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ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
జకా` ఆaేాల
(ఇ#ా$cయ ప<dషలH జకా` అంటfః అల8$9 hకi
ఆాధన ఉaేkశం\m 6noత ధన, p ల ధరqpి'ా 6noత
పజలక 4ె]$ంచవల_ిన హక i).
జకా` ఇ#ా$ం మuల స ంdలH$ మuడవaి. ఏ మG_ి$ wxy
'6#ాz' (అంటf జకా` qpింపక అవసరwxy 6noత ప<మ8ణ 6)
క{ అpికా< అ|నప}డ~ అత6>ౖ జకా` qpి అవతంaి.
అల8$9 ఆaేశం చదవం)ిః
43  〈 οn θ4 .x “¨ 9#$ #( θ?è #u ρu οn θ4 =n Á
¢ 9#$ #( θϑ
ß Š%Ï &r ρu 
నమ8
నమ8 #ా>ించం)ి. జకా` ఇవం)ి. (బఖర 2: 43).
జకా` ను ధరపరం'ా qpి'ాqంచడంలH అ Bక ల8dల ,
wల$ ఉ :|. అందులH క;6: ఇqః
1- ఆతaి కల గGతంaి. మనసు!లH
>ి_ి < త\ ల దూరమవ\ |.

నుం)ి

దుాశ,

2- మG_ి$ ం భక డ~ a తృతం ల8ంటK సదు
W ణ సంపను:)ౌ\ డ~.
3- ధనవంత6 మ<యG >Cద/ా6 మధ >Cమ సంబంp ల బల
పడ\ |. ఎల8 అన'ా ఉపకార6 పట$ ఆత ఆక<తమవతంaి
మ<యG >C%సుంaి.
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4- ద మG_ి$ మGల అవసాల ర\ |. /ార ఒక<
మGందు తమ 4ె| 4 పక ం) ఉంటర.
5- జకా` 4ె]$ం4ే మ8నవడ~ ZాZాల నుం)ి ప<దుడ~
అవ\ డ~. అంటf జకా` వల$ అత6 #ానం ఉన:తwxy, అత6
ZాZాల మ6:ంచబడ\ |.

ఏ వసువలH$ జకా` qpి'ా ఉంaిః

బం'ారం, /ం)ి, /ాZార #ామ8'<, >ంపడ~ జంతవల
మ<యG పంటల , ఫల8ల మ<యG లHల , p తవల .

బం'ారం,
బం'ారం, /ం)ి జకా`:
జకా`:

బం'ారం, /ం)ి ఏ రపంలH ఉ : /ాటK>ౖ జకా` qpి'ా
ఉంaి. అaి '6#ాz' క అpికా< అ|న వక{>ౖ మ8తw.
బం'ారం 6#ాz:
6#ాz: 20 aీ రల . అంటf ఈ
'ామGల
.


టK లకi పకారం 85

/ం)ి 6#ాz:
6#ాz: 200 aిర¡మGల . అంటf ఈ
'ామGల
.


టK లకi పకారం 595

>ౖ లకi పకారం ఏ వక{ 6#ాz క అpికా< అయ8)ో, అaి
అత6 వదk ఉం)ి సంవత!రం ప¤< అ|ంaో, అతను అందులH
నుం)ి (2.5%) ండ~న:ర ాతం జకాత'ా 4ె]$ం4 ].
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/ాటK జకా`, డబG¥ రపంలH ఇవదల చుక న: వక{,
అతను /ాటKక{ అpికా< అ|నపEటK నుం)ి ఒక సంవత!రం
ప¤ర |నప}డ~ మ8iట¦$ ఒక 'ామG
బం'ారం ల§a /ం)ి

hకi పస ుత ధర ఎంత ఉంaో \ెల సుక;6, తన వదk ఉన:
¨త ం బం'ారం ల§a /ం)ి మuలం ఎంతవతంaో లకNi_ి
అందులH నుం)ి ండ~న:ర ాతం డబG¥ జకాత'ా ఇ/ా].
(wమG డబG¥ అ6 /ా#ామG అ|\ే ఎవర ఏ aేశంలH
ఉ :[ అకiడ /ా< క©! >CNమGంaో a 6: బటKP /ార
లక{iంచుకª/ా]).
aీ6 ఉa హరణః ఒక వక{ వదk 100 'ామGల
బం'ారం

ఉందనుక ంa ం. అత6 వదk ఉం)ి సంవత!రం ప¤< అ|ంaి
క«) ను. అందుక అత6>ౖ జకా` qpి అ|ంaి. ఇక అతను
ండ~న:ర 'ామGల
బం'ారం జకాత'ా ఇ/ా]. ఒక/Bళ అతను

a 6 జకా` డబG¥ రపంలH 4ె]$ంచదుల క ంటf, 100 'ామGల

బం'ారం ధర \ెల సుకª/ా]. (a 6 ధర పస ుత dరత క©!
పకారం ఒక ల అ6 \ె]_ిందనుక ంa ం) అతను అందులH
ండ~న:ర ాతం జకా` ఇ/ా]. (అంటf (2,500) ండ~ /Bల
అ|దు వందల రZాల ). ఇaే qధం'ా /ం)ి జకాత ఇ/ా].
ఇల8'N క©!లH క«) జకాత qpి అవతంaి, 6#ాz క
అpికా< అ|, a 6>ౖ సంవత!రం గడన /ంట B. ఎవ< వదk
85 'ామGల
బం'ారం ధరక సమ8నwxyన క©! ఉంaో అత6>ౖ

జకా` qpి'ా ఉంaి. అతను అందులH నుం)ి ండ~న:ర ాతం
జకా`'ా ఇ/ా].
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ఏ మG_ి$ ం వదk డబG¥ ధనం ఉం)ి, సంవత!రం a టKంaో
అతను సరoకార6\m 85 'ామGల
బం'ార ధర \ెల సుకª/ా],

అత6 వదk ఉన: డబG¥ ఆ బం'ార ధరక 4ేరక ంటf జకా`
ఇ/ా], ఒక/Bళ అత6 వదk ఉన: ధనం a 6 ధరక తక iవ
ఉంటf అత6>ౖ జకా` qpి'ా ల§దు.
ఉa హరణః ఒక వక{ వదk dరత క©! పకారం ర. 80
/Bల :యనుక ంa ం. అత6 వదk ఉం)ి సంవత!రం ప¤<
అ|ంaి క«) . పస ుతం మ8iట¦$ 85 'ామGల
బం'ాా6క{

ఎంత /ల ఉంaో \ెల సుకª/ా]. a 6 /ల ఎనd®ౖ ఐదు /Bల
అ6 \ె]_C అత6>ౖ జకా` qpి'ా ల§దు. ఎందుకన'ా అతను
6#ాzక అpికా< కాల§దు. 6#ాz క అpికా< కావ) 6క{ అత6
వదk ఎనd®ౖ ఐదు /Bల రZాల ం) ]. ఏ aేశంలH ౖ
/ా<
క©! /ల /ం)ి\m Z°లLబ)ి\ే /ార తమ క©! జకా` /ం)ి
లకi\m ఇ/ా]. అంటf 595 'ామGల
/ం)ిక{ qల వగల డబG¥

ఉన:ప})ే అత6>ౖ జకా` qpి అగGను.

/ాZార #ామ8'< hకi జకా`:
సంపద క]'<, a 66 /ాZారంలH ఉప±'<ం4ే మG_ి$ ం
వరక 6>ౖ ప² సంవత!రం జకా` qpి'ా ఉంaి. ఇaి అల8$9
ప#ాaింన అనుగ6క{
కృతజ³ త మ<యG అత6>ౖ ఉన: తన

>Cద#°దరల హక i అ6 తను dqం4 ]. ల8d´aేkశం\m
కయqక|ం4ే ప వసువ /ాZార #ామ8'< అనబడ~తంaి;
భuమGల , ఇండ~$, _ిాసుల (real estate), పవల ,
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²ను\ గG పa ాల మ<యG /ాహ ల వ'(ా. అq 6#ాz
క 4ే< ఉం) ]. అంటf >ౖన \ె]>ిన 85 'ామGల
బం'ారం ధరక

ల§a 595 'ామGల
/ం)ి ధరక సమ8నం'ా ఉం) ]. అందులH

ండ~న:ర ాతం జకాత'ా ఇ/ా].
ఉa హరణః ఒక వక{ వదk ఒక ల రZాల qల వ గల
/ాZార #ామ8'< ఉంటf, అందులH నుం)ి ర. 2500/- జకా`
4ె]$ం4 ]. /ాZారసుల ప² సంవత!ారంభంలH తమ వదk
ఉన: ¨త ం సరక ను లక{iంచుక;6 జకా` 4ె]$ం4 ].
ఎవ( /ాZా< సంవత!రం ప¤< అ|¶క{ పaి [ల మGందు
ఏaై
సరక క;ను'[ళ· జN_C a 6 జకా` క«) మGందు
నుం)ే ఉన: సరక \m కల>ి/ా]. వZారం Zారం¸ంన
¨దటK [ సంవత!రం hకi ఆరంభమగGను. ఇల8 ప²
సంవత!రం జకా` 4ె]$ం4 ].
కం4ెలHక{ పంపక ం) పవాలలH, ఇంటK వదk ఉం wత
ఇవబ)ే పవల /ాZారం కªసం >ం\ే /ాటK cద జకా`
qpి అవతంaి. అq 6#ాz క 4ేరక :, 4ేరకªకZ°|
/ాణ?జ సరక ల8'ా a 6 /ల 6#ాz క 4ేరక ంటf అందులH
నుం)ి జకా` 4ె]$ం4 ].

¹C ! hకi జకా`:
జకా`:
<యº ఎ_CP» (Real estate) తaితర qషయ8లH$ ¹C ! ఈ
[లH$ ఓ ప<ZాటK qషయం అ|ంaి. (ధరసమతwxyన ¹C !
క;నుట, అమGట ±గw. కా6 ధరసమతం కా6 /ాటKలH
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మG_ి$ ం Zాల½Wనుట ఎంత మ8తం ±గం కాదు). అందులH
)ిZాD» 4ే_ి ఉన: డబG¥ క;aిk సంవత!ాలH$ >రగవచుL,
తరగనూవచుL. ¹C ! లH ఉన: డబG¥>ౖ జకా` ఉంaి.
ఎందుకన'ా అaి క«) /ాణ?జ సరక ల8ంటKaే. ¹C ! లH
Zాల½Wన: ప² మG_ి$ ం ప² సంవత!రం తన ¹C ! ధర చూసూ

ఉం) ]. జకా` 4ె]$స ూ ఉం) ].

భu సంబంధ ఉతEత
 ల>ౖ జకా`:
జకా`:
6ల మ<యG త¾కమG 4ేయGగల ఖర
¿ రం, ఎం)ిన a ,
'[ధుమ, జÀన:, Áయం ల8ంటK ఆరp ల, ఫల8ల>ౖ జకా`
qpి'ా ఉంaి. కా6 పండ~$, క«ర'ాయల>ౖ జకా` qpి'ా ల§దు. >ౖ
/ాటKలH జకా` qpి కావ) 6క{ అq 6#ాz క 4ే< ఉం) ].
/ాటK 6#ాz 612 క{లHల . /ాటK>ౖ ఒక సంవత!రం గడ/ాలన:
6బంధన ల§దు. కªతక వLనప}డ~ /ాటKలH నుం)ి ఈ క{ంaి
పద ²లH జకా` 4ె]$ం4 ]ః
పకృ² పరwxyన వాల , నదుల మuలం'ా పం)ిన పంటలH$
పదవ వంత జకా` 4ె]$ం4 ]. కృ²మ కాల వల , బవల
మuలం'ా పం)ిన పంటలH$ ఇరవ± వంత జకా` 4ె]$ం4 ].
ఉa ః ఒక వక{ తన భu%లH '[ధుమ qత నం /Bాడ~.
అత6క{ 800 క{లHల పంట పం)ింaి. ఇప}డ~ అత6>ౖ జకా`
qpి'ా ఉంaి. ఎందుకన'ా aీ6 6#ాz 612 క{లHల , అ|\ే
aీ6కంటf ఎక iవ'ా పం)ింaి. ఇక ఆ పంట వరం\m పం)ి\ే
అందులH పaో వంత అంటf 80 క{లHల జకా` 4ె]$ం4 ]. ఒక/Bళ
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కృ²మ కాల వల, బవల ఆp రం'ా పం)ి\ే అందులH
ఇరవ± వంత అంటf 40 క{లHల జకా` 4ె]$ం4 ].

పవల జకా`:
జకా`:
ఇకiడ పవల అంటfః ఆవ, wక, 'Ã మ<యG ఒంటÄ
ల6 dవం. ÅటK జకాత క;రక ఈ క{ంaి 6బంధనల వ<# ా|ః
1- 6#ాz క 4ే< ఉం) ]. ఒంటÄల 6#ాz 5. wకల , 'Ãల
6#ాz 40. ఆవల 6#ాz 30. ÅటKక{ తక iవ ఉన:/ాటKలH
జకా` ల§దు.
2- /ాటK యజమ86 వదk అq సంవత!రwxల$ 8 ఉం) ].
3- అq '#ా|మ8' అ| ఉం) ]. అంటf సంవత!రంలH అpిక
ాతం పLక wxya లH$ w_Cq అ| ఉం) ]. ాలలH ఒక
4ోట ఉం)ి తమ ఆరం ²నునq, ల§a /ాటK యజమ86 /ాటK
క;రక wత ఖnదు 4ే_ి, ల§a #°P 4ే_ి ఉం4ే/ా)ై\ే /ాటKలH
జకా` ల§దు.
4- ప<వహణ #ాధనం'ా, ల§a వవ#ాయ పరం'ా ప6 4ేయGన/ౖ ఉండక«డదు.

ఒంటÄల జకా`:
జకా`:
5 ఒంటÄల ంటf జకా` qpి అవతంaి. (అంతక తక iవ>ౖ
జకా` ల§దు). ఏ మG_ి$ ం ఆpీనంలH 5 నుం)ి 9 వరక
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ఒంటÄల ం)ి /ాటK>ౖ సంవత!రం గ)ి_ింaో అందులH ఒక wక
జకా`'ా ఇ/ా].
10 నుం)ి 14 వరక ంటf ండ~ wకల .
15 నుం)ి 19 వరక ంటf మuడ~ wకల .
20 నుం)ి 24 వరక ంటf ల గG wకల .
25 నుం)ి 35 వరక ంటf ఏ) aి వయసున: ఒక ఆడ ఒంటÄ. అaి
గనక ల§క ంటf ం)ేళÇ మగ ఒంటÄ.
36 నుం)ి 45 వరక ంటf ం)ేళÇ ఒక ఆడ ఒంటÄ.
46 నుం)ి 60 వరక ంటf మu)ేళÇ ఒక ఆడ ఒంటÄ.
61 నుం)ి 75 వరక ంటf ల 'NళÇ ఒక ఒంటÄ.
76 నుం)ి 90 వరక ంటf ం)ేళÇ ండ~ ఒంటÄల .
91 నుం)ి 120 వరక ంటf మu)ెళÇ ండ~ ఆడ ఒంటÄల .
120 ఒంటÄలక %ంZ°\ే ప² నలd®ౖ ఒంటÄల>ౖ ం)ేళÇ ఒక ఆడ
ఒంటÄ. ప² 50 ఒంటÄల>ౖ మu)ేళÇ ఒక ఆడ ఒంటÄ.
ఇaే లకi క{ంaి టfబº a ా qవ<ంచబ)ింaిః

సంఖ
నుం)ి వరక
5
9
15 19
25 35
36 45
61 75
91 120

జకా`

సంఖ
నుం)ి వరక

జకా`

1 wక
10
14 2 wకల
3 wకల
20 24 4 wకల
ఏ) aి ఆడ ఒంటÄ. అaి ల§క ంటf 2 ఏళÇ మగ ఒంటÄ
2 ఏళÇ 1 ఆడ ఒంటÄ 46 60 3 ఏళÇ 1 ఆడ ఒంటÄ
4 ఏళÇ 1 ఆడ ఒంటÄ 76 90 2 ఏళÇ 2 ఆడ ఒంటÄల
3 ఏళÇ 2 ఆడ ఒంటÄల
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ÅటKకంటf ఎక iవ ఉన:ప}డ~ ప² 40లH ం)ేళÇ ఒక ఆడ
ఒంటÄ, ప² 50లH మu)ేళÇ ఒక ఆడ ఒంటÄ జకా` 'ా ఇ/ా].

ఆవల జకా`:
జకా`:
(ఆవల , ఎదుkల అ6:టK లకi ఒకటf. 1 నుం)ి 29 వరక ంటf
జకా` ల§దు). ఏ వక{ ఆpీనంలH 30 నుం)ి 39 వరక :±
(/ాటK>ౖ సంవత!రం గ)ి_ింaో) అందులH ఏ) aి వయసు!గల
ఒక ఆడ ల§a మగ దూడ జకా`'ా ఇ/ా].
40 నుం)ి 59 వరక ంటf ం)ేళÇ దూడ.
60 నుం)ి 69 వరక ంటf ఏ) aి వయసు! గల ండ~ దూడల .
70 నుం)ి 79 వరక ంటf ఏ) aి వయసుగల 1 దూడ, ం)ేళÇ
వయసు!గల మÃక దూడ.
ఆ తర/ాత /ాటK సంఖ ఎంత ><'< ప² 30లH ఏ) aి
వయసు!గల ఒక దూడ, ప² 40లH ం)ేళÇ వయసు!గల ఒక
దూడ జకా` 'ా ఇ/ా]. aీ6 B క{ంaి టfబº a ా
\ెల సుక;ం)ిః

సంఖ
నుం)ి వరక
30
40
60
70

39
59
69
79

జకా`
ఒక ఆడ ల§a మగ దూడ
ం)ేళÇ దూడ
ఏ) aి వయసు! గల ండ~ దూడల
ఏ) aి దూడ ఒకటK, ం)ేళÇ దూడ మÃకటK
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wకల జకా`:
జకా`:
(wకల , 'Ãల , ZÉటfPల అ6:టK 6#ాz ఒకటf. అq 1 నుం)ి
39 వరక ంటf జకా` qpి'ా ల§దు). ఏ వక{ ఆpీనంలH 40
నుం)ి 120 వరక wకల :± అతను అందులH నుం)ి ఒక
wక జకా` 'ా ఇ/ా].
121 నుం)ి 200 వరక ంటf ండ~ wకల .
201 నుం)ి 399 వరక ంటf మuడ~ wకల .
400 నుం)ి 499 వరక ంటf

ల గG wకల .

500 నుం)ి 599 వరక ంటf ఐదు wకల .
ఆ తాత /ాటK సంఖ ఎంత ><'<
జకా` 'ా ఇ/ా].

సంఖ
నుం)ి వరక
40
201
500

120
399
599

జకా`
1 wక
3 wకల
5 wకల

ప² 100లH ఒక wక

సంఖ
నుం)ి వరక

జకా`

121
200 2 wకల
400 499 4 wకల
* ఆ తాత ప² 100లH ఒక wక

జకా` హక ia రల :
జకా` హక ia రలవర Baి సయం'ా అల8$9 ఇల8
\ె]Zాడ~ః
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Ïπx 9© σx ϑ
ß 9ø #$ ρu $κp ö =n æ
t 
t ,#Í ϑ
Ï ≈èy 9ø #$ ρu 
È 3
Å ≈¡
| ϑ
y 9ø #$ ρu Ï #! u )
s à =ù 9Ï M
à ≈%s ‰
y Á
¢ 9#$ $ϑ
y Ρ‾ )Î 

( ≅
È ‹6Î ¡
¡ 9#$ 
È ⌠ø #$ ρu !
« #$ ≅
È ‹6Î ™
y ’ûÎ ρu 
t ΒÏ Í ≈ót 9ø #$ ρu >
É $%s hÍ 9#$ ’ûÎ ρu Ν
ö κå 5æ θ=è %è

(60   ∪⊃∉∩ 〈 )اΟ
Ò ‹6
Å m
x Ο
í Š=Ï æ
t !
ª #$ ρu 3 !
« #$ ∅
š
ΒiÏ πZ Ò
Ÿ ƒÍ ùs

{ఈ జకా` 6ధుల అసల కNవలం 6ర>Cదలక , అకiరల
ర6 /ా<క{, జకా` వవాలక( 6యGక లౖన /ా<కË, ఇంకా
ఎవ< హృదయ8లను 'ల చుకªవటం అవసరÌ /ా<కË, ఇంకా
బ6సల qమGక{కË, ఋణగసు
  ల సయ86కË, అల8$9 మ8రW ంలH
నూ, బట#ారలక« q6±'<ంచటం క;రక , ఇaి అల8$9 తరఫ
నుం)ి 6రo|ంచబ)ిన ఒక qpి. అల8$9 అ©: ఎ<'<న/ాడూ
q/Bకవంతడూ}. (\ౌబ 9: 60).
>ౖ ఆయతలH అల8$9 ఎ6%aి రకాల \ె]Zాడ~. /ా<లH
ప² ఒకiడ~ జకా` సుక B అర¡త గల/ాడ~. ఇ#ా$ం ధరంలH
జకా` సమ8జమGలH6 అర¡లకN ఇవబడ~తంaి. ఇతర ధరం
లH ఉన:టY
$ కNవలం పం)ితలక{వబడదు. జకా` హక ia రల
Åరః
1- 6ర>Cద (ఫÎ ) అంటf తనక స<పడ~ ఖరLలH సగమGక : తక iవ ZÉంaే/ాడ~.
2- అకiరర6/ాడ~ (%_ీi+) అంటf తనక స<పడ~ ఖరLలH
సగమGకన: ఎక iవ ZÉందు\ డ~, కా6 అaి అత6క{ స<పడదు.
అందుక అత6క{ స<పడ~నంత క;6: లల , ఒక సంవత!రం
వరక జకా` #ÉమG ఇవవచుLను.
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3- జకా` వసూల 4ే_C ఉaో'< అంటf జకా` వసూల 4ేయ
) 6క{ మG_ి$ ం అpికా< తరఫన 6య%ంపబ)ిన ఉaోగGల .
/ార ధ6క లౖనపEటKకË, /ా< ప6క{ తగW టP Y Ïతం'ా /ా<క{
జకా` నుం)ి ఇవవచుLను.
4- హృదయ8ల 'ల చుక;నుటక అంటf అqాసులH$ తమ
వంశం, '[తంలH
యక ల 'ా ఉన:/ార ఇ#ా$ంలH ప/BÐం4ే
ఆశ ఉన:4ో /ా<క{, ల§a /ా< కËడ~ మG_ి$ ంలక కలగక ం)
జకా` #ÉమG ఖరL 4ేయవచుLను. అల8'N క;త 'ా ఇ#ా$ం
_ీక<ంన/ా<లH /ా< అవసారం, /ార _ిరం'ా ఇ#ా$ం>ౖ
ఉండ~టక జకా` ధనం ఖరL 4ేయవచుLను.
5- బ6సలను సతంతల 'ా 4ెయట6క{ మ<యG శతవల
నుం మG_ి$ ం ఖÑaీలను q)ి>ించుటక జకా` #ÉమG ఖరL
>టPవచుLను.
6- ఋణగసు
  ల అంటf అప}లZాలౖన/ార. ఇల8ంటK /ా<క{
జకా` నుం)ి ఖరL 4ేయవచుLను. కా6 క{ం aి షరతల
/ా<లH ఉం) ]ః
అః మG_ి$ ం అ| యGం) ].
ఆః సయం'ా 4ె]$ంచగల ధ6క డ~ కాక«డదు.
ఇః ఆ అప} ఏ Zాప కాా6కª 4ే_ి ఉండ క«డదు.
ఈః a 66 4ె]$ంచుట ఆ సమయంలH B తపE6స< అ|
యGం) ].
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7- అల8$9 మ8రW ంలH అంటf Ïతం సుకªక ం) పణ >C\m
ధరయGద ం 4ేయG Åరల , /ా< సంత ఖరLల క;రక , ల§a
ఆయGp లక జకా` డబG¥ ఇవచుLను. DదులH ధరqద
అభ_ించడం క«)
వసుంaి. ఎవ(
qదdసనలH
6మగG:లౖనట$ |\ే, అత6 qదక స<పడ~ ఖరLల జకా`
నుం)ి ఇవవచుLను.
8- బట#ా< అంటf పయ8ణ?క డ~. గృహÏవనంలH ఎంత
ఆనందం'ా ఉ : సN పయ8ణంలH ఏaై ఆ<క ఇబ¥ందులక
గGర|\ే అతను తన 'ామం
4ేరక;నుటక స<పడ~ ఖరLల

జకా` నుం)ి ఇవవచుLను.

మ_ి¿ దుల
ుల 6రణ లక , a రల స< 4ేయ) 6క{ జకా`
#ÉమG ఉప±'<ంచాదు.
చాదు.
Ò»!:
!:
1- సమGదం నుం)ి ల¸ం4ే మG\ ల , పగ) ల మ<యG
4ేపలH$ జకా` ల§దు. /ాణ?జసరక 'ా ఉన:ప}డ~ >ౖన \ె]>ిన
పకారం'ా జకా` 4ె]$ం4 ]! ఉంటYంaి.
2- అaెkక{వబ)ిన Á]Ó ంగGల , ాకPnల >ౖ జకా` ల§దు. కా6
/ాటK నుం)ి ZÉందుతన: >ౖకం 6#ాz క 4ేరక;6, సంవత!రం
గ)ి_C అందులH జకా` qpి'ా ఉంaి.
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ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ
అన:Zా©య8ల ఆaేాల
అల8$9 తన a సులక పqతwxyన వసువల ²నుటక
ఆaేÐం అపqతwxyన /ాటK6 6/ా<ం4 డ~. అల8$9 ఆaేశం:
{172:

    


     

 
  
        
 

ఓ qాసుల8ా!
qాసుల8ా! w¨సం'<న
భGDంచం)ి . (బఖర 2: 172).

పqత

వసువలను

అన:Zా©య8ల qషయంలH 6యమం ఏ%టంటfః 6¹Cpింపబ)ిన క;6: వసువల తపE అ6:యu ధరసమతw
(హల8º). అల8$9 తన a సుల క;రక పqత వసువలను ధరసమతం 4ే_ింaి /ార /ాటK నుం)ి ప±జనం ZÉంa ల6.
అ|\ే /ాటK6 అల8$9 అqpేయత క;రక ఉప±'<ంచుట
ఎంత మ8తం ±గం కాదు. ²ను \ గG వసువలH$ అల8$9
తన a సుల క;రక 6¹Cpింంaే%ట¦ ఇల8 సEషP ప<4 డ~.
{119:

   # $%&
   /  0
!"
        '"  ()
     *$+
     (
   ,-.

/ాస /ా6క{ గతంతరం ల§6 సంకట ప<_ ితలలH తపE, %గ\
అ6: ప<_ ితలలHనూ అల8$9 ఏ వసువల q6±'ా6:
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\ె]యజNాడ~ . (అ+ఆÕ 6: 119).

18
ఆయన ఇaి వరకN

ఏ వసువ 6¹ిదం అ6 \ెల పబడల§aో అaి ధరసమతం
అన: మ8ట. పవక సల$ ల8$హÖ అలౖ12 వసల$ ం ఉపaేÐం4 రః

  ;70/+
  ;9:$.
    ;$.
  <
,20/34#
  ="
   ,248#

     5.
>    /+0
      5.
     (
>    ?@
 . ;?@
AB
    ,2(G3
  E(F0
      # 5
   CD
   *$+0
  
    )
L  
    5.
  ;=JK
){595   !"# $ %&' 1294  MG ) HI#

"అల8$9 c>ౖ క;6: qధులను qpిం4 డ~;
డ~ cర /ాటK6 వృp
4ేయకం)ి. క;6: కటYPబట$ ను 6రo|ం4 డ~;
/ాటK6
డ~
అ²క%ంచకం)ి. క;6: వసువలను 6¹ిదప<4 డ~;
డ~ /ాటK6
ఉల$ Ø2ంచకం)ి. మ<క;6: qషయ8ల పట$ మÙనం వ12ం4 డ~.
డ~.
మరZ°| కాదు,
కాదు, /ాస వంలH c>ౖ కరణ?స ూ; cర /ాటK
/ంటబడకం)ి".". (క{ం 4/129. జÚ%ఉº ఉసూº 5/59).
²ను, \ గG, ధ<ంచు ఏ qషయ8ల అల8$9 మ<యG ఆయన
పవక సల$ ల8$హÖ అలౖ12 వసల$ ం 6¹ిదం అ6 \ెల పల§aో
/ాటK6 6¹Cpించుట ±గం కాదు. 6యమం ఏ%టంటfః నషP ం
ల§6 పqతwxyన ప² వసువ 'మGబ9' (±గం). అ|\ే
అపqతwxyన మ<యG నషP ంగల వసువల ; >ీనుగG, రక ం,
మత
 పa ాల , ధూమZానం మ<యG అప<భం కల ¹ితwxyన వసువల6:యu 6¹ిదం. ఎందుకన'ా అq అపqతం\m
ZాటY 6 క]'<ంచునq క«) ను.
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>ీనుగG అంటf p <క పద ²\m Dబ9 4ేయక ం) B
a నంతట అaి చ6Z°|నaి.
రక ం అంటf Dబ9 4ే_Cటప}డ~ సqం4ే రక ం. p <క
పద ²\m Dబ9 4ే_ిన తాత మ8ంసం మధలH ల§a నాలH$
ఉం)ిZ°|¶ క;ంతZాటK రక ం ధరసమతw.
±గwxyన ఆాల
ండ~ రకాల 'ా ఉ :|ః
జంతవల (మ8ం#ాాల ). క«ర'ాయలH$ (ాఖ8ాల ).
ÅటKలH నషP ం ల§6q ±గం.
జంతవల ండ~ రకాల ః భu 6/ాస జంతవల . జల
6/ాస జంతవల . జల 6/ాస జంతవల©: ధరసమతw.
/ాటK6 Dబ9 4ేయ8లన: 6బంధన క«) ల§దు. వ<క{ అq
a నంతట/B చ6Z°|న/ౖ
±గw. Z°\ే భu 6/ాస
జంతవలH$ ఇ#ా$ం 6¹Cpింనq తపE %'<తవ©: ధరసమతw. (కా6 /ాటK6 Dబ9 4ేయ8]). ఇక 6¹Cpింనq ఈ క{ం aి
qధం'ా ఉ :|ః
1- >ంపడ~ 'ా)ిదల .
2- కªరల గల మృ'ాల6:యu 6¹ిదం, _ివం'< (దుమGల
'Ãం)ి) తపE.
3- పÛల6:యu ధరసమతw. ఈ క{ంaి పÛల తపEః
1 కాళÇ, '[ళÇ ఆp రం'ా /Bట)ే పÛల . ఇబG: అబ¥Ü
రDయల8$హÖ అను¡మ8 ఉల§$ Ýం4 రః

http://TeluguIslam.net

ధర ాస ాస ల

20

   ) 0 ,VJ
 L  RS ,
L T
   OP
  US
W
 ,
       QK
   )
  *< NF


{+," -$.{ M %
  

"కªరల గల ప² మృగ జంతవ,
జంతవ, మ<యG కాళÇ\m పటYPక;6
భÞిం4ే ప² పÞి6 పవక సల$ ల8$హÖ అలౖ12 వసల$ ం 6/ా<ం4 ర".
ర".
(మG_ి$ ం 1934).
2 గదk , కాక{, ాబందుల8$ంటK శ/ాలను ² B పÛల . అq
మ]నమG, అప<భwxyన/ాటK6 ²ంట| గనుక 6¹ిదం.
3 ZామG, ఎల క మ<యG పరగGల , క{%కËటకాల ల8ంటK
అద wxyనq క«) 6¹ిదం.
>ౖన \ెల పబ)ిన జంతవల , పÛల తపE %'<తవ©:
ధరసమతwః గGఱà ం, ఒంటÄ, ఆవ, ఎదుk, wక, 'Ã, బ, కª)ి,
అడq'ా)ిద, 6ప}కª)ి, క ంaేల , ఉడ~ం వ'(ాల .
'జల8$ల' 6¹ిదం. జల8$ల అంటf ఎక iవ ాతం మ]నం ² B
పÞి, పవ అ6 అరం. కా6 a 66 మuడ~ [ల అల8ంటK
పa ాల ²నక ం) ఆ>ి, ప<భwxyన ²ను పa ాల ఇసూ

ఉంటf ఆ తాత అaి ధరసమతమవతంaి.
ఉ]$ , ఎ]$ ల8ంటK దుాసన గల వసువల (ధరసమత
wxyనపEటKకË) మ_ి¿దుక /áâÇ మGందు అq పLq'ా ²నుట
'మక«
 9' (ఇషP ం ల§6 కారం).

http://TeluguIslam.net

ధర ాస ాస ల

21

Zాణం Z°వల8ంటK ప<_ ి² ఏరE)ి 6¹ిద వసువ తపE
మNaి ల§నప}డ~ Zాణం కాZాడ~టక
స<పడ~నంత
ప<మ8ణంలH 6¹ిద వసువ ²నవచుL. కా6 qషం ²నక«డదు.
చుటã
P '[డ ల§6 మ<యG కాపల8a రడ~ ల§6 పండ$ \mట
నుం)ి a టYత¾ క{ంద ప)ిన పండ~$ ²నవచుL. కా6 తన /ంట
సుకళÇ క«డదు. అల8'N ాళ·Ç q_ి< పండ~$ క{ం ద పడ'ÃటKP,
ల§a 4ెటP Y ఎక{i ²నడం ±గం కాదు. అల8'N ఒక 4ోట
క పEజN_ియGన: a 6లH నుం)ి సుకªవడం క«) ±గం
కాదు. కా6 మn అతవసర ప<_ి²లH ఆక]6 రL
ప<మ8ణంలH ²ంటf తప} ల§దు.

Dబ9 4ే_C పద ², a 6 ఆaేాల
భu6/ాస జంతవల ఇ#ా$cయ పద ² పకారం'ా Dబ9
4ేయ (కªయ)బ)ినప})ే అq ²నుటక ధరసమతం. ఏ
జంతవను, పÛలను వశపరచుక;6 Dబ9 4ేయగలÌ
/ాటK6 ఇ#ా$cయ పద ² పకారం'ా Dబ9 4ేయక ంటf /ాటK6
²నుట ధరసమతం కాదు. ఎందుకన'ా Dబ9 4ేయబడ6q
మృతలH$ లక{iంచబడ~\ |.
'Ãంత, ఆర ళం మ<యG కంఠ áåలను కªయGట B
Dబ9 అంటర.
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Dబ9 6బంధనల
6బంధనల

1- Dబ9 4ేయG వక{ః బGaిమంతడ~, ఆకాశ ధా6:
అవలం¸ంన/ాడ~ అ| ఉం) ]. అంటf మG_ి$ ం, యuదుడ~
మ<యG క(æసవడ~. కా6 >ిL/ాడ~, \ గGబ´త మ<యG
Dబ9 పద తల \ె]య6 బల డ~ కాక«డదు. Åర మGగGWర
Dబ9 4ే_C ²నడం ±గం కాదు. ఎందుకన'ా Å<లH
బGaీజ³ Ú ల క;రత వల$ Dబ9 ఉaేk శం ప¤< కాదు. అల8'N
అqా_ి, బహÖaై/ాాధక డ~, మç_ి (అ'<: ప¤జÚ<),
సమ8ధుల ప¤జÚరల Dబ9 4ే_ినaి ధరసమతం కాదు.
2- Dబ9 4ే_C ఆయGధం
ఆయGధం:: రకా6: పవ12ంపజN_C పదు ౖన
¨నగల ఏ వసువ\m Dబ9 4ే_ి
అaి ±గw. అaి
ఇనుపaై , ా| అ| ల§a మNaై సN. అ|\ే అaి
దంతం, ఎమGక, '[ర అ| ఉండక«డదు. /ాటK\m Dబ9
4ే_ినq ±గం కావ.
3- 'Ãంత (ాస >ీల L మ8రW ం), ఆర ళం మ<యG
కంఠ áåలను కªయ8].
Dబ9 క;రక కLతం'ా అ/B అవయ/ాలను ప\ేక{ంచడంలH6 మరం ఏ%టంటfః qqధ నాల అకi)ే ఉంట| గనుక
రక ప/ాహం మం qధం'ా జరగGతంaి. \èందర'ా Zాణం
Z°తంaి. జంతవక ఎక iవ అవస ఏరEడదు. a 6 మ8ంసం
క«) ర'ా ఉంటYంaి.
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/Bట)ినప}డ~ ల§a /BN ఏaై
సందరéంలH >ౖ \ె]>ిన
పకారం Dబ9 4ేయడం అ#ాధwxyనప}డ~ Á_ిల8$9 అ6
పదు ౖన ఆయGధం a 6 /ౖప q_ి<నప}డ~ అaి a 6
శnరంలH \ క{ /ంట B చ6Z°| , ల§a Zాణం'ా ఉన:ప}డ~
a 66 వశపరచుక;6 Dబ9 4ే_ి
అaి ధరసమతం
అవతంaి.
²నుటక ±గwxyన జంతవల ఊ>ిాడక, గటKP aెబ¥
\ క{, ఎ\ె ëన పaేశం నుం)ి ప)ిZ°|, పరసEర క;మGల8ట వల$
ల§a ఏaై క«
 రమృగం a )ి\m మరణ?_C అq 6¹ిదం. అ|\ే
అq మరణ?ం4ే మGందు క;ంత Zాణం ఉన:ప}డ~ వశపరచుక;6 Dబ9 4ేయగ]'<\ే అq ధరసమతం అవ\ |.
4- Dబ9 4ేయG వక{ Dబ9 4ే_Cటప}డ~ Á_ిల8$9 అ ].
Á_ిల8$12 అల8$హÖ అక¥ అనడం సున:`.

Dబ9 క సంబంpింన ధాల

1- జంతవను పదును ల§6 ఆయGధం\m Dబ9 4ేయడం
"మక«
 9".
2- ఏ జంతవను Dబ9 4ేయను :Ì a 6 మGందు అaి
చూసుండ'ా క² క{ పదును >టPడం "మక«
 9".
3- జంతవను Ýబ$క /²Nక aిశలH >టP K Dబ9 4ేయడం
"మక«
 9".
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4- ప¤<'ా Zాణం Z°క మGంaే a 6 wxడ qరచుట'ా6 ల§a
చరం యGట'ా6 "మక«
 9".
wక, ఆవల ఎడమ /ౖప పరండబ®టP K Dబ9 4ేయడం
సున:`. ఒంటÄను 6లబ®టP K a 6 ఎడమ 4ె|6 (మGందు
కాళ·ను) కటfP_ి Dబ9 4ేయGట సున:`. వల8$హÖ అఅలÕ.

/Bట
అవసర 6%త ం /Bటడ~ట తపE కాలÞNపం
మ Òరంజన కªసం /Bటడ~ట ±గం కాదు.
/Bటడ~త¾ /Bటడబ)ిన జంతవను పటYPక
_ి తల ః

కªసం,

:క ండ~

1- a 66 పటYPక న:ప}డ~ a 6లH Zాణం ఉంటf తపEక a 66
Dబ9 4ేయ8].
2- పటYPక న:పEడ~ అaి చ6Z°| ఉండవచుL. ల§a Zాణం
ఉం)ి క«) ల§నటY
$ 'ా B ఏరE)ి\ే అaి ధరసమతw.

Dబ9 6బంధనల
< ా B /Bట 6బంధనల
6బంధనల మ8aి'
ఉ :|ః
1- బGaిజ³ Úనం గల మG_ి$ ం, యuదుడ~, క(æసవ)ై ఉం) ]. >ిL/ాడ~, \ గGబ´త, మç_ి, బహÖaై/ాాధక ల Dబ9 4ే_ిన
a 66 ²నుట మG_ి$ ంక ±గం కాదు.
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2- ఆయGధం పదును'ా ఉం) ]. రక ం పవ12ం4 ]. '[ర,
ఎమGక, దంతం\m Dబ9 4ేయక«డదు. పదు ౖన ¨నగల
/ౖప నుం)ి జంతవ 'ాయwxy\ే అaి ధర సమతం. అaి
అడÓ ం'ా త'<] చ6Z°\ే ±గం కాదు. Ðణ ఇవబ)ిన /Bట
క కi మ<యG పÛల చం>ిన జంతవల క«) ±గw.
అ|\ే అq /Bట Ðణ ఇవబ)ినq అ| ఉండ~ట తపE6స<.

/Bట Ðణ అంటf a 66 'Z°' అన:ప}డ~ Z°/ా]. 'ా'

అన:ప}డ~ ా/ా]. అaి ఏaై జంతవను /Bట)ిన తాత
తన యజమ86 వ4ేL వరక అత6 క;రక పటKP ఉం4 ]. అaి
సయం'ా ²నక«డదు.
3- ఆయGp 6: /Bట ఉaేkశం\m qడ/ా]. ఆయGధం 4ే² నుం)ి
జÚ<ప)ి ఏ/ౖ పపÛల చ6Z°\ే అq ధరసమతం కావ.
అల8'N /Bట క కi a నంతట అaే /ìÇ /Bట)ి సుక వ_C అaీ
ధరసమతం కాదు. ఎందుకన'ా /Bట)ే మ6¹ి తనుaేk శం\m
a 66 పంపల§దు గనక. ఎవ( ఒక జంతవ ల§a పÞిక{ గG<
>టP K బణం వaిల8డ~ కా6 అaి మ[ a 6క{ త'<]\ే, ల§a
గGంపలH ఉన: /ాటKక{ త'<] క;6: చ6Z°\ే అవ6:యu
ధరసమతw.
4- /Bట పవ ల§a /Bట పÞి ల§a బణం ఏaీ q)ి_ి
అల8$9 >Cర\m qడ/ా]. Á_ిల8$12 అల8$హÖ అక¥ అనుట
సున:`.
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గమ6కః క కiను >ంచటం 6¹ిదం. కNవలం పవక సల$ ల8$హÖ
అలౖ12 వసల$ ం అనుమ²ంన ఉaేkాలక తపE. ఆయన
సల$ ల$ హÖ అలౖ12 వసల$ ం \ె]>ిన పకారం ఈ మu)ిట$ ¦ ఏaై
ఒకటÄౖ ఉం) ]ః /Bట క;రక , ల§a పసంపద భదత కªసం, ల§a
వవ#ా±తEత
 ల, >ౖరపంటల ప<రణ కªసం.
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ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ
వస p రణ ఆaేాల
ఇ#ా$ం ధరం ప<భత మ<యG #íందాలను >C%ంచు,
Z°త!12ంచు ధరం. ప² మG_ి$ ంక{ (హదుk లHపల ఉం)ి) అంద
#íందాలను పద<îం4ే వ#ాïల ధ<ం4ే అనుమ²Lంaి,
Z°త!12ంంaి.
మావయ/ాలను
క>ిE
ఉంచ) 6క{,
అలంకరణ'ా
ఉప±'<ంచుకª) 6క{
అల8$9
వ#ాïలను
(తయ8ర 4ేసుక B #ాp లను) సృ¹ిPం4 డ~. ఆయన ఆaేశం
ఇల8 వంaిః
â¨$7t 9Ï ρu ( $±
W „‘Í ρu Ν
ö 3
ä ?Ï ¨u θö ™
y “‘Í ¨θu ƒã $™
U $7t 9Ï /ö 3
ä ‹ø =n æ
t $Ζu 9ø “u Ρ&r ‰
ô %s Πt Šy #u 
û _É 6t ≈ƒt 

〈 ∩⊄∉∪ β
t ρã .ª ‹
¤ ƒt Ο
ó γ
ß =‾ èy 9s !
« #$ M
Ï ≈ƒt #u 
ô ΒÏ 7
y 9Ï ¨Œs 4 Ö ö z
y 7
y 9Ï ¨Œs “
3 θu )
ø G− 9#$
(26 اف9 )ا

〈ఓ ఆదమG సం\ నమ8!
నమ8! wమG c>ౖ దుసులను అవత<
అవత<ంపప
జNామG.
ామG. అq cర _ిగW Gప)ే c శnర d'ాలను కప}\ |.
|.
c శnర రణక , ðభక #ాధనం'ా ఉంట|
ఉంట|. (ఆాñ 7: 26).
వస p రణ qషయంలH ఏq 6¹ిదం అ6 సEషP wxyన ఆp రం
గలaో అq తపE %'<తవ6:యu ధరసమతw. అల8'N
ఇ#ా$ం వస p రణక సంబంpింన ఏaై ఒక ప\ేక qp 6:
ప<%తం 4ేయ ల§దు. అ|\ే క;6: 6యమ6బంధనల
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మ8తం \ె]>ింaి. ప మG_ి$ ం వ#ాïల ధ<ంనప}డ~ /ాటK6
ఆచరణలH ఉంచడం తపE6స<. అq ఈ qధం'ా ఉ :|ః
1- శnరంలH తపE6స<'ా a  ఉంచవల_ిన dగం ¨త ం>ౖ
వస ం ఉం) ]. ధ<ంనపEటKకË శnరం కనబడ~నటYవంటK
పలచ'ా
ఉండక«డదు.
శnావయ/ాల
ప<మ8ణ 6:
\ెల పనటYవంటK ఇరక 'ా ఉండక«డదు.
2- మG_ి$ wతరల ప\ేక వ#ాïల మ8aి<'ా ఉండక«డదు.
అల8'N సమ8జంలH 4ెడ~ కాాలక ZాలE)ే /ా<క{ ప\ేక
హ:ం'ా ఉం)ే దుసుల మ8aి<'ా క«) ఉండక«డదు. (/ార
1ò[, 1ò[|న$ >Cర\m >ిల వబ)ే/ార| , /Bావృ²
అవలం¸ంచు/ా( , మవ( సN).
3- వృa ఖరLల\m క«)ిన/ౖ ఉండక«డదు.
>ౖ 6యమ8లను ZాటKస ూ మ6¹ి తనక{షPwxyన తనక
అవసరwxyన, తన సమ8జంలH /ాడ~కలH ఉన: ఏ దుసుల
ధ<ం
మంaే. దుసుల qషయంలH వLన 6/ారణల ,
6¹ిదతలక సంబంpింన qవాల క{ంద \ెల పబడ~తన:qః
1- పరషల క;రక బం'ారం, పటYP వ#ాïల 6¹ిదం. అ|\ే
అq _ీ ల క;రక ధరసమతw. అó Á+ అబu \ ]z
రDయల8$హÖ అను¡ హaీసులH ఉంaిః పవక సల$ ల8$హÖ అలౖ12
వసల$ ం పటYP వ#ాï6: తమ క )ి 4ె|లH, బం'ాా6: తమ
ఎడమ 4ె|లH సుక;6 ఇల8 4ెZాEరః
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    ="
  *$+
O3    S
  Y)

Z   2

"ఇq ండూ
అనుచర సమ8జంలH6 పరషల క;రక
6¹Cpించబ)Ó |"
|" అ6 4ెZాEర. (అబu a వ¤ô/ -ిº హn<
]6:#ా 4057, న#ా|/ త1òõ మGజ¿ హÁ అల<జÚº 5053).
కా6 పరషల /ం)ి\m ల§a /ం)ి క]>ి మNa 6\m ౖ
4ేయబ)ిన ఉంగGరం తమ అల/ాటY పకారం \èడగడంలH
అభంతరం ల§దు.
2- Zాణం గల తం ఉన: వ#ాïల ః అంటf మనుషల ,
జంతవల \ ల గల వసువల ధ<ంచడం ±గం కాదు.
అq దుసుల| , నగల| మN/ౖ సN.

4 K 3 ; FGH
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; 5 5 3 3 5 I:
3 J 3 : =71 > ?. 67"89
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4 3 5 V1
; ; 3 MN.
3 3 E
P=#$
; 5 3 3 3 P+ST@
3 3 O+D
5 3 Q4 RDD
; 5 ; 5 3 +D
5 3 3 U
3 3  > L.
J3 3
4 4 . YW$
3 ; 3 @3 R+D
3 3  PL
334 33 5
Z"
4  L.
4  Y34W UB:
; 5 ; 3 %CMX
; ; 3 J>
; 3 34 3 >
    : > L.
; ; 3 D
3 3 3 RZ:
3 3 =\@GH
[
; 5 ; ?C  $[
; 535 3
3 ; 5 3 3 5 R+E
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  QI_ ="
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; ; 3 D
3 3 3 MTL
\2
3 ; 5 34
3 3 J B$

      : > L.
3 3 3 =C+1
3 5 3 3 T\
  U
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    =]4
!.
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  N  0 3ab
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  Na.
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     !b/#
MC(:5c
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ఆ|ష రDయల8$హÖ అ ¡ ఉల§$ఖనం పకారం, ఆwx బöమల
'n_ి యGన: ఒక aిండ~ క;న:aి. పవక సల$ ల8$హÖ అలౖ12
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వసల$ ం బయటK నుం)ి వL a 66 చూడ'ా B తల ప దగW N
ఆ'<Z°య8ర. లHప]క{ ప/BÐంచల§దు. పవక మGఖంలH ఏaో
ఇషP ం ల§6 :ల చూ_ి, పవకా! Bను అల8$9 /ౖపనక
తాత ఆయన పవక /ౖపనక మరల త :ను (మ8పణ
కªరక ంటY :ను). \m జ<'<న త>CE%ట¦ _లqయం)ి అ6
అ :ను. అందుక ఆయన "ఈ aిండ~ సంగ\ే%టK?" అ6
మంద]ం4 ర. aీ6క{ cర ఆనుక;6 క«రLంటర B ఉaేkశం\m
Bను క; :ను అ6 4ెZాEను. అప}డ~ పవక సల$ ల8$హÖ అల1
ౖ 2
వసల$ ం 4ెZాEరః "ఈ బöమల , \ ల ²ం4ే/ార
పళయaి న ÐÞించబడ~\ ర.
ర. cర సృ¹ిPంన /ాటKలH Zాణం
Z°యం)ి అ6 /ా<\m అనబడ~తంaి
అనబడ~తంaి".". మ÷Ç 4ెZాEరః "ఏ
ఇంట¦$ బöమల , \ ల °ట¦ల ఉంట± ఆ ఇంట¦$
aైవదూతల ప/Ð
B ంచర".
ంచర". (బGఖ8</అ² జÚరత -ీమ8 యGకహÖ
ల బG!హÖ... 2105, మG_ి$ ం/త1òõ మG త_ీ< సూర²º 1Uø/ా+... 2107).

3- పరషల>ౖ 6¹ిదమGన: మ[ qషయం /ార తమ
వ#ాïలను ùలమండలం క{ంaిక{ \èడగGట. పవక సల$ ల8$హÖ
అలౖ12 వసల$ ం ఇల8 1UచL<ం4 ర6 అబu హÖ(ర
రDయల8$హÖ అను¡ ఉల§$ Ýం4 రః

     e
        ,dF
    f4(
    
 M    Od.

"ùలమండల86క{ క{ంద ఉన: ల ం'< (వస ం)
ం) /ా< ఆ dగం
నరకంలH
నరకంలH ఉండ~ను".
ఉండ~ను". (బGఖ8</మ8 అసúల %నº కాబ®ౖ6...
5787).
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అaి >ౖజÚమ8, >ౖంటY, దుపEటK తaితర ఏ వస ం అ| సN.
క;ంద< భమ పకారం 'గరం\m \è)ి'N /ా<క{ ఈ Ð' అన: మ8ట
స<కాదు. గరం ల§క ం) \è)ి'N /ా<కN ఈ Ð. గరం\m \è)ి'N
/ా<క{ ఇంతకంటf మn ûరwxyన Ð గలదు. అబGkల8$9 Á+
ఉమ రDయల8$హÖ అను¡మ8 ఉల§$ఖనం పకారం, పవక
సల$ ల8$హÖ అలౖ12 వసల$ ం ఇల8 ఉపaేÐం4 రః


   < $i   j CT

MC  a
    $h
  *
   !"

   >   !]g
   

"అహంకారం\m తన వ#ాï6: (ల ం'n, >ంౖ టY వ'
( ాల ) ఈడ~సూ

న)ి4ే వక{6 అల8$9 పరలHకంలH క :
 ² క«) చూడడ~".
చూడడ~".

(బGఖ8</మ+ జర #íబహÖ %నº ఖుయల8 5791, మG_ి$ ం/త1òõ మG
జ<#í!Á ఖుయల8... 2085).

కా6 _ీ ల తమ వ#ాïలను క{ంaి వరక /Bల
 8డaీయ8]. Zాa ల
క«) కనబడక ం) ఉం) ].
4- \è)ి'< క«) నగ:ం'ా క6Eం4ేటటYవంటK పలచ6, సన:టK
వ#ాïల ±గం కావ. అల8'N శnావయ/ాల ప<మ8ణ 6:
వ<oం4ే qధం'ా ఇరక 'ా \èడ~గGట ±గం కాదు. ఈ ఆaేశం
_ీ పరషలంద<కË వ<స ుంaి. (ఒక సందరéంలH పవక
సల$ ల8$హÖ అలౖ12 వసల$ ం 4ెZాEరః ధ<ంక«) నగ:ం'ా
క6Eం4ే దుసుల ధ<ం4ే _ీ ల సరW ంలH ప/BÐంచర, a 6
సు/ాసన క«) ZÉందర. మG_ి$ ం 2128).
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5- పరషల _ీ ల ల8ంటK మ<యG _ీ ల పరషల8$ంటK బటP ల
\èడ~గGట 6¹Cధం. ఇబG: అబ¥Ü రDయల8$హÖ అను¡ ఇల8
4ెZాEరః



    fGk3c
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  Gk3c0
      ?J  ] Nh$
       < NF
 

  
   ?J
MNh$]



"_ీ ల /Büాp రణ /Bసుక B పరషలను,
పరషలను, పరషల /Büాp రణ
/Bసుక B _ీ లను పవక సల$ ల8$హÖ అల1
ౖ 2 వసల$ ం శ>ిం4 ర".
ర".
(బGఖ8</అº మGతషÁ¥హýన Á6:#ా... 5885).
6- అqాసుల తమ p <క హ:ం'ా ప\ేక{ంచుక న:
/Büాp రణ మG_ి$ ం ధ<ంచడం 6¹ిదం. అబGkల8$9 Á+ అÕþ
Á+ ఆÜ రDయల8$హÖ అను¡మ8 ఉల§$ Ýం4 రః

4 3 213
4 5 3 2^
4 5 $&1
4 5 > T1
4 3 5 2^
3 3 :E
3 3 O=71 > ?. ]
; ; 3 _:.
> L.
5
  ="
4 5 3 5 3 b1
4 5 3 3 5 3 ; 6^a
     \2
3 3 3 2@`A"
   Qg
 MGJ#
     5.   d(
   :D
J 3 3 *

పవక సల$ ల8$హÖ అలౖ12 వసల$ ం
ఒంటK>ౖ కాüాయ రంగG\m
క«)ిన ండ~ బటP ల చూ_ి, "ఇq అqాసుల ధ<ం4ే బటP ల$ H
ఒక రకwxyనq,
q, ©వ ÅటK6 ధ<ంచక " అ6 4ెZాEర. (మG_ి$ ం/
అన:9యG అ+ ల Á!ర]... 2077).
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వస p రణ ధరమGల
1- మG_ి$ ం ZాటKంచవల_ిన ధాలH$ ఒకటK, క;త బటP ల
ధ<ం4ేటప}డ~ ఈ దుఆ చదవడం. అబu సఈô ఖుaీ
రDయల8$హÖ అను¡ ఉల§$ ఖనం పకారం, పవక సల$ ల8$హÖ అలౖ12
వసల$ ం క;త బటP ల ధ<ం4ేటప}డ~ 4ొకాi, తలZాగ మNaై
a 6 >Cర 4ె>ిE ఈ దుఆ చaి/B/ారః అల8$హÖమ లకº
హందు అంత క#íత©12 అÜఅల క %+ ఖ
Ñ 1
< ò వ ఖ
Ñ < మ8
సు6అ లహý వఅఊ Áక %+ ష<1ò వష< మ8 సు6అ
లహý(1).

     lmF
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!  o  _   Ab0
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M!  o  _   p0
   \p
    S)0

(dవం: ఓ అల8$9! ©కN సర #°తమGల , ©/B క ఈ బటP ల
ధ<ంపజNావ. aీ6లH6 wల ను మ<యG aే6 క;రక అaి
Bయబ)ింaో a 6 wల ను ©\m కªరత :ను. a 6 కËడ~
నుం)ి మ<యG aే6 క;రక అaి Bయబ)ింaో a 6 కËడ~ నుం)ి
© శరణG జÀచుLచు :ను). (అబu a వ¤ô/క{\ బG]$ బÜ
4020, ²<D/మ8యఖూల ఇజÚ లÁస #íబ+ జaీద 1767).

>ౖన ఇవబ)ిన దుఆ క;త బటP ల ధ<ం4ేటప}డ~ చaి/Baి. అ|\ే
[/ా< బటP ల ధ<ం4ేటప}డ~ "అº హందు ]ల8$12ల$Ï క#ా© హజÜ
#íబ వరజఖ©12 %+ Øy
 < హౌ]Õ %©: వల8 ఖువ9" చaి/B
/ా< ప¤రప ZాZాల©: మ6:ంచబడ\ య6 అబu a వ¤దు
(అ]$ బÜ/ 4023)లH ఉంaి.
1
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2- బటP ల \èడ~క i Bటప}డ~ క )ి /ౖప నుం)ి \èడగడం
ధరం. ఆ|ష రDయల8$హÖ అ ¡ 4ెZాEరః

    q V%3F
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!Km@
5 3 3  %/01
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5 3
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   \  G q !

 M!4
  !h$#0

 

"పవక సల$ ల8$హÖ అల1
ౖ 2 వసల$ ం #ాధwxyనంత వరక మం
కాాల క )ి /ప
ౖ  నుం)ి 4ేయడం
యడం మ<యG ¨దల >టPటం
ఇషP ప)ే/ార.
ార. అaి వçలH ౖ , తల దూసుక BటపE)ై
మ<యG 4ెప}ల \è)ి'NటపE)ై ". (బGఖ8</అత యమG+... 426,

మG_ి$ ం/ అత యమG+ -ిత హý<... 268).

4ెప}ల \è)ి'N టప}డ~ మGందు క )ి కాల లH \èడ'ా]
కా6 _Cటప}డ~ మGందు ఎడమ కా] నుం)ి య8]. పవక
సల$ ల8$హÖ అలౖ12 వసల$ ం ఇల8 ఆaేÐం4 ర6, అబu హÖ(ర
రDయల8$హÖ అను¡ ఉల§$ Ýం4 రః
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3 3  > L.
3 ; 3 d:
J 3  @M
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3 3 5 3 ; c:4 3 21
5 3
     ,43K
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> s tG4u
>      0
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      0 4s

"cలH ఎవర|
4ెప}ల \è)ి'ట
N ప}డ~ క )ి కాల నుం)ి
ఎవర|
\èడ'ా].
\èడ'ా]. _Cటప}డ~ ఎడమ కాల నుం)ి య8].
య8]. \è)ి'<\ే
ండూ \èడ'ా].
\èడ'ా]. _C ండూ య8]".
య8]". (మG_ి$ ం/ఇ_ి ¥బG
ల Á! :]... 2097, బGఖ8</ య6¿ ఉ లహÖº యG#ా 5856).
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మÃక హaీసులH ఒక 4ెప} \è)ి'< నడవడం నుం)ి
6/ా<ంచబ)ింaి. (బGఖ8</ల8 యÕ¹ి -ీ నఅ]+ /ా12ద 5855).
3- ప మG_ి$ ం తన శnా6:, దుసులను ప<భం'ా,
అద తక దూరం'ా ఉం4ే పయత:ం 4ేయ8]. ప<భత ప²
అలంకాాణ?క{, అంa 6క{ మuలం ల8ంటKaి. ఇ#ా$ం ప<భత
గG<ం Z°త!12ంచడం\m ZాటY శnర, దుస ల భత>ౖ శద
చూZాల6 క«) 4 ల8 Z°త!12ంంaి.
4- \ెల$6 బటP ల ధ<ంచడం మంaి. ఇబG: అబ¥Ü
రDయల8$హÖ అను¡మ8 ఉల§$ Ýంన హaీసులH పవక
సల$ ల8$హÖ అలౖ12 వసల$ ం 4ెZాEరః

 
4 5 21
f J 3 2^
3 3  e1
; ; 3 E
3 3 :E
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 M#
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"cర \ెల$6 దుసుల ధ<ంచం)ి. c దుసు
$ లలHకల$ 8
అ²ఉత మwxన
y q ఇ/B. c మృతలక క«) ఈ \ెల$6
వ#ాïల\m B కఫ+ ఏాEటY 4ేయం)ి".". (అబu a వ¤ô/అ² z/
-ిº అ%þ Áº క;9 ] 3878, ²<D/మ8 యGస హబG¥ %నº
అకాú+ 994).
ఇతర రంగGల ±గw.
5- దుసుల ఇతర అలంకరణ వసువల ఖnదులH దుబర
ఖరLల 4ేయక ం) , మn >ి_ి <తనం వ12ంచక ం)
మpేమ8ాW6: అవలంÁం4 ]. అల8$9 ఇల8 ఆaేÐం4 డ~ః
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    S " 0
     j adK
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     j0

{67:dE`

〈/ార తమ సంపద q6±'<స ున:ప}డ~ దుబా ఖరL
4ేయర.
ర. ఇటY >ి_ి <తనం క«) వ12ంచర.
చర. /ా< ఖరL ఆ
ండ~ అ²చరలక మధస ం'ా ఉంటYంaి. (ఫా + 25: 67).
పవక సల$ ల8$హÖ అలౖ12 వసల$ ం 4ెZాEరః

L    '0
L
   q   /-#0
  z{"

MCT
    J0
    
    ]p0
   AB

"²నం)ి, \ గం)ి, ధ<ంచం)ి మ<యG a నదాల 4ేయం)ి.
అ|\ే దుబా ఖరLల
4ేయకం)ి. అహంకాా6క{
గG<కాకం)ి".". (బGఖ8</ క{\ బG]$ బÜ).
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ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ
//
ౖ ా12క ధాల
q/ాహ 6బంధనల
1- వధువరల అం'nకారం:
ారం: ఒక వక{ తనక ఇషP ం ల§6 _ీ \m
q/ాహం 4ేసుక;నుటక అత)ి: ఒ² )ి 4ేయడం, అల8'N ఒక _ీ
తనక ఇషP ం ల§6 వక{\m q/ాహం 4ేసుక;నుటక ఆwxను
ఒ² )ి 4ేయడం సమంజసం కాదు. _ీ అం'nకారం, ఇüాP]:
\ెల సుకªక ం) ఆwx q/ాహం 4ేయGట నుం)ి ఇ#ా$ం
/ా<ంంaి. ఆwx ఏ వక{\m >ìÇ 4ేసుకªనంటYంaో, అత6\m B
4ేసుక;నుటక ఆwx>ౖ ఒ² )ి /Bయడం ఆwx తం)ిక{ క«)
±గం ల§దు. (యGవతల త]$ దండ~]: pికi<ం /ార
ఇషP ప)ిన /ా<\m >ìÇ 4ేసుకªవచుL అ6 aీ6 dవం ఎంత
మ8తం కాదు).
2- "వó
4ేసుక : అaి
"వó":
వó": వó ల§6aే >ìÇ కాదు. ఎవ(
స<కాదు. పవక సల$ ల8$హÖ అలౖ12 వసల$ ం ఆaేÐం4 రః
"వó ల§6aే q/ాహం కాజÚలదు".
కాజÚలదు". (²<D 1101).

   '
|]

~    ' }(K

ఎవ( _ీ తనంతట \ B q/ాహం 4ేసుక న:4ో ఆ q/ాహం
స<|yనaి కాదు. ఆwx సయం'ా అk 6కా9 (q/ాహ
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ఒపEందం) జరపక :, ల§a ఎవ< ౖ వకËల 'ా 6య%ం
4ేసుక :, ఎటKP ప<_ ి²లH అaి ర/Bరదు. మG_ి$ ం _ీ hకi
వó అqా_ి కాజÚలడ~. ఏaై మ12ళక వó ల§6 పంలH ఆ
మ12ళ ఉన: Zాంత మG_ి$ ం యక డ~ ఆwxక వó'ా ఉం)ి
ఆwx q/ాహ కాాల 6ర12# ాడ~.
వó యGక వయసుగల, \ె]qగల, ©²మంత)ైన వధువ
hకi దగW < బంధువ అ| ఉం) ]. అతను ఆwx తం)ి, ల§a
అత6 'వ_ీ' (వధువ తం)ి ఎవ<క(\ే బధత అపE'<ం4 )ో
అతను), ల§a ఆwx \ త (తం)ి hకi తం)ి) , >ౖ వరసలH
ఎంత దగW </ా(\ే అంత మంaి. క{ంaి వరసలH ఆwx క;డ~క ,
అత6 క;డ~క ల .
వధువ hకi సంత #°దరడ~. తం)ి వరస #°దరడ~,
సంత #°దర6 క;డ~క ల . తం)ి వరస #°దరల క;డ~క ల .
ఎంత దగW < /ా(\ే అంత మంaి.
సంత >ిన తం)ి, తం)ి వరస >ిన తం)ి, /ా< సం\ నంలH
ఎంత దగW < /ా(\ే అంత మంaి. తం)ి hకi >ినతం)ి,
అత6 సం\ నంలH ఎవ( . \ త >ినతం)ి, అత6 సం\ నంలH
ఎవ( . Å<లH ఎవర వó'ా ఉంట)ో అతను తన బధతలH
ఉన: వధువ అనుమ² సుక;6 ఆwx అం'nకారం wరక
q/ాహం జరZా].
వó ఉండడంలH ల8భం, ఔతం వ¸4 ర a ాలను
మu_ి/Bయడం. ఎవ)ై
వ¸4 < ఏaై
_ీ 6 Ìస'<ం
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వ4ేL_| మనం >ìÇ 4ేసుక ంa మ6 4ె>ిE, /ా)ే సయం'ా
తన _C:12తలH$ ఇదk <: #ాÛల 'ా >టP K q/ాహం 4ేసుకªల§డ~.
3- ఇదk ర #ాÛల ః ©²6జÚ| గల ఇదk ర, ఇదk <క :
ఎకiవ మG_ి$ మGల అk 6కా9 సందరéంలH తపEక
Zాల½W ]. /ార నమద'<న/ా( ఉం) ]. వ¸4 రం, మధం
_Cqంచండం ల8ంటK ûర ZాZాల (కా గG 9)క
గG<అ|న/ార కాక«డదు.
వరడ~ ల§a అత6 వకËº అk ్ పa ల ఇల8 పలకా]ః c
క«తర ల§a c బధతలH ఉన: ఫల8న _ీ hకi q/ాహం
\m 4ేయం)ి. వó ఇల8 అ ]ః
క«తర ల§a
బధతలH ఉన: _ీ q/ాహం ©\m 4ేాను. మ÷Ç వరడ~ ఇల8
అ ]ః
Bను ఆwx\m q/ా6: అం'nక<ం4 ను. >ం)ి$
క మ8రడ~ తన తరఫన వకËల ను 6య%ంచక ంటf
అభంతరం ల§దు.
4- మహ
4ె]$ంచుట qpి'ా ఉంaిః మహ
తక iవ
6రo|ంచుట ధరం. ఎంత తక iవ ఉం)ి, 4ె]$ంచడం సులభం'ా
ఉండ~ Ò అం\ే ఉత మం. అk 6కా9 సందరéంలH మహ
ప<మ8ణ 6: సEషP పరచడం, మ<యG అప})ే నగదు
4ె]$ంచడw సున:`. ప¤< మహ , ల§a క;ంత మహ తాత
4ె]$ం ఫా ల§దు.
ఒక/Bళ వధువరల \è] ా²లH కల సుకªక మGంaే అతను
ఆwxక q) క ]_C ఆwx సగమG మహరక హక ia ర
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అవతంaి. \è] ా²లH కల సుకªక మGంaే భర చ6Z°\ే ఆwx
సంప¤రo మహరక అpికా<ణ? అవతంaి. అల8'N అత6
ఆ_ి లH క«) ఆwx dగసుాలవతంaి.
భర ఇంటK యజమ86, తను సంZాaిం dర>ిల$ల>ౖ ఖరL
4ేయ8]. అ|\ే అతను ల§a అత6 ఇంటK/ార dర\m ల§a
ఆwx ఇంటK/ా<\m డబG¥ ల§a ఇతర #ామ8'< )ిమ8ం 4ే_ి,
అడగడం, సుకªవడం ఎంతమ8తం యం కాదు. /ాస /ా6క{
ఇaి పరష\ 6కN మ _ిగW G4ేటY. aీ6 qషయంలH
పళయaి న పÐ:ంచబడ\ డ~.

q/ానంతరం
1- నఫఖ (Z°షణం)
Z°షణం): అన'ా dరక సమGతwxyన n²లH ²ం)ి,
బటP మ<యG ఇల$ #íకాల క]>ించడం భర బధత. ఈ
qpిలH >ి_ి <తనం వ12ంన/ాడ~ ZాZాతడవ\ డ~. భర
సయం'ా ఆwxక ఖరLల ఇవనప}డ~, dర తనక
స<పడ~ ఖరLల భర నుం)ి సుకªవచుLను. ఒక/Bళ ఆwx
అప} సుక : a 66 భN 4ె]$ం4 ].
నఫఖలH వóమ క«) వసుంaి. అంటf >áÇన తాత
వరడ~ పజ]: ఆ6ం /ా<క{ qందు ఏాEటY 4ేయ8].
ఇaి పవక సల$ ల8$హÖ అలౖ12 వసల$ ం సంపa యం. ఎందుకన'ా
ఆయన ఇల8 4ేార. 4ేయ8ల6 ఆaేÐం4 ర.
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2- /ారసతం:
/ారసతం: ఎవ( ధర పద ²లH ఒక _ీ \m q/ాహమ8)ి\ే
/ా<దkర dరభర లయ8ర. పరసEరం /ారసులయ8ర.
అల8$9 ఈ ఆaేాను#ారం:

     -K
   (0
G
Z   G
  =w.
   /0
  (h0
   =
   (
    j ="
      $#
  
 C_0
L     $#

L   0    f_
  7
G
Z 

  0
        o]$
  (.
   /4]
    /0

  [H
Z   (
Z   (
  =w.
   /0
  3$#
  G.
    /0
    j ="

   =
   (
      o]$
L  /4]

  
L   0    =_#
{12:h,7 MMMM 7
   C_0
     3$#
 

{c
c dరక
dరక సం\ నం ల§6 పంలH,
పంలH, /ార q)ిZ°|న
ఆ_ి లH cక అరdగం ల¸సుంaి. కా6 /ా<క{ సం\ నం ఉంటf
అప}డ~ /ార q)ి/ìÇన ఆ_ి లH cక
ల '[dగం
ల¸సుంaి. ఇaి /ార /ా_ిZ°|న Åల మ8 అమల జ<>ిన
తర/ాత,
ి °|న అప}ల <Lన తర/ాత జర'ా].
తర/ాత, /ార 4ే_Z
జర'ా].
cక సం\ నం ల§6పంలH cర q)ిZ°|¶ ఆ_ి లH6
ల '[ d'ా6క{ /ార (c dరల ) హక ia రల \ ర.
ర. కా6
cర సం\ నవంతల\
ౖ ే అప}డ~ /ా<క{ ఎ6%aో dగం
ల¸సుంaి. ఇaి cర /ా_ిన Åల మ8ను అమల జ<>ిన
తర/ాత,
ి అప}ల <Lన తర/ాత జర'ా]}.
తర/ాత, cర 4ే_న
జర'ా] .
(సూ 6#ా 4: 12).
/ా<దk< మధ సంd´గం జ<'< జరగకZ°| , /ా<దkర
ఏకాంతమGలH కల సుక : కల సుకªకZ°| సN పరసEరం
/ారసలవ\ ర.
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q/ాహ పద తల , a 6 ధరమGల
1- పకటనః q/ాహం గG<ం పకటKంచుట సున:`. q/ాహంలH
Zాల½Wన:/ార వధువరలను aీqసూ
 ఈ దుఆ చద/ా]ః

      ]0
  <   ]
Ab
    ,l)
  ,l
  q t(
   ]  os0

బరకల8$హÖ లక వ బరక అలక
ౖ వ జమఅ బ®ౖనక మ8 -ీ ఖÑ .
(అల8$9 hకi భం c>ౖ ఎల$ ప}డూ ఉండ~'ాక, c ఇదk <
వధువరల మధ అల8$9 సర wళÇను సమక«రL 'ాక).
2- దుఆః ఇదk ర సంd´'<ంచుక
కª/ా].

B మGందు ఈ దుఆ చదువ

  h0
 
 3      =%k
    W
       h G
  =%k
   < J]

"Á_ిల8$12, అల8$హÖమ జ6:z న¹ \ న వ జ6:Á¹ \ న
మ8 రజ త ". (అల8$9 మమG\m, ఓ అల8$9! మమ]:
మ<యG మ8క ప#ాaించు a 66 (సం\ 6:) ¹ౖ\ ను
నుం)ి కాZాడ~".
3- dరభర ]దk ర తమ మధ జ<'<న సంd´గ qషయ8ల
గG<ం ఎవ<కË 4ెప}కªవదుk. ఇaి 4 ల8 ©చwxyన అల/ాటY.
4- dర 1Uø (బ12షP ) ల§a 6ాÜ (కానుE తాత జరగG
రక #ావ కాలం)లH ఉన:ప}డ~ సంd´'<ంచడం 6¹ిదం. రక #ావం
6]4 క, ఆwx #ా:నం 4ేయనంత వరక ఆwx\m సంd´'<ంచ
ాదు.
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5- dర మలa రం గGం) సంd´'<ంచడం 6¹ిదం. అaి ûర
ZాZాలH$
లక{iంచబడ~తంaి. ఇ#ా$ం aీ66 క<నం'ా
6¹Cpింంaి.
6- సంd´గంలH dరక సంప¤రo తృ>ి 6వడం తపE6స<. dర
గరéం a లL క«డదన: ఉaేkశం\m భర క
ÅరమG
/ళ ·న:ప}డ~ పకiక జ<'< Åరం పడ/Bయడం మంaి కాదు.
(aీ6 వల$ dర సుఖం ZÉందదు). అల8 4ేయడం భర తపE6స<
అ6 dq_C dర అనుమ²\m 4ేయ8]. ఏaై
అవసా6కN
4ేయ8].

dర గGణ ల
q/ాహ ఉaేkశం ఒకర మÃక<\m ప±జనం ZÉందడం,
సత!మ8జ ఏాEటY, ఉత మ క టYంబం ఉ6క{లHక{ ావడం.
అందుక మ6¹ి ఏ _ీ \m q/ాహమ8డబ´త :)ో ఆwxలH ఈ
ఉaేkాల ప¤< 4ే_C అర¡త క]'< ఉం) ]. a 6క{ ఆwxలH ాnరక
అందమG\m ZాటY ఆp ²క సుందరం క«) ఉం) ]. అంటf
ాnరకం'ా ఏ లHపం ల§క ం) ఉం) ]. ఆp ²కం'ా అంటf
సంప¤రo p <క ాళ·'ా, సదు
W ణ సంపను:ాల| ఉం) ].
ఇల8ంటK గGణ ల _ీ ల ల¸ంన /ా<క{ మdగం ల¸ంనటf$ .
అందుకN p <క ాల , సుగGణసంపను:ా]కN ZామGఖత
ఇ/ా]. అaే qధం'ా _ీ క«) తనక కాబ´|¶ భర అల8$9
భయ² గల/ాడ~, సదు
W ణసంపను:డ|న /ాడ~ కా/ాల6
కాంÞిం4 ].
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q/ాహ6¹ిదwxyన _ీ ల
ఏ _ీ ల\m q/ాహమ8డడం 6¹ిదÌ (/ా<6 మహõ మ8`
అంటర) /ార ండ~ qp ల 'ా ఉ :ర. (1) ాశతం'ా
6¹ిదమGన:/ార. (2) \ \ i]కం'ా 6¹ిదమGన:/ార.
(1) ాశతం'ా 6¹ిదమGన:/ార మuడ~ రకాల ః
1- వంÐక బంధుతం:
బంధుతం: ఇందులH ఏడ~ రకాల _ీ ల
ప# ావన అల8$9 సూ 6#ాలH 4ేాడ~ః

:ర. /ా<

(#'b0
  $+
  (#G
      (#t)0
      (#b0
       (#
    ]0
      ()
    E

   
{23:h,7 MMMM Eb
  ]0
  ]0
    

{cక
cక ఈ _ీ ల 6¹Cpంి చబ)Ó రః c తల$ ల , c క మ8ల ,
c #°దnమణGల , c తం)ి #°దnమణGల (wనత ల ), c
త]$ #°దnమణGల , c #°దరల క మ8ల , c #°దnమణGల
క మ8ల }.. (4: 23).
1 తల$ ల అన'ా సంత త]$ \m ZాటY తం)ి hకi త]$
( నమ) మ<యG త]$ hకi త]$ (అమమ).
2 క మ8ల అన'ా సంత క మ8ల , క;డ~క మ<యG
క«తళÇ క మ8ల (మనమాళ·Ç). ఇల8'N క{ంaి వరక .
3 4ెల$ ళ·Ç అన'ా సంత 4ెల$ ళ·Ç తం)ి మ<యG త]$ వరస
4ెల$ ళ·Ç.
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4 wనత ల అన'ా సంత wనత ల , తం)ి wనత ల , \ త
wనత ల , త]$ wనత ల , \ తమల wనత ల .
5 త]$ #°దnమణGల అన'ా త]$ hకi సంత #°దn
మణGల ,
నమ #°దnమణGల , \ త న:మల ,
అమమ #°దnమణGల , అమమ న:మల . ఇల8'N >ౖ
వరక .
6 #°దరల క మ8ల అన'ా సంత #°దరల క మ8ల ,
తం)ి మ<యG త]$ వరస గల #°దరల క మ8ల , #°దరల
మనమాళ·Ç. ఇల8 క{ంaి వరక .
7 #°దnమణGల క మ8ల అన'ా సంత #°దnమణGల
క మ8ల , తం)ి మ<యG త]$ వరస గల #°దnమణGల
క మ8ల , /ా< మనమాళ·Ç. ఇల8 క{ంaి వరక .
2- Zాల/
Zాల/స న సంబంధం వల$ 6¹Cpంి పబ)ిన _ీ ల ః వంÐక
బంధుతం వల$ ఏ _ీ ల 6¹Cpింపబ)Ó [ స న (Zాల) సంబంధం
వల$ ఆ _ీ ల§ 6¹Cpింపబ)Ó ర. పవక సల$ ల8$హÖ అలౖ12 వసల$ ం
ఇల8 ఉపaేÐం4 రః

      *$r
     *$r
WJ
      V&$
 

"అనువంÐక
అనువంÐక బంధుతం వల$ ఏ qధం'ా 6¹Cధం ఏరEడ~తంaో
స న
సంబంధం
వల$
క«)
పరసEర
q/ాహం
సంబంధం
6¹ిదమవతంaి. (బGఖ8< 2645, మG_ి$ ం 1447).
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క;6: 6బంధనల :|, అq ప¤< అ|నప})ే Zాల
సంబంధం ఏరEడ~తంaి. అq ఈ క{ంaి qధం'ా ఉ :|ః
A. ఐదు #ార$ కంటf ఎక iవ Zాల \ '< ఉం) ]. ఏ బల )ై
ఒక _ీ Zాల
ల గG #ార$ మ8తw \ '< ఉంటf ఆwx అత6క{
త]$ కాదు.
B. Zాల వయసు a టక మGందు \ '< యGం) ]. అంటf ఐదు
#ార$ \ గడం అ Baి Zాల వయసు a టక మGందు అ|
ఉం) ]. ఐaిట$ ¦ క;6:, Zాల వయసులH మ< క;6: తాత
\ '< ఉంటf Zాల సంబంధం ఏరEడదు. ఆwx అత6క{ త]$ కాదు.
>ౖ 6బంధనల ప¤ర |నప}డ~ Zాల \ '<న బల డ~
క;డ~క , Zా]Lన _ీ అత6క{ త]$ అవతంaి. ఆwx సం\ నం
అత6క{ #°దర #°దnమణGలవ\ ర. /ార ఇత6క{ మGందు
పటKPన /ా(
తాత పటKPన /ా( . అల8'N ఆwx భర
సం\ నం క«) అత6క{ #°దర #°దnమణGలవ\ ర. /ార
ఇతను Zాల \ '<న త]$ \m పటKPన/ా( ల§a ఇతర dరల\m
పటKPన/ా( . ఇకiడ ఒక qషయం తపEక గ12
 ం4 ]
(గమ6క):
గమ6క): ఈ Zాల సంబంధ బంధుతం Zాల \ '<న బల 6
మ<యG అత6 సం\ నం వరకN ప<%తం. ఆ బల 6 ఇతర
బంధువలక వ<ంచదు.

3- శర బంధుతం వల$ 6¹Cpంి పబ)ిన _ీ ల ః
1 తం)ి dరల , \ త dరల ః ఒక వక{ ఏ _ీ \m అk ్
4ేసుక :)ో ఆ _ీ అత6 క;డ~క లక , మనమళÇక 6¹ిదం.
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ఇల8'N క{ంaి వరక . అk ్ 4ేసుక న: వక{ ఆwx\m సంd´'<ం ,
సంd´'<ంచకZ°| కNవలం అk ్ వల$ ఆwx 6¹ిదమవతంaి.
2 కªడళ·Çః ఒక వక{ ఏ _ీ \mన|\ే అk ్ 4ేసుక :)ో ఆ _ీ
అత6 తం)ి మ<యG \ తలక 6¹ిదం. \ తల అంటf తం)ి
hకi తం)ి మ<యG త]$ hకi తం)ి. ఇల8'N >ౖ వరక .
అతను ఆwx\m సంd´'<ం , సంd´'<ంచక Z°|
కNవలం
అk ్ 4ేసుక న:ంత మ8\ న ఆwx /ా<>ౖ 6¹ిదం.
3 dర త]$ , dర
నమల , అమమల ః ఒక వక{ ఏ
_ీ \m అk ్ 4ేసుక :)ో, సంd´'<ంచక Z°|
అk ్
4ేసుక న:ంత మ8\ న, ఆ _ీ hకi త]$ , ఆwx
నమ,
అమమల అత6>ౖ 6¹ిదమవ\ ర.
4 dర క«తళ·Ç, dర మనమాళ·Çః ఒక వక{ ఏ
_ీ \mన|\ే >ìÇ 4ేసుక;6, ఆwx\m సంd´'<ం4 )ో ఆwx
క«తళ·Ç, మనమాళ·Ç, ఇల8 క{ంaి వరక అత6 క;రక
6¹ిదం. /ార ఇత6కంటf మGందు భర \m అ| , ల§a అత6
తాత భర \mన| . ఒక/Bళ అతను ఆwx\m సంd´'<ంచక
మGంaే q) క ]_C >ౖ >CÃiన:/ార అత6 క;రక 6¹ిదం కార.

(2) \ తi]ం'ా 6¹ిదమGన: _ీ ల
/ార ఈ క{ంaి qధం'ా ఉ :రః
1 dర #°దnమణ?, dర wనత , dర త]$ hకi
#°దnమణ?ః dర ఉండ'ా Å<\m q/ాహం 4ేసుకªాదు. dర
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చ6Z°\ే ల§a ఆwxక q) క ]_C ఆwx q) క ల గడ~వ ప¤<
అ|న తాత /ా<6 >áåÇడవచుLను.
2 ఏ _ీ (తన భర చ6Z°|నందుక , ల§a q) క ల
ZÉంaినందుక ) గడ~వలH ఉంaో ఆwx ఆ గడ~వ ప¤< కాక
మGందు ఆwx\m q/ాహమ8డడం, ల§a ఆwxక q/ాహ
సంaేశం పంపడడం ధరసమతం కాదు.
3హ
ల§a ఉమ8þ క;రక ఇõ Õ _ి ²లH ఉన: _ీ \m
q/ాహమ8డడం ధర సమతం కాదు. ఆwx తన హ ల§a
ఉమ8þ సంప¤రoం'ా 4ేసుక;6 ఇõ Õ నుం)ి హల8º అ|న
తర/ాత B q/ాహమ8) ].

q) క ల
q) క ల ఇషP wxyన కారw% కాదు. అ| క;6: సందాéలH$ అ6/ారం. ఉa ః dరక భర \m, ల§a భర క dర\m
Ïqతం గడపడం కషP తరwxyనప}డ~. ల§a మN కారణwxy
సంభqంనప}డ~ అల8$9 తన దయ, కరణ\m aీ66 తన
a సుల క;రక ధరసమతం 4ేాడ~. ఎవ<క(
ఇల8ంటK
అవసరం ప)ినప}డ~ q) క ]వచుLను. కా6 అప}డ~ క{ంaి
qషయ8లను దృ¹ిPలH ఉంచుక;నుట 4 ల8 మGఖం.
1- dర బ12షP 'ా ఉన:ప}డ~ q) క ]వక«డదు. అప}డ~
q) క ]4 Lడంటf అతను అల8$9, ఆయన పవక సల$ ల8$హÖ
అలౖ12 వసల$ ం అqpేయతక మ<యG 6¹ిద కాా6క{
ZాలE)ినటf$ . అందుక అతను q) క ల6 4ె>ిEన తన మ8టను
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/నక{i సుక;6 ఆwxను తన వaేk
ఉంచుకª/ా].
ప<ద మ|న తాత q) క ]/ా]. ఇప}డ~ క«)
ఇవక ం) మ[ #ా< బ12షP  వL ప<భమయ8క
తలచుక ంటf q) క ]/ా] ల§a తన వaేk ఉంచుకª/ా].
2- ప<ద ం'ా ఉన: [లH$ ఆwx\m సంd´'<_C q) క ]వక«డదు. కా6 అప}డ~ ఆwx గరéవ² అ6 \ె]_C q) క ]వచుLను. ఒక/Bళ ఆwx గరéం a లLక ంటf, వ4ేL లలH
ఆwx బ12షP ాళ| ప<భమ|¶ వరక ఓ>ిక వ12ం, ఆ
ప<భత [లH$ ఆwx\m సంd´'<ంచక ం) q) క ]/ా].

q) క లౖన తర/ాత
q) క ల వల$ dర భర \m q)ిZ°తంaి గనక క;6:
ఆaేాల వ<# ా| /ాటK6 ZాటKంచటం అవసరం.
1- భర సంd´'<ం, ల§a కNవలం ఏకాంతంలH ఆwx\m ఉం)ి
q) క ]_C 6noత గడ~వ కాలం ప¤< 4ేయGట ఆwx>ౖ qpి.
సంd´'<ంచక, ఏకాంతంలH ఉండక q) క ]_C ఆwx>ౖ ఏ గడ~వ¤
ల§దు. బ12షP ాళÇ గడ~వ కాలం మuడ~ #ార$ బ12షP 
ావడం. బ12షP  ా6 _ీ ల గడ~వ కాలం మuడ~ లల .
గ<éణ
ణల గడ~వ కాలం పసqం4ే వరక .
గడ~వ కాలం 6రo|ంచడంలH 'ÃపE ల8భం ఉంaిః
q) క ]Lన _ీ 6 ²<'< తమ a ంపతంలHక{ మర]ంచుక Bందుక అవకాశం ఉంటYంaి. అల8'N ఆwx గ<éణయ8 ల§a
అ Baీ \ెల సుంaి.
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2- ఇప})ి4ేL q) క లక మGనుప ండ~ q) క ]L ఉంటf
ఈ q) క ల తాత dర అత6>ౖ 6¹ిదమవతంaి. అంటf
భర ఒక#ా< q) క ]L 6noత గడ~వలH మర]ంచుక :డ~
ల§a 6noత గడ~వ కాలం a టKనందుక పన</ాహం
4ేసుక :డ~. మ÷Ç ండవ#ా< q) క ]4 Lడ~, 6noత
గడ~వలH మర]ంచుక :డ~ ల§a అaి a టKనందుక
పన</ాహం 4ేసుక :డ~. ఇక మuడవ#ా< q) క ]Lనట$ |\ే ఆwx అత6క{ ధరసమతం కాదు. (మర]ంచుక B
హక i స|తం అత6కË ఉండదు). ఆwx మ[ వక{\m సవwxyన
n²లH q/ాహం 4ేసుకª/ా]. అతను ఆwx\m కాపరం 4ేయ8].
మ÷Ç అతను ఆwxను ఇషP పడక, ఆwx\m Ïqతం గడపడం
సంభవం కాక త6షP ం\m q) క ]Lన సందరéంలH ఆwx
¨దటK వక{ క;రక ధరసమతం అవతంaి. (అ|\ే మ[
వక{ >ìÇ 4ేసుక B, q) క ]4ేL ఉaేశం ఆwxను ¨దటK వక{
క;రక హల8º 4ేయడwxy\ే మ< అందులH ఆ ¨దటK వక{
Z°\ !హం క«) ఉంటf /ా<దkర పవక
Òట /ల వ)ిన
ాప 6క{ గGరవ\ ర. (అబu a వ¤ô, క{\ బG6:కా9,
బబG+ -ిత9 óº). ఏ భర తన dరక మuడ~ #ార$
q) క ]4 L)ో, అతను ²<'< ఆwxను dర'ా 4ేసుక B
qషయ86: అల8$9 6¹ిద పర _ీ జÚ²>ౖ 4 ల8 క6క<ం4 డ~.
/ా<6 /ా< భరల అ\ 4 ాల నుం)ి కాZా) డ~.
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"ఖులఅ
ఖులఅ"
"ఖులఅ" అంటfః భర \m Ïqతం గడపడం ఇషP ంల§6 _ీ , భర
నుం)ి సుక న: మహర #ÉమG (క లకం) అత6క{
/ాపసు 4ే_ి, అత6 q/ాహ బంధం నుం)ి qమGక{ ZÉందదల చుక;నుట. ఒక/Bళ భర ఆwxను ఇషP పడక dరను
q)ి>టP లనుక ంటf dర నుం)ి ఏ #ÉమG సుక B
హక iండదు. అతను ఓ>ిక\m ఆwxను సంసi<స ూ Ïqతం
గడZా]. ల§a మం qధం'ా q) క ]/ా].
భర \m Ïqతం గడపడం /ాస వం'ా దురéరwxy, సహనం
వ12ంచడం కషP తరwxy\ే B తపE ఏ _ీ క«) తన భర \m ఖులఅ
కªరట మంaి కాదు. అల8'N dర తన Òట ఖులఅ కªాల B
ఉaేkశం\m ఆwxను 12ం_ించడం భర క« ధరసమతం కాదు.
ఖులఅ కªరడంలH _ీ యం>ౖ ఉంటf భర సం\mషం'ా q) క ]/ా]. మ<యG అతను ఇLన మహర కంటf ఎక iవ'ా
ఆwx నుం)ి సుకªవడం క«) మంaి కాదు. ఒక/Bళ అతను
ఆwxక ఇLన మహర /ాపసు సుకªక ంటf మn మంaి.

q/ాహ బంp 6: 6ల పక
పక

,B \ెంచుక

B _Cచ

ఈ క{ంaి కారణ లH$ ఏ ఒకటÄౖ
భర dరలH ల§a dర
భరలH చూ_ిన4ో /ార తమ q/ాహ బంp 6: 6ల పక B
ల§a \ెంచుక B _Cచ క]'< ఉంటర.
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అk ్ సందరéంలH \ె]య6 ఏaై /ాaి, ాnరక లHపం భర
dరలH ల§a dర భర లH తాత చూ_ిన4ో తమ q/ాహ
బంp 6: 6ల పక B ల§a \ెంచుక B హక i /ా<క ంaి. ఉa ః
1- ఇదk <లH ఏ ఒక( >ిL/ార ల§a /ాaిగసుల| ం)ో
/ా< హక i ర/BరL ల§6 _ి²లH ఉంటf ం)ో /ార q/ాహ
బంధం నుం)ి qమGక{ ZÉందవచుL. ఈ qషయం పరసEర
సంd´'ా6క{ మGందు జ<'<\ే భర dరక మహర ఇL
యGంటf a 66 ²<'< సుకªవచుL.
2- భర వదk మహర నగదు ఇ4ేL శక{ ల§నప}డ~ మ<యG
/ా<దk<లH సంd´గం జరగక మGందు dరక భర నుం)ి
q)ిZ°|¶ హక iంటYంaి. సంd´గం జ<'<న తాత మ8తం ఈ
హక i ఉండదు.
3- భర వదk Z°షణ ఖరLల ఇ4ేL శక{ ల§నప}డ~ dర క;aిk
[ల /B చూ) ]. ఏc ప±జనం ఏరEడక ంటf యవంతలౖన మG_ి$ ం >దkల సమంలH మ8ట >టP K q)ిZ°|¶
హక iంటYంaి.
4- ఆచూకË \ె]యక ం) పాnలH ఉన: భర ఇల8$ల >ిల$లక
ఏc ఖరLల ఉంచల§దు. ఎవ<కË /ా< ఖరLల బధత
అపEజపEల§దు. /ా< ఖరLల భ<ంచు/ావర ల§ర. తన
ఖరLలక ఆwx వదk క«) ఏc ల§దు. అల8ంటప}డ~ మG_ి$ ం
యల లౖన >దkల మధవ<తం\m ఆ q/ాహ బంధం
నుం)ి q)ిZ°వచుLను.
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అqాసుల\m q/ాహం
మG_ి$ ం పరషడ~ అqా_ిాళÇను (12ందు, బGద తaితర
మత _ీ లను) q/ాహమ8డ~ట ధరసమతం కాదు. యuద,
క(æసవ _ీ లను >áåÇడడం ±గw. అ|\ే మG_ి$ ం _ీ q/ాహం
మG_ి$ ం పరష6\m తపE ఎవ<\m ధర సమతం కాదు.
యuదుడ~, క(æసవ)ై సN ±గం కాదు.
మG_ి$ wతర జంటలH dర మGందు'ా ఇ#ా$ం _ీక<_C భర
ఇ#ా$ం _ీక<ం4ే వరక ఆwx అత6\m సంd´'ా6క{ ఒప}క;నుట
ధరసమతం కాదు. అqాసుల\m q/ాహ qషయంలH ప\ేక
ధాల క{ం ద \ెల పబడ~చున:qః
1- dాభర ]దk ర ఒకN#ా< ఇ#ా$ం _ీక<_C /ార అaే 6కా9
>ౖ ఉందుర (అంటf కªత 'ా మ[#ా< "అk 6కా9" q/ాహ
ఒపEందం అవసరం ల§దు). p <క ఆటంకం ఏaై ఉంటf తపE.
ఉa ః భర క ఆwx మహõ మ8తలH అ| యGండవచుL. ల§a
ఆwx\m q/ాహం 4ేసుక;నుట అత6క{ ±గం ల§క ండవచుL.
అల8ంటప}డ~ /ా<దkర q)ిZ°/ా].
2- యuద, క(æసవ జంటలH$ కNవలం భర ఇ#ా$ం _ీక<_C /ార
అaే 6కా9 >ౖ ఉందుర.
3- యuద, క(æసవలH$ 'ాక ం) /BN మతఅవలం¸క ల జంట లH$
ఏ ఒకi( సంd´'ా6క{ మGంaే ఇ#ా$ం _ీక<_C /ా< q/ాహ
బంధం \ె'<Z°తంaి. /ార dాభర ల 'ా ఉండల§ర.
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4- మG_ి$ wతర జంటలH$ dర సంd´గమGక మGంaే ఇ#ా$ం
_ీక<_C ఆwx అత6 q/ాహ బంధం నుం)ి q)ిZ°వను.
ఎందుకన'ా మG_ి$ ం _ీ అqాసులక dర'ా ఉండడం ధర
సమతం కాదు.
5- మG_ి$ wతర జంటలH$ dర సంd´గం తాత ఇ#ా$ం _ీక<_C
ఆwx "ఇదk `" (గడ~వ) ప¤< అ|¶ లHపలH భర ఇ#ా$ం
_ీక<ంచక న:ట$ |\ే గడ~వ ప¤< కా'ా B /ా< q/ాహబంధం \ె'<Z°తంaి. ఆwx మN మG_ి$ ం వక{\m ౖ q/ాహం
4ేసుకª/ాలనుంటf 4ేసుకªవచుLను. భర ఇ#ా$ం _ీకరణక(
/Bంచదల చుక ంటf ఆwx ఇషP ం. అ|\ే ఈ మధలH భర >ౖ
ఆwx ఏ హక«i ఉండదు. అల8'N అతను ఆwxక ఏ ఆaేశం
ఇవల§డ~. అతడ~ ఇ#ా$ం _ీక<ంన /ంట B ఆwx అత6క{
dర అ| Z°తంaి. పన</ాహ అవసరం ఉండదు.
ఇందుక;రక ఆwx సంవత!ాల తరబ)ి 6nÞిం
ఆwx
ఇషP ం>ౖ ఆp ర ప)ియGంaి. అల8'N యuద, క(æసవ 'ాక ం) /BN
మ\ 6: అవలం¸ంన _ీ hకi భర ఇ#ా$ం _ీక<_C >ౖ
ఆaేశw వ<ంచును. (అన'ా /ా< మధ q/ాహ బంధం
\ె'<Z°వను. ఒక/Bళ dర ఇ#ా$ం _ీక<ంచు వరక /B
చూడదలచుక ంటf భర /BంచవచుLను).
6- సంd´'ా6క{ మGందు dర మతభషP ాలౖన4ో /ా< q/ాహ
బంధం \ె'<Z°వను. ఆwxక మహర క«) aొరకదు. భర
మతభషP డ|\ే ఆwxక
సగం మహర ల¸ంచును.
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మతభషP లౖన /ార ²<'< ఇ#ా$ం _ీక<_C /ార అaే 6కా9 >ౖ
ఉందుర. ఇaి /ా< మధ q) క ల కానప}డ~.

యuద క(æసవ _ీ ల\m q/ాహం వల$ క]'N నüాPల
అల8$హÖ తఆల8 q/ా6: ధర సమతం'ా 4ే_ిన
మGఖaేkశం: పవర నలH$ సం#ాiరం, అ$ లత నుం)ి సమ8జ
ప<ద త మ<యG లమ8 లక సంరణ ల¸ం4 ల6.
సమ8జంలH సచwxyన ఇ#ా$cయ వవస #ా>ించబ) ల6.
అల8$9 మ8తw సత ఆాధుడ~. ఆయన తపE మ[
ఆాధుడ~ ల§డ~. మGహమô సల$ ల8$హÖ అలౖ12 వసల$ ం
అల8$9 hకi పవక అ6 #ా%4ేL సత!మ8జం ఉ6క{లHక{
ా/ాల6. ఇంతటK 'ÃపE ల8dల ZÉంa లంటf p <క ాల ,
సదు
W ణసంపను:ాలౖన ఉత మ _ీ \m >ìÇ 4ేసుక ంటf తపE
ప¤< కావ. ఇక యuద, క(æసవ _ీ ల\m q/ాహం వల$ క]'N
నüాPల ఏల8ంటKవ Bq క{ంద సంÞిపం'ా \ెల సుక ంa మGః
1- క టYంబ రంగమGలHః న: క టYంబలH$ భర శక{వంత)ై
ఉంటf dర>ౖ అత6 పdవం పడ~తంaి. ఆwx ఇ#ా$ం
_ీక<ంచవచుL అన: ఆశ క«) ఉంటYంaి. ఒకప}డ~ aీ6క{
qరద ం'ా జరగGతంaి. భర అpికారం 4ెల$దు. అల8ంటప}డ~
dర తన ధరంలH ±గమ6 dqం4ే/ాటKక{ అల/ాటY
పడ~తంaి. ఉa ః మత
 _Cqంచడం, పంaి మ8ంసం ²నడం,
aొంగ4 టY సంబంp ల ఏరEరచుక;నడం ల8ంటKq. అందువల$
మG_ి$ ం క టYంబం 4ెల$ 84ెదు(Z°తంaి. సం\ నం Ðణ
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మంqధం'ా జరగదు. ప<_ ి² మ<ంత %²c<Z°తంaి;
dర గనకా మతపZాతం, మతకల8$ంటK దురWణGాలౖ
సం\ 6: తన /ంట చరLలక సుక Z°తన:ప}డ~. /ా<
Zారనల , /ా< 4ేషPల న:తనం నుం)ే చూసూ
 చూసూ
 అaే
మ8రW ం>ౖ /ార >రగG\ ర.

2- సమ8Dక నüాPల ః మG_ి$ ం సమ8జంలH యuద, క(æసవ _ీ ల

సంఖ >రగడం 4 ల8 గంరwxyన qషయం. ఆ _ీ ల మG_ి$ ం
సమ8జంలH q4 ర యGa 6క{ ప దులవ\ ర. a 6 /నక
/ా< దురల/ాటYల వల$ మG_ి$ ం సమ8జం క ìÇబ´తంaి,
Þీణ?ంZ°తంaి. a 6క{ \è]wxటP Y'ా _ీ పరషల కల|క,
నగ:\ 6: >ంZÉంaిం4ే దుసుల అpికమవడం. ఇ#ా$ంక
వ²Nకwxyన ఇతర qషయ8ల పభలడం.
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