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హజ్ మ��య్  మ�్్ తం్

ప�మ�త ్��వలల�న్ �ులననబ��� ్ ఋవవల�  
 
స��య�� గ���ంచనబ���  మ��య ���� అనుసమ�ంచనబ��� �్� 

 మ��య  �్�, అల�్ � ్��న శ��త్ా మాా ్లను ప్్ా��ంచు�ా్! 

్��న ్�త  ్ ్���న ్న ��సుల� ్ తం ్న ప ్్ �ాబబ గృ���� 

హజ ��్్ �్�నబ�� అల�్ �  ���ా �్ల���డ�. ్రచు�ా హజ 

��్్ �్�నం  త్ ం. ఆ�న ���� ఇ్ా్ ం �్్  ఐదు 

 �లసాంంబలలల� ఒ్  �లసాంంం�ా ఆజ�్ ఞ�ంం��డ�.  అల�్ � 

ప్్నన:  

 
 
“అల�్ � ్� ప్జలఞ��  న� హ్�్ ఏ�నంన� – ఎవమ���� ��� ���పవ 

ప్��తణం �్ శ��త , �్ా  ్ ్����యంనబమ�, �ార� ఆ గృహ��్్ (హజ) 

్పప్ �్���. ఎవమ���� ���� �రస్మ�్ాత మ�, �శ్�ం�ా అల�్ � 

స్ల లల్�ాసుల అవసరం ఏ �్్ � ల�� �రఞ���పర�డ� (అ� 

�ెల�సు���ా�)” ఖు�ఆన 3:97 

 
స��� అ్ బయఖ�మక  మ��య స��� అ్  యల�్ ం హ��థు 

సం్లన యలలల� ఇబ��   � ర���ల�్ హ� అను్   ల�్ ఖన : ప్వ త్  

 యహ ్మ సల్ల�్ హ� అల���� వసల్ం ఇల� �ె��ార�:  

 



 

 4 

“ఇ్ా్ ం �్్ పవ���� ఈ ఐ��ంన�ఞ�� ఆ��రప��  న���. అ : 

1. ‘ల�ఇల�హ ఇల్ల�్ � వ అన�  యహ ్దుర�ససల�ల�్ �’ 

అ� ్ా య�వ్నం (అన�ా అల�్ � ్పప ��మ�వ్రర 

ఆమా�న్� అర�్ ల� �ార�  మ��య  యహ ్మ అల�్ � 

�్్ సం��శహర�డ� అ� అరాం). 

2. న �ఋను ్ాా ఞ�ంచున.    

3. జ�ా్�ను ్ె�్ంచున. 

4. ర ��ను ��ల  ప�ా్ాల� �ాన�ంచున. 

5. అల�్ � �్్ ప ్్ �ాబబగృ���� హజ్ ��్్ 

�్�యన.” 

 

  � ర���ల�్ హ� అను్   ల�్ ఖన ఆ��రం�ా ్న సునన లల 

స��మ ఇల� ఞ�మ�్���ర�: 

 

“�ాసత వం�ా, ఈ �ా్ం��ల్� ��ను ��  నుష�లను పంఞ�, ్��న 

�్త  ్ ్���  ��� ఇం్  వర్� హజ �్�� ప్జలను గయమ�తంం, 

�ామ�ఞ�� ���� పను� ( యల�్ ంల ర త్� బదుల��ా 

 యల�్ ల�్ర�ల� ్ె�్ంచవలల�న పను�)  ��ం్�ల� అను్����ను. 

అల�ంన� వయ్�త ల�  యల�్ ంల� �ార�; �ార�  యల�్ ంల� �ాజ�లర�.” 
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అ� ర���ల�్ హ� అను్   ల�్ ఖన: 

్��న ్�త  ్ ్���  ం��, ఎవమ���� హజ ��్్ ప�మ�త  ్��మ�, 

అల�ంన� వయ��త  ��దు���ా చ��� ��� ల��� ����సత వవ��ా 

చ��� ��� ంం�ంచవలల�న అవసరం ల�దు.  

హజ్ప�మ�త్��నంలల్్్రపడవల�ను: 

గడ�వవ అ��� ���, ఇం్ వర్� హజ ��్్ ప�మ�త  �్�్ �� ��, 

��ంన�� ���� ప�మ�త  �్�నబ��� ్్రపడవల�ను. ఎందు్ంన� 

(���� ప�మ�త  �్�నంలల) ఏ�� ఆనం్ం�ా  �ర�్�ం�ో  ఎవ్రర 

్ెపపల�ర�. 

 

అబయద ల�్ � ఇబ�� అబబ్బ ర���ల�్ హ� అను్  �  ల�్ ఖన: ప్వ త్  

సల్ల�్ హ� అల���� వసల్ం ఇల� అ���ర�, 

“హజ ��్్ ప�మ�త  �్�నంలల ్్రపడం��. ఎందు్ంన� (���� 

ప�మ�త  ్��నంలల) ఏ�� ఆనం్ం�ా  �ర�్�ం�ో  ఎవ్మ��� 

�ె��దు.” అహ్మ హ��థ గ�ంథం. 

ఈ ఖు�ఆన ఆ��శం ప్�ారం, �్త  ్ ్���న �ామ�వమ���� సమ�, 

గడ�వవ �ా�ా�� ్ తం హజ ��్్ను ప�మ�త  �్���.    
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“అల�్ � ్� ప్జలఞ��  న� హ్�్ ఏ�నంన� – ఎవమ���� ��� ���పవ 

ప్��తణం �్ శ��త , �్ా  ్ ్����యంనబమ�, �ార� ఆ గృహ��్్ (హజ) 

్పప్ �్���. ఎవమ���� ���� �రస్మ�్ాత మ�, �శ్�ం�ా అల�్ � 

స్ల లల్�ాసుల అవసరం ఏ �్్ � ల�� �రఞ���పర�డ� (అ� 

�ెల�సు���ా�)” ఖు�ఆన 3:97 

 
 
 
్న అం�  హజ ప్సంగంలల ప్వ త్   యహ ్మ సల్ల�్ హ� అల���� 

వసల్ం ఇల� ప్్న�ం్�ర�: 

 
“ఓ ప్జల�మా! హజ ��్్ను అల�్ � �ఞ��  ���ా �్ల���డ�. �ాబన�్  

�ర� ���� ్పప్�ం�� ప�మ�త  �్�వల�ను”  యల�్ ం హ��థ గ�ంథం 

 
  మ� ్పప� సమ�  �� అ� �ె�ఞ� అ��్ హ��థుల�  ����. 

�ాన�లల� ఒ్ హ��థు ఏదంన� ఇ్ా్ ం గయమ�ంం �ెల�ప � �బ్��ల� 

అల����ససల�ం, ప్వ త్   యహ ్మ సల్ల�్ హ� అల���� వసల్ంను 

అడ�గ�ా, ����� ఆ�న ఇల� జ�ా�్�్ర� – 

 
“ఇ్ా్ ం అన�ా: ‘ల�ఇల�హ ఇల్ల�్ � వ అన� 

 యహ ్దుర�ససల�ల�్ � (అల�్ � ్పప ��మ�వ్రర ఆమా�న్� 

అర�్ ల� �ార�  మ��య  యహ ్మ అల�్ � �్్ సం��శహర�డ�)’ 

అ� ్ా య�చు్న, న �ఋల� ్ాా ఞ�ంచున, జ�ా్� ్ె�్ంచున, హజ 
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 మ��య   మ� �్�యన, (ంబమాయంరతల) సంం�గం ్మా్్ గయసు్ 

�్�యన (ఇ్ా్ �� పదధ�లల ్ా�నం �్�యన), సంప�ర్ం�ా వవదస 

�్�యన  మ��య ర ��న  �సంలల ప�మ�త�ా  ప�ా్ాల� 

�ాన�ంచున.” ఇబ�� ఖుజ�� �  మ��య అదద ర�� ్�ల� ఞ�మ�్న�   � 

ఇబ�� ఖ��త ్ ర���ల�్ హ� అను్   ల�్ ఖన. (అదద ర�� ్� ���� 

�ా్ �తణ్ హ��థు�ా వమకగ ్మ�ం్�ర�) 

 
అల���,  మ� హ��థులల ఆ���ా ర���ల�్ హ� అ��్  ఇల� 

 ల�్ లం్�ర�, ఆల� “ఓ రససల�ల�్ �! అల�్ �  �రగంలల 

�� మాడవలల�న ్రతవయం  ��ళలఞ�� ్���  ం��?” అ� ప్ర�ంచ�ా, 

ఆ�న ఇల� జ�ా�్�్ర�,  “�ామ�ఞ�� ఎల�ంన� �� మానం ల�� ��మ 

్రతవయం  ం�� – అ�� హజ  మ��య   మ�”. (అహ్మ  మ��య ఇబ�� 

 �జ� హ��థు గ�ం��ల�) 

  ్ంలల్ ్�సం్ ఒ్్ామ����్ హజ్  మ��య్   మ�్

ప�మ�త్��వలల�న్్రతవయం,్బబ�య్: 

ఈ్హ��థు్ససంంంన్ �ం�ా,్హజ్ మ��య్  మ�్ల�్  ్ంలల్

్�సం్ ఒ్్్ామ����్ ్పప్�ం��్ ప�మ�త ్ ్��వలల�్  న�్  �ుల�.్

ప్వ త్ ్సల్ల�్ హ�్అల����్వసల్ం్ఇల�్అ���ర�,్ 
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“(  ్్�ాలంలల)్్�సం్ఒ్్్ామ����్హజ్్��నం్్పప�్సమ�్ ��్

 మ��య్ ఒ్��ళ్ ఎవమ����్ ����్ ఒ్్ామ�్ ్ంన�్ అ��్ం�ా్

�్ల�నన్���,్అ��్అ్�్��ర్�్న��్్(ఐం్్)్హజ్అవవ్�ం��.”్్

 
అ���,్అబ�్హ�మ��ర�్ర���ల�్ హ�్అను్ ్ ల�్ లంంన్ఈ్హ��థు్

ప్�ారం్ ్రచు్ హజ్  మ��య్   మ�్ ల�్ �్�నం్  త్ ం. ప్వ త్ ్

సల్ల�్ హ�్అల����్వసల్ం్ఇల�్అ���ర�, 

్ 
“  మ�్ ్ర��ా్్   మ�్ �్�న ����్ �ాన�్  �య్ �్ల�న్

�ా�ాల్�్ �ా్�ర్్ం�ా్  పఉగపడ�్�ం��.్  మ��య్ హజ్

 బ�్ �్ (లీ్్మ�ంచబ��న్ హజ)్ ్�్ ల�ం �్్ ప్��లం్ స్రగం్ ్పప్

 మ���్�ాదు.”్

 

్ ్ �ా�ాల్  మ��య్ ్పవపల్  ��ంపవ్ ��ర్�్   �� ్

��డ���వనం: 

 
హజ్ ల���్   మ�్ ��ర్�్ ఒ్్  యల�్ ం్ బ�ల���ర�్�న�పవడ�,్

అ్ను్ ్న్ ్�న�ంబ్ సంయయలను్ మ��య్ ల����్�లను్ అల�్ �్ ్�్

ం�పడ �్బ� ��ంచవల�ను.్ 

 
అల�్ �్ �్్్ ���ాయజ్ల్�్ ్న�్ బ��్   ం్�ల�్  మ��య్

�����ంచబ��న్�ాన��ంన���్దసరం�ా్ ం��ల�్��్ ్స��ంచవల�ను.్ 
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్ను్అపవప్ఇం్న్ల���్అపవప్పవచు్్�న�్�నం్ మ��య్వయ్�త ల్

 వమాల�్సపష్ం�ా్�ా్ల�,్�����్��ందమ��్్ా�ల��ా్్�సు��వల�ను.్ 

 
�్ల�న్�ా�ాల్�్్పప్�ం��్పపా్��త ప్పడ�్డ,్�ా్�ర్్ం్��ర్�్

��డ���వనం్అ్���్అ��ారయం.్���్గయమ�ంంన్ఖు�ఆన్ప్్నన: 

  
“ యల�్ ంల�మా!్ �రం��్ ్లల�్ అల�్ �్ స����లల్ పపా్��త పం్

్ెందం��.్్��్మా్�ర�్్ా�లయం్� ందవచు్”్ఖు�ఆన్౨౪:౩౧్్

 
�ాప�ామాయల్�్ దసర వవ్డ,్�ాన��్ప�మ�త �ా్ వ������నం,్ �్ల�న్

�ా�ాల్�్ ంం�ంచనం,్ ం షయ్�త లల్ అల�ంన�్ �ాన��్  రల్

�్�్�డద�్ దృఢం�ా్ �శ్�ంచు��వనం్ దల��న ్ పపా్��త పం్

్ెందనంలల�్ం త్్��ధ �్ప్దమ�ద్ాత �.్ 

 
ఇ్ర�ల్ ఆల�త �ాసుత ల�,్ ప్ప��యదుల�్  దల��న ్ ఏ�����్ ఒ్��ళ్

అ్�్ దగగ ర్  ంన�,్ �ాన��్ అ్ను్ ్న్ హజ్ ప్��తం్

�ా్రం�ంచనబ���్ యం��్�ామ���్�ాపసు్ �్ల����వల�ను్ల���్�ామ��్

 ��ంచ �్అ����,్అను �్్సు��వల�ను.్ 

 
���్గయమ�ంం్ప్వ త్ ్సల్ల�్ హ�్అల����్వసల్ం్ఇల�్బ� ��ం్�ర�,్ 

 
 “ఎవమ����్ ్న్ �్ దర�����్ �నసంపదల�,్ ఆల�త �ాసుత ల�్ ల���్

 �న మాయదల�్ బబ��్  ంన�,్ ��ర్ం్ ల�్్ �����్ ల�్ ఏ �ం�ానస్
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 పఉగపడ�్మ�ఋ్ మా్్ యం��,్ అంన�్ఈమ�జ�్ అ్ను్ �ాన��్�మ���్

్ె�్ంం���వల�ను.్ఒ్��ళ్అ్�్వదద ్పవత�యల�ల����్ ంన�,్�ాన�లల్

నుం��్అ్ను్హ్�్్ల�్�్న�్�ామ�్(అ్�్�ౌర్��య���్గయమ��న�ామ���)్

హ్�్్�్ స �నల��న్ పవత�యల�్ �ామ�్ ల�్్లల���్ బ���్

�్�బడ���.్ ఒ్��ళ్ అ్�్ వదద ్ పవత�యల��్ ల�్�� ��,్ �ామ�్

�ా�ాల�్అ్�్ల�్్లల���్బ���్ �్�బడ���.”్

హజ్ ఖర�్ల్ ��ర్�్ ��ం్ం్�్ �నం్ ��య�ం�ా్

సం�ా��ంంన�ె�్ ం���:్్ 

ప్వ త్ ్ సల్ల�్ హ�్ అల����్ వసల్ం్�్్్ ఈ్ ఆ��పా��్ అనుసమ�ససత ,్

��య�ం�ా్ సం�ా��ంంన్ �నంలల్ నుం��్  �్్ల�్ హజ్  మ��య్

  మ�్ల్��ర్�్ఖర�్్ �్���.్్ 

“అల�్ �్ పమ�్దుధ డ�్ మ��య్ ఆ�న్ ��వలం్ పమ�్దధల��న్ �ాన���్

లీ్్మ�్ాత డ�”్

 
ప్వ త్ ్ సల్ల�్ హ�్ అల����్ వసల్ం్ పల�్�లను్ అబ�్ హ�మ��ర�్

ర���ల�్ హ�్అను్ ్ ల�్ ఖన్ఆ��రం�ా్అ్్బమా�్ఇల�్ఞ�మ�్���ర�: 

 
“ఎపవప�ె���్ ఒ్్ వయ��త ్ ��య�బదధల��న్ సం�ాదన��్ హజ్ ��ర్�్

బ�ల�్��మ�,్‘లబ��్బ్(�జర��యను,్ఓ్��్ప్ం�!్�జర��యను)్’్

అ�్  చ్మ�ససత ,్ ్న్ �ాహనంఞ��్ ఎ్్నబ���్ అడ�గయ్  యందు్�్

��్ాత �ో ,్ అపవడ�్ స్రగంలల్ నుం��్ ప����ార�్ ఇల�్ అంనబర�్ ‘�్
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ఞ�ల�పవ్�్ స ���నం్ ఇవ్బడ��ా్్  మ��య్ ప్��లం�ా్ �్�్

సం��ష య్ప్్ా��ంచబడ��ా్!్�్ప్��త్్ా ���్ మ��య్�ాహనం్

��య�బదధల��న ్  మ��య్ �్ హజ్ లీ్్మ�ంచబడ�్�ం��్  మ��య్

�ా�ాల్ నుం��్ �వవ్   య త్డవవ��వవ.్ �����్  ర�దధం�ా,్ ఎపవప�ె���్

ఒ్్వయ��త ్అ��య�ం�ా్సం�ా��ంంన్�నం��్హజ్��ర్�్బ�ల���మ�,్

‘లబ��్బ్ (�జర��యను,్ ఓ్ ��్ ప్ం�!్ �జర��యను)్ ’్ ్ అ�్

 చ్మ�ససత , ్న్ �ాహనంఞ��్ ఎ్్నబ���్ అడ�గయ్  యందు్�్ ��్ాత �ో ,్

అపవడ�్స్రగంలల్ నుం��్ ప����ార�్ ఇల�్ పల�్���ర�్ ‘�్ఞ�ల�పవ్�్

స ���నం్ ఇవ్బడ్�ం��్  ండ��ా్్  మ��య్ ప్��లం�ా్ �్�్

సం��ష య్ ప్్ా��ంచబడ్�ం��్  ండ��ా్!్ �్ ప్��త ్ా ���్

 మ��య్ �ాహనం్ ��య�బదధల��న ్ �ావవ్  మ��య్ �్ హజ్

లీ్్మ�ంచబడదు.”్ 

 

హజ్���్్�డ�్ ఇ్ర�ల్ సం�ాదన్ �ాడ్�డదు్  మ��య్

ఇ్ర�ల్నుం��్ఆమ�ా్్స��ం్��ర్�డదు: 

 
���్గయమ�ంం్ప్వ త్ ్సల్ల�్ హ�్అల����్వసల్ం్ఇల�్అ���ర�,-  

 
“(ఇ్ర�లను్ ��ంంచనం్ నుం��)్ ఎవమ����్ ్నను్ ��ను్

�ా�ాడ�్�ంనబ�ో ,్ అల�్ �్ అ్��్ (అల�్ ��ంం �్్ పమ�ల�ా �్ నుం��)్
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�ా�ాడ���డ�.్  మ��య్ ఎవమ����్ ఇ్ర�ల్ బబ�య్లలల్

�ాల�పంచు్�ంనబ�ో ,్అల�్ �్అ్��్�నవం్����్ �్్ాత డ�.”్

 
 మ�్హ��థులల్ప్వ త్ ్సల్ల�్ హ�్అల����్వసల్ం్ఇల�్ఞ�మ�్���ర�, 

 
“ఎవమ����్ ఎల్పవపడస్ ఇ్ర�లను్��ంససత ్  ంనబ�ో ,్ అం� ్ ��నం్

��డ�్ అ్ను్ ్న్  యఖంఞ��్ ఒ్్్  �ంసపవ్ ్ండ్ ్���్ ల�్�ం��్

్నబడ��డ�.”్

 

హజ్ �్్్  ��ద శం్ –్ అల�్ �్ �్్్ ఇష్ య,్ ఞీ్�,్

సం్ృఞ�త ,్సం్���్ ్��ర్�్ప్���ంచున: 

 
హజ్���్్�డ�్ ్న్హజ్ మ��య్   మ�్ ��్మా్ అల�్ �్�్్్

సం్ృఞ�త ,్ పరలల్్ ్ా�లయం్  మ��య్ సుఖం్ � ందనబ���్ ప�మ�త �ా్

శ��ంచవల�ను.్ ఈ్ ప ్్్ �ా్ం��లల్ ్  న�పవపడ�,్ అల�్ �్ ఇష్ప��్

పల�్�ల్  మ��య్ ఆచరతల్ ��్మా్ అ్డ�్ అల�్ �్ ్�్ �్ర�వ్

�ావనబ���్ప్���ంచవల�ను.్ 

 
హజ్ ��్్్ నుం��్ ఎల�ంన�్ �ా్పంం్్ ప్ఉజ����్ ఆరంచ్�ం��్

 ండనబ���్ ్న్ పా�శ్�త ల�్ ప్���ంచవల�ను.్ అల���్ హజ్

���్్��లల్ ్పన్్పవ్ దుర���ద శం,్ ఞ�ర�ప్ఖ�య్�ల�్  మ��య్

��మ�త ప్�ష� ల�్ సం�ా��ం్�ల��్ దుమాశ్  ండ్�డదు్ –్ ఎందు్ంన�్
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ఇల�ంన�్ ల త�ల�్ దుష్్ ల త�ల�.్ ఇ ్ అ్�్ హజ్ ఆచరతలను్

వయరాం్ ్�్ాత �.్ ్్్�్ం�ా్ అ్�్హజ్ మ��య్ ంం్ ఆచరతల�్

�రస్మ�ంచబడ���.్అల�్ �్ఇల�్ప్్న�ంం��డ�, 

 
“ఎవర���్ �ా్పంం్్   ్ం్ పన్,్ ���్ అందచం��ల్ పన్్

�ాయ్��్�లవవ్����మ�్ అల�ంన�్ �ామ���్ �ామ�్ ్ర్లను్ (�ాన�్

������)్ల� య్ ఇ్్��్ ప�మ�త�ా్ ఇ �్్్ాత  య.్ ఇ్్డ్ (ప్పంచంలల)్

�ామ���్ ఏ్ లలన�్ జరగదు.్ అ���్ అల�ంన�్ �ామ���్ పరలల్ంలల్ అ���్

్పప్  మ��్ ల�ంచదు.్ ప్పంచంలల్ �ార�్ �్సు్�న�దం��్ వృ��్

అ��� ్�ం��.్ �ార�్ �్ల�్ పనుల��్ �థయ�ా్  �మ��� ���.” 

ఖు�ఆన్౧౧:౧౫-౧౬్

 
అల���్ఖు�ఆన్లల్ మ�్�న్అల�్ �్ఇల�్ప్్న�సుత ���డ�, 

“ఎవడ�్��ందర�ా్ల�ం �్్�ా్పంం్్ల�ంబలను్��ర�్�ంనబ�ో ్అ్���్

ల� య్ఇహంలల్��ందర�ా��్–్ల� య్్లంన్�ా���్్లంనం్�ా్–్

ఇ్ాత  య.్ ఎన్��ల్�్ అ్�్ ��సం్ ల� య్ నర�ా��్ ���్ాత  య.్

అందులల��్�ాడ�్అ్యం్్�్ృష్్ల�ా �లల,్�ార�త�య���్దసరల��న్�ా�ె�్

ప్��ర్ాత డ�.్  మ�వర���్ పరలల�ా��్ ��ర�్��,్ �����సం్ ్ృ��్

�్�వలల�న్  �ం�ా్ ్ృ��్ �్్ాత �ో ,్  పా్ల�్ అ�్  ంనబ�ో ్ అల�ంన�్

�ా�్్ృ��్అల�్ �్వదద ్ఆదరత్� ందు్�ం��.”్ఖు�ఆన్౧౭ :౧౮-౧౯్
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ఒ్్ �ా్ �తణ్్ హ��థులల్ ప్వ త్ ్ సల్ల�్ హ�్ అల����్ వసల్ం్ ఇల�్

ప్్న�ం్�ర�, 

 
“అల�్ �్ ఇల�్ ప్్న�సుత ���డ�,్ ‘��్�్ ్ాన�్ ్�పంచబ��న్

ంబగ్ా్ యలను్ �ామ�్ ్ాా ��ల్ నుం��్ ��ల��ంచనబ���్ ����్ ్�ల�ను.్

ఎవమ����్ఏ�ె���్ఆచరతలల్ఇ్ర�లను్��్�్ంబగ్ా్ యల��ా్ �్్ాత మ�,్

��ను్ అ్��్  మ��య్ అ్డ�్ జ్ �్ల�న్ ంబగ్ా్ �య��్ ��ను్

లీ్్మ�ంచను’్”్

 
హజ్ ���్్�డ�్ దృఢల��న,్ ల�ా రల��న్ జ�్ నం్  మ��య్ ఈ �న్

( పా్సం)్్���్ న�్సజ్నుల�్ మ��య్అల�్ �్అంన�్ం�ం్�త ల�్

గల�ామ�్ ్ాహచరయంలల్  ండనబ���్ ప్���ంచవల�ను.్ అజ�్ నుల్

 మ��య్�ాఞ�ష�్ ల్్ాహచరయం్నుం��్దసరం�ా్ ండవల�ను.్ 

 
అం���ా్్ ���్్�డ�్ హజ్  మ��య్   మ�్ ల్ గయమ�ంంన్ ��  

�బం�నల��ంన��్ ��ర�్��వల�ను్  మ��య్  యఖ�యంపాల��ంన��్

జ�్ ప్ం్  ంచు��వల�ను.్ ఎపవప�ె���్ సం��హం్ ్�����,్ అసల�్

 ష����్ �ెల�సు్ ��నున్ ��ర్�్ ్న్�్ �ె���్ ����్

అందుబబన�లల�్జ�్ నవం్�లను్అ����్�ెల�సు��వల�ను.్ 

 
అ్డ�్ �ార�,్   �నం,్ �ాహనం్ దల��న్ ప్��త్  ��య �లఞ��్

అడ�గయ్ ఞ�న�్ నపవపడ�,్ �ల�్ల�్ ్ ��ర��్్ �ర���ం్ ్ (అనం్్
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్ర�త� �య�ె�న,్ అ�ార్ ్ృ�ా�ల��ె�న్ అల�్ �్ ఞ�ర���)్ అ�్ ప���,్

అల�్ �్ ్న్ను్ �����డ�్డ్  మ��య్ సుత �ససత ,్ ‘అల�్ హ�్

అ్్�్ (అల�్ �్ అందమ�్���్ ��పప�ాడ�)’్ అ�్  �డ�్ ్ార�్ ్

పల్వల�ను.్ 

 
ఆ్్ర��ా్్���ం��్దుఆ్చదవ్వల�ను, 

 
 
సుబ్ �నల ల్్స స �్నర ్ ల ్�� ్మ�ర �్నన్్�హ� మ�



 

 16 

దసమా��్ ్్ర�ా్ �ా��ంచు.్ ఓ్ అల�్ �!్ ఈ్ ప్��తంలల్ ���్ ��్�్

��డ�.్ ��్ ్�న�ంబబ���్ ���్ సంర ్��� ,్ ప్��తపవ్ శ� �్

ఇబ్ందుల్ నుం��,్ ్ెడస్ బబ��్ర్ దృపాయల్ నుం��్ అల���్ ��్

ఇంన��ామ�లలనస,్ ��్ సంపదలలనస్ నష్ం్ �ాన�ల�్ ్ ల�ా �లల్ నుం��్ �మ���్

మావనం్నుం��్ఓ్అల�్ �!్�్శరతయ్��డ�్�ంన����ను. 

 
�ా్ �తణ్్ �ా్ ్లలల్  మ��య్  యల�్ ం్ గ�ంథంలల�్ అబయద ల�్ �్ ఇబ��్

  �్ ర���ల�్ హ�్ అను్  �్  ల�్ ఖనలల్ ఞ�మ�్నబ��న్ ప్వ త్ ్

సల్ల�్ హ�్ అల����్ వసల్ం్ సున�్�ల్ నుం��ఈ్ దుఆ్ ��డ�్���్

 ��నం్గ���ంచబ��ం��.్ త్ం్ ప్��త్స �ంలల్అల�్ �్�్్్

��్�్ (��యనం)్ ్��వల�ను,్ ఆ�న్   �� ను్ ��డ���వల�ను,్

ఆ�న్ ం�ం��్ ఏడవవల�ను,్ ఖు�ఆన్ ప �ంచవల�ను,్ ���్

ఆ�్�లను్ �ల�నం్్ వర్�్ అరాం్ �్సు��వనబ���్ ప్���ంచ్

వల�ను.్ �రం్రం�ా్ ్పప�్ సమ�్ న �ఋలను్ ్ా ���్ం�ా్

�్�వల�ను.్ ���లల్ ఎల�ంన�్ ��ర��్ �్�్�ం��్ ్��న్ జ�గ� త్ ల�్

్సు��వల�ను.్ అనవసరల��న్ సంంబషతల,్ �ా�ో ప�ా��ల్ జ����్

�� ్�డదు.్ �సయం్  మ��య్ పమ��సం్ ���ర్�డదు.్

అబ��ద ల�డనం,్ ్���ల�్ ్ెపపనం,్ �ందల�్ ్పనం,్ ల����్�లను్

 మ��య్ ��న�్  యల�్ ంలను్ ఎగ���్ ్��నం్ నుం��్ దసరం�ా్

 ండవల�ను.్ �న���్ బదుల�,్ ్న్ సహచర�ల్ పన్్  ంం�ా,్

 త్ ం�ా్ ప్వమ�తంచవల�ను.్ �ార�్ ఎదుమ�్ంన�న�్ ఇబ్ందులను్



 

 17 

��ల��ంచనంలల్ �ామ���్ స��పడవల�ను.్  ��్ం��్  మ��య్

ం త్్��ధ ��్ �ామ���్  ంం�్ బ� ��ంచవల�ను్  మ��య్ ్ెడ�్ నుం��్

��ామ�ంచవల�ను.్ 

్


