
 ఖుర్బానీ ఆదేశాలు  

 

ఇస్లా మీయ క్యాలెండర్ ప్ర క్యరెం చివరిదై న 12వ మాస్లన్ని జిల్ హిజ్జ  అెంటారు. 

ఈ మాసంలో అల్లాహ్ ప్రసన్నత కొరకు నిర్ణీత వయస్సుగల ప్రత్యేక జంతువులను జిబహ్ చేయడానిన 
ఉర్దూలో ఖుర్బానీ (బలిదాన్ం) అంటారు. అయిత్య హజె్జ ఖిర్బన్ మరియు హజె్జ తమతుు చేసేవారు 
ఇచేే బలిదానానిన అరబీలో (هَْدي) “హద్యే” అని, హజ్ చేయనివారు తమ ఇండా్లోా 10వ జిల్ హిజె 
నుండి 13 వరకు ఇచేే బలిదానానిన “ఉజ్ూ హియ” (أُْضِحيَة) అని అంటారు.  
 ఖుర్బానీ హజ్రత్ ఇబ్రాహం అలైహిసుల్లం వారి స్సన్నత్ (సంప్రదాయం) అన్న విషయం మీరు 
సూర సఫ్ఫాత్ (37:102-108)లో చూడ్వచ్చే. పూరవ మతాలో ా కూడా ఈ సంప్రదాయం 
ఉండిన్ది. చూడ్ండి సూర హజ్ (22:34). మన్ ప్రవకు ముహమమద్య సలాలా్లహు అలైహి వసలాం 
మదీనా వచ్చేక ప్రయాణంలో ఉనాన, న్గరంలో ఉనాన ప్రతి ఏడాది ఖుర్బానీ ఇచేేవారు. ప్రవకు తమ 
జీవితంలోని చివరి హజ్ లో విధిగా ఉన్న ఒక జంతు బలిదాన్మే కాకుండా స్సమారు వంద వరకు 
బలిదానాలు ఇచ్చేరు. ఇది దీని ఘన్త మరియు ఎంతో గొప్ప పుణేకారేం అన్డానికి గొప్ప నిదరనన్.  
ఖుర్బానీ అసలు ఉదే్దశ్యం 
  వాసువానికి ఇది హజ్రత్ ఇబ్రాహం అలైహిసుల్లం తమ కంటికి చలువ, గార్బలప్టిిని బలి 
చేయుటకు సిదధమైన్ందుకు లభంచిన్ ఫలితం, ఇందులో మన్కున్న గుణపాఠం ఏమిటంటే అల్లాహ్ 
మన్కు అతి ప్రియమైన్ దానిని తాేగం చేయాలని కోరినా మన్ం ముమామటికి వెన్కాడ్ము. 
ఇనాాఅల్లాహ్! 
ఖుర్బానీ ప్రాముఖ్యత 
 శక్తి  ఉెండి కూడా ఖుర్బానీ చేయన్నవారు మా ఈదా్గహ్ కు ర్బకూడదు అన్న ప్ర వక్ి  సల్ా ల్లా హు 
అలై హి వసల్ా ెం హెచ్చరిెంచారు. (ఇబ్ను మాజ 3123). ప్ర తి సెంవత్సరెం ప్ర తి ఇెంట్లా  ఖుర్బానీ 
క్యవాల్న్న కూడా ప్ర వక్ి  ఆదేశెంచి ఉన్నిరు. (అబ్ూదావూద్ 2788). ఒక్స్లరి ప్ర వక్ి  ప్ెండుగ 
ప్ర సెంగెం ఇసి్త చెప్పారు: ఎవరై తే ప్ెండుగ నమాజుకు మెందు ఖుర్బానీ చేశారో అది చెల్ా దు 
గనక్ ద్గన్న సా్లనెంలో వారు మరో ఖుర్బానీ ఇవాాలి. (బ్నఖారి 7400). కొన్ని సెందర్బాలోా  ప్ర వక్ి  
(బీద సహచ్రుల్లో) ఖుర్బానీ జ్ెంతువులు ప్ెంపిణీ చేశారు (వారు వాటి ఖుర్బానీ చేయాల్న్న). 
(బ్నఖారి 2300, మనస్ల ిం 1965). ప్ర యాణెంలో ఉనిప్పుడు కూడా ప్ర వక్ి  ఖుర్బానీ వదల్ లేదు. 
(తిరిిజి 1501, నిసాయి 4392, ఇబ్నుమాజ 3131).  
 ఖుర్బానీ చేయకుండా దానికి కలిగే పైకం దాన్ం చేయడ్ం ఎటి ిప్రిసిితిలో ాకూడా యోగేం కాదు. 
ప్రవకు శుభ కాలంలో గడ్డు సిితి ఉన్న రోజులోా కూడా ప్రవకు ఖుర్బానీ చేయడ్ం నుండి ఆప్ లేదు, పైగా 
ఇల్ల చెపాపరుుః ఖుర్బానీ చేసేవారు మూడ్డ రోజుల కంటే ఎకుువ తమ ఇండా్లోా మాంసనిన మిగిలి 
ఉంచకూడ్దు, అంతా దాన్ం చేసెయాేలి. కలిమి రోజులు దూరమయాేక ఇక మీరు మాంసనిన 
మూడ్డ రోజులకంటే ఎకుువ సిక్ చేసి, స్టిర్ చేసి ఉంచవచ్చే అని అనుమతించ్చరు. (బుఖారి 5569, 
ముసిాం 1974). ప్రవకు గారి శుభఆదరశం మన్కు సరిపోదా?  
 



ఖుర్బానీ ఘనత 
 ఖుర్బానీ చేయడ్ంలో ఇనిన పుణ్యేలు, అనిన పుణ్యేలు అని ప్రత్యేకంగా ఏ ఒకు సహ హదీస్స 
లేకపోయిన్ ఖుర్బానీకి ఏ ఘన్త లేదు అని అన్ర్బదు. అల్లాహ్ దీని ఘన్తలో సూర హజ్ (22)లోని 
ఆయత్ 36లో “లకుమ్ ఫీహా ఖైర్” అనానడ్డ, అంటే ఖుర్బానీలో మీకు అనేకాకనేక మేళ్ళునానయి. 
ఇంకా సహ హదీస్సలో ఉంది: ఏ ఆచరణలు, కరమలు ఘన్త గలవైన్వి అని ప్రవకును అడిగిన్పుపడ్డ, 
ఘన్మైన్ శబూంతో తలిాయా చదవడ్ం మరియు జంతువుల ఖుర్బానీ అని చెపాపరు. (ఇబున మాజ 
2924). ఇది ఘన్త గల విషయమే గన్క ప్రవకు సలాలా్లహు అలైహి వసలాం ప్రతి సంవతురం 
ఖుర్బానీ చేశారు.  
ఖుర్బానీ ఎవరి కొరకు? 
 ఖుర్బాన్ అన్న ప్దానికి భావం: అల్లాహ్ సనినధ్ేం పందుటకు అల్లాహ్ కోరిన్దానిని 
సమరిపంచడ్ం. అందుకే ఏ జంతువునైనా ప్రవకుల, వలీల, బాబాల ప్రసన్నతకు, వారి సనినధ్ేం 
పందుటకు జిబహ్ చేసేు అది షిర్ు అవుతుంది. అందుకే అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో చెపాపడ్డ: నీ ప్ర భువు 
కోసమే నమాజు చెయ్యా, ఖుర్బానీ ఇవుా. (కౌసర్ 108:2). ఇంతకంటే మర్ణ సపషంిగా సూర 
అన్ఆమ్ (6:162,163)లో అల్లాహ్ ఇల్ల తెలిపాడ్డ: న్నససెందేహెంగా న్న నమాజు, న్న ఖుర్బానీ 
(న్న సక్ల్ ఆర్బధనలు), న్న జీవనెం, న్న మరణెం – ఇవనీి సరా లోక్యల్ ప్ర భువై న 
అల్లా హ్ కొరకే. ఆయనకు భాగస్లామలవరూ లేరు. దీన్న గురిెంచే న్నకు 
ఆజా్ఞపిెంచ్బడిెంది. ఆజా్ఞప్పల్న చేసే వారిలో (మస్లా మల్లో) నేను మొదటి వాణి్ణ.    
కొన్ని ముఖ్య విషయాలు 

1- ఖుర్బానీ చేయాలని ఉద్దూశంచిన్ వేకిు జిల్ హిజ ె నెల వంక చూసిన్ప్పటి నుండి ఖుర్బానీ 
చేయువరకు తన్ శర్ణరంలోని వెంట్రుకలు, గోళ్ళు వగైర్బ తీయకూడ్దు. (ముసింా 1977). ఎవరయిత్య 
ఆ తర్బవత ఏ రోజు ఖుర్బానీ చేయాలనుకునానరో ఆ రోజు నుండే వెంట్రుకలు... తీయకుండా ఉండాలి. 
2- ఒకు మేక లేదా గొఱ్ఱె ఒక ఇంటివారి వైపు నుండి సరిపోతుంది. ఆ ఇంటిలో ఎంత మంది ఉనాన 
సరే. (ఇబున మాజ 3122, తిరిమజి 1505). ఆవులో ఏడ్డగురు, ఒంటెలో ప్ది మంది పతుు 
కలవవచ్చే. (తిరిమజి 1501). డ్బుా ధ్న్ం ఉన్న వేకిు ఒకటి కంటే ఎకుువ ఎనిన జంతువుల ఖుర్బానీ 
ఇవవదలచినా అనీన ఖుర్బానీ ఇవవచ్చే, ఇది మాహా పుణేప్రధ్మైన్ విషయమే. (ప్రవకు 100 వరకు 
ఖుర్బానీ చేసిన్ విషయం తెలిసింద్ద).  
3- ఖుర్బానీ జంతువు ఎంత మంచిది, బలసిన్ది, ధ్రగలది ఉంటందో అంత్య ఘన్త గల విషయం 
కాని ప్రాప్ంచికంగా అహంకార్బనికి గురి కాకూడ్దు. ప్రవకు సలాలా్లహు అలైహి వసలాం ప్రతి 
సంవతురం బలిసిన్, కొముమలు గల రండ్డ గొఱ్ఱెలను జిబహ్ చేసేవారు. సహాబాలు ఖుర్బానీ 
జంతువులకు మంచిగా ఆహారమిసూు బలసిన్విగా చేసేవారు. (బుఖారి 5552 తర్బవత).  
4- కేవలం అల్లాహ్ ప్రసన్నత పందుటకు మాత్రమే ఖుర్బానీ ఇవావలి. చూపుగోళ్ళ, ప్రదరశనాబుదిధ ఏ 
మాత్రం ఉండ్కూడ్దు. అల్లాహ్ ఇల్ల ఆద్దశంచ్చడ్డ: వాటి మాసెంగానీ, రక్ి ెంగానీ అల్లా హ్ కు 
చేరవు. అయ్యతే మీలోన్న భక్తి  ప్ర్బయణత్ (త్ఖ్వా) మాత్ర ెం ఆయనకు చేరుతుెంది. (హజ్ 
22:37). 
 



ఖుర్బానీ న్నబంధనలు 
1- ఖుర్బానీలో ఇవవబడే జంతువు బహమతుల్ అన్ఆమ్ (ఒంటె, ఆవు, మేక, పటేిలు) లోనిదై 
ఉండాలి. (సూర హజ్ 22:28,34).  
2- ధ్రమం తెలిపిన్ ఈడ్డ దాటిన్దై ఉండాలి. (ముసింా 1963). మేక, గొఱ్ఱె 1 సంవతురం, ఆవు 2, 
ఒంటె 5 సంవతుర్బలు దాటాలి. ఒక వేళ సంవతురం పూరిు నిండిన్ మేక లభేం కావటం కషితరంగా 
ఉన్నపుపడ్డ ఆరు నెలలు నిండిన్ గొఱ్ఱె ఖుర్బానీ ఇవవచ్చే. అయిత్య అది ఆరోగేవంతంగా, బలసి 
ఉండాలి.   
3- ఖుర్బానీ జంతువు లోపాలు లేకుండా ఉండాలి. మీరు అల్లహా్ మారగంలో ఉతుమమైన్ వాటిని 
ఖరుే పెటంిడ్ని అల్లాహ్ ఆద్దశంచ్చడ్డ. (బఖర 2:267). ఖుర్బానీ జంతువులను సపషిమైన్ 
అంగవైకలేం గాని, ఏదైనా లోప్ంగాని లేకుండా బాగా చూస్సకోవాలని ప్రవకు కూడా ఆద్దశంచ్చరు. 
(అబూదావూద్య 2804, తిరిమజి 1498).  
ఆ లోపాలు ఇవి 
ఒకటే కనున ఉన్నటా సపషమిగుట. రోగం ఉన్నటా సపషంిగా కన్బడ్డట. సపషమిైన్ కుంటిది. 
ఎముకలోా సతుువ లేని ముసలిది. (నిసయి 4369, ఇబున మాజ3144). ఈ నాలుగే గాకుండా 
ఇంతకు తీవ్రమైన్ లోపాలుగల జంతువుల ఖుర్బానీ కూడా యోగేం కావు. ఉదాహరణకుుః మొతాునికే 
కళ్ళు లేనిది, ఒకుటో రండో కాళ్ళు లేనిది వగైర్బ. ఇక ఈ లోపాలు లేకుంటే మంచిదిుః విరిగిన్ కొముమ, 
కొంచెం తెగి ఉన్న చెవి లేదా తోక.  
 ఏదైనా లోప్ం ఉండీ లేన్టాగా సవలపసియిలో ఉంటే అది లోప్ం అన్బడ్దు.  
4- ధారిమక సమయంలోనే జిబహ్ చేయాలి. అంటే ఈదుల్ అజ్హ ాన్మాజ్ మరియు ఖుతా అయిన్ 
తర్బవత నుండి 13వ జిల్ హిజ ెసూర్బేసుమయానికి ముందు. ప్ండ్డగ న్మాజుకు ముందు జిబహ్ 
చేసిన్ వారిది ఖుర్బానీగా ప్రిగణంచబడ్దు. (బుఖారి 968, ముసిాం 1961).  
జిబహ్ షరతులు 
1- ఖుర్బానీ ఇచేే వేకిు ఖుర్బానీ జంతువును జిబహ్ చేయున్పుపడ్డ బిసిమల్లహాి వల్లహాు అకార్ 
అనాలి. (అంటే: అల్లాహ్ పేరుతో జిబహ్ చేయుచ్చనానను, అల్లహా్ యే గొప్పవాడ్డ). అల్లహాుమమ 
హాజ్హ మిన్ు వలక, అల్లహాుమమ తకబాల్ మినీన అనాలి. (అంటే: ఓ అల్లాహ్! ఖుర్బానీ చేయు భాగేం 
నీవే ప్రసదించ్చవు, నీ కొరకే ఖుర్బానీ చేయుచ్చనానము, ఓ అల్లాహ్! నా వైపు నుండి దీనిని 
స్వవకరించ్చ). (బుఖారి 5565, ముసింా 1967, దార్ణమ 1989). జిబహ్ చేయువారు ఇతరులైత్య మినీన 
అనే చోట మిన్  హు అనాలి.  
2- రకుం పారిపోవాలి. అంటే రకుం చిలిా వేగంగా వెళ్ళున్టవంటి ప్దను ఆయుధ్ంతో జిబహ్ 
చేయాలి. అయిత్య ఎముక, దంతము (ప్నున), గోరు ఉప్యోగించకూడ్దు. (బుఖారి 2488, ముసిాం 
1968). [కతిుని జంతువు కళు ముందు ప్దను ప్టకిూడ్దు. ఒక జంతువు ముందు మరో 
జంతువును జిబహ్ చేయకూడ్దు]. 
3- నిర్ణతీ సిలం అంటే గొంతును కోయాలి; కనీసం రకుం వేగంగా వెళ్ళు రండ్డ రకు న్ర్బలు 
కోయాలి, ఇంకా శావస నాళం మరియు ఆహారనాళం కోయాలి. (జిబహ్ చేయు ముంద్ద జంతువును 



ఖిబా ా దిశలో చేస్సకోవాలి. జంతువును ఎడ్మ వైపు ప్డ్వేసి, కుడి భుజ్హనికి దగగర తన్ కాలు పెటిి 
జిబహ్ చేయాలి). 
4- జిబహ్ చేయు వేకిు బుదిధమంతుడ్డ అయి ఉండాలి. అంటే పిచిేవాడ్డ లేదా ఏమీ తెలియని 
బాలుడ్డ కాకూడ్దు.  
శ్రద్ధ వహంచండి 
1- ఖుర్బానీ చేసే శకిు ఏమాత్రం లేనివారు కూడా ఖుర్బానీ పుణేం పందవచ్చే. ఒక సహాబీ వదూ 
పాలిచేే ప్శువు తప్ప ఏమీ లేదు, అద్ద వారి జీవనాధారం, అపుపడ్డ ప్రవకు అతనికి చెపాపరు: నీవు 
ప్ండ్డగ రోజు నీ తల వెంట్రుకలు, మీసలు, నాభ క్రంది వెంట్రుకలు, గోళ్ళు తీస్సకో, ఇద్ద నీ కొరకు 
ఖుర్బానీ చేసిన్ పుణేంతో సమాన్ం. (నిసయి 4365, అబూదావూద్య 2789. కొందరు ప్ండితులు 
ఈ హదీస్సను జఈఫ్ అనానరు, కాని హాకిం, అహమద్య షాకిర్, ముసనద్య అహమద్య ముహకిుకీన్ మరియు 
నిసయి యొకు షారిహ్ సహ అనానరు).  
2- స్త్రీలు కూడా ఖుర్బానీ జంతువు జిబహ్ చేయవచ్చేను. (ఇబున మాజ 3182, బుఖారి).  
3- ఖుర్బానీ మాంసం, తోలు వగైర్బ జంతువు జిబహ్ చేసిన్ వేకిుకి మజూర్ణగా ఇవవకూడ్దు. కాని 
బహుమాన్ంగా ఇసేు ప్రవాలేదు. (బుఖారి 1716, ముసింా 1317). తోలు సవంత ఉప్యోగానికి 
ఉంచ్చకునాన అభేంతరం లేదు.  
తప్పులు సరిదిదే్దకుందం 
1- కొందరు సవయం తమ ఖుర్బానీ చేయరు, మృతుల వైపు నుండి చేసురు, ఇది తపుప మరియు 
ప్రవకు సంప్రదాయానికి విరుదధం. మృతుల వైపున్ ఖుర్బానీ చేయడ్ం అన్నద్ద భేదాభప్రాయం గల 
సమసే, ఇక సవయం తన్ వైపు నుండి వదలి మృతుల వైపు నుండి ఖుర్బానీ చేయడ్ం గురించి ఏ ధ్రమ 
ప్ండితుడూ అనుమతి ఇవవలేదు.  
* మృతుల వైపున్ ఖుర్బానీ యొకు మూడ్డ రకాలునానయిుః 
 ఖుర్బానీ ఇస్సున్న వేకిు తన్ వైపున్ మరియు తన్ ఇంటివారిలో బ్రతికి ఉన్న మరియు చనిపోయిన్ 
వారంది వైపున్ అని సంకలిపంచ్చకోవడ్ం యోగేం. (ఇబున మాజ 3122).  
 చనిపోయిన్ వేకిు వసియేత్ చేసి పోత్య అతని వైపున్ ఖుర్బానీ చేయడ్ం. 
 అతని వసియేత్ లేకుండా అతని వైపున్ చేయడానిన కొందరు ప్ండితులు సదక (దాన్ధ్ర్బమల) లో 
లెకిుంచి యోగేం అని చెపాపరు. కాని ప్రవకు సలాలా్లహు అలైహి వసలాం యొకు జీవితంలోనే ఆయన్ 
భారే హజ్రత్ ఖదీజ రజియలా్లహు అనాా మరియు సంతాన్ంలో ముగుగరు బిడ్ులు, ముగుగరు కొడ్డకులు 
చనిపోయారు, అయినా ప్రవకు సలాలా్లహు అలైహి వసలాం ఎన్నడూ వారి తరఫున్ ఖుర్బానీ చేయలేదు. 
(అందుకు సదకగా ప్రిగణంచి చేయడ్ం కూడా సహ అనిపించదు). 
2- జంతువును జిబహ్ చేస్సున్నపుపడ్డ ఇంటోాని ప్రతి వేకిు పేరు ప్లుకుతూ జిబహ్ చేయడ్ం తపుప. 
అల్లగే ఒక సంవతురం తండ్రి పేరున్, మరో సంవతురం తలిా పేరున్, ఆ తరవత ఏడాది ప్రథమ 
కొడ్డకు పేరున్ ఇల్ల చేయడ్ం కూడా తపుప. ఇంటి బాధ్యేలెవరో వారి పేరున్ ఖుర్బానీ జరుగుతుంది, 
పుణేం ఇంటివారందరికీ లభస్సుంది.   
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