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ಹದೀಸ್ರನಿಷೀಧರಮತ್ತುರಅಹ್ಲಿರಹದೀಸ್

ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬುನ್ದಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯವ್ಗಿದೆ ಪ್ರವ್ದಿ ರವರ 
ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ. ಅದನುನು ನಿರ್ಕರಿಸುವ್ಗ ಅಥವ್ ಅವಗಣಿಸುವ್ಗ ವಿಶ್ವಾಸದ ತಳಹದಿಯೇ 

ಕುಸಿದುಬೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರವ್ದಿತವಾವನುನು ನಿರ್ಕರಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಪ್ರವ್ದಿಗಳ ಆದೆೇಶಗಳನುನು ನಿರ್ಕ-
ರಿಸುವುದರಲಿಲಾ ಯ್ವುದೆೇ ವ್ಯತ್್ಯಸವಿಲಲಾವೆನುನುವುದನುನು ನ್ವು ಚೆನ್ನುಗಿ ಅರಿತಿರಬೆೇಕು. ಪ್ರವ್ದಿಗಳ 
ಆಗಮನ ಮತು್ತ ಅವರ ಜೇವನವನುನು ನಂಬುವುದು ಮ್ತ್ರವಲಲಾ ವಿಶ್ವಾಸ. ಬದಲ್ಗಿ ಅವರ ಉಪದೆೇಶ, 
ಮ್ಗ್ಯದಶ್ಯನ ಮತು್ತ ಆಜ್್ದೆೇಶಗಳನುನು ನಂಬುವುದೆೇ ಅವರ ಮೇಲಿಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವ್ಗಿದೆ. ಈ 
ಹಿನನುಲೆರಲಿಲಾ ಸುನನುತ್ ಮತು್ತ ಹದಿೇಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತು್ತ ಅನುಸರಣೆರ ಹೆೊರತ್ಗಿ ಮುಸಿಲಾ-
ಮರೆನಿಸಿಕೆೊಳುಳುವುದು ಅಸ್ಧ್ಯವ್ದ ಮ್ತ್ಗಿದೆ.

ಹದೀಸ್ ನಿಷ�ೀಧ: ಒಿಂದ್ ಚಾರಿತಿ್ರಕ ಅವಲ�ೋೀಕನ

ಹಿಜರಿ ಕ್ಲಮ್ನದ ಪ್ರಥಮ ಶತಮ್ನವು ಇಸ್ಲಾಮಿೇ ಚರಿತೆ್ರರ ಸುವರ್ಯರುಗವ್ಗಿತು್ತ. ಈ 
ಕ್ಲಘಟ್ಟದಲಿಲಾ ಅಧಿಕೃತ ಹದಿೇಸ್ಗಳನುನು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಮ್ರವೆಂದು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಅಂಗಿೇಕರಿಸ-
ಲ್ಗುತಿ್ತತು್ತ. ಈ ಕುರಿತು ಯ್ವುದೆೇ ರಿೇತಿರ ಸಂಶರ, ತ್ರತಮ್ಯ ಅಂದು ಇರಲೆೇ ಇಲಲಾ. ಹದಿೇಸ್ 
ನಿಷೆೇಧದ ಈ ರೆೊೇಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವ್ಗಿ ಹಿಜರಿ ಎರಡನೆೇ ಶತಮ್ನದಲಿಲಾ ಇರ್ಕ್ನಲಿಲಾ ಕಂಡುಬಂತೆಂದು 
ಚರಿತೆ್ರರನುನು ಅವಲೆೊೇಕನ ಮ್ಡುವ್ಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷವೃಕ್ಷದ ಬೇಜ ಬತಿ್ತದವರು 
ಖವ್ರಿಜ್ಗಳು ಮತು್ತ ಮುಅ್ ತಝಿಲದವರ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂದು ಇವರು ಹಚ್ಚಿದ ಈ ಕಿಡಿರನುನು 
ತಕ್ಷರ ನಿವ್ರಿಸಲ್ಗಿತು್ತ. ಅದನುನು ಹರಡುವುದಕೆಕೆ ಅಂದಿನ ಉಲಮ್ಗಳು ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲಲಾ.

ಅಂದು ಜೇವಿಸಿದದಾ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಮುಹದಿದಾಸ್ಗಳು ಈ ಕೆಡುಕಿನ ಜ್ಡನುನು ಪತೆ್ತ ಹಚ್ಚಿದರು. 
ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪರಿಪೊರ್ಯವೂ ಸುಂದರವೂ ಆದ ರೊಪವನುನು ವಿರೊಪಗೆೊಳಿಸುವವರ ವ್ದ ಮತು್ತ 
ತಕ್ಯಗಳನುನು ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜ್್ನ ಮತು್ತ ಸಂಶೆೋೇಧನೆಗಳ ಮೊಲಕ 
ಉತ್ತರಿಸುತ್್ತ ಈ ಕೆೊೇಭೆರ ಬಳಿಳುರನುನು ಮೊಗಿಗಿನಲೆಲಾೇ ಚ್ವುಟಿ ಹ್ಕುವ ಹೆೊಣೆಗ್ರಿಕೆರನುನು 
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ಸಮಥ್ಯವ್ಗಿ ನಿವ್ಯಹಿಸಿದರು. ಇಮ್ಮ್ ಶ್ಫಿಈ  ತಮ್ಮ ಅಲ್ಉಮು್ಮ ಮತು್ತ ಅರಿ್ರಸ್ಲದಲಿಲಾ ಈ 
ಕುರಿತು ಉಲೆಲಾೇಖಿಸಿದರು. ಇಮ್ಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬನ್ ಹಂಬಲ್  ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಧ್್ಯರವನುನು 
ರಚ್ಸಿದರು. ಅದರಲಿಲಾ ಅವರು ಪ್ರವ್ದಿ ರವರ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಅನುಯೇಜ್ಯವ್ದ ವಿಷರಗಳೊೆಂದಿಗೆ 
ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳ ದೃಷ್್ಟಕೆೊೇನಗಳನುನು ವಿಮರ್್ಯಸುತ್್ತರೆ. ತದನಂತರ ಇಮ್ಮ್ ಗಝ್ಝಾಲಿ  

‘ಅಲ್ಮುಸ್ತಶ್ಫಾ’ದಲಿಲಾ, ಇಮ್ಮ್ ಇಬ್ನು ಹಝಂ ‘ಅಲ್ಅಹ್ಕೆಮ್’ನಲಿಲಾ ಮತು್ತ ಹ್ಫಿಝ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ 
ಬನ್ ಇಬ್್ರಹಿೇಮ್ ಅಲ್ವಝಿೇರ್ ‘ಅರ್್ರದುಲ್ ಬ್ಸಿಮ್’ನಲಿಲಾ ಈ ಫಿತನುವನುನು ವಿಮರ್್ಯಸುತ್್ತ ಬಹಳಷು್ಟ 
ಆಧ್ರ ಪ್ರಮ್ರಗಳನುನು ಉಲೆಲಾೇಖಿಸಿದರು. ಇಮ್ಮರು ಮತು್ತ ಮುಹದಿದಾಸ್ಗಳ ಈ ತಿೇಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯ ಮತು್ತ 
ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರದಿಂದ ಹಿಜರಿ ಎರಡನೆೇ ಶತಮ್ನದಲಿಲಾ ಕರ್ಮರೆಯ್ದ ಈ ರೆೊೇಗ ಶತಮ್ನಗಳ ಕ್ಲ ಮತೆ್ತ 
ಇಸ್ಲಾಮಿ ಜಗತಿ್ತನಲೆಲಾಲೊಲಾ ತಲೆ ಎತ್ತಲೆೇ ಇಲಲಾ. ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧವೆಂಬ ಈ ವ್್ಯಧಿರ ನ್ಮ್ವಶೆೇಷವೂ 
ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲಲಾ. ಬಳಿಕ ಈ ಫಿತನು ಹೆಡೆಬಚ್ಚಿದುದಾ ಹಿಜರಿ ಹದಿಮೊರನೆೇ ಶತಮ್ನ ಅಥವ್ ಕಿ್ರ.ಶ. 19ನೆೇ 
ಶತಮ್ನದಲಿಲಾ ಅದು ಕೊಡ ಭ್ರತ-ಪ್ಕಿಸ್್ತನದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾಗಿತು್ತ.

ಈ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲಿಲಾ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧವೆಂಬ ಕೆೊೇಭೆರ ಬೇಜ ಬತಿ್ತದವರು ಯ್ರು? ಯ್ರು ಇದನುನು 
ಪೆೊೇಷ್ಸಿದವರು? ಈ ಕುರಿತ್ಗಿ ನ್ವು ಈ ಕೆೊೇಭೆರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ಸಮರ ನಡೆಸಿದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ 
ಸೆೇನ್ನಿ, ಸಂವ್ದ ವಿೇರ ಮ್| ಸನ್ವುಲಲಾ ಅಮೃತ್ಸರಿ ರವರ ಲೆೇಖನವನುನು ಉಲೆಲಾೇಖಿಸಲು ಬರಸುತೆ್ತೇನೆ.

“ಭ್ರತದಲಿಲಾ ಪ್ರಪ್ರಥಮವ್ಗಿ ಸರ್ ಸೆರ್ಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖ್ನ್ ಅಲಿೇಗಡಿೇ ಹದಿೇಸ್ ಪ್ರಮ್ರವೆನುನುವು-
ದನುನು ನಿರ್ಕರಿಸುವ ಘೊೇಷಣೆರನುನು ಮ್ಡಿದ. ತದನಂತರ ಪಂಜ್ಬನಲಿಲಾ ಮ್ಲಿವಾ ಅಬುದಾಲಲಾ ಚಕ್ಡಾಲಿವಾ 
(ಲ್ಹೆೊೇರಿನ ನಿವ್ಸಿ) ಅದನುನು ಸಮರ್್ಯಸಿದುದಾ ಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ ಸರ್ ಸೆರ್ಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜೆಜೆ 
ಮುಂದೆಯೇ ಸ್ಗಿದ.” (ಹುಜಜೆತೆೇ ಹದಿೇಸ್ ಔರ್ ಇತಿ್ತಬ್ ರಸೊಲ್ ಪುಟ 1). ಇಲಿಲಾ ಅಬುದಾಲಲಾ ಚಕ್ಡಾಲಿವಾಯೇ 
ಈ ಪ್ರದೆೇಶದಲಿಲಾ ಬಹಿರಂಗವ್ಗಿ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧವನುನು ಘೊೇಷ್ಸುತ್್ತ ‘ಅಹೆಲಾ ಕುರ್ನ್’ ಎಂಬ ಪಥಭ್ರಷ್ಟ 
ವಿಭ್ಗದ ರಚನೆ ಮ್ಡಿದೆದಾಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವ್ಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಮ್ಲಿವಾ ಅಹ್ಮದುದಿದಾೇನ್ ಮುಸ್ತರಿೇ ಹದಿೇಸ್ 
ನಿಷೆೇಧದ ವ್ದ ಮತು್ತ ಅಭಿಯ್ನವನುನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ. ಹ್ಫಿಝ್ ಅಸಲಾಮ್ ಜೆೈರ್ಜ್ಪುರಿ ಇನನುಷು್ಟ 
ಈ ವ್ದವನುನು ಪುಷ್್ಟೇಕರಿಸುತ್್ತ ಶೆೈತ್ನನಿಗೆ ನೆರವ್ದ, ಅಂತಿಮವ್ಗಿ ಗುಲ್ಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪವೆೇ್ಯಝ್ 
ಈ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧದ ವ್ದಕೆಕೆ ಒಂದು ನಿದಿ್ಯಷ್ಟ ರೊಪ ಮತು್ತ ದೃಷ್್ಟಕೆೊೇನವನುನು ಕಲಿ್ಪಸಿ ಅದನುನು ಪ್ರಚ್ರ 
ಮ್ಡುವ ಕ್ರ್ಯಕೆಕೆ ಚ್ಲನೆ ನಿೇಡಿದ. ಆ ಮೊಲಕ ಒಂದು ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ಆಶರಕೆಕೆ ತಳಪ್ರ ಹ್ಕಿದ.

ಇಲಿಲಾ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳಲಿಲಾ ಕೊಡ್ ಹಲವ್ರು ವಿಭ್ಗಗಳಿರುವುದನುನು ಉಲೆಲಾೇಖಿಸುವುದು ಸೊಕ್ತವೆಂದು 
ಭ್ವಿಸುತೆ್ತೇನೆ. ಅವೆಲಲಾವೂ ವಿಭಿನನು ರಿೇತಿ ಮತು್ತ ಶೆೈಲಿರಲಿಲಾ ಪ್ರವ್ದಿ ರವರ ಸುನನುತಿನ ಮೇಲೆ ದ್ಳಿ 
ನಡೆಸುತಿ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಸಂಪೊರ್ಯವ್ಗಿ ಹದಿೇಸನುನು ನಿಷೆೇಧಿಸಿದರೆ ಇನುನು ಕೆಲವರು ಅವರ ಇಷ್್ಟನಿಷ್ಟಗಳ 
ಮ್ನದಂಡದ ಪ್ರಕ್ರ ಕೆಲವನುನು ಸಿವಾೇಕರಿಸುತ್್ತರೆ ಮತು್ತ ಇನುನು ಕೆಲವನುನು ತಿರಸಕೆರಿಸುತ್್ತರೆ. ಅವರ ಪೆೈಕಿ 
ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಹೆಲಾ ಬೆೈತ್ (ಪ್ರವ್ದಿ ರವರ ಕುಟುಂಬ)ನ ಮಹತವಾ ಮತು್ತ ಶೆ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಹದಿೇಸ್ಗಳನುನು ನಿರ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಇನೆೊನುಂದು ವಿಭ್ಗ ಸಹ್ಬಗಳ ಮಹತವಾ ಮತು್ತ ಶೆ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಹದಿೇಸ್ಗಳನುನು ತಿರಸಕೆರಿಸಿದೆ. ಮತೆೊ್ತಂದು ವಿಭ್ಗ ಸಿಹ್್ರ ಮತು್ತ ದೃಷ್್ಟಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹದಿೇಸನುನು ನಿರ್ಕರಿಸಿದೆ. 
ಈ ವಿಭ್ಗಗಳ ಕುರಿತ್ದ ಮ್ಹಿತಿ ಮತು್ತ ವಿವರಣೆಗಳನುನು ಶೆೈಖುಲ್ ಹದಿೇಸ್ ಮ್ಲ್ನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ 
ಇಸ್್ಮಯಿಲ್ ಸಲಫಿ ತಮ್ಮ ಹುಜಜೆರತುಲ್ ಹದಿೇಸ್ ಪುಟ 113-114ರಲಿಲಾ ಮನೆೊೇಜ್ಞ ರಿೇತಿರಲಿಲಾ ಉಲೆಲಾೇಖಿಸಿ 
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ಸಂಪುಟ 11  ಸಂಚಿಕ  0

ಈ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯರನ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೆೊಡಡಾ ಉಪಕ್ರ ಮ್ಡಿರುತ್್ತರೆ.

ಅಹ�ಲೆ ಹದೀಸ್ ಉಲಮಾಗಳ ಸಾಧನ�:

ಈ ಕ್ರ್ಯವು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬೆೇಡಿಕೆಯ್ಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಆರೆೊೇಪಗಳು ಕೆೇಳಿ ಬಂದ್ಗ, ಅದರ 
ವಿಶ್ವಾಸ ಮತು್ತ ಆಚ್ರ-ವಿಚ್ರಗಳಿಗೆ ಸವ್ಲುಗಳು ಎದುರ್ದ್ಗ ಅದರ ಶೆ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸ್ಂದರ್ಯ ಮತು್ತ 
ಪ್ವಿತ್ರ್ಯವನುನು ಕೆಡಿಸುವ ಪ್ರವೃತಿ್ತ ಪ್ರಕಟವ್ದ್ಗ ಸೆಟೆದು ನಿಂತು ಸವ್ಯ ಪ್ರಥಮವ್ಗಿ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಅಥವ್ ಶಕಿ್ತರ 
ವಿರುದ್ಧ ಸೆೈದ್್ಧಂತಿಕ ಸಮರವನುನು ಘೊೇಷ್ಸುವ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದಿದದಾರೆ ಅದು ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ ಜಮ್ಅತ್ 
ಮ್ತ್ರ. ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅದು ಸೆೈದ್್ಧಂತಿಕ ಸಮರಕಿಕೆಳಿಯಿತು. ಕುರ್ಆನ್-ಹದಿೇಸ್ಗಳ 
ಆಧ್ರದಿಂದ ಅವರ ಸವ್ಲುಗಳಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನಿೇಡಿತು. ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳ ಹ್ವಳಿ ತಲೆ ಎತಿ್ತದಲೆಲಾಲ್ಲಾ 
ಧ್ವಿಸಿ ಹೆೊೇಗಿ ಅದರ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸುವ ಕ್ರ್ಯವನುನು ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ ಉಲಮ್ಗಳು, ಮುಹದಿದಾಸ್ಗಳು 
ರಶಸಿವಾಯ್ಗಿ ನಿವ್ಯಹಿಸುತ್್ತ ಬಂದಿರುತ್್ತರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಚರಿತೆ್ರರ ಪುಟಗಳು ಸ್ಕ್ಷ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಓದುಗ ಬ್ಂಧವರೆೇ! ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧವೆಂಬ ಈ ಫಿತನುದ ವಿರುದ್ಧ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ ಜಮ್ಅತ್ ಶತಮ್ನಗಳಿಂದ 
ಸೆೈದ್್ಧಂತಿಕ ಸಮರದಲಿಲಾ ನಿರತವ್ಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೊವಿ್ಯಕರ್ದ ಉಲಮ್ಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬುಡಕೆಕೆ ಕತ್ತರಿ 
ಇಡುವ ಈ ಪ್ರವತ್ಯನೆರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿರತ ಹೆೊೇರ್ಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿಭಜತ ಭರತ ಖಂಡದಲಿಲಾ ಎಲೆಲಾೇ 
ಆಗಲಿ ಬರಹ-ಭ್ಷರಗಳಲಿಲಾ ಈ ರೆೊೇಗದ ಲಕ್ಷರಗಳು ಗೆೊೇಚರಿಸಿದರೆ ವ್ಸನೆಯಿಂದ ಅದರ ಮೊಲವನುನು 
ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದಕೆಕೆ ಔಷಧಿ ಹಚುಚಿವ ಕ್ರ್ಯವನುನು ಅವರು ನಿವ್ಯಹಿಸುತ್್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಿಲಾ ನ್ವು ಆ 
ಪೆೈಕಿ ಕೆಲವು ಸ್ಮರಣಿೇರ ಸೆೇವೆಗಳನುನು ಉಲೆಲಾೇಖಿಸಬರಸುತೆ್ತೇವೆ.

1. ಪ್ರಬಲ ವಿರ�ೋೀಧ ಮತ್ತು ಕ್ಫ್್ರನ ಫತಾವಾ:

ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ ಉಲಮ್ಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರತೆೊಟು್ಟ ನಿಂತ ಸಿಪ್ಯಿಗಳಂತೆ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧವೆಂಬ 
ಈ ಫಿತನು ಹುಟಿ್ಟ ಬಂದ ತಕ್ಷರ ಅದಕೆಕೆ ಪ್ರಬಲ ವಿರೆೊೇಧವನುನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಇನೆೊನುಂದು ಕಡೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ 
ಬುಡಕೆಕೆ ಕೆೊಡಲಿ ಇಡುವ ಪ್ರರತನುವನುನು ಧಮ್ಯನಿಷೆೇಧವೆಂದು ಘೊೇಷ್ಸಿ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 
ಕುಫ್್ರನ ಫತ್ವಾ ಹೆೊರಡಿಸಿದರು. ಸವ್ಯ ಪ್ರಥಮವ್ಗಿ ಮುಸಿಲಾಮ್ ಸಮೊಹದಲಿಲಾ ಕೆೊೇಭೆ ಉಂಟುಮ್ಡುವ 
ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳ ಬರ್ಣ ಬರಲು ಮ್ಡಿದ ಹಿರಿಮ ಮ್ಲ್ನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೆೈನ್ ಬಟ್ಲಿವಾರವರ 
ಮ್ಸಿಕ ‘ಇಶ್ಅತುಸು್ಸನನು’ (ಲ್ಹೆೊೇರ್ 1338)ಕೆಕೆ ಸಲುಲಾತ್ತದೆ. ಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ ಕಲಕೆತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಕ್ಶನಗೆೊಳುಳುವ 
ಮ್ಲಿವಾ ಹ್ಫಿಝ್ ಅಬುದಾಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಮುಹದಿದಾಸ್ರವರ ಮ್ಸಿಕ ‘ದಿಯ್ಉಸು್ಸನನುನಃ’ ಮತು್ತ ಲ್ಹೆೊೇರ್ನಿಂದ 
ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಗುತಿ್ತದದಾ ‘ಇಹ್್ಯಉಸು್ಸನನುನಃ’ (1916) ಕೊಡ್ ಪ್ರಸ್್ತಪಯೇಗ್ಯವ್ಗಿದೆ.

‘ಇಹ್್ಯಉಸು್ಸನನು’ದ ನವೆಂಬರ್ 1-15, 1903ರ ಸಂಚ್ಕೆರಲಿಲಾ ಮ್ಲ್ನ ಅಬುದಾಲ್ ಅಝಿೇಝ್ 
ರಹಿೇಮ್ಬ್ದಿ ತಮ್ಮ ಸವಿಸ್್ತರವ್ದ ಲೆೇಖನದಲಿಲಾ ಚಕ್ಡಾಲಿವಾರವರ ಅಲ್ಪಜ್್ನ ಮತು್ತ ವಿನ್ಶಕ್ರಿ 
ಚ್ಂತನೆಗಳನುನು ಪ್ರಸ್್ತಪಿಸುತ್್ತ ಜಮಿೇರತೆ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ ಈ ಫಿತನು ಮತು್ತ ಫಿತನು ಹರಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ 
ಸಮರ ಸ್ರುತ್ತದೆಯಂದು ಘೊೇಷ್ಸಿದರು. (ಖಿದ್ಮತೆ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ ಪುಟ 212 ಹಫ್ತರೆೊೇಝ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ 
ಲ್ಹೆೊೇರ್).
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ನವಕಂಬರ 0 11

ಅಂತಿಮವ್ಗಿ ಗುಲ್ಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪವೆ್ಯಝ್ ಎಂಬ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿ ಮತು್ತ ಅವನ ಅನುಯ್ಯಿಗಳ 
ಪಥಭ್ರಷ್ಟತೆ ಮತು್ತ ಕುಫ್್ರನ ಕುರಿತ್ಗಿ ಸುಮ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಿರ ಸಂಖೆ್ಯರ ಉಲಮ್ಗಳು ಸಹಿ ಮ್ಡಿರುವ 
ಒಂದು ಫತ್ವಾ ಜ್ರಿಯ್ಯಿತು. ಅದರಲಿಲಾ ಜಮಿೇರತೆ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಲ್ನ ಮುಹಮ್ಮದ್ 
ದ್ವೂದ್ ಗಝನವಿೇ, ಹ್ಫಿಝ್ ಅಬುದಾಲಲಾ ಲೆೊೇಪಡಿ, ಅಬುದಾಲ್ ಗಪ್ಫಾರ್ ಸಲಫಿ, ಅಬುದಾಲ್ ಖ್ಲಿಕ್ 
ರಹ್್ಮನಿರವರ ಸಹಿ ಇತು್ತ. ಹರಮ್ ಶರಿೇಫ್ಗಳ ಇಮ್ಮರ್ದ ಶೆೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬನ್ ಅಬುದಾಲಲಾ ಅಲ್ 
ಸಬೇಲ್, ಸ್ದಿ ಅರೆೇಬಯ್ದ ನಿಕಟಪೊವ್ಯ ಗ್್ರ್ಯಂಡ್ ಮುಫಿ್ತ ಶೆೈಖ್ ಅಬುದಾಲ್ ಅಝಿೇಝ್ ಬನ್ ಬ್ಝ್ 
ಮತು್ತ ಹ್ಲಿ ಮುಫಿ್ತ ಶೆೈಖ್ ಅಬುದಾಲ್ ಅಝಿೇಝ್ ಬನ್ ಅಬುದಾಲಲಾ ಆಲು ಶೆೈಖ್ರವರು ಕೊಡ್ ಅವರಿಗೆ 
ಕ್ಫಿರ್ ಎಂದು ಫತ್ವಾ ನಿೇಡಿದರು. ಶೆೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಸಬೇಲ್  ರವರು “ನಿಶಚಿರವ್ಗಿರೊ 
ಗುಲ್ಂ ಅಹ್ಮದ್ ಪವೆೇ್ಯಝ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಅನುಯ್ಯಿಗಳು ಅವರ ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕ್ರರದಿಂದ 
ಕ್ದಿಯ್ನಿಗಳಂತೆ ಕ್ಫಿರ್ ಆಗಿದುದಾ ಇಸ್ಲಾಮಿನಿಂದ ಬೆೇಪ್ಯಟಿ್ಟದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಉಲೆಲಾೇಖಿಸಿದದಾರು.

اٌر َخاِرُجوَن  َل َشــكَّ َأنَّ ُغاَلم َأْحَمد َبْرِويز َوَأْتَباَعُه َوَمــْن َكاَن َعَلى َعَقاِئِدِه اْلَمْذُكــوَرِة ُكفَّ
ْســاَلِم َوُهْم فِي ِمْثــِل َذلَِك ِمْثُل اْلَقاِدَيانِيَّــِة اْلَكَفَرِة. )1420/2/24هـ( ِة اْلِ َعْن ِملَّ

ಮತು್ತ ಸಮ್ಹತು ಶೆೈಖ್ ಬನ್ ಬ್ಝ್  ರವರು

َمَها اْلُمْســَتْفتِي ِمــْن َعَقاِئِد ُغــاَلم َأْحَمد َبْرِويز  تِي َقدَّ َوُكلُّ ُأْنُمــوَذٍج ِمْن تِْلــَك النََّماِذِج الَّ
ْســاَلِميَِّة. ــِريَعِة اْلِ ْســاَلِم ِعنَْد ُعَلَماِء الشَّ َتُه َعِن اْلِ ُيوِجــُب ُكْفَرُه َوِردَّ

ಎಂಬ ಪದಗಳನುನು ಉಲೆಲಾೇಖಿಸಿರುತ್್ತರೆ.

ಇಲಿಲಾ ಪ್ರಸ್್ತಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಲ್ಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪವೆೇ್ಯಝ್ನ ನಿಕೃಷ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಉಲೆಲಾೇಖದಿಂದ ಸವಾಷ್ಟವ್ಗುವು-
ದೆೇನೆಂದರೆ ಶರಿೇಅತಿ್ತನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕ್ರ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿ ಗುಲ್ಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪವೆೇ್ಯಝ್ ಮತು್ತ ಅವನ 
ಅನುಯ್ಯಿಗಳು ಸತ್ಯನಿಷೆೇಧಿಗಳೊ ಧಮ್ಯಭ್ರಷ್ಟರೊ ಆಗಿರುತ್್ತರೆ. (ಮುಹದಿದಾಸ್ ಲ್ಹೆೊೇರ್, ಖ್ಸ್ ಫಿತನು 
ಇನ್ಕೆರೆೇ ಹದಿೇಸ್ ಪುಟ 114, ಫತ್ವಾ ನಂಬ್ರ 21168 ತ್ರಿೇಕು 14/11/ಹಿಜರಿ 1420)

2. ಪತಿ್ರಕ�ಗಳು ಮತ್ತು ಲ�ೀಖನಗಳು:

ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧದ ಪಿಡುಗು ಪ್್ರರಂಭಗೆೊಂಡ ತಕ್ಷರ ಜಮಿೇರತೆ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ನ ತತ್ವಾದಶ್ಯಗಳನುನು 
ಪ್ರತಿಬಂಬಸುವ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿಲಾ ನಿರಂತರ ಆ ಪಿಡುಗಿನ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ಜ್ಗೃತಿ ಉಂಟುಮ್ಡುವ ಮತು್ತ 
ಫಿತನುವನುನು ಹತಿ್ತಕುಕೆವಂತಹ ಲೆೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವ್ಗತೆೊಡಗಿತು. ಈ ಕ್ರ್ಯದಲಿಲಾ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ನವರನುನು 
ಮಿೇರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರವತ್ಯನೆ ಇತರ ಯ್ರಿಂದಲೊ ಪ್ರಕಟವ್ಗಿಲಲಾವೆಂದು ಚರಿತೆ್ರರನುನು ಅವಲೆೊೇಕಿಸು-
ವವರಿಗೆ ಸುಲಭವ್ಗಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸು್ತತಿ, ಅಂತಹ ವ್ರಪತಿ್ರಕೆಗಳು, ಪ್ಕ್ಷಿಕಗಳು ಮತು್ತ 
ಮ್ಸಪತಿ್ರಕೆಗಳು ಇಂದು ಕೊಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮ್ರದಲಿಲಾ ಈ ಕ್ರ್ಯವನುನು ನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕುರ್ಆನ್ ಮತು್ತ 
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ಸುನನುತಿನ ನೆೈಜ ಸಂದೆೇಶವನುನು ಪ್ರಚ್ರ ಮ್ಡುತಿ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಆಶರ-ಆದಶ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆರ ಹೆೊಣೆ 
ನಿವ್ಯಹಿಸುತಿ್ತದೆ. ಇಲಿಲಾ ಅವುಗಳನುನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸ್ಭ್ಗ್ಯ ನಿೇಡಿದ ಅಲ್ಲಾಹನನುನು ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೇನೆ.    

ಪ್ರಸು್ತತ ಮ್ಸಿಕ ‘ಇಶ್ಅತುಸು್ಸನನುನಃ’, ‘ದಿಯ್ವುಸು್ಸನನುನಃ’, ಕಲಕೆತ್ತ ಮತು್ತ ‘ಇಹ್್ಯಉಸು್ಸನನುನಃ’ ಲ್ಹೆೊೇರ್ 
ಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ ಮ್ಲ್ನ ಸನ್ವುಲ್ಲಾಹ್ ಅಮೃತ್ಸರಿರವರ ವ್ರಪತಿ್ರಕೆ ‘ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್’. ಮ್ಲ್ನ 
ಅಮೃತ್ಸರಿರವರು ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧದ ಪಿಡುಗನುನು ಸಮೊಲ ನಿನ್್ಯಮ ಮ್ಡುವ ನಿಟಿ್ಟನಲಿಲಾ ನಿಣ್್ಯರಕ 
ಪ್ತ್ರ ವಹಿಸಿರುತ್್ತರೆ. ಇವರ 1908ರ ಸಂಪುಟದಲಿಲಾ ಬಹುತೆೇಕ ಸಂಚ್ಕೆಗಳಲೊಲಾ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇದಿಗಳನುನು 
ವಿಮರ್್ಯಸಿ ಬರೆದ ಬರಹಗಳನುನು ಕ್ರಬಹುದ್ಗಿದೆ.

ಇಷು್ಟ ಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ ‘ಅಲ್ಇಅ್ ತಿಸ್ಮ್’ ಲ್ಹೆೊೇರ್ ವ್ರಪತಿ್ರಕೆ ಮ್ರ್್ಯ 1956ರ ಸಂಚ್ಕೆ ಸಂಪುಟ 
28/29, ‘ತಜು್ಯಮ್ನ್’ ದೆಹಲಿ ಮ್ಸಿಕದ ನವೆಂಬರ್ 1956 ಸಂಚ್ಕೆರಲಿಲಾ ‘ಸಹಿೇಹ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ 
ಬಜವ್ಬ್ದೆೊೇ ಇಸ್ಲಾಮ್’ನಲಿಲಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಡೆಬಡದೆ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳ ವಿತಂಡವ್ದಕೆಕೆ 
ಉತ್ತರಿಸಲ್ಯಿತು. ‘ತಜು್ಯಮ್ನ್ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್’ ಲ್ಹೆೊೇರ್ನಲಿಲಾ ಹ್ಫಿಝ್ ಗೆೊಂದ್ಲವಿೇರವರ 
ಲೆೇಖನಗಳ ಸರಮ್ಲೆಯೇ ಪ್ರಕಟವ್ಗತೆೊಡಗಿತು. ‘ದವ್ಮ ಹದಿೇಸ್’ ಪ್ಕ್ಷಿಕ (ಕರ್ಚ್) ಲ್ಹೆೊೇರ್ನಿಂದ 
ಪ್ರಕಟವ್ಗುವ ಮ್ಸಿಕ ‘ರಹಿೇಖ್’ ಈ ಕುರಿತ್ಗಿ ಹದಿೇಸ್ಗಳ ರಕ್ಷಣೆರ ಹೆೊಣೆಗ್ರಿಕೆ ಎಂಬ ರ್ೇಷ್್ಯಕೆರಲಿಲಾ 
ಹ್ಫಿಝ್ ಗೆೊಂದ್ಲವಿೇರವರ ಲೆೇಖನ ಮತು್ತ ಮ್ಲ್ನ ಅಬುದಾರ್ರವೂಫ್ ಜಂಡ್ಗಡಿೇರವರ ಲೆೇಖನ 
(ಹದಿೇಸ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ)ಗಳು ಜನಮ್ನಸದಲಿಲಾ ಹದಿೇಸ್ನ ಪ್್ರಮುಖ್ಯತೆಗಳನುನು ಸಿಥಿರಪಡಿಸಲು ಪಯ್್ಯಪ್ತವಿತು್ತ. 

‘ಸವಾಹಿೇಫ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್’ (ಕರ್ಚ್) ಕೊಡ್ ಉಲೆಲಾೇಖ್ಹ್ಯ ಸ್ಧನೆರನುನು ಮ್ಡಿದೆ.

‘ಮುಹದಿದಾಸ್’ ಎಂಬ ಮ್ಸಿಕದ ಅಕೆೊ್ಟೇಬರ್ 1995ರ ಸಂಚ್ಕೆರಲಿಲಾ ‘ಪ್ರವ್ದಿ ರವರ ಸುನನುತ್ 
ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ವಹಿೇ ಆಗಿದುದಾ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತವ್ಗಿದೆ’ ಎಂಬ ರ್ೇಷ್್ಯಕೆರಲಿಲಾ ಗ್ಝಿ ಉಝೈರ್ 
ಸ್ಹಿಬ್ರವರ ಸವಿಸ್್ತರವ್ದ ಲೆೇಖನವು ಸುಮ್ರು 75 ಪುಟಗಳಲಿಲಾ ಅಡಕಗೆೊಂಡಿದೆ. ಅದೆೇ ಪ್ರಕ್ರ 

‘ಮುಹದಿದಾಸ್ ಲ್ಹೆೊೇರ್’ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧವೆಂಬ ಫಿತನುಕೆಕೆ ವಿರುದ್ಧವ್ಗಿ ವಿಶೆೇಷ ಸಂಚ್ಕೆಗಳಲಿಲಾ ಇವರಲಿಲಾ 
ಅಡಕವ್ಗಿರುವ ಕ್ಪಟ್ಯಗಳನುನು ಬರಲಿಗೆಳಯೆಿತು. ಅವರ ನಿಜಬರ್ಣವನುನು ಅನ್ವರರ ಮ್ಡಿ ಅವರ ವ್ದ 
ಮತು್ತ ತಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲಿಲಾ ಯ್ವುದೆೇ ಪ್ರಮ್ರಗಳಿಲಲಾವೆನುನುವುದನುನು ಜಗಜ್ಜೆಹಿೇರು ಪಡಿಸಿತು. ಇವಿಷು್ಟ 
ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧದ ವಿರುದ್ಧ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿಲಾ ನಡೆಸಿದ ಹೆೊೇರ್ಟದ ತುರುಕುಗಳ್ಗಿವೆ. ಒಂದು 
ಶತಮ್ನಕೊಕೆ ಅಧಿಕ ಕ್ಲದಿಂದ ನಡೆರುತಿ್ತರುವ ಈ ಹೆೊೇರ್ಟವನುನು ಒಂದು ಲೆೇಖನದಲಿಲಾ ವಿಸ್್ತರವ್ಗಿ 
ಹೆೇಳಲು ಸ್ಧ್ಯವೆೇ?

3. ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುರತುಕಗಳು:

ಭ್ರತ-ಪ್ಕಿಸ್್ತನದ ವ್್ಯಪಿ್ತರಲಿಲಾ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧದ ಈ ವ್್ಯಧಿರು ಗೆೊೇಚರಕೆಕೆ ಬಂದ್ಗ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ 
ಉಲಮ್ಗಳು ಆ ಕಡೆಗೆ ಸಂಪೊರ್ಯ ಗಮನವನುನು ಕೆೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸಿದರು. ಪ್ರವ್ದಿ ರವರ ಹದಿೇಸ್ಗಳ 
ಕುರಿತ್ದ ಅವರ ಆಕೆೇಪಗಳನುನು ಪಟಿ್ಟ ಮ್ಡಿದರು. ನಂತರ ಅದಕೆಕೆ ತಕ್ಯಬದ್ಧವ್ದ, ಪ್ರಮ್ರಬದ್ಧವ್ದ 
ರಿೇತಿರಲಿಲಾ ಉತ್ತರಿಸಲು ಕೃತಿಗಳನುನು, ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ರಚ್ಸುತ್್ತ, ಭ್ಷರ-ಲೆೇಖನಗಳ ಮೊಲಕ ಮಿಥ್ಯವ್ದಿಗಳ 
ಬಂಡವ್ಳ ಬರಲುಗೆೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೆೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವ್ದಿ  ವಚನಗಳ ಸ್ಥಿನಮ್ನ ಮತು್ತ ಮಹತವಾಗಳನುನು 
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ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದರು. ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮುಸಲ್್ಮನರು ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳ ಮ್ತಿನಿಂದ  ತಪು್ಪಕಲ್ಪನೆ ಅಥವ್ 
ಸಂಶರಕೆಕೆ ಒಳಗ್ಗಿ ಪಥಭ್ರಷ್ಟರ್ಗುವುದನುನು ತಡೆರುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದೆದಾೇಶವ್ಗಿತು್ತ. ಸುಮ್ರು 
ಒಂದು ಶತಮ್ನ ಕ್ಲದ ಚರಿತೆ್ರ ಈ ಸ್ಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಕ್ರ್ಯಕಿಕೆದೆ. ಈ ಸುದಿೇಘ್ಯ ಅವಧಿರ ಸ್ಧನೆರನುನು 
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವ್ಗಿ ಓದುಗರ ಮುಂದಿಡಲು ಪ್ರರತಿನುಸುತೆ್ತೇನೆ. ಪ್ರವ್ದಿ ರವರ ಸುನನುತನುನು ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ನವರು 
ಎಷೆೊ್ಟಂದು ದೆೊಡಡಾ ಸ್ಭ್ಗ್ಯವೆಂದು ಅನಘ್ಯ್ಯ ನಿಧಿಯಂದು ತಿಳಿರುತ್್ತರೆನುನುವುದನುನು ಇದರಿಂದ ಜನರು 
ಅಥ್ಯಮ್ಡಿಕೆೊಳಳುಲಿ.

1. ಸಮ್ಹತು ಶೆೈಖ್ ಇಬ್ನು ಬ್ಝ್  ರವರ ‘ಹುಜಜೆರತೆ ಹದಿೇಸ್’ ಮತು್ತ ‘ಫಿತನು ಇನ್ಕೆರೆ ಹದಿೇಸ್’. 
ಇದನುನು ಪ್ಕಿಸ್್ತನದ ಓವ್ಯ ಸಲಫಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ದ ಅಬೊ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಬುದಾಲ್ ಸತ್್ತರ್ ಹಮ್್ಮದ್ 
ಉದು್ಯ ಭ್ಷೆಗೆ ಅನುವ್ದಿಸಿದರು. ಅದಕೆಕೆ "ಫಿತನು ಇನ್ಕೆರೆ ಹದಿೇಸ್ ಮತು್ತ ಇಸ್ಲಾಮ್" ಎಂಬ ರ್ೇಷ್್ಯಕೆ 
ನಿೇಡಿದರು.

2. ಅಲ್ಲಾಮ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನ್ಸಿರುದಿದಾೇನ್ ಅಲ್ಬಾನಿ  ರವರ ‘ಹುಜಜೆರತುಲ್ ಹದಿೇಸ್’ (8 ವಿಷರಗಳ 
ಸಂಗ್ರಹ)ವನುನು ಅಲ್ಬುಹೊಸುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿರ ಜ್ಮಿಅ ಸಲಫಿರ್ಯ ಬನ್ರಸ್ 1985ರಲಿಲಾ ‘ಅಲ್ಲಾಮ 
ಅಲ್ಬಾನಿರವರ ಲೆೇಖನಗಳು’ ಎಂಬ ರ್ೇಷ್್ಯಕೆರಲಿಲಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು.

3. ಶೆೈಖುಲ್ ಹದಿೇಸ್ ಮ್ಲ್ನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್್ಮಯಿಲ್ ಸಲಫಿರವರ ‘ಹುಜಜೆರತೆೇ ಹದಿೇಸ್’ ಎಂಬ 
ಈ ಗ್ರಂಥವು ಅಗ್ಧ ಜ್್ನ ಸಂಪನನುವೂ ಮತು್ತ ವಿಚ್ರ ಪ್ರಧ್ನವೂ ಆಗುವುದರೆೊಂದಿಗೆ, ಸಂದೆೇಶ 
ಪ್ರಚ್ರಕೊಕೆ ಸಹಕ್ರಿಯ್ಗಿದೆ. ಆಯಿಷ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಮ್ಡಿದ ದುರ್ರೆೊೇಪದ ಕುರಿತು ಹದಿೇಸ್ 
ನಿಷೆೇಧಿ ತಮನ್ನು, ಅಮ್್ಮದಿರ ಲೆೇಖನಕೆಕೆ ಉತ್ತರವ್ಗಿ ಇದನುನು ರಚ್ಸಲ್ಗಿತು್ತ. ‘ಸುನನುತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕೆ 
ಆಯಿನೆೇಮ’ ಎಂಬ ಕೃತಿರು ಫಿತನು ಇನ್ಕೆರೆೇ ಹದಿೇಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸೆೈದ್್ಧಂತಿಕ ಸಮರ ಘೊೇಷಣೆಯೇ 
ಆಗಿತು್ತ. ಇದರಲಿಲಾ ಮ್ಲ್ನ ಸಲಫಿ  ಒಂದು ನೊತನ ಶೆೈಲಿರಲಿಲಾ ಹದಿೇಸ್ಗಳನುನು ಸಮರ್್ಯಸುತ್್ತ 
ವ್ದವನುನು ಮಂಡಿಸುತ್್ತರೆ.

4. ಮ್ಲ್ನ ಸನ್ವುಲ್ಲಾ ಅಮೃತ್ಸರಿ  ‘ದಲಿೇಲುಲ್ ಫುಖ್್ಯನ್ ಬ ಜಬ್ಬ್ ಅಹುಲಾಲ್ ಕುರ್ಆನ್’ ಎಂಬ 
ಕೃತಿರನುನು ಅಬುದಾಲಲಾ ಚಕ್ಡಾಲವಿರ ‘ರಿಸ್ಲ ಬುಹ್್ಯನುಲ್ ಕುರ್ಆನ್’ ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ ಉತ್ತರವ್ಗಿ ಬರೆದರು.

5. ಮ್ಲ್ನ ಹ್ಫಿಝ್ ಅಬುದಾಲ್ ಸತ್್ತರ್ ಉಮರ್ಪೊರಿೇ ‘ಅಸ್ಬಾತುಲ್ ಖಬರ್ ಫಿೇ ರದಿದಾ ಅಲ್ ಮುನಕೆರಿಲ್ 
ಹದಿೇಸ್ ವಲ್ ಅಸರ್’ ಎಂಬ ಲೆೇಖನದಲಿಲಾ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳ ಆಕೆೇಪಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕೆಕೆ ಉತ್ತರ 
ಅಡಕಗೆೊಂಡಿದೆ. ಈ ಲೆೇಖನವು ಮ್ಲ್ನ ಅಬುದಾಲ್ ಗಫ್ಫಾರ್ ಹಸನ್  ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ‘ಅಝ್ಮತೆೇ ಹದಿೇಸ್’ 
ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿಲಾ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

6. ಡ್ಕ್ಟರ್ ಮುಸ್ತಫ ಸಬ್ಈರವರ ‘ಹದಿೇಸ್ ರಸೊಲ್ ಕೆ ತರ್್ರೇಈ ಮಕ್ಮ್’ ಎಂಬ ಕೃತಿರನುನು ಪೆೊ್ರಫೆಸರ್ 
ಗುಲ್ಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹರಿೇರಿ ಅನುವ್ದಿಸಿದರು. ಇದು ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳ ಬುಡವನೆನುೇ ಅಲುಗ್ಡಿಸಿತು. 

7. ಮ್ಲ್ನ ಅಬುಲ್ ಕ್ಸಿಮ್ ಸೆೈಫ್ ಬನ್ರಸಿರವರ قضية الحديث في حجية الحديث ನ ಅನುವ್ದವನುನು 
ಮಕ್ತಬ ಸಲಫಿರ್ಯ ದಬ್ಯಂಗವು ‘ಮಶ್ಅಲ್ ರ್ಹ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು.

8. ಮ್ಲ್ನ ಅಬುದಾರ್ರವೂಫ್ ರಹ್್ಮನಿ ಜಂಡ್ಗಡಿರವರ صحة بيان  في  الباري  الحديث/نصرة   صيانة 
 ಗ್ರಂಥವು ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳ ವ್ದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮ್ರಬದ್ಧವ್ದ ಉತ್ತರವ್ಗಿತು್ತ. ಅವರು ತಮ್ಮ البخاري
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ಸಂಪುಟ 11  ಸಂಚಿಕ  0

ಎರಡನೆೇ ಕೃತಿರಲಿಲಾ ಸಹಿೇಹ್ ಬುಖ್ರಿರಲಿಲಾರುವ ಹದಿೇಸ್ಗಳ ಕುರಿತು ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳ ಆಕೆೇಪಗಳಿಗೆ 
ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರವನುನು ನಿೇಡಿದ್ದಾರೆ.

9. ಮ್ಲ್ನ ಸೆರ್ಯದ್ ಅಬೊಬಕರ್ ಗಝನವಿೇ ರವರು ‘ಕಿತ್ಬತೆ ಹದಿೇಸ್ ಅಹ್ದೆೇ ನಬವಿೇ ಮ’ ಎಂಬ 
ಕೃತಿರು ಹದಿೇಸ್ಗಳನುನು ಮೊರನೆೇ ಶತಮ್ನದಲಿಲಾ ಬರೆರಲ್ಗಿದೆ ಎಂಬ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳ ಆಕೆೇಪಕೆಕೆ 
ನಿೇಡಿದ ಉತ್ತರವ್ಗಿತು್ತ.

10. ಅಲ್ಲಾಮ ಹನಿೇಫ್ ನದಿವಾೇರವರು ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವರಿಂದ ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ಮ್ಗ್ಯವನುನು 
ತುಳಿದವರಿಗೆ ಮ್ಗ್ಯದಶ್ಯನ ನಿೇಡಲು ರಚ್ಸಿದ ಕೃತಿಯ್ಗಿದೆ ‘ಮುತ್ಅಲ ಹದಿೇಸ್’.

11. ಡ್ಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಲುಕ್್ಮನ್ ಸಲಫಿರವರ والرد السالمي  التشريع  في  ومكانتها  حجيتها   السنة 
 ಎಂಬ ಕೃತಿರಲಿಲಾ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳ ವಿತಂಡವ್ದಗಳಿಗೆ ತಕ್ಯಬದ್ಧವ್ದ ಉತ್ತರಗಳನುನು على منكريها
ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ ಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ, اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا ಎಂಬ ಕೃತಿರಲಿಲಾ ಈ ವಿಷರದ 
ಬಗೆಗಿ ಸವಿಸ್್ತರವ್ಗಿ ಚಚ್್ಯಸಲ್ಗಿದುದಾ ಅದರ 457 ಪುಟಗಳ ನಂತರ ನಿಷೆೇಧಿಗಳು ಅವರ ವ್ದಗಳನುನು 
ಸಮಥ್ಯನೆರಲಿಲಾ ಬರೆದ ಕೃತಿಗಳನುನು ಹೆಸರಿಸಲ್ಗಿದೆ.

12. ಮ್ಲ್ನ ಸಫಿಉರ್ರಹ್್ಮನ್ ಮುಬ್ರಕ್ ಪುರಿರವರ ‘ಇನ್ಕೆರೆೇ ಹದಿೇಸ್ ಹಕ್ ಯ್ ಬ್ತಿಲ್’ ಎಂಬ 
ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿಲಾ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳ ಮಿಥ್ಯವ್ದಗಳನುನು ಕುರ್ಆನ್ ಸುನನುತ್ ಮತು್ತ ರುಕಿ್ತ ಪೊರ್ಯವ್ದ 
ಆಧ್ರ ಪ್ರಮ್ರಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸಲ್ಗಿದೆ. (ಈ ಗ್ರಂಥವನುನು ದ್ವ್ ಪಬಲಾಕೆೇಷನ್ ಮಂಗಳೊರು ‘ಅಹೆಲಾ 
ಕುರ್ನ್ ಎಂಬ ವೆೇಷದಲಿಲಾ ಕುರ್ಆನ್ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳು’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕನನುಡಿೇಕರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ).

13. ಮ್ಲ್ನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕಿೇಲ್ನಿರವರ ‘ಇತಿ್ತಬ್ಎ ಸುನನುತ್ ಕೆ ಮಸ್ಇಲ್’.

14. ಮ್ಲ್ನ ಅಬುದಾರ್ರಹ್್ಮನ್ ಕಿೇಲ್ನಿರವರ ‘ಆಯಿನ ಪವೆೇ್ಯಝ್ಯತ್’.

15. ಮ್ಲ್ನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸ್ದಿಕ್ ಸಿಯ್ಲೆೊಕೆೇಟ್ರವರ ‘ದರಬೆ ಹದಿೇಸ್’. 

16. ಮ್ಲ್ನ ಹ್ಫಿಝ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್್ರಹಿೇಮ್ ಸಿಯ್ಲ್ ಕೆೊೇಟೆರವರ ‘ತ್ರಿೇಖೆ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್’.

17. ಮ್ಲ್ನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ದ್ವೂದ್ ರ್ಝ್ ದೆಹಲವಿರವರ ‘ಖ್ಲಿಸ್ ಇಸ್ಲಾಮ್’. ಇವೆಲಲಾವೂ ವಿಶ್ವಾಸದ 
ಬಳಿಳುಗೆ ಕಿಚ್ಚಿಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಪ್ರಕ್ರಿ ವ್್ಯಧಿರ ಕುರಿತು ಜನಜ್ಗೃತಿಗೆ ರಚ್ಸಲ್ದ ಕೃತಿಗಳ್ಗಿವೆ. 
ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚ್ಕೆ ಬಹುಶನಃ ಸ್ಕ್ಗಲ್ರದು.

4. ಭಾಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರಿಂವಾದಗಳು:

ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ ಉಲಮ್ಗಳು ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇದಿಗಳ ಬ್ದಿ್ಧಕ ದಿವ್ಳಿತನವನುನು ಅನ್ವರರಗೆೊಳಿಸಲು ಜನರನುನು 
ಪಥಭ್ರಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಮತು್ತ ಅವರ ವಂಚನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಟೆೊಂಕಕಟಿ್ಟದರು. ಬರಹ ಮತು್ತ ಕೃತಿ ರಚನೆರ 
ಮೊಲಕ ಹಲವರು ಅವರ ಪ್ತ್ರ ನಿವ್ಯಹಿಸಿದರೆ ಇನುನು ಕೆಲವರು ಭ್ಷರ, ಪ್ರವಚನ, ಸಂವ್ದಗಳಿಂದ 
ಮಿಥ್ಯವ್ದಿಗಳ ಅಟ್ಟಹ್ಸವನುನು ಮಟ್ಟಹ್ಕಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಕುರ್ಆನ್ ಸುನನುತಿನ ಬೆೊೇಧನೆಗಳನುನು ಸ್ವ್ಯ-
ತಿ್ರಕಗೆೊಳಿಸಲು ಸಮಪ್ಯಣ್ ಭ್ವದಿಂದ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು ಕ್ಲದ ಬೆೇಡಿಕೆಯ್ಗಿತು್ತ. ಅಂಜದೆ-ಅಳುಕದೆ 
ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ ಉಲಮ್ಗಳು ಈ ಕ್ರ್ಯದಲಿಲಾ ಅವರನುನು ಸಮಪಿ್ಯಸಿಕೆೊಂಡರು. ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರ 
ಚಯ್ಯರನುನು ಅವಲಂಬಸುವುದೆೇ ಮ್ನವ ಕಲ್್ಯರಕಿಕೆರುವ ಅತು್ಯತ್ತಮ ದ್ರಿ ಎಂಬ ಸಂದೆೇಶವನುನು ಅವರು 
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ನವಕಂಬರ 0 11

ಜಗತಿ್ತಗೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಭ್ರತ-ಪ್ಕಿಸ್್ತನ ವ್್ಯಪಿ್ತರಲಿಲಾ ಹೆಸರುವ್ಸಿಯ್ದ ಎರಡು ಸಂವ್ದ ಶೋರರನುನು ಇಲಿಲಾ ಪರಿಚಯಿಸಲು 
ಬರಸುತೆ್ತೇನೆ. ಮ್ಲ್ನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್್ರಹಿೇಮ್ ಮಿೇರ್ ಸಿಯ್ಲೆೊಕೆೇಟ್ ಮತು್ತ ಮ್ಲ್ನ ಸನ್ವುಲ್ಲಾ 
ಅಮೃತ್ಸರಿ ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ಅದುಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮಿಥ್ಯವ್ದಿಗಳ ಜ್್ನ ಶೋನ್ಯತೆರನುನು ಜನತೆರ 
ಮುಂದೆ ಜ್ಹಿೇರುಗೆೊಳಿಸಿದರು. ಮ್ಲ್ನ ಇಬ್್ರಹಿೇಮ್ ಮಿೇರ್ ಸಿಯ್ಲೆೊಕೆೇಟ್ರವರು ಜುಲ್ಯಿ 14, 
1906ರಂದು ಮ್ಲಿವಾ ಅಬುದಾಲಲಾ ಚಕ್ಡಾಲಿವಾ ಎಂಬ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಯಂದಿಗೆ ಸಂವ್ದ ನಡೆಸಿದರು. ಈ 
ಸಂವ್ದಕೆಕೆ ‘ಅತಿೇಉಲ್ಲಾಹ್ ವ ಅತಿೇಉರ್ರಸೊಲ್’ ಎಂಬ ರ್ೇಷ್್ಯಕೆರನುನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಗಿತು್ತ. ಮ್ಲ್ನ 
ಸಿಯ್ಲೆೊಕೆೇಟ್ರವರು ರಸೊಲ್ ಎನುನುವುದರ ತ್ತ್ಪರ್ಯ ಮುಹಮ್ಮದ್  ರೆಂದು ಪ್ರತಿಪ್ದಿಸಿದರು. 
ಚಕ್ಡಾಲಿದಾರವರು ರಸೊಲ್ ಎಂದರೆ ಕುರ್ಆನ್ ಮಜೇದ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ದಿಸಿದದಾರು. ಈ ಸಂವ್ದವು 
ಬಳಿಕ ಪುಸ್ತಕದ ರೊಪದಲಿಲಾ ಪ್ರಕ್ರ್ತಗೆೊಂಡಿತು.

ಅದೆೇ ಪ್ರಕ್ರ ಮ್ಲ್ನ ಅಬುಲ್ ವಫ್ ಸನ್ವುಲ್ಲಾಹ್ ಅಮೃತ್ಸರಿರವರು ಕೊಡ್ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ 
ಬರಹ ಮತು್ತ ಭ್ಷರಗಳ ಮೊಲಕ ಹಲವ್ರು ಸಂವ್ದಗಳನುನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಕೊಡ ಇಂದು ಪುಸ್ತಕ 
ರೊಪದಲಿಲಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

‘ಬುಹ್್ಯನುಲ್ ಕುರ್ಆನ್’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿಲಾ ಮ್ಲ್ನ ಅಮೃತ್ಸರಿ ಮತು್ತ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿ ಮ್ಲಿವಾ 
ಅಹ್ಮದುದಿದಾೇನ್ ಮುಶ್ತರಿರವರ ನಡುವಿನ ಸಂವ್ದ ವಿಸ್್ತರವ್ಗಿ ಉಲೆಲಾೇಖಗೆೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂವ್ದಕೆಕೆ 
‘ಹುಜಜೆರತೆೇ ಹದಿೇಸ್’ ಎಂಬ ವಿಷರವನುನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿರಲಿಲಾ ಈ ಇಬಬಾರ ನಡುವೆ 
‘ಇತ್ಅತೆರಸೊಲ್’ ಎಂಬ ವಿಷರದ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಂವ್ದದ ವರದಿರು ‘ಹುಜಜೆರತೆೇ ಹದಿೇಸ್ ಔರ್ 
ಇತಿ್ತಬ್ಎರಸೊಲ್’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ ರೊಪದಲಿಲಾ ಪ್ರಕ್ಶನಗೆೊಂಡಿದೆ.

ಕುವೆೈತ್ನಲಿಲಾ ಪವೆ್ಯಝಿ ಚ್ಂತನೆರ ಅನುಯ್ಯಿಗಳು ತುಲೊ-ಎ-ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹದಿೇಸ್ 
ನಿಷೆೇದದ ಬೇಜ ಬತು್ತವ ಕ್ರ್ಯದಲಿಲಾ ನಿರತರ್ದರು. ವಿವಿಧ ರಿೇತಿರಲಿಲಾ ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ವಿಚ್ರಗಳನುನು 
ಹರಡತೆೊಡಗಿದರು. ಈ ಅಪ್ರವನುನು ಮನಗಂಡ ಕೆಲವು ಸಲಫಿ ರುವಕರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ 
ಕಿ್ರಯ್ರ್ೇಲರ್ದರು. ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇದಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆರನುನು ತಡೆರಲು ಸಮರ ಸನನುದ್ಧರ್ದರು. 
‘ಮಕ್ಯಝ ದ್ವತುಲ್ ಜ್ಲಿಯ್ತ್’ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇದಿಗಳ ಕಿೇಟಲೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವ್ಗಿ ಅಹೆಲಾೇ ಹದಿೇಸಿನ ಪ್ರಗಲಬಾ 
ವಿದ್ವಾಂಸರನುನು ಕರೆದು ಪ್ರವಚನ ಕ್ರ್ಯಕ್ರಮಗಳನುನು ಹಮಿ್ಮಕೆೊಂಡರು. ನಿಧ್ನವ್ಗಿ ಅದರ ಸತ್ಪರಿಣ್ಮವು 
ಕಂಡು ಬಂತು.

ಜನವರಿ 1, 1944ರಲಿಲಾ ಅಲಲಾಮ್ ಸೆೈರದ್ ಬದಿೇಉದಿದಾೇನ್ ಷ್ ರ್ರ್ದಿ  ಮಕ್ಯಝಿನ ಆಮಂತ್ರರದ 
ಮೇರೆಗೆ ಕುವೆೈತಿಗೆ ಬಂದು ಹುಜಜೆರತೆೇ ಹದಿೇಸ್ ಎಂಬ ವಿಷರ ಕುರಿತು ಪ್ರಭ್ಷರ ನಿೇಡಿ ಹದಿೇಸ್ 
ನಿಷೆೇಧಿಗಳ ಜನ್ಮವನುನು ಜ್ಲ್ಡಿದರು.

ಶೆೇಖುಲ್ ಹದಿೇಸ್ ಹ್ಫಿಝ್ ಸನ್ಉಲ್ಲಾ ಮದನಿ 1997ರಲಿಲಾ ವಝ್ರತೆ ಔಕ್ಫ್ ಕುವೆೈತ್ನ ಆಮಂತ್ರರದ 
ಮೇರೆಗೆ ಜಮಿೇರತೆ ಇಹ್್ಯಉತು್ತರ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಇದರ ಸೆಂಟರ್ನಲಿಲಾ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧಿಗಳ ಪ್ರವತ್ಯನೆ 
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ಕುರಿತು ಜ್ಗೃತಿ ಉಂಟುಮ್ಡಿದರು.

ಶೆೇಖುಲ್ ಹದಿೇಸ್ ಮ್ಲನ್ ಅಬುದಾಲ್ ಅಜೇಜ್ ನೊರುಸ್್ತನಿರವರ ‘ಹುಜಜೆರತೆೇ ಹದಿೇಸ್’ ಪೆೊ್ರೇಗ್್ರಮ್ 
1898ರಲಿಲಾ ಇಹ್್ಯಉತು್ತರ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮತು್ತ ಮಸಿಜೆದೆೇ ಫಹ್್ಯಮ್ನಲಿಲಾ ನಡೆಯಿತು. ಅದರಲಿಲಾ ಅವರು 
ಸುನನುತ್ ಅನುಸರಣೆರ ಪ್್ರಧ್ನ್ಯತೆ ಮತು್ತ ಹದಿೇಸ್ ನಿಷೆೇಧದ ಅಪ್ರವನುನು ಮನೆೊೇಜ್ಞವ್ಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇವೆಲಲಾವೂ ಹದಿೇಸ್ ಮತು್ತ ಸುನನುತಿನ ವಿರೆೊೇಧಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸಿನ ಉಲಮಗಳು ನಡೆಸಿದ 
ಧಮ್ಯರುದ್ಧದ ವಿವರಣೆಗಳ್ಗಿವೆ.

ಅವರ ಪರಿಶ್ದ್ಧ ಇರಾದ�, ದಟಟಾ ನಡ� ನಮಗ� ಪ�್ರೀರಣ�.

ಪಥಭ್ರಷ್ಟ ಚ್ಂತನೆ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧರು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪರಿಪೊರ್ಯವೂ ಸುಂದರವೂ ಆದ ರೊಪವನುನು 
ವಿರೊಪಗೆೊಳಿಸಲು ಪ್ರರತಿನುಸಿದ್ಗಲೆಲ್ಲಾ ಕುರ್ಆನ್-ಸುನನುತಿನ ಸಿಪ್ಯಿಗಳು ಸೆಟೆದು ನಿಂತು ಅದರ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ಗಿ ಹೆೊೇರ್ಟಕೆಕೆ ಅಣಿಯ್ಗುತ್್ತರೆನುನುವುದು ಒಂದು ಚ್ರಿತಿ್ರಕ ಸತ್ಯವ್ಗಿದೆ. ಅವರು ಕುರ್ಆನ್ 
ಮತು್ತ ಸುನನುತಿನ ಸತ್ಯವೂ, ಪ್್ರಮ್ಣಿಕವೂ ಆದ ಜ್್ನವನುನು ಹರಡಲು ಅವರ ಸವ್ಯಸವಾವನುನು ಪರಕಿಕೆಡುತ್್ತರೆ. 
ಇತರರು ಸ್ವಾಥ್ಯ ಸ್ಧನೆಗ್ಗಿ, ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಮತು್ತ ಮೇಲೆ್ಮಗ್ಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆರನುನು, ಸ್ಮಥ್ಯ್ಯವನುನು, 
ಆರುಸ್ಸನುನು ವ್ಯಯಿಸುತ್್ತ ಕೆೊನೆಗೆ ಪಶ್ಚಿತ್್ತಪದಲಿಲಾ ಜೇವನವನೊನು ಕೆೊನೆಗೆೊಳಿಸುತ್್ತರೆ. ಆದರೆ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ನ 
ಸಿಪ್ಯಿಗಳು ಕುರ್ಆನ್ ಮತು್ತ ಸುನನುತಿನ ರಕ್ಷಣೆಗ್ಗಿ ಪ್ರಚ್ರ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಷ್್ಠಪನೆಗ್ಗಿ ಇರುವುದೆಲಲಾವನುನು 
ವಿನಿಯೇಗಿಸಿ ಕೃತ್ಥ್ಯರ್ಗುತ್್ತರೆ.

SKSM ರವರ ಕುರ್ಆನ್ ಅನುವ್ದದಲಿಲಾ ಕಂಡುಬಂದ ಅಸಂಬದ್ಧಗಳು ಮತು್ತ ಸಲಫಿ ವಿಚ್ರಧ್ರೆಗೆ 
ವಿರುದ್ಧವ್ದ ಉಲೆಲಾೇಖಗಳನುನು ಕಂಡು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಜನಜ್ಗೃತಿಗೆೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮನುನು ಪೆ್ರೇರೆೇಪಿಸಿದುದಾ ನಮ್ಮ 
ಪೊವಿ್ಯಕರ ಈ ಪ್ರವತ್ಯನೆಗಳೇೆ ಆಗಿವೆ.

“ಇದು ನಮ್ಮ ಪೊವಿ್ಯಕರು ಅವರ ಒಡಲ ಬಸಿ ರಕ್ತವನುನು ಸುರಿಸಿ ಕಂಗೆೊಳಿಸುವಂತೆ ಮ್ಡಿದ ಗುಲ್ಬಯ್ಗಿದೆ.
ಇದನುನು ಸದ್ ಕಂಗೆೊಳಿಸುವಂತೆ ಮ್ಡಲು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತರ ಹನಿಗಳು ಕ್ತರಿಸುತಿ್ತವೆ.”

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ಮತಕ್ತ ಬಯಲಾದ SKSM ನವರ ಿಾಪಟ್ಯ

SKSM ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರ್ಆನ್ ಅನುವ್ದ ಗ್ರಂಥದಲಿಲಾರುವ ಅಸಂಬದ್ಧಗಳು ಮತು್ತ ಸಲಫಿ ವಿಚ್ರಧ್ರೆಗೆ 
ವಿರುದ್ಧವ್ದ ಅಂಶಗಳನುನು ಅರಿರಲು YOUTUBE ನಲಿಲಾ MATHE BAYALADA SKSM 
NAVARA KAPATYA ಎಂದು ಟೆೈಪ್ ಮ್ಡಿ
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ಬಕಂಗಳೂರು:  ಅಕೆೊ್ಟೇಬರ್ 15, ಶನಿವ್ರ ಇಲಿಲಾ ಜರುಗಿದ 
ಜಮಿೇರತೆ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ ಕನ್್ಯಟಕ-ಗೆೊೇವ್ ಇದರ 
ಕ್ರ್ಯಕ್ರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆರು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕ್್ಯರವು 
‘ಮುಸಿಲಾಂ ಪಸ್ಯನಲ್ ಲ್’ (ಮುಸಿಲಾಂ ವೆೈರುಕಿ್ತಕ ಕ್ನೊನು)
ದಲಿಲಾ ನಡೆಸುತಿ್ತರುವ ಹಸ್ತಕೆೇಪ ಮತು್ತ ಸಮ್ನ ಸಿವಿಲ್ 
ಕೆೊೇಡನುನು ಜ್ರಿಗೆ ತರುವ ನಿಟಿ್ಟನಲಿಲಾ ಮ್ಡುವ ತಂತ್ರಗಳ 
ಕುರಿತು ಕಳವಳವನುನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಮಕ್ಯಝಿೇ 
ಜಮಿೇರತೆ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ ಹಿಂದ್ ಜ್ರಿಗೆೊಳಿಸಿದ 
ನಿರ್ಯರವನುನು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಅನುಮೊೇದಿಸಿತು. 

ಮಕ್ಸಝೀ ಜಮೀಯತ� ಅಹ�ಲೆ ಹದೀಸ್ ಹಿಿಂದ್ ಇದರ 

ನಿಣ್ಸಯವು ಈ ಕ�ಳಗಿನಿಂತಿದ�.

ಮಕ್ಯಝಿೇ ಜಮಿೇರತೆ ಅಹೆಲಾೇ ಹದಿೇಸ್ ಹಿಂದ್ ಮೊರು 
ತಲ್ಕಿನ ವಿಷರದಲಿಲಾ ಮೊಗು ತೊರಿಸುತಿ್ತರುವ ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಕ್್ಯರದ ಕ್ರಮವು ಖಂಡನಿೇರವೂ ಅಸಂವಿಧ್ನಿಕವೂ 
ಆಗಿದೆ, ಸಮ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಕೆೊೇಡ್ ಜ್ರಿಯಿಂದ ದೆೇಶದ 
ಶ್ಂತಿ ಸುವ್ಯವಸೆಥಿಗೆ ಅಪ್ರವಿದೆ ಎಂದು ಜಮಿೇರತ್ 
ಅಭಿಪ್್ರರಪಡುತ್ತದೆ. ಮುಸಿಲಾಂ ಪಸ್ಯನಲ್ ಲ್ ಕುರ್ಆನ್ 
ಮತು್ತ ಸುನನುತಿ್ತನಿಂದ ರೊಪಿೇಕರರಗೆೊಂಡಿದುದಾ ಸಮ್ಜ 
ಸುಧ್ರಣೆರ ಹೆಸರಿನಲಿಲಾ ಅದನುನು ಬದಲ್ಯಿಸಲು ಸ್ಧ್ಯವೆೇ 

ಇಲಲಾ.

ಮಕ್ಯಝಿೇ ಜಮಿೇರತೆ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ ಹಿಂದ್ ಮುಸಿಲಾಂ 
ಪಸ್ಯನಲ್ ಲ್ ದಲಿಲಾ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕ್್ಯರ ಮ್ಡುವ ಯ್ವುದೆೇ 
ರಿೇತಿರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೆೇಶವನುನು ಮುಸಿಲಾಮರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ 
ಮ್ಡುವ ಹಸ್ತಕೆೇಪವೆಂದು ಭ್ವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮ್ನ ಸಿವಿಲ್ 
ಕೆೊೇಡನುನು ಜ್ರಿಗೆೊಳಿಸುವ ಈ ಪ್ರರತನು ರ್ಷಟ್ರದ ಏಕತೆರ 
ಮೇಲಿನ ದ್ಳಿಯ್ಗಿದೆ, ದೆೇಶವನುನು ನುಚುಚಿನೊರು ಮ್ಡುವ 
ತಂತ್ರವೆಂದು ಘೊೇಷ್ಸುತ್್ತ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕ್್ಯರದ ಈ ಕ್ರಮವನುನು 
ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಜಮಿೇರತೆ ಅಹೆಲಾಹದಿೇಸ್ ಕನ್್ಯಟಕ-ಗೆೊೇವ್ ರ್ಜ್ಯದ 
ಎಲ್ಲಾ ಮಸಿೇದಿಗಳಲಿಲಾ ಜಮಿೇರತಿನ ಈ ನಿಲುವನುನು 
ಪ್ರಕಟಿಸಬೆೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೆೊಳುಳುತ್ತದೆ. 

ರ್ಷಟ್ರದ ಪ್ರಸು್ತತ ಸಿಥಿತಿಗತಿರ ಹಿನನುಲೆರಲಿಲಾ ಕರೆರಲ್ದ ಈ 
ತುತು್ಯಸಭೆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆರನುನು ಜಮಿೇರತೆ ಅಹೆಲಾ ಹದಿೇಸ್ 
ಕನ್್ಯಟಕ ಗೆೊೇವ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಲ್ನ್ ಅಬುದಾಲ್ 
ವಹ್ಹಾಬ್ ಅಬುದಾಲ್ ಅಝಿೇಝ್ ಜ್ಮಿಯಿೇ, ಹರಪನ ಹಳಿಳು 
ವಹಿಸಿದದಾರು ಎಂದು ಪ್ರಧ್ನ ಕ್ರ್ಯದರ್್ಯ ಜನ್ಬ್ ಅಸಲಾಂ 
ಖ್ನ್ ಬೆಂಗಳೊರು ಪತಿ್ರಕ್ ಪ್ರಕಟಣೆರಲಿಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ದಲ್್ಲ 

 ಹರ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಕ್ಷಮ್ಯ

-ಜಮೀಯತೆ ಅಹೆಲೆ ಹದೀಸ್
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 " ಇಬ್ನ್ ರಜಬ್ ಅಲ್ಹಂಬಲೀ

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅರಿವುಗಳ ಪೆೈಕಿ ಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವು 
ಯ್ವುದೆಂದರೆ: ಕುರ್ಆನ್ ಮತು್ತ ಸುನನುತಿ್ತನ 

ವಚನಗಳನುನು ಕಂಠಪ್ಠ ಮ್ಡಿ, ಅದರ ಅಥ್ಯ ತ್ತ್ಪರ್ಯ-
ಗಳನುನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು. 

ಆದರೆ ಗ್ರಹಿಸುವ್ಗ ಸಹ್ಬ್ಗಳು, ತ್ಬಊನ್ಗಳು 
ಮತು್ತ ತ್ಬಉತ್್ತಬಈನ್ಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅರಿವುಗಳಿಗೆ 
ತನನುನುನು ಸಿೇಮಿತಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕು. ಅಂದರೆ ಕುರ್ಆನ್ ಮತು್ತ 
ಹದಿೇಸ್ಗಳ ಆಶರಗಳನುನು ಅಥ್ಯಮ್ಡಿಕೆೊಳುಳುವುದ-
ರಲಿಲಾ, ಹರ್ಂ ಮತು್ತ ಹಲ್ಲ್ಗಳ ವಿಷರದಲಿಲಾ, ಐಹಿಕ 
ವಿರಕಿ್ತ ಮತು್ತ ಮನನಃಪರಿವತ್ಯನೆರ ವಿಷರಗಳಲಿಲಾ ಹ್ಗೊ 
ಇನಿನುತರ ಎಲಲಾ ಅರಿವುಗಳಲೊಲಾ ಸಹ್ಬ್ಗಳು, ತ್ಬಊನ್ಗಳು 
ಮತು್ತ ತ್ಬಉತ್್ತಬಈನ್ಗಳಿಂದ ವರದಿಯ್ದ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ 
ತನನುನುನು ಸಿೇಮಿತಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕು.

ಅಂದರೆ ಮೊತ್ತಮೊದಲನೆರದ್ಗಿ, ಅವರ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳ ಪೆೈಕಿ 
ಸಹಿೇಹ್ ಮತು್ತ ದಈಫನುನು ಬೆೇಪ್ಯಡಿಸಲು ಪರಿಶ್ರಮಿಸಬೆೇಕು.
ನಂತರ ಎರಡನೆಯ್ಗಿ, ಅವುಗಳ ಅಥ್ಯ ಮತು್ತ ತ್ತ್ಪರ್ಯ-
ಗಳನುನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಪರಿಶ್ರಮಿಸಬೆೇಕು. ಬುದಿ್ಧರುಳಳುವನಿಗೆ ಮತು್ತ 
ಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವನುನು ಪಡೆರಲು ಶ್ರಮಿಸುವವನಿಗೆ 
ಇವು ಧ್ರ್ಳ ಸ್ಕು. 

ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದಂತೆ ಕ್ರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರ್ಗಿ, ಉದೆದಾೇಶವನುನು 
ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ನಿಷಕೆಳಂಕಗೆೊಳಿಸಿ, ಅವನಲಿಲಾ ಸಹ್ರ 
ಬೆೇಡುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಹ್ರ ಮತು್ತ ಮ್ಗ್ಯದಶ್ಯನ 
ಮ್ಡುತ್್ತನೆ. ಸರಿಯ್ದ ಅಭಿಪ್್ರರವನುನು ಸಿವಾೇಕರಿಸಿ 
ಸರಿಯ್ದ ನಿಲುವನುನು ಹೆೊಂದಲು ನೆರವ್ಗುತ್್ತನೆ. 
ಗ್ರಹರಶಕಿ್ತ ಮತು್ತ ಆಲೆೊೇಚನ್ಶಕಿ್ತರನುನು ದರಪ್ಲಿಸುತ್್ತನೆ. 
ಆಗ ಈ ಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವು ಅದರ ವಿಶೆೇಷ ಫಲವನುನು 
ನಿೇಡುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಶೆೇಷ ಫಲವೆೇ ಅಲ್ಲಾಹನ ಭರ. ಅಲ್ಲಾಹು

 ಹೆೇಳುತ್್ತನೆ: 

﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ﴾

“ಅಲ್ಲಾಹನ ದ್ಸರ ಪೆೈಕಿ ಅವನನುನು ಅತಿಹೆಚುಚಿ ಭರಪಡುವವರು 
ಅರಿವುಳಳುವರು (ವಿದ್ವಾಂಸರು) ಮ್ತ್ರ.”

ಇದಕೆಕೆ ಕ್ರರವೆೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವು ಎರಡು 
ವಿಷರಗಳಡೆೆಗೆ ಮುನನುಡೆಸುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲನಕಯದು:  ಅಲ್ಲಾಹನನುನು ಅರಿರುವುದರ ಕಡೆಗೆ. 
ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮ್ತ್ರ ಅಹ್ಯವ್ಗಿರುವ ಅತಿಸುಂದರ 
ಹೆಸರುಗಳನುನು, ಅತು್ಯನನುತ ಗುರವಿಶೆೇಷರಗಳನುನು ಮತು್ತ 
ಅತು್ಯಜವಾಲ ಕಮ್ಯಗಳನುನು ಅರಿರುವುದರ ಕಡೆಗೆ. ಈ 
ಅರಿವು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಹತವಾ ಕಲಿ್ಪಸುವುದನುನು, ಅವನನುನು 
ಗ್ರವಿಸುವುದನುನು, ಅವನನುನು ಭರಪಡುವುದನುನು, 

ಪ್ರಯ�ೋ�ಜನಕಾರಿ ಅರಿವು
ف��ع��عف��ع ا��ع��ع��ع��ع ا��ع��ع
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ಅವನ ಔನನುತ್ಯವನುನು ಅಂಗಿೇಕರಿಸುವುದನುನು, ಅವನನುನು 
ಪಿ್ರೇತಿಸುವುದನುನು, ಅವನಲಿಲಾ ನಿರಿೇಕೆಯಿಡುವುದನುನು, ಅವನಲಿಲಾ 
ಭರವಸೆಯಿಡುವುದನುನು, ಅವನ ವಿಧಿನಿರ್ಯರಕೆಕೆ ಸಂತೃಪಿ್ತ 
ಸೊಚ್ಸುವುದನುನು, ಅವನು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸುವ್ಗ ತ್ಳ್ೆಮವಹಿಸುವು-
ದನುನು ಅನಿವ್ರ್ಯಗೆೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಎರಡನಕಯದು:  ನಂಬಕೆಗಳು, ಬ್ಹ್ಯ ಮತು್ತ ಆಂತರಿಕ 
ಕಮ್ಯಗಳು, ಮ್ತುಗಳು ಮುಂತ್ದವುಗಳಲಿಲಾ ಅಲ್ಲಾಹು 
ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತು್ತ ಸಂತೃಪ್ತನ್ಗುವ ಹ್ಗೊ ಅವನು 
ಅಸಹ್ಯಪಡುವ ಮತು್ತ ಕೆೊೇಪಿಸಿಕೆೊಳುಳುವ ವಿಷರಗಳು 
ಯ್ವುವು ಎಂಬುದನುನು ಅರಿರುವುದರ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಅರಿವು 
ಅಲ್ಲಾಹು ಇಷ್ಪಪಡುವ ಮತು್ತ ಸಂತೃಪ್ತನ್ಗುವ ಕ್ರ್ಯಗಳನುನು 
ಮ್ಡುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಮತು್ತ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಸಹ್ಯಪಡುವ ಮತು್ತ 
ಕೆೊೇಪಿಸಿಕೆೊಳುಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನುನು ತೆೊರೆರುವುದರ ಕಡೆಗೆ 
ಧ್ವಿಸುವಂತೆ ಮ್ಡುತ್ತದೆ.

ಅರಿವು ಒಬಬಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಫಲಗಳನುನು ನಿೇಡಿದರೆ ಅದು 
ಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವ್ಗಿದೆ. ಅರಿವು ಪ್ರಯೇಜನಕ್-
ರಿಯ್ಗಿದುದಾ ಹೃದರದಲಿಲಾ ಆಳವ್ಗಿ ಬೆೇರೊರಿದರೆ ಆ 
ಹೃದರವು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಶರಣ್ಗುತ್ತದೆ. 
ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಹ್ತೆ್ಮ ಮತು್ತ ಮಹತವಾವನುನು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿ, 
ಅವನನುನು ಭರಪಟು್ಟ, ಅವನಲಿಲಾರುವ ಪಿ್ರೇತಿ ಮತು್ತ ಗ್ರವಗಳ 
ಮೊಲಕ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೊರ್ಯ ವಿಧೆೇರವ್ಗುತ್ತದೆ. 
ಹೃದರವು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಶರಣ್ಗಿ 
ವಿಧೆೇರವ್ದರೆ ಐಹಿಕ ಸುಖಗಳ ಪೆೈಕಿ ಧಮ್ಯಸಮ್ಮತವ್ದ 
ಕನಿಷ್ಠ ಸವಲತು್ತಗಳಿಂದ ಮನಸು್ಸ ತೃಪ್ತವ್ಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಸಂತೃಪಿ್ತ ಮತು್ತ ಐಹಿಕ ವಿರಕಿ್ತ ಲಭ್ಯವ್ಗುತ್ತದೆ.

ಗಮನ್ಹ್ಯ ವಿಷರವೆೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವನುನು 
ಹೆೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತರ ಮತು್ತ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಧೆ್ಯ ಹೃದರದ 
ಮೊಲಕವಿರುವ ಒಂದು ವಿಶೆೇಷ ಅರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. 
ಅಲ್ಲಾಹು ತನಗೆ ಅತಿ ಸಮಿೇಪದಲಿಲಾದ್ದಾನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಆ 
ಅರಿವಿನ ಮೊಲಕ  ಭ್ಸವ್ಗುತ್ತದೆ. ಏಕ್ಂತ ಸಮರದಲಿಲಾ 
ಅವನು ಆ ಅರಿವಿನ ಮೊಲಕ ಆನಂದವನುನು ಪಡೆರುತ್್ತನೆ. 
ಅಲ್ಲಾಹನ ದಿಕ್್ರ, ದುಆ, ಸಂಭ್ಷಣೆ ಮತು್ತ ಸೆೇವೆಗಳ 
ಮ್ಧುರ್ಯವನುನು ಅನುಭವಿಸುತ್್ತನೆ. ಏಕ್ಂತದಲಿಲಾರು-

ವ್ಗಲೊ, ಜನರ ಮಧೆ್ಯ ಬಹಿರಂಗ ಸಥಿಳದಲಿಲಾರುವ್ಗಲೊ 
ಒಂದೆೇ ರಿೇತಿರಲಿಲಾ ಅಲ್ಲಾಹನನುನು ಅನುಸರಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗಲಲಾದೆ 
ಈ ಅನುಭೊತಿರನುನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸ್ಧ್ಯವ್ಗದು. 

ವುಹೆೈಬ್ ಇಬುನುಲ್ ವದ್್ಯ ರೆೊಂದಿಗೆ ಕೆೇಳಲ್ಯಿತು: 

َيِجــُد َحــاَلَوَة الطَّاَعِة َمــْن َعَصى؟ َقــاَل: َل، َوَل 
. َمــْن َهمَّ

“ಅಲ್ಲಾಹನನುನು ಧಿಕಕೆರಿಸಿ ನಡೆರುವವನು ಅನುಸರಣೆರ 
ಮ್ಧುರ್ಯವನುನು ಅನುಭವಿಸುತ್್ತನೆಯೇ?” ಅವರು 
ಹೆೇಳಿದರು: “ಇಲಲಾ. ಧಿಕಕೆರಿಸಿ ನಡೆರಲು ಉದೆದಾೇರ್ಸುವವನು 
ಕೊಡ ಆ ಮ್ಧುರ್ಯವನುನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲಲಾ.” 

ದ್ಸನು ಈ ಅನುಭೊತಿರನುನು ಅನುಭವಿಸುವ್ಗ ಅವನು 
ಅಲ್ಲಾಹನನುನು ಅರಿರುತ್್ತನೆ. ಅವನ ಮತು್ತ ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಮಧೆ್ಯ ಒಂದು ವಿಶೆೇಷ ಅರಿವು ಉಂಟ್ಗುತ್ತದೆ. ಅವನು 
ಬೆೇಡುವುದನುನು ಅಲ್ಲಾಹು ಕೆೊಡುತ್್ತನೆ. ಅವನ ಪ್್ರಥ್ಯನೆಗೆ 
ಉತ್ತರ ನಿೇಡುತ್್ತನೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಯ್ವ ಅರಿವಿನ ಮೊಲಕ ದ್ಸನು 
ಅಲ್ಲಾಹನನುನು ಅರಿತು, ಅವನಿಗೆ ವಿಧೆೇರನ್ಗುತ್್ತನೆೊೇ, 
ಅದೆೇ ಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವು. ಈ ಅರಿವಿನಿಂದ ಅವನು 
ಅಲ್ಲಾಹನನುನು ಅರಿರುವುದು ಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ, ಅಲ್ಲಾಹನನುನು 
ಏಕೆೈಕಗೆೊಳಿಸುವುದು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಆನಂದ 
ಪಡೆರುವುದು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಸ್ನಿಧ್ಯತೆರಲಿಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಮ್ಯಗಳನುನು 
ಮ್ಡಲು ನ್ಚುವುದು, ಅಲ್ಲಾಹನನುನು ಕ್ರುತಿ್ತರುವಂತೆ 
ಅವನನುನು ಆರ್ಧಿಸುವುದು ಮುಂತ್ದವುಗಳನೊನು 
ಮ್ಡುತ್್ತನೆ. 

ಈ ಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವನುನು ಕಳಕೆೊಂಡವನು ಪ್ರವ್ದಿ  
ರವರು ರಕೆ ಬೆೇಡಿದ ನ್ಲುಕೆ ಸಂಗತಿಗಳಲಿಲಾ ಒಳಪಡುತ್್ತನೆ. 
ಅವನ ಅರಿವು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣ್ಮವನುನು ಹೆೊಂದಿರುವುದು 
ಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ ನ್ಳ ೆ ಪರಲೆೊೇಕದಲಿಲಾ ಆ ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ 
ವಿರುದ್ಧವ್ಗಿ ಸ್ಕ್ಷಿ ನುಡಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಅರಿವಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ 
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ಯ್ವುದೆೇ ಉಪಕ್ರವೂ ಸಿಗುವುದಿಲಲಾ. ಕ್ರರ ಆ ಅರಿವಿನ 
ಮೊಲಕ ಅವನ ಹೃದರ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ವಿನಮ್ರವ್ಗಲಿಲಲಾ. 
ಆ ಅರಿವಿನ ಮೊಲಕ ಅವನಿಗೆ ಇಹಲೆೊೇಕದಲಿಲಾ ವಿರಕಿ್ತ-
ರುಂಟ್ಗಿಲಲಾ. ಬದಲ್ಗಿ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಇಹಲೆೊೇಕದ 
ಬಗೆಗಿ ಇನನುಷು್ಟ ಆಸೆ ಆಕ್ಂಕೆಗಳನುನು ಹುಟಿ್ಟಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಆಜ್್ಪ್ಲನೆ ಮ್ಡದ ಕ್ರರ ಮತು್ತ ಅಲ್ಲಾಹು ಕೆೊೇಪಿಸುವ 
ಹ್ಗೊ ಅಸಹ್ಯಪಡುವ ಸಂಗತಿಗಳನುನು ವಜ್ಯಸದ ಕ್ರರ 
ಅವನ ಪ್್ರಥ್ಯನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದಿಲಲಾ. 

ಜಂಬ, ಆತ್ಮಪ್ರಶಂಸೆ, ಅಹಂಭ್ವ, ದಪ್ಯ, ಐಹಿಕ ಸ್ಥಿನಮ್ನ 
ಮತು್ತ ಪದವಿಗಳ ಮೊೇಹ, ಅವುಗಳಿಗ್ಗಿ ಸ್ಪಧಿ್ಯಸುವುದು, 
ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮುಂದೆ ಜಂಬಕೆೊಚ್ಚಿಕೆೊಳುಳುವುದು, ಅರಿವಿಲಲಾ-
ದವರೆೊಂದಿಗೆ ತಕಿ್ಯಸುವುದು, ಜನರ ಗಮನವನುನು ತನೆನುಡೆಗೆ 
ಸೆಳರೆುವುದು ಇತ್್ಯದಿಗಳು ಅಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವಿನ 
ಚ್ಹೆನುಗಳ್ಗಿವೆ. ಪ್ರವ್ದಿ  ರಿಂದ ಹಿೇಗೆ ವರದಿಯ್ಗಿದೆ: 

“ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ಕ್ರರಗಳಿಗ್ಗಿ ಅರಿವನುನು ಸಂಪ್ದಿಸುವವನಿಗೆ 
ಸಿಗುವುದು ನರಕ್ಗಿನು, ನರಕ್ಗಿನು ಮ್ತ್ರ.”

ನ್ವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಗೆಗಿ ಅರಿವು ಸಂಪ್ದಿಸುವುದನುನು ಮ್ತ್ರ 
ಮ್ಡುತಿ್ತದೆದಾೇವೆ. ಅದಲಲಾದ ಬೆೇರ್ವುದೊ ನಮ್ಮ ಉದೆದಾೇಶವ-
ಲಲಾವೆಂದು ಇವರಲಿಲಾ ಕೆಲವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮ ವ್ದಿಸುವುದುಂಟು. 
ಆದರೆ ಅವರ ಉದೆದಾೇಶವು ದೆೊರೆಗಳ, ಅಧಿಕ್ರಿಗಳ ಹ್ಗೊ 
ಇನಿನುತರ ಜನರ ಹೃದರಗಳಲಿಲಾ ಸ್ಥಿನಮ್ನವನುನು ಗಳಿಸುವುದು, 
ತಮ್ಮ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಅನುಯ್ಯಿಗಳ ಬಗೆಗಿ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ 
ಭ್ವನೆ ಮೊಡುವಂತೆ ಮ್ಡುವುದು, ಇದರಿಂದ್ಗಿ ಜನರ 
ಮುಂದೆ ಬೇಗುವುದು ಇತ್್ಯದಿಗಳು ಮ್ತ್ರವ್ಗಿದೆ. 

ಇಂತಹವರ ಚ್ಹೆನು ಏನೆಂದರೆ, ಇವರು ಸತ್ಯವನುನು ಸಿವಾೇಕರಿ-
ಸುವುದ್ಗಲಿ ಅದಕೆಕೆ ಶರಣ್ಗುವುದ್ಗಲಿ ಮ್ಡುವುದಿಲಲಾ. 
ಸತ್ಯವನುನು ಹೆೇಳುವವರ ಮುಂದೆ ಇವರು ದಪ್ಯ 
ತೆೊೇರಿಸುತ್್ತರೆ. ವಿಶೆೇಷವ್ಗಿ ಸತ್ಯ ಹೆೇಳುವವರು ಜನರ 
ದೃಷ್್ಟರಲಿಲಾ ತಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಿನದಲಿಲಾರುವವರ್ಗಿದದಾರೆ. 
ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಬಹಿರಂಗವ್ಗಿ ಮರಳಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಗೆಗಿ 
ಅಭಿಮ್ನ ಕಮಿ್ಮಯ್ಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭರದಿಂದ ಇವರು 
ಅಸತ್ಯದಲಿಲಾ ದೃಢವ್ಗಿ ನಿಲುಲಾತ್್ತರೆ.

ಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವನುನು ಹೆೊಂದಿರುವವರು ಯ್ವುದೆೇ 
ಸ್ಥಿನಮ್ನದ ಬಗೆಗಿ ಯೇಚ್ಸುವುದಿಲಲಾ. ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತು್ತ 
ಹೆೊಗಳಿಕೆರನುನು ಅವರು ಹೃದರದ ಮೊಲಕ ಅಸಹ್ಯ-
ಪಡುತ್್ತರೆ. ಯ್ರ ಮುಂದೆರೊ ಅವರು ದಪ್ಯದಿಂದ 
ವತಿ್ಯಸುವುದಿಲಲಾ. 

ಅಲ್ಹಸನ್ ಅಲ್ಬಸಿ್ರೇ ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: 

اِغــُب فِي  ْنَيــا، الرَّ اِهــُد فِــي الدُّ إِنََّمــا اْلَفِقيــُه الزَّ

اْلِخــَرِة، اْلَبِصيــُر بِِدينِــِه،  اْلُمَواظُِب َعَلــى ِعَباَدِة 

. ِه بِّ َر

“ನಿಜವ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಂದರೆ ಐಹಿಕ ವಿರಕಿ್ತರುಳಳುವನು. 
ಪರಲೆೊೇಕವನುನು ಹಂಬಲಿಸುವವನು. ಧಮ್ಯದ ಬಗೆಗಿ 
ದೃಢವ್ದ ಅರಿವುಳಳುವನು. ಸದ್ ಅಲ್ಲಾಹನನುನು ಆರ್ಧಿಸು-
ವುದರಲಿಲಾ ಮಗನುನ್ಗಿರುವವನು.”

ಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವು ಇಹಲೆೊೇಕದಿಂದ ದೊರವ್ಗಲು, 
ಹೆಚ್ಚಿಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ, ಪ್ರಚ್ರ ಮತು್ತ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳಿಂದ 
ದೊರವ್ಗಲು ಪೆ್ರೇರೆೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ 
ದೊರವ್ಗುವುದು ಮತು್ತ ಇವುಗಳನುನು ಆಸೆಪಡದಿರುವುದು 
ಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವಿನ ಚ್ಹೆನುಗಳ್ಗಿವೆ.

ಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವನುನು ಹೆೊಂದಿರುವವರ ಮನದಲಿಲಾ 
ಇಂತಹ ಯ್ವುದ್ದರೊ ಆಸೆರು ಉದೆದಾೇಶಪೊವ್ಯಕವ-
ಲಲಾದೆ ಮೊಡಿದರೆ, ಅವರು ಅದರ ಅಂತಿಮ ಪರಿಣ್ಮದ 
ಬಗೆಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಭರಪಡುತ್್ತರೆ. ಅದೆೊಂದು ಸಂಚು ಅಥವ್ 
ಕುತಂತ್ರವ್ಗಿರಬಹುದೆೇನೆೊೇ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ಭರಭಿೇ-
ತರ್ಗುತ್್ತರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜನರ ಮಧೆ್ಯ ಪ್ರಚ್ರ ಪಡೆದ್ಗ 
ಇಮ್ಂ ಅಹ್ಮದ್ರವರು ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಭರಭಿೇತರ್ಗಿದದಾರು.
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ಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವನುನು ಹೆೊಂದಿರುವವರು ತಮಗೆ 
ಅರಿವಿದೆಯಂದು ವ್ದಿಸುವುದಿಲಲಾ. ಯ್ರ ಮುಂದೆರೊ 
ಜಂಬಕೆೊಚ್ಚಿಕೆೊಳುಳುವುದಿಲಲಾ. ಸುನನುತಿ್ತಗೆ ಮತು್ತ ಸುನನುತಿ್ತನ 
ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವ್ಗಿ ಸ್ಗುವವರನನುಲಲಾದೆ ಇನ್ನುರನೊನು 
ಅವರು ಜ್ಹಿಲ್ ಎಂದು ಕರೆರುವುದಿಲಲಾ. ಅಹುಲಾಸು್ಸನನುತಿ್ತನ 
ವಿರೆೊೇಧಿಗಳ ಬಗೆಗಿ ಅವರು ಮ್ತನ್ಡುವುದು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗ್ಗಿ 
ಕೆೊೇಪಿಸಿಕೆೊಂಡು ಮ್ತ್ರ. ತಮಗೆ ಬೆೇಕ್ಗಿ ಕೆೊೇಪಿಸಿಕೆೊಂಡಲಲಾ. 
ತ್ವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲೆಂದು ತೆೊೇರಿಸುವುದಕೊಕೆ ಅಲಲಾ.

ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವನುನು ತೆೊೇರಿಸಿ ಅಹಂಕ್ರಪಡುವುದು, 
ತನನುಲಿಲಾರುವ ಅರಿವು ಇತರ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅರಿವಿಗಿಂತಲೊ 
ಮಿಗಿಲೆಂದು ತೆೊೇರಿಸುವುದು, ಇತರ ವಿದ್ವಾಂಸರನುನು 
ಜ್ಹಿಲ್ಗಳಂೆದೊ ಮೊದಲಿಸುವುದು, ತನಗೆ ಹೆಚುಚಿ 
ಅರಿವಿದೆಯಂದು ತೆೊೇರಿಸಲು ಇತರ ವಿದ್ವಾಂಸರಲಿಲಾ ಹುಳುಕನುನು 
ಹುಡುಕುವುದು ಇತ್್ಯದಿಗಳು ಅಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವನುನು 
ಹೆೊಂದಿರುವವರ ಲಕ್ಷರಗಳ್ಗಿವೆ. ಇವೆಲಲಾವೂ ಅತಿಕೆಟ್ಟ ಮತು್ತ 
ಅತಿನಿಕೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷರಗಳ್ಗಿವೆ.

ಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವನುನು ಹೆೊಂದಿರುವವರು ಸವಾತನಃ 
ತಮ್ಮನುನು ತ್ವೆೇ ಕಿೇಳ್ಗಿ ಕ್ರುತ್್ತರೆ. ಪೊವಿ್ಯಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ 
ಬಗೆಗಿ ಒಳಳೆುರ ಭ್ವನೆರನುನು ಹೆೊಂದಿರುತ್್ತರೆ. ಪೊವಿ್ಯಕ 
ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ತಮಗಿಂತಲೊ ಹೆಚುಚಿ ಶೆ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿರುವು-
ದನುನು ಮತು್ತ ಅವರ ಸ್ಥಿನಕೆಕೆ ತಲುಪಲು, ಅಥವ್ ಅದಕೆಕೆ 
ಸಮ್ನವ್ದ ಸ್ಥಿನವನುನು ತಲುಪಲು ತಮಗೆ ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ-
ವೆಂಬುದನುನು ಅವರು ಹೃದರದ ಮೊಲಕ ಒಪಿ್ಪಕೆೊಳುಳುತ್್ತರೆ. 

ಆದರೆ ಅಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವನುನು ಹೆೊಂದಿರುವವರು, 
ಯ್ವುದ್ದರೆೊಂದು ವಿಷರದಲಿಲಾ ಪೊವಿ್ಯಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು 
ಮ್ತನ್ಡದಿರುವುದನುನು ಕಂಡರೆ, ಅರಿವಿನಲಿಲಾ ತಮ್ಮನುನು 
ಅವರಿಗಿಂತಲೊ ಶೆ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಭ್ವಿಸುತ್್ತರೆ. ಅಥವ್ 
ಈ ಶೆ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ್ಗಿ ತಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಸ್ಥಿನ-
ಮ್ನವಿದೆಯಂದು ಭ್ವಿಸುತ್್ತರೆ. ಅವರು ಪೊವಿ್ಯಕ 
ವಿದ್ವಾಂಸರನುನು ಕಿೇಳ್ಗಿ ಕ್ರುತ್್ತರೆ. ಪೊವಿ್ಯಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ 
ತಮ್ಮಷು್ಟ ಅರಿವಿಲಲಾವೆಂದು ಹೆೇಳಲು ದ್ಷ್ಟ್ಯ್ಯ ತೆೊೇರಿಸುತ್್ತರೆ. 
ಪೊವಿ್ಯಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕಡಿಮ ಮ್ತನ್ಡುವುದು ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಬಗೆಗಿಯಿರುವ ಭರಭಿೇತಿರ ಕ್ರರದಿಂದ್ಗಿದೆಯಂದು 

ಈ ಬಡಪ್ಯಿಗಳು ಅರಿರುವುದಿಲಲಾ. ಒಂದು ವೆೇಳ ೆ
ವ್ಚ್ಲವ್ಗಿ ಮ್ತನ್ಡಲು ಬರಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು 
ಸ್ಧ್ಯವ್ಗದೆೇ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲಲಾ.

ಪೊವಿ್ಯಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯ್ವುದ್ದರೊ ವಿಷರದ ಬಗೆಗಿ 
ಮ್ನ ತ್ಳಿರುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಕ್ಯ ಮತು್ತ ವಿವ್ದಗಳಿಂದ 
ದೊರವ್ಗಿರುವುದು, ಅಗತ್ಯಕಿಕೆಂತ ಹೆಚುಚಿ ವಿವರಿಸದೆ 
ಇರುವುದು ಅವರ ಮ್ತುಗಳ ಶೆೈಲಿಗಳಲೆೊಲಾಂದ್ಗಿದೆ. 
ಅದೆೊಂದು ಕೆೊರತೆಯೇ, ಅಜ್್ನವೊೇ, ಅಪೊರ್ಯತೆಯೇ 
ಅಲಲಾ. ಅದು ಕೆೇವಲ ಅಲ್ಲಾಹನಲಿಲಾರುವ ಭರಭಿೇತಿಯಿಂದ 
ಮ್ತ್ರ. ನಿಷಪ್ರಯೇಜಕ ವಿಷರಗಳನುನು ಬಟು್ಟ ಪ್ರಯೇಜನ 
ನಿೇಡುವ ವಿಷರಗಳಲಿಲಾ ಮಗನುರ್ಗುವುದಕ್ಕೆಗಿ ಮ್ತ್ರ ಎಂದು 
ಅವರ ಸ್ಥಿನಮ್ನವನುನು ಅರಿತವರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೆಚುಚಿ ಹೆಚುಚಿ ವರದಿ ಮ್ಡುವುದು ಅಥವ್ ಹೆಚುಚಿ ಹೆಚುಚಿ 
ಅಭಿಪ್್ರರಗಳನುನು ಹೆೇಳುವುದು ಅರಿವಲಲಾ. ಬದಲ್ಗಿ ಅರಿವು 
ಎಂದರೆ ಹೃದರದಲಿಲಾ ಹ್ಕಲ್ಗುವ ಒಂದು ಬೆಳಕು. ಅದರ 
ಮೊಲಕ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ಯವನುನು ಗ್ರಹಿಸುತ್್ತನೆ. ಸತ್ಯ ಮತು್ತ 
ಅಸತ್ಯಗಳನುನು ಬೆೇಪ್ಯಡಿಸುತ್್ತನೆ. ಜನರಿಗೆ ಉಪಕ್ರವ್ಗುವ 
ಚ್ಕಕೆ ಮತು್ತ ಚೆೊಕಕೆ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳ ಮೊಲಕ ಆ ಅರಿವನುನು ಪ್ರದ-
ರ್್ಯಸುತ್್ತನೆ.

ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರ ಖುತುಬಗಳು ಇದೆೇ ರಿೇತಿರಲಿಲಾ-
ರುತಿ್ತದದಾವು. ಅವರು ಎಷು್ಟ ಕಮಿ್ಮ ಮ್ತನ್ಡುತಿ್ತದದಾರೆಂದರೆ 
ಎಣಿಸುವವರಿಗೆ ಆ ಮ್ತುಗಳನುನು ಎಣಿಸಬಹುದಿತು್ತ. ಅವರು 
ಹೆೇಳುತಿ್ತದದಾರು: 

»إِنَّ ِمَن اْلَبَياِن ِسْحًرا«.

“ಖಂಡಿತವ್ಗಿರೊ ಮ್ತಿನಲಿಲಾ ಮ್ಂತಿ್ರಕತೆಯಿದೆ.” 

ಅವರು ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಿದುದಾ ಮ್ತನುನು ಖಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆಗಿಯೇ 
ವಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಭ್ವಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದ-
ಕಕೆಲಲಾ. ಹದಿೇಸ್ಗಳ ಜ್ಡನುನು ಹಿಂಬ್ಲಿಸಿ ಚ್ಂತಿಸುವವರಿಗೆ 
ಇದು ಸವಾಷ್ಟವ್ಗಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅತಿ್ತಮಿ್ಯದಿ ಮತಿ್ತತರ 
ಹದಿೇಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿಲಾ ಅಬುದಾಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನು ಅಮ್್ರ  ರಿಂದ 
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ವರದಿಯ್ದ ಹದಿೇಸಿನಲಿಲಾ ಪ್ರವ್ದಿ  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: 

ُل  ــِذي َيَتَخلَّ َجاِل الَّ »إِنَّ اللَّــَه َيْبَغــُض اْلَبِليَغ ِمَن الرِّ

اْلَبَقَرُة«. ُل  َتَتَخلَّ َكَما  بِِلَســانِِه 

“ಪುರುಷರ ಪೆೈಕಿ ವಿಪರಿೇತ ಮ್ತನ್ಡುವವರನುನು ಅಲ್ಲಾಹು 
ದೆವಾೇಷ್ಸುತ್್ತನೆ. ಅಂದರೆ ಹಸು ನ್ಲಗೆರನುನು ಕದಲಿಸುವಂತೆ 
ನ್ಲಗೆ ಕದಲಿಸುತಿ್ತರುವವರನುನು.” 

ಇದೆೇ ಅಥ್ಯವನುನು ಹೆೊಂದಿರುವ ಇನೊನು ಅನೆೇಕ ಹದಿೇಸ್ಗಳು 
ಮಫೊ್ಯಅ್ ಮತು್ತ ಮ್ಕೊಫ್ ಆಗಿ ಉಮರ್, ಸಅ್ ದ್, 
ಇಬ್ನು ಮಸ್ಊದ್, ಆಯಿಶ್ ಮುಂತ್ದ ಸಹ್ಬಗಳಿಂದ 
ವರದಿಯ್ಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅರಿವಿನ ವಿಷರದಲ್ಲಾ-
ಗಿದದಾರೊ ಸಹ ವಿಪರಿೇತವ್ಗಿ ಮ್ತನ್ಡುವವರೆಲಲಾರೊ 
ಹ್ಗೆ ಮ್ತನ್ಡದವರಿಗಿಂತಲೊ ಹೆಚುಚಿ ಅರಿವುಳಳುವರೆಂದು 
ಹೆೇಳುವುದು ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ. 

ಅರಿವಿನ ವಿಷರದಲಿಲಾ ವಿಪರಿೇತ ಮ್ತನ್ಡುವ ಇಂದಿನ 
ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪೊವಿ್ಯಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗಿಂತಲೊ ಹೆಚುಚಿ 
ಅರಿವುಳಳುವರೆಂದು ಭ್ವಿಸುವ ಕೆಲವು ಅಜ್್ನಿಗಳು 
ಜನರಲಿಲಾದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ನು ಮಸ್ಊದ್ ಹೆೇಳುವುದು 
ನೆೊೇಡಿ: 

إِنَُّكــْم فِي َزَمــاٍن َكثِيــٌر ُعَلَمــاُؤُه َقِليــٌل ُخَطَباُؤُه. 

َوَســَيْأتِي َبْعَدُكــْم َزَمــاٌن  َقِليــٌل ُعَلَمــاُؤُه َكثِيــٌر 

َخَطَبــاُؤُه.

“ನಿೇವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮತು್ತ ಭ್ಷರಗ್ರರು 
ಕಡಿಮಯಿರುವ ಒಂದು ಕ್ಲಘಟ್ಟದಲಿಲಾದಿದಾೇರಿ. ನಿಮ್ಮ 
ನಂತರ ಒಂದು ಕ್ಲಘಟ್ಟವು ಬರಲಿದೆ. ಆಗ ವಿದ್ವಾಂಸರು 
ಕಡಿಮಯಿರುತ್್ತರೆ ಮತು್ತ ಭ್ಷರಗ್ರರು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್್ತರೆ.”

ಹೆಚುಚಿ ಅರಿವುಳಳುವರು ಮತು್ತ ಕಡಿಮ ಮ್ತನ್ಡುವವರು 
ಪ್ರಶಂಸ್ಹ್ಯರು. ಕಡಿಮ ಅರಿವುಳಳುವರು ಮತು್ತ ಹೆಚುಚಿ 

ಮ್ತನ್ಡುವವರು ಖಂಡನ್ಹ್ಯರು.

ಪೊವಿ್ಯಕರು ಅತಿಕಡಿಮ ಮ್ತನ್ಡುತಿ್ತದದಾರು. ಅವರ 
ಅರಿವು ಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವ್ಗಿತು್ತ. ಯ್ವುದೆೇ 
ವಿಷರದಲ್ಲಾದರೊ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷೆ್ಟೇ ಅವರು ಮ್ತನ್-
ಡುತಿ್ತದದಾರು. ನಿಜವ್ದ ಪ್ಂಡಿತ್ಯ ಮತು್ತ ಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ 
ಅರಿವು ಎಂದರೆ ಇದೆೇ. ಆದುದರಿಂದ ಕುರ್ಆನ್ ವ್್ಯಖ್್ಯನದ 
ವಿಷರದಲಿಲಾ, ಹದಿೇಸ್ಗಳ ಅಥ್ಯ ವಿವರಣೆರಲಿಲಾ, ಹಲ್ಲ್ 
ಮತು್ತ ಹರ್ಂಗಳ ವಿಷರಗಳಲಿಲಾ ಅತಿಶೆ್ರೇಷ್ಠವ್ದ ಅರಿವು 
ಸಹ್ಬ್ಗಳಿಂದ, ತ್ಬಊಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ತ್ಬಉತ್್ತಬಈ-
ನ್ಗಳಿಂದ ಹ್ಗೊ ಇಬುನುಲ್ ಮುಬ್ರಕ್, ಮ್ಲಿಕ್, ಅಸ್್ಸರಿೇ, 
ಅಲ್ಔಝ್ಈ, ಅಶ್ಶಾಫಿಈ, ಅಹ್ಮದ್, ಇಸ್ಹ್ಕ್, ಅಬೊ 
ಉಬೆೈದ್ ಮುಂತ್ದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನಸರಣ್ಯೇಗ್ಯ 
ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಬಂದ ಅರಿವ್ಗಿದೆ. 

ಇವರಿಂದ ಬಂದ ಅರಿವನುನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಚ್ಂತಿಸಿ, ಆಲೆೊೇಚ್ಸಿ 
ಕಂಠಪ್ಠ ಮ್ಡುವುದು ಅತಿಶೆ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರ್ಯವ್ಗಿದೆ. ಇವರ 
ನಂತರ ಬಂದವರ ಅರಿವುಗಳ ಪೆೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಲೊಲಾ 
ಯ್ವುದೆೇ ಒಳಿತಿಲಲಾ. ಅದು ಮೇಲಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮ್ತುಗಳ 
ವ್್ಯಖ್್ಯನವ್ಗಿರದಿದದಾರೆ.

ಪೊವಿ್ಯಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವ್ಗಿರುವ 
ಅಭಿಪ್್ರರಗಳಲಿಲಾ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳೊ ಸುಳುಳು ಅಥವ್ ಪ್ರಯೇ-
ಜನವಿಲಲಾದ ವಿಷರಗಳ್ಗಿವೆ. ಪೊವಿ್ಯಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ 
ಮ್ತುಗಳಲೆಲಾೇ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ಗುವಷು್ಟ ಇದೆ. ನಂತರ 
ಬಂದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮ್ತುಗಳಲಿಲಾ ಏನ್ದರೊ ಸತ್ಯವಿದದಾರೆ 
ಅದು ಪೊವಿ್ಯಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮ್ತುಗಳಲಿಲಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ 
ರೊಪದಲ್ಲಾದರೊ ಅಸಿ್ತತವಾದಲಿಲಾರದೆ ಇರಲ್ರದು. ನಂತರ 
ಬಂದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮ್ತುಗಳಲಿಲಾ ಏನ್ದರೊ ಅಸತ್ಯವಿದದಾರೆ ಆ 
ಅಸತ್ಯವನುನು ವಿವರಿಸುವ ವಿವರಣೆಗಳು ಪೊವಿ್ಯಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ 
ಮ್ತುಗಳಲಿಲಾರುವುದನುನು ಚ್ಂತಿಸಿ ಗ್ರಹಿಸುವವರಿಗೆ ಕ್ರಲು 
ಸ್ಧ್ಯವಿದೆ. 
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ಪೊವಿ್ಯಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮ್ತುಗಳಲಿಲಾ ಅಭೊತಪೊವ್ಯ 
ಅಥ್ಯತ್ತ್ಪರ್ಯಗಳನುನು ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ ವಿವರಣೆಗಳನುನು 
ಕ್ರಬಹುದು. ಅವರ ನಂತರದವರ ಮ್ತುಗಳಲಿಲಾ ಇವನುನು 
ಕ್ರಲು ಸ್ಧ್ಯವ್ಗದು.

ಆದುದರಿಂದ ಪೊವಿ್ಯಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮ್ತುಗಳಿಂದ ಅರಿವನುನು 
ಪಡೆದುಕೆೊಳಳುದವರು ಅನೆೇಕ ಒಳಿತುಗಳನುನು ಕಳದೆುಕೆೊಳುಳು-
ತ್್ತರೆ. ಅವರ ನಂತರದವರನುನು ಹಿಂಬ್ಲಿಸಿದ ಕ್ರರ ಅನೆೇಕ 
ಅಸತ್ಯಗಳೊ ಇವರಲಿಲಾ ಗೆೊೇಚರವ್ಗುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಔಝ್ಈ ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: 

ُه  ٍد َصلَّــى اللَّ اْلِعْلــُم َمــا َجاَء بِــِه َأْصَحــاُب ُمَحمَّ

َعَلْيِه َوَســلََّم. َفَمــا َكاَن َغْيــُر َذلَِك َفَلْيــَس بِِعْلٍم.

“ಮುಹಮ್ಮದ್  ರವರ ಸಹ್ಬ್ಗಳು ತಂದ ಅರಿವೆೇ 
ನಿಜವ್ದ ಅರಿವು. ಅದಲಲಾದ ಬೆೇರ್ವುದೊ ಅರಿವೆೇ ಅಲಲಾ.”

ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲದಲಿಲಾ ಇಮ್ಂ ಅಶ್ಶಾಫಿಈ, ಅಹ್ಮದ್, 
ಇಸ್ಹ್ಕ್, ಅಬೊ ಉಬೆೈದ್ ಮುಂತ್ದವರ ಕ್ಲದ ವೆರೆಗಿನ 
ಅನುಸರಣ್ಯೇಗ್ಯ ಪೊವಿ್ಯಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮ್ತುಗಳನುನು 
ಬರೆದಿಡಲ್ಗುತಿ್ತದೆ. ಇವರ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಭವಗಳ 
ಬಗೆಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಎಚಚಿರವ್ಗಿರಬೆೇಕು. ಕ್ರರ, ಇವರ 
ನಂತರ ಅನೆೇಕ ಸಂಭವಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ನ್ವು ಸುನನುತಿ್ತನ 
ಮತು್ತ ಹದಿೇಸಿನ ಜನರೆಂದು ಹೆೇಳುವ ಅನೆೇಕ ಪಂಗಡಗಳು 
ಉದಭುವಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇಮ್ಂಗಳಿಂದ ದೊರವ್ದ 
ಕ್ರರ, ಹದಿೇಸ್ಗಳನುನು ಇಮ್ಂಗಳು ಅಥ್ಯಮ್ಡಿಕೆೊಂಡಂತೆ 
ಅಥ್ಯ ಮ್ಡಿಕೆೊಳಳುದ ಕ್ರರ, ಅಥವ್ ತಮಗಿಂತ ಮುಂಚ್ನ 
ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಭಿಪ್್ರರಪಟ್ಟಂತೆ ಅಭಿಪ್್ರರಪಡದ ಕ್ರರ 
ಅವರು ಸುನನುತಿ್ತಗೆ ತದಿವಾರುದ್ಧವ್ಗಿ ವತಿ್ಯಸುತಿ್ತದ್ದಾರೆ.

ಒಟಿ್ಟನಲಿಲಾ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ಲಘಟ್ಟದಲಿಲಾ. ಒಬಬಾ ವ್ಯಕಿ್ತ ಒಂದೆೊೇ ತ್ನು 
ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಬೆೇಕ್ಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸನ್ಗುವುದರಲಿಲಾ ತೃಪ್ತನ್ಗಬೆೇಕು. 
ಅಥವ್ ತನನು ಕ್ಲಘಟ್ಟದ ಜನರಿಗೆ ಬೆೇಕ್ಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸನ್-
ಗುವುದರಲಿಲಾ ತೃಪ್ತನ್ಗಬೆೇಕು. ಅವನು ಮೊದಲನೆರದದಾನುನು 

ಆರಿಸಿದರೆ ತನನುಲಿಲಾರುವ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅರಿವಿನಲಿಲಾ ಸಂತೃಪ್ತನ್ಗಲಿ. 
ತನನು ಮತು್ತ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಧೆ್ಯಯಿರುವ ಅರಿವಿನಲಿಲಾ ಅವನು 
ಸಂತೃಪಿ್ತರನುನು ಕ್ರಲಿ. 

ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಬೆೇಕ್ಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸನ್ಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವನು 
ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರ ಈ ಮ್ತಿನಲಿಲಾ ಒಳಪಡುವನು: 

»َمْن َطَلــَب اْلِعْلَم لُِيَباِهــي بِِه اْلُعَلَمــاَء، َأْو ُيَماِري 

ـاِس إَِلْيِه،  ــَفَهاَء، َأْو ُيْصِرَف بِــِه ُوُجوَه النَـّ بِــِه السُّ

ْأ َمْقَعَدُه ِمــَن النَّاِر«. َفْلَيَتَبــوَّ

“ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮುಂದೆ ಜಂಬಕೆೊಚ್ಚಿಕೆೊಳುಳುವುದಕ್ಕೆಗಿ, ಅಥವ್ 
ಅವಿವೆೇಕಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ತಕಿ್ಯಸುವುದಕ್ಕೆಗಿ, ಅಥವ್ ಜನರ 
ಗಮನವನುನು ತನೆನುಡೆಗೆ ಸೆಳರೆುವುದಕ್ಕೆಗಿ ಅರಿವನುನು 
ಸಂಪ್ದಿಸುವವನು ನರಕ್ಗಿನುರಲಿಲಾ ತನನು ಆಸನವನುನು ಸಿದ್ಧ-
ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳುಲಿ.”

ನ್ವು ಅಲ್ಲಾಹನಲಿಲಾ ಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವನುನು ಬೆೇಡುತೆ್ತೇವೆ. 
ಅಪ್ರಯೇಜನಕ್ರಿ ಅರಿವು, ವಿನಮ್ರವ್ಗದ ಹೃದರ, 
ಸಂತೃಪ್ತವ್ಗದ ಮನಸು್ಸ, ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಪ್್ರಥ್ಯನೆ 
ಇತ್್ಯದಿಗಳಿಂದ ನ್ವು ಅವನಲಿಲಾ ರಕೆ ಬೆೇಡುತೆ್ತೇವೆ. ಓ 
ಅಲ್ಲಾಹ್! ಈ ನ್ಲುಕೆ ವಿಷರಗಳಿಂದ ನ್ವು ನಿನನುಲಿಲಾ ರಕೆ 
ಬೆೇಡುತೆ್ತೇವೆ.

ಸವ್ಯಸು್ತತಿ ಸವ್ಯಲೆೊೇಕಗಳ ಒಡೆರನ್ದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ 
ಮಿೇಸಲು. ಪ್ರವ್ದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್  ರವರ ಮೇಲೆ, ಅವರ 
ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಸಹ್ಬ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಸಲ್ತ್ ಮತು್ತ ಸಲ್ಂ ಇರಲಿ. 

(ಫದುಲಾ ಇಲಿ್ಮ ಸ್ಸಲಫಿ ಅಲ್ ಇಲಿ್ಮಲ್ ಖಲಫ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ 
ಕೆಲವು ಬದಲ್ವಣೆಗಳೊೆಂದಿಗೆ) 



20

ಸಿರಾತಕೇ ಮುಸ್ತಕೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 11  ಸಂಚಿಕ  0

ಅಧಾ್ಯಯ 56

ಅಲಾಲಾಹನ ಹಕಸರು ಹಕೇಳಿ ಿಕೇವಲ ಸ್ವಗ್ಗವನ್ನಷಕಟೇ ಬಕೇಡಬಕೇಕು

ಜ್ಬರ್  ವರದಿ ಮ್ಡಿರುವ ಹದಿೇಸೆೊಂದರಲಿಲಾ 
ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ:

ِه إِلَّ اْلَجنَُّة«. رواه أبو داود. »َل ُيْسَأُل بَِوْجِه اللَّ

“ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೆಸರು ಹೆೇಳಿ (ಅತು್ಯನನುತವ್ದ ಬೆೇಡಿಕೆ) ಸವಾಗ್ಯದ 
ಹೆೊರತು ಇನೆನುೇನನೊನು ಬೆೇಡದಿರಿ.”

ಸಾರಾಿಂಶ

1. ಮನುಷ್ಯನ ಅತು್ಯನನುತವ್ದ ಬೆೇಡಿಕೆ ಸವಾಗ್ಯವ್ಗಿದೆ. 
ಆದದಾರಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನೆೊಂದಿಗೆ ನ್ವು ಸವಾಗ್ಯವನೆನುೇ 
ಬೆೇಡಬೆೇಕು.

2. ಇಲಿಲಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮುಖದ ಪ್ರಸ್್ತಪ ಬಂದಿದೆ.

ಅಧಾ್ಯಯ 57

ಹೇಗಕ ಮಾಡಿದ್ದರಕ ಹಾಗಕ ಆಗುತ್್ತರಲಿಲಲಾ... ಹಾಗಕ ಮಾಡಿದ್ದರಂದ ಹೇಗಕ ಆಯಿತು ಎಂದು 

ಹಕೇಳುವುದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದಕ

ಸವ್ಯಶಕ್ತನೊ ಸವ್ಯಶೆ್ರೇಷ್ಠನೊ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹು ಹೆೇಳುತ್್ತನೆ;

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎڈ ﴾

“ಇವರು ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ತಿನಂತೆ ನಡೆರುತಿ್ತದದಾರೆ ಇಲಿಲಾ 
ನ್ವು ಹತೆ್ಯಗೆೊಳಗ್ಗುತಿ್ತರಲಿಲಲಾ”. (ಕುರ್ಆನ್ 3:154)

ಅಲ್ಲಾಹು ಇನೆೊನುಂದು ಕಡೆ ಹೆೇಳುತ್್ತನೆ;

﴿ڍ ڍ ڌ ڌ 

ಕಿತ್ಬು ತ್್ತಹಿೇದ್
 " ಶ�ೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬುದುಲ್ ವಹ್ಹಾಬ್
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ڎ ڎ ڈ ڈژ ﴾

“ಇವರು (ರುದ್ಧದ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಲಾ) ಸವಾರಂ ಅವರ 
ಮನೆಯಳಗೆ (ಅವಿತು)ಕೆೊಂಡಿದುದಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮ್ಗ್ಯದಲಿಲಾ 
ಹೆೊೇರ್ಡಿ ಮಡಿದ ತಮ್ಮ ಸಹೆೊೇದರರ ಕುರಿತು ‘ಅವರು 
ನಮ್ಮ ಮ್ತು ಕೆೇಳಿರುತಿ್ತದದಾರೆ ಹತರ್ಗುತಿ್ತರಲಿಲಲಾ’ ಎಂದು 
ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ”. (ಕುರ್ಆನ್ 3:168)

ಖ್್ಯತ ಸಹ್ಬ ಅಬೊಹುರೆೈರ  ವರದಿ ಮ್ಡಿರುವ 
ಹದಿೇಸಿನಲಿಲಾ ಪ್ರವ್ದಿ  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ;

ِه، َوَل  »اْحــِرْص َعَلى َمــا َينَْفُعــَك، َواْســَتِعْن بِاللَّ
َتْعَجــْز، َوإِْن َأَصاَبــَك َشــْيٌء َفــاَل َتُقــْل َلــْو َأنِّي 
ِه َوَما  َفَعْلــُت َكاَن َكــَذا َوَكَذا. َوَلِكــْن ُقْل َقــَدُر اللَّ

ــْيَطاِن«. َشــاَء َفَعَل. َفــإِنَّ َلْو َتْفَتــُح َعَمَل الشَّ

“ನಿನಗೆ ಫಲ ನಿೇಡುವ ವಸು್ತವಿನ ಮೊೇಹವಿಟು್ಟಕೆೊ ಮತು್ತ ಕೆೇವಲ 
ಅಲ್ಲಾಹನೆೊಂದಿಗೆ ಮ್ತ್ರ ಸಹ್ರಬೆೇಡು. ಅಸಹ್ರಕತೆ 
ಪ್ರಕಟಿಸುತ್್ತ ಕುಳಿತುಕೆೊಳಳುಬೆೇಡ. ನಿನಗೆೇನ್ದರೊ ಸಂಕಷ್ಟ 
ಎದುರ್ದರೆ ‘ನ್ನು ಹ್ಗೆ ಮ್ಡಿದದಾರೆ ಹಿೇಗೆ ಆಗುತಿ್ತ-
ರಲಿಲಲಾ’ವೆಂದು ಹೆೇಳಬೆೇಡ. ಬದಲ್ಗಿ ‘ಇದು ಅಲ್ಲಾಹು 

ನಿಶಚಿಯಿಸಿದುದಾ ಅವನು ಬರಸಿದುದಾ ಆಗಿ ಬಡುತ್ತದೆ”. ಎಂದು 
ಹೆೇಳು. ಏಕೆಂದರೆ ‘ರೆ’ ಮೊಲಕ ಸಂಕಲಿ್ಪಸುವ ವಿಷರಗಳು 
ಶೆೈತ್ನನ ಪ್ರಚೆೊೇದನೆಯ್ಗಿರುತ್ತದೆ”. (ಮುಸಿಲಾಂ)

ಸಾರಾಿಂಶ

1. ಸೊರನಃ ಆಲೆ ಇಮ್್ರನ್ನ ಎರಡು ವಚನ (154 ಮತು್ತ 
168)ಗಳನುನು ವಿವರಿಸಲ್ಗಿದೆ. (ಅದರಲಿಲಾ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯ 
ಸಂಭವಿಸಿದ್ಗ ಅದರ ಮುಂದೆ ‘ರೆ’ ಇಟು್ಟ ವಿಮರ್್ಯ-
ಸುವುದನುನು ಪರ್ಮರ್್ಯಸಲ್ಗಿದೆ).

2. ಯ್ವುದ್ದರೊ ಸಮಸೆ್ಯ-ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಗ ಹ್ಗ್ದರೆ... 
ಹಿೇಗ್ದರೆ ಎಂದು ಹೆೇಳುವುದನುನು ನಿಷೆೇಧಿಸಲ್ಗಿದೆ.

3. ಹ್ಗ್ದರೆ, ಹಿೇಗ್ದರೆ ಎಂದು ‘ರೆ’ ಪ್ರಯೇಗಿಸುವ್ಗ 
ಶೆೈತ್ನನು ರಂಗ ಪ್ರವೆೇರ್ಸುತ್್ತನೆಂದು ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದೆ.

4. ‘ಉತ್ತಮ ಮ್ತು’ ಆಡುವಂತೆ ನಿದೆೇ್ಯರ್ಸಲ್ಗಿದೆ.
5. ಫಲಪ್ರದವ್ದ ವಸು್ತಗಳನುನು ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸುವಂತೆರೊ 

ಆ ಬಗೆಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಹ್ರ ಯ್ಚ್ಸುವಂತೆರೊ 
ಆದೆೇರ್ಸಲ್ಗಿದೆ.

6. ಇದಕೆಕೆ ತದಿವಾರುದ್ಧವ್ಗಿ ಹತ್ಶನ್ಗಿ ಅಸಹ್ರಕತೆ-
ರನುನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್್ತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ಬಡುವುದನುನು 
ವಿರೆೊೇಧಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಅಧಾ್ಯಯ 58

ಗಾಳಿ ಮತು್ತ ಬಿರುಗಾಳಿಯನು್ನ ಶಪಿಸಬಾರದು

ಖ್್ಯತ ಸಹ್ಬ ಉಬೆೈ ಬನ್ ಕಅಬ್  ವರದಿ ಮ್ಡಿರುವ 
ಹದಿೇಸೆೊಂದರಲಿಲಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು  
ಹೆೇಳಿದರು;

يَح، َفإَِذا َرَأْيُتْم َمــا َتْكَرُهوَن َفُقوُلوا:  »َل َتُســبُّوا الرِّ
يــِح َوَخْيِر َما  ا َنْســَأُلَك ِمْن َخْيــِر َهِذِه الرِّ اللَُّهــمَّ إِنَّ

فِيَهــا َوَخْيــِر َما ُأِمــَرْت بِــِه. َوَنُعوُذ بَِك ِمْن َشــرِّ 
يِح َوَشــرِّ َما فِيَها َوَشــرِّ َما ُأِمــَرْت بِِه«. َهــِذِه الرِّ

“ಗ್ಳಿರನುನು ಶಪಿಸಬೆೇಡಿರಿ. ನಿೇವು ಅಪಿ್ರರವ್ದ ರಿೇತಿರಲಿಲಾ 
(ಗ್ಳಿರನುನು) ಕಂಡರೆ ಈ ದುನಃಆ ಪಠಿಸಿರಿ. “ಅಲ್ಲಾಹನೆೇ! 
ನ್ವು ನಿನೆೊನುಂದಿಗೆ ಈ ಗ್ಳಿ ಮತು್ತ  ಗ್ಳಿರಲಿಲಾರುವ 

31 ನೆೇ ಪುಟಕೆಕೆ
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 " ಶ�ೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಸ್ಲಹ್ ಅಲ್ 

ಮುನಜ್ಜಿದ್

ಪ್ರಶೆನು: ನನೆೊನುಬಬಾ ಗೆಳರೆ ಹೆೇಳುತ್್ತನೆ: ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗ್ಗಿ ಸುಳುಳು 
ಹೆೇಳುವುದು ಕಡ್ಡಾರ. ಇದನುನು ಕುರ್ಆನ್ನಲೆಲಾೇ ಹೆೇಳಲ್ಗಿದೆ. 
ಬಹುಶನಃ ಅವನಿದಕೆಕೆ ಅಮ್್ಮರ್ ಇಬ್ನು ಯ್ಸಿರ್ರ ಘಟನೆರನುನು 
ಮತು್ತ ಅಲ್ಲಾಹನ  ಈ ವಚನವನುನು ಆಧ್ರವ್ಗಿ 
ನಿೇಡುತಿ್ತರಬಹುದು. 

﴿ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾

“ಹೃದರವು ವಿಶ್ವಾಸದಲಿಲಾ ಸುರಕ್ಷಿತವ್ಗಿದುದಾ ಬಲವಂತಕೆೊಕೆಳ-
ಗ್ದವನ ಹೆೊರತು.”

ಆದರೆ ನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರ ಒಬಬಾ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಯ್ವುದೆೇ 
ಸಿಥಿತಿರಲೊಲಾ ನ್ನು ಮುಸಿಲಾಮನಲಲಾವೆಂದು ಹೆೇಳುವುದು 
ಧಮ್ಯಸಮ್ಮತವಲಲಾ. ಬದಲ್ಗಿ ಯ್ವುದೆೇ ಸಂದಭ್ಯದಲೊಲಾ 
ಅವನು ತನನು ಇಸ್ಲಾಮನುನು ಪರ್ಕ್ರಮದಿಂದಲೆೇ ಘೊೇಷ್ಸಬೆೇಕು. 
ಇಲಿಲಾ  ನನ್ನ  ಪ್ರಶಕ್ನ: ಮುಸಲ್್ಮನನೆಂದು ಹೆೇಳಿದರೆ ಜೇವ 
ತೆಗೆರುವರು ಎಂಬಂತಹ ನಿಬ್ಯಂಧಿತ್ವಸೆಥಿರಲಿಲಾ ಒಬಬಾ ವ್ಯಕಿ್ತ 
ಏನು ಮ್ಡಬೆೇಕು? ಮುಸಲ್್ಮನನಲಲಾವೆಂದು ಹೆೇಳಿ ಜೇವ 
ಕ್ಪ್ಡಬೆೇಕೆೇ? ಅಥವ್ ಮುಸಲ್್ಮನನೆಂದು ಹೆೇಳಿ ಜೇವ 
ಕಳದೆುಕೆೊಳಳುಬೆೇಕೆೇ?

ಉತ್ತರ: ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸವ್ಯಸು್ತತಿ.

ಮೊದಲನಕಯದಾಗಿ:  ಸಹಿಸಲಸ್ಧ್ಯವ್ದ ನೆೊೇವು ಅಥವ್ 
ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿಯ್ದರೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗ್ಗಿ ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಮ್ತು 
ಹೆೇಳಲು ಅನುಮತಿಯಿದೆಯಂದು ತಮ್ಮ ಗೆಳರೆ ಹೆೇಳಿದುದಾ 
ಸರಿಯ್ದ ಅಭಿಪ್್ರರವ್ಗಿದೆ. ಇದು ಕುರ್ಆನ್ನಲಿಲಾ 
ದೃಢಪಟಿ್ಟದೆ. ಇದನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಹದಿೇಸ್ ಸುನನುತಿ್ತನಲಿಲಾ 
ವರದಿಯ್ಗಿದೆ. ಈ ವಿಷರದಲಿಲಾ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮಧೆ್ಯ ಭಿನ್ನು-
ಭಿಪ್್ರರವಿಲಲಾ.

ಕ್ರ್ಆನ್ನಲ್ಲೆರ್ವ ಪುರಾವ�: 

ಅಲ್ಲಾಹು  ಹೆೇಳುತ್್ತನೆ: 

﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ﴾

“ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಾಹನಲಿಲಾ ಅವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವವರು. 
ಹೃದರವು ವಿಶ್ವಾಸದಲಿಲಾ ಸುರಕ್ಷಿತವ್ಗಿದುದಾ ಬಲವಂತಕೆೊಕೆ-
ಳಗ್ದವನ ಹೆೊರತು. ಆದರೆ (ಸವಾಇಚೆಛಿಯಿಂದ) ಅವಿಶ್ವಾಸಕೆಕೆ 

ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವಿಶಾವಾಸದ 

ಮಾತು ಹೆೇಳಬಹುದೆೇ?
ಯಾವುದ್ರಉತತುಮ?ರತಾಳ್ಮೆವಹಿಸ್ವುದ�ೀರಅಥವಾರಅವಿಶಾವಾಸದರಮಾತ್ರಹ್ೀಳುವುದ�ೀ?
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ತಮ್ಮ ಹೃದರವನುನು ತೆರೆದಿಡುವವರು ಯ್ರೆೊೇ ಅವರ 
ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೆೊ್ರೇಧವಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಹ್ ರ್ಕೆರೊ 
ಇದೆ.” (ಅನನುಹ್ಲಾ: 106)

ಅತ್ತಬರಿೇ  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ:

ُه َمْن  ُه ُســْبَحاَنُه َأنَّ َعِن اْبــِن َعبَّاٍس َقــاَل: َفَأْخَبَر اللَّ
ِه، َوَلُه  َكَفَر ِمــْن َبْعِد إِيَمانِــِه، َفَعَلْيِه َغَضٌب ِمــَن اللَّ
َم بِِه لَِســاُنُه  ا َمــْن ُأْكــِرَه َفَتَكلَّ َعَذاٌب َعظِيــٌم. َفَأمَّ
ِه،  يَمــاِن لَِينُْجَو بَِذلَِك ِمــْن َعُدوِّ َوَخاَلَفــُه َقْلُبُه بِاْلِ
َه ُســْبَحاَنُه إِنََّمــا َيْأُخُذ  َفــاَل َحــَرَج َعَلْيــِه. أِلَنَّ اللَّ

ُقُلوُبُهْم. َعَلْيــِه  اْلِعَباَد بَِمــا َعَقَدْت 

“ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್  ರಿಂದ ವರದಿ: ಅವರು ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: 
ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅವಿಶ್ವಾವಿಡುವವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಕೆೊ್ರೇಧವಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಹ್ ರ್ಕೆರೊ ಇದೆಯಂದು 
ಅಲ್ಲಾಹು  ಹೆೇಳುತಿ್ತದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಬಲವಂತಕೆೊಕೆಳಗ್ದ 
ಸಂದಭ್ಯದಲಿಲಾ ಶತು್ರವಿನಿಂದ ಪ್ರ್ಗಲು ನ್ಲಗೆಯಿಂದ 
ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಮ್ತನ್ನುಡುವ್ಗ ಹೃದರದಲಿಲಾರುವ ವಿಶ್ವಾಸವು 
ಆ ಮ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವ್ಗಿದದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೆೊೇಷವಿಲಲಾ. 
ಕ್ರರ, ಅಲ್ಲಾಹು  ದ್ಸರನುನು ರ್ಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವರ 
ಹೃದರದಲಿಲಾರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನುನು ನೆೊೇಡಿಕೆೊಂಡ್ಗಿದೆ.” 
(ತಫಿ್ಸೇರ್ ಅತ್ತಬರಿೇ 17/305).

ರ್ನನುತಿತುನಲ್ಲೆರ್ವ ಪುರಾವ�: 

اَر ْبَن َياِســٍر. َفَلــْم َيْتُرُكوُه  َأَخــَذ اْلُمْشــِرُكوَن َعمَّ
َحتَّى َســبَّ النَّبِىَّ َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلََّم، َوَذَكَر 
ــا َأَتى َرُســوَل  آلَِهَتُهــْم بَِخْيــٍر، ُثــمَّ َتَرُكــوُه. َفَلمَّ
َم َقاَل: »َمــا َوَراَءَك؟«  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّــى اللَّ اللَّ

ِه. َمــا ُتِرْكُت َحتَّــى نِْلُت  َقاَل: َشــرٌّ َيا َرُســوَل اللَّ
ِمنَْك َوَذَكــْرُت آلَِهَتُهــْم بَِخْيٍر. َقــاَل: »َكْيَف َتِجُد 
َقْلَبــَك؟«. َقاَل: ُمْطَمِئنًا بِاِليَمــاِن. َقاَل: »إِْن َعاُدوا 

. » َفُعْد

“ಮುರ್್ರಕರು ಅಮ್್ಮರ್ ಇಬ್ನು ಯ್ಸಿರ್ರನುನು ಹಿಡಿದರು. ಅವರು 
ಪ್ರವ್ದಿ  ರನುನು ಅವಹೆೇಳನ ಮ್ಡುವ ತನಕ ಮತು್ತ 
ಅವರ ದೆೇವರುಗಳನುನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ತನಕ ಬಟು್ಟಬಡಲಿಲಲಾ. 
ನಂತರ ಅವರು ಬಟು್ಟಬಟ್ಟರು. ಅಮ್್ಮರ್ರವರು ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರ  ಬಳಿಗೆ ಬಂದ್ಗ ಅವರು ಕೆೇಳಿದರು: 

‘ತಮಗೆೇನ್ಯಿತು?’ ಅಮ್್ಮರ್ ಹೆೇಳಿದರು: ‘ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರೆೇ! ಕೆಡುಕು. ನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಗೆಗಿ ಕೆಟ್ಟ 
ಮ್ತನುನು ಮತು್ತ ಅವರ ದೆೇವರುಗಳ ಬಗೆಗಿ ಒಳಳೆುರ ಮ್ತನುನು 
ಹೆೇಳುವವರೆಗೆ ಅವರು ನನನುನುನು ಬಟು್ಟಬಡಲಿಲಲಾ’.  ಪ್ರವ್ದಿ

 ಕೆೇಳಿದರು: ‘ತಮ್ಮ ಹೃದರ ಹೆೇಗಿದೆ?’ ಅಮ್್ಮರ್ 
ಹೆೇಳಿದರು: ‘ವಿಶ್ವಾಸದಲಿಲಾ ಸುರಕ್ಷಿತವ್ಗಿದೆ’.  ಪ್ರವ್ದಿ  
ಹೆೇಳಿದರು: ‘ಅವರು ಪುನನಃ ತಮ್ಮನುನು ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರೆ 
ತ್ವು ಈಗ ಮ್ಡಿದಂತೆಯೇ ಮ್ಡಿರಿ.” 

ಇದನುನು ಅಲ್ಹ್ಕಿಂ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಮುಸ್ತದ್ರಕ್ನಲಿಲಾ (2/389) 
ವರದಿ ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಬೆೈಹಕಿೇ ತಮ್ಮ ಅಸ್ಸನನುಲ್ 
ಕುಬ್್ರದಲಿಲಾ (8/208) ವರದಿ ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸನದ್ 
ದುಬ್ಯಲವ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅನೆೇಕ ವಿಭಿನನು ಹ್ದಿಗಳಿಂದ 
ವರದಿಯ್ಗಿರುವ ಕ್ರರ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಅಸಿ್ತತವಾವಿದೆಯಂದು 
ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಹ್ಫಿಝ್ ಇಬ್ನು ಹಜರ್  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: 

َوَهِذِه اْلَمَراِسيُل َتْقَوى َبْعُضَها بَِبْعٍض.

“ಈ ಮುಸ್ಯಲ್ ವರದಿಗಳು ಒಂದರಿಂದೆೊಂದು ಬಲಪಡುತ್ತವೆ.” 
(ಫತ್ಹುಲ್ ಬ್ರಿ 12/312).
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ಇಜಾ್ಮಅ್ ನಲ್ಲೆರ್ವ ಪುರಾವ�: 

1. ಇಬ್ನು ಹಝ್್ಮ  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ:

َفُقوا َعَلــى َأنَّ اْلُمْكَرَه َعَلى اْلُكْفــِر َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ  اتَّ

ِه  ُه َل َيْلَزُمُه َشــْيٌء ِمَن اْلُكْفــِر ِعنَْد اللَّ يَمــاِن َأنَّ بِاْلِ

. َلى َتَعا

“ಹೃದರವು ವಿಶ್ವಾಸದಲಿಲಾ ಸುರಕ್ಷಿತವ್ಗಿದುದಾ ಅವಿಶ್ವಾಸದ 
ಮ್ತನುನು ಹೆೇಳಲು ಬಲವಂತಪಡಿಸಲ್ದವನು ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಬಳಿ ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಯ್ವುದೆೇ ಮ್ತನೊನು ಆಡಿದವನ್ಗಲ್ರ.” 
(ಮರ್ತಿಬುಲ್ ಇಜ್್ಮಅ್  61. ನೆೊೇಡಿ: ಇಬುನುಲ್ ಕತ್್ತನ್ರವರ 
ಅಲಿಕ್ನುಅ್  ಫಿೇ ಮಸ್ಇಲಿಲಿಜ್್ಮಅ್  2/272)

2. ಶೆೈಖುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಬ್ನು ತೆೈಮಿರ್ಯ  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ:

َولَِهــَذا َلــْم َيُكــْن ِعنَْدَنا نِــَزاٌع فِي َأنَّ اأْلَْقــَواَل َل 

. َيْثُبــُت ُحْكُمَها فِــي َحقِّ اْلُمْكــَرِه بَِغْيــِر اْلَحقِّ

“ಅನ್್ಯರವ್ಗಿ ಬಲವಂತಕೆೊಕೆಳಗ್ಗುವವನಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವನ್ಡುವ ಯ್ವುದೆೇ ಮ್ತಿಗೊ 
ನಿರಮವು ಬ್ಧಕವ್ಗುವುದಿಲಲಾ ಎಂಬ ವಿಷರದಲಿಲಾ 
ನಮ್ಮಲಿಲಾ ತಕ್ಯವೆೇ ಇಲಲಾದಿರುವುದು ಈ ಕ್ರರದಿಂದ್ಗಿದೆ.” 
(ಅಲಿಸಿ್ತಕ್ಮ 2/210).

3. ಅಲ್ಮ್ಸೊಅತುಲ್ ಫಿಕ್ಹಿರ್ಯದಲಿಲಾ (22/182) ಹಿೇಗೆ 
ಹೆೇಳಲ್ಗಿದೆ:

َفــَق اْلُفَقَهــاُء َعَلــى َأنَّ َمــْن ُأْكِرَه َعَلــى اْلُكْفِر  َواتَّ

َفَأَتــى بَِكِلَمــِة اْلُكْفــِر َلْم َيِصــْر َكافًِرا.

“ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಮ್ತನ್ನುಡಲು ಬಲವಂತಪಡಿಸಲ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತ 
ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಮ್ತುಗಳನ್ನುಡಿದರೆ ಅವನು ಅವಿಶ್ವಾಸಿ-
ಯ್ಗುವುದಿಲಲಾ ಎಂಬ ವಿಷರದಲಿಲಾ ಕಮ್ಯಶ್ಸತ್ರಜ್ಞರು 
ಒಮ್ಮತ್ಭಿಪ್್ರರ ಹೆೊಂದಿದ್ದಾರೆ.”

ಎರಡನಕಯದಾಗಿ: ವಿನ್ಯಿತಿಯಿರುವ ಬಲವಂತವು 
ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಮ್ತುಗಳನ್ನುಡಲು ನಿಬ್ಯಂಧಪಡಿ-
ಸುವಂತಹ ಬಲವಂತ ಮ್ತ್ರವ್ಗಿದೆ. ಅಲ್ಮ್ಸೊಅತುಲ್ 
ಫಿಕ್ಹಿರ್ಯದಲಿಲಾ (22/182) ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಲ್ಗಿದೆ:

ْلَجــاَء  اْلِ ُيوِجــُب  َنــْوٌع  َنْوَعــاِن:  ْكــَراُه  َواْلِ

ْكَراِه بِاْلَقْتــِل َأِو اْلَقْطِع َأِو  َواِلْضطَِراَر َطْبًعــا. َكاْلِ

ــِذي َيَخاُف فِيِه َتَلَف النَّْفــِس َأِواْلُعْضِو.  ْرِب الَّ الضَّ

ى إِْكَراًها  ــْرُب َأْو َكُثَر. َوَهــَذا النَّْوُع ُيَســمَّ َقلَّ الضَّ

ْلَجــاَء َواِلْضطَِراَر. َوُهَو  ا. َوَنــْوٌع َل ُيوِجُب اْلِ َتامًّ

ــِذي َل َيَخاُف ِمنُْه  ْرُب الَّ اْلَحْبُس َأِو اْلَقْيــُد َأِو الضَّ

إِْكَراًها  ى  ُيَســمَّ ْكَراِه  اْلِ النَّْوُع ِمــَن  التََّلَف. َوَهــَذا 

. ِقًصا َنا

“ಬಲವಂತವು ಎರಡು ವಿಧಗಳಲಿಲಾವೆ: ನಿಬ್ಯಂಧವನುನು ಮತು್ತ 
ಬಲ್ತ್ಕೆರವನುನು ಸ್ವಾಭ್ವಿಕವ್ಗಿ ಕಡ್ಡಾರಗೆೊಳಿಸುವ 
ವಿಧ. ಉದ್ಹರಣೆಗೆ, ಪ್್ರರಹ್ನಿ ಅಥವ್ ಅಂಗಹ್ನಿ 
ಉಂಟ್ಗಬಹುದೆಂದು ಭರಪಡುವ ವಿಧದಲಿಲಾ ಹತೆ್ಯ, 
ಅಂಗಛೆೇದನ, ಥಳಿತ ಮುಂತ್ದವುಗಳ ಮೊಲಕ 
ಬಲವಂತಪಡಿಸುವುದು. ಥಳಿತ ಕಡಿಮಯ್ಗಿದದಾರೊ 
ಹೆಚ್ಚಿಗಿದದಾರೊ ಸರಿ. ಈ ವಿಧವನುನು ಪೊರ್ಯ ರಿೇತಿರಲಿಲಾರುವ 
ಬಲವಂತವೆಂದು ಕರೆರಲ್ಗುತ್ತದೆ. ಇನೆೊನುಂದು: ನಿಬ್ಯಂ-
ಧವನ್ನುಗಲಿ, ಬಲ್ತ್ಕೆರವನ್ನುಗಲಿ ಕಡ್ಡಾರಗೆೊಳಿಸದ ವಿಧ. 
ಇದು ಪ್್ರರಹ್ನಿ ಅಥವ್ ಅಂಗಹ್ನಿ ಉಂಟ್ಗಬಹುದೆಂಬ 
ಭರವಿಲಲಾದ ವಿಧದಲಿಲಾ ಬಂಧನ, ಸೆರೆ, ಥಳಿತ ಮುಂತ್ದವುಗಳ 
ಮೊಲಕ ಬಲವಂತಪಡಿಸುವುದು. ಈ ವಿಧವನುನು ಅಪೊರ್ಯ 
ರಿೇತಿರಲಿಲಾರುವ ಬಲವಂತವೆಂದು ಕರೆರಲ್ಗುತ್ತದೆ.”
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ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಮ್ತನ್ನುಡಲು ನಿಬ್ಯಂಧಪಡಿಸುವ ಪೊರ್ಯ 
ರಿೇತಿರಲಿಲಾರುವ ಬಲವಂತಕೆಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆಲವು 
ಷರತು್ತಗಳನುನು ಪ್ರಸ್್ತಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಹಿೇಗಿವೆ:

a. ಬೆದರಿಕೆರು ಪ್್ರರಹ್ನಿ, ಅಂಗಹ್ನಿ ಅಥವ್ 
ಮುಸಲ್್ಮನನಿಗೆ ಸಹಿಸಲಸ್ಧ್ಯವ್ದ ಹಿಂಸೆರ 
ರೊಪದಲಿಲಾರುವ ಬಂಧನ, ಥಳಿತ ಮುಂತ್ದ 
ನ್ಶವನುನು ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬೆೇಕು.

b. ಬಲವಂತಪಡಿಸುವವನು ಬೆದರಿಕೆರನುನು ಕ್ರ್ಯ-
ಗತಗೆೊಳಿಸುವ ಸ್ಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಹೆೊಂದಿದವನ್ಗಿ-
ರಬೆೇಕು.

c. ಬಲವಂತಕೆೊಕೆಳಗ್ಗುವವನು ಪರ್ರಿಯ್ಗುವ 
ಮೊಲಕ ಅಥವ್ ಇತರರಲಿಲಾ ಸಹ್ರ ಬೆೇಡುವ 
ಮೊಲಕ ಅಥವ್ ಇತರ ಯ್ವುದೆೇ ವಿಧದಲಿಲಾ 
ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರ್ಗಲು ಅಶಕ್ತನ್ಗಿರಬೆೇಕು.

d. ಬಲವಂತಪಡಿಸುವವನು ಬೆದರಿಕೆರನುನು ಕ್ರ್ಯ-
ಗತಗೆೊಳಿಸಿಯೇ ತಿೇರುವನು ಎಂಬ ಭ್ವನೆ 
ಬಲವಂತಕೆೊಕೆಳಗ್ಗುವವನಲಿಲಾ ಮೊಡಬೆೇಕು.

ಮೂರನಕಯದಾಗಿ:  ಪ್್ರರಹೆೊೇಗುವಂತಿದದಾರೊ ಸಹ 
ಹಿಂಸೆರನುನು ಸಹಿಸಿಕೆೊಳಳುಲು ಬಲವಂತಕೆೊಕೆಳಗ್ದವನಿಗೆ 
ಅನುಮತಿಯಿದೆಯೇ?

ಹ್ದು. ಅನುಮತಿಯಿದೆ. ಬಲ್ಲ್ ಇಬ್ನು ರಬ್ಹ್  
ಮುಂತ್ದವರು ಹಿೇಗೆ ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ನು ಕಸಿೇರ್  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ:

َوَيُجوُز َلــُه َأْن َيْســَتْقتَِل، َكَمــا َكاَن بِــاَلٌل َرِضَي 

اللَّــُه َعنْــُه َيْأَبى َعَلْيِهــْم َذلِــَك. َوُهْم َيْفَعُلــوَن بِِه 

ْخــَرَة اْلَعظِيَمَة  ُهْم َلَيَضُعوَن الصَّ اأْلََفاِعيَل َحتَّــى  إِنَّ

، َوَيْأُمُروَنُه َأْن ُيْشــِرَك  ِة اْلَحرِّ َعَلــى َصْدِرِه فِي ِشــدَّ

بِاللَّــِه، َفَيْأَبــى َعَلْيِهــْم َوُهَو َيُقــوُل: َأَحــٌد َأَحٌد. 

ِه! َلــْو َأْعَلــُم َكِلَمًة ِهَي َأْغَيــُظ َلُكْم  َوَيُقــوُل: َواللَّ

َعنُْه. اللَّــُه  َرِضَي  َلُقْلُتــُه.  ِمنَْها 

“ಸ್ವಿಗೆ ಕೆೊರಳೊೆಡಡಾಲು ಅನುಮತಿಯಿದೆ. ಅವಿಶ್ವಾಸದ 
ಮ್ತನ್ನುಡಲು ಮುರ್್ರಕರು ಎಷೆ್ಟೇ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರೊ 
ಬಲ್ಲ್  ರವರು ಅದನುನು ನಿರ್ಕರಿಸಿದರು. ಕೆೊನೆಗೆ 
ಮುರ್್ರಕರು ಸುಡುಬಸಿಲಿನಲಿಲಾ ಅವರ ಎದೆರ ಮೇಲೆ ದೆೊಡಡಾ 
ಬಂಡೆರನುನು ಇಟು್ಟ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸಹಭ್ಗಿತವಾ ಮ್ಡುವಂತೆ 
ಆದೆೇರ್ಸುತಿ್ತದದಾರು. ಆದರೆ ಬಲ್ಲ್  ಅದನುನು 
ನಿರ್ಕರಿಸುತ್್ತ ಹೆೇಳುತಿ್ತದದಾರು: ಅಹದ್, ಅಹದ್ (ಅಲ್ಲಾಹು 
ಒಬಬಾನೆೇ ಒಬಬಾನೆೇ). ಅವರು ಹೆೇಳುತಿ್ತದದಾರು: ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಮೇಲ್ಣೆ! ನಿಮಗೆ ಇದಕಿಕೆಂತಲೊ ಹೆಚುಚಿ ಕೆೊೇಪ ಬರಿಸುವ 
ಬೆೇರೆ ಮ್ತು ನನಗೆ ಗೆೊತಿ್ತದದಾರೆ ನ್ನದನುನು ಹೆೇಳಿಬಡುತಿ್ತದೆದಾ. 
ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರ ಬಗೆಗಿ ತೃಪ್ತನ್ಗಲಿ.” (ತಫಿ್ಸೇರ್ ಇಬ್ನು ಕಸಿೇರ್ 
4/606).

ನಾಲ್ಕನಕಯದಾಗಿ: ಯ್ವುದು ಶೆ್ರೇಷ್ಠ? ಪ್್ರಣ್ಪ್ರವಿದದಾರೊ 
ಸಹನೆ ಮತು್ತ ತ್ಳ್ೆಮ ವಹಿಸುವುದೆೊೇ? ಅಥವ್ ಶರಿೇಅತಿ್ತನ 
ರಿಯ್ಯಿತಿರನುನು ಪಡೆದು ನ್ಲಗೆರ ಮೊಲಕ ಬ್ಹ್ಯವ್ಗಿ 
ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಮ್ತು ಹೆೇಳುವುದೆೊೇ?

ಸಹನೆ ಮತು್ತ ತ್ಳ್ೆಮವಹಿಸುವುದೆೇ ಶೆ್ರೇಷ್ಠವ್ದುದು ಮತು್ತ 
ಸತ್ಯಕೆಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಹತಿ್ತರವಿರುವುದು. ವಿಶೆೇಷವ್ಗಿ, ಬಲವಂ-
ತಕೆೊಕೆಳಗ್ದವರು ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸಜಜೆನರು ಅಥವ್ 
ಅನುಕರಣ್ಯೇಗ್ಯ ಜನರ್ಗಿದದಾರೆ. ಇದು ಬಹುಪ್ಲು 
ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್್ರರವ್ಗಿದೆ.

ಇಬ್ನು ಕಸಿೇರ್  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ:

َواأْلَْفَضــُل َواأْلَْوَلــى َأْن َيْثُبَت اْلُمْســِلُم َعَلى ِدينِِه 

َقْتِلِه. إَِلــى  َأْفَضى  َوَلْو 



26

ಸಿರಾತಕೇ ಮುಸ್ತಕೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 11  ಸಂಚಿಕ  0

“ಮುಸಲ್್ಮನನು ತನನು ಧಮ್ಯದಲಿಲಾ ದೃಢವ್ಗಿ ನಿಲುಲಾವುದೆೇ 
ಹೆಚುಚಿ ಶೆ್ರೇಷ್ಠವ್ದುದು ಮತು್ತ ಅಹ್ಯವ್ದುದು. ಅದು 
ಪ್್ರಣ್ಪ್ರಕೆಕೆ ಕ್ರರವ್ದರೊ ಸರಿ.” (ತಫಿ್ಸೇರ್ ಇಬ್ನು 
ಕಸಿೇರ್ 4/606).

ಅಲ್ಮ್ಸೊಅತುಲ್ ಫಿಕ್ಹಿರ್ಯದಲಿಲಾ (35/18) ಹಿೇಗೆ 
ಹೆೇಳಲ್ಗಿದೆ:

َوَيتَِّفــُق اْلَحنَِفيَُّة َواْلَمالِِكيَّــُة َواْلَحنَابَِلُة َوُهَو اأْلََصحُّ 
ْبَر َوالثََّبــاَت َعَلى   ــافِِعيَِّة، َعَلــى َأنَّ الصَّ ِعنْــَد الشَّ
ْكَراِه َوَلــْو َكاَن بِاْلَقْتــِل َأْفَضُل ِمَن  يَماِن َمــَع اْلِ اْلِ
ْقَداِم  َعَلــى اْلُكْفِر، َحتَّى َلْو ُقتِــَل َكاَن َمْأُجوًرا.  اْلِ
َم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ لَِمــا َوَرَد َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه َصلَّى اللَّ
ُجــُل َفُيْحَفُر  َقاَل: »َقــْد َكاَن َمْن َقْبَلُكــْم ُيْؤَخُذ الرَّ
َلــُه فِــي اأْلَْرِض َفُيْجَعــُل فِيَهــا َفُيَجاُء بِاْلِمنَْشــاِر 
َوُيْمَشــُط  نِْصَفْيِن  َفُيْجَعــُل  َرْأِســِه  َفُيوَضــُع َعَلى 
بَِأْمَشــاِط اْلَحِديــِد مــن ُدوَن َلْحِمِه َوَعْظِمــِه َفَما 
. َوُمَقابُِل  ُه َذلَِك َعْن ِدينِــِه«. َرَواُه اْلُبَخــاِريُّ َيُصــدُّ
ــافِِعيَِّة َأْوُجــٌه: َأَحُدُهَما: اأْلَْفَضُل  اأْلََصحِّ ِعنَْد الشَّ
ْتَيــاُن بَِكِلَمِة اْلُكْفــِر ِصَياَنًة لِنَْفِســِه. َوالثَّانِي: إِْن  اْلِ
َكاَن ِمــَن اْلُعَلَماِء اْلُمْقَتَدى بِِهــْم َفاأْلَْفَضُل الثُُّبوُت.  
ْنــَكاَء، َأْي: فِي  ــُع ِمنْــُه اْلِ َوالثَّالِــُث: إِْن َكاَن ُيَتَوقَّ
َينْطَِق  َأْن  َفاأْلَْفَضُل  ــْرِع،  بَِأْحَكاِم الشَّ َواْلِقَياَم  اْلَعُدوِّ 

بَِهــا لَِمْصَلَحِة َبَقاِئــِه. َوإِلَّ َفاأْلَْفَضــُل الثُُّبوُت.

“ಹನಫಿೇಗಳ, ಮ್ಲಿಕಿೇಗಳ ಮತು್ತ ಹಂಬಲಿೇಗಳ 
ಸವ್್ಯನುಮತದ ಅಭಿಪ್್ರರದ ಪ್ರಕ್ರ ಮತು್ತ ಶ್ಫಿಈಗಳ 

ಪ್ರಬಲವ್ದ ಅಭಿಪ್್ರರ ಪ್ರಕ್ರ, ಬಲವಂತಪಡಿಸ-
ಲ್ಗುವ್ಗ, ಅದು ಪ್್ರಣ್ಪ್ರದ ಬೆದರಿಕೆಯ್ಗಿ-
ದದಾರೊ ಸಹ, ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಮ್ತುಗಳನ್ನುಡುವುದಕಿಕೆಂತಲೊ 
ವಿಶ್ವಾಸದಲಿಲಾ ದೃಢವ್ಗಿ ನಿಲುಲಾವುದು ಶೆ್ರೇಷ್ಠವ್ಗಿದೆ. ಒಂದು 
ವೆೇಳ ೆಕೆೊಲಲಾಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅದರಲಿಲಾ ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ. ಕ್ರರ ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: ‘ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚ್ನ 
ಸಮುದ್ರಗಳಲಿಲಾ ಒಬಬಾ ವ್ಯಕಿ್ತರನುನು ಹಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ 
ಭೊಮಿರಲಿಲಾ ಒಂದು ಹೆೊಂಡ ತೆೊೇಡಲ್ಗುತಿ್ತತು್ತ. ನಂತರ 
ಅವನನುನು ಆ ಹೆೊಂಡದಲಿಲಾ ಹ್ಕಿ ಗರಗಸವನುನು ತಂದು ಅವನ 
ತಲೆರಲಿಲಾಡಲ್ಗುತಿ್ತತು್ತ. ನಂತರ ಅವನನುನು ಎರಡ್ಗಿ ತುಂಡು 
ಮ್ಡಲ್ಗುತಿ್ತತು್ತ. ಕಬಬಾರದ ಬ್ಚಣಿಗೆಯಿಂದ ಮ್ಂಸ 
ಮತು್ತ ಮೊಳ ೆಹೆೊರಬರುವಂತೆ ಬ್ಚಲ್ಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೊ 
ಅದು ಅವನನುನು ಅವನ ಧಮ್ಯದಿಂದ ಹಿಂಜರಿರುವಂತೆ 
ಮ್ಡುತಿ್ತರಲಿಲಲಾ.’ ಇದನುನು ಅಲ್ಬುಖ್ರಿ ವರದಿ ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನೆೊನುಂದು ಕಡೆ ಶ್ಫಿಈಗಳು ಪ್ರಬಲ ಅಭಿಪ್್ರರವನುನು ತ್ಳಲು 
ಕೆಲವು ಕ್ರರಗಳಿವೆ: ಮೊದಲನೆರದು: ಪ್್ರರರಕ್ಷಣೆಗ್ಗಿ 
ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಮ್ತುಗಳನ್ನುಡುವುದು ಶೆ್ರೇಷ್ಠ. ಎರಡನೆರದು: 
ಬಲವಂತಕೆೊಕೆಳಗ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತ ಅನುಕರಣ್ಯೇಗ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಲಿಲಾ 
ಸೆೇರಿದವನ್ಗಿದದಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲಿಲಾ ದೃಢವ್ಗಿ ನಿಲುಲಾವುದೆೇ ಶೆ್ರೇಷ್ಠ. 
ಮೊರನೆರದು: ಬಲವಂತಕೆೊಕೆಳಗ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತ ಶತು್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ 
ಸೆಟೆದು ನಿಲುಲಾವವನೊ, ಇಸ್ಲಾಮಿೇ ನಿರಮಗಳನುನು ಕ್ರ್ಯ-
ಗತಗೆೊಳಿಸುವವನೊ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದ್ದರೆ ಅವನ ಪ್ಲಿಗೆ ತನನು 
ಅಸಿ್ತತವಾವನುನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆಗಿ ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಮ್ತನ್ನುಡುವುದು 
ಶೆ್ರೇಷ್ಠವ್ಗಿದೆ. ಅನ್ಯಥ್ ವಿಶ್ವಾಸದಲಿಲಾ ದೃಢವ್ಗಿ ನಿಲುಲಾವುದೆೇ 
ಶೆ್ರೇಷ್ಠ.”

ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚ್ನವರನುನು ಹಿೇನ್ರವ್ಗಿ ಕೆೊಲೆಗೆೈರ-
ಲ್ಗುತಿ್ತತೆ್ತಂದು ವಿವರಿಸುವ ಹದಿೇಸನುನು ಉಲೆಲಾೇಖಿಸಿದ ನಂತರ 
ಇಬ್ನು ತೆೈಮಿರ್ಯ ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: 

ُه َعَلْيِه  َوَمْعُلــوٌم َأنَّ َهَذا إِنََّمــا َذَكَرُه النَّبِيُّ َصلَّــى اللَّ
َم فِي َمْعــَرِض الثَّنَاِء َعَلى ُأوَلِئــَك، لَِصْبِرِهْم  َوَســلَّ
ًة لِْلُمْؤِمنِيــَن ِمْن َهِذِه  َوَثَباتِِهــْم، َولَِيُكوَن َذلِــَك ِعزَّ
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ನವಕಂಬರ 0 11

. ِة مَّ أْلُ ا

“ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು ಈ ಘಟನೆರನುನು ಉಲೆಲಾೇಖಿಸಿದುದಾ 
ಅವರ ಸಹನೆ ಮತು್ತ ದೃಢತೆರನುನು ಕೆೊಂಡ್ಡುವುದಕ್ಕೆಗಿ 
ಮ್ತ್ರವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಈ ಸಮುದ್ರದ 
ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಪವ್ಗಿರುವುದಕ್ಕೆಗಿ.” 
(ಅಲಿಸಿ್ತಕ್ಮ 2/332).

ಐದನಕಯದಾಗಿ: ಪ್ರಶೆನು ಕೆೇಳಿದ ಸಹೆೊೇದರ ಹೆೇಳುತ್್ತನೆ: ಆದರೆ 
ನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರ ಒಬಬಾ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಯ್ವುದೆೇ ಸಿಥಿತಿರಲೊಲಾ 
ನ್ನು ಮುಸಿಲಾಮನಲಲಾವೆಂದು ಹೆೇಳುವುದು ಧಮ್ಯಸಮ್ಮ-
ತವಲಲಾ. ಬದಲ್ಗಿ ಯ್ವುದೆೇ ಸಂದಭ್ಯದಲೊಲಾ ಅವನು ತನನು 
ಇಸ್ಲಾಮನುನು ಪರ್ಕ್ರಮದಿಂದಲೆೇ ಘೊೇಷ್ಸಬೆೇಕು.

ಇಬುನು ದದಾದ್್ಯಅ್  ರವರ ಹದಿೇಸಿನಲಿಲಾರುವ ವಿಷರವು 
ಈ ಹೆೇಳಿಕೆರನುನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆಯಂದು ಕೆಲವರು 
ಭ್ವಿಸಬಹುದು. ಅವರು (ಇಬುನು ದದಾದ್್ಯಅ್) ಹೆೇಳಿದರು: 

َم »َأْن  َأْوَصانِــي َخِليِلــي َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ
ْقَت، َوَل  ِه َشــْيًئا َوإِْن ُقطِّْعــَت َوُحرِّ َل ُتْشــِرْك بِاللَّ
ًدا  ًدا، َفَمــْن َتَرَكَها ُمَتَعمِّ َتْتُرْك َصاَلًة َمْكُتوَبــًة ُمَتَعمِّ
َها  ُة، َوَل َتْشــَرِب اْلَخْمــَر. َفإِنَّ مَّ َفَقــْد َبِرَئْت ِمنُْه الذِّ

.» ِمْفَتاُح ُكلِّ َشــرٍّ

“ನನನು ಗೆಳರೆ ಪ್ರವ್ದಿ ರವರು ನನಗೆ ಕೆಲವು 
ಉಪದೆೇಶಗಳನುನು ನಿೇಡಿದರು: ನಿನನುನುನು ತುಂಡು ತುಂಡ್ಗಿ 
ಕತ್ತರಿಸಲ್ದರೊ, ಉರಿಸಲ್ದರೊ ನಿೇನು ಅಲ್ಲಾಹನಲಿಲಾ 
ಸಹಭ್ಗಿತವಾ ಮ್ಡಬ್ರದು. ಉದೆದಾೇಶಪೊವ್ಯಕವ್ಗಿ ಕಡ್ಡಾರ 
ನಮ್ಝನುನು ತೆೊರೆರಬ್ರದು. ಅದನುನು ಉದೆದಾೇಶಪೊವ್ಯಕ 
ತೆೊರೆರುವವರು ಕರ್ರಿನಿಂದ ಮುಕ್ತರ್ಗುತ್್ತರೆ. ಮದ್ಯಪ್ನ 
ಮ್ಡಬ್ರದು. ಯ್ಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲಲಾ ಕೆಡುಕುಗಳ 
ಕಿೇಲಿಕೆೈ.” (ಇಬ್ನು ಮ್ಜ 4034. ಸಹಿೇಹ್ ಇಬ್ನು ಮ್ಜದಲಿಲಾ 
ಅಲ್ಅಲ್ಬಾನಿೇ ಇದನುನು ಹಸನ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ).

ಆದರೆ ವ್ಸ್ತವವ್ಗಿ ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಮ್ತನ್ನುಡುವ 
ರಿಯ್ಯಿತಿರನುನು ಸಿವಾೇಕರಿಸದಂತೆ ತಡೆರುವಂಥದೆದಾೇನೊ 
ಈ ಹದಿೇಸಿನಲಿಲಾಲಲಾ. ಬದಲ್ಗಿ ಬಲವಂತದ ಸಮರದಲಿಲಾ 
ಶೆ್ರೇಷ್ಠವ್ದುದು ಏನು ಎಂಬುದನುನು ಮ್ತ್ರ ಈ ಹದಿೇಸಿನಲಿಲಾ 
ವಿವರಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಈಗ್ಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದಂತೆ ಬಹುಪ್ಲು 
ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕ್ರ ಸಹನೆ ಮತು್ತ ತ್ಳ್ೆಮವಹಿಸುವುದು ಅತಿಶೆ್ರೇ-
ಷ್ಠವ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಿಯ್ಯಿತಿಯಿದೆಯಂಬುದು ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಗ್ರಂಥದಲಿಲಾ ದೃಢಪಟಿ್ಟದೆ.

ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಅಲ್ಮುಬ್ರಕ್ಪೊರಿ  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ:

ُه َينَْبِغي اْختَِيــاَر اْلَمْوِت َواْلَقْتِل  َوَهَذا َيُدلُّ َعَلــى َأنَّ
ــْرِك. َوُهــَو  َوِصيَّــٌة بِاأْلَْفَضــِل  ُدوَن إِْظَهــاِر الشِّ
ــُظ بَِكِلَمــِة اْلُكْفِر  َواْلَعِزيَمــِة. َفإِنَّــُه َيُجــوُز التََّلفُّ

ْكــَراِه. لَِقْولِــِه َتَعاَلى: ﴿ ڍ ڌ  ــْرِك ِعنَْد اْلِ َوالشِّ

﴾ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

“ರ್ಕ್ಯನುನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದನುನು ಬಟು್ಟ ಮರರ ಮತು್ತ 
ಹತೆ್ಯರನುನು ಆರಿಸಬೆೇಕೆಂದು ಈ ಹದಿೇಸ್ ಸೊಚ್ಸುತ್ತದೆ. 
ಇದು ಅತಿಶೆ್ರೇಷ್ಠವ್ದುದನುನು ಮತು್ತ ದೃಢನಿಧ್್ಯರ-
ವನುನು ತಿಳಿಸುವ ಉಪದೆೇಶವ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಲವಂತದ 
ಸಂದಭ್ಯದಲಿಲಾ ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಅಥವ್ ರ್ಕಿ್ಯನ ಮ್ತನ್ನುಡು-
ವುದಕೊಕೆ ಅನುಮತಿಯಿದೆ. ಕ್ರರ ಅಲ್ಲಾಹು  ಹೆೇಳುತ್್ತನೆ: 

‘ಹೃದರವು ವಿಶ್ವಾಸದಲಿಲಾ ಸುರಕ್ಷಿತವ್ಗಿದುದಾ ಬಲವಂತಕೆೊಕೆ-
ಳಗ್ದವನ ಹೆೊರತು.’ (ಅನನುಹ್ಲಾ: 106)” (ಮಿರ್ಆತುಲ್ 
ಮಫ್ತಿೇಹ್ ಶಹು್ಯ ಮಿಶ್ಕೆತಿಲ್ ಮಸ್ಬೇಹ್ 2/283).

ನಿಜಸಿಥಿತಿಯೇನೆಂದರೆ, ಬಲವಂತಕೆೊಕೆಳಗ್ದವನು ಹೆೇಳುವ 
ಮ್ತು, ಅದು ರ್ಕ್್ಯಗಿದದಾರೊ ಸಹ, ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಅದು ರ್ಕ್್ಯ ಅಲಲಾ. ಅದರ ಕ್ರರದಿಂದ ಅವನನುನು ಮುರ್್ರಕ್ 
ಎಂದು ಕರೆರಲ್ಗುವುದಿಲಲಾ. ಬದಲ್ಗಿ ಅವನು ವಿಶ್ವಾಸಿಯೇ 
ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ವಿಶ್ವಾಸದಲಿಲಾ ಯ್ವುದೆೇ ಒಡಕುಂಟ್ಗಿಲಲಾ. 

50 ನೆೇ ಪುಟಕೆಕೆ
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ಸಂಪುಟ 11  ಸಂಚಿಕ  0

ಉಪದಕೇಶ - ಉಪನಾ್ಯಸಗಳ ಶಿಷಾಟಚಾರ

1. ಆತ್ಮಥ್ಯತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂತೃಪಿ್ತ ಮತು್ತ ಸಂಕಲ್ಪವನುನು 
ಉದೆದಾೇರ್ಸಿಕೆೊಂಡ್ಗಿರಬೆೇಕು ಉಪದೆೇಶ-ಉಪನ್್ಯಸಗಳು. 
ತೆೊೇರಿಕೆ, ಲೆೊೇಕಮ್ನ್ಯತೆ, ಹಿರಿಮ, ಹೆಗಗಿಳಿಕೆಗ್ಗಿ 
ಅದನುನು ನಿವ್ಯಹಿಸದರೆ ಪುರ್ಯಕೆಕೆ ಬದಲ್ಗಿ ಪ್ಪವು 
ಬರೆರಲ್ಪಡುವುದು.

2. ಉಪದೆೇಶ ಅಥವ್ ಪ್ರಭೆೊೇದನೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೆ್ರೇಷ್ಠ 
ಕ್ರ್ಯವ್ಗಿದೆ. ಉದೆದಾೇರ್ತ ವಿಷರವು ಜನರ ಹೃದರವನುನು 
ಮುಟ್ಟಬೆೇಕೆಂಬ ಕಳಕಳಿ ಮತು್ತ ತಿೇವ್ರ ಆಸಕಿ್ತಯಂದಿಗೆ 
ಅದನುನು ನಿವ್ಯಹಿಸಬೆೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹು ಹೆೇಳುತ್್ತನೆ;

﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھھ ے ے ۓ ۓڭ ﴾

“ನಿೇವು ಜನರನುನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮ್ಗ್ಯದೆಡೆಗೆ ಸದುಪದೆೇಶ 
ಮತು್ತ ಸದಿವಾವೆೇಕದೆೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಿ. ಅತು್ಯತ್ತಮ 
ರಿೇತಿರಲಿಲಾ ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಸಂವ್ದ ನಡೆಸಿರಿ.” (ಅನನುಹ್ಲಾ 
125)

3. ಯ್ರಿಗೆ ಉಪದೆೇಶ ನಿೇಡಲಿದೆಯೇ ಅವರನುನು ಏಕ್ಂತದಲಿಲಾ 
ಕರೆದು ಉಪದೆೇರ್ಸಿರಿ.

4. ಉಪದೆೇಶಕನು ಉಪದೆೇರ್ಸಲಿರುವ ವಿಷರದ ಕುರಿತು 
ಪಕವಾವ್ದ ಜ್್ನ ಹೆೊಂದಿರಬೆೇಕು. ಅವನ ಅಜ್್ನದ 

ಕ್ರರದಿಂದ ಸತ್ಯವು ಇನನುಷು್ಟ ಕಗಗಿಂಟ್ಗುವ ಸ್ಧ್ಯತೆ 
ಇರುತ್ತದೆ.

5. ಯ್ರಿಗೆ ಉಪದೆೇರ್ಸಬೆೇಕಿಂದಿದಿದಾೇರೆೊೇ ಅವರ ಸಿಥಿತಿಗತಿ, 
ಮನೆೊೇಭ್ವ ಮತು್ತ ವತ್ಯನೆರನುನು ಅರಿತುಕೆೊಂಡು 
ಉಪದೆೇರ್ಸಿರಿ. ಅವರು ನಿಬ್ಯಢರ್ಗಿರುವ ಸಮರದಲಿಲಾ 
ಅಥವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೆೊಂದಿಗೆ ಅಥವ್ 
ಸಂಬಂಧಿಕರೆೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಲಾ 
ಉಪದೆೇರ್ಸಲು ತೆೊಡಗಬೆೇಕು.

6. ಉಪದೆೇಶ ಮ್ಡುವ ಪ್ರಭೆೊೇದಕರು ಮೊದಲು ಉಪದೆೇಶದ 
ವಿಷರವನುನು ಸವಾರಂ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿರಬೆೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ 
ಸವಾರಂ ಪ್ರವತಿ್ಯಸದೆೇ ಇರುವ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯವನುನು 
ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರವತಿ್ಯಸುವಂತೆ ಉಪದೆೇಶ ನಿೇಡುವುದು 
ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೆೊ್ರೇಧಕೆಕೆ ಕ್ರರವ್ಗುವ ಕ್ರ್ಯವ್ಗಿದೆ. 
ಅಲ್ಲಾಹು ಹೆೇಳುತ್್ತನೆ:

﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ﴾

“ನಿೇವು ಪ್ರವತಿ್ಯಸದೆೇ ಇರುವ ಕ್ರ್ಯವನುನು 
(ಪ್ರವತಿ್ಯಸುವಂತೆ) ಇತರರಿಗೆ ಆದೆೇರ್ಸುವುದು ಅಲ್ಲಾಹು 
ಇಷ್ಟಪಡದ ಕ್ರ್ಯವ್ಗಿದೆ.” (ಅಸ್ಸಫ್ಫಾ 8)

 " ಅಮೀನುರ್ರಹ್್ಮನ್ ಉಮ್ರ

ಜೀವನದರಶಷಾಟಾಚಾರಗಳು
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ನವಕಂಬರ 0 11

7. ಪ್ರಬೆೊೇಧಕರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮ್ಗ್ಯದಲಿಲಾ ಎದುರ್ಗುವ 
ವಿರೆೊೇಧ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ಸಹನೆ-ಸಂರಮ 
ಪ್ರಕಟಿಸಬೆೇಕು. ಲುಕ್್ಮನ್(ಅ) ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಉಪದೆೇಶ 
ನಿೇಡುತ್್ತ ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ:

﴿ې ې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ﴾

“ನನನು ಪಿ್ರೇತಿರ ಕಂದ್!  ನಮ್ಝನುನು ಸಿಥಿರಪಡಿಸು, ಒಳಿತನುನು 
ಆದೆೇರ್ಸು, ಕೆಡುಕಿನಿಂದ ತಡೆಗಟು್ಟ ಮತು್ತ (ಈ ಮ್ಗ್ಯದಲಿಲಾ) 
ಬರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನುನು ಸಹನೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸು”. (ಲುಕ್್ಮನ್ 
17)

ಮೊಬಕೈಲ್ ಬಳಸುವಾಗ

1. ನಂಬರಿನ ಬಟನ್ ಅದುಮುವ ಮೊದಲು ನಂಬರ್ 
ಸರಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದೆೊಮ್ಮ ಪರಿರ್ೇಲಿಸಿಕೆೊಳಿಳುರಿ. ನಿೇವು 
ತಪಿ್ಪ ಇನೆೊನುಬಬಾರ ನಂಬರಿಗೆ ಡರಲ್ ಮ್ಡಿದರೆ 
ಅವರು ನಿದೆದಾರಲಿಲಾದುದಾ ಅವರನುನು ಎಚಚಿರಿಸಿದಂತ್ದಿೇತು. 
ಅಥವ್ ಅವರು ರೆೊೇಗಿಯ್ಗಿದದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತೆೊಂದರೆ 
ಕೆೊಟ್ಟಂತ್ದಿೇತು. ಅಥವ್ ಅವರು ಒಂದು ಅತ್್ಯವಶ್ಯಕ 
ಕ್ರ್ಯದಲಿಲಾ ಇದುದಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು 
ಮ್ಡಿದಂತ್ಗುತ್ತದೆ. ಆದದಾರಿಂದ ನಂಬರ್ ಸರಿಯ್ಗಿ ಖ್ತಿ್ರ 
ಮ್ಡಿಕೆೊಂಡು ಡರಲ್ ಮ್ಡಿರಿ.

2. ಫೆೊೇನ್ ಕರೆರಲು ನಿದಿ್ಯಷ್ಟವ್ದ ಒಂದು ಸಮರವನುನು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಕೆಲವು 
ಸಮರದಲಿಲಾ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರ್ಯಗಳಲಿಲಾ ನಿರತರ್ಗಿ-
ರುತ್್ತರೆ. ಆದದಾರಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿಗಿ ಫಿ್ರೇಯ್ಗಿರುವಂತಹ 
ಸಮರವನುನು ಅದಕ್ಕೆಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳುವುದು 
ಒಳಳೆುರದು.

3. ಸಕ್ರರವಿಲಲಾದೆ ಮೊಬೆೈಲ್ನಲಿಲಾ ಸುಧಿೇಘ್ಯಕ್ಲ 
ಮ್ತ್ನ್ಡುತ್್ತ ಇರಬ್ರದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮ ನಿೇವು 
ಮ್ತ್ನ್ಡುತಿ್ತರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಯ್ವುದ್ದರೊ ಅಗತ್ಯ 
ಕ್ರ್ಯಕೆಕೆ (ಮೊದಲೆೇ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿಟಿ್ಟರಬಹುದು. 
ಆದದಾರಿಂದ ನನಗೆ ಕೆಲಸವಿಲಲಾ ಎಂಬ ಕ್ರರಕೆಕೆ ಇತರರ 
ಅತ್ಯಂತ ಉಪರುಕ್ತ ಸಮರವನುನು ವ್ಯಥ್ಯವ್ಗುವಂತೆ 
ಮ್ಡಬ್ರದು.

4. ಸಿತ್ರೇರರು ಮೊಬೆೈಲ್ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದು ಅನಿವ್-
ರ್ಯವೆೇನಲಲಾ. ಅತ್್ಯವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದಿದದಾರೊ 
ಉನ್ಮತ್ತಗೆೊಳಿಸುವಂತಹ ನರ ನ್ಜೊಕಿನ ಸವಾರದಲಿಲಾ ಮತು್ತ 

ಬರಿಸುವಂತೆ ಮ್ತ್ನ್ಡಬ್ರದು. ಅನ್ಯಪುರುಷರೆೊಂದಿಗೆ 
ಮ್ತ್ಡಲೆೇಬೆೇಕ್ದಂತಹ ಅನಿವ್ರ್ಯತೆ ಏನ್ದರೊ 
ಎದುರ್ದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವ್ಗಿ ಮತು್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಸ್ರವ್ಗಿ 
ಮ್ತನ್ಡಬೆೇಕು.

5. ಮೊಬೆೈಲ್ನಲಿಲಾ ಮ್ತು ಪ್್ರರಂಭ ಮ್ಡುವ ಮತು್ತ 
ಮುಕ್್ತರಗೆೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಲ್ಮ್, ದುನಃಆ 
ಮರೆರಬ್ರದು. (ಅವರು ಮುಸಲ್್ಮನರ್ದರೆ).

6. ಇತರರ ಮೊಬೆೈಲನುನು ಅವರ ಅನುಮತಿ ಇಲಲಾದೆ ತೆಗೆದು-
ಕೆೊಳಳುಬ್ರದು, ಬಳಸಬ್ರದು. ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಲು ಅನುಮತಿ 
ಕೆೇಳುವ್ಗ ನಿೇವು ಅದನುನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳುತಿ್ತೇರೆಂದು 
ಸ್ಪಷ್ಟವ್ಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕು. 

7. ಮೊಬೆೈಲ್ನಲಿಲಾ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮ್ತ್ಡುತಿ್ತರುವವರ 
ಮ್ತುಗಳನುನು ಅವರ ಅನುಮತಿ ಇಲಲಾದೆ ರೆಕ್ಡ್್ಯ 
ಮ್ಡಬೆೇಡಿರಿ. ಅದೆೇ ಪ್ರಕ್ರ ಇಬಬಾರು ಮೊಬೆೈಲ್ನಲಿಲಾ 
ಮ್ತ್ಡುವುದನುನು ನಿೇವು ಆಲಿಸುತ್್ತ ನಿಂತುಕೆೊಳಳುಬೆೇಡಿರಿ.

8. ಅಲ್ಲಾಹು ನಿಷ್ದ್ಧಗೆೊಳಿಸಿದ ಯ್ವುದೆೇ ಕ್ರ್ಯಕೆಕೆ ನಿೇವು 
ಮೊಬೆೈಲನುನು ಬಳಸಬೆೇಡಿರಿ. ಮೊಬೆೈಲ್ ವ್ಸ್ತವದಲಿಲಾ 
ಅಲ್ಲಾಹನ ಒಂದು ಕೆೊಡುಗೆಯ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶೆೈತ್ನ್ 
ಅವನ ಮ್ಯ್ಜ್ಲವನುನು ಅದರಿಂದ ಹರಡುತಿ್ತದ್ದಾನೆ. 
ಇದರಿಂದ ಇದು ವರವ್ಗದೆ ಶ್ಪವ್ಗಿ ಪರಿರಮಿಸುತ್ತದೆ.

9. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೆೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಆದರೆ ತಕ್ಷರ ಅದಕೆಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. 
ನಿಮ್ಮನುನು ನೆನಪು ಮ್ಡುತಿ್ತರುವವರನುನು ವಿನ್ಕ್ರರ 
ಸತ್ಯಿಸುವುದು ಸರಿರಲಲಾ.
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ದಾಂಪತ್ಯದ ಶಿಷಾಟಚಾರಗಳು

1. ನಿಕ್ಹ್ ಆದ ನಂತರ ವಧುವನುನು ಪ್ರಥಮವ್ಗಿ 
ಸಂಧಿಸುವ್ಗ ಅವಳ ಹಣೆರ ಮೇಲೆ ಕೆೈಯಿಟು್ಟ ಈ ದುಆ 
ಪಠಿಸುವುದು ಸುನನುತ್ ಆಗಿದೆ.

»اللَُّهــمَّ إِنِّــي َأْســَأُلَك َخْيَرَهــا َوَخْيَر َمــا َجَبْلَتَها 
َها َوِمْن َشــرِّ َمــا َجَبْلَتَها  َعَلْيِه. َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َشــرِّ

. » َعَلْيِه

“ಅಲ್ಲಾಹನೆೇ! ನ್ನು ನಿನಿನುಂದ ಇವಳಲಿಲಾರುವ ಒಳಿತನುನು 
ಬೆೇಡುತೆ್ತೇನೆ ಮತು್ತ ಇವಳಲಿಲಾ ನಿೇನಿಟಿ್ಟರುವ ಸವ್ಯ ಒಳಿತನುನು 
ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೇನೆ. ಇವಳಲಿಲಾರುವ ಕೆಡುಕು ಮತು್ತ ಇವಳಲಿಲಾ 
ನಿೇನು ಇಟಿ್ಟರುವ ಸವ್ಯ ಕೆಡುಕುಗಳಿಂದ ನ್ನು ನಿನನು 
ಅಭರ ಯ್ಚ್ಸುತೆ್ತೇನೆ.” (ಅಬೊ ದ್ವೂದ್)

2. ಮೊದಲ ರ್ತಿ್ರ ವಧು-ವರರು ಇಬಬಾರು ಎರಡು 
ರಕ್ಅತ್ ನಫಿಲ್ ನಮ್ಜ್ ನಿವ್ಯಹಿಸುವುದು ಮಚಚಿಲ್ಪಟ್ಟ 
ಕ್ರ್ಯವ್ಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಲಫು ಸ್ವಾಲಿಹಿೇನ್ರಿಂದ 
ದೃಢೇಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ.

3. ಸಹಶರನಕೆಕೆ ಮೊದಲು “ಬಸಿ್ಮಲ್ಲಾಹ್” ಎಂದು ಹೆೇಳುತ್್ತ 
ಈ ದುಆ ಪಠಿಸಬೆೇಕು:

ــْيَطاَن َما  ـِب الشَّ ــْيَطاَن َوَجنِـّ »اللَُّهــمَّ َجنِّْبنَــا الشَّ
. » ْقَتنَا َز َر

ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: 
“ಯ್ರ್ದರೊ ಅವರ ಪತಿನುಯಂದಿಗೆ ಸಂಭೆೊೇಗ 
ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು ಈ ದುಆ ಪಠಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ 
ದರಪ್ಲಿಸುವ ಸಂತ್ನವನುನು ಶೆೈತ್ನನು ಎಂದಿಗೊ 
ನಷ್ಟಕಿಕೆೇಡು ಮ್ಡಲ್ರ.” (ಮುಸಿಲಾಮ್)

4. ದೆೈಹಿಕ ಸಂಪಕ್ಯದ ಸಮರದಲಿಲಾ ಏಕ್ಏಕಿ ಪತಿನುರ ಮೇಲೆ 
ಏರಿಹೆೊೇಗುವುದು ಸರಿರಲಲಾ.  ಬದಲ್ಗಿ ಸಂಭೆೊೇಗಕಿಕೆಂತ 
ಮೊದಲು ತನು-ಮನವನುನು ಮುದಗೆೊಳಿಸಿ ಸನನುದ್ಧ-

ಗೆೊಳಿಸುವಂತಹ ತಮ್ಷೆ, ಸ್ಪಶ್ಯ, ಕಚಗುಳಿ ಮುಂತ್ದ 
ಪ್ರವತ್ಯನೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕವ್ಗಿದೆ.

5. ಒಮ್ಮ ಸಹಶರನ ಮ್ಡಿದ ನಂತರ ಇನೆೊನುಮ್ಮ ಅದು 
ಬೆೇಕೆನಿಸಿದರೆ ಸಹಶರನಕಿಕೆಂತ ಮೊದಲು ವುದೊ 
ನಿವ್ಯಹಿಸುವುದು ಸುನನುತ್ ಆಗಿದೆ. (ಮುಸಿಲಾಮ್)

6. ಸಹಶರನದ ನಂತರ ಏನ್ದರೊ ತಿನನುಬೆೇಕು ಅಥವ್ 
ಮಲಗಬೆೇಕು ಎಂದೆನಿಸದರೆ ಅದಕಿಕೆಂತ ಮೊದಲು ವುದೊ 
ಮ್ಡಿಕೆೊಳಳುಬೆೇಕು. (ಬುಖ್ರಿ-ಮುಸಿಲಾಮ್)

7. ಹೆರಿಗೆ ಮತು್ತ ಋತುಸ್್ರವದ ಸಿಥಿತಿರಲಿಲಾ ಪತಿನುರನುನು 
ಸಂಭೆೊೇಗಿಸುವುದು ನಿಷ್ದದಾವ್ಗಿದೆ. ಸಂಭೆೊೇಗಕೆಕೆ 
ಹೆೊರತ್ಗಿ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ರಿೇತಿರಲೊಲಾ ಅವಳಿಂದ ಆನಂದ 
ಪಡೆರಬಹುದ್ಗಿದೆ. (ಅಬೊ ದ್ವೂದ್)

8. ಪತಿ-ಪತಿನುರರು ಅವರ ನಡುವಿನ ದೆೈಹಿಕ ಸಂಪಕ್ಯ 
ಮತು್ತ ಸಹಶರನಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷರಗಳನುನು ಇತರ 
ಯ್ರೆೊಂದಿಗೊ ಹಂಚ್ಕೆೊಳುಳುವುದು ನಿಷ್ದ್ಧ ಕ್ರ್ಯವ್ಗಿದೆ. 
ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ; “ಅಂತಿಮ 
ದಿನ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸನಿನುಧಿರಲಿಲಾ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃಷ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳು 
ಯ್ರೆಂದರೆ ಪತಿ-ಪತಿನುರರು ಸಹಶರನ ನಡೆಸಿ ಅದರ 
ರಹಸ್ಯವನುನು ಇತರರಿಗೆ ಹೆೇಳುವ (ಪತಿ-ಪತಿನು)ವರ್ಗಿದ್ದಾರೆ. 
(ಮುಸಿಲಾಂ)

9. ಪತಿ-ಪತಿನುರರು ಯ್ವ್ಗಲೊ ಪರಸ್ಪರ ಸದವಾತ್ಯನೆ 
ತೆೊೇರಬೆೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ಹಕುಕೆ-ಬ್ಧ್ಯತೆಗಳನುನು 
ನಿವ್ಯಹಿಸಬೆೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹನ ವಚನದಲಿಲಾ ಹಿೇಗಿದೆ.

﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ﴾

“ಮತು್ತ ಪತಿನುರರಿಗೆ ಅವರ ಪತಿರರ ಮೇಲೆ, ಪತಿಗೆ ಅವರ 
ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆಯೇ ಕೆಲವು ಹಕುಕೆಗಳಿವೆ”. (ಅಲ್ಬಕರ 
228)

10. ಯ್ವ ಕ್ರರಕೊಕೆ ಪರಸ್ಪರ ದೆವಾೇಷ ಉಂಟ್ಗುವಂತಹ 
ಕ್ರ್ಯಕೆಕೆ ಅವಕ್ಶ ಕಲಿ್ಪಸಬೆೇಡಿರಿ. ಪರಸ್ಪರ 
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ನವಕಂಬರ 0 11

ಸಂಶಯಿಸಬೆೇಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು  
ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ.

»َل َيْفَرْك ُمْؤِمــٌن ُمْؤِمنًَة، إِْن َكــِرَه ِمنَْها ُخُلًقا َرِضَي 
آَخَر«. ِمنَْها 

“ಯ್ವುದೆೇ ಮುಸಿಲಾಮ್ ಪುರುಷರು ಮುಸಿಲಾಮ್ ಸಿತ್ರೇರರನುನು 
ದೆವಾೇಷ್ಸಬ್ರದು. ಅವಳಲಿಲಾ ನಿೇವು ಇಷ್ಟಪಡದಂತಹ 
ಯ್ವುದ್ದರು ಅಭ್್ಯಸವಿರುವ ಹೆೊರತು ಅವಳಲಿಲಾ ನಿಮಗೆ 
ಇಷ್ಟವ್ಗುವ ಗುರಗಳು ಇರಬಹುದು.” (ಮುಸಿಲಾಮ್)

11. ಪತಿರು ತನನು ಪತಿನುಯಂದಿಗೆ ಸ್ಮ್ಯವ್ಗಿ ಪಿ್ರೇತಿಯಿಂದ 
ವತಿ್ಯಸಬೆೇಕು. ಆತಿಮೀರತೆ ತೆೊೇರಬೆೇಕು. ಧ್ಮಿ್ಯಕ ವಿಧಿ-
ನಿಷೆೇಧಗಳ ಕುರಿತು ಕಲಿಸಬೆೇಕು. ಸ್ಧ್ಯವ್ದಷು್ಟ ಧ್ಮಿ್ಯಕ 
ಸಭೆಗಳಲಿಲಾ ಪ್ಲೆೊಗಿಳಳುಲು ಅವಕ್ಶ ಕಲಿ್ಪಸಿಕೆೊಡಬೆೇಕು. 
ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: “ಕೆೇಳಿರಿ!  
ಸಿತ್ರೇರರ ಕುರಿತು ಹಿತೆೊೇಪದೆೇಶಗಳನುನು ಸಿವಾೇಕರಿಸಿರಿ. ಅವರು 
ನಿಮ್ಮ ಕೆೈದಿಗಳ್ಗಿದ್ದಾರೆ.” (ಬುಖ್ರಿ-ಮುಸಿಲಾಮ್)

12. ಸಿತ್ರೇರರು ಸವಾ-ಇಚೆಛಿ ಮತು್ತ ಅಭಿಲ್ಷೆೆ, ಆತ್್ಮಥ್ಯತೆಯಂದಿಗೆ 

ಅವರ ಪತಿರನುನು ಅನುಸರಿಸಬೆೇಕು. ಒಂದೆೊಮ್ಮ ಅವರು 
ಅಲ್ಲಾಹನನುನು ಅನುಸರಿಸದಿರಲು ಕಲಿ್ಪಸುವುದ್ದರೆ ಅವನ ಆ 
ಕಲ್ಪನೆರನುನು ಅನುಸರಿಸಬ್ರದು.” (ಬುಖ್ರಿ)

13. ಪುರುಷನು ಸಹಶರನಕೆಕೆ ಕರೆದ್ಗ ಸಿತ್ರೇ ಸಂಪೊರ್ಯವ್ಗಿ 
ಅವಳನುನು ಅವನಿಗೆ ಸಮಪಿ್ಯಸಬೆೇಕು. ಪ್ರವ್ದಿವಚನ-
ದಲಿಲಾ ಹಿೇಗಿದೆ; “ಪತಿರರು ಸಹಶರನಕ್ಕೆಗಿ ಕರೆದ್ಗ 
ಪತಿನು ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಪತಿರು ಅದರಿಂದ ಬೆೇಸರಗೆೊಂಡು ರ್ತಿ್ರ 
ಕಳರೆುವುದ್ದರೆ ದೆೇವಚರರು ರ್ತಿ್ರ ಇಡಿೇ ಆ ಪತಿನುರನುನು 
ಶಪಿಸುತಿ್ತರುವರು.” (ಬುಖ್ರಿ-ಮುಸಿಲಾಮ್)

14. ಪತಿರು ಮನೆರಲಿಲಾರಲು ಪತಿನುರು ಅವನ ಅನುಮತಿ 
ವಿನ್ (ನಫಿಲ್) ಉಪವ್ಸ ಅನುಷ್್ಟಸಬ್ರದು. (ಮುಸಿಲಾಮ್)

15. ಒಬಬಾ ವ್ಯಕಿ್ತ ಒಂದಕಿಕೆಂತ ಹೆಚುಚಿ ಪತಿನುರರನುನು ಹೆೊಂದಿದದಾರೆ 
ಪತಿನುರರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷರದಲೊಲಾ ನ್್ಯರಪ್ಲಿ-
ಸಬೆೇಕ್ದುದು ಕಡ್ಡಾರವ್ಗಿದೆ. ಪ್ರವ್ದಿ  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ.

“ಒಬಬಾರಿಗೆ ಇಬಬಾರು ಪತಿನುರರಿದುದಾ ಅವನು ಆ ಪೆೈಕಿ ಒಬಬಾಳ 
ಕಡೆಗೆ ವ್ಲಿಕೆೊಂಡರೆ ಅಂತಿಮ ದಿನದಲಿಲಾ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಒಂದು 
ಕಡೆಗೆ ವ್ಲಿಕೆೊಂಡು (ಪಕ್ಷವ್ತ ಪಿೇಡಿತನಂತೆ) ಬರುವನು. 
(ಅಬೊದ್ವೂದ್).

21 ನೆೇ ಪುಟದಿಂದ
ಕತಾಬು ತ್್ತಹೇದ್

ಒಳಿತು ಮತು್ತ ಅದಕೆಕೆ ಏನು ಆಜ್್ಪಿಸಲ್ಗಿದೆಯೇ ಆ 
ಒಳಿತುಗಳನುನು ಬೆೇಡುತೆ್ತೇವೆ. ಈ ಗ್ಳಿ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ಕೆೇಡು 
ಮತು್ತ ಅದು ಉಂಟು ಮ್ಡಬಹುದ್ದ ಕೆೇಡಿನಿಂದ ನಿನನು 
ರಕ್ಷಣೆ ಕೆೊೇರುತೆ್ತೇವೆ”. (ಅತಿ್ತಮಿ್ಯದಿ)

ಸಾರಾಿಂಶ

1. ಗ್ಳಿರನುನು ಶಪಿಸುವುದನುನು ನಿಷೆೇಧಿಸಲ್ಗಿದೆ.
2. ಮನುಷ್ಯನು ಅಪಿ್ರರವ್ದುದನುನು ಕಂಡ್ಗ ಇಷ್ಟ-

ಪಡುವುದನುನು ನಿೇಡೆಂದು ಪ್್ರರ್್ಯಸಬೆೇಕೆಂದು ಇಲಿಲಾ 
ಸೊಚ್ಸಲ್ಗಿದೆ.

3. ಗ್ಳಿಗೆ ಸವಾರಂ ಯ್ವುದೆೇ ಇಚೆಛಿ ಸ್ಮಥ್ಯ್ಯವಿರುವುದಿಲಲಾ. 
ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೆೇಶವನುನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

4. ಗ್ಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಸುಖ-ಸಮೃದಿ್ಧ ಉಂಟು ಮ್ಡುವ 
ಇನುನು ಕೆಲವೊಮ್ಮ ನಷ್ಟ ಮತು್ತ ನ್ಶ ಉಂಟು 
ಮ್ಡುವಂತಹ ಆಜ್ೆಗಳನುನು ನಿೇಡಲ್ಗುತ್ತದೆಂದು ಇಲಿಲಾ 
ವ್ಯಕ್ತವ್ಗುತ್ತದೆ.
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ಸಂಪುಟ 11  ಸಂಚಿಕ  0

 " ಡ್. ಅಮೀನ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬುದುಲ್ಲಾಹ್ ಅಶ್ಶಕ್ವೀ

ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸವ್ಯಸು್ತತಿ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರ ಮೇಲೆ 
ಸಲ್ತ್ ಮತು್ತ ಸಲ್ಂ ಇರಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೆೊರತು ಅನ್ಯ 
ಸತ್ಯ ಆರ್ಧ್ಯರಿಲಲಾ, ಅವನು ಏಕೆೈಕನು ಮತು್ತ ಸಹಭ್ಗಿಗಳಿ-
ಲಲಾದವನೆಂದು ನ್ನು ಸ್ಕ್ಷಿ ವಹಿಸುತೆ್ತೇನೆ. ಮುಹಮ್ಮದ್  
ರವರು ಅವನ ದ್ಸ ಮತು್ತ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರೆಂದು ನ್ನು 
ಸ್ಕ್ಷಿ ವಹಿಸುತೆ್ತೇನೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಹೆೇಳುವುದೆೇನೆಂದರೆ:

ಅಲ್ಲಾಹು  ಹೆೇಳುತ್್ತನೆ: 

﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې 
ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ﴾

“ಓ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟವರೆೇ! ನಿಮಗೆ ಜೇವ ನಿೇಡುವ ಸಂಗತಿಯಡೆಗೆ 
ಅಲ್ಲಾಹು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು ನಿಮ್ಮನುನು 
ಕರೆರುವ್ಗ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೆೊಡಿರಿ. ಅರಿತುಕೆೊಳಿಳುರಿ! 
ಅಲ್ಲಾಹು ಮನುಷ್ಯನ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೃದರದ ಮಧೆ್ಯ 
ಒಂದು ಮರೆರನಿನುಡುತ್್ತನೆಂದು. ಮತು್ತ ನಿೇವು ಅವನ ಕಡೆಗೆೇ 

ಒಟು್ಟಗೊಡಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತೇರೆಂದು.” (ಅಲ್ಅನ್ಫ್ಲ್: 24).

ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು  ಯ್ವುದ್ದರೊ 
ವಿಷರದೆಡೆಗೆ ಕರೆದರೆ, ಅವರು ಆದೆೇರ್ಸುವುದನುನು ಪ್ಲಿಸಲು 
ಮತು್ತ ಅವರು ವಿರೆೊೇಧಿಸುವುದರಿಂದ ದೊರವ್ಗಲು, 
ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೆೊಡಬೆೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಾಹು ಈ ಆರತಿ್ತನಲಿಲಾ 
ಅವನ ವಿಶ್ವಾಸಿ ದ್ಸರಿಗೆ ಆಜ್್ಪಿಸುತಿ್ತದ್ದಾನೆ. 

ಯ್ಕೆಂದರೆ ಅವರ ಹೃದರಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ದೆೇಹಗಳಿಗೆ 
ಚೆೈತನ್ಯವನುನು ನಿೇಡುವ, ಇಹಲೆೊೇಕದಲೊಲಾ ಪರಲೆೊೇಕದಲೊಲಾ 
ಅವರಿಗೆ ಸ್ಭ್ಗ್ಯವನುನು ಕರುಣಿಸುವ ವಿಷರದೆಡೆಗ-
ಲಲಾದೆ ಇನ್ನುವುದರೆಡೆಗೊ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು  ಅವರನುನು 
ಕರೆರುವುದಿಲಲಾ. ಉತ್ತರಕೆೊಡುವುದು ಎಂದರೆ ಆಜ್್ಪ್ಲನೆ 
ಮ್ಡಲು ಆತುರಪಡುವುದು ಮತು್ತ ಅಲ್ಲಾಹು ಹ್ಗೊ ಅವನ 
ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರ ಆಜ್ೆಗೆ ಸಂಪೊರ್ಯ ಶರಣ್ಗುವುದು. ಈ 
ವಿಷರದಲಿಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯ್ವುದೆೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯೇ, 
ನಿಧ್ನವೊೇ ಉಂಟ್ಗಬ್ರದು. 

ಅಲ್ಲಾಹು  ಹೆೇಳುತ್್ತನೆ: 

﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴾

“ಅರಿತುಕೆೊಳಿಳುರಿ! ಅಲ್ಲಾಹು ಮನುಷ್ಯನ ಮತು್ತ ಅವನ 

ಅಲಾಲಾಹನ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂದ�ೀಶವಾಹಕರ 
ಆಜ್�ಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲ್ ಆತ್ರಪಡ್ವುದ್
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ನವಕಂಬರ 0 11

ಹೃದರದ ಮಧೆ್ಯ ಒಂದು ಮರೆರನಿನುಡುತ್್ತನೆಂದು.” 
(ಅಲ್ಅನ್ಫ್ಲ್: 24). 

ಸತ್ಯವು ತಲುಪಿ, ಅದನುನು ಅರಿತು ಅದನುನು ಸಿವಾೇಕರಿಸಲು 
ಹಿಂಜರಿರುವವರಿಗೆ ಮತು್ತ ತಕ್ಷರ ಆಜ್್ಪ್ಲನೆ ಮ್ಡಲು 
ಮುಂದ್ಗದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೆೊಂದು ಮಹ್ 
ಎಚಚಿರಿಕೆಯ್ಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರ ಮತು್ತ ಅವರ ಹೃದರದ 
ಮಧೆ್ಯ ಮರೆರನಿನುಡುತ್್ತನೆಂಬ ಒಂದು ಮಹ್ ಅಪ್ರದಲಿಲಾ 
ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರು ಸತ್ಯಕಕೆನುಗುರವ್ಗಿ ಕಮ್ಯವೆಸಗಲು 
ಉದೆದಾೇರ್ಸಿದರೊ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸ್ಧ್ಯವ್ಗುವುದಿಲಲಾ. 

ವಸು್ತಸಿಥಿತಿ ಹಿೇಗಿರುವ್ಗ, ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಪ್ಪವೆಸಗುವ, 
ಪ್ಪದಲೆಲಾೇ ನಿರತರ್ಗಿರುವ ಮತು್ತ ಪ್ಪವನುನು ವಜ್ಯಸದ 
ಮುಸಲ್್ಮನರ ಸಿಥಿತಿ ಹೆೇಗಿರಬಹುದು? ಉದ್ಹರಣೆಗೆ, 
ಗಡಡಾ ಬೆೊೇಳಿಸುವವರು, ಧೊಮಪ್ನ ಮ್ಡುವವರು, 
ಹರಡುಗಂಟಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವವರು ಮತು್ತ 
ಸಂಗಿೇತವನುನು ಆಲಿಸುವವರು. ಅಥವ್ ಇತರ ಪ್ಪಗಳನುನು 
ಮ್ಡುವವರು. ಈ ಗ್ರವ್ನಿವಾತ ಆರತಿ್ತನಲಿಲಾರುವ ಆಜ್ೆರು, 
ಆದೆೇಶ ಮತು್ತ ವಿರೆೊೇಧವು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿದದಾರೊ 
ಅವರದನುನು ಕಡೆಗಣಿಸುತಿ್ತದ್ದಾರೆ. ಅವರನುನು ಒಳಿತಿನೆಡೆಗೆ 
ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಗಿದದಾರೊ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೆೊಡುವುದಿಲಲಾ.

ಈ ಆರತಿ್ತಗೆ ಪೊರ್ಯವ್ಗಿ ಹೆೊಂದಿಕೆಯ್ಗುವ ವಿಧದಲಿಲಾ 
ಅಲ್ಲಾಹು ಇದೆೇ ವಿಷರವನುನು ಇನೆೊನುಂದು ಆರತಿ್ತನಲಿಲಾ 
ಹೆೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು  ಹೆೇಳುತ್್ತನೆ: 

﴿جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

خب مب ىب يب جت حت خت ﴾

“ಅವರು ಮೊದಲ ಬ್ರಿ ಅದರಲಿಲಾ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡದಂತೆಯೇ 
ನ್ವು ಅವರ ಹೃದರಗಳನುನು ಮತು್ತ ಕರು್ಣಗಳನುನು 
ಹೆೊರಳಿಸಿಬಡುವೆವು. ಅವರು ಅವರ ಅತಿಕ್ರಮದೆೊಂದಿಗೆ 
ಬೆೇಕ್ಬಟಿ್ಟ ಅಲೆದ್ಡುವಂತೆ ನ್ವು ಅವರನುನು 
ಬಟು್ಟಬಡುವೆವು.” (ಅಲ್ಅನ್ಆಮ್: 110). 

“ಅವರು ಮೊದಲ ಬ್ರಿ ಅದರಲಿಲಾ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡದಂತೆಯೇ.” 
(ಅಲ್ಅನ್ಆಮ್: 110). ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಬ್ರಿ ಆ 
ಆಜ್ೆರು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ್ಗ ಅವರು ಅದರಲಿಲಾ 
ವಿಶ್ವಾಸವಿಡದ ಕ್ರರ. ಇದು ಮೊದಲ ಆರತಿ್ತನ-
ಲಿಲಾರುವ “ಉತ್ತರಕೆೊಡಿರಿ” ಎಂಬ ಶಬದಾದ ಅಥ್ಯವ್ಗಿದೆ. 
ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕಿಕೆದ ರ್ಕೆರು ಅದೆೇ ಆರತಿ್ತನಲಿಲಾ 
ನಂತರ ಹೆೇಳಲ್ಗಿದೆ: “ನ್ವು ಅವರ ಹೃದರಗಳನುನು ಮತು್ತ 
ಕರು್ಣಗಳನುನು ಹೆೊರಳಿಸಿಬಡುವೆವು.” 

ಮೊದಲ ಆರತಿ್ತನಲಿಲಾ ಅಲ್ಲಾಹು  ಹೆೇಳುತ್್ತನೆ: 
“ಅರಿತುಕೆೊಳಿಳುರಿ! ಅಲ್ಲಾಹು ಮನುಷ್ಯನ ಮತು್ತ ಅವನ 
ಹೃದರದ ಮಧೆ್ಯ ಒಂದು ಮರೆರನಿನುಡುತ್್ತನೆಂದು.”

ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಉತ್ತ-
ರಕೆೊಡಬೆೇಕೆಂದು ಸುನನುತಿ್ತನಲಿಲಾ ವಿವರಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಇಮ್ಂ 
ಅಲ್ಬುಖ್ರಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿೇಹ್ನಲಿಲಾ ವರದಿ ಮ್ಡಿದ ಹದಿೇಸಿನಲಿಲಾ  
ಅಬೊ ಸಈದ್ ಇಬ್ನು ಮುಅಲ್ಲಾ  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: ನ್ನು 
ಮಸಿೇದಿರಲಿಲಾ ನಮ್ಝ್ ಮ್ಡುತಿ್ತದೆದಾ. ಆಗ ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು  ನನನುನುನು ಕರೆದರು. ನ್ನು ಅವರಿಗೆ 
ಉತ್ತರಕೆೊಡಲಿಲಲಾ. ನಂತರ ನ್ನು ಹೆೇಳಿದೆ: “ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರೆೇ! ನ್ನು ನಮ್ಝ್ ಮ್ಡುತಿ್ತದೆದಾ.” ಆಗ 
ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು: “ಅಲ್ಲಾಹು ಹೆೇಳಲಿಲಲಾವೆೇ? ಓ ವಿಶ್ವಾಸ-
ವಿಟ್ಟವರೆೇ! ಅಲ್ಲಾಹು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು ನಿಮಗೆ 
ಜೇವ ನಿೇಡುವ ಸಂಗತಿಯಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮನುನು ಕರೆರುವ್ಗ 
ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೆೊಡಿರಿ ಎಂದು.” (ಸಹಿೇಹುಲ್ ಬುಖ್ರಿ 
ಹದಿೇಸ್ ನಂ. 4474).

ಸತ್ಯವನುನು ಕೆೇಳಿದೆೊಡನೆ ಅದನುನು ಸಿವಾೇಕರಿಸಲು 
ಆತುರಪಡುವವನು ಸ್ಭ್ಗ್ಯವನುನು ಮತು್ತ ಮೊೇಕ್ಷವನುನು 
ಪಡೆರುತ್್ತನೆ ಮತು್ತ ಉತ್ತರಕೆೊಡದವನು ಅವೆರಡನೊನು 
ಕಳದೆುಕೆೊಂಡು ನ್ಶವ್ಗುತ್್ತನೆಂಬ ವಿಷರವನುನು ಈ 
ಎರಡು ಆರತ್ಗಳು ಒಳಗೆೊಂಡಿವೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಧದ 
ಜನರಿಗೊ ಸ್ಕಷು್ಟ ಉದ್ಹರಣೆಗಳನುನು ಕೆೊಡಬಹುದು.

ಅವುಗಳಲೆೊಲಾಂದು ಪ್ರವ್ದಿ  ರನುನು ಆಕ್ಶಕೆಕೆ ಇಸ್್ರ 
(ನಿಶ್ಯ್ತೆ್ರ) ಮ್ಡಿಸಲ್ದ ಘಟನೆ. ಕುರೆೈಶರು ಅದನುನು 
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ನಿಷೆೇಧಿಸಿದರು. ಒಂದೆೇ ರ್ತಿ್ರರಲಿಲಾ ಮಕ್ಕೆದಿಂದ ಶ್ಮ್ಗೆ 
ಮತು್ತ ಅಲಿಲಾಂದ ಆಕ್ಶಕೆಕೆ ತೆರಳಿ ಮರಳಿ ಬರುವುದು ಹೆೇಗೆ 
ಸ್ಧ್ಯ? ಅವರಿಗೆ ಅಲಿಲಾಗೆ ತೆರಳಿ ಮರಳಿ ಬರಲು ಎರಡು 
ತಿಂಗಳು ಬೆೇಕ್ಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಅಬೊ ಬಕ್್ರ . ಈ 
ಸಂಗತಿರನುನು ಕೆೇಳಿದ್ಗ ಯ್ವುದೆೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲಲಾದೆ 
ನಂಬದರು.

ಅಲ್ಹ್ಕಿಂ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಮುಸ್ತದ್ರಕ್ನಲಿಲಾ ವರದಿ ಮ್ಡಿದ 
ಹದಿೇಸಿನಲಿಲಾ ಆಯಿಶ್  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: ಪ್ರವ್ದಿ  ರನುನು 
ಅಲ್ಮಸಿಜೆದುಲ್ ಅಕ್ಸಕೆಕೆ ನಿಶ್ಯ್ತೆ್ರ ಮ್ಡಿಸಲ್ದ ಮರುದಿನ 
ಬೆಳಗೆಗಿ ಜನರು ಅದನುನು ಮ್ತನ್ಡತೆೊಡಗಿದರು. ಪ್ರವ್ದಿ-
ರವರಲಿಲಾ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟ ಮತು್ತ ಅವರ ಮ್ತನುನು ಸತ್ಯವೆಂದು 
ನಂಬುತಿ್ತದದಾ ಜನರಲೊಲಾ ಸಹ ಕೆಲವರು ಇದನುನು ನಂಬಲು 
ಹಿಂಜರಿದರು. ಮುರ್್ರಕರಲಿಲಾ ಕೆಲವರು ಅಬೊ ಬಕ್್ರ  ರವರ 
ಬಳಿಗೆ ಓಡಿದರು. ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು: “ನಿನೆನು ರ್ತಿ್ರ ನನನುನುನು 
ಬೆೈತುಲ್ ಮುಕದದಾಸ್ಗೆ ನಿಶ್ಯ್ತೆ್ರ ಮ್ಡಿಸಲ್ಯಿತೆಂದು 
ಹೆೇಳುವ ತಮ್ಮ ಗೆಳರೆನ ಬಗೆಗಿ ತ್ವೆೇನು ಹೆೇಳುತಿ್ತೇರಿ?” 
ಅಬೊ ಬಕ್್ರ  ಕೆೇಳಿದರು: “ಪ್ರವ್ದಿರವರು ಹ್ಗೆ 
ಹೆೇಳಿದರೆೊೇ?” ಮುರ್್ರಕರು ಹ್ದೆಂದ್ಗ ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು: 

“ಅದನುನು ಹೆೇಳಿದುದಾ ಅವರ್ಗಿದದಾರೆ ಅವರು ಸತ್ಯವನೆನುೇ 
ಹೆೇಳಿದ್ದಾರೆ.” ಮುರ್್ರಕರು ಹೆೇಳಿದರು: “ಅವರು ನಿನೆನು ರ್ತಿ್ರ 
ಬೆೈತುಲ್ ಮುಕದದಾಸ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಬೆಳಗ್ಗುವುದಕೆಕೆ ಮೊದಲೆೇ 
ಮರಳಿದ್ದಾರೆಂಬುದನುನು ತ್ವು ನಂಬುವಿರ್?” ಆಗ ಅಬೊ 
ಬಕ್್ರ  ಹೆೇಳಿದರು: “ಹ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಅದಕಿಕೆಂತಲೊ ಆಚೆಗಿರುವುದನುನು ನ್ನು ನಂಬುತೆ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗೆಗಿ 
ಮತು್ತ ಸಂಜೆ ಆಕ್ಶದಿಂದ ಬರುವ ಸಂದೆೇಶದಲಿಲಾ ನ್ನು 
ನಂಬಕೆಯಿಡುತೆ್ತೇನೆ.” ಈ ಕ್ರರದಿಂದಲೆೇ ಅವರನುನು ಅಬೊ 
ಬಕ್್ರ ಅಸಿ್ಸದಿದಾೇಕ್ ಎಂದು ಕರೆರಲ್ಯಿತು. (ಮುಸ್ತದ್ರಕುಲ್ 
ಹ್ಕಿಂ (4/25 ಹದಿೇಸ್ ನಂ. 4515). ಅಲ್ಹ್ಕಿಂ 
ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: ಅಲ್ಬುಖ್ರಿ ಮತು್ತ ಮುಸಿಲಾಂರ ಷರತು್ತಗಳ 
ಪ್ರಕ್ರ ಈ ಹದಿೇಸ್ ಸಹಿೇಹ್ಗಿದೆ. ಅದದಾಹಬೇ ಇದನುನು 
ಒಪಿ್ಪಕೆೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೆೈಖ್ ಅಲ್ಅಲ್ಬಾನಿೇ  ತಮ್ಮ ಸಿಲಿ್ಸಲತು 
ಸ್ಸಹಿೇಹದಲಿಲಾ (306) ಇದನುನು ಸಹಿೇಹ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.)

ಇಮ್ಂ ಅತ್ತಹ್ವಿೇ  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: “ಅಬೊ ಬಕ್್ರ  
ರನುನು ಅಸಿ್ಸದಿದಾೇಕ್ ಎಂದು ಕರೆರಲು ಕ್ರರ ಪ್ರವ್ದಿ  

ರವರು ಮಕ್ಕೆದಿಂದ ಬೆೈತುಲ್ ಮುಕದದಾಸ್ಗೆ ತೆರಳಿದದಾನುನು ಮತು್ತ 
ಅದೆೇ ರ್ತಿ್ರ ಮಕ್ಕೆದಲಿಲಾರುವ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದದಾನುನು 
ಅವರು ಜನರಲೆಲಾೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ನಂಬದದಾರು. (ಶಹು್ಯ 
ಮುರ್ಕೆಲಿಲ್ ಆಸ್ರ್ 3/393). 

ಇನೆೊನುಂದು ಉದ್ಹರಣೆ: ಜುಲೆೈಬೇಬ್ರ ಕತೆ:

ಇಮ್ಂ ಅಹ್ಮದ್ ತಮ್ಮ ಮುಸನುದ್ನಲಿಲಾ ಮತು್ತ ಮುಸಿಲಾಂ 
ತಮ್ಮ ಸಹಿೇಹ್ನಲಿಲಾ ವರದಿ ಮ್ಡಿದ ಹದಿೇಸಿನಲಿಲಾ ಅಬೊ 
ಬಝ್ಯ ಅಲ್ಅಸಲಾಮಿೇ  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: ಅನ್್ಸರಿಗಳಲಿಲಾ 
ಯ್ರಿಗ್ದರೊ ಕನೆ್ಯರರಿದದಾರೆ ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು 
ಆಕೆರನುನು ವಿವ್ಹವ್ಗುವರೆೊೇ ಇಲಲಾವೊೇ ಎಂದು 
ಅರಿರುವ ತನಕ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ವಿವ್ಹ ಮ್ಡಿಸುತಿ್ತರಲಿಲಲಾ. 

ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು  ಒಬಬಾ ಅನ್್ಸರಿೇ 
ವ್ಯಕಿ್ತಯಂದಿಗೆ ಹೆೇಳಿದರು: “ನಿನನು ಮಗಳನುನು ನನಗೆ ವಿವ್ಹ 
ಮ್ಡಿಕೆೊಡು.” ಆಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಹೆೇಳಿದರು: “ಮಹ್ ಅನುಗ್ರಹ! 
ಮಹ್ ಗ್ರವ! ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರೆೇ! ನನಗೆ 
ತುಂಬ್ ಸಂತೆೊೇಷ.” ಆಗ ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು  ಹೆೇಳಿದರು: 

“ಆದರೆ ನ್ನು ಆಕೆರನುನು ವಿವ್ಹವ್ಗುವುದಿಲಲಾ.” ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ 
ಕೆೇಳಿದರು: “ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರೆೇ! ಹ್ಗ್ದರೆ 
ಯ್ರಿಗೆ ವಿವ್ಹ ಮ್ಡಿಕೆೊಡುತಿ್ತೇರಿ?” ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು 
ಹೆೇಳಿದರು: “ಜುಲೆೈಬೇಬ್ರಿಗೆ.” ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಹೆೇಳಿದರು: “ಓ 
ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರೆೇ! ನ್ನು ಆಕೆರ ತ್ಯಿಯಡನೆ 
ಕೆೇಳಿ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ.” 

ಹ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಆಕೆರ ತ್ಯಿರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೆೇಳಿದರು: 
“ನಿನನು ಮಗಳನುನು ವಿವ್ಹ ಮ್ಡಿಕೆೊಡುವಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು  ಕೆೇಳುತಿ್ತದ್ದಾರೆ.” ಆಕೆ ಹೆೇಳಿದರು: 

“ಮಹ್ ಅನುಗ್ರಹ! ನನಗೆ ವಿಪರಿೇತ ಸಂತೆೊೇಷವ್ಗುತಿ್ತದೆ.” 
ಆಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಹೆೇಳಿದರು: “ಆದರೆ ಆಕೆರನುನು ಅವರಿಗೆ 
ವಿವ್ಹ ಮ್ಡಿಕೆೊಡಲು ಅವರು ಕೆೇಳುತಿ್ತಲಲಾ. ಆಕೆರನುನು 
ಜುಲೆೈಬೇಬ್ರಿಗೆ ವಿವ್ಹ ಮ್ಡಿಕೆೊಡಲು ಅವರು 
ಕೆೇಳುತಿ್ತದ್ದಾರೆ.” ಆಕೆ ಹೆೇಳಿದರು: “ಜುಲೆೈಬೇಬ್ ಅವರ 
ಮಗನೆೊೇ? ಜುಲೆೈಬೇಬ್ ಅವರ ಮಗನೆೊೇ? ಜುಲೆೈಬೇಬ್ 
ಅವರ ಮಗನೆೊೇ? ಇಲಲಾ! ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲ್ಣೆ! ನ್ವು 
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ಆಕೆರನುನು ಅವನಿಗೆ ವಿವ್ಹ ಮ್ಡಿಕೆೊಡುವುದಿಲಲಾ.”

ಆಕೆರ ತ್ಯಿ ಹೆೇಳಿದದಾನುನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರಿಗೆ
 ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆಗಿ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಎದುದಾನಿಂತ್ಗ. ಆ ಹುಡುಗಿ 

ಕೆೇಳಿದಳು: “ನನನುನುನು ವಿವ್ಹ ಮ್ಡಿಕೆೊಡಲು ಕೆೇಳಿದವರು 
ಯ್ರು?” ಆಕೆರ ತ್ಯಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿರನುನು 
ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೆೇಳಿದರು: “ನಿೇವು ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರ  ಆಜ್ೆರನುನು ತಿರಸಕೆರಿಸುತಿ್ತ-
ದಿದಾೇರ್? ನನನುನುನು ವಿವ್ಹ ಮ್ಡಿಕೆೊಡಿ. ಪ್ರವ್ದಿರವರು 
ಯ್ವತೊ್ತ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟದದಾನುನು ಬರಸಲ್ರರು.” ಆಗ 
ಆಕೆರ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರ  ಬಳಿಗೆ 
ಹೆೊೇಗಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿರನುನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು 
ಹೆೇಳಿದರು: “ತ್ವಿಚ್ಛಿಸಿದಂತ್ಲಿ.” ಹ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಮಗಳನುನು 
ಜುಲೆೈಬೇಬ್ರಿಗೆ ವಿವ್ಹ ಮ್ಡಿಕೆೊಟ್ಟರು.

ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು  ಒಂದು 
ರುದ್ಧಕ್ಕೆಗಿ ಹೆೊರಟರು. ರುದ್ಧದಲಿಲಾ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವ್ದ್ಗ. 
ಅವರು ಸಹ್ಬಗಳನುನು ಕರೆದು ಕೆೇಳಿದರು: “ನಿೇವು 
ಯ್ರನ್ನುದರೊ ಕಳದೆುಕೆೊಂಡಿದಿದಾೇರ್?” ಸಹ್ಬಗಳು 
ಹೆೇಳಿದರು: “ನ್ವು ಇಂತಿಂತಹವನನುನು ಕಳದೆುಕೆೊಂಡಿದೆದಾೇವೆ. 
ನ್ವು ಇಂತಿಂತಹವನನುನು ಕಳದೆುಕೆೊಂಡಿದೆದಾೇವೆ.” ಪ್ರವ್ದಿ

 ರವರು ಕೆೇಳಿದರು: “ನಿೇವು ಯ್ರನ್ನುದರೊ 
ಕಳದೆುಕೆೊಂಡಿದಿದಾೇರ್? ಸರಿಯ್ಗಿ ನೆೊೇಡಿ.” ಅವರು 
ಇಲಲಾವೆಂದ್ಗ ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು ಹೆೇಳಿದರು: “ಆದರೆ ನ್ನು 
ಜುಲೆೈಬೇಬ್ರನುನು ಕಳದೆುಕೆೊಂಡಿದೆದಾೇನೆ. ಕೆೊಲೆಯ್ದವರಲಿಲಾ 
ಅವರನುನು ಹುಡುಕಿರಿ.” 

ಸಹ್ಬಗಳು ಹುಡುಕತೆೊಡಗಿದರು. ತರುವ್ರ ಏಳು ಶವಗಳ 
ಬದಿರಲಿಲಾ ಅವರನುನು ಕಂಡರು. ಅವರು ಆ ಏಳು ಜನರನುನು 
ಕೆೊಂದು ಸವಾತನಃ ಕೆೊಲೆಯ್ಗಿದದಾರು. ಸಹ್ಬಗಳು ಹೆೇಳಿದರು: 

“ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರೆೇ! ಅವರಿಲಿಲಾ ಏಳು ಶವಗಳ 
ಬದಿರಲಿಲಾದ್ದಾರೆ! ಅವರು ಆ ಏಳು ಜನರನುನು ಕೆೊಂದು ಸವಾತನಃ 
ಕೆೊಲೆಯ್ಗಿದ್ದಾರೆ.” 

ಆಗ ಪ್ರವ್ದಿ ರವರು ಅಲಿಲಾಗೆ ಬಂದು ಹೆೇಳಿದರು: 
“ಜುಲೆೈಬೇಬ್ ಏಳು ಜನರನುನು ಕೆೊಂದ್ಗ ಅವರು 

ಜುಲೆೈಬೇಬ್ರನುನು ಕೆೊಂದರು. ಜುಲೆೈಬೇಬ್ ನನಗೆ ಸೆೇರಿದವರು 
ಮತು್ತ ನ್ನು ಜುಲೆೈಬೇಬ್ರಿಗೆ ಸೆೇರಿದವನು. ಜುಲೆೈಬೇಬ್ ನನಗೆ 
ಸೆೇರಿದವರು ಮತು್ತ ನ್ನು ಜುಲೆೈಬೇಬ್ರಿಗೆ ಸೆೇರಿದವನು. 
ಅವರು ಇದನುನು ಎರಡು ಮೊರು ಸಲ ಹೆೇಳಿದರು. ನಂತರ 
ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು  ಜುಲೆೈಬೇಬ್ರನುನು ತಮ್ಮ 
ತೆೊೇಳಲಿಲಾ ಎತಿ್ತಕೆೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಗೆೊೇರಿ ತೆೊೇಡಲ್ಯಿತು. 
ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರ  ತೆೊೇಳುಗಳ ಹೆೊರತು 
ಅವರಿಗೆ ಬೆೇರೆ ಶವಮಂಚವಿರಲಿಲಲಾ. ನಂತರ ಅವರನುನು 
ಗೆೊೇರಿರಲಿಲಾಡಲ್ಯಿತು.”

ಸ್ಬತ್  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: “ಅನ್್ಸರಿಗಳಲಿಲಾ ಜುಲೆೈಬೇಬ್ರ 
ಪತಿನುಗಿಂತಲೊ ಹೆಚುಚಿ ದ್ನಮ್ಡುವ ಬೆೇರೆ ವಿಧವೆಗಳಿರ-
ಲಿಲಲಾ.” ಇಸ್ಹ್ಕ್ ಇಬ್ನು ಅಬುದಾಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನು ಅಬೊ ತಲಹಾ 
ಸ್ಬತ್ರೆೊಂದಿಗೆ ಕೆೇಳಿದರು: “ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು

 ಆಕೆಗೆ ಏನು ಪ್್ರರ್್ಯಸಿದರೆಂದು ತ್ವು ಅರಿತಿದಿದಾೇರ್?” 
ಸ್ಬತ್ ಹೆೇಳಿದರು: “ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ಆಕೆಗೆ ಒಳಿತುಗಳನುನು 
ರಥೆೇಷ್ಟವ್ಗಿ ಸುರಿದುಕೆೊಡು. ಆಕೆರ ಜೇವನವನುನು ಪ್ರಯ್-
ಸಕರವ್ಗಿಸದಿರು.” ಸ್ಬತ್ ಹೆೇಳುತಿ್ತದದಾರು: “ಅನ್್ಸರಿಗಳಲಿಲಾ 
ಜುಲೆೈಬೇಬ್ರ ಪತಿನುಗಿಂತಲೊ ಹೆಚುಚಿ ದ್ನಮ್ಡುವ ಬೆೇರೆ 
ವಿಧವೆಗಳಿರಲಿಲಲಾ.” (ಮುಸನುದ್ ಅಹ್ಮದ್ 33/29 ಹದಿೇಸ್ ನಂ. 
19784. ಇದರ ಪರಿರ್ೇಲಕರು ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: ಮುಸಿಲಾಂರ ಷರತು್ತ 
ಪ್ರಕ್ರ ಈ ಹದಿೇಸ್ ಸಹಿೇಹ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮೊಲವು 
ಸಹಿೇಹ್ ಮುಸಿಲಾಂನಲಿಲಾದೆ. ಹದಿೇಸ್ ನಂ. 2472).

ಸತ್ಯಕೆಕೆ ಉತ್ತರ ನಿೇಡದವರು ಹ್ಗೊ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮತು್ತ 
ಅವನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರ  ಆಜ್ೆರನುನು ಪ್ಲಿಸದವರು 
ನ್ಶವ್ಗುತ್್ತರೆಂಬುದಕೆಕೆ ಉದ್ಹರಣೆ: 

ಮೊದಲನೆೇ ಉದ್ಹರಣೆ: ಅಲ್ಕುತು್ಯಬೇ ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: 
ಅರ್ರಯ್್ಯನ್ ಇಬ್ನು ಹಮ್ಯಲರಿಂದ ಹಿೇಗೆ ವರದಿಯ್ಗಿದೆ. 
ಜ್ಬರ್ ಇಬ್ನು ಅಬುದಾಲ್ಲಾಹ್ ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: ಕುರೆೈರ್ಗಳ 
ಒಂದು ಗುಂಪು ಮತು್ತ ಅಬೊ ಜಹಲ್ ಸೆೇರಿ ಹೆೇಳಿದರು: 

“ಮುಹಮ್ಮದ್ರ ಸಂಗತಿ ಬಹಳ ಗೆೊಂದಲಕ್ರಿಯ್ಗಿದೆ. 
ಮುಹಮ್ಮದ್ರೆೊಂದಿಗೆ ಮ್ತನ್ಡಿ ಅವರ ಬಗೆಗಿ ನಮಗೆ 
ಸ್ಪಷ್ಟವ್ಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಕೆೊಡಲು ಕವಿತೆ, ಜೆೊ್ಯೇತಿಷ ಮತು್ತ 
ಮ್ಟವನುನು ಚೆನ್ನುಗಿ ಅರಿತಿರುವ ಒಬಬಾ ವ್ಯಕಿ್ತರನುನು ಹುಡುಕಿ 
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ತಂದರೆ ಒಳಳೆುರದಿತು್ತ.” 

ಆಗ ಉತ್ಬಾ ಇಬ್ನು ರಬೇಅ ಹೆೇಳಿದ: “ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲ್ಣೆ! 
ನ್ನು ಜೆೊ್ಯೇತಿಷ, ಕವಿತೆ ಮತು್ತ ಮ್ಟವನುನು ಕೆೇಳಿದೆದಾೇನೆ. 
ಅವುಗಳ ಬಗೆಗಿ ಅನೆೇಕ ವಿಷರಗಳನುನು ಅರಿತಿದೆದಾೇನೆ. 
ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹೆೇಳುವುದು ಅದೆೇ ಆಗಿದದಾರೆ ಅದು ನನಗೆ 
ತಿಳಿರದೆ ಇರಲ್ರದು.” 

ಕುರೆೈಶರು ಹೆೇಳಿದರು: “ತ್ವು ಮುಹಮ್ಮದ್ರ ಬಳಿ ಹೆೊೇಗಿ 
ಅವರಲಿಲಾ ಮ್ತನ್ಡಿರಿ.” ಉತ್ಬಾ ಪ್ರವ್ದಿ ರವರ ಬಳಿಗೆ 
ಹೆೊೇಗಿ ಹೆೇಳಿದ: “ಓ ಮುಹಮ್ಮದ್ರೆೇ! ತ್ವು ಉತ್ತಮರೆೊೇ 
ಅಥವ್ ಕುಸಯ್್ಯ ಇಬ್ನು ಕಿಲ್ಬ್ ಉತ್ತಮರೆೊೇ? ತ್ವು 
ಉತ್ತಮರೆೊೇ ಅಥವ್ ಹ್ರ್ಂ ಉತ್ತಮರೆೊೇ? ತ್ವು 
ಉತ್ತಮರೆೊೇ ಅಥವ್ ಅಬುದಾಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಉತ್ತಮರೆೊೇ? 
ತ್ವು ಉತ್ತಮರೆೊೇ ಅಥವ್ ಅಬುದಾಲ್ಲಾಹ್ ಉತ್ತಮರೆೊೇ? 
ತ್ವೆೇಕೆ ನಮ್ಮ ದೆೇವರನುನು ಹಿೇಯ್ಳಿಸುತಿ್ತೇರಿ? ನಮ್ಮ 
ಪೊವಿ್ಯಕರನೆನುೇಕೆ ಪಥಭ್ರಷ್ಟರೆಂದು ಕರೆರುತಿ್ತೇರಿ? ನಮ್ಮ 
ಬುದಿ್ಧಜೇವಿಗಳನೆನುೇಕೆ ಮೊಖ್ಯರೆಂದು ಕರೆರುತಿ್ತೇರಿ? ನಮ್ಮ 
ಧಮ್ಯವನೆನುೇಕೆ ದೊಷ್ಸುತಿ್ತೇರಿ? ತ್ವು ಬರಸುವುದು 
ಅಧಿಕ್ರವನ್ನುದರೆ ನ್ವು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಗಳನುನು ತಮಗೆ 
ಕಟಿ್ಟಕೆೊಡುವೆವು. ತ್ವು ಜೇವಂತವಿರುವ ತನಕ ನಮ್ಮ 
ನ್ರಕರ್ಗುವಿರಿ. ತ್ವು ವಿವ್ಹವನುನು ಬರಸುವುದ್ದರೆ 
ಕುರೆೈರ್ೇ ರುವತಿರರಲಿಲಾ ತ್ವಿಚ್ಛಿಸುವಂತಹ ಹತು್ತ 
ರುವತಿರನುನು ನ್ವು ತಮಗೆ ವಿವ್ಹ ಮ್ಡಿಕೆೊಡುವೆವು. 
ತ್ವು ಐಶವಾರ್ಯವನುನು ಬರಸುವುದ್ದರೆ ತಮಗೊ, ತಮ್ಮ 
ಮಕಕೆಳು, ಮರಿಮಕಕೆಳಿಗೊ ಸ್ಕ್ಗುವಷು್ಟ ಐಶವಾರ್ಯವನುನು 
ನ್ವು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರ್ರ್ಮ್ಡುವೆವು. ತಮಗೆ 
ಬರುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂದೆೇಶವು ತಮ್ಮನುನು ವರ್ೇಕರಿಸಿದ ಜನ್ನುನ 
ಬ್ಧೆಯ್ಗಿದದಾರೆ ತಮಗೆ ಬೆೇಕ್ದ ಚ್ಕಿತೆ್ಸಗ್ಗಿ ನ್ವು ನಮ್ಮ 
ಸಂಪತ್ತನೆನುಲ್ಲಾ ಖಚು್ಯಮ್ಡಿ ತಮ್ಮನುನು ಗುರಪಡಿಸುವೆವು.” 

ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು ಮ್ನವ್ಗಿದದಾರು. ಆತ ಹೆೇಳಿ 
ಮುಗಿಸಿದ್ಗ ಅವರು ಕೆೇಳಿದರು: “ಓ ಅಬುಲ್ ವಲಿೇದ್! 
ತಮಗೆ ಹೆೇಳಲಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ಹೆೇಳಿಯ್ಯಿತೆೇ?” ಉತ್ಬಾ 
ಹ್ದೆಂದ್ಗ, ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರು ಹೆೇಳಿದರು:

“ಕೆೇಳಿರಿ. ಪರಮ ದಯ್ಮರನೊ ಕರುಣ್ನಿಧಿರೊ 
ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನ್ಮದಿಂದ. ಹ್ಮಿೇಮ್. ಇದು ಪರಮ 
ದಯ್ಮರನೊ ಕರುಣ್ನಿಧಿರೊ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಕಡೆಯಿಂದ ಅವತಿೇರ್ಯವ್ದ ಸಂದೆೇಶ. ಅರಿವುಳಳು ಜನರಿಗ್ಗಿ 
ಸೊಕಿ್ತಗಳನುನು ವಿವರಿಸಲ್ಗಿರುವ ಶುಭವ್ತೆ್ಯರನುನು ತಿಳಿಸುವ 
ಮತು್ತ ಮುನೆನುಚಚಿರಿಕೆ ನಿೇಡುವ ಅರೆೇಬಕ್ ಭ್ಷೆರಲಿಲಾರುವ 
ಕುರ್ಆನ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ. ಆದರೆ ಅವರಲಿಲಾ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 
ವಿಮುಖರ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರದನುನು ಕೆೇಳುವುದಿಲಲಾ. 

ಅವರು ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: ತ್ವು ನಮ್ಮನುನು ಯ್ವುದರ ಕಡೆಗೆ 
ಕರೆರುತಿ್ತರುವಿರೆೊೇ ಅದನುನು ಗ್ರಹಿಸದಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದರಗಳು 
ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿಗೆಯಳಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲಿಲಾ ಕಿವುಡುತನವಿದೆ. 
ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ಒಂದು ಪರದೆಯಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ 
ತ್ವು ಕಮ್ಯವೆಸಗಿರಿ. ನ್ವೂ ಕಮ್ಯವೆಸಗುತೆ್ತೇವೆ. 

ಹೆೇಳಿರಿ: ನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತಿರುವ ಒಬಬಾ ಮನುಷ್ಯ ಮ್ತ್ರ. ನಿಮ್ಮ 
ಆರ್ಧ್ಯನು ಏಕೆೈಕ ಆರ್ಧ್ಯನೆಂದು ನನಗೆ ದಿವ್ಯ ಸಂದೆೇಶ 
ನಿೇಡಲ್ಗುತಿ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಗೆ ನೆೇರವ್ಗಿ 
ನೆಲೆಗೆೊಳಿಳುರಿ ಮತು್ತ ಅವನಲಿಲಾ ಕ್ಷಮಯ್ಚ್ಸಿರಿ. ಝಕ್ತ್ 
ಕೆೊಡದ ಮತು್ತ ಪರಲೆೊೇಕದಲಿಲಾ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡದ ಮುರ್್ರಕರಿಗೆ 
ವಿನ್ಶ ಕ್ದಿದೆ. ನಿಸ್ಸಂದೆೇಹವ್ಗಿರೊ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟವರು 
ಮತು್ತ ಸತಕೆಮ್ಯವೆಸಗಿದವರಿಗೆ ಕಡಿದುಹೆೊೇಗದ ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ. 

ಹೆೇಳಿರಿ: ಎರಡು ದಿನಗಳಲಿಲಾ ಭೊಮಿರನುನು ಸೃಷ್್ಟಸಿದವನಲಿಲಾ 
ನಿೇವು ಅವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತಿ್ತದಿದಾೇರ್? ಅವನಿಗೆ ಸರಿಸಮ್ನರನುನು 
ಮ್ಡುತಿ್ತದಿದಾೇರ್? ಅವನೆೇ ಸವ್ಯಲೆೊೇಕಗಳ ರಬ್ಬಾ. ಅವನು 
ಭೊಮಿರಲಿಲಾ, ಅದರ ಮೇಲ್ಭುದಲಿಲಾ ಅಚಲವ್ಗಿ ನಿಲುಲಾವ 
ಪವ್ಯತಗಳನುನು ಸ್ಥಿಪಿಸಿದನು. ಅದರಲಿಲಾ ಬರಕತ್ತನುನು 
ಸುರಿಸಿದನು ಮತು್ತ ನ್ಲುಕೆ ದಿನಗಳಲಿಲಾ ಅದರ (ಸೃಷ್್ಟಗಳ) 
ಆಹ್ರಗಳನುನು ನಿರ್ಯಯಿಸಿದನು. ಆವಶ್ಯಕತೆರುಳಳುವರಿಗೆ 
ಸರಿಯ್ದ ಪ್ರಮ್ರದಲಿಲಾ. 

ನಂತರ ಅವನು ಆಕ್ಶದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದನು. ಅದೆೊಂದು 
ಹೆೊಗೆಯ್ಗಿತು್ತ. ಅವನು ಅದಕೆಕೆ ಮತು್ತ ಭೊಮಿಗೆ ಹೆೇಳಿದನು: 
ನಿೇವು ಸವಾಇಚೆಛಿಯಿಂದ ಅಥವ್ ಬಲ್ತ್ಕೆರದಿಂದ ಬನಿನುರಿ. 
ಅವು ಹೆೇಳಿದವು: ನ್ವು ಸವಾಇಚೆಛಿಯಿಂದಲೆೇ ಬಂದಿದೆದಾೇವೆ. 
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ಅವನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲಿಲಾ ಅವುಗಳನುನು ಏಳ್ಕ್ಶಗಳ್ಗಿ 
ಮ್ಡಿದನು. ಪ್ರತಿಯಂದು ಆಕ್ಶಕೊಕೆ ಅದರ ಕ್ರ್ಯವನುನು 
ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟ್ಟನು. 

ನ್ವು ಅತಿಕೆಳಗಿನ ಆಕ್ಶವನುನು ದಿೇಪಗಳ ಮೊಲಕ 
ಅಲಂಕರಿಸಿದೆದಾೇವೆ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷಿತಗೆೊಳಿಸಿದೆದಾೇವೆ. ಇದು 
ಪ್ರತ್ಪಶ್ಲಿರೊ ಸವ್ಯಜ್ಞನೊ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ 
ನಿರ್ಯರವ್ಗಿದೆ. 

ಇನುನು ಅವರು ವಿಮುಖರ್ಗುವುದ್ದರೆ. ಹೆೇಳಿರಿ: ಆದ್, 
ಸಮೊದ್ ಜನ್ಂಗಗಳ ಮೇಲೆರಗಿದ ರ್ಕೆರಂತಿರುವ ಒಂದು 
ಭಿೇಕರ ರ್ಕೆರ ಬಗೆಗಿ ನ್ನು ನಿಮ್ಮನುನು ಎಚಚಿರಿಸುತಿ್ತದೆದಾೇನೆ.” 
(ಫುಸಿ್ಸಲತ್: 1-13). 

ಇಷ್್ಟಗುವ್ಗ ಉತ್ಬಾ ಚಂಗನೆ ನೆಗೆದು ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರ 
ಬ್ರನುನು ಕೆೈಯಿಂದ ಮುಚುಚಿತ್್ತ, “ಓ ಮುಹಮ್ಮದರೆೇ! 
ದರವಿಟು್ಟ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಬೆೇಕ್ಗಿ ಅನುಕಂಪ ತೆೊೇರಿಸಿರಿ 
ಮತು್ತ ಓದುವುದನುನು ನಿಲಿಲಾಸಿರಿ” ಎಂದನು. ನಂತರ ಆತ 
ಕುರೆೈಶರ ಬಳಿಗೆ ಹೆೊೇಗದೆ ನೆೇರವ್ಗಿ ತನನು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದನು. 

ಆಗ ಅಬೊ ಜಹಲ್ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು: “ಮುಹಮ್ಮದ್ 
ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವ್ದರೆೊೇ? ಅಥವ್ ಅವರ ಆಹ್ರ ತಮಗೆ 
ಇಷ್ಟವ್ಯಿತೆೊೇ?” ಎಂದು ಕೆರಕಿದ್ಗ, ಉತ್ಬಾ ಕೆೊೇಪದಿಂದ, 
“ಇನುನು ಮುಂದೆ ಯ್ವತೊ್ತ ಮುಹಮ್ಮದ್ರೆೊಂದಿಗೆ 
ಮ್ತನ್ಡುವುದಿಲಲಾ”ವೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ೆ ಮ್ಡಿದನು. ನಂತರ ಆತ 
ಹೆೇಳತೆೊಡಗಿದ: “ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲ್ಣೆ! ನ್ನು ಕುರೆೈಶರಲಿಲಾ 
ಅತಿದೆೊಡಡಾ ರ್್ರೇಮಂತನೆಂದು ತಮಗೆಲಲಾರಿಗೊ ಗೆೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ 
ನ್ನು ಮುಹಮ್ಮದ್ರಿಗೆ ವಿಷರವನುನು ವಿವರಿಸಿಕೆೊಟ್್ಟಗ 
ಅವರು ನನಗೆ ಕೆೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ -ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲ್ಣೆ- 
ಅದೆೊಂದು ಕವಿತೆಯೇ, ಜೆೊ್ಯೇತಿಷವೊೇ, ಮ್ಟವೊೇ ಅಲಲಾವೆೇ 
ಅಲಲಾ.” ನಂತರ ಉತ್ಬಾ ತ್ನು ಕೆೇಳಿದದಾನುನು ಅವರ ಮುಂದೆ 
ಓದುತ್್ತ ಹೆೇಳಿದನು:  “ಆದ್, ಸಮೊದ್ ಜನ್ಂಗಗಳ 
ಮೇಲೆರಗಿದ ರ್ಕೆರಂತಿರುವ ಒಂದು ಭಿೇಕರ ರ್ಕೆರ ಬಗೆಗಿ ... 
ಎಂಬಲಿಲಾರವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ಗ ನ್ನು ಮುಹಮ್ಮದ್ರ ಬ್ಯಿ 
ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ತೆೊೇರಿಸಿ ನಿಲಿಲಾಸಿಬಡಿ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದೆ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಏನ್ದರೊ ಹೆೇಳಿದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು-

ಗುವುದಿಲಲಾವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೆೊತಿ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಮೇಲ್ಣೆ! ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಿೇಕರ ರ್ಕೆ ಎರಗಬಹುದೆಂದು 
ನ್ನು ಖಂಡಿತ ಭರಪಡುತೆ್ತೇನೆ.” (ಸಿೇರತುಬನು ಹಿಶ್ಂ 
(1/321-322). ಶೆೈಖ್ ಅಲ್ಅಲ್ಬಾನಿೇ  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: 

“ಈ ಘಟನೆರನುನು ಇಬ್ನು ಇಸ್ಹ್ಕ್ ಸಿೇರತುಬನು ಹಿಶ್ಂನಿಂದ 
ಉದ್ಧರಿಸಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನು ಕಅ್ ಬ್ ಅಲ್ಕುರಝಿೇ 
ರಿಂದ ಮುಸ್ಯಲ್ ಆದ ಹಸನ್ ಸನದ್ನ ಮೊಲಕ ತಮ್ಮ 
ಅಲ್ಮಗ್ಝಿೇರಲಿಲಾ (1/185) ವರದಿ ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ನು 
ಕಸಿೇರ್  ರವರ ತಫಿ್ಸೇರಿನಲಿಲಾರುವಂತೆ (4/9-91) ಅಬ್ದಾ 
ಇಬ್ನು ಹುಮೈದ್ ಮತು್ತ ಅಬೊ ರಅ್ ಲ್ ಅಲ್ಬಗವಿೇ 
ಇನೆೊನುಂದು ಹ್ದಿಯಿಂದ ಜ್ಬರ್  ರವರ ಹದಿೇಸಿನ 
ಮೊಲಕ ಇದನುನು ಪ್ರವ್ದಿ ರಿಗೆ ಜೆೊೇಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
ಅಲ್ಲಾಹು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಇದರ ಸನದ್ ಹಸನ್ ಆಗಿದೆ. (ಫಿಕ್ಹು 
ಸಿ್ಸೇರತಿ ನನುಬವಿರ್ಯ ಪುಟ 113).

ಪ್ರವ್ದಿ ರವರು ತಂದ ಸಂದೆೇಶವು ಸತ್ಯವೆಂದು ಉತ್ಬಾ 
ಚೆನ್ನುಗಿ ಅರಿತಿದದಾನೆಂದು ಈ ಘಟನೆರು ಸೊಚ್ಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 
ಆ ಸತ್ಯವನುನು ಸಿವಾೇಕರಿಸಲು ಮುಂದ್ಗದೆ ಆತ ಅಹಂಕ್ರಪಟು್ಟ 
ವಿಮುಖನ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ ಬದ್್ರ ರುದ್ಧದಲಿಲಾ ಆತ 
ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯ್ಗಿಯೇ ಸತ್ತನು. 

ಇನೆೊನುಂದು ಉದ್ಹರಣೆ: ಇಮ್ಂ ಮುಸಿಲಾಂ ತಮ್ಮ 
ಸಹಿೇಹ್ನಲಿಲಾ ವರದಿ ಮ್ಡಿದ ಹದಿೇಸಿನಲಿಲಾ ಸಲಮ್ ಇಬುನುಲ್ 
ಅಕವಾಅ್  ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: ಒಬಬಾ ವ್ಯಕಿ್ತ ಪ್ರವ್ದಿ  ರವರ 
ಬಳಿ ಎಡಗೆೈಯಿಂದ ತಿನುನುತಿ್ತದದಾ. ಆಗ ಪ್ರವ್ದಿ ರವರು 
ಹೆೇಳಿದರು: “ಬಲಗೆೈಯಿಂದ ತಿನಿನುರಿ.” ಆಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಹೆೇಳಿದ: 

“ನನಗದು ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ.” ಪ್ರವ್ದಿ ರವರು  ಹೆೇಳಿದರು: 
“ನಿನಗದು ಸ್ಧ್ಯವ್ಗದು.” ಅಹಂಕ್ರವಲಲಾದೆ ಇನೆನುೇನೊ 
ಅವನನುನು ಬಲಗೆೈಯಿಂದ ತಿನನುದಂತೆ ತಡೆಗಟಿ್ಟರಲಿಲಲಾ. 
ವರದಿಗ್ರರು ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಬಲಗೆೈಯಿಂದ 
ತಿನನುಲು ಸ್ಧ್ಯವ್ಗಲೆೇ ಇಲಲಾ. (ಮುಸಿಲಾಂ ಹದಿೇಸ್ ನಂ. 2021)

ಈ ವ್ಯಕಿ್ತ ಅಹಂಕ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರ  
ಆಜ್ೆರನುನು ತಿರಸಕೆರಿಸಿದ. ಅದರ ಅಂತಿಮ ಪರಿಣ್ಮವ್ಗಿ 
ಆತ ಪಕ್ಷಪ್ತಕೆೊಕೆಳಗ್ಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೆೈಯತ್ತಲ್ಗಲೆೇ ಇಲಲಾ.
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ಜನರು ರ್ಕ್್ಯನಲಿಲಾ ಒಳಪಡದಂತೆ ಮ್ಡಲು ಪ್ರವ್ದಿರವರ
 ಮತು್ತ ಸಹ್ಬ್ಗಳ ಮುನೆನುಚಚಿರಿಕೆಗಳು

ಈ ವಿಷರದಲಿಲಾ ಅಸಂಖ್ಯ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಅವೆಲಲಾವನೊನು ಇಲಿಲಾ 
ಉಲೆಲಾೇಖಿಸುವುದು ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ. ಕೆಲವನುನು ಮ್ತ್ರ ಉಲೆಲಾೇಖಿ-
ಸುತಿ್ತದೆದಾೇನೆ.

1. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನು ಇಸ್ಹ್ಕ್ ತಮ್ಮ ‘ಅಲ್ಮಗ್ಝಿೇ’ 
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿಲಾ ವರದಿ ಮ್ಡುತ್್ತರೆ: 

ــا َفَتْحنَا ُتْســُتَر َوَجْدَنا فِي َبْيِت  َقــاَل َأُبو اْلَعالَِيَة: َلمَّ
َمــاِل اْلُهْرُمَزاِن َســِريًرا َعَلْيــِه َرُجٌل َميِّــٌت َفُقْلُت: 
ُجَل؟ َقــاَل: َرُجــٌل ُيَقاُل َلُه  ـوَن الرَّ َمــْن ُكنَْتْم َتُظنُـّ
، َفُقْلُت: ُمنْــُذ َكــْم َوَجْدُتُموُه  َدانَِيــاُل َوَأنَّــُه َنبِــيٌّ

َمــاَت؟ َقاَل: ُمنُْذ َثاَلِث ِمَئِة َســنًَة، َفُقْلــُت: َما َكاَن 
َتَغيََّر ِمنُْه َشــْيٌئ؟ َقاَل: َل إِلَّ ُشــَعْيَراٌت ِمــْن َقَفاُه، 
إِنَّ ُلُحــوَم اأْلَْنبَِياِء َل ُتْبِليَهــا اأْلَْرُض... َفُقْلُت: َفَما 
َصنَْعُتــْم بِِه؟ َقاَل: َحَفْرَنــا بِالنََّهاِر َثاَلَثَة َعَشــَر َقْبًرا 
ْينَا اْلُقُبوَر  ـاُه َوَســوَّ ْيُل َدَفنَـّ ــا َكاَن اللَّ َقــًة، َفَلمَّ ُمَتَفرِّ

َيُه َعَلــى النَّاِس. ُكلََّهــا لِنَُعمِّ

ಅಬುಲ್ ಆಲಿಯ್ ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: “ನ್ವು ತುಸು್ತರ್ ರ್ಜ್ಯವನುನು 
ಗೆದ್ದಾಗ ಅಲಿಲಾ ಹುಮು್ಯಝ್ನ್ ದೆೊರೆರ ಖಜ್ನೆರಲಿಲಾ 
ಒಂದು ಮಂಚದಲಿಲಾ ಒಂದು ಮೃತದೆೇಹವನುನು ಕಂಡೆವು. 
ನ್ನು (ವರದಿಗ್ರ) ಕೆೇಳಿದೆ: “ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಯ್ರೆಂದು 
ನಿಮಗೆ ಗೆೊತ್್ತಯಿತೆೇ?” ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು: “ಅದು 
ದ್ನಿಯ್ಲ್ರದುದಾ. ಅವರೆೊಬಬಾ ಪ್ರವ್ದಿ.” ನ್ನು ಕೆೇಳಿದೆ: 

“ಅವರು ಮೃತಪಟು್ಟ ಎಷು್ಟ ವಷ್ಯವ್ಗಿರಬಹುದು?” ಅವರು 
ಹೆೇಳಿದರು: “ಮುನೊನುರು ವಷ್ಯವ್ಗಿರಬಹುದು.” ನ್ನು 
ಕೆೇಳಿದೆ: “ಅವರ ದೆೇಹವು ಬದಲ್ಗಲಿಲಲಾವೆೇ?” ಅವರು 
ಹೆೇಳಿದರು: “ಇಲಲಾ, ಆದರೆ ಕತಿ್ತನ ಹಿಂಬದಿರ ಕೆಲವು ಸರ್ಣ 
ಸರ್ಣ ರೆೊೇಮಗಳು ಮ್ತ್ರ. ಪ್ರವ್ದಿಗಳ ದೆೇಹವನುನು ಮರು್ಣ 
ನ್ಶ ಮ್ಡುವುದಿಲಲಾ.” ನ್ನು ಕೆೇಳಿದೆ: “ಆ ಮೃತದೆೇಹವನುನು 
ನಿೇವೆೇನು ಮ್ಡಿದಿರಿ?” ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು: “ನ್ವು ಹಗಲು 
ಹೆೊತಿ್ತನಲಿಲಾ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಕಡೆ ಹದಿಮೊರು ಗೆೊೇರಿಗಳನುನು 
ತೆೊೇಡಿದೆವು. ಬಳಿಕ ರ್ತಿ್ರರಲಿಲಾ ಅವುಗಳಲೆೊಲಾಂದು 
ಗೆೊೇರಿರಲಿಲಾ ಮೃತದೆೇಹವನಿನುಟು್ಟ ಎಲಲಾ ಗೆೊೇರಿಗಳನುನು ನೆಲಕೆಕೆ 
ಸಮವ್ಗಿ ಮುಚ್ಚಿದೆವು. ಇದು ಆ ಪ್ರವ್ದಿರ ಗೆೊೇರಿ 
ಯ್ವುದೆಂದು ಜನರಿಂದ ಮರೆಮ್ಚುವುದಕ್ಕೆಗಿತು್ತ.” 

ಮುಹ್ಜರ್ ಮತು್ತ ಅನ್್ಸರ್ಗಳ (ಸಹ್ಬ್ಗಳ) ಕ್ಲದಲಿಲಾ 
ಜರುಗಿದ ಈ ಘಟನೆರನುನು ನೆೊೇಡಿ. ಜನರು ರ್ಕ್್ಯಗೆ 
ಬೇಳುವುದನುನು ತಡೆರಲು ಅವರು ಆ ಮೃತದೆೇಹವನುನು ಹೆೇಗೆ 
ಜನರಿಂದ ಮರೆಮ್ಚ್ದರೆಂದು ನೆೊೇಡಿ. ಆ ಪ್ರವ್ದಿರ 
ಗೆೊೇರಿರ ಬಳಿ ಪ್್ರಥ್ಯನೆ ಮ್ಡುವುದಕೆೊಕೆೇ, ಬರಕತು್ತ 

ಗ�ೀರಿರಸೆದರಷಿನ
±ÀjÃCvï£À°ègÀÄªÀ «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ²Pïð DVgÀÄªÀ «zsÁ£À

" C±ÉêöÊSï ªÀÄÄ»å¢ÝÃ£ï ªÀÄÄºÀªÀÄäzï C¯ï©PÀð«Ã C¯ïºÀ£À¦üÃ

ة ة وا��ع��عش��ع��ع��عي��ع ��عر — ا��ع��عش��ع��ع��عي��ع ة��عب ي��عر�ة ا��ع��ع ��ع رف
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ಪಡೆರುವುದಕೆೊಕೆೇ ಅವರು ಆ ಗೆೊೇರಿರನುನು ಬರಲು 
ಸಿೇಮರಲಿಲಾ ತೆೊೇಡಲಿಲಲಾ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಜನರಿಗೆೇನ್ದರೊ 
ಆ ಮೃತದೆೇಹ ಸಿಕಿಕೆರುತಿ್ತದದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನನುನು 
ಬಟು್ಟ ಅದನುನು ಆರ್ಧಿಸಲು ಶುರು ಮ್ಡುತಿ್ತದದಾರು. ಆ 
ಪ್ರವ್ದಿಗಿರುವ ಮಹತವಾದ ಒಂದಂಶವೂ ಇಲಲಾದ ಎಷೆೊ್ಟೇ 
ಜನರ ಗೆೊೇರಿಗಳನುನು ಇವರು ಈಗ್ಗಲೆೇ ವಿಗ್ರಹಗಳ-
ನ್ನುಗಿ ಪರಿವತಿ್ಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಧನ್ಲರ 
ನಿಮಿ್ಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಸಿೇದಿಗಳಿಗಿಂತಲೊ ದೆೊಡಡಾ ದೆೊಡಡಾ 
ಆರ್ಧನ್ ಸಥಿಳವನ್ನುಗಿ ಅವುಗಳನುನು ಮ್ಪ್ಯಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೆೊೇರಿಗಳ ಬಳಿ ಪ್್ರಥ್ಯನೆ ಮ್ಡುವುದು, ನಮ್ಝ್ 
ಮ್ಡುವುದು ಮಹತವಾವಿರುವ, ಸುನನುತ್್ತಗಿರುವ, 
ಅನುಮತಿಯಿರುವ ವಿಷರವ್ಗಿದದಾರೆ ಮುಹ್ಜರ್ಗಳು 
ಮತು್ತ ಅನ್್ಸರ್ಗಳು (ಸಹ್ಬ್ಗಳು) ಈ ಗೆೊೇರಿರನುನು 
ಅದಕೆೊಕೆಂದು ಲ್ಂಛನವ್ಗಿ ಮ್ಡಿಕೆೊಳುಳುತಿ್ತದದಾರು. 
ಅದರ ಬಳಿ ಪ್್ರಥ್ಯನೆ ಮ್ಡುತಿ್ತದದಾರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ 
ನಂತರದವರಿಗೆ ಅದನೆೊನುಂದು ಸುನನುತ್್ತಗಿ ಕಲಿಸಿಕೆೊಡು-
ತಿ್ತದದಾರು. ಆದರೆ ಅವರು ನೆೇರಮ್ಗ್ಯದಿಂದ ಪಥಭ್ರಷ್ಟರ್ದ 
ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ಲದವರಿಗಿಂತಲೊ ಹೆಚುಚಿ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಗೆಗಿ, 
ಪ್ರವ್ದಿರವರ ಬಗೆಗಿ, ಧಮ್ಯದ ಬಗೆಗಿ ಅರಿವುಳಳುವರ್ಗಿ-
ದದಾರು. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಅವರ ನಂತರ ಬಂದ ತ್ಬಊನ್ಗಳೊ 
ಅವರ ಮ್ಗ್ಯದಲೆಲಾೇ ಮುಂದುವರಿದರು. ಅವರ ಮುಂದೆ 
ಸ್ವಿರ್ರು ಸಂಖೆ್ಯರಲಿಲಾ ಸಹ್ಬ್ಗಳ ಗೆೊೇರಿಗಳಿದದಾರೊ ಸಹ 
ಅವರು ಒಂದೆೇ ಒಂದು ಗೆೊೇರಿರ ಬಳಿ ಹೆೊೇಗಿ ಸಹ್ರ 
ಕೆೇಳಲಿಲಲಾ, ಗೆೊೇರಿರಲಿಲಾರುವ ವ್ಯಕಿ್ತರಲಿಲಾ ಪ್್ರರ್್ಯಸಲಿಲಲಾ. ಆ 
ವ್ಯಕಿ್ತರನುನು ಮಧ್ಯವತಿ್ಯರನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಲಿಲಲಾ. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತರಲಿಲಾ 
ರ್ಫ್ರಸು ಬೆೇಡಲಿಲಲಾ. ಇಂತಹ ಯ್ವುದನ್ನುದರೊ ಅವರು 
ಮ್ಡಿರುತಿ್ತದದಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ತಲುಪುತಿ್ತತು್ತ. ಕ್ರರ, 
ಇಂತಹ ವಿಷರಗಳು ಬೆೇಗನೆೇ ಪ್ರಚ್ರ ಪಡೆರುತ್ತವೆ.

ಗೆೊೇರಿಗಳ ಬಳಿ ಪ್್ರರ್್ಯಸುವುದು ಅಥವ್ ಗೆೊೇರಿರಲಿಲಾರುವ 
ವ್ಯಕಿ್ತರ ಮೊಲಕ ಪ್್ರರ್್ಯಸುವುದು, ಗೆೊೇರಿಗಳಿಲಲಾದ ಸಥಿಳಗಳಲಿಲಾ 
ಪ್್ರರ್್ಯಸುವುದಕಿಕೆಂತಲೊ ಹೆಚುಚಿ ಶೆ್ರೇಷ್ಠವೊೇ ಅಲಲಾವೊೇ ಎಂಬ 
ಪ್ರಶೆನು ಇಲಿಲಾ ಉದಭುವಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆೊೇರಿಗಳ ಬಳಿ ಅಥವ್ 
ಗೆೊೇರಿರಲಿಲಾರುವ ವ್ಯಕಿ್ತರ ಮೊಲಕ ಪ್್ರರ್್ಯಸುವುದು ಶೆ್ರೇ-
ಷ್ಠವ್ಗಿದದಾರೆ ಸಹ್ಬ್ಗಳಿಗೆ, ತ್ಬಊನ್ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ತ್ಬಉ 

ತ್್ತಬಈನ್ಗಳಿಗೆ ಅದರ ಬಗೆಗಿ ಅರಿವಿಲಲಾದೆ ಹೆೊೇದುದು ಹೆೇಗೆ? 
ಅವರು ಗೆೊೇರಿಗಳ ಬಳಿ ಪ್್ರರ್್ಯಸದೆ ಬಟ್ಟದುದಾ ಏಕೆ? ಮೊದಲ 
ಮೊರು ಶೆ್ರೇಷ್ಠ ತಲೆಮ್ರುಗಳ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಗೆಗಿ ಅರಿವು 
ಸಿಗಲಿಲಲಾ, ಅವರ ನಂತರ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲದ ಜನರಿಗೆ 
ಅದರ ಬಗೆಗಿ ಅರಿವು ಸಿಕಿಕೆತೆಂದು ಹೆೇಳಬಹುದೆೇ? ಸಹ್ಬ್ಗಳು 
ಮತು್ತ ತ್ಬಊನ್ಗಳು ಒಂದು ವಿಷರವನುನು ಅರಿತಿದೊದಾ 
ಸಹ ಅವರು ಅದನುನು ಮರೆಮ್ಚ್ದರೆಂದು ಹೆೇಳಬಹುದೆೇ? 
ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ. ಕ್ರರ, ಅವರು ಒಳಿತಿನ ವಿಷರದಲಿಲಾ ಅತ್್ಯ-
ಸಕಿ್ತರುಳಳುವರು. ತಮ್ಮ ಯ್ವುದೆೇ ಆವಶ್ಯಕತೆಗೊ ಅವರು 
ಪ್್ರಥ್ಯನೆರ ಮೊರೆ ಹೆೊೇಗುತಿ್ತದದಾರು. ನಿಬ್ಯಂಧಿತ್ವಸೆಥಿ-
ರಲಿಲಾ ಪ್ರತಿಯಬಬಾರೊ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲಲಾ ಮ್ಗ್ಯಗಳನೊನು 
ಅವಲಂಬಸುತ್್ತರೆ. ಗೆೊೇರಿರ ಬಳಿ ಪ್್ರರ್್ಯಸುವುದು 
ಶೆ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಅರಿತಿದೊದಾ ಸಹ ಅವರು ನಿಬ್ಯಂಧಿತ್ವಸೆಥಿ-
ರಲೊಲಾ ಸಹ ಗೆೊೇರಿಗಳ ಬಳಿ ತೆರಳಿಲಲಾವೆಂದು ಹೆೇಳುವುದು 
ಹೆೇಗೆ? ಆದುದರಿಂದ ಗೆೊೇರಿರ ಬಳಿ ಪ್್ರರ್್ಯಸುವುದು 
ಶೆ್ರೇಷ್ಠವಲಲಾವೆಂದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಬೇತ್ಗುತ್ತದೆ. ಗೆೊೇರಿರ 
ಬಳಿ ಪ್್ರರ್್ಯಸುವುದಕೆಕೆ ಶರಿೇಅತಿ್ತನಲಿಲಾ ಪುರ್ವೆಯಿಲಲಾ. 
ಶರಿೇಅತ್ ಅದಕೆಕೆ ಅನುಮತಿ ನಿೇಡಿರೊ ಇಲಲಾ. ಬದಲ್ಗಿ 
ಇದು ಗೆೊೇರಿಯ್ರ್ಧಕರ ಶರಿೇಅತ್ನಲಿಲಾರುವಂತದುದಾ. ಅವರೆೇ 
ಇದನುನು ಶರಿೇಅತ್ ಆಗಿ ಮ್ಡಿದರು. ಅಲ್ಲಾಹು ಇದಕೆಕೆ 
ಯ್ವುದೆೇ ಪುರ್ವೆರನೊನು ಇಳಿಸಿಲಲಾ.

2. ಇದಕಿಕೆಂತಲೊ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಿನದಲಿಲಾರುವ ಅನೆೇಕ 
ವಿಷರಗಳನುನು ಸಹ್ಬ್ಗಳು ವಿರೆೊೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ْيــُت َمَع ُعَمَر  َعِن اْلَمْعــُروِر ْبِن ُســَوْيٍد، َقاَل: َصلَّ
َة  ُه َعنْــُه فِي َطِريــِق َمكَّ ْبــِن اْلَخطَّــاِب َرِضــَي اللَّ

﴿ڑ ک ک ک ک  فِيَها:  َفَقــَرَأ  ْبِح،  الصُّ َصاَلَة 
 ،﴾ ٻ    ٻ  ﴿ٱ  َو  گ﴾،  گ  گ 
ُثــمَّ َرَأى النَّاَس َيْذَهُبوَن َمْذَهًبا، َفَقــاَل: َأْيَن َيْذَهُب 
َهُؤلِء؟ ِقيَل: َيا َأِميَر اْلُمْؤِمنِيَن ! َمْســِجٍد َصلَّى فِيِه 
ُه َعَلْيِه َوَســلََّم. َفُهْم ُيَصلُّوَن  ِه َصلَّى اللَّ َرُســوُل اللَّ
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فِيِه، َفَقاَل: إِنََّمــا َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكــْم بِِمْثِل َهَذا، 
َكاُنــوا َيَتَتبَُّعوَن آَثــاَر َأْنبَِياِئِهــْم َوَيتَِّخُذوَنَها َكنَاِئَس 
ــاَلُة فِي َهِذِه اْلَمَســاِجِد  َأْدَرَكْتُه الصَّ َوبَِيًعا، َفَمــْن 

، َوَمْن َل َفْلَيْمــِض، َوَل َيْعَتِمْدَها. َفْلُيَصــلِّ

ಅಲ್ಮಅ್ ರೊರ್ ಇಬ್ನು ಸುವೆೈದ್ ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: ನ್ನು 
ಉಮರ್ ಇಬುನುಲ್ ಖತ್್ತಬ್ರೆೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕೆದ ಹ್ದಿರಲಿಲಾ 
ಸುಬಹ್ ನಮ್ಝ್ ನಿವ್ಯಹಿಸಿದೆ. ಆ ನಮ್ಝಿನಲಿಲಾ ಅವರು 

‘ಸೊರನಃ ಅಲ್ಫಿೇಲ್’ ಮತು್ತ ‘ಸೊರನಃ ಕುರೆೈಶ್’ ಪ್ರ್ರರ 
ಮ್ಡಿದರು. ನಮ್ಝ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಜನರು ಒಂದು 
ದಿಕಿಕೆನಲಿಲಾ ಓಡುವುದನುನು ಕಂಡ್ಗ ಅವರು ಕೆೇಳಿದರು: “ಇವರು 
ಎಲಿಲಾಗೆ ಹೆೊೇಗುತಿ್ತದ್ದಾರೆ?” “ಓ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮುಖಂಡರೆೇ! 
ಇಲಿಲಾ ಪ್ರವ್ದಿರವರು  ನಮ್ಝ್ ಮ್ಡಿದ ಒಂದು 
ಮಸಿೇದಿಯಿದೆ. ಅವರು ಆ ಮಸಿೇದಿರಲಿಲಾ ನಮ್ಝ್ 
ಮ್ಡಲು ಹೆೊೇಗುತಿ್ತದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಯ್ರೆೊೇ ಹೆೇಳಿದರು. 
ಆಗ ಅವರು (ಉಮರ್) ಹೆೇಳಿದರು: “ನಿಮಗಿಂತ 
ಮುಂಚ್ನವರು ನ್ಶವ್ದದುದಾ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೆೇ. 
ಅವರು ಅವರ ಪ್ರವ್ದಿಗಳ ಕುರುಹುಗಳನುನು ಹುಡುಕುತ್್ತ 
ಸ್ಗುತಿ್ತದದಾರು. ನಂತರ ಅಲಿಲಾ ಇಗಜ್ಯಗಳನುನು ಮತು್ತ ರಹೊದ 
ದೆೇವ್ಲರಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಯಸುತಿ್ತದದಾರು. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ 
ನಮ್ಝ್ನ ಸಮರವ್ದರೆ ಮ್ತ್ರ ಇಂತಹ ಮಸಿೇದಿಗಳಿಗೆ 
ಹೆೊೇಗಿ. ಇಲಲಾದಿದದಾರೆ ಹ್ಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. 
ಉದೆದಾೇಶವಿಟು್ಟ ಅವುಗಳನುನು ಪ್ರವೆೇಶ ಮ್ಡಬೆೇಡಿ.” 

ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಸಹ್ಬ್ಗಳು ಪ್ರವ್ದಿರವರಿಗೆ  ಒಂದು 
ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬೆೈಅತ್ ಮ್ಡಿದದಾರು. ಈ ಮರದ ಬಳಿಗೆ ಜನರು 
ಪದೆೇ ಪದೆೇ ತೆರಳುವುದನುನು ಕಂಡ್ಗ ಉಮರ್ರವರು  
ಆ ಮರವನುನು ಕಡಿದು ಹ್ಕುವಂತೆ ಆಜ್ೆ ಹೆೊರಡಿಸಿದರು. 
ಇದನುನು ಇಬ್ನು ವದ್ದಾಹ್ ವರದಿ ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 
ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: 

َســِمْعُت اْبَن ُيوُنَس َيُقوُل: َأَمَر ُعَمــُر ْبُن اْلَخطَّاِب 
ُه  تِي ُبوِيَع َتْحَتَها النَّبِــيُّ َصلَّى اللَّ ــَجَرِة الَّ بَِقْطِع الشَّ

َم َقَطَعَها أِلَنَّ النَّاَس َكاُنــوا َيْذَهُبوَن إَِلى  َعَلْيِه َوَســلَّ
ــَجَرِة َفُيَصلُّوَن َتْحَتَها، َفَخــاَف َعَلْيِهُم اْلِفْتنََة. الشَّ

ಇಬ್ನು ರೊನುಸ್ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳುತಿ್ತದದಾರು: “ಯ್ವ ಮರದ 
ಕೆಳಗೆ ಪ್ರವ್ದಿರವರಿಗೆ  ಬೆೈಅತ್ ಮ್ಡಲ್ಯಿತೆೊೇ 
ಆ ಮರವನುನು ಕಡಿದು ಹ್ಕಲು ಉಮರ್ರವರು  ಆಜ್ೆ 
ಹೆೊರಡಿಸಿದರು. ಕ್ರರ ಜನರು ಆ ಮರದ ಬಳಿಗೆ ಹೆೊೇಗಿ 
ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಝ್ ಮ್ಡುತಿ್ತದದಾರು. ಇದರಿಂದ ಜನರಲಿಲಾ 
ಫಿತನು ಉಂಟ್ಗಬಹುದೆಂದು ಉಮರ್ ಭರಪಟ್ಟರು.”

ಹುದೆೈಫ್ರವರು ಒಬಬಾ ರೆೊೇಗಿರನುನು ಸಂದರ್್ಯಸಲು 
ಹೆೊೇದ್ಗ ಆತನ ತೆೊೇಳಿನಲಿಲಾ ಜವಾರ ತರ್ಣಗ್ಗಲು ಒಂದು 
ದ್ರ ಕಟಿ್ಟರುವುದನುನು ಕಂಡರು. ಹುದೆೈಫ್ ಹೆೇಳಿದರು: 

َلْو ُمتَّ َوَهَذا َعَلْيَك َلْم ُأَصلِّ َعَلْيَك.

“ಈ ದ್ರ ನಿನನು ಕೆೈರಲಿಲಾರುವ ಸಿಥಿತಿರಲಿಲಾ ನಿೇನು 
ಮರರಹೆೊಂದಿದರೆ ನ್ನು ನಿನಗೆ ಜನ್ಝ ನಮ್ಝ್ 
ನಿವ್ಯಹಿಸುವುದಿಲಲಾ.” 

ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಶಸತ್ರಗಳನುನು ಮತು್ತ ಸ್ಮಗಿ್ರಗಳನುನು ತೊಗಿಸಿಡಲು 
ಒಂದು ವಿಶೆೇಷ ಮರವನುನು ನಿಶಚಿಯಿಸಿ ಕೆೊಡುವಂತೆ 
ಸಹ್ಬ್ಗಳು ಪ್ರವ್ದಿರವರೆೊಂದಿಗೆ  ಕೆೇಳಿದ್ಗ 
ಪ್ರವ್ದಿರವರು  ಅದನುನು ವಿರೆೊೇಧಿಸಿದರು. 

ْيثِيِّ َقــاَل: َخَرَجنَا َمَع َرُســوِل  َعْن َأبِــي َواِقــٍد اللَّ
َم ِقَبَل ُحنَْيــٍن، َوَنْحُن  اللَّــِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ
َيْعُكُفوَن  ِســْدَرٌة  َولِْلُمْشــِرِكيَن  بُِكْفٍر،  َعْهٍد  َحِديُثو 
َحْوَلَهــا َو َينُوُطوَن بَِهــا َأْســِلَحَتُهْم َوَأْمتَِعَتُهْم ُيَقاُل 
َلَها َذاُت َأْنَواٍط. َفَمَرْرَنا بِِســْدَرٍة، َفُقْلنَا: َيا َرُســوَل 
اللَّــِه ! اْجَعْل َلنَا َذاَت َأْنَواٍط َكَمــا َلُهْم َذاُت َأْنَواٍط. 
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ُه َعَلْيِه َوَســلََّم: »اللَّــُه َأْكَبُر !  َفَقــاَل النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ
َهَذا َكَما َقاَلْت َبنُو إِْســَراِئيَل لُِموَســى: ﴿ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ َلَتْرَكُبنَّ ُســنَنَ َمــنْ َكاَن َقْبَلُكْم«.

ಅಬೊ ವ್ಕಿದ್ ಅಲೆಲಾೈಸಿೇ ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: ಒಮ್ಮ ನ್ವು ಪ್ರವ್-
ದಿರವರೆೊಂದಿಗೆ  ಹುನೆೈನ್ ರುದ್ಧಕೆಕೆ ಹೆೊರಟೆವು. 
ಆಗ ನ್ವು ಹೆೊಸದ್ಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಬಂದವರ್ಗಿದೆದಾವು. 
ಬಹುದೆೇವವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಧ್್ಯನಮಗನುರ್ಗಿ ಕೊರಲು 
ಮತು್ತ ಅವರ ಶಸತ್ರ ಸ್ಮಗಿ್ರಗಳನುನು ತೊಗಿಸಿಡಲು ಒಂದು 
ಮರವಿತು್ತ. ಅವರು ಅದನುನು ‘ಝ್ತ್ ಅನ್ವಾತ್’ ಎಂದು 
ಕರೆರುತಿ್ತದದಾರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮರದ ಬಳಿಯಿಂದ 
ಹ್ದು ಹೆೊೇಗುವ್ಗ ನ್ವು, “ಓ ಪ್ರವ್ದಿರವರೆೇ! 
ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ‘ಝ್ತ್ ಅನ್ವಾತ್’ ಇರುವಂತೆ ನಮಗೊ 
ಒಂದು ‘ಝ್ತ್ ಅನ್ವಾತ್’ ನಿಶಚಿಯಿಸಿಕೆೊಡಿ.” ಎಂದೆವು. ಆಗ 
ಪ್ರವ್ದಿರವರು  ಹೆೇಳಿದರು: “ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕಬಾರ್! ಇದು 
ಇಸ್್ರಈಲ್ ಸಂತತಿಗಳು, ‘ಅವರಿಗೆ ಒಬಬಾ ದೆೇವರು ಇರುವಂತೆ 
ನಮಗೊ ಒಬಬಾ ದೆೇವರನುನು ನಿಶಚಿಯಿಸಿಕೆೊಡು’ (ಕುರ್ಆನ್ 
7:138) ಎಂದು ಮೊಸ್ರೆೊಂದಿಗೆ ಹೆೇಳಿದಂತೆಯ್ಗಿದೆ. 
ಖಂಡಿತವ್ಗಿರೊ ನಿೇವು ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚ್ನವರ 
ಚಯ್ಯಗಳನುನು ಹಿಂಬ್ಲಿಸುವಿರಿ.” (ಅಹ್ಮದ್, ಅತಿ್ತಮಿ್ಯದಿ, 
ಇಬ್ನು ಹಿಬ್ಬಾನ್ ಮತಿ್ತತರರು ಇದನುನು ವರದಿ ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ). 

ಶಸತ್ರಗಳನುನು ತೊಗಿಸಲು ಮತು್ತ ಧ್್ಯನಮಗನುರ್ಗಲು ಒಂದು 
ಮರವನುನು ನಿಶಚಿಯಿಸುವುದು, ಅವರು ಆ ಮರವನುನು 
ಆರ್ಧಿಸದಿದದಾರೊ ಅದರೆೊಂದಿಗೆ ಪ್್ರರ್್ಯಸದಿದದಾರೊ, ಅದು 
ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೆೊರತ್ದ ಒಬಬಾ ದೆೇವರನುನು ನಿಶಚಿಯಿಸಿದಂತೆ 
ಆಗುತ್ತದೆಯಂದ್ದರೆ, ಗೆೊೇರಿರ ಸುತ್ತಲೊ ಧ್್ಯನಮಗನುರ್ಗಿ 
ಕೊರುವುದು, ಅವುಗಳ ಬಳಿ ಪ್್ರರ್್ಯಸುವುದು, ಅವುಗಳಲಿಲಾರುವ 
ವ್ಯಕಿ್ತಯಡನೆ ಮತು್ತ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತರ ಮೊಲಕ ಪ್್ರರ್್ಯಸುವುದು 
ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೆೊರತು ಒಬಬಾ ದೆೇವರನುನು ನಿಶಚಿಯಿಸಿದಂತೆ 
ಆಗುವುದಿಲಲಾವೆೇ?

ಅಲ್ಲಾಹು ಪ್ರವ್ದಿರವರನುನು  ಯ್ವ ಉದೆದಾೇಶಕ್ಕೆಗಿ 
ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಈ ನೊತನವ್ದಿಗಳು ಯ್ವ ಸಿಥಿ-

ತಿರಲಿಲಾದ್ದಾರೆ ಎನುನುವುದನುನು ಸೊಕ್ಷಷ್ಮವ್ಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, 
ಇವರಿಗೊ ಸಹ್ಬ್ಗಳಿಗೊ ಪೊವ್ಯ ಪರ್ಚಿಮದಷು್ಟ ಅಂತರ-
ವಿದೆಯನುನುವುದರಲಿಲಾ ಯ್ವುದೆೇ ಸಂದೆೇಹವಿಲಲಾ.

ಇಮ್ಂ ಅಲ್ಬುಖ್ರಿ ವರದಿ ಮ್ಡಿದ ಒಂದು ಹದಿೇಸಿನಲಿಲಾ 
ಉಮು್ಮ ದದಾದ್್ಯಅ್ ïಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: 

ْرَداِء ُمْغَضًبا َفُقْلُت: َما َلــَك؟ َفَقاَل  َدَخَل َأُبــو الــدَّ
ٍد َصلَّى  َواللَّــِه َما َأْعِرُف فِيِهْم َشــْيًئا ِمْن َأْمــِر ُمَحمَّ

ُهْم ُيَصلُّوَن َجِميًعا. َم َشــْيًئا إِلَّ َأنَّ ُه َعَلْيِه َوَســلَّ اللَّ

ಒಮ್ಮ ಅಬು ದದಾದ್್ಯಅ್  ವಿಪರಿೇತ ಸಿಟಿ್ಟನೆೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ 
ಬಂದರು. ನ್ನು ಕೆೇಳಿದೆ: “ಏನ್ಯಿತು?” ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು: 

“ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲ್ಣೆ! ಈ ಜನರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ನಮ್ಝ್ 
ಮ್ಡುತ್್ತರೆ ಎಂಬುದನುನು ಬಟ್ಟರೆ ಪ್ರವ್ದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ರು 
ಕಲಿಸಿದ ಬೆೇರೆೇನೊ ನನಗೆ ಇವರಲಿಲಾ ಕ್ಣಿಸುತಿ್ತಲಲಾ.” 

ಅಝುಝಾಹಿ್ರೇ ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: 

َدَخْلــُت َعَلــى َأَنِس ْبــِن َمالِــٍك َرِضَي اللَّــُه َعنُْه 
بِِدَمْشــَق َوُهَو َيْبِكي، َفُقْلُت َما ُيْبِكيــَك؟ َفَقاَل: َل 
ــاَلَة، َوَهِذِه  ا َأْدَرْكُت إِلَّ َهِذِه الصَّ َأْعِرُف َشــْيًئا ِممَّ

ُضيَِّعْت. َقــْد  اَلُة  الصَّ

“ಒಮ್ಮ ನ್ನು ಡಮ್ಸಕೆಸನುಲಿಲಾ ಅನಸ್ ಇಬ್ನು ಮ್ಲಿಕ್ರ ಬಳಿಗೆ 
ಹೆೊೇದ್ಗ ಅವರು ಅಳುತಿ್ತದದಾರು. ನ್ನು ಕೆೇಳಿದೆ: “ನಿೇವೆೇಕೆ 
ಅಳುತಿ್ತದಿದಾೇರಿ?” ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು: “ಈ ಒಂದು ನಮ್ಝ್ 
ಬಟ್ಟರೆ ಬೆೇರೆೇನನೊನು ನ್ನಿಲಿಲಾ ಕ್ರುತಿ್ತಲಲಾ. ಈ ನಮ್ಝನುನು 
ಸಹ ಹ್ಳು ಮ್ಡಲ್ಗಿದೆ.” (ಅಲ್ಬುಖ್ರಿ) 

ಅಲ್ಮುಬ್ರಕ್ ಇಬ್ನು ಫದ್ಲನಃ ಹೆೇಳುತ್್ತರೆ: 

ಅಲ್ಹಸನ್ ಅಲ್ಬಸಿ್ರೇರವರು ಜುಮುಅನಃ ನಮ್ಝ್ 
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ನಿವ್ಯಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕುಳಿತು ಅಳತೆೊಡಗಿದರು. ಆಗ 
ಒಬಬಾರು ಕೆೇಳಿದರು: “ಓ ಅಬೊ ಸಈದ್ರವರೆೇ! ತ್ವೆೇಕೆ 
ಅಳುತಿ್ತದಿದಾೇರಿ?” ಆಗ ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು: “ನ್ನು 
ಅಳುವುದಕೆಕೆ ನಿೇವು ಆಕೆೇಪಿಸುತಿ್ತರುವಿರೆೊೇ? ಒಂದು ವೆೇಳ ೆ
ಮುಹ್ಜರ್ಗಳಲಿಲಾ ಒಬಬಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಸಿೇದಿರ ಬ್ಗಿಲಿಗೆ 
ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಿಬಲಾದ ಹೆೊರತು ಪ್ರವ್ದಿರವರ

 ಕ್ಲದಲಿಲಾದದಾ ಬೆೇರೆೇನನೊನು ಅವರಿಲಿಲಾ ಕ್ರಲ್ರರು! 
ಇದು ಇಬ್ನು ಮಸ್ಊದ್ರವರು ಹೆೇಳಿದ ಅತಿದೆೊಡಡಾ 
ಪರಿೇಕೆರ ಸೊಚನೆ. ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು: ಹಿರಿರರು 
ವೃದ್ಧರ್ಗುವ, ಮಕಕೆಳು ದೆೊಡಡಾವರ್ಗುವ ಸಿಥಿತಿರಲಿಲಾ ಒಂದು 
ಪರಿೇಕೆ ಜನರನುನು ಆವರಿಸಿಕೆೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಥಿತಿಯೇನ್ಗಿರ-
ಬಹುದು? ಅದು ಜನರ ಬಳಿ ಬರುವ್ಗ ಅವರದನುನು ಒಂದು 
ಸುನನುತ್ತನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿಕೆೊಳುಳುವರು. ಯ್ರ್ದರೊ ಅದನುನು 
ವಿರೆೊೇಧಿಸಿದರೆ, ಸುನನುತ್ತನುನು ವಿರೆೊೇಧಿಸುವುದೆೇ? ಅಥವ್ 
ಇದನುನು ವಿರೆೊೇಧಿಸಬೆೇಕೆ? ಎಂದು ಹೆೇಳುವರು.” 

ಸುನನುತಿ್ತಗೆ ವಿರುದ್ಧವ್ದ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯವು ಜರುಗಿದರೆ 
ಅದನುನು ನೆೊೇಡುವುದ್ಗಲಿ, ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಕೆೊಡುವು-
ದ್ಗಲಿ ಮ್ಡಬ್ರದು ಎನುನುವುದಕೆಕೆ ಇದರಲಿಲಾ ಪುರ್ವೆಯಿದೆ. 
ನಿೇವು ಈಗ್ಗಲೆೇ ಓದಿದಂತೆ ಅಬು ದದಾದ್್ಯಅ್ ರ ಮತು್ತ 
ಅನಸ್ರ ಕ್ಲದಿಂದಲೆೇ ಸುನನುತಿ್ತಗೆ ವಿರುದ್ಧವ್ದ ಕ್ರ್ಯಗಳು 
ಜರುಗುತ್ತಲೆೇ ಬಂದಿವೆ. 

ಜನರು ಶರಿೇಅತಿ್ತನಿಂದ ದೊರವ್ಗಿ ಅಲ್ಲಾಹು 
ಮತು್ತ ಪ್ರವ್ದಿರವರು  ಇಷ್ಟಪಡದ ಹೆೊಸ 
ಹೆೊಸ ಆರ್ಧನೆಗಳಲೆಲಾೇ ಮಗನುರ್ದರು. ಅವರು ಆ 
ಆರ್ಧನೆಗಳನುನು ಆರ್ಧನೆರ ರೊಪದಲೆಲಾೇ ನಿವ್ಯಹಿಸು-
ತ್್ತರ್ದರೊ ಆರ್ಧನೆರ ನಿಜವ್ದ ಉದೆದಾೇಶವನುನು ಅವರು 
ಕಳಕೆೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರಿೇಅತಿ್ತನ ನಿರಮಗಳು ಹೃದರದ 
ಆಹ್ರವ್ಗಿದೆ. ಹೃದರಕೆಕೆ ಹೆೊಸ ಹೆೊಸ ಆಹ್ರಗಳನುನು 
ತಿನಿನುಸಿದರೆ ಆ ಹೃದರದಲಿಲಾ ಶೆ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಸ್ಥಿನವಿಲಲಾ. ಐದು 
ಹೆೊತಿ್ತನ ನಮ್ಝ್ಗಳನುನು ಪೊರ್ಯ ಹೃದರದಿಂದ, 
ನಮ್ಝಿನ ಎಲಲಾ ಸುನನುತ್ಗಳನೊನು, ವ್ಜಬ್ಗಳನೊನು 
ಸರಿಯ್ದ ವಿಧದಲಿಲಾ ನಿವ್ಯಹಿಸಿ, ಪೊರ್ಯ ಕ್ಳಜಯಂದಿಗೆ, 
ಅಥ್ಯವನುನು ಹೃದರಕೆಕೆ ತಂದು ಅದರ ಪ್ರತಿಯಂದು 
ಅಕ್ಷರವನುನು ಉಚಛಿರಿಸಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ರ್ಕ್್ಯ ಮತು್ತ ಬದ್ಅತ್ಗಳ 

ಅಗತ್ಯವೆೇ ಇರುವುದಿಲಲಾ. 

ಆದರೆ ಯ್ರು ಆರ್ಧನೆಗಳಲಿಲಾ ಕೆೊರತೆ ತೆೊೇರಿಸುತ್್ತರೆೊೇ, 
ಅಥವ್ ಅದರ ಕೆಲವು ಭ್ಗಗಳಲಿಲಾ ಕೆೊರತೆ ತೆೊೇರಿಸುತ್್ತರೆೊೇ 
ಅಂತಹವರಲಿಲಾ ಅಷೆ್ಟೇ ಪ್ರಮ್ರದಲಿಲಾ ರ್ಕ್್ಯ ಮತು್ತ 
ಬದ್ಅತ್ಗಳು ಗೆೊೇಚರವ್ಗುತ್ತವೆ. ಯ್ರು ಹೃದರದ 
ಮೊಲಕ ಅಲ್ಲಾಹನ ವಚನಕೆಕೆ, ಪ್ರವ್ದಿರವರ  ಹದಿೇಸಿಗೆ 
ಪೊರ್ಯವ್ಗಿ ಕಿವಿಗೆೊಟು್ಟ, ಅವುಗಳಿಂದ ಜ್್ನ ಮತು್ತ 
ಮ್ಗ್ಯದಶ್ಯನವನುನು ಪಡರುತ್್ತರೆೊೇ ಅವರು ಅವೆರಡರಲಿಲಾ 
ಸತ್ಯ ಮತು್ತ ಮಿಥ್ಯವನುನು, ಒಳಿತನುನು ಮತು್ತ ಕೆಡುಕನುನು 
ಬೆೇಪ್ಯಡಿಸುವ ಅನೆೇಕ ವಿಭಿನನು ಜ್್ನಗಳನುನು ಕ್ರುತ್್ತರೆ. 
ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬದ್ಅತ್ಗಳ ಮತು್ತ ಭ್್ರಂತಿಗಳ ಆವಶ್ಯಕತೆ-
ಯಿಲಲಾದಂತೆ ಮ್ಡುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಜ್್ನಗಳಿಂದ ದೊರವ್ಗುವವರು ಅವುಗಳಿಗೆ 
ಬದಲು ತಮಗೆ ಯ್ವುದೆೇ ಪ್ರಯೇಜನ ನಿೇಡದ 
ವಿಷರಗಳನುನು ಪಡೆರುತ್್ತರೆ. ಉದ್: ಯ್ರ ಹೃದರವು 
ಅಲ್ಲಾಹನಲಿಲಾರುವ ಪಿ್ರೇತಿಯಿಂದ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಗೆಗಿಯಿರುವ 
ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಗೆಗಿಯಿರುವ ಭರದಿಂದ, 
ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲಿರುವ ಭರವಸೆಯಿಂದ, ಅಲ್ಲಾಹನ 
ಕಡೆಗಿರುವ ಪಶ್ಚಿತ್್ತಪದಿಂದ ತುಂಬರುತ್ತದೆೊೇ ಅವರು ಆ 
ಹೃದರದಲಿಲಾ ಒಳಿತನುನು ಮತು್ತ ಶೆ್ರೇಷ್ಠತೆರನುನು ದರ್್ಯಸುತ್್ತರೆ. 
ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲಲಾದವರನುನು ಪಿ್ರೇತಿಸುವುದು, 
ಅವರನುನು ಭರಪಡುವುದು, ಅವರಲಿಲಾ ಭರವಸೆಯಿಡುವುದು 
ಮೊದಲ್ದವುಗಳ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿಲಲಾದಂತೆ ಮ್ಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 
ಹೃದರವು ಬರಿದ್ಗಿರುವವರು ಸೆವಾೇಚೆಛಿರ ದ್ಸರ್ಗುತ್್ತರೆ. 
ಅವರು ಯ್ವುದನುನು ಒಳಳೆುರದೆಂದು ಭ್ವಿಸುತ್್ತರೆೊೇ 
ಅದು ಅವರನುನು ಸ್ವಾಧಿೇನಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅವರನುನು 
ಗುಲ್ಮರನ್ನುಗಿ ಮ್ಡುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಏಕದೆೇವವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ದೊರವ್ಗುವವರು 
ಬಹುದೆೇವವಿಶ್ವಾಸಿಯೇ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯೇ ಆಗುತ್್ತರೆ. 
ಅವರದನುನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೊ ಇಲಲಾದಿದದಾರೊ ಸಹ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
ಸುನನುತಿ್ತನಿಂದ ದೊರವ್ಗುವವರು ನೊತನವ್ದಿಯೇ 
ಪಥಭ್ರಷ್ಟರೆೊೇ ಆಗುತ್್ತರೆ. ಅವರದನುನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೊ 
ಇಲಲಾದಿದದಾರೊ ಸಹ.
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ನಿಮ್ಮ ಕಣುಣು: 120 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಶ ಸಂವೆೇದಿ ಆದ ಕೆೊೇಶಗಳಿಂದ 
ರಚ್ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಕೆೊೇಟ್್ಯಂತರ ವರ್ಯಗಳನುನು ಗುರುತಿಸುವ 
ಸ್ಮಥ್ಯ್ಯವನುನು ಅದು ಹೆೊಂದಿದೆ. 576ನೆೇ ಮಗ್ ಪಿಕೆ್ಸಲ್ 
ಕ್ಲಾ್ಯರಿಟಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ತ್ಸಿಗೆ 36000 ವೆೈಜ್್ನಿಕ 
ಪ್ರಚೆೊೇದನೆಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಅದು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ. 20 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವ-
ತ್ಯನೆಗಳಿಗನುಗುರುವ್ಗಿ ಅದು ರಚನೆಗೆೊಂಡಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ  ರಕ್ತ:  ಒಂದು ಬಂದು ರಕ್ತದಲಿಲಾ ಸರ್ಸರಿ 50 ಲಕ್ಷ 
ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕರಗಳು 43 ಲಕ್ಷ ಪೆಲಾೇಟೆಲಾಟ್ಗಳು 10,000 
ಬಳಿ ರಕ್ತಕರಗಳೊ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 
ಸುಮ್ರು 20 ಲಕ್ಷ ರಕ್ತಕೆೊೇಶಗಳು ನ್ಶಹೆೊಂದುತ್ತಲೊ 
ಅದೆೇ ಪ್ರಮ್ರದ ರಕ್ತಕೆೊೇಶಗಳು ಉತ್್ಪದನೆಯ್ಗುತ್ತಲೊ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಶರಿೇರದಲಿಲಾ ಒಟು್ಟ 96,560 ಕಿಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ 
ಉದದಾದ ರಕ್ತನ್ಳವಿದೆ. ಶ್ಸಕೆೊೇಶದಲೆಲಾೇ ಸುಮ್ರು 3 ಲಕ್ಷ 
ಮಿಲಿರನ್ ರಕ್ತಕೆೊಳವೆಗಳಿದೆ.

ಆಕಸ್ಮಕವ�ೀ...?

ಒಂದು ಕಂಪೊ್ಯಟರ್ ತನನುಷ್ಟಕೆಕೆ ಉಂಟ್ಗುತ್ತದೆಯೇ? 
ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೆೊೇನ್ ಸವಾರಂ ರೊಪುಗೆೊಳುಳುವುದೆೇ? ನ್ವು 
ಓದುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆರುವ ಪೆನುನು ಆಕಸಿ್ಮಕವ್ಗಿ 
ಸೃಷ್್ಟಯ್ದಿತೆೇ?

ಸ್ಮ್ನ್ಯವ್ದ ಒಂದು ಸೊಜ ಕೊಡ ತನನುಷ್ಟಕೆಕೆ 
ಉಂಟ್ಗುವುದಿಲಲಾ.

ಹ್ಗಿರುವ್ಗ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೊಕ್ಷವ್ಗಿರೊ 

ಸಂಕಿೇರ್ಯವ್ಗಿರೊ ರೊಪಿೇಕರರಗೆೊಂಡ ನಮ್ಮ ಶರಿೇರ 
ಮತು್ತ ಅವರವಗಳು ಆಕಸಿ್ಮಕವೆಂಬಂತೆ ರಚನೆಯ್ಯಿತು? 
ಇದರ ಹಿನನುಲೆರಲಿ ಯ್ವ ಶಕಿ್ತರು? ಬುದಿ್ಧರೊ ಕಿ್ರಯ್-
ರ್ೇಲವ್ಗಿಲಲಾ ಎನುನುವುದನುನು ನಂಬುದ್ದರೊ ಹೆೇಗೆ?

ಈ ರೃಷ್ಟಾಯ ಉದ�ದೀಶವ�ೀನ್...?

ಸಹೆೊೇದರ್... 

ನ್ವು ಬಂದಿದೆದಾಲಿಲಾಂದ? 

ಏತಕ್ಕೆಗಿ ಬಂದಿದುದಾ..?

ನಮ್ಮ ಜೇವನದ ಗುರಿ ಏನು? ನಮ್ಮ ಜೇವನದ ಅಧ್ಯರನ 
ಸವ್ಲುಗಳು ಮುಂತ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವತ್ಯನೆಗಳಿಗೊ ಒಂದು 
ಗುರಿ ಇದೆ. ಹ್ಗಿರುವ್ಗ ಪರಿಪೊರ್ಯವೂ ಸೊಕ್ಷ್ಮತಿಸೊ-
ಕ್ಷಷ್ಮವೂ ರೊಪಿೇಕರರಗೆೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್್ಟಗೆ ಯ್ವುದೆೇ 
ಗುರಿ ಇಲಲಾವೆಂದು ಭ್ವಿಸಿದರೆ ಅದು ಮೊಖ್ಯತನವ್ಗ-
ಲ್ರದೆೇ?

“ನಿಮ್ಮಲಿಲಾ ಹೆಚುಚಿ ಉತ್ತಮವ್ಗಿ ಕಮ್ಯವೆಸಗುವವರು 
ಯ್ರೆಂದು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆಗಿ ಅವನು ಮರರ ಮತು್ತ 
ಜೇವನವನುನು ಸೃಷ್್ಟಸಿದನು. ಅವನು ಪ್ರತ್ಪಶ್ಲಿರೊ 
ಕರುಣ್ನಿಧಿರೊ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.” (ಕುರ್ಆನ್ 67:2)

ಇದ�ಲಲೆವೂ ಮಥ್ಯವಾದಗಳ�ೀ...?

“ನ್ವು ನಿಮ್ಮನುನು ಉದೆದಾೇಶವಿಲಲಾದೆ ಸೃಷ್್ಟಸಿದೆವು ಮತು್ತ 
ನಿೇವು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿಬರುವುದಿಲಲಾವೆಂದು ನಿೇವು 

ಸಹ್�ೀದರಾ...ರನಿಮಗರತಿಳಿದದಯೀ...?
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ಭ್ವಿಸಿದಿದಾೇರ್?” (ಕುರ್ಆನ್ 23/115).

“ತನನುನುನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಟು್ಟಬಡಲ್ಗುವುದೆಂದು ಮನುಷ್ಯನು 
ಭ್ವಿಸಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಅವನು ಸ್ರವಿಸಲ್ಗುವ ವಿೇರ್ಯದ 
ಒಂದು ಕೆೊೇಶವ್ಗಿರಲಿಲಲಾವೆೇ? ತರುವ್ರ ಅವನೆೊಂದು 
ರಕ್ತಪಿಂಡವ್ಗಿ ಮ್ಪ್ಯಟ್ಟನು. ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನನುನು ಸೃಷ್್ಟಸಿ 
ಸರಿಪಡಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಅದರಿಂದ ಗಂಡು ಮತು್ತ 
ಹೆಣೆ್ಣಂಬ ಎರಡು ಜೆೊೇಡಿಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಯಸಿದನು. ಅಂತಹ 
ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮೃತರಿಗೆ ಜೇವ ನಿೇಡುವುದು ಅಸ್ಧ್ಯವ್ದ 
ಕ್ರ್ಯವೆೇ?” (ಕುರ್ಆನ್ 75/36-40)

ಮರಣಾನಿಂತರ:

ಬಡವರು ರ್್ರೇಮಂತರು ಪಿೇಡನೆಗೆೊಳಗ್ದವರು 
ಪಿೇಡಕರು, ಅಕ್ರಮಿಗಳು ಮತು್ತ ಅಕ್ರಮಕೆೊಕೆಳಳುಗ್ದವರು 
ಎಲಲಾರಿಗೊ ನ್್ಯಯಚ್ತವ್ದ ರ್ಕೆ ಅಥವ್ ಪರಿಹ್ರವನುನು 
ಪ್ರತಿಯಬಬಾರೊ ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸುತ್್ತರೆ. ಹೃದಯ್ಂತರ್ಳದಲಿಲಾ 
ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯವನುನು ಅರಿರುವ ಸೃಷ್್ಟಕತ್ಯನಿಗೆ ಮ್ತ್ರ 
ಪರಿಪೊರ್ಯವ್ದ ನ್್ಯರ ಪ್ಲಿಸಲು ಸ್ಧ್ಯ.

“ಪುನರುತ್ಥಿನ ದಿನ ನ್ವು ನ್್ಯರಬದ್ಧ ತಕಕೆಡಿಗಳನುನು 
ಸ್ಥಿಪಿಸುವೆವು. ಆಗ ಯ್ರಿಗೊ ಸವಾಲ್ಪವೂ ಅನ್್ಯರವ್ಗದು. 
ಅದು (ಕಮ್ಯ) ಒಂದು ಸ್ಸಿವೆಕ್ಳಿನಷು್ಟ 

ತೊಕವಿರುವುದ್ದರೊ ನ್ವದನುನು ತರುವೆವು. ವಿಚ್ರಣೆ-
ಮ್ಡುವವರ್ಗಿ ನ್ವು ಸ್ಕು.” (ಕುರ್ಆನ್ 21/47)

ಶಾಿಂತಿ ಮತ್ತು ರದ್ಗತಿಗಾಗಿ ಏಕದ�ೀವ ವಿಶಾವಾರ:

ಈ ವಿಶ್ಲ ಜಗತ್ತನುನು ಅದರಲಿಲಾರುವ ಸಕಲ ಚರ್ಚರಗಳನುನು 
ಸೃಷ್್ಟಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವವನ್ಗಿದ್ದಾನೆ ದೆೇವನು. ಅರಬರಲಿಲಾ 
ಅವನಿಗೆ ‘ಅಲ್ಲಾಹು’ ಎಂದ್ಗಿದೆ ಹೆಸರು. ಅವನು ಏಕೆೈಕನು. 
ಅವನ ಹೆೊರತ್ಗಿ ಎಲಲಾವೂ ಅವನನುನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರು-
ವವರ್ಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಜನಿಸಲೊ ಇಲಲಾ, ಯ್ರಿಗೊ 
ಜನ್ಮಗಿೇಡಲೊ ಇಲಲಾ; ಅವನಿಗೆ ಸರಿಸಮ್ನರ್ಗಿ ಯ್ರೊ 
ಇಲಲಾ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಧನೆಗಳು ಮತು್ತ ಪ್್ರಥ್ಯನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂಥ 
ಅಹ್ಯನ್ದವನು ಅವನು ಮ್ತ್ರ.

ಆರ್ಧನೆಗಳಲಿಲಾ ಸಂಭದಿಸುವ ಒಂದು ಸರ್ಣ ವ್ಯತಿಚಲನವೂ 
ಒಂದು ದೆೊಡಡಾ ಪ್ಪವ್ಗಿರೊ ಕೃತಘನುತೆಯ್ಗಿರೊ 
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜ್ತಿ, ಮತ, ದೆೇಶ, ಭ್ಷೆ, ವಗ್ಯ-ವರ್ಯ 
ಎಂಬ ಸಂಕುಚ್ತತೆಗಳಿಲಲಾದ ವಿಶ್ಲ ನ್ಗರಿಕ ಧಮ್ಯವನ್ನುಗಿದೆ 
ಇಸ್ಲಾಮ್ ಬೆೊೇಧಿಸುವುದು. ಈ ವಿಷರದಲಿಲಾ ಸಿಥಿರವ್ದ 
ಮತು್ತ ಪರಿಪೊರ್ಯವ್ದ ವಿಶ್ವಾಸವೆೇ ಪರಲೆೊೇಕದಲಿಲಾ 
ಶ್ಂತಿ-ಸದಗಿತಿರ ಬುನ್ದಿ. ಬುನ್ದಿ ಭದ್ರವ್ಗಿಲಲಾವೆಂದರೆ 
ಪರ್ಜರ ನಿರ್ಚಿತ.
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ನವಕಂಬರ 0 11

ಮ್ಹಮ್ಮದ್(ರ)

ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ದೆೇವನಲಲಾ, ದೆೇವ ಪುತ್ರನೊ ಅಲಲಾ, 
ದೆೇವ್ವತ್ರವೂ ಅಲಲಾ. ದೆೇವನ ಮ್ಗ್ಯದಶ್ಯನವನುನು 
ಮನುಷ್ಯರ್ರ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ನಿರುಕಿ್ತಗೆೊಂಡ ಪ್ರವ್ದಿಗಳ 
ಶೃಂಖಲೆರ ಅಂತಿಮ ಕೆೊಂಡಿಯ್ಗಿದ್ದಾರವರು. ಜೇವನದ 
ಪ್ರತಿಯಂದು ಸಂದಭ್ಯ ಮತು್ತ ವಿಷರಗಳಲೊಲಾ ಅವರ 
ಮ್ಗ್ಯದಶ್ಯನವನುನು ಅವಲಂಬಸಬೆೇಕ್ಗಿದೆ.

ರಹ�ೋೀದರ!

ವಿಶ್ವಾಸ ಕ್ರ್ಯಗಳನೊನು ನ್ವು ಅತ್ಯಂತ ಶೃದೆ್ಧಯಿಂದ 
ಅವಲಂಬಸೆೊೇರ ಅಧ್ಯರನದ ನಿಭಿಡತೆ ಮತು್ತ 
ಮನೆೊೇರಂಜನೆರ ನಡುವೆ ನ್ವು ನಮ್ಮ ಜೇವನವನುನು, 

ಜೇವನದ ಗುರಿ ಮತು್ತ ಪರಲೆೊೇಕವನುನು ಮರೆರದಿರೆೊೇರ. 
ಕಲಿಯೇರ... ಮತು್ತ ಒಳಿತನುನು ಹರಡೆೊೇರ... ಕೆಡುಕನುನು 
ತೆೊರೆಯೇರ. ಇನುನು ಹೆಚುಚಿ ಮ್ಹಿತಿ ಮತು್ತ ಅಧ್ಯರನಕ್ಕೆಗಿ 
ಹರರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿದ್್ಯರ್್ಯಗಳಿಗ್ಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ ಅವಕ್ಶವನುನು 
ಕಲಿ್ಪಸಲ್ಗುತಿ್ತದೆ. ಹೆೈಸೆಕ್ ಜಲ್ಲಾ ಹೆೈರರ್ ಸೆಕಂಡರಿ 
ವಿದ್್ಯರ್್ಯ ಸಮಮೀಳನ 2016 ನವೆಂಬರ್ 6.  ರವಿವ್ರ 
ಬೆಳಿಗೆಗಿ 9.00ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4.30ರ ತನಕ, ಕ್ಸರಗೆೊೇಡು 
ಟ್ನ್ಹ್ಲ್ನಲಿಲಾ ವೆೈಜ್್ನಿಕ ಲೆೊೇಕದಲಿಲಾ ಸಮವರಸಕೆ-
ರೆೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹಗಲನುನು ವ್ಯಯಿಸೆೊೇರ. ನಿೇವೂ ಬನಿನು 
ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರನುನು ಕರೆತನಿನು. 

ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮಲಲಾರನುನು ಸನ್್ಮಗ್ಯದಲಿಲಾ ಅಣಿ ನೆರೆಸಲಿ... 
ಅಮಿೇನ್.

“ನಿೇವು ಮಾರದನು್ನ ನಾವು ಖರೇಸಿದಕವು”

ಫ್್ರನ್್ಸ ಸೊಪರ್ ಮ್ಕೆ್ಯಟ್ ಬಂದರಲಿಲಾ ಮುಖ ಮರೆಸಿ ಸಂಪೊರ್ಯ ಹಿಜ್ಬ್ ಧರಿಸಿದ ಒಂದು ಸಿತ್ರೇ ಅಗತ್ಯ ವಸು್ತಗಳನುನು 
ಖರಿೇದಿಸುತಿ್ತದದಾಳು. ಟ್್ರಲಿರಲಿಲಾ ಅಗತ್ಯ ವಸು್ತಗಳನುನು ತುಂಬಸಿದ ನಂತರ ಅವಳು ಬಲ್ ಪ್ವತಿಸಲು ಕ್ಂಟರಿನ ಕಡೆಗೆ 
ಬಂದಳು. 

ಅಷ್ಟರಲಿಲಾ ತೆಳುವ್ದ, ತೆೊೇಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೆೊಳುಳುವಂತಹ ವಸತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಸೆೇಲ್್ಸಗಲ್್ಯ, ಮುಖದಲಿಲಾ ಅವಳು ಅರಬಗಳನುನು 
ಹೆೊೇಲುತಿ್ತದದಾಳು. ಅವಳು ಹಿಜ್ಬ್ ಧರಿಸಿದ ಹೆಣಿ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಕುಹಕದ ನೆೊೇಟವನುನು ಬೇರುತ್್ತ ಅಸಹನೆ ಸೊಚ್ಸುವಂತೆ 
ಸ್ಮ್ನಿನ ಲೆಕಕೆ ಮ್ಡ ತೆೊಡಗಿದಳು. ಹಿಜ್ಬ್ ಧರಿಸಿದ ಹೆರು್ಣ ಮ್ನವ್ಗಿ ಅವಳನುನು ಗಮನಿಸುತಿ್ತದದಾಳು. ಆದರೆ ಅವಳ 
ಮ್ನವನುನು ದ್ಬ್ಯಲ್ಯವ್ಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಸೆೇಲ್್ಸಗಲ್್ಯ ಹೆೇಳಿದಳು. “ಮೊದಲೆೇ ಫ್್ರನ್್ಸನಲಿಲಾ ಮುಸಲ್್ಮನರಿಗೆ ಜೇವಿಸುವುದು 
ಕಷ್ಟವ್ಗಿದೆ. ಈಗ ನಿತ್ಯ ಒಂದೆೊಂದು ಸವ್ಲುಗಳು ಎದುರ್ಗುತಿ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಂತವರ ಈ ನಖ್ಬ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಮೊಲವ್ಗಿದೆ. ನ್ವಿಲಿಲಾ ಕೆೇವಲ ವ್್ಯಪ್ರ ಅಥವ ಉದೆೊ್ಯೇಗಕ್ಕೆಗಿ ಬರುತೆ್ತೇವೆಯೇ ಹೆೊರತು ನಮ್ಮ ಧಮ್ಯ ಪ್ರಚ್ರಕೆೊಕೆೇ, 
ನಮ್ಮ ಪೊವಿ್ಯಕರ ಚರಿತೆ್ರರನುನು ಬೆೊೇಧಲಿಸಕಕೆಲಲಾ ಎಂದು ನ್ವೆೇಕೆ ಇನುನು ಅಥೆೈ್ಯಸಿಕೆೊಳಳುಲಿಲಲಾ? ನಿಮಗೆ ಧಮ್ಯದಲಿಲಾ ಅಷೆೊ್ಟಂದು 
ಪಿ್ರೇತಿ ಇದದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಷಟ್ರಕೆಕೆ ಮರಳಿ ಹೆೊೇಗಿ ಅಲಿಲಾ ಹೆೇಗೆ ಬೆೇಕೆೊೇ ಹ್ಗೆ ಜೇವಿಸಿ ನಮ್ಮನುನು ಇಲಿಲಾ ಜೇವಿಸಲು ಬಡಿ.”

ಈಗ ನಖ್ಬ್ ಧರಿಸಿದ ಹೆರು್ಣ ತನನು ಪಸ್ಯನುನು ಕ್ಂಟರಿನ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಮುಖದಿಂದ ನಖ್ಬ್ ಸರಿಸಿದಳು. ಬಂಗ್ರ ವರ್ಯದ 
ಕೊದಲು, ನಿೇಲಿ ನಲಿರುವ ಕರು್ಣಗಳು. ಅವಳು ಹೆೇಳಿದಳು “ನ್ನೊ ಮೊಲತನಃ ಫ್್ರನ್್ಸನ ಪ್ರಜೆ. ಈ ಫ್್ರನ್್ಸ ನಿಮ್ಮದಲಲಾ. ನಮ್ಮ 
ಸವಾಂತ ರ್ಷಟ್ರ. ಇಸ್ಲಾಂ ನನನು ಧಮ್ಯ. ವಿಷರವಿಷೆ್ಟ, ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಧಮ್ಯವನುನು ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡಿದಿರಿ ಮತು್ತ ನ್ವು ಅದನುನು 
ಖರಿೇದಿಸಿದೆವು.”

ಕೃಪೆ: ನವ್ರ ಇಸ್ಲಾಂ ಜೊನ್ 2016
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ಸಂಪುಟ 11  ಸಂಚಿಕ  0

ಬಕಕ್ಕಗಕ ತುಳಿದದು್ದ ಯಾರು?

ಈ ಪ್ರಶೆನುಗೆ ಉತ್ತರ ಹೆೇಳುವ ಮೊದಲು ಪೊತಿ್ಯ ಕತೆರನುನು 
ಕೆೇಳಿರಿ;

ಅವರು ಒಬಬಾ ಒರಟು ಬುದಿ್ಧರ ಮುಂಗೆೊೇಪಿ ಅಧಿಕ್ರಿರ 
ನತದೃಷ್ಟ ಅಥವ್ ಬಲಿಪಶುವಿನಂತಹ ಸೆಕ್ರಟರಿಯ್ಗಿದದಾರು. 
ಅಧಿಕ್ರಿಗೆ ಯ್ವ ಜನರೆೊಂದಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಮ್ತ್ಡಬೆೇಕೆಂಬ 
ಕನಿಷ್ಟ ಜ್್ನವೂ ಇರಲಿಲಲಾ. ಕಛೆೇರಿರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆೊಣೆಗಳನೆನುಲ್ಲಾ 
ಅವನು ಸೆಕ್ರಟರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೆೊಟಿ್ಟದದಾ. ಸೆಕ್ರಟರಿ ಹೆೊಣೆಗ್ರಿಕೆರ 
ಮಹ್ಭ್ರ ಹೆೊತು್ತಕೆೊಂಡು ಸಂಪೊರ್ಯ ಕುಸಿದು ಬದುದಾ 
ಚಡಪಡಿಸುತಿ್ತದದಾ.

ಒಂದು ದಿನ ಅಧಿಕ್ರಿ ಸೆಕ್ರಟರಿರನುನು ಕರೆದ. ಅವನು ಬಂದು 
ನಿಂತುಕೆೊಂಡು ಹೆೇಳಿದ: ಹೆೇಳಿ್ರ ಸ್ಹೆೇಬ್ರ....

ಅಧಿಕ್ರಿ ಘಜ್ಯಸುವಂತೆ ಹೆೇಳಿದ: ನ್ನು ನಿನನುನುನು 
ಸಂಪಕಿ್ಯಸಲು ಫೆೊೇನ್ ಕರೆ ಮ್ಡಿದೆದಾ. ನಿೇನು ಫೆೊೇನ್ ಏಕೆ 
ಎತಿ್ತಲಲಾ?

ಸೆಕಿ್ರಟರಿ ವಿನಿೇತನ್ಗಿ ಹೆೇಳಿದ: ಸ್ಹೆೇಬೆ್ರ ನ್ನು ಏಳನೆೇ 
ಕಛೆೇರಿರಲಿಲಾದೆದಾ. ನಿಮ್ಮ ಕರೆರನುನು ಏಟೆಂಡ್ ಮ್ಡಲ್ಗಲಿಲಲಾ. 
ಸ್ವಾರಿ...

ಅಧಿಕ್ರಿ ಅಸಹನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್್ತ ಚ್ೇರುತ್್ತ ಹೆೇಳಿದ; ಪ್ರತಿಸಲ 
ಸ್ವಾರಿ... ಸ್ವಾರಿ... ಎಂತಹ ಸಂಸಕೃತಿ ಇದು...? ಈ ಪತ್ರಗಳನುನು 
ತಕ್ಷರ ಸೆಕೊ್ಯರಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನಿನ ಮೇಲಿವಾಚ್ರಕರಿಗೆ ಕೆೊಟು್ಟ ಬನಿನು... 
ತಕ್ಷರ...

ಸೆಕ್ರಟರಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಈ ಜಂಜ್ಟದಿಂದ ಖಿನನುನ್ಗಿ ಬಟಿ್ಟದದಾ. 
ಸೆಕೊ್ಯರಿಟಿ ವಿಭ್ಗದ ಕಛೆೇರಿ ತಲುಪಿ ಕ್ಗದ ಪತ್ರಗಳನುನು 
ಮೇಲಿವಾಚ್ರಕರ ಟೆೇಬಲಿನ ಮೇಲಿಡುತ್್ತ ಹೆೇಳಿದ: “ನಮ್ಮ 
ಕೆಲಸವನುನು ಸವಾಲ್ಪ ಬೆೇಗ ಮ್ಡಿಕೆೊಡಿ”.

ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಕೊಡ್ ಸೆಕ್ರಟರಿರ ಕ್ರ್ಯಶೆೈಲಿಯಿಂದ 
ಬೆೇಸರಗೆೊಂಡಿದದಾ. ಹೆೇಳಿದ; “ಸರಿ ಸ್ರ್... ಆ ಪತ್ರಗಳನುನು 
ಸವಾಲ್ಪ ಕ್ರಮಪ್ರಕ್ರ ಇಟು್ಟಬಡಿ.” ಸೆಕ್ರಟರಿಗೆ ಕೆೊೇಪ ಬಂತು. 
ಅವನು ಹೆೇಳಿದ; “ಕ್ರಮ... ಕ್ರಮ... ಕ್ರಮ... ಕಮ್ಯ! ನಿೇವು 
ಆದಷು್ಟ ಬೆೇಗ ನನನು ಕೆಲಸವನುನು ಮುಗಿಸಿಕೆೊಡಿ”. ಇಬಬಾರಿಗೊ 
ಜಗಳವ್ಯಿತು. ಹೆೊೈ ಕೆೈ ನಡೆಯಿತು. ಬಸಿ ತಣಿದ ಮೇಲೆ 
ಸೆಕ್ರಟರಿ ಕಛೆೇರಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದ. ಎರಡು ತ್ಸಿನ ನಂತರ 
ಸೆಕೊ್ಯರಿಟಿ ವಿಭ್ಗದ ಓವ್ಯ ನ್ಕರ ಮೇಲಿವಾಚ್ರಕನ 
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೆೇಳಿದ; ಸ್ರ್! ನ್ನು ನನನು ಮಗುವನುನು 
ಶ್ಲೆಯಿಂದ ಕರೆತರಲು ಹೆೊೇಗಲೆೇ...? ಸೆಕ್ರಟರಿಯಂದಿಗೆ 
ಜಗಳ್ಡಿ ಕುಳಿತಿದದಾ ಮೇಲಿವಾಚ್ರಕನು ಒಮ್ಮಗೆ ಕಿರುಚ್ಡುತ್್ತ 

¥ÀæªÁ¢ AiÀÄªÀgÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è fÃ«¸À®Ä GvÀÌøμÀÖ PÉÊ¦r

 " ಡ್| ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅರೀಫಿ

ಜೇವನದ ಸವಿ ಅನುಭವಿಸಿರಿ
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ಹೆೇಳಿದ; “ನಿತ್ಯವೂ ನಿಮಗೆ ಇದೆೊಂದು ರೆೊೇಗವೆೇ?” 
ನ್ಕರ ಹೆೇಳಿದ; “ಸ್ರ್! ನ್ನು ಹತು್ತ ವಷ್ಯಗಳಿಂದಲೊ 
ನನನು ಮಕಕೆಳನುನು ಕರೆತರಲು ನಿತ್ಯವೂ ಹೆೊೇಗುತಿ್ತದೆದಾೇನೆ. ಇದು 
ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬ್ರಿ ನಿೇವು ಆಕೆೇಪಿಸುತಿ್ತರುವುದು”.

“ನಿಮಗೆ ಸ್ಮ್ಯವ್ದ ಮ್ತು ನ್ಟುವುದಿಲಲಾವೆೇ... ಕೆಲಸ 
ನೆೊೇಡಿ್ರೇ... ಹೆೊೇಗಿ್ರ....” ಮೇಲಿವಾಚ್ರಕ ಅರಚ್ಡಿದ. ನ್ಕರ 
ತನನು ಮೇಲ್ಧಿಕ್ರಿರ ವತ್ಯನೆಯಿಂದ ಧಿಗಭು್ರಮಗೆೊಂಡು 
ತನನು ಕಛೆೇರಿಗೆ ತೆರಳಿದ. ಅವನು ಸೊಕೆಲ್ಗೆ ಫೆೊೇನ್ ಮ್ಡಿ 
ಮಕಕೆಳನುನು ಹೆೇಗ್ದರೊ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಕೆೇಳಿಕೆೊಂಡ. 
ಆದರೆ ಆ ಮುಗ್ಧ ಮಕಕೆಳು ಬಸಿಲಲಿಲಾ ನಿಂತು ಬಹಳ ಕ್ಲ 
ಕ್ರುವಂತ್ಯಿತು. ಬಳಿಕ ಶ್ಲೆರ ಓವ್ಯ ಅಧ್್ಯಪಕರು 
ಅವರನುನು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನ್ಕರ 
ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಅವನ ಮನದಲಿಲಾ ತನನು ಮೇಲ್ಧಿಕ್ರಿರ 
ಕುರಿತ್ದ ಕೆೊೇಪ ಮತು್ತ ಅಸಹನೆ ಇನುನು ಕುದಿರುತ್ತಲೆೇ 
ಇತು್ತ. ಅವನ ಮಕಕೆಳಲಿಲಾ ಸರ್ಣವ ಓಡೆೊೇಡಿಕೆೊಂಡು ಬಂದು 
ಅವನನುನು ಮನೆರ ಹೆೊಸಿ್ತಲಲೆಲಾೇ ಎದುರುಗೆೊಂಡ. ಅವನ 
ಕೆೈರಲಿಲಾ ಆಟಿಕೆ ಇತು್ತ.

“ಅಪ್್ಪ... ಅಪ್್ಪ... ಈ ಆಟಿಕೆರನುನು ನನಗೆ ಟಿೇಚರ್ ಕೆೊಟಿ್ಟದುದಾ... 
ಏಕೆಂದರೆ...”

“ನಡಿ ನಿನನುಮ್ಮನ ಬಳಿಗೆ...” ಎನುನುತ್್ತ ಕೆೊೇಪದಿಂದ ನ್ಕರ 
ಮಗನನುನು ತಳಿಳುಬಟ್ಟ. ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ಅಳುತ್್ತ ತನನು ಅಮ್ಮನ 
ಬಳಿಗೆ ಹೆೊೇಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲಿಲಾ ಮನೆರಲಿಲಾ ಸ್ಕಿದ ಬೆಕುಕೆ 
ಕಂದನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಅದರ ಕ್ಲನುನು ಮೊಸ 
ತೆೊಡಗಿತು. ಮಗು ಕೆೊೇಪದಿಂದ ಗಟಿ್ಟಯ್ಗಿ ಬೆಕಿಕೆಗೆ ತುಳಿದೆೇ 
ಬಟಿ್ಟತು. ತುಳಿತದ ರಭಸಕೆಕೆ ಬೆಕುಕೆ ಗೆೊೇಡೆಗೆ ಡಿಕಿಕೆ ಹೆೊಡೆಯಿತು.

ಇಲಿಲಾ ನನನು ಪ್ರಶೆನು ಏನೆಂದರೆ ಬೆಕಿಕೆಗೆ ತುಳಿದದುದಾ ಯ್ರು? 
ನನಗನಿನುಸುತ್ತದೆ, ನಿೇವು ನಸುನಗುತ್್ತ ಹೆೇಳುವಿರಿ “ಅಧಿಕ್ರಿ” 
ಎಂದು. ಶೆೇಖಡ್ ನೊರರಷು್ಟ ಸತ್ಯ. ಅಧಿಕ್ರಿಯೇ ಬೆಕಿಕೆಗೆ 
ತುಳಿದದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅವನ 
ಸೆಕ್ರಟರಿರನುನು ಜರಿದ. ನ್ವೆೇಕೆ ಇನುನು ಕೆಲಸವನುನು 
ಹಂಚ್ಕೆೊಂಡು ನಿರ್ಳರ್ಗಿರಲು ಪ್ರರತಿನುಸುವುದಿಲಲಾ?

ನಿಮ್ಮ ಕೆೈರಲಿಲಾ ಆಗದ ಕ್ರ್ಯವನುನು “ಈ ಕೆಲಸ ನನಿನುಂ-
ದ್ಗುವುದಿಲಲಾ”ವೆಂದು ಹೆೇಳಲು ನಿೇವೆೇಕೆ ಹಿಂಜರಿರುತಿ್ತೇರಿ? 
ನಿೇವು ಮ್ನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕೆಕೆ ಸಿಲುಕಿದರೆ ಅದರ ಪರಿಣ್ಮ 
ನಿದೆೊೇ್ಯಷ್ಗಳ್ದ ಹಲವ್ರು ಜನರು ಅನುಭವಿಸಬೆೇಕ್-
ಗುತ್ತದೆ. ವ್ಸ್ತವದಲಿಲಾ ಅವರು ಯ್ವುದೆೇ ತಪು್ಪ ಮ್ಡದ 
ಮುಗ್ಧರ್ಗಿರುತ್್ತರೆ.

ಯ್ರೆೊೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ನಿಮ್ಮನುನು ಇಕಕೆಟಿ್ಟಗೆ 
ಸಿಲುಕಿಸಿ ನಿೇವು ಅವರಿಗೆ ಮ್ತುಕೆೊಡುವಂತೆ ಮ್ಡುವುದು, 
ಬಳಿಕ ಆ ಮ್ತನುನು ನೆರವೆೇರಿಸಲ್ರದೆ ನಿೇವು ಚಡಪಡಿಸುವುದು 
ಇದೆಂತಹ್ ದಡಡಾತನ!...?

ನಿೇವು ಬರುವಿರ್ದರೆ ನ್ವು ಜೆೊತೆಯ್ಗಿ ಮದಿೇನಕೆಕೆ 
ಹೆೊೇಗೆೊೇರ, ಅಲಿಲಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶದವ್ಹಕರು  
ಮತು್ತ ಸಹ್ಬಗಳ ಸಭ್ ಸದನವನುನು ಅವಲೆೊೇಕಿಸೆೊೇರ. 
ಅಂದು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಬಹಿರಂಗಕೆಕೆ ಬಂದಿತು್ತ. ಮದಿೇನದ ಆಸುಪ್-
ಸಿನಲೆಲಾಲ್ಲಾ ಇಸ್ಲಾಮೇ ಪ್ರಮುಖ ಚಚ್್ಯ ವಿಷರವ್ಗಿತು್ತ. 
ಸಕಲ ವಿಶವಾಗಳ ಸೃಷ್್ಟಕತ್ಯ, ಸಂರಕ್ಷಕ ಮತು್ತ ಪರಿಪ್ಲಕನು 
ಏಕೆೈಕನ್ದ ಅಲ್ಲಾಹನ್ಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಘೊೇಷಣೆ ಸುತ್ತಲೊ 
ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸತೆೊಡಗಿತು್ತ. ಜನಸ್ಮ್ನ್ಯರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್್ಟತ 
ಗೆೊೇತ್ರಗಳ ತನಕ ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪ್ಗಿ ಮದಿೇನದ 
ಕಡೆಗೆ ಧ್ವಿಸುತಿ್ತದದಾರು. ಅವರಲಿಲಾ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅನುಸರಣೆರ 
ಪ್ರತಿಜ್ೆಯಂದಿಗೆ ಮುಸಲ್್ಮನರ್ಗಿಯೇ ಬರುತಿ್ತದದಾರು. ಇನುನು 
ಕೆಲವರು ಒಲಲಾದ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್್ರಬಲ್ಯದಿಂದ 
ನಿಬ್ಯಂಧಿತರ್ಗಿ ಅತ್ತ ನಡೆರುತಿ್ತದದಾರು.

ಅರಬರಲಿಲಾ ಓವ್ಯ ಅಗಭ್ಯ ರ್್ರೇಮಂತನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡು-
ತಿ್ತದದಾ ಆಮಿೇರ್ ಬನ್ ತುಫೆೈಲ್ ಕೊಡ್ ಮದಿೇನದತ್ತ ಪ್ರವಹಿ-
ಸುತಿ್ತದದಾ ಜನ ಪ್ರವ್ಹದಲಿಲಾ ಒಬಬಾರ್ಗಿದದಾರು. ಅವರ ಸಮೊಹವು 
ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವ್ಹ ಸದೃಶವ್ಗಿ ಸ್ಗಿ 
ಬರುತಿ್ತದದಾ ಜನರನುನು ಉಲೆಲಾೇಖಿಸುತ್್ತ “ಆಮಿರ್! ಜನರು 
ತಂಡೆೊೇಪತಂಡಗಳ್ಗಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸಿವಾೇಕರಿಸುತಿ್ತದ್ದಾರೆ. ನಿೇವು 
ಕೊಡ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸಿವಾೇಕರಿಸುವುದು ಒಳಳೆುರದು” ಹೆೇಳುತಿ್ತದದಾರು.

ಆಮಿೇರ್ ಓವ್ಯ ಅಹಂಕ್ರಿ ಮತು್ತ ಗವಿ್ಯಷ್ಟನ್ದ 
ಸರದ್ರನ್ಗಿದದಾ. ಸಂಪೊರ್ಯ ಅರಬ್ ಸ್ಮ್್ಯಜ್ಯವನುನು 
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ಆಳುವ ಕನಸು ಕ್ರುತಿ್ತದದಾ. ಅತ್ಯಂತ ಗವ್ಯ ಮತು್ತ ಜಂಭದಿಂದ 
ಅವನು ತನನು ಸಮೊಹಕೆಕೆ “ಅಲ್ಲಾಹನ್ಣೆ! ಅರಬರು ನನನುನುನು 
ಸ್ಮ್್ರಟನೆಂದು ಅಂಗಿೇಕರಿಸುವ ತನಕ ಮತು್ತ ನನನುನುನು 
ಅನುಸರಿಸುವ ತನಕ ನ್ನು ಸ್ರಲ್ರೆನೆಂದು ನ್ನು 
ಪ್ರತಿಜ್ೆ ಮ್ಡಿರುವ್ಗ ನ್ನು ಕುರೆೈಷರ ಆ ಬ್ಲಕನನುನು 
ಅಂಗಿೇಕರಿಸುವುದೆೇ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತಿ್ತದದಾ.

ಆದರೆ ಬರುಬರುತ್್ತ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶೆ್ರೇರಸು್ಸ ದಿಗಂತದಲಿಲಾ 
ವಿರ್ಜಸತೆೊಡಗಿದ್ಗ, ಜನರು ಪ್ರವ್ದಿ ರವರ ಸುತ್ತ 
ಮೇಲೆೈಸುವುದನುನು ಕಂಡ್ಗ ಕುತೊಹಲದಿಂದ ಅವನು 
ಕೊಡ್ ಅವನ ಕೆಲವು ಆಪೆ್ತೇಷ್ಟರೆೊಂದಿಗೆ ಮುಹಮ್ಮದ್

 ರನುನು ಭೆೇಟಿಯ್ಗಲು ಮದಿೇನದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯ್ರ 
ಹೆೊರಟನು. ಮದಿೇನದ ಮಸಿೇದಿರಲಿಲಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇ-
ಶವ್ಹಕರನುನು  ಕಂಡು ಹೆೇಳಿದ; “ಮುಹಮ್ಮದ್! ನ್ನು 
ಏಕ್ಂತದಲಿಲಾ ನಿಮ್ಮನುನು ಬೆೇಟಿಯ್ಗಲು ಬರಸುತೆ್ತೇನೆ”. 
ಪ್ರವ್ದಿರವರು  ಇಂತಹ ದಪ್ಯ ಪ್ರದರ್್ಯಸುವವರನುನು 
ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರಲಿಲಲಾ. ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು; “ಅಲ್ಲಾಹನ್ಣೆಗೊ 
ಇಲಲಾ. ನಿೇವು ಏಕೆೈಕನ್ದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ತನಿನುರಿ. 
ಆಮೇಲೆ ನೆೊೇಡೆೊೇರ”.

ಅವನು ಮತೆ್ತ ಪುನರ್ವತಿ್ಯಸಿದ” ಮುಹಮ್ಮದ್! ನ್ನು 
ಏಕ್ಂತದಲಿಲಾ ನಿಮ್ಮನುನು ಭೆೇಟಿಯ್ಗಲು ಬರಸುತೆ್ತೇನೆ”.

ಪ್ರವ್ದಿ  ಮತೆ್ತ ನಿರ್ಕರಿಸಿದರು.. ಆದರೆ ಅವನು 
ಪಟು್ಟ ಬಡದೆ “ಮುಹಮ್ಮದ್, ನನೆೊನುಂದಿಗೆ ಬನಿನುರಿ! 
ನನಗೆ ಒಂದಿಷು್ಟ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮ್ತ್ಡಬೆೇಕು”. ಎಂದು 
ಹೆೇಳುತ್ತಲೆೇ ಇದದಾನು. ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು

 ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ತಕ್ಷರ ಆಮಿರ್ ಅವನ 
ಒಬಬಾ ಸಂಗಡಿಗನಿಗೆ ಸಂಜ್ೆ ಮ್ಡಿದ. ಅವರಿಬಬಾರೊ ಮೊದಲೆೇ 
ಉಪ್ರ ಮ್ಡಿಕೆೊಂಡಿದದಾರು. ಆಮಿರ್ ಪ್ರವ್ದಿ ರನುನು 
ಮ್ತುಕತೆರಲಿಲಾ ತಲಿಲಾೇನರ್ಗುವಂತೆ ಮ್ಡುವುದು ಮತು್ತ 
ಅವನ ಸಂಗಡಿಗ (ಇಬ್ಯದ್) ತಲವ್ರಿನಿಂದ ದ್ಳಿ ನಡೆಸಿ 
ಪ್ರವ್ದಿ ರನುನು ಕೆೊಲುಲಾವುದು ಅವರು ರಚ್ಸಿದ ಷಡ್ಯಂ-
ತ್ರವ್ಗಿತು್ತ.

ಇಬ್ಯದ್ ಸಿದ್ಧನ್ಗಿದದಾ. ಅವನ ಕೆೈ ತಲವ್ರಿನ ಹಿಡಿರನುನು 

ಬಲವ್ಗಿ ಹಿಡಿದುಕೆೊಂಡಿತು್ತ. ಪ್ರವ್ದಿ  ಮತು್ತ ಆಮಿರ್ 
ಬ್ಗಿಲೆೊಂದನುನು ದ್ಟಿ ಏಕ್ಂತಕೆಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಅವರು 
ಮ್ತಿನಲಿಲಾ ನಿರತರ್ದರು. ಇಬ್ಯದ್ ತಲವ್ರಿನ ಹಿಡಿರ 
ಮೇಲಿನ ತನನು ಹಿಡಿತವನುನು ಬಲಪಡಿಸಿದ. ಇನೆನುೇನು ಒರೆಯಿಂದ 
ಕಳಚ್ ದ್ಳಿ ಮ್ಡಿಬಡಬೆೇಕೆಂದು ತಿೇಮ್್ಯನಿಸಿದ. ಆದರೆ 
ಅವನ ಕೆೈ ಅವನ ನಿರಂತ್ರರದಿಂದ ಬೆೇಪ್ಯಟಿ್ಟತು. ಅವನೆಷು್ಟ 
ಪ್ರರತಿನುಸಿದರೊ ಖಡಗಿವು ಒರೆಯಿಂದ ಹೆೊರತೆಗೆರಲು 
ಅವನಿಗೆ ಸ್ಧ್ಯವ್ಗಲಿಲಲಾ. ಅತ್ತ ಆಮಿರ್ ಒಂದುಕಡೆ ಪ್ರವ್ದಿ

ರನುನು ಮ್ತಿನಲೆಲಾೇ ನಿರತರ್ಗಿರುವಂತೆ ಮ್ಡಲು 
ಪ್ರರತಿನುಸುತಿ್ತದದಾರೆ ಇನೆೊನುಂದು ಕಡೆ ಇಬ್ಯದ್ನಿಗೆ ದ್ಳಿ 
ಮ್ಡುವಂತೆ ಸಂಜ್ೆರನುನು ಸೊಚನೆರನುನು ನಿೇಡುತಿ್ತದದಾ. 
ಆದರೆ ಇಬ್ಯದ್  ಅಸಹ್ರಕನಂತೆ ಅಲೆಲಾೇ ಪಕಕೆದಲಿಲಾ ಸುಮ್ಮನೆ 
ನಿಂತುಬಟಿ್ಟದದಾ. ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವ್ದಿ  ತಿರುಗಿ ಒಮ್ಮ ಇಬ್ಯದ್ನ 
ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್್ಟ ಬೇರಿದರು. ಮತು್ತ ಆಮಿರ್ನಿಗೆ ಹೆೇಳಿದರು;

“ಆಮಿರ್! ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸಿವಾೇಕರಿಸಿರಿ” ಅವನು ಕೆೇಳಿದ; 
“ಮುಹಮ್ಮದ್! ನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸಿವಾೇಕರಿಸಿದರೆ ನಿೇವು 
ನನಗೆೇನು ಕೆೊಡುತಿ್ತೇರಿ”? ಪ್ರವ್ದಿ  ಸ್ಪಷ್ಟವ್ದ ಧ್ವನಿರಲಿಲಾ 
ಹೆೇಳಿದರು; “ಸ್ಮ್ನ್ಯವ್ಗಿ ಇತರ ಮುಸಲ್್ಮನರಿಗೆ 
ಸಿಗುವುದೆಲಲಾವೂ ನಿಮಗೊ ಸಿಗುವುದು, ಅದೆೇ ಪ್ರಕ್ರ 
ಅವರಿಗಿರುವ ಹೆೊಣೆಗ್ರಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೊ ಇರುವುದು”.

ಆಮಿರ್ ಹೆೇಳಿದ; “ನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸಿವಾೇಕರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ 
ನಂತರ ನನಗೆ ಅಧಿಕ್ರ ಕೆೊಡುತಿ್ತೇರ್?” ಪ್ರವ್ದಿ  
ಇಂದು ಮ್ತುಕೆೊಟು್ಟ ನ್ಳ ೆಅದಕೆಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರವತಿ್ಯಸುವ-
ವರಲಲಾ. ಇಂದು ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿ ನ್ಳ ೆಅದನುನು ಪೊತಿ್ಯಕರಿ-
ಸಲ್ರದೆ ಅದಕ್ಕೆಗಿ ಖೆೇಧಿಸುವವರೊ ಅಲಲಾ. ಅವರು ಯ್ವ 
ಅಳುಕೆೊೇ, ಆತಂಕವೂ ಇಲಲಾದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವ್ಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು; 

“ಇಲಲಾ! ಅದು ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾದ ಮ್ತು! ನಿಮಗ್ಗಲಿ ನಿಮ್ಮ 
ಸಮೊಹಕ್ಕೆಗಲಿ ಅಧಿಕ್ರ ಲಭಿಸದು”.

ಈಗ ಆಮಿರ್ ತನನು ಪ್ರಸ್್ತಪದಲಿಲಾ ಸವಾಲ್ಪ ಬದಲ್ವಣೆ ಮ್ಡುತ್್ತ 
ಹೆೇಳಿದ; “ಹ್ಗ್ದರೆ ಹಿೇಗೆ ಮ್ಡೆೊೇರ, ಗ್್ರಮ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ 
ಅಧಿಕ್ರ ನನಗೆ ಕೆೊಡಿ. ನಿೇವು ಪಟ್ಟರಗಳ ಅಧಿಕ್ರ 
ಇಟು್ಟಕೆೊಳಿಳುರಿ”.
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ಈಗ ಪ್ರವ್ದಿ  ಮತ್ತಷು್ಟ ಖ್ರವ್ಗಿ ಹೆೇಳಿದರು; 
“ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ”.

ಇದರಿಂದ ಕೆೊೇಪ ಮತು್ತ ಕೆೊ್ರೇಧದಿಂದ ಅವನ ಮುಖ 
ಕೆಂಪೆೇರಿತು. ಅವನು ಅಸಹನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್್ತ ಅರಚ್ಡಿದ; 
ಮುಹಮ್ಮದ್! ಅಲ್ಲಾಹನ್ಣೆ! ನ್ನು ಈ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟರವನುನು 
ಮಿಂಚ್ನ ವೆೇಗದಲಿಲಾ ಸಂಚರಿಸುವ ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ 
ರುವಕರ ದಂಡಿನಿಂದ ತುಂಬಸಿಬಡುವೆನು. ಇಲಿಲಾನ 
ಒಂದೆೊಂದು ಖಜೊ್ಯರಕೆಕೆ ಒಂದು ಕುದುರೆರ ಪ್ರಮ್ರದ 
ಅಶವಾದಳದೆೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಧ್ಳಿ ನಡೆಸುವೆನು” 

ಇಷು್ಟ ಹೆೇಳುತ್್ತ ಅವನು ಕೆೊೇಪದಿಂದ ಮತಿಗೆಟ್ಟವನಂತೆ 
ಅರಚುತ್್ತ ಮಸಿೇದಿಯಿಂದ ಹೆೊರನಡೆದ. ಅವನನುನು 
ಸೊಕ್ಷವ್ಗಿ ಗಮನಿಸುತ್್ತ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೆೇಶವ್ಹಕರು

 ಆಕ್ಶಲೆೊೇಕದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್್ಟ ಬೇರುತ್್ತ ಹೆೇಳಿದರು; 
“ಅಲ್ಲಾಹನೆೇ! ಆಮಿರ್ನ ಕುರಿತ್ಗಿ ಯ್ವುದೆೇ ರಿೇತಿರ ಚ್ಂತೆ 
ನನನುನುನು ಬ್ದಿಸದಂತೆ ಮ್ಡು. ಅವನ ಸಮೊಹಕೆಕೆ ನಿೇನು 
ಸನ್್ಮಗ್ಯವನುನು ದರಪ್ಲಿಸು”. (ಮಜ್ಮಉಝವ್ಇದ್ 
6/126 ಈ ಹದಿೇಸ್ ದುಬ್ಯಲವ್ಗಿದೆ)

ಆಮಿರ್ ಮದಿೇನದಿಂದ ಹೆೊರಟು ತನನು ಊರಿನ ಕಡೆಗೆ 
ಪ್ರಯ್ರ ಬೆಳಸೆಿದ. ಹೃದರದಲಿಲಾ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಟ ಸೆೈನ್ಯವನುನು 
ಸಜಜೆೇಕರಿಸಿ ಮದಿೇನದ ಮೇಲೆ ದ್ಳಿ ಮ್ಡಬೆೇಕೆಂದು 
ದೃಡನಿಶಚಿರ ಮ್ಡಿಕೆೊಂಡಿದದಾ. ದ್ರಿರ ಮಧೆ್ಯ ವಿರಮಿಸಲು 
ಸಲೊಲಿರ ಎಂಬ ಸಿತ್ರೇರ ಬಡ್ರದಲಿಲಾ ತಂಗಿದ. ಅವಳು 
ಅವನ ಸಮೊಹಕೆಕೆ ಸೆೇರಿದವಳು. ರ್ೇಲಗೆಟ್ಟವಳಂೆದು 
ಅರಿರಲ್ಪಡುತಿ್ತದದಾಳು. ಜನರು ಅವಳ ಕುರಿತು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್್ರರ 
ಹೆೊಂದಿದದಾರು. ಅವಳನುನು ಸಮಿೇಪಿಸುವವರನೊನು ಜನರು 
ದುಷ್ಟರೆಂದು ಭ್ವಿಸುತಿ್ತದದಾರು. ಆಮಿರ್ನಿಗೆ ವಿಶ್್ರಂತಿ 
ಪಡೆರಲು ಬೆೇರೆ ಸರಿಯ್ದ ಸಥಿಳ ಲಭಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅವನು 
ಅವಳ ಬಡ್ರವನುನು ಸಮಿೇಪಿಸಿದ್ದಾಗಿತು್ತ. ಪ್ರಯ್ರದಿಂದ 
ದಣಿದಿದದಾ ಅವನ ದೆೇಹಕೆಕೆ ತಕ್ಷರ ನಿದೆ್ರ ಆವರಿಸಿತು. ಈ 
ಮಧೆ್ಯ ಅವನ ಕುತಿ್ತಗೆರಲಿಲಾ ಒಂದು ಕೆೊಂಬು ಹೆೊರಬಂತು. 
ಸ್ಮ್ನ್ಯವ್ಗಿ ಒಂಟೆಗಳ ಕುತಿ್ತಗೆರಲಿಲಾ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ್ 
ಒಂದು ಕೆೊಂಬು! ಆಮಿರ್ ಅದನುನು ಕಂಡು ಗ್ಬರಿಗೆೊಂಡು 
ಅದನುನು ಸ್ಪರ್್ಯಸುತ್್ತ ಹೆೇಳಿದ;

ಒಂಟೆರ ದಿಬಹಾದಂತಹ್ ಒಂದು ದಿಬಬಾ ಮತು್ತ ಸಲೊಲಿಯ್ಳ 
ಮನೆರಲಿಲಾ ಮರರ...!!”

ಅಥ್್ಯತ್ ನಿಕೃಷ್ಟರಿೇತಿ, ನಿಕೃಷ್ಟ ಸಥಿಳ ಮತು್ತ ಅತ್ಯಂತ 
ಅಪಮ್ನಕರ ಮರರ...! ಆಮಿರ್ ರರರಂಗದಲಿಲಾ ವಿೇರ 
ಮರರವನುನು ಬರಸಿದದಾ. ಆದರೆ ಅವನ ಜೇವನ ಒಂದು 
ವೆೇಶೆ್ಯರ ಮನೆ ಮತು್ತ ಸಂಗದಲಿಲಾ ಮೃಗಕೆಕೆ ತಗಲುವ 
ರೆೊೇಗದಿಂದ ಪಯ್್ಯವಸ್ನ ಕಂಡಿತು. ಅವನು ಕೊಡ್ 
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಮ್ನಕರ ಅಂತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದಿದದಾ. 
ಆದದಾರಿಂದಲೆೇ ಚ್ೇರ್ಡುತ್್ತ ತನನು ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಹೆೇಳುತಿ್ತದದಾ; 

“ನನನು ಕುದುರೆ ತನಿನುರಿ”.

ಕುದುರೆ ತಂದು ನಿಲಿಲಾಸಿದ್ಗ ಒಂದೆೇ ಜಗಿತಕೆಕೆ ಅದರ 
ಮೇಲೆೇರಿದ. ಈಟಿರನುನು ಕೆೈರಲಿಲಾ ಹಿಡಿದುಕೆೊಂಡು ಓಡಿಸಿದ. 
ಕುದುರೆ ಅತಿ್ತಂದಿತ್ತ ಇತಿ್ತಂದತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರತೆೊಡಗಿತು. 
ಅವನು ತನನು ತಲೆರನುನು ಒಂದು ಕೆೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೆೊಂಡಿದದಾ. 
ನೆೊೇವು ಅವನಿಂದ ಸಹಿಸಲ್ಗುತಿ್ತರಲಿಲಲಾ. ಅವನು ಮರರ 
ವೆೇದನೆರನುನು ಸಹಿಸಿಕೆೊಂಡು ಕುದುರೆ ಸವ್ರಿ ಮ್ಡುತ್ತ  
ಹೆೇಳುತಿ್ತದದಾ; “ಒಂಟೆರಂತಹ್ ಒಂದು ಕೆೊಂಬು ಮತು್ತ 
ಸಲೊಲಿರ್ಯಳ ಮನೆರಲಿಲಾ ಮರರ!!”

ಅವನ ಕುದುರೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುತ್ತಲೆೇ ಇತು್ತ. ಮರರ ಆಮಿರ್ಗೆ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿ ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲಲಾ. ಅವನು ಕುದುರೆರಲಿಲಾ ಕುಳಿತ 
ಸಿಥಿತಿರಲೆಲಾೇ ನರಕದಲಿಲಾ ಪ್ರವೆೇರ್ಸಿದ. ಆಮಿರ್ನ ಜೆೊತೆಗಿದದಾವರು 
ಅವನ ಶವನನುನು ಅಲೆಲಾೇ ಬಟು್ಟ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಊರಿನ 
ಜನರ ಮಧೆ್ಯ ತಲುಪಿದ್ಗ ಜನರು ಮುಂದೆ ಬಂದು 
ಇಬ್ಯದ್ನೆೊಂದಿಗೆ ಕೆೇಳಿದರು;

“ಇಬ್ಯದ್! ಏನು ನಡೆಯಿತು?”

ಅವನು ಹೆೇಳಿದ; “ಏನು ಹೆೇಳುವುದು... ಮುಹ್ಮಮದ್ 
ನಮಗೆ ಯ್ವುದೆೇ ಒಂದು ವಸು್ತವನುನು ಆರ್ಧಿಸಲೊ 
ಅನುಮತಿಸಲಿಲಲಾ. ಆ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಲಾ ಅವರೆೇನ್ದರೊ ನನನು 
ಮುಂದಿರುತಿ್ತದದಾರೆ ನ್ನು ಬ್ರವೆಸೆದು ಅವರನುನು ಕೆೊಂದು 
ಹ್ಕುತಿ್ತದೆದಾ”.
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ಈ ಮ್ತನುನು ಹೆೇಳಿದ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಯದ್ 
ತನನು ಒಂದು ಹೆರು್ಣ ಒಂಟೆರನುನು ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡಲು 
ಅದರ ಮೇಲೆ ಸವ್ರಿ ಮ್ಡುತ್್ತ ಹೆೊರಟಿದದಾ. ಅಲ್ಲಾಹು 
ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಲು ಎರಗುವಂತೆ ಮ್ಡಿದ. ಅವನು 
ಮತು್ತ ಅವನ ಒಂಟೆ ಕ್ಷಣ್ಧ್ಯದಲಿಲಾ ಸುಟು್ಟ ಭಸ್ಮವ್ಗಿ ಬಟ್ಟರು. 
(ಸಿೇರತುನನುಭವಿರ್ಯ, ಇಬ್ನು ಹಿಷ್ಮ್ 4/213-216)

ಹ್ದು! ನಿೇವು ಯ್ವ್ಗಲೊ ಅಲ್ಲಾಹನ ತ್ಫಿೇಕ್ನಿಂದ 
ನಿಮಗೆ ನಿಭ್ಯಿಸಲು ಸ್ಧ್ಯವ್ಗುತ್ತದೆಂದು ಖ್ತಿ್ರ 
ಇರುವಂತಹ್ ಕ್ರ್ಯಗಳ ಬಗೆಗಿ ಮ್ತ್ರ ಮ್ತುಕೆೊಡಬೆೇಕು. 
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಎಚಚಿರಿಕೆ ವಹಿಸಬೆೇಕ್ದ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯವೆೇ 
ಆಗಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಮ್ಡಲು ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾದ ಕ್ರ್ಯಗಳ ಹೆೊಣೆರನುನು 
ನಿೇವು ವಹಿಸಲೆೇಬ್ರದು. ಅದೆೇ ಪ್ರಕ್ರ ನಿಮಗೆ ವಹಿಸುವ 
ಹೆೊಣೆಗ್ರಿಕೆರನುನು ನಿರ್ಕರಿಸುವ್ಗ ಉತ್ತಮವ್ದ 
ವಿನರಪೊರ್ಯವ್ದ ರಿೇತಿ ಅಥವ್ ಕ್ರಮವನುನು 
ಪ್ಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವ್ಗಿದೆ.

ಉದ್ಹರಣೆಗೆ ಒಬಬಾ ವ್ಯಕಿ್ತ ಅವನ ಸಹೆೊೇದರನಿಗೆ ಒಂದು 
ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಕೆೊಡಿಸುವಂತೆ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೆೊಳುಳುತ್್ತ-
ನೆಂದಿಟು್ಟಕೆೊಳಿಳು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೆೊೇದರ ಅಥವ್ ಸಂಬಂಧಿ ಒಂದು 
ಘನವೆತ್ತ ಸ್ಥಿನವನುನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಅಧಿಕ್ರಿ ಅಥವ್ ನಿೇವು 
ಒಂದು ಸ್ಮಥ್ಯ್ಯ ಹೆೊಂದಿರುತಿ್ತೇರೆಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ 
ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್್ತನೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೆೊತಿ್ತರುತ್ತದೆ 
ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ರ್ಯ ಸ್ಧ್ಯವ್ಗುವುದಿಲಲಾವೆಂದು. ಇಂತಹ 
ಸಂದಭ್ಯದಲಿಲಾ ಅವನ ಕೆೊೇರಿಕೆರನುನು ನಿರ್ಕರಿಸುವ್ಗ 
ಅವನ ಗ್ರವ-ಆತ್ಮಸ್ಕ್ಷಿಗೆ ಯ್ವುದೆೇ ರಿೇತಿರ ಕುಂದು 
ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನಿೇವು ವತಿ್ಯಸಬೆೇಕು. ನಿೇವು ಕೊಡ ಅವನ 
ಸಹೆೊೇದರನ ಕುರಿತು ಅವನಷೆ್ಟೇ ಹಿತ್ಕ್ಂಕೆ ಒಲವು 
ಹೆೊಂದಿದಿದಾೇರೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತೆೊೇರಬೆೇಕು ಹ್ಗೆ ವತಿ್ಯಸಬೆೇಕು. 
ಉದ್ಹರಣೆಗೆ ನಿೇವು ಅವನೆೊಂದಿಗೆ “ಸಹೆೊೇದರ್... ನನಗೆ 
ನಿನನು ಕುರಿತು ಸಹ್ನುಭೊತಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೆೊೇದರನನುನು 
ನ್ನು ನನನು ಸಹೆೊೇದರನೆಂದೆೇ ಭ್ವಿಸುತೆ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ 
ನ್ನು ನಿಮಗೆೇನು ಸಹ್ರ ಮ್ಡಲ್ರೆ. ಆದದಾರಿಂದ ನನನು 
ಸಿಥಿತಿರನುನು ಅಥೆೈ್ಯಸಿಕೆೊಳಿಳುರಿ. ಅಲ್ಲಾಹು ನಿಮ್ಮ ಸಹೆೊೇದರನ 

ಸಮಸೆ್ಯರನುನು ಬಗೆಹರಿಸಲೆಂದು ನ್ನು ಪ್್ರರ್್ಯಸುತೆ್ತೇನೆ.”

ಈ ಮ್ತನುನು ಹೆೇಳುವ್ಗ ಮುಖದಲೆೊಲಾಂದು ಉಲ್ಲಾಸದ 
ನಗುವಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ವತ್ಯನೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಿೇವು 
ಅವನ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಿಕೆೊಟ್್ಟಗ ಉಂಟ್ಗುವಷೆ್ಟೇ ಸಂತೆೊೇಷ 
ಉಂಟ್ಗುವುದನುನು ನಿೇವು ಕ್ರುವಿರಿ.

ಉಪರಿಂಹಾರ: 

“ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಶುದಿ್ಧಯ್ಗಿರಲಿ, ಜನರೆೊಂದಿಗೆ ಅತು್ಯತ್ತಮ 
ರಿೇತಿರಲಿಲಾ ವತಿ್ಯಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಥಯ್್ಯಕೆಕೆ ಅನುಸ್ರವ್ಗಿ 
ಹ್ಸಿಗೆ ಇದದಾಷೆ್ಟೇ ಕ್ಲು ಚ್ಚ್ರಿ”.

ಅವನು ರ್ಕ್್ಯನಲಿಲಾ ಒಳಪಡಲೊ ಇಲಲಾ. ಅವನ ಹೃದರವು 
ವಿಶ್ವಾಸದಲಿಲಾ ಸುರಕ್ಷಿತವ್ಗಿರುವ ಕ್ಲದ ತನಕ ಬಲವಂ-
ತಕೆೊಕೆಳಗ್ಗಿ ಹೆೇಳುವ ಇಂತಹ ಮ್ತುಗಳಿಗೆ ಯ್ವುದೆೇ 
ಪರಿಗರನೆಯಿಲಲಾ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಈ ಹದಿೇಸಿಗೆ 
ವಿರುದ್ಧವ್ಗಿ ಸ್ಗಿದವನ್ಗಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನಲಿಲಾ ಸಹಭ್ಗಿತವಾ 
ಮ್ಡಿದವನ್ಗಲಿ ಆಗಲ್ರ.

ಆದರೆ ನಿಜವ್ದ ಸಮಸೆ್ಯಯೇನೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ನಷ್ಟ 
ಸಂಭವಿಸುವ್ಗ, ಅಥವ್ ಲ್ಭವನುನು ಕಳದೆುಕೆೊಳುಳುವ್ಗ 
ಹತೆ್ಯ ಅಥವ್ ಹಿಂಸೆ ಉಂಟ್ಗಬಹುದೆಂದು ಭರಪಟು್ಟ 
ರ್ಕಿ್ಯನ ಮ್ತನ್ನುಡುತ್್ತರೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆಗಿ ತಮ್ಮ 
ಹೃದರವನುನು ತೆರೆರುತ್್ತರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮುರ್್ರಕರೊ 
ಮುತ್ಯದ್ದಾಗಳೊ ಆಗಿಬಡುತ್್ತರೆ.

 ಹೆಚುಚಿ ಬಲಲಾವನು ಅಲ್ಲಾಹು.
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