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 �ా్ �ేర�క�నన్ప�డ ���్క��డ ఏ� �ే���? 
 
మ�ాక స �హదు� ల్� �ేర�్� న తర��ాత, మ�ాకలల పర����ం్ 

మ��దు య��ర్��డ �ాన � �ేయట� మ����. ఇ�� పర్ క్  సలల ల�ల హ� 

 ల�ౖ�� ్సలల � స�పర��య�.  ద మ�ిజ్  ద హరమ �ేర�్� న 

తర��ాత, సు నతత పర�ార�, మ��దు�ా ్����ాల� లలపల్� ��ట�ట  ������ 

దుఆ ందు్�త� లలప��� పర����ం్ల� ు.  
 
��ిమల�ల �� ్ససల�తత ్ససల�మ�  ల� రసూ�ల�ల ��,  ఊదు 

�ల�ల ��ద  ్మ, ్ �్  ��ద ్ కమ, ్ సుల�క ్��ద ఖ��మ, 

� ష ��ౖ��్ర�్మ,  ల�ల హ�మమమ త్ �  అ�వఅ రహమ�్ 

 
“ ల�ల ్ ��ర���, రసూల�ల�ల ్ ��ౖ �ా�� మ �య� ���� ల� 

్� �య��ా్, అ��షక ��పఅ��  ��ౖ�� ు అ� �  ు���; ఆయ  �్క 

ప�తర మ�ఖమ� ��వ ా మ �య� ఆయ  �్క  తయ�త �రా ్  

ప ��ాల  మ �య�  ���ార� ��వ ా సరవలల్ శ��కమ�తత�ౖె  ఆ 

 ల�ల ్ �్క శరణ� ��ర�తత��న ు. ఓ  ల�ల ్! � �ార�ణయ 

��వ ాల ు �� ��ర్� �ెర�ంు” 

 
ఇతర మ�ిజదులలల పర�����ేటప��డ ్��� ఇ�ే దుఆ ప���ం్ల� ు. 

��్� �ె��ి �త ్ర్�, మ�ిజ్  ద హరమ లల పర�����ేటప��డ 
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ప���ంమ్ పర్ క్  సలల ల�ల హ�  ల�ౖ�� ్సలల � సూ���  పర�ేయ్ దుఆ 

ఏ��ల�దు.   
 
 �ిజ్ అల హరమ ల� ్్���ంంచం  మ��య త�ాఫ (�ాబ� 

గృహ ్్దద��) 

 
�ాఅ� గృ�్న స��ి��  తర��ాత, ఒ్��ళ  త ు హజ�జ  తమతతక  

ల��� ఉమ�్ ��ర్� స�్లప� �ేసు్�్ ఉ నటలల�ే, త�ామ 

ఆర���ం్ మ��దు లఅ�ౖబ్ పల్ట� ఆ�ి��య్ల� ు. హజ�ర  సవ్ 

( లల  ాల) ��శ ��ౖప� ్లఅ��, త  ్��� �ే��� ��్్ 

సప ���ం్ల� ు, �లల�ే ��్్ మ�దు�  ��ట�ట ��్ల� ు.  ల�  

�ేయట�లల  త ు ఇతర�ల ు ��రయట� �ా�,  ��్రయ� ్����ంట� 

�ా� �ేయ ాదు.  త ు ��్్ సప ����ేటప��డ, ఇల� పల్్ల� ు – 

మల�లి�� - بسم اهللا، اهللا اكبر  ్,  ల�ల హ�  ్బ� –  ల�ల ్ ��ర���, 

 ల�ల ్ మ� నతత�డ. ఒ్��ళ ��్్ మ���� �ట� ్షట్���ే, త  

�ే��� ల��� త  �ే�్ర��� ��్్ సప ����, ఆ �ే�్ ల��� �ే�్ర� ు 

మ���� �్ల� ు. ఒ్��ళ  ల� �ేయ�� ్��� ్షట్���ే, హజ�ర  సవ్ 

��ౖప� �ేల�� ��ౖగ �ే�ి,  اهللا اكبر -  ల�ల హ�  ్బ� –  ల�ల ్ 

మ� నతత�డ  ్ పల�్్ల� ు.  ల�ే దూర�  ు��� హజ�ర 

 సవ్ ��ౖప� ఊ�ి  �ే�్ ల��� �ే�్ర� ు ల��� ఇతర ్సుక ్� ు 

మ���� � ాదు. త�ామ ఆర���� ప��డ �ాఅ�గృహ�  త్ ఎ�మ 

��ౖప� ఉ��్ల� ు. త�ామ ఆర����ేటప��డ ఇల� పల్ట� మ����,  
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 ల�ల హ�మమ ఈమ� ��్,  ్ తసక ��్మ � �����్, ్ ్�ా మ � 

 ��� ్, ్�క అ� ద �సు న�  �లయ్ మ�హమమ్ 

 
“ఓ  ల�ల ్! ���ౖ ��ావస���, � గ��థ���ౖ ��ావస���, �్� �ే�ి  

�ా�ా� ��్న ��ర��ర�సూక  మ �య� � పర్ క్  మ�హమమ్ (సలల ల�ల హ� 

 ల�ౖ�� ్సలల �) �����్న   ుస �సూక  �� ు ��్్ �ేసుక ��న ు.” 

 
��ౖ పదధ� పర్ క్  సలల ల�ల హ�  ల�ౖ�� ్సలల �  ు��� �ారసతవ��ా 

స�్�������. త�ామ లల ఏ�డ పరదద�ణల� ఉ�ట�ల. �దట� మ��డ 

పరదద�ణలలల రమద �ేయ్ల� ు. మ�ాకలల పర�����  తర��ాత �ే�� 

�దట� త�ామ లల ఇల� రమద �ేయ్ల� ు – ఆ త�ామ ఉమ�్ 

��స్����, హజ�జ  తమతతక  ఉమ�్ ��స్���� ల��� హజ�జ  � ాజ ఉమ�్ 

��స్���� స �. ����  ��ల�గ� పరదద�ణల ు మ�మ�ల��ా  �డసూక  

ప� �క  �ేయ ్ల� ు. పర� పరదద�ణ హజ�ర  సవ్  ు��� 

ఆర�భమ్�తత��� మ �య� హజ�ర  సవ్ ్ద��� ప�రక్�తత���. 

రమద  �ట� ్��్���ా  �్��. �తక� త�ామ లల ఇ��క అ� 

�ేయ్ల� ు. ఉమ�్ ల��� హ  ��స� �ే�� త�ామ ల ు త�ిప��, 

ఇతర త�ామ లలల ఇ��క అ� �ేయ ాదు. ఇ��క అ�  �ట� ��్్ౖ�ాక ్ ్న తమ 

్��� భ�జ�  �ద ��� ్ అ�ేల� ్����ేల ం�్ ������  ు��� 

�సు్�్�చ, ఎ�మభ�జ� ��ౖ �ాట�  ���డ �్రల� ఉ�ంట�.  
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ఒ్��ళ ఎ్ ������ ��మ� ఎ్న పరదద�ణల� �ే�ా� గ�ర�క ల�్, �ాట� 

స�ఖయ గ� ���   ుమ� � ్��క , ��మ�   ుమ�్సుక  న  �����ట�లల 

త్�క్ స�ఖయ ు �సు��్ల� ు. ఉ��హరణ్�, ఒ్��ళ ఎ్ ������ 

��మ� మ��డ పరదద�ణల� �ే�ామ� ల�్ ��ల�గ� పరదద�ణల� �ే�ామ� 

 ���� గ�ర�క  ల�్���ే, ��మ� మ��డ పరదద�ణల� �ే�ామ్ 

ల���క�ంు���ా�. సల�లల ్��� ఇ�ే �ధ��ా �ేయ��. త�ామ ప� �క  

�ే�ి  తర��ాత, తమ ్���భ�జ�్న ��్ౖసక ్��� ్�ిప��య��.  �ట� 

త�ామ తర��ాత, మఖ�్� ఇఅ�ర ��� ్ద�  �ే��  ���డ ర�ాతతల  మ�� 

్�ట� మ��దు, తమ  ���డ భ�జ�ల ు ��ౖ ్సక ్��� ్��డ�ా ్ప����ా�.  

 
�ీక ్ల� మ�సుగ�లల ఉ��ట� మ �య� తమ  �దం���ల ు పరద ����ే 

�ధ��ా  ల�్ ��ంు��్���� ఉ��ట� తపప్స �. 

త�ామ �ే��టప��డ �ీక ్ల�  తక ర� ల��� ��ర�ఫ్మ ప�సు��్ట�, తమ 

 �దం���ల ు పరద ���ంట� ్�ట� �ాట��� దూర��ా ఉ��ట� 

 ్�ారయ�. ఇ��� �ిథ �లల ఉ��� త�ామ �ేసుక  నప��డ ్��� �ార� 

ప ాల ప�ర�షతల్� తమ మ�ఖ� ్ అ�్���� మ �య� తమ 

���దరయ� పరద ���ం్���� జ�గ�తక  ్���ం్ల� ు. �ార� ప�ర�షతల్� 

దగగ ర�ా ఉ నప��డ, �ీక ్ప�ర�షతల� ఒ����ట ్��ి్���ి ఉ��ే ��ట 

ఇల� జ�గ�తర ప�ట� మ క మ�ఖయ�. ఎ�దు్�ట� �ీక ్ల ఆ్రషణ 

ప�ర�షతల ు ఉ���ల��� ఒ్ పర��  �ారణ� �ా్ట� ్ల  �ీక ్ల� 

మ�ఖ���ౖ మ�సుగ� ��సు��్ట� ఆ్శయ్�. ఎ�దు్�ట� �ీక ్ల  ���్న 
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పర�� ��ా �ా � మ�ఖ� పరద ���ంట� ్ల , ప ాల ప�ర�షతల 

మ��దు �ార� తమ మ�ఖ�్న పరద ���ంట�   ుమ��ంఅ�ల�దు.  
 
“… మ �య� తమ భరకల మ��దు తపప తమ  �దం���ల ు �ార� 

పరద ���ం ాదు” 24:31 

 
ఒ్��ళ హజ�ర  సవ్  ు మ���� �ే సమయ�లల ప�ర�షతల ంూప� 

�ా ���ౖ ఉ�ట�, �ార� తమ మ�ఖ���ౖ మ�సుగ� ు ��ల���ం ాదు. 

ఒ్��ళ హజ�ర  సవ్  ు మ���� �ే ల��� సప ����ే  ్�ాశ� ల� �త�ా 

 ్క� జ � గ��గ��� ఉ���  ప ��ిథ �లల �ీక ్ల� హజ�ర  సవ్  ు 

మ���� �ట�్�� ప�ర�షతల�� ��ట�ప�్��దు. �ీక ్ల� తమ ప�ర�షతల 

�� ు్  �డసూక , త�ామ ప� �క  �ేయ్ల� ు. �ాఅ� గృ�్��  � 

దగగ రలల  ు��� త�ామ �ే�� �ా �లల ��ంుచ్�్ ��ల, ర��� లల ఇఅబ��� 

ప�ే ్�ట�, �ాఅ� గృ�్�� ����ె� దూర�లల  ు��� పర�ా�త��ా త�ామ 

�ేయట� మ����. ��ౖ�ా దూర�లల  ు��� త�ామ �ేయట�లల 

 �డగ�ల� ��రగట� ్ల  ఎ్�క్ ప�ణ�యల� ్��� ల���ే  ్�ాశ� 

ఉ���. రమద మ �య� ఇ��క అ�ల ు త�ామ లల మ�తర్� �ాట�����. 

ఎ�దు్�ట� పర్ క్  సలల ల�ల హ�  ల�ౖ�� ్సలల � మ�ాక �ేర�్� న త ావత 

�ే�ి  త  �దట� త�ామ లల�� రమద మ �య� ఇ��క అ�ల� �ే�ార�. 

 ల�ే �ీక ్ల� రమద మ �య� ఇ��క అ�ల ు �ేయ్ల�ి   ్సర� 

ల�దు. 
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త�ాఫ  మ��య స��ల ��రక� ్్రేయక్క�న దుఆల� ఏ� ల�వప: 

 
�దట��ా ����, త ావ�ౖె�� �ే�� త�ామ మ �య� సల�లలల 

పర�ేయ్్��  దుఆల� ప�����ల�� ్యమ� ఏ�� ల�దు. పర� త�ామ 

పరదద�ణలల ఒ్ పర�ేయ్్��  దుఆ ప����ే పదధ�్ ్్��ట�ట   ���ద � 

 ల�ాట�్� ష � ్ లల ఎల��ట� ఆ��రమ� ల�దు. �్� జ�ఞ ప్� 

ఉ న దుఆలలల  ు��� ఏ�� ప������ స ���తత���. ర�్��� యమ�� 

(యమ� మ�ల) ్ద� ్� �ేర�్� న తర��ాత “��ిమల�ల ్ ( ల�ల ్ 

��ర���),  ల�ల హ�  ్బ�( ల�ల ్ మ� నతత�డ)”  ్ ప���, 

��్్ ్��� �ే��క  ��్్ల� ు.  ల�ే ��్్ మ���� �్��దు 

మ �య� ��్్ సప ����  ్��� �ే�్ ్��� మ���� �్��దు. 

ఒ్��ళ ర���  ్ల  ర�్��� యమ��్ ��్ట�్��  ్�ాశ� 

ల��ం్���ే, ��్ ��ౖప� �ేల ఊప�త� ��ౖగ �ేయ్����,  ల��� 

త�ామ �� �ా���ం్ల� ు.  ��ే�ా్ ��్��ౖప� � ���  ల�ల హ�  ్బ� 

 ్ ్��� పల్ ్��దు.  ల� దూర�  ు��� ర�్��� యమ�� ��ౖప� 

� ���  ల�ల హ�  ్బ�  ్ పల్ట� ��్� �ె��ి �త ్ర్� పర్ క్  

సలల ల�ల హ�  ల�ౖ�� ్సలల � �్క సు నతతలల ల�దు. ర�్��� 

యమ�� మ �య� హజ�ర  సవ్ ల మధయ  ���ేటప��డ ఈ ������ దుఆ 

ప���ంట� �ా�ఛ�య�. 

 
రఅబ�� ఆ��� �ిదు� ��య హస తవ ్ �ిద ఆ�ర� హస తవ ్ 

���  ��అ��న� సూర్  ద అఖర్ 2:201 
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“ఓ మ� పరభ�! ఈ �రా ప��్ ్�త�లల మ�్� మ��్ పర�ా���ంు 

మ �య� పరలల్ ్�త�లల మ�్� మ��్ పర�ా���ంు మ �య� 

మమ�మ�న  ర�ా��న  ు��� రద��ంు.” 

 
హజ�ర  సవ్ ్� ఎదుర��ా ఉ నప��డ ،��్్ ��్��్�� ،మ�దు�  

��ట�ట ��్��్�� పరయ�నసూక  ،“ ల�ల హ�  ్బ�  –  ల�ల ్ 

మ� నతత�డ”  ్ పల�్్ల� ు .ఒ్��ళ ర���  ్ల   ల� ��్�� 

ల��� మ�దు� ��ట�ట ��్�� ్షట్���ే ،హజ�ర  సవ్ ్� ఎదుర��ా 

్�చ ప��ల�ల  ،��్ ��ౖప� స�జఞ  �ేసూక  ، ల�ల హ�  ్బ�  ్ 

పల�్్ల� ు .మఖ�్� ఇఅ�ర ��� ల��� జమ జమ అ�� �� ు్  ు��� 

త�ామ �ేయట�లల ఎల��ట� �ోషమ� ల�దు మ�ఖయ��ా అ��ా ర��� �ా 

ఉ నప��డ .తపప్స ��ా �ాఅ�గృ�్�� మ �య� మఖ�్� ఇఅ�ర ��� 

ల��� జమ జమ అ��ల మధయ  ు��ే త�ామ �ేయ�ల�� ్యమ� ఏ�� 

ల�దు .మ�ిజ �ె హరమ �తక�లల ఎ్క��  ు��ౖె�� త�ామ �ేయ్ంుచ .

ర���  అ��ా ఎ్�క్�ా ఉ నప��డ ،�ాఅ� గృహ� ంుట�ట  ఉ న మ�ిజదు 

భ్ � ్ప� ��ౖ  ు��� త�ామ �ేయట�లల ్��� ఎల��ట� �ోషమ� 

ల�దు . ల�ే ، ్�ాశ� ఉ�ట� �ాఅ� గృహ� దగగ రలల  ు��� త�ామ 

�ేయట� ఉతకమ� . 

 
 ల��� ، ్�ాశ� ల���క  ،త�ామ ప� �క  �ే�ి  తర��ాత మఖ�్� 

ఇఅ�ర ��� ్ద�   ���డ ర�ాతతల  మ�� �ేయట� ఉతకమ� .ర��� �ా 
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ఉ��ట� ్ల  ఒ్��ళ  ల� �ేయల�్ ���ే ،త�ామ ప� �క  �ే�ి  

తర��ాత �ాఅ� మ�ిజదులల �్� �లల  ��ట  ���డ ర�ాతతల 

 మ�� �ేసు��్ల� ు . 
 
ఈ  ���డ ర�ాతతల  మ��లల సూరతతద �ా�� తర��ాత �దట� 

ర�ాతతలల సూరతతద �ా�ిర�జ మ �య�  ���ో ర�ాతతలల సూరతతద 

ఇ��ల ద ప���ం్ల� ు .ఇల� ప���ంట� పర్ క్  మ�హమమ్ సలల ల�ల హ� 

 ల�ౖ�� ్సలల � �్క సు నతతలల ఉ న�� . 
 
త�ామ ప� �క  �ే�ి  ،) మఖ�్� ఇఅ�ర ��� ్ద�   ���డ ర�ాతతల  మ�� 

ప� �క  �ే�ి ،జమ జమ �ర� ��ర �� (పర్ క్  సలల ల�ల హ�  ల�ౖ�� ్సలల � 

సు నతత ు   ుస �సూక  ،హజ�ర  సవ్ ��ౖప� � ��� ،�లల�ే ��్్ 

్����ే��� ���� ،స�ా ���� ��ౖప� �ా����్ల� ు . 
 
సల�  ) స�ా మ �య� మ ావ ����ల మధయ  �్ (�రా ర���ంట�్�� ،

స�ా ������ౖ ఎ��క ్లఅ� ్ల� ు                 . 

 
స��  మ��య ��� �� �ల� 

 
ఒ్��ళ  ్�ాశ� ల���క ,  ్క�  ల�ల ్  ు ��య్��ేటప��డ 

మ �య� ఈ ������ దుఆ ప����ేటప��డ, స�ా ���� ��ౖ�� ఎ్క్ల� ు, 

�ాఅ� గృహ� ��ౖప� � ��� ్లఅ�్ల� ు.  
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ల� ఇల�హ ఇలల ల�ల హ� ్ల�ల హ�  ్బ�, ల� ఇల�హ ఇలల ల�ల హ� 

్హదహ� ల� ష క్ లహ�, లహ�ద మ�ల�క ్ లహ�ద హమ�� , 

య�్ఈ ్ య��తత, ్హ�్  ల� ్��ల  ��ౖఇజ ఖ���. ల� ఇల�హ 

ఇలల ల�ల హ� ్హదహ�,  �జజ ్ఆదహ�, ్  సర  అ�� హ�, ్ 

హజమ  ్ జ�అ ్హదహ�్ - ఆ ా���పఅ�ే  రహత ్���  

�ా�ె్వ�ూ ల��డ - ఒ్క  ల�ల ్ తపప.  ల�ల ్ ల� మ� నతత�డ. 

ఆ ా���పఅ�ే  రహత ్���  �ా�ె్వ�ూ ల��డ - ఒ్క  ల�ల ్ తపప. 

ఆయ  ఏ���్��డ. ఆయ ్� ��గ�ావమ�ల�్వర� ల�ర�. �శవమ��� 

ఆయ �� �ె������ మ �య� స్ల పరశ�సల� ఆయ �� �ె�దు��ల. 

��్� అరతత్�ల� ఆయ  ఆ�� �లల�� ఉ��నల. పర� ��్��ౖ 

ఆయ ్� ఆ��పతయ� ఉ న��. ఆ ా���పఅ�ే  రహత ్���  �ా�ె్వ�ూ 

ల��డ – ఒ్క  ల�ల ్ తపప. ఆయ  త  �ా�ా� ��్న ��ర�� �చ���డ, 

త  ��సు్�� స�య� �ే�ి���డ, ��్ల� ఆయ�� ఒ�ట ��ా  ్ 

జ�బ ( ��ావస �ెగల �తక�) సమ��్న ఓ�������డ.   
 
ఇల� ప����  తర��ాత,  ���డ �ేతతల� ��ౖ���క , �లల ్న ఎ్�క్ 

దుఆల� �ేసు��్ల� ు. ఒ��క దుఆ మ��డ �ార�ల  ప���ం్ంుచ. స�ా 

���� ��ౖ ు��� �������� ����  తర��ాత, మ ావ ���� ��ౖప�  �్ 

�ా���ం్ల� ు. ఆ్�పంచ ర�గ� ల�ౖట�  ు��� మ � ఆ్�పంచ ర�గ� 

ల�ౖట� ్ర్� ప�ర�షతల� ్��్���ా (పర�గ� పర�గ� )  �్ ్ల� ు. 

 ల�ే �ీక ్ల�  ల� �ేయ్ల�ి   ్సర� ల�దు, సల� ���క ్న 
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�ార� మ�మ�ల�  �్�� ప� �క  �ేయ్ల� ు. మ ావ ���� ్ద� ్� 

�ేర�్� న తర��ాత, ��్ ��ౖ�� ఎ్క ్ల� ు, ఒ్��ళ  ్�ాశ� 

ల��ం్ ���ే, ���� పర్క  ్ల��� ్ల� ు. ���� ��ౖ�� ఎ్కట� 

ఉతకమ�. స�ా ్ద�  ప����  �ధ��ా ఇ్క� ్��� ప���ం్ల� ు. ఈ 

�ధ��ా ఒ్ సల�  �్ ప�రక్�తత���.  
 
మ ావ ���� ����  తర��ాత, స�ా ��ౖప�  �్ �ా��సూక , ��గ��ా  �్ 

్ల�ి  ఆ్� పంచ ల�ౖట�ల  ్�చ ప��డ ్�� ్���ా  ���, స�ా ���� 

్ద� ్� �ేర���్ల� ు. ఈ �ధ��ా  ���ో సల�  �్ ప�రక్�తత���. 

ఇల� ఏ�డ �ార�ల  స�ా మ �య� మ ావల మధయ  �్ ్ల� ు. స�ా 

 ు��� మ ావ ్ద� ్� �ేర���్ట� ఒ్ సల�  �్�ా 

ప �గణ��పఅ�డతత���.  ల��� మ ావ  ు��� స�ా ్ద� ్� మరల 

�ేర���్ట�  ���ో సల�  �్�ా ప �గణ��ప అ�డతత���. పర్ క్  

మ�హమమ్ సలల ల�ల హ�  ల�ౖ�� ్సలల � ఇ�ే �ధ��ా �ే�ి��ర� 

మ �య� ఆయ  ఇల� ప�����ర�: “ హ  ్యమ�ల ు ��  ు��� 

��ర�చ�����.” 

 
సల�  �్లల �లల �త ్ర్�  ల�ల ్  ు ��య్సూక , దుఆల� 

�ేసు��్ల� ు.  ్న ర�ాల  ప ��దధతల  ు��� దూర��ా 

ఉ��ట�్�� పరయ�న�ం్ల� ు. ్�దూ ల�్ ��ల�� సల�  �్ 

�ా���ం��్��   ుమ� ఇ్వఅ�����. త�ామ ప� �క  �ే�ి  తర��ాత 

ఒ్��ళ ఎ్ ���� �ీక ్��, ��లస � అ��షతట  ్�చ��, ప�ర�ట� ర క్�రా ్� 
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�దల�ౖ��, ఆ్� ఆ �ిథ �లల�� సల�  �్ �� �ా���ం్ంుచ ు. 

మ��దు �ె��ి ట�ల �ా, సల�  �్ ��ర్� తపప్స ��ా ్�దూలల�� 

ఉ��్ల�ి   ్సర� ల�దు. సల�  �్ ప�రకల  తర��ాత, 

ప�ర�షతల� తమ తల ���ట�ర ్ల� ప� �క�ా �� ����ంు ��్ల� ు ల��� 

� న��ా ్�క  ��పఅ�ేల� క్ర� �ేల�ంు��్ల� ు. ప�ర�షతల� తమ 

తల ���ట�ర ్ల� ప� �క�ా �� ����ంు��్ట� మ����.  ల�ే, ఉమ�్ 

లల తల ���ట�ర ్ల� � న��ా ్�క  ��పజ�సు్�్, హ  లల ప� �క�ా 

�� ����ంు��్ట� ఉతకమ�.  ల��� ఎ్ ���� హ  సమయ�్�� దగగ రలల 

ఉమ�్ �ే��క ,  త ు తమ ���ట�ర ్ల� � న��ా ్తక  ��పజ�సు్�్, 

హ  తర��ాత ప� �క�ా తల ���ట�ర ్ల� �� ����ంు��్ట� మ����. 

హ  ��ర్� పర్ క్  మ�హమమ్ సలల ల�ల హ�  ల�ౖ�� ్సలల � మ �య� 

ఆయ  సహంర�ల� ��ద హ  4్ �ే��  మ�ాక �ేర�్���నర�. 

ఎ్ ���ే తమ�� �ాట� ఖు ాబ� ప�్�ల ు ���ట �సు్� ాల��ో, 

�ా �్ తమ తల ���ట�ర ్ల� � న��ా ్�క  ��పజ�సు్�్ ఇ��� �ిథ � 

 ు��� అయట ప�మ్ పర్ క్  సలల ల�ల హ�  ల�ౖ�� ్సలల � 

ఆ�ే�����ర�. ప� �క�ా తమ తల ���ట�ర ్ల� �� ����ంు��మ్ ఆయ  

�ా �్ ఆ�ే��ంల�దు.  ల�ే హ  తర��ాత ప� �క�ా తమ తల 

���ట�ర ్ల� �� ����ంు���ాల్ ఆ�ే����ర�.  ��ే�ా్, � న�ా 

్�క  ��ంు��్ంచ్ ల��� ���త ్ర�� ��ల���ంు��్ంచ్ �ెపపల�దు. 

�ీక ్ల ��ర్� ష � ్ ఆ�ేశ� ఏ�ట�ట�, ఆ్� ��్న ���ట�ర ్ల� 

మ�తర్� ్�క  ��ంు���ా�. ����� �ా మ�తర్� మ�తర్� ్�క  ��ంు���ా�. 



 

14 

 �త్�ట� ఎ్�క్�ా,  �ట� ప�ర�షతల� ్�క  ��ంు్���ట�త ఎ్�క్�ా 

్�క  ��ంు��్��దు. ఈ ఆంరణల� ప� �క  �ేయట� ��వ ా � ఉమ�� ్ 

ప�రక్�తత���.  ల��� ఇ��� �ిథ �లల ���ౖ ఉ���  ్����ల�న 

ఇప��డ ��ల������ల.  ల�ే తమ ���ట ఖు ాబ� ప�్� �సు్� 

్�చ �ార� (� ాజ పదధ�లల హ  �ేసుక  న�ార�) తమ ఇ��� �ిథ �్ 

���� ��టట ్, ఇ��ా �� �ా���ం్ల�ి ఉ�ట����. ఉమ�� ్ మ �య� 

హ ,  ���ూ ప� �క  �ే�ి  తర��ాత��  త ు ఇ��� �ిథ �  ు��� 

అయటప����డ. పర్ క్  మ�హమమ్ సలల ల�ల హ�  ల�ౖ�� ్సలల � 

సు నతత ు   ుస ��� ఎ్ ���ే హ  �ేయ�ల�� స�్లప��� ల��� 

ఉమ�్ మ �య� హ  �ేయ�ల�� స�్లప��� ఇ��� �ిథ �లల్�� 

పర������ �,  ల��ట� �ార� ఉమ�్ ప�రకల  తర��ాత ఇ��� �ిథ �్ 

���� ��టట్ల� ు. హజ�జ  తమతతక  ��ర్� ్ ����ంఅ��  �������న 

 త ు ్���   ుస ��ం్ల� ు. �ా�, ఎ్ ���ే తమ ���ట ఖు ాబ� 

ప�్� ు �సు్� ్�ాక  �,  ల��ట� �ార� ��్్ �ాట��ం్��దు. 

ఎ�దు్�ట� పర్ క్  మ�హమమ్ సలల ల�ల హ�  ల�ౖ�� ్సలల � త  

సహంర�ల్� ఇల� ఆ�ే�����ర�:  
 
“�� ు ఒ్��ళ �� ���ట ఖు ాబ� ప�్� ు �సు్� ్�చ ఉ��్ 

��ల టలల�ే, ఇ��� �ిథ �్ ���� ��టట��లల �� ూ ��� 

�ే ���ల��ా��్.” 
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ఇ��� �ిథ �లల్�� పర�����  తర��ాత, ఒ్��ళ ఎ్ ���� �ీక ్�� అ��షతట  

ర క్�రా ్� ల��� ప�ర�ట� ర క్�రా ్� �దల�ౖ�ే, ఆ్� మరల 

ప�తతర  ాలల�య ్ర్� త�ామ మ �య� సల� �ేయ్���� ఆ����ల, 

 � ప� �క  �ే�ి  తర��ాత తల ���ట�ర ్ల� ్�క  ��పజ�యట� 

�ేయల� ు. ఈ �ధ��ా ఆ�� ఉమ�్ ప�రక్�తత���.  ల�ే, 8్ 

��ద హ  లలపల ఆ్� ర క్�రా ్�  ు��� ప�తతర  ాల� �ాల�్���ే, 

మ�ాకలల ఎ్క�ౖె�ే అస �ే�ి �ో,  ్క�ే ఇ��� �ిథ �లల్�� పర�����, 

����  �ార�దర� ��ళ�ళంు నట�ల �ా ���్� అయల��ేర ్ల� ు. 

ఈ  ప�తర �ిథ � ఆ్� హ  పదధ�్ � ాజ పదధ��� మ�ర�చతత���. 

����  హ  య��ర్�ల ్ల� ఆ్� ్���   ా�ాత  ్���� �లల 

్లఅ�్ల� ు, మ�జ���ాలల  ా�ర గ�ప్ల� ు, జమ ాత ��ౖ  ాళ�ళ 

��ి �, ర�లల �ాల�గ  ్ల� ు. ఖు ాబ� ప�్� ు ఖు ాబ� 

�ేయ్ల� ు. ����� �ా తల ���ట�ర ్ల �్రల� ్�క  ��పజ�సు��్ల� ు. 

ప�తర �ిథ � �����  తర��ాత, ఆ్� ��్ల� ఒ్�ా � మ�తర్� త�ామ 

మ �య� సల� ప� �క  �ేయ్ల� ు. ఇ�� ఆ్� �్క ఉమ�్ 

మ �య� హ ,  �����ట��� స ���తత���. ఆల��ా ర��యల�ల హ�  ��హ  

ఉల�ల ���  హ��థు పర�ార�, ఇ��� �ిథ �లల్�� పర�����  తర��ాత 

ఆ్�్� అ��షతట  ర క్�రా ్� �దల�ౖ���.  ప��డ పర్ క్  మ�హమమ్ 

సలల ల�ల హ�  ల�ౖ�� ్సలల � ఆ్�్� ఇల� �ేయమ్ ఆ�ే����ర�, 
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“�ాఅ� గృహ� �్క త�ామ తపప, ����  ఆంరణల�న ఇతర హ  

య��ర్�ల� �ేసుక  నట�ల �ా�� �్� ్��� ఆం ��ంు.  ల�ే ప�తరత 

�����  తర��ాత ��్్ (త�ామ) ప� �క  �ేల.” 

 
జమ ాత ��ౖ ్�్ర  ాళ�ళ ��ి �  తర��ాత మ �య� తల ���ట�ర ్ల 

�్రల� ్�క  ��పజ�సు్� న తర��ాత అ��షతట  ల��� ప�ర�ట� ర క్�రా ్� 

�ిథ �లల ఉ న �ీక ్ల��ౖ ఉ���   తక ర� ప�సు��్ట� ్�ట� ఇ��� �ిథ � 

్అ�ధ ల� ��ల�� ����ల – త  భరక�� �ా కర్��ా ్��� ్��ధ� 

తపప. ప�తతర  ాల�ౖ  తర��ాత ఆ్� త�ామ మ �య� సల� 

�ే�ి ప��డ మ�తర్� ఈ ్అ�ధ  ��ల����తత���. ఇతర �ీక ్ల� 

�ే�ి ట�ల �ా ఆ్� ్��� హ  ప� �క  �ే�ి, ప�తర �ిథ �లల త�ామ 

మ �య� సల� ప� �క  �ే�ి  తర��ాత త  భరక�� �ా కర్��ా ్��� 

్అ�ధ �� �ాట� ఆ్���ౖ ఉ న ఇ��� ్అ�ధ ల�న ���������ల.  

��ద హ  ��ల 8్ �ే��  హ  �ేయ�ల్ స�్�ప�ంు్� న 

మ�ాక�ాసుల� మ �య� ఇతర తమతతక  హ  య��ర్�ల� తమ ్�ాస 

సథల�  ు��ే ఇ��� దుసుక ల� ధ ���, ఇ��� �ిథ �లల్�� 

పర����ం్ల� ు. త  హజజతతద ���లల పర్ క్  మ�హమమ్ సలల ల�ల హ� 

 ల�ౖ�� ్సలల � మ �య� ఆయ  సహంర�ల� మ�ాకలల్  అక్  �� 

�రా �త�లల అస �ే�ి��ర�. ��ద హ  8్ �ే��  ��మ� అస �ే�ి  ఇ�ట� 

 ు��ే ఇ��� �ిథ �లల్�� పర����ంమ్ పర్ క్  మ�హమమ్ సలల ల�ల హ� 

 ల�ౖ�� ్సలల � త  సహంర�ల్� ఆ�ే����ర�.  ��ే�ా్ �ాఅ� 
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గృహ� ్ద� ్� ���ళ ల��� �జ�బ ్ద� ్� ���ళ ఇ��� దుసుక ల� 

ధ ��ంమ్, ఇ��� �ిథ �లల్�� పర����ంమ్ ఆయ  �ా �్ 

ఆ�ే��ంల�దు.  ల��� ���్� అయల��ే � మ��దు ��ోకల� త�ామ 

�ేయమ్ ్��� ఆయ  �ా �్ ఆ�ే��ంల�దు. ఒ్��ళ  ల� 

�ేయటమ���� ష � ్ లల ��గ్�� ఉ�ట�, ఆయ  �ా �్  ల� 

�ేయమ్ తపప్���� ఆ�ే��� ఉ��ే�ార�. ��్ల� పర్ క్  

మ�హమమ్ సలల ల�ల హ�  ల�ౖ�� ్సలల � మ �య� ఆయ  సహంర�ల 

పదధ�్ మ�తర్�   ుస ��ం��లల  ్న ర�ాల ���ల� మ �య� 

�ాఫల�యల� ఇ��� ఉ��నల. ఎల�����ే �ఖ�త ్ద�  ఇ��� దుసుక ల� 

ధ ���ేటప��డ �లల�ే �ాన � �ే�ి  తక ర� ప�సు్��ట� �,  ల��� 

హ  ��ర్� ఇ��� ధ ���ేటప��డ ్��� �ేయ్ల� ు. 


