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2439ಟಕೆೊನೆಗೊಳುಳುವಾಗ...!

ನಮ್ಮನುನೆyಇಹಲ್ೊರೇಕದಿಂದyದೊರಗೊಳಿಸಿyಪರಲ್ೊರೇಕವನುನೆyನಿಕಟಗೊಳಿಸಿyಒಂದುyವಷ್ಯyನೆರೇಪಥ್ಯಕಕೆyಸರಿದುy
ಹ್ೊರೇಯಿತು.yಹ್ೊಸyವಷ್ಯವುyಆಗಮಿಸುತ್ತುರುವಾಗyಜನರುyಗತದyಒಂದುyಪುನರಾವಲ್ೊರೇಕನyಹಾಗೊy

ಭವಿಷ್ಯದyರೊಪುರರೇಷೆಗಳನುನೆyಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟುಟಿಕೊಳಳುಬೆರೇಕಾಗಿದ.yತನನೆyಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲೆyಒಂದುyವಷ್ಯyಕಳೆದುಹ್ೊರೇ-
ಯಿತಲಲೆyಎಂದುyನಿರಾಶಪಡುವವರಿದಾ್ರ.yತನಗyವಿಧಿಸಿದyಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲೆyಒಂದುyವಷ್ಯyಮುಗಿಯಿತಲಲೆyಎಂದುy
ಯರೇಚಿಸಿyಸಂತೆೊರೇಷಪಡುವವರೊyಇದಾರ್.

ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿyಸಮಯವನುನೆyಗಂಭರೇರವಾಗಿyಪರಿಗಣಿಸಬೆರೇಕಾಗಿದ.yಚತುಥ್ಯyಖಲ್ರೇಫyಅಲ್ಯ್್ಯyಬಿನ್yಅಬಿರೇy
ತಾವಾಲ್ಬ್yಹ್ರೇಳಿದರು:y

“ಇಹಲ್ೊರೇಕವುyನಮಿ್ಮಂದyವಿದಾಯಕೊರೇರುತತುದ.yಪರಲ್ೊರೇಕವುyನಮಗyನಿಕಟವಾಗುತತುದ.yಇಹಲ್ೊರೇಕyಮತುತುy
ಪರಲ್ೊರೇಕಕಕೆyಮಕಕೆಳಿದಾರ್.yನಿರೇವುyಪರಲ್ೊರೇಕಕಾಕೆಗಿyಜರೇವಿಸುವವರಾಗಿರಿ.yನಿರೇವುyಇಹಲ್ೊರೇಕಕಾಕೆಗಿyಜರೇವಿಸು-
ವವರಾಗಬಾರದು.yಇಂದಿನyದಿನವುyಕಾಯ್ಯವೆಸಗಲುyಇರುವಂತದಾಗ್ಿದ.yವಿಚಾರಣೆಯಿಲಲೆ.yಆದರyನಾಳೆy
ವಿಚಾರಣೆಯyದಿನವಾಗಿದ.yನಾಳೆyಕಾಯ್ಯವೆಸಗಲುyಸಾಧ್ಯವಿಲಲೆ.”

ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸ್ಟನಾಳೆಯಟಕುರಿತುಟಯೀಚಿಸಬೀಕು:

ಅಲಾಲೆಹನುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುನೆ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾
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“ಪುಣ್ಯyಮಾಡಿರಲ್,yಅಥವಾyಪಾಪವೆಸಗಿರಲ್,yಪ್ತ್ಯಬ್ಬನೊyತನನೆyಕಮ್ಯಫಲವನುನೆyಪ್ತ್ಯಕ್ಷyಪಡೆಯುವyಆy
ದಿನyಬರಲ್ದ.yಅಂದುyಮಾನವನುyಅಕಟಾ!yಈyದಿನವುyತನಿನೆಂದyಇನೊನೆyಬಹಳyದೊರವಿರುತ್ತುದರ್!yಎಂದುy
ಆಶಿಸುವನು.yಅಲಾಲೆಹನುyಸವಾತಃyತನನೆyಬಗಗೆy(ಭಯಪಡಬೆರೇಕಂದು)yನಿಮಗyಎಚ್ಚರಿಕyನಿರೇಡುತ್ತುದಾನ್ೆyಮತುತುyಅವನುy
ತನನೆyದಾಸರyಕುರಿತುyಪರಮyದಯಾಳ್ವಾಗಿರುತಾತುನೆ.”y(ಕುರ್ಆನ್y3:30)

ಒಂದುyವಷ್ಯyಮುಗಿಯುವಾಗyಪ್ತ್ಯಬ್ಬರೊyನಾವುyಪರಲ್ೊರೇಕಕಾಕೆಗಿyಏನನುನೆyಸಜು್ಜಗೊಳಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರೇವೆಂದುy
ಚಿಂತ್ಸಬೆರೇಕು.yಧಮ್ಯ,yಸಮಾಜ,yಸಮುದಾಯಕಕೆyಸಹಾಯyಮಾಡಲುyತನಿನೆಂದyಸಾಧ್ಯವಾಗಿದಯರೇ?

ವತ್ಯಕರುyಕಲೆಪತುವಾಗಿyಲಾಭyನಷಟಿಗಳyಲ್ಕಕೆವನುನೆyತೆಗದುಕೊಳ್ಳುತಾತುರ.yಅವರುyವಷ್ಯyಮುಕಾತುಯವಾಗುವಾಗy
ಸೊಕ್ಷಷ್ಮವಾಗಿyಪರಿಶೊರೇಧಿಸುತಾತುರ.yನಷಟಿಕಕೆyಕಾರಣವಾದyಅಂಶಗಳನುನೆyಪತೆತುಹಚು್ಚತಾತುರ.yಲಾಭವನುನೆyಹ್ಚಿ್ಚಸಲುy
ಹ್ೊಸyಮಾಗ್ಯಗಳನುನೆyಹುಡುಕುತಾತುರ.yಆದರyಮರಳಿyಹ್ೊರೇಗುವyಲ್ೊರೇಕದyಜರೇವನಕಾಕೆಗಿyಸಂಗ್ಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವy
ಒಳಿತು-ಕಡುಕುಗಳyಕುರಿತುyಲ್ಕಕೆyತೆಗಯುವವರುyತುಂಬಾyವಿರಳ.

ನಾಳೆಗಾಗಿಟಏನುಟಮಾಡಿದ್ೀನೆ?

﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾
“ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳೆರೇ,yಅಲಾಲೆಹನನುನೆyಭಯಪಡಿರಿyಮತುತುyಪ್ತ್ಯಬ್ಬನೊyತಾನುyನಾಳೆಗಾಗಿyಏನನುನೆyಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ-
ದರ್ೇನೆಂಬುದನುನೆyನೆೊರೇಡಿಕೊಳಳುಲ್.yಅಲಾಲೆಹನನುನೆyಭಯಪಡುತತುಲ್ರಿ.yನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೊyನಿರೇವುyಮಾಡುತ್ತುರುವy
ಸಕಲyಕಮ್ಯಗಳನುನೆyಅಲಾಲೆಹನುyಬಲಲೆವನಾಗಿರುತಾತುನೆ.”y(ಕುರ್ಆನ್y59:18)

ಸವಾಯಂyಪರಿಶೊರೇಧನೆyಅಗತ್ಯವಿದ.yಪರಿಶೊರೇಧನೆಯಲ್ಲೆyಸಂತೃಪತುರಾದರyಮುಂದಯೊyಉತತುಮyರಿರೇತ್ಯಲ್ಲೆy
ಜರೇವಿಸಬೆರೇಕು.yಸಂತೃಪತುರಾಗಿರದಿದರ್yಪಶಾ್ಚತಾತುಪಪಟುಟಿyಜರೇವನವನುನೆyಉತತುಮಪಡಿಸಬೆರೇಕು.y

﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ﴾
“ಧಮ್ಯನಿಷ್ಠರಾದyಶೈತಾನನyಪ್ಭಾವದಿಂದyದುರಾಲ್ೊರೇಚನೆಗಳ್yಸೆೊರೇಕಿದರೊyಅವರುyತಕ್ಷಣyಜಾಗೃತರಾ-
ಗುತಾತುರyಮತುತುyಅವರಿಗyಸರಿಯಾದyಕಾಯ್ಯವಿಧಾನyಯಾವುದಂದುyಸ್ಪಷಟಿವಾಗಿyತೆೊರೇರುತತುದ.”y(7:201)

ಸವಾಯಂಟವಿಚಾರಣೆಗಟಗುರಿಪಡಿಸ್ರಿ:

ಉಮರ್ yಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:y“ನಿರೇವುyವಿಚಾರಣೆಗyಗುರಿಯಾಗುವುದಕಿಕೆಂತyಮೊದಲುyಸವಾಯಂyನಿರೇವೆರೇyನಿಮ್ಮನುನೆy
ವಿಚಾರಣೆಗyಗುರಿಪಡಿಸಿರಿ.yನಿಮ್ಮyಕಾಯ್ಯಗಳನುನೆyತಕಕೆಡಿಯಲ್ಲೆಟುಟಿyತೊಗಿyನೆೊರೇಡುವyಮೊದಲುyನಿರೇವೆರೇy
ಅದನುನೆyಮಾಡಿರಿ.”
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ಅಲಾಲೆಹನುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುನೆ:

﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾

“ಅದುyನಿರೇವುyಹಾಜರುಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುವyದಿನವಾಗಿರುವುದು.yನಿಮ್ಮyಯಾವyರಹಸ್ಯವೂyಅಡಗಿರಲಾರದು.”y(69:18)

ಇಬುನೆಲ್yಕಯಿ್ಯಂ yಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:y“ಲ್ಕಕೆyಪರಿಶೊರೇಧನೆಯಂದರyಒಬ್ಬನುyತನಗyಉತತುಮವಾದುದುyಹಾಗೊy
ಕರೇಡಾದುದನುನೆyಬೆರೇಪ್ಯಡಿಸುವುದಾಗಿದ.yಉತತುಮವಾದುದನುನೆyಸಿವಾರೇಕರಿಸಿyಕರೇಡಾದುದನುನೆyತೆೊರಯಬೆರೇಕು.”

ಆತ್ಮಪರಿಶೊರೇಧನೆಯಂದಿಗyಹೃದಯದyವಾಚನವಾಗಿದ.yಹಾಗyಮಾಡದಿರುವುದುyಆತ್ಮಹತೆ್ಯಗyಸಮಾನವಾಗಿದ.y

ಅಲಾಲೆಹನುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುನೆ:

﴿ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾

“ನಿಮ್ಮನುನೆyನಿರೇವೆರೇyವಧಿಸಿಕೊಳಳುಬೆರೇಡಿರಿ.yಅಲಾಲೆಹನುyನಿಮ್ಮyಮರೇಲ್yಕೃಪೆಯುಳಳುವನೆಂಬುದನುನೆyಖಾತ್್ಯಾಗಿy
ನಂಬಿರಿ.”y(4:29)

ಇದಕಕೆyಇಬ್ನೆyಕಸಿರೇರ್yನಿರೇಡಿದyಒಂದುyವಿವರಣೆ:y“ನಿಷ್ದ್ಧವಾದುದನುನೆyಮಾಡಿಕೊಂಡುyಅನಾ್ಯಯವಾಗಿyಸಂಪತತುನುನೆy
ತ್ನುನೆವುದರyಮೊಲಕyನಿರೇವುyನಿಮ್ಮನೆನೆರೇyಕೊಲಲೆದಿರಿ.”

ನಮಗyಅಲಾಲೆಹನುyದಯಪಾಲ್ಸಿದyಆಯುಷ್ಯyಹರಾಮ್ಗಳನೆನೆಸಗಿyನಾಶಪಡಿಸುವುದಕಿಕೆರುವುದಲಲೆ.yಆತ್ಮಪರಿ-
ಶೊರೇಧನೆyಸವಾಯಂyಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನುನೆyತ್ಳಿಯಲುyಸಹಾಯಕವಾಗಿದ.yಅದುyಅಹಂಕಾರವನುನೆyದೊರಗೊ-
ಳಿಸುತತುದ.yಆತ್ಮಪರಿಶೊರೇಧನೆyನಮ್ಮyಮನಸ್ಸನುನೆyಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತತುದ.

ಅಲಾಲೆಹನುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುನೆ:

﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾
“ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೊyತನನೆyಆತ್ಮವನುನೆyಸಂಸಕೆರಿಸಿಕೊಂಡವನುyವಿಜಯಿಯಾದನು.yಮತುತುyಅದನುನೆyದಮನಿಸಿದ-
ವನುyಸೆೊರೇಲುಂಡನು.”y(91:9-10)

ಬುದಿ್ಧವಂತರುyಯಾರುyಎಂಬyಪ್ಶನೆಗyಪ್ವಾದಿ yಯವರುyನಿರೇಡಿದyಉತತುರyಹಿರೇಗಿದ:y“ಆತ್ಮಪರಿಶೊರೇಧನೆy
ನಡೆಸುವವರುyಹಾಗೊyಮರಣಾನಂತರyಜರೇವನಕಾಕೆಗಿyಸತಕೆಮ್ಯಗಳನುನೆyಅನುಷ್ಟಿಸುವವರು.”

ಎಲಲಿವನೊನೂಟಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಟದಿನ:

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
 7 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಹದಿೀಸಗಳಂದ

¸À»ÃºÀÄ¯ï §ÄSÁj
ªÀÄÄRÛ¸Àgï

ಅಧ್ಯಾಯ 7

ಸುಗಂಧಟಹಚಿಚಿಕೆೊಂಡುಟಸಾನೂನಟಮಾಡುವುದು

194- َعــْن َعاِئَشــَة َرِضــَي اللَّــُه َعنَْهــا َقاَلْت: 

َكَأنِّــي َأْنُظــُر إَِلــى َوبِيــِص الطِّيــِب فِــي َمْفِرِق 

َم َوُهــَو ُمْحِرٌم.  النَّبِــيِّ َصلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ

]271 البخــاري  ]رواه 

194.yಆಯಿಶಾ yವರದಿyಮಾಡುತಾತುರ:y“ಅಲಾಲೆಹನyಸಂದರೇ-
ಶವಾಹಕರುyಇಹಾ್ಮ್yಕಟುಟಿವyಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲೆyಅವರyಹಣೆಯಲ್ಲೆy
ಸುಗಂಧದ್ವ್ಯದyಹ್ೊಳಪನುನೆyಕಂಡೆ.”

ಸಾರಾಂಶಟ:yಶಿರೇಷ್್ಯಕಗyಅನುಗುಣವಾಗಿyಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಇಹಾ್ಮ್ಗಾಗಿyಸಾನೆನyಮಾಡಿದರ್ಂದುyಸಾನೆನಕಿಕೆಂತyಮೊದಲ್ರೇyಸುಗಂಧyದ್ವ್ಯy
ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದರ್ಂದುyತ್ಳಿದುyಬರುತತುದ.

ಅಧ್ಯಾಯ 8

ಸಾನೂನದಟಮಧ್್ಯಟಕೊದಲಲ್ಲಿಟಬರಳಾಡಿಸುವುದು

ُه َعنَْهــا َقاَلْت: َكاَن  195- َعْن َعاِئَشــَة َرِضــَي اللَّ

َم إَِذا اْغَتَسَل ِمَن  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ َرُســوُل اللَّ

َلِة، ُثمَّ  َأ ُوُضــوَءُه لِلصَّ اْلَجنَاَبِة َغَســَل َيَدْيِه َوَتَوضَّ

ُه َقْد  ُل بَِيِدِه َشــَعَرُه َحتَّى إَِذا َظنَّ َأنَّ اْغَتَســَل ُثمَّ ُيَخلِّ

اٍت ُثمَّ  َأْرَوى َبَشــَرَتُه َأَفاَض َعَلْيِه اْلَماَء َثــَلَث َمرَّ

َغَسَل َساِئَر َجَســِدِه. ]رواه البخاري 272[

195.yಆಯಿಶ yರವರರೇyವರದಿyಮಾಡಿದyಹದಿರೇಸಿನಲ್ಲೆyಅವರುy

ಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ.yಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಜನಾಬತ್ನyಸಾನೆನyಮಾಡುವy
ಮೊದಲುyತನನೆyಎರಡೊyಕೈಗಳನುನೆyತೆೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತುದರ್ು.yಬಳಿಕy
ನಮಾಝಿಗyವುಝೊyನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ತುದರ್ು.yನಂತರyಎರಡೊyಕೈಗಳy
ಬೆರಳ್ಗಳನುನೆy ತಲ್ಯy ಕೊದಲ್ನyಮಧ್್ಯy ಅಲಾಲೆಡಿಸುತ್ತುದರ್ು.y
ತಲ್ಯyಚಮ್ಯವುyಒದ್ಯಾಗಿದyಎಂದುyಖಾತ್್ಯಾದyನಂತರy
ಮೊರುy ಸಲyನಿರೇರುyಹರಿಸುತ್ತುದರ್ು.yಬಳಿಕyತನನೆyದರೇಹವನುನೆy
ಶುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತುದರ್ು.
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ಆಗಸ್ 2 10

ಅಧ್ಯಾಯ 9

ಮಸ್ೀದಿಗಟಬಂದಟನಂತರಟಜನಾಬತ್ತಿನಟಸ್ಥಿತ್ಯಲ್ಲಿಟಇರುವಟಪ್ರಜ್ಞೆಟಉಂಟಾದರೆಟ
ತಕ್ಷಣಟಹೊರಟುಹೊೀಗುವುದು.ಟತಯಮುಮುಮ್ಟಮಾಡದಿರುವುದು

ُه َعنْــُه َقاَل:  196- َعــْن َأبِي ُهَرْيــَرَة َرِضــَي اللَّ

ُفــوُف ِقَياًما. َفَخَرَج  َلْت الصُّ َلُة َوُعدِّ ُأِقيَمــِت الصَّ

ا َقاَم  ُه َعَلْيِه َوَســلََّم. َفَلمَّ ِه َصلَّى اللَّ إَِلْينَا َرُســوُل اللَّ

ُه ُجنٌُب. َفَقاَل َلنَــا: »َمَكاَنُكْم«.  ُه َذَكَر َأنَّ فِي ُمَصــلَّ

ُثمَّ َرَجَع َفاْغَتَســَل ُثمَّ َخــَرَج إَِلْينَا َوَرْأُســُه َيْقُطُر. 

ْينَا َمَعــُه. ]رواه البخاري 275[ َفَكبََّر َفَصلَّ

196.yಅಬೊyಹುರೈರ yವರದಿ.yಒಮ್ಮyನಮಾಝಿಗಾಗಿyತಕಿ್ಬರೇರ್y
(ಇಕಾಮತ್)yಹ್ರೇಳಲಾಯಿತು.yಪಂಕಿತುಗಳನುನೆyಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.y
ಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಬಂದರು.yಮುಸಲಾಲೆದಲ್ಲೆyನಿಂತುಕೊಂಡರು.y
ಅಷಟಿರಲ್ಲೆy ಅವರಿಗy ತಾನುy ಅಶುದಾ್ಧವಸೆಥೆಯಲ್ಲೆy (ಜನಾಬತ್)y
ಇರುವುದುyನೆನಪಾಯಿತು.yತಕ್ಷಣyಅವರುyನಮೊ್ಮಂದಿಗyನಿಂತಲ್ಲೆರೇy
ನಿಲುಲೆವಂತೆyಸೊಚಿಸುತಾತುyಮನೆಗyಮರಳಿದರು.yಬೆರೇಗನೆರೇyಸಾನೆನy
ಮಾಡಿyಮರಳಿಬಂದರು.yಅವರyತಲ್ಯಿಂದyನಿರೇರುyತೆೊಟ್ಟಿಕುಕೆತ್ತುತುತು.y
ಅವರುyನಮಾಝಿಗಾಗಿyಅಲಾಲೆಹುyಅಕ್ಬರ್yಹ್ರೇಳಿದರು.yನಾವೆಲಲೆರೊy
ಅವರyಹಿಂದyನಿಂತುyನಮಾಝ್yಮಾಡಿದವು.

ಸಾರಾಂಶಟ:yಈyಹದಿರೇಸಿನಿಂದyಜನಾಬತ್yಸಾನೆನಕಕೆyತಡವಾದರyಅಡಿಡಿyಇಲಲೆವೆಂದೊyನಮಾಝಿಗyಮೊದಲುyಸಾನೆನyಕಡಾಡಿಯವೆಂದೊyತ್ಳಿದುy
ಬರುತತುದ.yಅದರೇyಪ್ಕಾರyಅಝಾನ್yಅಥವಾyತಕಿ್ಬರೇರ್ನyನಂತರವೂyಯಾವುದಾದರೊyಸಕಾರಣವಿದ್ರyಮಸಿರೇದಿಯಿಂದyಹ್ೊರಡಲುy
ಅಭ್ಯಂತರವಿಲಲೆವೆಂದುyಇಲ್ಲೆyವ್ಯಕತುವಾಗುತತುದ.y(ಅಲ್ಅಝಾನ್y639)� n

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾
“ಕಮ್ಯಪುಸತುಕವುyಮುಂದಿರಿಸಲ್ಪಡುವುದು.yಆಗyಅಪರಾಧಿಗಳ್yತಮ್ಮyಜರೇವನyಗ್ಂಥದಲ್ಲೆyಅಡಕವಾಗಿರುವುದರyಬಗಗೆyಭಯಭರೇತರಾಗಿy
ಅಯ್ಯರೇ,yನಮ್ಮyದುಗ್ಯತ್ಯರೇ,yಇದಂತಹyಗ್ಂಥ?yನಮ್ಮyಯಾವುದರೇyಚಿಕಕೆyಹಾಗೊyದೊಡಡಿyಕೃತ್ಯವುyಇದರಲ್ಲೆyಲ್ಖಿತಗೊಳಳುದyಬಿಟುಟಿyಹ್ೊರೇಗಿ-
ಲಲೆವಲಾಲೆyಎಂದುyಹ್ರೇಳ್ತ್ತುರುವುದನುನೆyನಿರೇವುyಕಾಣುವಿರಿ.yಅವರುyಏನೆಲಲೆyಮಾಡಿದ್ರೊರೇyಅವೆಲಲೆವನೊನೆyತಮ್ಮyಮುಂದyಕಾಣುವರುyಮತುತುy
ನಿಮ್ಮyಪ್ಭುyಯಾರyಮರೇಲೊyಕಿಂಚಿತೊತುyಅಕ್ಮವೆಸಗಲಾರನು.”y(18:49)

﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴾

“ಆಗyಅಣುಗಾತ್ದಲ್ಲೆyಪುಣ್ಯyಕಾಯ್ಯವೆಸಗಿದವನುyಅದನುನೆyಕಂಡೆರೇyತ್ರೇರುವನುyಮತುತುyಅಣುಗಾತ್ದಲ್ಲೆyಪಾಪyಕಾಯ್ಯವೆಸಗಿದವನುyಅದನುನೆy
ಕಂಡೆರೇyತ್ರೇರುವನು.”y(99:7-8)

ಕಳೆದುಹ್ೊರೇದyಸಮಯವುyಮರಳಿyಲಭಸುವುದಿಲಲೆ.yಅಲಾಲೆಹನುyದಯಪಾಲ್ಸಿದyಅಮಾನತಾತುದyಆಯುಷ್ಯವನುನೆyಸತಕೆಮ್ಯಗಳಿಂದyಸಾಥ್ಯ-
ಕಗೊಳಿಸುವವರಿಗyಯಶಸು್ಸyನಿಶಿ್ಚತ.yಅಲಾಲೆಹನುyಅನುಗ್ಹಿಸಲ್yಆಮಿರೇನ್.� n

ಸಂಪಾದಕೀಯ 5 ನೇ ಪುಟದಂದ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 11

ದುಲ್ಹಿಜ್ಜ—ಮೊದಲಟಹತುತಿಟದಿನಗಳಟಶ್ರೀಷ್ಠತೆಗಳು

ಈ ಹತು್ತ ದನರಾತ್ರಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಮುಸಲಾಮಾನನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾರಿಮುಖ್ಯತಯನು್ನ ಹೊಂದರುವ ಅತ್ 
ಶರಿೇಷ್ಠ ದನರಾತ್ರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ದನರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಾಲಿಹು  ಇಷ್ಪಡುವಂತಹ ಸತಕೆಮ್ಮಗಳನು್ನ ನಿವ್ಮಹಿಸಿ ಅವನ 
ಸಾಮೇಪ್ಯವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲಾಲಿಹು ನಮ್ಮಾಲಲಿರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯವನು್ನ 
ಕರುಣಿಸಲ್.

 " ಅಬೊಬಕರ್ ಯೊಸುಫ್ ಅಲ್ಉವೆೈಸಿೇ

ಅಲಾಲೆಹು yಹ್ರೇಳ್ತಾತುನೆ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾

“ಪ್ಭಾತದy ಮರೇಲಾಣೆ!y ಹತುತುy ರಾತ್್ಗಳy ಮರೇಲಾಣೆ!”y
(ಕುರ್ಆನ್y89:1–2)

ಇದನುನೆyವಿವರಿಸುತಾತುyಇಬ್ನೆyಕಸಿರೇರ್yಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:y“ಹತುತುyರಾತ್್ಗಳ್y
ಎನುನೆವುದರyಉದ್ರೇಶyದುಲ್ಹಿಜ್ಜyತ್ಂಗಳyಮೊದಲyಹತುತುyದಿನಗಳ್.y
ಇಬ್ನೆyಅಬಾ್ಬಸ್,yಇಬ್ನೆyಸಿರೇರಿರೇನ್,yಮುಜಾಹಿದ್yಮುಂತಾದವರುy
ಹಿರೇಗಯರೇyಅಭಪಾ್ಯಪಟ್ಟಿದಾರ್.”y(ತಫಿ್ಸರೇರ್yಇಬ್ನೆyಕಸಿರೇರ್y5/214)

ಅಲಾಲೆಹು yಇಲ್ಲೆyಈyಹತುತುyದಿನಗಳyಮರೇಲ್yಆಣೆyಹಾಕುತ್ತುದಾನ್ೆ.y
ಅಲಾಲೆಹನಿಗyಅವನyಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲೆyಯಾರyಮರೇಲೊ,yಯಾವುದರy
ಮರೇಲೊyಆಣೆyಹಾಕುವyಅಧಿಕಾರವಿದ.yಆದರyಅತ್ಯಧಿಕyಪಾ್-
ಮುಖ್ಯತೆಯಿರುವyಮಹಾyವಸುತುವಿನyಮರೇಲಲಲೆದyಅವನುyಆಣೆy
ಹಾಕುವುದಿಲಲೆ.yಹಿರೇಗyಆಣೆyಹಾಕಲುyಅವನಿಗyಇತರyಯಾರೊy
ತ್ಳಿದಿರದಂತಹyದೃಷಾಟಿಂತyಮತುತುyಯುಕಿತುಯಿದ.y

ಅಲಾಲೆಹು yಈyಹತುತುyದಿನಗಳyಮರೇಲ್yಆಣೆyಹಾಕಿರುವುದರಿಂದy
ಈyಹತುತುyದಿನಗಳಿಗyಇತರyದಿನಗಳಿಗಿಂತyಹ್ಚು್ಚyಪಾ್ಮುಖ್ಯತೆyಮತುತುy
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿದಯಂದುyಇದರಿಂದyಅಥ್ಯyಮಾಡಿಕೊಳಳುಬಹುದು.y
ಹಾಗಯರೇyಅವನದನುನೆy ‘ಅರಿಯಲ್ಪಟಟಿyತ್ಂಗಳ್ಗಳ’y(ಅಲ್ಅ-
ಶ್ಹುರುಲ್yಮಅ್yಲೊಮಾತ್)y ಅಂದರy ಹಜ್್ಜy ತ್ಂಗಳ್ಗಳy
ಕೊನೆಯyದಿನಗಳನಾನೆಗಿಯೊyಮಾಡಿದಾನ್ೆ.

ಇಮಾಂy ಅಲ್ಬುಖಾರಿy ತಮ್ಮy ‘ಸಹಿರೇಹ್’ನಲ್ಲೆy ಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:y
“ಅರಿಯಲ್ಪಟಟಿy ತ್ಂಗಳ್ಗಳ್yಎಂದರyಶವಾವಾಲ್,yದುಲ್ಕಅ್yದy
ಮತುತುyದುಲ್ಹಿಜ್ಜyತ್ಂಗಳyಮೊದಲyಹತುತುyದಿನಗಳ್yಎಂದುyಇಬ್ನೆy
ಉಮರ್ yಹ್ರೇಳಿದಾರ್.”

ಸುನನೂತ್ತಿನಲ್ಲಿ

ಸುನನೆತ್ತುನಲ್ಲೆಯೊy ಕೊಡy ಇದರy ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳನುನೆy ವಿವರಿಸ-
ಲಾಗಿದ.y ಈy ಹತುತುy ದಿನಗಳ್yಅಲಾಲೆಹುy ಸೃಷ್ಟಿಸಿದy ಅತ್ಶ್ರೇಷ್ಠy
ದಿನಗಳೆಂದುyಹ್ರೇಳಲಾಗಿದ.

ُه َعنُْه َأنَّ َرُســوَل  ِه َرِضَي اللَّ َعْن َجابِِر ْبِن َعْبــِد اللَّ

اِم  َم َقاَل: »َأْفَضــُل َأيَّ اللَّــِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ
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اُم اْلَعْشــِر«. ْنَيا َأيَّ الدُّ

ಜಾಬಿರ್ y ರಿಂದy ವರದಿ.y ಅಲಾಲೆಹನy ಸಂದರೇಶವಾಹಕರು
yಹ್ರೇಳಿದರು—y“ಭೊಲ್ೊರೇಕದyದಿನಗಳಲ್ಲೆyಅತ್ಶ್ರೇಷ್ಠವಾ-

ದುದುyದುಲ್ಹಿಜ್ಜyತ್ಂಗಳyಮೊದಲyಹತುತುyದಿನಗಳ್.”y(ಇದನುನೆy
ಅಲ್ಹ್ೈಸಮಿರೇyತಮ್ಮy‘ಮಜ್ಮಉಝ್ಝವಾಇದ್’ನಲ್ಲೆy(4/17)yಉದ್ಧರಿಸಿy
ಹಸನ್yಎಂದಿದಾರ್.yನೆೊರೇಡಿ:yಸಹಿರೇಹುಲ್yಜಾಮಿಅ್y(1133)y
ಸಹಿರೇಹುತತುಗಿರೇ್ಯಬ್yವತತುಹಿರೇ್ಯಬ್y(1150))

ಈyಹತುತುyದಿನಗಳ್yಭೊಲ್ೊರೇಕದyದಿನಗಳyಪೆೈಕಿyಅತ್ಶ್ರೇಷ್ಠyದಿನಗಳ್y
ಏಕಂದರyಈyದಿನಗಳಲ್ಲೆyಎಲಲೆyಪ್ಮುಖyಆರಾಧನೆಗಳ್yಒಗೊಗೆಡು-
ತತುವೆ.yಹಾಫಿಝ್yಇಬ್ನೆyಹಜರ್ yತಮ್ಮy‘ಫತ್ಹುಲ್yಬಾರಿ’ಯಲ್ಲೆy
(2/576)yಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:y“ಈyದಿನಗಳಲ್ಲೆyನಮಾಝ್,yಉಪವಾಸ,y
ದಾನಧಮ್ಯ,yಹಜ್್ಜyಮುಂತಾದyಪ್ಮುಖyಆರಾಧನೆಗಳ್yಒಗೊಗೆ-
ಡುತತುವೆ.yಇದುyಇತರyಯಾವುದರೇyದಿನಗಳಲೊಲೆyಒಗೊಗೆಡುವುದಿಲಲೆ.”

ಇಮಾಮ್yಅಲ್ಬುಖಾರಿ yವರದಿyಮಾಡುತಾತುರ:

ِه ْبــِن َعبَّاٍس َرِضــَي اللَّــُه َعنُْهَما َأنَّ  َعــْن َعْبِد اللَّ

اٍم  َم َقاَل: »َمــا ِمْن َأيَّ ُه َعَلْيِه َوَســلَّ النَّبِــيَّ َصلَّى اللَّ

ِه ِمــْن َهِذِه  الِــُح فِيَها َأَحــبُّ إَِلى اللَّ اْلَعَمــُل الصَّ

ِه!  اَم اْلَعْشــِر. َقاُلوا: َيا َرُســوَل اللَّ اِم«. َيْعنِي َأيَّ اْلَيَّ

َوَل اْلِجَهــاُد فِي َســبِيِل اللَِّه؟ َقــاَل: »َوَل اْلِجَهاُد 

ِه. إِلَّ َرُجــٌل َخَرَج بِنَْفِســِه َوَمالِِه ُثمَّ  فِي َســبِيِل اللَّ

َلــْم َيْرِجْع ِمْن َذلَِك بَِشــْيٍئ«.

ಅಬುಲ್ಾಲೆಹ್yಇಬ್ನೆyಅಬಾ್ಬಸ್ yರಿಂದyವರದಿ.yಪ್ವಾದಿ y
ಯವರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:y “ಈyಹತುತುyದಿನಗಳಲ್ಲೆyಮಾಡುವyಸತಕೆ-
ಮ್ಯಗಳನುನೆy ಇಷಟಿಪಡುವಷುಟಿy ಅಲಾಲೆಹುy ಇತರy ಯಾವುದರೇy
ದಿನಗಳಲ್ಲೆyಮಾಡುವyಸತಕೆಮ್ಯಗಳನುನೆyಇಷಟಿಪಡುವುದಿಲಲೆ.”yಆಗy
ಸಹಾಬಾಗಳ್yಕರೇಳ್ತಾತುರ:y“ಓyಅಲಾಲೆಹನyಸಂದರೇಶವಾಹಕರರೇ!y
ಅಲಾಲೆಹನyಮಾಗ್ಯದಲ್ಲೆyಮಾಡುವyಜಹಾದನೊನೆyಅವನುyಇಷಟಿಪ-
ಡುವುದಿಲಲೆವೆರೇ?”yಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:”ಅಲಾಲೆಹನy
ಮಾಗ್ಯದಲ್ಲೆyಮಾಡುವyಜಹಾದನೊನೆyಅವನುyಇಷಟಿಪಡುವುದಿಲಲೆ.y

ಆದರyಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyತನನೆyಶರಿರೇರyಮತುತುyಸಂಪತ್ತುನೆೊಂದಿಗyಯುದ್ಧಕಕೆy
ತೆರಳಿyಅವೆರಡನೊನೆyಅಲ್ಲೆyಕಳಕೊಂಡುyಮರಳ್ವುದಾದರyಮಾತ್.”y
(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy969)

ಈಟಹತುತಿಟದಿನಗಳಟಶ್ರೀಷ್ಠತೆಗಳು

ಅಲಾಲೆಹು yಆಣೆyಹಾಕಿyಹ್ರೇಳಿದyಈyಹತುತುyದಿನಗಳyಮಹಾyಶ್ರೇ-
ಷ್ಠತೆಗಳನುನೆyನೆೊರೇಡಿ.

1.y ಅಲಾಲೆಹು yಈyಹತುತುyದಿನಗಳyಮರೇಲ್yಆಣೆyಹಾಕಿದಾನ್ೆ.yಅತ್y
ಪಾ್ಮುಖ್ಯತೆಯಿರುವyಮಹಾyವಸುತುಗಳyಮರೇಲಲಲೆದyಅವನುy
ಆಣೆyಹಾಕುವುದಿಲಲೆ.

2.y ಅಲಾಲೆಹು yಸೃಷ್ಟಿಸಿದyಭೊಲ್ೊರೇಕದyದಿನಗಳಲ್ಲೆyಅತ್yಶ್ರೇ-
ಷ್ಠವಾದುದುyಈyಹತುತುyದಿನಗಳ್.

3.y ಇದುyಅರಿಯಲ್ಪಟಟಿyತ್ಂಗಳ್ಗಳಲ್ಲೆyಸೆರೇರಿದyದಿನಗಳ್.

4.y ಇದುyಪವಿತ್yತ್ಂಗಳ್ಗಳಲ್ಲೆyಸೆರೇರಿದyದಿನಗಳ್.

5.y ಈyದಿನಗಳಲ್ಲೆyಮಾಡುವyಸತಕೆಮ್ಯಗಳ್yಅಲಾಲೆಹನಿಗyಇತರy
ದಿನಗಳಲ್ಲೆyಮಾಡುವyಸತಕೆಮ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೊyಹ್ಚು್ಚyಪ್್ಯ.

6.y ಅಲಾಲೆಹನyಮಾಗ್ಯದಲ್ಲೆyಯುದ್ಧyಮಾಡುತಾತುyಶರಿರೇರyಮತುತುy
ಸಂಪತತುನುನೆyತಾ್ಯಗyಮಾಡುವyಮೊಲಕವಲಲೆದyಈyದಿನಗಳಲ್ಲೆy
ಮಾಡುವy ಸತಕೆಮ್ಯಗಳಿಗy ಸರಿಸಮಾನವಾದy ಸತಕೆಮ್ಯy
ಮಾಡಲುyಯಾರಿಗೊyಸಾಧ್ಯವಿಲಲೆ.

7.y ಇವುyಅಲಾಲೆಹು yಅತ್ಯಧಿಕyಇಷಟಿಪಡುವyದಿನಗಳ್.

8.y ಇವುy ಹಜ್ಜನy ದಿನಗಳ್.y ಯೌಮುತತುವಿ್ಯಯy ಈy
ದಿನಗಳಲ್ಲೆyಬರುತತುದ.

9.y ಸೊಯ್ಯyಉದಯವಾದyದಿನಗಳyಪೆೈಕಿyಅತ್ಶ್ರೇಷ್ಠyದಿನವಾದy
ಅರಫyದಿನವುyಈyದಿನಗಳಲ್ಲೆyಬರುತತುದ.yಹಾಗಯರೇyಬಲ್ದಿನ,y
ಈದ್yಹಬ್ಬyಈyದಿನಗಳಲ್ಲೆರೇyಬರುತತುದ.

ಈyಹತುತುyದಿನಗಳಿಗyಇಷೆಟಿಲಾಲೆyವೆೈಶಿಷಟಿ್ಯಗಳ್yಮತುತುyಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳಿರು-
ವುದರಿಂದyಬುದಿ್ಧವಂತರುyಈyದಿನಗಳಲ್ಲೆyಅತ್ಹ್ಚು್ಚyಸತಕೆಮ್ಯಗಳನುನೆy
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ನಿವ್ಯಹಿಸುವತತುyಗಮನyಹರಿಸಬೆರೇಕಾದyಅಗತ್ಯವಿದ.yತಮಗyಸಾಧ್ಯ-
ವಾಗುವಷಟಿರyಮಟ್ಟಿಗyಈyದಿನಗಳನುನೆy ಸದುಪಯರೇಗಪಡಿಸ-
ಬೆರೇಕಾದyಜರೊರತ್ತುದ.

ಯಾವುದುಟಶ್ರೀಷ್ಠ?ಟದುಲ್ಹಿಜ್ಜಟತ್ಂಗಳಟಮೊದಲಟಹತುತಿಟ
ದಿನಗಳೆ�ೀ?ಟಅಥವಾಟರಮದಾನ್ಟತ್ಂಗಳಟಕೆೊನೆಯಟಹತುತಿಟ
ದಿನಗಳೆ�ೀ?

ಶೈಖ್yಮುಹಮ್ಮದ್yರಸಾಲೆನ್yರವರುyಬರದy‘ಅಫಲ್ುyಅಯಾ್ಯಮಿy
ದುನ್ಾ್ಯ’y(ಭೊಲ್ೊರೇಕದyಅತ್ಶ್ರೇಷ್ಠyದಿನಗಳ್)yಎಂಬyಲ್ರೇಖನವನುನೆy
ಓದುವyಅವಕಾಶyನನಗyಲಭಸಿತುತು.yಅದರಲ್ಲೆyಅವರುyಇಬುನೆಲ್y
ಕಯಿ್ಯಮ್ yರವರyಮಾತನುನೆyಉದ್ಧರಿಸಿyಹಿರೇಗyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:y

“ದುಲ್ಹಿಜ್ಜy ತ್ಂಗಳyಮೊದಲy ಹತುತುy ದಿನಗಳy ಹಗಲುಗಳ್y
ರಮದಾನ್yತ್ಂಗಳyಕೊನೆಯyಹತುತುyದಿನಗಳyಹಗಲುಗಳಿಗಿಂತy
ಶ್ರೇಷ್ಠ.yಹಾಗಯರೇyರಮದಾನ್yತ್ಂಗಳyಕೊನೆಯyಹತುತುyದಿನಗಳy
ರಾತ್್ಗಳ್yದುಲ್ಹಿಜ್ಜyತ್ಂಗಳyಮೊದಲyಹತುತುyದಿನಗಳyರಾತ್್ಗ-
ಳಿಗಿಂತಲೊyಶ್ರೇಷ್ಠ.”

ಇವರyಈyಮಾತುyನನಗyಬಹಳyಇಷಟಿವಾಯಿತು.yನಾನಿದನುನೆyನನನೆy
ಲ್ರೇಖನಗಳಲೊಲೆ,yಭಾಷಣಗಳಲೊಲೆyಹ್ರೇಳ್ತ್ತುದ್.yಆದರyಒಂದಿನy
ನಾನುy ಹಾಫಿಝ್y ಇಬ್ನೆy ರಜಬ್ y ರವರy ‘ಲತಾಇಫುಲ್y
ಮಆರಿಫ್’yಎಂಬyಗ್ಂಥವನುನೆyಓದುತ್ತುದ್.yಅದರಲ್ಲೆyಅವರುyಈy
ವಿಷಯದಲ್ಲೆyಅನೆರೇಕyಉಲಮಾಗಳಿಂದyವರದಿyಮಾಡಿyಒತುತುಕೊಟುಟಿy
ಹ್ರೇಳಿದyಅಭಪಾ್ಯವನುನೆyಓದಿದಾಗyಮುಹಮ್ಮದ್yರಸಾಲೆನ್yರವರುy
ಇಬುನೆಲ್yಕಯಿ್ಯಮ್ yರಿಂದyಉದ್ಧರಿಸಿದyಈyಅಭಪಾ್ಯyತಪೆ್ಪಂದುy
ನನಗyಮನವರಿಕಯಾಯಿತು.yಈyಅಭಪಾ್ಯವನುನೆyಅವರುyತಮ್ಮy
‘ಝಾದುಲ್yಮಆದ್’yಎಂಬyಗ್ಂಥದಲ್ಲೆy(1/57-60)yಉಲ್ಲೆರೇಖಿಸಿ-
ದರ್ು.yಈyಅಭಪಾ್ಯದyಬಗಗೆyಹಾಫಿಝ್yಇಬ್ನೆyರಜಬ್ yತಮ್ಮy
‘ಲತಾಇಫುಲ್yಮಆರಿಫ್’ನಲ್ಲೆy(ಪುಟy358)yಹಿರೇಗyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

“ಈyಅಭಪಾ್ಯyಸರಿಯಲಲೆ.yಈyಬಗಗೆyಸರಿಯಾದyಅಭಪಾ್ಯವುy
ಇತ್ತುರೇಚಿನyಉಲಮಾಗಳ್yಅಭಪಾ್ಯಪಟಟಿಂತೆyಹಗಲುyರಾತ್್yಸೆರೇರಿದy
ದುಲ್ಹಿಜ್ಜyತ್ಂಗಳyಮೊದಲyಹತುತುyದಿನಗಳ್yಹಗಲುyರಾತ್್yಸೆರೇರಿದy
ರಮದಾನ್yತ್ಂಗಳyಕೊನೆಯyಹತುತುyದಿನಗಳಿಗಿಂತyಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ.y
ರಮದಾನ್yತ್ಂಗಳyಕೊನೆಯyಹತುತುyರಾತ್್ಗಳಲ್ಲೆyಇತರyಯಾವy
ರಾತ್್ಗಳಿಗೊyಸರಿಸಮವಾಗದyಒಂದುyರಾತ್್ಯಿದ್ರೊyಸಹyಈy
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಲ್ಲೆyಚು್ಯತ್ಯುಂಟಾಗದು.yಹ್ಚು್ಚyಬಲಲೆವನುyಅಲಾಲೆಹು.”

ಈyಅಭಪಾ್ಯವನುನೆyಬಲಪಡಿಸುವyಕಲವುyಕಾರಣಗಳನುನೆyಹಿರೇಗy
ಪಟ್ಟಿyಮಾಡಬಹುದು:

1.y ಅಲಾಲೆಹುy ಈy ಹತುತುy ದಿನಗಳyಮರೇಲ್y ಆಣೆy ಹಾಕಿy ಹತುತುy
ದಿನಗಳಿಗೊyಶ್ರೇಷ್ಠತೆyನಿರೇಡಿದಾನ್ೆ.yಆದರyರಮದಾನ್yತ್ಂಗಳy
ಕೊನೆಯyಹತತುರಲ್ಲೆyಒಂದುyರಾತ್್ಗyಮಾತ್yಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿದ.yಆy
ರಾತ್್yಯಾವುದಂದುyಗೊತ್ತುಲಲೆ.yಆದರyಈyಹತುತುyದಿನಗಳ್y
ಯಾವುದಂದುyಸ್ಪಷಟಿವಾಗಿyತ್ಳಿದುyಬಂದಿದ.

2.y ರಮದಾನ್yತ್ಂಗಳyಹತುತುyರಾತ್್ಗಳಲ್ಲೆyಒಂದುyರಾತ್್ಯನುನೆy
ಕಳಕೊಂಡರೊyಆyಶ್ರೇಷ್ಠyರಾತ್್yಕಳೆದುyಹ್ೊರೇಗುವyಭಯವಿದ.y
ಆದರyಈyಹತುತುyದಿನಗಳಲ್ಲೆyಆyಭಯವಿಲಲೆ.

3.y ಈyಹತುತುyದಿನಗಳಲ್ಲೆyಮಾಡುವyಸತಕೆಮ್ಯಗಳಿಗyಸರಿಸಮವಾದy
ಸತಕೆಮ್ಯಗಳನುನೆyಇನಾನೆವುದರೇyದಿನಗಳಲ್ಲೆyಮಾಡಲುyಸಾಧ್ಯ-
ವಿಲಲೆವೆಂದುy ಪ್ವಾದಿಯವರು y ಹ್ರೇಳಿದಾ್ರ.y ಹತುತುy
ದಿನಗಳ್y ಎಂದರy ಅದರಲ್ಲೆy ರಾತ್್ಗಳೂy ಒಳಪಡುತತುವೆ.y
ಈy ಕಾರಣದಿಂದಲ್ರೇy ಅಲಾಲೆಹುy ಆy ರಾತ್್ಗಳy ಮರೇಲ್y
ಆಣೆyಹಾಕಿದಾನ್ೆ.y

4.y ಈyಹತುತುyದಿನಗಳಲ್ಲೆyಯೌಮುತತುವಿ್ಯಯ,yಯೌಮುyಅರಫy
ಮತುತುyಯೌಮುಲ್yಈದ್yಎಂಬyಮೊರುyಶ್ರೇಷ್ಠyದಿನಗಳ್y
ಬರುತತುವೆ.yಅರಫyದಿನವುyಸೊಯ್ಯyಉದಯಿಸಿದyದಿನಗಳಲ್ಲೆರೇy
ಅತ್ಶ್ರೇಷ್ಠyದಿನ.yಈyದಿನಗಳಲ್ಲೆyನಿವ್ಯಹಿಸುವyಹಜ್ಜನyಬಗಗೆy
ಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಹಿರೇಗyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

»َمْن َحــجَّ َوَلْم َيْرَفــْث َوَلْم َيْفُســْق َخَرَج ِمْن 

ُه«. ُأمُّ َوَلَدْتُه  َكْيــْوٍم  ُذُنوبِِه 

“ಅಶಿಲೆರೇಲy ಕೃತ್ಯಗಳನೆೊನೆರೇy ದುಷಕೆಕೃತ್ಯಗಳನೆೊನೆರೇy ಮಾಡದy
ಯಾರಾದರೊyಹಜ್್ಜyನಿವ್ಯಹಿಸುವುದಾದರyಅವರyತಾಯಿy
ಅವರನುನೆyಹ್ತತುyದಿನದಂತೆyಅವರುyತಮ್ಮyಪಾಪಗಳಿಂದyಹ್ೊರy
ಬರುತಾತುರ.”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy1521yಮುಸಿಲೆಂy1350)

ಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyಸವ್ಯyಪಾಪಗಳಿಂದyಮುಕತುನಾಗಿyತಾಯಿಯyಗಭಾ್ಯ-
ಶಯದಿಂದyಹ್ೊರಬರುವಂತೆyಪರಿಶುದ್ಧನಾಗುವುದುyಸಾವಿರy
ತ್ಂಗಳ್yಆರಾಧನೆyಮಾಡುವುದಕಿಕೆಂತಲೊyಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ.y
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ಆಗಸ್ 2 10

ಇವೆಲಲೆವೂyಈyಹತುತುyದಿನಗಳಿಗyಅಲಾಲೆಹುyನಿರೇಡಿದyಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳಾ-
ಗಿವೆ.yಈyದಿನಗಳನುನೆyಸದುಪಯರೇಗಪಡಿಸಲುyಶಕಿತುಮಿರೇರಿyಪ್ಯ-
ತ್ನೆಸುವುದುyಪ್ತ್ಯಬ್ಬyಮುಸಲಾ್ಮನನyಕತ್ಯವ್ಯವಾಗಿದ.yಹ್ಚು್ಚy
ಬಲಲೆವನುyಅಲಾಲೆಹು.

ಈಟದಿನಗಳಲ್ಲಿಟಮಾಡಬೀಕಾದಟಕಮಷಿಗಳು

1.y ಕಡಾಡಿಯy ನಮಾಝ್ಗಳನುನೆy ಅವುಗಳy ಸಮಯದಲ್ಲೆರೇy
ಸರಿಯಾಗಿyನಿವ್ಯಹಿಸಲುyಆತುರಪಡುವುದು.yನಮಾಝ್y
ಅತ್ಶ್ರೇಷ್ಠyಆರಾಧನೆ.yಏಳನೆರೇyಆಕಾಶದಲ್ಲೆyಅದನುನೆyಕಡಾಡಿಯ-
ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದyಎನುನೆವುದುyಅದರyಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗyಪುರಾವೆಯಾಗಿy
ಧಾರಾಳyಸಾಕು.yಇತರyಯಾವುದರೇyಆರಾಧನೆಗಳೂyಏಳನೆರೇy
ಆಕಾಶದಲ್ಲೆyಕಡಾಡಿಯyಮಾಡಲಾಗಿಲಲೆ.yಇತರyದಿನಗಳಲ್ಲೆರೇyಈy
ಆರಾಧನೆಯನುನೆyಸಮಯಕಕೆyಸರಿಯಾಗಿyನಿವ್ಯಹಿಸಿದರyಅದಕಕೆy
ಸಿಗುವyಪುಣ್ಯಗಳ್yಎಷೆೊಟಿರೇyಅಧಿಕವಾಗಿರುವಾಗyಅಲಾಲೆಹುy
ಇಷಟಿಪಡುವyಈyyಹತುತುyದಿನಗಳಲ್ಲೆyಅವುಗಳಿಗyಸಿಗುವyಪುಣ್ಯy
ಹ್ರೇಗಿರಬಹುದಂದುyಯರೇಚಿಸಿyನೆೊರೇಡಿ.y

2.y ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವಿರುವವರುyಹಜ್್ಜyಮತುತುyಉಮ್ಗಳನುನೆyನಿವ್ಯಹಿ-
ಸುವುದು.yಇವೆರಡುyಅಲಾಲೆಹನಿಗyನಮ್ಮನುನೆyಸಮಿರೇಪಗೊಳಿ-
ಸುವyಅತ್ಶ್ರೇಷ್ಠyಆರಾಧನೆಗಳಾಗಿವೆ.yಇದರyಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನುನೆy
ತ್ಳಿಯಲುy ಪ್ವಾದಿ yಯವರyಈyಒಂದುyಮಾತನುನೆy
ತೆಗದುಕೊಂಡರyಧಾರಾಳyಸಾಕಾಗಬಹುದು.

ــاَرٌة لَِمــا َبْينَُهَما.  »اْلُعْمــَرُة إَِلــى اْلُعْمــَرِة َكفَّ

َواْلَحــجُّ اْلَمْبــُرورُ َلْيــَس َلــهُ َجــَزاءٌ إِلَّ اْلَجنََّة«.

“ಎರಡುy ಉಮ್ಗಳ್y ಅವುಗಳy ನಡುವಿನy ಪಾಪಗಳನುನೆy
ಅಳಿಸಿಹಾಕುತತುವೆ.y ಸಿವಾರೇಕಾರಯರೇಗ್ಯವಾದy ಹಜ್ಜಗy ಸವಾಗ್ಯ-
ವಲಲೆದy ಬೆರೇರರೇನೊy ಪ್ತ್ಫಲವಿಲಲೆ.”y (ಅಲ್ಬುಖಾರಿy
1793yಮುಸಿಲೆಂy1349)

»َمْن َحــجَّ َوَلْم َيْرَفــْث َوَلْم َيْفُســْق َخَرَج ِمْن 

ُه«. ُأمُّ َوَلَدْتُه  َكْيــْوٍم  ُذُنوبِِه 

“ಅಶಿಲೆರೇಲy ಕೃತ್ಯಗಳನೆೊನೆರೇy ದುಷಕೆಕೃತ್ಯಗಳನೆೊನೆರೇy ಮಾಡದy

ಯಾರಾದರೊyಹಜ್್ಜyನಿವ್ಯಹಿಸುವುದಾದರyಅವರyತಾಯಿy
ಅವರನುನೆyಹ್ತತುyದಿನದಂತೆyಅವರುyತಮ್ಮyಪಾಪಗಳಿಂದyಹ್ೊರy
ಬರುತಾತುರ.”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy1521yಮುಸಿಲೆಂy1350)

ಇವೆಲಲೆವೂyಕರೇವಲyಹಜ್ಜನyಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳ್.yಈyಹಜ್ಜನುನೆyಈy
ಶ್ರೇಷ್ಠyದಿನಗಳಲ್ಲೆyನಿವ್ಯಹಿಸುವಾಗyಇವುಗಳyಪುಣ್ಯyಎಷ್ಟಿರಬ-
ಹುದು!yಹಜ್್ಜyನಿವ್ಯಹಿಸಲುyಈyದಿನಗಳಲಲೆದyಬೆರೇರyದಿನಗಳಿಲಲೆy
ಎನುನೆವುದುyಕೊಡyಸತ್ಯ.y

3.y ಸಾಧ್ಯವಿರುವವರುyಉಪವಾಸyಆಚರಿಸುವುದು.yಉಪವಾಸy
ಅಲಾಲೆಹು yಅತ್ಯಧಿಕyಪ್್ರೇತ್ಸುವyಅತ್ಶ್ರೇಷ್ಠyಆರಾಧನೆ.y
ಉಪವಾಸದyಬಗಗೆyಅಲಾಲೆಹು yಹ್ರೇಳ್ತಾತುನೆ:

»َيْتُرُك َطَعاَمُه َوَشــَراَبُه َوَشــْهَوَتُه ِمــْن َأْجِلي. 

َيــاُم لِــي َوَأَنــا َأْجــِزي بِــِه. َواْلَحَســنَُة  الصِّ

َأْمَثالَِها«. بَِعْشــِر 

“ಅವನುyನನಗೊರೇಸಕೆರyಅವನyಹಸಿವು,yದಾಹyಮತುತುyಬಯಕ-
ಗಳನುನೆyತಾ್ಯಗyಮಾಡುತಾತುನೆ.yಉಪವಾಸyನನಗಿರುವಂತದು.್y
ಅದಕಕೆyನಾನೆರೇyಪ್ತ್ಫಲyಕೊಡುತೆತುರೇನೆ.yಸತಕೆಮ್ಯಗಳಿಗyಹತುತುy
ಪಟುಟಿyಪ್ತ್ಫಲವಿದ.”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy1894yಮುಸಿಲೆಂy1151)

ಅದರyಪ್ತ್ಫಲವನುನೆyನಾನೆರೇyಕೊಡುತೆತುರೇನೆyಎನುನೆವyಮೊಲಕy
ಅಲಾಲೆಹು yಉಪವಾಸಕಕೆyಅತ್ಯಧಿಕyಪಾ್ಮುಖ್ಯತೆyನಿರೇಡಿದಾನ್ೆ.y
ಇಂತಹyಉಪವಾಸವನುನೆyಅತ್ಶ್ರೇಷ್ಠyದಿನಗಳಲ್ಲೆyನಿವ್ಯಹಿಸು-
ವಾಗyಅದಕಿಕೆರುವyಪುಣ್ಯವನುನೆyಊಹಿಸಲುyಸಾಧ್ಯವೆರೇ?

ಈyದಿನಗಳಲ್ಲೆyಬರುವyಅರಫyದಿನದyಉಪವಾಸದyಬಗಗೆy
ಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಹ್ರೇಳ್ವುದುyನೆೊರೇಡಿ:

َعــْن َأبِــي َقَتاَدَة َرِضــَي اللَّــُه َعنُْه َعــِن النَّبِيِّ 

َم َقــاَل: »ِصَيــاُم َيْوِم  َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

تِي  ــنََة الَّ َر السَّ ِه َأْن َيَكفِّ َعَرَفَة َأْحَتِســُب َعَلى اللَّ

َبْعَدُه«. تِــي  َوالَّ َقْبَلُه 
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 11

ಅಬೊyಕತಾದ yರಿಂದyವರದಿ.yಪ್ವಾದಿ yಯವರುy
ಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:y“ಅರಫyದಿನದyಉಪವಾಸ.yಇದರyಮೊಲಕy
ಅಲಾಲೆಹುyಅದಕಿಕೆಂತyಹಿಂದಿನyವಷ್ಯyಮತುತುyಅದರyನಂತರದy
ವಷ್ಯದyಪಾಪಗಳನುನೆyಅಳಿಸುವನೆಂದುyನಾನುyನಿರಿರೇಕ್ಷಿಸು-
ತೆತುರೇನೆ.”y(ಮುಸಿಲೆಂy1162)

ಇನೆೊನೆಂದುyವರದಿಯಲ್ಲೆyಹಿರೇಗಿದ:

ُه َلُه َســنًَة َأَماَمُه  »َمْن َصــاَم َيْوَم َعَرَفــَة َغَفَر اللَّ

َبْعَدُه«. َوَسنًَة 

“ಅರಫy ಉಪವಾಸy ಆಚರಿಸಿದವನಿಗy ಅಲಾಲೆಹುy ಅದರy
ಮುಂದಿನy ಮತುತುy ಹಿಂದಿನy ವಷ್ಯದy ಪಾಪಗಳನುನೆy
ಕ್ಷಮಿಸುವನು.”y(ಇಬ್ನೆyಮಾಜy1731)

4.y ರಾತ್್y ನಮಾಝ್y ನಿವ್ಯಹಿಸುವುದು.y ರಾತ್್y ನಮಾಝ್y
ಅಲಾಲೆಹನಿಗyಹತ್ತುರಗೊಳಿಸುವyಅತ್ಶ್ರೇಷ್ಠyಆರಾಧನೆಯಾಗಿದ.y
ಅಲಾಲೆಹು yಹ್ರೇಳ್ತಾತುನೆ:

﴿گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾

“ಅವರyಪಾಶವಾ್ಯಗಳyಹಾಸಿಗಗಳನುನೆyಬಿಟುಟಿyಅಗಲುವುವು.y
ಅವರುyಅವರyರಬಿ್ಬನಲ್ಲೆyಭಯyಮತುತುyನಿರಿರೇಕ್ಷೆಯನಿನೆಟುಟಿyಪಾ್-
ರ್್ಯಸುವರು.”y(ಕುರ್ಆನ್y32:16)

﴿گ گ گ ڳ ﴾

“ಸಹರಿಯyಸಮಯದಲ್ಲೆyಅವರುyಅಲಾಲೆಹನಲ್ಲೆyಕ್ಷಮyಬೆರೇಡು-
ತ್ತುರುವರು.”y(ಕುರ್ಆನ್y51:18)

ಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

ــَلَم َوَصلُّوا  »َأْطِعُمــوا الطََّعــاَم َوَأْفُشــوا السَّ

ْيــلِ َوالنَّاُس نَِيــامٌ َتْدُخُلــوا اْلَجنَّةَ بَِســَلٍم«. بِاللَّ

“ಅನನೆದಾನyಮಾಡಿರಿ.yಸಲಾಮ್yಹ್ರೇಳ್ವುದನುನೆyವಾ್ಯಪಕಗೊ-
ಳಿಸಿರಿ.yಜನರುyನಿದ್yಮಾಡುತ್ತುರುವಾಗyನಮಾಝ್yಮಾಡಿರಿ.y
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿyಸವಾಗ್ಯವನುನೆyಪ್ವೆರೇಶಿಸುವಿರಿ.”

ರಮದಾನ್yತ್ಂಗಳyಕೊನೆಯyಹತುತುyರಾತ್್ಗಳನುನೆyಬಿಟಟಿರy
ರಾತ್್yನಮಾಝ್yಮಾಡಲುyಅತ್yಶ್ರೇಷ್ಠವಾದyರಾತ್್ಗಳ್y
ಈyಹತುತುy ರಾತ್್ಗಳಾಗಿವೆ.yಇಮಾಂyಅಶಾಶಾಫಿಈಯಂತಹ-
ವರುyಈyರಾತ್್ಗಳಲ್ಲೆyರಾತ್್yನಮಾಝ್yನಿವ್ಯಹಿಸುವುದನುನೆy
ಅಪೆರೇಕ್ಷಣಿರೇಯyಎಂದಿದಾರ್.y

ಈyಹತುತುyರಾತ್್ಗಳನುನೆyಪ್ವೆರೇಶಿಸಿದರyಸಈದ್yಇಬ್ನೆyಜುಬೆೈರ್
y ರವರುy ಇಬಾದತ್y ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೆy ಅತ್ಯಾಗಿy

ಪರಿಶ್ಮyಪಡುತ್ತುದರ್ು.yಅವರುyಹ್ರೇಳ್ತ್ತುದರ್ು:y“ಈyಹತುತುy
ರಾತ್್ಗಳಲ್ಲೆy ನಿಮ್ಮy ದಿರೇಪಗಳನುನೆy ಆರಿಸಬೆರೇಡಿ.”y (ನೆೊರೇಡಿy
ಹಿಲ್ಯತುಲ್yಔಲ್ಯಾy2/29)

5.y ತಕಿ್ಬರೇರ್ y ಮತ ುತು y ದಿಕ್್ಗಳನ ುನೆ y ಹ್ರೇಳ್ವುದು.y
ಅಲಾಲೆಹು yಹ್ರೇಳ್ತಾತುನೆ:

﴿ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ﴾
“ನಿಗದಿತyದಿನಗಳಲ್ಲೆyಅಲಾಲೆಹನyನಾಮವನುನೆy ಸ್ಮರಿಸಲು.”y
(ಕುರ್ಆನ್y22:28)

﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾

“ನಿಮಗyಸನಾ್ಮಗ್ಯವನುನೆyತೆೊರೇರಿಸಿದಕ್ಾಕೆಗಿyನಿರೇವುyಅಲಾಲೆಹನನುನೆy
ಮಹತವಾಪಡಿಸಲು.”y(ಕುರ್ಆನ್y2:185)

ಈಗಾಗಲ್ರೇy ಉದ್ಧರಿಸಿದy ಇಬ್ನೆy ಉಮರ್ y ರವರy
ಹದಿರೇಸಿನಲ್ಲೆyಹಿರೇಗಿದ:

َوالتَّْكبِيــِر  التَّْهِليــِل  ِمــَن  فِيِهــنَّ  »َفَأْكثِــُروا 

. » لتَّْحِميــِد ا َو
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“ಆy ದಿನಗಳಲ್ಲೆy ತಹಿಲೆರೇಲ್,y ತಕಿ್ಬರೇರ್y ಮತುತುy ತಹಿ್ಮರೇದ್y
ಹ್ರೇಳ್ವುದನುನೆyಅಧಿಕಗೊಳಿಸಿರಿ.”y(ಅಹ್ಮದ್y2/75)

ಸಹಿರೇಹುಲ್y ಬುಖಾರಿಯಲ್ಲೆರುವy ಒಂದುy ಮುಅಲಲೆಕ್y
ಹದಿರೇಸಿನಲ್ಲೆyಹಿರೇಗಿದ:

ُه َعنُْهَما  َعِن اْبِن ُعَمــَر َوَأبِي ُهَرْيَرَة َرِضــَي اللَّ

اِم  ــوِق فِــي َأيَّ ُهَمــا َكاَنــا َيْخُرَجاِن إَِلى السُّ َأنَّ

ـاُس بَِتْكبِيِرِهَما. اْلَعْشــِر ُيَكبَِّراِن َوُيَكبُِّر النَـّ

“ಇಬ್ನೆyಉಮರ್ yಮತುತುyಅಬೊyಹುರೈರ yರವರುyಈy
ಹತುತುyದಿನಗಳಲ್ಲೆyಪೆರೇಟೆಗyಹ್ೊರೇಗಿyಗಟ್ಟಿಯಾಗಿyತಕಿ್ಬರೇರ್yಹ್ರೇಳ್-
ತ್ತುದರ್ು.yಆಗyಜನರುyಕೊಡyಇವರೊಂದಿಗyತಕಿ್ಬರೇರ್yಹ್ರೇಳ್ತ್ತು-
ದರ್ು.”y(ಫತುಹುಲ್yಬಾರಿy2/563)

ಆದರ್ಿಂದyಮುಸಲಾ್ಮನರುyಈyಹತುತುy ದಿನಗಳಲ್ಲೆy ಒಂದುy
ಕ್ಷಣವನೊನೆyಹಾಳ್yಮಾಡದyದಿಕ್್yದುಆಗಳಲ್ಲೆyನಿರತರಾಗ-
ಬೆರೇಕು.yಸುಬ್ಹಾನಲಾಲೆಹ್,yಅಲ್ಹಂದುಲ್ಲಾಲೆಹ್,yಲಾಇಲಾಹy
ಇಲಲೆಲಾಲೆಹ್,yಅಲಾಲೆಹುyಅಕ್ಬರ್,yಅಸತುಗಿಫಿರುಲಾಲೆಹ್yಮುಂತಾದy
ದಿಕ್್ಗಳನುನೆyಹ್ರೇಳ್ತ್ತುರಬೆರೇಕು.yವಿಶರೇಷವಾಗಿyಅರಫyದಿನyದಿಕ್್y
ದುಆಗಳಲ್ಲೆyನಿರತರಾಗುವುದನುನೆyಮರಯಬಾರದು.yಕಾರಣy
ಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

َعــاِء َيــْوُم َعَرَفــَة. َوَخْيُر َمــا ُقْلُتُه  »َخْيــُر الدُّ

َأَنــا َوالنَّبِيُّــوَن َقْبِلي َل إَِلــَه إِلَّ اللَّــُه َوَحَدُه َل 

َشــِريَك َلُه َلُه اْلُمْلــُك َوَلُه اْلَحْمــُد َوُهَو َعَلى 

ُكلِّ َشــْيٍئ َقِديٌر«.

“ಅತ್ಶ್ರೇಷ್ಠyದುಆyಅರಫyದಿನyಮಾಡುವyದುಆyಆಗಿದ.yನಾನುy
ಮತುತುyನನಗಿಂತyಮುಂಚಿನyಪ್ವಾದಿಗಳನುನೆyಹ್ರೇಳಿದyಅತು್ಯ-
ತತುಮವಾದyಮಾತುyಲಾಇಲಾಹyಇಲಲೆಲಾಲೆಹುyವಹಹ್ೊyಲಾy
ಶರಿರೇಕyಲಹೊ,yಲಹುಲ್yಮುಲುಕೆyವಲಹುಲ್yಹಮು್yವಹುವy
ಅಲಾyಕುಲ್ಲೆyಶೈಇನ್yಕದಿರೇರ್.”y(ಅತ್ತುಮಿ್ಯದಿy3585)

6.y ಸತಕೆಮ್ಯಗಳನುನೆy ಹ್ಚಿ್ಚಸುವುದು.y ಸುನನೆತ್y ನಮಾಝ್,y
ದಾನಧಮ್ಯ,y ಕುರ್ಆನ್y ಪಾರಾಯಣ,y ಒಳಿತನುನೆy
ಆದರೇಶಿಸುವುದು,y ಕಡುಕನುನೆ y ವಿರೊರೇಧಿಸುವುದು,y
ಕುಟುಂಬyಸಂಬಂಧyಜೊರೇಡಿಸುವುದು,yಪರಸ್ಪರyಸಂಬಂಧy
ಸುಧಾರಿಸುವುದು,y ಮುಸಿಲೆಮರy ಮಧ್್ಯy ಸುಧಾರಣೆy
ಮಾಡುವುದುyಮುಂತಾದyಅಲಾಲೆಹುyಇಷಟಿಪಡುವyಮತುತುy
ಅಲಾಲೆಹನyಕಡೆಗyಹತ್ತುರವಾಗಲುyಕಾರಣವಾಗುವyಸತಕೆಮ್ಯ-
ಗಳನುನೆyಹ್ಚಿ್ಚಸಬೆರೇಕು.yಅಲಾಲೆಹು yಹ್ರೇಳ್ತಾತುನೆ:

َب  »َمْن آَذى لِي َولِيًّا آَذْنُتُه بِاْلَحــْرِب. َوَما َتَقرَّ

ــا اْفَتَرْضُتُه  إَِليَّ َعْبِدي بَِشــْيٍئ َأَحــبُّ إَِليَّ ِممَّ

ُب إَِلــيَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى  َعَلْيِه. َوَمــا َزاَل َيَتَقــرَّ

ِذي َيْســَمُع  ُأِحبَُّه. َفإَِذا َأْحَبْبُتُه ُكنُْت َســْمَعُه الَّ

تِي  ــِذي َيْبُصُر بِــِه، َوِرْجَلــُه الَّ بِــِه، َوَبَصَرُه الَّ

تِي َيْبطِــُش بَِها«. َيْمِشــي بَِها، َوَيــَدُه الَّ

“ನನನೆyಮಿತ್ರಿಗy ಕಿರುಕುಳy ಕೊಡುವವರೊಂದಿಗy ನಾನುy
ಯುದ್ಧವನುನೆyಘರೇಷ್ಸಿದ್ರೇನೆ.yನಾನುyಕಡಾಡಿಯಗೊಳಿಸಿದy
ಕಾಯ್ಯಗಳಲಲೆದyನಾನುyಇಷಟಿಪಡುವyಇನಿನೆತರyಯಾವುದರೇy
ಕಾಯ್ಯಗಳyಮೊಲಕವೂyನನನೆyದಾಸyನನಗyಹತ್ತುರವಾ-
ಗುವುದಿಲಲೆ.yಅವನನುನೆyನಾನುyಪ್್ರೇತ್ಸುವಂತಾಗುವyತನಕy
ಅವನುyಐಚಿಛಿಕyಕಮ್ಯಗಳyಮೊಲಕyನನಗyಹತ್ತುರವಾಗು-
ತ್ತುರುವನು.yಹಿರೇಗyನಾನುyಅವನನುನೆyಪ್್ರೇತ್ಸಿದರyಅವನುy
ಕರೇಳವyಅವನyಶ್ವಣyನಾನಾಗುವೆನು.yಅವನುyಕಾಣುವy
ಅವನyದೃಷ್ಟಿyನಾನಾಗುವೆನು.yಅವನುyನಡೆಯುವyಅವನy
ಕಾಲುy ನಾನಾಗುವೆನು.y ಅವನುy ಹಿಡಿಯುವyಅವನy ಕೈy
ನಾನಾಗುವೆನು.”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿ)

7.y ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವಿರುವವರುy ಉದ್ಹಿಯತ್y ನಿವ್ಯಹಿಸಲುy
ಮುಂದಾಗುವುದು.y ಉದ್ಹಿಯತತುನುನೆy ಬಲ್ದಾನದy
ದಿನದಂದು,yಅಂದರyದುಲ್ಹಿಜ್ಜyತ್ಂಗಳyಹತತುರಂದುyನಿವ್ಯ-
ಹಿಸಬೆರೇಕಾಗಿದ.yಅಂದರyಈದ್yದಿನದಂದು.yಅಲಾಲೆಹನಿಗy
ಹತ್ತುರವಾಗಲುyಬಯಸುವyಎಲಲೆರೊyಅಂದುyತಮ್ಮyಸಾಮಥ್ಯ್ಯ-
ಕಕೆy ತಕಕೆಂತೆyಉದ್ಹಿಯತ್yಬಲ್y ನಿರೇಡಿy ಅದರy ರಕತುವನುನೆy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 11

ಅಲಾಲೆಹನyಮಾಗ್ಯದಲ್ಲೆyಹರಿಸಬೆರೇಕು.yಉದ್ಹಿಯತ್ತುನyಮೃಗy
ಅತು್ಯತತುಮವೂ,yಅಮೊಲ್ಯವೂyಆಗಿದಯಂಬುದನುನೆyಖಾತ್್y
ಪಡಿಸಬೆರೇಕು.yಅಲಾಲೆಹುyಆದರೇಶಿಸುತಾತುನೆ:

﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ﴾

“(ಓy ಪ್ವಾದಿಯವರರೇ)y ನಾನುy ತಮಗy ಅಲ್ಕೌಸರನುನೆy
ನಿರೇಡಿದ್ರೇವೆ.yಆದರ್ಿಂದy ತಾವುyತಮ್ಮy ರಬಿ್ಬಗy ನಮಾಝ್y
ಮಾಡಿರಿyಮತುತುyಬಲ್yನಿರೇಡಿರಿ.”y(ಕುರ್ಆನ್y108:1–2)

ಈyಆದರೇಶವನುನೆyಪಾಲ್ಸುತಾತುyಪ್ವಾದಿಯವರು yಎರಡುy
ಕೊಬಿ್ಬದ,yಕೊಂಬುಗಳಿರುವyಟಗರುಗಳನುನೆyಬಲ್yನಿರೇಡಿದರು.y
ಅವರುyಅಲಾಲೆಹನyಹ್ಸರುyಹ್ರೇಳಿyತಕಿ್ಬರೇರ್yಉಚಛಿರಿಸುತಾತುy
ಅವುಗಳನುನೆy ತನನೆy ಕೈಯಿಂದಲ್ರೇy ದಬಹ್y ಮಾಡಿದರು.y
(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy5565)

ಉದ್ಹಿಯತ್yನಿರೇಡುವyಸಾಮಥ್ಯ್ಯವಿದೊ್yನಿರೇಡದವರyಬಗಗೆy
ಅವರುyಖಾರವಾಗಿyಹ್ರೇಳಿದರು:

َفــَل  َيَضــحِّ  َوَلــْم  ِســَعٌة  َلــُه  َكاَن  »َمــْن 

َنــا«. ُمَصلَّ َبــنَّ  َيْقَر

“ಉದ್ಹಿಯತ್yನಿರೇಡುವyಶಕಿತುಯಿದೊ್yನಿರೇಡದವನುyನಮ್ಮy
ಈದಾಗೆಹ್ಗyಬರಬೆರೇಕಾದyಅಗತ್ಯವಿಲಲೆ.”

ಉದ್ಹಿಯತ್yನಿರೇಡುವುದುyಎಷುಟಿyದೊಡಡಿyಸತಕೆಮ್ಯವೆಂದುy
ಇದರಿಂದyಅಥ್ಯyಮಾಡಿಕೊಳಳುಬಹುದು.yಉದ್ಹಿಯತ್y
ನಿರೇಡುವುದಕಾಕೆಗಿyಆತುರಪಡಲುyಮುಸಲಾ್ಮನರಿಗyಈyಒಂದುy
ಹದಿರೇಸ್yಧಾರಾಳyಸಾಕು.y

ನಮಗyಐಶವಾಯ್ಯವನುನೆyನಿರೇಡಿದವನುyಅಲಾಲೆಹು.yಆyಐಶವಾ-
ಯ್ಯದಿಂದy ಒಂದುy ಸಣಣುy ಭಾಗವನುನೆy ವ್ಯಯಿಸಿy ಒಂದುy
ಆಡನುನೆy ಖರಿರೇದಿಸಿy ತನನೆy ಮಾಗ್ಯದಲ್ಲೆy ಉದ್ಹಿಯತ್y
ಮಾಡಲುyಅಲಾಲೆಹುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುನೆ.yಇದಕಕೆyತಾನುyಅತು್ಯತತುಮ-
ವಾದyಪ್ತ್ಫಲyನಿರೇಡುತೆತುರೇನೆಂದೊyವಾಗಾನ್yಮಾಡುತಾತುನೆ.y

ಅಲಾಲೆಹುyದೊಡಡಿವನು.yಅವನುyದಯಪಾಲ್ಸಿದyಸಂಪತ್ತುನy
ಒಂದುyಭಾಗವನುನೆyಅವನyಮಾಗ್ಯದಲ್ಲೆyವ್ಯಯಿಸಲುyಅವನುy
ಹ್ರೇಳ್ವಾಗyಅದಕಕೆyನಾವುyಸಿದ್ಧವಾಗದಿದರ್yನಮಗಿಂತಲೊy
ದೊಡಡಿy ದೊ್ರೇಹಿy ಇನಾನೆರು?y ಅಲಾಲೆಹುy ಕಾಪಾಡಲ್.y
ಅಲಾಲೆಹುyಹ್ರೇಳ್ವುದುyನೆೊರೇಡಿ:

﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ﴾

“ಅಲಾಲೆಹುyವಿಶಾವಾಸಿಗಳಿಂದyಅವನyಶರಿರೇರಗಳನೊನೆyಸಂಪತತುನೊನೆy
ಖರಿರೇದಿಸುತಾತುನೆ,yಅವರಿಗyಬದಲ್ಯಾಗಿyಸವಾಗ್ಯyನಿರೇಡುತೆತುರೇನೆಂಬy
ಷರತ್ತುನೆೊಂದಿಗ.”y(ಕುರ್ಆನ್y9:111)

ನಮಗyಶರಿರೇರyಮತುತುyಸಂಪತತುನುನೆyಕೊಟಟಿವನುyಅಲಾಲೆಹು.y
ಅದನುನೆyಅವನುyನಮೊ್ಮಂದಿಗyಕರೇಳ್ತಾತುನೆ.yಆಗyಅದನುನೆy
ಅವನಿಗyಅಪ್್ಯಸಲುyನಾವುyಸಿದ್ಧರಾಗಬೆರೇಕು.y

ಇನುನೆyಅವನುyಅದನುನೆyಕರೇಳ್ವುದುyಸುಮ್ಮನೆಯಲಲೆ.yಬದಲಾಗಿy
ನಮಗyಸವಾಗ್ಯವನುನೆyಕೊಡುತೆತುರೇನೆಂಬyಷರತ್ತುನೆೊಂದಿಗ.yಸವಾಗ್ಯy
ಎಂದರyಕಣುಣುಗಳ್yಕಾಣದ,yಕಿವಿಗಳ್yಕರೇಳದ,yಮನಸಿ್ಸನಲ್ಲೆy
ಊಹಿಸಲುyಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹyಸುಖಭೊರೇಗಗಳ್yತುಂಬಿy
ತುಳ್ಕುತ್ತುರುವyಲ್ೊರೇಕ!

8.y ಕೊದಲುyಮತುತುyಉಗುರುyಕತತುರಿಸದಿರುವುದು.yಇದುyಈy
ಹತುತುyದಿನಗಳಲ್ಲೆyಮಾತ್ವಿರುವyಒಂದುyವಿಶರೇಷyಆರಾಧನೆ.y
ಉದ್ಹಿಯತ್yಮಾಡಲುyಉದ್ರೇಶಿಸುವyಎಲಲೆರಿಗೊyಇದುy
ಅನವಾಯವಾಗುತತುದ.yಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

ــِة َوَأَراَد َأَحُدُكْم َأْن  »إَِذا َرَأْيُتْم ِهَلَل ِذي اْلِحجَّ

َي َفْلُيْمِسْك َعْن َشــْعِرِه َوَأْظَفاِرِه«. ُيَضحِّ

“ನಿರೇವುyದುಲ್ಹಿಜ್ಜyತ್ಂಗಳyಚಂದ್ನನುನೆyಕಂಡುyನಿಮ್ಮಲ್ೊಲೆ-
ಬ್ಬರುy ಉದ್ಹಿಯತ್y ಮಾಡಲುy ಉದ್ರೇಶಿಸುವುದಾದರy
ಅವರುyತಮ್ಮyಕೊದಲುyಮತುತುyಉಗುರುಗಳನುನೆyಕತತುರಿಸಬಾ-
ರದು.”y(ಮುಸಿಲೆಂy5224)
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ಆಗಸ್ 2 10

ಇನೆೊನೆಂದುyವರದಿಯಲ್ಲೆ:

»َفــَل َيْأُخــْذ ِمــْن َشــْعِرِه َوَل ِمــْن َأْظَفــاِرِه 

ــَي«. ُيَضحِّ َحتَّــى 

“ಉದ್ಹಿಯತ್yನಿವ್ಯಹಿಸುವyತನಕyತಮ್ಮyಕೊದಲುyಮತುತುy
ಉಗುರುಗಳನುನೆyಕತತುರಿಸಬಾರದು.”

ಈyಆದರೇಶyಉದ್ಹಿಯತ್yಮಾಡಲುyಉದರ್ೇಶಿಸಿದyಮನೆಯy
ಯಜಮಾನನಿಗyಮಾತ್yಸಿರೇಮಿತವೆರೇ?yಅಥವಾyಮನೆಯyಎಲಲೆy
ಸದಸ್ಯರಿಗೊyಅನವಾಯವೆರೇ?yಎಂಬyವಿಷಯದಲ್ಲೆyವಿದಾವಾಂಸರಿಗy
ಭನಾನೆಭಪಾ್ಯವಿದ.

9.y ಈದ್yದಿನyನಮಾಝ್yನಿವ್ಯಹಿಸಿyಖುತ್ಬy ಆಲ್ಸುವುದು.y
ಅಲಾಲೆಹು y ಮುಸಲಾ್ಮನರಿಗy ಎರಡುy ಹಬ್ಬಗಳನುನೆy
ದಯಪಾಲ್ಸಿದಾ್ನೆ.y ಈದುಲ್y ಫಿತರ್y ಮತುತುy ಈದುಲ್y
ಅದ್ಹಾ.yಈyಎರಡುyಹಬ್ಬಗಳಲೊಲೆyಕಲವುyವಿಶರೇಷyಆರಾಧ-
ನೆಗಳನುನೆyನಿದರೇ್ಯಶಿಸಿದಾನ್ೆ.yಅವುyನಮಾಝ್yಮತುತುyಖುತ್ಬ.y
ಇವೆರಡುy ಅಲಾಲೆಹನy ಬಳಿಗy ನಮ್ಮನುನೆy ಸಮಿರೇಪಗೊಳಿ-
ಸುವyಆರಾಧನೆಗಳಾಗಿವೆ.

10.yತೌಬy ಮಾಡುವುದುy ಮತುತು y ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಂದy
ದೊರವಾಗುವುದು.yಇದುyಈyಹತುತುyದಿನಗಳಲೊಲೆyವಷ್ಯದy
ಇತರಲಲೆyದಿನಗಳಲೊಲೆyನಿವ್ಯಹಿಸಬೆರೇಕಾಗಿದ.yಪಾಪಗಳನುನೆy
ಮಾಡುವುದುyಶಿಕ್ಾಹ್ಯವಾಗಿದ.yಆದರyಪವಿತ್yತ್ಂಗಳ್ಗಳ-
ಲ್ಲೆyಮಾಡುವyಪಾಪಗಳಿಗyಇಮ್ಮಡಿyಶಿಕ್ಷೆಯಿದಯಂದುyಕಲವುy
ವಿದಾವಾಂಸರುyಹ್ರೇಳಿದಾರ್.yಏಕಂದರyಅಲಾಲೆಹುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುನೆ:

﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ 
ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ﴾

“ಆಕಾಶಗಳನುನೆyಮತುತುyಭೊಮಿಯನುನೆyಸೃಷ್ಟಿಸಿದyದಿನದಿಂದy
ಅಲಾಲೆಹನy ಗ್ಂಥದಲ್ಲೆy ತ್ಂಗಳ್ಗಳy ಸಂಖ್್ಯy ಹನೆನೆರಡು.y

ಅವುಗಳಲ್ಲೆyನಾಲುಕೆyಪವಿತ್yತ್ಂಗಳ್ಗಳ್.yಇದರೇyನೆರೇರವಾದy
ಧಮ್ಯ.yಆದ್ರಿಂದyಆyತ್ಂಗಳ್ಗಳಲ್ಲೆyನಿರೇವುyನಿಮೊ್ಮಂದಿಗy
ಅಕ್ಮವೆಸಗಬಾರದು.”y(ಕುರ್ಆನ್y9:36)

ಆyನಾಲುಕೆyತ್ಂಗಳ್ಗಳಲ್ಲೆyನಿರೇವುyನಿಮೊ್ಮಂದಿಗyಅಕ್ಮವೆಸ-
ಗಬಾರದಂದುyಅಲಾಲೆಹುyಇಲ್ಲೆyವಿಶರೇಷವಾಗಿyಹ್ರೇಳಿದಾನ್ೆ.y
ಆದ್ರಿಂದyಈyತ್ಂಗಳ್ಗಳಲ್ಲೆyಮಾಡುವyಪಾಪಗಳ್yಇತರy
ತ್ಂಗಳ್ಗಳಲ್ಲೆyಮಾಡುವyಪಾಪಗಳಂತಲಲೆyಎಂದುyಇದರಿಂದy
ಅಥ್ಯy ಮಾಡಿಕೊಳಳುಬಹುದು.y ವಸುತುಸಿಥೆತ್y ಹಿರೇಗಿರುವಾಗy
ಈyಪವಿತ್yತ್ಂಗಳ್ಗಳಲ್ಲೆರೇyಬರುವyಈyಶ್ರೇಷ್ಠವಾದyಹತುತುy
ದಿನಗಳಲ್ಲೆyಮಾಡುವyಪಾಪಗಳyಸಿಥೆತ್yಹ್ರೇಗಿರಬಹುದು?

ಈyಹತುತುyದಿನಗಳಲ್ಲೆyಬರುವyಪರಮyಶ್ರೇಷ್ಠyಅರಫyದಿನದyಬಗಗೆy
ಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

»َيْوُم َعَرَفَة َهــَذا َيْوٌم َمْن َمَلَك َســْمَعُه َوَبَصَرُه 

َلُه«. ُغِفَر  َولَِساَنُه 

“ಅರಫy ದಿನ.y ಇದುy ಎಂತಹy ದಿನವೆಂದರy ಈy ದಿನy
ಕಿವಿ,y ಕಣುಣುy ಮತುತುy ನಾಲಗಯನುನೆy ನಿಯಂತ್್ಸುವವರy
ಪಾಪಗಳನುನೆyಅಲಾಲೆಹುyಕ್ಷಮಿಸುತಾತುನೆ.”y(ಅಹ್ಮದ್y1/329,y
ಅಬೊyಯಅ್yಲಾy2441)

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲೆ,y ಈy ಹತುತುy ದಿನರಾತ್್ಗಳ್y ಒಬ್ಬy ಮುಸಲಾ್ಮನನಿಗy
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆyಅತ್ಯಧಿಕyಪಾ್ಮುಖ್ಯತೆಯನುನೆyಹ್ೊಂದಿರುವy
ಅತ್yಶ್ರೇಷ್ಠyದಿನರಾತ್್ಗಳಾಗಿವೆ.yಈyದಿನರಾತ್್ಗಳಲ್ಲೆyಅಲಾಲೆಹು y
ಮಚು್ಚವಂತಹyಸತಕೆಮ್ಯಗಳನುನೆyನಿವ್ಯಹಿಸಿyಅವನyಸಾಮಿರೇಪ್ಯವ-
ನುನೆyಪಡೆಯಲುyಗರಿಷ್ಠyಪ್ಯತನೆyಮಾಡಬೆರೇಕಾಗಿದ.yಈyಹತುತುyದಿನy
ರಾತ್್ಗಳನುನೆyಸವಾಲ್ಪವೂyಹಾಳ್yಮಾಡದyನಮಗyಸಾಧ್ಯವಾಗುವy
ಎಲಲೆyವಿಧದyಆರಾಧನೆಗಳyಮೊಲಕyಮತುತುyಸತಕೆಮ್ಯಗಳyಮೊಲಕy
ಸಿಂಗರಿಸಬೆರೇಕಾಗಿದ.

ಅಲಾಲೆಹುy ನಮ್ಮಲಲೆರಿಗy ಅಂತಹy ಸೌಭಾಗ್ಯವನುನೆy ಕರುಣಿಸಲ್.y
ಅಲಾಲೆಹು yನಮ್ಮyಪಾಪಗಳನುನೆyಕ್ಷಮಿಸಿyನಮ್ಮಲಲೆರನೊನೆyಅವನy
ಸವಾಗ್ಯಲ್ೊರೇಕದಲ್ಲೆy ಒಟುಟಿಗೊಡಿಸಲ್.y ಆಮಿರೇನ್yಯಾy ರಬ್ಬಲ್y
ಆಲಮಿರೇನ್.� n
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 11

ಅಂತ್ಯದಿನದಟಚಿಹನೂಗಳು

ಒಬ್ಬ ದರಿದರಿ ವ್ಯಕ್್ತ ಜನರ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಪ್ಮಡುವಾಗ, ಜನರ ದೆೊರೆಯಾಗಿ ಮಾಪ್ಮಡುವಾಗ, ಅವನ ರಾಜ್ಯ 
ಚಕಕೆದಾಗಿದ್ದರೊ, ದೆೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೊ, ಜನರ ಹಕುಕೆಗಳನು್ನ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲು ಅವನಿಂದ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. 
ಬದಲಾಗಿ ಆತ ಜನರ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ದೆೊೇಚುವುದರಲಲಿೇ ಮಗ್ನನಾಗುವನು.

 " ಹಾಫಿಝ್ ಇಬ್್ನ ರಜಬ್ ಅಲ್ಹಂಬಲ್ೇ

ಅಂತ್ಯದಿನದyಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆyಈyಹದಿರೇಸಿನಲ್ಲೆy(ಹದಿರೇಸ್yಜಬಿ್ರೇಲ್)y
ಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಎರಡುyಚಿಹ್ನೆಗಳನುನೆyವಿವರಿಸಿದಾರ್.

ಮೊದಲನೆಯದು:

َتَها«. »َأْن َتِلَد اْلََمُة َربَّ

“ದಾಸಿyಆಕಯyಯಜಮಾನತ್ಗyಜನ್ಮyನಿರೇಡುವುದು.”

ಇನೆೊನೆಂದುyಹದಿರೇಸಿನಲ್ಲೆy‘ಯಜಮಾನನಿಗ’yಎಂದಿದ.

ಎರಡನೆಯದು:

ــاِء  »َأْن َتــَرى اْلُحَفــاَة اْلُعــَراَة اْلَعاَلــَة َرَعاَء الشَّ

َيَتَطاَوُلــوَن فِــي اْلُبنَْيــاِن«.

“ಪಾದರಕ್ಷೆಯಿಲಲೆದ,y ಉಡಲುy ಬಟೆಟಿಯಿಲಲೆದy ಕುರುಬರುy
ಗಗನಚುಂಬಿyಕಟಟಿಡಗಳನುನೆyಕಟಟಿಲುyಪರಸ್ಪರyಸ್ಪಧಿ್ಯಸುವುದನುನೆy
ನಿರೇನುyಕಾಣುವುದು.”

ಪಾದರಕ್ಷೆಯಿಲಲೆದ,yಉಡಲುyಬಟೆಟಿಯಿಲಲೆದ,yಕುರುಬರುyಎಂದರy
ಕಳವಗ್ಯದyಜನರುyಎಂದಥ್ಯ.yಇವರುyಇತರyಜನರyನಾಯಕ-
ರಾಗುತಾತುರ.yಇವರಿಗyಐಶವಾಯ್ಯವುಂಟಾಗಿyಕಟಟಿಡಗಳನುನೆyನಿಮಿ್ಯ-
ಸುವುದರಲ್ಲೆಯೊy ಅವುಗಳನುನೆy ಅಲಂಕರಿಸುವುದರಲ್ಲೆಯೊy
ಮಗನೆರಾಗುತಾತುರ.

ಅಬೊy ಹುರೈರ y ರವರy ಹದಿರೇಸಿನಲ್ಲೆy ಮೊರುy ಚಿಹ್ನೆಗ-
ಳನುನೆyವಿವರಿಸಲಾಗಿದ.

ಒಂದು:yದಾಸಿyಆಕಯyಯಜಮಾನತ್ಗyಜನ್ಮyನಿರೇಡುವುದು.

ಎರಡು:yಪಾದರಕ್ಷೆಯಿಲಲೆದ,yಉಡಲುyಬಟೆಟಿಯಿಲಲೆದyಜನರುyಇತರy
ಜನರಿಗyನಾಯಕರಾಗಿyಮಾಪ್ಯಡುವುದು.

ಮೊರು:yಜಾನುವಾರುyಮರೇಯಿಸುವyಜನರುyಕಟಟಿಡyಕಟುಟಿವುದ-
ರಲ್ಲೆyಪರಸ್ಪರyಸ್ಪಧಿ್ಯಸುವುದು.

ಈy ಹದಿರೇಸ್y ಅಬು್ಲಾಲೆಹ್y ಇಬ್ನೆy ಅತಾಅ್yರವರy ಮೊಲಕy
ಅಬುಲ್ಾಲೆಹ್y ಇಬ್ನೆy ಬುರೈದ y ರಿಂದಲೊy ವರದಿಯಾಗಿದ.y
ಅದರಲ್ಲೆyಹಿರೇಗಿದ:

ــاِء  مَّ اْلُبْكَم اْلُعْمَي اْلُحَفاَة ِرَعاَء الشَّ »َوإِْن َتَرى الصُّ
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َيَتَطاَوُلوَن فِــي اْلُبنَْياِن ُمُلوَك النَّاِس«.

“ಕಿವುಡರು,yಮೊಕರುyಮತುತುy ಕುರುಡರಾಗಿರುವy ಪಾದರಕ್ಷೆ-
ಯಿಲಲೆದyಕುರುಬರುyಎತತುರದyಕಟಟಿಡಗಳನುನೆyನಿಮಿ್ಯಸುವುದರಲ್ಲೆy
ದೊರಗಳಂದಿಗyಸ್ಪಧಿ್ಯಸುವುದು.”

ಕಿವುಡರು,yಮೊಕರುyಮತುತುyಕುರುಡರುyಎಂದರyಅಕ್ಷರಜ್ಾನವಿ-
ಲಲೆದyಅವಿವೆರೇಕಿಗಳ್yಎಂದಥ್ಯ.

ಇದರೇyಅಥ್ಯದಲ್ಲೆyಇನೊನೆyಅನೆರೇಕyಹದಿರೇಸ್ಗಳಿವೆ.

ಇಮಾಂyಅಹ್ಮದ್yಮತುತುyಅತ್ತುಮಿ್ಯದಿyಹುಝೈಫ yರಿಂದyವರದಿy
ಮಾಡಿದyಹದಿರೇಸಿನಲ್ಲೆyಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

ْنَيا  اَعُة َحتَّى َيُكوَن َأْســَعَد النَّاِس بِالدُّ »َل َتُقوُم السَّ

ُلَكٍع«. ْبُن  ُلَكُع 

“ಭೊಲ್ೊರೇಕದyಜನರಲ್ಲೆರೇyಅತ್ದೊಡಡಿyಅವಿವೆರೇಕಿಗಳ್yಅತ್ಯಂತy
ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿyಜರೇವಿಸುವyತನಕyಅಂತ್ಯದಿನyಸಂಭವಿಸುವುದಿಲಲೆ.”

ಸಹಿರೇಹ್yಇಬ್ನೆyಹಿಬಾ್ಬನ್ನಲ್ಲೆರುವyವರದಿಯಲ್ಲೆyಹಿರೇಗಿದ:

َم َقاَل:  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َعْن َأَنٍس َعِن النَّبِــيِّ َصلَّى اللَّ

ْنَيا َحتَّى َتُكوَن ِعنَْد ُلَكــُع ْبُن ُلَكٍع«. »َل َتنَْقِضــي الدُّ

“ಭೊಲ್ೊರೇಕವುy ಅವಿವೆರೇಕಿಗಳy ಪಾಲಾಗುವy ತನಕy ಜಗತುತುy
ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲೆ.”

ಅತತುಬರಾನಿಯಲ್ಲೆರುವy ಅಬೊದರ್್ y ರವರy ಹದಿರೇಸಿನಲ್ಲೆy
ಹಿರೇಗಿದ:yಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಹ್ರೇಳಿದರು:

ْنَيــا  ــاَعُة َحتَّــى َيْغِلــَب َعَلــى الدُّ »َل َتُقــوُم السَّ

َلَكٍع«. ْبــُن  ُلَكــُع 

“ಅವಿವೆರೇಕಿಗಳ್yಭೊಮಿಯyಮರೇಲ್yಪಾ್ಬಲ್ಯyಪಡೆಯುವyತನಕy
ಅಂತ್ಯದಿನyಸಂಭವಿಸುವುದಿಲಲೆ.”

ಇಮಾಂyಅಹ್ಮದ್yಮತುತುyಅತತುಬರಾನಿyಅನಸ್ yರಿಂದyವರದಿy
ಮಾಡಿದyಹದಿರೇಸಿನಲ್ಲೆyಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

اَعٌة. ُيتََّهــُم فِيَها  ــاَعِة ِســنُوَن َخدَّ »َبْيَن َيــَدِي السَّ

اْلَِميــُن َوُيْؤَتَمــُن فِيَهــا اْلُمتََّهــُم. َوَينْطِــُق فِيَها 

ــِفيُه  َوْيبَِضُة؟ َقاَل: »السَّ َوْيبَِضُة«. َقاُلوا: َوَما الرُّ الرُّ

َينْطِــُق فِي َأْمــِر النَّاِس«.

“ಅಂತ್ಯದಿನy ಸಂಭವಿಸುವುದಕಕೆy ಮುನನೆy ವಂಚನೆಯಿಂದy
ಕೊಡಿದyಕಲವುyವಷ್ಯಗಳ್yಬರುವುವು.yಆಗyಪಾ್ಮಾಣಿಕನನುನೆy
ಆರೊರೇಪ್ಯಾಗಿy ಮತುತುy ಆರೊರೇಪ್ಯನುನೆy ಪಾ್ಮಾಣಿಕನಾಗಿy
ಕಾಣಲಾಗುವುದು.yಆyಕಾಲದಲ್ಲೆyರುವೆೈಬಿದyಮಾತನಾಡುವುದು.”y

ಸಹಾಬಾಗಳ್yಕರೇಳಿದರು:y“ರುವೆೈಬಿದyಎಂದರರೇನು?”y

ಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಹ್ರೇಳಿದರು:y“ಸಾವ್ಯಜನಿಕರyವಿಷಯದಲ್ಲೆy
ಅವಿವೆರೇಕಿಗಳ್yಮಾತನಾಡುವುದು.”

ಇನೆೊನೆಂದುyವರದಿಯಲ್ಲೆyಹಿರೇಗಿದ:

ِة«. ُم فِي َأْمِر اْلَعامَّ »اْلَفاِسُق َيَتَكلَّ

“ಸಾವ್ಯಜನಿಕರyವಿಷಯದಲ್ಲೆyದುಷಕೆಮಿ್ಯಗಳ್yಮಾತನಾಡುವುದು.”

ಇಮಾಂyಅಹ್ಮದ್ರyವರದಿಯಲ್ಲೆyಹಿರೇಗಿದ:

ُب  اَعــًة. ُيَكذَّ اِل ِســنِيَن َخدَّ جَّ »إِنَّ َبْيــَن َيــَدِي الدَّ

ُن  ُق فِيَها اْلــَكاِذُب. َوُيَخوَّ ــاِدُق َوُيَصــدَّ فِيَها الصَّ

فِيَهــا اْلَِميــُن َوُيْؤَتَمُن فِيَهــا اْلَخاِئُن«.

“ದಜಾ್ಜಲ್yಬರುವುದಕಕೆyಮುನನೆyವಂಚನೆಯಿಂದyಕೊಡಿದyಕಲವುy
ವಷ್ಯಗಳ್yಬರುವುವು.yಆಗyಸತ್ಯವಂತನನುನೆyಸುಳಳುನೆಂದುyಮತುತುy
ಸುಳಳುನನುನೆyಸತ್ಯವಂತನೆಂದು,yಪಾ್ಮಾಣಿಕನನುನೆyವಂಚಕನೆಂದುy
ಮತುತುyವಂಚಕನನುನೆyಪಾ್ಮಾಣಿಕನೆಂದುyಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.”
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ಈyಹದಿರೇಸಿನಲ್ಲೆyನಾವುyಪ್ಸಾತುವಿಸಿದyಅಂತ್ಯದಿನದyಚಿಹ್ನೆಗಳyಒಟುಟಿy
ಸಾರಾಂಶyಏನೆಂದರyಅಧಿಕಾರವುyಅನಹ್ಯರyಪಾಲಾಗುತತುದy
ಎನುನೆವುದು.y ಅಂತ್ಯದಿನದy ಬಗಗೆy ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗy ಪ್ವಾದಿ y
ಯವರುyಇದರೇyಉತತುರವನುನೆyನಿರೇಡಿದರ್ು.

اَعَة«. َد اْلَْمُر إَِلى َغْيِر َأْهِلِه َفاْنَتظِِر السَّ »إَِذا ُوسِّ

“ಅಧಿಕಾರವುy ಅನಹ್ಯರy ಪಾಲಾಗುವಾಗy ಅಂತ್ಯದಿನವ-
ನುನೆyನಿರಿರೇಕ್ಷಿಸಿರಿ.”

ಪಾದರಕ್ಷೆಯಿಲಲೆದ,yಉಡಲುy ಬಟೆಟಿಯಿಲಲೆದy ಕುರುಬರುy ಜನರy
ನಾಯಕರಾಗಿyಮತುತುyಐಶವಾಯ್ಯದyಒಡೆಯರಾಗಿyಮಾಪ್ಯಡುವುದು,y
ಎಲ್ಲೆಯವರಗಂದರyಗಗನಚುಂಬಿyಕಟಟಿಡಗಳನುನೆyಕಟಟಿಲುyಪರಸ್ಪರy
ಸ್ಪಧಿ್ಯಸುವವರಗyಅವರುyಸಿರಿವಂತರಾಗುವಾಗyಧಾಮಿ್ಯಕyಮತುತುy
ಲೌಕಿಕyವ್ಯವಸೆಥೆಗಳೆಲಲೆವೂyತಲ್ಕಳಗಾಗುವುದು.y

ಒಬ್ಬyದರಿದ್yವ್ಯಕಿತುyಜನರyನಾಯಕನಾಗಿyಮಾಪ್ಯಡುವಾಗ,yಜನರy
ದೊರಯಾಗಿyಮಾಪ್ಯಡುವಾಗ,yಅವನyರಾಜ್ಯyಚಿಕಕೆದಾಗಿದ್ರೊ,y
ದೊಡಡಿದಾಗಿದ್ರೊ,y ಜನರy ಹಕುಕೆಗಳನುನೆy ಮಾನ್ಯy ಮಾಡಲುy
ಅವನಿಂದy ಖಂಡಿತy ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.y ಬದಲಾಗಿy ಆತy ಜನರy
ಸಂಪತತುನುನೆyದೊರೇಚುವುದರಲ್ಲೆರೇyಮಗನೆನಾಗುವನು.yಸಲಫ್ಗಳಲ್ಲೆy
ಕಲವರುyಹ್ರೇಳ್ತ್ತುದರ್ು:

ِلَْن َتُمدَّ َيَدَك إَِلــى َفِم التِّنِيــِن َفَيْقِضَمَها َخْيٌر َلَك 

َها إَِلى َيــِد َغنِيٍّ َقْد َعاَلــَج اْلَفْقَر. ِمــْن َأْن َتُمدَّ

“ನಿರೇನುyನಿನನೆyಕೈಯನುನೆyಒಂದುyಮಹಾyಸಪ್ಯದyಬಾಯಿಗyಚಾಚಿy
ಅದುyಅದನುನೆyಕಚು್ಚವುದುyನಿರೇನುyನಿನನೆyಕೈಯನುನೆyಈಗಾಗಲ್ರೇy
ಬಡತನವನುನೆyಅನುಭವಿಸಿದyಒಬ್ಬyಸಿರಿವಂತನyಕಡೆಗyಚಾಚುವು-
ದಕಿಕೆಂತಲೊyಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ.”

ಜನರyನಾಯಕರಾಗಿyಮಾಪ್ಯಟಟಿyಈyಪಾದರಕ್ಷೆಯಿಲಲೆದ,yಉಡಲುy
ಬಟೆಟಿಯಿಲಲೆದyಕುರುಬರುyಅವಿವೆರೇಕಿಗಳ್yಮತುತುy ಕೊಳಕರಾಗಿ-
ದರ್yಅವರಿಂದyಧಮ್ಯವೂyಹಾಳಾಗುವುದುyಖಂಡಿತ.yಕಾರಣ,y
ಧಾಮಿ್ಯಕyಸುಧಾರಣೆಗyಅಥವಾyದಿರೇನಿರೇyವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸಕಕೆyಅವರyಬಳಿy
ಸಮಯವಿಲಲೆ.yಬದಲಾಗಿyಅವರyಗುರಿyಧನyಸಂಪಾದಿಸುವುದರೇy
ಆಗಿರುತತುದ.yದಿರೇನ್yಹಾಳಾದರೊ,yಜನರುyಹಾಳಾದರೊyಅವರಿಗy

ದೊಡಡಿyವಿಷಯವೆರೇyಅಲಲೆ.yಜನರಿಗyಅಗತ್ಯyವಸುತುಗಳ್yಸಿಗದಿದ್ರೊy
ಅವರಿಗyಅದರyತಲ್ಬಿಸಿyಇಲಲೆ.

ಇನೆೊನೆಂದುyಹದಿರೇಸಿನಲ್ಲೆyಹಿರೇಗಿದ:

اَعُة َحتَّى َيُسوَد ُكلَّ َقبِيَلٍة ُمنَافُِقوَها«. »َل َتُقوُم السَّ

“ಎಲಲೆyಗೊರೇತ್ಗಳಲೊಲೆyಅವರಲ್ಲೆರುವyಕಪಟ್ಗಳ್yನಾಯಕರಾಗುವy
ತನಕyಅಂತ್ಯದಿನyಸಂಭವಿಸುವುದಿಲಲೆ.”

ದೊರಗಳyಮತುತುyನಾಯಕರyಸಿಥೆತ್yಹಿರೇಗಾಗುವಾಗyವಸುತುಸಿಥೆತ್ಗಳ್y
ತಲ್ಕಳಗಾಗುತತುವೆ.yಸುಳಳುರನುನೆyಸತ್ಯವಂತರದುyಮತುತುyಸತ್ಯವಂತರನುನೆy
ಸುಳಳುರಂದುyಕರಯಲಾಗುತತುದ.yಪಾ್ಮಾಣಿಕರನುನೆyವಂಚಕರಂದುy
ಮತುತುyವಂಚಕರನುನೆyಪಾ್ಮಾಣಿಕರಂದುyಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತುದ.y

ಜನರyವಿಷಯದಲ್ಲೆyಅವಿವೆರೇಕಿಗಳ್yಮಾತನಾಡತೆೊಡಗುತಾತುರ.y
ವಿದಾವಾಂಸರುyಮೌನರಾಗುತಾತುರyಅಥವಾyಅವರನುನೆyಮೌನಗೊ-
ಳಿಸಲಾಗುತತುದ.yಅಥವಾyಅವರನುನೆyಸಂಪೂಣ್ಯyನಾಮಾವಶರೇಷy
ಮಾಡಲಾಗುತತುದ.yಸಹಿರೇಹಾದyಹದಿರೇಸೆೊಂದರಲ್ಲೆyಪ್ವಾದಿ y
ಯವರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

اْلِعْلــُم  ُيْرَفــَع  َأْن  ــاَعِة  السَّ َأْشــَراِط  ِمــْن  »إِنَّ 

اْلَجْهــُل«. َوَيْظَهــَر 

“ಜ್ಾನyಇಲಲೆದಾಗುವುದುyಮತುತುyಅಜ್ಾನyಪ್ಕಟವಾಗುವುದುy
ಅಂತ್ಯದಿನದyಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದ.”

ಇನೆೊನೆಂದುyಹದಿರೇಸಿನಲ್ಲೆyಅವರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

ُه ُيْقَبُض اْلِعْلُم بَِقْبِض اْلُعَلَمــاِء َحتَّى إَِذا َلْم َيْبَق  »َأنَّ

اًل. َفُســِئُلوا َفَأْفَتْوا  َخَذ النَّاُس ُرُؤوًســا ُجهَّ َعالٌِم اتَّ

بَِغْيِر ِعْلــٍم. َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا«.

“ವಿದಾವಾಂಸರyಮರಣದೊಂದಿಗyಜ್ಾನವನುನೆyವಶಪಡಿಸಲಾಗು-
ವುದು.yಹಿರೇಗyಒಬ್ಬನೆರೇyಒಬ್ಬyವಿದಾವಾಂಸರೊyಇಲಲೆದಾಗುವಾಗyಜನರುy
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ಆಗಸ್ 2 10

ಜಮ್ರಕೆಕೆಟಕಲ್ಲಿಸೆಯುವುದರಟಉದ್ೀಶ

 " ಶೈಖ್ ಅಬು್ದಲ್ ಅಝೇಝ್ ಇಬ್್ನ ಬಾಝ್

ಈದ್yದಿನದಂದುyಜಮ್ತುಲ್yಅಕಬಕಕೆyಮತುತುyಮಿನಾದಲ್ಲೆyತಂಗುವy
ಮೊರುyದಿನyಮೊರುyಜಮ್ಗಳಿಗyಕಲ್ಲೆಸುವುದುyಪ್ವಾದಿ y
ಯವರುyನಿದರೇ್ಯಶಿಸಿದyಕಾಯ್ಯವಾಗಿದ.yಇದಕಕೆyಮಹತವಾವಾದy
ಪುಣ್ಯವಿದ.yಇದರyಉದರ್ೇಶಗಳನುನೆyಹಿರೇಗyಪಟ್ಟಿyಮಾಡಬಹುದು:

1.y ಅದುyಇಬಾ್ಹಿರೇಂ yರವರyಚಯ್ಯಯyಅನುಸರಣೆಯಾ-
ಗಿದ.yಹಜ್ಜತುಲ್yವಿದಾಅ್yನಲ್ಲೆyನಮ್ಮyಪ್ವಾದಿಯವರು y
ನಮಗyಅದನುನೆyನಿದರೇ್ಯಶಿಸಿದಾರ್.

2.y ಅದುyಅಲಾಲೆಹನyಸ್ಮರಣೆಯನುನೆyನೆಲ್ನಿಲ್ಲೆಸುವುದಕಾಕೆಗಿದ.y
ಏಕಂದರyಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

ــْعُي َبْيَن  َما ُجِعــَل الطَّــَواُف بِاْلَبْيِت َوالسَّ »إِنَّ

َقاَمــِة  َفــا َواْلَمــْرَوِة َوَرْمــُي اْلِجَمــاِر ِلِ الصَّ

اللَِّه«. ِذْكــِر 

“ಕಅ್yಬಾಲಯಕಕೆy ತವಾಫ್yಮಾಡುವುದು,y ಸಫಾyಮತುತುy
ಮವಾ್ಯದyಮಧ್್ಯyಸಈyಮಾಡುವುದು,yಜಮ್ಗಳಿಗyಕಲ್ಲೆಸೆಯು-
ವುದುyಮುಂತಾದವುಗಳನುನೆyನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದುyಅಲಾಲೆಹನy
ಸ್ಮರಣೆಯನುನೆyನೆಲ್ನಿಲ್ಲೆಸುವುದಕಾಕೆಗಿದ.”

3.y ಏಳ್yಬಾರಿyಕಲ್ಲೆಸೆಯುವುದರyಹಿಂದಿರುವyಯುಕಿತುyಏನೆಂದರyy

ಅಲಾಲೆಹುyಅನೆರೇಕyವಿಧದyಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲೆyಹಿರೇಗyಏಳ್yಬಾರಿy
ಮಾಡಬೆರೇಕಂಬುದನುನೆyನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದನುನೆyಕಾಣಬಹುದು.y
ಉದಾಹರಣೆಗ,yತವಾಫ್yಮಾಡುವುದು,yಸಈyಮಾಡುವುದುy
ಇತಾ್ಯದಿ.yಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

َه ِوْتٌر ُيِحبُّ اْلِوْتَر«. »ُأوتُِروا َفإِنَّ اللَّ

“ನಿರೇವುyಬೆಸyಸಂಖ್್ಯಯಲ್ಲೆyನಿವ್ಯಹಿಸಿರಿ.yಏಕಂದರyಅಲಾಲೆಹುy
ಒಬ್ಬನು.yಅವನುyಬೆಸyಸಂಖ್್ಯಯನುನೆyಇಷಟಿಪಡುತಾತುನೆ.”

ಹಿರೇಗyಆರಾಧನೆಗಳನುನೆyಬೆಸyಸಂಖ್್ಯಯಲ್ಲೆyನಿವ್ಯಹಿಸಬೆರೇಕಂದುy
ಹ್ರೇಳ್ವುದರyಹಿಂದyಅಲಾಲೆಹನಿಗyಏನಾದರೊyಯುಕಿತುಯಿರಬ-
ಹುದು.yಕಾರಣyಅಲಾಲೆಹುyಯಾವುದರೇyಕಾರಣವಿಲಲೆದ,yಅಥವಾy
ಯಾವುದರೇyಯುಕಿತುಯಿಲಲೆದyಏನನೊನೆyನಿದರೇ್ಯಶಿಸುವುದಿಲಲೆ.

4.y ಇಸಾಲೆಮ್yಧಮ್ಯವುyಅಲಾಲೆಹನyಆಜ್ಞೆಗಳನುನೆy ಪಾಲ್ಸುವy
ಧಮ್ಯವಾಗಿದ.y ಕುರ್ಆನ್y ಮತುತುy ಸುನನೆತ್ತುನಲ್ಲೆರುವy
ನಿದರೇ್ಯಶನದy ಪ್ಕಾರy ಇಬಾದತ್y ನಿವ್ಯಹಿಸಬೆರೇಕಾ-
ದುದುyಮುಸಿಲೆಮನಿಗyಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆyಕಡಾಡಿಯವಾಗಿದ.y
ಆy ನಿದರೇ್ಯಶನದy ಹಿಂದಿರುವyಯುಕಿತುy ಏನೆಂದುy ತ್ಳಿದುy
ಬರದಿದ್ರೊy ಸಹyಅದರyಪ್ಕಾರy ಕಾಯ್ಯಪ್ವೃತತುರಾಗ-
ಬೆರೇಕಾಗಿದ.yಕಾರಣ,yಅಲಾಲೆಹುyಎಲಲೆyವಿಷಯಗಳyಅರಿವು-
ಳಳುವನು.yಅವನುyಮಹಾyಯುಕಿತುವಂತ.yಆದರyಮನುಷ್ಯನುy
ಹಾಗಲಲೆ.yಮನುಷ್ಯನಿಗyಎಲಲೆyವಿಷಯಗಳyಬಗಗೆಯೊyಅರಿವಿಲಲೆ.y
ಅಲಾಲೆಹನyಜ್ಾನಕಕೆyಹ್ೊರೇಲ್ಸಿದರyಮನುಷ್ಯನyಜ್ಾನyಏನೊy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 11

ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿಟಮಾತನಾಡುವಟಮಹಿಳೆ!

ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಧಮ್ಮಸಮಮಾತವಲಲಿ. ಏಿಂದರೆ ಕುರ್ಆನ್ ಅಲಾಲಿಹನ ಮಾತು. ಅವನದನು್ನ 
ಸನಾಮಾಗ್ಮ, ಕಾರುಣ್ಯ ಮತು್ತ ಉಪಶಮನವಾಗಿ ಅವತ್ೇಣ್ಮಗೆೊಳಿಸಿದಾ್ದನ. ಅದನು್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದು ಮತು್ತ 
ಅದರ ಪರಿಕಾರ ಕಾಯ್ಮವೆಸಗುವುದು ಆರಾಧನ (ಇಬಾದತ್) ಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಲಾಲಿಹನ ಮಾತಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಮನುಷ್ಯರು ಅದನು್ನ ತಮಮಾ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದಿಕೆ ಅಥವಾ ಐಹಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನು್ನ ಸೊಚಸುವುದಿಕೆ 
ಮಾಧ್ಯಮವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದಿಕೆ ಅನುಮತ್ಯಿಲಲಿ.

 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮಮಾದ್ ಸಾಲ್ಹ್ ಅಲ್ ಮುನಜ್ಜಿದ್

ಪ್ರಶನೂ:y ಕುರ್ಆನನನೆಲಲೆದy ಬೆರೇರರೇನನೊನೆy ಮಾತನಾಡದಿರುವy
ಮಹಿಳೆಯy ಕಥೆy ಎಷಟಿರy ಮಟ್ಟಿಗy ಸರಿ?y ಅಬು್ಲಾಲೆಹ್y ಇಬ್ನೆy
ಮುಬಾರಕ್ yರವರುyಈಕಯyಕಥೆಯನುನೆyವರದಿyಮಾಡಿದಾ-್
ರನುನೆವುದುyನಿಜವೆರೇ?yಈyಕಥೆಗyಸಹಿರೇಹಾದyಸನದ್yಇದಯರೇ?y
ಈyಕಥೆyಇತ್ಹಾಸದyಮೊಲಕyರುಜುವಾತಾಗಿಲಲೆyಎಂದುyಶೈಖ್y
ಉಸೆೈಮಿರೇನ್ರವರುy ತಮ್ಮy ತರಗತ್ಗಳಲ್ಲೆy ಮತುತುy ಫತಾವಾಗಳಲ್ಲೆy
ಹ್ರೇಳಿದಾರ್ಯರೇ?yಇನುನೆyಈyಕಥೆyಸತ್ಯವೆಂದುyರುಜುವಾತಾದರೊy
ಈyರಿರೇತ್yಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲೆyಮಾತನಾಡುವುದುyಶರಿರೇಅತ್ತುನyಪ್ಕಾರy
ಎಷಟಿರyಮಟ್ಟಿಗyಸರಿ?

ಉತತಿರ:yಸವ್ಯಸುತುತ್yಅಲಾಲೆಹನಿಗyಮಿರೇಸಲು.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ,y ಈy ಕಥೆಯನುನೆy ಅನೆರೇಕyಮಂದಿy ವರದಿy
ಮಾಡಿದಾರ್.yಆದರyಯಾವುದೊyಸಹಿರೇಹ್ಂದುyದೃಢರೇಕೃತವಾಗಿಲಲೆ.

ಇಬ್ನೆy ಅದಿರೇy ತಮ್ಮy ‘ಅಲ್ಕಾಮಿಲ್’ನಲ್ಲೆy (5/400)y ಮತುತುy
ಅಬೊyನುಐಂyತಮ್ಮy‘ಹಿಲ್ಯ’ದಲ್ಲೆy(12/182)yಅಬುಲ್ಾಲೆಹ್yಇಬ್ನೆy
ದಾವೂದ್yಅಲ್ವಾಸಿತ್ರೇyಎಂಬವರಿಂದyವರದಿyಮಾಡುತಾತುರ:y

ಅವರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:yಒಮ್ಮyನಾನುyಅರಫಾತ್ನಲ್ಲೆyನಿಂತ್ದ್.yಆಗy
ಅಲ್ೊಲೆಬ್ಬಳ್yಮಹಿಳೆyಹಿರೇಗyಹ್ರೇಳ್ತ್ತುರುವುದುyನನಗyಕರೇಳಿಸಿತು.

َمــْن َيْهــِدِه اللَّــُه َفَل ُمِضــلَّ َلــُه، وَمــْن ُيْضِللْ 

َلُه. َهــاِدَي  َفَل 

“ಅಲಾಲೆಹುyಯಾರಿಗyದಾರಿyತೆೊರೇರಿಸುತಾತುನೆೊರೇyಅವನನುನೆyದಾರಿy
ತಪ್್ಪಸುವವರಾರೊyಇಲಲೆ.yಅಲಾಲೆಹುyಯಾರನುನೆyದಾರಿyತಪ್್ಪಸುತಾತುನೆೊರೇy
ಅವನನುನೆyಸರಿದಾರಿಗyತರುವವರಾರೊyಇಲಲೆ.”

ಆಕyದಾರಿyತಪ್್ಪದyಮಹಿಳೆಯಾಗಿರಬಹುದಂದುyನನಗyಕಂಡಿತು.y
ನಾನುyಒಂಟೆಯಿಂದyಇಳಿದುyಆಕಯyಬಳಿಗyಹ್ೊರೇಗಿyಕರೇಳಿದ:y“ಓy
ಮಹಿಳೆಯವರರೇ!yತಮ್ಮyಸಮಸೆ್ಯಯರೇನು?”

ಆಕyಹ್ರೇಳಿದಳ್:

﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴾
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ಆಗಸ್ 2 10

“ನಿಮಗy ಅರಿವಿಲಲೆದy ವಿಷಯಗಳನುನೆy ಹಿಂಬಾಲ್ಸಬೆರೇಡಿ.y
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೊyಶ್ವಣ,yದೃಷ್ಟಿyಮತುತುyಹೃದಯಗಳೆಲಲೆವೂy
ವಿಚಾರಣೆಯನುನೆyಎದುರಿಸಲ್ವೆ.”

ಈಕyಹರೊರಿyಪಂಗಡಕಕೆyಸೆರೇರಿದyಮಹಿಳೆಯಾಗಿರಬಹುದಂದುy
ನಾನುyಭಾವಿಸಿದ.yನಾನುyಕರೇಳಿದ:y“ತಾವುyಎಲ್ಲೆಂದyಬಂದವರು?”

ಆಕyಹ್ರೇಳಿದಳ್:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ﴾

“ರಾತ್್ಯಲ್ಲೆyತನನೆyದಾಸನನುನೆyಮಸಿ್ಜದುಲ್yಹರಾಂನಿಂದyಮಸಿ್ಜದುಲ್y
ಅಕಾ್ಸಕಕೆyನಿಶಾyಪ್ಯಾಣyಮಾಡಿಸಿದವನುyಪರಮಪಾವನನು.”

ನಾನುy ಆಕಯನುನೆy ನನನೆy ಒಂಟೆಯಲ್ಲೆy ಕೊರಿಸಿy ಅದರy ಹಗಗೆy
ಹಿಡಿದುyಆಕಯyಊರಿನyಯಾರಾದರೊy ಸಿಗುವರರೇyಎಂದುy
ಹುಡುಕುತಾತುyನಡೆಯತೆೊಡಗಿದ.yಹಿರೇಗyನಾನುyಮಕಿಸ್ಿಗಳಾದy
(ಅಕಾ್ಸyನಿವಾಸಿಗಳ್)yಜನರyಬಳಿಗyಬಂದಾಗyಯಾರyಹ್ಸರನುನೆy
ಕರಯಬೆರೇಕಂದುyಆಕಯಲ್ಲೆyಕರೇಳಿದ.yಆಕyಹ್ರೇಳಿದಳ್:

﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴾

“ಓy ದಾವೂದ್!y ನಾವುy ತಮ್ಮನುನೆy ಭೊಮಿಯಲ್ಲೆy ಪ್ತ್ನಿ-
ಧಿಯನಾನೆಗಿyಮಾಡಿದ್ರೇವೆ.”

﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾

“ಓyಝಕರಿಯಾ್ಯ!yನಾವುyತಮಗyಒಂದುyಗಂಡುyಮಗುವಿನyಬಗಗೆy
ಶುಭವಾತೆ್ಯyನಿರೇಡುತ್ತುದರ್ೇವೆ.”

﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ ﴾

“ಓyಯಹಾ್ಯ!yಗ್ಂಥವನುನೆyಬಿಗಿಯಾಗಿyಹಿಡಿದುಕೊಳಿಳುರಿ.”

ನಾನು,yಓyಝಕರಿಯಾ್ಯ!yಓyಯಹಾ್ಯ!yಓyದಾವೂದ್!yಎಂದುy
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿyಕೊಗಿದ.yಆಗyಆyಗುಂಪ್ನಿಂದyಮೊವರುyಯುವಕರುy

ನಮ್ಮyಬಳಿಗyಬಂದು,y“ಓyಅಲ್ಲೆyನೆೊರೇಡಿ!yಕಅಬಾಲಯದyರಬಿ್ಬನy
ಮರೇಲಾಣೆ!yನಮ್ಮyತಾಯಿ!yಇವರುyಮೊರುyದಿನಗಳಿಂದyಕಾಣೆ-
ಯಾಗಿದ್ರು!”yಎಂದರು.y yಅವರುyಆಕಯನುನೆyಒಂಟೆಯಿಂದy
ಕಳಗಿಳಿಸಿದಾಗyಆಕyಹ್ರೇಳಿದಳ್:

اْذَهُبوا بَِوِرِقُكْم َهِذِه إَِلى اْلَمِدينَِة.

“ನಿಮ್ಮyಈyಬೆಳಿಳುyನಾಣ್ಯವನುನೆyತೆಗದುಕೊಂಡುyಪಟಟಿಣಕಕೆyಹ್ೊರೇಗಿರಿ.”

ಅವರುyಪಟಟಿಣಕಕೆyಹ್ೊರೇಗಿyಹಣುಣುಹಂಪಲು,yಕಬು್ಬyಮತುತುyಕಲವುy
ಕಾಯಿಗಳನುನೆyತಂದರು.yಅದರಲ್ಲೆyಕಲವನುನೆyನನಗyನಿರೇಡಿದರು.y
ಆಕyಯಾಕyಮಾತನಾಡುವುದಿಲಲೆವೆಂದುyನಾನುyಕರೇಳಿದಾಗyಅವರುy
ಹ್ರೇಳಿದರು:y“ನಮ್ಮyತಾಯಿyಮೊವತುತುyವಷ್ಯಗಳಿಂದyಕುರ್ಆನ್y
ಅಲಲೆದyಬೆರೇರರೇನನೊನೆyಮಾತನಾಡುವುದಿಲಲೆ.yಅವರಿಗರೇನಾದರೊy
ತಪು್ಪyಸಂಭವಿಸಬಹುದಂಬyಭಯದಿಂದ.”

ಈy ಕಥೆಯನುನೆy ವರದಿy ಮಾಡಿದy ಅಬು್ಲಾಲೆಹ್y ಇಬ್ನೆy
ದಾವೂದ್yಅಲ್ವಾಸಿತ್ರೇಯವರyಬಗಗೆyಇಮಾಂyಅಲ್ಬುಖಾರಿy
“ಟ್ರೇಕಗೊಳಗಾದyವ್ಯಕಿತು”yಎಂದಿದಾರ್.y“ಇವರುyಪ್ಬಲರಲಲೆ,yಇವರುy
ವರದಿyಮಾಡುವyಹದಿರೇಸ್ಗಳಲ್ಲೆy ನಿಷೆರೇಧಾತ್ಮಕyಅಂಶಗಳಿವೆ”y
ಎಂದುy ಅಬೊy ಹಾತ್ಮ್yಹ್ರೇಳಿದಾ್ರ.y ಅಲ್ಹಾಕಿಂy ಅಬೊy
ಅಹ್ಮದ್yಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:y“ಹದಿರೇಸ್yವಿದಾವಾಂಸರyಪ್ಕಾರyಇವರುyಪ್ಬ-
ಲರಲಲೆ.”yಇವರುyದುಬ್ಯಲರಂದುyಅನನೆಸಾಈyಹ್ರೇಳಿದಾರ್.y“ಇವರುy
ನಿಷೆರೇಧಾತ್ಮಕyಹದಿರೇಸ್ಗಳನುನೆyಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿyವರದಿyಮಾಡುತಾತುರ.y
ಇವರುyಇಂತಹyಹದಿರೇಸ್ಗಳನುನೆyಪ್ಸಿದ್ಧyವ್ಯಕಿತುಗಳyಹ್ಸರಲ್ಲೆyವರದಿy
ಮಾಡುತಾತುರ.yಇವರyವರದಿಗಳನುನೆyಯಾವತೊತುyಆಧಾರವಾಗಿy
ತೆಗದುಕೊಳಳುಬಾರದು”y ಎಂದುy ಇಬ್ನೆy ಹಿಬಾ್ಬನ್yಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ.y
ಅದಾರ್ಕುತ್ನೆyಇವರನುನೆyದುಬ್ಯಲನೆಂದುyಘರೇಷ್ಸಿದಾರ್.y(ತಹ್ಿರೇ-
ಬುತತುಹ್ಿರೇಬ್y5/201)

ಇಬ್ನೆyಹಿಬಾ್ಬನ್yತಮ್ಮy‘ರೌದತುಲ್yಉಕಲಾಅ್’yಎಂಬyಪುಸತುಕದಲ್ಲೆy
(ಪುಟy49)yಇದರೇyಕಥೆಯನುನೆyಹಿರೇಗyಉದ್ಧರಿಸಿದಾರ್:

ಅಮ್್yಇಬ್ನೆyಮುಹಮ್ಮದ್yಅಲ್ಅನಾ್ಸರಿyನಮಗyತ್ಳಿಸಿದರು:y
ಅವರುy ಅಲ್ಗಲಾಲೆಬಿಯಿಂದy ನಮಗy ತ್ಳಿಸಿದರು:y ಅವರುy
ಇಬಾ್ಹಿರೇಂyಇಬ್ನೆyಅಮ್್yಇಬ್ನೆyಹಬಿರೇಬ್ರಿಂದyನಮಗyತ್ಳಿಸಿದರು:y
ಅವರಲ್ಲೆyಅಲ್ಅಸ್ಮಈyಹ್ರೇಳಿದರು:yನಾನೆೊಮ್ಮyಮರುಭೊಮಿ-
ಯಲ್ಲೆyಪ್ಯಾಣyಮಾಡುತ್ತುದಾಗ್yಒಬ್ಬyಮರುಭೊಮಿyನಿವಾಸಿy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 11

ಮಹಿಳೆyಒಂಟ್ಯಾಗಿyಒಂಟೆಯyಮರೇಲ್yಪ್ಯಾಣyಮಾಡುತ್ತು-
ರುವುದನುನೆyಕಂಡೆ.yನಾನುyಕರೇಳಿದ:y“ತಾವುyಏನನುನೆyಹುಡುಕುತ್ತು-
ದಿರ್ೇರಿ?”yಆಕyಹ್ರೇಳಿದಳ್:

َمــْن َيْهــِدِه اللَّــُه َفَل ُمِضــلَّ َلــُه، وَمــْن ُيْضِللْ 

َلُه. َهــاِدَي  َفَل 

“ಅಲಾಲೆಹುyಯಾರಿಗyದಾರಿyತೆೊರೇರಿಸುತಾತುನೆೊರೇyಅವನನುನೆyದಾರಿy
ತಪ್್ಪಸುವವರಾರೊyಇಲಲೆ.yಅಲಾಲೆಹುyಯಾರನುನೆyದಾರಿyತಪ್್ಪಸುತಾತುನೆೊರೇy
ಅವನನುನೆyಸರಿದಾರಿಗyತರುವವರಾರೊyಇಲಲೆ.”

ಆಕyದಾರಿyತಪ್್ಪyಇಲ್ಲೆಗyಬಂದಿರಬಹುದಂದುyನನಗyಅರಿವಾಯಿತು.y
ಇದನುನೆy ದೃಢಪಡಿಸಲುy ನಾನುy ಕರೇಳಿದ:y “ತಾವುy ದಾರಿy
ತಪ್್ಪyಬಂದಿದಿರ್ೇರಾ?”

ಆಕyಹ್ರೇಳಿದಳ್:

﴿ہ ہہ ہ 

ھ ھ ھھ ﴾

“ಸುಲ್ೈಮಾನ್y ಅದನುನೆy ಅಥ್ಯy ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆy ನಾವುy
ಮಾಡಿದವು.y ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೊy ನಾವುy ಅಧಿಕಾರy ಮತುತುy
ಜ್ಾನವನುನೆyನಿರೇಡಿದವು.”

ನಾನುyಕರೇಳಿದ:y“ಓyಮಹಾತಾಯಿ!yತಾವುyಎಲ್ಲೆಯವರು?”

ಆಕyಹ್ರೇಳಿದಳ್:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ﴾

“ರಾತ್್ಯಲ್ಲೆyತನನೆyದಾಸನನುನೆyಮಸಿ್ಜದುಲ್yಹರಾಂನಿಂದyಮಸಿ್ಜದುಲ್y
ಅಕಾ್ಸಕಕೆyನಿಶಾyಪ್ಯಾಣyಮಾಡಿಸಿದವನುyಪರಮಪಾವನನು.”

ಆಕyಮಕಿಸ್ಿy(ಅಕಾ್ಸyನಿವಾಸಿ)yಎಂದುyನನಗyಖಾತ್್ಯಾಯಿತು.y
ನಾನುyಕರೇಳಿದ:y“ತಾವೆರೇಕyಮಾತನಾಡುವುದಿಲಲೆ?”yಆಕyಹ್ರೇಳಿದಳ್:

﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾

“ಆತy (ಮನುಷ್ಯ)y ಏನೊy ಮಾತನಾಡುವುದಿಲಲೆ;y (ಅದನುನೆy
ಬರದಿಡಲು)yಸಿದ್ಧವಾಗಿyನಿಂತುyಕಾಯುತ್ತುರುವyಒಬ್ಬyಮಲಕ್yಆತನy
ಬಳಿಯಿರುವyಹ್ೊರತು.”y...ಹಿರೇಗyಕಥೆyಮುಂದುವರಿಯುತತುದ.

ಅಲ್ಗಲಾಲೆಬಿy ಎಂಬy ಈy ವರದಿಗಾರನy ನಿಜy ನಾಮಧ್ರೇಯy
ಮುಹಮ್ಮದ್yಇಬ್ನೆyಝಕರಿಯಾ್ಯ.yಇವರyಮರೇಲ್yಆರೊರೇಪವಿದ.y
ಇವರyಬಗಗೆyಅದಾರ್ಕುತ್ನೆyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:y“ಇವರುyಹದಿರೇಸ್ಗಳನುನೆy
ಕೃತಕವಾಗಿyನಿಮಿ್ಯಸುತಾತುರ.”yಇಬ್ನೆyಹಿಬಾ್ಬನ್yಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:y“ಇವರುy
ಅಜ್ಾತyವ್ಯಕಿತುಗಳಿಂದyವರದಿyಮಾಡುವyವರದಿಗಳಲ್ಲೆyನಿಷೆರೇಧಾತ್ಮಕy
ಅಂಶಗಳಿವೆ.”y(ಲ್ಸಾನುಲ್yಮಿರೇಝಾನ್y5/168)

ವಿಪಯಾ್ಯಸವೆರೇನೆಂದರ,yಈyಕಥೆಯನುನೆyಸಹyಇವರುyತಮ್ಮyಗುರುy
ಇಬಾ್ಹಿರೇಮ್yಇಬ್ನೆyಅಮ್್yಎಂಬyಅಜ್ಾತy(ಮಜ್ಹೊಲ್)yವ್ಯಕಿತು-
ಯಿಂದಲ್ರೇyವರದಿyಮಾಡಿದಾರ್.

ಇದರೇy ರಿರೇತ್ಯy ಕಥೆyಅಬುಲ್ಾಲೆಹ್y ಇಬುನೆಲ್yಮುಬಾರಕ್ y
ರಿಂದಲೊyವರದಿಯಾಗಿದ.yಆyಕಥೆಯಲ್ಲೆyಅವರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:y
ನಾನೆೊಮ್ಮyಹಜ್್ಜyನಿವ್ಯಹಿಸಲುyತೆರಳಿದ್.yಹಿರೇಗyನಾನುyಒಂದುy
ದಾರಿಯಲ್ಲೆyಸಾಗುತ್ತುದಾಗ್yಒಂದುyಕಪು್ಪyಆಕೃತ್ಯನುನೆyನೆೊರೇಡಿದ.y
ನಾನುyಕಣಣುರಳಿಸಿyನೆೊರೇಡಿದಾಗyಅಗೊರೇyಒಬ್ಬyಮುದುಕಿ!yಆಕy
ಉಣೆಣುಯಿಂದyನಿಮಿ್ಯಸಿದyಅಂಗಿyಮತುತುyಚಾದರವನುನೆyಹ್ೊದುಕ್ೊಂ-
ಡಿದ್ಳ್.yನಾನುyಆಕಯyಬಳಿಗyಹ್ೊರೇಗಿy“ಅಸ್ಸಲಾಮುyಅಲ್ೈಕುಂy
ವರಹ್ಮತುಲಾಲೆಹಿyವಬರಕಾತುಹು”yಎಂದುyಹ್ರೇಳಿದ.

ಆಕyಹ್ರೇಳಿದಳ್:

﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾

“ಸಲಾಮ್!yಇದುyದಯಾಳ್ವಾದyರಬಿ್ಬನyವತ್ಯyಮಾತಾಗಿದ.”

ನಾನುyಹ್ರೇಳಿದ:y“ಅಲಾಲೆಹುyತಮಗyದಯyತೆೊರೇರಲ್.yಈyಸಥೆಳದಲ್ಲೆy
ತಾವೆರೇನುyಮಾಡುತ್ತುದಿರ್ೇರಿ?”

ಆಕyಹ್ರೇಳಿದಳ್:

َوَمْن ُيْضِللْ َفَل َهاِدَي َلُه.
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ಆಗಸ್ 2 10

“ಅಲಾಲೆಹುyಯಾರನುನೆyದಾರಿyತಪ್್ಪಸುತಾತುನೆೊರೇyಅವನನುನೆyಸರಿದಾರಿಗy
ತರುವವರಾರೊyಇಲಲೆ.”

ಆಕyದಾರಿyತಪ್್ಪyಬಂದವಳೆಂದುyನನಗyಮನವರಿಕಯಾಯಿತು.y
ನಾನುyಕರೇಳಿದ:y“ತಮಗyಎತತುyಹ್ೊರೇಗಬೆರೇಕು?”yಆಕyಹ್ರೇಳಿದಳ್:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ﴾

“ರಾತ್್ಯಲ್ಲೆyತನನೆyದಾಸನನುನೆyಮಸಿ್ಜದುಲ್yಹರಾಂನಿಂದyಮಸಿ್ಜದುಲ್y
ಅಕಾ್ಸಕಕೆyನಿಶಾyಪ್ಯಾಣyಮಾಡಿಸಿದವನುyಪರಮಪಾವನನು.”

ಆಕy ಹಜ್್ಜyಪೂತ್್ಯyಮಾಡಿy ಬೆೈತುಲ್yಮುಕದ್ಸ್ಗyಮರಳ್-
ವವಳೆಂದುy ನನಗy ಮನವರಿಕಯಾಯಿತು.y ....ಹಿರೇಗy ಕಥೆy
ಮುಂದುವರಿಯುತತುದ.

ಇಬುನೆಲ್yಮುಬಾರಕ್ yಈyಕಥೆಯನುನೆyವರದಿyಮಾಡಿದಾರ್ಂಬು-
ದಕಕೆyಯಾವುದರೇyಆಧಾರವನೊನೆyನಾವುyಕಂಡಿಲಲೆ.yಶೈಖ್yಅಬುಲ್್y
ಅಝಿರೇಝ್yಅಸ್ಸದ್ಹಾನ್yತಮ್ಮy‘ಕುತುಬ್,yಅಖಾ್ಬರ್,yರಿಜಾಲ್,y
ಅಹಾದಿರೇಸ್y :y ತಹತುಲ್yಮಿಜ್ಹರ್’yಎಂಬyಪುಸತುಕದಲ್ಲೆy (ಪುಟy
73)yಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

“ಅನೆರೇಕyಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿyಈyಕಥೆyಸುಳೆಳುಂದುyಸಾಬಿರೇತಾಗುತತುದ:

1.y ಇಬುನೆಲ್yಮುಬಾರಕ್ರyಜರೇವನyಚರಿತೆ್ಯನುನೆyಬರದವರಲ್ಲೆy
ಹ್ಚಿ್ಚನವರೊyಈyಕಥೆಯನುನೆyಉದ್ಧರಿಸಿಲಲೆ.

2.y ಈy ಕಥೆಗy ಯಾವುದರೇy ಲಂಗ ು–ಲಗ ಾಮಿಲಲೆ.y
ಇದಕಕೆyಸನದ್yಕೊಡyಇಲಲೆ.

3.y ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲೆyಮಾತನಾಡುವುದನುನೆyಈyಕಥೆಯಲ್ಲೆyಇಬುನೆಲ್y
ಮುಬಾರಕ್ y ವಿರೊರೇಧಿಸುವುದಿಲಲೆ.y ವಿದಾವಾಂಸರಲ್ಲೆy
ಬಹುಪಾಲುyಮಂದಿyಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲೆyಮಾತನಾಡುವುದನುನೆy
ವಿರೊರೇಧಿಸಿದಾ್ರ.y ಇಬುನೆಲ್yಮುಬಾರಕ್ y ಸುನನೆತತುನುನೆy
ಹಿಂಬಾಲ್ಸುವುದರಲ್ಲೆyಅಗ್ಗಣ್ಯರಂದುyಖಾ್ಯತ್yಪಡೆದವರು.y
ಹಿರೇಗಿರುವಾಗy ಅವರುy ಇಲ್ಲೆy ಇದನುನೆy ವಿರೊರೇಧಿಸದಿ-
ರುವುದುyಸೆೊರೇಜಗವಾಗಿದ.

4.y ಇದರಲ್ಲೆರುವy ಸಂಭಾಷಣೆy ಸವಾಯಂy ನಿಮಿ್ಯಸಿದ್ಂದುy
ಕಂಡುy ಬರುತತುದ.y ಈy ಕಥೆy ಸುಳೆಳುನುನೆವುದಕಕೆy ಇದೊy
ಒಂದುyಕಾರಣವಾಗಿದ.”

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ,yಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲೆyಮಾತನಾಡುವುದುyಧಮ್ಯಸ-
ಮ್ಮತವಲಲೆ.yಏಕಂದರyಕುರ್ಆನ್yಅಲಾಲೆಹನyಮಾತು.yಅವನದನುನೆy
ಸನಾ್ಮಗ್ಯ,yಕಾರುಣ್ಯyಮತುತುyಉಪಶಮನವಾಗಿyಅವತ್ರೇಣ್ಯಗೊಳಿಸಿ-
ದಾನ್ೆ.yಅದನುನೆyಪಾರಾಯಣyಮಾಡುವುದುyಮತುತುyಅದರyಪ್ಕಾರy
ಕಾಯ್ಯವೆಸಗುವುದುyಆರಾಧನೆy(ಇಬಾದತ್)yಯಾಗಿದ.y

ಅದುyಅಲಾಲೆಹನyಮಾತಾಗಿರುವುದರಿಂದyಮನುಷ್ಯರುyಅದನುನೆy
ತಮ್ಮyಮಾತುಗಳನಾನೆಗಿyಮಾಡುವುದಕಕೆyಅಥವಾyಐಹಿಕyಅಗತ್ಯಗ-
ಳನುನೆyಸೊಚಿಸುವುದಕಕೆyಮಾಧ್ಯಮವನಾನೆಗಿyಮಾಡುವುದಕಕೆyಅನುಮ-
ತ್ಯಿಲಲೆ.yವಿದಾವಾಂಸರುyಹಿರೇಗಯರೇyಫತಾವಾyನಿರೇಡಿದಾರ್.

‘ತಲ್್ಬರೇಸ್y ಇಬಿಲೆರೇಸ್’y ಎಂಬy ಪುಸತುಕದಲ್ಲೆy (ಪುಟy 141)y
ಹಿರೇಗyಹ್ರೇಳಲಾಗಿದ:

“ಇಬ್ನೆyಉಕೈಲ್yಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:yಅಬೊyಇಸ್ಹಾಕ್yಅಲ್ಖರಾ್ಝ್y
ಬಹಳyದೊಡಡಿyಸಾತ್ವಾಕರಾಗಿದ್ರು.yನನಗyಕುರ್ಆನನುನೆy ಕಲ್ಸಿ-
ಕೊಟಟಿವರಲ್ಲೆy ಅವರುy ಮೊದಲ್ಗರು.y ಅವರುy ರಮದಾನ್y
ತ್ಂಗಳಲ್ಲೆyಮೌನವಾಗಿರುತ್ತುದರ್ು.yಇದನುನೆyಅವರುyರೊಢyಮಾಡಿ-
ಕೊಂಡಿದ್ರು.y ಏನಾದರೊy ಹ್ರೇಳಬೆರೇಕಾಗಿy ಬಂದರy ಅವರುy
ಕುರ್ಆನಿನyಆಯತ್ಗಳyಮೊಲಕyಅದನುನೆyವ್ಯಕತುಪಡಿಸುತ್ತುದರ್ು.y
ಉದಾಹರಣೆಗ,yಯಾರಾದರೊyಒಳಗyಬರಲುyಅನುಮತ್yಕರೇಳಿದರy
ಅವರುyಹ್ರೇಳ್ತ್ತುದರ್ು:

﴿ۈئ ېئ ېئ ﴾

“ನಿರೇವುyಆyಬಾಗಿಲ್ನyಮೊಲಕyಅವರyಬಳಿಗyಪ್ವೆರೇಶಿಸಿರಿ.”

ಉಪವಾಸದyದಿನyಸಂಜಯಾಗುವಾಗyಅವರುyಹ್ರೇಳ್ತ್ತುದರ್ು:

﴿ھ ھ ھ ﴾
“ಕಲವುy ಸೆೊಪು್ಪy ಮತುತುy ಸೌತೆ.”y ಅಂದರy ಇವುಗಳನುನೆy
ಖರಿರೇದಿಸಿyತಾyಎಂದಥ್ಯ!!
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 11

ನಾನುy ಅವರಲ್ಲೆy ಹ್ರೇಳಿದ:y “ಯಾವುದನುನೆy ನಿರೇವುy ಇಬಾದತ್y
(ಆರಾಧನೆ)y ಎಂದುy ನಂಬುತ್ತುರುವಿರೊರೇy ಅದುy ವಾಸತುವದಲ್ಲೆy
ದರೇವಧಿಕಾಕೆರವಾಗಿದ!!”

ಅವರಿಗy ನನನೆy ಮಾತನುನೆy ನುಂಗಲುy ಕಷಟಿವಾಯಿತು.y ನಾನುy
ಹ್ರೇಳಿದ:y“ಅಲಾಲೆಹುyಈyಕುರ್ಆನನುನೆyಅವತ್ರೇಣ್ಯಗೊಳಿಸಿರು-
ವುದುyಶರಿರೇಅತ್ತುನyನಿಯಮಗಳನುನೆyವಿವರಿಸುವುದಕಕೆ.yಇದನುನೆy
ಐಹಿಕyಉದ್ರೇಶಗಳಿಗyಬಳಸಬಾರದು.yಇದುyನಿರೇವುyಮುಸ್ಹಫಿನy
ಕಾಗದವನುನೆyಹಲುಲೆಜ್ಜಲುyಬಳಸುವುದಕಕೆyಸಮ.yಅಥವಾyಮಲಗಲುy
ಮುಸ್ಹಫನುನೆyದಿಂಬನಾನೆಗಿyಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕಕೆyಸಮ.”

ಇದನುನೆy ಕರೇಳಿy ಅವರುy ನನಿನೆಂದyಮುಖy ತ್ರುಗಿಸಿದರು.y ನನನೆy
ಮಾತನುನೆyಖಂಡಿಸಲುyಅವರಲ್ಲೆyಯಾವುದರೇyಪುರಾವೆಯಿರಲ್ಲಲೆ.”

ಇಬ್ನೆyಕುದಾಮ yಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

“ನಾವಾಡುವyಮಾತುಗಳಿಗyಬದಲ್ಯಾಗಿyಕುರ್ಆನನುನೆyಬಳಸು-
ವುದಕಕೆy ಅನುಮತ್ಯಿಲಲೆ.y ಇದುy ಕುರ್ಆನನುನೆy ಯಾವುದಕಕೆy
ಬಳಸಬೆರೇಕೊರೇyಅದನುನೆyಬಿಟುಟಿyಬೆರೇರyಉದ್ರೇಶಕಕೆyಬಳಸುವುದಕಕೆy
ಸಮವಾಗಿದ.yಇದುyಮುಸ್ಹಫನುನೆyದಿಂಬನಾನೆಗಿyಮಾಡಿಕೊಂಡುy
ಮಲಗುವುದಕಕೆyಸಮವಾಗಿದ.

ಹಿರೇಗy ವರದಿಯಾಗಿದ: y “ಅಲ ಾಲೆಹನy ಗ್ಂಥವನುನೆy
ಹಿಡಿದುyತಕ್ಯyಮಾಡಬೆರೇಡಿ.”

ಅಂದರy ಅದರy ಅಥ್ಯ,y ಏನಾದರೊy ಕಂಡರy ಕುರ್ಆನಿನy
ಮೊಲಕy ಮಾತನಾಡಬೆರೇಡಿ.y ಉದಾಹರಣೆಗy ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕಿತುy
ಸರಿಯಾದyಸಮಯದಲ್ಲೆyಬಂದರ

﴿ک ک گ گ گ گ ﴾
“ನಂತರyಓyಮೊಸಾ!yತಾವುyನಿಣ್ಯಯದyಪ್ಕಾರವೆರೇyಬಂದಿರುವಿರಿ.”

ಎಂದುyಹ್ರೇಳಬಾರದು.yಅಬೊyಉಬೆೈದ್yಕೊಡyಇದರೇyಅಥ್ಯವನುನೆy
ಹ್ರೇಳಿದಾರ್.”y(ಮುಗಿನೆy3/77)

ಅಲ್ಬಹೊತ್ yಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:y “ಮನುಷ್ಯರುy ತಮ್ಮyಮಾತ್ಗy
ಬದಲುy ಕುರ್ಆನನುನೆy ಬಳಸುವುದಕಕೆy ಅನುಮತ್ಯಿಲಲೆ.y

ಉದಾಹರಣೆಗyಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyತನನೆದರೇyಸಮಯಕಕೆyಬಂದರy

﴿ک ک گ گ گ گ ﴾
“ನಂತರyಓyಮೊಸಾ!yತಾವುyನಿಣ್ಯಯದyಪ್ಕಾರವೆರೇyಬಂದಿರುವಿರಿ”y
ಎಂದುyಹ್ರೇಳ್ವುದು.”y(ಕಶಾಶಾಫುಲ್yಕನಾಅ್y1/434)

ಶೈಖ್yಇಬ್ನೆyಉಸೆೈಮಿರೇನ್ yಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

“ವಿದಾವಾಂಸರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:yಮನುಷ್ಯರುyತಮ್ಮyಮಾತ್ಗyಬದಲಾಗಿy
ಕುರ್ಆನನುನೆy ಬಳಸುವುದುy ನಿಷ್ದ್ಧ.y ನಾನುy ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಯಾ-
ಗಿದಾ್ಗy ಜವಾಹರುಲ್y ಅದಬ್y ಎಂಬy ಗ್ಂಥದಲ್ಲೆy ಕುರ್ಆ-
ನಿನಲ್ಲೆyಮಾತನಾಡುವyಮಹಿಳೆಯyಬಗಗೆy ಓದಿದ್.yಈಕಯನುನೆy
ಕಂಡುyಜನರುyಅಚ್ಚರಿಪಡುತ್ತುದರ್ಂತೆ.yಕಲವರು—yಆಕyತನನೆy
ಮಾತ್ನಲ್ಲೆyಏನಾದರೊyತಪು್ಪyಸಂಭವಿಸಿyರಹಾ್ಮನನಾದyಅಲಾಲೆಹುy
ಕೊರೇಪ್ಸುವನುyಎಂಬyಭಯದಿಂದyಕಳೆದyನಲವಾತುತುyವಷ್ಯಗಳಿಂದy
ಕುರ್ಆನ್y ಅಲಲೆದy ಬೆರೇರರೇನನೊನೆy ಮಾತನಾಡಿಲಲೆವೆಂದುy
ಹ್ರೇಳ್ತ್ತುದರ್ಂತೆ.

ನಾವುyಹ್ರೇಳ್ತೆತುರೇವೆ:yಆಕಗyತಪು್ಪyಸಂಭವಿಸಿದ.yಕುರ್ಆನನುನೆyಮಾತ್ಗy
ಬದಲ್ಯಾಗಿyಮಾಡಿಕೊಳಳುಬಾರದು.yಆದರyಯಾವುದಾದರೊy
ಘಟನೆyಸಂಭವಿಸಿದರy ಕುರ್ಆನನುನೆy ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿyಮಾಡಿಕೊ-
ಳ್ಳುವುದರಲ್ಲೆy ತಪ್್ಪಲಲೆ.yಉದಾಹರಣೆಗyಒಮ್ಮy ಪ್ವಾದಿಯವರು

yಖುತುಬyನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ತುದಾಗ್yಮೊಮ್ಮಕಕೆಳಾದyಹಸನ್yಮತುತುy
ಹುಸೆೈನ್yಮನೆಯಿಂದyಹ್ೊರಗyಬಂದರು.yಅವರುyಪ್ವಾದಿಯವರ

yಎದುರಿಗyನಿಂತುyತಮ್ಮyಅಂಗಿಯನುನೆyಹಿಡಿದುyಅಲಾಲೆಡಿಸುತ್ತು-
ದರ್ು.yಇದನುನೆyಕಂಡುyಪ್ವಾದಿಯವರು yಮಿಂಬರಿನಿಂದyಇಳಿದುy
ಬಂದುyಅವರನುನೆyಎತ್ತುಕೊಳ್ಳುತಾತುyಹ್ರೇಳಿದರು:yಅಲಾಲೆಹುyಸತ್ಯವನೆನೆರೇy
ಹ್ರೇಳಿದಾನ್ೆ.yಖಂಡಿತವಾಗಿಯೊyನಿಮ್ಮyಸಂಪತುತುyಮತುತುyಸಂತಾನy
ಒಂದುyಪರಿರೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದ.y(ಕುರ್ಆನ್y64:15)

ಹಿರೇಗyಯಾವುದಾದರೊyಘಟನೆyಸಂಭವಿಸುವಾಗyಆyಘಟನೆy
ನೊರಕಕೆyನೊರುyಕುರ್ಆನಿನyಆಯತ್ತುನೆೊಂದಿಗyತಾಳೆಯಾಗುವು-
ದಾದರyಅದನುನೆyವ್ಯಕತುಪಡಿಸಲುyಕುರ್ಆನಿನyಆಯತತುನುನೆyಹ್ರೇಳ್ವು-
ದರಲ್ಲೆyತೆೊಂದರಯಿಲಲೆ.”y(ಅಶಶಾಹು್ಯಲ್yಮುಮಿತುಅ್y6/531)

ಹ್ಚು್ಚyಬಲಲೆವನುyಅಲಾಲೆಹು.� n
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ಆಗಸ್ 2 10

ಶಯಾಗಳುಟಮತುತಿಟತೌಹಿೀದ್

ಶಿಯಾಗಳು ಅಲಾಲಿಹನೊಂದಗೆ ಮಾತರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಹಾಯಯಾಚನಯನು್ನ ಇಮಾಮರುಗಳೊಂದಗೆ 
ಮಾಡುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಬಿಹಾರುಲ್ ಅನಾವಾರ್ನಲ್ಲಿ ರೆೊೇಗಶಮನವನು್ನ ಅರಸುವವರಿಗೆ ಇಮಾಮರುಗಳು ಅತು್ಯತ್ತಮ 
ರೆೊೇಗಶಮನ ಮತು್ತ ಔಷಧಿಯಾಗಿದಾ್ದರೆಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಾತರಿವಲಲಿದೆ ವಿವಿಧ ಸಂಕಷ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆದು 
ಪಾರಿರ್್ಮಸಬೇಕಾದ ಇಮಾಮರುಗಳ ಪಟ್್ಯನ್ನೇ ಆ ಗರಿಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತೌಹಿೀದುರು್ರಬೊಬಿಯ್ಯತ್ಟಮತುತಿಟಶಯಾಗಳು:

ಸೃಷ್ಟಿ,y ಒಡೆತನ,y ನಿಯಂತ್ಣy ಎಂಬyಅಲಾಲೆಹನy ಪ್ವೃತ್ತುಗಳ-
ಲ್ಲೆy ಅವನನುನೆy ಏಕನಾಗಿಸುವುದುy ತೌಹಿರೇದುರು್ಬೊಬಿಯ್ಯತ್y
ಆಗಿದ.yಅದುyಸೃಷ್ಟಿ,yಪರಿಪಾಲನೆ,yಅನನೆದಾತ,yಜರೇವಿಸುವಂತೆy
ಮಾಡುವವನು,yಮೃತಪಡಿಸುವವನುyಹಾಗೊyನಿಯಂತ್್ಸುವವನುy
ಅಲಾಲೆಹನಾಗಿದಾನ್ೆyಎಂಬyಓವ್ಯyದಾಸನyವಿಶಾವಾಸವಾಗಿದ.yಅದರಲ್ಲೆy
ಅಲಾಲೆಹುವಿಗyಯಾವುದರೇyಭಾಗಿರೇದಾರರುyಅಥವಾyಸಮಾನರಿಲಲೆ.

ಆದರyಈyಮೊಲಭೊತy ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೆy ಶಿಯಾಗಳy ವಿಶಾವಾಸy
ಹ್ರೇಗಿದ?yಅಲಾಲೆಹನyಒಡೆತನದಲ್ಲೆy ತಮ್ಮyಇಮಾಮರುಗಳನುನೆy
ಪಾಲುಗೊಳಿಸುವy ಶಿಯಾy ವಿಶಾವಾಸಗಳy ಕಲವುy ಉದಾಹರ-
ಣೆಗಳನುನೆyನೆೊರೇಡಿರಿ.

1.y ಇಮಾಮ್yರಬ್್ಬyಎಂಬyವಿಶಾವಾಸ:

ಪವಿತ್y ಕುರ್ಆನಿನy ಸೊರತುಲ್y ಕಹ್ಫಿನy 110ನೆರೇy
ಸೊಕತುದಲ್ಲೆyಹಿರೇಗಿದ:

﴿مح جخ حخ مخ جس حس ﴾

“...ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲೆy ತನನೆy ಪ್ಭುವಿನೆೊಂದಿಗyಯಾರನೊನೆy
ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿyಮಾಡದಿರಲ್.”

ಆದರyಶಿಯಾyಇಮಾಮ್yಮತುತುyಮುಫಸಿ್ಸರ್yಆದyಅಯಾ್ಯ-
ಶ್ರವರy ತಫಿ್ಸರೇರುಲ್y ಅಯಾ್ಯಶ್ನಲ್ಲೆy ಈy ಆಯತ್ಗy
ನಿರೇಡಿದyಅಥ್ಯyಹಿರೇಗಿದ:

“ಅಥವಾyಖಿಲಾಫತ್yಅಲ್ಯ್್ಯyರಿಗyಸಮಪ್್ಯಸಿರಿ.yಖಿಲಾಫತ್y
ಇಲಲೆದವನುyಮತುತುyಅದರyಅಹ್ಯತೆyಇಲಲೆದವನನುನೆyಅದರಲ್ಲೆy
ಅಲ್ಯ್್ಯyರೊಂದಿಗyಪಾಲುಗೊಳಿಸಬಾರದು.”

ಶಿಯಾಧಮ್ಯವುy ಇಲ್ಲೆy ಅಲಾಲೆಹನಿಗಿರುವy ಪ್ತೆ್ಯರೇಕವಾದy
ರಬ್್ಬyಎಂಬyನಾಮವನುನೆyಇಮಾಮ್ಗyನಿರೇಡಿyಇಬಾದತತುನುನೆy
ಖಿಲಾಫತ್yಎಂದುyದುವಾ್ಯ್ಯಖಾ್ಯನಿಸುತತುದ.

2.y ಇಹಲ್ೊರೇಕy ಮತುತುy ಪರಲ್ೊರೇಕy ಇಮಾಮರy ಹಸತುದ-
ಲ್ಲೆದyಎಂಬyವಿಶಾವಾಸy:

ಶಿಯಾಗಳyಅತ್ಯಂತyಅಧಿಕೃತyಗ್ಂಥವಾದy‘ಅಲ್ಕಾಫಿ’ಯಲ್ಲೆy
“ಸಮಗ್yಭೊಮಿyಇಮಾಮ್ಗ”yಎಂಬyಒಂದುyಅಧಾ್ಯಯವೆರೇy
ಇದ.yಈyಅಧಾ್ಯಯದyಕಳಗyಅಬೊyಅಬಿಲ್ಾಲೆyಹ್ರೇಳಿರುವುದಾಗಿy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 11

ಹಿರೇಗyಉಲ್ಲೆರೇಖವಿದ.

“ಇಹಲ್ೊರೇಕyಮತುತುyಪರಲ್ೊರೇಕyಇಮಾಮರಿಗಾಗಿದಯಂದುy
ನಿಮಗyತ್ಳಿದಿಲಲೆವೆರೇ?yಇಮಾಮ್yಇಚಿಛಿಸಿದಲ್ಲೆyಅದನಿನೆಡುತಾತುನೆ.y
ಇಮಾಮ್y ಇಚಿಛಿಸಿದವರಿಗy ಅದನುನೆy ನಿರೇಡುತಾತುನೆ.y ಅದಕಕೆy
ಅಲಾಲೆಹನಿಂದyಇಮಾಮರಿಗyಅನುಮತ್yಇದ.”

ಇದರyಮೊಲಕyರುಬೊಬಿಯ್ಯತ್ನಲ್ಲೆyಅಲಾಲೆಹನೆೊಂದಿಗy
ಭಾಗಿರೇದಾರರನುನೆyನಿಶ್ಚಯಿಸುವyಕಾಯ್ಯyಸಂಭವಿಸುತತುದ.y
ಪ್ಸುತುತyವಿಶಾವಾಸವುyಪವಿತ್yಕುರ್ಆನಿನyಹಲವಾರುyವಚನಗಳಿಗy
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ.yಇಹಲ್ೊರೇಕ,yಪರಲ್ೊರೇಕ,yಭೊಮಾ್ಯಕಾಶಗಳೆ-
ಲಲೆವೂyಅಲಾಲೆಹನಿಗyಮಾತ್yಸೆರೇರಿದವುಗಳಾಗಿyಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸುವy
ಕಲವುyವಚನಗಳನುನೆyನೆೊರೇಡಿರಿ.

﴿حئ مئ ىئ يئ ﴾

“ಈyಲ್ೊರೇಕyಮತುತುyಪರಲ್ೊರೇಕದyಒಡೆಯನುyಅಲಾಲೆಹನೆರೇy
ಆಗಿರುತಾತುನೆ.”y(53:25)

﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦڦ ڄ ڄ ڄ ﴾
“ಭೊಮಾ್ಯಕಾಶಗಳ್y ಮತುತು y ಅವುಗಳಲ್ಲೆರುವುದ-
ಲಲೆರy ಆಧಿಪತ್ಯವುy ಅಲಾಲೆಹನದಾ್ಗಿದ.y ಅವನೆಡೆಗರೇy
ಮರಳಲ್ಕಿಕೆದ.”y(5:18)

3.y ಪ್ಪಂಚದyಆಗು-ಹ್ೊರೇಗುಗಳ್yಇಮಾಮರyಆಜ್ಞೆyಪ್ಕಾರy
ನಡೆಯುತತುದyಎಂಬyವಿಶಾವಾಸy:

ಶಿಯಾyಇಮಾಮರಾದyಮಜಲೆಸಿyತಮ್ಮyಬಿಹಾರುಲ್yಅನಾವಾರ್y
ಎಂಬyಗ್ಂಥದಲ್ಲೆyಬರಯುತಾತುರ:

ಸಮಾಅyಇಬ್ನೆyಮಹಾ್ನ್yಹ್ರೇಳಿರುವುದಾಗಿyನಿವೆರೇದನೆ.yನಾನುy
ಅಬೊyಅಬುಲ್ಾಲೆರyಜೊತೆಯಲ್ಲೆದ.್yಆಗyಆಕಾಶದಲ್ಲೆyಸಿಡಿಲುy
ಮಿಂಚುyಉಂಟಾಯಿತು.yಅಬೊyಅಬುಲ್ಾಲೆyಹ್ರೇಳಿದರು.y“ಈy
ಸಿಡಿಲುyಮತುತುyಮಿಂಚುyನಿಮ್ಮyಸವಾಹಾಬತ್ನyಆಜ್ಞೆyಪ್ಕಾರy
ಉಂಟಾಗುತತುದ.”yನಾನುyಕರೇಳಿದ:y“ನಮ್ಮyಸವಾಹಾಬತ್yಯಾರು?”y

ಅವರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:y“ಅಮಿರೇರುಲ್yಮುಅ್yಮಿನಿರೇನ್.”

ಅಮಿರೇರುಲ್yಮುಅ್yಮಿನಿರೇನ್yಅಲ್ಯ್್ಯyರವರyಆಜ್ಞೆyಪ್ಕಾ-
ರವಾಗಿದಯಂದುyಇಲ್ಲೆಯyಉದ್ರೇಶವಾಗಿದ.yಉತತುರಿಸುವy
ಅಬೊyಅಬಿಲ್ಾಲೆyಇಮಾಮ್yಜಅ್yಫರ್yಸಾವಾದಿಕ್yಆಗಿದಾರ್.y
ವಾಸತುವದಲ್ಲೆyಅಲ್ಯ್್ಯyಮತುತುyಜಅ್yಫರ್yಸಾವಾದಿಕ್yಈyಎಲಾಲೆy
ಅಸಂಬದ್ಧತೆಗಳಿಂದyಹ್ೊಣೆಮುಕತುರು.y

ಏಕಂದರy ಇದರyಮೊಲಕy ಅಲಾಲೆಹನy ರುಬೊಬಿಯ್ಯತ್y
ಅಥವಾyಪರಿಪಾಲಕತವಾದಲ್ಲೆyಭಾಗಿರೇದಾರರನುನೆyನಿಶ್ಚಯಿಸುವy
ಕಲಸyನಡೆಯುತತುದ.yಮಜಲೆಸಿಯಂತವರುyಇಂತಹyಅಪರಾಧ-
ಗಳನುನೆyಅವರyಮರೇಲ್yಹ್ೊರಿಸುತ್ತುದಾರ್yಅಷೆಟಿ.yಮಿಂಚುyಮತುತುy
ಸಿಡಿಲುyಅಲಾಲೆಹನyಆಜ್ಞೆyಪ್ಕಾರವೆರೇyಉಂಟಾಗುತತುದ.

4.y ಇಮಾಮರುyಗೈಬ್yತ್ಳಿಯುತಾತುರyಎಂಬyವಿಶಾವಾಸy:

ಅಲ್ಕಾಫಿಯಲ್ಲೆy ಇಂತಹy ಶಿರೇಷ್್ಯಕಗಳಿರುವy ಅಧಾ್ಯ-
ಯಗಳನುನೆyಕಾಣಬಹುದು:

“ತ ಾವು y ಯ ಾವ ಾಗ y ಮೃತಪಡ ುತೆತು ರೇವೆಂದ ುy
ಇಮಾಮರಿಗyತ್ಳಿದಿದ.”

“ಉಂಟಾದದು್ y ಮತುತು y ಉಂಟಾಗಲ್ರುವುದನುನೆy
ಇಮಾಮರುಗಳ್yಅರಿಯಬಲಲೆರು.”

“ಅವರಿಗyಯಾವುದೊyಗೊರೇಪ್ಯವಲಲೆ.”

ಒಂದುyಅಧಾ್ಯಯದಲ್ಲೆyಒಂದುyವರದಿಯನುನೆyಸುಳಾಳುಗಿyಅಬೊy
ಅಬಿಲ್ಾಲೆರೊಂದಿಗyಜೊರೇಡಿಸಿyಹಿರೇಗyಹ್ರೇಳಲಾಗಿದ:

“ಅಲಾಲೆಹನಾಣೆಗೊyಸತ್ಯ.yನಮಗyಪೂವಿ್ಯಕರುyಮತುತುyನಂತರದy
ಪ್ರೇಳಿಗಯವರyಜ್ಾನವುyನಿರೇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ.”yಆಗyಅವರೊಂದಿಗy
ಅನುಚರರೊಬ್ಬರುyಕರೇಳಿದರು:y“ನಿಮಗyಅದೃಶ್ಯಜ್ಾನವಿ-
ದಯರೇ?”yಇಮಾಮ್yಉತತುರಿಸಿದರು:y“ನಿಮಗyವಿನಾಶವಿರಲ್.y
ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೊyನಾನುyಪುರುಷರyಬೆನನೆಲ್ಲೆರುವುದುyಮತುತುy
ಸಿತ್ರೇಯರyಉದರದಲ್ಲೆರುವುದನುನೆyಅರಿಯುತೆತುರೇನೆ.”

ಇದುyಅದೃಶ್ಯಜ್ಾನವುyಅಲಾಲೆಹನಿಗyಮಾತ್ವಿದಯಂದುyಸ್ಪಷಟಿ-
ಪಡಿಸುವyಕಲವುyವಚನಗಳಿಗyತದಿವಾರುದ್ಧವಾದyವಿಶಾವಾಸವಾಗಿದ.
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ಆಗಸ್ 2 10

﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾

“(ಪ್ವಾದಿಯವರರೇ,)yಹ್ರೇಳಿರಿ.yಭೊಮಾ್ಯಕಾಶಗಳಲ್ಲೆyಪರೊರೇಕ್ಷದy
ಜ್ಾನವುಳಳುವರುyಅಲಾಲೆಹನyಹ್ೊರತುyಯಾರೊyಇಲಲೆ.yಮತುತುy
ಅವರಿಗಂತೊyಅವರುyಯಾವಾಗyಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವರಂಬುದೊy
ತ್ಳಿದಿಲಲೆ.”y(27:65)

ಪ್ವಾದಿyಮುಹಮ್ಮದ್ yರyವಿಷಯದyತನಕyಅಲಾಲೆಹುy
ಹ್ರೇಳ್ವುದನುನೆyನೆೊರೇಡಿರಿ.

﴿ چ چ ڇ ﴾
“...ನಾನುyಪರೊರೇಕ್ಷyಜ್ಾನಿಯಂದುyಹ್ರೇಳ್ವುದಿಲಲೆ.”y(11:31)

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ﴾
“(ಪ್ವಾದಿಯವರರೇ)y ಹ್ರೇಳಿರಿ.y ನನನೆy ಸವಾಂತy ಹಿತಾಹಿತಗಳy
ಅಧಿಕಾರyನನಗಿಲಲೆ.yಅಲಾಲೆಹನುyಯಾವುದನುನೆyಇಚಿಛಿಸುತಾತುನೆೊರೇy
ಅದುyಆಗುತತುದ.yಮತುತುyನನಗyಪರೊರೇಕ್ಷದyಜ್ಾನವಿರುತ್ತುದರ್y
ನಾನುyಅನೆರೇಕyಲಾಭಗಳನುನೆyನನಗಾಗಿyಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತುದ್.y
ಮತುತುyನನಗಂದೊyಹಾನಿyತಟುಟಿತ್ತುರಲ್ಲಲೆ.”y(7:188)

ಶಯಾಗಳುಟಮತುತಿಟತೌಹಿೀದುಲ್ಟಉಲೊಹಿಯ್ಯತ್:

ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲೆy ಅಲಾಲೆಹನನುನೆy ಏಕನಾಗಿಸುವುದುy
ತೌಹಿರೇದುಲ್yಉಲೊಹಿಯ್ಯತ್yಅಥವಾyಆರಾಧನೆಯಲ್ಲೆರುವy
ಏಕತವಾವಾಗಿದ.yದುಆy(ಪಾ್ಥ್ಯನೆ),yಬಲ್,yಹರಕ,yನಮಾಝ್,y
ರಜಾಅ್y (ನಿರಿರೇಕ್ಷೆ),yಖೌಫ್y (ಭಯ),y ಸಹಾಯಯಾಚನೆ,y
ತವಕುಕೆಲ್y(ಭರವಸೆyಇಡುವುದು)yಮುಂತಾದyಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲೆy
ಅಲಾಲೆಹನನುನೆyಮಾತ್yಏಕನಾಗಿಸಿyಅವನಿಗಾಗಿyನಿವ್ಯಹಿಸಲ್ಪ-
ಡಬೆರೇಕು.yಅವುಗಳಲ್ಲೆyಅವನಿಗyಯಾರನೊನೆyಭಾಗಿರೇದಾರರ-
ನಾನೆಗಿyಸಿವಾರೇಕರಿಸಬಾರದು.

ಶಿಯಾಗಳ್yಇಸಾಲೆಮಿನyಈyಅಲಂಘನಿರೇಯyಆದಶ್ಯವನುನೆy
ಕಾಯುಕ್ೊಂಡವರುyಅಥವಾyಪಾಲ್ಸಿದವರಲಲೆ.yಅವರಲ್ಲೆy
ತೌಹಿರೇದಿನyಬುಡಕಕೆyಕೊಡಲ್ಯರೇಟುyನಿರೇಡುವyಹಲವಾರುy
ರಚನೆಗಳ್y ಮತುತುy ಕಮ್ಯಗಳಿವೆ.y ಕಲವುy ಉದಾಹರ-
ಣೆಗಳನುನೆyನೆೊರೇಡಿರಿ.

1.y ಇಮಾಮರುಗಳ್yಸೃಷ್ಟಿಗಳ್yಮತುತುyಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಯನyನಡುವಿರುವy
ಮಧ್ಯವತ್್ಯಗಳಾಗಿದಾರ್yಎಂಬyವಿಶಾವಾಸy:

ಶಿಯಾyಶೈಖ್yಮಜಲೆಸಿyತಮ್ಮyಬಿಹಾರುಲ್yಅನಾವಾರ್yಎಂಬy
ಗ್ಂಥದಲ್ಲೆyಬರಯುತಾತುರ:

“ಇಮಾಮರುಗಳ್y ಪ್ಭುವಿಗಿರುವy ಮರಗಳಾಗಿದಾ್ರ.y
ಅವರುyಪ್ಭುyಮತುತುyಸೃಷ್ಟಿಗಳyನಡುವೆyಮಧ್ಯವತ್್ಯಗಳಾಗಿy
ವತ್್ಯಸುತಾತುರ.”

ಇವರುyಈyಗ್ಂಥದyಒಂದುyಅಧಾ್ಯಯಕಕೆyನಿರೇಡಿದyಹ್ಸರುy
ಹಿರೇಗಿದ:y“ಜನರಿಗyಇಮಾಮರಿಲಲೆದyಸನಾ್ಮಗ್ಯದಶ್ಯನವಿಲಲೆ.y
ಇಮಾಮರುyಸೃಷ್ಟಿಗಳ್yಮತುತುyಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಯನyನಡುವಿನyಮಧ್ಯ-
ವತ್್ಯಗಳಾಗಿದಾರ್.yಇಮಾಮರನುನೆyತ್ಳಿದವರುyಮಾತ್yಸವಾಗ್ಯy
ಪ್ವೆರೇಶಿಸುತಾತುರ.”

2.y ಕಬ್್ನyನಿವಾಸಿಗಳಂದಿಗyಇಸಿತುಗಾಸy:

ಶಿಯಾಗಳ್y ಅಲಾಲೆಹನೆೊಂದಿಗy ಮಾತ್y ಮಾಡಬೆರೇಕಾದy
ಸಹಾಯಯಾಚನೆಯನುನೆyಇಮಾಮರುಗಳಂದಿಗyಮಾಡು-
ವವರಾಗಿದಾರ್.yಬಿಹಾರುಲ್yಅನಾವಾರ್ನಲ್ಲೆyರೊರೇಗಶಮನವನುನೆy
ಅರಸುವವರಿಗyಇಮಾಮರುಗಳ್yಅತು್ಯತತುಮyರೊರೇಗಶಮನy
ಮತುತುyಔಷಧಿಯಾಗಿದಾರ್ಂದುyಬರಯಲಾಗಿದ.y

ಮಾತ್ವಲಲೆದy ವಿವಿಧy ಸಂಕಷಟಿಗಳy ಸಮಯದಲ್ಲೆy ಕರದುy
ಪಾ್ರ್್ಯಸಬೆರೇಕಾದy ಇಮಾಮರುಗಳy ಪಟ್ಟಿಯನೆನೆರೇy ಆy
ಗ್ಂಥದಲ್ಲೆyವಿವರಿಸಲಾಗಿದ.yಬಿಹಾರುಲ್yಅನಾವಾರ್ನyಒಂದುy
ವರದಿಯನುನೆyನೆೊರೇಡಿರಿ.

“ಆಡಳಿತಗಾರರುyಮತುತುyಶೈತಾನನyಉಪಟಳದಿಂದyರಕ್ಷಣೆy
ಹ್ೊಂದಲುyಅಲ್ಯ್್ಯyಬಿನ್yಹುಸೆೈನ್yರೊಂದಿಗ,yಪರಲ್ೊರೇಕy
ಮತುತುy ಅಲಾಲೆಹನy ಭಯವುಂಟಾಗುವy ಸಹಾಯಕಾಕೆಗಿy

49 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 11

ಆದಶಷಿಟನಾರಿಯರಟಸವಿಶೀಷತೆಗಳು

ಲ್ೈಲಾಟಬಿಂತ್ಟಅಬೊಟಹಸಮ
ಮುಸಲಾಮಾನರು ಅವರ ವಿಶಾವಾಸ ಮತು್ತ ಧಮ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಬಿೇಸಿೇನಿಯಾಿಕೆ ವಲಸೆ ಹೊೇಗುವ ಕಾಲಘಟ್ದಲ್ಲಿ 
ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತಾ್ತಬ್  ಇನೊ್ನ ಇಸಾಲಿಮ್ ಸಿವಾೇಕರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ಮುಸಲಾಮಾನರನು್ನ ಮನಬಂದಂತ 
ಹಿಂಸಿಸುತ್್ತದ್ದರು. ತ್ೇವರಿ ದಬಾ್ಬಳಿಿಯನು್ನ ನಡೆಸುತ್್ತದ್ದರು. ಅವರ ಅಕರಿಮ ಮತು್ತ ಅಮಾನವಿೇಯ ವತ್ಮನಗಳಿಂದ 
ದಿಕೆಟು್ಿೊಂಡು ನಾವು ಅಬಿೇಸಿೇನಿಯಾಿಕೆ ಹಿಜ್ರಾ ಹೊರಟದಾ್ದಗಿತು್ತ. ಮುಸಲಾಮಾನರ ತಂಡ ಅಬಿೇಸಿೇನಿಯಾಿಕೆ 
ಹೊರಡಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿತು್ತ.

ಮಕಾಕೆyಎಂಬyಅಜ್ಾನದyಅಂಧಕಾರyತುಂಬಿದyಬೆಂಗಾಡಿನಲ್ಲೆy
ಇಸಾಲೆಮಿನyಹ್ೊಂಬೆಳಕುyತಂಗಾಳಿಯಾಗಿyಬಿರೇಸತೆೊಡ-

ಗಿದಾಗyಜನರಲ್ಲೆyಎರಡುyರಿರೇತ್ಯyಪರಿಣಾಮಗಳ್yಗೊರೇಚರಿಸ-
ತೆೊಡಗಿತು.yಕಲವರುyಈyಸತ್ಯyಸಂದರೇಶವನುನೆyಪರಕಿರೇಯವಾಗಿy
ಕಂಡರು.yಅವರyಮನ-ಮಸಿತುಷಕೆವುyಅದನುನೆyಅಂಗಿರೇಕರಿಸಲ್ಲಲೆ.y
ಅವರುyಅದನುನೆyನಿರಾಕರಿಸಿದು್yಮಾತ್ವಲಲೆyವಿರೊರೇಧಿಸಿದರು.y
ಅಲಾಲೆಹನyಸಂದರೇಶವಾಹಕರುyಮತುತುyಅವರyಅನುಯಾಯಿಗ-
ಳನುನೆyಸಾದ್ಯಂತyಪ್ರೇಡಿಸಿದರು.yದೌಜ್ಯನ್ಯyಮತುತುyದಬಾ್ಬಳಿಕಗಳನುನೆy
ಎಸಗಿದರು.yಇನುನೆy ಕಲವರುyಈyಸತ್ಯyಸಂದರೇಶವನುನೆyಅತ್ಯಂತy
ಗೌರವಪೂವ್ಯಕವಾಗಿyಸಿವಾರೇಕರಿಸಿದರು.yಶತಮಾನಗಳಿಂದyಇದಕಾಕೆಗಿy
ಕಾಯುತ್ತುದರ್ೊರೇyಎನುನೆವಂತೆyಅತತುಕಡೆyದೌಡಾಯಿಸಿದರು.yಈy
ಸಂದರೇಶವುyಅವರy ಕಿವಿಗy ಬಿದ್y ತಕ್ಷಣy ಅವರುyಯಾವುದರೇy
ತಕರಾರಿಲಲೆದyಶಿರಬಾಗಿyಅದನುನೆyಸಿವಾರೇಕರಿಸಿದರು.yಎಲಾಲೆyರಿರೇತ್ಯy
ಅಪಪ್ಚಾರ,yಕಿರುಕುಳ,yಬೆದರಿಕಗಳನುನೆyಕಡೆಗಣಿಸಿyಇಸಾಲೆಮಿನy
ಬಾಹುಬಂಧನದಲ್ಲೆyಸೆರೇರಿಕೊಂಡರು.yಸಾಬಿಕೊನಲ್yಅವವಾಲ್ರೇ-
ನ್ಗಳೆಂಬyಪದವಿಗyಅಹ್ಯರಾದರು.y

ಕಲವುy ಗೊರೇತ್ಗಳy ಸಿತ್ರೇಯರುy ಇಸಾಲೆಮ್y ಸಿವಾರೇಕರಿಸುವುದರಲ್ಲೆy
ಪೆೈಪರೇಟ್ಗಿಳಿದರು.yಅವರyಪುರುಷರುyಹಿಂದyಉಳಿದುyಬಿಟಟಿರು.y
ಪುರುಷರುyಇಸಾಲೆಮ್yಸಿವಾರೇಕರಿಸಿಕೊಂಡುyಸಿತ್ರೇಯರುyಜಂಜಾಟದಲ್ಲೆy

ಬಿದು್ಬಿಟಟಿy ಉದಾಹರಣೆಗಳೂy ಇಲಲೆದಿಲಲೆ.y ಕಲವುy ಪ್ತ್ಷ್ಟಿತy
ಕುಟುಂಬಗಳ್yಇಸಾಲೆಮಿನyಕರyಕಿವಿಗyಬಿದ್yತಕ್ಷಣyಸಿತ್ರೇyಪುರುಷ-
ರಲಲೆರೊyಇಸಾಲೆಮ್yಸಿವಾರೇಕರಿಸಿದyನಿದಶ್ಯನಗಳೂyಇದ.yಲ್ೈಲಾyಬಿಂತ್y
ಅಬಿರೇyಹಸಮ yಇಸಾಲೆಮಿನyಆರಂಭyಕಾಲದಲ್ಲೆರೇyಅದರಲ್ಲೆy
ಪ್ವೆರೇಶಿಸುವyಸೌಭಾಗ್ಯವನುನೆyಪಡೆದವರು.yಅಗ್ಗಣ್ಯyಮುಸಲಾ್ಮನರy
ಪಂಕಿತುಯಲ್ಲೆyಸಾಥೆನyಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಲ್ೈಲಾy ಬಿಂತ್y ಅಬಿರೇy ಹಸಮ y ಕುರೈಶಿy ಗೊರೇತ್ದy ಅದಿರೇy
ವಂಶದವರು.yಇವರyಹ್ಸರುyಲ್ೈಲಾyಮತುತುyಉಪನಾಮyಉಮು್ಮy
ಅಬುಲ್ಲೆyಎಂದಾಗಿದ.yಅವರyವಂಶyಪರಂಪರyಈyರಿರೇತ್yಇದ.

ಲ್ೈಲಾyಬಿಂತ್yಅಬೊyಹಸಮyಬಿನ್yಹುಝೈಫyಬಿನ್yಗಾವಾಸಿಮ್yಬಿನ್y
ಆಮಿರ್yಬಿನ್yಅಬುಲ್ಲೆyಬಿನ್yಉಬೆೈದ್yಬಿನ್yಔತಜ್yಬಿನ್yಅದಿರೇy
ಬಿನ್yಕಅಬ್yಬಿನ್yಲುವಯ್್ಯ.

ಇವರy ವಿವಾಹವುyಆಮಿರ್yಬಿನ್y ರಬಿರೇಅyಅನ್ಬರಿರೇಯವ-
ರೊಂದಿಗyನಡೆಯಿತು.yಅವರುy ಕೊಡಾy ಇಸಾಲೆಮಿನyಆರಂಭ-
ಕಾಲದಲ್ಲೆರೇy ಇಸಾಲೆಮ್y ಸಿವಾರೇಕರಿಸಿದ್ರು.y ಪತ್-ಪತ್ನೆಯರಿಬ್ಬರಿಗೊy
ಒಂದರೇyಸಮಯದಲ್ಲೆyಪ್ವಾದಿ yಯವರyಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲೆyಇಸಾಲೆ-
ಮ್ನಲ್ಲೆyಪ್ವೆರೇಶಿಸಿದರ್ು.yಇವರುyಮಕಾಕೆದಿಂದyಅಬಿಸಿರೇನಿಯಾಕಕೆy

¸À«±ÉÃµÀvÉUÀ¼ÀÄ
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ಪ್ಪ್ಥಮವಾಗಿyಹಿಜಾ್yಮಾಡಿದyತಂಡದಲ್ಲೆದರ್ು.yಅಲ್ಲೆyಕಲವುy
ಕಾಲyಇದು್yಬಳಿಕyಮಕಾಕೆಕಕೆyಮರಳಿದ್ರು.yನಂತರyಮತೆತುyತಮ್ಮy
ವಿಶಾವಾಸyಮತುತುyಪಾ್ಣyರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿyಮದಿರೇನಕಕೆyಹಿಜರಾyಹ್ೊರೇದರು.y
ಆyಪ್ಕಾರyಅವರುyಎರಡುyಹಿಜರಾyಮಾಡಿದವರಂಬyಹಿರಿಮy
ಗಳಿಸಿದರು.yಇದರೊಂದಿಗyಅವರುyಎರಡುyಕಿಬಾಲೆyಅನುಸರಿಸಿy
ನಮಾಝ್y ನಿವ್ಯಹಿಸಿದವರಂಬy ಮರೇಲ್್ಮಯನುನೆy ಕೊಡಾy
ಪಡೆದಿದಾರ್.y(ಬೆೈತುಲ್yಮುಕದಿಸ್್yಮತುತುyಮಸಿ್ಜದುಲ್yಹರಾಮ್)

ಅಸದುಲ್y ಗಾಬy ಚರಿತೆ್ಗy ಸಂಬಂಧಿಸಿದy ಒಂದುy ಪ್ಖಾ್ಯತy
ಗ್ಂಥವಾಗಿದ.yಅದರಲ್ಲೆyಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಮತುತುyಅವರy
ಜರೇವನಕಕೆyಸಂಬಂಧಿಸಿದyಬಹಳyಪಾ್ಮುಖ್ಯವಾದyಮಾಹಿತ್ಗಳಿವೆ.yಆy
ಗ್ಂಥದಲ್ಲೆyಲ್ೈಲಾyಬಿಂತ್yಅಬೊyಹಸಮ yರವರyಅಬಿಸಿರೇನಿಯಾy
ಹಿಜರಕಕೆy ಸಂಬಂಧಿಸಿದyಉಲ್ಲೆರೇಖಗಳನುನೆy ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ.y
ಅದರಲ್ಲೆyಅವರyಮಾತುಗಳೆಂದುyನಮೊದಿಸಲ್ಪಟಟಿyಘಟನೆyಇದ.y
ಅವರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

ಮುಸಲಾ್ಮನರುyಅವರyವಿಶಾವಾಸyಮತುತುyಧಮ್ಯದyಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿy
ಅಬಿರೇಸಿರೇನಿಯಾಕಕೆyವಲಸೆyಹ್ೊರೇಗುವyಕಾಲಘಟಟಿದಲ್ಲೆyಉಮರ್y
ಬಿನ್yಖತಾತುಬ್ yಇನೊನೆy ಇಸಾಲೆಮ್yಸಿವಾರೇಕರಿಸಿರಲ್ಲಲೆ.yಅವರುy
ಮುಸಲಾ್ಮನರನುನೆyಮನಬಂದಂತೆyಹಿಂಸಿಸುತ್ತುದರ್ು.yತ್ರೇವ್yದಬಾ್ಬ-
ಳಿಕಯನುನೆyನಡೆಸುತ್ತುದರ್ು.yಅವರyಅಕ್ಮyಮತುತುyಅಮಾನವಿರೇಯy
ವತ್ಯನೆಗಳಿಂದyದಿಕಕೆಟುಟಿಕೊಂಡುyನಾವುyಅಬಿರೇಸಿರೇನಿಯಾಕಕೆyಹಿಜರಾy
ಹ್ೊರಟದಾ್ಗಿತುತು.y ಮುಸಲಾ್ಮನರy ತಂಡy ಅಬಿರೇಸಿರೇನಿಯಾಕಕೆy
ಹ್ೊರಡಲುyಸನನೆದ್ಧವಾಗಿತುತು.yನಾನುyಒಂಟೆಯyಬೆನೆನೆರೇರಿಕೊಂಡುy
ಹ್ೊರಡಬೆರೇಕನುನೆವಷಟಿರಲ್ಲೆy ಉಮರ್ y ಧಾವಿಸಿy ಬಂದರು.y
ನಮ್ಮನುನೆyಕಂಡುyನಿಂತುಕೊಂಡುyಕರೇಳಿದರು.

“ಉಮು್ಮyಅಬುಲ್ಲೆ!yಎಲ್ಲೆಗyಹ್ೊರಟ್ದಿರ್ೇರಿ?”

ನಾನುyಹ್ರೇಳಿದ:y“ಉಮರ್!yನಾವುyಇಸಾಲೆಮ್yಸಿವಾರೇಕರಿಸಿದyಕಾರಣಕಕೆy
ನಿರೇವುyನಮ್ಮನುನೆyಎಷುಟಿyಸತಾಯಿಸಲುyಸಾಧ್ಯವರೇyಅಷುಟಿyಸತಾಯಿ-
ಸಿದಿರ್ೇರಿ.yನಮ್ಮನುನೆyಎಷುಟಿyಸಂಕಷಟಿಕಕೆyಸಿಲುಕಿಸಲುyಸಾಧ್ಯವರೇyಸಿಲು-
ಕಿಸಿದಿರ್ೇರಿ.yನಿಮಗyಎಂದೊyನಮ್ಮyಮರೇಲ್yಕರುಣೆyಉಂಟಾಗಲ್ರೇy
ಇಲಲೆ.yನಿರೇವುyತೆೊರೇಚಿದಂತೆyನಮ್ಮನುನೆyಶಿಕ್ಷಿಸುತಾತುyಇದಿರ್ಿ.yನಾವುy
ಮೌನವಾಗಿyಅದನುನೆyಅನುಭವಿಸುತಾತುyಬಂದವು.yನಮ್ಮyಸಂರಕ್ಷಕy
ಕರೇವಲyಅಲಾಲೆಹನೆರೇyಆಗಿದಾನ್ೆ.yಅಲಾಲೆಹನyಭೊಮಿyವಿಶಾಲವಾಗಿದ.y

ಎಲ್ಲೆyಸಥೆಳyಸಿಗುವುದೊರೇyಅಲ್ಲೆಗyಹ್ೊರಟುyಹ್ೊರೇಗುತೆತುರೇವೆ.”

ಉಮರ್ y ನನನೆy ಮಾತುy ಕರೇಳಿy ಮೌನವಾದರು.y ತಲ್y
ತಗಿಗೆಸಿಕೊಂಡುyಅಲ್ಲೆಂದyಹ್ೊರಟುಹ್ೊರೇದರು.

ಲ್ೈಲಾ y ಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:y ನನನೆy ಪತ್y ಆಮಿರ್y ಬಂದಾಗy ಈy
ಎಲಾಲೆy ವಿಷಯವನುನೆy ಅವರಿಗy ತ್ಳಿಸಿದ.yಉಮರ್ y ರವರy
ಪ್ತ್ಕಿ್ಯಯyಬಗಗೆಯೊyಹ್ರೇಳಿದ.yಅದನುನೆyಆಲ್ಸಿದyಆಮಿರ್
yಹ್ರೇಳಿದರು.y “ಉಮರ್ yಇಸಾಲೆಮ್yಸಿವಾರೇಕರಿಸುವರಂದುy

ನಿರೇವುyಭಾವಿಸುವೆಯಾ?”yನಾನುyಹ್ರೇಳಿದ.y“ಹೌದುyಇದುyನನನೆy
ಅಭಲಾಷೆಯಾಗಿದ.”

ಕೊನೆಗyಅಲಾಲೆಹುyಅವನyಕೃಪೆಯಿಂದyಹಾಗರೇyಮಾಡಿದ.yನನನೆy
ಅಭಲಾಷೆಯನುನೆyಪೂತ್ರೇ್ಯಕರಿಸಿದ.

ಹಝ್ತ್yಲ್ೈಲಾyಬಿಂತ್yಅಬೊyಹಸಮ yಅತ್ಯಂತyಭಯ-ಭಕಿತುy
ಪಾಲ್ಸುವyಸಿತ್ರೇyಆಗಿದರ್ು.yಅವರುyಹ್ರೇಳ್ವಂತೆ,yಒಮ್ಮyನಾನುy
ಪ್ವಾದಿ yಯವರyಸನಿನೆಧಿಯಲ್ಲೆyಹಾಜರಿದಾಗ್yಅಲ್ಲೆಗyನನನೆy
ಪುತ್ನೊyಬಂದ.yನಾನುyಅವನನುನೆyಉದ್ರೇಶಿಸಿಕೊಂಡುy(ಕೈyಮುಷ್್ಠy
ಮಾಡಿಕೊಂಡು)yಹ್ರೇಳಿದ.y“ಇಲ್ಲೆyಬಾ...yಇದನುನೆyತಗೊರೇ!”y

ಅದನುನೆy ಕಂಡುy ಪ್ವಾದಿ yಯವರುy ಹ್ರೇಳಿದರು.y “ನಿರೇವುy
ನಿಜವಾಗಿಯೊyಅವನಿಗyಏನಾದರೊyಕೊಡಲುyಇಚಿಛಿಸುತ್ತುರೇರಾ?”y
ನಾನುyಮುಷ್್ಠyತೆರದುyತೆೊರೇರಿಸುತಾತುy‘ಖಜೊ್ಯರ’yಎಂದ.yಪ್ವಾದಿ

yಯವರುyಹ್ರೇಳಿದರು.y “ನಿರೇವೆರೇನಾದರೊyಅವನಿಗyಏನೊy
ಕೊಡದರೇyಇರುತ್ತುದರ್yನಾನುyನಿಮ್ಮನುನೆyಸುಳಿಳುyಎಂದುyಭಾವಿಸುತ್ತುದ್.”

ಈyಘಟನೆಯಲ್ಲೆyಎಲಲೆyಮಹಿಳೆಯರಿಗೊyಒಂದುyಪ್ಮುಖyಪಾಠವಿದ.y
ಯಾವyಸಂದಭ್ಯದಲೊಲೆyಯಾವyಕಾರಣಕೊಕೆyತಾಯಂದಿರುyಅವರy
ಮಕಕೆಳಂದಿಗyಸುಳ್ಳುyಹ್ರೇಳಬಾರದು.yಅದುyಕೊಡಿಸುತೆತುರೇನೆ,yಇದುy
ಕೊಡಿಸುತೆತುರೇನೆyಎಂದುyಸುಳ್ಳುyಭರವಸೆyನಿರೇಡಬಾರದು.yಸುಳ್ಳುy
ಅತ್ಯಂತyದೊಡಡಿyಪಾಪವಾಗಿದ.yಅಪರಾಧಗಳyತಾಯಿyಎಂದುy
ಅದುyಬಣಿಣುಸಲ್ಪಡುತತುದ.

ಲ್ೈಲಾyಬಿಂತ್yಅಬೊyಹಸಮ yರವರುyಯಾವಾಗyನಿಧನರಾ-
ದರಂದೊyಅವರyಮಕಕೆಳ್yಏನಾದರಂದೊyನಿಖರವಾಗಿyಚರಿತೆ್y
ಗ್ಂಥಗಳಲ್ಲೆyಕಂಡುಬರುವುದಿಲಲೆ.� n
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ಬಿದ್ಅತ್ಟಆದಟಕಾಯಷಿಗಳಲ್ಲಿಟಬವರುಟಹರಿಸುವುದು

ಖಾ್ಯತyಸಹಾಬಿyಅಬುಲ್ಲೆyಬಿನ್yಮಸ್ಊದ್ yಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

نَِّة َخْيٌر ِمَن اِلْجتَِهاِد فِي اْلبِْدَعِة. اِلْقتَِصاُد فِي السُّ

“ಮಿತವಾಗಿyಮತುತುy ಸುಮಧ್ಯy ರಿರೇತ್ಯಲ್ಲೆy ಸುನನೆತ್yಅನುಸರಿಸಿy
ಕಾಯ್ಯyನಿವ್ಯಹಿಸುವುದುyಬಿದ್ಅತ್ನyಕಾಯ್ಯದಲ್ಲೆyಬೆವರುy
ಹರಿಸಿyಪರಿಶ್ಮಿಸುವುದಕಿಕೆಂತyಉತತುಮವಾಗಿದ.”

ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳyಸರದಾರyಅಬುಲ್ಲೆyಇಬ್ನೆyಮಸ್ಊದ್ yರವರುy
ಸಹಾಬಿಗಳಲ್ಲೆy ಅಗ್ರೇಸರರy ಸಾಲ್ನಲ್ಲೆy ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತಾತುರ.y
ಇಸಾಲೆಮಿನyಆರಂಭಕಾಲದಲ್ಲೆರೇyಇಸಾಲೆಮನುನೆyಆಲ್ಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವy
ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತರಲ್ಲೆyಇವರೊyಒಬ್ಬರು.yಇಸಾಲೆಮ್yಸಿವಾರೇಕರಿಸಿದವರಲ್ಲೆy
ಇಬ್ನೆyಮಸ್ಊದ್ yಆರನೆಯವರು.yಅವರುyತಮ್ಮyಧಮ್ಯy
ಮತುತುyವಿಶಾವಾಸವನುನೆyಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವyಸಲುವಾಗಿyಅಬಿರೇಸಿರೇನಿಯಾy
ಮತುತುyಮದಿರೇನಾy ಎರಡೊy ಕಡೆಗೊyಹಿಜರಾyಮಾಡಿದವರು.y
ಇಸಾಲೆಮಿನy ಅಳಿವು-ಉಳಿವಿಗಾಗಿy ನಡೆದy ಪ್ಪ್ಥಮyಯುದ್ಧy
ಬದ್್ನಲ್ಲೆyಇವರುyಕರೇವಲyಪಾಲ್ೊಗೆಂಡಿದು್yಮಾತ್ವಲಲೆ,yಇಸಾಲೆಮಿನy
ಶತು್,yಪ್ವಾದಿ yಯವರyಸಮುದಾಯದyಫಿರ್ಔನ್yಎಂದುy
ಬಣಿಣುಸಲ್ಪಟಟಿyಅಬೊಜಹಲನyದರೇಹದಿಂದyಶಿರವನುನೆyಬೆರೇಪ್ಯಡಿಸಿದ-
ವರೊyಇವರರೇyಆಗಿದಾರ್.yಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಅಬೊಜಹಲನy
ಖಡಗೆವನುನೆyಕೊಡಾyಇವರಿಗರೇyನಿರೇಡಿದರ್ು.y

ಇಸಾಲೆಮಿನyಎರಡನೆರೇyಖಲ್ರೇಫyಉಮರ್ yರವರyಆಡಳಿತಾ-
ವಧಿಯಲ್ಲೆyಇವರಿಗyಕೊಫಾದyಖಾಝಿyಮತುತುyಬೆೈತುಲ್yಮಾಲ್y
(ಸಾವ್ಯಜನಿಕyಸೆೊತುತು)ನyಕಾಯ್ಯದಶಿ್ಯಯyಹ್ೊಣೆಗಾರಿಕಯನುನೆy
ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತುತು.yಉಮರ್ yರವರyಆಡಳಿತಾವಧಿಯy

ಕೊನೆಯಲ್ಲೆರೇyಅವರುyಮದಿರೇನಕಕೆyಮರಳಿyಬಂದರು.yಉಸಾ್ಮನ್ y
ರವರyಆಡಳಿತದyಅವಧಿಯಲ್ಲೆyಅಂದರyಹಿಜರಾy32ರಲ್ಲೆyಅವರುy
ಮದಿರೇನದಲ್ಲೆyಮರಣyಹ್ೊಂದಿದರು.

ಈಮಾನ್yಮತುತುyಕುಫ್,್yತೌಹಿರೇದ್yಮತುತುyಶಿಕ್್ಯ,yಸುನನೆತ್yಮತುತುy
ಬಿದ್ಅತ್yಎನುನೆವುದುyಇಸಾಲೆಮಿಗyಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆyಅತ್ಯಂತy
ಗಣನಿರೇಯyಪದಗಳಾಗಿದು್y ಇವುಗಳyನಡುವಿನyವ್ಯತಾ್ಯಸವನುನೆy
ಪ್ತ್ಯಬ್ಬyಮುಸಲಾ್ಮನನೊyಮನನyಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದುyಅತಾ್ಯ-
ವಶ್ಯಕವಾಗಿದ.yಕುಫ್್yಏನೆಂಬುದನುನೆyಅಥ್ಯyಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲ್ರೇy
ನಮಗyಈಮಾನ್yಎಂಬುವುದರyಪಾ್ಧಾನ್ಯತೆyಮನವರಿಕಯಾಗು-
ವುದು.yತೌಹಿರೇದಿನyಸುಗಂಧದyಅರಿವಾಗಬೆರೇಕಂದರyನಮಗyಶಿಕ್್ಯy
ಎಂಬyದುಗ್ಯಂಧವುyನಮ್ಮyಮೊಗಿಗyಬಡಿದಿರಬೆರೇಕು.yಅದರೇyಪ್ಕಾರy
ಬಿದ್ಅತ್yಎಂಬyಕಾಗ್ಯತತುಲ್ಯನುನೆyಕಂಡಿರುವಾಗyಮಾತ್yಸುನನೆತ್y
ಎಂಬyಹ್ೊಂಬೆಳಕುyನಮ್ಮyಅನುಭವಕಕೆyಬರುತತುದ.y

ಪವಿತ್yಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲೆyಪ್ತ್ಯಂದುyಕಡೆyಈಮಾನ್,yತೌಹಿರೇದ್y
ಮತುತುy ಸುನನೆತತುನುನೆy ಹ್ರೇಗy ಸಮರ್್ಯಸಲಾಗಿದಯರೇy ಅದರೇy
ಪ್ಕಾರy ಕುಫ್,್y ಶಿಕ್್ಯyಮತುತುy ಬಿದ್ಅತತುನುನೆy ಖಂಡಿಸಲಾಗಿದ.y
ಮಾತ್ವಲಲೆದ,y ಅವುಗಳಿಂದy ಸಂಪೂಣ್ಯy ದೊರವಿರುವಂತೆy
ತಾಕಿರೇತುyಮಾಡಲಾಗಿದ.

ಸಹಾಬಿy ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದy ಅಬುಲ್ಲೆy ಬಿನ್yಮಸ್ಊದ್ y ರವರy
ಈyಮರೇಲ್ನyಮಾತುಗಳಿಂದyಒಂದುyವಿಷಯವುyಹುಣಿಣುಮಯy
ಚಂದಿರನಂತೆy ಸುವ್ಯಕತುವಿರುವುದರೇನೆಂದರy ಬಿದ್ಅತ್y ಆದy
ಕಾಯ್ಯವುy ಎಷೆಟಿರೇy ಜನಾಕಷ್ಯಕವಾಗಿದ್ರೊy ಜನಪ್್ಯವೂy
ಪ್ಖಾ್ಯತವೂyಆಗಿದರ್ೊyಅದರyಫಲ್ತಾಂಶ,yಅದರಿಂದyಲಭಸುವy
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ಲಾಭವುy ಶೊನ್ಯವೂy ಪರಿತಾಪಕರವೂyಆಗಿರುತತುದ.y ಇಂತಹy
ಕಾಯ್ಯಗಳಿಂದyಪುಣ್ಯyಲಭಸುವುದಿರಲ್,yತದಿವಾರುದ್ಧವಾಗಿyಪಾಪವೆರೇy
ಲಭಸುವುದು.yಇನುನೆyಅವಿವೆರೇಕಿಗಳಲಲೆದyಯಾರೊyಬಿದ್ಅತ್ನy
ಕಾಯ್ಯದಲ್ಲೆy ಬೆವರುyಹರಿಸಿyದುಡಿದುy ಶಿಕ್ಷೆಗy ಗುರಿಯಾಗುವy
ಕಾಯ್ಯವನುನೆyಮಾಡಲಾರರು.

ಬಿದ್ಅತ್yಎಂದರyಪುಣ್ಯyಲಭಸುವyಕಾಯ್ಯವೆಂದುyತ್ಳಿದುy
ಅಲಾಲೆಹನನುನೆyಸಂತೃಪ್ತುyಪಡಿಸುವyಉದ್ರೇಶದಿಂದyನಿವ್ಯಹಿಸುವy
ಕಾಯ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.yಕಿತಾಬ್yಮತುತುyಸುನನೆತ್ನಲ್ಲೆyಅದಕಕೆyಯಾವುದರೇy
ಪುರಾವೆಯಿರುವುದಿಲಲೆ.yಸಹಾಬಿಗಳಿಂದಲ್ೊರೇyತಾಬಿಉಗಳಿಂದಲ್ೊರೇy
ಅದಕಕೆyದೃಢರೇಕರಣyಲಭಸುವುದಿಲಲೆ.yಈyಕುರಿತಾಗಿyಕಲವರುyಅವರy
ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗyಧಾಮಿ್ಯಕತೆಯನುನೆyಬಲಪಡಿಸಲು,yಭಯಭಕಿತುy
ವಧಿ್ಯಸಲು,y ಧಾಮಿ್ಯಕy ದೃಷಾಟಿಂತಗಳy ಕುರಿತುy ಗೌರವಾದರy
ಉಂಟುಮಾಡುವy ಕಾಯ್ಯವೆಂದೊy ಇದುy ಬಿದ್ಅತ್ನಲ್ಲೆy
ಒಳಪಡುವುದಿಲಲೆವೆಂದುy ಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ.y ಇದುy ಸಮಯ-ಸಂದ-
ಭ್ಯಕಕೆyತಕಕೆಂತೆyಉಡುಪ್ನyವಿನಾ್ಯಸyಬದಲ್ಸುವಂತಹ,yವಾಹನ-
ಗಳಲ್ಲೆy ಸವಾರಿyಮಾಡುವಂತಹ,y ವಾಹನyಬದಲ್ಸುವಂತಹ,y
ಧಾಮಿ್ಯಕyಪುಸತುಕಗಳನುನೆyಪ್ಕಾಶನಗೊಳಿಸುವಂತಹyಉತತುಮಕಾ-
ಯ್ಯವೆಂದುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ.

ಇದುyಅತ್ಯಂತyದೊಡಡಿyಮೊರೇಸyಮತುತುyವಂಚನೆಯಾಗಿದ.yದಿರೇನ್y
ಮತುತುyಶರಿರೇಅತತುನುನೆyವಿರೊಪಗೊಳಿಸವಂತಹyಕಾಯ್ಯವಾಗಿದ.y
ವಾಸತುವದಲ್ಲೆyಒಂಟೆಯyಮರೇಲ್yಸವಾರಿy(ಪ್ಯಾಣ)yಮಾಡಿದರy
ಹ್ಚು್ಚyಪ್ತ್ಫಲyಲಭಸುವುದೊರೇyಅಥವಾyವಿಮಾನದಲ್ಲೆyಪ್ಯಾಣy
ಮಾಡಿದರy ಹ್ಚು್ಚy ಪ್ತ್ಫಲy ಲಭಸುವುದೊರೇ?y ಸವಾರಿಯy
ವಿಷಯದಲ್ಲೆyಪಾಪyಪುಣ್ಯಗಳyಪರಿಗಣನೆyಇದಯಂದುyಯಾರೊy
ಭಾವಿಸುವುದಿಲಲೆ.y ಹಾಗಿರುವಾಗy ಇದನುನೆyಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿy
ಉಲ್ಲೆರೇಖಿಸುವುದರyಔಚಿತ್ಯವೆರೇನು?y

ಅದರೇyಪ್ಕಾರyಧಮ್ಯದyಲ್ರೇಬಲ್yಹಚಿ್ಚyಹಲವಾರುyಬಿದ್ಅತ್ಗಳ್y
ಇಂದುyಸಮುದಾಯದಲ್ಲೆyಆಚರಣೆಗyತರಲಾಗಿದ.yಈyಪೆೈಕಿyಒಂದುy
ದೊಡಡಿyಬಿದ್ಅತ್yಮಿರೇಲಾದುನನೆಬಿyಆಗಿದ.yಪ್ವಾದಿಪೆ್ರೇಮವೆಂಬy
ಹ್ಸರಲ್ಲೆyಇದನುನೆyಬಹಳyವಿಜ್ಂಭನೆಯಿಂದyಆಚರಿಸಲಾಗುತತುದ.y
ಪ್ವಾದಿ yರವರyಹ್ಜ್ಜಯನುನೆyಹಿಂಬಾಲ್ಸುತಾತುyತಮ್ಮyಸವ್ಯ-
ಸವಾವನುನೆyದಿರೇನಿಗಾಗಿyಸಮಪ್್ಯಸಿದyಸಹಾಬಿಗಳಿಗ,yತಾಬಿಈಗಳಿಗ,y
ತಬಉತಾತುಬಿಈನರಿಗyಪ್ವಾದಿ yಯವರyಮರೇಲ್yಪ್್ರೇತ್yಇಲಲೆವೆಂದುy
ಅಥ್ಯವೆರೇ?yರಬಿರೇಉಲ್yಅವವಾಲ್y12yಅವರyಜರೇವನದಲ್ಲೆyಬಂದಿರಲ್ರೇy
ಇಲಲೆವೆರೇ?yಇಂತಹyಸಡಗರyಸಂಭ್ಮದyಆಚರಣೆಯನುನೆyಮಾಡುವy

ಸಾಮಥ್ಯ್ಯyಅವರಲ್ಲೆyಇರಲ್ಲಲೆವೆರೇ?yಮರವಣಿಗyನಡೆಸಲುyಅಂದುy
ಅವರಿಗyಆಡಳಿತದಿಂದyಯಾವುದಾದರೊyಅಡಚಣೆಗಳಿತೆತುರೇ?y

ಈyಎಲಾಲೆyಪ್ಶನೆಗಳಿಗyಉತತುರyಪ್ವಾದಿ yಯವರಿಂದyಶ್ರೇಷ್ಠy
ತಲ್ಮಾರುyಎಂದುyಘರೇಷ್ಸಲ್ಪಟಟಿyಆyತಲ್ಮಾರಿನಲ್ಲೆyಇದಲಾಲೆy
ಒಂದುy ಧಾಮಿ್ಯಕy ಕಾಯ್ಯವಾಗಿy ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟೆಟಿರೇy ಇರಲ್ಲಲೆ.y
ಹಾಗಾದರyಅಂದಿನyಪೂವಿ್ಯಕyಸಜ್ಜನರಿಗyಪುಣ್ಯಕಮ್ಯವಲಲೆದy
ಒಂದುyಕಾಯ್ಯyಇಂದುyಪುಣ್ಯyಮತುತುyಪ್ತ್ಫಲyಯರೇಗ್ಯವಾದy
ಕಾಯ್ಯವೆನಿಸುವುದುyಹ್ರೇಗ?yಒಂದೊಮ್ಮyಅದುyದಾಮಿ್ಯಕವೂy
ಪುಣ್ಯದಾಯಕವೂyಆದyಕಾಯ್ಯವೆಂದಾದರyಬಿದ್ಅತ್yಎಂದುy
ಕರಯುವುದುyಯಾವುದನುನೆ?

ಬಿದ್ಅತ್yಎನುನೆವುದುyಕಡುಕುyಅಥವಾyನಿರೇಚರೊಪದಲ್ಲೆyನಮ್ಮy
ಮುಂದyಬರುವುದಿಲಲೆ.yಬದಲಾಗಿyಧಾಮಿ್ಯಕವಾದyವೆರೇಷವನುನೆy
ಧರಿಸಿಕೊಂಡುy ಅತಾ್ಯಕಷ್ಯಕy ರೊಪದಲ್ಲೆರೇy ಜನರy ಮುಂದy
ಬರುತತುದ.y ಅದರy ಬಾಹ್ಯy ಅಕಷ್ಯಣೆಯಿಂದಲ್ರೇy ಜನy ಅದರy
ಮೊರೇಸದyಜಾಲದಲ್ಲೆyಬಿದುಬ್ಿಡುತಾತುರ.yಅದೊಂದುyಪುಣ್ಯಕಾ-
ಯ್ಯವೆಂಬyಭಾವನೆyಜನರಲ್ಲೆyಅದುyಸೃಷ್ಟಿಸುತತುದ.yಪತ್ನೆyಮಕಕೆಳನುನೆy
ಕಡೆಗಣಿಸಿyಸುದಿರೇಘ್ಯyರಾತ್್yತನಕyಝಿಕ್್-ಸವಾಲಾತ್,yಮತಪ್ಸಂಗy
ಮುಂತಾದyಕಾಯ್ಯಗಳಲ್ಲೆyನಿಬಿಡರಾಗುವುದು,yನಿರಂತರyನಫಿಲ್y
ಉಪವಾಸಗಳನುನೆyಅನುಷ್ಟಿಸುವುದು,yಸಾವಿರyರಕ್ಅತ್yನಫಿಲ್y
ನಮಾಝ್yನಿವ್ಯಹಿಸುವುದು,yವ್ಯಥ್ಯyಮತುತುyನಿರಥ್ಯಕyಕಾಯ್ಯ-
ಗಳನುನೆyಧಾಮಿ್ಯಕyಸೆರೇವೆyಅಥವಾyಪುಣ್ಯyಕಾಯ್ಯವೆಂದುಕೊಂಡುy
ನಿವ್ಯಹಿಸುವುದು,yಇಂತಹyನಿರಥ್ಯಕyಕಾಯ್ಯಗಳಿಗಾಗಿyಸಮಯy
ಸಂಪತತುನುನೆyವ್ಯಯಿಸುವುದು,yಜನರಡೆಯಲ್ಲೆyಇಂತಹyಕಾಯ್ಯ-
ಗಳನುನೆyಪ್ಚರಿಸುವುದುyಮುಂತಾದವುಗಳೆಲಲೆವೂyಬಿದ್ಅತ್ನy
ವಾ್ಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆyಬರುತತುದ.y

ಕರೇವಲyಈದ್yಮಿರೇಲಾದುನನೆಬಿಗyಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆyಎಷೆೊಟಿರೇyಜನರುy
ಅವರyಸಮಯ,yಸಂಪತುತುyಮತುತುyಪರಿಶ್ಮಗಳನುನೆyವ್ಯಥ್ಯಪಡಿ-
ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತುರುವುದನುನೆyನಾವುyಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ.yಮಾತ್ವಲಲೆ,y
ಸಾಮಾಜಕyಸಾಮರಸ್ಯತೆಗ,yಶಾಂತ್yಸುವ್ಯವಸೆಥೆಗyಇದರಿಂದyವಿಘನೆy
ಉಂಟಾಗುವುದನೊನೆyನಾವುyಕಾಣುತ್ತುದ್ರೇವೆ.yಇಂದುyಅದಷೆೊಟಿರೇy
ಮುಸಲಾ್ಮನರುyಇಸಾಲೆಮಿಗyಸಂಬಂಧವೆರೇyಇಲಲೆದಂತಹyಇಂತಹy
ಆಚರಣೆಗಳನುನೆyದೊಡಡಿyಪುಣ್ಯಕಮ್ಯವರೇyಎಂಬಂತೆyಆಚರಿಸು-
ತ್ತುದಾರ್.yಅದರೇyಪ್ಕಾರyಅಮುಸಿಲೆಮರುyಇದರೇyಇಸಾಲೆಮ್yಎಂದುy
ತಪು್ಪಗ್ಹಿಸಿಕೊಂಡುyಅವರುyಆಚರಿಸುವyಧಮ್ಯಕೊಕೆyಇಸಾಲೆಮಿಗೊy
ಯಾವುದರೇyವ್ಯತಾ್ಯಸವಿಲಲೆವೆಂಬyಧಾರಣೆಯನುನೆyಹ್ೊಂದುತ್ತುದಾರ್.

44 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 11

ಜೀವನದಟಸವಿಟಅನುಭವಿಸ್ರಿ

ಅವರನುನೂಟಮೊದಲುಟಹೊಂಡದಿಂದಟಮೀಲಕೆಕೆತ್ತಿ
 " ಡಾ. ಮುಹಮಮಾದ್ ಅಬು್ದರರಿಹಾಮಾನ್ ಅರಿೇಫಿ

ನಿಮಗyನಿಮ್ಮyಜರೇವನದಲ್ಲೆyಎಂದಾದರೊyತುಂಬಿದyಸಭಯಲ್ಲೆy
ಯಾರಿಂದಾದರೊyಅಪಮಾನಕರವಾದyಮಾತುಗಳನುನೆy

ಕರೇಳ್ವಂತಹಾyಸನಿನೆವೆರೇಶyಎದುರಾಗಿದಯರೇ?yಅಥವಾyನಿಮ್ಮy
ಉಡುಪುyಅಥವಾyನಿಮ್ಮyಯಾವುದಾದರೊyಒಂದುyಮಾತನುನೆy
ಉಲ್ಲೆರೇಖಿಸಿyಯಾರಾದರೊy ಬಹಿರಂಗವಾಗಿy ತಮಾಷೆyಮಾಡಿy
ಅವಮಾನಿಸಿದಾಗyನಿಮ್ಮyಮುಖದಲ್ಲೆyಸಿಟುಟಿ,yಅಸಮಾಧಾನದy
ಚಿಹ್ನೆy ಗೊರೇಚರವಾಗಿದಯರೇ?y ಇಂತಹy ಸಂದಿಗ್ಧy ಪರಿಸಿಥೆತ್ಯಲ್ಲೆy
ಯಾರಾದರೊyಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyನಿಮ್ಮyಸಮಥ್ಯನೆಯಲ್ಲೆyರಂಗyಪ್ವೆರೇಶಿ-
ಸಿದರyನಿಮ್ಮyಮಟ್ಟಿಗyಅವನುyಹ್ೊಂಡಕಕೆyಬಿರೇಳ್ತ್ತುರುವyನಿಮ್ಮyಕೈy
ಹಿಡಿದುyರಕ್ಷಿಸಿyಮರೇಲ್ತ್ತುದಷುಟಿyಔದಾಯ್ಯyತೆೊರೇರಿದಷುಟಿyಕೃತಜ್ಞತಾ-
ಭಾವyನಿಮ್ಮಲ್ಲೆyಉಂಟಾಗುತತುದ.yನಮ್ಮyಮಾತುyಸರಿಯರೇ?

ನಿರೇವುyಕೊಡಾyಜನರೊಂದಿಗyಇಂತಹಾyವತ್ಯನೆಯನುನೆyಅಭಾ್ಯಸy
ಮಾಡಿಕೊಂಡುy ನೆೊರೇಡಿ.y ಇದರy ಪರಿಣಾಮವುy ಅದುಭುತ-
ವಾಗಿರುವುದು.y ನಿರೇವುy ನಿಮ್ಮy ಯಾವುದಾದರೊy ಸೆನೆರೇಹಿತನy
ಮನೆಗy ಹ್ೊರೇಗುತ್ತುರೇರಾ...y ಅವರy ಕಿರಿಯy ಪುತ್y ಊಟದy
ತಟೆಟಿಯನುನೆy ಎತ್ತುಕೊಂಡುy ಬರುತಾತುನೆ.y ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದy
ಎಡವಿy ತಟೆಟಿy ಬಿರೇಳ್ವುದರಿಂದy ಸವಾಲ್ಪದರಲ್ಲೆy ಉಳಿಯಿತು.y
ಅವನyತಂದyಕೊರೇಪಗೊಂಡುyಒಂದರೇyಸವನೆyಅವನyಮರೇಲ್y
ರರೇಗಾಡುತಾತುyಹ್ರೇಳಿದರು.

“ಗಡಿಬಿಡಿyಏಕ?”

“ಎಷುಟಿyಸಲyನಿನಗyಹ್ರೇಳಬೆರೇಕು?”

“ನಿನಗyಬುದಿ್ಧyಬರುವುದುyಯಾವಾಗ?”

ಬಾಲಕನyಮುಖವುy ನಾಚಿಕyಮತುತುy ಅಪರಾಧy ಪ್ಜ್ಞೆಯಿಂದy
ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಈyಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲೆyಬಾಲಕನyಪರವಹಿಸಿyನಿರೇವುy“ಇಲಲೆ!yಮಾಶಾy
ಅಲಾಲೆಹ್!yಇವನುyಬಹಳyಧ್ೈಯ್ಯವಂತ.yಬಹಳyಬುದಿ್ಧವಂತ.y
ಸವಾಲ್ಪyದುಡುಕುyಬುದಿ್ಧyಇದyಅಷೆಟಿ.yದುಡುಕುyಬುದಿ್ಧyಕಲವಮ್ಮy
ಉಪಯರೇಗಕಕೆyಬರುತೆತು.”

ಅಲಾಲೆಹುyಅಕ್ಬರ್!yಆyಬಾಲಕyನಿಮ್ಮyಮಾತ್ನಿಂದyಎಷುಟಿyಪ್ಭಾವಿತ-
ನಾಗುತಾತುನೆyನೆೊರೇಡಿ.yನಿಮ್ಮyಉಪಕಾರಕಕೆyಅವನುyನಿಮಗyಚಿರಋಣಿ-
ಯಾಗಿರುತಾತುನೆ.yಮಕಕೆಳ್yಮಾತ್ವಲಲೆ,yದೊಡಡಿವರುyಕೊಡಾyಇಂತಹಾy
ವತ್ಯನೆಗy ಉತಕೆಕೃಷಟಿವಾದy ಪ್ತ್ಕಿ್ಯಯನುನೆy ಪ್ಕಟ್ಸುವುದುy
ಖಂಡಿತ.yನಿಮ್ಮyಒಬ್ಬyಮಿತ್ನಿಗyನಿಮ್ಮyಮಿತ್ಮಂಡಳಿಯyಸಭಯಲ್ಲೆy
ಯಾವುದಾದರೊyಪ್ಮಾದಕಾಕೆಗಿyದೊಷಣೆಯyಸುರಿಮಳೆyಗರಯ-
ಲ್ಪಡುವyಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲೆyನಿರೇವುyನಿಮ್ಮyಮಿತ್ನyಒಂದರಡುyಸತಾಕೆ-
ಯ್ಯಗಳನುನೆyಪ್ಸಾತುಪ್ಸುತಾತುyಅವನyನೆರವಿಗyಬಂದುyನೆೊರೇಡಿ.

ನಿಮ್ಮyಕಿರಿಯyಸಹ್ೊರೇದರನಿಗyಯಾವುದಾದರೊyಒಂದುyಸಣಣುy
ಕಾರಣಕಕೆyಮನೆಮಂದಿyಎಲಾಲೆyಸೆರೇರಿyತರಾಟೆಗyತೆಗದುಕೊಳ್ಳುವಾಗy
ನಿರೇವುyಒಂದರಡುyಮಾತುಗಳಿಂದyಅವನyಜಜ್ಯರಿತyಹೃದಯಕಕೆy
ಸಮಾಧಾನವನುನೆಂಟುಮಾಡಲುy ಪ್ಯತ್ನೆಸಿy ನೆೊರೇಡಿ.y ಅವನy
ಮನಸು್ಸyನಿಮ್ಮyಈyಕಾಯ್ಯಕಾಕೆಗಿyಸದಾyನಿಮಗyಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ಕಟ್-
ಸುವುದು.yಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyಜನರyನಡುವೆyಒಬ್ಬyಯುವಕನೆೊಂದಿಗy“ಓy
ಸಹ್ೊರೇದರಾ!yರಾಜಕುಮಾರಾ!yಯಾವyಯೊನಿವಸಿ್ಯಟ್ಯಿಂದy
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ಆಗಸ್ 2 10

ನಿರೇನುyಡಿಗಿ್yಪಡೆದಿದಿರ್ೇಯಾyಹ್ರೇಳ್yನೆೊರೇಡೆೊರೇಣ...”yಎಂದುy
ಕರೇಳ್ತಾತುy ಹಂಗಿಸತೆೊಡಗಿದಾಗy ಸಂಕೊರೇಚದಿಂದyಯುವಕನy
ಮುಖyಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುತತುದ.yನಾನುyಬಹಳyವಿನಮ್ತೆಯಿಂದyಒಂದುy
ಮಾತುyಹ್ರೇಳಿyಅವನyಮುಖದಿಂದyಸಂಕೊರೇಚವನುನೆyಸರಿಸಿಬಿಟೆಟಿ.

“ಏಕyಮಾರಾಯರರೇ,yಅವನyಡಿಗಿ್ಯyಬಗಗೆyಏಕಷುಟಿyಆಸಕಿತುಯಿಂದy
ವಿಚಾರಿಸುತ್ತುರೇರಾ?yಅವನಿಗರೇನಾದರೊyಹ್ಣುಣುyನೆೊರೇಡಿದಿರ್ೇರಾ?y
ನೆಂಟಸಿತುಕಯyಉದ್ರೇಶವಿದಯರೇ?yಅಥವಾyಏನಾದರೊyಉದೊ್ಯರೇಗy
ಕೊಡಬಯಸಿದಿರ್ೇರಾ?”yನನನೆyಮಾತುyಕರೇಳಿyಜನರುyನಗಾಡಿದರು.y
ಅಲ್ಲೆyಮಾತ್ನyವಿಷಯyಬದಲಾಯಿತು.yಜನರyಹೃದಯವನುನೆy
ಗಲುಲೆವy ಪ್್ರೇತ್y ಸಂಪಾದಿಸುವy ಕಲವುy ಸಂದಭ್ಯಗಳಿರುತತುವೆ.y
ಕಲವುyವಿವೆರೇಕಶಾಲ್ಗಳಷೆಟಿರೇyಆyಸಂದಭ್ಯಗಳನುನೆy ಸಂಪೂಣ್ಯy
ಸದುಪಯರೇಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಾತುರ.

ಓವ್ಯyಕವಿyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

إَِذا َهبَّْت ِرَياُحَك َفاْغَتنِْمَها

َفإِنَّ لُِكلِّ َخافَِقٍة ُسُكوُن

ಅಬುಲ್ಲೆyಬಿನ್yಮಸ್ಊದ್ yಪ್ವಾದಿ yಯವರyಜೊತೆಗಿದ್ರು.y
ಅವರಿಬ್ಬರೊyಒಂದುyಮರದyಬಳಿಯಿಂದyಸರಿದುyಹ್ೊರೇಗುತ್ತುದಾಗ್y
ಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಹ್ರೇಳಿದರು:y“ಅಬುಲ್ಲೆ!yಮರವೆರೇರಿyನನಗಾಗಿy

ಮಿಸಾವಾಕ್yಕಿತುತುy ತನಿನೆ.”yಇಬ್ನೆyಮಸ್ಊದ್ yಒಬ್ಬyಸಣಕಲುy
ದರೇಹದyವ್ಯಕಿತುಯಾಗಿದರ್ು.yಮರವನುನೆyಏರಿyಮಿಸಾವಾಕನುನೆyಕಿರೇಳತೆೊ-
ಡಗಿದರು.yಗಾಳಿyಬಿರೇಸಿತು.yಅವರyದರೇಹದyಉಡುಪುyಸವಾಲ್ಪyಎತತುರಕಕೆy
ಹಾರಿತು.yಇದರಿಂದyಅವರyಸಣಕಲುyದರೇಹyಪ್ದಶ್ಯನಗೊಂಡಿತು.y
ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆದyಜನರುyಅವರyಸಪೂರyದರೇಹವನುನೆyಕಂಡುyನಗತೆೊ-
ಡಗಿದರು.yಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಕರೇಳಿದರು:

“ನಿರೇವೆರೇಕyನಗುತ್ತುದಿರ್ೇರಿ?”

“ಅವರyಸಣಕಲುyದರೇಹyನೆೊರೇಡಿyನಗುತ್ತುದಿರ್ೇರಾ?”

“ಯಾರyಕೈಯಲ್ಲೆyನನನೆyಪಾ್ಣವಿದಯರೇyಅವನyಮರೇಲಾಣೆ!yಆy
ಎರಡುyಸಪೂರyಕಾಲುಗಳ್yಮಿರೇಝಾನ್ನಲ್ಲೆyಉಹುದ್yಪವ್ಯ-
ತಕಿಕೆಂತಲೊyಹ್ಚು್ಚyಭಾರವಿರುವುದು.”y(ಮುಸನೆದ್yಅಹ್ಮದ್y1/421)

ಜನರುyತನನೆyಕಡೆಗyನೆೊರೇಡಿyತಮಾಷೆyಮಾಡಿyನಗುತ್ತುದಾಗ್yಅಬುಲ್ಲೆy
ಬಿನ್yಮಸ್ಊದ್ y ರವರyಮನದಲ್ಲೆy ಎಂತಹಾy ಭಾವನೆy
ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು?y ಪ್ವಾದಿ y ಯವರುy ಸಕಾಲದಲ್ಲೆy
ಹ್ರೇಳಿದy ಹ್ೊಗಳಿಕಯy ಮಾತುಗಳ್y ಕ್ಷಣಾಧ್ಯದಲ್ಲೆy ಅವರy
ಮನದಲ್ಲೆನyದುಗುಡವನುನೆyನಿವಾರಿಸಿyಸಂತೃಪ್ತುಯyಮೊಗುಗೆಗಳನುನೆy
ಅರಳಿಸಿರಬಹುದಲಲೆವೆರೇ?

ಜನರyಪ್್ರೇತ್yಮತುತುyವಿಶಾವಾಸವನುನೆyಸಂಪಾದಿಸುವyಕಲವುyಸಂದಭ್ಯ-
ಗಳನುನೆyವಿವೆರೇಕಮತ್ಗಳಷೆಟಿರೇyಸದುಪಯರೇಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಾತುರ.�n

ಅಲಲೆ.yಆದರ್ಿಂದyಯುಕಿತುಯರೇನೆಂದುyಅರಿಯದಿದರ್ೊyಸಹy
ಅಲಾಲೆಹನyಆಜ್ಞೆಗyತಲ್ಬಾಗಿyಅವನyಅದರೇಶಗಳನುನೆyಪಾಲ್ಸಿy
ಜರೇವಿಸಬೆರೇಕಾದುದುyಮುಸಲಾ್ಮನನyಪಾಲ್ಗyಕಡಾಡಿಯವಾಗಿದ.

5.y ಜಮ್ಕಕೆy ಕಲ್ಲೆಸೆಯುವಾಗy ತಾನುy ಅಲಾಲೆಹನy ಆಜ್ಞೆಯನುನೆy
ಪಾಲ್ಸುತ್ತುದ್ರೇನೆಂಬyಭಾವನೆyಮುಸಲಾ್ಮನನಿಗyಉಂಟಾಗುತತುದ.y
ಹಜ್್ಜಗyಸಂಬಂಧಿಸಿದyಎಲಲೆyಕಮ್ಯಗಳನೊನೆyಮುಸಲಾ್ಮನನುy
ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದyನಿವ್ಯಹಿಸುತಾತುನೆ.yಮೊರುyಜಮ್ಗಳಿಗyಕಲ್ಲೆಸೆ-
ಯುವುದು,yಅದಕಾಕೆಗಿyಏಳ್yಕಲುಲೆಗಳನುನೆyಹ್ಕುಕೆವುದು,yಕಲುಲೆಗ-
ಳನುನೆyಒಂದರyನಂತರyಒಂದಾಗಿyಎಸೆಯುವುದು,yಎಸೆಯುವy
ಸಂದಭ್ಯyಇತರyಮುಸಲಾ್ಮನರಿಗyಮಾತ್ನyಮೊಲಕವರೇy
ಕೈಯyಮೊಲಕವರೇyಯಾವುದರೇyಕಿರುಕುಳyನಿರೇಡದಿರುವುದುy

ಇದುyಮುಸಲಾ್ಮನನಿಗyಅವನyಜರೇವನದyಇತರಲಲೆyವಿಷಯ-
ಗಳಲೊಲೆy ಹಿರೇಗಯರೇy ವ್ಯವಸಿಥೆತವಾಗಿy ಜರೇವಿಸಬೆರೇಕಂಬy
ಪಾಠವನುನೆyಕಲ್ಸುತತುದ.

6.y ಜಮ್ಕಕೆy ಎಸೆಯಬೆರೇಕಾದy ಕಲುಲೆಗಳನುನೆy ಮುಸಲಾ್ಮನನುy
ಜಮ್ಕಕೆyಮಾತ್yಎಸೆಯುತಾತುನೆ.yಬೆರೇರyಎಲೊಲೆyಎಸೆಯುವುದಿ-
ಲಲೆ.yಇದುyಮುಸಲಾ್ಮನನಿಗyಅವನyಜರೇವನದyಎಲಲೆyವಿಷಯ-
ಗಳಲೊಲೆyಅಲಾಲೆಹುyಹ್ರೇಳಿದಂತೆಯರೇyಜರೇವಿಸುವ,yಅವನುy
ಮಾಡಬೆರೇಕಂದುyಹ್ರೇಳಿದನ್ುನೆyಮಾತ್yಮಾಡುವ,yಅವನುy
ಬಿಡಬೆರೇಕಂದುyಹ್ರೇಳಿದನ್ುನೆyಬಿಟುಟಿಬಿಡುವyಮೊಲಕyಅವನಿಗy
ಸಂಪೂಣ್ಯyಶರಣಾಗಿyಜರೇವಿಸುವyತರಬೆರೇತ್ಯನುನೆyನಿರೇಡುತತುದ.
� n

ಜಮ್ರಕೆಕೆಟಕಲ್ಲಿಸೆಯುವುದರಟಉದ್ೀಶ19 ನೇ ಪುಟದಂದ
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ಪತ್ನೂಗಟಹೊಡೆಯುವಟಗಂಡ!

ಪ್ರಶನೂ:yನನನೆyಪತ್ನೆyಆಕಗyಹ್ೊಡೆದರyಮಾತ್yನನನೆyಮಾತುyಕರೇಳ್ತಾತುಳೆ.y
ಆಕಯyಈyಸವಾಭಾವವನುನೆyಬದಲಾಯಿಸಲುyಏನುyಮಾಡಬೆರೇಕು?

ಉತತಿರಟ :yಸಿತ್ರೇಯರುyಮತುತುyಅನಾಥರುyಪ್ವಾದಿ yಯವರುy
ದುಬ್ಯಲರಂದುyಪರಿಗಣಿಸಿyಅವರೊಂದಿಗyಅನುಕಂಪದಿಂದyವತ್್ಯ-
ಸಬೆರೇಕಂದುyಆದರೇಶಿಸಿದyಎರಡುyವಿಭಾಗವಾಗಿದಾರ್.yಹದಿರೇಸ್yಗ್ಂ-
ಥಗಳಲ್ಲೆyಈyವಿಷಯಕಕೆyಸಂಬಂಧಪಟಟಿಂತೆyಪ್ತೆ್ಯರೇಕyಅಧಾ್ಯಯಗಳೆರೇy
ಇವೆ.yಅವರುyಬೆರೇರಯವರyಅಧಿರೇನದಲ್ಲೆyಜರೇವಿಸುವವರಾದರ್ಿಂದy
ತೆೊಂದರಗಿರೇಡಾಗುವyಸಾಧ್ಯತೆyಹ್ಚಿ್ಚದ.yಮರೇಲ್ನyಪ್ಶನೆyಕರೇಳಿದyವ್ಯಕಿತುy
ಪತ್ನೆಗyನಿರಂತರವಾಗಿyಹ್ೊಡೆಯುತ್ತುದಾರ್ನುನೆವುದುyವ್ಯಕತುವಿದ.

ಹಿರೇಗyನಿರಂತರವಾಗಿyಹ್ೊಡೆತyತ್ನುನೆತ್ತುದ್yಮತೆೊತುಂದುyವಿಭಾಗy
ನಮ್ಮyಮನಸಿ್ಸನಲ್ಲೆyಬರುವುದಾದರyಅದುyಹಿಂದಿನyಕಾಲದyಗುಲಾ-
ಮರಾಗಿದ್ರು.yಹ್ೊಡೆಯುವyಗಂಡನೆೊಂದಿಗyನಿರೇವೆರೇಕyಆಕಗy
ಹ್ೊಡೆಯುತ್ತುದಿರ್ೇರಿyಎಂದುyಕರೇಳಿದರyಪಾ್ಯಶಃyಅವನುyಅವಳ್y
ಅದನುನೆyಕರೇಳಿyಪಡೆಯುತ್ತುದಾಳ್ೆಂದುyಹ್ರೇಳಿಬಹುದು!y

ಜರೇವನದಲ್ಲೆyದರೇಹyಮತುತುyಮನಸು್ಸyಒಂದಾಗಿyಜರೇವಿಸಬೆರೇಕಾದವರುy
ಹಿರೇಗyಪರಸ್ಪರyಕಚಾ್ಚಡಿಕೊಂಡುyಹ್ೊಡೆತ-ಬಡಿತದಲ್ಲೆyಕಾಲಕಳೆದರy
ಸುಮಧುರyದಾಂಪತ್ಯಕಕೆyಅವಕಾಶವೆಲ್ಲೆದ?yಪ್ವಾದಿ yಯವರುy
ಹ್ರೇಳಿದು್yಅದಷುಟಿyಸತ್ಯವಾಗಿದ!

“ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆyಯಾರೊy ಕೊಡಾy ಗುಲಾಮನಿಗyಹ್ೊಡೆಯುವಂತೆy
ನಿಮ್ಮyಪತ್ನೆಯರಿಗyಹ್ೊಡೆಯಬಾರದು.yಅನಂತರyರಾತ್್ಯಲ್ಲೆy
ಅವರೊಂದಿಗyಬೆರಯಿರಿ.”y(ಬುಖಾರಿ)

ಸಿತ್ರೇಯರyಮಟ್ಟಿಗyಯಾವುದಾದರೊyಕಲವುyತಕರಾರುಗಳ್yಸಾವಾಭಾ-
ವಿಕವಾಗಿದ.yಅದನುನೆyಸರಿಪಡಿಸಲುyಯಾರಾದರೊyಹ್ೊಡೆತವನುನೆy
ಅಸತ್ವನಾನೆಗಿy ಬಳಸಿಕೊಂಡರy ಜರೇವನಪಯ್ಯಂತy ಅವಳಿಗy
ಹ್ೊಡೆಯಬೆರೇಕಾದಿರೇತು.y

ಕಲವರಿಗyಸಂಶಯyರೊರೇಗವಿದ.yಸದಾಕಾಲyಅದಕಕೆyಸಂಬಂಧಪಟಟಿy
ಪ್ಶನೆಗಳನುನೆyಕರೇಳ್ತತುಲ್ರೇyಇರುತಾತುರ.yಕಲವುyಪತ್ನೆಯರುyಗಂಡನನುನೆy
ಅನುಸರಿಸದವರಾಗಿರಬಹುದು.y ಇನುನೆy ಕಲವರುy ಸದಾಕಾಲy
ಗಂಡನಿಗyಪ್ತು್ಯತತುರy ನಿರೇಡುವವರಾಗಿರಬಹುದು.y ಇವುಗಳಿಗ-
ಲಲೆy ಪರಿಹಾರyಹ್ೊಡೆತವಲಲೆ.yಆಕಯಲ್ಲೆರುವyಈyಗುಣಗಳನುನೆy
ದೊರಿರೇಕರಿಸಲುyಸಾವಧಾನವಾಗಿyಪ್ಯತ್ನೆಸಬೆರೇಕು.yಅವಳಲ್ಲೆ-
ರುವyಕಡುಕುಗಳನುನೆyಎತ್ತುyತೆೊರೇರಿಸುವಂತೆyಒಳಿತನೊನೆyಪ್ರೇತಾ್ಸ-
ಹಿಸುವುದನೊನೆyಕಲ್ಯಬೆರೇಕು.yಪ್್ರೇತ್ಪೂವ್ಯಕyವತ್ಯನೆಯಿಂದy
ಯಾರನೊನೆyಒಲ್ಸಿಕೊಳಳುಬಹುದಾಗಿದ.yಸಿತ್ರೇyಪ್್ರೇತ್ಯನುನೆyಇಷಟಿಪ-
ಡುವವಳಾಗಿದಾಳ್ೆ.yಹಿರೇಗyಪ್್ರೇತ್ಸಲುyಸಾಧ್ಯವಾಗುವyಗಂಡನಿಗyಸಿತ್ರೇy
ಯಾವತೊತುyಒಲ್ಯುತಾತುಳೆ.y

ಹ್ೊಡೆಯುವವನಿಗyಆy ತಪ್್ಪನy ಗಂಭರೇರತೆಯನುನೆy ತ್ಳಿಯಲುy
ಪ್ಮಾಣದyಕಲವುyವಚನಗಳನುನೆyಈyಕಳಗyನಿರೇಡಲಾಗಿದ.

1.y “ಆಕಯಂದಿಗyಅತು್ಯತತುಮವಾಗಿyವತ್್ಯಸಿರಿ”yಎಂದುyಕುರ್ಆನ್y
ಹ್ರೇಳಿದ.yಇದನುನೆyಉಲಲೆಂಘಿಸಿyಆಕಗyಹ್ೊಡೆಯುತ್ತುರೇರಾ?

2.y ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೊy ಅಕ್ಮವೆಸಗುವುದನುನೆy ಪವಿತ್y
ಕುರ್ಆನ್y ವಿರೊರೇಧಿಸಿದ.y ಒಂದುy ಕುದಿ್ಸರೇy ಹದಿರೇಸಿನಲ್ಲೆy
ಅಲಾಲೆಹನುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುನೆ:y“ಓyನನನೆyದಾಸರರೇ,yನಾನುyನನನೆyಮರೇಲ್y

36 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಗಳೆಯರು—ಕುರ್ಆನಿನಟದೃರ್್ಯಲ್ಲಿ

﴿ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴾

“ನಿಮ್ಮy ಆಪ್ಮಿತ್ರುy ವಾಸತುವದಲ್ಲೆy ಅಲಾಲೆಹ್,y ಆತನy ಸಂದರೇ-
ಶವಾಹಕರುyಮತುತುy ನಮಾಝನುನೆy ಸಂಸಾಥೆಪ್ಸುವ,yಝಕಾತ್y
ಕೊಡುವy ಹಾಗೊy ಅಲಾಲೆಹನy ಮುಂದy ಬಾಗುವy ಸತ್ಯವಿ-
ಶಾವಾಸಿಗಳ್yಮಾತ್.”y(5:55)

﴿ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴾

“ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳ್yಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳನುನೆyಬಿಟುಟಿyಸತ್ಯನಿಷೆರೇಧಿಗಳನುನೆy
ತಮ್ಮyಆತ್್ಮರೇಯyಸೆನೆರೇಹಿತರನಾನೆಗಿyಎಂದಿಗೊyಮಾಡಬಾರದು.yಹಾಗy
ಮಾಡುವವನyಸಂಬಂಧyಅಲಾಲೆಹನೆೊಂದಿಗyಏನೊyಇರುವುದಿಲಲೆ.y
ನಿರೇವುyಅವರyಮದ್ಯನದಿಂದyತಪ್್ಪಸಿಕೊಳಳುಲುyತೆೊರೇರಿಕಗಾಗಿyಈy
ವಿಧಾನವನನೆನುಸರಿಸಿದರyಅದಕಕೆyಕ್ಷಮyಇದ.yಆದರyಅಲಾಲೆಹುyಸವಾತಃy
ತನನೆyಬಗಗೆy(ಭಯಪಡಬೆರೇಕಂದು)yನಿಮಗyಎಚ್ಚರಿಕyನಿರೇಡುತ್ತುದಾನ್ೆy
ಮತುತುyನಿಮಗyಆತನyಕಡೆಗರೇyಮರಳಿyಹ್ೊರೇಗಲ್ಕಿಕೆದ.”y(3:28)

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ﴾

“ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳೆರೇ,yನಿರೇವುyನನನೆyಮಾಗ್ಯದಲ್ಲೆyಹ್ೊರೇರಾಡುವುದಕಾಕೆಗಿy
ಹಾಗೊyನನನೆyಸಂಪ್್ರೇತ್ಗಾಗಿyಹ್ೊರಟ್ರುವಿರಾದರyನನನೆyಮತುತುyನಿಮ್ಮy
ಶತು್ಗಳನುನೆyಮಿತ್ರಾಗಿyಮಾಡಿಕೊಳಳುಬೆರೇಡಿರಿ.yನಿರೇವುyಅವರೊಂದಿಗy
ಸೆನೆರೇಹyಬೆಳೆಸುತ್ತುರೇರಿ.yವಸುತುತಃyನಿಮ್ಮyಬಳಿಗyಬಂದಿರುವyಸತ್ಯವನುನೆy
ಅವರುyತ್ರಸಕೆರಿಸಿyಬಿಟ್ಟಿರುವರು.yನಿರೇವುyನಿಮ್ಮyಪ್ಭುವಾಗಿರುವy
ಅಲಾಲೆಹನyಮರೇಲ್yವಿಶಾವಾಸವಿರಿಸಿದಿರ್ೇರಂಬyತಪ್್ಪಗಾಗಿyಮಾತ್yಸಂದರೇ-
ಶವಾಹಕರನೊನೆy ನಿಮ್ಮನೊನೆy ದರೇಶಭ್ಷಟಿಗೊಳಿಸುವುದರೇy ಅವರy
ಧ್ೊರೇರಣೆಯಾಗಿದ..”y(60:1)

﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ﴾

“ಈyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳೆರೇ,yನಿರೇವುyಅಲಾಲೆಹನಿಗಾಗಿyಸತ್ಯದಲ್ಲೆರೇyನೆಲ್ನಿಲುಲೆ-
ವವರು,yನಾ್ಯಯದyಸಾಕ್ಷ್ಯವಹಿಸುವವರೊyಆಗಿರಿ.yಒಂದುyವಿಭಾಗದy
ಮರೇಲ್ನyದವಾರೇಷವುyನಿಮ್ಮನುನೆyನಾ್ಯಯದಿಂದyವಿಮುಖರಾಗುವಷುಟಿy
ರರೇಗಿಸದಿರಲ್.y ನಾ್ಯಯyಪಾಲ್ಸಿರಿ.y ಇದುy ದರೇವಭಯಕಕೆy ಹ್ಚು್ಚy
ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತತುದ.”y(5:8)

﴿ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 
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خب مب ىب يب جت حت خت مت 
ىت يتجث مث ىث يث حج مج جح ﴾

“ಓyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳೆರೇ,yನಿಮ್ಮyಪೂವ್ಯಗಾಮಿyಗ್ಂಥದವರyಪೆೈಕಿ,y
ನಿಮ್ಮyಧಮ್ಯವನುನೆyಅಣಕyಹಾಗೊyಹಾಸ್ಯyವಿನೆೊರೇದದyಸಾಧನy
ಮಾಡಿಕೊಂಡವರನೊನೆyಇತರyಸತ್ಯನಿಷೆರೇಧಿಗಳನೊನೆyನಿಮ್ಮyಗಳೆಯy
ಹಾಗೊyಆಪತುಸೆನೆರೇಹಿತರನಾನೆಗಿyಮಾಡಿಕೊಳಳುಬೆರೇಡಿರಿ.yನಿರೇವುyಸತ್ಯವಿ-
ಶಾವಾಸಿಗಳಾಗಿದರ್yಅಲಾಲೆಹನನುನೆyಭಯಪಡಿರಿ.”y(5:57)

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴾

“ನಿರೇವುyನಮಾಝಿಗಾಗಿyಕರyನಿರೇಡಿದಾಗyಅವರುyಅದನುನೆyಗರೇಲ್y
ಮಾಡಿyಆಟವಾಡುತಾತುರ.yಅವರುyಬುದಿ್ಧಹಿರೇನರಾದುದರಿಂದಲ್ರೇy
ಹಾಗyಮಾಡುತಾತುರ.”y(5:58)

﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴾

“ಧಮ್ಯದyವಿಷಯದಲ್ಲೆyನಿಮೊ್ಮಡನೆyಯುದ್ಧyಮಾಡಿರದyಹಾಗೊy
ನಿಮ್ಮನುನೆyನಿಮ್ಮyಮನೆಗಳಿಂದyಹ್ೊರಹಾಕದವರೊಂದಿಗyಸೌಜನ್ಯy
ಹಾಗೊy ನಾ್ಯಯದೊಂದಿಗy ವತ್್ಯಸುವುದರಿಂದy ಅಲಾಲೆಹನುy
ನಿಮ್ಮನುನೆyತಡೆಯುವುದಿಲಲೆ.yಅಲಾಲೆಹನುyನಾ್ಯಯಪಾಲನೆyಮಾಡು-
ವವರನುನೆyಪ್್ರೇತ್ಸುತಾತುನೆ.”y(60:8)

﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾

“ಧಮ್ಯದy ವಿಷಯದಲ್ಲೆy ನಿಮ್ಮy ವಿರುದ್ಧyಯುದ್ಧyಮಾಡಿರುವy
ಹಾಗೊyನಿಮ್ಮನುನೆyನಿಮ್ಮyಮನೆಗಳಿಂದyಹ್ೊರyಹಾಕಿರುವyಮತುತುy
ನಿಮ್ಮನುನೆyಹ್ೊರಹಾಕುವyವಿಷಯದಲ್ಲೆyಪರಸ್ಪರyಸಹಕರಿಸಿರುವy
ಜನರೊಂದಿಗy ಸೆನೆರೇಹy ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದyಮಾತ್y ಅಲಾಲೆಹನುy
ನಿಮ್ಮನುನೆyತಡೆಯುತಾತುನೆ.yಅವರೊಂದಿಗyಸೆನೆರೇಹyಬೆಳೆಸುವವವರರೇy
ಅಕ್ಮಿಗಳ್.”y(60:9)

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾

“ಆyದಿನyಅಕ್ಮಿಯುyತನನೆyಕೈಗಳನುನೆyಕಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳುವನುyಮತುತುy
ಅಕಟ!yನಾನುyಪ್ವಾದಿಯಂದಿಗyಸಹಕರಿಸುತ್ತುದರ್!yಅಯ್ಯರೇy
ನನನೆyದುದ್ಯಸೆಯರೇ!yಅಕಟ!yನಾನುyಆyವ್ಯಕಿತುಯನುನೆyಮಿತ್ನಾಗಿy
ಮಾಡಿಕೊಳಳುದಿರುತ್ತುದರ್!yಅವನyದುಬೆೊರೇ್ಯಧನೆಗyಮರುಳಾಗಿyನನನೆy
ಬಳಿಗyಬಂದyಸದೊ್ಬರೇಧನೆಯನುನೆyನಾನುyಸಿವಾರೇಕರಿಸಲ್ಲಲೆ.yಶೈತಾನನುy
ಮಾನವನyಮಟ್ಟಿಗyಮಹಾyವಿಶಾವಾಸಘಾತುಕನಾಗಿyಬಿಟಟಿನುyಎಂದುy
ಹ್ರೇಳ್ವನು.”y(25:27-29)� n

ಪತ್ನೂಗಟಹೊಡೆಯುವಟಗಂಡ!34 ನೇ ಪುಟದಂದ

ಅಕ್ಮವನುನೆy ನಿಷೆರೇಧಗೊಳಿಸಿದ್ರೇನೆ.y ನಿಮ್ಮy ನಡುವೆಯೊy
ನಾನುyಅದನುನೆyನಿಷೆರೇಧಗೊಳಿಸಿದ್ರೇನೆ.yಆದುದರಿಂದyನಿರೇವುy
ಅಕ್ಮವೆಸಗದಿರಿ.”

3.y ಬಹುತೆರೇಕy ಮಂದಿyಮುಖಕಕೆy ಹ್ೊಡೆಯುವುದಿದ.y ಇದುy
ವಿಶರೇಷತಃyವಿರೊರೇಧಿಸಲ್ಪಟಟಿyಕಾಯ್ಯವಾಗಿದ.yಜಾಬಿರ್ y
ಅವರಿಂದyನಿವೆರೇದನೆ.yಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಮುಖಕಕೆyಹ್ೊಡೆ-
ಯುವುದನುನೆyವಿರೊರೇಧಿಸಿದಾರ್.

4.y ತಾಯಿಗyಹ್ೊಡೆಯುವyಮಕಕೆಳ್yದೊರವಾ್ಯಪಕವಾದyಪ್ತಾ್ಯ-
ಘಾತಗಳನುನೆyಅನುಭವಿಸುತಾತುರ.

5.y ನಿರಂತರವಾಗಿy ಮದ್ಯನಗಳ್y ಮಾನಸಿಕy ಸಮಸೆ್ಯಗy
ಕಾರಣವಾದರyಜರೇವನವೆರೇyಅಸಹನಿರೇಯವಾಗಿyಪರಿಣಮಿಸ-
ಬಹುದು.� n
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ಆಗಸ್ 2 10

ಇಮಾಮ್ಟಶಾಫಿಈಯವರಟಅಮೃತವಾಣಿ

ಇಮಾಮ್yಶಾಫಿಈಯವರyಉಪದರೇಶಗಳ್yಅಥ್ಯವತಾತು-
ಗಿದ.yಅವುಗಳ್yಜ್ಾನyಮತುತುyಜರೇವನದyಅನುಭವಗಳ್y

ಮರೇಲ್ೈಸಿರುವyಸಂಕ್ಷಿಪತುyವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.yಅವುಗಳಲ್ಲೆyಕಲವುyಹಿರೇಗಿದ:y

ಮಾರಣಾಂತ್ಕವಾದy ಕಾಯಿಲ್ಯಿಂದy ಹಾಸಿಗy ಹಿಡಿದy
ಇಮಾಮರನುನೆyನೆೊರೇಡಲುyಹ್ೊರೇದyಸೆನೆರೇಹಿತನೆೊಂದಿಗyಅವರುy
ಹ್ರೇಳಿದರು:y“ನಾನುyಇಹಲ್ೊರೇಕಕಕೆyವಿದಾಯyಕೊರೇರುತ್ತುದ್ರೇನೆ.y
ಗಳೆಯರನುನೆy ಅಗಲುತ್ತುದ್ರೇನೆ.y ನನನೆy ಕಮ್ಯಗಳy ಫಲವನುನೆy
ಅನುಭವಿಸಲುy ತೆರಳ್ತ್ತುದ್ರೇನೆ.y ಮರಣದy ಪಾನಪಾತೆ್ಯನುನೆy
ಕುಡಿಯಲುyಸಿದ್ಧನಾಗಿyನಿಂತ್ದ್ರೇನೆ.yಪ್ಭುವಿನyಬಳಿಗyಮರಳ್-
ತ್ತುದ್ರೇನೆ.yನನನೆyಆತ್ಮy ಸವಾಗ್ಯದಲ್ಲೆರುತತುದೊರೇyನರಕದಲ್ಲೆರುತತುದೊರೇy
ಎನುನೆವುದುyನನಗyತ್ಳಿದಿಲಲೆ.”

**********
ಇಮಾಮ್yಶಾಫಿಈyಮತುತುyಶಿಷ್ಯರುyಪೆರೇಟೆಯಲ್ಲೆyನಡೆದುಕೊಂಡುy
ಹ್ೊರೇಗುತ್ತುದಾಗ್yಒಬ್ಬನುyಮತೆೊತುಬ್ಬನನುನೆy ಕಟಟಿದಾಗಿyಆಡಿಕೊ-
ಳ್ಳುತ್ತುರುವುದನುನೆyಆಲ್ಸಿದರು.yಆಗyಇಮಾಮ್yಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗy
ಹ್ರೇಳಿದರು:y“ಅತತುyಗಮನಹರಿಸಬೆರೇಡಿರಿ.yಅನಗತ್ಯyಮಾತ್ನಂತೆy
ಅದನುನೆyಆಲ್ಸುವುದುyಕೊಡಾyಪಾಪವಾಗಿದ.yಆಲ್ಸುವವನುy
ಆಡುವವನy ಪಾಲುದಾರನಾಗುತಾತುನೆ.y ದುಷಟಿನುy ತನನೆy ಪಾತೆ್-
ಯಲ್ಲೆರುವyಕಟಟಿyವಸುತುಗಳನುನೆyನಿಮ್ಮyಪಾತೆ್ಗyಹಾಕಲುyಪ್ಯ-
ತ್ನೆಸುತಾತುನೆ.yಅವನyಮಾತುಗಳನುನೆyನಿಲ್ಯಕ್ಷಿಸಿರಿ.yಅವನಂತೆಯರೇy
ಉತತುರಿಸುವುದುyಮೊಖ್ಯತನ.”

**********
ಬೆರೇರyಕಲವುyಸಂದಭ್ಯಗಳಲ್ಲೆyಇಮಾಮ್yಶಾಫಿಈyಹ್ರೇಳಿದರು:y

“ನಾನುyಪ್ಚುರಪಡಿಸುತ್ತುರುವyಜ್ಾನyಜನರಿಗyಉಪಕಾರಪ್ದವಾ-
ಗಬೆರೇಕಂದುyನಾನುyಆಗ್ಹಿಸುತೆತುರೇನೆ.yಅನ್ಯಥಾ,yಅದರಿಂದyನನಗy
ಏನಾದರೊyಲಾಭyಸಿಗಲ್yಎಂಬyಆಸೆಯಲಲೆ.”

**********
“ನಾನುyಯಾರೊಂದಿಗyಏನಾದರೊyಮಾತನಾಡುವಾಗyನನಗy
ಒಂದರೇyಒಂದುyಉದ್ರೇಶವಿರುತತುದ.yಅದುyಆyವ್ಯಕಿತುyಸಜ್ಜನನಾಗ-
ಬೆರೇಕು,yಸನಾ್ಮಗ್ಯದಡೆಗyಬರಬೆರೇಕುyಮತುತುyಅವನಿಗyಅಲಾಲೆಹನy
ಸಂರಕ್ಷಣೆyಲಭಸಬೆರೇಕುyಎಂದಾಗಿದ.”

**********
“ಎದುರಾಳಿಯನುನೆy ಸೆೊರೇಲ್ಸಬೆರೇಕಂಬyಉದ್ರೇಶದಿಂದyನಾನುy
ಯಾವತೊತುyವಾದ-ಪ್ತ್ವಾದyನಡೆಸಿಲಲೆ.”

**********
“ನಿರೇವುyಮಾಡುವyಕಾಯ್ಯದಲ್ಲೆyನಿಮಗyಅಹಂಕಾರyಉಂಟಾಗುತತು-
ದಯರೇyಎಂಬyಭಯyತೆೊರೇಚಿದಾಗyಇಲ್ಲೆyವಿವರಿಸಿರುವyಕಾಯ್ಯಗಳy
ಕುರಿತುy ಚಿಂತ್ಸಬೆರೇಕು:y ನಿರೇವುyಯಾಚಿಸುವy ದರೇವನy ಪ್್ರೇತ್,y
ನಿರೇವುyಆಗ್ಹಿಸುವyಪ್ತ್ಫಲ,yನಿರೇವುyಭಯಪಡುವyಶಿಕ್ಷೆ,yನಿರೇವುy
ಸಂತೆೊರೇಷದಿಂದyಸ್ಮರಿಸುವyನಿಮ್ಮyಆರೊರೇಗ್ಯ,yಭಯದೊಂದಿಗy
ಸ್ಮರಿಸುವyಕಷಟಿಕಾಪ್ಯಣ್ಯ.yಈyಪೆೈಕಿyಯಾವುದಾದರೊyಒಂದನುನೆy
ನೆನಪುyಮಾಡಿಕೊಂಡರyನಿಮ್ಮyಕಮ್ಯyತುಂಬಾyಕಡಿಮಯಾಗಿದy
ಎಂದುyತ್ಳಿಯುತತುದ.yಆಗyಅಹಂಕಾರyಮಾಯವಾಗುತತುದ.”

**********
“ಲ್ೊರೇಕyಮತುತುyಅಲಾಲೆಹನನುನೆyಸಮಾನವಾಗಿyಪ್್ರೇತ್ಸುತೆತುರೇನೆyಎಂದುy

39 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 11

ಅಲಾಲಿಹನಟಬಳಯಲ್ಲಿರುವುದುಟಉತತಿಮಟ

ಖಲ್ರೇಫyಉಮರ್ yಅವರy ಆಡಳಿತy ಕಾಲ.y ಒಂದುy
ಶುಕ್ವಾರyಅಮಿರೇರುಲ್yಮುಅ್yಮಿನಿರೇನ್yಖುತುಬಃy

ಆರಂಭಸಿದರು.y ತುಸುy ಹ್ೊತ್ತುನy ಬಳಿಕy ಉಸಾ್ಮನ್ y
ರವರುyಮಸಿರೇದಿಗyಬಂದರು.y ತಹಿಯ್ಯತ್yನಮಾಝಿಗyಸಿದ್ಧತೆy
ಆರಂಭಸುವಾಗ,yಮಿಂಬರ್ನಿಂದyಖಲ್ರೇಫರyಪ್ಶನೆyಕರೇಳಿyಬಂತು:y
“ಉಸಾ್ಮನ್,yನಿರೇವುyಈyತನಕyಎಲ್ಲೆದಿರ್ಿ?”y

“ಅಮಿರೇರುಲ್yಮುಅ್yಮಿನಿರೇನ್,yನಾನುyಕಾಯ್ಯನಿಮಿತತುyತುತಾ್ಯಗಿy
ಒಂದಡೆಗyಹ್ೊರೇಗಬೆರೇಕಾಯಿತು.yಬರುವಾಗyಸವಾಲ್ಪyತಡವಾಯಿತು.”y
ಉಸಾ್ಮನ್ yರುyಕಾರಣವನುನೆyನಿವೆರೇದಿಸಿಕೊಂಡರು.y

ಪುನಃy ಖಲ್ರೇಫರy ಪ್ಶನೆ:y “ಜುಮುಅಕಕೆy ಅದಾನ್ನy ನಂತರy
ಬರುವವರyಸಿಥೆತ್yಏನೆಂದುyನಿಮಗyಗೊತ್ತುದಯಲಲೆ?”yಉಸಾ್ಮನ್y
ಮೌನವಾದರು.y(ಮುಸಿಲೆಮ್yಉಲ್ಲೆರೇಖಿಸಿದyಹದಿರೇಸಿನyತ್ರುಳ್)

ನಮ್ಮy ಆಯುಷಾಕೆಲದಲ್ಲೆy ಅದಷೆೊಟಿರೇy ಶುಕ್ವಾರಗಳ್y
ಕಳೆದುಹ್ೊರೇದವು?yನಾವುyಅದಷುಟಿyಜುಮುಅಃyನಮಾಝ್yಗಳಲ್ಲೆy
ಪಾಲ್ೊಗೆಂಡಿದರ್ೇವೆ?y

ಶುಕ್ವಾರyಜುಮುಅಃyಖುತುಬಾyಹಾಗೊyನಂತರದyಎರಡುy
ರಕಅತ್y ನಮಾಝ್ನಲ್ಲೆy ಪಾಲ್ೊಗೆಳ್ಳುವವರಿಗy ಅಲಾಲೆಹನುy
ದಯಪಾಲ್ಸುವy ಪ್ತ್ಫಲy ಎಷೆಟಿಂದುy ಪ್ವಾದಿ yಯವರುy
ವಿವರಿಸಿದಾ್ರ.y ಶುಕ್ವಾರy ಸಾನೆನyಮಾಡಿy ಬೆರೇಗನೆyಮಸಿರೇದಿಗy
ಆಗಮಿಸುವವರಿಗyಒಂಟೆಯನುನೆyದಿಬಹುyಮಾಡಿyದಾನyಮಾಡಿದಷುಟಿy
ಪುಣ್ಯವಿದ.y ಅದರy ನಂತರy ಬರುವವರಿಗy ಕ್ಮವಾಗಿy ಹಸು,y
ಮರೇಕ,y ಕೊರೇಳಿಯವನುನೆy ದಿಬಹುy ಮಾಡಿy ದಾನy ಮಾಡಿದಷುಟಿy

ಪ್ತ್ಫಲyಲಭ್ಯವಾಗುತತುದ.yಇಮಾಮ್yಮಿಂಬರಗೆyಹತುತುyಸಮಯದಲ್ಲೆy
ಆಗಮಿಸುವವನಿಗy ಕೊರೇಳಿಯy ಮೊಟೆಟಿy ದಾನy ಮಾಡಿದಷುಟಿy
ಪುಣ್ಯವಿದ.y(ಅಬೊyಹುರೈರಾ yಅವರಿಂದyಒಂದುyನಿವೆರೇದಕರy
ತಂಡyಉಲ್ಲೆರೇಖಿಸಿದು)್

ಇವೆಲಲೆವೂyನಮಗyಗೊತ್ತುರದyವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆಯರೇ?yಆದರೊy
ಶುಕ್ವಾರದಂದುyನಮ್ಮyಮಸಿರೇದಿyತುಂಬಲುyಎರಡನೆರೇyಖುತುಬy
ತನಕyಕಾಯಬೆರೇಕಾದುದುyಏಕ?yಜುಮುಅಃyನಮಾಝನುನೆyಅದರy
ಪೂಣ್ಯyಪ್ತ್ಫಲವನುನೆyಪಡೆದುyನಿವ್ಯಹಿಸಲುyಅಸಾಧ್ಯವಾದುದರy
ಹಿನೆನೆಲ್ಯಲ್ಲೆರುವyಕಾರಣವೆರೇನು?y

ಕಾರಣyಕರೇಳಿದರyಹಲವಾರುyಉತತುರಗಳಿರಬಹುದು.yಅಂಗಡಿಯy
ಸಾಮಾನುಗಳನೆನೆಲಲೆyಜೊರೇಪಾನವಾಗಿyಜೊರೇಡಿಸದyಚೆಲಾಲೆಪ್ಲ್ಲೆಯಾಗಿy
ಬಿಟುಟಿyಬರಲುyಸಾಧ್ಯವೆರೇ?yವಾ್ಯಪಾರಿಯyಕಾರಣyಹಿರೇಗಿದ್ರ,yಮನೆಯy
ಕಲಸಗಳನುನೆy ನಿವ್ಯಹಿಸಿಕೊಂಡುy ಬರುವಾಗy ತಡವಾಗುತತುದy
ಎನುನೆವುದುyಗೃಹಸಥೆನyಸಬೊಬಾಗಿರುತತುದ.yಹ್ೊಲದಲ್ಲೆyಕೊತ್ರುವು-
ದರಿಂದyಸಮಯyಹ್ೊರೇದದರ್ೇyಗೊತಾತುಗಲ್ಲಲೆyಎನುನೆವುದುyಕೃಷ್ಕನy
ಕಾರಣವಾದರ,y ಕಛರೇರಿಯಿಂದyಬೆರೇಗyಬರಲುyಮರೇಲಧಿಕಾರಿy
ಅವಕಾಶyನಿರೇಡಲ್ಲಲೆವೆಂದುyನೌಕರನುyಕಾರಣyಮುಂದಿಡುತಾತುನೆ.y

ಅಷೆಟಿರೇಕ,yಪೆರೇಟೆಯಲ್ಲೆyಸುಮ್ಮನೆyಅಲ್ದಾಡಿyಕಾಲyತಳ್ಳುವವರಿಗy
ಕೊಡಾyಅವರದ್ರೇyಆದyಕಾರಣಗಳಿರುತತುವೆ.yಆದರyಈyಕಾರಣವನುನೆy
ಯಾರುyಕರೇಳ್ತಾತುರ?yತಡವಾಗಿyಆಗಮಿಸುವವರyಕಾಯ್ಯದಲ್ಲೆy
ಪ್ಶಿನೆಸಲುy ಖತ್ರೇಬರುಗಳ್y ಖಲ್ರೇಫy ಉಮರ್ y ರವರನುನೆy
ಆದಶ್ಯವನಾನೆಗಿyಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲಲೆ.yಅವರುyಹಾಗyಮಾಡುತ್ತು-
ದರ್,yಉಸಾ್ಮನ್ yರಂತೆyಸ್ಪಷಟಿವಾದyಕಾರಣಗಳyಸಮಜಾಯಿಷ್ಕy
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ಆಗಸ್ 2 10

ನಿರೇಡಲುyಯಾರಿಗyಸಾಧ್ಯವಿತುತು?yಕಾರಣyಹ್ರೇಳ್ವyಅದಷುಟಿyಮಂದಿy
ಮುಂದಿನyಜುಮುಅಕಕೆyಅದರೇyಮಸಿರೇದಿಗyಬರುತಾತುರ?y

ಜನರy ಮಧ್್ಯy ತನನೆನುನೆy ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತುy ಎಂಬy
ಆರೊರೇಪದೊಂದಿಗy ಸಭಯನುನೆy ತೆೊರಯದವರುy ವಿರಳ.y
ಅಥವಾyಖತ್ರೇಬರುಗಳ್yಉಮರ್ yತೆೊರೇರಿಸಿದyಧ್ೈಯ್ಯವನುನೆy
ತೆೊರೇರಿಸಿದರyಉಸಾ್ಮನ್ yರಿಗyಉಂಟಾಗದyಅಪಮಾನಪ್ಜ್ಞೆy
ನಮ್ಮಲುಲೆಂಟಾಗಬಹುದು.yನಮ್ಮಲ್ಲೆyಕಲವರyಆಸಕಿತುyವಿಜಯದಡೆಗy
ಧಾವಿಸುವುದರyಬದಲಾಗಿyಅದರಿಂದyವಿಮುಖರಾಗುವುದರಲ್ಲೆದ.

ಅಶೃದ್ಧy ಮತುತುy ಆಲಸ್ಯy ಪೆೈಶಾಚಿಕy ಪೆ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದಯಂದುy
ನಮಗyಗೊತ್ತುಲಲೆದyಸಂಗತ್ಯಲಲೆ.yಆದರyನಮ್ಮಲ್ಲೆyಹಲವರುyಅದರy
ದಾಸರಾಗಿದಾರ್.yಈyಪೆೈಶಾಚಿಕyಪೆ್ರೇರಣೆಯಿಂದyವೆೈಯುಕಿತುಕyಅಥವಾy
ಭೌತ್ಕyಕಾಯ್ಯಗಳನುನೆyಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವುದಕಿಕೆಂತyಧಾಮಿ್ಯಕy
ಕಾಯ್ಯಗಳನುನೆyಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವುದುyಹತುತುಪಟುಟಿyಗುರುತರ-
ವಾಗಿದ.yನಮಾಝ್ನಂತಹyಆರಾಧನೆಗಳನುನೆyಮರಯುವುದು,y
ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವುದುyಅಥವಾyಮುಂದೊಡುವುದಕಕೆyವಾ್ಯಪಾರ,y
ಮನೆೊರೇರಂಜನೆ,yಕಲಸದyಕಾರಣಗಳನುನೆyಹ್ರೇಳ್ವುದುyಅಲಾಲೆಹ-
ನೆೊಂದಿಗyತೆೊರೇಪ್ಯಡಿಸುವyಕೃತಘನೆತೆಯಾಗಿದ.y

ಏಕಂದರyಈyಲ್ೊರೇಕದಲ್ಲೆರುವyಸುಖyಸೌಕಯ್ಯಗಳ್yಅಲಾಲೆಹನy
ಅನುಗ್ಹಗಳಾಗಿವೆ.yಆರಾಧನೆಗಳನುನೆyಕಲೆಪತುವಾಗಿyನಿವ್ಯಹಿಸುವy
ಮೊಲಕyಅನುಗ್ಹಗಳಿಗyಕೃತಜ್ಞತೆyತೆೊರೇರಿಸಬೆರೇಕು.yಅನುಗ್ಹಗಳ-
ನುನೆyಅನುಭವಿಸುವyಭರದಲ್ಲೆyಆರಾಧನೆಯಲ್ಲೆyಅಶೃದ್ಧರಾಗುವುದುy
ಕೃತಜ್ಞತೆಯಲಲೆ,yಕೃತಘನೆತೆಯಾಗಿದ.

ನಮಾಝ್yನಿವ್ಯಹಿಸಿದyನಂತರyವಾ್ಯಪಾರ-ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲೆy
ನಿರತಾಗಬೆರೇಕಂದುyಕುರ್ಆನ್yಹ್ರೇಳಿದy(ಜುಮುಅಃy10).yಒಮ್ಮy
ಪ್ವಾದಿ ಯವರುyಮದಿರೇನಾyಮಸಿರೇದಿಯಲ್ಲೆyಖುತುಬಃyನಿವ್ಯಹಿ-
ಸುತ್ತುರುವಾಗyಸಹಾಬಿಗಳ್yಅವರನುನೆyಬಿಟುಟಿಬಿಟುಟಿyಮದಿರೇನಾದಲ್ಲೆದ್y
ವಾ್ಯಪಾರಿyತಂಡದಡೆಗyತೆರಳಿದyಘಟನೆyಪ್ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ.y

ವಾ್ಯಪಾರಿyವಸುತುಗಳ್yಮುಗಿದುಹ್ೊರೇಗುತತುದೊರೇyಎಂಬyಆಶಂಕy
ಹಾಗೊyನಮಾಝ್yಆರಂಭವಾಗುವಾಗyಮಸಿರೇದಿಗyಬರಬಹುದುy
ಎಂಬyಲ್ಕಾಕೆಚಾರyಸಹಾಬಿಗಳನುನೆyಇದಕಕೆyಪೆ್ರೇರರೇಪ್ಸಿತುತು.yಆದರy
ಅನುಚರರುy ಮಾಡಿದy ಎಡವಟುಟಿy ಪ್ವಾದಿ yಯವರನುನೆy
ನೆೊರೇಯಿಸಿತು.y ಅವರುy ತಮ್ಮy ಮನಸು್ಸಗಳನುನೆy ಮಸಿರೇದಿಯy
ಆರಾಧನೆಯಿಂದyಮಾರುಕಟೆಟಿಯyಗೌಜಗದಲ್ದಡೆಗyತ್ರುಗಿಸಿದy
ತಪ್ಪನುನೆyಅಲಾಲೆಹುyತ್ದಿದ್.y

“ಅವರುyವಾ್ಯಪಾರyಮತುತುyಮನರಂಜನೆyನಡೆಯುತ್ತುರುವುದನುನೆy
ಕಂಡೆೊಡನೆyಅದರಡೆಗy ಧಾವಿಸಿಹ್ೊರೇದರುyಮತುತುy ನಿಮ್ಮನುನೆy
ನಿಂತಲ್ಲೆರೇyಬಿಟುಟಿಬಿಟಟಿರು.yಇವರೊಡನೆyಹ್ರೇಳಿರಿ:yಅಲಾಲೆಹನyಬಳಿy
ಏನಿದಯರೇyಅದುyವಾ್ಯಪಾರyಮತುತುyಮನರಂಜನೆಗಿಂತyಉತತು-
ಮವಾಗಿದyಮತುತುy ಅಲಾಲೆಹನುy ಅತು್ಯತತುಮy ಅನನೆದಾತನಾಗಿ-
ದಾನ್ೆ.”y(ಜುಮುಅಃy11)

ಅಲಾಲೆಹನುyಸಹಾಬಿಗಳನುನೆy ತ್ದಿದ್.yನಮ್ಮನುನೆy ತ್ದಲ್ುyಮಾತ್y
ಅಲಾಲೆಹನyವಚನಗಳಿಗyಶಕಿತುಯಿಲಲೆವೆರೇ?yಅಥವಾyಅಲಾಲೆಹನyಬಳಿಯ-
ಲ್ಲೆರುವುದುyಉತತುಮವಲಲೆyಎನುನೆವುದುyನಮ್ಮyಅಭಪಾ್ಯವೆರೇ?�n

ಹ್ರೇಳ್ವವನುy ಸುಳ್ಳುಗಾರನು.y ಎರಡನುನೆy ಒಂದರೇy ರಿರೇತ್ಯಲ್ಲೆy
ಪ್್ರೇತ್ಸಲುyಸಾಧ್ಯವಿಲಲೆ.”

**********
“ಎಂಟುyಮಂದಿyಎಂಟುyಅಗತ್ಯಗಳಂದಿಗyಸದಾyನನನೆನುನೆyಸುತುತು-
ವರಿದಿರುತಾತುರ.yಅಲಾಲೆಹನyಗ್ಂಥ:yಅದರyಪ್ಕಾರyಜರೇವಿಸಲು.y
ಪ್ವಾದಿಚಯ್ಯ:yಅದನುನೆyಅನುಸರಿಸಲು.yಸೆೈತಾನ:yಅಲಾಲೆಹನನುನೆy
ಧಿಕಕೆರಿಸುವಂತೆyಮಾಡಲು.yನನನೆyಕುಟುಂಬ:yಆಹಾರyಸಂಪಾದಿಸಲು.y
ನನನೆyದರೇಹ:yಕಲವುyಆಸೆಗಳಂದಿಗ,yಕಾಲ:yಹಲವಾರುyಬೆರೇಡಿಕಗ-
ಳಂದಿಗ.yಮಲಕ್:yನನನೆyಆತ್ಮವನುನೆyವಶಪಡಿಸಿಕೊಳಳುಲು.”

**********
“ನಾನುyನನನೆyಜರೇವನದಲ್ಲೆyಮೊರುyಬಾರಿyಬಡತನಕಕೆyಸಿಲುಕಿದ್.y
ಅಂದುyಎಲಲೆವನೊನೆyಕಿತುತುyಮಾರಾಟyಮಾಡಿದ.yಪತ್ನೆyಮತುತುyಮಕಕೆಳy
ಆಭರಣಗಳನುನೆy ಕೊಡಾ.yಆದರyಅವುಗಳಾವುದನೊನೆy ನಾನುy
ಒಮ್ಮಯೊyಅಡವಿಗyಇಟ್ಟಿರಲ್ಲಲೆ.”

**********
“ನಾನುyಹ್ೊಟೆಟಿyತುಂಬಾyಉಂಡುy16yವಷ್ಯyಕಳೆದಿದ.yಹ್ೊಟೆಟಿy
ತುಂಬಿದರyಹಲವುyದೊರೇಷಗಳಿವೆ.yಭಾರyಹ್ಚಾ್ಚಗುತತುದ.yಮನಸು್ಸy
ಹಾಳಾಗುತತುದ.yಬುದಿ್ಧyಕಡಿಮಯಾಗುತತುದ.yನಿದ್yಬರುತತುದ.yಆರಾಧ-
ನೆಯಲ್ಲೆyಆಸಕಿತುyಕಡಿಮಯಾಗುತತುದ.”� n

ಇಮಾಮ್ಟಶಾಫಿಈಯವರಟಅಮೃತವಾಣಿ37 ನೇ ಪುಟದಂದ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 11

ಅಂಧವಿಶಾವಾಸಗಳುಟಅಂತ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲಿಟ

ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾಅತ್ ಗುತ್್ತಗೆ ಹಿಡಿದುಿೊಂಡಿದೆ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಾದಸುವ ಸಮಸ್ತದವರ ವಿಶಾವಾಸ ಕೊಡಾ ಹಿೇಗೆಯೇ ಇದೆ. 
ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಅಂಧವಿಶಾವಾಸಿಗಳು ಬದ್ರಿ ಹುತಾತಮಾರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಪಾಪಾಪರ ತನಕವಿರುವ ಜನರನು್ನ ಕರೆದು 
ಪಾರಿರ್್ಮಸುತ್್ತದಾ್ದರೆ. ಹಿೇಗೆ ಕರೆದು ಪಾರಿರ್್ಮಸವವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮಹಾತಮಾರಾಗಿರಬೇಕ್ಲಲಿ. ಿಲವರು ಅರೆಹುಚ್ಚರೆೊೇ 
ಪೂಣ್ಮ ಹುಚ್ಚರೆೊೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬೇರೆ ಿಲವರು ಮುಸಿಲಿಮರು ಕೊಡಾ ಆಗಿರುವುದಲಲಿ. ಆದರೆ ಪಾರಿಥ್ಮನ 
ಅಲಾಲಿಹನಿಗೆ ಮಾತರಿ ಸಮರ್್ಮಸಲಪಾಡಬೇಿಂದು ಅಲಾಲಿಹ್ ಮತು್ತ ಆತನ ಸಂದೆೇಶವಾಹಕರು ಕಲ್ಸಿಿೊಟ್್ದ್ದರಿಂದ 
ದುಷಕೆಮ್ಮಯಂದಗೆ ಪಾರಿರ್್ಮಸಿದರೊ, ಸತಕೆಮ್ಮಯಂದಗೆ ಪಾರಿರ್್ಮಸಿದರೊ ಅವೆಲಲಿವೂ ಅವರಿಗಿರುವ 
ಆರಾಧನಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿರ್್ಮ ಆಗಿದೆ.

ಅಂಧವಿಶಾವಾಸyಮತುತುy ಅನಾಚಾರಗಳ್y ಸದಾಕಾಲy
ನೆಲ್ನಿಂತ್ದ.yಅದುyಕೊಡಾyಧಮ್ಯನಿಷೆರೇಧಿಗಳಲಲೆ-

ಲಲೆ,yಧಮ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳಲ್ಲೆಯರೇyಹ್ಚು್ಚ.yಒಬ್ಬyಪ್ವಾದಿಯyಜನಾಂಗವುy
ಮರೇರyಮಿರೇರುವಾಗyಆyಜನತೆಯನುನೆyನಾಶಪಡಿಸಿyಉಪದರೇಶಿಸಿದy
ಪ್ವಾದಿyಮತುತುyಅವರyಸಿರೇಮಿತyಅನುಚರರನುನೆyಅಲಾಲೆಹನುyರಕ್ಷಿ-
ಸುತಾತುನೆ.yಇದುyಪವಿತ್yಕುರ್ಆನ್yಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲೆyನಮಗyನಿರೇಡಿದy
ಪಾಠವಾಗಿದ.yಅನಂತರyಪಥಭ್ಷಟಿರಾಗುವುದುyಅಲಾಲೆಹನುyರಕ್ಷಿಸಿದy
ಮರೇಲ್yಹ್ರೇಳಿದyಪ್ವಾದಿಗಳyಅನುಯಾಯಿಗಳೆರೇyಆಗಿದಾ್ರ.yಆಗy
ಅವರನುನೆyಸನಾ್ಮಗ್ಯಕಕೆyತರಲುyಅಲಾಲೆಹನುyಮತೆೊತುರೇವ್ಯyಪ್ವಾದಿ-
ಯನುನೆyನಿಯರೇಗಿಸುತಾತುನೆ.yಪ್ಸುತುತyಪ್ವಾದಿyಆಗತರಾಗುವಾಗy
ಸಮಾಜದಲ್ಲೆyಅಂಧವಿಶಾವಾಸyಮತುತುyಅನಾಚಾರಗಳ್yಪ್ಬಲವಾಗಿy
ನೆಲ್ನಿಂತ್ರುವyಅವಸೆಥೆyಇರುತತುದ.yಪವಿತ್yಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಸುನನೆ-
ತತುನುನೆyಪರಿಶೊರೇಧಿಸುವಾಗyನಮಗyಈyಕಾಯ್ಯವುyಸ್ಪಷಟಿವಾಗುತತುದ.

ಪ್ವಾದಿy ನೊಹ್ y ರನುನೆy ಅಲಾಲೆಹನುy ಸಂದರೇಶವಾಹಕ-
ರಾಗಿyನಿಯರೇಗಿಸಿದಾಗyಅವರyಜನಾಂಗyಅಲಾಲೆಹನನುನೆyಬಿಟುಟಿy
ವದ್,್yಸುವಾಅ್,yಯಊಖ್,yನಸ್್yಮೊದಲಾದyಹ್ಸರುಗಳಲ್ಲೆy
ಗುರುತ್ಸಲ್ಪಡುತ್ತುದ್yಮಹಾತ್ಮರನುನೆyಕರದುyಪಾ್ರ್್ಯಸಿyಅವರನುನೆy

ಆರಾಧಿಸುತ್ತುದy್ಪರಿಸಿಥೆತ್yಇತುತು.yಅವರನುನೆyಅದರಿಂದyಮುಕತುಗೊಳಿಸಿy
ಅಲಾಲೆಹನನುನೆyಮಾತ್y ಕರದುyಪಾ್ರ್್ಯಸಲುyಮತುತುyಅವನನುನೆy
ಮಾತ್yಆರಾಧಿಸಲುyತಮ್ಮyಜನತೆಗyಕಲ್ಸಿಕೊಡಲುyಅಲಾಲೆಹನುy
ಪ್ವಾದಿyನೊಹ್ yರನುನೆyಪ್ವಾದಿಯಾಗಿyಕಳ್ಹಿಸಿಕೊಟಟಿನು.y
ಈyವಿಷಯವನುನೆyಅಲಾಲೆಹನುyಸೊರತ್yನೊಹ್ನಲ್ಲೆyವಿವರಿಸಿಕೊ-
ಟ್ಟಿದಾನ್ೆ.yನೊಹ್ yರyಜನತೆyಪಾ್ರ್್ಯಸುತ್ತುದುದ್ುyಕರೇವಲyಕಲುಲೆ-
ಗಳಂದಿಗಾಗಿರಲ್ಲಲೆ.yಬದಲಾಗಿyಮೃತರಾದyಮಹಾತ್ಮರನಾನೆಗಿತುತು.y
ಇಮಾಮ್yಬುಖಾರಿ yದಾಖಲ್ಸುತಾತುರ:

“ಇವುಗಳ್y (ವದ್,್yಸುವಾಅ್yಇತಾ್ಯದಿ)yಪ್ವಾದಿyನೊಹ್ y
ರyಜನಾಂಗಕಕೆyಒಳಪಟಟಿyಸಜ್ಜನರyಹ್ಸರುಗಳಾಗಿವೆ.”y(ಬುಖಾರಿ-
-ಫತ್ಹುಲ್yಬಾರಿy11/71)yಪೂವಿ್ಯಕyವಿದಾವಾಂಸರyಮಾತುಗಳನುನೆy
ಆಧಾರವಾಗಿಟುಟಿಕೊಂಡುyಇಬ್ನೆyಹಜರ್ yಬರಯತಾತುರ:

“ಪ್ವಾದಿyಆದಮ್ yರಿಗyಐದುyಮಂದಿyಮಕಕೆಳಿದ್ರು.yಮರೇಲ್ನy
ಹ್ಸರುಗಳಲ್ಲೆyಗುರುತ್ಸಲ್ಪಡುವವರುyಅವರರೇyಆಗಿದ್ರು.yಅವರುy
ಭಕತುರಾಗಿದ್ರು.”y(ಫತ್ಹುಲ್yಬಾರಿy11/73)yಮರೇಲ್yಹ್ರೇಳಲಾದy
ಮಹಾತ್ಮರುಗಳಿಗyನೊಹ್ yರyಜನತೆyಯಾವyರಿರೇತ್ಯಲ್ಲೆy
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ಆರಾಧನೆಗಳನುನೆyಅಪ್್ಯಸುತ್ತುದರ್ು?yಇಬ್ನೆyಹಜರ್ yಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

“ಅವರೊಂದಿಗyಪಾ್ಥ್ಯನೆyನಡೆಸುವyಮೊಲಕyಅವರುyಅನುಗ್ಹ-
ವನುನೆyಯಾಚಿಸುತ್ತುದರ್ು.”y(ಫತ್ಹುಲ್yಬಾರಿy11/73).yಅವರನುನೆy
ಕರದುyಪಾ್ರ್್ಯಸಿದರyಮಾತ್yಅನುಗ್ಹyಲಭಸುತತುದyಎನುನೆವುದುy
ಅವರyವಿಶಾವಾಸವಾಗಿತುತು.yಅಲಾಲೆಹನೆೊಂದಿಗಿನyನೆರೇರವಾದyಪಾ್ಥ್ಯ-
ನೆಯನುನೆyಅವರುyಪರಿಗಣಿಸುತ್ತುರಲ್ಲಲೆ.y

ಸುನನೆತ್y ಜಮಾಅತ್y ಗುತ್ತುಗy ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ರೇವೆy ಎಂದುy
ವಾದಿಸುವy ಸಮಸತುದವರy ವಿಶಾವಾಸy ಕೊಡಾy ಹಿರೇಗಯರೇy ಇದ.y
ಆದುದರಿಂದಲ್ರೇyಇಂತಹyಅಂಧವಿಶಾವಾಸಿಗಳ್yಬದ್್yಹುತಾತ್ಮರಿಂದy
ಹಿಡಿದುy ಉಪಾ್ಪಪರy ತನಕವಿರುವy ಜನರನುನೆy ಕರದುy ಪಾ್-
ರ್್ಯಸುತ್ತುದಾ್ರ.y ಹಿರೇಗy ಕರದುy ಪಾ್ರ್್ಯಸುವವರಲ್ಲೆy ಹಲವರುy
ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿರಬೆರೇಕಿಲಲೆ.y

ಕಲವರುyಅರಹುಚ್ಚರೊರೇyಪೂಣ್ಯyಹುಚ್ಚರೊರೇyಆಗಿರಬಹುದು.y
ಬೆರೇರy ಕಲವರುyಮುಸಿಲೆಮರುy ಕೊಡಾyಆಗಿರುವುದಿಲಲೆ.y ಆದರy
ಪಾ್ಥ್ಯನೆy ಅಲಾಲೆಹನಿಗy ಮಾತ್y ಸಮಪ್್ಯಸಲ್ಪಡಬೆರೇಕಂದುy
ಅಲಾಲೆಹ್yಮತುತುy ಆತನy ಸಂದರೇಶವಾಹಕರುy ಕಲ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್-
ರಿಂದyದುಷಕೆಮಿ್ಯಯಂದಿಗyಪಾ್ರ್್ಯಸಿದರೊ,yಸತಕೆಮಿ್ಯಯಂದಿಗy
ಪಾ್ರ್್ಯಸಿದರೊyಅವೆಲಲೆವೂyಅವರಿಗಿರುವyಆರಾಧನೆಯಾಗಿರು-
ವುದರಿಂದyಶಿಕ್್ಯyಆಗಿದ.

ಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyಅಥವಾyವಸುತುವಿನಿಂದyಬೆರೇರಯವರಿಗyದೊರೇಷವುಂ-
ಟಾಗುತತುದy ಎಂಬyಮತೆೊತುಂದುy ಅಂಧವಿಶಾವಾಸyಪೂವಿ್ಯಕರಲ್ಲೆy
ನೆಲ್ನಿಂತ್ತುತು.yಈyದೊರೇಷಬಾಧ್ಯುyಅದೃಶ್ಯyಮತುತುyಅಭೌತ್ಕವಾದy
ನೆಲ್ಯಲ್ಲೆyಕಾಯ್ಯಕಾರಣyಸಂಬಂಧಗಳಿಗyಅತ್ರೇತವಾಗಿyಬೆರೇರಯ-
ಬ್ಬರಿಗyತಟುಟಿತತುದ!yಪ್ವಾದಿyಹೊದ್ yರyಜನತೆyಅವರೊಂದಿಗy
ಹಿರೇಗyಹ್ರೇಳಿದರ್ಂದುyಕುರ್ಆನ್yವಿವರಿಸುತತುದ.

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾
“ನಿಮ್ಮy ಮರೇಲ್y ನಮ್ಮy ಆರಾಧ್ಯರುಗಳy ಪೆೈಕಿy ಯಾರದೊ್ರೇy
ಶಾಪy ಬಿದಿ್ದಯಂದುy ನಾವುy ತ್ಳಿಯುತೆತುರೇವೆ.”y ಹೊದ್y
ಹ್ರೇಳಿದರು:y “ನಾನುy ಅಲಾಲೆಹನy ಸಾಕ್ಷ್ಯವನುನೆy ಮುಂದಿ-
ರಿಸುತೆತುರೇನೆ.y ನಿರೇವುy ಅಲಾಲೆಹನy ಹ್ೊರತುy ದರೇವತವಾದಲ್ಲೆy

ಭಾಗಿರೇದಾರರನಾನೆಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವyಇತರರಿಂದyನಾನುyಮುಕತು-
ನಾಗಿದರ್ೇನೆಂಬyಬಗಗೆyನಿರೇವುyಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಿ.”y(ಹೊದ್y54)y

ವಿಗ್ಹಾರಾಧನೆyಸರಿಯಲಲೆವೆಂದುyಆyಕಾಲದyಬಹುದರೇವವಿಶಾವಾಸಿ-
ಗಳಂದಿಗyಹೊದ್ yರುyಹ್ರೇಳಿದಾಗyಆyಜನತೆyನಿರೇಡಿದyಉತತುರy
ಮರೇಲ್ನyಸೊಕತುದಲ್ಲೆದ.yಅಂದರyಹೊದ್ yರುyವಿಗ್ಹಾರಾಧನೆ-
ಯನುನೆyವಿರೊರೇಧಿಸುವುದುyಅವರyಮರೇಲ್yಯಾವುದೊರೇyವಿಗ್ಹದy
ಶಾಪyತಟ್ಟಿದyಕಾರಣದಿಂದಾಗಿತುತು!y

ಸೊಕತುದyಉಳಿದyಭಾಗyಅಂತಹyವಾದyಅಲಾಲೆಹನಿಗyಭಾಗಿರೇ-
ದಾರರನುನೆy ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದಾಗಿದy ಎಂದುy ನಮಗy ಕಲ್ಸಿಕೊ-
ಡುತತುದ.yಮೃತಪಟಟಿyಮಹಾತ್ಮರುಗಳಿಗyಒಳಿತು-ಕಡುಕುಗಳನುನೆy
ಉಂಟುಮಾಡುವyಸಾಮಥ್ಯ್ಯವಿದyಎಂದುyಮುಶಿ್ಕರುyನಂಬುತ್ತುದು-್
ದರಿಂದyಕುರ್ಆನ್yಅಂತಹyವಿಶಾವಾಸyಶಿಕ್್ಯyಎಂದುyದಾಖಲ್ಸಿತು.y
ಏಕಂದರyಒಳಿತು-ಕಡುಕುಗಳನುನೆyನಿಧ್ಯರಿಸುವವನುyಅಲಾಲೆಹ್y
ಮಾತ್.yಅದುyಈಮಾನಿನyಭಾಗವಾಗಿದ.

ಅದೃಶ್ಯವಾದyನೆಲ್ಯಲ್ಲೆyಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗyಒಳಿತುyಅಥವಾyಕಡುಕನುನೆy
ಉಂಟುಮಾಡುವyಸಾಮಥ್ಯ್ಯyಅಲಾಲೆಹನಿಗyಮಾತ್ವಿದyಎನುನೆವುದುy
ಇಸಾಲೆಮಿನyವಿಶಾವಾಸವಾಗಿದ.yಆದರyಪ್ತ್ಯಂದುyಕಾಲಘಟಟಿದy
ಅಂಧವಿಶಾವಾಸಿಗಳ್yಹೊದ್ yರyನಂಬಿಕಯನಿನೆರಿಸಿಕೊಂಡಿದರ್ು.y
ಮುಹು್ಯದಿರ್ೇನ್yಮಾಲ್ಯಲ್ಲೆರುವyಒಂದುyಚರಣವನುನೆyನೆೊರೇಡಿರಿ:

ಇದಿನೆyಒರುತತುನ್yಪಯ್ಯನ್ನೆ

ಚೆೊಲುಲೆಂಗಿಲ್

ಅಪ್ಪರೇಳೆyಕೊಲುಲೆನನೆyನಂಞಿ

ಞಾನೆನೆೊನೆರೇವರ್

ಮುಹು್ಯದ್ಿರೇನ್yಮಾಲ್ಯಲ್ಲೆyಬಂದಿರುವyಯಾವುದಾದರೊಂದುy
ಕಾಯ್ಯವನುನೆyಯಾರಾದರೊyವಾಸತುವವಿರುದ್ಧವೆಂದುyಹ್ರೇಳಿದರy
ಆಗyಶೈಖ್ರುyಅದೃಶ್ಯವಾದyನೆಲ್ಯಲ್ಲೆyಆyವ್ಯಕಿತುಯನುನೆyಕೊಂದು-
ಬಿಡುತಾತುರಂತೆ!yಮೃತಹ್ೊಂದಿದyಶೈಖ್yಏನಿದರ್ೊyಇಹಲ್ೊರೇಕಕಕೆy
ಬಂದುyಅವರನುನೆyಕೊಲುಲೆವyಪ್ಶನೆಯಿಲಲೆ.yಹಿರೇಗಿರುವಾಗyಮರೇಲ್ನy
ಪದ್ಯದyಆಶಯyಹಿರೇಗಿದ:yಮಾಲ್ಯನುನೆyಯಾರಾದರೊyಸುಳೆಳುಂದುy
ಹ್ರೇಳಿದರyಅವರಿಗyಶೈಖ್ರyಶಾಪyತಟ್ಟಿyತಕ್ಷಣyಕೊಲಲೆಲ್ಪಡುತಾತುರ.

ಲಕ್ಷಣyನೆೊರೇಡುವುದುyಅಂಧವಿಶಾವಾಸದyಮತೆೊತುಂದುyಪ್ವಣತೆ-
ಯಾಗಿದ.yಕಲವುyವಸುತುಗಳ್,yಮತುತುyಸೃಷ್ಟಿಗಳyಸಹಾಯ,yಶಬ್,y
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ಸಾನಿಧ್ಯವನುನೆyಆಧಾರವಾಗಿಟುಟಿಕೊಂಡುyಜರೇವನದಲ್ಲೆyಒಳಿತು-ಕಡು-
ಕುಗಳನುನೆyನಿಣ್ಯಯಿಸುವುದಕಕೆyಲಕ್ಷಣyನೆೊರೇಡುವುದುyಅಥವಾy
ಶಕುನyನೆೊರೇಡುವುದುyಎನನೆಲಾಗುತತುದ.y

ಹಲ್ಲೆ,y ಕಪೆ್ಪ,y ಗೊಬೆ,y ಕಾಗyಮೊದಲಾದyಜರೇವಿಗಳyಧವಾನಿಯನುನೆy
ಆಧಾರವಾಗಿಟುಟಿಕೊಂಡುyಕಾಯ್ಯಗಳನುನೆyನಿಣ್ಯಯಿಸುವುದುy
ಇದರಲ್ಲೆyಒಳಪಡುತತುದ.yಹಾಗಯರೇyಒಬ್ಬರುyಮನೆಯಿಂದyಹ್ೊರಟy
ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲೆy ಕಪ್ಪಗಿನy ನಾಯಿಯಂದಿಗyಮುಂದy ಓಡಿದರy
ಅವರುyಇಂದುyಲಕ್ಷಣyಸರಿಯಿಲಲೆವೆಂದುyಹ್ರೇಳಿyಹ್ೊರೇಗಲ್ಚಿ್ಚ-
ಸಿದyಕಾಯ್ಯದಿಂದyವಿಮುಖರಾಗಿyಮನೆಗyಹಿಂತ್ರುಗುವವರುy
ಧಾರಾಳವಿದಾರ್.y

ಅಂತೆಯರೇyಯಾವುದೊರೇyಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುಯyಆಗಮನyಅಥವಾyಅವನy
ಪ್ವೃತತುನೆಯಿಂದyಊರಿನಲ್ಲೆy ಬಕ್ಯತ್y ಇಲಲೆದಂತಾಗಿದy ಎಂಬy
ವಿಶಾವಾಸyಮತುತುyವಾದyಶಿಕ್ನ್ಯyಆಚಾರವಾಗಿದ.y

ಪ್ವಾದಿ yಯವರyಪುತ್yಇಬಾ್ಹಿರೇಮ್yಮರಣಹ್ೊಂದಿದಾಗyಆy
ದಿನyಸೊಯ್ಯಗ್ಹಣyಸಂಭವಿಸಿತುತು.yಕಲವುyಸವಾಹಾಬಿಗಳ್yಪ್ವಾದಿ

yಯವರyಪುತ್yಮರಣಹ್ೊಂದಿದರ್ಿಂದಲ್ರೇyಗ್ಹಣyಸಂಭವಿಸಿ-
ದಯಂದುyಹ್ರೇಳಿದಾಗyಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಅವರyಅಂಧವಿ-
ಶಾವಾಸವನುನೆyತ್ದಿದ್ರು.yಇಮಾಮ್yಬುಖಾರಿ yಉಲ್ಲೆರೇಖಿಸುತಾತುರ:

“ಪ್ವಾದಿ ಯವರyಕಾಲದಲ್ಲೆyಅವರyಇಬಾ್ಹಿರೇಮ್yಎಂಬy
ಮಗುy ಮೃತಪಟಟಿy ದಿನy ಸೊಯ್ಯಗ್ಹಣy ಸಂಭವಿಸಿತು.y ಆಗy
ಜನರುyಹ್ರೇಳಿದರು:yಇಬಾ್ಹಿರೇಮ್yಮರಣಹ್ೊಂದಿದyಕಾರಣದಿಂದy
ಸೊಯ್ಯಗ್ಹಣyಸಂಭವಿಸಿದ.yಆಗyಪ್ವಾದಿ yಹಿರೇಗಂದರು:y
ಒಬ್ಬರyಜನನ-ಮರಣದyಕಾರಣದಿಂದyಸೊಯ್ಯ-ಚಂದ್ರಿಗyಗ್ಹಣy
ಬಾಧಿಸುವುದಿಲಲೆ.yನಿರೇವುyಗ್ಹಣyಸಂಭವಿಸಿದ್ನುನೆyನೆೊರೇಡಿyನಮಾಝ್y
ನಿವ್ಯಹಿಸಿyಅಲಾಲೆಹನೆೊಂದಿಗyಪಾ್ರ್್ಯಸಿರಿ.”y(ಬುಖಾರಿ)

ಲಕ್ಷಣyಮತುತುyಶಕುನyನೆೊರೇಡುವyಶಿಕ್ನ್ಯyಸಂಪ್ದಾಯyಹಲವುy
ಪೂವಿ್ಯಕyಪ್ವಾದಿಗಳyಕಾಲಘಟಟಿದಲ್ಲೆಯೊyನೆಲ್ನಿಂತ್ತೆತುಂದುy
ಪವಿತ್y ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲೆದ.y ಒಂದುy ಪ್ದರೇಶದಲ್ಲೆy ಪ್ವಾದಿಗಳ್y
ಆಗತರಾದಾಗyಅಲ್ಲೆಯyಜನರುyಪ್ವಾದಿಗಳಂದಿಗyಪ್ತ್ಕಿ್ಯಿಸಿದy
ರಿರೇತ್ಯನುನೆyಕುರ್ಆನ್yವಿವರಿಸಿದ:

﴿ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴾
“ನಾಡಿನವರುyಹ್ರೇಳತೆೊಡಗಿದರು:yನಾವುyನಿಮ್ಮನುನೆyನಮ್ಮyಪಾಲ್ನy
ಅಪಶಕುನವೆಂದುyತ್ಳಿಯುತೆತುರೇವೆ.yನಿರೇವುyಈyಕಾಯ್ಯವನುನೆyಕೈಬಿ-
ಡದಿದ್ರyನಾವುyನಿಮ್ಮನುನೆyಕಲ್ಲೆಸೆದುyಕೊಲುಲೆವೆವುyಮತುತುyನಿರೇವುy
ನಮಿ್ಮಂದyವೆರೇದನಾಜನಕyಶಿಕ್ಷೆyಪಡೆಯುವಿರಿ.”y(36:18)

ಪ್ವಾದಿyಮೊಸಾ yರೊಂದಿಗyಅವರyಶತು್ಗಳ್yಪ್ತ್ಕಿ್ಯಿಸಿದy
ರೊಪವನುನೆyಅಲಾಲೆಹನುyವಿವರಿಸುತಾತುನೆ:

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴾

“ಅವರಿಗyಸುದಿನಗಳ್yಬಂದಾಗyಅವರು,yನಾವುyಇದಕಕೆರೇyಅಹ್ಯ-
ರಾಗಿದ್ವೆನುನೆತ್ತುದರ್ು.yದುದಿ್ಯನಗಳ್yಬಂದಾಗyಮೊಸಾyಮತುತುy
ಅವರyಸಂಗಡಿಗರನುನೆyಅಪಶಕುನವೆನುನೆತ್ತುದರ್ು.yವಸುತುತಃyಅವರy
ಅಪಶಕುನವುyಅಲಾಲೆಹನyಕೈಯಲ್ಲೆತುತು.yಆದರyಅವರಲ್ಲೆyಹ್ಚಿ್ಚನವರುy
ಅರಿವಿಲಲೆವರಾಗಿದರ್ು.”y(7:131)

ಲಕ್ಷಣyನೆೊರೇಡುವುದುyಹಾಗೊyಶಕುನyನೆೊರೇಡುವುದುyಶಿಕಾ್ಯಗಿ-
ದಯಂದುyಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಮೊರುyಬಾರಿyಪುನರಾವತ್್ಯಸಿy
ಹ್ರೇಳಿದಾರ್.y(ಅಬೊದಾವೂದ್)

ಲಕ್ಷಣyಮತುತುyಶಕುನyನೆೊರೇಡುವyಸಂಪ್ದಾಯyಯಹೊದ್ಯರಲ್ಲೆy
ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿದ.yಶಿಯಾಗಳ್yಅವರಿಂದyಈyಸಂಪ್ದಾಯವನುನೆy
ಸಿವಾರೇಕರಿಸಿದವರಾಗಿದಾರ್.yಶಿಯಾಗಳyಈyಸಂಪ್ದಾಯವನುನೆyಸುನಿನೆy
ಮುಸಿಲೆಮರುyಅನುಸರಿಸಿದರು.

ಶಿಯಾಗಳ್yಮುಹರ್ಂyಹತತುನುನೆyನಹ್್ಸy(ಕಟಟಿದಿನ)yಮಾಡಿದಾಗy
ಸುನನೆತ್yಜಮಾತ್ನವರುy ಒಂದರಿಂದyಹತುತುy ದಿನಗಳ್yನಹ್್ಸy
ಎಂದುyಸಾರಿಬಿಟಟಿರು!yಮುಹರ್ಂyಅಲಾಲೆಹನುyಪವಿತ್ವೆಂದುyಕರದy
ತ್ಂಗಳಲ್ಲೆyಮೊದಲನೆಯದಾಗ್ಿದ.yಈyಕಾಯ್ಯವನುನೆyಅಲಾಲೆಹುy
ಸೊರತುyತೌತುಬದಲ್ಲೆyವಿವರಿಸಿದಾನ್ೆ.� n
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ಅನನೂದಾತನಿಗಟಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಿ!

ಅನಸ್yಬಿನ್yಮಾಲ್ಕ್ yಅವರಿಂದyವರದಿ.yಪ್ವಾದಿ
y ಯವರುy ಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:y “ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೊy

ಅಲಾಲೆಹನುyಒಬ್ಬyದಾಸನೆೊಂದಿಗyಸಂತೃಪತುನಾಗಿರುವನು.yಅವನುy
ಅನನೆಪಾನಿರೇಯಗಳyಸೆರೇವನೆಯyನಂತರyಅಲಾಲೆಹನನುನೆyಸುತುತ್ಸು-
ತಾತುನೆ.”y(ಬುಖಾರಿ)

ಮನುಷ್ಯನುy ಹಸಿವುy ಬಾಯಾರಿಕಗಳಿರುವy ಒಂದುy ಜರೇವಿ-
ಯಾಗಿದಾ್ನೆ.y ಅತು್ಯತತುಮy ಆಹಾರy ಮತುತುy ಪಾನಿರೇಯಗಳನುನೆy
ಉಪಯರೇಗಿಸಲುyಆಸೆಪಡದವರುyಇರಲ್ಕಿಕೆಲಲೆ.yಬಡವರುyಹಸಿವನುನೆy
ನಿರೇಗಿಸಲುyಏನಾದರೊyಆಹಾರyಲಭಸಿದರyಉತತುಮವಿತೆತುಂದುy
ಆಸೆಪಡುತ್ತುರುವಾಗyಶಿ್ರೇಮಂತರುyಹ್ಚೆ್ಚಚು್ಚyರುಚಿಕರವಾಗಿರುವು-
ದನುನೆyತ್ನನೆಲುyಹಾತೆೊರಯುತಾತುರ.

ಮನುಷ್ಯನy ಹಸಿವನುನೆy ನಿವಾರಿಸುವy ಮತುತುy ಅವನy ದರೇಹಕಕೆy
ಪರೇಷಕಾಂಶಗಳನುನೆyಒದಗಿಸುವyಧಾನ್ಯಗಳ್,yಹಣುಣುಹಂಪಲು,y
ತರಕಾರಿಗಳೆಲಲೆವನುನೆyಉತಾ್ಪದಿಸುವವನುyಯಾರು?yಮರೇಲಾಭುಗದಿಂದy
ಶುದ್ಧyನಿರೇರನುನೆyವಷ್್ಯಸುತ್ತುರುವವನುyಯಾರು?yಸಮುದ್yಮತುತುy
ನದಿಗಳyನಿಮಾ್ಯತೃyಯಾರು?yಬಾವಿಯನುನೆyತೆೊರೇಡುವಾಗyಅದರಲ್ಲೆy
ನಿರೇರುyಸಿಗುವಂತೆyನಿರೇರನುನೆyತಡೆದಿರಿಸಿದವನುyಯಾರು?

ಮರೇಲ್yವಿವರಿಸಿದyಯಾವುದರಲೊಲೆyಮನುಷ್ಯನಿಗyಯಾವುದರೇy
ಪಾತ್ವಿಲಲೆ.yಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳ್yಅದರyಹಿನೆನೆಲ್ಯಲ್ಲೆyಸವ್ಯಶಕತುನೊy
ಕರುಣಾನಿಧಿಯೊyಆದyಅಲಾಲೆಹನುyಕಾಯ್ಯವೆಸಗುತ್ತುದಾನ್ೆಂದುy
ಹ್ರೇಳ್ವಾಗy ವಿಚಾರವಾದಿಗಳ್yಮತುತುy ನಾಸಿತುಕರುy ಅದಲಲೆವೂy
ಪ್ಕೃತ್yನಿಯಮಗಳಾಗಿವೆyಎಂದುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ!yಯರೇಜನೆಗಳನುನೆy
ಅಳವಡಿಸುವಾಗyಮತುತುyನಿಯಮಗಳನುನೆyಆವಿಷಕೆರಿಸುವಾಗyಬುದ್ಧy

ಹಾಗೊyಚಿಂತನೆಯyಅಗತ್ಯವಿದ.yಪ್ಕೃತ್yಹಾಗಿದಯರೇ?yಯಾವತೊತುy
ಇಲಲೆ.yನಾಸಿತುಕರyಪ್ಕಾರyಪ್ಪಂಚದyಪ್ವೃತತುನೆyರಿರೇತ್ಯರೇyಪ್ಪಂಚ.y
ಹಾಗಿದ್ರyಈyಕ್ಮಬದ್ಧವಾದyಪ್ವೃತತುನೆyರಿರೇತ್yಹ್ರೇಗyಬಂತು?yಅದುy
ಯಾವyಮಕಾನಿಸಂನyಫಲ?

ಪವಿತ್yಕುರ್ಆನ್yಹ್ರೇಳ್ತತುದ:

﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گگ 

ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾

“ಆಕಾಶಗಳನೊನೆy ಭೊಮಿಯನೊನೆy ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನೊy ನಿಮಗy
ಆಕಾಶದಿಂದyನಿರೇರನುನೆy ಸುರಿಸಿದವನೊy ತನೊ್ಮಲಕy ನಿಮಿ್ಮಂದy
ಬೆಳೆಸಲುyಸಾಧ್ಯವಿಲಲೆದyಮರಗಳಿರುವyಸುಂದರyಉದಾ್ಯನಗಳನುನೆy
ಬೆಳೆಸಿದವನುyಯಾರು?y ಅಲಾಲೆಹನೆೊಂದಿಗy ಇತರy ದರೇವರೊy
ಇರುವರರೇ?yವಾಸತುವದಲ್ಲೆyಇವರರೇy(ಇದyಎನುನೆವವರು)yನೆರೇರಮಾ-
ಗ್ಯದಿಂದyಸರಿದುyನಡೆಯುತ್ತುದಾರ್.”y(ಕುರ್ಆನ್y27:60)

﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ﴾

“ಪರಮy ದಯಾಮಯನುy ತನನೆy ಜರೇವನಾಧಾರಗಳನುನೆy ತಡೆy
ಹಿಡಿದರyನಿಮಗyಜರೇವನಾಧಾರyನಿರೇಡಬಲಲೆವನುyಯಾರಿದಾನ್ೆಂದುy
ಹ್ರೇಳಿರಿ.”y(67:21)
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 11

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾

“ನಿಮ್ಮy ಬಾವಿಗಳy ನಿರೇರುy ನೆಲದೊಳಕಕೆy ಇಂಗಿy ಹ್ೊರೇದರ,y ಆy
ನಿರೇರಿನyಹರಿಯುವyಚಿಲುಮಗಳನುನೆyನಿಮಗyಪುನಃyಹ್ೊರತಂದುy
ಕೊಡುವವರುyಯಾರಂದುyನಿರೇವುyಯರೇಚಿಸಿದಿರ್ೇರಾ?yಎಂದುy
ಇವರೊಡನೆyಕರೇಳಿರಿ.”y(67:30)

ಹಸಿವೆಯಲ್ಲೆರುವವರಿಗy ಅದರy ಕಠೊರೇರತೆy ಮತುತುy ಅನನೆದy
ಮಹತವಾy ತ್ಳಿಯುತತುದ.y ಬಾಯಾರಿಕಯಿಂದy ತತತುರಿಸುವವರಿಗy
ಬಾಯಾರಿಕಯyವಿವಶತೆyಮತುತುyನಿರೇರಿನyಅಮೊಲ್ಯತೆyತ್ಳಿಯುತತುದ.y
ಹಸಿವುyಮತುತುyಬಾಯಾರಿಕಯಿಂದyಬಳಲುವವರಿಗyಯಾರಾದರೊy
ಅದನುನೆyಒದಗಿಸಿದರyಫಲಾನುಭವಿyವ್ಯಕಿತುyಅವರಿಗyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್ಲೆಸು-
ವುದರಲ್ಲೆyಸಂಶಯವಿಲಲೆ.

ಹಲವುyಭೊಗತyಜಗತ್ತುನyವ್ಯಕಿತುಗಳ್yಬಡವರyಕಣ್ಮಣಿಗಳಾಗಿyಮರ-
ಯುತ್ತುರುವುದುyಅವರyಹಸಿವೆಯನುನೆyನಿವಾರಿಸುವyಕಾರಣದಿಂ-
ದಾಗಿದ.yತಮಗyಅನನೆyನಿರೇಡಿದವರನುನೆyಆyಬಡyವ್ಯಕಿತುಗಳ್yತಮ್ಮy
ಪಾ್ಣದyಒತೆತುಯಿಟಾಟಿದರೊyರಕ್ಷಿಸಲುyಮುಂದಾಗುತಾತುರ.yಆದರy

ಇವೆಲಲೆವನುನೆy ಸಜು್ಜಗೊಳಿಸಿದy ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಯನನುನೆy ಸ್ಮರಿಸಿyಅವನಿಗy
ಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್ಲೆಸುವವರುyವಿರಳ.

ಇಸಾಲೆಮ್y ಅನನೆಪಾನಿರೇಯಗಳನುನೆy ಸೆರೇವಿಸುವಾಗy ಅಲಾಲೆಹನy
ನಾಮವನುನೆy ಉಚಛಿರಿಸಬೆರೇಕುy ಮತುತುy ಸೆರೇವನೆy ಮುಕಾತುಯ-
ಗೊಂಡಾಗyಅವನನುನೆyಸುತುತ್ಸಬೆರೇಕಂದುyಆದರೇಶಿಸಿದ.yಆಹಾರy
ಮತುತುy ನಿರೇರನುನೆy ದಯಪಾಲ್ಸುವವನುy ಅಲಾಲೆಹನಾಗಿದಾ್ನೆ.y
ಅವುy ಲಭಸದy ವಿವಶತೆಯಿಂದy ನರಳ್ವವರಿದಾ್ರ.y ಅವೆಲಲೆy
ಧಾರಾಳವಿದ್ರೊyಅನ್yಸೆರೇವಿಸಲುyಹಾಗೊyನಿರೇರುyಕುಡಿಯಲುy
ಸಾಧ್ಯವಾಗದyಅದಷೆೊಟಿರೇyರೊರೇಗಿಗಳಿದಾರ್.yಇವೆಲಲೆವನುನೆyಸ್ಮರಿಸುವy
ಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುಗyಅಂತಹyಯಾವುದರೇyಅಡೆತಡೆಗಳಿಲಲೆದyಅವಸೆಥೆಯನುನೆy
ದಯಪಾಲ್ಸಿದyಅಲಾಲೆಹನನುನೆyಸ್ಮರಿಸದyಆಹಾರyಸೆರೇವಿಸಲುyಅದುy
ಹ್ರೇಗyಸಾಧ್ಯವಾದಿರೇತು?yನಿರೇರನುನೆyಕುಡಿಯಬಲಲೆ?yಹಸಿವೆyಮತುತುy
ಬಾಯಾರಿಕyನಿರೇಗಿದರyಅವರುyಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಯನನುನೆyಸ್ಮರಿಸದಿರುವು-
ದಾದರೊyಹ್ರೇಗ?yಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿyಒಂದುyಲ್ೊರೇಟyನಿರೇರುyಕುಡಿದರೊy
ಅಲಾಲೆಹನನುನೆyಸುತುತ್ಸುತಾತುನೆ.yಏಕಂದರyಅದನುನೆyದಯಪಾಲ್ಸಿದ-
ವನುyಅವನಾಗಿರುವನು.yಅದಕಾಕೆಗಿyಅವನಿಗyಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ಕಟ್ಸ-
ಬೆರೇಕಾಗಿದ.yಹಿರೇಗyಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ಕಟ್ಸುವವರyಕುರಿತುyಅಲಾಲೆಹನುy
ಸಂತೃಪತುನಾಗುತಾತುನೆಂದುyಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಹ್ರೇಳಿರುವರು.�n

ಬಿyದ್ಅತ್ಗಳyಒಂದುyದೊಡಡಿyಕರೇಡೆರೇನೆಂದರyಅದರಿಂದyನಮ್ಮy
ಪ್ವಾದಿy ಮುಹಮ್ಮದ್ y ರy ಪ್ವಾದಿತವಾಕಕೆy ಮತುತುy ಅವರy
ಕಾಯ್ಯನಿವ್ಯಹಣೆಗyಕಳಂಕyಹತ್ತುದಂತಾಗುತತುದ.yವಾಸತುವದಲ್ಲೆy
ಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಸಮುದಾಯದyಕುರಿತುyಅತ್ರೇವyಕಾಳಜy
ಇರುವವರೊyಅಪಾರyದಯಾಳ್ವೂyಆಗಿರುತಾತುರ.yಸಮುದಾದಯy
ಕುರಿತುyಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿyಸಮುದಾಯದyಇಹ-ಪರyವಿಜಯದy
ಕುರಿತುyಉತಕೆಟೆರೇಚೆಛಿyಅಭಲಾಷೆಯಿಂದಲ್ರೇyಅವರುyಜರೇವಿಸಿದವರು.y
ಹಾಗಿರುವಾಗy ಪ್ತ್ಫಲಾಹ್ಯವಾದy ನಮಾಝ್ಗಳ್y ಸವಾಗ್ಯಕಕೆy
ಅಹ್ಯರಾಗಿyಮಾಡುವಂತಹಾyಕಾಯ್ಯಗಳ್yಪ್ವಾದಿ yಯವರy
ಮರೇಲ್yಪ್್ರೇತ್ಗyಪ್ತ್ರೇಕವಾದಂತಹಾyಪ್ವತ್ಯನೆಗಳ್yಇನೊನೆyಇದ.y
ಆದರyಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಅದನುನೆyನಮಗyಕಲ್ಸಿಲಲೆyಎಂದುy
ಹ್ರೇಳಿದಂತಾಗುತತುದ!!y ಇದುy ಪ್ವಾದಿ y ಯವರy ಮರೇಲ್y
ಹ್ೊರಿಸುವyಗಂಭರೇರyಪಾಪವಲಲೆದyಮತ್ತುನೆನೆರೇನು?y

ಬಿದ್ಅತ್ನyಸಮಥ್ಯಕರುyಮಾಡುವyಪ್ವತ್ಯನೆಯyಹಿನೆನೆಲ್-
ಯಲ್ಲೆyಅಡಗಿರುವyಮಹಾyಷಡ್ಯಂತ್yಇದುವೆರೇyಆಗಿದ.yಇದರಿಂದy
ಮುಹಮ್ಮದ್ yರವರುyಪ್ವಾದಿಗಳyಶ್ಂಖಲ್ಯಲ್ಲೆyಕಟಟಿಕಡೆ-
ಯವರಂಬyಅಹುಲೆಸು್ಸನನೆತ್ತುನyವಿಶಾವಾಸದyಬುಡಕೊಕೆyಕೊಡಲ್yಇಟಟಿಂ-
ತಾಗುತತುದ.y ಏಕಂದರy ಇವರyಈyಪ್ವತ್ಯನೆಗಳಿಂದyಪ್ವಾದಿ

yಯವರy ನಂತರವೂyಅಲಾಲೆಹನy ಸಂತೃಪ್ತುyಮತುತುy ಪುಣ್ಯy
ಸಂಪಾದಿಸುವyಕಾಯ್ಯಗಳನುನೆyಕಲ್ಸಿಕೊಡುವyಇನೊನೆyಕಲವರುy
ಅವತರಿಸಿದಾರ್ಂದುyವಿಶಾವಾಸವಿರಿಸಿದಂತಾಗುತತುದ.yಒಬ್ಬyಸತ್ಯವಿಶಾವಾ-
ಸಿಯyಹೃದಯದಲ್ಲೆyಇಂತಹಾyಭಾವನೆyಉಂಟಾಗಲುyಸಾಧ್ಯವೆರೇ?

ವಿಶಾವಾಸಕಕೆy ಕನನೆy ಹಾಕುವy ಸವ್ಯy ಬಿದ್ಅತ್ಗಳಿಂದyಅಲಾಲೆಹುy
ನಮ್ಮನೊನೆyನಮ್ಮyಸಮುದಾಯವನೊನೆyಕಾಪಾಡಲ್.yಆಮಿರೇನ್.�n

ಬಿದ್ಅತ್ಟಆದಟಕಾಯಷಿಗಳಲ್ಲಿಟಬವರುಟಹರಿಸುವುದು31 ನೇ ಪುಟದಂದ



45

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಆಗಸ್ 2 10

ಸಹಿಷುಣುತೆ,ಟಧಮಷಿಟಮತುತಿಟಜಾತಾ್ಯತ್ೀತತೆ

ಕರುಣೆ ಮತು್ತ ಸೌಮ್ಯತ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾರಾಟದ ಸರಕಲಲಿ. ಬಾ್ಯನರ್ ಮತು್ತ ತೊೇರಣಗಳ ಮೊಲಕ ಅದನು್ನ 
ಸಾಥಾರ್ಸಲೊ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಕುತಂತರಿ, ಷಡ್ಯಂತರಿಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಥಾನವೂ ಲಭಿಸುವುದಲಲಿ. 
ಹೃದಯಗಳ ಬಸಗು, ಮನಸಿಸಿನ ರ್ರಿೇತ್, ಪರಸಪಾರ ಸಹಿಷುಣುತ ಮತು್ತ ಸಹಬಾಳವಾಯ ನೈಜ ಸಾಕಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪವಿತರಿ 
ಕುರ್ಆನ್ ಮತು್ತ ಪರಿವಾದ  ಯವರ ಉಪದೆೇಶವನು್ನ ಮ್ೈಗೊಡಿಸಿಿೊಳುಳುವುದು ಅನಿವಾಯ್ಮ. ಅನ್ಯಥಾ ಅದು 
ಅಭಿನಯದ ಸಹಿಷುಣುತ ಮತು್ತ ಸಹಬಾಳವಾಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಧಮ್ಯದyಹ್ಸರಲ್ಲೆyಪ್ತ್ದಿನyನಡೆಯುತ್ತುರುವyಅನಿಷಟಿyಘಟನೆಗಳ್y
ರಾಷಟ್ರದಲ್ಲೆy ನೆಲ್ನಿಂತ್ರುವy ಅಸಹಿಷುಣುತೆಯy ಆಳವನುನೆy

ತ್ಳಿಸುತತುದ.y ಧಮ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳ್y ಮನುಷ್ಯರಂಬy ನೆಲ್ಯಲ್ಲೆy
ಪರಸ್ಪರರyನಡುವೆyಇಟುಟಿಕೊಂಡಿದ್yಸಂಬಂಧyಮತುತುyಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲೆy
ದೊಡಡಿyಬಿರುಕುyಬಿಟ್ಟಿದ.yಪ್್ರೇತ್yಮತುತುyಶಾಂತ್ಯyತೆೊಟ್ಟಿಲಾಗಿದ್y
ಹಲವಾರುyಧಾಮಿ್ಯಕyಸಮುದಾಯಗಳyಹೊದೊರೇಟವಾಗಿಯೊy
ಗುರುತ್ಸಲ್ಪಡುವyನಮ್ಮyರಾಷಟ್ರದಲ್ಲೆyವಿವಿಧyಧಾಮಿ್ಯಕyವಿಭಾಗಗಳ್y
ಪರಸ್ಪರyವಿಶಾವಾಸyಮತುತುyಪ್್ರೇತ್ಯಿಂದyಹ್ರೇಗyಬದುಕಬೆರೇಕಂದುyಪಾ್-
ಯರೇಗಿಕವಾಗಿyತೆೊರೇರಿಸಿಕೊಟಟಿyಭೊಮಿಯಾಗಿತುತು.

ಭಾರತದಲ್ಲೆyಯಾವತೊತುyಅಧಿಕೃತyಧಮ್ಯವಿರಲ್ಲಲೆ.yಬೆರೇರyಬೆರೇರy
ವಿಭಾಗಗಳ್yಅವರyವಿಶಾವಾಸಗಳyಆಚಾರyಮತುತುyಅನುಷಾ್ಠನ-
ಗಳನುನೆyನಿವ್ಯಹಿಸಿಕೊಂಡುyಬರುತ್ತುದರ್ು.yಹಿಂದೊyವಿಭಾಗಗಳy
ನಡುವೆಯರೇy ಸಕಿ್ಯವಾಗಿy ನೆಲ್ನಿಂತ್ದ್y ಹಲವಾರುy ಜಾತ್,y
ಉಪಜಾತ್ಗಳ್y ಅವರದ್ರೇy ಆದy ವಿಶಾವಾಸy ಮತುತುy ಸಂಪ್ದಾ-
ಯಗಳನುನೆy ಮೈಗೊಡಿಸಿಕೊಂಡುy ರಾಷಟ್ರದಲ್ಲೆy ಜರೇವಿಸಿದರು.y
ಪ್ತ್ಯಂದುyವಿಭಾಗದವರುyಅವರyಆರಾಧನೆಗಾಗಿyಮಂದಿರ-
ಗಳನುನೆyನಿಮಿ್ಯಸಿದರು.y

ಕಿ.್ಪೂ.yಭಾರತದಲ್ಲೆyಅಸಿತುತವಾದಲ್ಲೆyಗುಪತು,yಮೌಯ್ಯ,yಚೆೊರೇಳ,yಚೆರೇರ,y

ಪಲಲೆವy ರಾಜವಂಶದy ಕಾಲದಲಾಲೆಗಲ್,y ದಹಲ್y ಸುಲಾತುನರು,y
ಮೊಗಲರುyಮುಂತಾದವರyಕಾಲದಲಾಲೆಗಲ್,yಪರೇಚು್ಯಗಿರೇಸ್,y
ಡಚ್್ಚ,y ಫ್ಂಚ್,y ಬಿ್ಟ್ಷರy ಕಾಲದಲಾಲೆಗಲ್y ಧಮ್ಯವುy ದೊಡಡಿy
ಸಂಘಷ್ಯyಅಥವಾyಅಸಹಿಷುಣುತೆಗyಕಾರಣವಾಗಿರಲ್ಲಲೆ.yಪರೇಚು್ಯ-
ಗಿರೇಸರಿಂದy ಆರಂಭವಾದy ಯೊರೊರೇಪ್ಯನ್y ದಾಳಿಯುy
ರಾಷಟ್ರದy ಬಹುಧಮಿರೇ್ಯಯy ಸವಾರೊಪವನುನೆy ಶಿರ್ಲಗೊಳಿಸಿy
ನಾಶಪಡಿಸಲಾರಂಭಸಿತು.y

ಸಾಮಾ್ಜ್ಯಶಾಹಿy ಶಕಿತುಗಳ್y ‘ವಿಭಜಸಿy ಆಳ್’y ಎಂಬy ನಿಲುವಿನy
ಮೊಲಕyರಾಷಟ್ರದyಪ್ಜಗಳೆಡೆಯಲ್ಲೆyಧಮ್ಯದyಹ್ಸರಲ್ಲೆyಭನನೆತೆ-
ಯನುನೆyಮೊಡಿಸಿyಪರಸ್ಪರyಅವಿಶಾವಾಸyಹುಟ್ಟಿಸಲುyಪ್ಯತ್ನೆಸಿದರು.y
ಭಾರತ್ರೇಯರyಮರೇಲ್yದಿವಾರಾಷಟ್ರವಾದyಹಾಗೊyಹಿಂದುತವಾyವಾದವನುನೆy
ಹ್ರೇರಿದು್yದಾಳಿಕೊರೇರyಶಕಿತುಗಳಾಗಿದ್ವು.yಇದುyಧಮ್ಯದyಹ್ಸರಲ್ಲೆy
ಅಸಹಿಷುಣುತೆyಬೆಳೆಯಲುyಹಾಗೊyಜನರyನಡುವಿನyಸಹಬಾಳೆವಾy
ನಾಶವಾಗಲುyಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಭೊಮಿಯyಯಾವyಭಾಗದಲ್ಲೆyವಾಸಿಸುತ್ತುದರ್ೊyಭೊಮಾ್ಯಕಾಶಗಳ್,y
ಮನುಷ್ಯರುyಸೆರೇರಿದಂತೆyಎಲಾಲೆyಜರೇವಜಾಲಗಳyಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಯನಾದy
ಏಕನಾದyದರೇವನನುನೆyಮಾತ್yಆರಾಧಿಸಿ,yಅವನyಆದರೇಶಗಳಿಗy
ಬದ್ಧವಾಗಿyಜರೇವಿಸುವುದುyಜನರಿಗyಭೊಮಿಯಲ್ಲೆyನಿವ್ಯಹಿಸಬೆರೇಕಾದy
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ದೌತ್ಯವಾಗಿದ.yದರೇವನyಸೃಷ್ಟಿಗಳಾದyಮನುಷ್ಯರುyದರೇವyಧಮ್ಯವನುನೆy
ಅಥವಾyದೈವಿಕyನಿದರೇ್ಯಶನಗಳyಆಧಾರದಲ್ಲೆyಪ್ವಾದಿಗಳಿಂದy
ಕಲ್ಸಲ್ಪಟಟಿyವಿಶಾವಾಸyಸಂಹಿತೆyಹಾಗೊyಆಚಾರಾನುಷಾ್ಠನಗಳನುನೆy
ಸಿವಾರೇಕರಿಸಿyಸಹ್ೊರೇದರರಾಗಿyಜರೇವಿಸಬೆರೇಕಾಗಿದ.yವಿವಿಧyವಣ್ಯಗಳ್,y
ಭಾಷೆಗಳ್yಮತುತುyಅಭರುಚಿಗಳಲ್ಲೆyಭೊಮಿಯಲ್ಲೆyಜರೇವಿಸುತ್ತುರುವy
ಜನರುyಒಂದರೇyಮಾತಾಪ್ತರyಮಕಕೆಳೆಂಬyಕಾಯ್ಯವನುನೆyಸದಾy
ನೆನಪ್ಟುಟಿಕೊಳಳುಬೆರೇಕು.y

ಸಮಸೃಷ್ಟಿಗಳಾದy ಸಹ್ೊರೇದರರನುನೆy ಪರಸ್ಪರy ಪ್್ರೇತ್ಸಿy ಮತುತುy
ಗೌರವಿಸಿy ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಯನಿಗy ಸಂಪೂಣ್ಯy ಸಮಪ್ಯಣೆಗೈದುy
ಜರೇವಿಸುವುದುyಮನುಷ್ಯನyಜರೇವನದyನೆಲ್ಯಾದyಭೊಮಿಯಲ್ಲೆy
ಅವನುyನಿವ್ಯಹಿಸಲ್ಕಿಕೆರುವyದೌತ್ಯyಮತುತುyಕತ್ಯವ್ಯವಾಗಿದ.yಹಿರೇಗy
ಜರೇವಿಸಿದರyಮಾತ್yಅವನಿಗyಮರಣಾನಂತರವಿರುವy ಶಾಶವಾತy
ಲ್ೊರೇಕದಲ್ಲೆyಶಾಂತ್,yಸಮಾಧಾನyಹಾಗೊyಸವಾಗಾ್ಯನುಭೊತ್ಯಂ-
ದಿಗyಬದುಕಲುyಸಾಧ್ಯವಾಗುತತುದ.yಪ್ವಾದಿಗಳyಮೊಲಕyಕಲ್ಸ-
ಲ್ಪಟಟಿyಈyಸಂದರೇಶವನುನೆyಮೈಗೊಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗyಜನರಲ್ಲೆyಪ್್ರೇತ್,y
ಸಹಬಾಳೆವಾ,y ಸಹಿಷುಣುತೆyಬೆಳೆಯುತತುದ.yದೈವಿಕyಧಮ್ಯವುyಜಾತ್,y
ಉಪಜಾತ್,yಅಸ್ಪಕೃಶ್ಯತೆ,y ಗುಲಾಮಗಿರಿಗಳಿಲಲೆದyಪ್್ರೇತ್,y ಒಗಗೆಟುಟಿy
ಮುಂತಾದyಪಾವನyಆದಶ್ಯಗಳyಮೊಲಕyಹೃದಯಗಳyನಡುವೆy
ಗಾಢವಾದyಸಂಬಂಧವನುನೆyಬೆಳೆಸಬೆರೇಕಂದುyಹ್ರೇಳ್ತತುದ.

ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಯನುyಮನುಷ್ಯನಿಗyಶಾಂತ್yಮತುತುyಸಮಪ್ಯಣೆಯನೆೊನೆ-
ಳಗೊಂಡyನೆೈಜyದೈವಿಕyಧಮ್ಯದಲ್ಲೆyಅಚಲರಾಗಿyನಿಲಲೆಬೆರೇಕಂದುy
ಉಪದರೇಶಿಸುವಾಗyಜನರಲ್ಲೆyಹ್ಚಿ್ಚನವರುyಅದರಿಂದyಬಹುದೊರy
ಸಂಚರಿಸಲುyಆಸಕತುರಾಗುತಾತುರ.yಅವರಲ್ಲೆy ಬಹುತೆರೇಕyಮಂದಿy
ಸವಾಂತವಾಗಿyದರೇವನನುನೆyಸಂಕಲ್್ಪಸಿಕೊಂಡುyಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಯನಾದyನಿಜy
ದರೇವನಿಗyಅಪ್್ಯಸಬೆರೇಕಾದyಆರಾಧನೆ,y ವಿಧ್ರೇಯತೆ,yಅನುಸ-
ರಣೆಯನುನೆy ದರೇವೆರೇತರರಿಗy ಸಲ್ಲೆಸುವy ಮೊಲಕy ಕೃತಾಥ್ಯ-
ರಾಗುತಾತುರ.y ದೈವಿಕy ಗ್ಂಥಗಳ್yಜಗತ್ತುನೆೊಂದಿಗy ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಯನy
ಸಾಮಥ್ಯ್ಯದyಕುರಿತುyಸ್ಪಷಟಿವಾಗಿyವಿವರಿಸಿyಅವನyಸಂದರೇಶವನುನೆy
ಸಿವಾರೇಕರಿಸಲುyಪೆ್ರೇರರೇಪ್ಸಿದ.y

ಪ್ಪಂಚದyಪ್ವೃತತುನೆಯyರಿರೇತ್yಹಾಗೊyಜರೇವಿವಗ್ಯಗಳyಅದುಭುತy
ಲ್ೊರೇಕಗಳyಮೊಲಕyಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಯನyಮಹಾನತೆಯನುನೆyಗುರುತ್ಸಿy
ಜರೇವನವನುನೆyಅವನಿಗyಸಮಪ್್ಯಸಬೆರೇಕಂದುyದೈವಿಕಗ್ಂಥಗಳy
ಆದರೇಶವಾಗಿದ.yಆದರyಮನುಷ್ಯನುyಪೆೈಶಾಚಿಕyದುಬೆೊರೇ್ಯಧನೆಗ-
ಳಳಗಾಗಿyತನನೆyಮನೆೊರೇಭೊಮಿಕಯನುನೆyಕಾಲ್ಪನಿಕyದರೇವರುಗಳ-
ನುನೆyಸೃಷ್ಟಿಸಿyಅವುಗಳಿಗyಆರಾಧನೆಗಳನುನೆyಅಪ್್ಯಸುತಾತುರ.yಜನರನುನೆy

ಏಕಿರೇಕರಿಸಬೆರೇಕಾದyಧಮ್ಯದyಹ್ಸರಲ್ಲೆyಅವರುyಧು್ವಿರೇಕರಿಸಲ್ಪಡು-
ತ್ತುರುವುದನುನೆyನಾವುyನೆೊರೇಡುತ್ತುದರ್ೇವೆ.

ಪ್ವಾದಿಗಳ್yಮತುತುyದೈವಿಕyಗ್ಂಥಗಳyಮೊಲಕyಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಯನy
ಸಂದರೇಶಗಳನುನೆyಕಲ್ಸಲ್ಪಡುತ್ತುರುವಾಗyಅದರyಆಶಯಗಳನುನೆy
ಮೈಗೊಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವyಅಥವಾyತ್ರಸಕೆರಿಸುವyಪಾ್ಕೃತ್ಕyವೆೈಶಿಷಟಿ್ಯ-
ತೆಯನುನೆyದರೇವನುyಮನುಷ್ಯನಿಗyನಿರೇಡಿದಾನ್ೆ.yದೈವಿಕಗ್ಂಥವಾದy
ಪವಿತ್y ಕುರ್ಆನ್y “ಇಷಟಿವಿದ್ವರುy ಸಿವಾರೇಕರಿಸಲ್.y ಇಷಟಿವಿದ್ವರುy
ನಿರಾಕರಿಸಲ್”yಎಂದುyಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸಿದ.yಪವಿತ್yಕುರ್ಆನ್yವಿಶಾವಾಸದy
ಕಾಯ್ಯದಲ್ಲೆyಬಲಾತಾಕೆರವಿಲಲೆವೆಂದುyಹ್ರೇಳ್ವಾಗyಧಾಮಿ್ಯಕವಾದy
ಸಿವಾರೇಕಾರyಅಥವಾyತ್ರಸಾಕೆರyವ್ಯಕಿತುನಿಷ್ಠyಕಾಯ್ಯಗಳ್yಮಾತ್ವಾಗಿ-
ದಯಂದುyತ್ಳಿಯಲುyಕಷಟಿವಿಲಲೆ.yಪ್ತ್ಯಬ್ಬರಿಗೊyಅವರವರy
ವಿಶಾವಾಸyಮತುತುyಅನುಷಾಟಿನಕಾಯ್ಯಗಳ್yಪ್್ಯವಾಗಿರುತತುವೆ.y

ಪ್ವಾದಿy ಮುಹಮ್ಮದ್ y ತಮ್ಮy ಚಿಕಕೆಪ್ಪy ಅಬೊತಾಲ್ಬರy
ಇಸಾಲೆಮ್yಸಿವಾರೇಕಾರದyಬಗಗೆyಬಹಳyಆಸೆyಇಟುಟಿಕೊಂಡಿದರ್ು.yಆದರy
ಅಬೊತಾಲ್ಬ್yತಮ್ಮyಅಂತ್ಮyಉಸಿರಿರುವyತನಕyಪರಂಪರಾಗತy
ವಿಶಾವಾಸದೊಂದಿಗyಜರೇವಿಸಿyಮೃತಪಡುತೆತುರೇನೆಂದುyಘರೇಷ್ಸಿದರು.y
ಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಪ್ವಾದಿತವಾyಪಾ್ಪ್ತುಯyನಂತರy13yವಷ್ಯಗಳy
ಕಾಲyಅಬೊತಾಲ್ಬರyಆಶ್ಯದಲ್ಲೆyಜರೇವಿಸಿದ್ರೊyಅವರಿಬ್ಬರy
ವಿಶಾವಾಸದyಮಧ್್ಯyಅಸಹಿಷುಣುತೆyಮೊಳೆಯಲ್ಲಲೆವೆಂದುyಹ್ರೇಳ್ವಾಗy
ಭನನೆyಧಾಮಿ್ಯಕyದೃಷ್ಟಿಕೊರೇನyಪರಸ್ಪರyವೆೈರತವಾyಮತುತುyಅಸಹಿಷುಣುತೆ-
ಯನುನೆyಬೆಳೆಸಲ್ಕಿಕೆರುವುದಲಲೆವೆಂಬyಉದಾತತುyಸಂದರೇಶವನುನೆyನಾವಿಲ್ಲೆy
ದಶಿ್ಯಸಬಹುದಾಗಿದ.

ಪ್ಚಲ್ತy ಲ್ೊರೇಕದಲ್ಲೆy ಧಮ್ಯವುy ಕರೇವಲy ಧು್ವಿರೇಕರಣದy
ಪಯಾ್ಯಯವಾಗಿyಮಾಪ್ಯಟ್ಟಿದ.yಪರಸ್ಪರyಪ್್ರೇತ್ಸಬೆರೇಕಾದyಜನರುy
ಧಮ್ಯದyಹ್ಸರಲ್ಲೆಯರೇyಕಾದಾಡುತ್ತುದಾರ್.yವಾಸತುವದಲ್ಲೆyಧಮ್ಯy
ಎಂಬyಪದದyಅಥ್ಯyಅಭಪಾ್ಯyಎಂದಾಗಿದ.yಒಬ್ಬನyಅಭಪಾ್ಯy
ರೊಪುಗೊಳ್ಳುವುದುyಅವನyಚಿಂತನೆyಮತುತುyಮನಸಿ್ಸನಲಾಲೆಗಿದ.y
ಒಬ್ಬನyಧಮ್ಯವುyಅವನyಮನಸಿ್ಸನಲ್ಲೆyದೃಢವಾಗಿyಬೆರೇರೊರಿದy
ವಿಶಾವಾಸyಮತುತುy ಆyವಿಶಾವಾಸಗಳಂದಿಗಿರುವyಬದ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿy
ಹುಟುಟಿyಪ್ವೃತತುನೆಗಳyಒಟುಟಿyಮೊತತುವಾಗಿದ.y

ಧಮ್ಯವನುನೆyಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುಯyಮನೆೊರೇರಥyಹಾಗೊyಚಿಂತನೆಯy
ಆಧಾರದಲ್ಲೆy ಅವರಿಗy ಸವಾತಂತ್ವಾಗಿy ಸಿವಾರೇಕರಿಸುವy ಅಥವಾy
ನಿರಾಕರಿಸುವy ಸಂದರೇಶವೆಂದುy ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.y ಇಂದುy
ಮತಾಂತರದyಕುರಿತುyದೊಡಡಿyಚಚೆ್ಯyನಡೆಯುವyಕಾಲವಾಗಿದ.y
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ಆಗಸ್ 2 10

ಒಬ್ಬyತನನೆyಮನಸಿ್ಸನಲ್ಲೆyರೊಪ್ತವಾಗಿರುವyವಿಶಾವಾಸಕಾಯ್ಯಗಳ್y
ತಪೆ್ಪಂದುy ಸವಾಯಂy ಅರಿತಾಗy ಅದನುನೆy ತ್ದುವ್y ಸಾವಾತಂತ್್ಯವುy
ಅವರyಮೊಲಭೊತyಹಕುಕೆಗಳyಪರಿಧಿಯಲ್ಲೆyಬರುತತುದ.yಇಂತಹy
ಅಭಪಾ್ಯದyಬದಲಾವಣೆಯನುನೆyನಾವುyಧಮ್ಯದyಬದಲಾವಣೆy
ಎನುನೆವುದಕಿಕೆಂತyಮನyಪರಿವತ್ಯನೆಯಾಗಿyನೆೊರೇಡಬೆರೇಕು.y

ಇಸಾಲೆಮ್yಸಿವಾರೇಕರಿಸಿyಮಕಾಕೆದಿಂದyಮದಿರೇನಕಕೆyಆಗಮಿಸುತ್ತುದy್ಸಿತ್ರೇಯರy
ವಿಶಾವಾಸವನುನೆyಸರಿಯಾದyರೊಪದಲ್ಲೆyಪರಿಶಿರೇಲ್ಸಿyಅದರyಹಿನೆನೆಲ್-
ಯಲ್ಲೆyಯಾವುದರೇyವೆೈಯುಕಿತುಕyಹಿತಾಸಕಿತು,yಭಯ,yಆಮಿಷವಿಲಲೆದy
ಮನಸಿ್ಸನಲುಲೆಂಟಾದyಅಭಪಾ್ಯyಬದಲಾವಣೆಯyಆಧಾರದಲ್ಲೆy
ಮಾತ್yಅವರುyಇಸಾಲೆಮ್yಸಿವಾರೇಕರಿಸಿದಾರ್yಎನುನೆವುದನುನೆyಖಾತರಿಪ-
ಡಿಸಿಕೊಳಳುಬೆರೇಕಂಬyನಿದರೇ್ಯಶನವುyಕುರ್ಆನಿನyಮೊಲಕyಪ್ವಾದಿ

yಯವರಿಗyನಿರೇಡಲ್ಪಟ್ಟಿತುತು.

ಆದುದರಿಂದy ಇಸಾಲೆಮಿನyಮಟ್ಟಿಗy ಒಬ್ಬರyಮಾನಸಿಕy ಪರಿವ-
ತ್ಯನೆಯರೇyಧಾಮಿ್ಯಕyಪರಿವತ್ಯನೆಯಾಗಿದ.yಬೆದರಿಕyಅಥವಾy
ಆಮಿಷದಿಂದyಯಾರyಮನಸಿ್ಸನಲ್ಲೆಯೊyಪರಿವತ್ಯನೆyಸೃಷ್ಟಿಸಲುy
ಸಾಧ್ಯವಿಲಲೆ.yಜನರyಸೆರೇವೆ,yವೆೈದ್ಯಕಿರೇಯyನೆರವುyಮತ್ತುತರyಕಲಾ್ಯಣy
ಕಾಯ್ಯಕ್ಮಗಳನುನೆyಕಲವುyಮಿಷನರಿಗಳ್yಧಮ್ಯyಪರಿವತ್ಯನೆಯy
ಮಾಗ್ಯವನಾನೆಗಿyಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತಾತುರ.y

ಒಬ್ಬyಮುಸಿಲೆಮನyಮಟ್ಟಿಗyಹ್ರೇಳ್ವುದಾದರyಅವನುyನಡೆಸುವy
ಜನಸೆರೇವೆyಇತರರಿಗyಆಮಿಷವಡಿಡಿyಮತಾಂತರಿಸುವyಉದ್ರೇ-
ಶವನುನೆyಹ್ೊಂದಿದ್ರyಇಸಾಲೆಮ್yಅದನುನೆyಅಂಗಿರೇಕರಿಸುವುದಿಲಲೆ.y
ಇಸಾಲೆಮಿನಲ್ಲೆyಒಬ್ಬನುyಮಾಡುವyಉಪಕಾರದಲ್ಲೆyಫಲಾನುಭವಿ-
ಗಳಿಂದyಯಾವುದರೇyರಿರೇತ್ಯyಪ್ತು್ಯಪಕಾರ,yಕೃತಜ್ಞತೆಯyನಿರಿರೇಕ್ಷೆy
ಇರಬಾರದು.yಈyಸೆರೇವೆಯyಉದರ್ೇಶyಕರೇವಲyಅಲಾಲೆಹನyಸಂಪ್್ರೇತ್y
ಮಾತ್ವಾಗಿರಬೆರೇಕು.

ವಿಶಾವಾಸyಸಾವಾತಂತ್್ಯyಹಾಗೊyತನಿನೆಚೆಛಿಯyಧಮ್ಯವನುನೆyಆರಿಸುವy
ಸಾವಾತಂತ್್ಯವುy ಭಾರತದy ಸಂವಿಧಾನವುy ಪ್ಜಗಳಿಗy ನಿರೇಡುವy
ಮೊಲಭೊತyಹಕುಕೆಗಳಲ್ಲೆyಒಳಪಡುತತುದ.yಸಂವಿಧಾನದy25ರಿಂದy
28ರyತನಕವಿರುವyವಿಧಿಯಲ್ಲೆyಈyಹಕುಕೆy ಪ್ತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ.y
ಮತಾಂತರyಹಾಗೊyಅಭಪಾ್ಯyರೊಪ್ರೇಕರಣದyಕುರಿತುyಸದಾy
ಭಯಪಡುತ್ತುರುವyಫಾ್ಯಸಿಸಟಿರುyಭಾರತದಲ್ಲೆರುವyಜನರುyಅನುಭವಿ-
ಸುತ್ತುರುವyಈyಸಾವಾತಂತ್್ಯಕಕೆyಗೊರೇರಿyತೆೊರೇಡಲುyಹಲವುyಕಾಲಗಳಿಂದy
ನಿರಂತರವಾಗಿyಪರಿಶ್ಮಿಸುತ್ತುದಾರ್.yಇವರುyಮತಾಂತರyನಿಷೆರೇಧy
ಕಾನೊನನುನೆyಜಾರಿಗyತರಲುyಪ್ಯತ್ನೆಸಿದರೊyರಾಷಟ್ರದಾದ್ಯಂತy

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲುyಈyತನಕyಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲೆ.y

ಕಳೆದy ನವೆಂಬರ್y 8ರಂದುy ರಾಜಸಾಥೆನದy ಹ್ೈಕೊರೇರ್್ಯನಲ್ಲೆy
ಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುಯyಇಸಾಲೆಮ್yಧಮ್ಯyಸಿವಾರೇಕಾರಕಕೆyಸಂಬಂಧಪಟಟಿಂತೆy
ಹ್ರೇಬಿಯಸ್yಕಾಪ್ಯಸ್yನಿರೇಡಿದyಪ್ಕರಣದಲ್ಲೆyಕೊರೇರ್್ಯyವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದy
ಅಭಪಾ್ಯyಬಹಳyಪ್ಸಕತುವಾಗಿದ.yರಾಷಟ್ರದyಸಂವಿಧಾನyಪ್ಕಾರy
ಮತಾಂತರವಾಗುವyಹಕುಕೆyಪ್ತ್ಯಬ್ಬರಿಗಿದyಎಂಬyಹ್ೈಕೊರೇರ್್ಯನy
ಹ್ರೇಳಿಕyರಾಷಟ್ರದಲ್ಲೆyಮತಾಂತರyಕಾನೊನುyಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೆರೇ-
ಕಂದುyಒತಾತುಯಿಸಿyಅದರyಹ್ಸರಲ್ಲೆyನಡೆಯುತ್ತುರುವyಫಾ್ಯಸಿಸ್ಟಿy
ದಾಳಿಗಳಿಗyಬಲವಾದyತ್ರುಗರೇಟಾಗಿದ.yಧಾಮಿ್ಯಕyನಾಯಕತವಾವುy
ಯಾವುದರೇyವ್ಯಕಿತುಗಳyವಿಶಾವಾಸyಹಾಗೊyಧಮಾ್ಯಂತರವನುನೆyಪ್ಶಿನೆಸದy
ಅದನುನೆy ಸಹಿಷುಣುತೆಯಿಂದyನೆೊರೇಡಿyಪರಸ್ಪರyಸಹಬಾಳೆವಾಯನುನೆy
ಬಲಪಡಿಸಲುyಪ್ಯತ್ನೆಸಬೆರೇಕು.

ಇಲ್ಲೆyಧಾಮಿ್ಯಕyನಾಯಕತವಾವೂyಬಿಕಕೆಟ್ಟಿಗyಸಿಲುಕುತತುದ.yರಾಷಟ್ರದy
ಸಾಮಾಜಕyರಚನೆಯನುನೆyಪರಿಸಿಥೆತ್ಯನುನೆyತ್ಳಿದುಕೊಳಳುದyರಾಷಟ್ರದy
ಆಂತರಿಕy ಭದ್ತೆಗy ಸವಾಲಾಗುವy ರಿರೇತ್ಯಲ್ಲೆy ಧಮ್ಯವನುನೆy
ವಿಕೃತಗೊಳಿಸಿyಜನರyನಡುವೆyವೆೈಷಮ್ಯyಮತುತುyಸಂಘಷ್ಯವನುನೆy
ಹುಟುಟಿyಹಾಕುವyರಿರೇತ್ಯಲ್ಲೆyಕೊರೇಮುವಾದಿಗಳನುನೆyತಡೆಯುವy
ಇಚಾಛಿಶಕಿತುಯನುನೆyಧಾಮಿ್ಯಕyಸಂಘಟನೆಗಳ್yಬೆಳೆಸಿಕೊಳಳುಬೆರೇಕಾಗಿ-
ತುತು.yಆದರyಇವುಗಳyಮುಂಚೊಣಿyನಾಯಕತವಾದಲ್ಲೆyಅವಿವೆರೇಕಿಗಳy
ರಂಗಪ್ವೆರೇಶವಾಗಿರುವುದುy ಧಾಮಿ್ಯಕy ಸಂಘಟನೆಗಳ್y
ಎದುರಿಸುವyದೊಡಡಿyಸಮಸೆ್ಯಯಾಗಿದ.yಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಯನyಸಂದರೇಶಗಳy
ಪ್ಚಾರದy ಜವಾಬಾ್ರಿಯನುನೆy ಹ್ೊತುತುಕೊಂಡಿರುವy ಮುಸಿಲೆಂy
ಸಂಘಟನೆಗಳ್yಪ್ವಾದಿ yಯವರyವತ್ಯನೆಯyಶಿಷಾಟಿಚಾರy
ಹಾಗೊyಸಹಿಷುಣುತೆಯನುನೆyಕಲ್ತುyಅದನುನೆyಜರೇವನದಲ್ಲೆyಕಟುಟಿ-
ನಿಟಾಟಿಗಿyಪಾಲ್ಸಬೆರೇಕು.

ಕುಟುಂಬ,y ಸಮುದಾಯ,y ಸಂಘಟನೆ,y ಸಾಥೆಪನೆyಮುಂತಾದ-
ವುಗಳನುನೆy ಸಕಿ್ಯಗೊಳಿಸಬೆರೇಕಾದy ಹಂತಗಳಲ್ಲೆy ನಾಯಕ-
ತವಾದಲ್ಲೆy ಮೊಡುವy ಬಿರುಕುy ಅವುಗಳಲ್ಲೆy ಅರಾಜಕತೆಯನುನೆy
ಸೃಷ್ಟಿಸುತತುದ.y ಒಂದುy ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೆy ಉಂಟಾಗುವy ಭನಾನೆ-
ಭಪಾ್ಯಗಳಲ್ಲೆy ಕುಟುಂಬದyಮುಖ್ಯಸಥೆರಾದy ತಂದyಅಥವಾy
ತಾಯಿyಯಾವುದಾದರೊyಒಂದುyಪಂಗಡದyಪರyನಿಂತರyಅಲ್ಲೆy
ಅಭದ್ತಾವಸೆಥೆyಸಂಜಾತವಾಗುತತುದ.yಮಾತುಗಳ್yಹರಿತಗೊಂಡುy
ಕುಟುಂಬವುyಛಿನನೆಭನನೆವಾಗುತತುದ.y

ಸಂಘಟನೆಗಳ್y ಮತುತು y ಸ ಾಥೆಪನೆಗಳಲ್ಲೆ y ಮೊಡುವy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ 11

ಭನಾನೆಭಪಾ್ಯಗಳನುನೆyಬಗಹರಿಸಲುyಸಹಿಷುಣುತೆyಹಾಗೊyಸಹಬಾ-
ಳೆವಾಯನುನೆyಉಪದರೇಶಿಸುವುದುyನಾಯಕತವಾದyಅತ್ಯಂತyದೊಡಡಿyಬಾಧ್ಯ-
ತೆಯಾಗಿದ.yನಾಯಕತವಾವೆರೇyಒಂದುyಪಂಗಡದಲ್ಲೆyಗುರುತ್ಸಿಕೊಂಡುy
ಏಕಪಕ್ಷಿರೇಯy ನಿಲುವುy ಸಿವಾರೇಕರಿಸುವಾಗy ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲೆy
ನಾಯಕತವಾದyಕುರಿತುyಅವಿಶಾವಾಸyರೊಪುಗೊಳ್ಳುತತುದ.yಕಲವಮ್ಮy
ಪ್ರೇಳಿಗಗಳyನಡುವಿನyಅಂತರವುyಜನರರೇಶನ್yಗಾ್ಯಪ್yಸಮಸೆ್ಯ-
ಗಳನುನೆyಸೃಷ್ಟಿಸುತತುದ.yಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲೆyಮತುತುyಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲೆy
ಪಾ್ಯದy ವ್ಯತಾ್ಯಸವನುನೆy ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವುದುy ಯಾವತೊತುy
ಸರಿಯಲಲೆ.yಹಿರಿಯರನುನೆyಗೌರವಿಸದವನುyಮತುತುyಕಿರಿಯರನುನೆy
ಪ್್ರೇತ್ಸದವನುyನಮಗyಸೆರೇರಿದವನಲಲೆyಎಂಬyಪ್ವಾದಿವಚನವುy
ಜನರರೇಶನ್yಗಾ್ಯಪ್yಸೃಷ್ಟಿಸುವyಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನೆyಹ್ರೇಗyಬಗಹರಿಸ-
ಬೆರೇಕಂದುyತ್ಳಿಸಿಕೊಡುತತುದ.

ಜ್ಾನ,y ಸಂಪತುತು,y ಆರೊರೇಗ್ಯyಮುಂತಾದyಹಲವುyರಂಗಗಳಲ್ಲೆy
ನಾವುyಸ್ಪಧಿ್ಯಸಬಹುದು.yಆದರyಪಾ್ಯದೊಂದಿಗyಸ್ಪಧಿ್ಯಸಲುy
ನಮಿ್ಮಂದಾಗದು.yಹಿರಿಯರುyಅನುಭವದಿಂದyಪಡೆದyಪರಿಜ್ಾನವುy
ಎಷುಟಿyಡಿಗಿ್ಯನುನೆyಸಂಪಾದಿಸಿದರೊyಲಭ್ಯವಾಗದು.y

ವಾಧ್ಯಕ್ಯಕಕೆyತಲುಪ್ದಾಗyಅವರಿಗyಇನುನೆyಮುಂದyಸಂಘಟನೆಗಳy
ನೆರೇತೃತವಾವನುನೆyವಹಿಸಲುyಸಾಧ್ಯವಾಗದುyಎಂಬyದೃಷ್ಟಿಕೊರೇನವನುನೆy
ತ್ದಿಕ್ೊಳಳುಬೆರೇಕು.yಹಿರಿಯರನುನೆyಗೌರವಿಸಬೆರೇಕಂಬyಪ್ವಾದಿವಚನವುy
ಇಲ್ಲೆyಪ್ಸಕತುವಾಗಿದ.yಧಮ್ಯyಬೆರೇಧವಿಲಲೆದyಹಿರಿಯರೊಂದಿಗyಪ್ವಾದಿ

yಯವರುyತೆೊರೇರಿಸಿದyಗೌರವyಚರಿತೆ್ಯಲ್ಲೆyಧಾರಾಳವಿದ.

ಕಿರಿಯರೊಂದಿಗಿನyಪ್್ರೇತ್yಅದರyಮತೆೊತುಂದುyಮುಖವಾಗಿದ.y
ಪ್್ರೇತ್ಯy ಪರಿಗಣನೆyಯುವy ಸಮೊಹದy ಬೆರೇಡಿಕಯಾಗಿದ.y
ಸದುಪದರೇಶಗಳy ಮೊಲಕy ಯುವy ಸಮುದಾಯವುy ತಮ್ಮy
ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನುನೆyತ್ದಿಕ್ೊಂಡುyಸತ್ಪಥವನುನೆyಅನುಸರಿಸು-
ತತುದyಎನುನೆವುದಕಕೆyಪ್ವಾದಿ yಯವರyಜರೇವನದಲ್ಲೆyಅದಷೆೊಟಿರೇy
ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.yಸಮಾಲ್ೊರೇಚನೆಯಲ್ಲೆyಪ್ವಾದಿ yಯವರುy
ಯುವyಸಮುದಾಯಕಕೆyನಿರೇಡಿದyಪಾ್ಶಸತ್ಯyಧಾರಾಳವಿದ.yಅವರಲ್ಲೆy
ಕಡುಕುಗಳ್yಕಂಡಾಗyಅಧಿಕಾರದyದಂಡವನುನೆyಉಪಯರೇಗಿಸಿy
ಕ್ಮy ತೆಗದುಕೊಳಳುಬಾರದು.y ಬದಲಾಗಿyಅವರುy ಆy ಕಡುಕುy
ಅಥವಾyತಪು್ಪಗಳನುನೆyಸವಾಯಂyತ್ದಿಕ್ೊಳ್ಳುವyಮಾನಸಿಕyಸಿಥೆತಯಡೆಗy
ಕೊಂಡೆೊಯ್ಯಲುyಪೆ್ರೇರರೇಪ್ಸಬೆರೇಕು.y

ಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಒಬ್ಬಳ್yಸಿತ್ರೇಯಂದಿಗyಮಾತನಾಡುತ್ತುದಾಗ್y
ಅದನುನೆyನೆೊರೇಡುತ್ತುದy್ಅನುಚರರೊಂದಿಗyಅದುyತನನೆyಪತ್ನೆyಸಫಿಯ್ಯy

ಎಂದುyಹ್ರೇಳ್ವyವೆೈಶಾಲ್ಯತೆಯನುನೆy ತೆೊರೇರಿಸಿದರ್ು.yಉಹುದ್y
ಯುದ್ಧಕಕೆy ಸಂಬಂಧಪಟಟಿಂತೆy ನಡೆದy ಚಚೆ್ಯಯಲ್ಲೆyಯುವಕರy
ಅಭಪಾ್ಯyಬಹುಮತyಪಡೆದಾಗyಪ್ವಾದಿ yಯವರುyತಮ್ಮy
ಅಭಪಾ್ಯವನುನೆyಬದಲ್ಸಿyಯುವಕರyಅಭಪಾ್ಯವನುನೆyಸಿವಾರೇ-
ಕರಿಸಿದು್yಪ್ವಾದಿ yಯವರyಸಹಿಷುಣುತೆyಮತುತುyಸಹಬಾಳೆವಾಯy
ಹಲವಾರುyಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲೆyಒಂದುyಮಾತ್.

ಪ್್ರೇತ್ಯನುನೆyಕೊಟುಟಿyಗೌರವವನುನೆyಪಡೆಯಿರಿ.yಗೌರವyಕೊಟುಟಿy
ಪ್್ರೇತ್ಯನುನೆyಪಡೆಯಿರಿ.yಪ್್ರೇತ್yಮತುತುyಗೌರವyಪರಸ್ಪರyಪೂರಕವಾಗಿ-
ದಯಂದುyನಾಯಕತವಾyಹಾಗೊyಅನುಯಾಯಿಗಳ್yತ್ಳಿದಿರಬೆರೇಕು.

ನಾಯಕತವಾದಲ್ಲೆy ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವy ಶೊನ್ಯತೆಯುy ಒಂದುy
ಸಮುದಾಯದyವಿನಾಶಕಕೆyಕಾರಣವಾಗುತತುದ.yಮನಸಿ್ಸನyಅಂತರಾ-
ಳದಲ್ಲೆರುವyಆತಾ್ಮಥ್ಯತೆyಮತುತುyಪ್್ರೇತ್yಮಾತ್yಒಬ್ಬನನುನೆyಯಶಸಿವಾy
ನಾಯಕನಾಗಿyಬೆಳೆಸಬಲಲೆದು.y

ಪರಸ್ಪರy ಛಿನನೆಭನನೆವಾಗಿy ತಮ್ಮಲ್ಲೆy ಹ್ೊಡಿದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್y
ಅರಬ್yಗೊರೇತ್ಗಳನುನೆyಪ್ವಾದಿ yಯವರಿಗyಒಂದರೇyದಾರದy
ಮಣಿಗಳಂತೆyಪರೇಣಿಸಲುyಸಾಧ್ಯವಾದದು್yಅಲಾಲೆಹನyಅನುಗ್ಹ-
ದಿಂದyಮಾತ್ವಾಗಿತುತು.yಸಮುದಾಯyಮತುತುyಅನುಯಾಯಿಗಳಂ-
ದಿಗyಅವರಿಗಿದ್yಆದೃ್ಯತೆyಎಂತಹyಕಠಿಣyಹೃದಯಿಗಳನುನೆyಕೊಡಾy
ಅವರಿಗyನಿಕಟಗೊಳಿಸಿತು.yಪ್ವಾದಿ yಯವರyಕುರಿತುyಪವಿತ್y
ಕುರ್ಆನ್yಹಿರೇಗನುನೆತತುದ:

﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾

“ನಿರೇವುyಅವರyಪಾಲ್ಗyಅತ್ಯಂತyಸೌಮ್ಯyಸವಾಭಾವಿಯಾಗಿರುವುದುy
ಅಲಾಲೆಹನyಮಹಾyಕೃಪೆಯಾಗಿದ.yನಿರೇವುyಕಠಿಣyಸವಾಭಾವಿyಮತುತುy
ಕಲ್ಲೆದಯವರಾಗಿರುತ್ತುದರ್yಇವರಲಲೆರೊyನಿಮ್ಮyಸುತತುಮುತತುಲ್ನಿಂದy
ಚದುರಿyಹ್ೊರೇಗುತ್ತುದರ್ು.yಇವರyಪ್ಮಾದಗಳನುನೆyಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.yಇವರy
ಪಾಪವಿಮೊರೇಚನೆಗಾಗಿyಪಾ್ರ್್ಯಸಿರಿ.yಮತುತುyಧಮ್ಯದyಕಲಸಗಳಲ್ಲೆy
ಇವರೊಡನೆyಸಮಾಲ್ೊರೇಚಿಸಿರಿ.yಆyಬಳಿಕyಯಾವುದಾದರೊಂದುy
ಅಭಪಾ್ಯದಲ್ಲೆyನಿರೇವುyದೃಢyನಿಧಾ್ಯರyತಾಳಿದರyಅಲಾಲೆಹನyಮರೇಲ್y
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ಭರವಸೆಯಿಡಿರಿ.yಅಲಾಲೆಹನyಮರೇಲ್yಭರವಸೆಯಿಟುಟಿyಕಾಯ್ಯವೆಸ-
ಗುವವರನುನೆyಅವನುyಪ್್ರೇತ್ಸುತಾತುನೆ.”y(ಕುರ್ಆನ್y3:159)

ಕರುಣೆyಮತುತುyಸೌಮ್ಯತೆyಅಂಗಡಿಯyಮಾರಾಟದyಸರಕಲಲೆ.yಬಾ್ಯನರ್y
ಮತುತುyತೆೊರೇರಣಗಳyಮೊಲಕyಅದನುನೆyಸಾಥೆಪ್ಸಲೊyಸಾಧ್ಯವಾಗದು.y
ಕುತಂತ್,y ಷಡ್ಯಂತ್ಗಳ್y ತುಂಬಿರುವy ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲೆy ಅವುಗಳಿಗy

ಸಾಥೆನವೂyಲಭಸುವುದಿಲಲೆ.yಹೃದಯಗಳyಬೆಸಗು,yಮನಸಿ್ಸನyಪ್್ರೇತ್,y
ಪರಸ್ಪರyಸಹಿಷುಣುತೆyಮತುತುyಸಹಬಾಳೆವಾಯyನೆೈಜyಸಾಕಾರವಾಗಬೆರೇ-
ಕಾದರyಪವಿತ್yಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಪ್ವಾದಿ yಯವರyಉಪದರೇ-
ಶವನುನೆyಮೈಗೊಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುyಅನಿವಾಯ್ಯ.yಅನ್ಯಥಾyಅದುy
ಅಭನಯದyಸಹಿಷುಣುತೆyಮತುತುyಸಹಬಾಳೆವಾಯಾಗುತತುದ.� n

ಶಯಾಗಳುಟಮತುತಿಟತೌಹಿೀದ್27 ನೇ ಪುಟದಂದ

ಅಂತ್ಯದಿನದಟಚಿಹನೂಗಳು10 ನೇ ಪುಟದಂದ

ಅವಿವೆರೇಕಿಗಳನುನೆyನಾಯಕರನಾನೆಗಿyಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು.yನಂತರy
ಅವರೊಂದಿಗyಫತಾವಾyಕರೇಳ್ವರು.yಅವರುyಯಾವುದರೇyಜ್ಾನವಿಲಲೆದy
ಫತಾವಾyನಿರೇಡುವರು.yಹಿರೇಗyಅವರುyಸವಾಯಂyಪಥಭ್ಷಟಿರಾಗುವುದಲಲೆದy
ಜನರನೊನೆyಪಥಭ್ಷಟಿಗೊಳಿಸುವರು.”

ಇಮಾಂyಅಶಶಾಅ್yಬಿರೇyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

ــاَعُة َحتَّــى َيِصيــَر اْلِعْلــُم َجْهــًل  َل َتُقــوُم السَّ

َواْلَجْهــُل ِعْلًمــا.

“ಜ್ಾನವನುನೆyಅಜ್ಾನವೆಂದುyಮತುತುyಅಜ್ಾನವನುನೆyಜ್ಾನವೆಂದುy
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವyತನಕyಅಂತ್ಯದಿನyಸಂಭವಿಸುವುದಿಲಲೆ.”

ಇವೆಲಲೆವೂy ವಸುತುಸಿಥೆತ್ಗಳ್y ತಲ್ಕಳಗಾಗುವy ಕಲವುy
ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಅಲ್ಹಾಕಿಮ್ರವರyಸಹಿರೇಹ್ನಲ್ಲೆರುವyಅಬುಲ್ಾಲೆಹ್yಇಬ್ನೆyಅಮ್್
yರವರyಹದಿರೇಸಿನಲ್ಲೆyಪ್ವಾದಿ yಯವರುyಹ್ರೇಳ್ತಾತುರ:

ــاَعِة َأْن ُيوَضــَع اْلَْخَيــاُر  »إِنَّ ِمــْن َأْشــَراِط السَّ

َوُيْرَفــَع اْلَْشــَراُر«.

“ಸಜ್ಜನರನುನೆyಕಿರೇಳಾಗಿyಕಾಣುವುದುyಮತುತುyದುರುಳರನುನೆyಮರೇಲಾಗಿy
ಕಾಣುವುದುyಅಂತ್ಯದಿನದyಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದ.”

[ಜಾಮಿಉಲ್yಉಲೊಮಿyವಲ್yಹಿಕಮ್yಎಂಬyಗ್ಂಥದಿಂದ]�n

ಜಅ್yಫರ್ರವರೊಂದಿಗ,yಸಮುದ್yಮತುತುyಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದy
ರಕ್ಷಣೆy ಪಡೆಯಲುy ಇಬ್ನೆyಮೊಸಾರೊಂದಿಗ,y ಅಲಾಲೆಹನy
ಬಳಿಯಿಂದyಜರೇವನಾಧಾರyಇಳಿಯಲುyಮುಹಮ್ಮದ್yಬಿನ್y
ಅಲ್ಯ್್ಯyರೊಂದಿಗ,yನಾಫಿಲತ್ಗಳ್yಹಾಗೊyಸಹ್ೊರೇದರರಿಗy
ಪುಣ್ಯyಲಭಸಲುyಹಾಗೊyಅಲಾಲೆಹನyಭಯವಿರಿಸಿಕೊಳಳುಬೆರೇ-
ಕಂದುyಆಗ್ಹಿಸುವವರುyಇಬ್ನೆyಮುಹಮ್ಮದ್yರೊಂದಿಗ,y
ಪರಲ್ೊರೇಕyಹಿತಕಾಕೆಗಿyಇಬ್ನೆyಅಲ್ಯ್್ಯyರೊಂದಿಗyಸಹಾಯy
ಯಾಚಿಸಿರಿ.y ಖಡಗೆವುy ನಿಮ್ಮನುನೆy ಬಲ್y ತೆಗದುಕೊಳಳುಲುy
ಅಣಿಯಾದಾಗyಸಾವಾಹಿಬುಝ್ಝಮಾನ್yರೊಂದಿಗyಸಹಾಯy
ಅಪೆರೇಕ್ಷಿಸಿರಿ.y ಏಕಂದರy ಅವರುy ನಿಮಗy ಸಹಾಯy
ಮಾಡುತಾತುರ.”y(ಬಿಹಾರುಲ್yಅನಾವಾರ್yಸಂಪುಟy33yಪುಟy94)

ಖುಮೈನಿyಬರಯುತಾತುರ:

“ಶಿಫಾyಪಡೆಯಲುyನಮ್ಮyಸಯಿ್ಯದ್yಆದyಹುಸೆೈನ್yರವರy
ಮಣಣುನುನೆy ಹ್ೊರತುಪಡಿಸಿy ಬೆರೇರy ಯಾವುದರೇy ಮಣಣುನುನೆy
ಉಪಯರೇಗಿಸಬಾರದು.y ಇತರyಮಣಿಣುನೆೊಂದಿಗyಅದನುನೆy
ಸೆರೇರಿಸಿyತ್ನುನೆವುದುyಅನುವದನಿರೇಯವಲಲೆ.yಕಡಲ್yಕಾಳಿಗಿಂತy
ದೊಡಡಿyಮಣಿಣುನyಉಂಡೆಯನುನೆyತ್ನನೆಬಾರದು.yಇತರyಕಬ್್ಗಳy
ಮಣಣುನುನೆyಹುಸೆೈನ್ರyಕಬ್್ನyಮಣಿಣುಗyಸೆರೇರಿಸಬಾರದು.yಮಾತ್-
ವಲಲೆದ,y ಪ್ವಾದಿಗಳ್yಮತುತುy ಇಮಾಮರುಗಳy ಕಬ್್ಗಳy
ಮಣಣುನುನೆyಸಹyಅದರyಜೊತೆyಸೆರೇರಿಸುವುದುyಅನುವದನಿರೇ-
ಯವಲಲೆ.”y(ತಹಿ್ರೇರುಲ್yವಸಿರೇಲyಸಂಪುಟy1yಪುಟy64)�n


