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  كتاب املرأة املسلمة
మ��ి� ం వ�తమ��ి� ం వ�తమ��ి� ం వ�తమ��ి� ం వ�త 

ఇ$ా� ంలFఇ$ా� ంలFఇ$ా� ంలFఇ$ా� ంలF �ీ� ]�ీ� ]�ీ� ]�ీ� ] $ా^ నం$ా^ నం$ా^ నం$ా^ నం 

 ఇ$ా� ం ధర_ంలF �ీ� ]లక:న8 హక:aలను గ��;ం� చ�;Jం1ే 
మ�ందు ఇతర మZ2లF�  �ీ� ]లక:న8 హక:aల:, .ాటI వ�వbరం 
�ీ� ]ల పట�  ఎల6 ఉంeి అABeి gవ�;ంచడం 12ల6 మ�ఖ�ం.  
 'jక:ల వదk  �ీ� ] అమ_బ)ేeి మ�;య� క9నబ)ేeిl . ఆmnక: ఏ 
హకoa లpక:ం)ింeి. సరq హక:aల: ప�ర�షs�కL ఉం)ినg. 
ఆ�ి�లF .ారసతqం లpక:ం)2 తన సqంత $tమ�_లF ఖర�J =uటvN  
హక:a కo)2 లpక:ం)ింeి. ప�ఖ6�w 'ాం�న అచJటI తతq.Bత�  
సుఖ�ాx (Socrates the philosopher 469-399BC) ఇల6 అA28డ{. 
"�ీ� ] జ}w ఉ�క~ ప�పంచం �కa అ�ోగw మ�;య� ��ణZ2q�క~ 
ఒక మ�ల కారణం. �ీ� ] ఒక gషమ6[న 1ెటWN  �ర�, చూప�క: 
ఎంZ� అందం'ా ఉంటWంeి కా� ప�ల: e2�8 wన8 .�ంటAB 
చ�X�Z2�".  
 �Yమను�  �ీ� ]క~ ఆత_�� లpదAB.ార�. .ా�; వదk  �ీ� ]క~ ఏల6ంటI 
gల:వ, హక:a లpక:ం)ింeి. "�ీ� ]క~ ఆత_ లpదు" అనడం .ా�; 
�A2దం'ా ఉం)ింeి. అందుకL .ా�;� స̂ంబ�లక: బం�ిం� కా';న 
నూA� .ా�; eేbల=uౖ X��ి .ా�;� బ��ిం1ే.ార�. ఇంతకంటv 
�రం'ా ��Yk షsల�ౖన �ీ� ]లను గ�ఱ�ప� Z�కZ� కటIN  .ార� 
చ�X���ంత వరక: గ�ఱా� �8 ప�;'�w� ం1ే.ార�.  
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 మన ��రత eేశంలF మ�Y అడ{గ� మ�ందుక: .B�ి భర� 
చ�X�Zే ��ర�ను కo)2 స�సహగమనం 1ే�ం1ే.ార�.  
 1ౖె�య�ల: �ీ� ] �కa ఉe2హరణ ధన సంXాదనను 
మ�;య� మం�తA2�8 న�ంపజL�C �టIZ� ఇ1ేJ.ార�. ��ర�� 
అమ_డం ఒక హక:a'ా ��gం1ే.ార�. అeే gధం'ా స�వం'ా 
దహనం 1ేయ�ట ఒక హక:a'ా ��gం1ే.ార�.  
 హ.ాq, ఆదమ�ను కgqం� 1ెటWN  నుం� పండ{ 
w�=ిం�ంద� య�దుల: �ీ� ] జ}wAB శ=ించబ)ినeి'ా 
��gం1ే.ార�. �ీ� ] బ/0షsN  �ాల�నప�డ{ తనుం)ే గృహమ�, 
తను మ�టWN క:AB ప�w వసు� వ� కo)2 అప�;�భ�మవ�తsంద� 
��gం1ే.ార�. తనక: $�దర�ల:ంటv తన తం)ి� ఆ�ి�లF వ1ేJ ��గం 
తనక: ఇ1ేJ.ార� కార�.  
 క�(�స�వ�ల: �ీ� ]� �uౖZ2+ (దయ�ం, =ి�ాచం) �కa e2qరమ�'ా 
��gం1ే.ార�. ఒక క�(�స�వ పం)ితsడ{ �ీ� ] gషయంలF ఇల6 
ప�$ా� gం12డ{: "�ీ� ] మ6నవ X�[క గలeి కాదు". బ A2.�నూ� ! 
(Saint Bonaventure 1217 - 1274) ఇల6 1ెXాEడ{: "¡ర� �ీ� ]� 
చూ�ి మ6నవ�)ే కాదు. కౄర జంతsవ� కo)2 అనుక£కం)ి. 
¡ర� చూ�Ceి �uౖZ2+ మ�;య� gABeి కLవలం Xామ� ఈలల:".  
 ఇం'j�షs .ా�; చటNం "Common law” ప�కారమ�Zే గత అరk 
శZ2బkంలF �ీ� ] X¤ర�ల తరగతsలF� ఏ తరగwలF కo)2 
ల�క~aంచబడక X���eి. మ�;య� �ీ� ]క~ సqంత'ా ఏ హక:a 
లpక:ం)ింeి. �వ�;క~ తను ధ�;ం1ే దుసు� ల: కo)2 తన 
అ�ికారంలF లpక:ం)ినg. క¥l.శ. 1567న $ాaట�� ªం« Xార�mnంటWలF 
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ఏ �న8 అ�ికారం కo)2 �ీ� ]క~ ఇవqకoడదన8 ఆeేశం జ}�; 
1ే�ార�. /S��8th (Henry VIII) ప�;XాలనలF ¬�టI Xార�mnంటW �ీ� ] 
అప�;�భ�త గలeి గనుక బ®ౖ¬¯ చదవకoడద� చటNం జ}�; 
1ే�ింeి. 1586వ సంవత"రం ��ా ను"లF ఒక సm±_ళనం ఏ�ాEటW 
1ే�ి �ీ� ] మ��CA2, లpe2 అ� చ�;Jం� �వ�;క~ మ��C కా� 
ప�ర�షs� �Cవ క9రక: ప�టIN ంచబ)ిందన8 �ర³య6�క~ వ12Jర�. 
క¥l.శ. 1805 వరక: ¬�టIషs చటNం "భర� తన ��ర�ను అమ�_ట 
µగ�m±" అ� య�ం)ింeి. మ�;య� .ార� ��ర� �కa ధర 
ఆర� =uను"ల: (Six pence ie Half Schillng) �ర³�ం12ర�.  
 అరబ�¶ల: ఇ$ా� ంక: మ�ందు �ీ� ]� 12ల6 �చం'ా చూ�C.ార�. 
ఏ $ా^ � లpక:ం)2, ఆ�ి�లF హక:a లpక:ం)2 ఉం)ింeి. అABక 
అరబ�¶ల: తమ ¬డ·లను స�వం'ా దహనం 1ే�C.ార�.  
 �ీ� ] జ}w భ�;ం1ే ఈ అA2�య6�8 Z¸ల';ంచుటక:, �ీ� ] 
ప�ర�షsల: ఒకటv మ�;య� ప�ర�షsలక:న8 gధం'ా .ా�;క~ 
హక:aల:న8g అ� 12టI 1ెప¹టక: ఇ$ా� ం ధర_ం వ�Jంeి. ఇeే 
gషయ6�8 eివ� గంథం ఖు!ఆ+ లF సృ�ిNకర� అ�న అల6� 7 l
ఇల6 Zె[Xాడ{:  

� ������ �	
�� ������� ����� ��� �� ������ ��� ����� � � �!" # "$ $" " % & " " " " # &" " #& # # "& " &" " " '# '& "( " $ " )
*�� +�, "-� .� ���/� $-� 0�, 1���� .� �
23��4�5 $ " # " # "5 # # " " "$ $ $" "' '$ $& #" " "& & 6�������:13{  

{మ6నవ�ల6�ామ6నవ�ల6�ామ6నవ�ల6�ామ6నవ�ల6�ా! ! ! ! m±మ� %మ_[8 ఒకL ప�ర�షs� నుం)ిm±మ� %మ_[8 ఒకL ప�ర�షs� నుం)ిm±మ� %మ_[8 ఒకL ప�ర�షs� నుం)ిm±మ� %మ_[8 ఒకL ప�ర�షs� నుం)ి, , , , ఒకLఒకLఒకLఒకL �ీ� ]  �ీ� ]  �ీ� ]  �ీ� ] 
నుం)ి సృ�ిN ం12మ�నుం)ి సృ�ిN ం12మ�నుం)ి సృ�ిN ం12మ�నుం)ి సృ�ిN ం12మ�. . . . తర�.ాత ¡ర� ఒక�;A¼కర� ప�;చయం 1సేుతర�.ాత ¡ర� ఒక�;A¼కర� ప�;చయం 1సేుతర�.ాత ¡ర� ఒక�;A¼కర� ప�;చయం 1సేుతర�.ాత ¡ర� ఒక�;A¼కర� ప�;చయం 1సేు    
క:ABందుక: %మ_[8 జ}తsల:'ానూక:ABందుక: %మ_[8 జ}తsల:'ానూక:ABందుక: %మ_[8 జ}తsల:'ానూక:ABందుక: %మ_[8 జ}తsల:'ానూ, , , , Zెగల:'ానూ 1�ేామ�Zెగల:'ానూ 1�ేామ�Zెగల:'ానూ 1�ేామ�Zెగల:'ానూ 1�ేామ�. . . . 
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.ాస�.ా�క~ ¡లF అంద�;కంటv ఎక:aవ భయభక:� ల: కల.ా) ే.ాస�.ా�క~ ¡లF అంద�;కంటv ఎక:aవ భయభక:� ల: కల.ా) ే.ాస�.ా�క~ ¡లF అంద�;కంటv ఎక:aవ భయభక:� ల: కల.ా) ే.ాస�.ా�క~ ¡లF అంద�;కంటv ఎక:aవ భయభక:� ల: కల.ా) ే
అల6� 7 దృ�ిNలF ఎక:aవ '½రవXాతs� డ{అల6� 7 దృ�ిNలF ఎక:aవ '½రవXాతs� డ{అల6� 7 దృ�ిNలF ఎక:aవ '½రవXాతs� డ{అల6� 7 దృ�ిNలF ఎక:aవ '½రవXాతs� డ{}. (హ¾¿�ాx 49: 13).  

�7�8�9�� �� �:�! ���$ $ $" ' " # # "# " " " ;<��=2 ��>� 
?� ���� �� ��� �� " $ $ $" & " 5 " & " # ## & " # & " ( " "
�*�� .
:�@! A� B�C� .
��0!% $ " " "& & "" &# " " " ' & #"6 ������:124{  

{మం� పనుల: 1ే�C.ార� ప�ర�షsల�ౖA2మం� పనుల: 1ే�C.ార� ప�ర�షsల�ౖA2మం� పనుల: 1ే�C.ార� ప�ర�షsల�ౖA2మం� పనుల: 1ే�C.ార� ప�ర�షsల�ౖA2, , , , �ీ� ]ల�Aౖ2 .ార� గనక �ీ� ]ల�Aౖ2 .ార� గనక �ీ� ]ల�Aౖ2 .ార� గనక �ీ� ]ల�Aౖ2 .ార� గనక 
g�ాqసుల�Zౖే సqరUంలF ప�.B�$ా� ర�g�ాqసుల�Zౖే సqరUంలF ప�.B�$ా� ర�g�ాqసుల�Zౖే సqరUంలF ప�.B�$ా� ర�g�ాqసుల�Zౖే సqరUంలF ప�.B�$ా� ర�. . . . .ా�;క~ రవqంత అA2�యం .ా�;క~ రవqంత అA2�యం .ా�;క~ రవqంత అA2�యం .ా�;క~ రవqంత అA2�యం 
కo)2 జరగదుకo)2 జరగదుకo)2 జరగదుకo)2 జరగదు}. . . . (�$ా 4: 124). మ�Y 1ోట eివ� ఖు!ఆ+ ఇల6 
Zెల:ప�తsంeిః  

���+D��" # ' " " .�E�F�" " # $ ��EG H!0��
	 % "# #& "$ $ $6III ����������:8{  
{తన త[�దండ{� ల పట�  సe2ÆవంZ� mnలగమ� m±మ� తన త[�దండ{� ల పట�  సe2ÆవంZ� mnలగమ� m±మ� తన త[�దండ{� ల పట�  సe2ÆవంZ� mnలగమ� m±మ� తన త[�దండ{� ల పట�  సe2ÆవంZ� mnలగమ� m±మ� 
మ6నవ��క~ ఉపe�ేం12మ�మ6నవ��క~ ఉపe�ేం12మ�మ6నవ��క~ ఉపe�ేం12మ�మ6నవ��క~ ఉపe�ేం12మ�}. . . . (అ+ కబ�x 29: 8). మb ప�వక� 
� ఇల6 ఉపeే�ం12ర�.  

 ����� �� ��   ! !" #   D $�%  :&� $�'( $�% "  "    ? J�EG� ��K!� L��>M� �:�� # " "& "& # " "% " $ $ $ # &# & #
���� J��E�� �3�+� �3�+�� ����% %& && &# " # & " # & "$ $ $ $ $ $& & "I 

""""g�ాqసులలF సంపÇర³ g�ాqసం గల.ార� సదqర�న గల.ార�g�ాqసులలF సంపÇర³ g�ాqసం గల.ార� సదqర�న గల.ార�g�ాqసులలF సంపÇర³ g�ాqసం గల.ార� సదqర�న గల.ార�g�ాqసులలF సంపÇర³ g�ాqసం గల.ార� సదqర�న గల.ార�. . . . 
¡లF మం�.ార� తమ ��ర�ల పట�  మం�తనమ�Z� mn['L¡లF మం�.ార� తమ ��ర�ల పట�  మం�తనమ�Z� mn['L¡లF మం�.ార� తమ ��ర�ల పట�  మం�తనమ�Z� mn['L¡లF మం�.ార� తమ ��ర�ల పట�  మం�తనమ�Z� mn['L    
.ార�.ార�.ార�.ార�".".".". (w�;_D 1162).  

 ����� �� ��   ! !" #   D$�%    :( ��)   &� $�'( *+ ,)# "   # - " ?$�./    :&� $�'( ��  "    
$�% 012�34 �32 5���� 67� �8  #    "  !# !  # #  9 : :O;��" ) &P $�%   :$�% �8 ;<  "!  9: O Q' &

;��" ) &P$�%    :$�% �8 ;<  "!  9: O;�� Q" ) '& &P $�%   :$�% �8 ;<  "!  9: OR
	� Q" & " ' &PI� �� �� �� �
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ఒక వ�క~� ప�వక� � వదkక: వ�J, ఇల6 ప��8ం12డ{, 'A2 సదq 
ర�నలక:, �Cవలక: అంద�;కంటv ఎక:aవ హక:a గల.ా��వర�?' అ�, 
""""� త[�� త[�� త[�� త[�" " " " అ� 1ెXాEర� మb ప�వక� �. అతను 'మÈÉ ఎవర�' అ� 
అ)ి'ాడ{. e2�క~ ప�వక� � """"� త[�� త[�� త[�� త[�" " " " అ� 1ెXాEర�. 'మÈÉ ఎవర�' 
అ� అడ'ాU  """"���� త[� త[� త[� త[� " " " " అ� 1ెXాEర�. మÈÉ ఎవర� అ� 
అ)ి';నప¹డ{ """"� తం)ి�� తం)ి�� తం)ి�� తం)ి�" " " " అ� మbప�వక� � బదు[12Jర�. 
(బ�ఖ6�; 5971, మ��ి� ం 2548).  
 ఇ$ా� ం �ీ� ] గ��;ం� ఏమంటWందAB e2�క~ ఇeి ఒక సం�ిప�  
gషయం. మ�j gవ�ా�క~ తర�.ాw =C�ల: చదవం)ి. 
 

�ీ� ]�ీ� ]�ీ� ]�ీ� ] �కa�కa�కa�కa $ామ6న�$ామ6న�$ామ6న�$ామ6న� హక:aల:హక:aల:హక:aల:హక:aల: 
 �ీ� ]క: క9�8 $ామ6న� హక:aల:న8g. .ాటI� సqయం'ా �ీ� Êల: 
Zెల:సుక9నుట మ�;య� ప�ర�షsల: .ాటI� .ా�; క9రక: 
అం'jక�;ంచుట ఎంత�A2 అవసరం. �ీ� ]ల: తమ ఈ హకaలను 
త%ËాN ను$ారం g��';ంచుక£వచుJను. 
సం�ిప� ం'ా ఆ హక:aల: ఇgః సం�ిప� ం'ా ఆ హక:aల: ఇgః సం�ిప� ం'ా ఆ హక:aల: ఇgః సం�ిప� ం'ా ఆ హక:aల: ఇgః  
1111- $ాqమ�ం $ాqమ�ం $ాqమ�ం $ాqమ�ం ((((Ownership): ): ): ): ¬[·ంR, పంటల:, Xtల6ల:, �ా�కN�jల:, 
Z�టల:, బం'ారం, .�ం)ి మ�;య� అ�8 రకాల ప�వ�ల:. 
Ìట�8టÍ�  �ీ� ] తను క£�;నg తన య6జమ6న�ంలF ఉంచుక£ 
వచుJను. �ీ� ] ��ర�, త[� , ¬డ·  మ�;య� 1ె[� , ఇల6 ఏ రÎపమ�లF 
ఉA28, =uౖ gషయ6ల: తన అ�ికారంలF ఉండ వచుJను.  
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2222- g.ాహ హక:ag.ాహ హక:ag.ాహ హక:ag.ాహ హక:a,,,, భర�ను ఎను8క:AB హక:a. భర�Z� �gతం 
గడపడంలF నషNం ఏరE)ినప�డ{ g.ాహ బం�2�8 Zెంచుక9�, 
g)2క:ల: క£�L హక:a. ఇeి �ీ� ] �కa ప�Zే�క హక:a అనడంలF 
ఏ సంeేహం లpదు.  
3333- gద�ః gద�ః gద�ః gద�ః తన=uౖ g�ి'ా ఉన8 gషయ6లను ABర�Jక:AB హక:a. 
ఉe2ః అల6� 7 గ��;ం�, తన X�ా ర̂నల: మ�;య� .ాటI� 1ే�C 
g�2నం Zెల:సుక9నుట తన=uౖ g�ి'ా ఉన8 హక:aల:. తను 
ఎల6ంటI ప�వర�న అవలంÏం12[, ఏల6ంటI సం$ాaరం, సభ�త 
XాటIం12[ అAB gషయ6ల: Zెల:సుక9నుట ప�w �ీ� ] హక:a. 
అల6� 7 ఆeేశం:  

= &-� A� H�� A H�� �,�2' "$ $" & #" "' " # "�>��� �?@A:19{� �

{అల6� 7 తపE ఆ�ాధనలక: అర�Ð )ైన.ాడ{ ఎవడ{ లpడ� బ�'ా అల6� 7 తపE ఆ�ాధనలక: అర�Ð )ైన.ాడ{ ఎవడ{ లpడ� బ�'ా అల6� 7 తపE ఆ�ాధనలక: అర�Ð )ైన.ాడ{ ఎవడ{ లpడ� బ�'ా అల6� 7 తపE ఆ�ాధనలక: అర�Ð )ైన.ాడ{ ఎవడ{ లpడ� బ�'ా 
Zెల:సుక£Zెల:సుక£Zెల:సుక£Zెల:సుక£}. (మ�హమ_Ñ 47: 19). ప�వక� � ఇల6 1ెXాEర�ః 

�E� �� S, BT!�2 ���� U�V( $$ $# & W " # # "& "" &5 $ " "I � C)�8 �2�224{ 
 """"gద�నభ��ంిచడం ప�w మ��ి� ం=uౖ g�ి'ా య�ంeిgద�నభ��ంిచడం ప�w మ��ి� ం=uౖ g�ి'ా య�ంeిgద�నభ��ంిచడం ప�w మ��ి� ం=uౖ g�ి'ా య�ంeిgద�నభ��ంిచడం ప�w మ��ి� ం=uౖ g�ి'ా య�ంeి". ". ". ". (ఇబ�8 మ6జ). 
4444- e2నధర_ంe2నధర_ంe2నధర_ంe2నధర_ం:::: తన సqంత ధనమ� నుం� తను క£ర�క:న8టW�  
తన=uౖ'ా�, ఇతర�ల=uౖ 'ా�ః .ార� తన భర� అ�A2, సంZ2నమ 
�A2, తం)ి� లpక త[�  అ�A2 ఖర�J 1ేయవచుJను. హదుk క: 
%ం�, వ�ర̂mnÒన ఖర�J 1ేయ కoడదు. (1ే�ిన1ో, e2�8 
��Y�ించడం ఆmn బ�ధు�� g�ి). ఖర�J 1ేయడంలF ప�ర�షs� 
క:న8ంత అ�ికారం �ీ� ]లకo ఉంeి.  
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5555- =C�%ం1ే=C�%ం1ే=C�%ం1ే=C�%ం1ే, , , , అస/0�ం1ే హక:aః అస/0�ం1ే హక:aః అస/0�ం1ే హక:aః అస/0�ం1ే హక:aః సదుU ణమ�గల �ీ� ]లను =C�%ం�, 
.ా�; ఇంటIక~ .�ళÉడం, .ా�;క~ బహ¾మ6నం'ా ఏeౖెA2 పంపడం, 
.ా�;Z� కలం �C8హం 1ేయడం, .ా�; �Lమసమ612�ాల: Zెల:సు 
క£వడం, .ా�; బ�ధల సమయ6న .ా�;� ప�ామ�;Óంచడం. (��ర� 
తన భర�, ఇతర �ీ� ]ల: తమ బ�ధు�ల అనుమwZ� 1ెయ6�[). 
మ�;య� దుర�U ణం గల.ా�;� అస/0�ం�, అల6� 7 సంతృ�ిN  క9రక: 
.ా�;Z� దూరమ�ండటం.  
6666- .ాంగ�_లం.ాంగ�_లం.ాంగ�_లం.ాంగ�_లం: : : : తన సqంత ధనం నుం� తన �gతమ�లFAB 
మ�డవ వంతs ధనమ� గ��;ం� తను క£�;న.ా�;క~ వ�ియ�x 
(.ాÔ_లం) 1ేయ వచుJను. తను చ�X��న తర�.ాత ఆmn ఆ 
వ�ియ�x ను ఏల6ంటI అభ�ంతరం లpక:ం)2 జ}�; 1ే�ంచ 
వచుJను. ఎందుకన'ా వ�ియ�x ప�w ఒకa�; సqంత gషయం. 
ప�ర�షsలక:న8 gధం'ాAB �ీ� ]లక: కo)2 ఆ హక:aంeి. ప�w 
ఒకaర� అల6� 7 నుం� సతÕ[తం క£ర�ట 12ల6 మ�ఖ�ం. కా� ఈ 
వ�ియ�x Öత�ం ఆ�ి�లF మ�)ిటÍ�  ఒక వంతsకన8 ఎక:aవ 
ఉండకoడదు.  
7- దుసు� ల: ధ�;ంచడంలF w�ËాN ను$ారం పటWN  బటNల:, 
బం'ారమ� ధ�;ంచవచుJను. ఇg ��ండూ ప�ర�షsల=uౖ ��ిద×మ�. 
కా� ధ�;ం� కo)2 నగ8ం'ా ఉన8ట��=ిం1ే దుసు� ల: ధ�;ంచ 
కoడదు. అంటv శ�jర సగ��గం లpక A2లU వ ��గం మ6త�m± 
ద�;ంచుట, లpక తలను, mnడను మ�;య� వదను క9ంగ�Z�, =uౖటZ� 
క=ిEయ�ంచక X�వ�ట. ఈ �̂ిwలF కLవలం తన భర� ఎదుట మ6త�ం 
ఉండవచుJను.  
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8- భర� క9రక: �ిం'ారం 1ేయ�ట, సు�ా_, కాటIక =uటWN క9నుట, 
ఇతర µగ�mnÒన వసు� వ�లZ� �ిం'ా�;ంచుక9నుట, భర� ఇషNప)ే 
మం� దుసు� ల: ధ�;ంచుట µగ�m±. కా� అg�ాqస �ీ� ]ల: 
మ�;య� .Bశ�ల: ధ�;ం1ే )ె�సు"ల: ధ�;ంచక, సంeేbత_క వ$ా� Ø ల 
నుం)ి దూరమ�ండ{ట�� మం�eి. 
9- wAB Z2� 'L gషయ6లF�  తమక: న�Jనeి wనZ2� గ వచుJను. 
ప�ర�షsలక: .Bర� �ీ� ]లక: .Bర� అ� ఏ¡ లpదు. ప�ర�షsలక: 
µగ�మ�న8eే �ీ� ]లక: ఉంeి. ప�ర�షsలక: ��ిద×మ�న8eే 
�ీ� ]లక: ��ిద×మ�న8eి. అల6� 7 (సూ�� ఆ�ాÙ 7: 31)లF ఈ gధం'ా 
బ �ిం12డ{ః  

III�L2XM� UY A H�� �
2X/ A� �
	Z�� �
���" $ $$ $# #& ) & " & " "& &" "' $ & & " # & I6�D���E�:31{ � �� �� �� �
{wనం)ి Z2� గం)ిwనం)ి Z2� గం)ిwనం)ి Z2� గం)ిwనం)ి Z2� గం)ి, , , , %w¡రకం)ి%w¡రకం)ి%w¡రకం)ి%w¡రకం)ి. . . . అల6� 7 %w¡�L.ా�;� అల6� 7 %w¡�L.ా�;� అల6� 7 %w¡�L.ా�;� అల6� 7 %w¡�L.ా�;� 
=C�%ంచడ{=C�%ంచడ{=C�%ంచడ{=C�%ంచడ{}. . . . (సూర ఆ�ాÙ 7: 31). 
 

భర�భర�భర�భర�=uౖ=u=ౖuౖ=uౖ ��ర���ర���ర���ర� హక:aల:హక:aల:హక:aల:హక:aల:    
 �ీ� ] �కa ప�Zే�క హక:aలF�  ఆmn పట�  ఆmn భర�=uౖ ఉన8 
హక:aల:. ఇg తన భర� హక:aల: ఆmn=uౖ ఉన8 gధంగAB 
ఉన8g. ఉe2ః అల6� 7 మ�;య� ప�వక� � అg�ేయతక: గ��; 
1ేయ� భర� ఆజÚల: XాటIంచడం. అత�క~ � జA2ల: వం)ి 
=uటNడం. పడకను బ�గ�ంచడం. సంZ2A2�8 X��ిం�, మం� 
�Ûణ ఇవqడం. అత� ధన, మ6నమ�ను కాXాడడం. తన 
మ6A2�8 కాXాడ{తÜ, µగ�mnÒన అలంకరణ వసు� వ�లను 
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ఉపµ';ం� అత� క9రక: �ిం'ా�;ంచుక9నడం. ఇg �ీ� ]=uౖ ఉన8 
తన భర� హక:aల:.  
 ఒక �ీ� ] పట�  తన భర�=uౖ ఉన8 హక:aలF�  అల6� 7 ఆeే�ాను 
$ారం సం�ిప� ం'ా క9�8 హక:aల: క~lంద Zెల:సుక:ంe2మ�.  

���= [���M�	 �J+�, \]�� ��� �^�$ $ $& ## ' " ' "" $ $ " ' & # &" �>������.���:228{ � �
{మగ.ా�;క~ మమగ.ా�;క~ మమగ.ా�;క~ మమగ.ా�;క~ మ/0/0/0/0ళల=uౖ ఉన8టWవంటI హక:aలp ధర_ం ప�కారం ళల=uౖ ఉన8టWవంటI హక:aలp ధర_ం ప�కారం ళల=uౖ ఉన8టWవంటI హక:aలp ధర_ం ప�కారం ళల=uౖ ఉన8టWవంటI హక:aలp ధర_ం ప�కారం 
మ/0ళలక: కo)2 మగ.ా�;=uౖ ఉA28�మ/0ళలక: కo)2 మగ.ా�;=uౖ ఉA28�మ/0ళలక: కo)2 మగ.ా�;=uౖ ఉA28�మ/0ళలక: కo)2 మగ.ా�;=uౖ ఉA28�}.... (బఖర 2: 228).  
 ప�w g�ాq�ి� తన ఈ హక:aలను గ�����;'; ఏల6ంటI �ిగ�U  
పడక మ�;య� భయపడక:ం)2 తన హక:aలను Xtంe2ల� 
m±మ� ఇచJట =C�ÝaA28మ�. భర� ఆmnక~ ఈ హక:aలను పÇ�;�'ా 
ఇవqడం అత�=uౖ g�ి'ా ఉంeి. ఒక .Bళ ఆmn సqయం'ా తన ఈ 
హక:aలను వదుల:క:ంటv ప�ాqలpదు.  
భర�=uౖ ఉన8 భర�=uౖ ఉన8 భర�=uౖ ఉన8 భర�=uౖ ఉన8 ��ర� హక:aల: ఇgః��ర� హక:aల: ఇgః��ర� హక:aల: ఇgః��ర� హక:aల: ఇgః     
1- క[%లFA�ౖA2, లp%లFA�ౖA2 ��ర� �కa X�షణ, వస� ], �క~త" 
మ�;య� గృహ వసతsల: Öదలగ�నg తను ఏ�ాEటW 1ేయ6[.  
2- ఆmn ధన, X�ా ణ, మ6నమ�లను మ�;య� ఆmn ధ�ా_�8 
కాXా)2[. ప�ర�షs�క~ �ీ� ]=uౖ అ�ికార%వqబ)ింeి గనుక: 
అ�ికా�; g�ి ఏమన'ా తనక: eే�=uౖ అ�ికార%వqబ)ింeో e2�8 
ర�ించటం, క�=uటIN  ఉండటం.  
3- ధ�ా_�క~ సంబం�ిం�న gషయ6లను ఆmnక: AB�LE బ�ధ�త 
భర�eి. అత�లF AB�LE శక~� లpక:ంటv, �ీ� ]ల gద� బ ధన ప�Zే�క 
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సమ6.B�ాలF� ః మ�ిÞదులF లpక బ)ిలF .�ßÉ ABర�Jక9నుటక: అను 
మw.ాq[. అచJట ఉపద�వం లpక:ం)2 �ాంw ఉం)2[. ఇదk�;లF ఏ 
ఒకa�;క~ కo)2 ఏల6ంటI నషNం క['L భయం ఉండకoడదు.  
4- ��ర�Z� సదqర�నZ� mnల'ా[. అల6� 7 ఆeేశం ఇల6 ఉంeిః    
{.ా�;Z� సe2ÆవంZ� �gతం గడపం)ి.ా�;Z� సe2ÆవంZ� �gతం గడపం)ి.ా�;Z� సe2ÆవంZ� �gతం గడపం)ి.ా�;Z� సe2ÆవంZ� �gతం గడపం)}ి. (�$ా 4: 19). సదqర�నZ� 
mn['; మం� gధం'ా సం$ారం 1ేయ�ట అన'ా ��ర�Z� కాప�రం 
1ేయ�ట ఒక హక:a. e2�8 పÇ�;� 1ెయ6�[. ఆmnను దూ�ిం�, 
wటIN  బ�ధ క[';ంచ�ాదు. ఏల6ంటI భయం లp� ���ా�8 ఆmnక: 
అపE';ంచ�ాదు. మ6ట మ�;య� తన ప�వర�న e2q�ా మం�'ా 
వ�వహ�;ం12[. ప�వక� సల� ల6� హ¾ అల�ౖహ/0 వసల� ం ఇల6 1ెXాEర�ః 
""""¡లF మం�.ార� ఎవరయ6� అంటv తమ ��ర�ల పట�  ¡లF మం�.ార� ఎవరయ6� అంటv తమ ��ర�ల పట�  ¡లF మం�.ార� ఎవరయ6� అంటv తమ ��ర�ల పట�  ¡లF మం�.ార� ఎవరయ6� అంటv తమ ��ర�ల పట�  
మం�తనమ�Z� mn['L.ా�Lమం�తనమ�Z� mn['L.ా�Lమం�తనమ�Z� mn['L.ా�Lమం�తనమ�Z� mn['L.ా�L. . . . ABను A2 ��ర�ల పట�  మం�'ాABను A2 ��ర�ల పట�  మం�'ాABను A2 ��ర�ల పట�  మం�'ాABను A2 ��ర�ల పట�  మం�'ా    
mn['L.ాణ>³mn['L.ాణ>³mn['L.ాణ>³mn['L.ాణ>³ . . . . (w�;_D 3895).  
 

పరkపరkపరkపరk 
 క:టWంబ �gతం gàáన8ం కాక:ం)2, అ�ోగw .�ౖప�నక: 
X�క:ం)2 సుర�ితం'ా ఉం)2ల� ఇ$ా� ం 12ల6 X�� త"/0ం�ంeి. 
మ��ి సుఖం'ా ఉం)ి, సమ6జం ప�;�ద×ం'ా ఉండ{టక:, e2�8 
మం� సభ�త, మం� గ�ణ2ల �కa బలmnÒన అడ{· Z� రÛణ 
క[Eం� కాXా)ింeి. ఈ గ�ణ2లను XాటI�C�  ��.âeే�కాల: ఉదÆ 
gంచవ�. మAã.ాంఛలక: Z2వ� ఉండదు. ఉపద�.ాలక: Z2వ� 
ఇ1ేJ క£�;క[8 కo)2 ఆప�టక: అడ{·  ఖ6యం 1ే�ి �ీ� ] ప�ర�షsల: 
తమ కంటI చూప�లను క~lంeిక~ జLసుక£.ాల� ఆeే�ం�ంeి.  
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 �ీ� ] �కa '½ర.ా�క~, తన మ6నమ� �కa అవమ6నమ� 
కాక:ం)2 బధ�ం'ా ఉండ{టక:, �చ మనసు" గల.ార� మ�;య� 
అల� కలF� లం సృ�ిNం1ే.ార� ఆmn నుం� దూరమ�ండటక:, '½రవ 
మ�ా�దల gల:వ Zె[య� మ�ర�å ల నుం� బధ�ం'ా ఉండ{టక:, 
gషపÇ�;తmnÒన చూప�లక: కారణమగ� ఉపద�.ాలను 
అడ{· క9నుటక:, సqయం'ా �ీ� ] '½రవమ�, తన మ6నమ� �కa 
భద�తక: అల6� 7 """"పరkపరkపరkపరk"""" �కa ఆజÚ ఇ12Jడ{.  
 మ�ఖమ�, ��ండ{ అర 1ేతsల: తపE పÇ�;� శ�jరమ� 
కాన�ాక:ం)2 "పరk" 1ేయ�ట g�ి అ�, పరప�ర�షsల ఎదుట తన 
అలంకరణను, వంప�$tంప�లను బ/0రంగ పరJకoడద� ధర_ 
.Bత�ల: ఏక¥భgం12ర�. ��ండ{ అర 1ేతsల: మ�;య� మ�ఖం 
gషయంలF ధర_.Bత�ల: బæ�2¬X�ా యంలF ప)ి ��ండ{ 
గ�ప�లయ6�ర�l . ప�w ఒకa�; వదk  తమ అÏX�ా యం ప�కారం 
ఆ�2�ాల:న8g. "పరk" ధ�;ంచుట g�ి అ�, e2� హదుk ను గ��;J 
అABక ఆ�2�ాల: గలవ�. ప�w ఒకaరÎ .ాటI నుం1ే ఆ�2రమ� 
�సుక:A28ర�. తమ అÏX�ా య6�క~ .��w�Lకమ�న8 ఆ�2�ాలక: 
ఎAã8 /çతsవ�ల: (కారణ2ల:) 1ెXాEర�. అల6� 7 ఆeే�ాల: ఇల6 
ఉన8gః  

� �JV� 1�� _�`G a�3� �� �?
�=b�2 �,�4� �?
:4�=b ����& # " # " & "" # " & $ $ $ $" "( " " # ' & % ' & "& #" "" " & $
1	
���# & $ & & $ �c
���' "$ $ & & I6�F�G7E�:53{  

{ప�వక� ��ర�లను ¡ర� ఏeెAౖ2 అడగవల�ి ఉంటv Zెర12టWన ప�వక� ��ర�లను ¡ర� ఏeెAౖ2 అడగవల�ి ఉంటv Zెర12టWన ప�వక� ��ర�లను ¡ర� ఏeెAౖ2 అడగవల�ి ఉంటv Zెర12టWన ప�వక� ��ర�లను ¡ర� ఏeెAౖ2 అడగవల�ి ఉంటv Zెర12టWన 
ఉం)ి అడగం)ిఉం)ి అడగం)ిఉం)ి అడగం)ిఉం)ి అడగం)ి. . . . ఇeి ¡ హృదయ6ల మ�;య�ఇeి ¡ హృదయ6ల మ�;య�ఇeి ¡ హృదయ6ల మ�;య�ఇeి ¡ హృదయ6ల మ�;య� .ా�; హృదయ6ల  .ా�; హృదయ6ల  .ా�; హృదయ6ల  .ా�; హృదయ6ల 
ప�;�ద×త క9రక: ఎంZ� సమ��తmnÒన పదkwప�;�ద×త క9రక: ఎంZ� సమ��తmnÒన పదkwప�;�ద×త క9రక: ఎంZ� సమ��తmnÒన పదkwప�;�ద×త క9రక: ఎంZ� సమ��తmnÒన పదkw}.... (33: అ7 జ}è: 53). 
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=�� a�E�� ;/��	� ;���de �� f���� � � �!# #$ $ $" ) "" " " "" "" # '$ " $ & $ " ) "g �� �J+�, L�0! L��>:# ' "$ $ $ $$ # & &" " "# #
&-� .��� �!�>! h2 �2��! .� ��i� ;�� �J�+	h�" # #" " " " # # ' "# & " &" " " "" # " "" " $ $ $ $K+G3 �3
jk % $ " % & " 6

�F�G7E�:59{� �� �� �� �

{ఓ ప�వకా�ఓ ప�వకా�ఓ ప�వకా�ఓ ప�వకా� ! ! ! ! � ��ర�లక:� ��ర�లక:� ��ర�లక:� ��ర�లక:, , , , � కoతsళÉక:� కoతsళÉక:� కoతsళÉక:� కoతsళÉక:, , , , g�ాqసుg�ాqసుg�ాqసుg�ాqసుల ల ల ల �ీ� ]లక: తమ �ీ� ]లక: తమ �ీ� ]లక: తమ �ీ� ]లక: తమ 
దుపEట�  క9ంగ�లను తమ=uౖ .B�ల6డ �సుక£మ� 1పె¹దుపEట�  క9ంగ�లను తమ=uౖ .B�ల6డ �సుక£మ� 1పె¹దుపEట�  క9ంగ�లను తమ=uౖ .B�ల6డ �సుక£మ� 1పె¹దుపEట�  క9ంగ�లను తమ=uౖ .B�ల6డ �సుక£మ� 1పె¹. . . . .ార� .ార� .ార� .ార� 
గ��;�ంప బడట��క¥గ��;�ంప బడట��క¥గ��;�ంప బడట��క¥గ��;�ంప బడట��క¥, , , , .B�ింపబడక:ం)2 ఉం)ంేదుక: ఇe ి ఎంZ� .B�ింపబడక:ం)2 ఉం)ంేదుక: ఇe ి ఎంZ� .B�ింపబడక:ం)2 ఉం)ంేదుక: ఇe ి ఎంZ� .B�ింపబడక:ం)2 ఉం)ంేదుక: ఇe ి ఎంZ� 
సమ��తmnÒన పదkwసమ��తmnÒన పదkwసమ��తmnÒన పదkwసమ��తmnÒన పదkw, , , , అల6� 7 Û%ం1ే.ాడ{ కర�ణ>ంచుఅల6� 7 Û%ం1ే.ాడ{ కర�ణ>ంచుఅల6� 7 Û%ం1ే.ాడ{ కర�ణ>ంచుఅల6� 7 Û%ం1ే.ాడ{ కర�ణ>ంచు    
.ాడ{నూ.ాడ{నూ.ాడ{నూ.ాడ{నూ}. (33: అ7 జ}è: 59). 

� �!0�! A� �J���2 �@jY� �?3�9	� �� �TTl! 7���>:�� ���" # " ' " " " ' " # # " "$ $ $ $ $ $& & " &" & & "# # " # &$ " # " # # # &
 �!0�! A� �c
+� S, �?�:m	 �	n+�� �J�� �Jo �� A� �J4�!d" # " ' & " ' " # " '$ $ $& & & " " "" '$ $ $" #$ $& # " "# " " &" $ $


��� A� �J4�!d& & '$ ' $ & " " $�J4�' $ $ "III 6�(����:31{  

{ఓ ప�వకా�ఓ ప�వకా�ఓ ప�వకా�ఓ ప�వకా� ! ! ! ! gశq�ిం�న మ/0ళలక: ఇల6 1పె¹ః తమ చూప�లను gశq�ిం�న మ/0ళలక: ఇల6 1పె¹ః తమ చూప�లను gశq�ిం�న మ/0ళలక: ఇల6 1పె¹ః తమ చూప�లను gశq�ిం�న మ/0ళలక: ఇల6 1పె¹ః తమ చూప�లను 
కాXాడ{క£ం)ి అ�కాXాడ{క£ం)ి అ�కాXాడ{క£ం)ి అ�కాXాడ{క£ం)ి అ�, , , , తమ మ�ా_ం'ాలను ర�ంిచుక£ం)ి అ�తమ మ�ా_ం'ాలను ర�ంిచుక£ం)ి అ�తమ మ�ా_ం'ాలను ర�ంిచుక£ం)ి అ�తమ మ�ా_ం'ాలను ర�ంిచుక£ం)ి అ�, , , , తమ తమ తమ తమ 
అలంకరణను ప�ద�;Óంచవదk� అలంకరణను ప�ద�;Óంచవదk� అలంకరణను ప�ద�;Óంచవదk� అలంకరణను ప�ద�;Óంచవదk� - e2నంతట అeే క�=ంి1ేeి తపE e2నంతట అeే క�=ంి1ేeి తపE e2నంతట అeే క�=ంి1ేeి తపE e2నంతట అeే క�=ంి1ేeి తపE - 
తమ వÛతమ వÛతమ వÛతమ వÛAAAA స̂ల6లను ఓణ> అంచులZ� కప¹క£.ాల� స̂ల6లను ఓణ> అంచులZ� కప¹క£.ాల� స̂ల6లను ఓణ> అంచులZ� కప¹క£.ాల� స̂ల6లను ఓణ> అంచులZ� కప¹క£.ాల�, , , , .ార� తమ .ార� తమ .ార� తమ .ార� తమ 
అలంకరణను Ìఅలంకరణను Ìఅలంకరణను Ìఅలంకరణను Ì�; మ�ందు తపE మ��వ�; మ�ందు ప�ద�;Óంచ�; మ�ందు తపE మ��వ�; మ�ందు ప�ద�;Óంచ�; మ�ందు తపE మ��వ�; మ�ందు ప�ద�;Óంచ�; మ�ందు తపE మ��వ�; మ�ందు ప�ద�;Óంచ    
కoడద�ః భర� కoడద�ః భర� కoడద�ః భర� కoడద�ః భర� ................}. . . . (24: నూ! :31). 
 ప�వక� సల�ల6� హ¾ అల�ౖ/0 వసల� ం పgత� ��ర� ఆ�Ëా �ిeీkఖ6 
రDయల6� హ¾ అA2Ð  ఇల6 1ెబ�తsA28ర�ః "�ీ� ]ల: దుపEటW�  
కప¹క9� వ�J ప�వక� � .�నక ఫì� నమ6¿ 1ే�C.ార�. నమ6జ�ౖన 
త�ాqత .ార� w�;'; ఇండ� క: X�తsండ'ా íకటI కారణం'ా గ��;�ంప 
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బ)ే.ార� కార�". (సున+ న$ా�). �ాwమ ¬A��  మ��Þ! 
ర/0మహ¾ల6� 7 1ెXాEర�ః "m±మ� ఇbîం (హì లpక ఉమ6ï ) 
�̂ిwలF ఉండ'ా మ6 క9ంగ�లను మ�ఖమ�=uౖ .B�ల6డ �సుక:AB 
.ా�;%. అప¹డ{ అ$ా_ ¬A��  అð బ&l రDయల6� హ¾ అA2Ð  మ6Z� 
ఉA28ర�. (మ�అత�  ఇమ6ం మ6[&. హì/ తò_ర�¯ మ�/0î% వì 
హహ¾). ఆ�Ëా రDయల6� హ¾ అA2Ð  ఉలp� óం12ర�ః "వలసవ�Jన 
(మ�bD!) మ/0ళలను అల6� 7 కర�ణ>ంచు'ాకా! ÖదటI $ా�; 
{తమ వÛA స̂ల6లను ఓణ> అంచులZ� కప¹క£.ాల�} eివ� 
ఖు!ఆ+ ఆయతs అవత�;ం�నప�డ{ తమ దుపEట� ను �ంప�క9� 
కప¹క:A28ర�". (బ�ఖ6�;ః 4758).  

 ఇ.B 'ాకా ఇంకా అABక ఆ�2�ాల:న8g. =uౖన Zె[=ిన ప�కారం 
ఏ బæ�2¬X�ా య6ల: ఉA28, అందర� కo)2 అA2�Yగ� �̂ిwలF 
)2కNర� వదkక: .�ళôÉట ల6ంటI అగత� ప�;�̂ిwలF �ీ� ] తమ మ�ఖ 
మ�=uౖ ఉం)ే మ�సుగ�ను Zెర�వ వచJ�, ఉపద�.ాల: జ�ం1ే 
ఆ$ాaరమ�న8ప�డ{ Zెరవ కoడద� ఏక¥భgం12ర�. ఎవర�Zే 
మ�ఖ6�క~ "పరk" వ�;�ంచద� అA28�Y .ార� స�తం ఉపద�.ాల: 
జ�ం1ే భయమ�న8ప�డ{ "పరk" 1ేయ6ల� ఒప¹క:ంట�ర�. ఈ 
�Y¿లF�  భక:� ల:, ప�ణ2�తs_ల: అర�eౖె ఎటW చూ�ిA2 సం�õభం 
.ా�=ిం�య�ంeి. �చుల:, దు�ా_ర�U ల: అABకmnÒX�య6ర�. ఈ 
సమయ6లF�  "పరk" X�ా మ�ఖ�త 12ల6 ఉంeి.  
 అeే gధం'ా క:టWంబమ�, e2� '½రవ మ�ా�దలo, 
�wనడవ)ికలo బధ�ం'ా ఉండ{ట క9రక: కo)2 �ీ� ] పర�షsల 
gశృంఖలత (కల�క)ను ఇ$ా� ం ��C�ిసు� ంeి. ఉపద�వమ�ల, 
సం�õభమ�ల e2q�ాలను మ��ి .Bయ6ల� X�� త"/0సు� ంeి. �ీ� ] 
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బయటక: .�ళôÉట, ప�ర�షsలF�  కల�ి gచJలg)ి'ా wర�గ�ట, 
మ�ఖమ�=uౖ "పరk" లpక:ం)2 ఉండ{ట వలన ��.âeే�కాల: 
ఉదÆgంచును. XాXాల కారణ2ల: అw సుల:.�ౖ, Xాపమ� 1ేయ�ట 
మ�j సులభమగ�ను. అల6� 7 ఇల6 ఆeే�ం12డ{ః  

�p/ ��p/ A� �1/
+	 q .���) '" " # " " ' & "" " " & $ & #$ " "�� r# "gs�e� B+�?�`" & $ $ $' "III6 �F�G7E�:33{ � �� �� �� �
{¡ర�¡ర�¡ర�¡ర�    ఇళÉలFABఇళÉలFABఇళÉలFABఇళÉలFAB    ఉం)Xి�ం)ిఉం)Xి�ం)ిఉం)Xి�ం)ిఉం)Xి�ం)ి. . . . పÇరqప� అజ}Ú న కాలంలF మ6e�ి;'ా పÇరqప� అజ}Ú న కాలంలF మ6e�ి;'ా పÇరqప� అజ}Ú న కాలంలF మ6e�ి;'ా పÇరqప� అజ}Ú న కాలంలF మ6e�ి;'ా 
అలంకరణను ప�ద�;Óసూ�  wరగకం)ిఅలంకరణను ప�ద�;Óసూ�  wరగకం)ిఅలంకరణను ప�ద�;Óసూ�  wరగకం)ిఅలంకరణను ప�ద�;Óసూ�  wరగకం)}ి.... (33: అ7 జ}è: 33). మ�Y 
ఆeేశం: 

�JV� 1�� _�`G a�3� �� �?
�=b�2 �,�4� �?
:4�=b ����" # " # " # " & "& $ $ $ $" "( " " # ' & % ' & "& #" "" " & $ �&
1	
���# & $ & & $ �c
���' "$ $ & & I6�F�G7E�:53{  

{ప�వక� ��ర�లను ¡ర� ఏeెAౖ2 అడగవల�ి ఉంటv Zెర12టWన ప�వక� ��ర�లను ¡ర� ఏeెAౖ2 అడగవల�ి ఉంటv Zెర12టWన ప�వక� ��ర�లను ¡ర� ఏeెAౖ2 అడగవల�ి ఉంటv Zెర12టWన ప�వక� ��ర�లను ¡ర� ఏeెAౖ2 అడగవల�ి ఉంటv Zెర12టWన 
ఉం)ి అడగం)ిఉం)ి అడగం)ిఉం)ి అడగం)ిఉం)ి అడగం)ి. . . . ఇeి ¡ హృదయ6ల మ�;య� .ా�; హృదయ6ల ఇeి ¡ హృదయ6ల మ�;య� .ా�; హృదయ6ల ఇeి ¡ హృదయ6ల మ�;య� .ా�; హృదయ6ల ఇeి ¡ హృదయ6ల మ�;య� .ా�; హృదయ6ల 
ప�;�ద×త క9రక: ఎంZ� సమ��తmnÒన పదkwప�;�ద×త క9రక: ఎంZ� సమ��తmnÒన పదkwప�;�ద×త క9రక: ఎంZ� సమ��తmnÒన పదkwప�;�ద×త క9రక: ఎంZ� సమ��తmnÒన పదkw}.... (33: అ7 జ}è: 53). 
 ప�వక�  � �ీ� ] ప�ర�షsల కల�కను 12ల6 కö;నం'ా .ా�;ం12ర�. 
అంZేకాదు ఈ కల�కనూ X�ా ర̂న సమయ6లF� , ఆ X�ా ంZ2లF�  
కo)2 ఉండకoడద� Z2క¥దు 1ే�ార�.  
 �ీ� ]క~ ప�ర�షsల:న8 1ోట X�వ�ట 12ల6 అవసరమ�ం)�, తన 
ఈ అవస�ా�క~ సbయపడ{.ా��వరÎ లp�యడల లpక సqయం'ా 
తనక: లpe2 తన¬డ·లక: .ా�; X�షణ ఖర�Jల: ZెచుJ.ార� 
లp�యడల, ఈ gధmnÒన మ�Lతర అవసరమ�నక�( X�దల:చు 
క:ంటv X�వచుJ, కా� ధర_�ాస� ] హదుk బ�ట�ను గ�ర�� ంచుక9� 
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ఇ$ా� ¡య "య���ాం"లF అన'ా పÇ�;� "పరk"Z� తన అలంకరణ 
ప�eే�ాలను బ/0రUతం 1ేయక:ం)2 ప�ర�షsల కల�క 
(ఇ÷� ల6x) నుం� దూరమ�ం)ి తన అవస�ాలను �ర�Jక£.ా[.  
 �w గ�ణ2ల, క:టWంబమ�ల సంరÛణ క9రక: ఇ$ా� ం ఇ�Jన 
మ�Y ఆeేశm±మన'ా ఏ �ీ� ] కo)2 పరప�ర�షsలZ� ఒంట�;'ా 
ఉండకoడదు. అత� భర� లpక అత� "మహîø" (g.ాహ ��ిద×  
బంధువ�) లpక:ం)2AB పరపర�షs�Z� ఒంట�;'ా ఉండ{టను ప�వక� 
� 12ల6 గటIN'ా .ా�;ం12ర�. ఎందుకన'ా �uౖZ2+ ఈ ఒంట�;తన-

మ�లF మనసులను 1ెడ'ÝటIN , అù�ల కా�ా�ల: 1ే�ం1ే 
ప�యత8ంలF ఉంట�డ{.  
 

"/Súì/Súì/Súì/Súì", "��ాసు��ాసు��ాసు��ాసు"లలలల ధర_మ�ల:ధర_మ�ల:ధర_మ�ల:ధర_మ�ల: 
""""/Súì/Súì/Súì/Súì" (" (" (" (బ/0షsNబ/0షsNబ/0షsNబ/0షsN ) ) ) ) కాలమ�కాలమ�కాలమ�కాలమ�, , , , e2� గడ{వ�ఃe2� గడ{వ�ఃe2� గడ{వ�ఃe2� గడ{వ�ః 
�ీ� ]లక: ప�w A�ల6 జ�;'L రక�$�ా .ా�8 /Súì అంట�ర�.  
1111- వయసు" వయసు" వయసు" వయసు":::: ఎక:aవ �ాతం 12 నుం)ి 50 సంవత"�ాల మధ� 
వయసు"లF /Súì వసు� ంeి. ఈ ప�;�̂ిw ఆ�Yగ�మ�, .ాతవరణమ� 
మ�;య� X�ా ంZ2�8 బటIN  మ�ందు'ా� తర�.ాత 'ా� కావచుJ.  
2222- కాలప�;%wకాలప�;%wకాలప�;%wకాలప�;%w:::: క�స కాలప�;%w ఒక �Y¿. గ�;షû  కాలప�;%w 
15 �Y¿ల:.  
    గ�;Æణ> �కa బ/0షsN ః గ�;Æణ> �కa బ/0షsN ః గ�;Æణ> �కa బ/0షsN ః గ�;Æణ> �కa బ/0షsN ః $ామ6న�ం'ా గరÆమ� �[�న 
తర�.ాత రక� $�ా వమ�ండదు. గ�;Æణü ప�సవ .BదనZ� ప�సgంచ- 
)2�క~ ��ండ{ మ�డ{ �Y¿ల మ�ందు రక�మ� చూ�ిన1ో అeి 
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"��ాసు" అగ�ను. ఒక.Bళ ప�సవ .Bదన లp�1ో అeి "��ాసు" 
కాదు, బ/0షsN  కాదు. ఇ�ి�bజ} అగ�ను. eీ� ఆeే�ాల: క~lంeి 
పంక:� లF�  వసు� A28�.  
 

అ$ా�2రణఅ$ా�2రణఅ$ా�2రణఅ$ా�2రణ బ/0షsN ఃబ/0షsN ఃబ/0షsN ఃబ/0షsN ః 
అ$ా�2రణ అ$ా�2రణ అ$ా�2రణ అ$ా�2రణ బ/0షsN  రకాల:ః బ/0షsN  రకాల:ః బ/0షsN  రకాల:ః బ/0షsN  రకాల:ః  
1- ఎక:aవ లpక తక:aవ. ఉe2ః ఒక �ీ� ] �కa (బ/0షsN  కాలం) 
$ా�2రణం'ా ఆర� �Y¿ల:. కా� ఒక $ా�; ఏడ{ �Y¿ల: 
కావచుJను. ఏడ{ �Y¿ల అల.ాటWం)ి ఆర� �Y¿లకL ప�;�ద×ం 
కావచుJ.  
2- .�నక లpక మ�ందు. ఉe2ః A�ల6రంభంలF అల.ాటWం)ి 
A�ల6ఖర�లF కావచుJ. A�ల6ఖర�లF అల.ాటWం)ి A�ల6రంభంలFAB 
కావచుJ. .�నక లpక మ�ందు అ�A2, ఎక:aవ లpక తక:aవ 
�Y¿ల: అ�A2, ఎప¹డ{ రక�$�ా వం అవ�తÜ చూ�ింeో అప¹)ే 
బ/0షsN , ఎప¹డ{ ఆ'; X�తsంeో అప¹)ే ప�;�భ�మ�నటW� .  
3- బ/0షsN  �Y¿ల మధ�లF లpe2 �వ�;లF ప�;�భ�తక: క9ంచం 
మ�ందు పసుప� రంగ� �ర� లpe2 ఎర�ప� రంగ� కల�ిన íమ� 
�ర� రక�మ� చూ�న1ో అeి బ/0షsN  రక�$�ా వm± అగ�ను. బ/0షsN  
�ీ� ]లక: వ�;�ం1ే ఆeేశమ� ఆ �ీ� ]క~ వ�;�ంచును. ఒక.Bళ ప�;�భ�త 
Xtంeిన తర�.ాత అల6 వ�C�  అeి బ/0షsN  రక�$�ా వమ� కాదు.  
4- ఒక �Y¿ రక�$�ా వమ�ండడమ� మ�Y �Y¿ ఉండక X�వడం. ఇeి 
��ండ{ రకాల:'ా కావచుJ.  
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అ- ఇeి ఎల�ప�డూ ఉన81ో "మ�స�bజ" కావచుJను. 
"మ�స�bజ}"లక: వ�;�ం1ే ఆeే�ాలp ఆmnక: వ�;�ంచును.  
ఆ- ఎల�ప�డూ కాక:ం)2, ఎప¹డ�A2 ఒక$ా�; జ�;';, ఆ తర�.ాత 
ప�;�భ�ం కావచుJ. ఎవ�;క�A2 రక�$�ా వం జర�గ�తÜ ఒక 
�Y¿కA28 తక:aవ సమయంలF ఆ';X�Zే అeి ప�;�ద×త కాదు. 
ప�;�ద×త ఒక �Y¿కA28 తక:aవ సమయంలF ఆ';నందుక: 
కాదు. కా� ఇంతక మ�ందు జ�;';న e2�8 బటIN  �వ�; �Y¿లF�  ఏ 
gధం'ా ఆ';X��ంeో అeి గ�ర�� ంచుక:A28 లpe2 Zెల�టI ద�వం 
వ�JA2 (Zెల�  బటN అ�A2) ఆ';X�తsందన8 సూచనల:.  
5- రక�$�ా వం మ6త�ం కనబడడమ� లpదు కా� బ/0షsN  �Y¿ల 
మధ� లpక ప�;�ద×మగ�టక: క9ం1ెం మ�ందు త)ి'ా ఉన8టW�  
గ/0ం�న1ో అeి బ/0షsNl . ఒక.Bళ ప�;�ద×  అ�న తర�.ాత 
ఉంటv అeి బ/0షsN  కాదు.  
 

బ/0షsNబ/0షsNబ/0షsNబ/0షsN  �కa�కa�కa�కa ధర_మ�ల:ధర_మ�ల:ధర_మ�ల:ధర_మ�ల: 
1111- నమ6ìనమ6ìనమ6ìనమ6ì:::: బ/0షsN  �ీ� ] =uౖ ఫ!Þ, సున8x, న-ి¯ అ�8 g�2ల 
నమ6¿ల: ��ిద×ం. 1ే�ిA2 అeి A�వర.Bరదు. కా� క�సం ఒక 
రకాx 1ేయ�నంత సమయం e2� ÖదటÍ�  లpక �వ�;లF 
లÏం�న1ో ఆ నమ6¿ తపEక 1ేయవల�ను. ÖదటI e2�క~ 
ఉe2హరణః సూ�ా�స�మయం అయ6�క మ';è �కa ఒక రకాx l
1ేయ�నంత సమయం e2ట�క బ/0షsN  అ�న1ో, ఆmn ప�;�ద×  
అ�న త�ాqత ఆ మ';è నమ6¿ l 'ఖజ}' 1ేయ వల�ను. ఎందు 
కన'ా ఆ నమ6¿ �కa ఒకa రకాతs 1ేయ�నంత సమయం 
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Xtంeిన =ిదపAB బ/0షsN  అ�ంeి. ఇక �వ�; e2�క~ ఉe2హరణః 
సూ�Y�దయ6�క~ మ�ందు ఒక రకాx మ6త�m± 1ేయ�నంత 
సమయం ఉన8ప�డ{ ప�;�ద×మ�Zే, ($ా8నం 1ే�ాక) ఆ ఫì� 
నమ6ì 'ఖజ}' 1ేయ6[. ఎందుకన'ా రక�$�ా వం ఆ';న తర�.ాత 
ఆmn ఒకa రకాx 1ేయ�నంత సమయం Xtంeినeి.  
 ఇక D&l, తక¥¶!, త�ీ¶7, అ¯ హందు[ల6� 7, wనుZ2� '; 
నప¹డ{ ¬�ి_ల6� 7 అనడం హeీసు మ�;య� ధర_ gషయ6ల: 
చదవడం, దుఆ మ�;య� దుఆ=uౖ ఆ¡+ అనడం, ఖు!ఆ+ 
Xా�ాయణం gనడం, చూసూ�  AãటIZ� కాక:ం)2 గ/0ం� చదవడంl , 
Zె�;�య�న8 ఖు!ఆనులF లpe2 బ�� & బ !· =uౖ .�ా �ియ�న8 
e2�8 చూసూ�  మనసు"లF చదవడం ABరం కాదు. µగ�m±. 
ఏeౖెA2 మ�ఖ� అవసరం: టýచ�ాU  ఉన8ప�డ{ లpe2 ప�jÛ 
సమయ6లF�  చదవడం, చeిgంచడం తపE ఇతర సమయ6లF�  
AãటIZ� చదవకX�వడం మం�eి.  
2222- �Yజ} �Yజ} �Yజ} �Yజ} ((((ఉప.ాసమ�ఉప.ాసమ�ఉప.ాసమ�ఉప.ాసమ�):  ):  ):  ):  ఫ!Þ, న-ి¯ అ�8 g�2ల �Yజ}ల: ��Cధం. 
కా� ఫ!Þ �Yజ}ల: తర�.ాత ఖజ} (పÇ�;�) 1ేయ6[. �Yజ} �̂ిwలF 
బ/0షsN  అవ�Zే ఆ �Yజ} కాదు. అeి సూ�ా�స�మయమ�క: క9�8 
�%Ëాల మ�ంeౖెA2 స�L. అeి ఫ!Þ �Yజ} అ� ఉంటv ఇతర �Y¿ 
లF�  పÇ�;� 1ేయ6[. సూ�ా�స�మయమ�నక: క9eిk  Ûణ2ల మ�ందు 
రక�$�ా వం అ�నటW�  అ�=ిం�, అల6కాక:ం)2 సూ�ా�స�మయమ� 
తర�.ాతAB అ�Zే ఆ �Yజ} పÇర��నటv� . ఉË�దయం అ�న 
క9eిk  Ûణ2ల తర�.ాత ప�;�ద×మ�Zే ఆ eినమ� �కa �Yజ} 
ఉండ�ాదు. అeే ఉË�దయ6�క~ క9eిk  Ûణ2ల: మ�ందు అ�Zే 
�Yజ} ఉం)2[. $ా8నం ఉË�దయం తర�.ాత 1ే�ిA2 అభ�ంతరం లpదు. 



మ��ి� ంమ��ి� ంమ��ి� ంమ��ి� ం వ�తవ�తవ�తవ�త 
    

21 

3333- కాబ� �కa త.ాÙ కాబ� �కa త.ాÙ కాబ� �కa త.ాÙ కాబ� �కa త.ాÙ ((((ప�ద�ిణంప�ద�ిణంప�ద�ిణంప�ద�ిణం):):):): అeి న-ిల�ౖA2, ఫ!Þ అ�A2 
అ�8 ��ిద×ం. హì సమయంలF త.ాÙ తపE ఇతర కార�కl 
మ6ల:ః స�ా మ�ాq సఈ, అర�ాx mnÒe2నంలF �లవడం, మ�జk  
[�ా, %A2లF �ాతs� ల: గడపడం, జమ6ï తsల=uౖ �ాళôÉ ర�వqడం 
Öదలగ�నవ�8 పÇ�;� 1ేయ6[. ఇg ��ిద×ం కావ�. ప�;�ద× 
�̂ిwలF త.ాÙ 1ే�ిన .�ంటAB లpక స�ా మ�ాq సఈ మధ�లF 
బ/0షsN  X�ా రంభమ�Zే ఆ హì లF ఏల6ంటI లFపమ�ండదు.  
4444-    బ/0షsN  �ీ� ] బ/0షsN  �ీ� ] బ/0షsN  �ీ� ] బ/0షsN  �ీ� ] మ�ిÞదులF �ల:వ కoడదు. అeి ��ిద×ం.  
5555-    సం� గంసం� గంసం� గంసం� గం:::: ��ర� రజసు"'ా ఉన8ప�డ{ భర� ఆmnZ� 
సం� ';ంచడం ��ిద×ం. భర� సం� 'ా�8 క£ర�తÜ వ�JA2 ��ర� 
అం'jక�;ంచడం కo)2 ��ిద×ం. ప�ర�షs� క9రక: అత� ��ర� ఈ 
�̂ిwలF ఉన8ప�డ{ ఆmnZ� సం� గం తపE మ�దుk ల6ట మ�;య� 
క½గ[ంచుక9నుట ల6ంటI gషయ6ల�8 అల6� 7 అనుమwం12డ{.  
6666-    g)2క:ల:ఃg)2క:ల:ఃg)2క:ల:ఃg)2క:ల:ః ��ర� రజసు"'ా ఉన8ప�డ{ g)2క:[వqడం 
��ిద×ం. ఆmn ఆ �̂ిwలF ఉన8ప�డ{ g)2క:[�JA2 అతడ{ 
అల6� 7, ఆయన ప�వక� � �కa అg�ేయ�డ� ఒక ��ిద× 
కా�ా��8 1ే�ిన.ాడవ�Z2డ{. కనుక అతడ{ g)2క:లను 
ఉపసంహ�;ంచుక9� ఆmn ప�;�దు× �ాల�న తర�.ాత g)2క:- 
[.ాq[. అప¹డ{ కo)2 ఇవqక:ం)2 మ�Y$ా�; బ/0షsN  తర�.ాత 
ప�;�దు× �ాలయ6�క ఇషNమ�ంటv ఉంచుక9నడం లpక:ంటv 
g)2క:[వqడం మం�eి. 
7777-    $ా8నం 1యేడం g�'ిా ఉంeిః$ా8నం 1యేడం g�'ిా ఉంeిః$ా8నం 1యేడం g�'ిా ఉంeిః$ా8నం 1యేడం g�'ిా ఉంeిః ప�;�దు× �ాల�న తర�.ాత 
సంపÇర³ం'ా తలంటW $ా8నం 1ేయ�ట g�ి. తల .�ంటW� కల: కటIN  
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(జ�డ .B�ి) ఉన81ో .ాటIలF �ళôÉ 1ేర� భయమ�న81ో అg 
g=ిE అందులF �ళôÉ 1ేర� gధం'ా $ా8నం 1ేయవల�ను. 
నమ6¿ సమయం e2టక మ�ందు ప�;�ద×  అ�న1ో ఆ 
సమయంలF ఆ నమ6¿ను Xtందుటక: $ా8నం 1ేయడంలF 
Z¸ందర పడ{ట కo)2 g�ి'ా ఉంeి. ప�య6ణంలF ఉం)ి �ళôÉ 
లp�1ో, లpe2 e2� ఉపµగమ�లF ఏ gధmnÒA2 b� క['L 
భయమ�న81ో, లpక అA2�Yగ�ం వల�  b� క['L భయమ�న81ో 
$ా8A2�క~ బదుల:'ా "తయమ�_ం"((((1)))) 1ేయవల�ను. తర�.ాత 
�ళôÉ లÏం�న లpక ఏ కారణమ�Zే అడ·';ం�ంeో అeి 
Z¸[';X��న తర�.ాత $ా8నం 1ేయవల�ను.  
 

"ఇ�ి�bజఇ�ి�bజఇ�ి�bజఇ�ి�bజ", e2�e2�e2�e2� ఆeే�ాల:ఆeే�ాల:ఆeే�ాల:ఆeే�ాల: 
 ఎప¹డూ ఆగక:ం)2, ఆ';A2 A�లలF కLవలం ��ండ{ మ�డ{ 
�Y¿ల: మ6త�m± ఆ'; ప�w �Y¿ అవ�తÜ ఉం)ే రక�$�ా వమ�ను 
"ఇ�ి�bజ" అంట�ర�. క9ందర� 15 �Y¿లకంటv అ�ికం'ా వ�C�  అeి 
"ఇ�ి�bజ" అ� అA28ర�.  
మ�స�bజమ�స�bజమ�స�bజమ�స�bజ �కa�కa�కa�కa మ�డ{మ�డ{మ�డ{మ�డ{ �ి^తsల:ః�ి^తsల:ః�ి^తsల:ః�ి^తsల:ః  
 (ఇ�ి�bజలF ఉన8 �ీ� ]� మ�స�bజ అనబడ{ను). 
1- ఇ�ి�bజక: మ�ందు బ/0షsN  �కa కాలప�;%w ఎ�8 �Y¿ 
లABeి గ�ర�� ండవచుJ. ఆ ÖదటI కాలప�;%w ప�కారం అ�8 
�Y¿ల: బ/0షsN  �Y¿ల� ల�క~aం12[. అప¹డ{ బ/0షsN  ఆeే�ాలp 

                                                 
1
 e2� g�2నం ఇeఃి e2� g�2నం ఇeఃి e2� g�2నం ఇeఃి e2� g�2నం ఇeఃి ఒక $ా�; ��ండ{ 1ేతsల: భ�%=u ౖ క9టIN  మ�ఖమ�=u ౖ

ఒక$ా�; మ�;య� మణ>కట�  వరక: 1తేsల=u ౖఒక$ా�; తsడ{చుక£.ా[. 
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ఆmnక: వ�;�ంచును. %';Z2 �Y¿ల: ఇ�ి�bజ �Y¿ల:'ా ల�క~aం12[. 
అప¹డ{ ఆmn మ�స�bజ �ీ� ]లక: సంబం�ిం�న ఆeే�ాలను 
XాటIం12[. eీ� �కa ఉe2హరణః ఒక �ీ� ]క~ ప�w A�ల6రంభంలF 
ఆర� �Y¿ల: బ/0షsN  వ1ేJeి. కా� ఒక$ా�; ఆ కాలం e2టIనపEటIక¥ 
ఆగలpదు. అల6ంటప�డ{ ఆ A�ల ÖదటI ఆర� �Y¿ల: బ/0షsN  
�Y¿ల:'ానూ ఆ తర�.ాతg ఇ�ి�bజ �Y¿ల:'ానూ ల�క~aంచ 
వల�ను. ఆర� �Y¿ల తర�.ాత $ా8నం 1ే�ి నమ6¿ కo)2 
1ేయ6[. అప¹డ{ రక�$�ా వం జర�గ�తÜ ఉA28 పర.ాలpదు.  
2- ÖదటI$ా�; బ/0షsN  అ�, ఆగక:ం)2 ఇ�ి�bజ జర�గ�తÜ 
ఉంటv బ/0షsN  �Y¿ల గడ{వ� Zె[�C Ìల: లpక:ంటv అల6ంటప¹డ{ 
బ/0షsN  రక�మ� మ�;య� ఇ�ి�bజ రక�మ�లF �æదమ�ను 
Zెల:సుక£.ా[. బ/0షsN  రక�మ� ఎక:aవ ఎరl'ా ఉంటWంeి కాబటIN  
నల:ప�'ా లpక దు�ాqసన'ా లpక �కa'ా ఏరEడ{ను. ఈ మ�)ిటÍ�  
ఏ ఒకa gధం'ానుA28 అప¹డ{ బ/0షsN  ఆeే�ా[8 XాటIం12[. 
ఎప¹డ�Zే ఇg మ6ర�Aã అపEటI నుం)ి ఇ�ి�bజ ఆeే�ాల: 
XాటIం12[. e2� ఉe2హరణః ఒక �ీ� ]క~ రక� $�ా వం X�ా రంభమ� 
ఆగడమ� లpదు. అల6ంటప�డ{ Zే)2/వ�Z2�సం ఉంe2 లpe2 
గమ�ంచవల�ను. ఉe2హరణః పeి �Y¿ల: నల:ప�'ా తర�.ాత 
ఎర�ప�'ా లpక పeి �Y¿ల: �కa'ా తర�.ాత పల:చ'ా లpక పeి 
�Y¿ల: బ/0షsN  .ాసన తర�.ాత ఎల6ంటI .ాసన లpదు. 
అల6ంటప�డ{ ÖదటI (అండ! ల�ౖAã� �) మ�డ{ గ�ణ2ల:ంటv ఆmn 
బ/0షsN �ాళô. ఆ మ�డ{ గ�ణ2ల: లpక:ంటv ఆmn మ�స�bజ.  
3- రక� $�ా వం X�ా రంభmnÒనపEటI నుం1ే ఆగక:ం)2 ఉంeి. బ/0షsN  
గడ{వ� Zె[యదు. అంZే 'ాక:ం)2 ఒకL gధం'ా ఉం)ి �æదమ� 
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కo)2 ఏరEడడమ� లpదు, లpక అeి బ/0షsN  అన8 ఖ�JతmnÒన 
�ర³య6�క~ �ాక:ం)2 సంeిగ×ంలF పడ.B�C gషయ6ల:న8ప¹డ{ 
తన దగU�; బంధుతqంలF ఉన8 �ీ� ]ల అల.ాటW ప�కారం ÖదటI 
నుం1ే ఆర� లpక ఏడ{ �Y¿ల: బ/0షsN  �Y¿ల:'ా ల�క~aం�, 
%';లనg ఇ�ి�bజ'ా ల�క~aంచవల�ను.  
 

ఇ�ి�bజఇ�ి�bజఇ�ి�bజఇ�ి�bజ ధర_మ�ల:ధర_మ�ల:ధర_మ�ల:ధర_మ�ల: 
మ�స�bజ మ�;య� ప�;�ద× �ీ� ]లF ఈ �న8 �æదమ� తపE 
మ�L% లpదు.  
1- మ�స�bజ} ప�w నమ6¿క: వ�Ô 1ేయ6[. 
2- వ�Ô 1ే�C మ�ందు రక� మరకలను క)ి'; రహ$ా�ం'ా�8 
దూeిZ� గటIN'ా బం�ిం12[. 
��ాసు��ాసు��ాసు��ాసు, e2�e2�e2�e2� ధర_మ�ల:ధర_మ�ల:ధర_మ�ల:ధర_మ�ల: 
 ప�సవ కారణం'ా గరÆ క£శమ� నుం� స�gంచు రకా� �8 
��ాసు అంట�ర�. అeి ప�సవమ�Z�A�ౖA2, లpక తర�.ాత 
X�ా రంభmnÒA2, లpక ప�స.ావస̂Z� ప�స.ా�క~ ��ండ{ మ�డ{ �Y¿ల 
మ�ంeౖెA2 స�L. అల6ంటI �ీ� ] రక�$�ా వం ఆ';X��నప¹)ే 
ప�;�ద×మగ�ను. (క9ందర� �ీ� ]ల: నలబ®ౖ �Y¿లక: మ�ంeే 
రక�$�ా వం �[�నపEటIక¥ $ా8నం 1ే�ి ప�;�దు× ల: కార�. నమ6¿ 
ఇతర X�ా ర̂నల: 1ేయర�. నలబ®ౖ �Y¿ల వరక: .B�$ా� ర�. ఇeి 
తప¹. ఎప¹డ{ ప�;�దు× �ాల�నeో అపEటI నుం)ే నమ6¿ల:...... 
Öదల�ట�N [). రక�$�ా వం �ల:వక:ం)2 నలబ®ౖ �Y¿లక: =uౖ'ా ఉంటv, 
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నలబ®ౖ �Y¿ల తర�.ాత $ా8నం 1ేయవల�ను. "��ాసు" కాల 
ప�;%w నలబ®ౖ �Y¿లకంటv ఎక:aవ ఉండదు. నలబ®ౖ �Y¿లక: 
ఎక:aవ అ�Zే అeి బ/0షsN  కావచుJను. (లpe2 ఇ�ి�bజ} 
కావచుJ). ఒక.Bళ బ/0షsN  అ�Zే, ఆ ��;³త �Y¿ల: మ�';�ి 
ప�;�ద×మ�న తర�.ాత $ా8నం 1ేయవల�ను.  
 =ిండమ� మ6నవ రÎపమ� e2[Jన తర�.ాత జ�_�u� AB 
"��ాసు" అనబడ{ను. మ6నవ రÎపం e2లJక మ�ంeే గరÆమ� 
ప)ిX�� రక�$�ా వం జ�;';Zే అeి ��ాసు కాదు. అeి ఒక నరమ� 
నుం� స�gంచు రక�మ� మ6త�m±. అప¹డ{ మ�స�bజక: వ�;�ం1ే 
ఆeేశm± ఆmnక: వ�;�ంచును. మ6నవ రÎపమ� ఏరEడ{టక: 
క�స కాలం గరÆమ� �[�నపEటI నుం)ి ఎన�®ౖ (80) �Y¿ల:. 
గ�;షû  కాలం Z¸ంబ®ౖ (90) �Y¿ల: అవ�తsంeి.  
 ��ాసు ధర_మ�ల: కo)2 బ/0షsN  గ��;ం� Zె[=ిన ధర_మ�లp. 
 

బ/0షsNబ/0షsNబ/0షsNబ/0షsN  మ�;య� కానుEల మ�;య� కానుEల మ�;య� కానుEల మ�;య� కానుEలనునునును ఆపడమ�ఆపడమ�ఆపడమ�ఆపడమ� 
 �ీ� ] బ/0షsN  కాక:ం)2 ఏద�A2 ఉపµ';ంచదల:చుక:ంటv ఈ 
��ండ{ షరతsలZ� ఉపµ';ంచవచుJను.  
1- ఏల6ంటI నషN  భయమ�ండకoడదు. నషN భయమ�న81ో అeి 
ధర_సమ_తం కాదు.  
2- ఒక భర�క: ��ర�'ా ఉన8ప¹డ{ భర� అనుమwZ� ఉపµ 
';ం12[.  



మ��ి� ంమ��ి� ంమ��ి� ంమ��ి� ం వ�తవ�తవ�తవ�త 
    

26 

 బ/0షsN  కావ)2�క~ ఏద�A2 ఉపµ';ంచదల:చుకంటv ఈ 
��ండ{ షరతsలZ� ఉపµ';ంచవచుJను.  
1- భర� అనుమwZ� ఉపµ';ం12[.  
2- నమ6¿, �Yజ} ల6ంటI g�ి'ా ఉన8 ఆ�ాధనల: XాటIంచ� 
ఉeేkశం'ా ఉపµ';ంచకoడదు.  
 గరÆం �ల:వక:ం)2గరÆం �ల:వక:ం)2గరÆం �ల:వక:ం)2గరÆం �ల:వక:ం)2 (క:టWంబ �యంత�ణ క9రక:) ఏeౖెA2 
ఉపµ';ంచదల:చుక:ంటv ఈ ��ండ{ షరతsలను XాటIం12[.  
1- క:టWంబ �యంత�ణ ఉeేkశం'ా 1ేయ�ట µగ�ం లpదు.  
2- ఒక ��j³త కాలప�;%w వరక: అన'ా గరÆమ� .�ంటAB 
గరÆమ� �[� �ీ� ] ఆ�Y'ా��క~ b� క['L భయమ�ంటె మ6త�m±. 
అeి కo)2 భర� అనుమwZ�. ఇంకా eీ� వల�  ఆmn ఆ�Y'ా��క~ 
ఏeౖెA2 b� క['L భయం ఉంటv కo)2 1ే�ంచకoడదు.  
 

 

 

 

 

 

 



మ��ి� ంమ��ి� ంమ��ి� ంమ��ి� ం వ�తవ�తవ�తవ�త 
    

27 

 

 

    

=CD=CD=CD=CD    gషయంgషయంgషయంgషయం    
3 ఇ$ా� ంలF �ీ� ] $ా^ నం 

7 �ీ� ] �కa $ామ6న� హక:aల: 
10 భర�=uౖ ��ర� హక:aల: 

 12 పరk 

17 /Súì (బ/0షsN ) ధర_మ�ల: 
18 అ$ా�2రణ బ/0షsN  e2� రకాల: 
22 ఇ�ి�bజ} (గడ{వ� e2టI వ1ేJ బ/0షsN ) ఆeే�ాల:  
24 ��ా� (ప��;టI రక�$�ా వం), e2� ఆeే�ాల: 
25 బ/0షsN  మ�;య� కానుEలను ఆపడం 

 


