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  أحكام الزكاة
జకా` ఆa�ేాలజకా` ఆa�ేాలజకా` ఆa�ేాలజకా` ఆa�ేాల 

 (ఇ#ా$ cయ ప�<d�షలH జకా` అంటfః అల8$ 9 hకi 
ఆ�ాధన ఉaేkశ�ం\m 6�noత ధన, p�
��ల ధర�qpి'ా 6�noత 
ప�జలక 4ె]$ంచవల_ిన హకi). 
 జకా` ఇ#ా$ ం మuల స� ంd�లH$  మuడవaి. ఏ మG_ి$ wxy
� 
'6#ాz' (అంటf జకా` qpింప�క అవసరwxy 6�noత ప�<మ8ణ�6) 
క{ అpికా�< అ|నప}డ~ అత6>�ౖ జకా` qpి అవ�త�ంaి. 
అల8$ 9 ఆaేశం చదవం)ిః  

 (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### 〈〈〈〈 � ������43� 
�నమ8� #ా� >ంిచం)ినమ8� #ా� >ంిచం)ినమ8� #ా� >ంిచం)ినమ8� #ా� >ంిచం)ి. . . . జకా` ఇవ�ం)ిజకా` ఇవ�ం)ిజకా` ఇవ�ం)ిజకా` ఇవ�ం)ి�. . . . (బఖర 2: 43). 
 జకా` ను ధర�పరం'ా qpి'ాqంచడంలH అ
Bక ల8d�ల, 
w�ల$  ఉ
�:|. అందులH క;6: ఇqః  
1-  ఆత��aి� కలగGత�ంaి. మనసు!లH నుం)ి దు�ాశ, 
>ి_ి
��< త\��ల దూరమవ�\�|.  
2-  మG_ి$ ం భక� డ~ a�తృత�ం ల8ంటK సదుW ణ సంపను:)ౌ\�డ~. 
3-  ధనవంత�6 మ�<యG >Cద/ా6 మధ� >C�మ సంబంp�ల బల 
పడ\�|. ఎల8 అన'ా ఉపకార�6 పట$  ఆత� ఆక�<�తమవ�త�ంaి 
మ�<యG >C�%సు� ంaి.  
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4-  �ద మG_ి$మGల అవస�ాల �ర�\�|. /ార� ఒక�< 
మGందు తమ 4ె|� 4�పకం)� ఉంట�ర�.  
5-  జకా` 4ె]$ం4ే మ8నవ�డ~ ZాZాల నుం)ి ప�<�దు� డ~ 
అవ�\�డ~. అంటf జకా` వల$  అత6 #ా� నం ఉన:తwxy, అత6 
ZాZాల మ6:ంచబడ\�|. 
 

ఏ వసు� వ�లH$  జకా` qp'ిా ఉంaిఃఏ వసు� వ�లH$  జకా` qp'ిా ఉంaిఃఏ వసు� వ�లH$  జకా` qp'ిా ఉంaిఃఏ వసు� వ�లH$  జకా` qp'ిా ఉంaిః 
 బం'ారం, /�ం)ి, /ా�Zార #ామ8'<�, >�ంప�డ~ జంత�వ�ల 
మ�<యG పంటల, ఫల8ల మ�<యG లH�ల, p�త�వ�ల.  
 

బం'ారంబం'ారంబం'ారంబం'ారం, , , , /�ం) ిజకా`/�ం) ిజకా`/�ం) ిజకా`/�ం) ిజకా`:::: 
 బం'ారం, /�ం)ి ఏ ర�పంలH ఉ
�: /ాటK>�ౖ జకా` qpి'ా 
ఉంaి. అaి '6#ాz' క అpికా�< అ|న వ�క{�>�ౖ మ8త�w�.  
బం'ారం 6#ాzబం'ారం 6#ాzబం'ారం 6#ాzబం'ారం 6#ాz: : : : 20 aీ
�ర�ల. అంటf ఈ 
�టK ల�కi ప�కారం 85 
'ామGల� .  
/�ం)ి 6#ాz/�ం)ి 6#ాz/�ం)ి 6#ాz/�ం)ి 6#ాz:::: 200 aిర¡మGల. అంటf ఈ 
�టK ల�కi ప�కారం 595 
'ామGల� .  
 >�ౖ ల�కi ప�కారం ఏ వ�క{� 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]$ం4�].  
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 /ాటK జకా`, డబG¥ ర�పంలH ఇవ�దలచుకన: వ�క{�, 
అతను /ాటKక{ అpికా�< అ|నపEటK నుం)ి ఒక సంవత!రం 
ప¤ర�|నప}డ~ మ8��iట¦$  ఒక 'ామG బం'ారం ల§a� /�ం)ి �
hకi ప�సు� త ధర ఎంత ఉంaో \ెలసుక;6, తన వదk ఉన: 
¨త�ం బం'ారం ల§a� /�ం)ి మuల�ం ఎంతవ�త�ంaో ల�కNi_ి 
అందులH నుం)ి ��ండ~న:ర �ాతం డబG¥ జకాత�'ా ఇ/ా�]. 
(w�మG డబG¥ అ6 /�ా #ామG అ|\ే ఎవర� ఏ aేశంలH 
ఉ
�:�[ అకiడ /ా�< క��©! >C�NమGంaో a�6: బటKP  /ార� 
ల�క{iంచుకª/ా]).  
 aీ6 ఉa�హరణః ఒక వ�క{� వదk  100 'ామGల బం'ారం �
ఉందనుకంa�ం. 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¥ ర�పంలH 4ె]$ంచదులకంటf, 100 'ామGల �
బం'ారం ధర \ెలసుకª/ా]. (a�6 ధర ప�సు� త d�రత క��©! 
ప�కారం ఒక ల అ6 \ె]_ిందనుకంa�ం) అతను అందులH 
��ండ~న:ర �ాతం జకా` ఇ/ా�]. (అంటf (2,500) ��ండ~ /Bల 
అ|దు వందల ర�Zాల). ఇaే qధం'ా /�ం)ి జకాత� ఇ/ా�].  
 ఇల8'N క��©!లH క«)� జకాత� qpి అవ�త�ంaి, 6#ాz క 
అpికా�< అ|, a�6>�ౖ సంవత!రం గడ�న /�ంట
B. ఎవ�< వదk  
85 'ామGల బం'ారం ధరక సమ8నwxyన � క��©! ఉంaో అత6>�ౖ 
జకా` qpి'ా ఉంaి. అతను అందులH నుం)ి ��ండ~న:ర �ాతం 
జకా  ̀'ా ఇ/ా�].  
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 ఏ మG_ి$ ం వదk  డబG¥ ధనం ఉం)ి, సంవత!రం a�టKంaో 
అతను స�రoకార�6\m 85 'ామGల � బం'ార� ధర \ెలసుకª/ా], 
అత6 వదk  ఉన: డబG¥ ఆ బం'ార� ధరక 4ేర�కంటf జకా` 
ఇ/ా�], ఒక/Bళ అత6 వదk  ఉన: ధనం a�6 ధరక తకiవ 
ఉంటf అత6>�ౖ జకా` qpి'ా ల§దు.  
 ఉa�హరణః ఒక వ�క{� వదk  d�రత క��©! ప�కారం ర�. 80 
/Bల
�:యనుకంa�ం. అత6 వదk  ఉం)ి సంవత!రం ప¤�<� 
అ|�ంaి క«)�. ప�సు� తం మ8��iట¦$  85 'ామGల బం'ా�ా6క{ �
ఎంత /�ల ఉంaో \ెలసుకª/ా]. a�6 /�ల ఎనd®ౖ ఐదు /Bల 
అ6 \ె]_C�  అత6>�ౖ జకా` qpి'ా ల§దు. ఎందుకన'ా అతను 
6#ాz క అpికా�< కాల§దు. 6#ాz క అpికా�< కావ)�6క{ అత6 
వదk ఎనd®ౖ ఐదు /Bల ర�Zాలం)�]. ఏ aేశంలH
�ౖ
� /ా�< 
క��©! /�ల /�ం)ి\m Z°లLబ)ి\ే /ార� తమ క��©! జకా` /�ం)ి 
ల�కi\m ఇ/ా�]. అంటf 595 'ామGల /�ం)ిక{ qలవగల డబG¥ �
ఉన:ప})ే అత6>�ౖ జకా` qpి అగGను. 
 

/ా�Zార #ామ8'< hకi జకా`/ా�Zార #ామ8'< hకi జకా`/ా�Zార #ామ8'< hకi జకా`/ా�Zార #ామ8'< hకi జకా`���� ::::     
 సంపద క]'<, a�66 /ా�ZారంలH ఉప±'<ం4ే మG_ి$ ం 
వర�క6>�ౖ ప�² సంవత!రం జకా` qpి'ా ఉంaి. ఇaి అల8$ 9 
ప�#ాaిం�న అనుగ�6క{ కృతజ³త మ�<యG అత6>�ౖ ఉన: తన �
>Cద#°దర�ల హకi అ6 తను d�qం4�]. ల8d´aేkశం\m 
క�యqక�|ం4ే ప�� వసు� వ� /ా�Zార #ామ8'< అనబడ~త�ంaి� ; 
భuమGల, ఇండ~$ , _ి��ాసు� ల (real estate), ప�వ�ల, 
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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 వ�క{� వదk  ఒక ల ర�Zాల qలవ గల 
/ా�Zార #ామ8'< ఉంటf� , అందులH నుం)ి ర�. 2500/-  జకా` 
4ె]$ం4�]. /ా�Zారసు� ల ప�² సంవత!�ారంభంలH తమ వదk  
ఉన: ¨త�ం సర�కను ల�క{iంచుక;6 జకా` 4ె]$ం4�]. 
ఎవ��(
� /ా�Zా�< సంవత!రం ప¤�<� అ|¶�క{ పaి �[�ల మGందు 
ఏaౖె
� సర�క క;ను'[ళ· జN_C�  a�6 జకా` క«)� మGందు 
నుం)ే ఉన: సర�క\m కల>ి/ా�]. వ�Zారం Z�ా రం¸ం�న 
¨దటK �[� సంవత!రం hకi ఆరంభమగGను. ఇల8 ప�² 
సంవత!రం జకా` 4ె]$ం4�].  
 కం4ెలHక{ పంపకం)� ప�వ��ాలలH, ఇంటK వదk  ఉం� w�త 
ఇవ�బ)ే ప�వ�ల /ా�Zారం కªసం >�ం�\ే /ాటK cద జకా` 
qpి అవ�త�ంaి. అq 6#ాz క 4ేర�క
�:, 4ేర�కªకZ°|
� 
/ాణ?జ� సర�కల8'ా a�6 /�ల 6#ాz క 4ేర�కంటf అందులH 
నుం)ి జకా` 4ె]$ం4�].  
 

¹C ! hకi జకా`¹C ! hకi జకా`¹C ! hకi జకా`¹C ! hకi జకా`:::: 
 �<యº ఎ_CP» (Real estate) తaితర qషయ8లH$  ¹C ! ఈ 
�[�లH$  ఓ ప�<ZాటK qషయం అ|ంaి. (ధర�సమ�తwxyన ¹C ! 
క;నుట, అమG�ట ±గ�w�. కా6 ధర�సమ�తం కా6 /ాటKలH 
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మG_ి$ ం Zాల½W నుట ఎంత మ8త�ం ±గ�ం కాదు). అందులH 
)ిZాD» 4ే_ి ఉన: డబG¥ క;aిk  సంవత!�ాలH$  >�రగవచుL, 
తరగనూవచుL. ¹C !  లH ఉన: డబG¥>�ౖ జకా` ఉంaి. 
ఎందుకన'ా అaి క«)� /ాణ?జ� సర�క ల8ంటKaే. ¹C ! లH 
Zాల½W న: ప�² మG_ి$ ం ప�² సంవత!రం తన ¹C ! ధర చూసూ�  
ఉం)�]. జకా` 4ె]$సూ�  ఉం)�].  
 

భu సంబంధ ఉతEత�� ల>� ౖజకా`భu సంబంధ ఉతEత�� ల>� ౖజకా`భu సంబంధ ఉతEత�� ల>� ౖజకా`భu సంబంధ ఉతEత�� ల>� ౖజకా`:::: 
 6ల� మ�<యG త¾కమG 4ేయGగల ఖర�¿ రం, ఎం)ిన a�� , 
'[ధుమ, జÀన:, Áయ�ం ల8ంటK ఆ�రp�
��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 వ�Lనప}డ~ /ాటKలH నుం)ి ఈ క{�ంaి 
పద�²లH జకా` 4ె]$ం4�]ః  
 ప�కృ² పరwxyన వ�ా� ల, నదుల మuలం'ా పం)ిన పంటలH$  
పదవ వంత� జకా` 4ె]$ం4�]. కృ²�మ కాలవల, బ�వ�ల 
మuలం'ా పం)ిన పంటలH$  ఇరవ±� వంత� జకా` 4ె]$ం4�].  
 ఉa�ః ఒక వ�క{� తన భu%లH '[ధుమ qత�నం /B�ాడ~. 
అత6క{ 800 క{లHల పంట పం)ింaి. ఇప}డ~ అత6>�ౖ జకా` 
qpి'ా ఉంaి. ఎందుకన'ా aీ6 6#ాz 612 క{లHల, అ|\ే 
aీ6కంటf ఎకiవ'ా పం)ింaి. ఇక ఆ పంట వర�ం\m పం)ి\ే 
అందులH పaో వంత� అంటf 80 క{లHల జకా` 4ె]$ం4�]. ఒక/Bళ 
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కృ²�మ కాలవల, బ�వ�ల ఆp�రం'ా పం)ి\ే అందులH 
ఇరవ±� వంత� అంటf 40 క{లHల జకా` 4ె]$ం4�].  
 

ప�వ�ల జకా`ప�వ�ల జకా`ప�వ�ల జకా`ప�వ�ల జకా`:::: 
 ఇకiడ ప�వ�ల అంటfః ఆవ�, w�క, 'Ã��� మ�<యG ఒంటÄ 
ల6 d�వం. ÅటK జకాత� క;రక ఈ క{�ంaి 6బంధనల వ�<�#ా� |ః  
1-  6#ాz క 4ే�< ఉం)�]. ఒంటÄల 6#ాz 5. w�కల, 'Ã���ల 
6#ాz 40. ఆవ�ల 6#ాz 30. ÅటKక{ తకiవ ఉన:/ాటKలH 
జకా` ల§దు.  
2-  /ాటK యజమ86 వదk  అq సంవత!రwxల8$  ఉం)�].  
3-  అq '#ా|మ8' అ| ఉం)�]. అంటf సంవత!రంలH అpిక 
�ాతం ప�Lక wxya�
�లH$  w�_Cq అ| ఉం)�]. �ాలలH ఒక 
4ోట ఉం)ి తమ ఆ�రం ²నునq, ల§a� /ాటK యజమ86 /ాటK 
క;రక w�త ఖ�nదు 4ే_ి, ల§a� #°P   4ే_ి ఉం4ే/ా)ౖె\ే /ాటKలH 
జకా` ల§దు.  
4-  ప�<వహణ #ాధనం'ా, ల§a� వ�వ#ాయ పరం'ా ప6 4ేయG- 
న/�ౖ ఉండక«డదు.  
 

ఒంటÄల జకా`ఒంటÄల జకా`ఒంటÄల జకా`ఒంటÄల జకా`:::: 
 5 ఒంటÄలంటf జకా` qpి అవ�త�ంaి. (అంతక తకiవ>�ౖ 
జకా` ల§దు). ఏ మG_ి$ ం ఆpీనంలH 5 నుం)ి 9 వరక 
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ఒంటÄలం)ి /ాటK>�ౖ సంవత!రం గ)ి_ింaో అందులH ఒక w�క 
జకా  ̀'ా ఇ/ా�].  
10 నుం)ి 14 వరకంటf ��ండ~ w�కల.  
15 నుం)ి 19 వరకంటf మuడ~ w�కల.  
20 నుం)ి 24 వరకంటf 
�లగG w�కల.  
25 నుం)ి 35 వరకంటf ఏ)�aి వయసున: ఒక ఆడ ఒంటÄ. అaి 
గనక ల§కంటf ��ం)ేళÇ మగ ఒంటÄ.  
36 నుం)ి 45 వరకంటf ��ం)ేళÇ ఒక ఆడ ఒంటÄ.  
46 నుం)ి 60 వరకంటf మu)ేళÇ ఒక ఆడ ఒంటÄ.  
61 నుం)ి 75 వరకంటf 
�ల'NళÇ ఒక ఒంటÄ. 
76 నుం)ి 90 వరకంటf ��ం)ేళÇ ��ండ~ ఒంటÄల.  
91 నుం)ి 120 వరకంటf మu)ెళÇ ��ండ~ ఆడ ఒంటÄల.  
120 ఒంటÄలక %ం�Z°\ే ప�² నలd®ౖ ఒంటÄల>�ౖ ��ం)ేళÇ ఒక ఆడ 
ఒంటÄ. ప�² 50 ఒంటÄల>�ౖ మu)ేళÇ ఒక ఆడ ఒంటÄ.  
ఇaే ల�కi క{�ంaి టfబº a���ా qవ�<ంచబ)ింaిః 

సంఖ�సంఖ�సంఖ�సంఖ�    సంఖ�సంఖ�సంఖ�సంఖ� 
నుం)ినుం)ినుం)ినుం)ి    వరకవరకవరకవరక    

 

జకా`జకా`జకా`జకా`    నుం)ినుం)ినుం)ినుం)ి    వరకవరకవరకవరక    

 
 

జకా`జకా`జకా`జకా` 

5 9 1 w�క 10 14 2 w�కల 
15 19 3 w�కల 20 24 4 w�కల 
25 35 ఏ)�aి ఆడ ఒంటÄ. అaి ల§కంటf 2 ఏళÇ మగ ఒంటÄ 
36 45 2 ఏళÇ 1 ఆడ ఒంటÄ 46 60 3 ఏళÇ 1 ఆడ ఒంటÄ 
61 75 4 ఏళÇ 1 ఆడ ఒంటÄ 76 90 2 ఏళÇ 2 ఆడ ఒంటÄల 
91 120 3 ఏళÇ 2 ఆడ ఒంటÄల 
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 ÅటKకంటf ఎకiవ ఉన:ప}డ~ ప�² 40లH ��ం)ేళÇ ఒక ఆడ 
ఒంటÄ, ప�² 50లH మu)ేళÇ ఒక ఆడ ఒంటÄ జకా` 'ా ఇ/ా�]. 
 

ఆవ�ల జకా`ఆవ�ల జకా`ఆవ�ల జకా`ఆవ�ల జకా`:::: 
 (ఆవ�ల, ఎదుk ల అ6:టK ల�కi ఒకటf. 1 నుం)ి 29 వరకంటf 
జకా` ల§దు). ఏ వ�క{� 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 వరకంటf ��ం)ేళÇ దూడ.  
60 నుం)ి 69 వరకంటf ఏ)�aి వయసు! గల ��ండ~ దూడల.  
70 నుం)ి 79 వరకంటf ఏ)�aి వయసుగల 1 దూడ, ��ం)ేళÇ 
వయసు!గల మ�Ãక దూడ.  
 ఆ తర�/ాత /ాటK సంఖ� ఎంత >��<'<
� ప�² 30లH ఏ)�aి 
వయసు!గల ఒక దూడ, ప�² 40లH ��ం)ేళÇ వయసు!గల ఒక 
దూడ జకా` 'ా ఇ/ా�]. aీ6
B క{�ంaి టfబº a���ా 
\ెలసుక;ం)ిః  
 

సంఖ�సంఖ�సంఖ�సంఖ� 
నుం)ినుం)ినుం)ినుం) ి వరకవరకవరకవరక 

 

జకా`జకా`జకా`జకా`    

30 39 ఒక ఆడ ల§a� మగ దూడ 
40 59 ��ం)ేళÇ దూడ 
60 69 ఏ)�aి వయసు! గల ��ండ~ దూడల 
70 79 ఏ)�aి దూడ ఒకటK, ��ం)ేళÇ దూడ మ�ÃకటK 
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w�కw�కw�కw�కల జకా`ల జకా`ల జకా`ల జకా`:::: 
 (w�కల, 'Ã���ల, ZÉటfPల అ6:టK 6#ాz ఒకటf. అq 1 నుం)ి 
39  వరకంటf జకా` qpి'ా ల§దు). ఏ వ�క{�  ఆpీనంలH 40 
నుం)ి 120 వరక w�కల
�:± అతను అందులH నుం)ి ఒక 
w�క జకా` 'ా ఇ/ా�].  
121 నుం)ి 200 వరకంటf ��ండ~ w�కల.  
201 నుం)ి 399 వరకంటf మuడ~ w�కల.  
400 నుం)ి 499 వరకంటf 
�లగG w�కల.  
500 నుం)ి 599 వరకంటf ఐదు w�కల.  
ఆ త�ా�త /ాటK సంఖ� ఎంత >��<'<
� ప�² 100లH ఒక w�క 
జకా` 'ా ఇ/ా�].  
 

సంఖ�సంఖ�సంఖ�సంఖ� సంఖ�సంఖ�సంఖ�సంఖ�    
నుం)ినుం)ినుం)ినుం)ి    వరకవరకవరకవరక    

 

జకా`జకా`జకా`జకా`    నుం)ినుం)ినుం)ినుం)ి    వరకవరకవరకవరక    
 

జకా`జకా`జకా`జకా` 

40 120 1 w�క 121 200 2 w�కల 
201 399 3 w�కల 400 499 4 w�కల 
500 599 5 w�కల * ఆ త�ా�త ప�² 100లH ఒక w�క 

 

జకా` హకia�ర�లజకా` హకia�ర�లజకా` హకia�ర�లజకా` హకia�ర�ల:::: 
 జకా` హకia�ర�ల�వర
Baి స�యం'ా అల8$ 9 ఇల8 
\ె]Zాడ~ః 
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{ఈ జకా` 6ధుల అసల కNవలం 6ర�>Cదలక, అకiరల 
�ర6 /ా�<క{, జకా` వ�వ��ాలక�( 6యGక� ల�ౖన /ా�<కË, ఇంకా 
ఎవ�< హృదయ8లను '�లచుకªవటం అవసరÌ /ా�<కË, ఇంకా 
బ�6సల qమGక{�కË, ఋణగసు� ల స�య86కË� , అల8$ 9 మ8రWంలH 
నూ, బ�ట#ార�లక« q6±'<ంచటం క;రక, ఇaి అల8$ 9 తరఫ� 
నుం)ి 6రo|ంచబ)ిన ఒక qpి. అల8$ 9 అ©: ఎ�<'<న/ాడూ 
q/Bకవంత�డూ}. (\ౌబ� 9: 60). 
 >�ౖ ఆయత�లH అల8$ 9 ఎ6%aి రకాల \ె]Zాడ~. /ా�<లH 
ప�² ఒకiడ~ జకా` �సుక
B అర¡త గల/ాడ~. ఇ#ా$ ం ధర�ంలH 
జకా` సమ8జమGలH6 అర�¡ లకN ఇవ�బడ~త�ంaి. ఇతర ధర�ం 
లH ఉన:టY$  కNవలం పం)ిత�లక{వ�బడదు. జకా` హకia�ర�ల 
Åర�ః  
1-  6ర�>Cద (ఫÎ ) అంటf తనక స�<పడ~ ఖర�LలH సగమG- 
క
�: తకiవ ZÉంaే/ాడ~.  
2-  అకiర�ర6/ాడ~ (%_ీi+) అంటf తనక స�<పడ~ ఖర�LలH 
సగమGకన: ఎకiవ ZÉందు\�డ~, కా6 అaి అత6క{ స�<పడదు. 
అందుక అత6క{ స�<పడ~నంత క;6: 
�లల, ఒక సంవత!రం 
వరక జకా` #ÉమG� ఇవ�వచుLను.  
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3-  జకా` వసూల 4ే_C ఉaో�'< అంటf జకా` వసూల 4ేయ 
)�6క{ మG_ి$ ం అpికా�< తరఫ�న 6య%ంపబ)ిన ఉaో�గGల. 
/ార� ధ6కల�ౖనపEటKకË, /ా�< ప6క{ తగWటYP  Ïతం'ా /ా�<క{ 
జకా` నుం)ి ఇవ�వచుLను.  
4-  హృదయ8ల '�లచుక;నుటక అంటf అq�ా�సులH$  తమ 
వంశం, '[త�ంలH 
�యకల'ా ఉన:/ార� ఇ#ా$ ంలH ప�/BÐం4ే 
ఆశ ఉన:4ో /ా�<క{, ల§a� /ా�< కËడ~ మG_ి$ ంలక కలగకం)� 
జకా` #ÉమG� ఖర�L 4ేయవచుLను. అల8'N క;త� 'ా ఇ#ా$ ం 
_ీ�క�<ం�న/ా�<లH /ా�< అవస�ార�ం, /ార� _ి�రం'ా ఇ#ా$ ం>�ౖ 
ఉండ~టక జకా` ధనం ఖర�L 4ేయవచుLను.  
5-  బ�6సలను స�తంత�� ల'ా 4ెయ�ట�6క{ మ�<యG శత�వ�ల 
నుం� మG_ి$ ం ఖ�Ñaీలను q)ి>ించుటక జకా` #ÉమG� ఖర�L 
>�టPవచుLను.  
6-  ఋణగసు� ల అంటf అప}లZాల�ౖన/ార�� . ఇల8ంటK /ా�<క{ 
జకా` నుం)ి ఖర�L 4ేయవచుLను. కా6 క{�ంaి షరత�ల 
/ా�<లH ఉం)�]ః  
 అః మG_ి$ ం అ| యGం)�]. 
 ఆః స�యం'ా 4ె]$ంచగల ధ6కడ~ కాక«డదు.  
 ఇః ఆ అప} ఏ Zాప కా�ా�6కª 4ే_ి ఉండ క«డదు.  
 ఈః a�66 4ె]$ంచుట ఆ సమయంలH
B తపE6స�< అ| 
 యGం)�].  
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7-  అల8$ 9 మ8రWంలH అంటf Ïతం �సుకªకం)� ప�ణ��>C\m 
ధర�యGద�ం 4ేయG Åర�ల, /ా�< స�ంత ఖర�Lల క;రక, ల§a� 
ఆయGp�లక జకా` డబG¥ ఇవ�చుLను. D�దులH ధర�qద� 
అభ�_ించడం క«)� వసు� ంaి. ఎవ��(
� qద�d��సనలH 
6మగG:ల�ౖనట$|\ే, అత6 qద�క స�<పడ~ ఖర�Lల జకా` 
నుం)ి ఇవ�వచుLను.  
8-  బ�ట#ా�< అంటf ప�య8ణ?కడ~. గృహÏవనంలH ఎంత 
ఆనందం'ా ఉ
�: స�N ప�య8ణంలH ఏaౖె
� ఆ�<�క ఇబ¥ందులక 
గGర|\ే అతను తన 'ామం 4ేర�క;నుటక స�<పడ~ ఖర�Lల �
జకా` నుం)ి ఇవ�వచుLను.  
మ_ి¿దుమ_ి¿దుమ_ి¿దుమ_ి¿దుల 6ర�ణ�లకల 6ర�ణ�లకల 6ర�ణ�లకల 6ర�ణ�లక, , , , a�ర�ల స�< 4ేయ)�6క{ జకా` a�ర�ల స�< 4ేయ)�6క{ జకా` a�ర�ల స�< 4ేయ)�6క{ జకా` a�ర�ల స�< 4ేయ)�6క{ జకా` 

#ÉమG� ఉప±'<ంచ�ాదు#ÉమG� ఉప±'<ంచ�ాదు#ÉమG� ఉప±'<ంచ�ాదు#ÉమG� ఉప±'<ంచ�ాదు. . . .  

Ò»!
Ò»!
Ò»!
Ò»!: : : :  
1-   సమGద�ం నుం)ి ల¸ం4ే మG\��ల, పగ)�ల మ�<యG 
4ేపలH$  జకా` ల§దు. /ాణ?జ�సర�క'ా ఉన:ప}డ~ >�ౖన \ె]>ిన 
ప�కారం'ా జకా` 4ె]$ం4�]! ఉంటYంaి.  
2-  అaెkక{వ�బ)ిన Á]ÓంగGల, �ా�కP�nల >�ౖ జకా` ల§దు. కా6 
/ాటK నుం)ి ZÉందుత�న: >�ౖకం 6#ాz క 4ేర�క;6, సంవత!రం 
గ)ి_C�  అందులH జకా` qpి'ా ఉంaి.  

���� 

���	
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 أحكام األطعمة
అన:Zా©య8లఅన:Zా©య8లఅన:Zా©య8లఅన:Zా©య8ల ఆa�ేాలఆa�ేాలఆa�ేాలఆa�ేాల 

 అల8$ 9 తన a�సులక పqత�wxyన వసు� వ�ల ²నుటక 
ఆaేÐం� అపqత�wxyన /ాటK6 6/ా�<ం4�డ~. అల8$ 9 ఆaేశం:  

�������	
�� � ����� � ���� ��	� ����� ��� � � � � �� �� � �� � � �� � �� � �� �  � �������:172 { 




ఓ q�ా�సుల8�ాఓ q�ా�సుల8�ాఓ q�ా�సుల8�ాఓ q�ా�సుల8�ా! ! ! ! w�̈ సం'<న పqత� వసు� వ�లను w�̈ సం'<న పqత� వసు� వ�లను w�̈ సం'<న పqత� వసు� వ�లను w�̈ సం'<న పqత� వసు� వ�లను 
భGDంచం)ిభGDంచం)ిభGDంచం)ిభGDంచం)ి����. . . . (బఖర 2: 172). 
 అన:Zా©య8ల qషయంలH 6యమం ఏ%టంటfః 6¹Cpిం- 
పబ)ిన క;6: వసు� వ�ల తపE అ6:యu ధర�సమ�తw� 
(హల8º). అల8$ 9 తన a�సు ల క;రక పqత� వసు� వ�లను ధర�- 
సమ�తం 4ే_ింaి /ార� /ాటK నుం)ి ప�±జనం ZÉంa�ల6. 
అ|\ే /ాటK6 అల8$ 9 అqpేయత క;రక ఉప±'<ంచుట 
ఎంత మ8త�ం ±గ�ం కాదు. ²ను \�� గG వసు� వ�లH$  అల8$ 9 
తన a�సుల క;రక 6¹Cpిం�ంaే%ట¦ ఇల8 సEషPప�<4�డ~.  

� !��" �#�$%&� � '" �(��) *$+ � �(� ,-. /
0� � � � � � � � � � �� � � �� �� �� � � � � �� � � �� �� ������:119 { 




/ాస�/ా6క{ గత�ంతరం ల§6 సంకట ప�<_ి�త�లలH తపE, %గ\� 
అ6: ప�<_ి�త�లలHనూ అల8$ 9 ఏ వసు� వ�ల q6±'ా6: 

http://TeluguIslam.net



ధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�ల 
    

 

18 

6¹Cpిం4�)ో, /ాటK qవ�ాలను cక ఆయన ఇaి వరకN 
\ె]యజN�ాడ~����. (అ+ఆÕ 6: 119).  
ఏ వసు� వ� 6¹ిద�ం అ6 \ెలపబడల§aో అaి ధర�సమ�తం 
అన: మ8ట. ప�వక� సల$ ల8$ హÖ అల�ౖ12 వసల$ ం ఉపaేÐం4�ర�ః  

 ,�20/34# 5. ;�70/+ /+0 ,�2�4�8# 5. ;9:�$. ;$. �<� ="� � > � � � � � � �� � � � � �� � � �� � � �� � �� � � �
. ;?��@� *$+0� �� � �� � � AB � �(� CD� ?��@� �) E(F0 ,�2�(G3	# 5� � � � � �� � � � � � � �� � � � �� > � � � � � � � ��

�G	) ��HI�# 5. ;=��JK� �� � �� � � L � � �M �� ����4�129 �� �� !"�# $ %&�'�� 5�59{) 
""""అల8$ 9 c>�ౖ క;6: qధులను qpంి4�డ~అల8$ 9 c>�ౖ క;6: qధులను qpంి4�డ~అల8$ 9 c>�ౖ క;6: qధులను qpంి4�డ~అల8$ 9 c>�ౖ క;6: qధులను qpంి4�డ~; cర� /ాటK6 వృp�  cర� /ాటK6 వృp�  cర� /ాటK6 వృp�  cర� /ాటK6 వృp� 
4యేకం)ి4యేకం)ి4యేకం)ి4యేకం)ి. . . . క;6: కటYP బ�ట$ ను 6రo|ం4�డ~క;6: కటYP బ�ట$ ను 6రo|ం4�డ~క;6: కటYP బ�ట$ ను 6రo|ం4�డ~క;6: కటYP బ�ట$ ను 6రo|ం4�డ~; /ాటK /ాటK /ాటK /ాటK6 6 6 6 
అ²క�%ంచకం)ిఅ²క�%ంచకం)ిఅ²క�%ంచకం)ిఅ²క�%ంచకం)ి. . . . క;6: వసు� వ�లను 6¹ది�ప�<4�డ~క;6: వసు� వ�లను 6¹ది�ప�<4�డ~క;6: వసు� వ�లను 6¹ది�ప�<4�డ~క;6: వసు� వ�లను 6¹ది�ప�<4�డ~; /ాటK6  /ాటK6  /ాటK6  /ాటK6 
ఉల$Ø2ంచకం)ిఉల$Ø2ంచకం)ిఉల$Ø2ంచకం)ిఉల$Ø2ంచకం)ి. . . . మ�<క;6: qషయ8ల పట$  మÙనం వ12ం4�డ~మ�<క;6: qషయ8ల పట$  మÙనం వ12ం4�డ~మ�<క;6: qషయ8ల పట$  మÙనం వ12ం4�డ~మ�<క;6: qషయ8ల పట$  మÙనం వ12ం4�డ~. . . . 
మర�Z°| కాదుమర�Z°| కాదుమర�Z°| కాదుమర�Z°| కాదు, , , , /ాస�వంలH c>�ౖ కర�ణ?సూ�/ాస�వంలH c>�ౖ కర�ణ?సూ�/ాస�వంలH c>�ౖ కర�ణ?సూ�/ాస�వంలH c>�ౖ కర�ణ?సూ� ; cర� /ాటK  cర� /ాటK  cర� /ాటK  cర� /ాటK 
/�ంటబడకం)ి/�ంటబడకం)ి/�ంటబడకం)ి/�ంటబడకం)ి". ". ". ". (�క{ం 4/129. జÚ%ఉº ఉసూº 5/59). 
 ²ను, \�� గG, ధ�<ంచు ఏ qషయ8ల అల8$ 9 మ�<యG ఆయన 
ప�వక� సల$ల8$ హÖ అల�ౖ12 వసల$ ం 6¹ిద�ం అ6 \ెలపల§aో 
/ాటK6 6¹Cpించుట ±గ�ం కాదు. 6యమం ఏ%టంటfః నషPం 
ల§6 పqత�wxyన ప�² వసు� వ� 'మGబ�9' (±గ�ం). అ|\ే 
అపqత�wxyన మ�<యG నషPంగల వసు� వ�ల; >ీనుగG, రక�ం, 
మత�� పa��ా� ల, ధూమZానం మ�<యG అప�<�భ�ం కల¹ిత- 
wxyన వసు� వ�ల6:యu 6¹ిద�ం. ఎందుకన'ా అq అపqత�ం\m 
ZాటY �6 క]'<ంచునq క«)�ను. 
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 >ీనుగG అంటf p��<�క పద�²\m Dబ9 4ేయకం)�
B 
a�నంతట అaి చ6Z°|నaి.  
 రక�ం అంటf Dబ9 4ే_Cటప}డ~ స�qం4ే రక�ం. p��<�క 
పద�²\m Dబ9 4ే_ిన త�ా�త మ8ంసం మధ�లH ల§a� న�ాలH$  
ఉం)ిZ°|¶ క;ంతZాటK రక�ం ధర�సమ�తw�.  
 ±గ�wxyన ఆ��ాల ��ండ~ రకాల'ా ఉ
�:|ః 
జంత�వ�ల (మ8ం#ా��ాల). క«ర'ాయలH$  (�ాఖ8��ాల). 
ÅటKలH నషPం ల§6q ±గ�ం.  
 జంత�వ�ల ��ండ~ రకాలః భu 6/ాస జంత�వ�ల. జల 
6/ాస జంత�వ�ల. జల 6/ాస జంత�వ�ల©: ధర�సమ�తw�. 
/ాటK6 Dబ9 4ేయ8లన: 6బంధన క«)� ల§దు. �వ�<క{ అq 
a�నంతట/B చ6Z°|న/�ౖ
� ±గ�w�. Z°\ే భu 6/ాస 
జంత�వ�లH$  ఇ#ా$ ం 6¹Cpిం�నq తపE %'<తవ©: ధర�సమ�- 
తw�. (కా6 /ాటK6 Dబ9 4ేయ8]). ఇక 6¹Cpిం�నq ఈ క{�ంaి 
qధం'ా ఉ
�:|ః  
1- >�ంప�డ~ 'ా)ిదల.  
2- కªరల గల మృ'ాల6:యu 6¹ిద�ం, _ివం'< (దుమG�ల 
'Ãం)ి) తపE.  
3- పÛల6:యu ధర�సమ�తw�. ఈ క{�ంaి పÛల తపEః 
1 కాళÇ, '[ళÇ ఆp�రం'ా /Bట�)ే పÛల. ఇబG: అబ�¥Ü 
రDయల8$ హÖ అను¡ మ8 ఉల§$ Ýం4�ర�ః  
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<� N�F� OP� � � � �����*���� Q�K RS ,� �)� �L � � � �� �T US ,� �) 0 ,V��J�� �� �� �� � � � � �� � � W�L �
���%�� �� ��  � M{�+," -�$.{ 

""""కªరల గల ప�² మృగ జంత�వ�కªరల గల ప�² మృగ జంత�వ�కªరల గల ప�² మృగ జంత�వ�కªరల గల ప�² మృగ జంత�వ�, , , , మ�<యG కాళÇ\m పటYP క;6 మ�<యG కాళÇ\m పటYP క;6 మ�<యG కాళÇ\m పటYP క;6 మ�<యG కాళÇ\m పటYP క;6 
భÞంి4ే ప�² పÞ6ి ప�వక� భÞంి4ే ప�² పÞ6ి ప�వక� భÞంి4ే ప�² పÞ6ి ప�వక� భÞంి4ే ప�² పÞ6ి ప�వక� సల$ల8$ హÖ అల�ౖ12 వసల$ ం సల$ల8$ హÖ అల�ౖ12 వసల$ ం సల$ల8$ హÖ అల�ౖ12 వసల$ ం సల$ల8$ హÖ అల�ౖ12 వసల$ ం 6/ా�<ం4�ర�6/ా�<ం4�ర�6/ా�<ం4�ర�6/ా�<ం4�ర�". ". ". ". 
(మG_ి$ ం 1934). 
2 గదk , కాక{, �ాబందుల8$ ంటK శ/ాలను ²
B పÛల. అq 
మ]నమG, అప�<�భ�wxyన/ాటK6 ²ంట�| గనుక 6¹ిద�ం.  
3 ZామG, ఎలక మ�<యG ప�ర�గGల, క{�%కËటకాల ల8ంటK 
అ�ద�wxyనq క«)� 6¹ిద�ం.  
 >�ౖన \ెలపబ)ిన జంత�వ�ల, పÛల తపE %'<తవ©: 
ధర�సమ�తw�ః గGఱà ం, ఒంటÄ, ఆవ�, ఎదుk , w�క, 'Ã���, బ���, కª)ి, 
అడq'ా)ిద, 6ప}కª)ి, కంaేల, ఉడ~ం వ'�(�ాల.  
 'జల8$ ల' 6¹ిద�ం. జల8$ ల అంటf ఎకiవ �ాతం మ]నం ²
B 
పÞి, ప�వ� అ6 అర�ం. కా6 a�66 మuడ~ �[�ల అల8ంటK 
పa��ా� ల ²నకం)� ఆ>ి, ప�<�భ�wxyన ²ను పa��ా� ల ఇసూ�  
ఉంటf ఆ త�ా�త అaి ధర�సమ�తమవ�త�ంaి.  
 ఉ]$ , ఎ]$ ల8ంటK దు�ా�సన గల వసు� వ�ల (ధర�సమ�త 
wxyనపEటKకË) మ_ి¿దుక /�áâÇ మGందు అq ప�Lq'ా ²నుట 
'మక«� 9' (ఇషPం ల§6 కార�ం).  
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 Z�ా ణం Z°వ�ల8ంటK ప�<_ి�² ఏరE)ి 6¹ిద�  వసు� వ� తపE 
మ�Naి ల§నప}డ~ Z�ా ణం కాZాడ~టక స�<పడ~నంత 
ప�<మ8ణంలH 6¹ిద�  వసు� వ� ²నవచుL. కా6 qషం ²నక«డదు.  
 చుటãP  '[డ ల§6 మ�<యG కాపల8a�ర�డ~ ల§6 పండ$  \mట 
నుం)ి a�టYత¾ క{�ంద ప)ిన పండ~$  ²నవచుL. కా6 తన /�ంట 
�సుక�ళÇ క«డదు. అల8'N �ాళ·Ç q_ి�< పండ~$  క{�ంద పడ'ÃటKP , 
ల§a� 4ెటYP  ఎక{i ²నడం ±గ�ం కాదు. అల8'N ఒక 4ోట 
కపEజN_ియGన: a�6లH నుం)ి �సుకªవడం క«)� ±గ�ం 
కాదు. కా6 మ�n అత�వసర ప�<_ి�²లH ఆక]6 �ర�L 
ప�<మ8ణంలH ²ంటf తప} ల§దు.  
 

Dబ9Dబ9Dబ9Dబ9 4ే_C4ే_C4ే_C4ే_C పద�²పద�²పద�²పద�², a�6a�6a�6a�6 ఆa�ేాలఆa�ేాలఆa�ేాలఆa�ేాల 
 భu6/ాస జంత�వ�ల ఇ#ా$ cయ పద�² ప�కారం'ా Dబ9 
4ేయ (కªయ)బ)ినప})ే అq ²నుటక ధర�సమ�తం. ఏ 
జంత�వ�ను, పÛలను వశపర�చుక;6 Dబ9 4ేయగలÌ 
/ాటK6 ఇ#ా$ cయ పద�² ప�కారం'ా Dబ9 4ేయకంటf /ాటK6 
²నుట ధర�సమ�తం కాదు. ఎందుకన'ా Dబ9 4ేయబడ6q 
మృత�లH$  ల�క{iంచబడ~\�|.  
 'Ãంత�, ఆ�ర
�ళం మ�<యG కంఠ
�áåలను కªయGట
B 
Dబ9 అంట�ర�.  
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Dబ9 6బంధనDబ9 6బంధనDబ9 6బంధనDబ9 6బంధనలలలల 
1- Dబ9 4యేG వ�క{� ఃDబ9 4యేG వ�క{� ఃDబ9 4యేG వ�క{� ఃDబ9 4యేG వ�క{� ః బGaి�మంత�డ~, ఆకాశ ధ�ా�6: 
అవలం¸ం�న/ాడ~ అ| ఉం)�]. అంటf మG_ి$ ం, యuదుడ~ 
మ�<యG క�(æస�వ�డ~. కా6 >ి�L/ాడ~, \�� గGబ´త� మ�<యG 
Dబ9 పద�త�ల \ె]య6 బ�లడ~ కాక«డదు. Åర� మGగGW ర� 
Dబ9 4ే_C�  ²నడం ±గ�ం కాదు. ఎందుకన'ా Å�<లH 
బGaీ�జÚ³ 
�ల క;రత వల$  Dబ9 ఉaేkశ�ం ప¤�<� కాదు. అల8'N 
అq�ా�_ి, బహÖaౖె/ా�ాధకడ~, మç_ి (అ'<: ప¤జÚ�<), 
సమ8ధుల ప¤జÚర�ల Dబ9 4ే_ినaి ధర�సమ�తం కాదు.  
2- Dబ9 4ే_C ఆయGధంDబ9 4ే_C ఆయGధంDబ9 4ే_C ఆయGధంDబ9 4ే_C ఆయGధం:::: రకా� 6: ప�వ12ంపజN_C పదు
�ౖన 
¨నగల ఏ వసు� వ�\m Dబ9 4ే_ి
� అaి ±గ�w�. అaి 
ఇనుపaౖె
�, �ా| అ|
� ల§a� మ�Naౖె
� స�N. అ|\ే అaి 
దంతం, ఎమGక, '[ర� అ| ఉండక«డదు. /ాటK\m Dబ9 
4ే_ినq ±గ�ం కావ�.  
3- 'Ãంత� 'Ãంత� 'Ãంత� 'Ãంత� (�ా�స >ీలL మ8రWం), ఆ�ర
�ళం మ�<యG 
కంఠ
�áåలను కªయ8].  
 Dబ9 క;రక క�Lతం'ా అ/B అవయ/ాలను ప�\ే�క{ంచడం- 
లH6 మర�ం ఏ%టంటfః qqధ న�ాల అకi)ే ఉంట�| గనుక 
రక� ప�/ాహం మం� qధం'ా జర�గGత�ంaి. \èందర'ా Z�ా ణం 
Z°త�ంaి. జంత�వ�క ఎకiవ అవస�  ఏరEడదు. a�6 మ8ంసం 
క«)� ర��'ా ఉంటYంaి.  
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 /Bట�)ినప}డ~ ల§a� /B�N ఏaౖె
� సందరéంలH >�ౖ \ె]>ిన 
ప�కారం Dబ9 4ేయడం అ#ాధ�wxyనప}డ~ Á_ి�ల8$ 9 అ6 
పదు
�ౖన ఆయGధం a�6 /�ౖప� q_ి�<నప}డ~ అaి a�6 
శ�nరంలH \�క{ /�ంట
B చ6Z°|
�, ల§a� Z�ా ణం'ా ఉన:ప}డ~ 
a�66 వశపర�చుక;6 Dబ9 4ే_ి
� అaి ధర�సమ�తం 
అవ�త�ంaి.  
 ²నుటక ±గ�wxyన జంత�వ�ల ఊ>ి�ాడక, గటKP  aెబ¥ 
\�క{, ఎ\ెë�న ప�aేశం నుం)ి ప)ిZ°|, పరసEర క;మG�ల8ట వల$  
ల§a� ఏaౖె
� క«� రమృగం a�)ి\m మరణ?_C�  అq 6¹ిద�ం. అ|\ే 
అq మరణ?ం4ే మGందు క;ంత Z�ా ణం ఉన:ప}డ~ వశపర�చు- 
క;6 Dబ9 4ేయగ]'<\ే అq ధర�సమ�తం అవ�\�|.  
4- Dబ9 4ేయG వ�క{� Dబ9 4ే_Cటప}డ~ Á_ి�ల8$ 9 అ
�]. 
Á_ి�ల8$ 12 అల8$ హÖ అక¥  అనడం సున:`.  
 

Dబ9 క Dబ9 క Dబ9 క Dబ9 క సంబంpంి�న ధ�ా�లసంబంpంి�న ధ�ా�లసంబంpంి�న ధ�ా�లసంబంpంి�న ధ�ా�ల 
1- జంత�వ�ను పదును ల§6 ఆయGధం\m Dబ9 4ేయడం 
"మక«� 9".  
2- ఏ జంత�వ�ను Dబ9 4ేయను
�:Ì a�6 మGందు అaి 
చూసు� ండ'ా క²�క{ పదును >�టPడం "మక«� 9".  
3- జంత�వ�ను Ýబ�$ క /��²�Nక aిశలH >�టKP  Dబ9 4ేయడం 
"మక«� 9".  
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4- ప¤�<�'ా Z�ా ణం Z°క మGంaే a�6 wxడ qర�చుట'ా6 ల§a� 
చర�ం �యGట'ా6 "మక«� 9".  
 w�క, ఆవ�ల ఎడమ /�ౖప� పర�ండబ®టKP  Dబ9 4ేయడం 
సున:`. ఒంటÄను 6లబ®టKP  a�6 ఎడమ 4ె|6 (మGందు 
కాళ·ను) కటfP_ి Dబ9 4ేయGట సున:`. వల8$ హÖ అఅ�లÕ.   
 

/Bట/Bట/Bట/Bట 

 అవసర 6%త�ం /Bట�డ~ట తపE కాలÞNపం కªసం, 
మ
Òరంజన కªసం /Bట�డ~ట ±గ�ం కాదు.  
 /Bట�డ~త¾ /Bట�డబ)ిన జంత�వ�ను పటYP క
�:క ��ండ~ 
_ి�త�లః 
1- a�66 పటYP కన:ప}డ~ a�6లH Z�ా ణం ఉంటf తపEక a�66 
Dబ9 4ేయ8].  
2- పటYP కన:పEడ~ అaి చ6Z°| ఉండవచుL. ల§a� Z�ా ణం 
ఉం)ి క«)� ల§నటY$ 'ా
B ఏరE)ి\ే అaి ధర�సమ�తw�.  

Dబ9 Dబ9 Dబ9 Dబ9 6బంధన6బంధన6బంధన6బంధనల మ8a�ి<'ా
B /Bట ల మ8a�ి<'ా
B /Bట ల మ8a�ి<'ా
B /Bట ల మ8a�ి<'ా
B /Bట 6బంధనల6బంధనల6బంధనల6బంధనల    
ఉఉఉఉ
�:|ః
�:|ః
�:|ః
�:|ః 
1- బGaి�జÚ³ నం గల మG_ి$ ం, యuదుడ~, క�(æస�వ�)ౖె ఉం)�]. >ి�L- 
/ాడ~, \�� గGబ´త�, మç_ి, బహÖaౖె/ా�ాధకల Dబ9 4ే_ిన 
a�66 ²నుట మG_ి$ ంక ±గ�ం కాదు.  
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2- ఆయGధం పదును'ా ఉం)�]. రక�ం ప�వ12ం4�]. '[ర�, 
ఎమGక, దంతం\m Dబ9 4ేయక«డదు. పదు
�ౖన ¨నగల 
/�ౖప� నుం)ి జంత�వ� 'ాయwxy\ే అaి ధర� సమ�తం. అaి 
అడÓం'ా త'<] చ6Z°\ే ±గ�ం కాదు. Ðణ ఇవ�బ)ిన /Bట 
కకi మ�<యG పÛల చం>ిన జంత�వ�ల క«)� ±గ�w�. 
అ|\ే అq /Bట Ðణ ఇవ�బ)ినq అ| ఉండ~ట తపE6స�<.  
/Bట Ðణ/Bట Ðణ/Bట Ðణ/Bట Ðణ    అంటf a�66 'Z°' అన:ప}డ~ Z°/ా]. '�ా' 
అన:ప}డ~ �ా/ా]. అaి ఏaౖె
� జంత�వ�ను /Bట�)ిన త�ా�త 
తన యజమ86 వ4ేL వరక అత6 క;రక పటKP  ఉం4�]. అaి 
స�యం'ా ²నక«డదు.  
3-  ఆయGp�6: /Bట ఉaేkశ�ం\m qడ/ా]. ఆయGధం 4ే² నుం)ి 
జÚ�<ప)ి ఏ/�ౖ
� ప�పÛల చ6Z°\ే అq ధర�సమ�తం కావ�. 
అల8'N /Bట కకi a�నంతట అaే /�ìÇ /Bట�)ి �సుకవ_C�  అaీ 
ధర�సమ�తం కాదు. ఎందుకన'ా /Bట�)ే మ6¹ి తనుaేk శ�ం\m 
a�66 పంపల§దు గనక. ఎవ��(
� ఒక జంత�వ� ల§a� పÞిక{ గG�< 
>�టKP  బ�ణం వaిల8డ~ కా6 అaి మ�[ a�6క{ త'<]\ే, ల§a� 
గGంప�లH ఉన: /ాటKక{ త'<] క;6: చ6Z°\ే అవ6:యu 
ధర�సమ�తw�.  
4- /Bట ప�వ� ల§a� /Bట పÞి ల§a� బ�ణం ఏaీ q)ి_ి
� 
అల8$ 9 >Cర�\m qడ/ా]. Á_ి�ల8$ 12 అల8$ హÖ అక¥  అనుట 
సున:`.  

http://TeluguIslam.net



ధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�ల 
    

 

26 

గమ6కఃగమ6కఃగమ6కఃగమ6కః కకiను >�ంచటం 6¹ిద�ం. కNవలం ప�వక� సల$ల8$ హÖ 
అల�ౖ12 వసల$ ం అనుమ²ం�న ఉaేk�ా�లక తపE. ఆయన 
సల$ల$హÖ అల�ౖ12 వసల$ ం \ె]>ిన ప�కారం ఈ మu)ిట¦$  ఏaౖె
� 
ఒకటÄౖ ఉం)�]ః /Bట క;రక, ల§a� ప�సంపద భద�త కªసం, ల§a� 
వ�వ#ా±తEత�� ల, >�ౖర�పంటల ప�<రణ కªసం.  
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 أحكام اللباس
వస� 	p�రణవస� 	p�రణవస� 	p�రణవస� 	p�రణ ఆa�ేాలఆa�ేాలఆa�ేాలఆa�ేాల 

 ఇ#ా$ ం ధర�ం ప�<�భ�త మ�<యG #íంద�ా�లను >C�%ంచు, 
Z°� త!12ంచు ధర�ం. ప�² మG_ి$ ంక{ (హదుk  లHపల ఉం)ి) అంద 
#íంద�ా�లను ప�ద�<îం4ే వ#ా� ï ల ధ�<ం4ే అనుమ²�Lంaి, 
Z°� త!12ం�ంaి. మ�ా�వయ/ాలను క>ిE ఉంచ)�6క{, 
అలంకరణ'ా ఉప±'<ంచుకª)�6క{ అల8$ 9 వ#ా� ï లను 
(తయ8ర� 4ేసుక
B #ాp�
�లను) సృ¹ిPం4�డ~. ఆయన ఆaేశం 
ఇల8 వ�ంaిః  

 ûû ûûÉÉ ÉÉ____ tt tt6666≈≈≈≈tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠyy yyŠŠŠŠ####uu uu ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999uu uu““““ΡΡΡΡrr rr&&&& öö öö//// ää ää3333øø øø‹‹‹‹nn nn====tt ttææææ $$$$ UU UU™™™™$$$$tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 ““““ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ¨̈̈̈uu uuθθθθãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ÏÏ ÏÏ????¨̈̈̈uu uu öö ööθθθθyy yy™™™™ $$$$ WW WW±±±±„„„„ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘uu uuρρρρ (( (( ââ ââ¨̈̈̈$$$$ tt tt7777ÏÏ ÏÏ9999uu uuρρρρ 

33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ ÖÖ ÖÖ���� öö öö���� yy yyzzzz 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ªª ªª.... ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ 〈〈〈〈 

  )26ا��9اف (

〈〈〈〈ఓ ఓ ఓ ఓ ఆదమG సం\�నమ8ఆదమG సం\�నమ8ఆదమG సం\�నమ8ఆదమG సం\�నమ8! ! ! ! w�మG c>�ౖ దుసు� లను అవw�మG c>�ౖ దుసు� లను అవw�మG c>�ౖ దుసు� లను అవw�మG c>�ౖ దుసు� లను అవత�<ంపత�<ంపత�<ంపత�<ంప-    
జN�ామGజN�ామGజN�ామGజN�ామG. . . . అq cర� _ిగGW ప) ేc శ�nర d�'ాలను కప}\�|అq cర� _ిగGW ప) ేc శ�nర d�'ాలను కప}\�|అq cర� _ిగGW ప) ేc శ�nర d�'ాలను కప}\�|అq cర� _ిగGW ప) ేc శ�nర d�'ాలను కప}\�|. . . . 
c శ�nర రణకc శ�nర రణకc శ�nర రణకc శ�nర రణక, , , , �ðభక #ాధనం'ా ఉంట�|�ðభక #ాధనం'ా ఉంట�|�ðభక #ాధనం'ా ఉంట�|�ðభక #ాధనం'ా ఉంట�|. . . . (ఆ�ాñ 7: 26).  
 వస� 	p�రణ qషయంలH ఏq 6¹ిద�ం అ6 సEషPwxyన ఆp�రం 
గలaో అq తపE %'<తవ6:యu ధర�సమ�తw�. అల8'N 
ఇ#ా$ ం వస� 	p�రణక సంబంpిం�న ఏaౖె
� ఒక ప�\ే�క qp�
�6: 
ప�<%తం 4ేయ ల§దు. అ|\ే క;6: 6యమ6బంధనల 
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మ8త�ం \ె]>ింaి. ప�� మG_ి$ ం వ#ా� ï ల ధ�<ం�నప}డ~ /ాటK6 
ఆచరణలH ఉంచడం తపE6స�<. అq ఈ qధం'ా ఉ
�:|ః  
1- శ�nరంలH తపE6స�<'ా a�� ఉంచవల_ిన d�గం ¨త�ం>�ౖ 
వస� 	ం ఉం)�]. ధ�<ం�నపEటKకË శ�nరం కనబడ~నటYవంటK 
పలచ'ా ఉండక«డదు. శ�n�ావయ/ాల ప�<మ8ణ�6: 
\ెలప�నటYవంటK ఇర�క'ా ఉండక«డదు.  
2- మG_ి$w�తర�ల ప�\ే�క వ#ా� ï ల మ8aి�<'ా ఉండక«డదు. 
అల8'N సమ8జంలH 4ెడ~ కా�ా�లక ZాలE)ే /ా�<క{ ప�\ే�క 
�హ:ం'ా ఉం)ే దుసు� ల మ8aి�<'ా క«)� ఉండక«డదు. (/ార� 
1ò�[, 1ò�[|న$  >Cర�\m >ిలవబ)ే/ార|
�, /B�ా�వృ²�  
అవలం¸ంచు/ా��(
�, మ��వ��(
� స�N).  
3- వృa� ఖర�Lల\m క«)ిన/�ౖ ఉండక«డదు.  
 >�ౖ 6యమ8లను ZాటKసూ�  మ6¹ి తనక{షPwxyన తనక 
అవసరwxyన, తన సమ8జంలH /ాడ~కలH ఉన: ఏ దుసు� ల 
ధ�<ం�
� మం�aే. దుసు� ల qషయంలH వ�Lన 6/ారణల, 
6¹ిద�తలక సంబంpిం�న qవ�ాల క{�ంద \ెలపబడ~త�న:qః  
1- ప�ర�ష�ల క;రక బం'ారం, పటYP  వ#ా� ï ల 6¹ిద�ం. అ|\ే 
అq _ీ� 	ల క;రక ధర�సమ�తw�. అó Á+ అబu \�]z 
రDయల8$ హÖ అను¡  హaీసులH ఉంaిః ప�వక� సల$ ల8$ హÖ అల�ౖ12 
వసల$ ం పటYP  వ#ా� ï 6: తమ క)ి 4ె|లH, బం'ా�ా6: తమ 
ఎడమ 4ె|లH �సుక;6 ఇల8 4ెZాEర�ః  
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O3� ���S Y) *�$+ ���2 ="� � Z � �� � � � �� � � �� � � 
""""ఇq ��ండూ 
� అనుచర సమ8జంలH6 ప�ర�ష�ల క;రక ఇq ��ండూ 
� అనుచర సమ8జంలH6 ప�ర�ష�ల క;రక ఇq ��ండూ 
� అనుచర సమ8జంలH6 ప�ర�ష�ల క;రక ఇq ��ండూ 
� అనుచర సమ8జంలH6 ప�ర�ష�ల క;రక 
6¹Cpించబ)�Ó |6¹Cpించబ)�Ó |6¹Cpించబ)�Ó |6¹Cpించబ)�Ó |" " " " అ6 4ెZాEర�. (అబu a�వ¤ô/ -ిº హ�n�< 
]6:#ా 4057, న#ా|/ త1òõమGజ¿హÁ అల�<�జÚº 5053). 
కా6 ప�ర�ష�ల /�ం)ి\m ల§a� /�ం)ి క]>ి మ�Na�6\m
�ౖ
� 
4ేయబ)ిన ఉంగGరం తమ అల/ాటY ప�కారం \èడగడంలH 
అభ�ంతరం ల§దు.  
2- Z�ా ణం గల �త�ం ఉన: వ#ా� ï లః అంటf మనుష�ల, 
జంత�వ�ల �\�� ల గల వసు� వ�ల ధ�<ంచడం ±గ�ం కాదు. 
అq దుసు� ల|
�, నగల|
� మ�N/�ౖ
� స�N. 

/0�1 213 4 3 3567"89� �: %3 54 4 ;5 < ; 3�=71 >� ?.  : �@$�AB �=CD %E�&� FGH� �I: ; ; 5 3 J4 3 33 ;4 K 3 5 3 5 3 3
 ��L. �MN. O+D; 3; 3 3 J3 3>� �  P=#$ Q RD��D P+ST@ �+D U���� V1 ��E4 4 5 3 3 ; 3 34 ; 5 3 3 33 5 35 3 5; 5 4 3 3

W U�B: 4J>� ��L. �@ R+�D %CM��X��4 ; 3 3; 3 3 5 5; 3 3; ; 3 3 4 34>� Y3. YW$ 3 3 4 3 P��L4 4 ;�  �Z�"3 3
��L. ���D R��Z:; 3; 3 3 3 5; 5 3 3>�  �:C
$[	�� \�2 N�] � � � �� � � � � ��? [� �=\@GH� R+E 3 3 53 5; 3 3 5 ; ;

�B$ �=C+1 T��\�3 3 3 5 ;3 3 33 3 5 4>� ��L. ���D �MTL; 3; 3 J3 3 3 3 �:  ��-�� \�2 Q�I_� ="� �  � � � �� � � � �
� �` N�a�. =�]�4� C��a�� *��� � � � � � � ��� � � � � � � �� � � � !�. U��� E���� =" N�
0 �3a�b � ���+� � � � � �� � �� � � �� � �� � � � �

C(:5c� !�b/# ' ��-��� � � � �� � �  � � � � � �M 
ఆ|ష రDయల8$ హÖ అ
�¡  ఉల§$ ఖనం ప�కారం, ఆwx బöమ�ల 
'n_ి యGన: ఒక aిండ~ క;న:aి. ప�వక� సల$ల8$ హÖ అల�ౖ12 
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వసల$ ం బయటK నుం)ి వ�L a�66 చూడ'ా
B తలప� దగW�N 
ఆ'<Z°య8ర�. లHప]క{ ప�/BÐంచల§దు. ప�వక� మGఖంలH ఏaో 
ఇషPం ల§6 ��:ల చూ_ి, ప�వకా� ! 
Bను అల8$ 9 /�ౖప�నక 
త�ా�త ఆయన ప�వక� /�ౖప�నక మరలత�
�:ను (మ8పణ 
కªర�కంటY
�:ను). 
�\m జ�<'<న త>CE%ట¦ _�లqయ�ం)ి అ6 
అ
�:ను. అందుక ఆయన """"ఈ aంిడ~ సంగ\%ేటKఈ aంిడ~ సంగ\%ేటKఈ aంిడ~ సంగ\%ేటKఈ aంిడ~ సంగ\%ేటK?" " " " అ6 
మంద]ం4�ర�. aీ6క{ cర� ఆనుక;6 క«ర�Lంట�ర
B ఉaేk శం\m 

Bను క;
�:ను అ6 4ెZాEను. అప}డ~ ప�వక� సల$ల8$ హÖ అల�1ౖ2 
వసల$ ం 4ెZాEర�ః """"ఈ బöమ�లఈ బöమ�లఈ బöమ�లఈ బöమ�ల, , , , �\�� ల �²�ం4/ేార� �\�� ల �²�ం4/ేార� �\�� ల �²�ం4/ేార� �\�� ల �²�ం4/ేార� 
ప�ళయa
ి�న ÐÞంిచబడ~\�ర�ప�ళయa
ి�న ÐÞంిచబడ~\�ర�ప�ళయa
ి�న ÐÞంిచబడ~\�ర�ప�ళయa
ి�న ÐÞంిచబడ~\�ర�. . . . cర� సృ¹ిPం�న /ాటKలH Z�ా ణం cర� సృ¹ిPం�న /ాటKలH Z�ా ణం cర� సృ¹ిPం�న /ాటKలH Z�ా ణం cర� సృ¹ిPం�న /ాటKలH Z�ా ణం 
Z°యం)ి అ6 /ా�<\m అనబడ~Z°యం)ి అ6 /ా�<\m అనబడ~Z°యం)ి అ6 /ా�<\m అనబడ~Z°యం)ి అ6 /ా�<\m అనబడ~త�ంaిత�ంaిత�ంaిత�ంaి". ". ". ". మ÷Ç 4ెZాEర�ః """"ఏ ఏ ఏ ఏ 
ఇంట¦$  బöమ�లఇంట¦$  బöమ�లఇంట¦$  బöమ�లఇంట¦$  బöమ�ల, , , , �\�� ల �°ట¦ల ఉంట�± ఆ ఇంట¦$  �\�� ల �°ట¦ల ఉంట�± ఆ ఇంట¦$  �\�� ల �°ట¦ల ఉంట�± ఆ ఇంట¦$  �\�� ల �°ట¦ల ఉంట�± ఆ ఇంట¦$  
aైవదూతల ప�/BÐంచర�aైవదూతల ప�/BÐంచర�aైవదూతల ప�/BÐంచర�aైవదూతల ప�/BÐంచర�".".".".    (బGఖ8�</అ²�జÚరత� -ీమ8 యGక�హÖ 
లబG!హÖ... 2105, మG_ి$ ం/త1òõమG త_ీ��< సూర²º 1Uø/ా+... 2107). 

3- ప�ర�ష�ల>�ౖ 6¹ిద�మGన: మ�[ qషయం /ార� తమ 
వ#ా� ï లను ùలమండలం క{�ంaిక{ \èడగGట. ప�వక� సల$ల8$ హÖ 
అల�ౖ12 వసల$ ం ఇల8 1UచL�<ం4�ర6 అబu హÖ��(ర 
రDయల8$ హÖ అను¡  ఉల§$ Ýం4�ర�ః 

��	�� Od. ���e� � f�4(�� � ,dF� �� � �� �� � �� �� � � � �� � �� � � �M� �� �� �� �
 """"ùలమండల86క{ క{�ంద ఉన: లం'< ùలమండల86క{ క{�ంద ఉన: లం'< ùలమండల86క{ క{�ంద ఉన: లం'< ùలమండల86క{ క{�ంద ఉన: లం'< ((((వస� 	ంవస� 	ంవస� 	ంవస� 	ం) ) ) ) /ా�< ఆ d�గం /ా�< ఆ d�గం /ా�< ఆ d�గం /ా�< ఆ d�గం 
నరకంనరకంనరకంనరకంలH ఉండ~నులH ఉండ~నులH ఉండ~నులH ఉండ~ను". ". ". ". (బGఖ8�</మ8 అసúల %నº కాబ®ౖ6... 
5787).  
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అaి >�ౖజÚమ8, >�ౖంటY, దుపEటK తaితర ఏ వస� 	ం అ|
� స�N. 
క;ంద�< భ�మ ప�కారం 'గర�ం\m \è)ి'N /ా�<క{ ఈ Ð' అన: మ8ట 
స�<కాదు. గర�ం ల§కం)� \è)ి'N /ా�<కN ఈ Ð. గర�ం\m \è)ి'N 
/ా�<క{ ఇంతకంటf మ�n ûరwxyన Ð గలదు. అబGk ల8$ 9 Á+ 
ఉమ  రDయల8$ హÖ అను¡ మ8 ఉల§$ ఖనం ప�కారం, ప�వక� 
సల$ల8$ హÖ అల�ౖ12 వసల$ ం ఇల8 ఉపaేÐం4�ర�ః 

 !]�g $h �� � � � �� � �C��T> � � �C��a�� *�� !��" �<� $i	� j � � �� � � � � � �� �� � � � � �M 
 """"అహంకారం\m తన వ#ా� ï 6: అహంకారం\m తన వ#ా� ï 6: అహంకారం\m తన వ#ా� ï 6: అహంకారం\m తన వ#ా� ï 6: ((((లం'nలం'nలం'nలం'n, , , , >�ంౖటY వ'�(�ాల>�ంౖటY వ'�(�ాల>�ంౖటY వ'�(�ాల>�ంౖటY వ'�(�ాల) ) ) ) ఈడ~సూ�  ఈడ~సూ�  ఈడ~సూ�  ఈడ~సూ�  
న)4ిే వ�క{�6 అల8$ 9 పరలHకంలH క
�:²�  క«)� చూడడ~న)4ిే వ�క{�6 అల8$ 9 పరలHకంలH క
�:²�  క«)� చూడడ~న)4ిే వ�క{�6 అల8$ 9 పరలHకంలH క
�:²�  క«)� చూడడ~న)4ిే వ�క{�6 అల8$ 9 పరలHకంలH క
�:²�  క«)� చూడడ~". ". ". ". 
(బGఖ8�</మ+ జర� #íబహÖ %నº ఖుయల8 5791, మG_ి$ ం/త1òõమG 
జ�<�#í!Á ఖుయల8... 2085).  

కా6 _ీ� 	ల తమ వ#ా� ï లను క{�ంaి వరక /B�ల8డaీయ8]. Zాa�ల 
క«)� కనబడకం)� ఉం)�].  
4- \è)ి'< క«)� నగ:ం'ా క6Eం4ేటటYవంటK పలచ6, సన:టK 
వ#ా� ï ల ±గ�ం కావ�. అల8'N శ�n�ావయ/ాల ప�<మ8ణ�6: 
వ�<oం4ే qధం'ా ఇర�క'ా \èడ~గGట ±గ�ం కాదు. ఈ ఆaేశం 
_ీ� 	 ప�ర�ష�లంద�<కË వ�<�సు� ంaి. (ఒక సందరéంలH ప�వక� 
సల$ల8$ హÖ అల�ౖ12 వసల$ ం 4ెZాEర�ః ధ�<ం�క«)� నగ:ం'ా 
క6Eం4ే దుసు� ల ధ�<ం4ే _ీ� 	ల స�రWంలH ప�/BÐంచర�, a�6 
సు/ాసన క«)� ZÉందర�. మG_ి$ ం 2128). 
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5- ప�ర�ష�ల _ీ� 	ల ల8ంటK మ�<యG _ీ� 	ల ప�ర�ష�ల8$ ంటK బటPల 
\èడ~గGట 6¹Cధం. ఇబG: అబ�¥Ü రDయల8$ హÖ అను¡  ఇల8 
4ెZాEర�ః 

 <� N�F� �4�� � � � � �� � ��G�k3c�0 ?�J	��] N�h$�� � fG�k3c� � � � �� �� � � �� �� � �� �� �� � �
N�h$��] ?�J	��� � � �� � �M 

""""_ీ� 	_ీ� 	_ీ� 	_ీ� 	ల /Büాp�రణ /Bసుక
B ప�ర�ష�లనుల /Büాp�రణ /Bసుక
B ప�ర�ష�లనుల /Büాp�రణ /Bసుక
B ప�ర�ష�లనుల /Büాp�రణ /Bసుక
B ప�ర�ష�లను, , , , ప�ర�ష�ల /Büాp�రణ ప�ర�ష�ల /Büాp�రణ ప�ర�ష�ల /Büాp�రణ ప�ర�ష�ల /Büాp�రణ 
/Bసుక
B _ీ� 	లను ప�వక� సల$ల8$ హÖ అల�1ౖ2 వసల$ ం శ>ిం4�ర�/Bసుక
B _ీ� 	లను ప�వక� సల$ల8$ హÖ అల�1ౖ2 వసల$ ం శ>ిం4�ర�/Bసుక
B _ీ� 	లను ప�వక� సల$ల8$ హÖ అల�1ౖ2 వసల$ ం శ>ిం4�ర�/Bసుక
B _ీ� 	లను ప�వక� సల$ల8$ హÖ అల�1ౖ2 వసల$ ం శ>ిం4�ర�". ". ". ". 
(బGఖ8�</అº మGతషÁ¥హýన Á6:#ా... 5885).  
6- అq�ా�సుల తమ p��<�క �హ:ం'ా ప�\ే�క{ంచుకన: 
/Büాp�రణ మG_ి$ ం ధ�<ంచడం 6¹ిద�ం. అబGk ల8$ 9 Á+ అÕþ 
Á+ ఆÜ రDయల8$ హÖ అను¡ మ8 ఉల§$ Ýం4�ర�ః 

 ]���� 2^ $�&1 2^ >� T�1 214 3 5 5 55 4 44 5 3 3 34O=71 >� ?.��E 3 3 :��L. _:.; ; 3 33 >� 
*����D 2@�`A�" 6^�a b13 3 3 3 34 5 5 3 3 53 ; 54 J 3 3 :�GJ��# 5. ��d(�� Q��g � \�2 ="� � �� � �� �� � � �� � � � � � � � �M� �

ప�వక� సల$ ల8$ హÖ అల�ౖ12 వసల$ ం 
� ఒంటK>�ౖ కాüాయ రంగG\m 
క«)ిన ��ండ~ బటPల చూ_ి, """"ఇq ఇq ఇq ఇq అq�ా�సుల ధ�<ం4 ేబటPలH$  అq�ా�సుల ధ�<ం4 ేబటPలH$  అq�ా�సుల ధ�<ం4 ేబటPలH$  అq�ా�సుల ధ�<ం4 ేబటPలH$  
ఒక రకwxyనqఒక రకwxyనqఒక రకwxyనqఒక రకwxyనq,,,, ©వ�  ©వ�  ©వ�  ©వ� ÅటK6 ÅటK6 ÅటK6 ÅటK6 ధ�<ంచకధ�<ంచకధ�<ంచకధ�<ంచక" " " " అ6 4ెZాEర�. (మG_ి$ ం/ 
అన:9 యG అ+ లÁ!ర��]... 2077).  
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వస� 	p�రణవస� 	p�రణవస� 	p�రణవస� 	p�రణ ధర�మGలధర�మGలధర�మGలధర�మGల 
1- మG_ి$ ం ZాటKంచవల_ిన ధ�ా�లH$  ఒకటK, క;త�  బటPల 
ధ�<ం4ేటప}డ~ ఈ దుఆ చదవడం. అబu సఈô ఖుaీ� 
రDయల8$ హÖ అను¡  ఉల§$ ఖనం ప�కారం, ప�వక� సల$ల8$ హÖ అల�ౖ12 
వసల$ ం క;త�  బటPల ధ�<ం4ేటప}డ~ 4ొకాi, తలZాగ మ�Naౖె
� 
a�6 >Cర� 4ె>ిE ఈ దుఆ చaి/B/ార�ః అల8$ హÖమ� లకº అల8$ హÖమ� లకº అల8$ హÖమ� లకº అల8$ హÖమ� లకº 
హందు అంత క#íత©12 అÜఅలక %+ ఖ�Ñ�<1ò వ ఖ�Ñ�< మ8 హందు అంత క#íత©12 అÜఅలక %+ ఖ�Ñ�<1ò వ ఖ�Ñ�< మ8 హందు అంత క#íత©12 అÜఅలక %+ ఖ�Ñ�<1ò వ ఖ�Ñ�< మ8 హందు అంత క#íత©12 అÜఅలక %+ ఖ�Ñ�<1ò వ ఖ�Ñ�< మ8 
సు6అ లహý వఅఊ� Áక %+ ష�<�1ò వష�<� మ8 సు6అ సు6అ లహý వఅఊ� Áక %+ ష�<�1ò వష�<� మ8 సు6అ సు6అ లహý వఅఊ� Áక %+ ష�<�1ò వష�<� మ8 సు6అ సు6అ లహý వఅఊ� Áక %+ ష�<�1ò వష�<� మ8 సు6అ 
లహýలహýలహýలహý((((1)))). . . .  

 � l�mF� !�	#�J� EK� /[n� l� �G���� �� � �� �� � �� � � � �� �� � �� � � � !� o	_ � Ab0 \Ab� � � �� � �� � �� �� �
!� o	_ � p0 \p � l] S�)�0� � � � � � �� � � �� � �� � � � � �M 

(d�వం: ఓ అల8$ 9! ©కN సర� #°� త�మGల, ©/B 
�క ఈ బటPల 
ధ�<ంపజN�ావ�. aీ6లH6 w�లను మ�<యG aే6 క;రక అaి 

Bయబ)ింaో a�6 w�లను ©\m కªర�త�
�: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]$బ�Ü 
4020, ²�<�D/మ8యఖూల ఇజÚ లÁస #íబ+ జaీద 1767).  

                                                           
1 >�ౖన ఇవ�బ)ిన దుఆ క;త�  బటPల ధ�<ం4ేటప}డ~ చaి/Baి. అ|\ే 
�[�/ా�< బటPల ధ�<ం4ేటప}డ~ """"అºఅºఅºఅº హందుహందుహందుహందు ]ల8$ 12ల$Ï]ల8$ 12ల$Ï]ల8$ 12ల$Ï]ల8$ 12ల$Ï క#ా©క#ా©క#ా©క#ా© హజÜహజÜహజÜహజÜ 
#íబ#íబ#íబ#íబ వరజఖ©12వరజఖ©12వరజఖ©12వరజఖ©12 %+%+%+%+ ØØØØ �� �� y�<y�<y�<y�< హౌ]Õహౌ]Õహౌ]Õహౌ]Õ %©:%©:%©:%©: వల8వల8వల8వల8 ఖువ�9ఖువ�9ఖువ�9ఖువ�9" చaి/B 
/ా�< ప¤ర�ప� ZాZాల©: మ6:ంచబడ\�య6 అబu a�వ¤దు 
(అ]$బ�Ü/ 4023)లH ఉంaి. 
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2- బటPల \èడ~కi
Bటప}డ~ క)ి /�ౖప� నుం)ి \èడగడం 
ధర�ం. ఆ|ష రDయల8$ హÖ అ
�¡  4ెZాEర�ః  

 %/0�1 213 3 4 3 35� R��E5 3 3: O�	�� =��  � � � �� !Km@ q V�%3F� � �[�3�� Wr � � �� �� � �  � � �� �  � �
!�4	#0 !�h$#0 \��G� q !��� � � � � � �  �� � �� � �� � � �M� �� �� �� �

""""ప�వక� సల$ల8$ హÖ అల�1ౖ2 వసల$ ం #ాధ�wxyనంత వరక మం� ప�వక� సల$ల8$ హÖ అల�1ౖ2 వసల$ ం #ాధ�wxyనంత వరక మం� ప�వక� సల$ల8$ హÖ అల�1ౖ2 వసల$ ం #ాధ�wxyనంత వరక మం� ప�వక� సల$ల8$ హÖ అల�1ౖ2 వసల$ ం #ాధ�wxyనంత వరక మం� 
కా�ా�ల క) ి/�పౖ� నుం) ి4ేకా�ా�ల క) ి/�పౖ� నుం) ి4ేకా�ా�ల క) ి/�పౖ� నుం) ి4ేకా�ా�ల క) ి/�పౖ� నుం) ి4ేయడం మ�<యGయడం మ�<యGయడం మ�<యGయడం మ�<యG ¨దల >�టPటం  ¨దల >�టPటం  ¨దల >�టPటం  ¨దల >�టPటం 
ఇషPప)ే/ార�ఇషPప)ే/ార�ఇషPప)ే/ార�ఇషPప)ే/ార�. . . . అaి వ�çలHఅaి వ�çలHఅaి వ�çలHఅaి వ�çలH
�ౖ
�
�ౖ
�
�ౖ
�
�ౖ
�, , , , తల దూసుక
BటపE)ై
� తల దూసుక
BటపE)ై
� తల దూసుక
BటపE)ై
� తల దూసుక
BటపE)ై
� 
మ�<యG 4పె}ల \è)'ిNటపE)ై
�మ�<యG 4పె}ల \è)'ిNటపE)ై
�మ�<యG 4పె}ల \è)'ిNటపE)ై
�మ�<యG 4పె}ల \è)'ిNటపE)ై
�".".".".    (బGఖ8�</అత�యమG�+... 426, 
మG_ి$ ం/ అత�యమG�+ -ిత�� హý�<... 268).  

 4ెప}ల \è)ి'N టప}డ~ మGందు క)ి కాలలH \èడ'ా] 
కా6 �_Cటప}డ~ మGందు ఎడమ కా] నుం)ి �య8]. ప�వక� 
సల$ల8$ హÖ అల�ౖ12 వసల$ ం ఇల8 ఆaేÐం4�ర6, అబu హÖ��(ర 
రDయల8$ హÖ అను¡  ఉల§$ Ýం4�ర�ః  

 ��@�M c: 213 3 35 5; 4 3 3� >� ��L. d: 3 ; 3 J 3���E 3 3: �/���. ��/+� ,43K� �S" � �� � �� � �� �� �� � � � �
s tG4�u�� 0� �4�s tG�4	��0 Ntk��] �/���. o�b �S"0 v	[���]� � � �� �� � �� �� � > � � � �� � � � � �� � � � �� � � � �� �� � � �� � ��4�>M� �� �� �� �

""""cలHcలHcలHcలH ఎ ఎ ఎ ఎవర|
� 4పె}ల \è)ి'Nటప}డ~ క) ి కాల నుం) ివర|
� 4పె}ల \è)ి'Nటప}డ~ క) ి కాల నుం) ివర|
� 4పె}ల \è)ి'Nటప}డ~ క) ి కాల నుం) ివర|
� 4పె}ల \è)ి'Nటప}డ~ క) ి కాల నుం) ి
\èడ'ా]\èడ'ా]\èడ'ా]\èడ'ా]. . . . �_Cటప}డ~ ఎడమ కాల నుం)ి �య8]�_Cటప}డ~ ఎడమ కాల నుం)ి �య8]�_Cటప}డ~ ఎడమ కాల నుం)ి �య8]�_Cటప}డ~ ఎడమ కాల నుం)ి �య8]. . . . \è)'ి<\ ే\è)'ి<\ ే\è)'ి<\ ే\è)'ి<\ ే
��ండూ \èడ'ా]��ండూ \èడ'ా]��ండూ \èడ'ా]��ండూ \èడ'ా]. . . . �_C�  ��ండూ �య8]�_C�  ��ండూ �య8]�_C�  ��ండూ �య8]�_C�  ��ండూ �య8]". ". ". ". (మG_ి$ ం/ఇ_ి��¥బG 
లÁ!
�:]... 2097, బGఖ8�</ య6¿ఉ 
�లహÖº యG#�ా  5856).  
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మ�Ãక హaీసులH ఒక 4ెప} \è)ి'< నడవడం నుం)ి 
6/ా�<ంచబ)ింaి. (బGఖ8�</ల8 యÕ ¹ి -ీ నఅ]+ /ా12ద 5855). 

3- ప�� మG_ి$ ం తన శ�n�ా6:, దుసు� లను ప�<�భ�ం'ా, 
అ�ద�తక దూరం'ా ఉం4ే ప�యత:ం 4ేయ8]. ప�<�భ�త ప�² 
అలంకా�ాణ?క{, అంa�6క{ మuలం ల8ంటKaి. ఇ#ా$ ం ప�<�భ�త 
గG�<ం� Z°� త!12ంచడం\m ZాటY శ�nర, దుస�ల �భ�త>�ౖ శ�ద�  
చూZాల6 క«)� 4�ల8 Z°� త!12ం�ంaి.  
4- \ెల$6 బటPల ధ�<ంచడం మం�aి. ఇబG: అబ�¥Ü 
రDయల8$ హÖ అను¡ మ8 ఉల§$ Ýం�న హaీసులH ప�వక� 
సల$ల8$ హÖ అల�ౖ12 వసల$ ం 4ెZాEర�ః 

 e��1 2^� 21f J 5 53 34���E 3 3 : >� ��L. ��E; 3; 3 3�: � �(]��g � ��J��� � �� � � �� � �
���#� �G�. ��	d�0 �(]��g Ab � �Pw. ;������ � � � � � �� �� � �� � � � �� � � �� �� �� � � �M� �� �� �� �

""""cర� \లె$ 6 దుసు� ల ధ�<ంచం)ిcర� \లె$ 6 దుసు� ల ధ�<ంచం)ిcర� \లె$ 6 దుసు� ల ధ�<ంచం)ిcర� \లె$ 6 దుసు� ల ధ�<ంచం)ి. . . . c దుసు$ లలHక�ల8$  c దుసు$ లలHక�ల8$  c దుసు$ లలHక�ల8$  c దుసు$ లలHక�ల8$  
అ²ఉత�మwxyనq ఇ/Bఅ²ఉత�మwxyనq ఇ/Bఅ²ఉత�మwxyనq ఇ/Bఅ²ఉత�మwxyనq ఇ/B. . . . c మృత�లక క«)� ఈ \ెల$ 6 c మృత�లక క«)� ఈ \ెల$ 6 c మృత�లక క«)� ఈ \ెల$ 6 c మృత�లక క«)� ఈ \ెల$ 6 
వ#ా� ï ల\m
B కఫ+ ఏ�ాEటY 4యేం)ివ#ా� ï ల\m
B కఫ+ ఏ�ాEటY 4యేం)ివ#ా� ï ల\m
B కఫ+ ఏ�ాEటY 4యేం)ివ#ా� ï ల\m
B కఫ+ ఏ�ాEటY 4యేం)ి". ". ". ". (అబu a�వ¤ô/అ²�z/ 
-ిº అ%þ Áº క;9 ] 3878, ²�<�D/మ8 యGస�హబG¥ %నº 
అకాú+ 994).  
 ఇతర రంగGల ±గ�w�.  
5- దుసు� ల ఇతర అలంకరణ వసు� వ�ల ఖ�nదులH దుబ�ర 
ఖర�Lల 4ేయకం)�, మ�n >ి_ి
��<తనం వ12ంచకం)� 
మpే�మ8�ాW 6: అవలంÁం4�]. అల8$ 9 ఇల8 ఆaేÐం4�డ~ః  
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������0� �� �" ����
 l�S f] =��0 �0xa� j0 ��.y� j ��adK� �S> � � � �� � � �� � �� � � �� � � �� � �� �� �� � � 
�d�E�`��:67{ 

〈〈〈〈/ార� తమ సంపద q6±'<సు� న:ప}డ~ దుబ��ా ఖర�L /ార� తమ సంపద q6±'<సు� న:ప}డ~ దుబ��ా ఖర�L /ార� తమ సంపద q6±'<సు� న:ప}డ~ దుబ��ా ఖర�L /ార� తమ సంపద q6±'<సు� న:ప}డ~ దుబ��ా ఖర�L 
4యేర�4యేర�4యేర�4యేర�. . . . ఇటY >_ి
ి��<తనం క«)� వ12ంచర�ఇటY >_ి
ి��<తనం క«)� వ12ంచర�ఇటY >_ి
ి��<తనం క«)� వ12ంచర�ఇటY >_ి
ి��<తనం క«)� వ12ంచర�. . . . /ా�< ఖర�L ఆ /ా�< ఖర�L ఆ /ా�< ఖర�L ఆ /ా�< ఖర�L ఆ 
��ండ~ అ²చర�లక మధ�స�ం'ా ఉంటYంaి��ండ~ అ²చర�లక మధ�స�ం'ా ఉంటYంaి��ండ~ అ²చర�లక మధ�స�ం'ా ఉంటYంaి��ండ~ అ²చర�లక మధ�స�ం'ా ఉంటYంaి. . . . (ఫ��ా� + 25: 67).  
ప�వక� సల$ ల8$ హÖ అల�ౖ12 వసల$ ం 4ెZాEర�ః 

C��T '0 z�{" AB q ��
/-#0 ��J���0 ��]p�0 ����L � L� � �� � � � � � � � �� �� � �� � � � � �� � �M 
""""²నం)ి²నం)ి²నం)ి²నం)ి, , , , \�� గం)ి\�� గం)ి\�� గం)ి\�� గం)ి, , , , ధ�<ంచం)ి మ�<యG a�నద�ా�ల 4యేం)ిధ�<ంచం)ి మ�<యG a�నద�ా�ల 4యేం)ిధ�<ంచం)ి మ�<యG a�నద�ా�ల 4యేం)ిధ�<ంచం)ి మ�<యG a�నద�ా�ల 4యేం)ి. . . . 
అ|\ే దుబ��ా ఖర�Lల 4యేకం)ిఅ|\ే దుబ��ా ఖర�Lల 4యేకం)ిఅ|\ే దుబ��ా ఖర�Lల 4యేకం)ిఅ|\ే దుబ��ా ఖర�Lల 4యేకం)ి. . . . అహంకా�ా6క{ అహంకా�ా6క{ అహంకా�ా6క{ అహంకా�ా6క{ 
గG�<కాకం)ిగG�<కాకం)ిగG�<కాకం)ిగG�<కాకం)ి". ". ". ". (బGఖ8�</ క{\�బG]$బ�Ü).  
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  أحكام النكاح
/�/ౖా12క ధ�ా�ల/�/ౖా12క ధ�ా�ల/�/ౖా12క ధ�ా�ల/�/ౖా12క ధ�ా�ల    

q/ాహq/ాహq/ాహq/ాహ 6బంధనల6బంధనల6బంధనల6బంధనల 
1111----  వధువర�ల అం'nకారం వధువర�ల అం'nకారం వధువర�ల అం'nకారం వధువర�ల అం'nకారం:::: ఒక వ�క{� తనక ఇషPం ల§6 _ీ� 	\m 
q/ాహం 4ేసుక;నుటక అత)ి: ఒ²� )ి 4ేయడం, అల8'N ఒక _ీ� 	 
తనక ఇషPం ల§6 వ�క{�\m q/ాహం 4ేసుక;నుటక ఆwxను 
ఒ²� )ి 4ేయడం సమంజసం కాదు. _ీ� 	 అం'nకారం, ఇüాP ]: 
\ెలసుకªకం)� ఆwx q/ాహం 4ేయGట నుం)ి ఇ#ా$ ం 
/ా�<ం�ంaి. ఆwx ఏ వ�క{�\m >�ìÇ 4ేసుకªనంటYంaో, అత6\m
B 
4ేసుక;నుటక ఆwx>�ౖ ఒ²� )ి /Bయడం ఆwx తం)ి�క{ క«)� 
±గ�ం ల§దు. (యGవత�ల త]$దండ~� ]: pికi�<ం� /ార� 
ఇషPప)ిన /ా�<\m >�ìÇ 4ేసుకªవచుL అ6 aీ6 d�వం ఎంత 
మ8త�ం కాదు). 
2222----  " " " "వóవóవóవó":":":": వó ల§6aే >�ìÇ కాదు. ఎవ��(
� 4ేసుక
�: అaి 
స�<కాదు. ప�వక� సల$ ల8$ హÖ అల�ౖ12 వసల$ ం ఆaేÐం4�ర�ః  

|�] '� }�(K '~ � � �� � �� �� 
""""వó ల§6aే q/ాహం కాజÚలదువó ల§6aే q/ాహం కాజÚలదువó ల§6aే q/ాహం కాజÚలదువó ల§6aే q/ాహం కాజÚలదు". ". ". ". (²�<�D 1101).  
 ఎవ��(
� _ీ� 	 తనంతట \�
B q/ాహం 4ేసుకన:4ో ఆ q/ాహం 
స�<| �yనaి కాదు. ఆwx స�యం'ా అ��k  6కా9 (q/ాహ 
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ఒపEందం) జర�ప�క
�:, ల§a� ఎవ�<
�ౖ
� వకËల'ా 6య%ం� 
4ేసుక
�:, ఎటKP  ప�<_ి�²లH అaి 
�ర/Bరదు. మG_ి$ ం _ీ� 	 hకi 
వó అq�ా�_ి కాజÚలడ~. ఏaౖె
� మ12ళక వó ల§6 పంలH ఆ 
మ12ళ ఉన: Z�ా ంత మG_ి$ ం 
�యకడ~ ఆwxక వó'ా ఉం)ి 
ఆwx q/ాహ కా�ా�ల 6ర�12#ా� డ~.  
 వó యGక� వయసుగల, \ె]qగల, ©²మంత�)ౖెన వధువ� 
hకi దగW�< బంధువ� అ| ఉం)�]. అతను ఆwx తం)ి�, ల§a� 
అత6 'వ_ీ' (వధువ� తం)ి� ఎవ�<క�(\ే బ�ధ�త అపE'<ం4�)ో 
అతను), ల§a� ఆwx \�త (తం)ి� hకi తం)ి�), >�ౖ వర�సలH 
ఎంత దగW�</ా��(\ే అంత మం�aి. క{�ంaి వర�సలH ఆwx క;డ~క, 
అత6 క;డ~కల.  
 వధువ� hకi స�ంత #°దర�డ~. తం)ి� వర�స #°దర�డ~, 
స�ంత #°దర�6 క;డ~కల. తం)ి� వర�స #°దర�ల క;డ~కల. 
ఎంత దగW�< /ా��(\ే అంత మం�aి.  
 స�ంత >ిన తం)ి�, తం)ి� వర�స >ిన తం)ి�, /ా�< సం\�నంలH 
ఎంత దగW�< /ా��(\ే అంత మం�aి. తం)ి� hకi >ినతం)ి�, 
అత6 సం\�నంలH ఎవ��(
�. \�త >ినతం)ి�, అత6 సం\�నంలH 
ఎవ��(
�. Å�<లH ఎవర� వó'ా ఉంట�)ో అతను తన బ�ధ�తలH 
ఉన: వధువ� అనుమ² �సుక;6 ఆwx అం'nకారం w�రక 
q/ాహం జరZా].  
 వó ఉండడంలH ల8భం, ఔ�త�ం వ�¸4�ర a���ాలను 
మu_ి/Bయడం. ఎవ)ౖె
� వ�¸4��< ఏaౖె
� _ీ� 	6 Ìస'<ం� 
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వ4ేL_�| మనం >�ìÇ 4ేసుకంa�మ6 4ె>ిE, /ా)ే స�యం'ా 
తన _C:12త�లH$  ఇదk�<: #ాÛల'ా >�టKP  q/ాహం 4ేసుకªల§డ~.  
3333----  ఇదkర� #ాÛలః ఇదkర� #ాÛలః ఇదkర� #ాÛలః ఇదkర� #ాÛలః ©²6జÚ|� గల ఇదkర�, ఇదk�<క
�: 
ఎకiవ మG_ి$మGల అ��k  6కా9 సందరéంలH తపEక 
Zాల½W 
�]. /ార� నమ�ద'<న/ా��( ఉం)�]. వ�¸4�రం, మధ�ం 
_Cqంచండం ల8ంటK ûర ZాZాల (క��ా గG
�9)క 
గG�<అ|న/ార� కాక«డదు.  
 వర�డ~ ల§a� అత6 వకËº అ�k ్ పa�ల ఇల8 పలకా]ః c 
క«త�ర� ల§a� c బ�ధ�తలH ఉన: ఫల8న _ీ� 	 hకi q/ాహం 

�\m 4ేయం)ి. వó ఇల8 అ
�]ః 
� క«త�ర� ల§a� 
� 
బ�ధ�తలH ఉన: _ీ� 	 q/ాహం ©\m 4ే�ాను. మ÷Ç వర�డ~ ఇల8 
అ
�]ః 
Bను ఆwx\m q/ా�6: అం'nక�<ం4�ను. >�ం)ి$  
కమ8ర�డ~ తన తరఫ�న వకËలను 6య%ంచకంటf 
అభ�ంతరం ల§దు.  
4444----  మహ  4]ె$ంచుట qpి'ా ఉంaిః మహ  4]ె$ంచుట qpి'ా ఉంaిః మహ  4]ె$ంచుట qpి'ా ఉంaిః మహ  4]ె$ంచుట qpి'ా ఉంaిః మహ  తకiవ 
6రo|ంచుట ధర�ం. ఎంత తకiవ ఉం)ి, 4ె]$ంచడం సులభం'ా 
ఉండ~
Ò అం\ే ఉత�మం. అ��k  6కా9 సందరéంలH మహ  
ప�<మ8ణ�6: సEషP  పరచడం, మ�<యG అప})ే నగదు 
4ె]$ంచడw� సున:`. ప¤�<� మహ , ల§a� క;ంత మహ  త�ా�త 
4ె]$ం�
� ఫ�ా� ల§దు.  
 ఒక/Bళ వధువర�ల \è] �ా²�లH కలసుకªక మGంaే అతను 
ఆwxక q)�క]_C�  ఆwx సగమG మహర�క హకia�ర� 

http://TeluguIslam.net



ధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�ల 
    

 

40 

అవ�త�ంaి. \è] �ా²�లH కలసుకªక మGంaే భర� చ6Z°\ే ఆwx 
సంప¤రo మహర�క అpికా�<ణ? అవ�త�ంaి. అల8'N అత6 
ఆ_ి�లH క«)� ఆwx d�గసు� �ాలవ�త�ంaి.  
 భర� ఇంటK యజమ86, తను సంZాaిం� d�ర�>ిల$ ల>�ౖ ఖర�L 
4ేయ8]. అ|\ే అతను ల§a� అత6 ఇంటK/ార� d�ర�\m ల§a� 
ఆwx ఇంటK/ా�<\m  డబG¥ ల§a� ఇతర #ామ8'< )ిమ8ం� 4ే_ి� , 
అడగడం, �సుకªవడం ఎంతమ8త�ం 
��యం కాదు. /ాస�/ా6క{ 
ఇaి ప�ర�ష�\��6కN మ� _ిగGW 4ేటY. aీ6 qషయంలH 
ప�ళయaి
�న ప�Ð:ంచబడ\�డ~. 

q/ా�నంతరంq/ా�నంతరంq/ా�నంతరంq/ా�నంతరం 

1111----  నఫఖ  నఫఖ  నఫఖ  నఫఖ ((((Z°షణంZ°షణంZ°షణంZ°షణం)))): అన'ా d�ర�క సమG�తwxyన �n²లH ²ం)ి, 
బటP మ�<యG ఇల$  #íక�ా�ల క]>ించడం భర� బ�ధ�త. ఈ 
qpిలH >ి_ి
��<తనం వ12ం�న/ాడ~ ZాZాత��డవ�\�డ~. భర� 
స�యం'ా ఆwxక ఖర�Lల ఇవ�నప}డ~, d�ర� తనక 
స�<పడ~ ఖర�Lల భర� నుం)ి �సుకªవచుLను. ఒక/Bళ ఆwx 
అప} �సుక
�: a�66 భ�N� 4ె]$ం4�]. 
 నఫఖలH వóమ క«)� వసు� ంaి. అంటf >�á�	Çన త�ా�త 
వర�డ~ ప�జ]: ఆ��6ం� /ా�<క{ qందు ఏ�ాEటY 4ేయ8]. 
ఇaి ప�వక� సల$ల8$ హÖ అల�ౖ12 వసల$ ం సంప�a�యం. ఎందుకన'ా 
ఆయన ఇల8 4ే�ార�. 4ేయ8ల6 ఆaేÐం4�ర�.  
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2222----  /ారసత�ం /ారసత�ం /ారసత�ం /ారసత�ం: : : : ఎవ��(
� ధర� పద�²లH ఒక _ీ� 	\m q/ాహమ8)ి\ే 
/ా�<దkర� d�ర�భర�లయ8�ర�. పరసEరం /ారసులయ8�ర�. 
అల8$ 9 ఈ ఆaే�ాను#ారం:   

�� �(� j =" �(h�0�� �$# � �-K �(�0� �� � � � �� � � �� � � � �� � � � � �� � ��� =�� =w. /�0 �G� �� �� � � Z � � �� �G� �
 � ��$# �� o]$�� �(�. /�0� � � � �� �� �  �� Z� � � ���0 ��7 0� �� f_�� C�_0 /4]� � � � � � �L � � � �� � � � L � �� �G� �

 �� �[H�� �G�. /�0 �(� =�� =w. /�0 �(� �(� j =" �3�$# �� o]$��� �� �� � � � � � �� � � � � �   � � � � � �� �Z Z � �� � �� � �� �� �� �
 ��7 0� �� =�_�# C�_0 /4] � �3�$#L � � � � �� � � � � � �� � � � � �L � � � �M�MMM� h�,7��:12{  

{c d�ర�c d�ర�c d�ర�c d�ర�క సం\�నం ల§6 పంలHక సం\�నం ల§6 పంలHక సం\�నం ల§6 పంలHక సం\�నం ల§6 పంలH, , , , /ార� q)ి�Z°|న /ార� q)ి�Z°|న /ార� q)ి�Z°|న /ార� q)ి�Z°|న 
ఆ_ి�లH cక అర�d�గం ల¸సు� ంaిఆ_ి�లH cక అర�d�గం ల¸సు� ంaిఆ_ి�లH cక అర�d�గం ల¸సు� ంaిఆ_ి�లH cక అర�d�గం ల¸సు� ంaి. . . . కా6 /ా�<క{ సం\�నం ఉంటf కా6 /ా�<క{ సం\�నం ఉంటf కా6 /ా�<క{ సం\�నం ఉంటf కా6 /ా�<క{ సం\�నం ఉంటf 
అప}డ~ /ార� q)ి�/�ìÇన ఆ_ి�లH cక 
�ల'[d�గం అప}డ~ /ార� q)ి�/�ìÇన ఆ_ి�లH cక 
�ల'[d�గం అప}డ~ /ార� q)ి�/�ìÇన ఆ_ి�లH cక 
�ల'[d�గం అప}డ~ /ార� q)ి�/�ìÇన ఆ_ి�లH cక 
�ల'[d�గం 
ల¸సు� ంaిల¸సు� ంaిల¸సు� ంaిల¸సు� ంaి. . . . ఇaి /ార� /�ా _Zి°|న Åల
�మ8 అమలజ�<>ిన ఇaి /ార� /�ా _Zి°|న Åల
�మ8 అమలజ�<>ిన ఇaి /ార� /�ా _Zి°|న Åల
�మ8 అమలజ�<>ిన ఇaి /ార� /�ా _Zి°|న Åల
�మ8 అమలజ�<>ిన 
తర�/ాతతర�/ాతతర�/ాతతర�/ాత, , , , /ార� 4ే_ిZ°|న అప}ల ��<Lన తర�/ాత జర'ా]/ార� 4ే_ిZ°|న అప}ల ��<Lన తర�/ాత జర'ా]/ార� 4ే_ిZ°|న అప}ల ��<Lన తర�/ాత జర'ా]/ార� 4ే_ిZ°|న అప}ల ��<Lన తర�/ాత జర'ా]....    
cక సం\�నం ల§6పంలH cర� q)ి�Z°|¶ ఆ_ి�లH6 cక సం\�నం ల§6పంలH cర� q)ి�Z°|¶ ఆ_ి�లH6 cక సం\�నం ల§6పంలH cర� q)ి�Z°|¶ ఆ_ి�లH6 cక సం\�నం ల§6పంలH cర� q)ి�Z°|¶ ఆ_ి�లH6 

�ల'[ d�'ా6క{ /ార� 
�ల'[ d�'ా6క{ /ార� 
�ల'[ d�'ా6క{ /ార� 
�ల'[ d�'ా6క{ /ార� ((((c d�ర�లc d�ర�లc d�ర�లc d�ర�ల) ) ) ) హకia�ర�లహకia�ర�లహకia�ర�లహకia�ర�ల



\�ర�\�ర�\�ర�\�ర�. . . . కా6 కా6 కా6 కా6 
cర� సం\�నవంత�ల�\ౖే అప}డ~ /ా�<క{ ఎ6%aో d�గం cర� సం\�నవంత�ల�\ౖే అప}డ~ /ా�<క{ ఎ6%aో d�గం cర� సం\�నవంత�ల�\ౖే అప}డ~ /ా�<క{ ఎ6%aో d�గం cర� సం\�నవంత�ల�\ౖే అప}డ~ /ా�<క{ ఎ6%aో d�గం 
ల¸సు� ంaిల¸సు� ంaిల¸సు� ంaిల¸సు� ంaి. . . . ఇa ి cర� /�ా _ని Åల
�మ8ను అమలజ�<>ిన ఇa ి cర� /�ా _ని Åల
�మ8ను అమలజ�<>ిన ఇa ి cర� /�ా _ని Åల
�మ8ను అమలజ�<>ిన ఇa ి cర� /�ా _ని Åల
�మ8ను అమలజ�<>ిన 
తర�/ాతతర�/ాతతర�/ాతతర�/ాత, , , , cర� 4_ేని అప}ల ��<Lన తర�/ాత జర'ా]cర� 4_ేని అప}ల ��<Lన తర�/ాత జర'ా]cర� 4_ేని అప}ల ��<Lన తర�/ాత జర'ా]cర� 4_ేని అప}ల ��<Lన తర�/ాత జర'ా]}. . . . 
(సూ�� 6#ా 4: 12).  
 /ా�<దk�< మధ� సంd´గం జ�<'<
� జరగకZ°|
�, /ా�<దkర� 
ఏకాంతమGలH కలసుక
�: కలసుకªకZ°|
� స�N పరసEరం 
/ారసలవ�\�ర�.  
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q/ాహq/ాహq/ాహq/ాహ పద�త�లపద�త�లపద�త�లపద�త�ల, a�6a�6a�6a�6 ధర�మGలధర�మGలధర�మGలధర�మGల 
1111----  ప�కటనః ప�కటనః ప�కటనః ప�కటనః q/ాహం గG�<ం� ప�కటKంచుట సున:`. q/ాహంలH 
Zాల½W న:/ార� వధువర�లను aీqసూ�  ఈ దుఆ చద/ా]ః  

Ab q t(	�] os0 ,l��) ���]0 ,l� �<� ���]� � � � �� �� � � � � � � � � � �� � �� �� � 
బ�రకల8$ హÖ లక వ బ�రక అల�కౖ వ జమఅ బ®ౖనకమ8 - ీఖ�Ñ బ�రకల8$ హÖ లక వ బ�రక అల�కౖ వ జమఅ బ®ౖనకమ8 - ీఖ�Ñ బ�రకల8$ హÖ లక వ బ�రక అల�కౖ వ జమఅ బ®ౖనకమ8 - ీఖ�Ñ బ�రకల8$ హÖ లక వ బ�రక అల�కౖ వ జమఅ బ®ౖనకమ8 - ీఖ�Ñ . . . . 
(అల8$ 9 hకi �భం c>�ౖ ఎల$ప}డూ ఉండ~'ాక, c ఇదk�< 
వధువర�ల మధ� అల8$ 9 సర� w�ళÇను సమక«ర�L 'ాక).  
2222----  దుఆః దుఆః దుఆః దుఆః ఇదkర� సంd´'<ంచుక
B మGందు ఈ దుఆ చదువ� 
కª/ా].  

�<� �J]� � ��	3
�� � =�%�k�� W	h0 =�%�k�� �	�	h �G��� � � � � � �� � � � � �� �� �� �� � � � � � � 
""""Á_�ిల8$ 12Á_�ిల8$ 12Á_�ిల8$ 12Á_�ిల8$ 12, , , , అల8$ హÖమ� జ6:z న¹�అల8$ హÖమ� జ6:z న¹�అల8$ హÖమ� జ6:z న¹�అల8$ హÖమ� జ6:z న¹� �� ���\�న వ జ6:Á¹��\�న వ జ6:Á¹��\�న వ జ6:Á¹��\�న వ జ6:Á¹� �� ���\�న �\�న �\�న �\�న 
మ8 రజమ8 రజమ8 రజమ8 రజ����     త
�త
�త
�త
�". ". ". ". (అల8$ 9 
�మమG\m, ఓ అల8$ 9! మమ�]: 
మ�<యG మ8క ప�#ాaించు a�66 (సం\�
�6:) ¹�ౖ\�ను 
నుం)ి కాZాడ~".  
3333----     d�ర�భర�]దkర� తమ మధ� జ�<'<న సంd´గ qషయ8ల 
గG�<ం� ఎవ�<కË 4ెప}కªవదుk . ఇaి 4�ల8 ©చwxyన అల/ాటY.  
4444----     d�ర� 1Uø (బ12ష�P ) ల§a� 6�ాÜ (కానుE త�ా�త జర�గG 
రక� #�ా వ కాలం)లH ఉన:ప}డ~ సంd´'<ంచడం 6¹ిద�ం. రక�#�ా వం 
6]4�క, ఆwx #ా:నం 4ేయనంత వరక ఆwx\m సంd´'<ంచ 
�ాదు.  
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5555----     d�ర� మలa��రం గGం)� సంd´'<ంచడం 6¹ిద�ం. అaి ûర 
ZాZాలH$  ల�క{iంచబడ~త�ంaి. ఇ#ా$ ం aీ66 క�<నం'ా 
6¹Cpిం�ంaి. 
6666----  సంd´గంలH d�ర�క సంప¤రo తృ>ి�6వ�డం తపE6స�<. d�ర� 
గరéం a�లL క«డదన: ఉaేkశం\m భర�క Åర�మG 
/�ళ·� న:ప}డ~ పకiక జ�<'< Åర�ం పడ/Bయడం మం�aి కాదు. 
(aీ6 వల$  d�ర� సుఖం ZÉందదు). అల8 4ేయడం భర� తపE6స�< 
అ6 d�q_C�  d�ర� అనుమ²\m 4ేయ8]. ఏaౖె
� అవస�ా6కN 
4ేయ8].  

d�ర�d�ర�d�ర�d�ర� గGణ�లగGణ�లగGణ�లగGణ�ల 
 q/ాహ ఉaేkశం ఒకర� మ�Ãక�<\m ప�±జనం ZÉందడం, 
సత!మ8జ ఏ�ాEటY, ఉత�మ కటYంబం ఉ6క{లHక{ �ావడం. 
అందుక మ6¹ి ఏ _ీ� 	\m q/ాహమ8డబ´త�
�:)ో ఆwxలH ఈ 
ఉaేk�ాల ప¤�<� 4ే_C అర¡త క]'< ఉం)�]. a�6క{ ఆwxలH �ా�nరక 
అందమG\m ZాటY ఆp��²�క సుందరం క«)� ఉం)�]. అంటf 
�ా�nరకం'ా ఏ లHపం ల§కం)� ఉం)�]. ఆp��²�కం'ా అంటf 
సంప¤రo p��<�క�ాళ·'ా, సదుW ణ సంపను:�ాల| ఉం)�]. 
ఇల8ంటK గGణ�ల _ీ� 	ల ల¸ం�న /ా�<క{ మ�d�గ�ం ల¸ం�నటf$ . 
అందుకN p��<�క�ాల, సుగGణసంపను:�ా]కN Z�ా మGఖ�త 
ఇ/ా�]. అaే qధం'ా _ీ� 	 క«)� తనక కాబ´|¶ భర� అల8$ 9 
భయ�² గల/ాడ~, సదుW ణసంపను:డ|న /ాడ~ కా/ాల6 
కాంÞిం4�].  
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q/ాహ6¹ిద�wxyనq/ాహ6¹ిద�wxyనq/ాహ6¹ిద�wxyనq/ాహ6¹ిద�wxyన _ీ� 	ల_ీ� 	ల_ీ� 	ల_ీ� 	ల 
 ఏ _ీ� 	ల\m q/ాహమ8డడం 6¹ిద�Ì (/ా�<6 మహõమ8` 
అంట�ర�) /ార� ��ండ~ qp�ల'ా ఉ
�:ర�. (1) �ాశ�తం'ా 
6¹ిద�మGన:/ార�. (2) \�\�i]కం'ా 6¹ిద�మGన:/ార�.  

(1) �ాశ�తం'ా�ాశ�తం'ా�ాశ�తం'ా�ాశ�తం'ా 6¹ది�మGన:/ార�6¹ది�మGన:/ార�6¹ది�మGన:/ార�6¹ది�మGన:/ార� మuడ~మuడ~మuడ~మuడ~ రరరరకాలఃకాలఃకాలఃకాలః 
1111----  వంÐక బంధుత�ం వంÐక బంధుత�ం వంÐక బంధుత�ం వంÐక బంధుత�ం: : : : ఇందులH ఏడ~ రకాల _ీ� 	ల
�:ర�. /ా�< 
ప�#ా� వన అల8$ 9 సూ�� 6#ాలH 4ే�ాడ~ః 

� �(#'�b0 �(#t)0 �(#��b�0 �(#�	]0 �(#�G� �(��) E$+� � � � � � � � � �� � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � �� �
 Eb�� ��	]0 ��� ��	]0� � � � � �� �� � � ��M�MMM �h�,7��:23 { 

{cకcకcకcక ఈ _ీ� 	ల 6¹Cpంిచబ)�Ó ర�ః c తల$ ల ఈ _ీ� 	ల 6¹Cpంిచబ)�Ó ర�ః c తల$ ల ఈ _ీ� 	ల 6¹Cpంిచబ)�Ó ర�ః c తల$ ల ఈ _ీ� 	ల 6¹Cpంిచబ)�Ó ర�ః c తల$ ల, , , , c కమ8���లc కమ8���లc కమ8���లc కమ8���ల, , , , 
c #°ద�nమణGలc #°ద�nమణGలc #°ద�nమణGలc #°ద�nమణGల, , , , c తం)ి� #°ద�nమణGల c తం)ి� #°ద�nమణGల c తం)ి� #°ద�nమణGల c తం)ి� #°ద�nమణGల ((((w�నత�లw�నత�లw�నత�లw�నత�ల)))), , , , c c c c 
త]$ #°ద�nమణGలత]$ #°ద�nమణGలత]$ #°ద�nమణGలత]$ #°ద�nమణGల, , , , c #°దర�ల కమ8���లc #°దర�ల కమ8���లc #°దర�ల కమ8���లc #°దర�ల కమ8���ల, , , , c #°ద�nమణGల c #°ద�nమణGల c #°ద�nమణGల c #°ద�nమణGల 
కమ8���లకమ8���లకమ8���లకమ8���ల}. . . . (4: 23).  
1 తల$ ల అన'ా స�ంత త]$\m ZాటY తం)ి� hకi త]$ 
(
�నమ�) మ�<యG త]$ hకi త]$ (అమ�మ�). 
2 కమ8���ల అన'ా స�ంత కమ8���ల, క;డ~క మ�<యG 
క«త�ళÇ కమ8���ల (మనమ�ాళ·Ç). ఇల8'N క{�ంaి వరక. 
3 4ెల�$ ళ·Ç అన'ా స�ంత 4ెల�$ ళ·Ç తం)ి� మ�<యG త]$ వర�స 
4ెల�$ ళ·Ç.  
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4 w�నత�ల అన'ా స�ంత w�నత�ల, తం)ి� w�నత�ల, \�త 
w�నత�ల, త]$ w�నత�ల, \�తమ�ల w�నత�ల.  
5 త]$ #°ద�nమణGల అన'ా త]$ hకi స�ంత #°ద�n 
మణGల, 
�నమ� #°ద�nమణGల, \�త �న:మ�ల, 
అమ�మ� #°ద�nమణGల, అమ�మ� �న:మ�ల. ఇల8'N >�ౖ 
వరక. 
6 #°దర�ల కమ8���ల అన'ా స�ంత #°దర�ల కమ8���ల, 
తం)ి� మ�<యG త]$ వర�స గల #°దర�ల కమ8���ల, #°దర�ల 
మనమ�ాళ·Ç. ఇల8 క{�ంaి వరక. 
7 #°ద�nమణGల కమ8���ల అన'ా స�ంత #°ద�nమణGల 
కమ8���ల, తం)ి� మ�<యG త]$ వర�స గల #°ద�nమణGల 
కమ8���ల, /ా�< మనమ�ాళ·Ç. ఇల8 క{�ంaి వరక.  
2222----     ZాలZాలZాలZాల////స�న� సంబంధం వల$  6¹Cpంిపబ)ిన _ీ� 	లః స�న� సంబంధం వల$  6¹Cpంిపబ)ిన _ీ� 	లః స�న� సంబంధం వల$  6¹Cpంిపబ)ిన _ీ� 	లః స�న� సంబంధం వల$  6¹Cpంిపబ)ిన _ీ� 	లః వంÐక 
బంధుత�ం వల$  ఏ _ీ� 	ల 6¹Cpింపబ)�Ó �[ స�న� (Zాల) సంబంధం 
వల$  ఆ _ీ� 	ల§ 6¹Cpింపబ)�Ó ర�. ప�వక� సల$ల8$ హÖ అల�ౖ12 వసల$ ం 
ఇల8 ఉపaేÐం4�ర�ః 

WJ	�� � *$r � V�&$�� � *$r� � � � � � � �� � �� �� �� �� � 
""""అనువంÐఅనువంÐఅనువంÐఅనువంÐక బంధుత�ం వల$  ఏ qధం'ా 6¹Cధం ఏరEడ~త�ంaో క బంధుత�ం వల$  ఏ qధం'ా 6¹Cధం ఏరEడ~త�ంaో క బంధుత�ం వల$  ఏ qధం'ా 6¹Cధం ఏరEడ~త�ంaో క బంధుత�ం వల$  ఏ qధం'ా 6¹Cధం ఏరEడ~త�ంaో 
స�న� సంస�న� సంస�న� సంస�న� సంబంధం వల$  క«)� పరసEర q/ాహం బంధం వల$  క«)� పరసEర q/ాహం బంధం వల$  క«)� పరసEర q/ాహం బంధం వల$  క«)� పరసEర q/ాహం 
6¹ది�మవ�త�ంaి6¹ది�మవ�త�ంaి6¹ది�మవ�త�ంaి6¹ది�మవ�త�ంaి. . . . (బGఖ8�< 2645, మG_ి$ ం 1447).  
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 క;6: 6బంధనల
�:|, అq ప¤�<� అ|నప})ే Zాల 
సంబంధం ఏరEడ~త�ంaి. అq ఈ క{�ంaి qధం'ా ఉ
�:|ః 
A. ఐదు #ార$కంటf ఎకiవ Zాల \�� '< ఉం)�]. ఏ బ�ల)ౖె
� 
ఒక _ీ� 	 Zాల 
�లగG #ార�$  మ8త�w� \�� '< 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: త�ా�త 
\�� '< ఉంటf Zాల సంబంధం ఏరEడదు. ఆwx అత6క{ త]$ కాదు. 
 >�ౖ 6బంధనల ప¤ర�|నప}డ~ Zాల \�� '<న బ�లడ~ 
క;డ~క, Zా]�Lన _ీ� 	 అత6క{ త]$ అవ�త�ంaి. ఆwx సం\�నం 
అత6క{ #°దర #°ద�nమణGలవ�\�ర�. /ార� ఇత6క{ మGందు 
ప�టKPన /ా��(
� త�ా�త ప�టKPన /ా��(
�. అల8'N ఆwx భర� 
సం\�నం క«)� అత6క{ #°దర #°ద�nమణGలవ�\�ర�. /ార� 
ఇతను Zాల \�� '<న త]$\m ప�టKPన/ా��(
� ల§a� ఇతర d�ర�ల\m 
ప�టKPన/ా��(
�. ఇకiడ ఒక qషయం తపEక గ12ం4�] �
((((గమ6కగమ6కగమ6కగమ6క):):):): ఈ Zాల సంబంధ బంధుత�ం Zాల \�� '<న బ�ల6 
మ�<యG అత6 సం\�నం వరకN ప�<%తం. ఆ బ�ల6 ఇతర 
బంధువ�లక వ�<�ంచదు. 
3333----  శ��ర బంధుత�ం వల$  6¹Cpంిపబ)ని _ీ� 	లః శ��ర బంధుత�ం వల$  6¹Cpంిపబ)ని _ీ� 	లః శ��ర బంధుత�ం వల$  6¹Cpంిపబ)ని _ీ� 	లః శ��ర బంధుత�ం వల$  6¹Cpంిపబ)ని _ీ� 	లః  
1 తం)ి� d�ర�ల, \�త d�ర�లః ఒక వ�క{� ఏ _ీ� 	\m అ�k ్ 
4ేసుక
�:)ో ఆ _ీ� 	 అత6 క;డ~కలక, మనమళÇక 6¹ిద�ం. 
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ఇల8'N క{�ంaి వరక. అ�k ్ 4ేసుకన: వ�క{� ఆwx\m సంd´'<ం�
�, 
సంd´'<ంచకZ°|
� కNవలం అ�k ్ వల$  ఆwx 6¹ిద�మవ�త�ంaి.  
2 కªడళ·Çః ఒక వ�క{� ఏ _ీ� 	\mన|\ే అ�k ్ 4ేసుక
�:)ో ఆ _ీ� 	 
అత6 తం)ి� మ�<యG \�తలక 6¹ిద�ం. \�తల అంటf తం)ి� 
hకi తం)ి� మ�<యG త]$ hకi తం)ి�. ఇల8'N >�ౖ వరక. 
అతను ఆwx\m సంd´'<ం�
�, సంd´'<ంచక Z°|
� కNవలం 
అ�k ్ 4ేసుకన:ంత మ8\�� న ఆwx /ా�<>�ౖ 6¹ిద�ం.  
3 d�ర� త]$ , d�ర� 
�నమ�ల, అమ�మ�లః ఒక వ�క{� ఏ 
_ీ� 	\m అ�k ్ 4ేసుక
�:)ో, సంd´'<ంచక Z°|
� అ�k  ్
4ేసుకన:ంత మ8\�� న,  ఆ _ీ� 	 hకi త]$ , ఆwx 
�నమ�, 
అమ�మ�ల అత6>�ౖ 6¹ిద�మవ�\�ర�. 
4 d�ర� క«త�ళ·Ç, d�ర� మనమ�ాళ·Çః ఒక వ�క{� ఏ 
_ీ� 	\mన|\ే >�ìÇ 4ేసుక;6, ఆwx\m సంd´'<ం4�)ో ఆwx 
క«త�ళ·Ç, మనమ�ాళ·Ç, ఇల8 క{�ంaి వరక అత6 క;రక 
6¹ిద�ం. /ార� ఇత6కంటf మGందు భర�\m అ|
�, ల§a� అత6 
త�ా�త భర�\mన|
�. ఒక/Bళ అతను ఆwx\m సంd´'<ంచక 
మGంaే q)�క]_C�  >�ౖ >C�Ãiన:/ార� అత6 క;రక 6¹ిద�ం కార�. 

((((2222) ) ) ) \�తi]ం'ా \�తi]ం'ా \�తi]ం'ా \�తi]ం'ా 6¹ిద�మGన: _ీ� 	ల6¹ిద�మGన: _ీ� 	ల6¹ిద�మGన: _ీ� 	ల6¹ిద�మGన: _ీ� 	ల 
 /ార� ఈ క{�ంaి qధం'ా ఉ
�:ర�ః  
1 d�ర� #°ద�nమణ?, d�ర� w�నత� , d�ర� త]$  hకi 
#°ద�nమణ?ః d�ర� ఉండ'ా Å�<\m q/ాహం 4ేసుకª�ాదు. d�ర� 



ధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�ల 
    

 

48 

చ6Z°\ే ల§a� ఆwxక q)�క]_C�  ఆwx q)�కల గడ~వ� ప¤�<� 
అ|న త�ా�త /ా�<6 >�áåÇడవచుLను.  
2 ఏ _ీ� 	 (తన భర� చ6Z°|నందుక, ల§a� q)�కల 
ZÉంaినందుక) గడ~వ�లH ఉంaో ఆwx ఆ గడ~వ� ప¤�<� కాక 
మGందు ఆwx\m q/ాహమ8డడం, ల§a� ఆwxక q/ాహ 
సంaేశం పంపడడం ధర�సమ�తం కాదు. 
3 హ ల§a� ఉమ8þ  క;రక ఇ�õÕ _ి�²లH ఉన: _ీ� 	\m 
q/ాహమ8డడం ధర� సమ�తం కాదు. ఆwx తన హ ల§a� 
ఉమ8þ  సంప¤రoం'ా 4ేసుక;6 ఇ�õÕ నుం)ి హల8º అ|న 
తర�/ాత
B q/ాహమ8)�].  
q)�కలq)�కలq)�కలq)�కల 
 q)�కల ఇషPwxyన కార�w�% కాదు. అ|
� క;6: సంద- 
�ాéలH$  అ6/ార�ం. ఉa�ః d�ర�క భర�\m, ల§a� భర�క d�ర�\m 
Ïqతం గడపడం కషPతరwxyనప}డ~. ల§a� మ�N కారణwxy
� 
సంభqం�నప}డ~ అల8$ 9 తన దయ, కర�ణ\m aీ66 తన 
a�సుల క;రక ధర�సమ�తం 4ే�ాడ~. ఎవ�<క�(
� ఇల8ంటK 
అవసరం ప)ినప}డ~ q)�క]వ�చుLను. కా6 అప}డ~ క{�ంaి 
qషయ8లను దృ¹ిPలH ఉంచుక;నుట 4�ల8 మGఖ�ం.  
1-  d�ర� బ12ష�P 'ా ఉన:ప}డ~ q)�క]వ�క«డదు. అప}డ~ 
q)�క]4�Lడంటf అతను అల8$ 9, ఆయన ప�వక� సల$ ల8$ హÖ 
అల�ౖ12 వసల$ ం అqpేయతక మ�<యG 6¹ిద�  కా�ా�6క{ 
ZాలE)ినటf$ . అందుక అతను q)�కల6 4ె>ిEన తన మ8టను 
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/�నక{i �సుక;6 ఆwxను తన వaేk  ఉంచుకª/ా]. 
ప�<�ద�మ|న త�ా�త q)�క]/ా�]. ఇప}డ~ క«)� 
ఇవ�కం)� మ�[ #ా�< బ12ష�P  వ�L ప�<�భ�మయ8�క 
తలచుకంటf q)�క]/ా�] ల§a� తన వaేk  ఉంచుకª/ా].  
2-  ప�<�ద�ం'ా ఉన: �[�లH$  ఆwx\m సంd´'<_C�  q)�క]వ�- 
క«డదు. కా6 అప}డ~ ఆwx గరéవ² అ6 \ె]_C�  q)�క- 
]వ�చుLను. ఒక/Bళ ఆwx గరéం a�లLకంటf, వ4ేL 
�లలH 
ఆwx బ12ష�P �ాళ| ప�<�భ�మ|¶� వరక ఓ>ిక వ12ం�, ఆ 
ప�<�భ�త �[�లH$  ఆwx\m సంd´'<ంచకం)� q)�క]/ా�].  
q)�కల�ౖన తర�/ాతq)�కల�ౖన తర�/ాతq)�కల�ౖన తర�/ాతq)�కల�ౖన తర�/ాత    
 q)�కల వల$  d�ర� భర�\m q)ిZ°త�ంaి గనక క;6: 
ఆaే�ాల వ�<�#ా� | /ాటK6 ZాటKంచటం అవసరం.  
1-  భర� సంd´'<ం�, ల§a� కNవలం ఏకాంతంలH ఆwx\m ఉం)ి 
q)�క]_C�  6�noత గడ~వ� కాలం ప¤�<� 4ేయGట ఆwx>�ౖ qpి. 
సంd´'<ంచక, ఏకాంతంలH ఉండక q)�క]_C�  ఆwx>�ౖ ఏ గడ~వ¤ 
ల§దు. బ12ష�P �ాళÇబ12ష�P �ాళÇబ12ష�P �ాళÇబ12ష�P �ాళÇ గడ~వ� కాలం మuడ~ #ార�$  బ12ష�P  
�ావడం. బ12ష�P  �ా6బ12ష�P  �ా6బ12ష�P  �ా6బ12ష�P  �ా6 _ీ� 	ల గడ~వ� కాలం మuడ~ 
�లల. 
గ�<éణగ�<éణగ�<éణగ�<éణ �� ��లలలల గడ~వ� కాలం ప�సqం4ే వరక.  
 గడ~వ� కాలం 6రo|ంచడంలH 'ÃపE ల8భం ఉంaిః 
q)�క]�Lన _ీ� 	6 ²�<'< తమ a�ంపత�ంలHక{ మర]ంచు- 
క
Bందుక అవకాశం ఉంటYంaి. అల8'N ఆwx గ�<éణ�య8 ల§a� 
అ
Baీ \ెలసు� ంaి.  
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2-  ఇప})ి4ేL q)�కలక మGనుప� ��ండ~ q)�క]�L ఉంటf 
ఈ q)�కల త�ా�త d�ర� అత6>�ౖ 6¹ిద�మవ�త�ంaి. అంటf 
భర� ఒక#ా�< q)�క]�L 6�noత గడ~వ�లH మర]ంచుక
�:డ~ 
ల§a� 6�noత గడ~వ� కాలం a�టKనందుక ప�న�<�/ాహం 
4ేసుక
�:డ~. మ÷Ç ��ండవ#ా�< q)�క]4�Lడ~, 6�noత 
గడ~వ�లH మర]ంచుక
�:డ~ ల§a� అaి a�టKనందుక 
ప�న�<�/ాహం 4ేసుక
�:డ~. ఇక మuడవ#ా�< q)�క]�L- 
నట$|\ే ఆwx అత6క{ ధర�సమ�తం కాదు. (మర]ంచుక
B 
హకi స|తం అత6కË ఉండదు). ఆwx మ�[ వ�క{�\m సవ�wxyన 
�n²లH q/ాహం 4ేసుకª/ా]. అతను ఆwx\m కాప�రం 4ేయ8]. 
మ÷Ç అతను ఆwxను ఇషPపడక, ఆwx\m Ïqతం గడపడం 
సంభవం కాక త6షPం\m q)�క]�Lన సందరéంలH ఆwx 
¨దటK వ�క{� క;రక ధర�సమ�తం అవ�త�ంaి. (అ|\ే మ�[ 
వ�క{� >�ìÇ 4ేసుక
B, q)�క]4ేL ఉaే�శం ఆwxను ¨దటK వ�క{� 
క;రక హల8º 4ేయడwxy\ే మ�< అందులH ఆ ¨దటK వ�క{� 
Z°� \�!హం క«)� ఉంటf /ా�<దkర� ప�వక� 
Òట /�లవ)ిన 
�ాప
�6క{ గGరవ�\�ర�. (అబu a�వ¤ô, క{\�బG6:కా9, 
బ�బG+ -ిత�9  óº). ఏ భర� తన d�ర�క మuడ~ #ార�$  
q)�క]4�L)ో, అతను ²�<'< ఆwxను d�ర�'ా 4ేసుక
B 
qషయ86: అల8$ 9 6¹ిద�  పర� _ీ� 	 జÚ²>�ౖ 4�ల8 క6క�<ం4�డ~. 
/ా�<6 /ా�< భర�ల అ\��4��ాల నుం)ి కాZా)�డ~.  



ధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�ల 
    

 

51 

""""ఖులఅఖులఅఖులఅఖులఅ����""""    
 "ఖులఅ�" అంటfః భర�\m Ïqతం గడపడం ఇషPంల§6 _ీ� 	, భర� 
నుం)ి �సుకన: మహర� #ÉమG� (క
���లకం) అత6క{ 
/ాపసు 4ే_ి, అత6 q/ాహ బంధం నుం)ి qమGక{� ZÉంద- 
దలచుక;నుట. ఒక/Bళ భర� ఆwxను ఇషPపడక d�ర�ను 
q)ి�>�ట�P లనుకంటf d�ర� నుం)ి ఏ #ÉమG� �సుక
B 
హకiండదు. అతను ఓ>ిక\m ఆwxను సంసi�<సూ�  Ïqతం 
గడZా]. ల§a� మం� qధం'ా q)�క]/ా�].  
 భర�\m Ïqతం గడపడం /ాస�వం'ా దురéరwxy, సహనం 
వ12ంచడం కషPతరwxy\ే
B తపE ఏ _ీ� 	 క«)� తన భర�\m ఖులఅ 
కªర�ట మం�aి కాదు. అల8'N d�ర� తన 
Òట ఖులఅ� కª�ాల
B 
ఉaేkశం\m ఆwxను 12ం_ించడం భర�క« ధర�సమ�తం కాదు. 
ఖులఅ� కªరడంలH _ీ� 	 
��యం>�ౖ ఉంటf భర� సం\mషం'ా q)�క- 
]/ా�]. మ�<యG అతను ఇ�Lన మహర� కంటf ఎకiవ'ా 
ఆwx నుం)ి �సుకªవడం క«)� మం�aి కాదు. ఒక/Bళ అతను 
ఆwxక ఇ�Lన మహర� /ాపసు �సుకªకంటf మ�n మం�aి.  

q/ాహ బంp�6: q/ాహ బంp�6: q/ాహ బంp�6: q/ాహ బంp�6: 6లప�6లప�6లప�6లప�క
Bక
Bక
Bక
B, , , , \ెంచుక
B\ెంచుక
B\ెంచుక
B\ెంచుక
B _C� _C� _C� _C�చచచచ���� 

 ఈ క{�ంaి కారణ�లH$  ఏ ఒకటÄౖ
� భర� d�ర�లH ల§a� d�ర� 
భర�లH చూ_ిన4ో /ార� తమ q/ాహ బంp�6: 6లప�క
B 
ల§a� \ెంచుక
B _C�చ� క]'< ఉంట�ర�.  
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 అ�k ్ సందరéంలH \ె]య6 ఏaౖె
� /ా�aి, �ా�nరక లHపం భర� 
d�ర�లH ల§a� d�ర� భర�లH త�ా�త చూ_ిన4ో తమ q/ాహ 
బంp�6: 6లప�క
B ల§a� \ెంచుక
B హకi /ా�<కంaి. ఉa�ః  
1-  ఇదk�<లH ఏ ఒక��(
� >ి�L/ార� ల§a� /ా�aిగసు�� ల| ��ం)ో 
/ా�< హకi 
�ర/BరL ల§6 _ి�²లH ఉంటf ��ం)ో /ార� q/ాహ 
బంధం నుం)ి qమGక{� ZÉందవచుL. ఈ qషయం పరసEర 
సంd´'ా6క{ మGందు జ�<'<\ే భర� d�ర�క మహర� ఇ�L 
యGంటf a�66 ²�<'< �సుకªవచుL.  
2-  భర� వదk  మహర� నగదు ఇ4ేL శక{� ల§నప}డ~ మ�<యG 
/ా�<దk�<లH సంd´గం జరగక మGందు d�ర�క భర� నుం)ి 
q)ిZ°|¶ హకiంటYంaి. సంd´గం జ�<'<న త�ా�త మ8త�ం ఈ 
హకi ఉండదు.  
3-  భర� వదk  Z°షణ ఖర�Lల ఇ4ేL శక{� ల§నప}డ~ d�ర� క;aిk  
�[�ల /B� చూ)�]. ఏc ప�±జనం ఏరEడకంటf 
��య- 
వంత�ల�ౖన మG_ి$ ం >�దkల సమంలH మ8ట >�టKP  q)ిZ°|¶ 
హకiంటYంaి.  
4-  ఆచూకË \ె]యకం)� ప�ా�nలH ఉన: భర� ఇల8$ ల >ిల$ లక 
ఏc ఖర�Lల ఉంచల§దు. ఎవ�<కË /ా�< ఖర�Lల బ�ధ�త 
అపEజ�పEల§దు. /ా�< ఖర�Lల భ�<ంచు/ా��వర� ల§ర�. తన 
ఖర�Lలక ఆwx వదk  క«)� ఏc ల§దు. అల8ంటప}డ~ మG_ి$ ం 

��య�లల�ౖన >�దkల మధ�వ�<�త�ం\m ఆ q/ాహ బంధం 
నుం)ి q)ిZ°వచుLను.  
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అq�ా�సుల\m q/ాహంఅq�ా�సుల\m q/ాహంఅq�ా�సుల\m q/ాహంఅq�ా�సుల\m q/ాహం 

 మG_ి$ ం ప�ర�ష�డ~ అq�ా�_ి�ాళÇను (12ందు, బGద�  తaితర 
మత _ీ� 	లను) q/ాహమ8డ~ట ధర�సమ�తం కాదు. యuద, 
క�(æస�వ _ీ� 	లను >�áåÇడడం ±గ�w�. అ|\ే మG_ి$ ం _ీ� 	 q/ాహం 
మG_ి$ ం ప�ర�ష�6\m తపE ఎవ��<\m ధర� సమ�తం కాదు. 
యuదుడ~, క�(æస�వ�)ౖె
� స�N ±గ�ం కాదు.  
 మG_ి$w�తర జంటలH d�ర� మGందు'ా ఇ#ా$ ం _ీ�క�<_C�  భర� 
ఇ#ా$ ం _ీ�క�<ం4ే వరక ఆwx అత6\m సంd´'ా6క{ ఒప}క;నుట 
ధర�సమ�తం కాదు. అq�ా�సుల\m q/ాహ qషయంలH ప�\ే�క 
ధ�ా�ల క{�ంద \ెలపబడ~చున:qః 
1-  d��ా�భర�]దkర� ఒకN#ా�< ఇ#ా$ ం _ీ�క�<_C�  /ార� అaే 6కా9 
>�ౖ ఉందుర� (అంటf కªత� 'ా మ�[#ా�< "అ��k  6కా9" q/ాహ 
ఒపEందం అవసరం ల§దు). p��<�క ఆటంకం ఏaౖె
� ఉంటf తపE. 
ఉa�ః భర�క ఆwx మహõమ8త�లH అ| యGండవచుL. ల§a� 
ఆwx\m q/ాహం 4ేసుక;నుట అత6క{ ±గ�ం ల§కండవచుL. 
అల8ంటప}డ~ /ా�<దkర� q)ిZ°/ా].  
2-  యuద, క�(æస�వ జంటలH$  కNవలం భర� ఇ#ా$ ం _ీ�క�<_C�  /ార� 
అaే 6కా9 >�ౖ ఉందుర�.  
3-  యuద, క�(æస�వ�లH$  'ాకం)� /B�N మతఅవలం¸కల జంట లH$  
ఏ ఒకi��(
� సంd´'ా6క{ మGంaే ఇ#ా$ ం _ీ�క�<_C�  /ా�< q/ాహ 
బంధం \ె'<Z°త�ంaి. /ార� d��ా�భర�ల'ా ఉండల§ర�.  
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4-  మG_ి$w�తర జంటలH$  d�ర� సంd´గమGక మGంaే ఇ#ా$ ం 
_ీ�క�<_C�  ఆwx అత6 q/ాహ బంధం నుం)ి q)ిZ°వ�ను. 
ఎందుకన'ా మG_ి$ ం _ీ� 	 అq�ా�సులక d�ర�'ా ఉండడం ధర� 
సమ�తం కాదు.  
5-  మG_ి$w�తర జంటలH$  d�ర� సంd´గం త�ా�త ఇ#ా$ ం _ీ�క�<_C�  
ఆwx "ఇదk`" (గడ~వ�) ప¤�<� అ|¶� లHప�లH భర� ఇ#ా$ ం 
_ీ�క�<ంచకన:ట$|\ే గడ~వ� ప¤�<� కా'ా
B /ా�< q/ాహ- 
బంధం \ె'<Z°త�ంaి. ఆwx మ�N మG_ి$ ం వ�క{�\m
�ౖ
� q/ాహం 
4ేసుకª/ాలనుంటf 4ేసుకªవచుLను. భర� ఇ#ా$ ం _ీ�కరణక�( 
/B�ంచదలచుకంటf ఆwx ఇషPం. అ|\ే ఈ మధ�లH భర�>�ౖ 
ఆwx ఏ హక«i ఉండదు. అల8'N అతను ఆwxక ఏ ఆaేశం 
ఇవ�ల§డ~. అతడ~ ఇ#ా$ ం _ీ�క�<ం�న /�ంట
B ఆwx అత6క{ 
d�ర� అ| Z°త�ంaి. ప�న�<�/ాహ అవసరం ఉండదు. 
ఇందుక;రక ఆwx సంవత!�ాల తరబ)ి 6�nÞిం�
� ఆwx 
ఇషPం>�ౖ ఆp�ర ప)ియGంaి. అల8'N యuద, క�(æస�వ 'ాకం)� /B�N 
మ\�6: అవలం¸ం�న _ీ� 	 hకi భర� ఇ#ా$ ం _ీ�క�<_C�  >�ౖ 
ఆaేశw� వ�<�ంచును. (అన'ా /ా�< మధ� q/ాహ బంధం 
\ె'<Z°వ�ను. ఒక/Bళ d�ర� ఇ#ా$ ం _ీ�క�<ంచు వరక /B� 
చూడదలచుకంటf భర� /B�ంచవచుLను).  
6-  సంd´'ా6క{ మGందు d�ర� మతభ�ష�P �ాల�ౖన4ో /ా�< q/ాహ 
బంధం \ె'<Z°వ�ను. ఆwxక మహర� క«)� aొరకదు. భర� 
మతభ�ష�P డ|\ే ఆwxక సగం మహర� ల¸ంచును. 
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మతభ�ష�P ల�ౖన /ార� ²�<'< ఇ#ా$ ం _ీ�క�<_C�  /ార� అaే 6కా9 >�ౖ 
ఉందుర�. ఇaి /ా�< మధ� q)�కల కానప}డ~.  
 

యuద క�(æస�వ _ీ� 	ల\m q/ాహం వల$  క]'N నüాP లయuద క�(æస�వ _ీ� 	ల\m q/ాహం వల$  క]'N నüాP లయuద క�(æస�వ _ీ� 	ల\m q/ాహం వల$  క]'N నüాP లయuద క�(æస�వ _ీ� 	ల\m q/ాహం వల$  క]'N నüాP ల 
 అల8$ హÖ తఆల8 q/ా�6: ధర� సమ�తం'ా 4ే_ిన 
మGఖ��aేkశం: ప�వర�నలH$  సం#ాiరం, అ�$ లత నుం)ి సమ8జ 
ప�<�ద�త మ�<యG �లమ8
�లక సంరణ ల¸ం4�ల6. 
సమ8జంలH స�చ�wxyన ఇ#ా$ cయ వ�వస�  #ా� >ించబ)�ల6. 
అల8$ 9 మ8త�w� సత� ఆ�ాధు�డ~. ఆయన తపE మ�[ 
ఆ�ాధు�డ~ ల§డ~. మGహమ�ô సల$ల8$ హÖ అల�ౖ12 వసల$ ం 
అల8$ 9 hకi ప�వక� అ6 #ా�%4ేL సత!మ8జం ఉ6క{లHక{ 
�ా/ాల6. ఇంతటK 'ÃపE ల8d�ల ZÉంa�లంటf p��<�క�ాల, 
సదుW ణసంపను:�ాల�ౖన ఉత�మ _ీ� 	\m >�ìÇ 4ేసుకంటf తపE 
ప¤�<� కావ�. ఇక యuద, క�(æస�వ _ీ� 	ల\m q/ాహం వల$  క]'N 
నüాP ల ఏల8ంటKవ
Bq క{�ంద సంÞిప�ం'ా \ెలసుకంa�మGః  
1111----  కటYంబ రంగమGలHః  కటYంబ రంగమGలHః  కటYంబ రంగమGలHః  కటYంబ రంగమGలHః �న: కటYంబ�లH$  భర� శక{�వంత�)ౖె 
ఉంటf d�ర�>�ౖ అత6 ప�d�వం పడ~త�ంaి. ఆwx ఇ#ా$ ం 
_ీ�క�<ంచవచుL అన: ఆశ క«)� ఉంటYంaి. ఒకప}డ~ aీ6క{ 
qర�ద�ం'ా జర�గGత�ంaి. భర� అpికారం 4ెల$దు. అల8ంటప}డ~ 
d�ర� తన ధర�ంలH ±గ�మ6 d�qం4ే/ాటKక{ అల/ాటY 
పడ~త�ంaి. ఉa�ః మత��  _Cqంచడం, పంaి మ8ంసం ²నడం, 
aొంగ4�టY సంబంp�ల ఏరEర�చుక;నడం ల8ంటKq. అందువల$  
మG_ి$ ం కటYంబం 4ెల8$ 4ెదు��(Z°త�ంaి. సం\�నం Ðణ 
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మం�qధం'ా జరగదు. ప�<_ి�² మ�<ంత %²c�<Z°త�ంaి; 
d�ర� గనకా మతపZాతం, మతకల8$ ంటK దుర�W ణG�ాల�ౖ 
సం\�
�6: తన /�ంట చర�Lలక �సుకZ°త�న:ప}డ~. /ా�< 
Z�ా ర�నల, /ా�< 4ేషPల �న:తనం నుం)ే చూసూ�  చూసూ�  అaే 
మ8రWం>�ౖ /ార� >�ర�గG\�ర�.  
2222----  సమ8Dక నüాP లః  సమ8Dక నüాP లః  సమ8Dక నüాP లః  సమ8Dక నüాP లః మG_ి$ ం సమ8జంలH యuద, క�(æస�వ _ీ� 	ల 
సంఖ� >�రగడం 4�ల8 గం�రwxyన qషయం. ఆ _ీ� 	ల మG_ి$ ం 
సమ8జంలH q4�ర యGa�� 6క{ ప�
�దులవ�\�ర�. a�6 /�నక 
/ా�< దురల/ాటYల వల$  మG_ి$ ం సమ8జం కìÇబ´త�ంaి, 
Þీణ?ం�Z°త�ంaి. a�6క{ \è]wxటYP 'ా _ీ� 	ప�ర�ష�ల కల|క, 
నగ:\��6: >�ంZÉంaిం4ే దుసు� ల అpికమవడం. ఇ#ా$ ంక 
వ�²�Nకwxyన ఇతర qషయ8ల ప�భలడం.  
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qషయసూ�క 
4444 జకా` ఆa�ేాలజకా` ఆa�ేాలజకా` ఆa�ేాలజకా` ఆa�ేాల    
5 బం'ారం, /�ం)ి జకా` 
7 /ా�Zార #ామ8'< hకi జకా`�  
8 ¹C ! hకi జకా` 
9 భu సంబంధ ఉతEత�� ల>�ౖ జకా` 
10 ప�వ�ల జకా` 
13 జకా` హకia�ర�ల 
11117777    అన:Zా©య8ల ఆa�ేాలఅన:Zా©య8ల ఆa�ేాలఅన:Zా©య8ల ఆa�ేాలఅన:Zా©య8ల ఆa�ేాల    
21 Dబ9 4ే_C పద�², a�6 ఆaే�ాల 
22 Dబ9 6బంధనల 
23 Dబ9 క సంబంpిం�న ధ�ా�ల 
24 /Bట  -   a�6 6బంధనల 
22227777    వస� 	p�రణ ఆa�ేాలవస� 	p�రణ ఆa�ేాలవస� 	p�రణ ఆa�ేాలవస� 	p�రణ ఆa�ేాల    
33 వస� 	p�రణ ధర�మGల 



ధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�లధర� �ాస� 	 �ాస
�ల 
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33337777    /�ౖ/ా12క ధ�ా�ల/�ౖ/ా12క ధ�ా�ల/�ౖ/ా12క ధ�ా�ల/�ౖ/ా12క ధ�ా�ల    
37 q/ాహ 6బంధనల 
40 q/ా�నంతరం 
42 q/ాహ పద�త�ల, a�6 ధర�మGల 
43 d�ర� గGణ�ల 
44 q/ాహ 6¹ిద�wxyన _ీ� 	ల 
48 q)�కల 
51 ఖులఅ 
51 q/ాహ బంp�6: 6లప�క
B, \ెంచుక
B _C�చ� 
53 అq�ా�సుల\m q/ాహం 
55 యuద క�(æస� వ _ీ� 	ల\m q/ాహం వల$  క]'N నüాP ల 
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