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ఖుర్ఆన్ లో అల్లి హ్ అవతరింపజేసిన ఈ క్రంది వచనాలతో 
పరువక్త ముహమ్మద్ సలలిల్లి హు అల�ైహి వసలలి ం తరుచుగ్ తన 
పరుసంగ్న్ని మొదలు పెట్టేవ్రు:

“ఓ మ్నవుల్ర్!  ఆదిమ్నవుడి నుండి మిము్మల్ని 
సృషిటేంచిన మీ పరుభువుకు విధేయత చూపండి, అతన్ నుండి అతన్ 
భార్ను, వ్రిద్దరి నుండి అనేక మంది పురుషులను మరియు 
స్త్త రీలను ఆయన సృషిటేంచాడ్. ఎవరి దావార్న�ైతే మీ పరస్పర 
హకుకులను డిమ్ండ్ చేసు్త నానిరో, ఆ పరుభువుకు భయపడండి 
మరియు మీ రక్తసంబంధాలను త్రుంచుకోకండి. న్శ్చయంగ్, 
అల్లి హ్ ఎలలిపు్పడూ మిమ్మల్ని కన్పెటుటే కునే ఉంటాడ్.” 
(ఖుర్ఆన్ 4:1)

మొత్తం సమ్జాన్కే కేందరుబందువు ‘కుటుంబం’. ఒకవేళ 
కుటుంబం గట్టే  పునాదిపెై న్రి్మంచబడితే, సమ్జం మొత్తం 
ఉత్తమ సమ్జంగ్ న్రి్మంచబడే అవక్శం ఉంది. క్బట్టే  వివ్హం 
మరియు కుటుంబం వ్వస్థలకు ఆదర్శపురుషుడూ, అంతిమ 
ద్ైవపరువక్్త  అయిన ముహమ్మద్ సలలిల్లి హు అల�ైహి వసలలి ం చాల్ 
ఎకుకువ పర్ు ధాన్త న్చా్చరు. దీన్ గురించి ఖుర్ఆన్ లోన్ అల్లి హ్ 
దివ్వచనాలు, 

“న్శ్చయంగ్, మీకంట్ పూరవాం మేము సందేశహరులను 
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పంప్ము మరియు వ్రిక్ భార్లను మరియు సంతానాన్ని 
పరుస్దించాము …” (ఖుర్ఆన్ 13:38)

వివ్హ వ్వస్థను పరువక్త ముహమ్మద్ సలలిల్లి హు అల�ైహి 
వసలలి ం సవాయంగ్ తన జీవితంలో స్్థ పించి చూప్రు. ఆయన 
పలుకులలో:

“అల్లి హ్ స్క్ిగ్, మీ అందరి కంట్ ఎకుకువగ్ నేను అల్లి హ్ 
కు భయపడతాను మరియు ద్ైవభక్్త, ధర్మన్ష్ఠా పరతా కల్గి 
ఉనానిను; మరి, నేను ఉపవ్సం ఉంటాను మరియు ఉపవ్సం 
వదిల్పెడతాను కూడా, నమ్జు (ర్తిరు వేళలోలి ) చేస్్త ను 
మరియు పడ్కుంటాను కూడా మరియు నేను స్త్త రీలను కూడా 
పెళ్ళాడతాను. ఎవర�ైతే నా యొకకు ఈ సుననితులను(1)  వదిల్ 
వేస్్త రో, అల్ంట్వ్రు నాకు చ్ందినవ్రు క్దు.” (సహీహ్ 
బుఖ్రీ, సహీహ్ ముసిలి ం)

న్స్ందేహంగ్, కుటుంబ బంధుతవాం మరియు కుటుంబ 
ఐకమత్ం గురించి ఇస్లి ం ధర్మం చాల్ గంభీరంగ్ నొక్కు 
చ్బుతుననిది.  ఎవర�ైనా ఇస్లి మీయ ధర్మశ్సనాన్ని (షరిఅతును) 
క్షుణ్ంగ్ అధ్యనం చేస్్త , వ్రు ‘మ్నవజీవితపు న్రి్దషటే  
అవసర్లను స్్థ పించడం, క్ప్డటం, బలపర్చడం మరియు 
సి్థరపరచడమే’ దాన్ వ�నుకనునని అసలు వివేకమనే విషయ్న్ని 
తేల్గ్గా  కన్పెటటేగలరన్ ఇస్లి మీయ ధర్మశ్సన పండితులు 
ప్ర్కునానిరు. ఇస్లి మీయ ధర్మశ్సనం గురి్తంచిన మ్నవ జీవితపు 
కనీస న్రి్దషటే  అవసర్లు ఐదు. అవి:

1 సుననితు: బో ధనలు మరియు పరువక్త (స) యొకకు విధానం.  
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  దీన్ - ధర్మం

  నఫ్్ - పర్ు ణము  

  నసల్ - తరం, కుటుంబ వ్వస్థ  

  అఖల్ - బుదిధి , మతి  

  మ్ల్ - సంపద

ఉదాహరణకు – ఇస్లి ం ధర్మం ఎంతో పర్ు ధాన్తన్సు్త నని 
కుటుంబ వ్వస్థ  గురించి అర్థం చేసుకోవ్లంట్, కుటుంబ వ్వస్థ  
పవితరుతను క్ప్డే ఖచి్చతమ�ైన మరియు కఠినమ�ైన ఇస్లి మీయ 
చటాటే లను పరిశీల్స్్త  చాలు. ఉదాహరణకు ఈనాడ్ “ఆధున్క 
ప్శ్్చత్ దేశ్లలో” కుటుంబ వ్వస్థ  యొకకు అసలు పునాదిపెై 
దాడి చేసు్త నని వ్భిచారం మరియు ఇతర అశీలిల క్ర్కల్ప్లను 
మ్మూలు నేర్లుగ్(1)  కూడా పరిగణించటం లేదు. 
అయితే ఇస్లి ం పరిసి్థతి దీన్క్ పూరి్త భిననింగ్ ఉంది. పరస్పర 
మంచితనంతో మ�లగటమే క్కుండా, వివ్హ బంధాన్క్ హాన్ 

1 1969 లో, తన స్నిహితుడితో తమ భార్ పెటుటే కునని అకరమ సంబంధం 
గురించి ఫిర్్దు చేసిన వ్క్్తతో ‘నీ ఆలోచనలు ప్త బడిపో య్యి, 
నీవిపు్పడ్ 1969లో న్వసిసు్త నానివన్ గరహించు’ అన్ ఆ ఇంగీలిషు జడిజి  
పల్క్డ్. [పూరి్త కథ యూసుఫ్ అల్ఆల్మ్, అల్ మఖ్సిద్ అల్ ఆమ్మహ్ 
ల్ అల్ షరిఅహ్ అల్ ఇస్లి మీయ (రియ్ద్ ఐ.ఐ.పి.హెచ్: International 
Islamic Publishing House, 1994), p. 397 లో ఉంది.] ఈనాడ్ ఇంట్లి న్ 
పిలలిలు తనకు చ్ందిన వ్రు క్దన్ భర్త న్ర్కరించడం, తదావార ఇద్దరి 
మధ్ వ�ైరం పెరిగి, ఘర్షణలు మొదల�ై, వివ్హబంధం నాశనమ�ై పో వడం 
మ్మూలు విషయమ�ై పో వడాన్ని మనం చూసు్త నానిం. భార్్భర్తల మధ్ 
ఇల్ంట్ ల�కకులేనన్ని కేసులు కోరుటే లలో ఉనానియి.  “ఆధున్క & నాగరిక” 
వివ్హబంధం ఇల్ ఉంటుందా? అనే అసలు పరుశని ఎవరిక�ైనా ర్వచు్చ.	
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కల్గించే పరుతి చ్డ్, అశీలిల, వ్భిచార మరియు మిశరమ సమ్వేశ 
క్ర్కల్ప్ల దరిదాపులకు కూడా పో కూడదన్ ఇస్లి ం ధర్మం 
కుటుంబ సభు్లందరినీ న్రే్దశిసు్త ననిది. దీన్ గురించి ఖుర్ఆన్ 
లోన్ అల్లి హ్ ఆదేశం ఇల్ ఉననిది:

“మరియు అకరమ సంబంధాల దరిదాపులకు వ�ళళావదు్ద . 
న్శ్చయంగ్, అది చాల్ అసహ్కరమ�ైన క్ర్ం మరియు 
చ్డ్డపన్” (ఖుర్ఆన్ 17:32)

అయితే ఈ బో ధనలు కేవలం ఆజ్ఞల వరకే పరిమితం క్లేదు. 
ఉప్క్ించబడకూడన్ కొన్ని ఘోర్తి ఘోరమ�ైన చ్డ్పనులకు 
ఇస్లి మీయ ధర్మచటటేం కఠినమ�ైన శిక్షలు విధించింది. దీన్ గురించి 
ఖుర్ఆన్ లోన్ అల్లి హ్ ఆదేశ్లు ఇల్ ఉనానియి:

“వ్భిచారం చేసిన (అవివ్హిత) స్త్త రీ, వ్భిచారం చేసిన 
(అవివ్హిత) పురుషుడ్ – ఉభయులలో పరుతి ఒకకురిక్ 
వంద కొరడా ద్బ్బలు కొటటేండి. మీరు అల్లి హ్ పెై మరియు 
అంతిమదినంపెై విశ్వాసం గలవ్రే అయితే వ్రిపెై ద్ైవ్జ్ఞను (ఈ 
షరియతు శిక్షను) విధించేటపు్పడ్ మీరు ఎంత మ్తరుం జాల్ పడ 
కూడదు. పెైగ్ వ్రిన్ శిక్ించే సమయంలో స్క్ష్ంగ్ ముసిలి ంలలో 
కొంతమంది అకకుడ ఉండాల్.” (ఖుర్ఆన్ 24:2)

ఇతరులకు మంచి చేస్ దిశ వ�ైపు దయ్దాక్ిణా్లు దారి 
చూపుతాయి. అయితే ఇల్ంట్ దోషులను శిక్ించడంలో దయ 
జూపకూడదు, ఎందుకంట్ వీరిపెై దయ జూపడమనేది ఇతరులకు 
మంచి చేస్ల్ వీరిక్ దారి చూప్ బదులు, చ్డ్ ఫల్తాల 
వ�ైపుకు మ్తరుమే వీరిన్ పురిగ్లు్పతుంది.  ఇంక్, సహీహ్ 
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బుఖ్రీ మరియు సహీహ్ ముసిలి ంలలో నమోదు చేయబడిన 
పరువక్త ముహమ్మద్ సలలిల్లి హు అల�ైహి వసలలి ం వచనాలలో, 
ఒక వివ్హిత వ్భిచారిక్ ర్ళళాతో కొట్టే  చంప్ శిక్ష విధించినటులి  
స్పషటేంగ్ ఉననిది. వ్స్తవ్న్క్ కుటుంబ న�ైతికతను క్ప్డటంలో 
ఇస్లి ం ధర్మం ఇంకొంచ్ం ముందుకు వ�ళళాంది: ఎవర�ైతే పతివరుతలపెై 
తపు్పడ్ అపన్ందలు వేస్్త రో, అల్ంట్ వ్రిక్ కఠినశిక్ష విధించింది. 
దీన్ గురించిన అల్లి హ్ ఆదేశ్లు: 

“శీలవతులపెై అపన్ంద మోపి, దాన్క్ సంబంధించిన 
నలుగురు స్క్షుల్ని తీసుకుర్లేన్ వ్రిక్ ఎనభ�ై కొరడా ద్బ్బలు 
కొటటేండి. ఇక మీద్ననిడూ వ్రి స్క్ష్్న్ని ఆమోదించకండి. వ్రు 
అవిధేయులు.” (ఖుర్ఆన్ 24:4)

ఇకకుడ గురి్తంచవలసిన ముఖ్మ�ైన విషయం ఏమిటంట్, 
కుటుంబ సభు్లందరితో పరువరి్తంచవలసిన తీరు గురించి అల్లి హ్ 
మొత్తం మ్నవజాతిక్ దారి చూపుతునానిడ్. ఇది ఒక సంక్ిప్త  
వ్్సం గనుక, కుటుంబ సభు్ల�ైన తల్లిదండర్ు లు, పిలలి లు, 
భార్లు మరియు ఇతర రక్తసంబంధీకులతో ఒక ముసిలి ం ఎల్ 
పరువరి్తంచాలనేది ఇకకుడ కులి ప్త ంగ్ మ్తరుమే చరి్చంచ బడ్తుననిది. 
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తల్లిదండ్రు లు

వీలయినంత ఉత్తమంగ్ తన తల్లిదండర్ు లతో పరువరి్తంచమన్ 
అల్లి హ్ పరుజలను ఆదేశిసు్త నానిడ్. తప్పకుండా ముసిలి ంలు 
విధేయత చూప్ల్. ముందుగ్ వ్రు తమ పరుభువుకు 
మరియు తమ అంతిమ పరువక్తకు తప్పక విధేయత చూప్ల్. 
ఆ తర్వాత సవాంత తల్లిదండర్ు లను మించి, వ్రి విధేయతకు 
యోగు్ల�వవారూ లేరు. అందువలననే ఖుర్ఆన్ లోన్ అనేక 
వచనాలు తల్లిదండర్ు లను ఎల్ గౌరవించాలనే విషయం గురించి 
న్రే్దశిసు్త నానియి.  వ్స్తవ్న్క్, అల్లి హ్ ఖుర్ఆన్ లో అనేక 
చోటలి , కేవలం తనను మ్తరుమే ఆర్ధించాలనే ఆదేశ్లతో ప్టు 
తల్లిదండర్ు లతో ఉత్తమంగ్ పరువరి్తంచాలనే ఆజ్ఞలనూ జారీ చేస్డ్. 
ఉదాహరణకు, ఖుర్ఆన్ లోన్ క్రంది వచనాన్ని గమన్ంచండి: 

“అల్లి హ్ నే ఆర్ధించండి. ఆయనకు సహవరు్త లుగ్ ఎవరినీ 
స్ట్ కల్్పంచకండి. తల్లిదండర్ు ల పటలి  ఉత్తమంగ్ పరువరి్తంచండి. 
బంధువుల పటలి , అనాధల పటలి , న్రుప్దల పటలి , ఆతీ్మయుల�ైన 
ఇరుగు పొ రుగువ్రి పటలి , బంధువులు క్న్ ఇరుగు పొ రుగు వ్రి 
పటలి , పరుకకునునని మితురు ల పటలి , బాటస్రుల పటలి , మీ ఆధీనంలో 
ఉనని బాన్సల పటలి  ఔదార్ంతో మ�లగండి. అహంక్రంతో 
విరరవీగేవ్రిన్, బడాయి కొట్టే  వ్రిన్ న్శ్చయంగ్ అల్లి హ్ ఎంత 
మ్తరుమూ ఇషటేపడడ్.” (ఖుర్ఆన్ 4:36) 
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ఇంక్ అల్లి హ్ ఇల్ ఆజా్ఞ పించాడ్: 

“(ఓ పరువక్్త ) పరుకట్ంచండి: రండి, మీ పరుభువు మీపెై న్ష్ధించిన 
వ్ట్న్ మీకు విన్పిస్్త ను. అవేమంట్, అల్లి హ్ కు సహవరు్త లుగ్ 
ఎవవారినీ స్ట్ కల్్పంచకండి, తల్లిదండర్ు ల పటలి  ఉత్తమరీతిలో 
మ�లగండి. ప్దరికపు భయంతో మీ సంతానాన్ని హతమ్ర్చకండి. 
మేము మీకూ ఆహార్న్నిసు్త నానిం, వ్రిక్ ఇస్్త ం. సిగుగా మ్ల్న 
పనులు – అవి బాహాటంగ్ జరిగేవ�ైనా, గోప్ంగ్ జరిగేవ�ైనా – 
వ్ట్ దరిదాపుల కూకుడా వ�ళళాకండి. చటటేబదధింగ్ తప్ప అల్లి హ్ 
న్ష్ధించిన ఏ పర్ు ణినీ హతమ్ర్చకండి. మీరు ఆలోచించి పన్ 
చేస్్త రన్, మీక్ విషయ్లను గురించి అల్లి హ్ గట్టేగ్ తాక్దు 
చేసు్త నానిడ్...” (ఖుర్ఆన్ 6:151) 

“నీ పరుభువు స్పషటేంగ్ ఇల్ ఆజా్ఞ పించాడ్: మీరు ఆయనను 
తప్ప మర్కర�వరినీ ఆర్ధించకూడదు. తల్లిదండర్ు ల పటలి  
ఉత్తమంగ్ వ్వహరించాల్. నీ సమక్షంలో వ్రిలో ఒకకురు గ్న్ 
లేదా ఇద్దరూ గ్నీ వృదాధి ప్్న్క్ చేరుకుంట్, వ్రి ముందు 
(విసుగ్గా ) ఉఫ్ అన్ కూడా అనకూడదు. వ్రిన్ కసురుకుంటూ 
మ్టాలి డకు. పెైగ్ వ్రితో మర్్దగ్ మ్టాలి డ్. అణుకువ, 
దయ్భావం ఉట్టేపడే విధంగ్ నీ భుజాలను వ్రి ముందు అణిచి 
పెటుటే . “ఓ పరుభూ! బాల్ంలో వీరు ననుని (ప్రుమ్నుర్గ్లతో) 
పో షించినట్లి , నీవు వీరిపెై దయజూపు” అన్ వ్రి కోసం పర్ు రి్థసూ్త  
ఉండ్.  ఆంతర్్లలో ఏముందో  మీ పరుభువుకు బాగ్ త్లుసు. 
మీరు గనుక మంచివ్రుగ్ మసలుకుంట్, అల్ (మంచి వ�ైపుకు) 
మరల్ వచే్చ వ్రిన్ అల్లి హ్ క్షమిస్్త డ్.” (ఖుర్ఆన్ 17:23-25)
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“మేము ఇసర్ు యి్లు సంతతి నుండి వ్గ్్ద నం తీసుకునానిము: 
అల్లి హ్ ను తప్ప మర�వవారినీ ఆర్ధించకూడదు మరియు 
తల్లిదండర్ు ల పటలి  ఉత్తమంగ్ పరువరి్తంచాల్. బంధువులను, 
అనాధలను మరియు ఆగత్పరులను ఆదరించాల్. పరుజలతో 
మర్్దగ్ మ్టాలి డాల్.…” (ఖుర్ఆన్ 2:83)

అల్లి హ్ కు అత్ంత ఇషటేమ�ైన ఆచరణలను గురించి 
త్లుపుతూ, పరువక్త ముహమ్మద్ సలలిల్లి హు అల�ైహి వసలలి ం 
న్రీ్త సమయంలో నమ్జు చేయడం గురించి ప్ర్కున్, వ�ంటనే 
తల్లిదండర్ు లతో ఉత్తమంగ్ పరువరి్తంచడం గురించి ప్ర్కునడం దీన్ 
పర్ు ధాన్తను త్లుపుతుననిది: ఒక వ్క్్త పరువక్త ముహమ్మద్ 
సలలిల్లి హు అల�ైహి వసలలి ంను ఇల్ పరుశినించారు: “అల్లి హ్ కు 
అత్ంత ఇషటేమ�ైన పన్ ఏది?” దాన్క్ ఆయన్ల్ జవ్బచా్చరు, 
“న్రీ్త సమయంలో చేస్ నమ్జు.” మరల్ “ఆ తర్వాత ఏది?” 
అన్ పరుశినించగ్, ఆయన్ల్ జవ్బచా్చరు, “తన తల్లిదండర్ు లకు 
విధేయత చూపడం…” (సహీహ్ బుఖ్రీ, సహీహ్ ముసిలి ం)

సంతానాన్ని పెంచడంలో తల్లిదండర్ు లు ముఖ్ంగ్ తల్లి పడే 
శరమను మరియు పరుయ్సను అల్లి హ్ విశ్వాసులకు గురు్త చేసి, 
బదులుగ్ మీ యొకకు ప్రుమ, గౌరవం, కృతజ్ఞత మరియు విధేయత 
పొ ందేందుకు వ్రు అరుహు లన్ త్ల్పినాడ్. దీన్ గురించి ఖుర్ఆన్ 
లోన్ అల్లి హ్ పలుకులు: 

“లుఖ్్మన్ తన కుమ్రున్క్ హితబో ధ చేసూ్త  ఇల్ అనానిడ్, 
‘ఓ నా కుమ్రుడా! అల్లి హ్ కు భాగస్వామ్ం కల్్పంచకు. 
న్స్ందేహంగ్ అల్లి హ్ కు భాగస్వాముల్ని కల్్పంచడం 
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ఘోరమ�ైన అనా్యం. మరి మేము మ్నవున్క్ అతన్ 
తల్లిదండర్ు ల విషయంలో గట్టేగ్ తాక్దు చేస్ము. అతన్ తల్లి 
పరుయ్సపెై పరుయ్సకు ఓరు్చకుంటూ అతడిన్ తన గర్ంలో 
మోసింది. తర్వాత అతన్ ప్లను విడిపించడాన్క్ ర�ండ్ 
సంవత్ర్లు పట్టేంది. (కనుక, ఓ మ్నవుడా) నువువా నాకూ, నీ 
తల్లిదండర్ు లకూ కృతజు్ఞ డవ�ై ఉండ్. (చివరిక్) మరల్ ర్వలసింది 
నా వద్దకే.” (ఖుర్ఆన్ 31:13-14)

“మేము మన్షిక్, తన తల్లిదండర్ు ల పటలి  ఉత్తమరీతిలో 
పరువరి్తంచవలసినదిగ్ తాక్దు చేస్ము. అతన్ తల్లి బాధను 
భరిసూ్త , గర్ంలో అతన్ని మోసింది. బాధను భరిసూ్త నే అతన్ని 
పరుసవించింది. అతన్ని గర్ంలో మోయటాన్క్, అతన్ ప్లు 
విడిపించడాన్క్ ముపెైై మ్స్ల వ్వధి పట్టేంది. తుదకు అతను 
పూరి్త పరిపకవాతకు అంట్ నలభ�ై ఏళళా పర్ు య్న్క్ చేరుకుననిపుడ్ 
ఇల్ విననివించుకునానిడ్, ‘నా పరుభూ! నీవు నాపెై, నా తల్లిదండర్ు లపెై 
కురిపించిన అనుగరహ భాగ్్లకు గ్నూ కృతజ్ఞతలు త్లుపుకునే 
మరియు నీ పరుసననితను చూరగ్నే విధంగ్ సతాకుర్్లు చేస్ 
సదు్దిధిన్ నాకు పరుస్దించు. ఇంక్ నా సంతానాన్ని కూడా 
సజజినులుగ్ తీరి్చదిదు్ద . నేను నీ వ�ైపునకే మరలుతునానిను. నేను 
నీ విధేయులలో ఒకణి్ .’” (ఖుర్ఆన్ 46:15)

క్బట్టే , తన పిలలిల ప్రుమ్నుర్గ్లు మరియు దగగారితనం 
అందరి కంట్ ఎకుకువగ్ పొ ందే అరహుత తల్లి కల్గి ఉననిది. ఒకస్రి 
ఒకవ్క్్త పరువక్త ముహమ్మద్ సలలిల్లి హు అల�ైహి వసలలి ంను ఇల్ 
పరుశినించారు: “నా ఉత్తమ సహచర్ంలో గడిప్ హకుకు పరుజలందరిలో 
ఎవరు అత్ంత ఎకుకువగ్ కల్గి ఉనానిరు?” దాన్క్ ఆయన్ల్ 
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జవ్బచా్చరు, “నీ తల్లి.” ఆ వ్క్్త మరల్, “ఆ తర్వాత ఎవరు?” దాన్క్ 
ఆయన్ల్ జవ్బచా్చరు, “నీ తల్లి.” ఆ వ్క్్త మరల్ “ఆ తర్వాత 
ఎవరు?” అన్ పరుశినించాడ్. దాన్క్ ఆయన్ల్ జవ్బచా్చరు, “నీ 
తల్లి.”  ఆ వ్క్్త మరోస్రి, “ఆ తర్వాత ఎవరు?” అన్ పరుశినించగ్, “నీ 
తండిరు.” అన్ ఆయన జవ్బచా్చరు, (సహీహ్ ముసిలి ం)
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జీవిత భాగస్వామి(1)

ఇస్లి ం ధర్మంలో వివ్హమనేది చాల్ ముఖ్మ�ైన క్ర్కరమం. 
స్త్త రీపురుషుల మధ్ స్పషటేమ�ైన సంబంధం ఉందనే విషయ్న్ని 
ఖుర్ఆన్ త్లుపుతుననిది. మ్నవుందరూ ఒకే ఆదిమ్నవుడి 
నుండి ఉన్క్లోన్ వచా్చరనే విషయ్న్ని ఖుర్ఆన్ లో అనేక చోటలి  
అల్లి హ్ మ్నవ్ళక్ గురు్త  చేసు్త నానిడ్. ఈ రక్తసంబంధాలలోనే 
వ్రు బంధించబడి ఉనానిరు. ఈ రక్తసంబంధాల దావార్నే పరస్పర 
హకుకులు స్్థ పించబడా్డ యి.  ఖుర్ఆన్ లోన్ అన్నిస్ అనే నాలుగవ 
అధా్యం పర్ు రంభంలోన్ అల్లి హ్ పలుకులు:

“ఓ మ్నవుల్ర్! మిమ్మల్ని ఒకే పర్ు ణి నుండి పుట్టేంచి, 
దాన్ నుంచే దాన్ జతను సృషిటేంచి, ఆ ఇద్దరి దావార్ ఎందరో 
పురుషులను, స్త్త రీలను వ్్పింపజేసిన మీ పరుభువుకు 
భయపడండి. ఎవరి ప్రుతో మీరు పరస్పరం మీకు క్వలసిన 
వ్ట్న్ అడ్గుతారో ఆ అల్లి హ్ కు భయపడండి. రక్తసంబంధాల 
త్గత్రుంపులకు దూరంగ్ ఉండండి. న్శ్చయంగ్ అల్లి హ్ మీపెై 
న్ఘ్ వేసి ఉనానిడ్.” (ఖుర్ఆన్ 4:1)

1 వివ్హ సంబంధమ�ైన ఇస్లి మీయ ధర్్మదేశ్ల గురించి మరింతగ్ 
త్లుసుకోవ్లంట్ ఇదే రచయిత వర్ు సిన,“The Fiqh of the Family, 
Marriage and Divorce” (American Open University, 1997), 
passim చూడండి. ఇకకుడ చరి్చంచబడిన విషయ్లు ఆ పుస్తకంలోన్ వివిధ 
భాగ్ల నుండి తీసుకోబడినాయి.
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స్త్త రీపురుషులలో క్మన్ గ్ ఉండే అనేక విషయ్లతో 
ప్టు, భార్్భర్తల మనసు్లలో తను సృషిటేంచిన పరస్పర 
ప్రుమ్నుర్గ్లను తన యొకకు గ్ప్ప సూచనలుగ్ అల్లి హ్ 
ప్ర్కుంటునానిడ్. లోతుగ్ ఆలోచించే వ్రి కొరకు ఇవి గ్ప్ప 
సూచనలు. మరో మ్టలో, అల్ లోతుగ్ ఆలోచించేవ్రు 
సృషిటే  యొకకు ఈ పరుతే్కతపెై దృషిటే  స్రించి, అల్లి హ్ యొకకు 
శక్్తస్మర్్థ యాలు, సృషిటే  న్ర్్మణంలో ఆయన పరిపూర్తవాం, ఈ 
పరుపంచంలో ఆయన ఉంచిన సుభాలను, దయ్దాక్ిణా్లను 
గురు్త కు త్చు్చకుంటారు. దీన్ గురించి ఖుర్ఆన్ లోన్ అల్లి హ్ 
పలుకులు:

“మరి ఆయన సూచనలలోనే ఒకట్ ఏమిటంట్, ఆయన 
మీకోసం సవాయంగ్ మీలో నుంచే భార్లను సృజంచాడ్. మీరు 
వ్రి వద్ద  పరుశ్ంతత పొ ందటాన్క్. ఆయన మీ మధ్ ప్రుమనూ, 
దయ్భావ్నీని పొ ందుపరిచాడ్. న్శ్చయంగ్, ఆలోచించేవ్రి 
కోసం ఇందులో ఎన్ని సూచనలునానియి.” (ఖుర్ఆన్ 30:21)

ఇంక్, ఖుర్ఆన్ లోన్ అల్లి హ్ పలుకులు:

“ఆ అల్లి హ్ యిే మిమ్మల్ని ఒకే పర్ు ణి నుంచి పుట్టేంచాడ్. 
మరి అతన్ నుండే అతన్ జంటను కూడా సృషిటేంచాడ్. – అతనా 
జంట దావార్ పరుశ్ంతతను పొ ందటాన్క్. ఆ తర్వాత అతను తన 
సహధర్మచారిణితో సమ్గమం జరుపగ్, ఆమ� ఒక తేల్క�ైన భారం 
దాల్్చంది (గర్వతి అయింది). ఆమ� ఆ భార్న్ని మోసుకుంటూ 
తిరిగేది. మరి భారం అధికమ�ైనపుడ్, భార్్భర్తల్దూ్ద  తమ 
పరుభువ�ైన అల్లి హ్ ను, “నీవు గనుక మ్కు ఏ లోపమూ 
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లేన్ బడ్డను పరుస్దిస్్త , మేము నీకు తప్పకుండా కృతజు్ఞ లమ�ై 
ఉంటామన్” పర్ు రి్థంచస్గ్రు. …” (ఖుర్ఆన్ 7:189)

క్బట్టే , ఖుర్ఆన్ పరుక్రం భార్్భర్తల మధ్ ఉండవలసిన 
బంధం ప్రుమ్నుర్గ్లు, దయ మరియు పరస్పర అవగ్హనలతో 
న్ండినద్ై ఉండవల�ను. అంతేగ్క తన భార్లపెై దయ చూపమన్ 
అల్లి హ్ పురుషులను ఆజా్ఞ పిసు్త నానిడ్:

“…వ్రితో ఉత్తమరీతిలో క్పురం చేయండి. ఒకవేళ వ్రు మీకు 
నచ్చకపో తే బహుశ్ ఏదో  ఒకకు విషయం మూలంగ్ మీకు నచి్చ 
ఉండక పో వచు్చ. క్నీ మీకు నచ్చన్ ఆ విషయంలోనే అల్లి హ్ 
అప్రమ�ైన శుభాన్ని పొ ందుపరచాడేమో.” (ఖుర్ఆన్ 4:19)

ఇస్లి ం ధర్మంలో వివ్హ వ్వస్థ  యొకకు అసలు ఉదే్దశ్్న్క్ 
సంబంధించిన కొన్ని విషయ్లను ఇకకుడ చరి్చంచవలసిన 
అవసరం చాల్ ఉంది. ఎందుకంట్, దాంపత్ జీవితంలోన్ ప్తరు 
గురించి మరియు వివ్హ వ్వస్థ  గురించి అసలేమీ అవగ్హన 
లేకుండానే అనేక మంది పెళ్ళాడతారు లేదా పెళళా చేసుకోవ్లనే 
కోరికతో ఉంటారు. క్బట్టే , పెళళా తర్వాత తమ భుజసకుంధాలపెై 
వచి్చ పడే బాధ్తల గురించి వ్రు గరహించరు. అయితే ఒకవేళ 
ముందుగ్నే వివ్హ వ్వస్థ  యొకకు ఉదే్దశ్ం మరియు 
వివ్హంతో ప్టు వచే్చ బాధ్తల గురించి గనుక త్లుసుకుంట్, 
వ్రి పెళళా స్ఫల్మయిే్ అవక్శ్లు పెరుగుతాయి. తన నుండి 
ఆశించబడ్తునని బాధ్తలు మరియు కర్తవ్్ల్ని గురించి ఆ 
వ్క్్త క్షుణ్ంగ్ గరహిస్్త డ్.

ఇస్లి ంలో వివ్హ వ్వస్థ  యొకకు అసలు ఉదే్దశ్ం కేవలం 
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సరదా లేక ప్శవిక క్మ్వేశం తీరు్చకోవడం ఎంత మ్తరుమూ 
క్దు. వ్ట్ కంట్ వివ్హ వ్వస్థ  ఎన్ని ర�టులి  ఉననితమ�ైంది. 

 వివ్హ వ్యవస్థ  వెనుకనున్న కొన్్న ముఖ్్యద్దేశ్లు(1): 

సంతానం, ధర్మబదధింగ్ శ్రీరక సుఖం అనుభవించడం, 
వ్క్్తగతంగ్ పూరి్త పరిపకవాత పొ ందటం, ఈ పర్ు పంచిక జీవితం 
గడపడంలో పరస్పర తోడా్పటు, అనేక మ్నసిక మరియు 
శ్రీరక పరుయోజనాలు పొ ందడం, ఒక ఉత్తమ సమ్జం కొరకు 
పునాది ర్యి క్వడం, ర్బో యిే తర్న్ని న�ైతికత మరియు 
ఆధా్తి్మకతలతో కూడిన మంచి కరమశిక్షణతో పెంచడం, పరుజలను 
మరియు వంశ్లను ప్రుమ్నుర్గ్లలో బంధించడం మొదల�ైనవి.

  

1 Cf., అబు్ద ల్ రహా్మన్ అబు్ద ల్ ఖ్ల్ఖ్, Al-Zawaaj fi Dhill al-Islaam 
(కువ�ైట్: al-Daar al-Salafiyyah, 1988), pp. 21ff.
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భార్్యభర్తల హకుకులు

దాంపత్ జీవితం విజయవంతం క్వ్లంట్, భార్్భర్తల్ద్దరూ 
పరస్పర హకుకులను, బాధ్తలను, కర్తవ్్లను పూరి్తగ్ అర్థం 
చేసుకోవలసి ఉంది.  అందవలన ఇస్లి మీయ ధర్మశ్స్త రీంలో 
భార్్భర్తల పరస్పర హకుకులు మరియు కర్తవ్్ల గురించి 
చాల్ స్పషటేంగ్, వివరంగ్ త్లుపబడింది. అంతేగ్క తమ జీవిత 
భాగస్వామి కూడా ముసిలిమే అనే విషయ్న్ని పరుతి భర్్త  మరియు 
భార్్ తప్పకుండా గరహించవలసి ఉంది. తన జీవితభాగస్వామి 
కూడా ఇస్లి ం పరంగ్ తనకు సో దరుడ్ లేక సో దరే కదా. క్బట్టే , 
ఒక ముసిలి ంకు ఉండే స్ధారణ సౌభరాు తృతవా హకుకులనీని ఆ జీవిత 
భాగస్వామిక్ కూడా ఉంటాయి. ఒక ముసిలి ం యొకకు పరువర్తన, 
సౌభరాు తృతవాం, పరస్పర ప్రుమ్నుర్గ్లు మరియు విధేయత 
మొదల�ైన అంశ్ల గురించి అనేక పుస్తక్లు పరుచురించబడినాయి. 
పెళ్ళాడిన భర్త మరియు భార్లు కూడా ఇస్లి మీయ జీవన 
విధానంలోన్ భాగమే క్బట్టే , ఆ య్ న్యమ్లనీని వ్రిపెై 
కూడా వరి్తస్్త యి. అంతేగ్క, తన ఉపదేశంలో పరువక్త ముహమ్మద్ 
సలలిల్లి హు అల�ైహి వసలలి ం కూడా దీన్న్ ఇల్ నొక్కు వక్కుణించారు: 
“దేన్న�ైతే తన కోసం ఇషటేపడతాడో , దాన్నే తన సో దరుడి కోసం 
కుడా ఇషటేపడనంత వరకు మీలో ఎవవారూ న్జమ�ైన విశ్వాసులు 
క్రు.” (సహీహ్ బుఖ్రీ, సహీహ్ ముసిలి ం)
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అల్గే, ఇరువురి మధ్ జరిగిన న్ఖ్ ఒడంబడిక పరుక్రం, 
భార్కు తన భర్తపెై కొన్ని పరుతే్క హకుకులు లభిసు్త నానియి.(1)  

క్బట్టే , భార్్భర్తల హకుకుల గురించి చరి్చంచేటపు్పడ్, 
దీన్న్ కేవలం ధర్మ చటాటే లకే పరిమితమ�ైన విషయమన్ భావిసూ్త , 
తేల్గ్గా  తీసుకోకూడదు. భార్్భర్తల మధ్ ఉండవలసిన బంధాన్ని 
ఇద్దరూ తప్పకుండా గౌరవించాలనేది ధర్మ చటాటే లలో న్రే్దశించబడిన 
దాన్ కంట్ ఎంతో ఎకుకువ గంభీరమ�ైనది. అది ప్రుమ్నుర్గ్లతో, 
పరస్పర అవగ్హన మరియు తోడా్పటుతో కూడిన గట్టే  బంధం. 
భార్్భర్తలలో పరుతి ఒకకురూ తోట్వ్న్ అవసర్లను మరియు 
సమరధితను పరిగణ లోన్క్ తీసుకోవ్ల్. అవసరమ�ైతే ఒకోకుస్రి 
తామే సరు్ద బాటు చేసుకున్ తోట్వ్న్క్ సంతోష్న్ని ఇవవాడాన్క్ 
పరస్పరం పరుయతినించాల్. అంతేగ్న్ ఎపు్పడూ తమ హకుకులనీని 
ర్బటుటే కోవ్లన్ మ్తరుమే పరుయతినించడం తగదు. వ్స్తవ్న్క్, 
దంపతుల్ద్దరిలో ఎవవారూ తోట్ సహవ్సి హకుకులన్నింట్నీ పూరి్త 
చేయలేరు మరియు సహవ్సిన్ పూరి్తగ్ సంతోష పెటటేనూ లేరు. 
క్బట్టే , వ్రిద్దరూ తమలోన్ లోప్లను మరియు కొరతలను 
గురి్తంచి, వ్ట్న్ మనసూైరి్తగ్ ఒపు్పకోవల�ను.  

తమ భార్లను ఉత్తమంగ్ చూసుకోవ్లన్ పరుతే్కంగ్ పరువక్త 
ముహమ్మద్ సలలిల్లి హు అల�ైహి వసలలి ం భర్తలకు ఉపదేశించి 
ఉనానిరు – బహుశ్ అది భర్త యొకకు స్ధారణ ఆధిపత్ం 
వలన క్వచు్చ లేదా అతన్ అధిక శక్్త వలన క్వచు్చ. పరువక్త 

1 ఖుర్ఆన్ లోన్ అల్లి హ్ ఆదేశం ఇల్ ఉంది, “మీరు పరస్పరం కలుసుకునని 
తర్వాత, ఆ భార్లు మీ నుండి గట్టే  వ్గ్్ద నం తీసుకునని తర్వాత కూడా ఆ 
ధనాన్ని మీర�ల్ (వ�నక్కు) తీసుకుంటారు?” (ఖుర్ఆన్ 4:21). 
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ముహమ్మద్ సలలిల్లి హు అల�ైహి వసలలి ం ఉపదేశం: “ఎవర�ైతే తన 
కుటుంబంతో (భార్లతో) ఉత్తమంగ్ పరువరి్తస్్త రో, వ్రే మీరందరిలో 
ఉత్తములు మరియు నేను నా కుటుంబం కొరకు మీరందరి కంట్ 
ఉత్తముడిన్.” (అతి్తరి్మథీ మరియు ఇబ�ని మ్జహ్)

వ్స్తవ్న్క్ భార్్భర్తలలో ఏ ఒకకురూ స్ధారణంగ్ తోట్ జీవిత 
భాగస్వామి హకుకులన్నింట్నీ పూరి్త చేయలేరన్ ఇంతకు ముందే 
చరి్చంచుకునానిం. క్బట్టే , ఎదుట్వ్న్లోన్ లోప్న్ని విమరి్శంచే 
లేక కఠినంగ్ విమరి్శంచే ముందు, సవాయంగ్ ఆత్మపరిశీలన 
చేసుకున్, తనలోనూ ఉనని లోప్లను, తపు్పలను ఒకస్రి 
పరిశీల్ంచుకోవల�ను. 

భార్్భర్తలలో ఒకరి నుండి మర్కరు సరిగ్గా  ఏమి కోరు 
కుంటునానిరో అర్థం చేసుకునేందుకు మరియు మంచి జీవిత 
భాగస్వామిగ్ జీవించేందుకు ఏమి చేయ్లో గరహించేందుకు 
వీలుగ్ ఇస్లి మీయ ధర్మశ్స్త రీం దంపతుల్ద్దరిపెై కొన్ని పరస్పర 
హకుకులు మరియు బాధ్తలు స్పషటేంగ్ న్రే్దశించింది.  
ఉదాహరణకు, దివ్ఖుర్ఆన్ లోన్ ఈ వచనాలు :

“…భర్తలకు భార్లపెై హకుకులుననిట్లి , భార్లకు కూడా 
భర్తలపెై సముచిత్ైన హకుకులునానియి .…” (ఖుర్ఆన్  2:228)

 కులి ప్త ంగ్, భార్య యొకకు హకుకులు లేదా భర్త యొకకు 
బాధ్యతలలో ఇతర అంశ్లతో ప్టు ఈ క్రందివి కూడా 
ఉనా్నయి:

 తగిన వధుకటనిం (మహర్) చ్ల్లించడం: 
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అల్లి హ్ ఆజ్ఞ ఇల్ ఉంది:

“స్త్త రీలకు వ్రి మహర్ సొ ము్మను మనసూైరి్తగ్ ఇవవాండి. 
ఒకవేళ వ్రు గనక తమ ఇషటేపూరవాకంగ్ మహర్ లో కొంత 
మొతా్త న్ని వదిల్ పెడితే సంతోషంగ్ దాన్ని అనుభవించండి.” 
(ఖుర్ఆన్  4:4)

 భర్త పూరి్తగ్ భార్ను పో షించడం మరియు  ఆమ� ఖరు్చలు 
భరించడం: 

అల్లి హ్ ఆజ్ఞ ఇల్ ఉంది:

“పురుషులు స్త్త రీలపెై ఒక్ంత ఆధిక్త కల్గి ఉనానిరు. ఎందుకంట్ 
అల్లి హ్ ఒకరిక్ ఇంకొకరిపెై విశిషఠా తను పరుస్దించాడ్. అదీ 
గ్క పురుషులు తమ సంపదను (వ్రిపెై) ఖరు్చ పెడతారు. 
కనుక గుణవంతుర్ల�ైన స్త్త రీలు విధేయుల�ై ఉంటారు. తమ 
భర్తలు (ఇంట్లో) లేన్ సమయంలో అల్లి హ్ సంరక్షణలో 
ఉంటూ, (తమ శీల్నీని, భర్త సంపదను) క్ప్డతారు. ఏ 
స్త్త రీలు అవిధేయతకు ప్ల్బడతారన్ మీకు భయం ఉందో , 
వ్రిక్ నచ్చజ�ప్పండి. …” (ఖుర్ఆన్ 4:34)

అంతేగ్క బుఖ్రీ మరియు ముసిలి ం హదీథు గరంథాలలో 
నమోదు చేయబడిన ఒక హదీథులో, తన భర్త (అబూ 
సుఫ్్న్) పిసినారితనం గురించి త్ల్పి, తన సవాంత 
ఖరు్చలకు ఏమీ ఇవవాడం లేదన్ ఫిర్్దు చేసి, భర్తకు 
చ్ప్పకుండా భర్త సంపదలో నుండి తన ఖరు్చల న్మిత్తం 
కొంత డబు్బ తీసుకోవచా్చ అన్ అడిగిన హింద్ బన�్త  ఉత్బహ్ 
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పరుశనికు పరువక్త ముహమ్మద్ సలలిల్లి హు అల�ైహి వసలలి ం ఇల్ 
జవ్బచా్చరు: “స్ంపరుదాయం పరుక్రం నీ ఖరు్చలకు మరియు 
నీ బడ్డ  ఖరు్చలకు, ఎంత అవసరమో, అంత తీసుకో.”

 సముచితమ�ైన రీతిలో, దయతో పరువరి్తంచడం: 

అల్లి హ్ ఆజ్ఞ:

“…వ్రితో ఉత్తమరీతిలో క్పురం చేయండి. ఒకవేళ 
వ్రు మీకు నచ్చకపో తే బహుశ్ ఏదో  ఒకకు విషయం 
మూలంగ్ మీకు నచి్చ ఉండక పో వచు్చ. క్నీ మీకు 
నచ్చన్ ఆ విషయంలోనే అల్లి హ్ అప్రమ�ైన శుభాన్ని 
పొ ందుపరచాడేమో.” (ఖుర్ఆన్ 4:19)

 సంభోగం : 

సహీహ్ ఇబ�ని హిబా్బన్ గరంథంలో క్రంది ఉలేలి ఖన నమోదు 
చేయబడింది:

తన భర్తకు స్త్త రీల అవసరం లేదన్ ఉథా్మన్ ఇబ�ని మధూన్ భార్ 
పరువక్త ముహమ్మద్ సలలిల్లి హు అల�ైహి వసలలి ంతో ఫిర్్దు 
చేసింది. పగట్ పూట ఆయన ఉపవ్సం ఉంటారు మరియు 
ర్తిరు పూట ఆయన నమ్జులో న్మగనిమ�ై ఉంటారు. 
అపుడ్ పరువక్త ముహమ్మద్ సలలిల్లి హు అల�ైహి వసలలి ం 
అతడిన్ ఇల్ పరుశినించారు, “నీవు అనుసరించవలసిన ఉత్తమ 
ఆదర్శవంతుడిన్ క్దా నేను?” దాన్క్ అతడ్, “న్శ్చయంగ్, 
నా తల్లిదండర్ు ల పర్ు ణాలు మీకు అరి్పతం అవుగ్క.” అపుడ్ 
అల్లి హ్ యొకకు పరువక్త అతడితో ఇల్ పల్క్రు, “ఇక నీ 
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విషయ్న్క్ వస్్త , నీవు ర్తరుంతా నమ్జులో న్మగనిమ�ై 
ఉంటునానివు మరియు పగలంతా ఉపవ్సం ఉంటునానివు. 
న్శ్చయంగ్, నీ భార్కు నీపెై హకుకు ఉంది. నీ శరీర్న్క్ నీ 
పెై హకుకు ఉంది. క్బట్టే , నమ్జు చేయి మరియు న్దరుపో . 
ఒకోకురోజు ఉపవ్సం ఉండ్ మరియు మరో రోజు ఉపవ్సం 
ఉండవదు్ద .”

 ‘ఏక్ంతం, గోప్ం’ : 

ఈ క్రంది హదీథును పరిశీల్ంచండి:

“తన భార్ వద్దకు వ�ళళా, తలుపులు మూసి, కపు్పకున్ 
మరియు అల్లి హ్ వ్రి పన్న్ దాచినటులి గ్ వ్రు తాము చేస్ 
పన్న్ దాచే మగవ్రు మీలో ఎవర�ైనా ఉనానిర్?” అపుడ్ 
వ్రు, “ఉనానిరు” అన్ జవ్బచా్చరు. తర్వాత ఆయన, “తన 
స్నిహితుల మధ్ కూరు్చన్, (నా భార్తో) ‘నేను ఇల్ చేస్ను, 
నేను అల్ చేస్ను’ అన్ చ్ప్్పవ్రు ఎవర�ైనా ఉనానిర్?” 
దాన్క్ వ్రేమీ జవ్బవవాకుండా న్శ్శబ్దంగ్ ఉండిపో య్రు. 
అపుడ్ ఆయన స్త్త రీల వ�ైపు తిరిగి, “మీలో ఎవర�ైనా అల్ంట్ 
విషయ్ల గురించి చరి్చంచుకుంటార్?” దాన్క్ వ్రు కూడా 
ఏమీ జవ్బవవాకుండా న్శ్శబ్దంగ్ ఉండిపో య్రు. అపుడ్ 
ఒక బాల్క తన బొ టన వేరుళళాపెై నడ్సూ్త , పరువక్త ముహమ్మద్ 
సలలిల్లి హు అల�ైహి వసలలి ం కంటబడి, తన మ్టలను 
విన్పించాలన్ విశవాపరుయతనిం చేసూ్త , ఇల్ పల్క్ంది, “ఓ 
అల్లి హ్ యొకకు పరువక్్త , న్శ్చయంగ్ వ్రు [మగవ్రు] 
అల్ంట్ విషయ్ల గురించి చరి్చంచు కుంటారు మరియు 
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వ్రు (స్త్త రీలు) కూడా అల్ంట్ విషయ్ల గురించి చరి్చంచు 
కుంటారు.” అపుడ్ ఆయన ఇల్ పల్క్రు, “అల్ంట్ వ్రు 
దేన్న్ పో ల్ ఉంటారో నీకు త్లుస్? అల్ంట్ వ్రు ‘ఒక 
ఆడ దయ్ం రోడ్్డ  మీద ఒక మగదయ్్న్ని కల్సి, పరుజలు 
చూసు్త ండగ్నే నడిరోడ్్డ  మీద తమ కోర�కును తీరు్చకునే ఆ 
దయ్్లను పో ల్ ఉంటారు.”(1)  

 ఇస్లి మీయ ధర్మం గురించి నేర్పటం మరియు నేరు్చకోవడం.

 మరో వెైపు, భర్త యొకకు హకుకులు లేదా భార్య యొకకు 
బాధ్యతలలో క్రంది విషయాలు ఉనా్నయి:

  ఇంట్ యజమ్న్: 
అల్లి హ్ ఆజ్ఞ:

“పురుషులు స్త్త రీలపెై ఒక్ంత ఆధిక్త కల్గి ఉనానిరు. ఎందుకంట్ 
అల్లి హ్ ఒకరిక్ ఇంకొకరిపెై విశిషఠా తను పరుస్దించాడ్. అదీ 
గ్క పురుషులు తమ సంపదను (వ్రిపెై) ఖరు్చ పెడతారు. 
కనుక గుణవంతుర్ల�ైన స్త్త రీలు విధేయుల�ై ఉంటారు. తమ 
భర్తలు (ఇంట్లో) లేన్ సమయంలో అల్లి హ్ సంరక్షణలో 
ఉంటూ, (తమ శీల్నీని, భర్త సంపదను) క్ప్డతారు. ఏ 
స్త్త రీలు అవిధేయతకు ప్ల్బడతారన్ మీకు భయం ఉందో , 
వ్రిక్ నచ్చజ�ప్పండి. …” (ఖుర్ఆన్ 4:34)

స్ధారణంగ్ ఇది భర్త హకుకుగ్ ప్ర్కునబడినా, వ్స్తవ్న్క్ది 
అతడి భుజసకుంధాలపెై పెటటేబడిన ఎంతో బరువ�ైన బాధ్త. 

1 అబూ దాఊద్. 
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మరోమ్టలో తన కుటుంబాన్క్ దారి చూప్ మరియు 
సనా్మరగాంపెై నడిప్ గురుతర బాధ్త అతడిపెై ఉంచబడింది. 

 విధేయత చూపబడవలసిన హకుకు:

ఇది మొదట్ హకుకుతో ప్ట్ ఉంది. ఎవర�ైనా తగిన అధిక్రం 
లేకుండా ఎల్ అధిపతి క్గలరు ?

 సంభోగ్న్క్ రమ్మనే అతడి పిలుపుకు భార్ స్పందించడం.

 భర్త సమ్మతించిన వ్రిన్ తప్ప, భార్ ఇంక�వవారినీ ఇంటల్ోన్క్ 
అనుమతించకూడదు.

సహీహ్ బుఖ్రీ మరియు సహీహ్ ముసిలి ంలో నమోదు 
చేయబడిన ఒక హదీథులో పరువక్త ముహమ్మద్ 
సలలిల్లి హు అల�ైహి వసలలి ం ఇల్ ఉపదేశించారు: “అతడ్ 
సమ్మతించినవ్రిన్ తప్ప, ఇంక�వవారినీ అతడి ఇంట్లోన్క్ 
అనుమతించవదు్ద .”

ఒకవేళ భార్్భర్తలు అల్లి హ్ మ�పు్ప పొ ందాల్ మరియు 
పరస్పరం సుఖసంతోష్లు పంచుకోవ్ల్, దంపతులుగ్ తమ 
తమ ప్తరులు మరియు బాధ్తలు గురి్తంచి, సర�ైన ఇస్లి మీయ 
పరువర్తనతో ఒకరిపెై మర్కరు గౌరవ్భిమ్నాలు చూపుకోవ్ల్ 
మొదల�ైన మంచి ఉదే్దశ్్లతో వివ్హ బంధంలోన్క్ పరువేశిస్్త , ఇనా్ష  
అల్లి హ్ వ్రి వివ్హ బంధం ఇహలోకం నుండి పరలోకం వరకూ 
వ్్పించి ఉండే శుభమ�ైన పట్షటే  బంధమవుతుంది. 

వివ్హం గురించి పెైన త్లుపబడిన విషయ్లతో ప్టు, ఇస్లి ం 
ధర్మం ఒక ఆచరణాత్మక   ధర్మం అనే ముఖ్విషయ్న్ని కూడా 
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మనం గురి్తంచుకోవ్ల్. స్ధారణంగ్ ఎదురయేి్ పరిసి్థతులన్నింటన్ీ 
అది పరిగణలోన్క్ తీసుకుంటుంది. ఉదాహరణకు ఒక పురుషుడ్ 
మరియు ఒక స్త్త రీ మంచి ఉదే్దశ్ంతోనే వివ్హబంధంలోన్క్ 
పరువేశించి ఉండవచు్చ, అయినా వ్రి వ్క్్తతావాలు పరస్పరం 
కలవలేక పో వచు్చ. అల్ంట్ అనేక సందర్్లలో వివ్హబంధం 
వికట్ంచి, భార్్భర్తలు నరకయ్తనలను, క్లిషటేమ�ైన పరిసి్థతులను 
ఎదురోకువలసి ర్వచు్చ. ఆ పరిసి్థతులలో, ఇస్లి మీయ ధర్మశ్స్త రీం 
ఆ భార్్భర్తలు తమ వివ్హ బంధాన్ని త్రుంచుకున్ విడాకులు 
తీసుకున్, తదావార్ భార్్భర్తల్ద్దరూ బాధల నుండి విముక్్త 
పొ ందటాన్క్ అనుమతిసు్త ననిది.(1)  ఇకకుడ అసలు లక్ష్ం 
ఏమిటంట్ భార్్భర్తల్దూ్ద  ప్రుమ్నుర్గ్లతో చిలక్గోరింకల్లి గ్ 
కల్సి మ�ల్సి స్నిహపూరవాకంగ్ జీవించడం లేదా మంచి పదధితిలో 
విడిపో వడం. దీన్ గురించి అల్లి హ్ ఆజ్ఞ ఇల్ ఉంది:

“మీరు స్త్త రీలకు విడాకులు ఇచి్చ నపు్పడ్, వ్రి న్రీక్షణ 
గడ్వు (ఇద్దత్) ముగిస్ వరకు వ్రిన్ సహృదయంతో మీ 
వద్దనే ఉంచండి. లేదంట్ వ్రిన్ ఉత్తమరీతిలో స్గనంపండి. 
వ్రిపెై దౌరజినా్న్క్ ఒడిగట్టే  ఉదే్దశ్ంతో వ్రిన్ ఆపి ఉంచుకున్ 
వేధించకండి.…” (ఖుర్ఆన్ 2:231)

అల్లి హ్ యొకకు మరో ఆజ్ఞ:

1 బాధాకరమ�ైన విషయం ఏమిటంట్, ఈనాడ్ కొన్ని ముసిలి ం సమ్జాలలో 
విడాకులనేది సరవాస్ధారణమ�ై పో యింది. ఇస్లి మీయ ధర్మ శ్స్త రీం యొకకు ఈ 
అసలు లక్ష్్న్ని వ్రు న్రలిక్ష్ం చేసు్త నానిరు. తతైల్తంగ్ దంపతుల్ద్దరూ 
న్శ్శబధింగ్ బాధ పడ్తునానిరు. అల్ంట్ సందర్్లలో ఇద్ంత మ్తరుం 
ఇస్లి మీయ ధర్మశ్స్త రీ ఉదే్దశ్ం క్దనేది పరుజలు గురి్తంచాల్.  
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“మరి ఆ భార్లు తమ గడ్వు (ఇద్దత్) పూరి్త చేసుకుననిపుడ్, 
వ్రిన్ ఉత్తమ రీతిలో మీ వివ్హబంధంలోన్క్ మరల్ తీసుకోండి 
లేదా ఉత్తమరీతిలో స్గనంపండి. …” (ఖుర్ఆన్ 65:2)

న్శ్చయంగ్ విడాకులను ఎవవారూ కోరుకోరు మరియు 
అది అంత తేల్క�ైన విషయమూ క్దు. పరిపూర్ పరుపంచంలోన్ 
వివ్హిత జంటలనీని పరమ సుఖంగ్ ఉంటాయి. అయితే, కొన్ని 
సందర్్లలో విడాకులే అందరిక్ ఆమోదయోగ్మ�ైన ఉత్తమ 
పరిష్కురం క్వచు్చ. క్బట్టే  విడాకుల ఎంపిక కూడా కుటుంబ 
సంక్ేమ్న్ని క్ప్డే లక్ష్ంతో ఏక్భవిసు్త ననిది. వివ్హబంధాలనీని 
కేవలం సంఖ్్పరంగ్ కల్సి మ�ల్సి ఉండటం క్కుండా, నాణ్తా 
పరంగ్ కూడా ప్రుమ్నుర్గ్లతో కల్సిమ�ల్సి ఉండటమనేది 
అందరిక్ అభిలషణీయం. 
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సంతానం

ఖుర్ఆన్ లోన్ అనేక వచనాల దావార్ త్ల్సినది ఏమిటంట్ 
సంతానం కలగటమనేది అల్లి హ్ యొకకు అనుగరహాలలో ఒక గ్ప్ప 
అనుగరహం. మ్నవజాతిపెై తన యొకకు అనేక అనుగరహాలను 
ల�క్కుసూ్త , అల్లి హ్ ఒకచోట ఇల్ పరుకట్ంచినాడ్:

“అల్లి హ్ మీ కోసం సవాయంగ్ మీలో నుంచే మీ భార్లను 
సృషిటేంచాడ్. మరి మీ భార్ల దావార్ మీ కొరకు  కుమ్రులను, మీ 
మనవళళాను పుట్టేంచాడ్. ఇంక్ మీకు తినడాన్క్ మంచి మంచి 
వసు్త వులను సమకూర్్చడ్. అయినా పరుజలు మిథ్నే నము్మ 
కుంటునానిర్? వ్రు అల్లి హ్ అనుగరహాల పటలి  కృతఘనితకు 
ప్ల్బడ్తునానిర్?.” (ఖుర్ఆన్ 16:72)

క్బట్టే , ఒకచోట జకరియ్్ అల�ైహిస్ల్ం తనకు సంతానం 
పరుస్దించమన్ అల్లి హ్ ను వేడ్కోవడం కనబడ్తుంది. 
(ఖుర్ఆన్ 3:38). అంతేగ్క సంతానం వలన తల్లిదండర్ు లకు 
ఎంతో ఆనందం లభిసు్త ంది. 

అల్లి హ్ యొకకు పరుకటన:

“సిరిసంపదల�ైనా, సంతానమ�ైనా పర్ు పంచిక జీవితాన్క్ 
అలంక్రం మ్తరుమే....” (ఖుర్ఆన్ 18:46)

అదే సమయంలో, పిలలిలను కల్గి ఉండటమనేది ఒక గ్ప్ప 
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బాధ్తనీ మరియు అది అల్లి హ్ తరుఫున ఒక పరీక్షనీ పరుతి తల్లి, 
తండ్రు గురి్తంచాల్. అల్లి హ్ పరుకటన:

“మీ సిరిసంపదలు, మీ సంతానం న్జాన్క్ మీ ప్ల్ట ఒక 
పరీక్ష. గ్ప్ప పరుతిఫలమ�ైతే అల్లి హ్ వద్ద  ఉననిది..” (ఖుర్ఆన్ 
64:15)

అల్లి హ్ యొకకు మరో పరుకటన,

“ఓ విశ్వాసుల్ర్! మీరు మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబీకుల్ని 
మనుషులు మరియు ర్ళ్ళా ఇంధనంగ్ తయ్ర�ైన నరక్గిని 
బారి నుండి క్ప్డ్కోండి.…” (ఖుర్ఆన్ 66:6)

ఇదే వచనం యొకకు భావ్న్ని పరువక్త ముహమ్మద్ సలలిల్లి హు 
అల�ైహి వసలలి ం తన మ్టలలో ఇల్ బో ధించారు :

“మీరందరూ గ్ర�రల క్పరులే మరియు మీరందరినీ మీ గ్ర�రల 
గురించి పరుశినించబడ్ను. పురుషుడ్ తన కుటుంబాన్క్ బాధ్త 
వహిస్్త డ్. అతడి బాధ్తల గురించి పరుశినించబడతాడ్. తన 
భర్త ఇంట్ గురించి మరియు ఆవిడ బాధ్తల గురించి భార్ 
పరుశినించబడ్ను.”(1)  

క్బట్టే , పిలలి లు కల్గి ఉండటమనేది ఒక గ్ప్ప అనుగరహంగ్ 
త్లుపుతూనే, మరో వ�ైపు అదొక గ్ప్ప బాధ్తగ్ గరహించ 
వలసిందన్ కూడా ఇస్లి ం ధర్మం గురు్త  చేసు్త ననిది. తల్లిదండర్ు లు 
తమ సంతానాన్ని నరక్గిని నుండి తపి్పంచుకునేల్ వీలయినంత 
ఉత్తమంగ్ తీరి్చదిదా్ద ల్ మరియు వీలయినంత మంచిగ్ పెంచాల్. 

1 సహీహ్ అల్ బుఖ్రీ, సహీహ్ అల్ ముసిలి ం. 



కుటుంబ ఐకమత్ం           

37

గర్ంలో పరువేశించటాన్క్ చాల్ క్లం ముందు నుండే 
తల్లిదండర్ు లపెై సంతానం యొకకు హకుకులు ‘సర�ైన జీవిత 
భాగస్వామిన్ ఎంచుకోవ్లనే ఆజ్ఞతో’ బహిరగాత మయ్్యన్ 
ముసిలి ం పండితులు గురి్తంచారు. మంచి కుటుంబ పునాది కొరకు, 
సంతానాన్క్ మంచి వ్తావరణం కల్్పంచడం కొరకు ఇది మొదట్ 
మ�టుటే . ఆ తర్వాత పుటటేగ్నే బడ్డకు మంచి ప్రు పెటటేడం మరియు 
బడ్డ  తరుఫున ఖుర్్బనీ బల్వవాడం మొదల�ైన ఇతర పరుధాన 
హకుకులు వస్్త యి(1)   ఆ తర్వాత, బడ్డ  యొకకు క్రంది ఇతర 
ముఖ్మ�ైన హకుకులు వస్్త యి.:

  సర�ైన ఆలనా ప్లనా మరియు ఆరోగ్వంతమ�ైన పో షణ;

  ఇస్లి మీయ ధర్మ మూల సిదాధి ంతాలు నేర్పడం;

  కరుణ మరియు దయతో చూడటం;

  ఎల్ంట్ పక్షప్తం లేకుండా పిలలిల మధ్ నా్యం చేయడం; 
మరియు

  పిలలిల కొరకు ఒక ఆదర్శవంతమ�ైన ఉపమ్నం క్వడం.

  

1 ఈ ఖుర్్బనీన్ అఖీఖహ్ అంటారు. దీన్ మ్ంసం ప్దలలో పంచి 
పెటటేబడ్తుంది, సవాయంగ్ కుటుంబ సభు్లు, స్నిహితులు మరియు 
ఇరుగు పొ రుగువ్రు కూడా భుజస్్త రు. (ఇస్లి ం ర�ల్జయన్). 
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ఇతర బంధువులు

కుటుంబ పరిధిలో తోబుటుటే వులు మరియు ఇతర 
రక్తసంబంధీకులు కూడా వస్్త రు. న్శ్చయంగ్ ఒక వ్క్్త 
యొకకు ఏ రక్తసంబంధీకుడినీ ఇస్లి ం ధర్మం న్రలిక్ష్ం చేయలేదు. 
రక్తసంబంధీకులను మంచిగ్, దయతో చూడవలసిన ఆవశ్కత 
గురించి  ఖుర్ఆన్ లో అనేక చోటలి  అల్లి హ్ ఆదేశించి ఉనానిడ్. 
ఉదాహరణకు, అల్లి హ్ ఆదేశం:

“అల్లి హ్ ను మ్తరుమే ఆర్ధించండి. ఆయనకు సహవరు్త లుగ్ 
ఎవవారినీ స్ట్ కల్్పంచకండి. తల్లిదండర్ు ల పటలి , తండిరులేన్ బడ్డల 
పటలి , న్రుప్దల పటలి , ఆతీ్మయుల�ైన పొ రుగింట్వ్రి పటలి , 
బంధువులు క్న్ ఇరుగుపొ రుగు వ్రి పటలి , పరుకకునునని మితురు ల 
పటలి , బాటస్రుల పటలి , మీ ఆధీనంలో ఉనని బాన్సల పటలి  
ఔదార్ంతో మ�లగండి.…” (ఖుర్ఆన్ 4:36)

తమ సవాంత రక్తసంబంధీకులపెై ఖరు్చ చేయటం గురించి 
ఖుర్ఆన్ లో అల్లి హ్ పలుకులు ఇల్ ఉనానియి:

“తాము ఏమి ఖరు్చ చేయ్ల్ అన్ వ్రు న్నుని పరుశినిసు్త నానిరు. 
మీరేం ఖరు్చ చేసినా అది మీ తల్లిదండర్ు ల కొరకూ, బంధువుల 
కొరకూ, అనాధల కొరకూ, న్రుప్దల మరియు బాటస్రుల 
కొరకూ ఖరు్చ చేయ్ల్.…” (ఖుర్ఆన్ 2:215)

అల్లి హ్ యొకకు మరో ఆదేశం:
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“మీరు మీ ముఖ్లను తూరు్ప దికుకుకో, పడమర దికుకుకో 
తిప్పటమే అల్ బర్ర (సదాచరణ) క్దు. అల్ బర్ర అంట్ వ్స్తవ్న్క్ 
అల్లి హ్ ను, అంతిమదినాన్ని, ద్ైవదూతలను, ద్ైవగరంథాలను, 
ద్ైవపరువక్తలను విశవాసించటం. ధనప్తరుతి ఉననిప్పట్క్, దగగారి 
బంధువులకు, అనాధలకు, ఆగత్పరులకు, బాటస్రులకు, 
య్చించే వ్రిక్ (ధనాన్ని) ఇవవాడం, బాన్సలను విముక్్త 
చేయడం, నమ్జు స్్థ పించడం, జక్తు చ్ల్లించడం, ఇచి్చన 
మ్టను న్లుపుకోవడం, లేమిలో, కషటేక్లంలో, యుదధి  
సమయ్లలో సహన స్థయిర్్లను కనబరచడం – ఇవనీని కల్గి 
ఉననివ్రే వ్స్తవ్న్క్ సజజినులు. భయభకు్త లు కలవ్రు కూడా 
వీరే.…” (ఖుర్ఆన్ 2:177)

పరువక్త ముహమ్మద్ సలలిల్లి హు అల�ైహి వసలలి ంను ఇల్ 
అడిగ్రు:

“ననుని సవార్గా న్క్ చేరువ చేస్ మరియు నరక్గినిక్ దూరం చేస్ 
ఆచరణ గురించి త్లుపుము.” దాన్క్ ఆయన్ల్ జవ్బచా్చరు, 
“అల్లి హ్ ను ఆర్ధించు మరియు ఆయనకు ఎవవారినీ స్ట్ 
కల్్పంచకు. నమ్జులు స్్థ పించు, జక్తు ఇవువా మరియు 
రక్తసంబంధీకులతో బంధుతావాన్ని కొనస్గించు.”(1)

రక్తసంబంధాన్ని కొనస్గించడం అంట్ మ్టలతో, చేతలతో 
మరియు సంపదతో వ్రిక్ మంచి చేయడం. మంచి మ్టలు 
పలకడం, వ్రిన్ దరి్శంచడం, దానధర్్మలు చేయడం మరియు 
వ్రిపెై దయజూపడం మొదల�ైనవి ఇందులో ఇమిడి ఉంది. 
అంతేగ్క వ్రిన్ చ్డ్ నుండి, హాన్ నుండి క్ప్డడం మరియు 
వ్రిక్ సుఖసంతోష్లు కల్గేల్ చేయడం కూడా ఇందులో భాగమే.

1 సహీహ్ బుఖ్రీ, సహీహ్ ముసిలి ం.



కుటుంబ ఐకమత్ం           

41

రక్తసంబంధాన్ని కొనస్గించడం అతన్పెై విధిగ్ ఉనని బాధ్త 
అన్, అది కేవలం ఒక మంచి పన్ మ్తరుమే క్దు అనే సతా్న్ని 
పరుతి ముసిలి ం తప్పకుండా అర్థం చేసుకోవ్ల్. ఖుర్ఆన్ లో అల్లి హ్ 
అల్ంట్ వ్రిన్ ఇల్ పరుశంసిసు్త నానిడ్ …

“వేట్న�ైతే కల్పి ఉంచమన్ అల్లి హ్ ఆదేశించాడో , వ్ట్న్ కల్పి 
ఉంచుతారు. వ్రు తమ పరుభువుకు భయపడ్తూ ఉంటారు. తమ 
నుండి కఠినంగ్ ల�కకు తీసుకోబడ్తుందేమోనన్ భయపడ్తూ 
ఉంటారు.” (ఖుర్ఆన్ 13:21)

పరువక్త ముహమ్మద్ సలలిల్లి హు అల�ైహి వసలలి ం ఇల్ పల్క్రు:

“బంధుతావాన్ని త్రుంచుకుననివ్డ్ సవారగాంలో పరువేశించడ్.”(1)  

పరుతి రక్తసంబంధాన్ని, కుటుంబ సంబంధాన్ని స్ధ్మ�ైనంత 
ఉత్తమంగ్ కొనస్గించమన్ ఇస్లి ం ధర్మం నొక్కు పలుకుతుననిది. 
తల్లిదండర్ు ల, పిలలిల, భార్్భర్తల మరియు ఇతర రక్తసంబంధీకుల 
మధ్ ఉండవలసిన గట్టే  బంధం యొకకు పర్ు ధాన్త వ�ైపు 
ఇస్లి ం ధర్మం మ్రగాదర్శకతవాం వహిసు్త ననిది. పరుతి ముసిలి ం 
ఈ రక్తసంబంధాలను కొనస్గించవల�నన్ ఇస్లి ం నొక్కు 
చ్బుతుననిది. బదులుగ్ వ్రు అల్లి హ్ మ�పు్పను పొ ందగలరు.  
అంతేగ్క, (ఈ చిరు పుస్తకంలో పూరి్తగ్ నొక్కు చ్ప్పబడలేదు), 
తన రక్తసంబంధీకులందరితోనూ మంచి సంబంధాలు కల్గి 
ఉండవలసిన ఆవశ్కతను పరుతి వ్క్్త గరహించేల్ తగిన చటాటే లను 
మరియు కఠినమ�ైన న్బంధనలను ఇస్లి ం ధర్మం న్రే్దశించింది. 

  

1 సహీహ్ ముసిలి ం.
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