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1. ఎందుక� ఇ�ా్లం ధర్మం బహ����ాయ్��్వ�న్ అనుమ�సు?
1. బహ����ాయ్త్వం మ ��య� బహ�భరత్ృ��్వల �ర:
ఏక�ాలంల� భరత్ ఒక��కంట � ఎక�్కవ ��రయ్లను క��� ఉ ం

��ాహ

వయ్వస ్థను బహ����త్వం (Polygamy)

అంట�ర�. అల��� ఏక�ాలంల� ��రయ్ ఒక��కంట � ఎక�్క

భరత్లను క��� ఉం�ే ��ాహవయ్వస్థను బహ�భరత్ృ

(polyandry) అంట�ర�. అంట� బహ����ాయ్త్వంల� ఒ
భరత్క� ఏక�ాలల� అ�� క మం�� ��రయ్ల� ఉంట�ర�

మ��య� బహభరత్ృత్వంల� ఒక ��రయ్క� ఏక�ాలం
అ�� క మం�� భరత్ల� ఉంట�ర. ఇ�ా్లం ధర్మంల� ప���

బహ����ాయ్త్వం అనుమ�ంచబ��ం ; బహ�భరత్ృత్వ

ప���త్�ా �� ���ంచబ��ం�.

ఇక ఇప�ప్డ� అసల� ప్రశన్��ౖప� వ��– ఎవ��� �� వయ్��త్�

ఒక�� కంట� ఎక�్కవమం�� ��రయ్ల� క��� ఉం�ే అనుమ
ఎందుక� ఇవ్వబ��ం�?
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2. "�� వలం ఒక్క ��రయ్ను మ�త్ ర�� �� �్ళ �ేస��" అ�

ప్ రపంచ ంల� సప్ష్టం �ా �ెబ�త�నన్ ఏ� ��క ����్మ క గ
ఖుర్ఆన్ మ�త్ :

‘�� వలం ఒక్క ��రయ్ను మ�త్ ర�� �� �్ళ �ేసు�’ అ��

సప్ష్ట� � �న ప్రకటన �� ఈ భ�� � �ౖ � �ట � �� �� �� ఉ
ఏ��� క ����్మక గ�ంథం ఖుర్ఆన్ గ�ంథం మ�త . ఒక్క

��రయ్ను మ�త్ర�� క�� � ఉండం�� అ� ర�ష�లను

ఆజ�్ ఞ�ిం�ే మ�� ����్మక గ�ంథం ప్రపంచంల�
ధర్మమ�ల�నూ ల �ద .

�� ��ల�,

�ామ�యణం,

మ���రతం, భగవ��గ ్, తల�్మ, బ�ౖ � ల్

�దల� ౖన

ఇతర ధ�ా్మలక� �ెం��న ఏ ����్మక గ�ంథంల�నూ ��రయ
సంఖయ్ను ప���తం �ే� � �ర్బంధం �క� కనబడ. ఈ

�ైవ గ�ం��ల ప్ ర�ార , ఎవ��� �� స�� తమక� ఇష్ ట�� �నంత
మం�� ��రయ్లను ����్ళడవచ. ఈ మధయ్� �

��ందూ

పం��త�ల� మ��య� ��� సత ్వ చ��్చల � ��రయ్ల సంఖయ
ఒకట� �� ప�� � తం �ే �ార�.

�ా�� గ�ం��లల� �� ��్కనన్���న్ బట�్ట అ��క మ
ధర్మ��ా ్ఠపర�ల� ఒక�� కంట� ఎక�్కవ ��రయ్లను క
ఉం�ే�ార�. ఉ��హరణక� �� �ామ�� తం��్ అ�న దశరథ
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మ��ా�క� ఒక�� కంట� ఎక�్కవ మం�� ��రయ్ల
ఉం�ే�ార�. �� కృష�
్ ట��� � ల �క్కల �న�న్ ��రయ్ల� ఉం�ే.

ప�ర్వ�ాలంల, తమక� ఇష్ట��్చనంత మం�� ��రయ్ల

క��� ఉం�ే అనుమ� ��� సత ్వ ప�ర�ష�లక� ఉం�ే�.

ఎందుకంట� ��రయ్ల సంఖయ్ను ప���తం �ే�� ఎల�ంట

�రభ్ంధం బ� � ల్ ల� ల �ద . �� వలం ���న్ శ��బ�ద్ల ���త�

��రయ్ల సంఖయ్ ఒక�� కంట� ఎక�్కవ ��రయ్లను క
ఉండ�ాద�� ��� ��జ్ ఞలను చ��్చ జ� � � �ే�ిం.
య�దమతంల�

క���

బహ����ాయ్త్వ

అనుమ�ంచబ��ం��. తల�్మ��క్ చట్టం ప్ర, అబ్ ర�ం
మ�గ�గ ్ర� ��రయ్ల, �� ల�మ�న్ వంద మం�� ��రయ్ల

క��� ఉం�ే�ార�. ర�్బ � ��� ష్మ్ బ�న్ యహ(Rabbi
Gershom ben Yehudah 95౫ C.E to 1030 C.E)
��� ��జ్ ఞల� జ�� � � ే� �వరక� �ా��

బహ����ాయ్త్వం ��న�ా��ం.

�వ�ిసుత్నన్ ���ా� � ్డక్

ధర్మంల

మ��ి్ లం �ే�ాలల�

య�ద �ెగ ౧౯౫౦వ

సంవతస్రం వరక� బహ����ాయ్త్వం ��న�ా��. �వ�� ��

బహ����ాయ్��్వ�న్ �����ం�ేందుక� ఇ �ా్ర ��ల్

ప్ ర� �న ర�్బ��ట్ ఒక చట్టం �సుక� �ావల�ి వ�.
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3. మ��ి్ లంల కంట � ఎక�్కవ�ా ��ందువ�లల� బహ����ాయ్త
ఉం��:

౧౯౭౫ల� ప్ రచు��ంచబ� �న ‘ఇ�ా్లంల� మ� � ళల �ా్థన

�క్క క�ట ’ (‘Committee of The Status of

Woman in Islam’), �� �� ర�్ టల�� ౬౬ మ��య� ౬౭వ

�� � లల� ప్ రచు��ంచబ� �న ���� బట� , ౧౯౫౧ మ��య�

౧౯౬౧ సంవతస్�ాల మధయ్ ��ందువ�లల� జ����

బహ����ాయ్త్వ ��ా�ల 5.06% �ా�ా మ��ి్ లంలల�
జ����న బహ����ాయ్త్వ ��ా�ల � ��వల 4.31%

మ�త్ ర� . ��ర�య చట్ టం ప్ర�ా, �� వలం మ��ి్ లంలక�
మ�త్ ర�� ఒక�� కంట � ఎక�్కవ ��రయ్లను �� �్ళ �ేసుక

అనుమ� ఉం��. ��రత�ేశంల� ఏ మ��ి్ ల��తర�డ� క���

ఒక�� కంట� ఎక�్కవ ��రయ్లను క�� � ఉండటమ���
చట్ ట�ర�ద ధ . చట్ టపరం�ా

ఒక�� కంట � ఎక�్కవ మం�

��రయ్లను క��� ఉనన ్ మ��ి్లంల సంఖయ్ క

చట్ టవయ్� ��కం�ా బహ����ాయ్��్

�ాట� సత్నన
ు

��రయ్ల సంఖయ్ను ప���తం �ే�

� �రభ్ంధ� �

��ం దువ�ల సంఖయ్ ఎం�� ఎక�్కవ�ా ఉం. ప�ర్వం
��ం దువ�ల��ౖ

సంవతస్రంల�

ఉం�ే��

�ాదు.

��ందూ  ��ాహ
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�� వలం

౧౯౫౪వ

చట్టం �ా� � ౖన త�ా్

మ�త్ ర� , ��ం దువ�ల� ఒక�� కంట� ఎక�్కవ మం��

��రయ్లను క��� ఉండటం చట్ట�ర�దధ్���. ఒక�� కంట�

ఎక�్కవ మం�� ��రయ్లను ���్ళ �ేసు��క�ం�� ప్ రసు
ఆప�త�నన్�� ��రత �ేశ
గ�ం��ల� �ాదు.

చట్ట�� �, ��ం దూ ధర్మ

ఇక మనం ఇప�ప్డ� ఎందుక� ఇ�ా్లం ధర్మం ఒక�� కం

ఎక�్కవ మం�� ��రయ్లను ���్ళ �ేసుక��� అను
ప�ర�ష�లక� ఇసుత్నన్ �ో ప����ధన �ే��.

4. ప�� � త బహ���ాయ్��్వ�న్ ఖుర్ఆన్ అనుమ�సు :
ఇంతక� మ�ందు �� ��్కనన్
ట�్, ‘�� వలం ఒక్క ��రయ్న

మ�త్ ర�� ���్ళ �ేసు��ం’ అ�� సప్ష్ట� � �న ప్రకటన��
భ����ౖ �� ట� �� ���� ఉనన్ ఏ�� �క � ���్మక గ�ంథం ఖుర్

గ�ంథం మ�త్ ర� . ఈ పల�క� ఖుర్ఆన్ గ�ంథంల�� ��ల�గ

అ��య్య�� � న సరత��న్�ాల�� ���ం�� వచన ంల�
ఉ��న్:

"�క� న�్చన(ఇతర) �ీత ్ �లను ఇదద్ ��� �, మ�గ�గ ్���
�ా�, నల�గ��� � �ా� ��ాహం �ేసు��ం��. అ��ే

�ా�� �� ��య్యం�ా వయ్వహ��ంచల�మ�� భయ ం �క
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ఉంట�, ఒ�ా��ను మ�త్ ర� , ల��� � �ా్వ� �నంల� నునన

�ా�� � (బ��స �ీత ్ �లను ��ం తయ్ంల�� ) �సు��ం��."
[��వయ్ఖుర్ఆ4:3]
ఖుర్ఆన్ అవత��ంచక ప�ర,
ఎల�ంట�

బహ����ాయ్త్వం� �

హదుద్  ��� ద్�ంచబడల�.

ప�ర�ష�ల�

అ�� క

మం��

ల�క్కల �నంత మం�� ��రయ్లను క��

ఉం�ే�ార�, ��ంద��� �ే వందల సంఖయ్ల. అ��ే ఇ�ా్లం

ధర్మం ���� �

ఒక హదుద్ ���ద్�ం�ం – ఏక�ాలంల�

ఎవ��� �� ప�ర�ష�డ� నల�గ��� � �ం� ��రయ్లను క���

ఉండ�ాదు. ��రయ్ల మధయ్ ��య్యం �ేయటం తపప్�

అ�� ఒక షరత��� ఇదద్ర, మ�గ�గ ్ర� ల ��� నల�గ�ర�

��రయ్లను ఏక�ాలంల� క��� ఉం�ే అనుమ� ఇ�ా్లం ధర్

ప�ర�ష����� ఇ�్చం�.

ఖుర్ఆన్ ల� ౪వ అ��య్య�� � న సూరత��న్�ాల�

౧౨౯వ వచనం ఇల� �ె బ�త�నన్�:

"మ��య� �ర� ఎంత ���� ��, � ��రయ్ల మధయ్ ప���

��య్యం �ేయటం � �ేత�ా� ప...." [��వయ్ఖుర్ఆ
4:129]
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�ాబట�్ ట బహ����ాయ్త్వమ���� ఒక తపప్�స�� �

�ాదు, �ా� ఒక �న��ంప� మ�త్ ర� . మ��ి్ లంల�

తపప్�స���ా ఒక�� కంట � ఎక�్కవ మం�� ��రయ్లను��
ఉం��ల�� అ�� హ అ�� క మం��ల� ఉం��.
ఇ�ా్లం

ధర్మంల ‘ఏ� �ేయ�� ఏ� �ేయక�డ�ో ’

�ర్ ణ�ం�ే � �ట� �� �ల� ఉ��న :

i. ‘ఫర్ ’ i.e. తపప్�స���ా ల ���  ����ా �ేయవల� ిన
ii. ‘మ�సత్హ’ i.e. ��్ రతస్��ంచబ � �
iii. ‘మ�బహ’ i.e. అనుమ�ంచబ��న�
iv. ‘మక�
� హ’ i.e. �ర���స్హపరచబ��న
v. ‘హ�ామ’ i.e. ��� ��ంచ��న� ల��� ��ా��ంచబ��న�
బహ����ాయ్త్వం మధయ్ల� ఉ ‘అనుమ�ంచబ��న’

�షయ�ల �� ట�� �� �� �ెం��ం�� . ఎవ��� �� మ��ి్ లం ఇదద్,

మ�గ�గ ్ర� ల ��� నల�గ�ర� ��రయ్ల� క��� ఉంట� అతడ� ఒ

��రయ్ క��� ఉనన్ మ��ి్లం క ఉతత ్మ�డ� �ెపప్ట�� �

ఆ�ా్కరం ల �ద .

5. మ�� ళల సగట� ఆయ�ష�ష్ ప�ర�ష�ల కంట � ఎక�్ :
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ప్ రకృ� సహజం� ,

జ�్మం��ర.

�ీత ్ �ప�ర�ష�ల�

ఒ� � �షప్ �త్

�ాయ్�����ధక శ��త ్ మగ�ిల్లల�్ల క

ఆడ�ిల్ లల�్ల ఎక�్కవ �ా ఉ. ���ాణ�వ�ల�� మ��య�
�ాయ్ధుల�� మగ��వ� కంట � ఆడ ��వ� ఎక�వ

����తం�ా �� �ాడగలదు. ఈ �ారణం�ా, బ�లయ్ంల�� �
మరణ�ం �ే ��వ�లను గమ���త , ఆడ��వ�ల కంట�
మగ��వ�ల� ఎక�్కవ�ా మరణ�సుత్��న.

య�దధ్రంగంల� �ీత్�ల కంట� ఎక�్కవ�ా ప�ర�ష�

చంపబడ�త� ఉంట�ర�. ప్ రమ���లల� మ��య� ���ాలల�

ఎక�్కవ�ా ప�ర�ష�ల � చ�� �త� ఉంట�ర. �ీత ్ �ల స ట�
ఆయ�ష�ష్ ప�ర�ష�ల కంట � ఎక�్కవ�ా ఉం.

ఏ

�ాలంల���ౖ �� స�� , ప్ రపంచ ంల� ��రయ్ను ��ల�ప్�న భర

కంట�, భరత్ను ��ల�ప్�న �ంత�వ�, �ధవ�ా��్ళ

ఎక�్కవ�ా కనబడ��ర.

6. భ�
్ రణహతయ్ల� మ ��య� ఆడ��హతయ్ల �ారణం

��రత�ేశంల� �ీత ్ �ల క ంట � ప�ర�ష�ల జ� ��� ఎక�్కవ�
ఉం��.

ప�ర�ష�ల జ���� కంట� �ీత ్ �ల జ� ��� తక�్కవ�ా ఉన
ప్ రపంచ ంల�� అ� ����ద్ �ే�ాల �ష�్, ��� ఇర�గ�
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�� ర�గ� �ే�ాల�� �ాట� ��రత�ేశం �� ర� క��� ఉనన్�.

�� � ��

మ�ఖయ్�ారణం అతయ్��క సంఖయ్ల

ఆడ��హతయ్ల.

��రత�ేశంల�

ప్ ర� సంవతస్ర

మ�తృగరభ్ంల� ఆడ��వ��ా గ���త్ంచబ � ���ంట�� ఒక
��యన్ కంట � ఎక�్క వ అబ� రష్ ను్ల జర�గ�త�.

ఒక�� ళ ఈ ��హతయ్లను ఆపగ���� , ��రత�ేశంల�

క��� �ీత్ �ల జ� ��� ప�ర�ష�ల జ���� కంట � ఎక�్కవ�
ఉంట�ం��.

7. ప్ రపంచ మ� ��� జ���� ప�ర�ష�ల జ���� కంట �
అ�� కం�ా ఉం��.

అ���� �ాల� ప�ర�ష�ల కంట� �ీత ్ �ల జ� ��� ����ప� 7.8

��యన్ ల ఎక�్కవ�ా ఉం. ఒక్క నూయ్య�ర్్క నగరంల

�ీత్ �ల జ� ��� ప�ర�ష�ల కంట � ఒక ��యన్ ఎక�్కవ

ఉం��. అం�ే�ాక అక్క�� ప�ర�ష జ����ల�� మ���ంట
ఒక వంత� ప్ రజల� స్వ�ంగ సంపర�్ . అ���� �ాల�

�తత్ం�ా ౨౫ ��యన్ ల కంట � ఎక�్కవ�ా స్వ�
సంపర�్కల� ఉ��న్. ఈ ప�ర�ష�లక� �ీత ్ �లను ���్

�ేసు��వటం ఇష్టం ఉండద . ���ట్ �్రటన్ ల� ప�ర�ష
కంట� �ీత్ �ల జ� ��� ��ల�గ� ��యను్ల ఎక�్కవ�ా ఉ.

జర్మ�ల� ప�ర�ష�ల సంఖయ్ �ీత్�ల కం ౫ ��యను్ ల
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ఎక�్కవ�ా ఉం�. ర�ాయ్ల� ప�ర�ష�ల కంట � �ీత్�ల సంఖ ౯
��యను్ ల ఎక�్కవ�ా ఉం. ప్ రపంచ ంల� పర�ష�ల కంట�

�ీత్ �ల జ� ��� ఎ�న్ ��యను్ల ఎక�్కవ�ా ఉం�
�ేవ����� �ె ల�సు.

8. ప్ ర� ఒక్వయ్��త్�� వలం ఒ�� ఒక ��రయ్�� స����ట�్టక� ��ల
�రభ్ం��ంచడం ఆచరణ�త్మకం�ా �ాధయ్ం �.
ఒక�� ళ ప్ ర� ప�ర�ష�డ� � �వలం

ఒక �ీత్� �� ���

�ేసుక���న, అ���� �ాల� భరత్ల� ల�ంచ �ీత ్ �ల సంఖయ

����ప� ౩౦ ��యన్ ల కంట � ఎక�్కవ�ా ఉంట�ం�
(అ���� �ాల� ఉనన్౨౫ ��యన్ ల స్వ�ంగ సంపర�్కల

ల�క్కల��� � �సుక �నన్ త�ా). అల��� ���ట్ �్రటన్ ౪

��యన్ ల �ీత్�ల, జర్మ�ల� ౫ ��యన్ ల �ీత్�లక
మ��య� ర�ాయ్ల�౯ ��యన్ ల �ీత్�లక� భరత్ల� కర�.

అ���� �ాల� భరత్ల� � ొరక� ౩౦ ��యన్ ల అ��ా� �త

�ీత్ �లల� �� � �ద�� మ��య� � � �ద�� క��� ఉ��న్ర

�����ద్. ఇక �ా�� ��రక� ����న ��ర�ల� ��ం�ే – అ�

అంతక� మ�ందు నుం�ే ���్ళ  �ేసుక�� ��రయ్� � ఉన
ప�ర�ష���� ��ం�ో ��రయ్�ా మ�రటం ల ��� ప�్లక్ �ా్రప��
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మ�రటం. మ�� ���� ల�దు. స�్ఛల య�వత�ల�

స్వత��ా

�దట� ��� �� � ఎంచుక� ంట�ర.

�ా�ా్చతయ్ సమ�జం, ప�ర�ష�ల� ఉంప�డ� గ�ెత్లను

క��� ఉండటం, ��ా�� తర సంబం��ల� క��� ఉండటం
సర్వ�ా��రణ.

ఇల�ంట�

ప���ి్థత�లల� ఆ �ీత్�ల

అడ�గడ�గ��� అవమ���ల� ఎదు��్కంట, భద్ రతల � �
�����న్ గడ�ప వల�ి వసుత్ం�. ఒక�� ళ ఆ �ీత ్ �ల�
ఎవ��� �� ��ా�� త ప�ర�ష���� ���్ళ �ేసుక�, అత���

మ�� ��రయ్�ా మ�� ��ే ����ా�� అవమ���లక� బదుల�

ఆ��క� మ�నమ�ాయ్దల, సమ�జంల� ��రవ �ా్థనం
మ��య� ��తంల� భద్ రత  ల��ాత్� క! �ా� �ా��
�ా�ా్చతయ్ సమ�జం ��ా��త ప�ర�ష�డ� ఒక�� ట�

ఎక�్కవ మం�� ��రయ్ల� క��� ఉండట��న్ ఆ���ం.
�ాబట�్ ట ఏ య�వ��� ��ే భరత్ �ొరకల� , ఆ�� మ�ందు
�� వలం ��ం�ే ��ర�ల���న్� – ��ా�� త ప�ర�ష�����

మ�� ��రయ్�ా మ�రటం ల ��� ప�్లక్ �ా్రప�� ్ట�ా .

��ం�ో మ�రగ ్ం ��్వ�ా �ీత్�ల ప�త్ర �ా్థ ���న్ �చ�
��గజ�ర్చక�ం�,

�దట�
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మ�రగ ్ం ��్వ�ా �ీత్�ల

��రవ�ా్థనం ప్ర�ా�� ంచట�� �� ఇ�ా్లం ధర్మం �ా్ర�

�సుత్ం�.
ఇ�ా్లం

ధర్మం ఎందుక� బహ����ాయ్��్వ

అనుమ�ం�ంద��

ప్ రశన్క� ఇం�ా అ��క ఇత

�ారణ�ల���న్. అ��ే ఆచరణ�త్మక పద ధ్�ల� �ీత్�ల
మ�నమ�ాయ్దల� ప్ర�ా��ంచ��� ఎక�్కవ �ా్ర��నయ్త
ఇసుత్నన్.

2. ఒక�� ళ ఎవ��� �� ప�ర�ష����� ఒక�� కంట� ఎక�్కవ మం��

��రయ్లను క��� ఉం�ే అనుమ� ఇసుత్నన్ప�, ��రయ్లక�
ఒక�� కంట� ఎక�్కవ మం�� భరత్లను ����్ళ�ే అనుమ� ఇ�ా

ధర్మం ఎందుక� ఇవ్వటం ల�?

��ందర� మ��ి్ లంల�� స� అ� �క మం�� ప్రజల� మ��ి

ప�ర�ష�లక� ఒక�� కంట� ఎక�్కవ మం�� ��రయ్లను క��� ఉం�

అనుమ� ఉనన్ప�ప్, అ�ే హక�్క ��రయ్లక� ఎందుక� ల�ద�
ల��కల్ ప్రశన్ అడ�గ�త� ఉంట.
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మ�ందు�ా మనం అర్థం �ేసు��వల� ిన �షయం ఏ�ట ంట �

��య్యం మ��య� సమన��్వల� ఇ�ా్ల�య సమ�జం �
ప�����.

అల�్ లహ్ �ీత్�ప�ర�ను

సమ��� న

జ��� �ా

సృ�్ టం��
ి
డ, అ��ే ��నన్ �ామ�ా ధ్�ల�� మ ��య� ��న

బ�ధయ్తల�. �ీత ్ �ప�ర�ష�ల� �ా� �రకం�ా మ� �య� మ�న� ికం�ా
��నన్�� � న �ార. �ా�� �ాత్ రల� మ� �య� బ�ధయ్తల�����్.

ఇ�ా్లం ధర్మంల� �ీత్� ప�ర�ష�ల� సమ�నుల� � ా� ఐ�ెంట�
�ాదు.

��వయ్ఖుర్ఆన్  ౪వ అ��య్యం అ�న సూరత��న్�ాల�

౨౨ నుం�� ౨౪వ వచ��లల� ఏ మ�� ళల ��ౖ �ే �ర� ���్ళ

�ేసు��ల��� ఆ మ�� ళల �ష�
్ ట � ���్కనబ��ం . ఇం�ా, అ�ే

అ��య్యంల�� ౨౪వ వచనంల� ��ా�� త �ీత్ �ల� (ఒక�� ��

��రయ్�ా ఉంట) మ�� ���్ళ �ేసు��వటం �� ���ంచబ��ం�.

ఇ�ా్లంల� బహ�భరత్ృత్వం ��ంచబడట���� ���న్ �ారణ�ల:
1. ఒక�� ళ ఎవ��� �� వయ్��త్�� ఒక�� కంట� ఎక�్కవ ��రయ్ల ,
అల�ంట�

��ళ్ళళ్ళ ��్వ�ా క��� సం��నం �

త�్ లదండ�్రలను సులభం�ా గ���త్ంచవ.ఆ �ిల్ లల తం��్
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మ��య� త�్ ల – ఇదద్��� �ే��ాగ్ గ���త్ంచవ. ఒక�� ళ

ఎవ��� �� �ీత్ , ఒక�� కంట� ఎక�్కవ భరత్లను ఏక�ాలంల

����్ళ��� , అల�ంట� ��ళ్ళళ్ళ వలన క� �� సం ��నం �క

త�్ ల� మ�త్ర�� గ���త్ంచగలం �ా� తం � �్ర� గ���త్ం.

�ిల్ లల త�్ల మ ��య� తం��్ర ఇదద్�� గ���త్ంప�క� ఇ�ా్లం

��ల� �ా్ ర��నయ్తను ఇసుత్న. త�్ లదండ�్రల� ఎవ�
�ె �య �, మ�ఖయ్ం�ా త��్ ర ఎవ�� �ె�య� �నన్�ిల్ల

�వ్ ర�� � న మ�న� ిక

�ాయ�లక� మ��య� అలజ��� �

ఒ�త్��� � గ�రవ ���ర� మ�న� ిక �ాసత్��్ఞ
�ె ల�ప�త���న్ర. తర�చు�ా �ార� దుఃఖమయ��� న

బ�లయ్ం గడ�ప���ర. అందువలన�� �� శయ్ల � ిల్లల

ఆ��గయ్వంత�� � న బ�లయ్ం క�� � ఉండ. అల�ంట� ���్ళ
��్వ�ా ప�ట�్ట �డ్డను ఒక� � ళ �ాఠ�ాలల� �ేర్చట�� �

�సుక���్ళ�, అక్కడ �డ్డ తం��్ర ��ర� అ����నప�డ� ఆ

ఒక�� కంట� ఎక�్కవ � �ర�్ల �ెపప్వల�ి వసుత ! జ� ��ట� క్

ప�� క ష్ల ��్వ �ా ఈ ఆధు �క ��ౖజ�్ఞ�క య�గంల�

త�్ ల, తం��్ ర� �ే��ాగ్ క���ట్టవచ్చ� � �షయం మనంద�

�ె ల�సు. �ాబట�్ , ప�ర్వ�ాల��� � వ��త్ం�ే ఈ �ారణ

ప్ రసుత్త �ాల �� �� వ��త్ంచక ��వ .
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2. �ీత్ ��� � ����త్ ప�ర�ష��ే ప్రకృ� సహజం
బహ����ాయ్��్వ� �� ఎక� �ా �గ�యడ�.

3. బ�ల��కల్ �, అ�� క మం�� ��రయ్ల���న్ �ారంద�
భరత్�ా తన బ�ధయ్తలను ప���త్ �ేయడం ఒక ప�ర�ష�
�ే�క. అ�� క మం�� భరత్లను క��� ఉనన్ అల�ంట
�ా్థన ంల��

ఒక మ� � ళక� �ారంద�� ��రయ్�ా త

బ�ధయ్తలను ప���త్ �ేయటం అ�ాధ.

బ�� ష�
్ ట

�ాలచక�ంల�� ��ధ దశల �ారణం�ా ఒక మ�� ళ అ�� క

మ�న�ిక మ��య� �ా్వ���క మ�ర�ప్లక� గ�రవ�త�ం.

4. ఏక�ాలంల� ఒక�� కంట� ఎక�్కవ మం�� భరత్ల� గల �ీత్�
అ�� క మం�� ప�ర�ష�ల� సం��గం జర�ప���ర�. �� �

�ారణం�ా ఆ��క� సుఖ�ాయ్ధుల� మ��య� ల�ౖం��క
�ాయ్ధుల� � �� � అవ�ాశం ఎక�్కవ�ా ఉం. అల��� , ఒక

భరత్ ��్వ�ా  �� � �న �ాయ్�� ఆ�� తన మ�� భరత్క� �ే

అవ�ాశమ� ఉం��. ఒక�� ళ �ాళ్ళల� ఎవ�� ��� ��ా� �తర

సంబంధం క��� ఉంట�, అత���� ఆ ��ా�� తర సంబంధం

��్వ�ా � �� � ��గ, తన ��రయ్క� �ే��్చ అవ�ా , త��్వ�ా
ఆ�� తన ఇతర భరత్లక� �ే��్చ అవ�ాశం ఎల�గ � ఉం.
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ఒక�� ళ ఆ�� ఇతర భరత్ల� ��ా� �తర సంబంధం క���
ఉండక�� ���, తమ ��రయ్ ��్వ�ా �ా �� � � ఈ �ాయ్�� � �

అవ�ాశం ఎక�్కవ�ా ఉం�. అ��ే , ఒక�� కంట� ఎక�్కవ

మం�� ��రయ్ల�క��� ఉనన్ ప�ర�ష��� �షయంల� ఇల�

జ����ం దుక� అవ�ాశం ల�దు, ఎందుకంట� తన ��రయ్లల�

ఎవ్వర� ��ా� �తర సంబంధం ��ట�్టక� �� అవ�ాశం ల�.
��ౖ�ారణ�లను ఎవ��� �� �ే��ాగ ్ గ���త్ంచవచ. తన అనంత

��� కం వలన అల�్ లహ్ బహ�భరత్ృ��్వ�న్ �����ం. ��ౖన

�ె ��ిన �ారణ�ల� �ాక�ం�� అల�్లహ్ బహ�భరత్ృ��్వ�న్ ఎం
��� ��ం��డ�� ����� బహ��ా ఇం�ా అ�� క �ారణ�ల� ఉం��
ఉండవచు్.
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