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ముస్లిం వనిత 
ిఆస్ల ింలో స్త్రీ సా్నిం 
 ఇస్లాం ధయభాంలో స్త్రీఱకునన హకుుఱను గురాంచి చరచాంచే మాందు 
ఇతయ భతాలోల స్త్రీఱకునన హకుులు, వాటి వ్మవ్హాయాం స్త్రీఱ ట్ల ఎలా ఉాంది 
అనేది వివ్రాంచడాం చాలా మఖ్మాం.  
 గ్రీకుఱ వ్దద స్త్రీ అభభఫడేది భరయు కొనఫడేది. ఆమెకు ఏ హక్కు 
లేకుాండాంది. సయఴ హకుులు పురుషునికే ఉాండనవి. ఆస్తిలో వాయసతఴాం 
లేకుాండా తన సఴాంత సొమభలో ఖ్రుచ పెట్టే హకుు క్కడా లేకుాండాంది. 
ప్రఖ్యమతి గాంచిన అచచటి తతఴవేతి సుఖ్రాత్ (Socrates the 
philosopher 469-399BC) ఇలా అన్ననడు. "స్త్రీ జాతి ఉనికి ప్రాంచాం 
యొక్ు అధోగతి భరయు క్షీణతాఴనికి ఒక్ మూఱ కాయణాం. స్త్రీ ఒక్ 
విషమాలిన చెట్టే తీరు, చూపుకు ఎాంతో అాందాంగ ఉాంట్టాంది కాని 
క్షులు దానిన తినన వాంట్నే చనిపోతాయి".  
 రోభనుల స్త్రీకి ఆతభయే లేదనేవారు. వార వ్దద స్త్రీకి ఏలాాంటి విలువ్, 
హకుు లేకుాండాంది. "స్త్రీకి ఆతభ లేదు" అనడాం వార నిన్నదాంగ ఉాండాంది. 
అాందుకే వారని సథాంబాఱకు ఫాంధాంచి కాగిన నూనె వార దేహాఱపై పోస్త 
వారని బాధాంచేవారు. ఇాంతక్ాంట్ట ఘోయాంగ నిరోదషులైన స్త్రీఱను గురఱపు 
తోక్తో క్టిే వారు చనిపోయాంత వ్యకు గుఱ్ఱఱనిన రగెతిిాంచేవారు.  
 భన భాయత దేశాంలో భరో అడుగు మాందుకు వేస్త బయి చనిపోతే 
భాయమను క్కడా సతీసహగభనాం చేయిాంచేవారు.  
 చైనీయులు స్త్రీ యొక్ు ఉదాహయణ ధన సాంపాదనను భరయు 
భాంచితన్ననిన నంాంసే న నీటితో ఇచేచవారు. భాయమని అభభడాం ఒక్ 
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హకుుగ భావిాంచేవారు. అదే విధాంగ సజీవ్ాంగ దహనాం చేయుట్ ఒక్ 
హకుుగ భావిాంచేవారు.  
 హవాఴ, ఆదమను క్విఴాంచి చెట్టే నుాంచి ాండు తినిపాంచిాందని 
యూదులు స్త్రీ జాతినే శపాంచఫడనదిగ భావిాంచేవారు. స్త్రీ ఫహిషుే 
రాఱయినపుడు తనుాండే గృహమ, తను మట్టేకునే ప్రతి వ్సుివు క్కడా 
అరశుభ్రభవుతాందని భావిాంచేవారు. తనకు సోదరులుాంట్ట తన తాండ్రి 
ఆస్తిలో వ్చేచ భాగాం తనకు ఇచేచవారు కారు.  
 క్రైసివులు స్త్రీని షైతాన్ (దమమాం, పశాచాం) యొక్ు దాఴయమగ 
భావిాంచేవారు. ఒక్ క్రైసివ్ ాండతడు స్త్రీ విషమాంలో ఇలా 
ప్రస్ివిాంచాడు: "స్త్రీ మానవ్ పోలిక్ గఱది కాదు". బోన్నవనూిర్ (Saint 
Bonaventure 1217 - 1274) ఇలా చెపాడు: "మీరు స్త్రీని చూస్త 
మానవుడే కాదు. క్ౄయ జాంతవ్ని క్కడా అనుకోక్ాండ. మీరు చూ నది 
షైతాన్ భరయు వినేది కేవ్ఱాం పామ ఈఱలు".  
 ఇాంగ్లలషు వార చట్ేాం "Common law” ప్రకాయభయితే గత అయద 
శతాఫదాంలో స్త్రీ పౌరుఱ తయగతలోని ఏ తయగతిలో క్కడా లెకిుాంచఫడక్ 
పోయేది. భరయు స్త్రీకి సఴాంతగ ఏ హకుు లేకుాండాంది. చివ్రకి తను 
ధరాంచే దుసుిలు క్కడా తన అధకాయాంలో లేకుాండనవి. క్రీ.శ. 1567న 
స్ుట్లలయాండ్ పాయలమెాంట్టలో ఏ చినన అధకాయాం క్కడా స్త్రీకి ఇవ్ఴక్కడదనన 
ఆదేశాం జార చేశారు. హెన్రి8th (Henry VIII) రపాఱనలో బ్రిటిష్ 
పాయలమెాంట్ట స్త్రీ అరశుభ్రత గఱది గనుక్ బైబిల్ చదవ్క్కడదని చట్ేాం 
జార చేస్తాంది. 1586వ్ సాంవ్తసయాం ఫ్రానుసలో ఒక్ సమ్మభలనాం ఏరాట్ట 
చేస్త స్త్రీ భనిషేన్న, లేదా అని చరచాంచి చివ్రకి భనిషే కాని పురుషుని  నవ్ 
కొయకు పుటిేాంచఫడాందనన నియణయానికి వ్చాచరు. క్రీ.శ. 1805 వ్యకు 
బ్రిటిషు చట్ేాం "బయి తన భాయమను అమభట్ యోగమమ్మ" అని యుాండాంది. 
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భరయు వారు భాయమ యొక్ు ధయ ఆరు పెనుసలు (Six pence ie 
Half Schillng) నియణయిాంచారు.  
 అయబ్బఫలు ఇస్లాంకు మాందు స్త్రీని చాలా నీచాంగ చూ నవారు. ఏ 
స్థయి లేకుాండా, ఆస్తిలో హకుు లేకుాండా ఉాండాంది. అనేక్ అయబ్బఫలు 
తభ బిడడఱను సజీవ్ాంగ దహనాం చే నవారు.  
 స్త్రీ జాతి బరాంచే ఈ అన్నమయానిన తొఱగిాంచుట్కు, స్త్రీ పురుషులు 
ఒక్ట్ట భరయు పురుషుఱకునన విధాంగ వారకి హకుులుననవి అని చాటి 
చెపుట్కు ఇస్లాం ధయభాం వ్చిచాంది. ఇదే విషయానిన దివ్మ గ్రాంథాం ఖుర్ఆన్ 
లో సృష్టేక్యి అయిన అలాలహ్ ఇలా తెలిపాడు:  

َا الـَّاُس إِكَّا َخَؾْؼـَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْكَثى َوَجَعْؾـَاُكْم ُصُعوًبا َوَقَبائَِل ] َيا َأُّيه

  {31}احلجرات: [ْم إِنَّ اهللَ َظؾِقٌم َخبِرٌ لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُؽْم ِظـَْد اهللِ َأْتَؼاكُ 

{మానవులారా! మేము మిమమల్నన ఒకే పురుషుని నుండి, ఒకే స్త్రీ నుండి 
సృష్టుంచాము. తరువాత మీరు ఒకరినొకరు రిచయుం చేసు కునుందుకు 
మిమమల్నన జాతులుగానూ, తెగలుగానూ చేశాము. వాసతవానికి మీలో 
ుఄుందరికుంటే ఎకుువ భయభకుతలు కలవాడే ుఄలాాహ్ దృష్టలో ఎకుువ 
గౌరవపాత్రుడు}. (హుజురాత్ 49: 13).  

احِلَاِت ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْكَثى َوُهَو ُمْمِمٌن َفُلوَلئَِك ] َوَمْن َيْعَؿْل ِمَن الصَّ

  {321ء:}الـسا [َيْدُخُؾوَن اجلَـََّة َوََل ُيْظَؾُؿوَن َكِؼًرا

{ముంచి నలు చేసేవారు పురుషులైనా, స్త్రీలైనా వారు గనక విశాాసులైతే 
సారగుంలో ప్రవేశిస్తతరు. వారికి రవాుంత ుఄనాాయుం కూడా జరగదు}. (నిస్త 
4: 124). భరో చోట్ దివ్మ ఖుర్ఆన్ ఇలా తెలుపుతాందిిః  

ْقـَا]   {8:}العـؽبوت[. بَِوالَِدْيِه ُحْسـًا ... اإِلْكَسانَ  َوَوصَّ
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{తన తలా్నదుండ్రుల ట్ా సద్భావుంతో మెలగమని మేము మానవునికి ఉదే- 
శిుంచాము}. (ుఄన్ కబూత్ 29: 8). ప్రవ్క్ి ఇలా ఉదేంాంచారు.  

َأْكَؿُل ادُْْمِمـنَِي إِيََمًكا  " َقاَل َرُشوُل اهلل َقاَل: ÷َظْن َأِِب ُهَرْيَرَة 

 3312السمذي  .َأْحَسـُُفْم ُخُؾًؼا َوِخَقاُرُكْم ِخَقاُرُكْم لِـَِسائِِفْم ُخُؾًؼا

"విశాఴసుఱలో సాంపూయణ విశాఴసాం గఱవారు సదఴయిన గఱవారు. మీలో 
భాంచివారు తభ భాయమఱ ట్ల భాంచితనమతో మెలిగే వారు". (తిరభజి).  

َيا َرُشوَل  َفَؼاَل: " ُجٌل إََِل َرُشوِل اهللَقاَل: َجاَء رَ  ÷َظْن َأِِب ُهَرْيَرَة 

َك ): َمْن َأَحقه الـَّاِس بُِحْسِن َصَحاَبتِي َقاَل  اهلل  : ُثمَّ َمْن َقاَل:َقاَل  (ُأمه

َك ) َك ) َقاَل: ُثمَّ َمْن َقاَل: (ُثمَّ ُأمه  .(ُثمَّ َأُبوكَ ) َقاَل: ُثمَّ َمْن َقاَل: (ُثمَّ ُأمه

ఒక్ వ్మకిి ప్రవ్క్ి సఱలలాలహు అలైహి వ్సఱలాం వ్దదకు వ్చిచ, ఇలా ప్రంనాంచాడు, 
'న్న సదఴ యినఱకు,  నవ్ఱకు అాందరక్ాంట్ట ఎకుువ్ హకుు గఱవారెవ్రు?' 
అని, "నీ తలిల" అని చెపారు ప్రవ్క్ి. అతను 'భళ్ళళ ఎవ్రు' అని అడగడు. 
దానికి ప్రవ్క్ి "నీ తలిల" అని చెపారు. 'భళ్ళళ ఎవ్రు' అని అడగా "నీ తలిల" 
అని చెపారు. భళ్ళళ ఎవ్రు అని అడగినపుడు "నీ తాండ్రి" అని ప్రవ్క్ి 
ఫదులిచాచరు. (బ్బఖ్యర 5971, మస్తలాం 2548).  
 ఇస్లాం స్త్రీ గురాంచి ఏభాంట్టాందనే దానికి ఇది ఒక్ సాంక్షిి విషమాం. 
భరీ వివ్రానికి తరువాతి పేజీలు చదవ్ాండ. 
స్త్రీ యొక్క స్మానయ హక్కకలు 
 స్త్రీకు కొనిన స్మానమ హకుులుననవి. వాటిని సఴమాంగ స్త్రీలు 
తెలుసుకొనుట్ భరయు పురుషులు వాటిని వార కొయకు అాంగ్లక్రాంచుట్ 
ఎాంతయిన్న అవ్సయాం. స్త్రీలు తభ ఈ హక్ుఱను తమిష్టేనుస్యాం 
వినియొగిాంచుకోవ్చుచను. 
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సాంక్షిిాంగ ఆ హకుులు ఇవిిః  
1- స్ఴభమాం (Ownership): బిలిడాంగ్, ాంట్లు, పొలాలు, ఫ్యమక్రేీలు, 
తోట్లు, ఫాంగయాం, వాండ భరయు అనిన యకాఱ శువులు. వీట్నినట్లల స్త్రీ 
తను కోరనవి తన యాజమానమాంలో ఉాంచుకో వ్చుచను. స్త్రీ భాయమ, తలిల, 
బిడడ భరయు చెలిల, ఇలా ఏ రూమలో ఉన్నన, పై విషయాలు తన 
అధకాయాంలో ఉాండ వ్చుచను.  
2- వివాహ హకుు, బయిను ఎనునకునే హకుు. బయితో జీవితాం 
గడడాంలో నషేాం ఏయడనపుడు వివాహ ఫాంధానిన తెాంచుకొని, విడాకులు 
కోరే హకుు. ఇది స్త్రీ యొక్ు ప్రతేమక్ హకుు అనడాంలో ఏ సాందేహాం 
లేదు.  
3- విదమిః తనపై విధగ ఉనన విషయాఱను నేరుచకునే హకుు. ఉదాిః 
అలాలహ్ గురాంచి, తన ప్రాయథనలు భరయు వాటిని చే న విధానాం 
తెలుసుకొనుట్ తనపై విధగ ఉనన హకుులు. తను ఎలాాంటి ప్రవ్యిన 
అవ్ఱాంభాంచాలి, ఏలాాంటి సాంస్ుయాం, సబమత పాటిాంచాలి అనే 
విషయాలు తెలుసుకొనుట్ ప్రతి స్త్రీ హకుు. అలాలహ్ ఆదేశాం:  

 {31}حمؿد: ...[.َفاْظَؾْم َأكَُّه ََل إَِلَه إَِلَّ اهللُ ]

{అలాలహ్ త ఆరాధనఱకు అరుుడైనవాడు ఎవ్డు లేడని బాగ  
తెలుసుకో}. (మహభభద్ 47: 19). ప్రవ్క్ి ఇలా చెపారుిః 

 {221ابن ماجة } لِّ ُمْسؾٍِم.َضَؾُب اْلِعْؾِم َفِريَضٌة َظَذ كُ 

 "విదమనబమస్తాంచడాం ప్రతి మస్తలాంపై విధగ యుాంది". (ఇబ్బన మాజ). 
4- దానధయభాం: తన సఴాంత ధనమ నుాంచి తను కోరుకుననట్టల 
తనపైగని, ఇతరుఱపై గనిిః వారు తన బయి అయిన్న, సాంతానభ యిన్న, 
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తాండ్రి లేక్ తలిల అయిన్న ఖ్రుచ చేమవ్చుచను. హదుదకు మిాంచి, వ్మయథమైన 
ఖ్రుచ చేమ క్కడదు. (చేస్తనచో, దానిన నిరోధాంచడాం ఆమె బాధ్యమని 
విధ). ఖ్రుచ చేమడాంలో పురుషుని కుననాంత అధకాయాం స్త్రీఱక్క ఉాంది.  
5- ప్రేమిాంచే, అసహిమాంచే హకుుిః సదుాణమగఱ స్త్రీఱను ప్రేమిాంచి, వార 
ఇాంటికి వలళడాం, వారకి ఫహుమానాంగ ఏదైన్న ాండాం, వారతో క్ఱాం 
 ననహాం చేమడాం, వార క్షేభసమాచారాలు తెలుసు కోవ్డాం, వార బాధఱ 
సభయాన వారని రాభరవాంచడాం. (భాయమ తన బయి, ఇతయ స్త్రీలు తభ 
బాధ్యమఱ అనుభతితో చెయామలి). భరయు దురుాణాం గఱవారని 
అసహిమాంచి, అలాలహ్ సాంతృష్టే కొయకు వారతో దూయమాండట్ాం.  
6- వాాంగ్మభఱాం: తన సఴాంత ధనాం నుాంచి తన జీవితమలోనే మూడవ్ 
వ్ాంత ధనమ గురాంచి తను కోరనవారకి వ్స్తమమత్ (వాజ్మభఱాం) చేమ 
వ్చుచను. తను చనిపోయిన తరువాత ఆమె ఆ వ్స్తమమత్ ను ఏలాాంటి 
అబమాంతయాం లేకుాండా జార చేయిాంచ వ్చుచను. ఎాందుక్నగ వ్స్తమమత్ 
ప్రతి ఒక్ుర సఴాంత విషమాం. పురుషుఱకునన విధాంగనే స్త్రీఱకు క్కడా ఆ 
హకుుాంది. ప్రతి ఒక్ురు అలాలహ్ నుాంచి సతపలితాం కోరుట్ చాలా 
మఖ్మాం. కాని ఈ వ్స్తమమత్ మొతిాం ఆస్తిలో మూడట్లల ఒక్ వ్ాంతక్నన 
ఎకుువ్ ఉాండక్కడదు.  
7- దుసుిలు ధరాంచడాంలో తినిష్టేనుస్యాం ట్టే ఫట్ేలు, ఫాంగయమ 
ధరాంచవ్చుచను. ఇవి రెాండూ పురుషుఱపై నిష్టదధమ. కాని ధరాంచి క్కడా 
నగనాంగ ఉననట్లనిపాంచే దుసుిలు ధరాంచ క్కడదు. అాంట్ట శరీయ సగభాగాం 
లేక్ న్నఱావ్ భాగాం మాత్రమ్మ దరాంచుట్, లేక్ తఱను, మెడను భరయు 
వ్దను కొాంగుతో, పైట్తో క్పయుాంచక్ పోవుట్. ఈ స్తథతిలో కేవ్ఱాం తన 
బయి ఎదుట్ మాత్రాం ఉాండవ్చుచను.  
8- బయి కొయకు స్తాంగయాం చేయుట్, సురాభ, కాటిక్ పెట్టేకొనుట్, ఇతయ  
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యోగమమైన వ్సుివుఱతో స్తాంగరాంచుకొనుట్, బయి ఇషేడే భాంచి 
దుసుిలు ధరాంచుట్ యోగమమ్మ. కాని అవిశాఴస స్త్రీలు భరయు వేశమలు 
ధరాంచే డ్రెసుసలు ధరాంచక్, సాందేహాతభక్ వ్స్ాఱ నుాండ 
దూయమాండుట్యే భాంచిది. 
9- తినే త్రాగే విషయాలోల తభకు నచిచనది తినత్రాగ వ్చుచను. 
పురుషుఱకు వేరు స్త్రీఱకు వేరు అని ఏమీ లేదు. పురుషుఱకు యోగమ- 
మననదే స్త్రీఱకు ఉాంది. పురుషుఱకు నిష్టదధమననదే స్త్రీఱకు నిష్టదధమననది. 
అలాలహ్ (సూరె ఆరాఫ్ 7: 31)లో ఈ విధాంగ బోధాంచాడుిః  

فنِيَ ] ُه ََل ُُيِبه ادُْْسِ ُفوا إِكَّ ُبوا َوََل ُتْْسِ   {13}األظراف:. [...َوُكُؾوا َواْْشَ

{తినుండి త్రాగుండి, మితిమీరకుండి. ుఄలాాహ్ మితిమీరేవారిని ప్రేమిుంచడు}. 
(సూర ుఅరాఫ్ 7: 31). 
భర్త పై భార్య హక్కకలు 
 స్త్రీ యొక్ు ప్రతేమక్ హకుులోల ఆమె ట్ల ఆమె బయిపై ఉనన హకుులు. 
ఇవి తన బయి హకుులు ఆమెపై ఉనన విధాంగనే ఉననవి. ఉదాిః అలాలహ్ 
భరయు ప్రవ్క్ి అవిధేమతకు గుర చేమని బయి ఆజఞలు పాటిాంచడాం. 
అతనికి భోజన్నలు వ్ాండ పెట్ేడాం. డక్ను బాగుాంచడాం. సాంతాన్ననిన 
పోష్టాంచి, భాంచి ంక్షణ ఇవ్ఴడాం. అతని ధన, మానమను కాపాడడాం. 
తన మాన్ననిన కాపాడుతూ, యోగమమైన అఱాంక్యణ వ్సుివుఱను 
ఉయోగిాంచి అతని కొయకు స్తాంగరాంచుకొనడాం. ఇవి స్త్రీపై ఉనన తన బయి 
హకుులు.  
 ఒక్ స్త్రీ ట్ల తన బయిపై ఉనన హకుులోల అలాలహ్ ఆదేశాను స్యాం 
సాంక్షిిాంగ కొనిన హకుులు క్రాంద తెలుసుకుాందామ.  

  {222}البؼرة:...[. َوََلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َظَؾْقِفنَّ بِادَْعُروِف ]...
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{మగవారికి మహిళలపై ఉననటువుంటి హకుులే ధరముం ప్రరంరుం 
మహిళలకు కూడా మగవారిపై ఉనానయి}. (బఖర 2: 228).  
 ప్రతి విశాఴస్తని తన ఈ హకుుఱను గురెిరగి ఏలాాంటి స్తగుా డక్ 
భరయు బమడకుాండా తన హకుుఱను పొాందాఱని మ్మమ ఇచచట్ 
పేర్కున్ననమ. బయి ఆమెకి ఈ హకుుఱను పూరిగ ఇవ్ఴడాం అతనిపై 
విధగ ఉాంది. ఒక్ వేల ఆమె సఴమాంగ తన ఈ హకుుఱను 
వ్దులుకుాంట్ట రాఴలేదు.  
భర్త పై ఉనన భార్య హక్కకలు ిఆవిః  
1- క్లిమిలోనైన్న, లేమిలోనైన్న భాయమ యొక్ు పోషణ, వ్స్త్ర, చికితస 
భరయు గృహ వ్సతలు మొదఱగునవి తను ఏరాట్ట చేయాలి.  
2- ఆమె ధన, ప్రాణ, మానమఱను భరయు ఆమె ధరాభనిన కాపాడాలి. 
పురుషునికి స్త్రీపై అధకాయమివ్ఴఫడాంది గనుకు అధకార విధ ఏభనగ 
తనకు దేనిపై అధకాయమివ్ఴఫడాందో దానిన యక్షిాంచట్ాం, క్నిపెటిే ఉాండట్ాం.  
3- ధరాభనికి సాంఫాంధాంచిన విషయాఱను ఆమెకు నేరే బాధమత బయిది. 
అతనిలో నేరే శకిి లేకుాంట్ట, స్త్రీఱ విదమ బోధన ప్రతేమక్ సమావేశాలోలిః 
భస్తిదులో లేక్ ఫడలో వళ్ళళ నేరుచకొనుట్కు అను భతివాఴలి. అచచట్ 
ఉద్రవ్ాం లేకుాండా శాాంతి ఉాండాలి. ఇదదరలో ఏ ఒక్ురకి క్కడా ఏలాాంటి 
నషేాం క్లిగే బమాం ఉాండక్కడదు.  
4- భాయమతో సదఴయినతో మెఱగలి. అలాలహ్ ఆదేశాం ఇలా ఉాందిిః {వారతో 
సదాబవ్ాంతో జీవితాం గడాండ}. (నిస్ 4: 19). సదఴయినతో మెలిగి 
భాంచి విధాంగ సాంస్యాం చేయుట్ అనగ భాయమతో కాపుయాం చేయుట్ 
ఒక్ హకుు. దానిన పూరి చెయామలి. ఆమెను దూష్టాంచి, తిటిే బాధ 
క్లిగిాంచరాదు. ఏలాాంటి బమాం లేని భారానిన ఆమెకు అగిాంచరాదు. 
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మాట్ భరయు తన ప్రవ్యిన దాఴరా భాంచిగ వ్మవ్హరాంచాలి. ప్రవ్క్ి 
సఱలలాలహు అలైహహి వ్సఱలాం ఇలా చెపారుిః "మీలో భాంచివారు 
ఎవ్యయామ అాంట్ట తభ భాయమఱ ట్ల భాంచితనమతో మెలిగేవారే. నేను 
న్న భాయమఱ ట్ల భాంచిగ మెలిగేవాణ్ణణ. (తిరభజి 3895).  
ర్ద 
 కుట్టాంఫ జీవితాం విఛ్ఛిననాం కాకుాండా, అధోగతి వైపునకు పోకుాండా 
సుయక్షితాంగ ఉాండాఱని ఇస్లాం చాలా ప్రోతసహిాంచిాంది. భనిష్ట సుఖ్ాంగ 
ఉాండ, సమాజాం రశుదధాంగ ఉాండుట్కు, దానిన భాంచి సబమత, భాంచి 
గుణాఱ యొక్ు ఫఱమైన అడుడతో యక్షణ క్లిాంచి కాపాడాంది. ఈ 
గుణాఱను పాటి ని భావోద్రేకాలు ఉదబ విాంచవు. భనోవాాంఛఱకు తావు 
ఉాండదు. ఉద్రవాఱకు తావు ఇచేచ కోరక్లిన క్కడా ఆపుట్కు అడుడ 
ఖ్యమాం చేస్త స్త్రీ పురుషులు తభ క్ాంటి చూపుఱను క్రాందికి సేసుకోవాఱని 
ఆదేంాంచిాంది.  
 స్త్రీ యొక్ు గౌయవానికి, తన మానమ యొక్ు అవ్మానమ కాకుాండా 
ఫధ్రాంగ ఉాండుట్కు, నీచ భనసుస గఱవారు భరయు అఱలక్లోలఱాం 
సృష్టేాంచేవారు ఆమె నుాంచి దూయమాండట్కు, గౌయవ్ భరామదఱ విలువ్ 
తెలిమని మూరుుఱ నుాంచి ఫధ్రాంగ ఉాండుట్కు, విషపూరతమైన 
చూపుఱకు కాయణభగు ఉద్రవాఱను అడుడకొనుట్కు, సఴమాంగ స్త్రీ 
గౌయవ్మ, తన మానమ యొక్ు బద్రతకు అలాలహ్ "యద" యొక్ు ఆజఞ 
ఇచాచడు.  
 మఖ్మ, రెాండు అయ చేతలు త పూరి శరీయమ కానరాకుాండా 
"యద" చేయుట్ విధ అనీ, యపురుషుఱ ఎదుట్ తన అఱాంక్యణను, 
వ్ాంపుసొాంపుఱను ఫహియాంగ యచక్కడదనీ ధయభ వేతిలు ఏకీబవిాంచారు. 
రెాండు అయ చేతలు భరయు మఖ్ాం విషమాంలో ధయభవేతిలు 
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బేధాబిప్రామాంలో డ రెాండు గ్రూపుఱయామరు. ప్రతి ఒక్ుర వ్దద తభ 
అభప్రామాం ప్రకాయాం ఆధారాలుననవి. "యద" ధరాంచుట్ విధ అని, దాని 
హదుదను గ్మరచ అనేక్ ఆధారాలు గఱవు. ప్రతి ఒక్ురూ వాటి నుాంచే 
ఆధాయమ తీసుకున్ననరు. తభ అభప్రాయానికి వమతిరేక్మనన 
ఆధారాఱకు ఎనోన హేతవులు (కాయణాలు) చెపారు. అలాలహ్ ఆదేశాలు 
ఇలా ఉననవిిః  

 ِحَجاٍب َذلُِؽْم َأْضَفُر لُِؼُؾوبُِؽمْ ]
ِ
 َوإَِذا َشَلْلتُُؿوُهنَّ َمتَاًظا َفاْشلَُلوُهنَّ ِمْن َوَراء

 . [نَّ َوُقُؾوِبِ 

{ప్రవకత భారాలన మీరు ఏదైనా ుఄడగవలసి ఉుంటే తెరచాటున ఉుండి 
ుఄడగుండి. ుఆది మీ హృదయాల మరియు వారి హృదయాల రిశుదధత 
కొరకు ఎుంతో సముచితమైన దదతి}. (33: ుఄహ్ జాబ్: 53). 

 الْ ]
ِ
َا الـَّبِيه ُقْل أِلَْزَواِجَك َوَبـَاتَِك َوكَِساء َؾْقِفنَّ ِمْن ُؿْمِمـنَِي ُيْدكنَِي ظَ ـَيا َأُّيه

  [َجََلبِقبِِفنَّ َذلَِك َأْدَكى َأْن ُيْعَرْفَن َفََل ُيْمَذْيَن َوَكاَن اهللُ َغُػوًرا َرِحقًَم 

{ఓ ప్రవరంత! నీ భారాలకు, నీ కూతుళళకు, విశాాసుల స్త్రీలకు తమ దుట్ ా
కొుంగులన తమపై వ్రేలాడ తీసుకోమని చెపు. వారు గురితుం బడటానికీ, 
వేధుంబడకుుండా ఉుండేుందుకు ుఆది ఎుంతో సముచితమైన దదతి, ుఄలాాహ్ 
క్షమిుంచేవాడు కరుణుంచు వాడునూ}. (33: ుఄహ్ జాబ్: 59). 

َوُقْل لِْؾُؿْمِمـَاِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَُيَْػْظَن ُفُروَجُفنَّ َوََل ]

ْبَن بِ  ُخُؿِرِهنَّ َظَذ ُجُقوِبِنَّ َوََل ُيْبِديَن ِزيـََتُفنَّ إَِلَّ َما َطَفَر ِمـَْفا َوْلقَْْضِ

  {13}الـور: [...ُيْبِديَن ِزيـََتُفنَّ إَِلَّ لُِبُعوَلتِِفنَّ 
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{ఓ ప్రవరంత! విశ్ాసిుంచిన మహిళలకు ుఆలా చెపుుః తమ చూపులన 
రంపాడుకోుండి ుఄని, తమ మరాముంగాలన రక్షుంచుకోుండి ుఄని, తమ 
ుఄలుంకరణన ప్రదరిశుంచవదదని - ద్భనుంతట్ ుఄదే కనిపుంచేది త - తమ 
వక్షుః సథలాలన ఓణ ుఄుంచులతో కపుకోవాలని, వారు తమ ుఄలుంకరణన 
వీరి ముుందు త మరెవరి ముుందు ప్రదరిశుంచ కూడదనిుః భరత ....}. (24: 
నూర్ :31). 
 ప్రవ్క్ి సఱలలాలహు అలైహి వ్సఱలాం విత్ర భాయమ ఆయిష్ట స్తద్దదఖ్య 
యజిమలాలహు అన్ను ఇలా చెబ్బతన్ననరుిః "స్త్రీలు దుట్టల క్పుకొని వ్చిచ 
ప్రవ్క్ి వనక్ ఫజ్ర్ నమాజు చే నవారు. నమాజైన తరాఴత వారు తిరగి 
ఇాండలకు పోతాండగ చీక్టి కాయణాంగ గురిాం ఫడేవారు కారు". (సునన్ 
నస్యి). ఫ్యతిభ బినెి మనిిర్ యహిభహులాలహ్ చెపారుిః "మ్మమ 
ఇహ్రాం (హజ్ లేక్ ఉమ్రా) స్తథతిలో ఉాండగ మా కొాంగుఱను మఖ్మపై 
వ్రేలాడ తీసుకునే వారమి. అపుడు అస్భ బినెి అబీ బక్ర్ యజిమలాలహు 
అన్ను మాతో ఉన్ననరు. (మఅతి ఇమాాం మాలిక్. హజ్/ తఖ్మభరుల్ 
మహ్రిమి వ్జ్ హహు). ఆయిష్ట యజిమలాలహు అన్ను ఉలేలఖాంచారుిః 
"వ్ఱసవ్చిచన (మహాజిర్) భహిలఱను అలాలహ్ క్రుణ్ణాంచుగకా! మొదటి 
స్ర {తభ వ్క్షిః సథలాఱను ఓణ్ణ అాంచుఱతో క్పుకోవాఱని} దివ్మ 
ఖుర్ఆన్ ఆమత అవ్తరాంచినపుడు తభ దుట్లను చిాంపుకొని 
క్పుకున్ననరు". (బ్బఖ్యరిః 4758).  
 ఇవే గకా ఇాంకా అనేక్ ఆధారాలుననవి. పైన తెలిపన ప్రకాయాం ఏ 
బేధాబిప్రాయాలు ఉన్నన, అాందరు క్కడా అన్నరోగమ స్తథతిలో డాక్ేరు వ్దదకు 
వళ్ళళట్ లాాంటి అగతమ రస్తథతిలో స్త్రీ తభ మఖ్ మపై ఉాండే మసుగును 
తెరువ్ వ్చచనీ, ఉద్రవాలు జనిాంచే ఆస్ుయమననపుడు తెయవ్ క్కడదని 
ఏకీబవిాంచారు. ఎవ్యయితే మఖ్యనికి "యద" వ్రిాంచదని అన్ననరో వారు 
సయితాం ఉద్రవాలు జనిాంచే బమమననపుడు "యద" చేయాఱని 
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ఒపుకుాంట్లరు. ఈ రోజులోల బకుిలు, పుణామతభలు అరుదై ఎట్ట 
చూస్తన్న సాంక్షోబాం వామపాంచియుాంది. నీచులు, దురాభరుాలు 
అనేక్మైపోయారు. ఈ సభయాలోల "యద" ప్రామఖ్మత చాలా ఉాంది.  
 అదే విధాంగ కుట్టాంఫమూ, దాని గౌయవ్ భరామదలూ, 
నీతినడవ్డక్లూ ఫధ్రాంగ ఉాండుట్ కొయకు క్కడా స్త్రీ రుషుఱ 
విశృాంఖ్ఱత (క్ఱయిక్)ను ఇస్లాం నిషేధసుిాంది. ఉద్రవ్మఱ, 
సాంక్షోబమఱ దాఴరాఱను మూస్త వేయాఱని ప్రోతసహిసుిాంది. స్త్రీ 
ఫమట్కు వళ్ళళట్, పురుషులోల క్ఱస్త విచచఱవిడగ తిరుగుట్, మఖ్మపై 
"యద" లేకుాండా ఉాండుట్ వ్ఱన భావోద్రేకాలు ఉదబవిాంచును. పాపాఱ 
కాయణాలు అతి సులువై, పామ చేయుట్ భరీ సుఱబభగును. అలాలహ్ 
ఇలా ఆదేంాంచాడుిః  

َج الْ ] ْجَن َتَزه   {11}األحزاب: [...َجاِهؾِقَِّة األُوََل ـَوَقْرَن ِِف ُبُقوتُِؽنَّ َوََل َتَزَّ

{మీరు ుఆళళలోన ఉుండిపుండి. పూరాపు ుఄజాాన రంలుంలో మాదిరిగా 
ుఄలుంకరణన ప్రదరిశసూత తిరగకుండి}. (33: ుఄహ్ జాబ్: 33). భరో ఆదేశాం: 

 ِحَجاٍب َذلُِؽْم َأْضَفُر ]
ِ
َوإَِذا َشَلْلُتُؿوُهنَّ َمَتاًظا َفاْشَلُلوُهنَّ ِمْن َوَراء

  {31:}األحزاب. [َوُقُؾوِبِنَّ  لُِؼُؾوبُِؽمْ 

{ప్రవకత భారాలన మీరు ఏదైనా ుఄడగవలసి ఉుంటే తెరచాటున ఉుండి 
ుఄడగుండి. ుఆది మీ హృదయాల మరియు వారి హృదయాల రిశుదధత 
కొరకు ఎుంతో సముచితమైన దదతి}. (33: ుఄహ్ జాబ్: 53). 
 ప్రవ్క్ి స్త్రీ పురుషుఱ క్ఱయిక్ను చాలా క్ఠినాంగ వారాంచారు. 
అాంతేకాదు ఈ క్ఱయిక్నూ ప్రాయథన సభయాలోల, ఆ ప్రాాంతాలోల క్కడా 
ఉాండక్కడదని తాకీదు చేశారు.  
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 స్త్రీకి పురుషులునన చోట్ పోవుట్ చాలా అవ్సయమాండీ, తన ఈ 
అవ్సరానికి సహామడువారెవ్రూ లేనిమడఱ లేక్ సఴమాంగ తనకు 
లేదా తనబిడడఱకు వార పోషణ ఖ్రుచలు తెచుచవారు లేనిమడఱ, ఈ 
విధమైన భరేతయ అవ్సయమనకై పోదలుచు కుాంట్ట పోవ్చుచ, కాని 
ధయభశాస్త్ర హదుదబాట్లను గురుిాంచుకొని ఇస్లమీమ "యూనీఫ్యాం"లో 
అనగ పూరి "యద"తో తన అఱాంక్యణ ప్రదేశాఱను ఫహియాతాం 
చేమకుాండా పురుషుఱ క్ఱయిక్ (ఇఖిలాత్) నుాంచి దూయమాండ తన 
అవ్సరాఱను తీరుచకోవాలి.  
 నీతి గుణాఱ, కుట్టాంఫమఱ సాంయక్షణ కొయకు ఇస్లాం ఇచిచన భరో 
ఆదేశమ్మభనగ ఏ స్త్రీ క్కడా యపురుషుఱతో ఒాంట్రగ ఉాండక్కడదు. 
అతని బయి లేక్ అతని "భహ్రమ్" (వివాహ నిష్టదధ ఫాంధ్యవు) లేకుాండానే 
యరుషునితో ఒాంట్రగ ఉాండుట్ను ప్రవ్క్ి చాలా గటిేగ వారాంచారు. 
ఎాందుక్నగ షైతాన్ ఈ ఒాంట్రతనమలో భనసుఱను చెడగొటిే, అశ్లలఱ 
కారామలు చేయిాంచే ప్రమతనాంలో ఉాంట్లడు.  
"హైజ్", "నిఫాసు"ల ధర్మములు 
"హైజ్" (ఫహిషుే) కాఱమ, దాని గడువుిః 
స్త్రీఱకు ప్రతి నెలా జరగే యక్ిస్రావానిన హైజ్ అాంట్లరు.  
1- వ్మసుస: ఎకుువ్ శాతాం 12 నుాండ 50 సాంవ్తసరాఱ భధమ 
వ్మసుసలో హైజ్ వ్సుిాంది. ఈ రస్తథతి ఆరోగమమ, వాతవ్యణమ 
భరయు ప్రాాంతానిన ఫటిే మాందుగని తరువాత గని కావ్చుచ.  
2- కాఱరమితి: క్నీసాం ఒక్ రోజు. గరషఠ కాఱరమితి 15 రోజులు.  
 గరబణ్ణ యొక్ు ఫహిషుేిః స్మానమాంగ గయబమ నిలిచిన తరువాత యక్ి 
స్రావ్మాండదు. గరబణీ ప్రసవ్ వేదనతో ప్రసవిాంచడానికి రెాండు మూడు 
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రోజుఱ మాందు యక్ిమ చూస్తనచో అది "నిఫ్యసు" అగును. ఒక్వేల 
ప్రసవ్ వేదన లేనిచో అది "నిఫ్యసు" కాదు, ఫహిషు ే కాదు. ఇస్తిహాజా 
అగును. ద్దని ఆదేశాలు క్రాంది ాంకుిలోల వ్సుిన్ననయి.  
ిఄస్ధార్ణ బహిష్టిః 
ిఄస్ధార్ణ బహిష్ట ర్కాలుిః  
1- ఎకుువ్ లేక్ తకుువ్. ఉదాిః ఒక్ స్త్రీ యొక్ు (ఫహిషుే కాఱాం) 
స్ధాయణాంగ ఆరు రోజులు. కాని ఒక్ స్ర ఏడు రోజులు కావ్చుచను. 
ఏడు రోజుఱ అఱవాట్టాండ ఆరు రోజుఱకే రశుదధాం కావ్చుచ.  
2- వనక్ లేక్ మాందు. ఉదాిః నెలాయాంబాంలో అఱవాట్టాండ నెలాఖ్రులో 
కావ్చుచ. నెలాఖ్రులో అఱవాట్టాండ నెలాయాంబాంలోనే కావ్చుచ. వనక్ లేక్ 
మాందు అయిన్న, ఎకుువ్ లేక్ తకుువ్ రోజులు అయిన్న, ఎపుడు 
యక్ిస్రావ్ాం అవుతూ చూస్తాందో అపుడే ఫహిషుే, ఎపుడు ఆగి పోతాందో 
అపుడే రశుభ్రభయినట్టల.  
3- ఫహిషుే రోజుఱ భధమలో లేదా చివ్రలో రశుభ్రతకు కొాంచాం 
మాందు సుపు యాంగు తీరు లేదా ఎరుపు యాంగు క్ఱస్తన చీమ తీరు 
యక్ిమ చూచినచో అది ఫహిషుే యక్ిస్రావ్మ్మ అగును. ఫహిషుే స్త్రీఱకు 
వ్రిాంచే ఆదేశమ ఆ స్త్రీకి వ్రిాంచును. ఒక్వేల రశుభ్రత పొాందిన 
తరువాత అలా వ్ ని అది ఫహిషుే యక్ిస్రావ్మ కాదు.  
4- ఒక్ రోజు యక్ిస్రావ్మాండడమ భరో రోజు ఉాండక్ పోవ్డాం. ఇది 
రెాండు యకాలుగ కావ్చుచ.  
అ- ఇది ఎఱలపుడూ ఉననచో "మసిహాజ" కావ్చుచను. "మసిహాజా"ఱకు 
వ్రిాంచే ఆదేశాలే ఆమెకు వ్రిాంచును.  
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ఆ- ఎఱలపుడూ కాకుాండా, ఎపుడయిన్న ఒక్స్ర జరగి, ఆ తరువాత 
రశుభ్రాం కావ్చుచ. ఎవ్రక్యిన్న యక్ిస్రావ్ాం జరుగుతూ ఒక్ రోజుక్న్నన 
తకుువ్ సభమాంలో ఆగిపోతే అది రశుదధత కాదు. రశుదధత ఒక్ 
రోజుక్న్నన తకుువ్ సభమాంలో ఆగినాందుకు కాదు. కాని ఇాంతక్ 
మాందు జరగిన దానిన ఫటిే చివ్ర రోజులోల ఏ విధాంగ ఆగిపోయిాందో అది 
గురుిాంచుకున్నన లేదా తెఱలటి ద్రవ్ాం వ్చిచన్న (తెఱల ఫట్ే అయిన్న) 
ఆగిపోతాందనన సూచనలు.  
5- యక్ిస్రావ్ాం మాత్రాం క్నఫడడమ లేదు కాని ఫహిషుే రోజుఱ భధమ లేక్ 
రశుదధభగుట్కు కొాంచెాం మాందు తడగ ఉననట్టల గ్రహిాంచినచో అది 
ఫహిషుే. ఒక్వేల రశుదధ అయిన తరువాత ఉాంట్ట అది ఫహిషుే కాదు.  
బహిష్ట యొక్క ధర్మములు 
1- నమాజ్: ఫహిషుే స్త్రీ పై పర్ి, సుననత్, నఫిల్ అనిన విధాఱ నమాజులు 
నిష్టదధాం. చేస్తన్న అది నెవ్యవేయదు. కాని క్నీసాం ఒక్ యకాత్ చేయునాంత 
సభమాం దాని మొదట్లల లేక్ చివ్రలో ఱభాంచినచో ఆ నమాజు తక్ 
చేమవ్లెను. మొదటి దానికి ఉదాహయణిః సూరామసిభమాం అయామక్ 
భగ్రిబ్ యొక్ు ఒక్ యకాత్ చేయునాంత సభమాం దాట్లక్ ఫహిషుే 
అయినచో, ఆమె రశుదధ అయిన తరాఴత ఆ భగ్రిబ్ నమాజు 'ఖ్జా' 
చేమ వ్లెను. ఎాందు క్నగ ఆ నమాజు యొక్ు ఒక్ు యకాత 
చేయునాంత సభమాం పొాందిన పదనే ఫహిషుే అయిాంది. ఇక్ చివ్ర 
దానికి ఉదాహయణిః సూరోమదయానికి మాందు ఒక్ యకాత్ మాత్రమ్మ 
చేయునాంత సభమాం ఉననపుడు రశుదధభయితే, (స్ననాం చేశాక్) ఆ 
పజ్ర్ నమాజ్ 'ఖ్జా' చేయాలి. ఎాందుక్నగ యక్ిస్రావ్ాం ఆగిన తరువాత 
ఆమె ఒక్ు యకాత్ చేయునాంత సభమాం పొాందినది.  
 ఇక్ జిక్ర్, తకీఫర్, తస్బఫహ్, అల్ హాందులిలాలహ్, తినుత్రాగినపుడు  
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బిస్తభలాలహ్ అనడాం హద్దసు భరయు ధయభ విషయాలు చదవ్డాం, దుఆ 
భరయు దుఆపై ఆమీన్ అనడాం, ఖుర్ఆన్ పారామణాం వినడాం, 
చూసూి నోటితో కాకుాండా గ్రహిాంచి చదవ్డాం, తెరచియునన ఖుర్ఆనులో 
లేదా బాలక్ బోర్డ పై వ్రాస్తయునన దానిన చూసూి భనసుసలో చదవ్డాం 
నేయాం కాదు. యోగమమ్మ. ఏదైన్న మఖ్మ అవ్సయాం: టీచరాా ఉననపుడు లేదా 
రీక్ష సభయాలోల చదవ్డాం, చదివిాంచడాం త ఇతయ సభయాలోల 
నోటితో చదవ్క్పోవ్డాం భాంచిది.  
2- రోజా (ఉవాసమ):  పర్ి, నఫిల్ అనిన విధాఱ రోజాలు నిషేధాం. 
కాని పర్ి రోజాలు తరువాత ఖ్జా (పూరి) చేయాలి. రోజా స్తథతిలో ఫహిషుే 
అవుతే ఆ రోజా కాదు. అది సూరామసిభమమకు కొనిన నిమిష్టఱ 
మాందైన్న సరే. అది పర్ ి రోజా అయి ఉాంట్ట ఇతయ రోజు లోల పూరి 
చేయాలి. సూరామసిభమమనకు కొదిద క్షణాఱ మాందు యక్ిస్రావ్ాం 
అయినట్టల అనిపాంచి, అలాకాకుాండా సూరామసిభమమ తరువాతనే 
అయితే ఆ రోజా పూయియినట్టల. ఉషోదమాం అయిన కొదిద క్షణాఱ 
తరువాత రశుదధభయితే ఆ దినమ యొక్ు రోజా ఉాండరాదు. అదే 
ఉషోదయానికి కొదిద క్షణాలు మాందు అయితే రోజా ఉాండాలి. స్ననాం 
ఉషోదమాం తరువాత చేస్తన్న అబమాంతయాం లేదు. 
3- కాబా యొక్ు తవాఫ్ (ప్రదక్షిణాం): అది నఫిలైన్న, పర్ి అయిన్న అనీన 
నిష్టదధాం. హజ్ సభమాంలో తవాఫ్ త ఇతయ కాయమక్ర మాలుిః సఫ్య 
భరాఴ సఈ, అయఫ్యత్ మైదానాంలో నిఱవ్డాం, మజద లిఫ్య, మిన్నలో 
రాత్రులు గడడాం, జమ్రాతఱపై రాళ్ళళ రువ్ఴడాం మొదఱగునవ్నీన పూరి 
చేయాలి. ఇవి నిష్టదధాం కావు. రశుదధ స్తథతిలో తవాఫ్ చేస్తన వాంట్నే లేక్ 
సఫ్య భరాఴ సఈ భధమలో ఫహిషుే ప్రాయాంబభయితే ఆ హజ్ లో 
ఏలాాంటి లోమాండదు.  
4- ఫహిషుే స్త్రీ భస్తిదులో నిలువ్ క్కడదు. అది నిష్టదధాం.  
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5- సాంభోగాం: భాయమ యజసుసగ ఉననపుడు బయి ఆమెతో సాంభోగిాంచడాం 
నిష్టదధాం. బయి సాంభోగనిన కోరుతూ వ్చిచన్న భాయమ అాంగ్లక్రాంచడాం క్కడా 
నిష్టదధాం. పురుషుని కొయకు అతని భాయమ ఈ స్తథతిలో ఉననపుడు ఆమెతో 
సాంభోగాం త మదుదలాట్ భరయు కౌగలిాంచుకొనుట్ లాాంటి 
విషయాఱనీన అలాలహ్ అనుభతిాంచాడు.  
6- విడాకులుిః భాయమ యజసుసగ ఉననపుడు విడాకులివ్ఴడాం నిష్టదధాం. ఆమె 
ఆ స్తథతిలో ఉననపుడు విడాకులిచిచన్న అతడు అలాలహ్, ఆమన ప్రవ్క్ి 
యొక్ు అవిధేయుడయి ఒక్ నిష్టదధ కారామనిన చేస్తనవాడవుతాడు. క్నుక్ 
అతడు విడాకుఱను ఉసాంహరాంచుకొని ఆమె రశుదుధరాఱయిన 
తరువాత విడాకు లివాఴలి. అపుడు క్కడా ఇవ్ఴకుాండా భరోస్ర ఫహిషుే 
తరువాత రశుదుధరాఱయామక్ ఇషేమాంట్ట ఉాంచుకొనడాం లేకుాంట్ట 
విడాకులివ్ఴడాం భాంచిది. 
7- స్ననాం చేమడాం విధగ ఉాందిిః రశుదుధరాఱయిన తరువాత సాంపూ- 
యణాంగ తఱాంట్ట స్ననాం చేయుట్ విధ. తఱ వాంట్రుక్లు క్టిే (జెడ వేస్త) 
ఉననచో వాటిలో నీళ్ళళ చేయని బమమననచో అవి విప అాందులో నీళ్ళళ 
చేరాంచవ్లెను. నమాజు సభమాం దాట్క్ మాందు రశుదధభయినచో ఆ 
సభమాంలో ఆ నమాజును పొాందుట్కు స్ననాం చేమడాంలో తొాందయ 
డుట్ క్కడా విధగ ఉాంది. ప్రయాణాంలో ఉాండ నీళ్ళళ లేనిచో, లేదా దాని 
ఉయోగమలో ఏ విధమైన్న హాని క్లిగే బమమననచో, లేక్ అన్నరోగమాం 
వ్ఱల హాని క్లిగే బమమననచో స్నన్ననికి ఫదులుగ "తమమభాం"(1) 
చేమవ్లెను. తరువాత నీళ్ళళ ఱభాంచిన లేక్ ఏ కాయణభయితే 
అడడగిాంచిాందో అది తొలిగిపోయిన తరువాత స్ననాం చేమవ్లెను. 
(1) దాని విధానాం ఇదిిః ఒక్ స్ర రెాండు చేతలు భూమిపై కొటిే మఖ్మపై 
ఒక్స్ర భరయు భణ్ణక్ట్ల వ్యకు చేతఱపై ఒక్స్ర తడుచుకోవాలి. 
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"ిఆస్తహాజ", దాని ిఅదేశాలు 
 ఎపుడూ ఆగకుాండా, ఆగిన్న నెఱలో కేవ్ఱాం రెాండు మూడు రోజులు 
మాత్రమ్మ ఆగి ప్రతి రోజు అవుతూ ఉాండే యక్ిస్రావ్మను "ఇస్తిహాజ" 
అాంట్లరు. కొాందరు 15 రోజుఱక్ాంట్ట అధక్ాంగ వ్ ని అది "ఇస్తిహాజ" అని 
అన్ననరు.  
మసిహాజ యొక్ు మూడు స్తథతలుిః  
 (ఇస్తిహాజలో ఉనన స్త్రీని మసిహాజ అనఫడును). 
1- ఇస్తిహాజకు మాందు ఫహిషు ే యొక్ు కాఱరమితి ఎనిన రోజు ఱనేది 
గురుిాండవ్చుచ. ఆ మొదటి కాఱరమితి ప్రకాయాం అనిన రోజులు ఫహిషు ే
రోజుఱని లెకిుాంచాలి. అపుడు ఫహిషు ే ఆదేశాలే ఆమెకు వ్రిాంచును. 
మిగితా రోజులు ఇస్తిహాజ రోజులుగ లెకిుాంచాలి. అపుడు ఆమె మసిహాజ 
స్త్రీఱకు సాంఫాంధాంచిన ఆదేశాఱను పాటిాంచాలి. ద్దని యొక్ు ఉదాహయణిః 
ఒక్ స్త్రీకి ప్రతి నెలాయాంబాంలో ఆరు రోజులు ఫహిషుే వ్చేచది. కాని ఒక్స్ర ఆ 
కాఱాం దాటినటికీ ఆగలేదు. అలాాంట్పుడు ఆ నెఱ మొదటి ఆరు రోజులు 
ఫహిషు ే రోజులుగనూ ఆ తరువాతవి ఇస్తిహాజ రోజులుగనూ లెకిుాంచ 
వ్లెను. ఆరు రోజుఱ తరువాత స్ననాం చేస్త నమాజు క్కడా చేయాలి. 
అపుడు యక్ిస్రావ్ాం జరుగుతూ ఉన్నన యవాలేదు.  
2- మొదటిస్ర ఫహిషుే అయి, ఆగకుాండా ఇస్తిహాజ జరుగుతూ ఉాంట్ట 
ఫహిషుే రోజుఱ గడువు తెలి న వీలు లేకుాంట్ట అలాాంట్పుడు ఫహిషుే 
యక్ిమ భరయు ఇస్తిహాజ యక్ిమలో భేదమను తెలుసుకోవాలి. ఫహిషుే 
యక్ిమ ఎకుువ్ ఎర్రగ ఉాంట్టాంది కాఫటిే నలుపుగ లేక్ దురాఴసనగ లేక్ 
చిక్ుగ ఏయడును. ఈ మూడట్లల ఏ ఒక్ు విధాంగనున్నన అపుడు 
ఫహిషుే ఆదేశాలిన పాటిాంచాలి. ఎపుడయితే ఇవి మారునో అటి నుాండ 
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ఇస్తిహాజ ఆదేశాలు పాటిాంచాలి. దాని ఉదాహయణిః ఒక్ స్త్రీకి యక్ి స్రావ్ాం 
ప్రాయాంబభయి ఆగడమ లేదు. అలాాంట్పుడు తేడా/వ్మతామసాం ఉాందా 
లేదా గభనిాంచవ్లెను. ఉదాహయణిః ది రోజులు నలుపుగ తరువాత 
ఎరుపుగ లేక్ ది రోజులు చిక్ుగ తరువాత లుచగ లేక్ ది రోజులు 
ఫహిషుే వాసన తరువాత ఎలాాంటి వాసన లేదు. అలాాంట్పుడు మొదటి 
(అాండర్ లైనోలని) మూడు గుణాలుాంట్ట ఆమె ఫహిషుేరాళ్ళ. ఆ మూడు 
గుణాలు లేకుాంట్ట ఆమె మసిహాజ.  
3- యక్ి స్రావ్ాం ప్రాయాంబమైనటి నుాంచే ఆగకుాండా ఉాంది. ఫహిషుే 
గడువు తెలిమదు. అాంతే గకుాండా ఒకే విధాంగ ఉాండ భేదమ క్కడా 
ఏయడడమ లేదు, లేక్ అది ఫహిషుే అనన ఖ్చిచతమైన నియణయానికి 
రాకుాండా సాందిగధాంలో డవే న విషయాలుననపుడు తన దగార 
ఫాంధ్యతఴాంలో ఉనన స్త్రీఱ అఱవాట్ట ప్రకాయాం మొదటి నుాంచే ఆరు లేక్ 
ఏడు రోజులు ఫహిషుే రోజులుగ లెకిుాంచి, మిగిఱనవి ఇస్తిహాజగ 
లెకిుాంచవ్లెను.  
ిఆస్తహాజ ధర్మములు 
మసిహాజ భరయు రశుదధ స్త్రీలో ఈ చినన భేదమ త భరేమి లేదు.  
1- మసిహాజా ప్రతి నమాజుకు వుజ్మ చేయాలి. 
2- వుజ్మ చే న మాందు యక్ి భయక్ఱను క్డగి యహస్మాంగనిన దూదితో 
గటిేగ ఫాంధాంచాలి. 
నిఫాసు, దాని ధర్మములు 
 ప్రసవ్ కాయణాంగ గయబ కోశమ నుాంచి స్రవిాంచు యకాినిన నిఫ్యసు 
అాంట్లరు. అది ప్రసవ్మతోనైన్న, లేక్ తరువాత ప్రాయాంబమైన్న, లేక్ 
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ప్రసవావ్సథతో ప్రసవానికి రెాండు మూడు రోజుఱ మాందైన్న సరే. అలాాంటి 
స్త్రీ యక్ిస్రావ్ాం ఆగిపోయినపుడే రశుదధభగును. (కొాందరు స్త్రీలు నఱబై 
రోజుఱకు మాందే యక్ిస్రావ్ాం నిలిచినటికీ స్ననాం చేస్త రశుదుధలు కారు. 
నమాజు ఇతయ ప్రాయథనలు చేమరు. నఱబై రోజుఱ వ్యకు వేచిస్ిరు. ఇది 
తపు. ఎపుడు రశుదుధరాఱయినదో అటి నుాండే నమాజులు...... 
మొదలెట్లలేి). యక్ిస్రావ్ాం నిలువ్కుాండా నఱబై రోజుఱకు పైగ ఉాంట్ట, నఱబై 
రోజుఱ తరువాత స్ననాం చేమవ్లెను. "నిఫ్యసు" కాఱ రమితి నఱబై 
రోజుఱక్ాంట్ట ఎకుువ్ ఉాండదు. నఱబై రోజుఱకు ఎకుువ్ అయితే అది 
ఫహిషు ేకావ్చుచను. (లేదా ఇస్తిహాజా కావ్చుచ). ఒక్వేల ఫహిషు ేఅయితే, 
ఆ నిరణత రోజులు మగిస్త రశుదధభయిన తరువాత స్ననాం చేమవ్లెను.  
 పాండమ మానవ్ రూమ దాలిచన తరువాత జనిభస్తినే "నిఫ్యసు" 
అనఫడును. మానవ్ రూాం దాఱచక్ మాందే గయబమ డపోయి యక్ిస్రావ్ాం 
జరగితే అది నిఫ్యసు కాదు. అది ఒక్ నయమ నుాంచి స్రవిాంచు యక్ిమ 
మాత్రమ్మ. అపుడు మసిహాజకు వ్రిాంచే ఆదేశమ్మ ఆమెకు వ్రిాంచును. 
మానవ్ రూమ ఏయడుట్కు క్నీస కాఱాం గయబమ నిలిచినటి నుాండ 
ఎనభై (80) రోజులు. గరషఠ కాఱాం తొాంబై (90) రోజులు అవుతాంది.  
 నిఫ్యసు ధయభమలు క్కడా ఫహిషు ేగురాంచి తెలిపన ధయభమలే. 
బహిష్టు  మరియు కాన్పులన్ప ఆపడము 

 స్త్రీ ఫహిషుే కాకుాండా ఏదయిన్న ఉయోగిాంచదలుచుకుాంట్ట ఈ 
రెాండు షయతఱతో ఉయోగిాంచవ్చుచను.  
1- ఏలాాంటి నషే బమమాండక్కడదు. నషే బమమననచో అది 
ధయభసభభతాం కాదు.  
2- ఒక్ బయికు భాయమగ ఉననపుడు బయి అనుభతితో ఉయో గిాంచాలి.  
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 ఫహిషుే కావ్డానికి ఏదయిన్న ఉయోగిాంచదలుచుక్ాంట్ట ఈ రెాండు 
షయతఱతో ఉయోగిాంచవ్చుచను.  
1- బయి అనుభతితో ఉయోగిాంచాలి.  
2- నమాజు, రోజా లాాంటి విధగ ఉనన ఆరాధనలు పాటిాంచని ఉదేదశాంగ 
ఉయోగిాంచక్కడదు.  
 గయబాం నిలువ్కుాండా (కుట్టాంఫ నిమాంత్రణ కొయకు) ఏదైన్న 
ఉయోగిాంచదలుచుకుాంట్ట ఈ రెాండు షయతఱను పాటిాంచాలి.  
1- కుట్టాంఫ నిమాంత్రణ ఉదేదశాంగ చేయుట్ యోగమాం లేదు.  
2- ఒక్ నిరీణత కాఱరమితి వ్యకు అనగ గయబమ వాంట్నే గయబమ నిలిచి 
స్త్రీ ఆరోగమనికి హాని క్లిగే బమమాంటె మాత్రమ్మ. అది క్కడా బయి 
అనుభతితో. ఇాంకా ద్దని వ్ఱల ఆమె ఆరోగమనికి ఏదైన్న హాని క్లిగే బమాం 
ఉాంట్ట క్కడా చేయిాంచక్కడదు.  
 

      
     

 


