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ಅನುಗ್ರಹ—ಕೃತಜ್ಞತೆಬಮತುತುಬಕೃತಘ್ನತೆ

ಸವ್ಣಲೂೀಕಗಳyಪಾಲಕಪ್ರಭುyಮಾನವyಸಮುದಾಯಕ್ಕೆyದಾನವಿತತುyಅನುಗ್ರಹಗಳನು್ನyಇಹಲೂೀಕದ-
ಲ್್ಲyಲಭಿಸುವyಯಾವುದಾದರೂಂದುyಮಾನದಂಡವನಿ್ನಟುಟುಕ್ೂಂಡುyಅಳೆಯಲುyಸಾಧಯವಿಲ್ಲ�yಪರಮy

ದಯಾಮಯನಾದyಪ್ರಭುyಮನುಷಯರಿಗೆyನಿೀಡಿದyಅನುಗ್ರಹಗಳುyಸಾಪೀಕ್ಷವಾಗಿದ�yಒಬ್ಬರಿಗೆyಲಭಿಸಿದyಜ್ಾನ,y
ಸಂಪತುತು,yಆರೂೀಗಯ,yಆಯುಷಯyಮುಂತಾದyಪ್ರತಿಯಂದುyಅನುಗ್ರಹಗಳುyಬೀರೂಬ್ಬನyಮಟ್ಟುಗೆyಕಡಿಮೆಯೀy
ಹಚೂಚೀyಇರಬಹುದು�yಆದರyಇಸಾ್ಲಮ್yಎಂಬyಅತುಯನ್ನತವಾದ,yಪವಿತ್ರವಾದyಅನುಗ್ರಹವನು್ನyಮಾತ್ರyಅಲಾ್ಲಹನುy
ಮನುಷಯyವಗ್ಣಕ್ಕೆyಪೂತಿ್ಣyಮಾಡಿyಕ್ೂಟ್ಟುದಾದಾನ�yಅಲಾ್ಲಹನುyಹೀಳುತಾತುನ�

﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ﴾

“ಇಂದುyನಾನುyನಿಮ್ಮyಧಮ್ಣವನು್ನyನಿಮಗಾಗಿyಪರಿಪೂಣ್ಣಗೊಳಿಸಿದದಾೀನ�yನನ್ನyಕ್ೂಡುಗೆಯನು್ನyನಿಮ್ಮyಮೆೀಲy
ಪರಿಪೂಣ್ಣಗೊಳಿಸಿದದಾೀನyಮತುತುyಇಸಾ್ಲಮನು್ನyನಿಮ್ಮyಧಮ್ಣವಾಗಿyತೃಪ್ತುಪಟ್ಟುದದಾೀನ�”y(5:3)

ಸತಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳುyಈyಮಹೂೀನ್ನತವಾದyಆದರ್ಣವನು್ನyತಿಳಿಯುವyಮತುತುyಅನುಭವಿಸುವyಭಾಗಯyಲಭಿಸಿದ-
ವರಾಗಿದಾದಾರ�yಆyಸತಯವಿಶಾವಾಸಿಗೆyತನ್ನyಪ್ರಭುವಿನyವತಿಯಂದyಲಭಿಸಿದyಈyಅನುಗ್ರಹದyಬದಲ್ಗೆyಅವನುy
ಏನನು್ನyನಿೀಡಬೀಕು?

ಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನ್yತಮಗೆyಲಭಿಸಿದyಅನುಗ್ರಹಗಳಿಗಾಗಿyಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ರಕಟ್ಸಬೀಕ್ಂದುyಹಲವೆಡೆಗಳಲ್್ಲyಕರyನಿೀಡಿದ�y
ಕ್ಲವುyಕಾಯ್ಣಗಳನು್ನyಹೀಳಿದyನಂತರy“ನಿೀವುyಕೃತಜ್ಞರಾಗಲೂಬಹುದು”yಅಥವಾy“ನಿೀವುyಕೃತಜ್ಞರಾಗಲ್ಕಾಕೆಗಿ”y
ಮುಂತಾದyಪ್ರಯೀಗಗಳನು್ನyನಾವುyಕುರ್ಆನ್ನಲ್್ಲyಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ�yಒಡೆಯನುyಮಾಡಿದyಅನುಗ್ರಹಗಳಿ-
ಗಾಗಿyಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ರಕಟ್ಸಬೀಕ್ಂದುyಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಹದಿೀಸಿನಲ್್ಲyಕಟುಟುನಿಟ್ಟುನyಆದೀರಗಳಿವೆ�
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ಅಲಾ್ಲಹನುyನಿೀಡಿದyಅನುಗ್ರಹಗಳಿಗೆyಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ರಕಟ್ಸುವುದುyಎಂದರyಅವನyದಾಸನyನಾಲಗೆಯಂದyಅಲಾ್ಲ-
ಹನನು್ನyಸುತುತಿಸುವುದುyಹಾಗೂyಲಭಿಸಿದyಅನುಗ್ರಹಗಳನು್ನyಕೃತಜ್ಞತಾಪೂವ್ಣಕವಾಗಿyಎತಿತುyಹೀಳುವುದಾಗಿದ�y
ಅವನyಹೃದಯದಿಂದyಕೃತಜ್ಞತಾಪೂವ್ಣಕವಾಗಿyಸಲ್್ಲಸುವುದುyಎಂದರyಅದಕ್ಕೆyಅವನುyಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದು–
ಅದನು್ನyಅನುಭವಿಸುವದು–ಅತಿಯಾದyಮೆಚುಚಗೆಯನು್ನyಪ್ರಕಟ್ಸುವುದುyಎಂದಾಗಿದ�yಅವನyಅವಯವ-
ಗಳಿಂದyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸುವುದುyಎಂದರyಅವನುy(ಸತಯದಲ್್ಲ)yಅಚಲವಾಗಿyನಿಂತುಕ್ೂಂಡುy(ಅಲಾ್ಲಹನನು್ನ)y
ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಿದ�y(ಇಬು್ನಲ್yಕಯಯಂ,yಮದಾಹಿಬುyಸಾಬಕವಾೀನ್)

ಅಲಾ್ಲಹನyಅನುಗ್ರಹyಲಭಿಸುವಾಗyಅವನನು್ನyಸುತುತಿಸಿyನನಗೆyನನ್ನyಪ್ರಭುyಇಂತಿಂತಹyಅನುಗ್ರಹಗಳನು್ನyನಿೀಡಿದy
ಎಂದುyಎತಿತುyಹೀಳಬೀಕು�yಅದುyಒಬ್ಬನುyನಾಲಗೆಯಂದyಅಪ್್ಣಸುವyರುಕ್್ರyಆಗಿದ�yನಾನುyಇಂದುyಅನುಭವಿ-
ಸುತಿತುರುವyಕಾಯ್ಣಗಳುyನನ್ನyಪ್ರಭುyನನಗೆyನಿೀಡಿದyಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದಯಂದುyಸ್ಮರಿಸಿyಅವನೂಂದಿಗೆyಅದಮಯy
ಪ್್ರೀತಿಯನು್ನyತೊೀರಿಸುವುದುyಹೃದಯದyಮೂಲಕyಸಲ್್ಲಸುವyಕೃತಜ್ಞತೆಯಾಗಿದ�

ಯಾವುದೀyಪ್ರತಿಕೂಲyಸಂದಭ್ಣಗಳಲ್್ಲyಅಲಾ್ಲಹನyಆದೀರದಿಂದyಒಂದಿಂಚುyವಿಮುಖರಾಗದyಅಚಲರಾಗಿy
ನಿಲು್ಲವುದು,yಅವನುyವಿರೂೀಧಿಸಿದವುಗಳನು್ನyಮಾಡದyಅವನುyಆಜ್ಾಪ್ಸಿರುವುದನು್ನyಎಷುಟುyಕಷಟುಗಳುy
ಎದುರಾದರೂyಕಾಯ್ಣರೂಪಕಕೆಳಿಸಿyಅದನು್ನyನಲನಿಲ್್ಲಸುವುದು,yಲಭಿಸಿದyಅನುಗ್ರಹಗಳನು್ನyಅಲಾ್ಲಹನಿಗೆy
ಸಂಪ್್ರೀತಿಯರುವyಕಾಯ್ಣಗಳಿಗೆyಮಾತ್ರyವಿನಿಯೀಗಿಸುವುದುyಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲyಅಲಾ್ಲಹನೂಂದಿಗಿನy
ಕೃತಜ್ಞತೆಯyಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ�

ಜನರಲ್್ಲyಮೊತತುಮೊದಲುyನಮಗೆyಅಲಾ್ಲಹನyವತಿಯಂದyಅನುಗ್ರಹಗಳುyಲಭಿಸಿದyಎಂಬyಪ್ರಜ್ಞೆyಮೂಡಬೀಕಾಗಿದ�y
ಅದುyತನ್ನyಪ್ರಭುವಿನಿಂದyದೂರತyಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದyಎಂಬyಪ್ರಜ್ಞೆyಮೂಡಿದಾಗyತಾಳೆ್ಮ,yವಿನಯ,yಪ್್ರೀತಿ,yಪರಸ್ಪರy
ಸಹಕಾರ,yಗೌರವyನಿೀಡುವyಗುಣಗಳುyಉಂಟಾಗುತತುದ�yಈyಪ್ರಜ್ಞೆyನಷಟುವಾಗಿyಎಲ್ಲವೂyತನ್ನyಪ್ರಯತ್ನದyಫಲy
ಎಂಬyಮಥಯಕಲ್ಪನyಮೂಡಿದಾಗyಮನುಷಯyಅಹಂಕಾರ,yಅತಾಯಸೆ,yಪಾಪ,yಅಕ್ರಮyಮುಂತಾದyಕ್ಟಟುಗುಣಗಳy
ವಕಾತುರನಾಗಿyಮಾಪ್ಣಡುತಾತುನ�

ಪ್ರವಾದಿ yಯವರyಕಾಲದಲ್್ಲyಒಮೆ್ಮyಧಾರಾಕಾರyವಷ್ಣಧಾರಯಾದಾಗyಆyಮಳೆಯyಕುರಿತುyಜನರುyಎರಡುy
ವಿಧದಲ್್ಲyಮಾತನಾಡಿದರು�yಆಗyಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೀರವಾಹಕರyಪ್ರತಿಕ್ರಯyಹಿೀಗಿತುತು�y“ಜನರಲ್್ಲyಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ರಕ-
ಟ್ಸುವವರುyಹಾಗೂyನಿಷೀಧಿಸುವವರಿದಾದಾರ�y(ಈಮಾನ್yಇರುವವರು)yಇದುyಅಲಾ್ಲಹನyಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದ-
ಯಂದುyಹೀಳಿದರು�yಆದರyಅವರಲ್್ಲyಕ್ಲವರುyಇಂತಹyಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿyಮಳೆyಬಂದಿದyಎಂದುyಹೀಳುತಾತುರ�”y
ಇದರಲ್್ಲyಮೊದಲನಯದುyಕೃತಜ್ಞತೆಯyಅಭಿಪಾ್ರಯವಾದರyಎರಡನಯದುyಕೃತಘ್ನತೆಯyಅಭಿಪಾ್ರಯವಾಗಿದ�y
ಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಹೀಳುತತುದ�

﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾

“ನಿಮ್ಮyಪ್ರಭುವಿನyಅನುಗ್ರಹವನು್ನyಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರಿ�”y(93:11)

ಮಹಾತ್ಮರಾದyಎಲಾ್ಲyಪ್ರವಾದಿಗಳುyಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ರಕಟ್ಸುವವರಾಗಿದದಾರಂದುyಕುರ್ಆನ್yಹೀಳುತತುದ�yಪ್ರವಾದಿy
ಇಬಾ್ರಹಿೀಮ್ yರನು್ನyಅಲಾ್ಲಹನುyಪರಿಚಯಸುವಾಗyಅವರುyತುಂಬಾyಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ರಕಟ್ಸುವyಓವ್ಣyದಾಸರಾ-
ಗಿದದಾರುyಎಂದುyಹೀಳಿದ�
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ಡಿಂೆಂ ರೆ12

ಪ್ರವಾದಿಯವರು yರಾತಿ್ರಯಲ್್ಲyಬಹಳyದಿೀಘ್ಣyಸಮಯyನಮಾಝ್yನಿವ್ಣಹಿಸುವುದರyಕುರಿತುyಆಯಶಾ
y ಕ್ೀಳಿದಾಗyಅವರು,y “ನಾನುy ಅಲಾ್ಲಹನy ಓವ್ಣy ಕೃತಜ್ಞy ದಾಸನಾಗಬೀಡವೆೀ?”y ಎಂದುy ಪ್ರತಿಕ್ರ-

ಯಸಿದುದಾyಗಮನಾಹ್ಣವಾಗಿದ�

ಯೂನುಸ್yಬನ್yಉಬೈದ್ yಅವರyಬಳಿಗೆyಒಬ್ಬರುyಬಂದುyತಮ್ಮyಪಾ್ರರಬ್ಧದyಕುರಿತುyಹೀಳಿಕ್ೂಂಡಾಗyಅವರುy
ನಿೀಡಿದyಉತತುರyಇಲ್್ಲyಪ್ರಸಕತುವಾಗಿದ�y“ನಿಮ್ಮyಎರಡುyಕಣುಣುಗಳನು್ನyನನಗೆyನಿೀಡುವಿರಾ?yನಾನುyನಿಮಗೆyಒಂದುy
ಲಕ್ಷyದಿಹ್ಣಮ್yನಿೀಡುತೆತುೀನ�yನಿಮ್ಮyಒಂದುyಕಾಲನು್ನyನನಗೆyನಿೀಡುವಿರಾ?yನಾನುyನಿಮಗೆyಒಂದುyಲಕ್ಷyದಿಹ್ಣಮ್y
ಕ್ೂಡಬಲ್ಲ�”yಹಿೀಗೆyಉಬೈದ್yರವರುyಆyವಯಕತುಯyಒಂದೂಂದುyಅಂಗಗಳಿಗೆyಬಲಯನು್ನyನಿರಚಯಸಿyಅವುಗಳನು್ನy
ತಮಗೆyನಿೀಡುವಿರಾyಎಂದುyಕ್ೀಳುತಿತುದದಾರು�yಆಗಂತುಕyಹೀಳುತಾತುನ�y“ನಾನುyಯಾವತೂತುyಅವುಗಳನು್ನyನಿಮಗೆy
ಕ್ೂಡಲಾರ�”yಆಗyಯೂನುಸ್yಬನ್yಉಬೈದ್ yಹೀಳಿದರು�y“ನಾನುyನಿಮ್ಮyಬಳಿಯಲ್್ಲyಕ್ೂೀಟಯಂತರyರೂಪಾ-
ಯಗಳನು್ನyಕಾಣುತಿತುದದಾೀನ�yಆದರೂyನಿೀವುyಪಾ್ರರಬ್ಧದyಕುರಿತುyದೂರುತಿತುದಿದಾೀರಲಾ್ಲ?”

ಹೌದು,yನಮಗೆyಸೃಷ್ಟುಕತ್ಣನುyಅದಷುಟುyಮಹತವಾಪೂಣ್ಣyಅನುಗ್ರಹಗಳನು್ನyದಯಪಾಲ್ಸಿದಾದಾನ�yನಮ್ಮyದೀಹ�y
ಅದರyಯಾವುದಾದರೂಂದುyಭಾಗಕ್ಕೆyಹಾನಿyಉಂಟಾದರyಆಗyಆyಅವಯವದyಬಲಯುyನಮಗೆyತಿಳಿಯುತತುದ�y
ಸವ್ಣರಕತುನುyನಮಗೆyಪ್ರತಿಯಂದುyಕ್ಷಣಗಳಲ್್ಲyನಿೀಡುತಿತುರುವyಅನುಗ್ರಹಗಳಿಗೆyಲಕಕೆವಿಲ್ಲ�yಜನರುyತಮ್ಮyನಡುವೆy
ಮಾಡುವyಉಪಕಾರಗಳಿಗೆyಪರಸ್ಪರyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸಬೀಕು�yಅದರyನುಡಿಯyರೂಪವನು್ನyಪ್ರವಾದಿ yಯವರುy
ಕಲ್ಸಿಕ್ೂಟ್ಟುದಾದಾನ�y“ಅಲಾ್ಲಹನುyನಿನಗೆyಒಳಿತುyಮಾಡಲ್�”yಎಂದುyಪಾ್ರರ್್ಣಸಬೀಕು�

ಉಪಕಾರyಮಾಡಿದವರಿಗೆyಪ್ರತುಯಪಕಾರyಮಾಡಬೀಕು�yಹಾಗೆyಮಾಡಲುyಸಾಧಯವಾಗದಿದದಾರyಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷyಅವರy
ಒಳಿತಿಗಾಗಿyಅಲಾ್ಲಹನಲ್್ಲyಪಾ್ರರ್್ಣಸಬೀಕ್ಂದುyಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಹೀಳಿದಾದಾರ�yನಾವುyಜೀವಿಸುತಿತುರುವy
ರಾಷಟ್ರyಹಾಗೂyಸಮಾಜಕ್ಕೆyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸುವುದುyನಮ್ಮyಬಾಧಯತೆಯಾಗಿದyಎಂದುyಇದರಿಂದyಸ್ಪಷಟುವಿದ�yನಮಗೆy
ನಮ್ಮyರಾಷಟ್ರದಲ್್ಲyನಮಗಿಷಟುವಿರುವyಧಮ್ಣವನು್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿyಅದರyಆರಯyಪ್ರಕಾರyಜೀವಿಸುವyಆರಾಧನಾy
ಕ್ರಮಗಳನು್ನyಮಾಡುವyಹಾಗೂyಅದನು್ನyಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವyಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯyಮತುತುyನಿಭ್ಣಯತೆyಇದ�yಅದಕಾಕೆಗಿy
ಸವ್ಣರಕತುನಿಗೆyಕೃತಜ್ಞತೆyಅಪ್್ಣಸಬೀಕು�yರಾಷಟ್ರದyಸಾವ್ಣತಿ್ರಕyಒಳಿತಿಗಾಗಿyಕಾಯ್ಣವೆಸಗುವುದು,yಧಮ್ಣಕ್ಕೆyವಿರು-
ದ್ಧವಿಲ್ಲದyಕಾನೂನುಗಳನು್ನyಅನುಸರಿಸುವುದು,yರಾಷಟ್ರದyಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿyರ್ರಮಸುವುದುyಮುಂತಾದುವುಗಳೆಲ್ಲy
ರಾಷಟ್ರದೂಂದಿಗೆyತೊೀರಿಸುವyಕೃತಜ್ಞತೆಯಾಗಿದ�yಇಂದುyಜನರಿಗೆyನಿಭಿೀ್ಣತಿಯಂದyಹೂರಗಿಳಿಯಲುyಕೂಡಾy
ಸಾಧಯವಿಲ್ಲದಂತಹyಅದಷೂಟುೀyದೀರಗಳಿವೆ�yಅಲ್್ಲಯyಜನರುyಸದಾyಗುಂಡಿನyಮೊರತyಮತುತುyರಕತುಪಾತವನ್ನೀy
ನೂೀಡಿyಬದುಕಬೀಕಾದyಅನಿವಾಯ್ಣyಸಂಕಟಕ್ಕೆyಸಿಲುಕದyದುದೈ್ಣವಿಗಳಾಗಿದಾದಾರ�yಆದರyಅಲಾ್ಲಹನyಅಪಾರy
ಅನುಗ್ರಹದಿಂದyಅಂತಹyಒಂದುyಪರಿಸಿಥಿತಿyನಿಮಾ್ಣಣವಾಗಿಲ್ಲ�yಆದುದರಿಂದyಈyಅನುಕೂಲಕರyಪರಿಸಿಥಿತಿಯನು್ನy
ಹದಗೆಡಿಸುವyರಿೀತಿಯಲ್್ಲರುವyರಚನ,yಭಾಷಣ,yಉಗ್ರವಾದ,yವಿದವಾಂಸಕyಕೃತಯಗಳಲ್್ಲyಸತಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳುyಏಪ್ಣಡ-
ದಿರುವುದುyಅವರyಬಾಧಯತೆಯಾಗಿದ�

ಲಭಿಸಿದyಅನುಗ್ರಹಗಳನು್ನyಮರತyಸಭಾyನಿವಾಸಿಗಳನು್ನyಕುರ್ಆನ್yಪರಿಚಯಸುವುದನು್ನyನೂೀಡಿರಿ�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾

“’ಸಬಾ’ದವರಿಗೆyಅವರyಸವಾಂತyವಾಸಸಾಥಿನದಲ್ಲೀyಒಂದುyನಿದರ್ಣನವಿತುತು�yಬಲಭಾಗದಲೂ್ಲyಎಡಭಾಗದಲೂ್ಲy
ಎರಡುyತೊೀಟಗಳು�y(ಅವರೂಂದಿಗೆyಹೀಳಲಾಯತು)yನಿಮ್ಮyಪ್ರಭುyಕ್ೂಟಟುyಆಹಾರವನು್ನyಉಣ್ಣುರಿyಮತುತುy
ಅವನಿಗೆyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸಿರಿ�yನಾಡುyಉತತುಮವೂyಪರಿರುದ್ಧವೂyಆಗಿತುತು�yಪ್ರಭುyಕ್ಷಮಾಶೀಲನಾಗಿದದಾನು�yಆದರy
ಅವರುyವಿಮುಖರಾಗಿyಹೂೀದರು�yಕ್ೂನಗೆyನಾವುyಅವರyಮೆೀಲyಅಣೆಕಟುಟುyಮುರಿದುyಮಹಾಪೂರವನು್ನy
ಕಳುಹಿಸಿಬಟೆಟುವು�yಅವರyಎರಡುyತೊೀಟಗಳyಸಾಥಿನದಲ್್ಲyತಿನ್ನಲಾಗದyಕಹಿyಫಲಗಳು,yರಭಾವಕyವೃಕ್ಷಗಳುyಹಾಗೂy
ಕ್ಲವುyಬೂೀರyಮರಗಳಿರುವyಬೀರyಎರಡುyತೊೀಟಗಳನು್ನyಕ್ೂಟೆಟುವು�yಇದುyಅವರುyಕೃತಜ್ಞತೆyತೊೀರಿಸದಿ-
ದುದಾದಕಾಕೆಗಿyನಾವುyನಿೀಡಿದyಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿತುತು�yಇಂತಹyಪ್ರತಿಫಲವನು್ನyಕೃತಘ್ನರyಹೂರತುyಇನಾ್ನರಿಗೂyನಾವುy
ಕ್ೂಡುವುದಿಲ್ಲ�”y(34:15-17)

ಕೃತಘ್ನತೆyಪ್ರಕಟ್ಸಿದyಇನೂ್ನಂದುyನಾಡಿನyನಿವಾಸಿಗಳyಕುರಿತುyಅಲಾ್ಲಹುyಹೀಳುವುದನು್ನyನೂೀಡಿರಿ�

﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴾

“ಅಲಾ್ಲಹನುyಒಂದುyನಾಡಿನyಉಪಮೆyಕ್ೂಡುತಾತುನ�yಅದುyಶಾಂತಿಯಂದಿಗೆyಸಂತೃಪತುyಜೀವನyಸಾಗಿಸುತಿತುತುತು�y
ಎಲ್ಲyಕಡೆಗಳಿಂದಲೂyಅದಕ್ಕೆyಹೀರಳyಜೀವನಾಧಾರyದೂರಕುತಿತುತುತು�yಆಗಲೀyಅದುyಅಲಾ್ಲಹನyಕ್ೂಡುಗೆಗಳನು್ನy
ನಿಷೀಧಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತು�yಆಗyಅಲಾ್ಲಹನುyಅದರyನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆyಅವರyದುಷಕೆಕೃತಯಗಳyಸವಿಯನು್ನyತೊೀರಿಸಿದುದುy
ಹೀಗೆಂದರyಹಸಿವೆyಮತುತುyಭಯyಅವರನು್ನyಆವರಿಸಿದವು�”y(16:112)

ಅಲಾ್ಲಹನyಅನುಗ್ರಹಗಳಿಗೆyಕೃತಜ್ಞತೆyಪ್ರಕಟ್ಸುವುದುyಆyಅನುಗ್ರಹಗಳನು್ನyನಲನಿಲ್್ಲಸಲ್ಕಕೆರುವyಮಾಗ್ಣವಾಗಿದ�y
ನಮಗೆyಲಭಿಸಿದyಜ್ಾನ,yಸಂಪತುತು,yಆರೂೀಗಯ,yಬಡುವುyಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲyದೂಡ್ಡyಅನುಗ್ರಹಗಳಾಗಿವೆ�y
ಯಾವುದೀyಅನುಗ್ರಹyಚಿಕಕೆದಿರಲ್,yದೂಡ್ಡದಿರಲ್yಅದನು್ನyನನಗೆyನನ್ನyಸೃಷ್ಟುಕತ್ಣನುyದಯಪಾಲ್ಸಿದಾದಾನyಎಂಬy
ಪ್ರಜ್ಞೆಯನಿ್ನಟುಟುಕ್ೂಳುಳುವುದುyಮುಖಯವಾಗಿದ�

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾
“ನಾವುyಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದದಾರyನಾನುyನಿಮಗೆyಇನೂ್ನyಹಚುಚyಪ್ರದಾನyಮಾಡುವೆನಂದೂyನಿೀವುyಕೃತಘ್ನತೆyತೊೀರಿದರy
ನನ್ನyಶಕ್ಷೆಯುyಅತಯಂತyಕಠಿಣವಾಗಿದಯಂದೂyನಿಮ್ಮyಪ್ರಭೂyಎಚಚರಿಕ್yಕ್ೂಟ್ಟುರುವುದನು್ನyಸ್ಮರಿಸಿರಿ�”y(14:7)�n
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ಡಿಂೆಂ ರೆ12

ಹದೀಸ್ಗಳಸದ

¸À»ÃºÀÄ¯ï §ÄSÁj
ªÀÄÄRÛ¸Àgï

ಅಧ್ಯಾಯ 12

ಜನಾೆತ್ತುನಬಸ್ಥಿತ್ಯಬಬೆವರುಬಮತುತುಬಮುಸಲಾಮಾನಬಅಶುದ್ಧರಲಲಿ

ُه َعنْــُه َأنَّ النَّبِيَّ  200- َعــْن َأبِي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اللَّ

َم َلِقَيُه فِي َبْعــِض َطِريِق  ُه َعَلْيــِه َوَســلَّ َصلَّــى اللَّ

اْلَمِدينَــِة َوُهَو ُجنُــٌب. َفاْنَخنَْســُت ِمنْــُه َفَذَهَب 

َفاْغَتَســَل ُثمَّ َجاَء َفَقاَل: »َأْيَن ُكنْــَت َيا َأَبا ُهَرْيَرَة؟« 

َقاَل: ُكنْــُت ُجنًُبا َفَكِرْهُت َأْن ُأَجالَِســَك َوَأَنا َعَلى 

ِه! إِنَّ اْلُمْســِلَم َل  َغْيِر َطَهاَرٍة. َفَقاَل: »ُســْبَحاَن اللَّ

َينُْجــُس«. ]رواه البخاري 280[

200�yಅಬೂಹುರೈರ yರಿಂದyವರದಿ�yಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೀರವಾ-
ಹಕರು yಅವರಿಗೆyಮದಿೀನದyಯಾವುದೂೀyರಸೆತುಯಲ್್ಲyಸಿಕಕೆದರು�y
ಆಗyಅಬೂಹುರೈರ yಜನಾಬತಿತುನyಸಿಥಿತಿಯಲ್್ಲದದಾರು�yಅವರುy
ಹೀಳುತಾತುರ�yಆದದಾರಿಂದyನಾನುyಪ್ರವಾದಿ yರಿಂದyಬೀಪ್ಣಟುಟುy
ಹೂೀಗಿyಸಾ್ನನyಮಾಡಿಕ್ೂಂಡುyಬಂದ�yಆಗyಪ್ರವಾದಿ yಕ್ೀಳಿದರು�y
“ಅಬೂಹುರೈರyನಿೀವುyಎಲ್್ಲಗೆyಹೂೀಗಿದಿದಾರಿ?”yಅಬೂಹುರೈರ y
ಹೀಳಿದರು�y“ನನಗೆyಸಾ್ನನyಮಾಡಬೀಕತುತು�yನಾನುyರುದಿ್ಧೀಕರಿಸಿ-
ಕ್ೂಳಳುದyತಮ್ಮyಸನಿ್ನಧಿಯಲ್್ಲyಕುಳಿತುಕ್ೂಳುಳುವುದುyಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದುy
ಭಾವಿಸಿದ�”yಪ್ರವಾದಿ yಹೀಳಿದರು�y“ಸುಬ್ಹಾನಲಾ್ಲಹ್!yಸತಯವಿ-
ಶಾವಾಸಿyಯಾವyಸಿಥಿತಿಯಲೂ್ಲyಅರುದ್ಧನಲ್ಲ�”

ಸಾರಾಸಶಬ:yಈyಹದಿೀಸಿನಲ್್ಲyಬವರುyಅರುದಿ್ಧಯಲ್ಲವೆನು್ನವುದುಕ್ಕೆyಪರೂೀಕ್ಷವಾಗಿyಆಧಾರyಲಭಿಸುತತುದ�yದೀಹವುyರುದ್ಧವಾಗಿದದಾರyದೀಹದಿಂದy
ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಲ್ಲವೂyರುದ್ಧವಾಗಿರಬೀಕು�yಜನಾಬತಿತುನyಅರುದಿ್ಧಯುyಖಾತಿ್ರಯಾದy(ಹುಕ್ಮೀ)yವಿಷಯವಾಗಿದyಎಂದುyತಿಳಿದಿರಲ್�yಸತಯನಿ-
ಷೀಧಿಯyವಿಶಾವಾಸವಿಡುವವರುyಎಂದಿನyತನಕyಅವರyದೀಹದಲ್್ಲyಅರುದಿ್ಧyಇರುವುದಿಲ್ಲವೀyಅರುದ್ಧನನಿಸುವುದಿಲ್ಲ�

ಅಧ್ಯಾಯ 13

ಜನಾೆತ್ತುನಬನಸತರಬಕೆೀವಲಬವುದೂಬಮಾಡಬಮಲಗುವುದು

ُه َعنُْه:  201- َوَعْن ُعَمــَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضــَي اللَّ

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم: َأَيْرُقُد  ِه َصلَّى اللَّ َســَأَل َرُســوَل اللَّ

َأ َأَحُدُكْم  َأَحُدَنا َوُهَو ُجنٌُب؟ َقاَل: »َنَعــْم، إَِذا َتَوضَّ

َفْلَيْرُقْد َوُهَو ُجنُــٌب«. ]رواه البخاري 287[
ರ  ನೇ ಪುಟಿಕೆ



08

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

‘ಮೀಟೂ’ಬಅಭಿಯಾನ—ಬೆೀಟೆಯೀಬ
ಬೆೀಟೆಗಾರನನು್ನಬಬೆೀಟೆಯಾಡದಾಗ...

ಲೈಂಗಿಕತ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದ. ವ್ಯಕ್್ತಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರ�ೇಗ್ಯ, ಕುಟುಂೆದ ಭದ್ರತ ಹಾಗ� ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಶಾಂತಿಯು ಲೈಂಗಿಕತಯಂದಿಗೆ ಜ�ೇಡಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಗ್ಗದರ್ಗನ ಪ್ರಕಾರ ಅದನು್ನ ಉಪಯೇಗಿಸದಿದ್ದರ 
ವ್ಯಕ್್ತಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಿಥಿತಿಯ ಏರುಪೇರು, ಕುಟುಂೆ ಛಿದಿ್ರೇಕರಣ ಹಾಗ� ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಿಥಿಯ ವಿನಾರಿಕೆ 
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದ. ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಿ�ಳ್ಳುವ ೆಹುತೇಕ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಯಿಲಗಳಿಗೆ ಅನಿಯಂತಿ್ರತ ಲೈಂಗಿಕತಯೇ 
ಕಾರಣವಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ.

ಇತಿತುೀಚಗೆyಎಲಾ್ಲyವಿಧದyಮಾಧಯಮಗಳಲ್್ಲy‘ಮೀಟೂ’y(Meey
Too)yಎಂಬyಹಸರಿನyಅಭಿಯಾನದyಸುದಿದಾಗಳೆೀyರಾರಾಜ-

ಸುತಿತುದ�yವಿವಿಧyಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್್ಲರುವyಉದೂಯೀಗಿಗಳು,yಕಲಾವಿದಯರುy
ಮತುತುyವಿದಾಯರ್್ಣನಿಯರುyತಮ್ಮyಮೆೀಲyಇಂತಿಂತಹyವಯಕತುಗಳಿಂದy
ಲೈಂಗಿಕyದೌಜ್ಣನಯyನಡೆದಿದಯಂದುyಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತಿತುದಾದಾರ�y
ಈyಪೈಕyಕ್ೀಂದ್ರyವಿದೀಶಾಂಗyಸಹಾಯಕyಸಚಿವyಎಂ�yಜೆ�yಅಕ್ಬರ್y
ವಿರುದ್ಧದyಆರೂೀಪವುyಅತಯಧಿಕyಮಹತವಾವನು್ನyಪಡಿದುಕ್ೂಂಡಿದ�y
ಸರಕಾರವನು್ನyಇಕಕೆಟ್ಟುಗೆyಸಿಲುಕಸಿದyಪ್ರಸುತುತyಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿy
ಎಂ�ಜೆ�yಅಕ್ಬರ್yಕ್ೂನಗೂyರಾಜೀನಾಮೆyನಿೀಡಬೀಕಾಯತು�

‘ಏಷಯನ್yಏಜ್’yಪತಿ್ರಕ್ಯyಸಂಪಾದಕರಾಗಿದಾದಾಗyಎಂ�ಜೆ�yಅಕ್ಬರ್y
ತಮಗೆyಲೈಂಗಿಕyಕರುಕುಳyನಿೀಡಿದದಾರಂದುyಅದೀyಪತಿ್ರಕ್ಯಲ್್ಲyಕ್ಲಸy
ಮಾಡುತಿತುದದಾyಪ್್ರಯಾyರಮಣ್,yಸಂಪಣ್ಣyರಮ್ಣ,yಘಝಾಲyವಹಬ್y
ಮೊದಲಾದyಪತ್ರಕತೆ್ಣಯರುy‘ಮೀಟೂ’yಅಭಿಯಾನದyಮೂಲಕy
ಆರೂೀಪyಹೂರಿಸಿದರು�yಜೊತೆಗೆyಕ್ೂಲಂಬಯನ್yಪತ್ರಕತೆ್ಣ-
ಯರೂyಸೆೀರದಂತೆyಹತಾತುರುyಮಂದಿyಇದೀyಆರೂೀಪದೂಂದಿಗೆy
ಎಂ�ಜೆ�y ಅಕ್ಬರ್y ಮೆೀಲy ಮುಗಿಬದದಾರು�y ತನಿ್ನಮತತುy ಎಂ�ಜೆ�y
ಅಕ್ಬರ್ಗೆy ಒತತುಡಕ್ಕೆy ಮಣ್ದುy ಅಧಿಕಾರy ತೊರಯುವುದಲ್ಲದy

ಬೀರyದಾರಿyಇರಲ್ಲ್ಲ�

“ನಾನೂy ಬಲ್ಪರು”y (ಮೀಟೂ)y ಎಂಬy ಪ್ರಯೀಗವನು್ನy
ಮೊತತುಮೊದಲyಬಾರಿಗೆyಬಳಸಿದುದಾyನೂಯಯಾಕ್ಣನು್ನyಕ್ೀಂದ್ರವಾಗಿ-
ಟುಟುಕ್ೂಂಡುyಮಾನವಹಕುಕೆಗಳಿಗಾಗಿyಕಾಯ್ಣವೆಸಗುತಿತುರುವyತರಾನy
ಬಕ್ಣyಎಂಬyಆಫ್ರೀ-ಅಮೆೀರಿಕನ್yಮಹಿಳೆಯಾಗಿದಾದಾರ�yಅವರುy
“ನನ್ನyಸಥಿಳ”y(ಮೆೈyಸೆ್ಪೀಸ್)yಎಂಬyಹಸರಿನyಒಂದುyಸಾಮಾಜಕy
ಜಾಲತಾಣದಲ್್ಲyತಮ್ಮyಸವಾಂತyಅನುಭವವನು್ನyಬಹಿರಂಗಪಡಿ-
ಸಿದyಸಂದಭ್ಣದಲ್್ಲyಈyಪದyಬಳಕ್ಗೆyಬಂತು�yಇದುy2006ರಲ್್ಲy
ನಡೆಯುತತುದ�y ಮಹಿಳೆಯರುy ಹಲವುy ಪಾ್ರಯದಲ್್ಲy ಹಲವುy
ರಿೀತಿಯಲ್್ಲyಎದುರಿಸಿದyಲೈಂಗಿಕyಕರುಕುಳಗಳyಕುರಿತುyಸಮಾಜದಲ್್ಲy
ಜಾಗೃತಿyಮೂಡಿಸಿyಬಲ್ಪರುವಾದವರಲ್್ಲyಧೈಯ್ಣyತುಂಬುವy
ಉದದಾೀರದಿಂದyಈyಅಭಿಯಾನವನು್ನyಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತುತು�

2017ನೀyಅಕ್ೂಟುೀಬರ್y15ರಂದುyಅಲ್ೀಸyಮಲಾನೂೀyಎಂಬy
ಅಮೆೀರಿಕನ್yನಟ್yತಾವುyಅನುಭವಿಸಿದyಲೈಂಗಿಕyದೌಜ್ಣನಯವನು್ನy
ಸಾಮಾಜಕyಜಾಲತಾಣಗಳyಮೂಲಕyಬಯಲುಗೊಳಿಸುತಾತುರ�y
ಅವರುyಹಾಲ್ವುಡ್ನyಪ್ರಮುಖರyಲೈಂಗಿಕyಶೂೀಷಣೆಯನು್ನy
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ಡಿಂೆಂ ರೆ12

ಹೂರತರಲುy‘ಮೀಟೂ’yಎಂಬyಹಾಯಶ್yಟಾಯಗನು್ನyಉಪಯೀಗಿಸಿy
ಸಾಮಾಜಕyಮಾಧಯಮಗಳಲ್್ಲyಪೀಸ್ಟುyಮಾಡಲುyಕರyನಿೀಡಿದರು�y
24y ಗಂಟೆಯಳಗೆy120yಲಕ್ಷyಪೀಸ್ಟುಗಳುyಫೀಸ್yಬುಕ್ನಲ್್ಲy
ಕಾಣ್ಸಿಕ್ೂಂಡವುyಎಂಬyಲಕಾಕೆಚಾರವಿದ�yಅನಂತರyಸಿತ್ೀಯರುy
ಶೂೀಷಣೆಗೊಳಪಡುವy ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್್ಲy ಆy ಹಾಯಶ್yಟಾಯಗನು್ನy
ಉಪಯೀಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟುತು�

ಇಂದುyಭಾರತದಲ್್ಲy‘ಮೀಟೂ’yಹೂತಿತುyಉರಿಯುತಿತುದ�yಅಕ್ೂಟುೀಬರ್y
4ರಂದುyಈyಪ್ರತಿಭಟನyಆರಂಭವಾಗುತತುದ�yಮೂಲತಃyಒಟ್ಟುಪಾ-
ಲದವಳಾದyಬಂಗಳೂರುyನಿವಾಸಿyಪತ್ರಕತೆ್ಣyಸಂಧಾಯyಮೆನನ್y
ತಮ್ಮyಮಾಜyಮೆೀಲಾಧಿಕಾರಿyಈಗyಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್್ಲyಒಂದುy
ಪತಿ್ರಕ್ಯyಪಾ್ರದೀಶಕyಸಂಪಾದಕರಾದyಕ್�ಆರ್�yಶ್ರೀನಿವಾಸನ್y
ಅವರyವಿರುದ್ಧyಲೈಂಗಿಕyದೌಜ್ಣನಯದyಆರೂೀಪyಹೂರಿಸಿದರು�y
ಇದರೂಂದಿಗೆyಅಂತಹyಕಥೆಗಳನು್ನyಹೀಳುವyಟ್ವಾಟರ್ಗಳyಪ್ರವಾಹy
ಆರಂಭವಾಯತು�yಹಿಂದಿyನಟ್ಯಬ್ಬಳುyಪ್ರಸಿದ್ಧyನಟನyಹಸರುy
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದyಘಟನಯುyಇದಕಕೆಂತyಮುಂಚಯೀyಸಾಮಾಜಕy
ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್್ಲyಕಾವೆೀರಿತುತು�

2017yನವೆಂಬರ್ನಲ್್ಲyಭಾರತದಲ್್ಲyಮೊದಲy‘ಮೀಟೂ’yಘಟನy
ನಡೆಯುತತುದ�yಅಮೆೀರಿಕದಲ್್ಲy ಕಾನೂನುy ವಿದಾಯರ್್ಣನಿಯಾದy
ರಾಯ್yಸಕಾ್ಣರ್yಭಾರತದyವಿರವಾವಿದಾಯಲಯವುyಹಾಗೂyಇನಿ್ನತರy
ಪ್ರತಿಷ್ಟುತyಶೈಕ್ಷಣ್ಕyಸಂಸೆಥಿಗಳಲ್್ಲyಕಾಯ್ಣವೆಸಗುತಿತುರುವyಸುಮಾರುy
60y ಮಂದಿಯy ಹಸರುy ಮತುತುy ಅವರುy ನಡೆಸಿದy ಲೈಂಗಿಕy
ಕರುಕುಳಗಳyಪಟ್ಟುಯನು್ನyಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು�

ಸಿತ್ೀವಾದಿಗಳಲ್್ಲಯೀyಹಲವರುyಇದರyವಿರುದ್ಧyಧವಾನಿಯಬ್ಬಸಿದರು�y
ಕಫಿಲyಎಂಬyವೆಬ್ಸೆೈಟ್ನಲ್್ಲyರಾಯ್yಸಕಾ್ಣರರyಪಟ್ಟುಯನು್ನyಪ್ರಶ್ನಸಿy
ಪ್ರಸಾರಗೊಳಿಸಿದyಅಜ್ಣಯಲ್್ಲy ಸಹಿyಹಾಕದವರಲ್್ಲyಹಲವರುy
ಭಾರತದyಮಹಿಳಾವಾದಿy ಚಳುವಳಿಯಲ್್ಲy ಆರಂಭದಿಂದಲೂy
ತೊಡಗಿಕ್ೂಂಡಿದದಾyಹಿರಿಯರಾಗಿದದಾರು�yಅವರyಪ್ರಮುಖyಆರೂೀಪy
ಈyಪಟ್ಟುಯನು್ನyಕಾನೂನುyವಿಧಿಸುವyಕ್ರಮಕಕೆನುಸಾರyಸಿದ್ಧಪ್ಡಿ-
ಸಿದದಾಲ್ಲyಎಂದಾಗಿತುತು�yಆದರyಯುವತಿಯರಾದyಸಿತ್ೀವಾದಿಗಳುyಈy
ವಾದವನು್ನyವಿರೂೀಧಿಸಿyರಂಗಪ್ರವೆೀಶಸಿದರು�

ಈಗy‘ಮೀಟೂ’yಮೂಲಕyತಮ್ಮyಮೆೀಲಾಗಿದyಎಂದುyಹೀಳಲಾಗುವy
ಲೈಂಗಿಕyದೌಜ್ಣನಯವನು್ನyಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತಿತುರುವyಮಹಿಳೆಯರy
ಕ್ರಮದyವಿರುದ್ಧವೂyಅಲ್ಲಲ್್ಲyಟ್ೀಕ್ಗಳುyವಯಕತುವಾಗತೊಡಗಿದ�yಒಬ್ಬy
ಪುರುಷನನು್ನyಒಂದುyಸುಪ್ರಭಾತದಲ್್ಲyಯಾವುದೀyಕಾನೂನುyಕ್ರಮy

ಸಿವಾೀಕರಿಸದyಇದದಾಕಕೆದದಾಂತೆyಟ್ವಾಟಟುರ್yಅಥವಾyವೆಬ್ಸೆೈಟ್yಮೂಲಕy
ಖಳನಾಯಕನಾಗಿyಬಂಬಸುವುದುyಎಷಟುರಮಟ್ಟುಗೆyಸರಿyಎಂದುy
ಹಲವರುyಪ್ರಶ್ನಸಲಾರಂಭಿಸಿದಾದಾರ�

ಈyಬಯಲುಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಯುyಸರಿ–ತಪು್ಪಗಳyಕುರಿತುyಚಚ್ಣಗಳುy
ಕಾವೆೀರಿದ�yಇದನು್ನyಹಲವರುyಹಲವುyದೃಷ್ಟುಯಲ್್ಲyನೂೀಡು-
ತಿತುದಾದಾರ�yಚಿಕಕೆyಪಾ್ರಯದಲ್್ಲyಅನುಭವಿಸಿದyಹಿಂಸೆಯyಮಾನಸಿಕy
ಆಘಾತದಿಂದyಅದುyಬಲ್ಪರುವಿಗೆyವಿಮೊೀಚನಯನು್ನyನಿೀಡುತತುದ�y
ಹಿರಿತನ,yಪದವಿ,yಹಣ,yಪಾ್ರಯ,yಅಧಿಕಾರದyಬಲವಿರುವyಒಬ್ಬy
ಪುರುಷನಿಂದy ಇಂತಹy ಅನಾಯಯಗಳಿಗೆy ಗುರಿಯಾದy ಹಣ್ಣುಗೆy
ಯಾವುದಾದರೂಂದುy ಘಟಟುದಲ್್ಲy ಬೀಟೆಗಾರನನು್ನy ಶಕ್ಷಿಸಲುy
‘ಮೀಟೂ’y ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ�yಪಲ್ೀಸ್,y ತನಿಖೆ,y ಕ್ೂೀಟ್್ಣy
ಮುಂತಾದyತಾಪತ್ರಯಗಳಿಲ್ಲದyಪರಿಸರದಲ್್ಲರುವವರyಪ್ರಜಾಸತಾತು-
ತ್ಮಕyಪ್ರಜ್ಞೆಯುyಉಂಟುಮಾಡುವyಸಾಮಾಜಕyಒತತುಡದyಮೂಲಕy
ಆರೂೀಪ್ಯನು್ನyಅವಮಾನಕ್ಕೆyಗುರಿಪಡಿಸುವುದೀyಆyಶಕ್ಷೆಯಾಗಿದ�y
ಅನಂತರyಅವನುyಇತರರyಅಸಹಕಾರ,yನಿಂದನyಅಥವಾyತನ್ನy
ಮನಃಸಾಕ್ಷಿಯyಕಡೆಗೆyಓಗೊಟುಟುy ಸಾವ್ಣಜನಿಕyಜೀವನದಿಂದy
ಹಿಂದyಸರಿಯುವyಸಾಧಯತೆyಇದ�yಪ್ೀಡನಗೆyಗುರಿಯಾದyಮಹಿಳೆy
ಮಯಾ್ಣದಗೆyಹದರಿyಏನನೂ್ನyಹೀಳುವುದಿಲ್ಲyಎಂಬyಪುರುಷನy
ರಕ್ಾಕವಚವನು್ನy‘ಮೀಟೂ’yಕತುತುಕ್ೂಂಡಿದ�yಇಂತಹyಕರುಕುಳಗಳುy
ಯಾವುದಾದರೂಂದುyದಿನyತನಗೆyಉರುಳಾಗಿyಪರಿಣಮಸಬ-
ಹುದುyಎಂಬyಎಚಚರಿಕ್y‘ಮೀಟೂ’yಪುರುಷನಿಗೆyನಿೀಡಿದyಎನು್ನವುದುy
ಕ್ಲವರyವಾದವಾಗಿದ�

ತಿಂಗಳುಗಳುyಅಥವಾyವಷ್ಣಗಳyಮುಂಚyನಡೆದyಘಟನyಎಂದುy
ಹೀಳಲಾಗುವyಲೈಂಗಿಕyಹಿಂಸೆಯyಆರೂೀಪyಸತಯವಾಗಿದಯೀ?y
ಇದರಲ್್ಲyವಯಕತುಯyತೆೀಜೊೀವಧyಇಲ್ಲವೆೀ?yಅಪಪ್ರಚಾರವಾಗಿರುವy
ಸಾಧಯತೆyಇಲ್ಲವೆೀ?yಸಾಕ್ಷಿyಅಥವಾyಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದy
ಅದನು್ನyನಂಬುವುದುyಹೀಗೆ?yಈyಪ್ರಶ್ನಗಳನು್ನyಕಡೆಗಣ್ಸುವಂತಿಲ್ಲ�y
ಉತತುಮyಕುಟುಂಬyಜೀವನyನಡೆಸುತಿತುರುವyಮಹಿಳೆಯೀವ್ಣಳುy
ತಾನುyಸವಾಯಂyಅವಮಾನಕಕೆೀಡಾಗುವyನಲಯಲ್್ಲyಈyಮೊದಲುy
ಅದಾಯವತೊತುೀyನಡೆದyಲೈಂಗಿಕyಕರುಕುಳವನು್ನyಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲುy
ಮುಂದಾಗುವಳೆೀyಎಂಬyಪ್ರಶ್ನಯೂyಪ್ರಸಕತುವಾಗಿದ�yಕುಟುಂಬy
ಮತುತುyಸಮಾಜದಲ್್ಲyತನಗಿರುವyಉತತುಮyಹಸರನು್ನyಕಳೆದುಕ್ೂಂಡುy
ತಪ್್ಪತಸಥಿಳಾಗಿyಮುದ್ರಯತತುಲ್ಪಡುತೆತುೀನyಎಂಬyಭಯವಿರುವyಹಣುಣುy
ಇಂತಹy ಘಟನಯನು್ನy ಬಯಲುy ಮಾಡಲುy ಧೈಯ್ಣದಿಂದy
ಮುಂದಾಗುವyಸಾಧಯತೆyತಿೀರಾyವಿರಳ�



10

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಕಟುಟುಕಥೆಗಳನು್ನyಹೂಸೆದುyಸವಾಯಂyಅವಮಾನಿತರಾಗಲುyಯಾವy
ಮಹಿಳೆಯೂyಸಿದ್ಧಳಿರುವುದಿಲ್ಲ�yಆದರyಹಲವುyಮಹಿಳೆಯರುy
ಅವನುy ನನೂ್ನಂದಿಗೆy ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿyಮಾತನಾಡಿದ,y ನನ್ನy ಕ್ೈy
ಹಿಡಿದುyಎಳೆದ,yಜೊತೆಯಲ್್ಲyಬರುತಿತುೀಯಾyಎಂದುyಕ್ೀಳಿದ���y
ಎಂಬy ಆರೂೀಪಗಳನ್ನಷಟುೀy ಮಾಡಿದಾದಾರ�y ಅದರಲ್್ಲy ಅವರಿಗೆy
ಅಂತಹy ಮಾನಹಾನಿಯೀನೂy ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ�y ಆದರy
ಆರೂೀಪಕ್ಕೆy ಗುರಿಯಾದವರುy ಉನ್ನತy ಸಾಥಿನಗಳಲ್್ಲy ವಿರಾಜ-
ತರಾಗಿದದಾರy ಆyಆರೂೀಪಗಳುyಅವರನು್ನy ಬೀಟೆಯಾಡುತತುದ�y
ಸಾಮಾಜಕyಮಾಧಯಮಗಳುyಅವರyತೆೀಜೊೀವಧyಮಾಡುತತುದy
ಎಂಬುದರಲ್್ಲyಸಂರಯವಿಲ್ಲ�

ದೌಜ್ಣನಯy ನಡೆದಾಗyಪ್ರತಿಭಟ್ಸದyಈಗೆೀಕ್yಪ್ರತಿಭಟ್ಸಲಾಗು-
ತತುದ?yಅಂದುyಅದನು್ನyವಿರೂೀಧಿಸುವyಧೈಯ್ಣyನಮಗಿರಲ್ಲ್ಲ�y
ವಿರೂೀಧಿಸುತಿತುದದಾರyಉದೂಯೀಗyಮತುತುyಶಕ್ಷಣದyಮುಂದುವರಿಕ್ಗೆy
ಸಂಚಕಾರyಬರುತಿತುತುತು���yಹಿೀಗೆyಹಲವುyಉತತುರಗಳೂyಲಭಿಸುತತುದ�y
ಇತರyಯಾವುದೀyನಷಟುyಸಂಭವಿಸಿದರೂyಮಾನಹಾನಿyಮಾಡಿದy
ವಯಕತುಯನು್ನy ಕಾನೂನಿನy ಕ್ೈಗೊಪ್್ಪಸುವy ಧೈಯ್ಣವನು್ನy ತಕ್ಷಣy
ತೊೀರಿಸುವುದುyಹಲವುyವಷ್ಣಗಳyನಂತರyತೊೀರಿಸುವುದಕಕೆಂತy
ಹಚುಚyಅಪೀಕ್ಷಣ್ೀಯವಲ್ಲವೆೀ?

ಸಿತ್ೀಯರುyಅಥವಾyಹಣುಣುಮಕಕೆಳುyಮನಯಲ್್ಲyಹಾಗೂyಮನಯy
ಹೂರಗೆyಒಂದೀyರಿೀತಿಯಲ್್ಲyಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲyಎಂದುyಸ್ಪಷಟುಪಡಿಸುವy
ಸುದಿದಾಗಳನು್ನyನಾವುyದಿನನಿತಯyಕ್ೀಳುತಿತುದದಾೀವೆ�yತಂದ,yಅಣಣು,yತಮ್ಮ,y
ಗುರು,y ನಿಕಟವತಿ್ಣಗಳುy ಮೊದಲೂಗಂಡುy ಪ್್ರೀತಾಯದರಗಳಲ್್ಲy
ಜೊೀಡಿಸಲ್ಪಟಟುyಸಂಬಂಧಗಳಲ್್ಲyಕೂಡಾyಎದyನಡುಗಿಸುವಂತಹy
ವತ್ಣನyಉಂಟಾಗುತತುದ�yಆದರyಅವುಗಳಲ್್ಲyಕ್ಲವುyಮಾತ್ರyಹೂರy
ಜಗತಿತುಗೆyತಿಳಿಯುತತುದ�

ಲೈಂಗಿಕy ರಂಗದಲ್್ಲರುವy ಅರಾಜಕತೆಯುy ಸಮಾಜy ಮತುತುy
ವಯಕತುಗಳyಮೆೀಲyಹಲವುyವಿಧದಲ್್ಲyನಕರಾತ್ಮಕyಪರಿಣಾಮವನು್ನy
ಬೀರಿದ�y ಇಂಟನ್ಣಟ್ಟುನyಅನಂತy ಸಾಧಯತೆಗಳು,y ಸಿನಿಮಾಗಳು,y
ಧಾರಾವಾಹಿಗಳುyವತ್ಣಮಾನದಲ್್ಲyಪಾ್ರಯyಮತುತುyಲ್ಂಗyವಯತಾಯ-
ಸವಿಲ್ಲದyಲೈಂಗಿಕyಚಿಂತನಗಳನು್ನyವಧಿ್ಣಸುತತುದ�yಈyಸನಿ್ನವೆೀರದಲ್್ಲy
ಕಣುಣುಗಳುyಮತುತುyಗುಪಾತುಂಗಗಳನು್ನyರಕ್ಷಿಸಿಕ್ೂಂಡುyಪಾವನವಾಗಿy
ಜೀವಿಸುವುದುyಸವಾಲ್ಪyರ್ರಮದyಕಾಯ್ಣವೆೀyಸರಿ�

ಲೈಂಗಿಕತೆyಒಂದುyದೈವಿಕyಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದ�yವಯಕತುಯyಮಾನಸಿಕy
ಆರೂೀಗಯ,yಕುಟುಂಬದyಭದ್ರತೆyಹಾಗೂyಸಾಮಾಜಕyಶಾಂತಿಯುy

ಲೈಂಗಿಕತೆಯಂದಿಗೆyಜೊೀಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದ�yಸರಿಯಾದyಮಾಗ್ಣದ-
ರ್ಣನyಪ್ರಕಾರyಅದನು್ನyಉಪಯೀಗಿಸದಿದದಾರyವಯಕತುಯyಮಾನಸಿಕy
ಸಿಥಿತಿಯyಏರುಪೀರು,yಕುಟುಂಬyಛಿದಿ್ರೀಕರಣyಹಾಗೂyಸಾಮಾಜಕy
ವಯವಸೆಥಿಯyವಿನಾರಕ್ಕೆyಕಾರಣವಾಗುತತುದ�yಜನರಲ್್ಲyಕಾಣ್ಸಿಕ್ೂಳುಳುವy
ಬಹುತೆೀಕyಲೈಂಗಿಕyಕಾಯಲಗಳಿಗೆyಅನಿಯಂತಿ್ರತyಲೈಂಗಿಕತೆಯೀy
ಕಾರಣವೆಂದುyದೃಢಪಟ್ಟುದ�

ಒಬ್ಬನುyತನ್ನyಲೈಂಗಿಕತೆಯನು್ನyಸಮ್ಮತಾಹ್ಣyವಿವಾಹದyಮೂಲಕy
ಈಡೆೀರಿಸಿಕ್ೂಳಳುಬೀಕ್ನು್ನವುದುyಇಸಾ್ಲಮನyಬೀಡಿಕ್ಯಾಗಿದ�yಇದಕ್ಕೆy
ಹೂರತಾದyಸಂಭವಗಳೆಲ್ಲವೂyನಾರಕ್ಕೆyಹೀತುವಾಗಿದ�

ಪರಪುರುಷyಸಂಬಂಧyಹಾಗೂyಪರಸಿತ್ೀyಸಂಬಂಧವುyಕೌಟುಂಬಕy
ಸಂಬಂಧವನು್ನyಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುವyಮತುತುyಬಬ್ಣರyಹತೆಯಯಡೆಗೆy
ಕ್ೂಂಡೊಯುಯವy ದೃರಯಗಳುy ವಾಯಪಕವಾಗಿದ�y ಸಲ್ಂಗರತಿy
ಮತುತುyಒಪ್್ಪಗೆಯyಪರಪುರುಷyಸಿತ್ೀಯyಲೈಂಗಿಕತೆಗೆyಕಾನೂನಿನy
ಮಾನಯತೆyದೂರತಿರುವುದರಿಂದyಪ್ರಕಟವಾಗುತಿತುರುವyಸಂತೊೀ-
ಷಾಧಿಕಯವುyಮುಂಬರಲ್ರುವyವಿನಾರದಡೆಗೆyಬಟುಟುyಮಾಡುತಿತುದy
ಎಂಬುದರಲ್್ಲyಸಂರಯವಿಲ್ಲ�

ಇಸಾ್ಲಮ್yಪ್ರಸುತುತಪಡಿಸುವyಸಮಾಜವುyಇಂತಹyನಿೀಚತೆಗಳಿಂದy
ಸಂಪೂಣ್ಣyಮುಕತುವಾಗಿದ�yಶಾಂತವಾದyಕುಟುಂಬದyವಾತಾವರಣy
ಹಾಗೂyಸಮಾಧಾನದyದಾಂಪತಯಕಾಕೆಗಿyವಿವಾಹೀತರyಸಂಬಂಧ-
ಗಳನು್ನyತೊರಯುವುದುyಅನಿವಾಯ್ಣವಾಗಿದ�yಒಬ್ಬyವಯಕತುyತನ್ನy
ಲೈಂಗಿಕತೆಯನು್ನyಅತುಯತತುಮವಾದyನಲಯಲ್್ಲyಉಪಯೀಗಿಸಲುy
ಹಾಗೂyಕ್ಟಟುyಮಾಗ್ಣದಿಂದyತಡೆದಿರಿಸಲುyಅಗತಯವಾದyಎಲಾ್ಲy
ನಿದೀ್ಣರನಗಳನು್ನyಇಸಾ್ಲಮ್yಕಲ್ಸಿದ�y

﴿ژ ژ ڑڑ ک ک ک 

ک گ گ ﴾
“ನಿೀವುyವಯಭಿಚಾರದyಹತಿತುರವೂyಸುಳಿಯಬೀಡಿರಿ�yಅದುyಅತಿಹಿೀನy
ಕಾಯ್ಣyಮತುತುyಅತಯಂತyಕ್ಟಟುyಮಾಗ್ಣವಾಗಿದ�”y(17:32)yವಯಭಿಚಾ-
ರದತತುyಸುಳಿಯಲೂyಬೀಡಿರಿyಎಂಬುದುyಇಸಾ್ಲಮನyಆದೀರವಾಗಿದ�y
ಅದರಡೆಗೆy ಕ್ೂಂಡೊಯುಯವy ಯಾವy ಕಾಯ್ಣಗಳಿವೆಯೀy
ಅವೆಲ್ಲವನೂ್ನy ತೊರಯಬೀಕ್ನು್ನವುದುy ಇಸಾ್ಲಮ್y ಲೂೀಕಕ್ಕೆy
ನಿೀಡಿದyಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದ�

   ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಡಿಂೆಂ ರೆ12

ತಕಾವಾ—ಸಕಲಬಒಳತುಗಳಬಮೂಲಕಾರಣ

ಮುಸಲಾಮಾನರಿಗೆ ಇಹಲ�ೇಕ ಮತು್ತ ಪರಲ�ೇಕದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ, ಗೌರವ, ಮೇಕ್ಷ ಬೇಕು ಎಂದಾದರ, ಅವರ ಸಂಕಟಗಳ್ 
ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಾದರ, ಅವರ ಕಾಯ್ಗಕಲಾಪಗಳ್ ಸುಲಲ್ತವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಾದರ, ಅವರ ಪಾಪಗಳ್ 
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದರ, ಅವರ ದ�ೇಷಗಳ್ ಅಳಿಯಬೇಕಾದರ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಗ್ಗಪಾ್ರಪ್್ತಯಾಗಬೇಕಾದರ ಅವರು 
ಅಲಾಲಿಹನನು್ನ ಭಯಪಟುಟಿ ತಕಾ್ವದ�ಂದಿಗೆ ಜಿೇವಿಸಬೇಕು.

 " ಶೈಖ್ ಇಬ್್ನ ಬಾಝ್

ಅಲಾ್ಲಹನyಗ್ರಂಥದಲ್್ಲyಮತುತುyಮುಹಮ್ಮದ್ yರವರy
ಸುನ್ನತಿತುನಲ್್ಲy ತಕಾವಾದy ಬಗೆಗಯರುವy ಪ್ರಸಾತುವನಗಳನು್ನy

ಗಮನಿಸಿದರyಅದುy ಇಹಲೂೀಕyಮತುತುy ಪರಲೂೀಕದy ಸಕಲy
ಒಳಿತುಗಳyಮೂಲಕಾರಣವೆಂದುyತಿಳಿದುಕ್ೂಳಳುಬಹುದು�y

ಓyಅಲಾ್ಲಹನyದಾಸನೀ!yನಿೀನುyಅಲಾ್ಲಹನyಗ್ರಂಥವನು್ನyಆದಿಯಂದy
ಅಂತಯದy ತನಕy ಓದಿದರy ಸಕಲy ಒಳಿತುಗಳy ಶೀಷ್್ಣಕ್,y ಸಕಲy
ಒಳಿತುಗಳyಕೀಲ್ಕ್ೈyಮತುತುyಇಹಲೂೀಕyಹಾಗೂyಪರಲೂೀಕದyಸವ್ಣy
ಒಳಿತುಗಳyಮೂಲಕಾರಣy‘ತಕಾವಾ’yಆಗಿದಯಂದುyನಿೀನುyಕಾಣುವೆ�y
ದುರಂತಗಳು,yಸಂಕಷಟುಗಳು,yಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳು,yಶಕ್ಷೆಗಳುyಬರುವುದುy
ತಕಾವಾದyವಿಷಯದಲ್್ಲyತೊೀರಿಸುವyಅಸಡೆ್ಡyಮತುತುyತಿರಸಾಕೆರದಿಂದy
ಹಾಗೂyಅದನು್ನyಹಾಳುyಮಾಡುವುದರಿಂದ,yಅಥವಾyಅದರy
ಒಂದುyಭಾಗವನು್ನyಹಾಳುyಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿದ�y

ತಕಾವಾyಸೌಭಾಗಯyಮತುತುyಮೊೀಕ್ಷದ,yಸಂಕಟyನಿವಾರಣೆಯ,yಇಹಲೂೀಕy
ಮತುತುyಪರಲೂೀಕದಲ್್ಲyಗೌರವyಮತುತುyಸಹಾಯyಸಿಗುವyಮೂಲy
ಕಾರಣವಾಗಿದ�yನಾವುyಹೀಳಿದyಈyವಿಷಯಗಳyಬಗೆಗyಬಳಕುy
ಚಲು್ಲವyಕ್ಲವುyಆಯತ್ಗಳನು್ನyನೂೀಡೊೀಣ�y

﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ﴾
“ಯಾರುyಅಲಾ್ಲಹನನು್ನyಭಯಪಟುಟುyಜೀವಿಸುತಾತುನೂೀyಅವನಿಗೆy
ಅಲಾ್ಲಹುyಒಂದುyನಿಗ್ಣಮನyದಾವಾರವನು್ನyಮಾಡಿಕ್ೂಡುವನುy
ಮತುತುyಅವನುyಭಾವಿಸದyಕಡೆಯಂದyಅವನಿಗೆyಜೀವನಾಧಾರ-
ವನು್ನyದಯಪಾಲ್ಸುವನು�”y(ಸೂರyಅತತುಲಾಕ್y2–3)

ಕ್ಲವುyಸಲಫ್ಗಳುyಹೀಳುತಾತುರ:y“ಇದುyಅಲಾ್ಲಹನyಗ್ರಂಥದಲ್್ಲ-
ರುವyಒಂದುyಸಮಗ್ರy(ಎಲ್ಲವನು್ನyಒಳಗೊಳುಳುವ)yಆಯತ್yಆಗಿದ�”y
ಅಥವಾyಅವರುyಹೀಳುತಾತುರ:y“ಇದುyಅಲಾ್ಲಹನyಗ್ರಂಥದಲ್್ಲರುವy
ಸಮಗ್ರyಆಯತ್ಗಳಲೂ್ಲಂದು�”y

ಏಕ್ಂದರyಅಲಾ್ಲಹುyಇಹಲೂೀಕyಮತುತುyಪರಲೂೀಕದyಒಳಿತನು್ನy
ಇದರyಮೆೀಲy(ತಕಾವಾದyಮೆೀಲ)yಇಟ್ಟುದಾದಾನ�yಯಾರುyಅಲಾ್ಲಹನ-
ನು್ನyಭಯಪಟುಟುyಅವನುyಹೀಳಿದಂತೆyಕ್ೀಳುತಾತುyಜೀವಿಸುತಾತುರೂೀy
ಅವರಿಗೆy ಇಹಲೂೀಕy ಮತುತುy ಪರಲೂೀಕದy ಸಂಕಷಟುಗಳಿಂದy
ಪಾರಾಗುವyಒಂದುyನಿಗ್ಣಮನyದಾವಾರವನು್ನyಅಲಾ್ಲಹುyಖಂಡಿತy
ಮಾಡಿಕ್ೂಡುತಾತುನ�yತನ್ನನು್ನyಇಹಲೂೀಕyಮತುತುyಪರಲೂೀಕದy
ಸಂಕಷಟುಗಳಿಂದyಪಾರುyಮಾಡುವyವಸುತುವಿನyಅತಯಧಿಕyಆವರಯಕತೆy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಮತುತುyಅತಯಧಿಕyಅನಿವಾಯ್ಣತೆyಮನುಷಯನಿಗಿದ�yಪರಲೂೀಕದ-
ಲ್ಲಂತೂyಅವನಿಗೆyಇದರyಆವರಯಕತೆyಬಹಳyತಿೀವ್ರವಾಗಿರುತತುದ�y

ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲೀyಅತಿದೂಡ್ಡದುyಮತುತುy ಕಷಟುಗಳಲ್ಲೀyಅತಿಹಿರಿದುy
ಕಯಾಮತ್y ದಿನದy ಸಂಕಟyಮತುತುy ಕಷಟುಗಳಾಗಿವೆ�yಯಾರುy
ಈyಲೂೀಕದಲ್್ಲyಅಲಾ್ಲಹನನು್ನy ಭಯಪಟುಟುy ಜೀವಿಸುತಾತುನೂೀy
ಅವನನು್ನyಅಲಾ್ಲಹುyಕಯಾಮತ್yದಿನದyಸಂಕಟಗಳಿಂದyಪಾರುy
ಮಾಡುತಾತುನ�yಆಗyಅವನುyಆyಮಹಾyಸಂಕಷಟುಕಾರಿyದಿನದಂದುy
ಸೌಭಾಗಯy ಮತುತುy ಮೊೀಕ್ಷವನು್ನy ಪಡೆದುy ಜಯಗಳಿಸುತಾತುನ�y
ಆದದಾರಿಂದy ಸಂಕಟಗಳನು್ನy ಅನುಭವಿಸುವವರು,y ಅವರುy ಆy
ಸಂಕಟಗಳಿಂದyಸುಲಭವಾಗಿyಪಾರಾಗುವುದಕಾಕೆಗಿ,yಎಲ್ಲyವಿಷಯ-
ಗಳಲೂ್ಲyಅಲಾ್ಲಹನನು್ನyಭಯಪಟುಟುyಜೀವಿಸಬೀಕು�y

ಕಷಟುವೆಂಬyಸಂಕಟ,yಬಡತನವೆಂಬyಸಂಕಟ,yಅನಾಯಯವೆಂಬy
ಸಂಕಟ,yಅಜ್ಾನವೆಂಬyಸಂಕಟ,yಪಾಪyಮತುತುyದೂೀಷಗಳೆಂಬy
ಸಂಕಟ,yಶಕ್್ಣyಮತುತುyಕುಫ್್ರyಎಂಬyಸಂಕಟyಮುಂತಾದyಎಲ್ಲy
ಸಂಕಟಗಳನು್ನyನಿವಾರಿಸುವyಹಬಾ್ಬಗಿಲುyತಕಾವಾyಆಗಿದ�yಇದುyಮತುತುy
ಇದರಂತಿರುವyಇತರyರೂೀಗಗಳಿಗಿರುವyಏಕ್ೈಕyಮದುದಾyಅಲಾ್ಲಹುy
ಮತುತುy ಅವನy ರಸೂಲರುy ನಿಷ್ದ್ಧಗೊಳಿಸಿದy ಕಾಯ್ಣಗಳಿಂದy
ದೂರವಾಗಿyಅಲಾ್ಲಹನನು್ನyಭಯಪಟುಟುyಜೀವಿಸುವುದಾಗಿದ�y

ಅಜ್ಾನವೆಂಬyಸಂಕಟದಿಂದyಪಾರಾಗಲುyಅಲಾ್ಲಹನyಧಮ್ಣದy
ಬಗೆಗy ಅರಿವನು್ನy ಪಡೆಯಬೀಕಾಗಿದ�yಅದೀy ರಿೀತಿy ಇಹಲೂೀಕy
ಮತುತುyಪರಲೂೀಕದyಅಂತಯyಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದyಪಾರಾಗಲುyಪಾಪy
ಮತುತುyದೂೀಷಗಳಿಂದyದೂರವಾಗಿyಅವುಗಳyಬಗೆಗyಎಚಚರyವಹಿಸ-
ಬೀಕಾಗಿದ�yಪಾಪಗಳಿಗೆyಇಹಲೂೀಕದಲ್್ಲಯೀyಬಹಳyಕ್ಟಟುyಅಂತಯy
ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ�yನೈಸಗಿ್ಣಕyಶಕ್ಷೆಗಳುyಅಥವಾyರರಿೀಅತಿತುನyಪ್ರಕಾ-
ರವಿರುವyಶಕ್ಷೆಗಳಿವೆ�yಪರಲೂೀಕದಲೂ್ಲyಅದಕ್ಕೆyಶಕ್ಷೆಯದ�yಅದರಲ್್ಲy
ಮೊದಲನಯದುyಗೊೀರಿಯಲ್್ಲರುವyಶಕ್ಷೆ�yನಂತರyಪುನರುತಾಥಿನy
ದಿನyಗೊೀರಿಯಂದyಹೂರyಬಂದಾಗyಕಯಾಮತ್yದಿನyಬೀರಯೀy
ಹಲವಾರುyಶಕ್ಷೆಗಳಿವೆ�y

ಪಾಪy ಮತುತುy ದೂೀಷಗಳy ಇನೂ್ನಂದುy ಶಕ್ಷೆಯೀನಂದರy
ತಕಾವಾದy ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿy ತಕಕೆಡಿಯುy ಹಗುರವಾಗುವುದು�y
ತಕಾವಾದಲ್್ಲyಅಚಲವಾಗಿyನಲನಿಲು್ಲವವರyತಕಕೆಡಿyಭಾರವಾಗುತತುದ�y
ತಕಾವಾದಲ್್ಲyಅಚಲವಾಗಿyನಲನಿಲು್ಲವವರಿಗೆyಅವರyಬಲಗೆೈಯಲ್್ಲy
ಗ್ರಂಥವನು್ನyನಿೀಡಲಾಗುವುದು�yತಕಾವಾದಿಂದyವಿಮುಖರಾಗುವ-
ವರಿಗೆyಎಡಗೆೈಯಲ್್ಲyಗ್ರಂಥವನು್ನyನಿೀಡಲಾಗುವುದು�yತಕಾವಾದಲ್್ಲy

ಅಚಲವಾಗಿyನಲನಿಲು್ಲವವರನು್ನyಸವಾಗ್ಣಕ್ಕೆyಆಮಂತಿ್ರಸಲಾಗುವುದು�y
ತಕಾವಾವನು್ನyಹಾಳುyಮಾಡಿದವರನು್ನyಮತುತುyಅದಕ್ಕೆyವಿರುದ್ಧವಾಗಿy
ನಡೆದವರನು್ನyನರಕಕ್ಕೆyಸಾಗಿಸಲಾಗುವುದು�

ಇಹಲೂೀಕದಲ್್ಲyಧಮ್ಣಸಮ್ಮತವಾದyರುದ್ಧವಾದyಆಹಾರyಮತುತುy
ಪರಲೂೀಕದಲ್್ಲyಶಾರವಾತವಾದyಅನುಗ್ರಹಗಳyಆವರಯಕತೆyಮನುಷಯನಿ-
ಗಿದ�yಪರಲೂೀಕದyಅನುಗ್ರಹವುyಅತಯತತುಮವಾದyಮತುತುyಅತಿದೂಡ್ಡy
ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದ�yಅದಕಕೆಂತyದೂಡ್ಡyಅನುಗ್ರಹyಬೀರಯಲ್ಲ�yಆದರy
ಆyಅನುಗ್ರಹವನು್ನyಪಡೆಯಲುyತಕಾವಾದyಹೂರತುyಬೀರyಮಾಗ್ಣಗ-
ಳಿಲ್ಲ�yಆದದಾರಿಂದyಯಾರುyಇಹಲೂೀಕದಲ್್ಲyಗೌರವವನು್ನ,yಧಮ್ಣಸ-
ಮ್ಮತವಾದyಆಹಾರವನು್ನyಮತುತುyಪರಲೂೀಕದಲ್್ಲyಅನುಗ್ರಹವನು್ನy
ಬಯಸುತಾತುನೂೀyಅವನುyತಕಾವಾದಿಂದyಜೀವಿಸಬೀಕಾಗಿದ�

ಮನುಷಯನಿಗೆy ಅರಿವು,y ಒಳನೂೀಟyಮತುತುyಮಾಗ್ಣದರ್ಣನದy
ಆವರಯಕತೆಯದ�yಆದರyಅದನು್ನyಪಡೆಯಲುyತಕಾವಾದyಹೂರತುy
ಬೀರyಮಾಗ್ಣಗಳಿಲ್ಲ�y

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:

﴿چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾

“ಓy ಸತಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳೆೀ!y ನಿೀವುy ಅಲಾ್ಲಹನನು್ನy ಭಯಪಟುಟುy
ಜೀವಿಸಿದರyಅವನುyನಿಮಗೆyಫುಕಾ್ಣನನು್ನyದಯಪಾಲ್ಸುತಾತುನ�”y
(ಸೂರyಅಲ್ಅನಾಫಾಲ್y29)

ವಿದಾವಾಂಸರುyಹೀಳುವyಪ್ರಕಾರy‘ಫುಕಾ್ಣನ್’yಎಂದರ:yಸತಾಯಸತಯಗಳ-
ನು್ನ,yಸನಾ್ಮಗ್ಣ–ದುಮಾ್ಣಗ್ಣಗಳನು್ನyಬೀಪ್ಣಡಿಸಿyತೊೀರಿಸುವyಬಳಕು�

ಜ್ಾನವನು್ನyಪಡೆಯಲು,yಧಮ್ಣದyವಿಷಯದಲ್್ಲyಪಾಂಡಿತಯವ-
ನು್ನyಸಂಪಾದಿಸಲುyಪರಿರ್ರಮಸುವುದುyತಕಾವಾದಲ್್ಲyಒಳಪಡುತತುದy
ಎನು್ನವುದರಲ್್ಲyಸಂರಯವಿಲ್ಲ�yಅದರyಮೂಲಕyಬಳಕುyಮತುತುy
ಮಾಗ್ಣದರ್ಣನy ಲಭಯವಾಗುತತುದ�y ಬಳಕುy ಮತುತುy ಮಾಗ್ಣದ-
ರ್ಣನವೆೀyಫುಕಾ್ಣನ್�

ಆದದಾರಿಂದy ತಕಾವಾy ಎನು್ನವುದುy ಒಂದುy ಸಮಗ್ರy (ಎಲ್ಲವನು್ನy
ಒಳಗೊಳುಳುವ)y ಪದ�y ಅದರy ನಿಜವಾದy ಅಥ್ಣy ವಿಶಾವಾಸy
ಮತುತುyಸತಕೆಮ್ಣ�y
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ಡಿಂೆಂ ರೆ12

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:

﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ﴾

“ವಿಶಾವಾಸವಿಟಟುವರುyಮತುತುyಸತಕೆಮ್ಣವೆಸಗಿದವರಿಗೆyಅನುಗ್ರಹಪೂ-
ಣ್ಣyಸವಾಗೊೀ್ಣದಾಯನಗಳಿವೆ�”y(ಸೂರyಲುಕಾ್ಮನ್y8)

﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گگ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾

“ಗಂಡಾಗಲ್,yಹಣಾಣುಗಲ್yಯಾರುyಸತಯವಿಶಾವಾಸಿಯಾಗಿದುದಾyಸತಕೆಮ್ಣ-
ವೆಸಗುತಾತುರೂೀyಅವರಿಗೆyನಾವುyಅತುಯತತುಮವಾದyಜೀವನವನು್ನy
ದಯಪಾಲ್ಸುವೆವು�yಅವರುyಮಾಡಿರುವyಅತುಯತತುಮyಕಮ್ಣಗಳy
ಆಧಾರದಲ್್ಲyನಾವುyಅವರಿಗೆyಅವರyಪ್ರತಿಫಲವನು್ನyನಿೀಡುವೆವು�”y
(ಸೂರyಅನ್ನಹ್್ಲy97)

ಆದದಾರಿಂದyತಕಾವಾyಎಂದರyಅಲಾ್ಲಹನಲ್್ಲyಮತುತುyಅವನyರಸೂಲರಲ್್ಲy
ಸತಯಸಂಧವಾಗಿyವಿಶಾವಾಸವಿಡುವುದು�yಪ್ರವಾದಿಗಳುyತಿಳಿಸಿಕ್ೂಟಟುy
ಭಾವಿೀyವಿಷಯಗಳಲ್್ಲyಅಚಂಚಲವಾಗಿyವಿಶಾವಾಸವಿಡುವುದು�yನಂತರy
ಅವುಗಳyಆಧಾರದಲ್್ಲyಸತಕೆಮ್ಣವೆಸಗುವುದು�yಇದುyವಿಶಾವಾಸದy
ಅತಾಯವರಯಕವಾದyಮತುತುyಅನಿವಾಯ್ಣವಾದyಘಟಕವಾಗಿದ�y

ಈಗಾಗಲೀyಹೀಳಿದಂತೆyಜ್ಾನಾಜ್ಣನyಮತುತುyಧಾಮ್ಣಕyಪಾಂಡಿತಯವುy
ತಕಾವಾದಲ್್ಲyಒಳಪಟಟುದಾದಾಗಿದ�yಆದದಾರಿಂದಲೀyಅಲಾ್ಲಹುyಫುಕಾ್ಣನನು್ನy
ತಕಾವಾದyಆಧಾರದಲ್್ಲಟ್ಟುದಾದಾನ�yಕಾರಣyಜ್ಾನಾಜ್ಣನyಮತುತುyಧಾಮ್ಣಕy
ಪಾಂಡಿತಯyತಕಾವಾದyಶಾಖೆಗಳಲ್್ಲyಒಳಪಡುತತುದ�yಅದೀyರಿೀತಿyಪ್ರವಾದಿ

yಯವರುyಏನನು್ನyತಂದರೂೀyಅದರyಬಗೆಗಯರುವyತಿಳುವಳಿಕ್y
ಕೂಡyತಕಾವಾದಲ್್ಲyಒಳಪಡುತತುದ�

ಕ್ಲವಮೆ್ಮy ಮನುಷಯನy ಮುಂದy ಎಲ್ಲy ದಾರಿಗಳುy ಕಡಿದುy
ಹೂೀಗುತತುವೆ,y ಅಥವಾy ಮುಚಿಚy ಹೂೀಗುತತುವೆ�y ಈy ಎಲ್ಲy
ಸಂಕಟಗಳಿಂದyಪಾರಾಗುವುದಕಕೆರುವyಕೀಲ್ಕ್ೈyತಕಾವಾyಆಗಿದ�yತಕಾವಾy
ಈyಎಲಾ್ಲyಕಾಯ್ಣಗಳನು್ನyಸುಲಭಗೊಳಿಸುತತುದ�y

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:

﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴾

“ಯಾರುyಅಲಾ್ಲಹನನು್ನyಭಯಪಟುಟುyಜೀವಿಸುತಾತುನೂೀyಅವನy
ಕಾಯ್ಣವನು್ನy ಅಲಾ್ಲಹುy ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿಕ್ೂಡುವನು�”y
(ಸೂರyಅತತುಲಾಕ್y4)

ಸಲಫುyಸಾಸಾಲ್ಹ್ಗಳು,yಅಂದರyಸಹಾಬಾಗಳುyಇದನು್ನyಪಾ್ರಯೀಗಿ-
ಕವಾಗಿyತೊೀರಿಸಿಕ್ೂಟ್ಟುದಾದಾರ�yಅಲಾ್ಲಹುyಮನುಷಯರyಮಾಗ್ಣದರ್ಣ-
ನಕಾಕೆಗಿyಕಳುಹಿಸಿದyಪ್ರವಾದಿಗಳುyಕೂಡyಇದನು್ನyಪಾ್ರಯೀಗಿಕವಾಗಿy
ತೊೀರಿಸಿಕ್ೂಟ್ಟುದಾದಾರ�yಅವರುyತಕಾವಾದyಮೂಲಕyಎಲ್ಲyಒಳಿತುಗಳ-
ನೂ್ನyಪಡೆದರು�yಅದರyಮೂಲಕyಸೌಭಾಗಯದyಎಲ್ಲyಬಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನy
ತೆರದರು�yಅದರyಮೂಲಕyರತು್ರಗಳyವಿರುದ್ಧyಜಯಗಳಿಸಿದರು�y
ಅದರyಮೂಲಕyಹೃದಯಗಳನು್ನyಗೆದದಾರು�yಮನುಷಯರಾಶಯನು್ನy
ನೀರಮಾಗ್ಣದyಕಡೆಗೆyಒಯದಾರು�

ಅವರಿಗೆyನಾಯಕyಸಾಥಿನ,yಉನ್ನತyಕೀತಿ್ಣ,yಒಂದರyಮೆೀಲೂಂದರಂತೆy
ಗೆಲುವುy ಲಭಯವಾದುದುy ಅವರy ತಕಾವಾದy ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದ�y
ಅಲಾ್ಲಹನyಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನyಪಾಲ್ಸಿದyಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದ�yಅವನy
ಧಮ್ಣಕ್ಕೆyಸಹಾಯyಮಾಡಿದyಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದ�yತೌಹಿೀದ್yಮತುತುy
ಅನುಸರಣೆಯಲ್್ಲyಅವರುyಒಗಗಟಾಟುದುದರಿಂದಾಗಿದ�y

ತಮ್ಮyಪಾಪಗಳುyಕ್ಷಮಸಲ್ಪಡಬೀಕ್ಂಬ,yದೂೀಷಗಳುyನಿವಾರಣೆ-
ಯಾಗಬೀಕ್ಂಬyಅತಿೀವyಆವರಯಕತೆyಮನುಷಯರಿಗಿದ�yಇದಕಕೆರುವy
ಮಾಗ್ಣyಕೂಡyತಕಾವಾyಮಾತ್ರ�

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:

﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈژ ﴾

“ನಿೀವುyಅಲಾ್ಲಹನನು್ನyಭಯಪಟುಟುyಜೀವಿಸಿದರyಅವನುyನಿಮಗೆy
ಸತಾಯಸತಯವನು್ನy ಅರಿಯುವy ರಕತುಯನು್ನy ನಿೀಡುತಾತುನ,y ನಿಮ್ಮy
ದೂೀಷಗಳನು್ನyಅಳಿಸುತಾತುನyಮತುತುy ನಿಮ್ಮನು್ನy ಕ್ಷಮಸುತಾತುನ�”y
(ಸೂರyಅಲ್ಅನಾಫಾಲ್y29)
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

حب خب مب ىب ﴾
“ಯಾರುyಅಲಾ್ಲಹನನು್ನyಭಯಪಟುಟುyಜೀವಿಸುತಾತುನೂೀyಅವನy
ದೂೀಷಗಳನು್ನyಅಲಾ್ಲಹುyಅಳಿಸುತಾತುನyಮತುತುyಅವನyಪ್ರತಿಫಲ-
ವನು್ನyಹಚಿಚಸುತಾತುನ�”y(ಸೂರyಅತತುಲಾಕ್y5)

ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನyಹಚಿಚಸುವುದುyಎಂದರyಸವಾಗ್ಣವನು್ನyಪಡೆಯುವುದುy
ಮತುತುyನರಕದಿಂದyಪಾರಾಗುವುದು�y

ಅದೀyರಿೀತಿyಮುಸಲಾ್ಮನರುyರತು್ರಗಳyವಿರುದ್ಧyಸಹಾಯyಲಭಯವಾ-
ಗಬೀಕ್ಂದುyಮತುತುyಅವರyತಂತ್ರಗಳಿಂದyಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಬೀಕ್ಂದುy
ಅತಿಯಾಗಿyಬಯಸುತಾತುರ�yಆದರyಅದನು್ನyಪಡೆಯಲುyತಕಾವಾದy
ಹೂರತುyಬೀರyಮಾಗ್ಣಗಳಿಲ್ಲ�y

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴾
“ನಿೀವುyಸಹನಯಂದyಮತುತುy ತಕಾವಾದಿಂದyಜೀವಿಸಿದರyಅವರy
ತಂತ್ರಗಳುy ನಿಮಗೆyಯಾವುದೀy ತೊಂದರಯನು್ನy ನಿೀಡದು�y
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂyಅಲಾ್ಲಹುyಅವರುyಮಾಡುವುದಲ್ಲವನೂ್ನy
ಆವರಿಸಿಕ್ೂಂಡಿದಾದಾನ�”y(ಸೂರyಆಲುyಇಮಾ್ರನ್y120)

ಆದದಾರಿಂದy ಮುಸಲಾ್ಮನರುy ಅಲಾ್ಲಹನನು್ನy ಅನುಸರಿಸುವy
ವಿಷಯದಲ್್ಲ,yರತು್ರಗಳyವಿರುದ್ಧyಹೂೀರಾಡುವyವಿಷಯದಲ್್ಲyಸಹನy
ವಹಿಸಿದರ,yದೈಹಿಕ,yಆರ್್ಣಕ,yಕಾಷ್್ಣಕyಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳyಮೂಲಕ,y
ರಸಾತ್ಸತ್ಗಳyಮೂಲಕyಇತಾಯದಿyರತು್ರಗಳyವಿರುದ್ಧyಸಿದ್ಧತೆಗಳನು್ನy
ಮಾಡಿಕ್ೂಂಡುyಅಲಾ್ಲಹನನು್ನyಭಯಪಟುಟುyಜೀವಿಸಿದರyಅವರಿಗೆy
ಅವರyರತು್ರಗಳyವಿರುದ್ಧyಸಹಾಯyಲಭಯವಾಗುತತುದ�yಏಕ್ಂದರy
ಇವೆಲ್ಲವೂyತಕಾವಾದಲ್್ಲyಒಳಪಟಟುದಾದಾಗಿದ�y

ಇದರಲ್್ಲyಅತಿyಪ್ರಮುಖವಾದುದುyಎಲ್ಲyವಿಷಯಗಳಲೂ್ಲyತಯಾರಿ-
ಗಳನು್ನyಮಾಡಿಕ್ೂಂಡಿರುವುದು�yದೈಹಿಕyತರಬೀತಿ,yವೃತಿತುyತರಬೀತಿ,y

ರಸಾತ್ಸತ್yತರಬೀತಿyಇತಾಯದಿ�yಅದೀyರಿೀತಿyಆರ್್ಣಕyತಯಾರಿ,yಕೃಷ್y
ಮತುತುyಕಾಖಾ್ಣನಗಳಿಗೆyಪ್ರೀತಾಸಾಹyಇತಾಯದಿಗಳುyಕೂಡyಜಹಾದ್ಗೆy
ನರವುyನಿೀಡುವyಅಂರಗಳಾಗಿವೆ�yರತು್ರಗಳyಕ್ೈಯಲ್್ಲರುವುದನು್ನy
ಖರಿೀದಿಸುವyಪರಿಸಿಥಿತಿyಮುಸಲಾ್ಮನರಿಗೆyಬರಬಾರದು�yಇವೆಲ್ಲವೂy
ಅಲಾ್ಲಹನyಈyವಚನದಲ್್ಲyಒಳಪಡುತತುದ�y

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴾

“ನಿಮಗೆy ಸಾಧಯವಾಗುವy ಎಲ್ಲy ರಕತುಗಳನು್ನy ಅವರಿಗಾಗಿy ಸಿದ್ಧ-
ಪಡಿಸಿರಿ�”y (ಸೂರyಅಲ್ಅನಾಫಾಲ್y60)y ಇದುy ಸಹನಯಂದ-
ಲ್ಲದyಸಾಧಯವಾಗಲಾರದು�

ಸಹನಯುyತಕಾವಾದyಶಾಖೆಗಳಲ್ಲೀyಪ್ರಮುಖವಾದುದು�yಅಲಾ್ಲಹು
y ಇದನು್ನy ಒತಿತುy ಹೀಳಿದಾದಾನ�y ಆದದಾರಿಂದy ರತು್ರಗಳyವಿರುದ್ಧy

ಜಹಾದ್yಮಾಡುವಾಗyಸಹನyಅತಯಗತಯ�yಅಡಗುದಾಣಗಳಲ್್ಲy
ಹೂಂಚುyಹಾಕುವಾಗyಸಹನyಅತಯಗತಯ�yತನು,yಮನ,yಧನಗಳಿಂದyy
ಸಿದ್ಧತೆಗಳನು್ನyಮಾಡಿಕ್ೂಳುಳುವಾಗಲೂ,yತರಬೀತಿಗಳನು್ನyಸಿದ್ಧಪಡಿ-
ಸುವಾಗಲೂyಸಹನyಅತಯಗತಯ�yಅದೀyರಿೀತಿyರತು್ರಗಳyರಸಾತ್ಸತ್ಗಳಿಗೆy
ಸಮಾನವಾದyಅಥವಾyಅದಕಕೆಂತಲೂyಉನ್ನತವಾದyರಸಾತ್ಸತ್-
ಗಳನು್ನyತಮಗೆyಸಾಧಯವಾಗುವಷುಟುyತಯಾರಿyಮಾಡುವಾಗಲೂy
ಸಹನyಅತಯಗತಯ�y

ಈy ಸಹನಯy ಜೊತೆಗೆy ಅಲಾ್ಲಹುy ಕಡಾ್ಡಯಗೊಳಿಸಿದದಾನು್ನy
ನಿವ್ಣಹಿಸುವyಮತುತುyವಿರೂೀಧಿಸಿದದಾನು್ನyತಯಜಸುವyತಕಾವಾy ಕೂಡy
ಇರಬೀಕಾಗಿದ�yಅವನುyವಿಧಿಸಿದyಗಡಿಗಳನು್ನyದಾಟಬಾರದು�y
ಅವನyಮುಂದyಸಂಪೂಣ್ಣyರರಣಾಗಬೀಕು�yಅವನುyಸಹಾಯy
ಮಾಡುತಾತುನಂಬyವಿಶಾವಾಸವಿರಬೀಕು�yಅವನyಕಡೆಯyಸಹಾಯವುy
ಸೆೈನಿಕರyಸಂಖೆಯyಅಥವಾyಪೂವ್ಣyತಯಾರಿಯyಹಚಚಳದyಆಧಾರ-
ದಲ್ಲಲ್ಲyಎಂದುyಅರಿಯಬೀಕು�yಅಥವಾyಇನಿ್ನತರyಯಾವುದೀy
ಮಾಗ್ಣದಿಂದಲೂy ಅಲ್ಲy ಎಂದುy ಅರಿಯಬೀಕು�y ಸಹಾಯy
ಬರುವುದುyಅಲಾ್ಲಹನyಕಡೆಯಂದyಮಾತ್ರ�yಅವನುyಆyಮಾಗ್ಣ-
ಗಳನು್ನyಮಾಡಿರುವುದುyಹೃದಯಗಳನು್ನyಶಾಂತಗೊಳಿಸಲುyಮತುತುy
ಸಂತೊೀಷಪಡಿಸಲುyಮಾತ್ರ�y

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 



15

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಡಿಂೆಂ ರೆ12

ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾

“ಅವನುyಅದನು್ನyಮಾಡಿರುವುದುyಒಂದುyರುಭವಾತೆ್ಣಯಾಗಿy
ಮತುತುyಅದರyಮೂಲಕyನಿಮ್ಮyಹೃದಯಗಳುyಶಾಂತವಾಗುವುದ-
ಕಾಕೆಗಿyಮಾತ್ರ�yಅಲಾ್ಲಹನyಕಡೆಯಂದಲ್ಲದyಬೀರyಸಹಾಯವೆೀyಇಲ್ಲ�”y
(ಸೂರyಅಲ್ಅನಾಫಾಲ್y10)

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴾
“ಓyಸತಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳೆೀ!yನಿೀವುyಅಲಾ್ಲಹನಿಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡಿದರy
ಅವನುyನಿಮಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡುತಾತುನyಮತುತುyನಿಮ್ಮyಪಾದಗಳನು್ನy
ಅಚಲವಾಗಿಡುತಾತುನ�”y(ಸೂರyಮುಹಮ್ಮದ್y7)

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿چ چ چ چڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک کگ ﴾

“ಅಲಾ್ಲಹನಿಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡುವವರಿಗೆyಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂy
ಅಲಾ್ಲಹುyಸಹಾಯyಮಾಡುತಾತುನ�yಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂyಅಲಾ್ಲಹುy
ರಕತುಶಾಲ್ಯೂy ಪ್ರತಾಪ್ಯೂy ಆಗಿದಾದಾನ�y ಅವರಿಗೆy ನಾವುy
ಭೂಮಯಲ್್ಲyಅಧಿಕಾರವನು್ನyನಿೀಡಿದರyಅವರುyನಮಾಝನು್ನy
ಸಂಸಾಥಿಪ್ಸುತಾತುರ,yಝಕಾತ್yನಿೀಡುತಾತುರ,yಸದಾಚಾರವನು್ನyಆದೀಶ-
ಸುತಾತುನyಮತುತುyದುರಾಚಾರವನು್ನyವಿರೂೀಧಿಸುತಾತುರ�”

ಈyಕಮ್ಣಗಳೆಲ್ಲವೂyತಕಾವಾದyಶಾಖೆಗಳಲ್್ಲyಸೆೀರಿದಾದಾಗಿವೆ�yಇದರಿಂದy
ಅಲಾ್ಲಹನyಈyವಚನದyಅಥ್ಣವನು್ನyತಿಳಿದುಕ್ೂಳಳುಬಹುದು�y

﴿ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئۇئ ﴾
“ನಿೀವುyಸಹನyವಹಿಸಿದರyಮತುತುyಭಯಪಟುಟುyಜೀವಿಸಿದರyಅವರy
ಯಾವುದೀy ಕುತಂತ್ರವುy ನಿಮಗೆy ಹಾನಿyಮಾಡದು�”y (ಸೂರy
ಆಲುyಇಮಾ್ರನ್y120)

ಮುಸಲಾ್ಮನರಿಗೆyಇಹಲೂೀಕyಮತುತುyಪರಲೂೀಕದಲ್್ಲyಸಹಾಯ,y
ಗೌರವ,y ಮೊೀಕ್ಷy ಬೀಕುy ಎಂದಾದರ,y ಅವರy ಸಂಕಟಗಳುy
ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬೀಕಾದರ,y ಅವರy ಕಾಯ್ಣಕಲಾಪಗಳುy
ಸುಲಲ್ತವಾಗಿyಸಾಗಬೀಕಾದರ,yಅವರyಪಾಪಗಳುyಕ್ಷಮಸಲ್ಪಡ-
ಬೀಕಾದರ,yಅವರyದೂೀಷಗಳುyಅಳಿಯಬೀಕಾದರ,yಅವರಿಗೆy
ಸವಾಗ್ಣಪಾ್ರಪ್ತುಯಾಗಬೀಕಾದರyಅವರುyಅಲಾ್ಲಹನನು್ನyಭಯಪಟುಟುy
ತಕಾವಾದೂಂದಿಗೆyಜೀವಿಸಬೀಕು�y

ಸವಾಗ್ಣವ ಾಸಿಗಳ ಾದ y ಮುತತುಕಗಳನ ು್ನ y ವಿವರಿಸ ುತ ಾತುy
ಅಲಾ್ಲಹುyಹೀಳುತಾತುನ�y

﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴾

“ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂyಮುತತುಕಗಳುyಸವಾಗೊೀ್ಣದಾಯನಗಳಲ್್ಲyಮತುತುy
ತೊರಗಳಲ್್ಲರುವರು�”y(ಸೂರyಅದಾದಾರಿಯಾತ್y15)

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾

“ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂyಮುತತುಕಗಳುyಸವಾಗೊೀ್ಣದಾಯನಗಳಲ್್ಲyಮತುತುy
ಅನುಗ್ರಹಗಳಲ್್ಲರುವರು�”y(ಸೂರyಅತೂತುರ್y17)

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ې ې ې ى ى ائ ائ ﴾
“ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂyಮುತತುಕಗಳಿಗೆyಅವರyರಬ್ಬನyಬಳಿyಅನುಗ್ರಹ-
ಪೂಣ್ಣyಸವಾಗೊೀ್ಣದಾಯನಗಳಿವೆ�”y(ಸೂರyಅಲ್ಕಲಮ್y34)
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ತಾನುyಸವಾಗ್ಣಲೂೀಕವನು್ನyಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವುದುyತಕಾವಾದಿಂದyಜೀವಿ-
ಸುವವರಿಗೆyಎಂದುyಅಲಾ್ಲಹುyಇಲ್್ಲyಸ್ಪಷಟುಪಡಿಸಿದಾದಾನ�yಆದದಾರಿಂದy
ನಿೀನುyಅಲಾ್ಲಹನನು್ನyಭಯಪಟುಟುyಜೀವಿಸಬೀಕಾದುದುyಎಷುಟುy
ಅನಿವಾಯ್ಣವೆಂದುyನಿನಗೆyಈಗyತಿಳಿದಿರಬಹುದು�yನಿೀವುyಅಲಾ್ಲ-
ಹನನು್ನyಭಯಪಟುಟುyಜೀವಿಸಬೀಕಾದyರಿೀತಿಯಲ್್ಲyಭಯಪಟುಟುy
ಜೀವಿಸುವಾಗಲಲಾ್ಲyನಿೀವುyಒಳಿತುಗಳನು್ನyಗೆಲು್ಲತತುಲೀyಇರುತಿತುೀರಿ�y
ಎಲ್ಲyಕ್ಡುಕುಗಳಿಂದyಪಾರಾಗುತತುಲೂyಇರುತಿತುೀರಿ�y

ಇದರyಅಥ್ಣyಅಲಾ್ಲಹುyನಿಮ್ಮನು್ನyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವುದೀyಇಲ್ಲyಎಂದಲ್ಲ�y
ಕ್ಲವಮೆ್ಮyಅಲಾ್ಲಹುyನಿಮ್ಮನು್ನyಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲೂಬಹುದು�yಅಲಾ್ಲಹುy
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನy ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿದಾದಾನ�y ಅವರುyಅವನy ಸೃಷ್ಟುಗಳಲ್ಲೀy
ಅತಿಶ್ರೀಷ್ಠರು�yಮುತತುಕಗಳಲ್ಲೀyಅತಿಶ್ರೀಷ್ಠರು�yಅವರyಸಹನyಮತುತುy
ಕೃತಜ್ಞತಾyಮನೂೀಭಾವವನು್ನyಜಗತಿತುಗೆyತಿಳಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿyಅಲಾ್ಲಹುy
ಅವರನು್ನyಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿದಾದಾನ�yಆದದಾರಿಂದyಈyವಿಷಯದಲೂ್ಲyನಾವುy
ಅವರನು್ನyಹಿಂಬಾಲ್ಸಬೀಕು�y

ಪರಿೀಕ್ಷೆಯy ಮೂಲಕy ಮನುಷಯನy ಸಹನy ಮತುತುy ಕೃತಜ್ಞತಾy
ಮನೂೀಭಾವy ಬಳಕಗೆy ಬರುತತುದ�y ಅಲಾ್ಲಹನy ಧಮ್ಣದy
ವಿಷಯದಲ್್ಲyಅವನಿಗಿರುವyಆವೆೀರyಮತುತುyರಕತುಯyಅರಿವಾಗುತತುದ�y

ಅಲಾ್ಲಹು yಕ್ೀಳುತಾತುನ:y

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ﴾
“ನಾವುyವಿಶಾವಾಸವಿಟ್ಟುದದಾೀವೆyಎಂದುyಹೀಳಿದyಕಾರಣಕಾಕೆಗಿyಜನರನು್ನy
ಪರಿೀಕ್ಷಿಸದyಬಟುಟುಬಡಲಾಗುವುದಂದುyಅವರುy ಭಾವಿಸಿದಾದಾ-
ರಯೀ?”y(ಸೂರyಅಲ್ಅನಕೆಬೂತ್y2)

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾
“ನಾವುy ಅವರಿಗಿಂತy ಮುಂಚಿನವರನೂ್ನy ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿದದಾೀವೆ�y
ಅವರಲ್್ಲy ಸತಯವನು್ನy ನುಡಿಯುವವರುyಯಾರುyಮತುತುy ಸುಳುಳುy
ನುಡಿಯುವವರುyಯಾರಂದುyಅಲಾ್ಲಹುyತಿಳಿದೀyತಿೀರುವನು�”y

(ಸೂರyಅಲ್ಅನಕೆಬೂತ್y3)

ಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳುyಬರುವುದುyಸಹಜ�yಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾
“ನಿಮ್ಮಲ್್ಲyಜಹಾದ್yಮಾಡುವವರುyಯಾರು,yಸಹನyವಹಿಸುವವರುy
ಯಾರಂದುy ಅರಿಯಲುy ನಾನುy ನಿಮ್ಮನು್ನy ಖಂಡಿತy ಪರಿೀಕ್ಷಿ-
ಸುವೆವು�y ನಿಮ್ಮy ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನy ನಾವುy ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವೆವು�”y
(ಸೂರyಮುಹಮ್ಮದ್y31)

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ی جئ حئ مئىئ 

يئ جب حب ﴾
“ನಾವುy ನಿಮ್ಮನು್ನy ಕ್ಡುಕುy ಮತುತುy ಒಳಿತುಗಳy ಮೂಲಕy
ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವೆವು�y ನಿೀವುy ನಮ್ಮy ಬಳಿಗೆೀy ಮರಳಿy ಬರುವಿರಿ�”y
(ಸೂರyಅಲ್ಅಂಬಯಾy35)

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ﴾
“ನಾವುy ಅವರನು್ನy ಒಳಿತುy ಮತುತುy ಕ್ಡುಕುಗಳy ಮೂಲಕy
ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿದವು�y ಅವರುy ಮರಳಿy ಬರುವುದಕಾಕೆಗಿ�”y (ಸೂರy
ಅಲ್ಅಅ್yರಾಫ್y168)

ಆದದಾರಿಂದyಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳುyಬರುವುದುyಸಾವಾಭಾವಿಕ�yಪ್ರವಾದಿಗಳುy
ಜನರಲ್ಲೀyಶ್ರೀಷ್ಠರಾಗಿದದಾರೂyಸಹyಅವರನು್ನyರತು್ರಗಳyಮೂಲಕy
ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ�

ನೂಹ್ yರyಬಗೆಗyಅವರyಜನರುyವತಿ್ಣಸಿದyರಿೀತಿyನೂೀಡಿ�y
ಹೂದ್,y ಸಾವಾಲ್ಹ್y ಮುಂತಾದವರy ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನy ನೂೀಡಿ�y
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ಡಿಂೆಂ ರೆ12

ಅವರಲ್ಲರಿಗಿಂತy ಹಚಾಚಗಿy ಕಟಟುಕಡೆಯyಪ್ರವಾದಿಯಾದy ನಮ್ಮy
ಪ್ರವಾದಿ,yಮುಹಮ್ಮದ್ yರವರನ್ನೀyನೂೀಡಿ�yಅವರುyಮುತತುಕಗಳy
ಇಮಾಮರು,yಮುಜಾಹಿದ್ಗಳಲ್ಲೀyಶ್ರೀಷ್ಠರುyಮತುತುyಸವ್ಣಲೂೀ-
ಕಗಳyಒಡೆಯನyಸಂದೀರವಾಹಕರು�yಆದರೂyಅವರುyಮಕಾಕೆy
ಮತುತುyಮದಿೀನದyಯುದ್ಧಗಳಲ್್ಲyಎಷೂಟುಂದುyಕಷಟುಗಳನು್ನyಎದುರಿ-
ಸಿದದಾರು!yಇವೆಲ್ಲyಸಂದಭ್ಣಗಳಲೂ್ಲyಅವರುyಅತಿದೂಡ್ಡyತಾಳೆ್ಮಯನು್ನy
ಕ್ೈಗೊಂಡರು�yಕ್ೂನಗೆyಅಲಾ್ಲಹುyಅವರಿಗೆyಅವರyರತು್ರಗಳyವಿರುದ್ಧy
ಜಯವನು್ನyದಯಪಾಲ್ಸಿದನು�yಅವರಿಗೆyಮಕಾಕೆyನಗರವನು್ನyಗೆಲ್್ಲಸಿy
ಕ್ೂಟುಟುyಜನರುyಗುಂಪುyಗುಂಪಾಗಿyಅಲಾ್ಲಹನyಧಮ್ಣವನು್ನyಪ್ರವೆೀ-
ಶಸುವಂತೆyಮಾಡಿದನು�y

ಅವರಿಗೆyಮತುತುyಅವರyಸಮುದಾಯಕ್ಕೆyಅವನುyತನ್ನyಅನುಗ್ರ-
ಹಗಳನು್ನy ಪೂತಿ್ಣಮಾಡಿ,y ಅವರಿಗೆy ಅವರy ಧಮ್ಣವನು್ನy
ಪೂಣ್ಣಗೊಳಿಸಿ,yಒಂದುyಮಹಾyಪರಿೀಕ್ಷೆಯyನಂತರ,yಒಂದುy
ಮಹಾyತಾಳೆ್ಮಯyನಂತರyಅವರನು್ನyತನ್ನyಕಡೆಗೆyಸೆಳೆದುಕ್ೂಂಡನು�y
ಹಿೀಗಿರುವಾಗyನಾವುyಮುತತುಕಗಳಾಗಿyಜೀವಿಸಿದರ,yವಿಶಾವಾಸಿಗಳಾಗಿy
ಬದುಕದರyನಮಗೆyಯಾವುದೀyಪರಿೀಕ್ಷೆyಎದುರಾಗಲಾರದು,y
ಯಾವುದೀyಅನಥ್ಣyಸಂಭವಿಸಲಾರದುyಎಂದುyನಾವುyನಿಭ್ಣ-
ಯರಾಗಿರುವುದುyಹೀಗೆ?y

ವಾಸತುವyಸಿಥಿತಿyಹಾಗಲ್ಲ�yಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳುyಅನಿವಾಯ್ಣ�yಯಾರುyತಾಳೆ್ಮy
ವಹಿಸುತಾತುರೂೀyಅವರyಅಂತಯವುyಉತತುಮವಾಗಿರುತತುದ�yಅಲಾ್ಲಹು

yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ہہ ہ ہ ھ ھ ﴾

“ತಾಳೆ್ಮyವಹಿಸಿರಿ�yಮುತತುಕಗಳಿಗೆyಸುಖಾಂತಯವಿದ�”y(ಸೂರyಹೂದ್y49)

﴿ۋ ۋ ۅ ﴾

“ಸುಖಾಂತಯವಿರುವುದುy ತಕಾವಾದಿಂದy ಜೀವಿಸುವವ-
ರಿಗೆ�”y(ಸೂರyತಾಹಾy132)

ತಕಾವಾದಿಂದy ಜೀವಿಸುವy ಜನರಿಗೆy ಸುತಯಹ್ಣವಾದy ಅಂತಯವಿದ�y
ಅವರುyಸಹನyವಹಿಸಿದರ,yಪ್ರತಿಫಲವನು್ನyಅಪೀಕ್ಷಿಸಿದರ,yನಿಷಕೆ-
ಳಂಕವಾಗಿyಜೀವಿಸಿದರ,yರತು್ರಗಳyವಿರುದದಾyಮತುತುyಸವಾಂತyದೀಹದy
ವಿರುದ್ಧyಜಹಾದ್yಮಾಡಿದರyಇಹಲೂೀಕದಲೂ್ಲyಪರಲೂೀಕದಲೂ್ಲy
ಅವರಿಗೆyಸುಖಾಂತಯವಿದ�y

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ﴾
“ಯಾರುy ನಮ್ಮy ಮಾಗ್ಣದಲ್್ಲy ಜಹಾದ್y ಮಾಡುತಾತುರೂೀy
ಅವರನು್ನy ನಾವುy ನಮ್ಮy ಮಾಗ್ಣಗಳy ಕಡೆಗೆy ಸಾಗಿಸುವೆವು�y
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂyಅಲಾ್ಲಹುyಸತಕೆಮ್ಣಗಳಂದಿಗೆೀyಇದಾದಾನ�”y
(ಸೂರyಅಲ್ಅನಕೆಬೂತ್y69)

ಆದದಾರಿಂದyಓyಅಲಾ್ಲಹನyದಾಸನೀ!yನಿನ್ನyರಬ್ಬನು್ನyಭಯಪಟುಟುy
ಜೀವಿಸುವುದುyಮತುತುyಅದರಲ್್ಲyಅಚಲವಾಗಿyನಿಲು್ಲವುದುyನಿನಗೆy
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆyಅನಿವಾಯ್ಣವಾಗಿದ�yನಿನಗೆyಎಂತಹyಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳುy
ಎದುರಾದರೂy ಸರಿ�y ನಿನಗೆy ಸಂಕಷಟುಗಳುy ಒಂದರy ನಂತರy
ಒಂದರಂತೆyಎದುರಾದರೂyಸರಿ�yಅಲಾ್ಲಹನyರತು್ರಗಳುyನಿನ್ನನು್ನy
ಹಿೀಯಾಳಿಸಿದರೂyಸರಿ�yದುಷಟುರುyಮತುತುyಅಪರಾಧಿಗಳುyನಿನ್ನನು್ನy
ಗೆೀಲ್yಮಾಡಿದರೂyಸರಿ�yನಿೀನುyಎದಗುಂದಬಾರದು�yಪ್ರವಾದಿಗಳ-
ನು್ನyಸ್ಮರಿಸಿyನೂೀಡು�yಅವರyಅನುಯಾಯಗಳನು್ನyಸ್ಮರಿಸಿyನೂೀಡು�y
ಅವರಿಗೆyಹಿಂಸೆyನಿೀಡಲಾಗಿದ�yಅವರನು್ನyಹಿೀಯಾಳಿಸಲಾಗಿದ�y
ತಮಾಷyಮಾಡಲಾಗಿದ�yಆದರೂyಅವರುyಸಹನyವಹಿಸಿದರು�y
ಆದದಾರಿಂದyಇಹಲೂೀಕದಲ್್ಲyಮತುತುyಪರಲೂೀಕದಲ್್ಲyಅವರಿಗೆyಸುತು-
ತಯಹ್ಣವಾದyಅಂತಯವುyಲಭಯವಾಯತು�yಆದದಾರಿಂದyಓyಸಹೂೀದರ!y
ನಿೀನುyಕೂಡyಅವರಂತೆಯೀyಸಹನyವಹಿಸು�y

ತಕಾವಾyಎಂದರೀನು?yಇದರyಬಗೆಗyಈಗಾಗಲೀyಸವಾಲ್ಪyಹೀಳಲಾಗಿದ�y
ತಕಾವಾದyವಿಷಯದಲ್್ಲyವಿದಾವಾಂಸರುyನಿೀಡಿದyಅಥ್ಣಗಳುyವಿಭಿನ್ನ-
ವಾಗಿವೆ�yಅಮೀರುಲ್yಮುಅ್yಮನಿೀನ್yಉಮರ್yಇಬ್್ನyಅಬುದಾಲ್y
ಅಝೀಝ್ yರಿಂದyಹಿೀಗೆyವರದಿಯಾಗಿದ�y

ْيــِل َوِصَيــاِم النََّهاِر  َلْيــَس َتْقَوى اللَّــِه بِِقَيــاِم اللَّ

َوالتَّْخِليــِط فِيَما َبْيَن َذلِــَك. َوَلِكنَّ التَّْقــَوى َأَداُء 

ِه َوَتْرِك َمَحاِرِمِه. َفَمــْن ُرِزَق َبْعَد َذلَِك  َفَراِئــِض اللَّ

َخْيًرا َفُهــَو َخْيٌر إَِلــى َخْيٍر.

“ತಕಾವಾyಎಂದರyರಾತಿ್ರyನಮಾಝ್yನಿವ್ಣಹಿಸುವುದು,yಹಗಲಲ್್ಲy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಉಪವಾಸyಆಚರಿಸುವುದುyಮತುತುyಅವುಗಳyನಡುವೆyಬರಯುವು-
ದಲ್ಲ�yತಕಾವಾyಎಂದರyಅಲಾ್ಲಹುyಕಡಾ್ಡಯಗೊಳಿಸಿರುವುದನು್ನyನಿವ್ಣ-
ಹಿಸುವುದುyಮತುತುyನಿಷ್ದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವುದನು್ನyಬಟುಟುyಬಡುವುದು�y
ಇದರyನಂತರವೂyಯಾರಿಗಾದರೂyಒಳಿತನು್ನyಮಾಡುವyಭಾಗಯy
ಸಿಕಕೆದರyಅವರುyಒಳಿತಿನyಮೆೀಲ್ರುವyಒಳಿತಾಗಿದ�”

ಅಂದರyಅಲಾ್ಲಹುyಕಡಾ್ಡಯಗೊಳಿಸಿರುವುದನು್ನyನಿವ್ಣಹಿಸಿyಅವನುy
ನಿಷ್ದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವುದನು್ನyಬಟುಟುಬಟಟುyಬಳಿಕವೂyಯಾರಿಗಾದರೂy
ಐಚಿಛಿಕyಕಮ್ಣಗಳನು್ನyನಿವ್ಣಹಿಸುವyಮತುತುyಕರಾಹತ್yಆಗಿರುವy
ಸಂರಯವಿರುವyವಿಷಯಗಳನು್ನyಬಟುಟುಬಡುವyಭಾಗಯyಸಿಕಕೆದರy
ಅದುyಒಳಿತಿನyಮೆೀಲ್ರುವyಒಳಿತಾಗಿದ�

ಪ್ರಸಿದ್ಧyತಾಬಈವಯ್ಣರಾದyತಲ್ಕೆyಇಬ್್ನyಹಬೀಬ್ yಹೀಳುತಾತುರ�y

ِه  ِه َأْن َتْعَمَل بَِطاَعِة اللَّــِه َعَلى ُنوٍر ِمَن اللَّ َتْقــَوى اللَّ

ِه َعَلى ُنوٍر  ِه، َوَأْن َتــَدَع َمَعاِصَي اللَّ َتْرُجو َثَواَب اللَّ

ِه. ِه َتَخــاُف ِعَقاَب اللَّ ِمَن اللَّ

“ಅಲಾ್ಲಹನನು್ನyಭಯಪಡುವುದುy(ತಕಾವಾ)yಎಂದರyಅಲಾ್ಲಹನಿಂದy
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನyಆಶಸುತಾತು,yಅಲಾ್ಲಹುyನಿೀಡಿದyಬಳಕನyಆಧಾರದಲ್್ಲy
(ಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಸುನ್ನತಿತುನyಆಧಾರದಲ್್ಲ)yಅಲಾ್ಲಹನyಆಜ್ಾನುರ-
ಣೆಯyಕಮ್ಣಗಳನು್ನyಮಾಡುವುದುyಮತುತುyಅಲಾ್ಲಹನyಶಕ್ಷೆಯನು್ನy
ಭಯಪಡುತಾತು,yಅಲಾ್ಲಹುyನಿೀಡಿದyಬಳಕನyಆಧಾರದಲ್್ಲyಅಲಾ್ಲಹನy
ಆಜ್ಞೊೀಲ್ಲಂಘನಯyಕಾಯ್ಣಗಳನು್ನyಬಟುಟುಬಡುವುದು�”

ಕ್ಲವರುyಇದನು್ನy(ತಕಾವಾ)yವಾಯಖಾಯನಿಸುತಾತುyಹಿೀಗೆyಹೀಳುತಾತುರ�y

ِه َوَرُسولِِه. التَّْقَوى َطاَعُة اللَّ

“ತಕ ಾವಾ y ಎಂದರ y ಅಲ ಾ್ಲಹ ು y ಮತ ುತು y ಅವನy
ರಸೂಲರನು್ನyಅನುಸರಿಸುವುದು�”

ಇತರರುyಹೀಳುತಾತುರ�y

ِه َوِعَقابِِه  التَّْقَوى َأْن َتْجَعَل َبْينََك َوَبْيــَن َغَضِب اللَّ

ِوَقاَيًة َتِقيَك. َذلَِك بِِفْعِل اْلََواِمــِر َوَتْرِك النََّواِهي.

“ತಕಾವಾyಎಂದರyನಿನ್ನyಮತುತುyಅಲಾ್ಲಹನyಕ್ೂೀಪyಹಾಗೂyಶಕ್ಷೆಯy
ಮಧಯyಅಲಾ್ಲಹನyಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನyಪಾಲ್ಸುವyಮೂಲಕyಮತುತುyಅವನy
ವಿರೂೀಧಗಳನು್ನyತೊರಯುyಮೂಲಕyನಿನ್ನನು್ನyರಕ್ಷಿಸುವಂತಹy
ಒಂದುyರಕ್ಷಣಾಕವಚವನು್ನyನಿಮ್ಣಸುವುದು�”

ಈyಎಲಾ್ಲyಅಥ್ಣಗಳೂyಸರಿಯಾಗಿವೆ�yಒಟ್ಟುನಲ್್ಲyತಕಾವಾದyನಿಜಸವಾರೂಪy
ಇಸಾ್ಲಮ್yಧಮ್ಣ�yಅಂದರyವಿಶಾವಾಸyಮತುತುyಸತಕೆಮ್ಣ�yಅಂದರy
ಪ್ರಯೀಜನಕಾರಿy ಜ್ಾನy ಮತುತುy ಅದರy ಆಧಾರದಲ್್ಲರುವy
ಕಮ್ಣ�y ಅಂದರy ನೀರವಾದyಮಾಗ್ಣ�y ಅಂದರy ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನy
ಪಾಲ್ಸುವyಮೂಲಕyಮತುತುyನಿಷೀಧಗಳನು್ನyತಯಜಸುವyಮೂಲಕy
ಪೂಣ್ಣವಾದy ನಿಷಕೆಳಂಕತೆಯಂದಿಗೆyಅಲಾ್ಲಹನಿಗೆ,y ಅವನಲ್್ಲy
ಮತುತುy ಅವನy ರಸೂಲರಲ್್ಲy ವಿಶಾವಾಸವಿಟುಟು,y ಅವನುy ಮತುತುy
ಅವನyರಸೂಲರುyತಿಳಿಸಿಕ್ೂಟಟುyಎಲ್ಲyಕಾಯ್ಣಗಳಲೂ್ಲyಸತಯಸಂ-
ಧವಾದyವಿಶಾವಾಸವಿಟುಟು,yಅವನುyವಿರೂೀಧಿಸಿದyಕ್ಡುಕುಗಳಿಂದy
ದೂರyಸರಿದು,yyಅವನyನಿಯಮಗಳನು್ನyಉಲ್ಲಂಘಿಸದyಅವನಿಗೆy
ಸಂಪೂಣ್ಣyರರಣಾಗುವುದು�y

ಅಲಾ್ಲಹುyಅವನyಧಮ್ಣವನು್ನyತಕಾವಾyಎಂದುyಕರದಿದಾದಾನ�yಏಕ್ಂದರy
ಅದರಲ್್ಲyಅಚಲವಾಗಿyನಿಲು್ಲವವನನು್ನyಅದುyಅಲಾ್ಲಹನyಶಕ್ಷೆyಮತುತುy
ಕ್ೂ್ರೀಧದಿಂದyರಕ್ಷಿಸುತತುದ�yಅವನyಅಂತಯವನು್ನyಉತತುಮಪಡಿಸುತತುದ�y

ಅಲಾ್ಲಹುyಅವನyಧಮ್ಣವನು್ನyಇಸಾ್ಲಮ್yಎಂದುyಕರದಿದಾದಾನ�y
ಇಸಾ್ಲಮ್yಎಂದರyರರಣಾಗತಿ�yಮುಸಲಾ್ಮನನುyತನ್ನyದೀಹವನು್ನy
ಅಲಾ್ಲಹನಿಗೆyರರಣಾಗಿಸುತಾತುನ�yಆದದಾರಿಂದyಅಲಾ್ಲಹುyಈyಕ್ಳಗಿನy
ವಚನದಲ್್ಲyತನ್ನyಧಮ್ಣವನು್ನyಇಸಾ್ಲಮ್yಎಂದುyಕರದಿದಾದಾನ�y

﴿ڃ ڃ چ چ چچ ﴾
“ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂy ಅಲಾ್ಲಹನy ಬಳಿy ಸಿವಾೀಕೃತವಾದy ಧಮ್ಣy
ಇಸಾ್ಲಮ್yಮಾತ್ರ�”y(ಸೂರyಆಲುyಇಮಾ್ರನ್y19)

ಕಾರಣy ಮುಸಲಾ್ಮನನುy ಅಲಾ್ಲಹನy ಆಜ್ಞೆಗೆy ರರಣಾಗುತಾತುನy
ಮತುತುy ಅವನy ಮಹಿಮೆಗೆy ತಲಬಾಗುತಾತುನ�y ಮುಸಲಾ್ಮನನುy
ನಿಜವಾಗಿಯೂyಅಲಾ್ಲಹನy ಆಜ್ಞೆಗೆy ರರಣಾಗುತಾತುನ,y ಅವನುy
ವಿರೂೀಧಿಸಿದyಕಾಯ್ಣಗಳಿಂದyದೂರವಾಗುತಾತುನyಮತುತುyಅಲಾ್ಲಹುy
ವಿಧಿಸಿದy ಗಡಿಗಳನು್ನy ದಾಟುವುದಿಲ್ಲ�y ತನ್ನನು್ನy ನಿಯಂತಿ್ರಸುವy
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ಡಿಂೆಂ ರೆ12

ಅಧಿಕಾರವನು್ನyಅವನುyಅಲಾ್ಲಹನಿಗೆyನಿೀಡುತಾತುನ�yಅಲಾ್ಲಹುy
ಹೀಳಿದಂತೆyಕ್ೀಳುತಾತುನ�yಅವನyತೃಪ್ತು,yಸಂತಸ,yಪ್್ರೀತಿ,yಅನುಗ್ರಹ-
ಗಳೆಲ್ಲವೂyಅಲಾ್ಲಹನyಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನyಅನುಸರಿಸುವುದರಲ್್ಲyಮತುತುy
ಅವನyವಿರೂೀಧಗಳಿಂದyದೂರyಸರಿಯುವುದರಲಾ್ಲಗಿದ�yಇವನೀy
ನಿಜವಾದyಮುಸಿ್ಲಮ್�

ಈyಕಾರಣದಿಂದಲೀyಇಸಾ್ಲಮ್yಧಮ್ಣದyಅನುಯಾಯಯನು್ನy
ಮುಸಿ್ಲಮ್yಎಂದುyಕರಯಲಾಗುತತುದ�yಅಂದರyಅಲಾ್ಲಹನyಆಜ್ಞೆಗೆy
ರರಣಾದವನು,yಅಲಾ್ಲಹುyನಿಷೀಧಿಸಿದದಾನು್ನyತಯಜಸುವವನುyಮತುತುy
ಅಲಾ್ಲಹುyವಿಧಿಸಿದyಗಡಿಗಳನು್ನyದಾಟದವನುyಎಂದಥ್ಣ�y

ಅಲಾ್ಲಹುyತನ್ನyಧಮ್ಣವನು್ನyಇಸಾ್ಲಮ್yಎಂದುyಕರದಂತೆಯೀy
ಇಬಾದತ್y ಎಂದುy ಕೂಡy ಕರದಿದಾದಾನ�y ಅಲಾ್ಲಹನ y
ಈy ಕ್ಳಗಿನy ವಚನದಲ್್ಲy ಇಸಾ್ಲಮ್y ಧಮ್ಣವನು್ನy ಇಬಾದತ್y
ಎಂದುyಕರಯಲಾಗಿದ�y

﴿ڱ ڱ ں ں ﴾

“ಓy ಜನರೀ!y ನಿೀವುy ನಿಮ್ಮy ರಬ್ಬನy ಇಬಾದತ್y ಮಾಡಿರಿ�”y
(ಸೂರyಅಲ್ಬಕರy21)

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾

“ನನ್ನyಇಬಾದತ್yಮಾಡುವುದಕಾಕೆಗಿಯಲ್ಲದyನಾನುyಜನ್್ನyಮತುತುy
ಮನುಷಯರನು್ನyಸೃಷ್ಟುಸಿಲ್ಲ�”y(ಸೂರyಅದಾದಾರಿಯಾತ್y56)

ಅವನುyಧಮ್ಣವನು್ನyಇಬಾದತ್yಎಂದುyಕರದಿರುವುದುyಏಕ್ಂದರy
ದಾಸರುyಅವನyಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನyಅನುಸರಿಸುತಾತುರyಮತುತುyವಿರೂೀಧ-
ಗಳನು್ನyತಯಜಸುತಾತುರ�yಅವರುyಹಿೀಗೆyಮಾಡುವುದುyವಿಧೀಯತೆ,y
ಸಮಪ್ಣಣೆyಮತುತುyತಮ್ಮyದಾಸಯತವಾನು್ನyಒಪ್್ಪಕ್ೂಂಡಾಗಿದ�yತಾವುy
ಅಲಾ್ಲಹನyದಾಸರುyಮತುತುy ಅಲಾ್ಲಹುy ತಮ್ಮy ಒಡೆಯyಎಂಬy
ಅರಿವಿನಿಂದಾಗಿದ�yಅವನುyತಮ್ಮyಮೆೀಲ್ರುವyಸವಾ್ಣಧಿಕಾರಿ�y
ಅವನುy ತಮ್ಮy ಸಿಥಿತಿಗತಿಗಳನು್ನy ಅರಿತಿದಾದಾನ�y ಅವನುy ತಮ್ಮy
ಕಾಯ್ಣಗಳನು್ನy ನಿಯಂತಿ್ರಸುತಾತುನ�yಆದದಾರಿಂದyನಾವುyಅವನy
ದಾಸರು,yಆಜ್ಾಪಾಲನyಮಾಡಬೀಕಾದವರು,yರರಣಾಗಬೀಕಾ-
ದವರುyಎಂದುyಅವರುyಅರಿತಿದಾದಾರ�yಈyಕಾರಣದಿಂದಲೀyಅವನುy

ಧಮ್ಣವನು್ನyಇಬಾದತ್yಎಂದುyಕರದಿದಾದಾನ�y

ಅರಬ್ಬಗಳy ಪ್ರಕಾರy ಇಬಾದತ್y ಎಂದರy ವಿಧೀಯತೆy ಮತುತುy
ಸಮಪ್ಣಣೆ�yತುಳಿದುyತುಳಿದುyವಿಧೀಯಗೊಳಿಸಲಾದyಹಾದಿಯನು್ನy
ಅವರುyತರಿೀಕ್yಮುಅಬ್ಬದ್yಎನು್ನತಾತುರ�yಅದೀyರಿೀತಿyಸವಾರಿy
ಮಾಡಿyಮಾಡಿyಮತುತುy ಸಾಮಾನುyಹೂತುತುyಹೂತುತುy ಸವಾರಿಗೆy
ಮತುತುyಸಾಮಾನುyಹೂರಲುyವಿಧೀಯಗೊಳಿಸಲಾದyಒಂಟೆಯನು್ನy
ಅವರುyಬಈರ್yಮುಅಬ್ಬದ್yಎನು್ನತಾತುರ�yಇದೀyಅಥ್ಣದಲ್್ಲyನಾವುy
ಅಲಾ್ಲಹನಿಗೆyಮಾಡುವyಅನುಸರಣೆಯನು್ನyಇಬಾದತ್yಎಂದುy
ಕರಯಲಾಗಿದ�yಏಕ್ಂದರyನಾವುyಅದನು್ನyವಿಧೀಯತೆಯಂದy
ಸಮಪ್ಣಣಾಭಾವದಿಂದy ನಿವ್ಣಹಿಸುತೆತುೀವೆ�y ದಾಸನನು್ನy ದಾಸy
ಎಂದುy ಕರಯಲಾಗಿರುವುದುy ಇದೀy ಅಥ್ಣದಲ್್ಲ�y ಏಕ್ಂದರy
ಅವನುyಅಲಾ್ಲಹನyಮುಂದyವಿಧೀಯನಾಗಿರುತಾತುನ,yಅವನyಆಜ್ಞೆಗೆy
ರರಣಾಗುತಾತುನ�yಅಲಾ್ಲಹುyಅವನyವಿಷಯದಲ್್ಲyಅವನಿಚಿಛಿಸಿದಂತೆy
ಹಸತುಕ್ಷೆೀಪyಮಾಡುತಾತುನ�

ಅಲಾ್ಲಹುyತನ್ನyಧಮ್ಣವನು್ನyಈಮಾನ್yಎಂದುyಕೂಡyಕರದಿದಾದಾನ�y
ಕಾರಣyದಾಸರುyಈyಧಮ್ಣವನು್ನyಅನುಸರಿಸುವುದುyಅಲಾ್ಲಹ-
ನಲ್್ಲರುವyಮತುತುyಅವನyಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್್ಲರುವyವಿಶಾವಾಸದಿಂದ�yಈy
ಕಾರಣದಿಂದಲೀyಅಲಾ್ಲಹನyಧಮ್ಣವನು್ನyಈಮಾನ್yಎಂದುy
ಕರಯಲಾಗಿದ�yಸಹಿೀಹಾದyಹದಿೀಸಿನಲ್್ಲyಬಂದಿರುವyಪ್ರವಾದಿ

yಯವರುyಹೀಳುತಾತುರ�

يَماُن بِْضٌع َوَســْبُعوَن ُشــْعَبًة. َفَأْفَضُلَها َقْوُل َل  »اْلِ

إَِلَه إِلَّ اللَّــُه. َوَأْدَناَها إَِماَطــُة اْلََذى َعِن الطَِّريِق. 

يَماِن«. َواْلَحَياُء ُشــْعَبٌة ِمَن اْلِ

“ಈಮಾನಿಗೆyಎಪ್ಪತತುಕಕೆಂತಲೂyಹಚುಚyಶಾಖೆಗಳಿವೆ�yಅದರಲ್್ಲyಅತಿಶ್ರೀ-
ಷ್ಠವಾದುದುyಲಾyಇಲಾಹyಇಲ್ಲಲಾ್ಲಹ್yಎಂಬyವಚನ�yಅತಿyಕ್ಳಗಿನy
ಸಾಥಿನದಲ್್ಲರುವುದುyದಾರಿಯಂದyಅಡೆತಡೆಗಳನು್ನyನಿವಾರಿಸುವy
ಕಾಯ್ಣ�yನಾಚಿಕ್yಕೂಡyಈಮಾನಿನyಒಂದುyಶಾಖೆಯಾಗಿದ�”y
(ಅಲ್ಬುಖಾರಿyಮತುತುyಮುಸಿ್ಲಂ�yಇದುyಮುಸಿ್ಲಮ್ರyವರದಿ�)y

ಧಮ್ಣವುy ಸಂಪೂಣ್ಣವಾಗಿy ಈಮಾನ್y ಆಗಿದಯಂದುy
ಪ್ರವಾದಿಯವರು y ಇಲ್್ಲy ವಿವರಿಸುತಾತುರ�y ಅದರyಅತುಯನ್ನತy
ಶಾಖೆy ಲಾy ಇಲಾಹy ಇಲ್ಲಲಾ್ಲಹ್y ಎಂಬy ವಚನ�y ಅಲಾ್ಲಹನy
ಬಳಿy ಧಮ್ಣವುy ಸಂಪೂಣ್ಣವಾಗಿyಈಮಾನ್yಆಗಿದಯಂದುy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಇದರಿಂದyತಿಳಿದುಕ್ೂಳಳುಬಹುದು�yಈyಕಾರಣದಿಂದಲೀyಅಲಾ್ಲಹು
yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴾

“ಅಲಾ್ಲಹುy ವಿಶಾವಾಸಿಗಳಿಗೆyಮತುತುy ವಿಶಾವಾಸಿನಿಯರಿಗೆy ತಳಭಾಗ-
ದಲ್್ಲyಹೂಳೆಗಳುyಹರಿಯುವyಸವಾಗೊೀ್ಣದಾಯನಗಳನು್ನyವಾಗಾದಾನy
ಮಾಡಿದಾದಾನ�”y(ಸೂರyಅತೌತುಬy72)

ಅಲಾ್ಲಹುy ಅವರನು್ನy ವಿಶಾವಾಸಿಗಳುyಮತುತುy ವಿಶಾವಾಸಿನಿಗಳೆಂದುy
ಕರದಿದಾದಾನ�y ಏಕ್ಂದರy ಅಲಾ್ಲಹನಲ್್ಲy ಮತುತುy ಅಂತಯದಿನದಲ್್ಲy
ವಿಶಾವಾಸವಿಟ್ಟುರುವyನಿೀನುyಸತಕೆಮ್ಣಗಳನು್ನyನಿವ್ಣಹಿಸುವುದುyಮತುತುy
ದುಷಕೆಮ್ಣಗಳನು್ನyತೊರಯುವುದುyಅಲಾ್ಲಹುyನಿನಗೆyಅದನು್ನy
ಆಜ್ಾಪ್ಸಿದಾದಾನyಮತುತುyವಿರೂೀಧಿಸಿದಾದಾನyಎಂಬyವಿಶಾವಾಸದಿಂದ�y
ಅವನುy ನಿನ್ನy ಈy ಕ್ಲಸವನು್ನy ಇಷಟುಪಡುತಾತುನyಮತುತುy ಅದಕ್ಕೆy
ಪ್ರತಿಫಲyನಿೀಡುತಾತುನyಎಂಬyವಿಶಾವಾಸದಿಂದ�yಅವನುyನಿನ್ನyಒಡೆಯy
ಮತುತುyನಿನ್ನyಬಗೆಗyಅವನುyನಿಲ್ಣಕ್ಷ್ಯನಲ್ಲyಎಂಬyವಿಶಾವಾಸದಿಂದ�yಈy
ಕಾರಣದಿಂದಲೀyನಿೀನುyಸತಕೆಮ್ಣಗಳನು್ನyನಿವ್ಣಹಿಸುತಿತುೀ,yಕಡಾ್ಡ-
ಯಗಳನು್ನyಸಂದಾಯyಮಾಡುತಿತುೀ,yನಿಷ್ದ್ಧಗಳನು್ನyವಜ್ಣಸುತಿತುೀ,y
ನಿಯಮಗಳನು್ನy ಪಾಲ್ಸುತಿತುೀy ಮತುತುy ನಿನ್ನy ರರಿೀರದy ವಿರುದ್ಧy
ಜಹಾದ್yಮಾಡುತಿತುೀ�

ಅಲಾ್ಲಹುy ಅವನyಧಮ್ಣವನು್ನy ಒಳಿತುy ಎಂದುy ಕರದಿದಾದಾನ�y
ಏಕ್ಂದರyಈyಧಮ್ಣದಲ್್ಲರುವುದಲ್ಲವೂyಒಳಿತಾಗಿದ�yಅದೀyರಿೀತಿy
ಈyಧಮ್ಣವನು್ನyಮಾಗ್ಣದರ್ಣನyಎಂದುyಕರದಿದಾದಾನ�yಕಾರಣy
ಯಾರುyಈyಧಮ್ಣದಲ್್ಲyಅಚಲವಾಗಿyನಿಲು್ಲತಾತುರೂೀyಅವರುy
ಅತುಯತತುಮyಸವಾಭಾವyಮತುತುyಅತಯತತುಮyಕಮ್ಣಗಳyಕಡೆಗೆyಮಾಗ್ಣ-
ದರ್ಣನyಪಡೆಯುತಾತುರ�yಅಲಾ್ಲಹುyಅವನyಪ್ರವಾದಿ yಯನು್ನy
ಕಳುಹಿಸಿರುವುದುyಉತತುಮyಗುಣಸವಾಭಾವಗಳನು್ನyಮತುತುyಅತುಯತತುಮy
ಕಮ್ಣಗಳನು್ನyಪೂಣ್ಣವಾಗಿyತೊೀರಿಸಿಕ್ೂಡುವುದಕಾಕೆಗಿ�yಪ್ರವಾದಿ

yರವರುyಹೀಳುತಾತುರ�y

َم َمَكاِرَم اْلَْخَلِق«. َما ُبِعْثُت ِلَُتمِّ »إِنَّ

“ನನ್ನನು್ನyಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುವುದುyಅತುಯತತುಮyಗುಣಸವಾಭಾವಗಳನು್ನy
ಪೂತಿ್ಣಯಾಗಿyತೊೀರಿಸಿಕ್ೂಡಲು�”

ಅಬೂy ಝರ್್ರ y ರವರy ಸಹೂೀದರy ಉನೈಸ್ y ರವರy
ಹದಿೀಸಿನಲ್್ಲyಹಿೀಗಿದ�y

َم َيْدُعو  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّى اللَّ َســِمْعُت َرُســوَل اللَّ

اْلَْخَلِق. َمَكاِرِم  إَِلى 

“ಪ್ರವಾದಿ y ಯವರುy ಅತುಯತತುಮy ಗುಣಸವಾಭಾವದy ಕಡೆಗೆy
ಆಮಂತಿ್ರಸುವುದನು್ನyನಾನುyಕ್ೀಳಿದದಾೀನ�”

ಅಲಾ್ಲಹುy ಅವನy ಧಮ್ಣವನು್ನy ಮಾಗ್ಣದರ್ಣನy ಎಂದುy
ಕರದಿರುವುದುy ಏಕ್ಂದರy ಇದರಲ್್ಲy ಅಚಲವಾಗಿy ನಿಲು್ಲವವ-
ರನು್ನy ಇದುy ಅತುಯತತುಮy ಗುಣಸವಾಭಾವಗಳy ಕಡೆಗೆyಮಾಗ್ಣದ-
ರ್ಣನyನಿೀಡುತತುದ�y

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴾

“ಅವರಿಗೆyಅವರyರಬ್ಬನyಕಡೆಯಂದyಮಾಗ್ಣದರ್ಣನವುyಬಂದಿದ�”y
(ಸೂರyಅನ್ನಜ್್ಮy23)

ಮಾಗ್ಣದರ್ಣನyಪಡೆದವರyಬಗೆಗyಅವನುyಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ﴾

“ಅವರುy ಅವರy ರಬ್ಬನy ಕಡೆಯy ಮಾಗ್ಣದರ್ಣನದಲ್್ಲ-
ದಾದಾರ�”y(ಸೂರyಅಲ್ಬಕರy5)

﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾

“ಅವರೀyಸನಾ್ಮಗ್ಣದಲ್್ಲರುವವರು�”y(ಸೂರyಅಲ್ಬಕರy157)

ಓyಸಹೂೀದರ!yಇದರಿಂದyನಿನಗೆyಇಸಾ್ಲಮ್,yಈಮಾನ್,yತಕಾವಾ,y
ಹುದಾ,yಬರ್್ರ,yಇಬಾದತ್yಇತಾಯದಿಗಳyಅಥ್ಣವನು್ನyತಿಳಿದುಕ್ೂಳಳುಬ-
ಹುದು�yಈyಇಸಾ್ಲಮ್yಧಮ್ಣವುyಎಲ್ಲyಒಳಿತುಗಳನೂ್ನyಒಳಗೊಂಡಿ-
ದಯಂದುyನಿನಗೆyತಿಳಿದುಕ್ೂಳಳುಬಹುದು�yಯಾರುyಈyಧಮ್ಣದಲ್್ಲy

33 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಡಿಂೆಂ ರೆ12

ಪ್ರವಾದಬಮುಹಮಮಾದ್ —ಮಾನವತೆಯಬಸಸಪೂಣಷಿಬಮಾದರಿ

ಪ್ರವಾದಿ  ಯವರು ಮನುಷ್ಯರ�ಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಇತರ ಜಿೇವಜಾಲಗಳೊಂದಿಗ� ಪ್್ರೇತಿ ಮತು್ತ ಕರುಣೆಯನು್ನ 
ತ�ೇರಿಸುತಿ್ತದ್ದರಲಲಿದ, ತಮಮಾ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗ� ಅದನು್ನ ಆದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿ ಒಂದು ಇರುವಯನು್ನ 
ಕ�ಡ ನ�ೇಯಿಸದ ಪ್ರವಾದಿ  ಹಸಿ ಕರುಳಿನ ಪ್ರತಿಯಂದರ ಮೇಲ� ಕರುಣೆಯಿಂದ ವತಿ್ಗಸಬೇಿಂದು ಲ�ೇಕಿಕೆ 
ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ದಿೆ್ಹ ಮಾಡುವ ಸಂದಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹರಿತಗೆ�ಳಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಅದಕಾಕೆಗುವ 
ನ�ೇವನು್ನ ಕಡಮ ಮಾಡಬೇಿಂದು ಸ�ಚಸಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಜಿೇವಿಗಳ ಮೇಲ್ದ್ದ ಕರುಣೆಗೆ ನಿದರ್ಗನವಾಗಿದ.

ಮಾದರಿಯಾಗುವುದುyಬಹಳyಕಷಟುದyಕ್ಲಸ�yಜಾಗತಿಕy
ಇತಿಹಾಸದಲ್್ಲy ಜನರಿಗೆy ಕ್ಲವುy ಕಾಯ್ಣಗಳಲ್್ಲy

ಮಾದರಿಯಾದವರುyಹಲವರಿದಾದಾರ�yಆದರ,yಆಡಳಿತyಕ್ಷೆೀತ್ರದ-
ಲ್್ಲyಮಾದರಿಯಾದವರುyಕುಟುಂಬyರಂಗದಲ್್ಲyವಿಫಲರಾದರು�y
ರಾಜಕೀಯದಲ್್ಲy ಮನುಗಿದವರುy ಆರ್್ಣಕy ಕ್ಷೆೀತ್ರದಲ್್ಲy ಕಳಂಕy
ಹೂತುತುಕ್ೂಂಡರು�yಭೌತಿಕyವಲಯದಲ್್ಲyಮೆೀರುyಸಾಧನಗಳ-
ನು್ನyಮಾಡಿದವರುyಆಧಾಯತಿ್ಮಕತೆಯಲ್್ಲyಕುಸಿದುyಬದದಾರು�yಆದರy
ಮಾನವyಇತಿಹಾಸದಲ್್ಲyಎಲಾ್ಲyಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್್ಲyಮಾದರಿಯಾದyಏಕ್ೈಕy
ವಯಕತುy ಇದದಾರyಅದುyಪ್ರವಾದಿyಮುಹಮ್ಮದ್ yಅವರಾಗಿದಾದಾ-
ರಂದುyಕಾಮಾಲyಕಣ್ಣುನಿಂದyಚರಿತೆ್ರಯನು್ನyಅಧಯಯನyಮಾಡದy
ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರಿಗೂyಸ್ಪಷಟುವಾಗುವyಕಾಯ್ಣವಾಗಿದ�yಆದುದರಿಂದಲೀy
ಅಲಾ್ಲಹನುyಹೀಳುತಾತುನ�

﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴾
“ನಿರಚಯವಾಗಿಯೂyಅಲಾ್ಲಹನy ಸಂದೀರವಾಹಕರಲ್್ಲy ನಿಮಗೆy
ಒಂದುyಅತುಯತತುಮyಮಾದರಿyಇದ�y (ಅದು)yಅಲಾ್ಲಹ್yಹಾಗೂy
ಅಂತಿಮyದಿನವನು್ನy ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸುವವನಿಗೆyಮತುತುy ಅಲಾ್ಲಹನನು್ನy

ಬಹಳವಾಗಿyಸ್ಮರಿಸುವವನಿಗೆ�”y(33:21)

ಜೀವನದyಪ್ರತಿಯಂದುy ಕ್ಷೆೀತ್ರದಲ್್ಲyಪ್ರವಾದಿ yಯವರಿಂದy
ನಮಗೆyಮಾದರಿyಇದ�yಕ್ಲವುyಉದಾಹರಣೆಗಳನು್ನyನೂೀಡಿರಿ�

ಪತ್:

ಒಬ್ಬನyಸವಾಭಾವ,yವತ್ಣನಯyರಿೀತಿಗಳಿಗೆyಸಟ್್ಣಫಿಕ್ೀಟ್yನಿೀಡಲುy
ಅತಿಹಚುಚyಅಹ್ಣರಾಗಿರುವವರುyಪತಿ್ನಯರಾಗಿದಾದಾರ�yಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರyಸವಾಭಾವದyಕುರಿತುyಪತಿ್ನyಆಯಶಾ yರಲ್್ಲyವಿಚಾರಿಸಿದಾಗy
ಅವರುyನಿೀಡಿದyಉತತುರ,y“ಪ್ರವಾದಿ yಯವರyಸವಾಭಾವyಕುರ್ಆನ್y
ಆಗಿತುತು�”yಎಂದಾಗಿದ�yಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಕುರ್ಆನ್yಪ್ರತಿಪಾ-
ದಿಸಿದyಜೀವನyನಡೆಸಿದರುyಎಂದಥ್ಣ�yನಾವುyಜೀವನದyವಿವಿಧy
ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್್ಲyಮಂಚುತಿತುರುವಾಗyಮತುತುyನಾವುyವಯವಹರಿಸುತಿತುರು-
ವವರyನಡುವೆyಉತತುಮyವಯಕತುಯಂದುy ಕರಸಿಕ್ೂಳುಳುತಿತುರುವಾಗy
ನಮ್ಮyಕುರಿತುyಸವಾಂತyಪತಿ್ನಗೆyಹಿೀಗೆಯೀyನಲು್ನಡಿಯನು್ನyಹೀಳಲುy
ಸಾಧಯವಿದಯೀyಎಂದುyಯೀಚಿಸಬೀಕಾಗಿದ�

ತಸದೆ:

ಹಲವುyದಿನಗಳyಕಾಲyಹಸಿವೆಯಂದyಕಂಗೆಟಟುyನಂತರyಸಿಕಕೆದy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಆಹಾರyಸೆೀವಿಸುವಾಗಲೂyಅವರುyತಮ್ಮyಪ್್ರೀತಿಪಾತ್ರyಪುತಿ್ರಯನು್ನy
ಮರಯಲ್ಲ್ಲ�yತನಗೆyಒಬ್ಬyಸೆೀವಕಯyಅಗತಯವಿದಯಂದುyಹೀಳಿದy
ಮಗಳಂದಿಗೆy ಅವರುy ಅದಕಕೆಂತy ಪ್ರಮುಖವಾದy ಹಾಗೂy
ಪರಲೂೀಕದಲ್್ಲy ಉಪಕಾರಿಯಾದy ಕ್ಲವುy ಕಾಯ್ಣಗಳನು್ನy
(ನಿದಿ್ರಸುವyಸಮಯyಸುಬ್ಹಾನಲಾ್ಲ,yಅಲ್ಹಂದುಲ್ಲಾ್ಲy33yಬಾರಿy
ಮತುತುyಅಲಾ್ಲಹುyಅಕ್ಬರ್y34yಬಾರಿ)yಹೀಳಿಕ್ೂಡುವyಮೂಲಕy
ಮಗಳಿಗೆyಪರಲೂೀಕyಮೊೀಕ್ಷದyಕಾಯ್ಣವನು್ನyನನಪ್ಸಿಕ್ೂಟಟುರು�

ಪುತಿ್ರyಫಾತಿಮಾ yರೂಂದಿಗೆyಜಗಳವಾಡಿದyಅಳಿಯyಅಲ್ಯ್ಯ
yಅವರyಸಮೀಪyತೆರಳಿyಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದyಪ್ರವಾದಿ y

ಯವರುyಅವರನು್ನyಮನಗೆyಕರದುಕ್ೂಂಡುyಹೂೀಗುವyಮೂಲಕy
ಓವ್ಣyತಂದಯyಬಾಧಯತೆಯನು್ನyನಿವ್ಣಹಿಸಿದರು�yಓವ್ಣyಉತತುಮy
ತಂದyಹೀಗಿರಬೀಕ್ಂದುyಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyತಮ್ಮyಜೀವನದy
ಮೂಲಕyನಮಗೆyತೊೀರಿಸಿಕ್ೂಟ್ಟುದಾದಾರ�

ಪಿತಾಮಹ:

ಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyತಮ್ಮyಮೊಮ್ಮಕಕೆಳಾದyಹಸನ್ ,yಹುಸೆೈನ್
yರವರyಧಾಮ್ಣಕyಕಾಯ್ಣಗಳಲ್್ಲyಬಹಳyಗಮನಹರಿಸುತಿತುದದಾy

ಪ್ತಾಮಹರಾಗಿದದಾರು�y ಅವರನು್ನy ಪ್್ರೀತಿಸುವ,y ಲಾಲ್ಸುವ,y
ಅವರyಜೊತೆyಸೆೀರಿಕ್ೂಂಡುyಮಗುವಾಗಿyಆಡುವ,yಮಸಿೀದಿಯy
ಮಂಬರ್ನಿಂದyಇಳಿದುyಬಂದುyಕೂಡyಅವರನು್ನyಚುಂಬಸುತಿತುದದಾy
ತಾತ�yಒಮೆ್ಮyಮೊಮ್ಮಕಕೆಳಲ್್ಲyಒಬ್ಬyಸಾವ್ಣಜನಿಕyಬೂಕಕೆಸಕ್ಕೆyಸೆೀರಿದy
ಒಂದುyಖಜೂ್ಣರವನು್ನyಬಾಯಗೆyಹಾಕದಾಗyಬಾಯಗೆyಕ್ೈyಹಾಕy
ಅದನು್ನyಹೂರತೆಗೆಯುವyಮೂಲಕyಅವರyಹೂಟೆಟುಯಲ್್ಲyಹರಾಮ್y
ಬರಯುವುದನು್ನyತಡೆದyಪ್್ರೀತಿಯyಪ್ತಾಮಹ�yಮೊಮ್ಮಕಕೆಳಿಗೆyಎಲಾ್ಲy
ವಿಧದyಉಪದ್ರವಗಳಿಂದyರಕ್ಷಣೆyಸಿಗಲುyಪ್ರವಾದಿ yಯವರುy
ಅವರyತಲಯyಮೆೀಲyಕ್ೈಯಟುಟುyಪಾ್ರರ್್ಣಸುತಿತುದದಾರು�

ನಾಯಕ:

ಇತಿಹಾಸದಲ್್ಲyತಮ್ಮyಅನುಚರರನು್ನyಇಷುಟುyಅತಯಧಿಕವಾಗಿyಪ್್ರೀತಿಸಿದy
ಮತೊತುೀವ್ಣyನಾಯಕyಗತಿಸಿಹೂೀಗಿಲ್ಲ�yಪ್ರವಾದಿ yಯವರಲ್್ಲy
ನಾವುy ನಾಯಕನಾಗಿy ಆದೀಶಸುವy ಹಾಗೂy ಅನುಯಾಯ-
ಗಳಂದಿಗೆy ಕ್ಲಸy ಮಾಡಿಸುವy ಆಧುನಿಕy ನಾಯಕರನು್ನy
ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ�y ಇತಿಹಾಸy ಪ್ರಸಿದ್ಧy ಖಂದಕ್y ಯುದ್ಧಕಾಕೆಗಿy
ಅನುಚರರುyಹಸಿವುyದಾಹyಸಹಿಸಿ,yಹೂಟೆಟುಗೆyಕಲು್ಲyಕಟ್ಟುಕ್ೂಂಡುy
ಹೂಂಡyತೊೀಡುವಾಗyಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಎರಡುyಕಲು್ಲ-
ಗಳನು್ನy ಕಟ್ಟುy ಅವರಿಗೆy ನಾಯಕತವಾy ನಿೀಡಿದರು�y ತಮಗೆy ಸಿಕಕೆದy

ಆಹಾರವನು್ನಕೂಡyಜೊತೆಗಾರರಿಗೆyಹಂಚುತಿತುದದಾy ಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರುyಅವರyಸಂತೊೀಷವನು್ನyತಮ್ಮyಸಂತೊೀಷವಾಗಿಯೂy
ಅವರyದುಃಖವನು್ನyತಮ್ಮyದುಃಖವಾಗಿಯೂyಪರಿಗಣ್ಸಿದರು�y
ತಮ್ಮyಜೊತೆಗಾರರುyಅನುಭವಿಸುತಿತುದದಾyಸಂಕಷಟುಗಳನು್ನyಅವರುy
ಬಾಯಬಟುಟುyಹೀಳದಿದದಾರೂyಅದನು್ನyಅಥ್ಣyಮಾಡಿಕ್ೂಳುಳುತಿತುದದಾy
ಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಅವರಿಗೆyತಮ್ಮyಕ್ೈಲಾದಷುಟುyಸಹಾಯಗ-
ಳನು್ನyಮಾಡುತಿತುದದಾರು�

ಒಮೆ್ಮyಜಾಬರ್yಬನ್yಅಬುದಾಲ್ಲ yಯುದ್ಧyಮುಗಿದುyಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರyಸಂಗಡyಮರಳುತಿತುದಾದಾಗyಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಅವರy
ಮನಯyಸಿಥಿತಿಗತಿಯyಕುರಿತುyವಿಚಾರಿಸಿದರು�yಜಾಬರ್yತಮ್ಮy
ಬಾಧಯತೆyಹಾಗೂyಮನಯyಪರಿಸಿಥಿತಿಯನು್ನy ಪ್ರವಾದಿಯವರಿಗೆy
ವಿವರಿಸಿದರು�yಆಗyಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಕಷಟುದಲ್್ಲರುವyನಿೀವುy
ನಿಮ್ಮyಒಂಟೆಯನು್ನyನನಗೆyಮಾರಾಟyಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೆೀ?yಎಂದುy
ಕ್ೀಳಿದರು�yಜಾಬರ್yಅದನು್ನyಪ್ರವಾದಿ yಯವರಿಗೆyಮಾರಲುy
ಒಪ್್ಪದರು�y ಪ್ರವಾದಿ yಯವರುy ನಿೀಡಿದyಮೊತತುದೂಂದಿಗೆy
ಹೂರಡಲನುವಾದyಜಾಬರ್ರನು್ನyಕರದುyಹೀಳುತಾತುರ�y“ಈyಒಂಟೆy
ನಿಮಗೆyಸೆೀರಿದ�yಇದನು್ನyತೆಗೆದುಕ್ೂಂಡುyಹೂೀಗಿರಿ�”

ನಾಯಾಯವಸತಬನಾಯಾಯಾಧೀಶ:

ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyತಮ್ಮyಜನರುyಯಾವyತಪು್ಪyಮಾಡಿದರೂy
ಅದನು್ನyಸಮರ್್ಣಸುವyಹಾಗೂyಇತರರುyಒಂದುyಚಿಕಕೆyತಪ್ಪಸ-
ಗಿದರೂyಅವರyವಿರುದ್ಧyಖಡಗವೆತಿತುಕ್ೂಳುಳುವyಹೂಸyಕಾಲಘಟಟುದy
‘ನಾಯಯವಂತ’yರಂತಿರಲ್ಲ್ಲ�yಬದಲಾಗಿ,yರತು್ರವಾಗಿರಲ್,yಮತ್ರನಾ-
ಗಿರಲ್yಯಾರyಬಳಿyಸತಯyಮತುತುyನಾಯಯವಿದಯೀyಅವರyಪರವಾಗಿy
ತಿೀಪು್ಣyನಿೀಡುವುದುyಪ್ರವಾದಿ yಯವರyಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತುತು�y
ಉನ್ನತyಗೊೀತ್ರಕ್ಕೆyಸೆೀರಿದyಹಣೊಣುೀವ್ಣಳುyಕಳಳುತನyಮಾಡಿದyಪ್ರಕ-
ರಣದಲ್್ಲyಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಆಕ್ಯyವಿರುದ್ಧyತಿೀಪ್್ಣತತುರು�yಆಗy
ಕ್ಲವರುyಅವಳyಗೊೀತ್ರದyಬಗೆಗyಪ್ರವಾದಿ yಯವರಿಗೆyನನಪ್-
ಸಿಕ್ೂಟಟುರು�yಆyಸಂದಭ್ಣyಪ್ರವಾದಿ yಹೀಳುತಾತುರ�y“ನನ್ನyಪುತಿ್ರy
ಫಾತಿಮyಕದದಾರೂyನಾನುyಆಕ್ಯyಕ್ೈyಕಡಿಯುತೆತುೀನ�”yಈyನಾಯಯ-
ಪ್ರಜ್ಞೆಯನು್ನyರತು್ರಗಳುyಕೂಡyಪ್ರರಂಸಿಸಿದದಾರು�

ವಿಶಾಲಬಮನೂೀಭಾವ:

ವೆೈರತವಾವನಿ್ನಟುಟುಕ್ೂಂಡವರೂಂದಿಗೆyಪ್್ರೀತಿಯಂದyವತಿ್ಣಸುವುದುy
ವಿಶಾವಾಸy ಮತುತುy ಸಹನಾಶೀಲತೆಯನು್ನy ಮೆೈಗೂಡಿಸಿಕ್ೂಂಡy
ಅನುಗ್ರಹಿೀತರಿಗೆy ಮಾತ್ರy ಸಾಧಯವಾಗುವy ಕಾಯ್ಣವಾಗಿದ�y
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“ಒಳಿತುyಮತುತುy ಕ್ಡುಕುy ಸರಿಸಮಾನವಲ್ಲ�y ನಿೀವುyಕ್ಡುಕನು್ನy
ಅತುತತುಮyಒಳಿತಿನyಮೂಲಕyದೂರಿೀಕರಿಸಿರಿ�y(ಆಗ)yನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆy
ಹಗೆತನyಕಟ್ಟುಕ್ೂಂಡವರುyನಿಮ್ಮyಆಪತುಮತ್ರನಾಗಿyಬಡುವುದನು್ನy
ನಿೀವುy ಕಾಣುವಿರಿ�y ಈy ಗುಣವಿಶೀಷವುy ಸಹನಶೀಲರಿಗಲ್ಲದy
ಇನಾ್ನರಿಗೂyಲಭಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ�yಈyಸಾಥಿನವುyಮಹಾyಅದೃಷಟುಶಾ-
ಲ್ಗಳyಹೂರತುyಮತಾತುರಿಗೂyಪಾ್ರಪತುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ�”y(41:34-35)

ಪ್ರವ ಾದಿ y ಯವರ y ಜೀವನವುy ಇದಕಕೆರ ುವy
ಉತತುಮyಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ�

ಸುಹೈಲ್yಬನ್yಅಮ್್ರyಹಲವುyಯುದ್ಧಗಳಲ್್ಲyರತು್ರyಪಾಳಯದಲ್್ಲy
ನಲಗೊಂಡುy ಬದ್್ರyಯುದ್ಧದಲ್್ಲy ಕ್ೈದಿಯಾಗಿy ಸೆರಹಿಡಿಯಲ್ಪ-
ಟಟುy ವಯಕತುಯಾಗಿದಾದಾರ�y ಉಮರ್ y ಕ್ೈದಿಯಾದy ಅವರಡೆಗೆy
ನೂೀಡಿyಹೀಳಿದರು�y“ಪ್ರವಾದಿಯವರೀ,yಸುಹೈಲ್ನನು್ನyನನಗೆy
ಬಟುಟುyಕ್ೂಡಿ�yಅವನyಮುಂದಿನyಪಂಕತುಯyಹಲು್ಲಗಳನು್ನyನಾನುy
ಕತುತುyಹಾಕುತೆತುೀನ�yಅವನುyಇನು್ನyಮುಂದyಇಸಾ್ಲಮನyವಿರುದ್ಧy
ಯಾವತೂತುyಮಾತನಾಡಬಾರದು�”

ಪ್ರವಾದಿ y ಯವರುy ಅವರಿಗೆy ಅನುಮತಿy ನಿೀಡಲ್ಲ್ಲ�y
ಅನಂತರy ಹುದೈಬಯy ಒಪ್ಪಂದದy ಸಂದಭ್ಣದಲ್್ಲy ಪ್ರವಾದಿ

yಯವರನು್ನy ವಿರೂೀಧಿಸುವುದುy ಕೂಡಾy ಇದೀy ಸುಹೈಲ್y
ಬನ್yಅಮ್್ರ!yಅಲ್್ಲಯೂyಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಸುಹೈಲ್ನನು್ನy
ಕ್ಷಮಸಿದರು�yಆyಕಾರಣದಿಂದಲೀyಗೌರವಾನಿವಾತರೂyವಾಗಿ್ಮಯೂy
ಆಗಿದದಾyಸುಹೈಲ್yಬನ್yಅಮ್್ರyಇಸಾ್ಲಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಿದರು�yಅವರುy
ಧಾರಾಳy ಸುನ್ನತ್y ನಮಾಝ್y ನಿವ್ಣಹಿಸುವ,y ದಾನಧಮ್ಣy
ಮಾಡುವ,yಉಪವಾಸyಆಚರಿಸುವ,yತಮ್ಮyವಾಕ್yಸಾಮಥಯ್ಣ-
ವನು್ನy ಇಸಾ್ಲಮಗಾಗಿyಉಪಯೀಗಿಸುವyಪ್ರವಾದಿ yಯವರy
ಅನುಚರರಾಗಿyಮಾಪ್ಣಟಟುರು�

ಲೂೀಕyಪ್ರವಾದಿyತಮ್ಮನು್ನyಪ್ರಬಲವಾಗಿyವಿರೂೀಧಿಸಿyಹುಟ್ಟುyಬಳೆದy
ನಲದಿಂದyಹೂರದಬ್ಬದyಜನತೆಯyಮೆೀಲyಅಧಿಕಾರyಪಾ್ರಪತುವಾ-
ದಾಗyಇತಿಹಾಸದಲ್್ಲyಹೂೀಲ್ಕ್yಇಲ್ಲದಂತಹyರೂಪದಲ್್ಲyಅವರನು್ನy
ಕ್ಷಮಸುವy ಹೃದಯy ವೆೈಶಾಲಯತೆಯನು್ನy ಮೆರದವರು�y ತಮ್ಮy
ಮಸಿೀದಿಯಲ್್ಲyಮೂತಿ್ರಸಿದyಗಾ್ರಮೀಣyವಯಕತುಯyಮೆೀಲyಇತರರುy
ಏರಿyಹೂೀದಾಗyಅವರನು್ನyತಡೆದyಪ್ರವಾದಿ yಯವರyನಿಲುವುy
ಅತಯಂತyಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ�y ಇವೆಲ್ಲವೂyಪ್ರವಾದಿಯವರyವಿಶಾಲy
ಮನೂೀಭಾವದyಮಹೂೀನ್ನತyಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ�

ಮಾನವಬಪ್ರೀಮ:

ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರುyಸವಾಗ್ಣವಾಸಿಗಳಾಗಬೀಕುyಎಂಬುದುyಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರyಆಗ್ರಹವಾಗಿತುತು�yಆದುದರಿಂದyಅವರುyಸತಯಧಮ್ಣದy
ಸಂದೀರವುyಎಲ್ಲರಿಗೂyತಲುಪ್ಸಲುyಅಹನಿ್ಣಶyಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು�y
ಯಹೂದಿyಹುಡುಗನೂಬ್ಬyಕಾಯಲyಪ್ೀಡಿತನಾದಾಗyಪ್ರವಾದಿ

yಯವರುyಅವನyಮನಗೆyತೆರಳಿyಇಸಾ್ಲಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸುವಂತೆy
ಹೀಳಿದರು�y ಆಗyಹುಡುಗy ತನ್ನy ಬಳಿy ನಿಂತಿದದಾy ತಂದಯಡೆಗೆy
ನೂೀಡಿದ�yತಂದಯyಒಪ್್ಪಗೆಯyಮೆೀರಗೆyಅವನುyಸತಯಧಮ್ಣy
ಸಿವಾೀಕರಿಸಿದ�y ಆy ಮನಯಂದy ಹೂರಡುವಾಗy ಪ್ರವಾದಿ y
ಹೀಳುತಾತುರ�y “ಈy ಹುಡುಗನನು್ನy ನರಕಾಗಿ್ನಯಂದy ರಕ್ಷಿಸಿದy
ಅಲಾ್ಲಹನಿಗೆyಸವ್ಣಸುತುತಿ�”

ಪ್ರವಾದಿ yಯವರyವೆೈಶಷಟು್ಯತೆಯನು್ನyಕುರ್ಆನ್yಹಿೀಗೆyವಿವರಿಸಿದ�

﴿ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾

“ನಿಮ್ಮyಬಳಿಗೆyಓವ್ಣyಸಂದೀರವಾಹಕರುyಬಂದಿರುತಾತುರ�yಅವರುy
ನಿಮ್ಮವರಿಂದಲೀy ಆಗಿರುತಾತುರ�y ನಿೀವುy ನಷಟುಹೂಂದುವುದುy
ಅವರಿಗೆyಅಸಹನಿೀಯವಾಗಿದ�yಅವರುyನಿಮ್ಮyಯರಸಿಸಾಗೆyಹಂಬಲ್-
ಸುವವರಾಗಿದಾದಾರ�yಅವರುyಸತಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳಿಗೆyಸಹೃದಯಗಳೂy
ಕರುಣಾಳುವೂyಆಗಿರುತಾತುರ�”y(9:128)

ಸತಯಾಸಸಧತೆಗೆಬಶತು್ರವಿನಬಮೆಚುಚುಗೆ:

ಪ್ರವಾದಿ y ಯವರy ನಾಯಯy ಮತುತುy ಪಾ್ರಮಾಣ್ಕತೆಯನು್ನy
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ರತು್ರಗಳುyಕೂಡಾyಅಂಗಿೀಕರಿಸಬೀಕಾಯತು�yಹುದೈಬಯyಒಪ್ಪಂದy
ಜಾರಿಯಲ್್ಲದಾದಾಗyಒಮೆ್ಮyಹಿಕ್ಣಲ್yಚಕ್ರವತಿ್ಣyಅಬೂyಸುಫಾಯನರನು್ನy
ತಮ್ಮyಆಸಾಥಿನಕ್ಕೆyಕರಸಿದರು�yಮಾತಿನyನಡುವೆyಅವರುyಪ್ರವಾದಿ

yಯವರyಕುರಿತುyಕ್ಲವುyಪ್ರಶ್ನಗಳನು್ನyಕ್ೀಳಿದರು�y“ಅವರುy
ಸುಳಾಳುಡುತಾತುರಯೀ?”

ಅಬೂyಸುಫಾಯನ್:y“ಇಲ್ಲ�”

“ಅವರುyಮೊೀಸyಮಾಡುತಾತುರಯೀ?”

ಅಬೂyಸುಫಾಯನ್:y“ಇಲ್ಲ�”

ಈyಘಟನyನಡೆದಾಗyಅಬೂyಸುಫಾಯನ್yಇಸಾ್ಲಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಿರಲ್ಲ್ಲ�y
ಅವರುyರತು್ರyಪಾಳಯದyನಾಯಕರಾಗಿದದಾರು�yಆದರೂyಅವರಿಗೆy

ಪ್ರವಾದಿ yಯವರyಸದುಗಣಗಳನು್ನyಒಪ್್ಪಕ್ೂಳಳುಬೀಕಾಗಿyಬಂದದುದಾy
ಗಮನಾಹ್ಣyಸಂಗತಿಯಾಗಿದ�

ಇತರಬಜೀವಿಗಳೊಸದಗೆಬಪಿ್ರೀತ್:

ಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಮನುಷಯರೂಂದಿಗೆyಮಾತ್ರವಲ್ಲ,y ಇತರy
ಜೀವಜಾಲಗಳಂದಿಗೂyಪ್್ರೀತಿyಮತುತುyಕರುಣೆಯನು್ನyತೊೀರಿಸು-
ತಿತುದದಾರಲ್ಲದ,yತಮ್ಮyಅನುಯಾಯಗಳಿಗೂyಅದನು್ನyಆದೀಶಸುತಿತು-
ದದಾರು�yಅನಾಯಯವಾಗಿyಒಂದುyಇರುವೆಯನು್ನyಕೂಡyನೂೀಯಸದy
ಪ್ರವಾದಿ yಹಸಿyಕರುಳಿನyಪ್ರತಿಯಂದರyಮೆೀಲೂyಕರುಣೆಯಂದy
ವತಿ್ಣಸಬೀಕ್ಂದುy ಲೂೀಕಕ್ಕೆyಉಪದೀಶಸಿದರು�y ಪಾ್ರಣ್ಗಳನು್ನy
ದಿಬ್ಹyಮಾಡುವy ಸಂದಭ್ಣದಲ್್ಲy ಕತಿತುಯನು್ನy ಹರಿತಗೊಳಿಸುವy
ಮೂಲಕyಅದಕಾಕೆಗುವyನೂೀವನು್ನy ಕಡಿಮೆyಮಾಡಬೀಕ್ಂದುy
ಸೂಚಿಸಿರುವುದುyಅವರಿಗೆyಜೀವಿಗಳyಮೆೀಲ್ದದಾyಕರುಣೆಗೆyನಿದರ್ಣ-
ನವಾಗಿದ�� n

201�yಉಮರ್ yರಿಂದyವರದಿ�yಅವರುyಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೀರವಾ-
ಹಕರೂಂದಿಗೆ yವಿಚಾರಿಸಿದರು�y“ನಾವುyಜನಾಬತಿತುನyಸಿಥಿತಿಯಲ್್ಲy
ಮಲಗಿyನಿದಿ್ರಸಬಹುದೀ?”yಪ್ರವಾದಿ yಹೀಳಿದರು�y“ನಿಮ್ಮyಪೈಕy

ಯಾರಾದರೂyಜನಾಬತಿತುನyಸಿಥಿತಿಯಲ್್ಲದದಾರyವುದೂyನಿವ್ಣಹಿಸಿರಿyಮತೆತುy
ಮಲಗಿyನಿದಿ್ರಸಿರಿ�”

ಸಾರಾಸಶಬ:yಇನೂ್ನಂದುyಹದಿೀಸಿನಲ್್ಲyಅವರುyಮೊದಲುyಗುಪಾತುಂಗವನು್ನyರುದಿ್ಧೀಕರಿಸಿಕ್ೂಂಡುyನಂತರyನಮಾಝಗೆyನಿವ್ಣಹಿಸುವಂತೆyವುದೂy
ನಿವ್ಣಹಿಸಬೀಕು�yಆದರyಅವನುyಸಾ್ನನyಮಾಡುವyಹೂರತುyನಮಾಝ್yನಿವ್ಣಹಿಸಬಾರದಂದುyಹೀಳಲಾಗಿದ�

ಅಧ್ಯಾಯ 14

(ಪತ್-ಪತ್್ನಯರ)ಬಗುಪಾತುಸಗಗಳುಬಒಸದಾದರೆಬ(ಸಾ್ನನಬಕಡಾಡಾಯ)

202- َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَّــُه َعنُْه، َعِن النَّبِيِّ 

َم َقــاَل: »إَِذا َجَلــَس َبْيَن  َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

ُشــَعبَِها اْلَْرَبِع ُثــمَّ َجَهَدَها َفَقْد َوَجَب اْلَغْســُل«. 

البخاري 291[ ]رواه 

202�y ಅಬೂಹುರೈರ y ವರದಿ�y ಪ್ರವಾದಿ y ಹೀಳಿದರು�y
“ಪುರುಷನುy (ತನ್ನ)y ಸಿತ್ೀಯy ನಾಲುಕೆy ಭಾಗಗಳy ನಡುವೆy
ಕುಳಿತುಕ್ೂಂಡುy ಬಳಿಕy ಪ್ರವೆೀರಗೊಳಿಸಿದರy ಸಾ್ನನವುy
ಕಡಾ್ಡಯವಾಗುತತುದ�”

ಸಾರಾಸಶಬ:yಕ್ಲವರುyಕ್ೀವಲyಪ್ರವೆೀರಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದyಸಾ್ನನyಕಡಾ್ಡಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲyಸ್ಖಲನವಾದರyಮಾತ್ರyಸಾ್ನನyಕಡಾ್ಡಯವಾಗುತತುದy
ಎಂದುyಹೀಳುತಾತುರ�yಬಹುಷyಅವರಿಗೆyಈyಹದಿೀಸ್yತಲುಪ್ರಲ್ಕಕೆಲ್ಲ�� n

ಮುಖತುಸಂಬಸಹೀಹುಲ್ಬೆುಖಾರಿೆ7 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಡಿಂೆಂ ರೆ12

ನಿನಗರಿವಿಲಲಿದೆೀಬಅಲಾಲಿಹುಬನಿನ್ನನು್ನಬಒಳತ್ನಬ
ಮೂಲಕಬಪರಿೀಕ್ಷಿಸೆಹುದು!

ನಾಲಗೆಯ ಮ�ಲಕ ಮಾತ್ರ ಕೃತಜ್ಞತ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಲಿ. ೆದಲಾಗಿ ಅಲಾಲಿಹು ನಿನಗೆ ಔದಾಯ್ಗ ತ�ೇರಿಸಿ 
ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದಯಪಾಲ್ಸಿದಾ್ದನ ಎಂದು ನಿೇನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮ�ಲಕ ಒಪ್್ಪಿ�ಳಳುಬೇಕು. ಇದು 
ಅನಿವಾಯ್ಗ. ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಕಮ್ಗದ ಮ�ಲಕವೂ ನಿೇನು ಅಲಾಲಿಹನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಂದರ ಅವನನು್ನ 
ಅನುಸರಿಸುವ ಮ�ಲಕ, ಅವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಪಾಲ್ಸುವ ಮ�ಲಕ ಮತು್ತ ಅವನು ವಿರ�ೇಧಿಸಿದ ಕಾಯ್ಗಗಳಿಂದ 
ದ�ರವಾಗುವ ಮ�ಲಕ ಅವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರಬೇಕು. 

 " ನ�ರಿಸ್ ಅಲ್ಹಾಶಿಮಿೇ

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ی جئ حئ مئىئ 

يئ جب حب ﴾
“ನಾವುyನಿಮ್ಮನು್ನyಕ್ಡುಕುyಮತುತುyಒಳಿತುಗಳyಮೂಲಕyಪರಿೀಕ್ಷಿಸು-
ವೆವು�yನಿೀವುyನಮ್ಮyಬಳಿಗೆೀyಮರಳಿyಬರುವಿರಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y21:35)

ಪರಿೀಕ್ಷೆಬಎರಡುಬವಿಧದಲ್ಲಿದೆ:

1�y ಕ್ಡುಕನyಮೂಲಕyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವುದು�

2�y ಒಳಿತಿನyಮೂಲಕyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವುದು�

ಅರ್ಂಕೀತಿೀ yತಮ್ಮy‘ಅಲ್ಅಝು್ಬyನ್ನಮೀರ್’y(1/74)yಎಂಬy
ಪುಸತುಕದಲ್್ಲyಹೀಳುತಾತುರ:y

“ಸಂರಯವೆೀy ಇಲ್ಲ�y ಅರಬ್ಬಗಳುy ಬಲಾಅ್y (ಪರಿೀಕ್ಷೆ)y ಎಂಬy
ರಬದಾವನು್ನy ಕ್ಡುಕನy ಮೂಲಕy ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವುದಕೂಕೆy ಒಳಿತಿನy
ಮೂಲಕy ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವುದಕೂಕೆy ಬಳಸುತಾತುರ�y ಆದರy ಕ್ಲವರುy
ಒಳಿತಿನyಮೂಲಕyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆyಈyರಬದಾವನು್ನyಬಳಸುವುದನು್ನy
ವಿರೂೀಧಿಸುತಾತುರ�yಆದರyಅರಬ್ಬರುyಸಾಮಾನಯವಾಗಿyಎರಡಕೂಕೆyಈy
ರಬದಾವನು್ನyಬಳಕ್yಮಾಡುತಾತುರ�yಒಳಿತಿನyಮೂಲಕyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವು-
ದಕ್ಕೆyಈyರಬದಾವನು್ನyಬಳಕ್yಮಾಡಲಾಗುತತುದyಎನು್ನವುದಕ್ಕೆyಪುರಾವೆy
ಕವಿyಝುಹೈರರyಈyಕವನ�

ْحَساِن َما َفَعَل بُِكْم... ُه بِاْلِ َجَزى اللَّ

ِذي َيْبُلو َوَأْبَلُهَما َخْيَر اْلَبَلِء الَّ

“ಅವರಿಬ್ಬರುyನಿಮೊ್ಮಡನyಏನುyಮಾಡಿದರೂೀyಅದಕ್ಕೆyಅಲಾ್ಲಹುy
ಉತತುಮyಪ್ರತಿಫಲyನಿೀಡಲ್���yಪರಿೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದyಅತುಯತತುಮy
ಪರಿೀಕ್ಷೆಯyಮೂಲಕyಅಲಾ್ಲಹುyಅವರಿಬ್ಬರನು್ನyಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿದನು�”
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ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾

“ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂyಅದರಲ್್ಲyನಿಮ್ಮyರಬ್ಬನyಕಡೆಯyಒಂದುy
ಮಹಾyಪರಿೀಕ್ಷೆಯತುತು�”yy(ಕುರ್ಆನ್y2:49)

ಅಲಾ್ಲಹು yಅವನyದಾಸನನು್ನyಕ್ಡುಕನyಮೂಲಕyಪರಿೀಕ್ಷಿಸು-
ತಾತುನ�yಅಂದರyರೂೀಗ,yಆಪತುರyಮರಣ,yಧನನಷಟುyಮುಂತಾದವುಗಳy
ಮೂಲಕyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತಾತುನ�yತಾನುyನಿಣ್ಣಯಸಿದyಯಾತನಾಮಯy
ನಿಣ್ಣಯದyಮೂಲಕy(ವಿಧಿಯyಮೂಲಕ)yತನ್ನyದಾಸನನು್ನyಪರಿೀಕ್ಷಿ-
ಸುತಾತುನ�yಆಗyದಾಸನುyತಾಳೆ್ಮyವಹಿಸುವುದನು್ನ,yದುಃಖಿಸದಿರುವು-
ದನು್ನyಮತುತುyಕ್ೂೀಪ್ಸದಿರುವುದನು್ನyಅಲಾ್ಲಹುyಇಷಟುಪಡುತಾತುನ�

ಪರಿೀಕ್ಷೆಯುyಒಳಿತಿನyಮೂಲಕವೂyಉಂಟಾಗುತತುದ�yಅಲಾ್ಲಹುy
ದಾಸನಿಗೆyಲಕಕೆyಮಾಡಲುyಸಾಧಯವಾಗದಷುಟುyಹೀರಳyಅನುಗ್ರಹ-
ಗಳನು್ನyನಿೀಡಿyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತಾತುನ�yಆರೂೀಗಯ,yಸೌಖಯyಇತಾಯದಿಗಳನು್ನy
ನಿೀಡಿyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತಾತುನ�yಅಲಾ್ಲಹು yನಿನಗೆyಏನಲ್ಲyಅನುಗ್ರಹಗಳ-
ನು್ನyನಿೀಡುತಾತುನೂೀyಅವೆಲ್ಲದರyಮೂಲಕyನಿನ್ನನು್ನyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತಾತುನ�y
ನಿೀನುyಆyಅನುಗ್ರಹಗಳಿಗಾಗಿyಅಲಾ್ಲಹನಿಗೆyಕೃತಜ್ಞನಾಗುತಿತುೀಯೀy
ಅಥವಾyಕೃತಘ್ನನಾಗುತಿತುೀಯೀyಎಂದುyತಿಳಿಯುವುದಕಾಕೆಗಿ�

ನಾಲಗೆಯyಮೂಲಕyಮಾತ್ರyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸಿದರyಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ�y
ಬದಲಾಗಿyಅಲಾ್ಲಹುyನಿನಗೆyಔದಾಯ್ಣyತೊೀರಿಸಿyನಿನಗೆyಅನುಗ್ರ-
ಹಗಳನು್ನyದಯಪಾಲ್ಸಿದಾದಾನyಎಂದುyನಿೀನುyನಿನ್ನyಹೃದಯದy
ಮೂಲಕyಒಪ್್ಪಕ್ೂಳಳುಬೀಕು�yಇದುyಅನಿವಾಯ್ಣ�y

ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,yಕಮ್ಣದyಮೂಲಕವೂyನಿೀನುyಅಲಾ್ಲಹನಿಗೆyಕೃತಜ್ಞತೆy
ಸಲ್್ಲಸಬೀಕು�y ಅಂದರy ಅವನನು್ನy ಅನುಸರಿಸುವy ಮೂಲಕ,y
ಅವನy ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನy ಪಾಲ್ಸುವy ಮೂಲಕy ಮತುತುy ಅವನುy
ವಿರೂೀಧಿಸಿದyಕಾಯ್ಣಗಳಿಂದyದೂರವಾಗುವyಮೂಲಕyಅವನಿಗೆy
ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರಬೀಕು�y

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴾

“ಓyದಾವೂದ್yಕುಟುಂಬದವರೀ!yಕೃತಜ್ಞತೆಯyಕಮ್ಣಗಳನು್ನy
ನಿವ್ಣಹಿಸಿರಿ�yನನ್ನyದಾಸರಲ್್ಲyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸುವವರುyಬಹಳyವಿರಳ�”y
(ಕುರ್ಆನ್y34:13)

ಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸುವುದುyಒಂದುyಕಮ್ಣವಾಗಿದಯಂದುyಇದರಿಂದy
ಅಥ್ಣyಮಾಡಿಕ್ೂಳಳುಬಹುದು�yಅಂದರyಅಲಾ್ಲಹನ yಅನುಸರಣೆy
ಮಾಡುವyಮೂಲಕ,yಅವನyಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನyಪಾಲ್ಸುವyಮೂಲಕy
ಮತುತುyಅವನುyವಿರೂೀಧಿಸಿದyಕಾಯ್ಣಗಳಿಂದyದೂರವಾಗುವy
ಮೂಲಕyಅವನಿಗೆyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸಬೀಕು�

ಯಾರಿಗೆyಅಲಾ್ಲಹು yಅನುಗ್ರಹಗಳನು್ನyದಯಪಾಲ್ಸಿದಾದಾನೂೀy
ಅವರುyಅವನಿಗೆyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸಬೀಕಾದುದುyಕಡಾ್ಡಯ�

ತಾನುyಅನುಗ್ರಹಿಸಿದyಅನುಗ್ರಹಗಳಿಗೆyದಾಸನುyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸು-
ವಾಗಲಲಾ್ಲyಅಲಾ್ಲಹುyಅವನಿಗೆyಅನುಗ್ರಹಗಳನು್ನyಹಚಿಚಸುತಾತುನ�y

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾

“ನಿೀವುyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸಿದರyನಾನುyನಿಮಗೆyಹಚಿಚಸಿಕ್ೂಡುತೆತುೀನ�y
ಇನು್ನyನಿೀವುyಕೃತಘ್ನರಾದರyನನ್ನyಶಕ್ಷೆಯುyಬಹಳyಕಠೂೀರವಾಗಿದy
ಎಂದುyನಿಮ್ಮyರಬ್್ಬyಘೀಷ್ಸಿದyಸಂದಭ್ಣ�”y(ಕುರ್ಆನ್y14:7)

ಇಬ್್ನyಜರಿೀರ್yಅತತುಬರಿ yತಮ್ಮyತಫಿಸಾೀರಿನಲ್್ಲyಹೀಳುತಾತುರ:y

“ತಾನುyದಯಪಾಲ್ಸಿದyಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆyಅವರುyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸಿದರy
ಅವರಿಗೆyಅನುಗ್ರಹಗಳನು್ನyಹಚಿಚಸಿಕ್ೂಡುತೆತುೀನಂದುyಅಲಾ್ಲಹುy
ಅವರಿಗೆyತಿಳಿಸುತಿತುದಾದಾನ�”

ಅರ್ಂಕೀತಿೀyತಮ್ಮyಅದಾವಾಉಲ್yಬಯಾನ್ನಲ್್ಲyಹೀಳುತಾತುರ�y

“ಅಂದರ:y ಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳನು್ನy ಎದುರಿಸಲುy ನಿಮ್ಮಲ್್ಲy ಎಷುಟುy
ತಾಳೆ್ಮಯದyಮತುತುyಅನುಗ್ರಹಗಳಿಗೆyನಿೀವೆಷುಟುyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸು-
ತಿತುೀರಿyಎಂದುyನಾವುyನಿಮ್ಮನು್ನyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತೆತುೀವೆ�yಮರಣಾನಂತರy
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ಡಿಂೆಂ ರೆ12

ನಿೀವುyನಮ್ಮyಬಳಿಗೆyಮರಳಿyಬರುತಿತುೀರಿ�yಆಗyನಿಮ್ಮಲ್್ಲರುವyತಾಳೆ್ಮy
ಮತುತುyಕೃತಜ್ಞತೆಯyಅನುಪಾತದಲ್್ಲyನಾವುyನಿಮಗೆyಪ್ರತಿಫಲವ-
ನು್ನyನಿೀಡುತೆತುೀವೆ�”

﴿ی جئ حئ مئىئ 

يئ جب حب ﴾
“ನಾವುyನಿಮ್ಮನು್ನyಕ್ಡುಕುyಮತುತುyಒಳಿತುಗಳyಮೂಲಕyಪರಿೀಕ್ಷಿಸು-
ವೆವು�yನಿೀವುyನಮ್ಮyಬಳಿಗೆೀyಮರಳಿyಬರುವಿರಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y21:35)

ಈyಆಯತತುನು್ನyವಾಯಖಾಯನyಮಾಡುತಾತುyಇಬ್್ನyಝೈದ್ yಹೀಳುತಾತುರ�y

“ಅವರುyಪ್್ರೀತಿಸುವyಮತುತುyದವಾೀಷ್ಸುವyವಸುತುಗಳyಮೂಲಕyನಾವುy
ಅವರನು್ನyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತೆತುೀವೆ�yನಾವುyಅವರನು್ನyಆyವಸುತುಗಳyಮೂಲಕy
ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತೆತುೀವೆ�y ಅವರುy ಪ್್ರೀತಿಸುವy ವಸುತುವಿನy ವಿಷಯದಲ್್ಲy
ಅವರಷುಟುy ಕೃತಜ್ಞತೆy ಸಲ್್ಲಸುತಾತುರyಮತುತುy ಅವರುy ದವಾೀಷ್ಸುವy
ವಸುತುವಿನy ವಿಷಯದಲ್್ಲy ಅವರಷುಟುy ತಾಳೆ್ಮy ವಹಿಸುತಾತುರಂದುy
ನೂೀಡುವುದಕಾಕೆಗಿ�”

ಈyಆಯತಿತುನyವಾಯಖಾಯನದಲ್್ಲyಇಬ್್ನyಅಬಾ್ಬಸ್ yಹೀಳುತಾತುರ�y

“ನಾವುyನಿಮ್ಮನು್ನyಕಷಟು–ಸುಖ,yಆರೂೀಗಯ–ಅನಾರೂೀಗಯ,yಸಿರಿತನ–
ಬಡತನ,yಧಮ್ಣಸಮ್ಮತ–ಧಮ್ಣನಿಷ್ದ್ಧ,yಆಜ್ಾಪಾಲನ–ಆಜ್ಞೊೀ-
ಲ್ಲಂಘನ,yಸನಾ್ಮಗ್ಣ–ದುಮಾ್ಣಗ್ಣyಮುಂತಾದವುಗಳyಮೂಲಕy
ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತೆತುೀವೆ�”

﴿يئ جب حب ﴾

“ನಿೀವುyನಮ್ಮyಬಳಿಗೆೀyಮರಳಿyಬರುವಿರಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y21:35)

ಈyಆಯತಿತುನyವಾಯಖಾಯದಲ್್ಲyಅವರುyಹೀಳುತಾತುರ�y

“ನಿೀವುyನಮ್ಮyಬಳಿಗೆyಮರಳಿyಬರುವಾಗyನಿಮ್ಮyಕಮ್ಣಗಳಿಗೆyನಾವುy
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನyನಿೀಡುತೆತುೀವೆ�yಒಳಿತಾಗಿದದಾರyಒಳಿತುyಮತುತುyಕ್ಡುಕಾ-
ಗಿದದಾರyಕ್ಡುಕು�”y(ನೂೀಡಿyತಫಿಸಾೀರ್yಅತತುಬರಿ)

ಇಬ್್ನyಕಸಿೀರ್ yತಮ್ಮyತಫಿಸಾೀರಿನಲ್್ಲyಹೀಳುತಾತುರ�y

﴿ی جئ حئ مئىئ ﴾

“ನಾವುyನಿಮ್ಮನು್ನyಕ್ಡುಕುyಮತುತುyಒಳಿತುಗಳyಮೂಲಕyಪರಿೀಕ್ಷಿಸು-
ವೆವು�”y(ಕುರ್ಆನ್y21:35)

ಅಂದರyಒಮೆ್ಮyವಿಪತತುನು್ನyಎರಗಿಸುವyಮೂಲಕyಮತುತುyಇನೂ್ನಮೆ್ಮy
ಅನುಗ್ರಹವನು್ನyನಿೀಡುವyಮೂಲಕyನಾವುyನಿಮ್ಮನು್ನyಪರಿೀಕ್ಷಿಸು-
ತೆತುೀವೆ�yಯಾರುyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸುತಾತುರyಮತುತುyಯಾರುyಕೃತಘ್ನರಾಗು-
ತಾತುರ,yಯಾರುyಸಹನyವಹಿಸುತಾತುರyಮತುತುyಯಾರುyಕ್ೂೀಪ್ಸುತಾತುರy
ಎಂದುyನಂತರyನಾವುyನೂೀಡುತೆತುೀವೆ�”

ಇಬು್ನಲ್yಕಯಯಮ್ yತಮ್ಮy‘ಮದಾರಿಜುyಸಾಸಾಲ್ಕೀನ್’yಎಂಬy
ಗ್ರಂಥದಲ್್ಲy(2/208)yಹೀಳುತಾತುರ:y

“ಕ್ಲವುyಆರಿಫಿೀನ್ಗಳುyಹೀಳುತಾತುರ:yಅಲಾ್ಲಹುyನಿನ್ನನು್ನyಯಾವೆಲ್ಲy
ವಿಧದಲ್್ಲyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತಾತುನೂೀyಅವೆಲ್ಲದರಲೂ್ಲyನಿೀವುyತೃಪತುನಾಗಿರು�y
(ಅಲಾ್ಲಹನy ಬಗೆಗy ಕ್ೂೀಪ್ಸಿಕ್ೂಳಳುಬೀಡ)�y ಕಾರಣy ಅವನುy
ಏನನಾ್ನದರೂyತಡೆಹಿಡಿಯುವುದಾದರyಅದನು್ನyನಿನಗೆyನಿೀಡುವು-
ದಕಾಕೆಗಿಯೀyತಡೆಹಿಡಿಯುತಿತುದಾದಾನ�yಅವನುyನಿನ್ನನು್ನyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವು-
ದಾದರyನಿನಗೆyಸೌಖಯವನು್ನyನಿೀಡುವುದಕಾಕೆಗಿಯೀyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತಿತುದಾದಾನ�y
ಅವನುyನಿನಗೆyರೂೀಗವನು್ನyನಿೀಡುವುದಾದರyನಿನ್ನನು್ನyಗುಣಮು-
ಖನಾಗಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿಯೀyರೂೀಗವನು್ನyನಿೀಡುತಿತುದಾದಾನ�yಅವನುy
ನಿನ್ನನು್ನyಮೃತಪಡಿಸುವುದಾದರyನಿನಗೆyಜೀವyನಿೀಡುವುದಕಾಕೆಗಿಯೀy
ಮೃತಪಡಿಸುತಿತುದಾದಾನ�yಆದದಾರಿಂದyಒಂದುyಕ್ಷಣವಾದರೂyಅವರyಬಗೆಗy
ಅತೃಪತುನಾಗುವುದರyಬಗೆಗyಎಚಚರವಾಗಿರು�yಹಾಗೆೀನಾದರೂyಆದರy
ನಿೀನುyಅವನyಕ್ೂೀಪಕ್ಕೆyತುತಾತುಗುವೆ�”

ಇಬು್ನಲ್yಕಯಯಮ್yತಮ್ಮy‘ಉದದಾತುyಸಾಸಾಬರಿೀನ್’yಎಂಬyಗ್ರಂಥದಲ್್ಲy
(132)yಹೀಳುತಾತುರ:y

“ಸಿರಿತನyಮತುತುyಬಡತನyಪರಿೀಕ್ಷೆಯyಕಾರಣಗಳೆಂದುyಅಲಾ್ಲಹು
yಇಲ್್ಲyತಿಳಿಸುತಿತುದಾದಾನ�yಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ﴾
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

“ಮನುಷಯನನು್ನyಅವನyರಬ್್ಬyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತಾತುyಗೌರವಿಸಿyಅನುಗ್ರ-
ಹಗಳನು್ನyದಯಪಾಲ್ಸಿದರ,yನನ್ನyರಬ್್ಬyನನ್ನನು್ನyಗೌರವಿಸಿದಾದಾನy
ಎಂದುyಅವನುyಹೀಳುತಾತುನ�yಆದರyಅವನನು್ನyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತಾತುy
ಅವನyಜೀವನಮಾಗ್ಣವನು್ನyಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಿದರyನನ್ನyರಬ್್ಬy
ನನ್ನನು್ನyಅಪಮಾನಿಸಿದಾದಾನyಎಂದುyಅವನುyಹೀಳುತಾತುನ�yಖಂಡಿತy
ಅಲ್ಲ�”y(ಕುರ್ಆನ್y89:15–17)

ತಾನುyತನ್ನyದಾಸನನು್ನyಗೌರವಿಸಿyಅನುಗ್ರಹಗಳನು್ನyನಿೀಡಿyಜೀವನy
ಮಾಗ್ಣವನು್ನyವಿಶಾಲಗೊಳಿಸುವyಮೂಲಕyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತೆತುೀನyಮತುತುy
ಅವನyಜೀವನyಮಾಗ್ಣವನು್ನyಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವyಮೂಲಕವೂy
ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತೆತುೀನyಎಂದುyಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಿತುದಾದಾನ�yಇವೆರಡೂy
ಅವನyಕಡೆಯyಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿವೆ�y

ತಾನುyಜೀವನyಮಾಗ್ಣವನು್ನyವಿಶಾಲಗೊಳಿಸುವುದುyದಾಸನನು್ನy
ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆyಮತುತುyಜೀವನyಮಾಗ್ಣವನು್ನyಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿ-
ಸುವುದುyದಾಸನನು್ನyಅಪಮಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆyಎಂದುyವಾದವನು್ನy
ಅಲಾ್ಲಹುyಇಲ್್ಲyಖಂಡಿಸುತಾತುyಹೀಳುತಾತುನ�y“ಖಂಡಿತyಅಲ್ಲ�”yಅಂದರy
ವಿಷಯyಮನುಷಯನುyಹೀಳುವಂತೆyಅಲ್ಲ�yಬದಲಾಗಿyನಾನುyನನ್ನy
ಅನುಗ್ರಹವನು್ನy ನಿೀಡುವy ಮೂಲಕy ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತೆತುೀನy ಮತುತುy
ಪರಿೀಕ್ಷೆಯyಮೂಲಕyಅನುಗ್ರಹವನೂ್ನyನಿೀಡುತೆತುೀನ�”

ಇಬ್್ನyಉಸೆೈಮೀನ್ yಹೀಳುತಾತುರ:y

“ಪರಿೀಕ್ಷೆyಎಂದುyಪರಿಶೂೀಧನ�yಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ�y

﴿ی جئ حئ مئىئ 

يئ جب حب ﴾
“ನಾವುyನಿಮ್ಮನು್ನyಕ್ಡುಕುyಮತುತುyಒಳಿತುಗಳyಮೂಲಕyಪರಿೀಕ್ಷಿಸು-
ವೆವು�yನಿೀವುyನಮ್ಮyಬಳಿಗೆೀyಮರಳಿyಬರುವಿರಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y21:35)

ಒಳಿತಿನyಮೂಲಕyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವುದುyಎಂದರyದಾಸನುyಕೃತಜ್ಞತೆy
ಸಲ್್ಲಸುತಾತುನೂೀyಅಥವಾyಕೃತಘ್ನನಾಗಿyಬಡುತಾತುನೂೀyಎಂದುy
ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವುದು�yಸಬಅ್yರಾಣ್ಯyಸಿಂಹಾಸನವುyತನ್ನyಮಂದy
ಇಡಲಾಗಿರುವುದನು್ನyಕಂಡಾಗyಸುಲೈಮಾನ್ yಹೀಳುತಾತುರ�y

﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ﴾

“ಅವರುyಹೀಳಿದರು:yಇದುyನನ್ನyರಬ್ಬನyಕಡೆಯyಔದಾಯ್ಣವಾಗಿದ�y
ನಾನುyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸುತೆತುೀನೂೀyಅಥವಾyಕೃತಘ್ನನಾಗಿyಬಡುತೆತುೀನೂೀy
ಎಂದುyನನ್ನನು್ನyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y27:40)

ಇನು್ನyಕ್ಡುಕನyಮೂಲಕyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವುದುyಎಂದರyಅಲಾ್ಲಹುy
ಕ್ಡುಕನು್ನyನಿೀಡಿyಮನುಷಯನನು್ನyಪರಿೀಕ್ಷಿಸುತಾತುನ�yಅವನುyತಾಳೆ್ಮy
ವಹಿಸುತಾತುನೂೀy ಅಥವಾy ಕ್ೂೀಪ್ಸಿಕ್ೂಳುಳುತಾತುನೂೀy ಎಂದುy
ಅರಿಯುವುದಕಾಕೆಗಿ�y ಅವನುy ತಾಳೆ್ಮy ವಹಿಸಿy ಅಲಾ್ಲಹನಿಂದy
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನyಆಶಸಿದರyಈyಪರಿೀಕ್ಷೆಯುyಅವನಿಗಿರುವyಪಾ್ರ-
ಯಶಚತತುವಾಗುತತುದ�y ಹಾಗೆಯೀy ಅವನಿಗೆyಉನ್ನತy ಪದವಿಗಳುy
ಸಿಗಲುyಕಾರಣವಾಗುತತುದ�yಇನು್ನyಅವನುyತಾಳೆ್ಮyವಹಿಸದಿದದಾರyಈy
ಪರಿೀಕ್ಷೆಯುyಇಹಲೂೀಕyಮತುತುyಪರಲೂೀಕದಲ್್ಲyಅವನyಪಾಲ್ಗೆy
ಸಂಕಷಟುವಾಗಿyಬಡುತತುದ�y

ಅಲಾ್ಲಹುyಯಾರಿಗೆy ಆರ್್ಣಕ,y ದೈಹಿಕ,y ಬೌದಿ್ಧಕy ಅನುಗ್ರಹಗ-
ಳನು್ನy ದಯಪಾಲ್ಸಿy ಇಹಲೂೀಕದy ಅನುಗ್ರಹಗಳುy ಅವನy
ಪಾಲ್ಗೆy ಒದಗಿy ಬಂದರy ಆy ಅನುಗ್ರಹಗಳಿಗಾಗಿy ಕೃತಜ್ಞತೆy
ಸಲ್್ಲಸುವುದುyಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದ�y

ಹಾಗೆಯೀyತನಗೆyಅಲಾ್ಲಹು yದಯಪಾಲ್ಸಿದyಈyಅನುಗ್ರಹದy
ಬಲಯನು್ನy ಅರಿಯುವುದಕಾಕೆಗಿy ತನಗಿಂತy ಕ್ಳಗಿನವರನು್ನy
ನೂೀಡಬೀಕಾಗಿದ�y ತನಗಿಂತyಕ್ಳಗಿನವರನು್ನy ನೂೀಡಿyಅವರy
ಸಿಥಿತಿಗತಿಗಳyಬಗೆಗyಅರಿಯುವಾಗyತನಗೆyಅಲಾ್ಲಹುyಎಷೂಟುಂದುy
ಅನುಗ್ರಹಗಳನು್ನyದಯಪಾಲ್ಸಿದಾದಾನyಎಂಬyಅರಿವಾಗುತತುದ�

ದಾಸನುyಅಲಾ್ಲಹನyಅನುಗ್ರಹಗಳಿಗೆyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸಿದರyತನ್ನy
ಕಡಾ್ಡಯyಕತ್ಣವಯವನು್ನyನಿಭಾಯಸಿದಾದಾನyಮತುತುyಅದರyಪ್ರತಿಫಲ-
ವನೂ್ನyಪಡೆಯುತಾತುನ�yಮಾತ್ರವಲ್ಲyಇನೂ್ನyಹಚುಚyಅನುಗ್ರಹಗಳನೂ್ನy
ಪಡೆಯುತಾತುನ�yಏಕ್ಂದರyಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನy

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾

“ನಿೀವುyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸಿದರyನಾನುyನಿಮಗೆyಹಚಿಚಸಿಕ್ೂಡುತೆತುೀನ�y
ಇನು್ನyನಿೀವುyಕೃತಘ್ನರಾದರyನನ್ನyಶಕ್ಷೆಯುyಬಹಳyಕಠೂೀರವಾಗಿದy

 9 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಡಿಂೆಂ ರೆ12

ಆಬದನಬದೂರವಿಲಲಿ!

ಅಲಾ್ಪವಧಿಯyಇಹಲೂೀಕyಜೀವನಕಕೆಂತyಶಾರವಾತyಹಾಗೂy
ಜಯಾಪಜಯಗಳುyತಿೀಮಾ್ಣನಿಸಲ್ಪಡುವyಪರಲೂೀಕy

ಜೀವನಕಾಕೆಗಿyಚನಾ್ನಗಿyಸಿದ್ಧತೆyಮಾಡಿಕ್ೂಳಳುಬೀಕ್ಂಬyಪ್ರಜ್ಞೆಯುy
ಈyಜೀವನವುyವಯಥ್ಣವಾಗಿyಕಳೆಯಲುyಇರುವಂತಹದದಾಲ್ಲyಎಂಬy
ತಿಳುವಳಿಕಯಡೆಗೆyನಮ್ಮನು್ನyಕ್ೂಂಡೊಯುಯತತುದ�yಒಳಿತುಗಳನು್ನy
ತಿಳಿದುಕ್ೂಂಡುyಪ್ರತಿಯಂದುyಒಳಿತುyನೈಜyವಿಜಯದಡೆಗಿನy
ಹಜೆಜೆಯಾಗಿದಯಂದುyನನಪ್ಟುಟುಕ್ೂಂಡು,yಕ್ಡುಕುಗಳುyಒಳಿತನು್ನy
ನಿವಿೀ್ಣಯ್ಣಗೊಳಿಸುವyಕಾಯ್ಣವಾಗಿದಯಂದುyಅರಿತುyಎಲಾ್ಲy
ವಿಧದyಕ್ಡುಕುಗಳಿಂದyದೂರವಿರಲುyನಮಗೆyಸಾಧಯವಾಗಬೀಕು�

ಸೃಷ್ಟುಕತ್ಣನುyನಮ್ಮನು್ನyನಿರಥ್ಣಕವಾಗಿyಸೃಷ್ಟುಸಿಲ್ಲ�yಈyಲೂೀಕದಲ್್ಲy
ನಾವುyಶಾರವಾತರೂyಅಲ್ಲ�y

ಅಲಾ್ಲಹನುyಹೀಳುತಾತುನ:

﴿ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾
“ನಾವುyನಿಮ್ಮನು್ನy ನಿರಥ್ಣಕವಾಗಿy ಸೃಷ್ಟುಸಿದದಾೀವೆಂದೂy ನಿಮಗೆy
ನಮ್ಮyಕಡೆಗೆyಮರಳಲ್ಕ್ಕೆyಇಲ್ಲವೆಂದೂyತಿಳಿದುಕ್ೂಂಡಿದಿದಾೀರಾ?”y
(ಕುರ್ಆನ್y23:115)

ಈy ಜೀವನವುy ಇಹಲೂೀಕದy ಆಸಾವಾದನಗಳಲ್್ಲy ಮುಳುಗಿy
ವಯಥ್ಣವಾಗಿyಕಳೆಯಲುyಇರುವಂತಹದದಾಲ್ಲ�yಸೃಷ್ಟುಕತ್ಣನyಪ್ರತಿಫಲ-
ವನು್ನyಹಂಬಲ್ಸಿyಅವನyಆದೀರವನು್ನyಪಾಲ್ಸಿyಅವನyಶಕ್ಷೆಯನು್ನy

ಭಯಪಟುಟುyಜೀವಿಸಲೀಬೀಕಾಗಿದ�

ಮನುಷಯನುyಸನಾ್ಮಗ್ಣದಲ್್ಲyಜೀವಿಸಬೀಕಾಗಿದ�yಸನಾ್ಮಗ್ಣyಒಂದೀy
ಇದ�yಅದುವೆೀy‘ಸಿರಾತುಲ್yಮುಸತುಖಿೀಮ್’�yಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನ್y
ಮತುತುyಪ್ರವಾದಿಚಯ್ಣಯನು್ನyಸವಾಹಾಬಗಳುyಮತುತುyತಾಬಉತಾತು-
ಬಈನ್ಗಳುyತಿಳಿದುಕ್ೂಂಡyರಿೀತಿಯಲ್್ಲyತಿಳಿದುಕ್ೂಂಡುyಅದನು್ನy
ಪಾ್ರಮಾಣ್ಕವಾಗಿyಅನುಗಮಸುವವರಿಗೆyಮಾತ್ರyಸಿರಾತುಲ್yಮುಸತು-
ಖಿೀಮ್ನಲ್್ಲyನಡೆಯಲುyಸಾಧಯ�y

ಅಲಾ್ಲಹುyಹೀಳುತಾತುನ�

﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ﴾

“ಸನಾ್ಮಗ್ಣವುyವಯಕತುವಾದyಬಳಿಕವೂyಸಂದೀರವಾಹಕರyವಿರುದ್ಧy
ಟೊಂಕy ಕಟ್ಟುಕ್ೂಂಡವನನೂ್ನy ಸತಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳy ಮಾಗ್ಣದy
ಹೂರತುyಅನಯyಮಾಗ್ಣದಲ್್ಲyನಡೆಯುವವನನೂ್ನyಅವನುyತಾನಾಗಿy
ತಿರುಗಿಕ್ೂಂಡyಕಡೆಗೆೀyನಾವುyತಿರುಗಿಸಿyಬಡುವೆವುyಮತುತುyಅವನನು್ನy
ಅತಯಂತyನಿಕೃಷಟುyಸಾಥಿನವಾಗಿರುವyನರಕಕ್ಕೆyತಳಿಳುಬಡುವೆವು�”y(4:115)

ಒಬ್ಬyಸತಯವಿಶಾವಾಸಿyಒಳಿತನು್ನyಬಳೆಸಲು,yಪುಣಯವನು್ನyಜೀವಂತ-
ಗೊಳಿಸಲು,yಕ್ಡುಕನು್ನyದಮನಿಸಲು,yಪಾಪವನು್ನy ತಡೆಯಲುy
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೀಕಾಗಿದ�y
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಅಲಾ್ಲಹನುyಹೀಳುತಾತುನ�

﴿ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ﴾
“ಪುಣಯy ಹಾಗೂy ದೀವಭಯದy ಕಾಯ್ಣದಲ್್ಲy ಎಲ್ಲರy ಜೊತೆy
ಸಹಕರಿಸಿರಿyಮತುತುyಪಾಪyಹಾಗೂyಅತಿರೀಕದyಕಾಯ್ಣಗಳಲ್್ಲy
ಯಾರೂಂದಿಗೂyಸಹಕರಿಸಬೀಡಿರಿ�”y(5:2)

ಒಳಿತುyಮಾಡುವುದುyಮತುತುyಒಳಿತಿನಲ್್ಲyಸಹಕರಿಸುವುದುyಅಲಾ್ಲಹ್y
ಮತುತುyಅವನyದಾಸರೂಂದಿಗಿರುವyಬಾಧಯತೆಯyನಿವ್ಣಹಣೆಯಾ-
ಗಿದ�yನಾವುyಸಕಲyಕ್ಡುಕುಗಳುyವಿಜೃಂಭಿಸುವyಕಾಲಘಟಟುದಲ್್ಲy
ಜೀವಿಸುತಿತುದದಾೀವೆ�yಇಂತಹyಸಂದಭ್ಣದಲ್್ಲyಅವುಗಳಿಗೆyಬಲ್ಯಾಗದy
ಜೀವಿಸುವುದುyಚಿಕಕೆyಕಾಯ್ಣವಲ್ಲ�

ಸದವಾತ್ಣನಗಳನು್ನy ತಡೆಯಲುy ಹಾಗೂy ದುಷಟುy ಕಮ್ಣಗಳy
ಬೀಜyಬತತುಲುy ರಹಸಯy ಕಾಯಾ್ಣಚರಣೆyಮತುತುy ಗೂಢಾಲೂೀ-
ಚನಯಲ್್ಲy ನಿರತರಾದವರy ಜೊತೆಯಲ್್ಲy ಸತಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳುy
ಯಾವತೂತುyಸೆೀರಬಾರದು�

ಅಲಾ್ಲಹುyಹೀಳುತಾತುನ:

﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾

“ಸತಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳೆೀ,yನಿೀವುyಪರಸ್ಪರyರಹಸಯyಮಾತುಗಳನಾ್ನಡು-
ವಾಗyಪಾಪ,yಅತಿಕ್ರಮyಮತುತುyಸಂದೀರವಾಹಕರನು್ನyಧಿಕಕೆರಿಸುವy
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಬೀಡಿರಿ�yಪುಣಯyಹಾಗೂyಧಮ್ಣನಿಷ್ಠಯyಮಾತು-
ಗಳನಾ್ನಡಿರಿyಮತುತುyನಿಮ್ಮನು್ನyಒಟುಟುಗೂಡಿಸಲ್ಪಡುವyದಿನyನಿೀವುy
ಯಾರy ಮುಂದy ಹಾಜರಾಗಲ್ಕಕೆದಯೀy ಆy ಅಲಾ್ಲಹನನು್ನy
ಭಯಪಡಿರಿ�”y(58:9)

ಕ್ಲವರಿಗೆy ದೀಹೀಚಛಿಗಳನು್ನy ಅನುಸರಿಸುವ,y ಭೌತಿಕತೆಯಲ್್ಲy
ಮೆೈಮರಯುವ,yಸತಯವನು್ನyಕಡೆಗಣ್ಸಿyಜೀವಿಸುವುದರಲ್್ಲyಹಚಿಚನy
ಆಸಕತುyಇರುತತುದ�yಅಲಾ್ಲಹನುyಹೀಳುತಾತುನ�

﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴾
“ಇನು್ನyಅವರುyನಿಮ್ಮyಬೀಡಿಕ್ಗಳನು್ನyಪೂತಿ್ಣಗೊಳಿಸದಿದದಾರyವಾಸತು-
ವದಲ್್ಲyಅವರುyತಮ್ಮyಸೆವಾೀಚಛಿಗಳyದಾಸರಾಗಿದಾದಾರಂದುyತಿಳಿದುಕ್ೂ-
ಳಿಳುರಿ�yದೀವಮಾಗ್ಣದರ್ಣನದyಹೂರತುyಕ್ೀವಲyತನ್ನyಸೆವಾೀಚಛಿಗಳನು್ನy
ಅನುಸರಿಸುವವನಿಗಿಂತy ದಾರಿಗೆಟಟುವನುy ಇನಾ್ನರಿರಬಹುದು?y
ಅಲಾ್ಲಹನುyಇಂತಹyಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆyಎಷುಟುyಮಾತ್ರಕೂಕೆyಸನಾ್ಮಗ್ಣದ-
ರ್ಣನyಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ�”y(28:50)

ಇಹಲೂೀಕಕಾಕೆಗಿyಪೈಪೀಟ್ಯಲ್್ಲyಏಪ್ಣಟಟುವರುyಕ್ೂನಗೆyನಷಟುವನು್ನy
ನನಸಿಕ್ೂಂಡುyಸಂಕಟಪಡಬೀಕಾದyದುಗ್ಣತಿyಬಂದೂದಗುವು-
ದರಲ್್ಲyಸಂರಯವಿಲ್ಲ�

ಸತಯದೂಂದಿಗೆy ನಕರಾತ್ಮಕy ನಿಲುವನಿ್ನಟುಟುಕ್ೂಂಡುy ಅದನು್ನy
ಅವಹೀಳನy ಮಾಡಿy ಇತರರನು್ನy ಅದಕಾಕೆಗಿy ಪ್ರೀರೀಪ್ಸುವy
ದುಷಟುರೂy ಇದಾದಾರ�y ಅಂತಹವರುy ಜಾಗೃತರಾಗಲ್y ಎಂಬy
ಎಚಚರಿಕ್ಯನು್ನy ಕುರ್ಆನ್y ನಿೀಡಿದ�y ಸತಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳುy ಅವರy
ವಂಚನಗೆyಸಿಲುಕಬಾರದು�

ಅಲಾ್ಲಹುyಹೀಳುತಾತುನ�

﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

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

“ಜನರುyನಮ್ಮyವಚನಗಳಲ್್ಲyದೂೀಷಾನವಾೀಷಣೆyಮಾಡುತಿತುರುವುದ-
ನು್ನyನಿೀವುyಕಂಡಾಗyಅವರುyಈyಮಾತುಕತೆಯನು್ನyಬಟುಟುyಬೀರy
ಮಾತುಗಳಲ್್ಲyತೊಡಗುವವರಗೂyಅವರyಬಳಿಯಂದyದೂರy
ಸರಿಯರಿ�yಒಂದುyವೆೀಳೆyಶೈತಾನನುyನಿಮ್ಮನು್ನyಮರವಿಗೆyಒಳಪಡಿಸಿ-
ದರyನಿಮಗೆyಈyಪ್ರಮಾದyಮನವರಿಕ್ಯಾದyಬಳಿಕyಪುನಃyಇಂತಹy
ಅಕ್ರಮಗಳyಹತಿತುರyಕುಳಿತುಕ್ೂಳಳುಬೀಡಿರಿ�”y(6:68)

ಸತಯದy ವಿರುದ್ಧy ಮಾತನಾಡುವುದು,y ನಿರಥ್ಣಕy ವಾದಗಳನು್ನy
ಚಂದವಾಗಿyಪ್ರಸುತುತಪಡಿಸುವುದು,yಅದರಡೆಗೆyಆಮಂತಿ್ರಸುವುದು,y
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ಡಿಂೆಂ ರೆ12

ಅದರyವಕಾತುರರನು್ನyಪ್ರರಂಸಿಸುವುದುyಇವೆಲ್ಲವೂyಅವಹೀಳನದy
ತಾತ್ಪಯ್ಣವಾಗಿದ�

ಆಪತುಮತ್ರರು,yನಿಕಟyಸಂಬಂಧಿಕರು,yಸಹೂೀದೂಯೀಗಿಗಳು���yಹಿೀಗೆy
ಹಲವರುyಕ್ಲವಮೆ್ಮyಸತಯಕ್ಕೆyಬನು್ನyತಿರುಗಿಸಲುyಕಾರಣಕತ್ಣರಾಗು-
ವುದಿದ�yಅವರನು್ನyಅನುಸರಿಸದಿರಲುyನಿವಾ್ಣಹವಿಲ್ಲyಎಂದುyಹೀಳಿy
ತಪಾ್ಪದyದಾರಿಯಲ್್ಲyಸಂಚರಿಸುವವರುyತಿಳಿದಿರಬೀಕಾದyಒಂದುy
ಸತಯವಿದ�yಪರಲೂೀಕಕ್ಕೆyತಲುಪ್ದyನಂತರyನನ್ನನು್ನyಇಂತಹyವಯಕತುy
ಪಥಭ್ರಷಟುಗೊಳಿಸಿದಾದಾನಂದುyರೂೀದಿಸಿದರyಪ್ರಯೀಜನವಾಗದು�

ವದಂತಿyಮತುತುyಊಹಾಪೀಹಗಳyಹಿಂದyಹೂೀಗಿyದಾರಿyತಪು್ಪವ-
ವರಿಗೆyಅಲಾ್ಲಹನುyಎಚಚರಿಕ್yನಿೀಡಿದಾದಾನ�

﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴾
“ನಿಮಗೆyಜ್ಾನವಿಲ್ಲದಂತಹyವಸುತುಗಳನು್ನyಬಂಬತತುಬೀಡಿರಿ�yನಿರಚಯ-
ವಾಗಿಯೂyರ್ರವಣ,yದೃಷ್ಟುyಮತುತುyಮನಸುಸಾyಇವೆಲ್ಲವುಗಳyವಿಚಾರಣೆy
ನಡೆಯಲ್ದ�”y(17:36)

ಅಲಾ್ಲಹನುyಯಾರಿಗೆyಹೃದಯyವೆೈಶಾಲಯತೆಯನು್ನyಅನುಗ್ರಹಿ-
ಸಿದಾದಾನೂೀy ಅವನುy ಸೌಭಾಗಯವಂತನಾಗಿದಾದಾನ�y ಅಲಾ್ಲಹನುy
ಹೀಳುವುದನು್ನyನೂೀಡಿರಿ�

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

“ಅಲಾ್ಲಹನುyಯಾರyಹೃದಯವನು್ನyಇಸಾ್ಲಮಗಾಗಿyತೆರದುಬ-
ಟಟುನೂೀyಹಾಗೂyಯಾರುyತನ್ನyಪ್ರಭುವಿನyಕಡೆಯಂದyಒಂದುy
ಪ್ರಕಾರದಲ್್ಲyನಡೆಯುತಿತುರುವನೂೀyಅವನುy(ಇವುಗಳಿಂದyಯಾವy
ಪಾಠವನೂ್ನyಕಲ್ಯದವನಂತೆyಆಗಬಲ್ಲನೀ?)yಯಾರyಹೃದಯಗಳುy
ಅಲಾ್ಲಹನyಬೂೀಧನಯಂದyಇನ್ನಷುಟುyಕಠಿಣವಾಗಿyಹೂೀದುವೀy
ಅವರಿಗೆyವಿನಾರವಿದ�yಅವರುyಸುವಯಕತುyಪಥಭ್ರಷಟುತೆಯಲ್್ಲyಬದಿದಾ-
ರುತಾತುರ�”y(39:22)

ಅಲಾ್ಲಹನyವಿಧಿಗಳನು್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿyಅದರyಪ್ರಕಾರyಕಾಯ್ಣವೆಸಗಿy
ಸಂತೃಪ್ತುyಹಾಗೂyಅಂತರ್yದೃಷ್ಟುyಇರುವವರಾಗುವುದುyಹೃದಯy
ವೆೈಶಾಲಯತೆಯyತಿರುಳಾಗಿದ�yಅಲಾ್ಲಹನyಗ್ರಂಥಕ್ಕೆyನಿಕಟರಾಗದy
ವಿಮುಖರಾಗುವವರುyಹಾಗೂyಅದರyಮೂಲಕyಶಾಂತಿಯನು್ನy
ಹಂಬಲ್ಸದವರyಹೃದಯವುyಕಠಿಣವಾಗಿರುತತುದ�

ಮರಳುವಿಕ್yಅಲಾ್ಲಹನಡೆಗೆೀyಆಗಿದ�yಆದುದರಿಂದyಈyಮರಳುವಿಕ್y
ಅತುಯತತುಮyನಲಯಲಾ್ಲಗಿರಬೀಕು�yಒಡಹುಟ್ಟುದವರು,yಮತ್ರರು,y
ಸಂಬಂಧಿಕರು,yನಾಯಕರು,yಅನುಯಾಯಗಳು��yಇವರುyಯಾರೂy
ಸಹಾಯyಮಾಡಲಾಗದಂತಹyಒಂದುyದಿನವುyಬರಲ್ಕಕೆದ�yಆy
ದಿನವುyಬಹಳyದೂರವಿಲ್ಲವೆಂದುyತಿಳಿದುಕ್ೂಳಳುಬೀಕು�

ಅಲಾ್ಲಹನುyಹೀಳುತಾತುನ:

﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ 

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ﴾
“ನಿೀವುyಅಲಾ್ಲಹನyಕಡೆಗೆyಮರಳಿಸಲ್ಪಡುವyದಿನದyಅವಮಾನy
ಹಾಗೂy ಕಷಟುಗಳಿಂದy ಭಯಪಡಿರಿ�y ಅಲ್್ಲy ಪ್ರತಿಯಬ್ಬನಿಗೂy
ಅವನುyಗಳಿಸಿದyಪುಣಯyಅಥವಾyಪಾಪಗಳyಸಂಪೂಣ್ಣyಪ್ರತಿಫಲy
ಸಿಗುವುದುyಮತುತುyಯಾರyಮೆೀಲೂyಎಷುಟುyಮಾತ್ರಕೂಕೆyಅನಾಯಯ-
ವಾಗಲಾರದು�”y(2:281)

﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾

“ಅಲಾ್ಲಹನುyಯಾರyಮೆೀಲೂy ಕಂಚಿತೂತುy ಅನಾಯಯವೆಸಗು-
ವುದಿಲ್ಲ�yಯಾರಾದರೂy ಒಂದುy ಪುಣಯy ಕಾಯ್ಣyಮಾಡಿದರy
ಅದನು್ನyಅಲಾ್ಲಹನುyಹಲವುyಪಟುಟುyವಧಿ್ಣಸುತಾತುನ�yಮತುತುyತನ್ನy
ಕಡೆಯಂದಲೂyಹೀರಳyಪ್ರತಿಫಲyಪ್ರದಾನyಮಾಡುತಾತುನ�”y(4:40)

ಚಿಕಕೆyಮತುತುyದೂಡ್ಡದಾದyಕಮ್ಣಗಳನೂ್ನಳಗೊಂಡಿರುವyನಮ್ಮy
ದಾಖಲಗಳyಸಮು್ಮಖದಲ್್ಲyನಾವುyವಿಚಾರಣೆಗೆyಒಳಪಡಲ್ದದಾೀವೆ�y
ಈyವಿಚಾರಣೆyಮತುತುyನಂತರದyತಿೀಪ್್ಣನಲ್್ಲyಕಂಚಿತೂತುyಅನಾಯಯ-
ವಾಗದು�yಅಲ್್ಲyಯರಸಿವಾಯಾಗಬೀಕ್ನು್ನವದುyಇರಲೂೀಕyಜೀವನದy
ಗುರಿಯಾಗಬೀಕು�� n
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಜೀವನದಬಸವಿಬಅನುಭವಿಸ್ರಿ

ವಾಸತುವ
 " ಡಾ. ಮುಹಮಮಾದ್ ಅೆು್ದರ್ರಹಾಮಾನ್ ಅರಿೇಫಿ

ನಾನುyಪರಿೀಕ್ಾyಕ್ೂಠಡಿಯಲ್್ಲyಮೆೀಲ್ವಾಚಾರಣೆಯyಕತ್ಣವಯy
ನಿವ್ಣಹಿಸುತಿತುದದಾ�yಅಂದುyಗುರವಾರyಈyದಿನyಬಹುತೆೀಕy

ನಮ್ಮಲ್್ಲy (ಸೌದಿyಅರೀಬಯಾ)yವಾರದyರಜೆyಇರುತತುದ�yನಾವುy
ಪಠಯಗಳುyಬಹಳyಹಚಿಚರುವುದರಿಂದyರಜೆಯyದಿನದಲ್್ಲyಕೂಡಾy
ಪರಿೀಕ್ಷೆyನಡೆಸಲುyನಿಬ್ಣಂಧಿತರಾಗಿದದಾವು�

ಪರಿೀಕ್ಷೆyಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿyಸವಾಲ್ಪyಸಮಯವೆೀyಆಗಿತುತುyಓವ್ಣyವಿದಾಯರ್್ಣy
ತಡವಾಗಿyಬಂದುyಪರಿೀಕ್ಾyಕ್ೂಠಡಿಯನು್ನyಪ್ರವೆೀಶಸಿದ�yಅವನy
ಮುಖದಲ್್ಲy ಆತಂಕದyಛಾಯಯತುತು�y ನಾನುyಅವನೂಂದಿಗೆy
ಹೀಳಿದ�y“ಕ್ಷಮಸಿ�yತಾವುyತಡವಾಗಿyಬಂದಿದಿದಾೀರಿyನಾನುyನಿಮಗೆy
ಪರಿೀಕ್ಷೆyಬರಯಲುyಅನುಮತಿyಕ್ೂಡಲುyಸಾಧಯವಿಲ್ಲ�”yಅವನುy
ವಿನಂತಿಸತೊಡಗಿದ�yನಾನುyಕ್ೀಳಿದ�y“ತಡವಾಗಿದದಾೀಕ್?”yಅವನುy
ಬಹಳy ಸ್ಪಷಟುವಾದyಮಾತುಗಳಿಂದyಹೀಳಿದ�y “ಅಲಾ್ಲಹನಾಣೆ!y
ಮಹಾರಯರೀ!y ನಾನುy ನಿದಿ್ರಸಿಬಟೆಟು�”y ನನಗೆy ಅವನುy ಸತಯy
ಹೀಳಿದುದಾyನೂೀಡಿyಸಂತಸವಾಯತು�yನಾನುyಅವನಿಗೆyಪರಿೀಕ್ಷೆy
ಬರಯಲುyಅನುಮತಿyನಿೀಡಿದ�

ಕ್ಲವುyನಿಮಷಗಳyನಂತರyಇನೂ್ನಬ್ಬyವಿದಾಯರ್್ಣyಬಂದ�yನಾನುy
ಕ್ೀಳಿದ�y“ನಿೀವೆೀಕ್yಇಷುಟುyತಡವಾಗಿyಬಂದಿದುದಾ?”yಅವನುyಸುಳುಳುy
ಹೀಳಿದ�y“ಮಹಾರಯರೀ!yಅಲಾ್ಲಹನಾಣೆ!yರಸೆತುಯಲ್್ಲyತುಂಬಾy
ವಾಹನಗಳು,yಟಾ್ರಫಿಕ್yಜಾಮ್yಆಗಿತುತು�yಬಳಿಗೆಗyಪೂವಾ್ಣಹ್ನದy
ಸಮಯದಲ್್ಲy ಜನರುy ಅವರy ಕ್ಲಸy ಕಾಯ್ಣಗಳಿಗಾಗಿy
ಹೂರಡುತಾತುರ�yಒಬ್ಬರುyಯೂನಿಸಿ್ಣಟ್ಗೆyಹೂರಟರyಇನೂ್ನಬ್ಬರುy
ಕಛೀರಿಗೆyಹೂರಡುತಾತುರ�yನಿೀವುyತಿಳಿದವರೀyಆಗಿದಿದಾೀರಿ�”

ಅವನುyನನ್ನನು್ನyಒಲ್ಸಿಕ್ೂಳಳುಲುyಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿತುದದಾ�yಆದರyಇಂದುy
ವಾರದy ರಜಾದಿನವೆನು್ನವುದನು್ನy ಅವನುyಮರತಿದದಾ�y ರಜೆಯy
ದಿನy ರಸೆತುಯಲ್್ಲyಯಾವುದೀy ಅಡಚಣೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ�y ನಾನುy
ಕ್ೀಳಿದ�y“ನಿೀವುyರಸೆತುಯಲ್್ಲyಜನಜಂಗುಳಿಯದುದಾyಟಾ್ರಫಿಕ್yಜಾಮ್y
ಆಗಿದಯಂದುyಹೀಳುತಿತುದಿದಾೀರಾ!”yಅವನುyಹೀಳಿದ�y “ಹೌದು!y
ಹೌದು!yತಾವುyನನ್ನyಜೊತೆಗೆೀyಇದಿದಾರೂೀyಎಂದನಿಸುತಾತುy ಇದy
ನನಗೆ�yಮಾಶಾyಅಲಾ್ಲಹ್!”yನಾನುyಕೃತಕyಕ್ೂೀಪyಪ್ರಕಟ್ಸು-
ತಾತುyಹೀಳಿದ�y “ಏಯ್yಸುಳುಳುಗಾರ!y ಸುಳುಳುy ಸೃಷ್ಟುಸುವುದಕಕೆಂತy
ಮೊದಲುyಸವಾಲ್ಪyಆಲೂೀಚನyಮಾಡಿಕ್ೂೀ�yಇಂದುyಗುರುವಾರy
ನೂಕರರಿಗೆyಮತುತುy ವಿದಾಯರ್್ಣಗಳಿಗೆy ರಜೆ�y ಹಾಗಿರುವಾಗy ರಸೆತುy
ನಿಬಡವಾಗುವುದುyಹೀಗೆ?”

ಕಳಳುತನyಬಹಿರಂಗವಾದಾಗyಅವನುyಗಾಬರಿಗೊಂಡ�yನಂತರy
ಮಾತಿನyಧಾಟ್yಬದಲ್ಸುತಾತುyಹೀಳಿದ�y“ಓಹ್!yಮಹಾರಯರೀy
ನಾನುyಮರತೆೀyಬಟ್ಟುದದಾ�y ವಾಸತುವದಲ್್ಲy ನನ್ನy ವಾಹನದyಟೆೈರ್y
ಪಂಕಚರ್yಆಗಿತುತು�yಅದನು್ನyಬದಲ್ಸಿಕ್ೂಂಡುyಬರಲುyತಡವಾಯತು�y
ಆyಬಡಪಾಯyಸುಳುಳುyಹೀಳಿyಸಿಕಕೆಹಾಕಕ್ೂಂಡಿದದಾ�yನಾನುyನಸುನಕುಕೆy
ಅವನಿಗೆyಪರಿೀಕ್ಷೆyಬರಯಲುyಅನುಮತಿಸಿದ�”

ನಿೀವುy ಜನರೂಂದಿಗೆy ಹೀಳುವುದುy ಸುಳೆಳುಂದುy ಜನರಿಗೆy
ತಿಳಿದುಹೂೀದರy ಎಷುಟುy ಮುಜುಗರವಾಗುತತುದy ಅಲ್ಲವಾ?y
ಸುಳುಳುy ಜನರುy ನಿಮ್ಮy ಮೆೀಲ್ನy ವಿಶಾವಾಸy ಕಳೆದುಕ್ೂಳುಳುವಂತೆy
ಮಾಡುತತುದ�yಅವರುyನಿಮ್ಮyಮುಂದyದೂರಿಕ್ೂಳುಳುವುದಿಲ್ಲ�yಆದರy
ನಿೀವುyಮಾತಾಡುವಾಗyಅವರುyಗಮನಿಸುವುದೂyಇಲ್ಲ�yಇನು್ನy
ಗಮನಿಸಿದರೂyಅದನು್ನyಅವರುyನಂಬುವುದಿಲ್ಲ�
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ಸುಳುಳುyಒಂದುyದೂಡ್ಡyಕ್ಡುಕಾಗಿದ�yಪ್ರವಾದಿ yಹೀಳುತಾತುರ:

“ಸತಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳಲ್್ಲyಎಲಾ್ಲyಗುಣಗಳೂyಇರಬಹುದು�yಆದರyವಂಚನy
ಮತುತುyಸುಳಿಳುನyಹೂರತು�”y(ಮುಸ್ನದ್yಅಹ್ಮದ್y5/252)

ಪ್ರವಾದಿ yರೂಂದಿಗೆyಕ್ೀಳಲಾಯತು�y“ಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೀರ-
ವಾಹಕರೀ!yಓವ್ಣyಸತಯವಿಶಾವಾಸಿyಹೀಡಿಯಾಗಬಲ್ಲನೀ?”yಪ್ರವಾದಿ

yಉತತುರಿಸಿದರು�y“ಆಗಲೂಬಹುದು�”

“ಸತಯವಿಶಾವಾಸಿyಜಪುಣನಾಗಬಲ್ಲನೀ?”

“ಆಗಲೂಬಹುದು�”

“ಸತಯವಿಶಾವಾಸಿyಸುಳಳುನಾಗಬಹುದೀ?”yಪ್ರವಾದಿ yಹೀಳಿದರು�y
“ಎಂದಿಗೂyಇಲ್ಲ�”y(ಮುವತತುyಇಮಾಮ್yಮಾಲ್ಕ್y2/990)

ಅಬುದಾಲ್ಲyಬನ್yಆಮರ್ yವರದಿyಮಾಡುತಾತುರ�yಒಂದುyದಿನy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyನಮ್ಮyಮನಗೆyಬಂದಿದದಾರು�yಆಗyನನ್ನyತಾಯy
ನನ್ನನು್ನyಕೂಗುತಾತುyಹೀಳಿದರು�y“ಇಲ್್ಲyಬಾ!yನಾನುyನಿನಗೆyಒಂದುy
ವಸುತುyಕ್ೂಡುತೆತುೀನ�”

ಪ್ರವಾದಿ yಅವರೂಂದಿಗೆyಕ್ೀಳಿದರು�y“ನಿೀವುyಅವನಿಗೆyಏನುy
ಕ್ೂಡಲುyಬಯಸುತಿತುೀರಿ?”

ತಾಯyಹೀಳಿದರು�y“ಖಜೂ್ಣರ�”

ಪ್ರವಾದಿ y ಹೀಳಿದರು�y “ನಿೀವೆೀನೂy ಅವನಿಗೆy ಕ್ೂಡದೀy
ಇರುತಿತುದದಾರy ನಿಮ್ಮy ಲಕಕೆಕ್ಕೆy ಒಂದುy ಸುಳುಳುy ಬರದಿಡಲಾಗುತಿತು-
ತುತು�”y (ಅಬೂದಾವೂದ್y4991,yಮುಸ್ನದ್yಅಹ್ಮದ್y3/447,y
ಸಿಲ್ಸಾಲತುಸಹಿೀಹy748)

ಪ್ರವಾದಿ yರವರಿಗೆyಅವರyಮನಯಲ್್ಲyಯಾರಾದರೂyಸುಳುಳುy
ಹೀಳಿದುದಾyಗೊತಾತುದರyಅವರುyಅವರಿಂದyಮುಖyತಿರುಗಿಸುತಿತುದದಾರು�

ಕ್ಲವರುyಹಾಸಯyವಿನೂೀದಕಾಕೆಗಿ,yಜನರನು್ನyಮನರಂಜಸಲ್ಕಾಕೆಗಿy
ಕಟುಟುಕಥೆಗಳನು್ನyರಚಿಸಿyಅದನು್ನyರಸವತಾತುದyಶೈಲ್ಯಲ್್ಲyಜನರy
ಮುಂದyಹೀಳುತಿತುರುತಾತುರ�yಇನು್ನyಕ್ಲವರುyಸುಳಳುನ್ನೀyತಮ್ಮyಉಪಜೀ-
ವನವನಾ್ನಗಿyಮಾಡಿಕ್ೂಂಡುyಮಾತುyಮಾತಿಗೂyಸುಳೆಳುೀyಹೀಳುತಿತು-
ರುತಾತುರ�yಸಿಕಕೆyಹಾಕಕ್ೂಂಡಾಗyಅದನು್ನyಇನೂ್ನಂದುyಸುಳಿಳುನಿಂದಲೀy

ಅದನು್ನy ಸರಿಪಡಿಸಲುy ನೂೀಡುತಾತುರ�y ಸುಳಳುನು್ನy ಆರ್ರಯಸಿy
ಜೀವಿಸುವವರುyಕಾಯ್ಣyಸಾಧಿಸುವವರುyಧಾಮ್ಣಕyವಿದಾವಾಂಸರy
ವೆೀಷದಲೂ್ಲ,yಸಂದೀರyಪ್ರಚಾರದyಕ್ಷೆೀತ್ರದಲೂ್ಲyಬಹಳಷುಟುyಜನy
ಕಾಣಲುyಸಿಗುತಾತುರ�

ಇಮಾಮ್yಝುಹಿ್ರ yಅಂದಿನyಆಡಳಿತಗಾರರyಸಮು್ಮಖದ-
ಲ್್ಲy ಏನೂೀy ಒಂದುy ವಿಷಯಕ್ಕೆy ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲುyಹೂೀಗಿದದಾರು�y
ಸುಲಾತುನ್yಕ್ೀಳಿದರು�y“ನಿೀವುyಸುಳುಳುyಹೀಳುತಿತುೀರೂೀ?”yಇಮಾಮ್y
ಝುಹಿ್ರ yಕ್ೂೀಪದಿಂದyಹೀಳಿದರು�y“ಅಊಝುyಬಲಾ್ಲಹ್!y
ನಾನುy ಸುಳುಳುy ಹೀಳುವೆನೀ?y ಆಕಾರದಿಂದy ಅಲಾ್ಲಹುy ಸುಳುಳುy
ಹೀಳುವುದನು್ನyಧಮ್ಣಸಮ್ಮತಗೊಳಿಸಿದಾದಾನಂದುyಸಂದೀರವೆೀನಾ-
ದರೂyಬಂದಿದಯೀ?yಹಾಗೆyಬಂದರೂyನಾನುyಸುಳುಳುyಹೀಳಲಾರ�y
ಹಾಗಿರುವಾಗyಅಲಾ್ಲಹುyಸುಳುಳುyಹೀಳುವುದನು್ನyನಿಷ್ದ್ಧಗೊಳಿಸಿರು-
ವಾಗyನಾನುyಸುಳುಳುyಹೀಳುವೆನೀ?”

ಉಪಸಸಹಾರ:yಜನರುyರುದ್ಧyಸುಳುಳುyಎಂದುyಹೀಳಿyತಮಗೆyಮೊೀಸy
ಮಾಡುತಾತುರ�yಏಕ್ಂದರyಸುಳುಳುyಎಂದೂyಅರುದ್ಧವೆೀyಆಗಿರುತತುದ�
� n

ಅಚಲವಾಗಿyನಿಲು್ಲತಾತುನೂೀ,yಅದರyಬಗೆಗyಎಚಚರವಹಿಸುತಾತುನೂೀ,y
ಅದರyಹಕುಕೆಗಳನು್ನyಸಂದಾಯyಮಾಡಿyಸವಾಯಂyತನ್ನyದೀಹದೂಡನy
ಜಹಾದ್yಮಾಡುತಾತುನೂೀyಅವನೀyನಿಜವಾದyಮುತತುಕ�yಅವನೀy
ಸವಾಗ್ಣyಮತುತುy ಗೌರವದyವಾಗಾದಾನyಮಾಡಲಾದವನು�yಅವನೀy
ಸಂಕಟy ನಿವಾರಣೆyಮತುತುy ಕಾಯ್ಣಸುಲಭದy ಬಗೆಗy ವಾಗಾದಾನy
ಮಾಡಲಾದವನು�y ಪಾಪಗಳನು್ನy ಕ್ಷಮಸಲಾಗುವುದುyಮತುತುy
ದೂೀಷಗಳನು್ನyಮನಿ್ನಸಲಾಗುವುದಂಬyವಾಗಾದಾನವೂyಅವನಿಗಿದ�y
ರತು್ರಗಳyವಿರುದ್ಧyಸಹಾಯyನಿೀಡಲಾಗುವುದು,yಅವರyತಂತ್ರಗಳಿಂದy
ಪಾರುyಮಾಡಲಾಗುವುದುyಎಂಬyವಾಗಾದಾನವೂyಅವನಿಗಿದ�y

ಆದರyಅವನುyಅಲಾ್ಲಹನyಧಮ್ಣದಲ್್ಲyಸಹನಯಂದyಅಚಲವಾಗಿy
ನಿಂತರyಮಾತ್ರ�yಅಲಾ್ಲಹನಿಗಾಗಿyತನ್ನyದೀಹದೂಡನyಜಹಾದ್y
ಮಾಡುತಾತುy ಅಲಾ್ಲಹನy ಹಕಕೆನು್ನy ಮತುತುy ಮನುಷಯರy ಹಕಕೆನು್ನy
ಸಂದಾಯyಮಾಡಿದರyಮಾತ್ರ�y ಇವನೀy ನಿಜವಾದyಮುತತುಕ,y
ಇವನೀyನಿಜವಾದyವಿಶಾವಾಸಿ,yಇವನೀyನಿಜವಾದyಸತಕೆಮ್ಣ,yಇವನೀy
ನಿಜವಾದyವಿಜಯ,yಇವನೀyನಿಜವಾದyಸನಾ್ಮಗಿ್ಣ�yಇವನೀyಅಲಾ್ಲಹ-
ನನು್ನyಭಯಪಟುಟುyಜೀವಿಸುವyಇವನೀyಮುತತುಕ�yಇವನೀyನಿಜವಾದy
ಮುಸಿ್ಲಮ್�� n

ಬ ಒಳತುಗಳಬಮೂಲಕಾರಣರೆ ನೇ ಪುಟದಿಂದ



34

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಇಸಾಲಿಮನಲ್ಲಿಬಅನೂಯಾೀನಯಾಬಸಸೆಸಧಬಸುಧಾರಣೆಯಬಮಹತವಾ

ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚನ ಧಮ್ಗದವರು ತಮಮಾಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿಪಾ್ರಯದವರಾಗಿ ಮತು್ತ ಮಿಥ್ಯ 
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಾಗಿ ಭಿನ್ನರಾದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಂದು ಗುಂಪು ತಾವೇ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಎಂದು ವಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 
ಈ ಸಮುದಾಯವು ಕ�ಡ ತಮಮಾಳಗಿನ ಭಿನಾ್ನಭಿಪಾ್ರಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ವಿಶಾ್ವಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನರಾದರು.  
ಅವರಲಲಿರ� ದುಮಾ್ಗಗ್ಗದಲ್ಲಿದಾ್ದರ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂಗಡದ ಹ�ರತು. ಅವರು ಅಹುಲಿಸುಸುನ್ನ ವಲ್ ಜಮಾಅ. 

 " ಶೈಖ್ ರಬೇಅ್ ಇಬ್್ನ ಹಾದಿೇ

ಇಸಾ್ಲಮ್y ಸಾಧಿಸಲುy ಉದದಾೀಶಸಿದy ಮಹಾy ಗುರಿಗಳಲ್್ಲy
ಅನೂಯೀನಯy ಸಂಬಂಧy ಸುಧಾರಣೆಯುy ಒಂದಾಗಿದ�y

ಅಲಾ್ಲಹು yಅವನyಗ್ರಂಥದಲ್್ಲyಸಂಬಂಧyಸುಧಾರಣೆಯyಬಗೆಗy
ಆದೀಶಸಿದಾದಾನ�yಮಾತ್ರವಲ್ಲyಅದನು್ನyಪ್ರೀತಾಸಾಹಿಸಿದಾದಾನ�yಸಂಧಾನy
ಮಾಡುವುದನು್ನyಉತೆತುೀಜಸಿದಾದಾನyಮತುತುyಭಿನ್ನಮತyತಾಳುವುದನು್ನy
ವಿರೂೀಧಿಸಿದಾದಾನ�

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾

“ಅವರುyಸಮರಾಜ್ಣತyಸೊತಿತುನyಬಗೆಗyತಮ್ಮಲ್್ಲyವಿಚಾರಿಸುತಿತುದಾದಾರ�y
ಹೀಳಿರಿ�yಸಮರಾಜ್ಣತyಸೊತುತುyಅಲಾ್ಲಹುyಮತುತುyಅವನyರಸೂಲರಿಗೆy
ಇರುವುದಾಗಿದ�yಆದದಾರಿಂದyನಿೀವುyಅಲಾ್ಲಹನನು್ನyಭಯಪಟುಟುy
ಜೀವಿಸಿರಿyಮತುತುyಅನೂಯೀನಯyಸಂಬಂಧyಸುಧಾರಣೆyಮಾಡಿರಿ�yನಿೀವುy
ವಿಶಾವಾಸಿಗಳಾಗಿದದಾರyಅಲಾ್ಲಹನನು್ನyಮತುತುyಅವನyರಸೂಲರನು್ನy

ಅನುಸರಿಸಿರಿ�”y(ಅಲ್ಅನಾಫಾಲ್y1)

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ﴾

“ಅವರಿಬ್ಬರy ನಡುವೆy (ದಂಪತಿಗಳy ನಡುವೆ)y ವೆೈಮನಸುಸಾy
ಉಂಟಾಗಬಹುದಂದುy ನಿೀವುyಭಯಪಡುವುದಾದರyಅವನy
ಕುಟುಂಬದಿಂದyಒಬ್ಬyತಿೀಪು್ಣಗಾರನನು್ನyಮತುತುyಅವಳyಕಡೆಯಂದy
ಒಬ್ಬyತಿೀಪು್ಣಗಾರನನು್ನyಕಳುಹಿಸಿರಿ�yಅವರಿಬ್ಬರೂyಸುಧಾರಣೆಯ-
ನು್ನyಬಯಸುವುದಾದರyಅಲಾ್ಲಹುyಅದನು್ನyಅವರಿಗೆyಅನುಕೂಲy
ಮಾಡಿಕ್ೂಡುವನು�yಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂyಅಲಾ್ಲಹುyಸವ್ಣಜ್ಞನೂy
ಸೂಕ್ಷಷ್ಮಜ್ಾನಿಯೂyಆಗಿದಾದಾನ�”y(ಅನಿ್ನಸಾಅ್y35)

ಅನೂಯೀನಯyಸಂಬಂಧyಸುಧಾರಣೆಗೆyಇಸಾ್ಲಮನಲ್್ಲರುವyಮಹತವಾಪೂ-
ಣ್ಣyಸಾಥಿನಮಾನವನು್ನyತಿಳಿಸಿಕ್ೂಡಲುyಖವಾರಿಜ್ಗಳಂದಿಗೆyವಾದy
ಮಾಡುವಾಗyಇಬ್್ನyಅಬಾ್ಬಸ್ yರವರುyಈyಮೆೀಲ್ನyಆಯತತುನು್ನy
ಪುರಾವೆಯಾಗಿyಮುಂಡಿಸಿದದಾರು�yಅವರುyಹೀಳಿದರು:
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ಡಿಂೆಂ ರೆ12

َجاَل فِــى َأْمِر اللَّــِه َفَأَنا َأْقَرُأ  َم الرِّ ا َقْوُلُكــْم َحكَّ َأمَّ

ِه َأْن َقــْد ُردَّ ُحْكُمــُه إَِلى  َعَلْيُكــْم فِــي ِكَتــاِب اللَّ

َجــاِل فِى َثَمــِن ُرُبِع ِدْرَهــٍم. َفَأَمَر اللَّــُه َتَعاَلى  الرِّ

ُمــوا فِيِه. َأَرَأْيُتْم َقْوَل اللَّــِه َتَباَرَك َوَتَعاَلى:   َأْن ُيَحكِّ

ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
َجاِل  ِه َوَصيََّرُه إَِلى الرِّ ۇئ ﴾. َوَكاَن ِمْن ُحْكــِم اللَّ
ُمــوَن فِيِه. َوَلْو َشــاَء َلَحَكَم فِيِه. َفنََشــْدُتُكْم  ُيَحكِّ

َجاِل فِى َصــَلِح َذاِت اْلَبْيِن َوِحْقِن  ِه َأُحْكُم الرِّ بِاللَّ

ِدَماِئِهْم َأْفَضُل َأْم ُحْكُمُهْم فِــى َأْرَنٍب َوَنْحِوَها ِمَن 

ْيِد؟ َقاُلوا: َبَلى، َبْل َوَهــَذا َأْفَضُل.َوفِى اْلَمْرَأِة  الصَّ

ُه َعــزَّ َوَجلَّ ﴿ڇ ڇ ڇ  َوَزْوِجَها َقاَل اللَّ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾. 
َجاِل فِــى َصَلِح َذاِت  ِه َأُحْكُم الرِّ َفنََشــْدُتُكْم بِاللَّ

اْلَبْيِن َوِحْقِن ِدَماِئِهْم َأْفَضــُل َأْم ُحْكُمُهْم فِى بِْضِع 

َمــْرَأٍة؟ َأَخَرْجُت ِمْن َهــِذِه؟ َقاُلوا : َنَعْم.

“ಅಲಾ್ಲಹುyತಿೀಪು್ಣyನಿೀಡಬೀಕಾದyವಿಷಯದಲ್್ಲyಅವರುyಜನರನು್ನy
ತಿೀಪು್ಣಗಾರರನಾ್ನಗಿyನೀಮಸಿದಾದಾರyಎಂಬyನಿಮ್ಮyವಾದದyಬಗೆಗy
ಹೀಳುವುದಾದರyನಾನುyನಿಮಗೆyಅಲಾ್ಲಹನyಗ್ರಂಥದಿಂದyಒಂದುy
ಆಯತತುನು್ನyಓದಿyಕ್ೂಡುತೆತುೀನ�yಅದರಲ್್ಲyಅಲಾ್ಲಹುyಕಾಲುyದಿಹ್ಣಂy
ಮೌಲಯದyಒಂದುyವಸುತುವಿನyಬಗೆಗyತಿೀಪು್ಣyನಿೀಡುವyಅಧಿಕಾರವ-
ನು್ನyಜನರಿಗೆyನಿೀಡಿyಆyವಿಷಯದಲ್್ಲyಜನರುyತಿೀಪು್ಣyನಿೀಡುವಂತೆy
ಅಲಾ್ಲಹು yಆದೀಶಸುತಾತುನ�yಅಲಾ್ಲಹನ yಈyವಚನವನು್ನy
ನಿೀವುy ಕಂಡಿಲ್ಲವೆೀ?y “ಓy ಸತಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳೆೀ!y ನಿೀವುy ಇಹಾ್ರಮ-
ನಲ್್ಲರುವಾಗyಬೀಟೆಯಾಡಿyಬೀಟೆಮೃಗವನು್ನy ಕ್ೂಲ್ಲಬಾರದು�y
ಯಾರಾದರೂyಉದದಾೀರಪೂವ್ಣಕyಕ್ೂಂದರyಅದಕ್ಕೆyಪ್ರತಿಫಲ-
ವಾಗಿyಅವನುyಕ್ೂಂದyಪಾ್ರಣ್ಯನು್ನyಹೂೀಲುವyಜಾನುವಾರನು್ನy

ಅವನುyಬಲ್yಕ್ೂಡಬೀಕು�yಈyವಿಷಯದಲ್್ಲyನಿಮ್ಮಲ್್ಲರುವyಇಬ್ಬರುy
ನಾಯಯವಂತರುyತಿೀಪು್ಣyನಿೀಡಬೀಕು�”y(ಕುರ್ಆನ್y5:95)yಇದುy
ಅಲಾ್ಲಹುy ತಿೀಪು್ಣy ನಿೀಡಬೀಕಾದy ವಿಷಯ�y ಆದರy ಅವನುy
ತಿೀಪು್ಣyನಿೀಡುವyಅಧಿಕಾರವನು್ನyಜನರಿಗೆyನಿೀಡುತಾತುನ�yಅವನುy
ಇಚಿಛಿಸಿದದಾರyಅವನೀyತಿೀಪು್ಣyನಿೀಡುತಿತುದದಾನು�yನಾನುyಅಲಾ್ಲಹನ-
ನು್ನyಮುಂದಿಟುಟುyನಿಮ್ಮಲ್್ಲyಕ್ೀಳುತಿತುದದಾೀನ�yಅನೂಯೀನಯyಸಂಬಂಧy
ಸುಧಾರಣೆಯyವಿಷಯದಲ್್ಲyಮತುತುyರಕತುyಹರಿಸುವyವಿಷಯದಲ್್ಲy
ತಿೀಪು್ಣyನಿೀಡಲುyಜನರನು್ನyನೀಮಸುವುದುyಶ್ರೀಷ್ಠವೀyಅಥವಾy
ಒಂದುyಮೊಲyಮುಂತಾದyಬೀಟೆyಮೃಗವನು್ನyಕ್ೂಂದyವಿಷಯದಲ್್ಲy
ತಿೀಪು್ಣyನಿೀಡಲುyಜನರನು್ನyನೀಮಸುವುದುyಶ್ರೀಷ್ಠವೀ?yಅವರುy
ಹೀಳಿದರು:yಹೌದು!yಇದುyಶ್ರೀಷ್ಠ�

ಇಬ್್ನyಅಬಾ್ಬಸ್ yಮುಂದುವರಿಯುತಾತುyಹೀಳಿದರು:yಒಬ್ಬyಮಹಿಳೆy
ಮತುತುyಆಕ್ಯyಗಂಡನyವಿಷಯದಲ್್ಲyಅಲಾ್ಲಹುyಹೀಳುತಾತುನ�y
“ಅವರಿಬ್ಬರyನಡುವೆy(ದಂಪತಿಗಳyನಡುವೆ)yವೆೈಮನಸುಸಾyಉಂಟಾಗ-
ಬಹುದಂದುyನಿೀವುyಭಯಪಡುವುದಾದರyಅವನyಕುಟುಂಬದಿಂದy
ಒಬ್ಬyತಿೀಪು್ಣಗಾರನನು್ನyಮತುತುyಅವಳyಕಡೆಯಂದyಒಬ್ಬyತಿೀಪು್ಣ-
ಗಾರನನು್ನyಕಳುಹಿಸಿರಿ”�y(ಕುರ್ಆನ್y4:35)yನಾನುyಅಲಾ್ಲಹನ-
ನು್ನyಮುಂದಿಟುಟುyನಿಮ್ಮಲ್್ಲyಕ್ೀಳುತಿತುದದಾೀನ�yಅನೂಯೀನಯyಸಂಬಂಧy
ಸುಧಾರಣೆಯyವಿಷಯದಲ್್ಲyಮತುತುyರಕತುyಹರಿಸುವyವಿಷಯದಲ್್ಲy
ತಿೀಪು್ಣyನಿೀಡಲುyಜನರನು್ನyನೀಮಸುವುದುyಶ್ರೀಷ್ಠವೀyಅಥವಾy
ಒಬ್ಬy ಮಹಿಳೆಯy ಖಾಸಗಿy ವಿಷಯದy ಬಗೆಗy ತಿೀಪು್ಣy ತಿೀಪು್ಣy
ನಿೀಡಲುyಜನರನು್ನyನೀಮಸುವುದುyಶ್ರೀಷ್ಠವೀ?yಈಗyನಿಮಗೆy
ವಿಷಯyಸ್ಪಷಟುವಾಯತೆೀ?yಅವರುyಹೀಳಿದರು:yಹೌದು�y(ಅನ್ನಸಾಈy
ತಮ್ಮyಅಲ್ಕುಬಾ್ರದಲ್್ಲy(5/165yಹದಿೀಸ್yನಂy8522)yಇದನು್ನy
ವರದಿyಮಾಡಿದಾದಾರ�)

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾

“ಅವರುyಮಾಡುವyಯಾವುದೀy ರಹಸಯy ಮಾತುಕತೆಗಳಲೂ್ಲy
ಒಳಿತಿಲ್ಲ�yದಾನyಮಾಡಲು,yಸದಾಚಾರyಮಾಡಲುyಮತುತುyಜನರy
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ಮಧಯyಸಂಬಂಧyಸುಧಾರಣೆyಮಾಡಲುyಆದೀಶಸುವವರyಹೂರತು�y
ಯಾರುyಅಲಾ್ಲಹನyತೃಪ್ತುಯನು್ನyಬಯಸಿyಹಾಗೆyಮಾಡುತಾತುರೂೀy
ಅವರಿಗೆyಶೀಘ್ರದಲ್ಲೀyನಾವುyಮಹಾyಪ್ರತಿಫಲವನು್ನyನಿೀಡುವೆವು�”y
(ಅನಿ್ನಸಾಅ್y114)

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 

ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾

“ತನ್ನyಗಂಡನಿಗೆyತನ್ನyಬಗೆಗyಕಾಳಜಯಲ್ಲyಅಥವಾyತನ್ನನು್ನyನಿಲ್ಣಕ್ಷಿ-
ಸುತಾತುನಂದುyಹಂಡತಿyಭಯಪಟಟುರyಅವರಿಬ್ಬರyನಡುವೆyಸಂಧಾನy
ಮಾಡುವುದರಲ್್ಲyಅವರಿಬ್ಬರyಮೆೀಲೂyದೂೀಷವಿಲ್ಲ�yಸಂಧಾನy
ಮಾಡುವುದುyಉತತುಮವಾಗಿದ�yಜಪುಣತನyಮನಸಿಸಾನಿಂದyಬಟುಟುy
ಹೂೀಗುವುದಿಲ್ಲ�y ನಿೀವುyಒಳಿತನು್ನyಮಾಡುತಾತುyಅಲಾ್ಲಹನನು್ನy
ಭಯಪಟುಟುyಜೀವಿಸುವುದಾದರyಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂyಅಲಾ್ಲಹುy
ನಿೀವುyಮಾಡುತಿತುರುವುದರyಬಗೆಗyಸೂಕ್ಷಷ್ಮವಾಗಿyಅರಿಯುತಿತುದಾದಾನ�”y
(ಅನಿ್ನಸಾಅ್y128)

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ�y

﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ﴾

“ವಿಶಾವಾಸಿಗಳಲ್್ಲy ಸೆೀರಿದy ಎರಡುy ಪಂಗಡಗಳುy ಪರಸ್ಪರy

ಹೂೀರಾಡಿದರyಅವರyಮಧಯyಸಂಧಾನyಮಾಡಿರಿ�yಅವರಲೂ್ಲಂದುy
ಪಂಗಡy ಇನೂ್ನಂದುy ಪಂಗಡದy ಮೆೀಲy ಅತಿಕ್ರಮವೆಸಗಿದರy
ಅತಿಕ್ರಮವೆಸಗಿದyಪಂಗಡyಅಲಾ್ಲಹನyಆಜ್ಞೆಗೆyಮರಳುವyತನಕy
ಅವರೂಡನyಯುದ್ಧy ಮಾಡಿರಿ�y ಆy ಪಂಗಡವುyಮರಳಿದರy
ಅವರyಮಧಯyನಾಯಯಯುತವಾಗಿyಸಂಧಾನyಮಾಡಿರಿ�yನಾಯಯ-
ಯುತವಾಗಿyವತಿ್ಣಸಿರಿ�yನಾಯಯಯುತವಾಗಿyವತಿ್ಣಸುವವರನು್ನy
ಅಲಾ್ಲಹುyಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂyಇಷಟುಪಡುತಾತುನ�yಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂy
ವಿಶಾವಾಸಿಗಳುyಸಹೂೀದರರಾಗಿದಾದಾರ�yಆದದಾರಿಂದyನಿಮ್ಮyಸಹೂೀದರರy
ಮಧಯyಸಂಧಾನyಮಾಡಿರಿ�yಅಲಾ್ಲಹನನು್ನyಭಯಪಟುಟುyಜೀವಿಸಿರಿ�y
ನಿಮಗೆyಕರುಣೆyಲಭಯವಾಗುವುದಕಾಕೆಗಿ�”y(ಅಲ್ಹುಜುರಾತ್y9–10)

ಈy ಮೆೀಲ್ನy ಆಯತತುನು್ನy ವಾಯಖಾಯನy ಮಾಡುತಾತುy ಇಬ್್ನy
ಕಸಿೀರ್ yಹೀಳುತಾತುರ:

ْصــَلِح َبْيَن اْلُمْســِلِميَن  َيُقــوُل َتَعاَلى آِمــًرا بِاْلِ

اْلَباِغيــَن َبْعُضُهْم َعَلــى َبْعٍض: ﴿ڳ ڱ ڱ 

اُهْم ُمْؤِمنِيَن  ڱ ڱ ں ںڻ ﴾ َفَسمَّ
َمــَع اِلْقتَِتاِل. َوبَِهــَذا اْســَتَدلَّ اْلُبَخــاِريُّ َوَغْيُرُه 

يَمــاِن بِاْلَمْعِصَيِة، َوإِْن  ُه َل َيْخُرُج ِمــَن اْلِ َعَلــى َأنَّ

َعُظَمْت. َل َكَما َيُقوُلُه اْلَخــَواِرُج َوَمْن َتاَبَعُهْم ِمَن 

اْلُمْعَتِزَلــِة َوَنْحِوِهْم.

َوَهَكــَذا َثَبَت فِي َصِحيــِح اْلُبَخاِريِّ ِمــْن َحِديِث 

ِه َصلَّى  اْلَحَســِن، َعــْن َأبِي َبْكــَرَة َأنَّ  َرُســوَل اللَّ

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم َخَطــَب َيْوًما َوَمَعُه َعَلــى اْلِمنَْبِر  اللَّ

اْلَحَســُن ْبــُن َعِلــيٍّ َرِضَي اللَّــُه َعنُْهَمــا. َفَجَعَل 

ًة َوإَِلــى النَّاِس ُأْخــَرى َوَيُقوُل: »إِنَّ  َينُْظــُر إَِلْيِه َمرَّ

اْبنِــي َهَذا َســيٌِّد. َوَلَعــلَّ اللَّــَه َأْن ُيْصِلَح بِــِه َبْيَن 

فَِئَتْيِن َعظِيَمَتْيِن ِمَن اْلُمْســِلِميَن«. َفــَكاَن َكَما َقاَل 
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ِه َوَســَلُمُه َعَلْيِه. َأْصَلَح اللَّــُه بِِه َبْيَن  َصَلــَواُت اللَّ

ــاِم َوَأْهِل اْلِعَراِق َبْعَد اْلَحــُروِب الطَِّويَلِة  َأْهِل الشَّ

َواْلَواِقَعــاِت اْلُمُهوَلِة. 

َوَقْوُلــُه: ﴿ہ ھ ھ ھ ھے ﴾ َأْي َحتَّــى َتْرِجَع 

ِه َوَتْســَمَع لِْلَحقِّ َوُتطِيَعــُه. َكَما َثَبَت  إَِلى َأْمــِر اللَّ

ِحيِح َعــْن َأَنٍس َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه َصلَّى  فِــي الصَّ

َم َقــاَل: »اْنُصْر َأَخــاَك َظالًِما َأْو  اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

ِه! َهــَذا َنَصْرُتُه  َمْظُلوًمــا«. ُقْلُت: َيــا َرُســوَل اللَّ

َمْظُلوًمــا. َفَكْيــَف َأْنُصــُرُه َظالًِما؟ َقــاَل: »َتْمنَُعُه 

اُه«. ْلِم. َفــَذاَك َنْصــُرَك إِيَّ ِمَن الظُّ

“ಪರಸ್ಪರy ಅತಿರೀಕವೆಸಗುವyಮುಸಲಾ್ಮನರyಮಧಯy ಸಂಧಾನy
ಮಾಡಬೀಕ್ಂದುyಅಲಾ್ಲಹುyಆದೀಶಸುತಿತುದಾದಾನ�y“ವಿಶಾವಾಸಿಗಳಲ್್ಲy
ಸೆೀರಿದyಎರಡುyಪಂಗಡಗಳುyಪರಸ್ಪರyಹೂೀರಾಡಿದರyಅವರyಮಧಯy
ಸಂಧಾನyಮಾಡಿರಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y49:9)yಅವರುyಪರಸ್ಪರyಹೂೀರಾ-
ಡುತಿತುದದಾರೂyಅಲಾ್ಲಹುyಅವರನು್ನyವಿಶಾವಾಸಿಗಳೆಂದುyಕರದಿದಾದಾನ�y
ಅಜ್ಞೊೀಲ್ಲಂಘನyಮಾಡುವವರುyಸತಯವಿಶಾವಾಸದyವಾಯಪ್ತುಯಂದy
ಹೂರಹೂೀಗುವುದಿಲ್ಲyಎನು್ನವುದಕ್ಕೆyಅಲ್ಬುಖಾರಿyಮತಿತುತರರುy
ಈyಆಯತತುನು್ನyಪುರಾವೆಯನು್ನyಮಂಡಿಸುತಾತುರ�yಅದುyಎಷಟುೀy
ದೂಡ್ಡದಾದರೂyಸರಿ�yಆದದಾರಿಂyವಿಷಯyಖವಾರಿಜ್ಗಳುyಮತುತುy
ಮುಅ್yತಝಲಗಳಲ್್ಲರುವyಅವರyಹಿಂಬಾಲಕರುyಮತಿತುತರರುy
ಹೀಳುವyಹಾಗೆyಅಲ್ಲ�”

ಅದೀy ರಿೀತಿy ಸಹಿೀಹುಲ್y ಬುಖಾರಿಯಲ್್ಲy ದೃಢಪಟ್ಟುರುವy
ಅಲ್ಹಸನ್ರವರುyಅಬೂyಬಕ್ರ y ರಿಂದyವರದಿyಮಾಡಿದy
ಹದಿೀಸಿನಲ್್ಲyಹಿೀಗಿದ�y

ಒಮೆ್ಮy ಅಲಾ್ಲಹನy ಸಂದೀರವಾಹಕರು y ಖುತ್ಬy ನಿವ್ಣಹಿ-
ಸುತಿತುದದಾರು�y ಅವರy ಜೊತೆyಮಂಬರಿನಲ್್ಲy (ಅವರyಮೊಮ್ಮಗ)y
ಅಲ್ಹಸನ್yಇಬ್್ನyಅಲ್ೀ yಇದದಾರು�yಅವರೂಮೆ್ಮyಮಗುವನು್ನy
ನೂೀಡುತಿತುದದಾರು�yಮತೊತುಮೆ್ಮyಜನರನು್ನyನೂೀಡುತಿತುದದಾರು�yಅವರುy
ಹೀಳಿದರು:y “ನನ್ನyಈyಮಗyನಾಯಕನಾಗುತಾತುನ�yಅಲಾ್ಲಹುy

ಇವನyಮೂಲಕyಮುಸಲಾ್ಮನರyಎರಡುyದೂಡ್ಡyಪಂಗಡಗಳyಮಧಯy
ಸಂಧಾನವುಂಟುyಮಾಡಲೂyಬಹುದು�”y

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಹೀಳಿದಂತೆಯೀy ಸಂಭವಿಸಿತು�y
ಸುದಿೀಘ್ಣyಯುದ್ಧಗಳyನಂತರyಅಲಾ್ಲಹುyಶಾಮ್yನಿವಾಸಿಗಳುy
ಮತುತುy ಇರಾಕ್y ನಿವಾಸಿಗಳy ಮಧಯy ಅವರy ಮೂಲಕy
ಸಂಧಾನವನು್ನyಉಂಟುyಮಾಡಿದನು�

ಅಲಾ್ಲಹುyಹೀಳುತಾತುನ:y“ಅವರಲೂ್ಲಂದುyಪಂಗಡyಇನೂ್ನಂದುy
ಪಂಗಡದyಮೆೀಲyಅತಿಕ್ರಮವೆಸಗಿದರyಅತಿಕ್ರಮವೆಸಗಿದyಪಂಗಡy
ಅಲಾ್ಲಹನy ಆಜ್ಞೆಗೆy ಮರಳುವy ತನಕy ಅವರೂಡನy ಯುದ್ಧy
ಮಾಡಿರಿ�”yಅಂದರ:yಅಲಾ್ಲಹುyಮತುತುyಅವನyರಸೂಲರyಕಡೆಗೆy
ಮರಳಿyಸತಯವನು್ನyಕ್ೀಳಿyತಿಳಿದುಕ್ೂಂಡುyಅದನು್ನyಅನುಸರಿಸುವy
ತನಕyಯುದ್ಧyಮಾಡಿರಿ�yಸಹಿೀಹಿನಲ್್ಲyದೃಢಪಟಟುyಅನಸ್ yರವರy
ಒಂದುyಹದಿೀಸಿನಲ್್ಲyಹಿೀಗಿದ�yಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೀರವಾಹಕರು y
ಹೀಳಿದರು:y “ನಿೀನುyನಿನ್ನyಸಹೂೀದರನಿಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡು�y
ಅವನುyಅನಾಯಯವೆಸಗಿದವನುyಅಥವಾyಅನಾಯಯಕ್ೂಕೆಳಗಾದ-
ವನುyಆಗಿದದಾರೂyಸರಿ�”yನಾನುyಕ್ೀಳಿದ:y“ಓyಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೀರ-
ವಾಹಕರೀ!yಆತyಅನಾಯಯಕ್ೂಕೆಳಗಾದವನಾದರyನಾನುyಅವನಿಗೆy
ಸಹಾಯyಮಾಡುವುದುyಸರಿ�yಆದರyಆತyಅನಾಯಯವೆಸಗಿದವ-
ನಾಗಿದದಾರyಆತನಿಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡುವುದುyಹೀಗೆ?”yಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರುyಹೀಳಿದರು:y“ಅವನನು್ನyಅನಾಯಯವೆಸಗದಂತೆyತಡೆಯು-
ವುದರಿಂದ�yಅದುyನಿೀನುyಅವನಿಗೆyಮಾಡುವyಸಹಾಯ�”y

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴾

“ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂy ತಮ್ಮy ಧಮ್ಣವನು್ನy ಒಡೆದುy ವಿಭಿನ್ನy
ಗುಂಪುಗಳಾಗಿyಮಾಪ್ಣಟಟುವರುyಯಾರೂೀyಅವರೂಂದಿಗೆyತಮಗೆy
ಯಾವುದೀy ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ�y ಅವರy ವಿಷಯವನು್ನy ಅಲಾ್ಲಹುy
ನೂೀಡಿಕ್ೂಳುಳುತಾತುನ�yನಂತರyಅವರುyಮಾಡುತಿತುದದಾyಕಮ್ಣಗಳyಬಗೆಗy
ಅವನುyಅವರಿಗೆyತಿಳಿಸಿಕ್ೂಡಲ್ದಾದಾನ�”y(ಅಲ್ಅನ್ಆಮ್y159)

ಈyಆಯತಿತುನyವಾಯಖಾಯನದಲ್್ಲyಇಬ್್ನyಕಸಿೀರ್ yಹೀಳುತಾತುರ:
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ِه  ٌة فِــي ُكلِّ َمْن َفاَرَق ِديَن اللَّ َوالظَّاِهُر َأنَّ اْلَيَة َعامَّ

َه َبَعَث َرُســوَلُه بِاْلُهَدى  َوَكاَن ُمَخالًِفا َلــُه. َفإِنَّ اللَّ

ِه. َوَشــْرُعُه  يِن ُكلِّ َوِديِن اْلَحــقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلــى الدِّ

َواِحٌد َل اْختِــَلَف فِيِه َوَل اْفتِــَراَق. َفَمْن اْخَتَلَف 

فِيــِه. ﴿چ ڇ ﴾ َأْي: فَِرًقــا َكَأْهــِل اْلِمَلِل 

َلَلُت. َوالنَِّحِل َوِهَي اْلَْهــَواُء َوالضَّ

“ಅಲಾ್ಲಹನyಧಮ್ಣವನು್ನyತಯಜಸಿyಅದಕ್ಕೆyವಿರುದ್ಧವಾಗಿyನಡೆಯು-
ವವರಲ್ಲರಿಗೂyಈyಆಯತ್yಸಾವ್ಣತಿ್ರಕವಾಗಿyಅನವಾಯವಾಗುತತುದy
ಎನು್ನವುದುy ಸ್ಪಷಟು�y ಕಾರಣyಅಲಾ್ಲಹುyಅವನyಪ್ರವಾದಿಯನು್ನy
ಮಾಗ್ಣದರ್ಣನದೂಂದಿಗೆyಮತುತುyಸತಯಧಮ್ಣದೂಂದಿಗೆyಅದನು್ನy
ಇತರಲ್ಲyಧಮ್ಣಗಳyಮೆೀಲyವಿಜಯಯಾಗಿಸಲುyಕಳುಹಿಸಿದಾದಾನ�y
ಅವನyಕಾನೂನುyಒಂದೀ�yyಅದರಲ್್ಲyಯಾವುದೀyಭಿನಾ್ನಭಿಪಾ್ರಯy
ಅಥವಾyಒಡಕುyಇಲ್ಲ�yಯಾರುyಅದರಲ್್ಲyಭಿನಾ್ನಭಿಪಾ್ರಯyತಾಳಿy
ವಿಭಿನ್ನy ಪಂಗಡಗಳಾಗಿyಮಾಪ್ಣಡುತಾತುರೂೀ�yಅಂದರ:y ಸೆವಾೀಚಛಿy
ಮತುತುyದುಮಾ್ಣಗ್ಣಗಳನು್ನyಅವಲಂಬಸಿಕ್ೂಂಡyಇತರyಧಮ್ಣಗಳುy
ಮತುತುyವಿಶಾವಾಸಗಳಂತೆ�”

ಅಲಾ್ಲಹು yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې 
ې ې ى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴾

“ಆದದಾರಿಂದyತಾವುyಏಕನಿಷ್ಠರಾಗಿyತಮ್ಮyಮುಖವನು್ನyಧಮ್ಣದy
ಕಡೆಗೆy ನೀರವಾಗಿy ನಿಲ್್ಲಸಿರಿ�y ಇದುy ಅಲಾ್ಲಹುy ಮನುಷಯರನು್ನy
ಸೃಷ್ಟುಸಿದyಅವನyಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿದ�yಅಲಾ್ಲಹನyಸೃಷ್ಟುಗೆyಯಾವುದೀy

ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ�yಅದೀyನೀರವಾದyಧಮ್ಣ�yಆದರyಜನರಲ್್ಲy
ಹಚಿಚನವರುyಇದನು್ನyಅಥ್ಣyಮಾಡಿಕ್ೂಳುಳುವುದಿಲ್ಲ�yಅವನyಕಡೆಗೆy
ಪಶಾಚತಾತುಪದಿಂದy ಮರಳಿದವರಾಗಿy ಅವನನು್ನy ಭಯಪಟುಟುy
ಜೀವಿಸಿರಿyಮತುತುyನಮಾಝನು್ನyಸಂಸಾಥಿಪ್ಸಿರಿ�yನಿೀವುyಮುಶ್ರಕ-
ರಲ್್ಲyಸೆೀರಿದವರಾಗಬೀಡಿ�yಅಂದರyತಮ್ಮyಧಮ್ಣವನು್ನyಒಡೆದುy
ವಿಭಿನ್ನyಪಂಗಡಗಳಾಗಿyಮಾಪ್ಣಟಟುವರಲ್್ಲ�yಪ್ರತಿyಪಂಗಡದವರೂy
ಅವರy ಕ್ೈಯಲ್್ಲರುವುದರy ಬಗೆಗy ಸಂತೊೀಷಪಡುತಿತುದಾದಾರ�”y
(ಅರೂ್ರಮ್y30–32)

ಇಬ್್ನyಕಸಿೀರ್ yಹೀಳುತಾತುರ:

َفَأْهــُل اْلَْدَيــاِن َقْبَلنَا اْخَتَلُفــوا فِيَمــا َبْينَُهْم َعَلى 

ُهْم  آَراٍء َوِمَلــٍل َباطَِلــِة. َوُكلُّ فِْرَقٍة ِمنُْهــْم َتْزُعُم َأنَّ

ُة َأْيًضــا اْخَتَلُفــوا فِيَما  َعَلــى َشــْيٍئ. َوَهــِذِه اْلُمَّ

َها َضَلَلــٌة إِلَّ َواِحَدٌة. َوُهْم  َبْينَُهْم َعَلــى نَِحٍل. ُكلُّ

ِه  ــُكوَن بِِكَتاِب اللَّ ــنَِّة َواْلَجَماَعِة اْلُمَتَمسِّ َأْهُل السُّ

َم َوبَِما  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّى اللَّ َوُســنَِّة َرُســوِل اللَّ

َحاَبــِة َوالتَّابِِعيَن  ُل ِمَن الصَّ ــْدُر اْلَوَّ َكاَن َعَلْيِه الصَّ

ْهــِر َوَحِديثِِه. ِة اْلُمْســِلِميَن فِــي َقِديِم الدَّ َوَأِئمَّ

“ನಮಗಿಂತyಮುಂಚಿನyಧಮ್ಣದವರುyತಮೊ್ಮಳಗಿನyವಿಷಯಗ-
ಳಲ್್ಲyಹಲವುyಅಭಿಪಾ್ರಯದವರಾಗಿyಮತುತುyಮಥಯyವಿಶಾವಾಸಿಗಳಾಗಿy
ಭಿನ್ನರಾದರು�yಅವರಲ್್ಲyಪ್ರತಿಯಂದುyಗುಂಪುyತಾವೆೀyಸತಯದಲ್್ಲರು-
ವವರುyಎಂದುyವಾದಿಸುತಿತುದದಾರು�yಅದೀyರಿೀತಿyಈyಸಮುದಾಯವುy
ಕೂಡyತಮೊ್ಮಳಗಿನyಭಿನಾ್ನಭಿಪಾ್ರಯಗಳಿಂದಾಗಿyಹಲವುyವಿಶಾವಾಸ-
ಗಳಂದಿಗೆyಭಿನ್ನರಾದರು�yyಅವರಲ್ಲರೂyದುಮಾ್ಣಗ್ಣದಲ್್ಲದಾದಾರ�y
ಒಂದೀy ಒಂದುy ಪಂಗಡದy ಹೂರತು�y ಅವರುy ಅಹು್ಲಸುಸಾನ್ನy
ವಲ್yಜಮಾಅ�yಅಲಾ್ಲಹನyಗ್ರಂಥyಮತುತುyಪ್ರವಾದಿ yಯವರy
ಸುನ್ನತತುನು್ನy ಬಗಿಯಾಗಿy ಹಿಡಿದುಕ್ೂಂಡವರು�y ಸಹಾಬಾಗಳು,y
ತಾಬಊಗಳುyಮುಂತಾದyಇಸಾ್ಲಮನyಪ್ರಥಮyತಲಮಾರುಗಳಲ್್ಲy
ಜೀವಿಸಿದವರುyಮತುತುyಹಿಂದಿನyಕಾಲದಲೂ್ಲyಈಗಿನyಕಾಲದಲೂ್ಲy
ಮುಸಿ್ಲಮ್yನೀತಾರರುyಯಾವyವಿಶಾವಾಸವನು್ನyಹೂಂದಿದದಾರೂೀyಅದೀy
ವಿಶಾವಾಸದಲ್್ಲರುವವರು�”
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ಡಿಂೆಂ ರೆ12

ಅನೂಯೀನಯyಸಂಬಂಧಗಳುyಹಾಳಾಗುವುದೀyಒಡಕು,yಭಿನಾ್ನಭಿ-
ಪಾ್ರಯyಮತುತುyವೆೈಫಲಯಗಳಿಗೆyಕಾರಣವಾಗುತತುದ�yಇದರಿಂದಾಗಿy
ರತು್ರಗಳುyಮುಸಲಾ್ಮನರyಮೆೀಲyಅಧಿಕಾರyಚಲಾಯಸುವುದನು್ನy
ಮತುತುyಮುಸಲಾ್ಮನರನು್ನyಸೊೀಲ್ಸುವುದನು್ನyಮುಂದುವರಿಸುತಾತುರ�y
ಭಿನ್ನತೆಯyಬಗೆಗyಅಲಾ್ಲಹು yನಮ್ಮನು್ನyಎಚಚರಿಸುತಾತುyಹೀಳುತಾತುನ�y

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پپ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾
“ನಿೀವುyಅಲಾ್ಲಹನನು್ನyಮತುತುyಅವನyರಸೂಲರನು್ನyಅನುಸರಿಸಿರಿ�y
ಭಿನ್ನರಾಗಬೀಡಿ�y ಭಿನಾ್ನರಾದರy ನಿೀವುy ವಿಫಲರಾಗುತಿತುೀರಿy
ಮತುತುyನಿಮ್ಮyಸೂಫಾತಿ್ಣyಹೂರಟುಹೂೀಗುತತುದ�yತಾಳೆ್ಮyವಹಿಸಿರಿ�y
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂyಅಲಾ್ಲಹುyತಾಳೆ್ಮyವಹಿಸುವವರೂಡನyಇದಾದಾನ�”y
(ಅಲ್ಅನಾಫಾಲ್y46)

ಅಬುದದಾದ ಾ್ಣಅ್ y ವರದಿy ಮಾಡಿದy ಸಹಿೀಹ್y
ಹದಿೀಸೊಂದರಲ್್ಲyಹಿೀಗಿದ:y

َقاَل َرُســوُل اللَّــِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلََّم: »َأَل 

َياِم  ــَلِة َوالصِّ ُأْخبُِرُكــْم بَِأْفَضــَل ِمْن َدَرَجــِة الصَّ

َدَقــِة؟« َقاُلوا: َبَلــى. َقاَل: »إِْصــَلُح َذاِت  َوالصَّ

اْلَبْيــِن. َوَفَســاُد َذاِت اْلَبْيِن ِهــَي اْلَحالَِقُة«.

ಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೀರವಾಹಕರು yಹೀಳಿದರು:y “ನಮಾಝ್,y
ಉಪವಾಸy ಮತುತುy ದಾನಧಮ್ಣಕಕೆಂತಲೂy ಶ್ರೀಷ್ಠವಾದy
ಸಾಥಿನವನು್ನyಹೂಂದಿರುವyಒಂದುyವಿಷಯದyಬಗೆಗyನಾನುyನಿಮಗೆy
ತಿಳಿಸಿಕ್ೂಡಲೀ?”y ಸಹಾಬಾಗಳುy ಹೀಳಿದರು:y “ತಿಳಿಸಿಕ್ೂಡಿ”�y
ಪ್ರವಾದಿ y ಯವರುy ಹೀಳಿದರು:y “ಅನೂಯೀನಯy ಸಂಬಂಧy
ಸುಧಾರಣೆ�yಅನೂಯೀನಯyಸಂಬಂಧವನು್ನyಹಾಳುyಮಾಡುವುದುy
ಬೂೀಳಿಸುವyಕೃತಯವಾಗಿದ�”y

(ಇದನು್ನyಅಲ್ಬುಖಾರಿyತಮ್ಮyಅಲ್ಅದಬುಲ್yಮುಫ್ರದ್ನಲ್್ಲy
(391),yಅಹ್ಮದ್yತಮ್ಮyಮುಸ್ನದ್ನಲ್್ಲy(27508),yಅಬೂದಾವೂದ್y
ತಮ್ಮyಸುನನ್ನಲ್್ಲy(4921)yಮತುತುyಅತಿತುಮ್ಣದಿyತಮ್ಮyಜಾಮಅ್yನಲ್್ಲy
(2509)y ವರದಿyಮಾಡಿದಾದಾರ�yಈyಹದಿೀಸನು್ನyಅಲ್ಅಲಾ್ಬನಿ

yತಮ್ಮyಸಹಿೀಹುಲ್yಅದಬಲ್yಮುಫ್ರದ್y-yಬಾಬ್yಇಸಾ್ಲಹುy
ಝಾತಿಲ್yಬೈನ್yನಲ್್ಲy(391/302)yಮತುತುyಸಹಿೀಹುಲ್yಜಾಮಇy
ಸಸಾಗಿೀರ್yನಲ್್ಲy(1/506yಹದಿೀಸ್yನಂy2595)yಸಹಿೀಹ್yಎಂದಿದಾದಾರ�)

ಅಝುಝುಬೈರ್y ಇಬು್ನಲ್y ಅವಾವಾಮ್ y ರವರುy ಪ್ರವಾದಿ y
ಯವರಿಂದyವರದಿyಮಾಡುತಾತುರ�y

»َدبَّ إَِلْيُكْم َداُء اْلَُمِم َقْبَلُكْم. اْلَحَســُد َواْلَبْغَضاُء. 

ــَعَر. َوَلِكْن َتْحِلُق  ِهَي اْلَحالَِقُة. َل َأُقوُل َتْحِلُق الشَّ

ِذي َنْفِســي بَِيِدِه! َل َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َحتَّى  يَن. َوالَّ الدِّ

ُتْؤِمنُوا. َوَل ُتْؤِمنُوا َحتَّى َتَحابُّــوا. َأَفَل ُأَنبُِّئُكْم بَِما 

َلَم َبْينَُكْم«. ُيَثبُِّت َذاُكْم َلُكْم؟ َأْفُشــوا السَّ

“ನಿಮಗಿಂತyಮುಂಚಿನyಸಮುದಾಯಗಳyರೂೀಗyನಿಮ್ಮyಬಳಿಗೂy
ತೆವಳಿಕ್ೂಂಡುyಬರುತಿತುದ�yಅದುyಅಸೂಯyಮತುತುyವಿದವಾೀಷ�yಅದುy
ಬೂೀಳಿಸುವyವಸುತುವಾಗಿದ�yನಾನುyಹೀಳುವುದುyಅದುyತಲಯನು್ನy
ಬೂೀಳಿಸುತತುದyಎಂದಲ್ಲ,yಬದಲಾಗಿyಧಮ್ಣವನು್ನyಬೂೀಳಿಸುತತುದ�y
ನನ್ನyಆತ್ಮyಯಾರyಕ್ೈಯಲ್್ಲದಯೀyಅವನyಮೆೀಲಾಣೆ!yನಿೀವುy
ವಿಶಾವಾಸವಿಡುವy ತನಕy ಸವಾಗ್ಣವನು್ನy ಪ್ರವೆೀಶಸುವುದಿಲ್ಲ�y ನಿೀವುy
ಅನೂಯೀನಯyಪ್್ರೀತಿಸುವyತನಕyವಿಶಾವಾಸವಿಡುವುದಿಲ್ಲ�yಈyಪ್್ರೀತಿಯನು್ನy
ನಿಮ್ಮಲ್್ಲyಸಾಥಿಪ್ಸುವyಒಂದುyವಿಷಯದyಬಗೆಗyನಾನುyತಿಳಿಸಿಕ್ೂಡಲೀ?y
ನಿಮ್ಮyನಡುವೆyಸಲಾಮ್yಹೀಳುವುದನು್ನyವಾಯಪಕಗೊಳಿಸಿರಿ�”y

(ಇದನು್ನyಅಹ್ಮದ್yತಮ್ಮyಮುಸ್ನದ್ನಲ್್ಲy(1430),yಅತಿತುಮ್ಣದಿyತಮ್ಮy
ಸುನನ್ನಲ್್ಲy(2510)yಮತುತುyಅಲ್ಬುಖಾರಿyತಮ್ಮyಅಲ್ಅದಬುಲ್y
ಮುಫ್ರದ್ನಲ್್ಲy(260)yವರದಿyಮಾಡಿದಾದಾರ�yಅಲ್ಅಲಾ್ಬನಿ yತಮ್ಮy
ಸಹಿೀಹುyತತುಗಿೀ್ಣಬyವತತುಹಿೀ್ಣಬ್yನಲ್್ಲy (3/44)yಇದನು್ನyಹಸನ್y
ಲ್ಗೆೈರಿಹಿyಎಂದಿದಾದಾರ�)

ಆದದಾರಿಂದy ಎಲ್ಲy ಸಲಫಿಗಳೂy ತಮ್ಮy ನಡುವಿನy ಭಿನ್ನತೆಗಳನು್ನy
ಮುಗಿಸಲುy ಈy ಆಯತ್yಮತುತುy ಹದಿೀಸ್ಗಳನು್ನy ತಮ್ಮy ಕಣಣುy
ಮುಂಭಾಗದಲ್್ಲy ಇಡಬೀಕು�y ಏಕ್ಂದರy ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂy
ಭಿನ್ನತೆyಕ್ಡುಕಾಗಿದ�� n
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ಪತ್ಬಪತ್್ನಯಬಹೃದಯವನು್ನಬಗೆಲುಲಿವುದುಬಹೀಗೆ?

—ರ—

ಅಡಪಾಯ!!

ಪಾ್ರರಂಭದಲ್್ಲyನಾವುyಅತಯಂತyಮಹತವಾದyವಿಷಯವನು್ನyತಿಳಿಸು-
ತಿತುದದಾೀವೆ�yಇದನು್ನyಸರಿಯಾಗಿyಅಥೆೈ್ಣಸಿಕ್ೂಳುಳುವುದರಲ್ಲೀyಯರಸಿವಾೀy
ದಾಂಪತಯyಜೀವನದyರಹಸಯವುyಅಡಗಿದ�yಯಾರುyಈyಅಡಿಪಾ-
ಯವನು್ನy ಸಮಪ್ಣಕವಾಗಿy ಕಟಟುಲು,yಅರಾ್ಣತ್yವಿಷಯವನು್ನy
ಮನವರಿಕ್yಮಾಡಿಕ್ೂಂಡುyಕಾಯ್ಣರೂಪಕ್ಕೆyತರುವyಪ್ರಯತ್ನy
ಪಾ್ರರಂಭಿಸುತಾತುರೂೀyಅವರyದಾಂಪತಯyಜೀವನದyರಸನಿಮಷ-
ಗಳುyಆರಂಭವಾದುವೆಂದೀyಅಥ್ಣ�yಅವನುyಹಚಿಚನyಮಾನಸಿಕy
ಸಂಘಷ್ಣದಿಂದyಪಾರಾದಂತೆಯೀyಸರಿ�yಆyಒಂದುyಅತಯಂತyಸೂಕ್ಷಷ್ಮy
ಆದರyಅತಯಂತyಮಹತವಾವಿರುವyವಿಷಯವಾಗಿದy“ಗಂಡುyಮತುತುy
ಹಣ್ಣುನಲ್್ಲರುವyಪಾ್ರಕೃತಿಕವಾದyವಯತಾಯಸ”�y

ದಾಂಪತಯy ಜೀವನದy ಹೂಸಿತುಲ್ಗೆy ಪ್ರವೆೀಶಸಲ್ರುವವರು,y
ಈಗಾಗಲೀy ಪ್ರವೆೀಶಸಿರುವವರುy ದಾಂಪತಯy ಜೀವನದಲ್್ಲy
ಪತಿ್ನಯಂದಿಗೆy ಹೂಂದಾಣ್ಕ್y ಸಾಧಯವಾಗದy ಚಡಪಡಿಸುತಿತು-
ರುವವರು,y ತಲಯyಮೆೀಲyಕ್ೈyಹೂತುತುಕ್ೂಂಡುy ಗಂಟೆಕಟಟುಳೆy
ಆಲೂೀಚಿಸುತಾತುyಏನಾದರೂyಒಂದುyಪರಿಹಾರೂೀಪಾಯಕಾಕೆಗಿy
ಹಾತೊರಯುವವರುyಎಲ್ಲರೂyತಮ್ಮyದಾಂಪತಯyಜೀವನದಲ್್ಲy
ಹಷೂೀ್ಣಲಾ್ಲಸದy ಹೂನಲುy ಹರಿಯುವಂತೆyಮಾಡಲುy ನಿತಯy
ಜೀವನದಲ್್ಲy ಸುಖ–ಸಂತೊೀಷದyಮೊಗುಗy ಅರಳುತಿತುರುವಂತೆy
ಮಾಡಲುyಈy ‘ಪಾ್ರಕೃತಿಕವಾದyವಯತಾಯಸ’yವನು್ನy ಗರಿಷ್ಠy ಸಾಧಯy
ಅಥೆೈ್ಣಸಿಕ್ೂಂಡುyನಡೆಯಬೀಕಾಗಿದ�y

ಬಹುಷyನಾವುyಈyವಿಷಯದyಕುರಿತುyತೊೀರುವyಅವಗಣನಯೀy
ಸಮಸೆಯಗೆyಮೂಲyಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು�yಸಿತ್ೀಯyಪ್ರಕೃತಿyಮತುತುy
ಪುರುಷನyಪ್ರಕೃತಿyಭಿನ್ನವಾಗಿದ�yಸುಖyಮತುತುyಸಂತೃಪತುyಜೀವನಕ್ಕೆy
ಅವರಿಬ್ಬರೂyಹೂಂದಿಕ್ೂಂಡಿರಬೀಕಾದುದುyಅನಿವಾಯ್ಣವಾ-
ಗಿದ�yಈyಒಂದುyವಿಷಯದಿಂದyನಮ್ಮyಸಮಸೆಯಗಳನು್ನyನಾವುyಹೀಗೆy
ಪರಿಹರಿಸಿಕ್ೂಳುಳುವುದು?

ಪ್್ರೀತಿಯyಓದುಗರೀ!yಈyವಿಷಯಕ್ಕೆyಇಷುಟುyಮಹತವಾವಿರದೀyಇದಿದಾದದಾರy
ನಾವುyಇದನು್ನy“ಪತಿyಪತಿ್ನಯyಹೃದಯವನು್ನyಗೆಲು್ಲವುದುyಹೀಗೆ?”y
ಎಂಬyಪುಸತುಕದyಆರಂಭದಲ್ಲೀyಇದನು್ನyಪ್ರಸಾತುಪ್ಸುತಿತುರಲ್ಲ್ಲ�yಬನಿ್ನ,y
ನಾವಿೀಗyಈy‘ಪಾ್ರಕೃತಿಕವಾದyವಯತಾಯಸ’yದಿಂದyಏನಲಾ್ಲyಸಂಭವಗಳುy
ಉಂಟಾಗುತತುದನು್ನವುದನು್ನyಅವಲೂೀಕಸೊೀಣ�

1�y ಅಭಾಯಸ–ಹವಾಯಸ,y ರಿೀತಿ–ನಿೀತಿ,y ವತ್ಣನ–ನಡವಳಿಕ್ಯ-
ಲ್್ಲರುವyವಯತಾಯಸ�yಪುರುಷನyಮಾತುyಮತುತುy ವತ್ಣನಗೂy
ಸಿತ್ೀಯyಮಾತುyಮತುತುyವತ್ಣನಗೂyವಯತಾಯಸyಇದ�yಪತಿಯುy
ಪತಿ್ನಯಂದyಪುರುಷರಿಗಿರುವಂತಹಾyಅಭಾಯಸ–ಹವಾಯಸಗ-
ಳನು್ನ,yಮಾತುyಮತುತುyವತ್ಣನಗಳನು್ನyನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಿದರyಅವಳುy
ಅವನyನಿರಿೀಕ್ಷೆಯನು್ನyತಲುಪಲಾರಳು�yಅದೀyಪ್ರಕಾರyಪತಿ್ನy
ತನ್ನyಪತಿಯಂದyಸಿತ್ೀyಸಹಜವಾದyಮಾತು–ವತ್ಣನ,yಅಭಾಯಸ–
ಹವಾಯಸಗಳನು್ನy ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಿದರy ಅವನೂy ಅವಳy ನಿರಿೀಕ್ಷೆಗೆy
ಪೂತಿ್ಣಯಾಗಿyಸ್ಪಂದಿಸಲಾರಳು�

2�y ಪತಿ್ನಯಂದಿಗೆyಅವಳyಪ್ರಕೃತಿಗೆyವಯತಿರಿಕತುವಾದಂತಹಾyಬೀಡಿ-
ಕ್ಗಳನಿ್ನಟುಟುಕ್ೂಂಡುyಅದನು್ನy ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸುತಾತುy ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸುತಾತುy
ಹತಾರನಾಗಿyಜೀವನದಲ್್ಲyಜಗುಪಸಾyತಾಳುವುದು�



41

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಡಿಂೆಂ ರೆ12

3�y ತಿಳುವಳಿಕ್ಯಲ್್ಲರುವyವಯತಾಯಸ�yನಾವುyಪುರುಷರುyನಮ್ಮy
ಸೆ್ನೀಹಿತರಿಗೆyಯಾವುದಾದರೂyಒಂದುyವಿಷಯವನು್ನyನಮ್ಮy
ಪುರುಷyಸಹಜವಾದyರಿೀತಿಯಲ್್ಲyಮನವರಿಕ್yಮಾಡಿಕ್ೂಡು-
ತೆತುೀವೆ�yಅವರುyಕೂಡಾyಪುರುಷyಸಹಜವಾದyರಿೀತಿಯಲ್ಲೀy
ಅದನು್ನyಅಂಗಿೀಕರಿಸುತಾತುರ�yಸಿತ್ೀಯರುyಅವರyಗೆಳತಿಯ-
ರೂಂದಿಗೂy ಹಿೀಗೆ�y ಇಲ್್ಲy ಪತಿಯುy ತನ್ನy ಪತಿ್ನಯಂದಿಗೆy
ಪುರುಷರಿಗೆy ಮನವರಿಕ್y ಮಾಡಿಕ್ೂಡುವy ಶೈಲ್ಯನು್ನy
ಉಪಯೀಗಿಸಿದರyಬಹುಷಃyಅವಳುyಅದನು್ನyಅರಗಿಸಿಕ್ೂ-
ಳಳುಲಾರಳು�yಆಗyಅದಕಾಕೆಗಿyಅವನುyಅವಳyಮೆೀಲyರೀಗಾಡಲುy
ತೊಡಗಿದರ,yಪತಿ್ನyತನ್ನyಮಾತನು್ನyಅಥ್ಣyಮಾಡಿಕ್ೂಳುಳುವುದಿ-
ಲ್ಲವೆಂದುyದೂರಿಕ್ೂಳಳುತೊಡಗಿದರyಸಮಸೆಯyಸೃಷ್ಟುಯಾಗುವು-
ದಲ್ಲದyಪರಿಹಾರವಾಗಲುyಸಾಧಯವೆೀ?

4�y ಸಂತೊೀಷಗೊಳುಳುವy ವಿಧಿ–ವಿಧಾನದಲ್್ಲy ವಯತಾಯಸ�y
ಪತಿಯಾದವನುy ತನ್ನy ಸೆ್ನೀಹಿತರನು್ನ,y ಸಹಪಾಠಿಗಳ-
ನು್ನ,y ಸಹೂೀದೂಯೀಗಿಗಳನು್ನy ಸಂತೊೀಷಪಡಿಸುವy ರಿೀತಿy
ಮತುತುy ಶೈಲ್ಯಂದಲೀy ಮನಯಲ್್ಲy ತನ್ನy ಪತಿ್ನಯನೂ್ನy
ಸಂತೊೀಷಪಡಿಸಬಹುದಂಬy ಪ್ರಯತ್ನದಲ್್ಲy ಅವನುy
ಯರಸಿವಾಯಾಗಲೀಬೀಕ್ಂದಿಲ್ಲ�

ಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೀರವಾಹಕರು yಈyಪಾ್ರಕೃತಿಕವಾದyವಯತಾಯಸ-
ವನು್ನyಈyರಿೀತಿyವಿವರಿಸಿದಾದಾರ�

َم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َعْن َأبِــي ُهَرْيَرَة، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

َقــاَل: »َمــْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاللَّــِه َواْلَيــْوِم اْلِخِر َفَل 

ُيْؤِذي َجاَرُه. َواْســَتْوُصوا بِالنَِّســاِء َخْيــًرا. َفإِنَُّهنَّ 

َلِع  ُخِلْقَن ِمــْن ِضَلٍع. َوإِنَّ َأْعَوَج َشــْيٍء فِــي الضِّ

َأْعَلُه. َفإِْن َذَهْبــَت ُتِقيُمُه َكَســْرَتُه. َوإِْن َتَرْكَتُه َلْم 

َيَزْل َأْعَوَج. َفاْســَتْوُصوا بِالنَِّســاِء َخْيًرا«.

ಅಬೂಹುರೈರ yವರದಿyಮಾಡಿರುವyಹದಿೀಸಿನಲ್್ಲyಪ್ರವಾದಿ y
ಹೀಳುತಾತುರ�y“ಯಾರುyಅಲಾ್ಲಹನyಮೆೀಲyಮತುತುyಅಂತಯದಿನದy
ಮೆೀಲyವಿಶಾವಾಸವಿಡುತಾತುರೂೀyಅವರುyತಮ್ಮyನರಹೂರಯವರ-
ನು್ನyಸತಾಯಸದಿರಲ್�yನಾನುyನಿಮಗೆyಸಿತ್ೀಯರೂಂದಿಗೆyಸದವಾತ್ಣನy

ತೊೀರಬೀಕ್ಂದುyಆಜ್ಾಪೂವ್ಣಕyಉಪದೀಶಸುತಿತುದದಾೀನ�yಏಕ್ಂದರy
ಸಿತ್ೀಯರನು್ನy ಪಕ್ಕೆಲುಬನಿಂದy ಸೃಷ್ಟುಸಲಾಗಿದ�y ಪಕ್ಕೆಲುಬುy
ಮೆೀಲಗಡೆಗೆೀy ಹಚುಚy ಬಾಗಿಕ್ೂಂಡಿರುತತುದ�y ನಿೀವೆೀನಾದರೂy
ಅದನು್ನyಒಮೆ್ಮಗೆೀyನೀರಗೊಳಿಸಬೀಕ್ಂದುyಬಯಸಿದರyಅದನು್ನy
ನಿೀವುyಮುರಿದುyಬಡುತಿತುೀರೀyಹೂರತುyಅದುyನೀರವಾಗಲಾರದು�y
ನಿೀವೆೀನಾದರೂyಅದನು್ನyಹಾಗೆೀyಬಟಟುರyಒಳೆಳುಯದು�yಅದುyಹಾಗೆೀy
ಇರುವುದು�yನಾನುyನಿಮಗೆyಆಜ್ಾಪೂವ್ಣಕyಉಪದೀಶಸುತಿತುದದಾೀನ�y
ಸಿತ್ೀಯರೂಂದಿಗೆyಸದವಾತ್ಣನyತೊೀರಿರಿ�”y(ಸಹಿೀಹ್yಬುಖಾರಿ)

ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಎಷೂಟುಂದುyಮನೂೀಹರyರಿೀತಿಯಲ್್ಲyಸಿತ್ೀ–
ಪುರುಷರyನಡುವಿನyಪಾ್ರಕೃತಿಕವಾದyವಯತಾಯಸವನು್ನyಈyಹದಿೀಸಿನಲ್್ಲy
ಪ್ರಸಾತುವಿಸಿದಾದಾರyನೂೀಡಿ�yಈyವಕ್ರತೆಯುyಒಂದುyಕಡೆyಪಾ್ರಕೃತಿಕ-
ವಾದyನಡವಳಿಕ್ಗಳyಕಡೆಗೆyಬಳಕುyಚಲ್್ಲದರyಇನೂ್ನಂದುyಕಡೆyಈy
ಪಾ್ರಕೃತಿಕವಾದyವಯತಾಯಸವುyಅವರyವಿಶೀಷತೆಯೂyಹಿರಿಮೆಯೂy
ಆಗಿದyಎಂಬುದನೂ್ನyಸೂಚಿಸುತತುದ�y

ಅವರyಮಾತು,yವತ್ಣನ,yಕಾಯ್ಣವೆೈಖರಿಯಲ್್ಲyಒಂದುyರಿೀತಿಯy
ಮೃದುತವಾyಇರುತತುದ�yಒಂದುyವೆೀಳೆyಅದುyಇಲ್ಲದಂತೆyಮಾಡಿದರy
ಅವಳಲ್್ಲy ಸಿತ್ೀತನವೆೀy ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು�yಅವಳyಅಭಾಯಸ–
ಹವಾಯಸಗಳಲ್್ಲy ಒಂದುy ರಿೀತಿಯyವಕ್ರತೆy ಇರುವುದು�yಅದನು್ನy
ನೀರಗೊಳಿಸಲುy ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದೀy ಬೀಡವೆಂದುy ಅಲಾ್ಲಹನy
ಸಂದೀರವಾಹಕರು y ನಮ್ಮನು್ನy ತಡೆದಿರುವರು�y ಏಕ್ಂದರy
ಅದುyನೀರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ�yನಿೀವುyಹಚುಚyಬಲವಂತyಮಾಡಿದರy
ಅದುy ಮುರಿದುy ಹೂೀಗಬಹುದು�y ಅರಾ್ಣತ್y ವಿಷಯವುy
ತಲಾಕ್ನy ತನಕವೂy ಹೂೀಗಿy ತಲುಪಬಹುದು�y ಪರಿಸಿಥಿತಿy
ಇನ್ನಷುಟುyಹದಗೆಡಬಹುದು�y

ಅವಳyಆyಪಾ್ರಕೃತಿಕವಾದyವಕ್ರತೆಯನು್ನyಇದದಾyಹಾಗೆೀyನಾವುyಸಿವಾೀ-
ಕರಿಸಬೀಕು�yಹೀಗೆyಗುಲಾಬyಹೂವಿನೂಂದಿಗೆyಅದರyಮುಳಳುನು್ನy
ಸಿವಾೀಕರಿಸಿಕ್ೂಳುಳುತೆತುೀವೀy ಹಾಗೆ�y ಯಾವy ರಿೀತಿಯಲ್್ಲy ಎಷುಟುy
ಸಂಪತುತುyವಯಯಸಿದರೂyಮುಳುಳುಗಳಿಲ್ಲದyಗಿಡದyಗುಲಾಬಯನು್ನy
ತರಲುy ಸಾಧಯವಿಲ್ಲವೀy ಅದೀy ರಿೀತಿಯಲ್್ಲy ವಕ್ರತೆಯಲ್ಲದy
ಹಣಣುನು್ನyತರಲುyನಿಮ್ಮಂದyಸಾಧಯವಿಲ್ಲ�yಗುಲಾಬಯyಸೊಬಗು–
ಸೌಂದಯ್ಣ,y ಸುವಾಸನ,y ಮೃದು,y ಮಾಧುಯ್ಣತೆಯನು್ನy
ಅನುಭವಿಸಬೀಕ್ಂದರyಅದರyತಳದಲ್್ಲರುವyಮುಳಳುನು್ನyನಿೀವುy
ಸಹಿಸಿಕ್ೂಳಳುಲೀyಬೀಕಾಗುತತುದ�yಇದೀyಪ್ರಕೃತಿyಪರವಾದyಭಿನ್ನತೆಯ-
ನು್ನyಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೀರವಾಹಕರು yಇನೂ್ನಂದುyಹದಿೀಸಿನಲ್್ಲy
ಈyರಿೀತಿyವಿವರಿಸಿದಾದಾರ�
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ِه  َعْن َأبِي َســِعيٍد اْلُخْدِريِّ َقاَل: َخَرَج َرُســوُل اللَّ

َم فِي َأْضَحــى َأْو فِْطٍر إَِلى  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّــى اللَّ

اْلُمَصلَّــى. َفَمرَّ َعَلــى النَِّســاِء َفَقاَل: »َيا َمْعَشــَر 

ْقَن، َفإِنِّي ُأِريُتُكنَّ َأْكَثــَر َأْهِل النَّاِر«.  النَِّســاِء! َتَصدَّ

ْعَن  ِه! َقاَل: »ُتْكثِــْرَن اللَّ َفُقْلــَن: َوبَِم َيا َرُســوَل اللَّ

َوَتْكُفْرَن اْلَعِشــيَر. َمــا َرَأْيُت ِمْن َناِقَصــاِت َعْقٍل 

 .» ُجِل اْلَحــاِزِم ِمْن إِْحَداُكنَّ َوِديٍن َأْذَهَب لُِلبِّ الرَّ

ُقْلَن: َوَمــا ُنْقَصاُن ِدينِنَــا َوَعْقِلنَا َيا َرُســوَل اللَِّه؟ 

َقاَل: »َأَلْيَس َشــَهاَدُة اْلَمــْرَأِة ِمْثَل نِْصِف َشــَهاَدِة 

ُجــِل؟« ُقْلَن: َبَلى. َقــاَل: »َفَذلِِك ِمــْن ُنْقَصاِن  الرَّ

َعْقِلَهــا. َأَلْيَس إَِذا َحاَضْت َلْم ُتَصــلِّ َوَلْم َتُصْم؟« 

ُقْلــَن: َبَلى. َقــاَل: »َفَذلِِك ِمْن ُنْقَصــاِن ِدينَِها«.

ಅಬೂyಸಈದ್yಖುದಿ್ರ yಹೀಳುತಾತುರ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಬಕ್ರೀದ್yಅಥವಾyರಮದಾನಿನyಈದ್yಹಬ್ಬದyದಿನyಈದಾಗದಡೆಗೆy
ಹೂರಟರು�y (ದಾರಿಯಲ್್ಲ)yಮಹಿಳೆಯರುy ಸಿಕಕೆದರು�yಪ್ರವಾದಿ

y ಹೀಳಿದರು�y “ಮಹಿಳೆಯರೀ!y ದಾನy ಮಾಡಿರಿ!y ನನಗೆy
(ಪುರುಷರಿಗಿಂತ)y ಹಚಾಚಗಿy ಸಿತ್ೀಯರೀy ನರಕದಲ್್ಲರುವುದನು್ನy
ತೊೀಪ್ಣಡಿಸಲಾಗಿದ�”yಮಹಿಳೆಯರುyಕ್ೀಳಿದರು�y“ಓyಅಲಾ್ಲಹನy
ಸಂದೀರವಾಹಕರೀ!y ಇದಕ್ಕೆy ಕಾರಣವೆೀನು?”y ಪ್ರವಾದಿ y
ಹೀಳಿದರು�y “ನಿೀವುy ಶಾಪyಹಾಕುವುದುy ಜಾಸಿತುyಮತುತುy ನಿಮ್ಮy
ಪತಿಯಂದಿರನು್ನyನಿೀವುyನಿರಾಕರಿಸುತಿತುೀರಿ�yನಿೀವುyಬುದಿ್ಧyಮತುತುy
ದಿೀನಿನಲ್್ಲyಅಪೂಣ್ಣರಾಗಿದುದಾ,y ಬುದಿ್ಧyಮತುತುy ವಿವೆೀಕಪೂಣ್ಣ-
ರಾದyಪುರುಷರನು್ನy ನಿೀವುyಮರಳುಗೊಳಿಸುವಂತೆyಇನಾ್ನರೂy
ಮರಳುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ�”y ಅವರುy ಕ್ೀಳಿದರು�y “ಅಲಾ್ಲಹನy
ಸಂದೀರವಾಹಕರೀ!y ನಮ್ಮy ದಿೀನ್yಮತುತುy ಬುದಿ್ಧಯಲ್್ಲy ಏನುy
ಕ್ೂರತೆಯದ?”yಪ್ರವಾದಿ yಹೀಳಿದರು�y“ನೂೀಡಿ!yಮಹಿಳೆಯy
ಸಾಕ್ಷಿyಪುರುಷರy ಅಧ್ಣy ಸಾಕ್ಷಿಗೆy ಸಮಾನವಾಗಿದy ಅಲ್ಲವಾ?”y
ಅವರುy ಹೀಳಿದರು�y “ಅದುy ಸರಿ�y ಅದರಲ್್ಲy ಸಂರಯವಿಲ್ಲ�”y
ಪ್ರವಾದಿ y ಹೀಳಿದರು�y “ಇದುy ಅವಳy ಬುದಿ್ಧಯಲ್್ಲರುವy
ಕ್ೂರತೆಯನು್ನy ತೊೀರಿಸುತತುದ�y ಇನು್ನy ನೂೀಡಿ!y ನಿೀವುy ನಿಮ್ಮy

ಋತುಚಕ್ರದyದಿನಗಳಲ್್ಲyನಮಾಝ್yನಿವ್ಣಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ�yಉಪವಾಸy
ಅನುಷ್ಟುಸುವುದಿಲ್ಲ�yಇದುyನಿಮ್ಮyಧಮ್ಣದಲ್್ಲರುವyಕ್ೂರತೆಯನು್ನy
ಸೂಚಿಸುತತುದ�”y(ಸಹಿೀಹ್yಬುಖಾರಿ)

ಪ್ರವಾದಿ yಸವ್ಣಲೂೀಕಕ್ಕೆyಕರುಣೆಯಾಗಿyಬಂದವರು�yಇವರಲ್್ಲ-
ದದಾyಪ್್ರೀತಿ–ಕರುಣೆyಇನಾ್ನರyಬಳಿಯೂyಇರುವುದಿಲ್ಲ�yಅವರುyಈy
ಮಾತನು್ನyಸಿತ್ೀಯರನು್ನyಹಿೀಯಾಳಿಸಿಕ್ೂಂಡುyಹೀಳಿದದಾಲ್ಲ�yಅವರy
ಉದದಾೀರyಸಿತ್ೀಯರನು್ನyಅಣಕಸುವುದುyಅಥವಾyನೂೀಯಸುವುದ-
ಲ್ಲ�yಬದಲಾಗಿyಸಾಮಾನಯವಾಗಿyಕಂಡುಬರುವyಒಂದುyದುರಭಾಯಸದy
ಕುರಿತುyಅವರನು್ನyಎಚಚರಿಸುವುದುyಮತುತುyಅವರಲ್್ಲರುವyಕ್ಲವುy
ಪಾ್ರಕೃತಿಕವಾದyದೌಬ್ಣಲಯಗಳನು್ನyಅವರಿಗೆyತಿಳಿಸಿಕ್ೂಡುವುದಾ-
ಗಿತುತು�yಈyಹದಿೀಸಿನyಬಗೆಗyಆಳವಾಗಿyಅಧಯಯನyಮಾಡುವಾಗy
ಪ್ರವಾದಿ yಸಿತ್ೀಯರyಬಗೆಗyನಾಲುಕೆyವಿಷಯಗಳನು್ನyಪ್ರಸಾತುಪ್ಸಿ-
ರುವುದುyಕಂಡುಬರುತತುದ�

1�y ರಪ್ಸುವyಮತುತುyದೂರಿಕ್ೂಳುಳುವyಅಭಾಯಸ�

2�y ಪತಿಯಂದಿಗೆyಕೃತಘ್ನತೆyಪ್ರಕಟ್ಸುವುದು�

3�y ದಿೀನ್yಮತುತುyಬುದಿ್ಧಯಲ್್ಲyಅವರyದೌಬ್ಣಲಯ�

4�y ಪುರುಷರನು್ನyಬುದಿ್ಧಯಲ್್ಲyಮೀರಿಸಲುyಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದು�

ಈy ನಾಲುಕೆy ಗುಣಗಳುy ಸಿತ್ೀಯರಲ್್ಲy ಪಾ್ರಕೃತಿಕವಾಗಿಯೀy
ಬರತುಕ್ೂಂಡಿದ�yಹಚಿಚನyಮಹಿಳೆಯರಲ್್ಲyಇದುyಸಾಮಾನಯವಾಗಿy
ಕಂಡುಬರುತತುದ�yಆದದಾರಿಂದyಪುರುಷರುyಬುದಿ್ಧyಮತುತುyಯುಕತುy
ಉಪಯೀಗಿಸಿyಅವರyಪತಿ್ನಯರಲ್್ಲyಸಂಸಕೆರಣೆyಉಂಟುಮಾಡಲುy
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿತುರಬೀಕಾಗಿದ�yಆದರyಅವರುyಸಂಪೂಣ್ಣವಾಗಿyಈy
ಅಭಾಯಸyಅಥವಾyಗುಣಗಳಿಂದyಮುಕತುರಾಗುತಾತುರಂದುyಭಾವಿಸು-
ವಂತಿಲ್ಲ�yಸಿತ್ೀಯರುyದೂಷಣೆ,yಮೂದಲ್ಕ್yಮಾಡಿದಾಗಲಲಾ್ಲyಇದುy
ಅವರyಪ್ರಕೃತಿyಎಂದುyತಿಳಿದುyಅದನು್ನyಅವಗಣ್ಸಬೀಕು�y

ಮೊದಲೀy ತಿಳಿಸಿದಂತೆy ಗುಲಾಬಯಂದಿಗೆyಅದರyಮುಳಳುನು್ನy
ಸಿವಾೀಕರಿಸಿಕ್ೂಳಳುಬೀಕಾಗುತತುದ�yಅದೀyರಿೀತಿyಪತಿಯಾದವನುyತನು್ನy
ಸಂಪಾದನಯನು್ನyಸಂಪೂಣ್ಣವಾಗಿyತನ್ನyಪತಿ್ನyಮತುತುyಮಕಕೆಳy
ಮೆೀಲyಖಚು್ಣyಮಾಡಿದರೂyಪತಿ್ನyಸಂಪೂಣ್ಣyತೃಪತುಳಾಗುತಾತುಳೆಂದುy
ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ�yಏಕ್ಂದರyಕೃತಘ್ನತೆಯyಮತುತುyಅತೃಪ್ತುಯyಗುಣy
ಅವಳyಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೀyಸೆೀರಿಕ್ೂಂಡಿದ�yತದನಂತರವೂyಅವಳಿಂದy
ಏನಾದರೂyಮೂದಲ್ಕ್,yಆಕ್ಷೆೀಪyಕ್ೀಳಿಬಂದರೂyಅದುyಅವಳy
ಪ್ರಕೃತಿಯಂದುyತಿಳಿದುyಮಂದಹಾಸyಬೀರುತಾತುyಅವಳyಮಾತನು್ನy
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ಡಿಂೆಂ ರೆ12

ಸಿವಾೀಕರಿಸಬೀಕಾಗುತತುದ�y

ಒಂದುyಹದಿೀಸಿನಲ್್ಲyಸಿತ್ೀಯರyಈyದೌಬ್ಣಲಯವನು್ನyಪ್ರವಾದಿ y
ಈyರಿೀತಿಯಲ್್ಲyವಿವರಿಸಿದಾದಾರ�yಇದುyಸುನನುyನಸಾಈಯಲ್್ಲರುವy
ಒಂದುyಸುದಿೀಘ್ಣವಾದyವರದಿಯಾಗಿದುದಾyಅದರಲ್್ಲyಪ್ರವಾದಿ y
ಗ್ರಹಣyನಮಾಝ್yನಿವ್ಣಹಿಸಿದyಉಲ್ಲೀಖವಿದ�yಬಳಿಕyಅವರುy
ಖುತಾ್ಬyನಿವ್ಣಹಿಸುತಾತುyಹೀಳಿದರು�

»َوَرَأْيُت َأْكَثَر َأْهِلَها النَِّســاَء«. َقاُلوا: لَِم َيا َرُســوَل 

«. ِقيَل: َيْكُفــْرَن بِاللَِّه؟ َقاَل:  اللَِّه؟ َقاَل: »بُِكْفِرِهنَّ

ْحَساَن. َلْو َأْحَسنَْت  »َيْكُفْرَن اْلَعِشــيَر، َوَيْكُفْرَن اْلِ

ْهَر ُثمَّ َرَأْت ِمنَْك َشــْيًئا َقاَلْت َما  إَِلى إِْحَداُهــنَّ الدَّ

.» َرَأْيُت ِمنْــَك َخْيًرا َقطُّ

“ನಾನುyನರಕವನು್ನyಕಂಡೆ�yಅದರಲ್್ಲyಹಚಾಚಗಿyಸಿತ್ೀಯರೀyಇದದಾರು�”y
ಜನರುyಕ್ೀಳಿದರು�y“ಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೀರವಾಹಕರೀ!yಅದೀಕ್?”y
ಪ್ರವಾದಿ yಹೀಳಿದರು�y“ಅವರyಕೃತಘ್ನತೆಯyಕಾರಣದಿಂದ�”y
ಜನರುy ಕ್ೀಳಿದರು�y “ಅಲಾ್ಲಹನೂಂದಿಗೆy ಕೃತಘ್ನತೆy ತೊೀರಿದy
ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿಯೀ?”yಪ್ರವಾದಿ yಹೀಳಿದರು�y“ಅಲ್ಲ,yಅವರುy
ತಮ್ಮyಪತಿಯಂದಿರಿಗೆyಕೃತಘ್ನತೆyತೊೀರುತಾತುರ�yಅವರುyತೊೀರುವy
ಔದಾಯ್ಣವನು್ನyಅಂಗಿೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ�yನಿೀವುyನಿಮ್ಮyಸಿತ್ೀಯ-
ರೂಂದಿಗೆyಜೀವನyಪಯ್ಣಂತyಉದಾರತೆyತೊೀರಿದರೂyನಿಮ್ಮy
ಯಾವುದಾದರೂyಕಾಯ್ಣyಅವಳಿಗೆyಅಪ್್ರಯವೆನಿಸಿದರyಸಾಕು�y
ಅವಳುyಹೀಳುವಳು�yನಿಮ್ಮಂದyನಾನಂದೂyಒಳಿತುyಕಂಡೆೀyಇಲ್ಲ�y
(ನಿೀವುyನನಗಾಗಿyಏನೂyಮಾಡೆೀyಇಲ್ಲ�)”

ಪ್ರವಾದಿ yಅತಯಂತyಸ್ಪಷಟುವಾದyಪದಗಳಿಂದyಕ್ಲವುyಸಿತ್ೀಯರುy
ಜೀವನyಪಯ್ಣಂತyಅವರಿಗೆyಮಾಡಿದyಉಪಕಾರವನು್ನyಒಂದುy
ಕ್ಷಣದಲ್ಲೀyಮರತುyಬಡುತಾತುರಂದುyತಿಳಿಸಿರುವರು�yಆದದಾರಿಂದy
ಸಹೂೀದರರೀ!y ನಿಮಗೆy ನಿಮ್ಮy ದಾಂಪತಯy ಜೀವನವನು್ನy
ಸಂತೊೀಷದಿಂದyಮುಂದುವರಿಸಬೀಕ್ಂದಿದದಾರyಇಂತಹyಕಣ್ಣy
ಕಠೂೀರವಾದy ಪದಗಳನು್ನ,y ಕಹಿy ಕಷಾಯವೆಂದುy ತಿಳಿದುy
ನಸುನಗುತಾತುyನುಂಗಿಕ್ೂಳುಳುವುದನು್ನyಅಭಾಯಸyಮಾಡಿಕ್ೂಳಳುಬೀಕಾ-
ಗುತತುದ�yಇದುyಅವಳyದೌಬ್ಣಲಯವೆಂದುyತಿಳಿದರಾಯತು�yಆದರy
ಅವಳನು್ನyಸಂಸಕೆರಿಸುವyಪ್ರಯತ್ನyಮುಂದುವರಿಯಲ್�

ಮೂರನಯದಾಗಿ,yಸಿತ್ೀyಬುದಿ್ಧಯಲ್್ಲyಪರಿಪೂಣ್ಣಳಲ್ಲ�yತಿಳುವಳಿಕ್y
ಮತುತುyವಿಚಾರವಂತಿಕ್ಯyಕ್ೂರತೆಯಂದyಅವಳಿಂದyತಪು್ಪಗಳುy
ಸಂಭವಿಸಬಹುದು�yನಿಮಗೆyಅಲಾ್ಲಹುyಬುದಿ್ಧಯನೂ್ನyವಿವೆೀಕವನೂ್ನy
ಕ್ೂಟ್ಟುದಾದಾನ�y ನಿೀವುy ನಿಮ್ಮy ಆಫಿೀಸಿನಲ್್ಲy ಹೂಸದಾಗಿy ಬಂದy
ನೌಕರನುyಏನಾದರೂyತಪು್ಪyಮಾಡಿದರyಅವರಿಗೆyಅನುಭವವಿಲ್ಲy
ಅಥವಾyಅಭಾಯಸyಇಲ್ಲವೆಂದುyಕ್ಷಮಸಿyಬಡುವುದಿಲ್ಲವೆೀ?yಅದೀy
ಪ್ರಕಾರyದಾಂಪತಯyಜೀವನದಲ್್ಲyಕೂಡಾyಇದೀyನಿೀತಿಯನು್ನyಪಾಲ್-
ಸಬೀಕಾಗುತತುದ�yನನಪ್ಟುಟುಕ್ೂಳಿಳು�yನಿಮ್ಮyವಿವಾಹyಪಾ್ಲಟೊೀyಅಥವಾy
ಸಾಕ್್ರಟ್ಸ್yನಂತಹyಬುದಿ್ಧವಂತರೂಂದಿಗೆyಆಗಿಲ್ಲ�yಬದಲಾಗಿyಪಾ್ರಕೃ-
ತಿಕವಾಗಿyದುಬ್ಣಲಳಾಗಿರುವyಒಬ್ಬyಹಣ್ಣುನೂಂದಿಗಾಗಿದ�

ನಾಲಕೆನಯದಾಗಿ,yಬುದಿ್ಧರಕತುಯಲ್್ಲyಪುರುಷನಿಗಿಂತyದುಬ್ಣಲ-
ಯಾದರೂyಅವರುyಪುರುಷರನು್ನyಹಿಂದಿಕಕೆಲುyಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದು�y
ಬೀಜಗಣ್ತ,yರೀಖಾಗಣ್ತದyಕಠಿಣyಸವಾಲುಗಳಿಗೆyಉತತುರಿಸುವy
ವಿಷಯದಲ್ಲಲ್ಲ�yಬದಲಾಗಿyತನ್ನyಕ್ೂೀಮಲವಾದyಸವಾರ,yಸುಮಧುರy
ಕಂಠ,yಕಲ್ಲದಗಳನೂ್ನyಸಿೀಳಿyಬಡುವyನೂೀಟ,yಮೊೀಹಕyಸೌಂದ-
ಯ್ಣಗಳಿಂದyಬುದಿ್ಧyಮತುತುyವಿವೆೀಕದyಕಂಚಿನyಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನy
ಕೂಡy ಕ್ಷಣಾಧ್ಣದಲ್್ಲy ನುಚುಚನೂರುyಮಾಡಿಬಡುತಾತುರ�y ಬುದಿ್ಧy
ವಿವೆೀಕಗಳಂದಿಗೆyಧಮ್ಣyನಿಷ್ಠyಇರುವವರುyಮಾತ್ರyಇವರನು್ನy
ಪ್ರತಿರೂೀಧಿಸಿyಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲರು�

ಪುರುಷರುyಮತುತುyಸಿತ್ೀಯರಲ್್ಲರುವyಇನೂ್ನಂದುyಅಂತರyಅವರy
ಕ್ೂೀಮಲತೆಯಾಗಿದ�yಅದುyಅವರಿಗೆyಪಾ್ರಕೃತಿಕವಾದyಒಂದುy
ಕ್ೂಡುಗೆಯಾಗಿದ�y ದೈಹಿಕವಾಗಿy ಅವರುy ಪುರುಷರಿಗಿಂತy
ದುಬ್ಣಲರಾದರೂy ಕ್ೂೀಮಲತೆಯುy ಅವರy ದೌಬ್ಣಲಯವನು್ನy
ಅತಿಜಯಸುತತುದ�yಒಮೆ್ಮyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಅವರನು್ನyಗಾಜನy
ವಸುತುಗಳಿಗೆyಹೂೀಲ್ಸಿದರು�

َعْن َأَنــِس ْبِن َمالِــٍك َرِضَي اللَّــُه َعنُْه َقــاَل: َأَتى 

َم َعَلى َبْعِض نَِســاِئِه  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ النَّبِــيُّ َصلَّى اللَّ

َوَمَعُهــنَّ ُأمُّ ُســَلْيٍم َفَقــاَل: »َوْيَحَك َيا َأْنَجَشــُة! 

بِاْلَقَواِريِر«. َســْوًقا  ُرَوْيَدَك 

ಅನಸ್yಬನ್yಮಾಲ್ಕ್ yರಿಂದyವರದಿ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಅವರyಸಿತ್ೀಯರyಬಳಿಗೆyಬಂದರು�y(ಅವರುyಒಂಟೆಯyಮೆೀಲy
ಕುಳಿತಿತುದದಾರು�)y ಅವರೂಂದಿಗೆy ಉಮು್ಮy ಸುಲೈಮ್ y ಕೂಡy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಇದದಾರು�yಪ್ರವಾದಿ yಚಾಲಕನೂಂದಿಗೆyಹೀಳಿದರು�y“ಓyಅಂಜರ!y
ಎಚಚರಿಕ್!yಮೃದುವಾದyಗಾಜನyಗೊಂಬಗಳನು್ನyನಿಧಾನವಾಗಿy
ಕರದುಕ್ೂಂಡುyಹೂೀಗಿರಿ�”

ಮೃದುವಾದyಕ್ೂೀಮಲವಾದyವಸುತುಗಳನು್ನyಮನುಷಯನುyಬಹಳy
ನಯವಾಗಿyತೆಗೆದಿಡುತಾತುನ�yನಯವಾಗಿyಉಪಯೀಗಿಸುತಾತುನ�y
ಉದಾಹರಣೆಗೆ,yಸಿಟುೀಲ್yಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನyಎಲ್ಲಂದರಲ್್ಲyಇಡಬಹುದು�y
ಆದರyಮೆೀಜನyಮೆೀಲ್ಡುವyಗಾಜನyಹೂದಾನಿಯನು್ನyಬಹಳy
ಎಚಚರಿಕ್ಯಂದyನಯವಾಗಿyತೆಗೆದಿಡಲಾಗುತತುದ�yಅದರೂಂದಿಗೆy
ಅಜಾಗರೂಕತೆy ತೊೀರಿದರy ಅದುy ಮುರಿದುy ಹೂೀಗುತತುದ�y
ಅದೀyಪ್ರಕಾರyಸಿತ್ೀಯರೂyಬಹಳyಕ್ೂೀಮಲಾಂಗಿಗಳಾಗಿರುತಾತುರ�y
ಇವರೂಂದಿಗೆy ನಯವಾಗಿy ನಾಜೂಕನಿಂದy ನಡೆದುಕ್ೂಂಡರy
ಮಾತ್ರy ಜೀವನy ರಥವುyಮುಂದy ಸಾಗಲುy ಸಾಧಯ�y ಅನಯರಾy
ಅದುyಪಾ್ರಂಭದಲ್ಲೀyಅಥವಾyದಾರಿಯyನಡುವಿನಲ್ಲೀyಕುಸಿದುy
ಬೀಳುವyಅಪಾಯವಿರುತತುದ�yಪತಿಯುyಯಾವಾಗಲೂyಪತಿ್ನಯy
ಪ್ರಕೃತಿyಸಹಜವಾದyನೂಯನತೆಗಳನು್ನyಮರಯಬಾರದು�yಅವನುy

ಪತಿ್ನಯನು್ನy ಈy ರಿೀತಿಯಲ್್ಲy ಅಥ್ಣಮಾಡಿಕ್ೂಂಡಾಗy ಮಾತ್ರyy
ಅವನಿಗೆyಅವಳyಲೂೀಪದೂೀಷಗಳನು್ನyಅವಗಣ್ಸಿyಅವಳಲ್್ಲರುವy
ಒಳಿತನು್ನyಉಪಯೀಗಿಸಿಕ್ೂಂಡುyಜೀವನವನು್ನyಶಾಂತಿyಮತುತುy
ಸಂತೃಪ್ತುಯಂದಿಗೆyಸಾಗಿಸಲುyಸಾಧಯವಾಗುತತುದ�y

ಅವನುyಅವಳಿಂದyಪರಿಪೂಣ್ಣತೆಯyನಿರಿೀಕ್ಷೆyಇಟುಟುಕ್ೂಂಡರy
ಅವಳyಸಿತ್ೀyಸಹಜವಾದyಗುಣyಸವಾಭಾವಗಳುyಪ್ರಕಟವಾದಾಗಲ-
ಲಾ್ಲyತಲಯyಮೆೀಲyಕ್ೈyಹೂತುತುyಆಕಾರವೆೀyಕಳಚಿಬದದಾಂತೆyಚಿಂತೆy
ಮತುತುyವಯಸನದಿಂದyದಿನyಕಳೆಯಬೀಕಾಗುತತುದ�yಸಿತ್ೀyಕ್ೀವಲyಪತಿ್ನy
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,yಅವಳುyತಾಯ,yತಂಗಿ,yಪುತಿ್ರಯೂyಆಗಿರುತಾತುಳೆ�y
ಅವಳಲ್್ಲyನಾವುyಕ್ೀವಲyದೌಬ್ಣಲಯತೆಗಳನು್ನyಮಾತ್ರyಕಾಣುವುದಲ್ಲ�y
ಬದಲಾಗಿyವಾತಸಾಲಯದyನಿಧಿಯೂyತಾಯಗyಮತುತುyಕರುಣೆಯyಪ್ರತಿರೂ-
ಪವನೂ್ನyನಾವುyಅವಳಲ್್ಲyದಶ್ಣಸುತೆತುೀವೆ�yಕ್ಲವಂದುyಕ್ಷುಲ್ಲಕy
ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿyಅವಳುyಮುನಿಸಿಕ್ೂಂಡುyಕೃತಘ್ನತೆಯನು್ನyಪ್ರಕ-
ಟ್ಸುತಾತುಳಾದರೂyಸಮಯyಬಂದಾಗyತನ್ನyಪತಿಗಾಗಿyತಾಯಗyಮತುತುy
ನಿಷ್ಠಯyಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿಬಡುತಾತುಳೆ�� n

ಇಸಾ್ಲಮ್yಕ್ೀವಲyಪರಪುರುಷyಸಿತ್ೀಯರುyದೈಹಿಕyಸಂಪಕ್ಣದಲ್್ಲy
ಏಪ್ಣಡುವುದನು್ನyಮಾತ್ರವೆೀyವಯಭಿಚಾರವೆಂದುyಪರಿಗಣ್ಸುವುದಿಲ್ಲ�y
ಬದಲಾಗಿyಅನಯyಸಿತ್ೀಯರನು್ನyಅನಗತಯವಾಗಿyನೂೀಡುವುದು,yಅಶ್ಲೀಲy
ಚಿತ್ರಗಳನು್ನyಆಸವಾದಿಸುವುದು,yಪರಸಿತ್ೀಯಂದಿಗೆyಅನಾವರಯಕವಾಗಿy
ಮಾತನಾಡುವುದುyಕೂಡyವಯಭಿಚಾರದyಯಾದಿಯಲ್್ಲyಸೆೀರುತತುದ�y
ಇವೆಲ್ಲವೂyದೈಹಿಕyಸಂಬಂಧyಬಳೆಸಲುyಪ್ರೀರಕವಾಗುವyಅಂರಗ-
ಳಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೀyಇಸಾ್ಲಮನyದೃಷ್ಟುಯಲ್್ಲyಪಾಪವಾಗಿದ�

ದೃಷ್ಟುಗಳನು್ನy ನಿಯಂತಿ್ರಸುವy ಮೂಲಕy ಅನಯy ಸಿತ್ೀಯರಡೆಗೆy
ಅನಗತಯವಾಗಿyನೂೀಡದಿರುವುದುyಲೈಂಗಿಕyಪರಿರುದ್ಧತೆyಕಾಯುದಾ-
ಕ್ೂಳುಳುವyಭಾಗವಾಗಿದ�y

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ﴾

“(ಪ್ರವಾದಿಯವರೀ)yಸತಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳಡನyತಮ್ಮyದೃಷ್ಟುಗಳನು್ನy
ಕ್ಳಗಿರಿಸಿಕ್ೂಳಳುಲ್ಕೂಕೆyತಮ್ಮyಗುಪಾತುಂಗಗಳನು್ನyರಕ್ಷಿಸಿಕ್ೂಳಳುಲ್ಕೂಕೆy

ಹೀಳಿರಿ�yಇದುyಅವರyಪಾಲ್ಗೆyಹಚುಚyಪರಿರುದ್ಧವಾದyಕ್ರಮವಾಗಿದ�y
ಅಲಾ್ಲಹನುyಅವರುyಮಾಡುವುದಲ್ಲವನೂ್ನyಅರಿಯುವವನಾಗಿ-
ದಾದಾನ�”y(24:30)

ಮುಸಿ್ಲಮ್y ಮಹಿಳೆಯರy ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯy ಹರಣಕಾಕೆಗಿy ಇಸಾ್ಲಮ್y
ಆಕ್ಯy ಮೆೀಲy ಈy ನಿಯಮಗಳನು್ನy ಹೀರಿದದಾಲ್ಲ�y ಅವರನು್ನy
ಕರುಕುಳ,y ದಬಾ್ಬಳಿಕ್,y ಹಿಂಸೆಯಂದy ರಕ್ಷಿಸಿyಅಪಮಾನದಿಂದy
ಕಾಪಾಡುವುದೀyಇದರyಉದದಾೀರವಾಗಿದ�yಇಸಾ್ಲಮ್yಅನೈತಿಕತೆ-
ಯಡೆಗೆyಸೆಳೆಯುವಂತಹyಎಲಾ್ಲyಮಾಗ್ಣಗಳನು್ನyಮುಚಿಚದ�

ಬೀಟೆಯಾಗದಿರಲು,yಬೀಟೆಗಾರನಾಗದಿರಲುyಮತುತುyಬೀಟೆಯೀy
ತಿರುಗಿyನಿಂತುyಬೀಟೆಗಾರನನು್ನyಬೀಟೆಯಾಡದಿರುವyಸನಿ್ನವೆೀರy
ನಿಮಾ್ಣಣವಾಗದಿರಲುyಅದಕಕೆರುವyಮಾಗ್ಣyಸವಾತಃyಉತತುಮವಾ-
ಗುವುದು�yಬೀಟೆಗಾರನನು್ನyಆಕಷ್್ಣಸುವ,yವಶೀಕರಿಸುವyಯಾವy
ಕಾಯ್ಣವೂyಬೀಟೆಯಂದyನಡೆಯಬಾರದು�yಎಷುಟುyಆಮಷ,y
ಪ್ರಚೂೀದನಗೊಳಗಾದರೂyಅನಹ್ಣವಾದುದನು್ನyಪಡೆಯಲುy
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬಾರದು�yಗಂಡಾಗಿರಲ್yಹಣಾಣುಗಿರಲ್yಪರಿರುದ್ಧyಜೀವನy
ನಡೆಸಿದರyಯಾರೂyಅವಮಾನಿತರಾಗುವyಪ್ರಮೆೀಯವೆೀyಬಂದೂ-
ದಗುವುದಿಲ್ಲ�� n

ಬೆೀಟೆಯೀಬಬೆೀಟೆಗಾರನನು್ನಬಬೆೀಟೆಯಾಡದಾಗ...1ೆ ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಡಿಂೆಂ ರೆ12

ವಾಯಾಪಾರದಲ್ಲಿಬಲಾಭದಬಪರಿಧ

ಪ್ೇಸ್ ರೇಡಯೇದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ‘ಅಲ್ಇಜಾೆ’ ಎಂೆ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮಿಕೆ ಲಭಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನಗಳ್ ಮತು್ತ 
ಅದಿಕೆ ವಿದಾ್ವಂಸರು ನಿೇಡದ ಉತ್ತರಗಳ್.

ಪ್ರಶ್ ್ನ: y ವಾಯಪಾರದಲ್್ಲ y ಶೀಕಡಾy ಎಷುಟು y ಪ್ರಮಾಣದy
ತನಕyಲಾಭyಪಡೆಯಬಹುದು?

ಉತತುರ:yಮೂಲತಃyವಾಯಪಾರವುyಸಮ್ಮತಾಹ್ಣy(ಹಲಾಲ್)yಆಗಿದ�y
ಅದನು್ನyಹಲಾಲ್yಆದyರಿೀತಿಯಲ್್ಲyವಿರೂೀಧಿಸಲ್ಪಡದyರಿೀತಿಯಲ್್ಲy
ಮಾಡುವುದುyಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ�yವಾಯಪಾರದಲ್್ಲyಶೀಕಡಾyಇಂತಿಷಟುೀy
ಲಾಭy ಪಡೆಯಬೀಕುy ಎಂಬy ಮಾನದಂಡy ಇಸಾ್ಲಮನಲ್್ಲಲ್ಲ�y
ವತ್ಣಕನುyಮೂಲಭೂತವಾಗಿyತಿಳಿದಿರಬೀಕಾದಂತಹyಕ್ಲವುy
ಕಾಯ್ಣಗಳಿವೆ�y ಜನರನು್ನy ಶೂೀಷ್ಸುವy ವಿಧದಲ್್ಲy ವಾಯಪಾರy
ಮಾಡದಿರುವುದುyಅವುಗಳಲೂ್ಲಂದಾಗಿದ�

‘ಇಹಿತುಕಾರ್’yಅದರಲ್್ಲyಒಳಪಡುತತುದ�yಪ್ರವಾದಿ yಹೀಳುತಾತುರ�y
“ಇಹಿತುಕಾರ್yಮಾಡುವವನುyಪ್ರಮಾದವೆಸಗುವವನಾಗಿದಾದಾನ�”yy
ಇಹಿತುಕಾರ್yಎಂದರy ಕಾಳಸಂತೆyಎಂದಥ್ಣ�y ಜನರಿಗೆyಅತಾಯವ-
ರಯಕವಾದyವಸುತುಗಳುyತನ್ನyಬಳಿಯಲ್್ಲyದಾಸಾತುನಿದದಾರೂyಅದನು್ನy
ಮಾರಾಟyಮಾಡದyಅಡಗಿಸಿಡುವುದುyಇಹಿತುಕಾರ್yಆಗಿದ�

ತನ್ನyವಸುತುಗಳನು್ನyತನಗೆyಯಾವಾಗyಮತುತುyಹೀಗೆyಬೀಕಾದರೂy
ಮಾರಾಟyಮಾಡುವy ಅಧಿಕಾರy ಇಸಾ್ಲಮ್y ಕ್ೂಟ್ಟುದy ಎಂದುy
ಕ್ಲವರುy ಸಮರ್್ಣಸಿಕ್ೂಳುಳುತಾತುರ�y ಜನರಿಗೆy ಅತಾಯವರಯಕವಾಗಿy
ಲಭಿಸಬೀಕಾದyವಸುತುಗಳನು್ನyಬಚಿಚಡುವುದುyಅವರನು್ನy ಕಷಟುಕ್ಕೆy
ಗುರಿಪಡಿಸುವyಕ್ರಮವಾಗಿದ�yವಾಯಪಾರಸಥಿರುyಹಿೀಗೆyಮಾಡುವುದರy
ಮೂಲಕy ವಸುತುಗಳy ಕೃತಕy ಅಭಾವವನು್ನy ಸೃಷ್ಟುಸಿy ಅದರy

ಬಲyಏರುವಂತೆyಮಾಡುವyಉದದಾೀರವನು್ನy ಹೂಂದಿರುತಾತುರ�y
ಆದುದರಿಂದಲೀy ಜನರನು್ನy ಕಷಟುಕ್ಕೆy ಗುರಿಪಡಿಸುವy ವಿಧದಲ್್ಲ-
ರುವy ಕಾಳಸಂತೆಯನು್ನy ಇಸಾ್ಲಮ್yವಿರೂೀಧಿಸಿದ�y ಇಸಾ್ಲಮಕ್y
ಆಡಳಿತವಿರುವyರಾಷಟ್ರದಲಾ್ಲದರyಅಲ್್ಲಯyಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳುy
ಕಾಳಸಂತೆಕ್ೂೀರನyವಾಯಪಾರಿyಸರಕನು್ನyಇಂತಿಷಟುೀyದರಕ್ಕೆyಮಾರಾಟy
ಮಾಡಬೀಕುyಎಂಬyತಿೀಮಾ್ಣನವನು್ನyತೆಗೆದುಕ್ೂಳಳುಬಹುದು�

ಸಂಕ್ಷಿಪತುದಲ್್ಲyಜನರಿಗೆyತೊಂದರಯಾಗುವyರಿೀತಿಯಲ್್ಲರುವyವಾಯಪಾರy
ಅದುyಕಾಳಸಂತೆಯಾದರೂyಇನಿ್ನತರyರೂಪದಲಾ್ಲದರೂyಸಮ್ಮ-
ತಾಹ್ಣವಲ್ಲ�yಹಾಗೆyನೂೀಡಿದರyಜನರಿಗೆyಹೂರಲುyಅಸಾಧಯವಾದy
ರೂಪದಲ್್ಲyಲಾಭyಪಡೆಯುವುದನು್ನyಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂyತೊರ-
ಯಬೀಕಾಗಿದ�ಕ್ಲವುyಸಂದಭ್ಣಗಳಲ್್ಲyಗಾ್ರಹಕರುyಎಷುಟುyದರವನು್ನy
ತೆತಾತುದರೂyವಸುತುಗಳನು್ನyಖರಿೀದಿಸುತಾತುರ�y

ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಂತಹyಸೆೀವಾಕ್ೀಂದ್ರಗಳyಅವಸೆಥಿಯನೂ್ನಮೆ್ಮyನೂೀಡಿರಿ�y
ಒಬ್ಬರyಪಾ್ರಣyರಕ್ಷಿಸುವುದುyಆyವಯಕತುಯyಸಂಬಂಧಿಕರyಬಹುಮುಖಯy
ಕಾಳಜಯಾಗಿರುತತುದ�yಆದುದರಿಂದyಅವರುyವೆೈದಯರುyಸೂಚಿಸುವy
ಎಲಾ್ಲyತಪಾಸಣೆಗಳನು್ನyನಡೆಸುತಾತುರ�yಬರಯುವyಔಷಧಿಗಳೆಲ್ಲ-
ವನು್ನyಖರಿೀದಿಸುತಾತುರ�yಸಾಲyಪಡೆದಾದರೂyಆಸ್ಪತೆ್ರಯyಬಲ್y
ಸಂದಾಯyಮಾಡುತಾತುರ�

ಪ್ರಯಾಣದyಮಧಯy ವಾಹನy ಕ್ಟುಟುಹೂೀದರy ರಿಪೀರಿyಮಾಡಿy
ಪ್ರಯಾಣyಮುಂದುವರಿಸುವುದುyಅನಿವಾಯ್ಣವಷಟು�yಆyಸಂದಭ್ಣy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಅದರyಸೆ್ಪೀರ್yಪಾಟ್ಸಾ್ಣy (ಬಡಿಭಾಗ)yಖರಿೀದಿಸಲುyಎಷುಟುyಹಣy
ಕ್ೂಡಲೂyಸಿದ್ಧರಾಗಬೀಕಾಗುತತುದ�yಆದರyಇಂತಹyಅಸಹಾಯಕy
ಪರಿಸಿಥಿತಿಯನು್ನy ಶೂೀಷ್ಸಿy ಅಪಾರy ಲಾಭy ಪಡೆಯುವುದುy
ಜನರಿಗೆyತೊಂದರyಕ್ೂಡುವyನಡವಳಿಕ್ಯಾಗಿದ�yಕಡಿಮೆyಲಾಭy
ಪಡೆಯುವಾಗyಹಚುಚyವಾಯಪಾರವಾಗುತತುದ�yಆyಅಂಗಡಿಗೆyಹಚಿಚನy
ಗಾ್ರಹಕರುyಬರುತಾತುರ�yಹಿೀಗಿರುವಾಗyಕಡಿಮೆyಲಾಭyಪಡೆಯುವುದುy
ಹಚಿಚನyಲಾಭಕ್ಕೆyದಾರಿಯಾಗಿದಯಂದುyನಾವುyತಿಳಿದುಕ್ೂಳಳುಬೀಕು�

ಪ್ರ ಶ್ನೆ :y ಆತ್ಣವy ಸಮಯದಲ್್ಲyಉಗುರು,y ಕೂದಲುy ತೆಗೆಯು-
ವುದರಲ್್ಲyತಪ್್ಪದಯೀ?

ಉತತುರ:yಇದುyಜನರಲ್್ಲyಸಾಮಾನಯವಾಗಿyಕಂಡುyಬರುತಿತುರುವyಒಂದುy
ಮೂಢನಂಬಕ್ಯಾಗಿದ�yಆತ್ಣವyಅಥವಾyಜನಾಬತ್y(ದೂಡ್ಡy
ಅರುದಿ್ಧ)yಇರುವyಸಮಯದಲ್್ಲyಉಗುರು,yಕೂದಲುyತೆಗೆದರyಅದುy
ರುದಿ್ಧಯಲ್ಲದyಅವಸೆಥಿಯಲ್್ಲyನಿವಾರಣೆಯಾಗುತತುದ�yಆದುದರಿಂದy
ಈyದೈಹಿಕyತಾಯಜಯಗಳುyಪರಲೂೀಕದಲ್್ಲyದೀಹಕ್ಕೆyನಜಸ್y(ಮಲ್ನ)
ಆದyನಲಯಲ್್ಲyಬಂದುyಸೆೀರಿಕ್ೂಳುಳುತತುದyಎಂಬyಅಂಧವಿಶಾವಾಸy
ಕ್ಲವೆಡೆyಪ್ರಚಾರದಲ್್ಲದ�

ಆದರyಇಸಾ್ಲಮಕ್yಪ್ರಮಾಣಗಳುyಹಿೀಗೆyಆತ್ಣವyಅಥವಾyಜನಾಬತ್y
ಸಿಥಿತಿಯಲ್್ಲyಉಗುರು,y ಕೂದಲುy ತೆಗೆಯುವುದುy ನಿಷ್ದ್ಧವೆಂದುy
ಕಲ್ಸಿಕ್ೂಡುವುದಿಲ್ಲ�y ಒಂದುy ಕಾಯ್ಣy ಹರಾಮ್y ಅಥವಾy
ಹಲಾಲ್yಎಂದುyತಿೀಪು್ಣyನಿೀಡಬೀಕಾದರyಅದಕ್ಕೆyಪ್ರಮಾಣಗಳ-
ಲ್್ಲyಪುರಾವೆyಇರಬೀಕು�

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿyಓವ್ಣyಹಾಕಮ್yಅಥವಾyಧಾಮ್ಣಕವಾದy
ಒಂದುy ನಿಯಮವನು್ನy ರಚಿಸುವವನುy ಅಲಾ್ಲಹನಾಗಿದಾದಾನ�y
ಆದುದರಿಂದyಒಂದುyಕಾಯ್ಣyಹರಾಮ್yಎಂದುyಹೀಳಬೀಕಾದರy
ಅಲಾ್ಲಹನಿಂದyಲಭಿಸಿದyದಿವಯಸಂದೀರy(ವಹ್ಯ)yದyಆಧಾರದಲ್್ಲy
ಪ್ರವಾದಿ ಯವರುy ಅದನು್ನy ನಮಗೆy ಕಲ್ಸಿಕ್ೂಟ್ಟುರಬೀಕು�y
ಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಹಾಗೆyಪ್ರತೆಯೀಕವಾಗಿyಹೀಳಿಲ್ಲ�yಮಾತ್ರವ-
ಲ್ಲದ,yಹದಿೀಸನು್ನyಪರಿಶೂೀಧಿಸಿದರyಹಾಗೆyಮಾಡುವುದರಲ್್ಲyತಪ್್ಪಲ್ಲy
ಎಂದುyತಿಳಿದುಬರುತತುದ�

ಸಿತ್ೀಯರುyಆತ್ಣವyಸಮಯದಲ್್ಲyಉಗುರುyಮತುತುyಕೂದಲನು್ನy
ತೆಗೆಯುವಂತೆy ಅವರುy ತಲy ಬಾಚುವಾಗಲೂy ಕೂದಲುy
ನಷಟುವಾಗುತತುದ�y ಸಹಜವಾಗಿy ನಡೆಯುವy ಈy ಕಾಯ್ಣದy
ಕುರಿತೂyಚಿಂತಿಸಬೀಕಷಟು�

ಆಯಶಾ yರವರುyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಜೊತೆಯಲ್್ಲyಹಜಜೆತುಲ್y
ವಿದಾಅ್yಗೆyತೆರಳಿದಾಗyಜನರಲ್ಲರೂyಉಮ್ರyಮತುತುyಹಜ್ಜೆಗಾಗಿy
ಇಹಾ್ರಮ್ನಲ್್ಲyಪ್ರವೆೀಶಸಿದದಾರು�yಆyಸಮಯyಆಯಶಾ yರಿಗೆy
ಆತ್ಣವವಿದುದಾದರಿಂದy ಉಮ್ರy ನಿವ್ಣಹಿಸಲುy ಸಾಧಯವಿರಲ್ಲ್ಲ�y
ಇದರಿಂದyಬಹಳyದುಃಖಿತರಾದyಆಯಶಾ yರನು್ನyಪ್ರವಾದಿ

yಯವರುyಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತಾತು,yಉಮ್ರವನು್ನy ತೊರದುy
ಹಜ್ಜೆಗಾಗಿyಇಹಾ್ರಮ್ನಲ್್ಲyಪ್ರವೆೀಶಸುವಂತೆyಹೀಳಿದರು�yಜೊತೆಗೆy
ಅವರುy ಕೂದಲುy ಬಾಚಿ,y ಅದರy ಕಟಟುನು್ನy ಬಡಿಸಿಕ್ೂಳಳುಲುy
ಸೂಚಿಸಿದರು�y ಕೂದಲುy ಬಾಚುವಾಗy ಸಾವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೀy
ಕೂದಲುyಉದುರಿyಬೀಳುತತುದ�yಆದುದರಿಂದyಆತ್ಣವyಸಮಯದಲ್್ಲy
ತಿಳಿದೂೀyತಿಳಿಯದಯೀyಕೂದಲುyನಷಟುವಾಗುವುದುyಅಧವಾy
ನಷಟುyಮಾಡಿಕ್ೂಳುಳುವುದರಿಂದyಯಾವುದೀy ತಪ್್ಪಲ್ಲವೆಂದುyಈy
ಹದಿೀಸಿನyಬಳಕನಲ್್ಲyಶೈಖುಲ್yಇಸಾ್ಲಮ್yಇಬ್್ನyತೆೈಮಯಯ y
ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟುದಾದಾರ�

ಪ್ರಶ್್ನ:yಇಂತಹyಸಂದಭ್ಣಗಳಲ್್ಲyನಿೀಗಿಸಲ್ಪಡುವyಉಗುರುyಮತುತುy
ಕೂದಲನು್ನyಮಣ್ಣುನಡಿಯಲ್್ಲyಹೂಳಬೀಕ್ಂಬyಕಲ್ಪನyಕ್ಲವೆಡೆಗಳ-
ಲ್್ಲyಚಾಲ್ತುಯಲ್್ಲದ�yಈyವಿಷಯದyಕುರಿತುyವಿಧಿyಏನುyಹೀಳುತತುದ?

ಉತತುರ:yಪಾ್ರಯರಃyಅದುyಅಂಧವಿಶಾವಾಸವಾಗಿರಬೀಕ್ಂದಿಲ್ಲ�yಆತ್ಣವy
ಸಮಯದಲ್್ಲyಮಾತ್ರವಲ್ಲ,yಎಲಾ್ಲyಸಮಯದಲ್್ಲyತೆಗೆಯಲಾಗುವy
ಉಗುರುyಮತುತುy ಕೂದಲನು್ನy ಜನರಿಗೆy ಕಾಣ್ಸುವy ರಿೀತಿಯಲ್್ಲy
ಮನ,yಜಗಲ್ಯಲ್್ಲyಬಸಾಡುವುದುyಜನರಿಗೆyಜಗುಪಸಾyಹುಟ್ಟುಸುವy
ಕಾಯ್ಣವಾಗಿದ�yಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyರುಚಿತವಾವುyಈಮಾನಿನy
ಲಕ್ಷಣವಾಗಿಯಂದುyಹೀಳಿರುವರು�yಉಗುರು,yಕೂದಲ್ನಂತಹy
ತಾಯಜಯಗಳುyಮನಯyಸಮೀಪyಬದಿದಾದದಾರyಅದುyಇತರರಿಗೆyನಮ್ಮy
ಕುರಿತುy ಮತುತುy ನಮ್ಮy ಧಮ್ಣದy ಕುರಿತುy ಕ್ಟಟುy ಅಭಿಪಾ್ರಯy
ರೂಪುಗೊಳಳುಲುy ಕಾರಣವಾಗುತತುದyಎಂದುyಭಾವಿಸಿyಅದನು್ನy
ಹೂಳುವುದುyಉತತುಮವೆೀyಆಗಿದ�yಈyವಿಷಯದಲ್್ಲyಪ್ರತೆಯೀಕವಾದy
ಯಾವುದೀy ನಿದೀ್ಣರನಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದyಯಾರಾದರೂy
ಅದನು್ನyಹೂಳಿದರyಆಕ್ಷೆೀಪ್ಸುವಂತಿಲ್ಲ�yಹಿೀಗೆyಯೀಚಿಸುವವರುy
ಆತ್ಣವy ಜನಾಬತ್y ಸಮಯದಲ್್ಲy ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ,y ಅದಿಲ್ಲದy
ಸಮಯದಲ್್ಲಯೂy ಹಾಗೆಯೀyಮಾಡಬೀಕು�y ಆದರ,y ಅದುy
ಧಮ್ಣದyಆದೀರವಾಗಿದyಎಂಬyನಲಯಲ್್ಲyಮಾಡಿದರ,yಆತ್ಣವy
ಸಮಯದಲ್್ಲyನಿೀಗಿಸುವyಕೂದಲುyಉಗುರುಗಳನ್ನಲ್ಲyಹೂಳದಿದದಾರy
ಅದರಿಂದyಮಾರಕy ಕಾಯಲyಅಥವಾy ಇನಿ್ನತರy ಸಮಸೆಯಗಳುy
ಉಂಟಾಗಬಹುದುyಎಂಬyಆಧಾರದಲ್್ಲyಹಾಗೆyಮಾಡುವುದುy
ಸರಿಯಲ್ಲ�� n
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ಡಿಂೆಂ ರೆ12

ರಬೀಅ್ಬಬಸತ್ಬಮಊಝ್

ರಬೇಅ್ ಬಂತ್ ಮಊಝ್  ಅತ್ಯಂತ ವಿದ್ಯ ಮತು್ತ ೆುದಿಧಿಯಿರುವ ಮಹಿಳಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ
 ರವರಿಂದ ರ1 ಹದಿೇಸ್ ವರದಿ ಮಾಡರುತಾ್ತರ. ಅೆು್ದಲಲಿ ಬನ್ ಅಬಾಬಾಸ್  ಮತು್ತ ಇಮಾಮ್ ಝೈನುಲ್ 

ಆಬದಿೇನ್ರಂತವರು ಿಲವು ಸ�ಕ್ಷಷ್ಮವಾದ ಧಾಮಿ್ಗಕ ವಿಷಯಗಳ ವಿಷದಿೇಕರಣಕಾಕೆಗಿ ಇವರನು್ನ ಸಂಪಕ್್ಗಸುತಿ್ತದ್ದರು. 
ಇವರಿಂದ ಹದಿೇಸ್ ಉಲಲಿೇಖಸಿದವರಲ್ಲಿ ಸುಲೈಮಾನ್ ಬನ್ ಯಸಾಂ, ಅೆ� ಸಲಾಮಾ ಬನ್ ಅೆು್ದರ್ರಹಾಮಾನ್, 
ಆಯಿಶಾ ಬಂತ್ ಅನಸ್ ಬನ್ ಮಾಲ್ಕ್, ಉಬಾದ ಬನ್ ವಲ್ೇದ್ ಮತು್ತ ಅೆು್ದಲಲಿ ಬನ್ ಮುಹಮಮಾದ್ ಬನ್ ಅಕ್ೇಲ್ 
ಮುಂತಾದ ದಿಗ್ಗಜರು ಿೇರಿದಾ್ದರ.

“ಅಲಾ್ಲಹನy ಸಂದೀರವಾಹಕರನು್ನ y ಪ್್ರೀತಿಸುವುದೀy
ನಿಜವಾದyಈಮಾನ್yಆಗಿದ�”

ಯಾವyಹೃದಯದಲ್್ಲyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಕುರಿತುyಪ್್ರೀತಿyಇಲ್ಲವೀy
ಆyಹೃದಯದಲ್್ಲyಈಮಾನ್yಇಲ್ಲyಎಂದೀyಅಥ್ಣ�yನಿೀವುyಈಮಾನಿನy
ಸವಿy ಆಸವಾದಿಸಬೀಕ್ಂದುಕ್ೂಳುಳುವುದಾದರy ಲೂೀಕy ನಾಯಕy
ಮುಹಮ್ಮದ್ yರವರyಕುರಿತಾದyಪ್್ರೀತಿyಮತುತುy ನಿಷ್ಠಯನು್ನy
ಹೃದಯದyಆಳದಲ್್ಲyಹುದುಗಿಸಿಕ್ೂಳಳುಲೀಬೀಕು�y

ಅಲಾ್ಲಹನyಇಬಾದತ್ಗೆyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಅನುಸರಣೆ,yಪ್್ರೀತಿy
ಮತುತುyಪ್ರವಾದಿ yರವರyವಿರೂೀಧಿಗಳಂದಿಗೆyದವಾೀಷyಪ್ರಕಟ್-
ಸುವುದೂಂದೀyದಾರಿಯಲ್ಲದyಇತರಲಾ್ಲyದಾವಾರಗಳೂyಮುಚಚಲ್ಪ-
ಡುತತುದ�yಯರಸುಸಾyಬಯಸುವವರುyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಕಡೆಗೆy
ಮುಖಮಾಡಬೀಕು�yಇದುyಅನಿವಾಯ್ಣವಾದyಬೀಡಿಕ್ಯಾಗಿದ�

ಈyಮಾತುಗಳನು್ನy ರಬೀಅ್yಬಂತ್yಮಊಝ್ yರವರುy
ಮದಿೀನದyಮಹಿಳೆಯರyಒಂದುyಸಭೆಯನು್ನದದಾೀಶಸಿyಹೀಳಿದಾದಾಗಿದ�y

ರಬೀಅ್ yರವರುyಖಝ್ರಜ್yಗೊೀತ್ರದyಬನೂyನಜಾಜೆರ್yವಂರದy
ಸಿತ್ೀyಆಗಿದಾದಾರ�yಅವರyತಂದಯyಹಸರುyಮಊಝ್yತಾಯy
ಉಮು್ಮyಯಝೀದ್yರವರಾಗಿದಾದಾರ�yಅವರುyಹಿಜರಾದyನಂತರy
ಇಸಾ್ಲಮನಲ್್ಲy ಪ್ರವೆೀಶಸಿದರುyಮತುತುy ಹುದೈಬಯಾy ಸಂಧಿಯy
ಸಂದಭ್ಣದಲ್್ಲyಹಾಜರಿದದಾರು�yಇವರyವಿವಾಹyಅಯಾಸ್yಬನ್y
ಕಬೀರ್yಲೈಸಿಯವರೂಂದಿಗೆyಆಯತು�y

ಮದುವೆಯyಎರಡನೀyದಿನyಪ್ರವಾದಿ yಅವರyಮನಗೆyಭೆೀಟ್y
ನಿೀಡಿದರುy ಮತುತುy ಹಾಸಿಗೆಯy ಮೆೀಲy ಕುಳಿತುಕ್ೂಂಡರು�y
ಸಂತೊೀಷದyಸಂದಭ್ಣವಾಗಿತುತು�yಬಾಲಕಯರುyದಫ್yಬಾರಿಸುತಾತುy
ಬದ್್ರನಲ್್ಲy ರಕತುಸಾಕ್ಷಿಯಾದyಯೀಧರyಯಶೂೀಗಾಥೆಯನು್ನy
ಹಾಡುತಿತುದದಾರು�yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಆಗಮನದಿಂದyಪುಳಕತರಾದy
ಮಕಕೆಳುyಅವರನು್ನyಹಾಡಿyಹೂಗಳುತಾತುyಹಿೀಗೆyಹಾಡತೊಡಗಿದರು�

َوفِينَا َنبِيٌّ َيْعَلُم َما فِي َغٍد.

“ನಮ್ಮಲ್್ಲy ನಾಳಿನy ವಿಷಯಗಳನು್ನy ಬಲ್ಲy ಪ್ರವಾದಿಗಳುy

ಆದಶಷಿಬನಾರಿಯರಬಸವಿಶ್ೀಷತೆಗಳು

¸À«±ÉÃµÀvÉUÀ¼ÀÄ
DzÀ±Àð £ÁjAiÀÄgÀ
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಉಪಸಿಥಿತರಿದಾದಾರ�”

ತಕ್ಷಣyಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೀರವಾಹಕರು yಅವರನು್ನyತಡೆಯುತಾತುy
“ನಿೀವುyಮೊದಲುyಹಾಡುತಿತುದುದಾದನ್ನೀyಹಾಡಿರಿ”yಎಂದುyಹೀಳಿದರು�

ರಬೀಅ್yಬಂತ್yಮಊಝ್ yಒಂದುyಸಾಹಸಿೀyಮನೂೀಭಾವದy
ವಿೀರyವನಿತೆಯಾಗಿದದಾರು�yಹಲವುyಯುದ್ಧಗಳಲ್್ಲyಪಾಲೂಗಂಡವರು�y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರyಆಪತುಸಂಗಾತಿಗಳಲ್್ಲyಪರಿಗಣ್ಸಲ್ಪಡುವyಸೌಭಾಗಯy
ಪಡೆದವರು�yಯುದ್ಧಗಳಲ್್ಲyಬಹಳyಚುರುಕುತನವನು್ನyದಿಟಟುತನವ-
ನು್ನyಪ್ರದಶ್ಣಸುತಿತುದದಾರು�y

ಚರಿತೆ್ರಯyಗ್ರಂಥಗಳಲ್್ಲyಯುದ್ಧಕಣದಲ್್ಲyಎಲಾ್ಲyಕಡೆyದೃಷ್ಟುಯರಿ-
ಸುತಿತುದದಾರಂದುyಹೀಳಲಾಗಿದ�yಬಹಳyಧೈಯ್ಣದಿಂದyರಣಾಂಗಣದy
ಉದದಾಗಲಕೂಕೆyಸಂಚರಿಸುತಿತುದದಾರಂದುyಧಮ್ಣಯೀಧರಿಗೆyನಿೀರುy
ಕುಡಿಸುವುದು,y ಅವರಿಗೆyಆಯುಧಗಳನು್ನy ಎತಿತುಕ್ೂಡುವುದು,y
ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆyರುರೂ್ರಷyನಿೀಡುವುದು,yಹುತಾತ್ಮರನು್ನyಮತುತುy
ತಿೀವ್ರy ಗಾಯಗೊಂಡವರನು್ನyಮದಿೀನಕ್ಕೆy ಕರದೂಯುಯವುದು,y
ಸೆೈನಿಕರನು್ನy ಹುರಿದುಂಬಸುವುದು,y ರತು್ರಗಳy ಆಕಸಿ್ಮಕy ದಾಳಿy
ಮತುತುyಯುದ್ಧy ತಂತ್ರಗಳyಕುರಿತುyಇಸಾ್ಲಮೀyಸೆೀನಗೆyಮಾಹಿತಿy
ಒದಗಿಸುವುದುyಮುಂತಾದyಕಾಯ್ಣಗಳನು್ನyಅವರುyಯುದ್ಧದy
ಕಣದಲ್್ಲದುದಾyನಿವ್ಣಹಿಸುತಿತುದದಾರು�

ಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೀರವಾಹಕರ yಮೆೀಲyಅವರುyಅಪಾರyಪ್್ರೀತಿy
ಇಟುಟುಕ್ೂಂಡಿದದಾರು�yಅವರyವಿರುದ್ಧyಯಾವುದೀyಒಂದುyಮಾತುy
ಅಥವಾyಕೃತಿಯನು್ನyಅವರುyಸಹಿಸುತಿತುರಲ್ಲ್ಲ�yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಕೂಡಾyಅವರyಕಡೆಗೆyಗಮನyಹರಿಸುತಿತುದದಾರು�

ಒಮೆ್ಮyಅವರುyಒಂದುyಜೊೀಳಿಗೆಯಲ್್ಲyಖಜೂ್ಣರವನು್ನyಪ್ರವಾದಿ
y ರವರಿಗೆy ಉಡುಗೊರಯಾಗಿy ತಂದುy ಸಿವಾೀಕರಿಸುವಂತೆy

ವಿನಂತಿಸಿದರು�y ಪ್ರವಾದಿ y ಅದನು್ನy ಸಿವಾೀಕರಿಸಿಕ್ೂಂಡರುy
ಮತುತುy ಅದಕ್ಕೆy ಬದಲಾಗಿy ಬಂಗಾರದyಒಂದುy ಆಭರಣವನು್ನy
ಅವರಿಗೆyನಿೀಡಿದರು�

ಒಮೆ್ಮyಪ್ರವಾದಿ yಅವರyಮನಗೆyಹೂೀದರು�yಆಗyವುದೂy
ನಿವ್ಣಹಿಸಲುy ನಿೀರುy ಕ್ೀಳಿದರು�y ರಬೀಅ್ y ರವರುy
ನಿಂತುy ನಿೀರುy ಸುರಿಸಿಕ್ೂಟುಟುy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರಿಗೆy ವುದೂy
ನಿವ್ಣಹಿಸಲುyನರವಾದರು�

ರಬೀಅ್ yರವರುyಅವರyಧಮ್ಣನಿಷ್ಠ,yಆತಾ್ಮಥ್ಣತೆ,yವಿಶಾವಾಸy
ಮತುತುy ಸೂಫಾತಿ್ಣಗಾಗಿy ಸ್ಮರಿಸಲ್ಪಡುತಾತುರ�yಈy ಕುರಿತಾಗಿyಒಂದುy
ಉದಾಹರಣೆಯನು್ನyಇಲ್್ಲyನಿೀಡುತಿತುದದಾೀವೆ�yಅಬೂyರಬೀಅyಎಂಬy
ಓವ್ಣy ವಯಕತುy ಇದದಾರು�y ಅವರy ಪತಿ್ನಯy ಹಸರುy ಅಸಾ್ಮy ಬಂತ್y
ಮಖ್ರಮ�yಅವರುyಕುರೈಶ್yಗೊೀತ್ರಕ್ಕೆyಸೆೀರಿದವರಾಗಿದದಾರುyಮತುತುy
ಸುಗಂಧyದೃವಯವನು್ನyಮಾರುತಿತುದದಾರು�yಒಮೆ್ಮyಅವರುyಸುಗಂಧyದೃವಯy
ಮಾರಾಟyಮಾಡುತಾತುyಕ್ಲವುyಸಿತ್ೀಯರೂಂದಿಗೆyರಬೀಅ್yಬಂತ್y
ಮಊಝ್ yರವರyಮನಗೆyಬಂದರುyಮತುತುyಅವರyಹಸರುy
ವಿವರyಕ್ೀಳಿyತಿಳಿದುಕ್ೂಂಡರು�y

ಬೀಅ್ yರವರyತಂದyಬದ್್ರನyಮೆೈದಾನದಲ್್ಲyಕುರೈಷರyಸರದಾರy
ಅಬೂಜಹಲನನು್ನyಹತೆಯಗೆೈದಿದದಾರು�yರಬೀಅ್ yರವರyಕುರಿತುy
ಅರಿತುಕ್ೂಂಡyನಂತರyಅಸಾ್ಮyಬಂತ್yಮಖ್ರಮರವರುyತುಸುy
ಆಕ್ೂ್ರೀರಗೊಂಡುy“ನಿೀವುyನಮ್ಮyಸರದಾರರನು್ನyಹತೆಯyಮಾಡಿದವರy
ಪುತಿ್ರಯೀ?”yಎಂದುyಕ್ೀಳಿದರು�

ರಬೀಅ್yಬಂತ್yಮಊಝ್ yರವರಿಗೆyಅಬೂಜಹಲನನು್ನy
ಸರದಾರನಂದುyಉಲ್ಲೀಖಿಸಿyಹೀಳಿದyಮಾತುyಪಥಯವಾಗಲ್ಲ್ಲ�y
ಅವರುyತಕ್ಷಣyಉತತುರಿಸಿದರು�y “ಸರದಾರನಲ್ಲyಗುಲಾಮನನು್ನy
ಹತೆಯಗೆೈದವರyಪುತಿ್ರ�”

ಅಸಾ್ಮyಅಬೂಜಹಲನನು್ನyಅಪಮಾನyಮಾಡಿದದಾನು್ನyಸಹಿಸಿಕ್ೂಳಳು-
ಲಾರದyಕ್ೂೀಪದಿಂದyಹೀಳಿದರು�y“ನನಗೆyನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆyವಯವಹಾರy
ನಿಷ್ದ್ಧವಾಗಿದ�”

ರಬೀಅ್ y ಅಷಟುೀy ಖಾರವಾಗಿy ಉತತುರಿಸಿದರು�y “ನನಗೂy
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆyವಯವಹಾರyನಿಷ್ದ್ಧವಾಗಿದ�yನನಗೆyನಿಮ್ಮyಸುಗಂಧy
ದೃವಯದಿಂದy ಅತಯಂತy ದುಗ್ಣಂಧವುyಮೂಗಿಗೆy ಬಡಿಯುತಿತುದ�y
ಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೀರವಾಹಕರ yರತು್ರಗಳಂದಿಗೆyಯಾವುದೀy
ರಿೀತಿಯyಸಂಪಕ್ಣyವಯವಹಾರವನು್ನyನಾನುyಇಷಟುಪಡುವುದಿಲ್ಲ�”

ಪ್ರವಾದಿ yರವರyಮುಖಾರವಿಂದವನು್ನyಹಚಿಚನyಚರಿತೆ್ರಕಾರರುy
ಉಲ್ಲೀಖಿಸಿದಾದಾರ�yಅತಯಂತyಶ್ರೀಷ್ಠyಪದyಮತುತುyಹೂೀಲ್ಕ್ಗಳನು್ನy
ಅವರಲ್ಲರೂyಅದಕ್ಕೆyಬಳಸಿದಾದಾರ�yರಬೀಅ್yಬಂತ್yಮಊಝ್

y ರೂಂದಿಗೆy ಅಬೂy ಉಬೈದy ಬನ್yಮುಹಮ್ಮದ್y ಬನ್y
ಅಮಾ್ಮರyಬನ್yಯಾಸರ್yರವರುyಈyಕುರಿತುyವಿಚಾರಿಸಿದಾಗy
ಅವರುyಹೀಳಿದದಾರು�
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ْمَس َطالَِعًة. ! َلْو َرَأْيَتُه َلَرَأْيَت الشَّ َيا ُبنَيَّ

“ಮಗನೀ!y ನಿೀನೀನಾದರೂy ಅವರನು್ನy ಕಂಡಿದದಾರy ಸೂಯ್ಣy
ಉದಯವಾಗುವುದನು್ನyಕಂಡೆyಎಂದುyನಿೀನುyತಿಳಿದುಕ್ೂಳುಳುತಿತುದದಾ�”

ರಬೀಅ್yಬಂತ್yಮಊಝ್ yಸಾವಾಭಿಮಾನಿyಮತುತುyಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸy
ತುಂಬದದಾyಸಿತ್ೀಯಾಗಿದದಾರು�yಆದದಾರಿಂದಲೀyಅವರುyಎದುರಾಗುವy
ಯಾವುದೀyಪ್ರಶ್ನಗೆyತಟಟುನyಉತತುರyನಿೀಡುತಿತುದದಾರುyಮತುತುyಮಾತಿನy
ರಿೀತಿಯನು್ನyಅತಯಂತyಸೂಕ್ಷಷ್ಮyಹಂತಕ್ಕೆyಮತುತುyಅಂತಿಮyಆಯಾಮಕ್ಕೆy
ತಲುಪ್ಸುತಿತುದದಾರು�yಇದೀyಸವಾಭಾವವುyಅವರನು್ನyಅವರyಪತಿಯಂದy
ಬೀಪ್ಣಡುವಂತೆyಮಾಡಿತು�yಯಾವುದೂೀyಒಂದುyವಿಷಯದy
ಕುರಿತುy ಪತಿಯಂದಿಗೆy ಮನಸಾತುಪy ಬಂದಾಗy “ನನೂ್ನಂದಿಗೆy
ಏನೀನುy ವಸುತುಗಳಿವೆಯೀy ಅದನ್ನಲ್ಲy ನಿೀವುy ಪಡೆದುಕ್ೂಳಿಳು�y
ನನ್ನನು್ನyನಿಮ್ಮಂದyಬೀಪ್ಣಡಿಸಿyಬಡಿ”yಎಂದುyಹೀಳಿಬಟಟುರು�yಪತಿy
ಒಪ್್ಪಕ್ೂಂಡರು�yಇವರುyತನ್ನಲಾ್ಲyವಸುತುಗಳನು್ನyಪತಿಗೆyಒಪ್್ಪಸಿದರು�y
ಏಕ್ಂದರyಅದುವೆೀyಅವರyಬೀಪ್ಣಡುವಿಕ್ಯyಷರತುತುyಆಗಿತುತು�y
ಕ್ೀವಲyಒಂದುyಕಮೀಸ್yಉಳಿದಿತುತು�yಪತಿyಅದನು್ನyಕ್ೀಳಿದರು�y
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,yಅದಕಾಕೆಗಿyಅವರುyಮೂರನೀyಖಲ್ೀಫyಉಸಾ್ಮನ್

y ರವರy ನಾಯಯಾಲಯದಲ್್ಲy ದೂರುy ದಾಖಲ್ಸಿದರು�y
ಏಕ್ಂದರyಷರತುತುy ಪ್ರಕಾರy ಪತಿಯyನಿಲುವುy ಸರಿಯೀy ಇತುತು�y
ಅದೀyಪ್ರಕಾರyಉಸಾ್ಮನ್ yರಬೀಅ್yಷರತುತುyಪೂತಿೀ್ಣಕರಿಸ-
ಬೀಕ್ಂದುyತಿೀಪ್್ಣತತುರುyಮತುತುyಪತಿಯಂದಿಗೆyಹೀಳಿದರು�y“ನಿೀವುy

ಇವರyಬಳಿಯಲ್್ಲyಇನ್ನೀನಾದರೂyಉಳಿದುಕ್ೂಂಡಿದದಾರyಅದನೂ್ನy
ಪಡೆದುಕ್ೂಳಳುಬಹುದು�”

ಹಾಫಿಝ್yಇಬ್್ನyಹಜರ್ yತನ್ನyಇಸಾಬದಲ್್ಲyಈyಘಟನಯುy
ಹಿಜರಿy35ರಲ್್ಲyನಡೆಯತೆಂದುyಉಲ್ಲೀಖಿಸಿದಾದಾರ�

ರಬೀಅ್y ಬಂತ್y ಮಊಝ್ y ಅತಯಂತy ವಿದಯy ಮತುತುy
ಬುದಿ್ಧಯರುವy ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದದಾರು�y ಅವರುy ಪ್ರವಾದಿ y
ರವರಿಂದy21yಹದಿೀಸ್yವರದಿyಮಾಡಿರುತಾತುರ�yಅಬುದಾಲ್ಲyಬನ್y
ಅಬಾ್ಬಸ್ yಮತುತುyಇಮಾಮ್yಝೈನುಲ್yಆಬದಿೀನ್ರಂತವರುy
ಕ್ಲವುyಸೂಕ್ಷಷ್ಮವಾದyಧಾಮ್ಣಕyವಿಷಯಗಳyವಿಷದಿೀಕರಣಕಾಕೆಗಿy
ಇವರನು್ನyಸಂಪಕ್ಣಸುತಿತುದದಾರು�yಇವರಿಂದyಹದಿೀಸ್yಉಲ್ಲೀಖಿಸಿದ-
ವರಲ್್ಲyಸುಲೈಮಾನ್yಬನ್yಯಸಾರ್,yಅಬೂyಸಲಾ್ಮyಬನ್yಅಬುದಾ-
ರ್ರಹಾ್ಮನ್,yಆಯಶಾyಬಂತ್yಅನಸ್yಬನ್yಮಾಲ್ಕ್,yಉಬಾದy
ಬನ್yವಲ್ೀದ್yಮತುತುyಅಬುದಾಲ್ಲyಬನ್yಮುಹಮ್ಮದ್yಬನ್yಅಕೀಲ್y
ಮುಂತಾದyದಿಗಗಜರುyಸೆೀರಿದಾದಾರ�

ಇವರyಸಂತಾನಗಳyಕುರಿತುyಅವರಿಗೆyಮುಹಮ್ಮದ್yಎಂಬyಪುತ್ರರಿ-
ದದಾರಂದುyಮಾತ್ರyತಿಳಿದುಬರುತತುದ�yಅವರುyಯಾವಾಗyನಿಧನರಾ-
ದರಂದುyಯಾವುದೀyಚರಿತೆ್ರyಗ್ರಂಥದಲ್್ಲyಮಾಹಿತಿyಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ�
� n

ಎಂದುyನಿಮ್ಮyರಬ್್ಬyಘೀಷ್ಸಿದyಸಂದಭ್ಣ�”y(ಕುರ್ಆನ್y14:7)

ಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಹೀಳಿದರು:y

»إِنَّ اللَّــَه َلَيْرَضــى َعــِن اْلَعْبــِد َأْن َيــْأُكَل اْلَْكَلَة 

ــْرَبَة َفَيْحَمَدهُ َعَلْيَها«. َفَيْحَمَدهُ َعَلْيَها َأْو َيْشــَرَب الشَّ

“ದಾಸನುyಆಹಾರವನು್ನyಸೆೀವಿಸಿyಅದಕಾಕೆಗಿyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸುವುದನು್ನy
ಮತುತುyಪಾನಿೀಯವನು್ನyಸೆೀವಿಸಿyಅದಕಾಕೆಗಿyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸುವುದನು್ನy
ಅಲಾ್ಲಹುyಇಷಟುಪಡುತಾತುನ�”y

ಅಲಾ್ಲಹುyನಿನ್ನನು್ನyದುರಂತyಸನಿ್ನವೆೀರಗಳyಮೂಲಕyಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿದರy

ನಿೀನುyಕ್ೂೀಪ್ಸಿಕ್ೂಳಳುಬಾರದು,yದುಃಖಿಸಬಾರದುyಮತುತುyಬೀಸರ-
ಪಡಬಾರದು�yವಿಷಯyನಾನುyನಿಮಗೆyತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೀyಆಗಿದ�y
ಅಂದರyಪರಿೀಕ್ಷೆಯುyಒಳಿತಿನyಮೂಲಕವೂyಉಂಟಾಗುತತುದyಮತುತುy
ಪರಿೀಕ್ಷೆಯುyಕ್ಡುಕನyಮೂಲಕವೂyಉಂಟಾಗುತತುದ�”y(ಫತಾವಾy
ನೂರುನ್yಅಲದದಾಬ್್ಣ)

ಅಲಾ್ಲಹು yಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸುವವರನು್ನyಇಷಟುಪಡುತಾತುನ�yಅಲಾ್ಲಹು
yಹೀಳುತಾತುನ:y

﴿ڎ ڎ ڈ ڈژ ﴾

“ನಿೀವುyಕೃತಜ್ಞತೆyಸಲ್್ಲಸವುದಾದರyಅಲಾ್ಲಹುyಅದನು್ನyಇಷಟುಪಡು-
ತಾತುನ�”y(ಕುರ್ಆನ್y39:7)� n

...ಒಳತ್ನಬಮೂಲಕಬಪರಿೀಕ್ಷಿಸೆಹುದು!ರ2 ನೇ ಪುಟದಿಂದ


