


ಐಹಿಕ ಮತುತ್ ಪಾರತಿರ್ಕ ವಿಜಯದ �ಾದಿ

ಒಳಪ�ಟಗಳಲಿಲ್........................................

ಸತ���ಾ��ಗಳ �ೈ��
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ಸಂಪುಟ 11  ಸಂಚಿ�  0

ಸಲಫಿಯ್ಯತ್: ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ನಿಲ್ವುಗಳು

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಬೆಳಕಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆಧ್್ಯತ್ಮಿಕ ಕತ್ತಲೆಯನುನು ಹೊಡೆದೆೊೋಡಿಸ-
ಲು ಬೆಳಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಹನು ಅಂತಹ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವ್ದಿಗಳನುನು ನಿಯುಕ್ತಗೆೊಳಿ-

ಸಿದ ಅವರು ಬೆಳಕಿನ ಮೋಲೆ ಬೆಳಕನುನು ಲೆೊೋಕಕ್ಕೆ ಹಸ್್ತಂತರಿಸಿದರು. ಅದುವೋ ಇಸ್ಲಿಮ್. ಅದು ಸಮಸ್್ಯಗಳಿಗೆ 
ಪರಿಹ್ರ ಮತು್ತ ಜೋವನದ ಪ್ವಿತ್ರ್ಯತೆಯ ಪ್ಠಗಳ್ಗಿವ. ಅಂತ್ಯ ಪ್ರವ್ದಿಯ ಮೊಲಕ ಇಸ್ಲಿಮಿನ ಪೂತ್ೋತೀ-
ಕರಣ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅದು ಹದಿನ್ಲುಕೆ ಶತಮ್ನಗಳನೊನು ದ್ಟಿ ಸಂಚರಿಸುತ್್ತದೆ.

ಅಹುಲಿಸುಸುನನುನಃವು ಅದರ ಆದಿಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಕ್ಲ್ಳುಗಳ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಹುಲಿಸುಸುನನುನಃದಲ್ಲಿಯೊ ನಕಲ್ 
ಆವೃತ್್ತಗಳು ತಲೆಯೆತ್್ತದ್ಗ, ಇಸ್ಲಿಮ್ ಮತು್ತ ಅಹುಲಿಸುಸುನನುನಃದ ಆದಶತೀ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆಗಿ ವಿದ್ವಂಸರು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ 
ನ್ಮವೋ ಸಲಫಿಯ್ಯತ್್ತ. ಇದು ‘ಸಲಫ್’ ಎಂಬ ಶಬ್ಧದಿಂದ ಅವಿಭತೀಸಿದೆ. ‘ಸಲಫ್’ ಎಂದರೆ ಆದಶತೀ ಮತು್ತ 
ನಿಲುವುಗಳನುನು ಸಿವೋಕರಿಸಿದವರು ಹ್ಗೊ ಅದನುನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವವರು ಸಲಫಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್್ತರೆ.

‘ಸಲಫಿಯ್ಯತ್’ ವಿಭ್ಗಿೋಯತೆಯಲಲಿ. ಅದು ಓವತೀ ವ್ಯಕಿ್ತಯೆಡೆಗಿನ ಆಮಂತ್ರಣವೂ ಅಲಲಿ. ಅದರ ಶಕಿ್ತ ಜನ ಬಲ 
ಅಥವ್ ಭೌತ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲಲಿ. ಬದಲ್ಗಿ, ಕಲಬೆರಕ್ಯಂದ ಮುಕ್ತವ್ದ ಪ್ರಮ್ಣಗಳ್ಗಿವ. ಕುರ್ಆನ್ ಮತು್ತ 
ಸುನನುತ್ ಸಲಫಿಯ್ಯತ್ನ ಸಂವಿಧ್ನವ್ಗಿದೆ. ಅದೆೊಂದು ಪ್್ರದೆೋಶಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕ್ೊೋನದಲ್ಲಿ ಯ್ವುದ್ದರೆೊಂದು 
ರ್ಷಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಿೋಮಿತವ್ಗುವ ಆಶಯ ಸಂಹಿತೆಯಲಲಿ. ಅದು ಇಸ್ಲಿಮಿನ ಚಿರನೊತನ ಆದಶತೀದ ಪಯ್ತೀಯವ್ಗಿ-
ದೆ. ಇಸ್ಲಿಮಿನ ಬೆಳಕು ಲೆೊೋಕದ ಯ್ವ ಮೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೊೋಭಿಸುತ್ತದೆೊೋ ಅಲೆಲಿಲಲಿ ಸಲಫಿಯ್ಯತ್ ಇದೆ. ಅಥವ್ 
ಸಲಪಿಯತ್ ಮತು್ತ ಇಸ್ಲಿಮ್ ಪರಸ್ಪರ ಬೆೋಪತೀಡಿಸಲು ಅಸ್ಧ್ಯವ್ದಂತಹ ಸಂಜ್ಞೆಗಳ್ಗಿವ.

ಸಲಫಿಯತ್ ಅದರ ಪ್ರಚಾರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪಷಟಿತೆ ಮತು್ತ ಪ್ರಮ್ಣಿಕತೆಯಂದ್ಗಿ ಭದ್ರವ್ಗಿ ನಲೆನಿಂತ್-
ದೆ. ಕುರ್ಆನ್ ಮತು್ತ ಸುನನುತ್ತನುನು ಮೊಲ್ಧ್ರವ್ಗಿಟುಟಿಕ್ೊಂಡಿರುವ ಸಲಫಿಯತ್ ವಿಶ್ವಸ, ಕಮತೀ, ಮತು್ತ 
ಆಚಾರಗಳ ಕ್ೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೊರು ಶತಮ್ನಗಳ ಸಚ್ಛರಿತ  ಪೂವಿತೀಕರ ಮ್ಗತೀವನುನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 
ಪ್ರವ್ದಿಯವರ ಅನುಚರರು (ಸವಹ್ಬಿಗಳು) ಅವರನುನು ಅನುಗಮಿಸಿದವರು(ತ್ಬಿಈಗಳು) ತ್ಬಿಈಗಳನುನು 
ಅನುಗಮಿಸಿದವರನೊನುಳ(ತಬಉತ್್ತಬಿಅ್ ಗಳು) ಗೆೊಂಡ ಅವರನುನು ಈ ಉತ್ತಮ ತಲೆಮ್ರಿಗೆ ಪ್ರವ್ದಿ
ಯವರ ಪ್ರಶಂಸ್ ಲಭಿಸಿರುವುದೆೋ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಣವ್ಗಿದೆ.

ಸಂ
ಪಾ

ದಕ
ೀಯ
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ಅವರು ಜ್್ನ ಮತು್ತ ವಿವೋಕದ ವಿಶೊವೋತ್ತರ ಮ್ದರಿಯ್ಗಿದದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ತಲೆಮ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ವಿಧದ ಬಿ-
ದ್ಅತ್ಗಳು (ಧಮತೀದಲ್ಲಿ ನೊತನ ನಿಮಿತೀತ್) ಅನ್ಚಾರ ಮತು್ತ ಅತ್ರೆೋಕದ ವ್ದಗಳನುನು ಅರಿತುಕ್ೊಂಡು 
ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲ ನಿಲುವು ಸಿವೋಕರಿಸಿದವರ್ಗಿದದಾರು. ಸಲಫಿಯ್ಯತ್ನ ನಿಲುವು ಕೊಡ್ ಅದುವೋ ಆಗಿದೆ. 
ಪ್ರಮ್ಣಗಳ ಮುಂದೆ ತಲೆಬ್ಗುವುದು   ಸಲಫಿಯತ್ನ ಮತೆೊ್ತಂದು ನಿಲುವ್ಗಿದೆ. ಇದು ಕುರ್ಆನ್ ಮತು್ತ 
ಹದಿೋಸ್ನ ತ್ತ್ಪಯತೀವ್ಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಹನ ಈ ವಚನವನುನು ಗಮನಿಸಿರಿ: 

﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴾

“ನಿಮಮಿ ಪ್ರಭುವಿನ್ಣೆ ಇವರು ತಮೊಮಿಳಗಿನ ಭಿನ್ನುಭಿಪ್್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಮಿನುನು ತ್ೋರ್ತೀ ನಿೋಡುವುವವರೆಂದು ಒಪಿ್ಪ-
ಕ್ೊಂಡು ಆ ಬಳಿಕ ನಿೋವು ಕ್ೊಟಟಿ ತ್ೋಪಿತೀನ ಬಗೆಗೆ ತಮಮಿ ಮನಸಿಸುನಲೊಲಿ ಯ್ವುದೆೋ ಸಂಕ್ೊೋಚ ಪಡದೆ ಅದನುನು 
ಸವತೀ ಸಂಪೂಣತೀವ್ಗಿ ಒಪಿ್ಪಕ್ೊಳುಳುವವರೆಗೊ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಸಿಗಳ್ಗಲ್ರರು.” (ಅನಿನುಸ್ 65)

ಈ ವಚನದ ತತವವನುನು ಪ್ರಯೋಗಕಿಕೆಳಿಸುವವರು ಸಲಫಿಯತ್ತನುನು ಆದಶತೀವ್ಗಿ ಮೈಗೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡವರು ಮ್-
ತ್ರವ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಎನುನುವುದು ಒಂದು ನಿರ್ಕರಿಸಲ್ಗದಂತಹ ವ್ಸ್ತವಿಕತೆಯ್ಗಿದೆ.

ಧಮತೀದ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಳೆತ ಎಲ್ಲಿ ನೊತನ ನಿಮಿತೀತ್ಗಳು ಮತು್ತ ಅದರ ನಿಮ್ತ್ೃಗಳನುನು ಪ್ರಬಲವ್ಗಿ ನಿರ್-
ಕರಿಸುವ ನಿಲುವು ಸಲಫಿಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕ್ಂದರೆ, ಇಂತಹ ಬಿದ್ಅತ್ಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರವ್ದಿಯವರು  ಗಂ-
ಭಿೋರವ್ದ ಎಚ್ಚರಿಕ್ಗಳನುನು ನಿೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಮತೀದ  ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಲ್ಪಟಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಅತ್ಗಳು ನರಕಕಿಕೆರುವ 
ದ್ರಿಯ್ಗಿದೆ ಎನುನುವ ಪ್ರವ್ದಿಯವರ ಉಪದೆೋಶವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಲಫಿಗಳ ಬೆಳಕ್ಗಿದೆ.

ಸಲಫಿಯ್ಯತ್ ತ್ೋವ್ರವ್ದ ಮತು್ತ ನಿಷ್್ರಿಯತೆಯ ಮಧ್್ಯ ನಲೆಗೆೊಂಡಿದೆ. ವ್ಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಲಫಿಯ್ಯತ್ ಎನುನುವುದು 
ಇಸ್ಲಿಮಿನ ‘ವಸತ್ವಯ್ಯತ್್ತ’ (ಮದ್ಯಮ ನಿಲುವು)ಯನುನು ಅಕ್ಷರ್ಥತೀದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಕಿಕೆಳಿಸುವ ಪ್ರಯತನುದ ಹಸರ್-
ಗಿದೆ ಎಂದು ಹೋಳಿದರೆ ತಪ್ಪಲಲಿ.... ಕ್ಫಿರ್ (ಸತ್ಯನಿಷೋಧಿ/ ಅವಿಶ್ವಸಿ) ಮುಶಿ್ರಕ್(ಬಹುದೆೋವ ವಿಶ್ವಸಿ) ಮುಂತ್ದ 
ಶಬದಾಗಳನುನು ವ್ಯಕಿ್ತಗಳ ಮೋಲೆ ಆರೆೊೋಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಹಿಸುವ ಜ್ಗರೊಕತೆ ಸಲಫಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯತೆಯ್ಗಿದೆ. 
ಅದೆೋ ಸಂದಭತೀದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ತೀ ಮತು್ತ ಕುಫ್ರನುನು ಬೆೋಪತೀಡಿಸಿ ಕಲ್ಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯ್ವತೊ್ತ ಮುಂಚೊ-
ಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್್ತರೆ. ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಮ ನಿಲುವು ಸಿವೋಕರಿಸುವ ಸಲಫಿಗಳನುನು ಅಂಧತೆ ಕವಿದಿರುವ ಕ್ಲವರು 
ಆರೆೊೋಪಿ ಸ್ಥೆನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನುನು ನ್ವು ನೊೋಡುತ್್ತದೆದಾೋವ.

ಸಲಫಿಗಳಿಗೆ ಜ್್ನ, ಸಂಸಕೆರಣೆ, ಉಪದೆೋಶ ಆಯುಧವ್ಗಿದೆ. ಜ್್ನ ಸಂಪ್ದನಯ ಮೊಲಕ ಸವಯಂ ಸಂಸಕೆಕೃ-
ತರ್ದವರು ಮ್ಡುವ ಉಪದೆೋಶವು ಅತುಲ್ಯವ್ದ ಕ್್ರಂತ್ಯನುನು ಸೃಷ್್ಠಸುತ್ತದೆ ಎನುನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲಲಿ. 
ಇದು ಪ್ರವ್ದಿಗಳು ಮತು್ತ ಮಹ್ತಮಿರ ಚರಿತೆ್ರಯ  ರ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ನಿೋಡುವ ಸಂದೆೋಶವ್ಗಿದೆ.

ತೌಹಿೋದ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್್ರಶಸತ್ಯ ನಿೋಡುವುದು ಸಲಫಿಯ್ಯತ್ತನುನು ಬೆೋಪತೀಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮತೆೊ್ತಂದು ಸಂ-
ಗತ್ಯ್ಗಿದೆ. ಪ್ರವ್ದಿಗಳ ಉಪದೆೋಶದ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕಲ್ಯುವ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರಿಗೊ ಸಲಫಿಗಳು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಈ 
ಮ್ಗತೀದ ಪ್್ರಮ್ಣಿಕತೆ ಮನವರಿಕ್ಯ್ಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗವೋ ಸರಿಯ್ಗಿರದಿದದಾರೆ ಅದರ ಮೋಲೆ ನಿಮಿತೀ-
ಸುವ ಕಟಟಿಡ ಕುಸಿದು ಬಿೋಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲಲಿ . ದಅ್ ವತ್್ತ (ಧಮತೀಪ್ರಚಾರ) ಎಂದರೆ ಕ್ೋವಲ ಬ್ಹ್ಯದ 
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ಮೋಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ನಿವತೀಹಿಸುವ ಸ್ೋವಯಲಲಿ, ಬದಲ್ಗಿ ಅದು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಿಥತೀವ್ಗಿ ಬಿತು್ತವ 
ಆಶಯ ಸಂವೋದನಯ್ಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ತೀ ಮತು್ತ ಅದರ ಪ್ರಚಾರಕರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸುವ ಹೊೋರ್ಟವು ತೌಹಿೋದ್ನ ಪ್ರಚಾರದ ಭ್ಗವ್ಗಿದೆ. ಸಲಫಿ-
ಗಳು ಸಮುದ್ಯವನುನು ಪಥಭ್ರಷಟಿಗೆೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಸ, ಆಚಾರಗಳು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಶೊೋಷಣೆಯ ಕ್ೋಂದ್ರಗಳ 
ವಿರುದ್ಧ ರ್ಜರಹಿತ ಯುದ್ಧವನುನು ಘೋಷ್ಸಿದವರ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರವ್ದಿಗಳು, ಮ್ಟಗ್ರರು, ಜೊ್ಯೋತ್ಷ್ಗಳು, 
ಲಕ್ಷಣ ನೊೋಡುವವರು, ಗೆೊೋರಿ ವ್್ಯಪ್ರಿಗಳು, ತವರಿೋಕತ್ವ್ದಿಗಳು ಮುಂತ್ದವರನುನು ಸಮುದ್ಯದ ಮುಂದೆ 
ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆೊಳಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಲಫಿಗಳು ಯ್ವತೊ್ತ ಮುಂಚೊಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್್ತರೆ.

ಸಲಫಿಗಳು ಭಯೋತ್್ಪದನ, ಉಗ್ರವ್ದ ಮುಂತ್ದ ಮಿತ್ಮಿೋರಿದ ನಿಲುವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಟೊಂಕಕಟಿಟಿ ನಿಂತು 
ಹೊೋರ್ಡುವವರ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಗ್ರವ್ದದ ಮೊಳಕ್ಯನುನು ಪತೆ್ತ ಹಚಿ್ಚ ಅದನುನು ಅಲ್ಲಿಯೆೋ ಚಿವುಟಿ ಹ್ಕುವುದರ-
ಲ್ಲಿ ಸಲಫಿಗಳು ಯ್ವತೊ್ತ ಮೊದಲ್ಗರ್ಗಿದ್ದಾರೆನುನುವುದು ಇತ್ಹ್ಸದ ರ್ಟಗಳನುನು ತ್ರುವಿ ನೊೋಡಿದರೆ ಸ್ಪಷಟಿವ್-
ಗುತ್ತದೆ. ಅದೆೋ ಸಲಫಿಗಳನುನು ಭಯೋತ್್ಪದನಯಂದಿಗೆ ಥಳಕುಹ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನುಸುತ್್ತರುವ ಯಹೊದಿ, ಶಿಯ್ 
ಸೊಫಿ ಲ್ಬಿಗಳನುನು ಇಂದು ಲೆೊೋಕವು ಗುರುತ್ಸುತ್್ತದೆ ಎನುನುವುದು ಸಮ್ಧ್ನಕರ ಸಂಗತ್ಯ್ಗಿದೆ.

ಆದಶತೀದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕ್ ಮ್ಡದೆ ಮ್ನವತೆಯ ವಿಶ್ಲ ಜಗತ್್ತನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕರಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಮುನನುಡೆಯು-
ವುದು ಸಲಫಿಗಳ ಗುಣವ್ಗಿದೆ. ಆದಶತೀದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವ್ಗಿ ನಲೆಯೊರಿ ಸಹಜೋವಿಗಳಂದಿಗೆ ಸಹಬ್ಳೆವ ನಡೆಸಲು 
ಸ್ಧ್ಯವಿದೆ ಎನುನುವುದನುನು ಸಲಫಿಗಳು ತೆೊೋರಿಸಿಕ್ೊಟಿಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ನವಿೋಯ ಒಗಗೆಟಿಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನುಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಲಫಿ-
ಗಳು ಸದ್ ಮುಂಚೊಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್್ತರೆ.

ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಿವಫ್ತ್ಗಳು (ವಿಶೋಷಣಗಳು), ವಿಧಿವಿಶ್ವಸ, ಸಿಹ್್ರ, ಪರಲೆೊೋಕ, ಅಂತ್ಯದಿನದ ಲಕ್ಷಣ ಮುಂತ್ದ 
ಪ್ರತ್ಯಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗ್ಮಿಗಳ ಪ್ರಮ್ಣಬದ್ಧ ವಿಶ್ವಸ ಮತು್ತ ನಿಲುವುಗಳನನುೋ ಸಲಫಿಗಳು ಅನು-
ಸರಿಸುತ್್ತರೆ. ತಮಮಿ ಸಿೋಮಿತವ್ದ ಬುದಿ್ಧಗೆ ಪ್ರಮ್ಣಗಳಿಗಿಂತ ಹಚು್ಚ ಪ್್ರಮುಖ್ಯತೆ ನಿೋಡುವ ಸಂಭವವಿಲಲಿ. ಸಿವೋ-
ಕ್ರ್ಹತೀವ್ದ ಪ್ರವ್ದಿಯವರ  ವಚನಗಳನುನು ಕೊಡ್ ನಿರ್ಕರಿಸುವ ವತತೀಮ್ನ ಕ್ಲದ ಘಟನಗಳು 
ಬುದಿ್ಧಪೂಜಯ ತ್ಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವ್ಗಿದೆಯೆಂದು ಲೆೊೋಕವು ತ್ಳಿಯಬೆೋಕ್ಗಿದೆ. 

ಅಂಧ್ನುಕರಣೆಯನುನು ಸಲಫಿಗಳು ಮೊದಲ್ನಿಂದಲೊ ವಿರೆೊೋಧಿಸುತ್್ತದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿದ್ವಂಸರು ಪ್ರಮ್ಣ-
ಬದ್ಧವ್ಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯತೀವನುನು ಹೋಳಿದರೆ ಅದನುನು ಅವರು ಯ್ವತೊ್ತ ನಿರ್ಕರಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಸಲಫಿಯತ್್ತನ 
ಆದಶತೀ ಮತು್ತ ನಿಲುವುಗಳು ಪ್ರಮ್ಣಬದ್ಧವ್ಗಿದೆ. ಸಲಫಿಯ್ಯತ್್ತನ ಆಶಯ ಮತು್ತ ನಿಲುವುಗಳನುನು ಅಸ್ಪಕೃಶ್ಯತೆ-
ಯಂದ ನೊೋಡಿ ಅದನುನು ಪ್ರತೆ್ಯೋಕ ಸಿದ್ದಾಂತವಂಬಂತೆ ಪರಿಚಯಸಲು ವಿರೆೊೋಧಿಗಳ ಪ್ರಯತನು ಸಫಲವ್ಗುವುದಿಲಲಿ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ, ಸಲಫಿಯತ್್ತ ಇಸ್ಲಿಮಿನ ಪಯ್ತೀಯವ್ಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಿಮ್ ಕಲ್ಸದ ಯ್ವುದನೊನು ಸಲಫಿಗಳು ಜನ-
ರೆೊಂದಿಗೆ ಆದೆೋಶಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಇಸ್ಲಿಮಿನ ಉಪದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಯ್ವುದನುನು ಕೊಡ್ ಅವರು ತಳಿಳುಹ್ಕುವುದೊ ಇಲಲಿ. 
ಅದುದರಿಂದ ಅದು ಸವಗತೀಪ್ರವೋಶಕಿಕೆರುವ ಏಕ್ೈಕ ಮ್ಗತೀವ್ಗಿದೆ. ಆ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅಣಿನರೆಯಲು ಅಲ್ಲಿಹನು 
ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್.  
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ನಿನನುಗಳು ಇಂದಿಗೆ ಪ್ಠ ಮತು್ತ ಮ್ಗತೀದಶತೀನವ್ಗಿ-
ದೆ. ಇಂದು ನ್ಳೆಯ ಚರಿತೆ್ರಯ್ಗಿದೆ. ಪೂವಿತೀಕರ 

ಸ್ಮ್ಜಕ ಮತು್ತ ಸ್ಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಜೋವನದ ದ್ಖಲೆಗಳು 
ನಮಗೆ ಚಿಂತ್ಸುವ ಪರಿಕರಗಳ್ಗಿವ. ಇತ್ಹ್ಸದ ಅಧ್ಯಯ-
ನವು ಅವರ ಒಳಿತನುನು ಮೈಗೊಡಿಸಿಕ್ೊಳಳುಲು, ಅವರ ನ್ಶಕ್ಕೆ 
ಹೋತುವ್ದ ಕ್ಯತೀಗಳಿಂದ ದೊರವಿರಲು ಮತು್ತ ಅವರಿ-
ಗಿಂತ ಹಚು್ಚ ಪ್ರಗತ್ ಸ್ಧಿಸಲು ನರವ್ಗುತ್ತದೆ.

ಇತ್ಹ್ಸದ ಅಧ್ಯಯನವು ತುಂಬ್ ಪ್್ರಮುಖ್ಯತೆಯ ವಿ-
ಷಯವ್ಗಿದೆ. ಸುಳುಳುಗಳು ಬೆರೆತ ಚಾರಿತ್್ರಕ ವಿವರಣೆಗಳು 
ಹೊಸ ತಲೆಮ್ರನುನು ದ್ರಿತಪಿ್ಪಸುತ್ತದೆ ಎನುನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನು-
ಮ್ನವಿಲಲಿ. ಅಮರಿಕದ ಇತ್ಹ್ಸಕ್ರರ್ದ ಸಿ.ಎಲ್. ರೌಸ್ 
ಎಂಬವರು 1962ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ “ಇತ್ಹ್ಸ ಪ್ರಭ್ವ ಮತು್ತ 
ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹಿೋಗೆನುನುತ್್ತರೆ; 

“ಅಮೋರಿಕವು ಯ್ವುದ್ದರೊ ಒಂದು ಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಜಗ-
ತ್್ತನ ರ್ಷಟ್ರಗಳನುನು ಆಳಲು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ ನ್ನು ಅವರೆೊಂದಿಗೆ 
ಹೋಳುತೆ್ತೋನ, ನಿೋವು ಅಮರಿಕದ ಶ್ಲೆ, ಕ್ಲೆೋಜು ಮತು್ತ 
ವಿಶವವಿದ್್ಯನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ ಪ್್ರಮುಖ್ಯತೆಯಂದಿಗೆ 
ಇತ್ಹ್ಸವನುನು ಕಲ್ಸಿರಿ. ಚರಿತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತ್ಭ್ಶ್-
ಲ್ಯ್ದ ವಿದ್್ಯಥಿತೀಗಳನುನು ಆರಿಸಿ ರ್ಜಕಿೋಯ, ಸ್ೈನಿಕ ಮತು್ತ 
ಸ್ಮ್ಜಕ ಸ್ಥೆಪನಗಳ ಉನನುತ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನುನು ಮ್ತ್ರ 
ನೋಮಿಸಿರಿ”.

ಕ್ೊೋಮುವ್ದಿ, ಉಗ್ರಗ್ಮಿ ಸಂಘಟನಗಳು ಅವರ ಗುಪ್ತ 
ಅಜಂಡ್ವನುನು ಕ್ಯತೀರೊಪಕಿಕೆಳಿಸಲು ಇತ್ಹ್ಸವನುನು ಬು-
ಡಮೋಲುಗೆೊಳಿಸುವುದು ಈ ತತವ ಪ್ರಕ್ರವ್ಗಿದೆ. ಇಂದು 
ಚಾರಿತ್್ರಕ ಸತ್ಯಗಳೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಲವು ವಿಷಯಗ-
ಳು ಬರೆೋ ಬುರುಡೆಗಳ್ಗಿವಯೆಂದು ನ್ವು ತ್ಳಿದಿರಬೆೋಕು. 
ಧ್ಮಿತೀಕ ಹ್ಗೊ ರ್ಜಕಿೋಯ ಉದೆದಾೋಶಗಳಿಗ್ಗಿ ಚಾರಿತ್್ರಕ 
ತತವಗಳಿಗೆ ಸುಳಳುನುನು ಬೆರೆಸಿದ ಅದೆಷೊಟಿೋ ಇತ್ಹ್ಸಕ್ರರು 
ಗತ್ಸಿಹೊೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಗಮನವನುನು ಸ್ಳೆಯಲು ಇತ್ಹ್-
ಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಶಯೋಕಿ್ತಗಳನುನು ಸ್ೋರಿಸಿದವರೊ ವಿರಳವಲಲಿ.

ಕುರ್ಆನ್ ಒಂದು ಇತ್ಹ್ಸದ ರ್ಸ್ತಕವಲಲಿದಿದದಾರೊ, ಪ್ರವ್ದಿ 
ಆದಮ್  ರಿಂದ ಮೊದಲೆೊಗೆಂಡು ಅದು ಹಲವು ಚರಿ-
ತೆ್ರಯ ರ್ಟಗಳನುನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಸಿಕ್ೊಟಿಟಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ 
ಸೃಷ್್ಠ, ಪ್ರವ್ದಿ ನೊಹ್  ರ ಕ್ಲದ ಜಲಪ್ರಳಯ, ಆದ್-
-ಸಮೊದ್ ಗೆೊೋತ್ರ, ಅಸ್ಹ್ಬುಲ್ ಐಕತ್್ತ ಎಂಬ ಸಮುದ್-
ಯಗಳ ವಿನ್ಶ, ಪ್ರವ್ದಿಗಳ ಜೋವನದ ವಿವಿಧ ಪರಿೋಕ್ಗಳು, 
ಗುಹ್ ನಿವ್ಸಿಗಳು, ದುಲ್ಕನೈತೀನ್, ಪ್ರವ್ದಿ ಮುಹಮಮಿದ್

 ರ ಜೋವನ ಕ್ಲವು ಘಟನಗಳು.... ಹಿೋಗೆ ಅನೋಕ ಕ್-
ಯತೀಗಳು.

ಪ್ರವ್ದಿ  ಯವರ ಇಪ್ಪತೊಮಿರು ವಷತೀಗಳ ಕ್ಲದ 
ಮ್ತು, ಪ್ರವೃತ್್ತ ಮತು್ತ ಅವರ ಅಂಗಿೋಕ್ರವನೊನುಳಗೆೊಂಡ 
ಲ್ಖಿತ ದ್ಖಲೆಗೆ ಪ್ರವ್ದಿ ಚರಿತೆ್ರ ಎನನುಲ್ಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವ್ದಿ

 ಯವರ ಚರಿತೆ್ರ ಕ್ೋವಲ ಚರಿತೆ್ರ ಮ್ತ್ರವ್ಗಿರದೆ, ಅದು 

ಇ�್ಲ�ೕ ಚ���
ಒಂದು ಅವ�ೊೇಕನ
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ಧ್ಮಿತೀಕ ನಿಯಮ-ನಿದೆೋತೀಶನ ಕೊಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರವ್ದಿ
 ಯವರಿಂದ ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಲ್ಪಡದ ಹದಿೋಸ್ಗಳನುನು 

ಅವರಿಗೆ ಸ್ೋರಿಸಬ್ರದು ಎನುನುವಂತೆ, ಇಲಲಿದ ಕ್ಯತೀಗ-
ಳನುನು ಅವರ ಚರಿತೆ್ರಗೊ ಸ್ೋರಿಸಬ್ರದು. ಆದುದರಿಂದ 
ಹದಿೋಸ್ನ ಪ್ಂಡಿತ್ಯವಿಲಲಿದವರು ಬರೆದ ಚರಿತೆ್ರಗಿಂತ ಹದಿೋಸ್ 
ವಿದ್ವಂಸರು ಬರೆದ ಇತ್ಹ್ಸ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಿವೋಕ್ರ್ಹತೀವ್-
ಗಿದೆ. ಇಮ್ಮ್ ಬುಖ್ರಿಯವರ ಅತ್್ತರಿೋಖುಲ್ ಕಬಿೋರ್, 
ಇಮ್ಮ್ ದಹಬಿಯ ತ್ರಿೋಖುಲ್ ಇಸ್ಲಿಮ್, ಝೋಯ್ರು 
ಅಅ್ ಲ್ಮಿನುನುಲ್ಬಲ್ಅ್, ಸುಯೊಥಿಯವರ ತ್ವರಿಖುಲ್ 
ಖುಲಫ್ಅ್ ಮೊದಲ್ದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಬುಲ್ ಹರಜುಲ್ 
ಅಸ್ಫ್ನಿಯವರ ಅಲ್ಅಗ್ವಿ, ಯಖೊತು್ತಲ್ ಹಮವಿಯ 
ಮಜುಮಿಉಲ್ ಉದ್ಬ್ಅ್ ಎಂಬ ಚರಿತೆ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಿಂತ 
ಉತ್ತಮವ್ಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಶತಮ್ನದ ಉತ್ತರ್ಧತೀದಲ್ಲಿ ವಿರಚಿತವ್ದ ಹಲವು 
ಇತ್ಹ್ಸದ ರಚನಗಳು ವಿಷಲ್ಪ್ತವ್ಗಿದೆ. ಏಕ್ಂದರೆ ಈ 
ಕ್ಲದ ಇತ್ಹ್ಸಕ್ರರಲ್ಲಿ ಹಚಿ್ಚನವರು ಓರಿಯಂಟಲ್ಸಟಿರು 
ಮತು್ತ ಸಮ್ಜವ್ದಿ ಚಿಂತನಯವರ್ಗಿದದಾರು. ಅವರ್ದರೆೊೋ 
ತಮಮಿ ಆಶಯಕಕೆನುಸ್ರ ಲೆೋಖನಿಯನುನು ಬಳಸಿಕ್ೊಂಡರು.

ಇಸ್ಲಿಮಿಕ್ ಚರಿತೆ್ರಯನುನು ಕಲ್ಯುವವರು ಪ್ರಮುಖವ್ಗಿ 
ಅದನುನು ಮೊರು ಘಟಕಗಳ್ಗಿ ತ್ಳಿಯಬೆೋಕ್ಗಿದೆ.

1. ಪ್ರವ್ದಿ ಮುಹಮಮಿದ್  ರವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲ್ನ 
ಕ್ಲವು ಪ್ರವ್ದಿಗಳು ಮತು್ತ ಅವರ ಸಮುದ್ಯಗಳ 
ಚರಿತೆ್ರ. ಗತ ಸಮುದ್ಯಗಳ ಚರಿತೆ್ರಯನುನು ಇಸ್ಲಿಮಿ-
ಕ್ ಚರಿತೆ್ರಯಂದಿಗೆ ಸ್ೋರಿಸಲು ಕ್ರಣವೋನಂದರೆ, 
ಕುರ್ಆನ್ ಮತು್ತ ಹದಿೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಗತ್ಸಿ ಹೊೋದ ಪ್ರವ್-
ದಿಗಳು ಹ್ಗೊ ಅವರ ಸಮುದ್ಯಗಳ ಕುರಿತ್ರುವ 
ಪ್ರಸ್್ತಪ. ಪ್ರವ್ದಿ ನೊಹ್, ಇಬ್್ರಹಿೋಮ್, ಮೊಸ್  
ಮೊದಲ್ದ ಪ್ರವ್ದಿಗಳು ಮತು್ತ ಅವರನುನು ನಿರ್ಕರಿಸಿದ 
ಜನರ ಪತನ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.

2.  ಪ್ರವ್ದಿ ಮುಹಮಮಿದ್  ರ ಚರಿತೆ್ರ

3. ನ್ಲವರು ಖಲ್ೋಫರು, ಉಮವಿ, ಅಬ್್ಬಸಿ ಮೊದಲ್ದ 
ಆಡಳಿತ ಕೊಟಗಳ ಒಟುಟಿ ಚರಿತೆ್ರ.

ಇಸ್ರಾಈಲಿಯತ್ತ್: 

ಪ್ರವ್ದಿ  ಯವರ ಆಗಮನಕಿಕೆಂತ ಮುಂಚೆ ಅರೆೋಬಿಯನ್ 
ಭೊಖಂಡದ ವಿವಿಧ ಭ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಸಿಸುತ್್ತದದಾ ಮರುಭೊಮಿ 
ನಿವ್ಸಿಗಳ್ದ ಯಹೊದಿ-ಕ್್ರರೈಸ್ತರು ತಮಮಿ ಧಮತೀದ ಕುರಿತು 
ತ್ಳಿದಿದದಾ ಹ್ಗೊ ಅವರ ಯುದ್ಧದ ಚರಿತೆ್ರಗಳ ಕುರಿತು ತ್ವು 
ತ್ಳಿದಿದದಾನುನು ಮುಸಿಲಿಮರ್ದ ನಂತರ ಮ್ಡಿದ ವರದಿಗೆ ಇಸ್್ರ-
ಈಲ್ಯತ್್ತ ಎನನುಲ್ಗುತ್ತದೆ. ಕುರ್ಆನ್ ವ್್ಯಖ್್ಯನ ಗ್ರಂಥಗಳು 
ಹ್ಗೊ ಚರಿತೆ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇಂತಹ ಇತ್ಹ್-
ಸದ ಘಟನಗಳು ಮೊರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ದ್ಖಲ್ಸಿಡಲ್ಪಟಿಟಿದೆ.

1. ಇಸ್್ರಈಲ್ಯತ್ತನುನು ಸನದ್ನೊಂದಿಗೆ ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿದವರು. 
ಸನದ್ನೊಂದಿಗೆ (ನಿವೋದಕ ಪರಂಪರೆ) ದ್ಖಲ್ಸಿದದಾ-
ರಿಂದ ಅವರು ತಮಮಿ ಜವ್ಬ್ದಾರಿಯನುನು ನಿವತೀಹಿಸಿದೆದಾೋ-
ವಯೆಂದು ತ್ಳಿದುಕ್ೊಂಡರು. ಇಬ್ನು ಜಲ್ೋಲ್ ಅತ್ತ್ವಬಿ್ರ 
ಇಸ್್ರಈಲ್ಯತ್ತನುನು ಸನದ್ ಸಮೋತ ನಿವೋದಿಸಿದವರ್-
ಗಿದ್ದಾರೆ.

2. ಸನದ್ಗಳನುನು ದ್ಖಲ್ಸದೆ ಲಭಿಸಿದೆದಾಲಲಿವನುನು ಬರೆದಿಟಟಿ-
ವರು. ಆದುದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಮತು್ತ ಅಸತ್ಯ ಬೆರೆತ ಇವರ 
ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಇತ್ಹ್ಸದ ನೈಜ ಮುಖದ ದಶತೀನ ಸ್-
ಧ್ಯವ್ಗುವುದಿಲಲಿ.

3. ಕುರ್ಆನ್ ವ್್ಯಖ್್ಯನಕ್ಕೆ ಇಸ್್ರಈಲ್ಯತ್ತನುನು ಸಿವೋಕರಿಸದೆ, 
ಅದನುನು ಪ್ರಬಲವ್ಗಿ ವಿರೆೊೋಧಿಸಿದ ಶೌಕ್ನಿ, ರ್ಶಿದು 
ರಿಳ್, ಆಲೊಸಿ ಮೊದಲ್ದ ವಿದ್ವಂಸರಂಥವರು.

ಇಸ್ರಾಈಲಿಯತ್ತ್ನೊಂದಿಗಿರುವ ನಿಲುವು: 

1. ಸಿವೋಕ್ರ್ಹತೀವ್ದವುಗಳು: ಕುರ್ಆನ್ ಮತು್ತ ಪ್ರವ್ದಿ 
ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವ್ಗಿರುವಂಥವುಗಳು ಸಿವೋಕ್ರ್ಹತೀ-
ವ್ದ ಇಸ್್ರಈಲ್ಯತ್್ತನ ವಿಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುತ್್ತದೆ. 

2. ಅಸಿವೋಕ್ರ್ಹತೀವ್ದವುಗಳು: ಇಸ್ಲಿಮಿಕ್ ಪ್ರಮ್ಣಗಳಿ-
ಗೆ ವಿರುದ್ಧವ್ದವುಗಳು ಅಸಿವೋಕ್ರ್ಹರವ್ಗಿದುದಾ ರ್ರ್-
ವಯ್ಗಿ ಅದನುನು ಉಪಯೋಗಿಸಬ್ರದು.

3. ಮೌನ ಪ್ಲ್ಸುವಂಥವುಗಳು: ಇಸ್್ರಈಲ್ಯತ್್ತನಿಂದ 
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ಬಂದ ಕ್ಯತೀಗಳು ಪ್ರಮ್ಣಗಳಿಗೆ ಅನುಕೊಲವೋ 
ಪ್ರತ್ಕೊಲವೋ ಆಗಿರದ ರೊಪದಲ್ಲಿದದಾರೆ ಅವುಗಳನುನು 
ಸಿವೋಕರಿಸಲೊಬ್ರದು ಮತು್ತ ನಿರ್ಕರಿಸಲೊಬ್ರದು. ಈ 
ಕುರಿತು ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಬೆೋಕು.

ಅಬೊಹುರೆೈರ್  ಅವರಿಂದ ನಿವೋದನ: ಯಹೊದ್ಯರು 
ತೌರ್ತನುನು ಹಿಬೊ್ರ ಭ್ಷಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಸಿಲಿಮರಿಗೆ ಅದರ 
ಅಥತೀವನುನು ಅರಬಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್್ತದದಾರು. ಆಗ ಪ್ರವ್ದಿ

 ಹೋಳಿದರು: ಅವರನುನು ನಿೋವು ಸಮಥಿತೀಸಲೊಬ್ರದು. 
ನಿರ್ಕರಿಸಲೊಬ್ರದು. ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಹಿೋಗೆನಿನುರಿ: ನ್ವು 
ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿ ಹ್ಗೊ ನಮಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಅವತ್ೋಣತೀ-
ಗೆೊಂಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸವಿರಿಸಿದೆದಾೋವ.” (ಬುಖ್ರಿ).

ಅಬುದಾಲ್ಲಿಹಿಬಿನ್ ಅಮು್ರ ಬಿನ್ ಆಸಿವೋ  ಅವರಿಂದ 
ನಿವೋದನ: ಪ್ರವ್ದಿ  ಹೋಳುತ್್ತರೆ: ನಿೋವು ನನಿನುಂದ ಒಂದು 
ಆಯತನ್ನುದರೊ ತಲುಪಿಸಿರಿ ನಿೋವು ಬನೊ ಇಸ್್ರಈಲರಿಂದ 
ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರೆೊೋಧವಿಲಲಿ. ಒಬ್ಬನು ನನನು ಮೋಲೆ 
ಸುಳುಳು ಹೋಳಿದರೆ ಅಂಥವನು ತನನು ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಕ್-
ದಿರಿಸಲ್.” (ಬುಖ್ರಿ)

ಇತಿಹ್ಸ ಗರಾಂಥಗಳು: 

ಇಬ್ನು ಹಿಶ್ಮರ ಸಿೋರತು್ತ ರ್ರಸೊಲ್, ಇಬ್ನು ಜರಿೋರ್ ಅತ್ತಬಿ್ರ-
ಯವರ ಅಖಬ್ರುಲ್ ಮುಲೊದ್, ಇಬ್ನು ಕಸಿೋರರ ಅಲ್ಬಿ-
ದ್ಯತು ವನಿನುಹ್ಯ, ಇಮ್ಮ ದಹಬಿಯ ತ್ರಿಖುಲ್ 
ಇಸ್ಲಿಮ್ ಮುಂತ್ದವುಗಳು ಇಂದು ನಮಮಿ ಮುಂದಿರುವ 
ಪ್ರಮುಖ ಚರಿತೆ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ್ಗಿವ. ಪ್ರಸು್ತತ ಕೃತ್ಗಳೆಲಲಿವೂ 
ಪೂವಿತೀಕರ ವರದಿಯ ಆಧ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರಚಿತಗೆೊಂಡಿದೆ. 

ಮುಆವಿಯ  ರ ಆಡಳಿತ ಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ಹ್ಸವನುನು 
ದ್ಖಲ್ಸಿಡಬೆೋಕ್ಂಬ ಇರ್ದೆಯಂದ ಅವರು ಯಮನ್ನ 
ಸನ್ಆದಿಂದ ಉಬೆೈ ದ್ಬಿನ್ ಶರಿಯ್ಯ ಅಲ್ಜುಹೊರ-
ಮ್ರವರನುನು ಕರೆತಂದರು. ಇವರು ಕಿತ್ಬುಲ್ ಮುಲೊಕಿ 
ವಅಖಬ್ರುಲ್ ಮ್ಳಿೋನ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನುನು ರಚಿಸಿದರು. 
ಹಿಜರ್ 105ರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟಟಿ ಅಬ್ನ್ ಇಬ್ನು ಉಸ್ಮಿನ್ ಇಬ್ನು 
ಅಫ್ಘಾನ್ ಪ್ರವ್ದಿ  ಯವರ ಇತ್ಹ್ಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಿಂ-
ತೆ ಕ್ಲವು ವಿಷಯಗಳನುನು ದ್ಖಲ್ಸಿದದಾರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 
ಪ್ರವ್ದಿ  ಯವರ ಜೋವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಿಂತೆ ವರದಿ-

ಯ್ದ ಹದಿೋಸ್ಗಳನುನು ಕ್ೊ್ರೋಡಿೋಕರಿಸಿದರು. ವಹಬ್ ಬಿನ್ 
ಮುನಬ್ಬಹ್ (ಮರಣ ಹಿಜರ್ 110) ಇಸ್ಮ್ ಬಿನ್ ಉಮರ್ 
ಬಿನ್ ಖತ್್ತದ (120) ಶುರಹ್ ಬಿನ್ ಇಬ್ನು ಸಅದ್(123) ಇಬ್ನು 
ಶಿಹ್ಬ್ ಅಝ್ಝಹ್ರಿ (124) ಅಬುದಾಲ್ಲಿಹ್ ಬಿನ್ ಅಬೊಬಕಕೆರ್ 
ಇಬ್ನು ಹಝಂ(135) ಮೊದಲ್ದವರೆಲಲಿ ಇಸ್ಲಿಮಿಕ್ ಇತ್ಹ್ಸ 
ರಚನಗೆ ತಮಮಿದೆೋ ಆದ ಅಮೊಲ್ಯ ಕ್ೊಡುಗೆಗಳನುನು ನಿೋಡಿದ-
ವರ್ಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ಲಿಮಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳ ಚರಿತೆ್ರಯನುನು ಗಂಭಿೋರವ್ಗಿ ದ್-
ಖಲ್ಸಿಟಟಿವರಲ್ಲಿ ಹಿಜರ್ 141ರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟಟಿ ಮೊಸ್ಬಿನ್ 
ಉಖ್ಬ, ಮಅ್ ಮರ್ ಅರ್ಶಿದ್(150) ಮುಹಮಮಿದ್ ಬಿನ್ 
ಇಸ್ಹಾಕ್(151) ಮುಂತ್ದವರು ಪ್ರಮುಖರ್ಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಜರ್ 310ರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟಟಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ ವ್್ಯಖ್್ಯನ-
ಗ್ರ ಹ್ಗೊ ಚರಿತೆ್ರಗ್ರರ್ದ ಇಬ್ನು ಜರಿೋರ್ ಅತಹಾಬಿ್ರಯವರು 
ರಚಿಸಿದ ಇತ್ಹ್ಸ ಗ್ರಂಥದ ಹಸರು ತ್ರಿಖುಲ್ ಅಖಬ್ರಿ 
ವಲ್ಮಲೊದ್ ಎಂದ್ಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭ 
ಮೊದಲೆೊಗೆಂಡು ಹಿಜರ್ 302ರ ತನಕದ ಇತ್ಹ್ಸವು ವಿವಿಧ 
ಮೊಲಗಳಿಂದ ಪರ್ಮಶಿತೀಸಲ್ಪಟಿಟಿದೆ. 

Sirathe Mustaqeem, 
Corporation Bank, 
A/c. No. 024100101012863,
Tadambail Branch, 
IFSC Code Corp 0000241 

¹gÁvÉÃ ªÀÄÄ¸ÀÛTÃªÀiï
¥ÀwæPÉAiÀÄ ZÀAzÁzÁgÀgÁUÀ®Ä §AiÀÄ¸ÀÄwÛÃgÁ.....?

¤ªÀÄä «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß (¦£ïPÉÆÃqï£ÉÆA¢UÉ)

99862 82449 
£ÀA§jUÉ SMS ªÀiÁrj

JA§ SÁvÉUÉ D 200/- dªÉÄ ªÀiÁrj

جزاكم اهلل خريا
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ಅ�್್ಯಯ 67

ಅಲಾಲಿಹನ ಮಹಾನತ� ಮತು್ತ ಘನತ�

ಅಲ್ಲಿಹು  ಹೋಳುತ್್ತನ:

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴿

 Ã Â Á À ¿
﴾ Ê É È Ç Æ ÅÄ

“ಅವರು ಅಲ್ಲಿಹುವನುನು ಪರಿಗಣಿಸಬೆೋಕ್ದಂತೆ ಪರಿಗಣಿ-
ಸಲ್ಲಲಿ. ರ್ನರುತ್ಥೆನ ದಿನದಂದು ಭೊಮಿಯು ಸಂಪೂಣತೀ-
ವ್ಗಿ ಅವನ ಮುಷ್್ಠಯಲ್ಲಿರುವುದು ಆಕ್ಶಗಳೆಲಲಿವೂ ಸು-
ರುಟಲ್ಪಟುಟಿ ಅವನ ಬಲಗೆೈಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಇವರು ಮ್ಡುವ 
ಸಹಭ್ಗಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಹು ಪರಿಶುದ್ಧನೊ ಪರಮೊೋನನುತನೊ 
ಆಗಿರುತ್್ತನ”.

ಅಬುದಾಲಲಿ ಬಿನ್ ಮಸ್ಊದ್  ವರದಿ ಮ್ಡುತ್್ತರೆ: ಒಬ್ಬ 
ಯಹೊದಿ ವಿದ್ವಂಸ ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೋ-
ಳತೆೊಡಗಿದರು.

ــَمَواِت  ا َنِجــُد َأنَّ اللَّــَه َيْجَعُل السَّ ــُد، إِنَّ َيــا ُمَحمَّ
ــَجَر  َعَلى إِْصَبــٍع، َواْلََرِضيــَن َعَلى إِْصَبٍع، َوالشَّ
َعَلى إِْصَبٍع، َواْلَمــاَء َوالثََّرى َعَلى إِْصَبٍع، َوَســاِئَر 

اْلَخَلِئــِق َعَلــى إِْصَبــٍع، َفَيُقــوُل: َأَنــا اْلَمِلــُك. 
َم َحتَّى َبَدْت  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َفَضِحَك النَّبِــيُّ َصلَّى اللَّ
ِه  َنَواِجُذُه َتْصِديًقــا لَِقْوِل اْلَحْبِر، ُثمَّ َقَرَأ َرُســوُل اللَّ

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم: َصلَّــى اللَّ

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴿

 Ã Â Á À ¿
﴾ Ê É È Ç Æ ÅÄ

“ಓ ಮುಹಮಮಿದ್  ನ್ವು (ನಮಮಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ಣುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿಹನು ಅಂತ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಶ-
ಗಳನುನು ಅವನ ಒಂದು ಬೆರಳಿನಲೊಲಿ, ಸಂಪೂಣತೀ ಭೊಮಿ-
ಯನುನು ಇನೊನುಂದು ಬೆರಳಿನಲೊಲಿ, ಸವತೀ ಮರ-ಗಿಡಗಳನುನು 
ಇನೊನುಂದು ಬೆರಳಿನಲೊಲಿ, ನಿೋರನುನು ಒಂದು ಬೆರಳಿನಲೊಲಿ, 
ಮಣ್ಣನುನು ಒಂದು ಬೆರಳಿನಲೊಲಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಿ ವಸು್ತಗಳನುನು 
ಒಂದು ಬೆರಳಿನಲೊಲಿ ಹಿಡಿದುಕ್ೊಂಡು ಹೋಳುವನು: ಚಕ್್ರ-
ಧಿಪತ್ಯವು ನನನುದ್ಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಪ್ರವ್ದಿ  (ಈ ಮ್ತನುನು 
ಕ್ೋಳಿ) ತನನು ದವಡೆಗಳು ಗೆೊೋಚರಿಸದಂತೆ ನಗ್ಡಿದರು. ಬಳಿಕ 
ಅವರು ಮೋಲ್ನ ಈ ಕುರ್ಆನ್ ವಚನವನುನು ಪಠಿಸಿದರು.

ಕಿತ್ಬು ತೌ್ತಹಿೋದ್

vË»ÃzïQvÁ§Ä

 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬು � ಲ್ ವ�ಾ � ಬ್
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“ಅವರು ಅಲ್ಲಿಹುವನುನು ಪರಿಗಣಿಸಬೆೋಕ್ದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸ-
ಲ್ಲಲಿ. ರ್ನರುತ್ಥೆನ ದಿನದಂದು ಭೊಮಿಯ ಸಂಪೂಣತೀವ್ಗಿ 
ಅವನ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಆಕ್ಶಗಳೆಲಲಿವೂ ಸುರುಟ-
ಲ್ಪಟುಟಿ ಅವನ ಬಲಗೆೈಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಇವರು ಸಂಕಲ್್ಪಸುವ 
ಸಹಭ್ಗಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಹನು ಪರಿಶುದ್ಧನೊ, ಪರಮೊೋನನು-
ತನು ಆಗಿದ್ದಾನ”. (ಸಹಿೋಹ್ ಬುಖ್ರಿ, ಸಹಿೋಹ್ ಮುಸಿಲಿಮ್, 
ಸುನನು ತ್ಮುತೀದಿ, ಸುನನು ನಸ್ಈ, ಮುಸನುದ್ ಅಹಮಿದ್)

ಇನೊನುಂದು ಹದಿೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಪದಗಳು ಉಲೆಲಿೋಖ-
ಗೆೊಂಡಿದೆ.

ُهنَّ  َيُهزُّ ُثــمَّ  إِْصَبــٍع،  ــَجَر َعَلــى  َواْلِجَبــاَل َوالشَّ
ُه. َفَيُقــوُل: َأَنــا اْلَمِلــُك، َأَنــا اللَّ

“ಮತು್ತ (ಅಲ್ಲಿಹು ಅಂತ್ಮ ದಿನದಂದು) ಎಲ್ಲಿ ಪವತೀತಗ-
ಳನುನು, ವೃಕ್ಷಗಳನುನು ಒಂದು ಬೆರಳಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್ೊಳುಳುವನು ಮತು್ತ 
ಅದನುನು ಅಲುಗ್ಡಿಸುತ್್ತ ಹೋಳುವನು: ನ್ನೋ ಚಕ್್ರಧಿಪತ್-
ಯ್ಗಿದೆದಾೋನ ನ್ನೋ ಅಲ್ಲಿಹು”. (ಬುಖ್ರಿ)

ಇನೊನುಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿೋಗಿದೆ: 

َوالثََّرى  َواْلَمــاَء  إِْصَبٍع،  َعَلــى  ــَمَواِت  السَّ َيْجَعُل 
إِْصَبٍع. اْلَخَلِئِق َعَلــى  إِْصَبــٍع، َوَســاِئَر  َعَلى 

“ಅಲ್ಲಿಹು ಆಕ್ಶಗಳನನುಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ, ನಿೋರು ಮತು್ತ 
ಮಣ್ಣನುನು ಒಂದು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮತು್ತ ಇತರ ಎಲ್ಲಿ ಸೃಷ್್ಠಗಳನುನು 
ಒಂದು ಬೆರಳಿನಲೊಲಿ ಇಟುಟಿಕ್ೊಳುಳುವನು”. (ಬುಖ್ರಿ)

ಅಬುದಾಲಲಿ ಬಿನ್ ಉಮರ್  ವರದಿ ಮ್ಡಿರುವ ಹದಿೋಸ್ೊಂ-
ದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರು  ಹೋಳುತ್್ತರೆ:

ــَماَواِت َيــْوَم اْلِقَياَمِة ُثمَّ  ُه َعزَّ َوَجلَّ السَّ »َيْطِوي اللَّ
َيْأُخُذُهــنَّ بَِيــِدِه اْلُيْمنَى ُثــمَّ َيُقوُل َأَنــا اْلَمِلُك َأْيَن 
اْلَجبَّــاُروَن َأْيَن اْلُمَتَكبِّــُروَن ُثمَّ َيْطــِوي اْلََرِضيَن 

بِِشــَمالِِه ُثمَّ َيُقوُل َأَنــا اْلَمِلُك َأْيَن اْلَجبَّــاُروَن َأْيَن 
ْلُمَتَكبُِّروَن«. ا

“ರ್ನರುತ್ಥೆನದ ದಿನ ಅಲ್ಲಿಹು ಆಕ್ಶಗಳನುನು ಸುರುಟಿ ತನನು 
ಮುಷ್್ಠಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕ್ೊಂಡು ಹೋಳುವನು: ನ್ನೋ ಚಕ್್ರಧಿ-
ಪತ್! (ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ) ಅಹಂಕ್ರದಿಂದ ಮರೆಯುತ್್ತದದಾವರು 
ಇಂದು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?” ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಹು ಏಳು ಭೊಮಿಗಳನುನು 
ಮಡಚಿ ಅವನ ಎಡಕ್ೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕ್ೊಂಡು ಹೋಳುವನು: 
ನ್ನೋ ಚಕ್್ರಧಿಪತ್! ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕ್ರದಿಂದ ಮತು್ತ 
ದಪತೀದಿಂದ ಮರೆಯುತ್್ತದದಾವರು ಇಂದು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?” 
(ಮುಸಿಲಿಮ್)

ಅಬುದಾಲಲಿ ಬಿನ್ ಅಬ್್ಬಸ್  ಹೋಳುತ್್ತರೆ.

ــْبُع فِي  ــْبُع َواْلَْرُضوَن السَّ ــَماَواُت السَّ »َمــا السَّ
ْحَمــِن إِلَّ َكَخْرَدَلــٍة فِي َيــِد َأَحِدُكْم«. َكــفِّ الرَّ

“ಏಳು ಆಕ್ಶಗಳು ಮತು್ತ ಏಳು ಭೊಮಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಹನ 
ಕ್ೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆಂದರೆ ನಮಮಿ ಕ್ೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಸಿವ 
ಕ್ಳು ಇದದಾಂತೆ”.

ಇಬ್ನು ಜರಿೋರ್  ಹೋಳುತ್್ತರೆ: ನನಗೆ ಯೊನುಸ್ ಹದಿೋಸ್ 
ಹೋಳಿದರು: ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ನು ವಹ್್ಬ ಹೋಳಿದೆದಾಂದೊ ಅವರು 
ಇಬ್ನು ಝೈದ್ ನನಗೆ ನನನು ತಂದೆ ಹೋಳಿದೆದಾಂದೊ ಹೋಳುತ್್ತ 
ಪ್ರವ್ದಿ  ಹೋಳಿದರು:

ــْبُع فِي اْلُكْرِســيِّ إِلَّ َكَدَراِهَم  ــَماَواُت السَّ »َما السَّ
ُتْرٍس«. فِي  ُأْلِقَيْت  َســْبَعٍة 

“ಏಳೂ ಆಕ್ಶಗಳು ಕುಸಿತೀಯ್್ಯನ ಮುಂದೆ ಏಳು ದಿಹತೀಮ್ 
(ನ್ಣ್ಯ)ಗಳನುನು ಒಂದು ಗುರ್ಣಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಕಿದಂತೆ 
ಕ್ಣುವುದು”.

ಅಬೊಝರ್ ಗಿಫ್ರಿ  ಹೋಳುತ್್ತರೆ: ನ್ನು ಅಲ್ಲಿಹನ 
ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರಿಂದ  ಆಲ್ಸಿದೆ.
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»َما اْلُكْرِســيُّ فِي اْلَعــْرِش إِلَّ َكَحْلَقٍة ِمــْن َحِديٍد 
َفَلٍة ِمــَن اْلَْرِض«. َبْيــَن َظْهَرْي  ُأْلِقَيْت 

“ಅಲ್ಲಿಹನ ಕುಸಿತೀಯ್್ಯ ಅವನ ಅರ್ತೀನ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ಲ-
ವ್ದ ಮೈದ್ನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯಲ್ದ ಒಂದು ಖಡಗ (ಬಳೆ)
ದಂತೆ ಭ್ಸವ್ಗುವುದು”.

ಅಬುದಾಲಲಿ ಬಿನ್ ಮಸ್ಊದ್  ಹೋಳುತ್್ತರೆ: “ಒಂದನೋ 
ಮತು್ತ ಎರಡನೋ ಆಕ್ಶಗಳ ನಡುವ 500 ವಷತೀಗಳ 
ಅಂತರವಿದೆ. ಅದೆೋ ಪ್ರಕ್ರ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಆಕ್ಶಗಳ 
ನಡುವಯೊ ಅಷಟಿೋ ಅಂತರವಿರುವುದು. ಏಳನೋ ಆಕ್ಶ 
ಮತು್ತ ಕುಸಿತೀಯ್್ಯನ ನಡುವ ಹ್ಗೆೋ ಕುಸಿತೀಯ್್ಯ ಮತು್ತ ನಿೋರಿನ 
ನಡುವಯೊ 500 ವಷತೀಗಳ ಅಂತರವಿರುವುದು. ಅಲ್ಲಿಹನ 
ಅರ್ತೀ ನಿೋರಿನ ಮೋಲ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಹ್ ಅರ್ತೀನ ಮೋಲ್ರುತ್್ತ-
ನ (ನನಪಿರಲ್!) ನಿಮಮಿ ಯ್ವುದೆೋ ಕಮತೀಗಳು ಅವನಿಂದ 
ಮರೆಯ್ಗಿಲಲಿ”.

ಅಬ್್ಬಸ್ ಬಿನ್ ಅಬುದಾಲ್ ಮುತ್ತಲ್ಬ್  ವರದಿ ಮ್ಡಿರುವ 
ಹದಿೋಸ್ೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರು  
ಹೋಳಿದರು:

ُه  ــَماِء َواْلَْرِض؟« ُقْلنَا: اللَّ »َهْل َتْدُروَن َكْم َبْيَن السَّ
َوَرُســوُلُه َأْعَلُم. َقاَل: »َبْينَُهَما َمِســيَرُة َخْمِس ِماَئِة 
َســنٍَة، َوِمْن ُكلِّ َســَماٍء إَِلى َسَماٍء َمِســيَرُة َخْمِس 
ِماَئِة َســنٍَة، َوِكَثُف ُكلِّ َســَماٍء َمِســيَرُة َخْمِس ِماَئِة 

ــابَِعِة َواْلَعْرِش َبْحٌر، َبْيَن  ــَماِء السَّ َســنٍَة، َوَبْيَن السَّ
ُه  ــَماِء َواْلَْرِض، َواللَّ َأْســَفِلِه َوَأْعَلُه َكَمــا َبْيَن السَّ
َتَعاَلــى َفــْوَق َذلَِك َوَلْيــَس َيْخَفى َعَلْيِه َشــْيٌء ِمْن 

َأْعَمــاِل َبنِي آَدَم«.

“ಆಕ್ಶ ಮತು್ತ ಭೊಮಿಯ ನಡುವ ಎಷುಟಿ ಅಂತರವಿದೆ 
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತ್ಳಿದಿದೆಯೆೋ?” ನ್ವು ಹೋಳಿದೆವು “ಅಲ್ಲಿಹು 

ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರೆೋ  ಬಲಲಿವರು”. ಪ್ರವ್ದಿ
 ಹೋಳಿದರು: “ಅವುಗಳ ನಡುವ 500 ವಷತೀಗಳಷುಟಿ 

ಅಂತರವಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಂದು ಆಕ್ಶಗಳ ನಡುವಯೊ 500 
ವಷತೀಗಳ ಅಂತರವಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಂದು ಆಕ್ಶಗಳ ದಪ್ಪವೂ 
500 ವಷತೀಗಳ ಅಂತರದಷ್ಟಿದೆ. ಏಳನೋ ಆಕ್ಶ ಮತು್ತ ಅಲ್ಲಿ-
ಹನ ಅರ್ತೀನ ನಡುವ ಒಂದು ಸಮುದ್ರವಿದೆ. ಅದರ ಆಳವೂ 
500 ವಷತೀಗಳ ಅಂತರದಷ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಹು ಅದರ (ಅರ್ತೀ)
ನ ಮೋಲ್ದ್ದಾನ. ಆದಮರ ಸಂತತ್ಗಳ ಯ್ವ ಕಮತೀವೂ 
ಅವನಿಂದ ಮರೆಯ್ಗಿಲಲಿ”.

ಸ್ರ್ಂಶ:

1. ಪರಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ ವಚನ َيْوَم َقْبَضُتُه  َجِميًعا   َواْلَْرُض 
.ದ ವಿವರಣೆ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ اْلِقَياَمِة

2. ಈ ಹದಿೋಸಿನಲ್ಲಿ ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಲ್ಪಟಟಿಂತಹ್ ಹಲವ್ರು ವಿಷ-
ಯಗಳು ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರ ಕ್ಲದ ತನಕ ಯಹೊದಿ-
ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲ್ತವಿತು್ತ. ಇದನುನು ನಿರ್ಕರಿಸಿದ್ದಾಗಲ್ೋ ವಿವ-
ರಿಸಿದ್ದಾಗಲ್ೋ ಮ್ಡಲ್ಲಲಿ.

3. ಯಹೊದಿ ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರ ಮುಂದೆ ಇದನುನು ಪ್ರ-
ಸ್್ತಪಿಸಿದ್ಗ ಪ್ರವ್ದಿ  ಅದನುನು ಸಮಥಿತೀಸಿದರು. 
ಇನನುಷುಟಿ ದೃಡಿೋಕರಣಕ್ಕೆಗಿ ಕುರ್ಆನಿನ ವಚನ ಕೊಡ್ 
ಅವತ್ೋಣತೀಗೆೊಂಡಿತು.

4. ಯಹೊದಿ ವಿದ್ವಂಸರ ಈ ಸುಜ್್ನದ ಕುರಿತು ಪ್ರವ್ದಿ
 ರವರ ನಗು ಸಂತೆೊೋಷದ ಪ್ರಕಟನಯ್ಗಿತು್ತ?

5. ಅಲ್ಲಿಹು ಕ್ೈಗಳ ಪ್ರಸ್್ತಪ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಶಗಳೂ 
ಇನೊನುಂದರಲ್ಲಿ ಭೊಮಿಗಳೂ ಇರುವುದು.

6. ಅಂದು ಅಲ್ಲಿಹು ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕ್ರ ಮರೆದವರ-
ನುನು ಕೊಗಿ ಕರೆಯುವನು.

7. ಅಲ್ಲಿಹನ ಕ್ೈಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಶ ಮತು್ತ ಭೊಮಿಗಳು ನಮಮಿ 
ಕ್ೈಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಸಿವ ಕ್ಳಿಗಿಂತಲೊ ನಿಕೃಷಟಿವ್ಗಿ ಕ್ಣುತ್ತದೆ.

8. ಆಕ್ಶಗಳಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿಹನ ಕುಸಿತೀಯ್್ಯ ದೆೊಡ್ಡದು.

31 ನೋ ರ್ಟಕ್ಕೆ
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ರ್ಷಟ್ರವು ತುಂಬ್ ಕುತೊಹಲದಿಂದ ಉಸಿರುಬಿಗಿಹಿಡಿ-
ದು ಕ್ಯುತ್್ತದದಾ ಚುನ್ವಣಾ ಫಲ್ತ್ಂಶವು ಜ್-

ತ್ಯತ್ೋತ ಮನಸುಸುಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ್ಶಂಖ್ಯನುನು ಬಿತ್್ತಕ್ೊಂಡು 
ಹೊರಬಂದಿದೆ.  ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೋಶ, ಉತ್ತರಖಂಡ, ಮಣಿರ್ರ, 
ಪಂಜ್ಬ್ ಮತು್ತ ಗೆೊೋವ್ದಲ್ಲಿ ಚುನ್ವಣೆ ನಡೆದಿದದಾರೊ 
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಜನರು ಎದುರು 
ನೊೋಡುತ್್ತದದಾರು.  ಫ್್ಯಸಿಸ್ಟಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಗೆೊಂಡ 
ಮನಸಿಸುನೊಂದಿಗೆ ಜೋವಿಸುತ್್ತದದಾ ರ್ಷಟ್ರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್್ಯತರು 
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಮತು್ತ ಸಮ್ಜವ್ದಿ ಪಕ್ಷಗ-
ಳಿಗೆ ಏಕಿೋಕರಣದಿಂದ್ಗಿ ಪ್್ಯಸಿಸಟಿರನುನು ತಡೆಯಬಹುದೆಂದು 
ಸಮ್ಧ್ನಪಟುಟಿಕ್ೊಂಡಿದದಾರೊ, ಆ ಸಮ್ಧ್ನದ ಮೋಲೆ 
ಕರಿನರಳು ಬಿೋಳುವಂತೆ ಬಿಜಪಿ ಭ್ರಿೋ ಬಹುಮತದೆೊಂದಿ-
ಗೆ ಗೆದಿದಾತು.  403 ಸ್ಥೆನಗಳ ಪೈಕಿ 312 ಸ್ಥೆನಗಳನುನು ಪಡೆದು 
ಬಿಜಪಿ ನ್ಲಕೆರಲ್ಲಿ ಮೊರು ಎಂಬ ನಲೆಯಲ್ಲಿ ದ್ಖಲೆಯ 
ವಿಜಯವನುನು ದ್ಖಲ್ಸಿತು.  ಜ್ತ್ಯತ್ೋತ ಒಗಗೆಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು 
ಮೊಡಿಸಿದ ಮ್ಯ್ವತ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯ್ದರೆೊೋ 
ಅತ್ಯಂತ ದಯನಿೋಯ ಪರಿಸಿಥೆತ್ಗೆ ಮುಗಗೆರಿಸಿ ಬಿತು್ತ.

ರ್ಷಟ್ರವು ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋಶದ ಚುನ್ವಣಾ ಫಲ್ತ್ಂಶದ 
ಕುರಿತು ಇಷುಟಿ ಆಸಕ್ತವ್ಗಲು ಕ್ರಣವೋನು? ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋ-
ಶವು ರ್ಷಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಹಚು್ಚ ಜನಸಂಖ್್ಯಯನೊನುಳಗೆೊಂಡ 
ರ್ಜ್ಯವ್ಗಿದೆ.  ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಸಂಖ್್ಯಯು ಇಪ್ಪತು್ತ ಕ್ೊೋಟಿಯ್-
ಗಿದೆ. ಇದು ರ್ಷಟ್ರದ ಒಟುಟಿ ಜನಸಂಖ್್ಯಯ ಆರರಲೆೊಲಿಂದು 
ಭ್ಗವ್ಗಿದೆ.  ಕನ್ತೀಟಕದ ಜನಸಂಖ್್ಯಯು ಮೊರು ಪ್-

ಲ್ಗಿಂತಲೊ ಹಚಿ್ಚರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೋಶದ ಜನಸಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿ 
ಶೋಕಡ್ 80ರಷುಟಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹ್ಗೊ ಹಿಂದುಳಿದ 
ಹಿಂದೊಗಳದ್ದಾಗಿದೆ.  ಧ್ಮಿತೀಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್್ಯತರ ಪ್ರಮ್ಣ 
ಶೋಕಡ್ 20 ಮ್ತ್ರ.  ಹಿೋಗಿದದಾರೊ 1951ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನ್-
ವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೊ ಕ್ೊೋಮುವ್ದಿ ಪಕ್ಷವ್ದ ಜನಸಂಘವು 
ಕ್ೋವಲ ಎರಡು ಸ್ಥೆನಗಳನುನು ಮ್ತ್ರ ಪಡೆದಿತು್ತ.  ಅಷೊಟಿಂದು 
ಜ್ತ್ಯತ್ೋತವ್ಗಿದದಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನಸಂಘದ 
ಹೊಸ ಆವೃತ್್ತಯ್ಗಿರುವ ಬಿಜಪಿ 312 ಸ್ಥೆನಗಳನುನು ಪಡೆ-
ಯತೆನುನುವುದು ಜ್ತ್ಯತ್ೋತತೆಯನುನು ಪಿ್ರೋತ್ಸುವ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ 
ಭ್ರತ್ೋಯನೊ ಅಶಂಕ್ ಉಂಟುಮ್ಡುವ ಸಂಗತ್ಯ್ಗಿ-
ದೆ.  ಜ್ತ್ಯತ್ೋತ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಿನನುತೆ, ಸೊಕ್ತ ನ್ಯಕತವದ 
ಕ್ೊರತೆ, ಧ್ಮಿತೀಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್್ಯತರಿಗಿರುವ ರ್ಜಕಿೋಯ 
ತ್ಳುವಳಿಕ್ಯ ಕ್ೊರತೆ ಮುಂತ್ದುವುಗಳೆಲಲಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋ-
ಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ದಿ ಮುಖವನುನು ಕ್ೊಟಿಟಿದೆಯೆಂದು ಪ್್ರಥಮಿಕ 
ವಿಶಲಿೋಷಣೆಯಂದ ತ್ಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋಶದ ರ್ಜಕಿೋಯವನುನು ಕೊಲಂಕುಶವ್ಗಿ ಪರಿ-
ಶಿೋಲ್ಸಿದ್ಗ ಬಿಜಪಿ ಪಡೆದ ಈಗಿನ ಗೆಲುವು ತ್ತ್ಕೆಲ್ಕ ಮ್-
ತ್ರವಂದು ಭ್ವಿಸಲ್ಗುತ್ತದೆ.  ರ್ಜ್ಯವು ಅಸಿ್ತತವಕ್ಕೆ ಬಂದು 40 
ವಷತೀ ಕಳೆದ ಬಳಿಕವಷಟಿೋ ಬಿಜಪಿಗೆ ರ್ಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ್ಹತೀ 
ಪ್ರಭ್ವ ಬಿೋರಲು ಸ್ಧ್ಯವ್ಗಿದೆ.  ಅದು ಕೊಡ್ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ನ 
ಅಸ್ಮಥ್ಯತೀದ ಕ್ರಣದಿಂದ.  ರ್ಜ್ಯದ ಕ್ೊನಯ ಮುಖ್ಯ-
ಮಂತ್್ರ ಎನ್.ಡಿ.ತ್ವ್ರಿಯ “ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿ್ಯಂರ ಪಲ್ಟಿಕ್ಸು’ 
ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ನ ಪತನಕ್ಕೆ ಕ್ರಣವ್ಯತೆಂ-

GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀGvÀÛgÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀGvÀÛgÀ ¥ÀæzÉÃ±À
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ದು ಹೋಳಲ್ಗುತ್ತದೆ.  

ಹಿಂದೊ ತುಷ್ಟಿೋಕರಣದ ಮೊಲಕ ರ್ಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವನುನು 
ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಳುಲು ತಮಮಿ ಜನಮಿಭೊಮಿಯ ಕ್ರನೊತೀಂದಿ-
ಗೆ ರಂಗಪ್ರವೋಶಿಸಿದ ಬಿಜಪಿಯನುನು ತಡೆದಿರಿಸಲು ಅಂದಿನ 
ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಸರಕ್ರವು ತ್ವು ಹಿಂದೊಗಳ ಭ್ವನಯ ಪರ-
ವ್ಗಿದೆದಾೋವಂದು ಮನವರಿಕ್ ಮ್ಡಿಕ್ೊಡಲು ರ್ಮಜನಮಿಭೊ-
ಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ನ್್ಯಸಕ್ಕೆ ಅನುಮತ್ ನಿೋಡಿತು.  ಅದೆೋ ಸಮಯ 
ಮುಸಿಲಿಮರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ದೆೋವ್ಲಯದ ನಿಮ್ತೀಣ-
ವನುನು ತಡೆಯತು.  ಇದರಿಂದ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ಗೆ ಪರಂಪರ್ಗತ-
ವ್ಗಿ ಲಭಿಸುತ್್ತದದಾ ಹಿಂದೊ ಮತು್ತ ಮುಸಿಲಿಮ್ ಮತಗಳನುನು ಆ 
ಪಕ್ಷವು ಕಳೆದುಕ್ೊಳುಳುವಂತ್ಯತು.  ಈ ಪರಿಸಿಥೆತ್ಯಲ್ಲಿ ಸವಲ್ಪ-
ವೂ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಿರದ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ 1989ರಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಯಂಸಿಂಗ್ 
ಯ್ದವ್ರವರು ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರಯ್ದರು.

ತನಿನುಮಿತ್ತ ಜ್ತ್ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ಯಗಳು ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋಶದ 
ರ್ಜಕಿೋಯವನುನು ನಿಯಂತ್್ರಸುವ ಪರಿಸಿಥೆತ್ ಸಂಜ್ತವ್-
ಯತು.  1990ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧ್ನಿ ವಿ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್ರವರು 
ಮಂಡಲ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನುನು ಜ್ರಿಗೆೊಳಿಸಲು ಪ್ರ-
ಯತ್ನುಸುವುದರೆೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಜ್ತ್ ರ್ಜಕ್-
ರಣ ಆಳವ್ಗಿ ಬೆೋರೊರಿತು.  ಹಿಂದುಳಿದ ವಗತೀಗಳಿಗೆ ವಿೊಸ-
ಲ್ತ್ಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಮಂಡಲ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ 
ಜ್ರಿಯ್ದರೆ ತಮಗ್ಗುವ ನಷಟಿದ ಕುರಿತು ಆತಂಕಿತರ್ದ 
ಸವಣಿೋತೀಯ ವಿಭ್ಗಗಳು ಭ್ರಿೋ ಪ್ರತ್ಭಟನಯಂದಿಗೆ ಬಿೋ-
ದಿಗಿಳಿದರು.  ಹಿಂದೊಗಳಲ್ಲಿಯೆೋ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹಿಂದುಳಿದ 
ವಗತೀಗಳು ಅವರ ಹಕ್ಕೆದ ಮಿೋಸಲ್ತ್ಗ್ಗಿ ಬಿೋದಿಗಿಳಿದರು.  
ಇದು ಭ್ರಿೋ ಸಂಘಷತೀದೆಡೆಗೆ ಕ್ೊಂಡೆೊಯ್ಯತು.  

ಕ್ರಮೋಣ ಇದು ಸವಣಿೋತೀಯ ಮತು್ತ ಅವಣಿೋತೀಯರ ನಡುವಿನ 
ಬಹಿರಂಗ ಯುದ್ಧವ್ಗಿ ಮ್ಪತೀಟಿಟಿತು.  ಕ್ಂಗೆ್ರೋಸ್ೋತರ ಜ್ತ್ಯ-
ತ್ೋತ ಶಕಿ್ತಗಳು ಈ ರಂಗದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರು.  ಯ್ದವ 
ಜ್ತ್ಗಳು ಜನತ್ದಳದೆಡೆಗೊ, ದಲ್ತ ವಿಭ್ಗಗಳು ಕ್-
ನಿ್ಯೋರ್ಂರವರ ಬಿಎಸಿ್ಪಯೆಡೆಗೊ ಹೊರಳಿತು.  ಮುಸಿಲಿಮ್ 
ಮತಗಳು ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್, ಜನತ್ದಳ, ಬಿಎಸಿ್ಪಗಳ ನಡುವ 
ಹಂಚಿ ಹೊೋಯತು.  ಬಿಜಪಿ ಮುಂದುವರಿದವರು ಮತು್ತ 
ಸವಣಿೋತೀಯ ಜ್ತ್ಗಳ ತುಷ್ಟಿೋಕರಣಕ್ಕೆಗಿ ಸಮಥತೀವ್ದ 
ಆಟವನುನು ಆಡಿತು.  ಇದರ ಭ್ಗವ್ಗಿ ಬಿಜಪಿ ರ್ಮಮಂ-
ದಿರದ ಹಕಕೆನುನು ಮುಂದಿರಿಸಿತು.  ರ್ಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೊೋಮುಗಲಭೆ 

ಭುಗಿಲೆದಿದಾತು.  ಹ್ಗೆ 1991ರ ವಿಧ್ನಸಭ್ ಚುನ್ವಣೆಯ-
ಲ್ಲಿ ಕಲ್್ಯಣ್ಸಿಂಗ್ರವರ ನ್ಯಕತವದಲ್ಲಿ 221 ಸ್ಥೆನಗಳನುನು 
ಪಡೆದ ಬಿಜಪಿ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕ್ರಕ್ಕೆ ಬಂತು.  ಈ 
ರಿೋತ್ ಹಲವು ಕ್ಲದಿಂದ ಆರೆಸ್ಸುಸ್ ಬಯಸಿದುದಾ ಸಂಭವಿಸಿತು.  
ಆದರೆ ಬಿಜಪಿಗೆ ಹಚು್ಚ ದಿನ ಆಡಳಿತವನುನು ಮುಂದಕ್ೊಕೆಯ್ಯ-
ಲು ಸ್ಧ್ಯವ್ಗಲ್ಲಲಿ.  1992 ಡಿಸ್ಂಬರ್ 6ರಂದು ಬ್ಬರಿ 
ಮಸಿೋದಿ ಕ್ಡವಲ್ಪಡುವುದರೆೊಂದಿಗೆ ಕಲ್್ಯಣ್ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ-
ಮಂತ್್ರ ಸ್ಥೆನಕ್ಕೆ ರ್ಜೋನ್ಮ ನಿೋಡಬೆೋಕ್ಯತು.  ಅನಂತರ 
1997ರ ತನಕ ಬಿಜಪಿಗೆ ಹೊರನಿಲಲಿಬೆೋಕ್ಯತು.  

ಆ ತನಕ ಮುಲ್ಯಂಸಿಂಗ್ ಯ್ದವ್ ಮತು್ತ ಮ್ಯ್ವತ್ 
ಅದಲುಬದಲ್ಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದರು.  1997ರಲ್ಲಿ ಕಲ್್ಯ-
ಣ್ಸಿಂಗ್ ರ್ನನಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರಯ್ದರೊ ದೆೊಡ್ಡ ಬಹುಮ-
ತವಿರಲ್ಲಲಿ.  ಬಿಜಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಗುದ್ದಾಟ ವಧಿತೀಸಿ ತನಮಿಧ್್ಯ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರಗಳು ಬದಲ್ದರು.  ಬಿಎಸಿಸು ಬೆಂಬಲದೆೊಂದಿಗೆ 
ಮ್ತ್ರ ಬಿಜಪಿ ಸರಕ್ರ ಉಳಿದಿತು್ತ.  ಇದರೆೊಂದಿಗೆ ಬಿಜಪಿಯ 
ಪ್ರಭ್ವವೂ ಅಸ್ತಮಿಸಿತು.  2002ರಲ್ಲಿ ರ್ಜನ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ರ 
ಮೊಲಕ ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋಶದ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಕ್ಳಗಿಳಿದ ಬಿಜಪಿ 
ಇದಿೋಗ 2017ರಲ್ಲಿ ಭ್ರಿೋ ಬಹುಮತದೆೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಅಧಿ-
ಕ್ರದ ಚುಕ್ಕೆಣಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.  ಈ ಇತ್ಹ್ಸವು ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋಶದ 
ಜನತೆ ಸದ್ಕ್ಲ ಬಿಜಪಿಯಂದಿಗೆ ನಿಲುಲಿವುದಿಲಲಿ ಎನುನುವು-
ದನುನು ಸೊಚಿಸುತ್ತದೆ.  ಜ್ತ್ಯತ್ೋತ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತದ್ರರು 
ವಿಶ್ವಸ ಕಳೆದುಕ್ೊಂಡಿರುವುದು ಆ ಕ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ 
ಪ್ರಮುಖವ್ಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಜನವರಿ 18ರಂದು ಟೈಮ್ಸು ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ್ ವರದಿ 
ಮ್ಡಿದ ತುಂಬ್ ಪ್ರಮುಖವ್ದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್್ರಯವಿದೆ 
“Amit Shah Tweaks Kalyan Singh’s 1001 Formula 

to Regain Uttar Pradesh” “ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೋಶವನುನು ಮರಳಿ 
ಪಡೆಯಲು ಅಮಿತ್ ಷ್ರಿಂದ 1991ರ ಕಲ್್ಯಣ್ಸಿಂಗ್ರ 
ಫ್ಮುತೀಲ್ದ ಪ್ರಯೋಗ” ಒ.ಬಿ.ಸಿ.ಗೆ ಸ್ೋರಿದ ಯ್ದವರು 
ಮತು್ತ ಪರಿಷ್ಟಿತ ಜ್ತ್ಗೆ ಸ್ೋರಿದ ಜ್ದವರು ಮುಲ್ಯಂ-
ಸಿಂಗ್ರನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸಿದ್ಗ, ಕಲ್್ಯಣ್ಸಿಂಗರು ಅವರಿಗೆ 
ಹೊರತ್ದ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗತೀ ಮತು್ತ ಪರಿಶಿಷಟಿ ಜ್ತ್ಗೆ ಸ್ೋರಿ-
ದವರನುನು ಕ್ೋಂದಿ್ರೋಕರಿಸಿದರು.  ಅದು ಅಂದು ಬಿಜಪಿಗೆ ದೆೊಡ್ಡ 
ಲ್ಭವನುನು ತಂದು ಕ್ೊಟಿಟಿತು.  ಅಮಿತ್ಷ್ ಅದೆೋ ತಂತ್ರವನುನು 
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮಿತ್ಷ್ ಯೋಚಿಸದ 
ಒಂದು ಕ್ಯತೀವಿದೆ.  
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ಈ ಮೊದಲು ಕಲ್್ಯಣ್ಸಿಂಗರಿಗೆ  ಹಿಂದುಳಿದ ವಗತೀದವರು 
ಮತು್ತ ಪರಿಶಿಷಟಿ ಜ್ತ್ಯವರನುನು ಕ್ೋಂದಿ್ರೋಕರಿಸಿಕ್ೊಂಡು 
ದ್ಳ ಉರುಳಿಸಿದದಾರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲ್ಭವ್ಗಿತು್ತ.  ಕಲ್್ಯ-
ಣ್ಸಿಂಗ್ರ ಈ ನಿಲುವು ಸವಣಿೋತೀಯರನುನು ಕುಪಿತಗೆೊಳಿಸಿದ 
ಕ್ರಣ ಬಿಜಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್್ಯಣ್ಸಿಂಗ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕತ್್ತಮಸ್-
ಯಲ್ಪಟುಟಿ ಅವರನುನು ಬಿಜಪಿ ನ್ಯಕತವದಿಂದ ಕಿತೆ್ತಸ್ಯ-
ಲ್ಯತು.  ಸಹಜವ್ಗಿ ಇನುನು ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ 
ಹಿೋಗೆಯೆೋ ಸಂಭವಿಸಲ್ದೆ.  ಸವಣತೀ-ಅವಣತೀಗಳ ನಡುವಿನ 
ಮೈತ್್ರಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಷುಟಿ ಕ್ಲ ಆಡಳಿತವನುನು ತಮಮಿ ಹಿ-
ಡಿತದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್ೊಳಳುಬಲಲಿರೆನುನುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಲವೋ ಉತ್ತರಿಸಬೆೋ-
ಕು.  ದಲ್ತನನುನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರಯನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಬೆೋಕ್ನುನುವ 
ಸ್ಕ್ಷಿ ಮಹ್ರ್ಜನ ಹೋಳಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ್ಹತೀವ್ಗುತ್ತದೆ.  
ಆದುದರಿಂದಲೆೋ ಈ ಬಹುಮತವು ಬಿಜಪಿಗೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋ-
ಶದಲ್ಲಿ ಸಿಥೆರತೆಯನುನುಂಟುಮ್ಡಲು ಸ್ಧ್ಯವ್ಗದೆನುನುವುದು 
ರ್ಜಕಿೋಯ ವಿಶಲಿೋಷಕರ ಅಭಿಮತವ್ಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜಪಿಯ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ರ್ಷಟ್ರದ ರ್ಜ-
ಕಿೋಯದಲ್ಲಿ ಯ್ವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಲ್ದೆ ಎನುನು-
ವುದು ತುಂಬ್ ಪ್ರಸಕ್ತವ್ದ ಕ್ಯತೀವ್ಗಿದೆ.  ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋ-
ಶದ ಜನಸಂಖ್್ಯ ಕುರಿತು ಈ ಮೊದಲು ಸೊಚಿಸಲ್ಗಿದೆಯಷಟಿ.  
ಜನಸಂಖ್್ಯಯ ಅನುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋಶವು ಲೆೊೋಕಸಭೆ 
ಮತು್ತ ರ್ಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸದಸ್ಯರನುನು ಹೊಂದಿರುವ 
ರ್ಜ್ಯವ್ಗಿದೆ.  ಪ್ಲ್ತೀಮಂಟ್ನಲ್ಲಿ 80 ಸದಸ್ಯರು ಹ್ಗೊ 
ರ್ಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ 31 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋಶದವ-
ರ್ಗಿದ್ದಾರೆ.  ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋಶದಿಂದ ಬಿೋಸುವ ಗ್ಳಿ ಬಹುತೆೋಕ 
ಸಂದಭತೀಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಷಟ್ರದ ರ್ಜಕಿೋಯ ಭವಿಷ್ಯವನುನು ನಿಧತೀರಿ-
ಸುತ್ತದೆ.  

ಆದುದರಿಂದ ರ್ಷಟ್ರ ರ್ಜಕ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿ-
ಸಲ್ರುವ ಏರುಪೋರುಗಳ ಕುರಿತು ಧ್ಮಿತೀಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್್ಯ-
ತದಲ್ಲಿ ಅಶಂಕ್ ವಧಿತೀಸಿರುವುದು ಸಹಜವ್ಗಿದೆ. ಉತ್ತರ-
ಪ್ರದೆೋಶದ ಚುನ್ವಣೆಯ ನಂತರ ಬಿಜಪಿಗೆ ರ್ಜ್ಯಸಭೆಗೆ 
ಹಚಿ್ಚನ ಸಂಸದರನುನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸ್ಧ್ಯವ್ಗುವುದರಿಂದ 
ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ತೀಮಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊರನೋ ಎರಡು ಬಹುಮತ 
ಲಭಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂವಿಧ್ನಕ್ಕೆ ತ್ದುದಾಪಡಿ ತಂದು ರ್ಷಟ್ರದ 
ಜ್ತ್ಯತ್ೋತ ಸವರೊಪವನುನು ಅಳಿಸಿಹ್ಕಲು ಸ್ಧ್ಯವ್ಗುತ್ತದೆ 
ಎಂದು ವ್್ಯಪಕವ್ಗಿ ಪ್ರಚಾರವ್ಗಿರುವುದರ ಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಈ ಅಶಂಕ್ಗೆ ತುಂಬ್ ಪ್್ರಮುಖ್ಯತೆಯದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಚಾರ 

ಸವಲ್ಪ ಅತ್ಶಯೋಕಿ್ತಯ್ಗಿದೆ.  ಅದರ ಸ್ಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಸವಲ್ಪ 
ಅವಲೆೊೋಕಿಸ್ೊೋಣ.

ಲೆೊೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಪಿ ಸ್ಪಷಟಿ ಬಹುಮತವಿದೆ.  ಆದರೆ ರ್-
ಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಪಿಗೆ ಬಹುಮತವಿಲಲಿದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ 
ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋಶದಿಂದ ಹಚಿ್ಚನ ಸದಸ್ಯರನುನು ರ್ಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳು-
ಹಿಸಬಹುದೆನುನುವುದು ಅವರ ಲೆಕ್ಕೆಚಾರವ್ಗಿದೆ.  ಲೆೊೋಕಸಭೆ 
ಮತು್ತ ರ್ಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆೋ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತವಿದದಾರೆ 
ಅವರಿಚಿ್ಛಸಿದ ಶ್ಸನಗಳನುನು ಮಂಜೊರು ಮ್ಡಿಸಿಕ್ೊಳಳುಲು 
ಸ್ಧ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಎಲಲಿರೊ ಭಯಪಡುತ್್ತರೆ.  ರ್ಜ್ಯಸಭೆಗೆ 
ಪ್ರತ್ಯೋವತೀ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರವೋಶಿಸುವುದು ವಿವಿಧ ಸಮಯಗ-
ಳಲ್ಲಿಗಿದೆ.  ಆದುದರಿಂದ ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋಶದ ಗೆಲುವಿನಿಂದ 
ರ್ಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೆೊಡ್ಡ ಬದಲ್ವಣೆಗಳೆೋನೊ ಉಂ-
ಟಾಗುವುದಿಲಲಿ.  

ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋಶದ 31 ರ್ಜ್ಯಸಭ್ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ 10 ಮಂದಿಯ 
ಅವಧಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಕ್ೊನಗೆೊಳುಳುತ್ತದೆ.  ಆದರೆ 2019ರಲ್ಲಿ 
ಆಂದ್ರಪ್ರದೆೋಶ, ಬಿಹ್ರ, ಛತ್್ತೋಸ್ಗಢ, ಗೆೊೋವ್, ಗುಜರ್ತ್ 
ಮುಂತ್ದ ರ್ಜ್ಯಗಳ 69 ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ಮುಕ್್ತಯಗೆೊ-
ಳುಳುತ್ತದೆ.  ಅವರಲ್ಲಿ 23 ಮಂದಿ ಬಿಜಪಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ.  ಈ 
ಲೆಕ್ಕೆಚಾರದ ಪ್ರಕ್ರ ಬಿಜಪಿ ಅಧತೀದಷುಟಿ ಸ್ಥೆನಗಳನುನು (ಅದು 
ಯ್ವತೊ್ತ ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಿ) ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡರೊ, ರ್ಜ್ಯಸಭೆಯ-
ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮತವಿರುವುದಿಲಲಿ.  ಅನಂತರ 2020, 2022 
ವಷತೀಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್್ತಯಲ್ಲಿರುವ ರ್ಜ್ಯಸಭ್ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ 
ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.  ಆಗ ಮುಂದಿನ ಲೆೊೋಕಸಭ್ ಚುನ್ವಣೆ 
ಆಸನನುವ್ಗುತ್ತದೆ.  ಆದುದರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುವಂತೆ ರ್-
ಜ್ಯಸಭ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್್ಯ ಹಚಾ್ಚಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಅಷಟಿ-
ರಮಟಿಟಿಗೆ ಸರಿಯಲಲಿ.

ಇನುನು ಮತೆೊ್ತಂದು ಸ್ಧ್ಯತೆಯನುನು ಹೋಳಲ್ಗುತ್ತದೆ.  ಬಿಜಪಿ 
ಸಂಸತ್್ತನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದರೆ 
ಸಂವಿಧ್ನ ತ್ದುದಾಪಡಿ ಮ್ಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಧ್ಯವಿದೆ.  ತನಿನು-
ಮಿತ್ತ ರ್ಷಟ್ರದ ಜ್ತ್ಯತ್ೋತ ಸವರೊಪ ಅಳಿಸಿಹ್ಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.  
ಜ್ತ್ಯತ್ೋತ ರ್ಷಟ್ರದ ಸ್ಥೆನದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಂದೊರ್ಷಟ್ರವನುನು 
ಪ್ರತ್ಷ್್ಠಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್್ತದೆ. ರ್ಷಟ್ರದ 
ಜ್ತ್ಯತ್ೋತ ಸವರೊಪವನುನು ಅಳಿಸುವುದು ಕ್ೋವಲ ಸಂಸತು್ತ ನಿ-
ಧತೀರಿಸಿದರೆ ಆಗುವ ಕ್ಯತೀವಲಲಿ. ಸಂವಿಧ್ನ ತ್ದುದಾಪಡಿಯ 
ಮೊಲಕ ಭ್ರತದ ಜ್ತ್ಯತ್ೋತ ಸವರೊಪವನುನು ನ್ಶಪಡಿಸಲು 
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ಸ್ಧ್ಯವ್ಗದ ಸುಮ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತರಷುಟಿ ಮೊಲಭೊತ ಘಟಕಗ-
ಳು ಭ್ರತದ ಸಂವಿಧ್ನಕಿಕೆದೆ ಎಂಬ ನ್್ಯಯಕ (ಜು್ಯಡಿಷ್ಯ-
ಲ್) ತತವವು ಯ್ರಿಗೊ ಬದಲ್ಯಸಲು ಅಸ್ಧ್ಯವ್ದ ರಿೋ-
ತ್ಯಲ್ಲಿ ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ನಲೆನಿಂತ್ದೆ.  ಈ ತತವವು ಮೊಲಭೊತ 
ಘಟಕ ಪ್ರಮ್ಣ (Basic Structure Dotcrine) ಎಂದು 
ಗುರುತ್ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.  ಅನೋಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪಿ್ರೋಮ್ಕ್ೊೋ-
ಟ್ತೀ ಈ ಕ್ಯತೀವನುನು ಹಲವು ಬ್ರಿ ಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸಿದೆ.  ಅದರಲ್ಲಿ 
ಕ್ೋಶವ್ನಂದನ್ vs ಸ್ಟಿೋಟ್ ಆಫ್ ಕ್ೋರಳ ಪ್ರಕರಣ ಅತ್ಯಂತ 
ಪ್ರಮುಖವ್ಗಿದೆ.  

1971ರಲ್ಲಿ ಕ್ೋರಳ ಸರಕ್ರವು ಜ್ರಿಗೆೊಳಿಸಿದ ಭೊಪರಿಷಕೆರ-
ಣೆ ಕ್ನೊನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಸರಗೆೊೋಡು ಸಮಿೋಪದ ಎಡನಿೋರ್ 
ಮಠದ ಮುಖ್ಯಸಥೆ ಸ್ವಮಿ ಕ್ೋಶವ್ನಂದ ಭ್ರತ್ ಸುಪಿ್ರೋಮ್ 
ಕ್ೊೋಟಿತೀನ ಮೊರೆ ಹೊೋದರು.  ಆಸಿ್ತಯ ಹಕುಕೆ ಮೊಲಭೊತ 
ಹಕ್ಕೆೋ ಎನುನುವುದು ಕ್ೋಶವ್ನಂದ ಮತು್ತ ಸರಕ್ರ ನಡುವಿನ 
ವಿವ್ದವ್ಗಿತು್ತ.  ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕ್ೊನಗೆ ಸುಪಿ್ರೋಮ್ 
ಕ್ೊೋಟ್ತೀ ತ್ೋರ್ತೀ ನಿೋಡಿದುದಾ ಮತೆೊ್ತಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷ-
ಯದಲ್ಲಿಗಿತು್ತ.  ಕ್ೊೋಟಿತೀನ ಕಲ್ಪ ಸಂಸತ್್ತಗೆ ಸಂವಿಧ್ನ 
ತ್ದುದಾಪಡಿ ಮ್ಡುವ ಅಧಿಕ್ರವಿದೆಯೆೋ ಎಂದು ಪರಿಶೊೋಧಿ-
ಸುವ ತನಕ ತಲುಪಿತು.  ಅಂತ್ಮವ್ಗಿ ಸುಪಿ್ರೋಮ್ ಕ್ೊೋಟ್ತೀ 
ಹಿೋಗೆ ತ್ೋರ್ತೀ ನಿೋಡುತ್ತದೆ.  “ಭ್ರತದ ಸಂಸತ್್ತಗೆ ಸಂವಿಧ್ನ 
ತ್ದುದಾಪಡಿ ಮ್ಡುವ ಹಕಿಕೆದೆ.  ಆದರೆ ಅದು ಸಂವಿಧ್ನದ 
ಮೊಲಭೊತ ಸವರೊಪ ಬದಲ್ಯಸುವಂತ್ರಬ್ರದು” 
ಜಸಿಟಿಸ್ ಪ್ಲ್ಕೆೋವ್ಲ ಸ್ೋರಿದಂತೆ 13 ಮಂದಿ ಸುಪಿ್ರೋಮ್ 
ಕ್ೊೋಟ್ತೀ ನ್್ಯಯ್ಧಿೋಶರನೊನುಳಗೆೊಂಡ ಸಂವಿಧ್ನ ಪಿೋಠವು 
ಈ ತ್ೋರ್ತೀ ನಿೋಡಿತು್ತ.

ಸಂವಿಧ್ನದ ಯಜಮ್ನಿಕ್, ಭ್ರತದ ಪರಮ್ಧಿಕ್ರ, 
ಅಖಂಡತೆ, ಐಕ್ಯತೆ, ಪ್ರಜ್ಸತ್್ತತಮಿಕ ಗಣರ್ಜ್ಯ ಎಂಬ ನ-
ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಡಳಿತವಗತೀ, ಸಂವಿಧ್ನದ ವಿಧಿಯು 
ಮುಂದಿಡುವ ಮೊಲಭೊತ ಹಕುಕೆಗಳು, ಜ್ತ್ಯತ್ೋತ ದೃಷ್್ಠ-
ಕ್ೊೋನ, ಸವತೀಸವತಂತ್ರವ್ದ ನ್್ಯಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕ್ೋಂದಿ್ರೋಕರಣ 
ಮತು್ತ ವಿಕ್ೋಂದಿ್ರೋಕರಣಗಳನೊನುಳಗೆೊಂಡ ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮ, 
ನ್್ಯಯ್ಂಗ-ಕ್ಯ್ತೀಂಗ ಮತು್ತ ಶ್ಸಕ್ಂಗದ ನಡುವಿನ 
ಸಂತುಲನಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂತ್ದುವುಗಳು ಯ್ವುದೆೋ ಬದ-
ಲ್ವಣೆ ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಿದ ಮೊಲಭೊತ ಘಟಕಗಳ್ಗಿವಯೆಂದು 
ಅವರು ತಮಮಿ ತ್ೋಪಿತೀನಲ್ಲಿ ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿದದಾರು.

ವ್ಸ್ತವಿಕತೆ ಹಿೋಗಿರುವ್ಗ, ರ್ಷಟ್ರದ ಮೊಲಭೊತ ಸವರೊಪ-
ದಲ್ಲಿ ಬದಲ್ವಣೆಯ್ಗುತ್ತದೆ ಹ್ಗೊ ಬದಲ್ವಣೆ ಮ್ಡು-
ತ್್ತರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರದ ಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಪ್್ಯಸಿಸ್ಟಿಗಳೆೋ 
ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  ಇದು ಅವರ ಶೈಲ್ಯ್ಗಿದೆ.  ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋಶ ಇನುನು 
ಯ್ವತೊ್ತ ಬಿಜಪಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.  

ಪ್ಲ್ತೀಮಂಟ್, ಪ್ರಸಿಡೆಂಟ್, ಜು್ಯಡಿಷ್ಯರಿ ಎಲಲಿವೂ ಇನುನು 
ಬಿಜಪಿ ಹೋಳಿದಂತೆ ಕ್ೋಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರಗಳನುನು ನಡೆಸಿ 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್್ಯತರ ಬ್ಯುಮಿಚಿ್ಚಸಲು ಪ್್ಯಸಿಸಟಿರು ಪ್ರಯತ್ನುಸುತ್್ತ-
ರೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ ಯ್ವುದೆೋ ಹುರುಳಿಲಲಿವಂದು ನ್ವು ಈಗ್ಗಲೆೋ 
ತ್ಳಿದುಕ್ೊಂಡಿದೆದಾೋವ.  ಆದರೆ ಪ್್ಯಸಿಸರ ಪ್ರಚಾರಗಳಿಗೆ ಅನು-
ಕೊಲಕರವ್ದ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಮುಸಿಲಿಮರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲವು ಉಗ್ರ-
ಗ್ಮಿಗಳೂ ಇಂತಹ ಕ್ಯತೀಗಳನುನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್್ತದ್ದಾರೆ.  
ಇಂತಹ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಮೊಲಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್್ಯತ ಮನಸುಸುಗಳನುನು 
ಉಗ್ರವ್ದದೆಡೆಗೆ ಸ್ಳೆದು ಅವರಿಂದ ದೆೊಣೆ್ಣ ಎತ್್ತಕ್ೊಳುಳುವಂತೆ 
ಮ್ಡಬಹುದೆಂದು ಇವರು ಯೋಚಿಸುತ್್ತರೆ.  ಆದರೆ, ವ್ಸ್ತ-
ವಿಕತೆಯನುನು ಸರಿಯ್ದ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಧ್ನವ್ಗಿ ಪರಿ-
ಶಿೋಲ್ಸಿದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಭಯ ಮತು್ತ ಅರಕ್ಷಿತ ಭ್ವನಯನುನು 
ತೆೊರೆಯಬಹುದ್ಗಿದೆ.  ಜ್ತ್ಯತ್ೋತ ಸಮ್ಜವು ಪ್್ಯಸಿಸಟಿರ 
ಭಟಟಿಂಗಿಗಳ್ಗದೆ ಶಕ್ತವ್ದ ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯೆಯಂದಿಗೆ ರಂಗ-
ಕಿಕೆಳಿಯಬೆೋಕ್ಗಿದೆ.  ಜವ್ಬ್ದಾರಿಯುತ ಜ್ತ್ಯತ್ೋತ ಪಕ್ಷಗಳ 
ಮೌನವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್್ಯತರಲ್ಲಿ ಹಚಿ್ಚನ ಅರಕ್ಷಿತ ಭ್ವನಯನುನು 
ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.

ಧ್ಮಿತೀಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್್ಯತರಲ್ಲಿ, ಅದರಲೊಲಿ ವಿಶೋಷತನಃ 
ಮುಸಿಲಿಮ್ ಸಮುದ್ಯದ ಯೋಚನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭಿೋರವ್ದ 
ಬದಲ್ವಣೆಯ್ಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.  ಉತ್ತರಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ  
ಧ್ರ್ಳ ಮುಸಿಲಿಮ್ ವಿದ್ವಂಸರು, ನ್ಯಕರು ಮತು್ತ ಸ್ಥೆ-
ಪನಗಳಿದದಾರೊ, ಇವರು ಮುಸಿಲಿಮ್ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯ್ದ 
ರ್ಜಕಿೋಯ ಜ್ಗೃತ್ಯನುನು ಮೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರ್ದರು. 
ಇವರು ಒಂದೆೊಂದು ರ್ಜಕಿೋಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನರಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ 
ಪಡೆದರು.  ಅವರ ಅಣತ್ ಪ್ರಕ್ರ ಕ್ಯತೀವಸಗಿದರು. 
ಅಥವ್ ಕ್ಲವು ಸ್ವಥತೀ ಧ್ಮಿತೀಕ ರ್ರೆೊೋಹಿತರು ಹ್ಗೊ 
ಸ್ಥೆಪನಗಳ ಹಿತ್ಸಕಿ್ತಗನುಸ್ರ ಅವರ ತ್ಳಕ್ಕೆ ತಕಕೆಂತೆ 
ಕುಣಿದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೋಶದ ಮುಸಿಲಿಮ್ ನ್ಯಕತವವು ಪರಿ-
ಸಿಥೆತ್ಯನುನು ನಿಭ್ಯಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣತೀವ್ಗಿ ಸ್ೊೋತ್ತು.  
ಗೆೊೋಡೆಯದದಾರೆ ಮ್ತ್ರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಮುಸಿಲಿಮರ 

46 ನೋ ರ್ಟಕ್ಕೆ
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 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಸಾಲಿಹ್ ಅಲ್ಉಸೈಮೀನ್

ಪರಮ ದಯ್ಮಯನೊ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೊ ಆದ ಅಲ್ಲಿಹನ 
ನ್ಮದಿಂದ.

ಸವತೀಸು್ತತ್ ಅಲ್ಲಿಹನಿಗೆ ಮಿೋಸಲು. ನ್ವು ಅವನನುನು ಸು್ತತ್-
ಸುತೆ್ತೋವ, ಅವನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯ ಬೆೋಡುತೆ್ತೋವ, ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮ 
ಯ್ಚಿಸುತೆ್ತೋವ ಮತು್ತ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಡುತೆ್ತೋವ. 
ನಮಮಿ ಶರಿೋರಗಳ ಕ್ಡುಕುಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ನಮಮಿ ಕಮತೀಗಳ 
ದುಷ್ಫಲದಿಂದ ನ್ವು ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿ ರಕ್ ಬೆೋಡುತೆ್ತೋವ. ಅಲ್ಲಿ-
ಹನ ಮ್ಗತೀದಶತೀನದಲ್ಲಿರುವವನು ಪಥಭ್ರಷಟಿನ್ಗಲ್ರ. 
ಅಲ್ಲಿಹು ಪಥಭ್ರಷಟಿಗೆೊಳಿಸಿದವನು ಮ್ಗತೀದಶತೀನವನುನು 
ಪಡೆಯಲ್ರ. 

ಅಲ್ಲಿಹನ ಹೊರತು ಅನ್ಯ ಸತ್ಯ ಆರ್ಧ್ಯರಿಲಲಿ, ಅವನು ಏಕ್ೈಕನು 
ಮತು್ತ ಸಹಭ್ಗಿಗಳಿಲಲಿದವನಂದು ನ್ನು ಸ್ಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತೆ್ತೋನ. 
ಮುಹಮಮಿದ್  ರವರು ಅವನ ದ್ಸ ಮತು್ತ ಸಂದೆೋಶವ್-
ಹಕರೆಂದು ನ್ನು ಸ್ಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತೆ್ತೋನ. ಅಲ್ಲಿಹು  ಅವ-
ರನುನು ಸನ್ಮಿಗತೀ ಮತು್ತ ಸತ್ಯಧಮತೀದೆೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನ. 
ಅವರು ಸಂದೆೋಶ ತಲುಪಿಸಿದರು, ಹೊಣೆಗ್ರಿಕ್ಯನುನು ನಿ-
ವತೀಹಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಸಮುದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪದೆೋಶ ಮ್ಡಿದರು. 
ಅಲ್ಲಿಹನ ಮ್ಗತೀದಲ್ಲಿ ಜಹ್ದ್ ಮ್ಡಬೆೋಕ್ದ ವಿಧದಲೆಲಿೋ 
ಜಹ್ದ್ ಮ್ಡಿದರು. ಅವರ ಮೋಲೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ 

ಮೋಲೆ, ಅವರ ಸಹ್ಬ್ಗಳ ಮೋಲೆ ಮತು್ತ ಪ್ರತ್ಫಲ ದಿನದ 
ತನಕ ಅವರನುನು ಅತು್ಯತ್ತಮವ್ಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದವರ ಮೋಲೆ 
ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಲ್ತ್ ಮತು್ತ ಸಲ್ಂ ಇರಲ್. 

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾
“ಓ ವಿಶ್ವಸಿಗಳೆೋ! ಅಲ್ಲಿಹನನುನು ಭಯಪಡಬೆೋಕ್ದ ರಿೋತ್-
ಯಲೆಲಿೋ ಭಯಪಡಿರಿ. ಮುಸಿಲಿಮರ್ಗಿಯಲಲಿದೆ ನಿೋವು ಮರಣ-
ಹೊಂದದಿರಿ.” (ಆಲು ಇಮ್್ರನ್ 102)   

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾

“ಓ ಜನರೆೋ! ನಿಮಮಿನುನು ಒಂದೆೋ ದೆೋಹದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿಮಮಿ 
ರಬ್ಬನುನು ಭಯಪಡಿರಿ. ಅವನು ಅದರಿಂದರಲೆೋ ಅದರ ಸಂ-
ಗ್ತ್ಯನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಂದ ಅನೋಕ ರ್ರುಷ-
ರನುನು ಮತು್ತ ಸಿತ್ೋಯರನುನು ಹರಡಿಸಿದನು. ಯ್ರ ಬಗೆಗೆ ನಿೋವು 
ಪರಸ್ಪರ ಕ್ೋಳುತ್್ತರುವಿರೆೊೋ ಆ ಅಲ್ಲಿಹನನುನು ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬ 
ಸಂಬಂಧಗಳನುನು ಭಯಪಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿಹು ನಿಮಮಿನುನು ಸದ್ 

ಹತ್ತು ವಸಿಯ್ಯತ್ಗಳ್
الوصايا العشر
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ಗಮನಿಸುತ್ತಲೆೋ ಇದ್ದಾನ.” (ಅನಿನುಸ್ಅ್  1).

ಮುಂದುವರಿದು ಹೋಳುವುದೆೋನಂದರೆ: 

ನನನು ಪಿ್ರೋತ್ಯ ಸಹೊೋದರರೆೋ! ನ್ನಿಲ್ಲಿ ಮ್ತನ್ಡಬೆೋ-
ಕ್ದ ವಿಷಯ ಸೊರನಃ ಅಲ್ಅನ್ಆಮ್ ನ ಕ್ೊನಯಲ್ಲಿರುವ 
ಹತು್ತ ವಸಿಯ್ಯತ್ಗಳ ಬಗೆಗೆಯ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 
ಜನರು ಈ ತ್ಂಗಳ, ಅಂದರೆ ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಹದಿನೈದ-
ರಂದು ಮ್ಡುವ ಮೊರು ಬಿದ್ಅತ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲು 
ಇಷಟಿಪಡುತೆ್ತೋನ.

ಮೊದಲನಯ ವಿಷಯ:

ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಹದಿನೈದನೋ ರ್ತ್್ರ ಲೆೈಲತುಲ್ ಕದ್್ರನ 
ರ್ತ್್ರಯ್ಗಿದೆ ಮತು್ತ ಆ ರ್ತ್್ರಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಷತೀದಲ್ಲಿ 
ಸಂಭವಿಸುವ ಎಲಲಿವನುನು ಬರೆದಿಡಲ್ಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಜನ-
ಸ್ಮ್ನ್ಯರು ನಂಬುತ್್ತರೆ. ಆದರೆ ನ್ವಲಲಿರೊ ಅರಿತ್ರುವ 
ಪ್ರಕ್ರ ಲೆೈಲತುಲ್ ಕದ್್ರ ಬರುವುದು ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ. 
ಇದಕ್ಕೆ ರ್ರ್ವ ಅಲ್ಲಿಹು  ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಳಿದ 
ವಚನ: 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾

“ನ್ವಿದನುನು (ಕುರ್ಆನನುನು) ಲೆೈಲತುಲ್ ಕದ್್ರನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದೆ-
ವು.” (ಅಲ್ಕದ್್ರ 1)

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾

“ಹ್ಮಿೋಮ್. ಸುಸ್ಪಷಟಿವ್ದ ಗ್ರಂಥದ ಮೋಲ್ಣೆ! ನ್ವಿದನುನು 
(ಕುರ್ಆನನುನು) ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹಿೋತ ರ್ತ್್ರಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದೆವು. 
ಖಂಡಿತ ನ್ವು ಮುನನುಚ್ಚರಿಕ್ ನಿೋಡುವವರ್ಗಿದೆದಾೋವ. ಆ ರ್ತ್್ರ-
ಯಲ್ಲಿ ಯುಕಿ್ತಪೂಣತೀವ್ದ ಎಲಲಿ ವಿಷಯಗಳನೊನು ಬೆೋಪತೀಡಿಸಿ 
ನಿಣತೀಯಸಲ್ಗುವುದು.” (ಅದುದಾಖ್ನ್ 1-4) 

ಕುರ್ಆನ್ ಅವತ್ೋಣತೀವ್ದದುದಾ ಲೆೈಲತುಲ್ ಕದ್್ರನಲ್ಲಿ ಎನುನು-
ವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷಟಿ ರ್ರ್ವಯ್ಗಿದೆ. ಅದು ಯುಕಿ್ತಪೂಣತೀ-
ವ್ದ ಎಲಲಿ ವಿಷಯಗಳನುನು ಬೆೋಪತೀಡಿಸಿ ನಿಣತೀಯಸುವ ರ್ತ್್ರ-
ಯ್ಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಹು ಹೋಳುತ್್ತನ: 

﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ﴾

“ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮ್ಗತೀದಶತೀನವ್ಗಿ, ಸನ್ಮಿಗತೀವನುನು 
ತೆೊೋರಿಸಿಕ್ೊಡುವ ಮತು್ತ ಸತ್್ಯಸತ್ಯತೆಗಳನುನು ವಿವರಿಸಿಕ್ೊ-
ಡುವ ಸುಸ್ಪಷಟಿ ಆಧ್ರಗ್ರಂಥವ್ಗಿ ಕುರ್ಆನ್ ಅವತ್ೋಣತೀ-
ವ್ದ ತ್ಂಗಳ್ಗಿದೆ ರಮದ್ನ್.” (ಸೊರನಃ ಅಲ್ಬಕರನಃ 185) 

ಲೆೈಲತುಲ್ ಕದ್್ರ ಬರುವುದು ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಎನುನು-
ವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಬಲ ರ್ರ್ವಯ್ಗಿದೆ. ಮ್ತ್ರವಲಲಿ ಅದು 
(ಲೆೈಲತುಲ್ ಕದ್್ರ) ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಕ್ೊನಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತರ-
ಲ್ಲಿಗಿದೆ.

ಎರಡನಯ ವಿಷಯ:

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವರದಿಯ್ದ ದುಬತೀಲ ಹದಿೋಸ್ಗಳನುನು 
ಆಧ್ರವ್ಗಿಟುಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ಲವರು, ನಮ್ಝ್ ಮ್ಡುವ 
ಮೊಲಕ ಈ ರ್ತ್್ರಗೆ ಮತು್ತ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುವ ಮೊಲಕ 
ಇದರ ಹಗಲ್ಗೆ ವಿಶೋಷತೆ ಕಲ್್ಪಸುತ್್ತರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹದಿೋಸ್ಗ-
ಳು ಸಹಿೋಹ್ ಅಲಲಿದ ಕ್ರಣ ನಮ್ಝ್ ಮ್ಡುವ ಮೊಲಕ 
ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಹದಿನೈದನೋ ರ್ತ್್ರಗೆ ವಿಶೋಷತೆ ಕಲ್್ಪಸ-
ಬ್ರದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಬಕಿ್ತ ಪ್ರತ್ನಿತ್ಯ ರ್ತ್್ರ ನಮ್ಝ್ ನಿವತೀ-
ಹಿಸುವವನ್ಗಿದದಾರೆ ಇತರ ರ್ತ್್ರಗಳಂತೆ ಈ ಹದಿನೈದರ ರ್-
ತ್್ರಯಲೊಲಿ ನಮ್ಝ್ ನಿವತೀಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡಿ್ಡಯಲಲಿ. ಆದರೆ 
ಪ್ರತ್ನಿತ್ಯ ರ್ತ್್ರ ನಮ್ಝ್ ನಿವತೀಹಿಸದ ವ್ಯಕಿ್ತ ಈ ರ್ತ್್ರಯಲ್ಲಿ 
ವಿಶೋಷವ್ಗಿ ನಮ್ಝ್ ನಿವತೀಹಿಸಬ್ರದು. 

ಅದೆೋ ಪ್ರಕ್ರ ಶಅ್ ಬ್ನ್ ಹದಿನೈದರ ಹಗಲಲ್ಲಿ ವಿಶೋಷವ್ಗಿ 
ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಬ್ರದು. ಕ್ರಣ ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು 
ಹಿೋಗೆ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಿಲಲಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ‘ಅಲ್ಅ-
ಯ್್ಯಮುಲ್ ಬಿೋದ್’ (ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳ 13, 14 ಮತು್ತ 15ನೋ 
ದಿನ) ನಲ್ಲಿ ರೊಢಿಯ್ಗಿ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುತ್್ತದದಾರೆ ಈ ತ್ಂ-
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ಗಳಲೊಲಿ ಸಹ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 
ಅಡಿ್ಡಯಲಲಿ. ಕ್ರಣ ಇದು ಸುನನುತ್್ತಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ತ್ಂಗಳಿಗೆ 
ಇತರ ತ್ಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹಚು್ಚ ಶ್ರೋಷ್ಠತೆಯದೆ ಎಂಬ ನಂ-
ಬಿಕ್ಯಂದ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಬ್ರದು. ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂ-
ದೆೋಶವ್ಹಕರು  ಇತರ ತ್ಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತಲೊ ಹಚು್ಚ 
ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುತ್್ತದದಾರು. ಎಲ್ಲಿಯ-
ವರೆಗೆಂದರೆ ಕ್ಲವಮಮಿ ಅವರು ತ್ಂಗಳು ಪೂತ್ತೀ ಉಪವ್ಸ 
ಆಚರಿಸುತ್್ತದದಾರು ಅಥವ್ ಕ್ಲವು ದಿನಗಳಷಟಿ ಉಪವ್ಸವಿಲಲಿ-
ದೆ ಬಿಟುಟಿಬಿಡುತ್್ತದದಾರು. 

ಮೊರನಯ ವಿಷಯ:

ಕ್ಲವು ಜನರು ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಹದಿನೈದನೋ ದಿನ, ಈ 
ದಿನಕ್ಕೆ ಮಹತವ ಮತು್ತ ಶ್ರೋಷ್ಠತೆಯದೆಯೆಂಬ ನಂಬಿಕ್ಯಂದ, 
ಆಹ್ರ ತಯ್ರು ಮ್ಡಿ ಜನರನುನು ಆಹ್ವನಿಸುತ್್ತರೆ. 
ಅಥವ್ ಆಹ್ರವನುನು ನರೆಯವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಿಕರಿಗೆ 
ಹಂಚುತ್್ತರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಲಲಿ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಹ್ರ 
ತಯ್ರಿಸಲು, ಜನರನುನು ಕರೆಯಲು ಅಥವ್ ದ್ನ ಮ್ಡಲು 
ಧಮತೀವು ನಿದೆೋತೀಶಿಸಿಲಲಿ. ಬದಲ್ಗಿ ಈ ದಿನವು ಇತರೆಲಲಿ ದಿನ-
ಗಳಂತೆಯೆೋ ಆಗಿದೆ. ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಡುವ ಆಹ್ರವ-
ನನುೋ ಈ ದಿನದಲೊಲಿ ಮ್ಡಬೆೋಕು. ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶೋಷ ಮಹ-
ತವವಿಲಲಿ.

ಇವು ಕ್ಲವು ಜನರು ರೊಢಿಯ್ಗಿ ಮ್ಡಿಕ್ೊಂಡಿರುವ 
ಮೊರು ಬಿದ್ಅತ್ಗಳು. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಇಷಟಿಪ-
ಟಟಿದದಾರಿಂದ ಇವುಗಳನಿನುಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆದಾೋನ.

ಈಗ ನ್ವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೋಶಿಸ್ೊೋಣ.

ಧಮತೀವು ಸಂಪೂಣತೀವ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿಹನ ಕಡೆಯಂದಿರುವ 
ಒಂದು ವಸಿಯ್ಯತ್ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಹೋಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಹು

 ಹೋಳುತ್್ತನ: 

﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژژ ڑ ڑ ک ک ک کگ ﴾

“ನೊಹ್ರಿಗೆ ವಸಿಯ್ಯತ್ ಮ್ಡಿರುವುದನುನು, ತಮಗೆ ವಹ್್ಯ 
ಆಗಿ ನಿೋಡಿರುವುದನುನು ಮತು್ತ ಇಬ್್ರಹಿೋಮ್, ಮೊಸ್ ಹ್ಗೊ 
ಈಸ್ರಿಗೆ ವಸಿಯ್ಯತ್ ಮ್ಡಿರುವುದನನುೋ -ಅಂದರೆ ಧಮತೀವ-
ನುನು ಸಂಸ್ಥೆಪಿಸಿರಿ ಮತು್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಿನನುಮತ ತ್ಳದಿರಿ ಎಂಬ 
ವಿಷಯವನುನು- ನ್ವು ನಿಮಗೆ ನ್ವು ಧಮತೀವ್ಗಿ ನಿದೆೋತೀಶಿ-
ಸದೆದಾೋವ.” (ಅಶೊಶೂರ್ 13) 

ಇದು ಸ್ವತೀತ್್ರಕವ್ದ ವಸಿಯ್ಯತ್. 

﴿ڑ ڑ ک ک ک کگ ﴾

“ಧಮತೀವನುನು ಸಂಸ್ಥೆಪಿಸಿರಿ ಮತು್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಿನನುಮತ 
ತ್ಳದಿರಿ.” 

ಈ ಎರಡು ವಚನಗಳು ಇಸ್ಲಿಮ್ ಧಮತೀವನುನು ಸಂಪೂಣತೀ-
ವ್ಗಿ ಒಳಗೆೊಳುಳುತ್ತದೆ. ಧಮತೀವನುನು ಸಂಸ್ಥೆಪಿಸಬೆೋಕು ಮತು್ತ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಭಿನನುಮತ ತ್ಳಬ್ರದೆಂಂದು ಇದು ಮುಸಿಲಿಮ್ 
ಸಮ್ಜಕ್ಕೆ ನಿದೆೋತೀಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತ್ ಅಲ್ಲಿಹು  ಹೋ-
ಳುತ್್ತನ: 

﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھھ ﴾
“ಅಲ್ಲಿಹನನುನು ಭಯಪಟುಟಿ ಜೋವಿಸಿರಿ ಎಂದು ನ್ವು 
ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗ್ರಂಥ ನಿೋಡಲ್ದವರಿಗೊ, ನಿಮಗೊ 
ವಸಿಯ್ಯತ್ ಮ್ಡಿದೆದಾೋವ.” (ಅನಿನುಸ್ಅ್  131).

ಆದರೆ ಸೊರನಃ ಅಲ್ಅನ್ಆಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಸಿಯ್ಯತ್ಗಳಿಗೆ 
‘ಹತು್ತ ವಸಿಯ್ಯತ್ಗಳು’ ಎಂದು ಹಸರಿಡಲ್ಗಿದುದಾ ಏಕ್ಂದರೆ 
ಅಲ್ಲಿಹು ಈ ಹತು್ತ ವಸಿಯ್ಯತ್ಗಳನುನು ಒಂದೆೋ ಸಥೆಳದಲ್ಲಿ ಸಂ-
ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನ. ಎಲಲಿ ವಸಿಯ್ಯತ್ಗಳನೊನು ಅಥವ್ ಅವುಗಳನುನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ಆಯತ್ಗಳನುನು ಅವನು “ಇದು ಅವನು 
ನಿಮಗೆ ನಿೋಡುವ ವಸಿಯ್ಯತ್ ಆಗಿದೆ” (ಅಲ್ಅನ್ಆಮ್ 151) 
ಎಂಬ ವ್ಕ್ಯದಿಂದ ಕ್ೊನಗೆೊಳಿಸಿದ್ದಾನ. 

ವಸಿಯ್ಯತ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಬಲ್ಷ್ಠ ಕರ್ರು 
ಮ್ಡಿಕ್ೊಳುಳುವುದು. ಈ ಹತು್ತ ವಸಿಯ್ಯತ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಹು  
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ಈ ಹತು್ತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಮೊಮಿಂದಿಗೆ ಬಲ್ಷ್ಠವ್ದ ಕರ್ರ-
ನುನು ಮ್ಡಿಕ್ೊಳುಳುವಂತೆಯ್ಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಹು  ಈ ವಸಿಯ್ಯ-
ತ್ಗಳನುನು ಈ ವ್ಕ್ಯದ ಮೊಲಕ ಆರಂಭಿಸುತ್್ತನ:

﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ﴾

“(ಓ ಪ್ರವ್ದಿಯವರೆೋ) ಹೋಳಿರಿ: ಬನಿನುರಿ, ನಿಮಮಿ ರಬ್್ಬ ನಿಮಗೆ 
ನಿಷ್ದ್ಧಗೆೊಳಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳನುನು ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಓದಿಕ್ೊ-
ಡುತೆ್ತೋನ.” (ಅಲ್ಅನ್ಆಮ್ 151) 

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವ್ದಿ  ರನುನು ಉದೆದಾೋಶಿಸಿ ಇದನುನು ಹೋಳಲ್ಗಿದೆ. ಈ 
ವಿಷಯಗಳನುನು ಜನರೆಲಲಿರಿಗೊ ತ್ಳಿಸಿಕ್ೊಡುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿಹು 
ಅವರಿಗೆ ಆದೆೋಶಿಸುತ್್ತದ್ದಾನ. ಇದು ವಿಶೋಷವ್ದ ಒಂದು 
ಆದೆೋಶ. ಕ್ರಣ ಕುರ್ಆನನುನು ಸಂಪೂಣತೀವ್ಗಿ ಜನರೆಲಲಿರಿ-
ಗೊ ತಲುಪಿಸಿಕ್ೊಡುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿಹು  ಈಗ್ಗಲೆೋ ಅವನ 
ಪ್ರವ್ದಿಗೆ ಆದೆೋಶಿಸಿದ್ದಾನ.

﴿ڭ ڭ ۇ ۇۆ ﴾

“ನಿಮಮಿ ರಬ್್ಬ ನಿಮಗೆ ನಿಷ್ದ್ಧಗೆೊಳಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳನುನು.” 

ಅಂದರೆ ಯ್ವುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವ್ಗಿ ಚಲ್ಸುವುದನುನು ನಿಮಮಿ 
ರಬ್್ಬ ನಿಮಗೆ ನಿಷ್ದ್ಧಗೆೊಳಿಸಿರುವನೊೋ ಆ ವಿಷಯಗಳನುನು. 
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಹು ವಸಿಯ್ಯತ್ ಮ್ಡುತ್್ತರುವ ವಿಷ-
ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವ್ಗಿ ಚಲ್ಸುವುದು ನಿಷ್ದ್ಧವ್ಗಿದೆ. ಈ 
ವಿಷಯಗಳನುನು ಪೂಣತೀರೊಪದಲ್ಲಿ ನಿವತೀಹಿಸುವುದು ನಮಮಿ 
ಮೋಲೆ ಕಡ್್ಡಯವ್ಗಿದೆ. 

﴿ڭ ڭ ۇ ۇۆ ﴾

“ನಿಮಮಿ ರಬ್್ಬ ನಿಮಗೆ ನಿಷ್ದ್ಧಗೆೊಳಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳನುನು.” 

“ಅಲ್ಲಿಹು ನಿಮಗೆ ನಿಷ್ದ್ಧಗೆೊಳಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳನುನು” 
ಎಂದು ಅವನು ಹೋಳಿಲಲಿ. ಕ್ರಣ ರಬ್್ಬ ಆಗಿರುವವನಿ-
ಗೆ ಅವನು ಯ್ರ ರಬ್್ಬ ಆಗಿರುವನೊೋ ಅವರ ಮೋಲೆ 
ಸಂಪೂಣತೀ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಬ್್ಬ ಎಂದರೆ ದ್ಸ 
ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವ್ಗಿರುವ ಯಜಮ್ನ ಎಂದಥತೀ. 

ಅಲ್ಲಿಹು  ಹೋಳುತ್್ತನ: 

﴿پ پ پ پ ڀ ﴾

“ಸವತೀಲೆೊೋಕಗಳ ರಬ್್ಬ ಆದ ಅಲ್ಲಿಹನಿಗೆ ಸವತೀಸು್ತತ್.” 
(ಅಲ್ಫ್ತ್ಹ 2) 

ಅಲ್ಲಿಹು ಇಲ್ಲಿ ತನನುನುನು ಸವತೀಲೆೊೋಕಗಳ ರಬ್್ಬ ಎಂದು ವಣಿತೀ-
ಸಿದ್ದಾನ. ರಬ್್ಬ ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಪ್್ರಪಂಚಿಕ ಮತು್ತ ಧ್ಮಿತೀ-
ಕವ್ದ ಎಲಲಿ ವಿಷಯಗಳಲೊಲಿ ತನಗಿಷಟಿ ಬಂದಂತೆ ಹಸ್ತಕ್ೋಪ 
ಮ್ಡುವ ಅಧಿಕ್ರವುಳಳುವನು. 

ಮೊದಲನಯ ವಸಿಯ್ಯತ್:

﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ﴾

“ನಿೋವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಏನನೊನು ಸಹಭ್ಗಿಯನ್ನುಗಿ ಮ್ಡ-
ಬ್ರದು.” (ಅಲ್ಅನ್ಆಮ್ 151)

ಅಂದರೆ ನಿೋವು ಅಲ್ಲಿಹನೊಂದಿಗೆ ಏನನೊನು ಸಹಭ್ಗಿ-
ಯನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಬ್ರದು. ಅಲ್ಲಿಹನೊಂದಿಗೆ ಸಹಭ್ಗಿತವ 
(ಶಿಕ್ತೀ) ಮ್ಡಬ್ರದೆನುನುವ ಈ ವಿರೆೊೋಧವು ಮೊರು ಭ್-
ಗಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ.

ಮೊದಲನಯ ಭ್ಗ: ಪ್ರಭುತವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ-
ನೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ತೀ ಮ್ಡಬ್ರದು ಎಂಬ ವಿರೆೊೋಧ.

ಎರಡನಯ ಭ್ಗ: ಆರ್ಧನಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ-
ನೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ತೀ ಮ್ಡಬ್ರದು ಎಂಬ ವಿರೆೊೋಧ.

ಮೊರನಯ ಭ್ಗ: ಅವನ ನ್ಮ ವಿಶೋಷಣಗಳ ವಿಷ-
ಯದಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ತೀ ಮ್ಡಬ್ರದು ಎಂಬ 
ವಿರೆೊೋಧ.

ಮೊದಲನಯ ಭ್ಗ: ಪರಾಭುತ್ವದಲಿಲಿ ಶಿರ್ಕ್ 
ಮ್ಡುವುದು.

ಎಲಲಿವನೊನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು, ನಿಯಂತ್್ರಸುವವನು ಮತು್ತ ಪರಿ-
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ಪ್ಲನ ಮ್ಡುವವನು ಅಲ್ಲಿಹು ಎಂಬುದು ಎಲಲಿರೊ ಒರ್್ಪ-
ವಂತಹ ವಿಷಯ. 

﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴾
“ಅಲ್ಲಿಹನ ಹೊರತು ಬೆೋರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕತತೀರಿದ್ದಾರೆಯೆೋ?” 
(ಫ್ತ್ರ್ 3) 

ಎಂದಿಗೊ ಇಲಲಿ. ಸೃಷ್್ಚಕತತೀನು ಅಲ್ಲಿಹು ಮ್ತ್ರ. ಈ ಕ್-
ರಣದಿಂದಲೆೋ ಅಲ್ಲಿಹು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನುನು 
-ಅದೆೊಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೊಲಕವ್ದರೊ ಸರಿ- ಅಲ್ಲಿಹು 
ನಿಷ್ದ್ಧಗೆೊಳಿಸಿದ್ದಾನ. ಚಿತ್ರ ರಚಿಸುವವರ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರವ್ದಿ  
ರವರು ಹೋಳುತ್್ತರೆ: 

ُه ُيَقاُل َلُهْم: َأْحُيوا َما َخَلْقُتْم«. »إِنَّ

“ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಹೋಳಲ್ಗುವುದು: ನಿೋವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದದಾಕ್ಕೆ ಜೋವ 
ನಿೋಡಿರಿ.” 

ಆದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿಯಂ-
ತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಹಭ್ಗಿಗಳ್ಗಲು ಯ್ರಿಗೊ 
ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಹನೊಂದಿಗೆ 
ಸಹಭ್ಗಿಗಳು (ಪ್ಲುದ್ರರು) ಇದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬುವವ-
ರು ಅಲ್ಲಿಹನೊಂದಿಗೆ ಸಹಭ್ಗಿತವ (ಶಿಕ್ತೀ) ಮ್ಡಿದವರ್-
ಗುತ್್ತರೆ. ಇದು ನಿಸಗತೀದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇದು ಕ್ಲದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇದು 
ಇಂತ್ಂಥವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯನುನು ಅಲ್ಲಿಹು ಅಲಲಿದವ-
ರಿಗೆ ಸ್ೋರಿಸಿ ಹೋಳುವುದು ಶಿಕ್ತೀ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಗೆ ಹೋಳುವವನು 
ಮುಶಿ್ರಕ್ ಆಗುತ್್ತನ. ವಿಚಿತ್ರವೋನಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು 
ಶಿಕತೀನುನು ಪ್ರವ್ದಿಯವರ  ಕ್ಲದಲ್ಲಿದದಾ ಅವಿಶ್ವಸಿಗಳೂ 
ಮ್ಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಯ್ವ ಅವಿಶ್ವಸಿಗಳಂದಿಗೆ ಪ್ರವ್ದಿ  
ರವರು ಯುದ್ಧ ಮ್ಡಿದರೆೊೋ ಅವರು ಪ್ರಭುತವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಹ-
ನೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ತೀ ಮ್ಡುತ್್ತರಲ್ಲಲಿ. 

﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴾

“ಆಕ್ಶಗಳನುನು ಮತು್ತ ಭೊಮಿಯನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದುದಾ ಯ್ರೆಂದು 
ತ್ವು ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಕ್ೋಳಿದರೆ, ಅವುಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದುದಾ 
ಮಹ್ ಪ್ರತ್ಪಶ್ಲ್ಯೊ, ಸವತೀಜ್ಞನೊ ಆಗಿರುವ ಅಲ್ಲಿಹ-
ನು ಎಂದು ಅವರು ಖಂಡಿತವ್ಗಿ ಹೋಳುವರು.” (ಅಝು್ಝ-
ಖು್ರಫ್ 9) 

ಸೃಷ್ಟಿಕತತೀನು ಅಲ್ಲಿಹು ಎಂದು ಅವರು ಒಪಿ್ಪಕ್ೊಳುಳುತ್್ತದದಾರು. 
ಆದರೆ ನಮಮಿ ಈ ಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಲವರು ದುರಹಂಕ್ರ ಪ್ರಕ-
ಟಿಸುತ್್ತ ಸೃಷ್ಟಿಕತತೀನನುನು ನಿಷೋಧಿಸುತ್್ತರೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ 
ಯ್ವುದೆೋ ನಿಯಂತ್ರಕನೊೋ ಸೃಷ್ಟಿಕತತೀನೊೋ ಇಲಲಿವಂದು 
ಅವರು ವ್ದಿಸುತ್್ತರೆ (ಅಲ್ಲಿಹು ಕ್ಪ್ಡಲ್). 

ಪ್ರಪಂಚವಂದರೆ ಅದು ಸವತನಃ ಒಂದಕ್ೊಕೆಂದು ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯ-
ಸುವ ಮತು್ತ ಒಂದನೊನುಂದು ಉತ್್ಪದಿಸುವ ಕ್ಲವು ವಸು್ತಗಳು 
ಮ್ತ್ರ. ಗಭತೀಗಳು ಉತ್್ಪದಿಸುತ್ತವ ಮತು್ತ ಭೊಮಿ ಅವುಗಳ-
ನುನು ನುಂಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕತತೀ ಎಂಬ ಯ್ವುದೆೋ ವಸು್ತವಿಲಲಿ 
ಎಂದು ಅವರು ಹೋಳುತ್್ತರೆ. 

ಯ್ವುದೆೋ ವಸು್ತವೂ ಸವಯಂ ಅಸಿ್ತತವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲಲಿವಂದು 
ಒಪಿ್ಪಕ್ೊಳುಳುವ ಇವರು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕತತೀನಿರುವುದನುನು 
ನಿಷೋಧಿಸುವುದು ವಿಚಿತ್ರವ್ಗಿದೆ. ಸವಯಂ ಅಸಿ್ತತವಕ್ಕೆ ಬರಲು 
ಯ್ವುದೆೋ ವಸು್ತವಿಗ್ದರೊ ಸ್ಧ್ಯವಿದೆಯೆೋ? ಎಂದಿಗೊ 
ಇಲಲಿ. ಒಂದೆೊೋ ಆ ವಸು್ತ ತನನುನುನು ತ್ನೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕ್ೊಳಳುಬೆೋಕು 
ಅಥವ್ ಅದು ಸವಯಂ ಅಸಿ್ತತವಕ್ಕೆ ಬರಬೆೋಕು. ಮೊದಲನಯ-
ದು ಅಸಂಭವ. ತನನುನುನು ತ್ನೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕ್ೊಳಳುಲು ಯ್ವುದೆೋ 
ವಸು್ತವಿಗೊ ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಕ್ರಣ ಅಸಿ್ತತವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುನನು 
ಆ ವಸು್ತ ಅಸಿ್ತತವದಲೆಲಿೋ ಇರುವುದಿಲಲಿ. ಅಸಿ್ತತವದಲ್ಲಿರದಿರುವು-
ದು ವಸು್ತವೋ ಅಲಲಿದಿರುವ್ಗ ಅದು ಇನೊನುಂದು ವಸು್ತವನುನು 
ಅಸಿ್ತತವಕ್ಕೆ ತರುವುದ್ದರೊ ಹೋಗೆ? ಸವಯಂ ಅಸಿ್ತತವಕ್ಕೆ ಬರಲು 
ಯ್ವುದೆೋ ವಸು್ತವಿಗ್ದರೊ ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಈ ಕ್ರಣದಿಂದಲೆೋ 
ಅಲ್ಲಿಹು  ಹೋಳುತ್್ತನ: 

﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾

“ಅವರು ಸವಯಂ ಅಸಿ್ತತವಕ್ಕೆ ಬಂದರೆೋ? ಅಥವ್ ಅವರನನುೋ 
ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕ್ೊಂಡರೆೋ?” (ಅತೊ್ತರ್ 35) ಆದುದರಿಂದ 
ಸೃಷ್ಟಿಕತತೀನಿರಲೆೋ ಬೆೋಕ್ದುದು ಕಡ್್ಡಯ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕತತೀನೋ 
ಅಲ್ಲಿಹು . ಈ ಪ್ರಪಂಚವನುನು ಅಸಿ್ತತವಕ್ಕೆ ತಂದವನು, ತನನು 
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ಸ್ಮಥ್ಯತೀದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಮತು್ತ ತನನು ಯುಕಿ್ತಯಂದ 
ನಿಯಂತ್್ರಸುವವನು ಅವನೋ ಆಗಿದ್ದಾನ.

ಅಲ್ಲಿಹು ಅಲಲಿದವರ ಹೆಸರಲಿಲಿ ಆಣೆ ಹ್ಕುವುದು:

ಅಲ್ಲಿಹು ಅಲಲಿದವರ ಹಸರಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಹ್ಕುವುದು ಪ್ರಭುತವದಲ್ಲಿ 
ಮ್ಡುವ ಶಿಕ್ತೀ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಧಮತೀದಿಂದ ಹೊರ-
ದಬು್ಬವಂತಹ ಶಿಕ್ತೀ ಅಲಲಿ. ಆದರೆ ಆಣೆ ಹ್ಕಲ್ಗುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ 
ಅಲ್ಲಿಹನಿಗಿರುವಂತಹದೆದಾೋ ಮಹ್ತೆಮಿಯದೆಯೆಂಬ ನಂಬಿಕ್-
ಯಂದ ಆಣೆ ಹ್ಕದಿದದಾರೆ ಮ್ತ್ರ. ಈ ನಂಬಿಕ್ಯಂದ ಆಣೆ 
ಹ್ಕಿದರೆ ಅದು ಧಮತೀದಿಂದ ಹೊರತಳುಳುವ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ತೀ 
ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಂಬಿಕ್ಯಲಲಿದಿದದಾರೆ ಅದು ಕಿರಿಯ ಶಿಕ್ತೀ 
ಆಗಿದೆ. ಇದಕಿಕೆರುವ ರ್ರ್ವ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರು

 ಹೋಳಿದ ವಚನ: 

ِه َفَقْد َكَفَر َأْو َأْشَرَك« »َمْن َحَلَف بَِغْيِر اللَّ

“ಅಲ್ಲಿಹು ಅಲಲಿದವರ ಹಸರಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಹ್ಕುವವನು ಅವಿಶ್ವ-
ಸಿಯ್ದನು ಅಥವ್ ಮುಶಿ್ರಕ್ ಆದನು.” 

ಪ್ರವ್ದಿ  ಹೋಳುತ್್ತರೆ: 

ِه َأْو لَِيْصُمْت« »َمْن َكاَن َحالًِفا َفْلَيْحِلْف بِاللَّ

“ಆಣೆ ಹ್ಕುವುದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಹನ ಹಸರಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಹ್ಕಿರಿ 
ಅಥವ್ ಸುಮಮಿನಿರಿ.” 

ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ‘ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರ ಮೋಲ್ಣೆ’ 
ಎನುನುತ್್ತ ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರ ಹಸರಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಹ್ಕಿ ಹೋಳುತ್್ತ-
ನ: “ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರು  ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲೆಲಿೋ ಶ್ರೋಷ್ಠ-
ರ್ಗಿರುವ್ಗ ಅವರ ಹಸರಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಆಣೆ ಹ್ಕಬ್ರದು?”

ಉತ್ತರ: ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೋಷ್ಠರ್ದ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕ-
ರೆೋ “ಅಲ್ಲಿಹು ಅಲಲಿದವರ ಹಸರಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಹ್ಕುವವನು ಅವಿ-
ಶ್ವಸಿಯ್ದನು ಅಥವ್ ಮುಶಿ್ರಕ್ ಆದನು” ಎಂದು ಹೋಳಿ-
ದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರವ್ದಿಯ ಹಸರಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಹ್ಕುವುದು 
ಶಿಕ್ತೀ ಆಗಿದೆ.

ಕ್ಲವು ಜನರು ಉದೆದಾೋಶಪೂವತೀಕವಲಲಿದೆ, ಅವರ ಮ್ತ್-
ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲಲಿದಂತೆಯೆೋ ಪ್ರವ್ದಿಯ ಮೋಲ್ಣೆ 
ಮುಂತ್ದ ಪದಗಳು ಹರಿದ್ಡುತ್ತವ. ಅದರ ವಿಧಿಯೆೋನು? 
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವ್ಗಿ ನ್ವು ಹೋಳುತೆ್ತೋವ: ಅದು ಉದೆದಾೋಶಪೂ-
ವತೀಕವಲಲಿದಿದದಾರೆ, ಹ್ಗೆ ಹೋಳುವವರು ತಮಮಿ ನ್ಲಗೆಯನುನು 
ಅದರಿಂದ ಶುದಿ್ಧೋಕರಿಸಬೆೋಕು. ಈ ಶಿಕ್ತೀನಿಂದ ಮುಕ್ತವ್-
ಗುವುದಕ್ಕೆಗಿ ಇಂತಹ ನಿಷ್ದ್ಧ ಮ್ತುಗಳು ಬರದಂತೆ ನಿಗ್ 
ವಹಿಸಬೆೋಕು.

ಇಸ್ಲಿಮೇತರ ಕ್ನೊನುಗಳನುನು ಒಪ್ಪಿಿೊಳುಳುವುದು:

ಅಲ್ಲಿಹನ ಕ್ನೊನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವ್ದ ಕ್ನೊನುಗಳನುನು ನಿ-
ಮಿತೀಸುವವರನುನು ಅಲ್ಲಿಹನಿಗೆ ಸರಿಸಮ್ನವ್ಗಿ ಮ್ಡಿ-
ಕ್ೊಳುಳುವುದು ಮತು್ತ ಅವರ ಕ್ನೊನು ಅಲ್ಲಿಹನ ಕ್ನೊನಿಗೆ 
ವಿರುದ್ಧವ್ಗಿದೆಯೆಂದು ಅರಿತೊ ಸಹ ಅವರ ಕ್ನೊನುಗ-
ಳನುನು ಒಪಿ್ಪಕ್ೊಳುಳುವುದು ಪ್ರಭುತವದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ತೀ ಆಗಿದೆ. ಈ 
ಕ್ರಣದಿಂದಲೆೋ ಇಮ್ಮ್ ಮುಹಮಮಿದ್ ಇಬ್ನು ಅಬುದಾಲ್ 
ವಹ್ಹಾಬ್  ತಮಮಿ ಕಿತ್ಬು ತೌ್ತಹಿೋದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್್ಯ-
ಯವನುನು ಸ್ೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

“ಅಧ್್ಯಯ: ಅಲ್ಲಿಹು ಹರ್ಮ್ ಮ್ಡಿರುವುದನುನು ಹಲ್ಲ್ 
ಮ್ಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮತು್ತ ಅಲ್ಲಿಹು ಹಲ್ಲ್ ಮ್ಡಿರುವುದ-
ನುನು ಹರ್ಮ್ ಮ್ಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಂಸರನುನು ಮತು್ತ ಮು-
ಖಂಡರನುನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಅವರನುನು ರಬ್್ಬಗಳನ್ನುಗಿ 
ಮ್ಡಿಕ್ೊಂಡರು.” 

ಇಸ್ಲಿಮಿೋ ಶರಿೋಅತ್್ತಗೆ ವಿರುದ್ಧವ್ದ ಕ್ನೊನುಗಳನುನು ಅವು 
ಇಸ್ಲಿಮಿೋ ಕ್ನೊನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವ್ಗಿದೆಯೆಂಬ ಅರಿವಿದೊದಾ ಸಹ 
ಅವುಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸುವವರನುನು ಕಂಡರೆ ನ್ವು ಹೋಳು-
ತೆ್ತೋವ: ಇವರು ಶಿಕ್ತೀ ಮ್ಡಿದರು. ಕ್ರಣ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ನಡುವ 
ತ್ೋರ್ತೀ ನಿೋಡಲು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಹು ಅಲಲಿದವರನುನು ತ್ೋರ್ತೀ-
ಗ್ರರನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ನಡುವ 
ತ್ೋರ್ತೀ ನಿೋಡುವುದು ಪ್ರಭುತವದ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್-
ಗಿದೆಯೆಂದು ನ್ವು ಅರಿತುಕ್ೊಳಳುಬೆೋಕು. ಅವರು ಅವರನುನು 
ಅಲ್ಲಿಹನ ಹೊರತ್ದ ರಬ್್ಬಗಳನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿಕ್ೊಂಡರು. ಈ 
ಕ್ರಣದಿಂದಲೆೋ ಅದಿೋ ಬಿನ್ ಹ್ತ್ಮ್  ರವರ ಹದಿೋಸಿ-
ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಹನ ಈ ವಚನದ ಕುರಿತು ಪ್ರವ್ದಿ  
ರೆೊಂದಿಗೆ ಕ್ೋಳುತ್್ತರೆ: 
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“ಅವರು ಅವರ ರ್ರೆೊೋಹಿತರನುನು, ಸನ್್ಯಸಿಗಳನುನು ಮತು್ತ 
ಮಯತೀಮರ ಮಗ ಮಸಿೋಹರನುನು ಅಲ್ಲಿಹನ ಹೊರತ್ದ 
ರಬ್್ಬಗಳನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿಕ್ೊಂಡರು.” (ಅತೌ್ತಬ್ 31)

ಅದಿೋ ಬಿನ್ ಹ್ತ್ಮ್  ಹೋಳಿದರು: 

ا َلْسنَا َنْعُبُدُهْم. ِه! إِنَّ َيا َرُسوَل اللَّ

“ಓ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರೆೋ! ನ್ವು ಅವರನುನು (ರ್-
ರೆೊೋಹಿತರನುನು ಮತು್ತ ಸನ್್ಯಸಿಗಳನುನು) ಆರ್ಧಿಸುತ್್ತರಲ್ಲಲಿ.” 

ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು ಕ್ೋಳಿದರು: 

ُموَن  ُه َفُتِحلُّوَنــُه، َوُيَحرِّ َم اللَّ »َأَلْيَس ُيِحلُّوَن َمــا َحرَّ
ُموَنُه؟« َفُتَحرِّ اللَّــُه  َأَحلَّ  َما 

“ಅಲ್ಲಿಹು ಹರ್ಮ್ ಮ್ಡಿದದಾನುನು ಅವರು ಹಲ್ಲ್ 
ಮ್ಡಿದ್ಗ ನಿೋವು ಕೊಡ್ ಅದನುನು ಹಲ್ಲ್ ಮ್ಡುತ್್ತರ-
ಲ್ಲಲಿವೋ? ಅಲ್ಲಿಹು ಹಲ್ಲ್ ಮ್ಡಿದದಾನುನು ಅವರು ಹರ್ಮ್ 
ಮ್ಡಿದ್ಗ ನಿೋವು ಕೊಡ್ ಅದನುನು ಹರ್ಮ್ ಮ್ಡುತ್್ತರಲ್-
ಲಲಿವೋ?” 

ಅದಿೋ ಬಿನ್ ಹ್ತ್ಮ್  ಹೋಳಿದರು: 

َنَعْم، َيا َرُسوَل اللَِّه!

“ಹೌದು. ಓ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರೆೋ!” 

ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು ಹೋಳಿದರು: 

»َفتِْلَك ِعَباَدُتُهْم«

“ಅದು ಅವರಿಗಿರುವ ಇಬ್ದತ್ ಆಗಿದೆ.” 

ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು ಇದನುನು ಶಿಕ್ತೀ ಎಂದು ಹೋಳಿದರು. 
ಆದುದರಿಂದಲೆೋ ಅಲ್ಲಿಹನನುನು ಧಿಕಕೆರಿಸುವ ವಿಷಯದ-
ಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಗ್ರರನುನು ಅನುಸರಿಸುವುದನುನು ಪ್ರವ್ದಿ  
ರವರು ವಿರೆೊೋಧಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಹನನುನು ಧಿಕಕೆರಿಸುವ ವಿಷಯ-
ದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯ್ರನನುೋ ಆದರೊ ಅನುಸರಿಸುವುದನುನು 
ಅವರು ವಿರೆೊೋಧಿಸಿದರು. ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು ಹೋಳಿದರು: 

َما الطَّاَعُة فِي اْلَمْعُروِف«. »إِنَّ

“ಆಜ್್ಪ್ಲನ ಮ್ಡಬೆೋಕ್ದುದು ಸದ್ಚಾರದ ವಿಷಯದ-
ಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ರ.” 

ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು ಒಂದು ಸ್ೈನ್ಯವನುನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅದಕ್ೊಕೆ-
ಬ್ಬನನುನು ನ್ಯಕನನ್ನುಗಿ ಮ್ಡುತ್್ತ ಹೋಳಿದರು: “ನಿಮಮಿ 
ನ್ಯಕನನುನು ಅನುಸರಿಸಿರಿ.” ಒಂದಿನ ಆ ನ್ಯಕನು 
ಕ್ೊೋಪದಿಂದ ಹೋಳಿದನು: “ಕಟಿಟಿಗೆಯನುನು ತನಿನು.” ಅನು-
ಯ್ಯಗಳು ಕಟಿಟಿಗೆಯನುನು ತಂದರು. ನಂತರ ನ್ಯಕ 
ಹೋಳಿದನು: “ಬೆಂಕಿಯುರಿಸಿ.” ಅನುಯ್ಯಗಳು ಬೆಂಕಿ-
ಯುರಿಸಿದರು. ನಂತರ ನ್ಯಕ ಹೋಳಿದನು: “ಅದರೆೊಳಗೆ 
ಪ್ರವೋಶಿಸಿ.” 

ಕಟಿಟಿಗೆಯನುನು ತರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಕನನುನು 
ಅನುಸರಿಸಿದುದಾ ಸರಿ. ಬೆಂಕಿಯುರಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 
ನ್ಯಕನನುನು ಅನುಸರಿಸಿದುದಾ ಕೊಡ ಸರಿ. ಆದರೆ ನ್ಯಕ, 
“ನಿೋವು ಬೆಂಕಿಯಳಗೆ ಪ್ರವೋಶಿಸಿ” ಎಂದು ಹೋಳಿದ್ಗ 
ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್್ತ ಹೋಳಿದರು: “ನ್ವು ಬೆಂಕಿಯನುನು 
ಪ್ರವೋಶಿಸುವುದು ಹೋಗೆ? ಅದರಿಂದ ದೊರ ಓಡುವ ಮೊಲ-
ಕವಲಲಿದೆ ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಿ.” 
ಅವರು ಅದನುನು ಪ್ರವೋಶಿಸಲು ಒಪಿ್ಪಕ್ೊಳಳುಲ್ಲಲಿ. 

ನಂತರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರ  ಬಳಿಗೆ 
ಬಂದು ನಡೆದ ಘಟನಯನುನು ವಿವರಿಸಿದ್ಗ ಪ್ರವ್ದಿ  
ರವರು ಹೋಳಿದರು: 

َما  »إِنَُّهــْم َلــْو َدَخُلوا فِيَهــا َما َخَرُجــوا  ِمنُْهــا، إِنَّ
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اْلَمْعُروِف«. فِــي  الطَّاَعــُة 

“ಅವರು ಅದರೆೊಳಗೆ ಪ್ರವೋಶಿಸಿದದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬ-
ರುತ್್ತರಲ್ಲಲಿ. ಆಜ್್ಪ್ಲನ ಮ್ಡಬೆೋಕ್ದುದು ಸದ್ಚಾರದ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ರ.” 

ಅಲ್ಲಿಹನ ಕ್ನೊನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವ್ಗಿ ಮುಖಂಡರನುನು ಅನು-
ಸರಿಸುವುದು ಪ್ರಭುತವದಲ್ಲಿ ಮ್ಡುವ ಶಿಕ್ತೀ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಣ 
ಜನರ ನಡುವ ತ್ೋರ್ತೀ ನಿೋಡುವುದು ಪ್ರಭುತವ ಮತು್ತ ಅಧಿಕ್-
ರದ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಗಿದೆ.

ಎರಡನಯ ಭ್ಗ: ಆರ್ಧನಯಲಿಲಿ ಶಿರ್ಕ್ 
ಮ್ಡುವುದು.

ಇದು ಜನರಲ್ಲಿ ಅತ್ಹಚಾ್ಚಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿಹನ 
ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರ  ಕ್ಲದಲ್ಲಿದದಾ ಮುಶಿ್ರಕರ ಸಿಥೆತ್ಯ್ಗಿದೆ. 

ಆರ್ಧನಯಲ್ಲಿ ಸಹಭ್ಗಿತವ (ಶಿಕ್ತೀ) ಉಂಟಾಗುವುದು 
ಹೋಗೆ?

ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಲಿಹನನುನು ಆರ್ಧಿಸುವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನುನು 
ಆರ್ಧಿಸುವ್ಗ, ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸ್ಷ್ಟಿಂಗವರಗುವ್ಗ, ಸೊ-
ಯತೀನಿಗೆ ಸ್ಷ್ಟಿಂಗವರಗುವ್ಗ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸ್ಷ್ಟಿಂಗವ-
ರಗುವ್ಗ, ಗೆೊೋರಿಗೆ ಸ್ಷ್ಟಿಂಗವರಗುವ್ಗ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ 
ಸ್ಷ್ಟಿಂಗವರಗುವ್ಗ, ತಂದೆಗೆ ಸ್ಷ್ಟಿಂಗವರಗುವ್ಗ, 
ತ್ಯಗೆ ಸ್ಷ್ಟಿಂಗವರಗುವ್ಗ ಆರ್ಧನಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ತೀ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೃಷ್ಟಿಗಳನುನು ಆರ್ಧಿಸುವುದು ಆರ್ಧನಯಲ್ಲಿ ಮ್ಡುವ 
ಶಿಕ್ತೀ (ಸಹಭ್ಗಿತವ) ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಣ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಹನನುನು 
ಬಿಟುಟಿ ಈ ಆರ್ಧ್ಯರನುನು ಆರ್ಧಿಸುತ್್ತರೆ.

ಕ್ಲವರು ಗೆೊೋರಿಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಯಪಿತೀಸುತ್್ತರೆ. ಗೆೊೋರಿಯ-
ಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಸ್ಮಿೋಪ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಗೆೊೋರಿಯ ಬಳಿ 
ಕುಬ್ತೀನಿ ಮ್ಡುತ್್ತರೆ. ಬಲ್ಯಪಿತೀಸುವ ಮೊಲಕ ಅಲ್ಲಿ-
ಹನನುನು ಮಹತವಪಡಿಸುವಂತೆ ಗೆೊೋರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳ-
ನೊನು ಮಹತವಪಡಿಸುತ್್ತರೆ. ಇದು ಧಮತೀದಿಂದ ಹೊರತಳುಳುವ 
ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ತೀ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಣ ಅಲ್ಲಿಹು  ಹೋಳುತ್್ತನ: 

﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ﴾

“ನಿೋವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಏನನೊನು ಸಹಭ್ಗಿಯನ್ನುಗಿ ಮ್ಡ-
ಬ್ರದು.” (ಅಲ್ಅನ್ಆಮ್ 151) 

ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು ಮುಶಿ್ರಕರೆೊಂದಿಗೆ ತೆೊರೆಯಬೆೋಕ್ಂ-
ದು ಹೋಳಿದ ಶಿಕ್ತೀ ಇದೆೋ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ನಿರ್ಕರಿಸಿದ್ಗ 
ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮ್ಡಿದರು.

ತನನುನುನು ಆರ್ಧಿಸುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯ್ರ್ದರೊ ಕರೆ 
ನಿೋಡಿದದಾನುನು ನಿೋವು ಅರಿತ್ದಿದಾೋರ್? ಹೌದು. ಫಿರ್ಔನ್. ಅವನು 
ತನನುನುನು ಆರ್ಧಿಸುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನಿೋಡುತ್್ತ ಹೋಳಿದ: 

﴿ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ﴾
“ಓ ಮುಖಂಡರೆೋ! ನನನು ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ಬೆೋರೆ ದೆೋವರು 
ಇರುವುದ್ಗಿ ನ್ನು ಅರಿತ್ಲಲಿ.” (ಅಲ್ಕಸಸ್ 38) 

ಅವನು ಇದನುನು ಹೋಳುವ್ಗ ಅವನ ಮನಸುಸು ಅದನುನು ನಿಷೋ-
ಧಿಸುತ್್ತತು್ತ. ಕ್ರಣ ಈ ಜಗತ್್ತಗೆ ಒಬ್ಬ ದೆೋವರು ಇದ್ದಾನಂದು 
ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಿತು್ತ. ಆದುದರಿಂದಲೆೋ ಮೊಸ್ : 

﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ﴾
“ಇವುಗಳನುನು ಸುಸ್ಪಷಟಿ ರ್ರ್ವಗಳ್ಗಿ ಅವತ್ೋಣತೀಗೆೊಳಿ-
ಸಿದುದಾ ಆಕ್ಶಗಳ ಮತು್ತ ಭೊಮಿಯ ರಬ್್ಬ ಎಂದು ನಿೋನು 
ಈಗ್ಗಲೆೋ ತ್ಳಿದಿರುವ.” (ಅಲ್ಇಸ್್ರಅ್ 102) ಎಂದು 
ಹೋಳಿದ್ಗ ಫಿರ್ಔನ್ ಅದನುನು ನಿರ್ಕರಿಸಲ್ಲಲಿ.

ಮೊಸ್ ಇದನುನು ಹೋಳಿದ್ಗ ಫಿರ್ಔನ್ ನಿರ್ಕರಿಸಲ್ಲಲಿ. 
ಬದಲ್ಗಿ ಒಪಿ್ಪಕ್ೊಂಡ. ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು 
ಇದನುನು ಒಪಿ್ಪಕ್ೊಂಡಿದದಾರು. ಅಲ್ಲಿಹು ಹೋಳುತ್್ತನ: 
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﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ﴾

“ಅವರ ಮನಸಿಸುನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ದೃಢವ್ದ ವಿಶ್ವಸವಿ-
ದೊದಾ ಸಹ ಅವರು ಅನ್್ಯಯವ್ಗಿ ಮತು್ತ ಅಹಂಕ್ರದಿಂದ 
ಅದನುನು ನಿಷೋಧಿಸಿದರು.” (ಅನನುಮ್ಲಿ 14)

ಮೊರನಯ ಭ್ಗ: ಅಲ್ಲಿಹನ ನ್ಮ ಮತುತ್ ವಿಶೇಷ-
ಣಗಳಲಿಲಿ ಶಿರ್ಕ್ ಮ್ಡುವುದು.

ಅಲ್ಲಿಹನ ನ್ಮ ಮತು್ತ ವಿಶೋಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ತೀ ಮ್ಡುವುದು 
ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಹು ಅವನ ಬಗೆಗೆ ವಣಿತೀಸಿರುವ ವಿಶೋಷಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವನನುನು ಇತರರಿಗೆ ಹೊೋಲ್ಸುವುದು. ಅಲ್ಲಿಹನು ಹೋಳು-
ತ್್ತನ:

﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴾

“ಪರಮ ದಯ್ಮಯನು (ಅಲ್ಲಿಹು) ಅರ್ತೀನಲ್ಲಿ ಆರೊಢ-
ನ್ದನು.” (ತ್ವಹ್ 5) 

ಅರ್ತೀ ಒಂದು ಮಹ್ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅದರ ಗ್ತ್ರ ಅಲ್ಲಿಹನಿಗಲಲಿದೆ 
ಇನ್ನುರಿಗೊ ತ್ಳಿದಿಲಲಿ. ಹದಿೋಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿೋಗೆ ಬಂದಿದೆ: 

ــْبَع بِالنِّْسَبِة  ْبَع َواْلَْرِضيَن السَّ ــَماَواِت السَّ »إِنَّ السَّ
لِْلُكْرِســيِّ َكَحْلَقٍة ُأْلِقَيــْت فِي َفَلٍة ِمــَن اْلَْرِض، 
َوإِنَّ َفْضــَل اْلَعــْرِش َعَلى اْلُكْرِســيِّ َكَفْضِل اْلَفَلِة 

اْلَحْلَقِة«. َهــِذِه  َعَلى 

“ಏಳ್ಕ್ಶಗಳನುನು ಮತು್ತ ಏಳು ಭೊಮಿಗಳನುನು ಕುಸಿೋತೀಗೆ 
ಹೊೋಲ್ಸಿದರೆ ಅವು ಮರುಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ದ ಒಂದು 
ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ಸಮ. ಕುಸಿೋತೀಯನುನು ಅರ್ತೀಗೆ ಹೊೋಲ್ಸಿದರೆ 
ಅದು ಮರುಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ದ ಅದೆೋ ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ಸಮ.” 

ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ತೀ ಎನುನುವುದು ಒಂದು ಮಹ್ ಸೃಷ್ಟಿ. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೊಢನ್ಗುವ ಮೊಲಕ ಅಲ್ಲಿಹು  ಅದಕ್ಕೆ 
ವಿಶೋಷತೆ ಕಲ್್ಪಸಿದ್ದಾನ.

ಓ ಮನುಷ್್ಯ! ನಿೋನು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆರೊಢನ್ಗುವುದಿಲಲಿವೋ? 
ಒಂಟಯಲ್ಲಿ ಆರೊಢನ್ಗುವುದಿಲಲಿವೋ? ಅದರ ಮೋಲೆೋರಿ 
ಕೊರುವುದಿಲಲಿವೋ? ಅಲ್ಲಿಹು ಹೋಳುವುದನುನು ಕ್ೋಳು: 

﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾
“ನಿೋವು ಸವ್ರಿ ಮ್ಡಲು ಅವರು ನಿಮಗ್ಗಿ ಕ್ಲವು ಹಡ-
ಗುಗಳನುನು ಮತು್ತ ಜ್ನುವ್ರುಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ನಿೋವು 
ಅವುಗಳ ಬೆನಿನುನಲ್ಲಿ ಆರೊಢರ್ಗುವುದಕ್ಕೆಗಿ ಮತು್ತ ನಿಮಮಿ 
ರಬಿ್ಬನ ಅನುಗ್ರಹವನುನು ಸಮಿರಿಸುವುದಕ್ಕೆಗಿ.” (ಅಝು್ಝಖು್ರಫ್ 
12-13)

ಅಲ್ಲಿಹು  ನೊಹ್  ರೆೊಂದಿಗೆ ಹೋಳಿದನು: 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾

“ತ್ವು ಮತು್ತ ತಮೊಮಿಂದಿಗೆ ಇರುವವರು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆರೊ-
ಢರ್ದರೆ ಅಕ್ರಮಿಗಳ್ದ ಜನರಿಂದ ನಮಮಿನುನು ಕ್ಪ್ಡಿದ 
ಅಲ್ಲಿಹನಿಗೆ ಸವತೀಸು್ತತ್ ಎಂದು ಹೋಳಿರಿ.” (ಅಲ್ಮುಅ್ ಮಿ-
ನೊನ್ 28)

ನ್ವು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಥವ್ ಒಂಟಯಲ್ಲಿ ಆರೊಢರ್ಗು-
ವಂತೆ ಅಲ್ಲಿಹು ಅರ್ತೀನಲ್ಲಿ ಆರೊಢನ್ಗುತ್್ತನ ಎಂದು 
ಯ್ರ್ದರೊ ಹೋಳಿದರೆ, ನ್ವು ಹೋಳುತೆ್ತೋವ: ಇವನು ಶಿಕ್ತೀ 
ಮ್ಡಿದನು. ಕ್ರಣ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಕತತೀನ (ಅಲ್ಲಿಹನ) ವಿ-
ಶೋಷಣವನುನು ಸೃಷ್ಟಿಯ (ಮನುಷ್ಯನ) ವಿಶೋಷಣಕ್ಕೆ ಹೊೋಲ್ಸಿ-
ದನು. ವಿಶೋಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಹನೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ತೀ ಮ್ಡಿದನು. 

ನ್ವು ಹೋಳಬೆೋಕ್ದುದ ಹಿೋಗೆ: ಅಲ್ಲಿಹು ಅರ್ತೀನಲ್ಲಿ ಆರೊ-
ಢನ್ಗುತ್್ತನಂದು ನ್ವು ವಿಶ್ವಸವಿಡುತೆ್ತೋವ. ಆದರೆ ನ್ವು 
ಅವನಿಗೆ ಹೊೋಲ್ಕ್ ಮ್ಡುವುದಿಲಲಿ. ಅವನ ಅಸಿ್ತತವಕ್ಕೆ ಹೊೋಲ್-
ಕ್ಯಲಲಿದಂತೆ ಅವನ ಆರೊಢನಕೊಕೆ ಹೊೋಲ್ಕ್ಯಲಲಿ.” 

29 ನೋ ರ್ಟಕ್ಕೆ
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ಮನುಷ್ಯನ ಜೋವನದಲ್ಲಿ ದೊರು ಮತು್ತ ನೊೋವುಗಳು 
ತುಂಬಿಕ್ೊಂಡಿದೆ. ಹಚಿ್ಚನ ದೊರುಗಳು ಅಲ್ಲಿಹ-

ನು ದಯಪ್ಲ್ಸಿದ ಅನುಗ್ರಹಗಳ ಕುರಿತ್ಗಿದೆ. ಆರೆೊೋಗ್ಯ 
ಸಂಪತು್ತ, ಆಹ್ರ, ಉದೆೊ್ಯೋಗ ಮುಂತ್ದ ಹಲವ್ರು ಕ್-
ಯತೀಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಚಾ್ಚಗಿ ದೊರುತ ್್ತರೆ. ಇಲಲಿದವರಿಗೆ ಇಲಲಿ-
ದಿರುವುದರ ಕುರಿತು ದೊರು. ಇದದಾವರಿಗೆ ಕಡಿಮಯ್ದುದರ 
ಕುರಿತು!

ನಿೋರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವ್ದ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವ್ಗಿದೆ. 
ಈಗ ಇದರ ಅಭ್ವದ ಹಸರಲ್ಲಿ ದೊರು. ಅನುಗ್ರಹಗಳು 
ವಧಿತೀಸಲು ಮತು್ತ ನಲೆ ನಿಲಲಿಲು ದೊರುವುದು ಪರಿಹ್ರವಲಲಿ. 
ಬದಲ್ಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನುನು ದಯಪ್ಲ್ಸಿದವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ 
ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ಲಿಮ್ ಕಲ್ಸುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲಿಹನು ಹೋಳುತ್್ತನ; 

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾

“ನಿೋವು ಕೃತಜ್ಞರ್ಗಿದದಾರೆ ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇನುನು ಹಚು್ಚ ಪ್ರದ್ನ 
ಮ್ಡುವವನಂದೊ ನಿೋವು ಕೃತಘನುತೆ ತೆೊೋರಿದರೆ ನನನು 
ಶಿಕ್ಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವ್ಗಿದೆಯೆಂದೊ ನಿಮಮಿ ಪ್ರಭು ಎಚ್ಚ-
ರಿಕ್ ಕ್ೊಟಿಟಿದುದಾದನುನು ಸಮಿರಿಸಿರಿ.” (14:7)

ನಿೇರು ಅಮೊಲ್ಯ: 

ಕ್ಲುವ, ಜಲ್ಶಯ, ಹೊಳೆ, ನದಿ, ಬ್ವಿಗಳು ಬತ್್ತ ಹೊೋಗಿ, 
ನಿೋರಿಗ್ಗಿ ಜನರ ಹ್ಹ್ಕ್ರ ಮುಗಿಲುಮುಟಿಟಿದೆ. ನಿೋರನುನು 
ಪೋಲು ಮ್ಡದಿರಿ, ಅದು ಅಮೊಲ್ಯ, ನಿೋರನುನು ಸಂಕ್ಷಿಸಿರಿ, 
ಅದನುನು ಮಲ್ನಗೆೊಳಿಸದಿರಿ... ಮುಂತ್ದ ಸಂದೆೋಶಗಳು 
ಸ್ಮ್ಜಕ ಮ್ಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ಡಲ್ದೆ. ಚಚೆತೀಗಳು 
ನಡೆಯುತ್್ತವ, ಹಸಿರು ಮ್ಯವ್ಗಿ, ಬರಡು ಭೊಮಿಯ 
ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯವು ವ್ತ್ತೀ ಮ್ಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವ್ಗುತ್್ತದೆ.

ಹೌದು, ನಿೋರು ಜೋವನದ ಅಸಿ್ತತವಕ್ಕೆ ಅಷೊಟಿಂದು ಅನಿವ್ಯತೀ-
ವ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ೈಯಲ್ಲಿ-
ಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿಹನು ಹೋಳುತ್್ತನ:

﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾

“ನಿೋವು ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಬಗೆಗೆ ಎಂದ್ದರೊ ವಿವೋಚಿಸಿ-
ದುದಾಂಟೋ? ಅದನುನು ಮೊೋಡಗಳಿಂದ ಸುರಿಸಿದವರು ನಿೋವೋ 
ಅಥವ್ ಅದನುನು ಸುರಿಸಿದವರು ನ್ವೋ? ನ್ವಿಚಿ್ಛಸಿದರೆ 
ಅದನುನು ಕಡುಉತ್ಪನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿ ಬಿಡಬಲೆಲಿವು. ಹಿೋಗಿರುತ್್ತ 

ಜಲಕ್ಷಾಮ : ಕೆಲವು ಅಮೂಲ್ಯ ಚಿಂತನೆಗಳು
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ನಿೋವೋಕ್ ಕೃತಜ್ಞರ್ಗುವುದಿಲಲಿ?” (56:68-70)

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾

“ನಿಮಮಿ ಬ್ವಿಗಳ ನಿೋರು ನಲದೆೊಳಕ್ಕೆ ಇಂಗಿ ಹೊೋದರೆ, 
ಆ ನಿೋರಿನ ಹರಿಯುವ ಚಿಲುಮಗಳನುನು ನಿಮಗೆ ರ್ನನಃ 
ಹೊರತಂದು ಕ್ೊಡುವವರು ಯ್ರು?” (67:30)

ಬರಗ್ಲವನುನು ನ್ವು ತುಂಬ್ ಭಯದಿಂದ ನೊೋಡುತ್್ತದೆದಾೋವ. 
ಒಮಮಿ ಬರಗ್ಲಪಿೋಡಿತ ಪ್ರದೆೋಶದ ಜನರು ದೊರಿನೊಂದಿ-
ಗೆ ಪ್ರವ್ದಿ  ಯವರ ಸನಿನುಧಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಘಟನಯು 
ಹದಿೋಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳಲೊಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟಿಟಿದೆ. ಅನಸ್ ಬಿನ್ 
ಮ್ಲ್ಕ್  ಅವರಿಂದ ನಿವೋದನ : ಒಮಮಿ ಪ್ರವ್ದಿ  
ಯವರು ಮಿಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕ್ೊಂಡು ಖುತುಬ ನಿವತೀಹಿ-
ಸುತ್್ತದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರು ದ್ರುಲ್ ಖಿದ್ಇನ ಬ್ಗಿಲ್ನ ಮೊಲಕ 
ಮಸಿೋದಿ ಪ್ರವೋಶಿಸಿದರು. ಪ್ರವ್ದಿ ಯವರಿಗೆ ಅಭಿಮು-
ಖವ್ಗಿ ನಿಂತುಕ್ೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಹೋಳುತ್್ತರೆ: 

“ಓ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರೆೋ, (ಮಳೆಯಲಲಿದ ಕ್ರಣ) 
ಸಂಪತೆ್ತಲಲಿವೂ ನಷಟಿವ್ಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ದ್ರಿಗಳು ಮುಚಿ್ಚಹೊೋ-
ಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಲಭಿಸಲು ನಿೋವು ಅಲ್ಲಿಹ-
ನೊಂದಿಗೆ ಪ್್ರಥಿತೀಸಿರಿ.” 

ಆಗ ಪ್ರವ್ದಿ  ಯವರು ಎರಡೊ ಕ್ೈಗಳನುನು ಎತ್್ತ ಹಿಡಿದು-
ಕ್ೊಂಡು “ಓ ಅಲ್ಲಿಹನೋ, ನಿೋವು ನಮಗ್ಗಿ ಮಳೆ ವಷ್ತೀಸು-
ವಂತೆ ಮ್ಡು” ಎಂದು ಮೊರು ಬ್ರಿ ಪ್್ರಥಿತೀಸಿದರು. 

ಅನಸ್  ಹೋಳುತ್್ತರೆ: ಅಲ್ಲಿಹನ್ಣೆಗೊ ಸತ್ಯ! ತ್ವು ಆ 
ತನಕ ಆಕ್ಶದಲ್ಲಿ ಮೊೋಡವನ್ನುಗಲ್ೋ, ಆದರೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನುಗ-
ಲ್ೋ ನೊೋಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಸಲ್ಅ್ ಬೆಟಟಿ ಹ್ಗೊ ನ್ವು ವ್ಸಿಸುತ್್ತದದಾ 
ಸಥೆಳದ ನಡುವ ಜನವ್ಸ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಹ್ಗೆ ಆ ಬೆಟಟಿದ ಹಿಂದೆ 
(ತಕ್ಷಣ) ಮೊೋಡಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವ್ಯತು. ಆಕ್ಶದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ 
ತಲುಪಿದ್ಗ ಅದು ವ್್ಯಪಿಸಿ ವಷತೀಧ್ರೆಯ್ಯತು. ಬಳಿಕ 
ಕ್ಲವು ದಿನ ಜನರು ಸೊಯತೀನನುನು ನೊೋಡಲೆೋ ಇಲಲಿ...” 
(ಮುಸಿಲಿಮ್ 1897)

ಮಳೆ ವಷ್ತೀಸುವ ಸ್ಮಥ್ಯತೀವಿರುವವನು ಅಲ್ಲಿಹನು ಮ್ತ್ರ. 
ಅವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಪ್ಪ ವಿಮೊೋಚನಗ್ಗಿ ಪ್್ರ-
ಥಿತೀಸಲು ಸಿದ್ಧರ್ದರೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಮಳೆ ವಧಿತೀಸುವಂತೆ 
ಮ್ಡಿ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡುತ್್ತನ. ಮಳೆ... ಮಳೆ! ಮಳೆಯು 
ಕರುಣೆಯ್ಗಿದೆ, ಅನುಗ್ರಹವ್ಗಿದೆ, ಪರಿೋಕ್ಯ್ಗಿದೆ, ಶಿ-
ಕ್ಯ್ಗಿದೆ.. ಹಿೋಗೆ ಮಳೆಯು ಜನರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧದಲ್ಲಿ 
ಲಭಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲಿಹನು ಹೋಳುತ್್ತನ: 

﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑک ک ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴾

“ತನನು ಕೃಪಗೆ ಮುಂಚಿತವ್ಗಿ ಮ್ರುತಗಳನುನು ಸುವ್ತೆತೀ-
ಯ್ಗಿ ಕಳುಹಿಸುವವನು ಅವನೋ. ಅನಂತರ ಆಕ್ಶದಿಂದ 
ಶುದ್ಧ ನಿೋರನಿನುಳಿಸುತ್್ತನ. ಅದರ ಮೊಲಕ ಒಂದು ನಿಜತೀವ ಪ್ರ-
ದೆೋಶಕ್ಕೆ ಜೋವದ್ನ ಮ್ಡಲ್ಕ್ಕೆಗಿ ಮತು್ತ ತನನು ಸೃಷ್್ಠಯ ಪೈಕಿ 
ಅನೋಕ ಪ್್ರಣಿಗಳಿಗೊ ಮನಷ್ಯರಿಗೊ ಕುಡಿಸಲ್ಕ್ಕೆಗಿ. ಅವರು 
ಒಂದಿಷುಟಿ ಪ್ಠ ಕಲ್ಯಲೆಂದು ನ್ವು ಅದನುನು (ಮಳೆಯ 
ನಿೋರು) ಅವರ ನಡುವ ಹಂಚಿಬಿಡುತೆ್ತೋವ. ಆದರೆ ಹಚಿ್ಚನವರು 
ಕೃತಘನುತೆಯ ಹೊರತು ಬೆೋರ್ವುದೆೋ ನಿಲುಮಯನುನು ಅಂ-
ಗಿೋಕರಿಸಲು ನಿರ್ಕರಿಸಿ ಬಿಡುತ್್ತರೆ”. (25:48-50)

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾

“... ಅಲ್ಲಿಹನು ನಿಮಮಿನುನು ಶುದಿ್ಧೋಕರಿಸಲ್ಕೊಕೆ ಶೈತ್ನನಿಂದ 
ಹ್ಕಲ್ಪಟಟಿ ಮ್ಲ್ನ್ಯವನುನು ನಿಮಿಮಿಂದ ದೊರಿೋಕರಿಸಲ್ಕೊಕೆ 
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ನಿಮಮಿ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ೈಯತೀ ತುಂಬಲ್ಕೊಕೆ ನಿಮಮಿ ಪ್ದಗ-
ಳನುನು ನಲೆಯೊರಿಸಲ್ಕೊಕೆ ಆಕ್ಶದಿಂದ ನಿಮಮಿ ಮೋಲೆ ಮಳೆ 
ಸುರಿಸಿದ ಸಂದಭತೀವನುನು ಸಮಿರಿಸಿರಿ”. (8:11)

ಅನಸ್  ಅವರಿಂದ ನಿವೋದನ... “ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವ್ರ 
ಅದೆೋ ಬ್ಗಿಲ್ನ ಮೊಲಕ (ದ್ರುಲ್ ಖದ್ಅ್) ಒಬ್ಬರು 
ಮಸಿೋದಿಗೆ ಪ್ರವೋಶಿಸಿದರು. ಮಿಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಖುತುಬ ನಡೆಸು-
ತ್್ತದದಾ ಪ್ರವ್ದಿ  ಯವರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವ್ಗಿ ನಿಂತ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ 
ಹೋಳಿದರು: 

(ಮಳೆಯ ಕ್ರಣದಿಂದ) ನಮಮಿ ಸಂಪತೆ್ತಲಲಿವೂ ನ್ಶವ್-
ಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ದ್ರಿಗಳು ಮುಚಿ್ಚ ಹೊೋಗಿವ. ಮಳೆ ನಿಲುಲಿವಂತೆ 
ಮ್ಡಲು ನಿೋವು ಅಲ್ಲಿಹನೊಂದಿಗೆ ಪ್್ರಥಿತೀಸಿರಿ ಎಂದರು. 

ಆಗ ಪ್ರವ್ದಿಗಳು ತಮಮಿ ಕ್ೈಗಳನನುತ್್ತಕ್ೊಂಡು ಹೋಳಿದರು; 
“ಅಲ್ಲಿಹನೋ, ನಮಮಿ ಪರಿಸರದಿಂದ ವಷತೀಧ್ರೆಯನುನು ಸಥೆಗಿ-
ತಗೆೊಳಿಸು. ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಕೊಲವ್ಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವಂ-
ತೆ ಮ್ಡಬೆೋಡ, ಓ ಅಲ್ಲಿಹನೋ ನಿೋನು ಅದನುನು ಬೆಟಟಿ, ದಿಣೆ್ಣ, 
ಕಣಿವ, ತೆೊೋಟಗಳ ಮೊಲಕ ದೊರಗೆೊಳಿಸು.” 

ತಕ್ಷಣ ಮಳೆ ನಿಂತು ನ್ವು ದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕ್ೊಂಡು 
ಹೊೋದೆವು.

ಪ್ರವ್ದಿ ನೊಹ್  ರ ಆಜ್ಞೆೊೋಲಲಿಂಘಕರ್ದ ಜನರನುನು 
ಅಲ್ಲಿಹನು ನರೆಯ ಮೊಲಕ ನ್ಶಪಡಿಸಿದದಾ. ಅಲ್ಲಿಹನು 
ಹೋಳುತ್್ತನ:

﴿ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 

ڦڦ ڦ ڦ﴾

“ಆ ಜನ್ಂಗದ ಮೋಲೆ ನ್ವಂದು ಮಳೆಗರೆದೆವು ಅನಂತರ 
ಆ ಅಪರ್ಧಿಗಳ ಪ್ಡೆೋನ್ಯತೆಂದು ನೊೋಡಿರಿ”. (7:84)

ದಿಕ್ಕೆರ ಮತು್ತ ಅಧಮತೀ ನಿಮಿತ್ತ ಮಳೆಯು ಶಿಕ್ಯ ರೊಪದ-
ಲ್ಲಿಯೊ ಬಂದೆರಗುತ್ತದೆ. 

﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ﴾

“ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಟಟಿ ಮಳೆಗರೆಯಲ್ಲಿಗಿದದಾ ಆ ನ್ಡನುನು ಇವರು ಹ್-
ದುಹೊೋಗಿದ್ದಾರೆ..” (25:40)

ಮಳೆಯ ಕುರಿತು ಕಲಿಪ್ತವ್ದ ಜ್್ನ ಅಲ್ಲಿಹನಿಗೆ ಮ್ತ್ರವಿದೆ. 
ಆದುದರಿಂದ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿ ಮತು್ತ ಲೆಕಕೆ-
ಚಾರಗಳಿಗೆ ಅತ್ೋತವ್ಗಿ ವಷ್ತೀಸುತ್ತಲೊ ವಷ್ತೀಸದಿರುತ್ತಲೊ 
ಇರುತ್ತದೆ. 

ಅಲ್ಲಿಹನು ಹೋಳುತ್್ತನ:

﴿ۇئ ۇئ ﴾

“ಅವನು ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್್ತನ...” (31:34)

ಇಬ್ನು ಉಮರ್  ಅವರಿಂದ ನಿವೋದನ : ಪ್ರವ್ದಿ  
ಹೋಳುತ್್ತರೆ; “ಅಗೆೊೋಚರಗಳ ಕಿೋಲ್ಗೆೈ ಇದ್ಗಿದೆ. ಅದು 
ಅಲ್ಲಿಹನ ಹೊರತು ಬೆೋರೆ ಯ್ರೊ ಬಲಲಿವರಿಲಲಿ... ಮಳೆ 
ಯ್ವ್ಗ ಬರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಯ್ರಿಗೊ ಗೆೊತ್್ತಲಲಿ”. (ಬುಖ್ರಿ 
: 1039)

ಬರಗ್ಲ ಮತು್ತ ಮಳೆಯ ಕ್ೋಡು ಉಂಟಾದ್ಗ ಹಲವರು 
ಕ್ಲವನುನು ದೊಷ್ಸುವುದಿದೆ. ಆದರೆ ನೈಜ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಸಿಗ-
ಳಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬ್ರದು.

ಅಲ್ಲಿಹನು ಹೋಳುತ್್ತನ: 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾

“ನ್ವು ಆಕ್ಶದಿಂದ ಸರಿಯ್ದ ಲೆಕಕೆ ಪ್ರಕ್ರ ನಿಧಿತೀಷಟಿ ಪ್ರ-
ಮ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿೋರನುನು ಸುರಿಸಿದೆವು. ಮತು್ತ ಅದನುನು ನಲದಲ್ಲಿ 
ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟಟಿವು. ನ್ವು ಹೋಗೆ ಬೆೋಕಿದದಾರೊ ಅದನುನು ಅದೃಶ್ಯ-
ಗೆೊಳಿಸಬಲೆಲಿವು”. (23:18)

ಅಬೊಹುರೆೈರ್  ಅವರಿಂದ ನಿವೋದನಗೆೊಂಡ ಒಂದು 
ಹದಿೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲವನುನು ನಿಂದಿಸಬ್ರದೆಂದು ವರದಿಯ್ಗಿ-
ದೆ (ಮುಸಿಲಿಮ್ / 2246)
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ಮಳೆ ಲಭಿಸಿದರೆ ಅದನುನು ಸೃಷ್ಟಿಗಳಂದಿಗೆ ಜೊೋಡಿಸಿ 
ಹೋಳುವುದು ಸೃಷ್ಟಿಕತತೀನೊಂದಿಗೆ ತೆೊೋರಿಸುವ ಕೃತಘನುತೆ-
ಯ್ಗಿದೆ. ಪ್ರವ್ದಿ  ಯವರು ಅದನುನು ವಿರೆೊೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
(ಬುಖ್ರಿ, ಮುಸಿಲಿಮ್)

ಬರಗ್ಲ ಎಂಬ ಪರಿೋಕ್ಯಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು, ಮಳೆಯೆಂಬ 
ಅನುಗ್ರಹ ಲಭಿಸಲು ಯ್ವುದ್ದರೊ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಪಿ್ರೋತ್-
ಗ್ಗಿ ಪೂಜ್ಕಮತೀಗಳನುನು ನಿವತೀಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜ-
ನವಿಲಲಿ. ಇಸ್ಲಿಮ್ ಕಲ್ಸಿದ ಸರಳ ಮ್ಗತೀವಿದೆ. ಸತ್ಯವಿಶ್ವಸಿಗ-
ಳು ಅದನುನು ಮೈಗೊಡಿಸಿಕ್ೊಳಳುಬೆೋಕು. 

1. ವಿಶ್ವಸ ಮತು್ತ ಸಹನ ಕ್ೈಗೆೊಳಳುಬೆೋಕು. 

2. ಅಲ್ಲಿಹನೊಂದಿಗೆ ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಟುಟಿಕ್ೊಳಳುಬೆೋಕು.

3. ಪ್್ರಥತೀನ ನಲೆನಿಲ್ಲಿಸಬೆೋಕು.

4. ಝಕ್ತ್ ಅದರ ಹಕುಕೆದ್ರರಿಗೆ ಕ್ೊಡಬೆೋಕು.

5. ಮಳೆಗ್ಗಿ ನಮ್ಝ್ ನಿವತೀಹಿಸಬೆೋಕು. 

﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴾

“ಓ ನನನು ಜನ್ಂಗ ಬ್ಂಧವರೆೋ, ನಿಮಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಕತತೀನೊಡ-
ನ ಕ್ಷಮ ಯ್ಚಿಸಿರಿ ಮತು್ತ ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಟುಟಿ ಆತನ ಕಡೆಗೆ 
ಮರಳಿರಿ ಅವನು ನಿಮಮಿ ಮೋಲೆ ಆಕ್ಶದಿಂದ ಧ್ರ್ಕ್ರ-
ವ್ಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸುವನು ಮತು್ತ ನಿಮಮಿ ಈಗಿನ ಶಕಿ್ತಗೆ ಇನನುಷುಟಿ 
ಶಕಿ್ತ ವಧಿತೀಸಿಕ್ೊಡುವನು. ಅಪರ್ಧಿಗಳ್ಗಿ ವಿಮುಖರ್ಗ-
ಬೆೋಡಿರಿ”.  

ಅವನ ಉಳಿದ ವಿಶೋಷಣಗಳ ಸಿಥೆತ್ಯೊ ಇದೆೋ ರಿೋತ್ಯ್ಗಿದೆ. 
ಹೊೋಲ್ಕ್ ಮ್ಡುವ ಮೊಲಕ ಅಲ್ಲಿಹನ ವಿಶೋಷಣಗಳನುನು 
ದೃಢಿೋಕರಿಸುವವನು ಶಿಕ್ತೀ ಮ್ಡಿದನು. ಕ್ರಣ ಅದು ಸೃ-
ಷ್ಟಿಕತತೀ ಮತು್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಡುವ ವಿಶೋಷಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಡುವ 
ಶಿಕ್ತೀ ಆಗಿದೆ.

ಆದರೆ ವಿಶೋಷಣದ ನಿಜಸಿಥೆತ್ಯನುನು ನಿಷೋಧಿಸುವವನ ಬಗೆಗೆ 
ನಿೋವೋನು ಹೋಳುತ್್ತೋರಿ? ಅವನು ಹೊೋಲ್ಕ್ ಮ್ಡುವವನ್-
ಗುತ್್ತನಯೆೋ? 

ಶೈಖುಲ್ ಇಸ್ಲಿಂ ಇಬ್ನು ತೆೈಮಿಯ್ಯ  ಹೋಳುತ್್ತರೆ: 

ُكلُّ َمَعطٍِّل ُمَمثٌِّل

“ವಿಶೋಷಣಗಳನುನು ನಿಷೋಧಿಸುವವರೆಲಲಿರೊ ಹೊೋಲ್ಕ್ ಮ್-
ಡುವವರ್ಗಿದ್ದಾರೆ.” 

ವಿಶೋಷಣಗಳನುನು ನಿಷೋಧಿಸುವವರು ನಿಷೋಧಿಗಳು (منكر) 

ಮತು್ತ ಹೊೋಲ್ಕ್ ಮ್ಡುವವರ್ಗಿದ್ದಾರೆ (ممثل). 

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಹಿೋಗೆ ಕ್ೋಳಬಹುದು: ಹೊೋಲ್ಕ್ ಮ್ಡುವುದೆಂದರೆ 
ವಿಶೋಷಣಗಳನುನು ದೃಢಿೋಕರಿಸುವುದು ಮತು್ತ ನಿಷೋಧಿಸುವು-
ದೆಂದರೆ ನಿರ್ಕರಿಸುವುದು ಆಗಿರುವ್ಗ ವಿಶೋಷಣಗಳನುನು 
ನಿಷೋಧಿಸುವವನು ನಿಷೋಧಿ ಮತು್ತ ಹೊೋಲ್ಕ್ ಮ್ಡುವ-
ವನ್ಗುವುದು ಹೋಗೆ? ಇದು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧಪದಗಳನುನು 
ಜೊೋಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನುಸುವುದಲಲಿವೋ? 

ನ್ವು ಹೋಳುತೆ್ತೋವ: ನಿಷೋಧಿಸುವವನು ಅಲ್ಲಿಹನ ವಿಶೋಷ-
ಣಗಳನುನು ನಿಷೋಧಿಸುವುದು ಏಕ್? ವಿಶೋಷಣಗಳನುನು ದೃಢಿೋ-
ಕರಿಸಿದರೆ ಅದು ಹೊೋಲ್ಕ್ಯ್ಗುತ್ತದೆಯೆಂಬ ಕ್ರಣದಿಂದ. 
ನ್ನು ವಿಶೋಷಣವನುನು ದೃಢಿೋಕರಿಸಿದರೆ ಹೊೋಲ್ಕ್ಯನುನು 
ದೃಢಿೋಕರಿಸಿದವನ್ಗುತೆ್ತೋನ. ಹೊೋಲ್ಕ್ ಮ್ಡುವುದರಿಂದ 
ಪ್ರ್ಗಲು ವಿಶೋಷಣದ ನಿಜಸಿಥೆತ್ಯನುನು ನಿರ್ಕರಿಸುವುದು 
ನನಗೆ ಕಡ್್ಡಯವ್ಗಿದೆಯೆಂದು ಅವನು ಹೋಳುತ್್ತನ. ಹಿೋಗೆ 
ಅವನು ಮೊದಲು ಹೊೋಲ್ಕ್ ಮ್ಡುತ್್ತನ ನಂತರ ನಿಷೋಧಿ-
ಸುತ್್ತನ.  (ಮುಂದುವರಿಯುವುದು)

25 ನೋ ರ್ಟದಿಂದ
ಹತು್ತ ವಸಿಯ್ಯತ್ಗಳು
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﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ گگ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾

“ತನನುನುನು ಅಲ್ಲಿಹನಿಗೆ ಅಪಿತೀಸಿಕ್ೊಂಡು ಕ್ಯತೀತನಃ ಸತಕೆ-
ಮಿತೀಯೊ ಆದವನು ವ್ಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭರವಸ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯವ್ದ 
ಒಂದು ಆಧ್ರವನುನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದುಕ್ೊಂಡನು. ಸಕಲ ವಿಷ-
ಯಗಳ ಅಂತ್ಮ ತ್ೋಮ್ತೀನವು ಅಲ್ಲಿಹನ ಕ್ೈಯಲೆಲಿೋ ಇದೆ” 
(31:22)

ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಕಷಟಿ ಅನುಭವಿಸದವರು ಯ್ರೊ ಇಲಲಿ. ನ್ನು 
ಬಯಸುತ್್ತರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವ್ಗಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಕಹಿನಿೋರು 
ಕುಡಿಯಬೆೋಕ್ದ್ಗ ಹಲವರು ಸ್ೊೋತು ಸುಣ್ಣ್ಣವ್ಗುತ್್ತರೆ. 
ಅವರ ಜೋವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಶ ಮತು್ತ ನಿಷ್ಕೆಯತೆ ಆವರಿಸಿಕ್ೊಳುಳು-
ತ್ತದೆ. ಕ್ಲವರು ಮ್ದಕ ವಸು್ತಗಳು ಮತು್ತ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಯ 
ಕ್ೊೋರುತ್್ತರೆ. ಇನುನು ಕ್ಲವರು ಆತಮಿಹತೆ್ಯಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಜೋವ-
ನವನುನು ಕ್ೊನಗೆೊಳಿಸುತ್್ತರೆ. ವ್ಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ್ವುದೊ 
ಸಮಸ್್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯ್ದ ಪರಿಹ್ರವ್ಗುವುದಿಲಲಿ. ಬದಲ್ಗಿ, 
ಅವುಗಳು ಸಮಸ್್ಯಯನುನು ಮತ್ತಷುಟಿ ಸಂಕಿೋಣತೀಗೆೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಮಹ್ತಮಿರ್ದ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರು ಮತು್ತ ಸ್ತ್ವಕರ್ದ 
ಮಹ್ನುಭವರು ಜೋವನವನುನು ಪರಿಶೊೋಧಿಸಿದರೆ ಅವರು 

ಹಲವ್ರು ಪರಿೋಕ್ಗಳು ಮತು್ತ ಪ್ರತ್ಕೊಲ ಸನಿನುವೋಶಗಳಿಗೆ 
ಸಿಲುಕಿದದಾರೆಂದು ಸ್ಪಷಟಿವ್ಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದ-
ಭತೀಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಡಿಯ್ಗಿ ಸ್ೊೋಲನುನು ಒಪಿ್ಪಕ್ೊಂಡು 
ಹಿಂದೆಯೆೋ ಹ್ಕುವುದಿಲಲಿ. ಆದಶತೀ ಪ್ರಚಾರದ ಮ್ಗತೀದ-
ಲ್ಲಿ ಸಂಕಷಟಿಗಳನುನು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರವ್ದಿಗಳು ಮತು್ತ ಅವರ 
ಅನುಚರರು ಆದಶತೀಪ್ರಚಾರವನುನು ಮೊಟಕುಗೆೊಳಿಸಲ್ಲಲಿ.

ಹಲವು ವಷತೀಗಳ ದ್ಂಪತ್ಯಜೋವನದಿಂದ ಮಕಕೆಳು ಜನಿಸ-
ದಿದದಾರೊ ನಿರ್ಶರ್ಗದ ಪ್ರವ್ದಿ ಇಬ್್ರಹಿೋಮ್  ಮತು್ತ 
ಝಕರಿಯ್ಯ , ಹಲವು ಕ್ಲದಿಂದ ರೆೊೋಗಶಯೆ್ಯಯಲ್ಲಿ 
ಮಲಗಿದ ಪ್ರವ್ದಿ ಅಯೊ್ಯಬ್ , ತ್ವು ಪಿ್ರೋತ್ ವ್ತಸುಲ್ಯ-
ದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಮಕಕೆಳನುನು ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಸಂದಭತೀ-
ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕ್ೊಂಡು ಕಣಿ್ಣೋರಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ತನನು 
ಸಂಕಟವನುನು ತೆೊೋಡಿಕ್ೊಂಡ ಪ್ರವ್ದಿ ಯಅ್ ಕೊಬ್  
ಇವರೆಲಲಿರೊ ಪರಿೋಕ್ಗಳ ಅಗಿನುಕುಂಡವನುನು ದ್ಟಿ ಬಂದವರ್-
ಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿೋಕ್ ಮತು್ತ ಪ್ರತ್ಕೊಲ ಸಂದಭತೀಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದೃತ್ಗೆಡ-
ದೆ ಅಚಲವ್ಗಿ ನಿಲಲಿಲು ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಿದ ಮತು್ತ ಅಂತಹ 
ಸನಿನುವೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ್ಫತ್ತೀಯ್ಗಬೆೋಕ್ದ ಕ್ಲವು ಕ್-
ಯತೀಗಳಿವ.

ಒಂದನಯದುದಾ, ಈ ಜೋವನದ ಗುರಿಯನುನು ಅರಿಯಬೆೋಕು 
ಎಂಬುದ್ಗಿದೆ. ಈ ಲೆೊೋಕದ ಜೋವನವೋ ನೈಜಜೋವನವ್ಗಿ-

ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸನಿನಿವೇರಗಳಲ್ಲಿ 
ದೃತಿಗೆಡದಿರಿ
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ದುದಾ, ಇಲ್ಲಿಯ ಜಯ್ಪಜಯಗಳೆೋ ನಿಜವ್ದ ಸ್ೊೋಲು-ಗೆಲು-
ವಂದು ಭ್ವಿಸುವವರ ಮಟಿಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನಷಟಿಗಳು ತುಂಬ್ 
ಆಘ್ತಕ್ರಿಯ್ಗುವುದು ಸ್ವಭ್ವಿಕವ್ಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ 
ತ್ತ್ಕೆಲ್ಕ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೈಮರೆಯುತ್್ತರೆ. ಆದರೆ 
ಅಲ್ಲಿಹ್ ಮತು್ತ ಪರಲೆೊೋಕ ಜೋವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸವಿರಿಸಿದವ-
ರು ಹಿೋಗಿರುವುದಿಲಲಿ. ಅವರು ಈ ಲೆೊೋಕದ ಕಷಟಿನಷಟಿಗಳನುನು 
ಪರಲೆೊೋಕ ಜೋವನದ ಬಂಡವ್ಳವನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿಕ್ೊಳಳುಲು 
ಪ್ರಯತ್ನುಸುತ್್ತರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯ್ರು ನಿರ್ಶರ್ಗುತ್್ತರೆ-
ಯೆಂದು ಕುರ್ಆನ್  ವಿವರಿಸಿದೆ: 

﴿پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾

“ಅಲ್ಲಿಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿರ್ಶರ್ಗಬೆೋಡಿರಿ. ಅವನ 
ಅನುಗ್ರದಿಂದ ಸತ್ಯನಿಷೋಧಿಗಳು ಮ್ತ್ರ ನಿರ್ಶರ್ಗುತ್್ತರೆ.” 
(12:87)

ಹ್ಗೆಯೆೋ ಪ್ರತ್ಕೊಲತೆ ಮತು್ತ ಪರಿೋಕ್ಗಳನುನು ಎದುರಿಸುವ್ಗ 
ನಮಗಿಂತ ಹಚು್ಚ ಕಷಟಿಪಡುತ್್ತರುವವರೆಡೆಗೆ ದೃಷ್್ಠಹರಿಸಿದರೆ 
ನಮಮಿ ದುನಃಖ ಮತು್ತ ನೊೋವುಗಳ ತ್ೋವ್ರತೆ ಕಡಿಮಯ್ಗಲು 
ಸ್ಧ್ಯವ್ಗುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರವ್ದಿ  ಹೋಳುತ್್ತರೆ: “ನಿೋವು ನಿಮಗಿಂತ ಕ್ಳಗಿರುವ-
ವರನುನು ನೊೋಡಿರಿ. ನಿಮಗಿಂತ ಮೋಲ್ನ ಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವವರ-
ನುನು ನೊೋಡದಿರಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಹನು ನಿಮಗೆ ದಯಪ್ಲ್ಸಿದ 
ಅನುಗ್ರಹಗಳನುನು ಕ್ಷುಲಲಿಕವಂದು ಪರಿಗಣಿಸದಿರಲು ಕ್ರಣ-
ವ್ಗುತ್ತದೆ.” (ಮುಸಿಲಿಮ್)

ನಮಮಿ ತ್ೋಮ್ತೀನಕ್ಕೆ ಅತ್ೋತವ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿಹನ ತ್ೋಮ್ತೀಣ 
ಪ್ರಕ್ರವೋ ಕ್ಯತೀಗಳು ಘಟಿಸುತ್ತವಯೆಂಬ ಸತ್ಯವು ಮನ-
ಸಿಸುನಲ್ಲಿ ರೊಢಮೊಲವ್ಗಬೆೋಕು. ಇದು ಇಸ್ಲಿಮ್ ಕಲ್ಸುವ 
ವಿಧಿವಿಶ್ವಸದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಗವೂ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಹನ 
ವಿಧಿಯು ಅಂತ್ಮವ್ಗಿ ನಮಮಿ ಮಟಿಟಿಗೆ ಹಿತಕ್ರಿಯ್ಗಿ-
ರುತ್ತದೆಯೆಂದು ತ್ಳಿಯಲು ಸ್ಧ್ಯವ್ದರೆ, ದೆೈವಿಕವಿಧಿಯ 
ಭ್ಗವ್ದ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿಯೊ ನಿರ್ಶರ್-
ಗುವ ಪ್ರಮೋಯವಿರುವುದಿಲಲಿ.

ಎಲಲಿಕಿಕೆಂತ ಮುಖ್ಯವ್ಗಿ, ಪ್ರವ್ದಿಗಳ ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬ-
ರುವಂತೆ ಸಹ್ಯಕ್ಕೆಗಿ ನಿರಂತರ ಸವತೀಶಕ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್್ರಥಿತೀಸು-
ತ್್ತರಬೆೋಕು. ಆ ಪ್್ರಥತೀನಗಳು ಶ್ಂತ್ದ್ಯಕ, ಪ್ರತ್ಫಲ್ಹತೀ 
ಮತು್ತ ಸಂಕಷಟಿಗಳನುನು ನಿಲತೀಕ್ಷಿಸಿ ಧ್ೈಯತೀವ್ಗಿ ಮುನನುಡೆ-
ಯುವ ಸೊ್ಫತ್ತೀಯನುನು ಪ್ರದ್ನಮ್ಡುತ್ತದೆ. ಸವತೀಶಕ್ತ ಮತು್ತ 
ಪರಮ ಕರುಣಾಮಯಯ್ದ ಅಲ್ಲಿಹನನುನು ತನನು ಆಸರೆ-
ಯ್ಗಿ ಅವಲಂಭಿಸುವ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಸಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಸಂತೆೊೋಷ 
ಮತು್ತ ಮ್ನಸಿಕ ಶ್ಂತ್ ವಣಿತೀಸಲದಳತ್ಗೊ ತನನು ನಿ-
ರ್ಕರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸವಿಟಾಟಿತನು ಎಂದೆಂದಿಗೊ 
ಮಂದಿಯದಂತಹ ಬಲವ್ದ ಆಧ್ರವನುನು ನಚಿ್ಛಕ್ೊಂಡನು 
(ಅವನು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ) ಅಲ್ಲಿಹನು ಸವತೀಶು್ರತನೊ ಸವತೀ-
ಜ್ಞನೊ ಆಗಿರುತ್್ತನ” (2:256)  

9. ಕುಸಿತೀಯ್್ಯಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿಹನ ಅರ್ತೀ ದೆೊಡ್ಡದು.

10. ಅಲ್ಲಿಹನ ಅರ್ತೀ, ಕುಸಿತೀಯ್್ಯ ಮತು್ತ ನಿೋರು ಬೆೋರೆ ಬೆೋ-
ರೆಯ್ಗಿದೆ.

11. ಪ್ರತ್ಯಂದು ಆಕ್ಶಗಳ ನಡುವ 500 ವಷತೀಗಳ ಅಂ-
ತರವಿದೆ.

12. ಏಳನ ಆಕ್ಶ ಮತು್ತ ಕುಸಿತೀಯ್್ಯನ ನಡುವ 500 ವಷತೀ-
ಗಳ ಅಂತರವಿದೆ.

13. ಅಲ್ಲಿಹನ ಅರ್ತೀ ನಿೋರಿನ ಮೋಲ್ದೆ.

14. ಅಲ್ಲಿಹು ಅರ್ತೀನ ಮೋಲ್ದ್ದಾನ.

15. ಆಕ್ಶಗಳು 500 ವಷತೀಗಳ ಅಂತರದಷುಟಿ ದಪ್ಪ ಇದೆ.

16. ಏಳನೋ ಆಕ್ಶದ ಮೋಲ್ರುವ ಸಮುದ್ರದ ಆಳವೂ 500 
ವಷತೀಗಳಷ್ಟಿದೆ.  

12 ನೋ ರ್ಟದಿಂದ

ಕಿತಾಬು ತ್್ತಹೇದ್
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 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಸಾಲಿಹ್ ಅಲ್ಮುನಜ್ಜಿದ್

ನ್ವು ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳಿಗೆ ಹೋಗೆ ತಯ್ರಿ ಮ್ಡಿ-
ಕ್ೊಳಳುಬೆೋಕು? ಈ ಗೌರವ್ಹತೀ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಡುವ 
ಅತ್ಶ್ರೋಷ್ಠ ಕಮತೀ ಯ್ವುದು?

ಅಲ್ಲಿಹನಿಗೆ ಸವತೀಸು್ತತ್.

ಮೊದಲನಯದ್ಗಿ:

ಪಿ್ರೋತ್ಯ ಸಹೊೋದರ! ಈ ಪ್ರಶನು ಕ್ೋಳುವ ಮೊಲಕ ನಿೋವು 
ಒಳೆಳುಯ ಕ್ಲಸವನುನು ಮ್ಡಿದಿರಿ. ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳಿಗೆ ಹೋಗೆ 
ತಯ್ರಿ ಮ್ಡಿಕ್ೊಳಳುಬೆೋಕ್ಂದು ತ್ವು ಕ್ೋಳಿದಿದಾೋರಿ. ಆದರೆ 
ಜನರಲ್ಲಿ ಹಚಿ್ಚನವರ ಗಮನವು ಉಪವ್ಸದ ನಿಜವ್ದ 
ಉದೆದಾೋಶದಿಂದ ದೊರವ್ಗಿ ಬಿಟಿಟಿದೆ. ಅವರು ಈ ತ್ಂಗಳನುನು 
ತ್ನನುಲು, ಕುಡಿಯಲು, ಸಿಹಿ ತ್ಂಡಿಗಳನುನು ತಯ್ರಿಸಲು, 
ರ್ತ್್ರ ತಡವ್ಗಿ ಮಲಗಲು ಮತು್ತ ಟಿ.ವಿ. ಚಾನಲ್ಗಳನುನು 
ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ವ್ಯಯಸುತ್್ತರೆ. ಕ್ಲವು ಆಹ್ರಗಳು ಕ್ೈತಪಿ್ಪ ಹೊೋ-
ಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ, ಅಥವ್ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯೆೋರಿಕ್-
ಯ್ಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳು 
ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೆೋ ಇದಕ್ಕೆಗಿ ತಯ್ರಿ ಮ್ಡಿಕ್ೊ-
ಳುಳುತ್್ತರೆ. ಆಹ್ರಗಳನುನು ಖರಿೋದಿಸಲು, ಪ್ನಿೋಯಗಳನುನು 
ತಯ್ರಿಸಲು, ಯ್ವುದನುನು ನೊೋಡಬೆೋಕು ಮತು್ತ ಯ್ವು-

ದನುನು ನೊೋಡಬ್ರದೆಂದು ನಿಧತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆಗಿ ಟಿ. ವಿ. ಚಾ-
ನಲ್ಗಳ ಕ್ಯತೀಕ್ರಮಗಳ ಪಟಿಟಿಯನುನು ತಡಕ್ಡಲು ಅವರು 
ಪ್್ರರಂಭಿಸುತ್್ತರೆ. ಇವರು ಸತ್ಯವ್ಗಿಯೊ ರಮದ್ನ್ 
ತ್ಂಗಳ ಉಪವ್ಸದ ನಿಜವ್ದ ಉದೆದಾೋಶವನುನು ಅವಗಣಿಸು-
ತ್್ತರೆ. ಅವರು ಈ ತ್ಂಗಳನುನು ಆರ್ಧನ ಮತು್ತ ಭಯಭಕಿ್ತಗೆ 
ಬದಲು ಉದರ ಮತು್ತ ನೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್್ತರೆ.

ಎರಡನಯದ್ಗಿ:

ಇತರ ಕ್ಲವರು ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಉಪವ್ಸದ ನಿಜವ್ದ 
ಉದೆದಾೋಶದ ಬಗೆಗೆ ಜ್ಗೃತರ್ಗಿ ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳಿನಿಂದ-
ಲೆೋ ಅದಕ್ಕೆಗಿ ತಯ್ರಿ ಮ್ಡಿಕ್ೊಳಳುಲು ಪ್್ರರಂಭಿಸುತ್್ತ-
ರೆ. ಕ್ಲವರು ಅದಕಿಕೆಂತಲೊ ಮೊದಲೆೋ ಪ್್ರರಂಭಿಸುತ್್ತರೆ. 
ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳಿಗ್ಗಿ ತಯ್ರಿ ಮ್ಡಿಕ್ೊಳುಳುವುದರ ಪ್ರ-
ಶಂಸ್ಹತೀ ರೊಪ ಹಿೋಗಿದೆ:

1. ಪ್್ರಮ್ಣಿಕವ್ಗಿ ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಡುವುದು.

ಇದು ಎಲಲಿ ಸಮಯಗಳಲೊಲಿ ಕಡ್್ಡಯ. ಆದರೆ ತ್ನು ಒಂದು 
ಮಹ್ ಅನುಗ್ರಹಿೋತ ತ್ಂಗಳಿಗೆ ಕ್ಲ್ಡುತ್್ತರುವುದರಿಂದ, ತನನು 
ಪ್ಪಗಳಿಗ್ಗಿ ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಡುವ ಮೊಲಕ ಅಲ್ಲಿಹನೊಂ-
ದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಳುವುದು ಮತು್ತ ಇತರ ಜನರ 
ಹಕುಕೆಗಳನುನು ಸಂದ್ಯ ಮ್ಡುವ ಮೊಲಕ ಅವರೆೊಂದಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧವನುನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಳುವುದು ಅತ್ಯಹತೀವ್ಗಿದೆ. 

ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆೇಗೆ 

ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೇಕು?
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ಕ್ರಣ, ಇದರಿಂದ ಈ ಅನುಗ್ರಹಿೋತ ತ್ಂಗಳು ಆರಂಭವ್ದ-
ರೆ ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದ ಮತು್ತ ಮನಶ್ಶೂಂತ್ಯಂದ 
ಅಲ್ಲಿಹನ ಅನುಸರಣೆ ಮತು್ತ ಆರ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿೋನರ್ಗ-
ಬಹುದು.

ಅಲ್ಲಿಹು  ಹೋಳುತ್್ತನ: 

﴿ىئ ی ی ی ی جئ 

حئ مئ ىئ ﴾

“ಓ ವಿಶ್ವಸಿಗಳೆೋ! ನಿೋವಲಲಿರೊ ಅಲ್ಲಿಹನ ಕಡೆಗೆ ಪಶ್್ಚ-
ತ್್ತಪಪಟುಟಿ ಮರಳಿರಿ. ನಿೋವು ಯಶಸಿವಯ್ಗುವುದಕ್ಕೆಗಿ.” 
(ಅನೊನುರ್ 31)

ಅಗರ್್ರ ಇಬ್ನು ಯಸ್ರ್  ರಿಂದ ವರದಿ. ಪ್ರವ್ದಿ  
ರವರು ಹೋಳಿದರು: 

ِه، َفإِنِّــي َأُتوُب فِي  َهــا النَّاُس، ُتوُبــوا إَِلى اللَّ »َيا َأيُّ
ٍة«. َمرَّ ِماَئَة  إَِلْيــِه  اْلَيْوِم 

“ಓ ಜನರೆೋ! ಅಲ್ಲಿಹನ ಕಡೆಗೆ ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಟುಟಿ ಮರಳಿರಿ. 
ಕ್ರಣ, ನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ನೊರು ಬ್ರಿ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಪಶ್್ಚ-
ತ್್ತಪಪಟುಟಿ ಮರಳುತೆ್ತೋನ.” (ಮುಸಿಲಿಂ 2702)

2. ಪ್್ರಥಿತೀಸುವುದು.

ರಮದ್ನನುನು ತಲುಪಿಸಿಕ್ೊಡಬೆೋಕ್ಂದು ಆರು ತ್ಂಗಳ ಕ್ಲ 
ಮತು್ತ ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳು ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಅದನುನು ತಮಿಮಿಂದ 
ಸಿವೋಕರಿಸಬೆೋಕ್ಂದು ಐದು ತ್ಂಗಳ ಕ್ಲ ಸಲಫ್ಗಳು (ಸಜ್ಜನ 
ಪೂವಿತೀಕರು) ಅಲ್ಲಿಹನೊಂದಿಗೆ ಪ್್ರಥಿತೀಸುತ್್ತದದಾರು.

ಆದುದರಿಂದ ಧ್ಮಿತೀಕವ್ಗಿಯೊ, ಶ್ರಿೋರಿಕವ್ಗಿಯೊ 
ಕ್ೋಮವ್ಗಿರುವ ಸಿಥೆತ್ಯಲೆಲಿೋ ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳನುನು ತಮಗೆ 
ತಲುಪಿಸಿಕ್ೊಡಬೆೋಕ್ಂದು ಮತು್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನನುನು ಅನು-
ಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವ ಭ್ಗ್ಯ ನಿೋಡಬೆೋಕ್ಂದು ಮುಸಲ್ಮಿನರು 
ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿ ಪ್್ರಥಿತೀಸಬೆೋಕು. ಅದನುನು ತನಿನುಂದ ಸಿವೋಕರಿಸಿಕ್ೊ-

ಳುಳುವಂತೆಯೊ ಪ್್ರಥಿತೀಸಬೆೋಕು.

3. ಈ ಮಹ್ ತ್ಂಗಳ ಆಗಮನವು ಸಮಿೋಪಿಸುವ್ಗ ಸಂ-
ತೆೊೋಷಪಡುವುದು.

ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳು ಸಮಿೋಪಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಿಹು ಮುಸಿಲಿಮರ 
ಮೋಲೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಮಹ್ ಅನುಗ್ರಹವ್ಗಿದೆ. ಕ್ರಣ 
ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳು ಒಳಿತುಗಳ ಋತುವ್ಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 
ಸವಗತೀಗಳ ಬ್ಗಿಲುಗಳನುನು ತೆರೆಯಲ್ಗುತ್ತದೆ. ನರಕಗಳ ಬ್-
ಗಿಲುಗಳನುನು ಮುಚ್ಚಲ್ಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕುರ್ಆನಿನ ತ್ಂಗಳ್-
ಗಿದೆ. ನಮಮಿ ಧಮತೀದಲ್ಲಿ ನಿಣಾತೀಯಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಜರುಗಿದ 
ತ್ಂಗಳ್ಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲಿಹು  ಹೋಳುತ್್ತನ: 

﴿ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾

“ಹೋಳಿರಿ: ಅಲ್ಲಿಹನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತು್ತ ಕರುಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ 
ಅವರು ಸಂತೆೊೋಷಪಡಲ್. ಅದು ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ 
ಎಲಲಿಕಿಕೆಂತಲೊ ಉತ್ತಮವ್ಗಿದೆ.” (ಯೊನುಸ್ 58)

4. ಕಡ್್ಡಯ ಉಪವ್ಸ ಬ್ಕಿಯದದಾರೆ ಅದನುನು ಸಂದ್ಯ 
ಮ್ಡಿ ಹೊಣೆಗ್ರಿಕ್ಯನುನು ಕಳಚಿಕ್ೊಳುಳುವುದು.

ಅಬೊ ಸಲಮ್  ರಿಂದ ವರದಿ: ಆಯಶ್  ಹೋಳು-
ತ್್ತದದಾರು: 

ْوُم ِمْن َرَمَضاَن َفَما َأْســَتطِيُع  َكاَن َيُكوُن َعَلــيَّ الصَّ
َأْن َأْقِضَيُه إِل فِي َشــْعَباَن.

“ನನಗೆ ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಉಪವ್ಸ ಸಂದ್ಯ 
ಮ್ಡಲು ಬ್ಕಿಯರುತ್್ತತು್ತ. ಅವುಗಳನುನು ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂ-
ಗಳಲಲಿದೆ ಸಂದ್ಯ ಮ್ಡಲು ನನಗೆ ಸ್ಧ್ಯವ್ಗುತ್್ತರಲ್ಲಲಿ.” 
(ಅಲ್ಬುಖ್ರಿ 1849, ಮುಸಿಲಿಂ 1146).
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ಅಲ್ಹ್ಫಿಝ್ ಇಬ್ನು ಹಜರ್  ಹೋಳುತ್್ತರೆ: “ಶಅ್ ಬ್ನ್ 
ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನುನು ಸಂದ್ಯ ಮ್ಡಲು ಆಕ್ ತೆೊೋರುತ್್ತ-
ರುವ ಕ್ತರವನುನು ಕ್ಣುವ್ಗ, ಒಂದು ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳ-
ಲ್ಲಿ ಬ್ಕಿಯುಳಿದ ಉಪವ್ಸಗಳನುನು ಇನೊನುಂದು ರಮದ್ನ್ 
ತ್ಂಗಳ ತನಕ ಮುಂದೊಡಲು ಅವಕ್ಶವಿಲಲಿವಂದು ಅಥತೀ-
ಮ್ಡಿಕ್ೊಳಳುಬಹುದು.” (ಫತ್ಹುಲ್ ಬ್ರಿ 4/191).

5. ಉಪವ್ಸದ ನಿಯಮಗಳನುನು ಮತು್ತ ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳ 
ಶ್ರೋಷ್ಠತೆಗಳನುನು ಕಲ್ಯಲು ಮುಂದ್ಗುವುದು.

6. ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರ್ಗಲು ತೆೊ-
ಡಕ್ಗುವ ಕ್ಯತೀಗಳನುನು ಮ್ಡಿ ಮುಗಿಸಲು ಆತುರಪಡು-
ವುದು.

7. ಪತ್ನು ಮಕಕೆಳಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಅವರಿಗೆ ಉಪವ್ಸದ ನಿ-
ಯಮಗಳನುನು ತ್ಳಿಸಿಕ್ೊಡುವುದು ಮತು್ತ ಚಿಕಕೆ ಮಕಕೆಳಿಗೆ 
ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸುಹ ನಿೋಡುವುದು.

8. ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಸ್ಧ್ಯವ್ಗುವ 
ರ್ಸ್ತಕಗಳನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದು ಅಥವ್ ಮಸಿೋದಿಯಲ್ಲಿ 
ಜನರಿಗೆ ಓದಿಕ್ೊಡಲು ಮಸಿೋದಿಯ ಇಮ್ಮರಿಗೆ ಉಡುಗೆೊ-
ರೆಯ್ಗಿ ನಿೋಡುವುದು.

9. ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಉಪವ್ಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರ್ಗಲು ಶಅ್ ಬ್ನ್ 
ತ್ಂಗಳಲೆಲಿೋ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುವುದು.

ಆಯಶ್  ರಿಂದ ವರದಿ: ಅವರು ಹೋಳುತ್್ತರೆ: 

َم َيُصوُم  َكاَن َرُســوُل اللَّــِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ
َحتَّــى َنُقوَل ل ُيْفطُِر، َوُيْفطِــُر َحتَّى َنُقوَل ل َيُصوُم، 
َم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّــى اللَّ َفَمــا َرَأْيُت َرُســوَل اللَّ
اْســَتْكَمَل ِصَياَم َشــْهٍر إِل َرَمَضاَن، َوَما َرَأْيُتُه َأْكَثَر 

َشــْعَباَن. فِي  ِمنُْه  ِصَياًما 

“ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರು  ಇನುನು ಉಪವ್ಸ ತೆೊ-

ರೆಯುವುದೆೋ ಇಲಲಿ ಎಂದು ನ್ವು ಭ್ವಿಸುವ ತನಕ ಅವರು 
ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುತ್್ತದದಾರು. ಇನುನು ಅವರು ಉಪವ್ಸ ಆಚ-
ರಿಸುವುದೆೋ ಇಲಲಿ ಎಂದು ನ್ವು ಭ್ವಿಸುವ ತನಕ ಅವರು 
ಉಪವ್ಸ ತೆೊರೆಯುತ್್ತದದಾರು. ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳಲೆಲಿೋ 
ಹೊರತು ಇತರ ಯ್ವುದೆೋ ತ್ಂಗಳಲೊಲಿ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋ-
ಶವ್ಹಕರು  ಪೂತ್ತೀಯ್ಗಿ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಿದದಾನುನು 
ನ್ನು ಕಂಡಿಲಲಿ. ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳಲೆಲಿೋ ಹೊರತು ಇತರ 
ಯ್ವುದೆೋ ತ್ಂಗಳಲೊಲಿ ಅವರು ಅತ್ಹಚು್ಚ ಉಪವ್ಸ ಆಚ-
ರಿಸಿದದಾನುನು ನ್ನು ಕಂಡಿಲಲಿ.” (ಅಲ್ಬುಖ್ರಿ 1868, ಮುಸಿಲಿಂ 
1156).

ಉಸ್ಮ್ ಇಬ್ನು ಝೈದ್  ರಿಂದ ವರದಿ: ನ್ನು ಹೋಳಿದೆ: 

ــُهوِر  ِه، َلْم َأَرَك َتُصوُم َشــْهًرا ِمَن الشُّ َيا َرُســوَل اللَّ
ِمْن َشــْعَباَن! َتُصوُم  َما 

“ಓ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರೆೋ! ತ್ವು ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂ-
ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಬೆೋರೆ ಯ್ವುದೆೋ ತ್ಂಗಳ-
ಲ್ಲಿ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುವುದನುನು ನ್ನು ಕಂಡಿಲಲಿವಲಲಿ!” 

ಅವರು ಹೋಳಿದರು: 

ـاُس َعنْــُه َبْيــَن َرَجٍب  »َذلِــَك َشــْهٌر َيْغُفــُل النَـّ
َوَرَمَضاَن، َوُهَو َشــْهٌر ُتْرَفُع فِيــِه الَْعَماُل إَِلى َربِّ 
اْلَعاَلِميــَن، َفُأِحــبُّ َأْن ُيْرَفــَع َعَمِلي َوَأَنــا َصاِئٌم«.

“ಅದು ರಜಬ್ ಮತು್ತ ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳುಗಳ ನಡುವ 
ಬರುವ ಜನರು ನಿಲತೀಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ತ್ಂಗಳ್ಗಿದೆ. ಅದು 
ಕಮತೀಗಳು ಅಲ್ಲಿಹನ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವ ತ್ಂಗಳ್ಗಿದೆ. ನನನು 
ಕಮತೀವು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವ್ಗ ನ್ನು ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಿದವನ್-
ಗಿರಲು ಇಷಟಿಪಡುತೆ್ತೋನ.” (ಅನನುಸ್ಈ 2357, ಸಹಿೋಹು ನನುಸ್-
ಈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಅಲ್್ಬನಿೋ ಇದನುನು ಹಸನ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ)

ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುವುದರ ಯುಕಿ್ತ-

48 ನೋ ರ್ಟಕ್ಕೆ
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ಪರಮ ದಯ್ಮಯನೊ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೊ ಆದ ಅಲ್ಲಿಹನ 
ನ್ಮದಿಂದ.

ಅಲ್ಲಿಹನಿಗೆ ಸವತೀಸು್ತತ್. ನಮಮಿ ಪ್ರವ್ದಿ ಮುಹಮಮಿದ್  
ರವರ ಮೋಲೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೋಲೆ ಮತು್ತ ಅವರ 
ಸಹ್ಬ್ಗಳೆಲಲಿರ ಮೋಲೆ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಲ್ತ್ ಮತು್ತ ಸಲ್ಂ 
ಇರಲ್.

ಮುಂದುವರಿದು ಹೋಳುವುದೆೋನಂದರೆ:

ಇದು ಶೈಖುಲ್ ಇಸ್ಲಿಮ್ ಅಲ್ಮುಜದಿದಾದ್ ಮುಹಮಮಿದ್ 
ಇಬ್ನು ಅಬುದಾಲ್ ವಹ್ಹಾಬ್  ಬರೆದ ಅಲ್ಕವ್ಇದುಲ್ 
ಅಬತೀಅ್ ಎಂಬ ಕೃತ್ಯ ವಿವರಣೆಯ್ಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯ್ರೊ 
ವ್್ಯಖ್್ಯನ ಬರೆದಿರುವುದನುನು ನ್ನು ಕಂಡಿಲಲಿವ್ದದಾರಿಂದ ಈ 
ಕೃತ್ಯನುನು ನನನು ಶಕಿ್ತಸ್ಮಥ್ಯತೀಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವ್ಗಿ ವ್್ಯಖ್್ಯನಿ-
ಸಲು ಇಷಟಿಪಡುತೆ್ತೋನ. ಅಲ್ಲಿಹು ನನನು ಕ್ೊರತೆಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸು-
ವನಂದು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೋನ.

ಲೆೋಖಕರು  ಹೋಳುತ್್ತರೆ: 

ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ بِْسِم اللَّ

َأْن  اْلَعــْرِش اْلَعظِيــِم،  اْلَكِريــَم، َربَّ  َه  َأْســَأُل اللَّ
ْنَيــا َواْلِخــَرِة، َوَأْن َيْجَعَلَك ُمَباَرًكا  َك فِي الدُّ َيَتَولَّ
ْن إَِذا ُأْعطَِي َشــَكَر،  َأْينََمــا ُكنْــَت، َوَأْن َيْجَعَلَك ِممَّ
َوإَِذا اْبُتِلَي َصَبــَر، َوإَِذا َأْذَنَب اْســَتْغَفَر، َفإِنَّ َهُؤَلِء 

ــَعاَدِة. السَّ ُعنَْواُن  الثََّلَث 

“ಪರಮ ದಯ್ಮಯನೊ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೊ ಆದ ಅಲ್ಲಿ-
ಹನ ನ್ಮದಿಂದ.

ಇಹಲೆೊೋಕದಲೊಲಿ ಪರಲೆೊೋಕದಲೊಲಿ ನಿನನುನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, 
ನಿೋನಲೆಲಿೋ ಇದದಾರೊ ನಿನನುನುನು ಸಮೃದ್ಧನನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಲು, ಮತು್ತ 
ಕ್ೊಟಟಿರೆ ತೃಪ್ತರ್ಗುವವರು, ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿದರೆ ತ್ಳೆಮಿ ವಹಿಸು-
ವವರು ಹ್ಗೊ ತಪ್ಪಸಗಿದರೆ ಕ್ಷಮ ಯ್ಚಿಸುವವರೆೊಂದಿಗೆ 
ನಿನನುನುನು ಸ್ೋರಿಸಲು ನ್ನು ಅತು್ಯದ್ರಿಯ್ದ ಮತು್ತ ಮಹ್ 
ಸಿಂಹ್ಸನದ ಒಡೆಯನ್ದ ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿ ಬೆೋಡಿಕ್ೊಳುಳುತೆ್ತೋನ. 
ಕ್ರಣ, ಈ ಮೊರು ವಿಷಯಗಳು ಸುಖ-ಸಂತೆೊೋಷದ ಚಿಹನು-
ಗಳ್ಗಿವ.”

[�್್ಯ�್್ಯನ]

ಶೈಖುಲ್ ಇಸ್ಲಿಮ್ ಮುಹಮಮಿದ್ ಇಬ್ನು ಅಬುದಾಲ್ ವಹ್ಹಾಬ್
 ಬರೆದ ಈ ‘ಅಲ್ಕವ್ಇದುಲ್ ಅಬತೀಅ್’ (ನ್ಲುಕೆ 

ಮೊಲಭೊತ ತತವಗಳು) ಎಂಬ ಕೃತ್ ಒಂದು ಸವತಂತ್ರ ರ್ಸ್ತಕ-

±ÀºÀÄð¯ï PÀªÁE¢¯ï Cgï§Cï
(£Á®ÄÌ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ vÀvÀéUÀ¼À «ªÀgÀuÉ)

شرح�القواعد�األر�ع



36

ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೇಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 11  ಸಂಚಿ�  0

ವ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್್ಯಥಿತೀಗಳಿಗೆ ಇದರ ಆವಶ್ಯಕತೆಯರುವು-
ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವ್ಗಿ ದೆೊರೆಯಲು ಇದನುನು ‘ಸಲ್-
ಸತುಲ್ ಉಸೊಲ್’ (ಮೊರು ಮೊಲಭೊತ ನಿಯಮಗಳು)
ಎಂಬ ಕೃತ್ಯಂದಿಗೆ ಮುದಿ್ರಸಲ್ಗುತ್ತದೆ.

‘ಕವ್ಇದ್’ ಎನುನುವುದು ‘ಕ್ಇದನಃ’ ಎಂಬ ಶಬದಾದ ಬಹು-
ವಚನ. ಕ್ಇದನಃ ಎಂದರೆ: ಅನೋಕ ಮಸ್ಅಲಗಳು ಅಥವ್ 
ಗೆಲುಲಿಗಳು ಕವಲೆೊಡೆಯುವ ಮೊಲ ಬುನ್ದಿ (ಮೊಲತತವ).

ಶೈಖರವರು  ಪ್ರಸ್್ತವಿಸಿದ ಈ ನ್ಲುಕೆ ಬುನ್ದಿಗಳು 
(ಮೊಲತತವಗಳು) ಈ ತೌಹಿೋದಿನ ಬಗೆಗೆಯರುವ ಅರಿವು ಮತು್ತ 
ಶಿಕ್ತೀನ ಬಗೆಗೆಯರುವ ಅರಿವನುನು  ಒಳಗೆೊಳುಳುತ್ತವ.

ತೌಹಿೋದನುನು ಅರಿತುಕ್ೊಳಳುಲ್ರುವ ಮೊಲತತವ ಯ್ವುದು? 
ಮತು್ತ ಶಿಕತೀನುನು ಅರಿತುಕ್ೊಳಳುಲ್ರುವ ಮೊಲತತವ ಯ್ವುದು? 
ಎಂದು ನ್ವು ಅರಿತುಕ್ೊಳಳುಬೆೋಕ್ಗಿದೆ. ಕ್ರಣ, ಜನರಲ್ಲಿ 
ಅನೋಕ ಮಂದಿ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೆೊಂದ-
ಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೌಹಿೋದ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಗೆೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತ್ ಶಿಕ್ತೀ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೊ ಗೆೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಲಿರೊ ಇವುಗಳ-
ನುನು ಮನಬಂದಂತೆ ವ್್ಯಖ್್ಯನಿಸುತ್್ತರೆ. 

ವಿಶೋಷವ್ಗಿ ತೌಹಿೋದ್ ಮತು್ತ ಶಿಕ್ತೀ ಎಂಬ ಈ ಎರಡು 
ಮಹ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ವು ಅರಿತುಕ್ೊಳಳುಬೆೋಕ್ದ ಮೊ-
ಲತತವವು ಅಲ್ಲಿಹನ ಗ್ರಂಥ ಮತು್ತ ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರ ಸು-
ನನುತ್್ತನಿಂದ ಪಡೆದುಕ್ೊಂಡ ಸರಿಯ್ದ ತತವವ್ಗಿರ ಬೆೋಕ್ದ 
ಕ್ರಣ, ಇದನುನು ಪಡೆಯಲು ನ್ವು ಕುರ್ಆನ್ ಮತು್ತ ಸುನನು-
ತ್್ತನ ಕಡೆಗೆ ಮರಳಬೆೋಕ್ದುದ ಕಡ್್ಡಯವ್ಗಿದೆ.

ಗೆೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಅನೋಕ ಜನರು ಮ್ಡುವಂತೆ, ಶೈಖರ-
ವರು  ಈ ತತವಗಳನುನು ರಚಿಸಿದುದಾ ಅವರ ಅನಿಸಿಕ್ಯಂ-
ದಲೆೊೋ, ಚಿಂತನಯಂದಲೆೊೋ ಅಲಲಿ. ಅವರು ಈ ತತವಗಳನುನು 
ಪಡೆದುಕ್ೊಂಡದುದಾ ಅಲ್ಲಿಹನ ಗ್ರಂಥ ಮತು್ತ ಪ್ರವ್ದಿ  
ರವರ ಸುನನುತ್ ಮತು್ತ ಚರಿತೆ್ರಯಂದ್ಗಿದೆ.

ನಿೋವು ಈ ತತವಗಳನುನು ಕಲ್ತು ಅಥತೀಮ್ಡಿಕ್ೊಂಡರೆ, ಯ್ವ 
ತೌಹಿೋದನುನು ಕಲ್ಯಲು ಅಲ್ಲಿಹು ಅವನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕ-
ರನುನು ಕಳುಹಿಸಿದನೊೋ ಮತು್ತ ಗ್ರಂಥಗಳನುನು ಅವತ್ೋಣತೀಗೆೊ-

ಳಿಸಿದನೊೋ ಆ ತೌಹಿೋದ್ ಯ್ವುದೆಂದು ಅರಿತುಕ್ೊಳಳುಲು 
ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವ್ಗುತ್ತದೆ. ಯ್ವ ಶಿಕಿತೀನ ಬಗೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಹು 
ಎಚ್ಚರಿಕ್ ನಿೋಡುತ್್ತ, ಇಹಲೆೊೋಕ ಮತು್ತ ಪರಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿ 
ಉಂಟಾಗುವ ಅದರ ಅಪ್ಯ ಮತು್ತ ಹ್ನಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿ-
ವರಿಸಿದನೊೋ ಆ ಶಿಕ್ತೀ ಯ್ವುದೆಂದು ಅರಿತುಕ್ೊಳಳುಲು 
ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವ್ಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ-
ವ್ಗಿದೆ. ನಮ್ಝ್, ಝಕ್ತ್, ಆರ್ಧನಗಳು ಮತು್ತ ಇತ-
ರೆಲಲಿ ಧ್ಮಿತೀಕ ಕ್ಯತೀಗಳನುನು ಅರಿತುಕ್ೊಳುಳುವುದಕಿಕೆಂತ 
ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಹಚು್ಚ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು ಇದನುನು ಕಲ್ಯು-
ವುದ್ಗಿದೆ. ಕ್ರಣ, ಇದು ಪ್್ರಥಮಿಕ ಮತು್ತ ಮೊಲಭೊತ 
ವಿಷಯವ್ಗಿದೆ. ಸರಿಯ್ದ ವಿಶ್ವಸದ ಬುನ್ದಿಯಲಲಿದಿದದಾರೆ, 
ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಹನಿಗ್ಗಿರುವ ಶುದ್ಧವ್ದ ತೌಹಿೋದ್ ಇಲಲಿದಿ-
ದದಾರೆ ನಮ್ಝ್, ಝಕ್ತ್, ಹಜ್ಜ ಮುಂತ್ದ ಆರ್ಧನಗಳು 
ಯ್ವುದೊ ಸಿಂಧುವ್ಗುವುದಿಲಲಿ. 

ಈ ನ್ಲುಕೆ ಮೊಲತತವಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 
ಶೈಖರವರು  ಮಹತವಪೂಣತೀವ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಸ್್ತವನ-
ಯನುನು ನಿೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್್ಯಥಿತೀಗಳಿಗೆ ಪ್್ರ-
ಥಿತೀಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ನು ಹೋಳಲ್ರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗಮನ 
ಸ್ಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೋಳುತ್್ತರೆ: 

َأْن  اْلَعــْرِش اْلَعظِيــِم،  اْلَكِريــَم، َربَّ  َه  َأْســَأُل اللَّ
ْنَيــا َواْلِخــَرِة، َوَأْن َيْجَعَلَك ُمَباَرًكا  َك فِي الدُّ َيَتَولَّ
ْن إَِذا ُأْعطَِي َشــَكَر،  َأْينََمــا ُكنْــَت، َوَأْن َيْجَعَلَك ِممَّ
َوإَِذا اْبُتِلَي َصَبــَر، َوإَِذا َأْذَنَب اْســَتْغَفَر، َفإِنَّ َهُؤَلِء 

ــَعاَدِة. السَّ ُعنَْواُن  الثََّلَث 

“ಇಹಲೆೊೋಕದಲೊಲಿ ಪರಲೆೊೋಕದಲೊಲಿ ನಿನನುನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, 
ನಿೋನಲೆಲಿೋ ಇದದಾರೊ ನಿನನುನುನು ಸಮೃದ್ಧನನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಲು, ಮತು್ತ 
ಕ್ೊಟಟಿರೆ ತೃಪ್ತರ್ಗುವವರು, ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿದರೆ ತ್ಳೆಮಿ ವಹಿಸು-
ವವರು ಹ್ಗೊ ತಪ್ಪಸಗಿದರೆ ಕ್ಷಮ ಯ್ಚಿಸುವವರೆೊಂದಿಗೆ 
ನಿನನುನುನು ಸ್ೋರಿಸಲು ನ್ನು ಅತು್ಯದ್ರಿಯ್ದ ಮತು್ತ ಮಹ್ 
ಸಿಂಹ್ಸನದ ಒಡೆಯನ್ದ ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿ ಬೆೋಡಿಕ್ೊಳುಳುತೆ್ತೋನ. 
ಕ್ರಣ, ಈ ಮೊರು ವಿಷಯಗಳು ಸುಖ-ಸಂತೆೊೋಷದ ಚಿಹನು-
ಗಳ್ಗಿವ.”
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ಇದೆೊಂದು ಮಹತವಪೂಣತೀವ್ದ ಪ್ರಸ್್ತವನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೈ-
ಖರವರು  ಸತ್ಯವನುನು ಅರಿಯುವ ಉದೆದಾೋಶದಿಂದ ಅಕಿೋ-
ದವನುನು ಕಲ್ಯುವ ಮತು್ತ ತನೊಮಿಲಕ ದುಮ್ತೀಗತೀ ಹ್ಗೊ 
ಶಿಕ್ತೀನಿಂದ ದೊರವ್ಗಲು ಉದೆದಾೋಶಿಸುವ ಎಲಲಿ ವಿದ್್ಯಥಿತೀಗ-
ಳಿಗೊ ಪ್್ರಥಿತೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಹಲೆೊೋಕದಲೊಲಿ, ಪರಲೆೊೋಕದಲೊಲಿ 
ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಅಹತೀರ್-
ಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಹಲೆೊೋಕದಲೊಲಿ ಪರಲೆೊೋಕದಲೊಲಿ ಅಲ್ಲಿಹು ಅವರನುನು 
ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮತೆ್ತ ಧ್ಮಿತೀಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಗಲ್ ಐಹಿಕ 
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಗಲ್ ಯ್ವುದೆೋ ಹ್ನಿಯೊ ಅವರನುನು 
ತಲುಪದು. ಅಲ್ಲಿಹು  ಹೋಳುತ್್ತನ: 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴾

“ಅಲ್ಲಿಹು ವಿಶ್ವಸಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕ. ಅವನು ಅವರನುನು ಅಂಧ-
ಕ್ರಗಳಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುತ್್ತನ. ಅವಿಶ್ವಸಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕರು 
ತ್ಗೊತ್ಗಳು (ಮಿಥ್್ಯರ್ಧಕರು ಮತು್ತ ಮುಖಂಡರು).” 
(ಅಲ್ಬಕರ 257)

ಅಲ್ಲಿಹು ನಿನನುನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವನು ನಿನನುನುನು ಅಂಧ-
ಕ್ರಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ತೀ, ಕುಫ್್ರ, ಸಂಶಯ, ನ್ಸಿ್ತಕತೆ 
ಮುಂತ್ದ ಅಂಧಕ್ರಗಳಿಂದ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಸ, ಪ್ರಯೋಜನ-
ಕ್ರಿ ಅರಿವು, ಸತಕೆಮತೀ ಎಂಬ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುತ್್ತನ. 

﴿ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

يب جت حت خت مت ﴾

“ಅದೆೋಕ್ಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಹು ವಿಶ್ವಸಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕನು. ಅವಿಶ್ವ-
ಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಕರ್ರೊ ಇಲಲಿ.” (ಮುಹಮಮಿದ್ 11)

ಆದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಹು ಅವನ ಆಳಿವಕ್, ಯಶಸುಸು ಮತು್ತ 
ಮ್ಗತೀದಶತೀನದ ಮೊಲಕ ನಿನನುನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದರೆ. ನಿೋನು 
ಮುಂದೆಂದೊ ದುನಃಖವುಂಟಾಗದಂತಹ ಸುಖ-ಸಂತೆೊೋಷವ-
ನುನು ಪಡೆಯುವ. ಮ್ಗತೀದಶತೀನ, ಯಶಸುಸು ಮತು್ತ ಸರಿಯ್ದ 

ಮನ್ಹಜನಲ್ಲಿ ಚಲ್ಸುವಂತೆ ಮ್ಡುವ ಮೊಲಕ ಅವನು 
ನಿನನುನುನು ಇಹಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್್ತನ. ಎಂದೆಂದಿಗೊ ಶ್-
ಶವತವ್ಗಿ ವ್ಸಿಸುವಂತಹ, ಭಯ, ರೆೊೋಗ, ದುನಃಖ, ವೃದ್್ಧಪ್ಯ, 
ಕಷಟಿ ಯ್ವುದೊ ಇಲಲಿದ ಸವಗತೀಲೆೊೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೋಶ ಮ್ಡಿಸುವ 
ಮೊಲಕ ಅವನು ನಿನನುನುನು ಪರಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್್ತನ. 
ಇದು ವಿಶ್ವಸಿಯ್ದ ದ್ಸನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಹು ಇಹಲೆೊೋಕ ಮತು್ತ 
ಪರಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿ ನಿೋಡುವ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ್ಗಿದೆ.

ಶೈಖರವರು ಹೋಳುತ್್ತರೆ:

َوَأْن َيْجَعَلَك ُمَباَرًكا َأْينََما ُكنَْت.

“ನಿೋನಲೆಲಿೋ ಇದದಾರೊ ನಿನನುನುನು ಸಮೃದ್ಧನನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಲು.” 

ಅಲ್ಲಿಹು ನಿನನುನುನು ನಿೋನಲೆಲಿೋ ಇದದಾರೊ ಸಮೃದ್ಧನನ್ನುಗಿ ಮ್-
ಡುವುದ್ದರೆ ಅದು ನಿನನು ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ಸ್ಧನಯ್ಗಿದೆ. ಆಗ 
ಅಲ್ಲಿಹು ನಿನನು ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮೃದಿ್ಧಯನಿನುಡುವನು. ನಿನನು 
ಜೋವನಮ್ಗತೀದಲ್ಲಿ ಸಮೃದಿ್ಧಯನಿನುಡುವನು. ನಿನನು ಜ್್ನದಲ್ಲಿ 
ಸಮೃದಿ್ಧಯನಿನುಡುವನು. ನಿನನು ಕಮತೀದಲ್ಲಿ ಸಮೃದಿ್ಧಯನಿನುಡು-
ವನು. ನಿನನು ಸಂತತ್ಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದಿ್ಧಯನಿನುಡುವನು. ನಿೋನಲೆಲಿೋ 
ಇದದಾರೊ, ಎತ್ತ ತ್ರುಗಿದರೊ ಸಮೃದಿ್ಧಯು ನಿನನುನುನು ಹಿಂಬ್ಲ್-
ಸುತ್ತಲೆೋ ಇರುವುದು. ಇದು ಅಲ್ಲಿಹನ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಮಹ್ 
ಒಳಿತು ಮತು್ತ ಶ್ರೋಷ್ಠತೆಯ್ಗಿದೆ.

ಶೈಖರವರು ಹೋಳುತ್್ತರೆ:

ْن إَِذا ُأْعطَِي َشَكَر. َوَأْن َيْجَعَلَك ِممَّ

“ಕ್ೊಟಟಿರೆ ತೃಪ್ತರ್ಗುವವರೆೊಂದಿಗೆ ನಿನನುನುನು ಸ್ೋರಿಸಲು.”

ಕ್ೊಟಟಿರೆ ಅನುಗ್ರಹವನುನು ನಿಷೋಧಿಸುವ ಮತು್ತ ಅಹಂಕ್-
ರದಿಂದ ವತ್ತೀಸುವವರೆೊಂದಿಗೆ ಅಲಲಿ. ಕ್ರಣ, ಜನರಲ್ಲಿ 
ಹಚಿ್ಚನವರು, ಅವರಿಗೆ ಏನ್ದರೊ ಕ್ೊಡಲ್ದರೆ ಅವರು 
ಆ ಅನುಗ್ರಹವನುನು ನಿಷೋಧಿಸಿ ನಿರ್ಕರಿಸುತ್್ತರೆ. ಅದನುನು 
ಅಲ್ಲಿಹನ ಆಜ್್ಪ್ಲನಯಲಲಿದ ಇತರ ಕ್ಯತೀಗಳಿಗ್ಗಿ 
ವ್ಯಯಸುತ್್ತರೆ. ಇದು ಅವರ ದುನಃಖಕ್ಕೆ ಕ್ರಣವ್ಗುತ್ತದೆ. 
ಆದರೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಹು ಅನುಗ್ರಹವನುನು 
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ಹಚಿ್ಚಸಿಕ್ೊಡುತ್್ತನ. 

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄڄ ﴾

“ನಿೋವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಚಿ್ಚಸಿಕ್ೊಡುವ-
ನು ಎಂದು ನಿಮಮಿ ರಬ್್ಬ ಘೋಷ್ಸಿದ ಸಂದಭತೀ.” 

ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಹು ಅವನ ಔದ್ಯತೀ ಮತು್ತ 
ಸಹ್ಯವನುನು ಹಚಿ್ಚಸಿಕ್ೊಡುತ್್ತನ. ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ 
ಹಚು್ಚ ಹಚು್ಚ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಬೆೋಕ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಹನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ 
ಸಲ್ಲಿಸು. ನಿನನು ಅನುಗ್ರಹವು ನಿವ್ರಣೆಯ್ಗಬೆೋಕ್ದರೆ ಅವು-
ಗಳನುನು ನಿಷೋಧಿಸಿಬಿಡು.

ಶೈಖರವರು ಹೋಳುತ್್ತರೆ:

َوإَِذا اْبُتِلَي َصَبَر.

“ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿದರೆ ತ್ಳೆಮಿ ವಹಿಸುವವರು.” 

ಅಲ್ಲಿಹು  ದ್ಸರನುನು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್್ತನ. ವಿಪತು್ತಗಳ 
ಮೊಲಕ ಅವರನುನು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್್ತನ. ಕಷಟಿಗಳ ಮೊಲಕ 
ಪರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್್ತನ. ಅವಿಶ್ವಸಿಗಳು ಮತು್ತ ಕಪಟವಿಶ್ವಸಿಗಳೆಂಬ 
ಶತು್ರಗಳ ಮೊಲಕ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್್ತನ. ಆಗ ಅವರು ತ್ಳೆಮಿ ವಹಿ-
ಸಬೆೋಕು. ಹತ್ಶರ್ಗಬ್ರದು. ಅಲ್ಲಿಹನ ಕರುಣೆಯ ಬಗೆಗೆ 
ನಿರ್ಶರ್ಗಬ್ರದು. ಧಮತೀದಲ್ಲಿ ದೃಢವ್ಗಿ ನಿಲಲಿಬೆೋಕು. 
ಕ್ೊೋಭೆಗಳ ಸಂದಭತೀದಲ್ಲಿ  ಕ್ೊೋಭೆಗಳಿಗೆ ತಲೆಬ್ಗಬ್ರದು. 
ಬದಲ್ಗಿ ಧಮತೀದಲ್ಲಿ ದೃಢವ್ಗಿ ನಿಲಲಿಬೆೋಕು. ಕ್ೊೋಭೆಗಳ 
ಸಂದಭತೀ ತ್ವು ಅನುಭವಿಸುವ ಕಷಟಿನಷಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಳೆಮಿ ವಹಿ-
ಸಬೆೋಕು. ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಟಿರೆ ಕ್ೊರಗುವುದು, ಕ್ಷುದ್ರರ್ಗುವುದು, 
ಅಲ್ಲಿಹನ ಕರುಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಿರ್ಶರ್ಗುವುದು ಇತ್್ಯದಿ ಮ್-
ಡಬ್ರದು. ಇದು ಪರಿೋಕ್ಗೆ ಇನನುಷುಟಿ ಪರಿೋಕ್ಗಳನುನು, ವಿಪತ್್ತಗೆ 
ಇನನುಷುಟಿ ವಿಪತು್ತಗಳನುನು ಸ್ೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರವ್ದಿ  ಹೋಳುತ್್ತರೆ: 

َه إَِذا َأَحــبَّ َقْوًما اْبَتَلُهْم، َفَمــْن َرِضَي َفَلُه  »إِنَّ اللَّ
َخُط«. السَّ َفَعَلْيِه  َســِخَط  َوَمْن  َضى،  الرِّ

“ಅಲ್ಲಿಹು ಒಂದು ಜನತೆಯನುನು ಇಷಟಿಪಟಟಿರೆ ಅವರನುನು 
ಪರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್್ತನ. ಆಗ ಯ್ರು ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಸಂತೃಪ್ತರ್ಗುತ್್ತ-
ರೆೊೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೃಪಿ್ತಯನುನು ದಯಪ್ಲ್ಸುತ್್ತನ. ಯ್ರು 
ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಸಂತೃಪ್ತರ್ಗುವುದಿಲೆೊಲಿೋ ಅವರ ಮೋಲೆ ಕ್ೊೋಪಿ-
ಸುತ್್ತನ.” 

ـاِس َبــَلًء اْلَْنبَِيــاُء، ُثــمَّ اْلَْمَثــُل  »َوَأْعَظــُم النَـّ
ْمَثــُل«. َفاْلَ

“ಜನರಲ್ಲಿ ಅತ್ಹಚು್ಚ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವವರು ಪ್ರವ್ದಿಗಳು. 
ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಹಚು್ಚ ಹೊೋಲ್ಕ್ಯರುವವರು, ನಂತರ 
ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಹಚು್ಚ ಹೊೋಲ್ಕ್ಯರುವವರು.”

ಪ್ರವ್ದಿಗಳು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಟಿರು. ಸತ್ಯಸಂಧರು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಪ-
ಟಟಿರು. ಹುತ್ತಮಿರು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಟಿರು. ಅಲ್ಲಿಹನ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಸಿ 
ದ್ಸರು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಟಿರು. ಆದರೆ ಅವರೆಲಲಿರೊ ತ್ಳೆಮಿ ವಹಿ-
ಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಪಟವಿಶ್ವಸಿಗಳು ತ್ಳೆಮಿ ವಹಿಸಲ್ಲಲಿ. ಅವರ 
ಬಗೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಹು ಹೋಳುತ್್ತನ: 

﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴾
“ಒಂದು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿಹನನುನು ಆರ್ಧಿಸುವವರು 
ಜನರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಿತುಂಟಾದರೆ ಅವನ ಮನಸುಸು ತೃಪ್ತವ್-
ಗುತ್ತದೆ. ಪರಿೋಕ್ಗಳು ಬ್ಧಿಸಿದರೆ ಅವನು ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸಿ 
ಹೊೋಗುತ್್ತನ. ಅವನು ಇಹಲೆೊೋಕವನೊನು ಪರಲೆೊೋಕವ-
ನೊನು ಕಳೆದುಕ್ೊಂಡನು. ಅದೆೊಂದು ಸುಸ್ಪಷಟಿ ನಷಟಿವ್ಗಿದೆ.” 
(ಅಲ್ಹಜ್ಜ 11)

ಇಹಲೆೊೋಕವು ಯ್ವ್ಗಲೊ ಅನುಗ್ರಹಪೂಣತೀವೂ, ಸುಖ-



39

ಸಿರಾತ�ೇ ಮುಸ್ತಖೇಮ್ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

�� ೇ � 1�

-ಭೆೊೋಗ ಮತು್ತ ಸಂತೆೊೋಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದಿಲಲಿ. ಅದು 
ಯ್ವ್ಗಲೊ ಹಿೋಗಿರುವುದಿಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿಹು ಅದನುನು ತನನು 
ದ್ಸರ ಮಧ್್ಯ ತ್ರುಗಿಸುತ್್ತರುತ್್ತನ. ಸಹ್ಬ್ಗಳು ಸಮು-
ದ್ಯದಲೆಲಿೋ ಅತ್ಶ್ರೋಷ್ಠರ್ಗಿದೊದಾ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಯ್ವಲಲಿ 
ರಿೋತ್ಯ ಪರಿೋಕ್ಗಳುಂಟಾಗಿವ? 

ಅಲ್ಲಿಹು  ಹೋಳುತ್್ತನ: 

﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾

“ನ್ವು ಆ ದಿನಗಳನುನು ಜನರ ಮಧ್್ಯ ತ್ರುಗಿಸುತ್್ತರುವವು.” 
(ಆಲು ಇಮ್್ರನ್ 140) 

ತನಗೆೋನ್ದರೊ ಪರಿೋಕ್ ಎದುರ್ದರೆ ಈ ಪರಿೋಕ್ಯು ತನಗೆ 
ಮ್ತ್ರ ವಿಶೋಷವ್ಗಿ ಉಂಟಾದದದಾಲಲಿ, ಅಲ್ಲಿಹನ ಔಲ್-
ಯ್ಗಳೂ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಿಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನುಷ್ಯನು ತನನು 
ಮನಸಸುನುನು ಸಮ್ಧ್ನಪಡಿಸಬೆೋಕು.  ಮನಸಸುನುನು ಸಮ್ಧ್-
ನಪಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಹನ ಕಡೆಯ ಪರಿಹ್ರಕ್ಕೆಗಿ ತ್ಳೆಮಿಯಂದ 
ಕ್ಯಬೆೋಕು. ಅಂತ್ಮ ಫಲ್ತ್ಂಶವಿರುವುದು ಭಯಭಕಿ್ತ 
ಪ್ಲ್ಸುವವರಿಗ್ಗಿದೆ.

ಶೈಖರವರು ಹೋಳುತ್್ತರೆ:

َوإَِذا َأْذَنَب اْسَتْغَفَر.

“ತಪ್ಪಸಗಿದರೆ ಕ್ಷಮ ಯ್ಚಿಸುವವರು.” 

ಆದರೆ ತಪ್ಪಸಗಿದರೆ ಕ್ಷಮ ಯ್ಚಿಸದೆ ತಪಿ್ಪನಲೆಲಿೋ ಮುಂದುವ-
ರಿಯುವವರು ಹತಭ್ಗ್ಯರು. ಅಲ್ಲಿಹು ರಕ್ಷಿಸಲ್. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ 
ಸತ್ಯವಿಶ್ವಸಿ ದ್ಸನಿಂದ ಯ್ವುದೆೋ ತರ್್ಪಂಟಾದರೆ ಅವನು 
ತಕ್ಷಣ ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಡುತ್್ತನ. 

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ ﴾

“ಅಶಿಲಿೋಲ ಕೃತ್ಯಗಳನುನು ಮ್ಡಿದರೆ, ಅಥವ್ ಸವಯಂ ಅನ್್ಯ-
ಯವಸಗಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಹನನುನು ಸಮಿರಿಸಿ ತಮಮಿ ತರ್್ಪಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಷಮ 
ಯ್ಚಿಸುವವರು. ಅಲ್ಲಿಹನಲಲಿದೆ ಪ್ಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸುವವ-
ರಿಲಲಿ.” (ಆಲು ಇಮ್್ರನ್ 135)

﴿چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾

“ಅಲ್ಲಿಹು ಪಶ್್ಚತ್್ತಪವನುನು ಸಿವೋಕರಿಸುವುದು ಜಹ್ಲತ್ನಿಂದ 
ಪ್ಪವನುನು ಮ್ಡಿ, ತರುವ್ಯ ಶಿೋಘ್ರವ್ಗಿ ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪ-
ಡುವರಿಂದ ಮ್ತ್ರ.” (ಅನಿನುಸ್ಅ್ 17) 

ಇಲ್ಲಿ ಜಹ್ಲತ್ ಎಂದರೆ ಅರಿವಿಲಲಿದಿರುವುದು (ಅಜ್್ನ) 
ಅಲಲಿ. ಕ್ರಣ ಅರಿವಿಲಲಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಯಲಲಿ. ಬದಲ್ಗಿ ಇಲ್ಲಿ 
ಜಹ್ಲತ್ ಎಂದರೆ ಅವಿವೋಕ. ಅಲ್ಲಿಹನ ಆಜ್ಞೆೊೋಲಲಿಂಘನ 
ಮ್ಡುವವರೆಲಲಿರೊ ಅವಿವೋಕಿಗಳು. ಅಂದರೆ ವಿವೋಕದಲ್ಲಿ, 
ಬುದಿ್ಧಯಲ್ಲಿ ಮತು್ತ ಮ್ನವಿೋಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೊರತೆಯರುವ-
ವರು. ಅವರು ಅರಿವುಳಳುವರ್ಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ದೃಷ್್ಠ-
ಯಂದ ನೊೋಡುವ್ಗ ಅವರು ಅವಿವೋಕಿಗಳು. ವಿವೋಕವೋ, 
ದೃಢನಿಶ್ಚಯವೋ ಇಲಲಿದವರು. 

﴿ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾

“ತರುವ್ಯ ಶಿೋಘ್ರವ್ಗಿ ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಡುವರು.” (ಅನಿನುಸ್-
ಅ್ 17)

ಅಂದರೆ: ತರ್್ಪ ಮ್ಡಿದ್ಗಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮ ಯ್ಚಿಸುವವರು. 
ತರ್್ಪ ಸಂಭವಿಸದೆ ಇರುವವರು ಯ್ರೊ ಇಲಲಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ-
ಹನಿಗೆ ಸವತೀಸು್ತತ್, ಅಲ್ಲಿಹು ಪಶ್್ಚತ್್ತಪದ ಬ್ಗಿಲನುನು ತೆರೆದಿ-
ದ್ದಾನ. ಆದುದರಿಂದ ದ್ಸನು ತಪ್ಪಸಗಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಪಶ್್ಚತ್್ತ-
ಪಪಡಬೆೋಕು. ಆದರೆ ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಡದೆ, ಕ್ಷಮ ಯ್ಚಿಸದೆ 
ಮುಂದುವರಿಯುವುದ್ದರೆ ಅದು ಹತಭ್ಗ್ಯತನದ ಚಿಹನು-
ಯ್ಗಿದೆ. ಕ್ಲವಮಮಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಹನ ಕರುಣೆಯ ಬಗೆಗೆ 
ನಿರ್ಶರ್ಗುತ್್ತರೆ. ಶೈತ್ನನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಳು-
ತ್್ತನ: ನಿನಗೆ ತೌಬ್ ಇಲಲಿ (ನಿೋನು ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಟಟಿರೆ ಅಲ್ಲಿಹು 
ಸಿವೋಕರಿಸುವುದಿಲಲಿ). 

50 ನೋ ರ್ಟಕ್ಕೆ
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ಸಂಪುಟ 11  ಸಂಚಿ�  0

 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಸಾಲಿಹ್ ಅಲ್ಮುನಜ್ಜಿದ್

ಅಬೊದ್ವೂದ್ (3237), ಅತ್್ತಮಿತೀದಿ (738) 
ಮತು್ತ ಇಬ್ನು ಮ್ಜ (1651) ಅಬೊ ಹುರೆೈರ್  

ರವರಿಂದ ವರದಿ ಮ್ಡಿದ ಹದಿೋಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು 
ಹೋಳುತ್್ತರೆ: 

»إَِذا اْنَتَصَف َشْعَباُن َفَل َتُصوُموا«.

“ಶಅ್ ಬ್ನ್ ಹದಿನೈದ್ದರೆ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಬ್ರದು.” 
ಇದನುನು ಅಲ್ಅಲ್್ಬನಿೋ ಸಹಿೋಹು ತ್್ತಮಿತೀದಿಯಲ್ಲಿ (590) 
ಸಹಿೋಹ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶಅ್ ಬ್ನ್ ಹದಿನೈದರ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಶಅ್ ಬ್ನ್ ಹದಿ-
ನ್ರರಿಂದ ತೆೊಡಗಿ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಬ್ರದೆಂದು ಈ 
ಹದಿೋಸ್ ಸೊಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಶಅ್ ಬ್ನ್ ಹದಿನೈದರ ನಂತರವೂ ಉಪವ್ಸ ಆಚ-
ರಿಸಬಹುದೆಂದು ಸೊಚಿಸುವ ಹದಿೋಸ್ಗಳೂ ವರದಿಯ್ಗಿವ. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲವು ಹಿೋಗೆವ:

ಅಲ್ಬುಖ್ರಿ (1914) ಮತು್ತ ಮುಸಿಲಿಂ (1082) ಅಬೊ 
ಹುರೆೈರ್  ರಿಂದ ವರದಿ ಮ್ಡಿದ ಹದಿೋಸ್: ಅಲ್ಲಿಹನ 
ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರು  ಹೋಳಿದರು: 

ُمــوا َرَمَضــاَن بَِصــْوِم َيــْوٍم َوَل َيْوَمْيِن إِلَّ  »َل َتَقدَّ
َرُجــٌل َكاَن َيُصــوُم َصْوًمــا َفْلَيُصْمُه«.

“ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಉಪವ್ಸವನುನು ಒಂದು ಅಥವ್ ಎರಡು 
ದಿನ ಮುಂಚೆಯೆೋ ಆರಂಭಿಸಬ್ರದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ 
(ರೊಢಿಯ್ಗಿ) ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುತ್್ತ ಬರುವವನ್ಗಿದದಾರೆ 
ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಬಹುದು.”

ರೊಢಿಯ್ಗಿ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುವವರು ಅಂದರೆ ಉದ್ರ-
ಹಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ ಸ್ೊೋಮವ್ರ ಮತು್ತ ಪ್ರತ್ ಗುರುವ್ರ ಉಪವ್ಸ 
ಆಚರಿಸುವುದನುನು ರೊಢಿಯ್ಗಿಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತ. ಅಥವ್ ದಿನ ಬಿಟುಟಿ 
ದಿನ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುವುದನುನು ರೊಢಿಯ್ಗಿಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತ 
ಮುಂತ್ದವರು. ಇವರು ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಹದಿನೈದರ 
ನಂತರವೂ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಬಹುದೆಂದು ಈ ಹದಿೋಸ್ 
ಸೊಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅಲ್ಬುಖ್ರಿ (1970) ಮತು್ತ ಮುಸಿಲಿಂ (1156) ಆಯಶ್

ಶಅ್ ಬಾನ್ ಹದಿನೆೈದರ ನಂತರ

ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಬಹುದ�ೇ?
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 ರಿಂದ ವರದಿ ಮ್ಡಿದ ಹದಿೋಸ್: 

َم َيُصوُم  َكاَن َرُســوُل اللَّــِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ
ُه، َيُصــوُم َشــْعَباَن إِلَّ َقِليًل. َشــْعَباَن ُكلَّ

“ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರು  ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗ-
ಳಲ್ಲಿ ಪೂತ್ತೀಯ್ಗಿ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುತ್್ತದದಾರು. ಅವರು 
ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲವು ದಿನ ಮ್ತ್ರ ಉಪವ್ಸವಿಲಲಿದೆ 
ಬಿಟುಟಿಬಿಡುತ್್ತದದಾರು.” (ಇದು ಮುಸಿಲಿಂರ ವರದಿ).

ಅನನುವವಿೋ  ಹೋಳುತ್್ತರೆ:

“ಅವರು ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳು ಪೂತ್ತೀ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿ-
ಸುತ್್ತದದಾರು. ಅವರು ಕ್ಲವು ದಿನ ಮ್ತ್ರ ಉಪವ್ಸವಿಲಲಿದೆ 
ಬಿಟುಟಿಬಿಡುತ್್ತದದಾರು ಎಂಬ ಆಯಶ್  ರವರ ಮ್ತ್ನ 
ಬಗೆಗೆ ಹೋಳುವುದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನಯದು ಮೊದಲ-
ನಯದರ ವ್್ಯಖ್್ಯನವ್ಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ “ಪೂತ್ತೀಯ್ಗಿ” ಎಂಬ 
ಅವರ ಮ್ತ್ನ ಅಥತೀ “ಬಹುಪ್ಲು” ಎಂದ್ಗಿದೆ. (ಅಂದರೆ 
ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಬಹುಪ್ಲು ದಿನ-
ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುತ್್ತದದಾರು ಎಂದಥತೀ).”

ಶಅ್ ಬ್ನ್ ಹದಿನೈದರ ನಂತರವೂ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಬ-
ಹುದೆಂದು ಈ ಹದಿೋಸ್ ಸೊಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ (ಈ ವಿನ್ಯ-
ತ್ಯರುವುದು) ಶಅ್ ಬ್ನ್ ಹದಿನೈದಕಿಕೆಂತ ಮುಂಚೆಯೆೋ 
ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುತ್್ತ ಬಂದವರಿಗೆ ಮ್ತ್ರ.

ಶ್ಫಿಈ ಮದ್ಹಬ್ನವರು ಈ ಎಲ್ಲಿ ಹದಿೋಸ್ಗಳ ಪ್ರಕ್ರ 
ಅಮಲ್ ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೋಳುತ್್ತರೆ: 

“ರೊಢಿಯ್ಗಿ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುವವರಲಲಿದೆ, ಅಂದರೆ 
ಶಅ್ ಬ್ನ್ ಹದಿನೈದಕಿಕೆಂತ ಮುಂಚೆಯೆೋ ಉಪವ್ಸ ಆಚ-
ರಿಸುತ್್ತ ಬಂದವರಲಲಿದೆ ಇನ್ನುರೊ ಶಅ್ ಬ್ನ್ ಹದಿನೈದರ 
ನಂತರ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಬ್ರದು.”

ಹದಿೋಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿರೆೊೋಧವು ನಿಷ್ದ್ಧವನುನು ಸೊಚಿಸುವ ವಿ-
ರೆೊೋಧವ್ಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್್ರಯವು ಅವರಲ್ಲಿ (ಶ್ಫಿಈಗ-
ಳಲ್ಲಿ) ಹಚಿ್ಚನವರ ಪ್ರಕ್ರ ಪ್ರಬಲ ಅಭಿಪ್್ರಯವ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ 

ಅವರ ಪೈಕಿ ಅರ್ರವಿಯ್್ಯನಿೋ ಮುಂತ್ದವರು ಈ ವಿರೆೊೋಧವು 
ಕರ್ಹತ್ತನುನು ಸೊಚಿಸುವ ವಿರೆೊೋಧವ್ಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್್ರ-
ಯವನುನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. (ನೊೋಡಿ: ಅಲ್ಮಜೊಮಿಅ್ 6/399-
400, ಫತ್ಹುಲ್ ಬ್ರಿ 4/129).

ಅನನುವವಿೋ  ‘ರಿಯ್ದು ಸ್ಸುಲ್ಹಿೋನ್’ನಲ್ಲಿ ಹೋಳುತ್್ತರೆ: 
(ರ್ಟ 412)

“ಅಧ್್ಯಯ: ಶಅ್ ಬ್ನ್ ಹದಿನೈದರ ನಂತರ ಉಪವ್ಸ ಆಚ-
ರಿಸಬ್ರದು. ಆದರೆ ಹದಿನೈದಕಿಕೆಂತ ಮುಂಚೆಯೆೋ ಉಪವ್ಸ 
ಆಚರಿಸುತ್್ತ ಬಂದವರ ಅಥವ್ ಪ್ರತ್ ಸ್ೊೋಮವ್ರ ಮತು್ತ 
ಗುರುವ್ರ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುವವರ ಹೊರತು.”

ಶಅ್ ಬ್ನ್ ಹದಿನೈದರ ನಂತರ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಬ್ರ-
ದೆಂದು ಹೋಳುವ ಈ ಹದಿೋಸ್ ದುಬತೀಲವಂದು ಬಹುಪ್ಲು 
ವಿದ್ವಂಸರು ಅಭಿಪ್್ರಯಪಟಿಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆಧ್ರದಲ್ಲಿ 
ಅವರು ಹೋಳುತ್್ತರೆ: “ಶಅ್ ಬ್ನ್ ಹದಿನೈದರ ನಂತರ 
ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುವುದು ಕರ್ಹತ್ ಅಲಲಿ.”

ಅಲ್ಹ್ಫಿಝ್ ಇಬ್ನು ಹಜರ್ ಹೋಳುತ್್ತರೆ: 

“ಬಹುಪ್ಲು ವಿದ್ವಂಸರು ಹೋಳುತ್್ತರೆ: ಶಅ್ ಬ್ನ್ ಹದಿ-
ನೈದರ ನಂತರ ಐಚಿ್ಛಕ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿ-
ಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹದಿೋಸನುನು ಅವರು ದುಬತೀಲವನುನುತ್್ತರೆ. 
ಅಹಮಿದ್ ಮತು್ತ ಇಬ್ನು ಮಈನ್ ಅದನುನು ಮುಂಕರ್ ಎಂದಿದ್ದಾ-
ರೆ.” (ಫತ್ಹುಲ್ ಬ್ರಿ). 

ಅಲ್ಬೆೈಹಕಿೋ ಮತು್ತ ಅತ್ತಹ್ವಿೋ ಕೊಡ ಇದನುನು ದುಬತೀಲ-
ವಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹದಿೋಸಿನ ಬಗೆಗೆ ಇಮ್ಮ್ ಅಹಮಿದ್ರ ಅಭಿಪ್್ರಯವನುನು 
ಇಬ್ನು ಕುದ್ಮ ತಮಮಿ ಅಲ್ಮುಗಿನುಯಲ್ಲಿ ಹಿೋಗೆ ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿ-
ದ್ದಾರೆ: 

“ಈ ಹದಿೋಸ್ ಮಹೊ್ಫಝ್ ಅಲಲಿ. ನ್ವು ಇದರ ಬಗೆಗೆ  ಅಬುದಾರ್ರ-
ಹ್ಮಿನ್ ಇಬ್ನು ಮಹಿದಾೋ ರೆೊಂದಿಗೆ ಕ್ೋಳಿದೆವು. ಅವರು ಇದನುನು 
ಸಹಿೋಹ್ ಎನನುಲ್ಲಲಿ. ಆ ಹದಿೋಸನುನು ಅವರು ನನಗೆ ತ್ಳಿಸಿಕ್ೊ-
ಡಲೊ ಇಲಲಿ. ಅವರು ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಮ್ತನ್ಡಲು ಹಿಂಜರಿದ-
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ರು. ಅಹಮಿದ್ ಹೋಳುತ್್ತರೆ: ಅಲ್ಅಲ್ಅ್ ವಿಶ್ವಸ್ಹತೀ ವ್ಯಕಿ್ತ. 
ಅವರ ಹದಿೋಸ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ಹದಿೋಸಲಲಿದೆ ಬೆೋರ್ವುದೊ ತ್-
ರಸಕೆಕೃತವಲಲಿ.”

ಅಲ್ಅಲ್ಅ್ ಇಬ್ನು ಅಬುದಾರತೀಹ್ಮಿನ್ ಈ ಹದಿೋಸಿನ ವರದಿ-
ಗ್ರರಲೆೊಲಿಬ್ಬರು. ಇವರು ಈ ಹದಿೋಸನುನು ಅವರ ತಂದೆಯ 
ಮೊಲಕ ಅಬೊ ಹುರೆೈರ್  ರಿಂದ ವರದಿ ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹದಿೋಸನುನು ದುಬತೀಲವನುನುವವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್್ತ ಇಬುನುಲ್ 
ಖಯ್ಯಂ ತಮಮಿ ‘ತಹಿದಾೋಬುಸುಸುನನ್’ನಲ್ಲಿ ಹಿೋಗೆನುನುತ್್ತರೆ: 

“ಇಮ್ಮ್ ಮುಸಿಲಿಂರ ಷರತು್ತಗಳ ಪ್ರಕ್ರ ಈ ಹದಿೋಸ್ 
ಸಹಿೋಹ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹದಿೋಸನುನು ವರದಿ ಮ್ಡುವುದರಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಅಲ್ಅ್ ಒಂಟಿಯ್ಗಿದದಾರೊ ಸಹ ಇದನುನು ಹದಿೋಸಿನ-
ಲ್ಲಿರುವ ನೊ್ಯನತೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಗುವುದಿಲಲಿ. ಕ್ರಣ 
ಅಲ್ಅಲ್ಅ್ ವಿಶ್ವಸ್ಹತೀರು. ಅವರು ಅವರ ತಂದೆಯ 
ಮೊಲಕ ಅಬೊ ಹುರೆೈರ್  ರಿಂದ ವರದಿ ಮ್ಡಿದ 
ಅನೋಕ ಹದಿೋಸ್ಗಳನುನು ಇಮ್ಮ್ ಮುಸಿಲಿಂ ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
ಹದಿೋಸ್ಗಳನುನು ವರದಿ ಮ್ಡುವ್ಗ ಅನೋಕ ಮಂದಿ ವಿಶ್ವ-
ಸ್ಹತೀರು ಏಕ್ಂಗಿಯ್ಗಿ ವರದಿ ಮ್ಡಿದ ಹದಿೋಸ್ಗಳಿವ. 
ಆದರೆ ಸಮುದ್ಯವು ಅವರ ಹದಿೋಸನುನು ಸಿವೋಕರಿಸಿ ಅದರ 
ಪ್ರಕ್ರ ಅಮಲ್ ಮ್ಡಿದೆ.” 

ನಂತರ ಅವರು ಹೋಳುತ್್ತರೆ: 

“ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಬೆೋಕ್ಂದು ಹೋಳುವ 
ಹದಿೋಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವ್ಗಿವಯೆಂದು ಭ್ವಿಸುವವರ 
ಬಗೆಗೆ ಹೋಳುವುದ್ದರೆ, ಇವುಗಳ ಮಧ್್ಯ ಯ್ವುದೆೋ ವಿರೆೊೋ-
ಧ್ಭ್ಸಗಳಿಲಲಿ. ಆ ಹದಿೋಸ್ಗಳು ಸೊಚಿಸುವುದು ಶಅ್ ಬ್ನ್ 
ಹದಿನೈದರ ಮುಂಚೆಯೊ ನಂತರವೂ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿ-
ಸುವುದರ ಬಗೆಗೆಯ್ಗಿದೆ. ಅಥವ್ ಶಅ್ ಬ್ನ್ ಹದಿನೈದರ 
ನಂತರ ರೊಢಿಯ್ಗಿ ಬರುವ ಉಪವ್ಸವನುನು ಆಚರಿಸು-
ವುದರ ಬಗೆಗೆಯ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಅಲ್ಅ್ ರವರ ಹದಿೋಸ್ 
ಸೊಚಿಸುವುದು ರೊಢಿಯ್ಗಿಯೋ ಅಥವ್ ಹದಿನೈದರ 
ಮುಂಚಿನ ಉಪವ್ಸದೆೊಂದಿಗೆ ಅನುಬಂಧಿತವ್ಗಿಯೋ 
ಅಲಲಿದೆ, ಪ್ರಜ್್ಪೂವತೀಕವ್ಗಿ ಹದಿನೈದರ ಬಳಿದ ಉಪವ್ಸ 
ಆಚರಿಸಬ್ರದು ಎಂದ್ಗಿದೆ.”

ಶಅ್ ಬ್ನ್ ಹದಿನೈದರ ನಂತರ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಬ್ರ-
ದೆಂದು ಹೋಳುವ ಹದಿೋಸ್ನ ಬಗೆಗೆ ಶೈಖ ಇಬ್ನು ಬ್ಝ್  
ರೆೊಂದಿಗೆ ಕ್ೋಳಲ್ದ್ಗ ಅವರು ಹೋಳಿದರು: 

“ಸಹೊೋದರ ಅಲ್ಲಿಮ್ ಶೈಖ ನ್ಸಿರುದಿದಾೋನ್ ಅಲ್ಅಲ್್ಬನಿೋ 
ಹೋಳಿದಂತೆ ಈ ಹದಿೋಸ್ ಸಹಿೋಹ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹದಿೋಸಿನಲ್ಲಿ-
ರುವುದು ಹದಿನೈದರ ಬಳಿಕ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಲು ಪ್್ರ-
ರಂಭಿಸಬ್ರದು ಎಂದ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ ತ್ಂಗಳ ಬಹುಪ್ಲು 
ದಿನ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಿದವರು ಅಥವ್ ತ್ಂಗಳು ಪೂತ್ತೀ 
ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಿದವರು ಸುನನುತ್ತನುನು ಪ್ಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ.” 
(ಮಜೊಮಿಉ ಫತ್ವ್ ಶೈಖ ಇಬ್ನು ಬ್ಝ್ 15/385).

ಶೈಖ ಇಬ್ನು ಉಸ್ೈಮಿೋನ್  ತಮಮಿ ‘ಶಹುತೀ ರಿಯ್ದಿ ಸ್ಸು-
ಲ್ಹಿೋನ್’ನಲ್ಲಿ (3/394) ಹೋಳುತ್್ತರೆ: 

“ಈ ಹದಿೋಸನುನು ಸಹಿೋಹ್ ಎಂದು ಒಪಿ್ಪಕ್ೊಂಡರೊ ಸಹ 
ವಿದ್ವಂಸರಲ್ಲಿ ಕ್ಲವರು ಅಭಿಪ್್ರಯಪಡುವಂತೆ ಇದರ 
ಅಥತೀ ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಹದಿನೈದರ ಬಳಿಕ ಉಪವ್ಸ 
ಆಚರಿಸುವುದು ನಿಷ್ದ್ಧವಂದಲಲಿ. ಬದಲ್ಗಿ ಇದರ ಅಥತೀ 
ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುವುದು ಕರ್ಹತ್ ಎಂದು ಮ್ತ್ರ. ಆದರೆ 
ರೊಢಿಯ್ಗಿ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಅದು ಕರ್ಹತ್ 
ಅಲಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಶಅ್ ಬ್ನ್ ಹದಿನೈದರ ಬಳಿಕವೂ ಉಪವ್ಸ 
ಆಚರಿಸಬಹುದ್ಗಿದೆ.”

ಸ್ರ್ಂಶ:

ಶಅ್ ಬ್ನ್ ಹದಿನೈದರ ಬಳಿಕ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸಬ್ರದೆಂ-
ದು ಹೋಳಿರುವುದು ಒಂದೆೊೋ ಕರ್ಹತ್ನ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಅಥವ್ 
ಹರ್ಮ್ನ ರೊಪದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ರೊಢಿಯ್ಗಿ ಉಪವ್ಸ 
ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಅಥವ್ ಹದಿನೈದಕಿಕೆಂತ ಮುಂಚೆಯೊ 
ನಂತರವೂ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನವಯಸು-
ವುದಿಲಲಿ. ಹಚು್ಚ ಬಲಲಿವನು ಅಲ್ಲಿಹು .

ಈ ವಿರೆೊೋಧಕಿಕೆರುವ ಕ್ರಣವೋನಂದರೆ ನಿರಂತರ ಉಪವ್ಸ 
ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಉಪವ್ಸ ಆಚ-
ರಿಸಲು ಬಲಹಿೋನತೆ ಕ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು. ನಿೋವು ಕ್ೋಳಬ-
ಹುದು: ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಮೊದಲ್ನಿಂದಲೆೋ ಉಪವ್ಸ 

50 ನೋ ರ್ಟಕ್ಕೆ
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ಚರಿತೆ್ರ ಅವಲೆೊೋಕನ

ZÀjvÉæ

ಬಹೆ�ನ್ನ ಮುಂದಿರ್ ಬಿನ್ ಸ್ವ ಅವರಿಗೆ ಪತರಾ:

ಬಹ್ರರೈನ್ನ ರ್ಜ್ಯಪ್ಲ ಮುಂದಿರ್ ಬಿನ್ ಸ್ವ ಅವರನುನು 
ಇಸ್ಲಿಮಿಗೆ ಆಮಂತ್್ರಸುವ ಸಂದೆೋಶದೆೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಅ್ ಬಿನ್ 
ಹಳ್ರಮಿಯವರನುನು ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೊಟಟಿರು. ಪತ್ರ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ 
ರ್ಜ್ಯಪ್ಲರು ಉತ್ತರ ಬರೆದರು. ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್-
ಹಕರೆೋ! ನಿೋವು ಬಹ್ರರೈನ್ನ ನಿವ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವನುನು 
ನ್ನು ಅವರ ಸಮುಮಿಖ ಓದಿದ್ಗ ಕ್ಲವರು ಇಸ್ಲಿಮ್ ಸಿವೋ-
ಕರಿಸಿದರು. ಇನುನು ಕ್ಲವರು ದೆವೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನನನು 
ರ್ಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಜೊಸಿ (ಅಗಿನುಯ್ರ್ಧಕರು) ಮತು್ತ ಯಹೊ-
ದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಮಿ ಆದೆೋಶವನುನು ಎದುರು 
ನೊೋಡುತ್್ತದೆದಾೋನ. 

ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು ಈ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು: 

ಪರಮ ದಯ್ಮಯನೊ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೊ ಆದ ಅಲ್ಲಿ-
ಹನ ನ್ಮದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕ ಮುಹಮಮಿ-
ದರು ಮುಂದಿರ್ ಬಿನ್ ಸ್ಅ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ. ನಿಮಗೆ 
ಶ್ಂತ್ಯನುನು ಹ್ರೆೈಸುತೆ್ತೋನ. ನಿಮಮಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ನು 
ಏಕ ಆರ್ಧ್ಯನ್ದ ಅಲ್ಲಿಹನನುನು ಸು್ತತ್ಸುತೆ್ತೋನ. ಮುಹಮಮಿ-
ದ್ ಅಲ್ಲಿಹನ ದ್ಸ ಮತು್ತ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರ್ಗಿದ್ದಾರೆಂದು 
ನ್ನು ಸ್ಕ್ಷ್ಯವಹಿಸುತೆ್ತೋನ. ಅಲ್ಲಿಹನ ಕ್ಯತೀದಲ್ಲಿ ನ್ನು 
ನಿಮಗೆ ಉಪದೆೋಶಿಸುತ್್ತದೆದಾೋನ. ಯ್ರ್ದರೊ ಹಿತ್ಕ್ಂಕ್ಷಿಗ-
ಳ್ದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆೋ ಉತ್ತಮ. ನನನು ರ್ಯಭ್ರಿಗಳನುನು 
ಅನುಸರಿಸುವವನು ನನನುನುನು ಅನುಸರಿಸಿದವನ್ಗುತ್್ತನ. 
ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಹಿತ್ಕ್ಂಕ್ ಪ್ರಕಟಿಸುವವನು ನನೊನುಂದಿಗೆ 

ಹಿತ್ಕ್ಂಕ್ಷಿಯ್ಗಿದ್ದಾನ. ನನನು ರ್ಯಭ್ರಿಗಳು ನಿಮಮಿನುನು 
ರ್್ರಂಸಿಸುತ್್ತರೆ. ನಿಮಮಿ ಜನತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ನು ನಿ-
ಮೊಮಿಂದಿಗೆ ಶಿಫ್ರಸು ಮ್ಡುತ್್ತದೆದಾೋನ. ಇಸ್ಲಿಮ್ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ-
ವರನುನು ಅದರಲ್ಲಿಯೆೋ ಬಿಟುಟಿಬಿಡಿರಿ. ಪ್ಪಿಗಳಂದಿಗೆ ನ್ನು 
ಉದ್ರತೆ ತೆೊೋರಿಸುತೆ್ತೋನ. ಆದುದರಿಂದ ನಿೋವು ಕೊಡ್ 
ಅವರನುನು ಸಿವೋಕರಿಸಿರಿ. ನಿೋವು ಒಳಿತು ಮ್ಡುವ ತನಕ ನಿ-
ಮಮಿನುನು ಈ ಸ್ಥೆನದಿಂದ ಪಲಲಿಟಗೆೊಳಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಯಹೊದಿ 
ಮಜೊಸಿಗಳಿಂದ ಜಝ್ಯ (ಮುಸಿಲಿಮೋತರರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ಗಿ 
ಇಸ್ಲಿಮಿೋ ರ್ಷಟ್ರವು ಅವರಿಂದ ವಸೊಲು ಮ್ಡುವ ಸುಂಕ) 
ವಸೊಲು ಮ್ಡಿರಿ. (ಝ್ದುಲ್ ಮಆದ್ 3/61-62)

ಯಮ್ಮದ �ೌದ ಬಿನ್ ಅಲಿ:

“ಪರಮ ದಯ್ಮಯನೊ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೊ ಆದ ಅಲ್ಲಿ-
ಹನ ನ್ಮದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರ್ದ ಮುಹ-
ಮಮಿದ್ರಿಂದ ಫೌದ ಬಿನ್ ಅಲ್ಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಿ-
ಗತೀವನುನು ಅನುಗಮಿಸುವವರಿಗೆ ಶ್ಂತ್ ಇದೆ. ಕುದುರೆ ಮತು್ತ 
ಒಂಟ ತಲುರ್ವಡೆಗೆಲಲಿ ನನನು ಧಮತೀವು ವಿಜೋತವ್ಗುವು-
ದೆಂದು ನ್ನು ತ್ಳಿಯುತೆ್ತೋನ. ಆದುದರಿಂದ ನಿೋವು ಇಸ್ಲಿಮ್ 
ಸಿವೋಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯರಿ. ಹ್ಗ್ದರೆ ನಿಮಮಿ ಅಧಿಕ್ರವು 
ನಿಮಮಿಲ್ಲಿಯೆೋ ಉಳಿಯುವುದು.”

ಈ ಸಂದೆೋಶದೆೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರ ರ್ಯಭ್ರಿ-
ಯ್ದ ಸಲ್ೋಲತ್ ಬಿನ್ ಅಮ್್ರ ಅಲ್ ಆಮಿರ್ ಫೌದ ಬಿನ್ 
ಅಲ್ಯವರನುನು ಭೆೋಟಿಯ್ದರು. ಪತ್ರವನುನು ಓದಿದ ನಂತರ 
ಅವರು ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುತ್್ತರೆ. 

‘ಚರಿತೆ್ರ ಅವಲೆೊೋಕನ’ ಎಂಬ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ್ದಿ ಮುಹ-
ಮಮಿದ್ ರವರ ಜೋವನ ಚರಿತೆ್ರಯನುನು ವಸು್ತನಿಷ್ಠವ್ಗಿ, ವಿವರ 
ಪೂಣತೀವ್ಗಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡುತ್್ತದೆದಾೋವ. ಹಿಜರಿ 
1396 ರಲ್ಲಿ ‘ರ್ಬಿತತುಲ್ ಆಲಮಿಲ್ ಇಸ್ಲಿಮಿೋ’ಯವರು 
ಮಕ್ಕೆದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ್ದಿ ಜೋವನಚರಿತೆ್ರಯ ಕುರಿತು ಏಪತೀಡಿಸಿ-
ದದಾ ಬರಹಗಳ ಸ್ಪಧ್ತೀಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥೆನ ಪಡೆದ ಮೌಲವಿ 
ಸಫಿೋಉರತೀಹ್ಮಿನ್ ಮುಬ್ರಕ್ರ್ರಿಯವರ ‘ಅರತೀಹಿೋಕುಲ್ 
ಮಖೊ್ತಮ್’ ಎಂಬ ಉದುತೀ ಗ್ರಂಥವನುನು ಆಧರಿಸಿಕ್ೊಂಡು 
ಪ್ರಸು್ತತ ಚರಿತೆ್ರಯು ಪ್ರಕಟವ್ಗುತ್್ತದೆ. ಮೌಲವಿ ಸಫಿೋಉರತೀ-
ಹ್ಮಿನ್ ಮುಬ್ರಕ್ರ್ರಿಯವರು ಅರೆೋಬಿಕ್ ಮತು್ತ ಉದುತೀ 
ಭ್ಷಯಲ್ಲಿ ಅನೋಕ ಗ್ರಂಥಗಳನುನು ರಚಿಸಿದುದಾ ಇಸ್ಲಿಮಿೋ ಸ್ಹಿತ್ಯ 
ಕ್ೋತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತರ ಸ್ೋವ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ್ಗಿದ್ದಾರೆ.
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ನಿೋವು ನನನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತು್ತ ಮಹೊೋನನುತವ್ದ ಕ್-
ಯತೀದೆಡೆಗೆ ಆಮಂತ್್ರಸಿದಿದಾೋರಿ. ಅರಬಿಗಳು ನನನು ಸ್ಥೆನವನುನು 
ಗೌರವಿಸುತ್್ತರೆ. ನಿಮಮಿ ಅಧಿಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸವಲ್್ಪಂಶವನುನು ನನಗೆ 
ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ. ಆಗ ನ್ನು ನಿಮಮಿನುನು ಅನುಗಮಿಸುತೆ್ತೋನ. 

ಸಲ್ೋಲತ್ಗೆ ಪ್ರಿತೆೊೋಷಕ ಮತು್ತ ವಸತ್ಗಳನುನು ನಿೋಡಿ ಬಿೋ-
ಳಕೆಟಟಿರು. ಸಲ್ೋಲತ್ ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರನುನು ಭೆೋಟಿಯ್ಗಿ 
ವಿಷಯ ತ್ಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಉತ್ತರವನುನು ಓದಿದ ಪ್ರವ್ದಿ

 ರವರು ಹಿೋಗೆ ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯಸಿದರು. 

“ಒಂದು ತುಂಡು ಭೊಮಿ ಕ್ೋಳಿದರೊ ನ್ನು ಅದನುನು ಅವನಿಗೆ 
ನಿೋಡುವುದಿಲಲಿ. ಅವನು ನ್ಶಹೊಂದುತ್್ತನ. ಅವನ ಬಳಿ-
ಯರುವುದೆಲಲಿವೂ ನ್ಶಗೆೊಳುಳುವುದು.”

ಮಕ್ಕೆ ವಿಜಯದ ನಂತರ ಮರಳುವ್ಗ ಜಬಿ್ರೋಲರು ಆಗಮಿಸಿ 
ಫೌದನ ಮರಣದ ವ್ತೆತೀಯನುನು ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರಿಗೆ 
ತ್ಳಿಸುತ್್ತರೆ. ಆಗ ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು ಹೋಳಿದರು: “ನನನು 
ನಂತರ ಯಮ್ಮದಿಂದ ಓವತೀ ಕಳಳು ಪ್ರವ್ದಿ ಹೊರಡು-
ತ್್ತನ. ಅವನು ವಧಿಸಲ್ಪಡುತ್್ತನ.” ಆಗ ಒಬ್ಬರು ಕ್ೋಳುತ್್ತರೆ: 

“ಓ ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕರೆೋ! ಅವನನುನು ವಧಿಸುವವ-
ರು ಯ್ರು?” ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು ಹೋಳುತ್್ತರೆ: “ನಿೋವು 
ಮತು್ತ ನಿಮಮಿ ಜೊತೆಗ್ರರು.” 

ನಂತರದ ಕ್ಲ್ವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸು್ತತ ಘಟನ ಹ್ಗೆಯೆೋ ಸಂ-
ಭವಿಸಿತು. (ಝ್ದುಲ್ ಮಆದ್ 3/63)

ದಮ್ಸ್ಕಸ್ ಆಡಳಿತಗ್ರ ಹ್ರಿಸ್ ಬಿನ್ ಅಬಿೇ 
ಶಮೇರ್:

ಪರಮ ದಯ್ಮಯನೊ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೊ ಆದ ಅಲ್ಲಿ-
ಹನ ನ್ಮದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕ ಮುಹಮಮಿ-
ದ್ರಿಂದ ಹ್ರಿಸ್ ಬಿನ್ ಅಬಿೋ ಶಮಿೋರ್ರವರಿಗೆ ಸಂದೆೋಶ. 
ಸನ್ಮಿಗತೀವನುನು ಅನುಗಮಿಸುವವರಿಗೆ ಶ್ಂತ್ ಇದೆ. ಅದನುನು 
ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಶ್ವಸವಿರಿಸುವವರಿಗೆ ಶ್ಂತ್. ನ್ನು ನಿಮಮಿನುನು 
‘ಅಲ್ಲಿಹನಿಗೆ ಬೆೋರೆ ಯ್ರನೊನು ಪ್ಲುದ್ರರನ್ನುಗಿ ನಿಶ್ಚಯ-
ಸದ ವಿಶ್ವಸದೆಡೆಗೆ ಆಮಂತ್್ರಸುತ್್ತದೆದಾೋನ.’ ಹ್ಗ್ದರೆ ನಿಮಮಿ 
ಅಧಿಕ್ರವು ನಲೆನಿಲುಲಿವುದು. 

ಈ ಸಂದೆೋಶದೆೊಂದಿಗೆ ಬನೊ ಸಅದ್ ಗೆೊೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ೋರಿದ 
ಸುಜ್ಅ್ ಬಿನ್ ವಹ್್ಬರನುನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಗುತ್ತದೆ. ಸಂದೆೋಶವ-
ನುನು ಪಡೆದ ರ್ಜ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವನುನು ತ್ಳಿದು ಹಿೋಗೆ 
ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯಸುತ್್ತನ. 

“ನನನುನುನು ಅಧಿಕ್ರದಿಂದ ಉರುಳಿಸುವವರು ಯ್ರು? ನ್ನು 
ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ೋನ್ ಕ್ಯ್ತೀಚರಣೆ ನಡೆಸುತೆ್ತೋನ.” 

ಇವನು ವಿಶ್ವಸವಿರಿಸಲ್ಲಲಿ. ಇವನು ಪ್ರವ್ದಿಯವರೆೊಂದಿಗೆ 
ಯುದ್ಧ ಮ್ಡಲು ಸಿೋಝರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನುಮತ್ ಕ್ೋಳಿದರೊ 
ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತ್ ನಿೋಡಲ್ಲಲಿ. ಪತ್ರದೆೊಂದಿಗೆ ಆಗ-
ಮಿಸಿದ ಗುಜ್ಇರವರಿಗೆ ಉಡುಗೆೊರೆ ನಿೋಡಿದದಾರೊ ಅವರು 
ಅದನುನು ಪಿ್ರೋತ್ಪೂವತೀಕವ್ಗಿ ನಿರ್ಕರಿಸಿದರು.

ಒಮ್ನ್ ರ್ಜನಿಗೆ:

ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು ಜೊಲಂದನ್ರವರ ರ್ತ್ರರ್ದ ಜೈಫರ್ 
ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೊೋದರ ಅಬುದಾಗೆ ಸಂದೆೋಶ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 

ಪರಮ ದಯ್ಮಯನೊ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೊ ಆದ ಅಲ್ಲಿ-
ಹನ ನ್ಮದಿಂದ. ಅಬುದಾಲ್ಲಿರ ರ್ತ್ರ ಮುಹಮಮಿದ್ ಜೊಲಂ-
ದನ್ರವರ ರ್ತ್ರರ್ದ ಜೈಫರ್ ಮತು್ತ ಅಬುದಾರವರಿಗೆ ಬರೆದ 
ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಿಗತೀವನುನು ಅನುಗಮಿಸುವವರಿಗೆ ಶ್ಂತ್ ಇದೆ. 
ನಿಮಿಮಿಬ್ಬರನುನು ನ್ನು ಇಸ್ಲಿಮಿಗೆ ಆಮಂತ್್ರಸುತ್್ತದೆದಾೋನ. ನ್ನು 
ಜೋವಿಸುವವರೆಗೆ ಮುನನುಚ್ಚರಿಕ್ ನಿೋಡಲು ಹ್ಗೊ ಸತ್ಯನಿಷೋ-
ಧಿಗಳ ಮೋಲೆ ಶಿಕ್ಯ ವಚನಗಳನುನು ಸತ್ಯವ್ಗಿ ಸ್ಥೆಪಿತಗೆೊ-
ಳಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಮ್ನವ ಸಮುದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಹನಿಂದ 
ನಿಯುಕ್ತಗೆೊಂಡ ಪ್ರವ್ದಿಯ್ಗಿದೆದಾೋನ. ನಿೋವಿಬ್ಬರು ಇಸ್ಲಿಮ್ 
ಸಿವೋಕರಿಸಿದರೆ ನಿಮಮಿ ಅಧಿಕ್ರವು ನಲೆನಿಲುಲಿವುದು. ಅನ್ಯಥ್ 
ನಿೋವು ಸ್ಥೆನಭ್ರಷಟಿರ್ಗುತ್್ತೋರಿ. ನನನು ಅಶವಸ್ೋನಯು ನಿಮಮಿ 
ಗಡಿಯಳಗೆ ಠಿಕ್ಣಿ ಹೊಡುವುದು. ನನನು ಪ್ರವ್ದಿತವವು ನಿಮಮಿ 
ಅಧಿಕ್ರದ ಮೋಲೆ ವಿಜಯ ಸ್ಧಿಸುವುದು.

ಅಮ್್ರ ಬಿನ್ ಆಸ್ ಸಂದೆೋಶದೆೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಒಮ್-
ನ್ನಲ್ಲಿ ಅಬುದಾರನುನು ಭೆೋಟಿಯ್ಗಿ ನ್ನು ಅಲ್ಲಿಹನ ಸಂದೆೋಶ-
ವ್ಹಕರ ರ್ಯಭ್ರಿಯ್ಗಿದೆದಾೋನಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು. ಅಬುದಾ 
ಹೋಳಿದರು: ನಿೋವು ನನನು ಸಹೊೋದರನನುನು ಭೆೋಟಿಯ್ಗಿ ಈ 
ಪತ್ರವನುನು ಅವನಿಗೆ ಓದಿ ಹೋಳಿರಿ. ಅವನು ಪ್್ರಯ ಮತು್ತ 
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ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯವನ್ಗಿದ್ದಾನ. ನಿಮಮಿ ಸಂ-
ದೆೋಶವೋನು? 

ಅಮ್್ರ: ಭ್ಗಿೋದ್ರರಿಲಲಿದ ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸವಿರಿಸಿ ಅವ-
ನನುನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆರ್ಧಿಸಲ್ಪಡುವವರನನುಲಲಿ ತೆೊರೆಯರಿ. 
ಮುಹಮಮಿದ್ ಅಲ್ಲಿಹನ ದ್ಸರು ಹ್ಗೊ ಸಂದೆೋಶವ್ಹಕ-
ರ್ಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಸ್ಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿರಿ. 

ಅಬುದಾ: ಅಮ್್ರರವರೆೋ ನಿೋವು ನಮಮಿ ಗೆೊೋತ್ರದವರ ರ್ತ್ರರ್ಗಿ-
ರುವಿರಿ. ನಿಮಮಿ ತಂದೆ ಈ ಸಂದೆೋಶದೆೊಂದಿಗೆ ಯ್ವ ನಿಲುವು 
ಸಿವೋಕರಿಸಿದದಾರು? 

ಅಮ್್ರ: ಅವರು ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರ ಮೋಲೆ ವಿಶ್ವಸವಿರಿಸದೆ 
ಮೃತಪಟಟಿರು. ಅವರು ಮರಣಕಿಕೆಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರವ್ದಿ  
ರವರ ಮೋಲೆ ವಿಶ್ವಸವಿರಿಸುತ್್ತದದಾರೆ ಅದೆಷುಟಿ ಚೆನ್ನುಗಿರುತ್್ತ-
ತೆ್ತಂದು ನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್್ತದೆದಾ. ನ್ನು ಕೊಡ ಅವರಂತೆಯೆೋ 
ಇದೆದಾ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಹನು ನನಗೆ ಇಸ್ಲಿಮಿನಡೆಗೆ ಮ್ಗತೀದ-
ಶತೀನ ನಿೋಡಿದ. 

ಅಬುದಾ: ನಿೋವು ಯ್ವ್ಗ ಇಸ್ಲಿಮ್ ಸಿವೋಕರಿಸಿದಿರಿ?

ಅಮ್್ರ: ಇತ್್ತೋಚೆಗಷಟಿ. ನೋಗಸ್ ಚಕ್ರವತ್ತೀಯ ಸಮುಮಿಖದಲ್ಲಿ 
ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆ. ಚಕ್ರವತ್ತೀ ಕೊಡ್ ಇಸ್ಲಿಮ್ ಸಿವೋಕರಿಸಿದರು. 

ಅಬುದಾ: ಅದರ ವೈಶಿಷಟಿ್ಯತೆಗಳು ಮತು್ತ ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯೆ ಏನ್ಗಿತು್ತ?

ಅಮ್್ರ: ಅವರು ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರನುನು ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿ ಅನು-
ಸರಿಸಿದರು. 

ಅಬುದಾ: ರ್ರೆೊೋಹಿತರು ಮತು್ತ ಮಿತ್ರರು?

ಅಮ್್ರ: ಅವರು ಕೊಡ್ ಚಕ್ರವತ್ತೀಯನುನು ಅನುಗಮಿಸಿದರು. 

ಅಬುದಾ: ಅಮ್್ರರವರೆೋ ಸುಳ್ಳುಡುವುದು ಗೌರವ್ನಿವತರಿಗೆ 
ಯ್ವತೊ್ತ ಭೊಷಣವಲಲಿ. 

ಅಮ್್ರ: ನ್ನು ಸುಳುಳು ಹೋಳಲ್ಲಲಿ. ನಮಮಿ ಧಮತೀದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 
ಅವಕ್ಶವೋ ಇಲಲಿ. 

ಅಬುದಾ: ನೋಗಸ್ ಇಸ್ಲಿಮ್ ಸಿವೋಕರಿಸಿದುದಾ ಹಕು್ಯತೀಲ್ಸ್ ಚಕ್ರವತ್ತೀ-

ಗೆ ತ್ಳಿದಿತೆ್ತೋ?

ಅಮ್್ರ: ಹೌದು. ಖಂಡಿತವ್ಗಿಯೊ.

ಅಬುದಾ: ಅದನುನು ತ್ವು ಹೋಗೆ ತ್ಳಿದಿರಿ?

ಅಮ್್ರ: ನೋಗಸ್ ಹಕು್ಯತೀಲ್ಸ್ಗೆ ಕಪ್ಪಕ್ಣಿಕ್ ಸಲ್ಲಿಸುತ್್ತದದಾರು. 
ಇಸ್ಲಿಮ್ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇನುನು ಏನನೊನು ಕಳುಹಿಸುವುದಿ-
ಲಲಿವಂದು ಘೋಷ್ಸಿದರು. ಇದು ಹಕು್ಯತೀಲ್ಸ್ಗೆ ಗೆೊತ್್ತಯತು. 
ಹಕು್ಯತೀಲ್ಸ್ರೆೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಹೊೋದರ ಕ್ೋಳಿದ: ಕಪ್ಪಕ್ಣಿ-
ಕ್ ನಿೋಡದೆ ಹೊಸ ಧಮತೀ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ನಿಮಮಿ ಗುಲ್ಮನನುನು 
ಹ್ಗೆಯೆೋ ಬಿಟುಟಿಬಿಡುತ್್ತೋಯ್? ಅವನ ಈ ಮ್ತ್ಗೆ ಹಕು್ಯತೀ-
ಲ್ಸ್ ಹಿೋಗೆ ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯಸಿದ: ಅವನು ಅವನಿಗಿಷಟಿವ್ದ ಧಮತೀ-
ವನುನು ಸಿವೋಕರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನ್ನೋನು ಮ್ಡಲು ಸ್ಧ್ಯವಿದೆ? 
ಅಲ್ಲಿಹನ್ಣೆಗೊ ಸತ್ಯ. ನನಗೆ ನನನು ರ್ಜ್ಯವು ನಷಟಿವ್ಗುತ್ತದೆ 
ಎಂಬ ಭಯವು ಇಲಲಿದಿರುತ್್ತದದಾರೆ ನ್ನು ಕೊಡ್ ಹ್ಗೆಯೆೋ 
ಮ್ಡುತ್್ತದೆದಾ. 

ಅಬುದಾ: ಹ್ಗಿದದಾರೆ ಅವರ (ಪ್ರವ್ದಿ) ಆಜ್ಞೆಗಳೆೋನಂದು ನನಗೆ 
ತ್ಳಿಸಿಕ್ೊಡಿರಿ. 

ಅಮ್್ರ: ಅವರು ಅಲ್ಲಿಹನನುನು ಅನುಸರಿಸಬೆೋಕ್ಂದು ಆದೆೋಶಿ-
ಸುತ್್ತರೆ ಮತು್ತ ಅವನನುನು ಧಿಕಕೆರಿಸುವುದನುನು ವಿರೆೊೋಧಿಸುತ್್ತ-
ರೆ. ರ್ಣ್ಯ ಕ್ಯತೀವಸಗಲು, ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸ-
ಲು, ಅಕ್ರಮ, ವೈರತವ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಮದ್ಯಪ್ನ, ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜ, 
ಶಿಲುಬೆಯ ಆರ್ಧನಯನುನು ತೆೊರೆಯಲು ಆದೆೋಶಿಸುತ್್ತರೆ. 

ಅಬುದಾ: ಅದೆಷುಟಿ ಉತಕೆಕೃಷಟಿವ್ದ ಸಂದೆೋಶವ್ಗಿದೆ! ನನನು 
ಸಹೊೋದರ ನನನುನುನು ಅನುಗಮಿಸಿದರೆ ನ್ವಿೋವತೀರೊ ತೆರಳಿ 
ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರ ಮೋಲೆ ವಿಶ್ವಸವಿರಿಸಿ ಅವರನುನು ಸಮ-
ಥಿತೀಸುತ್್ತದೆದಾವು. ಆದರೆ ನನನು ಸಹೊೋದರ ಅಧಿಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹಚು್ಚ 
ಹಿಡಿತವಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ೈಬಿಡುತ್್ತರೆೊೋ 
ಎಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದಿಲಲಿ. 

ಅಮ್್ರ: ಅವರು ಇಸ್ಲಿಮ್ ಸಿವೋಕರಿಸಿದರೆ ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು 
ಅಧಿಕ್ರವನುನು ಅವರಿಗೆೋ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಬಿಡುತ್್ತರೆ. ಅನಂತರ ಶಿ್ರೋ-
ಮಂತರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನುನು ಬಡವರಿಗೆ ವಿತರಿಸು-
ತ್್ತರೆ. 
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ಅಬುದಾ: ಅದೆೋನು ದ್ನ?

ಅಮ್್ರ: ಅಲ್ಲಿಹನು ಸಂಪತ್್ತನಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ ನಿಶಿ್ಚತ ಪ್ಲು. 
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಶಿ್ರೋಮಂತನು ಅದನುನು ನಿೋಡಬೆೋಕು. ಒಂಟಗಳ 
ಪ್ಲನುನು ಕ್ೊಡಬೆೋಕು. 

ಅಬುದಾ: ಕ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮೋಯುದಾ ಕ್ಲುವಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋರು ಕುಡಿಯುವ 
ನಮಮಿ ಜ್ನುವ್ರುಗಳಿಂದಲೊ ದ್ನ ನಿೋಡಬೆೋಕ್ೋ?

ಅಮ್್ರ: ಹೌದು.

ಅಬುದಾ: ಅಲ್ಲಿಹನ್ಣೆಗೊ ದೊರದ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಸಿಸು-
ತ್್ತರುವ ಬಹುತೆೋಕ ಜನರೊ ಇದನುನು ಅಂಗಿೋಕರಿಸುತ್್ತರೆಂದು 
ನನಗೆ ತೆೊೋಚುತ್್ತಲಲಿ.

ಅಮ್್ರ ಕ್ಲವು ದಿನ ಅಲ್ಲಿಯೆೋ ಉಳಿದರು. ಅಬುದಾರವರು ವಿ-
ಷಯಗಳನನುಲಲಿ ತಮಮಿ ಸಹೊೋದರನಿಗೆ ತ್ಳಿಸಿದರು. ಅನಂತರ 
ಪ್ರವೋಶದ ಅನುಮತ್ ಲಭಿಸಿದ್ಗ ಅಮ್್ರ ಪತ್ರದೆೊಂದಿ-
ಗೆ ಸಹೊೋದರನನುನು ಭೆೋಟಿಯ್ಗಿ ಸಂದೆೋಶವನುನು ಅವರ 
ಮುಂದೆ ಓದಲ್ಯತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅದನುನು ಅಬುದಾರವರಿಗೆ 
ಹಸ್್ತಂತರಿಸಲ್ಗಿ ಅವರು ಕೊಡ್ ಓದಿದರು. ತದನಂತರ 
ಅಬುದಾರವರ ಸಹೊೋದರ ಕ್ಲವು ಕ್ಯತೀಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾ-
ರಿಸಿದರು. ಕುರೆೈಶರು ಈ ಕುರಿತು ತಳೆದ ನಿಲುವೋನು? 

ಅಮ್್ರ: ಅವರು ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರನುನು ಅನುಗಮಿಸುತ್್ತರೆ. 
ಕ್ಲವರು ಧಮತೀದ ಮೋಲ್ನ ಪಿ್ರೋತ್ಯಂದ ಮತೆ್ತ ಕ್ಲವರು 
ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಹದರಿ. 

ಅವರು: ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯ್ರಿದ್ದಾರೆ?

ಅಮ್್ರ: ಜನರು ಇಸ್ಲಿಮಿನ ಮೋಲ್ರುವ ಆಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರ-
ನುನು ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದಿೋಗ ತ್ವು ಮೊದಲು ಪಥಭ್ರ-
ಷಟಿರ್ಗಿದದಾ ಧಮತೀದಲ್ಲಿದೆದಾವಂದು ಮನವರಿಗೆಯ್ಗಿದೆ. ಇನುನು 
ನಿೋವು ಮ್ತ್ರ ಬ್ಕಿಯುಳಿದಿದಿದಾೋರಿ. ನಿೋವು ಅವರ ಮೋಲೆ 
ವಿಶ್ವಸ ತರದಿದದಾರೆ ಅಶವಸ್ೋನಯು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೊರುವುದು. 
ಆದುದರಿಂದ ನಿೋವು ಇಸ್ಲಿಮ್ ಸಿವೋಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯರಿ. 
ನಿಮಮಿ ಅಧಿಕ್ರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಶವ ಮತು್ತ ಕ್ಲ್ಳು 
ಪಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲೆಯೊರುವುದಿಲಲಿ. 

ಅವರು: ನನಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಅವಕ್ಶ ನಿೋಡಿರಿ. ನ್ಳೆ 
ಬನಿನುರಿ.

ಮರುದಿನ ತೆರಳಿದ ಅಮ್್ರಗೆ ಪ್ರವೋಶ ಲಭಿಸಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ 
ಸಹೊೋದರ ಅಬುದಾರವರ ನರವಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರನುನು ಭೆೋ-
ಟಿಯ್ದರು. ತುಸು ಹೊತ್್ತನ ಮ್ತುಕತೆಯಂದ ಇಬ್ಬರು 
ಸಹೊೋದರರು ಕೊಡ್ ಇಸ್ಲಿಮ್ ಸಿವೋಕರಿಸಿದರು. ಅವರು 
ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಿಮ್ ಕ್ನೊನು ಮತು್ತ ಧಮತೀವನುನು ಜ್ರಿಗೆೊಳಿಸಿ-
ದರು. ಆ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಿಮಿನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ದೆೊಡ್ಡ 
ಕ್ೊಡುಗೆ ನಿೋಡಿದರು. (ಝ್ದುಲ್ ಮಆದ್ 3/62-63)

ಇತರ ರ್ಜರುಗಳಿಗೆಲಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದ ನಂತರವಷಟಿ ಈ ಪತ್ರ ಬರೆ-
ಯಲ್ಯತನುನುವುದು ಸ್ಪಷಟಿವಿದೆ. ಬಹುತೆೋಕ ಮಕ್ಕೆ ವಿಜಯದ 
ನಂತರವಷಟಿ ಇದನುನು ಬರೆಯಲ್ಯತು. ಹಿೋಗೆ ಪ್ರವ್ದಿ  
ರವರು ತಮಮಿ ಸಂದೆೋಶವನುನು ಹಚಿ್ಚನ ಚಕ್ರವತ್ತೀಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿ-
ಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಲವರು ವಿಶ್ವಸ ತಂದರು. ಇನುನು ಕ್ಲವರು 
ತರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಯೋಚನ ಮತು್ತ ಚಚೆತೀಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ಧಮತೀ ಮತು್ತ ಅದರ ಪ್ರವ್ದಿಯವರ ಸಂದೆೋಶವು ತಲುಪಿತು. 
 (ಮುಂದುವರಿಯುವುದು)

ವಿಶ್ವಸ, ಆರ್ಧನ, ವೈಯಕಿ್ತಕ ನಿಯಮಗಳು, ಆಚಾರಗ-
ಳು ಮುಂತ್ದುವುಗಳಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿೋಡಬೆೋಕ್ದ ಒಂದು 
ಆಡಳಿತವು ಅನಿವ್ಯತೀವ್ಗಿದೆ.  ಆದುದರಿಂದ ರ್ಷಟ್ರರ್-
ನರಿನುಮ್ತೀಣ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಿಂದ ದೊರ ನಿಂತ್ರುವ ಒಂದು 
ಜೋವನಕ್ರಮ ಭ್ರತ್ೋಯ ಸ್ಮ್ಜಕ ಸಂದಭತೀದಲ್ಲಿ ಆತಮಿ-
ಹತ್್ಯ ಘ್ತುಕವ್ಗಿದೆಯೆಂದು ಮುಸಿಲಿಮ್ ಸಮುದ್ಯವು 
ತ್ಳಿದುಕ್ೊಳಳುಬೆೋಕ್ಗಿದೆ. ಅಹಲಿ ಹದಿೋಸ್ ವಿದ್ವಂಸರು ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ 
ಹುಟುಟಿಹ್ಕಲು ನಿರಂತರವ್ಗಿ ಪ್ರಯತ್ನುಸುತ್್ತದ್ದಾರೆ.  ಪ್ರತ್-
ಕೊಲ ಸನಿನುವೋಶಗಳನುನು ಮಟಿಟಿ ನಿಲುಲಿವ ಆತಮಿವಿಶ್ವಸ ಹ್ಗೊ 
ಸವತೀಶಕ್ತನಲ್ಲಿ ತವಕುಕೆಲ್ದದಾರೆ ಪ್್ಯಸಿಸಟಿದ ಸವ್ಲುಗಳನುನು 
ಎದುರಿಸಲು ಸ್ಧ್ಯವಿದೆ. ನಮೊ್ರ್ಯದ್, ಫಿರ್ಔನ್, ಹ್ಮ್ನ್, 
ಹಿಟಲಿರ್, ಮುಸಲೆೊೋನಿ, ಸ್ಟಿಲ್ನ್ ಸ್ೊೋತು ಸುಣ್ಣವ್ದ ಲೆೊೋಕ-
ದಲ್ಲಿ ಯ್ವ ಫ್್ಯಸಿಸ್ಟಿ ಶಕಿ್ತಗಳಿಗೊ ಶ್ಶವತವ್ದ ಅಸಿ್ತತವವಿರು-
ವುದಿಲಲಿ.  

16 ನೋ ರ್ಟದಿಂದ

...ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ!
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ಇಸ್ಲಿಮಿಕ್ ವಸತ್ಧ್ರಣೆಯ ಶಿಷ್ಟಿಚಾರವನುನು 
ಪ್ಲ್ಸಲು ಅದೆಷುಟಿ ಉಪದೆೋಶಿಸಿದರೊ ನನನು ಪತ್ನು 
ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಿಲಲಿ. ಆಕ್ಯನುನು ಬದಲ್ಯಸುವುದು 
ಹೋಗೆ?

ಉತ್ತರ : ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಪತ್-ಪತ್ನುಯರು ಉತ್ತಮ ರಿೋತ್-
ಯಲ್ಲಿ ವತ್ತೀಸಬೆೋಕ್ಂದು ಹೋಳುತ್ತದೆ. 

﴿ۉ ۉې ې ې 

ې ى ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ﴾

“ನಿೋವು ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಿೋತ್ಯಂದ ಜೋವನ 
ನಡೆಸಿರಿ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಪಿ್ರಯರ್ಗಿದದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಹನು 
ಅದರಲೆಲಿೋ ಅತ್ ಹಚು್ಚ ಒಳಿತನಿನುರಿಸಿರಲೊಬಹುದು.” (4:19)

﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں 

ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾
“ಸಿತ್ೋಯರಿಗೆ (ಪತ್ಯಂದಿಗೆ) ಬ್ಧ್ಯತೆಗಳಿರುವಂತೆ ನ್್ಯ-
ಯೋಚಿತ ಹಕುಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮೋಲೆ ರ್ರುಷರಿಗೆ 
ಒಂದು ಪದವಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಹನು ಮಹ್ ಪ್ರತ್ಪಶ್ಲ್ಯೊ 
ವಿವೋಕಪೂಣತೀನೊ ಆಗಿರುತ್್ತನ”. (2:228)

ಈ ಕುರ್ಆನಿನ ವಚನದಿಂದ ಪತ್ಯನುನು ಅನುಸರಿಸುವುದು 
ಪತ್ನುಯ ಮಟಿಟಿಗೆ ಕಡ್್ಡಯವ್ಗಿದೆಯೆಂದು ಸ್ಪಷಟಿವ್ಗುತ್ತದೆ. 
ಮನಯಂದ ಹೊರಗಿಳಿಯಲು ಪತ್ನು ಪತ್ಯ ಒಪಿ್ಪಗೆಯ-
ನುನು ಪಡೆಯಬೆೋಕ್ಗಿದೆ. ಒಬ್ಬಳು ಸಿತ್ೋಗೆ ತನನು ಮ್ತ್ಪಿತರ 
ಮೋಲ್ನ ಬ್ದ್ಯತೆಗಿಂತ ಹಚಿ್ಚನ ಬ್ಧ್ಯತೆ ಗಂಡನ ಮೋಲ್ದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರವ್ದಿ  ಯವರು ಹಿೋಗೆ ಹೋಳಿದ್ದಾರೆ; 

“ನ್ನು ಯ್ರಿಗ್ದರೊ ಸುಜೊದ್ ನಿವತೀಹಿಸಬೆೋಕ್ಂದು 
ಆದೆೋಶಿಸಿರುತ್್ತದದಾರೆ ಪತ್ನು ಅವಳ ಪತ್ಗೆ ಸುಜೊದ್ ನಿವತೀಹಿಸ-
ಬೆೋಕ್ಂದು ಆಜ್್ಪಿಸುತ್್ತದೆದಾ.” (ಇಬ್ನು ಮ್ಜ 1853)

ಮತೆೊ್ತಂದು ಹದಿೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿೋಗಿದೆ: 

“ಒಬ್ಬಳು ಐದು ಹೊತು್ತ ನಮ್ಝ್ ನಿವತೀಹಿಸುತ್್ತಳೆ, ಒಂದು 
ತ್ಂಗಳು ಉಪವ್ಸವೃತ  ಅನುಷ್್ಠಸುತ್್ತಳೆ ಮತು್ತ ತನನು ಗು-
ಹ್ಯೋಂದಿ್ರಯನುನು ಕ್ಪ್ಡಿಕ್ೊಳುಳುತ್್ತಳೆ ಎಂದ್ದರೆ ಆಕ್ಯಂ-
ದಿಗೆ ಅವಳು ಇಚಿ್ಛಸುವ ದ್ವರದ ಮೊಲಕ ಸವಗತೀಪ್ರವೋಶಿಸು-
ವಂತೆ ಹೋಳಲ್ಗುವುದು.” (ಇಬ್ನು್ ಅಬ್್ಬಸ್)

ಸಹೊೋದರ ಪತ್ನುಯ ಆಜ್ಞೆೊೋಲಲಿಂಘನಯ ಕುರಿತು ದೊರಿ-
ದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ತಮಮಿ ಗಂಡನನುನು ಅನುಸರಿಸಬೆೋಕ್ದ ಪ್್ರ-
ಮುಖ್ಯತೆಯನುನು ಮನವರಿಕ್ ಮ್ಡಿಕ್ೊಡಲು ಮೋಲೆ ನಿೋಡಿದ 
ಹದಿೋಸ್ಗಳು ಸ್ಕು.

ಪತ್ನುಯಂದ ಆಜ್ಞೆೊೋಲಲಿಂಘನ ಪ್ರಕಟವ್ದರೆ ಮ್ಡಬೆೋಕ್ದ 

ಜವ್ಬ್

dªÁ¨ï
ಗಂಡನನು್ನ ಅನುಸರಿಸದ ಹ�ಂಡತಿ
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ಕ್ಯತೀಗಳ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿಹನು ಹೋಳುವುದನುನು ನೊೋಡಿರಿ; 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ کک ک ک گ گ گ گ ﴾

“ರ್ರುಷರು ಸಿತ್ೋಯರ ಮೋಲ್ವಚಾರಕರು. ಇದು ಅಲ್ಲಿಹನು ಕ್-
ಲವರಿಗೆ ಕ್ಲವರ ಮೋಲೆ ಶ್ರೋಷ್ಠತೆ ಪ್ರದ್ನ ಮ್ಡಿದುದರಿಂದ 
ಮತು್ತ ರ್ರುಷರು ತಮಮಿ ಸಂಪತ್ತನುನು ಖಚುತೀ ಮ್ಡುವುದಿಂದ. 
ಸುಶಿೋಲೆಯರ್ದ ಸಿತ್ೋಯರು ಅನುಸರಣಾಶಿೋಲರ್ಗಿರುತ್್ತ-
ರೆ ಮತು್ತ ಅವರು ರ್ರುಷರ ಅನುಪಸಿಥೆತ್ಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಹನ 
ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಕುಕೆ ಬ್ಧ್ಯತೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮ್ಡುತ್್ತರೆ. 
ನಿಮಮಿ ಸಿತ್ೋಯರಿಂದ ಆಜ್ಞೆೊೋಲಲಿಂಘನಯ ಅಶಂಕ್ ನಿಮಗಿದದಾರೆ 
ಅವರಿಗೆ ನಿೋವು ಉಪದೆೋಶಿಸಿರಿ. ಮಲಗುವಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಂದ 
ದೊರವಿರಿ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯರಿ. ಅನಂತರ ಅವರು 
ನಿಮಗೆ ವಿಧ್ೋಯರ್ಗಿ ನಡೆದರೆ, ಅವರ ಮೋಲೆ ಕ್ೈಯೆತ್ತಲು 
ಬೆೋಕು ಬೆೋಕ್ಂದೆೋ ನಪ ಹುಡುಕದಿರಿ. ನಿಶ್ಚಯವ್ಗಿಯೊ 
ಅಲ್ಲಿಹನು ಅತು್ಯನನುತನೊ ಮಹ್ನನೊ ಆಗಿರುತ್್ತನ. 

ಪತ್-ಪತ್ನುಯರ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಡುವುದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಆತಂ-
ಕವ್ದ್ಗ ಒಬ್ಬ ಮದ್ಯಸಥೆನನುನು ರ್ರುಷನ ಕಡೆಯವರಿಂದ-
ಲೊ, ಒಬ್ಬನನುನು ಸಿತ್ೋಯ ಕಡೆಯವರಿಂದಲೊ ನಿಯುಕಿ್ತಗೆೊ-
ಳಿಸಿರಿ. ಅವರಿಬ್ಬರೊ ಸುಧ್ರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿಹನು 
ಅವರ ನಡುವ ಸ್ಮರಸ್ಯದ ಹ್ದಿಯನುನು ತೆರೆಯುವನು. ನಿ-

ಯನುನು ಈ ಹದಿೋಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಣಬಹುದು. ಅದೆೋನಂದರೆ: ಅದು 
ಕಮತೀಗಳು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವ ತ್ಂಗಳ್ಗಿದೆ. ಕ್ಲವು ವಿದ್ವಂಸರು 
ಇನೊನುಂದು ಯುಕಿ್ತಯನುನು ಪ್ರಸ್್ತವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆೋನಂದರೆ, 
ಈ ಉಪವ್ಸವು ಕಡ್್ಡಯ ನಮ್ಝ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಐಚಿ್ಛಕ 
ನಮ್ಝ್ ನಿವತೀಹಿಸುವಂತೆಯ್ಗಿದೆ. ಅದು ಕಡ್್ಡಯ 
ನಮ್ಝನುನು ನಿವತೀಹಿಸಲು ದೆೋಹಕ್ಕೆ ಹುರುರ್ ನಿೋಡಿ ಸಿದ್ಧ-
ಗೆೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂ-
ಗಳಲ್ಲಿ ನಿವತೀಹಿಸುವ ಉಪವ್ಸವೂ ಇದೆೋ ರಿೋತ್ಯ್ಗಿದೆ.

10. ಕುರ್ಆನ್ ಪ್ರ್ಯಣ.

ಸಲಮ್ ಇಬ್ನು ಕುಹೈಲ್ ಹೋಳುತ್್ತರೆ: “ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳ-
ನುನು ಕುರ್ಆನ್ ಪ್ರ್ಯಣಗ್ರರ ತ್ಂಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್-
ಗುತ್ತದೆ.”

ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಆಗಮನವ್ದರೆ ಅಮ್್ರ ಇಬುನುಲ್ ಖ್ೈಸ್ 
ತಮಮಿ ಅಂಗಡಿಯನುನು ಮುಚಿ್ಚ ಕುರ್ಆನ್ ಪ್ರ್ಯಣಕ್ಕೆಗಿ 

ಬಿಡುವು ಮ್ಡಿಕ್ೊಳುಳುತ್್ತದದಾರು.

ಅಬೊ ಬಕರ್ ಅಲ್ಬಲ್್ೋ ಹೋಳುತ್್ತರೆ: “ರಜಬ್ ತ್ಂಗಳು 
ಬಿೋಜ ಬಿತು್ತವ ತ್ಂಗಳು. ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳು ನಿೋರುಣಿಸುವ 
ತ್ಂಗಳು. ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳು ಫಸಲು ಕ್ೊಯು್ಯವ ತ್ಂಗಳು.”

ಅವರು ಹೋಳುತ್್ತರೆ: “ರಜಬ್ ತ್ಂಗಳು ಗ್ಳಿಯಂತೆ. 
ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳು ಮೊೋಡದಂತೆ. ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳು 
ಮಳೆಯಂತೆ. ರಜಬ್ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿೋಜ ಬಿತ್ತದವರು. 
ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋರುಣಿಸದವರು. ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗ-
ಳಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಕ್ೊಯು್ಯವುದ್ದರೊ ಹೋಗೆ? ರಜಬ್ ಈಗ್ಗಲೆೋ 
ಕಳೆದು ಹೊೋಗಿದೆ. ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳನುನು ಕ್ಯುವ ನಿೋನು 
ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಡುವ? ಇದು ಈ ಅನು-
ಗ್ರಹಿೋತ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿನನು ಪ್ರವ್ದಿ ಮತು್ತ ನಿನನು ಪೂವಿತೀಕರ 
ಸಿಥೆತ್ಯ್ಗಿದೆ. ಈ ಕಮತೀ ಮತು್ತ ಸ್ಥೆನಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋನು ಎಷಟಿನುನು 
ಪಡೆಯುವ?” 

34 ನೋ ರ್ಟದಿಂದ
ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳಿಗ� ಹ�ೇಗ� ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಿ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು?
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ಶ್ಚಯವ್ಗಿಯೊ ಅಲ್ಲಿಹನು ಸವತೀಜ್ಞನೊ ವಿವರಪೂಣತೀನೊ 
ಆಗಿರುತ್್ತನ”. (4:34-35)

ಈ ಸೊಕ್ತವು ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೆೋಶಿಸಬೆೋಕ್ಂದು 
ಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ಲಿಮಿಕ್ ಕ್ಯತೀಗಳನುನು ತ್ಳಿ-
ಸಿಕ್ೊಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವ್ದ ಮ್ಗತೀವನುನು ಅವಲಂ-
ಭಿಸಬೆೋಕು. ಸುಶಿೋಲೆಯರು ಮತು್ತ ಜ್್ನಿಗಳ್ದ ಇತರ ಮಹಿ-
ಳೆಯರನುನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಅಥವ್ ವಿದ್ವಂಸರ 
ಭ್ಷಣದ ಸಿ.ಡಿಯನುನು ಕ್ೊಟುಟಿ ಮುಂತ್ದ ಹಲವು ವಿಧ್ನ-
ಗಳಿಂದ ಅವರ ಮನಸಸುನುನು ಪರಿವತ್ತೀಸಲು ಪ್ರಯತ್ನುಸಬೆೋಕು. 
ತನಗೆ ಮನವರಿಕ್ಯ್ಗದ ಕ್ಯತೀಗಳನುನು ನಿಷೋಧಿಸುವುದು 
ಮ್ನವ ಸಹಜವ್ಗಿದೆ. 

ಗಂಡನಿಗೆ ಮ್ತ್ರ ಸ್ಪಷಟಿವ್ದ ಕ್ಯತೀಗಳನುನು ಹಂಡತ್ ಕೊಡ್ 
ಮ್ಡಬೆೋಕ್ಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದರೆ ಅದನುನು ಕ್ಯತೀಗತಗೆೊ-
ಳುಳುವ ಸ್ಧ್ಯತೆ ಇಲಲಿ. ಮನವರಿಕ್ ಮ್ಡಿಕ್ೊಡಲು ಪಿ್ರೋತ್ಯ 
ನಿಲುವು ಮತು್ತ ಸರಿಯ್ದ ಪ್ರಯತನುದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಉಪದೆೋಶ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ರಿಯ್ಗದ ಸಂದಭತೀದಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಲಿಹನು ದೊರವಿರಲು, ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಮತು್ತ ಮಧ್ಯಸ್ತರನುನು 
ನೋಮಿಸಲು ಸೊಚಿಸುತ್್ತನ. ಪರಸ್ಪರ ಬೆೋಪತೀಡುವ ಅವಕ್ಶ-
ವಿದದಾರೊ, ಇದರಿಂದ ಒಳಿತ್ಗಿಂತ ಹಚು್ಚ ಕ್ಡುಕ್ಗುವ ಸ್ಧ್ಯತೆ 
ಇದೆಯೆೋ ಎನುನುವುದರ ಕುರಿತು ತುಂಬ್ ಗಹನವ್ಗಿ ಅವ-
ಲೆೊೋಕಿಸಬೆೋಕ್ದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

ಹಂಡತ್ಯ ಕಿರುಕುಳಗಳನುನು ತ್ಳೆಮಿಯಂದ ಸಹಿಸಿಕ್ೊಂಡು 
ಆಕ್ಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲುಲಿವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತ್ಫಲ್ಹತೀ-
ವ್ದ ಕ್ಯತೀವ್ಗಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿದ ಸೊಕ್ತ 
4:19ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಸಂಗತ್ಗಳ್ಗಿವ. “ಸಹನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರ-
ತ್ಫಲಕ್ಕೆ ಅಹತೀವ್ದ ಸತಕೆಮತೀವ್ಗಿದೆ”.

ಪತ್-ಪತ್ನುಯ ನಡುವಿನ ಮನಸ್್ತಪವು ಶೈತ್ನು ಅತ್ಯಂತ 
ಇಷಟಿಪಡುವ ಕ್ಯತೀವ್ಗಿದೆ. ಉಭಯತ್ರರೊ ಅದನುನು ತ್ಳಿ-
ದಿರಬೆೋಕು. ಪತ್ನುಯ ಸವಭ್ವ ಬದಲ್ಗುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿಹನೊಂ-
ದಿಗೆ ಪ್್ರಥಿತೀಸಿರಿ.

ಮ�ೊಬ�ೈಲ್ ಬಲ�ಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಪತಿ

ನನನು ಪತ್ ಸ್ಮ್ಜಕ ಜ್ಲತ್ಣ ಮತು್ತ ಫೋನ್ 
ಮೊಲಕ ಪರಸಿತ್ೋಯಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನಿನುರಿಸಿಕ್ೊಂ-
ಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.  ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿವತತೀನ 
ತರಲು ನ್ನೋನು ಮ್ಡಬೆೋಕು?

ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ನಿಮಮಿ ಈ ಭ್ವನ ಸರಿಯ್ಗಿದೆಯೆೋ ಎಂದು 
ಖ್ತರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಳುಬೆೋಕು.  ಇದು ಕ್ೋವಲ ಒಂದು ಸಂಶಯ 
ಮ್ತ್ರವ್ಗಿದದಾರೆ ಅದರಿಂದ ದೆೊಡ್ಡ ಪ್ರತ್್ಯಘ್ತಗಳು ಉಂ-
ಟಾಗಬಹುದು.  ಏಕ್ಂದರೆ ಗುಮ್ನಿ ಪ್ಪವ್ಗಿದೆ.  ಪವಿತ್ರ 
ಕುರ್ಆನ್ ಹಿೋಗೆನುನುತ್ತದೆ.

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀڀ ﴾
“ಓ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಸಿಗಳೆೋ, ಹಚಿ್ಚನ ಗುಮ್ನಿಯಂದ ದೊರವಿರಿ.  
ನಿಶ್ಚಯವ್ಗಿಯೊ ಕ್ಲವು ಗುಮ್ನಿಗಳು ಪ್ಪವ್ಗಿದೆ.” 
(49:31) 

ಅನಗತ್ಯ ಸಂಶಯದಿಂದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬುನ್ದಿಯೆೋ 
ಕುಸಿಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಆದರೆ ಬದಲ್ದ ಪರಿಸಿಥೆತ್ಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೈತ್ಕ ಸಂಬಂಧ-
ಗಳ ಸ್ಧ್ಯತೆ ಹಚಿ್ಚರುವುದರಿಂದ ತೆಗೆದುಕ್ೊಳಳುಬೆೋಕ್ದ ಕ್ಲವು 
ಮುನನುಚ್ಚರಿಕ್ಗಳನುನು ಇಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲ್ಗಿದೆ:

1. ಅನೈತ್ಕ ಸಂಬಂಧದ ಅಪ್ಯದ ಕುರಿತು ಪತ್ಗೆ ಯ್-
ವುದ್ದರೊ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಬುದಿ್ಧ ಹೋಳಬೆೋಕು.  ಇದು ಅಲ್ಲಿ-
ಹನ ನಿಯಮಗಳನುನು ಧಿಕಕೆರಿಸುವುದು ಮತು್ತ ತನನು ಪತ್ನುಗೆ 
ಮ್ಡುವ ಭ್ರಿೋ ವಂಚನಯ್ಗಿದೆ.  ಅಲ್ಲಿಹನು ಒಂದು 
ಸಂತೃಪ್ತ ದ್ಂಪತ್ಯ ಜೋವನವನುನು ದಯಪ್ಲ್ಸಿದದಾರೊ, 
ಅನೈತ್ಕತೆಯನುನು ಅರಸಿಕ್ೊಂಡು ಹೊೋಗುವುದು ಮಹ್ 
ಕೃತಘನುತೆಯ್ಗಿದೆ.  ಇಂತಹ ಕೃತಘನುತೆಯ ಫಲ್ತ್ಂಶ 
ಭಯ್ನಕವ್ಗಿದೆಯೆಂದು ಅಲ್ಲಿಹನು ಹೋಳಿದ್ದಾನ.

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ 
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾

“ನಿೋವು ಕೃತಜ್ಞರ್ಗಿದದಾರೆ ನ್ನು ನಿಮಮಿಗೆ ಇನೊನು ಹಚು್ಚ 
ಪ್ರಧ್ನ ಮ್ಡುವನಂದೊ ನಿೋವು ಕೃತಘನುತೆ ತೆೊೋರಿದರೆ 
ನನನು ಶಿಕ್ಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವ್ಗಿದೆಯೆಂದೊ ನಿಮಮಿ 
ಪ್ರಭು ಎಚ್ಚರಿಕ್ ಕ್ೊಟಿಟಿದುದಾದನೊನು ಸಮಿರಿಸಿರಿ” (14:7)

2. ಪತ್ಯಂದಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೋತ್ಯ ವತತೀನ-
ಯನುನು ತುಂಬ್ ಉತ್ತಮ ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೆೋ-
ಕು.  ಏಕ್ಂದರೆ, ಇದರ ಅಭ್ವವು ಆತನನುನು ಮತ್ತಷುಟಿ 
ಕ್ಡುಕಿನಡೆಗೆ ಕ್ೊಂಡೆೊಯ್ಯಬಹುದು.

3. ಪತ್ಯ ಅನೈತ್ಕ ಸಂಪಕತೀದ ವಿಷಯ ಇತರರಿಗೆ ತಲು-
ರ್ವುದು ಅಪ್ಯಕ್ರಿಯ್ಗಿದೆ.  ಕ್ಡುಕಿನಿಂದ ವಿಮು-
ಖನ್ಗದೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೆೋ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರೋರಕ-
ವ್ಗುತ್ತದೆ.

4. ವ್ಯಥತೀವ್ಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯದೆ ಯ್ವುದ್ದರೆೊಂದು 
ಚಟುವಟಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಕ್ೊಳಳುಬೆೋಕು.

5. ಅವರಿಗೆ ಸದುಭುದಿದಾ ನಿೋಡಬೆೋಕ್ಂದು ಅಲ್ಲಿಹನಲ್ಲಿ ಪ್್ರಥಿತೀ-

ಸುತ್್ತದದಾರೆ ಫಲ್ತ್ಂಶ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

6. ಅನೈತ್ಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿಮಮಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪ್ಯಕ್-
ರಿಯ್ಗುವ ಸ್ಧ್ಯತೆಯದದಾರೆ ಪರಸ್ಪರ ಬೆೋಪತೀಡುವುದು 
ಉತ್ತಮ.

7. ಕ್ಲವರಿಗೆ ಮತೆೊ್ತಂದು ವಿವ್ಹದ ಮೊಲಕ ಮ್ತ್ರ 
ಸಂತೃಪಿ್ತ ಲಭಿಸುವುದು.

8. ಅವರು ಕ್ಡುಕಿನಿಂದ ವಿರಮಿಸಿದರೊ, ಅವರ ಖ್ಸಗಿತ-
ನವನುನು ಸೊಕ್ಷಷ್ಮದಶತೀಕವನಿನುಟುಟಿಕ್ೊಂಡು ಹಿಂಬ್ಲ್ಸುವು-
ದು ಸರಿಯಲಲಿ.

ಮುಆವಿಯತ್ ಬಿನ್ ಅಬೊಸುಫ್ಯ್ನ್ ಹೋಳುತ್್ತರೆ: 
ಪ್ರವ್ದಿ ಯವರು ಹೋಳುತ್್ತರೆ: “ಜನರ ಖ್ಸಗಿತನವ-
ನುನು ಹಿಂಬ್ಲ್ಸುವುದು, ನಿೋನು ಅವರನುನು ನ್ಶಪಡಿಸುವುದು 
ಅಥವ್ ನ್ಶದೆಡೆಗೆ ಕ್ೊಂಡೆೊಯು್ಯವುದ್ಗಿದೆ.” (ಅಬೊ-
ದ್ವೂದ್ 4:44)

ಮಕಕೆಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹ್ಗೊ ಸವಂತ ಸುರಕ್ಷತೆಗ್ಗಿ ಸಂಗ್ತ್ಯನುನು 
ತ್ದಿದಾ ಒಟಿಟಿಗೆ ಜೋವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.  ಅಲ್ಲಿಹನು ಅನುಗ್ರಹಿ-
ಸಲ್.  

ಶೈಖರವರು ಹೋಳುತ್್ತರೆ:

َعاَدِة. َفإِنَّ َهُؤَلِء الثََّلَث ُعنَْواُن السَّ

“ಕ್ರಣ, ಈ ಮೊರು ವಿಷಯಗಳು ಸುಖ-ಸಂತೆೊೋಷದ ಚಿ-
ಹನುಗಳ್ಗಿವ.”

ಈ ಮೊರು ವಿಷಯಗಳು ಅಂದರೆ ಕ್ೊಟಟಿರೆ ತೃಪ್ತರ್ಗುವು-
ದು, ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿದರೆ ತ್ಳೆಮಿ ವಹಿಸುವುದು ಮತು್ತ ತಪ್ಪಸಗಿದರೆ 
ಕ್ಷಮ ಯ್ಚಿಸುವುದು ಸುಖ-ಸಂತೆೊೋಷದ ಚಿಹನುಗಳ್ಗಿವ. 
ಯ್ರಿಗೆ ಈ ಸೌಭ್ಗ್ಯವನುನು ನಿೋಡಲ್ಗುತ್ತದೆೊೋ ಅವರು 
ಸುಖ-ಸಂತೆೊೋಷವನುನು ಪಡೆಯುವರು. ಯ್ರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಒಂದನುನು ಅಥವ್ ಎಲಲಿವನುನು ನಿಷೋಧಿಸಲ್ಗುತ್ತದೆೊೋ ಅವರು 
ಹತಭ್ಗ್ಯರ್ಗುವರು.  (ಮುಂದುವರಿಯುವುದು)

ಆಚರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಬಲಹಿೋನತೆ ಹಚಾ್ಚಗುವುದಿಲಲಿವೋ?

ಉತ್ತರ: ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದಲೆೋ ಉಪವ್ಸ 
ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುವುದು ಅಭ್್ಯಸವ್ಗಿ 
ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುವುದು ಕಷಟಿವ್ಗು-
ವುದಿಲಲಿ.

ಅಲ್ಖ್ರಿ ಹೋಳುತ್್ತರೆ:  “ಇದು ರಮದ್ನ್ ತ್ಂಗಳ ಉಪ-
ವ್ಸವನುನು ಹುರುಪಿನೊಂದಿಗೆ ವಸು್ತನಿಷಟಿವ್ಗಿ ಆಚರಿಸುವಂ-
ತ್ಗಲು ಅಲ್ಲಿಹು ಸಮುದ್ಯದ ಮೋಲೆ ತೆೊೋರಿಸಿದ ಕರು-
ಣೆಯ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಅ್ ಬ್ನ್ ತ್ಂಗಳು ಪೂತ್ತೀ ಉಪವ್ಸ 
ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಉಪವ್ಸ ಆಚರಿಸುವುದು ಅಭ್್ಯಸವ್ಗಿ 
ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕಷಟಿವ್ಗಲ್ರದು.”

ಹಚು್ಚ ಬಲಲಿವನು ಅಲ್ಲಿಹು. 

39 ನೋ ರ್ಟದಿಂದ 42 ನೋ ರ್ಟದಿಂದ

ನಾಲುಕು ಮೊಲಭೊತ ತತ್ವಗಳ... ...ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಬಹುದ�ೇ?


