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ఇ�ా్ ల ధర్ల అను�ల�న ఆ�ర ప���ా్ థల�� 

���న ప్ర�నన్�ాథ� 

1. ఆ�రల గ���ల� ఇ�ా్ ల ధర్ల ం  �ెబ�న�నన�� ?   

య�దుథ మ��య� ��� ����స్్వథ� అనుస��ల�న 

ఆ�ర�ా�య�థ �యమ�థ కలట� ��థ� సుథభ���న 

�యమ�థ� ఇ�ా్ ల ��రక� ���ద్లంబబ���� – ��ట�బ�న 

క�� రమృ�ాథ మ�లసల, పల�� మ�లసల మ��య� అ�న ర�ాథ 

మన�్ ప���ా్ థ� థ క మ�దకద్�ారథ�. 

2. మ��ి్ లథ�  లదుక� మ�ల�ా�రల �లట�రర? 

‘రా�ా�రల, మ�ల�ా�ర �సరజన’ అ���� ప్పలంలథల ఈ��డ� 

నడ�సు్ నన ఒక ఉదరమల. అ��క మల�� ���� ప�్వథ హక�్�� 

జ�బ�సు్ ��నరర. �శ్యల�ా, మ�లసల మ��య� ఇనర మ�ల�ా�ర 

ప���ా్ థ� �నటమ���� ప�్వథ హక�్థను ఉథ్లం�లంట��న� 

అ��క మల�� ప్జథ� ప��గణ�సు్ ��నరర.  

ఇ�ా్ ల ధర్ల ప్� ��ల�� ����ా దయ మ��య� క�కరల ంూపమ� 

ఆ�ే్సు్ నన��. అ�ే సమయలథల ఈ భ� � మ��య� ���థల� 

అదుభన ్ృక జలన� జ�థ�థను మ�న�ా� ప్రజనల ��రక� 
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అథ�్ ల సృ�ి్ల��డ� ఇ�ా్ ల ధర్ల ప్కటటసు్ నన��. ఈ ప్పలంలథల� 

్నరరథ�నలటట� అథ�్ ల �క్ అనుగ�హల�ా నమ�్నత 

మ��య� �రరప����న �ాటట గ���ల� అథ�్ ల క� జ�ా�్్్థ�ి 

ఉలద�� �జ����� ��రరప�ా, ���క్లనల�ా, �ె���ా �ాటట� 

అనడ� ఉపర��లంు���ాథ� థ �� అ�� �ర్�లంుక��� ��్ంచ 

అనబ��� ఇ్్బబ�ల��. 

ఈ �ాదన �క్ ��ధ ఇనర ��ణ�థను ంూ��ద ల.  

1. మ��ి్ ల ఒక స్ంచ���న రా�ా��� �ా్ంు్.  

ఒక మ��ి్ ల స్ంచ���న రా�ా��� అ�నపపటట�� ఒక అనరలన 

మల� మ��ి్ ల �ా్ంు్. నపప�స���ా మ�ల�ా�రల 

భ��ల��థ�� ఆ�ేశల మ��ి్ లథల�� థ దు. 

2. ఖురఆఆ మ��ి్ లథక� మ�ల�ా�ర ప���ా్ థ� భ��ల�ే 

అనుమ� ఇసు్ నన��.  

ఖురఆఆ మ��ి్ లథక� మ�ల�ా�ర ప���ా్ థ� భ��ల�ే 

అనుమ� ఇ�్ల��. ���ల�� ఖురఆఆ ్ంనల ���� ఋ�్వ 

�ేసు్ నన��: 



 

5 

"ఓ �రా్సుథ��ా! ఒపపల��థను �ాటటలటలబ�. � ��రక� 

ప�్క ���� ంన��ాపద ప�్వథ�న (�నట����) ధర్ 

సమ్నల (హథ�ల) �ేయబబ�్ �. �క� �ెథ�పబబ�న 

ప�్వథ� నపప!" [��్రఖురఆఆ 5:1]  

"మ��య� ఆయన ప�్వథను సృ�ి్ల��డ�. �ాటటథల � 

��రక� ��ం్� దుసు్ థ� మ��య� అ��క థ���థ� క�బ� 

ఉ��న�. మ��య� �ాటటథల ���నటట (మ�లసల) �రర 

�లట�రర." [��్రఖురఆఆ 16:5]  

"మ��య� �శ్యల�ా, � ప�్వథథల �క� ఒక గ�ణ�ాఠల 

ఉల��. ��మ� �ాటట కడ�పవథథల ఉనన�� (�ాథ�) �క� 

��్ లిసు్ ��నమ�. మ��య� �ాటటథల �క� ఇల�ా  ��న ఇనర 

థ���థ� క�బ� ఉ��న�. మ��య� �ాటట (మ�లసల) �రర 

�లట�రర." [��్రఖురఆఆ 23:21]  

3. మ�ల�ా�రల పవ�ి్ కర���న�� మ��య� మ�లసకృన�్ థథల  ల�� 

సలపనన���ల��.  
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మ�ల�ా�రల - ��థ��న మ�లసకృన�్ థ ఒక మల� 

మ�థ���రల. బరథ��కల �ా ���థల మ�లసకృన�థ�న 

ఉ��న�. అలట� శ��రలథల నయ�రర�ా� ఆ్శరక���న �న్ల 

8 ఆ �� ఆ�ిడ�్  మ�ల�ా�రలథల ఉ��న�. ఇల�ా 

మ�ల�ా�రలథల ఐరఆ, �ట ఆ B1 మ��య� �య��ిఆ 

(niacin) క�బ� ఉ��న�.  

4. మ�న్వథ� సర్భకక పలటట ్రస క��� ఉ��నరర 

ఒక��ళ ఆ్వ, ��క, ����� �దథ��న రా�ా�ర జలన�్వథ పలటట 

్రస గమ�ల�నట్��ే, అ్�న ఒ�� రక���న పలటట ్రరస 

క��� ఉననటట్  �క� అర్మ్వన�ల��. ఈ జలన�్వథ�న 

రా�ా�రల ����లదుక� ��� అను���న బథ్పరరపవ (flat teeth) 

పలటట ్రరస క��� ఉ��న�. ఒక��ళ �ిలహల, పవ�, 

�రరనపవ� �దథ��న మ�ల�ా�ర జలన�్వథ పలటట ్రరస 

గమ�ల�నట్��ే, అ్�న �న����న (pointed teeth) 

పలటట ్రస క��� ఉననటట్  �క� అర్మ్వన�ల��. అథ��� 

ఒక��ళ మ�న్వథ పలటట ్రసను గమ�ల�నట్��ే, �ారర 

బథ్పరరపవ పలటట ్రస (flat teeth) మ��య�  �న����న 

(pointed teeth) ��లడూ క��� ఉననటట్  �క� అర్మ్వన�ల��. 
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�ాబటట్  �ా���� రా�ా�రల మ��య� మ�ల�ా��ా��� అను���న 

పలటట ్రసథ� ఉ��న�. అలట� �ారర సర్భకక�థననమ�ట. 

ఒక��ళ సృ�ి్ కర్ మ�న్వథను ��్థల రా�ా�రరథ��ా మ�న్�� 

ఉలబ�థ� �����్ , �ా���� మ�ల�ా��ా��� అను���న 

�న����న (pointed teeth) పలటట ్రస  లదుక� ఇ�్నటట్  

? సృ�ి్ కర్ మన�న రా�ా�ర మ��య� మ�ల�ా�ర ప���ా్ �న 

భ��ల�ే �ధల�ా సృ�ి్ల��డ���� థ��కల �ా ����� స���న 

జ�ాబ�.  

5. మ�న్వథ� రా�ా��ా�న మ��య మ�ల�ా��ా�న �ర్ల 

�ేసు��గథరర 

రా�ా�ర జలన�్వథ� ��్థల ్ృ���� �క్థను మ�న్�� 

�ర్ల �ేసు��గథ�గ����. అథ��� మ�ల�ా�ర జలన�్వథ� 

��్థల మ�ల�ా�న మ��ే్ �ర్ల �ేయ�క�లట��. �ా�, 

మ�న్వథ �ర్ ్ర్స్ – రా�ా��ా�న మ��య� 

మ�ల�ా��ా�న క�బ� �ర్ల �ేసు��గథదు. ఒక��ళ సృ�ి్ కర్ 

మన�న ��్థల రా�ా�రరథ��ా మ��ే్ ఉలబ�థ� �����్ , 

మనక� మ�ల�ా��ా�న క�బ� �ర్ల �ేసుక��� �ర్ ్ర్స్ 

 లదుక� ఇ�్నటట్ ? 
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6. ��లదూ ధర్ గ�లం�థ� మ�ల�ా��ా��� అనుమ�ల���. 

a. క��నల�ా అ��క మల�� ��లదు్వథ� ��్థల 

రా�ా�రరథ��ా�� ��సు్ ��నరర. మ�ల�ా��ా�న 

భ��లంటమ���� �ా�� ధ�ా్��� �రరదధమ� �ా�� 

అ��ా్యల. �ా� �జ���� ��లదూ ధర్ గ�లం�థ� 

మ�న్వథ� మ�ల�ా�రల �న్ం్� 

అనుమ�సు్ ��న�. ��లదూ ఋష�థ�, మ�నుథ� 

మ��య� �ాధు్వథ� మ�ల�ా�రల భ��ల�ే�ార� �ా�� 

గ�లం�థ� �ెథ�పవ న���న�.  

b. ��లదు్వథ ధర్ రాస్్ గ�లథ���న మనుస్ృ�థల� 5్ 

అ��రయల, 30్ ్ంనలథల ఇథ� ఉల��.  

"��టట మ�లసల అ��ే భ��లంద��న�ో , ��� �బ�� ��� 

���� ���న, అనడ�  థ�లటట నప�ప �ేయటల థ దు. 

 లదుకలట� �ే్వడ� ���నలటట� �నట���� సృ�ి్ల���డ� 

మ��య� ���నలటట� �నబడట���� సృ�ి్ల��డ�." 

c. అ�ే మనుస్ృ�థల� ౫్ అ��రయల, ౩౧్ ్ంనలథల 

ఇథ� ల���్నబబ�ల��,  
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"బ��్న�ాడ� మ�లసల �నటల స���న�ే. ఇ�� �ే్వబ� 

�యమల అ� సలప్��యబదధల�ా ప్�ి��ధ  �ెల��ల��." 

d. ఇల�ా, మనుస్ృ� ౫్ అ��రయల, ౩౯ మ��య� ౪౦ 

్ం��థ� ఇథ� �ెబ�న���న�  

"�ే్వడ� స్యల�ా బ�ప�్వథను బ� ఇ్్బడటల 

��సల సృ�ి్ల��డ�, ...., �ాబటట్  బ� ��సల ్ ��లండల హనర 

���ల���� �ాదు." 

e. మ���రనల, అనురాశన పర్ల 88్ అ��రయలథల 

రా� దధ కర్థ (లినృ�ారరమ�థ) సమయలథల లినృ�ే్నథను 

సలన�ష్ పర�లేదుక� �ా���� ం  సమ��పల��థ� 

ధర్�ా� �ష�్బ�� ఇథ� ప్్నల��డ�: 

"య����ి్ రరడ� ఇథ� ప��ాడ�, "ఓ లి��మహ�బ�, 

లినృథక� ం  సమ��ప��్  �ారర సలనృలి్  �ెలదు����, ం 

పవణరల  క�్్ �ాథల ఉలటటల�ో  ��క� �ెథ�పవమ�, ం�� 

రాశ్నల�ా ఉలటటల�ో  ��క� �ెథ�పవమ�!" 

"����� �ష�్డ� ఇథ� జ�ా���్డ�, "లినృ�ారరమ�థల 

సమ��పల�ేలదుక� ఉన్మల�ా ఉలబే� మ��య� ఫథ�థ� 
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అలట� పవణ�రథ�  క�్్ �ాథల ్రక� థ�సూ్  ఉలబే �ాటట 

గ���ల� �ెబ�న���నను, జ�గ�న్�ా �ను ఓ య����ి్ �ా. 

రా� దధ కర్థల ఒక��ళ ను్వ్థ�, అననమ�, బ���్ , అలబ�, 

�ళ�్, దులపథ�, పళ�్ �దథ��న� సమ��ప��్ , 

లినృ�ే్నథ� ఒక ��థ ్రక� సలన�ష్ పడ��రర. 

రా� దధ కర్థల ఒక��ళ �ేపథ� సమ��ప��్  లినృ�ే్నథ� ��లడ� 

��థథ ్రక� సలన�ష్పడ��రర. రా� దధ కర్థల ఒక��ళ ����� 

మ�లసల సమ��ప��్  లినృ�ే్నథ� మ�డ� ��థథ ్రక�, 

క�ల�ేథ� మ�లసల సమ��ప��్  ��థ�గ� ��థథ ్రక�, ��క 

మ�లసల సమ��ప��్  ఐదు ��థథ ్రక�, పల�� మ�లసల 

సమ��ప��్  ఆరర ��థథ ్రక�, ప�థ మ�లసల సమ��ప��్  

ండ� ��థథ ్రక� సలన�ష్పడ��రర. లీ్ష్ అనబబే దులపి 

మ�లసల సమ��ప��్   � �� ��థథ ్రక�,  రరరర (Ruru) 

మ�లసల�� �� ్�� ��థథ�,  గ్య (Gavaya) 

మ�లసల�� ప�� ��థథ�, దునన�� న� మ�లసల�� పద��లడ� 

��థథ� లినృ�ే్నథ� సలన�ష్పడ��రర. లినృ�ారరమ�థల 

ఆ్వ మ�లసల సమ��ప��్  ఒక సల్నసరల �న్ల 

లినృ�ే్నథ� సలన�ష్పడ��రర. ఆ్వ మ�లసల ్థ  

�ాయసల క�బ� లినృ�ే్నథక�  ల�� లి్య���ల��. 
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్��్లస అనబబే ల�దద   దుద  సమ��ప��్ , లినృ�ే్నథ� 

�న్ల ప��నలడ� సల్నస�ాథ� సలన�ష్పడ��రర. ప్� 

సల్నసరల �ారర ం��� �న ��థథల� పవనన  

����థథల సమ��పల�ే ఖడగమృగ మ�లసల�� లినృ�ే్నథ� 

అనలన �ాథల ్రక� సలన�ష్పడ��రర. లినృ�ారరమ�థథల 

కథస్ (Kalaska) అనబబే ��టక�ర, �ాలంన పవషప 

ద��థ�, ( రరపవ రలగ�) ��క మ�లసల సమ��పల��� అ� 

అనలన �ాథల ్రక� లినృ�ే్నథను సలన�ష్పరర�ా్ �.  

�ాబటట్  సహజల�ా�� ఒక��ళ �రర � లినృ�ే్నథను 

అనలన �ాథల ్రక� సలన�ష్ పర��థలట�, 

లినృ�ారరమ�థల  రరపవ రలగ� ��క మ�ల�ా�న 

సమ��పల��థ� ల�� సల��షణ ��్�ా �ెథ�సు్ నన��. 

7. ��లదూ ధర్ల ఇనర ధ�ా్థ�ే ప్���న���ల�� 

��లదూ ధర్ గ�లం�థ� నమ అనుంరరథక� మ�ల�ా�రల 

భ��ల�ే అనుమ� ఇసు్ ��న, జ��నమనల ్ లటట ఇనర మ��థ�ే 

ప్���న��� అ��క మల�� ��లదు్వథ� రా�ా�ర ��జ���న 

మ�న్�� ���థ�� �ర్యల�� ఉ��నరర.  
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8. �క్థక� క�బ� �ా్ణల ఉల��  

���న మ��థ� రా�ా��ా��న నమ ఆ�ర పదధ��ా 

�ేసుక���న�.  లదుకలట� �ారర �్హనరక� ప���్�ా 

్ర���కల. ఒక��ళ  ్����� ్ర��్  ం ��� ంలపక�లబ� 

��లంగ����ే, అనబ� ��నల అన�రన్మ���న ��నల 

అ్వన�ల��. ప�ర్�ాథలథల �క్థక� �ా్ణల ఉలడద� 

ప్జథ� ���ల�ే�ారర. �క్థక� క�బ� �ా్ణల ఉలద�� 

�షయల ఈ��డ� అలద���� �ె��ిన సర్�ా��రణ �షయల. 

అలదు్థన  రా�ా�రరథ��ా ��లంటల ��్�ా అససథ� 

�్హనర �ేయక�లబ� ఉలడ్ం్�� �ా�� థ��క ప���్�ా్టల 

థ దు.  

9. �క్థ� క�బ� బ�ధను అనుభ��ా్ � 

ఇల�ా �ారర �క్థక� బ�ధ కథగదు �ాబటట్  �క్థను 

న�్ లంటమ���� ప�్వథను ్��లంటల కలట� నక�్్ �ా్ � 

�ోషమ� �ా��సు్ లట�రర. అ��ే ఈ��డ� �క్థ� క�బ� 

బ�ధ పడ��య� ���జ�్ �క రాస్్ల �ెబ�న�నన��. �ా�, �క్థ 

ండ�పథను మ�న్వథ� �నథ రర. 20 Hertz నులబ� 20,000 
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Hertz ప���� మధర థ � శబదనరల�ాథను �నథ � మ��ి 

�ె్వథ అసమరధన�� ����� �ారణల. 20 Hertz కలట� నక�్్ 

ఉలబే మ��య� 20,000 Hertz కలట� ల��న ఉలబే ం 

శబదనరల�ా�న మ�న్వడ� �నథ డ�. క�క్థ� 40,000 Hertz 

్రక� �నగథ�గ����. �ాబటట్  20,000 Hertz కలట�  క�్్ 

మ��య� 40,000 Hertz కలట� నక�్్ �ీ్���స గథ �శ్బద���న 

క�క్థ శబ�ద థ� ��్థల క�క్థ� మ��ే్�� �నగథ్వ �ా� 

మ�న్వథ� �నథ రర. క�క్థ� నమ యజమ�� ఈథను 

గ���్�ా్ � మ��య� ��లట�� అన� ్దద క� �ేరరక�లట��. 

అ�����ాథల� ఒక ���న� ప��ర�ధనథ� �ే�ి, �క్థ ండ�పవథ� 

మ�న్వబ��� �నలిల�ే ఒక ప��క�ా�న క�ల�ట�్ డ�. �క్థ� 

�ళ్ ��సల ండ�పవ �ా్రల�ల�నపవడ�. ��లట�� అనడ� ఆ 

ప��కరల ��్�ా ���� గ���ల�ే���ాడ�. �క్థ� సల���ా�న 

మ��య� బ�ధను క�బ� అనుభ��ా్ య�, అ� ండ��ా్ య� 

��జ� ప��ర�ధనథ� ంూపవన���న�.  

10.  ��లడ� ఇల��్య�థ� నక�్్�ా ఉనన ��� హనర 

�ేయడమ���� నక�్్ �ా్ � ��రల �ాదు క��! 
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�క్థక� ��లడ� థ �� మ�డ� ఇల��్య�థ� నక�్్�ా 

ఉలట�య� మ��య� జలన�్వథ�  పల�లే��్య�థ� క��� 

ఉలట�య�� నన �ాదనను ఒక�ా�� ఒక రా�ా��� 

��లిల��డ�.  

�ాబటట్ , �క్థను ంలపటమ���� జలన�్వథను ంలపటల 

కలట� నక�్్�ా్ � ��రమ� అనబ� �ాదన. ఒక��ళ � 

�� దరరడ� పవటట్ క���� �ె�టట�ాబ��ా మ��య� మ�గ�ాబ��ా 

పవటట్ , ఇనర మ�న్వథ�� �� �్నపవడ� అనబ��� ��లడ� 

ఇల��్య�థ� నక�్్�ా ఉ��నయ� �����ద ల. 

య�క్్యసు్బె�న న�ా్న అనబ��  ్�� హనర �ే�ారర. � 

�� దరరబ��� ��లడ� ఇల��్య�థ� థ క�� ్టల ్థన హలనక�బ��� 

నక�్్ ్క ���లంమ� �రర జబ�జ  �ా��� అడ�గ����ా? 

�ాస్�ా��� హలనక�డ� ఒక అమ�యక ్ర��్� ంల�ాడ�, 

అలదు్థన అనబ��� మ��లన క��న���న  ్ క ���ల��థ� �రర 

జబ�్ �ా���� �జ్లి్  �ేయ�ా ?  

��� గ���ల� ఖురఆఆ ఇథ� �ెబ�న�నన��: 
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"ఓ ప్జథ��ా! భ�  ల�� ఉనన�ాటటథల నులబ� ధర్బదధ���న 

�ాటట� మ��య� ఉన్మ���న �ాటట� �నలబ�"  [అల ఖురఆఆ 

2:168] 

11.  అప�� నల�ా ల������� �� ఆ్వథ సలఖర  

ఒక��ళ ప్� మ�న్వడ� రా�ా��� అ��ే, ఆ్వథ సలఖర 

అప�� నల�ా ల����� �� న�ల��.  లదుకలట� �ాటట సల����నప�్ 

మ��య� పవనరరనప�్ ��థ� ��గల�ా జరరగ�న�ల��. నన 

సృ�ి్ ��థ మధర  థ� సమ�ౌథ�ర�న �ా�ాబ�థల మ������ 

అ�న అథ�్ ల క� బ��ా �ెథ�సు. �ాబటట్  ఆయన మన ��రక� 

��మ�ల�ా�న అనుమ�లంటలల�� ఆశ్రర పడ్థ�ిన 

ప�థ దు. 

12.  అలదర� మ�ల�ా�రరథ� �ాక�� ్టల ్థన మ�లసల ధరథ� 

సమ��నల�ా ఉలట��.  

��లనమల�� ఖ�చనల�ా రా�ా�రరథ��ా�� ఉలడటలల�� మన��� 

అభరలనరల ఉలడక�డదు. అ��ే �ారర మ�ల�ా�రరథను 

�ల��లంక�డదు. �ాస్�ా��� ఒక��ళ ��ర�య�థలదర� 
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మ�ల�ా�రరథ��ా మ����ే, ప్సు్ న మ�ల�ా�రరథక� నష్ల 

జరరగ�న�ల��.  లదుకలట� మ�లసల ధర ల������� న�ల��. 

3. మ��ి్ లథ�  లదుక� అమ�నుషల�ా జలన�్వథను ��ల�ిసూ్ , 

��మ్���ా మ��య� బ���సూ్  ్���ా్ రర? 

జలన�్వథను ్��ల�ే ఇ�ా్ �య పదధ�� ��� �ేయటల 

అలట�రర. ఇ�� అ��క మల�� ప్జథ �మర్థక� థకరల�ా 

మ���ల��.  

����� జ�ా��ే్  మ�లదు, జలన�్వథను ్��ల�ే �షయలథల 

ఒక మ��ి్ లక� మ��య� ఒక ్క�్మనసు్ ��� మధర జ����న ఈ 

సల��షణను ఒక�ా�� ప�����ద ల. 

ఒక�ా�� ఒక ్క�్ మనసు్ డ� ��టట మ��ి్ లను ఇథ� 

ప్్నల��డ�, "��మ� ్��ల�ే �ధల�ా �ాక�లబ� అలట� ఒక్ 

ఝట�్�� �ాక�లబ� ���లదుక� జలన�్వథను ��లన� 

దగగరరనన రక్��ళల ���ి ్���ా్ రర.?" ����� ఆ మ��ి్ ల ఇథ� 

జ�ా���్డ� "��మ� ��థ� �ె�రర్లన�థమ� మ��య� 

�ాహస్లన�థమ�. అలదు్థన మ�లదు నులబే ��బ� 
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�ే�ా్ మ�. ��మ� మగ�ారల. �రర ్లంక�థ�, ��నుక నులబ� 

��బ� �ే�ా్ రర ".  

ఇక జ�క�థను ప్క్న ల�టట్ , జ�� పదధ� మ�న���న పదద �ే 

�ాక�లబ�, ���జ�్ �కల�ా క�బ� ఉన్మ���నద�� �షయ��న 

ఋ�్వ �ేసు్ నన ���ల�� �షయ�థను మనల నపపక�లబ� 

ంద�ా�: 

1.   జలన�్వథను ్��ల�ే ఇ�ా్ �య పదధ� – జ��:  

జ���్న�� అ�� ���య�పదల జకల (ప�న్ల �ే��) అ�� 

మ�థపదల నులబ� ్�్ల��. ��� ��మ�ాంక పదల 

న�్య� అలట� ప�న్న. ఇ�ా్ �య పదధ�థల 

్��లంట���� అలట� �బ� �ేయట���� ���ల�� షరన�థ� 

ప���్  �ేయ్థ�ి ఉలటటల��: 

a. ��థ� పదు���న ్సు్ ్వ�� (క�్��), అ� ��గల�ా 

మ�న్�� జలన�్వథను ్��ల��� అలట� జ�� �ేయ��. 

అథ� �ేయటల ��్�ా ్��లంబబే జలన�్వ బ�ధ 

నగ�గ న�ల��.  
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b. కలఠ��బ��, ��లన�కను మ��య ��డథల� ��ళమ�ను 

కన్��ల���  

జ�� అ���� ఒక అర� ���ా పదల. ��� అర్ల 

్��లంుట. ��నునప�స ��బ�� క�్��లంక�లబ� 

కలఠ��బ��, ��లన�కను మ��య ��డథల� ��ళమ�ను 

క�్��లంటల ��్�ా జలన�్వథను ్��ల���.  

్��లంబబ�న జలన�్వ �ేహలథల� రక్ల బయటట�� 

�ాక�లబ�, ��� నథను ��రర �ేయక�డదు. ��� 

��నుకనునన ప్రజనల ం టలట� – ��� �ేహలథల� 

�న్ల రక్ల బయటట�� ప్్��ల�లేదుక� అ్�ాశల ఇ్్టల 

��్�ా సూక్�్వథ ��రక� మల� కథ్ర �బ�యల�ా 

ఉపరగపడ�న�ల��. ���పనల �ార్ అలట� ��నునప�స 

��బ�� క�్��లంక�డదు.  లదుకలట� హృదయ���� 

��ళ�్న�నన ��బ�నలన�్వథ� బ�ర��� �ాక�డదు, 

ఒక��ళ అథ� జ�����ే గ�లబె ఆ���� �, రక్ల ��� 

�ేహలథల� రక్����థథల ����� న�ల��. 
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2.  సూక్�్వథ� మ��య� బ���్��య� ��రక� రక్ల ఒక మల� 

�బ�యల. 

సూక్�్వథ�, బ���్��య�, ��ాణ�్వ �షల �దథ��న 

�ాటట ��రక� రక్ల ఒక మల� �బ�యల. రక్ల ��్�ా ఇ� 

శ��రలథల ఒక ��ట నులబ� మ�� ��టట�� �ేరరక�లట��. 

అలదు్థన జ�� అనబబే మ��ి్ లథ పదధ� ��థ� 

ఆ��గర్లన���ల�� (hygienic).  లదుకలట� అ��క 

���ాథక� �ారణ���న సూక్�్వథ�, బ���్��య�, 

��ాణ�్వ �షల �దథ��న� క��� ఉనన రక్ల ఆ 

జలన�్వ �ేహల నులబ� బయటట�� ప్్��ల�ే ప���్  

అ్�ాశల ఇ్్బడ�న�నన��.  

3.   క�్్ ��పవ మ�లసల ��జ� ఉలటటల�� 

ఇ�ా్ �య పదద�థల జ�� �ేయబబ�న జలన�్వ 

మ�లసల  క�్్ ��పవ ��జ��ా ఉలటటల��.  లదుకలట�, 

ఇనర పదధన�థథల ్��ల�న జలన� మ�లసలథల కలట� 

జ�� �ే�ిన జలన� మ�లసలథల రక్ల  ��� ఉలడక  

�� ్ట����  క�్్ అ్�ాశల ఉల��.  
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4.   ్��లంబబే జలన�్వక�  క�్్ ��లిప కథ�గదు  

��డథల� రక్�����న ��గల�ా ��యటల ్థన, ��లిప� 

��దడ�క� �ే��్ రక్ప్�ాహల ఆ���� న�ల��. న��్�ా ఆ 

జలన�్వక� ��లిప కథ�గదు. ం��� న�ననపవపడ� 

జలన�్వ ననునక�లటటల��, ��జ��జథ�డ�న�ల��, 

కదుథ�న�ల�� మ��య� �ాళ�్��  ��టట్ క�లటటల�� – అ�� 

��లిప�� అథ� �ేయదు. ��� అసథ� �ారణల రక్ల న��గ  

కలడ�ాథ� సల��ం �ార����థ� �ెలదటల మ��య� శ��రల 

నులబ� రక్ల బయటట�� ప్్��లంటల. 

4. మ��ి ��� ఆ�ర ప���ా్ థ ప్��్ల అన� స్��్లల�� 

ఉలటటలద� ���నుస �ెబ�న�నన��. మ�� అటట్లటపవపడ�, 

మ��ి� ��లస, �ౌరజనరల �ే�� ఉగ��ా���ా �ే�� 

జలన�మ�ల�ా�న భ��ల�ే అనుమ� ఇ�ా్ ల ధర్ల మ��ి్ లథక� 

 లదుక� ఇసు్ నన�� ? 

1. ��్థల రా�ా�ర జలన�్వథను మ�న్�� భ��ల�ే 

అనుమ�: 
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ఒక ్ర��్  ం  ���న ��� ప్��్ల అన� స్��్లల�� 

ఉలటటలద���� ��ను అల��క��సు్ ��నను. అలదు్థ�� 

��ల�ాన్కల�ా మ��య� �ౌరజనరల�ా ప్్��్ల�ే �ిలహల, 

పవ�, �రరనపవ� �దథ��న మ�లసభకక జలన�్వథ 

మ�ల�ా�న ఇ�ా్ ల ధర్ల �����ల�ల��. అథ�లటట 

జలన�్వథ మ�ల�ా�న �నటల ్థన మ��ి క�బ� 

��లస, �ౌరజనరల �ే�� ఉగ��ా���ా మ���్ అ్�ాశల ఉల��. 

అ��ే ��్థల ఆ్వ, ��క, ����� ్లటట రాల�య�నల�ా 

ఉలబే రా�ా�ర �ాధు జలన�్వథ మ�ల�ా�న మ�న్�� 

భ��ల�ే అనుమ� ఇసు్ నన��. మ��ి్ లథ� రాల�య�నల�ా 

ఉలబే �ాధు జలన�్వథ మ�ల�ా�న భ���ా్ రర  లదుకలట� 

�ారర రాల�� అ నల�ా ల�్ ల�ే అ��ల�ా�ాదుథ�. 

2.   �ెడ� �షయ�థను �����లంమ� ఖురఆఆ ప్్క్ 

సథ్థ�్ హ� అథ���� ్సథ్లక� �ెబ�న�నన��:  

ఖురఆఆ పథ�క�థ �ెథ�గ� ���ాను�ాదల: 

"మల� పనుథ� �ేయమ� మ��య� �ెడ�పనుథ నులబ� 

దూరల�ా ఉలడమ� ప్్క్ ఆ�ే్�ా్ డ�.". "మల� �ాటట� 
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ఆయన అనుమ��ా్ డ� మ��య� �ెడ� �ాటట� ఆయన 

������ా్ డ�," [��్రఖురఆఆ 7: 157] 

"�ాబటట్ , ం�ె��ే ప్్క్ �క� ఆ�ే్�ా్ ��, �రర ���� 

�ీ్క��లంలబ� మ��య� �ే� నులబె��ే ఆయన దూరల�ా 

ఉలడమలట���, ��� నులబ� �రర దూరల�ా ఉలడలబ�." 

[��్రఖురఆఆ 59: 7] 

ఒక మ��ి్ ల ��రక� ‘మ�న్వథ� ���న ర�ాథ 

(మ�లసభకక) జలన�్వథ మ�లసల �నడల అథ�్ ల క� 

ఇష్ల థ ద� మ��య� ���న ర�ాథ (�ాధు) జలన�్వథ 

మ�ల�ా�న �నట���� అనుమ�ల��డ��’ ప్్క్ 

మ�హమ్మ సథ్థ�్ హ� అథ���� ్సథ్ల �క్ ఒక్ 

ఉప�ేశల ��థ�. 

3.   మ�ల�ా�ర జలన�్వథ మ�ల�ా�న �����సు్ నన ప్్క్ 

సథ్థ�్ హ� అథ���� ్సథ్ల హ��థుథ�.  

స��ల మ��ి్ ల మ��య� సునఆ ఇబ�న మ�జ� 

గ�లం�థథల� ఇబ�న అబ�్బ ర��యథ�్ హ� అను్ మ� 
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ఉథ ్ లల�న హ��థు�� �ాటట స��ల బ�ఖ��� మ��య� 

స��ల మ��ి్ ల గ�లం�థథల న�దు �ేయబబ�న అ��క 

�ా్మ�ణ�క హ��థుథ ప్�ారల, ���ల�� మ�ల�ా�ర 

జలన�్వథ మ�ల�ా�న ప్్క్ మ�హమ్మ సథ్థ�్ హ� 

అథ���� ్సథ్ల �����ల��రర:  

i. ��రపళ�్ గథ క�� ర జలన�్వథ� అలట� మ�లసభకక 

జలన�్వథ�. ఉ�� - లి�్ జ���� �లె��న �ిలహల, పవ�, 

�రరనపవ�, లి�్, క�క్, ��బేథ�, �ి్ల�� �దథ��న�.  

ii. ���న �ాబ�పళ్ జలన�్వథ�. ఉ�� -  థ�కజ���� 

�ెల��న �ట�్ థ�క,  థ�క, ��ళ�్ క���న క�ల�ేథ� 

�దథ��న�.  

iii. ���న �ా్��డ� జలన�్వథ�. ఉ�� – �ామ�, �ేథ�, 

�స� �దథ��న�.  

iv. ��ళ�్ క��� ఉలబ� ఇనర ప�ప��రదుథను ��ట�బే 

���న ర�ాథ మ�లసభకక ప�థ�. ఉ�� – �ాబలదు, 

గదద , �ా��, గ�డ్గ�బ �దథ��న�. 
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5. ఇ�ా్ ల ధర్లథల పల��మ�లసల  లదుక� �����లంబబ�ల��? 

ఇ�ా్ ల ధర్లథల పల��మ�లసల �����లంబబ�లద�� �షయల 

అలద���� �ె��ిన�ే. ఈ ���ధల ��నుక ఉనన ���న �ారణ�థ� 

���లద �ెథ�బబ����: 

1. ఖురఆఆ థల పల��మ�లసల �����లంబబ�ల�� 

��థ���లటట కలట�  క�్్ ్ం��థథల ఖురఆఆ పల��మ�లసల 

�న్దద� �����సు్ నన��. 2:173, 5:3, 6:145 మ��య� 

16:115 ్ం��థథల పల�� మ�లసల �����లంబబ�ల��. 

"���సల �����లంబబ�న�: ం��� �న జలన�్వథ మ�లసల, 

రక్ల, పల�� మ�లసల మ��య� అథ�్ ల ల�రరల�� �ాక�లబ� 

ఇనరరథ ల�రర �ద బ� ఇ్్బబ�న ప�్వథ మ�లసల." 

[ఖురఆఆ 5:3]  

పల��మ�లసల  లదుక� �����లంబబ�లద�� ���� ఒక మ��ి్ ల 

అల����ల�లేదుక� ల��న ల���్నబబ�న ఖురఆఆ ్ం��థ� ��థ�.  

2.   బ���థ�థల పల��మ�లసల �����లంబబ�ల�� 
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ఒక ����స్్వబ��� అనబ� ధర్ గ�లం�థ� బ��ా 

నం్జ�పపగథ�గ����. బ���థ� గ�లథల పల�� మ�ల�ా�న 

�����సు్ నన��.  థ ��ాలడమ�థల ఇథ� ల���్నబబ�ల��: 

"పల�� �బ��ానులడ� ��లడ� బెక్థ� గథ���ా� అ�� 

��మరర��యదు గనుక అ�� �క� అప�న్మ�. �ాటట 

మ�లసమ�ను �రర �న క�డదు; �ాటట క��బరమ�థను 

మ�ట్క�డదు; అ� �క� అప�న్మ�థ�." [థ ��ాలడమ� 

11:7-8] 

బ���ల గ�లథలథల� ��్�రప�ేశ�ాలడమ�థల క�బ� 

పల��మ�లసల �����లంబబ�ల��. 

"మ��య� పల�� ��లడ� బెక్థ� గథ�ె�నను ��మరర��యదు 

గనుక అ�� �క� ��యమ�, �ాటట మ�లసమ� �నక�డదు, 

�ాటట క��బరమ�థను మ�ట్ క�డదు." 

[��్�రప�ేశ�ాలడమ� Deuteronomy 14:8] 

అథ��� బ���ల గ�లథలథల� ��షయ��ాలడమ�థల పల��మ�లసల 

గ���ల� ఇథ� ప్�ా్ �లంబబ�ల��.  
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“నమ ఆథలంనథ ననుస��ల� �ెడ�మ�రగమ�న నడంు ��నుంు 

థలబడ��థ్� ప్జథ���పవ ��నమలనయ� �� �ేన�థ� 

��పవంు��నను. �ారర ��టథథల బథరరపణమ�ను అ��పలంుంు 

ఇటట��థ �ద ధూపమ� ��య�దురర �� భయమ�థ క ��క� 

�నరమ� ��పమ� కథ�గజ�య� ంు��నరర. �ారర సమ�ధుథథల 

క�రర్లడ�ంు రహసరస్థమ�థథల ప్��్లంుంు 

పల��మ�లసమ� �నుంులదురర అసహర�ాకమ�థ� �ా�� 

�ాన్థథల ఉనన�. �ారరమ� ��పవనక��ా్దుద   డమ��ా 

ఉలడ�మ� �కలట� ��మ� ప���దుధ థమ� �ెపవపదురర; �రర 

�� ���ి�ారలధ్మ�థక� �� గ్థ�ను ��నమలనయ� 

మలడ�ంులడ� అ��న్థ�ను ఉ��నరర”. ��షయ� Isaiah 65: 

2-5. 

3. అ��క ���ాథక� మ�థ�ారణల పల��మ�లసల.  

��న�్వ, థ��క మ��య� ���నుస ��్�ా 

నం్జ�పపగ���నపవపబే ఇనర మ��ి్ ��నరరథ� మ��య� 

���ి్ క�థ� క�బ� ���� ఒపవపక�లట�రర. బెబ��్ కలట�  క�్్ 

ర�ాథ ���ాథక� పల��మ�లసల �నట�� మ�ఖర�ారణల. 

పల��మ�లసల ��� ్ర��్థల ం�క�ామ� (roundworm), 
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సనన�ామ� (pinworm), ��ల�� పవరరగ� (hookworm) 

�దథ��న రకర�ాథ ���మ�థ� ంరపడ���. �ాటటథల అనరలన 

ప్మ�దకర���న�� మ�మ�థ� ��షథల ం�క �ామ� 

(tapeworm) అ� లిథ్బబే అనరలన ప్మ�దకర���న కలడర 

పటట్ క థ �� ��బ� పటట్ క (Taenia Solium). ఇ�� ల�గ�థల 

��ాస��రపరరంుక�లటటల�� మ��య� ��థ� �� డ�్వ�ా 

ఉలటటల��.  ��� అలబ�ణ�్వథ� అలట� గ�డ�్  రక్ప్�ాహలథల 

ప్��్�ా్ � మ��య� శ��రలథల� అ�న అ్య�ాథథల��� 

�ేర���. ఒక��ళ అ� ��దడ�థల ప్��్��్ , జ�్ పకశ��్� 

��థలప��థ� �ే�ా్ �. ఒక��ళ అ� హృదయలథల ప్��్��్ , �ర్ 

 ట�క ్�ే్ థ� �ే�ా్ �. ఒక��� అ� కలటటథల ప్��్��్ , ంూపవ 

��థలప��థ� �ే�ా్ �. ఒక��ళ �్ర (�ాథ యల)థల ప్��్��్ , 

�్ర �ేబ��� ��థ� �ే�ా్ �. అ� ����పవ శ��రలథల� 

అ్య�ాథ�నలటట�� �� క����ా్ �, �ెబ��� ��థ� �ే�ా్ �.  

మ�� ప్మ�దకర���న ం�క�ామ� �్ంుర �ంుర�ిబ 

(Trichura Tichurasis). పల��మ�ల�ా�న బ��ా ఉడకబ�బ��ే, 

ఈ ���మ�థ� (ova) ం��� ��య�� ఒక నపవపడ� అ��ా్యల 

��థ� మల�� ప్జథథల ��టటక�� ఉల��. అ�����ాథల �ేపటట్ న 
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ఒక ����ర్ �ా్జ�క్ థల �్ంుర �ంుర�ిబ (Trichura 

Tichurasis) �ార���� బ�ధ పడ�న�నన 24 మల��థల 22 

మల�� బ��ా ఉడకబ�టట్ న పల��మ�ల�ా�న ���నరర. ���� బటట్  

మ�మ�థ��ా ఉడకబ�ట�్  ఉ��్ గ�న పల��థల ఉలబే ఆ ���మ�థను 

(OVA) ంలపథ దు.  

4.  పల��మ�లసలథల ��� ్వ్ నయ�ర��ర ప���ా్ థ�  క�్్�ా 

ఉ��న�. 

కలడ�ాథ� ంరపర�ే ప���ా్ థ� పల��మ�లసలథల ��థ� 

నక�్్�ా ఉలట��. ���థల  ���� ��� ్వ్ ఉలటటల��. ఈ 

��� ్వ్ ��ళమ�థథల జమ అ�, ���పర ట�నషఆ క� మ��య� 

�ర్  ట�క క� �ారణమ్వన�ల��. ����పవ 50% కలట� 

 క�్్ అ����కను్  ���పర ట�నషఆ �� బ�ధపడ�న���నర�� 

�షయల ఆశ్రరకర���న�ే� �ాదు.  

5.   ఈ భ� ల�� అనరలన మ������ా, ��న�ా, అసహరకరల�ా 

ఉలబే జలన�్వథథల పల�� ఒకటట.  
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ఈ భ� ల�� అనరలన మ������ా, ��న�ా, అసహరకరల�ా ఉలబే 

జలన�్వథథల పల�� ఒకటట. అ�� ల�లటథల, మథమ�థల, 

మ�����థల, మ�నలథల ఉలటటల�� మ��య� ల�రరగ�న�ల��. అ�� 

సృ�ి్ కర్ సృ�ి్ల�న ఒక ��పప �ా�� జలన�్వ. అ��క �ా� మ�థథల 

అధు��నన ట��థ�టట్  ఉలడ్వ మ��య� ��ా్నుషర 

ప్�ేరాథథల ప్జథ� మథమ�న్ �సరజన �ేసు్ లట�రర. నరరంు�ా 

ఈ పలదుథ  ఆ ప్�ేరాథను ప���దధపరరసు్ లట��.  

ఆ��్ ట�య� ్లటట ఆధు�క �ేరాథథల పలదుథ� ��థ� 

ప���దధ���న మ��య� ఆ��గరకర���న �ా��్రణలథల పలదుథ 

ల�లపవదథ జరరగ�న�ల�� క�� అ� ��లదరర �ా��లం్ంు్. 

ఆథ�లటట ఆ��గరకర���న �ా��్రణలథల క�బ� పలదుథను 

మలదథ� మలదథ��ా ఉలంు��రర. �రర �ాటట�  లన 

ప���దధల�ా ఉల��థనుక���న, అ� ప్కృ� సహజల�ా మ����� 

జలన�్వథ�. అ� నమ స్లన మథమ�ను �నట�� �ాక�లబ� 

ఇరరగ� �� రరగ� మథమ�ను క�బ� �లట�  లజ�� �ే�ా్ �.  

6.  అససథ� �ిగ�గ  థజ�జ  థ � జలన�్వథథల పల�� ఇనర �ాటట 

కలట�  ల�� ��గజ��� �� � ఉల��. 
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ఈ భ� ల�� ంమ�న్ల �ిగ�గ  థజ�జ థ � జలన�్వ పల��. నన 

సహ�ా�ి�� ్ర�ం��లంమ� స్యల�ా ��టట  న�్ థను 

లి��ే ం���క జలన�్వ పల��. అ�����ాథల అ��కమల�� 

పల��మ�లసల �లట�రర. బ�నుస �ా��్థ న�ా్న, అక్డ 

��థ� మల�� నమ ��రరథను మ�రర్క�లట�రర అలట� 

"ను్వ్ �� ��రర�� పడ���, ��ను � ��రర�� 

పడ�క�లట�ను" అలట�రర. పల��మ�లసల �లట�, పల�� థ��ా�� 

ప్్��్�ా్ రర క��. అ�����ా ��థ� అ�్ృ��ధ  �లె��న మ��య� 

అధు��నన���న �ేశల�ా మన ��ర�య�థ� ప��గణ��ా్ రర. 

�ా��  �ే�ా్ ��, ����� ����నళ్ న�ా్న మన �ాళ�్ క�బ� 

అనుస���ా్ రర. ఐబ థ�లడ మ�రగజ��ఆ (Island magazine) 

థల ప్ంు��లంబబ�న ఒక �ారసల ప్�ారల ఇథ�లటట అథ�ాటట 

మ�లబ��థల� ��గర్లన�థథల మ�మ�థ�� �� �ల��. 

(అల�ే�ాక, ��రరథను మ�రర్��్టల ����ాదళ ఆ�ీసర్థల 

మ�మ�థ� �షయ��� �� �లద�� �ార్ �ేశ�ారప్ల�ా అ�న 

ప్��న �ా�ా్ ప�్కథథల ప్ంు��ల�బబ�ల��.) 

6. ఇ�ా్ ల ధర్లథల మదర�ానల  లదుక� �����లంబబ�ల��? 
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అనలన�ాథల నులబ� మ�న్ సమ�జ��న లీబ�సు్ నన ఉపద్�ాథ 

�ష�్ థల మదర�ానల క�బ� ఉనన��. ఒకటట. ప్పలం మలనట� 

అ�� థ���్లంథ న�న �ా్ణ�థ� �సుక�లటటనన�� మ��య� 

 �యన్ ����ద  జ��థను �్్���న దుఃఖ���� గ��� �ేసు్ నన��. 

సమ�జల  దు��్లటటనన అ��క సమసరథక� మదర�ాన�� 

మ�థ�ారణల. ప్పలం �ారప్ల�ా ఆ�ారా�న అలదుక�లటటనన 

���ాథ సలఖర, ల�రరగ�న�నన మ�న�ిక �ారధుథ� మ��య� 

�టథ� �ారరన�నన  �యన్ ����ద  ఇళ�్ ఈ మదర�ానల 

�క్ భయలకర ���శక శ��్�� మ�గ �దర్��థ�.  

1. ఖురఆఆ థల మదర�ాన ���ధల గ���ల� : 

���ల�� ్ంనలథల మదర�ానల ���లంబ��న ��్రఖురఆఆ 

�����సు్ నన��: 

"ఓ �రా్సుథ��ా! మన�్  ప���ా్ థ�, �దల, ఉలగరల 

�ాళ�్, అదృష్దురదృ�ా్ థ� �ెథ�సు���ాథ� ���� బ�ణ�థ� 

�దథ��న� �����ను �ే� దుష్ �ా�ారథ థల��. �ాటట 

నులబ� దూరల�ా ఉలడటల ��్�ా �రర �ాఫథర్లన�థ� 

�ా్ంు్. " [��్రఖురఆఆ 5:90] 
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2. బ���ల గ�లథలథల మదర�ాన ���ధల:  

���ల�� ్ం��థథల మదర�ానల ���లంబ��న బ���ల గ�లథల 

�����సు్ నన�� : 

a.  "��్ ��రసమ� ����్��లనథ �ాథ��ేయ�ను మదరమ� 

అథ్�� పవటట్ లంును ��� ్శ���న�ారలదరర జ�్ నమ� 

థ ��ారర."   [�ా��నథ� - Proverbs 20:1] 

b. "మ��య� మదరమ��� మన�్ థ��య�లడక�బ�, ���థల 

దు�ా్వ�ారమ� కథదు." [ ���ీయ�థక� - Ephesians  

5:18] 

3. మదరల �య�మక ��బ� ��ల��్ �న (inhibitory centre) 

అడ�్ క�లటటల��. 

మ�న్వబ� ��దడ� ‘ఒక �య�మక ��బ� ��ల��్ �న’ క��� 

ఉలటటల��. అ�� మ�న్వబ�� అనడ� �ెడ�పనుథ� 

���ల�ే పనుథను �ేయక�లబ� ఆపవన�ల��. ఉ��హరణక� 

– మ�మ�థ��ా ఒక ్ర��్  నన న�్దలడ�్ థను థ క 

ల�దదథను సలబ� ��ల�ేటపవపడ� అసభరకర���న ��ష 
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�ాడడ�. ఒక��ళ  ్����� ్ర��్  మథమ�న్ �సరజన 

�ేయ్థ�ి ్��్ , అనడ� ప�్క �ా్ల��థథల �ేయక�లబ� 

అ�� �����సు్ నన��. �ాబటట్  అనడ� ట��థ�ట్ను 

��ర���ా్ డ�.  

 ్����� ్ర��్  మదరల ���ల�నపవడ�, అనబ� �య�మక 

��బ� ��లద్ల ప��ేయటల ఆల�సు్ ల��. అలదు్థన�� 

మదరల ���ల�నపవడ�, అనడ� నన మ�మ�థ� ప్్ర్నక� 

�రరదధల�ా, అసభరకరల�ా ప్్��్�ా్ డ�. ఉ��హరణక� 

ఆథ�లటట �ి్ �థల� ఒక ��గ�బ� న� నన న�్దలడ�్ థను 

సలబ� ��సు్ ననపవడ�, అసభరకర���న ��ష �ాడ��డ�. నన 

నపవపను గ���లండ�. ��థ� మల�� ��గ�బ� న�థ� నమ 

బట్థథల�� �ాసు �� సుక�లట�రర, స���ాగ  మ�ట�్ డథ రర 

మ��య� నడ్థ రర. అసభరకరల�ా ప్్��్�ా్ రర క�బ�.  

4. ్ర���రల, మ�నభల�ాథ�, అసభరకర���న ప్్ర్న 

మ��య�  �డస ్లటట� ��గ�బ� న�థల్  సర్�ా��రణల: 

అ�����ాథల� జ�ి్ బ ����ా��� �లె��న ��షనల ����� 

���్���జ�షఆ స��్ బ�ర�� ఆఫ జ�ి్బ (National Crime 
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Victimization Survey Bureau of Justice, U.S. 
Department of Justice) ప్�ారల, ��్థల 1996్ 

సల్నసరథల�� సగటటన2,713 ��ప ��సుథ� జ�������. 

��ప �ే�ిన సమయలథల ��థ� మల�� ��లిష�్ థ మదరల 

మన�్ థల ఉ��నర� సలఖరథ� �ెథ�పవన���న�. 

అసభరకరల�ా ప్్��్ల�న ��సుథ �షయలథల క�బ� ఇథ��� 

ఉల��.  

గణ�లకరాస్్ థ�క్థ ప్�ారల, ����పవ 8% అ����కను్  

అలట� 12 థ �� 13 మల�� అ����కన్థల ఒకరర ��ా��నర 

సలబల��థ� క���ఉ��నరర. ����పవ ఆ ��సుథ�నలటటథల 

ఇదద ర� థ �� ఇదద ��థల ఒకరర మన�్ ప���ా్ థ� ���ల�ే�ా��.  

అనరలన భయలకర���న  �డస �ార�� �ారలి్  �క్ 

ప్��న �ారణ�థథల ఒక మ�ఖర���న �ారణల మదర�ానల.  

5. ప్� ��గ�బ� న� ఆరలభలథల నథ�గ����� క��ి ����న�ాబే.  

��మ� ‘�� షల బ�్లకర్’ మ� ��పప�ా �ెపవపక�లట� ��థ� 

మల�� ��గ�బ� న�థ� మదర�ా���న సమ��్సూ్  

�ా��సు్ లట�రర. ��మ� ఒకటట థ �� ��లడ� ల�గ�గ థ� మ�న్�� 



 

35 

�సుక�లట�మ� మ��య� నమక� ��ల్ కలట�్ థ� (స్యల 

�యలన్ణ) ఉలడటల ్థన ����పవపడూ 

��గ�బ� న�థ��ా మ�రమ� ���ా �ేసు్ లట�రర. అ��ే 

ప్� ��గ�బ� న� �� షల బ�్లకర �ా�� మదరల ��గటల 

�దథ� ల�ట�్ డ� ప��ర�ధనథ� �ెథ�పవన���న�. ��ను 

మదరల మన�్ థల మ���� �� �ా� థ �� ��గ�బ� న��ా 

మ��ా� అ�� సలకథపల�� ం ��గ�బ� నత మదరల ��్ గడల 

�దథ� ల�ట్థ దు. ��ను  ��న సల్నస�ాథ నుల� 

��్ గ�న���నను, అ��� �� ��ల్ కలట�్ ల �ారణల�ా 

మదరల మన�్ థల ప���్�ా మ���� �� ��టలన  క�్్�ా 

����ననడూ మదరల ���లంథ ద� �ెపపగ��� �� షల బ�్లకర 

ఒక్డూ థ డ�.  

6. ఒక��ళ  ్����� ్ర��్  ఒక్�ా�� మన�్ థల ప���్�ా 

మ������ �, ం�ె��� �ిగ�గ మ��న ప� �ే��్ , అ�� అన��� 

����లనల ఉలబ��� న�ల��. 

ఒక �� షల బ�్లకర ఒక�ా�� ��ల్ కలట�్ ల ��థలప�, ఆ 

మన�్ థల మ�నభల�ా��� థ �� అ��ర���ా��� �ాథ్బ�్ డ� 

�����ద ల. మన�్  ����న న�ా్న నను �ే�ిన నపవప గ���ల� 



 

36 

అనడ� పరా్��్ ప పబ���, �ే�ిన �ోషమ� ����లనల 

అనబ�� ��లట�డ�నత�� ఉలటటల��. బథ���్రల �ే�ిన ్ ర��్  

మ��య� బథ���్�ా��� గ����న ్ర��్  – ఇదద ���� 

ంక్బ�ట్థ నలన మ��య� �ెరలి ��యథ నలన  క�్్ 

నష్ల జరరగ�న�ల��.  

7. అ��క హ��థుథథల మదర�ానల �����లంబబ�ల��.  

ప్్క్ మ�హమ్మ సథ్థ�్ హ� అథ���� ్సథ్ల ఇథ� 

బ� ��ల��రర: 

a. సునఆ ఇబ�న మ�జ� 3్ గ�లథల, 30్ అ��రయలథల� 

3371్ హ��థు. 

"అ�న �ెడ�థ న�్ మదర�ానల మ��య� అ�న 

�ెడ�పనుథథల అనరలన �ిగ�గ మ��న ప�." 

b. సునఆ ఇబ�న మ�జ� 3్ గ�లథల, 30్ అ��రయలథల� 

3392్ హ��థు. 
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"మన�్  క���ల�ే�� ం�ె��� స�� �����లంబబ�ల�� – అ�� 

�నన ���దుథల ఉ��న స��."  

�ాబటట్ , నక�్్ –  క�్్ అ�� ప్ర�న థ దు, ం 

���దుథల����� స�� మన�్  ప���ా్ థ�న 

�����లంబబ����.  

c. ��్థల మదరల ��్ ���ాళ�్ మ�న్�� శలిలంబడథ దు, 

����� ప్నరకల�ా థ �� ప��కల�ా సలబలధల ఉనన ప్� 

ఒక్ర� అథ�్ ల �ే శలిలంబబ���రర.  

సునఆ ఇబ�న మ�జ� 3్ గ�లథల, 30్ అ��రయలథల� 

3380.  

ప్్క్ మ�హమ్మ సథ్థ�్ హ� అథ���� ్సథ్ల ఇథ� 

బ� ��ల��ర� అనబ ర��యథ�్ హ� అను్  ఉథ ్ లల��రర:  

"మదర�ానల�� సలబలధల ఉనన ప�� ్�ాగ థ ప్జథను 

అథ�్ ల శలిలంు�ాక!  ్����ే ����  బట�్ థల నయ�రర 

�ే�ా్ �� మ��య�  ్�� ��ర����ే అ�� బట�్ థల నయ�రర 

�ేయబబ�ల�ో ;  ్����ే ���� ����ా్ ��;  ్����ే ���� 
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సప్� �ే�ా్ ��,  ్�� ��ర����ే అ�� �ేర��యబడ�న�ల�ో ; 

 ్����ే ���� అలదజ��ా్ ��;  ్����ే ���� అమ�్����; 

 ్����ే ��� ��్�ా ్�్న ఆ��యల�� థ�భపడ����; 

 ్����ే ���� ��లట��� థ ��  ్����ే ఇనరరథ ��రక� 

���� ��లట���." 

8. మదర�ానల�� మ�బ�పబ� ఉనన ���ాథ�: 

మ�దకద్�ారథ�, మన�్  ప���ా్ థ� అలట� మదర�ానల 

 లదుక� �����లంబబ�థల �ె�ల� అ��క ���జ�్ �క �ారణ�థ� 

ఉ��న�. ప్పలంలథల ఇనర �ారణ�థ ్థన సలభ�ల�ే 

��్వథ కలట� మదర�ానల ్థన సలభ�ల�ే మరణ�థ  

��థ�  క�్్�ా ఉ��న�. ప్� సల్నసరల  �యన్ 

����ద  జ��థ� మదర�ానల ���లండల ్థన 

ం��� న���నరర. మదర�ానల ్థన జ���� �ెడ� గ���ల� 

థలన��ా �� న్సరల థ దు,  లదుకలట� �ాటటథల అ��క 

�ెడ�థ గ���ల� అలద���� �ెథ�సు. మదర�ానల ్ థన  ్ �ే్  

���ాథ ఒక �నన �ష�్  ���లద ఉనన��: 
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1. యకృనసల��ంల అ�� �ాథ య సలబలధ���న ��గల 

(Cirrhosis of Liver) మదర�ానల ్థన ్�ే్  

���ాథథల  క�్్�ా ప్�ి��ధ  �లె��ల��. 

2. ఇనర ���ాథ� – కలఠ���క అలట� అనన�ా��క 

(Cancer of Oesophagus) థల ్�ే్ �ారనసర, నథ 

మ��య� ��డ థల ్�ే్  �ాసనసర (Cancer of Head 

and Neck), �ాథ య���� ్�ే్  ��పట�మ అ�� 

�ారనసర (Cancer of Liver, Hepatoma), ల�గ�థథల 

్�ే్  �ారనసర (Cancer of Bowel), etc. 

3. అనన��ళర�థ (Oesophagitis), ��ా్ శయర�థ 

(Gastritis), ��్ మర�థ (Pancreatitis) మ��య� 

�ాథ యర�థ (Hepatitis) �దథ��న �ారధుథ 

సలబలధల �నన�ా మదర�ానల�� మ�బ�పబ� ఉల��.  

4. హృదయజ�న �ార�� (Cardiomyopathy), అ��క 

రక్�� టట (Hypertension), హదధమ� (Coronary 

Artherosclerosis), గ�లబె�� టట (Angina) 

మ��య� �ర్  ట�క (Heart Attack) �దథ��న 

���ాథక� అ��క ���దుథల నరంు�ా మదర�ానల�� 

దగగ�� సలబలధల ఉల��.  
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5. ��్ ట క�థ� (Strokes), రక్్�నల (Apoplexy), 

మ�రచ��గల (Fits) మ��య� రకర�ాథ పక�ానల 

�దథ��న ���ాథక� ఒక మ�ఖర�ారణల – 

మదర�ాన��.  

6. స్నలన్ ��బ� మలడథ/ న�ాథ �ార�� (Peripheral 

Neuropathy), కయ��గల (Cortical Atrophy), 

�నన ��దడ� ��ణన (Cerebellar Atrophy) 

�దథ��న� మదర�ానల ్థన ్�ే్ ���ాథ� 

అలద���� �ె��లి�ే.  

7. ఇట�్� సల్టనథ� మ��య� సల��షణథ� 

మ����� �� ����న�� – �ా��్ఫ (Wernicke – 

Korsakoff) �లిబో్� మ��య� జ�్ పకశ��్  �ాన 

సల్టనథ ంుట�్  మ�న్�� ప�� నల �ే�� రకర�ాథ 

పక�ానల �దథ��న�  క�్్ మదరల ��్ గడల ��్�ా 

ంరపబే �య� ఆ (thiamine) ��రన ్ థన  ్ �ా్ �.  

8. ఉబ�్�ాన �ార�� (Beriberi) మ��య� ఇనర 

థల�ాథ� మదరల ��్ �� �ాళ్థల సర్�ా��రణల. �ా���� 

ల�థ�్ �ా�  (Pellagra) అ�� �ార�� క�బ� ్సు్ ల��.  
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9. బెథ���య� ట�్��ఆస (Delerium Tremens) అ���� 

ఒక గల�ర���న ��్ ష్సమసర.  ����� �ా��రణల�ా 

��్ గ�బ� న�థ� నమక� ్�్న అలటట�ారధుథ నులబ� 

��థ�క�లటటననపవపడ� థ �� ం�ె��� ఆప��షఆ జ����న 

న�ా్న ��థ�క�లటటననపవపడ� గ�ర్వ��రర. �సరజన 

సమయలథల ఉపసలహరణ ప్���ా�న ంూపవనత 

క�బ� ఇ�� సలభ�సు్ ల��. ఇ�� ��థ� గల�ర���న��. 

స���న ��ట ట�్ట�్లటట �ే�లంు��క �� �ే, ��� ్థన 

ం��� �� ప్మ�దల క�బ� ఉల��.  

10. �����సబెమ� నులబ� ���పర ంె��ా�బ�స� మ��య� 

��్ ��డ క��ిలగ �లిబో్� ్రక� ��ధ ��ా్��క 

గ�లథుథ (�ె��ా�డ గ�లం�, �ా్దు లిలడ గ�లం� 

�దథ��న�) అస్్రస్నథక� మదర�ానల�� సలబలధల 

ఉల��.  

11. ��మట�థ��కథ�థ �ెడ� ప్��్ల ��ర్�ాథల ఉలటటల�� 

మ��య� రకర�ాథ��ా ఉలటటల��. మదర�ానల ్థన 

 దుర��ర ఆ��గర సమసరథథల �� �క య��ిడ 

(Folic acid) ��రన సర్�ా��రణల. ��� థలపల 

�ారణల�ా మ���� టటక �ాలడ���గల (Macrocytic 
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Anemia) ్�ే్ అ్�ాశల ఉల��. మదర�ానల �క్ 

�ెడ� ప్���ా�న అనుస��ల� ్�ే్  ���ాథథల జ��వ 

�ిలబో్� (Zeive’s syndrome) అ���� ���థ��టటక 

�ాలడ���గల, జ�బ�బ మ��య� ���ప��్ల�బ�మ��య 

(Hemolytic Anemia, Jaundice and 
Hyperlipaedemia) థ న్యలథల���. 

12. మదరల ��్ �� �ా��థల నరరంు�ా ంొ్మలబ� ���టటల��య� 

(Thrombocytopenia) మ��య� ఇనర సూక్ రక్ 

ఫథ�ాథ ���ప��నరల కనబడ�నత ఉలటటల��.  

13. �ా��రణల�ా �ాబే ��టట్ �డజ�ల (�ా్ �ల) అ�� 

ట�బ�్ ల మదరల ���ల�ే �ా���� ��థ� �ెడ్�ా 

ప్�సపల��సు్ ల��. 

14. �రలనరల మదరల ��్ �� �ా��థల మ�టటమ�టట�� ్�ే్ 

అలటట���ాథ� సర్�ా��రణల. మదరల ��్ గటల ్థన 

�ార�� ���ధక శ��్  న��గ �� న�ల��. 

15. మదరల ��్ �� �ా��థల ్�ే్  గ�లబె �ారధుథ� అలద���� 

�ె��ిన��. �ా��థల ఊలి���న�్ థ �ాపవ �ార�� 

(Pneumonia),  ఊలి���న�్ థ అబ�సబ (Lung 

Abcess), �నన �నన క�రరపవథ� (Emphysema) 
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మ��య�  ఊలి���న�్ థక� సలబల��ల�న కయ�ార�� 

(Pulmonary Tuberculosis) �దథ��న� 

సర్�ా��రణల.  

16.  ���� మదరల ��్ గటల, మన�్ మలదుథ� 

�సు��్టల ్థన �ా��రణల�ా �ాలన�థ� 

�ేసుక�లట�రర. దగ�గ నత ఉలట�రర. శ��్  ��థలప� 

పక�ా����� గ�ర్వ��రర. �ాల� �ే�క�ా 

ఊలి���న�్ థథల��� �� �, నూర��య� థ �� 

ఊలి���న�్ థ అబ�సబ (Lung Abscess) �ా్ట���� 

�ారణమ్వన�ల��. అపవపడపవపడ� ��్ గటల ్థన 

రా్స ఆడక, ం��� �� ప్మ�దల ఉల��.  

17. �ీ్ ్థల�� మదర�ానల �క్ ప్��్ల ప్�ేరకల�ా 

ల���్నద��ల��. మదర�ానల ్ థన �ాథ య సలబల��న 

���ాథ� (Cirrhosis) పవరరష�థ కలట� �ీ్ ్థక� న్ర�ా 

్�ా్ �. గరభల�� ఉననపవపడ�, మదర�ానల లలిడలల�� 

�్్���న ��కర ప్��్ల ంూపవన�ల��. ���దర 

్ృ�్థల లిలడ సలబల��న మదరల �లిబో్� (Foetal 

Alcohol Syndrome) గ���్లపవ ��� �����  క�్్ 

అ్వన�నన��.  



 

44 

18. ంర్�ారధుథ సలబలధల క�బ� మదర�ానల���� 

ఉనన��. 

19. గ�జ  (Eczema), �టట్  ఊడటల (Alopecia), ��ళ్ 

�� షణ �ోషల (Nail Dystrophy), ��ళ్ ంుట�్  ్ �ే్  

ంర్�ారధుథ� (Paronychia) మ��య� ��ణ��ారల 

��టట థలప� పవలడ� (Angular Stomatitis) 

�దథ��న� మదరల ��్ ���ాళ్థల సర్�ా��రణల. 

20. మదర�ానల - ఒక �ార��, ��గమ�. 

ఈమధర ���దురథ� మదరల ��్ ���ాళ్�� ఉ��రల�ా 

ప్్��్లండల మ��, మదర�ానల అ���� ఒక ్రసనల, 

దురథ�ాటట �ాదు, అ�ొక �ార��, ��గమ� అ� 

�ెబ�న���నరర.  

�� ఇ�ా్  క ����ర్ ��లబేషఆ (The Islamic Research 

Foundation) ప్ంు��ల�న ఒక కరపన్లథల ఇథ� ఉల��: 

ఒక��ళ మదర�ా���న ఒక ��గల, �ార�� అ� అ��ే, ఆ 

�ార��: 



 

45 

- �ీ�ాథథల అమ్బడ�న�ల�� 

- �ా�ా్ ప�్కథథల, �ారప�్కథథల, ��బ�ర మ��య� 

ట���జఆ థథల ప్��రల �ేయబడ�న�ల��.  

- ���� �ారలిలపజ��� �ాపవథక� గ్రన��లటట అ���ా��క 

థ����నుస క�బ� ఇసు్ ల��.  

- రహ��రరథథల భయలకర ప్మ���థ�, ��్వథ� �ెసు్ ల��.  

- �ార � థ��ఫ ను ��శనల �ేసు్ ల�� మ��య� ���ాథను 

ల�లంున�ల��.  

- ఆ ���ా��� సూక్�్వథ� థ �� ���రబ �ారణల �ాదు. 

మదర�ానల ఒక ��గల, �ార�� �ాదు – అ�� �����ఆ �క్ 

�ే�ప�  

ఈ �����ను �క్ ఉంు్ గ���ల� మహ� ననన�బె�న అథ�్ ల నన 

అనలన ���కల ��్�ా మ�లదు�ా�� ��ం్��ల���డ�. మ�న్వథ 

‘��నుల �ిన్ల అలట� సహజ ధర్ల’ ఇ�ా్ ల ధర్ల. ���థల� 

ఆ�ేరాథ�నలటట థకరల మ�న్వబ� సహజ స్���ా�న �ా�ాడట��. 
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ఈ సహజ �ి్ � నులబ� మదర�ానల మ�న్వబ�� మ��య� 

సమ�జ��న నపవపడ� ���� పటట్ సు్ ల��. జలన�్వథ కలట� నను 

 ల�� ��పప�ాబ�న� మ�న్వడ� �ా��సు్ లట�డ�. అ��ే 

మదర�ానల మ�న్వబ�� జలన�్వథ కలట� ��న���న �ి్ ��� 

��గజ�రర్న�ల��. �ాబటట్  ఇ�ా్ ల ధర్ల మదర�ా���న 

�����సు్ నన��. 

 


