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ఇ�ా్ ల ధర్లం�� ���న ప్ర�నన్తా్� 

 

1. అ�రా్వస్�� ఎక్�ఎ కనబ���అఎక్�కాత����లపలనబ�అ��

క� ��వస్  న� ్సఖుర� ఆ� ల� ఆ్ � ఇ�ా్ ల� ధర్ల� ధరలవ, 

రఎ్్ానల� త����ఎక� ర��్�న�్్్ న�ధరల�్ల�్చడ�?  

ఇ�ా్ ల� ధర్ల� ధరలవ స� ్్్ న�ధరవస్ లస��  త���� న  స�

అ సవత�ల���  ��ి్ ల�నరర్ స� �లప �� న �

అ స�రర్ స� ం�్త�ంివస్ లస�� ��లసరర� �రలనరల� ం���� న �

నప�ప్డ� ప్ం�తా�న� వ త�మల�సఎ�చులససఎ�� ప్��పఎల�ా�

 ల�సఎ� న� ���న� ్సఖుర� ఆ�చ�్ స� నరర�స�ా�

ం�త�కలంట� లంటరర. 

1. వూరహ�అ�ౌ్ కట్���ఆ� ల� 

ఇ�ా్ ల� ధర్ల� ధరలవ, రఎ్్ానల�  త���� ఎక� ర��్�న�

్్్ న�ధరవస్ లసలంట� ఇ�ా్ ల� ధర్� � రరఎ�్�� వూరహ�

�ౌకట� ్��� ���లడ�� ఆ�చ��న� నరర�స�ా� ం�త�కలంట�

 లంటరర: " ఎక్� ఎ కనబ��� అఎక్�  �మి్ఎ�్ స�

(కహ�డె�కాతాధఎ�్�, అ�రా్వస్ స) �లపలనబ." 

[్సఖుర�9:5] 
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2. ఈ�ఆ� ల�అఆనత�ల�లడ����సమ్భ�్� 

కావ్కా���� ఇ�ా్ ల� ధర్� � రరఎ�్�� డల��  �లసస� – 

క� సఎ� ఆ�చ��న� ఆడ��� ం�ం�్ , న �కాస ఎ�� వ రమ �

్�లం�� �ధల�ా� ఈ� ఆ�చ��న�  మన్ల�� ం�త�కలంట�

 లంటరర. ు� ఆ� ల� అఆనత�ల� � వలసతాభ�న� అరఅల�

ం�వసఎ�చులససఎ�, ఈ�అ��ప�ల� ఎక�కసం��ఆ� ల�

 సలనబ� �సఆ� ఆ్�ి�  లం�లడ�.  ��ి్ ల్�  త����

 �ాక్���  �మి్ఎ�్� (కహ�డె�కాతాధఎ�్)  ధప�

వల��� ఒ్లకనబఎ� ు�రణ్��  లనబలస�,  �ాక�

 �మి్ఎ�్��డ���� ్్లలరలం�ర�, వల���ఒ్లకనబఎ స�

ప� రరసమ త�ల�న�����  �ాక�  �మి్ఎ�్ఎ�� చ�్�గ��

చ�్్� వ �ల� ఇఆ్కనబలస�, కార్మ� ం����

��్్� కాత�ం��� ��సమల� ప్ఎం�ల�క్డన�లస�� డల����

 �లసస�ఆ�్ �ఆ�చ�్���ె్�ప�న�చ�న�. వూరహ�

�ౌకట్��� ౫ఆ� ఆ� ల� ఇ్మ� ప్ఎం�వస్  నడ�: "�ా�, 

�మిసమల�� � చ�్్�� డ�ం�� ్్ � � నతా్న, 

కహ�డె�కాతాధఎ�్��  ఎక్� ఎ కనబ��� అఎక్� కాత���

ఆ��ల�లనబ,  త���� కాత��� ్��డల్��ా� కల��ల�లనబ, 

కాత���ఇక్లడ��ం�ం్లనబ,  త����అఆ�ాశల�  న�ప్్�

ం�ంట� కాత�� గ�త�ల�� �ాప�� �ా�లనబ; అ���� ఒఎకుళ�

కారర� క మపణ� కు్డఎ��, త�గ�ప్ఖ� �ా�   మమ�
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ం�వస్ లంట� త����త�గ�ప్ఖ�డ� ధతా్్��ం�వస్ లంట, కాత��

��రఎ�� డ�త�� �ెరఆలనబ: అ్మ్ హ� అనపలన� క�లం�కా్డ, 

అనపలన�స�మ ��్డ." [డ�ఆప్సఖుర�9:5] 

కాత��  ధప� ��సమల� ంరరగ�న� న� వ �ల్�� ఈ�

ఆ� ల�అఆనత�ల�లడ�. 

3.  డ�హరణఎ�� - అల�త��ా�  త���� ����నల�  ధప 

ంత��� ���సమల 

ఒఎ�ాత�� అల�త��ా� ����నల��� ��సమల� ం��ిలసచు�

�ష�ల�   ఎ�� �ె్�వస. ు� ��సమల� ంరరగ�న� న�

వ �ల్��అల�త��ా�అధప్్డ�్చడ��అల�త�ఎర�ుతఆ్�

ం రల� ఇ్మ� ప్ఎం�లం�్�� అ సఎ�లడ� �: " ఎక్�

�ఎ�� ����న���్�� ఎ కనబ��� అఎక్� కాత���

�లపలనబ". వలసరభల�ంెపపఎ�లన��అల�త�ఎర�అధప్్డ, 

" ఎక్� �ఎ�� ����న���్�� ఎ కనబ��� అఎక్�

కాత����లపలనబ" అ��ంె్ాపర��ఈత�మ�చు లంట�ు� �

ఒఎ� ఎ�ా�కా్చు� అ�్ా్�ల� �ఎ�� ఎ్�గ�న�లడ�. 

�ా�� చు స� వలసరభల� ంెంిప, ు� నతా్న� ు� �

ప్�ఎ�్�� �ఎ�� ��ంి��్ , ు� �  మం్�� ం�్మ�

్మ�ఎల� �ా� ఎ క్���.  లససఎలంట� ు 

��సమవ �ల్�� ు� � అల�త�ఎర� ��� పల�  ఎక�
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ున్�రా్�ా�న� ం�లం�లససఎ�, కాత�్�� �ె�తాప�న�  ూత��

్్ ��లససఎ��ప్�్నవస్ చ�నర��గ�ధరల�గ్రర.  

4. అ్మ��� ��సమ రలగల్���  ��ి్ ల� ����ఎ�్� �ె�రపల�

ం�లం�లససఎ��ఈ�ఆ� ల�9:5 అఆనత�ల�లడ� 

అ్మ��� వూరహ� �ౌకట్��� ౫ఆ� ఆ� ల, "�ఎ��

 �మి్ఎ�్��  ఎక్� ఎ కనబ��� అఎక్�కాత����లపలనబ", 

అచు� ఆ� ల� ��సమ్భ�్���  ��ి్ ల్� �ె�తాప�న��

ం�లం�లససఎ�� అఆనత�ల�లడ�. ��సమల్�� ్�ప్ఆసద�, 

శన�్ ఆ��  ఎక్� ఎ కనబ��� అఎక్� అననబ�� �లప ��

 ��ి్ ల�����ఎ�్ఎ��ఇఎక్�్సఖుర�ంెక�న� నడ�. 

5. అరరణ�ర�తఆ�ఈ�అ��ప�ల్���౬ఆ�ఆ�చ��న ఆడ���ం�ం�్ , 

్ న�ా�౫ఆ�ఆ� ల� సలనబ�౭ఆ�ఆ� ల�ం�����సూ��చ�్డ 

�టరనడ�శల్��� ఇ�ా్ ల� ధర్� మఆ్� రరఎ�్్�� ఒఎ్డ�

అరరణ� ర�తఆ.  ‘The World of Fatwahs’ అచు� న �

ప�వ్ఎల్��� ౫౭౨ఆ� ం��్�� అన్డ� ్సఖుర� ్���

వూరహ� �ౌకట్��� ౫ఆ�  త���� ౭ఆ� ఆ�చ��న�

ం�త�కచ�న్డ. ��లంెల��చ�� �ె���   న� కాత�ఆత��చ��

అన్డ� ౬ఆ� ఆ�చ��న� ఆడ��� కు�ా్చు� �ష�మ�న�

����ాగ �గ�ధరల�గ్రర. 
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6. వూరహ� �ౌకట్��� ౬ఆ� ఆ� ల� డ��� వ మ�� ల�

ఇవస్  నడ�. 

ఇ�ా్ ల� ధర్ల� ధరలవ, రఎ్్ానల�  త���� ఎక� ర��్�న�

్్్ న�ధరవస్ లసచు� అవనప� ుత�పణఎ�� వూరహ��ౌకట్���

౬ఆ� ఆ� ల� ఇ్మ� వ మ�� ల� ఇవస్  నడ�: "ఒఎకుళ�

కహ�డె�కాతాధఎ�్్��  ఆత��చ�� శరణ��అనబ����, క�లంచు�

కాత���� శరణ�� ప్�ాడ�ల�లనబ. నడ�్తా� అన్డ� అ్మ్ హ�

 ఎక�ఆ�చ�్��� ఆ�స్;  త���అననబ��వసర�బన�

్ా్లనల� ఆరఎ�� వ్�ల�ా� ం�ర్లనబ�  లససఎలంట� కారర�

వత�� �ం�్  ల�్చ�కారర."   [్సఖుర�9:6]   

��సమ రలగల్�� శరణ�� ��త� �  �మి్ఎ��

(కహ�డె�కారధఎ�్డ) ఎ��శరణ��ప్�ాడ�లం��, అల���ాఎ�

అననబ�� వసర�బన� ్ా్ల������ వ్�ల�ా� మవసఎ�� క����

ఆస్మ�� అ�� ్సఖుర� �ె్�ప�న� నడ�. ఈచ�ం��

అలనతాజ మ��రణరలగల్�, ఒఎ�రాల్�ా �ఎ�నె� �ుతఆ్ �

ం రల� ��సమ � వ �ల్�� శన�్ � ����ఎ�్�� ఒఎకుళ�

రాల్����రరఎ�లంట, కాత���అఎకనబ� సలనబ�క���్్ ��ా్ న��

�ా�, కాత��� వసర�బన� �ాఅ చ����� ం�ర్ �� న �

����ఎ�్ స�ుడ���ా్ న�?    
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ప్పల�ల్��రాల్���ాఅ ంిలం�లససఎ��అ్మ్ హ�్సఖుర�్��

డల�చు�ుడ��లం�్డ. 

2. ఒఎకుళ� అ్మ్ హ�� � వ్�ల�ా� అ�రా్వస్�హుస�మ్ం���

�ీ్�� కు���ిచ�్�� ం�త�క నప�ప్డ, ఇ�ా్ ల� �ీ్ఎత�ల�ంల�

్చస��కాత��� లససఎ���లడ�లం��?  

�రలనరల� వ��ప�న� ్రవకత�వస్  న� కాత�� హుస�మ్ం���

అ్మ్ హ�  �స్� కు���ిచ�్�� ్సఖుర� ్��� త�ల్ఆ�

అ��ప�ల�� �వూరహ�అల�క్రహ�్���౬  త����౭ ఆ�

ఆ�చ�్్�� ఇ్మ� ం�త�క కనబలడ�� : " ఆత����� వ��ప�న�

్రవకత�లం�త�, కాత��� �ఆ�� ధ��్త�ల�చ�� , ధ��్త�ల�ఎ�

్్ �చ�� ఒఎంట; కారర� �శ్�ిల�రర. కాత�� హుస�మ్ం���

అ్మ్ హ� �ీ్�� కు�ిచ�్డ�  త���� కాత�� ంెఆ�్ం��. కాత��

ఎళ�ం��� పరడ��  లడ�; కాత�� ��రఎ�� ఎ�� ల�� � �క�  లడ�."   

[్సఖుర�2:6-7] 

ఈ� ఆ�చ�్�� వ��ప�న� ్రవకత�వస్  న� �ా మ ప�

అ�రా్వస్� గ�త�ల�� �ాసస. ఇఎక్ కా్కనబ � అర��

పడ�్�� ‘అ్్డల � ఎకరర’ అలంట�  ఆత����� వ��ప�న�

్రవకత�లం�� క��ప�� క��గచ�త�� అ�� అరఅల. అ్మలం�� కాత���

�రర� ధ��్త�ల�చ�� ్చఎ� ధ��్త�ల�ఎ� ్్ �చ�� ఒఎంట, 

 లససఎలంట�కారర��శ్�ిల�రర. అ్మ్ హ�కాత��హుస�మ్ స�
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 త����కాత��ంెఆ�్ స��ీ్��ం����ిచ�్డ, కాత���ూప�్ం���

పరడ�� కు���ిచ�్డ. కారర� �శ్�ిల�ఎ్్ ఆంట���, అరఅల�

ం�వస��ఎ� ్్ ఆంట���� �ారణల� కాత�� హుస�మ్ం��� �ీ్��

కు�క్ంల� �ాసస. డల���� �రరసమల�ా� కావ్కా���� కాత��

అ�రా్వల� ఆ్ �  త���� అరఅల� ం�వస��ఎ� ్్ ఆంల� ఆ్ �

కాత�� హుస�మ్ం���  త���� ంెఆ�్ం��� �ీ్�� కు�కనబలడ�. 

ఈ� అ�రా్వస్�� వనప్ర�ాకరల� క��ప�� ్్ ఆంట����

 �లసస�ాచు� �ర్�ల�సఎ���  ల్ంల� ఆ్ � కాత���

ధ��్త�ల�చ�,  ధ��్త�ల�ఎ్్ �చ�� కారర� �శ్�ిల�రర�

అచు� �ారణల� ఆ్ � అ్మ్ హ� కాత�� హుస�మ్ స� �ీ్��

ం��ిచ�్డ. �ాకం�్ � వనప్ర�ాకరల� క��ప�� ఆల��్్ � � ఈ�

అ�రా్వస్చ�డల���� వ్�ల�ా�కటధసప్���లడ�లం�్చ� �ా�, 

అ్మ్ హ  స��ాసస.   

 డ�హరణ�- న ��ా్ వస్���ఒఎ��డ�పత�అ �పతఆక�నప�ప��్చు�

ఒఎ� ం��ఖ� ంజవపల� ంెపప్ల.   

 డ�హరణఎ�� ��� ల� పతఆక్�  �లసస� వత��ాగ � �ా్ వస్్��

ఏ�ాగ�న��ూపఎ్్ ఆంల, హ� మ�ఆఖక�వత��ాగ �ం��ఎ్్ ఆ్ల, 

ససర్కాం�్ � ఎ����  ల్ంల� కస్ల� � �ారణ�్� ఆ్ �

క్మచ���డ�పత�అ ��పతఆక్్��నప�ప��్��ఒఎ�అ స్ఆమ్నె� �

ం��ఖ� ంజవపల� ంె్ాప్�� అ సఎ�లడ� �. పతఆక్�� కా్ �ి �

నతా్న� ు� �డ�పత�అ � ఒఎకుళ� ం��ఖ� ంెంిప ం�్ �ాచు� ���ల�
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అ����  ఆత����లడ�లం���– ం��ఖ�చ��్చఎ�వూ్ నెలం�చ�? 

��ఆ్ల�ం��ఖ�ంజవపల�ంెపప్ల�ఆ్ చు�ు��డ�పత�అ �న్ాప్��

ం��ఖ�  స� �లడ�ల�్ల� వ లంవల� �ాసస� గడ�! పతఆక�

నపపన�����వ్�ల�ా�ు��డ�పత�అ� ��ారణల�అచుడ�� ఆ్రర�

్రవకత�ల�్చ��వనపల.   

అ్మ��� వనప్ర�ాకరల� క��ప�� కగ�గ �ూం�� ��లసరర� ఆపఎ�్ ్�

గ�త�ల�� అ్మ్ హ� ఎ��  �లసస�ాచు� �ె్�వస. అలససఆ్ �

ు� � కాత�� హుస�మ్ం���  �స్� కు�ిచ�్డ. �ాకం�్ �

వ��ప�న ్రవకత�ల�ంట����  త���� అ్మ్ హ�  స�

�శ్�ిల�ఎ� ్్ ఆంట���� అవ్�� కటధసప్�� వ్�ల�ా� ఈ�

అ�రా్వస్చ. 

3. ఇ�ా్ ల� ధర్ల� �్  త�న ల�  త���� అం�్  ల��� ఎకనబ �

వ మం��న�న�మరర�ం�వస్ లడ�?  లససఎలంట: 

 ప్్డల� అ్మ్ హ�  సలన�� ఆవస్ లడ�� �ాకం�్ � అ�నలం��న�

ఎర్కాసల, అసుష్ల, ���కా్ న�కస్ల� �� �ారణ చు�

కాస ్ం���ు��రప్ంల� 

 ుధస�ఎ�ం��ాన్�� త������� స�్ స�్లనబల�్ల. 

ఈ� అ్్ హఎ�� ఇఆ్కనబ � �ారణ�్�� అవనపల�� �. 

కావ్కా���� ్సఖుర�  త���� వస నన�్�� వ్�ల�ా�

్ న�ా� ఈ� ్్ చు� ్లనబలం��.  మ� ��రఎ�� వుమి్ ఎత�్ �
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అ�నలం��న�  భ్ల� అచుడ�� �ంల�� అ� పపం��న, ఈ� ���లడ� 

్సఖుర�ఆ�చ�్్�� ం�త�క కనబ ం�్ �ా� క� ఎ� డ���కంట����

డల��� ఒఎ� �ారణల�ా�  మ ఆం�్� కా్డ��ఆ�్ ంల్�� ఏ�

 మన్ల��ంల�్చసస, 

[16:35] అవనప� డ�ఆ�ళ�� ుతాధఎ�్�� ఇ్మ�

ప్�ఎ���రర: "ఒఎకుళ� అ్మ్ హ� న���్ , ల� �� అ్మ్ హ�  స�

�ాఎ�లన�� ఇనరర్లఆ్త��� ుతా��లం�కార �� �ాసస� – ల�ల��

�ాసస�  మ నల్డ్ ్�� ఎకన�� – ు� � �మ���ల� � కాం��

 సలనబ� సూరల�ా�  లన�కార �� ఎకన�." నతా్న� కారర�

న ఎ��ప�ర్ల�ఆ�్ �కాత�చు�అ సవత�లం�రర.  త�, కాత����

వపష్ల�� �వలడ�శల�క� ��ల�ంల�నపప�ప్ఆఎ్్�ప�� త��ం��

? 

[43:20] కారర� (కహ�డె�కాతాధఎ�్�) ఇ్మ�

అచ�నరర, "ఒఎకుళ� అనపలన� స�మ ��నె� � అ్మ్ హ�

న���్ , ల� �� అ్మలం�� కాం��� ుతా��లం�కార �� �ా �!" 

కాం�� గ�త�ల�� కాత����� �ె��సస: కాత�� ంెం�పడ�� అకసమల�

నపప� త����ాసస! 

 మ ఆ�్లసరర� �తఆ్న� ప్ మణల్�� ��్�్� ఎ����   నం�్ �

్సఖుర�  త���� వస నన�్� డ�్తా� అ్మ్ హ�   ఎ��

క� ��ల�చ�్డ. ్సఖుర�  త���� వస నన�్� పసమ్��



 

12 

అ సవత�వూ్ �  � వుమి్ ఎర్ స� ప్వ నల� ం�వసఎ�చులససఎ��ఈ�

పత��న� ��్�్ స� నపపఎ�లన�� కా్డ��కా�. 

 ��ి్  �్లసరర� అనపలన� ం�్  ఆలన�్��ా, 

ప్�టఆవ్�్ల� �  ��ి్ ల్��ా�  మరంట���� ుఆశపఎల�� లన�

ం�్రణ� ఇలసస్��  లడ�. ఈచ�్డ�  ��ి్ ల� వ మం�్�� న �

అవ్�� ఔ న��ప���� ం�రర��్చఎ� ్్ న�చ�న�లంట� డ�����

�ారణల� ్�్నల�ా� కాత�� ఇ�ా్ ��� ం�్  � ్�పల� �ాసస. 

ఇ్మలం�� �ఆ � ��� ల� గ�త�ల�� కారర� గ�ధరల�ఎ� ్్ ఆంల��

అవ్�� �ారణల. వస నన�్్�� ం�్ చ��న� వల్ాడ�ల�ంల�

 త���� ఎష్పనబ� ప�ం��్ల�  ఎక� ్ా్ �్పన్�

గ�త�ల��వపష్ల�ా��ె్�పకనబలడ�.  

ప్��పఎల�ా� వస ర� అకభ� డ� ద� ్�� ం�త�క కనబ � ఈ�

హడలథస స�శ�సమ �ా�పత�వ�ల�లనబ: [9:1637]  

అ స� ర� మ���ఇ్మ� ్చ్ లలం�రర: ఒఎ�అచ��తఆ� వస��

ప్ఆఎ్� �హ ్ద�వ్్్మ్ హ��అ్ల�ధర�ఆవ్్ల�ఆసద ఎ��ఆ�్, 

ఏడె�చ�� ఇఆ్ �� ు�  స� �మ�లం�రర. అప�్డ� ప్ఆఎ్�

వ్్్మ్ హ��అ్ల�ధర�ఆవ్్ల�అన���ఇ్మ�అనబ�ారర: ��ఇలం�్ �

ఏ�� ్చడ�? డ����� అననబ్మ� ంకా ం�్్డ:  లడ�, ఒఎ�

ఆవ్్ల�  �ఎక�  లడ�� - డ��్��� ��లన� �ట�ా�న� ల� ��

ఎప�పఎ�లంట �,  త���లన� �ట�ా�న� చు్ం��� పరర�ా్  �, 

 త���� ఒఎ� ంెఎక� ��చ�న�  లడ�� – డ��్�� ల� �� �ళ���
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��్ గ��� �. ు� � అననబ��� ఇ్మ� అచ�నరర: కాం��� చ��

ఆసద ఎ�� మవసఎ�తా. అప�్డ� అన్డ� కాం��� ు� � ఆసదఎ��

మవసఎ�తా�ా, ప్ఆఎ్� �హ ్ద�వ్్్మ్ హ��అ్ల�ధర�ఆవ్్ల�

కాం��� న � ం�న�్�్ � మవసఎ��� ప్ం్� క��ప�� ్త���� ఇ్మ�

ప��ారర: �ం��� ఆరర���లంటరర? అడ�����ఒఎ�ఆప��్ �ఇ్మ�

అచ�న్డ: చు స�కాం���ఒఎ�డ�ర్మ�ధరఎ����లంట స. ు� �

త�ల్డ�  భ్డ� �ారర్ � ప్ం్ స� ఇ్మ� అనబ�ారర: ఒఎ� డ�ర్మ�

ఎలంట� ఎ�కఆ�ధర� ఆరర�ఇ�ా్ రర? అప�్డ� త��ఆప��్ �ఇ్మ�

అచ�న్డ: చు స�కాం���త�ల్డ�డ�ర్మ�్ఎ����లంట స. 

ు� � కాం��� అననబ��� ఇ�్, త�ల్డ� డ�ర్మ� ్��

మవసఎ�చ�నరర. కాం��� ు� అచ��తఆ� వస�ఎ�� ఇ�్, ఇ్మ�

ప��ారర: ఒఎ�డ�ర్మ����్చు పడ�తాఅ ్������ఇలం�్ �ఇఆ�్, 

 త�� డ�ర్మ� ��� ఒఎ� �� �్ �� ���� చ�� సగగ రఎ�� మవసఎ�తా. 

అ్మ���అన్డ��� �్ ������ు� �ఆసద ఎ��మవసఎ��ఆం�్్డ. 

అప�్డ� అ్మ్ హ� ఎక� ప్ఆఎ్� వ్�ల�ా� న � ం�్��� ు�

�� �్ �ం��� ం�్ంినబ�  ��ల�, అననబ��� ఇ్మ� అచ�నరర: క�ళ��, 

ఆలంంెరరఎ��ం �ం��ి, డ����అ �్��. పడ�ధ� స� త�మ్�

ఆరఎ�� చ�� ఎలం���� ఎ క్ఎ�. అ� ఆప��్ � ఆలం� ంెరరఎ�� ం �

ం��ి, అ ్ంల� ్ా్రల�లం�్డ. అన్డ� పడ�� డ�ర్మ� ్��

వల్ాడ�ల� � నతా్న, ప్ఆఎ్� వ్్్మ్ హ�� అ్ల�ధర� ఆవ్్ల�
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ఆసద ఎ�� ఆం�్్డ� – ���న� డ�ర్మ� ్��� ససవస్ ్��  త����

 త�����న�డ�ర్మ�్���ుసరపడ�తాఅ ్����చ�న్డ.  

అప�్డ� అ్మ్ హ� ఎక� ప్ఆఎ్� వ్్్మ్ హ�� అ్ల�ధర� ఆవ్్ల�

ఇ్మ� ప��ారర: �� ��వల� ఇడ�� అ్డ��కఆ్ల� ఎలంట� ల�డ�. 

 లససఎలంట� అ్డ��కఆ్ చుడ�� మరరపడ�చ� � ��  �్ల� ం���

ఒఎ� �్�ా�ఎ క్డన�లడ�. అ్డ��కఆ్ల���ఆ్ల� �గ�గ త��

��రఎ�� నగ� స: ఎం�ఎ� సత�స్ల్�� ంిలనబ� అఆ�న� నకా్డ, 

�రల�ా�అప�ప్�్ �ఎకరరఎ�� ్్ � కా్డ� త����కాపవస�

ం��ఆ్�ి �ధ ల�్చఎ�ఇక్లడ��ప్డన� నకా్డ. 

అ్మ��� ‘ం�్  ల� వల్ాడ�ల�్ చుడ�� ప్్�  ��ి్ లం���   న�

కటధపన’ అచు�ప్ఆఎ్� �హ ్ద�వ్్్మ్ హ��అ్ల�ధర�ఆవ్్ల�

ప్�ఎ�్ స� వస ర� ఇకబన�  మం�హ� ్��� ఈ� హడలథస�

 ్చ్ లవస్  నడ�.  

్సఖుర�  త���� వస నన�్� ం�్  ల� వపష్ల�ా� అ�నలం��

ఎలంట� అనపలన�  న్ ల�� � ం�్  ల�  త����  మ ఆం�్���

 ఎ�కఆ� ప్్ం ల� ఎ్�గం���� ం�్  ల. ్సఖుర�  త����

వస నన�్�� ఈ� ్భ ల్్ల� గ�త�ల�� పత�ర���ల�� ఆసద��

�త���ల�్ల� ్చసస. కావ్కా���, ���లడ�� ్సఖుర� ఆ� ల�

ప్�ారల,   ల� ��వస్  న� ఈ� వస�రా్� ప్పల�ల� గ�త�ల��
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్ణ్ల�ా� పత�ర���ల� �� వుమి్ ఎర్�   �న�

్్్ న�ధరవస్ చ�న్డ, 

[3:190-191] ం�గ�న్! ్భ మప�ారా్� వుమి్ ్��  త����

తా్్లకఆళ�� మరరప్�, నపపఎ�లన�� అరఅల� ం�వసఎ�చు� ప్ం్�

��రఎ�� �సన్��  చ�న�. ప్ం్్��  ఆత����� �్��స�, 

ఎకత�్�, ప్ఎక్ం��� ప్డఎ��� అ్మ్ హ�  స� ����మ్డన��

 లంటత�, ్భ మప�ారా్� వుమి్ ్��� అక�్తా్� గ�త�ల��

డలర్ల�ా� ు్���ా్ త�� అ్మలం�� కారర� ఇ్మ� కు్డఎ�లంటరర: 

" మ�ప్్భ! �ఆ���ం�నలం���ఆుృ��ా�వుమి్ల�్చసస! �ఆ��

 ల��� ఘ ల�� � కానబ�!  ర�ా��న�  సలనబ�   ్�న�

�ా్ా్డ." 

4. ఇ�ా్ ల�ధర్ల�్ గ్ ల�డ�్తా�కాపంిల�లడ��? 

ఇ�ా్ ల�ధర్ల�����ఎ�క్ల�డ�్తా�కాపంిల�� ల్ఎ్్ ��, చు్డ�

ప్పల�� కాపప్ల�ా� ��� ్� ��డలద � అఆ్ల�ఎ�్ స� ఎ����

 లన�డ�� �ాస�� ��లసరర�  ��ి్ ల�నరర్�� వర్�ా��రణల�ా�

ం����ఒఎ��ితాపసస. ్ గ్ �క్ల�డ�్తా�కాపంిల�లడ��అ ంల్��

ఏ�  మన్ల� �ంల� ్చస�, కావ్కా���� డ��� వహం�ిసమల�� , 

�ా్�ట�ఎల�� , అలనరగనల�� � ‘వనపక్ల’, ధ�న�ఆ��

(REASON)  త���� నరకల� (LOGIC) కస్ల� కు� డ���
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వఘ�� కాపంి్ ��� అవ్�� �ారణ�్�� ���లడ�� అలరా్�� వపష్ల�ా�

ఋమఆ��ం�వస్ చ�న�.  

 

1.   ఇ�ా్ ల�అలంట�రాల్, వ రపణ. 

ఇ�ా్ ల� అచు� పసల� వ్మమ� అచు�  భ్� పసల�  సలనబ�

ఆ�్లడ�. వ్మమ� అలంట� రాల్� అ�� అరఅల. డల��  త��

అరఅల� వ్�ల�ా� న � ఇ ా్ �న� అ్మ్ హ� ఎ��

వ త�పల�స��ఆ్ల. �ాకం�్ , ఇ�ా్ ల� ధర్ల� అలంట�

వ్�ల�ా� న � ఇ ా్ �న� వర్్�ఎ� వుమి్ ఎర్, ప్్�ఆ��

అ� � అ్మ్ హ� ఎ�� వ త�పల�స��ఆ్ల� డ�్తా�

�్ లసగ����ఒఎ�రాల్��న�ధర్ల. 

2.   ���న� వలసతాభ్్�� రాల్�� �ా్ాన�లససఎ�� క్మ�న�

 ప్��ల�ంల�నపప�వత��అఆ�న�లడ�. 

ఈ� ప్పల�ల్���కన్ల� ప్ం్లసరర� రాల్�  త����

�ా ర�ాప్�� �� �ా�ా్�� ��రర��రర. న � �ా్రఅ�

ప్్ంచ�్� ��వల� కాం��� �చ�న� నల� ం��మ్��

అచుఎ�  లడ�� ప్�్నవస్ లంటరర. �ాకం�్ � ���న 

వలసతాభ్్�� రాల్� �ా ర�ాప్ స� �� �ా��లం�లససఎ��

క్మ�న�  ప్��ల�ఆ్�ి� ఆవస్ లడ�. ్�్నల�ా� ఈ�

�ారణల� ఆ్ చు�   � ఆసద � ్్ �వస� ఆపఆవఅ �
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�ాఅ ంిల�కనబలడ�. కారర� ���� ల��  త���� వలఘ�

�డో్హ�్ స�న �క్ల���అణణ��కు�ి, డ�శల్��రాల్��

ప� రరసమ త��ా్ రర. ఇ�ా్ ల� ధర్ల� రాల్�� వ త�మవస్ లడ�. 

అ్మ��, ధరలవ, అచ�ప�ల, అఎ� ల, అతా�ఎల�

కస్ల� �కాం���� ఆప్త�ఎల�ా� ్్ తానబ, అఎక్�రాల్�, 

చ�ప�మ�న� �ాఅ ంిల� �� న � వహ�రర్ స�

్్్ న�ధరవస్ లడ�. ఒ��క�ాత�� ఇ్మలం�� వలసతాభ్్��

క్మ�న�  ప్��లం���� ఆవస్ లడ�. ��ఆ్ల� రాల్�

 త���� చ�ప�� �ాఅ ప ్��  మన్ల�� క్మ�న�

 ప్��ల�ఆ�్��ఇ�ా్ ల�ధర్ల�అ స ్�ఇవస్  నడ�.  

 

3.   వసప్�ిసమ � �త�న్�ారర్డ� నబ� ్చ�ీ� ���తఆ� (De Lacy 

O’Leary) అ�్ా్�ల. 

ఇ�ా్ ల�ధర్ల�్ గ్ ల�డ�్తా�కాపంిల�లడ��అచు�అ్ాతాఅ ����

 న్ � ంకాక�� వసప్�ిసమ � �త�న్�ారర్డ� నబ� ్చ�ీ�

���తఆ, న �ప�వ్ఎల� "Islam at the cross road 

(ఇ�ా్ ల� ఎ�స���ా స�త� )" (Page 8) ్��ఇ�్చ�్డ: 

"మఆ్కాస�  ��ి్ ల్�� ప్పల�� డ�రా్ స� ం�వూ్ , 

�� �� ుఎ��ల�సఎ� న� ప్ం్ స� క్ఆలనల�ా� ఇ�ా్ ల�

ధర్ల� �ీ్ఎత�లం�్మ� ం��ారచుడ�� �త�న్�ారర్�� �త�న్్��
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  న్ూ�ఏ��ష�ల్� ూ� మం� మం��న�త�ంీఎ�ం����

అనపలన� అరఅ� రధరనల�� �  త���� చ�ప��రరసమల�� �

��న్��ష�ల." 

 

4.   ��ప�ర� డ�రా�న�  ��ి్ ల్�� 800 వలఆన�తా్��

పత�్ా�లం�రర. 

 ��ి్ ల్�� ��ప�ర� డ�రా�న� డ�డ�ప�� 800 ఏళ���

పత�్ా�లం�రర. ��ప�ర� ప్ం్��న �ధతా్�న�ఆడ��, 

ఇ�ా్ ల� ధతా్�న� క్ఆలనల�ా� �ీ్ఎత�లం�్మ�  ��ి్ ల్��

  న్ూ�్న�గ �న�  ప్��ల�్చసస. అ���, నతా్న�

�ా్ల్�� అఎక్� ����వ్ఆ� ఎక� ��్రర్ � ఆం�్రర�  త����

 ��ి్ ల్�  ���� ్చఎ�లన�� ం��ారర. ు� �ా్ల్��

కధరరలగల�ా� అడ�ర� ంి్�ప�� (  మమ� ��వల� ంి�ం��

ంి్�ప�) ఇఆ్గ����ఒఎక� ��ి్ ల�ఎకన��్చఎ్్ �మ్డ.  

 

5.  14 ��� ్�అరక�్్����ంి్ ������వ్ఆ�్�. 

అత� �మ� డల్ పఎ్పల� 1400 ఏళ��  సలనబ�  ��ి్ ల్�

పత�్ా్ ్��  లడ�. అఎకనబ� ��లన� �ట�ా�న�  మన్ల��

��చునళ��� ్ాం��  ్ం�ర�  త���� ��్ల�� ప్్���్్��

పత�్ా�లం��. కన్ల� �స� అత� �మ� ్ా్ల���న�
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 ��ి్ ల్�� 1400 ఏళ��  సలనబ� పత�్ా�వస్ చ�నరర. 

అ�చ��ఈచ�ం��న�అఎక్�డ�డ�ప��14 ��� ్� లడ��

��ంి్ �� ����వ్ఆ�్�� నరనతా్�  సలనబ� ��వస్ చ�నరర. 

ఒఎకుళ�  ��ి్ ల్చ� గ సఎ� ్న�గ �న�  ప్��ల��

  నం్���, అఎక్� ఈచ�్డ� న � ����వ్ఆ� ధర్ల్��

�� �ాగ�న� న� ఒఎక� ��ంి్ �� ����వ్ఆ� అరక�్� ఎకన��

����� లన�కా్డ��ాసస.  

 

6.   �టరనడ�శల్�� 80% ఎలంట�  ఎ�కఆ�  లడ�� ప్ం్��

 ��ి్ ల�నరర్�. 

�టరనడ�రా�న� ��ి్ ల్��డ�డ�ప��క��ప�వలఆన�తా్��

పత�్ా�లం�రర. �టరనడ�శల్��� ప్్�  ��ి్ ల�నరరనబ��

ఇ�ా్ ల��ీ్ఎత�లం�్మ�ఒ్్నబ�తాగ���ంలన�క్ల�� ��ిఅ ్్��

 ల్ంల� ఆ్ � ఒఎకుళ� కార్మ� ం��స్��సఎ�లంట, 

డ��� సలనబ�కాత��చ�ఆరర�ుప్చఎ� ్్ � కారర. ఈచ�్డ�

�టరనడ�శల్�� 80% ఎలంట�  ఎ�కఆ�  లడ��

 ��ి్ ల�నరర్�� �ఆ�ివస్ చ�నరర. ఇ�ా్ ల� ధర్ల� ్ గ్ ల�

డ�్తా� కాపంిల�్చస న����� ఈచ�్డ� ఈ� �టరమ��

 ��ి్ ల�నరర్లసరర��ాకపల�ా� చ�నరర.  
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7.  ఇలనోచుమి�మ� త���� ్చమి�మ. 

ఇలనోచుమి�మ� ప్పల�ల్�� అనప��ఎ�  ��ి్ ల� ంచ��ట�

ఎ����   న�డ�శల.  ్చమి�మ�డ�శల్�� అనప��ఎ� ప్ం్��

 ��ి్ ల్చ.  త��  ఆత�చ��చ�� ఈ� ప్శన� అ్గఆం�్, 

"ఇలనోచుమి�మ� త���� ్చమి�మ�డ�రా్ం���ఏ� ��ి్ ల�

��� పల�సలనె్్లడ�?" 

 

8. ు�ి్�ా�్ల్ప��న�రరప�మరల. 

అ్మ��, ు�ి్�ా� ్ల్ప�� న�రరప� మరల్�� ఎకన�� ఇ�ా్ ల�

ధర్ల�ం�్మ�కుగల�ా�కాపంిల�లడ�. ఒఎకుళ�ఇ�ా్ ల�ధర్ల�

్ గ్ � క్ల� ఆ్ �కాపంిల�లడ�� అ సఎ�లంట,  ఆత��చ��ఈ�

ప్శన� అ్గఆ�స్� ఎడ�, "ు�ి్�ా� ్ల్ప�� న�రరప�

మరలం���ఏ� ��ి్ ల���� పల�సలనె్్లడ�?" 

  

9. ృ� స��ార్�ల�(Thomas Carlyle). 

వసప్�ిసమ � �త�న్�ార్డ�ృ� స� �ార్�ల� �న �ప�వ్ఎల 

"Heroes and Hero worship ధ�త�స� అల � ధ�త��

ఆత�ష్", ్��ఇ�ా్ ల�ధర్ల�్ గ్ క్ల�డ�్తా�కాపంిల�లడ��

అచు� అ్ాతాఅ �న� ్లనబవూ్ � ఇ్మ� కా్ �ిచ�్డ: "అఆ� స�
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్�్నల�ా� ్ గ్ ల�, �ా�� �� ్న�గ �న�  ఎక్�  సలనబ�

�్ లసస��రర? ప్్�  ూన � ు్�� � ురల్ల్��

్�్నల�ా� ల��చ�త�ం�� సశ్�చు� ్ా్రల్ ఆ�న�లడ�� – 

��ఆ్ల�  ఆత�� ఒఎ� ఆప��్ � ల�స్డ్��  మన్ల��

్ా్రల్ ఆ�న�లడ�. ఒఎకనబ�ల�స్డ్�చు� అ�చ�� అడ��

అఎక్��్డ� ఎ�కఎ�లం�లడ�. కన్ల�ప్పల�ల్����ఆ్ల�

ఒ��� ఒఎక్డ డ���� �శ్�ి�ా్ ్డ, కన్ల� ప్పల��

ప్ం్లసత���� ఆప్త�ఎల�ా� ఒ��� ఒఎక్డ� �్కనబ�

 లంట్డ. ు� �ిఅ ్్�� అన్డ� ్న�గ �న� మవసఎ���

క్ఆలనల�ా�న �ు్��  స�ఇనర� ప్ం్్��కాపంిలప�

ం��మ్�� �ూ��్ , అడ�� అననబ���  ్మలం�� ప్్ం ల�

ం�ఎకర్సస. నపపఎ�లన�� �ఆ�� (ప్ం�ర) ఎ్్��

మవస��కా�! ు� నతా్న� అడ�� వ్�ల�ా� న ఎ�� ��� �

�ధల�ా�కాపంివూ్ �్్ న�లడ�." 

 

10. ధర్ల్�� ్మలం��క్ఆలనల� ల్తాసస. 

ఏ� ్ గ్ క్ల��� ఇ�ా్ ల� ధర్ల� కాపంిల�లడ�?  ��ి్ ల్�

ం�్్��పససచ�� �్ గ్ ల� చ�న�డ����కారర�ఇ�ా్ ల�ధర్�

కాపంి్ � ��వల� కా్్చరర�  లససఎలంట� ���లడ�� ్సఖుర�

ఆ� ల�కాత�� ఇ్మ�ుడ��వస్  నడ�:  
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"ధర్ల్��  ్మలం�� క్ఆలనల�  ల్తాసస: అవనపల�

 సలనబ� వనపల� ం�్మ� వపష్ల�ా� �్డ� ఎ�కఎ�లం�లడ�" 

[్సఖుర�2:256] 

 

11. �ె��గ్కాత��్ గ్ ల. 

ఇడ�� �ె��గ్కాత�� ్ గ్ ల. ప్ం్� హుస�మ్ స�

 త����  వస�్ స� ం�లం�� ్ గ్ ల� ఇడ�. ్సఖుర�

్���౧౬ఆ�అ��ప�ల�� �వూరన� నహల�్���౧౨౫ఆ�

ఆ� ల�ఇ్మ�ప్ఎం�వస్  నడ�: 

"�కుఎల�  త����  న్ � వలడ�శల� డ�్తా� ప్్�ఆ��

క��ప� ఎ�� ుస్�ల�లనబ. ఇల�ా� అన�పన్ ల�� �

 త���� అనపలన�  డ�రల�� � తఆ్్�� కాత����

కాడ�ల�లనబ." ్సఖుర�16:125 

 

12. ౧౯౩౪  సలనబ� ప్పల�� ధతా్్్�� అ�ఆుడ�మ � ంెలసస న�

ధర్ల. 

౧౯౮౬ఆ� వలఆన�రప�� తఆ్ఖ�� నె�ం�ర్� అల�  చ���

(‘Almanac’) ్��౧౯౩౪  సలనబ�౧౯౮౪ ఆరఎ��గనబ� �

అరఅ� శ��కద � �ా్ల్�� ప్పల�ల్�� అ�ఆుడ�మ � ంెలడ� �

ప్�� � ధతా్్� గణ�లఎ� �ఆతా్� గ�త�ల�� ఒఎ� కాపవల�
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ప్�సత�ల�కనబలడ�. ఇడ��కాపవల�డ��ం�్�ర�ంట్ ట� (‘The 

Plain Truth’) అచు�  మపగం�� స్�� ఎకన��

ప్�సత�నల��లడ�. కాం�నలం�్�� ఇ�ా్ ల� ధర్ల� 235% 

అ�ఆుడ�మ � రానల��� కం్� కసం�� �ాఅ  ల్��   నడ�. 

డ��� నతా్న� 47% అ�ఆుడ�మ � రానల��� ����వ్ఆ� ధర్ల�

త�లనో � �ాఅ  ల్��  లడ�.  త�, ఈ� శ��కదల్�� ఇ�ా్ ల� ధర్�

కాపంి్ � ��రఎ�� ఏ� ��సమల� ంత���లడ��  త���� ఇ�న�

��� ్� ప్ం్ స�  ��ి్ ల్��ా�  మత�్లస��  ఆత��చ��

ప్�నల�ఆ�స్�ఎడ�? 

 

13. అల�త��ా�  త���� �భత�ప�్్�� అ�నధతా్్� ఎలంట�

అనపలన�కుగల�ా�కాపంివస్  న�ధర్ల�ఇ�ా్ ల�ధర్ల.  

ఈచ�్డ� అల�త��ా్�� అనపలన� కుగల�ా� కాపంివస్  న�

ధర్ల� ఇ�ా్ ల� ధర్ల. అ్మ��� �భత�ప�్�� ఎకన��

అనపలన� కుగల�ా� కాపంివస్  న� ధర్ల� ఇ�ా్ ల� ధర్ల�. 

 త�, ఈ� ్ారా్నప� డ�రా్్�� ఏ� ్ గ్ ల� ప్ం్ స� అలన�

 ఎ�కఆ� వల్ప్�� ఇ�ా్ ల� ధర్ల� �ీ్ఎత�లం�్మ� క్ఆలన�

ం�్డన� నడ�? 
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14.   న�ఎ్ఖ�ంజ����ుసమ�ంీర�ర� (Dr. Joseph Adam 

Pearson). 

న�ఎ్ఖ� ంజ���� ుసమ� ంీర�ర� ఈ� �ంల�� � ప్�ఎ�్��

ప��ారర, "ఏడో � ఒఎత�మ�  ూప��్�ఖ� ు����్��

అరక�్్� ం�్��� �ఎ�క����� ్�ప్డన� న�

ప్ం్�, ఇపపం���� ఇ�ా్ ��� కటలక�� ం��్�

కు�కనబలసచు� �డ�తాఅ �న� గ�ధరల�� ్చఎ� ్్ న�చ�నరర. 

ప్ఆఎ్� �హ ్ద�(వ్్్మ్ హ��అ్ల�ధర�ఆవ్్ల) ప�ం�్  �

త�మచు�అడ��ం�్్కనబలడ�". 

 

5.  లససఎ�� అచుఎ లడ��  ��ి్ ల్�� కల్ల�లం�ష�్ ్��ా�

 త���� గ�కాసస్��ా�ం�త�క క్డ న�చ�నరర? 

��త�్ఎ� ్చడ�� ్ా్పల�ఎ� ఆపఆసతా్ం��� ంత���� ప్్� �ర్్��

 మ భ్��ా� ఈ� ప్శన�  ��ి్ ల్ం��� ప్నపకల�ా� ్చడ��

పత�కల�ా� ఎ�క�ం�ం్క్డన�లడ�. అ�న�ర�ా్��నబ�మ్్��

 ��ి్ ల్ఎ��  త���� ఇ�ా్ ల� ధతా్���� వలకల��ల� �

వ మం�రల్��అచుఎ�అ్ాతాఅ ్���ిఅ రల�ా�్ాన�ఎ�� ్్ �మ�. 

కావ్కా���, అ్మలం�� అ్ాతాఅ ్��  త���� నప�ప్డ�

ప్ం�తా్�� నరర�స�ా�  ��ి్ ల్ం��� డౌరజచ�ప����  త����
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పక్ా������ డ�త�� మవస్ చ�న�.  డ�హరణఎ�, 

అల�త��ా్��� �ఎ్స మ� కటలక�� ం�్్�్డ� ంత��� � నతా్న�

అఎకనబ��నబ�మ� ప్ఆర్ �గ�త�ల��మవసఎ�లడ� ��– కటలక��

ం�్్�్డ� ంత��� � క�లంచు� అఎకనబ� �నబ�మ� ు� వలఘం �

క� సఎ�  ��ప�ి�మ� డ�రా్� ఎ�ం్� (‘Middle Eastern 

conspiracy’)   నం�్ � ప్ఎం�ల�లడ�. అ���� నతా్న�

ంత��� � చుర� పత�ర�ధ ్్�� ు� కటలక�� ం�్్�ళ�� క� సఎ�

అల�త�ఎర�ుర్ �డ్ త��స�ఎ��ంెలడ� �ఒఎ�����ఎ�్డ�  నం�్ �

గ�త�్ల�కనబలడ�.   

ఇఎ� ఇప�ప్డ�  �లసవకాసల� (‘fundamentalism’) 

 త���� గ�కాసల�(‘terrorism’) గ�త�ల���త�్ల�సడ�ల: 

 

1. కల్ల�లం�శమ,  ��ఎకాసల� (‘fundamentalist’) 

అచు�పసల� ఎక��ర్� ల: 

కల్ల�లం�ష�్ � అలంట� న స�  �్ �కాసల, �ిడ�మ లనల�

్చడ��ధర్ల్��� ���ాలశల,  భ్మ��రల, ్ా్్పడ�ఎ, 

 భ్�ిడ�మ లనల� కస్ల� � ప్�� ల�� �  త����

ుఆశపఎల�� � అలరా్ స� �న్తడ�మ ��� అ సవత�లం�కా్డ�

 త����న�.�. నపపఎ�్ాం�లం�కా్డ. ఒఎ�ఆప��్ � ల��

న�ఎ్రర�ా�  మతా్లంట, నపపఎ�లన�� క��సపరావ్్ల్���
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 ���ాలరా్ స,  భ్మ��తా్ స, ్ా్్పడ�ఎ్ స, 

 భ్�ిడ�మ ల��్ స� అన్డ� ్ణ్ల�ా� �ె్�వస��కా�, 

అ సవత�లం���  త���� ్ా్�న్వస� ం��మ�.  త��

 మం్�, అన్డ� క��సపరావ్్ల్�� కల్ల�లం�ష�్ �ా�

(fundamentalist)  మతా�. అ్మ��, ఒఎ�  ల��

గణణనరావ్్మ్నబ�ా�  మరన����, నపపఎ�లన�� గణణన�

రావ్్ల్���  ���ాలరా్ స,  భ్మ��తా్ స, 

్ా్్పడ�ఎ్ స,  భ్�ిడ�మ ల��్ స� అన్డ� ్ణ్ల�ా�

�ె్�వస��కా�, అ సవత�లం���  త���� ్ా్�న్వస�

ం��మ�. అలంట� అన్డ� గణణనరావ్్ల్��

కల్ల�లం�ష�్ �ా� (fundamentalist)  మతా�. 

అ్మ��, ఒఎ�  ల�� ���లం�ష�్ �ా�  మరన����, అన్డ�

నపపఎ�లన�� క��ం�్ �ఎ� రావ్్ల్���  ���ాలరా్ స, 

 భ్మ��తా్ స, ్ా్్పడ�ఎ్ స,  భ్�ిడ�మ ల��్ స�

్ణ్ల�ా� �ె్�వస��కా�, అ సవత�లం���  త����

్ా్�న్వస� ం��మ�. అలంట� అన్డ� క��ం�్ �ఎ� రావ్్ల్��

కల్ల�లం�ష�్ �ా�(fundamentalist)  మతా�.  

 

2.   కల్ల�లం�ష�్ ్లసరర�వ మ ల��ాసస.  

 ఆత��చ�� కల్ల�లం�ష�్ ్లసత��� ఒ��� క్ర� ��� రలగ��

కు�్చరర.  త� మం్�� కల్ల�లం�ష�్ ్లసరర 
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 ల�కార�� �ా�� ్చడ�� ంె్డకార�� �ా�� ఆతఆగ ఎత�ల�ంల�

 ఆత��న� �ాధపల� �ాసస. అ్మలం�� ఆతఆగ ఎరణ� కారర� సుమి్ �

��లడల్ఎత�ల� � ��టగల� ్చడ�� అలశలం��� ు��రపనబ�

 లం�లడ�. ఒఎ� కల్ల�లంల� డోంిన�� డ�లగ� ్చడ��

కలడ�్్ ం�� డ�లగ� వ మం����� స�� ఎ����ా్ ్డ. �ాకం�్ �

అననబ��  ఆ్రర� ఇష్ప్రర.  త�� క��ప�� ఒఎ�

కల్ల�లంల�న�ఎ్ఖ, వ మం�����ల�్�� ఎ్�గం��ా్ ్డ. 

�ాకం�్ �అననబ��� ల�����రఆల�్�వస్ లడ�.  

 

3.   ఒఎ� ��ి్ ల�కల్ల�లం�ష�్ �ా�ం�త�క క్ంల�చ���ల���

��పప�ా�ఎ క్డన�లడ�.  

చుచ�ఎ�  ��ి్ ల� కల్ల�ల్�ష�్  స. అ్మ్ హ� స��

ఆ్ , ఇ�ా్ ల� ధర్ల�  ఎక�  ��ఎ,  భ్మ��ర, 

 భ్���డ�మ ల్ఎ, ్ా్్పడ�ఎ� అలరా్ స� చు స�

గ�ధరల�న����, అ సవత�ల�న�����  త���� ్ా్�న్వస�

ం��న����� రా�శఎ�్ ్మ� ప్�్నవస్ చ�న స. ఒఎ�

�ంల�� �  ��ి్ ల� నచ�ఎ� కల్ల�లం�ష�్  ��

ఒప�ప��ఆన����� �ిగ�గ � ప్్డ. చు స� ఒఎ�

కల్ల�లం�ష�్ �  ��ి్ ల స� అ�� ంెపపన��న�  ల���

గర్ల�ా��ట�వస్ చ�న స.  లససఎలంట, ఇ�ా్ ���ధర్ల�

 ఎక� కల్ల�లం్��� అలంట�  భ్� �ిడ�మ ల��్��
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 మ ఆం�్���  త���� కన్ల� ప్పలం�����  ల���

ప్్ంచ��న� ఎ్�గం��ా్ �. కన్ల� �స�

 మ ఆం�్��� స�� ఎ���లం�� ్చడ��  మ ఆం�్�

ప్్ంచ�్ఎ��  ష్ల� ఎ���లం�� ఒఎక�  భ్�ిడ�మ లనల�

ఎకన�� ఇ�ా్ ల� ధర్ల్�� ్చసస. అచుఎ�  లడ�� ప్ం్��

ఇ�ా్ ల� ధర్ల� గ�త�ల�� అ్ాతాఅ ్�� ప�ం�్ వూ్ �  లంటరర�

 త���� అచుఎ� ఇ�ా్ ��� క� ధ ్��

అవలప�ర్ల�� ��ా�  త���� అ స�నల�� ��ా�

పత�గణణ�ా్ రర. డల�����ారణల�కాత����ఇ�ా్ ల�ధర్ల�గ�త�ల��

వత�� �  త���� న�� లన� ం�్  ల� ్చఎ్్ ఆ్ల. ఒఎకుళ�

 ఆత��చ� ఇ�ా్ ల� ధర్� క� ధ ్ స� �షపక్ానల�ా�

� రరచ�న్ఎల�� � సుమి్��� పత�వ���్ , ఆప��్గన�

�ాఅ �్� ూ�  త���� �ా మ�ఎ� �ాఅ �్� ూ� ప����

ఆం�్ �కన్ల� ప్్ంచ�్�నలం��� ఇ�ా్ ల� ధర్ల� ఎ����

 లసచు�కావ్కా�న�ఒప�ప��ఎ�లన�� ల్్చరర.  

 

4.   కల్ల�లం�ష�్ � (‘fundamentalist’) అచు� పసల�

 ఎక��ఘలం��అరఅల: 

క�బ� వ్ఖ� �ఘలం�ఆ�� (Webster’s dictionary) 

ప్�ారల� ౨౦ఆ� శ��కదప�� ురల్ల్�� కస్ల� �

అల�త�ఎర� ్�్ ం�ష్�శమ�  సప ల�� కల్ల�లం�శమ. 
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అడ��ుధస�ఎ�కాడ������ నల�ా�ఆ�్ � ప్్వపలస . 

డె�ఆ�రా్వ�  త���� చ��్ఎ� అలరా్్�చు� �ాఎ�లన��

ం�త�న్ఎ� �ాధరనప� పరల�ా� ఎకన�� కబ� ల� ్��  ్మలం��

�్ ర్ాం�్ � ్చఆ�� అడ�� చ���క� ఆ�ాకణణల�లడ�. �ాకం�్ �

కల్ల�లం�శమ� అచుడ�� కబ� ల�  ్మలం�� నప�ప్��

 త���� �్ ర్ాం�్ � ్చ�� ఒఎ� వ్�్ల�� � డె�ఆఆ� ల�

అ���శ్�ిలం�� ����వ్ఆ�కులడ��న�వూ�లం��ఒఎ�పసల�ా�

ురల్ల్��కా్కనబలడ�.  

ు���కఖ� ��ఘలం�ఆ��(Oxford dictionary) ప్�ారల, 

కల్ల�లం�శమ� అలంట� ఏ� ధర్ల్�చ��చ�� ప్��పఎల�ా�

ఇ�ా్ ల� ధర్ల్�� ్ా్ా � ్చఎ�  ��ఎ� �ిడ�మ ల��్ స�

్�్నల�ా��� �ా��ల�్ల.  

ఈచ�్డ�కల్ల�లం�ష�్ �అచు�పసల�� �ాచు� ఆత����చ��

�నబ�మ� ససష��ం�రల� ం�వస్  న� ఒఎ�  ��ి్ ల� ం�ర�త�ష�్ �

రరపల�గ�రర్ ఎ� ఆవస్ లడ�.  

 

5.   ప్్� ��ి్ ల�ఒఎ�ం�ర�త�ష�్ �ా� మతా�� 

ప్్�  ��ి్ ల� ఒఎ� ం�ర�త�ష�్ �ా�  మతా�. ం�ర�త�ష�్ � అలంట�

ం�ర�ఖ� ప�ం�్ లం�కా్డ.  ప�పనె���� ఒఎ� డ�లగ� ఒఎ� ్్ �వస�

ు�ీవరర స� �ూ�ా్ నో , క�లంచు� అననబ్�� ం�ర�ఖ� ప�ం�్ ఎ��
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ఆవస్ లడ�. ఇఎక్� డ�లగ� ��రఎ�� ్్ �వస� ు�ీవరర� ఒఎ�

ం�ర�త�ష�్ . అ్మ��� వ మంల్��� డ�లగ్�, డోంిన�డ�రర్ , 

త�ంిష�్ ్��ఆలం�� వలఘ�డ్ోహశఎ�్ ్� ��రఎ�� ప్్� ��ి్ ల�

ఒఎ�ం�ర�త�ష�్ �ా� మతా�. అ్మలం��వలఘ��డో్హశఎ�్ ్��

ఒఎ�  ��ి్ ల స� �ూ్�ాచు, కాత�్�� ం�ర�ఖ� ప�ం�్ ఎ��

తాకా�.  మ భ్��ా� ం�ర�త�ష�్ � పసల� �ా మ ప�

ప్ం్్�� ం�ర�ఖ� ప�ం�్ లం�� ఆప��్�� వూ�లం�� �ధల�ా�

కా్క్డన�ల్ంల� �ంల�� � �ష�ల�. అ���� ఒఎ�

�ంల�� �  ��ి్ ల� ��ఆ్ల� వలఘ� �డో్హ� శఎ�్ ్� ��రఎ��

 మన్ల��ం�ర�త�ష�్ �ా� మర��్డ��ా��అ మ�ఎ�ప్ం్�

��రఎ�� లన మన్ల��ాసస. కావ్కా����అ మ�ఎ�ప్ం్�

��రఎ��అన్డ�రాల్, �ా ర�ాప్� భ్ల�ా� మతా�.  

 

6.   ఆత��చ�� ం��ి � ఒ�� ప��� పరవపర� �రరసమల�� � ం�రర్ �

ం�ం్్ల�అలంట�ం�ర�త�ష్�� త����డ�శ్ఎ�్ ్��(‘patriot’). 

 ్ం�ర� పత�్ా్ �  సలనబ� �ా్నలన్ంల� �్ లసఎ�  �లసస, 

అధరల�ా� �ిడ�మ ల���న�   ్�� ��లసరర� �టరమ��

�ా్నలన్ం�్ససమ ్ స�  ్ం�ర� ప్్�న్ల� ం�ర�త�ష�్ ్��ా�

ప్ఎం�ల�లడ�. �ా్నలన్ంల� ఆ�్ � నతా్న� కాత��

డ�శ్ఎ�్ ్��ా� ����మ్కనబచ�రర. అలంట� ు� ప్ం్��, 

కారర� ం��ి � ఒ��� ప���� త�ల్డ� �� నల�� � ం�రర్ �
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ఇఆ్కనబచ��. ఒఎరర� కాత��� ం�ర�త�ష�్ ్�� ుత�ంి��్ , 

 త�ఎరర� కాత��� డ�శ్ఎ�్ ్�� ����మన�రర. �టరన�

డ�రా�న�పత�్ా�లం��హఎ�క� ్ం�ర��ా మ� ం�ప���� లస��

 ల�్� ప్ం్�� కాత��� ం�ర�త�ష�్ ్�� అచ�నరర.  త�, 

�టరన�డ�రా�న�పత�్ా�లం��హఎ�క�  ్ం�ర��ా మ� ం�ప����

్చస��  ల�్� ప్ం్�� కాత��� డ�శ్ఎ�్ ్�, �ా్నలన్ం�

వ ర�్ససమ ్��ంి�ం�రర.  

�ాకం�్ �  ఆత��చ�� ఆప��్ � గ�త�ల�� మరరప� ఇం�్�  �లసస, 

అననబ��� న � కాస  స� ��ంిలం�� ప�త�్ � అఆ�ారా�న�

ఇకా్�. ఇరరక��ప�్� కాస ్�� �చ��, �ష�మ�న�

్ణ్ల�ా� పత�వ�లం���  త���� ఆప��్ �  ఎక� నరకల�

 త���� డ�ద రాప�న�పత�గణ్�����మవస��కా�, �ఆత��ా�

ు�ఆప��్ �గ�త�ల��మరరప�ంె్ాప�.  

 

7.   ఇ�ా్ ల�అలంట�రాల్, వ రపణ 

ఇ�ా్ ల�అచు�అర��పడ����� భ్ల�వ్మమ�అచు�పసల. 

డల��అరఅల�రాల్� త����వ రపణ. ఇడ� ఎ�రాల్��న�

ధర్ల. ప్పల�� కాపప్ల�ా� రాల్� �ాఅ ంిలం�్�� త����

రాల్�� ్్్ న�ధరలం�్�� డల��  భ్�ిడ�మ ల��్�� న �

వహ�రర్ స�క� ��వస్ చ�న�. 
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�ాకం�్ � ప్్�  ��ి్ ల� ఒఎ� కల్ల�లం�ష�్ �ా�  మతా��

అలంట�అన్డ�రాల్��న�ధర్ల�� �ఇ�ా్ ల�క� ధ ్ స�

అన్డ� అ సవత�లం��: వ మంల్�� రాల్��  త����

చ�ప�మ�న� �ాఅ ంిల�్ల� ��వల� అన్డ� వలఘ�

�డో్హశఎ�్ ్�్ా�ం�ఒఎ�ం�ర�త�ష�్ �ా� మతా�. 

6.  లససఎ��  ��ి్ ల�నరర్ స� �ా�ిర్�� ంి్�వూ్ �  ��ి్ ల్��

కాత���సూమివస్ చ�నరర? 

‘�ా�ిఖ’ అలంట�్రవకత�లం�కా్డ�అ��అరఅల.  

‘�ా�ిఖ’ అచు� పసల� ఎ��్� అచు� పసల�  సలనబ� గ�ధరల�కనబలడ�. 

డల�� అరఅల� డ��ంల� ్చడ�� ్రవకత�ల�్ల. ఇ�ా్ ���

పత��టష� ప్�ారల, �ా�ిఖ� అలంట� ఇ�ా్ ల� ధర్ల�  ఎక�

వ��ప�న� డ�ం�� ్చడ�� ్రవకత�లం�� ఆప��్ . ఇల�ఆ్ష�్�� ఇ�ా్ ల�

ధతా్�న�్రవకత�లం��ఆప��్��చ�ర� ��ి్ ల�అ��ంి్��ా్ రర. 

ఒఎకుళ� ��ి్ ల�నరర్ఎ��కటధ�ఎ�����, కారర�క�లంచు�ఇ�ా్ ల�

�ీ్ఎత�లం��. 

ఒఎకుళ�  ఆత��చ��  ��ి్ ల�నరరనబ��� �ా�ిఖ� చ్డ��

 ��ి్ ల�నరర్డ� అచు� పసల� సూషణ�ా� అ�ంి��్ , అన్డ�

ఇ�ా్ ల�ధర్ల��ీ్ఎత�ల�న��న� ల�స��కా�. అప�ప్డ�ల� ��

అననబ�� �ా�ిఖ� ్చడ��  ��ి్ ల�నరర్డ� అ�� ంి్ఆంల�

ుంికు�ా్  �. 


