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ప్ర��న్ తత్�

1. మ��ి్ ల మ�� ళ ల గ���ం � ఏమంట�ర�?
�� �్ళ�ా �ీత్ అ��� ల� క �� ��్ ళ �ీత ్ అ��� - ప్ ర �ీత ్ �� ���న

స్వం

హక�్కల

ఉంట�య�

ఇ�ా్ల

ధర్మ

సప్ష్ టం

ప్ రట �ుత్నన
స
. ఆ�� స్వయం� సంపద క��� ఉండవచు్, తన

సంపదను

మ�� య�

తపప్క�ం�

�� �్ళ��డ�క

సం�ాదనను

స్వయం�

పరయ్� ��ంచు
�
��వచు. ��ాహ సమయంల� �� �్ళక�త�� ��
మహర

అంట�

వధుకటన్

�ె �్ల ంచు���ా, ��� ఆ�� తన స్వం �ాడకం ��సం

ఉంచు��వచు్. ఆ�� తన తం��్ �� ర�ను �� ��్ ళ త�ా్వ క���

తన �� ర��� ��న�ా��ం చవచు్. తం��్ �� ర� ��ల��ం � ల���

ప�ట�్ట వంశం �� ర� �����ం �, భరత �� ర�ను ల� �� భరత వంశం
�� ర�ను తన �� ర� ప్ రక్ త�� �ంచు��నక్క ల� దు.
�ీత్ �ప�ర�ష ��ద ద్

సమ��త��� న

మ�� య�

హ�ం���ా

కనబ�ే ల� చూ�� దుసుత్ల ధ��ం చటం ఉతత్మ; ���న మ��ి్ ల

�ే �ాలల� కనబ�ే మ�� �� దుసుత్ సంప్ ర��య�ల తర�చు�ా
అక్క�

ల�కల

ఆ��రవయ్వ��ాలన
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ప్ రద�� ్శసుత్ం.

అం�ే �ా� అ� మ�త్ ర� ఇ�ా్ ల� దుసుత్ల అన�����

ఎల�ంట� ఆ���ాల� కనబడవ�.
2. పర��

�� న �ాల

ఉం�,

అణగ�ొ్ రక� త���న్ర?

ఇ�ా్ల

ఎందుక�

మ�� ళ లను

�� క�య్ల ��� య�ల� తర�చు�ా ఇ�ా్ల ధర్మల�� మ�� ళ ల

�ా్ థ���� లకష్య్ �ే సుక�� ���� �ే సుత్ంట�. ఇ�ా్ ల�

చట్ట ���ం ద మ�� ళ లను అణగ�ొ్ రక�్కత���న్ ����� �� జ�బ
/ పర�� ఒక మం� ఉ��హరణ అ� అ�� క మం�� �� ��్కంట
ఉంట�ర�. ఇ�ా్ ల� ధర్మంల మ�� ళ ల� తపప్�స� ��
�� జ�బ

ల� ��

పర��ను

ఎందుక�

ధ��ం��ల��

����

ప�� ����ం�ే మ�ందు, ఇ�ా్లంక ప�ర్వ ప్ రపంచ ంల �వసుత్న

సమ�జ�లల�� మ�� ళ ల �ా్ థ��� గ���ం � మ�ందు�ా మనం
అధయ్యన �ే �ద �్.

1. ప�ర్వ �ీత్ �లన అణ� � �� �ి , �� వ లం తమ ���� క ల� ���్
ఆటబ� మ్మల�� �ాడ�క��� �ార�:

�ా్ ర� ��గ�� క తల� ఒక �ామ�నయ మ��ి �� ఇవ్వవల�ి

క�స మ�ాయద ఇవ్వట�� క��� ��ాక��ం �ేం టంత

తక�్క �ా్ థ�� �ీత ్ � �ా్ థ��� ��గజ��ా్చ. �� � �
�ర��ిం �ే

ఋ�వ�ల�

ఉ��న్. �ాట�ల� ���న:
4

చ�� త్ రల

����ల్ లల��

ప��

a) బ��ల��యన ��గ�� క త (ఆరంభం 1792 B.C.):
బ��ల��య� చట్టంల �ీత్ �లక ఎల�ంట� హక�్కల

ఇవ్వక�ం� �ా�� �ా్ ���న ప���త్� ��గజ���్చ��. �ా��

చట్టంల ఒక�� ళ ఎవ��� �� ప�ర�ష�డ� ఒక మ�� ళ ను
హతయ �ే ��త , అత��� మరణ�క ���ం�ే బదుల� అత��

��రయ్క మరణ�క ���ం�ే �ార�.

b) ��� క ��గ�� క త (16th Century B.C.):

�ా్ ర�

��గ�� క తల�న్ంట �ల అతయ్ం ప్ రఖ�య �ెం��న�� ��� క�

��గ�� క త.

ప్ ర�ిద

ఈ

వయ్వస

మ�� ళ ల

హక�్కల�న్ంట ల��� సుక��, �ా�� � �� నం�ా,
�చం�ా చూ�� �� . ��� క� ���ాణ� క �ాథలల� ‘పం�ో �ా’

అ��

ఒక

�ీత్ �ల

తక�్కవ�ా్

మ�� ళ ’

‘�ాల�ప్�

మ�నవ�ల

దురదృ�ా్ట �� మ�ల�ారణం�ా �� ��్కనట జ�� ��ం�� .
మ�నవ�ల��ా

మ�� య�

ప�ర�ష�ల కంట� ��గ�వ�ా్ � �ార��ా ��� క� ��గ�� క త

ప�� గ ణ�ం �ం��. �ీత ్ � �ా�వ్ రతయ ఎం�� �ల���ౖన��

మ�� య�

�ీత ్ �

అ�నపప్ట �� ,

అహం���ా���

�ా్ థన

త�ా్వ

మ�� య�

ఎం��

ఉనన్త�� � న�

�ాలంల�

ల�ౖం�� క

��� క�ల�

వక� బ���ధ్�

ల�నయ�య్ర. ��� క� సమ�జంల�� అ�న తరగత�లల�

వయ్���ర �చ్చ ��� అ�య్��.
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c) ��మన ��గ�� క త (ఆరంభం 753 B.C.): ��మన

��గ�� క త ��� అత�య్నన �ఖ�ా��� �ే ర�క�నన

�ాలంల�, అక్క తన ��రయ �ా్ రణ�ల ��� హక�్
ప�ర�ష��� �� ఉం�ే �� . ��మన్ లల వయ్���ర మ�� య�

��గంబరత్వ సర్ �ా��రణ �షయ��� �� �ం��.

d) ఈ�ప్ ��గ�� క త (ఆరంభం3100 B.C.): మ�� ళ లను
దుశ్శక���ల�� మ�� య� దయ�య్ల�� ఈ�ప్ ప్ రజల
ప�� గ ణ�ం �ే �ార�.

e) ఇ�ా్ల ధ�ా్మ�� ప�ర్వ అరబ�్బల (610 C.E.

వరక�): అ�� � య� �ా్రంతంల ఇ�ా్ల �ాయ్�ించ

మ�ందు, అరబ�్బల మ�� ళలను �చం�ా చూ�� �ార�.
తర�చు�ా ఆడ�ి ల్ ప�ట�్టనప�ప్, ఆ ప�కందును
స�వం�ా �ా��� ట�్ట�ార.

2. ఇ�ా్ల ధర్మ మ�� ళ ల �ా్ థ��� ��ౖ �� �త్ం� , ఉదధ్��ం�ం� .
�ా�� ��

సమ�న��్వ�

ప్ ర�ా��ం�ం� .

తమక�

ప్ ర�ా��ంచబ�� మ�నమ�ాయ్ద� �ార� �ా�ాడ�క�ంట�ర�

ఆ�సుత్నన్ .

ఆ �ాలంల�� ఇతర సమ�జ�లక� �నన్ం� మ�� ళ ల

�ా్ థ� ఇ�ా్ల ధర్మ ఉదధ్��ం�ం� . 1400 సంవతస్�ాలక

ప�ర్వ� �ా�� �� �ా�� ��య్య�� � హక�్కలన ఇ�్చం�.
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�ీత్ �ల తమక� ప్ ర�ా��ం�బ� � ఉనన్ �ా్థన నుం�� ��ం��
� ��

��గజ�రక�ం��

జ�గ� తత

మ�నమ�ాయ్దలన

పడ��ర�

�ా�ా�ే ల�

జ�గ� తత్ల ���ద ్�ం�ం� .

ఆ�ం�ం��.

�ీత ్ �ప�ర�ష�లక

�ా��

���ం��

ప�ర�ష�ల �� జ�బ / పర�� :
ప్ రజల �ా��రణం�ా మ�� ళ లక� సంబం��ం�న �� జ�బ /
పర�� గ���ం � మ�త్ ర� చ��్ చసూ

ఉంట�ర�. అ��ే ,

��వయ్ఖుర్ ల� అల�్ ల మ�� ళ లక� సంబం��ం�న

�� జ�బ / పర�� కంట� మ�ందు �దట ప�ర�ష�లక�

���ద ్�ంచబ� � �� జ�బ / పర�� గ���ం � �దట

�� ��్క��న్. ��వయ్ఖుర్ ల�� సూరహ అనూన్ ల�
ఇల� ఉం��:

"(ఓ ప్ రవ�ా ) మ��ి్ ల ప�ర�ష�ల� తమ చూప�లను ���ం�� ��

ఉం��ల�, �ార� తమ మర్మ�ా్థ��ల �ా�ాడ����ాల�,

అ�� �ా�� ��రక� ప�త్ ర� �నద �ా�� �� �ె ప�ప. �ార�

�ే �� దం�� అల�్ ల క� �ె ల�సు." [ఖుర్ఆ 24:30]

ఒక వయ్�� చూప� ఒక మ�� ళ ��ౖ పడ�ా�� , ఒక�� ళ అత�

మనసుస్ల ఏ�ై �� �ి గగ � ్మ�� �ె డ� ఆల�చన వ��త ,

��ం ట�� అతడ� తన చూప�ను ���ం�� �� ��ంచు��వల� ను .
ఇం��మ�టల�, ఆక�ా్మత
�త్ ప�ే చూప�ను ��ం ట��
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మరల�్చ���ా మ�� య� �ా�ాల� మరల� ఆ�� ��ౖ ప�
చూడక�డదు.

�ీత్ � �� జ�బ /పర��:
సూరహ అనూన్ ల�� త�ా్వ వచనంల� ఇల� ఉం��:
"(ఓ ప్ రవ�ా ) మ��ి్ ల �ీత్ �ల తమ చూప�లను ��ం��
� ��

ఉం��ల�,

తమ

మర్మ�ా్థ��ల

ర��ం చు���ాల�,

బయట� �� కనబ�ే �ాట� � తపప – తమ అలంకరణను
బ�� రగ ్త

�ే య �ాద�,

తమ

వకష్ స్థల�ల

ఓణ� ల�

కప�ప్���ాల, తమ భరత ల� క తమ తం��్ ల� క తమ

మ�మ�ార� ల� క తమ ��డ�క�ల� ల� క తమ �� దర�ల� ల� క

తమ �� దర�ల క�మ�ర�ల� ల� క తమ అ�ా్క�ెల�్ల

��డ�క�ల� ల� క తమ�� క��ి �� � �ి ఉం�ే �ీత ్ �ల , ల�క తమ

బ��సల� ల� క ఇతర��్ ఉ�ేద ్�ాల ల� క�ం�� ల�బ�� ఉం�ే
ప�ర�ష �� వ క�ల� ల� క �ీత ్ � గ�పత �షయ�ల గ���ం � ఇం�ా

ఎర�గ� బ�ల�ర� – �ళ్ ఎదుట తపప ఇతర�ల ఎదుట

తమ

అలంకరణలను

(అందచం��లను)

కనబడ�వ్క�డద�, ���� వ�నన తమ అలంకరణ

ఇతర�లక� �ె � �ి �� �� ల� తమ �ాళ్ళన �� ల��ౖ ��డ�త�
నడవ�ాద� �ా�� �� �ె ప�ప....." [ఖుర్ఆ 24:31]
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మ�� ళ ల ��రక� ���ద ్�ంచబ� � పర��ల� ఆ�� �తత్
శ�� రం వసుత్ం�. అంట� ఆ�� తన �తత్ శ�� �ా�న

కప�ప్���ా. ��ందర� పం�� త�ల� ఆ�� మ�ఖ����

మ�� య� మణ� క ట�్ వరక� �ే త�ల క� �న��ంప�
ఉంద� అ��ా్ రయప� ���ర. అ��ే , �ాట� � క���
కప�ప్��వడ ఉతత్మ. ��ందర� పం�� త�ల� తపప్�స� ��

మ�ఖం క��� కప�ప్���ాల అ��ా్ రయప� ���ర.

3. �� జ�బ / పర��క� సంబం��ం�న ఆర� మ�ఖయ్�షయ�ల:
ఖుర్ఆ మ�� య� సునన్త� ప్ ర�ార �� జ�బ / పర��
�ాట�ంచడంల�

గ���త్ంచు���ా:

�ా్ రథ�కం�

ఆర�

1. �� జ�బ/పర��ల�

కప�ప్��వల�ి

���ాల�.

మ�� య�

�షయ�ల�

���ాల�:

�ట్ట�దట �షయం - కప�ప్��వల�ి క�స శ�� ర
ప�ర�ష�ల

�ీత ్ �

�షయంల�

తపప్�స� �� కప�ప్��వల�ి శ�� ర ���ాల� �నన్ం�

ఉ��న్.

ప�ర�ష�ల� తపప్�స� �� కప�ప్��వల�ి శ�� ర ��గం –

బ� డ�్ నుం�� ��ా� వరక�. మ�� ళ ల� తపప్�స� ��

కప�ప్��వల�ి శ�� ర ��గం – �తత్ శ�� రం – ��ందర�
పం�� త�ల అ��ా్ రయ ప్ ర�ార మ�ఖం మ�� య� �ే త�ల�
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మణ� క ట�్ వరక� తపప. ఒక��ళ �ార� త���త , �ాట�� క���
కప�ప్��వచు. ��ందర� పం�� త�ల� మ�ఖం మ�� య�

�ే త�ల� క��� ��� �ా కప�ప్��వల�ి �� జ�బ / పర��

శ�� ర ���ాలల���� అ� అ��ా్ ర పడ�త���న్ర.
��ం� ద

�� ��్కనబ� �

��� � న

ఐదు

�షయ�లల�

ప�ర�ష�లక� మ�� య� �ీత్ �లక ఎల�ంట� �ే �� ల� దు. �ాట��

ఇదద ్ర తపప్క�ం� �ాట�ంచవల�ిం�ే .

2. ధ��ం �ే దుసుత్ల వదుల��ా ఉం���: తమ శ�� ర

ఆ�ా�ా�న బయట�� ట�్ �ధం�ా �గ�త��ా ఉండ�ాదు.

3. ధ��ం �ే దుసుత్ల ల�ప� శ�� ర మం�� కనబ�ే టంత
�ారదర్శకం� ఉండ�ాదు.

4. ధ��ం �ే దుసుత్ల మ�� ఆకరష ్ణ�య� � రంగ�లల�,

�� జ�ౖన్ లల

ఎదుట�

జ���

ఆకరష ్ణ�యం� ఉండ�ాదు.

�ే � �ాగ

ఆక��ష్ం�ేటం

5. ఎదుట� జ�� దుసుత్లన �� �న దుసుత్ల ధ��ం చ�ాదు.

అంట� �ీత్ �ల ప�ర�ష�ల దుసుత్లన, ప�ర�ష�ల� �ీత ్ �
దుసుత్లన ధ��ం చ�ాదు. ఈ��ట� య�వత ధ��ం �ే దుసుత్

వలన ప�� � లన�ా చూ��త తపప, ఆడమగలల� �ే ��
కనబడక�ం�� �� �ం��.
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6. మ��ి్ ల� �తర� దుసుత్లన �� �న దుసుత్ల �ార�

ధ��ం చక�డదు. అంట� మ��ి్ ల� �తర�లక �ా�� ����్ మ
గ���త్ంప ��ే్ ప్ ర�ేయ దుసుత్లన మ��ి్ లంల ధ��ం చ�ాదు.

4. ఇతర �షయ�ల�� �ాట� �� జ�బ /పర��ల� నడవ�� క
మ�� య� ప్ రవరత క��� ఉం��

దుసుత్ గ���ం �న ఆర� �షయ�ల� �ాక�ం�� �� జ�బ /

పర��ల� ��ౖ� క ప్ రవరత , నడవ�� క , వయ్��త్ దృకప్థ

మ�� య� సంకలప్ క��� ఉ��న్. ఎవ��� �� �� వ లం
దుసుత ల �షయంల� మ�త్ ర� �� జ�బ / పర�� �ాట� �త � ,

అ�� ప���త �� జ�బ / పర�� �ాట�ంచక, ���� ప�� � తం
�ే �ి న ట�్ . దుసుత్ �� జ�బ / పర���� �ాట� చూప�ల,

ఆల�చనల, మనసుస్, ���ాల, సంకల�ప్ �� జ�బ /

పర�� క��� క��ి ఉం���. అం�ే �ాక ఒక వయ్�� ఏ

�ధం�ా నడ�ా�, మ�ట�్ ల��, ప్ ర ��త్ం�� �దల�ౖన �
క��� �ీత్ �ప�ర�ష� �� జ�బ / పర��ల� ఇ��� ఉం��.

5. �� జ�బ / పర�� అ��య్���ాలన ��ా�� సుత్ం�
మ�� ళ ల��ౖ �� జ�బ / పర�� వయ్వస్థ అల�్ ల ఎందుక�

���ద ్�ం��డ� ����� సూరత�ల అహజ�బ �క్ ���ం��

వచనంల� జ�ాబ� ఇవ్వబ��ం� :

11

"ఓ ప్ రవ�ా ! తమ��ౖ నుం� తమ దుపప్ట్ల (���ం�� �� )

��్ రల��ేల కప�ప్��మ � ��రయ్లక, � క�మ���త్లక ,

��ా్వసుల� ౖ �ీత్ �లక �ె ప�ప. త��్వ� �ార� ��ల�

��ందర�ా (మ�ాయ్దసుత్ల�) గ���త్ంచబ� , �� ��ంప�లక�

గ��� �ాక�ం�� ఉంట�ర�. అల�్ల కష్�ం�ే�ా, క�క��ం�ే
�ాడూను." [Al-Qur’an 33:59]
అంట�

గ���త్ంచబ�ేందుక ,

ప�వ్ రతల��

త��్వ�

అ��య్���ాలక గ��� �ాక�ం�� ఉం�ేందుక� �ాను �� జ�బ

అంట� పర�� మ�� ళ ల��ౖ ఆ�ే �ంచబ��ం ద� ఖుర్ఆ
�ె బ�త�నన్�.

6. ఇదద ్ర కవల �� ద�� మ ణ�ల ఉపమ�నం :
ఉ��హరణక� ఎం�� అందం�ా ఉనన ఇదద ్ర �� ద�� మణ�ల�

ఒక ��డ�్ డ�� న�� � �� ళ�్ళచు��న్. ఇదద ్� �ల ఒ�ా��

ఇ�ా్ ల� పదధ్�ల �� జ�బ అంట� పర�� ధ��ం �ం��,

��ం�ో ఆ�� �� స్కర ధ��ం �ం��. ��� �వ�� ల� ఒక �� �� ��

�� ధ వ అమ�్మ�లన �� ��ం�ే అవ�ాశం ��సం �ాచుక��

ఉ��న్డ. ��� దద ్� �ల అతడ� ఎవ�� ��ం టపడ��డ�?

�� జ�బ అంట� పర�� ధ��ం � ఉనన అమ�్మ�� ల�క ��
స్కర ధ��ం �న అమ�్మ��? ధ��ం చటం వలన శ�� �ా�న

��చటం కంట� మ��ంత ఎక�్కవ� బయట �� డ�త�నన
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దుసుత్ల ఎదుట� మగ�ా�� ల� దుర�భ్�� ప�ట�్టం, ఆ��

��ం టప�� �� ��ం�ే ల�, ఆ�� ��ౖ అ��య్��ర మ�� య�

మ�నభంగం �ే �� ల� ��్ ర� ��ి�ాత . �ాబట�్ , �� జ�బ అంట�

పర�� �ీత్ �లన అ��య్��ర నుం�� �ా�ాడ�త�ంద��
ఖుర్ఆ �ాక�్ �జ��� న�ే న � ఋ�వ� అవ�త�నన్�.

7. మ�నభంగం �ే �ి న �� రసు్ థ� � మరణ�క ���ం��� :
మ�నభంగం �ే �ి న ట�
్ ఋ���ౖన �� ర సు్ థ� �� మరణ�క

���ం��ల� ఇ�ా్ ల� ష�� అ హ ���ద ్�ుత్నన
స
. ఈ

ఆధు�క

�ాలంల�

అల�ంట�

��ర�ణ

�కష్ల��

క�
� ర���ం ద�

మ�� య�

మ��ి్ ల� �తర�ల ఆం�ో ళన �ెం దవచు్. ఇ�ా్ల ధర్మ

క�కరం

ల� � ద�,

అ��గ�� క ���ం ద� అ�� క మం�� ఆ���ి సత ూ ఉంట�ర�. అ�� క
మం�� మ��ి్ ల� �తర�లన ఈ ప్ రశ అడగడం జ�� ��ం�� –

ఉ��హరణక�, (అల�్ ల �ా�ాడ��ాక), ఒక�� ళ ఎవ��� ��

� ��రయ్న ల� �� � త�్ ల ల��� � �� ద�� � మ�నభంగం

�ే �ార�

మ�� య�

���

ఆ

�� సుల�

జ��జ ్�

�య�ంచబ�� ��ర�. మ�నభంగం �ే �ి న �� ర సు్ థడ �
మ�ందుక� �సుక��ాబ��్ డడ. �ర� అత�� �� ఏ �క

��� �త్ర
ా ? ����� �ారందర�, "�� మ� అత�� �� మరణ�క

��� �త్మ
ా ." అ� జ�ా���్చర. ��ంతమం�� మ�� ��ం�ెం
మ�ందుక� �� �, "చ��� �� వ రక� �� మ� అత�� �
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��ం �ి �త్మ
ా " అ� ఆ�� శం�� ఊ�� �� త� జ�ా���్చర.
ఒక�� ళ � ��రయ ల� క త�్ ల� క �� ద�� మ�నభం�ా���
గ���� �ే

�� ర సు్ థ� ��

మరణ�క

���ం��ల�

�ర�

��ర�క�ంట���న్� , మ�� ఇం��క�� ��రయ ల� �� త�్ ల� ��

�� ద�� మ�నభం�ా��� గ���� �ే ఆ �� ర సు్ థ� �� ���ంచబ�ే

మరణ�క

��ర�ణ���ం�� ,

క�
� ర���ం��

మ�� య�

అ��గ�� క ���ం ద� ��� ల� అనగల�గ�త���న్ర? ఎందు��

డబ�ల �ా్టండర ్ అంట� ద్వంద్వప్రమ�ణ?

8. మ�� ళ ల ఉదధ్ర ��సం �ాట�పడ�త���న్మ� �ా�ా్చత
సమ�జ�ల అబదధ్ప ���ాల�

మ�� �� ��్ వచ గ���ం � �ా�ా్చత�య్ పల�క�త�నన
పల�క�ల� ఆ�� �ా�� ర క అందచం��లను ��ల్ ల�ట�్ , ఆ��
ఆత్మ��ర�ా� ��గజ���్ , ఆ��

మ�నమ�ాయ్దలన

��మర��ాల� ల� క�ం�� ��శనం �ే �� మ�ర�ర�ప మ�య
తపప మ�� � �ాదు. మ�� ళ లను ఉదధ్��ం��మ �ా�ా్చత

సమ�జం ���ా �ే సుత్నన్ . �ాసత ్�ా�� �ా�ా్చత సమ�జం

తమ ���ాక� �ర�దధ్ం� మ�� ళ ల �ా్ థ��� రంగ�రంగ�ల

ఆర్ మ�� య� కల్ర �ె ర ను అడ్ డం� �� ట్టక�
�
�ల�స

ప�ర�ష�ల, ల�ౖం�� క �ాయ్�ార� �ే త�ల�్ �� ల�బ� మ్మల��
మ���్ �ా�� � �� శయ్, ఉంప�డ�గ�ెత్ మ�� య� సమ�జ
�ీ ����క �ల�కల �చ �ా్ థ�� ��గజ���్చం�.
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9. అ�� �� �ా అతయ్ం ఎక�్క మ�నభంగ �� �ాల సంఖయ క���
ఉనన్�:

అ�� �� �ా ప్ రపంచ ంల� అ��య్ధుక �ే �ాలల� ఒకట� .

అ��ే ఆశ్చరయ్కరం అ�� ప్ రపంచ ంల� అ�న �ే �ాల
కంట� ఎక�్కవ� అతయ్�� మ�నభం�ాల �� ట� క��� ఉం��.

FBI �� �� ర�్ ప్ ర�ార , �� వ లం అ�� �� �ాల��� 1990ల� ప్ ర

��� సగట�న 1756 �� ప �� సుల� న�దు అ����.

మ�� �� �� ర�్టల ప్ ర ��� ����ప� 1900 �� ప �� సుల�

అ�� �� �ాల� జ�� �� న ట�
్ న�దు అ�ం��. సంవతస్ర

�� ��్కనబడల�ద. బహ��ా అ�� 1992 ల� �� 1993

�ావచు్. త�ా్వ సంవతస్�ాలల అ�� �� క ను్ మ��ంత

�ై రయ్వంత�ల� , �� ప �� సుల� మ��ంత�ా �� �� �� అవ�ాశం

కనబడ�త�నన్�.

ఒక�� ళ అ�� �� �ాల� ఇ�ా్ ల� ష�� అ హ ఆచరణల�

�� ట్టబ��ంద అనుక�ం��ం. ఎవ��� �� వయ్�� చూప� పర�ీత ్ ��ౖ

పడ�ా�� , ఒక�� ళ అత� మనసుస్ల ఏ�ై�� �ె డ� ఆల�చన

వ��త , ��ం ట�� అతడ� తన చూప� ���ం�� �� ��ంచుక�ంట�డ�.
ప్ ర మ�� ళ �� జ�బ అంట� పర�� ధ�� సుత్ం�. ఇంత�ా

మ�ందు జ�గ� తల� �సుక�నన త�ా్వ క��� ఒక�� ళ
ఎవ��� �� వయ్�� మ�నభంగం �ే ��త , అత�� �� మరణ�క

���ంచబడ�త�ం��. మ�� ఇల�ంట� �ి్ థ�ల, అ�� �� �ాల�
15

మ�నభం�ాల

సంఖయ

�� ర�గ�త�ం��,

�� చు్చతగ�గ్

ల� క�ం�� అల��� �లకడ�ా ఉంట�ం�� ల�క తగ�గ ్త�ం�?
సహజం�ా�� అ�� త��గ ్� �త�ం�. అంట� ఇ�ా్ల� ష�� అహ
మం� ఫ����న �ా�� సుత్ం�.

10. ఇ�ా్ ల� ష�� అ హ చట�్ట� ఆచరణల� �� �� �ే , �� ప
�� సుల సంఖయ, ��� మ �� ట� త��గ ్� �త�ం�.

సహజం�ా�� , ఇ�ా్ ల� ష�� అ హ ధర్ చట్ట ఆచరణల�

�� ట్ ట�ా� మం� ఫ���ల� �ావటం తపప్ స�� . ఒక�� ళ

ప్ రపంచ ంల� ఏ �ే శంల� ��ౖ �� – అ�� �� �ా, య���ప�,

ర�ాయ,

�ై ��,

జ�ాన,

ఆ�ి్ ర� ,

ఆ��్ట � �య�లల

ఏ

�ే శంల���ౖ �� - ఇ�ా్ ల� ష�� అ హ ధర్ చట్ట ఆచరణల�
�� ట్ ట�ా� , సమ�జం �ే � �ాగ ఊ�ి �� �ీ ల�్చ��వచు. ��జ�బ /

పర�� �ీత్ �లన �ా�ా్చత సమ�జ�ల వల� �చ �ా్ థ��

��గజ�ర్చద. అ�� మ�� ళ లక� రకష క�ప్సుత్ం మ�� య�

�ా�� � ఉదధ్� �ుత్ం
స మ�� య� ఆ�� �ా�వ్ ర��య్ మ�� య�

�ల��న �ా�ాడ�త�ం��.

3. ఎందుక� ఇదద ్ర �ీత ్ � �ాకష్ ఒక ప�ర�ష�� �ాకష్య్ సమ�నం
?
ఎల్ లప�ప్ ఇదద ్ర �ీత ్ � �ాకష్ ఒక ప�ర�ష�� �ా��య్��

సమ�నం అవ�త�ంద�� మ�ట �జం �ాదు. �� వ లం ���న ���ద్ష
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�� సులల� మ�త్ ర� అ�� �జం. ఖుర్ఆ ల� ప�ర�ష�ల ల� ��
�ీత్ �లల ఏ ఒక్క� �� మ�త్ ర� ���ద ్ష్ �ా �� ��్కనక�ం� �ా�ల

గ���ం � ప్ ర�ాత్�ంచబ� వచ��ల� ఐదు��న్. ఖుర్ఆ ల�

ఇదద ్ర �ీత్ � �ాకష్ ఒక ప�ర�ష��� �ా��య్�� సమ�నమ�

�ె � �� వచనం �� వ లం ఒక్కట ఉం��. ఇ�� ఖుర్ఆ ల�� ��ం డవ

అ��య్య�� � సూరత�ల బఖరహ ల�� 282వచనం. ఖుర్ఆ

ల�� అ� �� డ���� న వచనం ఇ��. ఆ��్ థ ల��ా�ే � ల గ���ం �

�ె ల�ప�త�నన్�. ఇ��ల� �ె ల�ప�త�నన్�:

"ఓ ��ా్వసుల�� ! �ర� పరసప్ర ఒక ���్ ణ �ాలం ��రక�

అప�ప �సుక�నన్ప�ప్ ���� �ా్ ర� �� ట్ట��ం�
�
. మ�� య�

�ల� పత్ర �ా్ ర� ��ాడ ��య్యం� �ా్ రయ�, మ�� య�

�ా్ ర� ��ాడ ��ాక��ం చక�ం�� అల�్ ల �� ��ప ్నట�

�ా్ రయ�.

ఋణగ� �� త అల�్ ల క� భయప�� , ���్ ణ షరత�లను

త��గ్ంచక� ం� �ె �ిప �ా్ ర�ం��. ఋణగ� �� త అలప్జ� ్ ల� క

�ామరధ్� ల� � �ాడ� ల� క బల�� ను డ� మ�� య� ��ను �ె �పి
�ా్ ర�ంచల�
�ా్ ర�ం��.

�ా�ై �ే ,

మ�� య�

అతను

�ల�

సంరకష్క�
ఇదద ్ర

��య్యం�

మగ�ా�� �

�ాకష్య్�వ్వట �ా�ల��ా ఉంచు��ం�� . ఇదద ్ర ప�ర�ష�ల�

�ొ రక�

పకష్మ

సమ్మత�� �

ఇదద ్ర

ఒక

ప�ర�ష�డ�

�ీత ్ �లన
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మ�� య�

�ా�ల��ా

�క�

�సు��ం�� .

(ఎందుకంట� ) �ా�� ల� ఒ�ా�� మర� �� �ే , ��ం డవ �ీత ్ ఆ�� క�

జ�్ఞపక �ే �ంచవచు్." [��వయ్ఖుర్ 2:282]

ఖుర్ఆ ల�� ఈ వచనం �� వ లం ఆ��్ థ ల��ా�ే � ల గ���ం �ే

ఉం��. అల�ంట� ల��ా�ే � లల� ఇర�ప��ల� �ా్ రతప�ర్వక� �
అ��� ��ం ట�

�ే సుక��,

ఇదద ్ర

�ా�లను

�సు���ా�.

�ాధయ్�� �� ఆ ఇదద ్ర �ా�ల��ా ప�ర�ష�ల�� �సు���ా�.

ఒక�� ళ �ా�ల��ా ఇదద ్ర ప�ర�ష�ల� �ొ రకక�� �ే , ఒక
ప�ర�ష��� � మ�� య� ఇదద ్ర మ�� ళ లను �సుక�ంట� ��ల�.

ఉ��హరణక�,

తన���్చ

�ే �ంచు���ాల� ��ర�క�ంట�నన్ట�

�ాయ్���

ఆప�� ష న

�����ద్. ఆప�� ష న

ధృ�కరణ ��రక� అతడ� క�సం ఇదద ్ర �గ�య్ల� ౖ సరజ ్న్ల��ౖ

సంప్ ర� ��ాత్. ఒక�� ళ అత�� �� ఇదద ్ర సరజ ్ను ల�ంచక�� �ే ,
ఒక సరజ ్ మ�� య� ఇదద ్ర మ�మ�ల� జనరల �ా్ ర�� ్ టషన

ధృ�కరణ ��స��� �� ప్ రయ�న్�ాత . ఆప�� ష న ఎంత �ీ ��య స
�ై �ే

అతడ�

అంత

�వ్రం�

సంప్ ర��ంచ���� ప్ రయ�న్�ాత .

��ప ్ష�ష�

సరజ ్న్ల

అల��� ఆ��్ థ ల��ా�ే � ల �షయంల� క��� ఇదద ్ర ప�ర�ష�ల

�ాకష్ ఉతత్మ. క�ట�ంబ �� షణ బ�ధయ్ ప�ర�ష�ల�ే న �

ఇ�ా్ల ���సుత్నన్ . �ాబట�్ క�ట�ంబ ఆ��్ థ ల��ా�ే � ల

బ�ధయ్ ప�ర�ష�ల��ౖ ఉండటం వలన మ�� ళ ల కంట� బ��ా
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�ా�� �� ఆ��్ థ ల��ా�ే � ల� అర్ థమవ ���. ఇక �ాకష్ ��రక�

ఒక ప�ర�ష�డ� మ�� య� ఇదద ్ర మ�� ళ ల� ��ల� అ�� ��ం�ో

అ��ా్ రయ��� వ��త , ఒక�� ళ ఒక మ�� ళ �� రబ�� �ే , ��ం�ో

మ�� ళ ఆ�� ను స�� ���ద ే అవ�ాశం ఉంట�ం��. ఖుర్ఆ ల�
‘���ల’ అ�� పదం�� ఇ�� సూ�ంచబ��ం�� . ���ల అంట�

‘కం�ార�పడ�ట’ ల��� ‘భ్ రమపడ�, �� రబడ�ట’. అ�� క మం��
�� � � ‘మ�� � �� వ�ట’ అ� తప�ప్� అనువ��ం��ర�. �ాబట�్ ,

�� వ లం ఆ��్ థ ల��ా�ే � ల �షయంల� మ�త్ ర� ఇదద ్ర మ�� ��

�ా�ల� ఒక ప�ర�ష �ా���� సమ�నమ� �ె పప్ట
జ�� ��ం�� .

ఏ�ే �� న పప్ట �� , హతయ �� సు గ���ం �న �ాకష్య్ం �ీత ్ �స్వ��
ప్ ర��వ

చూప�త�ంద�

��ందర�

పం�� త�ల�

అ��ా్ రయపడ�త���న్. అల�ంట� భయంకర ప�� �్ ి థత�లల

ప�ర�ష�ల�� �� ���త , �ీత్ �ల ఎక�్కవ� భయకం�ి త�ల వ���ర�.

తమ ���ా�� శ ఉ��్గన ప�� �్ ి థ వలన �ార� కం�ార� ప��
అ�మయ���� గ��� �ావచు్. �ాబట�్ హతయ �� సులల� క���

ఇదద ్ర మ�� �� �ా�ల� ఒక ప�ర�ష �ా���� సమ�నం�ా

ప�� గ ణ�ం ��ల� ��ందర� ఇ�ా్ ల� ��య్య� �తత అ��ా్ రయ.

�ీత్ �ప�ర�ష�

ప్ ర�ాత్

ల� క�ం��

�ా�ల

గ���ం �

ప్ ర�ాత్�ంచబ� వచ��ల� ఖుర్ఆ ల� ఐదు ఉ��న్: అ�,
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1. �ల���మ�

తయ�ర��ే �� టప�ప్డ,

�జ���పర�ల� �ా�ల��ా ఉండవల�ి ఉం��.

ఇదద ్ర

ఖుర్ఆ ల�� 5వ అ��య్య అ�న సూరత�ల

మ��దహ ల�� 106వ వచనంల� ఇల� ఉనన్�: "ఓ

��ా్వసుల��!

�ల�

ఎవ�� �� ��

మరణ

సమయం

ఆసనన్�� �� , �ర� �ల���మ� �ా్ ర� �టప� డ� �ల�
��య్యవర�త్ల� ఇదద ్ర వయ్క�త్ల �ా�ల��ా �సు��ం�� ."
[��వయ్ఖుర్ 5:106]
2. తల�ఖ అంట� ���క�ల� ఇ�ే్ సమయంల� క��� ఇదద ్ర
�ా�ల అవసరం ఉం��.

“ఇక �ా�� ���్ ణ గడ�వ� మ��� �ి న ప�ప్డ, �ా�� �

ధర్మప్ర�ారం (��ాహబంధంల�) ఉంచు��ం�� , ల��� ధర్

ప్ ర�ారం� �ా�� �� ��� � �� ట్టం� (���క�ల� ఇవ్వం� ) .
మ�� య� �ల� ��య్యవంత�ల� ౖ ఇదద ్ర వయ్క�త్ల

�ా�ల��ా �� ట్ట��ం�
�
” . (ఖుర్ఆ 65:2)

3. ఒక ప�వ్ రత� �� యబ�� న అప�ందల� �ర��ిం �ేం దుక�
నల�గ�ర� వయ్క�త �ాకష్ అవసరం:

"మ�� య� ఎవ��� �� �లవ���ౖ అప�ంద��ి న త�ా్వ
నల�గ�ర� �ా�లను �సు��� �ాల� ��, �ా�� �� ఎన��ౖ
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��ర�� �ె బ్బల ��ట్టం� మ�� య� �ా�� �ా��య్� ఎనన్ట ��

ఆ���ంచకం�� . ” [ఖుర్ఆ 24:4]

4. ఇదద ్ర మ�� ళ ల �ాకష్ ఒక ప�ర�ష��� �ా��య్��
సమ�నమ�� �యమం అ�న సంద�ాభ్లక వ��త్ుత్ం
స

అ��ా్ రయప� ��ందర� పం�� త�ల� క��� ఉ��న్ర. ఇ��

ఆ�ద�గయ్ �ాదు ఎందుకంట� ��వయ్ఖుర్ ల�� 24వ

అ��య్య�� � సూరత�నూన్ ల�� 6వ వచనం సప్ష్ టం

ఒక మ�� �� �ా�� ఒక ప�ర�ష �ా�� �� సమ�నమ�

�� ��్కనన్ :

"మ�� య� ఎవ��� �ే తమ ��రయ్ �ద అప�ంద ��ి ,

����� ��మ� స్వయ� తపప ఇతర�లను �ా�ల��ా
�ే ల� ��, �ార� తమంతట ���� ��ల�గ� �ార�్ అల�్ ల ��ౖ

ప్ రమ�ణ �ే �ి �ాకష్య్� , �శ్చయం� ��ను సతయ్

పల�క�త���న్న అ���. అ�దవ �ా�� ఒక�� ళ ��ను

అసతయ్ పల�క�త�నన్ట్ల�, �శ్చయం� అల�్ ల

ఆగ� హం తన �ద �ర�చుక� పడ��ాక అ� అ���. ఇక

ఆ�� �కష్ త�ిప్ంచు��వట��� ��ల�గ� �ార�్ అల�్హ ��ౖ
ప్ రమ�ణ

�ే సత ూ

�శ్చయం�

అతడ�

అబదధ్

�ె బ�త���న్డ అ���. ఐదవ�ా�� ఒక�� ళ అతడ�
సతయ్వంత�� అ��ే �శ్చయం� తన �ద అల�్ ల
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ఆగ� హం �ర�చుక� పడ��ాక అ���." [��వయ్ఖుర్
24:6]
5. ���న సంద�ాభ్లల ఒక్ మ�� �� �ాకష్య స�� �� త�ంద�
హజ్ ర ఆ�� �ా ర��యల�్ లహ అ��్ ఉల�్ ల�ం��ర:

�� ల వంక ప్ రకట ��రక� ఎవ��� �� ఒక మ�� ళ �ాకష్
ఇ�్చ� ��ల� అ�� క మం�� ధర్మ� �తత్ అం�� క ��ం ��ర�.

ఒక్క�ా� ఆల��ంచం�� – ఇ�ా్ ల� మ�లస్ థం��లల

ఒకట�ౖన రమ��న �� ల ఉప�ా�ాల� ఆరం�ం�ేం దుక�

�ీత్ �ప�ర�ష� మ��ి్ ల సమ�జం �తత్ ఆ�� �ా��య్�
అం�� క �� సుత నన్� మ�� య� ఆ���సుత్నన్ ! రమ��న

�� ల�రంభ �� ల వంక �షయంల� ఒక �ాకష్ ��ల�,

రమ��న �� ల మ���ం ప� (ష�ా్వ �� ల ) �� ల వంక

�షయంల�

ఇదద ్ర �ా�ల�

అవసరమ�

��ందర�

పం�� త�ల అ��ా్ రయ. ఆ ఇదద ్ర �ా�ల� �ీత ్ �ల� ౖ�
�ావచు్ ల� �� ప�ర�ష�ల�ౖ �� �ావచు్ – అందుల� ఎల�ంట�
�� దం ల� దు.

6. ���న సంద�ాభ్లల �� వ లం మ�� �� �ా�� మ�త్ ర�
అవసరమవ�త�ం��,

అక్క
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ప�ర�ష���

�ాకష్

�ీ్ వక��ంచబడద .

ఉ��హరణక�,

�ీత ్ �

సమసయ్

�షయంల� అంట� ఎవ��� �� మ�� ళ మృత�ే � ��� గ�సుల

ఇవ్వబ� � �ాకష్ �షయంల� �� వ లం మ�� ళ ల �ాకష్
మ�త్ ర� ఆ���ంచబడ�త�ం��.

ఆ��ధ్ ల��ా�ే � ల �షయ�లల� ఇదద ్ర �ీత ్ � �ాకష్ ఒక

ప�ర�ష�� �ా��య్�� సమ�నం అ�� �ీత ్ �ప�ర� �ా��య్
మధయ �ే �� �� ను క ఉనన �ారణం ఇ�ా్ల ధర్మంల

�ీత్ �ప�ర� �ం�ాల మధయ ��� దం, వయ్��య్ ఉండటం
�ాదు. అ��ే ����� �ారణం - �� వ లం �ీత ్ �ప�ర�ష�

��నన స్వ���ాల మ�� య� సమ�జంల� ఇ�ా్ల ధర్మం

�ా�� �� �్చ ��నన �ాత్ రల , బ�ధయ్తల మ�త్ ర� .

4. ఇ�ా్ ల� ధర్మ�ాసత్ ప్ ర�ార , మ��ి్ ల మ�� ళ ల �ారసత్
��గం ప�ర�ష�ల �ారసత్ ��గంల� సగం మ�త్ ర� ఎందుక�

ఉం�� ?

అసల� �ారసుల మధయ �ారసత్ సంపద పంపకం �షయంల�
��వయ్ఖుర్

���ద ్ష ్ట� �

మ�రగ ్దర్శక��్ క��� ఉం��.
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మ�� య�

స�వర��� న

��వయ్ఖుర్ ల�� �ారస��్వ�� సంబం��ం�న ఆ�ే �ాల�
���ం�� వచ��లల� ఉ��న్:

* 2వ అ��య్య సూరహ అల బఖరహ, 180వ వచనం 2:180
* 2వ అ��య్య సూరహ అల బఖరహ, 240వ వచనం 2:240
* 4వ అ��య్య సూరత��న్�, 7 నుం�� 9వ వచనం వరక�
4:7-9
* 4వ అ��య్య సూరత��న్� 19వ వచనం, 4:19
* 4వ అ��య్య సూరత��న్� 33వ వచనం, 4:33 మ�� య�
* 5వ అ��య్య సూరత�ల మ��దహ 106 నుం�� 108వ

వచనం వరక�, 5:106-108.

దగగ ్� బంధువ�ల మధయ జరగవల�ి న పంప�ా�న ��ల�

సప్ష్ టం, �వరం�ా �ె � �� ఖుర్ఆ వచ��ల� మ�డ���న్,
అ� 4వ అ��య్య�� � సూరత��న్�ాల� 11, 12 మ�� య�

176వ వచ��ల�. ఈ మ�డ� వచ��ల� �ె ల�గ� ���ాను�ాదం

ఇల� ఉనన్�:
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"� సం��న �ారస��్వ� గ���ం � అల�్ ల �క� ఈ �ధం�ా

ఆ�ే � సుత్��న్: ఒక ప�ర�ష�� (��గం) ఇదద ్ర �ీత ్ � ���ాలక�

సమ�నం�ా ఉం���. ఒక�� ళ ఇదద ్ర ల� క అంతకంట� ఎక�్క

ఆడ �డ్ డల మ�త్ ర� ఉంట� , �ా�� �� ��� � న ఆ�ిత్ల మ���ం ట

��ం డ� ���ాల� ఉంట��. మ�� య� ఒక�� ళ ఒ�� ఆడ�ి ల్ ఉంట�
అర్ థ���ా�� ఆ�� హక�్క��ర��ాల. మ�� య� (మృత�డ�)
సం��నం కల�ా�ై �ే , అత� త�్ లదండ�్రల ప్ ర ఒక్క� ��

��� � న ఆ�ిత్ల ఆ����గం ల�సుత్ం�. ఒక�� ళ అత���

సం��నం

ల� క�ంట� ,

అత�

త�్ లదండ�్ర

�ారసు�ాల��ా ఉంట� , అప�ప్డ త�్ ల� మ��ో

మ�త్ ర�
��గం.

మృత���� �� దర�� ద�� మ ణ�ల� ఉంట� త�్ ల� ఆ����గం. (ఈ

పంపకమం��) మృత�� అప�ప్ల ���్ , అత� �ల���మ���ౖ
అమల� జ�� �ి న తర��ాత�� జర�ా�. త�్ లదండ�్ర మ�� య�

� సం��నంల� ప్ ర జనం �� ��య �క� ఎవర� ఎక�్క

స�న్� �త�ల, �క� �ె � యదు. ఇ�� అల�్ ల �య�ం�న

���నం.

�శ్చయం�,

మ���� క వంత�డ�.
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అల�్ ల

సర్వ� ్ఞ.

మ�� య� � ��రయ్లక సం��నం ల� � పకష్ం, �ార�
��� � �� �న ���ల� �క� అర్ థ��గ. �ా� ఒక�� ళ �ా�� ��

సం��నం ఉంట� , �ార� ��� � �� �న ���ల� ��ల��� ��గం

���. (ఇదం��) �ార� �ా్ ర�ి� �� �ల���మ���ౖ అమల�
జ�� �ి , �ా�� అప�ప్ల ���్ చ తర��ాత. మ�� య� �క�

సం��నం ల� � పకష్ం �ర� ��� � �� �న ���ల� �ా�� �� (�
��రయ్లక) ��ల��� ��గం. �ా� ఒక�� ళ �క� సం��నం ఉంట� ,
�ర� ��� � న ���ల� �ా�� �� ఎ���ో ��గం. ఇదం�� �ర�

�ా్ ర�ి �ల���మ���ౖ అమల� జ�� �� , � అప�ప్ల ���్ చ

తర��ాత. మ�� య� ఒక�� ళ మరణ�ం �న ప�ర�ష�డ� ల� క �ీత ్

కల�ల అ� (తం��్ , ��డ�క� ల� క మనుమడ� ల� క�ం��) ఒక

�� దర�డ� మ�� య� ఒక �� ద�� మ�త్ ర� ఉంట� , �ా�� ల� ప్ ర

ఒక్క� �� ఆ����గం. �ా� ఒక�� ళ �ార� (�� దర �� ద�� మ ణ�ల�)

ఇదద ్� కంట� ఎక�్క ఉంట� , �ారం�� మ��ో ���ా���

�ారసులవ���ర�. ఇదం�� మృత�డ� �ా్ ర�ి �ల���మ���ౖ
అమల� జ�� �� అప�ప్ల ���్ చ తర��ాత, ఎవ్వ� �� నష్ట

కల�గజ� య క�ం�� జర�ా�. ఇ�� అల�్ ల నుం�� వ�్చ

ఆ�ే శం.

మ�� య�

అల�్ ల

సర్వ� ్ఞ,

సహన�ల�డ�

(�ాంతస్వ��వ�వడ)." [��వయ్ఖుర్ 4:11-12]
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"�ార� �నున, (కల�లను) గ���ం � ����్ మ �ాసనం (ఫ��్)

అడ�గ�త���న్ర. అల�్ల �క�, కల�లను గ���ం � ఈ �ధం�ా

����్ మ �ాసనం ఇసుత్��న్ �ె ప�ప: “ఒక ప�ర�ష�డ�
మరణ�ం �, అత��� సం��నం ల� క�ం�� ఒక �� ద�� మ�త్ ర�

ఉంట� , అతడ� ��� � న ఆ�ిత్ల ఆ�� క� సగం �ాట� ల�సుత్ం�.

�ి ల్ లల ల� క చ��� �న �� ద�� �తత్ ఆ�ిత్� , అతడ� (ఆ��

�జ �� దర�డ�) �ారసుడవ���డ�. అత��� (మృత���� )

ఇదద ్ర �� ద�� మ ణ�ల� ఉంట� , �ా�� దద ్� �� అతడ� వద�న ఆ�ిత్ల

మ���ం ట ��ం డ� వంత�ల ��గం ల�సుత్ం�. ఒక�� ళ �� దర
�� ద�� మ ణ�ల� (అ�� క�ల�ంట� ) ప్ ర ప�ర�ష���� ఇదద ్ర �ీత ్ �

���ా��� సమ�నం�ా �ాట� ల�సుత్ం�. �ర� ���� తపప్క�ం�

ఉండట���� అల�్ ల �క� అం�� సప్ష్ టం �ె ల�ప�త���న్డ.

మ�� య� అల�్ ల క� ప్ ర �షయం గ���ం � బ��ా �ె ల�సు.”
[��వయ్ఖుర్ 4:176]

తర�చు�ా, �ీత ్ �లక తమ ప�ర�ష క�ట�ంబ సభ�య్లక ల�ం�ే
�ారసత్ సంపదల� సగ��గం మ�త్ ర� ల�సుత్ం�. �ా�

అ�న్� �ళల అల� జరగదు. ఒక�� ళ మృత��� �� సం��నం

మ�� య� త�్ లదండ�్ర ల� క �� �ే , అత� త�్ గ�ాభ్�� ప�ట�్ట
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స్వం �� దర��� �� మ�� య� �� ద�� �� అత� సంపదల� నుం��
స�� స మ�నం�ా ఒ��్కక్క�� ఆ�� వంత� ల�సుత్ం�. ఒక�� ళ

మృత��� �� సం��నం ఉంట� , అత� ఇదద ్ర త�్ లదండ�్రల

స�� స మ�నం�ా �ె �� ఆ�� వంత� సంపద ల�సుత్ం�. ���న

ప్ ర�ేయ సంద�ాభ్లల ప�ర�ష�ల కంట� �� ట�్టంప ��గం �ారసత్
సంపదల�

నుం��

చ��� �న��

�ీత ్

�ీత్ �లక

అ�

ఇవ్వబడ�త�ం�.

ఉం�� ,

ఆ�� క�

ఒక�� ళ

సం��నం,

�� దర�� ద�� మ ణ�ల� ల� క�ం��, �� వ లం ఆ�� భరత మ�� య�

ఆ�� త�్ లదండ�్ర మ�త్ ర� ��� � ఉంట� భరత్క ఆ��
సంపదల� నుం�� సగ��గం ల�సుత్ం�. ఆ�� త�్ ల� మ��ో

వంత� మ�� య� ఆ�� తం��్ ర� ఆ�� వంత� సంపద ల�సుత్ం�.

ఈ ప్ ర�ేయ �� సుల�, ఆ�� తం��్ కంట� ఆ�� త�్ ల� �� ట�్టంప

�ారసత్ సంపద ల�సుత్ం�. �ా��రణం�ా అ�� క సంద�ా్బలల
�ారసత్వం� ప�ర�ష���� ల�ం�ే సంపదల� సగ��గం

మ�త్ ర� �ీత ్ �లక ల�సుత్ం� అ�� �� �జ�� . ఉ��హరణక�, ��ం��
�

సంద�ాభ్లల:
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1. �ారసత్ సంపదల� క�మ�ర��� �� ��ం డ� వంత�ల సంపద
ల���త , క�మ���త్క ���ల� సగం అంట� ఒక వంత� మ�త్ ర�

ల�సుత్ం�.

2. దంపత�లల� ఒకర� చ��� �నప�డ�, ఒక�� ళ �ా�� ��
సం��నం ఉంట� , ��రయ్క 1/8 వ వంత� ల�సుత్ం� మ�� య�
భరత్క 1/4వ వంత� ల�సుత్ం�.

3. దంపత�లల� ఒకర� చ��� �నప�డ�, ఒక�� ళ �ా�� ��
సం��నం ల� క �� �ే , ��రయ్క 1/4వ వంత� ల�సుత్ం� మ�� య�

భరత్క ½ ల�సుత్ం�.

4. ఒక�� ళ మృత��� �� సం��నం �ా�, ల� క త�్ లదండ�్ర �ా�

ల� క �� �ే , అత� ల� క ఆ�� స్వం �� ద�� �� తన స్వం
�� దర��� �� ల�ం�ే ���ల� సగ��గం ల�సుత్ం�.

5. ఇ�ా్ల ధర్మంల �ీత ్ � ల�� ఎల�ంట� ఆ��ధ్ ��రం ల� దు. ఆ��ధ్

బ�ధయ్తల� ప�ర�ష��� ��ౖ �� �పబ�� ���. �� �్ళ� మ�ందు

ఆ�� వస�, �� షణ, దుసుత్ల మ�� య� ఇతర ఖర�్చల ప���త

�ే య వల�ి న బ�ధయ్ ఆ�� తం��్ ర� ల� �� �� దర��� �ౖ�

ఉంట�ం��. �� �్ త�ా్వ ఆ బ�ధయ్ భరత్�� ల� �� క�మ�ర��� �ౖ�
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బ��� అవ�త�ం��. తన క�ట�ంబ ఆ��ధ్ అవస�ాల� ప���త �ే ��

బ�ధయ్తన ఇ�ా్ల ధర్మ ప�ర�ష��� ��ౖ ఉంచుత�నన్�. మ�� ఆ

బ�ధయ్తలన ప���త �ే �ం� దుక� �ారసత్ సంపదల� అత�� ��

�� ట�్టంప �ాట� ఇవ్వబ��ం� . ఉ��హరణక�, ఒక�� ళ ఎవ��� ��
దంపత�ల� తమ ఏ��� క క�మ�ర�డ� మ�� య� క�మ���త ��సం

150,000 ర��ాయల డబ�్ వ��� చ��� �ే , �ా�� క�మ�ర��� ��
100,000

ర��ాయల�

మ�� య�

క�మ���త్క

50,000

ర��ాయల� �ారసత్వం� ల��ాత్ . ల�ం�న సంపదల�
నుం�� తన��ౖ నునన క�ట�ంబ ఆ��ధ్ బ�ధయ్తలన ప���త

�ే ��ందుక� క�మ�ర�డ� ����ప� 80,000 ఖర�్ �� ట�్ట�� , ఇక

అత�� స్వం���� ��� ల� �� ��ల� తక�్క �ాతం మ�త్ ర�

అంట� ����ప� 20,000 ర��ాయల� మ�త్ ర� . మ����ౖ ప�,
50,000 ర��ాయల� �� ం��న క�మ���త్క ఆ క�ట�ంబం��ౖ ఒక్
��ౖ �ా అ��� ఖర�్ �� ట్టవల�ి ప� ల� దు. �తత్ ఆ

ధ��నన్ం� ఆ�� తన స్వంత ��సం ఉంచు��వచు్. మ��

100,000 �� ం��, ���ల� నుం�� ����ప� 80,000 ఖర�్ �� ట్ �
బ�ధయ్ క��� ఉండట��న �ర� ��ర�క�ంట��ా ల� క 50,000

�� ం��, ఆ �తత్ తన స్వంత ��రక� ఉంచుక��� అవ�ా�ా�న
�ర� ��ర�క�ంట��ా ?
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