిఛతాి లేదా భ్ూర ణహతయలన్ు ఇస్ల ాం ధ్రాాం న్నజ్మ ైన్ హతయలుగ్ ప్ర గణిసుా ాంది. తలిల  పర్ ణాం క్ప్డే 

సిథ తిలో తప్ప, అలలాంటట వ్టటన్న ఎన్నడూ అన్ుమతిాంచదు (ఖ్ుర్ఆన్ 17:23-31, 6:15 1). 



c. సేలింగ సంపరకం మరియు ఎయిడ్సస: 

సవలిాంగ సాంప్ర్కన్నన ఇస్ల ాం ధ్రాాం సపష్టాంగ్ వ్యతిరేకిసుా న్నది మర యు న్నష్తధిసుా న్నది. దాన్నన్న ఒక ప్ప్ాంగ్ 
ప్ర గణిసుా న్నది. అయితే జ్ాలితో, కన్నకరాంతో ఇతర రోగులకు చికితస చేసిన్టుల గ్న్ే ఎయిడ్స రోగులకు కూడా చికితస 
చేయలలన్న ముసిల ాం డాకటరలకు సలహా ఇసుా న్నది.  

d. బాధానివ్రణ కోసం చంపడం (మ రసస కతలిలంగ్) మరియు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం (సూస ైడ్స) : 

బాధాన్నవ్రణ కోసాం చాంప్డాం మర యు ఆతయహతయలు రెాండాింటటనీ ఇస్ల ాం ధ్రాాం వ్యతిరేకిసుా న్నది. అాంతిమ 

దశ్లో ఉన్న రోగల దుఃఖ్లన్నన మర ాంత ఎకుకవ్ చేసత అలలాంటట అన్వ్సరమ ైన్ ఘన్క్ర్యలన్ు ముసిల ాంలు న్మారు.  

e. శరసర అవయవ్ల్ మలరిపడి : 

ఒకర  పర్ ణాలు క్ప్డాలన్న ఇస్ల ాం ధ్రాాం న్ొకకి చెబుతరన్నది (ఖ్ుర్ఆన్ 5:32); క్బటటట , స్మలన్యాంగ్ మలన్వ్ 

శ్రీర అవ్యవ్ల మలర పడిన్న ఇస్ల ాం ధ్రాాం అన్ుమతిసుా న్నది. అయితే తమ ఇష్్ట న్ుస్రాం మలతరమే దాతలు తమ 

అవ్యవ్లన్ు అవ్సరమ ైన్ వ్ర కి దాన్ాం చేయలలి. అయితే, అమాకాం లేదా వేరే లలభ్ాం కోసాం అన్ుమతిాంచబడలేదు.  

35- యూదుల్ు మరియు క ైైసత వుల్తో ముస్ల ంల్ు ఎల్ల వయవహరిస్త రు ? 

దివ్యఖ్ుర్ఆన్ వ్ర న్న “గరాంథ ప్రజ్లు” అన్న సాంబో ధిసుా న్నది, అాంటే వ్రు ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు 

అల ైహి వ్సలల ాం కాంటే ముాందు దివ్యసాందేశ్న్నన అాందుకున్ానరు. వ్ర న్న గౌరవిాంచాలన్న, న్ాయయాంగ్ వ్యవ్హర ాంచాలన్న 

మర యు వ్రు సవయాంగ్ ఇస్ల ాంకు వ్యతిరేకాంగ్ విరోధ్ాం చూప్డాం లేదా ఇస్ల ాంన్ు ఎగతాళి చేయడాం వ్ాంటటవి 

చేయన్ాంత వ్రకు వ్ర తో పో ర్డకూడదన్న ముసిల ాంలకు ఆదేశాంచబడిాంది. ఏదో  ఒకన్ాడు వ్రు కూడా అలలల హ్ న్ు 
ఆర్ధిాంచడాంలో తమతో ప్టు కలిసి ముాందడుగు వేస్ా రేమో మర యు అలలల హ్ కు సమర పాంచుకుాంటారేమోన్న్న 

చివ్ర కి ముసిల ాంలు వ్ర ప ై ఆశ్ ప్డుతరన్ానరు.  

“(ఓ ముహమాద్) వ్ర కి చెప్ుప: ఓ గరాంథ ప్రజ్లలర్! మలలోన్ూ, మీలోన్ూ సమలన్ాంగ్ ఉన్న ఒక  విష్యాం వ ైప్ుకు 
రాండి. అదేమాంటే మన్ాం అలలల హ్ న్ు తప్ప వేరెవ్ర నీ ఆర్ధిాంచకూడదు. ఆయన్కు భాగస్వములుగ్ ఎవ్ర నీ 

కలిపాంచర్దు. అలలల హ్ న్ు వ్దిలి మన్లో ఎవ్రూ ఇాంకొకర న్న ప్రభ్ువ్ులుగ్ చేసుకోర్దు. ఈ ప్రతిప్దన్ ప్టల  గన్ుక 

వ్రు విముఖ్త చూపితే, “మేము మలతరాం ముసిల ాంలము అన్న విష్యలన్నకి మీరు స్క్షులుగ్ ఉాండాండి” అన్న వ్ర కి 
చెపతపయాండి.” (ఖ్ుర్ఆన్ 3:64) 

మర  హాిందువ్ులు, బహాయి, బౌదుు లు మర యు ఇతర ధ్ర్ాలన్ు అన్ుసర ాంచే ప్రజ్లతో ఎలల వ్యవ్హర ాంచాలి? 
వ్ర తో కూడా కన్నకరాం, దయ, గౌరవ్మర్యదలతో వ్యవ్హర ాంచాలి మర యు ఇస్ల ాం ధ్రాాం వ ైప్ు పిలుసుా న్న తమ 

ఆహావన్ాం వ్ర కి అరథాం అయిేయలల మాంచిగ్ ప్రవ్ర ాాంచాలి.  

36- మలనవ హకుకల్ గురించి ఇస్ల ం ధరమం ఏ విధంగ్ గ్యరంటీ ఇసుత ననది ? 

ఖ్ుర్ఆన్ లో ఏ ధ్ర్ాన్ ైనన్ా అన్ుసర ాంచే సతవచాఛస్వతాంతరా ాల గుర ాంచి సపష్టమ ైన్ ప్రకటన్ ఉన్నది : ‘ధ్రాాంలో ఎలలాంటట 
బలవ్ాంతాం లేదు’. (2:256) 



ముసిల ాం లేదా ముసిలమేతరుడు అన్ే భేదభావ్ాం లేకుాండా ప్రజ్లాందర  పర్ ణాలు మర యు సాంప్దలన్ు ఇస్ల ాం 

ధ్రాాం చాలల ప్వితరమ ైన్విగ్ ప్ర గణిసుా న్నది.  

‘ఓ మలన్వ్ులలర్! మేము మిముాలిన ఒకే ప్ురుష్రడు, ఒకే స్ా ర దావర్ సృష్ిటాంచాము. మర  మీ (ప్రసపర) ప్ర చయాం 

కోసాం మిముాలిన వివిధ్ వ్ర్గ లుగ్, తెగలుగ్ చేశ్ము. యథార్థ న్నకి మీలో అాందర కన్ాన ఎకుకవ్గ్ భ్యభ్కుా లు 
గలవ్డే అలలల హ్ సమక్ష్ాంలో ఎకుకవ్గ్ ఆదరణీయుడు. న్నశ్చయాంగ్ అలలల హ్ అనీన తెలిసిన్వ్డూ, 

అప్రమతరా డూన్ు. (ఖ్ుర్ఆన్ 49:13) 

37- ముస్ల ం కొరకు కుట ంబ వయవసా ఎందుకు అంత్గ్ ముఖయమ ైనది ? 

కుటుాంబమన్ేది ఇస్ల మీయ సమలజ్ాం యొకక ప్ున్ాది వ్ాంటటది. ఒక న్నలకడెైన్ కుటుాంబ యూన్నట్ 

సమలజ్ాన్నకి అాందిాంచే శ్ాంతిభ్దరతలు చాలల విలువ ైన్వి. ఆ కుటుాంబ సభ్ుయల అధాయతిాక అభివ్ృదిద  కోసాం అవి ఎాంతో 
అవ్సరమ ైన్వి. విసాృత కుటుాంబాల ఉన్నకి వ్లన్ స్మరసయప్ూరవకమ ైన్ స్మలజిక కరమాం సృష్ిటాంచబడుతరాంది; పిలల లు 
సరెైన్ ప ాంప్కాం లభిాంచడాం వ్లన్ మాంచిగ్ ప్ర ప్కవాం చెాందుతారు, ప ళళయియే వ్రకు ఇాంటటప్టాట న్ే ఉాంటారు. ప ళిళకి 
ముాందు చాలల అరుదుగ్ ఇాంటటన్న వ్దిలి ప డతారు.  

38- వయసు మళ్ళిన ప దేల్తో ముస్ల ంల్ు ఎల్ల వయవహరిస్త రు? 

ఇస్ల మీయ సమలజ్ాంలో, వ్ృదాు శ్రమలలే లేవ్ు. వ్యసు మళిళన్ తలిలదాండుర లకు జ్ాగరతాగ్ పతరమతో 
సతవ్లాందిాంచడాంలో శ్రమిాంచడమన్ేది ఒక గౌరవ్మ ైన్ మర యు ఆశీర్వదాలతో, దీవ న్లతో న్నాండిన్ ఉతామ ప్న్నగ్, 
అధాయతిాకాంగ్ ఉతామ స్థ న్ాన్నకి చేరుకున్ే అవ్క్శ్ాంగ్ ఇస్ల ాం ధ్రాాం ప్ర గణిసుా న్నది. మన్ తలిలదాండుర ల కోసాం 

పర్ ర థాంచడమే క్కుాండా న్నససహాయుల ైన్ ప్సిబిడడ లుగ్ ఉన్నప్ుపడు వ్రు తమ అవ్సర్ల కాంటే ఎకుకవ్గ్ మన్కు 
పర్ ధాన్యత ఇచిచన్ విష్యలన్నన గురుా కు తెచుచకున్న మరీ వ్ర కి అప్ర మితమ ైన్ కన్నకరాం, దయ, పతరమలభిమలన్ాలతో 
సతవ్లు చేయలలన్న అలలల హ్ ఆదేశసుా న్ానడు.  

తలిల  స్థ న్ాం తాండిర స్థ న్ాం కాంటే ఒకాంత ఉన్నతమ ైాంది. అాందువ్లన్ వ్ర న్న మర ాంత జ్ాగరతాగ్ చూసుకోవ్లి, 

పతరమిాంచాలి మర యు గౌరవిాంచాలి. ఒకస్ర  ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం ఇలల ఉప్దేశాంచారు, ‘తలిల  
ప్దాల చెాంత సవరగాం ఉన్నది’. 

ఇస్ల ాం ధ్రాాంలో, తలిలదాండుర లకు సతవ్లు చేయడమన్ేది న్మలజుల తర్వత స్థ న్ాంలో ఉన్న గకప్ప బాధ్యత. 

అాంతేగ్న్న, అది వ్ర కి చేసుా న్న ఉప్క్రాం ఎాంత మలతరమూ క్దు, అది మన్ప ై వ్ర కి ఉన్న తిరుగులేన్న హకుక.  

ఖ్ుర్ఆన్ లోన్న ప్రకటన్ ఇలల ఉన్నది: ‘నీ ప్రభ్ువ్ు సపష్టాంగ్ ఆజ్ాఞ పిాంచాడు: మీరు ఆయన్న్ు తప్ప మరకకరెవ్ర నీ 

ఆర్ధిాంచకూడదు. తలిలదాండుర ల యిెడల ఉతామాంగ్ వ్యవ్హర ాంచాలి. నీ సమక్ష్ాంలో వ్ర లో ఒకరు గ్న్న, ఇదదరు గ్నీ 

వ్ృదాు ప్యన్నకి చేరుకున్న ఉాంటే, వ్ర  ముాందు (విసుగ్గ ) “ఊహ్” అన్న కూడా అన్కు. వ్ర న్న కసురుకుాంటూ మలటాల డకు. 
ప ైగ్ వ్ర తో మర్యదగ్ మలటాల డు. అణుకువ్, దయలభావ్ాం ఉటటటప్డే విధ్ాంగ్ నీ భ్ుజ్ాలన్ు వ్ర  ముాందు అణచి ప టుట . 

“ఓ ప్రభ్ూ! బాలయాంలో వీరు న్న్ున (పతరమలన్ుర్గ్లతో) పో ష్ిాంచిన్టుల గ్న్ే నీవ్ు వీర ప ై దయజూప్ు” అన్న వ్ర కోసాం 

పర్ ర థసూా  ఉాండు. (ఖ్ుర్ఆన్ 17:23-24) 

39- ఆహారపదార్ా ల్ గురించి ఏమిటి? 



యూదులు మర యు తొలితరాం కెైైసావ్ులు అన్ుసర ాంచిన్ ఆహారప్దార్థ లకు సాంబాంధాించిన్ న్నయమన్నబాంధ్న్ల 

కాంటే ఇస్ల మీయ న్నబాంధ్న్లు చాలల సులభ్మ ైన్వే అయిన్ా, ప్ాంది మలసాం మర యు మతరా ప్దార్థ ల దర దాప్ులకు 
కూడా పో కూడదన్న ముసిల ాంలు న్నష్తధిసుా న్నది. ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం ఇలల బో ధిాంచారు, ‘మీ 

శ్రీర్న్నకి మీప ై హకుక ఉన్నది’, ఇస్ల ాం ధ్రాాంలో ఆరోగయవ్ాంతమ ైన్ ఆహారప్నీయలలు సతవిాంచడాం మర యు 
ఆరోగయవ్ాంతమ ైన్ జీవ్న్ శ ైలిన్న అన్ుసర ాంచడాం మొదల ైన్వి ధార ాక విధ్ులుగ్ చూడబడుతరన్ానయి. దీన్న గుర ాంచి 

ప్రవ్కా ముహమాద్ సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం ఇలల ఉప్దేశాంచారు: ‘తప్పకుాండా మీరు (దెైవ్విశ్వసాంలో) 
న్నలకడతన్ాం, మాంచిగ్ ఉాండటాం కోసాం అలలల హ్ న్ు వేడుకోాండి; ఎాందుకాంటే (దెైవ్విశ్వసాంలో) న్నలకడతన్ాం తర్వత, 

ఆరోగయాం కాంటే ఉతామమ ైన్ ఏ బహుమతీ ఎవ్వర కర ఇవ్వబడలేదు!’ 

40- ఎవర ైనా ముస్ల ంగ్ మలరవచాచ?  

తప్పకుాండా, ఎవ్రెైన్ా ముసిల ాంగ్ మలరవ్చుచ. దీన్న కోసాం రెాండు ప్రకటన్లు చేయవ్లసి ఉాంటుాంది. ఎవ్రెైన్ా 
ఇస్ల ాంలో ప్రవేశాంచాలాంటే ఇలల కిరాంది స్క్ష్యప్రకటన్లు చేయడాం తప్పన్నసర : 

1. న్ేన్ు స్క్ష్యమిసుా న్ానన్ు - అలలల హ్ తప్ప ఆర్ధిాంప్బడే అరహతలు గలవ్డెవ్వడూ లేడు. 

2. న్ేన్ు స్క్ష్యమిసుా న్ానన్ు – ముహమాద్, అలలల హ్ యొకక ప్రవ్కా (సలల లలల హు అల ైహి వ్సలల ాం).  

క్బటటట , ఎవ్రెైతే ఎలలాంటట బలవ్ాంతాం లేకుాండా, ఎలలాంటట పర్ ప్ాంచిక లలభాపతక్షా లేకుాండా సవచఛాందాంగ్, 
మన్సూూర ాగ్ ప ై రెాండు స్క్ష్యప్రకటన్లు ప్లుకుతారో, వ్రు ముసిల ాంలు మలర పో తారు. అయితే ఈ రెాండు 
స్క్ష్యప్రకటన్లన్ు అరబీ భాష్లో ఇలల ప్లుక వ్లసి ఉన్నది – “అష్ హదు అన్ లల ఇలలహ ఇలల లలల హ్, వ్ అష్ 

హదు అన్న ముహమాద్ రసూలులలల హ్”. ఇలల స్క్ష్యప్రకటన్ ప్లకడాన్నకి ముాందు ఈ న్వ్ముసిల ాం తలస్నన్ాం 

చేయడాం మాంచిది. 

తర్వత ఏమి చేయలలి ? 

ముసిల ాంగ్ మలర న్ తర్వత, అతడు / ఆమ , ఒక ముసిల ాంగ్ ప్రతిరోజు ఐదుప్ూటలల చేయవ్లసిన్ న్మలజులు, 
రమదాన్ న్ ల ఉప్వ్స్లు, జ్క్తర విధిదాన్ాం, హజ్ యలతర మొదల ైన్ ఇస్ల మీయ మూలసథాంభాల గుర ాంచి 

న్ేరుచకోవ్లి,  

ఆ తర్వత ఏమి చేయలలి ? 

ముసిల ాంలు సో దరసో దరీమణులు. సవయాంగ్ తన్కోసాం దేన్నన్ ైతే ఇష్టప్డతాడో , ఒక ముసిల ాం తన్ తోటట 
సో దరుడు / సో దర  కోసాం కూడా దాన్నన్ే ఇష్టప్డాలి. అలలల హ్ వ్దద  న్ున్న సాంప్దలు కర గ పో వ్ు. ఆయన్ మన్ాందర కర 
ప్రస్దిాంచగలిగే స్టటలేన్న శ్కిాస్మర్ు ాలు కలిగ  ఉన్ానడు. క్బటటట , మన్ాం ప్రసపరాం ఒకర  మాంచి కొరకు మరకకరు 
పర్ ర థాంచుదాము, ప్రసపరాం పతరమిాంచుదాము. మన్ కోసాం దేన్నన్ ైతే ఇష్టప్డతామే, దాన్నన్ే ఇతర సో దరసో దరీమణుల  

కోసాం కూడా ఇష్టప్డదాము3
.  
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