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��ల�గవ్ ��యయం: 
 
 
��ద హజ 8వ �ే��న ���్� పయనమవటం: 

 
��ద హజ ��ల 8వ �ే��న ఇ��ం �్ిథలల��� ప్���ంంన తర��ాత 

మ��యహహం ్ంట� మ�ందు ల��� మ��యహహం తర��ాత ���్� 

�ేర���వటం సునహతత. జమరతతద  ఖఅహ ��ౖ ్ం్ర  ాళ�్ ��ి � 

వర్�, తరచు�ా త�్యహ (లఅ�్ౖబ  ల�్ హ�మ్ లఅ�్ౖబ .... ) 

పల�్�త� ఉండవల�ను. హజ య�థ్్�డడ �ొహ�,  స్, మ���బ, ఇ�ా 

మ �య� మర�సట� ��నప� ఫజ్ నమ��లను ���లల �ేయవల�ను. 

సునహతత ప్�ారం ���లల ప్థ నమ�� ��� � క్త సమయంలల�� 

ఖస్ (��ల�గ� ర�ాతతల్� అదుల�  �ండడ ర�ాతతల�) �ే�ి ప� �త  

�ేయవల�ను. ఇతర సమయ�లలల వల� �ొహ� మ �య�  స్ 

నమ��ల� ్��ి జత �ేయడం, మ���బ మ �య� ఇ�ా నమ��ల� 

్��ి జత �ేయడం తగదు. మ���బ మ �య� ఫజ్ నమ��ల� మ�డడ 

మ �య�  �ండడ ర�ాతతల� �ావడం వలన, ఎల�గ� ఖస్ �ే��  వ�ాశం 

ల�దు. ఈ �షయంలల మ్్హ ��ాసుల్� మ �య� ఇతర�ల్� 

ఎల�ంట� �ే�� ల�దు. ఎందు్ంట� ప్వ త్  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� 



 

 

వసల్ం ���లల,  రఫహ లల మ �య� మ�జ��ఫహ లలల  తన�� 

ఉనహ ప్జల్� ఖస్ నమ��ల� చద�ం��ర�. ఆ ప్జలలల మ్్హ 

��ాసుల� ఉ��హర� మ �య� ఇతర �ా్ం��ల ��ాసుల� ఉ��హర�. 

ఆయన మ్్హ ��ాసులను నమ��లను ఖస్ �ేయ్�ం��, ప� �త�ా 

ఆచ �ంచమ� ఆ�ే�ంం ఉండల�దు.  ల� ఖస్ �ేయ్�ం��, ఒ్��ళ 

నమ��లను ప� �త�ా ఆచ �ంచవల�ిన ఆవసరం ఉంట� ఆయన 

మ్్హ ��ాసులను తపప్�ం�� ఆ�ే�ంం ఉం�ే�ా � ్��! 

 రఫహ ���������� ��ళ్డం: 

 
 రఫహ ��నమ�న హజ య�థ్్�ల� సూ �యదయం  �న తర��ాత 

��� నుం�� అయల��ే �  రఫహ ���������� �ేర���వల�ను. 

సునహతత ప్�ారం ఒ్��ళ  వ�ాశం ల���త  �ార� �ట్మ��యహహం 

వర్� న�రహ వద�  �లఅడవల�ను. ప్వ త్  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ� 

 ల�ౖ�� వసల్ం  డడగ�జ�డలను ప� �త�ా  నుస �ం��ల�� 

ప్యతహంలల ఇ�� ఒ్ ��గం. �ట్మ��యహహం తర��ాత ఇమ�ం ల��� 

 త� స�య్�డడ హజ య�థ్్�ల్�  రఫహ ��నం మ �య� 

మర�సట� ��నం గ� �ంంన ష � హ ఆ�ే�ాలను  నుస �ం�ేల� 

సమ�ంత���న ప్సంగం �ేయవల�ను.  ల�్ హ �్్ ఏ్త్ం 



 

 

(�ౌ��మ) ��ౖ పట�ష్���న ��ా్సం గ� �ంం, ంతత్���  గ� �ంం, తఖ�్ 

�ాట�ంచడం గ� �ంం ప్జలను ��్ తత��ంచవల�ను. �ెడడ పనుల నుం�� 

దూరం�ా ఉంట�, ఖు�ఆజ మ �య� సునహతతలను  నుస �ంం 

్�ంచమ� అ� ��ంచవల�ను. ఖు�ఆజ మ �య� సునహతతల 

అ� ధనలను  నుస �ంం తమ సమసయలను ప �ష్ �ంచు��మ�, ప్వ త్  

మ�హమ్మ సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం ్�త ������హ మ�త్�� 

 నుస �ంచమ� సూంంచవల�ను. ఇమ�ం ప్సంగం తర��ాత, ప్జల� 

�ొహ� మ �య�  స్ నమ��లను ్��ి, ఒ��  ��జ మ �య�  �ండడ 

 ఖ�మహ ల�� ఖస్ �ే�ి ప� �త  �ేయవల�ను. 

 రఫహ �����నంలల �లఅడడట మ �య�  ్్�� ఇతర 

ఆ ాధనల�: 

 
ఆ తర��ాత ప్జల�  రఫహ �����నంలల �లఅడవల�ను. అ�ెహ ఉ ాహ 

 �� స్లం తపప, �తతం  రఫహ �����నంలల ఎ్్�ౖె�� 

�లఅడవచు్. ఒ్��ళ �ల��ే �అ్హ మ �య� జఅల� రహ్హ ల 

��ౖప� థ ��� �లఅడవల�ను.  ంట� �అ్హ ��శల తమ మ�ందు జఅల� 

రహ్హ ఉం�ేటట�్  �లఅడ వల�ను. ఒ్��ళ  �ం��ంట���  �మ�ఖం�ా 

�లఅడ ల�్�� �ే, ��వలం �అ్హ ��ౖప� మ�త్�� థ ��� �లఅడవల�ను. 



 

 

 ల� �లఅ��నప�డడ, హజ య�థ్్�డడ  ల�్ హ ను ��య�ంచడంలల, 

 ల�్ హ ను ��డడ��వడంలల, �ా్ �్ంచడంలల మనసూప �త�ా �మగహ��� 

�� వల�ను. 

దుఆ �ే��టప�డడ,  �ండడ �ేతతల� ��ౖ��థత  దుఆ �ేయవల�ను. లఅ�్ౖబ 

 �� త�్యహ పల�్�ల� మ �య� ఖు�ఆజ పఠనం 

��న�ా��ంచవల�ను.  

ప్వ త్  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం అ� ధనలను  నుస �ంం 

ఈ ���ం�� దుఆ �ేయడం ఉతతమం: 

ُ خَ   يلِ بْ قَ  نْ مِ  ونَ يُّ بِ النَّ ا وَ نَ أَ  تُ لْ ا قُ مَ  لُ ضَ فْ أَ ، وَ ةَ فَ رَ عَ  مَ وْ يَ  ءُ آعَ دُ  اءِ عَ الدُّ  ريْ

 

ఖ��ర�దు�  ఆ� దుఆఉ య�మ  రఫహ వ ��ల� మ�ఖుల�త   �� వ 

న�య�యన �జ ఖ�్   

 రఫహ ��నం ��ట� దుఆ  �హంట� ్ంట� ఉతతమ���న దుఆ మ �య� 

ఉతతమ���న దుఆ - ��నూ మ �య� �� ్ంట� ప�ర్ం వం్న ప్వ త్ల� 

�ే�ిన ఈ దుఆ – 

 



 

 

ِ   الَ   هُ دَ حْ وَ   اهللاُ  الَّ إِ   لهَ إِ   الَ   ، دُ مْ حَ ـالْ   هُ لَ وَ   كُ لْ ـُاملْ   هُ لَ  ،  هُ لَ   كَ يْ رشَ

ْ    لِّ كُ    ىلَ عَ   وَ هُ  وَ ،   تُ يْ مِ يُ   وَ  ي يِ حْ ـُي  رٌ يْ دِ قَ    ءٍ يشَ

ల� ఇల�హ ఇల్ల�్ హ�, వహ� హ�, ల� ష క్ లహ�, లహ�ద మ�ల�్ వ 

లహ�ద హమ�� , య�హఈ వ య��తత, వహ�వ  ల� ్��్ ��ౖఇజ 

ఖ���. 

ఆ ా��ంపఅ�ే  ర్త ్���న ఆ ాధుయ�ెవ్డూ ల�డడ - ఒ్్  ల�్ హ 

తపప.  ల�్ హ �� మహ� నహతతడడ. ఆ ా��ంపఅ�ే  ర్త ్���న 

�ా�ెవ్డూ ల�డడ - ఒ్్  ల�్ హ తపప. ఆయన ఏ���్�డడ. ఆయన్� 

��గ�ా్మ�ల�వ్రవ ల�ర�. �శ్మం�� ఆయన�� �ెం��ం�� మ �య� 

స్ల ప్శంసల� ఆయన�� �ెందు���. ��వ� అ్తత్�ల� ఆయన 

ఆ��నంలల�� ఉ��హ�. ప్థ �����ౖ ఆయన్� ఆ��పతయం ఉనహ��. 

ఈ ���ం�� ��ల�గ� ��య��లను  ల�్ హ ఎ్�్వ�ా ఇష్పడ��డ� ���హ 

�ా్మ��ణ్ ఉల�్ ఖనల� �ెల�ప�తత��హ� -   

 سُ بْ حَ انَ   اهللا
 

సుఅ�్ నల�్ హ 



 

 

 ల�్ హ  �హ ర�ాల లల�ాల్�  �తతడడ, పరమ ప�తత్ డడ 

 وَ  الْ ـحَ ـمْ دُ   هللا
 

వద హమ�� �ల�్ హ 

స్ల ప్శంసల� మ �య� ్ృతజ్తల�  ల�్ హ �� 

 وَ   الَ   إِ لَ ـهَ   إِ الَّ   اهللا
 

వల� ఇల�హ ఇల్ల�్ హ 

ఆ ా��ంపఅ�ే  ర్తల� గల ఆ ాధుయ�ెవ్డూ ల�డడ – ఒ్్  ల�్ హ 

తపప. 

 وَ   اهللاُ  أَ كْ بـَرْ 
 

వల�్ హ�  ్్� 

 ల�్ హ  ంద � ్ంట� ( �హంట� ్ంట�) మహ� నహతతడడ. 

ఈ పల�్�లను మనసుత లలప� �� రలలల నుం�� దృఢం�ా �శ్�ిసూత , 

తరచు�ా పల�్�త� ఉండవల�ను.  ల��� ష � హ ఆ���ంంన ఇతర 



 

 

పల�్�ల� ్��� పల�్వల�ను. ప్�ేయ్ం�ా �ట��  రఫహ �����నంలల 

ఈ  తతయతతమ���న ��నం ��డడ మనసూప �త�ా తరచు�ా పల�్�త� 

వల�ను. ప్�ేయ్ం�ా హజ య�థ్్�ల�  ల�్ హ �్్ ఘనతను 

ప్శం�ిం�ే ���హ సమగ����న, ���ష���న దుఆలను ఎంచు���, ఈ 

��నం ��డడ �ాట�� హృదయ ప�ర్్ం�ా ��డడ��వల�ను. �ాట�లల ���హ 

���ంద ఇవ్అ�����: 

 سُ بْ حَ انَ   اهللاِ  وِ بِ حَ مْ دِ هِ ،  سُ بْ حَ انَ   اهللاِ  الْ عَ ظِ يمَ 
 

సుఅ�నల�్ �� వ �హ�� �� - సుఅ�నల�్ ��ద  ్మ. 

ఆయన  �హ లల�ాల్�  �తతడడ, పరమ ప�తత్ డడ మ �య� స్ల 

ప్శంసల� మ �య� ్ృతజ్తల� ఆయన�� �ెందును – ఆయన  �హ 

లల�ాల్�  �తతడడ, పరమ ప�తత్ డడ,  తయంత ఘన���న �ాడడ. 

 َ نَ   الظَّالِ ـمِ ـنيْ نْتُ   مِ انَكَ   إِينِّ   كُ بْحَ  الَ   إِلَهَ   إِالَ   أَنْتَ   سُ

ల� ఇల�హ ఇల�్   ంత, సుఅ�న్, ఇ�హ ్�ంతత �నజ�జ ��జ 

ఆ ా��ంపఅ�ే  ర్తల� గల ఆ ాధుయ�ెవ్డూ ల�డడ – �వ� తపప. 

 �హ లల�ాల్�  �తత���, పరమ ప�తత్ ���. �శ్యం�ా ��ను 



 

 

హదు� � �న �ా �లల� �ా���� (��వలం � దయ �ార�ం�ా�� ��ను 

హదు� �ర్ � ��సు���ా మ�రగ��ాను). 

، نُ سْ حُ ـْال  اءُ نَ الثَّ   هُ لَ وَ   لُ ضْ فَ الْ   هُ لَ وَ   ةُ مَ عْ النَّ   هُ لَ  ، اهُ يَّ إِ   الَّ إِ   دُ بُ عْ نَ   الَ وَ  اهللا   الَّ إِ   هَ لَ إِ   الَ 

َ صِ لِ خْ ـُ م  اهللا  الَّ إِ   هَ لَ إِ   الَ   ونَ رُ افِ كَ الْ   هِ رِ كَ   وْ لَ وَ   نَ يْ الدِّ   هُ لَ   نيْ

ల� ఇల�హ ఇల్ల�్ హ, వ ల� నఆఅ�దు ఇల�్  ఇయ�యహ�, 

లహ�నహ మతత,                   వ లహ�ద ఫదు్ , వ లహ���్ ��ఉద 

హ�సుహ, ల� ఇల�హ ఇల్ల�్ హ�, మ��్��న లహ���� న,        వలవ 

్ �హద �ా�ిరవజ 

ఆ ా��ంపఅ�ే  ర్త గల�ా�ెవ్డూ ల�డడ – ఒ్్  ల�్ హ తపప. 

��మందరమ� ��వలం ���హ ఆ ా���ాత మ�.  �హ ర�ాల ్��ల� 

మ �య�  నుగ��ల� ఆయన��.  తయంత ఘన���న ప్శంసల� ��వలం 

ఆయన ��ర��. ఆ ా��ంపఅ�ే  ర్త గల�ా�ెవ్డూ ల�డడ – ఒ్్ 

 ల�్ హ తపప. మ� �్్ ంతత్��� �� ్���న ��ా్సం ఆయన ��ర�� 

– సతయథర�ా్ర�ల����  �ష్����� స �. 

 الَ   حَ وْ لَ   وَ الَ   قُ وَّ ةَ   إِ الَّ   بِ اهللا
 



 

 

ల� హౌల వ ల� ఖువ్త ఇల�్  �ల�్ హ 

ఆయన వద�  నునహ శ��త , �ామర్థం  తపప మ �ం���� ల�దు. 

ابَ  النَّارِ  ذَ قِنَا  عَ نَةً   وَ سَ ةِ  حَ رَ خِ يفِ   اآلْ نَةً   وَ سَ يَا  حَ نْ نَا  آتِنَا  يفِ   الدُّ بَّ  رَ
 

రఅ్�� ఆథ�� �ిదు� ��య, హసనత��, వ �ిద ఆ�రథ హసనత��, వ 

���  ��అ��హ� 

ఓ మ� ప్ర�! ఈ ప్పంచంలల మ�్� ్��లను ప్�ా��ంచు మ �య� 

పరలల్ంలల ్��� ్��లను ప్�ా��ంచు మ �య� నర�ా��హ �క 

నుం�� మమ�్�హ �ా�ాడడ. 

ا هَ يْ فِ  ي تِ الَّ   اييَ نْ دُ   يلِ   حْ لِ صْ أَ وَ   ي،رِ مْ أَ   ةُ مَ صْ عِ   وَ هُ  ي ذِ ي الَّ نِ يْ دِ   يلِ   حْ لِ صْ أَ   مَّ هُ للَّ أَ 

 يفِ   يلِ   ةً ادَ يَ زِ   اةِ يَ حَ ـْال  لِ عَ اجْ وَ  ي، ادِ عَ مَ   اهَ يْ فِ   يتِ الَّ   يتِ رَ آخِ   يلِ   حْ لِ صْ أَ وَ   ،ايشِ عَ مَ 

ٍ خَ   لِّ كُ  ٍ   لِّ كُ   نْ مِ   يلِ   ةً احَ رَ   تَ وْ مَ ـْال، وَ ريْ  رشَ

 

 ల�్ హ�మ్  �్ిహ � ��� -  ల్�� హ�వ ఇస్తత  ��, వ  �్ిహ � 

దు��యయ –  ల్� ��� మఆ��, వ  �్ిహ � ఆ�ర� –  ల్� ��� 



 

 

మఆ��, వజ �ద హయ�త �య�దతజ � �� ్��్ ఖ�� �జ, వద మ�త 

 ాహతజ � �జ ్��్ ష ��జ. 

ఓ  ల�్ హ!  �� ఆచర�లను (�ెడడ నుం��) �ా�ా�ే �ధం�ా �� 

ధ ా్�హ స ���దు� . �� ్వ���ా�� ఉనహ �� ఈ ప్పం���హ స ���దు� . 

��ను మరల వల�ి ఉనహ �� పరలల�ా�హ స ���దు� . �� ��ర్� ప్థ 

ఒ్్ ్రంలలనూ �� ఈ ్����హ �� ����ంచు. మ �య� ప్థ 

దుష్త్ం నుం�� �� మర���హ �ా�ాడడ. 

 اءِ دَ عْ األَ  ةِ تَ امَ شَ وَ   ،اءِ ضَ قَ الْ  ءِ وْ سُ وَ  ، اءِ قَ الشِّ  كِ رَ دَ وَ   ،ءِ الَ بَ الْ  دِ هْ جَ  نْ اهللا مِ بِ  وذُ عُ أَ 
 

 ఊదు �ల�్ �� �జ జ��� ద అల�ఇ, వ దర��షషఖ�ఇ, వ సూఇద 

ఖ��ఇ,                       వ షమ�తథద ఆ��ఇ. 

్��న ప కకల నుం��, దురదృ�ా్ ల నుం��, ��్� వయథ �్���న �ర�పల 

నుం�� మ �య� � �ధుల  ప��ాయల నుం�� ��ను  ల�్ హ �్్ 

శర�� ��డడ్�ంట���హను. 

 نِ بْ جُ ـْال نَ مِ ، وَ لِ سَ كَ الْ وَ  زِ جْ عَ الْ  نَ مِ ، وَ نِ زَ حَ ـْالوَ  مِّ هَ ـْال نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ  أَ ينِّ إِ  مَّ هُ للَّ أَ 

 الِ جَ الرِّ  رِ هْ قَ وَ  نِ يْ الدِّ  ةِ بَ لَ غَ  نْ مِ ، وَ مِ رَ غْ مَ ـْالوَ  مِ ثَ أْ مَ ـْال نَ مِ ، وَ لِ خْ بُ الْ وَ 



 

 

 

 ల�్ హ�మ్ ఇ�హ  ఊదు �్ �నద హమ్ వద హజ�, వ �నద 

 జ � వద ్స�,  వ �నద ��హ వద అ��్, వ �నద మ థ� 

వద మగ��,                                     వ �జ గలఅథ��� � వ 

ఖ���  ��జ��. 

ఓ  ల�్ హ! అ�ధల్�, ్�ా్ ల్�, ్లతల్�, ��� ా���, దు:ఖ����, 

��డనల్�, �సత�య����, అద� �ా���, �� మ �త�����, 

�ి ���త�����, �ా�ాల్� మ �య�  ప�పల్�,  ప�పల ��రమ�్� 

మ �య� ఇతర�ల� ����ౖ ఆ��్యం చల��ంట���� వయథ �్ం�ా ��ను � 

శర�� ��డడ్�ంట���హను. 

ْ الْ  نَ مِ  مَّ هُ اللَّ  كَ بِ  وذُ عُ أَ  َ  ءِ يِّ ـسَ  نْ مِ وَ  امِ ذَ جُ ـْالوَ  نِ وْ ـُ نجُ ـْالوَ  صِ ربَ  امِ قَ سْ األْ
 

 ఊదు �్  ల�్ హ�మ్ �నద అ �త, వద �నూ�, వద ����,                              

వ �జ స�యఇద  �ా్ � 

ఓ  ల�్ హ! ్�షత్  �గం నుం��, నల్ ్�షత్  �గం నుం��, �ిం్తనం 

నుం�� మ �య�       ఇతర  సహయ���న �ాయధుల నుం�� ��ను � 

శర�� ��డడ్�ంట���హను. 



 

 

ـِ ي الدُّ نِ يَ ـا وَ اآلْ خِ رَ ةِ ،   أَ للَّ هُ مَّ  إِ نـِّي أَ سْ أَ لُ كَ  الْ عَ فْ ـوَ  وَ الْ عَ افِ يَ ـةَ  ف
 
 ల�్ హ�మ్ ఇ�హ  స ల�్ద  ఫ్ వద ఆ�ియత �ిదు� ��య వద 

ఆ�రహ 

ఓ  ల�్ హ! ఇహపరలల�ాలలల � మ�హంప� మ �య� రక� ��ర్� 

��ను �నుహ ��డడ్�ంట���హను. 

ـِ ي دِ يـْنِ ي وَ دُ نْ يَ ايَ  وَ أَ هْ ـيلِ  وَ مَ ايلِ   أَ للَّ هُ مَّ  إِ نـِّي أَ سْ أَ لُ كَ  الْ عَ فْ ـوَ  وَ الْ عَ افِ يـَةَ  ف

 

 ల�్ హ�మ్ ఇ�హ  స ల�్ద  ఫ్ వద ఆ�ియత �� ��� వ 

దు��యయ వ  ��్  వ మ�� 

ఓ  ల�్ హ! �� ధర్ం, �� ప్పంచం, �� ్�ట�ంఅం మ �య� �� సంపద 

�్్ ��మం గ� �ంం మ �య�  �� మ�హంప� గ� �ంం ��ను �నుహ 

��డడ్�ంట���హను. 

ْ اسْ  مَّ هُ للَّ أَ  َ بَ  نْ ي مِ نِ ظْ فَ احْ ، وَ ايتِ عَ وْ رَ  نْ آمِ  وَ ايتِ رَ وْ عَ  رتُ  نْ عَ ي وَ فِ لْ خَ  نْ مِ وَ  يَّ دَ يَ  نيْ

 يتِ حْ ـَت نْ مِ  الَ تَ غْ أُ  نْ أَ  كَ تِ مَ ظَ عَ بِ  ذُ وْ عُ أَ ي وَ قِ وْ فَ  نْ مِ ، وَ يلِ امَ شِ  نْ عَ ي وَ نِ يْ مِ يَ 

 



 

 

 ల�్ హ�మ్సుత � ఔ ా�, వ ఆ�జ  �ఆ�, వహ్్హ �జ అ�ౖ� 

యదయయ వ �జ ఖ�్, వ జ య�� వ జ �ిమ��, వ�జ ���, 

వ ఊదు �  జమథ్  జ ఉ�ాత ల �జ త��త  

ఓ  ల�్ హ! �� తప�పలను ��ం��� మ �య� రయం నుం�� ననుహ 

�ా�ాడడ, �� ్�����ౖప� నుం�� మ �య� �� ఎడమ ��ౖప� నుం�� 

మ �య� �� ��ౖ ��ౖప� నుం��, �� మ�ందు నుం�� మ �య� �� ��ను్ 

నుం�� ననుహ ర��ంచు. �� ���ంద నుం�� ��ను హతయ �ేయఅడ����� 

 �� రయం�� ��ను � ఘనత ఆ��రం�ా � శర�� ��డడ్�ంట���హను. 

َ إِ ي وَ ـِلهْ جَ ي وَ ـِتئَ ـيْ طِ ي خَ ـِل رْ فِ ـاغْ  مَّ هُ للَّ أَ   يـِّنمِ  هِ بِ  مُ لَ عْ أَ  تَ نْ ا أَ مَ ي وَ رِ مْ  أَ  يفِ ايفِ رسْ

 ల�్ హ�మ్ గ్ క్  ఖ� � వ జ��్  వ ఇ�ా్��, ��  �� వ మ�  ంత 

ఆలమ� ��� ��హ 

ఓ  ల�్ హ! ��్ంట�  ��్ం�ా �్� �ె��ిన �� లల�ాలను,  జ�్ ���హ 

మ �య� హదు� �రట��హ క�ంచు. 

 يدِ نْ عِ  كَ لِ ذَ  لِّ كُ وَ  يدِ مْ ـعَ ي وَ ئِ ـطَ خَ ي وَ ـِلزْ هَ ي وَ دِّ ي جَ ـِل رْ فِ ـاغْ  مَّ هُ للَّ أَ 

 ల�్ హ�మ్ గ్ క్  ����  వ హ్్, వ ఖ��ఇ��, వ  ��  వ ్�ల�్  

���్ ఇం�� 



 

 

ఓ  ల�్ హ! గం�రం�ా మ �య� ప ��సం�ా ��ను �ే�ిన �ా�ాలను 

మ �య� �� �ెడడ ఆలలచనలను, ��లల� ��రతలను మ �య� ��లల� 

లల�ాల�హంట��  క�ంచు. 

َ ا أَ مَ وَ  تُ رْ خَّ ا أَ مَ وَ  تُ مْ دَّ ا قَ مَ ي ـلِ  رْ فِ ـاغْ  مَّ هُ للَّ أَ   هِ بِ  مُ لَ عْ أَ  تَ ـنْ ا أَ مَ وَ  تُ ـنْ لَ عْ ا أَ مَ وَ  تُ رْ رسْ

 رٌ ـيْ دِ قَ  ءٍ يْ ـشَ  لِّ  كُ ىلَ عَ  تَ نْ أَ وَ  رُ خِّ ؤَ مُ ـْال تَ نْ أَ وَ  مُ دَّ قَ مُ ـْال تَ نْ ي، أَ نِّ مِ 

 ల�్ హ�మ్గ్ క్  మ� ఖద�మ�త , వ మ�  �్ర�త , వ మ�  స్ర�త , వ మ� 

ఆలంతత,               వ మ�  ంత ఆలమ� ��� ��హ,  ంతద 

మ�ఖ���మ� వ  ంతద మ� �్ర�                 వ  ంత  ల� ్��్ 

��ౖఇజ ఖ���. 

ఓ  ల�్ హ! �� ��్ ా ప�ర్ం జ ����� �న �ాట�� మ �య� 

జర�గఅ� �� �ాట�� క�ంచు, మ �య� రహసయం�ానూ, 

అ��రంగం�ానూ �� ��్ ా జ ����� �న �ాట�� క�ంచు –  � ��్

్ంట� ఎ్�్వ�ా ��� �ెల�సు. ��వలం �వ� మ�త్�� ఎవ ���ౖ�� 

మ�ందు్� పంపగలవ� ల��� ��న��్ �సు్� ాగలవ�. ��వలం �వ� 

మ�త్��  �హంట���ౖ ఆ��పతయం ్��� ఉ��హవ�. 



 

 

َ يفِ  اتَ بَ الثَّ  كَ لُ أَ سْ  أَ ينِّ إِ  مَّ هُ للَّ أَ   كَ تِ مَ عْ نِ  رَ كْ شُ  كَ لُ أَ سْ أَ ، وَ دِ شْ  الرُّ ىلَ عَ  ةَ مَ يْ زِ عَ الْ وَ  رِ مْ  األْ

ِ خَ  نْ مِ  كَ لُ أَ سْ أَ ، وَ قاً ادِ صَ  اناً سَ لِ ا وِ ـًميْ لِ سَ  باً لْ قَ  كَ لُ أَ سْ أَ ، وَ كَ تِ ادَ بَ عِ  نَ سْ حُ وَ  ، مُ لَ عْ ا تَ مَ  ريْ

ِّ  نْ مِ  كَ بِ  ذُ وْ عُ أَ وَ   بِ وْ يُ ـغُ الْ  مُ الَّ عَ  كَ نَّ إِ  مُ لَ عْ  تَ امَ ـِل كَ رُ فِ ـغْ تَ سْ أَ ، وَ مُ لَ عْ ا تَ مَ  رشَ

 
 ల�్ హ�మ్ ఇ�హ  స ల�్ �్అ�త �ిద  ��, వద  ్మత 

 లర�� �ి� , వ  స ల�్ షత్� ��మథ్ వ హ�సహ ఇఅ�దథ్, వ 

 స ల�్ ఖల్జ స�మ�, వ ��ానజ �ా��ఖ�, వ  స ల�్ �జ 

ఖ�� � మ� ��లమ�, వ  ఊదు�్ �జ ష �� మ� ��లమ�, వ 

 సత ��్ర�్ �మ� ��లమ�, ఇనహ్  ల�్ మ�ద గ�య�బ. 

 

ఓ  ల�్ హ! ��ను � నుం��  �హ �షయ�లలల �్ిర��్�హ మ �య� 

స��్ ాా �హ  నుస �ంచటంలల �ల్డను ��డడ్�ంట���హను. � 

 నుగ��ల్� అదుల��ా �్� ్ృతజ్తల� �ె�ప�్��� శ��త� మ �య� 

�నుహ స ��ాా  ఆ ా��ం�ే శ��త� ప్�ా��ంచు. స��్రాం ��ౖ న���ిం�ే 

హృదయ��హ మ �య� స��య�హ ప��� ��ల�్ను ��ను � నుం�� 

��డడ్�ంట���హను. �్� �ె��ిన మంం� ��ను � నుం�� 

��ర�్�ంట���హను. �్� �ె��ిన ప్థ �ెడడ నుం�� ��ను � వద�  శర�� 



 

 

��ర�్�ంట���హను. �్� �ె��ిన �ా�ాల నుం�� ��ను � మ�హంప�ను 

��ర�్�ంట���హను. �శ్యం�ా  �హ గ�పత  �షయ�ల� ��� �ెల�సు. 

 

 ظَ يْ غَ  بْ هِ ذْ أَ ي، وَ بِ نْ ي ذَ ـِل رْ فِ ـاغْ  مُ الَ السَّ وَ  ةُ الَ الصَّ  هِ يْ لَ عَ  دٍ مَّ حَ ـُم يِّ بِ النَّ  بَّ رَ  مَّ هُ للَّ أَ 

 يـِ نـتَ يْ قَ ـبْ ا أَ مَ  نِ ـتْ ـفِ الْ  تَ الَّ ضِ مُّ  نْ  مِ ينِ ذْ عِ أَ ي، وَ بِ لْ قَ 

 

 ల�్ హ�మ్ రఅ్నహ��య మ�హమ్��జ  ల�ౖ��సతల�తత 

వసతల�మ – ఇగ్ క్  దం� వ  ��్బ ���జ ఖ�్, వ  ���హ �మ 

మ���ల�్ తద �ిథహ మ�  బ ఖ��త�. 

 

ఓ  ల�్ హ!  మ�హమ్మ �్్ ప్ర��ా! �� తప�పలను 

మ�హంప�మ�. ��� ధం నుం�� �� హదయ��హ ్ర్ం �ేయ�మ�. ��ను 

స్వం�ా ఉం��ల� �వ� త�ంనంత �ాలం వర్�, ననుహ �� � 

త�ిపం�ే �ి��హల (దుష్త్ం) నుం�� �ా�ాడడమ�. 

 



 

 

َ  بَّ رَ وَ  اتِ وَ امَ السَّ  بَّ رَ  مَّ هُ للَّ أَ   لِّ كُ  بُّ رَ وَ  ناَ بُّ ، رَ مِ يْ ظِ عَ الْ  شِ رْ عَ الْ  بَّ رَ وَ  ضِ رْ األْ

ِ وَ  اةِ رَ وْ التَّ  لُ زِ نْ ، مُ وَ النَّ وَ  بِّ حَ ـْال قُ الِ ، فَ ءٍ يْ ـَش ِّ  نْ مِ  كَ بِ  ذُ وْ عُ ، أَ آنِ رْ قُ الْ وَ  لِ يْ جِ نْ اإلْ  رشَ

َ  تَ نْ ، أَ هِ ـِتيِ اصِ نَ بِ  ذٌ آخِ  تَ نْ أَ  ءٍ يْ ـَش لِّ كُ   رُ خِ اآلْ  تَ نْ أَ ، وَ ءٌ يْ ـشَ  كَ لَ بْ قَ  سَ يْ لَ فَ  لُ وَّ األْ

 سَ يْ لَ فَ  نُ اطِ بَ الْ  تَ نْ أَ ، وَ ءٌ يْ ـشَ  كَ قُ وْ فَ  سَ يْ لَ فَ  رُ اهِ ظَ الْ  تَ نْ أَ ، وَ ءٌ يْ ـشَ  كَ دُ عْ بَ  سَ يْ لَ فَ 

 رِ قْ فَ الْ  نْ ي مِ نِ ـنِ غْ أَ وَ  نَ يْ ي الدَّ نِّ عَ  ضِ قْ إِ ، ءٌ يْ ـشَ  كَ نَ وْ دُ 

 

 ల�్ హ�మ్ రఅ్సతమ��ాథ వ రఅ్ద   ��  వ రఅ్ద   �షద  ్మ, 

రఅ�్�� వ రఅ�్ ్��్ ��ౖఇజ, �ా�ఖుద హ�్ వనహ�ా, 

మ�ం�ల��ౌత  ాథ వద ఇం్� వద ఖు�ఆజ,  ఊదు �్ �ంష �� ్��్ 

��ౖఇజ  ంత ఆ�దుం� ���యథ��,  ంతద  వ్ల� ఫల�ౖస ఖఅ్్ 

��ౖఉజ, వ  ంతద ఆ�ర� ఫల�ౖస అఆద్ ��ౖఉజ, వ  ంతజ�జ ��ర� ఫల�ౖస 

��ఖ్ ��ౖఉజ, వ  ంతద అ�థను ఫల�ౖస దూన్ ��ౖఉజ, ఇ��   �హ 

 ��� న వ  ��హ� �నద ఫ�� . 

ఓ  ల�్ హ! ర�మ�య�ా�ాల ప్ర��ా మ �య� మహ� నహత���న  �ష 

�ిం�సనం �్్ ప్ర��ా! ఓ మ�  ంద � �్్ మ �య�  �హంట� 



 

 

�్్ ప్ర��ా! �ల��తతత ట ��ర్� �తత ���హ మ �య� ��ంజల�హ 

�ల�్�ా�� మ �య� �్్ల� �ల��థత ం�ే�ా��! ��� �ౌ ాతతను, 

����పల�ను మ �య� ఖు�ఆజ ను  వత �ంపజ��ావ�. � �ేథలల తన 

నుదుర� ం��్ంచు్�� ఉనహ ప్థ��� దుష్త్ం నుం�� ��ను � శర�� 

��ర�తత��హను. ��� ప్థమ���� – �్� ప�ర్ం ఉ���లల ఏ�� ల�దు. 

��� ్డపట� �ా��� – � త ా్త ఉ���లల ఏ�� ఉండదు. ��� 

మహ� నహతత��� – � ��ౖ ఏ�� ల�దు. రహ�ాయల�హ �ె��ిన �ా��� ���. 

గ�పతం�ా ��చఅ��న �ాట�� � ్ంట� అ��ా ఎ ���న�ార� ఎవ్రవ ల�ర�. 

�� తర�ఫ�న �� ఋ��ల� �ర�్ మ �య� ల��, ��ద �్ం, �� �ద్థం, 

�నయత్ం �దల�ౖన� �� ద ���ప�ల్� ్��� �ేరనంత పట�ష్ం�ా, 

 ��దయం�ా ననుహ �ే�. 

ُ خَ  تَ نْ ا أَ هَ ـكِّ زَ ا وَ اهَ وَ قْ ي تَ ـِسفْ نَ  طِ عْ أَ  مَّ هُ للَّ أَ   هاَ الَ وْ مَ ا وَ هَ يُّ ـلِ وَ  تَ نْ ا، أَ اهَ كَّ زَ  نْ مَ  ريْ

 
 ల�్ హ�మ్ ఆ� న��త తఖ�్� వ జ��్�,  ంత ఖ��ర� �జ 

జ�ా్�,                     ంత వ�య�య� వ మ�ల�� 

ఓ  ల�్ హ!  ��్� తఖ�్ (ధర్�షష ) ను  ప్�ా��ంచు మ �య� �� 

ఆత్ను ప�త్ం �ే�. ఉతతమం�ా ప�త్త �ే్� �్�ా��� ���. 

ఉతతమ���� ���, �� రక్���� ��� మ �య� �� �ాల్���� ���. 



 

 

ِ قَ ـالْ  ابِ ذَ عَ  نْ مِ  كَ بِ  ذُ وْ عُ أَ ، وَ لِ سَ كَ الْ وَ  زِ جَ ـعَ الْ  نَ مِ  كَ بِ  ذُ وْ عُ  أَ ينِّ إِ  مَّ هُ للَّ أَ   ربْ
 ల�్ హ�మ్ ఇ�హ  ఊదు �్ �నద జ�, వద ్స�,                                    

వ ఊదు �్ �జ  ���ద ఖఅ� 

ఓ  ల�్ హ!  �సత�య �్ిథ నుం�� మ �య� �� మ �తనం నుం�� ��ను 

� శర�� ��డడ్�ంట���హను. మ �య� సమ��� �కల నుం�� ��ను � 

శర�� ��డడ్�ంట���హను. 

، تُ مْ اصَ خَ  كَ بِ وَ  تُ ـْبنَ أَ  كَ يْ لَ إِ وَ  تُ لْ كَّ وَ تَ  كَ يْ لَ عَ وَ  تُ نْ آمَ  كَ بِ وَ  تُ مْ لَ سْ أَ  كَ لَ  مَّ هُ للَّ أَ 

 نُّ جِ ـْالوَ  تُ وْ مُ يَ  ي الَ ذِ الَّ  يُّ حَ ـْال تَ نْ ، أَ تَ نْ أَ  الَّ إِ  هَ لَ إِ  ي الَ ـنِ لَّ ضِ تُ  نْ أَ  كَ تِ زَّ عِ بِ  ذُ وْ عُ أَ 

ِ وَ   نَ وْ تُ وْ مُ يَ  سُ نْ اإلْ

 ల�్ హ�మ్ ల్  స్మ తత, వ �్ ఆమజ తత, వ  ల�్ౖ తవ్్ద 

తత, వ ఇల�్ౖ  నబ తత, వ �్ ఖ�సమ తత,  ఊదు � ఇజజథ్  జ 

తత��ల్�, ల� ఇల�హ ఇల�్   ంత,  ంతద హయ�యల్��  ల� యమ�తత 

వద �నుహ, వద ఇనుత యమ�త�జ. 

ఓ  ల�్ హ! ��ను �్� ��ేయ��ౖె��ను మ �య� ���హ �శ్�ిం��ను, 

���హ్నమ�్్���హను, ���ౖప��� మరల�ను, � ��ర్� ��  ా��ను. 



 

 

మ�రార్ష్త్ం నుం�� ననుహ �ా�ాడమ� � ఘనత ��్ ా ��ను �నుహ 

శర�� ��డడ్�ంట���హను. ఆ ా��ంపఅ�ే  ర్త గల�ా �వ్రవ ల�ర� – 

ఒ్్ �వ� తపప. ��� �ాశ్త���న�ా���. �్� ��వ� ల�దు – �ా�, 

���హతతల� మ �య� మ�నవ�ల్� ��వ� ఉం��. 

، عُ بَ شْ تَ  الَ  سٍ فْ ـنَ  نْ مِ وَ  عُ شَ خْ ـَي الَ  بٍ لْ قَ  نْ مِ وَ  عُ فَ ـنْ ـيَ  الَ  مٍ لْ عِ  نْ مِ  كَ بِ  ذُ وْ عُ  أَ ينِّ إِ  مَّ هُ للَّ أَ 

 اهَ ـلَ  ابُ جَ تَ سْ ـيُ  الَ  ةٍ وُ عْ دَ  نْ مِ وَ 

 ల�్ హ�మ్ ఇ�హ  ఊదు �్ �జ ఇ�్జ ల� యంఫవ�, వ �జ 

ఖ�్జ ల� య�షవ�, వ �జ న�ితజ ల� తష్వ�, వ �జ ��వథజ 

ల� య�సత జ�అ� ల� 

ఓ  ల�్ హ! ప్రజనం ్���ంచ� జ�్ నం నుం��, రయపడ� 

హృదయం నుం��, ఎనహడూ త�� �ర� / తృ�ిత  �� ంద� ఆత్ నుం�� 

మ �య� ��్్ �ంచఅడ� �ా్ర్నల నుం�� ��ను � వద�  శర�� 

��డడ్�ంట���హను. 

َ  اتِ رَ كَ نْ ي مُ نِ ـبْ ـِّنجَ  مَّ هُ للَّ أَ  َ وَ  قِ الَ خْ األْ َ وَ  لِ امَ عْ األْ َ وَ  اءِ وَ هْ األْ  اءِ وَ دْ األْ

 ల�్ హ�మ్ జ�హబ � మ�ం్ ాథద  ��్ �, వద ఆమ��, వద 

 �్�, వద  ��్�. 



 

 

ఓ  ల�్ హ! ప్థ �ెడడ ప్వరతన నుం��, �ెడడ పనుల నుం��, �ెడడ 

ఆలలచనల నుం�� మ �య�  ��ాల నుం�� ��ను � రక� 

��డడ్�ంట���హను. 

ِّ  نْ  مِ ينِ ذْ عِ أَ وَ  يْ دِ شْ ي رُ نِ مْ هِ ـْلأَ  مَّ هُ للَّ أّ   يسِ فْ ـنَ  رشَ

 ల�్ హ�మ్  ద ��మ � ర���� , వ  �మ � �జ ష �� న��త 

ఓ  ల�్ హ! ��ను మ�రాదర్్త్ం ప్�ా��ంచు మ �య� ��లల� �ెడడ 

నుం�� ననుహ ర��ంచు. 

 اكَ وَ سِ  نْ مَّ عَ  كَ لِ ضْ فَ ـي بِ ـنِ ـنِ غْ أَ وَ  كَ امِ رَ حَ  نْ عَ  كِ لِ الَ حَ ي بِ ـنِ فِ كْ اَ  مَّ هُ للَّ أَ 

 ల�్ హ�మ్ ��్ � � హల��్  జ హ ా�్, వ  గ �� � ఫమ 

�్  మ్జ �ి�ా్ 

ఓ  ల�్ హ! �� ఆవస ాల్� ���నంత�ా ��్� ధర్సమ్త���న 

్వ���ా���� ప్�ా��ంచు �ా�,  ధర్���ం�� �ాదు. ఇతర�ల నుం�� 

 డడ్�్�� గతయంతరం  ా�య్�ం��, � ఆనుగ��ల ��్ ా ననుహ 

సంతృ�ిత  పర�చు, 



 

 

 أَ للَّ هُ مَّ  إِ ينِّ  أَ سْ أَ لُ كَ  الْ ـهُ دَ  وَ التُّ ـقَ ـى وَ الْ عَ فَ افَ  وَ الْ غِ ـنَ ـى

 ల�్ హ�మ్ ఇ�హ  స ల�్ద హ��� వ తతత ఖ�, వద  �ాఫ  వద 

���� 

ఓ  ల�్ హ!  ��ను � నుం�� మ�రాదర్్��్�హ, తఖ�్ను 

(ధర్�షష ను), స�్లతను మ �య� సమృ��� � ��ర�్�ంట���హను. 

 أَ للَّ هُ مَّ  إِ ينِّ  أَ سْ أَ لُ كَ  الْ ـهُ دَ  وَ السَّ دَ ادَ 

 ల�్ హ�మ్ ఇ�హ  స ల�్ద హ��� వసత��ద 

ఓ  ల�్ హ! ��ను � నుం�� మ�రాదర్్��్�హ మ �య� ��మ��హ 

��ర�్�ంట���హను. 

 ارِ النَّ  نْ مِ  كَ بِ  ذُ وْ عُ أَ ، وَ لٍ مَ عَ  وْ أَ  لٍ وْ قَ  نْ ا مِ هَ يْ لَ إِ  بَ رَّ ا قَ مَ وَ  ةَ نَّ جَ ـالْ  كَ لُ أَ سْ  أَ ينِّ إِ  مَّ هُ للَّ أَ 

 اً ريْ ي خَ ـلِ  هُ تَ يْ ضَ قَ  اءٍ ضَ قَ  لَّ كُ  لَ عَ جْ ـتَ  نْ أَ  كَ لُ أَ سْ أَ ، وَ لٍ مَ عَ  وْ أَ  لٍ وْ قَ  نْ ا مِ هَ يْ لَ إِ  بَ رَّ ا قَ مَ وَ 

 ల�్ హ�మ్ ఇ�హ  స ల�్ద జనహత, వ మ� ఖర�అ ఇల�ౖ� �జ 

ఖ��జ ఔవ  మ�జ, వ  ఊదు�్ �న��హ � వ మ� ఖర�అ ఇల�ౖ� 



 

 

�జ ఖ��జ ఔవ  మ�జ, వ  స ల�్  జ తజ ల ్�ల్ ఖ���జ 

ఖ�ౖెతహ� � ఖ�� ా 

ఓ  ల�్ హ! ��ను � నుం�� స్ ాా �హ మ �య� స్రాం స��ా��� �ే �్ 

పల�్� మ �య� ప� ��ర�్�ంట���హను. ��ను నర�ా��హ నుం�� 

మ �య� నర్ం స��ా��� �ే �్ పల�్� మ �య� ప� నుం�� � 

శర�� ��డడ్�ంట���హను. మ �య� �వ� �� ��సం �ా్ �ి��ట�్ న 

ప్థ���� ్రం�ా మ�ర్మ� ��ను �నుహ ��డడ్�ంట���హను.  

ِ  الَ  هُ دَ حْ وَ  اهللاُ الَّ إِ  هَ لَ إِ  الَ   هِ دِ ـَيـبِ  تُ يْ مِ ـيُ ي وَ يِ حْ ـيُ  دُ مْ حَ ـالْ  هُ لَ وَ  كُ لْ مُ ـالْ  هُ ، لَ هُ لَ  كَ يْ رشَ

 رٌ ـيْ دِ ـقَ  ءٍ يْ ـَش لِّ  كُ ىلَ عَ  وَ هُ وَ  رُ ـيْ خَ ـالْ 

 

ల� ఇల�హ ఇల్ల�్ హ� వహ దహ� ల� ష క్ లహ�, లహ�ద మ�ల�్ 

వ లహ�ద హమ దు, య���య వ య��తత, � య����ద ఖ��ర�, 

వహ�వ  ల� ్��్ ��ౖ�జ ఖ��� 

 ల�్ హ తపప ఆ ా��ంపఅ�ే  ర్తల� గల �ా �వ్రవ ల�ర�. ఆయన 

ఏ���్�డడ. ఆయన్� ��గ�ా్మ�ల�వ్రవ ల�ర�. స్ల లల�ాల� 

మ �య� సమసత  ప్శంసల� ఆయన�� �ెందు���. ��వ�అ్తత్�ల� 



 

 

ఆయన ఆ�ేశం���� సంర��ాత �. ్రమం�� ఆయన �ేతతలల్ �� 

ఉం��. మ �య� ప్థ ���� �ా�ిం�ే శ��త�ామ ా� థల� గల�ాడడ ఆయ��. 

ُ كْ أَ  اهللاُاهللا وَ  الَّ إِ  هَ لَ إِ  الَ وَ  هللاِ دُ مْ حَ ـالْ وَ  اهللاِ انَ حَ بْ سُ  ِّ ـعَ الْ  اهللاِبِ  الَّ إِ  ةَ وَّ قُ  الَ وَ  لَ وْ حَ  الَ ، وَ ربَ  يلِ

 مِ يْ ـظِ عَ الْ 

 

సుఅ�నల�్ ��, వద హమ దు�ల�్ ��, వ ల� ఇల�హ ఇల్ల�్ హ, 

వల�్ హ�  ్్�, వ ల� హౌల వ ల� ఖువ్త ఇల�్  �ల�్ ��ద  ��యద 

 ్మ 

 ల�్ హ �� పరమ ప�తత్ డడ, స్ల ప్శంసల� మ �య� ్ృతజ్తల� 

 ల�్ హ ��,  ల�్ హ తపప ఆ ా��ంపఅ�ే  ర్తల� గల�ా �వ్రవ ల�ర�, 

 ల�్ హ �� మహ� నహతతడడ.  ల�్ హ తపప -  ంతట� శ��త�ామ ా� థల� 

గల�ా �వ్రవ ల�ర�. ఆయ�� మహ� నహతతడడ, ఘనత గల �ాడూను. 

  آلِ ىلَ عَ وَ  مَ يْ اهِ رَ بْ  إِ ىلَ عَ  تَ يْ لَّ  صَ امَ كَ  دٍ مَّ حَ ـمُ   آلِ ىلَ عَ وَ  دٍ مَّ حَ ـ مُ ىلَ عَ  لِّ صَ  مَّ هُ للَّ أَ 

 ، دٌ يْ جِ ـمَ  دٌ يْ مِ ـحَ  كَ نَّ إِ  مَ يْ اهِ رَ بْ إِ 

 



 

 

 مَ يْ ـاهِ رَ ـبْ إِ   آلِ ىلَ عَ وَ  مَ يْ ـاهِ رَ ـبْ  إِ ىلَ عَ  تَ كْ ارَ  بَ امَ كَ  دٍ مَّ حَ ـمُ   آلِ ىلَ عَ وَ  دٍ مَّ حَ ـ مُ ىلَ عَ  كْ ارِ بَ وَ 

 دٌ يْ ـجِ ـمَ  دٌ يْ مِ ـحَ  كَ نَّ إِ 

 ల�్ హ�మ్ స�్  ల� మ�హమ్��జ వ  ల� ఆ� మ�హమ్��జ 

్మ� సల��్ త  ల� ఇఅ�్ ��మ వ  ల� ఆ� ఇఅ�్ ��మ ఇనహ్ 

హ�దుజ మ్మ.  

 ల�్ హ�మ్ అ� �బ  ల� మ�హమ్��జ వ  ల� ఆ� మ�హమ్��జ 

్మ� అ�రబ త  ల� ఇఅ�్ ��మ వ  ల� ఆ� ఇఅ�్ ��మ ఇనహ్ 

హ�దుజ మ్మ. 

ఓ  ల�్ హ! ఇఅ�్ ��మ ( ల�ౖ��సతల�ం) ��ౖ మ �య� ఆయన 

్�ట�ంఅం��ౖ �వ� �ార��యం ్� ��ింంనట�్ �ా మ�హమ్మ (సల్ల�్ హ� 

 ల�ౖ�� వసల్ం) ��ౖ మ �య� ఆయన ్�ట�ంఅం ��ౖ �ార��యం 

్� ��ించు. �శ్యం�ా ��వలం �వ� మ�త్�� సుత థంపద��న �ాడవ� 

మ �య� ��పప ఘనత గల �ాడవ�ను. 

ఓ  ల�్ హ!  ఇఅ�్ ��మ ( ల�ౖ��సతల�ం) ��ౖ మ �య� ఆయన ్�ట�ంఅం 

��ౖ ్��ల� ్� ��ింంనట�్ �ా మ�హమ్మ (సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం) 

��ౖ మ �య� ఆయన ్�ట�ంఅం ��ౖ ్��ల� ్� ��ించు. �శ్యం�ా 



 

 

��వలం �వ� మ�త్�� సుత థంపద��న �ాడవ� మ �య� ��పప ఘనత 

గల�ాడవ�ను. 

ابَ النَّارِ  ذَ قِ ـنَ ـا عَ نَ ـةً وَ سَ ةِ حَ رَ خِ يفِ اآلْ نَ ـةً وَ سَ يَا حَ نْ بَّ ـنَا آتِنـَا يفِ الدُّ  رَ
 

రఅ్�� ఆథ�� �ిదు� ��య హసనతవ వ �ిద ఆ�రథ హసనవ వ ��� 

 ��అ��హ� 

ఓ �� ప్ర�! ఈ లల్ంలల మ�్� ్���హ ప్�ా��ంచు మ �య� 

పరలల్ంలల మ�్� ్���హ ప్�ా��ంచు మ �య� మమ�్�హ నర�ా��హ 

నుం�� �ా�ాడడ. 

��ౖ �ాట��� �ాట� హజ య�థ్్�ల� ఈ ప�త్ స్లంలల ప� �త�ా  ల�్ హ 

�్్ స్ర�ల�� �ం��న ఇతర దుఆల� ్��� �ేసూత , �ల�నంత 

ఎ్�్వ�ా ప్వ త్  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం��ౖ దరవమ 

పం�ా�. ఈ దుఆల� �ే��టప�పడడ హృదయ ప�ర్్ం�ా ఏడడసూత , 

ఇహపరలల�ాలలల ్��ల� ప్�ా��ంచమ�  ల�్ హ ను ��డడ���ా�. 

దుఆ �ే��టప�డడ ప్వ త్  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం 

తరచు�ా ���� మ�డడ �ార�్   ���ట �ే���ార�. �ాఅట�్  మనం ్��� 

ఆయన సంప్��య��హ  నుస �ంచ����� ప్యథహం���.  రఫహ 



 

 

�����నంలల మ��్ింల� �నయం, నమ�త, �గర్ం,  ��్�వలను 

ప్ద �్సూత , ఆయన దయ�������యలను మ �య� మ�హంప�ను ఆ�సూత  

ప� �త�ా  ల�్ హ ��ౖప� మరల��, ఆయన స�య��హ   �్ం���, 

ఆయన్� ప� �త�ా సమ �పంచు���ా�, ఆయన ��ౖప�్� వం�ా�. 

ఆయన �్్ �కల్� మ �య� ఆగ����� �ార� రయప���. �ార� 

��మ� �ే�ిన �ా�ాలను జ�్ ప్ం �ేసు్��, ంతత్��� �� �ౌఅ� 

�ేసు్�ంట�, �ాట�� క�ంచమ� ��ద�  ఎతతత న ప్జల� ఒ�� ��ట �ే �న 

ఆ మహ� నహత���న పర్����న  ల�్ హ ను ��డడ���ా�. ప్�ేయ్ం�ా ఈ 

 ��న  ల�్ హ తన ��సుల��ౖ ఎ్�్వ  నుగ�హం చూప���డడ 

మ �య� సగర్ం�ా తన �ౖెవదూతల మ�ందు �ా � గ� �ంం 

���య�డ��డడ.  ల�్ హ ప్�ేయ్ం�ా ఈ  ��న  ��్ మం��� నర్ంలల 

నుం�� త�ిప�ాత డడ.  రఫహ  ��న ��ౖ��ను ఎనహడూ ల�నంత�ా 

ంనహఅ�చు్్�నహట�్  మ �య� �ర���న ప ార�ా��� గ� ��నట�్  

్నఅడ��డడ - అద� య�ద�ం  ��ను �ా్�ం��. తన ��సుల��ౖ 

 ల�్ హ చూ��  ప ��త���న  నుగ��లను,  ��్ మం�� ప్జల� 

�డడదల �ేయఅడట��హ మ �య� క�ంపఅడట��హ  ��ౖ��ను 

ఈ ��న చూ�ాత డడ. ��� గ� �ంం ప్వ త్  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� 



 

 

వసల్ం �ె��ిన హ��థు ఆ���ా ర��యల�్ హ�  ��్  ఉల�్ ఖన 

ఆ��రం�ా స��హ అ�ఖ� కలల ఇల� న�దు �ేయఅ��ం��:  

 وْ نُ دْ يَ ـلَ  هُ ـنَّ إِ ، وَ ةَ فَ رَ عَ  مِ وْ يَ  نْ مِ  ارِ ـالنَّ  نَ مِ  داً بْ عَ  هِ ـيْ فِ  اهللاُ قَ ـتِ ـعْ ـيُ  نْ أَ  نْ مِ  رُ ـثَ ـكْ أَ  مٍ وْ يَ  نْ ا مِ مَ 

 ءِ الَ ؤُ هَ  ادَ رَ ا أَ مَ  ولُ قُ ـيَ ـفَ  ةَ ـكَ ئِ الَ مَ ـالْ  مُ هِ ـي بِ اهِ بَ ـيُ  مَّ ثُ 

మ��జ య��జ  ్్ర� �జ  జ య�థఖల�్ హ� ����  అ�జ 

�న��హ � �జ య��  రఫహ వ ఇనహహ� లయదూహ థుమ్ 

య�అ��� ���మ�ద మల��్త ఫయఖూల� మ�   ాద హఉల�� 

 ల�్ హ   ంత ఎ్�్వ�ా తన ��సులను నర�ా��హ నుం�� �డడదల 

�ేయడడ –  ర�ాత  ��న తపప. ఆయన మ�నవ����� స�పం�ా 

వ�ాత డడ మ �య� తన �ౖెవదూతల�� �ా � గ� �ంం సగర్ం�ా 

���య�డ��డడ. ఆయ�ల�  ంట�డడ: “ఈ �� ��సుల� ఏ� �ా�ాల� 

��డడ్�ంట���హర�?” 

�ాఅట�్  మ��్ింల� మంం నడవ��్ను ప్ద �్సూత , తమ అద� శతత్ ��ౖన 

��ౖ��నును  వమ�నం �ాల� �ేయవల�ను. ఎంత ఎ్�్వ�ా �ార� 

మనసూ్ �త�ా  ల�్ హ స్ �సూత , ��డడ్�ంట�, ��మ� �ే�ిన 

�ా�ాల�హంట��� ప�ా్��త ప పడడత� మ �య�  ల�్ హ �్్ 



 

 

మ�హంప�ను   �్సూత  ఉంట�, ��ౖ��ను  ంత ఎ్�్వ�ా � ా�ా, 

�సపృహల్� గ�రవ�త�, అ�ధ పడ��డడ. సూ ాయసతమయం వర్� 

య�థ్్�డడ  ల�్ హ �్్ స్ర�లల మ �య� దుఆలలల 

మనసూప �త�ా ఏడడసూత  గడప వల�ను. 

సూ ాయసతమయం త ా్త, ప్జల� ప్�ాంతం�ా మ�జ��ఫహ ��ౖప�్� 

మరల��. ప్వ త్  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం 

సంప్��య��హ  నుస �సూత , �ార� తర�చు�ా త�్యహపల�్�త� 

ఉం��� మ �య� మ�జ��ఫహ �ా్ంతంలల �ాయ�ిం���. సూ ాయసతమయం 

్ంట� మ�ం�ే  ర�ాత �����నం వ�����ట్డం  నుమథంచఅడల�దు.  

సూ ాయసతమయం ప�రత��య వర్� ప్వ త్  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ� 

 ల�ౖ�� వసల్ం  రఫహ �����నంలల గ���ార�.  ంథమ్ హజ్ లల్

ఆయన ఇల� అ� ��ం��ర�:  

 خُ ـذُ وْ ا عَ نِّ ي مَ ـنَ اسِ كَ ـكُ مْ 

ఖుదూ  �హ మ���ి్్�మ 

“�� నుం�� �ర� � హజ ఆచర�ల� ��ర�్��ం��” 



 

 

మ�జ��ఫహ లల  ాథ్ గడపటం: 

 
 ద మ�జ��ఫహ �ేర����ా�� ప్జల� తమ మ���బ మ �య� ఇ�ా 

నమ��లను, ఒ్  ��జ మ �య�  �ండడ  ఖ�మహ ల�� ప� �త  

�ేయ��. ఎందు్ంట� ప్వ త్  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం 

్��� ఇల��� �ే�ి��ర� గను్. ప్జల� మ���బ సమయంలల  ్్���� 

�ే ��� ల��� ఇ�ా సమయంలల  ్్���� �ే ��� ఇ�ే ్�మంలల �ాట�� 

ప� �త  �ేయవల�ి  ఉంట�ం��. ఎవ ���ే మ�జ��ఫహ �ేర����ా�� 

నమ��ల� ప� �త  �ేయ్�ం��, ష � హ లల ఆ�ే�ంచఅ��ంద� 

నమ�్త� మ�ందు�ా ్ం్ర  ాళ�్ ఏర���వటం �దల� ��డ�� �, 

�ార� �ెల�సు��వల�ిన �షయం ఏ�టంట� ఇ�� ఎల�ంట� ష � హ 

ఆ��రం ల�� ఒ్ తప�పడడ  ��ా్యం మ�త్��.  ద మష రద 

హరమ  �� �ా్ంతం �ే �న త ా్త�� ప్వ త్  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ� 

 ల�ౖ�� వసల్ం తన సహచర�లను ్ం్ర  ాళ�్ ఏర���మ� 

ఆ�ే�ం��ర�. �ాఅట�్  ఆ �ా్ంతంలల ఎ్్�� నుం�ౖె�� స � ్ం్ర  ాళ�్ 

ఏర���వచు్. ్ం్ర  ాళ�్ ఏర� ��వట���� ��వలం  ద మ�జ��ఫహ 

�ా్ంతం మ�త్�� ప్�ేయ��ంచఅడల�దు. �ాఅట�్  ్ం్ర  ాళ�్ ఏర� 

్���ందు్� ��� �ా్ంతం ్��� మ�జ��ఫహ �ా్ంతం వల��� 

ధర్సమ్త���న��. ప్వ త్  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం 



 

 

సంప్��యం ప్�ారం �దట�  �� ��వలం ఏడడ ్ం్ర  ాళ�్ మ�త్�� 

జమరతతద  ఖఅహ ��ౖ �సర వల�ి ఉం��. ����న మ�డడ ����లలల 

ప్థ  �� ���లల నుం�ే 21 ్ం్ర  ాళ�్ ��్ �ంం, మ�డడ 

జమ ాతతల��ౖ �సర వల�ి ఉం��.  

్ం్ర  ాళ్ను �ట��� ్డగవల�ిన  వసరం ల�దు. �ాట�� 

్డగ్�ం��  ల��� జమ ాతతల��ౖ �స ా�. ప్వ త్  మ�హమ్మ 

సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం ల��� ఆయన సహచర�ల సంప్��యంలల 

 ల� ్ం్ర  ాళ్ను ్డగ వల�ిన ప్�ాత వన ల�దు. ఒ్�ా � �ా��న 

్ం్ర  ాళ్ను మరల� �ాడ్�డదు.  

��త ్లను, �ిల్లను  ాథ్ సమయంలల�� ��� ��ౖప� పం�ి��యట���� 

 నుమథ ఉం��: 

హజ య�థ్్�ల�  ద మ�జ� �ఫహ లల  ాథ్ గడప వల�ి ఉం��. 

 ��ే ఆ���ా ర��యల�్ హ�  ��్  మ �య� ఉ��్ సలమ�హ 

ర��యల�్ హ�  ��్ ల� ఉల�్ �ంంన హ��థు ఆ��రం�ా  ర్ ాథ్ ��ట�న 

తర��ాత అల��నుల�, ��త ్ల� మ �య� �ిల్లను ��� ��ౖప� 

పం�ి��యవచు్. ����న య�థ్్�ల� ఫజ� సమయం వర్�  ద 

మ�జ��ఫహ లల��  గడప వల�ి ఉం��. ఫజ� నమ�� తర��ాత 



 

 

ఉదయప� ��ల�గ� ప� �త�ా �ాయ�ిం�ే వర్�, �ార� ద మష రద 

హరమ ఎదుర��ా �అ్హ ��ౖప� థ ��� �లఅ��, �ల�నంత ఎ్�్వ�ా 

 ల�్ హ ను స్ �ం���, దుఆల� �ేసు���ా�,  ల�్ హ ను ప్శం�ిం���. 

దుఆ �ే��టప�పడడ తమ �ేతతలను ��ౖ��థత  దుఆ �ేయటం ఉతతమం.  ద 

మష రద హరమ ప్్్�� �లఅడ వల�ిన  వసరం ల�దు. ఎ్్డ 

స్లం �ొ  ����ే  ్్డ �లఅడ వచు్. ప్వ త్  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ� 

 ల�ౖ�� వసల్ం ఇల�  ��హర�:  

 فْ قِ وْ ا مَ هَ ـلُّ كُ  عٌ ـمْ ـجَ وَ  -0T 0Tانَ هُ هَ  تُ مْ قَ وَ 

వ ఖంతత హహ��� వ జమ ఉజ ్�ల్� మ��ఫ  

“��ను  ద మష రద హరమ వద�  �లఅ����ను.  ��ే, 

మ�జ��ఫహ �తతం �లఅడట���� త��న�ే.” మ��్ిం హ��థు గ�ంథం. 

ఉదయం ��� ��ౖప� ��ళ్టం మ �య� జమరతతద  ఖఅహ ��ౖ ్ం్ర 

 ాళ�్ �సరటం: 

అ��ా �ెల్�ా �న తర��ాత సూ �యదయం �ా్ మ�ను�� య�థ్్�ల� 

��� ��ౖప� అయల� �ే ా�. మ�రాంలల  ల�్ హ ను �ా్ �్సూత  �ార� 

ప్య��ం �ా��ం���. మ�హసత� లలయను ��ట�టప�పడడ �ార� 



 

 

త్రత్ర�ా ��ట��. ఎందు్ంట� ప�ర్ం  ్్డ ఏనుగ�ల ��ౖనయం ��ౖ 

 ల�్ హ �్్ ఉపద్వమ�  వత �ంంం��. ��� �ేర�్�నహ తర��ాత 

�ార� త�్యహ పల్టం ఆ�ి��య��. ఎందు్ంట� �ార� జమ ాతత 

దగార్� �ేర�్�ంట�ర� గను్.  ్్డ్� �ేర�్�నహ ��ంట�� �ార� ఏడడ 

్ం్ర  ాళ్ను ఒ��్్్ట��ా జమరతతద  ఖఅహ ��ౖ �స ా�. ్ం్ర 

 ాళ�్ �సరట���� తమ �ేతతల� ��ౖ��థత న ప్థ�ా క �ా �ల� పల�ా�, 

్�పప�ాడడ ్ంట�  ంద �  ల��  -  رُ ـْبـكْ أَ  اهللاُ وَ  హ –  ్్�  ల�్ హ�  

 

్ం్ర  ాళ�్ ��ి �టప�పడడ, �ాఅ� గృహం � ఎడమ ��ౖప�న  

మ �య� ��� �ా్ంతం � ్��� ��ౖప�న ఉం��, �ర� లలయలల నుం�� 

్ం్ర  ాళ�్ �స ా�. ఎందు్ంట� ఇల� �ేయడం ప్వ త్  సల్ల�్ హ� 

 ల�ౖ�� వసల్ం �్్ సునహతత.  ��ే, ఒ్��ళ ఎవ ���� ����� 

వయథ �్ ��శలల నుం��  ాళ�్ ��ి ��� ప ా్ల�దు – �ా�  � 

జమ ాతత స్ం����� తగల��. ఒ్��ళ  �� దూరం�ా ప���� �ోష��� 

ల�దు. ఇ�� పం��తతల  ��ా్యం. ���� షర  ద మ�హద�బ  �� 

ప�సత ్ం�ా ఇమ�ం నవ� �ార� సపష్ం�ా చ �్ం��ర�. ��ర� ��నగ ��ంజ 

��ౖ�లల� ్ం్ర  ాళ్ను ఏర�్�ంట� ��ల�.  ల��ా్, ��ద�  ��ద�   ాళ�్ 

ఏర���వదు� . 



 

 

జమరహ తత  ఖఅహ ��ౖ ్ం్ర  ాళ�్ ��ి �న త ా్త, హజ 

య�థ్్�డడ తన అ�ప్వ�ను ఖు ా్� �ేయవల�ను. ఖు ా్� 

�ే��టప�డడ, ఇల� ఉచ్ �ం���: 

 كَ لَ  وَ   كَ نْ مِ   اذَ هَ   مَّ هُ للَّ أَ   ،رُ ـبَ كْ أَ   اهللاُوَ   اهللاِ مِ سْ بِ 

��ి్ల�్ �� వల�్ హ�  ్్�,  ల�్ హ�మ్ ��� �ం్ వ ల్ 

 ల�్ హ ��ర���,  ల�్ హ  ంద �్ంట� మహ� నహతతడడ, ఓ  ల�్ హ! ఇ�� 

� నుం�ే (��్� ల�ంంం��) మ �య� ఇ�� � ��ర�� (��ను ఖు ా్� 

�ేసుత ��హను) 

�అ్హ ��ౖప� మ�ఖం ఉం�ేటట�్ , ప్వ�ను ��ల��ౖ పడ��యవల�ను. 

 ��ే, ఒంట�ను ఖు ా్� �ే��టప�డడ, ���� �ల���అ�ట�్ , 

ఎడమ��ౖప� �ాళ్ను ్ట�్ ��య��. ��్, �� �� ల��� ఆవ�ను ఖు ా్� 

�ే��టప�డడ, �ాట� ఎడమ��ౖప� పడ��య��. ఒ్��ళ ఎవ ���� 

అ�ప్వ�ను �అ్హ ��శ ��ౖప� �ా్�ం�� �� � ��శ ��ౖప� పడ���ి 

ఖు ా్� �ే��త , �ా ��� ఒ్ సునహతత ఆచర�ను వ��� 

���ిన�ారవ���ర�.  ��ే  �� �ా � ఖు ా్� ��్్ర�లల ఆటం్ం�ా 

మ�రదు. అ�ప్వ�ను ఖు ా్� �ే��టప�డడ, ���� �అ్హ ��శ��ౖప� 



 

 

పర�ండ ��ట్డం ఒ్ సునహతత ఆచర�.  ��ే,  ల� �ేయటం 

తపప� స ��ా �ేయవల�ిన ఫ��  ఆచర� �ాదు. తన అ� ప్వ� 

మ�ంసంలల నుం�� ��ంత థ�, ����న ���� ��దలలల పంం ��ట�్ �. 

ఎందు్ంట�, ��� గ� �ంం ఖు�ఆజ లల�  ల�్ హ ఆ�ేశం ఇల� ఉం�� ...  

وا الْبَائِسَ الْفَ  أَطْعِمُ ا وَ نْهَ لُوا مِ 22:28్్్قِريَ فَكُ

 
…. ఫ్�ల� ���్  వ  తఇమ�ద అ�ఇసద ఫ�� 22:28 

త ా్త, ���� ర��ంచం�� మ �య� ���� ��దల్� ��జనం ��ట్ం�� 

22:28 

ఖు ా్�  నుమథంచఅ��న ����ల గ� �ంం: 

పం��తతల  ��ా్యం ప్�ారం, పండడగ  �� (��ద హజ 10వ �ే��) 

నుం�� ��ల���  �� (��ద హజ 13వ �ే��) సూ ాయసతమయం వర్� 

ఖు ా్� �ేయవచు్. ఖు ా్� �ే�ిన త ా్త, హజ య�థ్్�డడ తల 

��ంట�్ ్ల� ప� �త�ా �� ���ంచు���ా� ల��� ంనహ�ా ్థత  �ంచు���ా�. 

ప� �త�ా �� ���ంచు��వటం మంం�� ఎందు్ంట� ప� �త�ా తల 

�� ���ంచు్�నహ�ా � మ�హంప� మ �య� కమ��క ��ర్� ప్వ త్  

మ�హమ్మ సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం మ�డడ �ార�్  దుఆ �ే�ార� 



 

 

మ �య� ంనహ�ా ్థత  �ంచు్�నహ�ా � ��ర్� ��వలం ఒ్్�ా � 

మ�త్�� దుఆ �ే�ార�.  

ఒ్��ళ ఎవ ���� తల ��ంట�్ ్ల� ంనహ�ా ్థత  �ంచు���ాలను్�ంట�, 

తల ��ంట�్ ్ల�  ్్డ్్డ ్థత  �ంచు��వటం �ాదు, తల��ౖ నునహ 

�తతం ��ంట�్ ్ల�హ సమ�నం�ా ్థత  �ంచు���ా�.  ��ే మ��ళల� 

మ�త్ం తల ��ంట�్ ్లలల నుం�� ����ప�  ంగ�ళం ��ర 

్థత  �ంపజ�సు్�ంట� ��ల�. జమరహ తత  ఖఅహ ��ౖ ్ం్ర  ాళ�్ 

�సరటం మ �య� తల ��ంట�్ ్ల� �� ���ంచు��వటం/ 

్థత  �ంపజ�సు��వటం ప�రత�న త ా్త, హజ య�థ్్��� ��ౖనుం�� 

�� ాయరరతల సం��గం తపప, ఇ��ం �్ిథలల� �గ�� �అంధనల�హ 

������� ���. ఇ��ం �అంధనల� ������� �� �దట� దశ ఇ��.  

త ా్త, ప్వ త్  సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం సునహతత ప్�ారం  తత ర� 

ప�సు్��, మ�మ�ల� దుసుత లలల ్ అహ గృహం �్్ త�ాఫ 

�ేయట���� ��ళ్వచు్. ���్ గ� �ంంన్ ఆ���ా ర��యల�్ హ�  ��్  

ఉల�్ ఖన: 



 

 

ِ  مْ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ  عَ  اهللاُىلَّ  صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ  بُ يِّ ـطَ أَ  تُ نْ ـكُ   هِ لِّ حِ ـلِ ، وَ مَ رِ حْ ـيُ  نْ أَ  لَ ـبْ ـقَ  هِ امِ رَ حْ إلِ

 تِ ـيْ ـبَ ـالْ بِ  فَ وْ طُ ـيَ  نْ أَ  لَ ـبْ ـقَ 

్�ంతత  త�యఅ� రసూల�ల�్ �� సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వ సల్ం � 

ఇ����� ఖఅ్  జ య����మ వ����్��  ఖఅ్  జ యత�ఫ �ద 

అ�ౖథ 

్ అహ గృహ త�ాఫ �ేయట���� ఇ��ం ధ �ంచ్ మ�ందు మ �య� 

ఇ��ం ���ంన త ా్త ��ను ప్వ త్  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� 

వసల్ం్�  తత ర� ప������హ. 

ఈ త�ాఫ ను త�ా�� ఇ�ాదహ ల��� త�ా�� �య�రహ  ంట�ర�. ఇ�� 

హజ ఆచర�లలల� ఒ్ తపప� స � ఆచర�. ఎవ ���ే ఈ త�ాఫ 

�ేయల��ో ,  త� హజ ప� �త�ాదు.  

ఈ �షయ��హ ఖు�ఆజ సపష్ం�ా ఇల� �ెల�ప�తతనహ��: 

تِيقِ  وا بِالْبَيْتِ الْعَ فُ لْيَطَّوَّ مْ وَ هُ ورَ وا نُذُ لْيُوفُ مْ وَ ثَهُ فَ وا تَ  ٢٢:٢٩   ثُمَّ لْيَقْضُ

 



 

 

థుమ్ద య�ూ�  తఫథహ�మ వద య�ఫ� నుదూరహ�మ వద 

యతతవ్ఫ� �ద అ�ౖథద  �ఖ 

త ా్త �ార� తమ్� � ���ంచఅ��న అ�ధయతల� (హజ ఆచర�ల�) 

ప� �త �ేయ��, తమ �ా�ా� ��ల� ప� �త  �ేయ�� మ �య� �ా్�న గృహ 

(�ాఅ�గృహ) త�ాఫ ప� �త �ేయ��. 22:29 

త�ాఫ ప� �త  �ే�ిన త ా్త మఖ��� ఇఅ�్ ��ం వద�   �ండడ ర�ాతతల 

నమ�� �ేయ��. ఒ్��ళ హజ�జ  తమతతత  పద�థలల  తను హజ 

�ేసుత నహట్��ే, స�ా మ �య� మర్హ ల మధయ  తను స�� 

్��� ప� �త  �ేయ��. ఈ స��  త� హజ స�� �ా 

ప �గ�ణంచఅడడతతం��. మ్్హ �ేర�్�నహప�డడ �ే�ిన ఉమ�హ 

���ాట�  తను  ంత్� మ�ందు �ే�ిన స��, ఉమ�హ ్� �ెం��న 

స���ా ప �గ�ణంచఅడడతతం��. 

హజ�జ  తమతతత  పద�థలల హజ �ే���ా ��� ఒ్ స�� ��లదు.  

 
ఆ���ా ర��యల�్ హ�  ��్  ఉల�్ �ంంన హ��థు ఆ��రం�ా, హజ�జ  

తమతతత  పద�థలల హజ �ే���ార� ఒ్ స�� మ�త్�� �ేయ్�డద� 

పం��తతలంద �  ��ా్యం. హజ ��ర్� ప్వ త్  మ�హమ్మ 



 

 

సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం�� �ాట� ��మ� ్��� ����్మ� ఆ���ా 

ర��యల�్ హ�  ��్  �ె��ార�. హజ ప్వ త్  సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం 

ఇల� అ� ��ం��ర� ఆ�డ ఉల�్ �ం��ర�: 

 امَ ـهُ ـنْ مِ  لَّ حِ ـى يَ تَّ حَ  لَّ حِ ـيَ  الَ  مَّ ، ثُ ةِ رَ مْ عُ الْ  عَ مَ  جِّ حَ ـالْ بِ  لَّ هِ ـيُ لْ فَ  يٌ دْ هَ  هُ عَ مَ  انَ كَ  نْ مَ 

 عاً يْ ـِمـجَ 

 

మజ �ాన మ హ� హదుయజ ఫద య���ల్ �ద హ�జ  మ ద ఉమ�థ  

థుమ్ ల� య��ల్ హ��త  య��ల్ �ను్ మ� జ� జ 

ఎవ � వద���ౖ�ే ఖు ా్� ప్వ� ��ంట ఉం�ో , �ార� ఉమ�హ మ �య� 

హజ ��ర్� ఇ��ం ధ �ం��� మ �య�  తను ఉమ�హ మ �య� హజ 

ప� �త  �ే�ిన త ా్త�� ఇ��ం �అంధనల నుం�� అయటపడ��ర�. 

ఇం�ా ఆ�డ ఇల� జత�ే�ార�: 

 افاً وَ ا طَ وْ افُ طَ  مَّ ا ثُ وْ لُّ حَ  مَّ ثُ  ةِ وَ رْ مَ ـالْ ا وَ فَ صَّ الْ بِ وَ  تِ يْ بَ الْ بِ  ةِ رَ مْ عُ الْ ا بِ وْ لُّ هَ أَ  نَ يْ ذِ الَّ  افَ طَ فَ 

 مْ هِ جِّ حَ ـى لِ نِّ مِ  نْ ا مِ وْ عُ جَ رَ  نْ أَ  دَ عْ بَ  رَ آخَ 



 

 

ఫ ��ఫల్��న హల�్  �ద ఉమ�థ �ల�్ౖథ వ�సత�ా వద మర్థ 

థుమ్హల�్  థుమ్��ఫ� త�ాఫజ ఆఖర అ ద  జ రజఊ �జ 

��హ �హ�జ��మ 

ఎవ ���ే ఉమ�హ ��ర్� ఇ��ం ధ �ం�� �, �ార� ్ అహ గృహ త�ాఫ, 

స�ా మ �య� మర్హ ల మధయ స�� ప� �త  �ే�ిన త ా్త ఇ��ం 

�అంధనల నుం�� అయటపడ��ర�. హజ ప� �త  �ే�ి, ��� నుం�� 

మర� వం్న త ా్త �ార� మ � త�ాఫ ప� �త  �ేయ��. 

ఆ���ా ర��యల�్ హ�  ��్  ఉల�్ ఖనలల� “ఉమ�హ ��ర్� ఇ��ం 

ధ �ంంన �ార�, హజ ప� �త  �ే�ి ��� నుం�� మర� వం్న త ా్త 

మ � త�ాఫ ప� �త  �ేయ��”  �� పల�్�లలల� త�ాఫ పదం స�ా 

మ �య� మ ా్ల మధయ స�� � సూంసుత ం��. ��ౖ హ��థు �్్ 

ఉతతమ���న �వర� ఇ�ే (ఇ్్డ త�ాఫ పదం స��ను సూంసుత ం��). 

ఆ���ా ర��యల�్ హ�  ��్  హ��థులల� త�ాఫ పదం, త�ా�� 

ఇ�ాదహ ను సూంసుత ంద�  ��ా్యప�ే�ా �  ��ా్యం స ��న 

 ��ా్యం �ాదు. ఎందు్ంట�, త�ా�� ఇ�ాదహ ప్థ హజ య�థ్్�డడ 

�ేయవల�ిన  తపప� స � హజ ఆచర� – ఏ పద�థలల హజ �ేసుత నహ 

�ా ���� స �. ��ౖ సూచనలల� త�ాఫ ప్�ేయ్ం�ా హజ ప� �త  �ే�ి ��� 



 

 

నుం�� మర� వం్న హజ�జ  తమతతత  �ే���ా � ��ర్� � ���ంచఅ��న 

స�ా మ �య� మ ా్ల మధయ �ేయవల�ిన త�ాఫ (స��) మ�త్��. 

 ల�్ హ �్్  నుగ�హం వలన ఈ �షయం �ేట�ెల్ం�ా, సపష్ం�ా 

ఉనహ�� మ �య� ��జ� �ట� పం��తతల  ��ా్యం ్��� ఇ�ే. స��హ 

అ�ఖ� కలల న�దు �ేయఅ��న  అ�� ల�్ హ ఇఅ�హ  అ�్స 

ర��యల�్ హ�  ను్ మ� �్్ ���ం�� ఉల�్ ఖన ���� మ �ంత సపష్ం�ా 

�వ �సుత నహ��: 

హజ�జ  తమతతత  గ� �ంం  అ�� ల�్ హ ఇఅ�హ  అ�్స ర��యల�్ హ� 

 ను్ మ� ను  డడగ�ా, ఆయన ఇల� �వ �ం��ర�:“మ��� కనుల�, 

 ��తర�ల� మ �య� ప్వ త్  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం 

�్్ ��రయల�  ంథమ హజ ��ర్� ఇ��ం �్ిథలల��� ప్���ం��ర� 

మ �య� ��మ� ్���  ల��� ఇ��ం ధ �ం��మ�. ��మ� మ�ా్ 

�ేర�్�నహ త ా్త, తమ�� �ాట� ఖు ా్� ప్వ�ల� �సు్� వం్న 

�ార� తపప, ����న �ార� తమ హజ ఇ��ంను ఉమ�హ ఇ��ం�ా 

మ�ర�్��మ� ప్వ త్  సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం మమ్�హ 

ఆ�ే�ం��ర�.  ందువలన ��మ� ్ అహ గృహ త�ాఫ, స�ా 

మ �య� మర్హ ల మధయ స�� ప� �త  �ే�ామ�. ఆ త ా్త ��మ� 

మ� ��రయల ద � �ే ామ� (ఇ��ం �్ిథ నుం�� �డడదల �ావటం వలన, 



 

 

��ంపతయ సుఖం  నుర�ం��మ�) మ �య� మ�మ�ల� దుసుత ల� 

ధ �ం��మ�. ఖు ా్� ప్వ�ల� తమ�� �ాట� ఉనహ �ా ��  ల� 

�ేయవద�� ప్వ త్  సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం ఆ�ే�ం��ర�. ఎందు్ంట� 

ఖు ా్� ప్వ�ల� �ాట� గమయం  ంట� ��� �ేర���నంత వర్� �ార� 

�డడదల �ాల�ర�.  ��ద హజ 8వ �ే��న హజ ��ర్� ఇ��ం ధ �ంచమ� 

ఆయన మమ�్�హ ఆ�ే�ం��ర�. ఆ త ా్త ��మ� హజ ఆచర�ల�హ 

ప� �త  �ే�ిన త ా్త ��మ� థ ��� మ్్హ �ేర�్��, మరల� ్ అహ 

గృహ త�ాఫ �ే�ి, స�ా మ �య� మర్హ ల మధయ స�� �ే�ాను.” 

హజ�జ  తమతతత  పద�థలల హజ �ే���ార� తపప్�ం��  �ండడ �ార�్  స�� 

�ేయ�ల� ��మ� �ె��ిన �షయ���హ ��ౖ �ర��త్్���న ఉల�్ ఖన 

సుసపష్ం�ా ధృ�్ �సుత నహ��. మ��్ిం హ��థులల న�దు �ేయఅ��న 

జ��� ర��యల�్ హ�  ను్  ఉల�్ ఖనలల� ప్వ త్  మ�హమ్మ సల్ల�్ హ� 

 ల�ౖ�� వసల్ం మ �య� ఆయన సహచర�ల� ��వలం ఒ్్�ా � స�ా 

మ �య� మర్హ ల మధయ త�ాఫ (స��) �ే�ార�� �షయంలల 

��వలం  ల�ంట� సహచర�ల గ� �ం�ే ఉ�ే� �ంచఅ��ం�� ఎవ ���ే తమ�� 

�ాట� ఖు ా్� ప్వ� ��ంటఅ�ట�్ ్� వ��్ �. ఎందు్ంట� �ార� ప్వ త్  

సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం�� �ాట� తమ ఇ��ం �్ిథ� ��న�ా��ం��ర�. 

హజ మ �య� ఉమ�హ  �ండూ ప� �త  �ే�ిన త ా్�ే �ార� ఇ��ం �్ిథ 



 

 

నుం�� �డడదల  వ���ర�. ప్వ త్  సల్ల�్ హ�  ల�ౖ�� వసల్ం ్��� 

ఏ్ం�ా హజ మ �య� ఉమ�హ  �ం��ంట� ��ర్� ఇ��ం ధ �ం��ర� (హజ�జ  

� ాజ పద�థ). ఎవ ���ే తమ�� �ాట� ఖు ా్� ప్వ�ను 

��ంటఅ�ట�్ ్�� వ��్ �, �ార� ఏ్ం�ా హజ మ �య� ఉమ�హ  �ం��ంట� 

��ర్� ఇ��ం �్ిథలల��� ప్���ం��ల�,  ం�ే�ా్ హజ మ �య� 

ఉమ�హ ప�రత��య వర్� �ార� ఇ��ం �అంధనల�హంట�� 

�ాట�ం��ల� ఆయన ఆ�ే�ం��ర�. ఎందు్ంట� ఇ�� హజ � ాజ 

పద�థ. �ాఅట�్ , ��ౖన �� �్నఅ��న జ��� ర��యల�్ హ�  ను్  ఉల�్ ఖన 

మ �య� ఇతర �ా్మ��ణ్ ఉల�్ ఖనల ఆ��రం�ా, ఎవ ���ే ఏ్ం�ా హజ 

మ �య� ఉమ�హ �ేయఅ� తత��హ �, �ార� ఒ్ స�� మ�త్�� 

�ేయ��. 

ఎవ ���ే ��వలం హజ మ�త్�� �ేయ�ల� ఇ��ం �్ిథలల��� ప్����ాత  � 

మ �య� అ�ప్వ�ల� ఖు ా్� �ే�� ��నం వర్� ఇ��ం �్ిథలల�� 

ఉంట� �, �ార� ్��� ��వలం ఒ్ స�� మ�త్�� �ేయ��. �ాఅట�్  

ఖ� �జ (హజ�జ  � ాజ పద�థలల హజ �ే���ార�) మ �య� మ��్ిమ (హజ�జ  

ఇ�ా్మ పద�థలల హజ �ే���ార�) త�ా�� ఖుదూమ త ా్త స�� �ే��త , 

త�ా�� ఇ�ాద త ా్త మరల� స�� �ేయవల�ిన  వసరం ల�్�ం�� 

 �ే �ా � ��ర్� స ��� తతం��. ఈ స ��న  ��ా్యం ఆ���ా 



 

 

ర��యల�్ హ�  ��్ ,  అ�� ల�్ హ ఇఅ�హ  అ�్స ర��యల�్ హ�  ను్ మ� 

మ �య� జ��� ర��యల�్ హ�  ను్ ల ఉల�్ ఖనల �ార�ం�ా తల�థత న 

�����లను ప �ష్ �ంం ��సుత నహ��. 

 ం�ే�ా్, మ �  డడగ� మ�ందు్� ���ి ఆ���ా ర��యల�్ హ�  ��్  

మ �య�  అ�� ల�్ హ ఇఅ�హ  అ�్స ర��యల�్ హ�  ను్ మ�ల 

�ా్మ��ణ్ ఉల�్ ఖనల� హజ�జ  తమతతత  పద�థలల హజ �ే���ా �  �ం�ో  

స��� సమ ��సుత ండ�ా, జ��� ర��యల�్ హ�  ను్  ఉల�్ ఖన ఈ 

 ��ా్య���� �నహం�ా ���� ఖం��సుత నహ��. హ��థు �ాసత ్ 

�యమ�లను  నుస �ంం, ఏ�ౖె�� �షయం గ� �ంం �నహ���న 

ఉల�్ ఖనలలల� సమ ��ం�ే ఉల�్ ఖన్� ఖం��ం�ే ఉల�్ ఖన��ౖ �ా్��నయత 

ఇవ్అడడతతం��.  

 

సుబ �నల�్ హ్-  ల�్ హ లల�ాల్�  �తతడడ. 

ఓ  ల�్ హ! స ��న మ� ాా ��హ ��మ�  నుస �ం�ేల� �ే�.  

 ల�్ హ ్� తపప్- ఇం��వ్ ��� ఆ శ��త , ఆ��పతయమ� ల�దు. 

 


