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ల�ల�ల�ల� ఇల�హఇల�హఇల�హఇల�హ ఇల� ల�� �ఇల� ల�� �ఇల� ల�� �ఇల� ల�� �  
అర	ంఅర	ంఅర	ంఅర	ం: 

1) స��నస��నస��నస��న  అర	ంఅర	ంఅర	ంఅర	ం:  ల��వ�ర�ల��వ�ర�ల��వ�ర�ల��వ�ర�  ఆ�ా��ంపబ�ేఆ�ా��ంపబ�ేఆ�ా��ంపబ�ేఆ�ా��ంపబ�ే  అర�తఅర�తఅర�తఅర�త  గల�ార గల�ార గల�ార గల�ార ,  !ా"!ా"!ా"!ా"  ఒక%ఒక%ఒక%ఒక%  అల�� �అల�� �అల�� �అల�� �  తప&తప&తప&తప&  

2) తప'డ)తప'డ)తప'డ)తప'డ)  అ�ా	 ల*అ�ా	 ల*అ�ా	 ల*అ�ా	 ల*:  

-  ‘+ేవ,�ెవ�ర�+ేవ,�ెవ�ర�+ేవ,�ెవ�ర�+ేవ,�ెవ�ర�  ల�ర ల�ర ల�ర ల�ర ,  !ా"!ా"!ా"!ా"  అల�� �అల�� �అల�� �అల�� �  తప&తప&తప&తప&’  ఇ+�  య+/�ా	 "!0 ,  �ాస1 �ా"!0  వ23�4కం5ా  ఉన7+� .  

!ారణం  అ9:క  మం+�  +ేవ,ళ=>  ఉండటం .  

-  ‘అసల@ౖనఅసల@ౖనఅసల@ౖనఅసల@ౖన  సృCిE కర1సృCిE కర1సృCిE కర1సృCిE కర1  ఎవ�ర�ఎవ�ర�ఎవ�ర�ఎవ�ర�  ల�ర ల�ర ల�ర ల�ర ,  !ా"!ా"!ా"!ా"  అల�� �అల�� �అల�� �అల�� �  తప&తప&తప&తప&’  ఇ+�  మ�Gక  �Hౖప,నున7  అల�� �  Jక%  

ఏకL/�"7  అంటM  Nార�OPమL/�"7  సూRసు1 న7+� .   

ల�ల�ల�ల�  ఇల�హఇల�హఇల�హఇల�హ  ఇల� ల�� �ఇల� ల�� �ఇల� ల�� �ఇల� ల�� �  అ9:అ9:అ9:అ9:  పSతTపSతTపSతTపSతT  వచ9/"7వచ9/"7వచ9/"7వచ9/"7  ఒప'!VవటW"!0ఒప'!VవటW"!0ఒప'!VవటW"!0ఒప'!VవటW"!0  షరతుల*షరతుల*షరతుల*షరతుల*  :  

1) గహ[ంచటంగహ[ంచటంగహ[ంచటంగహ[ంచటం\\\\  -  +/"  అ�ా	 "7  Lెల*సు!Vవటం ,  గహ[ంచటం\ .  

2) దృఢత�ం  -  +/""  దృఢం5ా  పట_E !Vవటం .  

3) `�ీకరణ`�ీకరణ`�ీకరణ`�ీకరణ  -  +/""  మనసూ&�b1 5ా  `ీ�క�bంచటం .   

4) సమర&ణసమర&ణసమర&ణసమర&ణ  -  +/"!0  మనసూ&�b1 5ా  సమ�b&ంచు!Vవటం .   

5) సత2ంసత2ంసత2ంసత2ం  -  అ+�  "జdefనద" ,  సత2defనద"  Lెల*సు!Vవటం .  

6) S�ేయతS�ేయతS�ేయతS�ేయత  -  +/"!0  S�ేయత  చూపటం  

7) భ!01భ!01భ!01భ!01  -  +/""  hiTjంచటం, భ!01  చూపటం  

8) అSmా�సంఅSmా�సంఅSmా�సంఅSmా�సం-+/"!0  పn�b1  వ23�4కdefన  త�ా5op  అంటM  ఇతర  ఆ�ాధు2ల"7ంటr  hsౖ  అSmా�సం  చూపటం  

త�ా5opత�ా5opత�ా5opత�ా5op:  ఆ�ా��ంపబడటం ,  S�ేయత  చూపబడటం  వంటr  అల�� �  Jక%  అర�తల*  (హక*%ల* )  

ఇవ�బ�ిన  ఇతర  ఆ�ాధు2ల* .  ఇం!ా  S�ేయత  చూపబడటం  ల�క  అనుస�bంపబడటం  వంటr  uహమvw  

సల� ల�� హx  అల@ౖహ[  వసల� ం  Jక%  అర�తల*  (హక*%ల*)  ఇవ�బ�ిన  ఇతరల* .  

    మyహమvదుర\సూల*ల�� �మyహమvదుర\సూల*ల�� �మyహమvదుర\సూల*ల�� �మyహమvదుర\సూల*ల�� � 

అర	ంఅర	ంఅర	ంఅర	ం:  మyహమvwమyహమvwమyహమvwమyహమvw  అల�� �అల�� �అల�� �అల�� �  Jక%Jక%Jక%Jక%  సం+ేశహర డ)సం+ేశహర డ)సం+ేశహర డ)సం+ేశహర డ)  (+�వ2సం+ేmా"7+�వ2సం+ేmా"7+�వ2సం+ేmా"7+�వ2సం+ేmా"7  అందజ4`ినఅందజ4`ినఅందజ4`ినఅందజ4`ిన  �ార �ార �ార �ార )  

పTవక1  మyహమvwపTవక1  మyహమvwపTవక1  మyహమvwపTవక1  మyహమvw  సల� ల�� హx అల@ౖహ[  వసల� ం  hsౖhshౖsౖhsౖ  మనమనమనమన  క{సక{సక{సక{స  బWధ2తబWధ2తబWధ2తబWధ2త: 

1) ఆయనను  Sశ�`ించటం .  

2) ఆయనను  ఆదర|}Tా యం5ా  ~సు!Vవటం  

3) ఆయనhsౖ  భ!01  చూపటం  

4) ఆయన  ఆ+ే�ంRన  Sధం5ా  అల�� �  ను  ఆ�ా��ంచటం  

5) ఆయనక*  �"  క�5bం�ే  Sషయ�ల  నుం�ి  దూరం5ా  ఉండటం.అవమ�నం క�5bం�ే  �ాటr  నుం�ి  క��/ .  

6) ఆయనhsౖ  సల�మyల*  పంపటం.  
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అ�ౌ� ���అ�ౌ� ���అ�ౌ� ���అ�ౌ� ��� (అల	
 �అల	
 �అల	
 �అల	
 � �క��క��క��క� ఏక�ైవత�ంఏక�ైవత�ంఏక�ైవత�ంఏక�ైవత�ం)  

అర�ంఅర�ంఅర�ంఅర�ం: 

అల	
 � �క�  �ార���మ���� , ఆ"ాధ$తను మ"'య) �ివ$+�మ	లను  &  

గ)ణగణ�లను  .శ�0ించటం .  

అ�ౌ� ��� �క� .56ష ప9:జ+�ల<అ�ౌ� ��� �క� .56ష ప9:జ+�ల<అ�ౌ� ��� �క� .56ష ప9:జ+�ల<అ�ౌ� ��� �క� .56ష ప9:జ+�ల<: 

1) స�ర>ంల? ప9@ABంచటC�DE , నరDా�  తFిGంచుDHవటC�DE  ఒక Dారణమగ)ను .  

2) మంJ పనుల< ,  పKణ$Dా"ా$ల<  0ీ�క"'ంపబడటC�DE  ఇ�ి  తపG�  స"' షరతP . 

3) ఇ�ి  తపQలను, RాRాలను తPSిJ@Aయ)ను మ"'య) UVంపజWయ)ను.  

అ�ౌ� ��� �CXాల<అ�ౌ� ��� �CXాల<అ�ౌ� ��� �CXాల<అ�ౌ� ��� �CXాల<: 

1) �ార���మత�ం�ార���మత�ం�ార���మత�ం�ార���మత�ం  - రYబZ[య$�:  �ివ$Dా"ా$లల?  అల	
 �  �క�  ఏకత�ం .  

2) ఆ"ాధ$తఆ"ాధ$తఆ"ాధ$తఆ"ాధ$త  - ఉల]�̂య$�:  మన  ఆచరణలల?  అల	
 � �క�  ఏకత�ం  

3) �ివ$+�మ	ల<�ివ$+�మ	ల<�ివ$+�మ	ల<�ివ$+�మ	ల<  మ"'య)మ"'య)మ"'య)మ"'య)  గ)ణగణ�ల<గ)ణగణ�ల<గ)ణగణ�ల<గ)ణగణ�ల<  - అ�ా_వ0ి`ాab :  �ివ$+�మ	లల?  

మ"'య)  గ)ణగణ�లల?  అల	
 �  �క�  ఏకత�ం .  

అల	
 � �క� �ివ$+�మ	ల మ"'య) గ)ణగణ�ల �యమ	ల<అల	
 � �క� �ివ$+�మ	ల మ"'య) గ)ణగణ�ల �యమ	ల<అల	
 � �క� �ివ$+�మ	ల మ"'య) గ)ణగణ�ల �యమ	ల<అల	
 � �క� �ివ$+�మ	ల మ"'య) గ)ణగణ�ల �యమ	ల<: 

1) అతP$త�మcdeన , అతP$న తcdeన  మ"'య) సంపfరgcdeన. . 

2) �ౌX'hీయ� – ప��లను మ"'య) అ"ా� లను ఖుjఆk మ"'య) ప9వక�  

మ)హమ_� సల
 ల	
 హm అలnౖ�^  వసల
 ం ఉప�ే5ాలల? �ెpFినటq
 Xా+A rసుDHవలnను. 

@ాటt ఇతర అ"ా� ల< rయటC�DE స�ంత �ెp.�ేటలను, ల	vw లను 

ఉప:X'ంచక]డదు.  

3) @ాటt� Rypన@Az ల{వK.  

4) @ాటt అ"ా� ల< ప90ి�ి|  }ెం�ిన. Dా� @ాటt .~�నం Dాదు.  

5) �ివ$+�మ	లల?  మ"'య) .వరణలల? Rypక అంటే ఆ F�రYన త��� మ"'య) అల	 

.వ"'ంపబSిన ����� Rypక ఉన ద� �C.ంచక]డదు. 
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�� వర�� 2-1 

�	
ం� �ాట��	 జ�ాబ�ల� �ా� యం���	
ం� �ాట��	 జ�ాబ�ల� �ా� యం���	
ం� �ాట��	 జ�ాబ�ల� �ా� యం���	
ం� �ాట��	 జ�ాబ�ల� �ా� యం��  

 

1)  ల� ఇల�హ ఇల� ల�� �  క� స#$%న అ#ా( )*ల� ఇల�హ ఇల� ల�� �  క� స#$%న అ#ా( )*ల� ఇల�హ ఇల� ల�� �  క� స#$%న అ#ా( )*ల� ఇల�హ ఇల� ల�� �  క� స#$%న అ#ా( )* , ,  ,  ,  #$ండ- తప0డ- అ#ా( లను మ#3య� అ4 #$ండ- తప0డ- అ#ా( లను మ#3య� అ4 #$ండ- తప0డ- అ#ా( లను మ#3య� అ4 #$ండ- తప0డ- అ#ా( లను మ#3య� అ4 

ఎందుక� త789 �ారణ;ల� �ా� యం��ఎందుక� త789 �ారణ;ల� �ా� యం��ఎందుక� త789 �ారణ;ల� �ా� యం��ఎందుక� త789 �ారణ;ల� �ా� యం�� ....  

 

 

 

 

 

 

 

2)  ఇ=ా� ం నుం�� బహ?ష�#3ంపజABC4 అంటD ల� ఇల�� ఇల� ల�� � ను వEF#A�	ంఇ=ా� ం నుం�� బహ?ష�#3ంపజABC4 అంటD ల� ఇల�� ఇల� ల�� � ను వEF#A�	ంఇ=ా� ం నుం�� బహ?ష�#3ంపజABC4 అంటD ల� ఇల�� ఇల� ల�� � ను వEF#A�	ంఇ=ా� ం నుం�� బహ?ష�#3ంపజABC4 అంటD ల� ఇల�� ఇల� ల�� � ను వEF#A�	ంGే4 అIJకం Gే4 అIJకం Gే4 అIJకం Gే4 అIJకం 

ఉI;*LఉI;*LఉI;*LఉI;*L. . . . అLMే �ాట�లN మ�ఖEPQRన ప�ంట�) �ా� యం��అLMే �ాట�లN మ�ఖEPQRన ప�ంట�) �ా� యం��అLMే �ాట�లN మ�ఖEPQRన ప�ంట�) �ా� యం��అLMే �ాట�లN మ�ఖEPQRన ప�ంట�) �ా� యం�� .  .  .  .   

  

  

  

  

  

 

 

3) అల�� � అసS M;T)* అంటD అల�� � ఉI;*డ) అల�� � అసS M;T)* అంటD అల�� � ఉI;*డ) అల�� � అసS M;T)* అంటD అల�� � ఉI;*డ) అల�� � అసS M;T)* అంటD అల�� � ఉI;*డ) మనంమనంమనంమనం ఎల� ఋVవW Gేయగలం ఎల� ఋVవW Gేయగలం ఎల� ఋVవW Gేయగలం ఎల� ఋVవW Gేయగలం?      

 

 

 

 

 

 

Y ZCర�_______________________[బ\ౖ^ I_ం .__________________Mే�`  ____________  
www.is lamhouse.com                                                    abdul lahreddy@yahoo.com 
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ల�ల�ల�ల� ఇల�హఇల�హఇల�హఇల�హ ఇల� ల�� �ఇల� ల�� �ఇల� ల�� �ఇల� ల�� �: 

 

���ం�����ం�����ం�����ం��  షరత"ల�#షరత"ల�#షరత"ల�#షరత"ల�#  �$%%�$%%�$%%�$%%  పల'�()ార+పల'�()ార+పల'�()ార+పల'�()ార+  ల�భంల�భంల�భంల�భం  -.ందు�1ర+-.ందు�1ర+-.ందు�1ర+-.ందు�1ర+ .  

1) �1%  అర2ం  2) �1%  ఆచరణ  3) �1%��  6ర+ద789:న  )ాట=  >క�  బ�@ష�రణ   

 

అర2ంఅర2ంఅర2ంఅర2ం: 

1) సBCDనసBCDనసBCDనసBCDన  అర2ంఅర2ంఅర2ంఅర2ం:  లE�ెవ�BF�G  ఆBాH�ంపబIే  అరKత ,  �ా% ఒక�  అల�� �  క'  తపM .  

2) తపNడPతపNడPతపNడPతపNడP  అర2ంఅర2ంఅర2ంఅర2ం:  

� �ేవQIెవ�రR  లEర+  అల�� �  తపM  –  ఇ��  )ాసS )ా%��  వTUB(కంVా  ఉనX�� .  ఎందుకంటZ  

నూ�  అల\ౖ�@స]ల�ం  �ాలం  నుంIి  అ_`క  (అసతTపQ) �ేవQళbc  

ఆBాH�ంపబడPత"_1Xర+ .  (అల�� � అ_` పe�ేTక ��వT_1మ�%�� �ేవQడ_` పదం 

అను)ాదం �ాజhలదు)  

� %జ89:న  సృ	ిk కరS  ఎవ�రR  లEర+  అల�� �  తపM  –  ఇ��  అల�� �  >క�  ఏక�ైవ�1�%X  

గnBFంo  %ర�oంpే  మBqక  అర2ం .  ఇల��  అంటZ  అరr  stషలu  ఆBాH�ంపబIే  )ాడP 

(ఆBాధుTడP  అ%  అర2ం  అం�ే  �ా%  సృ	ిkంpే  )ాడP  (సృ	ిk కరS ) అ% �ాదు .  
 

�ౌ����ౌ����ౌ����ౌ���  లu%లu%లu%లu%  6stVాల'6stVాల'6stVాల'6stVాల': మwడPమwడPమwడPమwడP  
 

1) అర+� బwxయT�అర+� బwxయT�అర+� బwxయT�అర+� బwxయT�  –  zార�zార�zార�zార�s{మత�ంs{మత�ంs{మత�ంs{మత�ం : తన  >క�  �ారTమnలలu  �(వలం  అల�� �  

క'  మ�తe8|  pెం��న  ఏ�CDకత�ం .  

2) అ�అ�అ�అ�  ఉల}�@యT�ఉల}�@యT�ఉల}�@యT�ఉల}�@యT�  –  ఆBాధనఆBాధనఆBాధనఆBాధన : మన  ఆచరణలలu  �(వలం  అల�� �  క'  మ�తe8|  

పe�ేT��ంచవల~ిన  ఏ�CDకత�ం .  

3) అzా�వ~ి�ా��అzా�వ~ి�ా��అzా�వ~ి�ా��అzా�వ~ి�ా��  - ��వT_1మమnల'��వT_1మమnల'��వT_1మమnల'��వT_1మమnల'  మBFయnమBFయnమBFయnమBFయn  ��వTగnణ1ల'��వTగnణ1ల'��వTగnణ1ల'��వTగnణ1ల' : తన  >క�  

��వT89:న  _1మమnలలu  మBFయn  గnణగణ1లలu  అల�� �  >క�  ఏ�CDకత�ం .  



ఇzా� ంనుఇzా� ంనుఇzా� ంనుఇzా� ంను ఖంIంిpేఖంIంిpేఖంIంిpేఖంIంిpే 6ర+ద789:న6ర+ద789:న6ర+ద789:న6ర+ద789:న పద7 త"ల'పద7 త"ల'పద7 త"ల'పద7 త"ల', దృకMథమnల'దృకMథమnల'దృకMథమnల'దృకMథమnల': 

                                    ------------------------------------------------------------- 

1) 	ి��  (బహ��ైవత�ం  – అల�� � >క�  ఏక�ైవత�ంలu  stగzా�మTం)  

2) ఇతర సృ	ిk �1లను  (సృ	ిkంపబIిన  )ాట=%) ఆBాధుTల'Vా  pేసు��వటం .  

3) బహ��ై)ాBాధక'Iి% అ6�ా�సుIిVా పBFగణ�ంపక-�వటం. 

4) ఇతర మ�ర� దర�క�1�ల  కంటZ  పeవకS  మnహమ��  సల� ల�� హ� అల\ౖ�@ వసల� ం 

>క�  మ�ర� దర�కత�ం  అంత  సమగ89:న��� ,  సంప�ర�89:న�� , 89ర+VCDన�� ,  

ఖo�త89:న�� , �ోషర�@త89:న�� , పBFప�ర�89:న��  �ాద% 6శ�~ించటం .  

5) పeవకS  మnహమ��  సల� ల�� హ� అల\ౖ�@ వసల� ం �1�Bా పంపబIిన  )ాట=లu  

�ే%_�ౖ_1  అస�@Tంచు��వటం , �ే�	ించటం , ఏవVFంచు��వటం .  

6) పeవకS  మnహమ��  సల� ల�� హ�  అల\ౖ�@  వసల� ం  �1�Bా  పంపబIిన  )ాట=లu  

�ే%_�ౖ_1  ఎగ�1�  pేయటం , అప�సTం  pేయటం , పBF�సం  pేయటం ,  

)����BFంచటం .  

7) ఇందeజhలం , మంతe6దT , మ�య�జhలం 

8) 6�ా�సులక' వTUB(కంVా బహ��ై)ాBాధక'లక' �#డMటం,  సహకBFంచటం,  

స�యం pేయటం, సమBF2ంచటం, -�e త]�@ంచటం, మద7 త"%వ�టం .  

9) ఇzా� �య  ధర��ాసన  పBFH�  బయట  �6ంచవచ�%  st6ంచటం .  

10) అల�� � >క�  �$�  (ఇzా� ం ధర�ం) నుంIి  మర�-�వటం .  
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