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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

ಈದ್ಬಮೀಲಾದ್ಬಮತ ತ್ುಬಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮ

ವಿವಿಧyಧಮ್ಯyಮತ್ತುyಜಾತಿಗಳುyವಾಸಿಸ್ತಿತುರ್ವyಭಾರತದಲ್ಲಾyಹಬ್ಬಗಳಿಗೆyಕೂರತೆಯಿಲಲಾ�yಪ್ರತಿಯಂದ್y
ವಿಭಾಗಗಳುyಅವರವರyಹಬ್ಬಗಳನ್್ನyಆಯೀಜಿಸ್ತತುದ�yಇಲ್ಲಾyಹ್ಟ್ಟಿ,yಸಾವು,yಜಯಂತಿ,yತಿಥಿ,yಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆy

ಹಬ್ಬಗಳುyನಡೆಯ್ತತುವೆ�yಇಸಾಲಾಮನಲ್ಲಾyಎರಡ್yಹಬ್ಬಗಳುyಮಾತ್ರವಿದ�yಅವುyಈದ್ಲ್yಫಿತ್್ರyಮತ್ತುyಈದ್ಲ್y
ಅಝ್ಹ�yಆದರ,yಇಸಾಲಾಮನyಹಸರಲ್ಲಾyರಬಿೀಉಲ್yಅವವಾಲ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಾyನೆಬಿದಿನyಎಂಬyಹೂಸyಹಬ್ಬವಂದ್y
ಪ್ರವೆೀಶಿಸಿದ�yಈyದಿನyಮಸಿೀದಿಗಳಲ್ಲಾyಗದ್ಯ–ಪದ್ಯyಗಾನ,yರಸ್ತುಗಳಲ್ಲಾyಜಾಥಾyಮತ್ತುyಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಾyಸಭೆ–
ಸಮಾರಂಭಗಳನ್್ನyಏಪ್ಯಡಿಸಲಾಗ್ತತುದ�yಹಾಗೆರ್ೀyಸ್ಮನಾರ್,yಸವಾರ್್ಯ,yಮತಪ್ರಸಂಗಗಳೂyನಡೆಯ್ತತುವೆ�y
ಬೀರyಕಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಾyರಸ್ತುಗಳನ್್ನyತಳಿರ್–ತೊೀರಣ,yಬಾ್ಯನರ್,yಬಣ್ಣಬಣ್ಣದyಕಾಗದ,yವಿದ್್ಯದಿೀ್ಪಾಲಂಕಾರದy
ಮೂಲಕyಆಚರಣೆಯyಮೆರ್ಗ್yಹಚ್್ಚಸಲಾಗ್ತತುದ�yಇವೆಲಲಾವೂyನಡೆಯ್ತಿತುರ್ವುದ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಹಸರ್,y
ಅವರyಜನ್ಮದಿನyಹಾಗೂyಆyತಿಂಗಳಲಾಲಾಗಿದ!

ಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸದyಯಾರಿಗೂyಮ್ಸಿಲಾಮರಾಗಲ್yಸಾಧ್ಯವಿಲಲಾ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸ್ವುದ್y
ಪ್ರತಿಯಬ್ಬyಮ್ಸಿಲಾಮನyಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದ�yಇಸಾಲಾಮಕ್yಪ್ರಮಾಣಗಳುyಇದನ್್ನyಕಲ್ಸಿಕೂಡ್ತತುದ�yಪ್ರವಾದಿ y
ರವರನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸ್ವುದಕಕುyಸಂಬಂಧಪಟಟಿಂತೆyಅವರೀyಹೀಗೆಂದಿದಾರ್�y“ಸವಾಂತyಮಾತಾಪತರ್,yಮಕಕುಳುyಹಾಗೂy
ಎಲಾಲಾyಜನರಿಗಿಂತyನಾನ್yಹಚ್್ಚyಪ್ರೀತಿಗೆyಪಾತ್ರನಾಗ್ವyತನಕyನಿಮ್ಮಲ್ಲಾyಯಾರೂyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳಾಗಲಾರರ್�”y
(ಬ್ಖಾರಿ)�yಮತೊತುಂದ್yಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಾyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸದyಮಾಧ್ಯ್ಯವನ್್ನyಅನ್ಭವಿಸ್-
ವವರyಲಕ್ಷಣಗಳನ್್ನyವಿವರಿಸ್ವಾಗyಅಲಾಲಾಹ್yಮತ್ತುyಅವನyಸಂದೀಶವಾಹಕರ್yಅವರಿಗೆyಇತರyಎಲಲಾರಿಗಿಂತy
ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಾತುರyಎಂದಿರ್ವರ್�y(ಬ್ಖಾರಿ)�yಅಂದರyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸದyಮಾಧ್ಯ್ಯವನ್್ನyಆಸವಾದಿಸ್ತಿತು-
ರ್ವವರyಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಾyಈyಪ್ರೀತಿಯೂyಒಳಪಟ್ಟಿದyಎಂದರ್ಯ�y

ಸವಾಂತyದೀಹಕಕುಂತyಮಗಿಲಾಗಿyಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸ್ವyತನಕyಒಬ್ಬನ್yಪರಿಪೂಣ್ಯyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿ-
ಯಾಗಲಾರನೆಂದ್yಅವರೀyಕಲ್ಸಿಕೂಟ್ಟಿದಾರ್�yಉಮರ್ yರವರ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರೂಡನೆyಹೀಳಿದರ :್y
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“ಓyಅಲಾಲಾಹನyಸಂದೀಶವಾಹಕರೀ!yನನ್ನyದೀಹವನ್್ನyಹೂರತ್ಪಡಿಸಿyನಿಮಗಿಂತyಹಚ್್ಚyಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ್y
ಬೀರyಯಾರೂyಇಲಲಾ�”yಆಗyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:y“ಇಲಲಾ,yನನ್ನyಆತ್ಮವುyಯಾರyವಶದಲ್ಲಾದಯೀy
ಅವನಾಣೆಗೂyಸತ್ಯ!yನಿೀವುyನಿಮ್ಮyದೀಹಕಕುಂತಲೂyಮಗಿಲಾಗಿyನನ್ನನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸಬೀಕ್�”yಆyಸಂದಭ್ಯyಉಮರ್ y
ರವರ್y“ಅಲಾಲಾಹನಾಣೆಗೂyನಿೀವುyನನಗೆyನನ್ನyದೀಹಕಕುಂತಲೂyಹತ್ತುyಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ್”yಎಂದರ್�yಆಗyಪ್ರವಾದಿ

yರವರ್y“ಈಗyನಿಮ್ಮyವಿಶಾವಾಸವುyಪರಿಪೂಣ್ಯವಾಯಿತ್”yಎಂದ್yಹೀಳಿದರ್�y(ಬ್ಖಾರಿ)

ಪ್ರವಾದಿ yರವರyಮೆೀಲ್ನyಪ್ರೀತಿಯನ್್ನyಇಸಾಲಾಮ್yವಿಧಿಸಿದyಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆyಮಾತ್ರyಪ್ರಕಟ್ಸಿದರyಅದ್y
ಅನ್ವದನಿೀಯವಾಗ್ತತುದ�yಧಮ್ಯದಲ್ಲಾರ್ವyಇತರyಕಾಯ್ಯಗಳಂತೆyಈyವಿಷಯಕೂಕುyಇದೀyತತವಾyಅನವಾಯಿಸ್ತತುದ�y
ಜನರಿಗೆyಮಾದರಿಯಾಗಲ್yಅಲಾಲಾಹನಿಂದyನಿಯ್ಕತುರಾದyಸಂದೀಶವಾಹಕyಎಂಬyನೆಲೆಯಲ್ಲಾyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳಿಗೆy
ಅವರೂಂದಿಗೆyಪ್ರೀತಿಯಿರ್ವುದ್yಸಾವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದ�yಮನಸಿಸಿನyಆಳದಲ್ಲಾyಬೀರೂರ್ವyಈyಪ್ರೀತಿyನಿಷಕುಳಂಕy
ಮತ್ತುyಸದಿವಾಚಾರದಿಂದyಕೂಡಿರಬೀಕ್�yಅವರyಆದೀಶಗಳನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸಿ,yಅವರ್yವಿರೂೀಧಿಸಿದವುಗಳಿಂದy
ದೂರವಿರ್ವyಮೂಲಕyಅದ್yಪ್ರಕಟವಾಗಬೀಕಾಗಿದ�yಆದ್ದರಿಂದಲೆೀyಅವರ್yಹೀಗೆಂದಿರ್ವರ :್y“ನನ್ನy
ಚರ್್ಯಯನ್್ನyಇಷಟಿಪಟಟಿವನ್yನನ್ನನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸಿದನ್�yಒಬ್ಬನ್yನನ್ನನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸಿದರyಅವನ್yಸವಾಗ್ಯದಲ್ಲಾyನನ್ನy
ಜೂತೆಯಲ್ಲಾರ್ವನ್�”y(ತಿಮ್್ಯದಿ)

ಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಆದರಿಸಿyಗೌರವಿಸ್ವುದ್yಈyಪ್ರೀತಿಯyಪ್ರಕಟನೆಯಾಗಿದ�yಅವರ್yಜಿೀವಂತವಿದ್y
ಕಾಲದಲ್ಲಾಯೂyಮರಣಾನಂತರವೂyಇದನ್್ನyಮೆೈಗೂಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಬೀಕ್�yಅಲಾಲಾಹನ್yಹೀಳುತಾತುನೆ:y“ಇವರyಮೆೀಲೆy
ವಿಶಾವಾಸವಿರಿಸ್ವವರ್,yಇವರನ್್ನyಸಮಥಿ್ಯಸ್ವವರ್,yಇವರಿಗೆyಸಹಕಾರyನಿೀಡ್ವವರ್yಮತ್ತುyಇವರೂಂದಿಗೆy
ಅವತಿೀಣ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿರ್ವyಪ್ರಕಾಶವನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸ್ವವರ್yಮಾತ್ರyಯಶಸಿವಾಗಳಾಗ್ವರ್�”y(7:51)y
ಅವರನ್್ನyಮೀರಿyತಿೀಮಾ್ಯನಗಳನ್್ನyತೆಗೆದ್ಕೂಳು್ಳವುದ್,yಅವರಿಗಿಂತyಉಚ್ಛಸವಾರದಿಂದyಮಾತನಾಡಿದರy
ಅಂತಹವರyಕಮ್ಯಗಳೆಲಲಾವೂyನಷಟಿವಾಗಿyಬಿಡ್ವುದಂದ್yಅಲಾಲಾಹನ್yತಿಳಿಸಿದಾನ್ೆ�y(49:1–5)y

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರyಮಸಿೀದಿಯಲ್ಲಾy ಕೂಡಾyಉಚ್ಛಸವಾರದಲ್ಲಾyಮಾತನಾಡ್ವುದ್y ಭೂಷಣವಲಲಾ�y ಅವರy
ಮಸಿೀದಿಯಲ್ಲಾyತಾವಾಇಫ್ನyಇಬ್ಬರ್yನಿವಾಸಿಗಳುyಗದಲ್ವೆಬಿ್ಬಸಿದಾಗyಉಮರ್ yಅವರನ್್ನyತರಾಟೆಗೆyತೆಗೆ-
ದ್ಕೂಂಡದ್್yಇದರyಆಧಾರದಲಾಲಾಗಿತ್ತು�y(ಬ್ಖಾರಿ)yಅವರyಹಸರನ್್ನyಕೂಡಾyಗೌರವದಿಂದyಉಚ್ಛರಿಸ-
ಬೀಕ್�yಅವರyಶಿಷ್ಯರಲಲಾರೂyಅವರನ್್ನyಯಾyರಸೂಲ್ಲಾಲಾಹ್y(ಓyಅಲಾಲಾಹನyಸಂದೀಶವಾಹಕರೀ)yಎಂದ್y
ಅಭಿಸಂಬೂೀಧಿಸ್ತಿತುದರ್್�yಮ್ಹಮ್ಮದ್yಎಂದ್yಕರಯ್ತಿತುರಲ್ಲಲಾ�yಅಲಾಲಾಹನ್yಕೂಡಾyಈyಶಿಷಾಟಿಚಾರವನ್್ನy
ಕಲ್ಸಿಕೂಟ್ಟಿದಾನ್ೆ�yಅಲಾಲಾಹ್yಅವರನ್್ನy‘ಯಾyಅಯ್್ಯಹನ್ನಬಿಯ್್ಯ’y(ಓyಪ್ರವಾದಿಯವರೀ)yಎಂದ್yಅಭಿಸಂ-
ಬೂೀಧಿಸಿದಾನ್ೆ�yಅವರyಹಸರ್yಆಲ್ಸಿದಾಗyಸವಾಲಾತ್yಹೀಳುವುದ್yಗೌರವದyಒಂದ್yಭಾಗವಾಗಿದ�yಸವಾಲಾತ್y
ಹೀಳುವಂತೆyಅಲಾಲಾಹನ್yಆದೀಶಿಸಿದಾನ್ೆ�

ಪ್ರೀತಿಯಬಮಾದರಿಗಳು:yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಅನ್ಚರವೃಂದವುyಅವರನ್್ನyತಮ್ಮyಪಾ್ರಣಕಕುಂತಲೂyಹಚಾ್ಚಗಿy
ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿತುದರ್್�yಹದಿೀಸ್yಮತ್ತುyಇತಿಹಾಸyಗ್ರಂರಗಳಲ್ಲಾyಇದಕಕುyಮಾದರಿಯಾಗಿyಹಲವಾರ್yಘಟನೆಗಳನ್್ನy
ನಾವುyನೊೀಡಬಹ್ದಾಗಿದ�yಪ್ರೀತಿಗೆyಅವರ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಿದyಮಾದರಿಗೆyಅತಿೀತವಾಗಿ,yಅವರಿಗಿಂತyಹಚ್್ಚyಪ್ರೀ-
ತಿಸ್ತೆತುೀವೆyಎಂಬyಭಾವನೆಯಲ್ಲಾyಹೂಸyಮಾಗ್ಯಗಳನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸ್ವyಹಕ್ಕುyನಮಗಿಲಲಾ�yಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನಾಚ-
ರಣೆಯyಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲಲಾyಇದರಲ್ಲಾyಒಳಪಡ್ತತುದ�yನಮೆ್ಮಲಲಾರಿಗಿಂತyಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿyಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನy
ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿತುದ್yಅವರ್yಯಾವತೂತುyಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನವನ್್ನyಆಚರಿಸಿದವರಲಲಾ�yಅವರಲ್ಲಾyಯಾರಿಗೂyಪ್ರೀತಿy
ಪ್ರಕಟಣೆಯyಇಂತಹyರೂಪyತಿಳಿದಿರಲೆೀyಇಲಲಾ�yಅಬೂಬಕಕುರ್ yರವರ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyನೆರಳಿನಂತೆy
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ಹಂಬಾಲ್ಸಿದyಮಹಾತ್ಮರಾಗಿದಾರ್�yಹಜಿರಾದyಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಾyಅವರ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಹಂದyಮ್ಂದyಎರಡೂyಭಾಗಗಳಲ್ಲಾyಅನ್ಕ್ರ-
ಮವಾಗಿyನಡೆಯ್ತಾತುರ�yಅವರಿಗೆyಶತ್್ರಗಳುyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಮೆೀಲೆyಹಠಾತ್yದಾಳಿyನಡೆಸಬಹ್ದಂಬyಭಯವಿತ್ತು�yಹಜಿರಾyತೆರಳಲ್y
ಸಿದ್ಧರಾದyಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyವಧಿಸಬೀಕಂದ್yಶತ್್ರಗಳುyಅವರyಮನೆಯನ್್ನyಸ್ತ್ತುವರಿದಾಗyಅಲ್ yರವರ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರy
ಹೂದಿಕಯನ್್ನyಹೂದ್ಕ್ೂಂಡ್yಮಲಗಿyಅವರನ್್ನyಅಪಾಯದಿಂದyಪಾರ್ಗೊಳಿಸಿದರ್�yಉಹ್್yಯ್ದ್ಧದಲ್ಲಾyಮ್ಸಿಲಾಮರಿಗಾದyನಾಶ–ನಷಟಿಗಳy
ವಿವರವನ್್ನyಅರಿತ್yರಣಾಂಗಣಕಕುyತೆರಳಿದyಬನೂyನಳಿೀರ್yಗೊೀತ್ರದyಮಹಳೆಯೀವ್ಯರ್yತನ್ನyಪತಿ,yತಂದ,yಸಹೂೀದರನ್yಹ್ತಾತ್ಮರಾದy
ವಿಷಯyತಿಳಿದರೂyಪ್ರವಾದಿ yರವರಿಗೆyಏನಾದರೂyಆಗಿದರ್ೀyಎಂದ್yವಿಚಾರಿಸ್ತಿತುದರ್್�yಕೂನೆಗೆyಅವರ್yಸ್ರಕ್ಷಿತರಾಗಿದಾರ್yಎಂಬy
ವಿಷಯyಅರಿತyಆyಮಹಳೆyಹೀಗೆನ್್ನತಾತುರ:y“ಅವರ್yಸ್ರಕ್ಷಿತರಾಗಿದರ್yನನ್ನyಮಟ್ಟಿಗೆyಇತರyಎಲಾಲಾyದ್ಃಖಗಳುyತೃಣಸಮಾನ�”

ಶತ್್ರಗಳyಕೈಗೆyಕೈದಿಯಾಗಿyಸ್ರಸಿಕಕುದyಝೈದ್yಬಿನ್yದ್ಸ್ನyಎಂಬyಸಹಾಬಿಯನ್್ನyವಧಿಸಲ್yತಿೀಮಾ್ಯನಿಸಿದಾಗyಅಬೂyಸ್ಫಾ್ಯನ್y
ಅವರೂಂದಿಗೆyಕೀಳುತಾತುರ:y“ಓyಝೈದ್,yನಿನ್ನyಸಾಥಾನದಲ್ಲಾyಮ್ಹಮ್ಮದ್ರನ್್ನyನಿಲ್ಲಾಸಿyಪಾರಾಗಲ್yನಿೀನ್yಬಯಸ್ತಿತುರ್ವಿಯಲಲಾ?”yಅವರy
ಮಾತಿಗೆyಝೈದ್ರyಪ್ರತಿಕ್ರರ್yಹೀಗಿತ್ತು:y“ನನ್ನyಸಾಥಾನದಲ್ಲಾyಅಲಾಲಾಹನyಸಂದೀಶವಾಹಕರನ್್ನyನಿಲ್ಲಾಸ್ವyಮಾತಿರಲ್�yಅವರyಕಾಲ್ಗೆyಒಂದ್yಮ್ಳು್ಳy
ಚ್ಚ್್ಚವುದ್yಕೂಡಾyನನಗೆyಸಹಸಲ್yಅಸಾಧ್ಯ�”yಈyಮಾತನ್್ನyಕೀಳಿyಅಬೂyಸ್ಫಾ್ಯನ್yಹೀಳುತಾತುರ:y“ಮ್ಹಮ್ಮದರyಅನ್ಯಾಯಿಗಳುy
ಅವರನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸ್ವಂತೆyಬೀರyಯಾರ್yಯಾರನೂ್ನyಪ್ರೀತಿಸ್ತಿತುರ್ವುದನ್್ನyನಾನ್yನೊೀಡಿಲಲಾ�”y

ಈyಪ್ರವಾದಿyಪ್ರೀಮyಅದಷ್ಟಿyಬಲವಾಗಿದ!yಸವಾಲ್ಪವೂyಪ್ರದಶ್ಯನಪ್ರಯತೆyಮತ್ತುyಕಾಪಟ್ಯವಿಲಲಾದyನಿಷಕುಳಂಕyಪ್ರೀತಿ�yಪಾ್ರಣವನ್್ನyಕೂಡಾyಬಲ್ಯ-
ಪ್ಯಸ್ವyಪ್ರೀತಿಯyಅತ್್ಯನ್ನತyಮಜಲ !್yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಾyಇಂತಹyಅದಷೂಟಿೀyಘಟನೆಗಳಿವೆ�yಆದರ,yಅವರಲ್ಲಾyಯಾರೂyಪ್ರವಾ-
ದಿಪ್ರೀಮದyಹಸರಲ್ಲಾyನೆಬಿದಿನವನ್್ನyಆಚರಿಸಲ್ಲಲಾ�yಮೌಲ್ದ್yಪಾರಾಯಣyಮಾಡಲ್ಲಲಾ�yಏಕಂದರyಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮದyಹಸರಲ್ಲಾyಜನ್ಮದಿನವನ್್ನy
ಆಚರಿಸ್ವುದ್yಇಸಾಲಾಮಕವಲಲಾyಎಂಬ್ದನ್್ನyಅವರ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರಿಂದyಖ್ದಾಗ್ಿyಕಲ್ತವರಾಗಿದ್ರ್�yಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಧಿಕಕುರಿಸಲ್y
ಅವರ್yಸಿದ್ಧರಲಲಾ�yನಮಗೂyಇದೀyನಿಲ್ವುyಸಾಲದೀ?

ದಾರಿತಪ್ಪುತಿತುರ್ವಬಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮ:yಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮಕಕುyಇಸಾಲಾಮ್yಮೆೀರಗಳನ್್ನyನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಸಾಥಾನಮಾನyಮತ್ತುyಮಹತವಾಕಕುy
ಭೂಷಣವಲಲಾದ,yಅವನ್್ನyಪ್ರಶಂಸಿಸ್ವyಮರಯಲ್ಲಾyಅವರಲ್ಲಾಲಲಾದyಕಾಯ್ಯಗಳನ್್ನyಅವರyಮೆೀಲೆyಆರೂೀಪಸ್ವುದ್,yಅವರನ್್ನyಪ್ರವಾದಿತವಾದy
ಪದವಿಗಿಂತyಎತತುರಕಕುyಕೂಂಡೊಯ್್ಯವುದ್yಮ್ಂತಾದವುಗಳನ್್ನyಇಸಾಲಾಮ್yಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ವುದಿಲಲಾ�yಇದ್yಹಲವಮೆ್ಮyಅವರನ್್ನyಅತಿಮಾನ್ಷ,y
ಅಗೊೀಚರಜ್ಾನಗಳನ್್ನyತಿಳಿಯ್ವವರ್,yಅಲಾಲಾಹನyಕಲವುyಸಾಮರ್ಯ್ಯyಅವರಿಗೂyಇದyಎಂದ್yಹೀಳುವಲ್ಲಾಗೆyತಲ್ಪಸಿಬಿಡ್ತತುದ�

ಈದ್yಮಲಾದ್ಗೆyಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆyಪಾರಾಯಣyಮಾಡ್ವyಮೌಲ್ದ್yಶೂಲಾೀಕಗಳನ್್ನyಗಮನಿಸಿದರyಇದನ್್ನyತಿಳಿದ್ಕೂಳ್ಳಬಹ್ದಾಗಿದ�y
ಬೂಸೂವಾರಿಯyಬ್ದಾ್ಯದyಸಾಲ್ಗಳyಆಶಯವನ್್ನyನೊೀಡಿರಿ:y“ವಾ್ಯಪಕವಾದyಸಂಕಷಟಿಗಳುyಬಂದರಗ್ವyಸಮಯದಲ್ಲಾyನನ್ನನ್್ನyರಕ್ಷಿಸಲ್y
ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಾyಶ್ರೀಷ್ಠರಾದyತಾವಲಲಾದyಬೀರyಯಾರಿದಾರ್?yಇಹyಮತ್ತುyಪರyತಮ್ಮyಔದಾಯ್ಯವಾಗಿದ�yಲೌಹ್ಲ್yಮಹ್ಫೂಲ್yಹಾಗೂyಕಲಂನy
ವಿವರಗಳೆಲಲಾವೂyನಿಮಗೆyತಿಳಿದಿದಯಷಟಿ�”y(ಬ್ದ್ಯಬೈತ್)y

ಇದ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಪ್ರಶಂಸ್ರ್ೀyಅರವಾyಅವರಿಗಿಲಲಾದyಜ್ಾನyಮತ್ತುyಸಾಮರ್ಯ್ಯವನ್್ನyಅವರಿಗೆyಆರೂೀಪಸಿyಅಲಾಲಾಹನyಸಾಥಾನಕಕುೀರಿ-
ಸ್ವುದೀ?yಇಹyಮತ್ತುyಪರyಅಲಾಲಾಹನದಾಗ್ಿದ�yಅದ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಔದಾಯ್ಯವೆಂದ್yಹೀಳುವಾಗyಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಪ್ರಶಂ-
ಸಿಸಿದಂತಾಗ್ತತುದರ್ೀyಅಛವಾyಅಲಾಲಾಹನನ್್ನyಕಡೆಗಣಿಸಿದಂತಾಗ್ತತುದರ್ೀ?yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಪ್ರಶಂಸ್ಗೆyಅಲಾಲಾಹನyಕಡೆಗಣನೆ!yಇದ್y
ಅಪ್ಪಟyಶಿಕಾ್ಯಗಿದ�y

ಮಂಕೂಸ್yಮೌಲ್ದ್ನyಸಾಲ್ಗಳನ್್ನyನೊೀಡಿರಿ�y“ನಾನ್yಎಣಿಕyಮತ್ತುyನಮೂನೆಗಳನ್್ನyನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗದyರಿೀತಿಯಲ್ಲಾyಪಾಪಗಳyವಾಹನ-
ವನೆ್ನೀರಿದ್ೀನೆ�yಪ್ರವಾದಿಶ್ರೀಷ್ಠರಾದyನನ್ನyನಾಯಕರೀyಅವೆಲಲಾವನ್್ನyಕ್ಷಮಸಲ್yನಿಮ್ಮಂದಿಗೆyನಿವೆೀದಿಸಿಕೂಳು್ಳತೆತುೀನೆ�”y(ಮಂಕೂಸ್)yಪಾಪಗಳನ್್ನy
ಕ್ಷಮಸಲ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರೂಂದಿಗೆyಹೀಳಬಹ್ದೀ?yಇದ್yಪವಿತ್ರyಕ್ರ್ಆನ್ಗೆyವಿರ್ದ್ಧವಾಗಿದ�yಅಲಾಲಾಹನ್yಕೀಳುತಾತುನೆ:y“ಅಲಾಲಾಹನy
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ಹೂರತ್yಪಾಪಗಳನ್್ನyಕ್ಷಮಸ್ವವರ್yಇನಾ್ನರಿದಾರ್?”y(6:135)

ಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮದyಹಸರಲ್ಲಾyಸಹಾಬಿಗಳಲ್ಲಾyಕಲವರ್yಮಾಡಿದyತಪಾ್ಪದyಕಾಯ್ಯಗಳನ್್ನyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yತಿದ್ವ್ುದನ್್ನyನೊೀಡಿರಿ�yಒಮೆ್ಮy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yವುದೂyನಿವ್ಯಹಸ್ವಾಗyಅವರyವುದೂವಿನyನಿೀರನ್್ನyಕಲವುyಸಹಾಬಿಗಳುyದೀಹಕಕುyಹಚ್ಚಲ್yಆರಂಭಿಸಿದರ್�yಆಗy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಅವರೂಂದಿಗೆyಹೀಗೆyಮಾಡಲ್yಪ್ರೀರಣೆರ್ೀನ್yಎಂದ್yಕೀಳಿದರ್�yಅವರ್yಹೀಳಿದರ :್yಅಲಾಲಾಹ್yಮತ್ತುyಅವನy
ಸಂದೀಶವಾಹಕರyಮೆೀಲ್ರ್ವyಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ�yಆಗyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಗೆಂದರ :್y“ಒಬ್ಬನ್yಅಲಾಲಾಹ್yಮತ್ತುyಅವನyಸಂದೀಶವಾಹ-
ಕರನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸ್ವುದಾದರyಅವನ್yಮಾತಿನಲ್ಲಾyಸತ್ಯವಂತನಾಗಿರಲ್,yಅಮಾನತ್ತುಗಳನ್್ನyಪೂತಿ್ಯಗೊಳಿಸಲ್yಮತ್ತುyನೆರಹೂರಯವರೂಂ-
ದಿಗೆyಸದವಾತ್ಯನೆyತೊೀರಲ್�”y(ತವಾಬಾ್ರನಿ)yಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸ್ವyದಾರಿyಅವರ್yಕಲ್ಸಿದyಇಸಾಲಾಮಕ್yಕಾಯ್ಯಗಳನ್್ನyಜಿೀವನದಲ್ಲಾy
ಅಳವಡಿಸಿಕೂಳು್ಳವುದಾಗಿದyಎನ್್ನವುದ್yಇಲ್ಲಾyಸ್ವ್ಯಕತುವಿದ�

ದ್ವಾ್ಷಿಖಾ್ನಗಳು:yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಹಸರಲ್ಲಾyಸವಾಲಾತ್yಹೀಳಲ್yಸೂಚ್ಸಿದyಆಯತ್,yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಮನೆಯಲ್ಲಾyಆಡನ್್ನyದಿಬ್ಹy
ಮಾಡಿದಾಗyಅದರyಮಾಂಸವನ್್ನyಖದಿೀಜ yರವರyಕ್ಟ್ಂಬದವರಿಗೆyಹಂಚ್ವಂತೆyಆದೀಶಿಸಿದyಘಟನೆyಹಾಗೂyಸ್ೂೀಮವಾರದy
ವೃತಾಚರಣೆyಮ್ಂತಾದವುಗಳನ್್ನyಮ್ಂದಿಟ್ಟಿಕೂಂಡ್yಕಲವರ್yಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಗೆyಪುರಾವೆyಸೃಷ್ಟಿಸ್ವುದಿದ�yಈyಪ್ರಯತ್ನy
ಅದಷ್ಟಿyದಯನಿೀಯವಾಗಿದ!yಸವಾಲಾತ್yಹೀಳುವyಆದೀಶyನೆಬಿದಿನyಆಚರಣೆಗೆyಹೀಗೆyಪುರಾವೆಯಾಗ್ತತುದ?yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಮೆೀಲೆy
ಸದಾಕಾಲyಸವಾಲಾತ್yಹೀಳಬೀಕಲಲಾವೆೀ?yನಮಾಝಿನyಅತತುಹಯಾ್ಯತ್ನಲ್ಲಾyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳುyಅದನ್್ನyಯಾವಾಗಲೂyಮಾಡ್ವುದಿಲಲಾವೆೀ?y
ಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನವನ್್ನyಆಚರಿಸ್ವವರಿಗೆyಸವಾಲಾತನ್್ನyರಬಿೀವುಲ್yಅವವಾಲ್yಹನೆ್ನರಡರಂದ್yಮಾತ್ರyಹೀಳಬೀಕಂಬyಅಭಿಪಾ್ರಯವಿದರ್ೀ?y

ಪ್ರವಾದಿ yರವರyಮನೆಯಲ್ಲಾyಆಡನ್್ನyದಿಬ್ಹyಮಾಡಿyಅದರyಮಾಂಸವನ್್ನyದಾನyಮಾಡಿದಾಗyಅದ್yಈದ್yಮಲಾದ್ಗೆyಪುರಾವೆಯಾಗ್-
ತತುದರ್ೀ?yಇದನ್್ನyಅವರ್yರಬಿೀವುಲ್yಅವವಾಲ್yಹನೆ್ನರಡರಂದ್yಮಾಡಿದರೀ?yಇಲಲಾ�yಸ್ೂೀಮವಾರದyಸ್ನ್ನತ್yಉಪವಾಸವೃತyಮೌಲ್ದ್y
ಆಚರಣೆಗೆyಹೀಗೆyಪುರಾವೆಯಾಗ್ತತುದ?yಉಪವಾಸವೃತವುyಈದ್yಮಲಾದ್ನyಭೂರಿಭೊೀಜನಕಕುyಪುರಾವೆಯಾಗ್ವುದ್yವಿಚ್ತ್ರವೆೀyಸರಿ!y
ಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನದyಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆyಸಮರ್ಯನೆಯಾಗಿyಉಲೆಲಾೀಖಿಸ್ವyಪುರಾವೆಗಳೆಲಲಾವೂyಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಿತುದರ್yಅವುಗಳyಕ್ರಿತ್yನಮಗಿಂತy
ಹಚ್್ಚyತಿಳಿದಿದ್yಪ್ರವಾದಿ yಮತ್ತುyಸಹಾಬಿಗಳುyಅದರyಆಧಾರದಲ್ಲಾyನೆಬಿದಿನವನ್್ನyಆಚರಿಸ್ತಿತುದರ್ಲಲಾವೆೀ?yಆದರyಅವರಲ್ಲಾyಯಾರೂy
ಹಾಗೆyಮಾಡಿರಲ್ಲಲಾ�yಹೀಗಿರ್ವಾಗyಈyಪುರಾವೆಗಳಾವುದೂyಪುರಾವೆಗಳಲಲಾyಎನ್್ನವುದ್yಸ್ಪಷಟಿ�yಬದಲಾಗಿyಅವುಗಳುyಅಲಾಲಾಹ್yಮತ್ತುy
ಸಂದೀಶವಾಹಕರyಹಸರಲ್ಲಾyಹೀಳುತಿತುರ್ವyಸ್ಳು್ಳಗಳಾಗಿವೆ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yನಿೀಡಿದyಎಚ್ಚರಿಕಯನ್್ನyಗಮನಿಸಿರಿ:y“ಒಬ್ಬನ್yನನ್ನyಹಸರಲ್ಲಾy
ಪ್ರಜ್ಾಪೂವ್ಯಕವಾಗಿyಸ್ಳು್ಳyಹೀಳಿದರyಅವನ್yತನ್ನyನೆಲೆಯನ್್ನyನರಕದಲ್ಲಾyಕಾದಿರಿಸಿಕೂಳ್ಳಲ್�”y(ಬ್ಖಾರಿ)

ಪೂರ್ಷಿಕರಬಪ್ರಮಾದ:yಅಲಾಲಾಹನyಸಂದೀಶವಾಹಕರ್ yಹೀಳುತಾತುರ:y“ಕ್ರರೈಸತುರ್yಏಸ್ವನ್್ನyಅಮತವಾಗಿyಪ್ರಶಂಸಿಸಿದಂತೆyನಿೀವುyನನ್ನನ್್ನy
ಪ್ರಶಂಸಿಸದಿರಿ�yನಾನ್yಅಲಾಲಾಹನyದಾಸನೂyಸಂದೀಶವಾಹಕನೂyಆಗಿರ್ವೆನ್�”y(ಬ್ಖಾರಿ)yಅವರ್yಏಸ್ವನ್್ನyಪ್ರಶಂಸಿಸಿyಪ್ರಶಂಸಿಸಿy
ಅವರನ್್ನyದೀವಪುತ್ರನನಾ್ನಗಿyಮಾಡಿದರ್�yಪ್ರವಾದಿyಇಬಾ್ರಹೀಮರyಅನ್ಯಾಯಿಗಳುyಅವರನ್್ನyಪ್ರಶಂಸಿಸಿyಆyಮಹಾತ್ಮರyವಿಗ್ರಹಗಳನ್್ನy
ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪಸಿದರ್�yಇಂತಹyಪರಿಸಿಥಾತಿyಮ್ಸಿಲಾಂyಸಮ್ದಾಯದಲ್ಲಾyಸಂಭವಿಸಬಾರದ್�

ಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಸ್ನ್ನತ್yಇಸಾಲಾಮನyಮೂಲಭೂತyಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿವೆ�yಅವೆರಡರಲ್ಲಾರ್ವುದನ್್ನyಮಾತ್ರyನಾವುyನಮ್ಮyಜಿೀವನದಲ್ಲಾyಕಾಯ್ಯ-
ರೂಪಕಕುಳಿಸಬೀಕ್�yಅದರಲ್ಲಾರದಿರ್ವುದನ್್ನyತೊರಯಬೀಕ್�yಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ,yಅಂದ್yನಡೆಯ್ವyಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಗಳು,yಮೌಲ್ದ್y
ಪಾರಾಯಣyಮ್ಂತಾದವುಗಳುyಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಹದಿೀಸ್ನಲ್ಲಾರ್ವyಕಾಯ್ಯಗಳಲಲಾyಎನ್್ನವುದ್yಸ್ವ್ಯಕತು�yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಕಾಲ,yನಾಲವಾರ್y
ಖಲ್ೀಫರyಕಾಲ,yಸಹಾಬಿಗಳುyಜಿೀವಿಸಿದ್yಉತತುಮyಶತಮಾನ,yಮದ್ಹಬ್ನyಇಮಾಮರ್ಗಳyಕಾಲದಲ್ಲಾಲಲಾದyಒಂದ್yಕಾಯ್ಯವನ್್ನyಧಮ್ಯದಲ್ಲಾy
ಹೂಸತಾಗಿyಸೃಷ್ಟಿಸ್ವುದ್yಬಿದ್ಅತ್yಅಲಲಾವೆಂದಾದರyಮತೆತುೀನ ?್yಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಹದಿೀಸ್ನಲ್ಲಾyಮಾತ್ರವಲಲಾ,yನಾಲವಾರ್yಇಮಾಮರ್ಗಳy
ಗ್ರಂರದಲ್ಲಾyಎಲ್ಲಾಯೂyಮೌಲ್ದ್ನ್ನಬಿಯ್್ಯyಎಂಬyಹಸರಲ್ಲಾyಯಾವುದೀyಒಂದ್yಚರ್್ಯyಕೂಡಾyಕಂಡ್ಬರ್ವುದಿಲಲಾ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್y
ಹೀಳುತಾತುರ:y“ನಮ್ಮyಧಮ್ಯದಲ್ಲಾyನಾವುyಕಲ್ಸಿರದyಕಾಯ್ಯಗಳನ್್ನyನೂತನವಾಗಿyಸೃಷ್ಟಿಸಿದರyಅದನ್್ನyತಳಿ್ಳಹಾಕಬೀಕಾಗಿದ�”y(ಬ್ಖಾರಿ)�n
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ಮೀಲಾದ್ನ್ನಬಿ—ಸಸಶಯಬಮತ ತ್ುಬಉತತುರ

ಪ್ರವಾದಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ಕುಂಆನ್ ಅಥವಾ ಸುನ್ನತ್್ತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಯಿಲಲಿ. ಸಹಾಬಾಗಳಾಗಲ್, 
ತಾಬಿಉಗಳಾಗಲ್ ಯಾರೂ ಇದನು್ನ ಆಚರಿಸಿಲಲಿ. ಮದ್ಹಬ್ಗಳ ಇಮಾಮರು ಕೂಡ ಇದನು್ನ ಆಚರಿಸಿಲಲಿ. ಯಾವುದೇ 
ಹದಿೇಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳಲೂಲಿ ಫಿಕ್ಹ್ ಗ್ರಂಥಗಳಲೂಲಿ ಇದರ ೆಗೆಗೆ ಉಲಲಿೇಖವಿಲಲಿ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆಗೆ 
ಪುರಾವೆಯಿದಯಂದು ಿಲವರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಇವರು ಇದಿಕೆ  ನೇಡುವ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೇಡಲಾಗಿದ. 

 " ಶೈಖ್ ಅಲವಿೇ ಇಬ್್ನ ಅಬಿದಿಲ್ ಕಾದಿಂ ಅಸ್ಸಕಾಕೆಫ್

ಸಸಶಯಬ :ಬಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ک گ گ گ گ ڳ ﴾
“ಹೀಳಿರಿ:yಇದ್yಅಲಾಲಾಹನyಔದಾಯ್ಯyಮತ್ತುyಕರ್ಣೆಯಿಂದ�y
ಆದ್ದರಿಂದyಅವರ್y ಇದಕಾಕುಗಿy ಸಂಭ್ರಮಸಲ್�”y (ಕ್ರ್ಆನ್y
10:58)yಅಲಾಲಾಹ್yನಮ್ಮಡನೆyಸಂಭ್ರಮಸಬೀಕಂದ್yಆದೀಶಿ-
ಸಿದಾ್ನೆ�y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರy ಜನನಕಕುಂತy ದೂಡ್ಡy ಸಂಭ್ರಮy
ಇನೆ್ನೀನಿದ?yಅವರyಜನ್ಮದಿನವನ್್ನyಆಚರಿಸ್ವುದ್yಈyಸಂಭ್ರಮದy
ಒಂದ್yಭಾಗವಾಗಿದ�y

ಉತತುರ:yಇಸಾಲಾಮನyಶ್ರೀಷ್ಠyವಿದಾವಾಂಸರಲ್ಲಾyಯಾರೂyಈyಅಭಿಪಾ್ರ-
ಯವನ್್ನyಹೀಳಿಲಲಾ�yಅಲಾಲಾಹ್yಯಾವುದೀyಔದಾಯ್ಯyಅರವಾy
ಕರ್ಣೆy ತೊೀರಿಸಿದರy ಆy ದಿನವನ್್ನy ಸಂಭ್ರಮದy ದಿನವನಾ್ನಗಿy
ಮಾಡಬೀಕಂದ್yಇದರyಅರ್ಯವಲಲಾ�yಈyಆಯತಿತುನಲ್ಲಾyಸಂಭ್ರಮಸ-
ಬೀಕಂದ್yಹೀಳಿದ್್yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಜನ್ಮದಿನಕಕುಲಲಾ�yಬದಲಾಗಿy
ಕ್ರ್ಆನ್yಎಂಬyಗ್ರಂರವನ್್ನyಒಂದ್yಉಪದೀಶವಾಗಿ,yಹೃದಯ-
ಲ್ಲಾರ್ವyರೂೀಗಗಳಿಗೆyಉಪಶಮನವಾಗಿyಮತ್ತುyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳಿಗೆy

ಕರ್ಣೆಯಾಗಿyಅವತಿೀಣ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ಕಾಕುಗಿyಅವರ್yಸಂಭ್ರಮಸಲ್y
ಎಂದ್yಹೀಳಲಾಗಿದ�yಇದರyಮ್ಂಚ್ನyಆಯತತುನ್್ನyಓದಿದರyಇದ್y
ಸ್ಷಷಟಿವಾಗ್ತತುದ�yಇದ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಜನ್ಮದಿನyಆಚರಿಸ್ವುದ-
ಕಕುyಪುರಾವೆರ್ಂದ್yಯಾವುದೀyವಿದಾವಾಂಸರೂyಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟಿಲಲಾ�

ಸಸಶಯಬರ:yಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ 
ں ں ڻ ڻ ﴾

“ಆದ್ದರಿಂದyಅವರಲ್ಲಾyವಿಶಾವಾಸವಿಟ್ಟಿ,yಅವರಿಗೆyಬಂಬಲyನಿೀಡಿ,y
ಅವರಿಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡಿ,yಅವರೂಡನೆyಇಳಿಸಲಾದyಬಳಕನ್್ನy
ಹಂಬಾಲ್ಸಿದವರ್yಯಾರೂೀyಅವರೀyಯಶಸಿವಾಯಾದವರ್�”y
(7:157)yಪ್ರವಾದಿ yರವರಿಗೆyಬಂಬಲyನಿೀಡಿyಅವರಿಗೆyಸಹಾಯy
ಮಾಡಬೀಕಂದ್yಅಲಾಲಾಹ್yಹೀಳಿದಾನ್ೆ�yಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನವನ್್ನy
ಆಚರಿಸ್ವುದ್yಅವರಿಗೆyಬಂಬಲyನಿೀಡ್ವುದರyಭಾಗವಾಗಿದ�

ಉತತುರ:yಜನ್ಮದಿನyಆಚರಿಸ್ವyಮೂಲಕyಬಂಬಲyನಿೀಡಬೀಕಂದ್y
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಇದರyಅರ್ಯವಲಲಾ�yಇಂತಹyಒಂದ್yಅರ್ಯವನ್್ನyಯಾರೂyಈy
ಆಯತಿತುಗೆyನಿೀಡಿಲಲಾ�yಒಬ್ಬyಮನ್ಷ್ಯyತನಗೆyಸರಿರ್ಂದ್yಕಾಣ್ವy
ಒಂದ್yಕಲಸವನ್್ನyಮಾಡಿyಇದ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರಿಗೆyಬಂಬಲy
ನಿೀಡ್ವುದಾಗಿದyಎಂದ್yಹೀಳಿದರyಅದನ್್ನyಬಂಬಲವೆಂದ್y
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ವುದಿಲಲಾ�yಸಂಗಿೀತೊೀಪಕರಣಗಳyಮೂಲಕyಹಾಡ್y
ಹಾಡಿ,yಅಮತyಮತ್ತುyಅತಿರೀಕದyಶಬ್ಗಳನ್್ನyಬಳಸಿyಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತಾತುy
ಕ್ಣಿದ್yಕ್ಪ್ಪಳಿಸಿದರyಅದ್yಬಂಬಲವಾಗ್ತತುದರ್ೀ?yಖಂಡಿತy
ಇಲಲಾ!yಅದ್yನಿಷ್ದ್ಧyಕಾಯ್ಯವಾಗಿದ�yಇಂದ್yಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನವ-
ನ್್ನyಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಿತುರ್ವುದ್yಈyವಿಧದಲೆಲಾೀyಆಗಿದ�

ಸಸಶಯಬ3:yಸ್ೂೀಮವಾರyಉಪವಾಸyಆಚರಿಸ್ವyಬಗೆಗೆyಕೀಳಿದಾಗy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

»َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه«.

"ಅದ್yನಾನ್yಹ್ಟ್ಟಿದyದಿನ�"y (ಮ್ಸಿಲಾಂ)yಇದ್yಪ್ರವಾದಿ y
ರವರ್y ಅವರy ಜನ್ಮದಿನವನ್್ನy ಆಚರಿಸಿದ್ರ್y ಎನ್್ನವುದಕಕುy
ಸ್ಪಷಟಿyಪುರಾವೆಯಾಗಿದ�

ಉತತುರ:yಹದಿೀಸ್yವಿದಾವಾಂಸರಾಗಲ್,yಹದಿೀಸ್yವಾ್ಯಖಾ್ಯನಕಾರರಾ-
ಗಲ್yಯಾರೂyಈyಅರ್ಯವನ್್ನyಹೀಳಿಲಲಾ�yಇಲ್ಲಾyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್y
ಅವರyಜನನಕಕುyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್ಲಾಸ್ವುದ್yಉಪವಾಸyಆಚರಿಸ್ವy
ಮೂಲಕವಾಗಿದ�y ಮಾತ್ರವಲಲಾ,y ಅವರ್y ಪ್ರತಿy ಸ್ೂೀಮವಾರy
ಉಪವಾಸy ಆಚರಿಸ್ತಿತುದರ್್�y ಅದನ್್ನy ತಮ್ಮy ಸಮ್ದಾಯಕಕುy
ಅಂತ್ಯದಿನದyತನಕy ಸ್ನ್ನತಾತುಗಿyಮಾಡಿದರ್�yಆದರyಪ್ರವಾದಿy
ಜನ್ಮದಿನyಆಚರಿಸ್ವವರ್yಉಪವಾಸದyಮೂಲಕyಜನ್ಮದಿನyಆಚರಿ-
ಸ್ವುದಿಲಲಾ�yಅದನ್್ನyಪ್ರತಿyಸ್ೂೀಮವಾರವೂyಆಚರಿಸ್ವುದಿಲಲಾ�

ಸಸಶಯಬ4:yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ :್

اِمُكــْم َيــْوُم اْلُجُمَعِة. فِيــِه ُخِلَق  »ِمــْن َأْفَضــِل َأيَّ

ِعَقُة.  آَدُم َو فِيــِه ُقبَِض َوفِيــِه النَّْفَخــُة َوفِيــِه الصَّ

ــَلِة فِيِه. َفــإِنَّ َصَلَتُكْم  َفَأْكثِــُروا َعَليَّ ِمــَن الصَّ

.» َعَليَّ َمْعُروَضــٌة 

“ದಿನಗಳಲ್ಲಾyಶ್ರೀಷ್ಠವಾದ್ದ್yಶ್ಕ್ರವಾರದyದಿನ�yಆyದಿನyಆದಂ y

ರನ್್ನyಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತ್�yಆyದಿನವೆೀyಅವರ್yನಿಧನರಾದರ್�yಆy
ದಿನದಲೆಲಾೀyಕಹಳೆಯಲ್ಲಾyಊದಲಾಗ್ವುದ್�yಆyದಿನವೆೀyಅಂತ್ಯದಿನy
ಸಂಭವಿಸ್ವುದ್�yಆದ್ದರಿಂದyನಿೀವುyಆyದಿನyನನ್ನyಮೆೀಲೆy
ಸಲಾತ್yಹೀಳುವುದನ್್ನyಹಚ್್ಚಸಿರಿ�yಕಾರಣ,yನಿಮ್ಮyಸಲಾತ್yನನ್ನy
ಮ್ಂದyಪ್ರದಶಿ್ಯತವಾಗ್ತತುದ�”y(ಮ್ಸಿಲಾಂ)yಆದಂ yರವರ್y
ಹ್ಟ್ಟಿದyಶ್ಕ್ರವಾರyಸಲಾತ್yಹೀಳಬೀಕಂದ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್y
ಆಜ್ಾಪಸಿದಾರ್�yಹೀಗಿರ್ವಾಗyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹ್ಟ್ಟಿದyದಿನy
ಸಲಾತ್yಹೀಳಬೀಕಾದ್ದ್yಅತ್ಯಗತ್ಯyಎನ್್ನವುದರಲ್ಲಾyಎರಡ್y
ಮಾತಿಲಲಾ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಮೆೀಲೆyಸಲಾತ್yಹೀಳುವುದ್yಅವರy
ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯyಒಂದ್yಭಾಗವಾಗಿದ�

ಉತತುರ:yಇವರyಈyಅಭಿಪಾ್ರಯವುyಸತ್ಯವೆೀyಆಗಿದ್ರyಸಹಾಬಿಗಳು,y
ತಾಬಿಉಗಳುyಮತ್ತುyಅವರyನಂತರದyಉಲಮಾಗಳುyಪ್ರವಾದಿ y
ರವರ್yಹ್ಟ್ಟಿದyಸ್ೂೀಮವಾರyಅವರyಮೆೀಲೆyಸಲಾತ್yಹೀಳುವುದ್y
ಪ್ರತೆ್ಯೀಕyಸ್ನ್ನತ್yಎಂದ್yಹೀಳಬೀಕತ್ತು�yಆದರyಅವರಾರೂyಹಾಗೆy
ಹೀಳಿಲಲಾ�yಸ್ೂೀಮವಾರyಸಲಾತ್yಹೀಳುವುದಕಕುyಹಚ್್ಚನyಮಹತವಾವಿ-
ದರ್ಂದೂyಅವರ್yಹೀಳಿಲಲಾ�yಹೀಗಿರ್ವಾಗyವಷ್ಯದಲೊಲಾಂದ್y
ಬಾರಿyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಮೆೀಲೆyಸಲಾತ್yಹೀಳಿyಅವರyಜನ್ಮದಿನy
ಆಚರಿಸ್ವುದಕಕುyಈyಹದಿೀಸ್yಪುರಾವೆಯಾಗ್ವುದ್yಹೀಗೆ?

ಸಸಶಯಬ 5:y “ಪ್ರವಾದಿy ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆy ಎಂದರy ಸಲಾತ್y
ಹೀಳುವುದ್yಮತ್ತುyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಗ್ಣಗಾನyಮಾಡ್ವುದ್�y
ಇದನ್್ನyನಿೀವೆೀಕyವಿರೂೀಧಿಸ್ತಿತುೀರಿ?”

ಉತತುರ:yಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್್ನyವಿರೂೀಧಿಸ್ವವರ್y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರyಮೆೀಲೆyಸಲಾತ್yಹೀಳುವುದನ್್ನyವಿರೂೀಧಿಸ್-
ವುದಿಲಲಾ�yಇದೂಂದ್yತಪು್ಪಕಲ್ಪನೆ�yಅವರ್yಕೂಡyಪ್ರವಾದಿ yರವರy
ಮೆೀಲೆyಸಲಾತ್yಹೀಳುತಾತುರ�yಆದರyಅವರ್yವಿರೂೀಧಿಸ್ವುದ್y
ಅದಕಾಕುಗಿyಒಂದ್yವಿಶೀಷyದಿನವನ್್ನyನಿಗದಿyಮಾಡಿyಜನರಲಲಾy
ಒಟ್ಟಿಗೂಡ್ವುದನಾ್ನಗಿದ�yಕಾರಣ,yಇದನ್್ನyಸ್ನ್ನತ್yಅನ್ಮೀ-
ದಿಸ್ವುದಿಲಲಾ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yತಮ್ಮyಜಿೀವನದಲ್ಲಾyಒಂದ್y
ಬಾರಿಯಾದರೂyತಮ್ಮyಸಹಾಬಾಗಳನ್್ನyಒಟ್ಟಿಗೂಡಿಸಿyಸಲಾತ್y
ಹೀಳುವyಕಾಯ್ಯಕ್ರಮವನ್್ನyಹಮ್ಮಕೂಂಡಿಲಲಾ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರy
ಮರಣಾನಂತರyಸಹಾಬಾಗಳುyಕೂಡyಇದನ್್ನyಮಾಡಿಲಲಾ�y

ಸಸಶಯಬ6:yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಯ್ದ್ಧದಿಂದyಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿy
ಮರಳಿದರyನಾನ್yಅವರyಮ್ಂದyದಫ್ಫ್yಬಾರಿಸಿyಹಾಡ್ವೆನೆಂದ್y
ಒಬ್ಬಳುyಗ್ಲಾಮಸಿತ್ೀyಹರಕyಹೂರ್ತಾತುಳೆ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್y
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

ಆಕಯಂದಿಗೆyಹೀಳುತಾತುರ:y“ನಿೀನ್yಹರಕyಹೂತಿತುದರ್yಅದನ್್ನy
ಸಂದಾಯyಮಾಡ್�yಇಲಲಾದಿದ್ರyಅದನ್್ನyಬಿಟ್ಟಿಬಿಡ್�”(ಅತಿತುಮ್ಯದಿ)y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಯ್ದ್ಧದಿಂದyಮರಳಿyಬಂದyದಿನyದಫ್ಫ್y
ಬಾರಿಸಿyಹಾಡ್ತಾತುyಸಂಭ್ರಮಪಡಬಹ್ದ್yಎಂದಾದರyಅವರ್y
ಭೂಮಗೆyಹ್ಟ್ಟಿyಬಂದyದಿನyಏಕyಸಂಭ್ರಮಪಡಬಾರದ ?್yಪ್ರವಾದಿy
ಜನ್ಮದಿನವನ್್ನyಆಚರಿಸ್ವುದಕಕುyಇದ್yಪುರಾವೆಯಲಲಾವೆೀ?

ಉತತುರ:ಬಸ್ಬ್ಹಾನಲಾಲಾಹ್!yಈyಫಟನೆyಸಂಭವಿಸಿದ್್yಒಂದೀy
ಒಂದ್yಬಾರಿyಮಾತ್ರ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಅನೆೀಕyಯ್ದ್ಧಗಳಲ್ಲಾy
ಪಾಲೊಗೆಂಡ್yಮರಳಿyಬಂದಿದಾರ್�yಆಗyಯಾರೂyದಫ್ಫ್yಬಾರಿಸಿy
ಸಂಭ್ರಮಪಡಲ್ಲಲಾ�yಈyಗ್ಲಾಮಸಿತ್ೀಯೂyಸಂಭ್ರಮಪಡಲ್ಲಲಾ�y
ಮಾತ್ರವಲಲಾ,yಸಹಾಬಿಗಳಲ್ಲಾyಇತರyಯಾರೂyಹೀಗೆyಹರಕyಹೂತ್ತುy
ನಂತರyಸಂಭ್ರಮಪಟಟಿyಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲಲಾ�yಒಂದ್yವೆೀಳೆyಇದ್y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರyಜನ್ಮದಿನyಆಚರಿಸ್ವುದಕಕುyಪುರಾವೆಯಾಗಿದ್ರy
ಆyಗ್ಲಾಮಸಿತ್ೀyಏಕyಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನದಂದ್yಹೀಗೆyದಫ್ಫ್yಬಾರಿಸಿy
ಹಾಡಲ್ಲಲಾ?yಇದನ್್ನyಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟಿyಸಹಾಬಿಗಳಲ್ಲಾyಯಾರಾದರೂy
ಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನವನ್್ನyಆಚರಿಸಿದಾರ್ರ್ೀ?yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್y
ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿyಮರಳಿದರyನಾನ್yದಫ್ಫ್yಬಾರಿಸಿyಹಾಡ್ವೆನೆಂದ್y
ಆyಸಿತ್ೀyಹರಕyಹೂತಿತುದಳ್ು�yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿy
ಮರಳಿದಾಗyಆyಸಿತ್ೀyತನ್ನyಹರಕಯyಬಗೆಗೆyಹೀಳಿದಾಗ,yನಿೀನ್y
ಇಂತಹyಒಂದ್yಹರಕyಹೂತಿತುದರ್yಅದನ್್ನyಸಂದಾಯyಮಾಡ್�y
ಇಲಲಾದಿದ್ರyನಿೀನ್yಹೀಗೆyದಫ್ಫ್yಬಾರಿಸಿyಹಾಡಬಾರದ್yಎಂದ್y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ್�yಇದಕೂಕುyಪ್ರವಾದಿ yರವರy
ಜನ್ಮದಿನಕೂಕುyಸಂಬಂಧyಕಲ್್ಪಸ್ವುದ್yನಿಜಕೂಕುyಅಜ್ಾನವಾಗಿದ�

ಸಸಶಯಬ2:yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಪ್ರವಾದಿತವಾyಲಭ್ಯವಾದyನಂತರy
ತಮ್ಮyಪರವಾಗಿyಅಕೀಕyಬಲ್yನಿೀಡಿದಾರ್ಂದ್yಅನಸ್ yವರದಿy
ಮಾಡಿದyಹದಿೀಸಿನಲ್ಲಾದ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹ್ಟ್ಟಿದಾಗyಅವರy
ಪರವಾಗಿyಅವರyತಾತyಅಬ್ಲ್್yಮ್ತತುಲ್ಬ್yಅಕೀಕyನಿೀಡಿದರ್ೂy
ಸಹyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಪ್ರತೆ್ಯೀಕವಾಗಿyಅಕೀಕyನಿೀಡಿದ್್yಅವರy
ಜನನಕಕುyಕೃತಜ್ಞತೆyಸೂಚ್ಸ್ವುದಕಾಕುಗಿದ�yಆದ್ದರಿಂದyಪ್ರವಾದಿ

yರವರyಜನ್ಮದಿನyಆಚರಿಸ್ವುದಕಕುyಇದ್yಪುರಾವೆಯಾಗಿದ�

ಉತತುರ:ಬಈyಹದಿೀಸನ್್ನyವರದಿyಮಾಡಿದyಬೈಹಕೀಯವರೀyಇದನ್್ನy
ಹದಿೀಸ್yಮ್ನಕುರ್yಎಂದ್yಹೀಳಿದಾರ್�y(ಅಂದರyಈyಹದಿೀಸ್y
ಪುರಾವೆಗೆyಯೀಗ್ಯವಲಲಾವೆಂದರ್ಯ)�yಅನ್ನವವಿೀyತಮ್ಮy‘ಅಲ್ಮ-
ಜೂ್ಮಅ್’ನಲ್ಲಾy (8/431)y ಇದನ್್ನy ಸ್ಳು್ಳyಹದಿೀಸ್yಎಂದಿದಾರ್�y
ಹಾಫಿಝ್yಇಬ್್ನyಹಜರ್yತಮ್ಮy‘ಪತ್್ಹಲ್yಬಾರಿ’ಯಲ್ಲಾy(9/509)y

ಈyಹದಿೀಸ್yಸಹೀಹ್yಎಂದ್yದೃಢಪಟ್ಟಿಲಲಾyಎನ್್ನತಾತುರ�yಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಾy
ಈyಹದಿೀಸ್yಆಧಾರವಾಗಿyತೊೀರಿಸಬೀಕಾದyಹದಿೀಸಲಲಾವಾದರ್ಿಂದy
ಇದರyಬಗೆಗೆyಮಾತನಾಡಬೀಕಾದyಅಗತ್ಯವಿಲಲಾ�

ಸಸಶಯಬ8:yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹ್ಟ್ಟಿದyಸ್ದಿಯ್ನ್್ನyತಿಳಿಸಿ-
ದಕ್ಾಕುಗಿyಅಬೂಲಹಬ್yತನ್ನyದಾಸಿyಸ್ವೆೈಬರನ್್ನyಸವಾತಂತ್ರಗೊಳಿ-
ಸಿದ�yಇದರyಕಾರಣದಿಂದyಅವನಿಗೆyನರಕಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಾyರಿಯಾಯಿತಿy
ನಿೀಡಲಾಗ್ತಿತುದyಎಂದ್yಹದಿೀಸಿನಲ್ಲಾದ�yಕ್ರ್ಆನ್yಆಕ್ಷೆೀಪಸಿದy
ಮತ್ತುy ನರಕವಾಸಿರ್ಂದ್yಘೀಷ್ಸಿದyಸತ್ಯನಿಷೀಧಿyವ್ಯಕತುಗೂy
ಸಹyಪ್ರವಾದಿಯyಜನನದಲ್ಲಾyಸಂಭ್ರಮಸಿದyಕಾರಣyಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಾy
ರಿಯಾಯಿತಿyಸಿಗ್ತತುದರ್ಂದಾದರyಅಲಾಲಾಹನಲ್ಲಾyಮತ್ತುyಅವನy
ಪ್ರವಾದಿಯಲ್ಲಾyವಿಶಾವಾಸವಿಟ್ಟಿyಜನ್ಮದಿನyಆಚರಿಸ್ವವರಿಗೆyಎಂತಹy
ಶ್ರೀಷ್ಠyಪದವಿಯಿರಬಹ್ದ !್?yಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನyಆಚರಿಸಲ್yಇದ್y
ಬಹ್ದೂಡ್ಡyಪುರಾವೆಯಾಗಿದ�

ಉತತುರ:yಜಾಹಲ್ೀyಕಾಲದಲ್ಲಾyಗಂಡ್yಮಗ್yಹ್ಟ್ಟಿದರyಜನರ್yಸಾವಾ-
ಭಾವಿಕವಾಗಿಯೂyಸಂಭ್ರಮಪಡ್ತಿತುದರ್್�yಹಣ್್ಣyಮಗ್yಹ್ಟ್ಟಿದರy
ಅವಮಾನyಸಹಸಿಕೂಳ್ಳಲಾಗದyಅದನ್್ನyಜಿೀವಂತyಹೂಳುತಿತುದರ್್�y
ಇಂತಹyಸನಿ್ನವೆೀಶದಲ್ಲಾyತನ್ನyತಮ್ಮನಿಗೆyಗಂಡ್yಮಗ್yಹ್ಟ್ಟಿದy
ಸ್ದಿ್yಕೀಳಿyಸಂಭ್ರಮಸಿದyಒಬ್ಬyಸತ್ಯನಿಷೀಧಿಯyಸಂಭ್ರಮವನ್್ನy
ಆಧಾರವಾಗಿyತೊೀರಿಸಿyಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್್ನyಸಮಥಿ್ಯ-
ಸ್ವುದ್yನಿಜಕೂಕುyಶೂೀಚನಿೀಯವಾಗಿದ�yಇನ್್ನyರಿಯಾಯಿತಿy
ಸಿಗ್ತತುದyಎಂಬyವಿಚಾರyಕನಸನ್್ನyಆಧರಿಸಿಕೂಂಡಿರ್ವyಕಾಲ್ಪನಿಕy
ಸಂಗತಿ�yಇಸಾಲಾಮ್yಧಮ್ಯದಲ್ಲಾyಕನಸಿನyಆಧಾರದಲ್ಲಾyಯಾವುದೀy
ವಿಧಿಯನ್್ನyಸಾಥಾಪಸಲಾಗ್ವುದಿಲಲಾ�y

ಸಸಶಯಬ9:yಕ್ರರೈಸತುರ್yಈಸಾ yರವರyಜನ್ಮದಿನವನ್್ನyಅತಿದೂಡ್ಡy
ಸಂಭ್ರಮದyದಿನವನಾ್ನಗಿyಆಚರಿಸ್ತಿತುರ್ವಾಗyಅವರಿಗಿಂತಲೂy
ಶ್ರೀಷ್ಠyಪ್ರವಾದಿಯಾದyಮ್ಹಮ್ಮದ್ yರವರyಜನ್ಮದಿನವನ್್ನy
ಅದಕಕುಂತಲೂyದೂಡ್ಡyಸಂಭ್ರಮದyದಿನವನಾ್ನಗಿyಆಚರಿಸಬೀಕಾ-
ದ್ದ್yಅತಾ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದyಎಂದ್yಅಸಸಿಖಾವಿೀಯವರ್yತಮ್ಮy
‘ಅಲ್ಅಜಿವಾಬತ್ಲ್yಮ್ದಿ್ಯಯ’yಎಂಬyಗ್ರಂರದಲ್ಲಾy (3/1117)y
ಉದ್ಧರಿಸಿದಾರ್�

ಉತತುರ:ಬಇದಕಕುyಉತತುರವಾಗಿyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಒಂದ್yಹದಿೀಸನ್್ನy
ಉಲೆಲಾೀಖಿಸ್ವುದಲಲಾದyಬೀರೀನನೂ್ನyನಾನ್yಹೀಳುವುದಿಲಲಾ�yಪ್ರವಾದಿ

yರವರ್yಹೀಳಿದರ :್



10

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ِذيــَن ِمْن َقْبِلُكْم، ِشــْبًرا بِِشــْبٍر  »َلَتتَّبُِعنَّ َســنََن الَّ

َوِذَراًعــا بِــِذَراٍع، َحتَّــى َلــْو َدَخُلوا فِــي ُجْحِر 

َتْعُتُموُهْم«.ُقْلنَا: َيا َرُســوَل اللَّــِه! َأَيُهوُد  َضبٍّ َلتَّ

َوالنََّصــاَرى؟ َقــاَل: »َفَمْن؟!«

“ನಿೀವುyನಿಮ್ಮyಪೂವ್ಯಜರyಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್್ನyಗೆೀಣಿಗೆyಗೆೀಣಾಗಿy
ಮತ್ತುyಮಳಕಕುyಮಳವಾಗಿyಖಂಡಿತyಹಂಬಾಲ್ಸ್ವಿರಿ�yಎಲ್ಲಾ-
ಯವರಗೆಂದರyಅವರೂಂದ್yಓತಿಯyಬಿಲದೂಳಗೆyಹೂಕಕುರy
ನಿೀವೂyಅವರನ್್ನyಹಂಬಾಲ್ಸ್ವಿರಿ�”yಸಹಾಬಾಗಳುyಕೀಳಿದರ :್y
“ಓyಅಲಾಲಾಹನyಸಂದೀಶವಾಹಕರೀ!yಅವರ್yಯಹೂದಿyಮತ್ತುy
ಕ್ರರೈಸತುರೀ?”y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್y ಹೀಳಿದರ್:y “ಅವರಲಲಾದy
ಇನಾ್ನರ !್?”y(ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿyಮತ್ತುyಮ್ಸಿಲಾಂ)

ಸಸಶಯಬ  ್:y ಬಿದ್ಅತ್ಗಳಲ್ಲಾy ಒಳೆ್ಳಯದ್y ಮತ್ತುy ಕಟಟಿದ್y
ಇದ�y ಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನyಆಚರಿಸ್ವುದ್yಒಳೆ್ಳಯyಬಿದ್ಅತ್y
ಆಗಿದ�y ಹಾಫಿಝ್y ಇಬ್್ನy ಹಜರ್y ಮತಿತುತರy ಉಲಮಾಗಳುy
ಹೀಗೆರ್ೀyಹೀಳಿದಾರ್�

ಉತತುರ:yಸೂಕ್ಷಷ್ಮyಪರಿಶೂೀಧಕರಾದyಬಹ್ಸಂಖಾ್ಯತyಉಲಮಾಗಳy
ಅಭಿಪಾ್ರಯyಪ್ರಕಾರyಬಿದ್ಅತ್ಗಳೆಲಲಾವೂyಕಟಟಿದಾಗ್ಿವೆ�yಅವುಗಳಲ್ಲಾy
ಒಳೆ್ಳಯದಂದ್yಯಾವುದೂyಇಲಲಾ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಸ್ಪಷಟಿವಾಗಿy
ಹೀಳಿರ್ವಂತೆyಬಿದ್ಅತ್ಗಳೆಲಲಾವೂyಪರಭ್ರಷಟಿತೆಯಾಗಿವೆ�yಅಬೂy
ಇಸ್ಹಾಕ್y ಅಶಾಶಾತಿಬಿೀy ತಮ್ಮy ‘ಫತಾವಾ’ದಲ್ಲಾy (ಪುಟy 18)y
ಹೀಳುತಾತುರ:y“ಎಲಲಾyಬಿದ್ಅತ್ಗಳೂyಪರಭ್ರಷಟಿತೆಯಾಗಿವೆyಎಂಬy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರyವಚನವುyಸವ್ಯyಬಿದ್ಅತ್ಗಳನೂ್ನyಒಳಗೊ-
ಳು್ಳತತುದ�yಯಾವುದೂyಅದರಿಂದyಹೂರತಾಗಿಲಲಾ�yಒಳೆ್ಳಯyಬಿದ್ಅತ್y
ಎನ್್ನವುದ್yಯಾವುದೂyಇಲಲಾ�”

ಸಸಶಯಬ  :yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ :್

ْســَلِم ُسنًَّة َحَســنًَة َفَعِمَل بَِها َمْن  »َمْن َسنَّ فِي اْلِ

َبْعــَدُه، َكاَن َلُه َأْجُرَها َوِمْثُل َأْجــِر َمْن َعِمَل بَِها ِمْن 

َغْيِر َأْن َينَْتِقَص ِمْن ُأُجوِرِهْم َشــْيٌئ«.

“ಒಬ್ಬರ್y ಇಸಾಲಾಮನಲ್ಲಾy ಒಂದ್y ಒಳೆ್ಳಯy ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್್ನy

ಆರಂಭಿಸಿ,yನಂತರyಜನರ್yಆyಸಂಪ್ರದಾಯವನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸಿದರ,y
ಆರಂಭಿಸಿದವನಿಗೆyಅದರyಪುಣ್ಯವೂyಅದನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸಿದವರಿಗೆy
ಸಿಗ್ವyಪುಣ್ಯವೂyಸಿಗ್ತತುದ�yಆದರyಅದರಿಂದyಅನ್ಸರಿಸಿದವರಿಗೆy
ಸಿಗ್ವyಪುಣ್ಯದಲ್ಲಾyಯಾವುದೀyಕಡಿತವುಂಟಾಗ್ವುದಿಲಲಾ�”y(ಮ್ಸಿಲಾಂ)y
ಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನyಆಚರಿಸ್ವುದ್yಒಳೆ್ಳಯyಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದ�

ಉತತುರ:y ಇವರ್y ಹದಿೀಸನ್್ನy ದ್ವಾ್ಯ್ಯಖಾ್ಯನyಮಾಡ್ತಿತುದಾ್ರ�y
ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್y ಈy ಮಾತನ್್ನy ಹೀಳಿದy ಹನೆ್ನಲೆಯನ್್ನy
ಅವರ್yಅಡಗಿಸ್ತಿತುದಾರ್�yಈyಹದಿೀಸಿನyಹನೆ್ನಲೆyಹೀಗಿದ:yಒಮೆ್ಮy
ಕಲವುyಮರ್ಭೂಮyನಿವಾಸಿಗಳುyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಬಳಿಗೆy
ಬಂದರ್�ಇವರ್yಚ್ಂದಿyಬಟೆಟಿಗಳನ್್ನyಉಟ್ಟಿದ್ರ್�yಇವರyಸಿಥಾತಿyಕಂಡ್y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yತಿೀವ್ರyನೊಂದ್ಕೂಂಡರ್�yಅವರಿಗೆyದಾನy
ಮಾಡಲ್yತಮ್ಮyಅನ್ಯಾಯಿಗಳಿಗೆyಪ್ರೀತಾಸಿಹಸಿದರ್�yಆದರy
ದಾನyಮಾಡಲ್yಯಾರೂyಮ್ಂದಾಗಲ್ಲಲಾ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರy
ಮ್ಖದಲ್ಲಾyಅದರyನೊೀವುyಕಾಣ್ತಿತುತ್ತು�y

ಆಗy ಒಬ್ಬy ಅನಾಸಿರಿy ವ್ಯಕತುy ಒಂದ್y ಚ್ನ್ನದy ತ್ಂಡನ್್ನy ತಂದ್y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರyಮ್ಂದyಹಾಕದರ್�yಇದನ್್ನyಕಂಡ್yಇತರy
ಅನ್ಯಾಯಿಗಳುyಒಬ್ಬರyಹಂದyಒಬ್ಬರಂತೆyತಮ್ಮಲ್ಲಾದ್yವಸ್ತು-
ಗಳನ್್ನyದಾನyಮಾಡತೊಡಗಿದರ್�yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಮ್ಖy
ಅರಳತೊಡಗಿತ್�yಸಂತೊೀಷವನ್್ನyತಡೆದ್ಕೂಳ್ಳಲಾಗದyಅವರ್y
ಹೀಳಿದರ :್y“ಒಬ್ಬರ್yಇಸಾಲಾಮನಲ್ಲಾyಒಂದ್yಒಳೆ್ಳಯyಸಂಪ್ರದಾ-
ಯವನ್್ನyಆರಂಭಿಸಿ,yನಂತರyಇತರyಜನರ್yಆyಸಂಪ್ರದಾಯ-
ವನ್್ನy ಅನ್ಸರಿಸಿದರ,y ಆರಂಭಿಸಿದವನಿಗೆy ಅದರy ಪುಣ್ಯವೂy
ಅದನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸಿದವರಿಗೆyಸಿಗ್ವyಪುಣ್ಯವೂyಸಿಗ್ತತುದ�yಆದರy
ಅದರಿಂದyಅನ್ಸರಿಸಿದವರಿಗೆyಸಿಗ್ವyಪುಣ್ಯದಲ್ಲಾyಯಾವುದೀy
ಕಡಿತವುಂಟಾಗ್ವುದಿಲಲಾ�”

ಇಲ್ಲಾyಒಳೆ್ಳಯyಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದರyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಸ್ನ್ನತಿತುನಲ್ಲಾy
ದೃಢಪಟ್ಟಿರ್ವyವಿಷಯವೆೀyಹೂರತ್yಹೂಸದಾಗಿyಆರಂಭಿಸ್ವy
ಒಂದ್yಕಮ್ಯವಲಲಾ�yಇಬ್್ನyಮಾಜyವರದಿyಮಾಡಿದyಹದಿೀಸಿನಲ್ಲಾy
ಇದನ್್ನyಸ್ಪಷಟಿವಾಗಿyಹೀಳಲಾಗಿದ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

»َمْن َأْحَيا ُســنًَّة ِمْن ُســنَّتِي َقْد ُأِميَتْت َبْعِدي َكاَن َلُه 

ِمــَن اْلَْجِر ِمْثُل َمــْن َعِمَل بَِها ِمْن َغْيــِر َأْن َينُْقَص 

ِمْن ُأُجوِرِهْم َشــْيًئا. َوَمِن اْبَتَدَع بِْدَعــًة َل َيْرَضاَها 
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ُه َوَرُســوُلُه، َفإِنَّ َعَلْيــِه ِمْثَل إِْثِم َمــَن َعِمَل بَِها  اللَّ

ـاِس، َل َينُْقُص ِمْن آَثاِم النَّاِس َشــْيًئا«. ِمَن النَـّ

“ನನ್ನyನಂತರyಸತ್ತುಹೂೀದyನನ್ನyಸ್ನ್ನತತುನ್್ನyಯಾರಾದರೂyಜಿೀವಂ-
ತಗೊಳಿಸಿದರyಆyಸ್ನ್ನತಿತುನyಪ್ರಕಾರyಕಮ್ಯವೆಸಗ್ವವನಿಗೆyಸಿಗ್ವy
ಪುಣ್ಯವುyಜಿೀವಂತಗೊಳಿಸಿದವನಿಗೂy ಸಿಗ್ವುದ್�y ಅದರಿಂದy
ಕಮ್ಯವೆಸಗ್ವವನಿಗೆyಸಿಗ್ವyಪುಣ್ಯದಲ್ಲಾyಯಾವುದೀyಕಡಿತವುಂ-
ಟಾಗದ್�yಅದೀyರಿೀತಿyಯಾರ್yಅಲಾಲಾಹ್yಮತ್ತುyಅವನyರಸೂಲರ್y
ಇಷಟಿಪಡದyಒಂದ್yಬಿದ್ಅತತುನ್್ನyಆರಂಭಿಸಿದರyಅದರyಪ್ರಕಾರy
ಕಮ್ಯವೆಸಗ್ವವನಿಗೆyಸಿಗ್ವyಶಿಕ್ಷೆಯ್yಇವನಿಗೂyಸಿಗ್ವುದ್�y
ಇದರಿಂದyಕಮ್ಯವೆಸಗ್ವವನಿಗೆyಸಿಗ್ವyಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಾyಯಾವುದೀy
ಕಡಿತವುಂಟಾಗದ್�”y(ಇಬ್್ನyಮಾಜ)

ಇದನ್್ನyವಾ್ಯಖಾ್ಯನyಮಾಡ್ತಾತುyಇಮಾಂyಅಶಾಶಾತಿಬಿೀyಹೀಳುತಾತುರ:y
“ಮದಲyಹದಿೀಸಿನಲ್ಲಾyಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದ್yಹೀಳಿದ್್yಆyಸಹಾಬಿy
ಮಾಡಿದyದಾನದyಬಗೆಗೆಯಾಗಿದ�yದಾನyಮಾಡ್ವುದ್yಪ್ರವಾದಿ

yರವರyಸ್ನ್ನತಿತುನಲ್ಲಾyದೃಢಪಟಟಿyಕಾಯ್ಯವಾಗಿದ�yಇದರyಉದ್ೀಶy
ದಾನಧಮ್ಯವೆೀyಹೂರತ್yಜನ್ಮದಿನವಲಲಾ�”

ಸಸಶಯಬ ರ:yಒಮೆ್ಮyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಅವರyಅನ್ಯಾ-
ಯಿಗಳೊಡನೆyನಮಾಝ್yಮಾಡ್ತಿತುದರ್್�yಅವರ್yರ್ಕೂಅ್y
ಮಾಡಿyಏಳುವಾಗy“ಸಮಅಲಾಲಾಹ್yಲ್ಮಲ್yಹಮದಹ್”yಎಂದ್y
ಹೀಳಿದರ್�yಆಗyಒಬ್ಬyಅನ್ಯಾಯಿyಹಂದಿನಿಂದy “ರಬ್ಬನಾy
ವಲಕಲ್yಹಮ್್,yಹಮ್ನ್yಕಸಿೀರನ್yತಯಿ್ಯಬಲ್yಮ್ಬಾರಕನ್y
ಫಿೀಹ್”y ಎಂದ್y ಹೀಳಿದರ್�y ನಮಾಝ್y ಮ್ಗಿದy ಬಳಿಕy
“ಮಾತನಾಡಿದyಆyವ್ಯಕತುyಯಾರ ?್”yಎಂದ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್y
ಕೀಳಿದಾಗyವ್ಯಕತುyನಾನ್yಎಂದರ್�yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ :್y
“ಸ್ಮಾರ್y30-35ರಷ್ಟಿyಮಲಕ್ಗಳುyಅದನ್್ನyಮದಲ್yದಾಖಲ್-
ಸಿಕೂಳ್ಳಲ್yಸ್ಪಧಿ್ಯಸ್ವುದನ್್ನyನಾನ್yಕಂಡೆ�”y(ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿyಮತ್ತುy
ಮ್ಸಿಲಾಂ)yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಅನ್ಯಾಯಿಯಬ್ಬರ್yಒಂದ್y
ಹೂಸyದಿಕ್ರನ್್ನyನಿಮ್ಯಸಿyಅದನ್್ನyನಮಾಝಿನಲ್ಲಾyಹೀಳುತಾತುರ�yಇದ್y
ಒಳೆ್ಳಯyಬಿದ್ಅತ್yಮಾಡಬಹ್ದನ್್ನವುದಕಕುyಪುರಾವೆಯಲಲಾವೆೀ?

ಉತತುರ:yಇದೂಂದ್yತಪು್ಪಕಲ್ಪನೆ�yಸಹಾಬಾಗಳಿಗೆyಇತರyಜನರಿಗೆy
ಇಲಲಾದyಒಂದ್yವಿಶೀಷತೆಯಿದ�yಅದೀನೆಂದರyಅವರ್yಪ್ರವಾದಿ y
ರವರyಜೂತೆಗೆyಬದ್ಕದವರಾಗಿದಾರ್�yಅವರyಪ್ರವೃತಿತುಗೆyಪ್ರವಾದಿ

yರವರyಅಂಗಿೀಕಾರದyಮ್ದ್ರyಬಿದ್ರyಅದ್yಸ್ನ್ನತ್yಆಗ್ತತುದ�y
ಕಾರಣ,yಉಲಮಾಗಳುyಹೀಳುವಂತೆyಸ್ನ್ನತ್yಮೂರ್yರಿೀತಿಯಲ್ಲಾದ�y

ಒಂದ :್yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಮಾತ್ಗಳು�yಇನೊ್ನಂದ್yಪ್ರವಾದಿ y
ರವರyಮಾಡಿದyಕ್ರರ್ಗಳುyಮತ್ತುyಮೂರನೆಯದ :್yಪ್ರವಾದಿ y
ರವರ್yಅಂಗಿೀಕರಿಸಿದyಕಾಯ್ಯಗಳು�yಈyಹದಿೀಸಿನಲ್ಲಾರ್ವುದ್y
ಮೂರನೆಯyವಿಧದಲ್ಲಾyಸ್ೀರ್ತತುದ�y

ಸಸಶಯಬ 3:ಬಉಮರ್ yರವರ್yತರಾವಿೀಹ್yನಮಾಝನ್್ನyಒಬ್ಬy
ಇಮಾಮರyಹಂದyನಿವ್ಯಹಸ್ವಂತೆyಮಾಡಿದರ್�yಇದ್yಅವರ್y
ಮಾಡಿದyಉತತುಮyಬಿದ್ಅತ್yಆಗಿದ�

ಉತತುರ:y ಇದ್y ತಿಳುವಳಿಕಯy ಕೂರತೆಯಿಂದy ಉದ್ಭವಿಸ್ವy
ಸಂಶಯವಾಗಿದ�yತರಾವಿೀಹ್yನಮಾಝ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರy
ಕಾಲದಲೆಲಾೀyಅಸಿತುತವಾದಲ್ಲಾತ್ತು�yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಅದನ್್ನyತಮ್ಮy
ಅನ್ಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆy ಜಮಾಅತ್y ಆಗಿy ನಿವ್ಯಹಸಿದ್ರ್�y
ಆದರy ಅದ್y ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿy ಬಿಡಬಹ್ದಂಬy ಭಯದಿಂದy
ಅವರ್yಅದನ್್ನy ನಿಲ್ಲಾಸಿದರ್್�yಜನರ್yಅದನ್್ನy ಒಂಟ್ಯಾಗಿy
ನಿವ್ಯಹಸ್ತಿತುದರ್್�yಆದರyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಮರಣಾನಂತರy
ಅದ್yಕಡಾ್ಡಯವಾಗ್ವyಭಯyನಿವಾರಣೆಯಾಯಿತ್�yಜನರ್y
ಒಂಟ್ಯಾಗಿyನಿವ್ಯಹಸ್ತಿತುದ್yಈyನಮಾಝನ್್ನyಉಮರ್ y
ರವರ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಕಾಲದಲ್ಲಾದ್ಂತೆyಸಾಮೂಹಕವಾಗಿy
ನಿವ್ಯಹಸ್ವಂತೆyಮಾಡಿದರ್�yಒಂದ್yವೆೀಳೆyಈyನಮಾಝ್y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರyಕಾಲದಲ್ಲಾyಅಸಿತುತವಾದಲ್ಲಾರದyಉಮರ್ yರವರ್y
ಇದನ್್ನyಹೂಸದಾಗಿyಅಸಿತುತವಾಕಕುyತಂದಿದಾಗ್ಿದರ್yಇದನ್್ನyಬಿದ್ಅತ್y
ಎನ್ನಬಹ್ದಿತ್ತು�yಇದಕೂಕುyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಜನ್ಮದಿನಾಚರ-
ಣೆಗೂyಎತತುಣyಸಂಬಂಧ!?

ಸಸಶಯಬ 4:yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಕಾಲದಲ್ಲಾyಅಸಿತುತವಾದಲ್ಲಾಲಲಾದyಜನ್ಮ-
ದಿನಾಚರಣೆಯನ್್ನyಅವರyಕಾಲಾನಂತರyಮಾಡ್ವುದ್yಬಿದ್ಅತ್y
ಆಗಿದ್ರyಅವರyಕಾಲಾನಂತರyಮಾಡಿದyಅನೆೀಕyಕಾಯ್ಯಗಳು,y
ಉದಾ:y ಕ್ರ್ಆನನ್್ನy ಗ್ರಂರರೂಪದಲ್ಲಾy ಕೂ್ರೀಢೀಕರಿಸಿದ್್�y
ಕ್ರ್ಆನಿನyಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆyಚ್ಕಕುಗಳನ್್ನyಮತ್ತುy ಸವಾರಚ್ಹ್ನಗಳನ್್ನy
ಸ್ೀರಿಸಿದ್್yಮ್ಂತಾದವುಗಳುyಕೂಡyಬಿದ್ಅತ್yಅಲಲಾವೆೀ?

ಉತತುರ:y ಒಂದ್y ಕಾಯ್ಯವನ್್ನyಮಾಡ್ವyಅಗತ್ಯವಿದyಮತ್ತುy
ಅದನ್್ನy ಮಾಡಬಾರದಂದ್y ತಡೆಯ್ವyಯಾವುದೀy ಅಡಿ್ಡy
ಆತಂಕಗಳಿಲಲಾದಂತಹyಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಾy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್yಆy
ಕಾಯ್ಯವನ್್ನyಮಾಡದೀyಬಿಟಟಿರyಅದನ್್ನyಮಾಡ್ವುದ್yಬಿದ್ಅತ್y
ಎನಿಸಿಕೂಳು್ಳತತುದ�y
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ಉದಾ:yಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನyಆಚರಿಸ್ವyಉದ್ೀಶyಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮ-
ವನ್್ನyವ್ಯಕತುಪಡಿಸ್ವುದಾಗಿದರ್ಂದ್yyಇವರ್yಹೀಳುತಾತುರ�yಆದರy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರyಕಾಲದಲ್ಲಾyಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮವನ್್ನyವ್ಯಕತುಪಡಿಸಬೀ-
ಕಾದ್ದ್yಅಸಂಖ್ಯyಸಂದಭ್ಯಗಳಲ್ಲಾyಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು�yಆದರೂy
ಸಹyಸಹಾಬಾಗಳಲ್ಲಾyಯಾರೂಬ್ಬರೂyಸಹyಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮವನ್್ನy
ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಲ್yಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್್ನyಆಚರಿಸಿಲಲಾ�

ಆದರyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಕಾಲದಲ್ಲಾyಕ್ರ್ಆನ್yಕೂ್ರೀಢೀಕರಣy
ಮಾಡಬೀಕಾದyಮತ್ತುyಅದರyಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆyಚ್ಕಕುyಮತ್ತುy ಸವಾರy
ಚ್ಹ್ನy ಸ್ೀರಿಸಬೀಕಾದy ಅಗತ್ಯವಿರಲ್ಲಲಾ�y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರy
ಮರಣಾನಂತರy ಇಸಾಲಾಮೀy ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯy ವಿಸತುರಿಸಿದಾಗy ಜನರ್y
ಕ್ರ್ಆನನ್್ನy ವಿವಿಧy ರೂಪಗಳಲ್ಲಾy ಪಾರಾಯಣyಮಾಡತೊ-
ಡಗಿದರ್�y ಆಗy ಕ್ರ್ಆನನ್್ನy ಏಕರೂಪಗೊಳಿಸಲ್y ಅದನ್್ನy
ಕೂ್ರೀಢೀಕರಿಸಿyಗ್ರಂರರೂಪಕಕುyತರಲಾಯಿತ್�yಇಸಾಲಾಮೀyಸಾಮಾ್ರಜ್ಯy
ವಿಸತುರಿಸಿyಅರಬೀತರyಪ್ರದೀಶಗಳುyಇಸಾಲಾಮನyವಶವಾದಾಗyಸಾವಾಭಾ-
ವಿಕವಾಗಿಯೂyಅರೀಬಿಕ್yಭಾಷಯನ್್ನyಮಾತನಾಡದyಜನರೂy
ಇಸಾಲಾಮ್y ಸಿವಾೀಕರಿಸತೊಡಗಿದರ್�y ಆಗy ಅವರಿಗೆy ಕ್ರ್ಆನ್y
ಸರಿಯಾಗಿyಓದಲ್yಚ್ಕಕುyಮತ್ತುyಸವಾರಚ್ಹ್ನಗಳನ್್ನyಸ್ೀರಿಸಬೀಕಾ-
ದ್ದ್yಅನಿವಾಯ್ಯವಾಯಿತ್�

ಸಸಶಯಬ  5:y ಪ್ರವಾದಿy ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆy ಆರಾಧನೆಯಲಲಾ,y
ಅದೂಂದ್yಸಂಪ್ರದಾಯ�yಅದನ್್ನyವಿರೂೀಧಿಸ್ವುದ್yಸರಿಯಲಲಾ�

ಉತತುರ:yಇದೂಂದ್yಪಲಾಯನವಾದ!yಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನಾಚ-
ರಣೆyಆರಾಧನೆಯಲಲಾದಿದ್ರyಅಲ್ಲಾyಕ್ರ್ಆನ್yಪಾರಾಯಣ,yದಿಕ್್ರ,y
ಸಲಾತ್,yಪಾ್ರರ್ಯನೆ,yಪ್ರವಾದಿಚರಿತೆ್ರಯyವಿವರಣೆyಇತಾ್ಯದಿಗಳೆಲಲಾy
ಏಕ?yವಾಸತುವದಲ್ಲಾ,yಇವರyಪ್ರಕಾರyಇದ್yಅತ್್ಯಜವಾಲyಕಮ್ಯವಾಗಿದ�y
ಇದ್yಜನರನ್್ನyಅಲಾಲಾಹನಿಗೆyಸಮೀಪಗೊಳಿಸ್ವyಕಾಯ್ಯವಾಗಿದ�y
ಇಂತಹyಒಂದ್yಕಮ್ಯವುyಇವರyಪ್ರಕಾರyಆರಾಧನೆಯಲಲಾದಿದ್ರy
ಇವರyಪ್ರಕಾರyಆರಾಧನೆyಎಂದರೀನ ?್

ಸಸಶಯಬ 6:ಬಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಜನರಿಗೆyಪರಿಚಯಿಸ್ವುದ-
ಕಾಕುಗಿ,yಅವರyಚರಿತೆ್ರಯನ್್ನyವಿವರಿಸಿಕೂಡ್ವುದಕಾಕುಗಿyಮತ್ತುyಅವರy
ಬಗೆಗೆyಶತ್್ರಗಳುyಆರೂೀಪಸ್ವyಆರೂೀಪಗಳಿಗೆyಉತತುರyನಿೀಡ್ವುದ-
ಕಾಕುಗಿyಸಭೆ,yಸಮಾವೆೀಶಗಳನ್್ನyಹಮ್ಮಕೂಳು್ಳವುದಿಲಲಾವೆೀ?yಹಾಗೆರ್ೀy
ಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆyಕೂಡ�yಇದ್yಬಿದ್ಅತ್yಅಲಲಾದಿದ್ರy
ಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆyಕೂಡyಬಿದ್ಅತ್yಅಲಲಾ�

ಉತತುರ:ಬಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಜನರಿಗೆyಪರಿಚಯಿಸಲ್,yಅವರy
ಚರಿತೆ್ರಯನ್್ನyವಿವರಿಸಿಕೂಡಲ್yಮತ್ತುyಅವರyಬಗೆಗೆyಶತ್್ರಗಳುy
ಆರೂೀಪಸ್ವyಆರೂೀಪಗಳಿಗೆyಉತತುರyನಿೀಡಲ್yಸಭೆ,yಸಮಾವೆೀ-
ಶಗಳನ್್ನyಹಮ್ಮಕೂಳು್ಳವುದ್yಒಳೆ್ಳಯದ್�yಅದ್yಅತ್ಯಗತ್ಯyಕೂಡ�y
ಆದರyಇದಕೂಕುyಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಗೂyಏನ್yಸಂಬಂಧ?yಈy
ಸಭೆ–ಸಮಾರಂಭಗಳನ್್ನyಹಮ್ಮಕೂಳು್ಳವುದ್yಸಂಭ್ರಮಸ್ವುದಕಕುಲಲಾ�y
ಬದಲಾಗಿyಜನರಿಗೆyಸತ್ಯವನ್್ನyತಿಳಿಸಿಕೂಡ್ವುದಕಕು�yಮಾತ್ರವಲಲಾ,yಈy
ಸಭೆ–ಸಮಾರಂಭಗಳನ್್ನyವಷ್ಯದyಯಾವುದೀyದಿನದಲೂಲಾyಹಮ್ಮ-
ಕೂಳ್ಳಬಹ್ದ್�yಇದನ್್ನyವಷ್ಯದಲ್ಲಾyಅನೆೀಕyಬಾರಿyಹಮ್ಮಕೂಳ್ಳಬ-
ಹ್ದ್�yಆದರyಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್್ನyವಷ್ಯದಲ್ಲಾyಒಂದ್y
ಬಾರಿyಒಂದ್yನಿಶಿ್ಚತyದಿನದಲ್ಲಾyಮಾತ್ರyಆಚರಿಸಲಾಗ್ತತುದ�

ಸಸಶಯಬ 2:yಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನyಆಚರಿಸ್ವುದನ್್ನyಬಹ್ಪಾಲ್y
ಉಲಮಾಗಳುyಅನ್ಮತಿಸಿದಾರ್�yಅದನ್್ನyವಿರೂೀಧಿಸ್ವುದ್y
ಇಬ್್ನyತೆೈಮಯ್ಯyಮತ್ತುyಅವರyಅನ್ಯಾಯಿಗಳುyಮಾತ್ರ�

ಉತತುರ:ಬಒಂದ :್yಹಚ್್ಚನyಜನರ್yಒಂದ್yಕಾಯ್ಯವನ್್ನyಮಾಡ್ತಾತುರy
ಎನ್್ನವುದ್yಪುರಾವೆಯಲಲಾ�yಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಹದಿೀಸ್ನಲ್ಲಾದರ್y
ಮಾತ್ರyಪುರಾವೆ�yಎರಡ್:yಹಚ್್ಚನyಉಲಮಾಗಳುyಅನ್ಮತಿ-
ಸಿದಾರ್ನ್್ನವುದ್yಶ್ದ್ಧy ಸ್ಳು್ಳ�y ಸಹಾಬಾಗಳು,yತಾಬಿಉಗಳು,y
ಮದ್ಹಬ್ಗಳyಇಮಾಮರ್yಮ್ಂತಾದವರ್yಯಾರೂyಪ್ರವಾದಿy
ಜನ್ಮದಿನy ಆಚರಿಸಿಲಲಾ�y ಆಚರಿಸಲ್y ಅನ್ಮತಿಯೂy ನಿೀಡಿಲಲಾ�y
ಮೂರ :್yಇಬ್್ನyತೆೈಮಯ್ಯರyಅನ್ಯಾಯಿಗಳುyಮಾತ್ರyಇದನ್್ನy
ವಿರೂೀಧಿಸ್ತಾತುರನ್್ನವುದ್yಇನೊ್ನಂದ್yಸ್ಳು್ಳ�yಇಬ್್ನyತೆೈಮಯ್ಯy
ಅನ್ಯಾಯಿಗಳಲಲಾದವರೂyಇದನ್್ನyವಿರೂೀಧಿಸಿದಾರ್�y

ಉದಾಹರಣೆಗೆ,y ಮಾಲ್ಕೀy ವಿದಾವಾಂಸರಾದy ತಾಜ್ದಿ್ೀನ್y
ಅಲ್ಫಾಕಹಾನಿೀyಹೀಳುತಾತುರ:y“ಈyಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಗೆy
ಕ್ರ್ಆನಿನಲಾಲಾಗಲ್,yಸ್ನ್ನತಿತುನಲಾಲಾಗಲ್yಯಾವುದೀyಪುರಾವೆಯನ್್ನy
ನಾನ್yಕಂಡಿಲಲಾ���yಇದೂಂದ್yಬಿದ್ಅತ್�yಹೂಟೆಟಿಬಾಕರ್yಮತ್ತುy
ಸ್ಳು್ಳಕೂೀರರ್yಇದನ್್ನyನಿಮ್ಯಸಿದರ್�”y (ಅಲ್ಮೌರಿದ್yಫಿೀy
ಅಮಲ್ಲ್yಮೌಲ್ದ್yಪುಟy2)y

ಅಬೂy ಇಸ್ಹಾಕ್yಅಶಾಶಾತಿಬಿೀy ತಮ್ಮy ‘ಫತಾವಾ’ದಲ್ಲಾy (ಪುಟy
203)yಹೀಳುತಾತುರ:y“ಜನರ್yಆಚರಿಸ್ತಿತುರ್ವyಈyಪ್ರವಾದಿyಜನ್ಮ-
ದಿನಾಚರಣೆಯ್yಬಿದ್ಅತ್yಎನ್್ನವುದರಲ್ಲಾyಸಂಶಯವಿಲಲಾ�yಎಲಲಾy
ಬಿದ್ಅತ್ಗಳೂyಪರಭ್ರಷಟಿತೆಯಾಗಿವೆ�”� n
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

ಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮದಬಅನಿವಾಯಷಿತೆ

ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಾಸರನು್ನ ದ್ೇಷಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಯುದ್ಧವನು್ನ ಘ�ೇಷಿಸಿದದಿೇನೆ ಎಂದು ಅಲಾಲಿಹು ಹೇಳಿದಾದಿನೆ. 
ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ದ್ೇಷಿಸುವವರ ಪರಿಸಿಥಿತ್ ಹೇಗಿರೆಹುದು? ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನಾಯಕರನು್ನ, 
ಸೃಷಿ್ಟಗಳಲಲಿೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರನು್ನ ದ್ೇಷಿಸುವವರ ಸಿಥಿತ್ ಎಷು್ಟ ಶೂೇಚನೇಯವಾಗಿರೆಹುದು? ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಿೂೇತ್ ಮತು್ತ 
ಹಂದಿಗಳ ಸಹೂೇದರರು ಪ್ರವಾದಿ  ರವರ ವ್ಯಕ್್ತತ್ವನು್ನ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಲು, ಅವರ ೆಗೆಗೆ ಗೆೇಲ್ ಮಾಡ ನಗಲು 
ಿಲವು ವ್ಯಂಗ್ಯಚತ್ರಗಳನು್ನ ರಚಸುತ್್ತದಾದಿರೆ. ಅಲಾಲಿಹು ಖಂಡತ ಅವರನು್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವನು. ಇಂತಹ ಜನರ ೆಗೆಗೆ 
ಅಲಾಲಿಹು ಿೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರ ೆಗೆಗೆ ತ್ಳಿಯಲು ಇಚಛಿಸುವವರು ಇತ್ಹಾಸವನು್ನ 
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲೂೇಕನ ಮಾಡಲ್. ಅಲಾಲಿಹನ ಸಾಮಥ್ಯ್ಣದ ಸಂಪೂರ್ಣತಯನು್ನ ತೂೇರಿಸುವ ಅನೆೇಕ 
ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿವೆ.

1y ಮ್ಸಿಲಾಂy1844yಅಬ್ಲ್ಾಲಾಹ್yಇಬ್್ನyಅಮ್್ರyಇಬ್್ನಲ್yಆಸ್yರಿಂದyವರದಿ

 " ಶೈಖ್ ಅೆುದಿರ್ರಝಾಝಾಕ್ ಇಬ್್ನ ಅೆುದಿಲ್ ಮುಹ್್ಸನ್ ಅಲ್ ೆದ್್ರ

ಮನ್ಷ್ಯರಿಗೆy ಭೂಮyಮತ್ತುy ಆಕಾಶದy ಅಗತ್ಯವಿರ್ವಂತೆ,y
ಸೂಯ್ಯyಮತ್ತುyಚಂದ್ರರyಅಗತ್ಯವಿರ್ವಂತೆ,yಬಳಕ್yಮತ್ತುy

ಗಾಳಿಯyಅಗತ್ಯವಿರ್ವಂತೆ,yಆತ್ಮyಮತ್ತುyದೀಹದyಅಗತ್ಯವಿರ್ವಂತೆ,y
ದೃಷ್ಟಿyಮತ್ತುyಶ್ರವಣದyಅಗತ್ಯವಿರ್ವಂತೆyಆಹಾರ–ಪಾನಿೀಯyಮತ್ತುy
ಉಸಿರಾಟದyಅಗತ್ಯವಿರ್ವಂತೆyಅಲಲಾyಮನ್ಷ್ಯರಿಗೆyಪ್ರವಾದಿಗಳy
ಅಗತ್ಯವಿರ್ವುದ್�yಪ್ರವಾದಿಗಳyಅಗತ್ಯವುyಇವೆಲಲಾಕಕುಂತyತಿೀವ್ರವೂ,y
ಅನಿವಾಯ್ಯವೂ,yಅತಾ್ಯವಶ್ಯಕವೂyಆಗಿದ�yಕಾರಣyಪ್ರವಾದಿಗಳುy
ಅಲಾಲಾಹನಿಂದyಮನ್ಷ್ಯರಿಗೆyಧಮ್ಯyಮತ್ತುyಶರಿೀಅತತುನ್್ನyತಲ್ಪ-
ಸಿಕೂಡ್ವyಮಧ್ಯವತಿ್ಯಗಳಾಗಿದಾರ್�yಅಲಾಲಾಹನyಸಂದೀಶಗಳನ್್ನy
ಮನ್ಷ್ಯರಿಗೆyಮ್ಟ್ಟಿಸ್ವy ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿದಾರ್�y ಅವರ್y
ಮನ್ಷ್ಯರನ್್ನy ಅಲಾಲಾಹನy ಧಮ್ಯದy ಕಡೆಗೆy ಕರಯ್ತಾತುರ�y
ಸನಾ್ಮಗ್ಯದy ಕಡೆಗೆy ಆಮಂತಿ್ರಸ್ತಾತುರ�y ಮನ್ಷ್ಯರನ್್ನy ನಾಶ–
ನಷಟಿಗಳಿಂದyರಕ್ಷಿಸ್ತಾತುರ�

ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

ــا َعَلْيِه َأْن َيُدلَّ  ُه َلــْم َيُكْن َنبِيٌّ َقْبِلي إِلَّ َكاَن َحقًّ »إِنَّ

َتــُه َعَلى َخْيــِر َما َيْعَلُمــُه َلُهْم َوُينِْذَرُهْم َشــرَّ َما  ُأمَّ

َلُهْم«. َيْعَلُمُه 

“ತಮ್ಮy ಸಮ್ದಾಯಕಕುy ಒಳಿತೆಂದ್y ತಾವುyಅರಿತಿರ್ವುದನ್್ನy
ಸಮ್ದಾಯದy ಜನರಿಗೆy ತೊೀರಿಸಿಕೂಡ್ವyಮತ್ತುy ಅವರಿಗೆy
ಕಡ್ಕಂದ್y ತಾವುy ಅರಿತಿರ್ವುದರy ಬಗೆಗೆy ಅವರಿಗೆy ಎಚ್ಚರಿಕy
ನಿೀಡ್ವyಕಾಯ್ಯವನ್್ನyಒಂದ್yಕತ್ಯವ್ಯವಾಗಿyವಹಸಿಕೂಂಡಲಲಾದy
ನನಗಿಂತyಮ್ಂರ್yಒಬ್ಬನೆೀyಒಬ್ಬyಪ್ರವಾದಿಯೂyಬಂದಿಲಲಾ�”y[1]

ಈyಎಲಾಲಾy ಪ್ರವಾದಿಗಳyಅಂತಿಮyಕೂಂಡಿಯಾಗಿ,yಅವರಲಲಾರy
ನಾಯಕರಾಗಿy ಮತ್ತು y ವಿಶವಾಕಕು y ಮಾದರಿಯಾಗಿy ಬಂದy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಮ್ಹಮ್ಮದ್ y ರವರ್y ಸಂಪೂಣ್ಯy ಜಗತಿತುಗೆy ಕರ್ಣೆಯೂy
ಉಡ್ಗೊರಯೂyಆಗಿದಾರ್�y

ಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ک ک گ گ گ گ ﴾

“(ಓyಪ್ರವಾದಿಯವರೀ!)yವಿಶವಾಕಕುy ಕರ್ಣೆಯಾಗಿಯಲಲಾದyನಾವುy
ನಿಮ್ಮನ್್ನyಕಳುಹಸಿಲಲಾ�”y[2]

ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

َما َأَنا َرْحَمٌة ُمْهَداٌة«. َها النَّاُس إِنَّ »َيا َأيُّ

“ಓyಜನರೀ!yನಾನ್yಕರ್ಣೆyಮತ್ತುyಉಡ್ಗೊರಯಾಗಿyಬಂದಿದ್ೀನೆ�”y[3]

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್y ಸಂಪೂಣ್ಯy ಜಗತಿತುಗೆy ಕರ್ಣೆಯಾಗಿy
ಬಂದಿದಾ್ರ�y ಅವರ್y ಮನ್ಷ್ಯರಲಲಾರಿಗೂy ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಾ್ರ�y
ಅವರ್yಸಂದೀಶವನ್್ನyತಲ್ಪಸಿದರ್�yಸಮ್ದಾಯಕಕುyಪಾ್ರಮಾ-
ಣಿಕವಾಗಿyಉಪದೀಶyನಿೀಡಿದರ್�yತಮ್ಮyಮರಣದವರಗೆyಅಲಾಲಾಹನy
ಮಾಗ್ಯದಲ್ಲಾyಹೂೀರಾಟyಮಾಡಬೀಕಾದyರಿೀತಿಯಲೆಲಾೀyಹೂೀರಾಟy
ಮಾಡಿದರ್�yಅವರ್yಸಮ್ದಾಯಕಕುyತೊೀರಿಸಿಕೂಡದyಒಳಿತಿಲಲಾ�y
ಅವರ್yಎಚ್ಚರಿಕyನಿೀಡದyಕಡ್ಕಲಲಾ�yಅಲಾಲಾಹ್yಅವರyಮೂಲಕy
ಕ್ರ್ಡಾದy ಕಣ್್ಣಗಳನ್್ನ,y ಮ್ಚ್್ಚದy ಹೃದಯಗಳನ್್ನy ಮತ್ತುy
ಕವುಡಾದyಕವಿಗಳನ್್ನyತೆರದನ್�yಅವರyಮೂಲಕyಅಜ್ಾನಿಗಳಿಗೆy
ಅಂತದೃ್ಯಷ್ಟಿಯನ್್ನyನಿೀಡಿದನ್�yಕ್ರ್ಡರಿಗೆyದಾರಿyತೊೀರಿಸಿದನ್�y
ಛಿದ್ರವಾದyಹೃದಯಗಳನ್್ನyಬಸ್ದನ್�yಮನ್ಷ್ಯರನ್್ನyದ್ಮಾ್ಯಗ್ಯy
ಮತ್ತುyಅಂಧಕಾರಗಳಿಂದyಸನಾ್ಮಗ್ಯyಮತ್ತುyಬಳಕಗೆyತಂದನ್�y
ಇದ್y ಅತಿದೂಡ್ಡy ಅನ್ಗ್ರಹವಾಗಿದ�y ಮಹಾy ಉಡ್ಗೊರ-
ಯಾಗಿದ�y ತಾನ್yಮಾಡಿದyಈyಅನ್ಗ್ರಹವನ್್ನy ನೆನಪಸ್ತಾತುy
ಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ۉ ې ې ې ې ى 

ى ائ ائ ەئ ەئ ﴾

2y ಕ್ರ್ಆನ್y21:107
3y ಅಲ್ಹಾಕಮ್y1/35yಅಬೂyಹ್ರೈರyರಿಂದyವರದಿ

“ಅಲಾಲಾಹ್yಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳಿಗೆyಅವರಿಂದಲೆೀyಒಬ್ಬyಸಂದೀಶವಾಹಕ-
ರನ್್ನyಕಳುಹಸ್ವyಮೂಲಕyಮಹಾyಅನ್ಗ್ರಹವನ್್ನyನಿೀಡಿದಾನ್ೆ�”y[4]

﴿ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾

“ನಿಮ್ಮಂದಲೆೀyನಿಮಗೊಬ್ಬyಸಂದೀಶವಾಹಕರ್yಬಂದಿದಾರ್�yನಿೀವುy
ಕಷಟಿಪಡ್ವುದನ್್ನyಸಹಸಲ್yಅವರಿಗೆyಸಾಧ್ಯವಾಗ್ವುದಿಲಲಾ�yನಿಮ್ಮy
ಬಗೆಗೆyಅವರಿಗೆyಅತಾ್ಯಸಕತುಯಿದ�yಅವರಿಗೆyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆy
ಅಪಾರyದರ್yಮತ್ತುyಕರ್ಣೆಯಿದ�”y[5]

ಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸ್ವಂತೆ,yಅವರನ್್ನyಜಿೀವನy
ಮಾದರಿಯಾಗಿyಸಿವಾೀಕರಿಸ್ವಂತೆ,yಅವರyಬಗೆಗೆyಅರಿತ್ಕೂಳು್ಳವಂತೆy
ಮತ್ತುyಅವರಲ್ಲಾyವಿಶಾವಾಸವಿಡ್ವಂತೆyಮಾಡಿದ್್yಅಲಾಲಾಹ್yನಮಗೆy
ನಿೀಡಿದyಅತಿದೂಡ್ಡyಅನ್ಗ್ರಹವಾಗಿದ�yಇದಕಾಕುಗಿyಅಲಾಲಾಹನನ್್ನy
ಸ್ತುತಿಸ್ವುದ್yಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದ�y

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರy ಮಹತವಾ,y ಅವರy ಸಾಥಾನಮಾನy ಮತ್ತುy
ಪದವಿಯನ್್ನyಅರಿತyವಿಶಾವಾಸಿyಅವರನ್್ನyತನ್ನyದೀಹಕಕುಂತ,yತನ್ನy
ತಂದ–ತಾಯಿಗಿಂತyಮತ್ತುyಇತರಲಾಲಾyಜನರಿಗಿಂತyಹಚ್್ಚyಪ್ರೀತಿಸ-
ಬೀಕಾದ್ದ್yಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದ�yಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ﴾

“ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳಿಗೆyಅವರyದೀಹಕಕುಂತಲೂyಹಚ್್ಚyಹತಿತುರದಲ್ಲಾರ್-
ವುದ್yಪ್ರವಾದಿಯವರಾಗಿದಾರ್�”y[6]

ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

»َل ُيْؤِمــُن َأَحُدُكــْم َحتَّى َأُكــوَن َأَحــبَّ إَِلْيِه ِمْن 

ـاِس َأْجَمِعيَن«. َوالِِدِه َوَوَلــِدِه َوالنَـّ

“ನಿಮಗೆyನಿಮ್ಮyತಂದ–ತಾಯಿ,yಮಕಕುಳುyಮತ್ತುyಇತರಲಲಾyಜನರಿಗಿಂತy

4y ಕ್ರ್ಆನ್y3:164
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

ಹಚ್್ಚy ಪ್ರೀತಿy ನನ್ನಲ್ಲಾy ಉಂಟಾಗ್ವy ತನಕy ನಿಮ್ಮಲ್ಲಾyಯಾರೂy
ನಿಜವಾದyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳಾಗಲ್yಸಾಧ್ಯವಿಲಲಾ�”y[7]

ಒಮೆ್ಮy ಉಮರ್y ಇಬ್್ನಲ್y ಖತಾತುಬ್ y ಹೀಳಿದರ್:y “ಓy
ಅಲಾಲಾಹನyಸಂದೀಶವಾಹಕರೀ!yನನ್ನyದೀಹವನ್್ನyಬಿಟಟಿರyಇತರಲಲಾy
ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತyನನಗೆyಹಚ್್ಚyಪ್ರೀತಿಯಿರ್ವುದ್yನಿಮ್ಮಲ್ಲಾ�”yಆಗy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ :್

ِذي َنْفِســي بَِيِدِه َحتَّى َأُكــوَن َأَحبَّ إَِلْيَك  »َل، َوالَّ

َنْفِسَك«. ِمْن 

“ಇಲಲಾ�yನನ್ನyಆತ್ಮyಯಾರyಕೈಯಲ್ಲಾದಯೀyಅವನyಮೆೀಲಾಣೆ!y
ನಿೀವುyನಿಮ್ಮyದೀಹಕಕುಂತಲೂyಹಚ್್ಚyನನ್ನನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸ್ವyತನಕy
(ನಿೀವುyನಿಜವಾದyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಯಾಗಲಾರಿರಿ)�”yಆಗyಉಮರ್
yಹೀಳಿದರ :್y“ಹಾಗಾದರyಈಗ,yಅಲಾಲಾಹನyಮೆೀಲಾಣೆ!yನನಗೆy

ನನ್ನyದೀಹಕಕುಂತಲೂyಹಚ್್ಚyಪ್ರೀತಿಯಿರ್ವುದ್yನಿಮ್ಮಲ್ಲಾ�”yಆಗy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ :್y“ಓyಉಮರ್ರವರೀ!yಈಗy(ನಿೀವುy
ನಿಜವಾದyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಯಾದಿರಿ)�”y[8]

ಅನಸ್y ಇಬ್್ನy ಮಾಲ್ಕ್ y ಹೀಳುತಾತುರ:y ಒಮೆ್ಮy ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕತುy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರೂಂದಿಗೆ,y“ಓyಅಲಾಲಾಹನyಸಂದೀಶವಾಹಕರೀ!y
ಅಂತ್ಯದಿನyಸಂಭವಿಸ್ವುದ್yಯಾವಾಗ?”yಎಂದ್yಕೀಳಿದರ್�y
ಆಗyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಕೀಳಿದರ :್y“ಅದಕಾಕುಗಿyನಿೀನೆೀನ್yಸಿದ್ಧ-
ಪಡಿಸಿದಿೀ್ಯಾ?”yಆyವ್ಯಕತುyಹೀಳಿದರ :್y“ನಾನ್yಅದಕಾಕುಗಿyಹಚ್್ಚy
ಸಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಾyನಮಾಝ್,yಉಪವಾಸyಮತ್ತುyದಾನಧಮ್ಯಗಳನ್್ನy
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಲಲಾ�yಆದರyನಾನ್yಅಲಾಲಾಹ್yಮತ್ತುyಅವನyರಸೂಲರನ್್ನy
ಪ್ರೀತಿಸ್ತೆತುೀನೆ�”yಆಗyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ :್

»َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت«.

“ನಿೀನ್y ಯಾರನ್್ನy ಪ್ರೀತಿಸ್ವೆಯೀy (ಪರಲೊೀಕದಲ್ಲಾ)y
ಅವರyಜೂತೆಗಿರ್ವೆ�”y

ಅನಸ್ yಹೀಳುತಾತುರ:y “ನಿೀನ್yಯಾರನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸ್ವೆಯೀy
ಅವರyಜೂತೆಗಿರ್ವೆyಎಂಬyಈyಮಾತನ್್ನyಕೀಳಿದಾಗyನಮಗೆಷ್ಟಿy

7y ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿy15yಮ್ಸಿಲಾಂy44yಅನಸ್yಇಬ್್ನyಮಾಲ್ಕ್yರಿಂದyವರದಿ
8y ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿy6632

ಸಂತೊೀಷವಾಯಿತೆಂದರy ಇಷೂಟಿಂದ್y ಸಂತೊೀಷy ಇಸಾಲಾಮ್y
ಸಿವಾೀಕರಿಸಿದyಬಳಿಕyನಮಗೆಂದೂyಉಂಟಾಗಿರಲ್ಲಲಾ�”yಅನಸ್ y
ಹೀಳುತಾತುರ:y“ನಾನ್yಅಲಾಲಾಹನನ್್ನ,yರಸೂಲರನ್್ನ,yಅಬೂಬಕ-
ರ್ರನ್್ನyಮತ್ತುyಉಮರ್ರನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸ್ತೆತುೀನೆ�yಅವರ್yಮಾಡಿದಷ್ಟಿy
ಸತಕುಮ್ಯಗಳನ್್ನyನಾನ್yಮಾಡಿರದಿದ್ರೂy(ಪರಲೊೀಕದಲ್ಲಾ)yಅವರy
ಜೂತೆಗಿರ್ವೆನೆಂಬyನಿರಿೀಕ್ಷೆyನನಗಿದ�”y[9]

ಇಂತಹyಇನೂ್ನyಅನೆೀಕyಹದಿೀಸ್ಗಳಿವೆ�yಆದ್ದರಿಂದyಪ್ರತಿಯಬ್ಬy
ಮ್ಸಲಾ್ಮನನೂyತನ್ನyದೀಹಕಕುಂತ,yತನ್ನyತಂದ–ತಾಯಿಗಿಂತyಮತ್ತುy
ಇತರಲಲಾyಜನರಿಗಿಂತyಹಚ್್ಚyಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸಬೀಕಾ-
ದ್ದ್yಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದ�yಇದ್yಕಡಾ್ಡಯವಾಗದಿರಲ್yಹೀಗೆyತಾನೆೀy
ಸಾಧ್ಯ?yಅಲಾಲಾಹನೆೀyಸವಾತಃyಹೀಳುವುದ್yನೊೀಡಿ:

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ﴾

“ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳಿಗೆyಅವರyದೀಹಕಕುಂತಲೂyಹಚ್್ಚyಹತಿತುರದಲ್ಲಾರ್-
ವುದ್yಪ್ರವಾದಿಯವರಾಗಿದಾರ್�”y[10]

ಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮವನ್್ನಬಪ್ರಕಟಿಸ್ವ್ದ್ಬಹೀಗೆ?

ಇಲ್ಲಾyನಾವುyಒಂದ್yವಿಷಯವನ್್ನyಕಲ್ಯಬೀಕಾದyಅಗತ್ಯವಿದ�y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಸವಾದೀಹಕಕುಂತಲೂyಹಚ್್ಚyಪ್ರೀತಿಸಬೀಕಾ-
ದ್ದ್yಕಡಾ್ಡಯವಲಲಾವೆೀ?yಆದರyಆyಪ್ರೀತಿಯನ್್ನyಪ್ರಕಟ್ಸ್-
ವುದ್yಹೀಗೆ?yಅರವಾyಪ್ರವಾದಿ yರವರೂಂದಿಗೆyನಮಗಿರ್ವy
ಪ್ರೀತಿy ಸತ್ಯಸಂಧವೂyಪಾ್ರಮಾಣಿಕವೂyಆಗಿದರ್ಂದ್yನಾವುy
ಪ್ರಕಟ್ಸ್ವುದ್yಹೀಗೆ?

ನಾವುyಪ್ರವಾದಿ yರಲ್ಲಾರ್ವyನಮ್ಮyಪ್ರೀತಿಯನ್್ನyಪ್ರಕಟ್ಸ್ವy
ಮಟಟಿಮದಲy ಮತ್ತುy ಪ್ರಮ್ಖವಾದy ಮಾಗ್ಯy ಅವರನ್್ನy
ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿy ಹಂಬಾಲ್ಸ್ವುದ್�y ಅವರy ಚರ್್ಯಯನ್್ನy
ನಮ್ಮy ಚರ್್ಯಯನಾ್ನಗಿyಮಾಡಿಕೂಳು್ಳವುದ್�y ಅವರ್y ತಂದy
ಸಂದೀಶವನ್್ನyಬಿಗಿಯಾಗಿyಹಡಿದ್ಕೂಳು್ಳವುದ್�yಪ್ರವಾದಿ y
ರವರಲ್ಲಾy ನಮಗಿರ್ವy ಪ್ರೀತಿy ಸತ್ಯಸಂಧವೂyಪಾ್ರಮಾಣಿಕವೂy
ಆಗಿದರ್ನ್್ನವುದಕಕುyಇದ್yಸ್ಪಷಟಿyಮತ್ತುyಉಜವಾಲyಪುರಾವೆಯಾಗಿದ�

ಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

9y ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿy3688yಮ್ಸಿಲಾಂy2639
10y ಕ್ರ್ಆನ್y33:6
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ ﴾

“(ಓy ಪ್ರವಾದಿಯವರೀ!)y ಹೀಳಿರಿ:y ನಿೀವುy ಅಲಾಲಾಹನನ್್ನy
ಪ್ರೀತಿಸ್ವುದ್yನಿಜವಾದರyನನ್ನನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸಿರಿ�yಆಗyಅಲಾಲಾಹ್y
ನಿಮ್ಮನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸ್ವನ್yಮತ್ತುyನಿಮ್ಮyಪಾಪಗಳನ್್ನyಕ್ಷಮಸ್ವನ �್”y[11]

ಇಬ್್ನyಕಸಿೀರ್ yಹೀಳುತಾತುರ:y“ತಮಗೆyಅಲಾಲಾಹನಲ್ಲಾyಪ್ರೀತಿಯಿ-
ದರ್ಂದ್yವಾದಿಸ್ವyಮತ್ತುyಪ್ರವಾದಿyಮ್ಹಮ್ಮದ್ yರವರy
ಮಾಗ್ಯವನ್್ನyಹಂಬಾಲ್ಸದyಜನರyವಿಷಯದಲ್ಲಾyಈyಆಯತ್y
ತಿೀಪು್ಯyನಿೀಡ್ತತುದ�yಅಂದರyಅವರ್yಸ್ಳು್ಳyಹೀಳುವವರ್�yಅವರ್y
ತಮ್ಮyಎಲಾಲಾyಮಾತ್yಮತ್ತುyಸಿಥಾತಿಗಳಲೂಲಾyಪ್ರವಾದಿಯವರyಶರಿೀಅತತು-
ನ್್ನyಮತ್ತುyಧಮ್ಯವನ್್ನyಹಂಬಾಲ್ಸ್ವyತನಕyಅವರyಈyವಾದಕಕುy
ಯಾವುದೀyಅರ್ಯವಿಲಲಾ�”y[12]

ಈyಆಯತ್yಒಂದ್yಪರಿೀಕ್ಷೆರ್ಂದ್yವಿದಾವಾಂಸರ್yಹೀಳುತಾತುರ�y
ಅಂದರyಅಲಾಲಾಹ್yಮತ್ತುyಅವನyರಸೂಲರನ್್ನ yಪ್ರೀತಿಸ್-
ತೆತುೀವೆಂದ್yವಾದಿಸ್ವವರಲಲಾರೂyಈyಆಯತಿತುನyಬಳಕನಲ್ಲಾyತಮ್ಮy
ಸಿಥಾತಿಯನ್್ನyಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್�yಅವರ್yನಿಜವಾಗಿಯೂyಪ್ರವಾದಿ y
ರವರನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸ್ತಿತುದರ್yಅವರ್yತಮ್ಮyವಾದದಲ್ಲಾyಸತ್ಯವಂತ-
ರಾಗಿದಾರ್�yಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸ್ವುದ್yಅವರಲ್ಲಾ-
ರ್ವyಪ್ರೀತಿಗೆyಸ್ಪಷಟಿyಮತ್ತುyಉಜವಾಲyಪುರಾವೆಯಾಗಿದ�yಧಮ್ಯದಲ್ಲಾy
ನೂತನಾಚಾರಗಳನ್್ನyನಿಮ್ಯಸ್ವುದನ್್ನyವಿರೂೀಧಿಸ್ವyಅನೆೀಕy
ಹದಿೀಸ್ಗಳುyವರದಿಯಾಗಿರ್ವುದ್yಈyಕಾರಣದಿಂದಲೆೀyಆಗಿದ�y
ನೂತನಾಚಾರಗಳಲ್ಲಾyನಿರತರಾಗಿರ್ವyಮಂದಿyತಾವುyಮ್ಹಮ್ಮದ್

yರನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸ್ತೆತುೀವೆಂದ್yಎಷ್ಟಿyಗಟ್ಟಿಯಾಗಿyವಾದಿಸಿದರೂy
ಅವರyಆyವಾದyಕೀವಲyಸ್ಳು್ಳyಮತ್ತುyಮರ್ಯವಾಗಿದ�yಏಕಂದರy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

.» »َمْن َعِمَل َعَمًل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ

“ನಮ್ಮy ಆಜ್ಞೆಯಿಲಲಾದy ಯಾವುದೀy ಒಂದ್y ಕಮ್ಯವನ್್ನy
ಯಾರಾದರೂyಮಾಡಿದರyಅದ್yತಿರಸಕುಕೃತವಾಗಿದ�”y[13]

11y ಕ್ರ್ಆನ್y3:31
12y ತಫಿಸಿೀರ್yಇಬ್್ನyಕಸಿೀರ್y2/31
13y ಮ್ಸಿಲಾಂy1718

ಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮದಬಕೆಲವ್ಬಚಿಹ್ನಗಳು:

1�y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರನ್್ನy ಅತಿಯಾಗಿy ಸ್ಮರಿಸ್ವುದ್yಮತ್ತುy
ಅವರನ್್ನy ನೊೀಡಲ್y ತವಕಸ್ವುದ್�y ಪ್ರವಾದಿ y
ರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

تِي لِي ُحبًّا َنــاٌس َيُكوُنون َبْعِدي  »ِمْن َأَشــدِّ ُأمَّ

َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو َرآنِــي بَِأْهِلِه َوَمالِِه«.

“ನನ್ನyಸಮ್ದಾಯದಲ್ಲಾyನನ್ನನ್್ನyಅತಿಯಾಗಿyಪ್ರೀತಿಸ್ವyಜನರ್y
ಯಾರಂದರyತನ್ನyಕ್ಟ್ಂಬyಮತ್ತುyಸ್ೂತತುನ್್ನyಅಪ್ಯಸ್ವy
ಮೂಲಕವಾದರೂyನನ್ನನ್್ನyಕಾಣಲ್yಬಯಸ್ವವರ್�”y[14]

ಸಹಾಬಿಗಳಲ್ಲಾyಕಲವರ್yಹೀಳುತಿತುದರ್ :್

ًدا َوِحْزَبْه َغًدا َنْلَقى اْلَِحبَّْه * ُمَحمَّ

“ನಾಳೆyನಾವುyನಮ್ಮyಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್್ನyಭೆೀಟ್ಯಾಗ್ವೆವು�y
ಮ್ಹಮ್ಮದ್ yಮತ್ತುyಅವರyಪಕ್ಷದವರನ್್ನ�”y[15]

2�y ಪ್ರವಾದಿ yರವರyಮೆೀಲೆyಅತಿಯಾಗಿyಸಲಾತ್yಹೀಳುವುದ್�y
ಪ್ರತೆ್ಯೀಕವಾಗಿyಅವರyಹಸರ್yಕೀಳುವಾಗyಸಲಾತ್yಹೀಳುವುದ್y
ಮತ್ತುy ಶ್ಕ್ರವಾರy ಸಲಾತ್y ಹೀಳುವುದ್�y ಶ್ಕ್ರವಾರy
ಸಲಾತ್yಹೀಳುವುದ್yಪ್ರಬಲyಸ್ನ್ನತಾತುಗಿದ�yಪ್ರವಾದಿ y
ರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

اْلُجُمَعــِة  َيــْوَم  ــَلَة  الصَّ َعَلــيَّ  »َأْكثِــُروا 

اْلُجُمَعــِة«. َوَلْيَلــَة 

“ಶ್ಕ್ರವಾರyರಾತಿ್ರyಮತ್ತುyಹಗಲ್yನನ್ನyಮೆೀಲೆyಅತಿಯಾಗಿy
ಸಲಾತ್yಹೀಳಿರಿ�”y[16]

ಇಮಾಂyಅಶಾಶಾಫಿಈ yಹೀಳುತಾತುರ:y“ಎಲಲಾyಸಮಯಗಳಲೂಲಾy

14y ಮ್ಸಿಲಾಂy2832yಅಬೂyಹ್ರೈರyರಿಂದyವರದಿ
15y ಅಹ್ಮದ್y12026yಅನ್ನಸಾಈy8294yಇಬ್್ನyಹಬಾ್ಬನ್y7192yಅನಸ್yರಿಂದy

ವರದಿ
16y ಅಲ್ಬೈಹಕೀy5994
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

ಪ್ರವಾದಿ yರವರyಮೆೀಲೆyಸಲಾತ್yಹೀಳುವುದನ್್ನyನಾನ್y
ಇಷಟಿಪಡ್ತೆತುೀನೆ�yಆದರyಶ್ಕ್ರವಾರyರಾತಿ್ರyಮತ್ತುyಹಗಲ್yಅತ್ಯ-
ಧಿಕವಾಗಿyಸಲಾತ್yಹೀಳುವುದ್yಪ್ರೀತಾಸಿಹನಿೀಯವಾಗಿದ�”y[17]

3�y ಅವರyಕ್ಟ್ಂಬವನ್್ನ,yವಿಶಾವಾಸಿಗಳಾದyಮಾತೆಯರಾದyಅವರy
ಪತಿ್ನಯರನ್್ನyಮತ್ತುyಅವರyಸಹಾಬಾಗಳನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸ್ವುದ್�

ಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈٴۇ ۋ ۋۅ ﴾
“ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳಿಗೆyಅವರyದೀಹಕಕುಂತಲೂyಹಚ್್ಚyಹತಿತುರದ-
ಲ್ಲಾರ್ವುದ್yಪ್ರವಾದಿಯವರಾಗಿದಾರ್�yಅವರyಮಡದಿಯರ್y
ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳyಮಾತೆಯರಾಗಿದಾರ್�”y[18]

ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

َه فِي َأْهِل َبْيتِي«. ُرُكُم اللَّ »ُأَذكِّ

“ನನ್ನy ಕ್ಟ್ಂಬದy ವಿಷಯದಲ್ಲಾy ನಾನ್y ನಿಮಗೆy
ಅಲಾಲಾಹನನ್್ನy ನೆನಪಸ್ತಿತುದ್ೀನೆ�”[19]y ಅವರ್y ಇದನ್್ನy
ಮೂರ್yಸಲyಹೀಳಿದರ್�

ಅಬೂಬಕರ್ yಹೀಳುತಾತುರ:

َم فِي  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ًدا َصلَّــى اللَّ »اْرُقُبــوا ُمَحمَّ

َبْيتِِه«. َأْهِل 

“ಮ್ಹಮ್ಮದ್ yರನ್್ನyಅವರyಕ್ಟ್ಂಬದಲ್ಲಾyಕಾಣಿರಿ�”y[20]

ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

17y ಅಲ್ಉಮ್್ಮy1/208
18y ಕ್ರ್ಆನ್y33:6
19y ಮ್ಸಿಲಾಂy2408
20y ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿy3713,y3751yಇಬ್್ನyಉಮರ್yರಿಂದyವರದಿ

ِذيــَن َيُلوَنُهْم، ُثمَّ  ـاِس َقْرنِي، ُثــمَّ الَّ »َخْيُر النَـّ

ِذيــَن َيُلوَنُهْم«. الَّ

“ಜನರಲ್ಲಾyಅತ್್ಯತತುಮರ್yನನ್ನyತಲೆಮಾರಿನವರ್�yನಂತರy
ಅವರyನಂತರದyತಲೆಮಾರಿನವರ್�yನಂತರyಅವರyನಂತರದy
ತಲೆಮಾರಿನವರ್�”y[21]

ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

»َل َتُســبُّوا َأْصَحابِي، َفَلْو َأنَّ َأَحَدُكْم َأْنَفَق ِمْثَل 

ُأُحٍد َذَهًبا َما َبَلَغ ُمــدَّ َأَحِدِهْم َوَل َنِصيَفُه«.

“ನನ್ನy ಸಹಾಬಾಗಳನ್್ನy ನಿಂದಿಸಬೀಡಿ�y ನಿಮ್ಮಲೊಲಾಬ್ಬನ್y
ಉಹ್ದ್yಬಟಟಿದಷ್ಟಿyಚ್ನ್ನವನ್್ನyದಾನyಮಾಡಿದರೂyಸಹಾಬಿ-
ಗಳಲೊಲಾಬ್ಬರ್yದಾನyಮಾಡಿದyಒಂದ್yಮ್ದ್y್ಅರವಾyಅಧ್ಯy
ಮ್ದ್ಗ್ೂyಅದ್yಸರಿದೂಗದ್�”y[22]

ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

»َمــْن َســبَّ َأْصَحابِــي َفَعَلْيــِه َلْعنَــُة اللَّــِه 

َأْجَمِعيــَن«. ـاِس  َوالنَـّ َواْلَمَلِئَكــِة 

“ನನ್ನyಸಹಾಬಾಗಳನ್್ನyನಿಂದಿಸಿದವನyಮೆೀಲೆyಅಲಾಲಾಹನ,y
ಮಲಕ್ಗಳyಮತ್ತುyಜನರಲಲಾರyಶಾಪವಿರ್ವುದ್�”y[23]

4�y ಪ್ರವಾದಿ yರವರyಚರ್್ಯಯನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸ್ವುದ್,yಅದನ್್ನy
ಬಿಗಿಯಾಗಿy ಹಡಿದ್ಕೂಳು್ಳವುದ್y ಮತ್ತುy ಸ್ನ್ನತಿತುನೆಡೆಗೆy
ಆಮಂತಿ್ರಸ್ವವರನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸ್ವುದ್�

ಅಬ್ಲ್ಾಲಾಹ್y ಇಬ್್ನyಮಸ್ಊದ್ yಹೀಳುತಾತುರ:y ಒಮೆ್ಮy
ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕತುy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರyಬಳಿyಬಂದ್y ಕೀಳಿದರ್:y
“ಓyಅಲಾಲಾಹನyಸಂದೀಶವಾಹಕರೀ!yಒಂದ್yಜನತೆಯನ್್ನy

21y ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿy2652yಮ್ಸಿಲಾಂy2533
22y ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿy3673yಮ್ಸಿಲಾಂy2540yಅಬೂyಸಈದ್yಅಲ್ಖ್ದಿ್ರೀyರಿಂದy

ವರದಿ
23y ಅತತುಬರಾನಿೀy12/142yಇಬ್್ನyಅಬಾ್ಬಸ್yರಿಂದyವರದಿ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಪ್ರೀತಿಸ್ವy ಆದರy ಅವರೂಂದಿಗೆy ಸ್ೀರಿಕೂಳ್ಳದy
ವ್ಯಕತುಯy ಬಗೆಗೆy ತಮ್ಮy ಅಭಿಪಾ್ರಯವೆೀನ್?”y ಪ್ರವಾದಿ y
ರವರ್yಉತತುರಿಸಿದರ :್

.» »اْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ

“ಮನ್ಷ್ಯನ್yಯಾರನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸ್ವನೊೀy(ಪರಲೊೀಕದಲ್ಲಾ)y
ಅವರyಜೂತೆಗಿರ್ವನ್�”y[24]

5�y ನೂತನಾಚಾರಗಳನ್್ನyನಿಮ್ಯಸದಿರ್ವುದ್yಮತ್ತುyಹೂಸy
ಧಾಮ್ಯಕyಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್್ನyಸೃಷ್ಟಿಸದಿರ್ವುದ್�yಅದ್y
ಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮವನ್್ನyವ್ಯಕತುಪಡಿಸ್ವುದಕಾಕುದರೂyಸರಿ�y

ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

»َمــْن َأْحــَدَث فِــي َأْمِرَنــا َهــَذا َمــا َلْيــَس 

.» ِمنْــُه َفُهــَو َردٌّ

“ನಮ್ಮyಧಮ್ಯದಲ್ಲಾಲಲಾದyಹೂಸyಆಚಾರವನ್್ನyಯಾರಾದರೂy
ನೂತನವಾಗಿyನಿಮ್ಯಸಿದರyಅದ್yತಿರಸಕುಕೃತವಾಗಿದ�”y[25]

6�y ಪ್ರವಾದಿ yರವರyವಿಷಯದಲ್ಲಾyಮತಿಮೀರದಿರ್ವುದ್,y
ಅವರನ್್ನyದಾಸyಮತ್ತುyಸಂದೀಶವಾಹಕyಎಂಬyಸಾಥಾನದಿಂದy
ಮೆೀಲಕಕುೀರಿಸದಿರ್ವುದ್yಮತ್ತುyಅಲಾಲಾಹನಿಗೆyಮಾತ್ರyಸಿೀಮತ-
ವಾಗಿರ್ವyವೆೈಶಿಷಟಿ್ಯಗಳನ್್ನyಅವರಿಗೆyನಿೀಡದಿರ್ವುದ್�yಅದ್y
ರ್ಬೂಬಿಯ್ಯತಿತುನಲಾಲಾದರೂ,yಉಲೂಹಯ್ಯತಿತುನಲಾಲಾದರೂ,y
ಅಸಾ್ಮyವಸಿಫಾತಿನಲಾಲಾದರೂyಸರಿ�

ತನ್ನyವಿಷಯದಲ್ಲಾyಮತಿಮೀರ್ವುದನ್್ನyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್y
ಬಹಳyಕಠೂೀರವಾಗಿyವಿರೂೀಧಿಸಿದ್್yಅನೆೀಕyಹದಿೀಸ್ಗಳಲ್ಲಾy
ವರದಿಯಾಗಿದ�yಒಮೆ್ಮyಒಬ್ಬyವ್ಯಕತುy“ಅಲಾಲಾಹ್yಮತ್ತುyತಾವುy
ಉದ್ೀಶಿಸಿದ್”್yಎಂದ್yಹೀಳಿದರ್�yಆಗyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್y
ಕೂೀಪದಿಂದyಹೀಳಿದರ :್

24y ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿy6169
25y ಮ್ಸಿಲಾಂy1718

ُه َوْحَدُه«. ا؟ ُقْل َما َشاَء اللَّ ِه نِدًّ »َأَجَعْلَتنِي لِلَّ

“ನಿೀವುyನನ್ನನ್್ನyಅಲಾಲಾಹನೊಂದಿಗೆyಸರಿಸಮಾನಗೊಳಿಸ್ತಿತು-
ದಿೀ್ರಾ?yಅಲಾಲಾಹ್yಮಾತ್ರyಉದ್ೀಶಿಸಿದ್y್ಎಂದ್yಹೀಳಿರಿ�”y[26]

ಒಮೆ್ಮyಇಬ್ಬರ್yಹ್ಡ್ಗಿಯರ್yಹಾಡ್ತಾತುy“ನಮ್ಮಲ್ಲಾyಒಬ್ಬy
ಪ್ರವಾದಿಯಿದಾ್ರ�y ಅವರ್y ನಾಳೆy ಸಂಭವಿಸ್ವುದನ್್ನy
ಅರಿಯ್ತಾತುರ”yಎಂದ್yಹೀಳುವುದನ್್ನyಕೀಳಿದಾಗyಪ್ರವಾದಿ

yರವರ್yಕೂೀಪದಿಂದಲೆೀyಹೀಳಿದರ :್

ــا َهــَذا َفــَل َتُقوُلــوُه. َمــا َيْعَلُم فِــي َغٍذ  »َأمَّ

إِلَّ اللَّــُه«.

“ಹೀಗೆyಹೀಳಬೀಡಿ�yನಾಳೆyಸಂಭವಿಸ್ವುದನ್್ನyಅಲಾಲಾಹನಲಲಾದy
ಇನಾ್ನರೂyಅರಿಯ್ವುದಿಲಲಾ�”y[27]

ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

»َل ُتْطُرونِي َكَما َأْطَرِت النََّصــاَرى اْبَن َمْرَيَم، 

ِه َوَرُســوُلُه«. َفإِنََّمــا َأَنا َعْبُدُه، َفُقوُلوا: َعْبُد اللَّ

“ಕ್ರರೈಸತುರ್y ಈಸಾy ಇಬ್್ನy ಮಯ್ಯಮ್ರನ್್ನy ಅಮತವಾಗಿy
ಹೂಗಳಿದಂತೆyನಿೀವುyನನ್ನನ್್ನyಅಮತವಾಗಿyಹೂಗಳಬಾರದ್�y
ನಿೀವುyನನ್ನyಬಗೆಗೆyಅಲಾಲಾಹನyದಾಸyಮತ್ತುyಸಂದೀಶವಾಹಕy
ಎಂದಷಟಿೀyಹೀಳಿರಿ�”y[28]

ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

َما َهَلَك َمــْن َكاَن َقْبَلُكْم  ! َفإِنَّ اُكــْم َواْلُغُلــوَّ »إِيَّ

يِن«. بِاْلُغُلوِّ فِــي الدِّ

“ಮತಿಮೀರ್ವುದರyಬಗೆಗೆyಎಚ್ಚರವಹಸಿರಿ!yನಿಮ್ಮyಪೂವ್ಯಜರ್y

26y ಅಹ್ಮದ್y10751yಇಬ್್ನyಮಾಜy2117
27y ಇಬ್್ನyಮಾಜy1887
28y ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿy3445
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

ನಾಶವಾದದೀ್yಧಮ್ಯದಲ್ಲಾyಮತಿಮೀರಿದರ್ಿಂದ�”y[29]

ಈyಅರ್ಯದಲ್ಲಾy ಇನೂ್ನy ಅನೆೀಕy ಹದಿೀಸ್ಗಳಿವೆ�y ಪ್ರವಾದಿ
y ರವರy ವಿಷಯದಲ್ಲಾy ಮತಿಮೀರ್ವುದ್y ಅವರಲ್ಲಾ-

ರ್ವyಪ್ರೀತಿಯyದೂ್ಯೀತಕವಲಲಾ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಅವರy
ಜಿೀವನದyಅಂತಿಮyನಿಮಷಗಳಲೂಲಾyಹೀಗೆyಹೀಳುತಿತುದರ್ :್

ُه اْلَيُهــوَد والنََّصاَرى اتََّخــُذوا ُقُبوَر  »َلَعــَن اللَّ

َأْنبَِياِئِهْم َمَســاِجَد«.

“ಯಹೂದಿyಕ್ರರೈಸತುರyಮೆೀಲೆyಅಲಾಲಾಹನyಶಾಪವಿರಲ್�yಅವರ್y
ಅವರyಪ್ರವಾದಿಗಳyಗೊೀರಿಗಳನ್್ನyಆರಾಧನಾಲಯಗಳನಾ್ನಗಿy
ಮಾಡಿದರ್�”y[30]yಆಯಿಶಾ yಹೀಳುತಾತುರ:y“ಪ್ರವಾದಿ y
ರವರ್yಹೀಗೆyಹೀಳಿದ್್yಅವರ್yಮಾಡಿದyಆyಕೃತ್ಯವನ್್ನy
ಮ್ಸಿಲಾಮರೂyಮಾಡದಂತೆyಎಚ್ಚರಿಸ್ವುದಕಾಕುಗಿದ�”

ಧಮ್ಯವುy ಅಪರಿಚ್ತವಾಗ್ತಿತುರ್ವy ಮತ್ತುy ಪ್ರವಾದಿಗಳy
ಚರ್್ಯಯyಬಗೆಗೆಯಿರ್ವyಜ್ಾನವುyಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಿತುರ್ವy
ಈy ಕಾಲಘಟಟಿದಲ್ಲಾy ಕಲವುy y ಜನರಲ್ಲಾy ವಿಚ್ತ್ರy ರಿೀತಿಯy
ನೂತನಾಚಾರಗಳುyಗೊೀಚರವಾಗ್ತಿತುವೆ�yಅದನ್್ನyಮಾಡ್-
ವವರಲ್ಲಾyಹಚ್್ಚನವರyಉದ್ೀಶವುyಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮವನ್್ನyವ್ಯಕತು-
ಪಡಿಸ್ವುದಾಗಿದ�yಅವರ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹ್ಟ್ಟಿದy
ದಿನವನ್್ನy ಹಬ್ಬವನಾ್ನಗಿyಮಾಡಿಕೂಂಡರ್�y ಪ್ರವಾದಿ y
ರವರ್y ಆಕಾಶಯಾತೆ್ರy ಮಾಡಿದy ದಿನವನ್್ನy ಉತಸಿವವ-
ನಾ್ನಗಿyಮಾಡಿಕೂಂಡರ್�yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಮದಿೀನಕಕುy
ಹಜ್ರy ಮಾಡಿದy ದಿನವನ್್ನy ಸಂಭ್ರಮದy ದಿನವನಾ್ನಗಿy
ಮಾಡಿಕೂಂಡರ್�y ಅವರ್y ಈy ದಿನಗಳಲ್ಲಾy ಒಟ್ಟಿಗೂಡಿy
ಪದ್ಯಗಳನೂ್ನ,yಪ್ರಶಂಸಾyಗಿೀತೆಗಳನ್್ನyಹಾಡ್ತಾತುರ�yಅವರy
ಉದ್ೀಶy ಉತತುಮವಾಗಿದ�y ಆದರy ಅವರ್y ಅದನ್್ನy
ಪ್ರಕಟ್ಸ್ವyರಿೀತಿyಸರಿಯಲಲಾ�y

ಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮವನ್್ನyಪ್ರಕಟ್ಸಬೀಕಾದ್ದ್yಅಬೂಬಕರ್
,y ಉಮರ್ ,y ಉಸಾ್ಮನ್ ,y ಅಲ್ೀ y ಮತ್ತುy

ಇತರy ಸಹಾಬಾಗಳುy ಹಾಗೂy ತಾಬಿಉಗಳುy ಪ್ರಕಟ್ಸಿದy

29y ಅಹ್ಮದ್y1851yಅನ್ನಸಾಈy268yಇಬ್್ನyಮಾಜy3029yಇಬ್್ನyಅಬಾ್ಬಸ್yರಿಂದy
ವರದಿ

30y ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿy435yಮ್ಸಿಲಾಂy531yಆಯಿಶಾyರಿಂದyವರದಿ

ರೂಪದಲಾಲಾಗಿರಬೀಕ್�y

ಸಹಾಬಿಗಳಲ್ಲಾyಯಾರೂy ಇಂತಹyಆಚಾರಗಳನ್್ನy ನಿವ್ಯ-
ಹಸಿಲಲಾ�y ಅವರ್y ಇಂತಹy ಆಚಾರಗಳನ್್ನy ನಿವ್ಯಹಸಲೂy
ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಾ�yಕಾರಣyಅವರ್yಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮವನ್್ನyಪ್ರಕಟ್ಸಿ-
ದ್್yಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸ್ವyಮೂಲಕವಾಗಿತೆತುೀy
ವಿನಾy ನೂತನಾಚಾರಗಳನ್್ನy ನಿಮ್ಯಸ್ವyಮೂಲಕವಲಲಾ�y
ಆದ್ದರಿಂದyನಾವೆಲಲಾರೂyಸಹಾಬಾyಮತ್ತುyತಾಬಿಉಗಳಂತೆy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಪೂಣ್ಯವಾಗಿyಅನ್ಸರಿಸ್ವyಮೂಲಕy
ಅವರಲ್ಲಾರ್ವyನಮ್ಮyಪ್ರೀತಿಯನ್್ನyಪ್ರಕಟ್ಸಬೀಕ್�yಪ್ರವಾದಿ-
ಚರ್್ಯಗೆyನಿಷ್ಠನಾಗಿyಸಹಾಬಾ–ತಾಬಿಉಗಳನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸಿy
ಜಿೀವಿಸ್ವವನೆೀyನಿಜವಾದyಬ್ದಿ್ಧವಂತ�yಕ್ರ್ಆನ್yಅರವಾy
ಸ್ನ್ನತಿತುನಲ್ಲಾyಯಾವುದೀyಪುರಾವೆyಅರವಾyಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನವಿ-
ಲಲಾದyಇಂತಹyನೂತನಾಚಾರಗಳyಬಗೆಗೆyನಾವುyಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟಿy
ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೀಕ್�y

ಪ್ರವಾದಿ ಬರಿಗೆಬಸಹಾಯಬಮಾಡ್ವ್ದ್:

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರನ್್ನy ಬಂಬಲ್ಸ್ವುದ್,y ಅವರನ್್ನy
ಗೌರವಿಸ್ವುದ್yಮತ್ತುy ಅವರಿಗೆy ಸಹಾಯyಮಾಡ್ವುದನ್್ನy
ಅಲಾಲಾಹ್yನಮಗೆyಕಡಾ್ಡಯಗೊಳಿಸಿದಾನ್ೆ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನy
ಗೌರವಿಸ್ವುದ್yಮತ್ತುyಆದರಿಸ್ವುದ್yಈಮಾನಿನyಪ್ರಮ್ಖy
ಶಾಖ್ಗಳಲ್ಲಾyಒಂದಾಗಿದyಮತ್ತುyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಾy
ಅತಿದೂಡ್ಡyಹಕಾಕುಗಿದ�yಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ﴾

“(ಓyಪ್ರವಾದಿಯವರೀ!)yನಾವುyನಿಮ್ಮನ್್ನyಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ,yಶ್ಭವಾತೆ್ಯy
ತಿಳಿಸ್ವವರಾಗಿyಮತ್ತುy ಎಚ್ಚರಿಕy ನಿೀಡ್ವವರಾಗಿy ಕಳುಹಸಿ-
ದ್ೀವೆ�y(ಓyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳೆೀ!)yನಿೀವುyಅಲಾಲಾಹನಲ್ಲಾyಮತ್ತುyಅವನy
ರಸೂಲರಲ್ಲಾyವಿಶಾವಾಸವಿಟ್ಟಿ,yಅವರನ್್ನyಬಂಬಲ್ಸಿyಗೌರವಿಸಿರಿyಮತ್ತುy
ಬಳಗೆಗೆyಮತ್ತುyಸಂಜyಅಲಾಲಾಹನyಪರಿಶ್ದಿ್ಧಯನ್್ನyಕೂಂಡಾಡಿರಿ�”y[31]

ಶೈಖ್ಲ್yಇಸಾಲಾಮ್yಇಬ್್ನyತೆೈಮಯ್ಯ yಹೀಳುತಾತುರ:y“ಪ್ರವಾದಿ

31y ಕ್ರ್ಆನ್y48:8–9
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

yರವರಿಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡ್ವುದ್,yಶಕತುyನಿೀಡ್ವುದ್yಮತ್ತುy
ಅವರಿಗೆyಹೂಂದಿಕಯಾಗದನ್್್ನyಅವರಿಂದyತಡೆಗಟ್ಟಿವುದಕಕು-
ರ್ವyಸಮಗ್ರyಹಸರಾಗಿದyತಅ್yಝಿೀರ್y(ಬಂಬಲ್ಸ್ವುದ )್�yಎಲಲಾy
ರಿೀತಿಯyಗೌರವಾದರಗಳಿಗಿರ್ವyಸಮಗ್ರyಹಸರಾಗಿದyತೌಕೀರ್y
(ಗೌರವಿಸ್ವುದ )್�”y[32]

ಇಬ್್ನyಜರಿೀರ್yಅತತುಬರಿೀ yಹೀಳುತಾತುರ:y “ತೌಕೀರ್yಎಂದರy
ಗೌರವಾದರಗಳನ್್ನyಮತ್ತುyಮಹತವಾವನ್್ನyನಿೀಡ್ವುದ್�”y[33]

ಇಬ್್ನyಕಸಿೀರ್ yಹೀಳುತಾತುರ:y“ತೌಕೀರ್yಎಂದರyಗೌರವಾದರ�”y[34]

ಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍڌ ﴾

“ನಿೀವುyಪರಸ್ಪರyಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರ್yಕರಯ್ವಂತೆyಪ್ರವಾದಿಯವ-
ರನ್್ನyಕರಯಬಾರದ್�”y[35]

﴿ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴾
“ಪ್ರವಾದಿಯವರyಧವಾನಿಗಿಂತಲೂyನಿಮ್ಮyಧವಾನಿಯನ್್ನyಏರಿಸಬಾರದ �್”y[36]

ಇಂತಹyಅನೆೀಕyಆಯತ್ಗಳುyಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಗೌರವಿ-
ಸ್ವುದನ್್ನ,yಅವರಿಗಿರ್ವyಮಹತವಾyಮತ್ತುyಗೌರವಾದರಗಳನ್್ನy
ಅರಿತ್ಕೂಳು್ಳವುದನ್್ನy ಕಡಾ್ಡಯಗೊಳಿಸ್ತತುದ�y ಪ್ರವಾದಿ y
ರವರನ್್ನyಮೂರ್yವಿಧಗಳಲ್ಲಾyಗೌರವಿಸಬೀಕ :್

ಹೃದಯದಬಮೂಲಕ:yಅಂದರyಅವರನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸ್ವುದ್yಮತ್ತುy
ಅವರಿಗಿರ್ವy ಗೌರವಾದರy ಹಾಗೂy ಸಾಥಾನಮಾನಗಳನ್್ನy
ಅರಿತ್ಕೂಳು್ಳವುದ್�

ನಾಲಗೆಯಬ ಮೂಲಕ: y ಅಂದರy ಅವರy ಸಾಥಾನಮಾನಕಕುy

32y ಅಸಾಸಿರಿಮ್ಲ್yಮಸೂಲಾಲ್y422
33y ತಫಿಸಿೀರ್yಅತತುಬರಿೀy22/208
34y ತಫಿಸಿೀರ್yಇಬ್್ನyಕಸಿೀರ್y7/329
35y ಕ್ರ್ಆನ್y24:63
36y ಕ್ರ್ಆನ್y49:2

ಯೀಗ್ಯವಾದy ರಿೀತಿಗಿಂತy ಹಚ್್ಚy ಅರವಾy ಕಡಿಮೆyಮಾಡದ,y
ಮತಿಮೀರ್ವುದೂೀy ಅಪೂಣ್ಯತೆಯೀy ಇಲಲಾದy ಸರಿಯಾದy
ವಿಧದಲ್ಲಾyಅವರನ್್ನyಪ್ರಶಂಸಿಸ್ವುದ್�

ಅಸಗಾಸಗಗಳಬಮೂಲಕ:y ಅಂದರyಉತತುಮವಾದy ರಿೀತಿಯಲ್ಲಾ,y
ಅವರನ್್ನyಪೂಣ್ಯyಮಾದರಿಯನಾ್ನಗಿyಮಾಡಿಕೂಂಡ್yಅವರನ್್ನy
ಅನ್ಸರಿಸ್ವುದ್�yಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴾
“ನಿಮಗೆy ಅಲಾಲಾಹನy ಸಂದೀಶವಾಹಕರಲ್ಲಾy ಅತ್್ಯತತುಮy
ಮಾದರಿಯಿದ�yನಿಮ್ಮಲ್ಲಾyಅಲಾಲಾಹನನ್್ನyಮತ್ತುyಅಂತ್ಯದಿನವನ್್ನy
ಆಶಿಸ್ವyಮತ್ತುyಅಲಾಲಾಹನನ್್ನyಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿyಸ್ತುತಿಸ್ವವರಿಗೆ�”y[37]

ಪ್ರವಾದಿ yರವರಿಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡ್ವುದ್yಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮ-
ದಲ್ಲಾyಒಳಪಟ್ಟಿದರ್ಂದ್yನಾವುyಈಗಾಗಲೆೀyಹೀಳಿದವಲಲಾವೆೀ!y
ಇದರy ನಿಜವಾದyಅರ್ಯy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರy ಚರ್್ಯಯನ್್ನy
ಬಿಗಿಯಾಗಿy ಹಡಿಯ್ವುದ್yಮತ್ತುy ಅವರನ್್ನy ಮಾದರಿಯ-
ನಾ್ನಗಿyಮಾಡ್ವುದಾಗಿದ�yಅವರ್yಹೀಗೆyಬದ್ಕದರೂೀyಅದೀy
ರಿೀತಿyಬದ್ಕ್ವುದಾಗಿದ�yಅವರyಶಿಷ್ಯರಾದyಸಹಾಬಾಗಳನ್್ನy
ಮತ್ತುyಅವರyನಂತರದyತಾಬಿಉಗಳನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸ್ವುದಾ-
ಗಿದ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರಿಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡ್ವುದರyನಿಜವಾದy
ಅರ್ಯyಇದೀyಆಗಿದ�y

ಅಲಾಲಾಹನyಧಮ್ಯದyಬಗೆಗೆyಸರಿಯಾದyಅರಿವಿಲಲಾದyಅಜ್ಾನyನಿಮತತುy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರಿಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡಲ್yತೊಡಗ್ವಾಗyಅದ್y
ಜನರನ್್ನy ಕಲವುyತಪು್ಪyಆಚಾರಗಳyಕಡೆಗೆyಒಯ್್ಯತತುದ�yಅನ್ಯy
ಸಮ್ದಾಯಗಳyಜನರ್yಅವರyನಾಯಕರನ್್ನ,yಆರಾಧ್ಯರನ್್ನy
ಪ್ರೀತಿಸ್ವಂತೆರ್ೀyಇವರೂyಕೂಡyಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಪ್ರೀತಿ-
ಸತೊಡಗ್ತಾತುರ�yಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ,yಶೂೀಕಾಚರಣೆ,yಮೆರವಣಿಗೆ,y
ಧವಾಜ,yಬಾ್ಯನರ್,yಪ್ರದಶ್ಯನಗಳyಮೂಲಕyಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮವನ್್ನy
ಪ್ರಕಟ್ಸ್ವುದ್y ಇವುಗಳಲ್ಲಾy ಕಲವು�y ಇಂತಹy ಕಾಯ್ಯಗಳಲ್ಲಾy
ನಿರತರಾಗ್ವyಮಂದಿಗೆyಪ್ರವಾದಿಚರ್್ಯಯyಬಗೆಗೆy ಸರಿಯಾದy
ಅರಿವೆೀyಇರ್ವುದಿಲಲಾ�yಅವರ್yಇದನೆ್ನೀyನಿಜವಾದyಪ್ರವಾದಿಪ್ರೀಮy
ಎಂದ್yಗ್ರಹಸ್ತಾತುರ�y

37y ಕ್ರ್ಆನ್y33:21
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

ಪ್ರವಾದಿ ಬರವರನ್್ನಬಗೆೀಲ್ಬಮಾಡ್ವ್ದ್:

ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್್ನy ವಿರೂೀಧಿಸ್ವವರಿಗೆy ಮತ್ತುy ಅವರy ಬಗೆಗೆy
ಗೆೀಲ್yಮಾಡಿyನಗ್ವವರಿಗೆyಇಹಲೊೀಕದಲೂಲಾyಪರಲೊೀಕದ-
ಲೂಲಾy ಕಠೂೀರy ಶಿಕ್ಷೆy ನಿೀಡ್ವುದ್y ಅಲಾಲಾಹನy ಶೈಲ್ಯಾಗಿದ�y
ಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴾

“ಸತ್ಯನಿಷೀಧಿಗಳಿಗೆyಅವರ್yಮಾಡಿರ್ವyದ್ಷಕುಕೃತ್ಯಗಳyಕಾರಣy
ಶಿಕ್ಷೆಯ್yಎರಗ್ತತುಲೆೀyಇರ್ವುದ್�yಅರವಾyಅವರyಮನೆಯy
ಸಮೀಪದಲೆಲಾೀyಅದ್yಎರಗ್ವುದ್�yಅಲಾಲಾಹನyವಾಗಾನ್ವುyಬರ್ವy
ತನಕ�yಅಲಾಲಾಹ್yವಾಗಾನ್ವನ್್ನyಉಲಲಾಂಘಿಸ್ವುದಿಲಲಾ�y(ಓyಪ್ರವಾ-
ದಿಯವರೀ!)yನಿಮಗಿಂತyಮ್ಂರ್yಬಂದyಅನೆೀಕyಪ್ರವಾದಿಗಳನ್್ನy
ಅವರ್yಗೆೀಲ್yಮಾಡಿyನಕಕುದಾರ್�yಆಗyನಾನ್yಆyಸತ್ಯನಿಷೀಧಿಗಳಿಗೆy
ಸವಾಲ್ಪyಕಾಲಾವಕಾಶyನಿೀಡಿ,yನಂತರyಅವರನ್್ನyಹಡಿದ್ಕೂಂಡೆ�yಆಗy
ನನ್ನyಶಿಕ್ಷೆಯ್yಹೀಗಿತೆತುಂದ್yನೊೀಡಿರಿ�”y[38]

ಹೌದ !್yಅಲಾಲಾಹ್yಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆyಸಮಯಾವಕಾಶyಕೂಡ್ತಾತುನೆ�y
ಆದರyಅವರನ್್ನyಸ್ಮ್ಮನೆyಬಿಡ್ವುದಿಲಲಾ�yಅಲಾಲಾಹ್yಗೆೀಲ್yಮಾಡಿy
ನಗ್ವವರಿಗೆyಸಮಯಾವಕಾಶyಕೂಡ್ತಾತುನೆ�yಆದರyಅವರನ್್ನy
ಶಿಕ್ಷಿಸದyಬಿಡ್ವುದಿಲಲಾ�yಅವನ್yಅವರನ್್ನyಶಿಕ್ಷಿಸ್ವಾಗyಅತಿಕ-
ಠೂೀರವಾಗಿy ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾತುನೆ�y ಇತಿಹಾಸವನ್್ನy ಪರಿಶೂೀಧಿಸಿದರy
ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್್ನyವಿರೂೀಧಿಸ್ವವರಿಗೆ,yವಿಶೀಷವಾಗಿyಗೆೀಲ್yಮಾಡಿy
ನಗ್ವವರಿಗೆyಅಲಾಲಾಹ್yಕಠೂೀರyಶಿಕ್ಷೆyನಿೀಡಿದನ್್್ನyಕಾಣಬಹ್ದ್�yy
ಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾

“(ಓyಪ್ರವಾದಿಯವರೀ!)yನಿಮ್ಮyಬಗೆಗೆyಗೆೀಲ್yಮಾಡಿyನಗ್ವವರನ್್ನy

38y ಕ್ರ್ಆನ್y13:31–32

ನೊೀಡಿಕೂಳ್ಳಲ್yನಾವುyಧಾರಾಳyಸಾಕ್�”y[39]

﴿ک ک ک ک گ﴾

“(ಓyಪ್ರವಾದಿಯವರೀ!)yನಿಮ್ಮನ್್ನyದವಾೀಷ್ಸ್ವವನ್y(ಎಲಲಾyಒಳಿತ್-
ಗಳಿಂದಲೂ)yಕಡಿದ್ಹೂೀದವನಾಗಿದಾನ್ೆ�”y[40]

ಅಲಾಲಾಹ್y ತನ್ನy ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್್ನy ವಿರೂೀಧಿಸಿದವರಿಗೆ,y ಅವರy
ಬಗೆಗೆyಗೆೀಲ್yಮಾಡಿyನಕಕುವರಿಗೆyಕಠೂೀರyಶಿಕ್ಷೆಯನ್್ನyನಿೀಡಿದಾನ್ೆ�y
ಹೀಗಿರ್ವಾಗyಆyಪ್ರವಾದಿಗಳyನಾಯಕyಮ್ಹಮ್ಮದ್ yರನ್್ನy
ಗೆೀಲ್yಮಾಡ್ವವರಿಗೆyಅವನyಶಿಕ್ಷೆyಹೀಗಿರಬಹ್ದ ?್

ಅಲಾಲಾಹ್yಕ್ದಿಸಿೀyಹದಿೀಸಿನಲ್ಲಾyಹೀಳುತಾತುನೆ:

»َمْن َعاَدى لِي َولِيًّا َفَقْد آَذْنُتُه بِاْلَحْرِب«.

“ನನ್ನyವಲ್ಯ್ಯನ್್ನy(ಇಷಟಿದಾಸರನ್್ನ)yದವಾೀಷ್ಸ್ವವರyವಿರ್ದ್ಧyನಾನ್y
ಯ್ದ್ಧವನ್್ನyಘೀಷ್ಸಿದೀ್ನೆ�”y[41]

ಹಾಗಾದರy ಅವನy ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್್ನy ದವಾೀಷ್ಸ್ವವರy ಪರಿಸಿಥಾತಿy
ಹೀಗಿರಬಹ್ದ್?yಪ್ರವಾದಿಗಳyನಾಯಕರನ್್ನ,yಸೃಷ್ಟಿಗಳಲೆಲಾೀyಶ್ರೀ-
ಷ್ಠರನ್್ನyದವಾೀಷ್ಸ್ವವರyಸಿಥಾತಿyಎಷ್ಟಿyಶೂೀಚನಿೀಯವಾಗಿರಬಹ್ದ ?್y
ನಮ್ಮyಕಾಲದyಕೂೀತಿyಮತ್ತುyಹಂದಿಗಳyಸಹೂೀದರರ್yಪ್ರವಾದಿ y
ರವರyವ್ಯಕತುತವಾವನ್್ನyಘಾಸಿಗೊಳಿಸಲ್,yಅವರyಬಗೆಗೆyಗೆೀಲ್yಮಾಡಿy
ನಗಲ್y ಕಲವುy ವ್ಯಂಗ್ಯಚ್ತ್ರಗಳನ್್ನy ರಚ್ಸ್ತಿತುದಾ್ರ�y ಅಲಾಲಾಹ್y
ಖಂಡಿತyಅವರನ್್ನyನಾಶyಮಾಡ್ವನ್�yಇಂತಹyಜನರyಬಗೆಗೆy
ಅಲಾಲಾಹ್yಕೈಗೊಂಡyಕ್ರಮಗಳುyಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಾyದಾಖಲಾಗಿವೆ�yಇದರy
ಬಗೆಗೆyತಿಳಿಯಲ್yಇಚ್್ಛಸ್ವವರ್yಇತಿಹಾಸವನ್್ನyಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿy
ಅವಲೊೀಕನyಮಾಡಲ್�yಅಲಾಲಾಹನyಸಾಮರ್ಯ್ಯದyಸಂಪೂಣ್ಯತೆ-
ಯನ್್ನyತೊೀರಿಸ್ವyಅನೆೀಕyಉದಾಹರಣೆಗಳುyಅದರಲ್ಲಾವೆ��n

39y ಕ್ರ್ಆನ್y15:95
40y ಕ್ರ್ಆನ್y108:3
41y ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿy6502



22

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಪ್ರವಾದಿಚರ್ಷಿ—ಸತ್ರ್ಶಾವಾಸ್ಗಳಬಪ್ರಮಾಣ

ಸಹ್ೇಹ್ ಹದಿೇಸ್ಗಳನು್ನ ಸಿ್ೇಕರಿಸದ ದುೆ್ಣಲ ಹದಿೇಸ್ಗಳನು್ನ ಸಿ್ೇಕರಿಸುವವರು, ಹದಿೇಸ್ಗಳನು್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ನಷೇಧಿಸುವವರು, ಹದಿೇಸ್ಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಸಿೇಮಿತ ೆುದಿ್ಧಯಿಂದ ಅಳೆಯುವವರೆಲಲಿ ಹದಿೇಸ್ ನಷೇಧದ ಒಂದೇ 
ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುತಾ್ತರೆ ಎನು್ನವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲಲಿ.

ಇಸಾಲಾಮನyಮೂಲಭೂತyಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆyಬದ್ಧರಾಗದ,yಹಲವುy
ರೂಪyಮತ್ತುy ವೆೀಷಗಳಲ್ಲಾy ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್್ನy ನಿಷೀಧಿಸ್ವy

ಪ್ರವಣತೆyಮ್ಸಿಲಾಂyಸಮ್ದಾಯದಲ್ಲಾyಪ್ರವೆೀಶಿಸ್ತಿತುದ�yಗತಕಾಲದ-
ಲ್ಲಾyಪ್ರಮಾಣyವಿರೂೀಧಿಗಳುyಯಾವyದಾರಿಯನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿದರ್ೂೀy
ಇಂದ್yಕೂಡಾyನಿಷೀಧಿಗಳುyಅದೀyದಾರಿಯನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸ್ತಿತುದಾರ್�

ಅಲಾಲಾಹನ್yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴾
“ಅವರyಹೃದಯಗಳಿಗೆy(ಕಪಟವಿಶಾವಾಸದ)yರೂೀಗyತಗ್ಲ್ದರ್ೀ?y
ಅರವಾy ಅವರ್y ಸಂಶಯಗ್ರಸಥಾರಾಗಿರ್ವರೀ?y ಅರವಾy
ಅವರಿಗೆyಅಲಾಲಾಹ್yಮತ್ತುyರಸೂಲರ್yಅವರyಮೆೀಲೆyಅನಾ್ಯಯy
ಮಾಡ್ವರಂಬy ಭಯವಿದರ್ೀ?y ವಾಸತುವದಲ್ಲಾy ಅಕ್ರಮಗ-
ಳಂತೂyಅವರೀyಆಗಿದಾರ್�yಅವರyಪ್ರಕರಣದyಬಗೆಗೆy ತಿೀಪು್ಯy
ನಿೀಡ್ವಂತಾಗಲ್yಅವರನ್್ನyಅಲಾಲಾಹ್yಮತ್ತುyರಸೂಲರyಕಡೆಗೆy
ಕರಯಲಾದಾಗyನಾವುyಆಲ್ಸಿದವುyಮತ್ತುyಅನ್ಸರಿಸಿದವುyಎಂದ್y

ಹೀಳುವುದೀyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳyಕತ್ಯವ್ಯವಾಗಿರ್ತತುದ�yಇಂತಹವರೀy
ಯಶಸಿವಾಗಳಾಗ್ವರ್�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y24:50–51)

ಇಬ್್ನyಕಸಿೀರ್ yಹೀಳುತಾತುರ:y“ಇಲ್ಲಾyಅಲಾಲಾಹ್yಮತ್ತುyರಸೂಲರy
ಕರಗೆy ಓಗೊಡ್ವy ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳy ವಿಶೀಷಣಗಳy ಕ್ರಿತ್y
ಸೂಚನೆಯಿದ�y ಅವರ್y ಅಲಾಲಾಹನy ಗ್ರಂರy ಹಾಗೂy ಪ್ರವಾದಿ

yರವರyಸ್ನ್ನತಿತುಲಲಾದyಧಮ್ಯವನ್್ನyಆಶಿಸ್ವುದಿಲಲಾ�”y(ತಫಿಸಿೀರ್y
ಇಬ್್ನyಕಸಿೀರ್y3/396)

ಆದರyಇದಕಕುyತದಿವಾರ್ದ್ಧವಾಗಿyಪ್ರವೃತಿತುಸ್ವವರ್,yಅಂದರyನಾವುy
ಆಲ್ಸಿದವುyಮತ್ತುyಧಿಕಕುರಿಸಿದವುyಎನ್್ನವುದ್yಯಹೂದಿ–ಕ್ರರೈಸತುರy
ನಿಲ್ವಾಗಿದ�yಅಲಾಲಾಹನ್yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

“ಯಹೂದರಲ್ಲಾyಕಲವರ್yಮಾತ್ಗಳನ್್ನyಅವುಗಳyಸಾಥಾನದಿಂದy
ಬದಲಾಯಿಸಿy ಬಿಡ್ವವರೂy ಇದಾ್ರ�y ಸತ್ಯಧಮ್ಯದy ವಿರ್ದ್ಧy
ಕೀಡ್ಂಟ್ಮಾಡಲ್yತಮ್ಮyನಾಲಗೆಗಳನ್್ನyತಿರ್ಚ್y‘ಸಮಅ್yನಾy
ವಅಸ್ೈನಾ,yಇಸ್ಮಅ್yಗೆೈರyಮ್ಸ್ಮಇನ್yಮತ್ತುyರಾಇನಾ’yಎಂದ್y
ಹೀಳುತಾತುರ�yಇಷಾಟಿಗಿyಅವರ್y‘ಸಮಅ್yನಾyವಅತಅ್yನಾ’y(ನಾವುy
ಆಲ್ಸಿದವುyಮತ್ತುyಅನ್ಸರಿಸಿದವು),y‘ಇಸ್ಮಅ್’y(ಆಲ್ಸ )್yಮತ್ತುy
ಉನ್ಝ್ರ್ನಾy(ನಮ್ಮyಕಡೆಗೆyಗಮನಿಸಿರಿ)yಎಂದ್yಹೀಳುತಿತುದರ್y
ಅದ್yಅವರಿಗೆೀyಉತತುಮವೂyನೆೀರಮಾಗ್ಯವೂyಆಗಿತ್ತು�yಆದರy
ಅವರyಮಥಾ್ಯರಾಧನೆಯyಕಾರಣದಿಂದyಅವರyಮೆೀಲೆyಅಲಾಲಾಹನy
ಶಾಪyಬಿದಿರ್್ತತುದ�yಆದ್ದರಿಂದyಅವರ್yಸವಾಲ್ಪyಮಾತ್ರವೆೀyವಿಶಾವಾಸ-
ವಿಡ್ತಾತುರ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y4:46)

ಅಲಾಲಾಹ್yಮತ್ತುyಅವನyಸಂದೀಶವಾಹಕರyಕಡೆಗೆyಕರಯಲ್ಪಟಾಟಿಗy
ಬನ್್ನyತಿರ್ಗಿಸಿyಹೂೀಗ್ವವರ್yಕಪಟವಿಶಾವಾಸಿಗಳಾಗಿದಾರ್�

ಅಲಾಲಾಹನ್yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڑ ک ک ک ک گ 

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

“ನಾವುyಅಲಾಲಾಹ್yಮತ್ತುyಸಂದೀಶವಾಹಕರyಮೆೀಲೆyವಿಶಾವಾಸವಿ-
ರಿಸಿದ್ೀವೆಂದೂ,yನಾವುyಅನ್ಸರಣೆಯನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿದ್ೀವೆಂದೂy
ಅವರ್yಹೀಳುತಾತುರ�yಆದರyಅನಂತರyಅವರಲೊಲಾಂದ್yವಿಭಾಗವುy
(ಅನ್ಸರಣೆಯಿಂದ)yವಿಮ್ಖವಾಗಿyಬಿಡ್ತತುದ�yಇಂತಹವರ್y
ಖಂಡಿತyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳಲಲಾ�yಅವರyನಡ್ವಿನyವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನ್್ನyಇತ್ಯ-
ರ್ಯಪಡಿಸಲ್ಕಾಕುಗಿyಅವರನ್್ನyಅಲಾಲಾಹ್yಮತ್ತುyಅವನyಸಂದೀಶ-
ವಾಹಕರyಕಡೆಗೆyಕರಯಲಾದಾಗyಅವರಲೊಲಾಂದ್yವಿಭಾಗವುy
ಹಂಜರಿಯ್ತತುದ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y24:47–48)

ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಾyಕಲವನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿ,yಇನ್್ನyಕಲವನ್್ನyನಿರಾಕರಿಸ್-
ವುದ್yಸತ್ಯನಿಷೀಧಿಗಳyಸವಾಭಾವವಾಗಿದ�yಅಲಾಲಾಹನ್yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾

“ನಿೀವುyಏನ್yಮಾಡ್ತಿತುದಿರ್ಿ?yಎಂದ್yಅವರೂಡನೆyಕೀಳಿದರ,y
ನಾವುy ಹಾಸ್ಯy ವಿನೊೀದಗಳಲ್ಲಾy ತಲ್ಲಾೀನರಾಗಿದ್ವುy ಎಂದ್y
ಹೀಳಿಬಿಡ್ವರ್�yಅವರೂಡನೆyಹೀಳಿರಿ:yನಿಮ್ಮyಹಾಸ್ಯyವಿನೊೀದಗಳುy
ಅಲಾಲಾಹ್,yಅವನyವಚನಗಳುyಮತ್ತುyಅವನyಸಂದೀಶವಾಹಕರೂಂ-
ದಿಗೆyಆಗಿತೆತುೀ?yಈಗyನೆಪಗಳನೊ್ನಡ್ಡದಿರಿ�yನಿೀವುyವಿಶಾವಾಸವಿಟಟಿyಬಳಿಕy
ನಿಷೀಧಿಸಿರ್ತಿತುೀರಿ�yನಾವುyನಿಮ್ಮಲ್ಲಾyಒಂದ್yಕೂಟವನ್್ನyಕ್ಷಮಸಿಬಿ-
ಟಟಿರೂyಇನೊ್ನಂದ್yಕೂಟವನ್್ನyಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂyಶಿಕ್ಷಿಸ್ವೆವು�y
ಏಕಂದರyಅವರ್yಅಪರಾಧಿಗಳು�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y9:65–66)

ಪ್ರಮಾಣಗಳುyಕಲ್ಸ್ವyಮೌಲ್ಯಗಳನ್್ನyಅಳವಡಿಸಿಕೂಳು್ಳವyಬದಲ್y
ಸಂಶಯಗ್ರಸಥಾyನಿಲ್ವನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸ್ವವರ್yಸತ್ಯನಿಷೀಧಿಗಳಾಗಿದಾರ್�y

ಅಲಾಲಾಹನ್yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڑ ک ک ک ک گ ﴾
“ಅಲಲಾ,y ಇವರ್y ಸಂಶಯದಲೆಲಾೀy ಬಿದ್್y ಆಟವಾಡ್ತಿತು-
ದಾರ್�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y44:9)

ಅಲಾಲಾಹ್y ಮತ್ತುy ರಸೂಲರ್y ತಿಳಿಸಿಕೂಟಟಿy ಕಾಯ್ಯಗಳನ್್ನy
ಪರಿಹಾಸ್ಯyಮಾಡ್ವುದ್yತ್ಂಬಾyಗಂಭಿೀರವಾದyವಿಷಯವಾಗಿದ�y
ಅಲಾಲಾಹನ್yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾
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“ನಿೀವುyಏನ್yಮಾಡ್ತಿತುದಿರ್ಿ?yಎಂದ್yಅವರೂಡನೆyಕೀಳಿದರ,y
ನಾವುy ಹಾಸ್ಯy ವಿನೊೀದಗಳಲ್ಲಾy ತಲ್ಲಾೀನರಾಗಿದ್ವುy ಎಂದ್y
ಹೀಳಿಬಿಡ್ವರ್�yಅವರೂಡನೆyಹೀಳಿರಿ:yನಿಮ್ಮyಹಾಸ್ಯyವಿನೊೀದಗಳುy
ಅಲಾಲಾಹ್,yಅವನyವಚನಗಳುyಮತ್ತುyಅವನyಸಂದೀಶವಾಹಕರೂಂ-
ದಿಗೆyಆಗಿತೆತುೀ?yಈಗyನೆಪಗಳನೊ್ನಡ್ಡದಿರಿ�yನಿೀವುyವಿಶಾವಾಸವಿಟಟಿyಬಳಿಕy
ನಿಷೀಧಿಸಿರ್ತಿತುೀರಿ�yನಾವುyನಿಮ್ಮಲ್ಲಾyಒಂದ್yಕೂಟವನ್್ನyಕ್ಷಮಸಿಬಿ-
ಟಟಿರೂyಇನೊ್ನಂದ್yಕೂಟವನ್್ನyಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂyಶಿಕ್ಷಿಸ್ವೆವು�y
ಏಕಂದರyಅವರ್yಅಪರಾಧಿಗಳು�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y9:65–66)

ತನ್ನyದಾಸರೂಂದಿಗೆyತ್ಂಬಾyಕರ್ಣೆಯಿರ್ವವನಾದyಅಲಾಲಾಹನ್y
ಪ್ರಮಾಣy ವಿರೂೀಧಿಗಳುy ಹಾಗೂy ಅಪಹಾಸ್ಯy ಮಾಡ್ವವ-
ರೂಂದಿಗೆy ಸಿವಾೀಕರಿಸಬೀಕಾದy ನಿಲ್ವಿನy ಕ್ರಿತ್y ಕ್ರ್ಆನ್y
ವಿವರಿಸ್ವುದನ್್ನyನೊೀಡಿರಿ:

﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب 
ىب يب جت حت خت مت ىت ﴾

“ಜನರ್yನಮ್ಮyವಚನಗಳಲ್ಲಾyದೂೀಷಾನೆವಾೀಷಣೆಗೆೈಯ್್ಯತಿತುರ್ವುದ-
ನ್್ನyನಿೀವುyಕಂಡಾಗyಅವರ್yಈyಮಾತ್ಕತೆಯನ್್ನyಬಿಟ್ಟಿyಬೀರy
ಮಾತ್ಗಳಲ್ಲಾyತೊಡಗ್ವವರಗೂyಅವರyಬಳಿಯಿಂದyದೂರವಿರಿ�y
ಒಂದ್yವೆೀಳೆy ಶೈತಾನನ್y ನಿಮ್ಮನ್್ನyಮರವಿಗೆyಒಳಪಡಿಸಿದರy
ನಿಮಗೆyಈyಪ್ರಮಾದವುyಮನವರಿಕಯಾದyಬಳಿಕyಪುನಃyಇಂತಹy
ಅಕ್ರಮಗಳyಹತಿತುರyಕ್ಳಿತ್ಕೂಳ್ಳಬೀಡಿರಿ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y6:68)

ಪ್ರಮಾಣಗಳyಸಂಪೂಣ್ಯyಸಂರಕ್ಷಣೆಯyಹೂಣೆಯನ್್ನyಅಲಾಲಾಹನ್y
ಹೂತ್ತುಕೂಂಡಿದಾನ್ೆ�yಸಂಪೂಣ್ಯyಸಂರಕ್ಷಣೆರ್ಂದರyಪ್ರಮಾ-
ಣಗಳಲ್ಲಾy ಏನನಾ್ನದರೂyಹೂಸದಾಗಿy ಸ್ೀರಿಸ್ವುದ್yಅರವಾy
ಇರ್ವುದನ್್ನyರದ್ಪ್ಡಿಸಲ್ಕಾಕುಗದ್yಎಂದರ್ಯ�

ಅಲಾಲಾಹನ್yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾
“ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂy ಈy ಉಪದೀಶವನ್್ನy ನಾವುy ಅವತಿೀ-
ಣ್ಯಗೊಳಿಸಿರ್ತೆತುೀವೆy ಮತ್ತುy ಸವಾತಃy ನಾವೆೀy ಅದರy ರಕ್ಷಕರೂy
ಆಗಿರ್ತೆತುೀವೆ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y15:9)

ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್್ನyಅರಿತ್ಕೂಳು್ಳವೆಡೆyನಾವುyಉತತುಮyತಲೆಮಾರಿನy
ಮಾಗ್ಯವನ್್ನy ಸಿವಾೀಕರಿಸಬೀಕಾಗಿದ�y ಅಬ್ಲ್ಾಲಾ y ಅವರಿಂದy
ನಿವೆೀದನೆ:yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ :್y“ಜನರyಪೈಕyಉತತುಮರ್y
ನನ್ನyತಲೆಮಾರಿನವರಾಗಿದಾರ್�yನಂತರyಅವರನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸಿದರ್�y
ಆyಬಳಿಕyಅವರನ್್ನyಅನ್ಗಮಸಿದವರ್�”y(ಬ್ಖಾರಿ)

ಇವರದಲ್ಲಾದyಮಾಗ್ಯವನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸ್ವವರ್yನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂy
ನರಕದಲ್ಲಾyಪ್ರವೆೀಶಿಸ್ತಾತುರ�yಅಲಾಲಾಹನ್yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ﴾

“ಸನಾ್ಮಗ್ಯವುyವ್ಯಕತುವಾದyಬಳಿಕವೂyಸಂದೀಶವಾಹಕರyವಿರ್ದ್ಧy
ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿಕೂಂಡವನನ್್ನ,yಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳyಮಾಗ್ಯದyಹೂರತ್y
ಅನ್ಯy ಮಾಗ್ಯಗಳಲ್ಲಾy ನಡೆಯ್ವವನನ್್ನy ಅವನ್y ತಾನಾಗಿy
ತಿರ್ಗಿಕೂಂಡy ಕಡೆಗೆೀy ನಾವುy ತಿರ್ಗಿಸಿy ಬಿಡ್ವೆವುy ಮತ್ತುy
ಅವನನ್್ನyಅತ್ಯಂತyನಿಕೃಷಟಿyಸಾಥಾನವಾಗಿರ್ವyನರಕಕಕುyತಳಿ್ಳಬಿಡ್-
ವೆವು�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y4:115)

ಇಸಾಲಾಮಕ್yವೃತತುದೂಳಗಿರ್ವyಕಾಯ್ಯಗಳನ್್ನyಸಮ್ದಾಯಕಕುy
ತಿಳಿಸಿಕೂಡ್ವy ಮೂಲಭೂತy ಪ್ರಮಾಣಗಳಲೊಲಾಂದಾದy
ಹದಿೀಸ್ಗಳನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸ್ವುದ್yಅದಷ್ಟಿyಅನಿವಾಯ್ಯವೆಂದ್y
ಮೆೀಲ್ನyಸೂಕತುಗಳಿಂದyಸ್ಪಷಟಿವಿದ�yಈಮಾನ್,yಇಖಾಲಾಸ್,yಜ್ಾನy
ಮತ್ತುyವಿವೆೀಕyಒಗೂಗೆಡದಿರ್ವೆಡೆಗಳಲ್ಲಾyಈyವಿಷಯದಲ್ಲಾyಒಂದರy
ನಂತರy ಮತೊತುಂದರಂತೆy ಪ್ರಮಾದಗಳುy ಪುನರಾವತ್ಯನೆ-
ಗೊಳು್ಳತತುಲೆೀyಇರ್ತತುದ�

ಸಹೀಹ್yಹದಿೀಸ್ಗಳನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸದyದ್ಬ್ಯಲyಹದಿೀಸ್ಗಳನ್್ನy
ಸಿವಾೀಕರಿಸ್ವವರ್,yಹದಿೀಸ್ಗಳನ್್ನyಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿyನಿಷೀಧಿಸ್-
ವವರ್,yಹದಿೀಸ್ಗಳನ್್ನyತಮ್ಮyಸಿೀಮತyಬ್ದಿ್ಧಯಿಂದyಅಳೆಯ್-
ವವರಲಲಾyಹದಿೀಸ್yನಿಷೀಧದyಒಂದೀyಯಾದಿಯಲ್ಲಾyಒಳಪಡ್ತಾತುರy
ಎನ್್ನವುದರಲ್ಲಾy ಸಂಶಯಪಡಬೀಕಾಗಿಲಲಾ�y ತಿಳಿಯಿರಿ!y ನಾವುy
ಪರಲೊೀಕದy ಮೀಕ್ಷವನ್್ನy ಬಯಸ್ವುದಾದರy ಇಸಾಲಾಮನy
ಆಧಾರ–ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್್ನyಅಂಗಿೀಕರಿಸಿyಅವುಗಳಿಗೆyವಿರ್ೀಯರಾ-
ಗ್ವುದ್yಉತತುಮ�� n
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ಇಮಾಸಬೆ್ಖಾರಿಬಮತ ತ್ುಬಸಹೀಹ್ಲ್ಬೆ್ಖಾರಿ

ಸಾ್ಥ್ಣ ಹ್ತಾಸಕ್್ತ ಹಾಗೂ ಸಂಕುಚತ ಚಂತನೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಸಿಲಿಮರೆಂದು ಕರೆಸಿಿೂಳುಳುವ ಿಲವು 
ನಾಮಧಾರಿ ೆುದಿ್ಧಜೇವಿಗಳು ಸಹ್ೇಹುಲ್ ೆುಖಾರಿ ಮತು್ತ ಸಹ್ೇಹ್ ಮುಸಿಲಿಂ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡುತ್್ತರುವ ಟೇಿಗಳು 
ಹೂಸ ಬಳವಣಿಗೆಯೇನಲಲಿ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ೆುದಿ್ಧಗೆ ಗಾ್ರಹ್ಯವಾಗದ ಹಲವು ಹದಿೇಸ್ಗಳಿವೆಯಂದು ಹೇಳಿಿೂಂಡು 
ಅದಲಲಿವನೂ್ನ ತಳಿಳುಹಾಕುವ ಪ್ರವರತ ಹ್ಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಿದ. ಈ ರೊೇಗವು ಇಂದು ಕೂಡಾ ಿಲವರಿಗೆ 
ಅಂಟಿೂಂಡರುವುದನು್ನ ನಾವು ನೊೇಡೆಹುದಾಗಿದ.

ಇಸಾಲಾಂy ಅಲಾಲಾಹ್y ಮನ್ಷ್ಯy ವಗ್ಯಕಾಕುಗಿy ಪ್ರತಿಯಂದ್y
ಕಾಲಘಟಟಿಗಳಲ್ಲಾy ಪ್ರವಾದಿಗಳyಮೂಲಕy ಅವತಿೀಣ್ಯಗೊ-

ಳಿಸಿದyಧಮ್ಯವಾಗಿದ�yಇದ್yಪ್ರವಾದಿyಆದಂ yರವರಿಂದy
ಮದಲೊಗೆಂಡ್yಅಂತ್ಯyಪ್ರವಾದಿyಮ್ಹಮ್ಮದ್ yರವರyತನಕy
ಎಲಾಲಾy ಪ್ರವಾದಿಗಳುy ಉಪದೀಶಿಸದy ಧಮ್ಯ�y ಅಲಾಲಾಹನಿಂದy
ಸಿವಾೀಕೃತವಾಗ್ವy ಏಕೈಕy ಧಮ್ಯ�y ಇಸಾಲಾಂy ಎಂದರy ತನ್ನನ್್ನy
ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿyತನ್ನyಪ್ರಭ್ವಿಗೆyಸಮಪ್ಯಸ್ವುದಾಗಿದ�yಅದ್y
ಪ್ರವಾದಿyಮ್ಹಮ್ಮದ್ yಮತ್ತುyಕ್ರ್ಆನಿನyಮೂಲಕyಪೂತಿೀ್ಯ-
ಕರಣಗೊಂಡಿದ�yಇನ್್ನyಮನ್ಷ್ಯಕ್ಲದyಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನಕಾಕುಗಿy
ಯಾವುದೀyಪ್ರವಾದಿಗಳುyಆಗತರಾಗ್ವುದಿಲಲಾyಮತ್ತುyಯಾವುದೀy
ದೈವಿಕyಗ್ರಂರವುyಅವತಿೀಣ್ಯವಾಗ್ವುದಿಲಲಾ�

ಪವಿತ್ರy ಕ್ರ್ಆನ್y ಅದರy ಅವತರಣy ಮದಲೊಗೆಂಡ್y
ಅಂತ್ಯದಿನದy ತನಕy ಎಲಾಲಾy ಜನರಿಗಾಗಿರ್ವyಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನy
ಗ್ರಂರವಾಗಿದ�y ಕ್ರ್ಆನ್y ಪ್ರಕಾರy ಹೀಗೆy ಜಿೀವಿಸಬೀಕಂದ್y
ಜನರಿಗೆy ತೊೀರಿಸಿಕೂಟ್ಟಿy ಮಾದರಿಯಾಗಿಸಲ್y ಅಲಾಲಾಹನ್y
ಪ್ರವಾದಿyಮ್ಹಮ್ಮದ್ yರನ್್ನyನಿಯ್ಕತುಗೊಳಿಸಿದ�yಪ್ರವಾದಿ

yರವರyಮಾತ್,yಕೃತಿyಮತ್ತುyಒಪ್ಪಗೆyದೈವಿಕyಉಪದೀಶyಪ್ರಕಾರy
ಇರ್ವಂತದಾಗ್ಿದ�yಇವೆಲಲಾವೂyಹದಿೀಸ್yಎಂಬyಹಸರಲ್ಲಾyಕರಯ-
ಲ್ಪಡ್ತತುವೆ�yಕ್ರ್ಆನನ್್ನyಸರಿಯಾಗಿyಅರ್ಯಮಾಡಿಕೂಂಡ್yನೆೈಜy

ಮ್ಸಿಲಾಮರಾಗಿyಬದ್ಕಲ್yಹದಿೀಸನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಲೆೀಬೀಕ್�

ಪವಿತ್ರy ಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುy ಪ್ರವಾದಿಚರ್್ಯಯನ್್ನy ರಕ್ಷಿಸ್ತೆತುೀನೆy
ಎನ್್ನವುದ್yಅಲಾಲಾಹನ್yನಿೀಡಿದyವಾಗಾನ್ವಾಗಿದ�yಹದಿೀಸಿನy
ಸಂರಕ್ಷಣೆyಸನದ್yಅರವಾyನಿವೆೀದಕyಪರಂಪರಯyಮೂಲಕy
ನಡೆದಿದ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಹದಿೀಸ್ಗಳುyಹಲವುyಗ್ರಂರಗಳಲ್ಲಾy
ವಾ್ಯಪಸಿಕೂಂಡಿದ�yಈyಗ್ರಂರಗಳyಪೈಕyಮ್ಸಿಲಾಂyಸಮ್ದಾಯವುy
ಸವಾಲ್ಪವೂyಭಿನಾ್ನಭಿಪಾ್ರಯವಿಲಲಾದyಸಿವಾೀಕರಿಸ್ವyಎರಡ್yಗ್ರಂರಗ-
ಳೆಂದರyಸಹೀಹ್ಲ್yಬ್ಖಾರಿyಮತ್ತುyಸಹೀಹ್yಮ್ಸಿಲಾಂyಆಗಿದ�y
ಸಾವಾರ್ಯyಹತಾಸಕತುyಹಾಗೂyಸಂಕ್ಚ್ತyಚ್ಂತನೆಗಳyಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿy
ಮ್ಸಿಲಾಮರಂದ್yಕರಸಿಕೂಳು್ಳವyಕಲವುyನಾಮಧಾರಿyಬ್ದಿ್ಧಜಿೀವಿಗಳುy
ಈyಎರಡ್yಗ್ರಂರಗಳyವಿರ್ದ್ಧyಮಾಡ್ತಿತುರ್ವyಟ್ೀಕಗಳುyಹೂಸy
ಬಳವಣಿಗೆರ್ೀನಲಲಾ�yಈyಗ್ರಂರಗಳಲ್ಲಾyಬ್ದಿ್ಧಗೆyಗಾ್ರಹ್ಯವಾಗದyಹಲವುy
ಹದಿೀಸ್ಗಳಿವೆರ್ಂದ್yಹೀಳಿಕೂಂಡ್yಅದಲಲಾವನೂ್ನyತಳಿ್ಳಹಾಕ್ವy
ಪ್ರವಣತೆyಹಂದಿನyಕಾಲದಲ್ಲಾರ್ೀyನಡೆದಿದ�yಈyರೂೀಗವುyಇಂದ್y
ಕೂಡಾyಕಲವರಿಗೆyಅಂಟ್ಕೂಂಡಿರ್ವುದನ್್ನyನಾವುyನೊೀಡಬಹ್-
ದಾಗಿದ�yಆದ್ದರಿಂದyಇಮಾಂyಬ್ಖಾರಿyಯಾರ ?್yಸಹೀಹ್ಲ್y
ಬ್ಖಾರಿyಏನೆಂದ್yನಾವುyತಿಳಿದ್ಕೂಳ್ಳಬೀಕಾಗಿದ�
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಇಮಾಸಬೆ್ಖಾರಿ :

ಹಸರ್:yಮ್ಹಮ್ಮದ್yಬಿನ್yಇಸಾ್ಮಈಲ್yಬಿನ್yಇಬಾ್ರಹೀಮ್yಬಿನ್y
ಮ್ಗಿೀರyಬಿನ್yಬದಿ್ಯಝ್ಬ�yಅಬೂyಅಬ್ಲ್ಾಲಾಹ್�yಇಮಾಂyಬ್ಖಾರಿy
ಹದಿೀಸ್yವಿದಾವಾಂ�ರyಇಮಾಮರಾಗಿದಾರ್�yಇವರyತಂದyಅಬ್ಲ್y
ಹಸನ್y ಇಸಾ್ಮಈಲ್y ಇಮಾಂyಮಾಲ್ಕರy ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಾy ಒಳಪಟ್ಟಿ-
ದ್yಹದಿೀಸ್yವಿದಾವಾಂಸರಾಗಿದ್ರ್�y ಇಮಾಂyಬ್ಖಾರಿಯವರ್y
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಾy ದೃಷ್ಟಿಯನ್್ನy ಕಳೆದ್ಕೂಂಡಿದ್ರೂ,y ಅಲಾಲಾಹನ್y
ಅದನ್್ನyಅವರಿಗೆyಮರಳಿyದಯಪಾಲ್ಸಿದ�yಅದಕಾಕುಗಿyಅವರy
ತಾಯಿyನಿರಂತರವಾಗಿyಅಲಾಲಾಹನೊಂದಿಗೆyಪಾ್ರಥಿ್ಯಸ್ತಿತುದರ್ಂದ್y
ಗ್ರಂರಗಳಲ್ಲಾyಉಲೆಲಾೀಖವಿದ�y

ಇಮಾಂy ಬ್ಖಾರಿಯವರ್y ಖ್ರಾಸಾನಿನy ಬ್ಖಾರy ಎಂಬy
ಪ್ರದೀಶದಲ್ಲಾy ಜನಿಸಿದರ್�yಹಜಿರಾy194y ಶವಾವಾಲ್y13ರಂದ್y
ಇವರyಜನನವಾಯಿತ್�yಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಾರ್ೀyತಂದಯವರ್yಮೃತಪ-
ಟ್ಟಿದರ್ಿಂದyತಾಯಿಯyಮೆೀಲೊ್ನೀಟದಲ್ಲಾyಬಳೆದರ್�yಹತ್ತುyವಷ್ಯy
ಪಾ್ರಯವಾದಾಗyಹದಿೀಸ್yಕಲ್ತ್yಕಂಠಪಾಠyಮಾಡಿಕೂಳ್ಳಲ್y
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನೆಂದ್y ಸವಾಯಂy ಅವರೀy ಹೀಳಿಕೂಂಡಿದಾ್ರ�y
ಅವರ್yತಮ್ಮyಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಾರ್ೀyಹಲವುyಹದಿೀಸ್yವಿದಾವಾಂಸರyಶಿಷ್ಯ-
ತವಾವನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿyಹದಿೀಸ್ಗಳಲ್ಲಾರ್ವyಸಹೀಹ್yಮತ್ತುyದಈಫ್y
(ಸಿವಾೀಕಾರಾಹ್ಯyಮತ್ತುyದ್ಬ್ಯಲ)yನ್್ನyಬೀಪ್ಯಡಿಸಿyತಿಳಿದ್ಕೂಳ್ಳಲ್y
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ್ರ್�yಅವರ್yನಿವೆೀದಕರyಕ್ರಿತ್yತ್ಂಬಾyಆಳವಾಗಿy
ಅಧ್ಯಯನyಮಾಡಿದರ್್�

ಅಧ್ಯನಕಾಕಾಗಿಬಪಯಣ:

ಇಮಾಂyಬ್ಖಾರಿಯವರ್y16ನೆೀyವಷ್ಯyಪಾ್ರಯದಲ್ಲಾyಹಜಿರಾy
210ರಲ್ಲಾy ಬ್ಖಾರಿಯಿಂದy ಹಜಾಝ್ಗೆy ತೆರಳಿದರ್�y ಅದ್y
ಜ್ಾನಕಾಕುಗಿyಬ್ಖಾರಿಯವರ್yಮಾಡಿದyಮದಲyಪ್ರಯಾಣವಾ-
ಗಿತ್ತು�yತಾಯಿyಮತ್ತುyಸಹೂೀದರರೂಂದಿಗೆyಹಜ್ಜ್ಗಾಗಿyಮಕಾಕುಗೆy
ಹೂೀದರ್�yಅದರyನಂತರyಇಮಾಂyಬ್ಖಾರಿಯವರ್yಅಲ್ಲಾರ್ೀy
ಉಳಿದ್ಕೂಂಡರ್�yಹಜಿರಾy212ರಲ್ಲಾyಅಲ್ಲಾಂದyಮರಳಿದರ್�yಈy
ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಾyಇಮಾಂyಬ್ಖಾರಿಯವರ್yತಮ್ಮy‘ತಾರಿೀಖ್ಲ್y
ಕಬಿೀರ್’yಎಂಬyಗ್ರಂರವನ್್ನyರಚ್ಸಿದರ್�yಅಂದ್yಅವರyಪಾ್ರಯy
ಕೀವಲy18yವಷ್ಯyಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು�yಅನಂತರyಅವರ್yಅಲ್ಲಾಂದy
ಬಸಾ್ರ,yಕೂಫಾ,yಬಗಾದ್್ಗೆyಪ್ರಯಾಣyಬಳೆಸಿದರ್�yಅವರ್yಬಸಾ್ರಕಕುy
ನಾಲ್ಕುyಬಾರಿyಹೂೀಗಿದ್ರ್�yಇಮಾಂyಬ್ಖಾರಿyಹೀಳುತಾತುರ:y“ನಾನ್y
ಜ್ಾನವನ್್ನyಅರಸಿಕೂಂಡ್yಬಸಾ್ರದಲ್ಲಾನyಹದಿೀಸ್yವಿದಾವಾಂಸರಲ್ಲಾಗೆy
ಎಷ್ಟಿy ಬಾರಿy ಪ್ರಯಾಣy ಕೈಗೊಂಡಿದ್ನೆಂದ್y ನನಗೆy ಗೊತಿತುಲಲಾ�y

ಅತ್ಯಧಿಕyಬಾರಿyಅಲ್ಲಾಗೆyಹೂೀಗಿದ�್”

ಇಮಾಂyಬ್ಖಾರಿಯವರ್yಹದಿೀಸ್yಜ್ಾನವನ್್ನyಅರಸಿಕೂಂಡ್y
ಶಾಮ್,yಮಸ್್ರ,yಜಝಿೀರತ್ಲ್yಅರಬ್,yಖ್ರಾಸಾನ್,yಮರ್ವ್ವಾ,y
ಬಲಖ್,y ಹರಾತ್,y ನೆೈಸಾಬೂರ್,y ರಯ್ಯy ಮ್ಂತಾದy ವಿವಿಧy
ನಾಡ್ಗಳಿಗೆyಪ್ರಯಾಣyಹೂರಟ್ದರ್್�yಅಲಾಲಾಹನ್y ಇಮಾಂy
ಬ್ಖಾರಿಯವರಿಗೆyದಯಪಾಲ್ಸಿದyಬೌದಿ್ಧಕyಚ್ರ್ಕ್ತನyಮತ್ತುy
ಕಂಠಪಾಠyಮಾಡಿಕೂಳು್ಳವyಸಾಮರ್ಯ್ಯyತ್ಂಬಾyಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು�y
ಇಮಾಮರ್yಹದಿೀಸ್yಜ್ಾನyಮತ್ತುyಅದರyಪ್ರಚಾರದyಹಾದಿಯಲ್ಲಾy
ಆಡಳಿತಗಾರರ್yಮತಿತುತರyಜನರಿಂದyಅನೆೀಕyವಿಧದyತೊಂದರಗ-
ಳನ್್ನyಅನ್ಭವಿಸಿದರ್್�

ಗ್ರಸಥಗಳು:

ಸಹೀಹ್ಲ್yಬ್ಖಾರಿ,yತಾರಿೀಖ್ಲ್yಕಬಿೀರ್,yತಾರಿೀಖ್ಲ್yಔಸತ್,y
ತಾರಿೀಖ್yಸಸಿಗಿೀರ್,yಅಲ್ಜಾಮಉಲ್yಕಬಿೀರ್,yಖಲ್ಕುyಅಫ್ಆಲ್ಲ್y
ಇಬಾದ್,yಅದಬ್ಲ್yಮ್ಫ್ರದ್,yಆದಾಬ್ಲ್yಮಶಿ್ಯyಇಲyಸಸಿಲಾತ್y
ಮ್ಂತಾದy25ರಷ್ಟಿyಗ್ರಂರಗಳನ್್ನyರಚ್ಸಿದಾರ್�yಆyಪೈಕyಹಚ್್ಚನ-
ವುಗಳುyಪ್ರಕಾಶನyಕಂಡಿದ�

ರ್ದಾವಾಸಸರಬಮಾತ್ಗಳು:

ಮ್ಸಿಲಾಂyಸಮ್ದಾಯಕಕುy‘ಸಹೀಹ್ಲ್yಬ್ಖಾರಿ’yಎಂಬyಒಂದ್y
ಮಹತವಾಪೂಣ್ಯyಗ್ರಂರದyಕೂಡ್ಗೆಯನ್್ನyನಿೀಡಿದyಬ್ಖಾರಿಯವ-
ರಿಗೆyಮ್ಸಿಲಾಂyಸಮ್ದಾಯದಲ್ಲಾyಒಂದ್yವಿಶೀಷyಸಾಥಾನಮಾನyಮತ್ತುy
ವೆೈಶಿಷಟಿ್ಯತೆಯಿದ�yವಿದಾವಾಂಸರyಮಾತ್ಗಳಲ್ಲಾರ್ೀyಇದನ್್ನyನಾವುy
ನೊೀಡೊೀಣ�yಕಲವುyಉದಾಹರಣೆಗಳು���

ಅಬೂyನಈಮ್yಅಹ್ಮದ್yಬಿನ್yಹಮಾ್ಮದ್yಹೀಳುತಾತುರ:y“ಅವರ್y
(ಇಮಾಂyಬ್ಖಾರಿ)yಈyಸಮ್ದಾಯದyಫಖಿೀಹ್yಆಗಿದಾರ್�”

ಕ್ತೆೈಬ್yಬಿನ್yಸಈದ್yಹೀಳುತಾತುರ:y“ಭೂಮಯyಪೂವ್ಯyಹಾಗೂy
ಪಶಿ್ಚಮದyಹಲವಾರ್yಜನರ್yನನ್ನyಬಳಿಗೆyಬಂದಿದಾರ್�yಆದರy
ನಾನ್yಮ್ಹಮ್ಮದ್yಬಿನ್yಇಸಾ್ಮಈಲ್ಲ್yಬ್ಖಾರಿಯವರಂ-
ರವರನ್್ನyನೊೀಡಿಲಲಾ�”

ಅಬೂy ಮ್ಹಮ್ಮದ್y ಅಬ್್ಲಾಲಾಹ್y ಬಿನ್y ಅಬ್್ರ್ರಹಾ್ಮನ್y
ಅದಾರ್ಿಮೀyಹೀಳುತಾತುರ:y“ಮ್ಹಮ್ಮದ್yಬಿನ್yಇಸಾ್ಮಈಲ್ಲ್y
ಬ್ಖಾರಿy ನಮಗಿಂತy ಹಚ್್ಚನy ಜ್ಾನಿಗಳು,y ಫಿಕ್್ಹನಲ್ಲಾy ಅಪಾರy
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿರ್ವವರ್yಹಾಗೂyಜ್ಾನಾನೆವಾೀಷ್ಯಾಗಿದರ್್�”

ಇಸ್ಹಾಕ್yಬಿನ್yರಾಹವೆೈಹyಹೀಳುತಾತುರ:y“ಅವರ್yನನಗಿಂತy
ಹಚ್್ಚನyಅಂತದೃ್ಯಷ್ಟಿyಹಾಗೂyಜ್ಾನಿಯಾದyವ್ಯಕತುಯಾಗಿದರ್್�”

ಅಬೂyಹಾತಿಮ್yಅರಾ್ರಝಿyಹೀಳುತಾತುರ:y “ಇರಾಕ್ಗೆyಪ್ರವೆೀ-
ಶಿಸಿದವರy ಪೈಕy ಮ್ಹಮ್ಮದ್y ಬಿನ್y ಇಸಾ್ಮಈಲ್y ಅತ್ಯಧಿಕy
ಜ್ಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರ್�”

ಅಹ್ಮದ್yಬಿನ್yಹಂಬಲ್yಹೀಳುತಾತುರ:y“ಖ್ರಾಸಾನ್yಮ್ಹಮ್ಮದ್y
ಬಿನ್y ಇಸಾ್ಮಈಲರಂತಹy ಬೀರೂಬ್ಬy ವ್ಯಕತುಯನ್್ನy ಹೂರy
ಜಗತಿತುಗೆyನಿೀಡಿಲಲಾ�”

ರಜಾಅ್y ಬಿನ್y ರಜಾಅ್y ಹೀಳುತಾತುರ:y “ಅವರ್y (ಬ್ಖಾರಿ)y
ಭೂಮಯಲ್ಲಾyನಡೆಯ್ವyಅಲಾಲಾಹನyದೃಷಾಟಿಂತಗಳಲ್ಲಾyಒಂದ್y
ದೃಷಾಟಿಂತವಾಗಿದ್ರ್�”

yಇಬ್್ನyಖ್ಝೈಮyಹೀಳುತಾತುರ:y“ಆಕಾಶದyಕಳಗೆyಪ್ರವಾದಿ y
ರವರyಹದಿೀಸ್ನyಜ್ಾನyಮತ್ತುyಅದರyಕಂಠಪಾಠyಮಾಡಿದವರ-
ಲ್ಲಾyಇಮಾಂyಮ್ಹಮ್ಮದ್yಬಿನ್yಇಸಾ್ಮಈಲ್yಬ್ಖಾರಿಯವರನ್್ನy
ಮೀರಿಸ್ವyವ್ಯಕತುಯನ್್ನyನಾನ್yನೊೀಡಿಲಲಾ�”

ಹಾಫಿದ್y ಅದ್ಹಬಿy ತಮ್ಮy ತದಿಕುರತ್ಲ್y ಹ್ಫಾಫ್ಝ್ನಲ್ಲಾy
ಹೀಳುತಾತುರ:y “ಅಬೂy ಅಬ್್ಲಾಲಾಹ್y ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿಯವರ್y
ಕಂಠಪಾಠದಲ್ಲಾyಪವ್ಯತ,yಲೊೀಕದyಇಮಾಂyಮತ್ತುyಹದಿೀಸ್ನಲ್ಲಾy
ಸಿವಾೀಕಾರಾಹ್ಯರಾಗಿದ್ರ್�”

(ಈyಮೆೀಲ್ನyಉಲೆಲಾೀಖಗಳೆಲಲಾವೂyಮದಿೀನಾದyಶೈಖ್yಅಬ್ಲ್್y
ಮ್ಹಸಿನ್yಅಬಾ್ಬದ್ರವರy‘ಇಮಾಮ್ಲ್yಬ್ಖಾರಿyವyಕತಾಬ್ಹ್y
ಅಲ್ಜಾಮಉy ಸಸಿಹೀಹ್’y ಎಂಬy ಗ್ರಂರy ಹಾಗೂy ಹಾಫಿಝ್y
ಮಸಿಸಿಯವರyತಹ್ೀಬ್ಲ್yಕಲಾಂyಎಂಬyಗ್ರಂರyಆಧಾರಿತವಾಗಿದ�)

ಮರಣ:

ಅಂತ್ಯದಿನದyತನಕyಮ್ಸಿಲಾಂyಸಮ್ದಾಯಕಕುyದಾರಿದಿೀಪವಾದy
ಸಹೀಹ್ಲ್y ಬ್ಖಾರಿy ಎಂಬy ಅಮೂಲ್ಯy ಗ್ರಂರವನ್್ನy
ಕೂಡ್ಗೆಯಾಗಿy ನಿೀಡಿದyಮಹಾತ್ಮರಾದyಮ್ಹಮ್ಮದ್y ಬಿನ್y
ಇಸಾ್ಮಈಲ್ಲ್yಬ್ಖಾರಿ yಹಜಿರಾy256ರಲ್ಲಾyತಮ್ಮy62ನೆೀy
ವಷ್ಯyಪಾ್ರಯದಲ್ಲಾyಈದ್ಲ್yಫಿತ್್ರನyರಾತಿ್ರಯಂದ್yನಿಧನರಾದರ್�

ಸಹೀಹ್ಲ್ಬೆ್ಖಾರಿ:

ಮ್ಸಿಲಾಮರyನಡ್ವೆy‘ಸಹೀಹ್ಲ್yಬ್ಖಾರಿ’yಎಂಬyಹಸರಲ್ಲಾyಪ್ರಸಿ-
ದ್ಧವಾದyಹದಿೀಸ್yಸಮಾಹಾರದyಪೂಣ್ಯyಹಸರ್y‘ಅಲ್ಜಾಮಅ್y
ಅಲ್ಮ್ಸ್ನದ್yಅಸಸಿಹೀಹ್ಲ್yಮ್ಖತುಸರ್yಮನ್yಉಮೂರಿy
ರಸೂಲ್ಲಾಲಾಹ yವಸ್ನನಿಹೀyವಅಯಾ್ಯಮಹ’yಎಂದಾಗಿದ�yಈy
ಗ್ರಂರದಲ್ಲಾyಪುನರಾವತ್ಯನೆಗಳುyಸ್ೀರಿದಂತೆy7275yಹದಿೀಸ್ಗಳಿವೆ�y
ಪುನರಾವತ್ಯನೆಗಳನ್್ನyಬಿಟಟಿರy4000yಹದಿೀಸ್ಗಳಿವೆ�yಸನದಿಲಲಾದy
ವಿಷಯಾನ್ಕ್ರಮಣಿಕಗೆyಹಚ್್ಚyಪುರಾವೆಯಾಗಿyಮ್ಅಲಲಾಖಾಗಿy
(ಅನ್ಬಂಧ)yನಿೀಡಿರ್ವyಹದಿೀಸ್ಗಳುy1341�

ಕಾರಣ:

ಇಮಾಂy ಬ್ಖಾರಿಯವರ್y ಈy ಗ್ರಂರರಚನೆಯy ಹನ್ನಲೆಯy
ಕಾರಣಗಳನ್್ನy ಹೀಗೆy ವಿವರಿಸ್ತಾತುರ:y ಒಮೆ್ಮy ಅವರ್y ಅವರy
ಶೈಖರಾದy ಇಸ್ಹಾಕ್y ಬಿನ್y ರಾಹವೆೈಹಯವರy ಸಭೆಯಲ್ಲಾy
ಅವರ್yಹೀಗೆyಹೀಳಿದರ :್y“ಪ್ರವಾದಿ yರವರyಹದಿೀಸ್ಗಳyಪೈಕy
ಸಹೀಹ್yಆದ್ದನ್್ನyಯಾರಾದರೂyಕೂ್ರೀಢೀಕರಿಸಿದ್ರyಉತತು-
ಮವಿತೆತುಂದ್yಕಲವರ್yನನೊ್ನಂದಿಗೆyಹೀಳಿದಾರ್�”yಈyಮಾತನ್್ನy
ಕೀಳಿyನಾನ್yಅಂತಹyಒಂದ್yಗ್ರಂರರಚನೆಗೆyಮ್ಂದಾದ�yಹೀಗೆy
ಅವರ್yಕಂಠಪಾಠyಮಾಡಿಕೂಂಡyಹದಿೀಸ್ಗಳಿಂದyಸಹೀಹ್ಲ್y
ಬ್ಖಾರಿyವಿರಚ್ತಗೊಂಡಿತ್�

ನಿೆಸಧನೆಗಳು:

ಇಮಾಂyಬ್ಖಾರಿಯವರ್yತಮ್ಮyಸಹೀಹ್ನಲ್ಲಾyಒಂದ್yಹದಿೀಸನ್್ನy
ದಾಖಲ್ಸಲ್yಹದಿೀಸ್yನಿದಾನಶಾಸತ್yಪ್ರಕಾರವಿರ್ವyನಿಬಂಧನೆಗ-
ಳನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿದರ್�yಈyನಿಬಂಧನೆಗಳುyಇಮಾಂyಬ್ಖಾರಿಯವರ್y
ತಮ್ಮyಗ್ರಂರಕಕುyನಿೀಡಿದyಪೂಣ್ಯyನಾಮದಲ್ಲಾರ್ೀyವ್ಯಕತುವಿದರ್ಂದ್y
ವಿದಾವಾಂಸರ್yಅವರವರyಗ್ರಂರಗಳಲ್ಲಾyಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸಿದಾರ್�yಅದ್,y
ಅದಿೀಸ್yಸನದಿನyರಾವಿy(ವರದಿಗಾರರ )್ಗಳುyಒಂದೀyಕಾಲದಲ್ಲಾy
ಜಿೀವಿಸಿyಪರಸ್ಪರyಭೆೀಟ್ಯಾಗಿyಆಲ್ಸಿರಬೀಕ್�yಅದರyಜೂತೆಗೆy
ರಾವಿಗಳುy ಪಾ್ರಮಾಣಿಕರ್,y ನಾ್ಯಯವಂತರ್,y ಹದಿೀಸ್ನಲ್ಲಾy
ನ್ಪುಣರ್,y ಅಲಾಲಾಹನy ಭಯವಿರಿಸಿಕೂಂಡವರ್y ಹಾಗೂy
ಹದಿೀಸನ್್ನyಕಂಠಪಾಠyಮಾಡಿಕೂಂಡವರ್yಅಛವಾyಬರದಿಟ್ಟಿ-
ಕೂಂಡವರಾಗಿರಬೀಕ್�yಒಂದ್yಹದಿೀಸಿಗೆyಈyನಿಬಂಧನೆಗಳೆಲಲಾವೂy
ಪೂಣ್ಯವಾಯಿತೆಂದ್yಇಮಾಂyಬ್ಖಾರಿಯವರಿಗೆyಮನವರಿಕ-
ಯಾದyನಂತರyಅವರ್yಸಾ್ನನyಮಾಡಿyವುದೂyನಿವ್ಯಹಸಿyಎರಡ್y
ರಕಅತ್yಇಸಿತುಖಾರದyನಮಾಝ್yನಿವ್ಯಹಸಿದyಬಳಿಕyಅದನ್್ನyತಮ್ಮy
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ಗ್ರಂರದಲ್ಲಾyದಾಖಲ್ಸ್ತಿತುದರ್್�yಈyಗ್ರಂರವನ್್ನyಆರಂಭಿಸಿದ್y್ಮಕಾಕುy
ಮತ್ತುyಮದಿೀನದಲ್ಲಾರ್ವyಹರಂಗಳಲಾಲಾಗಿವೆ�yಅವರ್yಸಹೀಹ್ನಲ್ಲಾy
ದಾಖಲ್ಸಿದyನಂತರyಮತೆತುyಮತೆತುyಪರಿಶೂೀಧಿಸ್ತಿತುದರ್್�yಇಂದ್y
ನಾನ್yನೊೀಡ್ತಿತುರ್ವyಸಹೀಹ್ಲ್yಬ್ಖಾರಿyಹಾಗೆyಮೂರ್y
ಬಾರಿyದಾಖಲ್ಸಿದyಕೂನೆಯyರೂಪವಾಗಿದ�

ಈyಗ್ರಂರವುyಅವರyಕಾಲದಲ್ಲಾರ್ೀyಪ್ರಸಿದಿ್ಧಯನ್್ನyಪಡೆಯಿತ್�y
ಅವರ್yತಮ್ಮyಗ್ರಂರವನ್್ನyಶೈಖರ್yಮತ್ತುyಉಸಾತುದ್ಗಳಿಗೆyತೊೀರಿಸಿy
ಅವರಿಂದyಪರಿಶೂೀಧನೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ರ್�yಹೀಗೆyಪರಿಶಿೀಲ್ಸಿದವ-
ರಲ್ಲಾyಅಹ್ಮದ್yಬಿನ್yಹಂಬಲ್,yಅಲ್ಯ್್ಯಬಿನ್yಮದಿೀನಿ,yಯಹಾ್ಯy
ಬಿನ್yಮಈನ್yಮದಲಾದyಮ್ಹದಿಸ್್ಗಳಾಗಿದಾರ್�yಅವರ್y
ಸಹೀಹ್ಲ್yಬ್ಖಾರಿಯಲ್ಲಾರ್ವುದಲಲಾವೂyಸಹೀಹ್yಆಗಿದರ್ಂದ್y
ಸಮಥಿ್ಯಸಿದಾರ್�yಇಮಾಂyಬ್ಖಾರಿಯವರ್yಸಹೀಹ್yಆಗಿರ್ವy
ಎಲಾಲಾyಹದಿೀಸ್ಗಳನ್್ನyತಮ್ಮyಗ್ರಂರದಲ್ಲಾyದಾಖಲ್ಸಿಲಲಾ�yಬದಲಾಗಿy
ಸಹೀಹ್yಆದ್ದನ್್ನyಮಾತ್ರyದಾಖಲ್ಸಿದಾರ್�

ಮ್ಸ್ಲಿಸಬಉಮ್ಮತಿತುನಬಇಜಾ್ಮಅ್:

ಸಹೀಹ್ಲ್yಬ್ಖಾರಿyಮತ್ತುyಸಹೀಹ್yಮ್ಸಿಲಾಂನಲ್ಲಾರ್ವyಎಲಾಲಾy
ಹದಿೀಸ್ಗಳೂyಸಹೀಹ್yಆಗಿದyಎನ್್ನವyಕ್ರಿತ್yಮ್ಸಿಲಾಂyಉಮ್ಮತ್ನy
ಇಜಾ್ಮಅ್y(ಸಮ್ದಾಯದyಸಂಶೂೀಧನೆ)yಇರ್ವುದಾಗಿyನಾವುy
ವಿದಾವಾಂಸರyಗ್ರಂರಗಳಲ್ಲಾyನೊೀಡಬಹ್ದಾಗಿದ�yಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿy
ಕಲವನ್್ನyಗಮನಿಸಿರಿ:

ಇಬ್್ನyಕಸಿೀರ್yತಮ್ಮy‘ಅಲ್ಬಿದಾಯyವನಿ್ನಹಾಯ’ದಲ್ಲಾyಹೀಳುತಾತುರ:y
“ಅದರಲ್ಲಾರ್ವುದ್y(ಅಂದರyಸಹೀಹ್yಬ್ಖಾರಿಯಲ್ಲಾರ್ವುದ )್y
ಸಹೀಹ್yಆಗಿರ್ವುದರಲ್ಲಾyಹಾಗೂyಅದನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಬೀಕನ್್ನವು-
ದರಲ್ಲಾyವಿದಾವಾಸಂರyನಡ್ವೆyಸಹಮತವಿದ�yಹಾಗೆರ್ೀyಇಸಾಲಾಮನy
ಎಲಾಲಾyಜನರೂyಏಕಾಭಿಪಾ್ರಯವನ್್ನyಹೂಂದಿದವರಾಗಿದಾರ್�”

ಇಬ್್ನy ಸ್ಬಿಕುy ತಮ್ಮy ‘ತಬಕಾತ್ಶಾಶಾಫಿಈಯತ್ಲ್y ಕ್ಬಾ್ರ’ದಲ್ಲಾy
ಹೀಳುತಾತುರ:y “ಅವರy (ಇಮಾಂy ಬ್ಖಾರಿಯವರ)y ಗ್ರಂರವುy
‘ಅಲ್ಜಾಮಉಸಸಿಹೀಹ್yಆಗಿದ’�yಅಲಾಲಾಹನyಗ್ರಂರವನ್್ನyಬಿಟಟಿರy
ಅದ್yಅತ್ಯಂತyಶ್ರೀಷ್ಠವಾದyಗ್ರಂರವಾಗಿದ�”

ಅಬೂyಅಮ್್ರyಬಿನ್yಸಲಾಹ್yತಮ್ಮy‘ಉಲೂಮ್ಲ್yಹದಿೀಸ್’ನಲ್ಲಾy
ಸಹೀಹ್ಲ್yಬ್ಖಾರಿyಮತ್ತುyಸಹೀಹ್yಮ್ಸಿಲಾಂಗೆyಸಂಬಂಧಪ-
ಟಟಿಂತೆyಹೀಗೆನ್್ನತಾತುರ:y“ಅಲಾಲಾಹನyಗ್ರಂರವನ್್ನyಹೂರತ್ಪಡಿಸಿy
ಅವರಿೀವ್ಯರy (ಬ್ಖಾರಿy ಮ್ಸಿಲಾಂ)y ಗ್ರಂರವುy ಅತ್ಯಂತy

ಸರಿಯಾದyಗ್ರಂರಗಳಾಗಿವೆ�”

ಇಮಾಂyನವವಿೀ yಸಹೀಹ್yಮ್ಸಿಲಾಂನyವಿವರಣೆಯyಮ್ನ್್ನ-
ಡಿಯಲ್ಲಾy ಹೀಳುತಾತುರ:y “ಪ್ರತಾಪಶಾಲ್ಯಾದy ಅಲಾಲಾಹನy
ಗ್ರಂರವನ್್ನyಹೂರತ್ಪಡಿಸಿದರyಸಹೀಹ್yಬ್ಖಾರಿyಮತ್ತುyಮ್ಸಿಲಾಂy
ಅತ್ಯಧಿಕyಸರಿಯಾದyಗ್ರಂರyಎನ್್ನವುದರಲ್ಲಾyವಿದಾವಾಂಸರyನಡ್ವೆy
ಸಹಮತವಿದ�yಮ್ಸಿಲಾಂyಸಮ್ದಾಯyಅದನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿಯೂy
ಆಗಿದ�yಆyಎರಡ್yಗ್ರಂರಗಳಲ್ಲಾyಸಹೀಹ್ಲ್yಬ್ಖಾರಿyಹಚ್್ಚy
ಸರಿಯಾದyಹಾಗೂyಉಪಕಾರಪ್ರದವಾದyಗ್ರಂರವಾಗಿದ�”

ಶೈಖ್ಲ್yಇಸಾಲಾಂyಇಬ್್ನyತೆೈಮಯ್ಯ yಹೀಳುತಾತುರ:y“ಆಕಾಶದyಕಳಗೆy
ಕ್ರ್ಆನನ್್ನyಬಿಟಟಿರyಬ್ಖಾರಿyಮತ್ತುyಮ್ಸಿಲಾಂಗಿಂತyಶ್ರೀಷ್ಠವಾದy
ಮತೊತುಂದ್yಗ್ರಂರವಿಲಲಾ�”y(ಮಜ್್ಮಉಲ್yಫತಾವ)

(ಈyಉಲೆಲಾೀಖಗಳೆಲಲಾವೂyಮದಿೀನಾದyಶೈಖ್yಅಬ್ಲ್್yಮ್ಹಸಿನ್y
ಅಬಾ್ಬದ್ರವರy ‘ಇಮಾಮ್ಲ್y ಬ್ಖಾರಿy ವy ಕತಾಬ್ಹ್y
ಅಲ್ಜಾಮಉyಸಸಿಹೀಹ್’yಎಂಬyಗ್ರಂರyಆಧಾರಿತವಾಗಿದ�)

ರ್ವರಣಾತ್ಮಕಬಗ್ರಸಥಗಳು:

ಅಭಿಪಾ್ರಯy ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿಲಲಾದy ಮ್ಸಿಲಾಂy ಸಮ್ದಾಯವುy
ಸಹಮತದಿಂದyಸಿವಾೀಕರಿಸಿದyಸಹೀಹ್ಲ್yಬ್ಖಾರಿಗೆyಅಹ್ಲಾಸ್ಸಿನ್ನ-
ತ್ತುನyಮ್ಂಗಾಮಗಳುyಮತ್ತುyಹಂಗಾಮಗಳಾದy(ಹಜಿರಾyವಷ್ಯy
300ರಿಂದy1400ರyತನಕದyವಿಭಿನ್ನyಕಾಲಘಟಟಿಗಳಲ್ಲಾ)yಸ್ಮಾರ್y
40ರಷ್ಟಿyವಿದಾವಾಂಸರ್yವಿವರಣೆಯನ್್ನyಬರದಿದಾರ್�yಇವರಲಲಾರೂy
ಸಹೀಹ್ಲ್yಬ್ಖಾರಿಗೆyಮ್ಸಿಲಾಂyಲೊೀಕದಲ್ಲಾರ್ವyಸಾಥಾನಮಾನy
ಮತ್ತುyವೆೈಶಿಷ್ಠ್ಯತೆಯನ್್ನyಅರಿತ್ಕೂಂಡೆೀyಅವುಗಳನ್್ನyರಚ್ಸಿದಾರ್�

ಸಹೀಹ್ಲ್y ಬ್ಖಾರಿಯy ಕಲವುy ಹದಿೀಸ್ಗಳy ಕ್ರಿತ್y
ಇಮಾಂyದಾರಖ್ತಿ್ನyಅಹ್ಲಾಸಸಿನ್ನತ್yವಲ್yಜಮಾಅತಿತುನy ಇತರy
ವಿದಾವಾಂಸರಿಗಿಲಲಾದy ಕಲವುy ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನ್್ನy ದಾಖಲ್ಸಿ-
ದಾರ್�y ಇಮಾಂyಇಬ್್ನyಹಜರ್ಲ್yಅಸ್ಖಲಾನಿyಅದಕಕುyವಸ್ತುನಿ-
ಷ್ಠವಾದyಉತತುರವನ್್ನy ನಿೀಡಿದಾ್ರ�y ಅದನ್್ನy ನಾವುy ಫತ್್ಹಲ್y
ಬಾರಿಯಲ್ಲಾyನೊೀಡಬಹ್ದಾಗಿದ�

ಸಮಾಪತು:

ಇಮಾಂyಬ್ಖಾರಿyಯಾರ್,yಸಹೀಹ್ಲ್yಬ್ಖಾರಿyಎಂದರೀನ್,y

 2 ನೆೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

ಹತ ತ್ುಬವಸ್ಯ್ತ್ಗಳು

 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್್ನ ಸಾಲ್ಹ್ ಅಲ್ಉಿೈಮಿೇನ್

ಏಳನೆೀಬವಸ್ಯ್ತ್:

ಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڀ ٺ ٺ ٺٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ﴾
“ಅಳತೆyಮತ್ತುyತೂಕಗಳನ್್ನyನಾ್ಯಯಬದ್ಧyರಿೀತಿಯಲ್ಲಾyಪೂಣ್ಯವಾಗಿy
ಕೂಡಿ�yನಾವುyಯಾವುದೀyವ್ಯಕತುಗೂyಅವನyಸಾಮರ್ಯ್ಯಕಕುyಮಗಿಲಾ-
ಗಿರ್ವುದನ್್ನyಹೂರಿಸ್ವುದಿಲಲಾ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y6:152)

﴿ڀ ٺ ﴾

“ಅಳತೆಯನ್್ನyಪೂಣ್ಯವಾಗಿyಕೂಡಿ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y6:152)yಅಂದರy
ನಿೀವುyಇನೊ್ನಬ್ಬರಿಗೆyಅಳೆದ್yಕೂಡ್ವಾಗyಪೂಣ್ಯವಾಗಿyಅಳೆದ್y
ಕೂಡಿ�yನಿೀವುyಇನೊ್ನಬ್ಬರಿಗೆyತೂಗಿyಕೂಡ್ವಾಗyಪೂಣ್ಯವಾಗಿy
ತೂಗಿyಕೂಡಿ�yಬೀರyಮಾತಿನಲ್ಲಾyಹೀಳುವುದಾದರyಇಲ್ಲಾyಹೀಳಿದ್್y
ಒಂದ್yಉದಾಹರಣೆyಮಾತ್ರವಾಗಿದ�yಇದರyನಿಜವಾದyಉದ್ೀಶ,y
ಅಂದರy ಅಳತೆyಮತ್ತುy ತೂಕಗಳನ್್ನyಪೂಣ್ಯವಾಗಿy ಕೂಡಿರಿy
ಎಂಬyಆದೀಶದyನಿಜವಾದyಉದ್ೀಶyಜನರyಹಕ್ಕುಗಳೆಲಲಾವನೂ್ನy
ನೆರವೆೀರಿಸಿರಿyಎಂದಾಗಿದ�yಅಂದರyಇನೊ್ನಬ್ಬರyಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಾyಚ್್ಯತಿy
ಮಾಡಬೀಡಿ�yಅವುಗಳನ್್ನyಪೂಣ್ಯವಾಗಿyನೆರವೆೀರಿಸಿರಿ�yಆyಹಕ್ಕುy
ಅಳೆದ್yಕೂಡ್ವುದಾಗಿದರ್yಪೂಣ್ಯವಾಗಿyಅಳೆದ್yಕೂಡಿ�yಅದ್y

ತೂಗಿyಕೂಡ್ವುದಾಗಿದರ್yಪೂಣ್ಯವಾಗಿyತೂಗಿyಕೂಡಿyಎಂದರ್ಯ�

ಆದರyಜನರಲ್ಲಾyಹಚ್್ಚನವರೂyಇದಕಕುyತದಿವಾರ್ದ್ಧವಾಗಿyವತಿ್ಯಸ್-
ತಾತುರ�yಒಂದ್yಸಂಗತಿyಅವರಿಗೆyವಿರ್ದ್ಧವಾಗಿದರ್yಅವರ್yಅದನ್್ನy
ನೆರವೆೀರಿಸ್ವಲ್ಲಾyಲೊೀಪವೆಸಗ್ತಾತುರ�yಆದರyಒಂದ್yಸಂಗತಿy
ಅವರyಪರವಾಗಿದ್ರyಅವರ್yಅದನ್್ನyಪಡೆಯ್ವುದರಲ್ಲಾyಹದ್್y
ಮೀರ್ತಾತುರ�yಒಂದರಡ್yಉದಾಹರಣೆಗಳyಮೂಲಕyನಾನಿದನ್್ನy
ವಿವರಿಸ್ತೆತುೀನೆyಕೀಳಿ:

ಒಬ್ಬyವ್ಯಕತುyಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಂದyಸಾಲyಪಡೆಯ್ತಾತುನೆ�yಆದರyಸಾಲy
ಸಂದಾಯy ಮಾಡ್ವy ತಾಕತಿತುದ್ರೂy ಸಹy ಆತy ಸಂದಾಯy
ಮಾಡಲ್yಮ್ಂದಾಗ್ವುದಿಲಲಾ�yಸಾಲyನಿೀಡಿದಾತyಬಂದ್,yನನ್ನy
ಹಕಕುನ್್ನyಮರಳಿಸ್yಎಂದ್yಹೀಳಿದರ,yಈತyನಾಳೆyಬಾyಅನ್್ನತಾತುನೆ�y
ನಾಳೆy ಬಂದರy ನಾಡಿದ್್y ಬಾy ಅನ್್ನತಾತುನೆ�y ಹೀಗೆy ಆತನನ್್ನy
ಆಟವಾಡಿಸ್ತತುಲೆೀyಇರ್ತಾತುನೆ�yಸರಕಾರದಿಂದyಸಾಲyಪಡೆದವರy
ಸಿಥಾತಿಯೂyಇದಕಕುಂತyಭಿನ್ನವಲಲಾ!yಕಲವರ್yಭೂyಅಭಿವೃದಿ್ಧyಬಾ್ಯಂಕ್y
ಮ್ಂತಾದyಕಡೆಗಳಿಂದyಸಾಲyಪಡೆಯ್ತಾತುರ�yಸಾಲyಸಂದಾಯy
ಮಾಡ್ವyತಾಕತಿತುದರ್ೂyಸಹyಅವರ್yವಿನಾyಕಾರಣyಸಂದಾಯy
ಮಾಡದyಮ್ಂದೂಡ್ತಾತುರ�y ಇಂತಹವರyಬಗೆಗೆy ಪ್ರವಾದಿ y
ರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

»َمَطُل اْلَغنِيِّ ُظْلٌم«.

“ಶಿ್ರೀಮಂತರ್y(ವಿನಾyಕಾರಣ)yತಡಮಾಡ್ವುದ್yಅನಾ್ಯಯವಾ-
ಗಿದ�”y(ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿyಮತ್ತುyಮ್ಸಿಲಾಂ)
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಶಿ್ರೀಮಂತರ್y ಅಂದರy ಸಂದಾಯyಮಾಡಲ್y ತಾಕತಿತುದವ್ರ್y
ಎಂದರ್ಯ�yಅನಾ್ಯಯವುyಪುನರ್ತಾಥಾನyದಿನದyಅಂಧಕಾರವಾಗಿ-
ರ್ತತುದರ್ಂದ್yನೆನಪರಲ್�yಆದ್ದರಿಂದyಸಂದಾಯyಮಾಡಲ್y
ತಾಕತಿತುದೂ್yಸಹyತಡಮಾಡ್ವವರyಬಗೆಗೆy“ಅವರ್yಅಳತೆಯನ್್ನy
ಪೂತಿ್ಯಯಾಗಿyಕೂಟ್ಟಿಲಲಾ”yಎಂದ್yನಾವುyಹೀಳುತೆತುೀವೆ�yಕಾರಣ,y
ಅವರ್yಇನೊ್ನಬ್ಬರyಹಕಕುನ್್ನyಸಂದಾಯyಮಾಡಿಲಲಾ�

ಆದರyಇದೀyಜನರಿಗೆyಇನೊ್ನಬ್ಬರ್yಏನಾದರೂyಕೂಡಬೀಕದರ್y
ಇವರ್yಅದನ್್ನyಸವಾಲ್ಪವೂyಕಮ್ಮyಮಾಡದyಪೂತಿ್ಯಯಾಗಿyಪಡೆದ್-
ಕೂಳು್ಳತಾತುರ�yಸಾಲyಪಡೆದಾತyಬಡವನಾಗಿದ್ರೂyಸಹyಇವರ್,y
ನನ್ನyಸಾಲyಸಂದಾಯyಮಾಡ್,yಇಲಲಾದಿದರ್yನಿನ್ನನ್್ನyಪಲ್ೀಸರಿಗೆy
ಹಡಿದ್ಕೂಡ್ತೆತುೀನೆyಎನ್್ನತಾತುರ�yಪಾಪ!yಆyಬಡವyಪಲ್ೀಸರಿಗೆy
ಹದರಿyಇನೊ್ನಂದ್yಕಡೆyಸಾಲyಮಾಡಿyಇವನyಸಾಲವನ್್ನyಸಂದಾಯy
ಮಾಡ್ತಾತುನೆ�yಹೀಗೆyಅವನಿಗೆyಸಾಲದyಮೆೀಲೆyಸಾಲವಾಗ್ತತುದ�

ಇನೊ್ನಸದ್ಬಉದಾಹರಣೆ:yಕಲವುyಯಜಮಾನರ್yಜನರನ್್ನyಕಲಸಕಕುy
ಸ್ೀರಿಸಿyಅವರಿಂದyಕಲಸವನ್್ನyಪೂತಿ್ಯಯಾಗಿyಮಾಡಿಸ್ತಾತುರ�y
ಆದರyಅವರyಸಂಬಳವನ್್ನyಪೂತಿ್ಯಯಾಗಿyಕೂಡ್ವುದೀyಇಲಲಾ�y
ನನಗೆyಮೂರ್yತಿಂಗಳ,yನಾಲ್ಕುy ತಿಂಗಳyವೆೀತನyಬಾಕಯಿದ,y
ನನ್ನyಯಜಮಾನyವೆೀತನyಸರಿಯಾಗಿyಕೂಡ್ವುದೀyಇಲಲಾyಎಂದ್y
ಕಾಮ್ಯಕರ್yದೂರ್ವುದನ್್ನyನಾವುyಕೀಳುತೆತುೀವೆ�yಇದ್yಅನಾ್ಯಯ�y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಒಂದ್yಕ್ದಿಸಿೀyಹದಿೀಸಿನಲ್ಲಾyಹೀಳುತಾತುರ:

»َقــاَل اللَّــُه َتَعاَلى: َثَلَثــٌة، َأَنــا َخْصُمُهــْم َيْوَم 

اْلِقَياَمــِة. َرُجٌل َأْعَطى بِــي ُثمَّ َغــَدَر، َوَرُجٌل َباَع 

ا َفَأَكَل َثَمنَُه، َوَرُجٌل اْســَتْأَجَر َأِجيًرا َفاْســَتْوَفى  ُحرًّ

ُه«. ِمنْــُه َوَلْم ُيْعطِــِه َحقَّ

“ಅಲಾಲಾಹ್ y ಹೀಳುತಾತುನೆ:y ಪುನರ್ತಾಥಾನy ದಿನy ನಾನ್y
ಮೂರ್yರಿೀತಿಯyಜನರಿಗೆyವಿರ್ದ್ಧವಾಗಿರ್ವೆನ್�yನನ್ನyಹಸರಲ್ಲಾy
ಮಾತ್yಕೂಟ್ಟಿyವಂಚ್ಸ್ವವರ್,yಸವಾತಂತ್ರyವ್ಯಕತುಯನ್್ನyಮಾರಿy
ಅದರy ಹಣವನ್್ನy ತಿನ್್ನವವರ್y ಮತ್ತುy ಕೂಲ್ಗೆy ಜನರನ್್ನy
ಕರದ್y ಅವರನ್್ನy ಸರಿಯಾಗಿy ದ್ಡಿಸಿy ಅವರy ವೆೀತನವನ್್ನy
ಕೂಡದವರ್�”y(ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿ)

ಈyರಿೀತಿyವತಿ್ಯಸ್ವyಜನರ್yಹಕ್ಕುyತಮಗೆyಬರಬೀಕಾದದಾಗ್ಿದರ್y

ಅದನ್್ನy ಪೂತಿ್ಯಯಾಗಿy ಪಡೆದ್ಕೂಳು್ಳತಾತುರ�y ಆದರy ಹಕ್ಕುy
ಇತರರದಾಗ್ಿದರ್yಅದರಲ್ಲಾyಲೊೀಪವೆಸಗ್ತಾತುರ�yಇಂತಹವರಿಗೆy
ಪುನರ್ತಾಥಾನyದಿನyಯಾವyಶಿಕ್ಷೆyಕಾದಿದರ್ಂದ್yಸವಾಲ್ಪyನೊೀಡಿರಿ�y
ಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

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

“ಅಳತೆyಮತ್ತುy ತೂಕದಲ್ಲಾy ಕಡಿಮೆyಮಾಡ್ವವರಿಗೆy ವಿನಾಶy
ಕಾದಿದ�yಅಂದರyಜನರಿಂದyಅಳೆದ್yಪಡೆಯ್ವಾಗyಪೂಣ್ಯವಾಗಿy
ಪಡೆಯ್ವವರ್yಮತ್ತುyಜನರಿಗೆyಅಳೆದ್yಕೂಡ್ವಾಗyಅರವಾy
ತೂಗಿy ಕೂಡ್ವಾಗy ಕಡಿಮೆy ಮಾಡ್ವವರಿಗೆ�y ಆy ಮಹಾy
ದಿನದಂದ್,yಅಂದರyಜನರ್yಸವ್ಯಲೊೀಕಗಳyಒಡೆಯನyಮ್ಂದy
ನಿಲ್ಲಾವyಆyದಿನದಂದ್yತಮ್ಮನ್್ನyಪುನರ್ತಾಥಾನಗೊಳಿಸಲಾಗ್ವು-
ದಂದ್yಇವರಿಗೆyನಂಬಿಕಯಿಲಲಾವೆೀ?”y(83:1–6)

ಕಲವುy ಗಂಡಸರ್y ತಮ್ಮy ಹಂಡತಿಯರಿಂದy ತಮ್ಮy ಹಕಕುನ್್ನy
ಪೂತಿ್ಯಯಾಗಿyಪಡೆದ್ಕೂಳು್ಳತಾತುರ�yಆದರyಅವರyಹಕ್ಕುಗಳನ್್ನy
ಸಂದಾಯyಮಾಡಲ್yವಿನಾಕಾರಣyತಡಮಾಡ್ತಾತುರ�yಹಂಡತಿy
ಮನೆಗೆಲಸವನ್್ನyಅಚ್್ಚಕಟಾಟಿಗಿyನಿವ್ಯಹಸಬೀಕಂದ್yಬಯಸ್ವy
ಗಂಡಸರಿದಾರ್�yಆದರyಹಂಡತಿಗೆyಬೀಕಾಗಿyಖಚ್್ಯyಮಾಡಲ್y
ಇವರ್yಸಿದ್ಧರಿರ್ವುದಿಲಲಾ�yಇವರ್yಕೂಡyಸೂರyಅಲ್ಮ್ತಫಿಫ್-
ಫಿೀನ್ನyಈyಆಯತ್ಗಳyವಾ್ಯಪತುಯಲ್ಲಾyಒಳಪಡ್ತಾತುರ�yಅಂದರy
ಇವರ್y ತಮ್ಮy ಹಕ್ಕುಗಳನ್್ನy ಪೂಣ್ಯವಾಗಿy ಪಡೆದ್ಕೂಂಡ್y
ಇನೊ್ನಬ್ಬರyಹಕ್ಕುಗಳನ್್ನyಸಂದಾಯyಮಾಡ್ವುದರಲ್ಲಾyಲೊೀಪವೆ-
ಸಗ್ತಾತುರ�yಗಂಡyಖಚ್್ಯಗೆyಸಾಕಾಗ್ವಷ್ಟಿyನಿೀಡದಿದ್ರyಅವನಿಗೆy
ಗೊತಿತುಲಲಾದಂತೆy ಅವನy ಜೀಬಿನಿಂದy ದ್ಡ್ಡನ್್ನy ತೆಗೆಯಲ್y
ಹಂಡತಿಗೆyಅನ್ಮತಿಯಿದ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಇದೀyರಿೀತಿy
ಫತಾವಾyನಿೀಡಿದಾರ್�

ಒಮೆ್ಮyಉತ್ಬರyಮಗಳುyಹಂದ್y(ಅಬೂಸ್ಫಾ್ಯನರyಹಂಡತಿ)yಪ್ರವಾದಿ
yರವರyಬಳಿಗೆyಬಂದ್yತನ್ನyಗಂಡನyಬಗೆಗೆ,yಅವನೊಬ್ಬyಜಿಪುಣ,y

ಅವನ್yನನಗೆyಮತ್ತುyನನ್ನyಮಕಕುಳಿಗೆyಸರಿಯಾಗಿyಖಚ್್ಯyಮಾಡ್-
ವುದಿಲಲಾವೆಂದ್yದೂರ್ತಾತುಳೆ�yಆಗyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

»ُخِذي ِمْن َمالِِه َما َيْكِفيِك َوَيْكِفي َبنِيِك«.

“ಅವನyಹಣದಿಂದyನಿನಗೆyಮತ್ತುyನಿನ್ನyಮಕಕುಳಿಗೆyಸಾಕಾಗ್ವಷ್ಟಿy
ತೆಗೆದ್ಕೂೀ�”y(ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿyಮತ್ತುyಮ್ಸಿಲಾಂ)

ಕಾರಣ,yಅದ್yಅವಳyಹಕ್ಕು�yಗಂಡyಜಿಪುಣನಾಗಿದ್ರyಅವನಿಗೆy
ತಿಳಿಯದಂತೆyಅವನyಜೀಬಿನಿಂದyದ್ಡ್್ಡyತೆಗೆಯಲ್yಹಂಡತಿಗೆy
ಅನ್ಮತಿಯಿದ�yಆದರyಕಲವುyಮಹಳೆಯರ್yಇದಕಕುyವಿರ್ದ್ಧ-
ವಾಗಿರ್ತಾತುರ�yಇವರ್yತಮ್ಮyಗಂಡನಿಂದyತಮ್ಮyಹಕ್ಕುಗಳನ್್ನy
ಪೂಣ್ಯವಾಗಿy ಪಡೆದ್ಕೂಳು್ಳತಾತುರ�y ಆದರy ಗಂಡನy ಹಕಕುನ್್ನy
ನೆರವೆೀರಿಸಿyಕೂಡ್ವಲ್ಲಾyಇವರ್yಲೊೀಪವೆಸಗ್ತಾತುರ�yಇವರ್yಕೂಡy
ಮೆೀಲ್ನyಆಯತ್ಗಳyವಾ್ಯಪತುಯಲ್ಲಾyಒಳಪಡ್ತಾತುರ�

﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ﴾
“ನಾವುyಯಾವುದೀyವ್ಯಕತುಗೂyಅವನyಸಾಮರ್ಯ್ಯಕಕುyಮಗಿಲಾಗಿರ್-
ವುದನ್್ನyಹೂರಿಸ್ವುದಿಲಲಾ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y6:152)

ಅಳತೆyಮತ್ತುyತೂಕಗಳನ್್ನyಪೂಣ್ಯವಾಗಿyಕೂಡಬೀಕಂದ್yಹೀಳಿದy
ಬಳಿಕyಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುವyಈyಮಾತ್yಬಹಳyಅರ್ಯಪೂ-
ಣ್ಯವಾಗಿದ�yಅಳತೆyಮತ್ತುyತೂಕವನ್್ನyನಾ್ಯಯಬದ್ಧyರಿೀತಿಯಲ್ಲಾy
ಪೂಣ್ಯವಾಗಿy ಕೂಡ್ವುದ್y ಮನ್ಷ್ಯನಿಗೆy ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆy
ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದ�yಆದರyಕಲವಮೆ್ಮyಅವರಿಗೆyತಿಳಿಯದಂತೆyಅಲ್ಲಾy
ಅಪೂಣ್ಯತೆಗಳುyಸಂಭವಿಸಬಹ್ದ್�yಇದರyಕಾರಣyಅವರ್yಶಿಕ್ಷಿಸ-
ಲ್ಪಡ್ವರೀ?yಇಲಲಾ�yyಈyಕಾರಣದಿಂದಲೆೀyಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ﴾
“ನಾವುyಯಾವುದೀyವ್ಯಕತುಗೂyಅವನyಸಾಮರ್ಯ್ಯಕಕುyಮಗಿಲಾಗಿರ್-
ವುದನ್್ನyಹೂರಿಸ್ವುದಿಲಲಾ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y6:152)

ಈyತತವಾವನ್್ನyಅಲಾಲಾಹ್yಅನೆೀಕyಕಡೆyಪ್ರಸಾತುಪಸಿದಾನ್ೆ�yಉದಾ:yಸೂರy
ಅಲ್ಬಕರದಲ್ಲಾyಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ﴾

“ಅಲಾಲಾಹ್yಯಾವುದೀyವ್ಯಕತುಗೂyಅವನyಸಾಮರ್ಯ್ಯಕಕುyಮಗಿಲಾ-
ಗಿರ್ವುದನ್್ನyಹೂರಿಸ್ವುದಿಲಲಾ�yಅವನ್yಸಂಪಾದಿಸಿದyಒಳಿತನ್್ನy
ಅವನ್yಅನ್ಭವಿಸ್ವನ್�yಅವನ್yಸಂಪಾದಿಸಿದyಕಡ್ಕನೂ್ನy
ಅವನೆೀyಅನ್ಭವಿಸ್ವನ್�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y2:286)

ಸೂರyಅಲ್ಅಅ್yರಾಫ್ನಲ್ಲಾyಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾

“ಅಂದರyವಿಶಾವಾಸವಿಟ್ಟಿyಸತಕುಮ್ಯವೆಸಗಿದವರ್yಯಾರೂೀy–ನಾವುy
ಯಾವುದೀyವ್ಯಕತುಗೂyಅವನyಸಾಮರ್ಯ್ಯಕಕುyಮಗಿಲಾಗಿರ್ವುದನ್್ನy
ಹೂರಿಸ್ವುದಿಲಲಾ–yಅವರೀyಸವಾಗ್ಯವಾಸಿಗಳು�yಅವರ್yಅದರಲ್ಲಾy
ಶಾಶವಾತವಾಗಿyವಾಸಿಸ್ವರ್�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y7:42)

ಮನ್ಷ್ಯy ಸಾಮರ್ಯ್ಯದy ಒಳಗಿರ್ವುದನ್್ನy ಮಾತ್ರy ಅಲಾಲಾಹ್y
ಧಮ್ಯದಲ್ಲಾy ಸ್ೀರಿಸಿರ್ವುದ್y ಅಲಾಲಾಹನy ಔದಾಯ್ಯy ಮತ್ತುy
ಕರ್ಣೆಯಾಗಿದ�y ಈy ತತವಾವುy ಅಲಾಲಾಹನy ಈy ಸಾವ್ಯತಿ್ರಕy
ವಚನದಲ್ಲಾyಒಳಗೊಳು್ಳತತುದ:

﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ﴾
“ಅಲಾಲಾಹ್yನಿಮಗೆyಸ್ಲಭyಮಾಡಿಕೂಡಲ್yಬಯಸ್ತಾತುನೆರ್ೀy
ಹೂರತ್y ನಿಮಗೆy ಕಷಟಿy ಮಾಡಿಕೂಡಲ್y ಬಯಸ್ವುದಿಲಲಾ�”y
(ಕ್ರ್ಆನ್y2:185)

ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

يَن ُيْسٌر«. »إِنَّ الدِّ

“ಧಮ್ಯವುyಸ್ಲಭವಾಗಿದ�”y(ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿ)

ಅಬೂyಮೂಸಾyಅಲ್ಅಶ್ಅರಿೀ yಮತ್ತುyಮ್ಆದ್yಇಬ್್ನy
ಜಬಲ್ yರನ್್ನyಯಮನ್ಗೆyಕಳುಹಸಿಕೂಡ್ವಾಗyಪ್ರವಾದಿ y
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

َرا«. َرا َوَل ُتنَفِّ َرا َوَبشِّ َرا َوَل ُتَعسِّ »َيسِّ

“ಸ್ಲಭಗೊಳಿಸಿರಿ,y ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಬೀಡಿ�y ಶ್ಭವಾತೆ್ಯಯನ್್ನy
ತಿಳಿಸಿರಿ,yಭಯಪಡಿಸಬೀಡಿ�”y(ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿyಮತ್ತುyಮ್ಸಿಲಾಂ)

ಅಲಾಲಾಹ್yಯಾವುದೀyವ್ಯಕತುಗೂyಅವನyಸಾಮರ್ಯ್ಯಕಕುyಮಗಿಲಾಗಿ-
ರ್ವುದನ್್ನyಹೂರಿಸ್ವುದಿಲಲಾ�yಅಲಾಲಾಹನyಯಾವುದೀyಆಜ್ಞೆಗಳನ್್ನy
ತೆಗೆದ್yನೊೀಡಿ�yಅದನ್್ನyನಿವ್ಯಹಸಲ್yಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ರyಅಲ್ಲಾy
ಬದಲ್yವ್ಯವಸ್ಥಾಯಿರ್ತತುದ�yಆyಬದಲ್yವ್ಯವಸ್ಥಾಯನೂ್ನyನಿವ್ಯಹಸ-
ಲಾಗದಿದರ್yಅವನಿಗೆyಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆyಆyಆಜ್ಞೆರ್ೀyಅನೂಜಿ್ಯ-
ತವಾಗ್ತತುದ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಕಾಲದಲ್ಲಾyಜರ್ಗಿದyಒಂದ್y
ಘಟನೆಯನ್್ನyತಿಳಿಸ್ತೆತುೀನೆyಕೀಳಿ:

ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕತುy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರy ಬಳಿಗೆy ಓಡೊೀಡಿy ಬಂದ್y
ಹೀಳುತಾತುರ:y“ಓyಅಲಾಲಾಹನyಸಂದೀಶವಾಹಕರೀ!yನಾನ್yನಾಶವಾಗಿy
ಹೂೀದ�”yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಕೀಳುತಾತುರ:y“ನಿನಗೆೀನಾಯಿತ್?y
ಹೀಳು�”yಆyವ್ಯಕತುyಹೀಳುತಾತುರ:y“ಓyಅಲಾಲಾಹನyಸಂದೀಶವಾಹ-
ಕರೀ!yನಾನ್yರಮದಾನ್yತಿಂಗಳಲ್ಲಾyಉಪವಾಸyಹಡಿದ್yನನ್ನy
ಹಂಡತಿಯಡನೆyಸಂಭೊೀಗyಮಾಡಿಬಿಟೆಟಿ�”yಆಗyಪ್ರವಾದಿ y
ರವರ್yಆyವ್ಯಕತುಯಂದಿಗೆyಕೀಳಿದರ :್y“ಇದಕಕುyಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತತುವಾಗಿy

ಒಬ್ಬyಗ್ಲಾಮನನ್್ನyಸವಾತಂತ್ರಗೊಳಿಸಲ್yನಿನಿ್ನಂದyಸಾಧ್ಯವೆೀ?”y
ಆyವ್ಯಕತುyಇಲಲಾವೆಂದಾಗ,yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಕೀಳಿದರ :್y“ಸರಿ!y
ಹಾಗಾದರyಎರಡ್yತಿಂಗಳುyನಿರಂತರyಉಪವಾಸyಆಚರಿಸಲ್y
ನಿನಗೆyಸಾಧ್ಯವೆೀ?”yಆyವ್ಯಕತುyಅದಕೂಕುyಇಲಲಾವೆಂದರ್�yಪ್ರವಾದಿ y
ರವರ್yಪುನಃyಕೀಳಿದರ :್y“ಸರಿ!yಹಾಗಾದರyಅರ್ವತ್ತುyಬಡವರಿಗೆy
ಅನ್ನyನಿೀಡಲ್yನಿನಗೆyಸಾಧ್ಯವೆೀ?”yಆyವ್ಯಕತುyಅದಕೂಕುyಇಲಲಾವೆಂದರ್�y
ಹೀಗೆyಅವರ್yಕ್ಳಿತಿದಾಗ್yಒಬ್ಬyವ್ಯಕತುyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಬಳಿಗೆy
ಬಂದ್yಒಂದ್yಬ್ಟ್ಟಿyಖಜೂ್ಯರವನ್್ನyಕೂಟ್ಟಿyಹೂೀದರ್�yಆy
ಬ್ಟ್ಟಿಯನ್್ನyಆyವ್ಯಕತುಗೆyಕೂಡ್ತಾತುyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ :್y
“ಇದನ್್ನyತೆಗೆದ್ಕೂಂಡ್yಬಡವರಿಗೆyದಾನyಮಾಡ್�”yಆyವ್ಯಕತುy
ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದyಕೀಳಿದರ :್y“ಓyಅಲಾಲಾಹನyಸಂದೀಶವಾಹಕರೀ!y
ನನಗಿಂತಲೂyಬಡವರಿಗೆyಇದನ್್ನyದಾನyಮಾಡಬೀಕೀ?yಅಲಾಲಾಹನy
ಮೆೀಲಾಣೆ!yಮದಿೀನದyಈyಎರಡ್yಬಟಟಿಗಳyನಡ್ವೆyನನಗಿಂತy
ಬಡವರ್yಯಾರೂyಇಲಲಾ�”yಇದನ್್ನyಕೀಳಿದಾಗyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್y
ನಗ್ತಾತುyಹೀಳಿದರ :್y“ಹೂೀಗ !್yಇದನ್್ನyನಿನ್ನyಕ್ಟ್ಂಬಕಕುyತಿನಿ್ನಸ್�”y
(ಅಲ್ಬ್ಖಾರಿyಮತ್ತುyಮ್ಸಿಲಾಂ)

ಈyಮೂರ್yಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತತುಗಳಲ್ಲಾyಯಾವುದನೂ್ನyನೆರವೆೀರಿಸಲ್yಆy
ವ್ಯಕತುಗೆyಸಾಧ್ಯವಾಗದೀyಹೂೀದಾಗyಅದನ್್ನyನೆರವೆೀರಿಸದಿರ್ವುದೀy
ಆತನyಪಾಲ್ಗೆyಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತತುವಾಯಿತ್�yಏಕಂದರyಯಾವುದೀy
ವ್ಯಕತುಗೂyಅವನyಸಾಮರ್ಯ್ಯಕಕುyಮಗಿಲಾಗಿರ್ವುದನ್್ನyಅಲಾಲಾಹ್y
ಹೂರಿಸ್ವುದಿಲಲಾ�� n

ಇಸಾಲಾಂyಮತ್ತುyಮ್ಸಿಲಾಂy ಸಮ್ದಾಯದyನಡ್ವೆy ಸಹೀಹ್ಲ್y
ಬ್ಖಾರಿಯy ಸಾಥಾನಮಾನವೆೀನೆಂದ್y ನಾವುy ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿy
ತಿಳಿದ್ಕೂಂಡೆವು�y ಸಹೀಹ್y ಬ್ಖಾರಿಯಲ್ಲಾರ್ವy ಕಲವುy
ಹದಿೀಸ್ಗಳುyಬ್ದಿ್ಧಗೆyಗಾ್ರಹ್ಯವಲಲಾವೆಂದ್yಹೀಳಿಕೂಂಡ್yಪ್ರವಾದಿ

yರವರyಹದಿೀಸ್ಗಳನ್್ನyತಳಿ್ಳಹಾಕ್ವವರ್,yಅದನ್್ನyಪರಿಹಾಸ್ಯy
ಮಾಡ್ವವರ್,yಸ್ಟಿೀಜ್yಮತ್ತುyಪೀಜ್ಗಳಲ್ಲಾyಅದರyವಿರ್ದ್ಧyಯ್ದ್ಧy
ಸಾರಿದವರ್,y ತಮ್ಮy ಸಂಘಟನೆಗಳy ನಾಯಕರನ್್ನyಮೆಚ್್ಚಸಲ್y
ಹದಿೀಸ್ಗಳನ್್ನyಗೆೀಲ್yಮಾಡ್ವವರ್���yಮ್ಂತಾದವರಲಲಾyಪವಿತ್ರy
ಕ್ರ್ಆನಿನyಈyಕಳಗಿನyಸೂಕತುವನ್್ನyಗಮನಿಸಬೀಕಾಗಿದ�

﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾

“ನಿೀವುyಏನ್yಮಾಡ್ತಿತುದಿರ್ಿ?yಎಂದ್yಅವರೂಡನೆyಕೀಳಿದರy
ನಾವುyಹಾಸ್ಯyವಿನೊೀದಗಳಲ್ಲಾyತಲ್ಲಾೀನರಾಗಿದ್ವುyಎಂದ್yತಟಟಿನೆy
ಹೀಳಿಬಿಡ್ವರ್�yಅವರೂಡನೆyಹೀಳಿರಿ:yನಿಮ್ಮyಹಾಸ್ಯyವಿನೊೀದಗಳುy
ಅಲಾಲಾಹ್,yಅವನyವಚನಗಳುyಮತ್ತುyಅವನyರಸೂಲರೂಂದಿಗೆೀy
ಆಗಿತೆತುೀ?yಈಗyನೆಪಗಳನೊ್ನಡ್ಡದಿರಿ�y ನಿೀವುyವಿಶಾವಾಸವಿಟಟಿyಬಳಿಕy
ನಿಷೀಧಿಸ್ತಿತುೀರಿ�yನಾವುyನಿಮ್ಮಲ್ಲಾyಒಂದ್yಕೂಟವನ್್ನyಕ್ಷಮಸಿಬಿಟಟಿರೂy
ಇನೊ್ನಂದ್yಕೂಟವನ್್ನyಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂyಶಿಕ್ಷಿಸ್ವೆವು�yಏಕಂದರy
ಅವರ್yಅಪರಾಧಿಗಳು�”y(9:65–66)� n

ಇಮಾಸಬೆ್ಖಾರಿಬಮತ್ತುಬಸಹೀಹ್ಲ್ಬೆ್ಖಾರಿ28 ನೆೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

ಮನ್ಷ್ನ್ಬ‘ದೀವ‘ನಾದಾಗಬಸಸಭರ್ಸ್ವ್ದ್!

ದೇವಮಾನವರಿಂದ ಹಲವು ಅಮಾನವಿೇಯ ಕಾಯ್ಣಗಳು ನಡೆದು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿರುವಾಗ ಜನರು ಈ ಕುರಿತು 
ಯೇಚಸಬೇಕಾಗಿದ. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್್ತದದಿ ದೇವನೆೇ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುದದಿ ಮುರಿಯುತ್್ತರುವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ 
ರಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ನೊೇವು ಅನುಭವಿಸುವ, ಮರರಹೂಂದುವ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಅವರು 
ಪ್ರತ್ಪಾದಿಸುತ್್ತದದಿ ಆಧಾ್ಯತ್್ಮಕತ ಅದಷು್ಟ ದುೆ್ಣಲ?

ಸಾಕ್ಾತ್ಬದೀವನ್ಬಅಲಾಲಿಹ್ಬಮಾತ್ರ:

‘ಅಲಾಲಾಹ್’yಎಂಬyಪದವನ್್ನyಕೀಳದವರ್yಇಂದ್yಲೊೀಕದಲ್ಲಾy
ಇರಲ್ಕಕುಲಲಾ�yಅಲಾಲಾಹನನ್್ನyಹಲವುyವಿಧದಲ್ಲಾyಅರೈ್ಯಸ್ವವರ್y
ಲೊೀಕದಲ್ಲಾದಾ್ರ�y ಕಲವರ್y ಅವನನ್್ನy ಕೀವಲy ಮ್ಸಿಲಾಮರy
ದೀವನೆಂದ್yಬಗೆದರ,yಬೀರyಕಲವರ್yಅರಬಿyಗೊೀತ್ರದವರy
ದೀವನೆಂದ್yಭಾವಿಸ್ತಾತುರ�yಇದಾ್ಯವುದೂyಸರಿಯಾದyದೃಷ್ಟಿ-
ಕೂೀನವಲಲಾ�yಅಲಾಲಾಹನ್yಈyಲೊೀಕದಲ್ಲಾರ್ವyಸವ್ಯyಸೃಷ್ಟಿಗಳy
ದೀವನಾಗಿದಾ್ನೆ�y ಆರಾಧ್ಯನಾಗಲ್y ಏನೆಲಲಾy ಅಗತ್ಯವಿದಯೀy
ಅವೆಲಲಾವೂyಅಲಾಲಾಹನಲ್ಲಾದ�y

ಹಾಗಲಲಾ,yಅವುಗಳುyಅಲಾಲಾಹನಿಗೆyಮಾತ್ರವಿರ್ವುದ್�yಅವನ್y
ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್್ನy ಭಾಧಿಸ್ವy ಯಾವy ನೂ್ಯನತೆಗಳೂy ಬಾಧಿಸದ,y
ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದyಸಂಪೂಣ್ಯyಭಿನ್ನವಾದ,yಅದಿವಾತಿೀಯನ್yಮತ್ತುyಈy
ಪ್ರಪಂಚದyಅಧಿಪತಿyಹಾಗೂyಅನ್ನದಾತನ್,yಸವ್ಯವನ್್ನyವಿೀಕ್ಷಿಸಿ,y
ಆಲ್ಸಿ,y ನಿಯಂತಿ್ರಸಿy ಕಾಯ್ಯಗಳನ್್ನy ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ವವನ್,y
ಸಂತಾನ–ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಿಂದyಮ್ಕತುನಾದವನ್�yಅವನyನಾಮಗಳುy
ಮತ್ತುyವಿಶೀಷಣಗಳಿಗೆyಮೆೀರಗಳಿಲಲಾ�yಅವನಿಗೆyಸಮಾನವಾದ್ದ್y
ಯಾವುದೂyಕೂಡಾyಯಾವುದೀyಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗಿಲಲಾ�y

ಆದ್ದರಿಂದಲೆೀy ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಾy ಯಾರೂy ದೀವನಾಗ್ವy

ಅಹ್ಯತೆಯ್ಳ್ಳವರಿಲಲಾ�yಮನ್ಷ್ಯನೂyಸ್ೀರಿದಂತೆyಪ್ರತಿಯಂದ್y
ಸೃಷ್ಟಿಯೂyನೂ್ಯನತೆಗಳಿಂದyಆವೃತಗೊಂಡಿದ�yಆದ್ದರಿಂದy
ಇವುಗಳಾವುದೂyದೀವನಾಗ್ವyಅಹ್ಯತೆಯನ್್ನy ಹೂಂದಿಲಲಾ�y
ಅಲಾಲಾಹನನ್್ನy ಹೂರತ್ಪಡಿಸಿy ಪ್ರತಿಯಂದ್y ಪರಿಮತಿಯy
ವೃತತುದೂಳಗೆyನಿಂತ್ಕೂಂಡೆೀyಕಾಯ್ಯವೆಸಗಬೀಕ್�

ಅಲಾಲಾಹನ್y ಸಕಲy ಸಾಮರ್ಯ್ಯವಿಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ನೆ�y ಅಶಕತುತೆy
ಎನ್್ನವುದ್yಅವನಿಗಿಲಲಾವೆೀyಇಲಲಾ�yಆದ್ದರಿಂದyಸತಾ್ಯನೆವಾೀಷ್ಗಳುy
ಸಾಕ್ಾತ್yದೀವನೆಂದರyಅಲಾಲಾಹ್yಮಾತ್ರyಎಂಬyತಿೀಮಾ್ಯನಕಕುy
ಬರ್ತಾತುರ�yಏಕಂದರ,yಅದರyಅಹ್ಯತೆಯಿರ್ವುದ್yಅವನಿಗೆy
ಮಾತ್ರ�yಅಲಾಲಾಹನ್yಅವನನ್್ನyಪರಿಚಯಿಸ್ವyಕ್ರ್ಆನಿನyಕಲವುy
ಸೂಕತುಗಳನ್್ನyಪರಿಶಿೀಲ್ಸಿದರyಈyವಿಷಯyಮತತುಷ್ಟಿyಸ್ಪಷಟಿವಾಗ್ತತುದ�y
ಅಲಾಲಾಹನ್yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ 

ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ 
ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ﴾

“ಅಲಾಲಾಹನ್y ಚ್ರಂತನನ್,y ಸವಾಯಂy ಜಿೀವಂತನ್,y ಅಖಿಲy
ಪ್ರಪಂತದyನಿಯಂತ್ರಕನಾದyಆತನyಹೂರತ್yಅನ್ಯyಆರಾಧ್ಯನಾರೂy
ಇಲಲಾ�yಅವನಿಗೆyತೂಕಡಿಕಯಾಗಲ್ೀ,yನಿದ್ರಯಾಗಲ್ೀyಬಾಧಿಸ್ವುದಿ-
ಲಲಾ�yಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಾyಮತ್ತುyಭೂಮಯಲ್ಲಾyಇರ್ವುದಲಲಾವೂyಆತನದೀ�y
ಆತನyಸನಿ್ನಧಿಯಲ್ಲಾyಆತನyಅಪ್ಪಣೆಯಿಲಲಾದyಶಿಫಾರಸ್yಮಾಡತ-
ಕಕುವನಾರಿದಾನ್ೆ?yದಾಸರyಮ್ಂದಿರ್ವುದನ್್ನyಆತನ್yಬಲಲಾನ್�y
ಅವರಿಂದyಮರಯಾಗಿರ್ವುದನೂ್ನyಆತನ್yಬಲಲಾನ್�yಆತನ್y
ಸವಾಯಂyತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ವyಹೂರತ್yಆತನyಜ್ಾನyಭಂಡಾರದಿಂದy
ಯಾವy ವಿಷಯವನೂ್ನy ಅವರ್y ತಿಳಿಯಲಾರರ್�y ಅವನy
ಅಧಿಕಾರವುyಆಕಾಶಗಳನೂ್ನyಭೂಮಯನೂ್ನyವಾ್ಯಪಸಿದ�yಅನ್ಗಳy
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ್yಆತನಿಗೆyದಣಿಸ್ವಂರyಕಾಯ್ಯವಲಲಾ�yಅವನ್yಏಕೈಕy
ಮಹೂೀನ್ನತನೂyಸವ್ಯಶ್ರೀಷ್ಠನೂyಆಗಿರ್ತಾತುನೆ�”y(2:255)

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

“(ಪ್ರವಾದಿಯವರೀ!)yಹೀಳಿರಿ:yಅವನ್yಅಲಾಲಾಹನ್�yಏಕೈಕನ್�y
ಅಲಾಲಾಹನ್yಸಕಲರಿಂದಲೂyನಿರಪೀಕ್ಷನ್yಮತ್ತುyಸವ್ಯರೂyಅವನy
ಅವಲಂಬಿತರ್�yಅವನಿಗೆyಯಾವುದೀyಸಂತಾನವಿಲಲಾ�yಅವನ್y
ಯಾರy ಸಂತಾನವೂyಅಲಲಾ�yಮತ್ತುy ಅವನಿಗೆy ಸರಿಸಮಾನರ್y
ಯಾರೂyಇಲಲಾ�”y(112:1–4)

ಈyಆಯತ್ಗಳಲ್ಲಾyಅಲಾಲಾಹನ್yಅವನನ್್ನyಪರಿಚಯಿಸ್ವುದನ್್ನy
ನಾವುyಹೀಗೆyಸಂಗ್ರಹಸಬಹ್ದ :್

1�y ಅವನ್yಎಂದಂದಿಗೂyಜಿೀವಂತನ್�

2�y ಎಲಲಾವನೂ್ನyನಿಯಂತಿ್ರಸ್ವವನ್�

3�y ತೂಕಡಿಕಯಾಗಲ್ೀ,yನಿದ್ರಯಾಗಲ್ೀyಅವನನ್್ನyಬಾಧಿಸದ್�

4�y ಆಕಾಶ–ಭೂಮಯಲ್ಲಾರ್ವುದಲಲಾವೂyಅವನಿಗೆyಸ್ೀರಿದ�

5�y ಅವನ್yತಿ್ರಕಾಲyಜ್ಾನಿಯಾಗಿದಾನ್ೆ�

6�y ಆಕಾಶ–ಭೂಮಯyಸಂರಕ್ಷಣೆyಅವನyಹಸತುದಲ್ಲಾದ�

7�y ಆyಸಂರಕ್ಷಣೆyಅವನಿಗೆyಭಾರವಾದyಕಾಯ್ಯವಲಲಾ�

8�y ಅವನ್yಶಾಂತಿಯನ್್ನyದಯಪಾಲ್ಸ್ವವನ್�

9�y ಅವನ್yಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಯನ್�

10�yಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆyರೂಪವನ್್ನyನಿೀಡಿyಸಮಂಜಸಗೊಳಿಸಿದವನ್�y

11�yಆಕಾಶ–ಭೂಮಯಲ್ಲಾರ್ವy ಸೃಷ್ಟಿಗಳೆಲಲಾವೂy ಅವನನ್್ನy
ಪ್ರಕೀತಿ್ಯಸ್ತಿತುವೆ�

ಇಲ್ಲಾyವಿವರಿಸಿದyಹನೊ್ನಂದ್y ಕಾಯ್ಯಗಳುy (ಇವುಗಳುyಕಲವುy
ಉದಾಹರಣೆಗಳುyಮಾತ್ರ)y ಆಕಾಶyಲೊೀಕದಲ್ಲಾರ್ವyಯಾವy
ಸೃಷ್ಟಿಗಳುyತಮಗಿದರ್ಂದ್yವಾದಿಸ್ತಿತುದ?yಇಲಲಾ!yಯಾವುದಕೂಕುy
ಹಾಗೆyವಾದಿಸಲ್yಸಾಧ್ಯವಿಲಲಾ�yಹೀಗಿರ್ವಾಗyಆರಾಧ್ಯನ್yಅರವಾy
ಸಾಕ್ಾತ್yದೀವನ್yಅಲಾಲಾಹ್yಮಾತ್ರವೆನ್್ನವುದರಲ್ಲಾyಸಂಶಯವಿಲಲಾ�y
ಇಲ್ಲಾy ಇಷೂಟಿಂದ್y ಸ್ಪಷಟಿವಾದy ಕಾಯ್ಯಗಳುyನೆಲೆನಿಂತಿರ್ವಾಗy
ಮನ್ಷ್ಯರ್yಅಲಾಲಾಹೀತರyದೀವರ್ಗಳನ್್ನyಹ್ಡ್ಕಾಡಿಕೂಂಡ್y
ಹೂೀಗ್ವುದರಲ್ಲಾyಏನರ್ಯವಿದ?

ಮನ್ಷ್ನ್ಬದೀವನಾಗ್ತಾತುನೆರ್ೀ?

ಮೆೀಲೆyವಿವರಿಸಿದyಕಾಯ್ಯಗಳುyಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಾyಯಾವುದಕೂಕುyಇರಲ್y
ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಾ�yಆದ್ದರಿಂದyಮನ್ಷ್ಯರ್yಹಾಗೂyಇತರyಸೃಷ್ಟಿಗಳುy
ದೀವರಾಗ್ವುದಿಲಲಾy ಎನ್್ನವುದ್y ಏಕೈಕy ಉತತುರವಾಗ್ತತುದ�y
ಮನ್ಷ್ಯನೆಂಬyಸೃಷ್ಟಿಗೆyಹಲವಾರ್yಅವಸ್ಥಾಗಳಿವೆ�yನೊೀವು,yದ್ಃಖ,y
ಅಳು,yರೂೀಗ,yನಿದ್ರ,yಹಸಿವೆ,yದಾಹ,yಕಾಮ���yಮ್ಂತಾದವುಗಳುy
ಮನ್ಷ್ಯನy ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಾರ್ೀyಅಂತಲ್ೀ್ಯನವಾಗಿದ�y ಇವೆಲಲಾವೂy
ಇರ್ವyಒಬ್ಬನ್yಹೀಗೆyದೀವನಾಗ್ತಾತುನೆ?

ದೀವನಿಗೆyಹಸಿವಾಗ್ತತುದರ್ೀ?yಹಸಿವೆಯಾದರyಯಾರ್yಆಹಾರy
ಕೂಡ್ತಾತುರ?y ದೀವನ್y ಕಾಯಿಲೆಪೀಡಿತನಾಗ್ತಾತುನೆರ್ೀ?y
ದೀವನ್y ರೂೀಗಿಯಾದರy ಚ್ಕತೆಸಿy ಕೂಡ್ವವರ್y ಯಾರ್?y
ದೀವನ್yನಿದಿ್ರಸಿದರyಲೊೀಕದyಪರಿಸಿಥಾತಿyಏನಾಗಬಹ್ದ ?್yದೀವನ್y
ಅಳುತಾತುನೆರ್ೀ?yಹಾಗಾದರyಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿyಆyಅಳುವನ್್ನy
ನಿಲ್ಲಾಸ್ವವರ್yಯಾರ್?yಹೀಗೆyಉತತುರವಿಲಲಾದyಪ್ರಶ್ನಗಳyಪಟ್ಟಿy
ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತತುದ�

ಆದ್ದರಿಂದಲೆೀyದೀವನಿಗೆyಅನವಾಯವಾಗ್ವುದ್yಯಾವುದೂy
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

ಮನ್ಷ್ಯನಿಗೆyಅನವಾಯವಾಗ್ವುದಿಲಲಾ�yಹಾಗೆyಅನವಾಯಗೊಳಿಸ್-
ವುದ್yಘೀರyಅನಾ್ಯಯyಮತ್ತುyಅಕ್ರಮವಾಗಿದ�yಆದ್ದರಿಂದy
ಪಾ್ರರ್ಯನೆyಸ್ೀರಿದಂತೆyಅಲಾಲಾಹನಿಗೆyಮಾತ್ರyಸಲ್ಲಾಸ್ವಂತಹದನ್್್ನy
ಬೀರಯವರಿಗೆy ಸಲ್ಲಾಸಬಾರದ್�y ಅವನಿಗೆy ಸ್ೀರಿದy ಹಕ್ಕುಗಳ-
ನ್್ನy ಬೀರಯವರಿಗೆy ವಗಾ್ಯಯಿಸ್ವುದ್y ಅರವಾy ಅದರಲ್ಲಾy
ಭಾಗಿೀದಾರರನಾ್ನಗಿyಮಾಡ್ವುದ್yಅನಾ್ಯಯyಮತ್ತುyಅಕ್ರಮದy
ಪರಮಾವಧಿಯಾಗಿದ�yಇದ್yಮಹಾಪಾಪವಾಗಿರ್ವುದರಿಂದy
ಸಂಬಂಧಪಟಟಿವನ್yನಿಷಕುಳಂಕyಪಶಾ್ಚತಾತುಪಪಡದyಅಲಾಲಾಹನ್y
ಯಾವತೂತುyಅದನ್್ನyಕ್ಷಮಸಲಾರ�

ಮನ್ಷ್ನ್ಬದೀವನಾದರೆ...?

ಮನ್ಷ್ಯನ್yದೀವನಾಗಿyಅಭಿನಯಿಸಿದರyಏನ್yಸಂಭವಿಸ್ತತುದy
ಎನ್್ನವುದಕಕುyಸಮಕಾಲ್ೀನyಘಟನೆಗಳನ್್ನyಗಮನಿಸ್ತಿತುರ್ವyಪ್ರತಿ-
ಯಬ್ಬರೂyಸ್ಲಭದಲ್ಲಾyತಿಳಿದ್ಕೂಳ್ಳಬಹ್ದಾಗಿದ�

ಬಾಬy ರಾಂಪಾಲ್,y ನಿತಾ್ಯನಂದ,y ಸಂತೊೀಷ್y ಮಾಧವನ್,y
ರಾಧಾಮೆೀ,y ಸಾಯಿಬಾಬ,y ಮಾತಾy ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ,y
ಗ್ಮೀ್ಯತ್yರಾಂರಹೀಂ,yಆಸಾರಾಂyಬಾಪು,yಸಾವಾಮyಪ್ರೀಮಾನಂದ,y
ಸಾವಾಮy ಸದಾಚಾರಿ,y ಇಚಾ್ಛಧಾರಿy ಸಾವಾಮ,y ಸಂತy ರಾಂಪಾಲ್,y
ಚಂದ್ರಸಾವಾಮ���yಹೀಗೆyಈyಪಟ್ಟಿyಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತತುದ�y

ಮ್ಸಿಲಾಂy ಸಮ್ದಾಯದಲ್ಲಾಯೂy ಇಂತಹy ವಿಷಬಿೀಜಗಳುy
ಇಲಲಾವೆಂದಲಲಾ�yಔಲ್ಯಾyವೆೀಷತೊಟ್ಟಿy ಸಮಾಜವನ್್ನyವಂಚ್-
ಸಲ್ಕಕುಳಿದವರ್yಮತ್ತುyಅಂರವರಿಗೆy ‘ವಲ್ಯ್ಲಾಲಾಹ’yಪಟಟಿಕ-
ಟ್ಟಿರ್ವyಪುರೂೀಹತರ್yಇದರyಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿದಾರ್�yಮಾನಸಿಕy
ರೂೀಗದಿಂದyಬಳಲ್ವವರ್yಹಾಗೂyಊರ್yಮತ್ತುyಹಸರ್yಗೊತಿತು-
ಲಲಾದವರ್yಕೂಡಾyಔಲ್ಯಾಗಳಾಗಿyವಿಜೃಂಭಿಸಿದyಉದಾಹರಣೆ-
ಗಳುyಸಾಕಷ್ಟಿದ�yಪಾಲಕಾಕುಡ್yಜಿಲೆಲಾಯy‘ನಾಟ್ಟಿಕಕುಲ್’yಎಂಬyಸಥಾಳದಲ್ಲಾy
‘ಕಲ್ಲಾದೀವ’ನನ್್ನyಮ್ಸಿಲಾಂyಪುರೂೀಹತರyಆಶಿೀವಾ್ಯದದೂಂದಿಗೆy
ಆರಾಧಿಸಿಕೂಂಡ್yಬರಲಾಗ್ತಿತುದ�yಕ್ರರೈಸತುರಲ್ಲಾರ್ವyದೀವಮಾನ-
ವರಿಗೆyಲೆಕಕುವಿಲಲಾ�

ಆಥಿ್ಯಕyಭ್ರಷಾಟಿಚಾರದಿಂದyಆರಂಭಿಸಿyಕೂಲೆಪಾತಕ,yವ್ಯಭಿಚಾರy
ಮ್ಂತಾದy ಅಪರಾಧy ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆy ಶಿಕ್ಷೆಗೆy ಗ್ರಿಯಾದವರ್y
ಕೂಡಾyಈyದೀವಮಾನವರyಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾದಾರ್�yಭಕತುಯyತೆರಮ-
ರಯಲ್ಲಾyಹಣyಮತ್ತುyಸ್ಕಸಿನ್್ನyಮಾರ್ವyಹಾಗೂyಖರಿೀದಿಸ್ವy
ದೀವಮಾನವyವ್ಯವಸ್ಥಾy ಇಂದ್yಒಂದ್yಭಾರಿೀyಉದ್ಯಮವಾಗಿy

ಬಳೆದಿದ�yಗ್ಮೀ್ಯತ್yರಾಂರಹೀಮನyಕರಗಳುyಇದಕೂಕುಂದ್y
ಉತತುಮyಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ�

ಈy‘ದೀವಮಾನವ’yಭಯೀತಾ್ಪದನೆ,yಹಣyಮತ್ತುyಜನಬಲವನ್್ನy
ತೊೀರಿಸಿyಆಡಳಿತyವಗ್ಯವನ್್ನyಮಟಟಿyಹಾಕ್ವyತನಕyಬಲ್ಷ್ಠ-
ಗೊಂಡಿದ�yಮನ್ಷ್ಯನ್yದೀವನಾಗ್ವಾಗyಇದಲಲಾದyಮತೆತುೀನ್y
ಸಂಭವಿಸ್ತತುದ?y ಹಣ,y ಹಣ್್ಣ,y ಅಧಿಕಾರy ಎಂಬy ಮನ್ಷ್ಯ-
ನನ್್ನy ವಶಿೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ವy ಕಾಯ್ಯಗಳುy ದೀವಮಾನವರy
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಾy ಬಿಕರಿಯಾಗ್ತಿತುದ�y ಇದನ್್ನy ಖರಿೀದಿಸಲ್y
ಶಿ್ರೀಮಂತರ್,yರಾಜಕಾರಣಿಗಳುyಸ್ೀರಿದಂತೆyಜನಸಾಮಾನ್ಯರ್y
ಕೂಡಾyಮ್ಗಿಬಿೀಳುತಿತುರ್ವyಸ್ದಿಯ್ನ್್ನyನಾವುyಮಾಧ್ಯಮಗಳ-
ಲ್ಲಾyನೊೀಡಿದೀ್ವೆ�y

ನಿತಾ್ಯನಂದy ಸಾವಾಮಯy ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಾy ಯಾವy ಕತಾಪತಿy
ನಡೆಯ್ತಿತುತೆತುಂದ್yಬಹರಂಗವಾಯಿತ್�yಬಂಗಳೂರ್yಬಳಿಯy
ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಾರ್ವyಈತನyಆಶ್ರಮದಲ್ಲಾyಬದ್ಕ್yಯಾವyರಿೀತಿy
ಐಶಾರಾಮಯಾಗಿತೆತುಂದ್yವ್ಯಕತುವಾಯಿತ್�yಗ್ಮೀ್ಯತ್yಸಿಂಗ್yರಾಂy
ರಹೀಮನyಆಶ್ರಮದyರಮ್ಯyಕರಗಳುyಹೂರಬರ್ತಿತುವೆ�yಗೊೀವಿನy
ಮೆೀಲೆyತ್ಂಬಾyಮಮತೆಯಿರ್ವyರಾಜ್ಯದyಮತೊತುೀವ್ಯyಸಾವಾಮಯy
ಸ್ಖಭೊೀಗದyಬದ್ಕನ್್ನyಇಲ್ಲಾಯyಮಾಧ್ಯಮಗಳುyಅದರಲೂಲಾy
ಮ್ಖ್ಯವಾಗಿyಲಂಕೀಶ್yಪತಿ್ರಕyತೆರದಿಟ್ಟಿತ್�yಈತನyಕ್ರಿತ್yನಾ್ಯ-
ಯಾಲಯದಲ್ಲಾyಪ್ರಕರಣyದಾಖಲಾಗಿದ�yಆದರyಈyಪ್ರಕರಣದy
ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದyನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರ್yಒಬೂ್ಬಬ್ಬರಾಗಿyಹಂಜರಿಯ್-
ತಿತುರ್ವುದ್yಒಂದ್yದೂಡ್ಡyಪ್ರಶಾ್ನರ್ಯಕyಚ್ಹ್ನಯಾಗಿyಉಳಿದಿದ�

ದೀವಮಾನವರಿಂದyಹಲವುyಅಮಾನವಿೀಯyಕಾಯ್ಯಗಳುyನಡೆದ್y
ಜೈಲ್yಪಾಲಾಗಿರ್ವಾಗyಜನರ್yಈyಕ್ರಿತ್yಯೀಚ್ಸಬೀಕಾಗಿದ�y
ನಾವುyಆರಾಧಿಸ್ತಿತುದ್yದೀವನೆೀyಜೈಲ್ನಲ್ಲಾyಮ್ದ್yಮ್ರಿಯ್ತಿತು-
ರ್ವಾಗyಅವರ್yನಮ್ಮನ್್ನyರಕ್ಷಿಸ್ವುದಾದರೂyಹೀಗೆ?yನೊೀವುy
ಅನ್ಭವಿಸ್ವ,yಮರಣಹೂಂದ್ವyಮನ್ಷ್ಯರ್yದೀವನಾಗ್ವುದ್y
ಹೀಗೆ?yಅವರ್yಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಿತುದy್ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕತೆyಅದಷ್ಟಿyದ್ಬ್ಯಲ?

ಆದ್ದರಿಂದy ಎಲಾಲಾy ನೂ್ಯನತೆಗಳಿಂದy ಮ್ಕತುನಾದy ಹಾಗೂy
ಆಶ್ರಯದಾತನಾದyಅಲಾಲಾಹನೆೀyನೆೈಜyದೀವನ್�yಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕತೆಯy
ಮಾಗ್ಯವನ್್ನyಅರಸ್ವವರ್yಅವನನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸಿದರyಮಾತ್ರy
ಯಶಸಿವಾಯಾಗಬಹ್ದ್�yಈyದಾರಿಯನ್್ನyಬಿಟಟಿರyಇಹಲೊೀಕದಲೂಲಾy
ಪರಲೊೀಕದಲೂಲಾyಅಪಮಾನyಕಾದಿದ�� n
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

 " ಶೈಖ್ ಸಾಲ್ಹ್ ಇಬ್್ನ ಫೌಝಾನ್ ಅಲ್ಫೌಝಾನ್

ಶೈಖ್ರವರ್ yಹೀಳುತಾತುರ:

َم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ اْلَقاِعَدُة الثَّالَِثــُة: َأنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ

ِقيــَن  فِي ِعَباَدتِِهــْم، ِمنُْهْم  َظَهَر َعَلــى ُأَناٍس ُمَتَفرِّ

َمْن َيْعُبــُد اْلُمَلِئَكــَة، َوِمنُْهْم َمــْن َيْعُبــُد اْلَْنبَِياَء 

اْلَْحَجــاَر  َيْعُبــُد  َمــْن  َوِمنُْهــْم  الِِحيــَن،  َوالصَّ

ــْمَس َواْلَقَمَر،  َواْلَْشــَجاَر، َوِمنُْهْم َمــْن َيْعُبُد الشَّ

َم َوَلْم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ َوَقاَتَلُهْم َرُســوُل اللَّ

لِيُل َقْوُلُه َتَعاَلى:   ﴿ڭ  ْق َبْينَُهــْم. َوالدَّ ُيَفرِّ

﴾ ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭ ۇ 

ಮೂರನೆೀಬಮೂಲತತವಾ:

“ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿyಬಂದಾಗyಅಲ್ಲಾyಜನರ್y
ವಿವಿಧyದೀವರ್ಗಳನ್್ನyಆರಾಧಿಸ್ತಿತುದರ್್�yಕಲವರ್yಮಲಕ್ಗಳನ್್ನy
ಆರಾಧಿಸ್ತಿತುದರ್್�yಕಲವರ್yಪ್ರವಾದಿಗಳನ್್ನyಮತ್ತುyಮಹಾಪುರ್-
ಷರನ್್ನyಆರಾಧಿಸ್ತಿತುದರ್್�yಕಲವರ್yವಿಗ್ರಹಗಳನ್್ನyಮತ್ತುyಕಲ್ಲಾ–y
ಮರಗಳನ್್ನyಆರಾಧಿಸ್ತಿತುದರ್್�yಕಲವರ್yಸೂಯ್ಯ–ಚಂದ್ರರನ್್ನy
ಆರಾಧಿಸ್ತಿತುದರ್್�y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್y ಇವರಲಲಾರೂಂದಿಗೂy

ಯ್ದ್ಧyಮಾಡಿದರ್�yಇವರಲ್ಲಾyಯಾರyನಡ್ವೆಯೂyಅವರ್yಬೀಧy
ಮಾಡಲ್ಲಲಾ�yಇದಕಕುyಪುರಾವೆyಅಲಾಲಾಹನ yಈyವಚನ:y

﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ﴾
“ಕ್ಷೊೀಭೆyಇಲಲಾದಾಗ್ವyತನಕyಮತ್ತುyಧಮ್ಯyಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿy
ಅಲಾಲಾಹನಿಗಾಗ್ವy ತನಕyಅವರೂಂದಿಗೆyಯ್ದ್ಧyಮಾಡಿರಿ�”y
(ಕ್ರ್ಆನ್y8:39)”

ವಾ್ಖಾ್ನ:

ಮೂರನೆೀಬಮೂಲತತವಾ:

ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿyಬಂದಾಗyಅಲ್ಲಾyಜನರ್yವಿವಿಧy
ದೀವರ್ಗಳನ್್ನy ಆರಾಧಿಸ್ತಿತುದರ್್�y ಕಲವರ್yಮಲಕ್ಗಳನ್್ನy
ಆರಾಧಿಸ್ತಿತುದರ್್�yಕಲವರ್yಸೂಯ್ಯyಚಂದ್ರರನ್್ನyಆರಾಧಿಸ್ತಿತು-
ದರ್್�yಕಲವರ್yವಿಗ್ರಹಗಳನ್್ನyಮತ್ತುyಕಲ್ಲಾyಮರಗಳನ್್ನyಆರಾಧಿ-
ಸ್ತಿತುದರ್್�yಕಲವರ್yಪ್ರವಾದಿಗಳನ್್ನyಮತ್ತುyಮಹಾಪುರ್ಷರನ್್ನy
ಆರಾಧಿಸ್ತಿತುದರ್್�

ಇದ್y ಶಿಕ್ಯನy ಅತಿಹೀಯy ಸಿಥಾತಿಯಾಗಿದ�y ಕಾರಣy ಶಿಕ್್ಯy
ಮಾಡ್ವವರ್yಯಾವುದಾದರೂyಒಂದನ್್ನyಮಾತ್ರyಅವಲಂಬಿ-
ಸ್ವುದಿಲಲಾ�yಅವರಿಗೆyಅನೆೀಕyದೀವರ್ಗಳುyಮತ್ತುyಅನೆೀಕyಆರಾಧ-
ನೆಗಳಿರ್ತತುವೆ�yಆದರyಏಕದೀವವಿಶಾವಾಸಿಗಳುyಹಾಗಲಲಾ�yಅವರ್yಏಕೈಕy

شرح القواعد األربع
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

ದೀವರನ್್ನ,yಅಂದರyಅಲಾಲಾಹನನ್್ನ yಮಾತ್ರyಆರಾಧಿಸ್ತಾತುರ�y

﴿ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ﴾

“ವಿಭಿನ್ನyದೀವರ್ಗಳುyಉತತುಮವೀyಅರವಾyಏಕೈಕyದೀವನೂy
ಸವಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯೂyಆದyಅಲಾಲಾಹನೊೀ?yಅವನನ್್ನyಬಿಟ್ಟಿyನಿೀವುy
ಆರಾಧಿಸ್ತಿತುರ್ವುದ್yನಿೀವೆೀyಹಸರಿಟಟಿyಕಲವುyದೀವರ್ಗಳನ್ನದೀy
ಇನೆ್ನೀನನೂ್ನyಅಲಲಾ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y12:39-40)

ಶಿಕ್ಯನyನೆೀತಾ್ಯತ್ಮಕyಅಂಶಗಳಲೊಲಾಂದ್yಏನೆಂದರyಅದರyಜನರಿಗೆy
ಏಕರೂಪದyಆರಾಧನೆಯಿಲಲಾ�yಅವರyಆರಾಧನೆಗೆyನಿೀತಿನಿಯಮ-
ಗಳಿಲಲಾ�yಕಾರಣ,yಅವರyಆರಾಧನೆಗೆyಯಾವುದೀyಮೂಲಾಧಾರವಿ-
ಲಲಾ�yಅವರ್yತಮ್ಮyಇಷಾಟಿನಿಷಟಿಗಳyಪ್ರಕಾರyಆರಾಧನೆyಮಾಡ್ತಾತುರ�y
ಅವರಲ್ಲಾyಒಬೂ್ಬಬ್ಬರ್yಒಂದೂಂದ್yರಿೀತಿಯಲ್ಲಾyಒಂದೂಂದ್y
ದೀವರನ್್ನyಪೂಜಿಸ್ತಾತುರ�y

﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ 
ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ ﴾

“ಅಲಾಲಾಹ್yಒಂದ್yಉದಾಹರಣೆಯನ್್ನyಕೂಡ್ತಾತುನೆ:yವಿಭಿನ್ನy
ಅಭಿರ್ಚ್ಗಳನ್್ನy ಹೂಂದಿರ್ವy ಅನೆೀಕy ಯಜಮಾನರಿಗೆy
ದಾಸನಾಗಿರ್ವy ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕತುyಮತ್ತುy ಒಬ್ಬನೆೀyಯಜಮಾನನಿಗೆy
ದಾಸನಾಗಿರ್ವyಒಬ್ಬyವ್ಯಕತು�yಇವರಿಬ್ಬರೂyಸಮಾನರೀ?yಅಲಾಲಾಹನಿಗೆy
ಸವ್ಯಸ್ತುತಿ�yಆದರyಅವರಲ್ಲಾyಹಚ್್ಚನವರೂyಇದನ್್ನyತಿಳಿದ್ಕೂಳು್ಳ-
ವುದಿಲಲಾ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y39:29)

ಅಲಾಲಾಹನನ್್ನyಮಾತ್ರyಆರಾಧಿಸ್ವವರ್yಒಬ್ಬನೆೀyಯಜಮಾನನಿಗೆy
ದಾಸನಾಗಿರ್ವyವ್ಯಕತುಯಂತೆ�yಆyಯಜಮಾನನಿಗೆyಅವನyಬಗೆಗೆy
ತೃಪತುಯಿದ�yಆyಯಜಮಾನನyಬೀಕ್yಬೀಡಗಳನ್್ನyಈತyನೆರವೆೀ-
ರಿಸ್ತಾತುನೆ�yಈತನಿಗೂyಯಜಮಾನನyಬಗೆಗೆyಸಂತೃಪತುಯಿದ�yಆದರy
ಅನೆೀಕy ದೀವರ್ಗಳನ್್ನy ಆರಾಧಿಸ್ವy ಬಹ್ದೀವಾರಾಧಕರy
ಸಿಥಾತಿyಶೂೀಚನಿೀಯವಾಗಿದ!yಅವರಿಗೆyಅನೆೀಕyಯಜಮಾನರನ್್ನy
ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಾyತೃಪತುಪಡಿಸಬೀಕಾಗ್ತತುದ�yಪ್ರತಿಯಬ್ಬyದೀವರಿಗೂy

ಅವರದ್ೀyಆದyಬಯಕಗಳಿವೆ�yಅವರದ್ೀyಆದyಬೀಡಿಕಗಳಿವೆ�y
ಅವರದೀ್yಆದyಸಾವಾರ್ಯಗಳಿವೆ�yಭಕತುyತನ್ನನ್್ನyಮಾತ್ರyಆರಾಧಿಸ-
ಬೀಕಂದ್yಅವರಲಲಾರೂyಬಯಸ್ತಾತುರ�yಈy ಕಾರಣದಿಂದಲೆೀy
ಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴾

“ಅಲಾಲಾಹ್yಒಂದ್yಉದಾಹರಣೆಯನ್್ನyಕೂಡ್ತಾತುನೆ:yವಿಭಿನ್ನy
ಅಭಿರ್ಚ್ಗಳನ್್ನy ಹೂಂದಿರ್ವy ಅನೆೀಕy ಯಜಮಾನರಿಗೆy
ದಾಸನಾಗಿರ್ವyಒಬ್ಬyವ್ಯಕತು�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y39:29)yಅಂದರyಆy
ಯಜಮಾನರಿಗೆyಅನೆೀಕyಅಭಿರ್ಚ್ಗಳಿವೆ�yಅವರಲಲಾರyಅಭಿರ್-
ಚ್ಯನ್್ನyಅರ್ಯಮಾಡಿಕೂಂಡ್yಅವರಲಲಾರನ್್ನyತೃಪತುಪಡಿಸಲ್y
ದಾಸನಿಗೆyಸಾಧ್ಯವಾಗ್ವುದಿಲಲಾ�

﴿ ۆئ ۆئ ۈئ ﴾
“ಒಬ್ಬನೆೀy ಯಜಮಾನನಿಗೆy ದಾಸನಾಗಿರ್ವy ಒಬ್ಬy ವ್ಯಕತು�”y
(ಕ್ರ್ಆನ್y39:29)

ಅಂದರy ಈy ದಾಸನಿಗಿರ್ವುದ್y ಒಬ್ಬನೆೀy ಯಜಮಾನ�y ಆy
ಯಜಮಾನನನ್್ನy ತೃಪತುಪಡಿಸ್ವುದ್y ಬಹಳy ಸ್ಲಭ�y ಇದ್y
ಅಲಾಲಾಹ್yಮ್ಶಿ್ರಕರನ್್ನyಮತ್ತುyಮ್ವಹ್ಹದರನ್್ನy ವಿವರಿಸಲ್y
ಬಳಸಿದyಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ�

ಮ್ಶಿ್ರಕರ್yವಿಭಿನ್ನyರಿೀತಿಯyದೀವರ್ಗಳನ್್ನyಆರಾಧಿಸ್ತಾತುರ�y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಅವರಲಲಾರೂಂದಿಗೂyಯ್ದ್ಧyಮಾಡಿದರ್�y
ಅವರಲ್ಲಾyಯಾರyನಡ್ವೆಯೂyಅವರ್yಬೀಧyಮಾಡಲ್ಲಲಾ�yಅವರ್y
ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರೂಂದಿಗೂ,yಯಹೂದಿಗಳೊಂದಿಗೂ,yಕ್ರರೈಸತುರೂಂ-
ದಿಗೂ,yಮಜೂಸಿಗಳೊಂದಿಗೂyಯ್ದ್ಧyಮಾಡಿದರ್�yಅವರ್yಎಲಲಾy
ರಿೀತಿಯyಮ್ಶಿ್ರಕರೂಂದಿಗೂyಯ್ದ್ಧyಮಾಡಿದರ್�yಮಲಕ್ಗಳನ್್ನy
ಆರಾಧಿಸ್ವವರೂಂದಿಗೂ,yಪ್ರವಾದಿಗಳನ್್ನyಮತ್ತುyಮಹಾಪುರ್-
ಷರನ್್ನyಆರಾಧಿಸ್ವವರೂಂದಿಗೂyಅವರ್yಯ್ದ್ಧyಮಾಡಿದರ್�y
ಅವರ್yಯಾರyನಡ್ವೆಯೂyಬೀಧyಮಾಡಲ್ಲಲಾ�

“ವಿಗ್ರಹವನ್್ನy ಆರಾಧಿಸ್ವವರ್yಮತ್ತುyಮಹಾಪುರ್ಷರನ್್ನy
ಅರವಾyಮಲಕ್ಗಳನ್್ನyಆರಾಧಿಸ್ವವರ್yಸಮಾನರಲಲಾ�yಕಾರಣy
ಅವರ್yಆರಾಧಿಸ್ತಿತುರ್ವುದ್yಕಲ್ಲಾ–ಮರyಮ್ಂತಾದyನಿಜಿೀ್ಯವy
ವಸ್ತುಗಳನ್್ನ�yಆದರyನಾವುyಆರಾಧಿಸ್ತಿತುರ್ವುದ್yಅಲಾಲಾಹನy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಔಲ್ಯಾಗಳನ್್ನ�yನಾವುyಮತ್ತುyವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರ್yಸಮಾನರಲಲಾ”y
ಎಂದ್yಹೀಳುವವರಿಗೆyಇದರಲ್ಲಾyಉತತುರವಿದ�

ಅವರyಅಭಿಪಾ್ರಯyಪ್ರಕಾರyಗೊೀರಿಗಳನ್್ನyಆರಾಧಿಸ್ವವರ್y
ಮತ್ತುyವಿಗ್ರಹಗಳನ್್ನyಆರಾಧಿಸ್ವವರ್yಸಮಾನರಲಲಾ�yಇವರನ್್ನy
ಸಮಾನyದೃಷ್ಟಿಕೂೀನದಿಂದyನೊೀಡಬಾರದ್�yಇವರಿಗೆyಒಂದೀy
ನಿಯಮವನ್್ನyಅನವಾಯಗೊಳಿಸಬಾರದ್�yಗೊೀರಿyಆರಾಧಕರನ್್ನy
ಅವಿಶಾವಾಸಿಗಳೆಂದ್yಘೀಷ್ಸಬಾರದ್�yಅವರ್yಮಾಡ್ವyಗೊೀರಿ-
ಯಾರಾಧನೆಯನ್್ನyಶಿಕ್್ಯyಎನ್ನಬಾರದ್�yಅವರೂಂದಿಗೆyಯ್ದ್ಧy
ಮಾಡ್ವುದ್yನಿಷ್ದ್ಧ�

ಆದರyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಇಂತಹyಒಂದ್yಬೀಧyಮಾಡಿರಲ್ಲಲಾ�y
ಅವರ್y ಎಲಲಾರನೂ್ನy ಮ್ಶಿ್ರಕ್y ಎಂದೀy ಪರಿಗಣಿಸಿದರ್�y
ಅವರ್yಎಲಲಾರೂಂದಿಗೂyಯ್ದ್ಧyಮಾಡಿದರ್�yಅವರyನಡ್ವೆy
ಯಾವುದೀyಬೀಧyಮಾಡಲ್ಲಲಾ�yಮಸಿೀಹ್yಈಸಾರನ್್ನyಆರಾಧಿ-
ಸ್ವವರನೆ್ನೀyನೊೀಡಿ�yಈಸಾ yರವರ್yಅಲಾಲಾಹನyಪ್ರವಾದಿ�y
ಆದರೂy ಅವರನ್್ನy ಆರಾಧಿಸ್ವವರೂಂದಿಗೆy ಪ್ರವಾದಿ y
ರವರ್yಯ್ದ್ಧyಮಾಡಿದರ್�yಯಹೂದಿಗಳುyಉಝೈರ್ರನ್್ನy
ಆರಾಧಿಸ್ತಾತುರ�yಉಝೈರ್yಅಲಾಲಾಹನyಪ್ರವಾದಿyಅರವಾyಒಬ್ಬy
ಮಹಾಪುರ್ಷ�y ಆದರೂy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್y ಯಹೂದಿ-
ಗಳೊಂದಿಗೆy ಯ್ದ್ಧy ಮಾಡಿದರ್�y ಅವರ್y ಅವರy ನಡ್ವೆy
ಯಾವುದೀyಬೀಧyಮಾಡಲ್ಲಲಾ�y ಆದ್ದರಿಂದyಮಹಾಪುರ್-
ಷರನ್್ನy ಆರಾಧಿಸ್ವುದ್,y ವಿಗ್ರಹಗಳನ್್ನy ಆರಾಧಿಸ್ವುದ್,y
ಕಲ್ಲಾyಮರಗಳನ್್ನyಆರಾಧಿಸ್ವುದ್yಎಲಲಾವೂyಶಿಕ್್ಯ�yಇವೆಲಲಾವೂy
ಅಲಾಲಾಹ್yಅಲಲಾದವರಿಗೆyಮಾಡ್ವyಆರಾಧನೆ�yಅವರ್yಪ್ರವಾದಿ-
ಗಳಾಗಿದ್ರೂ,yಮಹಾಪುರ್ಷರಾಗಿದರ್ೂyಅರವಾyಇತರyಯಾರೀy
ಆಗಿದ್ರೂyಸರಿ�yಅವರಲ್ಲಾyಯಾರಿಗೂyಆರಾಧನೆyಸಲಲಾಬಾರದ್�y
ಆರಾಧನೆಗಳನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸ್ವyಹಕಕುರ್ವುದ್yಅಲಾಲಾಹನಿಗೆyಮಾತ್ರ�y
ಈyಕಾರಣದಿಂದಲೆೀyಅಲಾಲಾಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ﴾

“ನಿೀವುy ಅಲಾಲಾಹನನ್್ನy ಮಾತ್ರy ಆರಾಧಿಸಿರಿ�y ಅವನೊಂದಿಗೆy
ಯಾರನೂ್ನyಸಹಭಾಗಿಯನಾ್ನಗಿyಮಾಡಬೀಡಿ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y4:36)

“ಯಾರನೂ್ನ”yಎಂಬyಪದವನೂ್ನyನೊೀಡಿ�yಈyಪದವುyಅಲಾಲಾಹ್y
ಅಲಲಾದyಎಲಲಾರನೂ್ನyಒಳಗೊಳು್ಳತತುದ�yಮಲಕ್ಗಳು,yಪ್ರವಾದಿಗಳು,y
ಮಹಾಪುರ್ಷರ್,y ಔಲ್ಯಾಗಳು,y ಕಲ್ಲಾ,y ಮರyಮ್ಂತಾದy

ಎಲಲಾವೂyಈyಪದದyವಾ್ಯಪತುಯಲ್ಲಾyಒಳಪಡ್ತತುದ�

ಶೈಖ್ರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

ڭ  ﴿ڭ  َتَعاَلــى:    َقْوُلــُه  لِيــُل  َوالدَّ

﴾ ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ಇದಕಕುyಪುರಾವೆyಅಲಾಲಾಹನ yಈyವಚನ:y“ಕ್ಷೊೀಭೆyಇಲಲಾದಾಗ್ವy
ತನಕyಮತ್ತುyಧಮ್ಯyಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿyಅಲಾಲಾಹನಿಗಾಗ್ವyತನಕy
ಅವರೂಂದಿಗೆyಯ್ದ್ಧyಮಾಡಿರಿ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y8:39)

ವಾ್ಖಾ್ನ:

ಅಂದರyಅಲಾಲಾಹ್yಅಲಲಾದವರನ್್ನyಆರಾಧಿಸ್ವyಈyಜನರನ್್ನy
ಯಾರ್y ಯಾರನ್್ನy ಆರಾಧಿಸ್ತಿತುದಾ್ರy ಎಂಬy ಆಧಾರದಲ್ಲಾyy
ವಿಭಾಗಿಸದy ಅವರಲಲಾರನೂ್ನy ಸಮಾನವಾಗಿy ಪರಿಗಣಿಸಬೀಕ್y
ಎನ್್ನವುದಕಕುರ್ವyಪುರಾವೆyಅಲಾಲಾಹನyಈyವಚನ�

﴿ڭ  ﴾

“ಅವರೂಂದಿಗೆyಯ್ದ್ಧyಮಾಡಿರಿ�”

“ಅವರೂಂದಿಗೆ”yಎಂಬyಪದದಲ್ಲಾyಎಲಲಾyಮ್ಶಿ್ರಕರೂyಒಳಗೊಳು್ಳ-
ತಾತುರ�yಯಾರೂyಅದರಿಂದyಹೂರತಾಗ್ವುದಿಲಲಾ�y

﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ﴾

“ಕ್ಷೊೀಭೆyಇಲಲಾದಾಗ್ವyತನಕ�”

ಅಂದರyಶಿಕ್್ಯyಇಲಲಾದಾಗ್ವyತನಕ�yಶಿಕ್್ಯyನಿಮೂ್ಯಲನವಾ-
ಗ್ವyತನಕ�yಇಲ್ಲಾyಶಿಕ್್ಯyಎಂಬyಪದದಲ್ಲಾyಅಲಾಲಾಹ್yಅಲಲಾದವರಿಗೆy
ಸಲ್ಲಾಸ್ವyಎಲಲಾyಆರಾಧನೆಗಳೂyಒಳಗೊಳು್ಳತತುವೆ�yಮಹಾಪುರ್ಷ-
ರಿಗೆyಮತ್ತುyಸಜಜ್ನರಿಗೆyಅಪ್ಯಸ್ವyಆರಾಧನೆ,yಕಲ್ಲಾyಮರಗಳಿಗೆy
ಅಪ್ಯಸ್ವyಆರಾಧನೆ,yಸೂಯ್ಯ–ಚಂದ್ರರಿಗೆyಅಪ್ಯಸ್ವyಆರಾಧನೆy
ಎಲಲಾವೂyಇದರಲ್ಲಾyಒಳಪಡ್ತತುದ�

﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ﴾
4ೆ ನೆೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

ಸಹಾಬಿಗಳಬಕ್ರಿತ್ಬಪ್ರವಾದಿ ಬರವರ್ಬಹೀಳಿದ್ೀನ್?

ಪ್ರವಾದಿ yರವರyಸಹಾಬಿಗಳುyಸಂದೀಶಪ್ರಚಾರವಾದyದೌತ್ಯವನ್್ನy
ಹೂಣೆಗಾರಿಕಯಿಂದyನಿವ್ಯಹಸಿದವರ್yಮತ್ತುyಆಲ್ಸಿyಕಲ್ತಿರ್-
ವುದನೆ್ನಲಲಾyಕಲಾಪತುವಾಗಿyಅನ್ಸರಿಸಿದವರಾಗಿದಾರ್�yಅವರyಮೂಲಕy
ಅಲಾಲಾಹನ್yರೂೀಮ್yಮತ್ತುyಶಾಮನ್್ನyಗೆಲ್ಲಾವಂತೆyಮಾಡಿದ�y
ಯಮನ್,yಪಷ್್ಯಯಾವನ್್ನyಮ್ಸಿಲಾಮರyಅಧಿೀನಕೂಕುಳಪಡಿಸಿದ�y
ಅವರಿಲಲಾದಿರ್ತಿತುದರ್yಇಸಾಲಾಮಗೊಂದ್yರಾಷಟ್ರವಾಗಲ್ೀyಆಡಳಿತ-
ವಾಗಲ್ೀyಅಸಿತುತವಾಕಕುyಬರ್ತಿತುರಲ್ಲಲಾ�yಅಲಾಲಾಹನ್yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

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

“ನಿಮ್ಮy ಪೈಕy ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸವಿರಿಸಿy ಸತಕುಮ್ಯವೆಸಗಿದವರೂಡನೆy
ಅಲಾಲಾಹನ್yಅವರಿಗಿಂತyಮ್ಂಚ್ನವರನ್್ನyಭೂಮಯಲ್ಲಾyಪ್ರತಿ-
ನಿಧಿಗಳಾಗಿy ಮಾಡಿದಂತೆರ್ೀy ಅವರನೂ್ನy ಮಾಡ್ವೆನೆಂದ್y
ವಾಗಾನ್yಮಾಡಿರ್ವನ್�yತಾನ್yಅವರಿಗಾಗಿyಮೆಚ್್ಚರ್ವyಅವರy
ಧಮ್ಯವನ್್ನy ಸ್ಭದ್ರy ಬ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಾy ಸಾಥಾಪಸ್ವನ್y ಮತ್ತುy
ಅವರy(ಪ್ರಚಲ್ತ)yಭಯಾವಸ್ಥಾಯನ್್ನyಶಾಂತಿಯಾಗಿyಮಾಪ್ಯಡಿಸಿy
ಬಿಡ್ವನ್�yಅವರ್yನನ್ನನ್್ನyಮಾತ್ರyಆರಾಧನೆyಮಾಡಲ್yಮತ್ತುy
ನನೊ್ನಂದಿಗೆyಯಾರನೂ್ನyಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿyಮಾಡದಿರಲ್�yಇದಾದy

ಬಳಿಕyಯಾರ್yದೀವಸಹಭಾಗಿತವಾyಮಾಡ್ವರೂೀyಅವರೀyಕಮ್ಯ-
ಭ್ರಷಟಿರ್�”y(ಅನೂ್ನರ್y55)

ಸಹಾಬಿಗಳyಜಿೀವನವುyಅಲಾಲಾಹನyವಚನದyಅಕ್ಷರಶಃyಪಡಿಯ-
ಚಾ್ಚಗಿತ್ತು�y ಸಹಾಬಿಗಳy ಕ್ರಿತ್y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್y ಒಮೆ್ಮy
ಹೀಳಿದರ :್y“ನಿೀವುyನನ್ನyಸಹಾಬಿಗಳನ್್ನyಕಟಟಿದಾಗಿyಆಡಿಕೂಳ್ಳ-
ಬಾರದ್�yನಿಮ್ಮಲೊಲಾೀವ್ಯರ್yಉಹ್್yಪವ್ಯತದಷ್ಟಿyಚ್ನ್ನವನ್್ನyವೆಚ್ಚy
ಮಾಡಿದರೂyಅದ್yಅವರ್yವೆಚ್ಚyಮಾಡಿದyಮ್ದ್ನ್yಸಾಥಾನಕೂಕುy
ತಲ್ಪಲಾರದ್�”y(ಬ್ಖಾರಿyಮ್ಸಿಲಾಂ)

ಮತೊತುಂದ್yಬಾರಿyಅವರ್yಹೀಳಿದರ :್y“ನಕ್ಷತ್ರಗಳುyಆಕಾಶದy
ಕಾವಲ್ಗಾರರಾಗಿದಾರ್�yನಕ್ಷತ್ರಗಳುyಮರಯಾದಾಗ,yಆಕಾಶಕಕುy
ತಾಕೀತ್yಮಾಡಲ್ಪಟಟಿದ್y್ಸಂಭವಿಸ್ತತುದ�yನಾನ್yನನ್ನyಸಹಾಬಿಗಳy
ಕಾವರ್ಗಾರನಾಗಿದ್ೀನೆ�yನಾನ್yಮೃತಪಟಟಿರyಅವರಿಗೆyತಾಕೀತ್y
ಮಾಡಲ್ಪಟಟಿದ್್y ಬಂದೂದಗ್ತತುದ�y ನನ್ನy ಸಹಾಬಿಗಳುy ನನ್ನy
ಸಮ್ದಾಯದyಕಾವಲ್ಗಾರರಾಗಿದಾರ್�yಅವರ್yವಿದಾಯಕೂೀ-
ರಿದರyನನ್ನyಸಮ್ದಾಯದಲ್ಲಾyಅವರಿಗೆyತಾಕೀತ್yಮಾಡಲ್ಪಟಟಿದ್್y
ಸಂಭವಿಸ್ತತುದ�”yy(ಮ್ಸಿಲಾಂ)

ಸಹಾಬಿಗಳyಮಹತವಾyಮತ್ತುyಪಾ್ರಧಾನ್ಯತೆಯನ್್ನyಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸ್ವy
ಒಂದ್yವಚನವನ್್ನyಗಮನಿಸಿರಿ:y“ನನ್ನyಓವ್ಯyಸಹಾಬಿyಯಾವy
ಪ್ರದೀಶದಲ್ಲಾy ಮೃತಪಡ್ತಾತುರೂೀy ಅಲಾಲಾಹನ್y ಅವರಿಗಾಗಿy
ಪುನರ್ತಾಥಾನyದಿನದಂದ್yಒಬ್ಬyನಾಯಕyಮತ್ತುyಒಂದ್yಪ್ರಕಾಶ-
ವನ್್ನyನಿಶ್ಚಯಿಸ್ತಾತುನೆ�”y(ಮ್ಸಿಲಾಂ)

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್y ಹೀಳುತಾತುರ:y “ನನ್ನy ಸಹಾಬಿಗಳನ್್ನy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಆಕ್ಷೆೀಪಸ್ವವರನ್್ನy ಕಂಡರy ನಿಮ್ಮy ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆyಅಲಾಲಾಹನy
ಶಾಪವಿರಲ್yಎಂದ್yಪಾ್ರಥಿ್ಯಸಿರಿ�”y(ತಿಮ್್ಯದಿ)

ಅಬೂಬಕಕುರ್ yರವರyಕ್ರಿತ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ :್y
“ಅಬೂಬಕಕುರ್yಸಹವಾಸyಮತ್ತುyಸಂಪತಿತುನyಮೂಲಕyನನಗೆyಅತ್ಯಧಿಕy
ಅಭಯವನ್್ನyನಿೀಡಿದyವ್ಯಕತುಯಾಗಿದಾರ್�”y(ಬ್ಖಾರಿyಮ್ಸಿಲಾಂ)

ಉಮರ್ yರವರyಕ್ರಿತ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ್:y
“ಅಲಾಲಾಹನ್y ಉಮರ್ರವರy ನಾಲಗೆy ಮತ್ತುy ಹೃದಯದಲ್ಲಾy
ಸತ್ಯವನ್್ನyಬೀರೂರಿಸಿದಾನ್ೆ�”y(ತಿಮ್್ಯದಿ)

ಉಸಾ್ಮನ್ yರವರyಕ್ರಿತ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ :್y
“ಎಲಾಲಾyಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂyಒಬ್ಬyಸಂಗಾತಿyಇದಾನ್ೆ�yಸವಾಗ್ಯದಲ್ಲಾyನನ್ನy
ಸಂಗಾತಿyಉಸಾ್ಮನ್ರವರಾಗಿದಾರ್�”y(ತಿಮ್್ಯದಿ)

ಅಬ್ಲ್್yಮ್ತತುಲ್ಬ್yಬಿನ್yರಬಿೀಅyಅವರಿಂದyನಿವೆೀದನೆ:yನಾನ್y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರyಜೂತೆಯಲ್ಲಾದಾಗ್yಅಲ್ಲಾಗೆyಕೂೀಪಾವಿಷಟಿರಾದy
ಅಬಾ್ಬಸ್ y ರವರyಆಗಮನವಾಯಿತ್�yಅವರನ್್ನy ನೊೀಡಿy
ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್y ಕೀಳಿದರ್:y “ತಾವೆೀಕy ಕ್ಪತರಾಗಿರ್-
ವಿರಿ?”yಅಬಾ್ಬಸ್ yಹೀಳಿದರ :್y“ಓyಅಲಾಲಾಹನyಸಂದೀಶವಾ-
ಹಕರೀ,yನಮಗೆyಮತ್ತುyಕ್ರೈಶರyನಡ್ವಿರ್ವyಸಂಬಂಧವೆೀನ್?y
ಅವರ್yಪರಸ್ಪರರನ್್ನyಹಸನ್್ಮಖರಾಗಿyಭೆೀಟ್ಯಾಗ್ತಾತುರ�yಆದರy
ನಮ್ಮಂದಿಗೆyಹೀಗೆyಭೆೀಟ್ಯಾಗ್ವುದಿಲಲಾ�”yಇದನ್್ನyಕೀಳಿyಪ್ರವಾದಿ

yರವರyಮ್ಖyಕಂಪೀರಿತ್�yಅವರ್yಹೀಳಿದರ :್y“ನನ್ನyಚ್ಕಕುಪ್ಪ-
ನನ್್ನyನೊೀಯಿಸಿದವರ್yನನ್ನನ್್ನyನೊೀಯಿಸಿದರ್�yಒಬ್ಬನyಚ್ಕಕುಪ್ಪy
ಅವನyತಂದಗೆyಸಮಾನ�”y(ತಿಮ್್ಯದಿ)

ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಅಬಾ್ಬಸ್ yಮತ್ತುyಅವರyಪುತ್ರyಅಬ್ಲ್ಾಲಾ
yರಿಗಾಗಿyಹೀಗೆyಪಾ್ರಥಿ್ಯಸಿದರ್ :್y“ಓyಅಲಾಲಾಹನೆೀ,yನಿೀನ್yಅಬಾ್ಬಸ್y

ಮತ್ತುyಅವರyಪುತ್ರರyಎಲಾಲಾyಬಹರಂಗyಮತ್ತುyರಹಸ್ಯyಪಾಪಗಳನ್್ನy
ಕ್ಷಮಸ್�yನಿೀನ್yಅವರyಪುತ್ರನyಮೂಲಕyಅವರಿಗೆyಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್್ನy
ದಯಪಾಲ್ಸ್�”y(ತಿಮ್್ಯದಿ)

ಪ್ರವಾದಿ yರವರೂಂದಿಗೆyಒಬ್ಬರ್yಕೀಳಿದರ :್y“ಓyಅಲಾಲಾಹನy
ಸಂದೀಶವಾಹಕರೀ,yನಿಮಗೆyಅತ್ಯಧಿಕyಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ್yಯಾರ್?”y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ್:y “ಆಯಿಶಾ�”y “ಪುರ್ಷರಲ್ಲಾy
ಯಾರ್?”y“ಆಕಯyತಂದy(ಅಬೂಬಕಕುರ್)”yಎಂದ್yಪ್ರವಾದಿ

yರವರ್yಉತತುರಿಸಿದರ್�

ಖಾಲ್ದ್yಬಿನ್yವಲ್ೀದ್ yರವರyಕ್ರಿತ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್y
ಹೀಗೆಂದರ :್y“ಖಾಲ್ದ್yಅಲಾಲಾಹನyಖಡಗೆಗಳyಪೈಕyಒಂದ್yಖಡಗೆ-
ವಾಗಿದಾರ್yಗೊೀತ್ರದyಅತ್್ಯತತುಮyಯ್ವಕ�”y(ಅಹ್ಮದ್,yತಿಮ್್ಯದಿ)

ಮ್ಹಮ್ಮದ್yಬಿನ್yಮಸಲಾಮರy ಕ್ರಿತ್y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್y
ಒಮೆ್ಮy ಹೀಳಿದರ್:y “ನಾನ್yಮ್ಹಮ್ಮದ್yಬಿನ್yಮಸಲಾಮರಿಗೆy
ಏನಾದರೂyವಿಪತ್ತುyಬಂದರಗ್ತತುದೂೀyಎಂದ್yಭಯಪಟಟಿಂತೆy
ಬೀರyಯಾರyವಿಷಯದಲ್ಲಾಯೂyಭಯಪಟ್ಟಿರಲ್ಲಲಾ���”yಅನಂತರy
ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್y ಪಾ್ರಥಿ್ಯಸಿದರ್:y “ನಿಮ್ಮನ್್ನy ವಿಪತ್ತುಗಳುy
ತಟಟಿದಿರಲ್�”y(ಅಬೂದಾವೂದ್)

ಮ್ಆವಿಯಾ yರಿಗಾಗಿyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಮಾಡಿದyಪಾ್ರರ್ಯನೆ:y
“ಓyಅಲಾಲಾಹನೆೀ,yನಿೀನ್yಇವರನ್್ನyಸನಾ್ಮಗ್ಯವನ್್ನyಪಡೆದyಮತ್ತುy
ಸನಾ್ಮಗ್ಯಕಕುyಆಮಂತಿ್ರಸ್ವyವ್ಯಕತುಯನಾ್ನಗಿyಮಾಡ್�”y(ತಿಮ್್ಯದಿ)

ಅಬ್ಲ್ಾಲಾಹ್yಬಿನ್yಉಮರ್ yರವರyಕ್ರಿತ್y“ಅಬ್ಲ್ಾಲಾಹ್yಬಿನ್y
ಉಮರ್ yಸಾತಿವಾಕರಾದyವ್ಯಕತುಯಾಗಿದಾರ್”yಎಂದರ್�

ಅಲಾಲಾಹನ್yಪವಿತ್ರyಕ್ರ್ಆನ್ನಲ್ಲಾyಪ್ರಶಂಸಿಸಿದyಎಲಾಲಾyಸಹಾಬಿ-
ಗಳನ್್ನy ಅವನy ಸಂದೀಶವಾಹಕರ್y ಕೂಡಾy ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದಾರ್�y
ಅವರಿಗಾಗಿyಪಾಪವಿಮೀಚನೆಯyಪಾ್ರರ್ಯನೆyನಡೆಸಿದಾರ್�yಆy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಅನ್ಗಮಸ್ವyಪ್ರತಿಯಬ್ಬyಮ್ಸಿಲಾಮನ್y
ಸಹಾಬಿವಯ್ಯರನ್್ನyಗೌರವಿಸಬೀಕ್�yಈyಅನ್ಗ್ರಹೀತyಧಮ್ಯದy
ಸಾರಥಿಗಳಾದyಸಹಾಬಿಗಳyಬಗೆಗೆyಕಟಟಿದಾಗಿyಮಾತನಾಡ್ವುದ್y
ಕಪಟವಿಶಾವಾಸದyಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ�yಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಸ್ನ್ನತ್yಪ್ರಕಾರy
ಕಾಯ್ಯವೆಸಗ್ವyಮೂಲಕyಧಮ್ಯಕಾಕುಗಿyತಿೀವ್ರyಪರಿಶ್ರಮyನಡೆಸಿದy
ಸಹಾಬಿಗಳುyಇಸಾಲಾಂyಎಂಬyಆಕಾಶದಲ್ಲಾyಸದಾಕಾಲyಮನ್ಗ್ವy
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿದಾರ್�� n

“ಧಮ್ಯyಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿyಅಲಾಲಾಹನಿಗಾಗ್ವyತನಕ�”

ಅಂದರyಆರಾಧನೆಗಳೆಲಲಾವೂyಅಲಾಲಾಹನಿಗೆyಮಾತ್ರyಅಪ್ಯತವಾ-
ಗ್ವyತನಕ�yಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಾyಅಲಾಲಾಹ್yಅಲಲಾದವರ್yಸಹಭಾ-
ಗಿಗಳಾಗದಿರ್ವyತನಕ�yಅವರ್yಮಹಾಪುರ್ಷರ್,yಸಜಜ್ನರ್,y
ಕಲ್ಲಾ,yಮರ,yಸ್ೈತಾನರ್yಅರವಾyಇತರyಯಾರೀyಆಗಿದರ್ೂyಸಹ�y
y (ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ವುದ )್

...ಮೂಲಭೂತಬತತವಾಗಳಬರ್ವರಣೆ 8 ನೆೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

ಆದಶಷಿಬನಾರಿಯರಬ
ಸರ್ಶೀಷತೆಗಳು

ನಾ್ಯಬಪಾಲನೆಯಬಕ್ರಮ

ಇಸಾಲಾಮನyನಾಲಕುನೆೀyಖಲ್ೀಫyಅಲ್ೀyಬಿನ್yಅಬಿೀyತಾವಾಲ್ಬ್ y
ರವರyಆಡಳಿತದಲ್ಲಾyಅರ್ಯyಖಾತೆಯನ್್ನyನಿವ್ಯಹಸ್ತಿತುದy್ಅಲ್ೀy

ಬಿನ್yಅಬೂyರಾಫಿಅ್yಹೀಳುತಾತುರ:yಬಸಾ್ರದyಯ್ದ್ಧದyಸಂದಭ್ಯದ-
ಲ್ಲಾyವಶಪಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಲಾದyಸಮರಾಜಿ್ಯತyಸ್ೂತಿತುನಲ್ಲಾyಒಂದ್yಅಪಾರy
ಬಲೆಬಾಳುವyಹಾರವುyಇತ್ತು�yಅದನ್್ನyಬೈತ್ಲ್yಮಾಲ್ನಲ್ಲಾy
ಸ್ೀರಿಸಿಕೂಳ್ಳಲಾಯಿತ್�yಕಲವುyದಿನಗಳyನಂತರyಈyವಿಷಯವುy
ಅಮೀರ್ಲ್yಮ್ಅ್yಮನಿೀನ್yಅಲ್ೀ yರವರyಪುತಿ್ರyಝೈನಬ-
ರವರಿಗೆyತಿಳಿದಾಗyಓವ್ಯyಮಧ್ಯವತಿ್ಯಯyಮೂಲಕyನನೊ್ನಂದಿಗೆ:

ಝೈನಬ್:y“ನನಗೆyತಿಳಿದ್yಬಂದಂತೆyಅಮೀರ್ಲ್yಮ್ಅ್yಮನಿೀ-
ನ್ರವರyಸರಕಾರಿyಖಜಾನೆಯಲ್ಲಾyಅತ್ಯಂತyಬಲೆಬಾಳುವyಮ್ತಿತುನy
ಹಾರyಒಂದಿದ�yಅದ್yನಿಮ್ಮyಮೆೀಲೊ್ನೀಟಕಕುyಒಳಪಟ್ಟಿದ�yಸವಾಲ್ಪy
ದಿನಗಳyಮಟ್ಟಿಗೆyನಿೀವುyಅದನ್್ನyನನಗೆyಕೂಡಬೀಕಂದ್yಮತ್ತುy
ಈದ್ಲ್yಅದ್ಹಾದyದಿನyಅದನ್್ನy ನಾನ್y ಧರಿಸಬೀಕಂದ್y
ಬಯಸ್ತೆತುೀನೆyಮತ್ತುyನಿಮ್ಮಂದಿಗೆyವಿನಂತಿಸಿಕೂಳು್ಳತೆತುೀನೆ�”

ಇಬ್್ನyಅಬೂyರಾಫಿಅ :್y“ಸವಾಲ್ಪyದಿನಗಳyಮಟ್ಟಿಗೆyಕೂಡ್ವುದಾದರy
ಅಡಿ್ಡಯಿಲಲಾ�yಅಂದರyಮೂರ್yದಿನಗಳyನಂತರyಅದನ್್ನyನಿೀವುy
ಮರಳಿyತಲ್ಪಸಬೀಕ್�”

ಝೈನಬ್:y“ಸರಿ�yನನ್ನyಒಪ್ಪಗೆyಇದ�”

ಅಲ್ೀyಬಿನ್yಅಬೂyರಾಫಿಅ್yತನ್ನyವಶದಲ್ಲಾದ್yಆyಬಲೆಬಾಳುವy
ಮ್ತಿತುನyಹಾರವನ್್ನyಝೈನಬರವರಿಗೆyಕೂಟ್ಟಿy ಕಳುಹಸಿದರ್�y
ಈದ್ಲ್yಅದ್ಹಾದyದಿನyಅಮೀರ್ಲ್yಮ್ಅ್yಮನಿೀನ್yಅಲ್ೀy

ಬಿನ್yಅಬೂyತಾವಾಲ್ಬ್ರವರyದೃಷ್ಟಿyಝೈನಬರವರyಕೂರಳಿನಲ್ಲಾದ್y
ಮ್ತಿತುನyಹಾರದyಮೆೀಲೆyಬಿತ್ತು�yತಕ್ಷಣyಅವರ್yಗ್ರ್ತಿಸಿಕೂಂಡರ್y
ಮತ್ತುyಝೈನಬರೂಂದಿಗೆyವಿಚಾರಿಸಿದರ್�

ಅಮೀರ್ಲ್y ಮ್ಅ್yಮನಿೀನ್:y “ನಿಮಗೆy ಈy ಹಾರವುy
ಎಲ್ಲಾಂದyಲಭಿಸಿತ ?್”

ಝೈನಬ್:y “ನಾನ್y ಈy ಹಾರವನ್್ನy ಬೈತ್ಲ್y ಮಾಲ್ನy
ಕೂೀಶಾಧಿಕಾರಿyಅಲ್ೀyಬಿನ್yಅಬೂyರಾಫಿಅ್yರವರಿಂದyಹಬ್ಬದy
ದಿನyಧರಿಸಿyಮರಳಿಸ್ವೆyಎಂಬyಶರತಿತುನಲ್ಲಾyಪಡೆದ್ಕೂಂಡೆ�”

ಅಲ್ೀy ಬಿನ್y ಅಬೂy ತಾಲ್ಬ್y ತಕ್ಷಣy ಕೂೀಶಾಧಿಕಾರಿಗೆy ಕರy
ಕಳುಹಸಿದರ್yಮತ್ತುyತಕ್ಷಣyವಿಚಾರಿಸಿದರ್�

ಅಮೀರ್ಲ್yಮ್ಅ್yಮನಿೀನ್:y“ಇಬ್್ನyಅಬೂyರಾಫಿಅ !್yನಿೀವುy
ಸಮಸತುyಮ್ಸಿಲಾಂyಸಮೂಹವನ್್ನyವಂಚ್ಸ್ತಿತುದಿೀ್ರಾ?”

ಇಬ್್ನyಅಬೂyರಾಫಿಅ್:y “ಮಆಝಲಾಲಾಹ್!yನನಿ್ನಂದyಅಂತಹy
ಪ್ರವತ್ಯನೆyಸಾಧ್ಯವೆೀ?”

ಅಮೀರ್ಲ್yಮ್ಅ್yಮನಿೀನ್:y“ಹಾಗಾದರyನಿೀವುyಆyಮ್ತಿತುನy
ಹಾರವನ್್ನyಮ್ಸಿಲಾಮರyಅನ್ಮತಿಯಿಲಲಾದyಹೀಗೆyಅಮೀರ್ಲ್y
ಮ್ಅ್yಮನಿೀನ್ರವರyಪುತಿ್ರಗೆyಕೂಡ್ತಿತುೀರಿ?”

ಇಬ್್ನy ಅಬೂy ರಾಫಿಅ್:y “ಅಮೀರ್ಲ್y ಮ್ಅ್yಮನಿೀನ್!y
4  ನೆೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಇಸದಿನಬವೆಚ್ಚಬನಾಳೆಗಾಗಿ

ಇಸಾಲಿಮ್ ೆಡವರು, ನಗ್ಣತ್ಕರು ಮತು್ತ ಅನಾಥರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕರುಣೆಯಿರುವ ಧಮ್ಣವಾಗಿದ. ಅದು ಅವರಿಗಾಗಿ 
ಮಾಡುವ ವೆಚಚಿವನು್ನ ಅಲಾಲಿಹನ ಮಾಗ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವೆಚಚಿವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ. ಇಸಾಲಿಮ್ ಸೃಷಿ್ಟಕತ್ಣನ 
ಪ್ರತ್ಫಲವನು್ನ ೆಯಸಿ ಅವನ ಮಾಗ್ಣದಲ್ಲಿ ವೆಚಚಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪ್ರತ್ಫಲವಿದಯಂದು ಹೇಳಿದ. 
ಧನವನು್ನ ಉತ್ತಮ ಮಾಗ್ಣದಲ್ಲಿ ವೆಚಚಿ ಮಾಡದ ಜೂೇಪಾನವಾಗಿಟು್ಟಿೂಳುಳುವ ಕುರಿತು ಕುಂಆನ್ ಮತು್ತ ಹದಿೇಸಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಭೇರ ಎಚಚಿರಿಿಯಿದ.

ಜನರ್y ಪರಸ್ಪರy ಸಹಕಾರದೂಂದಿಗೆy ಜಿೀವಿಸಬೀಕಾದವ-
ರಾಗಿದಾರ್�yಬಡವರ್yಮತ್ತುyಶಿ್ರೀಮಂತರಲಲಾರೂyಪರಾಶ್ರ-

ಯವಿಲಲಾದ,y ಆದರy ಎಲಲಾರy ಆಶ್ರಯದಾತನಾದy ಅಲಾಲಾಹನy
ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿದಾರ್�yಪರಸ್ಪರyನಡ್ವಿನyಆಶ್ರಯದಿಂದಲೆೀyಮನ್ಷ್ಯರy
ಅಸಿತುತವಾyಉಳಿಯ್ತತುದ�yಶಿ್ರೀಮಂತನ್yಶಿ್ರೀಮಂತಿಕಯನ್್ನyಪಡೆದy
ಹನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಾyಹಲವಾರ್yಬಡವರyಶ್ರಮವಿರ್ತತುದ�yಬಡವರಿಗೆy
ಶಿ್ರೀಮಂತರಿರ್ವುದರಿಂದಲೆೀyತಮ್ಮyಉಪಜಿೀವನದyಮಾಗ್ಯವನ್್ನy
ಕಂಡ್ಕೂಳ್ಳಲ್yಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತತುದ�

ಬಡತನyಮತ್ತುyಶಿ್ರೀಮಂತಿಕyದೈವಿಕyಪರಿೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ�yಬಡತನ-
ವನ್್ನyಅನ್ಭವಿಸ್ವವರ್yಆyವಿಷಮಾವಸ್ಥಾಯಲ್ಲಾಯೂyಸೃಷ್ಟಿ-
ಕತ್ಯನನ್್ನyಮರಯದಿರಲ್yಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೀಕಾಗಿದ�yಶಿ್ರೀಮಂತನ್y
ತನ್ನyಶಿ್ರೀಮಂತಿಕಯಲ್ಲಾyಮೆೈಮರತ್yಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಯನನ್್ನyಮರಯದy
ಅವನಿಗೆyಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ರಕಟ್ಸಬೀಕಾಗಿದ�yಅವನ್yತನ್ನyಸಂಪತಿತುನಿಂ-
ದಾಗಿyನರಕಕೂಕುyಸವಾಗ್ಯಕೂಕುyಪ್ರವೆೀಶಿಸಲ್yಸಾಧ್ಯವಿದರ್ಂದ್yತಿಳಿ-
ದ್ಕೂಳ್ಳಬೀಕ್�yಅನಾ್ಯಯದyಮಾಗ್ಯದಲ್ಲಾyಧನವನ್್ನyಸಂಪಾದಿಸಿy
ಅಧಮ್ಯದy ಮಾಗ್ಯದಲ್ಲಾy ವೆಚ್ಚy ಮಾಡ್ವುದ್y ಮತ್ತುy ವೆಚ್ಚy
ಮಾಡಬೀಕಾದyಮಾಗ್ಯಗಳನ್್ನyಅವಗಣಿಸಿದರyಶಿ್ರೀಮಂತಿಕಯy
ಪರಿೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಾyಅವನ್yಪರಾಜಿತನಾಗ್ತಾತುನೆ�

ಇಸಾಲಾಮ್yಬಡವರ್,yನಿಗ್ಯತಿಕರ್yಮತ್ತುyಅನಾರರೂಂದಿಗೆyತ್ಂಬಾy
ಕರ್ಣೆಯಿರ್ವyಧಮ್ಯವಾಗಿದ�yಅದ್yಅವರಿಗಾಗಿyಮಾಡ್ವy
ವೆಚ್ಚವನ್್ನy ಅಲಾಲಾಹನy ಮಾಗ್ಯದಲ್ಲಾy ಮಾಡ್ವy ವೆಚ್ಚವೆಂದ್y
ಪರಿಗಣಿಸಿದ�yಇಸಾಲಾಮ್yಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಯನyಪ್ರತಿಫಲವನ್್ನyಬಯಸಿyಅವನy
ಮಾಗ್ಯದಲ್ಲಾyವೆಚ್ಚyಮಾಡ್ವವರಿಗೆyಮಹತತುರವಾದyಪ್ರತಿಫಲವಿದ-
ರ್ಂದ್yಹೀಳಿದ�yಧನವನ್್ನyಉತತುಮyಮಾಗ್ಯದಲ್ಲಾyವೆಚ್ಚyಮಾಡದy
ಜೂೀಪಾನವಾಗಿಟ್ಟಿಕೂಳು್ಳವyಕ್ರಿತ್yಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಹದಿೀಸಿನಲ್ಲಾy
ಗಂಭಿೀರyಎಚ್ಚರಿಕಯಿದ�yಅಲಾಲಾಹನ್yಹೀಳುವುದನ್್ನyನೊೀಡಿರಿ�

﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک 
ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ﴾

“ಅಲಾಲಾಹನyಮಾಗ್ಯದಲ್ಲಾyತಮ್ಮyಸಂಪತತುನ್್ನyಖಚ್್ಯyಮಾಡ್ವವರy
ಖಚ್್ಯನyಉಪಮೆ,yಒಂದ್yಕಾಳನ್್ನyಬಿತಿತುyಅದರಿಂದyಏಳುyತೆನೆಗಳುy
ಹೂರಟ್,yಪ್ರತಿಯಂದ್yತೆನೆಯಲ್ಲಾyನೂರ್yಕಾಳುಗಳಿರ್ವಂತಿದ�y
ಇದೀyರಿೀತಿಯಲ್ಲಾyಅಲಾಲಾಹನ್yತಾನ್ದ್ೀಶಿಸಿದವನyಕಮ್ಯಗಳಿಗೆy
ವೃದಿ್ಧಯನ್್ನyದಯಪಾಲ್ಸ್ತಾತುನೆ�”y(2-261)
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

ಸತ್ಯಧಮ್ಯy ಮತ್ತುy ಇತರರಿಗಾಗಿy ವೆಚ್ಚy ಮಾಡ್ವಾಗy ಅದ್y
ತಾನಾಗಿರ್ೀyಮಾಡ್ವyವೆಚ್ಚyಅರವಾyಅದರyಪ್ರತಿಫಲyಸಂಬಂ-
ಧಪಟಟಿವರಿಗೆyಮಾತ್ರyಲಭಿಸ್ತತುದರ್ಂದ್yಕ್ರ್ಆನ್yಹೀಳಿದ�

﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾

“ನಿೀವುy ದಾನಧಮ್ಯಗಳಲ್ಲಾy ಖಚ್್ಯy ಮಾಡ್ವುದಲಾಲಾy ನಿಮ್ಮy
ಸವಾಂತದy ಒಳಿತಿಗಾಗಿy ಮಾತ್ರ�y ಅಲಾಲಾಹನy ಸಂಪ್ರೀತಿಯನ್್ನy
ಬಯಸಿರ್ೀyನಿೀವುyಖಚ್್ಯyಮಾಡ್ತಿತುೀರಷಟಿೀ�yಹಾಗಿದ್ರyನಿೀವುy
ದಾನಧಮ್ಯಗಳಲ್ಲಾyಖಚ್್ಯyಮಾಡ್ವyಸಂಪತಿತುನy ಸಂಪೂಣ್ಯy
ಪ್ರತಿಫಲyನಿಮಗೆyಕೂಡಲಾಗ್ವುದ್�yನಿಮ್ಮyಹಕ್ಕುಚ್್ಯತಿyಖಂಡಿತy
ಆಗಲಾರದ್�”y(2:272)

ಉದಾರಿಗಳಿಗಿರ್ವyಪ್ರತಿಫಲದyಕ್ರಿತ್yಅಲಾಲಾಹನ್yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴾

“ತಮ್ಮyಸಂಪತತುನ್್ನyಆಹೂೀರಾತಿ್ರyರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೂyಬಹರಂ-
ಗವಾಗಿಯೂy ಖಚ್್ಯy ಮಾಡ್ವವರy ಪ್ರತಿಫಲy ಅವರy
ಪ್ರಭ್ವಿನyಬಳಿಯಿದ�yಅವರಿಗೆyಯಾವyಭಯವೂyವ್ಯರಯೂy
ಇರ್ವುದಿಲಲಾ�”y(2:274)

ಆದರy ಹಸರಿಗಾಗಿy ವೆಚ್ಚy ಮಾಡ್ವುದ್y ಮತ್ತುy ಯಾರಿಗೆy
ನಿೀಡಲಾಗಿದಯೀy ಅವರಿಗೆy ತೊಂದರಕೂಡ್ವy ಅರವಾy
ಅವರನ್್ನyತನ್ನyಔದಾಯ್ಯದyಉರ್ಳಲ್ಲಾyಬಂಧಿಸಿಡ್ವyಉದ್ೀಶ-
ವನ್್ನyಹೂಂದಿದ್ರyಅದ್yಶಿಕ್ಾಹ್ಯವಾಗಿದ್y್ಯಾವುದೀyಪ್ರತಿಫಲಕಕುy
ಅಹ್ಯವಾಗ್ವುದಿಲಲಾ�

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್y ಹೀಳುತಾತುರ:y “ಓy ಮನ್ಷಾ್ಯ!y ಮಗತೆ-
ಯಾದ್ದನ್್ನyವೆಚ್ಚyಮಾಡ್ವುದ್yನಿನ್ನyಮಟ್ಟಿಗೆyಒಳಿತಾಗಿದ�y
ಶೀಖರಿಸಿಡ್ವುದ್yಕೀಡಾಗಿದ�yಅಗತ್ಯಕಾಕುಗಿyಜೂೀಪಾನವಾಗಿ-
ಟ್ಟಿಕೂಳು್ಳವುದರಲ್ಲಾyತಪ್ಪಲಲಾ�yನಿಕಟyಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದyಆರಂಭಿಸಿರಿ�y
ಕಳಗಿರ್ವyಕೈಗಳಿಗಿಂತyಮೆೀಲ್ರ್ವyಕೈಗಳೆೀyಉತತುಮ�”y(ಮ್ಸಿಲಾಂ)
� n

ಅವರಾದರೂyನಿಮ್ಮyಹೃದಯದyಒಂದ್yಭಾಗವಲಲಾವೆೀ?yಅದ್y
ಕೂಡyಅವರ್yಮೂರ್yದಿನyಧರಿಸಿyಮರಳಿಸ್ತೆತುೀನೆಂಬyಶರತಿತುನy
ಮೆೀಲೆyಪಡೆದ್ಕೂಂಡಿರ್ವುದಾಗಿದ�”

ಅಮೀರ್ಲ್yಮ್ಅ್yಮನಿೀನ್:y“ತಕ್ಷಣyಝೈನಬರಿಂದyಆyಮ್ತಿತುನy
ಹಾರವನ್್ನyಮರಳಿyಪಡೆದ್yಬೈತ್ಲ್yಮಾಲ್ನಲ್ಲಾyಸ್ೀರಿಸಿಬಿಡಿರಿ�y
ಎಚ್ಚರಿಕ!yಮ್ಂದy ಇಂತಹy ಕಾಯ್ಯಗಳುyಮರ್ಕಳಿಸದಿರಲ್�y
ಹಾಗೆೀನಾದರೂyಆದರyಕಠಿಣyಶಿಕ್ಷೆಗೆyನಿಮ್ಮನ್್ನyಒಳಪಡಿಸಲಾ-
ಗ್ವುದ್�yನನ್ನyಪುತಿ್ರಯyಕ್ರಿತ್yಖ್ೀದವಿದ�yಅವಳೆೀನಾದರೂy
ಮೂರ್y ದಿನದy ಶರತಿತುನಲ್ಲಾy ಅದನ್್ನy ಪಡೆದ್ಕೂಂಡಿರದಿದರ್y
ಕಳ್ಳತನದyಆರೂೀಪದಲ್ಲಾyಕೈyಕತತುರಿಸಲ್ಪಟಟಿyಪ್ರಪ್ರರಮyಹಾಶಿಮೀy
ಮಹಳೆyಎಂದ್yಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡ್ತಿತುದಳ್ು�”

ಈyಎಲಾಲಾyವಿಷಯಗಳುyಝೈನಬರವರyಗಮನಕಕುyಬಂದಾಗyಅವರ್y

ನೆೀರವಾಗಿyತನ್ನyತಂದಯನ್್ನyಕಂಡ್yಕೀಳಿದರ್�

ಝೈನಬ್:y “ಅಮೀರ್ಲ್y ಮ್ಅ್yಮನಿೀನ್!y ನಾನ್y ನಿಮ್ಮy
ಪ್ರೀತಿyಮತ್ತುyವಾತಸಿಲ್ಯಕಕುy ಪಾತ್ರಳಾದyನಿಮ್ಮyಪುತಿ್ರಯಾಗಿದ್ೀನೆ�y
ಆy ಮ್ತಿತುನy ಹಾರವನ್್ನy ಧರಿಸಲ್y ನನಗಿಂತy ಹಚ್್ಚನy ಹಕ್ಕುy
ಇರ್ವವರ್yಬೀರyಇರ್ವರೀ?”

ಅಮೀರ್ಲ್yಮ್ಅ್yಮನಿೀನ್:y“ಅಮೀರ್ಲ್yಮ್ಅ್yಮನಿೀನ್y
ಅಲ್ೀyಬಿನ್yಅಬಿೀyತಾಲ್ಬ್ರವರyಮಗಳೆೀ!yನಿೀನ್yಆyಹಾರದy
ಮೆೀಲೆyಹೀಗೆyಹಕ್ಕುyಸಾಥಾಪಸ್ತಿತುೀ?yಮ್ಹಾಜಿರ್yಮತ್ತುyಅನಾಸಿರಿಗಳy
ಮಹಳೆಯರಿಗೆyಈyದಿನyಶೃಂಗರಿಸಿಕೂಳ್ಳಲ್yಇಂತಹyಮ್ತಿತುನy
ಹಾರಗಳುyಲಭಿಸಿತೆತುೀ?”

ಝೈನಬ್yತಕ್ಷಣyಆyಮ್ತಿತುನyಹಾರವನ್್ನy ಬೈತ್ಲ್yಮಾಲ್ಗೆy
ಹಸಾತುಂತರಿಸಿದರ್�� n

ನಾ್ಯಬಪಾಲನೆಯಬಕ್ರಮ41 ನೆೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಆರೊೀಗ್—ಮಹತತುರವಾದಬಅನ್ಗ್ರಹ

ಆರೊೇಗ್ಯಿಕೆ ಹಾನಕರವಾದ ಯಾವುದನೂ್ನ ಉಪಯೇಗಿಸಲು ಇಸಾಲಿಮ್ ಅನುಮತ್ಸುವುದಿಲಲಿ. ಆರೊೇಗ್ಯಿಕೆ 
ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿಯಾದುದನು್ನ ಮಾತ್ರ ಮುಸಿಲಿಮನು ಉಪಯೇಗಿಸಬೇಿಂದು ಇಸಾಲಿಮ್ ಗಂಭೇರವಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿದ. 
ಏಿಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ದೈಹ್ಕ, ಆರ್್ಣಕ ಮತು್ತ ಸಾಮಾಜಕ ಸುರಕ್ಷಿತತಯು ಇಸಾಲಿಮಿನ ಉದದಿೇಶವಾಗಿದ. ಇವುಗಳನು್ನ 
ಕಾಪಾಡಲು ಇಸಾಲಿಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೇತ್–ನಯಮಗಳನ್ನಟ್ಟದ.

ದೈಹಕy ಆರೂೀಗ್ಯವುy ಕರ್ಣಾನಿಧಿಯಾದy ಅಲಾಲಾಹನ್y ತನ್ನy
ದಾಸರಾದyಮನ್ಷ್ಯರಿಗೆy ದಯಪಾಲ್ಸಿದyಮಹತತುರವಾದy

ಅನ್ಗ್ರಹಗಳಲೊಲಾಂದಾಗಿದ�yಹಲವಮೆ್ಮy‘ಕಣಿ್ಣಲಲಾದವನೆೀyಕಣಿ್ಣನy
ಬಲೆಯನ್್ನyಅರಿಯ್ತಾತುನೆ’yಎಂದ್yಹೀಳುವಂತೆyಆರೂೀಗ್ಯವಿರ್-
ವಾಗyನಾವುyನಮ್ಮyಆರೂೀಗ್ಯದyಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯತೆyಮತ್ತುyಮಹತವಾವ-
ನ್್ನyಮರತ್ಬಿಡ್ತೆತುೀವೆ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಈಮಾನಿಕವಾದy
ಖಾತರಿಯyನಂತರyಒಬ್ಬyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗೆyಲಭಿಸ್ವyಅತ್ಯಂತyದೂಡ್ಡy
ಅನ್ಗ್ರyದೈಹಕyಆರೂೀಗ್ಯವಾಗಿದರ್ಂದ್yಹೀಳಿರ್ವರ್�y

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್y ಹೀಳುತಾತುರ:y “ಎರಡ್y ಅನ್ಗ್ರಹಳಿವೆ�y
ಅದರಲ್ಲಾy ಹಚ್್ಚನವರ್y ವಂಚ್ತರಾಗಿರ್ವರ್�y ಆy ಎರಡ್y
ಅನ್ಗ್ರಹಗಳುyಯಾವುದಂದರy ಆರೂೀಗ್ಯyಮತ್ತುy ಬಿಡ್ವಿನy
ಸಮಯವಾಗಿದ�”y(ಬ್ಖಾರಿy6412)

ನಾವುyನಮ್ಮyಸ್ತತುಮ್ತತುಲಲ್ಲಾರ್ವyರೂೀಗಿಗಳನ್್ನyನೊೀಡಿದರy
ಆರೂೀಗ್ಯದyಮಹತವಾವನ್್ನyತಿಳಿಯಬಹ್ದಾಗಿದ�yಇಂದ್yಜನರ್y
ಅದಷ್ಟಿy ವಿಧದy ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್್ನy ಅನ್ಭವಿಸ್ತಿತುದಾ್ರ!y ಈy
ಮದಲ್yಜವಾರಪೀಡಿತರಾದರyಹಚ್್ಚyಭಯಪಡಬೀಕಾದyಅಗತ್ಯ-
ವಿರಲ್ಲಲಾ�yಈಗyಜವಾರyಬಂದರyಅದ್yಯಾವyರಿೀತಿಯyಜವಾರವೆಂದ್y
ತಪಾಸಣೆyನಡೆಸಿyಕೂಡಲೆೀyಚ್ಕತೆಸಿyಪಡೆಯಬೀಕಾಗಿದ�y

ಮಾರಕವಾದy ಕಾ್ಯನಸಿರ್ನಿಂದy ನೊೀವನ್್ನy ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾತುy
ಜಿೀವಿಸ್ವವರ್,y ವಾರಕಕುy ಒಂದರಡ್y ಬಾರಿy ಡಯಾಲ್ಸಿಸ್ಗೆy
ಗ್ರಿಯಾಗ್ವy ಕಡಿ್ನy ರೂೀಗಿಗಳು,y ದೀಹವುy ಪೂಣ್ಯವಾಗಿy
ನಿತಾ್ರಣಗೊಂಡ್yಸವಾಲ್ಪyಅಲಾಲಾಡಲ್yಸಾಧ್ಯವಾಗದyದಿನಗಳನ್್ನy
ಎಣಿಸ್ವವರ್,y ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆy ನೊೀಡಲ್,yಮಾತನಾಡಲ್y
ಹಾಗೂy ಉಪಚರಿಸಲ್y ಸಾಧ್ಯವಾಗದy ವೆಂಟ್ಲೆೀಟರ್ನಲ್ಲಾy
ಬದ್ಕ್ವವರ್,yಮೂಗ್yಮತ್ತುyಗಂಟಲ್ಗೆyಪೈಪ್yಹಾಕyಆಹಾರy
ನಿೀಡಬೀಕಾದವರ್,yದೈಹವಿಡಿೀyತ್ರಿಕಯಿಂದyಏಕಕಾಲದಲ್ಲಾy
ದೈಹಕyಮತ್ತುyಮಾನಸಿಕವಾಗಿyಜಝ್ಯರಿತರಾದವರ್���

ನಾವ್ಬಅನ್ಗ್ರಹೀತರ್

ಇಷೂಟಿಂದ್yರೂೀಗಿಗಳyಮರ್್ಯyಆರೂೀಗ್ಯವಂತರಾಗಿyಜಿೀವಿಸ್ವವರ್y
ಅದಷ್ಟಿy ಅನ್ಗ್ರಹೀತರ್!y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ:y
“ಒಬ್ಬನ್yತನ್ನyಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಾyನಿಭ್ಯಯವಾಗಿ,yದೈಹಕyಆರೂೀಗ್ಯ-
ವಂತನಾಗಿy ಮಲಗಿy ಅನಂತರy ಬಳಗನ್್ನy ಕಂಡರy ಅವನ್y
ಲೊೀಕವನಿ್ನಡಿೀyಸಂಪಾದಿಸಿದವನಂತಾಗಿರ್ವನ್�”y (ತಿಮ್್ಯದಿy
2346,yಇಬ್್ನyಮಾಜy4141)

ಅಲ್ yಹೀಳುತಾತುರ:y“ಆರೂೀಗ್ಯವುyಒಂದ್yಸರಕಾಗಿದ�yನಿತಾ್ರಣy
ಒಂದ್yನಷಟಿ�yಆದರyಆರೂೀಗ್ಯವುyಸಂಪತಿತುಗಿಂತಲೂyಶ್ರೀಷ್ಠವಾದy
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

ಅನ್ಗ್ರಹವಾಗಿದ�yಮಾನಸಿಕyಪರಿಶ್ದ್ಧತೆyದೈಹಕyಆರೂೀಗ್ಯ-
ಕಕುಂತyಮಗಿಲಾಗಿದ�”

ಮಹತವಾವನ್್ನಬತಿಳಿದ್ಬಅಸಗಿೀಕರಿಸಬೀಕ್

ಆರೂೀಗ್ಯವಂತರಾದyನಾವುyನಮಗೆyಲಭಿಸಿದyಆರೂೀಗ್ಯದyಮಹತವಾ-
ವನ್್ನyಅರಿತ್yಅದನ್್ನyಅಂಗಿೀಕರಿಸಬೀಕ್�y ನಮ್ಮyಆರೂೀಗ್ಯy
ಯಾವಾಗವಾದರೂyನಷಟಿವಾಗಬಹ್ದ್�yಏಕಂದರ,yನಮ್ಮyದೀಹದy
ರಕತುಸಂಚಾರವುyಸವಾಲ್ಪyಹೂತ್ತುyಸಥಾಗಿತಗೊಂಡರ���yಸದಾyಕಾಲyಸ್ಪಂದಿ-
ಸ್ತಿತುರ್ವyಹೃದಯವುyಅದರyಮಡಿತವನ್್ನyನಿಲ್ಲಾಸಿದರ���yಎರಡ್y
ಮೂರ್yದಿನyಮಲಮೂತ್ರyವಿಸಜ್ಯನೆಗೆyತಡೆyಉಂಟಾದರ���?!y
ಕರ್ಣಾನಿಧಿಯಾದyಅಲಾಲಾಹನ್yರಕ್ಷಿಸಲ್�

ಆರೊೀಗ್ಬಕೆಡದಿರಲ್ಬಪಾ್ರಥಷಿನೆ

ಅಲಾಲಾಹನ್yನಮಗೆyದಯಪಾಲ್ಸಿದyಆರೂೀಗ್ಯವುyಹದಗೆಡದಂತೆy
ಮತ್ತುyಅದ್yಯಾವಾಗಲೂyನೆಲೆನಿಲ್ಲಾವಂತೆyಮಾಡಲ್yನಾವುy
ಅಲಾಲಾಹನೊಂದಿಗೆyನಿರಂತರವಾಗಿyಪಾ್ರಥಿ್ಯಸ್ವುದನ್್ನyರೂಢಸಿಕೂ-
ಳ್ಳಬೀಕ್�yದೈಹಕyಆರೂೀಗ್ಯವನ್್ನyಯಾಚ್ಸಿyಮಾಡಿದyಹಲವಾರ್y
ಪಾ್ರರ್ಯನೆಗಳುyಹದಿೀಸ್ಗಳಲ್ಲಾyವರದಿಯಾಗಿದ�y

ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಗೆyಪಾ್ರಥಿ್ಯಸ್ತಿತುದರ್ :್y“ಓyಅಲಾಲಾಹನೆೀ,y
ನಿೀನ್yದಯಪಾಲ್ಸಿದyಅನ್ಗ್ರಹಗಳುyಹೂರಟ್ಹೂೀಗ್ವುದ-
ರಿಂದ,yನಿೀನ್yಕರ್ಣಿಸಿದyದೈಹಕyಆರೂೀಗ್ಯವುyಹದಗೆಡ್ವುದ-
ರಿಂದ,yತವಾರಿತವಾಗಿyಬಂದರಗ್ವyನಿನ್ನyಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದyಹಾಗೂyಎಲಾಲಾy
ಶಾಪಕೂೀಪಗಳಿಂದyನಾನ್yನಿನ್ನyಅಭಯವನ್್ನyಕೂೀರ್ತೆತುೀನೆ�”y
(ಮ್ಸಿಲಾಂy2739yಅಬೂದಾವೂದ್y1545)

ಅಲಾಲಿಹನಬಸ ತ್ುತಿಬಮತ ತ್ುಬಕೃತಜ್ಞತೆ

ನಮಗೆyಲಭಿಸಿದyಆರೂೀಗ್ಯವೆಂಬyಅನ್ಗ್ರಹಕಾಕುಗಿyಅಲಾಲಾಹನನ್್ನy
ಸ್ತುತಿಸಿyಅವನಿಗೆyಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ರಕಟ್ಸಿyಜಿೀವಿಸಲ್yನಮಗೆyಸಾಧ್ಯವಾಗ-
ಬೀಕ್�yನಿದ್ರಯಿಂದyಎರ್್ಚತ್ತುಕೂಂಡಾಗyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಗೆy
ಪಾ್ರಥಿ್ಯಸ್ತಿತುದರ್ :್y“ನಮ್ಮನ್್ನyಮೃತಪಡಿಸಿದyನಂತರyಜಿೀವಂತ-
ಗೊಳಿಸಿದyಅಲಾಲಾಹನಿಗೆyಸವ್ಯಸ್ತುತಿ�yನಮ್ಮyಮರಳುವಿಕyಆತನೆಡೆಗೆೀy
ಇದ�”y(ಬ್ಖಾರಿy6314)

“ನನ್ನyದೀಹಕಕುyಆರೂೀಗ್ಯವನ್್ನyದಯಪಾಲ್ಸಿದ,yನನ್ನyಆತ್ಮವನ್್ನy
ಮರಳಿಸಿದ,yಅವನನ್್ನyಸ್ಮರಿಸಲ್yಅನ್ಮತಿಸಿದyಅಲಾಲಾಹನಿಗೆy

ಸ್ತುತಿ�”y(ತಿಮ್್ಯದಿy3401)

ಆರೂೀಗ್ಯವನ್್ನyಅಲಾಲಾಹನyಮಾಗ್ಯದಲ್ಲಾyಉಪಯೀಗಿಸಬೀಕ್�y
ಪ್ರತಿಯಂದ್yಅವಯವಗಳyಮೂಲಕyಅಲಾಲಾಹನ್yತೃಪತುಪಟಟಿದನ್್್ನy
ಮಾತ್ರyಮಾಡ್ವವರ್yಕೃತಜ್ಞyದಾಸರಾಗಿದಾರ್�

ಆರೂೀಗ್ಯಕಕುyಹಾನಿಕರವಾದyಯಾವುದನೂ್ನyಉಪಯೀಗಿಸಲ್y
ಇಸಾಲಾಮ್yಅನ್ಮತಿಸ್ವುದಿಲಲಾ�yಆರೂೀಗ್ಯಕಕುyಪ್ರಯೀಜನಕಾ-
ರಿಯಾದ್ದನ್್ನyಮಾತ್ರyಮ್ಸಿಲಾಮನ್yಉಪಯೀಗಿಸಬೀಕಂದ್y
ಇಸಾಲಾಮ್yಗಂಭಿೀರವಾಗಿyಆದೀಶಿಸಿದ�yಏಕಂದರ,yಮನ್ಷ್ಯನy
ದೈಹಕ,yಆಥಿ್ಯಕyಮತ್ತುyಸಾಮಾಜಿಕyಸ್ರಕ್ಷಿತತೆಯ್yಇಸಾಲಾಮನy
ಉದ್ೀಶವಾಗಿದ�yಪವಿತ್ರyಕ್ರ್ಆನ್yಸಾವ್ಯತಿ್ರಕyನಿದೀ್ಯಶನವನ್್ನy
ನಮ್ಮyಮ್ಂದಿಟ್ಟಿದ�y

﴿ۀ ۀ ہ ہ ہہ ﴾
“ನಿೀವುyನಿಮ್ಮನೆ್ನೀyವಿನಾಶಕಕುyಗ್ರಿಪಡಿಸದಿರಿ�”y(2:195)

“ಕಾಯಿಲೆಪೀಡಿತರಾಗಿy ಚ್ಕತೆಸಿy ನಡೆಸ್ವುದಕಕುಂತy ಕಾಯಿಲೆy
ಬರದಂತೆyನೊೀಡಿಕೂಳು್ಳವುದ್yಉತತುಮ�”yಎನ್್ನವುದ್yಅರಬಿ-
ಯಲ್ಲಾರ್ವyಒಂದ್yಪ್ರಸಿದ್ಧyನ್ಡಿಮ್ತಾತುಗಿದ�yದೈಹಕyಆರೂೀಗ್ಯ-
ವನ್್ನyನೆಲೆನಿಲ್ಲಾಸಲ್yಸಹಾಯಕವಾದyಹಲವಾರ್yಸೂಚನೆಗಳುy
ಇಸಾಲಾಮಕ್yಉಪದೀಶಗಳಲ್ಲಾದ�

ಇಸಾಲಾಮ್y ಕಲ್ಸ್ವyಆರಾಧನಾy ಕ್ರಮಗಳುyಹಾಗೂyಮತಿತುತರy
ಸತಕುಮ್ಯಗಳyಪ್ರಮ್ಖyಗ್ರಿyಆತ್ಮಸಂಸಕುರಣೆyಮತ್ತುyಪರಲೊೀಕy
ಮೀಕ್ಷವಾಗಿದ�y ಆದರy ಆy ಸತಕುಮ್ಯಗಳy ಜೂತೆಗೆy ಅದರy
ಮೂಲಕy ನಮ್ಮy ಆರೂೀಗ್ಯy ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೂy ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತತುದ�y
ವುದೂyಸಾ್ನನದಂತಹyಶ್ದಿ್ಧೀಕರಣದಿಂದyಅನೆೀಕyರೂೀಗಗಳನ್್ನy
ನಿಯಂತಿ್ರಸಬಹ್ದಾಗಿದ�

ಅಲಾಲಾಹನ್yಹೀಳುತಾತುನೆ:y

﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴾
“ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂyಅಲಾಲಾಹನ್yಪಾಪಗಳಿಂದyಪಶಾ್ಚತಾತುಪಪಡ್-
ವವರನೂ್ನyಶ್ಚ್ತವಾyಪಾಲ್ಸ್ವವರನೂ್ನyಇಷಟಿಪಡ್ತಾತುನೆ�”y(2:222)
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್y ‘ಶ್ಚ್ತವಾವುy ಈಮಾನಿನy ಭಾಗವಾಗಿದ’y
ಎಂದಿರ್ವರ್�yದೀಹದyಬಾಹ್ಯyಅವಯವಗಳಿಗೆyಧೂಳುyಮತ್ತುy
ಕೂಳಕ್yಅಂಟ್ಕೂಳು್ಳವyಸಾಧ್ಯತೆyಅಧಿಕವಾಗಿದ�yಆದರyವುದೂವಿನy
ಮೂಲಕyಬಾಹ್ಯyಅವಯವಗಳನ್್ನy ಶ್ಚ್ಯಾಗಿಟ್ಟಿಕೂಳ್ಳಲ್y
ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತತುದ�yಆರೂೀಗ್ಯyಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಾy‘ಸಾ್ನನ’ದyಪಾತ್ರವನ್್ನy
ಯಾರೂyನಿರಾಕರಿಸಲಾರರ್�yಸಾ್ನನದyಮೂಲಕyತ್ರಿಕಯಂತಹy
ಅನೆೀಕy ಚಮ್ಯರೂೀಗಗಳನ್್ನy ತಡೆಯಬಹ್ದಾಗಿದ�y ಇಸಾಲಾಂy
ದಂತಶ್ದಿ್ಧೀಕರಣಕಕುyಅತ್ಯಧಿಕyಮಹತವಾವನ್್ನyನಿೀಡಿದyಧಮ್ಯವಾಗಿದ�y

“ನನ್ನy ಸಮ್ದಾಯಕಕುy ಕಷಟಿವಾಗದಿರ್ತಿತುದರ್y ನಾನ್y ಅವರಿಗೆy
ದಂತಶ್ದಿ್ಧೀಕರಣವನ್್ನyಕಡಾ್ಡಯಗೊಳಿಸ್ತಿತುದ್y”ಎಂದ್yಪ್ರವಾದಿ

y ರವರ್yಹೀಳಿರ್ವುದ್y ಗಮನಾಹ್ಯವಾಗಿದ�y ಆತ್ಯವದy
ಸಮಯದಲ್ಲಾyಪತಿ–ಪತಿ್ನಯರyನಡ್ವಿನyದೈಹಕyಸಂಪಕ್ಯದyನಿಷೀಧy
ಹಾಗೂyಸಂಸಗ್ಯದyನಂತರyಸಾ್ನನವನ್್ನyಕಡಾ್ಡಯಗೊಳಿಸಿರ್ವುದರy
ಹನ್ನಲೆಯಲ್ಲಾyಆರೂೀಗ್ಯyಸಂರಕ್ಷಣೆಯyತತವಾyಅಡಗಿದ�

ನಮಾಝ್,yಉಪವಾಸyಮ್ಂತಾದyಕ್ರಮಗಳyಅಂತಿಮyಉದ್ೀಶy
ಅಲಾಲಾಹನyಸಂಪ್ರೀತಿyಮತ್ತುyಪರಲೊೀಕyವಿಜಯವಾಗಿದyಎನ್್ನ-
ವುದರಲ್ಲಾyಎರಡ್yಮಾತಿಲಲಾ�yಇದರyಜೂತೆಗೆyಕಮ್ಯಗಳಿಂದyಕಲವುy
ದೈಹಕyಲಾಭಗಳೂyಇವೆyಎನ್್ನವುದ್yತಕಾ್ಯತಿೀತ�yಬಾಣyಪ್ರಯೀಗy
ಮತ್ತುyಕ್ದ್ರyಸವಾರಿಯಂತಹyಕಲವುyದೈಹಕyತರಬೀತಿಯನ್್ನy
ಇಸಾಲಾಂyಪ್ರೀತಾಸಿಹಸಿದ�yyಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿyನಿದ್ರyಕಳೆಯ್ವುದ್,y
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಿಲಲಾದyನಿರಂತರವಾಗಿyಕಲಸyಮಾಡ್ವುದ್,yಅಷಟಿೀಕ,y
ಎಷ್ಟಿyದಣಿವಾದರೂyಆರಾಧನಾಕಮ್ಯಗಳನ್್ನyಮ್ಂದ್ವಿರಸ್-
ವುದನ್್ನyಕೂಡಾyಇಸಾಲಾಂyಅನ್ಮತಿಸ್ವುದಿಲಲಾ�yರೂೀಗಾಣ್ಗಳುy
ಬಳೆಯಲ್yಸಹಾಯಕವಾಗ್ವಂತೆyಕಸ–ಕಲ್ಮಶಗಳನ್್ನyದಾರಿಗೆಸ್-
ಯ್ವುದ್,yಕಂಡyಕಂಡಲ್ಲಾyಮಲಮೂತ್ರyವಿಸಜ್ಯನೆyನಡೆಸ್ವುದನ್್ನy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yವಿರೂೀಧಿಸಿರ್ವರ್�

ಕೆಲವ್ಬಸೂಚನೆಗಳು

ಅಮತy ಭೊೀಜನವುy ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ�y ಇಂದ್y
ಸಮಾಜದಲ್ಲಾyಕಂಡ್ಬರ್ತಿತುರ್ವyಹಲವಾರ್yರೂೀಗಗಳಿಗೆyಅಮತy
ಆಹಾರyಸ್ೀವನೆyಹಾಗೂyವಾ್ಯಯಾಮದyಕೂರತೆyಕಾರಣವೆಂದ್y
ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದyದೃಢಪಟ್ಟಿದ�yಅಗತ್ಯಕಕುyತಕಕುಂತೆyತಿನ್್ನವುದಕಕುy
ಬದಲಾಗಿ,yಕೈಗೆyಸಿಕಕುದ್ಲಲಾವನೂ್ನyತಿನ್್ನವುದರಿಂದyರೂೀಗವನ್್ನy
ಸವಾಯಂyಆಹಾವಾನಿಸಿಕೂಂಡಂತಾಗ್ತತುದ�yಇಂದಿನyಫಾಸ್ಟಿyಫುಡ್y
ಸಂಸಕುಕೃತಿy ಹಲವಾರ್y ರೂೀಗಗಳನ್್ನy ತಂದಿಡ್ತತುದರ್ಂದ್y

ಆರೂೀಗ್ಯಶಾಸತ್ಜ್ಞರ್yಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸಿರ್ವರ್�

ಅಲಾಲಾಹನ್yಹೀಳುತಾತುನೆ:y

﴿پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾
“ನಿೀವುyಉಣಿ್ಣರಿ,yಕ್ಡಿಯಿರಿyಮತ್ತುyಮತಿಮೀರಬೀಡಿರಿ�yಅಲಾಲಾಹನ್y
ಮತಿಮೀರ್ವವರನ್್ನyಮೆಚ್್ಚವುದಿಲಲಾ�”y(7:31)

ತಿನ್್ನವಾಗyಹೂಟೆ್ಚಯyಒಂದ್yಭಾಗyಆಹಾರ,yಒಂದ್yಭಾಗy
ನಿೀರ್,yಮತೊತುಂದ್yಭಾಗವನ್್ನyಗಾಳಿಗಾಗಿyಮೀಸಲ್ರಿಸಬೀಕಂದ್y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳಿರ್ವರ್�yಉತತುಮವಾದ್ದನ್್ನyಮಾತ್ರy
ತಿನ್ನಬೀಕ್�yಕಡ್ಕಾದyಅನ್ನಪಾನಿೀಯಗಳನ್್ನyಸ್ೀವಿಸಬಾರದ್�y

ಅಲಾಲಾಹನ್yಹೀಳುತಾತುನೆ:y

﴿ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴾

“ಓyಜನರೀ,yಭೂಮಯಲ್ಲಾರ್ವyಧಮ್ಯಸಮ್ಮತyಹಾಗೂyಶ್ದ್ಧy
ವಸ್ತುಗಳನ್್ನyನಿೀವುyಉಣಿ್ಣರಿ�yಶೈತಾನನ್yತೊೀರಿಸಿದyಹಾದಿಗಳಲ್ಲಾy
ನಡೆಯಬೀಡಿರಿ�yಅವನ್yನಿಮ್ಮyಪ್ರತ್ಯಕ್ಷyಶತ್್ರ�”y(2:168)

﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴾
“ಸಂದೀಶವಾಹಕರೀ,yಶ್ದ್ಧyವಸ್ತುಗಳನ್್ನyಉಣಿ್ಣರಿyಮತ್ತುyಸತಕುಮ್ಯ-
ಗಳನ್್ನyಮಾಡಿರಿ�yನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂyನಿೀವುyಮಾಡ್ವುದಲಲಾವನೂ್ನy
ನಾನ್yರ್ನಾ್ನಗಿyಅರಿಯ್ತೆತುೀನೆ�”y(23:51)

ನಾವುyನಮ್ಮyಆರೂೀಗ್ಯy ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಾyಹಚ್್ಚನyಜಾಗರೂಕತೆy
ಪಾಲ್ಸಬೀಕ್�yಅಲಾಲಾಹನ್yಅನ್ಗ್ರಹಸಲ್�� n
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ಡಿಂೆಂ 2ೆ12

ಸಾವಾಭಿಮಾನದಬಮಹತವಾ

ಇಂದು ಜನರು ಆಡುವುದು ಮತು್ತ ಮಾಡುವುದಿಕೆ ಯಾವುದೇ ನಯಂತ್ರರವಿಲಲಿ. ಅಭಪಾ್ರಯ ಸಾ್ತಂತ್ರ್ಯವಿದಯಂೆ 
ಹಸರಲ್ಲಿ ಏನೆಲಲಿ ಮಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್್ತವೆ. ಅದಕಾಕೆಗಿ ಸಾಮಾಜಕ ಜಾಲತಾರಗಳು ಯಥೇಚಛಿವಾಗಿ 
ದುೆ್ಣಳಿಯಾಗುತ್್ತದ. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್್ತ, ಕುಟುಂೆ ಮತು್ತ ಪ್ರಸಾಥಿನಗಳ ತೇಜೂೇವಧೆ ಯಾವುದೇ ಎಗಿಗೆಲಲಿದ 
ನರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್್ತರುವವರ ಮಟ್ಟಗೆ ಅದೂಂದು ಪ್ರಶ್ನಯೇ ಅಲಲಿ.

ಇಸಾಲಾಮನಲ್ಲಾy ಇತರರy ಭಾವನೆಗಳನ್್ನy ಗೌರವಿಸ್ವುದ್y
ಒಂದ್yಉದಾತತುyಸವಾಭಾವಗ್ಣವಾಗಿದ�yತನ್ನyಮಾತ್yಮತ್ತುy

ಕೃತಿಗಳಿಂದyಬೀರಯವರyಭಾವನೆಗಳನ್್ನyಘಾಸಿಗೊಳಿಸ್ವುದ್y
ಮ್ಸಿಲಾಮನಿಗೆyಭೂಷಣವಲಲಾ�y

ಇನೊ್ನಬ್ಬರyಸಾವಾಭಿಮಾನವನ್್ನyಕಣಕ್ವುದ್yಘೀರyಅಪರಾಧವಾ-
ಗಿದ�yಅಜ್ಾನಕಾಲದyಅರಬಿಗಳುyಕೂಡyಸಾವಾಭಿಮಾನಕಕುyತ್ಂಬಾy
ಬಲೆyನಿೀಡ್ತಿತುದರ್್�yಅವರಲೊಲಾೀವ್ಯನಿಗೆyಮತೊತುೀವ್ಯನ್yಆಶ್ರಯy
ನಿೀಡಿದರyಆyಆಶ್ರಯyಪಡೆದವನyಮೆೀಲೆyಬೀರಯವರ್yಆಕ್ರಮಸ್-
ವುದನ್್ನyಆಶ್ರಯದಾತyತನ್ನyಸಾವಾಭಿಮಾನದyಮೆೀಲ್ನyದಾಳಿರ್ಂದೀy
ಪರಿಗಣಿಸ್ತಿತುದ�್

ಉರಿಯ್ತಿತುರ್ವyಸೂಯ್ಯನಲ್ಲಾyಬಂಕಯಿದ�yಆದರyಸೂಯ್ಯy
ಭೂಮಗೆy ತಲ್ಪಸ್ವy ಬಳಕ್y ಸೃಷ್ಟಿಜಾಲಗಳಿಗೆy ಅಗತ್ಯ-
ವಾಗಿರ್ವyಇಂಧನವಲಲಾವೆೀ?

ಪವಿತ್ರyಕ್ರ್ಆನ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರಲ್ಲಾyನಮಗೆyಉತತುಮyಮಾದರಿy
ಇದರ್ಂದ್yಹೀಳುತತುದ�yಅಲಾಲಾಹನ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನy
“ನಿೀವುyಅತ್್ಯತತುಮyಸವಾಭಾವದವರಾಗಿದಿೀ್ರಿ”yಎಂದ್yಪ್ರಶಂಸಿಸಿ-
ದಾನ್ೆ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್y“ನಾನ್yಉತತುಮyಸವಾಭಾವಗಳyಪೂತಿೀ್ಯ-
ಕರಣಕಾಕುಗಿyನಿಯ್ಕತುಗೊಂಡಿದೀ್ನೆ”yಎಂದ್yಹೀಳಿರ್ವರ್�

ಪ್ರವಾದಿ yರವರಿಗೆyಪಶಿ್ಯಯಾದವನಾದyಒಬ್ಬyನೆರಹೂರಯವ-
ನಿದ�್yಅವನೊೀವ್ಯyಅತ್್ಯತತುಮyಬಾಣಸಿಗನೂyಆಗಿರ್ವುದರಿಂದy
ಅವನyಮನೆಯಲ್ಲಾyತಯಾರಿಸ್ತಿತುದy್ಅಡ್ಗೆಯyಪರಿಮಳyಪ್ರವಾದಿ

yರವರyಮನೆಗೂyತಲ್ಪುತಿತುತ್ತು�yಒಮೆ್ಮyಅವನ್yರ್ಚ್ಕರವಾದy
ಸಾರನ್್ನyಮಾಡಿyಪ್ರವಾದಿ yರವರನ್್ನyಔತಣಕಕುyಆಮಂತಿ್ರಸಿದ�y
ಆಗyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಪತಿ್ನyಆಯಿಶಾ yರನ್್ನyತೊೀರಿಸಿy
ಇವಳಿಗೂyಆಮಂತ್ರಣವಿದರ್ೀyಎಂದ್yಕೀಳಿದರ್�yನೆರಹೂ-
ರಯವನ್yಇಲಲಾವೆಂದ್yಹೀಳಿದಾಗyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yನಾನ್y
ಬರ್ವುದಿಲಲಾವೆಂದ್y ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿದರ್�y ಅವನ್y ಮತೊತುಂದ್y
ಬಾರಿyಆಮಂತಿ್ರಸಿದಾಗyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಮದಲ್ನಂತೆರ್ೀy
ಕೀಳಿದರ್�yಆಗಲೂyಅವನyಉತತುರyನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದ್ರಿಂದy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yನಾನ್yಬರ್ವುದಿಲಲಾವೆಂದರ್�y

ಆyವ್ಯಕತುyಮೂರನೆೀyಬಾರಿyಆಮಂತಿ್ರಸಿದಾಗಲೂyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್y
ಆಯಿಶಾ yರನ್್ನyತೊೀರಿಸಿyಈಕಗೆyಆಮಂತ್ರಣವಿದರ್ೀyಎಂದ್y
ಕೀಳಿದಾಗyಅವನ್yಈyಬಾರಿyಮಾತ್ರyಆಮಂತ್ರಣವಿದರ್ಂದ್y
ಉತತುರಿಸಿದ�yಹಾಗೆyಅವರಿಬ್ಬರ್yನೆರಯವನyಮನೆಗೆyಅತಿಥಿಗಳಾಗಿy
ತೆರಳಿyಊಟyಮಾಡಿದರ್�y ಇಲ್ಲಾy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್y ತನ್ನy
ಸ್ಖದಲ್ಲಾyತನ್ನyಸಹಧಮ್ಯಣಿಯೂyಪಾಲೊಗೆಳ್ಳಬೀಕಂಬyಪ್ರವಾದಿ

yರವರyಕಾಳಜಿyವ್ಯಕತುವಾಗ್ತತುದ�
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಜಿೀವನದy ಅನ್ಕೂಲತೆಗಳುy ಪರಿಮತವಾಗಿದ್y ಮನೆಯಲ್ಲಾy
ಪತಿ್ನಯನ್್ನyಒಂಟ್ಯಾಗಿyಬಿಟ್ಟಿyಔತಣಕಾಕುಗಿyಹೂೀಗ್ವುದರy
ಅನ್ಚ್ತತೆಯ್yಪತಿ್ನಯyಭಾವನೆಯನ್್ನyಘಾಸಿಗೊಳಿಸ್ತತುದ-
ರ್ಂದ್yಅವರ್yತಿಳಿದಿದರ್್�y

ಕಲವುyಕ್ಟ್ಂಬಗಳyಮ್ಖ್ಯಸಥಾರ್yಕ್ಟ್ಂಬಗಳyಕಷಟಿದyಕ್ರಿತ್y
ಯಾವುದೀyತಲೆಬಿಸಿyಮಾಡಿಕೂಳ್ಳದyಬಿಂದಾಸ್yಆಗಿyಹೂರಗಡೆy
ಸ್ತಾತುಡಿಕೂಂಡ್yತಡವಾಗಿyಮನೆಗೆyಬರ್ತಾತುರ�yಅವರ್yತಮ್ಮy
ಬಾಯಿಚಪಲವನ್್ನyಹೀಗಾದರೂyತಣಿಸಿಕೂಂಡಿದಾರ್�yಆದರy
ಅವರ್yತಾವುyಅನ್ಭವಿಸ್ವyಸ್ಖದyಒಂದ್yಚ್ಕಕುyಭಾಗವನಾ್ನ-
ದರೂyಕ್ಟ್ಂಬyಅನ್ಭವಿಸಬೀಕಂದ್yಯೀಚ್ಸ್ವುದೀyಇಲಲಾ�y

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್y ತಮ್ಮyಮ್ಂದಿರಿಸಲ್ಪಡ್ತಿತುದ್y ಆಹಾರದy
ಕ್ಂದ್-ಕೂರತೆಗಳನ್್ನyಹೀಳುತಿತುರಲ್ಲಲಾ�yಅವರಿಗಿಷಟಿವಾದರyಸ್ೀವಿ-
ಸ್ತಿತುದರ್್�yಅನ್ಯಥಾyಬೀಡವೆಂದ್yಹೀಳುತಿತುದರ್್�yಆಹಾರyಮತ್ತುy
ಅದನ್್ನyಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದವರನ್್ನyಟ್ೀಕಸ್ತಿತುರಲ್ಲಲಾ�yಅವರ್yಇತರರy
ಭಾವನೆಯನ್್ನyಗೌರವಿಸ್ತಿತುದ್ದ್ರಿಂದಲೆೀyಹೀಗೆyಮಾಡ್ತಿತುದರ್್�y

ಒಮೆ್ಮy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್y ಜಾಬಿರ್y ಬಿನ್y ಅಬ್್ಲಾಲಾ y
ರವರನ್್ನyಊಟyಮಾಡಿಸಲ್yಮನೆಗೆyಕರದ್ಕೂಂಡ್yಬಂದರ್�y
ರೂಟ್ಟಿಯಂದಿಗೆyಸ್ೀರಿಸಿyತಿನ್ನಲ್yಅವರ್yಮನೆಯಾಕಯಂದಿಗೆy
ಸವಾಲ್ಪyಸಾರ್yಇದರ್yರ್ನಾ್ನಗಿತ್ತುyಎಂದರ್�yಆಗyಮನೆಯಾಕyಸವಾಲ್ಪy
ಸಿಕ್ಯyಮಾತ್ರವಿದyಎಂದ್yಹೀಳಿದಾಗyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್y“ಸಿಕ್ಯy
ಅದಷ್ಟಿyರ್ನಾ್ನಗಿರ್ತೆತು”yಎಂದ್yಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿದರ್�yಈyಪ್ರಶಂಸ್ಯy
ಮೂಲಕy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರ್yಮನೆಯವರy ಅಭಿಮಾನವ-
ನ್್ನyಕಾಪಾಡಿದರ್್�

ಒಮೆ್ಮy ಸಹಾಬಿಯೀವ್ಯರ್y ಮೃತಪಟಟಿy ತಮ್ಮy ತಂದಯವರy
ಸಿಥಾತಿಯನ್್ನyತಿಳಿಯಲ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಸನಿ್ನಧಿಗೆyಆಗಮಸಿದರ್�y
ಅವರಿಗೆyತಮ್ಮyತಂದyಸವಾಗ್ಯದಲ್ಲಾಯೀyಅರವಾyನರಕದಲ್ಲಾಯೀy
ಎಂದ್yತಿಳಿಯಬೀಕಾಗಿತ್ತು�yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್y“ನಿಮ್ಮyತಂದy
ನರಕದಲಾಲಾಗಿದಾರ್”yಎಂದರ್�y

ಇದನ್್ನy ಕೀಳಿy ದ್ಃಖವನ್್ನy ಅದ್ಮಹಡಿದ್y ಭಾರವಾದy
ಹೃದಯದೂಂದಿಗೆy ತಲೆತಗಿಗೆಸಿy ಅಲ್ಲಾಂದy ಹೂೀಗಲನ್ವಾದy
ಸಹೂೀದರನನ್್ನyಕರದ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಹೀಳಿದರ :್y“ನನ್ನy
ತಂದyಮತ್ತುyನಿನ್ನyತಂದyನರಕದಲಾಲಾಗಿದಾರ್�”yದ್ಃಖಿತನಾದyಆy
ಸಹೂೀದರನyಭಾವನೆಯನ್್ನyಗೌರವಿಸಿyಇಲ್ಲಾyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್y

ತಮ್ಮyತಂದಯವರyಸಿಥಾತಿಯನ್್ನyಬಹರಂಗಗೊಳಿಸಿದರ್�

ಇಂದ್yಜನರ್yಆಡ್ವುದ್yಮತ್ತುyಮಾಡ್ವುದಕಕುyಯಾವುದೀy
ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲಲಾ�yಅಭಿಪಾ್ರಯyಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದರ್ಂಬyಹಸರಲ್ಲಾy
ಏನೆಲಲಾy ಮಾತ್ಗಳುy ಹರಿದಾಡ್ತಿತುವೆ�y ಅದಕಾಕುಗಿy ಸಾಮಾಜಿಕy
ಜಾಲತಾಣಗಳುyಯರೀಚ್ಛವಾಗಿyದ್ಬ್ಯಳಕಯಾಗ್ತಿತುದ�yಅದರಲ್ಲಾy
ವ್ಯಕತು,yಕ್ಟ್ಂಬyಮತ್ತುyಪ್ರಸಾಥಾನಗಳyತೆೀಜೂೀವರ್yಯಾವುದೀy
ಎಗಿಗೆಲಲಾದyನಿರಂತರವಾಗಿyನಡೆಯ್ತಿತುವೆ�yಹಾಗೆyಮಾಡ್ತಿತುರ್ವವರy
ಮಟ್ಟಿಗೆyಅದೂಂದ್yಪ್ರಶ್ನರ್ೀyಅಲಲಾ�

ಆದರyಮಾನವಿೀಯತೆಯyಮಹಾನ್y ಸಂಸಾಕುರವನ್್ನy ನಮಗೆy
ಕಲ್ಸಿದy ಇಸಾಲಾಮ್y ಈy ರಿೀತಿಯy ಕ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್್ನy ಮಾಡಲ್y
ಯಾವತೂತುyಪ್ರೀತಾಸಿಹಸ್ವುದಿಲಲಾ�yಇಸಾಲಾಮ್yಮೂವರ್yಒಟ್ಟಿಗಿ-
ರ್ವಾಗyಒಬ್ಬನನ್್ನyದೂರವಿರಿಸಿyಇಬ್ಬರ್yಖಾಸಗಿಯಾಗಿyಮಾತನಾ-
ಡ್ವುದನ್್ನyವಿರೂೀಧಿಸಿದ�yಅದ್yಮೂರನೆಯವನಿಗೆyಬೀಸರy
ಉಂಟ್ಮಾಡ್ವyಸಂಗತಿಯಾಗಿದ�yಅವನyಅಭಿಮಾನವನ್್ನy
ಘಾಸಿಗೊಳಿಸ್ತತುದ�

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರy ಕಾಲದಲ್ಲಾy ನಡೆದy ತಬೂಕ್yಯ್ದ್ಧದಲ್ಲಾyy
ಸಾಕಷ್ಟಿyಕಾರಣವಿಲಲಾದyಪಾಲೊಗೆಳ್ಳದಿದ್yಮೂವರ್yಸವಾಹಾಬಿಗಳy
ವಿರ್ದ್ಧyಮ್ಸಿಲಾಮರ್yಅಲಾಲಾಹನyಆದೀಶyಪ್ರಕಾರyಸಂಬಂಧವನ್್ನy
ತೊರದ್yಅಸಹಕಾರವನ್್ನyಘೀಷ್ಸಿದರ್�yಕಅಬ್yಬಿನ್yಮಾಲ್ಕ್
yಅವರಲೊಲಾೀವ್ಯರಾಗಿದ್ರ್�yಕಲವುyದಿನಗಳyನಂತರyಅಲಾಲಾಹ್y

ಅವರyಪಶಾ್ಚತಾತುಪವನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿದಾನ್ೆಂದ್yತಿಳಿಸಿದಾಗyಸಂತೊೀ-
ಷಭರಿತರಾಗಿyಮಸಿಜ್ದ್ನ್ನಬವಿಗೆyಬಂದರ್�y

ಇದನ್್ನyನೊೀಡಿದyತವಾಲಾ್ಹ yರವರ್yಓಡಿyಹೂೀಗಿyಅವರನ್್ನyಅಪ್ಪ-
ಹಡಿದ್ಕೂಂಡ್yಸಾವಾಗತಿಸಿದರ್�yಕಅಬ್ yರವರ್yಅನಂತರದy
ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಾy“ನಾನ್yಯಾವತೂತುyತವಾಲಾ್ಹರವರyಆಲ್ಂಗನವನ್್ನy
ಮರಯ್ವುದಿಲಲಾ”yಎಂದ್yಹೀಳುತಿತುದರ್್�y

ನೊಂದyಮನಸಿಸಿಗೆyಅಲಾಲಾಹನ್yಸಾಂತವಾನyನಿೀಡಿದಾಗyಅವರಲ್ಲಾy
ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸyಮೂಡಿಸಲ್yಹೂೀದyತವಾಲಾ್ಹ y ರವರyನಿಲ್ವುy
ಕಅಬ್ yರವರyಮನಸಿಸಿನಲ್ಲಾyಮರಯಲಾಗದyಅನ್ಭವವಾಗಿy
ಮ್ದಿ್ರಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್�

‘ಗೌರವyಕೂಟ್ಟಿyಗೌರವyಪಡೆಯಬೀಕ ’್yಎನ್್ನವುದ್yನಮ್ಮyಸವಾಭಾ-
ವವಾಗಿರಲ್�� n
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ಪಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಬಪಾತೆ್ರ

ಒಂದೂರಿನಲ್ಲಾy ಒಬ್ಬy ಬಡಗಿಯಿದ್�y ಪಾ್ರಯವಾದಾಗy ಆರೂೀಗ್ಯy ಕಟ್ಟಿದ್ರಿಂದy ಅವನy ಕಣ್್ಣಗಳುy ದೃಷ್ಟಿy
ಕಳೆದ್ಕೂಂಡವು�yಕೈಗಳುyನಡ್ಗ್ತಿತುದ್ದ್ರಿಂದyಒಂದ್yಚಮಚವನ್್ನyಕೂಡಾyಸರಿಯಾಗಿyಹಡಿದ್ಕೂಳ್ಳಲ್y
ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿತುರಲ್ಲಲಾ�yಬಾಯಿಗೆyಹಾಕ್ತಿತುದ್yಆಹಾರದyಬಹ್ಪಾಲ್yಮೆೀಜಿನyಮೆೀಲೆyಬಿೀಳುತಿತುದವ್ು�

ಆತನyಮಗyಮತ್ತುyಸ್ೂಸ್yಆತನಿಗೆyದಿನವೂyಬೈಯ್ತಿತುದರ್್�yಕೂನೆಗೆyಅವರ್yಆತನಿಗೆyಮನೆಯyಮೂಲೆಯಲ್ಲಾy
ಒಂದ್yಪ್ರತೆ್ಯೀಕyಮೆೀಜನ್್ನyವ್ಯವಸ್ಥಾyಮಾಡಿದರ್�yವೃದ್ಧನyಮಮ್ಮಗyಪುಟಟಿyಬಾಲಕyಹಸನ್yಇದಲಲಾವನೂ್ನy
ನೊೀಡ್ತಿತುದ�್yಆತನಿಗೆyತ್ಂಬಾyದ್ಃಖವಾಗ್ತಿತುತ್ತು�yತಾತyಊಟyಮಾಡ್ವಾಗyಚಮಚವನ್್ನyಅವರyಬಾಯಿಗಿಟ್ಟಿy
ಸಹಾಯyಮಾಡಲ್yಆರಂಭಿಸಿದ�yಒಂದ್yದಿನyಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿyವೃದ್ಧನyಕೈಯಿಂದyಊಟದyತಟೆಟಿyಕಳಗೆyಬಿದ್್y
ಒಡೆದ್ಹೂೀಯಿತ್�yವೃದ್ಧyಭಯದಿಂದyನಡ್ಗ್ತಾತುyಮಗyಮತ್ತುyಸ್ೂಸ್ಯನ್್ನyನೊೀಡಿದ�yಅವರ್yಅವನನ್್ನy
ಗದರಿಸಿದರ್�yಅಂದಿನಿಂದyವೃದ್ಧನಿಗೆyಪಾಲಾಸಿಟಿಕ್yಪಾತೆ್ರಯಲ್ಲಾyಆಹಾರyನಿೀಡಲ್yಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್�

ಪಾಲಾಸಿಟಿಕ್yಪಾತೆ್ರಗಳುyಹಳತಾದಾಗyಅದರಲ್ಲಾyಆಹಾರyನಿೀಡ್ವುದ್yಸರಿಯಲಲಾವೆಂದ್yಭಾವಿಸಿyಮಗyಪತಿ್ನಯಂದಿಗೆy
ಅದನ್್ನyಬದಲ್ಸ್ವಂತೆyಹೀಳಿದ�yಆಗyಹಸನ್yಆyಪಾತೆ್ರಗಳನ್್ನyಹಡಿದ್yಹೀಳಿದ:y“ಇದನ್್ನyಎಸ್ಯಬೀಡಿ�yಇದ್y
ಮ್ಂದyನಿಮ್ಮyಉಪಯೀಗಕಕುyಬರ್ತತುದ�”

“ನಿೀನೆೀನ್yಹೀಳುತಿತುರ್ವೆ?yನನಗೆೀನೂyಗೊತಾತುಗ್ವುದಿಲಲಾ!”yತಾಯಿyಕ್ತೂಹಲದಿಂದyಹೀಳಿದಳು�

“ನಿೀವಿಬ್ಬರೂyವೃದ್ಧರಾಗ್ವಾಗyಅದ್yನಿಮಗೆyಊಟyಮಾಡಲ್yಬೀಕಾಗಬಹ್ದಂದ್yನಾನ್yಭಾವಿಸಿದ�”

ಮಗನyಮಾತ್yಕೀಳಿyಅವರಿಬ್ಬರೂyನಾಚ್ಕಯಿಂದyತಲೆyತಗಿಗೆಸಿದರ್�yಅವರಿಗೆyತಮ್ಮyತಪ್ಪನyಅರಿವಾಯಿತ್�y
ಅಂದಿನಿಂದyಅವರ್yತಂದಯನ್್ನyಸಮೀಪದಲ್ಲಾyಕೂರಿಸಿyಆಹಾರyಸ್ೀವನೆಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡಲ್yಆರಂಭಿಸಿದರ್�

ಮಾತಾಪತರyಸ್ೀವೆyಮತ್ತುyಅವರಿಗೆyಮಾಡ್ವyಸಹಾಯyಸವಾಗ್ಯyಪಡೆಯ್ವyಸ್ಲಭದyದಾರಿರ್ಂದ್yಮಗy
ಮತ್ತುyಸ್ೂಸ್yಅರಿತಿರ್ತಿತುದರ್yಅವರ್yಹೀಗೆyವತಿ್ಯಸ್ತಿತುರಲ್ಲಲಾ�yನಮ್ಮyಪ್ರವಾದಿ yರವರ್yಮಾತಾಪತರyಬಗೆಗೆy
ಏನ್yಹೀಳಿದಾರ್yಗೊತೆತುೀ?

“ಮಾತಾಪತರyತೃಪತುಯಲ್ಲಾyಅಲಾಲಾಹನyತೃಪತುಯಿದ�yಅವರyಕೂೀಪದಲ್ಲಾyಅಲಾಲಾಹನyಕೂೀಪವಿದ�”

ಮಕಕುಳೆೀ!yನಾವುyನಮ್ಮyತಂದತಾಯಿಯನ್್ನyಪ್ರೀತಿಸಿyಗೌರವಿಸಬೀಕ್�yಆಗyಮಾತ್ರyನಮಗೆyಸವಾಗ್ಯyಪ್ರವೆೀಶಿಸಲ್y
ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತತುದ�yಅಲಾಲಾಹನ್yಅನ್ಗ್ರಹಸಲ್�� n
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