
 

 

 

హజ్ మ��య్  మ�్- 2 
[ �ెల�గయ – Telugu –   [  تلغو

 

 

��ఖ్ అయ� ద్ ్జ్�జ్అ�జ్(ర�� హ�ల�్ �) 

 

 

౨T ను�ాదం౨ T 2T: 2T యహ ్మ్్మక యల�్ � 

మ�వ�య : ��ఖ్న్�్ హ్మ 

 
 
 

2012 - 1433 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 ﴾ 2 - الج والعمرة﴿ 
 » تلغوباللغة « 

 

 

 محه اهللا -ماحة الشيخ عبد العز�ز بن باز س

 

 

 كر�م اهللا�مد  :ترجة
 ييخ ذيرر  محد :مراجعة

 
 
 

2012 - 1433 

 
 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

�ఖ�త్ �రరాా�్హజ్��య�్�రక్డ�్ ���ే? 
 
�ఖ�త౦

1్ �రరాా�్హజ్��య�్�రక్గయగుద్ � �్(ఇ�ా్ ��్ దదయల�్

�ాననం్  � �),్  తత రర్  �గుు�వలలను.్ ఇ��ం్ దుగుత ల�్  మ�ం �్

 యందు,్  �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్  లల ��్ వగల్ం్  � ంల�రా్ ���ార�్

దుగుత ల�్  �ా�,్ గయగుద్  � �,్  తత రర్  �గు్�ా�్ �ారర్

 ల�్ లంంఅ�ాంం�.్ ‘ఇ��ం్దుగుత ల�్ మ�ం �్ యందు,్ �వ త్ ్గల్ల�్ హ�్

 లల ��్ వగల్ం్  మకరం్  � ్  తత రర్  � �ం�రర’  ర్  ేు�న్ ఆ���ా్

రం��ల�్ హ�్  ా�� ్  ల�్ ఖన్ గ� �్  ద్ అయఖ�మక్  మ��య్ గ� �్

 ద్  య �్ ం్ హంహ�ు్ గ ం��లల�్ న దు్  ��అ�ా్  ననం�.్

ుాఅ�గృహం్ �్్్ త�ాా్ ్�ా రంరంం్్  యందు్ ఆ�న్ తన్

్��ాభయజం � ్ నుం�ా్ ఇ��ం్ దుగుత ేన్ ��లర�ం�న నరక్ ్ ��్ ఆ ఆ్

 ల�ర�్ � �ం�.్్ 

 
అ��ష�్ ,్ఇతర్ర త్��ా వ న్ �� యల�ర్ ��మల్ులర్�్హజ్

ర� �ల�: 

 
ఆ���ా్ రం��ల�్ హ�్  ా�� ్   మ�్ ులర్�్ ఇ��ం్  �� యల�రు�్

 ����ం�న్తరర�ాత,్ ఆ ఆ్�్ అ��ష�్ ్ ర త్��ా వం్వదలల ంం�.్ గయగుద్

                                                 
1. హజ్��య�్�రక్రమ���ంంఅ�ాన్దుగుత ల�్ మ�ం�,్హజ్ల�ం�్  మ�్గం్లకం్ �గు్�ర్

ఇ��ం్ ��యల�రు�్ ����ం �్గ�లం.్  
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 � �,్ హజ్ ులర్�్ ఇ��ం్ దుగుత ల�్  మ�ంం ర్ ఆ ఆ్�్  �వ త్ ్

గల్ల�్ హ�్ లల ��్వగల్ం్ఆజ�్  �ం �రర.్ 

 
హజ్��త�్�్ అ�ల�ం�మ�న్  �ా్్ �ా త ్   ఆ ఉ్ రం��ల�్ హ�్  ా�� ్

దుద్ హలల ౖ�్  ా�్ �ఖ�త్ ్�ా ంతంల�్  �గ ం�న నరక,్ ఆ ఆను్

గయగుద్  � �,్ అ��ష�్ ్ గ �ంల�్  ��మల�్ �ా��్ దదం�్  ఆతత ్

(్ాయ్)్  �ట�్ ్�ర,్ ఇ��ం్ దుగుత ల�్  మ�ంం ర్  �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్

 లల ��్వగల్ం్ఆం��ం �రర.్ 

 
 � ్  ల�్ ఖనల్ నుం�ా్ గ ��ం �ం��టంటట,్ అ��ష�్ ్  మ��య్  నరరరక్

�్ గు్�నన్  ��మల�్ హజ్ ులర్�్ �ఖ�త్ ్�ా ంతం్  �మ�న్ తరర�ాత్

గయగుద్ � �,్ ఇ��ం్ దుగుత ల�్  మ�ంంవలలను.్ ఆ ఆ్ ుాఅ�గృహ్త�ాా్

త క,్హజ్ఆంరరలరనంటంట్ �మ�త ్ ���ే.్ఆ���ా్రం��ల�్ హ�్

 ా�� ్  మ��య్  �ా్్ �ా త ్   ఆ ఉ్ రం��ల�్ హ�్  ా�� ల్�్  �వ త్ ్

గల్ల�్ హ�్  లల ��్ వగల్ం్ ఇ� న్  � ్ ఆం� ాల్ నుం�ా్ ం్ ర� ం్

గ ��ంంఅ�ాంం�.్్ 

 
ఇ��ం్ దుగుత ల�్  మ�ంంట�రు�్  యందు,్ త ్ ��ాలను్

్యత మ�ంంుులనుట,్ ర�మ్ను్ ్యత మ�ంంుట,్ ంం్లల�ర్  మ��య్ అ� రక్ ్

ు� ంం�్ � ంట�� ్ల�్ ��లర�ంంుట్  తత ం.్ ఇ��ం్  �� యల�్ ం్  నుల�్

 ��్ రదా�్  ష��రన్  తను్ ్ �ెల�గుు��ాే.్  �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్

 లల ��్ వగల్ం్ ఆం��ం�న్ ఆవ య్ ఆ న్ గుననత�్ ఇం�.్ ుాఅటం్ ్  టం్
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గయమ�ం�్  రన్ గ ��లల�నద్  ందరర్ తర�న్ జ�గ తత ల�్

�గుు�వలలను.్ 

 
గ� �్  ద్ అయఖ�మక్  మ��య్ గ� �్  ద్  య �్ ంల�ర్  అం్

హ�మ��ర�్ రం��ల�్ హ�్  ను� ్  ల�్ లం�న్ హంహ�ుల�్  �వ త్ ్

గల్ల�్ హ�్ లల ��్వగల్ం్ఇల�్ ా�నరర,్ 

 
 “ �నవన�ా్ గహజ �దద ఆ న్  మ��భ�త్ ఆ �ర యల�్ �దు:్ గుంయ,్

అ� రక్ ్ ు� ంం�్ � ంట�� ్ల�్ ��లర�ంంుట,్ ��ాల�్ ్యత మ�ంంుట,్ ర�మ�్్

్యత మ�ంంుట,్ మ��య్ంం్లల�ర్� ంట�� ్ల�్��లర�ంంుట.”్

 
గ� �్  ద్  య �్ ంల�్  నఉ్ రం��ల�్ హ�్  ను� ్  ల�్ లం�న్

హంహ�ుల�,్ ��ాల�్ మ��య్ ర�మ�్్ ్యత మ�ంంుట్ ులర్�,్ ంం్లల�ర్

 మ��య్అ� రక్ ్ు� ంం�్� ంట�� ్ల�్��లర�ంంుట్ులర్�్ �వ త్ ్గల్ల�్ హ�్

 లల ��్ వగల్ం్  ్్ రమక�త్ ుాల�రన్ ర  �ం �రర్ �ెల� అ�ాంం�.్

�ాటంర 40 ం�ా�ల ్ంటట  ��్ంరా వం�ే���్ రదర్ ఆ�న్

 నేన్ ఆం��ం �రర.్  నన�ా�్ హంహ�ు్ గ ం�ంల�్  �మ�్నఅ�ాన్

ం�ర్ �ుారం్ �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్ లల ��్ వగల్ం్ టం్ ులర్�్  ్్రమక�త్

గ ��రన్ ర  �ం �రర.్  ల�ంటం్  ల�్ ఖన్  హ్మ,్  అం్

ం�వ�మ,్ యత మ�్�హ్హంహ�ు్గ ం��లల�్్ ��్ �మ�్నఅ�ాంం�. 
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 ���,్ ఇ��ం్ గ� యల�రు�్  ����ంం్్  యందు్ తల� ంట�� ్ల�్

తర�గంంుు�వట ా�ం�్షమ��త�ల�్ ్్��్రమ���ంంఅరల�దు. 

 
ర�ర్ం్రక�రం్ ను యంంఅరల�దు: 

 
 రన్ ��మల�్ ్ ర�ర్ం్ రక�రం్ ల�ం�్ �ననం�్  ��టం్ ర����ంంఅ�ాంం�.్

ంహరు�్  రరదదంరా,్గ� �్ ద్అయఖ�మక్ మ��య్గ� �్ ద్ య �్ ం్

గ ం��లల�్న దు్ ��అ�ాన్ అయ� ల�్ �్ఇఅ న్  �్రం��ల�్ హ�్

 ను�  �్�్్్ం్ ల�్ ఖన్ఆ��రంరా,్త ్ర���్ రన్ �రగట�రం్

 నరరష�ల � ్త కరగమ�్ ��:్ 

 
ంహర్ గయమ�ం�్  �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్  లల ��్ వగల్ం్ ఇల�్  ా�నరర,్

“అహ�ంె �ామా ్�ల్�్రననంరా్  ంరం�ా్ –్�్ ర���్ రన్ �రగట�రు�్

వం�ే���ం�ా్ మ��య్�్��ాలను్్యత మ�ంంం�ా.”్్
 
 య �్ ం్ హంహ�ు్ గ ం�ంల�్ న దు్  ��అ�ాన్  అం్ హ�మ��ర�్

రం��ల�్ హ�్  ను� ్  ల�్ లం�న్ హంహ�ుల�్  �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్  లల ��్

వగల్ం్ ఇల�్  ా�నరర,్ “��ాల�్ ్యత మ�ంంం�ా్  మ��య్ ర���్ రన్

 �రగరవ్ం�ా.్ ర�న్ఆమా ్�ల్�్రననంరా్ ంరం�ా.”్్

 
ంా�రక్   �మ�ంంవల �న్  ష�ం్డ�టంటట్ ర���్ రు�్ గంఅం��ం�న్

గుననత�ను్ వయయమ�ు�ంంటం్  మ��య్ త ను్ �� య్

గతయయర�ా్రరలను,్  ీత ్లను్ �్ ే్ ంరట�రు�్త ్ ా� ్�త ల�్ ్ృ��్
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 ��ట �ాం�్  �ల�్  ంం�్ ులర్�్ ్ �ా �నయ ఆ న్ గర�రహ�్

 ల�ాట�రా్  �మ� �్ �ంం�.్ గుననత�లను్  నుగమ�ం �ల�,్ �ాటంర్

దృఢంరా్ ట�్ ్�ా�ల�్ మ��య్ ��్్ ాతం్ �జల�్ఇష్ం్ల�్ �్ �ా�్

గమ�,్ �ాటంర్ ఇతరరల్ వర్�్  �మ� ల�్ ్  �్ ్  మ��య్్

 య �్ ంలందమ�ు�్  ల�్ �్ ం�మ�్ ంద నరా్!్  �్ ులర్�్  ల�్ �్ � ్

 �ల�ను్  మ��య్ ఆ�న్  త�యతత  ఆ న్ గంరంరక.్ గర్్

 ు�త ంత��ె న్  ల�్ �్ ుా్�ం��్  మ�్ ఇతర్  ు�త ్ ల�దు,్  మ�్ ఇతర్

 ��ుార ం్ల�దు.్ 

 
ఆ్ తరర�ాత్ ��య�్�రక,్ ్�ట్అరర్ మ�ంరక్ వ�ాత త లను్ –్  ్టం్

నరక య్ ంుట�్ ్ (ఇజ��),్ మ�ం�ోం�్  మకరం్  � ��గం్  � ్ (మ�ం�)్

 మ�ంంవలలను.్ఆ్మ�ంరక్వ�ాత త ల�్ �ెల� న్రంగయల�్ ం�ా,్ మ��దదంరా్

 ంరటం్ ం�ం�.్ ఇంుా్ఇ��ం్దుగుత ల�్ మ�ంంటం��్్ాట�.్ తను్

రఅ్రర్  ె నకల�,్ ్ాదు్ల�/్ావను�మ�్ ్  మ�ంంటం్  ం�ం�.్ ంహర్

గయమ�ం�్ �వ త్ ్గల్ల�్ హ�్ లల ��్వగల్ం్ఇల�్ ా�నరర,్ 

 
“ �య్ ్్రర్ఇజ��్(నరక య్ంుట�్ ్ంుట�్ ్�ా�్ల�ంరక్వంటం్వగత ్ం)్

 మ��య్ మ�ం�్ ( మకర్ � ్ ��రారన్ ్ కట�రు�్ �ా��్ వగత ్ం)్  ా�్ మ�ంరక్

వ�ాత త లను్ ఇ��ంరా్  మ�ంంవలలను్  మ��య్  ె నకలను్

( మ�ంంవలలను).”్ హ్మ్హంహ�్గ ం�ం్
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 ��మల�్డ్దుగుత లల�ా  ా�్ఇ��ం్ �� యల�రు�్

 ����ంంవంు ను: 

 
ఇ��ం్  �� యల�్ నల� న,్ ఆ్� ం ,్ ర� ు ్ రంగయ్ వంటం్ డ్ రంగయ్

దుగుత లా  ా�్ గమ�్  మ�ంంట�రు�్ ��మల్�్  ను య్  ంం�.్  ���్

త ్ దుగుత ల�్  నరరష�ల్ దుగుత ల��్ �్ ే్  ంర్�ం��్ జ�గ తత ్

 రవలలను.్  ��మల్ ఇ��ం్ నల� న్ ల�ం�్ ఆ్� ంు ్ రంగయల�ా�్

 ంరవలలనర్  ట�్  టట్ ్  ��మల్ �ాదనల్�్ షమ� త్ ల�్  ల�ంటం్

ఆ��ర ం్ల�దు.్ 

 
గయగుద్ (ఇ�ా్ ��్  దదయల�్ �ాననం)్  � �,్  మ��భ� ఆ ,్ ఇ��ం్

దుగుత ల�్  మ�ం�న్ తరర�ాత్ �� య్  ���లను్�ంట�నన్ హజ్ ల�ం�్

  మ�్ ులర్�్ హృద�ంల�్ ర�యత్ (గం్లకం)్  �గుు�వలలను.్

 ందు్ంటట్ �వ త్ ్గల్ల�్ హ�్ లల ��్వగల్ం్ఇల�్  ం��ం �రర: 

“ఆంరరల�్గం్లకం � ్ఆ��ర �ా్ ంట��్ మ��య్ వమ��ా�్డంె ��్

గం్ేకంంు్�ంట��ో ,్ తరక్ం�రా�్ �్ ందు��రక.”్

 
షమ� త్  �ుారం్ హజ్ ల�ం�్   మ�్ ర�యత్ (గం్ల�కరన)్

 ల�్�లను్ అ��రంగంరా్  ం్మ�ంంవలలను.్  వమ��ా�్   మ�్

 ���లర్ గం్ేక �త ్ “లఅ  ్బ్   మ�్ ల�ం�్  ల�్ హ� ్,్ లఅ  ్బ్

  మ�్ (  మ�్ ులర్�్ �జర��యను్ ల�ం�్ �్  ల�్ �,్   మ�్

ులర్�్ �జర��యను)”్  ర్  ం్మ�ంంవలలను.్  ల�ర�్  వమ��ా�్ హజ్
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ులర్�్ ర�యత్  ���లను్�ంటట,్ “లఅ  ్బ్ హజ్ ల�ం�్  ల�్ హ� ్్

లఅ  ్బ్హజ్(హజ్ులర్�్�జర��యను్ల�ం�్�్ ల�్ �,్హజ్ులర్�్

�జర��యను)”్  ర్  ం్మ�ంంవలలను.్  �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్  లల ��్

వగల్ం్ నుగమ�ం�న్ ��నం్ఇం�.్త ్�ాహనం � ్ ు�్న్తరర�ాత్

ం్ ర�యత్  ం్మ�ంంటం్  ం�ం�.్  ందు్ంటట్  �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్

 లల ��్ వగల్ం్ తన్ గ�ామక � ్  ు�్న్ తరర�ాత్ ‘లఅ  ్బ’్  ర్

 ేు�ా�రర.్  ం�్   కటంు�్ �ఖ�త్ ్�ా ంతం్ ం�టం్  ుా్్ �   న్

�ార� �్ �ంం�.్ ం�ాత�ల�్గ ్యం�న్ తత ్ దదయ్ఇం�.్ 

 
ఇ��ం్ర�యత్ుా్�ం��్��మ�్ర�యత్ ం్మ�ంంట ా�ం�్

 ర్ంల�్ల�ర్ ్్నదతన్్ేక�� �రం:్ 

 
ు�వలం్ఇ��ం్ ులర్�్ �త� �్అ��రంగంరా్ర�యత్ ం్మ�ంంట�రన్

షమ� త్ ఆ ం�ం�నం�.్  ందు్ంటట్ ఇం�్  �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్  లల ��్

వగల్ం్ �్్్ ్�ా  �రమ్్ హంహ�ు్  � ్ ఆ��ర �ా్  ననం�.్  ���,్

న ��్ ులర్�,్ త�ాా్ ులర్�్ ల�ం�్ ఇతర్ ఆమా నల�్ ఆంమ�ంంుట్

ులర్�్ అ��రంగంరా్ ర�యత్  ��యట్  ను యంంఅ�ానదా�్ ఆం� ం్

షమ� త్ ల�్ ల�దు.్  ం�హరర్�,్ ‘ం్ న ��్  ��యట్ ులర్�్ ా�ను్

ర�యత్  �గుత ా�నను’్ ల�ం�్ ‘ా�ను్ త�ాా్  ��యట్ ులర్�్ ర�యత్

 �గుత ా�నను’్  ర్  ం్మ�ంం్ రదు.్ ఆ్   ంరా్  ం్మ�ంంట ా�ం�్

 ర్ంల�్ల�ర్ ్్్ేక�� �రం.్ మ�్ �టల�్ ె్ాకలంటట్హజ్ల�ం�్
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  మ�్ ులర్�్ త క్  మ�్ ఇతర్ ఆమా న్ ులరు��ా�్ అ��రంగంరా్

ర�యత�్  ం్మ�ంంట ా�ం�్  ్్ ్ా ���్ ్  ర.్  ్��మ్  ల�్

అ��రంగంరా్  ం్మ�ంంట ా�ం�్ షమ� త్ ల�్  ను యంంఅ�ాన్

 ష� ఆ న��,్  �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్  లల ��్ వగల్ం్ ం�ర్ గయమ�ం�్

ఆం��ం ��ారర.్ ల�ం�్ తన్  ల�్�ల్ ం�్మా్ ల�ం�్ ఆంరరల్ ం�్మా్

 �దమ��ం�్ ంద ��ారర.్  ల�ర�్ గజజ నులల న్  యందుతరం్  య �్ ంల�్

ం�రర్ ్ ఆంమ�ం ��ారర.్ డం� ఆ ా�్ ఇల�ంటం్ అ��రంగ్  ం్రరల్�్

 �వ త్ ్  యహ ్మ్ గల్ల�్ హ�్  లల ��్ వగల్ం్ గునునతల�్ ల�ం�్

గజజనులల న్గ�అ�ల్గుననత�లల�్ ల�ంటం్ఆ��ర ం్ల�దు.్ఇంొ ్్

గర�ట� ఆ న్్ేక�� �రం్ �త� �.్ 

 
ఇల�ంటం్ ్ేక��ంరరలను్ గయమ�ం�్  �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్  లల ��్ వగల్ం్

ఇల�్��ం మ�ం �రర:్ 

 
“ఆంరరలరనంటంల�్ తయంత్ ెర్ ్ -్్ేక��ంరరల�.్ ్ మ��య్ �య్

నదతన్ ్ేక��ంరర్  ్్  �రం�మ�్ ( �త� �).”  య �్ ం్ హంహ�ు్

గ ం�ం్

 
�ఖ�త�ల్గయమ�ం�: 

 
ఇ��ం్  �� యల�్  ����ం �్  ుా్్   త�్ గమ�హదు� ల�.్ వతతం్ �దు్

�ఖ�త�ల�్ ా�న�. 
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1.  ంహా�్ �   న్ నుం�ా్ వ � ్  �జల్ ులర్�్ �ఖ�త�్ –్ దుద్

హలల ౖ�.్ంహర్ మ�్ �రర్ అ�య�్  . 

 
2.  �మ���్ �   న్ నుం�ా్ వ � ్  �జల్ ులర్�్ �ఖ�త�్ –్

�హ్�.్ ఇం�్ మా�గ్  ా�్ రమా్నుషయ్  లల్ ్ వద� ్  ంం�.్

 �గుత తం్ �జల�్మా�గ్నుం�ా్ఇ��ం్దుగుత ల�్ మ�గుత ా�నరర.్

డం� ఆ ా�్ మా�గ్నుం�ా్ఇ��ం్ �� యల�రు�్  ����ం�న్ �జల�్

గమ��న్ �ఖ�త�్ ్�ా ంతం్ నుం��్ ఇ��ం్  �� యల�రు�్

 ����ం�నటట్ .్  ందు్ంటట్ ం్ ం�మ�ల�్  ుా్్ � ��్్  �జల్

ులర్�్ మా�గ్ ్�ా ంతం,్ �హ్�్ ్ంటట్ ులం ెం్  యందురా్

వగుత ంం�. 

 
3. నజ� ్ �   న్ నుం�ా్ వ � ్  �జల్ ులర్�్�ఖ�త�్ –్ ఖ�న్ ద్

 ం�ద.్ంహర్ మ�్ �రర్  � సద. 

 
4. � జ్ �   న్ నుం�ా్ వ � ్  �జల్ ులర్�్ �ఖ�త�్ –్

�లంలం. 

 
5.  ఇమాబ్ �   న్ నుం�ా్ వ � ్  �జల్ ులర్�్ �ఖ�త�్ –్ ��త్

ఇ�్. 
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ం్�ఖ�త�ల�్ �వ త్ ్గల్ల�్ హ�్ లల ��్వగల్ం్ �్రర��ంంఅ�ాన .్

హజ్ల�ం�్  మ�్ులర్�్ ట��   న్నుం�ా్వ � ్ �జల్ులర్�్ఆ్��్

�ఖ�త�్్�ా ం��ల�్త కర్గమ�్ �్ ా�న�. 

 
ఇ��ం్ �� యల�్ ����ంం్�ం��్�ఖ�త�్్�ా ం��రన్ం�టరం్హజ్

/్  మ�్��య�్�ర్ులర్�్ర����ంంఅ�ాంం�: 

 
ఆ్��్ ్�ా ం��ల్  �జల్ ులర్�్  �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్  లల ��్ వగల్ం్  � ్

రమక�త్�ఖ�త�లను్ రర��ం�ా�రర.్హజ్ల�ం�్   మ�్ర�యత్��్

ం్ �ఖ�త�్ ్�ా ం��లను్ ం�టట్  �య్  ్్మ�్ ులర్�్   ్

రమ���ంంఅ�ాా��.్హజ్ల�ం�్  మ�్ � �్ ర�యత్��్ ుా్్�   న్

 ���రమం �్  �య్  ్్మ�్ ులర్�,్ ం్ �ఖ�త�్ ్�ా ంతంల�్ ఇ��ం్

 �� యల�రు�్  ����ంంరం్ త కరగమ�.్ మ�రక్ ్  � ్  ���రమగుత ా�న్ ల�ం�్

  �నం్  � ్  ���రమగుత ా�న్ గమ�,్ ఇ��ం్  �� యల�రు�్  ����ంం్�ం��్

ఇ్్�ా్ నుం�ా్  యందు్�్ �్ మాదు.్  ందు్ంటట్ ం్ �ఖ�త�్

్�ా ం��లను్రర��ం�న నరక,్ 

 
 �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్  లల ��్ వగల్ం్  ్్  ంల్ ర� �రన్

  ం��ం�ా�రర.్ 

 
“ం్ �ఖ�త�్ ్�ా ం��ల�్ ఆ్ ��్ ్�ా ంత�ాగుల � ్ త కరగమ�్  �్

 ా�న�.్ మ��య్  వమ����్హజ్ ల�ం�్   మ�్  � �్ ర�యత్ ��్ం్
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(�ఖ�త�)్ ్�ా ం��లను్ ం�ట�్�ంట�్ యందు్�్ �ాగయ��మ�,్  ల�ంటం్

�ామ్ � న్్ ��.”్్

 
 వమ��ా�్హజ్ల�ం�్  మ�్ � �్గం్లకం��్  �నంల�్ ుా్్�   న్

 ���రమంం్ దే �త ,్   �నంల�రు�్  ు�్్  యంం�్ �ారర్ గయగుద్

(ఇ�ా్ ��్  దదయల�్  �మ�త ్ �ాననం)్  ��వలలను.్   �నం్�ఖ�త్

్�ా ం��రన్ గ� �గుత నన నరక,్ ఇ��ం్ దుగుత ల�్  మ�ం�,్ గ �ం్

 ంటట్ త ్ గం్ల�కరన్  నుగమ�ం�,్ “లఅ  ్బ్   మ�”్  ర్

 ం్మ�ంంవలలను.్ ్��మ్ ంత్గ �ం్ల�్ �్ ��,్హజ్��య�్�ల�్

ు�వలం్ “లఅ  ్బ”్  ర్  ం్మ�ంంవలలను.్  ్��మ్  వమ��ా�్   �నం్

 ్్్్  యందు్ ల�ం�్ �ఖ�త్ గ� �ంం్్  యందు్ ఇ��ం్ దుగుత ల�్

 మ� �త ,్  ందుల�్  ల�ంటం్ ంోష ం్ ల�దు.్  ���్  తను్ �ఖ�త�్

్�ా ంతం్  �ర్�ం��్ ల�ం�్ �ఖ�త�్ ్�ా ంతం్ గ� �ంం్�ం��్   మ�్

ల�ం�్ హజ్ ర�యత్  �గుు�మాదు్  మ��య్ లఅ  ్బ్  ర్

 ం్మ�ంంమాదు.్ ుాఅటం్ ,్  మా్రు�్ గంఅం��ం�న్  �య్  ష�ంల�నద్

 �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్  లల ��్ వగల్ం్ ఆం� ాలను్ త�.ం.్ త క్�ం��్

్ాటంంంుట్ �య్ య �్ ం � ్త కర్గమ�్ ��్ �్ ంం�.్ 

 
ంహర్గయమ�ం�్ ల�్ �్ఆం� ం్ఇల�్ ననం�: 

 
“ర  �ంరా  ల�్ � �్్  �వ త్ల� � ులర్�  ం�    �నం 

 ననం�” ఖు�ఆజ 33:21 
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తన్  ంయ ్  �ో్ల�్ హజ్  �గంగంల�్  �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్  లల ��్

వగల్ం్ఇల�్  ం��ం �రర: 

 
“�్హజ్ఆంరరల�్ా�్నుం�ా్ా�రర ు�ం�ా”్

 
 ���,్ హజ్ ల�ం�్   మ�్  � �్ గం్లకం్ ల�ర్ వయ్�త ల�్  ంటట్

 ంోయగమక��య్    ్  నుల్ ులర్�్ ల�ం�్ �ాయ్ారం్ ులర్�్ ుా్్ � ��్్

 �జల�్ ఇ��ం్  �� యల�రు�్  ����ంంవల �న్ ఆవ య్త్ ల�దు.్  ్��మ్

 తను్ హజ్ ల�ం�్   మ�్  ���లర్ గం్ేకం�,్ �ఖ�త�్ వద� ్

ఇ��ం్  �� యల�రు�్  ���� �త ,్  ందుల�్  ల�ంటం్ ంో ష ం్ ల�దు.్

 ందు్ంటట్ �ఖ�త�్  ష�ంల�్  �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్  లల ��్ వగల్ం్

ఇల�్ఆం��ం �రర: 

 
“ం్ �ఖ�త�్ ్�ా ం��ల�్ ఆ్ ��్ ్�ా ంత�ాగుల � ్ త కరగమ�్  �్

 ా�న�.్ మ��య్  వమ����్హజ్ ల�ం�్   మ�్  � �్ ర�యత్ ��్ం్

(�ఖ�త�)్ ్�ా ం��లను్ ం�ట�్�ంట�్ యందు్�్ �ాగయ��మ�,్  ల�ంటం్

�ామ్ � న్్ ��.”్

 
 �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్  లల ��్ వగల్ం్ �్్్  � ్ ఆం� ారు�్  ర�ం్

డ�టంటట,్  వమ����్ం్�ఖ�త�్ ్�ా ం��లను్హజ్ల�ం�్   మ�్ � �్

గం్లకం��్ ుా్�ం��్ ం�ట���మ�,్  ల�ంటం్ �ారర్ ఇ��ం్  �� యల�రు�్

 ����ంంవల �న్ ఆవ య్త్ ల�దు.్ ర  �ంరా్  ల�్ �్ �్్్
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ం�గుల్ ులర్�్ ఇంొ ్్ ర� క్  నుగ హం్  మ��య్ ��లభయం.్

 ల�ందుేల�్ �్–్గ్ల్��త త� యల�,్్ృతజ్తల�్ ల�్ �్ులరు�. 

 
 � ్ ష�ం్ మ�్�ాగత వ్గంంటన్ం�్మా్ ్ ��్గ మ�దంంఅ�ాంం�్–్

 ుా్్ దంర��త�్ గ �ంల�్  �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్  లల ��్ వగల్ం్

 ుా్ల�్  ����ం�న నరక్ ఇ��ం్  �� యల�్ ల�రర.్  ం��ుా్్   నరక్

ఆ�న్తల � ్�ర�ాత త రం్ మ�ం�్ ా�నరర.్ ందు్ంటట్ఆ�న్  నరక్

హజ్ ల�ం�్   మ�్  � �్ గం్లకం��్ ుా్ల�్  ����ంంల�దు.్ ుా్్

నగమారన్ జ�ం �్  మ��య్  ్్�ా్  గ �మా నను్ గ ంలంరా్

త��ా� �టట్ ్ ం�ద  ం��్ఆ�న్ ుా్ల�్ ����ం �రర.్్ 

 
 వమ����్ �ఖ�త�్ గమ�హదు� ల్ ల� ల్ ( ం�హరర్�్ �ం�� ్  ట్రంల�,్

 మ్ గల �,్ అ�� ,్ షమాఇ,్ అద�,్  గదత ర�్ వదలల న్

్�ా ం��లల�)్రవ �గుత ా�నమ�,్ ల�ంటం్�ారర్డంో ్ ్్�ఖ�త�్వద� ్�్

� �్్ ఇ��ం్ దుగుత ల�్  మ�ం�,్ హజ్ ల�ం�్   మ�్ ర�యత్

 �గుు�వల �న్ వగరం్ల�దు,్�ామ�్ులర్�్�ారర్ ంట�నన్ర�ాగ �్

�ఖ�త.్హజ్ల�ం�్  మ�్ ���లర్ ను్�నన నరక,్�ారర్ఇ��ం్

దుగుత ల�్  మ�ం�,్ ర�యత్  �గు్�ర,్ త ్ ఇంటం్ నుం��్ ఇ��ం్

 �� యల�రు�్ ����ం �ే.్ 

 
 ���,్  వమ�ు��ా�్ �ఖ�త�్ గమ�హదు� ్ � ల� ల్  మ�్ ఇల�్ ్

 ననట్���,్ �ారర్ �ఖ�త�్ ్�ా ం��రు�్  �రర్�ర్ ఇ��ం్  �� యల�రు�్
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 ����ంం్ వంు ను్ ల�ం�్ ుా్్ �   న్ �ఖ�త�్ ్�ా ం��రు�్ దగగ రరనన్

త ్ ఇంటంల�్ ఇ��ం్  మ�ంంవంు .్ ంహర్ గయమ�ం�్  �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్

 లల ��్ వగల్ం్ �ెే �న్  ష��రన్  అయ� ల�్ �్ �జ్  అ�్ఉ్

రం��ల�్ హ�్ ను�  �్ఇల�్ ల�్ లం �రర:్ 

“ వమ����్ �ఖ�త్ ల� ల్ రవ �గుత ా�నమ�,్  ల�ంటం్ �ామ�్ ులర్�్ �ామ�్

ఇల�్ ్ �ామ�్ ఇ��ం్ (ల�్  ����ం �)్ �ా� నం.్ ుా్�ాగుల�్ ుా్ల� ల�్

ఇ��ం్ మ�ంంవంు .”్(అయఖ�మక్ మ��య్ య �్ ం)్

 
 ���్  వమ����్ ుాఅ�్   త�్ గమ�హదు� ల్ ల� ల్ (హరమ్ ల� ల)్

 ం�ా,్   మ�్  ���లర్ గం్ేకంంు్�ా�నమ�,్ �ారర్ ఆ్ గమ�హదు� ల్

అ�ట్�్ � �్,్   మ�్ ులర్�్ ఇ��ం్  మ�ం�్  రే్ మావలలను.్

  మ�్  ��దల�న్ తన్ ు�మ�్ను్ ్ ఆ���ా్ రం��ల�్ హ�్  ా�� ్

�ెే �న నరక,్ ఆ ఆను్ ుాఅ�్   త�్ గమ�హదు� ల్ అ�ట్�్ �గు్�్

� �్,్ ఇ��ంల�్ ����ం ్జ�� ర్ �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్ లల ��్ వగల్ం్

ఆ ఆ్ �� దరరరక్  అయ� ర �్జ్ ను్ ఆం��ం �రర.్ ంహర్ నుం�ా్

�ెే �నం��టంటట,్  వమ��ా�్   మ�్  ���లర్ గం్ేకం�న�ారర,్

  త�్ుాఅ�్గమ�హదు� ల్ల� ల్ఇ��ం్ �� యల�రు�్ ����ంంల�రర.్ుాఅటం్ ్

�ారర్ ుాఅ�్   త�్ గమ�హదు� ల్ అ�ట్�్ � �్్ ఇ��ం్  �� యల�రు�్

 ����ంంవలలను.్ం్హంహ�ు్,ఇంత్�్ యందు్�ెే �న్ అయ� ల�్ �్�జ్

 అ�్ఉ్రం��ల�్ హ�్ ను�  �్హంహ�ు్ ష��రన్ మ�ంతరా్గకష్ం్

 �గుత ననం�.్  ం��రా్్  ుా్�ాగుల�,్  ుా్ల� ల�్ ఇ��ం్
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 మ�ంంవం ా�్ ఆం� ం్ హజ్ ులర్�్  �త� �్  ���య్ ా�్  ష��రన్

్ ��్ గకష్ం్  �గుత ననం�.్ ుాఅటం్ ్  ం�్   మ�్ ులర్�్ వమ�తంందు.్

 ్��మ్   మ�్ ులర్�్ ుాఅ�్ గమ�హదు� ల్ ల� ల�్ ఇ��ం్  మ�ం �్

 వుా ం్ ంటట,్ �వ త్ ్గల్ల�్ హ�్ లల ��్వగల్ం్తన్��రయ్ఆ� �ా్

రం��ల�్ హ�్ ా�� ్�్ ల�్ ��ట�రు�్ ను య్ఇ� ,్ుాఅ�్  త�్

గమ�హదు� ల్అ�ట్�్� �్్ఇ��ం్ మ�ంం ర్ ె �క్ ం���ారర్ుాదు్

్ం�!్ ఇం�్  �ాదర��త ఆ న్ ఋ�వన.్ ుాఅటం్ ్ ఇ�ా్ ��్

 ల� �లందరర్ ఇం�్  ర్�ా �ం��్  ా�నరర.్  ం��రా్్  � ్ మ�ంరక్

హంహ�ుల��్ ం్  ర్�ా �ం్ డు�భ ంంటం్ వలన్ ంహరర్

 నుగమ�ంంర �్ య �్ ంల్ులర్�్గమ��నం�. 

 
హజ్  �మ�త ్  � �న్ తరర�ాత్  ా�్�ారర్ ్   మ�్  ��ట�రన్

షమ� త�్్�� తస��ంంటం్ల�దు: 

 
హజ్��త�్ఆరంభంల�్  మ�్ � �్ ం�ా,్హజ్ �రత�న్తరర�ాత్

తటమ్ల�ం�్�మాన�్్�ా ం��రు�్� �్,్ఇ��ం్ మ�ం�,్ రల్ రల్

  మ�్ ల�్  � �్ ులందరర్  �జల్  దదయు�్ షమ� త�ల�్  ల�ంటం్

ఆ��ర ం్ ల�దు.్  ల�ంటం్  ��నం్ రమా��ర ఆ నం�.్  ం��రా్్  ం�్

 ంరక్మ�ంంఅరల�దు్ ్ ��.్ ఇల�్ హజ్ తరర�ాత్  � �్   మ�్

గ య�త ఆ నం�్ుాదర్్�ా  �రమ్్ర��దనలల�్ �మ�్నఅ�ాంం�.్ 
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 �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్ లల ��్ వగల్ం్ మ��య్ఆ�న్గహంరరల�్హజ్

 �మ�త ్  � �న్ తరర�ాత్  రల్   మ�్  ��ల�దు.్ తటమ్ నుం�ా్

ఆ� �ా్ రం��ల�్ హ�్  ా�� ్  � �న్   మ�్ గయమ�ం�్  ���,్  ుా్్

 �మ�న్ � ంటా�్ ఆ ర్ అ��ష�్ ్ ్�ా రంభ వటం్ వలన్ ఆ ర్   నరక్

  మ�్  ��ల�్్ �్ ��రర.్ ం�రు�్ అదుల�రా్  ంటట్ �ఖ�త్ ల�్

ఇ��ం్ మ�ం�,్అ��ష�్ ్్�ా రంభ ఆ న్ుారరంరా్ �మ�త ��ల�్్ �్ �న్

  మ�్్�్అదుల�రా్ మ�్  మ�్ ��టం్ులర్�్ ను యంం ర్

ఆ ర్ �వ త్ ్గల్ల�్ హ�్ లల ��్వగల్ంను్ �ారారర.్ మ��య్ం�రు�్

 �వ త్ ్ గల్ల�్ హ�్  లల ��్ వగల్ం్  ను యం�ా�రర.్ ంహర్ ుారరంరా్

ఆ ర్ మ�ంరక్   మ�్ ల�్  � �నట్�ంం�్ –్  ్టం్ హజ్ ��్ ్ాట�్

 మ��య్ మ�ం�ో ం�్ తటమ్నుం�ా.్ ుాఅటం్ ,్ ఆ� �ా్ రం��ల�్ హ�్ ా�� ్

 �� యల�ంటం్  �� యర్  దుమ�్ంటట,్ �ారర్ హజ్ తరర�ాత్   మ�్

 ��వంు .్  ���్  �టం �టంు�్   మ�్  �గదత ,్ రంహ� ్  �ం�,్ ��టం్

 య �్ ంల్�్ ��్మాయరన్్ేర�ంం్�ం��్ �జల�్ �వమ�తంంవలలను. 

 
రగసంం�హంరా్ ��య�్�ల�్  రల్   మ�్  ��ట ా�ం�్  ్్�ా్

 �జలను్  ��్మాయరు�్ గయమ� �గుత ంం�.్ ౖేతంరా,్ రంహ� ్  �మ�ర�్ �్ త�ంం�్

 మ��య్ట�� ర�బ్��ు�స�ెంట�్ ్  �మ�ర�్ �్ ���.్ ం��రా్,్ం్ ��నం్

 �వ త్ ్గల్ల�్ హ�్ లల ��్వగద్్గుననత�్�్ రరదద ఆ నం�్్ ��. 

హజ్ ుాలంల�్ రా్�ం��్ ��మ�్ గ �ంల�్ �ఖ�త�్ ్�ా ం��రు�్

 �రరు�వటం: 
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�ఖ�త�్ ్�ా ం��రు�్  �రర్�ా��ారర్ –్ ు� ంద్  �మ�్నన్ మ�ం�ాంటంల�్  ్్

వమాగ రు�్ ెంం�న్�ారా�ం�్�ెల�ు�వలలను. 

 
1. వదటం వరగం  �జల�: హజ ుాలంల� రా్�ం��, ��మ� 

గ �ంల�  ంటట ర ం�జ, షఆఅ�జ వదలల న ా లలల� 

  మ� ులర్�  ్్�ాు�  �రర్�ా��ారర.  ల�ంటం �ారర 

  మ�  � � గం్లకం�� ‘లఅ  ్బ   మ�’  ర ల�ం� 

‘ ల�్ హ� ్ లఅ  ్బ   మ�’  ర  ల�్�త� ఇ��ం 

 �� యల�రు�  ����ంంవలలను. ఆ తరర�ాత �ారర ం ు� ంం� 

లఅ  ్బ  ల�్�లను,  �వ త్  గల్ల�్ హ�  లల �� �్్ 

గుననత�ను  నుగమ�గదత  తే్��  ల్వలలను.  

లఅ  ్బ  ల�్ హ� ్ లఅ  ్బ, లఅ  ్బ ల� షమక్ ల్ లఅ  ్బ, 

ఇననద హమ ద, వ ా�న త, ల్వద  యద్ – ల� షమక్ 

లబ 

 
ా�ను �జర��యను, �  ల�్ �!  ా�ను �జర��యను, ా�ను 

�జర��యను, ట్� ��గ�ా్ యలలవరర ల�రర, ా�ను 

�జర��యను, ర  �ంరా గ్ల ��త త� యల�,  � ంగల� 

 మ��య ్ృతజ్తల�, గ్ల  నుగ �ల�  మ��య గ్ల 

ల�ుాల� ట�� – టు�వరర ��గ�ా్ యల� ల�రర.   
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 ల�్ � �్్   త� ుాఅ�గృహం  �మ� వర్�,  �  తే్�� 

 ల�్�ల�  ల�్�త�  ంరవలలను  మ��య  ల�్ � �్్ 

��యనం  �గదత   ంరవలలను.  ్్�ాు�  �మ�న తరర�ాత 

తే్��  ల�్�ల�  ల్టం ఆ �, ుాఅ� గృహం ంుట�్  డరక 

�ారర్  త�ాా ( �దదారం)  � �,  ఖ� ఆ ఇఅ�� � ం � ను్ 

మ�ంరక రుాత�ల న ��  � �,  గస్ా �   న �ార� �్ వలలను. 

 గస్ా  మ��య  ద  మా్ల   య డరక �ారర్  న�ా�, తల 

� ంట�� ్ల�  �మ�తరా � ���� వలలను ల�ం�  య �నన రా 

కవరం  ��ంంుు�వలలను. ంహర��   మ� ��త� 

 �రతవనత�ంం�. ఇ��ం  �� యల�  ం�ాన ర����లటన ఇ నరక 

 �మ�తరా ��ేర� �్ ���  మ��య ఆ  నులటన ఇ నరక 

 ంత్�  యందు వల�  రల  ర్గ ్త వన���.   

      
2. మ�ం�ో  వరగం  �జల�: హజ ుాలంల�  ంటట ష�ా్ద, దుద 

ఖ��ద�  మ��య దుద హజ ా ల వదటం  ం� ం�ా�లల� 

�ఖ�త ్�ా ం��రు�  �రర్�ా�  �జల�.  ల�ంటం �ారర ం ు� ంం� 

�ాటంల�  ్  దదయర  ంంుు�వంు ను – ు�వలం హజ 

 ��టం, ు�వలం   మ�  ��టం ల�ం� మ�ంరద ్ే � 

 ��టం. తన  ంయ  హజ ��త� ులర్�,  �వ త్  గల్ల�్ హ� 

 లల �� వగల్ం దుద ఖ��ద� ా లల� �ఖ�త ్�ా ంతం 
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వద� ్�  �మ�న నరక, ఆ�న తన గహంరరల్�  �  

 ంం�ాంటంల� డంో   ్ ం�రర  ంంుు� ర  ె �కా�రర.  

హజ ా లల� ఖుమా్ట  �వన � ంట  నన హజ ��య�్�రక లమాజ 

(ఖుమా్ట గ �తం)  దదయల� హజ  � � గం్లకం  �గుు�వలలను 

 మ��య ఖుమా్ట  �వన � ంటల�ర వయు�త  త త�త  (గుఖ��ఖ�యల� 

 నుభ ం �)  దదయల� హజ  � � గం్లకం  �గుు�వలలను: 

 
గుననత�  �ుారం,  ్��మ హజ ��య�్�ర�� ్ాట� ఖుమా్ట  �వన 

ల�్ �్ ��,  తను ు�వలం   మ� ులర్�  �త� � గం్లకం  �గు్�ర, 

హజ ుాలంల� రా్ ��మ� గ �ంల�   మ�  � �   ంరా  తను 

వతతం   మ� ఆంరరలను  �మ�త   ��వలలను.  ందు్ంటట  �వ త్  

గల్ల�్ హ�  లల �� వగల్ం, ఖుమా్ట  �వన � ంట  నన  

గహంరరలను ‘ు�వలం   మ� ులర్�  �త� � ఇ��ం  మ�ంం ర’ 

ఆం��ం�ా�రర.  ుా్  �మ�న తరర�ాత  �వ త్  గల్ల�్ హ�  లల �� 

వగల్ం  రల ఇం�   ంరా ఆం��ం�ా�రర. ంహరర  నుగమ�గదత , 

గహంరరల� త�ాా (ుాఅ� గృహ  �దదార)  మ��య గ�� (గ్ా 

 మ��య  మా్ల   య నర్)  �మ�త   � �,  �వ త్  గల్ల�్ హ�  లల �� 

వగల్ం ఆం� ాను�ారం తల � ంట�� ్ల� ర�మ�ర�ంంు్�ా�నరర.  ల� 

�ామ� �  ఇ��ం ర����లటన ��ేర� �్ �ా��.  ల�ర�  వమ��� ్ాట� �� 

ఖుమా్ట  �వన � ంట  ం�ానంో , �ామ�ర ఖుమా్ట మ�� వర్� ఇ��ం 
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గ�యల�ా�  ంర ర ఆం��ం�ా�రర. ఖుమా్ట  �వన త �� ్ాట� 

 నన�ారర గుననత�ను  నుగమ�గదత , డ్ుాలంల�   మ�  మ��య 

హజ ులర్� ఇ��ం  మ�ంంవలలను.  �వ త్  గల్ల�్ హ�  లల �� వగల్ం 

తన�� ్ాట� ఖుమా్ట  �వనను � ంట �గు్� మావటం వలన,  �  

  ంరా  � �ా�రర.  ం��రా్ త �� ్ాట� ఖుమా్ట  �వన � ంట 

�గు్� వ� న ఇతర గ�అ�లను ్ ��  �    ంరాా�  �� ర 

ఆం��ం�ా�రర. ఇ��ం  మ�ం �ట నరక, ఆ�న   మ�  మ��య హజ 

ులర్� లఅ  ్బ  ర  ేు�ా�రర. దుద హజ 10వ ��ంహన ఖుమా్ట  � �న 

తరర�ాత ఇ��ం  �� య నుం�ా అ�ట  �ాా�రర.  

 
 వమ���� త �� ్ాట� ఖుమా్ట  �వన � ంట  �ట�్ ్�ర, ు�వలం హజ 

ులర్�  �త� � గం్లకం  �గు్�ంట�మ�, �ారర ఖ�మ�జ ల (లమాజ 

 దదయల� హజ  � ��ామ�) వల� దుద హజ ా ల 10వ ��ంహన ఖుమా్ట 

 � � వర్� ఇ��ం  �� యల� ులన�ాగవలలను.  

 
 �   వమాల నుం�ా  న్� �ెే �ం��టంటట,  వమ���� ు�వలం హజ 

ులర్� ల�ం� హజ  మ��య   మ� ులర్� ఇ��ం  మ��ాత మ�,  ్��మ 

�ామ��� ్ాట� ఖుమా్ట  �వన ల�్ �్ ��,  ల�ంటం �ారర   మ� 

తరర�ాత ఇ��ం  �� యల� ులన�ాగటం గమ��న  దదయ ుాదు. గుననత� 

 �ుారం �ారర ు�వలం   మ� ులర్�  �త� � ఇ��ం  మ�ం�, త�ాా 

 మ��య గ��  �మ�త   � �, � ంట�� ్ల� �ననరా ్యత మ�ం జ�గు్�ర 

ఇ��ం రఅం నల నుం�ా అ�ట  ��ే. త �� ్ాట� ఖుమా్ట 



 

23 

 �వన �గు్�మార �ామ�ర  �వ త్  గల్ల�్ హ�  లల �� వగల్ం ఇల�ా� 

 �� ర ఆం��ం� �యా�నరర. ుాట,  వమ��ా�  �ల� ఆలగయంరా 

 �రరు�వటం వలన హజ గ �ం ు�ల�క� టట�్ ంటట,  ల�ంటం �ామ� 

ులర్�  ు� ఇ��ంల� హజ  మ��య   మ�  � �  ను య  ంం� 

(ఖుమా్ట  �వన � ంట ల�్ �్ �ా� గమ�). 

 
షరత�ల�� ్ �ాన ఇ��ం: 

 
 ్��మ  వమ��ా� ఆమ�గయం ుారరంరా ల�్  త�� వన భ�ం వలన 

  మ�/హజ  �మ�త   ��ల�్ �్ �� � నా� భ�ం��  ంటట, �ారర 

ఇ��ం  మ�ం �ట నరక  � � గం్ల�కరు� ం షరత�ను జత  ��వలలను 

– “ ్��మ డంె ా� ఆటం్ం ుారరంరా (ం�మ�ల�) రమ���ంంఅ�ా��, టవన 

ననున ఆ �న ఆ �ా� న � ా� ం  �� య నుం�ా  �్ం్ను �్ ంం� 

�ా� న వనత�ంం�”. ంహరర �అ  � ్� �మ�త   �న దుఅ� 

 ల�్ లం �రర. ఆ ర ఇల�  ా�నరర, “� రగదల�ల�్ �! ా�ను హజ 

 ���లర గం్లకం  �గు్�ా�నను. ుాట, ా� ఆమ�గయం గమ�రా ల�దు”. 

  నరక  �వ త్  గల్ల�్ హ�  లల �� వగల్ం ఆ ఆను ‘ ్్�ె �� ఆటం్ం 

 దురవనత�ంంో , ఆ �ా� నంల� ఇ��ం నుం�ా  �్ం్ను �్ ంం�’ షరత�ను 

జత  � � హజ గం్లకం  �� ర గద�ం �రర. ంహర నుం�ా  న్� 

�ెే �ం��టంటట,  ్��మ  వమ��ా� ఇ��ం  �� యల�ర వయు�తు�  ా�మ�గయం 

ల�ం�  త�� వన వలన ఆటం్ం  దుమ����,  � న  �మ�్నన   ంరా  ్్�� 

ఇ��ం  �� యల� నుం�ా  �్ం్ �్ ందటం ులర్�  తరు�  ను య  ంం� 
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 మ��య ంహరు� అదుల�రా  తను  ల�ంటం ్�ా �� త  మ��రం 

 ెే్ంంవల �న  వగరం ల�దు. 

 
�నన �ల్ల హజ: 

 
గ� �  య �్ ంల�  �మ�్నఅ�ాన  అయ� ల�్ � ఇఅ న  అ�్ఉ 

రం��ల�్ హ�  ను�   ల�్ ఖన ఆ��రంరా �నన �ల్ల హజ  �మ�తరా 

గమ��నం�. తన �ర్ను  � ు�యత ,  �వ త్  గల్ల�్ హ�  లల �� వగల్ం్� 

ంద నత�, ఆ ర ఇల�  �ార�నం� “� రగదల�ల�్ �! ఇతర (ం �ర్) 

ులర్� హజ  ననం�?”. ం�రు� ఆ�న “ ంం�.  మ��య ట్� 

 �యౖలం లరగుత ంం�.”  ర జ�ా�� ా�రర.  

 
తను డరక గంవతసమాల వ�గుసల�  �వ త్  గల్ల�్ హ�  లల �� 

వగల్ం�� ్ాట� హజ  ��ానర �ెే �న గ��బ �జ �్మ 

రం��ల�్ హ�  ను�   ల�్ ఖన గ� � అయఖ�మకల�  ంం�.  ���  ల�ంటం 

హజ నర�ద హజ రా  �త� �  మ�గరమం అరకను.  ��రా  ��వల � 

 నన త కర గమ� హజ అ� యతను  ం�  �మ�త   ��దు. అ�రగ వయు�త  

 మ��య అ�రగ  ీత ్ు� ్ �� ఇం� ర� ం వమ�తగుత ంం�, �ామ� హజ నర�ద 

హజ రా  మ�గరమం అరకా� రార  ��రా  ��వల �  నన త కరగమ� 

హజ రా ుాదు.  అయ� ల�్ � ఇఅ న  అ�్ఉ రం��ల�్ హ�  ను�  � 

 ల�్ లం�న ు� ంం� హంహ�ుల� ం  ష�ం గకష్ంరా �ెల� అ�ాంం�: 

 �వ త్  గల్ల�్ హ�  లల �� వగల్ం ఇల�  ా�నరర,  
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“ ్��మ డ �ర్  �ా� హజ  � �త ,  తను �యవ్��ె న తరర�ాత 

 రల హజ  ��వల �  ంం�.  మ��య  ్��మ  వమ��ా� అ�రగ హజ 

 � �త ,  తను  �్ం్ను �్ ంం�న తరర�ాత  రల హజ  ��వల � 

 ంం�”.  

 
 ్��మ ఆ అ�ల��ాు� గమ��న  వరాహన ఇంుా మా్ �్ ��,  తర 

గంరక్�రక ఆ అ�ల�ర ులర్� ఇ��ం గం్ల�కరన వయ త్ం  ���ే. 

 తను ఆ అ�ల��ా దుగుత ల�  �మ� , ఇ��ం దుగుత ల� ���ార�ం�,  తర 

తరరౖనన లఅ  ్బ  ం్మ�ం �ే. దుగుత లను ��లర�ం�, ఇ��ం దుగుత ల� 

 మ�ం జ� �న తరర�ాత ఆ అ�ల�రక ఇ��ం  �� యల�  ననట�్ రా 

 మ�గరమంంఅర��రక. ఇ��ం  �� యల�  �ద� ల్� డ ర����జ్లల �� 

వమ�త�ాత త,  �� ర����జ్ల� ఆ అ�ల��ా ులర్� ్ �� వమ�తం అరకను. 

 ల�ర�  ్��మ ఆ అ�ే్్� గమ��న  వరాహన ఇంుా మా్్� ��, ఆ ఆ 

గంరక్�మాల� ఆ అ�ే్ తరరౖనన ఇ��ం గం్ల�కరన వయ త్ం  ���ే 

 మ��య లఅ  ్బ  లుాే.  ల� ఆ అ�ే్ ఇ��ం  �� యల�  ననట�్ రా 

 మ�గరమం అరకత�ంం�. ఇ��ం  �� యల�  �ద� ల్� డ ర����జ్లల �� 

వమ�త�ాత త,  �� ర����జ్ల� ఆ అ�ే్ ులర్� ్ �� వమ�త�ాత �. త�ాా 

 � �ట నరక, �ామ�  మకరం  మ��య దుగుత ల�  మ��భ�ంరా  ం��ే. 

త�ాా ్ �� న �� వంటంం�. ుాఅటం్    త�  �� యల�ా� త�ాా 

 ��వలలను. 
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 ్��మ అ�ల�రక ల�ం� అ�ే్  ష��లను  ర�ం  �గు్�ా�  �� యల� 

 ంటట, త  గంరక్�ల  ను య�� �ారర �ాననం  � �, ం��రు� 

 తత రర  �గు్�ర, ఇ��ం  మ�ంంవంు .  �ద� ల� ఇ��ం  మ�ం � 

  ంరాా�  �ల్ల� ్ �� ఇ��ం  మ�ంంవలలను. �ామ� గంరక్�ల� �ామ� 

ఆంరరలను  రయ��దాగదత , �ామ�  వగమాలను �ర వలలను. ఆ 

గంరక్�ల� – తే్ ుావంు , తం�ా� ుావంు  ల�ం� ��మ� ఇతరరలలవమ��ా� 

ుావంు .  �ల్ల� గ్త�రా  ��ల�ర ఆంరరల  ష�ంల�, ఆ 

ఆంరరలను �ామ� గంరక్�ల�  �మ�త   ��వలలను.  ం�హరర్� – 

జ ర� ల� మామ�్  గరటం (ర�్  ��టం). ుాట  ర్ాత 

 ఆ ం�నంల� రల� �వటం,  యజ�ే్ా  మ��య �ా�లల� మాయ� 

గర టం, త�ాా  మ��య గ��  ��టం వదలల న ఇతర 

ఆంరరలరనంటంట �ారర  �మ�త   ��వలలను.  వగర ఆ ��  �ల్ల 

గంరక్�ల�   �ల్లను త   �త�లల�  త�త ్�ర, భయజ�ల �ద ్ మ�  

 �ట�్ ్�ర ఆ ఆంరరల�  �మ�త ��టంల� ��రకరవంు .  ��� 

 �ల్లను  త�త ్�నన వయు�త , డ్ుాలంల� తన ు�గం  మ��య ఆ 

 �ల్�ార ు�గం త�ాా  ��ల�రక.  ంటట  తను తన ు�గం త�ాా 

 �మ�త   �గు్�ర, ఆ తరర�ాత  �ల్�ార ు�గం  మ� త�ాా  ��వల � 

 ంం�.  ల�ర� గ�� ్ ��.  �ల్ల తరరౖనన  తను త�ాా  మ��య 

గ�� ులర్� గం్లకం  �గుు�వంు . ు� ంద �ెే �న హంహ�ును 

 నుగమ�గదత , ఇల� తర�న జ�గ తల� �గుు�వటం  ం�ం�.                   
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“ఖ� త ఆ న ం�రర  నుగమ�ంంం�ా  మ��య గంం��గకద ఆ న 

ం�రర వం�ే  �ట్ం�ా” 

 
 ���, ్�ా  �రమ్  ర్�ా �ం  �ుారం,  ్��మ �ర్ను  త�త ్�నన 

వయు�త , తను�గం  మ��య తన �ర్ ు�గం  ు��ామ� త�ాా  మ��య 

గ�� గం్లకం  �గు్�ంటట,  ం� ్ �� గమ� �్ త�ంం�.  ందు్ంటట 

 �వ త్  గల్ల�్ హ�  లల �� వగల్ం తన �ర్ ులర్� ��మ� త�ాా 

 �� ర తన �ర్ హజ గయమ�ం�  �ార�న ఆ  ��మను ఆం��ంంల�దు. 

 ్��మ  ల� ��రరరా త�ాా, గ��  ��టం త కర గమ��  ంటట, 

ఆ�న త క్�ం�� ం�ర గయమ�ం� ఆ ఆను ఆం��ం�  ం���ారర. 

 ష��లను  ర�ం  �గుు�గేర� అ�ే్ల్�  మ��య అ�ల�ర్� 

  త�త,  మ��భ�త,   మ��భ�త గయమ�ం� త�ాా ్�ా రంరంం్  యంం� 

అ� ��ంంవలలను.  ల�ర�, ఇ��ంల�  నన  �ద� ల్� ్ ��.  �ల్ల 

తరరౖనన, �ామ� గంరక్�ల�రా ఆంరరల�  �గుత నన  �ద� �ారర ఇ��ం 

 మ�ంంవల �న  వగరం ల�దు.  ందు్ంటట ఇం� నర�ద ఆంరర ు� ంం�ు� 

వగుత ంం�.  ్��మ ఆ గంరక్�ల� ఇ��ం  మ� �త , �ామ�ు�  �యౖలం 

లరగుత ంం�.  ్��మ  ల�  మ�ంం్ �్ ��, ం�రల�  ల�ంటం ్ా  ం 

ల�దు.  

 
ఇ��ం  �� యల�  ను యం అ�ాన  మ��య ర����ం అ�ాన 

 ష��ల�: 
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ఇ��ం గం్లకం  �గు్�నన తరర�ాత  ీత ్ నరరష�ల� � ంట�� ్ల� ల�ం� 

ర�మ�్ ర�రగటం ల�ం� ్యత మ�ంంటం,  తత రర  �గుు�వటం వదలల న  

 ��మాదు. ఇ��ం  �� యల�  ����ం�న తరర�ాత  ల�ంటం  నుల్� 

 ను య ల�దు.  యఖయంరా  గ�ామ�ు� షరర్ , ్ాయంట�, ్�మాత ,  � జ� �, 

 �జ�మ�్ వదలల న ్�ట్అ�ాన దుగుత ల�  మ�ం �  ను య ల�దు. 

 ్��మ తన నరక య ంుట�్  ్ట�్ ు�వట�రు� డంె ా� దు కటం ల�ంటం 

వగత ్ం లరంంన నరక,  తను గుమా్ద ( � జ� � వంటంం�) వంటంం� 

��రకు�్వంు .  ల�ర�, రఅ్రర  ె నకల� ల�ం�  � ంల�  ె నకల� 

ల�్ �్ ��,  తరక ్యత మ�ంంర ంర్ న  �జ�మ�్ (్�ా) ��రకు�్వంు . 

అయఖ�మక  మ��య  య �్ ంలల� న దు  ��అ�ాన  అయ� ల�్ � ఇఅ న 

 అ�్ఉ రం��ల�్ హ�  ను�  � �్్ ం  ల�్ ఖనల�,  �వ త్  

గల్ల�్ హ�  లల �� వగల్ం ఇల�  ా�నరర,  

్

“ వమ� వద�ా  ��  �్  కరర్  ల�ం�  ె నకల� ల���,  ల�ంటం�ారర ంర్ న 

 జ�మ�్ (్�ా) ��రకు�్వంు .  మ��య  వమ� వద�ా  �� ఇజ�� 

(నరక య ంుట�్  ్ట�్ ్�ా� దు కటం వంటం వగత ్ం) ల�ంో ,  ల�ంటం �ారర 

 � జ� � (గుమా్ద) ��రకు�్వంు . ” 

 
 అయ� ల�్ � ఇఅ న   � రం��ల�్ హ�  ను�  �  ల�్ ఖన  �ుారం, 

 ్��మ  వగర ఆ �� ‘్యత మ�ంంఅ�ాన ంర్ న  �జ�మ్’ ��రకు�్వంు  

 ా�  ష�ంల� ‘్యత మ�ంంఅరట ా�ం�’ రదు�   ��అ�ానం�.  �వ త్  
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గల్ల�్ హ�  లల �� వగల్ం  ంహా�ల�  రగఅ�ాన ‘ఇ��ంల�ర వయు�త  

 ల�ంటం దుగుత ల�  మ�ంంవం ా�’  � న్� అదుల�రా ఇఅ న  అ�్ఉ 

 ల�్ ఖనల� �ెే �నట�్ రా జ�ా�� ా�రర.  ���  ్��మ  ె నకల� 

ల�్ �్ ��, ంర్ న  ె నకల� (్�ా ల�)  ��రకు�్వం ర ఆ�న 

 ర్ాత   ా�యగంల�  ేు�ా�రర.  ం��రార ఆ ంర్ న  ె నకల� 

్యత మ�ంంఅ��లర  నల�దు.  �వ త్  గల్ల�్ హ�  లల �� వగల్ం  ుా్ల� 

 �   ల�్�ల�  ేు�న నరక ంుట�్   నన�ామ�ల� ులందరర  ంహా�  �  

 ల�్�ల�  ేు�న నరక ఆ�న గ� ంల� ల�రర. ఆవ య్  ష��రన 

ఆలగయం  ��రం తగదా�  ష�ం  న్� �ెల�గు. ుాఅటం్ , ంర్ న 

 ె నకల� ్యత మ�ంంఅ��లా�  ష�ం రదు�   ��అ�ానదా�  ష�ం 

ఋ��  నం�.  ్��మ  ం�  వగర ఆ న  ష� ఆ   ంటట, ఆ�న 

ం�రరత క్�ం��  ేు�  ం���ారర. 

 
 ె నకల వల� ుాే �ల ంరలం ్ంటట ు� ంద  ం�� ంర్ న  �జ�మ�్ 

(్�ా ల�) ��రకు�్వట�రు� ఇ��ంల�ర �ామ�ు�  ను య  ంం�. 

నరక య ంుట�్  ్ట�్ ్�ా� ఇజ�� వ�ాత త రు�  య�ా �� �, ం�రం�� 

(��� రక��) ్ట్��రు�  ను య  ంం�.  ందు్ంటట  ల�  ��్ రదర 

 ్్��  ె కఅరల�దు.  ల�ర� ఇ��ంల�ర వయు�త   �ాననం  ��వంు , 

తన తల ్రకు�్వంు ,  ృదువనరా తల ర�ు�్వంు .  ల� 

ర�ు�్వటం వలన  ్��మ � ంట�� ్ల��  ా� మాే��,  ందుల�  ల�ంటం 

ంోషం ల�దు. 
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ఇ��ంల�ర  ీత ్ల ులర్�  యగుగయ వంటం ��మ� వగత ్ం��  యఖం 

్ నకు�వటం,  �త�ల్�  �య �జ�మ�్ ��రకు�్వటం ర����ంంఅ�ాంం�. 

ంహర గయమ�ం�  �వ త్  గల్ల�్ హ�  లల �� వగల్ం ఇల�  ా�నరర, 

 
“ఇ��ంల�ర  ీత ్  యఖం �   యగుగయ ��గుు�్ రదు,  �త�ల్�  �య 

 �జ�మ�్ (ఖు్ా్జ) ��రకు�్్ రదు”  అయఖ�మక 

 
ఖు్ా్జ  ంటట  రన ల�ం� ుాటజ ా��అ�ాన  �య  �జ�మ�్.  ��� 

 ీత ్ల ులర్� ఇ��ం  �� యల� ్ �� షరర్ ల�, ్ాయంట�్ ,షల�్� ఖ��ల� 

 �జ�మ�్ వదలల న ఇతర ్�ట్అ�ాన దుగుత ల� ��రక్�్ా�  ను య 

 ంం�.  ల�ర�,  మా�  గ�ామ�్  దుమ��న నరక, ఆ ఆ తన 

 యఖ�రన  �యరర �ల��� ్ నకు�వంు . తల �  ్ నక్�ా� తలగయర్ల� 

(head scarf)  యఖం ం�ంు్�ంటట త నకల�దు. ఆ���ా రం��ల�్ హ� 

 ా��  ఇల�  ేు�ా�రర:  �వ త్  గల్ల�్ హ�  లల �� వగల్ం�� ్ాట�  � �న 

హజ ల�,  నరరష ��య�్�ల గ ంహం త ను ం�ట�త�,  దురర 

అదురర  �న నరక,  ీత ్ల� త  తలగయర్ను ు� ంం�ు� జ�మ� ,  యఖం 

్నఅర్�ం�� జ�గ తత   ���ారర. ఆ  నరరష�ల� త ను ం�టంన 

తరర�ాత, �ారర త   యఖ�ల �  జ�రర ్�నన తలగయర్ను 

��లర�ంంు్�ా��ారర. ( అం ం�వ�మ, ఇఅ న  �జ�,  ద� � ఖుయన) 

 
 ల�ర�,  మా�  గ�ారర త   మ�గమాలల�  నన నరక, ం�ర��ా  ా� 

తన  �త�లను ్ నకు�వట�రు� �ామ�ు�  ను య  ంం�.  ల�ంటం 
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 మ� �� త�లల� త   యఖ�లను  మ��య  �త�లను ్ నకు�వటం �ామ� 

అ� యత.  ల�్ � �్్ ఆం� ాను�ారం, ం  మకర ��రాల� 

్ నకు�వల �న  వగరం  ం�ె ా�  ంం�.   

 
“ మ��య త   లంుామాలను త  భరతల్� త క ఇతరరల్� 

ంద మాదు” 24:31 

 �త�ల�  మ��య  యఖం – మ�ంరదను  గయవల ఆ్రషరలను 

 �య�ం��ాత �.  మ��య  యఖ�ల�  �త�ల ్ంటట  మ�ంత 

ఆ్రషరహ� ఆ న . ం  ష�ం ఖు�ఆజ వంనంల� గకష్ంరా 

�ెల� అ�ాంం�: 

  
“�రర డంె ా�  రగవల � వ� న నరక �ెర � ను్ నుం�  రగం�ా. 

�  ంతమాయల, �ామ� హృద��ల  మ��దదత ు�గం ఇం�  ం�ం�.” 

ఖు�ఆజ వంన ���ాను�ాదం 33:53 

 
 ా�్  ంం�  ీత ్ల� (హజ /  మ� లల�) తల �  ్ నక్�ా� 

తలగయర్ల్� జత  � �  దన న వ�ాత త రు�  ల�ంటం ఆ��ర ం ల�దు. 

తలగయర్  యఖ�రు� తగల్�ం�� �ారల�  �గుత ంట�రర.  ్��మ  ం� 

 ల�  ��టం  వగర ఆ ��,  �వ త్  గల్ల�్ హ�  లల �� వగల్ం తన 

గ �జ�రు� ఆ   ంరా  �� ర అ� ��ం�  ం���ారర.  ం��రార 

ఆ�న ం  ష�ం గయమ�ం�  �ట�్ ర్�ం�� ర �అ�ంరా  ం���ారర 

ుాదు.  నరరష�ల�  మ��య  ీత ్ల� త  ఇ��ం దుగుత లను 
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్రకు�్వంు   మ��య ఇ��ం జతను  �రర ు�వంు  – ఇం� 

 ను యంంఅ�ాంం�. ుా�ా�రంగయ  ద� ్ం ���అ�ాన దుగుత ల� 

 �త�ం �ార్ రదు.  ందు్ంటట  అయ� ల�్ � ఇఅ న   � 

రం��ల�్ హ�  ను�  �  ల�్ ఖన ఆ��రంరా, ంహరర  �వ త్  గల్ల�్ హ� 

 లల �� వగల్ం ర����ం �రా�  ష�ం గకష్ వనత�ననం�.  

 
 ల�్ � ఆం� ాలను  నుగమ�ం� ఇ��ం  �� యల�  నన�ారర  నవర ఆ న 

వయర�  గం��షరలల� ్ాల�గ నమాదు, ్ా్ాుామాయల�  ��మాదు, 

�్ మారమాదు / ంరషర  రమాదు. 

 
“హజజ  ా లల�  ందమ�ు� �ెే �న��. �ాటంల�  వమ���� హజజ   ��యట్� 

తల �ర��మ�, �ారర హజజ  గ �ంల� (��రయల��) లల ంర�్ ్ల�్ాల్�, 

్ా  న  నుల్�, జగ��ల్� దదరంరా  ంరం�ా. �రర డ గ��్రయం 

 � �ా�,  ం�  ల�్ � ్� �ెే�యను.  ���ర�ా �ర� ర � ంట �గు్�ర 

� మ్ం�ా. ర  �ంరా,  త�యతత  �ా ర�  ంె వ�య  �త� �.  మ��య 

�  ��్వంత�ల�మా! ు�వలం ా�్�  �త� � భ� రం�ా”. 2:197 

 
ఇం�  ష�ం  ్ హంహ�ుల� ్ ��  ె కఅ�ాంం�:  �వ త్  గల్ల�్ హ� 

 లల �� వగల్ం ఇల�  ా�నరర, “ వమ���� హజ  ��ాత మ�,  మ��య  �్ల, 

 గభయ ుామాయల్� (రౖత)  మ��య ంౌరజా�యరు� (ౖనగుఖ) ్ాల్రమ�, 

 ల�ంటం �ారర   నక��  నటం్ న ��వన వల� (్ా ర��తంరా)  రే 

వ�ాత రర”  
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రౖత  ంటట లల ంర�్ ుారయ్ల�్ాల�,  ృంరార వయవ�మాల�  మ��య 

వయర�  గం��షరల�,  రు� �ేన వయమా� ంరరల�. ౖనగుఖ  ంటట 

 � ంల�రా ్ా ుామాయలర  ర�ం. �ం�ద  ంటట  ర�ం్  ర�ం్ ల�ర 

 ష�ం �  �్ ట�్ రటం.  ���, గ య�త ఆ న  దదయల� గ��యరన 

గ మ�దం �  మ��య  గ��యరన ఖం�ాం � గం��షరల� 

 ను యంంఅరట � రా్ �్ � తస��ంంఅ�ాా�� ్ ��. ంహర గయమ�ం� 

 ల�్ � �్్ ఆం� ం ఇల�  ననం�: 

 
“ట  �భయవన  �రగం �   న జనులను  ��్ం��నద, ం్్ర 

  ం� ం��నద  �ల�వన.  త�యతత  మకయల� �ామ��� గం��షర జరర న. 

” 16:125 
 
ట� ీ, తల్ారా వంటం తల్�  ంట�్�ర  ం�� ��టం��ా  ా� త  తలను 

ల�ం�  యఖ�రన ్ నకు�వటం  నరరష�ల ులర్� ర����ంంఅ�ాంం�. 

 ంట� తననటం వలన  ్ గహంరరరక  ర్ాత ం�న యన 

ంర �్ �ా�రక.  తర  ంతయు� �లల�  �వ త్  గల్ల�్ హ�  లల �� 

వగల్ం ఇల�  ా�నరర,  

 
“ తర  మకమారన టటం��  మ��య  �మ� �� ్రగం�ా.  తర మ�ంరక 

ఇ��ం వ�ాత త లను ్ౖజ �ా�ా �ాటంల�  తరర ంుట్ం�ా.  మ��య  తర 

తలను  మ��య  యఖ�రన ్ కవదు�  –  ందు్ంటట  ంయ ం�ా�న 

 తను లఅ  ్బ  ల�్�త� ల��ాత రక.”  యతత ర�ఖ  లల �.   
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 ���,  వమ��ా� ుారర  � ్ నక ు� ంద రాట, ర�రకగయ ు� ంద రాట 

తలం�ంు్�ంటట డ� ంోషం ల�దు.  ల�ర� గయ��రం ల� ల ల�ం�  ెట�్  

ు� ంద తలం�ంు్�ా�న డ త �క ల�దు. జ రత�ద  ఖ�్  �  మామ�్ 

 గురరత�నన నరక, ఆ�న గహంరరల�  �వ త్  గల్ల�్ హ�  లల �� 

వగల్ం  �   ్ వగత ్ం�� టర ్ేకం �రర.  మ� హంహ�ుల�  రౖ� 

ం�న యన న�ర� వద�  ఆ�న ులర్�  ్ గయ��రం ���అ�ాందర, 

ఆ�న ం�రల� గదమాయగత �ం వర్�  ా�నరర  �మ�్నఅ�ాంం�.  

 
ఇ��ం  �� యల�  నన  ీత ్,  నరరష�ల ులర్� – భం� �  జంత�వనలను 

��ట�రటం, ��టల� ్ాల�గ నటం ల�ం� గ�� రటం, ��ట�రకత� 

జంత�వనల � ను్అరటం,  ���్రటం, ం�ం తయ గుఖం 

 నుభ ంంటం,  ��్ మా�అ�రం  ం రం,  వమ��ా�  ీత ్ర ుా ం�� 

గకమ��ంంరం వదలల నవటన ర����ంంఅ�ాా��.  ��్జ 

రం��ల�్ హ�  ను�   ల�్ లం�న ు� ంం� హంహ�ుల�  �వ త్  గల్ల�్ హ� 

 లల �� వగల్ం ం  ష��రన ఇల� గకష్ం  ��ారర,  

 
“ ్  య���ం గ్�ంరా తను  ���్రమాదు, తన తరౖన  ��్ 

జమ� �ంంుు�వట ం  ��మాదు,  ��్ మా�అ�ర ం  ం మాదు.” 

 య �్ ం హంహ�ు గ ం�ం. 

 
 జ�్ నం వలన (ర����జ్ల� �ెే�్ �్ వటం వలన)  వమ��ా� ఇ��ం 

 �� యల� తల �  డంె ా� వగత ్ం ��గుు�వటం, ట� ీ  �ట�్ ు�వటం, తల్ారా 
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 �ట�్ ు�వటం,  తత రర  �గుు�వటం వంటం   � �త ,  తర �   ల�ంటం 

్�ా �� త  మ��ర ం (దమ) ల�దు. తన్� �ాటం గయమ�ం�న 

ర����జ్ల� �ెే�రాా� ల�ం�  వమ��ా�  తర త నకను  తరు� 

�ెే�జ��రాా�,  తను తన త నకను గమ�ం�దు� ు�వలలను –  ంటట 

తల �  నుం�ా ట� � వంటం �ాటంర, తలగయర్ను ��లర�ంంవలలను.  ల�ర� 

్�ా  �రమ్  ల�్ ఖనల ఆ��రంరా,  య రర న వలన ల�ం� 

 ా�ల��తంరా ల�ం� �ెే�్  వమ��ా� � ంట�� ్ల� ల�ం� ర�మ�్ 

ర�మ�ర�ంంు్�ా�న, ్యత మ�ంంు్�ా�న  తర �   ల�ంటం ్�ా �� త 

 మ��ర ం ల�దు. 

 
డ  య �్  ఆ ా� – ఇ��ం  �� యల�  ా�న ల�ం� ఇ��ం  �� యల� ల�్ �్ �ా�; 

 ీత ్  �ా�,  నరరష��ె ా�; జంత�వనలను ��ట�రటం, గంజ్ల�� ల�ం� 

ఆ�య��ల�� ల�ం� జంత�వనలను  ్  �ట్� ��లటం వదలల న ��ట 

 నులల� గ�� రటం వంటం  ుాఅ�గృహ   త� హదు� లల� 

ర����ంంఅ�ాంం�. ఆ ్�ా ంతంల�ర  ెట్ను నర్టం,  � ్ను ు��రం 

వదలల న  ్ �� ర����ంంఅ�ాా��.  ం��రా్ ఆ  మ��� ల� ల  �ా 

 నన ఇతరరల డ వగుత వనా  ా�  త�త ు�వటం ్ �� ర����ంంఅ�ాంం� - 

ం�ర గయమ�ం�  �టంం న ���ట�రు���� త క. ంహర గయమ�ం�  �వ త్  

గల్ల�్ హ�  లల �� వగల్ం ఇల�  ా�నరర,  

 
“ ల�్ � ఆం� ాలను�ారం  ంయ  ం�నం వర్� ం నగరం ( ుా్) 

్ావన ఆ నం�. ంహర  ెట�్  నర్మాదు. ంహర జంత�వనలను ��ట�రమాదు. 
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ంహర  � ్ను ు��మాదు. ు� ంద  �ా  నన వగుత వనలను  త�త ు�మాదు 

– �ాటం గయమ�ం�  ందమ�ు� �ెే �ల�  �్టంం �  ం��  యం��  త�త ్�ా� �ారర 

త క.” 

 
ఇ్్ర  � ్  ంటట ��జ� వ్్ల�, వృకగం ద. �ా�  మ��య 

 యజ�ే్ాల� ్ �� ుాఅ� గృహ   త� గమ�హదు� ల ల� ల� వ�ాత �. 

 ���  ర్ాత ం   త� ుాఅ�్గృహ్గమ�హదు� ల�రు� మాదు.       

 


