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 ఇ�ా్ లంల� మ���� హక�్ంల�� ���న 

ప్ర�నన్తాం� 

1. మ��ి్ ల మ��ళం గ�త�ల� ఏమలట�ర�? 

ల��్�ా� �ీ్ ్ అ��� ం�క ల����్ ళ  �ీ్ ్ అ��� - ప్ర �ీ్ ్�� ���న 

స్లన హక�్ం� ఉలట�య� ఇ�ా్ ల ధర్ల సప ష్లటా 

ప్టటసస్ ళననన. ఆ�� స్యలటా సలపద క�ట� ఉలడవచస్, నళ 

సలపదళస మత�య� సల�ాదళళస స్యలటా 

పరయ్���లచస��వచస్. �్ాహ సమయలంల ల��్కకనతత��� 

నపపక�లం� ల��్��డడక� మహర అలట� వధసకటనల 

�ె�్లచస��్ా�, న�� ఆ�� నళ స్లన ్ాడకల ��సల 

ఉలచస��వచస్. ఆ�� నళ నలం�్ ల�ర�ళస ల����్ళ నతా్న కకం� 

నళ ల�ర��� ��ళ�ాట�లచవచస్. నలం�్ ల�ర� ��ంట�ల� ం�న� 

ప�టటష ళ వలశల ల�ర� ���ట�ల�, భర్ ల�ర�ళస ం�న� భర్ వలశల 

ల�ర�ళస నళ ల�ర� ప్క్ళ నట��లచస��ళక్ర ం�దస.  

�ీ్ ్ప�ర�్త�దద ర్ సమ��న���ళ మత�య� హ�లన�టా 

కళబంేం� చూల� దససస్ ం� ధత�లచటల ఉన్మల; ���న మ��ి్ ల 

నేరాంంల కళబంే మ���� దససస్ ం సలప్న�య�ం� నర�చసటా 

అక్ం� ంలకల ఆ��రవయవవతాంళస ప్దత��సస్ లట��. 
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అల�ేటా� అ� మ�న్�� ఇ�ా్ లయ దససస్ ం� అళం���� 

ఎం�లటట ఆ��తాం� కళబడవ�.  

2. పరన� ్�ళ�ాం ఉల�, ఇ�ా్ ల ఎలదసక� మ��ళంళస 

అణగనొ్ క�్ నత��నర�?  

��క�యంర లం�య�ం� నర�చసటా ఇ�ా్ ల ధర్లంల� మ��ళం 

�ా్ ����న ంకయలటా �ేససక�� న�ం� �ేసస్ లట��. ఇ�ా్ లయ 

చటషల ���లద మ��ళంళస అణగనొ్ క�్నత��నర�� న���� ��జ�బ 

/ పరన� ఒక మల� ఉన�హరణ అ� అ��కమలనన ల�త�్లటట 

ఉలట�ర�. ఇ�ా్ లయ ధర్లంల మ��ళం� నపప�సత�టా 

��జ�బ ం�న� పరన�ళస ఎలదసక� ధత�ల��ం�� న��� 

పత�ర��నల�ే మ�లదస, ఇ�ా్ లక� ప�ర్ల ప్పలచలంల �వసస్ ళన 

సమ�జ�ంంల� మ��ళం �ా్ ���న గ�త�ల� మ�లదసటా మళల 

అధయయళల �ేన�ద ల.  

1. ప�ర్ల �ీ్ ్ంళస అణ�� ్��ి, ��వంల నమ ��త�కం� �త�్ 

ఆటబ� మ్ం�టా ్ాడడక���్ార�: 

�ా్రళ ��గత�కనం� ఒక �ామ�ళయ మ��ి�� ఇవ్వం�ిళ 

క�స మతాయద ఇవ్ట��న కకం� �తాకత�ల�ేలటలన 

నక�్వ �ా్ ��� �ీ్ ్ం �ా్ ���న ననగజ�తా్�. న��� 

�ర్లిల�ే ఋ�వ�ం� చత�న్ంల ����ం్ం�టా పం� 

ఉ��న�. ్ాటటంల ���న: 
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a) బ��ంల�యన ��గత�కన (ఆరలభల 1792 B.C.): 

బ��ంల�య� చటషలంల �ీ్ ్ంక� ఎం�లటట హక�్ం� 

ఇవ్క�లం� ్ాత� �ా్ ���న ప�త�్టా ననగజ�త�్ లనన. ్ ాత� 

చటషలంల ఒక్�ళ ఎవత���� ప�ర�్తడడ ఒక మ��ళళస 

హనయ �ే��్ , అన��� మరణ�క ��నల�ే బదసం� అనం� 

��రయక� మరణ�క ��నల�ే్ార�.  

b) ట��క ��గత�కన (16th Century B.C.):  �ా్రళ 

��గత�కనం�నలటటంల అనయలన ప్ర�యర �ెలననళనన ట��క� 

��గత�కన. ఈ ప్�ిదద  వయవస్ మ��ళం 

హక�్ం�నలటట� ం�ట�ససక��, ్ాత�� ��ళలటా, 

�చలటా చూ��నన. ట��క� ��తాణ�క టాథంంల ‘పలంో తా’ 

అ�� ఒక ‘�ాం�ప�క మ��ళ’ మ�ళవ�ం 

దసరదృ�ాష ��� మ�ం�ారణలటా ల�త�్ళటల జత�ట�లనన. 

�ీ్ ్ం� నక�్వ�ా్ � మ�ళవ�ం�టా మత�య� 

ప�ర�్తం కలట� ననగ�వ�ా్ � ్ార�టా ట��క� ��గత�కన 

పత�గణ�ల�లనన. �ీ్ ్ం �ారవ్నయల ఎల�� �ం�్��ళనన 

మత�య� �ీ్ ్ం �ా్ ళల ఎల�� ఉళనన���ళనన 

అ�ళపపటట��, నతా్న �ాంలంల ట��క�ం� 

అహల��్ా��� మత�య� ం��లట�క వక�బ�ననద �� 

ంలళయ�యర�. ట��క� సమ�జలంల� అ�న నరగనతంంల 

వయ్��రల �చ్ం �ం� అ�యలనన.  
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c) త�మన ��గత�కన (ఆరలభల 753 B.C.): త�మన 

��గత�కన న�� అనతయళనన �రతా��� �ేర�క�ళన 

�ాంలంల, అక్డ నళ ��రయ �ా్ణ�ం� ��� హక�్ 

ప�ర�్తం��� ఉలంేనన. త�మళ్ంల వయ్��రల మత�య� 

ననగలబరన్ల సర్ �ా��రణ �్య��� �� �లనన.  

d) ఈ�పష  ��గత�కన (ఆరలభల3100 B.C.): మ��ళంళస 

దసశ�క���ం�టా మత�య� దయ�యం�టా ఈ�పష  ప్జం� 

పత�గణ�ల�ే్ార�.  

e) ఇ�ా్ ల ధతా్��� ప�ర్ల అరబ�్ం� (610 C.E. 

వరక�): అత��య� �ా్లనలంల ఇ�ా్ ల ్ాయలిలచక 

మ�లదస, అరబ�్ం� మ��ళంళస �చలటా చూ��్ార�. 

నర�చసటా ఆడలిం్ ప�టటష ళప�పడడ, ఆ ప�కలదసళస 

స�వలటా �ారల�ట�ష ్ార�.  

2. ఇ�ా్ ల ధర్ల మ��ళం �ా్ ���న ల����ర్లనన, ఉదద త�ల�లనన. 

్ాత��� సమ�ళ��్�న ప్�ాననల�లనన. నమక� 

ప్�ాననలచబం�ళ మ�ళమతాయద�న ్ ార� �ా�ాడడక�లట�ర� 

ఆ�సస్ ళననన. 

ఆ �ాంలంల� ఇనర సమ�జ�ంక� ్ళనలటా మ��ళం 

�ా్ �� ఇ�ా్ ల ధర్ల ఉదద త�ల�లనన. 1400 సలవనసతాంక� 

ప�ర్�� ్ాత��� ్ాత� ��యయ���ళ హక�్ంళస ఇ�్లనన. 
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�ీ్ ్ం� నమక� ప్�ాననల�బం�ళ ఉళనన �ా్ ళల ళసలం� ���లనన�� 

ననగజ�రక�లం� జ�గ�న్ పడ��ర� ఆ�ల�లనన. ్ాత� 

మ�ళమతాయదంళస �ా�ాంేం� �ీ్ ్ప�ర�్తంక� ���లనన 

జ�గ�న్ం� �త�ద�ల�లనన.  

ప�ర�్తం ��జ�బ / పరన� : 

ప్జం� �ా��రణలటా మ��ళంక� సలబల�నల�ళ ��జ�బ / 

పరన� గ�త�ల� మ�న్�� చత�్సూ్  ఉలట�ర�. అ��ే, 

ననవయరసరఆన ంల అం�్ ల మ��ళంక� సలబల�నల�ళ 

��జ�బ / పరన� కలట� మ�లదస �దట ప�ర�్తంక� 

�త�ద�లచబం�ళ ��జ�బ / పరన� గ�త�ల� �దట 

ల�త�్��నడడ. ననవయరసరఆన ంల� సూరల అళూనర ంల 

ఇం� ఉలనన: 

"(ఓ ప్వ�ా్ ) మ��ి్ ల ప�ర�్తం� నమ చూప�ంళస ���లనన�� 

ఉల��ం�, ్ార� నమ మర్�ా్ ��ంళస �ా�ాడడ��్ాం�, 

అనన ్ాత���రక� ప�న్���ళద� ్ాత��� �ెప�ప. ్ార� 

�ే��దల�� అం�్ ల క� �ెం�సస." [రసరఆన 24:30] 

ఒక వయ��్  చూప� ఒక మ��ళల�� పడటా��, ఒక్�ళ అన� 

మళసససంల ఏనె��� �ిగ�గ మ��ళ �ెడడ ఆంలచళ వ��్ , 

్�లట�� అనడడ నళ చూప�ళస ���లనన�� ననలచస��వం�ళస. 

ఇల��మ�టంల, ఆక�ా్నత్ టా పంే చూప�ళస ్�లట�� 
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మరం�్��్ా� మత�య� �ా్ాం� మరం� ఆ�� ్��ప� 

చూడకకడదస. 

�ీ్ ్ం ��జ�బ /పరన�: 

సూరల అళూనర ంల� నతా్ర వచళలంల ఇం� ఉలనన: 

"(ఓ ప్వ�ా్ ) మ��ి్ ల �ీ్ ్ం� నమ చూప�ంళస ���లనన�� 

ఉల��ం�, నమ మర్�ా్ ��ంళస ర��లచస��్ాం�, 

బయటట�� కళబంే ్ాటట� నపప – నమ అంలకరణళస 

బ��రగనల �ేయతాద�, నమ వకస్ం�ంల�� ఓణ�ం� 

కప�ప��్ాం�, నమ భర్ ం�క నమ నలం�్ ం�క నమ 

మ�మటార� ం�క నమ ��డడక�ం� ం�క నమ �� దర�ం� ం�క 

నమ �� దర�ం క�మ�ర�ం� ం�క నమ అ�ా్�ెం�్ ళ్ 

��డడక�ం� ం�క నమ�� క��ి ����ి ఉలంే �ీ్ ్ం�, ం�క నమ 

బ��సం� ం�క ఇనర��్  ఉనేద రాం� ం�క�లం� ంలబం� ఉలంే 

ప�ర�్ ��వక�ం� ం�క �ీ్ ్ం గ�ప్ �్య�ం గ�త�ల� ఇల�ా 

ఎర�గ� బ�ం�ర� – �ళ్ ఎదసట నపప ఇనర�ం ఎదసట 

నమ అంలకరణంళస (అలదచలన�ంళస) 

కళబడ�వ్కకడద�, న�ట� వ�ళన నమ అంలకరణ 

ఇనర�ంక� �ె��ి�� ��ం� నమ �ాళ్ళస ��ంల�� ��డడన� 

ళడవతాద� ్ాత��� �ెప�ప....." [రసరఆన 24:31] 
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మ��ళం ��రక� �త�ద�లచబం�ళ పరన�ంల ఆ�� �న్ల 

శత�రల వసస్ లనన. అలట� ఆ�� నళ �న్ల శత�తా�న 

కప�ప��్ా�. ��లదర� పలం�నతం� ఆ�� మ�ర���� 

మత�య� మణ�కట�ష  వరక� �ేనతంక� �ళవ�లప� 

ఉలద� అ్�ా్యపం���ర�. అ��ే, ్ాటట� కకం� 

కప�ప��వడల ఉన్మల. ��లదర� పలం�నతం� నపప�సత�టా 

మ�రల కకం� కప�ప��్ాం� అ్�ా్యపం���ర�. 

3. ��జ�బ / పరన�క� సలబల�నల�ళ ఆర� మ�రయ�్య�ం�: 

రసరఆన మత�య� ససళననతం ప్�ారల ��జ�బ / పరన� 

�ాటటలచడలంల �ా్థ�కలటా ఆర� �్య�ం� 

గ�త�్లచస��్ా�: 

1. ��జ�బ/పరన�ంల కప�ప��వం�ిళ ��టాం�: 

�టష�దటట �్యల - కప�ప��వం�ిళ క�స శత�ర 

��టాం�. ప�ర�్తం మత�య� �ీ్ ్ం �్యలంల 

నపప�సత�టా కప�ప��వం�ిళ శత�ర ��టాం� ్ళనలటా 

ఉ��న�.  

ప�ర�్తం� నపప�సత�టా కప�ప��వం�ిళ శత�ర��గల – 

బ� డడ్  ళసలం� ��ా� వరక�. మ��ళం� నపప�సత�టా 

కప�ప��వం�ిళ శత�ర��గల – �న్ల శత�రల – ��లదర� 

పలం�నతం అ్�ా్యల ప్�ారల మ�రల మత�య� �ేనతం� 
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మణ�కట�ష  వరక� నపప. ఒక �్ళ  ్ ార� న���్ , ్ ాటట� కకం� 

కప�ప��వచస్. ��లదర� పలం�నతం� మ�రల మత�య� 

�ేనతం� కకం� ��నటా కప�ప��వం�ిళ ��జ�బ / పరన� 

శత�ర��టాంంల�్� అ� అ్�ా్య పడడనత��నర�. 

���లద ల�త�్ళబం�ళ �ట��ళ ఐదస �్య�ంంల 

ప�ర�్తంక� మత�య� �ీ్ ్ంక� ఎం�లటట �ేం� ం�దస. ్ ాటట� 

ఇదద ర్ నపపక�లం� �ాటటలచవం�ిలనే.  

2. ధత�ల�ే దససస్ ం� వదసం�టా ఉలం��: నమ శత�ర 

ఆ�ాతా�న బయటల�ట�ష  �ధలటా �గ�నతటా ఉలడతాదస.  

3. ధత�ల�ే దససస్ ం� ంలప� శత�రమల�� కళబంేటలన 

�ారదర�కలటా ఉలడతాదస.  

4. ధత�ల�ే దససస్ ం� మత� ఆకరషణ�య���ళ రలగ�ంంల, 

ం�జ��ళ్ంల ఎదసటట జ�ర� �ే�టాగ  ఆకత�షల�ేటలన 

ఆకరషణ�యలటా ఉలడతాదస.  

5. ఎదసటట జ�ర దససస్ ంళస �� �ళ దససస్ ం� ధత�లచతాదస. 

అలట� �ీ్ ్ం� ప�ర�్తం దససస్ ంళస, ప�ర�్తం� �ీ్ ్ం 

దససస్ ంళస ధత�లచతాదస. ఈ��టట య�వన ధత�ల�ే దససస్ ం 

వంళ పత��ంళటా చూ��్  నపప, ఆడమగంంల �ేం� 

కళబడక�లం� �� �లనన.  
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6. మ��ి్ ��నర�ం దససస్ ంళస �� �ళ దససస్ ం� ్ార� 

ధత�లచకకడదస. అలట� మ��ి్ ��నర�ంక� ్ాత� ��త�్క 

గ�త�్లప���ే్ ప్�ేయక దససస్ ంళస మ��ి్ లం� ధత�లచతాదస.  

4. ఇనర �్య�ం�� �ాట� ��జ�బ /పరన�ంల ళడవం�క 

మత�య� ప్వర్ళ కకం� ఉలనన  

దససస్ ం గ�త�ల�ళ ఆర� �్య�ం� �ాక�లం� ��జ�బ / 

పరన�ంల ���రక ప్వర్ళ, ళడవం�క, వయ��్గన దృకపథల 

మత�య� సలకంపల కకం� ఉ��న�. ఎవత���� ��వంల 

దససస్ ం �్యలంల మ�న్�� ��జ�బ / పరన� �ాటట��్ , 

అనన ప�త�్  ��జ�బ / పరన� �ాటటలచక, న��� పత��నల 

�ే�ిళట�్ . దససస్ ం ��జ�బ / పరన��� �ాట� చూప�ం, 

ఆంలచళం, మళసససం, ��్ాం, సలకం�పం ��జ�బ / 

పరన� కకం� క��ి ఉలం��. అల�ేటాక ఒక వయ��్  ఏ 

�ధలటా ళడ్ా�, మ�ట�్ ం��, ప్వత�్ల��� �దం��ళ� 

కకం� �ీ్ ్ప�ర�్తం ��జ�బ / పరన�ంల ఇ�ం� ఉలనన. 

5. ��జ�బ / పరన� అ��య��తాంళస �్ాత�సస్ లనన  

మ��ళంల�� ��జ�బ / పరన� వయవస్ళస అం�్ ల ఎలదసక� 

�త�ద�ల��డ�� న���� సూరనతల అహజ�బ �క్ ���లనన 

వచళలంల జ్ాబ� ఇవ్బం�లనన: 
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"ఓ ప్వ�ా్ ! నమల�� ళసల� నమ దసపపట్ళస (���లనన��) 

్�్ం�ంేం� కప�ప��మ� � ��రయంక�, � క�మ�త�్ంక�, 

�రా్ససం��ళ �ీ్ ్ంక� �ెప�ప. నన�్తా ్ార� ��ం� 

��లదరటా (మతాయదసస్ ం�టా) గ�త�్లచబం�, ్��నలప�ంక� 

గ�త��ాక�లం� ఉలట�ర�. అం�్ ల క�ల�ే్ాడూ, క�కత�ల�ే 

్ాడూళస." [Al-Qur’an 33:59] 

అలట� పరవ్నం�టా గ�త�్లచబంేలదసక�, నన�్తా 

అ��య��తాంక� గ�త��ాక�లం� ఉలంేలదసక� టాళస ��జ�బ 

అలట� పరన� మ��ళంల�� ఆనే�లచబం�లద� రసరఆన 

�ెబ�నతళననన.  

6. ఇదద ర� కవం �� దత�మణ�ం ఉపమ�ళల : 

ఉన�హరణక� ఎల�� అలదలటా ఉళన ఇదదర� �� దత�మణ�ం� 

ఒక త�డడ్ ల�� ళం�� ్�ళ�్చస��నర�. ఇదద త�ంల ఒ�ా�� 

ఇ�ా్ లయ పదదరంల ��జ�బ అలట� పరన� ధత�ల�లనన, 

త�లంో  ఆ�� �� స్రష ధత�ల�లనన. ��న �వత�ంల ఒక �� ��త� 

్�ధవ అమ�్�ంళస ్��నల�ే అవ�ాశల ��సల �ాచసక�� 

ఉ��నడడ. �త�దద త�ంల అనడడ ఎవత� ్�లటపడ��డడ? 

��జ�బ అలట� పరన� ధత�ల� ఉళన అమ�్��� ం�క �� 

స్రష ధత�ల�ళ అమ�్���? ధత�లచటల వంళ శత�తా�న 

న�చటల కలట� మత�లన ఎక�్వటా బయట ల�డడనతళన 



 

13 

దససస్ ం� ఎదసటట మగ్ాత�ంల దసర�భననద  ప�టటష ల�, ఆ�� 

్�లటపం� ్��నల�ేం�, ఆ��ల�� అ��య��రల మత�య� 

మ�ళభలగల �ే��ం� ల�్త�లి�ా్ �. �ాబటటష , ��జ�బ అలట� 

పరన� �ీ్ ్ంళస అ��య��రల ళసలం� �ా�ాడడనతలద�� 

రసరఆన ్ాక�్ �జ���ళనేళ� ఋ�వ� అవ�నతళననన. 

7. మ�ళభలగల �ే�ిళ ��రసస్ ం�� మరణ�క ��నల��� : 

మ�ళభలగల �ే�ిళట�్  ఋ�్��ళ ��రసస్ ం��� మరణ�క 

��నల��ం� ఇ�ా్ లయ ్త�అల �త�ద�సస్ ళననన. ఈ 

ఆధస�క �ాంలంల అం�లటట న�ర�ణ �కం��ట� 

మ��ి్ ��నర�ం� ఆలనో ళళ �లెదవచస్. ఇ�ా్ ల ధర్ల 

క�కరల ం��ద�, కక� ర���లద� మత�య� 

అ��గత�క���లద� అ��క మలనన ఆత�లిసూ్  ఉలట�ర�. అ��క 

మలనన మ��ి్ ��నర�ంళస ఈ ప్శన అడగడల జత�ట�లనన – 

ఉన�హరణక�, (అం�్ ల  �ా�ాడడటాక), ఒక్�ళ ఎవత���� 

ల ��రయళస ం�న� ల న�్� ం�న� ల �� దత�� మ�ళభలగల 

�ే�ార� మత�య� లత� ఆ ��ససంల జం�జ టా 

�య�లచబం���ర�. మ�ళభలగల �ే�ిళ ��రసస్ డడ ల 

మ�లదసక� �ససక�తాబం�్ డడ. లర� అనం��� ఏ �క 

��న�ా్ ర�? న���� ్ారలదర్, "��మ� అనం��� మరణ�క 

��న�ా్ మ�." అ� జ్ా���్ర�.  ��లనమలనన మత���ల�ెల 

మ�లదసక� �� �, "చ��� ��వరకక ��మ� అనం�� 
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��ల�ి�ా్ మ�" అ� ఆ్�శల�� ఊట��� న� జ్ా���్ర�. 

ఒక్�ళ ల ��రయ ం�క న�్ ం�క �� దత� మ�ళభలటా��� 

గ�త���ే ��రసస్ ం��� మరణ�క ��నల��ం� లర� 

��ర�క�లట���నత�, మత� ఇల��కత� ��రయ ం�న� న�్ ం�న� 

�� దత� మ�ళభలటా��� గ�త���ే ఆ ��రసస్ ం��� ��నలచబంే 

మరణ�క న�ర�ణ���లనన, కక� ర���లనన మత�య� 

అ��గత�క���లద� లత�ం� అళగం�గ�నత��నర�?  ఎలదస�� 

డబ�ల �ాష లడర్్ అలట� ద్లద్ప్మ�ణ�ం�? 

8. మ��ళం ఉదద రణ ��సల �ాట�పడడనత��నమ�� �ారా్నయ 

సమ�జ�ం అబదదప� న�్ాం� 

మ���� ��్చచ గ�త�ల� �ారా్నతయం� పం�క�నతళన 

పం�క�ం� ఆ�� రాత�రక అలదచలన�ంళస ��ం్ట�ట�ష , ఆ�� 

ఆన్ట�ర్ా�న ననగజ�త�్, ఆ�� మ�ళమతాయదంళస 

��మర్�ాం� ం�క�లం� ��శళల �ే�� మ�ర�ర్ప మ�య 

నపప మత�ల �ాదస. మ��ళంళస ఉదదత�ల��మ� �ారా్నయ 

సమ�జల న�్ా �ేసస్ ళననన. ్ ాస్్ా��� �ారా్నయ సమ�జల 

నమ న�్ాక� �ర�దదలటా మ��ళం �ా్ ���న రలగ�రలగ�ం 

ఆరష మత�య� కం్ర �ెరళస అడ్లటా ల�ట�ష క�� �ం�స 

ప�ర�్తం, ం��లట�క ్ాయ�ార�ం �ేనతంల్  ��ం�బ� మ్ం�టా 

మ�త�్ ్ాత�� ్�శయం, ఉలప�డడగ�ె్ ం మత�య� సమ�జ 

�ీ����క �ం�కం �చ �ా్ ��� ననగజ�త�్లనన.  
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9. అ��త��ా అనయలన ఎక�్వ మ�ళభలగ ��తాం సలరయ క�ట� 

ఉళననన: 

అ��త��ా ప్పలచలంల� అ��యధస�క నేరాంంల ఒకటట. 

అ��ే ఆశ్రయకరలటా అనన ప్పలచలంల� అ�న నేరాం 

కలట� ఎక�్వటా అనయ�నక మ�ళభలటాం త�ట� క�ట� ఉలనన. 

FBI త��� ర�ష  ప్�ారల, ��వంల అ��త��ాంల�� 1990ంల ప్ర 

త�� సగట�ళ 1756 త�ప ��ససం� ళ�దస అ����. 

మత� త��� ర�ష ంల ప్రత�� న�న�ప� 1900 త�ప ��ససం� 

అ��త��ాంల జత�ట�ళట�్  ళ�దస అ�లనన. సలవనసరల 

ల�త�్ళబడం�దస. బహ�రా అనన 1992 ం�న� 1993 

�ావచస్. నతా్న సలవనసతాంంల అ��త�కళస్  మత�లన 

�ె�రయవలనతం��, త�ప ��ససం� మత�లనటా ల�త�ట� అవ�ాశల 

కళబడడనతళననన.  

ఒక్�ళ అ��త��ాంల ఇ�ా్ లయ ్త�అల ఆచరణంల 

ల�టష బం�లద� అళసక�లన�ల. ఎవత���� వయ��్  చూప� పర�ీ్ ్ ల�� 

పడటా��, ఒక్�ళ అన� మళసససంల ఏనె��� �ెడడ ఆంలచళ 

వ��్ , ్�లట�� అనడడ నళ చూప� ���లనన�� ననలచసక�లట�డడ. 

ప్ర మ��ళ ��జ�బ అలట� పరన� ధత�సస్ లనన. ఇలనటా 

మ�లదస జ�గ�నం� �ససక�ళన నతా్న కకం� ఒక్�ళ 

ఎవత���� వయ��్  మ�ళభలగల �ే��్ , అనం��� మరణ�క 

��నలచబడడనతలనన. మత� ఇం�లటట �ి్ రంల, అ��త��ాంల 
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మ�ళభలటాం సలరయ ల�ర�గ�నతలన�, ��చస్నగ�గ ం� 

ం�క�లం� అం�ట� �ంకడటా ఉలట�లన� ం�క నగ�గ నతలన�? 

సహజలటా�� అనన నట�గ �� నతలనన. అలట� ఇ�ా్ లయ ్ త�అల 

మల� ఫ����న �ా�నసస్ లనన. 

10. ఇ�ా్ లయ ్త�అల చట�ష �న ఆచరణంల ల�ం��ే, త�ప 

��ససం సలరయ, ����మ త�ట� నట�గ �� నతలనన.  

సహజలటా��, ఇ�ా్ లయ ్త�అల ధర్ చటషల ఆచరణంల 

ల�టష టా�� మల� ఫ���ం� తావటల నపప� సత�. ఒక్�ళ 

ప్పలచలంల� ఏ నేశలంల ����� – అ��త��ా, య�త�ప�, 

ర�ాయ, �ె���, జ�ాన, ఆ�ి్�ా, ఆ��ష ట�య�ంంల ఏ 

నేశలంల����� - ఇ�ా్ లయ ్త�అల ధర్ చటషల ఆచరణంల 

ల�టష టా��, సమ�జల �ే�టాగ  ఊలిత� లీం�్��వచస్. ��జ�బ / 

పరన� �ీ్ ్ంళస �ారా్నయ సమ�జ�ం వం� �చ �ా్ ��� 

ననగజ�ర్దస. అనన మ��ళంక� రకణ క�పసస్ లనన మత�య� 

్ాత�� ఉదద త�సస్ లనన మత�య� ఆ�� �ారవ్��య�న మత�య� 

�ం��న �ా�ాడడనతలనన. 

3. ఎలదసక� ఇదద ర� �ీ్ ్ం �ాకయల ఒక ప�ర�్త� �ాకయల�� సమ�ళల 
? 

ఎం్ప�పడూ ఇదద ర� �ీ్ ్ం �ాకయల ఒక ప�ర�్త� �ా��య��� 

సమ�ళల అవ�నతలద�� మ�ట �జల �ాదస. ��వంల ���న �త�ద ష్  
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��ససంంల మ�న్�� అనన �జల. రసరఆన ంల ప�ర�్తం ం�న� 

�ీ్ ్ంంల ఏ ఒక్త��� మ�న్�� �త�ద ష్ లటా ల�త�్ళక�లం� �ా�ం 

గ�త�ల� ప్�ా్ �లచబం�ళ వచ��ం� ఐదస��న�. రసరఆన ంల 

ఇదద ర� �ీ్ ్ం �ాకయల ఒక ప�ర�్తం� �ా��య��� సమ�ళమ� 

�ె�ల� వచళల ��వంల ఒక్ట� ఉలనన. ఇనన రసరఆన ంల� త�లడవ 

అ��యయ���ళ సూరనతల బరరల ంల� 282వచళల. రసరఆన 

ంల� అర �� డడట��ళ వచళల ఇనన. ఆత�్క ం�్ానే�ం గ�త�ల� 

�ెం�ప�నతళననన. ఇననం� �ెం�ప�నతళననన: 

"ఓ �రా్ససం�తా ! లర� పరసపరల ఒక �త�్న �ాంల ��రక� 

అప�ప �ససక�ళనప�పడడ న��� ్ా్ �ి ల�ట�ష ��లం�. మత�య� 

లంల పన్ల ్ా్ ��్ాడడ ��యయలటా ్ా్ య��, మత�య� 

్ా్ ��్ాడడ �తాకత�లచక�లం� అం�్ ల ��త�పళట�్  ్ా్ య��. 

ఋణగ���న అం�్ ల క� భయపం�, �త�్న ్రనతంళస 

నట�గలచక�లం� �ెలిప ్ా్ �ల���. ఋణగ���న అంపజ�� � ం�క 

�ామరద్ల ం��్ాడడ ం�క బం��ళసడడ మత�య� ��ళస �ెలపి 

్ా్ �లచం�� ్ాంె��ే, అనళస సలరకక�డడ ��యయలటా 

్ా్ �ల���. మత�య� లంల ఇదద ర� మగ్ాత�� 

�ాకయ�వ్ట���� �ా�ం�టా ఉలచస��లం�. ఇదద ర� ప�ర�్తం� 

నొ రక� పకమ�ళ ఒక ప�ర�్తడడ మత�య� లక� 

సమ్న���ళ ఇదద ర� �ీ్ ్ంళస �ా�ం�టా �సస��లం�. 
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(ఎలదసకలట�) ్ాత�ంల ఒ�ా�� మర� �� �ే, త�లడవ �ీ్ ్ ఆ��క� 

జ�� పకల �ే�లచవచస్." [ననవయరసరఆన 2:282] 

రసరఆన ంల� ఈ వచళల ��వంల ఆత�్క ం�్ానే�ం గ�త�ల�ే 

ఉలనన. అం�లటట ం�్ానే�ంంల ఇర�ప��ం� ్ా్ నప�ర్క���ళ 

అట����లట� �ేససక��, ఇదద ర� �ా�ంళస �సస��్ా�. 

�ాధయ����ే ఆ ఇదద ర� �ా�ం�టా ప�ర�్తం�� �సస��్ా�. 

ఒక్�ళ �ా�ం�టా ఇదద ర� ప�ర�్తం� నొ రకక�� �ే, ఒక 

ప�ర�్తం�� మత�య� ఇదద ర� మ��ళంళస �ససక�లట� ��ం�.  

ఉన�హరణక�, నళ���్ళ ్ాయ�న�� ఆపత�్న 

�ే�లచస��్ాం� ��ర�క�లట�ళనట�్  ���న�ద ల. ఆపత�్న 

ధృ�కరణ ��రక� అనడడ క�సల ఇదద ర� �గ�యం��ళ సరజళ్����� 

సలప్నన�ా్ డడ. ఒక్�ళ అనం��� ఇదద ర� సరజళస్  ం్లచక�� �ే, 

ఒక సరజన మత�య� ఇదద ర� మ�మ�ం� జళరల �ా్��ష్ళర్ 

ధృ�కరణ ��స����� ప్యరన�ా్ డడ. ఆపత�్న ఎలన �ీత�యస 

నె��ే అనడడ అలన �వ్లటా ��ప్�్తష  సరజళ్ళస 

సలప్ననలచం���� ప్యరన�ా్ డడ.  

అం�ట� ఆత�్క ం�్ానే�ం �్యలంల కకం� ఇదద ర� ప�ర�్తం 

�ాకయల ఉన్మల. క�ట�లబ �� ్ణ బ�ధయన ప�ర�్తంనేళ� 

ఇ�ా్ ల ���సస్ ళననన. �ాబటటష  క�ట�లబ ఆత�్క ం�్ానే�ం 

బ�ధయన ప�ర�్తంల�� ఉలడటల వంళ మ��ళం కలట� బ�టా 
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్ాత��� ఆత�్క ం�్ానే�ం� అర్మవ����. ఇక �ాకయల ��రక� 

ఒక ప�ర�్తడడ మత�య� ఇదద ర� మ��ళం� ��ం� అ�� త�లంో  

అ్�ా్య���� వ��్ , ఒక్�ళ ఒక మ��ళ �� రబం��ే, త�లంో  

మ��ళ ఆ��ళస సత�నననేద  అవ�ాశల ఉలట�లనన. రసరఆన ంల 

‘���ల’ అ�� పదల�� ఇనన సూ�లచబం�లనన. ���ల అలట� 

‘కలటార�పడడట’ ం�న� ‘భ్మపడడట, �� రబడడట’. అ��కమలనన 

న��� ‘మత���� వ�ట’ అ� నప�పటా అళసవననల��ర�. �ాబటటష , 

��వంల ఆత�్క ం�్ానే�ం �్యలంల మ�న్�� ఇదదర� మ���� 

�ా�ం� ఒక ప�ర�్ �ా���� సమ�ళమ� �ెపపటల 

జత�ట�లనన.  

ఏనే���ళపపటట��, హనయ ��సస గ�త�ల�ళ �ాకయలల�� �ీ్ ్స్��వల 

ప్��వల చూప�నతలద� ��లదర� పలం�నతం� 

అ్�ా్యపడడనత��నర�. అం�లటట భయలకర పత��ి్ నతంంల 

ప�ర�్తం�� �� ���్ , �ీ్ ్ం� ఎక�్వటా భయకలలినతంవ���ర�. 

నమ ��్ా్�శ ఉనన్గన పత��ి్ ర వంళ ్ార� కలటార� పం� 

అ�మయ���� గ�త� �ావచస్. �ాబటటష  హనయ ��ససంంల కకం� 

ఇదద ర� మ���� �ా�ం� ఒక ప�ర�్ �ా���� సమ�ళలటా 

పత�గణ�ల��ం� ��లదర� ఇ�ా్ లయ ��యయ్�న్ం అ్�ా్యల. 

�ీ్ ్ప�ర�్తం ప్�ా్ వళ ం�క�లం� �ా�ం గ�త�ల� 

ప్�ా్ �లచబం�ళ వచ��ం� రసరఆన ంల ఐదస ఉ��న�: అ�,  
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1. �ం���మ� నయ�ర��ే��టప�పడడ, ఇదద ర� 

�జ���పర�ం� �ా�ం�టా ఉలడవం�ి ఉలనన.  

రసరఆన ంల� 5వ అ��యయల అ�ళ సూరనతల 

మ��దల ంల� 106వ వచళలంల ఇం� ఉళననన: "ఓ 

�రా్ససం�తా! లంల ఎవత������ మరణ సమయల 

ఆసళన����ే, లర� �ం���మ� ్ా్ ��టప�పడడ లంల 

��యయవర�్ ం��ళ ఇదద ర� వయక�్ ంళస �ా�ం�టా �సస��లం�." 

[ననవయరసరఆన 5:106]  

2. నం�ఖ అలట� �ం�క�ం� ఇ�ే్  సమయలంల కకం� ఇదద ర� 

�ా�ం అవసరల ఉలనన. 

“ఇక ్ాత� �త�్న గడడవ� మ�ట��ిళప�పడడ, ్ాత�� 

ధర్ప్�ారలటా (�్ాహబలధలంల) ఉలచస��లం�, ం�న� ధర్ 

ప్�ారలటా ్ాత��� �ం�� ల�టషలం� (�ం�క�ం� ఇవ్లం�). 

మత�య� లంల ��యయవలనతం��ళ ఇదద ర� వయక�్ ంళస 

�ా�ం�టా ల�ట�ష ��లం�”. (రసరఆన 65:2) 

3. ఒక పరవ్నల�� ్�యబం�ళ అప�లదం� �ర్లిల�ేలదసక� 

ళం�గ�ర� వయక�్ ం �ాకయల అవసరల: 

"మత�య� ఎవత���� �ంవరల�� అప�లద�లిళ నతా్న 

ళం�గ�ర� �ా�ంళస �సస��� తాం�త�, ్ాత��� ఎళ��� 



 

21 

��రం� నెబ్ం� ��టషలం� మత�య� ్ాత� �ా��య�న ఎళనటట�� 

ఆ�ననలచకలం�.” [రసరఆన 24:4]  

4. ఇదద ర� మ��ళం �ాకయల ఒక ప�ర�్తం� �ా��య��� 

సమ�ళమ�� �యమల అ�న సలదతాభంకక వత�్సస్ లద� 

అ్�ా్యపంే ��లదర� పలం�నతం� కకం� ఉ��నర�. ఇనన 

ఆ�ద�గయల �ాదస ఎలదసకలట� ననవయరసరఆన ంల� 24వ 

అ��యయ���ళ సూరనతళూనర ంల� 6వ వచళల సప ష్లటా 

ఒక మ���� �ా�� ఒక ప�ర�్ �ా���� సమ�ళమ� 

ల�త�్ళననన:  

"మత�య� ఎవత���ే నమ ��రయం లద అప�లద �లి, 

న���� ��మ� స్య�� నపప ఇనర�ంళస �ా�ం�టా 

�ేం�త�, ్ార� నమలనట ���� ��ం�గ� �ార�్  అం�్ ల ల�� 

ప్మ�ణల �ే�ి �ాకయ�సూ్ , �శ్యలటా ��ళస సనయల 

పం�క�నత��నళ� అ���. అ�దవ �ాత� ఒక్�ళ ��ళస 

అసనయల పం�క�నతళనట్��ే, �శ్యలటా అం�్ ల 

ఆగ�హల నళ లద �ర�చసక� పడడటాక అ� అ���. ఇక 

ఆ�� �కళస నలపిలచస��వట���� ��ం�గ� �ార�్  అం�్ ల ల�� 

ప్మ�ణల �ేసూ్  �శ్యలటా అనడడ అబదదల 

�ెబ�నత��నడ� అ���. ఐదవ�ాత� ఒక్�ళ అనడడ 

సనయవలనతంే అ��ే �శ్యలటా నళ లద అం�్ ల 



 

22 

ఆగ�హల �ర�చసక� పడడటాక అ���." [ననవయరసరఆన 
24:6] 

5. ���న సలదతాభంంల ఒక్ మ���� �ాకయ�� సత��� నతలద� 

హజ్ర ఆ���ా రననయం�్ హ� అ��్  ఉం�్ లల��ర�: 

��ంవలక ప్కటళ ��రక� ఎవత���� ఒక మ��ళ �ాకయల 

ఇ�్�� ��ం� అ��క మలనన ధర్్�న్ం� అలట�కత�ల��ర�. 

ఒక్�ాత� ఆంల�లచలం� – ఇ�ా్ లయ మ�ంస్ల��ంంల 

ఒకట��ళ రమన�న ��ం ఉప్ా�ాం� ఆరల్ల�ేలదసక� 

�ీ్ ్ప�ర�్తం మ��ి్ ల సమ�జల �న్ల ఆ�� �ా��య�న 

అలట�కత�సస్ ళననన మత�య� ఆ�ననసస్ ళననన! రమన�న 

��ం�రలభ ��ంవలక �్యలంల ఒక �ాకయల ��ం�, 

రమన�న ��ం మ�ట�లప� (్్ా్ల ��ం) ��ంవలక 

�్యలంల ఇదద ర� �ా�ం� అవసరమ� ��లదర� 

పలం�నతం అ్�ా్యల. ఆ ఇదద ర� �ా�ం� �ీ్ ్ం���� 

�ావచస్ ం�న� ప�ర�్తం���� �ావచస్ – అలదసంల ఎం�లటట 

��దల ం�దస.   

6. ���న సలదతాభంంల ��వంల మ���� �ా�� మ�న్�� 

అవసరమవ�నతలనన, అక్డ ప�ర�్తం� �ాకయల 
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�ీ్కత�లచబడదస. ఉన�హరణక�, �ీ్ ్ం సమసయం 

�్యలంల అలట� ఎవత���� మ��ళ మృననేవ��� గ�ససల 

ఇవ్బం�ళ �ాకయల �్యలంల ��వంల మ��ళం �ాకయల 

మ�న్�� ఆ�ననలచబడడనతలనన.  

ఆత�దక ం�్ానే�ం �్య�ంంల ఇదద ర� �ీ్ ్ం �ాకయల ఒక 

ప�ర�్త� �ా��య��� సమ�ళల అ�� �ీ్ ్ప�ర�్ �ా��యం 

మధయ �ేం� ్�ళసక ఉళన �ారణల ఇ�ా్ ల ధర్లంల 

�ీ్ ్ప�ర�్ �లటాం మధయ ���దల, వయ��యసల ఉలడటల 

�ాదస. అ��ే న���� �ారణల - ��వంల �ీ్ ్ప�ర�్తం 

�్ళన స్��్ాం� మత�య� సమ�జలంల ఇ�ా్ ల ధర్లం

్ాత����్ళ �్ళన �ాన్ం�, బ�ధయనం� మ�న్��. 

4. ఇ�ా్ లయ ధర్రాస్్ల ప్�ారల, మ��ి్ ల మ��ళం ్ారసన్ 

��గల ప�ర�్తం ్ారసన్ ��గలంల సగల మ�న్�� ఎలదసక� 

ఉలనన ? 

అసం� ్ారససం మధయ ్ారసన్ సలపద పలపకల �్యలంల 

ననవయరసరఆన �త�ద ష్���ళ మత�య� స�వర���ళ 

మ�రగదర�క��్�న క�ట� ఉలనన.  
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ననవయరసరఆన ంల� ్ారస��్��� సలబల�నల�ళ ఆనేరాం� 

���లనన వచ��ంంల ఉ��న�: 

* 2వ అ��యయల సూరల అల బరరల, 180వ వచళల 2:180 

* 2వ అ��యయల సూరల అల బరరల, 240వ వచళల 2:240 

* 4వ అ��యయల సూరనత�న�ా, 7 ళసలం� 9వ వచళల వరక� 

4:7-9 

* 4వ అ��యయల సూరనత�న�ా 19వ వచళల, 4:19 

* 4వ అ��యయల సూరనత�న�ా 33వ వచళల, 4:33 మత�య� 

* 5వ అ��యయల సూరనతల మ��దల 106 ళసలం� 108వ 

వచళల వరక�, 5:106-108. 

దగగత� బలధసవ�ం మధయ జరగవం�ిళ పలప�ా�న ��ం� 

సప ష్లటా, �వరలటా �ె�ల� రసరఆన వచ��ం� మ�డడ��న�, 

అ� 4వ అ��యయ���ళ సూరనత�న�ాంల� 11, 12 మత�య� 

176వ వచ��ం�. ఈ మ�డడ వచ��ం� �ెం�గ� ��్ాళస్ాదల 

ఇం� ఉళననన: 
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"ల సల��ళ ్ారస��్�న గ�త�ల� అం�్ ల లక� ఈ �ధలటా 

ఆనే�సస్ ��నడడ: ఒక ప�ర�్త� (��గల) ఇదదర� �ీ్ ్ం ��టాంక� 

సమ�ళలటా ఉలం��. ఒక్�ళ ఇదద ర� ం�క అలనకలట� ఎక�్వ 

ఆడ �డ్ం� మ�న్�� ఉలట�, ్ాత��� �ం��ళ ఆ�ి్ ంల మ�ం�లట 

త�లడడ ��టాం� ఉలట��. మత�య� ఒక్�ళ ఒ�� ఆడలిం్ ఉలట� 

అర్��టా��� ఆ�� హక�్న�ర�తాం�. మత�య� (మృనతడడ) 

సల��ళల కం్ాంె��ే, అన� న�్దలడడ్ ంంల ప్ర ఒక్త��� 

�ం��ళ ఆ�ి్ ంల ఆత���గల ం్సస్ లనన. ఒక్�ళ అన��� 

సల��ళల ం�క�లట�, అన� న�్దలడడ్ ం� మ�న్�� 

్ారససతాం�టా ఉలట�, అప�పడడ న�్�� మ�ంో  ��గల. 

మృనత��� �� దర�� దత�మణ�ం� ఉలట� న�్�� ఆత���గల. (ఈ 

పలపకమల��) మృనత� అప�పం� �త�్, అన� �ం���మ�ల�� 

అమం� జత�లిళ నర�్ాన�� జరటా�.  న�్దలడడ్ ం� మత�య� 

ల సల��ళలంల ప్�జళల త���య లక� ఎవర� ఎక�్వ 

స�న��నతంల, లక� �ె�యదస. ఇనన అం�్ ల �య�ల�ళ 

���ళల. �శ్యలటా, అం�్ ల సర్�� డడ. 

మవ�్�కవలనతడడ.  
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మత�య� ల ��రయంక� సల��ళల ం��పకలంల, ్ార� 

�ం���� �ళ న��ంల లక� అర్��గల. �ా� ఒక్�ళ ్ాత��� 

సల��ళల ఉలట�, ్ార� �ం���� �ళ న��ంల ��ం�ట� ��గల 

లనన. (ఇదల��) ్ార� ్ా్ �ి�� �ళ �ం���మ�ల�� అమం� 

జత�లి, ్ాత� అప�పం� �త�్ళ నర�్ాన. మత�య� లక� 

సల��ళల ం�� పకలంల లర� �ం���� �ళ న��ంల ్ ాత��� (ల 

��రయంక�) ��ం�ట� ��గల. �ా� ఒక్�ళ లక� సల��ళల ఉలట�, 

లర� �ం��ళ న��ంల ్ాత��� ఎ��నో  ��గల. ఇదల�� లర� 

్ా్ �ిళ �ం���మ�ల�� అమం� జత�ట�, ల అప�పం� �త�్ళ 

నర�్ాన. మత�య� ఒక్�ళ మరణ�ల�ళ ప�ర�్తడడ ం�క �ీ్ ్ 

కం�ం అ� (నలం�్, ��డడక� ం�క మళసమడడ ం�క�లం�) ఒక 

�� దర�డడ మత�య� ఒక �� దత� మ�న్�� ఉలట�, ్ాత�ంల ప్ర 

ఒక్త��� ఆత���గల. �ా� ఒక �్ళ  ్ ార� (�� దర �� దత�మణ�ం�) 

ఇదద త� కలట� ఎక�్వ ఉలట�, ్ారల�� మ�ంో  ��టా��� 

్ారససంవ���ర�. ఇదల�� మృనతడడ ్ా్ �ిళ �ం���మ�ల�� 

అమం� జత�ట� అప�పం� �త�్ళ నర�్ాన, ఎవ్త��� ళ ష్ల 

కం�గజ�యక�లం� జరటా�. ఇనన అం�్ ల ళసలం� వ�్ళ 

ఆనేశల. మత�య� అం�్ ల సర్�� డడ, సహళ�ం�డడ 

(రాలనస్��వ�వడడ)." [ననవయరసరఆన 4:11-12] 
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"్ార� �ళసన, (కం�ంళస) గ�త�ల� ��త�్క రాసళల (ఫ��్) 

అడడగ�నత��నర�. అం�్ ల లక�, కం�ంళస గ�త�ల� ఈ �ధలటా 

��త�్క రాసళల ఇసస్ ��నడ� �ెప�ప: “ఒక ప�ర�్తడడ 

మరణ�ల�, అన��� సల��ళల ం�క�లం� ఒక �� దత� మ�న్�� 

ఉలట�, అనడడ �ం��ళ ఆ�ి్ ంల ఆ��క� సగల ్ాట� ం్సస్ లనన. 

లిం్ం� ం�క చ��� �ళ �� దత� �న్ల ఆ�ి్ ��, అనడడ (ఆ�� 

�జ �� దర�డడ) ్ారససడవ���డడ. అన��� (మృనత���) 

ఇదద ర� �� దత�మణ�ం� ఉలట�, ్ాత�దద త��� అనడడ వద�ళ ఆ�ి్ ంల 

మ�ం�లట త�లడడ వలనతం ��గల ం్సస్ లనన. ఒక్�ళ �� దర 

�� దత�మణ�ం� (అ��క�ం�లట�) ప్ర ప�ర�్త��� ఇదద ర� �ీ్ ్ం 

��టా��� సమ�ళలటా ్ాట� ం్సస్ లనన. లర� న�త� నపపక�లం� 

ఉలడట���� అం�్ ల లక� అల�� సప ష్లటా �ెం�ప�నత��నడడ. 

మత�య� అం�్ ల క� ప్ర �్యల గ�త�ల� బ�టా �ెం�సస.” 

[ననవయరసరఆన 4:176] 

నర�చసటా, �ీ్ ్ంక� నమ ప�ర�్ క�ట�లబ సభ�యంక� ం్ల�ే 

్ారసన్ సలపదంల సగ��గల మ�న్�� ం్సస్ లనన. �ా� 

అ�న్�ళం� అం� జరగదస. ఒక్�ళ మృనతం��� సల��ళల 

మత�య� న�్దలడడ్ ం� ం�క�� �ే, అన� న�్ గతాభ��న ప�టటష ళ 
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స్లన �� దర�ం��� మత�య� �� దత��� అన� సలపదంల ళసలం� 

సత�సమ�ళలటా ఒ��్క్త��� ఆత� వలనత ం్సస్ లనన. ఒక్�ళ 

మృనతం��� సల��ళల ఉలట�, అన� ఇదద ర� న�్దలడడ్ ంక� 

సత�సమ�ళలటా �ెత� ఆత� వలనత సలపద ం్సస్ లనన. ���న 

ప్�ేయక సలదతాభంంల ప�ర�్తం కలట� త�టటష లప� ��గల ్ ారసన్ 

సలపదంల ళసలం� �ీ్ ్ంక� ఇవ్బడడనతలనన. ఒక్�ళ 

చ��� �ళనన �ీ్ ్ అ� ఉలం�, ఆ��క� సల��ళల, 

�� దర�� దత�మణ�ం� ం�క�లం�, ��వంల ఆ�� భర్ మత�య� 

ఆ�� న�్దలడడ్ ం� మ�న్�� �ట�� ఉలట� భర్క� ఆ�� 

సలపదంల ళసలం� సగ��గల ం్సస్ లనన. ఆ�� న�్�� మ�ంో  

వలనత మత�య� ఆ�� నలం�్�� ఆత� వలనత సలపద ం్సస్ లనన. 

ఈ ప్�ేయక ��ససంల, ఆ�� నలం�్ కలట� ఆ�� న�్�� త�టటష లప� 

్ారసన్ సలపద ం్సస్ లనన. �ా��రణలటా అ��క సలదతా్ంంల 

్ారసన్లటా ప�ర�్త��� ం్ల�ే సలపదంల సగ��గల 

మ�న్�� �ీ్ ్ంక� ం్సస్ లనన అ��నన �జ��.  ఉన�హరణక�, ���లనన 

సలదతాభంంల: 
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1. ్ారసన్ సలపదంల క�మ�ర�ం��� త�లడడ వలనతం సలపద 

ం్��్ , క�మ�త�్క� న��ంల సగల అలట� ఒక వలనత మ�న్�� 

ం్సస్ లనన.  

2. దలపనతంంల ఒకర� చ��� �ళప�డడ, ఒక్�ళ ్ాత��� 

సల��ళల ఉలట�, ��రయక� 1/8 వ వలనత ం్సస్ లనన మత�య� 

భర్క� 1/4వ వలనత ం్సస్ లనన. 

3. దలపనతంంల ఒకర� చ��� �ళప�డడ, ఒక్�ళ ్ాత��� 

సల��ళల ం�క�� �ే, ��రయక� 1/4వ వలనత ం్సస్ లనన మత�య� 

భర్క� ½ ం్సస్ లనన. 

4. ఒక్�ళ మృనతం��� సల��ళల టా�, ం�క న�్దలడడ్ ం� టా� 

ం�క�� �ే, అన� ం�క ఆ�� స్లన �� దత��� నళ స్లన 

�� దర�ం��� ం్ల�ే న��ంల సగ��గల ం్సస్ లనన.  

5. ఇ�ా్ ల ధర్లంల �ీ్ ్ంల�� ఎం�లటట ఆత�దక ��రల ం�దస. ఆత�దక 

బ�ధయనం�న ప�ర�్తం� ల���� �పబం����. ల��్�� మ�లదస 

ఆ�� వసర, �� ్ణ, దససస్ ం� మత�య� ఇనర రర�్ం� ప�త�్  

�ేయవం�ిళ బ�ధయన ఆ�� నలం�్ల�� ం�న� �� దర�ం�ల�� 

ఉలట�లనన. ల��్ నతా్న ఆ బ�ధయన భర్ల�� ం�న� క�మ�ర�ం�ల�� 
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బనన� అవ�నతలనన. నళ క�ట�లబ ఆత�దక అవసతాం� ప�త�్  �ే�� 

బ�ధయనళస ఇ�ా్ ల ధర్ల ప�ర�్తం�ల�� ఉలచసనతళననన. మత� ఆ 

బ�ధయనంళస ప�త�్  �ే��లదసక� ్ారసన్ సలపదంల అనం��� 

త�టటష లప� ్ాట� ఇవ్బం�లనన. ఉన�హరణక�, ఒక్�ళ ఎవత���� 

దలపనతం� నమ ఏ���క క�మ�ర�డడ మత�య� క�మ�త�్  ��సల 

150,000 ర్�ాయం డబ�్ వనన� చ��� �ే, ్ ాత� క�మ�ర�ం��� 

100,000 ర్�ాయం� మత�య� క�మ�త�్క� 50,000 

ర్�ాయం� ్ారసన్లటా ం్�ా్ �. ం్ల�ళ సలపదంల 

ళసలం� నళల�� ళసళన క�ట�లబ ఆత�దక బ�ధయనంళస ప�త�్  

�ే��లదసక� క�మ�ర�డడ న�న�ప� 80,000 రర�్ ల�ట�ష ��్ , ఇక 

అనం� స్ల����� �ట�ం�నన ��ం� నక�్వ రానల మ�న్�� 

అలట� న�న�ప� 20,000 ర్�ాయం� మ�న్��. మత�్��ప�, 

50,000 ర్�ాయం� �� లననళ క�మ�త�్క� ఆ క�ట�లబలల�� ఒక్ 

ల���ా అ��� రర�్ ల�టషవం�ిళ ప� ం�దస. �న్ల ఆ 

ధ��ళనల�� ఆ�� నళ స్లనల ��సల ఉలచస��వచస్. మత� 

100,000 �� లనన, న��ంల ళసలం� న�న�ప� 80,000 రర�్ ల�ట�ష  

బ�ధయన క�ట� ఉలడట��న లర� ��ర�క�లట�తా ం�క 50,000 

�� లనన, ఆ �న్ల నళ స్లనల ��రక� ఉలచసక��� అవ�ారా�న 

లర� ��ర�క�లట�తా ? 


