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ఇ�ా్ ల �క్ మ�లస్లం�లల�� ���న 

ప్ర�నన్తాల� 

1. మ��ి్ లల��ప్్త���� ఐ��ా�ా్ �్మ న����ా్ �ా. ప్��ే కలకా�ా �

ఆధఐ�క, ���జ�్ �క, �ాల��్క� మత�య�� ం�త�� �ాే్ా��

ల �ా���ల� సమ�ా�క� ప్పలంలలల� ఇ��� మత��  క�్్కా�

ఉల ����ా�ం��లంటల�ల����? 

ప్్త�న�మ��ి్ లల��� �యలకా�� ఐ�ా�ా్ �్మ న���య �; 

ఇ���అల ్ ల�ఆజ్�మత�య��ఆ�ఆజ్క��అ్ఐగ�నలకాణం��ా�ా�ా�

ఆతాధ్���సఐ్ ణ�న�ా.  

�ా�, కళ�్� బ��ా్ �క క���ంగల�గ�ప�ాగ�ల� �సఐ్ ్న�ణంట��ా�

��� ��నల� ్ఐల��� �ాస్�ా���� ప్జల�� ��ల�ెల� � ల��ణ��  �్ర�

�సఐ���ాల�, అ��ే్�కలకా� త�ల ర�� �ా�ాల��

నహనహల డ�న� ఉలట��ా. (అణంక���ట్�అ���ాత�క��తామ�

సమయ ల�� ప్కట�లం, ప్జల�� ��ల�ెల� � పప� నమ��ె�్ల��్�

ప�లల� ్ఐల���  యట���� ్ం�� త�ల ర�� అయ ేల � ల�  � ల�  �

కలల��ల�� �క��ాల�కా� �్్ న�స్సఐ్ ణ�న�. ��ల � మల���

ప్జల�� ఆఆ�సఐలల�� నమ� ��టట� ్���,  యట� �ిగత�టట్ �

��్ గ�న�� న���డటల� మ్ల న�ాంఐకా� ంూసఐ్ లట�మ�). 

 ్త����� ్్క�న�  ��� కా, క�క�్ కా� ్మ న� ��సూ్ , ఆ�
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్మ నలల�� మ ధఐతాే�న� ం�ంూ�ా్ త�, అల లట�� �ా�ా�

్మ నల�్ల్� ల�గ�త�ల క��, � ఐ��ా�్�గ�ఆగక�ఇల�ా�

 క�్్కా� ్మ నల����య ల��ఉ��ళవ్�ాన��ఉలట��ా. 

న���తా� �ా�ా� ప్రాలనన్ఐ, ఆ్ల���న, రాల్�� �్ ల��, 

అలసట�్ఐల��� యటప��, ��� న్� ��్ �పపలనక��, మత�లనకా�

�ె�న్ే్లనతల్ప���ా. 

2. ఇ�ా్ ల��క్�� ఐ�మ�లస్లం�ల��? 

ా�� ఐ�మ�లస్లం�ల��మ��ి్ లల���నపప�మ�మ ే��తాల�: 

1) �ాకే� ప్కట్, 2) ్మ న, 3) జ�ానత� �����్ల, 4) 

ఉప�ాసల, మత�య�,  ్త�������నక�్���్ మన, ఆత�గేల�ఉల�ో �

�ా�ా, 5) నక�్� ��్ మన� ఉలటట� ��నలలల�  క్�ాత�� మ�ా్�

���్�హహ�య న్ ��యడల. 

1) �ాకే�ప్కట్ 

ఆతా��లప ���అ�్న�గల�ా�ె్�డూ�ల�డ�� క్�అల ్ ల�నపహ�

మత�య��మ�హమ�మ�ఆయ్  �క్� ప్్క్� అ��

�ాకే్్�టల. ా��ాకేప్కట్్ఐ�నన ల�అలట��ా. ా�

సఐలభ ��్��ాకేప్కట్్ఐ� ప్్��ె�్�రా��ి�మ్సూహత�్కా�

్మ��న��ఉం్త�లం ్ల�ి�ఉలటటల��. 

2) సల ల�(్మ న) 
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సల ల� అణం��� ప్్త��� � ఐ� �ా�ా్ � ��� � ���� ్మ నలక��

ల�ట్ ��్� ల �ా. ా� ్మ నల�� మ��ి��� మత�య�� �ాత��

సృ�ి్ క�్క�� క��ె��ర్��లక�.  

3) జ�ానత������్ల� 

ఇ�ా్ ల��క్� క�మ�మే ��్�మ�ల�ి��� లనల� ం్టలటట, 

ప్్��� అల ్ ల� ��� �ెల ఐనతల��, �ా ట�్ � సలప � అణం���  క�

అమ ్నతకా�మ ్్ప�����ప్�ా��లం డ�నతల��.  

ప్్�మ��ి్ ల�న్ఐ��ె�్లం్ల�ి్�జ�ానత �����ణ��న�అన్ఐ�

ల�క�ఆ ��స�యలకా�లల��్�ా్ �ా. జ�ానత������్లలల��త�్న�

��� ఐక�� ్లం�  క� ప�త�్  సల్న��� �ాలల� నమ� ్  �

�ల�్�ఉ్న�సలప లల� ్ఐల��� ప్్�సల్న��ల� త�లడ�్న��

రానల���ి, � �ప్జలలల�పలం ల�ట్డల�జ�ాగ�నతల��. 

4) ఉప�ాసల 

ప్్�సల్న��ల��మ����ణ�లలల, మ��ి్ లలల ���ఉ��  యల�

్ఐల��� సూతాేస్మయల�్�క�� అ్న్ా�య లక��మత�య��

��లపనే�సఐమ ���� ూ�లకా�ఉలటట�అల ్ ల���సల�ఉప�ాసల�

్ాట��ా్ �ా. 

5) హహ�య న్  
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మ�ా్� ్గ�లలల� ��� � �ాత�షక� మనయ న్ణం� హహ� య న్�

అలట��ా.  ్త����� మలం� ఆత�గేల మత�య� నక�్� ��్ మన�

క�క�� ఉలట�త�, అల లట�� �ా�ా� నమ� ��నలలల� క�సల�

 క్�ాత��హహ�య న్���యడల�నపహ�సత�. 

3. మ��ి్ లల��ప్్త���� ఐ�ా�ా్ � ల ఐక��్మ న ���ా్ �ా�? 

త�నక�� క�ాత��్మ న���� ్ �సత� �్ ���? 

1. సల ల���్లల� క�ఆతాధ్�మ న్ క��ా ఐ: 

సల ల�(్మ న) అలటట�అ�్ల���్లల�ఆతాధ్�మ న్మణం 

�ా ఐ. ఆర����ఫ ��్లటట్ప�ప్�ా�ల,  ఆతాధ్�(pray) 

అలటట� �ండ���్డల� ల���� అత�్లండల. ఉ��హ�నక� 

"న్్ఐ� �డ� ల� ��యమ�� అనడ�� ణ�ేయ�ా్ ్లలల�

�ండ�క�ణ�నడ�/ అత�్ల��డ�." ����మత�� అ�్ క్టలటట�

�్న�లంఐ��్డల, మ్�� ��సఐ��్డల, ్ా్త�్లండల. 

ఇన�� ధతా�లలల� ఆతాధ్� అలటట� �ండ���్డల� ల����

్ా్త�్లండల అ��మ న్ క��సఐక�లట��ా. ఉ���హనక� ‘ఓ�

మ �ప్భ�! ాత�న�మ క��మ �త�ట�్ �ప్�ా��లంఐ.’  అ����

�� �్మ న����క� �త���సూ్ ��� �్మ నలక� మ�ల ఐ�

మత�య� నతా�న� మ��ి్ లల�� ��� �  ఐఆల� అసల��

్ా్�్్ల�.  

2. సల ల�అణం��� క��త�  కల :  
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సల ల�అణం���్ా్�్్�కలటట�అణంక�త�టట్   క�్్. సల ల�

లల�మ్ల�అల ్ ల�్ఐల���అత�్లండ క��ాక�ల���అల ్ ల�

క�� కృనజ్నల�� కక��� �ెల�పపక�లట�మ�, అల ్ ల� ్ఐ�

ప్ ల�ి�ా్ మ��మత�య��అ���సమయలలల�అల ్ ల�్ఐల���

మ �గ �రక����న�కక������ాక�లట�మ�. సల ల�అణం���

�జ����� క��త�  కల, � లధ్, �యమల, సత��� ఐ . 

3. కలప�ేట�్� ్ల�� �ాక�ల��� మ ్్పల�� స�నలన్�  ���� , 

ఇం్�క�క��ఉణ�న�ా :  

కలప�ేట�్క�� �్్ కా� ్ల�� ��య్ల�ి్� అ్స�ల 

ఉలటటల��� ల ఐకలటట��ాట����స�నలన్లకా�ఆలలంల��� ��� , 

ఇం్�ల� ఐ. �ా�, మ ్్పల��స�నలన్� ��� , ఇం్�క�క��

ఉణ�న�ా. ాణ�డ�� సమ జలలల� ఉ్న� మస్ళల్ఐ�

�ం��లండల, �ాత�ల��� అ��ే��తాల�� – మ ్భలకాల��

��యడల, �సల���యడల, లల��ల��ఇం�పపంఐ���్డల, 

�ోలి����ొలగనణ�ల�, మ ేల�మత�య��మ  క�  ్�ాేల��

� �లండల, అ�్ల �ాతాేల� ... � లల�్� అణంక� �ెడ��

అల�ాట్� ప్ం�్లలల� ప��� ప్జల�� నమ� ణ��్కన్ఐ 

��లలహ��� ప్మ  ల� ��ల � ల�త�క�� ్� �ల��. మత�� ����

్ఐల��� �ా్ాడ����ాలలటట, సణ���గలల��� �లకడకా�

ఉల��లలటట�మ్క��క�మ  �లకా, త�గ�ేల��కా�అ��ే్�క�

�్్ కా� ్ల����య డ్ల�ి్�అ్స�ల���ల �ఉల��.  
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4. ఆత�గే్లన ��్�  త�తా���� ప్్త��� మ�డ�� �ా�ా్ �

ం�జ్ల�అ్స�ల :  

 క�మ మ�ల��మ ్్ప����� ల క����� ప్్త���మ�డ��

�ా�్� ం�జ్ల� అ్స��, అల క�� అన��� అ��ే్�క�

ఆన�క� కక���ప్్త�� � ఐ�ా�్�సల ల����తా�ల�ల���

ల ్�న�అ్స�ల  ల�గ�ఉల��. 

4. �మ����మ సలలల�పగట�ప�ట�మ��ి్ లల��ణ�లల���

ఆక� పపహల్ఐ�కక���లలక్��యక� ల ఐక��ఉప�ాస�

మ�లట��ా? 

1. ఉప�ాసల���త�కల్ఐ�అ ఐపపలల�����సఐక��్సఐ్ ల��: 

మఐ�ఆ�� లల�� 2్� అ��ేయ ��్� సూ�నత��  మ�ల, 

౧౮౩్�్ం్లలల�ఇల �ల త�్్ ��ల��. 

"ఓ� �రా�సఐల తా� ! �� ��సల� కక��� ఉప�ాసల�

�త� ్లప ��ల��  ల క������క��ప���ల�్ం�్�ప్జలల���

�త� ్లం ��ల�ో . న���తా���ా�(�ె�్ల�పట్) భయభక�్ ల��

కల�ా�ాకా�మ �్ంఐ�". [��్ేమఐ�ఆ��2:183] 

 క�ంళ� ��ా� �� ఆక��� ఓ�ా�క��� అ ఐపప�

��సఐ��గ�క���, ����పప����న్ల���త�కల్ఐ, ఇం్ల్ఐ�

అ ఐపప���సఐ��గల���మ్స్న��ంన్ల���ె �నతణ�న�ా. 
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�ా ట�్ � స�యల� �యలన్న్ఐ� ్ా్�ా్సఐ� ��యటలలల�

ఉప�ాసల��క��సనయపడ�నతల ��మఐ�ఆ��క�క�్ కాణం�

ప���ల��.  

2. మలం�అల�ాటట్ �అల్�ా���్టలలల�సనయపడ�నతల��: 

�మ���� ణ�లలల� ఉప�ాసల� ్ాట�లండల�గ� ్ాటట�

అణంకమల��� మ��ి్ లల�� ��్ధతా�ల�, � �ా లక��

సనయల� ��యడల� � లల�్� అణంక� మలం� ప్ఐల��

���ా్ �ా. అక్���గ� ఆగక� �మ���� నతా�న� తా � ���

ణ�లలలల� కక��� �ా�ా� అ��� అల�ాటట� ��్�ాక�ల���

అ్�ా ల� క�్్కా�ఉలటటల��.  

3. �ెడ��అల�ాటట్ �్�����ంయటలలల�సనయపడ�నతల�� : 

�మ���� ణ�లలల� ఉప�ాసల� ్ాట�లండల�గ� ్ాటట�

�ాధే ��్లన� క�్్కా�ధ��పతాయనన�క�క��ఉలట��ా. 

�ా ట�్ �నమ��ెడ� అల�ాట్�నలట���్ ఐల� ��్ట�����

ఇ�ొ క�ంక్ట��అ్�ా ల. �ిగత�ట్�అల�ాటట్న� క�మ��ి్ ల�

�మ���� ణ�లలల� ఉ��  యల� ్ఐల��� సూతాేస్మయల�

్�క�� �ిగత�టట్ � ��్ గక�ల��� ఉలడగల�గ�నత్నపపహడ�, 

జ్్ల ్ఐల��� మ�నల� ్�క�� కక��� అనడ�� �ిగత�టట్ �

మ�టట్ ��క�ల��� ఉలడగలడ�. ా� ఆన��రా��ా�న�

�మ����ణ�లలల�అనడ��్ా్��్క��కా, స�యలకా�న్లల�
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ంూసఐ��గల�గ���డ�. ఇ�ా్ ల� ధ��లలల� ్� గ��్ గటల�

�� ��లం ��ల���(హతాల). అల క�� క�మ��ి్ ల��మ����

ణ�లలల� పగలల��� మ ే్ా్ల� � �లంక�ల��, 

మనత్ ప��తా్ ల� జ ���� �్ క�ల��� ఉలడటల� ���తా ఇక�

����లనల� కక��� �ాట����  ూ�లకా� ఉలడగ�క��

ఆన��రా�సల� అన��లల� కల�గ�నతల��. ప్జల� ఆత�గేల�

���క�, సమ జ� ప్రజణ�ల� ���క�� అ�న� ��ాల�

మనత్ ప��తా్ ల్ఐ, మ ే్ాణ��న� ఇ�ా్ ల� ధ��ల�

�� ��లంల���(హతాల����లి��).  

4. ప్్�యల��్ ����సత���ిల��అ్స�ల: 

ప్్�యల��్ ���� �త�్న� �ాలలలల� త�గ�ేల�� కా� సత���ిల��

��య్ల�ి�ఉలటటల ణం��నయల�మ్క���ెల�సఐ. ప్్�

మ�డ��ల����ణ�ల�గ��ణ�లలక�� క�ాత��మ్��ా�ా�ల����

�ట��ా�  బ�క�క�� త�గ�ేల�� కా� సత���ిల�� ���సూ్ �

ఉలట�మ�. యలన్ల�  లన�  క�్్� ��్ న్ ��్�ె���, అలన�

 క�్్� �ా�ా్ � త�గ�ేల�� కా� సత���ిల�� ��య్ల�ి�

ఉలటటల��.  

5. ఉప�ాసమణం���మ ్్ప������క�� క�సత���ిల��్లట���: 

 క�ంళ�మ ్్పడ��కక��� క�యలన్ల�అ్ఐక�లటట, అ���

భ�మలడలలల��� ఉ్న� అనేలన� ��్ న్ ��్� యలన్ల� అ��
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గ�స్ల���. మత�, ����ా� త�గ�ేల�� కా� సత���ిల��

��య్ల�ి�ఉలటటల ����ా�ం��లండల�ల���? �మ����

ణ�ల�ఉప�ాసల�మ ్్� త�తా����మత�య� ఆన�క�� క�

�ాత�షక�సత���ిల��్లట����అలటట�ప్్�సల్న��ల� క�ప�త�్ �

ణ�లల���మ ్్� త���అ్య�ాల�న�ఉప�ాసల����తా�

�రా� ల్� ఇ్� ��, ప�త�్కా సత���ిల�� ��య ��, ��� న్�

 ��్��పపలనక�లట��.  

6. మ ్్� త�తా����ఉప�ాసల��తామ �న�ఇసఐ్ ల��: 

ఉప�ాస� సమయలలల� మ��ి్ లల�� పగలల���

అ్న్ా�య లక�� ూ�లకా�ఉలడటల�్ల్� త��లలల��

అణంక�అ్య�ాలక���రా� ల్�ల�సఐ్ ల��. మలం�ఆత�గేల�

��సల�ఇ�����ల �అ్స�ల.  

7. ఉప�ా�ాల�్ల్�క�క� ���న� ���క��ప్రజణ�ల� : 

a. ల గ�ల� �ామ��్ల� ల��ాగ�నతల��: ఉప�ాసల� ల గ�ల�

�ామతా� ్�న�ల�లంఐనతల��. 

b. ��ల�ా్ ట �� నక�గలపప: ఉప�ాసల� ��ల�ా్ ట �� ్ఐ� నక�గలం, 

అణంక�హృ�ో్ కాల�్ఐల����ా్ాడ�నతల��. 
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5. ఇ�ా్ ల�ధ��ల��గ�నతాధ్లక����ా � ��్పపటట,  ల ఐక��

మ��ి్ లల���ా �గృన�న�ఆతా���ా్ �ా�మత�య��నమ�

్మ నలలల���������పప��ా�ా్ లగపడ���ా? 

ప�న్� �ా �గృహల� మ��ి్ లల� ���క�� � �్ � అలటట� ్మ న�

��సఐ్ ్నపపహడ�� ప్పలంలలల�  క్డ�ణ�న� సత�� మ��ి్ లల��

�ా �గృన����అ�మ�మలకా��ల ���్మ న����ా్ �ా�– అ���

�ామ�స్కలకా� మ�ిజ  ఐలల� ��� � ్మ న� అ�ణ�� ల����

్ే��్గనలకా�ఇలటం్ ���� �్మ న�అ�ణ�. నమ�్మ నలలల�

������ అ�మ�మలకా� �ల ��ణ�, మ��ి్ లల�� �ా �గృన�న�

ఆతా��లం�ణం���ఇక్డ గ�త�్లం్ల�ి్� క�మ�మే�నయల. 

 క్� అల ్ ల� క�� నపహ, మ��ి్ లల��  ్�త��� ఆతా��లం�ా�

మత�య���ా�ా్ లగపడ�ా.  

సూ�నత�� మ�ల�లల�ఇల �ల త�్్ ��ల��: 

"�� మ�మల� మ ట�మ ట��ా� ఆ�ా ల� ���పప� మ�లటల�  కమ��

ంూ�ామ�. ఇపపహడ��  కమ��   �్ � �� ్ఐ� �క�� ఇన్ ��్�

���పపక�� ్్పపహనతణ�నమ�. �ా ట�్ �  క్డ�ణ�న� (్మ న�

��సఐ్ ్నపపడ�) ప�న్� మ�ా్� మ�ిజ మ� క�� అ�మ�మలకా�

�ల డ�. " [��్ేమఐ�ఆ��2:144] 

1. �కమ��ే�న� ్ృ��� � ��యడల�  క� ప్��్� ఇ�ా్ �య 

�ి��� లనల : 
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ఉ��హ�నక�,  క�ంళ� మ��ి్ లల�� ్మ న�

��య ల్ఐక�లటట, ��ల �ా�ఉన్�ల����పప, ��ల �ా� ��నల�

���పప� ్త�క�� ్మ న ��య ల�� ���ా��్ంఐ�. అల క��

మత���ల �ా�న��ాహ�– పడమ�ల����పప. ఇల �నలల����పప�

్త�క�� ్మ న� ��యట����� ప్య్నలండమణం���

గల �క������� ��త�� �సఐ్ ల��. ం���క �జ�ె�్ల� అ�్�

అల ్ ల��క్�ఆతాధ్లల�అల లట��అరమయల�్ ఐల���

�ా్ాడట����, మ��ి్ లల�  క్డ�ణ�న� భ�జ����� భ�జల�

క�లి� ంకల� �ా్������  ��� �� ���పప� ్త�క�� ్మ న�

��యమ�� ఆ��్లం ��ల��. ప్పలంలలల� �ాత�క్డ�ణ�న�

 లటత�కా�్మ న���సఐ్ ణ�న�ల�క��ామ�స్కలకా�్మ న�

��సఐ్ ణ�న� �ా�ా�   �్ � ���పప� (�ా �గృహల) ���పప ్త�క��

్మ న� ��య �. �ా �గృన���� ప్�మ� �� లల� ఉల���

మ��ి్ లల���ాత����న��ాహ���పప్న �ా �గృహల����పప�్త�క��

్మ న���య �. అల క�� �ా �గృన���� న��ాహ� �� లల�

ఉల���మ��ి్ లల���ాత����ప్�మ���క�్్ ఉల����ా �గృహల�

���పప�్త�క��్మ న���య �. 

2. ప్పలం�పట�������ల ్�ా్ ్లలల��ా �గృహల�ఉల�� :  

�ట్� ట� ప్పలం� మ ే�� నయ �ా� ���ి్�ా�ా�

మ��ి్ లల�. �ా�ా�నయ �ా ���ి్�ప్పలం�పటలలల� ��నల�

ల��ం�కా్� మత�య�� ఉన్�ల� ���ల��ం�కా్� ఉల����. 
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�ా �గృహల� ��ల ్�ా్ ్లలల� ఉల����. నతా�న� ్ారా�నే�

ప్పలం�పట�ల�ంన్�ా�ాల��(cartographers) మ��ి్ లల�

ప్పలం�పటలలల��ల��ం�కా�న����ల����, ���ల���ం�కా�న�ల�����

మ త��� �ం�ా�ా. అ���, �ా �గృన�న మ న్ల� ప్పలం�

పటల��క్���ల ్�ా్ ్ల ్ఐల�����లక�లం�ల�క� �్ య �ా. 

అల్ల ఐ�ల ్ ల�– సకల�కృనజ్నల�, ��్ న్మ�ల��అల ్ ల�

��.  

3. �ా �గృహల�ంఐటట్ �జత�క��న�ాా�ప్ ��న��ె�్ల��క్ 

ంక����న�సూంసఐ్ ల��:  

ప్జల�� మ�ా్లల�� మ�ిజ�ె� హ�హ� ్ఐ�

సల త�రలం్పపహడ�, ప�న్ �ా �గృహల� ంఐటట్ � న�ాా�

ప్ ��న����ా్ �ా. ఆ ఆం�న�ం���క��ె�్ ��్ అల ్ ల�ల���

�ాత�� �రా��ా�న� మత�య�� ఆతాధ్్ఐ� సూంసఐ్ ్న��. 

 ల క�����  క� ్ృ��్ ����  క� ��ల ్�ల ఐ్ప� మ న్ క�

ఉలటటల�ో , �జ�రా��ాల�మత�య��ఆతాధ్ల�్ృ��్ ����

కక�����ల ్�ల ఐ్ప�అ��ే�అ�్న�ం���క��ె�్ ��్ అల ్ ల�

క��మ న్ క�ఉల��.  

4. ఉమ�����యల ్ హల�అ్ఐ్ �హ��హఐ : 

�ా �గృహల��క్� క��ా�న��లల�ఉల���హజ�్ �అస�మ�

అ్ ��� ్ల్తా�� గ�త�లం�హజ్్� ఉమ�� ��� మ��్  �
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���యల ్ హల� అ్ఐ్ � ఉల�్  లం్ హ��హఐ� ఇల � ఉల��. 

ఆయ్� ప్్క్�మ�హమ�మ� సల్ల ్ హల� అలల�స్� ్సల్ల�

�క్� క�సఐప్�ి � �సహం�ాడ�. 

సస�ల� �మ త�లల�్� ఐ���య ��్ హ��హఐలల ఉమ��

���యల ్ హల� అ్ఐ్ � ఇల � ఉల�్  ల���ా, "���క� తా��

మ న్ క్�, ణ����� ల భల� �ా�� ్న్ల� �ా��

కల�గజ�యల�్�� ణ�క�� �ెల�సఐ. ప్్క్� మ�హమ�మ�

సల్ల ్ హల�అలల�స్�్సల్ల��్ఐన�సహత�రలండల� (మ� ఐ  

ల�టట్ ��్టల) ణం్ఐ�ంూ�ి�ఉలడక �్ ��, ణంణ�్నడూ��్ఐన�

సహత�రల���ా�����ా ఐ�(మ� ఐ  ల�టట్ క�ణం�ా�����ా ఐ)". 

5. ప్జల���ా �గృహలల����ల ���అ����లిల�పప�ఇ����ా:  

ప్్క్�మ�హమ�మ�సల్ల ్ హల�అలల�స్�్సల్ల��ాలలలల, 

ప్జల���ా �గృహల�ల������్��ల ��ఫ �ా�మత�య��అ����

లిల�పప� కక��� ఇ����ా. మ��ి్ లల�� �ా �గృన�న�

ఆతా��సఐ్ ణ�న���  ్త����� అలటటణ�నత�� �ాత��� ం�

�గ�నతాధక��ె�ణ� న్ఐ�ఆతా��ల����గ�హలల����ల డటల�

 పపహ�ె�ణ��కలట ��ల���అ��ప్్నలంల��. 

6. మ�ా్�మత�య��మ��ణ��ప�న్�్గతాలలల�

మ��ి్  కన�ాల్ఐ� ల ఐక��అ్ఐమ్లం�ా? 
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ప�న్� ్గతాలల�్�మ�ా్�మత�య��మ��ణ�లలల� ంట్ప�లకా�

మ��ి్  కన�ాలక��ప్�ం ల�ల� ణం�� �ాస్్ ��్��నయ క. ఆ�

�� ధల���్ఐక�ఉ్న����న��ా�న�ల��ఇక్డ�ఇ్� ��ణ��. 

1. �� ్��ాలల ��� నమ�నమ��� పప ����క� �ా్ ్తాలలల�

అ్ఐమ్లం డ�ా. 

 క� �ామ ్ే� ం���య������ ఆ� �� పప� కలటంణ��లటట�

ంత�య ల� ్లట�� ���న� మ�మే� ్ా్ల��లలల� ప్�ం్ల���

అ్ఐమ్� ల� ఐ. ప్్� �� లలల� ���న�మ�మే� ్ా్ల��ల��

ఉలట��. ఆ��� పప�్��ా���అ�్పహట��ా� క��ామ ్ే�

్ే��్���ఆ�్ా్ల��లలల�ప్�ం్లంల�ఉలడ ఐ. ��్లల����్ేలలల�

ప���� �ఆ��� �్��ాడ��ల����ఆ��� ��కన��ం�కాల�గ�

సల లధల� ఉ్న� ్ే��్ � మ న్ క� ఆ� కలటంణ��లటట�

ంత�య లలల� అ్ఐమ్లం డ���ా. అల క�, �న్ల�

ప్పలంల� ���క�� మత�య�� �న్ల� మ ్�ా�� ���క��

పలప ��్� అల్మ�మత�య�� �ా��్్క� ధ�� క� ఇ�ా్ ల�

ధ��ల. ఇ�ా్ ల� ధ��ల� �క్� కలటంణ��టట� ంత�య ల��

ప�న్� ్గతాలల�్� మ�ా్� మత�య�� మ��ణ�� పట్న�ల�. 

 ్త�����ఇ�ా్ ల�ధతా��న�� ��ి�ా్ త��మత�య��ఇ�ా్ ల�ధ���

�కనలల� ్ాల�పలంఐక�ట�త�, అల లట�� �ాత���� మ న్ క�

అక్డ�ప్�ం ల�ఉల���అలటట�మ��ి్ లలక��మ న్ క.  
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 క� �� � కలటంణ��లటట� ంత�య లల� ఆ� �� పప� �ామ ్ే�

్��ా����� ప్�ం ల� ఉలడ ఐ. అక్డ� నణ�ల ఐక��

ప్�ం్లంకకడ ణం� అన��� అభేలనతా���� అ�్ల� ప�్ల�

ఉలడ ఐ. అల క�� మ�ా్� మత�య�� మ��ణ�లలల� ఇ�ా్ ల 

ధ��ల� అలటట� �రా�సల� ల��� ప్జల� �� ���న 

మ��ి్  కన�ాల��్ే్త���లండల�స  ���ా ఐ�గ��!  

2. మ�ా్� మత�య�� మ��ణ�� ్గతాలలల���� అ్ఐమ్ల�� 

��ా : 

a.  పపహ�ె�ణ��  క� ్ే��్ � ం�ె�ణ�� ప���రా����

ప్య నణలం �� ్ , అనడ�� మ�ల ఐకా� ఆ� �� లలల�

ప్�ం్ల��ల ఐక�� అ్ఐమ్� ���ాన�� ��ా� ���క��

 �మ సఐ్ ���సఐక�లట�డ�. ప్్���రా��������స�లన�

�యమ� � లధ్ల�� మత�య�� న�నతల��

ఉలట��. �ాట��� ప�త�్ � ��య్లన� ్�క�� ఆ�

 �మ సఐ్ ���ా������ా�ఇ్� డ ఐ. 

b. ��ా�ఇ్�డలలల�కక�్��యమ�� లధ్ల��ఉ్న�

��రాలలల, ప్��ేకలకా� అ�్ృ��� � �ెల �� ��రాల�

�నయలలల� మత�� కక�్ ��్� న�నతల� ���ల�� 

��రాలలల అ �త��ా� కక���  కట�. ఆ� �� లలల�

ప్�ం్ల��ల ఐక�� �ల�� క�హల��� ��ా� ���క�� ప�త�్ �
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��య్ల�ి్� �యమ� లధ్ల�� మత�య��

న�నతల����ల �కక�్లకా�ఉలట��. 

c. ణం్ఐ� క�ాత���ిలగప��ా�సల త�రలం్పపడ�, �ాత��

 ్క��న��  ా�లలల� మ  క ్�ాేల�� సప్��

��� �ాత���� మ�న్క� అ�� ల త�్్ �� ఉలడటల�

ంూ�ా్ఐ.  క�ంళ� ణం్ఐ� �ిలగప��ా�

సల త�రల��ల్ఐక�లటట� ణం్ఐ� ఆ� �� �

�యమ� లధ్ల్ఐ� ్ాట�ల���. మ�న్క 

అక�మమ�, అణ�గత�కమ� ్ ే్త���లంల�మ�. �ాత��

�యమ � లధ్లక�� మత�య�� న�నతలక��

సమ�్� ్ ణం� ఆ� �� లలల� ప్�ం్ల��� ��ా� ణ�క��

ఇ్� డ�నతల��.  

d. అల క�� మ�ా్� మత�య�� మ��ణ�లలల 

ప్�ం్ల��ల్ఐక�ణం��ాత�����క��కక��� ��� క���ా�

న�నత ఉ్న��. అ��్టలటట – మ్సూహత�్కా�

్మ��న��“అష�హ ఐ�అ��ల �ఇల హ�ఇల్ల ్ ల�

్� అష� హ ఐ� అ్న� మ�హమ�మ� �సూల�ల ్ ల�

అలటట� ‘ఆతా��లప ���అ�్న�గల�ా�ె్�డూ�ల�డ��

 క్�అల ్ ల�నపహ, మ�హమ�మ�ఆయ్�ప్్క్’ ” 

అ���ాకే్్�డల. 

 


