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ಆತಾಮಾಹುತಿಿದಾಳಿ—ಇಸಾಲಿಮಿನಿನಿಲುವು

ಆತ್ಮಾಹುತಿyದ್ಳಿಗಳುyಇಿಂದುyವರ್್ಮಸುತಿ್ತದೆ�yಇಿಂತಹyದ್ಳಿಗಳಿಿಂದ್ಗyಹಲವುyರ್ಷ್ಟ್ರಗಳುyಅಪ್ರy
ನ್ಶ–ನಷ್್ಟಗಳನು್ನyಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ�yಇಸ್ಲಾಮಿೀyರ್ಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಾyಬಹಳಷ್ು್ಟyಆತ್ಮಾಹುತಿyದ್ಳಿಗಳುy

ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ�yಮುಸಿಲಾಮರyಮಸಿೀದಗಳುyಕೊಡ್yಇದರಿಿಂದyಹೊರತ್ಗಲಲಾ�yಇತಿ್ತೀಚೆಗೆyಮದೀನ್ದyಹರಮ್ನy
ಸಮಿೀಪವೂyಆತ್ಮಾಹುತಿyದ್ಳಿyನಡೆದದೆ�yಇಿಂತಹyದ್ಳಿಗಳಲ್ಲಾyಮುಸಿಲಾಮರಿಿಂದyಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ,yಮುಸಿಲಾಮೀತರ-
ರಿಿಂದಲೊyನಡೆಯುತಿ್ತದೆ�yಅದೆೀyಸಮಯyಒಬ್ಬyಆತ್ಮಾಹುತಿyದ್ಳಿಕ್ೊೀರನyಹಸರುyಅರಬಿಯ್ಗದದಾರೆyಅವನy
ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನyಇಸ್ಲಾಮಿನyತಲೆಗೆyಕಟ್್ಟyಸಮಗ್ರyಮುಸಿಲಾಮರನು್ನyಆರೆೊೀಪಿyಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾyನಿಲ್ಲಾಸುವyಪ್ರಯತ್ನyನಡೆಯು-
ತಿ್ತರುವುದನು್ನyನ್ವುyಅಲಲಾಲ್ಲಾyನೊೀಡುತಿ್ತದೆದಾೀವ�y

ಅಮೀರಿಕ,yಬಿ್ರಟನ್yಮುಿಂತ್ದyರ್ಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಾy ನಡೆದyಹಲವುyಆತ್ಮಾಹುತಿyದ್ಳಿಗಳನು್ನy ನಡೆಸಿದವರುy
ಮುಸಿಲಾಮ್y ಹಸರಿನವರ್ಗರಲ್ಲಲಾ�y ಆದರೊy ಅದನು್ನy ಕ್್ರರೈಸ್ತy ಅಥವ್y ಯಹೊದy ಧಮ್ಮದೆೊಿಂದಗೆy
ತಳಕುಹ್ಕಲುyಮ್ಧ್ಯಮಗಳುyಮುಿಂದ್ಗಲ್ಲಲಾ�yಮುಸಿಲಾಮ್yಹಸರಿರುವವರುyಮ್ಡುವyಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆyಇಸ್ಲಾಮನು್ನy
ದೊಷಿಸುವುದುyಸರಿಯಲಲಾ�

ಆತ್ಮಾಹುತಿyದ್ಳಿಯyಇತಿಹ್ಸವನು್ನyಪರಿಶೊೀರ್ಸಿದರೆyಅದನು್ನyಆರಿಂಭಿಸಿದವರುyಮುಸಿಲಾಮರಲಲಾವಿಂದುyತಿಳಿ-
ಯಬಹುದ್ಗದೆ�yಈyಕ್ರಮವನು್ನyಆರಿಂಭಿಸಿದವರುyಕ್್ರರೈಸ್ತyಹಸರಿನವರ್ಗದ್ದಾರೆ�yಅನಿಂತರyಎಲ್ಲಾyಧಮ್ಮಗಳಿಗೆy
ಸೀರಿದವರುyಆತ್ಮಾಹುತಿyದ್ಳಿಕ್ೊೀರರ್ಗyರಿಂಗಪ್ರವೀಶಿಸಿದರು�yಆದರೆyಆತ್ಮಾಹುತಿyದ್ಳಿಕ್ೊೀರರುyಮುಸಿಲಾಮ್y
ನ್ಮಧ್ರಿಗಳ್ಗರುವ್ಗyಮ್ತ್ರyಮ್ಧ್ಯಮಗಳುyಅವರyಧಮ್ಮದyಪರಿಶೊೀಧನಗಳಿಯುತ್ತದೆ�

ಇಸ್ಲಾಮ್yಆತ್ಮಾಹುತಿyದ್ಳಿಯನು್ನyಶೀಕಡ್yನೊರರಷ್ು್ಟyವಿರೆೊೀರ್ಸುತ್ತದೆ�yಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆyಅದುyನರಕದy
ಶಿಕ್ಷೆಗೆyಪ್ತ್ರರನ್್ನಗyಮ್ಡುವyಮಹ್ಪ್ಪವಿಂದುyಪರಿಗಣಿಸಿದೆ�yಇಸ್ಲಾಮಿನyಕುರಿತುyಸರಿಯ್ದyಜ್್ನವಿಲಲಾ-
ದವರುyಅಥವ್yತಕ್ವಾದyರಿೀತಿಯಲ್ಲಾyಬೆೊೀಧನyನಿೀಡಲ್ಪಟ್ಟವರುyಮ್ತ್ರyಇಿಂತಹyಕ್್ರಯ್ಮಕ್ಕೆyಮುಿಂದ್ಗುತ್್ತರೆ�y
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ಆತ್ಮಾಹುತಿyದ್ಳಿyಯ್ಕ್yಇಸ್ಲಾಮಿಕವಲಲಾyಎಿಂಬುದಕ್ಕೆyಕ್ಲವುyಪುರ್ವಗಳನು್ನyನೊೀಡಿರಿ�

ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕ್್ತy ತನ್ನy ಅಥವ್y ಇತರರy ಪ್್ರಣಹರಣy ಮ್ಡಬ್ರದೆನು್ನವುದುy ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್y ಪ್ರಮ್ಣಗಳುy
ನಿೀಡುವyಪ್ರಬಲವ್ದyಎಚ್ಚರಿಕ್ಯ್ಗದೆ�yವರ್ಸುವುದರಲ್,yದೆೀಹಕ್ಕೆyಕೊಡ್yತೆೊಿಂದರೆyಕ್ೊಡಬ್ರದು�y
ಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಳುತ್್ತನ�

﴿ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾

“ನಿಮಮಾನು್ನyನಿೀವೀyವರ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬೆೀಡಿರಿ�yಅಲ್ಲಾಹನುyನಿಮಮಾyಮೀಲೆyಕೃಪೆಯುಳ್ಳವನ್ಗದ್ದಾನ�”y(4:29)

ಒಬ್ಬyನೈಜyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿyಸವಾಿಂತyಶರಿೀರವನು್ನyಅಲ್ಲಾಹನyವರದ್ನವ್ಗದೆಯಿಂದುyತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂಡುyಅದನು್ನy
ಸಿಂಪೂಣ್ಮವ್ದyಅಥ್ಮದಲ್ಲಾyಸಿಂರಕ್ಷಿಸುತ ್್ತನ�yದೆೀಹಕ್ಕೆyಹ್ನಿಕರವ್ದಿಂತಹyಯ್ವyಕ್ಯ್ಮವೂyಸತ್ಯವಿ-
ಶ್ವಾಸಿಯಿಿಂದyಉಿಂಟಾಗಬ್ರದು�yಆದುದರಿಿಂದಲೆೀyಮದ್ಯ,yಮ್ದಕyಪದ್ಥ್ಮ,yದೆೀಹಕ್ಕೆyತೆೊಿಂದರೆyಕ್ೊಡುವy
ಎಲ್ಲಾyವಿಧದyವಿಷ್ಯುಕ್ತyವಸು್ತಗಳುyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆyನಿಷೀರ್ಸಲ್ಪಟ್್ಟದೆ�yಅವನುyತನ್ನyದೆೀಹದyವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾy
ಬಹಳyಜ್ಗರೊಕನ್ಗರುತ್್ತನ�yಹೀಗರುವ್ಗyಒಬ್ಬyನೈಜyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿyತನ್ನyದೆೀಹವನ್ನೀyಬಲ್ಯಪಿ್ಮಸಲುy
ಅದುyಹೀಗೆyಸ್ಧ್ಯವ್ಗುತ್ತದೆ?yಇದುyವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆyಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟಿಂತೆyಅದೆೀ್ಗೆyಸರಿಯ್ದyನಿಲುವ್ಗುತ್ತದೆ?y
ಅನಿವ್ಯ್ಮyಸಿಂದಭ್ಮಗಳಲ್ಲಾyನಡೆಯುವyಯುದ್ಧದyವೀಳೆಯಲ್ಲಾಯೊyಇಸ್ಲಾಮ್yಸವಾಿಂತyದೆೀಹದyಸಿಂರಕ್ಷಣೆಗೆy
ಒತು್ತyನಿೀಡಬೆೀಕ್ಿಂದುyಸೊಚಿಸುತ್ತದೆ�yಆದುದರಿಿಂದಲೆೀyಶಿರಸ್ರಾಣ,yಯುದ್ಧyಕವಚವನು್ನyಧರಿಸಿಯೀyಯುದ್ಧಕ್ಕೆy
ಹೊರಡಬೆೀಕು�yಯುದ್ಧದyಉದೆದಾೀಶyಆತ್ಮಾಹುತಿಯ್ಗರುತಿ್ತದದಾರೆyಬದ್್ರಗೆyಹೊೀದyಯ್ರೊyಮರಳಿyಬರುತಿ್ತರಲ್ಲಲಾ�

ಆತಮಾಹತ್್ಯyದ್ಳಿyಸವಾಿಂತyದೆೀಹವನು್ನyಬಲ್ಯಪಿ್ಮಸುವyಪ್ರವೃತಿ್ತಯ್ಗದೆ�yಆತಮಾಹತೆ್ಯy ಕ್ಡುಕ್ಗದೆyಎಿಂಬy
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾyಸಿಂಶಯವಿಲಲಾ�yಆತಮಾಹತೆ್ಯyಮ್ಡಿಕ್ೊಳು್ಳವವರಿಗೆyಪ್ರವ್ದ yಯವರುyವಿವರಿಸಿದyಶಿಕ್ಷೆyಹೀಗದೆ�

“ಒಬ್ಬನುyಕತಿ್ತಯಿಿಂದyತನ್ನyದೆೀಹಕ್ಕೆyಹ್ನಿyಮ್ಡಿದದಾರೆyಅವನುyನರಕದಲ್ಲಾyಆyಕತಿ್ತಯಿಿಂದyತನ್ನyಹೊಟ್್ಟಗೆyಇರಿದು-
ಕ್ೊಳು್ಳತಿ್ತರುತ್್ತನ�yಅವನಿಗೆyಈyಅವಸಥಾಯಲ್ಲಾಯೀyನರಕyಶ್ಶವಾತyನಲೆಯ್ಗುತ್ತದೆ�”y(ಸಹೀಹುಲ್yಬುಖ್ರಿ)

“ಒಬ್ಬನುyತನ್ನyದೆೀಹಕ್ಕೆyಯ್ವುದರಿಿಂದyಹ್ನಿyಎಸಗದನೊೀyನರಕದಲ್ಲಾyಅವನುyಅದರಿಿಂದಲೆೀyಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡು-
ತ್್ತನ�”y(ಸಹೀಹುyಮುಸಿಲಾಮ್)

ವಿಷ್yಕುಡಿದುyಮೃತಪಟ್ಟವನು,yಆಯುಧyಉಪಯೀಗಸಿyಆತಮಾಹತೆ್ಯyಮ್ಡಿದವನು,yಕತಿ್ತಯಿಿಂದyಇರಿದುಕ್ೊಿಂಡುy
ಮೃತಪಟ್ಟವನುyಶ್ಶವಾತyನರಕವ್ಸಿಯ್ಗುವಿಂತೆ,yಆತ್ಮಾಹುತಿyದ್ಳಿyನಡೆಸಿದವನೊyನರಕವ್ಸಿಯ್ಗುತ್್ತನ�y
ಆತ್ಮಾಹುತಿyನಿರಪರ್ರ್ಗಳನು್ನyಕೊಡ್yಕ್ೊಲುಲಾವುದರಿಿಂದyಅವನyಪ್ಪದyವ್್ಯಪಿ್ತyಹಗುಗುತ್ತದೆ�yಅಿಂತಹವರುy
ಸವಾಗೀ್ಮಯyಸುಖyಜೀವನವನ್ನಲಲಾ,yನರಕದyಕಠೊೀರyಶಿಕ್ಷೆಗೆyಗುರಿಯ್ಗುತ್್ತರೆ�

ಪ್ರವ್ದಯವರ yಕ್ಲದಲ್ಲಾyನಡೆದyಒಿಂದುyಯುದ್ಧದಲ್ಲಾyಉತ್ತಮyರಿೀತಿಯಲ್ಲಾyಯುದ್ಧyಮ್ಡುತಿ್ತದದಾyಒಬ್ಬy
ವ್ಯಕ್್ತಯyಕುರಿತುyಪ್ರವ್ದಯyಅನುಚರರಲ್ಲಾyಕ್ಲವರುyಪ್ರಶಿಂಸಿಸಿದ್ಗyಪ್ರವ್ದ yಯವರುyಆyವ್ಯಕ್್ತyನರಕವ್ಸಿ-
ಯ್ಗದ್ದಾರೆಿಂದುyಹೀಳುತ್್ತರೆ�yಆyಕ್ಷಣದಲ್ಲಾyಅನುಚರರುyಆಶ್ಚಯ್ಮಚಕ್ತರ್ದರು�yನಿಂತರದyದನಗಳಲ್ಲಾyಅವರಿಗೆy
ವಿಷ್ಯyಮನವರಿಕ್ಯ್ಗುತ್ತದೆ�yಪ್ರವ್ದ yಯವರುyನರಕವ್ಸಿಯಿಂದುyಹೀಳಿದyವ್ಯಕ್್ತyಒಿಂದುyಯುದ್ಧದಲ್ಲಾy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಪ್ಲೆೊಗುಿಂಡ್ಗyತಿೀವ್ರyಗ್ಯಗೆೊಳು್ಳತ್್ತರೆ�yಅದರyನೊೀವನು್ನyಸಹಸಲ್ಗದೆyಅವರುyತಮಮಾyಖಡಗುವನು್ನyನಿಲ್ಲಾಸಿy
ಅದರyಮೀಲೆyಬೆೊೀರಲುyಬಿದುದಾyಆತಮಾಹತೆ್ಯyಮ್ಡಿಕ್ೊಿಂಡರು�y(ಬುಖ್ರಿ)

ಪ್ರವ್ದ yಯವರುyಇಿಂತಹyವ್ಯಕ್್ತಯನ್ನೀyನರಕವ್ಸಿಯಿಂದುyಹೀಳಿರುವ್ಗyಆತ್ಮಾಹುತಿyದ್ಳಿಕ್ೊೀರyಯ್ವy
ಸವಾಗ್ಮದyಆಸಯನಿ್ನಟು್ಟಕ್ೊಿಂಡುyಮೃತು್ಯವಶವ್ಗುತ್್ತನ?yಯ್ವyಹೊರ್ಗಳುyಅವನyನಿರಿೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಾರುತ್್ತರೆ?y
ಅವರುyಯ್ವyಸವಾಗ್ಮದyಪರಿಮಳವನು್ನyಆಸವಾದಸುತ ್್ತರೆ?yಆತಮಾಹತೆ್ಯyಮ್ಡಿಕ್ೊಿಂಡವರಿಗೆyಪ್ರವ್ದ yಯವರುy
ಮಯಿ್ಯತ್yನಮ್ಝನು್ನyಕೊಡ್yನಿವ್ಮಹಸಿರಲ್ಲಲಾyಎನು್ನವುದುyಈyಪ್ಪದyಗಿಂಭಿೀರತೆಯನು್ನyಸೊಚಿಸುತ್ತದೆ�

ಸವಾಗ್ಮyಮತು್ತyಅಲ್ಲಾರುವyಅನುಗ್ರಹಗಳyಆಸyಹುಟ್್ಟಸಿyಯುವಕರನು್ನyಇಿಂತಹyಆತಮಾಹತೆ್ಯಯyಕ್ರಮಕ್ಕೆyಪೆ್ರೀರೆೀಪಿಸು-
ವವರುyಇಸ್ಲಾಮ್yಮತು್ತyಮುಸಿಲಾಮರyಶತು್ರಗಳ್ಗದ್ದಾರೆyಎನು್ನವುದರಲ್ಲಾyಸಿಂಶಯವಿಲಲಾ�

ಹಲವೊಮಮಾyಇಿಂತಹವರುyಅಸ್ಹ್ಬುಲ್yಉಖ್ದೊದ್yಘಟನಯಲ್ಲಾರುವyಹುಡುಗನyಚರಿತೆ್ರಯನು್ನyಪ್ರಸು್ತ-
ತಪಡಿಸುತ್್ತರೆ�yವ್ಸ್ತವದಲ್ಲಾyಆyಬ್ಲಕyಆತಮಾಹತೆ್ಯyಮ್ಡಿಕ್ೊಿಂಡಿರಲ್ಲಲಾ�yಅವನನು್ನyಆಡಳಿತ್ರ್ಕ್ರಿಗಳುy
ವರ್ಸಿದದಾರೆಿಂದುyಇತಿಹ್ಸವನು್ನyಪರಿಶಿೀಲ್ಸಿದರೆyವ್ಯಕ್ತವಿದೆ�

ಅಲ್ಬರ್ಹ್yಬಿನ್yಮ್ಲ್ಕ್ yರವರುyಯಮ್ಮyಯುದ್ಧದಲ್ಲಾyನನ್ನನು್ನyಶತು್ರಗಳyಕ್ೊೀಟ್ಯಳಗೆyಎಸಯಿರಿy
ಎಿಂದದುದಾyಕೊಡ್yಈyವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾyಪುರ್ವಯ್ಗುವುದಲಲಾ�yಏಕ್ಿಂದರೆyಅವರುyಶತು್ರಗಳyಕ್ೊೀಟ್ಯಳಗೆy
ಧುಮುಕ್yಅವರyಏಟ್ನಿಿಂದyಗ್ಯಗೆೊಿಂಡರೊyಕ್ೊೀಟ್yಬ್ಗಲುyತೆರೆದುyಮುಸಿಲಾಮ್yಸೀನಯುyಕ್ೊೀಟ್ಯಳಗೆy
ನುಗಗುಲುyಅವಕ್ಶyಮ್ಡಿಕ್ೊಟ್ಟರು�yಅನ್ಯಥ್yಅವರುyಆತಮಾಹತೆ್ಯyಮ್ಡಿಕ್ೊಳು್ಳವyಉದೆದಾೀಶದಿಂದyಶತು್ರಗಳy
ಕ್ೊೀಟ್ಯಳಗೆyಧುಮುಕ್ರಲ್ಲಲಾ�

ತಮಮಾyಸ್ವಾಥ್ಮyಹತ್ಸಕ್್ತಗ್ಗyಆತ್ಮಾಹುತಿyದ್ಳಿyನಡೆಸುವವರುyಬರ್ಅ್yಬಿನ್yಮ್ಲ್ಕ್ yyರyವೃತ ್್ತಿಂತವನು್ನy
ಉಲೆಲಾೀಖಿಸುವುದುyಘೀರyಅನ್್ಯಯವ್ಗದೆ�yಪ್ರವ್ದ yಯವರುyಹಲವ್ರುyಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಾyಪ್ಲೆೊಗುಿಂಡಿ-
ದ್ದಾರೆ�yಪ್ರವ್ದಗಳಿಗೆyಎಲೆಲಾಡೆyಶತು್ರಗಳಿದದಾರು�yಪ್ರವ್ದ yಯವರyಬಳಿಯಲ್ಲಾyಲಕ್ಿಂತರyಅನುಚರರಿದದಾರು�y
ಪ್ರವ್ದ yಯವರುyಯ್ವನೀyಒಬ್ಬyಅನುಚರರನು್ನyಆತ್ಮಾಹುತಿyದ್ಳಿಗ್ಗyನೀಮಿಸಿದyಒಿಂದೆೀyಒಿಂದುy
ಉದ್ಹರಣೆಯನು್ನyಪ್ರಮ್ಣಗಳಲ್ಲಾyತೆೊೀರಿಸಿಕ್ೊಡಲುyಸ್ಧ್ಯವ್ಗದು�

ಆದುದರಿಿಂದಲೆೀyಲೆೊೀಕದಲ್ಲಾyಇಿಂತಹyಘಟನಗಳುyನಡೆದ್ಗyಇಸ್ಲಾಮಿಕ್yವಿದ್ವಾಿಂಸರುyಅದನು್ನyಪ್ರಬಲವ್ಗy
ಖಿಂಡಿಸಿyಈyಕೃತ್ಯದyವಿರುದ್ಧyಜನಜ್ಗೃತಿyಮೊಡಿಸುತ ್್ತರೆ�yಅವರುyಆತಮಾಹತ್್ಯyದ್ಳಿಯನು್ನyಯ್ವತೊ್ತy
ಸಮರ್್ಮಸುವುದಲಲಾ�yಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ,yಅದನು್ನyಇಸ್ಲಾಮಿಗೆyವಿರುದ್ಧವಿಂದುyಘಿಂಟಾಘೀಷ್ವ್ಗyಸ್ರುತಿ್ತದ್ದಾರೆ�

ಶೈಖ್yಇಬ್್ನyಬ್ಝ್,yಶೈಖ್yಅಲ್್ಬನಿ,yಶೈಖ್yಉತೆೈಮಿನ್yರಿಂತಹyಆಧುನಿಕyಕ್ಲದyಘನವತ್ತyವಿದ್ವಾಿಂಸರುyಈy
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾyಫತ್ವಾyನಿೀಡಿದ್ದಾರೆ�yಅವರೆಲಲಾರೊyಇಿಂತಹyಆತಮಾಹತ್್ಯyಸ್ಕೆವಾಡ್ಗಳುyಮತು್ತyಆತ್ಮಾಹುತಿyದ್ಳಿಗಳನು್ನy
ಅನಿಸ್ಲಾಮಿಕವ್ದyಮಹ್ಪ್ಪಗಳೆಿಂದುyದ್ಖಲ್ಸಿಟ್್ಟದ್ದಾರೆ�yಅವರುyಈyವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾyನ್ವುyಲೆೀಖನದಲ್ಲಾy
ಸೊಚಿಸಿದyಕುರ್ಆನ್yಸೊಕ್್ತಗಳುyಮತು್ತyಪ್ರವ್ದವಚನಗಳನ್ನೀyಆಧ್ರವ್ಗಟು್ಟಕ್ೊಿಂಡೆೀyಅದನು್ನyಇಸ್ಲಾಮಿಕ್y
ವಿರುದ್ಧವಿಂದುyಘೀಷಿಸಿದ್ದಾರೆ�

ಇಬ್್ನyಉತೆೈಮಿನ್ yಹೀಳುವyಮ್ತುಗಳುyಬಹಳyಗಮನ್ಹ್ಮವ್ಗದೆ�y“ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಾರುವyಜಹ್ದ್y

4  ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಏಪ್ರ ಲೆ12

ಹೃದಯದಂದಿಹೃದಯಕೆಕೆ

ಅಲಾಲಾಹು ಿಲವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಾ ಕಾಪಟ್ಯ, ಹೊಲಸುತನ ಮತು್ತ ಿಡುಕನು್ನ ಬರೆಯುತಾ್ತನ. ಇವರು ಶೈತಾನನ 
ಹಸರಲ್ಲಾ ಪ್ೇತಿಸುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಶೈತಾನನ ಹಸರಲ್ಲಾ ದ್ೇಷಿಸುತಾ್ತರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ೇಚ್ಛೆಗಾಗಿ ಪ್ೇತಿಸುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ 
ತಮ್ಮ ಸ್ೇಚ್ಛೆಗಾಗಿ ದ್ೇಷಿಸುತಾ್ತರೆ.  ಇಂತಹ ಪ್ೇತಿ ಮತು್ತ ದ್ೇಷಗಳನು್ನ ಇಂದು ಎಲಲಾ ಕಡೆಗಳಲೊಲಾ ಕಾಣಬಹುದು. 
ನಮ್ಮ ವಿಶಾ್ಸವನು್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ಭಾವವನು್ನ ನುಚುಚುನೊರು ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ 
ಹೃದಯವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಿೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ. 

 " ಶೈಖ್ ರಬೇಅ್ ಇಬ್್ನ ಹಾದೇ ಉಮೈರ್ ಅರಮದ್ಖಲ್ೇ

ಸಹೊೀದರರೆೀ!yಇಹಲೆೊೀಕದyಸಿಂಗತಿಗಳಲ್ಲಾyಸೀರಿದyಒಿಂದುy
ಸಿಂಗತಿಯyಬಗೆಗುyಚಚಿ್ಮಸಲುyನ್ವಿಲ್ಲಾyಒಟು್ಟy ಸೀರಿದೆದಾೀವ�y

ಇದೆೊಿಂದುy ಸಿಂತೆೊೀಷ್ದyಸಿಂದಭ್ಮವ್ಗದೆ�yಈyಚಚೆ್ಮಯಲ್ಲಾy
ಭ್ಗವಹಸಿದyನಮಮಾಲಲಾರನೊ್ನyಅಲ್ಲಾಹು yಅನುಗ್ರಹಸಲ್yಮತು್ತy
ಇದನೊ್ನಿಂದುyಪ್ರಯೀಜನಕ್ರಿyಚಚೆ್ಮಯನ್್ನಗyಮ್ಡಲ್�y

ಸಹೊೀದರರೆೀ!yನಿಮಗೆಲಲಾರಿಗೊyತಿಳಿದರುವಿಂತೆyಈyಚಚೆ್ಮಯy
ಹಸರುy “ಹೃದಯದಿಂದy ಹೃದಯಕ್ಕೆ”y قلب) yإلى yقلب yمن)�y
ಅಲ್ಲಾಹನ್ಣೆ!yಈyಚಚೆ್ಮಗೆyಈyಹಸರಿಟ್ಟದುದಾyನ್ನಲಲಾ�yಈyಹಸರಿಟ್ಟ-
ದುದಾyಯ್ರೆಿಂದೊyನನಗೆyತಿಳಿದಲಲಾ�yನನ್ನyಈyಮ್ತುyಹೃದಯವನು್ನy
ಕ್ೊರೆದು,y ತೊತುy ಮ್ಡಿ,y ಅದರಲ್ಲಾy ಪ್ರಭ್ವy ಬಿೀರುತ್ತದೆ-
ಯಿಂದುyನ್ನುyಖ್ತಿ್ರyನಿೀಡುವುದಲಲಾ�yಅಲ್ಲಾಹನyಗ್ರಿಂಥವನ್ನೀy
ನೊೀಡಿ�yಅನೀಕyಜನರುyಅದರಿಿಂದyಸನ್ಮಾಗ್ಮyಪಡೆಯುತ್್ತರೆ�y
ಆದರೆyಅದೆೀy ಗ್ರಿಂಥದyಮೊಲಕyಅನೀಕyಮಿಂದyಪಥಭ್ರಷ್್ಟ-
ರ್ಗುತ್್ತರೆ�yಅನೀಕyಪ್ರವ್ದಗಳಿಗೆyತಮಮಾyಮ್ತನು್ನy ಕ್ೀಳುವy
ಅನುಯ್ಯಿಗಳೆೀyಇರಲ್ಲಲಾ�y

ನ್ಳೆy ಪರಲೆೊೀಕಕ್ಕೆy ಪ್ರವ್ದಗಳುy ಬರುತ್್ತರೆ�y ಕ್ಲವರುy

ಒಿಂದುy ಗುಿಂಪುyಅನುಯ್ಯಿಗಳೊಡನ�y ಕ್ಲವರುy ಕ್ೀವಲy
ಒಬ್ಬರುyಅಥವ್yಇಬ್ಬರುyಅನುಯ್ಯಿಗಳೊಡನ�yಕ್ಲವರಿಗೆy
ಅನುಯ್ಯಿಗಳೆೀyಇಲಲಾ�yಆದದಾರಿಿಂದyನನ್ನyಈyಮ್ತುyಜನರy
ಹೃದಯದyಮೀಲೆyಪ್ರಭ್ವyಬಿೀರುತ್ತದೆಯಿಂಬyಖ್ತಿ್ರyನನಗಲಲಾ�y
ಆದರೆyನನ್ನyಸಹೊೀದರರyಬಗೆಗುyನನಗೆyಸದ್ಭಾವನಯಿದೆ�yಅವರುyನನ್ನy
ಮ್ತನು್ನyಕ್ೀಳಿyಅದರಿಂತೆyನಡೆಯುವರುyಎಿಂಬyನಿರಿೀಕ್ಷೆಯಿದೆ�yನನ್ನy
ಈyಉಪದೆೀಶyಅವರಿಗೆyಉಪಯೀಗವ್ಗಬಹುದೆಿಂಬyಆಸಯಿದೆ�

ನಮಮಾyಈyಮ್ತುyಹೃದಯದyಬಗೆಗುಯ್ಗರುವುದರಿಿಂದ,yಹೃದಯದy
ಬಗೆಗುyಅಲ್ಲಾಹುyಮತು್ತyಅವನyರಸೊಲರುyಏನುyಹೀಳಿದ್ದಾರೆೊೀy
ಅದನ್ನೀyನ್ನಿಲ್ಲಾyಹೀಳುತೆ್ತೀನ�yಅಲ್ಲಾಹುyಮತು್ತyಅವನyರಸೊಲರುyy
ಹೃದಯವನು್ನy ಹೀಗೆy ಬಣಿಣಿಸಿದರೆೊೀy ಹ್ಗೆಯೀy ನ್ನದನು್ನy
ಬಣಿಣಿಸುತೆ್ತೀನ�yಅನೀಕyತರಹyಹೃದಯಗಳಿವ�yಉದ್ಹರಣೆಗೆ,y
ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯ್ದ,yಸುರಕ್ಷಿತವ್ದ,yಅಲ್ಲಾಹನyಕಡೆಗೆyಪಶ್್ಚತ್್ತಪ-
ಪಡುವ,yಅಲ್ಲಾಹನನು್ನyಅತಿೀವವ್ಗyಹದರುವyಹೃದಯಗಳಿವ�y
ಇನೊ್ನಿಂದುy ಕಡೆyಕಠೊೀರವ್ದ,yಗುಡುಸ್ದ,yಯ್ವುದಕೊಕೆy
ಬಗಗುದyಹೃದಯಗಳಿವ�yಮುಚಿ್ಚದyಹೃದಯಗಳಿವ�yಬಿರಟ್yಹ್ಕ್y
ಭದ್ರಪಡಿಸಲ್ದyಹೃದಯಗಳಿವ�yಅಲ್ಲಾಹುyತನ್ನyದ್ಸರಲ್ಲಾyಕ್ಲವರy
ಹೃದಯಗಳನು್ನyಸನ್ಮಾಗ್ಮಕ್ಕೆಗyತೆರೆದುಕ್ೊಡುತ್್ತನ�yಇನು್ನyಕ್ಲವುy
ಹೃದಯಗಳನು್ನy—ಅಲ್ಲಾಹುyಕ್ಪ್ಡಲ್—yಇಹಲೆೊೀಕyಮತು್ತy
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ಪರಲೆೊೀಕದಲ್ಲಾyಶಿಕ್ಷೆಗ್ಗ,yಅಪಮ್ನಕ್ಕೆಗyಮುಚಿ್ಚಬಿಡುತ್್ತನ�

ಮೀಲೆyಹೀಳಲ್ದyವಿಭಿನ್ನyಹೃದಯಗಳನು್ನyಬಣಿಣಿಸಲುyಅಲ್ಲಾಹನy
ಗ್ರಿಂಥದಿಂದyಕ್ಲವುyಆಯತ್ಗಳನು್ನyಮತು್ತyನನ್ನyನನಪಿಗೆyಬರುವy
ಪ್ರವ್ದ yಯವರyಕ್ಲವುyಹದೀಸ್ಗಳನು್ನyಉಲೆಲಾೀಖಿಸುತೆ್ತೀನ�

ಅಲ್ಲಾಹು yಸೊರyಅಲ್ಬಕರದyಆರಿಂಭದಲ್ಲಾyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳy
ಹೃದಯಗಳನು್ನyಬಣಿಣಿಸಿದ್ದಾನ�yಕಪಟyವಿಶ್ವಾಸಿಗಳyಹೃyದಯಗಳನು್ನy
ಬಣಿಣಿಸಿದ್ದಾನyಮತು್ತyಸತ್ಯನಿಷೀರ್ಗಳyಹೃದಯಗಳನೊ್ನyಬಣಿಣಿಸಿದ್ದಾನ�yy
ಮುಿಂಭ್ಗದಿಂದ್ಗಲ್,yಹಿಂಭ್ಗದಿಂದ್ಗಲ್yಯ್ವುದೆೀyವಿರೆೊೀ-
ಧ್ಭ್ಸಗಳುyಸೀರಿಕ್ೊಳ್ಳದ,yಸಿಂಶಯyಅಥವ್yಸಿಂದೆೀಹಗಳಿಗೆy
ಅವಕ್ಶವಿಲಲಾದyಅಲ್ಲಾಹನyಮಹ್yಗ್ರಿಂಥದyಮೊಲಕyಭಯಭಕ್್ತ-
ಯಿಿಂದyಜೀವಿಸುವyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳುyಸನ್ಮಾಗ್ಮವನು್ನyಪಡೆಯುತ್್ತರೆ�y
ಇಿಂತಹyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನು್ನyಬಣಿಣಿಸುತ್್ತ,yಅವರುyಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಾyಮತು್ತy
ಅಗೆೊೀಚರyವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಾyವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್್ತರೆyಎಿಂದುyಆಯತಿ್ತನy
ಕ್ೊನಯವರೆಗೆyಅವರyಕ್ಲವುyವಿಶೀಷ್ಣಗಳನು್ನyಅಲ್ಲಾಹು y
ತಿಳಿಸುತ್್ತನ�yನಿಂತರyಆಯತಿ್ತನyಕ್ೊನಯಲ್ಲಾyಹೀಳುತ್್ತನ:

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 

چ چ چ ﴾
“ಅವರುyತಮಮಾyರಬಿ್ಬನyಮ್ಗ್ಮದಶ್ಮನದಲ್ಲಾದ್ದಾರೆ�yಅವರೆೀyಯಶಸಿವಾ-
ಯ್ದವರು�”y(ಕುರ್ಆನ್y2:5)

ನಿಂತರyಸತ್ಯನಿಷೀರ್ಗಳನು್ನyವಣಿ್ಮಸುತ್್ತyಅಲ್ಲಾಹು yಹೀಳುತ್್ತನ�

﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ 

ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾
“ಅಲ್ಲಾಹುyಅವರyಹೃದಯyಮತು್ತyಕ್ವಿಗಳyಮೀಲೆyಮೊಹರುy
ಹ್ಕ್ದ್ದಾನ�yಅವರyಕಣುಣಿಗಳyಮೀಲೆyಒಿಂದುyಮುಚ್ಚಳವಿದೆ�yಅವರಿಗೆy
ಯ್ತನ್ಮಯyಶಿಕ್ಷೆyಕ್ದದೆ�”y(ಕುರ್ಆನ್y2:7)

ಅಲ್ಲಾಹುy ಸತ್ಯನಿಷೀರ್ಗಳyಹೃದಯಕ್ಕೆyಮೊಹರುyಹ್ಕ್ದ್ದಾನ�y
ಆy ಹೃದಯಗಳುy ತೆರೆದುಕ್ೊಳು್ಳವುದಲಲಾ�y ಅಲ್ಲಾಹನy ಗ್ರಿಂಥದy
ಮೊಲಕyಅವರುyಸನ್ಮಾಗ್ಮyಪಡೆಯುವುದಲಲಾ�yಅವರುyಸತ್ಯವನು್ನy

ಅಿಂಗೀಕರಿಸುವುದೊy ಇಲಲಾ�y ಶೈತ್ನನುy ಅವರy ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲಾy
ಆಳವ್ಗyನಿೀರೆರೆದುyಬೆಳೆಸಿದyಅಸತ್ಯದyವಿಚಾರಗಳನು್ನyಅವರುy
ತೆೊರೆಯುವುದೊyಇಲಲಾ�

ನಿಂತರ y ಕಪಟ y ವಿಶ ್ವಾಸಿಗಳನ ು್ನ y ವಣಿ್ಮಸ ುತ ್್ತy
ಅಲ್ಲಾಹು yಹೀಳುತ್್ತನ�

﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴾

“ಅವರyಹೃದಯದಲ್ಲಾyಒಿಂದುy ಕ್ಯಿಲೆಯಿದೆ�yಅಲ್ಲಾಹುyಆy
ಕ್ಯಿಲೆಯನು್ನyಉಲ್ಬಣಗೆೊಳಿಸಿದ್ದಾನ�yಅವರುyಸುಳು್ಳyಹೀಳುವy
ನಿಮಿತ್ತyಅವರಿಗೆyಯ್ತನ್ಮಯyಶಿಕ್ಷೆyಕ್ದದೆ�”y(ಕುರ್ಆನ್y2:10)

ಅಿಂದರೆyಅವರyಕ್ಪಟ್ಯyಮತು್ತyಸುಳಿ್ಳನyನಿಮಿತ್ತyಅಸತ್ಯವುyಅವರy
ಹೃದಯದೆೊಳಗೆyಗಟ್್ಟಯ್ಗyನಲೆಯೊರಿದೆ�yಅಸತ್ಯವುyಅವರy
ಹೃದಯವನು್ನy ಕ್ಯಿಲೆಗೆೊಳಪಡಿಸಿದೆ�y ಆದದಾರಿಿಂದy ಅವರುy
ಸತ್ಯವನು್ನyಅಿಂಗೀಕರಿಸುವುದಲಲಾ�yಸುಳು್ಳyಹೀಳುವುದುyಹೃದಯದy
ಕ್ಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಾyಒಿಂದು�y

ಈy ಕ್ರಣದಿಂದಲೆೀy ಯ್ವುದೆೀy ಸಿಂದಭ್ಮದಲೊಲಾy ಸುಳು್ಳy
ಹೀಳಬ್ರದೆಿಂದುyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗೆyಬೆೊೀರ್ಸಲ್ಗದೆ�yಸತ್ಯವನ್ನೀy
ನುಡಿಯುತ್್ತyನುಡಿಯುತ್್ತyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿyಅಲ್ಲಾಹನyಬಳಿyಸತ್ಯಸಿಂಧ-
ನಿಂಬyಬಿರುದನು್ನyಪಡೆಯುತ ್್ತನ�yಸುಳು್ಳyಹೀಳುವುದರಿಿಂದyನ್ವುy
ಸಿಂಪೂಣ್ಮyದೊರವ್ಗಬೆೀಕು�yಏಕ್ಿಂದರೆyಈyಆಯತ್yಹೀಳುವಿಂತೆy
ಸುಳು್ಳyಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಗಳyಲಕ್ಷಣ�yಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಗಳyಲಕ್ಷಣಗಳನು್ನy
ಬಿಡಿಸಿyಹೀಳುವ್ಗyಪ್ರವ್ದ yಯವರುyಸುಳು್ಳyಹೀಳುವುದುy
ಕೊಡyಅವರyಲಕ್ಷಣವಿಂದುyಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ�

َث َكَذَب، َوإَِذا َعاَهَد َغــَدَر، َوإَِذا َخاَصَم  »إَِذا َحــدَّ

َفَجــَر، َوإَِذا اْؤُتِمَن َخاَن«.

“ಬ್ಯಿy ತೆರೆದರೆy ಸುಳು್ಳy ಹೀಳುವುದು,y ಮ್ತುಕ್ೊಟ್ಟರೆy
ವಿಂಚಿಸುವುದು,yತಕ್್ಮಸಿದರೆyಕ್ಟ್ಟyಪದಗಳಿಿಂದyನಿಿಂದಸುವುದುy
ಮತು್ತyನಿಂಬಿಕ್ಯಿಟ್ಟರೆyದೆೊ್ರೀಹyಮ್ಡುವುದು�”y

ಇವುy ಅಲ್ಲಾಹನy ಗ್ರಿಂಥದಲ್ಲಾy ಮತು್ತy ಪ್ರವ್ದ y ಯವರy
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ಹದೀಸ್ಗಳಲ್ಲಾyವಿವರಿಸಲ್ದyಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಗಳyಲಕ್ಷಣಗಳು�

ಸಹೊೀದರರೆೀ!y ನ್ವುy ಈy ಉಪದೆೀಶದಿಂದy ಪ್ರಯೀಜನy
ಪಡೆಯಬೆೀಕು�y ನಮಮಾಲ್ಲಾy ಕ್ಲವರುy ಇತರy ಕ್ಲವರೆೊಡನy
ಮ್ತನ್ಡುವ್ಗyಅವರyಬಗೆಗುyಕ್ಟ್ಟyಭ್ವನಗಳನಿ್ನಡುತ ್್ತರೆ�yಅವರy
ಖ್ಸಗyವಿಷ್ಯಗಳyಬಗೆಗುyಜ್ಲ್ಡುತ್್ತರೆ�yಓyಸಹೊೀದರರೆೀ!y
ನ್ವುyಅಲ್ಲಾಹನನು್ನyಭಯಪಡೆೊೀಣ�yನ್ವುyಪರಸ್ಪರyಒಬ್ಬ-
ರಿಿಂದೆೊಬ್ಬರುyಪ್ರಯೀಜನyಪಡೆಯೀಣ�yನ್ವುyಪರಸ್ಪರyಒಬ್ಬ-
ರಲೆೊಲಾಬ್ಬರುyಒಳೆ್ಳಯyಭ್ವನಯನಿ್ನಡೆೊೀಣ�yಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಗಳy
ಸವಾಭ್ವಗಳಲ್ಲಾyಸೀರಿದyಆರೆೊೀಪyಮ್ಡುವyಸವಾಭ್ವyನಮಮಾಲ್ಲಾರ-
ಬ್ರದು�yನ್ವುyಸತ್ಯಕ್ಕೆಗyಬದುಕ್ೊೀಣ�yಸತ್ಯಕ್ಕೆಗyಸ್ಯೀಣ�y
ನಮಮಾನು್ನy ಮತು್ತy ನಮಮಾy ಮಕಕೆಳನು್ನy ಸತ್ಯದಲೆಲಾೀy ಬೆಳೆಸೊೀಣ�y
ನ್ವುyಸತ್ಯವನು್ನyಪಿ್ರೀತಿಸೊೀಣ�yಸತ್ಯಕ್ಕೆyಸಹ್ಯyಮ್ಡೆೊೀಣ�y
ಸತ್ಯದyಹಸರಲೆಲಾೀyಪರಸ್ಪರyಪಿ್ರೀತಿಸೊೀಣyಮತು್ತyಸತ್ಯದyಹಸರಲೆಲಾೀy
ಪರಸ್ಪರyದೆವಾೀಷಿಸೊೀಣ�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾

“ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಾyಮತು್ತyಅಿಂತ್ಯದನದಲ್ಲಾyವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವyಜನರುy
ಅಲ್ಲಾಹುy ಮತು್ತy ಅವನy ರಸೊಲರೆೊಡನy ದೆವಾೀಷ್y ಕ್ರುವy
ಜನರನು್ನyಪಿ್ರೀತಿಸುವುದ್ಗyನಿೀವಿಂದೊyಕ್ಣಲ್ರಿರಿ�yಅವರುy
ಇವರyತಿಂದೆಯೀ,yಮಕಕೆಳೊೀ,yಸಹೊೀದರರೆೊೀyಅಥವ್yಆಪ್ತy
ಸಿಂಬಿಂರ್ಕರೆೊೀyಯ್ರೆೀyಆಗದದಾರೊyಸರಿ�yಅವರyಹೃದಯದಲ್ಲಾy
ಅಲ್ಲಾಹುyಈಮ್ನನು್ನyಬರೆದದ್ದಾನ�”yy(ಕುರ್ಆನ್y58:22)

ಇಿಂತಹyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳyಹೃದಯದಲ್ಲಾyಅಲ್ಲಾಹುyಈಮ್ನನು್ನy
ಬರೆದದ್ದಾನ�yಅದುyಯ್ವತೊ್ತyಅಚ್ಚಳಿಯದೆyಉಳಿಯುವyಬರವಣಿ-
ಗೆಯ್ಗದೆ�yಅಲ್ಲಾಹನyಹಸರಲ್ಲಾyಪಿ್ರೀತಿಸುವುದರyಮತು್ತyಅಲ್ಲಾಹನy
ಹಸರಲ್ಲಾyದೆವಾೀಷಿಸುವುದರyಉಪಯೀಗಗಳಲ್ಲಾyಒಿಂದುyಇದ್ಗದೆ�

ಅಲ್ಲಾಹುyಕ್ಲವರyಹೃದಯದಲ್ಲಾyಕ್ಪಟ್ಯ,yಹೊಲಸುತನyಮತು್ತy
ಕ್ಡುಕನು್ನyಬರೆಯುತ ್್ತನ�yಇವರುyಶೈತ್ನನyಹಸರಲ್ಲಾyಪಿ್ರೀತಿಸು-
ತ್್ತರೆyಮತು್ತyಶೈತ್ನನyಹಸರಲ್ಲಾyದೆವಾೀಷಿಸುತ್್ತರೆ�yಇವರುyತಮಮಾy

ಸವಾೀಚೆಛೆಗ್ಗyಪಿ್ರೀತಿಸುತ್್ತರೆyಮತು್ತyತಮಮಾyಸವಾೀಚೆಛೆಗ್ಗyದೆವಾೀಷಿಸುತ್್ತರೆ�yy
ಇಿಂತಹyಪಿ್ರೀತಿyಮತು್ತyದೆವಾೀಷ್ಗಳನು್ನyಇಿಂದುyಎಲಲಾyಕಡೆಗಳಲೊಲಾy
ಕ್ಣಬಹುದು�yನಮಮಾyವಿಶ್ವಾಸವನು್ನyಮತು್ತyನಮಮಾyಸವಾಭ್ವವನು್ನy
ನುಚು್ಚನೊರುyಮ್ಡುವyಇಿಂತಹyವಿಷ್ಯಗಳಿಿಂದyನ್ವುyನಮಮಾy
ಹೃದಯವನು್ನyಕ್ಪ್ಡಿಕ್ೊಳ್ಳಬೆೀಕ್ಗದೆ�y

ಯ್ರುyಅಲ್ಲಾಹನನು್ನyಪಿ್ರೀತಿಸುತ್್ತರೆೊೀyಅವರyಹೃದಯದಲ್ಲಾy
ಅಲ್ಲಾಹುy ಈಮ್ನನು್ನy ಬರೆಯುತ್್ತನ�y ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಾ-
ರುವy ಅವರy ಸತ್ಯಸಿಂಧy ಪಿ್ರೀತಿಯುy ಅಲ್ಲಾಹನy ಶತು್ರಗಳನು್ನy
ಪಿ್ರೀತಿಸದಿಂತೆy ಅವರನು್ನy ತಡೆಯುತ್ತದೆ�y ಆy ಶತು್ರಗಳುy ತಮಮಾy
ಹತಿ್ತರದyಸಿಂಬಿಂರ್ಕರೆೊೀyಸಹೊೀದರರೆೊೀ,yತಿಂದೆ–ತ್ಯಿಯೀ,y
ಯ್ರೆೀyಆಗದದಾರೊyಸರಿ�yಇವರುyಅವರನು್ನyಪಿ್ರೀತಿಸುವುದಲಲಾ�y
ಏಕ್ಿಂದರೆy ಇವರುy ಅಲ್ಲಾಹನನು್ನy ಸತ್ಯಸಿಂಧವ್ಗy ಪಿ್ರೀತಿಸಿದ-
ವರು�yತೆೊೀರಿಕ್ಗ್ಗyಪಿ್ರೀತಿಸಿದವರಲಲಾ�yಇದುyಸತ್ಯವಿಂತರyಮತು್ತy
ಸುಳ್ಳರyಲಕ್ಷಣಗಳ್ಗವ�

ಸತ್ಯವಿಂತರುy ಅಲ್ಲಾಹನನು್ನy ಸತ್ಯಸಿಂಧವ್ಗy ಪಿ್ರೀತಿಸುತ್್ತರೆ�y
ಸತ್ಯಸಿಂಧನ್ದyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿyಅಲ್ಲಾಹನyಹಸರಲ್ಲಾyಪಿ್ರೀತಿಸುತ್್ತನy
ಮತು್ತyಅಲ್ಲಾಹನyಹಸರಲ್ಲಾyದೆವಾೀಷಿಸುತ್್ತನ�yಈyಕ್ರಣದಿಂದಲೆೀy
ಪ್ರವ್ದ yಹೀಳುತ್್ತರೆ�

اللَّــِه  فِــي  اْلُحــبُّ  يَمــاِن  اْلِ ُعــَرى  »َأْوَثــُق 

اللَّــِه«. فِــي  َواْلُبُغــُض 

“ಅಲ್ಲಾಹನyಹಸರಲ್ಲಾyಪಿ್ರೀತಿಸುವುದುyಮತು್ತyಅಲ್ಲಾಹನyಹಸರಲ್ಲಾy
ದೆವಾೀಷಿಸುವುದುy ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸದy ಅತಿಹಚು್ಚy ನಿಂಬಿಕ್ಯಿಡಬ-
ಹದ್ದyಹಡಿಕ್ಯ್ಗದೆ�”

ಕ್ಲವುyಜನರುyನೊತನವ್ದಗಳನು್ನyಮತು್ತyಪಥಭ್ರಷ್್ಟyಜನರನು್ನy
ಪಿ್ರೀತಿಸುವುದನು್ನyನ್ವುyಕ್ಣುತೆ್ತೀವ�yಅವರುyಪ್ರವ್ದಗಳನು್ನy
ಮತು್ತy ಸಹ್ಬ್ಗಳನು್ನy ಅವಹೀಳನy ಮ್ಡಿy ನಿಿಂದಸಿದರೊy
ಇವರಿಗೆy ಅದೆೊಿಂದುy ವಿಷ್ಯವೀy ಅಲಲಾ�y ಅವರುy ಮುಸಿಲಾಮ್y
ಸಮುದ್ಯವರನು್ನyಸತ್ಯನಿಷೀರ್ಗಳೆಿಂದುyಕರೆದರೊ,yಅವಹೀಳನy
ಮ್ಡಿದರೊyಇವರುyಅವರyಮ್ತನು್ನyಸಮರ್್ಮಸುತ್್ತyಅವರy
ಉದೆದಾೀಶyಹ್ಗಲಲಾyಹೀಗೆyಎನು್ನತ್್ತರೆ�yಇವರುyನೊತನವ್ದಗಳಿ-
ಗ್ಗyಮತು್ತyಪಥಭ್ರಷ್್ಟರಿಗ್ಗyಸುನ್ನತಿ್ತನyಮತು್ತyಸತ್ಯದyಜನರನು್ನy
ದೆವಾೀಷಿಸುತ್್ತರೆ�yಇಿಂತಹವರುyತಮಮಾನು್ನyತ್ವೀyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಿಂದುy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಹೀಳುವುದರಲ್ಲಾyಅಥ್ಮವಿದೆಯೀ?

ಓyಸಹೊೀದರರೆೀ!y ನಿಮಮಾyವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾy ನಿೀವುyಅಲ್ಲಾಹನನು್ನy
ಭಯಪಡಿರಿ�yಏಕ್ಿಂದರೆyಕಣುಣಿಮುಚಿ್ಚyಅನುಸರಿಸುವುದರಿಿಂದಲೆೀy
ಅನೀಕyಮಿಂದyಸತ್ಯವನು್ನyದೆವಾೀಷಿಸುವವರ್ಗyಮ್ಪ್ಮಟ್್ಟದ್ದಾರೆ�y
ಒಬ್ಬyವ್ಯಕ್್ತyಸತ್ಯದಲ್ಲಾದ್ದಾನ,yಸತ್ಯವನ್ನೀyಬರೆಯುತ್್ತನ,yಸತ್ಯವನ್ನೀy
ಉಸಿರ್ಡುತ ್್ತನyಎಿಂದುyತಿಳಿದದದಾರೊyಸಹyಕ್ಲವರುyಅವನನು್ನy
ದೆವಾೀಷಿಸುತ್್ತರೆ�yಏಕ್?yಅಸತ್ಯಕ್ಕೆಗ!yಅಸತ್ಯದyಹಸರಲ್ಲಾ!yಇಿಂತಹವರುy
ಅಲ್ಲಾಹನyಮ್ಗ್ಮದಿಂದyಜನರನು್ನy ತಡೆಯುವವರ್ಗದ್ದಾರೆ�y
ಅಲ್ಲಾಹನyಮ್ಗ್ಮವನು್ನyವಕ್ರವ್ಗyತೆೊೀರಿಸುವವರ್ಗದ್ದಾರೆ�y

ಪ್ರವ್ದಗಳನು್ನyಟ್ೀಕ್ಸುವyವ್ಯಕ್್ತಯyಬಗೆಗುyನಿಮಮಾyಅನಿಸಿಕ್ಯೀನು?y
ಸಹ್ಬ್ಗಳನು್ನyಟ್ೀಕ್ಸುವyಮತು್ತyಅವರನು್ನyಸತ್ಯನಿಷೀರ್ಗಳೆಿಂದುy
ಘೀಷಿಸುವyವ್ಯಕ್್ತಯyಬಗೆಗುyನಿಮಮಾyಅಭಿಪ್್ರಯವೀನು?yಇಿಂತಹy
ಪಥಭ್ರಷ್್ಟರನು್ನyಮತು್ತyಪಥಭ್ರಷ್್ಟತೆಯಡೆಗೆyಕ್ೊಿಂಡೆೊಯು್ಯವವರ-
ನು್ನyನಿೀವುyಪಿ್ರೀತಿಸುತಿ್ತೀರ್?yಇವರಿಗ್ಗyನಿೀವುyಸತ್ಯದyಜನರನು್ನy
ದೆವಾೀಷಿಸುತಿ್ತೀರ ?್yಇವರಿಗ್ಗyನಿೀವುyಅಸತ್ಯyಮತು್ತyಸವಾೀಚೆಛೆಯyಜನರಲ್ಲಾy
ಪಿ್ರೀತಿಸುತಿ್ತೀರ್?y

ದುರದೃಷ್್ಟವಶ್ತ್yಇಿಂತಹyಅನೀಕyಜನರುyನಮಮಾyಸಮ್ಜದ-
ಲ್ಲಾದ್ದಾರೆ�yಇದುyಬಹಳyಅಪ್ಯಕ್ರಿyಸೊೀಿಂಕು�yಈyಸೊೀಿಂಕುy
ಧಮ್ಮದೆೊಿಂದಗೆ,yವಿಶ್ವಾಸದೆೊಿಂದಗೆyಮತು್ತyಸವಾಭ್ವದೆೊಿಂದಗೆy
ಅಿಂಟ್ಕ್ೊಳು್ಳತ್ತದೆ�y ಇದರy ಪರಿಣಾಮವ್ಗy ಗ್ಳಿಸುದದಾಗಳು,y
ಸುಳು್ಳಗಳು,y ಕಟು್ಟಕತೆಗಳುy ಸಮ್ಜದಲ್ಲಾy ಹರಡುತ್ತವ�y ಇವುy
ಹೊರಹೊಮುಮಾವುದುyಅಲ್ಲಾಹುyಮೀಲೆyವಿವರಿಸಿದyಕಪಟವಿಶ್ವಾ-
ಸಿಗಳಿಗರುವyಕ್ಯಿಲೆyಪಿೀಡಿತyಹೃದಯದಿಂದyಮ್ತ್ರ�

ಈyಸೊೀಿಂಕುyನಮಮಾyಹೃದಯಕ್ಕೆyತಟ್ಟದಿಂತೆyನ್ವುyಎಚ್ಚರವಹಸ-
ಬೆೀಕು�yಏಡ್ಸಿyಮುಿಂತ್ದyಮ್ರಣಾಿಂತಿಕyರೆೊೀಗಗಳನು್ನyಗುಣಪ-
ಡಿಸುವುದಕ್ಕೆಿಂತಲೊyಹಚು್ಚyಈyರೆೊೀಗವನು್ನyಗುಣಪಡಿಸಲುyನ್ವುy
ಆತುರಪಡಬೆೀಕು�yಏಕ್ಿಂದರೆyಈyರೆೊೀಗyವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆyಅಿಂಟ್ಕ್ೊಳು್ಳ-
ತ್ತದೆ,yನಿಂಬಿಕ್ಗೆyಅಿಂಟ್ಕ್ೊಳು್ಳತ್ತದೆ,yಸಮ್ಜವನು್ನyಛಿದ್ರಗೆೊಳಿಸು-
ತ್ತದೆ,yಶೈತ್ನನyಹಸರಲ್ಲಾyಪಿ್ರೀತಿಸುವಿಂತೆyಮತು್ತyಶೈತ್ನನyಹಸರಲ್ಲಾy
ದೆವಾೀಷಿಸುವಿಂತೆyಮ್ಡುತ್ತದೆ�yಈyರೆೊೀಗಕ್ಕೆyತುತ್್ತದವರುyಅಲ್ಲಾಹನy
ಹಸರಲ್ಲಾyಪಿ್ರೀತಿಸುವುದಲಲಾ,yಅಲ್ಲಾಹನyಹಸರಲ್ಲಾyದೆವಾೀಷಿಸುವುದಲಲಾ�y
ಬದಲ್ಗyಇವರyನಿಷಠೆಯಲಲಾವೂyಶೈತ್ನನಿಗೆ�yಇವರುyಪಿ್ರೀತಿಸುವುದುy
ಮತು್ತyದೆವಾೀಷಿಸುವುದೆಲಲಾವೂyಶೈತ್ನನಿಗ್ಗ�yಶೈತ್ನನಿಗ್ಗyಇವರುy
ಸತ್ಯದyವಿರುದ್ಧyಹೊೀರ್ಡುತ್್ತರೆ�yಶೈತ್ನನಿಗ್ಗyಇವರುyಅಸತ್ಯಕ್ಕೆy

ಸಹ್ಯyಮ್ಡುತ್್ತರೆ�

ನ್ವುyಅಲ್ಲಾಹನನು್ನyಭಯಪಡೆೊೀಣ�yನಮಮಾyಸಿಥಾತಿyಏನಿಂದುyನ್ವುy
ಪರಿಶೊೀರ್ಸೊೀಣ�yನ್ವುyಅಲ್ಲಾಹುyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಿಂದುyಬಣಿಣಿಸಿ-
ದವರyಗುಿಂಪಿನಲ್ಲಾದೆದಾೀವೊೀyಎಿಂದುyಪರಿೀಕ್ಷಿಸೊೀಣ�yಇಬ್್ರಹೀಮ್

yರವರುyಪ್್ರರ್್ಮಸಿದyಈyಪ್್ರಥ್ಮನಯಲ್ಲಾyನ್ವುyಒಳಪಡು-
ತೆ್ತೀವೊೀyಎಿಂದುyಪುನರ್ವಲೆೊೀಕನyಮ್ಡೆೊೀಣ�

﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾

“ಜನರನು್ನyಪುನರುತ್ಥಾನಗೆೊಳಿಸುವyದನyನನ್ನನು್ನyಅಪಮ್ನy
ಮ್ಡಬೆೀಡ�yಅಿಂದರೆyಸುರಕ್ಷಿತyಹೃದಯದೆೊಿಂದಗೆyಅಲ್ಲಾಹನy
ಸನಿ್ನರ್ಗೆyಬರುವವರyಹೊರತುyಇತರyಯ್ರಿಗೊyಸಿಂಪತು್ತyಮತು್ತy
ಸಿಂತ್ನyಉಪಯೀಗಕ್ಕೆyಬರದyದನ�”y(ಕುರ್ಆನ್y26:87-89)

ನ್ವುyನಮಮಾyಹೃದಯದyಮೀಲೆyಕ್ೈಯಿಟು್ಟyಕ್ೀಳಿyನೊೀಡೆೊೀಣ�y
ನಮಮಾy ಹೃದಯy ಸುರಕ್ಷಿತವ್ಗದೆಯೀ?y ಅಥವ್y ರೆೊೀಗಕ್ಕೆy
ತುತ್್ತಗದೆಯೀ?y ನಮಮಾy ಹೃದಯy ಜೀವಿಂತವ್ಗದೆಯೀ?y
ಅಥವ್yಸತಿ್ತದೆಯೀ?

ನ್ವುyನಮಮಾyಹೃದಯವನು್ನyಸತ್ಯದyಮೊಲಕyಜೀವಿಂತಗೆೊಳಿ-
ಸೊೀಣ�yಸತ್ಯವನು್ನyಅಲ್ಲಾಹನyಗ್ರಿಂಥyಮತು್ತyಪ್ರವ್ದಯವರ

yಸುನ್ನತಿ್ತನಲ್ಲಾyಹುಡುಕ್ೊೀಣ�yಸತ್ಯವುyನಮಮಾyಕಳೆದುyಹೊೀದy
ಪ್ರಿಂಪರಿಕyಸೊತೆ್ತಿಂದುyಭ್ವಿಸಿyಅದುyಎಲ್ಲಾದದಾರೊyಅದನು್ನy
ಹಕ್ಕೆyತರೆೊೀಣ�yಅದುyಯ್ವುದೆೀyವ್ಯಕ್್ತಯಲ್ಲಾದದಾರೊyನ್ವದನು್ನy
ಸಿವಾೀಕರಿಸೊೀಣ�yನ್ವುyಯಹೊದಗಳಿಂತೆyಆಗಬ್ರದು�yಅಲ್ಲಾಹುy
ನಮಮಾನು್ನyಅವರಿಿಂದyಕ್ಪ್ಡಲ್�

﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳ ﴾
“ಅಲ್ಲಾಹುyಅವತಿೀಣ್ಮಗೆೊಳಿಸಿದyಸತ್ಯಸಿಂದೆೀಶದಲ್ಲಾyವಿಶ್ವಾಸವಿ-
ಡಿರಿyಎಿಂದುyಅವರೆೊಿಂದಗೆyಹೀಳಿದ್ಗyನಮಗೆyಅವತಿೀಣ್ಮವ್ದy
ಸಿಂದೆೀಶದಲ್ಲಾyಮ್ತ್ರyನ್ವುyವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತೆ್ತೀವyಎಿಂದುyಅವರುy
ಹೀಳಿದರು�”y(ಕುರ್ಆನ್y2:91)
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ಅಿಂದರೆyಅವರುyಅವರyಜನರಿಿಂದyಮ್ತ್ರyಪಡೆಯುತ್್ತರೆ�yಅವರy
ಜನರಿಿಂದyಮ್ತ್ರyಸಿವಾೀಕರಿಸುತ ್್ತರೆ�yಅವರyಪ್ರಕ್ರyಉಳಿದವರೆಲಲಾರೊy
ಪಥಭ್ರಷ್್ಟರು,yಸುಳು್ಳyಹೀಳುವವರು,yಖದೀಮರು�

ನಮಮಾವರಲೊಲಾyಇಿಂತಹyಅನೀಕyಮಿಂದಯಿದ್ದಾರೆ�yಅವರyಗುಿಂಪಿನy
ಜನರುy ಹೀಳಿದರೆy ಮ್ತ್ರy ಸಿವಾೀಕರಿಸುತ್್ತರೆ�y ಬೆೀರೆಯವರುy
ಹೀಳಿದದಾನು್ನyತಿರಸಕೆರಿಸುತ್್ತರೆ�yಬೆೀರೆಯವರyಮ್ತನು್ನyಅಸಿಂಬದ್ಧ-
ವನು್ನತ ್್ತರೆ�yತಮಮಾyಜನರುyಹೀಳಿದರೆyಹಿಂದೆyಮುಿಂದೆyನೊೀಡದೆy
ನುಿಂಗುತ್್ತರೆ�yಅದರyಬಗೆಗುyತಪ್ಸಣೆyಮ್ಡುವುದೆೀyಇಲಲಾ�

﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾

“ಓyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆೀ!yಒಬ್ಬyದುರುಳyಒಿಂದುyಸಮ್ಚಾರವನು್ನy
ತಿಂದರೆyಅದನು್ನyತಪ್ಸಣೆyಮ್ಡಿರಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y49:6)

ವ್ಸ್ತವವೀನಿಂದುyತಪ್ಸಣೆyಮ್ಡದೆyತನಗೆyಸಿಕ್ಕೆದyಸಮ್ಚಾ-
ರಗಳನು್ನyನಿಂಬುವುದುyಮತು್ತyಅದನು್ನyಇತರರಿಗೆyಹಿಂಚುವುದುy
ಸುಳ್ಳನು್ನyಪ್ರಚಾರyಮ್ಡುವುದಕ್ಕೆyಸಮ�yಸಮ್ಜದಲ್ಲಾyಧ್ರ್ಳy
ಸುಳು್ಳyಸುದದಾಗಳುyಮತು್ತyನಿರ್ಧ್ರyಸಮ್ಚಾರಗಳುyವ್್ಯಪಿಸಿ-
ಕ್ೊಿಂಡಿರುವುದು,yವ್್ಯಪಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದುyಈyಕ್ರಣದಿಂದಲೆೀ�y
ಯುವಕರನು್ನy ಸತ್ಯy ಸಿವಾೀಕರಿಸದಿಂತೆy ಈy ಸುಳು್ಳಸುದದಾಗಳುy
ತಡೆಯುತ್ತವ�yಅವರನು್ನyಅಸತ್ಯದೆಡೆಗೆyಸ್ಗಸುತ್ತವ�yಸುಳ್ಳನು್ನy
ಸತ್ಯವಿಂದುyನಿಂಬುವಿಂತೆyಮ್ಡುತ್ತದೆ�yಸುಳಿ್ಳಗೆyಮತು್ತyಸುಳು್ಳವ್-
ದಗಳಿಗೆyಬೆಿಂಬಲವ್ಗyನಿಲುಲಾವಿಂತೆyಮ್ಡುತ್ತದೆ�

ಸತ್ಯyಮತು್ತyಅದರyಜನರyವಿರುದ್ಧyಪ್ರಚಾರವ್ಗುವyಗ್ಳಿಸುದದಾ-
ಗಳುyಸತ್ಯದyಸ್ಿಂದಯ್ಮವನು್ನyಕಳೆಗುಿಂದುವಿಂತೆyಮ್ಡುತಿ್ತದೆ�y
ಜನರುyಸತ್ಯyಸಿವಾೀಕರಿಸದಿಂತೆyತಡೆಯುತಿ್ತದೆ�yಅವರನು್ನyಅಲ್ಲಾಹನy
ಮ್ಗ್ಮದಿಂದyತಡೆಯುತಿ್ತದೆ�yಇದರyಪರಿಣಾಮವ್ಗyತಮಮಾyಗುಿಂಪಿಗೆy
ಸೀರಿದyಜನರyಮ್ತನು್ನyಮ್ತ್ರyಅವರುyನಿಂಬುತ್್ತರೆ�yಬೆೀರೆy
ಗುಿಂಪಿನವರಲ್ಲಾyಸತ್ಯವಿದದಾರೊyಅದನು್ನyಇವರುyಸಿವಾೀಕರಿಸುವುದಲಲಾ�

ಓyಸಹೊೀದರರೆೀ!yಇದೆೊಿಂದುyಮ್ರಣಾಿಂತಿಕyಕ್ಯಿಲೆಯ್ಗದೆ�y
ಇದುy ಹೃದಯಕ್ಕೆy ಸಿಂಬಿಂರ್ಸಿದy ಕ್ಯಿಲೆಯ್ಗದೆ�y ಇದುy
ಶಕ್್ತಮಿೀರಿyಚಿಕ್ತೆಸಿyಮ್ಡಿಸಬೆೀಕ್ದyಹೃದಯಕ್ಕೆy ಸಿಂಬಿಂರ್ಸಿದy
ಕ್ಯಿಲೆಯ್ಗದೆ�y ಅಲ್ಲಾಹನ್ಣೆ!y ಬೆೊೀಸಿ್ನಯದy ಜನರನು್ನy
ಶತು್ರಗಳyಅಸರಾಗಳುyನ್ಶyಮ್ಡಿದವು�yಅಲ್ಲಾಹನ್ಣೆ!yಅಸತ್ಯದy
ಅಸರಾಗಳುyಈyಅಸರಾಗಳಿಗಿಂತಲೊyಅಪ್ಯಕ್ರಿಯ್ಗವ�y

ಒಬ್ಬyವ್ಯಕ್್ತಯyಮನಸಸಿನು್ನyಸ್ಯಿಸುವುದು,yಅವನyಹೃದಯವನು್ನy
ಸ್ಯಿಸುವುದು,y ಅವನನು್ನy ಪ್್ರಣy ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆಿಂತಲೊy
ಘೀರವ್ಗದೆ�yಶತು್ರಗಳyಕ್ೈಯಲ್ಲಾyಹತೆ್ಯಯ್ದವರಿಗೆyಅಲ್ಲಾಹುy
ಸವಾಗ್ಮy ನಿೀಡುವನಿಂದುy ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು�y ಆದರೆy ಸತ್ಯy ತನ್ನy
ಮುಿಂದದೊದಾy ಸಹy ಹೃದಯy ಸತಿ್ತರುವy ವ್ಯಕ್್ತಯy ಬಗೆಗುy ಏನುy
ಹೀಳುವುದು?yಸತ್ಯyತನ್ನyಮುಿಂದದೊದಾyಸಹyಅವನುyಅದನು್ನyಬಿಟು್ಟy
ಅಸತ್ಯದyಹಿಂದೆyಓಡುವವನyಬಗೆಗುyಏನುyಹೀಳುವುದು?

﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾
“ಸುರಕ್ಷಿತyಹೃದಯದೆೊಿಂದಗೆyಅಲ್ಲಾಹನyಸನಿ್ನರ್ಗೆyಬರುವವರy
ಹೊರತು�”y(ಕುರ್ಆನ್y26:87-89)

ನಮಮಾyಹೃದಯyಸುರಕ್ಷಿತವ್ಗದೆಯೀyಎಿಂದುy ನೊೀಡೆೊೀಣ�y
ಸುರಕ್ಷಿತy ಹೃದಯy ಎಿಂದರೆy ಶಿಕ್್ಮನy ವಿರುದ್ಧy ಹೊೀರ್ಡುವy
ಹೃದಯ�y ಅಸತ್ಯವನು್ನy ತಿರಸಕೆರಿಸುವy ಹೃದಯ�y ಸತ್ಯವನು್ನy
ಅಿಂಗೀಕರಿಸುವyಹೃದಯ�yತನಗೆyಕೊಡುವಷ್ು್ಟyಬಲಪ್ರಯೀಗಸಿy
ಅಸತ್ಯವನು್ನyದೊರತಳು್ಳವyಹೃದಯ�yಸುರಕ್ಷಿತyಹೃದಯವಿಂದರೆy
ಇದೆೀ�y ಸತ್ಯy ಹೀಳುವವನುy ಯಹೊದಯೀ,y ಕ್್ರರೈಸ್ತನೊೀ,y
ಮುಸಲ್ಮಾನನೊೀyಎಿಂದುyನೊೀಡದೆyನಿೀನುyಅವನಿಿಂದyಸತ್ಯವನು್ನy
ಸಿವಾೀಕರಿಸುತಿ್ತೀyಎಿಂದ್ದರೆ,yಸತ್ಯವುyನಿನ್ನyಸ್ರರ್ಯ್ದರೆ,yಸತ್ಯವುy
ನಿನ್ನyಜೀವ್ಳವ್ದರೆ,yಅಲ್ಲಾಹನ್ಣೆ!yನಿನ್ನyಹೃದಯyಸುರಕ್ಷಿತ-
ವ್ಗದೆ�yನಿನ್ನyಬುದ್ಧyಸುರಕ್ಷಿತವ್ಗದೆ�y

ಆದರೆyಒಿಂದುyನಿದ್ಮಷ್್ಟyಮೊಲದಿಂದyಬಿಂದyಸತ್ಯವನು್ನyನಿೀನುy
ತಿರಸಕೆರಿಸುತಿ್ತೀyಎಿಂದ್ದರೆyಮತು್ತyಒಿಂದುyನಿದ್ಮಷ್್ಟyಮೊಲದಿಂದy
ಬಿಂದyಅಸತ್ಯವನು್ನyಅದುyಅಸತ್ಯವಿಂದುy ಗೆೊತಿ್ತದೊದಾyಅದನು್ನy
ಸತ್ಯವಿಂದುyನಿಂಬಿyಸಿವಾೀಕರಿಸುತಿ್ತೀyಎಿಂದ್ದರೆyನಿನ್ನyಹೃದಯದಲ್ಲಾy
ಕ್ಯಿಲೆಯಿದೆyಎಿಂದಥ್ಮ�yಏಕ್ಿಂದರೆyಸುರಕ್ಷಿತyಹೃದಯಕ್ಕೆyವಿರು-
ದ್ಧವ್ಗರುವyಹೃದಯವುyಕ್ಯಿಲೆಗೆyತುತ್್ತದyಹೃದಯವ್ಗದೆ�y
ಆyಹೃದಯyಅಸತ್ಯವನು್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸುತ್ತದೆ,yಅದುyಅಸತ್ಯಕ್ಕೆyಬೆಚ್ಚಗೆy
ಗೊಡುಕಟ್್ಟಕ್ೊಡುತ್ತದೆ�yಶೈತ್ನನುyಅದರಲ್ಲಾyಮನಸೊೀyಇಚೆಛೆy
ಓಡ್ಡುತಿ್ತರುತ್್ತನ�y ಮಲಕ್ಗಳುy ಆy ಹೃದಯದy ಹತಿ್ತರಕೊಕೆy
ಸುಳಿಯುವುದಲಲಾ�yಶೈತ್ನನುyಆyಹೃದಯದಲ್ಲಾyದುಮ್ಮಿಂತ್ರಗಳ-
ನು್ನyಜಪಿಸುತ ್್ತನ�yಆyಹೃದಯವುyಆyದುಮ್ಮಿಂತ್ರಗಳಿಗೆyತಲೆಬ್-
ಗುತ್ತದೆ�yಇದೆೀyಕ್ಯಿಲೆಪಿೀಡಿತyಹೃದಯ�yಇದಕ್ಕೆyಜರೊರ್ಗy
ಚಿಕ್ತೆಸಿyಮ್ಡಬೆೀಕ್ಗದೆ�y
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ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಾyಜನರಿಗೆyಉಪಶಮನವಿದೆ�yಹೃದಯದyರೆೊೀಗಗಳಿಗೆy
ಉಪಶಮನವಿದೆ�yಶರಿೀರದyರೆೊೀಗಗಳಿಗೆyಉಪಶಮನವಿದೆ�yನ್ವುy
ಕುರ್ಆನಿನyಮೊಲಕyನಮಮಾyದೆೀಹವನು್ನyಗುಣಪಡಿಸೊೀಣ�yನಮಮಾy
ದೆೀಹವನು್ನyಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಾರುವyವಿಶ್ವಾಸಗಳyಮೀಲೆyಬೆಳೆಸೊೀಣ�y
ಪುರುಷ್ತವಾದyಮೀಲೆyಬೆಳೆಸೊೀಣ�yಸತ್ಯವನು್ನyಪಿ್ರೀತಿಸುವ,yಸತ್ಯಕ್ಕೆy
ನಿಷಠೆyತೆೊೀರುವ,yಸತ್ಯಕ್ಕೆyತಲೆಬ್ಗುವ,yಅಸತ್ಯವನು್ನyಮತು್ತyಅದರy
ಜನರನು್ನyದೆವಾೀಷಿಸುವ,yಅವರುyತಿಂದೆಯ್ಗದದಾರೊ,yಮಕಕೆಳ್ಗ-
ದದಾರೊ,yಸಹೊೀದರರ್ಗದದಾರೊ,yಹತಿ್ತರದyಸಿಂಬಿಂರ್ಕರ್ಗದದಾರೊy
ಸರಿ,y ಅವರನು್ನy ದೆವಾೀಷಿಸುವy ವಿಧದಲ್ಲಾy ನಮಮಾy ಹೃದಯವನು್ನy
ಬೆಳೆಸೊೀಣ�y ಇದೆೀy ಸುರಕ್ಷಿತy ಹೃದಯ�y ಇದೆೀy ಪಶ ್್ಚತ್್ತಪಪ-
ಡುವyಹೃದಯ�yಪಶ್್ಚತ ್್ತಪಪಡುವyಹೃದಯyಮತು್ತyಸುರಕ್ಷಿತy
ಹೃದಯy ಎರಡೊy ಒಿಂದೆೀ�y ಹಸರುy ಮ್ತ್ರy ಬೆೀರೆy ಬೆೀರೆ�y
ಅಲ್ಲಾಹು yಹೀಳುತ್್ತನ�

﴿حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

مب ىب يب جت حت خت مت ىت 

يت جث مث ىث يث حج ﴾

“ವಿದೊರವ್ಗದy ರಿೀತಿಯಲ್ಲಾy ಸವಾಗ್ಮವನು್ನy ಮುತ್ತಕ್ೀಗಳy
ಸಮಿೀಪಕ್ಕೆy ತರಲ್ಗುತ್ತದೆ�y ಇದುyನಿಮಮಾಲ್ಲಾyಪ್ರತಿಯಬ್ಬyಪಶ್್ಚ-
ತ್್ತಪಪಡುವyಮತು್ತyಸಿಂರಕ್ಷಿಸುವyವ್ಯಕ್್ತಗೆyಮ್ಡಲ್ದyವ್ಗ್ದಾ-
ನವ್ಗದೆ�y ಅಿಂದರೆy ಅಗೆೊೀಚರy ಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಾy ರಹ್ಮಾನನ್ದy
ಅಲ್ಲಾಹನನು್ನy ಭಯಪಟು್ಟy ಜೀವಿಸಿy ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಡುವy
ಹೃದಯದೆೊಿಂದಗೆyಬಿಂದವನಿಗೆ�”y(50:31-33)

ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಡುವyಹೃದಯyಎಿಂದರೆyನಿರಿಂತರyಅಲ್ಲಾಹನyಕಡೆಗೆy
ಮರಳುವyಹೃದಯ�yಅಲ್ಲಾಹನನ್ನೀyನಚಿ್ಚಕ್ೊಿಂಡಿರುವyಹೃದಯ�

ನ್ವುy ನಮಮಾy ದೆೀಹದy ಕಡೆಗೆy ನೊೀಡೆೊೀಣ�y ಅಲ್ಲಾಹನ್ಣೆ!y
ಪರಲೆೊೀಕಕ್ಕೆyತಲುಪಿದ್ಗyನಮಮಾyಸಿಂಪತು್ತ,yಮಕಕೆಳು,yಗೆಳೆಯರುy
ಯ್ರೊyನಮಮಾyಉಪಯೀಗಕ್ಕೆyಬರುವುದಲಲಾ�yನಮಮಾಲ್ಲಾyಸುರಕ್ಷಿತy
ಹೃದಯವಿದದಾರೆyಅದುyಮ್ತ್ರyನಮಮಾyಉಪಯೀಗಕ್ಕೆyಬರುತ್ತದೆ�y
ನ್ವುy ನಮಮಾy ಹೃದಯವನು್ನy ಸುರಕ್ಷಿತವ್ಗಡಬೆೀಕು�y ನಮಮಾy
ಹೃದಯವನು್ನyನಿರಿಂತರyಪಶ ್್ಚತ ್್ತಪಪಡುವಿಂತೆyಮ್ಡಬೆೀಕು�y
ಯ್ರುyಪಶ್್ಚತ ್್ತಪಪಡುವyಹೃದಯದೆೊಿಂದಗೆyಬರುತ್್ತನೊೀy
ಸವಾಗ್ಮವನು್ನyಅವನyಸಮಿೀಪಕ್ಕೆyತರಲ್ಗುತ್ತದೆ�y

﴿حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

مب ىب يب جت حت خت ﴾

“ವಿದೊರವ್ಗದyರಿೀತಿಯಲ್ಲಾyಸವಾಗ್ಮವನು್ನyಮುತ್ತಕ್ೀಗಳyಸಮಿೀಪಕ್ಕೆy
ತರಲ್ಗುತ್ತದೆ�y ಇದುy ನಿಮಮಾಲ್ಲಾy ಪ್ರತಿಯಬ್ಬy ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪ-
ಡುವyಮತು್ತy ಸಿಂರಕ್ಷಿಸುವyವ್ಯಕ್್ತಗೆyಮ್ಡಲ್ದyವ್ಗ್ದಾನವ್-
ಗದೆ�”y(50:31-32)y

ಸಿಂರಕ್ಷಿಸುವುದುy ಎಿಂದರೆy ಅಲ್ಲಾಹನy ನಿಯಮಗಳುyಉಲಲಾಿಂ-
ಘನಯ್ಗದಿಂತೆy ಸಿಂರಕ್ಷಿಸುವುದು,y ಅಲ್ಲಾಹನy ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನy
ಪ್ಲ್ಸುವುದು,y ಅಲ್ಲಾಹುy ಕ್ೊೀಪಿಸುವy ವಿಷ್ಯಗಳಿಿಂದy
ದೊರವ್ಗುವುದು,yಅಲ್ಲಾಹನyಅನುಸರಣೆಗೆyಮತು್ತyಅಲ್ಲಾಹನy
ಹಕುಕೆಗಳಿಗೆyಮೊದಲyಪ್್ರಶಸತ್ಯyನಿೀಡುವುದು�yಇತರyಮನುಷ್್ಯರy
ಹಕುಕೆಗಳನು್ನyಸಿಂರಕ್ಷಿಸುವುದು,yಅವರyಗ್ರವಕ್ಕೆyಚು್ಯತಿಯ್ಗದಿಂತೆy
ವತಿ್ಮಸುವುದು�yಏಕ್ಿಂದರೆyಮುಸಲ್ಮಾನರyರಕ್ತ,yಸಿಂಪತು್ತyಮತು್ತy
ಗ್ರವyಪವಿತ್ರವ್ಗದೆ�yಅದುyಈyದನದ,yಈyತಿಿಂಗಳ,yಈyನಗರದy
ಪ್ವಿತ್ರ್ಯದಿಂತೆyಪವಿತ್ರವ್ಗದೆ�y

ನ್ವುyಸತ್ಯವನು್ನyಪ್ರತಿರೆೊೀರ್ಸಿyಮ್ತನ್ಡುವ್ಗyಒಬ್ಬyವ್ಯಕ್್ತಯy
ಗ್ರವಕ್ಕೆyಕುಿಂದುಿಂಟಾಗುವುದ್ದರೆyಮೊದಲುyಆyವಿಷ್ಯವನು್ನy
ಆyವ್ಯಕ್್ತಯಡನyಮ್ತನ್ಡಬೆೀಕು�yಅವನಿಗೆyಸತ್ಯವನು್ನyಮನವರಿಕ್y
ಮ್ಡಿಕ್ೊಡಬೆೀಕು�yಇದುyಜಹ್ದ್yಆಗದೆ�yಆದರೆyನಿೀನುyಆy
ವ್ಯಕ್್ತಯyಬಗೆಗುyಇಲಲಾಸಲಲಾದyಅಪವ್ದಗಳನು್ನyಹೊರಿಸಿyಆyವ್ಯಕ್್ತಯ-
ನು್ನyತೆೀಜೊೀವಧೆyಮ್ಡಬ್ರದು�yಇದುyನಿಷಿದ್ಧವ್ಗದೆ�yಈyದನ,y
ಈyತಿಿಂಗಳುyಮತು್ತyಈyನಗರಕ್ಕೆyಪ್ವಿತ್ರ್ಯವಿರುವಿಂತೆyಆyವ್ಯಕ್್ತಗೊy
ಪ್ವಿತ್ರ್ಯವಿದೆ�yಪ್ರವ್ದ yಈyಮ್ತನು್ನyಹೀಳಿದುದಾyಹಜ್ಜತುಲ್y
ವಿದ್ಅ್yನyಸಿಂದಭ್ಮದಲ್ಲಾ�yಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯyಪ್ವಿತ್ರ್ಯವನು್ನyಒತಿ್ತy
ಹೀಳಲುyಅವರುyಇದನು್ನyಪುನರುಚಛೆರಿಸಿದ್ದಾರೆ�yಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯy
ಪ್ವಿತ್ರ್ಯವುy ಕಅ್yಬ್ಲಯದyಪ್ವಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆಿಂತಲೊyದೆೊಡ್ಡದು�y
ಆದರೆyಆyಪ್ವಿತ್ರ್ಯವನು್ನyಹರಣyಮ್ಡುವುದುyಎಷ್ು್ಟyಸುಲಭ!y
ನ್ವುyಮನುಷ್್ಯನyಗ್ರವವನು್ನyಕ್ಷುಲಲಾಕವಿಂದುyಭ್ವಿಸುತೆ್ತೀವ�y

ಒಬ್ಬyವ್ಯಕ್್ತyನೊತನವ್ದಯೀ,yಪಥಭ್ರಷ್್ಟನೊೀ,yಸತ್ಯನಿಷೀರ್ಯೀ,y
ಬಹುದೆೀವವಿಶ್ವಾಸಿಯೀyಆಗದುದಾyಅವನಿಿಂದyಜನರಿಗೆyಅಪ್ಯ-
ವಿದದಾರೆyಅಲ್ಲಾಹನ್ಣೆ!yಜನರುyಅವನyಕ್ೀಡಿನಿಿಂದyಪ್ರ್ಗಲುy
ಅವನy ಬಗೆಗುy ಜನರಿಗೆy ವಿವರಿಸಿಕ್ೊಡಬೆೀಕು�y ಇದುy ಜಹ್ದ್y
ಆಗದೆ�yಆದರೆyಈyರಿೀತಿyಮ್ಡುವ್ಗyನಮಮಾyಉದೆದಾೀಶyಆyವ್ಯಕ್್ತ-
ಯನು್ನyಅವಹೀಳನyಮ್ಡುವುದ್ಗರಬ್ರದು�yನಮಮಾyಉದೆದಾೀಶy
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ಅಲ್ಲಾಹನy ಸಿಂತೃಪಿ್ತಯ್ಗರಬೆೀಕು�y ನಮಮಾy ಇಚೆಛೆಯನು್ನy ನಮಮಾy
ಮನಸಸಿನು್ನyಸಿಂತೃಪಿ್ತyಪಡಿಸುವುದುyನಮಮಾyಉದೆದಾೀಶವ್ಗರಬ್ರದು�y
ಒಬ್ಬyವ್ಯಕ್್ತಯyಮೀಲೆyನಿಮಗರುವyಅಸೊಯಯyನಿಮಿತ್ತyನಿೀವುy
ಅವನyಬಗೆಗುyಜನರಿಗೆyಎಚ್ಚರಿಕ್yನಿೀಡುವುದ್ದರೆyಖಿಂಡಿತವ್ಗಯೊy
ಇದುyಸುರಕ್ಷಿತyಹೃದಯದಿಂದyಹೊರಹೊಮುಮಾವyವಿಚಾರವಲಲಾ�y

ಅಲ್ಲಾಹನ್ಣೆ!y ನಿೀನುy ಸತ್ಯದಲ್ಲಾದೊದಾy ಸಹy ನಿನ್ನy ಮನಸಸಿನು್ನy
ಸಿಂತೆೊೀಷ್ಪಡಿಸುವುದುy ಅಥವ್y ನಿನ್ನy ಅಸೊಯಯನು್ನy
ಹೊರಕಕುಕೆವುದುyನಿನ್ನyಉದೆದಾೀಶವ್ಗದದಾರೆyಇದುyನಿನಗೆyಖಿಂಡಿತy
ಅಪ್ಯಕ್ರಿಯ್ಗದೆ�yನಿನ್ನyಹೃದಯyಕ್ಟ್್ಟದೆyಎನು್ನವುದಕ್ಕೆyಇದುy
ಸ್ಪಷ್್ಟyಪುರ್ವಯ್ಗದೆ�y

ಖಡಗು,yಭಚಿ್ಮ,yಲೆೀಖನಿyಮತು್ತyಅಭಿಪ್್ರಯyವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವyಮೊಲಕy
ಅಲ್ಲಾಹನyಮ್ಗ್ಮದಲ್ಲಾyಜಹ್ದ್yಮ್ಡಬಹುದು�yಆದರೆyಅದಕ್ಕೆy
ಇಖ್ಲಾಸ್yಇರಬೆೀಕ್ದುದುyಅತ್ಯಗತ್ಯ�yಒಬ್ಬyವ್ಯಕ್್ತಯyದೆೀಹವನು್ನy
ಶತು್ರಗಳುyಇಿಂಚಿಿಂಚಾಗyತುಿಂಡುyಮ್ಡಿದರೊyಆyವ್ಯಕ್್ತಯyಉದೆದಾೀಶy
ಅಲ್ಲಾಹನyಮ್ಗ್ಮದಲ್ಲಾyಯುದ್ಧyಮ್ಡುವುದಲಲಾದದದಾರೆyಅವನುy
ನರಕವ್ಸಿಯನು್ನವದರಲ್ಲಾyಸಿಂಶಯವಿಲಲಾ�yಒಬ್ಬyವ್ಯಕ್್ತyಭೊಮಿ-
ಯಲ್ಲಾರುವyಬೆಟ್ಟಗಳyತೊಕದಷ್ು್ಟyಹೊನು್ನyಮತು್ತyಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನy
ಖಚು್ಮyಮ್ಡಿದರೊyಅವನyಉದೆದಾೀಶyಅಲ್ಲಾಹನyಸಿಂತೃಪಿ್ತಯನು್ನy
ಪಡೆಯುವುದಲಲಾದದದಾರೆyಅವನಿಗೆyಅದರಿಿಂದyಒಿಂದುyನಯ್yಪೆೈಸy
ಉಪಯೀಗವಿಲಲಾ�yನರಕ್ಗ್ನಯನು್ನyಮೊಟ್ಟಮೊದಲುyಉರಿಸುವುದುy
ಅಿಂತಹyವ್ಯಕ್್ತಯಿಿಂದಲೆೀyಆಗದೆ�

ಮನುಷ್್ಯನುyಮ್ತನ್ಡುವ್ಗ,yಧಮ್ಮyಪ್ರಚಾರyಮ್ಡುವ್ಗ,y
ಸತ್ಯವನು್ನyಮತು್ತyಸುನ್ನತ್ತನು್ನyಪ್ರತಿರೆೊೀರ್ಸುವ್ಗyಸತ್ಯyಹೀಳಿದರೆy
ಸ್ಕ್ಗುವುದಲಲಾ�yಖಿಂಡಿತyಸ್ಕ್ಗುವುದಲಲಾ�yಬದಲ್ಗyಆyಸತ್ಯವುy
ಅವನyಹೃದಯದಿಂದyನಿಷ್ಕೆಳಿಂಕವ್ಗyಹೊರಹೊಮಮಾಬೆೀಕು�y
ಅವನyಉದೆದಾೀಶyಒಳೆ್ಳಯದ್ಗರಬೆೀಕು�yಅವನyನಿಯ್ಯತ್yಉತ್ತ-
ಮವ್ಗರಬೆೀಕು�yಒಿಂದುyವೀಳೆyಅವನುyಸತ್ಯವನು್ನyಹೀಳುವುದುy
ತನ್ನy ಮನಸಸಿನು್ನy ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆದರೆ,y ಭ್ತಿಕವ್ದy
ಗುರಿಯನು್ನyಈಡೆೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆಗದದಾರೆyಅದುyಅಲ್ಲಾಹನyಸಿಂತೃ-
ಪಿ್ತಯನು್ನy ಬಯಸಿy ಹೀಳಿದy ಸತ್ಯವ್ಗಲ್ರದು�y ಆy ಮ್ತುy
ಸುರಕ್ಷಿತy ಹೃದಯದಿಂದy ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಡುವy ಹೃದಯದಿಂದy
ಹೊರಹೊಮಿಮಾದyಮ್ತ್ಗಲ್ರದು�

ಹೃದಯವುyಒಿಂದುyಮಹ್yಸಿಂಗತಿಯ್ಗದೆ�yಸಹೊೀದರರೆೀ!y
ಈy ಅಿಂಗವುy ಹಸನ್ದರೆ,y ಈy ಮ್ಿಂಸದy ಮುದೆದಾಯುy

ಹಸನ್ದರೆyಸಿಂಪೂಣ್ಮyದೆೀಹವುyಹಸನ್ಗುತ್ತದೆ�yಆದರೆyಈy
ಅಿಂಗವುy ಹ್ಳ್ದರೆy ಸಿಂಪೂಣ್ಮy ದೆೀಹವುy ಹ್ಳ್ಗುತ್ತದೆ�y
ವಿಶೀಷ್ವ್ಗyನ್ಲಗೆ�yನ್ಲಗೆಯಲ್ಲಾyಬರುವyಹೊಲಸುyಭ್ರಷ್್ಟ-
ತೆಯನು್ನ,y ಹೃದಯವುy ಹ್ಳ್ಗರುವುದನು್ನy ಸೊಚಿಸುತ್ತದೆ�y
ಹೃದಯದಲ್ಲಾyಕ್ಪಟ್ಯವಿದೆ,yಹೃದಯyಹ್ಳ್ಗದೆyಎನು್ನವುದಕ್ಕೆy
ಇದೆೊಿಂದುyಸೊಚನಯ್ಗದೆ�y

ಅಲ್ಲಾಹುyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳyಹೃದಯಗಳನು್ನyಸುರಕ್ಷಿತyಹೃದಯ,y
ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಡುವyಹೃದಯವಿಂದುyವಣಿ್ಮಸಿದ್ದಾನ�yಕಪಟವಿಶ್ವಾ-
ಸಿಗಳyಹೃದಯವನು್ನyಕ್ಯಿಲೆಗೆyತುತ ್್ತದyಹೃದಯವಿಂದುyವಣಿ್ಮಸಿ-
ದ್ದಾನ�yಸತ್ಯನಿಷೀರ್ಗಳyಹೃದಯದyಬಗೆಗುyಅಲ್ಲಾಹು yಹೀಳುತ್್ತನ�

﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾

“ಅವರುy ಹೀಳಿದರು�y ನಿೀವುy ನಮಮಾನು್ನy ಯ್ವುದರy ಕಡೆಗೆy
ಆಮಿಂತಿ್ರಸುತಿ್ತದದಾೀರೆೊೀyಅದನು್ನyಕ್ೀಳದಿಂತೆyನಮಮಾyಹೃದಯವನು್ನy
ಮುಚಿ್ಚyಬಿಡಲ್ಗದೆ�yನಮಮಾyಕ್ವಿಗಳಿಗೆyಬಿರಟ್yಹ್ಕಲ್ಗದೆ�yನಮಮಾy
ಮತು್ತyನಿಮಮಾyನಡುವyಒಿಂದುyಪರದೆಯಿದೆ�yಆದದಾರಿಿಂದyನಿೀವುy
ಕಮ್ಮವಸಗರಿ�yನ್ವೂyಕಮ್ಮವಸಗುತೆ್ತೀವ�”y(ಕುರ್ಆನ್y41:6)

ದುರದೃಷ್್ಟವಶ್ತ್,yಈyವಣ್ಮನಗಳುyಕ್ೀವಲyಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆy
ಮತು್ತyಸತ್ಯನಿಷೀರ್ಗಳಿಗೆyಮ್ತ್ರyಸಿೀಮಿತವಲಲಾ�yಅಲ್ಲಾಹನ್ಣೆ!y
ತಮಮಾನು್ನy ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಿಂದುy ಕರೆಯುವy ಎಷೊ್ಟೀy ಜನರಿಗೆy
ಈy ವಣ್ಮನಗಳುy ಹೊಿಂದಕ್ಯ್ಗುತ್ತವ�y ಅವರುy ಮೀಲ್ನy
ಮ್ತುಗಳನು್ನyತಮಮಾyಬ್ಯಿಿಂದyಹೀಳದದದಾರೊyಅವರyಸಿಥಾತಿಗತಿಗ-
ಳನು್ನyಅದನು್ನyಸ್ಪಷ್್ಟವ್ಗyತೆೊೀರಿಸುತ್ತವ�yಆದರೆyಅವರುyಸ್ಪಷ್್ಟವ್ಗy
ಹೀಳುವyಒಿಂದುyಮ್ತಿದೆ�yನಿೀವುyಹೀಳುವುದೆೊಿಂದೊyನಮಗೆy
ಅಥ್ಮವ್ಗುವುದಲಲಾ�yನಿೀವುyಹೀಳಿದದಾನು್ನyನ್ವುyಸಿವಾೀಕರಿಸುವುದೊy
ಇಲಲಾ�yಇದುyಅವರುyಹೀಗೆyಹೀಳುವುದಕ್ಕೆyಸಮ�

﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

“ಅವರುy ಹೀಳಿದರು�y ನಿೀವುy ನಮಮಾನು್ನy ಯ್ವುದರy ಕಡೆಗೆy
ಆಮಿಂತಿ್ರಸುತಿ್ತದದಾೀರೆೊೀyಅದನು್ನyಕ್ೀಳದಿಂತೆyನಮಮಾyಹೃದಯವನು್ನy
ಮುಚಿ್ಚyಬಿಡಲ್ಗದೆ�yನಮಮಾyಕ್ವಿಗಳಿಗೆyಬಿರಟ್yಹ್ಕಲ್ಗದೆ�yನಮಮಾy
ಮತು್ತyನಿಮಮಾyನಡುವyಒಿಂದುyಪರದೆಯಿದೆ�yಆದದಾರಿಿಂದyನಿೀವುy
ಕಮ್ಮವಸಗರಿ�yನ್ವೂyಕಮ್ಮವಸಗುತೆ್ತೀವ�”y(ಕುರ್ಆನ್y41:6)

ಅವರyಬಗೆಗುyಅಲ್ಲಾಹು yಹೀಳುತ್್ತನ�

﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴾

“ಸತ್ಯನಿಷೀರ್ಗಳyಉದ್ಹರಣೆಯುyಕೊಗುyಮತು್ತyಕರೆಯyವಿನ್y
ಇನ್ನೀನನೊ್ನyಕ್ೀಳದyಪ್್ರಣಿಯyಮುಿಂದೆyಕ್ರಿಚುವವನಿಂತೆಯ್ಗದೆ�y
ಅವರುyಕ್ವುಡರು,yಮೊಕರುyಮತು್ತyಕುರುಡರು�yಅವರುyಸತ್ಯದy
ಬಗೆಗುyಚಿಿಂತಿಸುವುದಲಲಾ�”y(ಕುರ್ಆನ್y2:171)

ಅಸತ್ಯದyಜನರಲ್ಲಾyಮತು್ತyನೊತನವ್ದಗಳಲ್ಲಾyಇದುyಹಚಾ್ಚಗyಕಿಂಡು-
ಬರುತ್ತದೆ�yಅವರುyಸಲಫಿyದಅವತ್್ತyಜಗತಿ್ತನ್ದ್ಯಿಂತ,yಪೂವ್ಮದಲೊಲಾy
ಪಶಿ್ಚಮದಲೊಲಾyಮ್ತ್ರವಲಲಾ,yತಮಮಾyಅಿಂಗಳದಲೊಲಾyವ್್ಯಪಿಸಿಕ್ೊಿಂಡಿ-
ರುವುದನು್ನyತಿಳಿದದ್ದಾರೆ�yಸಲಫಿyದಅವತಿ್ತನyಕೃತಿಗಳುyಮತು್ತyಧವಾನಿ-
ಸುರುಳಿಗಳುyಎಲ್ಲಾyಕಡೆಯೊyಲಭ್ಯವಿದೆ�yಸಲಫಿyದ್ಈಗಳುyಎಲಲಾy
ಕಡೆಯೊyಇದ್ದಾರೆ�yಇವರyಮೊಲಕyಅಲ್ಲಾಹುyಅನೀಕyಜನರಿಗೆy
ಸನ್ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮನyಮ್ಡಿದ್ದಾನ�yಆದರೆyಹಚಿ್ಚನವರyಸಿಥಾತಿyಅಲ್ಲಾಹುy
ಈyಆಯತಿ್ತನಲ್ಲಾyಹೀಳಿದಿಂತೆ�

﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾

“ಅವರುy ಹೀಳಿದರು�y ನಿೀವುy ನಮಮಾನು್ನy ಯ್ವುದರy ಕಡೆಗೆy
ಆಮಿಂತಿ್ರಸುತಿ್ತದದಾೀರೆೊೀyಅದನು್ನyಕ್ೀಳದಿಂತೆyನಮಮಾyಹೃದಯವನು್ನy
ಮುಚಿ್ಚyಬಿಡಲ್ಗದೆ�yನಮಮಾyಕ್ವಿಗಳಿಗೆyಬಿರಟ್yಹ್ಕಲ್ಗದೆ�yನಮಮಾy
ಮತು್ತyನಿಮಮಾyನಡುವyಒಿಂದುyಪರದೆಯಿದೆ�yಆದದಾರಿಿಂದyನಿೀವುy
ಕಮ್ಮವಸಗರಿ�yನ್ವೂyಕಮ್ಮವಸಗುತೆ್ತೀವ�”y(ಕುರ್ಆನ್y41:6)

ಪ್ರವ್ದಯವರ yಕ್ಲದಲ್ಲಾದದಾyಸತ್ಯನಿಷೀರ್ಗಳಲ್ಲಾyಅನೀಕyಮಿಂದy
ಪ್ರವ್ದ yಯವರyಮ್ತನು್ನyಕ್ೀಳುತಿ್ತದದಾರು�yಪ್ರವ್ದಯವರು

yಏನುyಮ್ತನ್ಡುತಿ್ತದ್ದಾರೆನು್ನವುದುyಅವರಿಗೆyತಿಳಿದತು್ತ�y
ಪ್ರವ್ದಯವರ yಮ್ತನು್ನyಕ್ೀಳಿದyಬಳಿಕyಅವರುyಕ್ೀಳುತಿ್ತ-
ದದಾರು�yಅವರುyಏನುyಹೀಳುತಿ್ತದ್ದಾರೆಿಂದುyನಮಗೆyಅಥ್ಮವ್ಗುವುದ-
ಲಲಾ�yಅವರುyಪ್ರವ್ದಯವರ yಮ್ತನು್ನyಕ್ೀಳುತ್ತಲೆೀyಅವರೆೀನುy
ಹೀಳುತಿ್ತದ್ದಾರೆ?yಅವರೆೀನುyಹೀಳುತಿ್ತದ್ದಾರೆ?yಎಿಂದುyಕ್ೀಳುತಿ್ತದದಾರು�

ಸೊರyಮುಹಮಮಾದ್ನಲ್ಲಾyಅಲ್ಲಾಹು yಹೀಳುತ್್ತನ�

﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴾

“ಅವರಲ್ಲಾyಕ್ಲವರುyತಮಮಾyಮ್ತನು್ನyಕ್ವಿಗೆೊಟು್ಟyಕ್ೀಳುತ್್ತರೆ�y
ಹೀಗೆy ಅವರುy ತಮಮಾy ಬಳಿಯಿಿಂದy ಹೊರಟುಹೊೀದy ಬಳಿಕy
ಜ್್ನyನಿೀಡಲ್ದವರೆೊಡನyಕ್ೀಳುತ್್ತರೆ�yಅವರುyಆಗyಏನುy
ಹೀಳಿದರು?yಅಲ್ಲಾಹುyಅವರyಹೃದಯಗಳyಮೀಲೆyಮೊಹರುy
ಹ್ಕ್ದ್ದಾನ�yಅವರುyಅವರyಸವಾೀಚೆಛೆಗಳನು್ನyಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದಾರೆ�”y
(ಕುರ್ಆನ್y47:16)

ಪ್ರವ್ದ yಅವರೆೊಡನyಮ್ತನ್ಡುತಿ್ತದದಾರು�yಪ್ರವ್ದಯ-
ವರು yಅತ್ಯಿಂತy ಸ್ಪಷ್್ಟವ್ಗyಮ್ತನ್ಡುವವರು,yಅತ್ಯಿಂತy
ನಿರಗ್ಮಳವ್ಗyಮ್ತನ್ಡುವವರು�yಅವರುyಮ್ತನ್ಡುವ್ಗy
ಅದನು್ನyಕ್ೀಳುವವರಿಗೆyಆyಮ್ತುಗಳನು್ನyಎಣಿಸಬಹುದು�yಅಷ್ು್ಟy
ನಿಧ್ನವ್ಗ,yಮನಸಸಿಲ್ಲಾyಅಚ್ಚಳಿಯದೆyಉಳಿಯುವಿಂತೆyಅವರುy
ಮ್ತನ್ಡುತಿ್ತದದಾರು�y ಕ್ಲವೊಮಮಾyಅವರುyಒಿಂದೆೀyಮ್ತನು್ನy
ಮೊರುy ಬ್ರಿy ಪುನರ್ವತಿ್ಮಸುತಿ್ತದದಾರು�y ಜನರುy ಅದನು್ನy
ಸರಿಯ್ಗyಅಥ್ಮಮ್ಡಿಕ್ೊಳ್ಳಬೆೀಕ್ಿಂದು�

ಆದರೊyಕೊಡyಇವರyಮ್ತನು್ನyಕ್ೀಳಿyಹೊರಬಿಂದyಸತ್ಯನಿಷೀ-
ರ್ಗಳು,y ಹೃದಯಕ್ಕೆyಮೊಹರುy ಹ್ಕಲ್ಪಟ್ಟವರುy ಕ್ೀಳುತಿ್ತದದಾರು�y
“ಅವರುyಹೀಳಿದೆದಾೀನು?”yಅವರಿಗೆyಪ್ರವ್ದಯವರ yಮ್ತುy
ಅಥ್ಮವ್ಗುತಿ್ತರಲ್ಲಲಾ�yಏಕ್ಿಂದರೆyಅವರyಹೃದಯಕ್ಕೆyಮೊಹರುy
ಹ್ಕಲ್ಗದೆ�y ಅವರy ಹೃದಯವನು್ನy ಮುಚಿ್ಚy ಬಿಡಲ್ಗದೆ�y
y (ಮುಿಂದುವರಿಯುವುದು)
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ಏಪ್ರ ಲೆ12

ಐ.ಎಸ್.ಿಉಗ್ಗಾಮಿಗಳಿವಿತಂಡವಾದಗಳು—ಲ

ಐ.ಎಸ್. ಉಗ್ಗಾಮಿಗಳ ವಾದ ಇಸಾಲಾಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದಯಂದು ಸಂದೇಹಿಕೆ ಎಡೆಯಿಲಲಾದಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದ. 
ಅವರು ಇಸಾಲಾಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾಯ್ಯಗಳಗೆ ಇಸಾಲಾಮಿನ ವೇಷ ತೊಡಿಸಿ ಇಸಾಲಾಮಿ ಸಂದೇಶಪ್ಚಾರ ಮತು್ತ 
ಜಿಹಾದನು್ನ ದುವಾ್ಯ್ಯಖಾ್ಯನಿಸುತಿ್ತದಾದಾರೆ. ಇಸಾಲಾಮ್ ಖಡ್ಗದ ಬಲದಂದ ಪ್ಚಾರಗೆೊಂಡಿತಂಬ ಓರಿಯಂಟಲ್ಸ್ಟರ ವಾದವು 
ಸುಳಾ್ಳಗಿದಯಂದು ಇಸಾಲಾಮಿನ ಚರಿತ್ಯನು್ನ ಕಲ್ತ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ಮುಸಿಲಾಮೇತರ ಬರಹಗಾರರು ಕೊಡಾ 
ಒಪ್ಪಿೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದ

 " ಡಾ. ಿ ಿ ಝಕರಿಯಾ್ಯ ಸ್ಲಾಹಿ

ಇಸಾಲಿಮ್ಿಖಡ್ಗದಂದಿಮಾತ್ಿಪ್ಚಾರವಾಯಿತೀ...?

ಜಹ್ದyಸಿಂಘಟನಗಳyಅವಿವೀಕ್yನ್ಯಕರುyತಮಮಾyಉಗ್ರವ್ದy
ವಿಧವಾಿಂಸಕyಕೃತ್ಯಗಳyಸಮಥ್ಮನಯyಬರದಲ್ಲಾyಮುಸಿಲಾಮರೆಲಲಾರೊy

ಸ್ವ್ಮತಿ್ರಕವ್ಗyಅಿಂಗೀಕರಿಸುವyಮೊಲಭೊತyವಿಷ್ಯಗಳನು್ನy
ಕೊಡ್yಹೀಯವ್ಗyದುವ್್ಯ್ಮಖ್್ಯನyಮ್ಡುತಿ್ತರುವyವಿಚಿತ್ರವನು್ನy
ನ್ವುyನೊೀಡಬಹುದ್ಗದೆ�yಸ್ವಾಭ್ವಿಕವ್ಗyಐ�yಎಸ್�yಉಗ್ರವ್-
ದಗಳುyಸಹyಅದೆೀyಪಥವನು್ನyಅನುಕರಿಸುತಿ್ತದ್ದಾರೆ�

ಎಲ್ಲಾyಮುಸಿಲಾಮರುy‘ಇಸ್ಲಾಮ್yಶ್ಿಂತಿಯ್ಗದೆ’yಎಿಂದೊy(ಇಸ್ಲಾಮಿನy
ಬೆೊೀಧನyಮತು್ತyಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆಗ)y‘ಶ್ಿಂತಿಯyಮ್ಗ್ಮವನು್ನyಮ್ತ್ರy
ನ್ವುy ಅವಲಿಂಬಿಸುತೆ್ತೀವ’y ಎಿಂದೊy ಹೀಳುತ್್ತರೆ�y ಐ�ಎಸ್�y
ಉಗ್ರಗ್ಮಿಗಳುyಈyವಿಷ್ಯವನು್ನyಎತಿ್ತyತೆೊೀರಿಸಿy‘ಇದುyಸುಳು್ಳ’y
ಎನು್ನತಿ್ತದ್ದಾರೆ�yಯ್ವುದುyಸುಳು್ಳ?y ಇಸ್ಲಾಮ್yಶ್ಿಂತಿಯ್ಗದೆy
(Islamy isy peace)y ಎಿಂದುy ಹೀಳುತಿ್ತರುವುದೆೀ?y ಅಥವ್y
ಮುಸಿಲಾಮರುy(ಇಸ್ಲಾಮಿೀyಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆಗ)yಶ್ಿಂತಿಯyಮ್ಗ್ಮವನು್ನy
ಮ್ತ್ರy(Peacefulymethods)yಉಪಯೀಗಸುತಿ್ತದ್ದಾರೆಿಂದೊy
ಹೀಳುತಿ್ತರುವುದೆೀ?y

ಏನ್ಗದದಾರೊy ಐ�ಎಸ್�y ವಕ ್್ತರy ಹೀಳುವಿಂತೆy ಅವರಡರಲೊಲಾy
‘ಸುಳು್ಳ’ಗಳಿಲಲಾ�yಏಕ್ಿಂದರೆyಇಸ್ಲಾಮಿೀyಚರಿತೆ್ರಯನು್ನyಅವಲೆೊೀ-
ಕ್ಸುವ್ಗyಯುದ್ಧಗಳy ಪರಿಣಾಮವ್ಗy ಇಸ್ಲಾಮ್y ಸಿವಾೀಕರಿಸಿ-
ದವರyಸಿಂಖ್್ಯಯನು್ನyಶ್ಿಂತಿಯಿಿಂದyಸಿಂದೆೀಶಪ್ರಚಾರyಮ್ಡಿದy
ಪರಿಣಾಮವ್ಗyಮುಸಿಲಾಮರ್ಗyಪರಿವತ್ಮನಗೆೊಿಂಡವರyಸಿಂಖ್್ಯಗೆy
ಹೊೀಲ್ಸಿದರೆyಬರೆೀyಅತ್ಯಲ್ಪ�y y ಇಸ್ಲಾಮಿೀy ಇತಿಹ್ಸವುyಅದಕ್ಕೆy
ಸ್ಕ್ಷಿಯ್ಗದೆ�y ಆದರೊy ಇಸ್ಲಾಮಿನy ಶತು್ರಗಳುy ನಿರ್ಕರಿಸ-
ಲ್ಗದಿಂತಹyಈyಚರಿತೆ್ರಗೆyವಿರುದ್ಧವ್ಗyಇಸ್ಲಾಮ್yಖಡಗುದಿಂದy
ಪ್ರಚಾರಗೆೊಿಂಡಿದೆy ಎಿಂಬy ಅಪ್ಪಟy ಸುಳ್ಳನು್ನy ನಿರಿಂತರವ್ಗy
ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತಲೆೀy ಇದ್ದಾರೆ�y ಇದುy ಇಸ್ಲಾಮಿನy ಪ್ರಚಾರದy
ಪರಿಣಾಮವ್ಗy ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆy ಆಗಮಿಸುತಿ್ತರುವವರy ಸಿಂಖ್್ಯಯy
ಹಚ್ಚಳವನು್ನy ಹೀಗ್ದರೊy ತಡೆಯಬೆೀಕುyಎಿಂಬy ಗುರಿಯನಿ್ನ-
ಟು್ಟಕ್ೊಿಂಡುyಈyಧಮ್ಮದyವಿರೆೊೀರ್ಗಳುyಅದರಲೊಲಾyವಿಶೀಷ್ತಃy
ಕ್್ರರೈಸ್ತರುyನಡೆಸಿದyಅಪಪ್ರಚಾರವ್ಗದೆ�yಶೈಖುಲ್yಇಸ್ಲಾಮ್yಇಬ್್ನy
ತೆೈಮಿಯ್ಯyಹೀಳುತ್್ತರೆ�

إن كثيــرا مــن أهــل الكتــاب يزعــم أن محمدا 

صلى اللــه عليه وســلم وأمته إنما أقامــوا دينهم 
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بالســيف ال بالهدى والعلم واآليــات، فإذا طلبوا 

العلــم والمناظرة فقيل لهم ليــس لكم جواب إال 

الســيف، كان هذا مما يقرر ظنهــم الكاذب وكان 

هذا من أعظــم ما يحتجون به عند أنفســهم على 

فســاد الســام، وأنه ليس دين رســول من عند 

الله وإنما هــو دين ملك أقامه بالســيف.

“ಗ್ರಿಂಥದಲ್ಲಾರುವyಹಚಿ್ಚನವರುyಪ್ರವ್ದyಮುಹಮಮಾದ್ yಮತು್ತy
ಅವರyಸಮುದ್ಯವುyಅವರyಧಮ್ಮವನು್ನyಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದುy
ಖಡಗುದಿಂದyಮ್ತ್ರವ್ಗಯೀyಹೊರತುyಸನ್ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮನ,yಜ್್ನy
ಹ್ಗೊyನಿದಶ್ಮನಗಳಿಿಂದಲಲಾyಎಿಂದುyಹೀಳುತಿ್ತದ್ದಾರೆ�yಆದುದರಿಿಂದy
ಇವರುyಪುರ್ವyಹ್ಗೊyಸಿಂವ್ದದyಬೆೀಡಿಕ್ಯನು್ನyಮುಿಂದಟಾ್ಟಗy
ಅವರೆೊಡನyಹೀಗೆನ್ನಲ್ಗುತ್ತದೆ�yನಿಮಗೆyಖಡಗುವಲಲಾದೆyಬೆೀರೆyಉತ್ತ-
ರವಿಲಲಾ�yಇದುyಅವರyತಪು್ಪಕಲ್ಪನಯನು್ನyಮತ್ತಷ್ು್ಟyಖ್ತರಿಪಡಿ-
ಸಲುyಸಹ್ಯಕವ್ಗುತ್ತದೆ�yಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆyಇಸ್ಲಾಮ್yಧಮ್ಮವುy
ಸರಿಯ್ದyಧಮ್ಮವಲಲಾyಮತು್ತyಅದುyಅಲ್ಲಾಹನyಓವ್ಮyಸಿಂದೆೀ-
ಶವ್ಹಕರುyತಿಂದyಧಮ್ಮವ್ಗರದೆ,yಓವ್ಮyರ್ಜನುyಖಡಗುದಿಂದy
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದyಧಮ್ಮyಮ್ತ್ರವ್ಗದೆಯಿಂಬyಅವರyಕುಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆy
ದೆೊಡ್ಡyಪುರ್ವಯ್ಗುತ್ತದೆ�”y(ಅಲ್yಜವ್ಬುyಸಸಿಹೀಹ್yಲ್ಮನ್y
ಬದದಾಲyದೀನಲ್yಮಸಿೀಹ್y1/244)

ಇಲ್ಲಾyಶೈಖುಲ್yಇಸ್ಲಾಮ್yರವರುyಇಸ್ಲಾಮ್yಖಡಗುದಿಂದyಪ್ರಚಾ-
ರಗೆೊಿಂಡಿತುy ಎಿಂಬy ಪ್ರಚಾರವುy ಕ್್ರರೈಸ್ತರುy ನಿರಿಂತರವ್ಗy
ಮ್ಡುತಿ್ತರುವyಅಪಪ್ರಚಾರವ್ಗದೆಯಿಂದುyಸ್ಪಷ್್ಟಪಡಿಸುತ್್ತರೆ�y
ಆದುದರಿಿಂದಲೆೀyಮುಸಿಲಾಮ್yವಿದ್ವಾಿಂಸರುyಈyಅಪಪ್ರಚಾರದy
ವಿರುದ್ಧyಸದ್yಧವಾನಿಯಬಿ್ಬಸುತ್ತಲೆೀyಇದ್ದಾರೆ�yಅಲ್ಲಾಮ್yಇಬು್ನಲ್y
ಖಯಿ್ಯಿಂ y ಶುಕ್ರವ್ರದy ಜುಮುಅy ಖುತುಬದy ಸಮಯy
ಆಧ್ರವ್ಗyಖಡಗುವನು್ನyಹಡಿಯುವುದರyಕುರಿತುyಪರ್ಮಶಿ್ಮ-
ಸುವ್ಗyಹೀಗೆನು್ನತ್್ತರೆ�

ولم يحفظ عنــه أنه توكأ على ســيف، وكثير من 

الجهلة يظن أنه يمســك السيف على المنبر إشارة 

إلى أن الدين فتح بالســيف، وهذا جهل قبيح من 

وجهين، أحدهمــا: أن المحفوظ أنــه صلى الله 

عليه وســلم توكأ على العصا والقــوس. الثاني: 

أن الديــن إنما قام بالوحي، وأما الســيف فلمحق 

أهل الضال والشــرك. ومدينة النبــي صلى الله 

عليه وســلم التــي كان يخطب فيهــا إنما فتحت 

بالقرآن ولم تفتح بالســيف.

“ಪ್ರವ್ದಯವರು y(ಖುತುಬyನಿವ್ಮಹಸುವ್ಗ)yಖಡಗುವನು್ನy
ಆಧ್ರವ್ಗyಹಡಿದುಕ್ೊಿಂಡಿದದಾರುyಎಿಂಬುದುyದೃಢಪಟ್್ಟಲಲಾ�yತಿಳಿ-
ಗೆೀಡಿಗಳ್ದyಅನೀಕyಜನರುyಪ್ರವ್ದ yಯವರುyಧಮ್ಮವುy
ಖಡಗುದಿಂದyಪ್ರಚಾರಗೆೊಿಂಡಿದೆyಎಿಂಬುದನು್ನyಸೊಚಿಸುವyಸಲುವ್ಗy
ಮಿಿಂಬರಿನಲ್ಲಾyಖಡಗುyಹಡಿದುಕ್ೊಳು್ಳತಿ್ತದದಾರುyಎಿಂದುyಭ್ವಿಸುತ್್ತರೆ�y
ಎರಡುyನಲೆಯಲ್ಲಾyಇದುyಅಜ್್ನದyಪರಮ್ವರ್ಯ್ಗದೆ�yಒಿಂದು�y
ಪ್ರವ್ದ yಯವರುyಕ್ೊೀಲುyಅಥವ್yಬಿಲಲಾನು್ನyಆಧ್ರವ್ಗy
ಹಡಿದುಕ್ೊಿಂಡಿದದಾರುy ಎಿಂಬುದುy ದೃಢಪಟ್್ಟದೆ�y ಎರಡು�y ಈy
ಧಮ್ಮವುyಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್್ಟರುವುದುyವಹ್್ಯyಮೊಲಕವ್ಗದೆ�yಆದರೆy
(ಅನಿವ್ಯ್ಮy ಸಿಂದಭ್ಮದಲ್ಲಾ)y ಖಡಗುyಉಪಯೀಗಸಿರುವುದುy
ಪಥಭ್ರಷ್್ಟyಹ್ಗೊyಶಿಕ್್ಮನyಜನರyಮೊಲೆೊೀತ್್ಪಟನಗ್ಗದೆ�y
ಪ್ರವ್ದ yಯವರುyಖುತುಬyನಿವ್ಮಹಸುತಿ್ತದದಾyಮದೀನತುನ್ನಬಿ-
ಯನು್ನyವಹ್್ಯyಮೊಲಕವೀyಜಯಿಸಿದದಾರು�yಅದುyಖಡಗುದಿಂದyಪಡೆದy
ವಿಜಯವ್ಗರಲ್ಲಲಾ�”y(ಝ್ದುಲ್yಮಆದ್y1/190)

ಅಲ್ಲಾಮyಸ್ವಾಲ್ಹುಲ್yಉಥೈಮಿನ್ yರವರುyಇದೆೀyವಿಷ್ಯವನು್ನy
ಚಚಿ್ಮಸುವ್ಗyಖತಿೀಬರುyಖಡಗುವನು್ನyಹಡಿಯುವುದುyಖಡಗುದಿಂದy
ಧಮ್ಮಕ್ಕೆyವಿಜಯವ್ಗದೆyಎಿಂಬುದರyಸೊಚನಯ್ಗದೆyಎಿಂದುy
ಕ್ಲವುyವಿದ್ವಾಿಂಸರyಸಮಥ್ಮನಯನು್ನyಖಿಂಡಿಸುತ್್ತyಹೀಳಿರುವುದರy
ಕ್ಲವುyಭ್ಗಗಳನು್ನyಗಮನಿಸಿರಿ�

ثم إن المســلمين لــم يفتحــوا البلــدان إال بعد 

أن فتحــوا القلــوب أوال بالدعوة إلى الســام، 

وبيان محاســنه بالقــول وبالفعل، وليــس كزمننا 

اليوم تبين محاســن الســام بالقول إن بيناه، أما 
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بالفعل فنســأل اللــه أن يوفق المســلمين للقيام 

بالســام، فإذا رأى النســان األجنبي الباد إلى 

الســام بصلة، من شــيوع الكذب فيهم، وكثرة 

الغش، وتفشــى الظلم والجور اســتغرب ذلك، 

ويقول: أين الســام؟! فالســام فــي الحقيقة 

إنمــا فتحت البــاد به، ال بالســيف، والســيف 

يســتعمل عند الضــرورة إليه، إذا لم يســلموا أو 

يعطــوا الجزية عن يد وهــم صاغرون كما ســبق.

“ಮುಸಿಲಾಮರುyಮೊತ್ತಮೊದಲ್ಗೆyಜನರನು್ನyಇಸ್ಲಾಮಿಗೆyಆಮಿಂತಿ್ರಸಿy
ಆದಶ್ಮyಒಳಿತುಗಳನು್ನyತಮಮಾyಮ್ತುyಮತು್ತyಕೃತಿಗಳಲ್ಲಾyಅವರಿಗೆy
ವಿವರಿಸಿಕ್ೊಡುವyಮೊಲಕyಆyಜನರyಮನಸಿಸಿನyಮೀಲೆyಪ್ರಭ್ವy
ಬಿೀರಿದyನಿಂತರವಷ್ಟೀyರ್ಷ್ಟ್ರಗಳyಮೀಲೆyದಗವಾಜಯyಸ್ರ್ಸಿದರು�y
ನಮಮಾy ಕ್ಲದಲ್ಲಾರುವಿಂತೆy ಮ್ತುಗಳy ಮೊಲಕy ಇಸ್ಲಾಮಿನy
ಒಳಿತುಗಳನು್ನyವಿವರಿಸಿಕ್ೊಟು್ಟ,yಕೃತಿಯಲ್ಲಾyಅದುyಕ್ಣೆಯ್ಗುವy
ರಿೀತಿಯನು್ನyಅವರುyಸಿವಾೀಕರಿಸಿರಲ್ಲಲಾ�yನ್ವುyಇಸ್ಲಾಮನು್ನy(ಸವಾಿಂತy
ಜೀವನದಲ್ಲಾ)yನಲೆyನಿಲ್ಲಾಸುವyತ್ಫಿೀಕನು್ನyಅಲ್ಲಾಹುyಮುಸಿಲಾಮರಿಗೆy
ಅನುಗ್ರಹಸಲ್yಎಿಂದುyಪ್್ರರ್್ಮಸೊೀಣ�

ಇಿಂದುyಮುಸಿಲಾಮೀತರನ್ದyವ್ಯಕ್್ತಯಬ್ಬyಮುಸಿಲಾಮ್y ರ್ಷ್ಟ್ರಗ-
ಳಿಗೆyಬಿಂದ್ಗyಅಲ್ಲಾಯyಮುಸಿಲಾಮರಲ್ಲಾyಇಸ್ಲಾಮಿಗೆyಯ್ವುದೆೀy
ಸಿಂಬಿಂಧವಿರದy ಸವಾಭ್ವವಿರುವುದನು್ನy (ಅಿಂದರೆy ವ್್ಯಪಕy
ಸುಳು್ಳ,y ವಿಂಚನ,y ಅಕ್ರಮ,y ಅನ್್ಯಯದy ವಧ್ಮನ)y ಖುದ್ದಾಗy
ನೊೀಡಿದರೆyಅವರಿಗೆyಇವಲಲಾವೂyವಿಚಿತ್ರವನಿಸಿy‘ಇಸ್ಲಾಮ್yಎಲ್ಲಾದೆ?’y
ಎಿಂದುyಪ್ರಶಿ್ನಸಬಹುದು�

ವ್ಸ್ತವದಲ್ಲಾyಇಸ್ಲಾಮ್yರ್ಷ್ಟ್ರಗಳyಮೀಲೆyವಿಜಯyಸ್ರ್ಸಿರುವುದುy
ಖಡಗುದಿಂದಲಲಾ,yಆದಶ್ಮದಿಂದ್ಗದೆ�yಖಡಗುದyಉಪಯೀಗyನಿಬ್ಮಿಂರ್ತy
ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಾಗದೆ�yಸತ್ಯನಿಷೀರ್ಗಳುyಒಿಂದೆೊೀyಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕರಿ-
ಸಬೆೀಕು,yಸಿವಾೀಕರಿಸದದದಾರೆyಇಸ್ಲಾಮಿೀyಸರಕ್ರಕ್ಕೆyಜಝಿಯy(ಸುಿಂಕ)y
ಕ್ೊಡಬೆೀಕು�yಜಝಿಯyನಿರ್ಕರಿಸಿದರೆyಅನಿವ್ಯ್ಮyಸಿಂದಭ್ಮ-
ದಲ್ಲಾyಬಲಪ್ರಯೀಗಸಬಹುದು�”y(ಅಶ್ಶರಹುಲ್yಮುಿಂತಿಅ್y5/84)

[ಅನುವ್ದಕರyಟ್ಪ್ಪಣಿ:yಇಸ್ಲಾಮಿೀyರ್ಷ್ಟ್ರದyಬೆೊಕಕೆಸಕ್ಕೆyಮುಸಿಲಾಮರy

ಝಕ್ತ್y(ಕಡ್್ಡಯyದ್ನ)yಒಪಿ್ಪಸುವುದುyಕಡ್್ಡಯವ್ಗದೆ�yಈy
ಹಣದಿಂದyಮುಸಿಲಾಮರy ರಕ್ಷಣೆyಮತಿ್ತತರyಹೊಣೆಗ್ರಿಕ್ಯನು್ನy
ಅಲ್ಲಾನyಸರಕ್ರyನಿವ್ಮಹಸುತ್ತದೆ�yಆyರ್ಜ್ಯದಲ್ಲಾyಮುಸಿಲಾಮೀತರರಿ-
ದದಾರೆyಅವರyರಕ್ಷಣೆyಹ್ಗೊyಮುಸಿಲಾಮರಿಗೆyಸಲಲಾyತಕಕೆyಎಲ್ಲಾyನ್ಗರಿಕy
ಹಕುಕೆಗಳುyಅವರಿಗೊyಪ್್ರಪ್ತವ್ಗುವಿಂತೆyಮ್ಡಲುyಸರಕ್ರy
ಖಚು್ಮyಮ್ಡಬೆೀಕ್ಗುತ್ತದೆ�yಈyಖಚ್ಮನು್ನyಮುಸಿಲಾಮರುyಝಕ್ತ್y
ರೊಪದಲ್ಲಾyನಿೀಡುವಿಂತೆyಮುಸಿಲಾಮೀತರರುyಜಝಿಯy(ಟಾ್ಯಕ್ಸಿ)y
ರೊಪದಲ್ಲಾyಸಲ್ಲಾಸುವುದುyಅವರyಕತ್ಮವ್ಯವ್ಗದೆ�yಪ್ರಜ್ಪ್ರಭು-
ತವಾದyಸರಕ್ರ,yಕಮೊ್ಯನಿಸ್್ಟyಸರಕ್ರ,yನ್ಸಿ್ತಕyಸರಕ್ರy(ಉದ್y
ಅಲೆ್ಬೀನಿಯyರ್ಷ್ಟ್ರ)yಸವ್್ಮರ್ಕ್ರಿyಸರಕ್ರ���yಪ್ರತಿಯಿಂದಕೊಕೆy
ಅಲ್ಲಾಯyಪ್ರಜಗಳyಯೀಗಕ್ಷೆೀಮಕ್ಕೆಗyಖಚು್ಮyಮ್ಡುವುದುy
ಅನಿವ್ಯ್ಮ�yಈyಖಚ್ಮನು್ನyಅಲ್ಲಾಯyಪ್ರಜಗಳಿಿಂದyಸಿಂಗ್ರಹಸಲ್-
ಗುವyಟಾ್ಯಕ್ಸಿyಮತಿ್ತತರyಮೊಲಗಳಿಿಂದyಸಿಂಗ್ರಹಸಲ್ಗುತ್ತದೆಯ-
ಷ್ಟ�yಬಹಳyಅಪ್ಥ್ಮಕ್ಕೆyಗುರಿಯ್ಗರುವyಇಸ್ಲಾಮಿನyಜಝಿಯದy
ಸಿಥಾತಿಯೊyತಥೈವ�]

ಮೀಲೆy ವಿವರಿಸಿರುವy ಮೊವರುy ವಿದ್ವಾಿಂಸರy ಉದ್ಧರಣೆಗಳುy
ಇಸ್ಲಾಮ್yಖಡಗುದಿಂದyಪ್ರಚಾರಗೆೊಿಂಡಿದೆyಎಿಂಬyಶತು್ರಗಳyಅಪಪ್ರ-
ಚಾರವನು್ನy ಖಿಂಡಿಸಿy ಇಸ್ಲಾಮಿನy ಶ್ಿಂತಿಯy ಸಿಂದೆೀಶವನು್ನy
ಪ್ರತಿಪ್ದಸುತ್ತದೆ�yಆದರೆyವಿದ್ವಾಿಂಸರನು್ನyತಳಿ್ಳಹ್ಕುವyಐ�ಎಸ್�y
ಉಗ್ರವ್ದಗಳುy‘ಇಸ್ಲಾಮ್yಖಡಗುದಿಂದyಪ್ರಚಾರಗೆೊಿಂಡಿದೆ’yಎಿಂಬy
ಮ್ತನು್ನyನ್ವುyವಿರೆೊೀರ್ಸುವyಅಗತ್ಯವಿಲಲಾyಎಿಂದ್ಗದೆ�yಅವರುy
ಮುಿಂದುವರಿದುyಹೀಗೊyಹೀಳುತ್್ತರೆ�y “ಇಸ್ಲಾಮ್yಖಡಗುದಿಂದy
ಪ್ರಚಾರಗೆೊಿಂಡದದಾಲಲಾ,yಬದಲ್ಗyಶ್ಿಂತಿಯಿಿಂದyಪ್ರಚಾರಗೆೊಿಂಡಿ-
ತೆಿಂದುyಹೀಳುವುದುyಸುಳ್್ಳಗದೆ�”yಅಿಂದರೆyಅವರyದೃಷಿ್ಟಯಲ್ಲಾy
ಇಸ್ಲಾಮ್yಖಡಗುದಿಂದಲೆೀyಪ್ರಚಾರಗೆೊಿಂಡಿದೆ!

ಇಸ್ಲಾಮಿನyಚರಿತೆ್ರಯyಹಲವುyಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಾyಸಿಂಭವಿಸಿದyಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಾy
ಮುಸಿಲಾಮರುyಶತು್ರಗಳಿಂತೆyಖಡಗುyಮತಿ್ತತರyಕ್ಲವುyಆಯುಧಗಳ-
ನು್ನyಉಪಯೀಗಸಿದದಾರುyಎಿಂಬುದುyಎಲಲಾರಿಗೊyತಿಳಿದರುವyಸರಳy
ಸತ್ಯವ್ಗದೆ�yಇಸ್ಲಾಮ್yಖಡಗುದಿಂದyಪ್ರಚಾರಗೆೊಿಂಡಿದೆyಎಿಂದುy
ಹೀಳುವವರyಉದೆದಾೀಶyಇದನು್ನyಸೊಚಿಸುವುದಲಲಾ�yಬದಲ್ಗyಅವರy
ಉದೆದಾೀಶyಮುಸಿಲಾಮರುyಖಡಗುyತೆೊೀರಿಸಿyಜನರನು್ನyಬೆದರಿಸಿyಇಸ್ಲಾಮಿಗೆy
ಸೀರಿಸುವyಉಗ್ರವ್ದಗಳೆಿಂದುyಸ್ವ್ಮಜನಿಕರyಮುಿಂದೆyತಿಂತ್ರy
ಪೂವ್ಮಕವ್ಗyಬಿಿಂಬಿಸುವುದ್ಗದೆ�yಶತು್ರಗಳyಕುತಿಂತ್ರಗಳನು್ನy
ತಿಳಿಯದyಅವಿವೀಕ್ಗಳಿಿಂದyನಡೆಸಲ್ಪಡುವyಜಹ್ದyಗುಿಂಪುಗಳುy
ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಾyಮಹತವಾವಿರುವುದುyಸಿಂದೆೀಶಪ್ರಚಾರಕಕೆಲಲಾ�yಬದಲ್ಗy
ಖಡಗುಕ್ಕೆಗದೆಯಿಂದುyಸಮರ್್ಮಸಲುyಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದಾರೆ�yಐ�ಎಸ್�y
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ನಿಂತಹyಉಗ್ರಗ್ಮಿyಸಿಂಘಟನಗಳುyತಿಳಿದೆೊೀyತಿಳಿಯದೆಯೀy
ಇಸ್ಲಾಮ್yಖಡಗುದಿಂದyಮ್ತ್ರyಪ್ರಚಾರಗೆೊಿಂಡಿದೆyಎಿಂಬyವಿರೆೊೀರ್ಗಳy
ದುರುದೆದಾೀಶಪೂರಿತyಕ್್ಯಿಂಪೆೀನ್yಗೆyಸಹ್ಯyಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದಾರೆyಅಷ್ಟ�

ಇವರುyಇಸ್ಲಾಮ್yಶ್ಿಂತಿಗೆyವಿರುದ್ಧವ್ಗದೆ,yಅದುyಉಗ್ರವ್ದy
ಮತು್ತy ಅಕ್ರಮವನು್ನyಪ್ರೀತ್ಸಿಹಸುವy ಧಮ್ಮವ್ಗದೆy ಎಿಂಬy
ಇಸ್ಲಾಮ್yವಿರೆೊೀರ್ಗಳyಅಪಪ್ರಚಾರಗಳಿಗೆyಮತ್ತಷ್ು್ಟyಬಲyತಿಂದು-
ಕ್ೊಡುತಿ್ತದ್ದಾರೆ�y ಆದರೆy ನಿಷ್್ಪಕ್ಷಪ್ತy ದೃಷಿ್ಟಯಿಿಂದy ಇಸ್ಲಾಮಿನy
ಇತಿಹ್ಸವನು್ನyಅವಲೆೊೀಕ್ಸಿದರೆyಅದುyಹೀಗೆyಪ್ರಚಾರಗೆೊಿಂಡಿ-
ದೆಯಿಂದುyತಿಳಿಯಲುyಯ್ವುದೆೀyಕಷ್್ಟವಿಲಲಾ�

ಯಮನ್ನyಪ್ರಮುಖyಸಲಫಿyವಿದ್ವಾಿಂಸರ್ದyಶೈಖ್yನುಅ್yಮ್ನ್y
ಬಿನ್yಅಬುದಾಲ್y ಕರಿೀಮ್yಅಲ್yವತರ್yಇಸ್ಲಾಮ್yಖಡಗುದಿಂದy
ಪ್ರಚಾರಗೆೊಿಂಡಿದೆyಎಿಂಬyವಿರೆೊೀರ್ಗಳyವ್ದವನು್ನyಪ್ರಬಲವ್ಗy
ಖಿಂಡಿಸುತ್್ತy ಪ್ರವ್ದ y ಯವರy ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನy ಆಧ್ರ-
ವ್ಗಟು್ಟಕ್ೊಿಂಡುyರಚಿಸಿದyಅನ್ನಬಿಯು್ಯyಮುಹಮಮಾದುನ್ y
ರಹಮಾತುಲ್yಅನ್ಿಂyವಶಫಿೀಉyದ್ರಿಸಸಿಲ್ಿಂyಎಿಂಬyಗ್ರಿಂಥದyಕ್ಲವುy
ಭ್ಗಗಳನು್ನyನೊೀಡಿರಿ�

1�y ಪ್ರವ್ದಯವರು yಮಕ್ಕೆದಲ್ಲಾy (ನುಬುವವಾತಿ್ತನyನಿಂತರ)y
ಹದಮೊರುyವಷ್್ಮyಜೀವಿಸಿದದಾರು�yಮುಸಿಲಾಮರುyಸವಾಲ್ಪyಸವಾಲ್ಪವ್ಗy
ವರ್್ಮಸುತಿ್ತದದಾರು�yಮುಸಿಲಾಮರyಸಿಂಖ್್ಯyಹಚ್ಚಳವ್ದಿಂತೆyಸತ್ಯನಿ-
ಷೀರ್ಗಳ್ದyಕುರೆೈಶರಿಗೆyಮುಸಿಲಾಮರyಮೀಲ್ದದಾyವಿರೆೊೀಧy
ಮದ್ಮನy ಸಿಂಕಷ್್ಟಗಳೂy ಜ್ಸಿ್ತಯ್ಗುತಿ್ತತು್ತ�y ಆದಕ್ರಣy
ಸಹ್ಬಿಗಳಲ್ಲಾರುವyಕ್ಲವರುyಎರಡುyಹಿಂತಗಳಲ್ಲಾyಅಬಿಸಿೀ-
ನಿಯ್ಕ್ಕೆyಹಜರy(ವಲಸ)yಹೊೀದರು�yಮಕ್ಕೆದಲ್ಲಾyಜೀವಿಸಿದದಾy
ಈyಹದಮೊರುyವಷ್್ಮಗಳಲ್ಲಾyಪ್ರವ್ದ yಯವರುyಮತು್ತy
ಸವಾಹ್ಬಿಗಳಿಗೆyಶತು್ರಗಳೊಡನyಯುದ್ಧyಮ್ಡಲುyಅಲ್ಲಾಹನy
ಆದೆೀಶವಿರಲ್ಲಲಾ�yಬದಲ್ಗyಅವರೆೊಡನyಸಹನ,yವಿಶ್ಲy
ಮನೊೀಭ್ವyತೆೊೀರಿಸಲುyಆಜ್್ಪಿಸಲ್ಪಟ್್ಟತು�

ಈyದೀಘ್ಮyಕ್ಲ್ವರ್ಯಲ್ಲಾyಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಿದyಪುರುಷ್ರು,y
ಸಿರಾೀಯರುyಮಕಕೆಳುyಯ್ವುದೆೀyಲ್ಕ್ಕyಲ್ಭಗಳನು್ನyಬಯಸಿy
ಅಥವ್yಮುಸಿಲಾಮರyಭಯದಿಂದyಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಿದವರ್-
ಗರಲ್ಲಲಾ�yಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆyಅವರುyಮುಸಿಲಾಮರ್ದyಕ್ರಣದಿಂದy
ನಿಕಟyಸಿಂಬಿಂರ್ಕರyಹ್ಗೊyಸವಾಿಂತyಜನತೆಯಿಿಂದyಹಲವುy
ವಿಧದyಮದ್ಮನಗಳಿಗೆy ಗುರಿಯ್ಗಬೆೀಕ್ಯಿತು�y ಆದರೆy
ಇವುಗಳ್ವುದೊyಅವರನು್ನyಈyಧಮ್ಮದಿಂದyವಿಮುಖರನ್್ನಗy

ಮ್ಡಲ್ಲಲಾ�yಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆyಅವರುyಈyಧೆೈಯ್ಮದಿಂದyಈy
ಧಮ್ಮದಲ್ಲಾyಅಚಲವ್ಗyನಿಿಂತುಕ್ೊಳು್ಳವyಮೊಲಕyಇದರy
ಮೀಲ್ರುವy ಬದ್ಧತೆಯನು್ನy ಹಚಿ್ಚಸಿಕ್ೊಿಂಡರು�y ಇಸ್ಲಾಮ್y
ಖಡಗುದಿಂದyಪ್ರಚಾರಗೆೊಿಂಡಿದೆಯಿಂಬyಶತು್ರಗಳyವ್ದವುy
ನಿರಥ್ಮಕವಿಂದುyಸ್ಬಿೀತುಪಡಿಸಲುyಇಷ್ು್ಟyಸ್ಕು�y

2�y ಮಕ್ಕೆದಲ್ಲಾನyದ್ಜ್ಮನ್ಯಗಳyನಿಂತರyಅಲ್ಲಾಹನyಅನುಮತಿy
ಪ್ರಕ್ರy ಪ್ರವ್ದ y ಮತು್ತy ಸವಾಹ್ಬಿಗಳುy ಮದೀನ್ಕ್ಕೆy
ಹಜರ್y ಹೊೀದರು�y ಮದೀನ್ದy ನಿವ್ಸಿಗಳುy ಸವಾಇಚೆಛೆ-
ಯಿಿಂದyಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಿyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ್ದರು�yಅವರುy
ಅಲ್ಲಾಹನyಕಡೆಯyಪ್ರತಿಫಲವನು್ನyಮ್ತ್ರyಬಯಸಿದವರ್ಗ-
ದದಾರು�yಮಕ್ಕೆದಲ್ಲಾyಪ್ರವ್ದ yಯವರುyಮತು್ತyಸವಾಹ್ಬಿಗಳುy
ದುಬ್ಮಲರ್ಗದದಾರು�yಮದ್ಮನವನು್ನyಸಹಸಲ್ಗದೆyಕ್ಲವುy
ಸವಾಹ್ಬಿಗಳುyತಮಮಾyಧಮ್ಮದyಸಿಂರಕ್ಷಣೆಗ್ಗyಅಬಿಸಿೀನಿಯ್ಕ್ಕೆy
ಹಜರ್ವನೊ್ನyಮ್ಡಿದದಾರು�y

ಮದೀನ್ದಲ್ಲಾyಪ್ರವ್ದ yಮತು್ತyಅನುಚರರುyಯ್ವy
ಖಡಗುವನೊ್ನyಉಪಯೀಗಸಿyಅಲ್ಲಾಯyನಿವ್ಸಿಗಳನು್ನyಮುಸಿಲಾ-
ಮರನ್್ನಗyಮ್ಡಿದರುyಎಿಂಬುದುyನಮಮಾyಪ್ರಶ್ನಯ್ಗದೆ�y
ಅವರyವಿರುದ್ಧyಯ್ವyಸೀನಯನು್ನyನಿಯೀಗಸಲ್ಯಿತು?y
ಅವರುyಮಕ್ಕೆಗೆyಆಗಮಿಸಿyಪ್ರವ್ದ yಯವರಿಗೆyಸಹ್ಯy
ಮ್ಡುವy ವ್ಗ್ದಾನದೆೊಿಂದಗೆy ಬೆೈಅತ್y (ಅನುಸರಣೆಯy
ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ)yಮ್ಡಿದyಸಿಂದಭ್ಮದಲ್ಲಾyಪ್ರವ್ದ yಮತು್ತyಅವರy
ಜೊತೆಯಲ್ಲಾದದಾವರುy ದುಬ್ಮಲರ್ಗದದಾರು�y (ಲ್ಕ್ಕವ್ಗy
ಅವರುyಉನ್ನತyಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಾರಲ್ಲಲಾyಎಿಂದಥ್ಮ�yಆದುದರಿಿಂದy
ಮದೀನ್ದವರy ಇಸ್ಲಾಮ್y ಸಿವಾೀಕ್ರದy ಹನ್ನಲೆಯಲ್ಲಾy
ಯ್ವುದೆೀyಆಮಿಷ್,yಬೆದರಿಕ್ಗಳಿರಲ್ಲಲಾ�)

3�y ಯಮನ್ನyನಿವ್ಸಿಗಳುyಯ್ವುದೆೀyಯುದ್ಧವಿಲಲಾದೆyಇಸ್ಲಾಮ್y
ಸಿವಾೀಕರಿಸಿದದಾರು�yಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆyಪ್ರವ್ದ yಯವರುyಅವರನು್ನy
ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆyಆಮಿಂತಿ್ರಸುವyಸಲುವ್ಗyಒಬ್ಬರನು್ನyನಿಯುಕ್್ತಗೆೊ-
ಳಿಸಿದ್ಗyಅಲ್ಲಾಹುyಆyಜನರyಹೃದಯಗಳನು್ನyಅದಕ್ಕೆಗyತೆರೆ-
ದುಕ್ೊಟ್್ಟದದಾರಿಿಂದyಅವರುyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ್ಗyಮ್ಪ್ಮಟ್ಟರು�y
ಅವರyಕುರಿತುyಪ್ರವ್ದ yಯವರುyಹೀಗೆಿಂದರುವರು�

“ಯಮನ್ನyನಿವ್ಸಿಗಳುyನಿಮಮಾyಬಳಿಗೆyಬಿಂದದ್ದಾರೆ�yಅವರುy
ಅತ್ಯಿಂತy ಮೃದುವ್ದy ಹೃದಯಗಳನು್ನy ಹೊಿಂದರುವy
ಬಹಳy ಸ್ಮ್ಯವಿಂತರ್ಗದ್ದಾರೆ�y ವಿಶ್ವಾಸವುy (ಈಮ್ನ್)y
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ಏಪ್ರ ಲೆ12

ಯಮನ್ಗೆyಜೊೀಡಿಸಲ್ಪಟ್್ಟದೆ�yಹಕಮತ್y(ಜ್್ನ)yಯಮನ್ಗೆy
ಜೊೀಡಿಸಲ್ಪಟ್್ಟದೆ�”

ಇಲ್ಲಾyಯಮನ್yನಿವ್ಸಿಗಳನು್ನyಮುಸಿಲಾಮರನ್್ನಗyಮ್ಡಲುy
ಯ್ವyಖಡಗುyಪ್ರಯೀಗಸಲ್ಪಟ್್ಟತು?

4�y ಕ್್ರರೈಸ್ತyಧಮ್ಮದyಕುರಿತುyಅತ್ಯರ್ಕyಜ್್ನಿಯ್ದyಪಷಿ್ಮಯ್ದy
ನಿವ್ಸಿy ಸಲ್ಮಾನುಲ್y ಫ್ರಿಸಿy ಇಸ್ಲಾಮ್y ಸಿವಾೀಕರಿಸಿದರು�y
ಅವರುy ಪ್ರವ್ದ yಯವರy ನಿಯೀಗಕ್ಕೆಿಂತy ಮುಿಂದೆy
ಕ್್ರರೈಸ್ತyವಿದ್ವಾಿಂಸರುyತಮಗೆyವಿವರಿಸಿಕ್ೊಟ್್ಟದದಾyನುಬುವವಾತ್ನy
ಲಕ್ಷಣಗಳುyಪ್ರವ್ದ yಯವರಲ್ಲಾರುವುದನು್ನyಗುರುತಿಸಿದy
ನಿಂತರವಷ್ಟೀyಮುಸಿಲಾರ್ಗದದಾರು�

ಹ್ಗೆಯೀyಹಲವ್ರುyಮಿಂದyಯಹೊದyವಿದ್ವಾಿಂಸರೊy
ಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಿದದಾರು�yಎಲಲಾರೊyಸವಾಇಚೆಛೆಯಿಿಂದyಇಸ್ಲಾಮನು್ನy
ಆಯುದಾಕ್ೊಿಂಡಿದದಾರು�y ಅವರy ಮೀಲೆy ಯ್ವುದೆೀy ಖಡಗುy
ಪ್ರಭ್ವyಬಿೀರಿರಲ್ಲಲಾ�

5�y ನಜ್್ಜಶಿy ರ್ಜyಮುಸಿಲಾಮರ್ಗy ತಮಮಾy ಇಸ್ಲಾಮ್y ಸಿವಾೀಕ್ರ-
ವನು್ನyಸಿಂಪನ್ನಗೆೊಳಿಸಿರುವುದುyಚರಿತೆ್ರಯ್ಗದೆ�yಅವರುy
ಕುರ್ಆನನು್ನyಖುದ್ದಾಗyಆಲ್ಸಿyಪ್ರವ್ದyಮುಹಮಮಾದ್ yರುy
ಯ್ವುದರೆಡೆಗೆyಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದಾರೆಿಂದುyಸ್ಪಷ್್ಟವ್ದyಮೀಲೆಯೀy
ಮುಸಿಲಾಮರ್ದರು�yಅವರುyಹೀಗೆyಮತ್ಿಂತರವ್ಗರುವುದುy
ಮುಸಿಲಾಮರyಸಿಂಖ್್ಯyಕಡಿಮಯಿದುದಾyಅವರುyದುಬ್ಮಲರ್ಗ-
ದದಾyಸಿಂದಭ್ಮದಲ್ಲಾಗದೆ�yಇದುyಮೊದಲುyಸೊಚಿಸಿರುವಿಂತೆy
ಮಕ್ಕೆದಲ್ಲಾದದಾyಹಲವ್ರುyಸವಾಹ್ಬಿಗಳುyಧಮ್ಮyಸಿಂರಕ್ಷಣಾಥ್ಮy
ನಜ್್ಜಶಿಯyರ್ಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆy(ಅಬಿಸಿೀನಿಯ)yತೆರಳಿದyಸಿಂದಭ್ಮವ್ಗ-
ತು್ತyಎಿಂಬುದುyಗಮನ್ಹ್ಮವ್ಗದೆ�

ನಜ್್ಜಶಿಯyವಿರುದ್ಧyಯ್ವyಖಡಗುyಝಳಪಿಸಲ್ಪಟ್್ಟತು?yಅವರುy
ಮುಸಿಲಾಮರ್ಗುವಿಂತೆy ಮ್ಡಲುy ಯ್ವy ಸೀನಯನು್ನy
ನಿಯೀಗಸಲ್ಯಿತು?yಇಸ್ಲಾಮ್yಖಡಗುದಿಂದyಪ್ರಚಾರಗೆೊಿಂ-
ಡಿದೆಯಿಂದುyಅದರyಚರಿತೆ್ರಯನು್ನyಕಲ್ತರೆyಗೆೊತ್್ತಗುತ್ತದೆ-
ಯಿಂದುyವ್ದಸುವyಐ�ಎಸ್yಬೆಿಂಬಲ್ಗರುyಮೀಲೆyವಿವರಿಸಿದy
ಐತಿಹ್ಸಿಕyವ್ಸ್ತವಿಕತೆಗಳyಕುರಿತುyಏನನು್ನತ್್ತರೆ?yಶೈಖ್y
ನುಅ್yಮ್ನುಲ್yವತರ್,yಅಲ್ಲಾಮ್yಇಬು್ನಲ್yಖಯಿ್ಯಿಂy y
ಅವರyಹದ್ಯತುಲ್yಹಯ್ರ್yಫಿೀyಅಜವಾಬತಿಲ್yಯಹೊದy
ವನ್ನಸ್ರyಎಿಂಬyಗ್ರಿಂಥದಲ್ಲಾರುವyಒಿಂದುyದೀಘ್ಮyಉಲೆಲಾೀಖದy

ಸಿಂಕ್ಷಿಪ್ತyರೊಪyಹೀಗದೆ�

ಇಸ್ಲಾಮಿy ಸಿಂದೆೀಶಪ್ರಚಾರವನು್ನy ಗೆೀಲ್y ಮ್ಡಿy ಖಡಗುy ಮತು್ತy
ಇಸ್ಲಾಮಿನyಜಹ್ದನು್ನy ತಪ್್ಪದy ರಿೀತಿಯಲ್ಲಾy ಪ್ರಸು್ತತಪಡಿಸುವy
ಆಧುನಿಕy ಖವ್ರಿಜ್ಗಳುy ಇಬು್ನಲ್y ಖಯಿ್ಯಿಂರವರy ಕ್ಳಗನy
ಉಲೆಲಾೀಖವನು್ನyಕಣೆ್ತರೆದುyಓದಬೆೀಕು�yಅಲ್ಲಾಹಮyಇಬು್ನಲ್yಖಯಿ್ಯಿಂ
yಹೀಳುತ್್ತರೆ�

“(ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆyಆಮಿಂತಿ್ರಸಲು)yಅಲ್ಲಾಹುyತನ್ನyಸಿಂದೆೀಶವ್ಹಕರ-
ನು್ನyನಿಯುಕ್ತಗೆೊಳಿಸಿದ್ಗyಅನೀಕyಮತ್ನುಯ್ಯಿಗಳುyತಮಮಾy
ಹ್ಗೊyತಮಮಾyನಿಂತರದವರy(ಖಲ್ೀಫ)yಆಮಿಂತ್ರಣವನು್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿy
ಮುಸಿಲಾಮರ್ದರು�yಎಲಲಾವೂyಸವಾಇಚೆಛೆyಮತು್ತyಸವಾತ್ರಿಂತ್ರವ್ಗತು್ತ�yಮುಸಿಲಾ-
ಮರ್ಗಲುyಯ್ವುದೆೀyವಿಧದಲ್ಲಾyನಿಬ್ಮಿಂರ್ಸಿರಲ್ಲಲಾ�yಪ್ರವ್ದ y
ಯವರುyಮ್ಡಿದyಯುದ್ಧyಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆyಉತ್ತರವ್ಗತು್ತyಅಷ್ಟ�y
ಆದರೆyತಮೊಮಾಡನyಸಿಂಧ್ನದಲ್ಲಾyಏಪ್ಮಟು್ಟyಮೈತಿ್ರಯಲ್ಲಾರುವವ-
ರೆೊಿಂದಗೆyಯುದ್ಧyಮ್ಡಲುyಹ್ಗೊyಅವರನು್ನyಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕ-
ರಿಸುವಿಂತೆyಬಲವಿಂತಪಡಿಸಿರಲ್ಲಲಾ�

﴿ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبىب ﴾
“ಧಮ್ಮದಲ್ಲಾyಬಲ್ತ್ಕೆರವಿಲಲಾ,yಸನ್ಮಾಗ್ಮವುyದುಮ್್ಮಗ್ಮದಿಂದy
ಸ್ಪಷ್್ಟವ್ಗyಬೆೀಪ್ಮಟ್್ಟದೆ”y(2:256)yಎಿಂಬyಅಲ್ಲಾಹನyಆದೆೀಶಕ್ಕೆy
ಬದ್ಧರ್ಗಯೀyಪ್ರವ್ದ yಯವರುyಕ್ಯ್ಮyನಿವ್ಮಹಸಿದದಾರು�y
ಲ್y ಇಕ್್ರಹy (ಬಲಪ್ರಯೀಗವೀy ಇಲಲಾ)y ಎಿಂಬyಈyಪ್ರಯೀಗy
ನಿಷೀಧ್ತಮಾಕyಶೈಲ್ಯಲ್ಲಾದದಾರೊyಅದರಲ್ಲಾರುವುದುyವಿರೆೊೀರ್ಸಿy
ಹೀಳುವy(ನಹ್್ಯ)yಆಶಯವ್ಗದೆ�yಅಿಂದರೆyನಿೀವುyಧಮ್ಮದಲ್ಲಾy
ಪ್ರವೀಶಿಸಲುyಯ್ರನೊ್ನyನಿಬ್ಮಿಂರ್ಸಬ್ರದುyಎಿಂದಥ್ಮ�

ಈyವಚನವುyಸವಾಹ್ಬಿಗಳyಪೆೈಕ್yಒಿಂದುyವಿಭ್ಗದyವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾy
ಅವತಿೀಣ್ಮಗೆೊಿಂಡಿದೆ�yಅವರಿಗೆyಇಸ್ಲಾಮಿಗಿಂತyಮೊದಲುyಕ್್ರರೈಸ್ತy
ಹ್ಗೊyಯಹೊದy ಧಮ್ಮಗಳನು್ನy ಸಿವಾೀಕರಿಸಿದದಾy ಮಕಕೆಳಿದದಾರು�y
ಇಸ್ಲಾಮ್yಪ್ರವೀಶಿಸಿದ್ಗyಮುಸಿಲಾಮರ್ದy ತಿಂದೆಯರುy ತಮಮಾy
ಮಕಕೆಳನು್ನyಬಲವಿಂತವ್ಗyಈyಧಮ್ಮಕ್ಕೆyತರಬೆೀಕ್ಿಂದುyಇಚಿಛೆಸಿದ್ಗy
ಪ್ರಸು್ತತy ಸೊಕ್ತವುyಅವತಿೀಣ್ಮಗೆೊಿಂಡಿತು�y ಆದರೆyಅಲ್ಲಾಹನುy
ಅವರುy(ಯಹೊದyಕ್್ರರೈಸ್ತರ್ದyಇವರyಮಕಕೆಳು)yಸವಾಇಚೆಛೆಯಿಿಂದy
ಇಸ್ಲಾಮನು್ನyಆಯಕೆyಮ್ಡುವyತನಕyಅವರನು್ನyಅದಕ್ಕೆಗyಒತ್್ತ-
ಯಿಸಬ್ರದೆಿಂದುyಅಲ್ಲಾಹನುyಆಜ್್ಪಿಸುತ್್ತನ�
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಈyವಚನವುyಯಹೊದyಕ್್ರರೈಸ್ತyಧಮ್ಮದಲ್ಲಾರುವವರyವಿಷ್ಯಕ್ಕೆy
ಮ್ತ್ರyಅನವಾಯವ್ಗುವುದಲಲಾ�yಬದಲ್ಗyಎಲ್ಲಾyಸತ್ಯನಿಷೀರ್ಗಳy
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾಯೊyಅನವಾಯವ್ಗುತ್ತದೆyಎಿಂಬುದುyಸರಿಯ್ದy
ಅಭಿಪ್್ರಯವ್ಗದೆ�”

ಇಬು್ನಲ್yಖಯಿ್ಯಿಂy yಮುಿಂದುವರಿದುyಹೀಳುತ್್ತರೆ�

“ಪ್ರವ್ದ yಯವರyಚರಿತೆ್ರಯನು್ನyಅಧ್ಯಯನyಮ್ಡುವyಪ್ರತಿ-
ಯಬ್ಬರಿಗೊyಅವರುyಧಮ್ಮವನು್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸುವಿಂತೆyಯ್ರನೊ್ನy
ಬಲವಿಂತಪಡಿಸಿರಲ್ಲಲಾವಿಂದುyಸ್ಪಷ್್ಟವ್ಗುತ್ತದೆ�yಹ್ಗೆಯೀyಪ್ರವ್ದ

yಯವರುyತಮಮಾyವಿರುದ್ಧyಯುದ್ಧyಸ್ರಿದವರyಮೀಲೆyಯುದ್ಧy
ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆಯೀyಹೊರತುyಯುದ್ಧyರಹತyಒಪ್ಪಿಂದದಲ್ಲಾyಏಪ್ಮಟ್ಟ-
ವರೆೊಿಂದಗೆyಅವರುyಒಪ್ಪಿಂದವನು್ನyಮುರಿಯುವyಕ್ಲದyತನಕy
ಯುದ್ಧyಮ್ಡಿರಲ್ಲಲಾ�yಅಲ್ಲಾಹನುyಅವರುyಒಪ್ಪಿಂದyಪ್ಲ್ಸುವy
ತನಕyನಿೀವೂyಪ್ಲ್ಸಬೆೀಕ್ಿಂದುyಪ್ರವ್ದ yಯವರಿಗೆyಆದೆೀಶಿ-
ಸಿದದಾನು�yಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಳುತ್್ತನ�

﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ﴾
“ಅವರುyನಿಮೊಮಾಡನyನೀರವ್ಗರುವyವರೆಗೊyನಿೀವುyಅವರೆೊಡನy
ನೀರವ್ಗರಿ�”y(ತ್ಬy7)

ಪ್ರವ್ದ yಯವರುyಮದೀನಕ್ಕೆyಹಜರ್yಬಿಂದyಸಿಂದಭ್ಮದಲ್ಲಾy
ಅಲ್ಲಾಿಂದyಯಹೊದಗಳೊಿಂದಗೆyಒಪ್ಪಿಂದದಲ್ಲಾyಏಪ್ಮಟು್ಟyಅವರನು್ನy
ಅವರಿರುವyಧಮ್ಮದಲ್ಲಾರುವಿಂತೆಯೀyಅಿಂಗೀಕರಿಸಿದದಾರು�yಅವರುy
ಒಪ್ಪಿಂದವನು್ನyಉಲಲಾಿಂಘಿಸಿyಪ್ರವ್ದ yಯವರೆೊಡನyಯುದ್ಧy
ಮ್ಡಲುyಅಣಿಯ್ದ್ಗyಪ್ರವ್ದ yಯವರಿಗೊyಯುದ್ಧವನು್ನy
ಆಯುದಾಕ್ೊಳು್ಳವುದಲಲಾದೆyಬೆೀರೆyಮ್ಗ್ಮವಿರಲ್ಲಲಾ�y

ಈy ಯುದ್ಧದಲ್ಲಾy ಕ್ಲವರುy ಮುಸಿಲಾಮರಿಿಂದy ಹತರ್ಗy ಇನು್ನy
ಕ್ಲವರನು್ನyಕ್ಷಮಿಲ್ಯಿತು�yಅಿಂತೆಯೀyಪ್ರವ್ದ yಯವರುy
ಕುರೆೈಶರೆೊಿಂದಗೆyಹತು್ತyವಷ್್ಮಗಳyಕ್ಲyಯುದ್ಧyಮ್ಡದರುವy
ಒಪ್ಪಿಂದವನು್ನyಮ್ಡಿಕ್ೊಿಂಡರೊyಅವರುyಅದನು್ನyಉಲಲಾಿಂಘಿಸಿy
ಮುಸಿಲಾಮರy ಮೀಲೆy ಯುದ್ಧy ಘೀಷಿಸಿದy ಕ್ರಣದಿಂದy
ಪ್ರವ್ದ yಯವರುyಅವರyವ್ಸಥಾಳದಲ್ಲಾಯೀyಅವರೆೊಡನy
ಯುದ್ಧyಮ್ಡಬೆೀಕ್ಯಿತು�

ಅದಕ್ಕೆಿಂತyಮೊದಲುyಅವರೆೀyಪ್ರವ್ದ yಯವರೆೊಡನyಯುದ್ಧy

ಮ್ಡಿದದಾರು�yಉಹ್ದಾyಮತು್ತyಖಿಂದಕ್yಯುದ್ಧದyದನದಲ್ಲಾyಅವರುy
ಪ್ರವ್ದ yಯವರನು್ನyಹುಡುಕ್ಕ್ೊಿಂಡುyಇತ್ತyಕಡೆyಬಿಂದದದಾರು�y
ಬದ್್ರyಯುದ್ಧವೂyಅವರyಕ್ರಣದಿಂದಲೆೀyನಡೆದತು್ತ�yಅವರುy
ಯುದ್ಧy ಮ್ಡದೆy ಹಿಂದರುಗುತಿ್ತದದಾರೆy ಪ್ರವ್ದ yಯವರುy
ಅವರೆೊಡನyಯುದ್ಧyಮ್ಡುತಿ್ತರಲ್ಲಲಾ�

ಸಿಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಾyಪ್ರವ್ದ yಯವರುyಯ್ರನೊ್ನyಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕರಿ-
ಸುವಿಂತೆyಬಲವಿಂತಪಡಿಸಿರಲ್ಲಲಾ�yಜನರುyಅವರyಧಮ್ಮಕ್ಕೆyಪ್ರವೀ-
ಶಿಸಿರುವುದುyಸವಾಇಚೆಛೆಯಿಿಂದ್ಗತು್ತ�yಬಹುತೆೀಕyಜನರುyಪ್ರವ್ದ y
ಯವರyಬೆೊೀಧನಯಿಿಂದyಪ್ರಭ್ವಿತರ್ಗyಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಿರು-
ವುದುyಅವರಿಗೆyಆyಸನ್ಮಾಗ್ಮವನು್ನyತಿಂದyಪ್ರವ್ದ yಯವರುy
ಅಲ್ಲಾಹನyಕಡೆಯಿಿಂದಲೆೀyನಿಯುಕ್ತರ್ಗದ್ದಾರೆಿಂದುyಮನವರಿಕ್-
ಯ್ದyಕ್ರಣದಿಂದ್ಗತು್ತ�

ಯಮನ್ನyನಿವ್ಸಿಗಳಲ್ಲಾyಬಹುಸಿಂಖ್್ಯತರುyಯಹೊದಗಳ್-
ಗದದಾರು�yಪ್ರವ್ದ yಯವರುyಮುಆದ್ yರನು್ನyಯಮನ್ಗೆy
ಕಳುಹಸಿಕ್ೊಡುವ್ಗyಹೀಗೆyಹೀಳಿದದಾರು�y“ನಿೀವುyನಿಶ್ಚಯವ್ಗಯೊy
ಗ್ರಿಂಥದವರ್ದyಜನತೆಯಡೆಗೆyಹೊೀಗುತಿ್ತರುವಿರಿ�yಆದುದರಿಿಂದy
ನಿೀವುyಅವರನು್ನyಪ್ರಪ್ರಥಮವ್ಗyಅಲ್ಲಾಹನಲಲಾದೆyಆರ್ಧನಗೆy
ಅಹ್ಮರ್ದವರುyಬೆೀರೆyಯ್ರೊyಇಲಲಾyಎಿಂಬyಸತ್ಯಸ್ಕ್ಷ್ಯದೆಡೆಗೆy
ಆಮಿಂತಿ್ರಸಿರಿ�”y(ಹದೀಸ್)

ಬಳಿಕyಯಮನಿಗಳುyಇಸ್ಲಾಮಿಗೆyಪ್ರವೀಶಿಸಿದರು�yಆದರೆyಅವರುy
ಹೀಗೆy ಇಸ್ಲಾಮ್y ಸಿವಾೀಕರಿಸಿರುವುದುyಯ್ವುದ್ದರೊy ಲ್ಕ್ಕy
ಲ್ಭದyನಿರಿೀಕ್ಷೆyಅಥವ್yಭಯದಿಂದ್ಗರಲ್ಲಲಾ�

ಮದೀನ್ದಲ್ಲಾyಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಿದyಯಹೊದಗಳyಸಿಥಾತಿಯೊy
ಇದಕ್ಕೆಿಂತy ಭಿನ್ನವಲಲಾ�y ಅವರಲ್ಲಾy ಅಬುದಾಲ್ಲಾಹy ಬಿನ್y ಸಲ್ಮ್y
ಸೀರಿದಿಂತೆy ಹಲವರy ತಿಂಡಗಳಿದದಾವು�y ಪ್ರವ್ದ y ಯವರy
ಚರಿತೆ್ರyಗ್ರಿಂಥಗಳುyಹ್ಗೊyಇನಿ್ನತರyಇತಿಹ್ಸದyಕೃತಿಗಳಲ್ಲಾyಅವರy
ಹಸರುಗಳುyಉಲೆಲಾೀಖಿಸಲ್ಪಟ್್ಟವ�yಅವರುyಮುಸಿಲಾಮರ್ಗರುವುದುy
ಯ್ವುದ್ದರೊyಲ್ಕ್ಕyಲ್ಭyಅಥವ್yಖಡಗುದyಹದರಿಕ್ಯಿಿಂದ-
ಲಲಾ�yಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ,yಅವರುyಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಿರುವುದುyಮುಸಿಲಾಮರುy
ವಿವಶರ್ಗyಶತು್ರಗಳyಸಿಂಖ್್ಯyವರ್್ಮಸಿyಭೊಮಿಯಲ್ಲಾರುವವರೆಲಲಾy
ಅವರೆೊಡನyಯುದ್ಧyಘೀಷಿಸಿದyಸಿಂದಭ್ಮದಲ್ಲಾಗತು್ತ�y

ಆದುದರಿಿಂದyಮುಸಿಲಾಮರುyಅವರಿಗೆyಹೊಡೆದು,yಬಿಂಧನದಲ್ಲಾಟು್ಟy
ಅಥವ್yಬಲಪ್ರಯೀಗyನಡೆಸಿyಮತ್ಿಂತರyನಡೆಸಿರಲ್ಲಲಾವಿಂದುy
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ಸ್ಪಷ್್ಟವಿದೆ�yಜೊತೆಗೆyಹೀಗೆyಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಿದವರುyಅವರyನಿಕಟy
ಸಿಂಬಿಂರ್ಕರಿಿಂದyದೆವಾೀಷ್ಕ್ಕೆyಗುರಿಯ್ಗyಅವರಿಿಂದyಲಭಿಸುತಿ್ತದದಾy
ಎಲ್ಲಾy ವಿಧದyಸಹಕ್ರಗಳಿಿಂದyವಿಂಚಿತರ್ದರು�y ಇವಲಲಾವೂy
ಮುಸಿಲಾಮರುy ದುಬ್ಮಲರ್ಗy ಅವರಲ್ಲಾy ಸ್ಕಷ್ು್ಟy ಸಿಂಪತಿ್ತಲಲಾದy
ಕ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಾಗತು್ತ�y

ಅವರುy ತಮಮಾy ಮ್ತ್ಪಿತರು,y ಮನಯವರುy ಮತು್ತy
ಸಿಂಬಿಂರ್ಕರಿಿಂದy ದೊರವ್ಗ,y ಇಸ್ಲಾಮಿನೊಿಂದಗೆೊೀy ಬದ್ಧತೆy
ಹೊಿಂದದವರ್ಗದದಾರು�yಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕ್ರದyಕ್ರಣದಿಂದyಅವರುy
ಹಲವುyಲ್ಕ್ಕyಸ್ಲಭ್ಯಗಳನು್ನyಕಳೆದುಕ್ೊಳ್ಳಬೆೀಕ್ಯಿತು�yಅವರುy
ಸಿಂಪತು್ತyಮತು್ತyನ್ಯಕತವಾವನು್ನyಬಯಸಿyಬಿಂದರಲ್ಲಲಾ�yಮ್ತ್ರ-
ವಲಲಾದೆyಅವರಲ್ಲಾyಕ್ಲವರುyತಮಗದದಾyನ್ಯಕತವಾದyಸ್ಥಾನವನ್ನೀy
ತೆೊರೆದುyಇಸ್ಲಾಮಿಗ್ಗyಹಲವುyವಿಧದyದ್ಜ್ಮನ್ಯಗಳನು್ನyಅನುಭ-
ವಿಸಬೆೀಕ್ಯಿತು�yಆದರೆyಇವುಗಳ್ವುದೊyಅವರನು್ನy ತಮಮಾy
ಧಮ್ಮದಿಂದyವಿಮುಖರನ್್ನಗyಮ್ಡಿರಲ್ಲಲಾ�”y(ಹದ್ಯತುಲ್y
ಹಯ್ರ್yಫಿೀyಅಜವಾಬತಿಲ್yಯಹೊದyವನ್ನಸ್ರ್yಪುಟy14–15)

ಶೈಖ್yನುಅ್yಮ್ನುಲ್yವತರ್yಮುಿಂದುವರಿದುyಹೀಳುತ ್್ತರೆ�y
“ನ್ವುyಇವರೆೊಡನyಈyಪ್ರಶ್ನಯನು್ನyಕ್ೀಳಬೆೀಕ್ಗದೆ�yಈyಕ್ಲದಲ್ಲಾy
ಅಮೀರಿಕ,yಯೊರೆೊೀಪ್yರ್ಷ್ಟ್ರಗಳು,yಏಷ್್ಯದyರ್ಷ್ಟ್ರಗಳುyಹ್ಗೊy
ಆಸಟ್ರೀಲ್ಯ್yಮುಿಂತ್ದೆಡೆಗಳಲ್ಲಾyಹಲವ್ರುyಮಿಂದyಇಸ್ಲಾಮ್y
ಸಿವಾೀಕರಿಸುತಿ್ತದ್ದಾರಷ್ಟ�yಅವರೆಲಲಾರೊyಯ್ವyಖಡಗುದಿಂದyಮುಸಿಲಾಮ-
ರ್ಗುತಿ್ತದ್ದಾರೆ?yಈyಪ್ರಶ್ನಗೆyಇವರುyಉತ್ತರಿಸಲ್�y

ಈyಕ್ಲದಲ್ಲಾyಅನೀಕರುyಯ್ವುದೆೀyಬಲವಿಂತವಿಲಲಾದೆyಇಸ್ಲಾಮ್y
ಸಿವಾೀಕರಿಸುತಿ್ತರುವyವರದಗಳನು್ನyನ್ವುyಆಗ್ಗyಕ್ೀಳುತಿ್ತದೆದಾೀವ�yಈy
ಪೆೈಕ್yಬೆೀರೆyಬೆೀರೆyವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಾyನುರಿತyವಿದ್ವಾಿಂಸರು,yತಜ್ಞರು,y
ವಿಜ್್ನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ�yಯಹೊದyಕ್್ರರೈಸ್ತyಪ್ದ್ರಗಳುyಹ್ಗೊyಧ್ಮಿ್ಮಕy
ಮುಖ್ಯಸಥಾರಿದ್ದಾರೆ�yಹ್ಗೆಯೀyಜನಸ್ಮ್ನ್ಯರೊyಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕ-
ರಿಸುತಿ್ತದ್ದಾರೆ�yಇಲ್ಲಾyಯ್ವುದೆೀyಖಡಗುyಪ್ರಯೀಗಸಲ್ಪಟ್್ಟದೆಯೀ?y
ಅವರಿಗೆಲಲಾyಸತ್ಯವುyಮನವರಿಕ್ಯ್ಗyಈyಧಮ್ಮದyಉಪದೆೀಶy
ಮ್ನವy ಪ್ರಕೃತಿಗೆy ಹೊಿಂದುವುದರಿಿಂದy ಅವಕುy ಅದರಿಿಂದy
ಪ್ರಭ್ವಿತರ್ಗy ಇಸ್ಲಾಮಿನy ಧವಾಜದಡಿಯಲ್ಲಾy ಅಣಿy ನರೆಯಲುy
ಮುಿಂದ್ಗುತಿ್ತದ್ದಾರೆ�

ಪ್ರವ್ದ yಯವರyyನಿಂತರyಇಸ್ಲಾಮಿೀyಆಡಳಿತyಚುಕ್ಕೆಣಿyಹಡಿದy
ಯ್ರ್ದರೆೊಬ್ಬರುyಖಲ್ೀಫರುyಅಥವ್yಅವರyಗವನ್ಮರ್ಗಳುy
ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕ್್ತಯನು್ನy ಎಳೆದುಕ್ೊಿಂಡುy ಬಿಂದುy ಒಿಂದೆೊೀy ನಿೀವುy

ಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಬೆೀಕು,yಇಲಲಾದದದಾರೆyಈಗಲೆೀyಕ್ೊಿಂದುಹ್ಕುತೆ್ತೀ-
ನಿಂದುyಬೆದರಿಸಿದyಒಿಂದೆೀyಒಿಂದುyಪುರ್ವಯನು್ನyಮುಿಂದಡಲುy
ಸ್ಧ್ಯವ್ಗದು�yಹ್ಗೆಯೀyಶಿಲುಬೆyಯುದ್ಧದyಸಮಯyಸ್ಪರೈನ್yಮತು್ತy
ರೆೊೀಮ್ನಲ್ಲಾyಜ್ರಿಗೆೊಳಿಸಿದಿಂತೆyಇಸ್ಲಾಮಿನyಅರ್ೀನದಲ್ಲಾyಜನರನು್ನy
ಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಲುyನಿಬ್ಮಿಂರ್ಸುವyತಪ್ಸಣಾyಕ್ೊೀರ್್ಮಗಳುy
ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್್ಟರಲ್ಲಲಾ�”y(ಉಲೆಲಾೀಖy:yಅನ್ನಬಿಯು್ಯyಮುಹಮಮಾದುನ್ y
ರಹಮಾತುಲ್yಅನ್ಿಂyಪುಟy362-366)

ಶೈಖ್yನುಅ್yಮ್ನುಲ್yವತರ್yಅವರyಈyದೀಘ್ಮyಉಲೆಲಾೀಖದಿಂದy
ಐ�ಎಸ್�y ಉಗ್ರಗ್ಮಿಗಳy ಹಲವುy ವ್ದಗಳುy ಪ್ರವ್ದ y
ಯವರyಚರಿತೆ್ರಯಲ್ಲಾyಪುರ್ವಗಳಿಲಲಾದyವಿತಿಂಡವ್ದಗಳ್ಗವ-
ಯಿಂದುyನಿಷ್್ಪಕ್ಷಪ್ತyದೃಷಿ್ಟಕ್ೊೀನದyಓದುಗರುyತಿಳಿದುಕ್ೊಳು್ಳ-
ತ್್ತರೆಿಂದುyನಿರಿೀಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೀನ�yಇಸ್ಲಾಮಿೀyಸಿಂದೆೀಶಪ್ರಚಾರದyಶೈಲ್y
ಹೀಗರಬೆೀಕ್ಿಂದುyಐ�ಎಸ್�yವಕ್್ತರyವಿವರಿಸುತ್್ತರೆ�

“ಮೊದಲುyಮುಶಿ್ರಕರನು್ನyಉತ್ತಮyನಲೆಯಲ್ಲಾyಇಸ್ಲಾಮಿಗೆyಆಮಿಂತಿ್ರ-
ಸಬೆೀಕು�y ಆದರೊyಅವರುy ಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸದದದಾರೆyಖಡಗುದy
ಮೊಲಕyಬಲಪ್ರಯೀಗದyಶೈಲ್ಯನು್ನyಉಪಯೀಗಸಿಕ್ೊಿಂಡುy
ಅವರೆೊಿಂದಗೆyಹೊೀರ್ಡಿyಇಸ್ಲಾಮಿಗೆyತರಬೆೀಕು�”

ಇದುy ಪ್ರವ್ದ yಯವರುy ಸಿವಾೀಕರಿಸಿದy ಶೈಲ್ಯ್ಗತೆ್ತಿಂದುy
ಅವರುyಅಪ್ಪಟy ಸುಳ್ಳನು್ನy ಹೀಳಿಕ್ೊಿಂಡುy ತಿರುಗ್ಡುತಿ್ತದ್ದಾರೆ�y
ಇದುyಇಸ್ಲಾಮಿನyಬೆೊೀಧನyಮತು್ತyಇಸ್ಲಾಮಿಕ್yಚಾರಿತಿ್ರಕyಘಟನಗಳy
ಆಧ್ರವಿಲಲಾದyವಿತಿಂಡವ್ದವ್ಗದೆ�y

ಶೈಖ್yನುಅ್yಮ್ನುಲ್yವತರ್yಜನರುyಹೀಗೆyಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕರಿ-
ಸುತಿ್ತದದಾರುyಎಿಂಬುದಕ್ಕೆyನಮಮಾyಮುಿಂದಟ್ಟyಹಲವುyಪುರ್ವಗಳಿಿಂದy
ಇವರyವ್ದy ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆyವಿರುದ್ಧವ್ಗದೆಯಿಂದುy ಸಿಂದೆೀಹಕ್ಕೆy
ಎಡೆಯಿಲಲಾದಿಂತೆyಸ್ಪಷ್್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ�yಅವರುyಇಸ್ಲಾಮಿಗೆyವಿರುದ್ಧವ್ದy
ಕ್ಯ್ಮಗಳಿಗೆyಇಸ್ಲಾಮಿನyವೀಷ್yತೆೊಡಿಸಿyಇಸ್ಲಾಮಿyಸಿಂದೆೀಶಪ್ರಚಾರy
ಮತು್ತyಜಹ್ದನು್ನyದುವ್್ಯ್ಮಖ್್ಯನಿಸುತಿ್ತದ್ದಾರೆ�y

ಇಸ್ಲಾಮ್yಖಡಗುದyಬಲದಿಂದyಪ್ರಚಾರಗೆೊಿಂಡಿತೆಿಂಬyಓರಿಯಿಂ-
ಟಲ್ಸ್ಟರyವ್ದವುyಸುಳ್್ಳಗದೆಯಿಂದುyಇಸ್ಲಾಮಿನyಚರಿತೆ್ರಯನು್ನy
ಕಲ್ತyನಿಷ್್ಪಕ್ಷಪ್ತಿಗಳ್ದyಮುಸಿಲಾಮೀತರyಬರಹಗ್ರರುyಕೊಡ್y
ಒಪಿ್ಪಕ್ೊಿಂಡಿರುವyವಿಷ್ಯವ್ಗದೆ�� n
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ಮಾಧ್ಯಮಗಳುಿಮಾಡುವಿಅನಾಹುತಗಳು

ಅಮೇರಿಕದ ಹಾವರ್್ಯ ವಿಶ್ವಿದಾ್ಯನಿಲಯದ ಭಾರತ ಪಾಕ್ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳು ಮತು್ತ ಅಧಾ್ಯಪಕರು ಯುದ್ಧದ 
ವಿರುದ್ಧ ಪ್ತಿಭಟನ ನಡೆಸಿದದಾರು. ಅವರು ಉಭಯ ರಾಷಟ್ರಗಳ ಸರಕಾರ ಮತು್ತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಗೆ ಯುದ್ಧದ 
ವಾತಾವರಣವನು್ನ ನಿಮಿ್ಯಸದ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯ ಬಗೆಹರಿಸಿಿೊಳ್ಳಬೇಿಂದು ಒತಾ್ತಯಿಸಿದಾದಾರೆ. ಅವರು 
ಚುನಾವಣೆಯ ಲಾಭಕಾಕೆಗಿ ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಬಲ್ಿೊಡಬಾರದಂದು ತಾಕೇತು ಮಾಡಿದಾದಾರೆ. 

ಅಮೀರಿಕದyಪತಿ್ರಕ್ೊೀದ್ಯಮಿyವಿಲ್ಯಿಂyರ್ಿಂಡೆೀಲ್ಫ್yಹೀಸ್್ಟy
ಒಮಮಾyತಮಮಾyವರದಗ್ರನನು್ನyಕೊ್ಯಬ್ದyಅರ್ಜಕತೆy

ಹ್ಗೊyಯುದ್ಧyಭಿೀತಿಗೆyಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟyವರದyತಯ್ರಿಸಲುy
ಕಳುಹಸಿಕ್ೊಟ್ಟರು�yಕೊ್ಯಬ್ಕ್ಕೆyತೆರಳಿದyವರದಗ್ರyಇಲ್ಲಾyಯುದ್ಧದy
ವ್ತ್ವರಣವೀನೊy ಇಲಲಾ,y ಬಹಳy ಶ್ಿಂತಿy ನಲಸಿದೆy ಎಿಂದುy
ತಿಳಿಸಿದ್ಗy ಪತಿ್ರಕ್ೊೀದ್ಯಮಿy ವಿಲ್ಯಿಂy ರ್ಿಂಡೆೀಲ್ಫ್y ನಿೀವುy
ಫೀಟ್ೊೀಗಳನು್ನyಕಳುಹಸಿಕ್ೊಡಿ,yಯುದ್ಧವನು್ನyನ್ನುyಸೃಷಿ್ಟಸು-
ತೆ್ತೀನಿಂದುyಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸಿದುದಾyಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ�y

ಹೀಸ್್ಟರyನೊ್ಯಯ್ಕ್್ಮyಜನ್ಮಲ್yಹ್ಗೊyಜೊೀಸಫ್yಪ್ರಸ್ಟರ್ರವರy
ನೊ್ಯಯ್ಕ್್ಮyವಲ್್ಡ್ಮಗಳyನಡುವಿನyಪತಿ್ರಕ್ೊೀದ್ಯಮyಸ್ಪಧೆ್ಮಯ-
ಲ್ಲಾyಭ್ವನyಮತು್ತyಊಹಗಳನು್ನy ಸುದದಾಯ್ಗyಮ್ಡುವುದುy
ವ್ಡಿಕ್ಯ್ಗತು್ತ�yಇಿಂದುyಭ್ರತಲ್ಲಾರುವyಕ್ಲವುyಯುದ್ಧyಪಿ್ರಯy
ಮ್ಧ್ಯಮಗಳುyಇದೆೀyರಿೀತಿಯಲ್ಲಾyರ್ಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಾyಒಿಂದುyಯುದ್ಧದy
ಭಿೀತಿಯನು್ನyನಲೆನಿಲ್ಲಾಸಲುyಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ�

ಪುಲ್ವಾಮyಉಗ್ರಗ್ಮಿyದ್ಳಿಯyನಿಂತರyಭ್ರತವುyತಿರುಗೆೀಟುy
ನಿೀಡಿದyಬ್ಲ್ಕ್ೊೀರ್yದ್ಳಿಯುyಅಿಂತರ್ಷಿಟ್ರೀಯyಮಟ್ಟದಲ್ಲಾy
ಚಚೆ್ಮಯ್ಗುತಿ್ತದೆ�yಗಡಿಯನು್ನyದ್ಟ್ದyಭ್ರತದyತಿರುಗೆೀಟುyಇಲ್ಲಾy
ಪ್ರಜಗಳಿಗೆyಬಹಳyಸಿಂತೆೊೀಷ್ವನು್ನyನಿೀಡಿತು್ತ�yಬ್ಲ್ಕ್ೊೀಟನು್ನy
ಕ್ೀಿಂದ್ರವ್ಗಟು್ಟಕ್ೊಿಂಡುyಕ್ಯ್ಮಚರಿಸುತಿ್ತದದಾyಉಗ್ರವ್ದಗಳುy

ಹ್ಗೊyಪ್ಕ್ಸ್ಥಾನದyಸೀನ್yಶಿಬಿರಗಳನು್ನyಭ್ರತಿಯyಸೀನyಧವಾಿಂ-
ಸಗೆೊಳಿಸಿತೆಿಂದುyಭ್ರತದyರಕ್ಷಣಾyಮೊಲಗಳುyಹೀಳಿದವು�yಆದರೆy
ವಿದೆೀಶಿyಮ್ಧ್ಯಮಗಳುyಪುಲ್ವಾಮದಲ್ಲಾyನಡೆದyಭಯೀತ್್ಪದಕy
ದ್ಳಿyನಿಜವಿಂದೊyಭ್ರತದyಬ್ಲ್ಕ್ೊೀರ್yತಿರುಗೆೀಟ್ನyಬಣಣಿನy
ಸುಳೆ್ಳಿಂದೊyಹೀಳುತ್ತದೆ�yಇದಕ್ಕೆyಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟಿಂತೆyವಿವ್ದಕ್ಕೆyನ್ಿಂದy
ಹ್ಡಿದುದಾyದyಸ್ಟ್ರಟಜyಮ್್ಯಗಸಿನ್yಆಗದೆ�yಆಸಟ್ರೀಲ್ಯ್ದyಇಿಂಟರ್y
ನ್್ಯಷ್ನಲ್yಸೈಬರ್yಪ್ಲ್ಸಿyಸಿಂಟರಿನyಸಿಂಶೊೀಧಕರ್ದyನತ್ನ್y
ರೊಝರ್yಸ್ಟ್ರಟಜಸ್್ಟyಮ್್ಯಗಸಿನ್ನಲ್ಲಾyಭ್ರತದyವ್ದವನು್ನy
ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದ್ದಾರೆ�

ಫೆಬ್ರವರಿy26ರಿಂದುyಭ್ರತಿೀಯyಸೀನyಗಡಿರೆೀಖ್ಯನು್ನyದ್ಟ್y
ಪ್ಕ್yಆಕ್ರಮಿತyಕ್ಶಿಮಾೀರyಹ್ಗೊyಜ್ಬ್yನಗರದyಹತು್ತyಕ್�ಮಿೀ�y
ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಾyಅಪ್ರyನಷ್್ಟವುಿಂಟುyಮ್ಡಿyನೊರ್ರುyಉಗ್ರ-
ವ್ದಗಳನು್ನyಕ್ೊಿಂದದೆyಎಿಂಬyವ್ದವನು್ನyನತ್ನ್yರೊಝರ್y
ರವರುyಪ್ಲಾನರ್yಲ್್ಯಬ್ಸಿನyಸ್ಟಲೆೈರ್yಇಮೀಜರಿಯyಆಧ್ರದಲ್ಲಾy
ನಿರ್ಕರಿಸುತ್್ತರೆ�yಈyಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಾyಬ್ಿಂಬ್yವಷಿ್ಮಸಿದyಯ್ವುದೆೀy
ಸುಳಿವುyಕಿಂಡುಬರುವುದಲಲಾyಮತು್ತyಇಲ್ಲಾಯyಭೊಮಿಯyಸಮತಟು್ಟy
ಪೂವ್ಮyಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಾಯೀyಇದೆಯಿಂದುyಸ್್ಯಟಲೆೈರ್yಚಿತ್ರಗಳುyಸೊಚಿ-
ಸುತ್ತದೆಯಿಂದುyಮ್್ಯಗಸಿನ್yಬರೆದದೆ�y

ಅಿಂತರ್ಷಿಟ್ರೀಯyಪತಿ್ರಕ್ಗಳ್ದyದyಗ್ಡಿ್ಮಯನ್,yದyನೊ್ಯಯ್ಕ್್ಮy
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ಟ್ೈಮ್ಸಿ,y ಡೆೈಲ್y ಟ್ಲ್ಗ್್ರಫ್,y ಜ್ನ್ಸಿy ಇನ್ಫಮೀ್ಮಶನ್y ಗೊ್ರಪ್y
ಮುಿಂತ್ದವುಗಳುyಭ್ರತದyತಿರುಗೆೀಟನು್ನyಪ್ರಶಿ್ನಸಿರುವುದರಿಿಂದy
ಬ್ಲ್ಕ್ೊೀರ್yದ್ಳಿಯಲ್ಲಾy ಶತು್ರಗಳಿಗೆy ಆದy ನಷ್್ಟದyಮೀಲೆy
ಸಿಂಶಯದyನರಳುyಆವರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡಿತು�

ಬಿಜಪಿyಅಧ್ಯಕ್ಷyಅಮಿತ್yಶ್yದ್ಳಿಯಲ್ಲಾy250yಉಗ್ರವ್ದಗಳುy
ಮೃತಪಟ್್ಟದ್ದಾರೆಿಂದುyಹೀಳಿಕ್yನಿೀಡಿದ್ಗyಪ್ರಮುಖyವಕ್ೀಲರೊ,y
ಕ್ಿಂಗೆ್ರಸ್y ನ್ಯಕರೊy ಆದy ಕಪಿಲ್y ಸಿಬಲ್yಅಮಿತ್y ಶ್ರy
ಲೆಕ್ಕೆಚಾರyರಕ್ಷಣಾyಸಚಿವಲಯದyಅದಕೃತyವಿವರಣೆಯೀyಎಿಂದುy
ಪ್ರಶಿ್ನಸುವುದರೆೊಿಂದಗೆyಭ್ರತದಲೊಲಾyಕ್ೀಿಂದ್ರyಸರಕ್ರyಇಕಕೆಟ್್ಟಗೆy
ಸಿಲುಕ್ತು�yದ್ಳಿಯಲ್ಲಾyಎಷ್ು್ಟyಜನರುyಮೃತಪಟ್್ಟದ್ದಾರೆಿಂದುyಪ್ರಶಿ್ನಸು-
ವವರನು್ನyಕೊಡyಪ್ಕ್ಸ್ಥಾನದyಪರವ್ಗರುವವರೆಿಂದುyಬಿಿಂಬಿಸುವy
ಪ್ರಯತ್ನyನಡೆಯಿತು�yಕಪಿಲ್yಸಿಬಲ್ರವರುyದyಗ್ಡಿ್ಮಯನ್,yದy
ನೊ್ಯಯ್ಕ್್ಮyಟ್ೈಮ್ಸಿ,yವ್ಷಿಿಂಗ್ಟನ್yಪೀಸ್್ಟ,yರ್ಯಿಟಸ್್ಮ,yಡೆೈಲ್y
ಟ್ಲ್ಗ್್ರಫ್yಮುಿಂತ್ದyಪತಿ್ರಕ್ಗಳೂyಪ್ಕ್ಸ ್್ತನದyಪರವ್ಗದೆಯೀy
ಎಿಂಬುದನು್ನyಬಿಜಪಿyಸ್ಪಷ್್ಟಪಡಿಸಬೆೀಕ್ಿಂದುyಇದರೆೀಟುyನಿೀಡಿದರು�

ಪ್ಕ್ಸ ್್ತನದyಬ್ಲ್ಕ್ೊೀರ್yಬಳಿyಜೈಷyಮುಹಮಮಾದ್y(ಜಇಎಿಂ)y
ಉಗ್ರರyಶಿಬಿರದyಮೀಲೆyದ್ಳಿyಮ್ಡಿರುವುದ್ಗyಭ್ರತyಸರಕ್ರy
ಹೀಳುತಿ್ತದೆ�yಆದರೆyಶಿಬಿರyಇದದಾy ಸಥಾಳದಲ್ಲಾyಇರುವyಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆy
ಯ್ವುದೆೀyಹ್ನಿಯ್ಗಲಲಾ�yಅವುyಈಗಲೊyಸುದೃಢವ್ಗದೆ�y
ಉಪಗ್ರಹyಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಾyಅದುyದೃಢಪಟ್್ಟದೆyಎಿಂದುyರ್ಯಿಟಸ್್ಮy
ವರದyಮ್ಡಿದೆ�y ರ್ಯಿಟಸ್್ಮy ವರದಗ್ರy ದ್ಳಿy ನಡೆಸಿದy
ಮರುದನವೀyಸಥಾಳಕ್ಕೆyಭೀಟ್yನಿೀಡಿದದಾರು�yಅವರುyಜ್ಬ್yಗ್್ರಮ-
ಸಥಾರನು್ನyಮ್ತನ್ಡಿಸಿyಸರಣಿyವರದಗಳನು್ನyಪ್ರಕಟ್ಸಿದದಾರು�ಅವರುy
ತಮಮಾyಎಲ್ಲಾyವರದಗಳಲ್ಲಾyಭ್ರತದyಬ್ಿಂಬ್ಗಳುyಗುರಿತಪಿ್ಪರುವy
ಸ್ಧ್ಯತೆyಇದೆyಎಿಂದೆೀyಉಲೆಲಾೀಖಿಸಿದದಾರು�

ತಡರ್ತಿ್ರy ಭ್ರಿy ಸದುದಾy ಕ್ೀಳಿಸಿತು್ತ�y ಭೊಕಿಂಪy ಆಯಿತೆೀನೊೀy
ಅನು್ನವಿಂತೆyನಲವಲ್ಲಾyನಡುಗತು್ತ�yಬೆಳಿಗೆಗುyಎದ್ದಾಗyಬ್ಿಂಬ್yದ್ಳಿy
ನಡೆದರುವುದುyಗೆೊತ್್ತಯಿತು�yಆyಬ್ಿಂಬ್ಗಳಿಗೆyಸಿಲುಕ್yಯ್ರೊy
ಸತಿ್ತಲಲಾ�yಒಬ್ಬನಿಗೆyಗ್ಯವ್ಗದೆಯಷ್ಟ�yಕ್ಲವುyಪೆೈನ್yಮರಗಳುy
ಉರುಳಿಬಿದದಾವ�yಒಿಂದುyಕ್ಗೆyಸತಿ್ತದೆyಎಿಂದುyಜ್ಬ್yಗ್್ರಮಸಥಾy
ಅಬುದಾಲ್yರಶಿೀದ್yಎಿಂಬವರುyಹೀಳಿದ್ದಾರೆyಎಿಂದುyವರದಗ್ರರುy
(ರ್ಯಿಟಸ್್ಮ)yತಮಮಾyವರದಯಲ್ಲಾyವಿವರಿಸಿದದಾರು�

ಪ್ರಮುಖyಪತ್ರಕತ್ಮರ್ದyಎನ್�ಡಿ�ಟ್�ವಿ�ಯyರವಿೀಶ್yಕುಮ್ರ್y
ಪುಲ್ವಾಮyದ್ಳಿಯyನಿಂತರyದೆಹಲ್ಯyಸಮ್ರಿಂಭವೊಿಂದಲ್ಲಾy

ಮ್ಡಿದyಭ್ಷ್ಣyರ್ಷ್ಟ್ರದyಗಮನyಸಳೆಯಿತು�y“ಇಿಂದುyರ್ಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆy
ಭಯದಿಂದyಸ್ವಾತಿಂತ್ರ್ಯyಎಿಂಬುದುyಮುಖ್ಯಧ್ರೆಯyಮ್ಧ್ಯಮಗ-
ಳಿಿಂದyಸ್ವಾತಿಂತ್ರ್ಯವ್ಗyಬದಲ್ಗದೆ�yಕಳೆದyಐದುyವಷ್್ಮಗಳಿಿಂದy
ದೆೀಶದy ಮಿೀಡಿಯ್y ಆಳುವy ಪಕ್ಷದೆೊಿಂದಗೆy ಅಪವಿತ್ರy
ಮೈತಿ್ರyಮ್ಡಿಕ್ೊಿಂಡಿದೆ�”y

ನಮಮಾyಹಮಮಾಯyಸೀನಯುyಶತು್ರyರ್ಷ್ಟ್ರದyಮೀಲೆyಸುರಿಸಿದದಾಕ್ಕೆಿಂತy
ಸ್ವಿರಪಟು್ಟyಪ್ರಬಲವ್ದyಬ್ಿಂಬ್ಗಳನು್ನyಅನ್್ಮಬ್yಗೆೊೀಸ್ವಾಮಿy
ತಮಮಾyರಿಪಬಿಲಾಕ್yಚಾನಲ್ನyಸು್ಟಡಿಯೀದಲ್ಲಾಯೊ,yಕನ್ನಡದyರಿಂಗಣಣಿy
ಪಬಿಲಾಕ್yಟ್�ವಿ�yಚಾನಲ್ನಲ್ಲಾಯೊyಸುರಿಸಿyತಿೀಟ್yತಿೀರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡರು�y
ಈyಚಾನಲ್ನವರುyಗಡಿಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಾyಒಿಂದುyಗಿಂಟ್ಗಳyಕ್ಲy
ಬಿಂದೊಕುyಹಡಿದುಕ್ೊಿಂಡುyನಿಿಂತುಕ್ೊಿಂಡರೆyನ್ನುyನನ್ನyಒಿಂದುy
ವಷ್್ಮದyವೀತನವನು್ನyಅವರಿಗೆyನಿೀಡುತೆ್ತೀನಿಂದುyಕ್ಿಂಗೆ್ರಸ್yವಕ್್ತರy
ಸಿಂಜಯ್yಝ್ರವರುyಹೀಳಿರುವುದುyಸರಿಯ್ಗಯೀyಇದೆ�yಈy
ಯುದ್ಧದ್ಹyಚಾನಲ್ಗಳುyಅಣವಾಸರಾಗಳನು್ನyಹೊಿಂದರುವyಎರಡುy
ರ್ಷ್ಟ್ರಗಳyನಡುವಿನyಯುದ್ಧವನು್ನyಭ್ರತyಪ್ಕ್ಸ್್ತನyಕ್್ರಕ್ರ್y
ಮ್್ಯಚ್yಎಿಂದುyಭ್ವಿಸಿರಬೆೀಕು�

ಅಮೀರಿಕದyಹ್ವಡ್್ಮy ವಿಶವಾವಿದ್್ಯನಿಲಯದyಭ್ರತy ಪ್ಕ್y
ವಿದ್್ಯರ್್ಮಗಳುyಮತು್ತyಅಧ್್ಯಪಕರುyಯುದ್ಧದyವಿರುದ್ಧyಪ್ರತಿಭಟನy
ನಡೆಸಿದದಾರು�y ಅವರುy ಉಭಯy ರ್ಷ್ಟ್ರಗಳy ಸರಕ್ರy ಮತು್ತy
ಮ್ಧ್ಯಮಗಳೊಿಂದಗೆyಯುದ್ಧದyವ್ತ್ವರಣವನು್ನyನಿಮಿ್ಮಸದೆ,y
ಶ್ಿಂತಿಯುತವ್ಗyಸಮಸ್ಯyಬಗೆಹರಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬೆೀಕ್ಿಂದುyಒತ ್್ತಯಿಸಿ-
ದ್ದಾರೆ�yಅವರುyಚುನ್ವಣೆಯyಲ್ಭಕ್ಕೆಗyಶ್ಿಂತಿಯನು್ನyಬಲ್ಕ್ೊ-
ಡಬ್ರದೆಿಂದುyತ್ಕ್ೀತುyಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ�y

ರ್ಜ್ಯದyಉಭಯತ್ರರyಜಲೆಲಾಯಲ್ಲಾರುವyಹಲಗಟ್್ಟyಎಿಂಜನಿಯರಿಿಂಗ್y
ಕ್ಲೆೀಜನyಪ್್ರಧ್್ಯಪಕರ್ದyಸಿಂದೀಪ್yವತ್್ತರ್yಎಿಂಬವರುyಫೆೀಸ್y
ಬುಕ್ನಲ್ಲಾy ಶ್ಿಂತಿಯನು್ನy ಪ್ರತಿಪ್ದಸಿದದಾಕ್ಕೆy ಎಬಿವಿಪಿy ವಿಭ್ಗy
ಅವರನು್ನyಮೊಣಕ್ಲೊರಿyಕ್ಷಮyಯ್ಚಿಸುವಿಂತೆyಮ್ಡಿದದಾರು�y
ಶ್ಿಂತಿಯನು್ನy ಬಯಸುವy ಹ್ವಡ್್ಮy ವಿದ್್ಯರ್್ಮಗಳುyಮತು್ತy
ಅಧ್್ಯಪಕರುyಅಮೀರಿಕದಲ್ಲಾರುವುದುyಅವರyಪುಣ್ಯ�

ಸೀನಯyಹಸರಲ್ಲಾyಚುನ್ವಣಾyಪ್ರಚಾರyಆರಿಂಭಿಸಿರುವyಪಕ್ಷy
ಹ್ಗೊyಅದಕ್ಕೆyಬೆೀಷ್ರತ್yಬೆಿಂಬಲyನಿೀಡುವyಮ್ಧ್ಯಮಗಳುy
ಭ್ರತದಲ್ಲಾರುವyಜನರುyನಿೀವುyತಿಳಿದರುವಷ್ು್ಟyಮೊಖ್ಮರಲಲಾy
ಎಿಂಬುದನು್ನyತಿಳಿಯುವುದುyಉತ್ತಮ�yಇದನು್ನyಅವರುyಹಲವುy
ಬ್ರಿyಸ್ಬಿೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಿಂದುyಮರೆಯಬ್ರದು�� n
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಏಸುಕ್ಸ್ತ—ಪವಿತ್ಿಕುರ್ಆನಿನಿಬೆಳಕನಲ್ಲಿ

ಕ್್ರರೈಸ್ತರುyಮತು್ತyಯಹೊದ್ಯರುyಮಹ್ತಮಾರ್ದyಏಸುಕ್್ರಸ್ತರy
(ಪ್ರವ್ದyಈಸ್ yರ)yಕುರಿತುyಮಿತಿಮಿೀರಿದyನಿಲು-

ವನಿ್ನಟು್ಟಕ್ೊಿಂಡಿರುವyಎರಡುyವಿಭ್ಗವ್ಗದ್ದಾರೆ�yಯಹೊದ್ಯರುy
ಕ್್ರರೈಸ್ತನyಕುರಿತುyವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆyಹುಟ್್ಟದyಪುತ್ರ,yಕಳ್ಳyಪ್ರವ್ದ,yಮರದy
ಶಿಲುಬೆಗೆೀರಿಸಲ್ಪಟು್ಟyಶ್ಪಗ್ರಸ್ತನಿಂದುyಟ್ೀಕ್ಸಿyಅವರನು್ನyತಿರಸಕೆರಿ-
ಸುವ್ಗ,yಕ್್ರರೈಸ್ತರುyಅವರನು್ನyಸ್ಕ್ತ್yದೆೀವಪುತ್ರನಿಂದುyವ್ದಸಿy
ಎಲೆಲಾyಮಿೀರುತ್್ತರೆ�yವ್ಸ್ತವದಲ್ಲಾyಈyಎರಡುyವ್ದಗಳುyಕೊಡ್y
ಅತ್ಯಿಂತyಗುರುತರವ್ಗದೆ�

ಸೃಷಿ್ಟಕತ್ಮನ್ದyಅಲ್ಲಾಹುyಅಿಂತಿಮyಸಿಂದೆೀಶವ್ಹಕರಿಗೆyಅವತಿೀ-
ಣ್ಮಗೆೊಳಿಸಿದyಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಮೊಲಕyಇಿಂತಹyಅಸಿಂಬದ್ಧತೆ,y
ಊಹ್ಪೀಹyಹ್ಗೊyಮಿಥ್ಯyಸಿಂಕಲ್ಪವನು್ನyದೊರಿೀಕರಿಸಿyಪ್ರವ್ದy
ಈಸ್ yರyಪ್ರಕ್ಶಮ್ನವ್ದyನೈಜyವ್ಯಕ್್ತತವಾವನು್ನyಅನ್ವರಣ-
ಗೆೊಳಿಸಿದನು�yಏಸುಕ್್ರಸ್ತರಿಗೆyಅಲ್ಲಾಹುyಅವತಿೀಣ್ಮಗೆೊಳಿಸಿದyಧಮ್ಮy
ಇಸ್ಲಾಮ್yಆಗದೆದಾೀyಹೊರತುyಅದಕ್ಕೆyಕ್್ರರೈಸ್ತyಧಮ್ಮyಎಿಂಬyಹಸರಿರ-
ಲ್ಲಲಾ�yಅದುyಕ್್ರರೈಸ್ತyಧಮ್ಮವ್ಗರದೆ,yಕ್್ರರೈಸ್ತನyಧಮ್ಮವ್ಗತೆ್ತಿಂದುy
ಪುರ್ವಗಳyಆಧ್ರದಲ್ಲಾyಸ್ಪಷ್್ಟಪಡಿಸಲ್ಗದೆ�

ಅಲಾಲಿಹನಿದಾಸಿ:

ಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಏಸುyಅಥವ್yಪ್ರವ್ದyಈಸ್ yದೆೀವನೊೀ,y
ದೆೀವಪುತ್ರನೊೀy ಆಗರದೆy ಅವರೆೊೀವ್ಮy ಅಲ್ಲಾಹನy ವಿನಿೀತy
ದ್ಸರ್ಗದದಾರೆಿಂದುyಹೀಳಿದೆ�

﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ﴾
“ಮಯ್ಮಮರyಪುತ್ರyಓವ್ಮyದ್ಸನಿಂಬುದರyಹೊರತುyಇನ್ನೀನೊy
ಆಗರಲ್ಲಲಾ�y ನ್ವುyಅವರಿಗೆyಅನುಗ್ರಹyಪ್ರದ್ನyಮ್ಡಿದೆದಾವುy
ಮತು್ತyಅವರನು್ನyಬನಿೀyಇಸ್್ರಈಲರyಪ್ಲ್ಗೆyನಮಮಾyಮಹಮಯy
ದೃಷ್್ಟಿಂತವ್ಗyಮ್ಡಿಬಿಟ್್ಟವು�”y(43:59)

﴿ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ﴾

“ತ್ನುyಅಲ್ಲಾಹನyದ್ಸನ್ಗರುವyಬಗೆಗುyಮಸಿೀಹರುyಎಿಂದೆಿಂದೊy
ಸಿಂಕ್ೊೀಚಪಡಲ್ಲಲಾ�y ಅತ್ಯಿಂತy ನಿಕಟವತಿ್ಮyಮಲಕ್ಗಳೂyಈy
ಬಗೆಗುy ಸಿಂಕ್ೊೀಚಪಡುವುದಲಲಾ�y ಯ್ವನ್ದರೊy ಅಲ್ಲಾಹನ-
ನು್ನyಆರ್ರ್ಸುವyಬಗೆಗುy ಸಿಂಕ್ೊೀಚಪಟ್ಟರೆyಮತು್ತyಅಹಿಂಭ್ವy
ತೆೊೀರಿದರೆyಅಲ್ಲಾಹನುyಎಲಲಾರನೊ್ನyಸುತು್ತವರಿದುyತನ್ನyಮುಿಂದೆy
ಹ್ಜರುಪಡಿಸುವyಅದೆೊಿಂದುyಕ್ಲyಬರಲ್ದೆ�”y(4:172)

﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴾

“ಮಗುy ಹೀಗೆy ಮ್ತನ್ಡತೆೊಡಗತು�y ನ್ನುy ಅಲ್ಲಾಹನy
ದ್ಸ,y ಅವನುy ನನಗೆy ಗ್ರಿಂಥy ನಿೀಡಿದನು,y ಪ್ರವ್ದಯನ್್ನಗy



23

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಏಪ್ರ ಲೆ12

ಮ್ಡಿದನು�”y(19:30)

﴿ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴾

“ಆಕ್ಶ–ಭೊಮಿಯಲ್ಲಾರುವವರೆಲಲಾರೊyಅಲ್ಲಾಹನyಸನಿ್ನರ್ಯಲ್ಲಾy
ದ್ಸರyನಲೆಯಲ್ಲಾyಹ್ಜರ್ಗಲ್ರುವರು�”y(19:93)

ಮನುಷ್ಯನಾದಿಸಂದೀಶವಾಹಕಿ:

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ 

ۅ ۉۉ ې ې ې ې 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴾

“ಮಯ್ಮಮರyಪುತ್ರyಮಸಿೀಹರುyಕ್ೀವಲyಓವ್ಮyಸಿಂದೆೀಶವ್ಹ-
ಕರ್ಗದದಾರೆೀyವಿನ್yಇನ್ನೀನೊyಆಗರಲ್ಲಲಾ�yಅವರಿಗಿಂತyಮುಿಂಚೆy
ಇನೊ್ನyಅನೀಕyಸಿಂದೆೀಶವ್ಹಕರುyಗತಿಸಿyಹೊೀಗದದಾರು�yಅವರy
ಮ್ತೆyಓವ್ಮyಸತ್ಯಸಿಂಧೆyಮಹಳೆಯ್ಗದದಾರು�yಅವರಿಬ್ಬರೊyಆಹ್ರy
ಸೀವನyಮ್ಡುತಿ್ತದದಾರು�yಹೀಗದೊದಾyಇವರುyಎತ್ತyವ್ಯತಿಚಲ್ಸುತಿ್ತದ್ದಾ-
ರೆಿಂಬುದನು್ನyನೊೀಡಿರಿ�”y(5:75)

ಸಜ್ಜನಿದೀವದಾಸಿ:

﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ی جئ حئ مئ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ ﴾

“ಅವರy ಹಸರುy ಮಯ್ಮಮಳy ಪುತ್ರy ಮಸಿೀಹ್y ಈಸ್y
ಎಿಂದರುವುದು�y ಅವನುy ಇಹy ಮತು್ತy ಪರಗಳಲ್ಲಾy ಪ್ರತಿಷಿ್ಟ-
ತನ್ಗುವನು�y ಅಲ್ಲಾಹನy ನಿಕಟy ದ್ಸರಲ್ಲಾy ಗಣಿಸಲ್ಪಡು-
ವನು�y ತೆೊಟ್್ಟಲಲ್ಲಾಯೊy ಅತಿy ವೃದ್್ಧಪ್ಯಕ್ಕೆy ತಲುಪಿದ್ಗಲೊy
ಜನರೆೊಡನyಮ್ತನ್ಡುವನುyಮತು್ತyಅವನೊಬ್ಬyಸಜ್ಜನನ್-
ಗರುವನು�”y(3:45-46)

ಪ್ವಾದಿಶೃಂಖಲೆಯಿಒಂದುಿಕೆೊಂಡಿಿ:

﴿ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 

ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گگ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾

“ಅವರಿಗೆy (ಇಬ್್ರಹೀಮರಿಗೆ)y ನ್ವುy ಇಸ್್ಕ್y ಮತು್ತy
ಯಅ್yಕೊಬರಿಂಥy ಸಿಂತತಿಗಳನು್ನy ನಿೀಡಿದೆವು�y ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ-
ರಿಗೊy ಸನ್ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮನy ಮ್ಡಿದೆವು�y ಅದಕ್ಕೆಿಂತy ಮುಿಂಚೆy
ನೊಹರಿಗೆyತೆೊೀರಿಸಿದದಾy(ಮ್ಗ್ಮವುyಅದ್ಗತು್ತ),yಮತು್ತyಅವರದೆೀy
ಪಿೀಳಿಗೆಯಿಿಂದyನ್ವುyದ್ವೂದ್,yಸುಲೆೈಮ್ನ್,yಅಯೊ್ಯಬ್,y
ಯೊಸುಫ್,yಮೊಸ್yಮತು್ತyಹ್ರೊನರಿಗೆy(ಸನ್ಮಾಗ್ಮyನಿೀಡಿದೆವು)�y
ಈyರಿೀತಿyನ್ವುyಸಜ್ಜನರಿಗೆyಅವರyಸತಕೆಮ್ಮದyಫಲyನಿೀಡುತೆ್ತೀವ�y
(ಅವರyವಿಂಶದಿಂದಲೆೀ)yಝಕರಿಯ್ಯ,yಯಹ್್ಯ,yಈಸ್yಮತು್ತy
ಇಲ್್ಯಸರಿಗೆy(ಮ್ಗ್ಮದಶ್ಮನyಮ್ಡಿದೆವು�)yಅವರೆಲಲಾರೊyಸಜ್ಜನ-
ರ್ಗದದಾರು�y(ಅವರದೆೀyಸಿಂತ್ನದಿಂದ)yಇಸ್ಮಾಈಲ್,yಅಲ್ಯಸಅ ,್y
ಯೊನುಸ್yಮತು್ತyಲೊತರಿಗೆy(ಸನ್ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮನyಮ್ಡಿದೆವು�)y
ಅವರಲ್ಲಾyಪ್ರತಿಯಬ್ಬರಿಗೆyನ್ವುyಸಕಲyಜಗತಿ್ತನವರyಮೀಲೆyಶ್ರೀಷ್ಠೆತೆy
ಪ್ರದ್ನyಮ್ಡಿದೆವು�”yy(6:84-86)

﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾

“ಈyಪ್ರವ್ದಗಳುyಅಲ್ಲಾಹುyಅನುಗ್ರಹಸಿದವರ್ಗದುದಾyಆದಮ್y
ಸಿಂತತಿಯಿಿಂದಲೊyನ್ವುyನೊಹರೆೊಿಂದಗೆyನ್ವಯಲ್ಲಾyಏರಿಸಿ-
ದದಾವರyಸಿಂತತಿಯಿಿಂದಲೊyಇಬ್್ರಹೀಮರyಸಿಂತತಿಯಿಿಂದಲೊy
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ಇಸ್್ರಈಲರyಸಿಂತತಿಯಿಿಂದಲೊyಆಗದದಾರು�yಮತು್ತyನ್ವುyಸನ್ಮಾ-
ಗ್ಮದಶ್ಮನyಮ್ಡಿyಪುನಿೀತರನ್್ನಗಸಿದವರೊyಇವರ್ಗದದಾರು�y
ಇವರಿಗೆyರಹ್ಮಾನನyವಚನಗಳನು್ನyಓದyಹೀಳಿದ್ಗyಇವರುyಅಳುತ್್ತy
ಸ್ಷ್್ಟಿಂಗವರಗುತಿ್ತದದಾರು�”y(19:58)

ದೃಢಮನಸಕೆರಾದಿಐವರುಿಪ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿಿಒಬ್ಬರುಿ:

﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژژ ﴾

“ಅವನುyನೊಹರಿಗೆyಆಜ್್ಪಿಸಿದದಾyಧಮ್ಮವನ್ನೀyನಿಮಗ್ಗಯೊy
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕ್ೊಟ್್ಟದ್ದಾನy ಮತು್ತy (ಮುಹಮಮಾದರೆೀ)y ಈಗy ನ್ವುy
ಅದನ್ನೀy ದವ್ಯವ್ಣಿಯyಮೊಲಕy ನಿಮಮಾy ಕಡೆಗೆy ಕಳುಹಸಿರು-
ತೆ್ತೀವ�yಇದನ್ನೀyನ್ವುyಇಬ್್ರಹೀಮ್,yಮೊಸ್yಮತು್ತyಈಸ್ರಿಗೊy
ಬೆೊೀರ್ಸಿದೆದಾವು�”y(42:13)

ಜನರಲ್ಲಿಿವಿಶೀಷತ

﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾
“ಅಲ್ಲಾಹನyಬಳಿyಈಸ್ರyಉಪಮಯುyಆದಮರಿಂತಿದೆ�yಅಲ್ಲಾಹುy
ಅವರನು್ನy (ಆದಮರನು್ನ)yಮಣಿಣಿನಿಿಂದy ಸೃಷಿ್ಟಸಿy ಆಗುy ಎಿಂದುy
ಆಜ್ಞೆಕ್ೊಟ್ಟನು�”y(3:59)

ವಚನಿಮತು್ತಿಆತಮಾ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ 
ڄڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ﴾

“ಓyಗ್ರಿಂಥದವರೆೀyನಿಮಮಾyಧಮ್ಮದಲ್ಲಾyನಿೀವುyಹದಮಿೀರಬೆೀಡಿರಿ�y
ಸತ್ಯದyಹೊರತುyಇನ್ನೀನನೊ್ನyಅಲ್ಲಾಹನyಮೀಲೆyಹೊರಿಸಬೆೀಡಿರಿ�y
ಮಯ್ಮಮರyಪುತ್ರyಈಸ್yಮಸಿೀಹರುyಅಲ್ಲಾಹನyಸಿಂದೆೀಶವ್-
ಹಕರ್ಗದದಾರೆೀyವಿನ್yಇನ್ನೀನೊyಆಗರಲ್ಲಲಾ�yಅವರುyಅಲ್ಲಾಹನುy
ಮಯ್ಮಮರyಕಡೆಗೆyಕಳುಹಸಿದyಒಿಂದುyಆಜ್ಞೆyಆಗದದಾರುyಮತು್ತy
ಅಲ್ಲಾಹನyಕಡೆಯಿಿಂದyಒಿಂದುyಆತಮಾವ್ಗದದಾರು�yಆದುದರಿಿಂದy
ಅಲ್ಲಾಹ್y ಮತು್ತy ಸಿಂದೆೀಶವ್ಹಕರy ಮೀಲೆy ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿರಿ�y
ಮೊವರಿದ್ದಾರೆನ್ನಬೆೀಡಿರಿ�yಇದನು್ನyತೆೊರೆಯಿರಿ�yಇದುyಮಿಮಗೆೀy
ಉತ್ತಮ�yಅಲ್ಲಾಹುyಏಕಮ್ತ್ರyಆರ್ಧ್ಯನ್ಗರುವನು�yಅವನಿಗೆೊಬ್ಬy
ಪುತ್ರನಿದ್ದಾನನ್ನಲುyಅವನುyಅದರಿಿಂದyಪರಿಶುದ್ಧನ್ಗರುತ್್ತನ�y
ಆಕ್ಶyಭೊಮಿಯyಸಕಲyವಸು್ತಗಳೂyಅವನyಸೊತು್ತyಮತು್ತy
ಅವುಗಳyಸಿಂರಕ್ಷಣೆಗೆyಅಲ್ಲಾಹನೀyಸ್ಕು�”y(4:171)

ಅಂತ್ಯದನದಿಲಕ್ಷಣ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پپ پ ڀ ڀ ڀ ﴾
“ಅವರುy (ಮಯ್ಮಮರyಪುತ್ರ)y ವ್ಸ್ತವದಲ್ಲಾyಪುನರುತ್ಥಾನದy
ಒಿಂದುyಕುರಹ್ಗದ್ದಾರೆ�yಆದುದರಿಿಂದyನಿೀವುyಈyವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾy
ಸಿಂಶಯಪಡಬೆೀಡಿರಿ�y ನನ್ನy ಮ್ತನು್ನy ಒಪಿ್ಪಕ್ೊಳಿ್ಳರಿ�y ಇದುy
ನೀರವ್ದyಮ್ಗ್ಮ�”y(43:61)

ದೈವಿಕಿದೃಷಾಟಂತ

﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴾
“ಮಯ್ಮಮರyಪುತ್ರy(ಈಸ )್yಮತು್ತyಅವರyಮ್ತೆಯನು್ನyನ್ವುy
ಒಿಂದುyನಿದಶ್ಮನವ್ಗyಮ್ಡಿದೆವು�yಮತು್ತyಇಬ್ಬರಿಗೊyನ್ವುy
ವ್ಸಯೀಗ್ಯವ್ದyಹ್ಗೊy ನಿೀರಿನyಒರತೆಯಿರುವyಎತ್ತರದy
ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಾyyರಕ್ಷಣೆyನಿೀಡಿದೆವು�”y(23:50)



25

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಏಪ್ರ ಲೆ12

ಪವಿತಾ್ತಮಾನಿಸಹಾಯ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ 

ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ﴾

“ನ್ವುyಆyಸಿಂದೆೀಶವ್ಹಕರಲ್ಲಾyಒಬ್ಬರಿಿಂದೆೊಬ್ಬರಿಗೆyಉನ್ನತೆೊೀ-
ನ್ನತyಸ್ಥಾನಗಳನು್ನy ನಿೀಡಿದೆದಾೀವ�yಅಲ್ಲಾಹನುyಸವಾತಃy ಸಿಂಭ್ಷ್ಣೆy
ಮ್ಡಿದವರುyಅವರಲ್ಲಾದ್ದಾರೆ�yಇನು್ನyಕ್ಲವರಿಗೆyಆತನುyಇತರy
ನಲೆಗಳಲ್ಲಾyಉನ್ನತyಸ್ಥಾನಗಳನು್ನyನಿೀಡಿದನು�yಮಯ್ಮಮರyಪುತ್ರy
ಈಸ್ರಿಗೆyಸುವ್ಯಕ್ತyದೃಷ್್ಟಿಂತಗಳನು್ನyನಿೀಡಿyಪವಿತ್ರyಆತಮಾದಿಂದy
ಅವರಿಗೆyಸಹ್ಯyಮ್ಡಿದನು�”y(2:253)

﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾

“ಅಲ್ಲಾy ಝಕರಿಯ್್ಯರುವರುy ತಮಮಾy ಪ್ರಭುವನು್ನy ಪ್್ರರ್್ಮಸಿ-
ದರು�yಪ್ರಭೊ,yನಿನ್ನyಮಹಮಯಿಿಂದyನನಗೆyಸುನಿೀತyಸಿಂತತಿy
ದಯಪ್ಲ್ಸು�yನಿೀನೀyಪ್್ರಥ್ಮನಯನು್ನyಆಲ್ಸುವವನ್ಗರುವಿ�y
ಅವರುy ಮಿಹ್್ರಬ್ನಲ್ಲಾy ನಿಿಂತುy ನಮ್ಝ್yಮ್ಡುತಿ್ತದ್ದಾಗy
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವ್ಗyಮಲಕ್ಗಳುyಕರೆದುyಹೀಗೆyಹೀಳಿದರು�yಅಲ್ಲಾಹುy
ನಿಮಗೆyಯಹ್್ಯರyಸುವ್ತೆ್ಮyನಿೀಡುತಿ್ತದ್ದಾನ�yಅವರುyಅಲ್ಲಾಹನy
ವತಿಯಿಿಂದyಒಿಂದುyಆಜ್ಞೆಯನು್ನyದೃಢಪಡಿಸುವವರ್ಗyಬರುವರು�y
ಅವರಲ್ಲಾy ನ್ಯಕತವಾy ಮತು್ತy ಹರಿತನವಿರುವುದು�y ಅತು್ಯನ್ನತy
ಆತಮಾy ನಿಯಿಂತ್ರಕರೊy ಸಜ್ಜನರನೊ್ನಳಗೆೊಿಂಡy ಪ್ರವ್ದಯೊy
ಆಗರುತ್್ತರೆ�”y(3:38-39)

ಇಸಾ್ಈರಿಜನತಯಿಸಂದೀಶವಾಹಕಿ:

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴾
“ಅಲ್ಲಾಹನುyಅವರಿಗೆy(ಈಸ )್yಗ್ರಿಂಥyಮತು್ತyಯುಕ್್ತಯyಶಿಕ್ಷಣy
ನಿೀಡುವನು�yತ್ರ್ತ್yಮತು್ತyಇಿಂಜೀಲ್ನyವಿದೆ್ಯy ಕಲ್ಸುವನು�y
ಮತು್ತyಅವರನು್ನyಬನಿೀyಇಸ್್ರಈಲರyಕಡೆಗೆyಸಿಂದೆೀಶವ್ಹಕನನ್್ನಗy
ನೀಮಕyಮ್ಡುವನು�”y(3:48-49)

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ﴾

“ಮಯ್ಮಮರyಪುತ್ರyಈಸ್yಹೀಳಿದyಮ್ತನು್ನyಸಮಾರಿಸಿರಿ�yಬನಿೀy
ಇಸ್್ರಈಲರೆೀ,yನ್ನುyನಿಮಮಾyಕಡೆಗೆyಅಲ್ಲಾಹನಿಿಂದyಕಳುಹಸಲ್ಪ-
ಟ್ಟyಸಿಂದೆೀಶವ್ಹಕನ್ಗರುತೆ್ತೀನ�yನ್ನುyನನಗಿಂತyಮೊದಲುy
ಬಿಂದರುವyತ್ರ್ತನು್ನyದೃಢೀಕರಿಸುವವನುyಮತು್ತyನನ್ನyಬಳಿಕy
ಬರುವyಅಹಮಾದ್yಎಿಂಬyಹಸರಿನyರಸೊಲರyಕುರಿತುyಸುವ್ತೆ್ಮy
ನಿೀಡುವವನ್ಗದೆದಾೀನ�”y(61:6)

ಪ್ವಾದಿಮೊಸಾ ಿರಿದೃಢೀಕರಣಿ:

﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴾

“ನ್ನುyತ್ರ್ತಿನಲ್ಲಾರುವುದರyಪೆೈಕ್yಇದೀಗyನನ್ನyಕ್ಲದಲ್ಲಾರುವy
ಶಿಕ್ಷಣy ಮತು್ತy ಸನ್ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮನವನು್ನy ದೃಢೀಕರಿಸುವವನ್ಗy
ಬಿಂದರುತೆ್ತೀನyಮತು್ತyನಿಮಗ್ಗyನಿಷಿದ್ಧಗೆೊಳಿಸಿಲ್ಪಟ್್ಟರುವyಕ್ಲವುy
ವಸು್ತಗಳನು್ನyಧಮ್ಮಸಮಮಾತಗೆೊಳಿಸಲ್ಕ್ಕೆಗyನ್ನುyಬಿಂದರುತೆ್ತೀನ�y
ನೊೀಡಿರಿ�yನ್ನುyನಿಮಮಾyಬಳಿಕyನಿಮಮಾyಪ್ರಭುವಿನyಕುರುಹನು್ನy
ತೆಗೆದುಕ್ೊಡುy ಬಿಂದರುತೆ್ತೀನ�y ಆದುದರಿಿಂದy ಅಲ್ಲಾಹನನು್ನy
ಭಯಪಡಿರಿyಮತು್ತyನನ್ನyಅನುಸರಣೆyಮ್ಡಿರಿ�”y(3:50)

ದೀವನಿಸುವಾತಷಿಯನುನುಿಕಲ್ಸ್ದನುಿ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
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پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾

“ನ್ವುy ಆy ಪ್ರವ್ದಗಳy ತರುವ್ಯy ಮಯ್ಮಮರy ಪುತ್ರy
ಈಸ್ರನು್ನyಕಳುಹಸಿಕ್ೊಟ್್ಟವು�yಅವರುyತ್ರ್ತ್ನೊಳಗರುವುದರy
ಪೆೈಕ್yತಮಮಾyಮುಿಂದೆyಇದುದಾದನು್ನyದೃಢಪಡಿಸುವವರ್ಗದದಾರು�yನ್ವುy
ಅವರಿಗೆyಇಿಂಜೀಲನು್ನyನಿೀಡಿದೆವು�yಅದರಲ್ಲಾyಸನ್ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮನyಮತು್ತy
ಪ್ರಕ್ಶವಿತು್ತ�yಅದುyಸಹyತ್ರ್ತಿನೊಳಗರುವುದರyಪೆೈಕ್yಆಗy
ಇದುದಾದನು್ನyದೃಢೀಕರಿಸುವಿಂತದ್ದಾಗತು್ತ�yಮತು್ತyಅದುyದೆೀವಭ-
ಯವುಳ್ಳವರಿಗೆyಮ್ಗ್ಮದಶ್ಮನyಮತು್ತyಉಪದೆೀಶವ್ಗತು್ತ�”y(5:46)

﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ ﴾

“ಅವರyಬಳಿಕyನ್ವುyಒಬ್ಬರyನಿಂತರyಒಬ್ಬರಿಂತೆyಸಿಂದೆೀಶವ್ಹ-
ಕನು್ನyಕಳುಹಸಿದೆವು�yಮತು್ತyಅವರೆಲಲಾರyಬಳಿಕyಮಯ್ಮಮರyಪುತ್ರy
ಈಸ್ರನು್ನyಕಳುಹಸಿದೆವು�yಅವರಿಗೆyಇಿಂಜೀಲನು್ನyದಯಪ್ಲ್ಸಿ-
ದೆವು�yಅವರyಅನುಯ್ಯಿಗಳyಹೃದಯದಲ್ಲಾyನ್ವುyಅನುಕಿಂಪy
ಮತು್ತyಕರುಣೆಯನಿ್ನಟ್್ಟವು�”y(57:27)

ಪ್ವಾದಿಮುಹಮಮಾದ್ ಿರಿಸುವಾತಷಿಿ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ﴾

“ಮಯ್ಮಮರyಪುತ್ರyಈಸ್yಹೀಳಿದyಮ್ತನು್ನyಸಮಾರಿಸಿರಿ�yಬನಿೀy
ಇಸ್್ರಈಲರೆೀ,yನ್ನುyನಿಮಮಾyಕಡೆಗೆyಅಲ್ಲಾಹನಿಿಂದyಕಳುಹಸಲ್ಪ-
ಟ್ಟyಸಿಂದೆೀಶವ್ಹಕನ್ಗರುತೆ್ತೀನ�yನ್ನುyನನಗಿಂತyಮೊದಲುy
ಬಿಂದರುವyತ್ರ್ತನು್ನyದೃಢೀಕರಿಸುವವನುyಮತು್ತyನನ್ನyಬಳಿಕy
ಬರುವyಅಹಮಾದ್yಎಿಂಬyಹಸರಿನyರಸೊಲರyಕುರಿತುyಸುವ್ತೆ್ಮy
ನಿೀಡುವವನ್ಗದೆದಾೀನ�”y(61:6)

ಏಕದೀವಿವಿಶಾವಾಸದಡೆಗೆಿಕರೆಿ:

﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ ېئ ﴾
“(ಈಸ್y ಹೀಳಿದರು)y ನಿಶ್ಚಯವ್ಗಯೊy ಅಲ್ಲಾಹನುy ನನ್ನy
ಪ್ರಭುವೂyನಿಮಮಾyಪ್ರಭುವೂyಆಗರುತ್್ತನ�yಆದುದರಿಿಂದyನಿೀವುy
ಅವನನ್ನೀyಆರ್ರ್ಸಿರಿ�yಇದುವೀyನೀರyಮ್ಗ್ಮ�”y(19:36)

ಏಕದೀವನೊಂದಗೆಿಮಾತ್ಿಪಾ್ರ್ಷಿಸ್ರಿಿ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾

“ಮಯ್ಮಮರyಪುತ್ರyಈಸ್ yರುyಹೀಗೆyಪ್್ರರ್್ಮಸಿದರು�yಓy
ಅಲ್ಲಾಹ್,yನಮಮಾyಪ್ರಭೊ,yಆಕ್ಶದಿಂದyನಮಗೆೊಿಂದುyಊಟದy
ಮೀಜನು್ನy ಇಳಿಸು�yಅದುyನಮಗೊyನಮಮಾyಹಿಂಗ್ಮಿಗಳಿಗೊy
ಮುಿಂಗ್ಮಿಗಳಿಗೊy ಸಿಂತಸದy ಸಿಂದಭ್ಮವ್ಗಯೊy ನಿನ್ನy
ಕಡೆಯಿಿಂದy ಒಿಂದುy ದೃಷ್್ಟಿಂತವ್ಗಯೊy ಪರಿಣಮಿಸಲ್�y
ನಮಗೆy ಆಹ್ರy ಪ್ರದ್ನy ಮ್ಡು�y ನಿೀನುy ಅತು್ಯತ್ತಮy
ಅನ್ನದ್ತನು�”y(5:114)

ಬಹುದೀವವಿಶಾವಾಸದಿಗಂಭೀರತಿ:

﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾

“ಮಯ್ಮಮರyಪುತ್ರyಮಸಿೀಹನೀyಅಲ್ಲಾಹನಿಂದುyಹೀಳಿದವರುy
ಖಿಂಡಿತವ್ಗಯೊyಸತ್ಯನಿಷೀಧyಕ್ೈಗೆೊಿಂಡರು�yಮಸಿೀಹರುyಓy
ಬನಿೀyಇಸ್್ರಈಲರೆೀ,yನನ್ನyಪ್ರಭೊವೂyನಿಮಮಾyಪ್ರಭುವೂyಆಗರುವy
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ಅಲ್ಲಾಹನyಆರ್ಧನyಮ್ಡಿರಿyಎಿಂದುyಹೀಳಿದದಾರು�yಅಲ್ಲಾಹ-
ನೊಿಂದಗೆyಇನ್್ನರನ್್ನದರೊyಸಹಭ್ಗಗಳನ್್ನಗyಮ್ಡಿದವನಿಗೆy
ಅಲ್ಲಾಹನುyಸವಾಗ್ಮವನು್ನyನಿಷಿದ್ಧಗೆೊಳಿಸಿರುತ್್ತನyಮತು್ತyಅವನy
ವ್ಸಸ್ಥಾನವುyನರಕyಆಗರುತ್ತದೆ�yಇಿಂತಹyಅಕ್ರಮಿಗಳಿಗೆyಯ್ರೊy
ಸಹ್ಯಕರಿಲಲಾ�”y(5:72)

ನಮಾಝ್ಿಮತು್ತಿಕಡಾಡಾಯದಾನಿ:

﴿گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾
“ನನ್ನನು್ನyನ್ನಲ್ಲಾದದಾರೊyಅನುಗ್ರಹೀತನ್ಗರುವಿಂತೆyಮ್ಡಿದನುy
ಮತು್ತyನನ್ನyಬ್ಳಿನುದ್ಧಕೊಕೆyನಮ್ಝ್yಮತು್ತyಝಕ್ತ್yಪ್ಲ್-
ಸುತಿ್ತರಲುyಆಜ್ಞೆಯಿತ್ತನು�”y(19:31)

ಮಾತಗೆಿಒಳಿತುಿಮಾಡುವಿಪುತ್ಿ:

﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾

“ನನ್ನನು್ನyನನ್ನyಮ್ತೆಯyಋಣyಸಿಂದ್ಯyಮ್ಡುವವನ್್ನಗ-
ಸಿದನುyಮತು್ತyನನ್ನನು್ನyಅಹಿಂಕ್ರಿಯನ್್ನಗಯೊyದುಷ್್ಟನನ್್ನ-
ಗಯೊyಮ್ಡಿರುವುದಲಲಾ�”y(19:32)

ಅಲಾಲಿಹನಿಅನುಮತಿಿಪ್ಕಾರಿಅದುಭುತಿಕಾಯಷಿಿ

﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴾

“ಅವರನು್ನyಬನಿೀyಇಸ್್ರಈಲರyಕಡೆಗೆyಸಿಂದೆೀಶವ್ಹಕರನ್್ನಗy
ಕಳುಹಸಿಕ್ೊಡುವನು�yy(ಅವರುyಅವರೆೊಿಂದಗೆyಹೀಳುತ್್ತರೆ)yನ್ನುy
ನಿಮಮಾyಪ್ರಭುವಿನyವತಿಯಿಿಂದyನಿಮಮಾyಬಳಿಗೆyಕುರುಹುಗಳೊಿಂದಗೆy

ಬಿಂದರುತೆ್ತೀನ�y ನ್ನುy ನಿಮಮಾyಮುಿಂದೆyಪಕ್ಷಿy ರೊಪದyಆಕೃತಿy
ಮ್ಡುತೆ್ತೀನ�yಮತು್ತy ಅದಕ್ಕೆy ಉಸಿರೊದy ಬಿಡುತೆ್ತೀನ�y ಅದುy
ಅಲ್ಲಾಹನyಅಪ್ಪಣೆಯಿಿಂದyಪಕ್ಷಿಯ್ಗುತ್ತದೆ�yನ್ನುyಅಲ್ಲಾಹನy
ಅಪ್ಪಣೆಯಿಿಂದy ಹುಟು್ಟಕುರುಡರನೊ್ನy ಕುಷ್ಠೆರೆೊೀಗಗಳನೊ್ನy
ಗುಣಪಡಿಸುತೆ್ತೀನyಮತು್ತy ಅವನy ಅಪ್ಪಣೆಯಿಿಂದy ಸತ್ತವರನು್ನy
ಜೀವಿಂತಗೆೊಳಿಸುತೆ್ತೀನ�y ನಿೀವುyಏನುyಉಣುಣಿತಿ್ತೀರೆಿಂಬುದನೊ್ನy
ನಿಮಮಾyಮನಗಳಲ್ಲಾyಏನನು್ನyದ್ಸ್್ತನುyಮ್ಡುತಿ್ತೀರೆಿಂಬುದನೊ್ನy
ಹೀಳುತೆ್ತೀನ�yನಿೀವುyವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುವವರ್ದರೆyನಿಮಗೆyಇದರಲ್ಲಾy
ಸ್ಕಷ್ು್ಟyನಿದಶ್ಮನವಿದೆ�”y(3:49)

ಮಯಷಿಮರಿಪುತ್ಿಈಸಾಿಎಂಬಿಹೆಸರುಿ:

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴾

“ಹವ್ರಿಗಳುyಹೀಳಿದyಸಿಂದಭ್ಮ�yಓyಮಯ್ಮಮರyಪುತ್ರyಈಸ್,y
ನಿಮಮಾyಪ್ರಭೊyನಮಮಾyಮೀಲೆyಆಕ್ಶದಿಂದyಊಟದyಹರಿವ್ಣವನು್ನy
ಇಳಿಸಬಲಲಾನೀ?yಎಿಂದುyಕ್ೀಳಿದ್ಗyಈಸ್ರವರುyನಿೀವುyಸತ್ಯವ್-
ದಗಳ್ಗದದಾರೆyಅಲ್ಲಾಹನನನು್ನyಭಯಪಡಿರಿyಎಿಂದರು�”y(5:112)

﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
ی ی ی جئ حئ مئ ﴾

“ಮಲಕ್ಗಳುyಹೀಳಿದರು�yಓyಮಯ್ಮಮ್,yಅಲ್ಲಾಹನುyನಿಮಗೆy
ತನ್ನyಒಿಂದುyಆಜ್ಞೆಯyಸುವ್ತೆ್ಮಯನು್ನyನಿೀಡುತ್್ತನ�yಅವರyಹಸರುy
ಮಯ್ಮಮರyಪುತ್ರyಮಸಿೀಹ್yಈಸ್yಎಿಂದರುವುದು�yಅವರುyಇಹy
ಮತು್ತyಪರಗಳಲ್ಲಾyಪ್ರತಿಷಿ್ಟತನ್ಗುವರು�yಅಲ್ಲಾಹನyನಿಕಟದ್ಸರಲ್ಲಾy
ಗಣಿಸಲ್ಪಡುವರು�”y(3:45)

ಕುರ್ಆನ್ಿಪರಿಚಯಿಸುವಿಏಸುಿ:

﴿ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ 

44 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಹಾಡುಿಮತು್ತಿಸಂಗೀತ—ಕುರ್ಆನ್ಿಮತು್ತಿಸುನನುತಿ್ತನಿಬೆಳಕನಲ್ಲಿ

ಹಾಡು ಮತು್ತ ಮದ್ಯ ಒಂದೇ ಸ್ತನದಂದ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಸಹೊೇದರರು. ನಿೇಚ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಪ್ಚ್ೊೇದಸುವುದರಲ್ಲಾ 
ಅವರಡೊ ಸಮಾನ ಪಾತ್ ವಹಿಸುತ್ತವ. ಹಾಡು ಮದ್ಯದ ಸೊೇದರ, ಸ್ತನಪಾನ ಸಂಬಂಧಿ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮತು್ತ 
ಗೆಳಯ. ಶೈತಾನನು ಅವರಡರ ಮಧ್್ಯ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಸಾಥಾಪಸಿದಾದಾನ. ಆ ಸಂಬಂಧವು ಚರಾಯುವಾಗಿದ. 
ಹಾಡು ಹೃದಯದ ಗೊಢಚಾರ. ಪುರುಷತ್ಿಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವ, ಬುದ್ಧಯನು್ನ ಮಲ್ನಗೆೊಳಸುವ, ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದ 
ವಿಚಾರಗಳನು್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಖದೇಮ. ಹೃದಯದಲ್ಲಾರುವ ಸ್ೇಚ್ಛೆ, ಅಭಿಲಾಷೆ, ಅಸಂಬದ್ಧತ, ಅನೈತಿಕತ, 
ಮೊಖ್ಯತನಗಳನು್ನ ಅದು ಪ್ಚ್ೊೇದಸುತ್ತದ. 

 " ಶೈಖ್ ಅಬುದಾರ ಅಝೇಝ್ ಇಬ್್ನ ಅಬುದಾಲಾಲಾಹ್ ಇಬ್್ನ ಬಾಝ್

(ಕಳೆದyಸಿಂಚಿಕ್ಯಿಿಂದ)

ಹ್ಡುyಮತು್ತy ಸಿಂಗೀತದyಬಗೆಗುy ಸಹ್ಬ್–ತ್ಬಿಊನ್ಗಳಲ್ಲಾy
ಒಳಪಟ್ಟyವಿದ್ವಾಿಂಸರyಹೀಳಿಕ್ಗಳನು್ನyಯಥೀಷ್್ಟವ್ಗyಕ್ಣಬಹುದು�y
ಅವುಗಳಲ್ಲಾyಕ್ಲವನು್ನyಈಗ್ಗಲೆೀyಉಲೆಲಾೀಖಿಸಿದೆದಾೀನ�yಇನು್ನyಕ್ಲವುy
ಹೀಳಿಕ್ಗಳನು್ನyಇಲ್ಲಾyಉಲೆಲಾೀಖಿಸುತಿ್ತದೆದಾೀನ�yಸರಿಯ್ದyಮ್ಗ್ಮಕ್ಕೆy
ಮುನ್ನಡೆಸುವವನುyಅಲ್ಲಾಹು yಮ್ತ್ರ�

ಅಲ್ೀyಇಬು್ನಲ್yಜಅ್yದ್ yಮತಿ್ತತರರುyಅಬುದಾಲ್ಲಾಹ್yಇಬ್್ನy
ಮಸ್ಊದ್ yರಿಿಂದyವರದyಮ್ಡುತ್್ತರೆ�

اْلِغنَــاُء ُينْبِــُت النَِّفــاَق فِــي اْلَقْلــِب َكَمــا ُينْبُِت 

ْرَع. الــزَّ اْلَماُء 

“ನಿೀರುyಸಸ್ಯಗಳನು್ನyಬೆಳೆಸುವಿಂತೆyಹ್ಡುyಹೃದಯದಲ್ಲಾyಕ್ಪಟ್ಯ-
ವನು್ನyಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ�”

ಈyಮ್ತುyಪ್ರವ್ದ yಯವರಿಿಂದyಮರ್್ಮಅ್yಆಗyವರದ-
ಯ್ಗದದಾರೊy ಸರಿಯ್ದy ಅಭಿಪ್್ರಯy ಪ್ರಕ್ರy ಇದುy ಇಬ್್ನy
ಮಸ್ಊದ್ yರyಮ್ತ್ಗದೆ�

ಈy ಹೀಳಿಕ್ಯನು್ನy ತಮಮಾy ‘ಅಲ್ಇಗ್ಸ’y y ಎಿಂಬy ಗ್ರಿಂಥದಲ್ಲಾy
ಉಲೆಲಾೀಖಿಸಿದyಬಳಿಕyಅಲ್ಲಾಮ್yಇಬು್ನಲ್yಕಯಿ್ಯಮ್ yಹೀಳುತ್್ತರೆ�

“ಇತರೆಲ್ಲಾy ಪ್ಪಗಳನು್ನy ಬಿಟು್ಟy ಕ್ೀವಲy ಹ್ಡುy ಮ್ತ್ರy
ಹೃದಯದಲ್ಲಾyಕ್ಪಟ್ಯವನು್ನyಬೆಳೆಸಲುyಕ್ರಣವೀನಿಂದುyನಿೀವುy
ಕ್ೀಳಬಹುದು�yಇದಕ್ಕೆರುವyಉತ್ತರವೀನಿಂದರೆ,yಹೃದಯದyಸಿಥಾತಿ-
ಗತಿಗಳುyಮತು್ತyಹೃದಯದyಕ್ಲಸ–ಕ್ಯ್ಮಗಳyಬಗೆಗುyಅತಿಹಚು್ಚy
ತಿಳಿದವರು,yಅದರyಆಗು–ಹೊೀಗುಗಳyಬಗೆಗು,yಅದರyರೆೊೀಗಗಳy
ಬಗೆಗುyಮತು್ತyಅದಕ್ಕೆರುವyಶುಶೊ್ರಷಗಳ,yಚಿಕ್ತೆಸಿಗಳyಬಗೆಗುyಸೊಕ್ಷಷ್ಮವ್ಗy
ಅರಿತವರುy ಸಹ್ಬ್ಗಳ್ಗದ್ದಾರೆy ಎನು್ನವುದಕ್ಕೆy ಇದೆೊಿಂದುy
ಜವಾಲಿಂತyಪುರ್ವಯ್ಗದೆ�yಅವರುyಹೃದಯದyಕ್ಯಿಲೆಗಳ-
ನು್ನyಗುಣಪಡಿಸುವyವೈದ್ಯರ್ಗದ್ದಾರೆ�yಹೃದಯದyಕ್ಯಿಲೆಗಳಿಗೆy
ಅವರುy ಅತ್ಯಿಂತy ಪರಿಣಾಮಕ್ರಿಯ್ದy ಔಷ್ರ್ಗಳನು್ನy
ನಿೀಡುತ್್ತರೆ�yಕ್ಯಿಲೆಗಳನು್ನyಮ್ರಕyವಿಷ್ಗಳyಮೊಲಕyಚಿಕ್ತೆಸಿy
ಮ್ಡುವyವೈದ್ಯರಿಂತಿದ್ದಾರೆyಇವರು�yಅಲ್ಲಾಹನ್ಣೆ!yಇವರyಚಿಕ್ತೆಸಿy
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ಏಪ್ರ ಲೆ12

ಇದೆೀyರಿೀತಿಯಿದೆ�yಇವರುyಕಿಂಡುyಹಡಿದyಹಚಿ್ಚನyಔಷ್ಧಗಳೆಲಲಾವೂy
ಅಿಂತದೆದಾೀyಆಗವ�yಸಲಫ್ಗಳyಕ್ಲದಲ್ಲಾಲಲಾದyಅನೀಕyಕ್ಯಿಲೆಗಳುy
ಇಿಂದುyಗೆೊೀಚರಿಸುತಿ್ತವ�yಜನರುyಶರಿೀಅತ್yನಿದೆೀ್ಮಶಿಸಿದyಪ್ರಯೀ-
ಜನಕ್ರಿಯ್ದyಔಷ್ಧಗಳನು್ನyತೆೊರೆದದೆದಾೀyಇದಕ್ಕೆyಕ್ರಣ�yಜನರುy
ಆಧ್್ಯತಿಮಾಕyಕ್ಯಿಲೆಗಳನು್ನyಬಿಟು್ಟyದೆೈಹಕyಕ್ಯಿಲೆಗಳಿಗೆyಮ್ತ್ರy
ಚಿಕ್ತೆಸಿyಮ್ಡುತಿ್ತರುವುದೆೀyಇದಕ್ಕೆy ಕ್ರಣ�yಇಿಂದುyಮನಗಳು,y
ರಸ್ತಗಳು,y ಪೆೀಟ್ಗಳುy ರೆೊೀಗಗಳಿಿಂದy ತುಿಂಬಿಕ್ೊಿಂಡಿವ�y ಎಲಲಾy
ಅಜ್್ನಿಗಳೂyಇಿಂದುyಜನರಿಗೆyಚಿಕ್ತೆಸಿyಮ್ಡಲುyತೆೊಡಗದ್ದಾರೆ�

ತಿಳಿದುಕ್ೊಳಿ್ಳರಿ!yಹ್ಡಿಗೆy ಕ್ಲವುyವಿಶೀಷ್ತೆಗಳಿವ�yಹೃದಯಕ್ಕೆy
ಕ್ಪಟ್ಯದyಬಣಣಿವನು್ನyಬಳಿಯುವಲ್ಲಾyಅದುyಪ್ರಮುಖyಪ್ತ್ರವನು್ನy
ವಹಸುತ್ತದೆ�y ನಿೀರುy ಸಸ್ಯವನು್ನy ಬೆಳೆಸುವಿಂತೆyಅದುy ಕ್ಪಟ್ಯ-
ವನು್ನyಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ�yಅವುಗಳyವಿಶೀಷ್ತೆಗಳಲ್ಲಾyಕ್ಲವುyಹೀಗವ�y
ಅದುyಹೃದಯವನು್ನyಮೊೀಜನಲ್ಲಾyಮುಳುಗಸುತ್ತದೆ�yಕುರ್ಆನ್y
ಪ್ರ್ಯಣ,yಕುರ್ಆನಿನyಅಧ್ಯಯನyಮತು್ತyಕುರ್ಆನ್yಪ್ರಕ್ರy
ನಡೆಯುವುದನು್ನyಅದುyತಡೆಯುತ್ತದೆ�yಕುರ್ಆನ್yಮತು್ತyಹ್ಡುy
ಯ್ವತೊ್ತyಒಿಂದೆೀyಸಥಾಳದಲ್ಲಾyಜತೆಯ್ಗರುವುದೆೀyಇಲಲಾ�yಏಕ್ಿಂದರೆy
ಅವುyಪರಸ್ಪರyತದವಾರುದ್ಧyಸಿಂಗತಿಗಳ್ಗವ�yಕುರ್ಆನ್yಇರುವy
ಸಥಾಳದಲ್ಲಾyಹ್ಡುyಇರುವುದಲಲಾ�yಹ್ಡುyಇರುವyಸಥಾಳದಲ್ಲಾyಕುರ್ಆನ್y
ಇರುವುದಲಲಾ�y ಕುರ್ಆನ್yಮೊೀಜನy ಹಿಂದೆy ಹೊೀಗುವುದನು್ನy
ವಿರೆೊೀರ್ಸುತ್ತದೆ�y ಅದುy ಸಭ್ಯತೆy ಪ್ಲ್ಸಲು,y ಸವಾೀಚೆಛೆಗಳನು್ನy
ನಿಗ್ರಹಸಲು,yಕ್ಟ್ಟyಮ್ಗ್ಮವನು್ನyತೆೊರೆಯಲುyಆದೆೀಶಿಸುತ್ತದೆ�y
ಶೈತ್ನನyಹಜ್ಜಗಳನು್ನyಹಿಂಬ್ಲ್ಸಿyನಡೆಯುವುದನು್ನyವಿರೆೊೀರ್-
ಸುತ್ತದೆ�yಆದರೆyಹ್ಡುyಇವಲಲಾಕೊಕೆyತದವಾರುದ್ಧವ್ದyಸಿಂಗತಿಗಳನು್ನy
ಆದೆೀಶಿಸುತ್ತದೆ�yಈyಎಲ್ಲಾyಕ್ಟ್ಟyಕ್ಯ್ಮಗಳನು್ನyಮನೊೀಹರವ್ಗy
ತೆೊೀರಿಸಿಕ್ೊಡುತ್ತದೆ�yಮನಸುಸಿyಕ್ಟ್ಟyಇಚೆಛೆಗಳyಹಿಂದೆyಹೊೀಗುವಿಂತೆy
ಪೆ್ರೀರೆೀಪಿಸುತ್ತದೆ�y

ಹ್ಡುy ಮತು್ತy ಮದ್ಯy ಒಿಂದೆೀy ಸ್ತನದಿಂದy ಹ್ಲುy ಕುಡಿದy
ಸಹೊೀದರರು�y ನಿೀಚy ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನy ಪ್ರಚೆೊೀದಸುವುದರ-
ಲ್ಲಾyಅವರಡೊyಸಮ್ನyಪ್ತ್ರy ವಹಸುತ್ತವ�yಹ್ಡುyಮದ್ಯದy
ಸೊೀದರ,yಸ್ತನಪ್ನyಸಿಂಬಿಂರ್,yಉತ್ತರ್ರ್ಕ್ರಿyಮತು್ತyಗೆಳೆಯ�y
ಶೈತ್ನನುy ಅವರಡರyಮಧೆ್ಯy ಅವಿನ್ಭ್ವy ಸಿಂಬಿಂಧವನು್ನy
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನ�y ಆy ಸಿಂಬಿಂಧವುy ಚಿರ್ಯುವ್ಗದೆ�y ಹ್ಡುy
ಹೃದಯದyಗೊಢಚಾರ�yಪುರುಷ್ತವಾಕ್ಕೆyಕನ್ನyಹ್ಕುವ,yಬುದ್ಧಯನು್ನy
ಮಲ್ನಗೆೊಳಿಸುವ,y ಹೃದಯದy ಅಿಂತರ್ಳದy ವಿಚಾರಗಳ-
ನು್ನyಬಹರಿಂಗಪಡಿಸುವyಖದೀಮ�yಹೃದಯದಲ್ಲಾರುವyಸವಾೀಚೆಛೆ,y
ಅಭಿಲ್ಷ,yಅಸಿಂಬದ್ಧತೆ,yಅನೈತಿಕತೆ,yಮೊಖ್ಮತನಗಳನು್ನyಅದುy

ಪ್ರಚೆೊೀದಸುತ್ತದೆ�yಗ್ಿಂಭಿೀಯ್ಮ,yಅಪ್ರyಬುದ್ಧಮತೆ್ತ,yಈಮ್ನಿನy
ಶೊೀಭ,yಇಸ್ಲಾಮಿನyಕ್ಿಂತಿ,yಕುರ್ಆನಿನyಸ್ವಾದyಇತ್್ಯದಗಳನು್ನy
ಹೊಿಂದರುವyವ್ಯಕ್್ತyಹ್ಡುಗಳಿಗೆyಕ್ವಿಗೆೊಡಲುyತೆೊಡಗ,yಅದನು್ನy
ರೊಢyಮ್ಡಿಕ್ೊಿಂಡರೆy ಅವನy ಬುದ್ಧy ಕಳೆಗುಿಂದುವುದನು್ನ,y
ನ್ಚಿಕ್yಮ್ಯವ್ಗುವುದನು್ನ,yಪುರುಷ್ತವಾವುyಇಲಲಾದ್ಗುವುದನು್ನy
ನಿಮಗೆyಕ್ಣಬಹುದು�yಗ್ಿಂಭಿೀಯ್ಮ,yಶೊೀಭ,yಕ್ಿಂತಿಗಳೆಲಲಾವೂy
ಅವನಿಿಂದyಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವ್ಗುತ್ತವ�yಅವನನು್ನyನೊೀಡಿyಶೈತ್ನನುy
ನಗುತ ್್ತನ�y ಅವನಲ್ಲಾದದಾy ಈಮ್ನ್yಅಲ್ಲಾಹನyಮುಿಂದೆy ತನ್ನy
ಅಳಲನು್ನyತೆೊೀಡಿಕ್ೊಳು್ಳತ್ತದೆ�yಅವನಿಗೆyಕುರ್ಆನ್yಭ್ರವ್ಗy
ಕ್ಣುತ್ತದೆ�yಕುರ್ಆನ್yಹೀಳುತ್ತದೆ,y“ಓyಅಲ್ಲಾಹ್!yನ್ನುyಮತು್ತy
ಶೈತ್ನನy ಆಲ್ಪy ಒಿಂದೆೀy ಹೃದಯದಲ್ಲಾರುವುದುy ಖಿಂಡಿತy
ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ�”yಅದುyಹೊರಟುಹೊೀಗುತ್ತದೆ�

ಆyವ್ಯಕ್್ತಗೆyಈyತನಕyಕ್ಟ್ಟದ್ಗy ಕ್ಣುತಿ್ತದದಾyವಿಷ್ಯಗಳೆಲಲಾವೂy
ಈಗyಒಳೆ್ಳಯದ್ಗyಕ್ಣುತ್ತದೆ�yಆತyರಹಸ್ಯವ್ಗಟ್್ಟದದಾyಅನೀಕy
ವಿಷ್ಯಗಳುyಈಗyಅವನಿಿಂದyಸೊೀರಿyಹೊೀಗವ�yಆತyಘನತೆ–
ಗ್ಿಂಭಿೀಯ್ಮಗಳನು್ನy ತೆೊರೆದುy ವಿಪರಿೀತyಮ್ತನ್ಡುವವ-
ನ್ಗy ಮ್ಪ್ಮಟ್್ಟದ್ದಾನ�y ಬೆರಳುಗಳy ನಟ್್ಟಗೆy ಮುರಿಯುತ್ತಲೆೀy
ಇರುತ್್ತನ�yಅವನyತಲೆyಅತಿ್ತತ್ತyತೆೊಳಲ್ಡುತಿ್ತರುತ್ತದೆ�yಆತyತನ್ನy
ಹಗಲುಗಳನು್ನyಅಲುಗ್ಡಿಸುತಿ್ತರುತ್್ತನ�yಕ್ಲುಗಳಿಿಂದyಭೊಮಿಗೆy
ಬಡಿಯುತಿ್ತರುತ್್ತನ�y ಕ್ೈಯನು್ನy ತಲೆಯಲ್ಲಾಟು್ಟy ಬೆರಳುಗಳಿಿಂದy
ತಲೆಗೆyಬಡಿಯುತಿ್ತರುತ್್ತನ�yಆತyನೊಣದಿಂತೆyಜಗಯುತ್್ತನ,y
ಕತೆ್ತyಗ್ಣಕ್ಕೆyಸುತು್ತಬರುವಿಂತೆyಸುತು್ತyಬರುತ್್ತನ,yಮಹಳೆಯರುy
ಚಪ್್ಪಳೆy ತಟು್ಟವಿಂತೆy ಚಪ್್ಪಳೆy ತಟು್ಟತ ್್ತನ�y ಆತy ಕ್ಲವೊಮಮಾy
ಅತಿೀವyದುಃಖದಿಂದyನರಳುತ್್ತನyಮತು್ತyಕ್ಲವೊಮಮಾyಹುಚ್ಚರುy
ಅರಚುವಿಂತೆyಅರಚುತ ್್ತನ�yಹ್ಡುyಮತು್ತyಸಿಂಗೀತದಿಂದyಪರಿೀಕ್ಷಿ-
ಸಲ್ಪಟ್ಟyವ್ಯಕ್್ತyಅದರyಬಗೆಗುyಬರೆದyಒಿಂದುyಕವನವನು್ನyನೊೀಡಿ�

“ನಿನಗೆyನನಪಿದೆಯೀ?yನ್ವುyಬೆಳಗನyತನಕyಕುಳಿತುyಹ್ಡನು್ನy
ಆಸ್ವಾದಸುತ್್ತyಕಳೆದyಆyರ್ತಿ್ರ?

ನಮಮಾyನಡುವyಹ್ಡುಗಳyಲೆೊೀಟಗಳುyತಿರುಗ್ಡುತಿ್ತದದಾವು�yಅವುy
ನಮಮಾyಮನಸುಸಿಗಳನು್ನyಯ್ವುದೆೀyಲಹರಿಯಿಲಲಾದೆyಮತೆ್ತೀರಿಸಿದದಾವು�

ಅದುyನಮಮಾಲ್ಲಾyಸಿಂತೆೊೀಷ್ವನ್ನಲಲಾದೆyಇನ್ನೀನನೊ್ನyಉತೆ್ತೀಜಸುವು-
ದ್ಗyನಿೀನುyಕ್ಣಲ್ರೆ�yಆದರೆyಆyಸಿಂತೆೊೀಷ್yಕ್ೀವಲyಗಟ್್ಟಯ್ಗy
ಅರಚುವುದುyಮ್ತ್ರವ್ಗದೆ�
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ಅಸಗಳyಸಹೊೀದರyಕೊಗyಕರೆದ್ಗyಮನೊೀರಿಂಜನyಹೀಳಿತು�y
ಬ್yಗೆಳೆಯ್yನಮಮಾyಬಳಿಗೆ�

ಆತಮಾದyಹೊರತುyಇನ್ನೀನೊyಇಲಲಾyನಮಮಾyಕ್ೈಯಲ್ಲಾ�yಸಿಂತೆೊೀಷ್ದy
ಕ್ಷಣಕ್ಕೆಗyಅದನು್ನyಕೊಡyನ್ವುyಸುರಿದುyಕ್ೊಡುವವು�”

ಕ್ಲವುy ಆರಿಫಿೀನ್ಗಳುy ಹೀಳುತ್್ತರೆ�y “ಹ್ಡುಗಳುy ಜನರಲ್ಲಾy
ಕ್ಪಟ್ಯ,y ರ್ಕ್ಕೆರ,y ಸುಳು್ಳ,y ದುಷ್ಪ್ರವೃತಿ್ತy ಮತು್ತy ನಿಸ್ತೀಜವನು್ನyy
ಹುಟು್ಟಹ್ಕುತ್ತದೆ�”

ಅದುyಹಚಾ್ಚಗyಹುಟು್ಟಹ್ಕುವುದುyಪೆ್ರೀಮವನು್ನ�yಅದುyಅಶಿಲಾೀ-
ಲಗಳನು್ನy ಸುಿಂದರವ್ಗy ತೆೊೀರಿಸಿಕ್ೊಡುತ್ತದೆ�y ಸಿಂಗೀತಕ್ಕೆy
ಕ್ವಿಗೆೊಡುವುದುyಚಟವ್ಗyಬಿಟ್ಟರೆyಆyಹೃದಯಕ್ಕೆyಕುರ್ಆನ್y
ಭ್ರವ್ಗುತ್ತದೆ�yಕುರ್ಆನಿಗೆyಕ್ವಿಗೆೊಡುವುದುyಅರೆೊೀಚಕವ್ಗy
ಕ್ಣುತ್ತದೆ�yಇದುyಕ್ಪಟ್ಯyಅಲಲಾವಿಂದ್ದರೆyಇನು್ನyಕ್ಪಟ್ಯವಿಂದ-
ರೆೀನಿಂದುyನನಗೆyತಿಳಿಯುತಿ್ತಲಲಾ�yಒಟ್್ಟನಲ್ಲಾ,yಹ್ಡುyಮತು್ತyಸಿಂಗೀತy
ಶೈತ್ನನyಕುರ್ಆನ್yಆಗದೆ�yಶೈತ್ನನyಕುರ್ಆನ್yಮತು್ತyರಹ್ಮಾನನy
(ಅಲ್ಲಾಹನ)yಕುರ್ಆನ್yಒಿಂದೆೀyಸಥಾಳದಲ್ಲಾyಜೊತೆಯ್ಗರುವುದಲಲಾ�

ಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ,y ಅಿಂತರ್ಳy ಮತು್ತy ಬ್ಹ್ಯy ಪರಸ್ಪರy ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ-
ವ್ಗರುವುದುy ಕ್ಪಟ್ಯದyಮೊಲy ಸವಾರೊಪವ್ಗದೆ�y ಹ್ಡುy
ಮತು್ತyಸಿಂಗೀತಗಳಿಗೆyಕ್ವಿಗೆೊಡುವವನುyಎರಡರಲ್ಲಾyಒಿಂದನು್ನy
ಆರಿಸಬೆೀಕ್ಗುತ್ತದೆ�yಒಿಂದೆೊೀyಅವನುyತನ್ನಲ್ಲಾರುವyಸದ್ಚಾರy
ಮ್ಲ್ಯಗಳನು್ನyತೆೊರೆದುyದುಷ್್ಟನ್ಗಬೆೀಕು�yಅಥವ್yಬ್ಹ್ಯದಲ್ಲಾy
ಮ್ತ್ರy ಸಜ್ಜನನಿಂತೆy ವತಿ್ಮಸುವy ಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಯ್ಗಬೆೀಕು�y
ಏಕ್ಿಂದರೆyಅವನುyತನಗೆyಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಾyಮತು್ತyಪರಲೆೊೀಕದ-
ಲ್ಲಾyಆಸಯಿದೆಯಿಂದುyಬಹರಿಂಗವ್ಗyಹೀಳಿಕ್ೊಿಂಡರೊyಸಹy
ಅವನyಅಿಂತರ್ಳದಲ್ಲಾyಸವಾೀಚೆಛೆಗಳುyಮತು್ತyಅಲ್ಲಾಹುyಹ್ಗೊyಅವನy
ರಸೊಲರುyದೆವಾೀಷಿಸುವyಹ್ಡುyಮತು್ತyಸಿಂಗತೆೊೀಪಕರಣಗಳುy
ರ್ರ್ಜಸುತಿ್ತರುತ್ತವ�yಹ್ಡುyಅವನyಹೃದಯದಲ್ಲಾyಕ್ಡುಕುಗಳy
ಕಡೆಗೆyಆಮಿಂತಿ್ರಸುತ್ತಲೊyಅದನು್ನyಪ್ರಚೆೊೀದಸುತ್ತಲೊyಇರುತ್ತದೆ�y
ಅವನyಹೃದಯyಸಿಂಗೀತದಿಂದyತುಿಂಬಿರುತ್ತದೆ�yಅಲ್ಲಾಹುyಮತು್ತy
ಅವರyರಸೊಲರುyಪಿ್ರೀತಿಸುವyಸಿಂಗತಿಗಳಿಗೆyಅವನyಹೃದಯದಲ್ಲಾy
ಜ್ಗವಿರುವುದಲಲಾ�yಇದೆೀyನಿಜವ್ದyಕ್ಪಟ್ಯ�

ಮ್ತ್ರವಲಲಾ,yಈಮ್ನ್yಎಿಂದರೆyಮ್ತುyಮತು್ತyಕಮ್ಮ�yಸತ್ಯವನು್ನy
ಮ್ತನ್ಡುವುದುyಮತು್ತyಅನುಸರಣೆಯyಕಮ್ಮಗಳನು್ನyನಿವ್ಮ-
ಹಸುವುದು�yಝಿಕ್್ರyಮತು್ತyಕುರ್ಆನ್yಪ್ರ್ಯಣದಿಂದyಇವುy

ಹಚಾ್ಚಗುತ್ತವ�yಆದರೆyಕ್ಪಟ್ಯyಎಿಂದರೆyಸುಳು್ಳyಹೀಳುವುದುyಮತು್ತy
ದುಷ್ಕೆಮ್ಮಗಳನು್ನyನಿವ್ಮಹಸುವುದು�yಹ್ಡುಗಳಿಗೆyಕ್ವಿಗೆೊಡುವು-
ದರಿಿಂದyಇವುyಹಚಾ್ಚಗುತ್ತವ�yಮ್ತ್ರವಲಲಾ,yಕ್ಪಟ್ಯದyಇನೊ್ನಿಂದುy
ಚಿಹ್ನಯೀನಿಂದರೆyಅದರಿಿಂದyಅಲ್ಲಾಹನyಸಮಾರಣೆyಕಮಿಮಾಯ್ಗುತ್ತದೆy
ಮತು್ತy ನಮ್ಝ್yನಿವ್ಮಹಸಲುy ಸೊೀಮ್ರಿತನy ಕ್ಡುತ್ತದೆ�y
ಇನು್ನyನಮ್ಝ್yಮ್ಡಿದರೊyಅದುyಕ್ೀವಲyಕ್ಗೆyಕುಕುಕೆವಿಂತೆy
ಕುಕುಕೆವುದುyಮ್ತ್ರವ್ಗದೆ�yಹ್ಡುyಮತು್ತyಸಿಂಗೀತದಿಂದyಪರಿೀಕ್ಷಿ-
ಸಲ್ಪಟ್ಟyಜನರಲ್ಲಾyನಿಮಗೆyಈyಚಿಹ್ನಗಳನು್ನyಸ್ಪಷ್್ಟವ್ಗyಕ್ಣಬಹುದು�

ಮ್ತ್ರವಲಲಾ,y ಸುಳ್ಳನು್ನy ಸೃಷಿ್ಟಸುವುದರಲ್ಲಾy ಕ್ಪಟ್ಯವುy ಎತಿ್ತದy
ಕ್ೈ�yಹ್ಡುyಎಿಂದರೆyಸುಳು್ಳಗಳy ಸರಮ್ಲೆ�yಅದುy ಕ್ಟ್ಟದದಾನು್ನy
ಅಿಂದವ್ಗyತೆೊೀರಿಸಿyಅದರyಕಡೆಗೆyಆಮಿಂತಿ್ರಸುತ್ತದೆ�yಒಳೆ್ಳಯದ-
ನು್ನyಕ್ಟ್ಟದ್ಗyತೆೊೀರಿಸಿyಅದರಿಿಂದyದೊರವ್ಗುವಿಂತೆyಪ್ರಚೆೊೀದ-
ಸುತ್ತದೆ�yಇದುyಕ್ಪಟ್ಯದyತಿರುಳ್ಗದೆ�yಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ,yಕ್ಪಟ್ಯವುy
ಮೊೀಸ,yವಿಂಚನyಮತು್ತyದಗಲ್್ಬಜತನವ್ಗದೆ�yಹ್ಡುyಇವಲಲಾವು-
ಗಳನು್ನyಹುಟು್ಟಹ್ಕುತ್ತದೆ�

ಮ್ತ್ರವಲಲಾ,yಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿyಒಳಿತುyಎಿಂದುyಭ್ವಿಸಿyಕ್ಡುಕನು್ನy
ಮ್ಡುತ್್ತನಿಂದುy ಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಗಳy ಬಗೆಗುy ಅಲ್ಲಾಹುy y
ಹೀಳಿದ ದ್ಾನ�yಹ್ಡುಗಳಿಗೆyಕ್ವಿಗೆೊಡುವವನುyಸುಧ್ರಣೆಯಿಂದುy
ಭ್ವಿಸಿyತನ್ನyಹೃದಯವನು್ನyಮಲ್ನಗೆೊಳಿಸುತ್್ತನ�yಹ್ಡುಗ್ರರುy
ಜನರನು್ನyಸವಾೀಚೆಛೆಗಳyಕಡೆಗೆyಆಮಿಂತಿ್ರಸಿದರೆyಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿyಜನರನು್ನy
ಸಿಂಶಯಗಳyಕಡೆಗೆyಆಮಿಂತಿ್ರಸುತ್್ತನ�y

ಇಮ್ಿಂyಅದದಾಹ್ಕ್್ yಹೀಳುತ್್ತರೆ�

. بِّ اْلِغنَاُء ُمْفِسَدٌة لِْلَقْلِب ُمْسِخَطٌة لِلرَّ

“ಹ್ಡುyಹೃದಯವನು್ನyಹ್ಳುyಮ್ಡುತ್ತದೆyಮತು್ತyಅಲ್ಲಾಹನ-
ನು್ನyರೆೀಗಸುತ್ತದೆ�”

ಇಮ್ಿಂyಉಮರ್yಇಬ್್ನyಅಬುದಾಲ್yಅಝಿೀಝ್ yತಮಮಾyಮಕಕೆಳy
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆyಪತ್ರyಬರೆಯುತ್್ತyಹೀಳುತ್್ತರೆ�

َل َما َيْعَتِقُدوَن ِمْن َأَدبِــَك ُبْغُض اْلَمَاِهي  لَِيُكــْن َأوَّ

ــْيَطاِن َوَعاِقَبُتَها َســْخُط  الَّتِــي َبْدُءَهــا ِمــَن الشَّ
46 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಹಲಾಲಿಜ್ಿಯಾರು?

ಮುಸಲಾ್ಮನರ ಇಮಾಮ್ಗಳಲ್ಲಾ, ಅಥವಾ ವಿದಾ್ಂಸರಲ್ಲಾ, ಅಥವಾ ಮಶಾಇಖ್ಗಳಲ್ಲಾ ಯಾರಾದರೊ ಅರಹಲಾಲಾಜ್ನ 
ಬಗೆ್ಗ ಒಳ್ಳಯ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದದಾನು್ನ ನಾನು ಿೇಳಲಲಾ. ಆದರೆ ಿಲವರು ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಾ ಮೌನ ಪಾಲ್ಸಿದಾದಾರೆ. 
ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಾಚಾರ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪದರುವುದೇ ಇದಿಕೆ ಕಾರಣ.

 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬನ್ ಸಾಲ್ಹ್ ಅರಮುನಜಿಜಿದ್

ಹಲ್ಲಾಜ್ನy ನಿಜನ್ಮy ಅಲ್ಹುಸೈನ್y ಇಬ್್ನy ಮನೊಸಿರ್y
ಅಲ್ಹಲ್ಲಾಜ್�y ಅಬೊy ಮುಗೀಸ್y ಎನು್ನವುದುy ಈತನy
ಉಪನ್ಮ�y ಈತನy ಉಪನ್ಮy ಅಬೊy ಅಬುದಾಲ್ಲಾಹ್y
ಆಗದೆಯಿಂದೊyಹೀಳಲ್ಗುತ್ತದೆ�

ಈತyಬೆಳೆದದುದಾyವ್ಸಿತ್yಎಿಂಬyಊರಲ್ಲಾ�yಈತyಬೆಳೆದದುದಾyತುಸು್ತ-
ರ್ನಲ್ಲಾyಎಿಂದುyಸಹyಹೀಳಲ್ಗುತ್ತದೆ�yಅಲ್ಲಾyಈತyಸಹ್ಲಾyಅತು್ತಸು್ತರಿ,y
ಅಲ್ಜುನೈದ್,yಅಬುಲ್yಹಸನ್yಅನೊ್ನರಿyಮುಿಂತ್ದyಕ್ಲವುy
ಸೊಫಿಗಳೊಡನyಬೆರೆತುyಅವರಲ್ಲಾyಒಿಂದ್ಗyಬದುಕುತಿ್ತದದಾನು�

ನಿಂತರyಆತyಮಕಕೆ,yಖುರ್ಸ್ನ್,yಭ್ರತyಮುಿಂತ್ದyಅನೀಕy
ದೆೀಶಗಳಿಗೆy ಯ್ತೆ್ರy ಮ್ಡಿದನು�y ಕ್ೊನಯಲ್ಲಾy ಬಗ್ದಾದ್ಗೆy
ಬಿಂದುyಅಲೆಲಾೀyವ್ಸವ್ದನು�yಅಲೆಲಾೀyಆತನನು್ನyಮರಣದಿಂಡ-
ನಗೆyಒಳಪಡಿಸಲ್ಯಿತು�

ಈತyಭ್ರತದಲ್ಲಾದ್ದಾಗyಮ್ಟಮಿಂತ್ರವನು್ನyಕಲ್ತನು�yಈತyಮೊೀಸy
ಮತು್ತyವಿಂಚನಗೆyಹಸರುವ್ಸಿಯ್ಗದದಾನು�yತನ್ನyಮೊೀಸದಿಂದಲೆೀy
ಈತyಅನೀಕyಮಿಂದyಜನಸ್ಮ್ನ್ಯರನು್ನyಬುಟ್್ಟಗೆyಹ್ಕ್ಕ್ೊಿಂಡಿ-
ದದಾನು�yಅವರುyಈತನನು್ನyಮಹ್yಔಲ್ಯ್yಎಿಂದೆೀyಭ್ವಿಸಿದದಾರು�

ಓರಿಯಿಂಟಲ್ಸ್ಟರುy ಈತನನು್ನy ಬಹುವ್ಗy ಪ್ರಶಿಂಸಿಸುತ್್ತರೆ�y
ಈತನನು್ನy ಅನ್್ಯಯವ್ಗy ಕ್ೊಲೆಗೆೈಯಲ್ಯಿತೆಿಂದೊy
ಹೀಳುತ್್ತರೆ�yಈತನyನಿಂಬಿಕ್yಕ್್ರರೈಸ್ತರyನಿಂಬಿಕ್ಯನು್ನyಹೊೀಲುತಿ್ತ-
ದುದಾದೆೀyಇದಕ್ಕೆyಕ್ರಣ�

ಹಜ್ರy309ರಲ್ಲಾyಈತನನು್ನyಬಗ್ದಾದನಲ್ಲಾyಗಲ್ಲಾಗೆೀರಿಸಲ್ಯಿತು�yಈy
ಕುಫ್್ರyಮತು್ತyನ್ಸಿ್ತಕತೆಯನು್ನyಪ್ರಚಾರyಮ್ಡಿದೆದಾೀyಇದಕ್ಕೆyಕ್ರಣ-
ವ್ಗತು್ತ�yಈತನನು್ನyಗಲ್ಲಾಗೆೀರಿಸಬೆೀಕ್ಿಂಬyವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾyಆyಕ್ಲದy
ವಿದ್ವಾಿಂಸರೆಲಲಾರೊyಒಕ್ೊಕೆರಳyಅಭಿಪ್್ರಯyಹೊಿಂದದದಾರು�yಈತನy
ಕುಫ್್ರನyಮ್ತುyಮತು್ತyಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಾyಕ್ಲವುyಹೀಗವ�

1�y ಮೊದಲನಯದ್ಗyಈyಪ್ರವ್ದತವಾವನು್ನyವ್ದಸಿದನು�yನಿಂತರy
ಒಿಂದುyಹಜ್ಜyಮುಿಂದೆyಹೊೀಗyತ್ನೀyಅಲ್ಲಾಹುyಎಿಂದನು�y
ಆತyಹೀಳುತಿ್ತದದಾನು,y“ಅನಲ್ಲಾಹು”y(ನ್ನೀyಅಲ್ಲಾಹು)�yಈತy
ತನ್ನyಮಗನyಪತಿ್ನಯಡನy(ಸೊಸಯಡನ)yತನಗೆyಸುಜೊದ್y
ಮ್ಡುವಿಂತೆyಆಜ್್ಪಿಸಿದನು�yಆಕ್yಕ್ೀಳಿದಳು,y“ಅಲ್ಲಾಹುy
ಅಲಲಾದವರಿಗೆyಸುಜೊದ್yಮ್ಡಬೆೀಕ್ೀ?”yಆತyಹೀಳಿದನು,y

َماِء َوإَِلٌه فِي اأْلَْرِض. إَِلٌه فِي السَّ

“ಆಕ್ಶದಲ್ಲಾರುವyದೆೀವyಮತು್ತyಭೊಮಿಯಲ್ಲಾರುವyದೆೀವ�”
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2�y ಆತyಅವತ್ರವನು್ನyಮತು್ತyಲಯದಲ್ಲಾyವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್್ಟದದಾನು�y
ಅವತ್ರyಎಿಂದರೆyಅಲ್ಲಾಹುyಮನುಷ್್ಯyರೊಪದಲ್ಲಾyಭೊಮಿಗೆy
ಬರುವುದುy ಮತು್ತy ಲಯy ಎಿಂದರೆy ಅಲ್ಲಾಹುy ಅವನy
ಸೃಷಿ್ಟಯಲ್ಲಾyಒಿಂದ್ಗುವುದು�yಅಿಂದರೆyಈತನyಪ್ರಕ್ರyಈತy
ಭೊಮಿಯಲ್ಲಾರುವyಅಲ್ಲಾಹು�yಅಲ್ಲಾಹುyಮತು್ತyಇವನುyಬೆೀರೆy
ಬೆೀರೆಯಲಲಾ�yವ್ಸ್ತವವ್ಗ,yಅಲ್ಲಾಹುyಇಿಂತಹyಸವ್ಮyನೊ್ಯನ-
ತೆಗಳಿಿಂದಲೊyಪರಿಶುದ್ಧನ್ಗದ್ದಾನ�

ಈತನyಈyವ್ದದಿಂದಲೆೀyಓರಿಯಿಂಟಲ್ಸ್ಟರುyಈತನನು್ನyಇಷ್್ಟ-
ಪಡುತಿ್ತದದಾರು�yಈಸ್ yಭೊಮಿಗೆyಇಳಿದುyಬಿಂದyಅಲ್ಲಾಹುy
ಎಿಂದುyಅವರುyನಿಂಬುತ್್ತರೆ�yಈyಕ್ರಣದಿಂದಲೆೀyಹಲ್ಲಾಜ್y
ಕ್್ರರೈಸ್ತರಿಂತೆyದೆೈವತವಾದyಬಗೆಗುಯೊyಮನುಷ್್ಯತವಾದy ಬಗೆಗುಯೊy
ಮ್ತನ್ಡುತಿ್ತದದಾ�yಅವನyಕವಿತೆಗಳಲೆೊಲಾಿಂದುyಹೀಗತು್ತ�

ِسرَّ اَلُهوتِِه الثَّاِقَب ُسْبَحاَن َمْن َأْظَهَر َناُسوُتهُ 

اِرِب فِي ُصوَرِة اآْلكِِل َوالشَّ ُثمَّ َبَدا فِي َخْلِقِه َظاِهًرا 

“ಯ್ರyಮನುಷ್್ಯyರೊಪವುyಅವನyದೆೈವyರೊಪದyರಹಸ್ಯವನು್ನy
ಬಯಲುಮ್ಡಿತೆೊೀyಅವನುyಪರಮyಪರಿಶುದ್ಧನ್ಗದ್ದಾನ�

ನಿಂತರyಅವನುyತನ್ನyಸೃಷಿ್ಟಗಳಲ್ಲಾyಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ್ದನು,yತಿನು್ನವy
ಮತು್ತyಕುಡಿಯುವವರyರೊಪದಲ್ಲಾ�”

ಈತನyಈyಕವಿತೆಯyಸ್ಲುಗಳುyಇಬ್್ನyಖುಫೆೈಫ್ರyಕ್ವಿಗೆy
ಬಿದ್ದಾಗyಅವರುyಹೀಳಿದರು�

ِه. َعَلى َقائِِل َهَذا َلَعنَُة اللَّ

“ಈyಕವಿತೆಯನು್ನyಹೀಳಿದವನyಮೀಲೆyಅಲ್ಲಾಹನyಶ್ಪವಿರಲ್�”

ಆಗyಯ್ರೆೊೀyಅದುyಹಲ್ಲಾಜನyಕವಿತೆಯಿಂದುyಹೀಳಿದರು�y
ಇದನು್ನyಕ್ೀಳಿyಇಬ್್ನyಖುಫೆೈಫ್yಹೀಳಿದರು�

إِْن َكاَن َهَذا اْعتَِقاُدُه َفُهَو َكافٌِر.

“ಅವನy ವಿಶ್ವಾಸy ನಿಂಬಿಕ್y ಇದೆೀy ಆಗದದಾರೆy ಅವನುy
ಸತ್ಯನಿಷೀರ್ಯ್ಗದ್ದಾನ�”

3�y ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕ್್ತy ಕುರ್ಆನ್y ಪ್ರ್ಯಣy ಮ್ಡುವುದನು್ನy
ಕ್ೀಳಿದ್ಗyಹಲ್ಲಾಜ್yಹೀಳಿದನು�

َأَنا َأْقِدُر َأْن ُأَؤلَِّف ِمْثَل َهَذا.

“ಇಿಂತದೆದಾೀyಆಯತ್ಗಳನು್ನyಬರೆಯುವyತ್ಕತು್ತyನನಗೊyಇದೆ�”

4�y ಅವನyಕ್ಲವುyಕವಿತೆಗಳುyಹೀಗದದಾವು�

َلِه َعَقائَِدا َعَقَد اْلَخَائُِق فِي اْلِ

َوَأَنا اْعَتَقْدُت َجِميَع َما اْعَتَقُدوُه  

“ಅಲ್ಲಾಹನyಬಗೆಗುyಮನುಷ್್ಯರುyಬೆೀರೆyಬೆೀರೆyವಿಶ್ವಾಸyನಿಂಬಿಕ್ಗ-
ಳನು್ನyಹೊಿಂದದ್ದಾರೆ�yಅವರುyನಿಂಬಿರುವyಆyಎಲ್ಲಾyವಿಶ್ವಾಸy
ನಿಂಬಿಕ್ಗಳುyನನಗೊyಇದೆ�”

ಈತನyಈyಮ್ತುyಮನುಷ್್ಯರಲ್ಲಾyಪಥಭ್ರಷ್್ಟರ್ದyಜನರುy
ಹೊಿಂದರುವyವಿಶ್ವಾಸyನಿಂಬಿಕ್ಗಳೆಲಲಾವೂyಆತನಿಗದೆಯಿಂದುy
ಮತು್ತy ಆತyಅದನು್ನy ಅಿಂಗೀಕರಿಸುತ್್ತನಿಂದುy ಸ್ಪಷ್್ಟವ್ಗy
ಹೀಳುತ್ತದೆ�yಮ್ತ್ರವಲಲಾ,yಈತನyಈyಮ್ತುyವಿರೆೊೀಧ್ಭ್-
ಸದಿಂದyಕೊಡಿದyಅಸಿಂಬದ್ಧವನು್ನವುದರಲೊಲಾyಸಿಂಶಯವಿಲಲಾ�y
ಏಕ್ಿಂದರೆyಒಬ್ಬyಮನುಷ್್ಯyಏಕಕ್ಲದಲ್ಲಾyತ್ಹೀದ್yಮತು್ತy
ಶಿಕ್್ಮನಲ್ಲಾyನಿಂಬಿಕ್ಯಿಡುವುದ್ದರೊyಹೀಗೆ?

5�y ಇಸ್ಲಾಮಿನyಆಧ್ರyಸಥಾಿಂಭಗಳ್ದyನಮ್ಝ್,yಝಕ್ತ್,y
ಉಪವ್ಸ,y ಹಜ್್ಜy ಮುಿಂತ್ದವುಗಳನು್ನy ನುಚು್ಚನೊರುy
ಮ್ಡುವಿಂತಹyಮ್ತುಗಳನೊ್ನyಈತyಆಡಿದ್ದಾನ�y

6�y ಈತyಹೀಳುತಿ್ತದದಾನು�

إِنَّ َأْرَواَح اأْلَْنبَِياِء ُأِعيَدْت إَِلى َأْجَســاِد َأْصَحابِِه 

َوَتَاِمَذتِِه.

“ಅಿಂಬಿಯ್ಗಳyಆತಮಾಗಳುyಅವರyಸಹಚರರyಮತು್ತyಶಿಷ್್ಯರy
ದೆೀಹಗಳಿಗೆyಮರಳುತ್ತದೆ�”
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ನಿಂತರyಆತyತನ್ನyಅನುಯ್ಯಿಗಳಲ್ಲಾyಒಬ್ಬನನು್ನyತೆೊೀರಿಸಿ,y
“ನಿೀನುyನೊಹ್”yಎನು್ನತಿ್ತದದಾನು�yಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನyತೆೊೀರಿಸಿ,y
“ನಿೀನುyಮೊಸ್”yಮತು್ತyಮತೆೊ್ತಬ್ಬನನು್ನyತೆೊೀರಿಸಿ,y“ನಿೀನುy
ಮುಹಮಮಾದ್”yಎಿಂದುyಹೀಳುತಿ್ತದದಾನು�

7�y ಈತನನು್ನyಗಲ್ಲಾಗೆೀರಿಸಲುyಒಯು್ಯತಿ್ತದ್ದಾಗyಈತyತನ್ನyಶಿಷ್್ಯರನು್ನy
ಕರೆದುyಹೀಳಿದನು�y “ನಿೀವೀನುyಭಯಪಡಬೆೀಡಿ�yನ್ನುy
ಮೊವತು್ತyದನಗಳೊಳಗೆyನಿಮಮಾyಬಳಿಗೆyಬರುತೆ್ತೀನ�”yಆದರೆy
ಆತyಮತೆ್ತyಬರಲೆೀyಇಲಲಾ�

ಈತನyಇಿಂತಹyಮ್ತುyಮತು್ತyಕೃತ್ಯಗಳyಕ್ರಣದಿಂದಲೆೀyಆyಕ್ಲದy
ವಿದ್ವಾಿಂಸರೆಲಲಾರೊyಒಕ್ೊಕೆರಳಿನಿಿಂದyಈತನಲ್ಲಾyಕುಫ್್ರyಮತು್ತyನ್ಸಿ್ತಕ-
ತೆಯಿದೆಯಿಂದುyಸ್ಪಷ್್ಟವ್ಗyಸ್ರಿದದಾರು�yಹಜ್ರy309ರಲ್ಲಾyಈತನನು್ನy
ಗಲ್ಲಾಗೆೀರಿಸಲ್ಯಿತು�yಸೊಫಿಗಳಲ್ಲಾyಅನೀಕyಮಿಂದyಈತನನು್ನy
ಖಿಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ�yಈತyನಮಮಾವನಲಲಾವಿಂದುyಸ್ಪಷ್್ಟವ್ಗyಘೀಷಿಸಿದ್ದಾರೆ�y
ಅಲ್ಜುನೈದ್yಈತನನು್ನyತಿೀವ್ರವ್ಗyಖಿಂಡಿಸಿದವರಲೆೊಲಾಬ್ಬರು�y
ಅಬುಲ್yಕ್ಸಿಮ್yಅಲ್ಕುಶೈರಿyಸೊಫಿyಶೈಖ್ರyಹಸರುಗಳನು್ನy
ಸಿಂಗ್ರಹಸಿyಬರೆದyಪ್ರಬಿಂಧದಲ್ಲಾyಈತನyಹಸರನು್ನyಸೀರಿಸಲ್ಲಲಾ�

ಈತನyಹತೆ್ಯಗೆyಅತ್ಯರ್ಕyಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟವರು,yಅದಕ್ಕೆyವಿಶೀಷ್yಸಭy
ಜರುವುಗವಿಂತೆyಮ್ಡಿದವರುyಮತು್ತyಈತನಿಗೆyಮರಣದಿಂಡನy
ವಿರ್ಸಬೆೀಕ್ಿಂದುyತಿೀಪು್ಮyನಿೀಡಿದವರುyಕ್ಝಿyಅಬೊyಉಮರ್y
ಮುಹಮಮಾದ್yಇಬ್್ನyಯೊಸುಫ್yಅಲ್ಮ್ಲ್ಕ್ೀyಎಿಂಬವರ್-
ಗದ್ದಾರೆ�yಅಲ್ಲಾಹುyಅವರyಮೀಲೆyಕರುಣೆyತೆೊೀರಲ್�yಇವರನು್ನy
ಪ್ರಶಿಂಸಿಸುತ್್ತyಇಬ್್ನyಕಸಿೀರ್yತಮಮಾyಅಲ್ಬಿದ್ಯyವನಿ್ನಹ್ಯದಲ್ಲಾy
(11/172)yಬರೆಯುತ್್ತರೆ�

َوَكاَن ِمــْن َأْكَبِر َصــَواِب َأْحَكاِمــِه َوَأْصَوبَِها َقْتَلُه 

ِج. اْلُحَســْيَن ْبَن َمنُْصــوٍر اْلَحاَّ

“ಇವರy ತಿೀಪು್ಮಗಳಲ್ಲಾy ಅತ್ಯರ್ಕy ಸರಿಯ್ದyಮತು್ತy ಅತ್ಯಿಂತy
ನಿಖರವ್ದyತಿೀಪು್ಮyಅಲ್ಹುಸೈನ್yಇಬ್್ನyಮನೊಸಿರ್yಅಲ್ಹಲ್ಲಾ-
ಜ್ನನು್ನyಗಲ್ಲಾಗೆೀರಿಸುವಿಂತೆyನಿೀಡಿದyತಿೀಪ್್ಮಗದೆ�”

ಶೈಖುಲ್yಇಸ್ಲಾಮ್yಇಬ್್ನyತೆೈಮಿಯ್ಯ yಹೀಳುತ್್ತರೆ�

ُج ِمــَن اْلَمَقااَلِت  َمــِن اْعَتَقــَد َما َيْعَتِقــُدُه اْلَحــاَّ

َفاِق  ُج َعَلْيَهــا َفُهَو َكافٌِر ُمْرَتــدٌّ بِاتِّ الَّتِــي ُقتَِل اْلَحاَّ

َما َقَتُلــوُه َعَلى  اْلُمْســلِِميَن. َفــإِنَّ اْلُمْســلِِميَن إنَّ

اْلُحُلوِل َوااِلتَِّحــاِد َوَنْحِو َذلَِك ِمــْن َمَقااَلِت َأْهِل 

ــُه. َوَقْولِِه: إَلٌه  ْنَدَقــِة َواِلْلَحاِد، َكَقْولِــِه: َأَنا اللَّ الزَّ

ُج َكاَنْت  ــَماِء َوإَِلٌه فِي األَْرِض . . .  َواْلَحاَّ فِي السَّ

ــْحِر َوَلُه ُكُتٌب َمنُْســوَبٌة  َلُه َمَخاِريُق َوَأْنَواٌع ِمَن السِّ

ِة  ــْحِر. َوبِاْلُجْمَلِة َفَا ِخــَاَف َبْيِن اأْلُمَّ إَلْيِه فِي السِّ

َحاِدِه بِِه َوَأنَّ  ِه فِي اْلَبَشــِر َواتِّ َأنَّ َمْن َقــاَل بُِحُلوِل اللَّ

اْلَبَشــَر َيُكوُن إَلًهــا َوَهَذا ِمــْن اآْللَِهِة: َفُهــَو َكافٌِر 

ُج. ِم َوَعَلى َهَذا ُقتِــَل اْلَحاَّ ُمَباُح الــدَّ

“ಯ್ವyತರಹದyನಿಂಬಿಕ್ಗಳಲ್ಲಾyವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟದದಾಕ್ಕೆಗyಅಲ್ಹ-
ಲ್ಲಾಜ್ನನು್ನyಕ್ೊಲಲಾಲ್ಯಿತೆೊೀyಆyನಿಂಬಿಕ್ಗಳಲ್ಲಾyವಿಶ್ವಾಸವಿಡು-
ವವರೆಲಲಾರೊyಮುಸಲ್ಮಾನyವಿದ್ವಾಿಂಸರyಒಕ್ೊಕೆರಳyಅಭಿಪ್್ರಯದy
ಪ್ರಕ್ರyಸತ್ಯನಿಷೀರ್ಗಳೂ,yಧಮ್ಮಭ್ರಷ್್ಟರೊyಆಗದ್ದಾರೆ�yಮುಸಲ್ಮಾನy
ವಿದ್ವಾಿಂಸರುyಈತನನು್ನyಗಲ್ಲಾಗೆೀರಿಸಿದುದಾyಈತyಪ್ಷ್ಿಂಡಿಗಳುyಮತು್ತyy
ನ್ಸಿ್ತಕರುyವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವyಅವತ್ರyಮತು್ತyಲಯದಲ್ಲಾyವಿಶ್ವಾಸ-
ವಿಟ್ಟyಕ್ರಣಕ್ಕೆಗದೆ�yಉದ್ಹರಣೆಗೆyಈತyಹೀಳುತಿ್ತದದಾನು,yನ್ನೀy
ಅಲ್ಲಾಹು�yಆಕ್ಶದಲ್ಲಾರುವyದೆೀವyಮತು್ತyಭೊಮಿಯಲ್ಲಾರುವy
ದೆೀವyಎಿಂದೊyಸಹyಈತyಹೀಳುತಿ್ತದದಾನು���yಅಲ್ಹಲ್ಲಾಜ್yಅನೀಕy
ಪವ್ಡಗಳನು್ನyಮತು್ತyಮ್ಟಮಿಂತ್ರಗಳನು್ನyಪ್ರದಶಿ್ಮಸುತಿ್ತದದಾನು�y
ಈತನyಹಸರಿಗೆyಸೀರಿಸಲ್ದyಮ್ಟಮಿಂತ್ರವನು್ನyಕಲ್ಸುವyಅನೀಕy
ಪುಸ್ತಕಗಳಿವ�yಒಟ್್ಟನಲ್ಲಾ,yಅಲ್ಲಾಹುyಭೊಮಿಗೆyಮನುಷ್್ಯರೊಪದ-
ಲ್ಲಾyಅವತರಿಸುತ್್ತನಿಂದುyವ್ದಸುವ,yಅಲ್ಲಾಹುyಮನುಷ್್ಯನಲ್ಲಾy
ಲಯವ್ಗುತ್್ತನಿಂದುyವ್ದಸುವ,yಮನುಷ್್ಯನುyಕೊಡyದೆೀವನ್-
ಗುತ್್ತನಿಂದುy ವ್ದಸುತ್್ತy ಇಿಂತಿಿಂತಹವನುy ದೆೀವರುಗಳಲ್ಲಾy
ಸೀರಿದವನಿಂದುyಹೀಳುವವರುyಸತ್ಯನಿಷೀರ್ಗಳ್ಗದ್ದಾರೆ,yಅವರನು್ನy
ಕ್ೊಲಲಾಬೆೀಕ್ಗದೆyಎಿಂಬyವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾyವಿದ್ವಾಿಂಸರyನಡುವyಭಿನ್್ನ-
ಭಿಪ್್ರಯವಿಲಲಾ�yಈyಕ್ರಣದಿಂದಲೆೀyಅಲ್ಹಲ್ಲಾಜ್ನನು್ನyಗಲ್ಲಾಗೆೀ-
ರಿಸಲ್ಯಿತು�”y(ಮಜೊಮಾಉಲ್ಫತ್ವ್y2/480)

ಅವರುyಇನೊ್ನಿಂದುyಕಡೆyಹೀಳುತ್್ತರೆ�

37 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್ಗಳಿಗರುವಿವಾಗಾದಾನಗಳು

ಧಮ್ಯದ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಜಿೇವನದಲ್ಲಾ ಅಳವಡಿಸಿಿೊಂಡು ಜನರನು್ನ ಅದರೆಡೆಗೆ ಆಮಂತಿ್ಸುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುತ್ತೇನ ಎಂಬುದು ಅಲಾಲಾಹನ ವಾಗಾದಾನವಾಗಿದ. ಮಕಾಕೆ ವಿಜಯದ ವೇಳ ಹಾಗೊ ಮತಿ್ತತರ ನಿರಾ್ಯಯಕ 
ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವಿಶಾ್ಸಿಗಳಗೆ ಈ ಸಹಾಯ ಲಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕುರ್ಆನ್ ಮತು್ತ ಪ್ವಾದವಚನಗಳಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಿದ. 

ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳyಜೀವನವುyಕಮ್ಮನಿರತವ್ಗರಬೆೀಕು�yಸೃಷಿ್ಟಕ-
ತ್ಮನyಬಳಿyಸತಕೆಮ್ಮಗಳುyಸಿವಾೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದುyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸದy

ಆಧ್ರದಲ್ಲಾಗದೆ�yಆದುದರಿಿಂದyವಿಶ್ವಾಸವನು್ನyಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದುy
ಅನಿವ್ಯ್ಮವ್ಗದೆ�yಆದರೆyಹಚಿ್ಚನವರುyವಿಶ್ವಾಸದyಸಿಂಸಕೆರಣೆಯy
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾy ಗಮನಹರಿಸುವುದಲಲಾ�y ವಿಶ್ವಾಸದy ಶುದ್ಧಯನು್ನy
ಕ್ಯುದಾಕ್ೊಳು್ಳವವರುyಅಲ್ಲಾಹನyಸಿಂಪಿ್ರೀತಿಗೆyಪ್ತ್ರರ್ದರೆyಇತರರುy
ಅವನyಕ್ೊೀಪಕ್ಕೆyಗುರಿಯ್ಗುತ್್ತರೆ�yಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಳುತ್್ತನ�

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھھ 
ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴾

“ವಿಶ್ವಾಸವಿಟು್ಟyಸತಕೆಮ್ಮyಕ್ೈಗೆೊಿಂಡವರುyತಮಮಾyಪ್ರತಿಫಲವನು್ನy
ಸಿಂಪೂಣ್ಮವ್ಗy ಪಡೆಯುವರು�y ಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ,y ಅಲ್ಲಾಹುy
ಅವರಿಗೆyತನ್ನyಅನುಗ್ರಹದಿಂದyಇನ್ನಷ್ು್ಟyಹಚು್ಚyಪುರಸ್ಕೆರವನು್ನy
ದಯಪ್ಲ್ಸುವನು�yಆರ್ಧನಗೆyಸಿಂಕ್ೊೀಚಪಟ್ಟವರಿಗೆyಹ್ಗೊy
ಅಹಿಂಭ್ವyತೆೊೀರಿಸಿದವರಿಗೆyಅಲ್ಲಾಹುyವೀದನ್ಜನಕyಶಿಕ್ಷೆy

ಕ್ೊಡುವನು�yಅವರುyಅಲ್ಲಾಹನyಹೊರತುyಯ್ರೆಲಲಾರyರಕ್ಷಣೆy
ಮತು್ತyಸಹ್ಯಗಳyಮೀಲೆyಭರವಸಯನಿ್ನಡುತ್್ತರೆೊೀyಅವರy
ಪೆೈಕ್yಯ್ರನೊ್ನyಅಲ್ಲಾyಕ್ಣಲ್ರರು�”y(4:173)

ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆyಬಲವ್ಗyಅಿಂಟ್ಕ್ೊಿಂಡುyಜೀವಿಸುವವರಿಗೆyಅಲ್ಲಾಹುy
ಅನೀಕyವ್ಗ್ದಾನಗಳನು್ನyನಿೀಡುತ ್್ತನ�yಅವುಗಳyಪೆೈಕ್yಕ್ಲವುy
ಕ್ಯ್ಮಗಳನು್ನyಇಲ್ಲಾyವಿವರಿಸಲ್ಗದೆ�

 .ಿ ಅತ್ಯಂತಿದೊಡಡಾಿವಿಜಯಿ:ಿ

ಅಲ್ಲಾಹುyಮತು್ತyಅವನyಸಿಂದೆೀಶವ್ಹಕರಲ್ಲಾyವಿಶ್ವಾಸವನು್ನy
ಖ್ತರಿಪಡಿಸಿದವರುyಎಲ್ಲಾyಸ್ಭ್ಗ್ಯಗಳyಅಹ್ಮತೆಯನು್ನy
ಪಡೆದುಕ್ೊಿಂಡುyಶ್ಶವಾತyವಿಜಯಕ್ಕೆyಪ್ತ್ರರ್ಗುತ್್ತರೆ�yಈy
ಯಶಸುಸಿyತ್ತ್ಕೆಲ್ಕವಲಲಾ�yಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಳುತ್್ತನ�

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ﴾
“ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳುyವಿಜಯಿಗಳ್ದರು�”y(23:1)

ಲ.ಿ ಸನಾಮಾಗಷಿದಶಷಿನಿ:ಿ

ಇದುyಅಲ್ಲಾಹುyತನ್ನy ಸಿಂಪಿ್ರೀತyದ್ಸರಿಗೆyನಿಣ್ಮಯಿಸುವy
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ವಿಶ್ವಾಸದ್ಢ್ಯ್ಮತೆಯ್ಗದೆ�yಸತ್ಯದೆಡೆಗೆyಕ್ೊಿಂಡೆೊಯು್ಯವುದು,y
ಅಸತ್ಯದಿಂದyದೊರವಿರಿಸುವುದು,yಸವಾಗೀ್ಮಯyಪದವಿಗಳನು್ನy
ದಯಪ್ಲ್ಸುವುದುyಹ್ಗೊyನರಕದಿಂದyರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದುy
ಸನ್ಮಾಗ್ಮy ದಶ್ಮನದಿಂದ್ಗುವy ಪ್ರಯೀಜನಗಳ್ಗವ�y
ಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಳುತ್್ತನ�

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ېې ې ې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴾

“ಇದುy ನಿಮಮಾyಪ್ರಭುವಿನy ಕಡೆಯಿಿಂದyಬಿಂದyಸತ್ಯವಿಂದುy
ಜ್್ನyಸಿಂಪತು್ತyಹೊಿಂದದವರುyಅರಿತುಕ್ೊಳು್ಳವಿಂತ್ಗಲು,y
ಅವರುyಇದರyಮೀಲೆyವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುವಿಂತ್ಗಲುyಮತು್ತy
ಅವರyಹೃದಯಗಳುyಇದರyಮುಿಂದೆyಬ್ಗುವಿಂತ್ಗಲುy
(ಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಗ್ಗಲುyಬಿಡುತ್್ತನ)�y ನಿಶ್ಚಯವ್ಗಯೊy
ಅಲ್ಲಾಹುy ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುವವರಿಗೆy ಸದ್y ಸನ್ಮಾಗ್ಮವನು್ನy
ತೆೊೀರಿಸುತ್್ತನ�”y(22:54)

﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ﴾

“ಅದರyಮೊಲಕyಅಲ್ಲಾಹನುyತನ್ನyಸಿಂಪಿ್ರೀತಿಯನು್ನyಅಪೆೀಕ್ಷಿ-
ಸುವವರಿಗೆyರಕ್ಮ್ಗ್ಮವನು್ನyತೆೊೀರಿಸಿyತನ್ನyಸವಾಇಚೆಛೆಯಿಿಂದy
ಅವರನು್ನyಅಿಂಧಕ್ರಗಳಿಿಂದyಹೊರತಗೆದುyಪ್ರಕ್ಶದyಕಡೆಗೆy
ಒಯು್ಯತ್್ತನyಮತು್ತyಸನ್ಮಾಗ್ಮದತ್ತyಅವರಿಗೆyಮ್ಗ್ಮದಶ್ಮನy
ಮ್ಡುತ್್ತನ�”y(ಕುರ್ಆನ್y5:16)

3.ಿ ನಿಜವಾದಿಸಹಾಯಿ:ಿ

ಧಮ್ಮದy ವಿರ್ಗಳನು್ನy ಜೀವನದಲ್ಲಾy ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಿಂಡುy
ಜನರನು್ನy ಅದರೆಡೆಗೆy ಆಮಿಂತಿ್ರಸುವವರಿಗೆy ಸಹ್ಯy

ಮ್ಡುತೆ್ತೀನy ಎಿಂಬುದುy ಅಲ್ಲಾಹನy ವ್ಗ್ದಾನವ್ಗದೆ�y
ಮಕ್ಕೆy ವಿಜಯದyವೀಳೆyಹ್ಗೊyಮತಿ್ತತರy ನಿಣಾ್ಮಯಕy
ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಾyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆyಈyಸಹ್ಯyಲಭಿಸಿರುವು-
ದ್ಗyಕುರ್ಆನ್yಮತು್ತyಪ್ರವ್ದವಚನಗಳಿಿಂದyಸ್ಪಷ್್ಟವಿದೆ�y
ಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಲುತ್್ತನ�

﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾

“ನ್ವುyನಿಮಗಿಂತyಮುಿಂಚೆyಸಿಂದೆೀಶವ್ಹಕರನು್ನyಅವರy
ಜನ್ಿಂಗದyಕಡೆಗೆyರವ್ನಿಸಿದೆವುyಮತು್ತyಅವರುyಅವರy
ಮುಿಂದೆyಸುವ್ಯಕ್ತyನಿದಶ್ಮನಗಳನು್ನyತಿಂದರು�yತರುವ್ಯy
ಅಪರ್ಧವಸಗದವರy ವಿರುದ್ಧy ನ್ವುy ಪ್ರತಿೀಕ್ರy
ತಿೀರಿಸಿದೆವು�yಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆyಸಹ್ಯyಮ್ಡುವುದುyನಮಮಾy
ಹೊಣೆಯ್ಗತು್ತ�”y(30:47)

﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ﴾

“’ಬದ್್ರ’ನಲ್ಲಾyನಿೀವುyದುಬ್ಮಲರ್ಗದದಾರೊyಅಲ್ಲಾಹುyನಿಮಗೆy
ಸಹ್ಯyಮ್ಡಿದದಾನು�”y(3:123)

﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴾
“ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆೀ,yನಿೀವುyಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆyಸಹ್ಯyಮ್ಡಿದರೆy
ಅವನುy ನಿಮಗೆy ಸಹ್ಯy ಮ್ಡುವನುy ಮತು್ತy ನಿಮಮಾy
ಪ್ದಗಳನು್ನyಸಿಥಾರಗೆೊಳಿಸುವನು�”y(47:7)

4.ಿ ಶಕ್ತಿ:ಿ

﴿ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴾

“ಪ್ರತ್ಪದy ಒಡೆಯನ್ದy ನಿಮಮಾy ಪ್ರಭು�y ಅವರುy
ವಿವರಿಸಿ y ಹೀಳುತಿ್ತರ ುವುದಕ್ಕೆಿಂದ y ಅದೆಷೊ್ಟ ೀy
ಪರಮಪ್ವನನು�”y(37:180)
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ಎಲ್ಲಾyಗ್ರವ,yಶಕ್್ತ,yಸ್ಮಥ್ಯ್ಮಗಳyಒಡೆಯನ್ದyಅಲ್ಲಾಹನೀy
ಶಕ್್ತಯನು್ನyನಿೀಡುವವನ್ಗದ್ದಾನ�yಅಲ್ಲಾಹನನು್ನyಅನುಸರಿ-
ಸುವವರಿಗೆyಗ್ರವyಪ್್ರಪ್ತವ್ದರೆyಅವನನು್ನyರ್ಕಕೆರಿಸುವವರಿಗೆy
ನಿಿಂದ್ಯತೆyಕಟ್್ಟಟ್ಟyಬುತಿ್ತಯ್ಗದೆ�yಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಳುತ್್ತನ�

﴿گ گ ڳ ڳ ﴾

“ಗ್ರವವುyಅಲ್ಲಾಹು,yಅವನyಸಿಂದೆೀಶವ್ಹಕರುyಮತು್ತy
ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗ್ಗಯೀyಇದೆ�”y(63:8)

5.ಿ ಪಾ್ತಿನಿಧ್ಯಿಮತು್ತಿಪ್ಭಾವಿ:ಿ

ಉತ್ತಮವ್ದುದನು್ನyಪ್ರತಿನಿರ್ಸಿyಒಳಿತಿನಲ್ಲಾyಸಹಕರಿಸುವುದುy
ದೆೊಡ್ಡy ಅನುಗ್ರಹವ್ಗದೆ�y ಜೀವನದy ರಹಸ್ಯy ಬಹರಿಂಗy
ವಲಯಗಳಲ್ಲಾyಒಿಂದೆೀyರಿೀತಿಯ್ಗyಅಲ್ಲಾಹನyಭಯವಿಟು್ಟ-
ಕ್ೊಿಂಡುyವಿಶ್ವಾಸyಮತು್ತyಸತಕೆಮ್ಮಗಳನು್ನyತೆೊರೆಯದರುವ-
ವರಿಗೆyಅಲ್ಲಾಹುyನಿೀಡುವyಕ್ಲವುyವ್ಗ್ದಾನಗಳನು್ನyನೊೀಡಿರಿ�

﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ ﴾

“ನಮಮಾyಪೆೈಕ್yಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಿyಸತಕೆಮ್ಮವಸಗದವರೆೊಡನy
ಅಲ್ಲಾಹುyಅವರಿಗಿಂತyಮುಿಂಚಿನವರನು್ನyಭೊಮಿಯಲ್ಲಾyಪ್ರತಿ-
ನಿರ್ಗಳ್ಗyಮ್ಡಿದಿಂತೆಯೀyಅವರನು್ನyಮ್ಡುವನಿಂದುy
ವ್ಗ್ದಾನyಮ್ಡಿರುವನು�yತ್ನುyಅವರಿಗ್ಗyಮಚಿ್ಚರುವy
ಅವರyಧಮ್ಮವನು್ನyಸುಭದ್ರyಬುನ್ದಗಳಲ್ಲಾyಸ್ಥಾಪಿಸುವನುy
ಮತು್ತyಅವರy(ಪ್ರಚಲ್ತ)yಭಯ್ವಸಥಾಯನು್ನyಶ್ಿಂತಿಯ್ಗy
ಮ್ಪ್ಮಡಿಸಿyಬಿಡುವನು�yಅವರುyನನ್ನyಆರ್ಧನyಮ್ತ್ರy
ಮ್ಡಲ್yಮತು್ತyನನೊ್ನಿಂದಗೆyಯ್ರನೊ್ನyಸಹಭ್ಗಯ್ಗy
ಮ್ಡದರಲ್�yಇದ್ದyಬಳಿಕyಯ್ರುyದೆೀವಸಹಭ್ಗತವಾy
ಮ್ಡುವರೆೊೀyಅವರೆೀyಕಮ್ಮಭ್ರಷ್್ಟರು�”y(24:55)

6.ಿ ಪ್ತಿರೆೊೀಧಿ:ಿ

ಅಲ್ಲಾಹುy ಅವನy ಕೃತಜ್ಞy ದ್ಸರಿಗೆyಅನ್್ಯಯ,y ಅಕ್ರಮ,y
ಸುಳು್ಳ,yಪೆೈಶ್ಚಿಕyದುಬೆೊೀ್ಮಧನyಮುಿಂತ್ದyಕ್ಡುಕುಗಳಿಿಂದy
ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯನು್ನyಏಪ್ಮಡಿಸುತ್್ತನ�yಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಳುತ್್ತನ�y

﴿ی ی ی ی جئ حئ مئىئ يئ 

جب حب خب مب ىب يب جت ﴾
ನಿಶ್ಚಯವ್ಗಯೊyಅಲ್ಲಾಹನುyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳyಪರವ್ಗy
ರಕ್ಷಣೆyಮ್ಡುತ ್್ತನ�yಖಿಂಡಿತವ್ಗೊyಅಲ್ಲಾಹನುyಯ್ವುದೆೀy
ವಿಶ್ವಾಸಘ್ುಕyಕೃತಘ್ನನನು್ನyಮಚು್ಚವಿದಲಲಾ�”y(22:38)

7.ಿ ನಿಭೀಷಿತಿಿ:ಿ

ವಿಚಲ್ತರ್ಗದೆy ಸನ್ಮಾಗ್ಮದಲ್ಲಾy ನಲೆಗೆೊಳು್ಳವುದರಲ್ಲಾy
ಸಫಲರ್ಗುವುದುyನೈಜyನಿಭಿೀ್ಮತಿಯ್ಗದೆ�yಶಿಕ್ಮನು್ನyಹಚು್ಚy
ಭಯಪಡಬೆೀಕ್ಗದೆ�yಸವಾಿಂತyಜೀವನದಲ್ಲಾyಶಿಕ್್ಮyಅಥವ್y
ದೆೀವಸಹಭ್ಗತವಾy ಎಿಂಬy ಭ್ರಿೀy ಅಕ್ರಮವುyಬರದರಲುy
ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳುyಹಚು್ಚyಜ್ಗರೊಕರ್ಗಬೆೀಕು�yವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಾy
ಶಿಕ್್ಮyಎಿಂಬyಅಕ್ರಮವನು್ನyಬೆರೆಸದರುವವರಿಗೆyಅಲ್ಲಾಹುy
ಶಿಕ್ಷೆ,yಭಯ,yದ್ಭ್್ಮಗ್ಯyಮುಿಂತ್ದವುಗಳಿಿಂದyನಿಭಿೀ್ಮತಿಯನು್ನy
ದಯಪ್ಲ್ಸುತ್್ತನ�yಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಳುತ್್ತನ�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴾

“ಯ್ರುyವಿಶ್ವಾಸವಿಟು್ಟyತಮಮಾyವಿಶ್ವಾಸವನು್ನyಅಕ್ರಮದೆೊಿಂ-
ದಗೆyಕಲುಷಿತಗೆೊಳಿಸದರುವರೆೊೀyಅವರಿಗೆyಶ್ಿಂತಿyಇದೆyಮತು್ತy
ಅವರುyಮ್ತ್ರyಸನ್ಮಾಗ್ಮದಲ್ಲಾರುತ್್ತರೆ�”y(6:82)

8.ಿ ಉತ್ತಮಿಜೀವನಿ:ಿ

ಉತ್ತಮyಜೀವನದಿಂದyಮನಸಿಸಿಗೆyಶ್ಿಂತಿyಮತು್ತyಸವಾಸಥಾತೆyಪ್್ರ-
ಪ್ತವ್ಗುತ್ತದೆ�yಇದುyವಿಶ್ವಾಸyಮತು್ತyಸತಕೆಮ್ಮಗಳುyಮೀಲೆೈಸಿ-
ದವರಿಗೆyಇಹದಲೊಲಾyಪರದಲೊಲಾyಅಲ್ಲಾಹುyದ್ನವಿೀಯುವy
ಕ್ೊಡುಗೆಯ್ಗದೆ�yಇದರyಮೊಲಕyಉಪಜೀವನದyಮ್ಗ್ಮ,y
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ವಿಶ್ಲತೆ,yಪರಲೆೊೀಕದyಪ್ರತಿಫಲವನು್ನyಆಶಿಸಬಹುದ್ಗದೆ�y
ಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಳುತ್್ತನ�y

﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گگ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾
“ಪುರುಷ್ನ್ಗರಲ್,yಸಿರಾೀಯ್ಗರಲ್yಯ್ರುyಸತಕೆಮ್ಮವಸ-
ಗುವನೊೀyಅವನುyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯ್ಗದದಾರೆyಅವನಿಗೆyನ್ವುy
ಇಹಲೆೊೀಕದಲ್ಲಾyಪರಿಶುದ್ಧyಜೀವನವನು್ನyದಯಪ್ಲ್ಸುವವುy
ಮತು್ತyಇಿಂತಹವರಿಗೆy(ಪರಲೆೊೀಕದಲ್ಲಾ)yಅವರyಅತು್ಯತ್ತಮy
ಕಮ್ಮಗಳಿಗನುಸ್ರyಪ್ರತಿಫಲyನಿೀಡುವವು�”y(16:97)

2.ಿ ಅನುಗ್ಹಗಳಿಲಭ್ಯತಿ:ಿ

ಇದುy ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗ್ಗy ಅಲ್ಲಾಹುy ಸಜು್ಜಗೆೊಳಿಸಿ-
ಟ್ಟy ಗ್ರವವ್ಗದೆ�y ನಿಷಿದ್ಧವ್ದವುಗಳಿಿಂದy ದೊರವಿದುದಾy
ಅಲ್ಲಾಹನyಭಯವಿರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡವರುyಇದಕ್ಕೆyಅಹ್ಮರ್ಗುತ್್ತರೆ�y
ಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಳುತ್್ತನ�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾
“ಆyನ್ಡಿನವರುyವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುತಿ್ತದದಾರೆyನ್ವುyಅವರಿಗೆyಆಕ್ಶy
ಮತು್ತy ಭೊಮಿಯಿಿಂದyಸಮೃದ್ಧಯyದ್ವಾರಗಳನು್ನy ತೆರೆದುy
ಕ್ೊಡುತಿ್ತದೆದಾವು�yಆದರೆyಅವರುyಸುಳ್್ಳಗಸಿದರು�yಆದುದರಿಿಂದy
ಅವರುyಶೀಖರಿಸುತಿ್ತದದಾyಕ್ಟ್ಟyಗಳಿಕ್ಗ್ಗyಅವರನು್ನyನ್ವುy
ಹಡಿದುಬಿಟ್್ಟವು�”y(7:96)

 ್.ಿ ಅಲಾಲಿಹನಿಸಾಮಿೀಪ್ಯಿ:ಿ

ಇದುyವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಾyಅರ್ಷಿ್ಟತರ್ಗyಜೀವಿಸುವyತನ್ನyದ್ಸರಿಗೆy
ಅಲ್ಲಾಹುy ದಯಪ್ಲ್ಸುವy ಪ್ರತೆ್ಯೀಕy ಸ್ಭ್ಗ್ಯವ್ಗದೆ�y
ಇಿಂತಹವರಿಗೆyಅಲ್ಲಾಹುyಅವರyಮ್ತು,yಕೃತಿ,yಚಿಿಂತನಯನು್ನy
ನೀರವ್ದy ಹ್ದಯಲ್ಲಾರುವಿಂತೆy ಮ್ಡಲುy ಸಹ್ಯy
ಮ್ಡುತ್್ತನ�yಅವರಿಗೆyಅಲ್ಲಾಹನyರಕ್ಷಣೆಯಿದೆ�yಅತ್ಯಿಂತy
ಸಿಂರ್ಗದಾಮಯy ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಾy ಈy ಅನುಗ್ರಹವುy ಸವಾಯಿಂy
ಅನುಭವಕ್ಕೆyಬರುವುದು�yಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಳುತ್್ತನ�

﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴾

“ಅಲ್ಲಾಹುyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳyಜೊತೆಯಲ್ಲಾದ್ದಾನ�”y(8:19)

ಇವಲಲಾವೂyಸೃಷಿ್ಟಕತ್ಮನ್ದyಅಲ್ಲಾಹುyನಿೀಡಿರುವyವ್ಗ್ದಾನ-
ಗಳ್ಗವ�yಸುಳು್ಳyಭರವಸಗಳyಜಡಿಮಳೆyವಷಿ್ಮಸಿyವಿಂಚಿಸುವy
ಮನುಷ್್ಯರyತುಟ್yಮ್ತುಗಳಲಲಾ�� n

َج  ِة اْلُمْســلِِميَن َذَكَر اْلَحاَّ َوَما َنْعَلُم َأَحــًدا ِمْن َأئِمَّ

بَِخْيــٍر، اَل ِمَن اْلُعَلَمــاِء َواَل ِمَن اْلَمَشــايِِخ. َوَلكِنَّ 

ُه َلْم َيْعــِرْف َأْمَرُه. َبْعــَض النَّاِس َيِقُف فِيــِه، أِلَنَّ

“ಮುಸಲ್ಮಾನರyಇಮ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಾ,yಅಥವ್yವಿದ್ವಾಿಂಸರಲ್ಲಾ,yಅಥವ್y
ಮಶ್ಇಖ್ಗಳಲ್ಲಾyಯ್ರ್ದರೊyಅಲ್ಹಲ್ಲಾಜ್ನyಬಗೆಗುyಒಳೆ್ಳಯy
ಮ್ತುಗಳನು್ನy ಆಡಿದದಾನು್ನy ನ್ನುy ಕ್ೀಳಿಲಲಾ�y ಆದರೆy ಕ್ಲವರುy
ಆತನyವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾyಮ್ನyಪ್ಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ�yಆತನyಬಗೆಗುyಸರಿಯ್ದy
ಸಮ್ಚಾರy ಅವರಿಗೆy ತಲುಪದರುವುದೆೀy ಇದಕ್ಕೆy ಕ್ರಣ�”y
(ಮಜೊಮಾಉಲ್yಫತ್ವ್y2/483)

ಹಚಿ್ಚನyಮ್ಹತಿಗ್ಗyನೊೀಡಿರಿ�

1�y ಅಲ್ಖತಿೀಬ್y ಅಲ್ಬಗ್ದಾದಯವರy ತ ್ರಿೀಖ್y
ಬಗ್ದಾದ್y(8/112–141)

2�y ಇಬು್ನಲ್yಜ್ಝಿಯವರyಅಲ್ಮುನ್ತಝಿಮ್y(13/201–202)

3�y ಅಝ್ಝಹಬಿಯವರ y ಸಿಯರ್ y ಅಅ್ yಲ ್ಮಿy
ನು್ನಬಲ್y(14/313–354)

4�y ಇಬ್್ನyಕಸಿೀರ್ರವರyಅಲ್ಬಿದ್ಯyವನಿ್ನಹ್ಯy(11/132–
144)� n

ಹಲಾಲಿಜ್ಿಯಾರು?33 ನೇ ಪುಟದಂದ
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಹೆೊಸಿಪ್ವಾದಯಿರಂಗಪ್ವೀಶ—
ಖಾದಯಾನಿಿಧಮಷಿಿಸಂದಗ್ಧತಯಲ್ಲಿ!

ಒಂದು ಶತಮಾನ ಪೂತಿ್ಯಯಾಗುವಾಗ ಖಾದಯಾನಿ ಧಮ್ಯವು ಅನೇಕ ಸಂದಗ್ಧತಗಳಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ. ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ 
ಬಡುಗಡೆಗೆೊಳ್ಳಬೇಿಂದು ತೊೇಚದ ಚಡಪಡಿಸುತಿ್ತದ. ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಪ್ವಾದಗಳು, ಡೆಪೂ್ಯಟಿ ಪ್ವಾದಗಳು, ಮಹಾ 
ಖಲ್ೇಫರು ಹಾಗೊ ಚಕಕೆಪುಟ್ಟ ಖಲ್ೇಫರು ರಂಗಪ್ವೇಶಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಖಾದಯಾನಿಗಳಗೆ ದಿಕೆೇ ತೊೇಚದಂತಾಗಿದ. 

ಪ್ರವ್ದyಮುಹಮಮಾದ್ yರyನಿಂತರyಪ್ರವ್ದತವಾವನು್ನyವ್ದಸಿy
ರಿಂಗಪ್ರವೀಶyಮ್ಡಿದyಮಿಝ್್ಮyಗುಲ್ಮ್yಅಹಮಾದ್y

ಖ್ದಯ್ನಿಯyಸಿಂಘಟನಯ್ದyಅಹಮಾದಯyಜಮ್ಅತ್y100y
ವಷ್್ಮಗಳyಬಳಿಕyಹಲವ್ರುyಹೊಸyಸಮಸ್ಯಗಳನು್ನyಎದುರಿಸಲ್-
ಗದೆyಇಕಕೆಟ್್ಟಗೆyಸಿಲುಕ್ದೆ�yಹಲವುyನಿವೀದನಗಳಲ್ಲಾyಕಿಂಡುyಬರುವy
ನೊರುyವಷ್್ಮಕ್ೊಕೆಬ್ಬyಸುಧ್ರಕyಆಗಮಿಸುತ್್ತನyಎಿಂಬyಪ್ರವ್ದy
ವಚನವುyಖ್ದಯ್ನಿyಧಮ್ಮದyಮೊಲಭೊತyವಿಶ್ವಾಸವ್ಗದೆ�y
ಮುಸಿಲಾಮ್yಜಗತು್ತyಈyಭವಿಷ್್ಯವ್ಣಿಯನು್ನyಅಿಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆಯ್-
ದರೊ,yಇಸ್ಲಾಮಿಕ್yವಿಶ್ವಾಸವುyಈyಭವಿಷ್್ಯವ್ಣಿಯyಆಧ್ರದಲ್ಲಾy
ನಲೆಗೆೊಿಂಡಿಲಲಾ�yಆದರೆyಮಿಝ್್ಮyಗುಲ್ಮ್yಅಹಮಾದ್yಪ್ರಸು್ತತy
ವಚನವನು್ನyಎತಿ್ತಹಡಿದುಕ್ೊಿಂಡುyತ್ನುyಮುಜದದಾದ್yಎಿಂದೊy
ಅನಿಂತರyಮಹದಾಯಿಂದೊyಕ್ೊನಗೆyಸ್ಕ್ತ್yಪ್ರವ್ದಯಿಂದೊy
ವ್ದಸಿದ�yಆದುದರಿಿಂದಲೆೀyಅವರುyತಮಮಾyವ್ದಕ್ಕೆyಪೂರಕವ್ದy
ವ್್ಯಖ್್ಯನಗಳನು್ನyಮುಿಂದಟ್ಟರು�

ಮಿಝ್್ಮy ಗುಲ್ಮರy ನಿಂತರy ಅವರy ಅನುಯ್ಯಿಗಳುy
(ಶಿಷ್್ಯರು)y ಲ್ಹೊೀರಿಗಳುy ಮತು್ತy ಖ್ದಯ್ನಿಗಳುy ಎಿಂಬy
ಎರಡುyವಿಭ್ಗಗಳ್ಗyವಿಭಜತರ್ದರು�yಲ್ಹೊೀರಿyವಿಭ್ಗವುy
ಮಿಝ್್ಮರನು್ನyಒಬ್ಬyಮುಜದದಾದ್yyಮ್ತ್ರವಿಂದುyಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ�y
ಲ್ಹೊೀರಿಗಳುyಕುರ್ಆನ್,yಪ್ರವ್ದವಚನyಹ್ಗೊyಮಿಝ್್ಮರy

ವ್್ಯಖ್್ಯನಗಳyಆಧ್ರದಿಂದyಪ್ರವ್ದyಮುಹಮಮಾದ್ yಅಿಂತಿಮy
ಸಿಂದೆೀಶವ್ಹಕರ್ಗದ್ದಾರೆಿಂದುy ಸಮರ್್ಮಸುತ್್ತರೆ�y ಇದುy
ಮಿಝ್್ಮರಿಗೆyಮ್ತ್ರವಲಲಾ,yಸವಾಯಿಂyಶಿಷ್್ಯರಿಗೆyಕೊಡ್yತಮಮಾyಪ್ರವ್-
ದತವಾವನು್ನyಮನವರಿಕ್yಮ್ಡಿಕ್ೊಡಲುyಸ್ಧ್ಯವ್ಗಲಲಾyಎಿಂಬುದನು್ನy
ಸೊಚಿಸುತ್ತದೆ�yಅಲ್ಲಾಹನುyನಿಯೀಗಸಿದyಪ್ರವ್ದಗಳಲ್ಲಾyಯ್ರಿಗೊy
ಇಿಂತಹyದುಗ್ಮತಿyಬಿಂದೆೊದಗರಲ್ಲಲಾ�

ಖ್ದಯ್ನಿಗಳy ವಿಶ್ವಾಸದy ಪ್ರಕ್ರy ಅವರುy ಮ್ತ್ರy ನೈಜy
ಮುಸಿಲಾಮರು�y ಆದುದರಿಿಂದy ಶತಮ್ನಗಳy ಆರಿಂಭದಲ್ಲಾy
ಆಗಮಿಸುವyಮುಜದದಾದ್ಗಳುyಖ್ದಯ್ನಿyಧಮ್ಮದಲ್ಲಾಯೀy
ಆಗಮಿಸುತ ್್ತರೆ�y ಆದುದರಿಿಂದಲೆೀy ಖ್ದಯ್ನಿಗಳುy ತಮಮಾy
ಧಮ್ಮಕ್ಕೆyಒಿಂದುyಶತಮ್ನyಪೂತಿ್ಮಯ್ದyಈyಕ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಾy
ಓವ್ಮyಮುಜದದಾದರyನಿರಿೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಾರುವುದುyಸ್ವಾಭ್ವಿಕವ್ಗದೆ�y
ಆದರೆ,y ಮುಜದದಾದನಿಂದುy ವ್ದಸುತ್್ತy ಯ್ರುy ಬಿಂದರೊy
ಖ್ದಯ್ನಿyಖಲ್ೀಫyಅವರನು್ನyಅಿಂಗೀಕರಿಸಲುyಸಿದ್ಧರಿಲಲಾ�y

ಎರಡನೀyಖಲ್ೀಫರಿಿಂದyಮೊದಲೆೊಗುಿಂಡುyಈyತನಕದyಖಲ್ೀಫ-
ರೆಲಲಾರೊyಮಿಝ್್ಮರyಕುಟುಿಂಬಕ್ಕೆyಸೀರಿದವರ್ಗರುವುದರಿಿಂದy
ಹಚಿ್ಚನy ಖ್ದಯ್ನಿಗಳುyಆy ಆಯಕೆಯyಬಗೆಗುy ಅಸಮ್ಧ್ನy
ಹೊಿಂದದ್ದಾರೆ�y ತನಿ್ನಮಿತ್ತy ಇತಿ್ತೀಚೆಗೆy ಪ್ಕ್ಸ್್ತನದಲ್ಲಾy ‘ಗ್ರೀನ್y
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ಏಪ್ರ ಲೆ12

ಅಹಮಾದಯ’yಎಿಂಬyಸಿಂಘಟನyಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್್ಟರುವುದುyಖ್ದಯ್-
ನಿಗಳಿಗೆyಭ್ರಿೀyತಲೆನೊೀವುyತಿಂದದೆ�yಖ್ದಯ್ನಿಗಳುyಮುಸಿಲಾ-
ಮರಲ್ಲಾರುವyವಿವಿಧyಗುಿಂಪುಗಳು,yಭಿನ್್ನಭಿಪ್್ರಯಗಳನು್ನyತೆೊೀರಿಸಿy
ತ್ವುyಮ್ತ್ರyಏಕyಖಲ್ೀಫನyನರಳಲ್ಲಾyಸುರಕ್ಷಿತವ್ಗದೆದಾೀವಿಂದುy
ವ್ದಸುವವರ್ಗದ್ದಾರೆ�yಆದರೆyಖ್ದಯ್ನಿಗಳಲ್ಲಾರುವyಬಗೆಹ-
ರಿಸಲ್ಗದಿಂತಹyಗುಿಂಪುಗ್ರಿಕ್ಯನು್ನyಅವರyನ್ಯಕತವಾವುy
ಮರೆಮ್ಚಿಡಲುyಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೊyಅದರyಅನುಯ್ಯಿಗಳುy
ಮ್ತ್ರyಅದನು್ನyತಿಳಿದದ್ದಾರೆ�

ಇಸ್ಲಾಮಿನy ಖಿಲ್ಫತ್ನಲ್ಲಾy ರ್ಜ್್ಯಡಳಿತವೂy ಒಳಪಡುತ್ತದೆ�y
ಆದುದರಿಿಂದಲೆೀy1920ರಲ್ಲಾyರದುದಾಗೆೊಳಿಸಲ್ದyಅರ್ಕ್ರವಿ-
ಲಲಾದyಉಸ್ಮಾನಿಯyಖಿಲ್ಫತ್ತನು್ನyಅಿಂಗೀಕರಿಸಿದದಾರೊ,yಮುಸಿಲಾಮ್y
ಜಗತು್ತyಅದನು್ನyನ್ಮಮ್ತ್ರyಖಿಲ್ಫತ್yಎಿಂದುyಕರೆದದೆ�yಆದರೆy
ಅಹಮಾದಯyಖಲ್ೀಫyಭೊಮಿಯyಒಿಂದುyಗೆೀಣುyಜ್ಗದyಆಡಳಿ-
ತಗ್ರನಲಲಾ�yಅವರುyಅವರyಸಿಂಘಟನಯyಖಲ್ೀಫರುyಮ್ತ್ರ�

ಇತಿ್ತೀಚೆಗೆyಮ್ರಿಷ್ಸ್ನಲ್ಲಾyಹೊಸyಪ್ರವ್ದಯಬ್ಬನyರಿಂಗಪ್ರವೀ-
ಶವ್ಗದೆ�yಆತನyಹಸರುyಮುನಿೀರ್yಅಝಿೀಮ್yಎಿಂದ್ಗದೆ�y
ಅವರುyತನ್ನನು್ನyಅಲ್ಲಾಹುyಕ್ಲಘಟ್ಟದyಮುಜದದಾದ್,yಅಲ್ಲಾಹನy
ಖಲ್ೀಫ,yಪ್ರವ್ದ,yಅಮಿೀರುಲ್yಮುಅ್yಮಿನಿೀನ್yಆಗyನಿಯೀ-
ಗಸಿದ್ದಾನಿಂದೊyದೆೀವನುyನನಗೆyಮುಹು್ಯದದಾೀನ್yಎಿಂಬyಉನ್ನತy
ಸ್ಥಾನವನು್ನyನಿೀಡಿದ್ದಾನಿಂದೊyವ್ದಸುತ್್ತರೆ�yಈyವಿಷ್ಯವನು್ನy
ಅವರುyಈಗನyಖಲ್ೀಫyಮತು್ತyಇದಕ್ಕೆಿಂತyಮೊದಲ್ನyಖಲ್ೀಫರಿಗೊy
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು�y

ಮಿಝ್್ಮyಗುಲ್ಮ್yಅಹಮಾದ್yಯ್ವyರಿೀತಿಯಲ್ಲಾyಪ್ರವ್ದಯ್ಗ-
ದ್ದಾರೆೊೀyಅದೆೀyರಿೀತಿಯಲ್ಲಾyತ್ನುyಕೊಡ್yಓವ್ಮyಪ್ರವ್ದಯಿಂದುy
ವ್ದಸುತ್್ತರೆ�y ಕುರ್ಆನ್ನy ವಚನಗಳನು್ನy ದುವ್್ಯ್ಮಖ್್ಯನಿಸಿy
ಮುಸಿಲಾಮ್yಸಮುದ್ಯದಲ್ಲಾy ಇನೊ್ನyಪ್ರವ್ದಗಳುyಆಗತರ್-
ಗುತ್್ತರೆಿಂದುy ಸಮರ್್ಮಸಲುy ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದವರೆೊಡನy ಇವರುy
ಅದೆೀyವಚನಗಳನು್ನyಉಲೆಲಾೀಖಿಸಿyತ್ನೊyಓವ್ಮyಪ್ರವ್ದಯಿಂಬy
ವ್ದವನು್ನy ಮುಿಂದಟ್್ಟದ್ದಾರೆ�y ಮಿಝ್್ಮy ಗುಲ್ಮರನು್ನy
ಪ್ರವ್ದಯಿಂದುyಅಿಂಗೀಕರಿಸಿದವರಿಗೆyಈyವ್ಯಕ್್ತಯyವ್ದವನೊ್ನy
ಸಿವಾೀಕರಿಸಬಹುದ್ಗದೆ�yಖ್ದಯ್ನಿಗಳyಮಟ್್ಟಗೆyಹೀಳುವುದ್ದರೆy
ಅವರಿಗೆyಪ್ರಚಲ್ತyಖಲ್ೀಫರುyಏನನು್ನyಹೀಳುತ್್ತರೆೊೀyಅದುವೀy
ಪ್ರಮ್ಣವ್ಗದೆ�yಅವರyಮ್ತುyಮಿಝ್್ಮರyವಚನಗಳಿಗೆyವಿರು-
ದ್ಧವ್ಗದದಾರೊyಸರಿ�

ಮ್ರಿಷ್ಸ್ನyಪ್ರವ್ದಯನು್ನyಅರ್ಕ್ರದ್ಹಯಿಂದುyಬಿಿಂಬಿಸಿy
ಒಿಂದುyವಿಧದಲ್ಲಾyರಕ್ಷಣೆyಹೊಿಂದದರೊ,yಖ್ದಯ್ನಿಗಳಿಗೆyಹೊಸy
ಪ್ರಶ್ನಗಳುyಎದುರ್ಗದೆ�yಹಜರ್y15ನೀyಶತಮ್ನದyಮುಜದದಾದ್y
ಯ್ರು?yಪ್ರಚಲ್ತyಖಲ್ೀಫರುyಮುಜದದಾದರೆೀ?

ಖ್ದಯ್ನಿಗಳುyಮತೆೊ್ತಿಂದುyಸಮಸ್ಯಯನು್ನyಎದುರಿಸುತಿ್ತದ್ದಾರೆ�y
ಅದುyಜಮ್ಅತ್yಅಹಮಾದಯyಪಸನ್ಸಿyಎಿಂಬyಸಿಂಘಟನಯ್ಗದೆ�y
ಇದರyನ್ಯಕನyಹಸರುyಜಿಂಬ್yಸ್ಹೀಬ್yಎಿಂದ್ಗದೆ�yಅವರುy
ತ್ನೊೀವ್ಮyಕ್ಲಘಟ್ಟದyಮುಜದದಾದ್yಎಿಂದುyವ್ದಸುತ್್ತರೆ�y
ಇವರy ನಿಲುವುಗಳುyಇತರyಖ್ದಯ್ನಿಗಳಿಗಿಂತyಭಿನ್ನವ್ಗy
ಸಹಷ್ುಣಿತೆಯಿಿಂದyಕೊಡಿದೆ�y

ಮಿಝ್್ಮy ಗುಲ್ಮ್yಅಹಮಾದ್yನೈಜyಪ್ರವ್ದಯಲಲಾ,yಅವರುy
ಅಲಿಂಕ್ರಿಕy ಅಥ್ಮದಲ್ಲಾy ಹ್ಗೆy ವ್ದಸಿದದಾರುy ಎಿಂಬುದನು್ನy
ಈy ಗುಿಂಪುyಮಿಝ್್ಮyವಚನಗಳನು್ನyಉದ್ಧರಿಸಿy ಸಮರ್್ಮಸು-
ತ್ತದೆ�yಮಿಝ್್ಮyಮುಜದದಾದ್yಎಿಂಬyಅಥ್ಮದಲ್ಲಾy ತ್ನೊೀವ್ಮy
ಪ್ರವ್ದಯಿಂದುy ಹೀಳಿದದಾರೆಿಂದುy ಇವರುy ವ್ದಸುತ್್ತರೆ�y ಈy
ಮೊದಲುyರ್ಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಾyಅಹಮಾದಯyಜಮ್ಅತಿ್ತನyಅಮಿೀರರ್ಗy
ಕ್ಯ್ಮವಸಗದyವ್ಯಕ್್ತಯಬ್ಬರುyಇತಿ್ತೀಚೆಗೆyಖ್ದಯ್ನಿಸಿಂನು್ನy
ತೆೊರೆದುyಈyಸಿಂಘಟನಯyಸದಸ್ಯರ್ಗದ್ದಾರೆ�yಅವರುyತಮಮಾy
ಅನುಭವಗಳನು್ನyಸ್ಮ್ಜಕyಜ್ಲತ್ಣಗಳಲ್ಲಾyಹಿಂಚಿಕ್ೊಿಂಡಿ-
ದ್ದಾರೆyಅವರುyಮಿಝ್್ಮyಗುಲ್ಮ್yಅಹಮಾದ್yಪ್ರವ್ದಯಿಂದುy
ಸ್ಬಿೀತುಪಡಿಸಿದರೆy 10y ಲಕ್ಷy ರೊಪ್ಯಿy ಬಹುಮ್ನವ್ಗy
ನಿೀಡಲ್ಗುವುದುyಎಿಂಬyಪಿಂಥ್ಹ್ವಾನyನಿೀಡಿದ್ದಾರೆ�yಆyಸವ್ಲುy
ಈಗಲೊyಜ್ರಿಯಲ್ಲಾದೆ�

ಪಿಂಜ್ಬಿನಲ್ಲಾರುವyಖ್ದಯ್ನಿನyಬಹಶಿ್ತyಕಬರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾyದಫನy
ಮ್ಡಲ್ಪಟ್ಟವರುyಸವಾಗ್ಮವ್ಸಿಗಳ್ಗುತ್್ತರೆಿಂಬyವಿಶ್ವಾಸyಖ್ದಯ್-
ನಿಗಳಲ್ಲಾದೆ�yಒಿಂದುyವ್ಟಸಿಪ್yಚಚೆ್ಮಯಲ್ಲಾyಮ್ರಿಷ್ಸ್yಪ್ರವ್ದಯy
ಅನುಚರರೆೊಬ್ಬರುyಖ್ದಯ್ನಿಗಳyಮ್ಜyಖಲ್ೀಫyತ್ವಾಹರ್y
ಅಹಮಾದ್yಮ್ರಿಷ್ಸ್yಪ್ರವ್ದಯನು್ನyಅಿಂಗೀಕರಿಸದರುವುದ-
ರಿಿಂದyಅವರುyಪಥಭ್ರಷ್್ಟರುyಎಿಂದುyಆರೆೊೀಪಿಸಿದ್ಗyಖ್ದಯ್ನಿy
ವಿಶ್ವಾಸಿyಅವರುyಬಹಶಿ್ತyಕಬರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾyದಫನಗೆೊಳಿಸಲ್ಪಟ್್ಟರು-
ವುದರಿಿಂದyಸವಾಗ್ಮವ್ಸಿಗಳ್ಗದ್ದಾರೆಿಂದುyಹೀಳುತ್್ತರೆ�yಆದರೆyಈy
ಮ್ರಿಷ್ಸ್yಪ್ರವ್ದಯyಭಕ್ತyಎಲ್ಲಾಯ್ದರೊyದಫನಗೆೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟy
ಮ್ತ್ರಕ್ಕೆyಸವಾಗ್ಮyಲಭಿಸುವುದಲಲಾವಿಂದುyಉತ್ತರಿಸುತ್್ತರೆ�

ಪ್ರವ್ದy ಈಸ್ y ರುy ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದಾರೆಿಂಬy ವಿಶ್ವಾಸy
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ಶಿಕ್್ಮಗದೆಯಿಂದುy ಖ್ದಯ್ನಿಗಳy ವ್ದವ್ಗದೆ�y ಅವರy
ಪ್ರಕ್ರyಈyವಿಶ್ವಾಸyಯಹೊದyಕ್್ರರೈಸ್ತರಿಿಂದyಎರವಲುyಪಡೆದy
ವಿಶ್ವಾಸವ್ಗದೆ�y ಆದರೆy ಮಿಝ್್ಮರಿಗೆy ಈy ವಿಶ್ವಾಸವಿತೆ್ತಿಂದುy
(ಪ್ರವ್ದತವಾyವ್ದಕ್ಕೆಿಂತyಮೊದಲು)yಖ್ದಯ್ನಿyಸ್ಹತ್ಯಗಳಲ್ಲಾy
ನೊೀಡಬಹುದು�yಮಿಝ್್ಮyಗುಲ್ಮ್yಅಹಮಾದ್yಪ್ರವ್ದತವಾದy
ವ್ದಕ್ಕೆಿಂತyಮೊದಲುyಶಿಕ್್ಮನyವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಾದದಾರೆೀ?

ಪ್ರವ್ದyಈಸ್ yರಿಗೆyಆಯುಷ್್ಯyವರ್್ಮಸಿಕ್ೊಡಲ್ಗದೆyಎಿಂಬy
ವಿಶ್ವಾಸವುy ವಿಜ್್ನವಿರುದ್ಧವ್ಗದೆಯಿಂದೊ,y ಮೀಲ್ನಿಿಂದy
ಒಿಂದುyವಸು್ತy (ಗುರುತ್ವಾಕಷ್್ಮಣyವಲಯದಿಂದyಆಚೆಗರುವ)y
ಕ್ಳಗೆyಬರುವುದಲಲಾವಿಂದೊyಇವರುyವ್ದಸುತ ್್ತರೆ�yಆದರೆyಅದೆೀy
ಸಿಂದಭ್ಮyಇವರುyಮಿಝ್್ಮರyಸವಾಪ್ನyಹ್ಗೊyಅಲ್ಲಾಹನyಲೆೀಖನಿಯy
ಒಿಂದುyತೆೊಟು್ಟyಶ್ಯಿyಮಿಝ್್ಮರyಕ್ೊೀಟ್ಗೆyಬಿತೆ್ತಿಂದುyವಿಶ್ವಾಸ-
ವಿರಿಸುತ್್ತರೆ�yಲೆೀಖನಿyಸವಾಪ್ನyಆದರೆyಶ್ಯಿyನಿಜ�yಇದರyವೈಜ್್ನಿಕ-
ತೆಯನು್ನyಎಷ್ು್ಟyಯೀಚಿಸಿದರೊyಅಥ್ಮವ್ಗುವುದಲಲಾ�

ಪ್ರವ್ದyಈಸ್ yರನು್ನyಅಲ್ಲಾಹನುyಆಕ್ಶಕ್ಕೆತಿ್ತಕ್ೊಿಂಡಿರು-
ವುದುyಅವನyಸ್ಮಥ್ಯ್ಮವ್ಗದೆyಎಿಂಬುದನು್ನyಅಿಂಗೀಕರಿಸಲುy
ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾವಿಂದೊ,yಅದುyಕುರ್ಆನಿನyಬೆೊೀಧನಗಳಿಗೆyವಿರು-
ದ್ಧವ್ಗದೆಯಿಂದೊyಹೀಳುವyಇವರುyಪ್ರವ್ದyಈಸ್ yರುy
ಶಿಲುಬೆಗೆೀರಿಸಲ್ಪಟ್್ಟದದಾರುyಎಿಂದುyನಿಂಬುತ್್ತರೆ�yಕುರ್ಆನ್yಅವರುy
ಶಿಲುಬೆಗೆೀರಿಸಲ್ಪಟ್್ಟಲಲಾವಿಂದುyಹೀಳುತ್ತದೆ�

ಇವರುyಕ್ಶಿಮಾೀರದಲ್ಲಾyಪ್ರವ್ದyಈಸ್ yಹ್ಗೊyಮಯ್ಮಮರy
ಸಮ್ರ್yಇದೆಯಿಂದುyವ್ದಸುತ್್ತರೆ�yಆದರೆyಇಿಂದುyಹಲವುy
ರ್ಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಾyಏಸುyಮತು್ತyಅವರyಮ್ತೆಯyಸಮ್ರ್yಇರುವುದ್ಗy
ಅಲ್ಲಾಯy ನಿವ್ಸಿಗಳುy ನಿಂಬುತಿ್ತರುವುದುy ಕಿಂಡುy ಬರುತ್ತದೆ�y
ಜಪ್ನ್,yದಕ್ಷಿಣyಆಫಿ್ರಕ್yಮುಿಂತ್ದyರ್ಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಾyಏಸುವಿನyಗೆೊೀರಿy
ಇದೆಯಿಂದುyಕ್್ರರೈಸ್ತರyಹಲವುyವಿಭ್ಗಗಳyವಿಶ್ವಾಸವ್ಗದೆ�

ಏಸುyಮೃತಪಟ್್ಟದ್ದಾರೆಿಂದುyಮೊದಲುyವ್ದಸಿದವರುyಮಿಝ್್ಮy
ಆಗದ್ದಾರೆಿಂದೊyಅದುyಈಸ್ yರyಪುನರ್ಗಮನವ್ದ್ಗy
ಅವರುyಶಿಲುಬೆಯನು್ನyಒಡೆದುyಹ್ಕುವರೆಿಂಬyಹದೀಸಿನyಸ್ಕ್-
ತ್ಕೆರವ್ಗದೆಯಿಂದುyಕ್ದಯ್ನಿಗಳುyನಿಂಬುತ್್ತರೆ�

ಆದರೆyಕ್್ರರೈಸ್ತರyಕ್ಲವುyವಿಭ್ಗಗಳುyಏಸುyಸಹಜವ್ಗyಮೃತಪ-
ಟ್್ಟದ್ದಾರೆಿಂದೊy ಎಲಲಾರಿಂತೆy ಭೊಮಿಯಲ್ಲಾy ದಫನಗೆೊಳಿಸಲ್ಪಟ್್ಟ-
ದ್ದಾರೆಿಂದೊyನಿಂಬುತ್್ತರೆ�yಹೀಗರುವ್ಗyಏಸುyಶಿಲುಬೆyಒಡೆದುy

ಹ್ಕುತ್್ತರೆಿಂಬyಹದೀಸ್yಕ್ಲವುyಕ್್ರರೈಸ್ತyವಿಭ್ಗಗಳಿಿಂದyಸ್ಕ್ತ್ಕೆ-
ರಗಳಿಸಲ್ಪಟ್್ಟದೆಯಿಂದುyಹೀಳಬೆೀಕ್ಗುತ್ತದೆ�yಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ,yಈy
ವಿಷ್ಯವನು್ನyಮೊತ್ತಮೊದಲುyಲೆೊೀಕದೆೊಡನyಹೀಳಿರುವುದುy
ಮಿಝ್್ಮyಎಿಂಬyವ್ದವೂyಇಲ್ಲಾyಬಿದುದಾಹೊೀಗುತ್ತದೆ�yಇವಲಲಾವೂy
ಕ್ದಯ್ನಿy ಧಮ್ಮದy ಮೊಲಭೊತy ವಿಶ್ವಾಸವ್ಗದೆy
ಎಿಂಬುದುyಗಮನ್ಹ್ಮವ್ಗದೆ�

ಕ್ದಯ್ನಿyವಿಭ್ಗದಿಂದyಬೆೀಪ್ಮಟು್ಟyಮಿಝ್್ಮರನು್ನyಕ್ೀವಲy
ಓವ್ಮy ಸುಧ್ರಕನಿಂದುyಭ್ವಿಸುವyಅಹಮಾದಯyಜಮ್ಅತ್y
ಪಸನ್ಸಿyಎಿಂಬyವಿಭ್ಗದyಮುಖ್ಯಸಥಾyಜಿಂಬ್yಸ್ಹಬ್yತ್ನೀyಇಬ್್ನy
ಮಯ್ಮಮ್yಆಗದೆದಾೀನಿಂದುyವ್ದಸುತ್್ತನ�yಅಹಮಾದಯಗಳyವಿಶ್ವಾಸy
ಪ್ರಕ್ರyಹದೀಸಿನಲ್ಲಾರುವyಈಸ್yಬಿನ್yಮಯ್ಮಮ್yಓವ್ಮyವ್ಯಕ್್ತ-
ಯ್ಗರದೆ,yಅದೆೊಿಂದುyಪದವಿಯ್ಗದೆ�yಇನು್ನyಕೊಡ್yಈಸ್y
ಬಿನ್yಮಯ್ಮಮ್yಬರುತ ್್ತರೆಿಂಬyಮಿಝ್್ಮರyಹೀಳಿಕ್ಯನು್ನy
ಇವರುyತಮಮಾyವ್ದಕ್ಕೆyಪುರ್ವyನಿೀಡುತ್್ತರೆ�

ಹೀಗರುವ್ಗy “ನನ್ನyಮತು್ತyಈಸ್ರyನಡುವyಪ್ರವ್ದಯಿಲಲಾ”y
ಎಿಂಬyಹದೀಸ್yಪ್ರಕ್ರyಮಿಝ್್ಮyಗುಲ್ಮ್yಪ್ರವ್ದಯಲಲಾ-
ವಿಂದುyಮತೊ್ತyಸ್ಪಷ್್ಟವ್ಗುತ್ತದೆ�yಏಕ್ಿಂದರೆyಈyಹದೀಸಿನಲ್ಲಾರುವy
‘ಈಸ ’್yಮಿಝ್್ಮyಆಗದ್ದಾರೆಿಂದುyಕ್ದಯ್ನಿಗಳyವಿಶ್ವಾಸವ್ಗದೆ�y
ಈಸ್yಬಿನ್yಮಯ್ಮಮ್yಎಿಂಬುದುyಒಿಂದುyಪದವಿಯ್ಗರುವ್ಗy
ಹ್ಗೊyನನ್ನyನಿಂತರವೂyಈಸ್ರyಆಗಮನವ್ಗುತ್ತದೆಯಿಂದುy
ಮಿಝ್್ಮyಹೀಳಿರುವ್ಗyಆyಬರಲ್ರುವyಈಸ್yಮತು್ತyಪ್ರವ್ದy
ಮುಹಮಮಾದ್ yರyನಡುವyಪ್ರವ್ದಯಿಲಲಾyಎಿಂದ್ಗುತ್ತದೆಯಷ್ಟ�y
ಆಗyಮಿಝ್್ಮyಪ್ರವ್ದಯಲಲಾವಿಂದುyಪುನಃyಸ್ಬಿೀತ್ಗುತ್ತದೆ�

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್yಖಿಲ್ಫತ್yಮತು್ತyಖ್ದಯ್ನಿyಖಿಲ್ಫತ್ನyನಡುವy
ಅಜಗಜ್ಿಂತರyವ್ಯತ್್ಯಸವಿದೆ�yಖುಲಫ್ವುರ್್ರಶಿದ್ಗಳುyರ್ಜಕ್ೀಯy
ಅರ್ಕ್ರವನು್ನyಹೊಿಂದದವರ್ಗದುದಾyದೆೈವಿಕyಗ್ರಿಂಥದyಪ್ರಕ್ರy
ತಿೀಪು್ಮyನಿೀಡುತಿ್ತದದಾರು�yಖ್ದಯ್ನಿyಖಲ್ೀಫyಕ್ೀವಲyಹಸರಿಗೆy
ಮ್ತ್ರyಖಲ್ೀಫ�yಖ್ದಯ್ನಿyಖಲ್ೀಫರಿಂತೆyಕ್ೀವಲyಬೆೈಅತ್y
ಪಡೆಯುವುದುyಮ್ತ್ರyಖಿಲ್ಫತ ್್ತದರೆyಖ್ದಯ್ನಿyಗುಿಂಪುಗಳ-
ಲ್ಲಾರುವyಎಲ್ಲಾyಪ್ರವ್ದತವಾವ್ದಗಳುyಹ್ಗೊyಮುಜದದಾದ್yವ್ದಗಳುy
ಖಲ್ೀಫರೆೀyಆಗುತ್್ತರೆ�yಅವರಲ್ಲಾyನಿಜವ್ದyಖಲ್ೀಫರುyಯ್ರು?y

ಇಿಂತಹy ಪ್ರಶ್ನಗಳನು್ನy ಎದುರಿಸುತಿ್ತರುವ್ಗy ಅವರುy ತಮಮಾy
‘ಬದ್್ರ’yಎಿಂಬyಪತಿ್ರಕ್ಯಲ್ಲಾyಖ್ದಯ್ನಿyಖಿಲ್ಫತ್ತನು್ನyಕ್್ರರೈಸ್ತ-
ರಲ್ಲಾರುವy ‘ಪೀಪ್’y ಸಿಂಪ್ರದ್ಯಕ್ಕೆy ಹೊೀಲ್ಸುವyಮೊಲಕy
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ಬ್ಣಲೆಯಿಿಂದyಬೆಿಂಕ್ಗೆyಬಿದದಾರು�yಇದುyಖ್ದಯ್ನಿಗಳಿಗೆyಹೊಸy
ತಿರುಗೆೀಟಾಗyಪರಿಣಮಿಸಿತು�yತನಿ್ನಮಿತ್ತyಖ್ದಯ್ನಿಗಳಿಗೆyತಮಮಾy
ಖಿಲ್ಫತ್yದೆೈವಿಕyಖಿಲ್ಫತ್yಅಲಲಾವಿಂದುyಒಪಿ್ಪಕ್ೊಳು್ಳವುದುy
ಅನಿವ್ಯ್ಮವ್ಯಿತು�y

ಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ,yಮ್ರಿಷ್ಸ್ನyಪ್ರವ್ದಯyಅನುಚರರುyಮಿಝ್್ಮy
ಗುಲ್ಮ್yತನ್ನyನಿಂತರyಖಿಲ್ಫತ್ನyವ್ಯವಸಥಾಯನು್ನyಏಪ್ಮಡಿಸಿ-
ಲಲಾವಿಂದುyಹೀಳುತ್್ತರೆ�yಅವರುy‘ಸದರ್yಅಿಂಜುಮ್ನ್’yಗೆyಓವ್ಮy
ಅಧ್ಯಕ್ಷರನು್ನyಆಯಕೆyಮ್ಡಲಷ್ಟೀyಸೊಚಿಸಿದದಾರು�

ಕುರ್ಆನ್,yಹದೀಸ್yಮುಿಂತ್ದವುಗಳುyಮುಸಿಲಾಮರyಪ್ರಮ್ಣಗ-
ಳ್ಗವ�yಆದರೆyಖ್ದಯ್ನಿಗಳಿಗೆyಇದರyಜೊತೆಗೆyಬೆೈಬಲ್yಕೊಡ್y
ಪ್ರಮ್ಣವ್ಗದೆ�yಬೆೈಬಲ್yಹೊರತುಪಡಿಸಿyಅವರyವಿಶ್ವಾಸವನು್ನy
ಸಮರ್್ಮಸಲುyಸ್ಧ್ಯವ್ಗದು�yಈಸ್ yರyಪುನರ್ಗಮನವ-
ನು್ನyಶಿಕ್್ಮyಎಿಂದುyಸಮರ್್ಮಸಲುyಇವರುyಬೆೈಬಲ್ನಲ್ಲಾyಹೀಳಲ್ದy
‘ಏಲ್ಯ’yಪ್ರವ್ದಯyಪುನರ್ಗಮನದyಕುರಿತುyಯಹೊದ್ಯರಿ-
ಗರುವy ಮೊಢನಿಂಬಿಕ್ಯy ಪ್ರಸ್್ತಪವನು್ನy ಮುಿಂದಡುತ್್ತರೆ�y
ಹ್ಗೆಯೀyಏಸುyಶಿಲುಬೆಗೆೀರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುyಎಿಂಬyವ್ದಕ್ಕೆyಇವರುy
ಬೆೈಬಲ್ನyಮೊರೆಹೊೀಗುತ್್ತರೆ�

ಹೀಗೆyಹೀಳುವ್ಗyಅವರುy“ನಿನಗೆyತಿಳಿದರದಿಂತಹyವಿಷ್ಯ-
ಗಳನು್ನy ಗ್ರಿಂಥದವರೆೊಿಂದಗೆyಕ್ೀಳಲುy ಕುರ್ಆನ್yಸೊಚಿಸಿದೆ”y
ಎನು್ನತ್್ತರೆ�yಇದೆೀyನ್್ಯಯದyಪ್ರಕ್ರyಇವರುyಮಿಝ್್ಮyಪ್ರವ್-
ದಯ್ಗದ್ದಾರೆಯೀy ಎಿಂದುy ಕ್್ರರೈಸ್ತರೆೊಿಂದಗೆy ಕ್ೀಳಿy ಸಿಂಶಯy
ನಿವ್ರಿಸಲುyಸಿಧದಾರಿರುವರೆೀ?

ಇನು್ನyಇವರುyಈyವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾyಮುಸಿಲಾಮರುyಇತರyಧಮ್ಮದವರೆೊ-
ಡನyಸಿಂವ್ದದಲ್ಲಾyಏಪ್ಮಡುವ್ಗyಬೆೈಬಲನು್ನyಉಲೆಲಾೀಖಿಸುವುದ-
ಲಲಾವೀyಎಿಂದುyಪ್ರಶಿ್ನಸುತ್್ತರೆ�yಆದರೆyಮುಸಿಲಾಮರುyತಮಮಾyವಿಶ್ವಾಸವನು್ನy
ಸಮರ್್ಮಸಲುyಬೆೈಬಲ್ನyಮೊರೆಹೊೀಗುವುದಲಲಾ�yಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ,y
ಕ್್ರರೈಸ್ತರೆೊಡನyಸಿಂವ್ದyನಡೆಸುವ್ಗyಅವರುyಅಿಂಗೀಕರಿಸುವy
ಬೆೈಬಲನು್ನyಅವರಿಗೆyವಿರುದ್ಧವ್ದyಸ್ಕ್ಷಿಯ್ಗyತೆೊೀರಿಸುತ ್್ತರೆ�y
ಅನ್ಯಥ್yಅದೆಲಲಾವೂyಸತ್ಯವ್ಗದೆyಎಿಂಬyಅಥ್ಮದಲಲಾಲಲಾ�yಈyತತವಾದy
ಆಧ್ರದಲ್ಲಾyಖ್ದಯ್ನಿಗಳಿಗೆyಕುರ್ಆನ್yಮತು್ತyಹದೀಸನು್ನy
ಆಧ್ರವ್ಗಟು್ಟಕ್ೊಿಂಡುy ಅವರy ವ್ದವನು್ನy ಸಮರ್್ಮಸುವy
ಅವಕ್ಶವಿದೆ�yಆದರೆyಅವರಿಗೆyಕುರ್ಆನ್yಮತು್ತyಹದೀಸಿನಿಿಂದy
ಮಿಝ್್ಮರyಪ್ರವ್ದತವಾವನು್ನyಸ್ಬಿೀತುಪಡಿಸಲುyಅಸ್ಧ್ಯವ್-
ಗರುವುದರಿಿಂದy ಬೆೈಬಲನು್ನy ಕೊಡ್y ದುವ್್ಯ್ಮಖ್್ಯನಿಸುತ್್ತರೆy

ಎಿಂಬುದುyಸ್ಪಷ್್ಟವಿದೆ�

ಪ್ರವ್ದyಈಸ್ yರyಪುನರ್ಗಮನದyವಿಶ್ವಾಸವನು್ನyನಿೀವೀಕ್y
ವಿರೆೊೀರ್ಸುತಿ್ತೀರಿyಎಿಂದುyಖ್ದಯ್ನಿಗಳೊಿಂದಗೆyಕ್ೀಳಿದ್ಗy
ಅವರುyನಿೀಡುವyಉತ್ತರyಅಿಂತಹyವಿಶ್ವಾಸವುyಕುರ್ಆನಿಗೆyವಿರು-
ದ್ಧವ್ಗದೆyಎಿಂದ್ಗದೆ�

ಹದೀಸಿನಲ್ಲಾy ಪ್ರಸ್್ತಪಿಸಲ್ಪಟ್್ಟರುವy ಈಸ್y ಬಿನ್y ಮಯ್ಮಮ್y
ಬೆೀರೆೊಬ್ಬyವ್ಯಕ್್ತಯ್ಗದ್ದಾರೆಿಂದೊyಇವರುyವ್ದಸುತ್್ತರೆ�yಕುರ್ಆ-
ನಿನಲ್ಲಾyಈಸ್ yರನು್ನyಮಯ್ಮಮ್ರಿಗೆyಜೊೀಡಿಸಿyಕರೆದರುವುದುy
ಅವರುyತಿಂದೆಯಿಲಲಾದೆyಜನಿಸಿದರುyಎಿಂಬyಕ್ರಣದಿಂದ್ಗದೆ�y
ಆದುದರಿಿಂದyಹದೀಸಿನಲ್ಲಾyಪರ್ಮಶಿ್ಮಸಲ್ಪಟ್್ಟರುವyಈಸ್yಬಿನ್y
ಮಯ್ಮಮ್yಬೆೀರೆೊಬ್ಬyವ್ಯಕ್್ತಯಲಲಾyಎಿಂಬುದುyವ್ಯಕ್ತವಿದೆ�y

ಹದೀಸಿನಲ್ಲಾರುವyಈಸ್y ಬಿನ್yಮಯ್ಮಮ್yಬೆೀರೆೊಬ್ಬy ವ್ಯಕ್್ತ-
ಯ್ಗದ್ದಾರೆy ಎಿಂಬುದನು್ನy ಸಮರ್್ಮಸಲುy ಖ್ದಯ್ನಿಗಳುy
ಪುರ್ವಯ್ಗyಉಪಯೀಗಸುವುದುyಪ್ರವ್ದyಈಸ್ yರುy
ತವಾವ್ಫ್yಮ್ಡುತಿ್ತರುವyಸವಾಪ್ನದಶ್ಮನದyಹದೀಸನ್್ನಗದೆ�yಪ್ರವ್ದy
ಮುಹಮಮಾದ್ yರುyಇದೆೀyಸವಾಪ್ನದಲ್ಲಾyದಜ್್ಜಲ್ನನೊ್ನyಕ್ಣುತ್್ತರೆ�y
ಆದರೆyಖ್ದಯ್ನಿಗಳುyದಜ್್ಜಲ್ನನು್ನyಒಬ್ಬyವ್ಯಕ್್ತಯ್ಗyನೊೀಡದೆy
ಅದುyಒಿಂದುyಆಶಯyಮತು್ತyಘಟನಯ್ಗದೆಯಿಂದುyಬಿಿಂಬಿಸಿy
ಈಸ್ yರನು್ನyಒಬ್ಬyವ್ಯಕ್್ತಯಿಂದುyಪರಿಗಣಿಸುವುದೆೀಕ್?

ಒಿಂದೆೊೀy ಇಬ್ಬರನೊ್ನy ವ್ಯಕ್್ತಗಳ್ಗy ಪರಿಗಣಿಸಬೆೀಕು,y ಅಥವ್y
ಇಬ್ಬರನೊ್ನy ಆಶಯವ್ಗy ತೆಗೆದುಕ್ೊಳ್ಳಬೆೀಕು�y ಆಶಯವ್ಗy
ತೆಗೆದುಕ್ೊಿಂಡರೆy ಇಬ್ಬರುy ಈಸ್y ಬಿನ್y ಮಯ್ಮಮ್y ಎಿಂಬy
ಇವರyಸಿಂಕಲ್ಪವುyಕುಸಿದುyಬಿೀಳುತ್ತದೆ�yವ್ಯಕ್್ತಯಿಂದುyಪರಿಗಣಿಸಿ-
ದರೆyದಜ ್್ಜಲ್ನyಕುರಿತಿರುವyಖ್ದಯ್ನಿಗಳyಸಿಂಕಲ್ಪವುyyಬಿದುದಾy
ಹೊೀಗುತ್ತದೆyಒಿಂದುyಶತಮ್ನyಪೂತಿ್ಮಯ್ಗುವ್ಗyಖ್ದಯ್ನಿy
ಧಮ್ಮವುyಅನೀಕyಸಿಂದಗ್ಧತೆಗಳಿಗೆyಗುರಿಯ್ಗದೆ�yಇದರಿಿಂದyಹೀಗೆy
ಬಿಡುಗಡೆಗೆೊಳ್ಳಬೆೀಕ್ಿಂದುyತೆೊೀಚದೆyಚಡಪಡಿಸುತಿ್ತದೆ�yಹಲವ್ರುy
ಹೊಸyಪ್ರವ್ದಗಳು,yಡೆಪೂ್ಯಟ್yಪ್ರವ್ದಗಳು,yಮಹ್yಖಲ್ೀಫರುy
ಹ್ಗೊyಚಿಕಕೆಪುಟ್ಟyಖಲ್ೀಫರುyರಿಂಗಪ್ರವೀಶಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಿಂದy
ಖ್ದಯ್ನಿಗಳಿಗೆyದಕ್ಕೆೀyತೆೊೀಚದಿಂತ್ಗದೆ�yಅವರುyಇನ್್ನದರೊy
ತಮಮಾyಇಸ್ಲಾಮ್yವಿರೆೊೀರ್yವ್ದಗಳಿಿಂದyವಿಮುಖರ್ಗyಪಶ್್ಚತ್್ತ-
ಪಪಟು್ಟyಮರಳಿyನೈಜyಮುಸಿಲಾಮರ್ಗಲ್�� n
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ಜೀವನದಿಸವಿಿಅನುಭವಿಸ್ರಿ

ಆದಶಷಿಕೆಕೆಿಬದ್ಧರಾಗರುವುದು
“ಯಾರು ಅಲಾಲಾಹನನು್ನ ಅಸಂತೃಪ್ತಗೆೊಳಸಿ ಜನರನು್ನ ಸಂತೃಪ್ತಗೆೊಳಸಲು ಬಯಸುತಾ್ತರೆೊೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಲಾಲಾಹು 
ಿೊೇಪಗೆೊಳು್ಳವನು ಮತು್ತ ಜನರೊ ಅವರೆೊಂದಗೆ ಿೊೇಪಗೆೊಳು್ಳವಂತ ಮಾಡುವನು. ಇನು್ನ ಯಾರು ಜನರು 
ಅಸಂತೃಪ್ತರಾಗುತಾ್ತರೆನು್ನವುದನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಅಲಾಲಾಹನ ಸಂತೃಪ್ತಗಾಗಿ ಕಾಯ್ಯಪ್ವತ್ಯನಾಗುತಾ್ತರೆೊೇ ಅಲಾಲಾಹು 
ಅವರಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗುವನು ಮತು್ತ ಜನರೊ ಅವರಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗುವಂತ ಮಾಡುವನು.”

 " ಡಾ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಬುದಾರ್ಹಾ್ಮನ್ ಅರಿೇಫಿ

ಯ್ರುyತ್ನುyಅಿಂಗೀಕರಿಸಿದyತತವಾyಮತು್ತyಆದಶ್ಮಕ್ಕೆy
ಎಷ್ು್ಟyಪ್ರಮ್ಣದಲ್ಲಾyಬದ್ಧರ್ಗರುತ್್ತರೆೊೀyಅಷಠೆೀy

ಪ್ರಮ್ಣದಲ್ಲಾy ಅವರy ವ್ಯಕ್್ತತವಾವುy ವಿಕಸನಗೆೊಳು್ಳತ್ತದೆy ಮತು್ತy
ಜೀವನದಲ್ಲಾyಅವರುyಗ್ರವಕೊಕೆyನಿಂಬಿಕ್ಗೊyಪ್ತ್ರರ್ಗುತ್್ತರೆ�

ಉದ್,yನಿೀವುyಜೀವನದಲ್ಲಾyಲಿಂಚyಸಿವಾೀಕರಸಲ್ರೆ,yಭ್ರಷ್್ಟಚಾರy
ಮ್ಡಲ್ರೆyಎಿಂಬyತತವಾವನು್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿದರಿyಎಿಂದಟು್ಟಕ್ೊಳಿ್ಳ�yಜನರುy
ಅದಕ್ಕೆyಉಡುಗೆೊರೆ,yಕ್ೊಡುಗೆ,yಕ್ಣಿಕ್,yಸಹ್ಯಧನ,yಕಮಿಷ್ನ್y
ಎಿಂಬyಹಸರಿಟು್ಟyತಿಂದುಕ್ೊಟ್ಟರೊyನಿೀವುyಅದನು್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಬ್-
ರದು�yನಿೀವುyನಿಮಮಾyತತ್ವಾದಶ್ಮಕ್ಕೆyಬದ್ಧರ್ಗರಬೆೀಕು�

ಪತಿ್ನಯ್ದವಳುy ಜೀವನದಲೆಲಾಿಂದೊy ಪತಿಯಿಂದಗೆy ಸುಳು್ಳy
ಹೀಳಲ್ರೆyಎಿಂಬyತತವಾವನು್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡಳೆಿಂದರೆyಬಳಿಕyಯ್ವy
ಕ್ರಣಕೊಕೆyಪರಿಸಿಥಾತಿಯಿಂದಗೆyರ್ಜyಮ್ಡಿಕ್ೊಳು್ಳವುದುyಎಿಂಬy
ನಲೆಯಲೊಲಾyಅವಳುyತನ್ನyತತವಾದಿಂದyವ್ಯತಿಚಲ್ಸಬ್ರದು�

ಅದೆೀyಪ್ರಕ್ರyಯ್ರೆೊಿಂದಗೊyಅಕ್ರಮyಲೆೈಿಂಗಕyಸಿಂಬಿಂಧ-
ವಿಟು್ಟಕ್ೊಳ್ಳಲ್ರೆನಿಂದೊ,y ಮದ್ಯಪ್ನy ಮ್ಡಲ್ರೆನಿಂದೊ,y
ಧೊಮಪ್ನyಮ್ಡಲ್ರೆನಿಂಬyತತವಾವನು್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡyಮೀಲೆy

ಸ್ನೀಹತರyಒತ್ತಡಕ್ಕೆ,yಪರಿಸಿಥಾತಿಯyಅನಿವ್ಯ್ಮತೆಗೆyಒಳಗ್ಗyಹ್ಗೆy
ಮ್ಡಬೆೀಕ್ಯಿತುyಎಿಂಬy ಸಮಜ್ಯಿಷಿಕ್yಹೀಳುವಿಂತಹ್y
ಪ್ರಮೀಯyಎದುರ್ಗಬ್ರದು�y

ತತವಾyನಿಷ್ಠೆyವ್ಯಕ್್ತಯನು್ನyಅವರyಮಿತ್ರರುyತಮ್ಷಗೆ,yವಿಮಶ್ಮಗೆ,y
ವಸು್ತವ್ಗyಮ್ಡಿಕ್ೊಿಂಡರೊ,yಕಠಿಣyಪದಗಳಿಿಂದ,yವತ್ಮನಗ-
ಳಿಿಂದyಅವರನು್ನy ಗೆೀಲ್yಮ್ಡಿದರೊyಅವರyಅಿಂತರ್ಳದಲ್ಲಾy
ಆyತತವಾನಿಷ್ಠೆyವ್ಯಕ್್ತಯyಬಗೆಗುyಗ್ರವ್ದರyಮತು್ತyಅಭಿಮ್ನyಇದೆದಾೀy
ಇರುತ್ತದೆ�yಕ್ಲವೊಮಮಾyಸಮಸ್ಯyಸಿಂಕಷ್್ಟಗಳಿಿಂದyಅವರyಹೃದಯಕ್ಕೆy
ಕ್ಚು್ಚy ತಗುಲ್ದ್ಗyಅವರುyಅದನು್ನy ಶಮನyಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲುy
ಇಿಂತಹ್y ತತವಾನಿಷ್ಠೆy y ಸ್ನೀಹತರುy ಅಥವ್y ಬಿಂಧುಗಳy ಸನಿ್ನರ್-
ಯನ್ನೀyಅರಸುತ್್ತರೆ�y

ಆದಶ್ಮಕ್ಕೆyಬದ್ಧರ್ಗyತತವಾನಿಷ್್ಟರ್ಗyಇರಬಲಲಾವರುyಕ್ೀವಲyಪುರುಷ್ರುy
ಮ್ತ್ರವಲಲಾ,yಸಿರಾೀಯರುyಕೊಡ್yಈyಕ್ಯ್ಮದಲ್ಲಾyಯಶಸುಸಿyಸ್ರ್-
ಸಬಲಲಾರು�yಆದದಾರಿಿಂದyನಿೀವುyನಿಮಮಾyಆದಶ್ಮಕ್ಕೆyಬದ್ಧರ್ಗರಿyಮತು್ತy
ನಿಮಮಾyಮಿತ್ರyವೃಿಂದದಲ್ಲಾ,yಕುಟುಿಂಬದಲ್ಲಾ,yಊರಿನಲ್ಲಾyನಿಮಮಾದೆೀy
ಆದyಛ್ಪುyಮೊಡಿಸಿರಿ�

ಅರೆೀಬಿಯ್ದಲ್ಲಾyಇಸ್ಲಾಮ್yಚಚಾ್ಮyವಿಷ್ಯವ್ದ್ಗyಬೆೀರೆyಬೆೀರೆy
ಕುಲಗೆೊೀತ್ರಗಳyಪ್ರತಿನಿರ್ಗಳುyಪ್ರವ್ದ yರವರyಸನಿ್ನರ್ಗೆyಬಿಂದುy
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ಭೀಟ್ಯ್ದರು�y ಸಕ್ೀಫ್y ಗೆೊೀತ್ರಸಥಾರy ಒಿಂದುy ನಿಯೀಗವೂy
ಪ್ರವ್ದ yಯವರyಸನಿ್ನರ್ಗೆyಬಿಂತು�yಪ್ರವ್ದ yಯವರುy
ಅವರನು್ನyಮಸಿೀದಯಲೆಲಾೀyಇರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡರು�yಏಕ್ಿಂದರೆyಅವರುy
ಆಗ್ಗyಕುರ್ಆನ್yಪಠಣyಆಲ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲೆಿಂದು�y

ಅವರುyಪ್ರವ್ದ yಯವರೆೊಿಂದಗೆyಬಡಿ್ಡ,yವ್ಯಭಿಚಾರyಮತು್ತy
ಮದ್ಯಪ್ನದyಕುರಿತುyವಿಚಾರಿಸಿದರು�yಪ್ರವ್ದಗಳು yಅದೆಲಲಾವೂy
ನಿಷಿದ್ಧವಿಂದುyಉತ್ತರಿಸಿದರು�yಇವರಿಗೆyಒಿಂದುyವಿಗ್ರಹವಿತು್ತ�yಅದನು್ನy
ಅವರುyತಲತಲ್ಿಂತರದಿಂದyಪೂಜಸುತ್್ತyಬಿಂದದದಾರು�yಅದರy
ಹಸರುy‘ರಬ್ಬ’yಎಿಂದ್ಗತು್ತ�yಅವರುyಅದಕ್ಕೆy ‘ತ್ವಾನಿಯ’yಎಿಂಬy
ವಿಶೀಷ್ಣವನು್ನy ಕ್ೊಟ್್ಟದದಾರು�yಅದರyಶಕ್್ತy ಸ್ಮಥ್ಯ್ಮಗಳyಬಗೆಗುy
ಹಲವ್ರುyಕಟು್ಟಕತೆಗಳನು್ನyಅವರುyನಿಮಿ್ಮಸಿಕ್ೊಡಿದದಾರು�yಅವರುy
ಪ್ರವ್ದ yರೆೊಿಂದಗೆy‘ರಬ್ಬ’ದyಕುರಿತ್ಗyವಿಚಾರಿಸಿದರು�y

“ಅದನು್ನyನ್ವುyಏನುyಮ್ಡಬೆೀಕು?”

ಪ್ರವ್ದ yಹೀಳಿದರು�y“ಅದನು್ನyಧವಾಿಂಸyಮ್ಡಿರಿ�”

ಅವರುyಹೀಳಿದರು�y“ಅಸ್ಧ್ಯ!yರಬ್ಬನಿಗೆyನಿೀವುyಅದನು್ನyಧವಾಿಂಸ-
ಗೆೊಳಿಸಿತಿ್ತೀರೆನು್ನವುದುyಏನ್ದರೊyತಿಳಿದರೆyಅದುyನಿಮಮಾನು್ನyಮತು್ತy
ನಿಮಮಾyಕುಟುಿಂಬವನು್ನyನ್ಶyಮ್ಡುವುದು�”

ಉಮರ್ yಅಲ್ಲಾದುದಾyಈyಮ್ತುಕತೆಯನು್ನy ಆಲ್ಸುತಿ್ತದದಾರು�y
ಅವರಿಗೆyಜನರುyಒಿಂದುyನಿಜೀ್ಮವಿyವಿಗ್ರಹವನು್ನyಕ್ಡವಿyಹ್ಕಲುy
ಇಷೊ್ಟಿಂದುyಹದರುವುದುyಕಿಂಡುyಅಚ್ಚರಿಯ್ಯಿತು�yಅವರುy
ಹೀಳಿದರು�y “ಓyಸಕ್ೀಫ್yನವರೆೀ!yನಿೀವಿಂತಹ್yಅಜ್್ನಿಗಳು�y
ಎಿಂತಹ್yಮೊಢನಿಂಬಿಕ್ಯನಿ್ನಟು್ಟಕ್ೊಿಂಡಿದದಾೀರಿ?yರಬ್ಬyಒಿಂದುy
ಕಲ್ಲಾನy ಮೊತಿ್ಮಯ್ಗದೆ�y ಅದುy ಯ್ರಿಗೊy ಲ್ಭವನೊ್ನೀy
ನಷ್್ಟವನೊ್ನೀyಉಿಂಟುಮ್ಡಲ್ರದು�”

ಉಮರ್ yರವರyಮ್ತುyಕ್ೀಳಿyಅವರುyವ್ಯಗ್ರರ್ದರು�y“ಓy
ಖತ ್್ತಬರyಮಗನೀ!yನ್ವುyನಿಮಮಾyಬಳಿಗೆyಬಿಂದಲಲಾ�”yಎಿಂದರು�y
ಉಮರ್ yಸುಮಮಾನ್ದರು�yಬಳಿಕyಅವರುyಹೀಳಿದರು�y“ನಿೀವುy
ಮೊರುy ವಷ್್ಮಗಳyಮಟ್್ಟಗೆy ‘ತ್ವಾನಿಯ’ವನು್ನy ಹ್ಗೆೀy ಇರಲುy
ಬಿಡಬೆೀಕು�yನಿಂತರyಬೆೀಕ್ದರೆyಕ್ಡವಿyಹ್ಕ್ೊೀಣ�”

ಸಕ್ೀಫ್yನವರುyಇಸ್ಲಾಮಿನyಜೀವ್ಳವ್ಗರುವyತ್ಹೀದ್yಅಥವ್y
ಏಕದೆೀವವಿಶ್ವಾಸದy ಕುರಿತೆೀy ಚೌಕ್ಶಿy ಮ್ಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನy

ಗಮನಿಸಿದyಪ್ರವ್ದ yಅವರುyಇಸ್ಲಾಮ್ನಲ್ಲಾyಪ್ರವೀಶಿಸುವು-
ದ್ದರೆyವಿಗ್ರಹದyಕುರಿತ್ದyನಿಂಬಿಕ್ಯನು್ನyಸಿಂಪೂಣ್ಮವ್ಗy
ತೆೊರೆಯಲೆೀyಬೆೀಕ್ಗುತ್ತದೆyಎನು್ನವುದನು್ನyಪರಿಣಾಮಕ್ರಿಯ್ಗy
ತಿಳಿಸಿಕ್ೊಡುವyಸಿಂಕಲ್ಪದಿಂದyಹೀಳಿದರು�y“ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ!”

ಅವರುyಹೀಳಿದರು�y“ಸರಿ�yಎರಡುyವಷ್್ಮyಇರಲುyಬಿಡಿ�yಬಳಿಕy
ಕ್ಡವಿyಹ್ಕುವಿರಿಂತೆ�”

ಪ್ರವ್ದ yಹೀಳಿದರು�y“ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ�”

ಅವರುyಹೀಳಿದರು�y“ಒಿಂದುyವಷ್್ಮವ್ದರೊyಇರಲ್�”

ಪ್ರವ್ದ yಹೀಳಿದರು�y“ಸ್ಧ್ಯವೀyಇಲಲಾ�”

“ಒಿಂದುyತಿಿಂಗಳyಮಟ್್ಟಗ್ದರೊyಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ�”yಎಿಂದುyಅವರುy
ಹೀಳಿದ್ಗy ಪ್ರವ್ದ y ಖಡ್ಖಿಂಡಿತವ್ಗy ಹೀಳಿದರು�y
“ಸ್ಧ್ಯವೀyಇಲಲಾ�”

ಅವರಿಗೆy ಪ್ರವ್ದ yಯವರy ನಿದ್್ಮಕ್ಷಿಣ್ಯವ್ದyಅಚಿಂಚಲy
ಮತು್ತyಸುದೃಢವ್ದyಉತ್ತರದಿಂದyಇದುyವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆyಸಿಂಬಿಂರ್ಸಿದy
ವಿಷ್ಯವಿಂದೊy ಇದರಲ್ಲಾy ಪ್ರವ್ದ y ರಿಿಂದy ಯ್ವುದೆೀy
ವಿನ್ಯಿತಿyನಿರಿೀಕ್ಷಿಸುವಿಂತಿಲಲಾವಿಂದೊyಮನವರಿಕ್ಯ್ಯಿತು�y

ಕ್ೊನಗೆyಅವರುyಹೀಳಿದರು�y“ಓyಅಲ್ಲಾಹನyಸಿಂದೆೀಶವ್ಹಕರೆೀ!y
ಹ್ಗ್ದರೆyನಿೀವುyಅದನು್ನyಧವಾಿಂಸಗೆೊಳಿಸಿರಿ�yನ್ವುyಅದರyಮೀಲೆy
ನಮಮಾyಕ್ೈಗಳನು್ನyತಗಲ್ಸಲ್ರೆವು�”

ಪ್ರವ್ದ yಹೀಳಿದರು�y“ಸರಿ!yನ್ನುyನಿಮಮಾಲ್ಲಾಗೆyಕ್ಲವುyಜನರನು್ನy
ಕಳುಹಸಿಕ್ೊಡುವನು�yಅವರುyಅದನು್ನyಕ್ಡವಿಹ್ಕುವರು�”

ಬಳಿಕyಅವರುyಹೀಳಿದರು�y“ನ್ವುyನಮ್ಝನು್ನyಇಷ್್ಟಪಡುವು-
ದಲಲಾ�yಆದದಾರಿಿಂದyನಮ್ಝ್yಮ್ಡಲ್ರೆವು�”

ಪ್ರವ್ದ yಉತ್ತರಿಸುತ ್್ತyಹೀಳಿದರು�y“ನಿಮಗೆyವಿಗ್ರಹವನು್ನyಧವಾಿಂ-
ಸಗೆೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆyಅಡಚಣೆಗಳಿವyಎಿಂದರಿ�yಸರಿ,yನ್ವುyನಿಮಮಾನು್ನy
ಆyಕ್ಯ್ಮದಿಂದyಮುಕ್ತಗೆೊಳಿಸಿದೆವು�yಇನು್ನyನಮ್ಝಿನyವಿಷ್ಯ�y
ನಮ್ಝ್yಇಲಲಾದyಧಮ್ಮದಲ್ಲಾyಯ್ವುದೆೀyಒಳಿತಿಲಲಾ�”

ಬಳಿಕyಅವರುyಅದನು್ನy ಒಪಿ್ಪಕ್ೊಿಂಡರುyಮತು್ತy ಪ್ರವ್ದ y
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ರೆೊಿಂದಗೆyಕರ್ರುyಮ್ಡಿದರು�yಸಕ್ೀಫ್yನವರyಪ್ರತಿನಿರ್ಗಳುy
ಅವರyಸಮುದ್ಯದyಕಡೆಗೆyಮರಳಿದರುyಮತು್ತyಇಸ್ಲಾಮಿನy
ಸಿಂದೆೀಶವನು್ನy ನಿೀಡಿದರು�y ಆಗy ಎಲಲಾರೊy ಏಕನಿಷ್ಠೆರ್ಗy
ಇಸ್ಲಾಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಿದರು�

ಕ್ಲವುy ದನಗಳy ನಿಂತರy ಕ್ಲವುy ಸಹ್ಬಿಗಳುy ವಿಗ್ರಹವನು್ನy
ಧವಾಿಂಸyಮ್ಡಲುyಸಕ್ೀಫ್yನವರyಪ್ರದೆೀಶಕ್ಕೆyಬಿಂದರು�yಅವರಲ್ಲಾy
ಖ್ಲ್ದ್yಬಿನ್yವಲ್ೀದ್ yಮತು್ತyಮುಗೆೈರyಬಿನ್yಶುಅಬ y
ಕೊಡ್yಇದದಾರು�yಸಹ್ಬಿಗಳುyವಿಗ್ರಹದyಕಡೆಗೆyಹಜ್ಜyಇಡುತಿ್ತದದಾಿಂತೆy
ಅಲ್ಲಾನyಜನರುyಗ್ಬರಿಗೆೊಿಂಡರು�yಆತಿಂಕ್ತರ್ದರು�yಪುರುಷ್ರು,y
ಸಿರಾೀಯರು,yಮಕಕೆಳುyಎಲಲಾರೊyಮನಗಳಿಿಂದyಹೊರಬಿಂದುyನಿಿಂತುy
ಈಗy ಏನೊೀy ಸಿಂಭವಿಸುತ್ತದೆy ಎನು್ನವಿಂತೆy ಅತ್್ಯಸಕ್್ತಯಿಿಂದy
ಗಮನಿಸತೆೊಡಗದರು�y

ವಿಗ್ರಹವನು್ನyಧವಾಿಂಸಗೆೊಳಿಸಲುyಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ�yಅದುyಪ್ರತಿರೆೊೀಧy
ತೆೊೀರುತ್ತದೆನು್ನವುದುy ಅವರy ವಿಶ್ವಾಸವ್ಗತು್ತ�y ಮುಗೆೈರy
ಬಿನ್y ಶುಅಬ y ಕ್ೊಡಲ್y ಹಡಿದುಕ್ೊಿಂಡುyಮುಿಂದೆy ಹಜ್ಜy
ಇಡುತ ್್ತyತನ್ನyಸಿಂಗಡಿಗರೆೊಿಂದಗೆyಹೀಳಿದರು�y“ಈಗyನೊೀಡಿ�y
ನ್ನೀನುyಮ್ಡುತೆ್ತೀನಿಂದುyನಿಮಗೆyಸಕ್ೀಫ್yನyಜನರyಕುರಿತುy
ತಮ್ಷyಎನಿಸಬೆೀಕು�”

ಅವರಿೀಗyವಿಗ್ರಹದyಬಳಿಗೆyಬಿಂದುyಸಿಂಪೂಣ್ಮyಶಕ್್ತyಉಪಯೀ-
ಗಸಿಕ್ೊಿಂಡುyಕ್ೊಡಲ್ಯಿಿಂದyಅದರyಮೀಲೆyಬ್ರಿಸಿದರು�yತಕ್ಷಣy
ದೆೊಪ್ಪನyನಲದyಮೀಲೆyಬಿದುದಾyಕ್ೈಕ್ಲುyಹೊಡೆದುಕ್ೊಳ್ಳತೆೊಡ-
ಗದರು�yಆyದೃಶ್ಯವನು್ನyಕಿಂಡyಸಕ್ೀಫ್yನyಜನರುyಒಳಗೆೊಳಗೆೀy
ಹಷ್್ಮಗೆೊಿಂಡುy ಹೀಳಿದರು�y “ಅಲ್ಲಾಹುy ಮುಗೆೈರ y ರನು್ನy
ಶಪಿಸಲ್�yರಬ್ಬyಅವರನು್ನyಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತು�”yಬಳಿಕyಅವರುy
ಇತರyಸಹ್ಬಿಗಳyಕಡೆಗೆyನೊೀಡಿಕ್ೊಿಂಡುyಹೀಳಿದರು�y“ಇನು್ನy
ನಿಮಮಾyಪೆೈಕ್yಯ್ರುyಮುಿಂದೆyಬರುತಿ್ತೀರಿ?”

ತಕ್ಷಣyಮುಗೆೈರyಬಿನ್yಶುಅಬ yತಟ್ಟನyಎದುದಾನಿಿಂತುyನಗಲ್-
ರಿಂಭಿಸಿದರುyಮತು್ತyಅಣಕವ್ಡುತ ್್ತyಹೀಳಿದರು�y“ಓyಸಕ್ೀಫ್y
ಜನರೆೀ!yನ್ನುyತಮ್ಷyಮ್ಡಿದದಾಷ್ಟ�yಇದೆೊಿಂದುyಕಲುಲಾyಮತು್ತy
ಇಟ್್ಟಗೆಯಿಿಂದyನಿಮಿ್ಮಸಲ್ದyವಿಗ್ರಹವ್ಗದೆ�yಇದರಲ್ಲಾyಯ್ವy
ಶಕ್್ತyಸ್ಮಥ್ಯ್ಮವೂyಇಲಲಾ�yಅದದಾರಿಿಂದyಅಲ್ಲಾಹನyಮೀಲೆಮಾಯನು್ನy
ಅಿಂಗೀಕರಿಸಿಕ್ೊಳಿ್ಳರಿyಮತು್ತyಕ್ೀವಲyಅವನನು್ನyಮ್ತ್ರyಆರ್ರ್ಸಿರಿ�”

ನಿಂತರy ಅವರುy ವಿಗ್ರಹವನು್ನy ಕ್ಡಹುವy ಕ್ಯ್ಮವನು್ನy

ಮುಿಂದುವರಿಸಿದರು�yಈಗyಜನರೊyಅವರೆೊಿಂದಗೆyಸೀರಿಕ್ೊಿಂಡರು�y
ಕ್ಷಣಮ್ತ್ರದಲ್ಲಾyಜನರುyಯ್ವುದೆೀyಭಯ್ತಿಂಕವಿಲಲಾದೆyಅದನು್ನy
ಕ್ಡವಿyನಲಸಮyಮ್ಡಿಬಿಟ್ಟರು�y(ದಲ್ಇಲುyನು್ನಬುವವಾತ್y5/299–
306,yಅಲ್yಬಿದ್ಯತುyವನಿ್ನಹ್ಯy5/27–30)

ಉಪಸಂಹಾರಿ:y

ُه  ِه َســِخَط اللَّ »َمــْن َطَلَب ِرَضا النَّاِس بَِســَخِط اللَّ

ـاَس. َوَمــْن َطَلَب ِرَضا  َعَلْيــِه َوَأْســَخَط َعَلْيِه النَـّ

ــُه َعنْــُه َوَأْرَضى  ـاِس َرِضَي اللَّ ــِه بَِســَخِط النَـّ اللَّ

َعنْــُه النَّاُس«.

“ಯ್ರುyಅಲ್ಲಾಹನನು್ನyಅಸಿಂತೃಪ್ತಗೆೊಳಿಸಿyಜನರನು್ನyಸಿಂತೃಪಿ್ತ-
ಗೆೊಳಿಸಲುyಬಯಸುತ್್ತರೆೊೀyಅವರyಮೀಲೆyಅಲ್ಲಾಹುyಕ್ೊೀಪಗೆೊ-
ಳು್ಳವನುyಮತು್ತy ಜನರೊyಅವರೆೊಿಂದಗೆy ಕ್ೊೀಪಗೆೊಳು್ಳವಿಂತೆy
ಮ್ಡುವನು�yಇನು್ನyಯ್ರುyಜನರುyಅಸಿಂತೃಪ್ತರ್ಗುತ್್ತರೆನು್ನ-
ವುದನು್ನyಕಡೆಗಣಿಸಿyಅಲ್ಲಾಹನyಸಿಂತೃಪಿ್ತಗ್ಗyಕ್ಯ್ಮಪ್ರವತ್ಮ-
ನ್ಗುತ್್ತರೆೊೀyಅಲ್ಲಾಹುyಅವರಿಿಂದyಸಿಂತೃಪ್ತನ್ಗುವನುyಮತು್ತy
ಜನರೊyಅವರಿಿಂದyಸಿಂತೃಪ್ತರ್ಗುವಿಂತೆyಮ್ಡುವನು�”yಪ್ರವ್ದ

yರವರಮ್ತುyಸತ್ಯವ್ಗದೆ�y(ಜ್ಮಿಉತಿಮು್ಮದy2311)�n

ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾
“ಇವರೆೀyಮಯ್ಮಮರyಪುತ್ರyಈಸ್�yಇವರyಬಗೆಗುyಜನರುyಸಿಂಶಯ-
ಪಡುತಿ್ತರುವುದರyಸತ್್ಯಿಂಶವಿದು�”y(19:34)

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ 
ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾

“ಇವುy ಅತ್ಯಿಂತy ವ್ಸ್ತವಿಕy ಘಟನಗಳುy ಮತು್ತy ವ್ಸ್ತವದಲ್ಲಾy
ಅಲ್ಲಾಹನyಹೊರತುyಅನ್ಯyಆರ್ಧ್ಯನ್ರೊyಇಲಲಾ�yನಿಸಸಿಿಂದೆೀಹ-
ವ್ಗyಅಲ್ಲಾಹನyಶಕ್್ತಯೀyಅತು್ಯನ್ನತವ್ಗದುದಾyಅವನyಯುಕ್್ತಯೀy
ಸಿಂಪೂಣ್ಮyವಿಶವಾದಲ್ಲಾyಸಕ್್ರಯವ್ಗದೆ�”y(3:62)� n

ಏಸುಕ್ಸ್ತ...ಲ7 ನೇ ಪುಟದಂದ



45

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಏಪ್ರ ಲೆ12

ಪರಿಸರಿನಾಶ

ಹಡಗಿಗೆ ತೊತು ಿೊರೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಾ ನಿೇರು ಪ್ವೇಶಿಸಿ ಮೃತಪಡುವುದು ಿೇವಲ ಿೊರೆದವನು ಮಾತ್ವಲಲಾ, 
ಬದಲಾಗಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಾರುವ ಎಲಲಾರೊ ಮರಣಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತದ. ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವುದು, ಬಟ್ಟ–ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ 
ಸಮತಟು್ಟಗೆೊಳಸುವುದು, ಕೃಷಿಯ ಸಥಾಳದಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಯಸುವುದು, ನಿೇರನು್ನ ಕಲುಷಿತಗೆೊಳಸುವುದು 
ಮುಂತಾದ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮೊಲಕ  ಪ್ಕೃತಿಯಂಬ ಹಡಗಿಗೆ ತೊತು ಿೊರೆಯುವಾಗ ಅದನು್ನ ತಡೆಯದದದಾರೆ ಅದರ 
ದುಷ್ಪರಿರಾಮವನು್ನ ಎಲಲಾರೊ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದ ಎಂಬುದರಲ್ಲಾ ಸಂಶಯವಿಲಲಾ.

ಭೊಮಿಯಲ್ಲಾyಮನುಷ್್ಯನುyಆಕಸಿಮಾಕವ್ಗyಹುಟ್್ಟದವನಲಲಾ�y
ಅಲ್ಲಾಹುyಮನುಷ್್ಯರುyಮತು್ತyಇತರyಎಲ್ಲಾyಸೃಷಿ್ಟಜ್-

ಲಗಳನು್ನyನಿದ್ಮಷ್್ಟyಉದೆದಾೀಶದೆೊಿಂದಗೆyಸೃಷಿ್ಟಸಿದ್ದಾನ�y

﴿ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾
“ನಿೀವೀನುyನ್ವುyನಿಮಮಾನು್ನyನಿರಥ್ಮಕವ್ಗyಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆದಾೀವಿಂದೊy
ನಿಮಗೆy ನಮಮಾy ಕಡೆಗೆyಮರಳಲ್ಕ್ಕೆy ಇಲಲಾವಿಂದೊy ತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂ-
ಡಿದದಾೀರ್?”y(23:115)

ಅಲ್ಲಾಹುy ಭೊಮಿಯಲ್ಲಾರುವುದೆಲಲಾವನು್ನy ಮನುಷ್್ಯರಿಗ್ಗy
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ್ದಾನ�y

﴿ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴾
“ಅವನುy ಭೊಮಿಯಲ್ಲಾರುವುದನ್ನಲಲಾ y ನಿಮಗ್ಗಯೀy
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು�”y(2:29)

ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಗೆyಮನುಷ್್ಯನುyಮ್ಡುವyಪ್ರತಿಯಿಂದುyವ್ಯವಹ್-
ರಗಳಲ್ಲಾyಹೊಣೆಗ್ರಿಕ್ಯyಪ್ರಜ್ಞೆಯಿರಬೆೀಕು�yಪ್ರಕೃತಿಯನು್ನyದೆೀವನy
ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾಟು್ಟyಸಿಡಿಲು,yಮಿಿಂಚು,yಮಳೆ,yಸೊಯ್ಮ,yಚಿಂದ್ರ,yಅಗ್ನy
ಮುಿಂತ್ದyಪ್ರಕೃತಿಯyವಸು್ತಗಳನು್ನyಆರ್ರ್ಸುವyಪ್ರವಣತೆಯನು್ನy
ಇಸ್ಲಾಮ್yವಿರೆೊೀರ್ಸುತ್ತದೆ�yಅಲ್ಲಾಹನyಏಕತೆಗೆyಭೊಷ್ಣವಲಲಾದy
ಎಲ್ಲಾyಆಶಯಗಳನು್ನyಇಸ್ಲಾಮ್yತಿರಸಕೆರಿಸುತ್ತದೆ�y

ಇಸ್ಲಾಮ್yಪ್ರತಿಯಿಂದುyಅಕ್ರಮವನು್ನyನಿಷೀರ್ಸುವyಧಮ್ಮವ್ಗದೆ�y
ದೆೀವನಿಗೆyಭ್ಗೀದ್ರರನು್ನyನಿಶ್ಚಯಿಸುವyಮೊಲಕyದೆೀವನೊಿಂದಗೆ,y
ತೆೊಿಂದರೆyನಿೀಡುವyಮೊಲಕyಜನರೆೊಡನ,yಅನುಕೊಲತೆಗ-
ಳನು್ನy ದುರುಪಯೀಗಪಡಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವುದರyಮೊಲಕy ಪ್ರಕೃತಿy
ಹ್ಗೊyಜೀವಜ್ಲಗಳೊಿಂದಗೆyಕ್್ರಯ್ಮವನು್ನyಮರೆಯುವುದರy
ಮೊಲಕyಭೊಮಿಯಲ್ಲಾರುವyಇತರರyಹಕುಕೆಗಳೊಿಂದಗೆyಹ್ಗೊy
ಸವಾತಃy ಹ್ನಿಕರವ್ದy ಪ್ರವೃತ್ತನಗಳy ಮೊಲಕy ತನೊ್ನಿಂದಗೆೀy
ಅಕ್ರಮವಸಗುತ್್ತನ�

﴿ی ی جئ حئ مئ ىئ 

يئ جب حب خب مب ىب 
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

يب جت حت خت ﴾
“ಜನರyಸವಾಿಂತyಕ್ೈಗಳyದುಡಿಮಯಿಿಂದyನಲ–ಜಲಗಳಲ್ಲಾyಕ್ಷೆೊೀಭy
ಹರಡಿದೆ�yಇದುyಜನರಿಗೆyಅವರyಕ್ಲವುyಕಮ್ಮಗಳyಸವಿಯನು್ನಣಿ-
ಸಲ್ಕ್ಕೆಗಯೊyಅವರುyಮರಳಲೊyಬಹುದೆಿಂಬyನಿರಿೀಕ್ಷೆಯಿಿಂದಲೊy
ಆಗದೆ�”y(30:41)

ಜನರyಇಿಂತಹyಅಕ್ರಮyಕೃತ್ಯಗಳyಕ್ರಣದಿಂದyಅವರನು್ನyಅಲ್ಲಾಹುy
ಅಮೊಲ್ಗ್ರವ್ಗyವಿನ್ಶಕ್ಕೆyಗುರಿಪಡಿಸದರುವyಹನ್ನಲೆಯಲ್ಲಾy
ಒಿಂದುyಯುಕ್್ತyಇದೆ�yಅಲ್ಲಾಹುyಅವರಿಗೆyಒಿಂದುyಅವರ್ಯನು್ನy
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾನ�yಈyಅವರ್ಗಿಂತyಮೊದಲುyಅವರನು್ನyಶಿಕ್ಷೆಗೆyಗುರಿ-
ಪಡಿಸುವುದುyಅವನyನಿಯಮವಲಲಾ�yಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಳುತ್್ತನ�

﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ﴾

“ಅಲ್ಲಾಹುyಜನರನು್ನyಅವರyಅಕ್ರಮಗಳಿಗ್ಗyತಕ್ಷಣyಹಡಿಯುತಿ್ತ-
ದದಾರೆyಭೊಮಿಯyಮೀಲೆyಒಿಂದುyಜೀವಿಯನೊ್ನyಬಿಡುತಿ್ತರಲ್ಲಲಾ�yಆದರೆy
ಅವನುyಎಲಲಾರಿಗೊyಒಿಂದುyನಿಶಿ್ಚತyಸಮಯದವರೆಗೆyಕ್ಲ್ವಕ್ಶy
ನಿೀಡುತ್್ತನ�yಮುಿಂದೆyಆyಸಮಯyಬಿಂದುyಬಿಟ್ೊ್ಟಡನyಅದರಿಿಂದy
ಒಿಂದುyಕ್ಷಣವೂyಹಿಂದೆyಮುಿಂದೆyಆಗುವಿಂತಿಲಲಾ�”y(16:61)

ಒಬ್ಬರುy ಅಥವ್y ಒಿಂದುy ಗುಿಂಪುy ಮ್ಡುವy ಅಕ್ರಮಗಳy
ದುಷ್್ಪರಿಣಾಮy ಅವರಿಗೆy ಮ್ತ್ರy ಸಿೀಮಿತವ್ಗರುವುದಲಲಾ�y
ಪ್ರಸು್ತತyಅನ್್ಯಯ,yಅಕ್ರಮಗಳನು್ನyಪ್ರತಿರೆೊೀರ್ಸದೆyಮ್ನyಪೆ್ರೀ-
ಕ್ಷಕರ್ದವರyಮೀಲೊyಅದರyಕ್ಡುಕುyಪರಿಣಾಮyಬಿೀರುತ್ತದೆ�y
ಅಲ್ಲಾಹುyಹೀಳುತ್್ತನ�y

﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴾
“ಯ್ವುದರyಪರಿಣಾಮವುyನಿಮಮಾyಪೆೈಕ್yಪ್ಪyಮ್ಡಿದವರಿಗೆy
ಮ್ತ್ರy ಸಿೀಮಿತವ್ಗರದy ಒಿಂದುy ಪರಿೀಕ್ಷೆಯನು್ನy ನಿೀವುy
ಭಯಪಡಿರಿ�yಅಲ್ಲಾಹುyಕಠಿಣವ್ಗyಶಿಕ್ಷಿಸುವವನಿಂಬುದನು್ನyತಿಳಿ-
ದುಕ್ೊಳಿ್ಳರಿ�”y(8:25)

ಹಡಗಗೆy ತೊತುy ಕ್ೊರೆದ್ಗy ಅದರಲ್ಲಾy ನಿೀರುy ಪ್ರವೀಶಿಸಿy
ಮೃತಪಡುವುದುyಕ್ೀವಲyಕ್ೊರೆದವನುyಮ್ತ್ರವಲಲಾ,yಬದಲ್ಗy
ಹಡಗನಲ್ಲಾರುವy ಎಲಲಾರೊy ಮರಣಹೊಿಂದಬೆೀಕ್ಗುತ್ತದೆ�y
ಮರಗಳನು್ನyಕಡಿಯುವುದು,yಬೆಟ್ಟ–ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನyಸಮತಟು್ಟಗೆೊ-
ಳಿಸುವುದು,yಕೃಷಿಯyಸಥಾಳದಲ್ಲಾyಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನyನಿಮಿ್ಮಸುವುದು,y
ನಿೀರನು್ನyಕಲುಷಿತಗೆೊಳಿಸುವುದುyಮುಿಂತ್ದyಕೃತ್ಯಗಳyಮೊಲಕyy
ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂಬyಹಡಗಗೆyತೊತುyಕ್ೊರೆಯುವ್ಗyಅದನು್ನyತಡೆಯ-
ದದದಾರೆyಅದರyದುಷ್್ಪರಿಣಾಮವನು್ನyಎಲಲಾರೊyಸಮ್ನವ್ಗyಅನುಭ-
ವಿಸಬೆೀಕ್ಗುತ್ತದೆyಎಿಂಬುದರಲ್ಲಾyಸಿಂಶಯವಿಲಲಾ�� n

ــُه َبَلَغنِي َعِن الثَِّقاِت ِمــْن َأْهِل اْلِعْلِم  ْحَمِن. َفإِنَّ الرَّ

ْهَو  َأنَّ َصــْوَت اْلَمَعاِزِف َواْســتَِماَع اأْلََغانِــي َواللَّ

ُتنْبِــُت النَِّفــاَق فِــي اْلَقْلِب َكَمــا َينُْبُت اْلُعْشــُب 

َعَلــى اْلَماِء.

“ನಿಮಮಾyಶಿಕ್ಷಣದಿಂದyನನ್ನyಮಕಕೆಳುyಕಲ್ಯುವyಮೊದಲyವಿಶ್ವಾಸy
ಪ್ಠವುyಮನರಿಂಜನಗಳನು್ನyದೆವಾೀಷಿಸುವುದ್ಗರಲ್�yಏಕ್ಿಂದರೆy
ಅದರy ಆರಿಂಭವುy ಶೈತ್ನನಿಿಂದ್ಗರುತ್ತದೆy ಮತು್ತy ಅದರy
ಅಿಂತ್ಯವುyಅಲ್ಲಾಹನyಕ್ೊೀಪವ್ಗರುತ್ತದೆ�yಕ್ಲವುyವಿಶ್ವಾಸಯೀ-
ಗ್ಯyಉಲಮ್ಗಳಿಿಂದyನನಗೆyಸಿಕ್ಕೆದyಮ್ಹತಿyಪ್ರಕ್ರyಸಿಂಗೀತದy

ಸವಾರ,yಹ್ಡುyಮತು್ತyಮನೊೀರಿಂಜನಗಳಿಗೆy ಕ್ವಿಗೆೊಡುವುದ-
ರಿಿಂದy ಹೃದಯದಲ್ಲಾy ಕ್ಪಟ್ಯವುy ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ�y ನಿೀರಿನಿಿಂದy
ಹುಲುಲಾyಬೆಳೆಯುವಿಂತೆ�”

ಹ್ಡುyಹೃದಯವನು್ನyಹ್ಳುyಮ್ಡುತ್ತದೆ�yಹೃದಯyಹ್ಳ್ದರೆy
ಅಲ್ಲಾyಕ್ಪಟ್ಯವುyತ್ಿಂಡವವ್ಡುತ್ತದೆ�

ಒಟ್್ಟನಲ್ಲಾ,yಬುದ್ಧಯಿರುವವನುyಹ್ಡಿನyಜನರyಮತು್ತyಕುರ್ಆನಿನy
ಜನರyಬಗೆಗುyಆಲೆೊೀಚನyಮ್ಡಿದರೆyಹೃದಯಗಳyಕ್ಯಿಲೆyಮತು್ತy
ಅದರyಚಿಕ್ತೆಸಿಯyಬಗೆಗುyಸಹ್ಬ್ಗಳಿಗದದಾyನೈಪುಣ್ಯತೆyಮತು್ತyಪರಿಪ-
ಕವಾತೆಯನು್ನyಅಥ್ಮyಮ್ಡಿಕ್ೊಳು್ಳವನು�yy(ಮುಿಂದುವರಿಯುವುದು)

ಹಾಡುಿಮತು್ತಿಸಂಗೀತ...3ೆ ನೇ ಪುಟದಂದ
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ಏಪ್ರ ಲೆ12

ಬಾಲಿತುಂಡಾದಿನರಿಗಳುಿಮತು್ತಿಕಬರಸಾಥಿನದಿನಾಯಿ

ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲವು ಬರಲ್ದ. ಅಂದು ಸತ್ಯವಿಶಾ್ಸಿಗಳು ಅವರ ವಿಶಾ್ಸದ ಕಾರಣದಂದ ಆಕ್ೇಪಸಲ್ಪಡುತಾ್ತರೆ. 
ಇಂದು ದುಷ್ಟನು ಅವನ ಕಡಿಗೆೇಡಿತನದಂದಾಗಿ ಆಕ್ೇಪಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ. ಅಂದು ಅವರು ಸಜಜಿರನು್ನದದಾೇಶಿಸಿ ನಿೇವು ದೊಡ್ಡ 
ವಿಶಾ್ಸಿ ಮತು್ತ ವಿದಾ್ಂಸರಲಲಾವೇ ಎಂದು ಗೆೇಲ್ ಮಾಡಿ ಿೇಳುತಾ್ತರೆ.

ಒಮಮಾyಉರುಳಿyಬಿದದಾy ಕಲ್ಲಾನy ನಡುವy ಸಿಲುಕ್ದy ನರಿಯy
ಬ್ಲವುyತುಿಂಡ್ಯಿತು�yಇದನು್ನyನೊೀಡಿದyಮತೆೊ್ತಿಂದುy

ನರಿyಬ್ಲyಮುರಿದyನರಿಯಿಂದಗೆyಕ್ೀಳಿತು�y“ನಿನ್ನyಬ್ಲವನು್ನy
ಏಕ್yತುಿಂಡುyಮ್ಡಿದೆ?”

“ಹ್ದು!yಅದನು್ನyನ್ನೀyಮುರಿದುyಹ್ಕ್ದೆ�yಈಗyನ್ನುyಅನುಭ-
ವಿಸುತಿ್ತರುವyಸುಖyನಿನಗೆyಗೆೊತಿ್ತದೆಯೀ?yಈಗyನನಗೆyಗ್ಳಿಯಲ್ಲಾy
ತೆೀಲ್ಡಿದಿಂತಹyಅನುಭವyಆಗುತಿ್ತದೆ�yವಿವರಿಸಲುyಸ್ಧ್ಯವ್ಗ-
ದಿಂತಹyಅನುಭೊತಿyನನ್ನದ್ಗದೆ�”yಮತೆೊ್ತಿಂದುyನರಿyಹೀಳಿತು�

ಇದನು್ನyಕ್ೀಳಿyಬ್ಲವಿರುವyನರಿಯೊyತನ್ನyಬ್ಲವನು್ನyಕತ್ತರಿಸಿy
ಹ್ಕ್ತು�y ಆದರೆy ತ್ನುy ಬಯಸಿದy ಸುಖy ಲಭಿಸಲ್ಲಲಾ�y ತಿೀವ್ರy
ನೊೀವಿನಿಿಂದ್ಗyನಟ್ಟಗೆyನಿಲಲಾಲೊyಸ್ಧ್ಯವ್ಗುವುದಲಲಾ�

“ನಿೀನುyನನೊ್ನಿಂದಗೆyಏಕ್yಸುಳು್ಳyಹೀಳಿದೆ?”yನರಿyವಿಚಾರಿಸಿತು�

ಬ್ಲyತುಿಂಡ್ದyನರಿyಎರಡನೀyನರಿಗೆyಉಪದೆೀಶಿಸಿತು�y“ನಿೀನುy
ನಿನ್ನy ನೊೀವುyಮತು್ತy ದುಃಖವನು್ನy ಇತರy ನರಿಗೆೊಳೊಿಂದಗೆy
ಹಿಂಚಿಕ್ೊಳ್ಳಲುy ಹೊೀಗಬೆೀಡ�y ಅನಿಂತರy ಅವರುy ಬ್ಲy
ತುಿಂಡರಿಸಲುy ಮುಿಂದ್ಗಲ್ರರು�y ಮ್ತ್ರವಲಲಾದೆ,y ಅವರುy
ನಮಮಾನು್ನyತುಿಂಬ್yಅಪಹ್ಸ್ಯyಮ್ಡಬಹುದು�”

ಈyಎರಡುyನರಿಗಳುyಸೀರಿyಇತರೆಲ್ಲಾyನರಿಗಳೊಿಂದಗೆy(ಒಳಗೆyನೊೀವುy
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದದಾರೊ)y ಬ್ಲy ತುಿಂಡ್ದರೆy ಸಿಗುವy ಆನಿಂದ,y
ಸುಖ,yಅನುಭೊತಿಯನು್ನyಬಗೆyಬಗೆಯ್ಗyವಣಿ್ಮಸಿದ್ಗyಹಚಿ್ಚನy
ನರಿಗಳುyಸಿಂಚಿಗೆyಬಲ್ಯ್ಗyತಮಮಾyಬ್ಲಗಳನು್ನyಕಳಕ್ೊಿಂಡವು�y
ಇದರೆೊಿಂದಗೆy ಬ್ಲವಿರುವy ಯ್ವುದ್ದರೊy ನರಿಯನು್ನy
ಕಿಂಡ್ಗyಬ್ಲವಿಲಲಾದವರುyಪರಿಹ್ಸ್ಯyಮ್ಡುತಿ್ತದದಾರು�yಬ್ಲವಿ-
ರುವವುಗಳyಸಿಥಾತಿyಅಡಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಾyಸಿಲುಕ್ದyಅಡಕ್ಯ್ಗತು್ತ�

ಮ್ನವyಸಮುದ್ಯದyಅವಸಥಾಯೊyಹೀಗದೆ�yಅರ್ಜಕತೆ,y
ಅನೈತಿಕತೆ,y ಸವ್್ಮರ್ಕ್ರವಿರುವy ಸಮ್ಜದಲ್ಲಾy ಜೀವಿಸಲುy
ಸಜ್ಜನರುyಕಷ್್ಟಪಡಬೆೀಕ್ಗುತ್ತದೆ�yಅಧಮಿ್ಮಗಳುyಉತ್ತರ್ಗರುವವ-
ರನ್ನಲಲಾyಅಪಹ್ಸ್ಯyಮ್ಡುತ್್ತರೆ�yಅವರಿಗೆyಪರಮyಮೊಖ್ಮರೆಿಂದುy
ಮುದೆ್ರಯತು್ತತ್್ತರೆ�

ಕಅ್yಬ್ yಹೀಳುತ ್್ತರೆ�y“ಜನರಿಗೆyಒಿಂದುyಕ್ಲವುyಬರಲ್ದೆ�y
ಅಿಂದುyಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳುyಅವರyವಿಶ್ವಾಸದyಕ್ರಣದಿಂದyಆಕ್ಷೆೀ-
ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್್ತರೆ�yಇಿಂದುyದುಷ್್ಟನುyಅವನyಕ್ಡಿಗೆೀಡಿತನದಿಂದ್ಗy
ಆಕ್ಷೆೀಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಂತೆ�yಅಿಂದುyಅವರುyಸಜ್ಜರನು್ನದೆದಾೀಶಿಸಿyನಿೀವುyದೆೊಡ್ಡy
ವಿಶ್ವಾಸಿyಮತು್ತyವಿದ್ವಾಿಂಸರಲಲಾವೀyಎಿಂದುyಗೆೀಲ್yಮ್ಡಿyಕ್ೀಳುತ್್ತರೆ�”

ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆಳಿದy ಸಮ್ಜವುy ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಾy ಹೀಳತಕಕೆಿಂತಹy
ತಪು್ಪಗಳೆೀನೊy ಇಲಲಾದದ್ದಾಗy ಅವರಲ್ಲಾರುವy ಅತ್ಯಿಂತy ದೆೊಡ್ಡy
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ಸದುಗುಣವನು್ನyಎತಿ್ತಕ್ೊಿಂಡುyಪರಿಹ್ಸ್ಯyಮ್ಡುತ್ತದೆ�yಲೊತ್ y
ರyಜನ್ಿಂಗವುyಅವರೆೊಡನyಹೀಳಿರುವುದನು್ನyಸಮಾರಿಸಿರಿ�y“ಲೊತರy
ಜನರನು್ನyನಿೀವುyನಿಮಮಾyಊರಿನಿಿಂದyಹೊರಹ್ಕ್ರಿ�yಅವರುyಬಹಳy
ಪರಿಶುದ್ಧರ್ಗದ್ದಾರೆ�”

ಒಿಂದುy ಕಥy ಇಲ್ಲಾದೆ�y ಒಬ್ಬರುy ಮುಸಿಲಾಮ್y ಕಬರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾy
ಒಿಂದುyನ್ಯಿಯನು್ನyಹೊತುyಹ್ಕ್ದರು�yಆಗyಕುಪಿತರ್ದy
ಜನರುyನ್್ಯಯ್ರ್ೀಶರಿಗೆyದೊರುyಕ್ೊಟ್ಟರು�yನ್್ಯಯ್ರ್ೀಶರುy
ನ್ಯಿಯನು್ನyಹೊಳಿದyವ್ಯಕ್್ತಯನು್ನyಕರೆಸಿyಮುಸಿಲಾಮ್yಸಮಾಶ್ನದಲ್ಲಾy
ನ್ಯಿಯನು್ನyದಫನyಮ್ಡಿರುವುದರyಕುರಿತುyವಿಚಾರಿಸಿದರು�y
“ಹ್ದು,yಆyನ್ಯಿyಅದೆೀyಪ್ರಕ್ರyಮ್ಡಬೆೀಕ್ಿಂದುyವಸಿಯ್ಯತ್y
ಮ್ಡಿತು್ತ�yನ್ನುyಅದರyವಸಿೀಯ್ಯತ್yನರವೀರಿಸಿದೆದಾೀನ�”yಎಿಂದುy
ಅವನುyಉತ್ತರಿಸಿದ�

ಜಡ್್ಜy“ನಿೀನುyನಮಮಾನು್ನyಗೆೀಲ್yಮ್ಡುತಿ್ತರುವಿಯ್?”yಎಿಂದುy
ಕ್ೀಳಿದ್ಗyಅವನyಉತ್ತರ�

“ನ್ಯಿyಅಷ್ು್ಟyಮ್ತ್ರyವಸಿೀಯ್ಯತ್yಮ್ಡಿದದಾಲಲಾ,yನಿಮಗೆy10,000y

ದೀನ್ರ್yಕ್ೊಡಬೆೀಕ್ಿಂದೊyನ್ಯಿಯyವಸಿೀಯ್ಯತ್yಇದೆ�”

ನ್್ಯಯ್ರ್ೀಶyತಕ್ಷಣyಎರಡೊyಕ್ೈಗಳನು್ನyಮೀಲಕ್ಕೆತಿ್ತyಪ್್ರರ್್ಮಸಿದ�y
“ದವಿಂಗತನ್ದy ಗ್ರವ್ನಿವಾತy ನ್ಯಿಗೆy ಅಲ್ಲಾಹುy ಕರುಣೆy
ತೆೊೀರಲ್�”yನ್್ಯಯ್ರ್ೀಶನyಈyತಿಪ್ಪರಲ್ಗವನು್ನyಕಿಂಡುyದೊರುy
ಕ್ೊಟ್ಟyಜನರುyಆಶ್ಚಯ್ಮಚಕ್ತರ್ದರು�yಇವರುyಅದೆಷ್ು್ಟyಬೆೀಗy
ತಮಮಾyನಿಲುವನು್ನyಬದಲ್ಯಿಸಿಕ್ೊಿಂಡರು!

ಜನರyಆಶ್ಚಯ್ಮವನು್ನy ನೊೀಡಿದyನ್್ಯಯ್ರ್ೀಶನyಮುಿಂದನy
ಗುಿಂಡುy ಇದ್ಗತು್ತ�y “ನಿೀವುy ಆಶ್ಚಯ್ಮಪಡಬೆೀಡಿರಿ�y ನ್ನುy
ಈy ಸತಕೆಮಿ್ಮಯ್ದy ನ್ಯಿಯy ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾyಯೀಚಿಸಿದೆ�y
ಇದುy ಅಸ್್ಬುಲ್y ಕಹ್ಫ್y ನy ನ್ಯಿಯy ಪರಿಂಪರೆಗೆy
ಸೀರಿದyನ್ಯಿಯ್ಗದೆ�”

ಇದುyಸಮಕ್ಲ್ೀನyಲೆೊೀಕದyಅವಸಥಾಯ್ಗದೆ�yಒಿಂದುyವಿಭ್ಗವುy
ಅವರyಆದಶ್ಮ,yನಿೀತಿ,yನಿಲುವುಗಳನು್ನyಆಗ್ಗyಬದಲ್ಯಿಸುತಿ್ತದೆ�y
ಸುಳ್ಳನು್ನyಹೀಳಿyತದನಿಂತರyಅದನು್ನyಅವರುyತಮಮಾyಸ್ವಾಥ್ಮyಹತ್-
ಸಕ್್ತಗ್ಗyyಸಮರ್್ಮಸಿಕ್ೊಳು್ಳತ್್ತರೆ�yವಿಚಿತ್ರyಜಗತು್ತ!� n

ಮುಸಿಲಾಮರುyಮತು್ತyಇಸ್ಲಾಮಿನyಸಿಂರಕ್ಷಣೆಗೆyಇರುವಿಂತದ್ದಾಗದೆ�y
ಆದರೆyಇವರುyಇಸ್ಲಾಮ್yಮತು್ತyಮುಸಿಲಾಮರಿಗೆyಗ್ಯyಮ್ಡು-
ತಿ್ತದ್ದಾರೆ�yಯ್ರ್ದರೆೊಬ್ಬy ವ್ಯಕ್್ತಯyಆತಮಾಹತೆ್ಯಯಿಿಂದyಅನೀಕy
ಮುಸಿಲಾಮರುyಕ್ೀಡುyಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದಾರೆ�yತನಿ್ನಮಿತ್ತyಶತು್ರಗಳಿಗೆy
ಉಿಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆಿಂತyಅದೆಷೊ್ಟೀyಪ್ಲುyಹಚು್ಚyನಷ್್ಟyಮುಸಿಲಾಮರಿಗೆy
ಉಿಂಟಾಗುತ್ತದೆ�yಪ್್ಯಲಸಿ್ತೀನ್yಮತಿ್ತತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಾyನ್ವುyಇದನು್ನy
ನೊೀಡುತಿ್ತದೆದಾೀವ�y ಇದುy ಧಮ್ಮಸಮಮಾತವಿಂದುyಹೀಳುವವರಿಗೆy
ಯ್ವುದೆೀyಆಧ್ರವಿಲಲಾ�yಇದರಿಿಂದ್ಗುವyನ್ಶನಷ್್ಟಗಳುyವಣ್ಮ-
ನ್ತಿೀತವ್ಗದೆ�”y(ಮಜೊಮಾಉyಫತ್ವyವರಸ್ಇಲ್y25/358)

ಪ್ರತಿಯಿಂದುy ವಿಷ್ಯಗಳಿಂತೆyಈy ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾಯೊy ಸಲಫಿy
ವಿದ್ವಾಿಂಸರುಗಳyಫತ್ವಾಗಳುyಮತು್ತyಕೃತಿಗಳುyಲೆೊೀಕಕ್ಕೆyಸರಿಯ್ದy
ನಿಲುವನು್ನyತೆೊೀರಿಸಿಕ್ೊಡುತ್ತದೆ�yಫತ್ವಲ್yಅಇಮಮಾyಫಿನ್ನವ್-
ಝಿಲ್ಲ್yಮುದ್ಲಹಮyಎಿಂಬುದುyಈyವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾy ಸಲಫಿy
ವಿದ್ವಾಿಂಸರy ಫತ್ವಾಗಳನು್ನy ಕ್ೊ್ರೀಢೀಕರಿಸಿy ಪ್ರಕ್ಶನಗೆೊಳಿಸಿದy
ಕೃತಿಯ್ಗದೆ�yಗಲ್ಫ್yವಲಯದಲ್ಲಾyಪ್ರಸು್ತತyಕೃತಿyವ್್ಯಪಕyರಿೀತಿಯಲ್ಲಾy
ಉಚಿತವ್ಗyವಿತರಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದೆ�

ಆದರೆyಇಖ್ವಾನುಲ್yಮುಸಿಲಾಮಿೀನ್yಮುಿಂಚೊಣಿಯಲ್ಲಾರುವyಕ್ಲವರುy
ಈyವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾyನಿೀಡಿದyಅತ್ಕ್್ಮಕyಫತ್ವಾಗಳಿಿಂದyಮುಸಿಲಾಮರಿಗ್ದy
ಗ್ಯyಅಷಿ್ಟಷ್್ಟಲಲಾ�yಪ್ರಮ್ಣಗಳನು್ನyಪರಿಶೊೀರ್ಸುವyಯ್ರಿಗೊy
ಅವರyಇಿಂತಹyವ್ದಗಳುyತಿೀರ್yಬ್ಲ್ಶವಿಂದುyವ್ಯಕ್ತವ್ಗುವುದು�

ಸಿಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಾy ಆತ್ಮಾಹುತಿy ದ್ಳಿಯನು್ನyಯ್ರುy ನಡೆಸಿದರೊy
ಅದುyಧ್ಮಿ್ಮಕyಮತು್ತyಸ್ಮ್ಜಕವ್ಗyದೆೊಡ್ಡyಕ್ಡುಕ್ಗದೆ�y
ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಾy ಇದಕ್ಕೆyಯ್ವುದೆೀy ಆಧ್ರವಿಲಲಾ�y ಆದುದರಿಿಂದy
ಎಲ್ಲಾಯ್ದರೊyಮುಸಿಲಾಮ್yನ್ಮಧ್ರಿಯಬ್ಬyಆತ್ಮಾಹುತಿyದ್ಳಿy
ನಡೆಸಿದರೆyಅದನು್ನyಇಸ್ಲಾಮಿನೊಿಂದಗೆyತಳಕುಹ್ಕುವyಪ್ರವಣತೆy
ಅನ್್ಯಯದyಪರಮ್ವರ್ಯ್ಗದೆ�yಅಕ್ರಮವ್ಗದೆ�yಮನುಷ್್ಯನ-
ನು್ನyಭ್ವನಗಳುyನಿಯಿಂತಿ್ರಸುವುದಲಲಾ,yವಿವೀಕವುyನಿಯಿಂತಿ್ರಸಬೆೀ-
ಕ್ಗದೆ�yಇದುyಇಸ್ಲಾಮಿನyಮೊಲಭೊತyತತವಾವ್ಗದೆ�yಆತಮಾಹತ್್ಯy
ದ್ಳಿಯyಹಸರಲ್ಲಾyಮುಸಿಲಾಮರನು್ನyಆಕ್ಷೆೀಪಿಸುವವರುyನಿಜಸಿಥಾತಿಯನು್ನy
ತಿಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳಬೆೀಕು�yವಿಷ್ಯವನು್ನyತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂಡರೊyಆಕ್ಷೆೀಪಿಸು-
ವುದುyಪರಮyಅನ್್ಯಯವ್ಗದೆ�� n
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