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ఇ�ా్ లంల� బహ����ాయ్తలవం� ���న 

ప్ర�న్్�ాం� 

1. ఎలదుక� ఇ�ా్ ల  ధరల బహ����ాయ�యత�న వ�ు్ అు్ �నసు?  

1. బహ����ాయ్తల ్�మ�� బహ�హధ్ర�యతం �ధత �ల: 

ఏక�ాంలంల హధ్  క�మకలంట ఎక��్ ��ధయం�ు కు మ �ల ఉ 

��ాహ ్య్అస�ు బహ����ాయ్తల (Polygamy) 

వలం�ధ�. వం� � ఏక�ాంలంల ��ధయ  క�మకలంట ఎక��్ 

హధ్ం�ు కు మ �ల ఉ ��ాహ్య్అస�ు బహ�హధ్ర్తల 

(polyandry) వలం�ధ�. వలంట బహ����ాయ్తలంల  క 

హధ్క� ఏక�ాంలంల వ��క ్లసు ��ధయం� �లం�ధ� 

్�మ�� బహహధ్ర్తలంల  క ��ధయక� ఏక�ాంలంల 

వ��క్లసు హధ్ం� �లం�ధ�. ఇ�ా్ ల  ధరలంల ప�మ�్ 

బహ����ాయ్తల వ�ు్ ల బ బలసు; బహ�హధ్ర్తల 

ప��మ్ ా ����ుల బ బలసు. 

 

ఇక ఇప�ప్డ వఅం� ప్్న�న�ప� ్సయవ ల – ఎ్����య ్య��్�� 

 క�మ కలంట ఎక��్్లసు ��ధయం� కు మ �ల ఉ వ�ు్  

ఎలదుక� ఇ్తబ బలసు? 
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2. "��్ంల  క� ��ధయ�ు ్�్్త్ వం � �ఉఅు�ేల బ" వ� 

ప్పల లంల అపప్ల ా �ెబ�్బ�న ఏ���క �య�మరక గ్లకల 

ఖుర్ఆ ్�్్త్: 

‘��్ంల  క� ��ధయ�ు ్�్్త్ వం � �ఉఅు�ేల బ’ వ�� 

అపప్తట�� ప్కం��ట � హఈ�వం� ��ం��ట � ము ��న 

ఏ���క �య�మరక గ్లకల ఖుర్ఆ గ్లకల ్�్్త్.  క� 

��ధయ�ు ్�్్త్ కు మ �ల్ల బ వ� ప�ధ�పబం�ు 

్జ�్ వ�ల�ఉ ్�� �య�మరక గ్లకల ప్పల లంల ఏ 

 ధర్�ంల�న ంలదు. ��సయం�, �ా్��ణల,  

్���ధ్ల, హగ్స�గ ్, ్ం�రమ, బ���ల  దంల�� 

ఇ్ధ  �ారంక� �ెలసు� ఏ �య�మరక గ్లకలంల�న ��ధయం 

అలఖయ�ు ప�మ�్ల �ఉే� �ధరల ల ంక� క�బ్దు. � 

సె�్గ్ల�యం ప్�ాధల, ఎ్����య అ�� ్్క� ఇప్తట��ల్ 

్లసు ��ధయం�ు వం���్్ ుచ. � ్ య��  �లదన 

పల బ్బం� ్�మ�� ����అ్్  ��చం� ��ధయం అలఖయ�ు 

 కం��� ప�మ�్ల �ఉ�ాధ�.  

 

�ా�మ గ్ల�యంంల వ�����నసయ�న బం�్  వ��క ్లసు 

 ధర��ాా పధ�ం�  క�మ కలంట ఎక��్ ��ధయం�ు కు మ 

�ల ఉ�ాధ�. �సయహధణక� �్�ా్�� ్ ల బ్ వ�� ద్ధక 
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్��ా�క�  క�మ కలంట ఎక��్ ్లసు ��ధయం� 

�ల ఉ�ాధ�. �్ కరపబ్  బ�� ంలక�ంల��న ��ధయం� �ల ఉ�ాధ�.  

 

ప�ధత�ాంలంల, ్ ్క� ఇప్ �చ�ల్ ్ లసు ��ధయం�ు 

కు మ �ల ఉ వ�ు్  ����అ్్ ప�ధ�పబంక� �ల ఉసు. 

ఎలదుకలంట ��ధయం అలఖయ�ు ప�మ�్ల �ఉే� ఎం�లం� 

�ధభల ల బ���ల ంల ంలదు. ��్ంల ���న ్�యబ�వ ం ��్్త్ 

��ధయం అలఖయ  క�మ కలంట ఎక��్ ��ధయం�ు కు మ 

�ల్�ాద�� ����యజ్ం�ు  ��చ జ��� �ఉే�లసు.  

 

�ఈద్్లంల క� య బహ����ాయ్తల 

వ�ు్ ల బ బలసు. ్ం�ర బ�  ం్ల ప్�ాధల, వబ్�ల 

్�గ�గ ధ� ��ధయం�ు, �� ంల్�ఆ ్లద ్లసు ��ధయం�ు 

కు మ �ల ఉ�ాధ�. ధ�ర  ���� ష బ�ఆ �హ్దయ (Rabbi 

Gershom ben Yehudah 95౫ C.E to 1030 C.E) 

����యజ్ం� జ��� �ఉే�్ధక� �ా�మ  ధరలంల 

బహ����ాయ్తల ����ా మలసు. ్�ే�్ ల సఉరాంంల 

�్ే�అు్ �న ేం�ా�మ�� �ఈద �ెగంంల ౧౯౫౦్ 

అల్్సధల ్ధక� బహ����ాయ్తల ����ా మలసు. �్�మ�� 

బహ����ాయ�యత�న ����ుల�ఉలదుక� ఇ�ా్��ల �క� 

ప్�య� ధ�ర���  క  ం్ల ్అుక� �ా్ంే� ్�చలసు.  
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3. ్�ే�్ లం కలంట ఎక��్ ా  �లదు్�ంంల బహ����ాయ్తల 
�లసు:  

౧౯౭౫ంల ప్ ు�మల బ బ� ‘ఇ�ా్ లంల ్ ��ం �ాస �ల 

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

Woman in Islam’),  �మ�� ధ�్ ంల� ౬౬ ్�మ�� ౬౭్ 

వ��ంంల ప్ ు�మల బ బ� సయ�� బం�్ , ౧౯౫౧ ్�మ�� 

౧౯౬౧ అల్్స�ాం ్ య  �లదు్�ంంల జ�మ మ� 

బహ����ాయ్త ��ా�ం� 5.06% �ా ా ్�ే�్ లంంల 

జ�మ మ� బహ����ాయ్త ��ా�ం� ��్ంల 4.31% 

్�్్త్. ��ధ్�  ం్ల ప్�ాధల, ��్ంల ్�ే�్ లంక� 

్�్్త్  క�మ కలంట ఎక��్ ��ధయం�ు వం � �ఉఅుక��� 

వ�ు్  �లసు. ��ధ్సఉ్లంల ఏ ్�ే�్ త్్ధ�్డ క� య 

 క�మ కలంట ఎక��్ ��ధయం�ు కు మ �ల్ం్��సు 

 ం్�ధ�దదల.  ం్పధల ా  క�మ కలంట ఎక��్ ్లసు 

��ధయం�ు కు మ ��న ్�ే�్ లం అలఖయ కలంట 

 ం్్య ��కల ా బహ����ాయ�యత�న �ాం�అు్ �న 

 �లదు్�ం అలఖయ ఎల�ట ఎక��్ ా �లసు. ప�ధతల 

��ధయం అలఖయ�ు ప�మ�్ల �ఉే� �ధభల త్స� 

 �లదు్�ంవం� �ల ఉసు �ాదు. ��్ంల ౧౯౫౪్ 

అల్్సధలంల  �లదన ��ాహ  ం్ల �ాేం�� ్�ాత్ 
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్�్్త్,  �లదు్�ం�  క�మ కలంట ఎక��్ ్లసు 

��ధయం�ు కు మ �ల్ంల  ం్�ధ�దదతట�లసు.  క�మ కలంట 

ఎక��్ ్లసు ��ధయం�ు వం � �ఉఅు�ేక�ల య ప్అు్ ్ల 

్ప�్బ�నసు ��ధ్ సఉ్  ం్త్  ా�,  �లదన  ధర 

గ్ల�యం� �ాదు.  

ఇక ్�ల ఇప�ప్డ ఎలదుక� ఇ�ా్ ల  ధరల  క�మ కలంట 

ఎక��్ ్లసు ��ధయం�ు వం � �ఉఅుక��� వ�ు్  

ప�ధ�పబంక� ఇఅు్ �నస్  ప�మర� � �ఉసయవ ల.  

 

4. ప�మ�్ బహ���ాయ�యత�న ఖుర్ఆ వ�ు్ అు్ �నసు :  

ఇల్క� ్�లదు వ�����నం్్  ా, ‘��్ంల  క� ��ధయ�ు 

్�్్త్ వం � �ఉఅు�ేల బ’ వ�� అపప్తట�� ప్కం��ట � 

హఈ�వం� ��ం��ట � ము ��న ఏ���క �య�మరక గ్లకల ఖుర్ఆ 

గ్లకల ్�్్త్. � పం�క� ఖుర్ఆ గ్లకలంల� �యం�గ్ 

వ�యయ�తట�� అనధ్బ�న�ాంల� ��్లసు ్ �లంల 

��యన�:  

 

"ంక� ��చ� (ఇ్ధ) ేీ్ ్ం�ు ఇదవ �మ�  ా�, ్�గ�గ �మ� 

 ా�, �ం�గ��మ�  ా� ��ాహల �ఉఅు�ేల బ. వ��ఉ 

�ా�మ�ట �యయ�ల ా ్య్హ�మల ంల్�� హ�ల ంక� 
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�లంట,  �ాతట�ు ్�్్త్, ంలసయ ం �ాత���లంల �ు�న 

�ా�మ� (బ��అ ేీ్ ్ం�ు సయలప్యలంల��) ్అు�ేల బ." 

[సు్యఖుర్ఆ 4:3] 

 

ఖుర్ఆ వ్్�మల క ప�ధతల, బహ����ాయ్తలవం� 

ఎం�లం� హదువ  ���వదల బ్ంలదు. వ��క ్లసు 

ప�ధ�పబం� ంలక�ంల�ల్ ్లసు ��ధయం�ు కు మ 

�ల ఉ�ాధ�, ��లద����ఉ ్లదం అలఖయంల. వ��ఉ ఇ�ా్ ల 

 ధరల సయ���  క హదువ  ���వదల�లసు – ఏక�ాంలంల 

ఎ్����య ప�ధ�పబ్డ �ం�గ��మ� �ల� ��ధయం�ు కు మ 

�ల్�ాదు. ��ధయం ్ య �యయ�ల �ఉ�ంల ్పప�అ�మ 

వ��  క పధ్బ�ట ఇదవ ధ�, ్�గ�గ ధ� ంలసయ �ం�గ�ధ� 

��ధయం�ు ఏక�ాంలంల కు మ �ల ఉ వ�ు్  ఇ�ా్ ల  ధరల 

ప�ధ�పబ బ�� ఇ�చలసు.  

ఖుర్ఆ ంల� ౪్ వ�యయ�తట�� అనధ్బ�న�ాంల� 

౧౨౯్ ్ �ల ఇం� �ెబ�్బ�నసు: 

"్�మ�� ంధ� ఎల్ �ే�మ�య, ం ��ధయం ్ య ప��మ్  

�యయ�ల �ఉ�ంల ం �ఉ్�ా� ప�...." [సు్యఖుర్ఆ 
4:129] 
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�ాబం�్  బహ����ాయ్త్��సు  క ్పప�అ�మ ��్ల 

�ాదు, �ా�  క ����లప� ్�్్త్. ్�ే�్ లం� 

్పప�అ�మ ా  క�మ కలంట ఎక��్ ్లసు ��ధయం�ు కు మ 

�ల యం�� వ�� హ వ��క ్లసుంల �లసు.  

ఇ�ా్ ల  ధరలంల ‘ఏ� �ఉ��ు ఏ� �ఉ�క�్స్ ’ 

�ధ్�ల�ఉ ��ం మ��ం� ��యన�: 

     i. ‘ఫరవ’ i.e. ్పప�అ�మ ా ంలసయ ��ు ా �ఉ�్ంే��� 

     ii. ‘్�అ్హహ’ i.e. ��్ ్స �ల బ బ�� 

     iii. ‘్�బయ’ i.e. వ�ు్ ల బ బ�� 

     iv. ‘్క�్ య’ i.e. �ధ��యసహపధ బ బ�� 

     v. ‘హ�ాష’ i.e. ����ుల  బ�� ంలసయ ��ా�మల బ బ�� 

 

బహ����ాయ్తల ్ యంల ��న ‘వ�ు్ ల బ బ�’ 

�ప��ం ��ం మ���� �ెలసులసు. ఎ్����య ్�ే�్ ల ఇదవ ధ�, 

్�గ�గ ధ� ంలసయ �ం�గ�ధ� ��ధయం� కు మ �లంట వ్్డ  క 

��ధయ కు మ ��న ్�ే�్ ల కలంట �్్్�్� �ెపపం���� 

్�ా�ధల ంలదు. 

 

5. ్ ��ం అగం్ ్��పబ�  ప�ధ�పబం కలంట ఎక��్ : 
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ప్కర  అహజల ా, ేీ్ ్ప�ధ�పబం�  �� �పప ్ంల 

జ�రల�యధ�. �ాయ�ు��� క ్��్  ్గవ�ం్ంల్  కలంట 

్్వ�ం్ంల్  ఎక��్ ా �లసు. �� ాణ�్�ం�ట ్�మ�� 

�ాయ ుం�ట ్గద�్� కలంట ్్ద�్� ఎక��్ 

����్ల ా �� �ా్గందు. � �ాధణల ా, బ�ంయలంల�� 

్ధణ�ల�ఉ ద�్�ం�ు గ్�ే�్ , ్్ద�్�ం కలంట 

్గద�్�ం� ఎక��్ ా ్ధణ�అు్ �యనధ�.  

��దద ధలగలంల ేీ్ ్ం కలంట ఎక��్ ా ప�ధ�పబంల 

 లపబ్డ్� �లం�ధ�. ప్్�సయంంల ్�మ�� �� ాంంల 

ఎక��్ ా ప�ధ�పబంల  ��� ్� �లం�ధ�. ేీ్ ్ం అగం్ 

్��పబ�  ప�ధ�పబం కలంట ఎక��్ ా �లసు. ఏ 

�ాంలంల�న��య అ��, ప్పల లంల ��ధయ�ు �ేంలప�� హధ్ం 

కలంట, హధ్�ు �ేంలప�� �ల్బ్�ం�, � ్�ా��� 

ఎక��్ ా క�బ్�యధ�. 

 

6. హఈ్ ణహ్యం� ్�మ�� ్్ద�హ్యం �ాధణల ా 
��ధ్సఉ్లంల ేీ్ ్ం కలంట ప�ధ�పబం జ�య�� ఎక��్ ా 

�లసు. 

ప�ధ�పబం జ�య�� కలంట ేీ్ ్ం జ�య�� ్క��్ ా ��న 

ప్పల లంల� వ  ��సువ  సఉరాం ుపబ్ ంల, సయ� ఇధ�గ� 
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�� ధ�గ� సఉరాం�ట �ాం్ ��ధ్సఉ్ల వ�ధ� క� య ��నసు. 

స���� ్�ఖయ�ాధణల వ్య�ుక అలఖయంల� 

్్ద�హ్యం�. ��ధ్సఉ్లంల ప్  అల్్సధల 

్�్రగధభలంల ్్ద�్� ా గ��మ్ల బ బ� �నలం��  క 

�ు�ఆ కలంట ఎక��్ వబ�ధ��ు్  జధ�గ�్బ�యన�. 

 క��� � ద�హ్యం�ు ్పగు మ�ఉ, ��ధ్సఉ్లంల 

క� య ేీ్ ్ం జ�య�� ప�ధ�పబం జ�య�� కలంట ఎక��్ ా 

�లం్లసు.  

 

7. ప్పల  ్ ��� జ�య�� ప�ధ�పబం జ�య�� కలంట 
వ�ుకల ా �లసు.  

వతట�మ�ాంల ప�ధ�పబం కలంట ేీ్ ్ం జ�య�� సయసయప� 7.8 

�ు��్ ఎక��్ ా �లసు.  క� �నయ��ర� �గధలంల�� 

ేీ్ ్ం జ�య�� ప�ధ�పబం కలంట  క ���ఆ ఎక��్ ా 

�లసు. వల�ఉ ాక వక� బ ప�ధ�ప జ�య��ంల� ్ఈ బలం 

 క ్ల్బ ప్జం� అతులగ అలపధ��ం�. వతట�మ�ాంల 

 ్్ల ా ౨౫ �ు��్ కలంట ఎక��్ ా అతులగ 

అలపధ��ం� ��యనధ�. � ప�ధ�పబంక� ేీ్ ్ం�ు వం � 

�ఉఅు�ే్ంల ఇప్ల �ల్దు.  �్� �్ంఆ ంల ప�ధ�పబం 

కలంట ేీ్ ్ం జ�య�� �యం�గ� �ు��ు్  ఎక��్ ా �లసు. 

జధర�ంల ప�ధ�పబం అలఖయ ేీ్ ్ం కలంట ౫ �ు��ు్  
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ఎక��్ ా �లసు. ధ�ాయంల ప�ధ�పబం కలంట ేీ్ ్ం అలఖయ ౯ 

�ు��ు్  ఎక��్ ా �లసు. ప్పల లంల ప�ధ�పబం కలంట 

ేీ్ ్ం జ�య�� ఎ�న �ు��ు్  ఎక��్ ా �లస్  ్ 

సఉ్� బ�� �ెం�అు. 

 

8. ప్   క� ్య��్� ��్ంల  ��  క ��ధయ�ట అ�మవంం్్ క���ం� 
�ధభల�ుల ్ల ్ ధణయ్రకల ా �ా యల �ాదు.  

 

 క��� ప్  ప�ధ�పబ్డ ��్ంల  క ేీ్ ్�� వం � 

�ఉఅుక��యన, వతట�మ�ాంల హధ్ం� ంలల � ేీ్ ్ం అలఖయ 

సయసయప� ౩౦ �ు��్ కలంట ఎక��్ ా �లం్లసు 

(వతట�మ�ాంల ��న ౨౫ �ు��్ అతులగ అలపధ��ం�ు 

ంలక�ంల��� ్అుక��న ్�ాత్). వం� �  �్� �్ంఆ ంల ౪ 

�ు��్ ేీ్ ్ంక�, జధర�ంల ౫ �ు��్ ేీ్ ్ంక� 

్�మ�� ధ�ాయంల ౯ �ు��్ ేీ్ ్ంక� హధ్ం� స� ధకధ�. 

వతట�మ�ాంల హధ్ం� స� ధక� ౩౦ �ు��్ వ��ా �్ 

ేీ్ ్ంంల �య �� ద�మ ్�మ�� ం �� ద�మ క� య ��యనధ� 

���సయవ ల. ఇక �ా�మ ��ధక� � ము� సయధ�ం� ��ల ఉ – వ� 

వల్క� ్�లదు �ుల ఉ వం �  �ఉఅుక�� ��ధయ�ట ��న 

ప�ధ�పబ��� ��ల ్  ��ధయ ా ్�ధంల ంలసయ ప�్� �ా్ప��్ ా 
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్�ధంల. ్�� సయ�మ ంలదు. అ�్ం ��్్బం� 

అత్� ా  దం� సయ�మ�� ఎల ుక�లం�ధ�.  

 

�ారాచ్య అ్�జలంల, ప�ధ�పబం� �లప�్డ గ�ె్ ం�ు 

కు మ �ల్ంల, ��ా �్ధ అలబల�యం� కు మ �ల్ంల 

అధత�ా�యధణల. ఇం�లం� ప�మే�స ్బంంల ్ ేీ్ ్ం� 

వ్డగ్డగ��య వ్్��యం� ఎదు���లంట, హద్్ంల� 

���య�న గ్డప ్ంే� ్అు్ లసు.  క��� ్ ేీ్ ్ం� 

ఎ్����య ��ా �్ ప�ధ�పబ బ� వం � �ఉఅుక��, వ్��� 

్�� ��ధయ ా ్��మ�ఉ ����ా�మ వ్్��యంక� బదుం� 

్తటక� ్��్�ాయదం�, అ్�జలంల  �ధ్ �ాస �ల 

్�మ�� ��్లంల హద్్ ంల�ా్ � కసయ! �ా� �ా�మ 

�ారాచ్య అ్�జల ��ా �్ ప�ధ�పబ్డ  క�మ కలంట 

ఎక��్ ్లసు ��ధయం� కు మ �ల్ం��న ్్సుల దు.  

 

�ాబం�్  ఏ ��్ ����ఉ హధ్ స� ధకంలస్ , ్తట ్�లదు 

��్ంల ��ల ఉ సయధ�ం��యన� – ��ా �్ ప�ధ�పబ బ మ 

్�� ��ధయ ా ్�ధంల ంలసయ ప�్� �ా్ప��్ ా ్�ధంల. 

��ల ్  ్�ధగల సయత�ా ేీ్ ్ం ప�్్ �ాస �య�న � ే�స  �� 

సుగజ�ధచక�ల య,  దం� ్�ధగల సయత�ా ేీ్ ్ంక� 
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 �ధ్�ాస �ల ప్�ాసుల ం���� ఇ�ా్ ల  ధరల �ా్�య�య్ 

�అు్ లసు.  

 

ఇ�ా్ ల  ధరల ఎలదుక� బహ����ాయ�యత��� 

వ�ు్ ల�లద�� ప్్నక� ఇల�ా వ��క ఇ్ధ 

�ాధణయం��యన�. వ��ఉ ్ ధణయ్రక పదద ంల ేీ్ ్ంక� 

్��్�ాయదం� ప్�ాసుల  య��� ఎక��్ �ా్�య�య్�ు 

ఇఅు్ �నసు. 

 

2.  క��� ఎ్����య ప�ధ�పబ బ��  క�మ కలంట ఎక��్ ్లసు 

��ధయం�ు కు మ �ల ఉ వ�ు్  ఇఅు్ �నప�ప్డ, ��ధయంక� 

 క�మ కలంట ఎక��్ ్లసు హధ్ం�ు వం��� ఉ వ�ు్  ఇ�ా్ ల 

 ధరల ఎలదుక� ఇ్తంల ంలదు? 

 

��లదధ� ్�ే�్ లం�ట అ� వ��క ్లసు ప్జం� ్�ే�్ ల 

ప�ధ�పబంక�  క�మ కలంట ఎక��్ ్లసు ��ధయం�ు కు మ �ల ఉ 

వ�ు్  ��నప�ప్డ, వసఉ హక�� ��ధయంక� ఎలదుక� ంలద�� 

ం��కల ప్్న వ్డగ�్� �లం�ధ�.  
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్�లదు ా ్�ల వధసల �ఉఅు�ే్ంే�� �ప�ల ఏ�ంలంట 

�యయ�ల ్�మ�� అ్��యతంల ఇ�ా్ ం� అ్�జల �క� 

ప��యసు. వం�్ య ేీ్ ్ప�ధ�పబం�ు అ్తట�� జ� � ా 

అర��్ల�య్డ, వ��ఉ �ల�న �ా్�ాద ధం�ట ్�మ�� �ల�న 

బ� య్ం�ట. ేీ్ ్ప�ధ�పబం� రా��ధకల ా ్�మ�� ్�� �ేకల ా 

�ల�నతట�� �ాధ�. �ా�మ �ా్్ం� ్�మ�� బ� య్ం� ����తధ�. 

ఇ�ా్ ల  ధరలంల ేీ్ ్  ప�ధ�పబం� అ్��ుంల �ా� ా ెలం�కల 

�ాదు.  

 

సు్యఖుర్ఆ ంల� ౪్ వ�యయ�ల వ�� అనధ్బ�న�ాంల� 

౨౨ �ుల బ ౨౪్ ్ �యంంల ఏ ్ ��ం�న��ఉ ంధ� వం � 

�ఉఅు�ేంల�� ్ ్ ��ం ుపబ్  వ�����బ బలసు. ఇల�ా, వసఉ 

వ�యయ�లంల� ౨౪్ ్ �లంల ��ా �్ ేీ్ ్ం� ( క�మ�� 

��ధయ ా �లంట) ్�� వం � �ఉఅు�ే్ంల ����ుల బ బలసు. 

  

ఇ�ా్ లంల బహ�హధ్ర్తల ����ుల బ్ం���� ���న �ాధణయం�: 

 

1.  క��� ఎ్����య ్య��్��  క�మ కలంట ఎక��్ ��ధయం�లంట, 

వం�లం� వం���� సయత�ా కు � అల�య�ల �క� 

్ు్దల్డ్ ం�ు అుంహల ా గ��మ్ల ్ ుచ.్ వ�ం్ం ్ల బ్ 
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్�మ�� ్ు్ – ఇదవ �మ� �ఉు ాగ  గ��మ్ల ్ ుచ.  క��� 

ఎ్����య ేీ్ ్,  క�మ కలంట ఎక��్ హధ్ం�ు ఏక�ాంలంల 

వం��� బ�ఉ, వం�లం� వం���� ్ం� కు � అల�య�ల �క� 

్ు్� ్�్్త్ గ��మ్ల గంల  ా� ్ల బ్� గ��మ్ల ంల్�. 

వ�ం్ం ్ు్ ్�మ�� ్ల బ్  ఇదవ �మ గ��మ్లప�క� ఇ�ా్ ల  ధరల 

�యం� �ా్�య�య్�ు ఇఅు్ �నసు. ్ు్దల్డ్ ం� ఎ్�� 

�ెు��, ్�ఖయల ా ్ల బ్  ఎ్�� �ెు�� ��నవ�ం్ం� 

్్్తట�� ్��ే�క  ా��ంక� ్�మ�� వంజ బ�� 

  ్ బ�� గ�ధ్��యధ� ్��ే�క రాఅ్్�్ం� 

�ెం�ప�్బ�యనధ�. ్ధ� ు ా �ాధ� దుఃఖ్�తట�� 

బ�ంయల గ్డప��యధ�. వలదు్ం��� ��్యం వ�ం్ం� 

్��గయ్ల్తట�� బ�ంయల కు మ �ల్ధ�. వం�లం� వం � 

సయత�ా ప�ం�్ � � �్ �ు  క��� �ాారాంంల �ఉధచం���� 

్అుక�న ��ఉ, వక�్ � �్  ్ల బ్  వ�ధ� వ బ మ�ప�్డ ్తట 

 క�మ కలంట ఎక��్ వ�ధ�్  �ెపప్ంే� ్అు్ లసు! జ��నం�� 

ప��కం సయత�ా � ్ ు�క �న�జ�్ �క ��గలంల � �్  

్ు్�, ్ ల బ్� �ఉు ాగ  క�వంం్్ చ�� �ప�ల ్ �లద�మ�ట 

�ెం�అు. �ాబం�్ , ప�ధత�ాం���� ్�మ్ల�ఉ � �ాధణల 

ప్అు్ ్ �ాం���� ్�మ్ల క �� ్ ుచ.  
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2. ేీ్ ్�ట �� ుే�్  ప�ధ�పబ ఉ ప్కర  అహజల ా 

బహ����ాయ�యత��� ఎక��్ ా �గ�య్డ.  

 

3. బ�ం��కల  ా, వ��క ్లసు ��ధయం��యన �ాధలద�మ 

హధ్ ా ్� బ� య్ం�ు ప��మ్  �ఉ�్ల  క ప�ధ�పబ బ 

�ఉుక. వ��క ్లసు హధ్ం�ు కు మ ��న వం�లం� 

�ాస �లంల�  క ్ ��క� �ాధలద�మ ��ధయ ా ్� 

బ� య్ం�ు ప��మ్  �ఉ�ంల వ�ా యల. బ �పబ్  

�ాం క్లంల� ��  ద్ం �ాధణల ా  క ్ �� వ��క 

్��ే�క ్�మ�� �ాత���క ్�ధ�పంక� గ�ధ్�్బలసు.  

 

4. ఏక�ాంలంల  క�మ కలంట ఎక��్ ్లసు హధ్ం� గం ేీ్ ్�ట 

వ��క ్లసు ప�ధ�పబం� అల��గల జధ�ప��యధ�. స�� 

�ాధణల ా ్తటక� అుఖ�ాయ ుం� ్�మ�� ంల�ల మక 

�ాయ ుం� �� �� వ్�ా్ల ఎక��్ ా �లసు. వం� �,  క 

హధ్ సయత�ా �� ��� �ాయ�ు ్తట ్� ్�� హధ్క� �ఉ��చ 

వ్�ా్్ఈ �లసు.  క��� �ా��ంల ఎ్����య ��ా �్ధ 

అలబల ల కు మ �లంట, వ్ బ�� ్ ��ా �్ధ అలబల ల 

సయత�ా �� �� ��గల, ్� ��ధయక� �ఉ��చ వ్�ా్ల, ్సయత�ా 

్తట ్� ఇ్ధ హధ్ంక� �ఉ��చ వ్�ా్ల ఎం�గఈ �లసు. 
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 క��� ్తట ఇ్ధ హధ్ం� ��ా �్ధ అలబల ల కు మ 

�ల్క�� ��య, ్్ ��ధయ సయత�ా �ా�మ�� � �ాయ�ు �� �� 

వ్�ా్ల ఎక��్ ా �లసు. వ��ఉ,  క�మ కలంట ఎక��్ 

్లసు ��ధయం� కు మ ��న ప�ధ�పబ బ �ప�లంల ఇం� 

జ�మ �లదుక� వ్�ా్ల ంలదు, ఎలదుకలంట ్� ��ధయంంల 

ఎ్తధర ��ా �్ధ అలబల ల వంం్్ క��� వ్�ా్ల ంలదు.  

 

వం��ాధణయం�ు ఎ్����య �ఉు ాగ  గ��మ్ల ్ ుచ. ్� వ�ల్ 

���కల ్ం� వం�్ య బహ�హధ్ర�యత�న ����ుల��య్డ. వం�� 

�ెువ�� �ాధణయంల �ాక�ల య వం�్ య బహ�హధ్ర�యత�న ఎలదుక� 

����ుల�య్�� సయ��� బహ�రా ఇల�ా వ��క �ాధణయం� �ల బ 

�ల్్ ుచ. 

 
 


