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ಫಿತ್ನದಿಎರಡುಿದಾರಗಳು

ಇದುyವಿವಿಧyರಿೇತ್ಯyಫಿತ್ನ(ಗೊಿಂದಲ)yಗಳುyಸಮಾಜದಲ್ಲಿyವಾಯಾಪಿಸಕೂಿಂಡಿರುವyಸಿಂದಭ್ಮವಾಗಿದ�yಧಾರ್್ಮಕy
ರಿಂಗವೂyಇದರಿಿಂದyಹೂರತಾಗಿಲಲಿ�yಧಾರ್್ಮಕyರಿಂಗದಲ್ಲಿರುವyಫಿತ್ನಗಳನು್ನyಅವಲೂೇಕಿಸದರyಅದರyಹಿನೆ್ನ-

ಲಯಲ್ಲಿyಎರಡುyಕಾರಣಗಳಿರುವುದುyಕಿಂಡುಬರುತತುದ�yನೆೈಜyಜ್ಾನದyಕೂರತೆyಅವುಗಳಲ್ಲಿyಒಿಂದಾಗಿದ�yಒಬ್ಬy
ಸತಯಾವಿಶಾವಾಸಯyಪಾ್ರಥರ್ಕyಜ್ಾನy‘ಲಾyಇಲಾಹyಇಲಲಿಲಾಲಿಹ್’yಎಿಂದಾಗಿರಬೇಕಷ್ಟು�yಆದರyಅದನು್ನyನಾಲಗೆಯಿಂದy
ಉಚ್ಚರಿಸುವುದರyಆಚೆಗೆyಅದರyಕುರಿತುyಯಾವುದೇyಜ್ಾನವಿರದಿದ್ರyಹಲವುyಸಮಸ್ಯಾಗಳಿಗೆyಕಾರಣವಾಗುತತುದ�y
‘ಲಾyಇಲಾಹyಇಲಲಿಲಾಲಿಹ್’yಎಿಂದುyಉಚ್ಚರಿಸುವವರುyಗೊೇರಿಗಳyಬಳಿಗೆyತೆರಳುತ್ತುರುವುದುyಕಲ್ಮತುತ್ತುಹಿೇದ್ನy
ನೆೈಜyಜ್ಾನದyಕೂರತೆಯಿಂದಾಗಿದ�

ನಮಮಾyಹಣಮಾಕಕುಳುyರಾಖಿyಕಟಟುಲುyಅನಯಾಮತ್ೇಯರyಮುಿಂದyಕೈಚಾಚುವುದುyಅವರಿಗೆyಕಲ್ಮತುತ ತ್ುಹಿೇದ್ನy
ಕುರಿತುyಸರಿಯಾದyಜ್ಾನyಇಲಲಿದಿರುವyಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿದ�yಕಬ್್ರ,yಗೊೇರಿyಸಿಂದರ್ಮನ,yಜೂಯಾೇತ್ಷಯಾದyಮೊರy
ಹೂೇಗುವುದರyಕಾರಣವೂyಭಿನ್ನವಲಲಿ�

﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ﴾

“ಹೇಳಿರಿ:yಜ್ಾನವಿರುವವರುyಜ್ಾನವಿಲಲಿದವರುyಸಮಾನರಾಗುವರೇ?”y(ಕುರ್ಆನ್y39:9)yಎಿಂಬyವಚನವುy
ಅಜ್ಾನದyಅಪಾಯವನು್ನyವಯಾಕಿತುಗೊಳಿಸುತತುದ�

﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ﴾

“ನಿೇವುyಜ್ಾನವಿಲಲಿದವುಗಳyಕುರಿತುyಏನನೂ್ನyಹೇಳದಿರಿ”y(ಕುರ್ಆನ್y17:36)yಎಿಂದುyಅಲಾಲಿಹನುyನಿಷ್ೇಧಿಸರು-
ವುದುyಈyಫಿತ್ನವನು್ನyತಡೆಯಲ್ಕಾಕುಗಿದ�yಜ್ಾನವಿಲಲಿದವರyಫಿತ್ನyಇಿಂದುyಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿyವಧಿ್ಮಸುತತುದ�yಇಿಂದುy



04

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಪ್ರಮಾಣಗಳyಕುರಿತುyಪಾ್ರಥರ್ಕyಜ್ಾನವೂyಇಲಲಿದವರುyಸಾಮಾಜಕyಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿyಸಿಂವಾದದyತನಕy
ಮುಿಂದುವರಿಯುತಾತುರ�yಕೂನೆಗೆyಅದುyಅವರyವಿಶಾವಾಸವುyನಷಟುವಾಗಲುyಕಾರಣವಾಗುವುದಿದ�yವಿದಾವಾಿಂಸರುy
ಮೃತಪಡುವಾಗyಜನಸಾಮಾನಯಾರುyಅಜ್ಾನಿಗಳನು್ನyವಿದಾವಾಿಂಸರಿಂದುyಪರಿಗಣಿಸyಏನಾದರೂyವಿಧಿyಕೇಳಿದರy
ಅವರುyಯಾವಿಂದುyಜ್ಾನವೂyಇಲಲಿದyಫತಾವಾyನಿೇಡುವುದರyಮೂಲಕyತಾವುyಮಾತ್ರವಲಲಿದ,yಬೇರಯವ-
ರನೂ್ನyಪಥಭ್ರಷಟುತೆಯಲ್ಲಿyಸಲುಕಿಸುವyಪರಿಸಥಿತ್yನಿಮಾ್ಮಣವಾಗುವುದಿಂದುyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕy
ನಿೇಡಿರುವುದುyಈyಫಿತ್ನದyಕುರಿತಾಗಿದ�

ಇಬ್್ನyಹಝಿಂ yರವರyಒಿಂದುyಮಾತುyಇಲ್ಲಿyಉಲಲಿೇಖಾಹ್ಮವನಿಸುತತುದ�y“ಇಲ್ಮಾyಮತುತುyಅದರyವಾರಿೇಸುದಾರ-
ರಿಗೆyನೊಿಂದುಕೂಳುಳುವಿಂತೆyಮಾಡಿದyಒಿಂದುyಕಾಯ್ಮವೇನೆಿಂದರ,yಅದುyಅಜ್ಾನಿಗಳುyಇದಕಕುyಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಾ-
ಗಿದ�yಅವರುyತ್ಳುವಳಿಕyಇಲಲಿದವರಾಗಿರುತಾತುರ�yವಾಸತುವದಲ್ಲಿyಅವರುyಗೊಿಂದಲyಮಾಡಿಸುವವರಾಗಿರುವರು�”

ಇಿಂಟನೆ್ಮಟ್yಮತುತುyಸಾಮಾಜಕyಜಾಲತಾಣಗಳyಮುಿಂದyಕುಳಿತುyಮಹಾyಫಿತ್ನವಾಗಿyಮಾಪ್ಮಟಟುyಕಲವರುy
ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿದಾರ್�yಒಿಂದುyತುಿಂಡುyಫತಾವಾyಹಾಗೂyಅಧ್ಮyತುಿಂಡುyಅರಬಿyಸಮಾನವಾಗಿyಸ್ೇರಿದರyಫಿತ್ನy
ಹರಡುವyಅಹ್ಮತೆyಲಭಯಾವಾಯತುyಎಿಂಬಿಂತಹyಪರಿಸಥಿತ್!yವಾಕಾ್ಚತುಯ್ಮವಿರುವವರಾದರyಸಾಕು,yಮತೆತುೇನೂy
ನೊೇಡಬೇಕಿಲಲಿyಎನು್ನವುದುyಒಿಂದುyಫಿತ್ನವಾಗಿyಬಳೆದಿದ�yಇಮಾಮ್yಇಬ್್ನyಸೇರಿೇನ್ yಅವರyಮಾತುಗಳನು್ನy
ಗಮನಿಸರಿ�y“ಈyಜ್ಾನyಎನು್ನವುದುyಧಮ್ಮವಾಗಿದ�yಆದುದರಿಿಂದyನಿೇವುyಯಾರಿಿಂದyದಿೇನ್yಸವಾೇಕರಿಸಬೇಕಿಂದುy
ಸರಿಯಾಗಿyಪರಿಶಿೇಲ್ಸರಿ�”

ಧಮ್ಮನಿಷ್ೇಧಿಗಳುyಮತುತುyಹದಿೇಸ್yನಿಷ್ೇಧಿಗಳೆಲಲಿyಕಲವರyಉಸಾತುದರುಗಳಾಗಿದಾರ್�yತನಿ್ನರ್ತತುyಅದಷ್ೂಟುೇyಜನರy
ವಿಶಾವಾಸವುyಕಟುಟುyಹೂೇಗಿದ�yಕಲವರಿಗಿಂತೂyಅದುyನಷಟುವೇyಆಗಿದ�yಇಮಾಮ್yಹೇಳಿದyಮಾತುyಇಲ್ಲಿyಗಮನಾಹ್ಮ�

“ಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಹೇಳಿರುವರಿಂದುyಹೇಳಿಕೂಿಂಡುyಹದಿೇಸ್yವಿವರಿಸುವyಎಪ್ಪತತುಕಿಕುಿಂತಲೂyಹಚ್್ಚನy
ಜನರನು್ನyನಾನುyಪ್ರವಾದಿ yಯವರyಮಸೇದಿಯಲ್ಲಿyನೊೇಡಿದೇ್ನೆ�yಅವರಿಗೆyಬೈತುಲ್yಮಾಲನು್ನyಒಪಿ್ಪಸದರy
ಅವರುyಅದನು್ನyಪಾ್ರಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದyನಿವ್ಮಹಿಸಬಹುದು�yಆದರyಅವರಲ್ಲಿyಯಾರಿಿಂದಲೂyನಾನುyಜ್ಾನy
ಸವಾೇಕರಿಸಲಲಿ�yಏಕಿಂದರyಅವರುyಜ್ಾನದyವಕಾತುರರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ�yಅದೇyಸಮಯyಒಬ್ಬyಯುವಕyಮುಹಮಮಾದ್yಬಿನ್y
ಶಿಹಾಬ್yಝುಹಿ್ರyಮಸೇದಿಗೆyಆಗರ್ಸದರು�yನಾವುyಅವರyಸರ್ೇಪyಅಣಿyನೆರದವು�”

ಇಮಾಮರyಮೇಲ್ನyಮಾತುಗಳುyಯಾರಿಿಂದyಜ್ಾನyಸವಾೇಕರಿಸಬೇಕುyಎನು್ನವುದಕಕುyಸ್ಪಷಟುವಾದyದಿಕೂಸೂಚ್ಯಾಗಿದ�y
ಜ್ಾನವನು್ನyಅದರyನೆೈಜyಮೂಲದಿಿಂದಲೇyಬರಮಾಡಿಕೂಳಳುಬೇಕು�yಅನಯಾಥಾyಅಪಾಯyಕಟ್ಟುಟಟುyಬುತ್ತು�yಇಮಾಮ್y
ಶಾಫಿಈ yಯವರೂyಹಿೇಗೆಯೇyಹೇಳಿದಾರ್�

“ಒಬ್ಬನುyಗ್ರಿಂಥಗಳಿಿಂದyಮಾತ್ರyಜ್ಾನyಪಡೆದರyಅವನಿಗೆyಹಲವಾರುyವಿಧಿಗಳುyನಷಟುವಾಗುತತುದ�”

ಆದುದರಿಿಂದy ಜ್ಾನವನು್ನy ಅದರy ನೆೈಜyಮೂಲದಿಿಂದy ಪಡೆಯಬೇಕು�y ಹಾಗಾದರy ಫಿತ್ನದಿಿಂದy ರಕ್ಷಣೆy
ಹೂಿಂದಬಹುದು�yಅನಯಾಥಾyಫಿತ್ನyವಧಿ್ಮಸುತತುಲ್ರುತತುದ�yಅಲಾಲಿಹುyಸಹಾಯyಮಾಡಲ್�� n
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ಜನವರ 2ೆ11

ಮುಸಲಾಮಾನರೀಿಎದ್ೀಳಿ!ಿ
ಕುರ್ಆನ್ಿಮತುತುಿಸುನ್ನತ್ತುನಿಆಧಾರದಲ್ಲಿಿಒಟುಟುಗೂಡಿ!

ಶಿಯಾಗಳು, ಯಹೂದಿಗಳು ಮತು್ತ ಿರೈಸ್ತರು ಪರಸ್ಪರ ದ್ೇಷಿಸುತಾ್ತರಂದು ನೇವು ತಪುಪುತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಅವರು 
ಪರಸ್ಪರ ಮಿತ್ರರು. ಅವರಗೆ ಪರಸ್ಪರ ದ್ೇಷವಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಟುಟುಕಥೆ. ಈ ಸುಳ್ಳನು್ನ ನೇವಂದೂ ನಂಬಬೇಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ 
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣಿರಚುವ ತಂತ್ರ. ಯಹೂದಿಗಳು, ಿರೈಸ್ತರು ಮತು್ತ ಶಿಯಾಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದ್ೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲರೂ 
ದ್ೇಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಲಫೇ ಮನ್ಹಜನು್ನ. ಅವರಲ್್ಲ ಅನೇಕ ತತ್ಜ್ಾನಗಳು ಮತು್ತ ಚಂತಕರದಾದಾರ. ಅವರು 
ಇಸಾ್ಲಮನು್ನ ಕಲ್ತಿದಾದಾರ. ತಮ್ಮನು್ನ ಬಾಲದಂತ ಹಂಬಾಲ್ಸುವ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ಲಮ್ ಹಾಗೂ ಮುಸಿ್ಲಮರ ವಿರುದ್ಧ ತಮಗೆ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಂಪುಗಳು ಯಾವುದಂದು ಅವರಗೆ ತಿಳಿದಿದ. ಸತ್ಯದಲ್್ಲರುವ ಗುಂಪು ಯಾವುದಂದೂ ಅವರಗೆ 
ತಿಳಿದಿದ. ಈ ಗುಂಪು ಯಾವತೂ್ತ ಅವರಗೆ ಶರಣಾಗದಂದು ಅವರಗೆ ತಿಳಿದಿದ. 

 " ಶೈಖ್ ರಬೇಅ್ ಇಬ್್ನ ಹಾದಿೇ ಅಲ್ಮದ್ಖಲ್ೇ

ಇಿಂದಿನyಮುಸಲಾಮಾನರyದುಸಥಿತ್ಯನು್ನyಕಾಣುವಾಗyಮನಸುಸೂy
ನೊೇಯುತತುದ�y ಹೃದಯy ರ್ಡಿಯುತತುದ�y ಮುಸಲಿಿಂy

ಸಮುದಾಯವನು್ನy ರೂೇಗಗಳುyಆವರಿಸಕೂಿಂಡಿವ�y ವಿಶಾವಾಸ,y
ಮನ್ಹಜ್,yರಾಜಕಿೇಯyಮುಿಂತಾದyಎಲಲಿyಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲೂಲಿyಅದುy
ಅವರನು್ನyತ್ನು್ನತ್ತುವ�yಆದರyಅದರyಚ್ಕಿತೆಸೂyಅವರyಮುಿಂದಯೇy
ಇದ್ರೂyಅವರಲ್ಲಿyಕಲವೇyಜನರyಹೂರತುyಇತರyಯಾರೂyಆy
ಚ್ಕಿತೆಸೂಯನು್ನyಇಷಟುಪಡುವುದಿಲಲಿ�yಅವರುyತಮಮಾyಹಿತತುಲಲಲಿೇyಇರುವy
ಚ್ಕಿತೆಸೂಯನು್ನyಬಿಟುಟುyರೂೇಗyಪರಿಹಾರyಹುಡುಕುತಾತುyಅತ್ತುಿಂದಿತತುy
ಚಲ್ಸುತ್ತುದಾರ್�

ಈyಎಲಲಿy ರೂೇಗಗಳಿಗೆyಸರಿಯಾದyಚ್ಕಿತೆಸೂಯನು್ನy ನಮಮಾy ರಬ್್ಬy
ಅಲಾಲಿಹುyನಮಗೆyತೊೇರಿಸಕೂಟ್ಟುದಾನ್ೆ�yಆದರyದುರದೃಷಟುವ-
ಶಾತ್yಯಾರೂyಆyಕಡೆyತ್ರುಗುವುದಿಲಲಿ�yಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿyರೂೇಗy
ರಮನವಿದಯಿಂದುyಅಲಾಲಿಹು yಹೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ۉ ۉ ې ې ې ېى ﴾

“ಹೇಳಿರಿ:y ಅದುy ಸತಯಾವಿಶಾವಾಸಗಳಿಗೆy ಮಾಗ್ಮದರ್ಮನy ಮತುತುy
ಉಪರಮನವಾಗಿದ�”y(ಕುರ್ಆನ್y41:44)

﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھھ ﴾
“ಸತಯಾವಿಶಾವಾಸಗಳಿಗೆyಉಪರಮನyಮತುತುyಕರಣೆಯಾಗಿರುವುದನು್ನy
ಅವನುyಕುರ್ಆನ್ನಿಿಂದyಇಳಿಸಕೂಡುತಾತುನೆ�”y(17:82)

ಕುರ್ಆನ್yಈyಎಲಾಲಿyರೂೇಗಗಳಿಗೆyಉಪರಮನವಾಗಿದ�yಅಲಾಲಿಹನy
ಮೇಲಾಣೆ!yಮುಸಲಾಮಾನರುyಇಿಂದುyಯಾವyದಯನಿೇಯyಸಥಿತ್ಯ-
ಲ್ಲಿದಾರ್ೂೇ,yಯಾವyಅಪಮಾನದಲ್ಲಿದಾರ್ೂೇ,yಹೇಗೆyಕಸಕಡಿಡಿಗಳಿಂತೆy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಯಾರಿಗೂyಬೇಡವಾದyಎಲಲಿರಿಿಂದಲೂyತ್ರಸಕುರಿಸಲ್ಪಟಟುyಹಿೇನಾಯy
ಸಥಿತ್ಯಲ್ಲಿದಾರ್ೂೇyಅದರಿಿಂದyಪಾರಾಗಬೇಕಾದರyಅದಕಿಕುರುವುದುy
ಒಿಂದೇyದಾರಿ�yಅದುyಕುರ್ಆನ್ನyಕಡೆಗೆyಮರಳುವುದು,yತಮಮಾy
ವಿಶಾವಾಸ,yಆರಾಧನೆ,yಮನ್ಹಜ್,yರಾಜಕಿೇಯyಮುಿಂತಾದyಎಲಲಿy
ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂyಕುರ್ಆನನು್ನyತ್ೇರ್್ಮಗಾರನನಾ್ನಗಿyಮಾಡಿಕೂ-
ಳುಳುವುದು�yಇದಲಲಿದyಅವರಿಗೆyಬೇರyಚ್ಕಿತೆಸೂಯಲಲಿ�y

ಆದರyದುರದೃಷಟುವಶಾತ್,yವೈದಯಾರುyಇತರyಅನೆೇಕyಚ್ಕಿತೆಸೂಗಳನು್ನy
ತೊೇರಿಸುತಾತುರ�yಬಡಪಾಯyಮುಸಲಾಮಾನರುyಕುರ್ಆನನು್ನyಬಿಟುಟುy
ಆyವಿಷಕಾರಿ,yಮಾರಕ,yಅಡಡಿyಪರಿಣಾಮyಬಿೇರುವyಚ್ಕಿತೆಸೂಗಳyಕಡೆಗೆy
ಹೂರಳುತ್ತುದಾರ್�yಅದುyಅವರಿಗೆyಇನ್ನಷುಟುyನೊೇವು,yನಿಿಂದನೆ,y
ಅವಮಾನyಮತುತುyನಿಕೃಷಟುತೆಯನ್ನಲಲಿದyಇನೆ್ನೇನನೂ್ನyಹಚ್್ಚಸುವುದಿಲಲಿ�

ಮುಸಲಾಮಾನರyಈyದಾರುಣyಸಥಿತ್ಯyಬಗೆ್ಗyಪ್ರವಾದಿಯವರು y
1400yವಷ್ಮಗಳyಹಿಿಂದಯೇyಮಾತನಾಡಿದಾರ್�yಅದಕಿಕುರುವyಚ್ಕಿ-
ತೆಸೂಯನೂ್ನyಸೂಚ್ಸದಾರ್�yಮುಸಲಾಮಾನರುyಇಿಂದುyಈyದಯನಿೇಯy
ಸಥಿತ್ಯಿಂದyಹೂರಬರಲುyಇಚ್ಛಿಸದರೂyಈyಚ್ಕಿತೆಸೂಯನು್ನyಸವಾೇಕರಿಸ-
ಕೂಳಳುಲುyಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲಲಿ�yಆದರ್ಿಿಂದyಅವರಿನೂ್ನyಅದೇyಕಲಮಾರದಲ್ಲಿy
ನಿಟುಟುಸರುyಬಿಡುತಾತುyದಿನyದೂಡುತ್ತುದಾರ್�y

ಆದರyವಿಚ್ತ್ರyಸಿಂಗತ್ಯೇನೆಿಂದರyಮುಸಲಾಮಾನರಲ್ಲಿyಕಲವರುyಈy
ಚ್ಕಿತೆಸೂಯನು್ನyಸವಾೇಕರಿಸyಇತರರಿಗೂyಈyಚ್ಕಿತೆಸೂಯನು್ನyಶಿಫಾರಸುy
ಮಾಡುವಾಗyಬಹುಪಾಲುyಮುಸಲಾಮಾನರುyಇವರುyಹೇಳುವyಈy
ಚ್ಕಿತೆಸೂಯನು್ನyಸವಾೇಕರಿಸುವುದುyಬಿಟುಟುyಇವರನೆ್ನೇyಬದರಿಸುತಾತುರ�y
ಇವರನು್ನyದವಾೇಷಿಸುತಾತುರ�yಮುಸಲಾಮಾನರನು್ನyಈyಹಿೇನಾಯyಸಥಿತ್ಗೆy
ತಳಿಳುದyಶಿರ್್ಮ,yಬಿದ್ಅತ್,yಖುರಾಫಾತ್ಗಳyವಿರುದ್ಧyಹೂೇರಾಡುತಾತುy
ಮುಸಲಾಮಾನರನು್ನyಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಸುನ್ನತ್ತುನೆಡೆಗೆyಕರಯುವುದನು್ನy
ಇವರುyತ್ೇವ್ರವಾಗಿyವಿರೂೇಧಿಸುತಾತುರ�yಅವರyವಿರುದ್ಧyಕಠಿಣವಾಗಿy
ಹೂೇರಾಡುತಾತುರ�y ಸುಧಾರಣಾವಾದಿಗಳೆಿಂಬy ಮುಖವಾಡy
ಹಾಕಿದವರು,yಸಮುದಾಯದyನಾಯಕರಿಂದುyಬಿಿಂಬಿಸಕೂಳುಳುವ-
ವರುyಮುಿಂತಾದವರುyಅವರyವಿರುದ್ಧyಆಕ್ಷೆೇಪದyಮಾತುಗಳನು್ನy
ಹೇಳುತಾತುyಅವರನು್ನyಬಹಿಷಕುರಿಸುವಿಂತೆyಕರyನಿೇಡುತಾತುರ�

ಓyಮುಸಲಿಮ್yಸಮುದಾಯವೇ!yಎಲ್ಲಿದyಸರಿಯಾದyತ್ಹಿೇದ್?y
ಎಲ್ಲಿದyಸರಿಯಾದyವಿಶಾವಾಸ?yಎಲ್ಲಿದyಸರಿಯಾದyಮನ್ಹಜ್?y
ಇವಲಲಿವೂyಮುಸಲಾಮಾನರನು್ನyಒಟುಟುಗೂಡಿಸುವyವಿಷಯಗಳಾ-
ಗಿವ�yಮುಸಲಾಮಾನರುyಒಿಂದೇyಒಿಂದುyವಿಶಾವಾಸದyನೆರಳಲ್ಲಿ,yಒಿಂದೇy
ಒಿಂದುyಮನ್ಹಜ್ನyನೆರಳಲ್ಲಿyಒಟುಟುಗೂಡಬೇಕು�yಈyವಿಶಾವಾಸy

ಮತುತುyಮನ್ಹಜ್y ಕುರ್ಆನ್yಮತುತುy ಸುನ್ನತ್ತುನy ಆಧಾರದಲ್ಲಿy
ಸಲಫುyಸಾಸೂಲ್ಹಿೇನರyಜೇವನದyಆಧಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕು�yಅವರಲಲಿರೂy
ಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿ,yಅವರyರಸೂಲರಲ್ಲಿ,yಈಮಾನ್yಮತುತುyಇಸಾಲಿರ್ನy
ಎಲಾಲಿyಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿyಸರಿಯಾದyವಿಶಾವಾಸವನಿ್ನಟುಟುyಅದನು್ನyತಮಮಾy
ಜೇವನದಲ್ಲಿy ವಸುತುನಿಷಟುವಾಗಿy ಅಳವಡಿಸಕೂಿಂಡಿದ್ರು�y ಈy
ಸಮುದಾಯದyಮೊದಲ್ನವರುyಯಾವುದರಿಿಂದyಸುಧಾರಣೆ-
ಯಾದರೂೇyಅದರಿಿಂದಲಲಿದyಈyಸಮುದಾಯದyಕೂನೆಯವರುy
ಖಿಂಡಿತyಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಾರರು�

ಮುಸಲಾಮಾನರುyಈyಸುಧಾರಣೆಯನು್ನyಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಸುನ್ನತ್ತುನಲ್ಲಿy
ಹುಡುಕುವುದನು್ನyಬಿಟುಟುyಅಲ್ಲಿyಇಲ್ಲಿyಹುಡುಕುತ್ತುದಾರ್�yಸುಧಾರಣೆ-
ಯನು್ನyಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾದಲ್ಲಿyಹುಡುಕುತ್ತುದಾರ್�yಈಗyಅವರyಪ್ರಕಾರy
ಸವ್ಮರೂೇಗyಪರಿಹಾರyಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾದಲ್ಲಿದ�yಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾವೇy
ಈyಎಲಾಲಿyಸಮಸ್ಯಾಗಳಿಗೆyಪರಿಹಾರವಿಂದುyಅವರುyಹೇಳುತ್ತುದಾರ್�y
ಅಿಂದರy ಶಿಯಾಗಳು,y ಬಾತ್ನಿೇಗಳು,y ಓರಿಯಿಂಟಲ್ಸ್ಟುಗಳು,y
ಯಹೂದಿ–ಕ್ರರೈಸತುರುyಎಲಲಿರೂyಒಟುಟುಗೂಡಿyಒಿಂದೇyಸೂರಿನೊಳಗೆy
ಸ್ೇರಿyಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾyನಡೆಸುವುದೇyಸರಿಯಾದyಪರಿಹಾರ!

ಈy ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾy ಎನು್ನವುದುy ಯೂರೂೇಪ್ನಿಿಂದy ಬಿಂದy
ಸುಧಾರಣೆ!yಇದುyಅಮೇರಿಕಾದಿಿಂದyಬಿಂದyಸುಧಾರಣೆ!yಬುಶ್y
ಮತುತುyರರೂೇನ್yಹೇಳುವyಸುಧಾರಣೆ!yಈyಸುಧಾರಣೆಯನು್ನy
ಬಡಪಾಯyಮುಸಲಾಮಾನರುyಚ್ಕಿತೆಸೂಯಿಂದುyತ್ಳಿದಿದಾರ್�yಆದರy
ಪ್ರವಾದಿಯವರು yಹೇಳುವುದನು್ನyನೊೇಡಿರಿ:

»ُيوِشــُك اْلَُمُم َأْن َتَداَعــى َعَلْيُكْم َكَمــا َتَداَعى 

ٍة  اْلََكَلــُة إَِلى َقْصَعتَِهــا.« َفَقــاَل َقاِئٌل: َوِمــْن ِقلَّ

َنْحــُن َيْوَمِئــٍذ؟ َقــاَل: »َبــْل َأْنُتــْم َيْوَمِئــٍذ َكثِيٌر. 

ُه ِمْن  ــْيِل. َوَلَينَْزَعــنَّ اللَّ َوَلِكنَُّكــْم ُغَثاٌء َكُغَثاِء السَّ

ُه فِي  ُكْم اْلَمَهاَبَة ِمنُْكــْم. َوَلَيْقِذَفنَّ اللَّ ُصــُدوِر َعُدوِّ

ِه! َوَما  ُقُلوبُِكــْم اْلَوْهَن«. َفَقاَل َقاِئٌل: َيا َرُســوَل اللَّ

ْنَيا َوَكَراِهَيــُة اْلَمْوِت«. اْلَوْهُن؟ َقــاَل: »ُحــبُّ الدُّ

“ಹಸದವರುyಆಹಾರದyಬಟಟುಲ್ಗೆyಮುಗಿಬಿೇಳುವಿಂತೆyರತು್ರಗಳುy
ನಿಮಮಾy ಮೇಲy ಮುಗಿಬಿೇಳುವರು”y ಎಿಂದುy ಪ್ರವಾದಿಯವರು



07

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಜನವರ 2ೆ11

yಹೇಳಿದಾಗ,yಒಬ್ಬರುyಕೇಳಿದರು:y“ಓyಅಲಾಲಿಹನyಸಿಂದೇ-
ರವಾಹಕರೇ!y ಅಿಂದುy ನಾವುy ಅಲ್ಪy ಸಿಂಖೆಯಾಯಲ್ಲಿರುವವೇ?”y
ಪ್ರವಾದಿಯವರು yಹೇಳಿದರು:y“ಇಲಲಿ�yಅಿಂದುyನಿೇವುyಅಧಿಕy
ಸಿಂಖೆಯಾಯಲ್ಲಿರುವಿರಿ�yಆದರyನಿೇವುyಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿyಕೂಚ್್ಚyಹೂೇಗುವy
ಕಸಕಡಿಡಿಗಳಿಂತ್ರುವಿರಿ�yಅಲಾಲಿಹುyನಿಮಮಾyರತು್ರಗಳyಹೃದಯದಿಿಂದy
ನಿಮಮಾy ಬಗೆ್ಗಯರುವy ಭಯವನು್ನy ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು�y ನಿಮಮಾy
ಹೃದಯದಲ್ಲಿyವಹ್್ನyಹಾಕಿyಬಿಡುವನು�”yಆಗyಒಬ್ಬರುyಕೇಳಿದರು:y
“ಓyಅಲಾಲಿಹನyಸಿಂದೇರವಾಹಕರೇ!yವಹ್್ನyಎಿಂದರೇನು?”yಪ್ರವಾ-
ದಿಯವರು yಹೇಳಿದರು:y“ಇಹಲೂೇಕyಜೇವನದyಬಗೆ್ಗyಪಿ್ರೇತ್y
ಮತುತುyಮರಣದyಬಗೆ್ಗyದವಾೇಷ�”

ರತು್ರಗಳyಹೃದಯದಿಿಂದyಮುಸಲಾಮಾನರyಬಗೆ್ಗಯರುವyಭಯವನು್ನy
ತೆಗೆದುyಹಾಕಲಾಗಿದ�yಮುಸಲಾಮಾನರyಹೃದಯಲ್ಲಿyವಹ್್ನyಹಾಕಿಬಿ-
ಡಲಾಗಿದ�yಇದರಿಿಂದಾಗಿyಅವರುyಕಸಕಡಿಡಿಗಳಾಗಿyಮಾಪ್ಮಟ್ಟುದಾರ್�y
ಅದರಿಿಂದyಹೂರಬರಲುyಅವರುyಇಚ್ಛಿಸುವುದೂyಇಲಲಿ�yದುರದೃ-
ಷಟುವಶಾತ್,yಅನೆೇಕyಉಲಮಾಗಳುyಮತುತುyವೈದಯಾರುyಸುಧಾರಣೆ-
ಯನು್ನyಬಯಸುತಾತುರ�yಆದರyಅವರುyಬಯಸುವyಸುಧಾರಣೆy
ವಿವಿಧyಧರ್ೇ್ಮಯರೂಿಂದಿಗೆyಮಾತುಕತೆ,yಧಾರ್್ಮಕyಸ್ಹಾದ್ಮ,y
ಎಲಲಿyಧಮ್ಮಗಳೂyಸಮಾನyಮತುತುyಪವಿತ್ರವನು್ನವyಭಾವನೆyಇತಾಯಾ-
ದಿಗಳಾಗಿವ�yಇಲ್ಲಿyಪ್ರವಾದಿಯವರನು್ನ yನಿಿಂದಿಸಲಾಗುತ್ತುದ�y
ಆದರyನಾವು,yನಮಗೆyಚ್ಕಿತೆಸೂyನಿೇಡಿರಿ�yನಮಗೆyಸುರಕ್ಷತೆyನಿೇಡಿರಿ�y
ಓyವಿರವಾಸಿಂಸ್ಥಿಯವರೇ!yನಮಮಾನು್ನyರಕ್ಷಿಸರಿ�yನಮಮಾyಧಮ್ಮವನು್ನ,y
ನಮಮಾyರಸೂಲರನು್ನyಇತರyಧಮ್ಮಗಳಿಂದಿಗೆyಸ್ೇರಿಸರಿyಎಿಂದುy
ಹೇಳುತ್ತುದೇ್ವ�

ಇಿಂದುyಮುಸಲಾಮಾನರುyಇರಾಕಿನಲ್ಲಿyಕೂಲಯಾಗುತ್ತುದಾರ್�yಅವರy
ಪರವಾಗಿyಧವಾನಿಯತತುಲುyಯಾರೂyಇಲಲಿ�yಇರಾಕಿನಲ್ಲಿyಅಹುಲಿಸುಸೂ-
ನ್ನದyಜನರನು್ನyಭಿೇಕರವಾಗಿyಹತೆಯಾyಮಾಡಲಾಗುತ್ತುದ�yಆದರೂy
ಯಾರೂyತುಟ್yಬಿಚು್ಚವುದಿಲಲಿ�yಮಸೇದಿಗಳನು್ನyಉರುಳಿಸಲಾಗುತ್ತುದ�yy
ಮುಸ್ಹಫ್ಗಳನು್ನyತುಳಿಯಲಾಗುತ್ತುದ�yಯಾರೂyಮಾತನಾಡು-
ವುದಿಲಲಿ�yಹೇಗೆyಮಾತನಾಡುತಾತುರ?yಮುಸಲಾಮಾನರುyಇಿಂದುyಕಸಕಡಿಡಿ-
ಗಳಿಂತೆyಆಗಿಬಿಟ್ಟುದಾರ್�

ಅಲಾಲಿಹನyಹಗ್ಗವನು್ನyಬಿಗಿಯಾಗಿyಹಿಡಿದುಕೂಳುಳುವುದುyಕಡಾಡಿಯ-
ವಾಗಿದ�yಅಲಾಲಿಹನyಗ್ರಿಂಥವನು್ನyಅನುಸರಿಸ,yಅಲಾಲಿಹನyಆಜ್ಞೆಗ-
ಳನು್ನyಪಾಲ್ಸyಜೇವಿಸಬೇಕಾದುದುyಕಡಾಡಿಯವಾಗಿದ�yಅಲಾಲಿಹನy
ಕರಗೆy ಸ್ಪಿಂದಿಸುವುದುy ಕಡಾಡಿಯವಾಗಿದ�y ನಾವುy ಆಿಂತರಿಕ-
ವಾಗಿಯೂyಬಾಹಯಾವಾಗಿಯೂyನೆೈಜyಮುಸಲಾಮಾನರಾಗುವುದುy

ಕಡಾಡಿಯವಾಗಿದ�yಈyಧಮ್ಮವನು್ನyಆದಿಯಿಂದyಅಿಂತಯಾದyತನಕy
ನಮಮಾyಜೇವನದಲ್ಲಿyಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದುದುyಕಡಾಡಿಯವಾಗಿದ�y

ಸಹಾಬಾಗಳುy ನಿಿಂದಯಾತೆಯಲೂಲಿy ಅವಮಾನದಲೂಲಿy ಜೇವಿಸು-
ತ್ತುದರ್ು�y ಆದರy ಅವರುy ಅಲಾಲಿಹನy ಗ್ರಿಂಥದೂಿಂದಿಗೆyಮತುತುy
ಪ್ರವಾದಿಯವರ yಸುನ್ನತ್ತುನೊಿಂದಿಗೆyನಿಷಕುಳಿಂಕತೆ,yಸತಯಾಸಿಂಧತೆy
ತೊೇರಿಸyಅವುಗಳನು್ನyಬಿಗಿಯಾಗಿyಹಿಡಿದುಕೂಿಂಡಾಗyಅವರಿಗೆy
ಅಲಾಲಿಹನyಸಹಾಯyದೂರಕಿತು�yಅವರುyಆyಕಾಲಘಟಟುದyಅತ್y
ಬಲ್ಷ್ಠyರಕಿತುಯಾಗಿyಮಾಪ್ಮಟಟುರು�yಅವರುyಸಿಂಖೆಯಾಯಲ್ಲಿyಕಡಿಮ-
ಯಾಗಿದ್ರು�yಅಲಾಲಿಹುyಅವರನು್ನyಅಲಾಲಿಹನyಗ್ರಿಂಥyಮತುತುyಪ್ರವಾ-
ದಿಯವರ yಸುನ್ನತ್ತುನyಆಧಾರದಲ್ಲಿyಒಟುಟುಗೂಡಿಸದನು�

ನಾನುyಮದಿೇನಾದಲ್ಲಿyಪ್ರವಾದಿಯವರ yಮಸೇದಿಯಲ್ಲಿyಕುಳಿತುy
ಪ್ರವಾದಿಯವರ yಈyವಚನದyಬಗೆ್ಗyಚ್ಿಂತ್ಸುತ್ತುದ�್

»إِنَّ اْلَمِدينََة َقْرَيٌة َتْأُكُل اْلُقَرى«.

“ಮದಿೇನಾyಇತರyಪಟಟುಣಗಳನು್ನyತ್ನು್ನವyಒಿಂದುyಪಟಟುಣವಾಗಿದ�”

ಮದಿೇನಾyಇತರyಪಟಟುಣಗಳನು್ನyತ್ನು್ನವುದೇ?yಹೇಗೆ?yಮದಿೇನಾy
ಜಗತ್ತುನyಪಟಟುಣಗಳನು್ನyಜಯಸತುತು�yಅಿಂದಿನyಮದಿೇನಾyಮಸೇದಿy
ಇಿಂದಿನyಮದಿೇನಾyಮಸೇದಿಯyಐವತತುನೆೇyಒಿಂದುyಭಾಗದಷೂಟುy
ದೂಡಡಿದಿರಲ್ಲಲಿ�yಇಿಂದಿನyಮದಿೇನಾyಮಸೇದಿಯನು್ನyನೊೇಡಿ�yಬಹಳy
ವಿಶಾಲವಾಗಿದ�yಇಿಂದಿನyಮಸೇದಿyಜನರಿಿಂದyತುಿಂಬಿyತುಳುಕುತ್ತುದ�y
ಆದರyಅವರಲಲಿyಕಸಕಡಿಡಿಗಳು!y

ಆyಕಾಲದಲ್ಲಿyಪ್ರವಾದಿಯವರ yಮಸೇದಿyಬಹಳyಚ್ಕಕುದಾಗಿತುತು�y
ಇಿಂದಿನyಮಸೇದಿಯyಐವತತುನೆೇyಒಿಂದುyಭಾಗದಷೂಟುyಇರಲ್ಲಲಿ�y
ಆದರೂyಅಲ್ಲಿನyಜನರಿಗೆyಅಲಾಲಿಹುyವಿರವಾವನೆ್ನೇyಗೆಲ್ಲಿಸyಕೂಟಟುನು�y
ಇದುyಅವರyಈಮಾನ್,yಇಖಾಲಿಸ್,yತವಕುಕುಲ್ನyಪರಿಣಾಮವಾಗಿತುತು�y
ಅವರುyಜಗತತುನು್ನyಗೆದ್ದುy್ಅವರyರಕಿತುಯಿಂದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ�yಬದಲಾಗಿy
ಅಲಾಲಿಹನyಸಹಾಯದಿಿಂದ�

﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾

“ಪ್ರತಾಪಶಾಲ್ಯೂyಯುಕಿತುಪೂಣ್ಮನೂyಆದyಅಲಾಲಿಹನಿಿಂದಲಲಿದy
ಸಹಾಯವುyಬರುವುದಿಲಲಿ�”y(3:126)
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ಓyಮುಸಲಿಿಂyಸಮುದಾಯವೇ!yಕುರ್ಆನ್yಬೂೇಧಿಸುವ,yಪ್ರವಾದಿಗ-
ಳೆಲಲಿರೂyಬೂೇಧಿಸದyತ್ಹಿೇದನು್ನyಬಿಗಿಯಾಗಿyಹಿಡಿಯರಿ�yಮುಸಲಿಿಂy
ದೇರಗಳಲ್ಲಿyಗೊೇರಿಗಳು,yಬಿದ್ಅತ್ಗಳು,yಖುರಾಫಾತ್ಗಳುyತುಿಂಬಿy
ತುಳುಕುತ್ತುವ�yಅವರಿಗೆyಅಲಾಲಿಹನyಸಹಾಯyಸಗುವುದಾದರೂy
ಹೇಗೆ?y ಅವರಿಗೆy ಗ್ರವy ಸಗುವುದಾದರೂy ಹೇಗೆ?y ಅವರುy
ತಟುಟುತ್ತುರುವುದುyಅಪಮಾನದ,yನಿಿಂದಯಾತೆಯyಬಾಗಿಲುಗಳನಾ್ನಗಿ-
ದಯೇyಹೂರತುy–ಅಲಾಲಿಹುyಕಾಪಾಡಲ್–yಗ್ರವದ,yಸ್ಭಾಗಯಾದy
ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನಲಲಿ�y

﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ﴾

“ನಿೇವಲಲಿರೂyಅಲಾಲಿಹನyಹಗ್ಗವನು್ನyಬಿಗಿಯಾಗಿyಹಿಡಿದುಕೂಳಿಳುರಿ�y
ಭಿನ್ನರಾಗಬೇಡಿ�”y(3:103)

ನಿೇವಲಲಿರೂyಅಲಾಲಿಹನyಹಗ್ಗವನು್ನyಬಿಗಿಯಾಗಿyಹಿಡಿದುಕೂಳಿಳುರಿ�y
ಅಲಾಲಿಹನyಹಗ್ಗyಎಿಂದರೇನು?yಅಲಾಲಿಹನyಹಗ್ಗyಎಿಂದರyಅಲಾಲಿಹನy
ಗ್ರಿಂಥyಮತುತುyಪ್ರವಾದಿಯವರ yಸುನ್ನತ್�yಅಲಾಲಿಹುyಸಿಂಪೂಣ್ಮy
ಮುಸಲಿಿಂyಸಮುದಾಯಕಕುyಈyಹಗ್ಗವನು್ನyಬಿಗಿಯಾಗಿyಹಿಡಿದುಕೂಳಳುಲುy
ಆದೇಶಿಸದಾನ್ೆ�yಆದರyಈyಸಮುದಾಯyಈyಹಗ್ಗವನು್ನyಬಿಗಿಯಾಗಿy
ಹಿಡಿದುಕೂಿಂಡಿದಯೇ?yಮುಸಲಿಿಂyಸಮುದಾಯyವಿಶಾವಾಸ,yಆರಾಧನೆ,y
ಮನ್ಹಜ್yಇತಾಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿyಅಲಾಲಿಹನyಹಗ್ಗವನು್ನyಬಿಗಿಯಾಗಿyಹಿಡಿ-
ದುಕೂಿಂಡಿದಯೇ?yಇಲಲಿ�yಅಲಾಲಿಹನyಮೇಲಾಣೆ!yಕಲವೇyಜನರy
ಹೂರತುyಯಾರೂyಹಿಡಿದುಕೂಿಂಡಿಲಲಿ�yಈyಸಲಫಿೇyಮನ್ಹ-
ಜ್ನೆಡೆಗೆ,yಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಸುನ್ನತ್ತುನೆಡೆಗೆyಕರಯುವyಕಲವೇy
ಜನರyಹೂರತುyಇನಾ್ನರೂyಹಿಡಿದುಕೂಿಂಡಿಲಲಿ�yಅಲಾಲಿಹನಾಣೆ!y
ಉಳಿದವರಲಲಿರೂyಈyಮನ್ಹಜನು್ನyದವಾೇಷಿಸುವವರೇyಆಗಿದಾರ್�y
ಈyಮನ್ಹಜ್ನyವಿರುದ್ಧyಹೂೇರಾಡುವವರೇyಆಗಿದಾರ್�yಈy
ದಅ್yವತತುನು್ನyವಿರೂೇಧಿಸುವವರೇyಆಗಿದಾರ್�

ಸಹೂೇದರರೇ!yನನಗೆyಗೊತ್ತುದ�yಆದರyನಿಮಗೆyಗೊತ್ತುಲಲಿ�yನಾವುy
ಈyನಾಡಿನಲ್ಲಿyವಿದಾಯಾರ್್ಮಗಳಾಗಿದ್ವು�yನಾವುyಸ್ದಿyಅರೇಬಿಯಾದy
ದಕ್ಷಿಣದಿಿಂದyಉತತುರಕಕು,yಪೂವ್ಮದಿಿಂದyಪಶಿ್ಚಮಕಕುyಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತು-
ದವ್ು�yನಾವುyಪ್ರಯಾಣyಮಾಡಿದyಕಡೆಯಲಲಿಲಾಲಿyನಮಗೆyನಮಮಾದೇy
ಸಹೂೇದರರು,yನಮಮಾದೇyಅಕಿೇದದಲ್ಲಿರುವ,yನಮಮಾದೇyಮನ್ಹ-
ಜ್ನಲ್ಲಿರುವyಉಲಮಾಗಳುyಮತುತುyವಿದಾಯಾರ್್ಮಗಳುyಸಗುತ್ತುದರ್ು�y
ನಾನುyಮದಿೇನಾyಮುನವವಾರದyಜಾರ್ಯyಇಸಾಲಿರ್ಯಯಾದಲ್ಲಿyವಿದಾಯಾ-
ರ್್ಮಯಾಗಿದ್�yಅಲ್ಲಿyಪಾ್ರಧಾಯಾಪಕನೂyಆಗಿದ್�yನನ್ನyವಿದಾಯಾಭಾಯಾಸವನು್ನy
ಪೂಣ್ಮಗೊಳಿಸಲುyನಾನುyಮಕಾಕುyಮುಕರ್ರಮದಲ್ಲಿyತಿಂಗಿದ�್yಅಲ್ಲಿy

ಸಲಫಿೇಗಳು,yಅಹಲಿyಹದಿೇಸನವರುyನಮಮಾನು್ನyಭೇಟ್ಯಾಗುತ್ತು-
ದರ್ು�yಎಲಲಿರೂyಒಿಂದೇyಹೃದಯವನು್ನyಹೂಿಂದಿದವರಾಗಿದ್ರು�y
ಮನ್ಹಜ್ನyವಿಷಯದಲ್ಲಿyಅವರyನಡುವyಯಾವುದೇyಭಿನ್ನಮ-
ತವಿರಲ್ಲಲಿ�yಮಾತ್ರವಲಲಿ,yಯಾವುದೇyವಿಷಯದಲೂಲಿyಭಿನ್ನಮತವಿ-
ರಲ್ಲಲಿ�yಕಲವಿಂದುyಆಿಂಶಿಕyವಿಷಯಗಳyಹೂರತು�yಅಿಂತಹy
ಭಿನ್ನಮತyಸಹಾಬಿಗಳಲೂಲಿyಇತುತು�yಆದರyಮನ್ಹಜ್,yಅಕಿೇದy
ಮಾತ್ರವಲಲಿyರಾಜಕಿೇಯವಾಗಿಯೂyಅವರಲ್ಲಿyಯಾವುದೇyಭಿನ್ನ-
ಮತವಿರಲ್ಲಲಿ�yಅವರಲಲಿರೂyಒಿಂದೇyಮನ್ಹಜ್ನಲ್ಲಿದರ್ು�

ಆದರyನಿಂತರyಶೈತಾನನುyಅವರyಮಧ್ಯಾyಭಿನ್ನಮತyಮೂಡಿಸದನು�y
ಫಿತ್ನದy ಜನರುy ಬಿಂದುy ವಿಷವನು್ನy ಕಾರಿದರು�y ಜನರಲ್ಲಿy
ಗುಿಂರ್ಗಾರಿಕyಆರಿಂಭವಾಯತು�yಹೃದಯಗಳುyಒಡೆಯತೊ-
ಡಗಿದವು�yಪೂವ್ಮದಲೂಲಿyಪಶಿ್ಚಮದಲೂಲಿyಜನರುyಭಿನ್ನರಾದರು�y
ಅಲಾಲಿಹನy ಗ್ರಿಂಥy ಮತುತುy ಪ್ರವಾದಿಯವರ y ಸುನ್ನತತುನು್ನy
ಬಿಗಿಯಾಗಿyಹಿಡಿದುyಒಿಂದೇyಆತಮಾವಾಗಿದ್yಮುಸಲಿಿಂyಸಮುದಾಯy
ಇಿಂದುyಹಲವುyಪಿಂಗಡಗಳಾಗಿyಹರಿದಿದ�yಯುವಕರುyಅನೆೇಕy
ಗುಿಂರ್ಗಳಲ್ಲಿyಹಿಂಚ್yಹೂೇಗಿದಾರ್�yಅವರyನಡುವyಸಾಹೂೇ-
ದಯ್ಮವಿಲಲಿ�yಅವರyನಡುವyಪಿ್ರೇತ್ಯಲಲಿ�yಅಲಾಲಿಹನyಗ್ರಿಂಥದy
ಪ್ರಕಾರ,yಪ್ರವಾದಿಯವರ yಸುನ್ನತ್ತುನyಪ್ರಕಾರyತಮಮಾyಭಿನಾ್ನಭಿ-
ಪಾ್ರಯಗಳನು್ನyಬಗೆಹರಿಸಲುyಅವರುyಸದ್ಧರಿಲಲಿ�yಪ್ರತ್ಯೊಬ್ಬರೂy
ಅವರವರyಇಷಟುದyಪ್ರಕಾರyನಡೆಯುತ್ತುದಾರ್�yಅದನು್ನyಬದಲಾ-
ಯಸಕೂಳಳುಲುyಅವರುyಸದ್ಧರಿಲಲಿ�yತಾನುyಪ್ರಮಾದದಲ್ಲಿದ್ೇನೆಿಂಬy
ಭಾವನೆಯೇyಅವರಲ್ಲಿಲಲಿ�

ಸಹೂೇದರರೇ!yಸಹಿೇಹುಲ್yಬುಖಾರಿಯಲ್ಲಿyಇಬ್್ನyಅಬಾ್ಬಸ್ y
ವರದಿyಮಾಡಿದyಒಿಂದುyಘಟನೆಯದ�yಒಮಮಾyಉಯಯ್ನyಇಬ್್ನy
ಹಿಸ್್ನyಇಬ್್ನyಹುಝೈಫyಎಿಂಬವರುyಹುರ್್ರyಇಬ್್ನyಕೈಸ್ yರವರy
ಬಳಿy ಬಿಂದುy ತಿಂಗಿದರು�y ಹುರ್್ರyಉಯಯ್ನರವರy ಸ್ೂೇದರy
ರ್ತ್ರರಾಗಿದ್ರು�yಅವರಿಗೆyಉಮರ್ yರವರyಬಳಿyಸಾಥಿನಮಾ-
ನವಿತುತು�y ಉಮರ್ y ರವರುy ಸಮಾಲೂೇಚನೆyಮಾಡುತ್ತುದ್y
ಉಲಮಾಗಳy ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿy ಇವರೂy ಸ್ೇರಿದ್ರು�y ಹಿೇಗಿರುವಾಗy
ಒಮಮಾyಉಯಯ್ನyಹೇಳಿದರು:yನಿಮಗೆyಅರ್ೇರರyಬಳಿyಸಾಥಿನಮಾ-
ನವಿದಯಲಲಿವೇ?yಒಮಮಾyನನಗೂyಅವರನು್ನyಭೇಟ್yಮಾಡಿಸಕೂಡಿ�y
ಹುರ್್ರyಒಪಿ್ಪಕೂಿಂಡರು�yಹಿೇಗೆyಒಿಂದಿನyಅವರುyಉಯಯ್ನರಿಗೆy
ಉಮರ್ y ರವರನು್ನy ಭೇಟ್y ಮಾಡಿಸದರು�y ಉಮರ್ y
ರನು್ನyಕಿಂಡಾಗyಉಯಯ್ನyಹೇಳಿದರು:yಓyಖತಾತುಬರyಮಗನೆೇ!y
ಅಲಾಲಿಹನyಮೇಲಾಣೆ!yತಾವುyನಮಗೆyಹಚೆ್ಚೇನೂyಕೂಟ್ಟುಲಲಿ�yತಾವುy
ನಾಯಾಯಯುತವಾಗಿyಆಡಳಿತyಮಾಡುತ್ತುಲಲಿ�yಇದನು್ನyಕೇಳಿದಾಗy
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ಉಮರ್ yರವರyಕೂೇಪyನೆತ್ತುಗೆೇರಿತು�yಅವರುyಉಯಯ್ನರಿಗೆy
ಥಳಿಸಲುyಮುಿಂದಾದಾಗyಹುರ್್ರyಹೇಳಿದರು:yyಓyಅರ್ೇರುಲ್y
ಮುಅ್yರ್ನಿೇನ್!yಇವನೊಬ್ಬyಅವಿವೇಕಿ�yಅಲಾಲಿಹುyಅವನyಪ್ರವಾ-
ದಿಯೊಿಂದಿಗೆ yಹೇಳುವುದನು್ನyತಾವುyಕೇಳಿಲಲಿವೇ?

﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ ﴾
“ಕ್ಷರ್ಸರಿ,yಸದಾಚಾರವನು್ನyಆದೇಶಿಸರಿyಮತುತುyಅವಿವೇಕಿಗಳಿಿಂದy
ದೂರವಾಗಿರಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y7:199)

ಇದನು್ನyಕೇಳಿದೂಡನೆyಉಮರ್ yಅಲಲಿೇyನಿಿಂತುಬಿಟಟುರು�yಅವರy
ಮುಖದಲ್ಲಿದy್ಸಟುಟುyಮಾಯವಾಯತು�yಅಲಾಲಿಹುyಆದೇಶಿಸದಿಂತೆy
ಅವರುyಆyವಯಾಕಿತುಗೆyಕ್ಷರ್ಸದರು�yಉಮರ್ yರವರುyಅಲಾಲಿಹನy
ಗ್ರಿಂಥದಲ್ಲಿyಒಿಂದುyಆಜ್ಞೆಯನು್ನyಕಿಂಡರyಅಲಲಿೇyನಿಿಂತುಬಿಡುತ್ತುದರ್ು�y
ಅದನು್ನyದಾಟ್yಹೂೇಗುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�

ಉಮರ್ yಮುಹದಿಸ್್yಆಗಿದ್ರು,yಫಕಿೇಹ್yಆಗಿದ್ರು,yಇಮಾಮ್y
ಆಗಿದ್ರು�yಆದರೂyಕಲವುyವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿyಅವರಿಗೆyಪ್ರಮಾದy
ಸಿಂಭವಿಸುತ್ತುತುತು�yಆದರyಆyಪ್ರಮಾದವನು್ನyತೊೇರಿಸದyತಕ್ಷಣy
ಅವರುyಸರಿಪಡಿಸಕೂಳುಳುತ್ತುದರ್ು�yಅಲಾಲಿಹನyಗ್ರಿಂಥದಲ್ಲಿyಒಿಂದುy
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನyಕಿಂಡರyಅಲಲಿೇyನಿಿಂತುಬಿಡುತ್ತುದರ್ು�

ಅವರyಜೇವನದಲ್ಲಿyಸಿಂಭವಿಸದyಇನೊ್ನಿಂದುyಘಟನೆyನೊೇಡಿ:y
ಅಬೂyವಾಇಲ್yಹೇಳುತಾತುರ:yನಾನುyಶೈಬಾ yರವರyಬಳಿಗೆy
ಹೂೇಗಿyಕುಳಿತೆ�yಕಅ್yಬಾದyಕಿೇಲ್ಕೈyಅವರyವರದಲ್ಲಿತುತು�yಜಾಹಿಲ್ೇy
ಕಾಲದಲೂಲಿ,yಇಸಾಲಿರ್ನಲೂಲಿyಕಅ್yಬಾದyಕಿೇಲ್ಕೈyಶೈಬಾyವಿಂರದವರy
ಕೈಯಲ್ಲಿತುತು�y ಪ್ರವಾದಿಯವರು y ಕಅ್yಬಾದy ಕಿೇಲ್ಕೈಯನು್ನy
ಅವರyವರಕಕುyಕೂಟ್ಟುದರ್ು�yಅಬೂyವಾಇಲ್yಹೇಳುತಾತುರ:yನಾನುy
ಮಸಜಿದುಲ್yಹರಾಮ್ನಲ್ಲಿyಶೈಬಾ yರವರyಬಳಿಗೆyಹೂೇಗಿyಕುಳಿತೆ�y
ಆಗyಅವರುyಹೇಳಿದರು:yನಿೇವುyಕುಳಿತyಇದೇyಸಥಿಳದಲ್ಲಿyಉಮರ್
yನನ್ನyಬಳಿyಕುಳಿತುyಹಿೇಗೆyಹೇಳಿದರು:yಈyಕಅ್yಬಾದಲ್ಲಿರುವy

ಚ್ನ್ನ–ಬಳಿಳುಗಳನೆ್ನಲಾಲಿy ಬಡyಮುಸಲಾಮಾನರಿಗೆy ಹಿಂಚಬೇಕಿಂದುy
ಬಯಸುತೆತುೇನೆ�yಇದನು್ನyಕೇಳಿದಾಗyನಾನುyಹೇಳಿದ�yನಿೇವುyಹಾಗೆy
ಮಾಡಬಾರದು�yಅವರುyಕೇಳಿದರು:yಏಕ?yನಾನುyಹೇಳಿದ:yನಿಮಮಾy
ಇಬ್ಬರುyಸಿಂಗಡಿಗರುy(ಪ್ರವಾದಿಯವರುyಮತುತುyಅಬೂಬಕರ್)y
ಹಾಗೆyಮಾಡಿಲಲಿ�yಇದನು್ನyಕೇಳಿyಅವರುyಹೇಳಿದರು:yಹ್ದುyನಾನುy

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದುದುyಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ�

ಉಮರ್ yತಮಮಾyಯೊೇಚನೆಯನು್ನyಬಿಟುಟುಬಿಟಟುರು�yಇಿಂತಹy
ಅನೆೇಕyಉದಾಹರಣೆಗಳುyಸಹಾಬಾಗಳyಚರಿತೆ್ರಗಳಲ್ಲಿವ�yಅವರುy
ಅಲಾಲಿಹನyಗ್ರಿಂಥದಲ್ಲಿ,yಪ್ರವಾದಿಯವರ yಸುನ್ನತ್ತುನಲ್ಲಿyಒಿಂದುy
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನyಕಿಂಡರyಅಲಲಿೇyನಿಿಂತುಬಿಡುತ್ತುದರ್ು�yಮತೆತುyಅವರುy
ತಮಮಾyಅಭಿಪಾ್ರಯಕಕುyಪಾ್ರರಸತ್ಯyನಿೇಡುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�yಆದರyಇಿಂದುyನಮಮಾy
ಸಥಿತ್ಯೇನು?yನಾನುyಅಲಾಲಿಹನyಗ್ರಿಂಥದಲ್ಲಿ,yಪ್ರವಾದಿಯವರ y
ಸುನ್ನತ್ತುನಲ್ಲಿyಒಿಂದುyಆಜ್ಞೆಯನು್ನyಕಿಂಡರyಅಲಲಿೇyನಿಿಂತುಬಿಡುತೆತುೇ-
ವಯೇ?yನಮಮಾಲ್ಲಿyಪ್ರತ್ಯೊಬ್ಬರೂyಅವರವರyಮನಸಸೂನೊಿಂದಿಗೆy
ಕೇಳಬೇಕು:yಇಿಂತ್ಿಂತಹyವಿಷಯದಲ್ಲಿyನಾನುyಸತಯಾದಲ್ಲಿದೇ್ನೆಯೇ?y
ಅಥವಾy ಪ್ರಮಾದದಲ್ಲಿದ್ೇನೆಯೇ?y ಅಲಾಲಿಹನಿಗೆy ಸಿಂಪೂಣ್ಮy
ರರಣಾಗಿ,y ಅವನy ಗ್ರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವಿಂತೆ,y ಅವನy ಪ್ರವಾದಿಯ

yಸುನ್ನತ್ತುನಲ್ಲಿರುವಿಂತೆyನಮಮಾyಜೇವನವನು್ನyಬದಲಾಯಸ-
ಕೂಳುಳುವy ತನಕy ನಾವುy ಸತಯಾದಲ್ಲಿರುವುದುy ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ�y ನಾವುy
ನಮಮಾನು್ನyಬದಲಾಯಸಕೂಿಂಡರyನಮಗೆyಅಲಾಲಿಹನyಗ್ರಿಂಥದಿಂತೆy
ನಡೆದುಕೂಳಳುಲುyಸಾಧಯಾ�yಸತಯಾಕಕುyಮರಳಲುyಸಾಧಯಾ�yಆದರyನಾವುy
ನಮಮಾyಇಷಾಟುನಿಷಟುಗಳನು್ನyಹಿಿಂಬಾಲ್ಸದರ,yನಮಗೆyಸರಿyಕಿಂಡಿಂತೆy
ಜೇವಿಸದರ,yಅಲಾಲಿಹನyಗ್ರಿಂಥಕಕುyಪ್ರವಾದಿಯವರ yಸುನ್ನತ್ತುಗೆy
ನಮಮಾyಜೇವನದಲ್ಲಿyಯಾವುದೇyಬಲಯೂyಇರಲಾರದು�yಅಸತಯಾವುy
ನಮಮಾyಮೇಲyಹತೊೇಟ್yಸಾಧಿಸುವುದು�y

ನಾನುyನನಗೂ,yನನ್ನyವಿದಾಯಾರ್್ಮಗಳಿಗೂ,yನನ್ನyಸಹೂೇದರರಿಗೂ,y
ನನ್ನyಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೂ,yನನ್ನyವಿರೂೇಧಿಗಳಿಗೂyಈyಸಮುದಾಯದy
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ,y ನಮಮಾyಯುವಕರy ವಿಷಯದಲ್ಲಿy ಅಲಾಲಿಹನನು್ನy
ಭಯಪಟುಟುyಅಲಾಲಿಹನyಗ್ರಿಂಥದಿಂತೆyಅವರನು್ನyನಡೆಸಕೂಳಳುಲು,y
ಅಲಾಲಿಹನy ಗ್ರಿಂಥದಿಂತೆyಮತುತುy ಪ್ರವಾದಿಯವರ y ಸುನ್ನತ್ತು-
ನಿಂತೆyಅವರನು್ನyಒಟುಟುಗೂಡಿಸಲುyಉಪದೇಶಿಸುತ್ತುದ್ೇನೆ�yನಾವುy
ನಮಮಾyಮಕಕುಳನು್ನy ನಮಮಾyಮಸೇದಿಗಳಲ್ಲಿ,y ನಮಮಾyಮದ್ರಸಗಳಲ್ಲಿ,y
ನಮಮಾyಮನೆಗಳಲ್ಲಿy ಮೇಲy ಹೇಳಿದಿಂತೆy ಸರಿಯಾದyಮನ್ಹ-
ಜ್ನಲ್ಲಿy ಬಳೆಸಬೇಕಾಗಿದ�y ಇಷಾಟುನಿಷಟುಗಳಿಗೆy ದಾಸರಾಗದಿಂತೆy
ಜಾಗರೂಕತೆyವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ�

ಹ್ದು!y ಅಲಾಲಿಹನಾಣೆy ಸತಯಾ!y ಇಿಂದುyಮುಸಲಿಿಂy ಸಮುದಾಯy
ಹರಿದುyಹಿಂಚಾಗಿyಹೂೇಗಿದ�yಯುವಕರುyಗುಿಂರ್ಗಾರಿಕಯಲ್ಲಿy
ನಿರತರಾಗಿದಾ್ರ�y ಸಹಾಬಾಗಳೆಲಲಿರೂy ಅಲಾಲಿಹನy ಗ್ರಿಂಥದಲ್ಲಿy
ಒಿಂದುyವಿಧಿಯನು್ನyಕಿಂಡರyಅಲಲಿೇyನಿಿಂತುಬಿಡುತ್ತುದರ್ು�yಸಲಫು-
ಸಾಸೂಲ್ಹ್ಗಳುyಅಲಾಲಿಹನyಗ್ರಿಂಥದಲ್ಲಿyಒಿಂದುyವಿಧಿಯನು್ನyಕಿಂಡರy
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ಅಲಲಿೇyನಿಿಂತುಬಿಡುತ್ತುದರ್ು�yಅವರyಪೈಕಿyಪ್ರಮಾದದಲ್ಲಿರುವವನನು್ನy
ಎಚ್ಚರಿಸದರyಆತyಯಾವುದೇyಹಿಿಂಜರಿಕಯಲಲಿದyಸತಯಾವನು್ನyಸವಾೇಕರಿಸy
ತ್ಬಾyಮಾಡುತ್ತುದರ್ು�

ಪ್ರವಾದಿಯವರ y ಕಾಲದಲ್ಲಿy ಯಾರಾದರೂy ವಯಾಭಿಚಾರy
ಮಾಡಿದರyಅದರಲಲಿೇyಮುಿಂದುವರಿಯುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�y ಬದಲಾಗಿy
ಪ್ರವಾದಿಯವರ yಬಳಿಗೆyಬಿಂದುyತನಗೆyಶಿಕ್ಷೆyಜಾರಿಗೊಳಿಸ-
ಬೇಕಿಂದುyಹೇಳುತ್ತುದರ್ು�yಪ್ರವಾದಿಯವರು yಹೇಳುತ್ತುದರ್ು:y
ಬಹುರyಅದುyಇಿಂತ್ಿಂತಹyಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿರಬಹುದು���yಆದರy
ಅವರುyತರ್್ಪyಒಪಿ್ಪಕೂಳುಳುತ್ತುದರ್ು�yತರ್್ಪyಮಾಡಿದyಬಳಿಕyಸುಖವಾಗಿy
ಜೇವಿಸಲುyಅವರಿಗೆyಕಷಟುವಾಗುತ್ತುತುತು�yಕಾರಣ,yಅವರುyಬದುಕನು್ನy
ದವಾೇಷಿಸುತ್ತುದರ್ು�yಏಕ?yಏಕಿಂದರyಅವರುyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಸಿಂಪೂಣ್ಮy
ರರಣಾಗಿದ್ರು�yಅವರುyಪಾಪyಸುರಕ್ಷಿತರಲಲಿ�yಆದರೂyಅವರುyತರ್್ಪy
ಸಿಂಭವಿಸದರyತಕ್ಷಣyತ್ದಿಕ್ೂಳುಳುತ್ತುದರ್ು�y ನಾವುyಕೂಡyಪಾಪy
ಸುರಕ್ಷಿತರಲಲಿ�yನಾವೂyತರ್್ಪyಮಾಡುತೆತುೇವ�yಆದರyನಾವುyನಮಮಾy
ತಪ್ಪನು್ನyತ್ದಿಕ್ೂಳುಳುತೆತುೇವಯೇ?

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴾

“ಓyಸತಯಾವಿಶಾವಾಸಗಳೆೇ!yಅಲಾಲಿಹನyಕಡೆಗೆyಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿyಪಶಾ್ಚ-
ತಾತುಪಪಟುಟುyಮರಳಿರಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y66:8)

ನಮಗೆy ತರ್್ಪy ಸಿಂಭವಿಸುತತುದ�y ಅಕಿೇದದಲ್ಲಿ,yಮನ್ಹಜ್ನಲ್ಲಿ,y
ಸವಾಭಾವದಲ್ಲಿ,yಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿyನಮಗೆyತರ್್ಪyಸಿಂಭವಿಸುತತುದ�yನಾವುy
ಪಾಪವಸಗುತೆತುೇವ�yನಿಷಿದ್ಧyಕೃತಯಾಗಳನು್ನyಮಾಡುತೆತುೇವ�yಆದರೂy
ತ್ಬಾದyಬಾಗಿಲುyನಮಗೆyತೆರದುಕೂಿಂಡಿದ�yಆದರyನಾವದನು್ನy
ತಟಟುಲುyಸದ್ಧರಿಲಲಿ�y

ಪ್ರವಾದಿಗಳುy ತರ್್ಪyಮಾಡುತ್ತುದರ್ು�y ನಿಂತರyಅವರುy ತ್ಬಾy
ಮಾಡುತ್ತುದರ್ು�yಆದಮ್ yತರ್್ಪyಮಾಡಿyತ್ಬಾyಮಾಡಿದರಿಂದುy
ಅಲಾಲಿಹುyಹೇಳಿದಾನ್ೆ�yದಾವೂದ್ yತರ್್ಪyಮಾಡಿyತ್ಬಾy
ಮಾಡಿದರಿಂದುy ಅಲಾಲಿಹುy ಹೇಳಿದಾನ್ೆ�yಮೂಸಾ y ತರ್್ಪy
ಮಾಡಿyತ್ಬಾyಮಾಡಿದರಿಂದುyಅಲಾಲಿಹುyಹೇಳಿದಾನ್ೆ�yಇವರಲಲಿರೂy
ಅಲಾಲಿಹನyಮುಿಂದy ಕಳಿಂಕಿತರಾಗಿy ನಿಲಲಿಲುy ನಾಚ್ಕಪಟಟುರು�y
ಎಲ್ಲಿಯವರಗೆಿಂದರyಕಿಯಾಮತ್yದಿನyಈyಪ್ರವಾದಿಗಳyಬಳಿಗೆy
ರಫಾಅತ್ಗಾಗಿyಹೂೇಗುವಾಗ,yಅವರುyತಾವುyಮಾಡಿದyತಪಿ್ಪನy
ಕಾರಣyಅಲಾಲಿಹನyಮುಿಂದyನಿಲಲಿಲುyನಾಚ್ಕಪಡುತಾತುರ�yಆದಮ್

yರಿಿಂದyರಫಾಅತ್yಬೇಡುವಾಗyಅವರುyಹೇಳುತಾತುರ:yನಾನುy

ತರ್್ಪyಮಾಡಿದ್ೇನೆ�yನನ್ನyದೇಹ�yನನಗೆyನನ್ನyದೇಹದyಚ್ಿಂತೆ�yಅವರಿಗೆy
ನಾಚ್ಕಯಾಗುತತುದ�yಅವರುyಹೇಳುತಾತುರ:yನಾನುyಈyತಪಿ್ಪನೊಿಂದಿಗೆy
ಅಲಾಲಿಹನyಮುಿಂದyನಿಲಲಿಲುyನಾಚ್ಕಪಡುತೆತುೇನೆ�y

ನಿಂತರyಜನರುyನೂಹ್ yರವರyಬಳಿಗೆyಹೂೇಗುತಾತುರ�yಅವರುy
ಹೇಳುತಾತುರ:yನಾನುyತರ್್ಪyಮಾಡಿದ್ೇನೆ�yನೂಹ್ yಮಾಡಿದy
ತರ್್ಪyಯಾವುದು?yಅವರyಜನತೆಗೆyವಿರುದ್ಧವಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ಮಸದು�್y
ಅವರುyಅದನು್ನyತಪ್ಪಿಂದುyಭಾವಿಸದರ್ು�yಅವರಿಗೆyನಾಚ್ಕಯಾ-
ಗುತತುದ�yಜನರುyಇಬಾ್ರಹಿೇಮ್ yರವರyಬಳಿಗೆyಹೂೇಗುತಾತುರ�y
ಇಬಾ್ರಹಿೇಮ್ yಹೇಳುತಾತುರ:yನಾನುyಕೂಡyತರ್್ಪyಮಾಡಿದ್ೇನೆ�y
ಮೂಸಾ yಕೂಡyಹಾಗೆಯೇyಹೇಳುತಾತುರ�y

ಸಹೂೇದರರೇ!yನಮಮಾyಸಥಿತ್ಯೇನು?yನಾವಲ್ಲಿದ್ೇವ?yನಾವುyಅಸತಯಾ-
ದಲ್ಲಿyಜೇವಿಸುತ್ತುದ್ೇವ�yಅಸತಯಾದಲಲಿೇyಹೂರಳುತ್ತುದ್ೇವ�yಅಲಾಲಿಹನ

yಕಡೆಗೆyನಾವುyಮರಳುವುದಿಲಲಿ�yಬಹುರದಃyನಮಮಾyಈyತಪ್ಪನು್ನy
ಸತಯಾವಿಂದುy ಭಾವಿಸy ಸಾವಿರಾರುy ಜನರುy ನಮಮಾನು್ನy ಹಿಿಂಬಾ-
ಲ್ಸುತ್ತುರಬಹುದು!yಆಗyಅವರಲಲಿರyಪಾಪಭಾರವನು್ನy ನಾವೇy
ಹೂರುವವರಾಗುತೆತುೇವ�y

»َمْن َســنَّ ُسنًَّة َســيَِّئًة َفَعَلْيِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَل 

بَِها إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة. َوَمْن َســنَّ ُســنًَّة َحَســنًَة َفَلُه 

َأْجُرَها َوَأْجُر َمــْن َعِمَل بَِها إَِلى َيــْوِم اْلِقَياَمِة«.

“ಯಾರಾದರೂyಒಿಂದುyಕಟಟುyಚಯ್ಮyಪಾ್ರರಿಂಭಿಸದರyಅವನಿಗೆy
ಅದರy ದೂೇಷyಮತುತುy ರ್ನರುತಾಥಿನy ದಿನದy ತನಕy ಅದನು್ನy
ಮಾಡುವವರಲಲಿರಿಗೆyಸಗುವyದೂೇಷyಸಗಲ್ದ�yಯಾರಾದರೂy
ಒಿಂದುyಒಳೆಳುಯyಚಯ್ಮyಪಾ್ರರಿಂಭಿಸದರyಅವನಿಗೆyಅದರyರ್ಣಯಾy
ಮತುತುyರ್ನರುತಾಥಿನyದಿನದyತನಕyಅದನು್ನyನಿವ್ಮಹಿಸುವವರಲಲಿರಿಗೆy
ಸಗುವyರ್ಣಯಾyಸಗಲ್ದ�”

ಸಹೂೇದರರೇ!yನಿಮಮಾyದೇಹದyಮೇಲyಕರುಣೆyತೊೇರಿಸ�yನಿಮಮಾy
ದೇಹದyಮೇಲyಕರುಣೆyತೊೇರಿಸ�yಜನರಿಗೆyಒಳೆಳುಯyಚಯ್ಮ-
ಗಳನು್ನy ಕಲ್ಸಕೂಡಿರಿ�y ಜನರಿಗೆy ಮರತುy ಹೂೇದ,y ಜನರುy
ನಿವ್ಮಹಿಸದ,yನಿಜೇ್ಮವವಾಗಿyಹೂೇದyಪ್ರವಾದಿಯವರ yಸುನ್ನ-
ತತುನು್ನyಜೇವಿಂತಗೊಳಿಸyಅವರಿಗೆyಕಲ್ಸಕೂಡಿರಿ�yಅವರುyಅದನು್ನy
ನಿವ್ಮಹಿಸದರyಅದರyರ್ಣಯಾyನಿಮಗೆyಸಗಲ್ದ�yಅವರyನಿಂತರದy
ತಲಮಾರುyಅದನು್ನyನಿವ್ಮಹಿಸದರyಅದರyರ್ಣಯಾವೂyನಿಮಮಾyಖಾತೆಗೆy
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ಜನವರ 2ೆ11

ಜಮಯಾಗಲ್ದ�yಆದರyನಿೇವಿಂದುyಬಿದ್ಅತತುನು್ನyಪಾ್ರರಿಂಭಿಸy
ಜನರುyಅದನು್ನyನಿವ್ಮಹಿಸದರyಅದರyದೂೇಷyನಿಮಗೆyತಾಗಲ್ದ�y
ಅವರy ನಿಂತರದವರುy ಅದನು್ನy ನಿವ್ಮಹಿಸದರy ಅವರಲಲಿರy
ದೂೇಷಗಳುyನಿಮಮಾyಖಾತೆಯಲ್ಲಿyಜಮಯಾಗಲ್ವ�y

ಒಟ್ಟುನಲ್ಲಿ,yಅಲಾಲಿಹನನು್ನyಭಯಪಟುಟುyಜೇವಿಸರಿ�yಪ್ರತ್ಕ್ಷಣದಲೂಲಿy
ಅಲಾಲಿಹನyಕಡೆಗೆyಮರಳಿರಿ�yಅಲಾಲಿಹನyಗ್ರಿಂಥವನು್ನyಬಿಗಿಯಾಗಿy
ಹಿಡಿದುಕೂಳಿಳುರಿ�y ಕುರ್ಆನನು್ನyಹಿಿಂಬಾಲ್ಸyಜೇವಿಸಬೇಕಿಂದುy
ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿyಅನೆೇಕyಕಡೆyಅಲಾಲಿಹುyಆಜ್ಾಪಿಸದಾನ್ೆ�yಅನೆೇಕy
ಕಡೆyಆಜ್ಾಪಿಸದಾನ್ೆ�yಅಲಾಲಿಹನyಗ್ರಿಂಥyನಮಮಾyಮುಿಂದಿದ�yಅದರy
ಸಾವಿರyಸಾವಿರyಆಯತ್ಗಳನು್ನyನಾವುyಕಿಂಠಪಾಠyಮಾಡಿದ್ೇವ�y
ಕಿಂಠಪಾಠy ಮಾಡಬೇಕಾದುದುy ಅವರಯಾ�y ಆದರy ಎಲ್ಲಿದy
ಅನುಸರಣೆ?yಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿರುವyಪ್ರಕಾರyನಾವುyಕಮ್ಮವಸಗು-
ತ್ತುದೇ್ವಯೇ?yನಾವುyಕುರ್ಆನನು್ನyಕಲ್ಯುತೆತುೇವ�yಆದರyಅದುy
ನಮಮಾyಜೇವನದಲ್ಲಿದಯೇ?

ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗಬೇಕಿಂದುyಕುರ್ಆನ್yಆದೇಶಿಸುವುದಿಲಲಿವೇ?yಕುರ್ಆನ್y
ಮತುತುyಸುನ್ನತತುನು್ನyಬಿಗಿಯಾಗಿyಹಿಡಿದುyಜೇವಿಸಬೇಕಿಂದುyಕುರ್ಆನ್y
ಆದೇಶಿಸುವುದಿಲಲಿವೇ?yಅಸತಯಾವನು್ನyತೊರಯಬೇಕಿಂದುyಆದೇಶಿಸು-
ವುದಿಲಲಿವೇ?yಬಿದ್ಅತ್ಗಳನು್ನyತೊರಯಬೇಕಿಂದುyಆದೇಶಿಸುವುದಿ-
ಲಲಿವೇ?yಶಿರ್್ಮyಮತುತುyದುಮಾ್ಮಗ್ಮದyವಿರುದ್ಧyಹೂೇರಾಡಬೇಕಿಂದುy
ಆದೇಶಿಸುವುದಿಲಲಿವೇ?y ನಾವುy ಕುರ್ಆನಿಗೆy ಅನುಗುಣವಾಗಿy
ಚಲ್ಸಬೇಕು�y ನಮಮಾಲ್ಲಿy ಒಬೂ್ಬಬ್ಬರೂy ಕುರ್ಆನಿನy ಪ್ರಕಾರy
ಜೇವಿಸಲುyಪಣತೊಡಬೇಕು�yನಮಮಾyಕುಟುಿಂಬಕಕುyಕುರ್ಆನನು್ನy
ಕಲ್ಸಲುyಪಣತೊಡಬೇಕು�yಜನರನು್ನyಸರಿಯಾದyಮನ್ಹಜ್ನಲ್ಲಿy
ಸರಿಯಾದyಅಕಿೇದದಲ್ಲಿyಬಳೆಸಲುyಪಣತೊಡಬೇಕು�yಶಿಕಿ್ಮನyಬಗೆ್ಗ,y
ಅಲಾಲಿಹುyಅಲಲಿದವರಲ್ಲಿyಪಾ್ರರ್್ಮಸುವyಬಗೆ್ಗ,yಅಲಾಲಿಹುyಅಲಲಿದವರy
ಹಸರಲ್ಲಿyಬಲ್yನಿೇಡುವyಬಗೆ್ಗ,yಅಲಾಲಿಹುyಅಲಲಿದವರಲ್ಲಿyಸಹಾಯy
ಬೇಡುವyಬಗೆ್ಗyಎಚ್ಚರಿಕyನಿೇಡಬೇಕು�y

ಜಗತ್ತುನಲ್ಲಿyಲಕ್ಾಿಂತರyದಾಈಗಳಿದಾರ್�yಭೂರ್ಯyಉದಗ್ಲ-
ಗಳಲೂಲಿyದಾಈಗಳಿದಾರ್�yಆದರyಮೇಲyಹೇಳಿದyಯಾವುದೂy
ಅವರyಪ್ರಕಾರyಕಡುಕುಗಳಲಲಿ�yದುರಾಚಾರಗಳಲಲಿ�yಜನರುyಅಸತಯಾ-
ದಲ್ಲಿyಜೇವಿಸುತ್ತುರುವಾಗyಅವರಿಗೆyಆyಅಸತಯಾವನು್ನyಮನವರಿಕy
ಮಾಡಿಕೂಡಲುyನಾವುyಪ್ರಯತ್್ನಸದಿದರ್yನಾವುyದಾಈಗಳಾಗಿದು್y
ಏನುyಪ್ರಯೊೇಜನ?yನಮಮಾyದಅ್yವತ್ನಿಿಂದyಏನುyಪ್ರಯೊೇಜನ?y
ನಮಮಾyದಅ್yವತ್yಅವರಿಗೆyಕಡುಕನ್ನಲಲಿದyಇನೆ್ನೇನನೂ್ನyಹಚ್್ಚಸದು�y
ದುಮಾ್ಮಗ್ಮವನ್ನಲಲಿದy ಇನೆ್ನೇನನೂ್ನy ಹಚ್್ಚಸದು�y ದಾಈಗಳುy

ಜಗತ್ತುನಾದಯಾಿಂತy ಹಬಿ್ಬಕೂಿಂಡಿದಾ್ರ�y ದಾಈಗಳುy ಹಚಾ್ಚದಿಂತೆy
ಪಿಂಗಡyಮತುತುyಗುಿಂರ್ಗಳೂyಹಚಾ್ಚಗುತ್ತುವ!yಜನರಿಗೆyಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳೂy
ಹಚಾ್ಚಗುತ್ತುವ!y ಇದಕಕುy ಕಾರಣ,y ಈy ದಾಈಗಳುy ಪ್ರವಾದಿಗಳy
ಮಾಗ್ಮವನು್ನyಹಿಿಂಬಾಲ್ಸಲಲಿ�yಪ್ರವಾದಿಗಳುyದಅ್yವತ್yಮಾಡಿದಿಂತೆy
ದಅ್yವತ್yಮಾಡಿಲಲಿ�

ಪ್ರವಾದಿಗಳುyಮೊಟಟುಮೊದಲುyಜನರyವಿಶಾವಾಸವನು್ನyಸರಿಪಡಿಸುತ್ತು-
ದರ್ು�yಒಬ್ಬyಪ್ರವಾದಿyಅವರyಜನತೆಗೆyಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿyಬರುವಾಗy
ಅಲ್ಲಿy ಶಿರ್್ಮy ತಾಿಂಡವವಾಡುತ್ತುರುತತುದ�y ದುಷಕುಕೃತಯಾಗಳಿರುತತುವ�y
ಅನಾಚಾರ–ದುರಾಚಾರಗಳಿರುತತುವ�yಪ್ರವಾದಿಗಳುyಮೊಟಟುಮೊದಲುy
ಜನರyವಿಶಾವಾಸವನು್ನyಸರಿಪಡಿಸುವುದರyಕಡೆಗೆyಗಮನyನಿೇಡುತಾತುರ�y
ಅಲಾಲಿಹುyಅಲಲಿದವರೂಿಂದಿಗೆyಪಾ್ರರ್್ಮಸುವ,yಅಲಾಲಿಹುyಅಲಲಿದವರಿಗೆy
ಬಲ್yನಿೇಡುವ,yವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನyಪೂಜಸುವ,yಮಲರ್ಗಳನು್ನyಮತುತುy
ಮಹಾರ್ರುಷರನು್ನyಆರಾಧಿಸುವ,yಕಲುಲಿ–ಮರಗಳನು್ನyಪೂಜಸುವy
ಜನರy ಬಳಿಗೆy ಬಿಂದುy ಪ್ರವಾದಿಗಳುy ಏನುy ಮಾಡುತಾತುರ?y
ಮೊಟಟುಮೊದಲುyಅವರyವಿಶಾವಾಸವನು್ನyಸರಿಪಡಿಸುತಾತುರ�y

ಇಸಾಲಿರ್ೇy ಜಗತ್ತುನy ಕಡೆಗೆy ನೊೇಡಿರಿ�y ಈಜಪಟುನು್ನy ನೊೇಡಿರಿ�y
ಸುಡಾನನು್ನy ನೊೇಡಿರಿ�y ಪಾಕಿಸಾಥಿನವನು್ನy ನೊೇಡಿರಿ�y ಅಲಲಿಲಾಲಿy
ಗೊೇರಿಗಳನು್ನyಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತುದ�yದಾಈಗಳುyತಮಮಾyದಅ್yವ-
ತತುನು್ನyತ್ಹಿೇದಿನyಮೇಲyಕೇಿಂದಿ್ರೇಕರಿಸಲುyವಿಫಲರಾಗುತ್ತುದಾರ್�y

ಸಹೂೇದರರೇ!yಪ್ರವಾದಿಯವರು yಪದೇyಪದೇyಸಹಾಬಿಗಳಿಿಂದy
ಶಿರ್್ಮy ಮಾಡುವುದಿಲಲಿವಿಂದುy ಬೈಅತ್y ಮಾಡಿಸುತ್ತುದ್ರು�y
ಅಬೂಬಕರ್,yಉಮರ್,y ಇಬ್್ನyಮಸ್ಊದ್,yಉಬಾದy ಇಬ್್ನy
ಸಾರ್ತ್yಮುಿಂತಾದವರಲಲಿರೂyಶಿರ್್ಮyಮಾಡುವುದಿಲಲಿyಮತುತುy
ನಮಾಝನು್ನyಸರಿಯಾಗಿyನಿವ್ಮಹಿಸುತೆತುೇವಿಂದುyಪ್ರವಾದಿಯವ-
ರೂಿಂದಿಗೆ yಬೈಅತ್yಮಾಡುತ್ತುದರ್ು�yಅಬೂಬಕರ್,yಉಮರ್y
ಮುಿಂತಾದyಸಹಾಬಾyದಿಗ್ಗಜರುyಬೈಅತ್yಮಾಡುತ್ತುದರ್ು�yಕಾರಣ,y
ಕಾಲಕಾಲಕಕುy ಅಕಿೇದವನು್ನy ನವಿೇಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ�y
ಅಕಿೇದವನು್ನyನಮಮಾyಮನಸಸೂನಲ್ಲಿyದೃಢವಾಗಿyನೆಲಯೂರಿಸಬೇ-
ಕಾಗಿದ�y ಶಿರ್್ಮyಮಾಡುವುದಿಲಲಿವಿಂದುy ಪ್ರವಾದಿಯವರು y
ಸಹಾಬಾಗಳಿಿಂದyಬೈಅತ್yಮಾಡಿಸುತ್ತುದರ್ು�yಆದರyಇಿಂದುyನಿೇವುy
ಯಾರೂಿಂದಿಗಾದರೂyಶಿರ್್ಮyಮಾಡುವುದಿಲಲಿವಿಂದುyಬೈಅತ್y
ಮಾಡಿರಿyಎಿಂದುyಹೇಳಿದರyಅವರyಉತತುರyಹೇಗಿರಬಹುದು?yಶಿರ್್ಮy
ಮಾಡಬೇಡಿyಎಿಂದುyಹೇಳಿದಾಗಲೇyಅವರುyನಾವೇನುyನಿಮಗೆy
ಮುಶಿ್ರಕರಿಂತೆyಕಾಣುತ್ತುದ್ೇವಯೇ?yಎಿಂದುyಕೇಳುತಾತುರ�yಇನು್ನyಶಿರ್್ಮy
ಮಾಡುವುದಿಲಲಿವಿಂದುyಬೈಅತ್yಮಾಡಿರಿyಎಿಂದುyಹೇಳಿದರyಅವರy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯyಹೇಗಿರಬಹುದು?yಅಬೂಬಕರ್,yಉಮರ್yಮುಿಂತಾದy
ಸಹಾಬಾyಶ್ರೇಷ್ಠರುyಶಿರ್್ಮyಮಾಡುವುದಿಲಲಿವಿಂದುyಪ್ರವಾದಿಯವ-
ರೂಿಂದಿಗೆ yಕಾಲಕಾಲಕಕುyಬೈಅತ್yಮಾಡುತ್ತುದರ್ು�yಇಬಾ್ರಹಿೇಮ್

yರವರುyಪಾ್ರರ್್ಮಸದರು:

﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾

“ನನ್ನನೂ್ನyನನ್ನyಸಿಂತಾನವನೂ್ನyವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯಿಂದyದೂರy
ಮಾಡು�”y(ಕುರ್ಆನ್y14:35)

ಇಬಾ್ರಹಿೇಮ್ yಪ್ರವಾದಿಗಳyತಿಂದ�yಅಲಾಲಿಹನyಆಪತುyಗೆಳೆಯ�y
ಆದರೂyಅವರುyಪಾ್ರರ್್ಮಸುತಾತುರ:

﴿ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ 
چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾

“ನನ್ನನೂ್ನyನನ್ನyಸಿಂತಾನವನೂ್ನyವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯಿಂದyದೂರy
ಮಾಡು�yಓyನನ್ನyರಬ್ಬೇ!yಅವುyಈಗಾಗಲೇyಅನೆೇಕyಜನರನು್ನyದಾರಿ-
ತಪಿ್ಪಸವ�yಆದ್ರಿಿಂದyಯಾರುyನನ್ನನು್ನyಹಿಿಂಬಾಲ್ಸುತಾತುರೂೇyಅವರುy
ನನ್ನವರು�yಯಾರಾದರೂyನನ್ನನು್ನyಹಿಿಂಬಾಲ್ಸುವುದಿಲಲಿವಿಂದಾದರy
ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂyನಿೇನುyಅತಯಾಧಿಕyಕ್ಷರ್ಸುವವನೂyಅಪಾರy
ಕರುಣೆyತೊೇರುವವನೂyಆಗಿರುವ�”y(ಕುರ್ಆನ್y14:35–36)

ತನ್ನyಸಿಂತಾನyಪರಿಂಪರಯಲ್ಲಿyಅನೆೇಕyಪ್ರವಾದಿಗಳುyಬರುತಾತುರಿಂದುy
ಅವರಿಗೆyಗೊತ್ತುತುತು�yಆದರೂyಅವರುyಶಿಕ್ಮನು್ನyಭಯಪಟಟುರು�yನಾವುy
ಶಿಕ್ಮನು್ನyಭಯಪಡದಿರುವುದಾದರೂyಹೇಗೆ?

»َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َثبِّْت ُقُلوَبنَا َعَلى ِدينَِك«.

“ಓyಹೃದಯಗಳನು್ನyಹೂರಳಿಸುವವನೆೇ!yನನ್ನyಹೃದಯವನು್ನyನಿನ್ನy
ಧಮ್ಮದಲ್ಲಿyಅಚಲವಾಗಿyನಿಲ್ಲಿಸು�”

ಪ್ರವಾದಿಯವರು yಈyಪಾ್ರಥ್ಮನೆಯನು್ನy ಪಾ್ರರ್್ಮಸುತತುಲೂ,y
ಸಹಾಬಿಗಳಿಗೆyಕಲ್ಸಕೂಡುತತುಲೂyಇದರ್ು�yಅವರಲಲಿರೂyಶಿಕ್ಮನು್ನy
ಭಯಪಡುತ್ತುದರ್ು�yಆದರyನಮಮಾyಸಥಿತ್ಯೇನು?yನಮಮಾyಜೇವನದಲ್ಲಿy

ಶಿರ್್ಮyಬರಲಾರದಿಂದುyನಮಗೆyಖಾತ್್ರಯಾಗಿyಬಿಟ್ಟುದ!!yನಮಮಾy
ಜೇವನದಲ್ಲಿy ನಿಫಾರ್y (ಕಾಪಟಯಾ)y ಬರಲಾರದಿಂದೂy ನಮಗೆy
ಖಾತ್್ರಯಾಗಿyಬಿಟ್ಟುದ!!y ಸಹಾಬಾಗಳುyನಿಫಾಕನು್ನyಅತ್ಯಾಗಿy
ಭಯಪಡುತ್ತುದರ್ು�yಇಬ್್ನyಅಬಿೇyಮುಲೈಕyಹೇಳುತಾತುರ:yನಾನುy
ಮುಹಮಮಾದ್ yರವರyಮೂವತುತುyಸಿಂಗಡಿಗರನು್ನy(ಸಹಾಬಾ-
ಗಳನು್ನ)yಭೇಟ್ಯಾಗಿದೇ್ನೆ�yಅವರಲಲಿರೂyನಿಫಾಕನು್ನyಅತ್ಯಾಗಿy
ಭಯಪಡುತ್ತುದರ್ು�yಮನುಷಯಾನುyನಿಫಾಕಿನyಬಗೆ್ಗyಭಯಪಡಲೇy
ಬೇಕಾಗಿದ�yಶಿಕಿ್ಮನyಬಗೆ್ಗyಭಯಪಡಲೇyಬೇಕಾಗಿದ�yಹೃದಯವುy
ವಕ್ರವಾಗುವುದರyಬಗೆ್ಗyಭಯಪಡಲೇyಬೇಕಾಗಿದ�

﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴾
“ಓyನಮಮಾyರಬ್ಬೇ!yನಮಗೆyಸನಾಮಾಗ್ಮವನು್ನyದಯಪಾಲ್ಸದyಬಳಿಕy
ನಮಮಾyಹೃದಯವನು್ನyವಕ್ರಗೊಳಿಸಬೇಡ�yನಮಗೆyನಿನ್ನyಕಡೆಯy
ದಯಯನು್ನyಉದಾರವಾಗಿyಕರುಣಿಸು�yಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂyನಿೇನುy
ಅತುಯಾದಾರವಾಗಿyಕರುಣಿಸುವವನಾಗಿರುವ�”y(ಕುರ್ಆನ್y3:8)

﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾

“ನಷಟುದಲ್ಲಿರುವyಜನರಲಲಿದyಇನಾ್ನರೂyಅಲಾಲಿಹನyತಿಂತ್ರದyಬಗೆ್ಗy
ನಿಭ್ಮಯರಾಗಿರಲಾರರು�”y(ಕುರ್ಆನ್y7:99)

ನಮಮಾy ಹೃದಯವನು್ನy ಸಿಂರಕ್ಷಿಸುವಿಂತೆy ನಾವುy ಅಲಾಲಿಹನ-
ಲ್ಲಿy ಬೇಡುತೆತುೇವ�y ಅಲಾಲಿಹನy ಆಜ್ಾಪಾಲನೆy ಮಾಡುವುದು,y
ಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಸಿಂಪೂಣ್ಮyರರಣಾಗುವುದು,yಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿyಇಸತುಗಾಫಾರ್y
ಮಾಡುವುದು,yಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyವಿನಮ್ರತೆyತೊೇರುವುದುyಮುಿಂತಾದy
ನಮಮಾy ಹೃದಯದಲ್ಲಿy ಈಮಾನನು್ನy ಅಚಲವಾಗಿy ನಿಲ್ಲಿಸುವy
ಮಾಗ್ಮಗಳನು್ನyನಾವುyಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದ�yಇಸಾಲಿಮ್yನಮಮಾy
ಹೃದಯದಲ್ಲಿyಆಳವಾಗಿyಬೇರೂರುವಿಂತೆyನಾವುyಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ�y
ನಮಮಾyಮೂಲಕyಜನರಿಗೆyಹಿದಾಯತ್yಕರುಣಿಸುವಿಂತೆyನಾವುy
ಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿyಬೇಡಬೇಕಾಗಿದ�y

ಸಹೂೇದರರೇ!yಮುಸಲಾಮಾನರyಮಧ್ಯಾyಪಿ್ರೇತ್,yಪ್ರೇಮ,yಸಾಹೂೇದ-
ಯ್ಮವನು್ನyಜೇವಿಂತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದುದುyನಮಮಾyಆದಯಾyಕತ್ಮವಯಾ�y
ಇದುyಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಸುನ್ನತ್ತುನyಆಧಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕೇyವಿನಾy
ನಿಫಾಕಿನyಅಥವಾyತೊೇರಿಕಯyಆಧಾರದಲ್ಲಿರಬಾರದು�yಇದುy
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ಸತಯಾದyಆಧಾರದಲಾಲಿಗಿರಬೇಕು�yನಾವುyನಮಮಾyಜೇವನದಲ್ಲಿyಸತಯಾವನು್ನy
ಬಳಗಿಸಬೇಕು�yನಿಂತರyಜನರನು್ನyಅದರyಕಡೆಗೆyಆಮಿಂತ್್ರಸಬೇಕು�y
ಈyಸಾಹೂೇದಯ್ಮತೆ,yಈyಪಿ್ರೇತ್yಮುಸಲಾಮಾನರyಮಧ್ಯಾy ಸದಾy
ನೆಲನಿಿಂತ್ರಬೇಕು�

﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ﴾

“ನಿೇವಲಲಿರೂyಅಲಾಲಿಹನyಹಗ್ಗವನು್ನyಬಿಗಿಯಾಗಿyಹಿಡಿದುಕೂಳಿಳುರಿ�y
ಭಿನ್ನರಾಗಬೇಡಿ�”y(3:103)

ನಮಮಾನು್ನyಭಿನ್ನಗೊಳಿಸುವುದುyಏನು?yಸಿಂರಯವೇyಇಲಲಿ�yನಮಮಾy
ಇಷಾಟುನಿಷಟುಗಳು�yನಮಮಾyಇಷಾಟುನಿಷಟುಗಳುyನಮಮಾನು್ನyಬೇಪ್ಮಡಿಸುತತುವ�y
ನನಗೊಿಂದುyಅಭಿಪಾ್ರಯ�yನಿಮಗೊಿಂದುyಅಭಿಪಾ್ರಯ�yನಾನುy
ಒಬ್ಬನನು್ನyಅನುಸರಿಸುತೆತುೇನೆ�yನಿೇವುyಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನyಅನುಸರಿ-
ಸುತ್ತುೇರಿ�yನಮಮಾyಮಧ್ಯಾಯರುವyಭಿನ್ನತೆಗಳಿಗೆyನಾವುyಕುರ್ಆನನು್ನy
ತ್ೇರ್್ಮಗಾರನನಾ್ನಗಿyಮಾಡುವುದಿಲಲಿ�y ನಮಮಾyಮಧ್ಯಾyಒಡಕುಿಂ-
ಟ್ಗುತತುದ�yದವಾೇಷವುಿಂಟ್ಗುತತುದ�y ಕಲಹವುಿಂಟ್ಗುತತುದ�y ರಕತುy
ಹರಿಯುತತುದ�yಮುಸಲಿಮರುyಇಿಂದುyಯಾವyದುಸಥಿತ್ಯಲ್ಲಿರುವರೂೇy
ಅದಕಕುಲಾಲಿyಕಾರಣyಈyವೈಯುಕಿತುಕyಇಷಾಟುನಿಷಟುಗಳು�

ಮುಸಲಾಮಾನರನು್ನyಸತಯಾದyಆಧಾರದಲ್ಲಿ,yಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಸುನ್ನತ್ತುನy
ಆಧಾರದಲ್ಲಿyಒಟುಟುಗೂಡಿಸುವಿಂತೆyನಾನುyಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿyಬೇಡಿಕೂ-
ಳುಳುತೆತುೇನೆ�yಈyನಾಡಿನyಯುವಕರನು್ನyಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಸುನ್ನತ್ತುನy
ಆಧಾರದy ಮೇಲy ಒಟುಟುಗೂಡಿಸುವಿಂತೆy ಬೇಡಿಕೂಳುಳುತೆತುೇನೆ�y
ಇಮಾಮ್yಮುಹಮಮಾದ್yಇಬ್್ನyಅಬುಲ್್yವಹಾಹಾಬ್ರyಮೂಲಕy
ಸಲಫಿಯಯಾತ್yಈyನಾಡಿಗೆyಬರುವುದಕಕುyಮುನ್ನyಈyಉಪದಿವಾೇಪದy
ಸಥಿತ್yಹೇಗಿತೆತುಿಂದುyನಾವುyಚ್ಿಂತ್ಸಬೇಕಾಗಿದ�yಇಲ್ಲಿyಮುಸಲಾಮಾನರುy
ಹರಿದುyಹಿಂಚಾಗಿyಹೂೇಗಿದ್ರು�yಎಲ್ಲಿಯವರಗೆಿಂದರyಅವರಲ್ಲಿy
ಕಲವರುyನಮಾಝ್,yಉಪವಾಸ,yಝಕಾತ್yಮುಿಂತಾದವುಗಳನ್ನ-
ಲಲಿದyಪರಲೂೇಕವನೂ್ನyಸಹyನಿಷ್ೇಧಿಸುತ್ತುದರ್ು!yಅಲಾಲಿಹುyಅವರನು್ನy
ಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಸುನ್ನತ್ತುನyಆಧಾರದಲ್ಲಿyಒಟುಟುಗೂಡಿಸದ�y

ಆದ್ರಿಿಂದyಓyಸಹೂೇದರರೇ!yನಾವುyಆyಅಿಂಧಕಾರದyಯುಗವನು್ನy
ನೆನಪಿಸಕೂಳಳುಬೇಕು�yಅದರyನಿಂತರದyಸುವಣ್ಮyಯುಗವನೂ್ನy
ನೆನಪಿಸಕೂಳಳುಬೇಕು�yನಮಮಾಲ್ಲಿyಏನೆೇyಭಿನಾ್ನಭಿಪಾ್ರಯyಬಿಂದರೂy
ಅದನು್ನyಸ್ಹಾದ್ಮಯುತವಾಗಿyಬಗೆಹರಿಸಕೂಳಳುಬೇಕು�yಸಟುಟು,y
ದವಾೇಷ,yಹಗೆyಇತಾಯಾದಿಗಳೆಲಲಿವನೂ್ನyತೊರಯಬೇಕು�yಯಹೂದಿಗಳು,y
ಓರಿಯಿಂಟಲ್ಸ್ಟುಗಳುyಮುಿಂತಾದyಇಸಾಲಿರ್ನyರತು್ರಗಳುyಎಲಲಿy

ಕಡೆಯಲೂಲಿy ನಮಮಾನು್ನy ಸೂಕ್ಷಷ್ಮವಾಗಿy ವಿೇಕ್ಷಿಸುತ್ತುದಾ್ರ�y ಅವರುy
ಅತ್ಯಾಗಿyದವಾೇಷಿಸುವುದುyನಮಮಾyಈyದಅ್yವತತುನಾ್ನಗಿದ�yಅಿಂದರy
ಸಲಫಿೇyದಅ್yವತತುನು್ನ�yಅಿಂದರyಇಮಾಮ್yಮುಹಮಮಾದ್yಇಬ್್ನy
ಅಬುಲ್್yವಹಾಹಾಬರುyಜೇವಿಂತಗೊಳಿಸದyಸಲಫಿyಮನ್ಹಜನು್ನ�y
ಕಾರಣyಅವರಿಗೆyಗೊತ್ತುದyಇದೇyಸತಯಾವಿಂದು�y

ಶಿಯಾಗಳು,yಯಹೂದಿಗಳುyಮತುತುyಕ್ರರೈಸತುರುyಪರಸ್ಪರyದವಾೇಷಿಸು-
ತಾತುರಿಂದುyನಿೇವುyತರ್್ಪತ್ಳಿಯಬೇಡಿ�yಅವರುyಪರಸ್ಪರyರ್ತ್ರರು�y
ಅವರಿಗೆy ಪರಸ್ಪರy ದವಾೇಷವಿಲಲಿ�y ಅದುy ಕಟುಟುಕಥೆ�yಈy ಸುಳಳುನು್ನy
ನಿೇವಿಂದೂy ನಿಂಬಬೇಡಿ�y ಇದುy ನಿಮಮಾy ಕಣಿಣಿಗೆy ಮಣೆಣಿರಚುವy
ತಿಂತ್ರ�yಯಹೂದಿ–ಕ್ರರೈಸತುರುyಪರಸ್ಪರyದವಾೇಷಿಸುವುದಿಲಲಿ�yಅವರುy
ದವಾೇಷಿಸುವುದುyನಮಮಾyಈyಮನ್ಹಜನು್ನ�yಅವರಲ್ಲಿyಅನೆೇಕyತತವಾ-
ಜ್ಾನಿಗಳುyಮತುತುyಚ್ಿಂತಕರಿದಾರ್�yಅವರುyಇಸಾಲಿಮನು್ನyಕಲ್ತ್ದಾರ್�y
ತಮಮಾನು್ನyಬಾಲದಿಂತೆyಹಿಿಂಬಾಲ್ಸುವyಮತುತುyಇಸಾಲಿಮ್yಹಾಗೂy
ಮುಸಲಿಮರy ವಿರುದ್ಧy ತಮಗೆy ಸಹಾಯy ಮಾಡುವy ಗುಿಂರ್y
ಯಾವುದಿಂದುy ಅವರಿಗೆy ತ್ಳಿದಿದ�y ಸತಯಾದಲ್ಲಿರುವy ಗುಿಂರ್y
ಯಾವುದಿಂದೂyಅವರಿಗೆyತ್ಳಿದಿದ�yಈyಗುಿಂರ್yಯಾವತೂತುyಅವರಿಗೆy
ರರಣಾಗದಿಂದುyಅವರಿಗೆyತ್ಳಿದಿದ�yಆದ್ರಿಿಂದyಸಹೂೇದರರೇy
ಸಲಫಿyಮನ್ಹಜ್ಗೆyನಿಷ್ಠರಾಗಿyಜೇವಿಸರಿ�yಭಿನ್ನಮತyತಾಳಬೇಡಿ�

ನಮಮಾyಹೃದಯಗಳನು್ನyಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಸುನ್ನತ್ತುನyಆಧಾರದಲ್ಲಿy
ಒಟುಟುಗೂಡಿಸಲುyಮತುತುyನಾವುyಕಾಣಲುyಬಯಸುವyಇಸಾಲಿರ್ನy
ಇಝ್ಝತತುನು್ನy(ಪರಾಕ್ರಮವನು್ನ)yನಮಮಾyಕಣುಮಾಿಂದyತೊೇರಿಸಕೂಡಲುy
ನಾನುyಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿyಪಾ್ರರ್್ಮಸುತೆತುೇನೆ�yಅಲಾಲಿಹುyನಮಮಾyಕನಸನು್ನy
ನನಸಾಗಿyಮಾಡಲ್�yಆರ್ೇನ್�� n

ತಸ್್ೀಹ್ಿಎಣಿಸುವುದುಿಹೀಗೆ?

ಶೈಖ್yನಾಸರುದಿೇ್ನ್yಅಲ್ಅಲಾ್ಬನಿyಹೇಳುತಾತುರ:y

“ಎಡಗೆೈಯyಮೂಲಕyತಸ್ಬೇಹ್yಎಣಿಸುವವನುy ಸುನ್ನತತುನು್ನy
ವಿರೂೇಧಿಸದನು�y ಹಚ್್ಚನy ಜನರುyಮಾಡುವಿಂತೆy ಎರಡೂy
ಕೈಗಳಿಿಂದy ತಸ್ಬೇಹ್y ಎಣಿಸುವವನುy ಸರಿಯಾದy ಮತುತುy
ತಪಾ್ಪದy ಕಲಸವನು್ನy ಬರಸದನು�y ಅಲಾಲಿಹುy ಅವನಿಗೆy
ಕ್ಷರ್ಸಲೂಬಹುದು�yಬಲಗೆೈಯಿಂದyತಸ್ಬೇಹ್yಎಣಿಸುವವನುy
ಸರಿಯಾದyಮಾಗ್ಮದರ್ಮನದಲ್ಲಿದು್yಪ್ರವಾದಿyಮುಹಮಮಾದ್(ಸ)y
ರವರyಸುನ್ನತತುನು್ನyಪಡೆದವನಾಗಿರುವನು�”

y (ಸಹಿೇಹುಲ್yಅದಬಿಲ್yಮುಫ್ರದ್yರ್ಟy471)
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ಪಾಯಾಲಸ್ತುೀನ್ಿ—ಮರಳಿಿಪಡೆಯುವುದುಿಹೀಗೆ?

ಇಸಾ್ಲಮಿನ ಸುವರ್ಣಕಾಲದಲ್್ಲ ಮುಸಲಾ್ಮನರು ಪಾ್ಯಲಸಿ್ತೇನನು್ನ ವಶದಲ್್ಲಟುಟುಿೂಂಡದುದಾ ಇಸಾ್ಲಮಿನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಆಗಿತು್ತ. 
ಮುಸಲಾ್ಮನರು ಪಶಿ್ಣಯನ್ನರ, ರೂೇಮನ್ನರ, ಕಿಬ್ತಗಳ ರಾಜಧಾನಗಳನು್ನ ನಡುಗಿಸಿದುದಾ ಇಸಾ್ಲಮಿನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಆಗಿತು್ತ.

 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್್ನ ಸಾಲ್ಹ್ ಅಲ್ಉಸೈಮಿೇನ್

ಪ್ರವಾದಿಯವರು yಮತುತುyಸಹಾಬಾಗಳುyಯಾವy‘ಇಸಾಲಿಮ್’ನಲ್ಲಿ-
ದರ್ೂೇyಆy‘ಇಸಾಲಿಮ್’ನyಮೂಲಕವಲಲಿದy‘ಅರಬ್yರಾಷಿಟ್ೇಯತೆ’ಯy
ಹಸರುyಹೇಳಿyಪಾಯಾಲಸತುೇನನು್ನyವಾಪಸುyಪಡೆಯಲುyಅರಬಿಗಳಿಗೆy
ಖಿಂಡಿತyಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ�y—ಹಚು್ಚyಬಲಲಿವನುyಅಲಾಲಿಹು�y

ಅಲಾಲಿಹುyಹೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ﴾

“ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂyಭೂರ್yಅಲಾಲಿಹನದು�್yಅವನಿಚ್ಛಿಸದವರಿಗೆy
ಅವನದನು್ನyಉತತುರಾಧಿಕಾರವಾಗಿyನಿೇಡುತಾತುನೆ�yಅಿಂತಯಾವಿರುವುದುy
ಭಯಭಕಿತುಯಿಂದyಜೇವಿಸುವವರಿಗೆyಮಾತ್ರ�”y(ಕುರ್ಆನ್y7:128)

ಅರಬಿಗಳುyಎಷ್ಟುೇyಪ್ರಯತ್್ನಸದರೂ,yಭೂರ್yತುಿಂಬಾyಪ್ರತ್ಭಟನೆy
ನಡೆಸದರೂ,yರಸ್ತುಯyಉದಗ್ಲಗಳಲ್ಲಿyಪ್ರದರ್ಮನyಮಾಡಿದರೂy
ಪಾಯಾಲಸತುೇನನು್ನy ವಾಪಸುy ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿy ಯರಸವಾಯಾಗಲಾ-
ರರು�y ಎಲ್ಲಿಯವರಗೆಿಂದರy ಅವರುy ‘ಇಸಾಲಿಮ್’y ಅನು್ನy ತಮಮಾy
ಜೇವನದಲ್ಲಿyಅಳವಡಿಸಕೂಿಂಡುyಯಹೂದಿಗಳನು್ನyಪಾಯಾಲಸತುೇನಿ-
ನಿಿಂದyಹೂರದಬ್ಬಲುyಕರyನಿೇಡುವyತನಕ�yಅವರುy‘ಇಸಾಲಿಮ್’y

ಅನು್ನyಜೇವನದಲ್ಲಿyಅಳವಡಿಸಕೂಿಂಡುyಯಹೂದಿಗಳyವಿರುದ್ಧy
ಯುದ್ಧಕಕುy ಕರy ನಿೇಡಿದರy ಪ್ರವಾದಿಯವರು y ನುಡಿದy
ಭವಿಷಯಾವಾಣಿyನಿಜವಾಗುವುದು:

ــاَعُة َحتَّى ُيَقاتَِل اْلُمْســِلُموَن اْلَيُهوَد.  »َل َتُقوُم السَّ

َفَيْقُتُلُهــْم اْلُمْســِلُموَن َحتَّى َيْخَتبِــَئ اْلَيُهوِديُّ ِمْن 

َجُر:  ــَجِر. َفَيُقوُل اْلَحَجُر َأِو الشَّ َوَراِء اْلَحَجِر َوالشَّ

ِه! َهــَذا َيُهــوِديٌّ َخْلِفي.  َيا ُمْســِلُم! َيــا َعْبــَد اللَّ

َفاْقُتْلُه.« َفَتَعاَل 

“ಮುಸಲಾಮಾನರುyಯಹೂದಿಗಳಡನೆyಯುದ್ಧyಮಾಡುವyತನಕy
ಅಿಂತಯಾದಿನyಸಿಂಭವಿಸುವುದಿಲಲಿ�yಮುಸಲಾಮಾನರುyಯಹೂದಿಗಳನು್ನy
ಕೂಲುಲಿವರು�yಎಲ್ಲಿಯವರಗೆಿಂದರyಕಲವುyಯಹೂದಿಗಳುyಕಲುಲಿy
ಮತುತುyಮರಗಳyಹಿಿಂದyಅಡಗಿಕೂಳುಳುವರು�yಆಗyಆyಕಲುಲಿyಅಥವಾy
ಮರyಹೇಳುವುದು:yಓyಮಸಲಾಮಾನನೆೇ!yಓyಅಲಾಲಿಹನyದಾಸನೆೇ!y
ಇಗೊೇyನನ್ನyಹಿಿಂದyಒಬ್ಬyಯಹೂದಿಯದಾನ್ೆ�yಬಾ�yಅವನನು್ನy
ಕೂಲುಲಿ�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿyಮತುತುyಮುಸಲಿಿಂ)

ಕಲುಲಿy ಮತುತುy ಮರಗಳುy ಮುಸಲಾಮಾನರಿಗೆy ಯಹೂದಿಗಳನು್ನy

36 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಅವಿಶಾವಾಸ್ಗಳನು್ನಿಕೊಲಲಿಬೀಕೆೀ?

ಅಲಾ್ಲಹನನು್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಯವರನು್ನ ನಂದಿಸುವವರು, ಧಮ್ಣವನು್ನ ಗೆೇಲ್ ಮಾಡುವವರು ಮುಂತಾದವರು 
ಅವಿಶಾ್ಸಿಗಳಾಗಿದುದಾ ಅವರನು್ನ ಿೂಲ್ಲಬೇಿಂದು ಶೈಖುಲ್ ಇಸಾ್ಲಮ್ ಇಬ್್ನ ತೈಮಿಯ್ಯ, ಶೈಖ್ ಇಬು್ನಲ್ ಕಯ್್ಯಮ್, 
ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್್ನ ಅಬುದಾಲ್ ವಹಾಹಾಬ್ ಮುಂತಾದವರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್್ಲ ನಮಗೆ ಓದಲು ಸಿಗುತ್ತದ. ಇಲ್್ಲ ನನ್ನ 
ಪ್ರಶ್ನಯೇನಂದರ ಇಂದು ಜೇವಿಸುತಿ್ತರುವ ಎಲ್ಲ ಅವಿಶಾ್ಸಿಗಳು (ಮುಸಿ್ಲಮೇತರರು) ಿೂಲಗೆ ಅಹ್ಣರೇ? ಅವರಗೆ 
ಇಸಾ್ಲಮಿನ ಸಂದೇಶ ತಲುಪಿದರೂ ತಲುಪದಿದದಾರೂ ಅವರನು್ನ ಿೂಲ್ಲಬೇಿೇ? —ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲ್ಹ್ 
ಅಲ್ಮುನಜಜಿದ್ ಉತ್ತರಸುತಾ್ತರ.

 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲ್ಹ್ ಅಲ್ಮುನಜಜಿದ್

ಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಸವ್ಮಸುತುತ್yರ್ೇಸಲು�

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ,y ಇಿಂತ್ಿಂತಹವರುy ಕೂಲಗೆy ಅಹ್ಮರುy
ಎಿಂದುy ವಿದಾವಾಿಂಸರುy ಹೇಳಿರುವುದುy ಇಸಾಲಿಮ್yಧಮ್ಮದಿಿಂದy
ಹೂರತಳುಳುವಿಂತಹyಮಾತುಗಳನು್ನyಹೇಳಿ,yಅಥವಾyಕಲಸಗಳನು್ನy
ಮಾಡಿyಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗಿಗಳಾಗಿyಮಾಪ್ಮಟಟುವರyಬಗೆ್ಗಯಾಗಿದ�y
ಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗವುy ನಿಂಬಿಕಯಲೂಲಿ,y ಮಾತ್ನಲೂಲಿy ಅಥವಾy
ಕಿ್ರಯಯಲೂಲಿyಉಿಂಟ್ಗಬಹುದು�

ಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗಿಯy ಬಗೆ್ಗ y ವಿವರಿಸುತಾತು y ಇಬ ು್ನಲ್y
ಮುಫಿಲಿಹ್ yಹೇಳುತಾತುರ:

ا  ْســَاِم إَِلى اْلُكْفــِر. إِمَّ اِجُع َعــْن ِديِن اْلِ ُهــَو الرَّ

ا. َوَقْد َيْحُصــُل بِاْلِفْعِل. ُنْطًقــا َأِو اْعتَِقاًدا َأْو َشــكًّ

“ಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗಿy ಎಿಂದರy ಇಸಾಲಿಮ್y ಧಮ್ಮವನು್ನy ತಯಾಜಸy

ಅವಿಶಾವಾಸಕಕುyಮರಳುವವನು�yಮಾತ್ನyಮೂಲಕ,yನಿಂಬಿಕಯy
ಮೂಲಕyಅಥವಾyಸಿಂರಯದyಮೂಲಕವೂyಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗy
ಸಿಂಭವಿಸುತತುದ�yಅದುyಕಲವಮಮಾyಕಿ್ರಯyಮೂಲಕವೂyಸಿಂಭವಿ-
ಸುತತುದ�”y(ಅಲ್ಮುಬಿಅ್್y9/175)

ಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗಿಯನು್ನy ಕೂಲಲಿಬೇಕುy ಎನು್ನವುದಕಕುy ರ್ರಾವy
ಪ್ರವಾದಿಯವರ yಈyವಚನ:

َل ِدينَُه َفاْقُتُلوُه«. »َمْن َبدَّ

“ಧಮ್ಮವನು್ನ y ಬದಲ್ಸಕೂಿಂಡವನನು್ನ y ಕೂಲ್ಲಿರಿ�”y
(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy6922)

ಈyಹದಿೇಸನyವಾಯಾಖಾಯಾನದಲ್ಲಿyಇಬ್್ನyಅಬಿಲ್್yಬರ್್ರ yಹೇಳುತಾತುರ:

َما ُعنِــَي بَِهَذا اْلَحِديِث  ُه: إِنَّ َوَقاَل َمالِــٌك َرِحَمُه اللَّ

ا َمْن  ْســَاِم إَِلــى اْلُكْفــِر. َوَأمَّ َمْن َخــَرَج ِمَن اْلِ
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ــِة َأِو النَّْصَرانِيَّــِة َأْو ِمْن ُكْفٍر إَِلى  َخَرَج ِمَن اْلَيُهوِديَّ

ُكْفٍر َفَلْم ُيْعِن بَِهــَذا اْلَحِديِث. َوَعَلــى َقْوِل َمالٍِك 

َهَذا َجَماَعــُة اْلُفَقَهاِء.

“ಇಮಾಮ್y ಮಾಲ್ರ್ y ಹೇಳುತಾತುರ:y ಈy ಹದಿೇಸನಲ್ಲಿy
ಕೂಲಲಿಬೇಕಿಂದುyಹೇಳಿರುವುದುyಇಸಾಲಿಮ್yಧಮ್ಮವನು್ನyತಯಾಜಸy
ಅವಿಶಾವಾಸಕಕುyಹೂೇದವನyಬಗೆ್ಗಯಾಗಿದಯೇyಹೂರತುyಯಹೂದಿy
ಧಮ್ಮವನು್ನ,yಅಥವಾyಕ್ರರೈಸತುyಧಮ್ಮವನು್ನ,yಅಥವಾyಇನಾ್ನವುದೇy
ಅವಿಶಾವಾಸದyಧಮ್ಮವನು್ನyತಯಾಜಸyಇನೊ್ನಿಂದುyಅವಿಶಾವಾಸದyಧಮ್ಮಕಕುy
ಹೂೇದವರyಬಗೆ್ಗಯಲಲಿ�yಬಹುಪಾಲುyಕಮ್ಮಶಾಸತ್ರyವಿದಾವಾಿಂಸರುy
ಇಮಾಮ್y ಮಾಲ್ರ್ರವರy ಈy ಅಭಿಪಾ್ರಯದಲ್ಲಿದಾ್ರ�”y
(ಅತತುಮ್ಹಿೇದ್y5/311–312)

ಪ್ರವಾದಿಯವರು yಹೇಳುತಾತುರ:

»َل َيِحــلُّ َدُم اْمــِرٍئ ُمْســِلٍم إِلَّ بِإِْحــَدى َثَاٍث: 

انِــي َوالنَّْفــُس بِالنَّْفِس َوالتَّــاِرُك لِِدينِِه  الثَّيُِّب الزَّ

لِْلَجَماَعِة«. اْلُمَفــاِرُق 

“ಈy ಮೂರುy ಕಾರಣದಿಿಂದಲಲಿದy ಒಬ್ಬy ಮುಸಲಾಮಾನನನು್ನy
ಕೂಲಲಿಬಾರದು�yವೃದ್ಧyವಯಾಭಿಚಾರಿ,yಕೂಲಗೆyಬದಲಾಗಿyಕೂಲyಮತುತುy
ಧಮ್ಮವನು್ನyತಯಾಜಸyಸಮಾಜವನು್ನyತೊರದವನು�”y(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy
6878,yಮುಸಲಿಿಂy1676)

ಹಾಫಿಝ್yಇಬ್್ನyರಜಬ್yಅಲ್ಹಿಂಬಲ್ೇ yಹೇಳುತಾತುರ:

ا التَّاِرُك لِِدينِــِه اْلُمَفاِرُق لِْلَجَماَعــِة َفاْلُمَراُد بِِه  َوَأمَّ

ْســَاَم َواْرَتــدَّ َعنُْه، َوَفــاَرَق َجَماَعَة  َمــْن َتَرَك اْلِ

اْلُمْســِلِميَن. َكَمــا َجــاَء التَّْصِريــُح بَِذلِــَك فِي 

ُعْثَماَن. َحِديــِث 

“ಧಮ್ಮವನು್ನy ತಯಾಜಸy ಸಮಾಜವನು್ನy ತೊರದವನುy ಎಿಂದರy
ಇಸಾಲಿಮ್yಧಮ್ಮವನು್ನyತಯಾಜಸyಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗಿಯಾಗಿyಮಾಪ್ಮಟುಟುy

ಮುಸಲಿಮ್yಸಮಾಜದಿಿಂದyಹೂರಹೂೇದವನು�yಉಸಾಮಾನ್ರವರ
yಹದಿೇಸನಲ್ಲಿyಇದುyಸ್ಪಷಟುವಾಗಿyವರದಿಯಾಗಿದ�”y(ಜಾರ್ಉಲ್y

ಉಲೂರ್yವಲ್yಹಿಕಮ್y1/318)

ನಿಂತರyಅವರುyಹೇಳುತಾತುರ:

يــِن َوُمَفاَرَقــُة اْلَجَماَعــِة َفَمْعنَاُه  ــا َتــْرُك الدِّ َوَأمَّ

ــَهاَدَتْيِن.  ْســَاِم َوَلْو َأَتى بِالشَّ اِلْرتَِداُد َعْن ِديِن اْلِ

َم  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َه َوَرُســوَلُه َصلَّى اللَّ َفَلْو َســبَّ اللَّ

ــَهاَدَتْيِن َأبِيــَح َدُمُه. ِلَنَّــُه َقْد َتَرَك  َوُهــَو ُمِقرٌّ بِالشَّ

بَِذلِــَك ِدينَُه.

“ಧಮ್ಮವನು್ನyತಯಾಜಸyಸಮಾಜವನು್ನyತೊರಯುವುದುyಎಿಂದರy
ಇಸಾಲಿಮ್yಧಮ್ಮವನು್ನyಪರಿತಾಯಾಗyಮಾಡುವುದು�yಆತyಸತಯಾಸಾಕ್ಷಷ್ಯ-
ವನು್ನy(ಕಲ್ಮತೆyರಹಾದ)ಉಚಛಿರಿಸದವನಾಗಿದರ್ೂyಸಹy(ಅವನುy
ಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗಿಯಾಗುತಾತುನೆ)�y ಸತಯಾಸಾಕ್ಷಷ್ಯದಲ್ಲಿy ದೃಢವಾಗಿy
ನೆಲನಿಿಂತ್ರುವy ವಯಾಕಿತುy ಅಲಾಲಿಹನನು್ನy ಮತುತುy ರಸೂಲರನು್ನy
ನಿಿಂದಿಸದರೂyಅವನನು್ನyಕೂಲಲಿಬೇಕು�yಏಕಿಂದರyಆyನಿಿಂದನೆಯy
ಮೂಲಕyಅವನುyಧಮ್ಮವನು್ನyತೊರದಿದಾನ್ೆ�”y(ಜಾರ್ಉಲ್y
ಉಲೂರ್yವಲ್yಹಿಕಮ್y1/318)

ಮೂಲyಅವಿಶಾವಾಸಗೆy(ಅಿಂದರyಅವಿಶಾವಾಸದಲಲಿೇyಹುಟ್ಟುyಬಳೆದವನಿಗೆ)y
ನಿೇಡುವyಶಿಕ್ಷೆಗಿಿಂತಲೂyಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗದyಮೂಲಕyಅವಿಶಾವಾಸ-
ಯಾದವನಿಗೆyನಿೇಡುವyಶಿಕ್ಷೆyಕಠೂೇರವಾಗಿದ�yಈyಕಾರಣದಿಿಂದಲೇy
ಮೂಲyಅವಿಶಾವಾಸಯನು್ನyಅವನyಧಮ್ಮದಲಲಿೇyಬಿಟುಟುಬಿಡುವy
ಮತುತುy ವಿದಾವಾಿಂಸರುy ಹೇಳುವy ಕಲವುy ಪ್ರಸದ್ಧy ಷರತುತುಗಳy
ಪ್ರಕಾರyಅವನಿಗೆyಜೇವದಾನyಮಾಡುವyಸಾಧಯಾತೆಗಳಿವ�yಆದರy
ಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗದy ಮೂಲಕy ಅವಿಶಾವಾಸಯಾದವನುy ಪಶಾ್ಚ-
ತಾತುಪಪಟುಟುyಇಸಾಲಿಮ್yಧಮ್ಮಕಕುyಮರಳಿyಬರದಿದ್ರyಅವನನು್ನy
ಕೂಲುಲಿವುದುyಕಡಾಡಿಯವಾಗಿದ�

ಶೈಖುಲ್yಇಸಾಲಿಮ್yಇಬ್್ನyತೆೈರ್ಯಯಾ yಹೇಳುತಾತುರ:

ــنَُّة بَِأنَّ ُعُقوَبَة اْلُمْرَتــدِّ َأْعَظُم  ِت السُّ َوَقِد اْســَتَقرَّ
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َدٍة.  ِمــْن ُعُقوَبِة اْلَكافِــِر اْلَْصِليِّ ِمْن ُوُجــوٍه ُمَتَعدِّ

ِمنَْها َأنَّ اْلُمْرَتدَّ ُيْقَتُل بِــُكلِّ َحاٍل، َوَل ُيْضَرُب َعَلْيِه 

 . ٌة، بِِخــَاِف اْلَكافِِر اْلَْصِليِّ ِجْزَيٌة َوَل ُتْعَقُد َلُه ِذمَّ

َوِمنَْها َأنَّ اْلُمْرَتدَّ ُيْقَتــُل َوإِْن َكاَن َعاِجًزا َعِن اْلِقَتاِل 

ــِذي َلْيــَس ُهَو ِمْن  بِِخــَاِف اْلَكافِــِر اْلَْصِليِّ الَّ

َأْهــِل اْلِقَتــاِل. َفإِنَّــُه َل ُيْقَتُل ِعنْــَد َأْكَثــِر اْلُعَلَماِء 

َكَأبِــي َحنِيَفَة َوَمالِــٍك َوَأْحَمَد. َوِمنَْهــا َأنَّ اْلُمْرَتدَّ 

َل َيــِرُث َوَل ُينَاِكــُح َوَل ُتْؤَكُل َذبِيَحُتــُه بِِخَاِف 

. اْلَكافِــِر اْلَْصِليِّ

“ಮೂಲyಅವಿಶಾವಾಸಗೆy ಸಗುವy ಶಿಕ್ಷೆಗಿಿಂತಲೂyಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗy
ಮಾಡಿyಅವಿಶಾವಾಸಯಾದವನಿಗೆyಸಗುವyಶಿಕ್ಷೆyಅನೆೇಕyವಿಧಗಳಿಿಂದy
ಘೇರವಾಗಿದಯಿಂದುyಸುನ್ನತ್ತುನಲ್ಲಿyಸಾಬಿೇತಾಗಿದ�yಅವುಗಳಲ್ಲಿy
ಕಲವುyಹಿೇಗಿವ:yಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗyಮಾಡಿyಅವಿಶಾವಾಸಯಾದವ-
ನನು್ನyಯಾವುದೇyಸಥಿತ್ಯಲೂಲಿyಕೂಲಲಿಬೇಕು,yಅವನಿಿಂದyಜಝಯಾy
ಪಡೆದುyಬಿಟುಟುಬಿಡಬಾರದುyಮತುತುyಅವನನು್ನyದಿರ್ಮಾಯಿಂದುy
ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು�yಆದರyಮೂಲyಅವಿಶಾವಾಸಗೆyಈyವಿಧಿಗಳಿಲಲಿ�y
ಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗyಮಾಡಿy ಅವಿಶಾವಾಸಯಾದವನುy (ಮುಸಲಿಮರy
ವಿರುದ್ಧ)yಯುದ್ಧyಮಾಡದಿದರ್ೂyಸಹyಅವನನು್ನyಕೂಲಲಿಬೇಕು�y
ಆದರyಮುಸಲಿಮರyವಿರುದ್ಧyಯುದ್ಧyಮಾಡದyಅವಿಶಾವಾಸಗೆyಈy
ವಿಧಿಯಲಲಿ�y ಅಬೂyಹನಿೇಫ,yಮಾಲ್ರ್,yಅಹಮಾದ್yಮುಿಂತಾದy
ಬಹುಪಾಲುy ವಿದಾವಾಿಂಸರyಪ್ರಕಾರyಅವರನು್ನy ಕೂಲಲಿಬಾರದು�y
ಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗyಮಾಡಿyಅವಿಶಾವಾಸಯಾದವನಿಗೆyಉತತುರಾಧಿಕಾರದ-
ಲ್ಲಿyಪಾಲ್ಲಲಿ,yಅವನೊಿಂದಿಗೆyವೈವಾಹಿಕyಸಿಂಬಿಂಧyಸಾಥಿಪಿಸಬಾರದುy
ಮತುತುyಅವನುyಕೂಯ್yಪಾ್ರಣಿಯyಮಾಿಂಸyತ್ನ್ನಬಾರದು�yಆದರy
ಮೂಲyಅವಿಶಾವಾಸಗಳಿಗೆyಈyವಿಧಿಗಳಿಲಲಿ�”y(ಮಜೂಮಾಉಲ್yಫತಾವಾy
28/534)yನೊೇಡಿ:yಅದುರ್ರುyಸನಿಯಯಾy10/104�

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ,y ಅವಿಶಾವಾಸಗಳೆಲಲಿರೂy ಕೂಲಗೆy ಅಹ್ಮರೇ?y
ಅವರಿಗೆy ಇಸಾಲಿರ್ನy ಸಿಂದೇರy ತಲುಪಿದರೂy ತಲುಪದಿ-
ದರ್ೂyಅವರನು್ನy ಕೂಲಲಿಬೇಕೇ?yಎನು್ನವy ನಿಮಮಾyಪ್ರಶ್ನ�y ಇದರy
ಉತತುರ:y ಇಲಲಿ�y ಎಲಲಿy ಅವಿಶಾವಾಸಗಳುy (ಮುಸಲಿಮೇತರರು)y
ಕೂಲಗೆyಅಹ್ಮರಲಲಿ�y ವಾಸತುವವಾಗಿ,yಅವಿಶಾವಾಸಗಳನು್ನy ಎರಡುy

ವಗ್ಮಗಳಾಗಿyವಿಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ�

ಮೊದಲನೆೇyವಗ್ಮದವರು:yಪಾ್ರಣyಮತುತುyಸ್ೂತ್ತುನyಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯy
ಕರಾರುyಮಾಡಿಕೂಿಂಡವರು�yಇವರyಮೇಲyಆಕ್ರಮಣyಸಲಲಿದು�y
ಇವರಲ್ಲಿyಮೂರುyವಿಧಗಳಿವ�

ಒಿಂದು:yಕರಾರುyಮಾಡಿಕೂಿಂಡವರು�yಅಿಂದರyಯುದ್ಧyಮಾಡು-
ವುದಿಲಲಿವಿಂದುyಅವಿಶಾವಾಸಗಳುyಮತುತುyಮುಸಲಿಮರುyಪರಸ್ಪರyಕರಾರುy
ಮಾಡಿಕೂಿಂಡಿದರ್yಅವರನು್ನyಕೂಲಲಿಬಾರದು�yಉದಾಹರಣೆಗೆ,y
ಪ್ರವಾದಿಯವರು yಹುದೈಬಿಯಾyಕರಾರಿನyಮೂಲಕyಮಕಾಕುy
ಅವಿಶಾವಾಸಗಳಿಂದಿಗೆyಹತುತುyವಷ್ಮಗಳyಕಾಲyಯುದ್ಧyವಿರಾಮದy
ಕರಾರುyಮಾಡಿಕೂಿಂಡಿದರ್ು�

ಎರಡು:yದಿರ್ಮಾಗಳು�yಇವರುyಮುಸಲಿಿಂyದೇರಗಳಲ್ಲಿyಜೇವಿಸುವy
ಮುಸಲಿಮೇತರy ಪ್ರಜಗಳು�y ಇವರುy ಮುಸಲಿಮರೂಿಂದಿಗೆy
ಕರಾರಿನಲ್ಲಿರುವವರಾಗಿದಾರ್�

ಮೂರು:yಸಿಂರಕ್ಷಣೆyಪಡೆದವರು�yಇವರುyವಾಯಾಪಾರyಮುಿಂತಾದy
ಉದ್ೇರದಿಿಂದyಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯyಕರಾರಿನೊಿಂದಿಗೆyಮುಸಲಿಿಂyದೇರವನು್ನy
ಪ್ರವೇಶಿಸುವyಅವಿಶಾವಾಸಗಳು�yಮುಸಲಿಿಂyಆಡಳಿತyಇವರಿಗೆyಕೂಡುವy
ವಿೇಸಾy ಇವರಿಗೆyಯಾವುದೇy ತೊಿಂದರy ಅಥವಾy ಅನಾಯಾಯ-
ವಾಗದಿಂತೆyನೊೇಡಿಕೂಳಳುಲಾಗುವುದುyಎನು್ನವy ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯy
ಕರಾರಿಂದುyಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತುದ�

ಎರಡನೆೇy ವಗ್ಮದವರು:yಮುಸಲಿಮರೂಿಂದಿಗೆyಯುದ್ಧy ನಿರತ-
ರಾಗಿರುವವರು�yಇವರyಮತುತುyಮುಸಲಿಮರyಮಧ್ಯಾyಯಾವುದೇy
ಕರಾರು,yಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯyಹೂಣೆಗಾರಿಕಯಲಲಿ�yಕೂಲಗೆyಅಹ್ಮರಿಂದುy
ಹೇಳಿರುವುದುyಇವರನಾ್ನಗಿದ�

ಅಲಾಲಿಹು yಹೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ﴾

“ಅಲಾಲಿಹುyನಿಷಿದ್ಧಗೊಳಿಸದyರರಿೇರವನು್ನyನಾಯಾಯಯುತವಾಗಿಯ-
ಲಲಿದyಕೂಲಲಿಬಾರದು�”y(6:151)

ಈ y ಆಯತತುನ ು್ನ y ವ ಾಯಾಖ ಾಯಾನಿಸ ುತ ಾತು y ಇಮ ಾಮ್y
ಅಲ್ಕುತು್ಮಬಿ yಹೇಳುತಾತುರ:
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

َمِة، ُمْؤِمنًَة  َوَهِذِه اْلَيُة َنْهٌي َعْن َقْتِل النَّْفــِس اْلُمَحرَّ

ِذي ُيوِجُب َقْتَلَها. َكاَنْت َأْو ُمَعاَهــَدًة، إِلَّ بِاْلَحقِّ الَّ

“ಅಲಾಲಿಹುyಕೂಲುಲಿವುದನು್ನyನಿಷಿದ್ಧಗೊಳಿಸದyಮನುಷಯಾyರರಿೇರವನು್ನy
ಕೂಲುಲಿವುದನು್ನyಈyಆಯತ್yವಿರೂೇಧಿಸುತತುದ�yಅದುyವಿಶಾವಾಸ-
ಯಾಗಿದರ್ೂyಅಥವಾyಕರಾರಿನಲ್ಲಿರುವyಅವಿಶಾವಾಸಯಾಗಿದರ್ೂy
ಸಹyಅವರನು್ನyಕೂಲಲಿಬಾರದು�yಕೂಲುಲಿವುದನು್ನyಅನುಮತ್ಸುವy
ನಾಯಾಯಯುತyಕಾರಣದಿಿಂದಲಲಿದ�”y(ಅಲ್ಜಾರ್ಉyಲ್ಅಹಾಕುರ್ಲ್y
ಕುರ್ಆನ್y7/134)yನೊೇಡಿ:yತಫಿಸೂೇರ್yಇಬ್್ನyಕಸೇರ್y2/190�

ಶೈಖ್yಅಸಸೂಅ್yದಿೇ yಹೇಳುತಾತುರ:

َوِهَي النَّْفُس اْلُمْســِلَمُة ِمــْن َذَكٍر َوُأْنَثــى، َصِغيٍر 

تِي َقــْد َعَصَمْت  َوَكبِيٍر، َبــرٍّ َوَفاِجــٍر، َواْلَكافَِرُة الَّ

بِاْلَعْهــِد َواْلِميَثاِق.

“ಅಲಾಲಿಹುy ನಿಷಿದ್ಧಗೊಳಿಸದy ರರಿೇರyಅಿಂದರyಮುಸಲಾಮಾನನy
ರರಿೇರ�yಅದುyಗಿಂಡಾಗಿದ್ರೂ,yಹಣಾಣಿಗಿದ್ರೂ,yಕಿರಿಯನಾಗಿದ್ರೂ,y
ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ರೂ,yಶಿಷಟುನಾಗಿದರ್ೂ,yದುಷಟುನಾಗಿದರ್ೂyಸರಿ�yಅದೇy
ರಿೇತ್yಕರಾರುಗಳyಮೂಲಕyತನ್ನನು್ನyಸಿಂರಕ್ಷಿಸಕೂಿಂಡyಅವಿಶಾವಾಸಯy
ರರಿೇರ�”y(ತೆೈಸೇರುಲ್yಕರಿೇರ್yರ್ರಹಾಮಾನ್yರ್ಟy257)

ಪ್ರವಾದಿಯವರು yಹೇಳುತಾತುರ:

ـِة، َوإِنَّ  »َمــْن َقَتَل ُمَعاَهــًدا َلْم َيــِرْح َراِئَحَة اْلَجنَـّ

ِريَحَها ُتوَجــُد ِمْن َمِســيَرِة َأْرَبِعيــَن َعاًما«.

“ಕರಾರಿನಲ್ಲಿರುವy ಅವಿಶಾವಾಸಯನು್ನy ಕೂಲುಲಿವವರುy ಸವಾಗ್ಮದy
ಪರಿಮಳವನೂ್ನy ಅನುಭವಿಸಲಾರರು�y ಸವಾಗ್ಮದy ಪರಿಮಳವುy
ನಲವಾತುತುy ವಷ್ಮದಷುಟುy ದೂರದಿಿಂದಲೇy ಅನುಭವವಾಗುತತುದ�”y
(ಅಲ್ಬುಖಾರಿy3166)

ಹಾಫಿಝ್yಇಬ್್ನyಹಜರ್ yಹೇಳುತಾತುರ:

َواْلُمَراُد بِِه َمْن َلُه َعْهٌد َمَع اْلُمْســِلِميَن، َسَواًء بَِعْقِد 

ِجْزَيٍة َأْو ُهْدَنٍة ِمْن ُســْلَطاٍن َأْو َأَماٍن ِمْن ُمْسِلٍم.

“ಕರಾರಿನಲ್ಲಿರುವyಅವಿಶಾವಾಸಗಳುyಎಿಂದರyಮುಸಲಿಮರೂಿಂದಿಗೆy
ಕರಾರುyಮಾಡುಕೂಿಂಡyಅವಿಶಾವಾಸಗಳು�yಅಿಂದರyಜಝಯಾyನಿೇಡುವy
ಮೂಲಕ,y ಅಥವಾy ತಾತಾಕುಲ್ಕy ಕದನyವಿರಾಮದyಮೂಲಕ,y
ಅಥವಾyಮುಸಲಾಮಾನನೊಬ್ಬyನಿೇಡಿದyಅಭಯಾರ್ರಯದyಮೂಲಕy
ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವವರು�”y(ಫತ್ಹುಲ್yಬಾರಿy12/259)

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ,yಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗಿಯyಮೇಲyಅಥವಾyಕರಾರನು್ನy
ಉಲಲಿಿಂಘಿಸದyಅವಿಶಾವಾಸಯyಮೇಲyಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನyಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇ-
ಕಾದyಅಧಿಕಾರವಿರುವುದುyಆyದೇರದyಆಡಳಿತಗಾರನಿಗೆyಮಾತ್ರ�y
ಜನಸಾಮಾನಯಾರಿಗೆyಆyಅಧಿಕಾರವಿಲಲಿ�yಕಾರಣ,yಇದುyಅರಾಜಕತೆy
ಮತುತುyಕ್ಷೊೇಭಗೆyಎಡೆyಮಾಡಿಕೂಡುತತುದ�

ಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗಿಯy ಬಗೆ್ಗ y ವಿವರಿಸುತಾತು y ಇಬ ು್ನಲ್y
ಮುಫಿಲಿಹ್ yಹೇಳುತಾತುರ:

ا َكاَن َأْو َعْبًدا فِي  َمــاُم َأْو َناِئُبُه ُحــرًّ َل َيْقُتُلُه إِلَّ اْلِ

ــِة اْلُعَلَماِء. َقْوِل َعامَّ

“ಬಹುಸಿಂಖಾಯಾತyವಿದಾವಾಿಂಸರyಅಭಿಪಾ್ರಯyಪ್ರಕಾರyಅವನನು್ನy
(ಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗಿಯನು್ನ)y ಕೂಲುಲಿವy ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದುy
ರಾಷಟ್yನಾಯಕನಿಗೆyಅಥವಾyಅವನುyನೆೇರ್ಸುವyಪ್ರತ್ನಿಧಿಗೆy
ಮಾತ್ರ�y ಆತy ಸವಾತಿಂತ್ರನಾಗಿದ್ರೂy ಅಥವಾy ಗುಲಾಮನಾಗಿ-
ದರ್ೂyಸರಿ�”y (ಅಲ್ಮುಬಿಅ್್y9/175)�y ನೊೇಡಿ:yಅದುರ್ರುy
ಸನಿಯಯಾy10/394–395�

ಶೈಖ್yಇಬ್್ನyಉಸ್ೈರ್ೇನ್ yಹೇಳುತಾತುರ:

ِم. ِلَنَّ فِي  ُه ُمَباُح الــدَّ َوَل َيِحلُّ ِلََحــٍد َقْتُلُه َمَع َأنَّ

َقْتِلِه اْفتَِياًتا َعَلــى َولِيِّ اْلَْمِر. َوِلَنَّ فِي َقْتِلِه َســَبًبا 

لِْلَفْوَضى َبْيــَن النَّاِس... َولَِهــَذا َل َيَتَولَّى َقْتَلُه إِلَّ 

َناِئُبُه. َأْو  َماُم  اْلِ

“ಆತy (ಧಮ್ಮಪರಿತಾಯಾಗಿ)y ಕೂಲಗೆy ಅಹ್ಮನಾಗಿದ್ರೂy ಸಹy

23 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಜನವರ 2ೆ11

ಅಲಾಲಿಹನಿನಾಮಿಮತುತುಿವಿಶೀಷಣಗಳು

ವಣ್್ಣಸಲ್ಪಡುವುದರ ರೂಪ ಹೆೇಗಿದಯಂದು ವಿವರಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ, ಅದರ ವಿಶೇಷರಗಳ ರೂಪವನು್ನ 
ತಿಳಿಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲಾ್ಲಹನ ಸತ್ತ (ಝಾತ್) ಹೆೇಗಿದಯಂದು ತಿಳಿಯದವನು ಅವನ ವಿಶೇಷರ ಹೆೇಗಿದಯಂದು 
ಪ್ರಶಿ್ನಸುವುದರಲ್್ಲ ಅಥ್ಣವಿಲ್ಲ.

ಅಲಾಲಿಹನಿಗಿರುವುದಾಗಿyಅಲಾಲಿಹನುyಮತುತುyಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ತ್ಳಿಸಕೂಟ್ಟುರುವyಯಾವುದೇyನಾಮyಮತುತುyವಿಶೇಷಣವನು್ನy

ನಾವುyನಿಷ್ೇಧಿಸಬಾರದು�yಏಕಿಂದರyಅಲಾಲಿಹನyಕುರಿತುyಅತಯಾಧಿಕy
ಜ್ಾನವಿರುವವನುyಸವಾಯಿಂyಅಲಾಲಿಹನಾಗಿದಾನ್ೆ�yಸೃಷಿಟುಗಳyಪೈಕಿy
ಅಲಾಲಿಹನyಬಗೆ್ಗyಹಚು್ಚyಅರಿತವರುyಪ್ರವಾದಿ yರವರಾಗಿದಾರ್�y
ಆದುದರಿಿಂದyಅಲಾಲಿಹ್yಮತುತುyಅವನyಸಿಂದೇರವಾಹಕರುyತ್ಳಿಸ-
ಕೂಟ್ಟುರುವyಕಾಯ್ಮಗಳನು್ನyನಿಷ್ೇಧಿಸುವುದುyಸತಯಾನಿಷ್ೇಧವಾಗಿದ�

ಅಲಾಲಿಹನyಗುಣನಾಮyyಮತುತುyವಿಶೇಷಣಗಳyವಿಷಯದಲ್ಲಿyಜಹಿಮಾ-
ಯಯಾಗಳಿಗೆyಭಾರಿೇyಪ್ರಮಾದyಸಿಂಭವಿಸತುತು�yಅವರುyಅಲಾಲಿಹನy
ಸವಾಫಾತ್y(ವಿಶೇಷಣಗಳು)ಗಳನು್ನyನಿಷ್ೇಧಿಸದರು�yಅವರುyತಮಮಾy
ಸೇರ್ತy ಬುದಿ್ಧಯನು್ನy ಆಧಾರವಾಗಿಟುಟುಕೂಿಂಡುy ಅಲಾಲಿಹನುy
ಯಾರಾಗಿರಬೇಕಿಂದುy ಸವಾಯಿಂy ತ್ೇಮಾ್ಮನಿಸದರು�yಅನಿಂತರy
ಆಗರ್ಸದyಮುಅ್yತಝಿಲyವಿಭಾಗವುyಕೂಡಾyಪ್ರಮಾಣಗಳ-
ನು್ನyಸವಾೇಕರಿಸುವyಬದಲುyತಮಮಾyಬುದಿ್ಧyಪ್ರಮಾದyಮುಕತುವಿಂದುy
ಪರಿಗಣಿಸyಅದಕಕುyಪಾ್ರಮುಖಯಾತೆyನಿೇಡುವyನಿಲುವನು್ನyಸವಾೇಕರಿಸತು�y
ಇವರಲಲಿರೂyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಯಾವಲಲಿyವಿಶೇಷಣಗಳಿರಬೇಕುyಮತುತುy
ಇರಬಾರದುyಎನು್ನವುದನು್ನyತ್ೇಮಾ್ಮನಿಸಲುyಪ್ರಮಾಣಗಳನು್ನy
ತೊರದುyಸಿಂಶೂೇಧನೆಗಳyಮೊರyಹೂೇದರು�

ಅವರುyಅಲಾಲಿಹ್yಮತುತುyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಅಲಾಲಿಹನಿಗಿದ-
ಯಿಂದುyತ್ಳಿಸಕೂಟಟುyವಿಶೇಷಣಗಳನು್ನyನಾವುyಅಿಂಗಿೇಕರಿಸದರy

ಅದುy ಅಲಾಲಿಹನನು್ನy ಸೃಷಿಟುಗಳಿಗೆy ಹೂೇಲ್ಸುವy ತ್ಹಿೇದಿಗೆy
ವಿರುದ್ಧವಾದy ನಡವಳಿಕಯಾಗುತತುದy ಎಿಂದುy ವಾದಿಸದರು�y
ಆದರy ಇವರಲಲಿರೂy ಅಲಾಲಿಹನy ಅಸತುತವಾವನು್ನy ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸು-
ವವರಾಗಿದ್ರು�y ಸೃಷಿಟುಗಳy ಅಸತುತವಾವನೂ್ನy ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸುತಾತುರ�y
ಹಿೇಗಿರುವಾಗyಮೇಲyವಿವರಿಸದyಹೂೇಲ್ಕyಇಲ್ಲಿಯೂyಅನವಾಯ-
ವಾಗುವುದಿಲಲಿವೇyಎಿಂದುyಕೇಳಿದರ,yಸೃಷಿಟುಗಳyಅಸತುತವಾyಅಲಾಲಿಹನy
ಅಸತುತವಾದಿಂತಲಲಿyಎನು್ನವುದೇyಸರಿಯಾದyಉತತುರವಾಗಿದ�yಹಾಗಿದರ್y
ನಾವುyಅಲಾಲಿಹನyವಿಶೇಷಣಗಳyಕಾಯ್ಮದಲ್ಲಿಯೂyಇವರೂಿಂದಿಗೆy
ಇದನೆ್ನೇyಹೇಳಬೇಕಾಗುತತುದ�yಅಲಾಲಿಹನಿಂತ್ರುವುದುyಯಾವುದೂy
ಇಲಲಿ�yಅಲಾಲಿಹನುyಹೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ 
ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾
“ಅವನುyಆಕಾರಗಳುyಮತುತುyಭೂರ್ಯyನಿಮಾ್ಮಪಕ�yಅವನುy
ನಿಮಮಾyವಗ್ಮದಿಿಂದಲೇy ನಿಮಗಾಗಿyಜೂತೆಗಳನು್ನy ಸೃಷಿಟುಸದನು�y
ಹಾಗೆಯೇyಪಾ್ರಣಿಗಳಲೂಲಿyಜೂೇಡಿಗಳನು್ನyಉಿಂಟುyಮಾಡಿದನು�y
ಈyರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿyಅವನುyನಿಮಮಾyಸಿಂತತ್ಗಳನು್ನyಹಬಿ್ಬಸುತಾತುನೆ�yವಿರವಾದy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಯಾವyವಸುತುವೂyಅವನನು್ನyಹೂೇಲುವುದಿಲಲಿ�yಅವನುyಎಲಲಿವನೂ್ನy
ಆಲ್ಸುವವನೂyವಿೇಕ್ಷಿಸುವವನೂyಆಗಿರುತಾತುನೆ�”y(42:11)

ಅಲಾಲಿಹನyಅನೆೇಕyಸವಾಫಾತ್ಗಳyಪೈಕಿyಕೇವಲyಆರೇಳನು್ನyಮಾತ್ರy
ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸyಉಳಿದವುಗಳನೆ್ನಲಲಿyಮುಅ್yತಝಿಲಗಳುyಮಾಡಿದಿಂತೆy
ವಾಯಾಖಾಯಾನಿಸyಅಥವಾyಆyಕುರಿತುyಏನನು್ನyಹೇಳದyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆy
ಬಿಟುಟುಬಿಟಟುy (ತಫಿವಾೇಳ್y ಮತುತುy ತಅ್yವಿೇಳ್ನy ವಕಾತುರರಾದ)y
ಅಶ್ಅರಿ–ಮಾತುರಿೇದಿyವಿಭಾಗವುyಕೂಡಾyಒಿಂದೇyಹೂಿಂಡದಲ್ಲಿy
ಬಿದು್yಬಿಟ್ಟುತು�

ಜಹಿಮಾಯಯಾyಮತುತುyಮುಅ್yತಝಲ್ಗಳಿಂದಿಗೆyಹೇಳಿದಿಂತೆyಅಹ್ಲಿy
ಸುನ್ನತ್ಗೆy ಇವರೂಿಂದಿಗೆy ಹೇಳಲ್ಕಿಕುರುವುದುy ಇಷುಟು:y ನಿೇವುy
ಅಲಾಲಿಹನyಏಳುyಸವಾಫಾತ್ಗಳನು್ನyಅಿಂಗಿೇಕರಿಸyಉಳಿದವುಗಳನು್ನy
ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತುೇರಿ�yಅಲಾಲಿಹನyಜ್ಾನ,y ರಕಿತು,y ಆಲ್ಸುವಿಕyಮತುತುy
ವಿೇಕ್ಷಿಸುವಿಕyನಿೇವುyಅಿಂಗಿೇಕರಿಸುವyಸವಾಫಾತ್ಗಳಾಗಿವ�yಆದರy
ಸೃಷಿಟುಗಳಿಗೂyಜ್ಾನ,yರಕಿತು,yಆಲ್ಸುವಿಕyಮತುತುyವಿೇಕ್ಷಿಸುವಿಕಯy
ಸಾಮಥಯಾ್ಮವಿದಯಲಲಿy ಎಿಂದುy ಕೇಳಿದಾಗ,y ಅಲಾಲಿಹನy ಜ್ಾನ,y
ಸಾಮಥಯಾ್ಮ,y ಆಲ್ಸುವಿಕy ಮತುತುy ವಿೇಕ್ಷಿಸುವಿಕy ಸೃಷಿಟುಗಳಿಂತಲಲಿy
ಎನು್ನವುದುyಉತತುರವಾಗಿದ�yಹಿೇಗಿರುವಾಗyಪ್ರಮಾಣಗಳುyನಮಗೆy
ತ್ಳಿಸಕೂಟ್ಟುರುವyಉಳಿದಿರುವyಸವಾಫಾತ್ಗಳyಕಾಯ್ಮದಲ್ಲಿಯೂy
ಅವುಗಳಾವುದೂy ಸೃಷಿಟುಗಳy ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂತಲಲಿ,y ಬದಲಾಗಿy
ಅವುಗಳುyಅವನyಮಹತವಾyಮತುತುyಔನ್ನತಯಾಕಕುyಭೂಷಣವಾದyವಿಧದಲ್ಲಿy
ಪರಿಪೂಣ್ಮವಾಗಿದ�yಇದುyಪ್ರಮಾಣಗಳಿಿಂದyಅಿಂಗಿೇಕೃತವಾದy
ತತವಾವಾಗಿದ�yಅವುಗಳನು್ನyಪರಿರ್ತyಬುದಿ್ಧಯಿಂದyವಾಯಾಖಾಯಾನಿಸು-
ವುದಾಗಲ್ೇyನಿಷ್ೇಧಿಸುವುದಾಗಲ್ೇyಸಲಲಿದು�

ಪ್ರಸುತುತyಕಾಯ್ಮಗಳಲ್ಲಿyನಮಗಿರುವyಆದರ್ಮyಮತುತುyಪೂವಿ್ಮಕರುy
ಯಾರುyಎಿಂದುyಸರಿಯಾಗಿyತ್ಳಿಯಲುyಕೂಡಾyಅವರಿಗೆyಸಾಧಯಾ-
ವಾಗುವುದಿಲಲಿ�yಅವರುyತಮಮಾyವಾದಕಕುyರ್ರಾವಯಾಗಿyಪ್ರವಾದಿ

,yಸವಾಹಾಬಿಗಳು,yತಾಬಿಉಗಳು,yತಾಬಿಉತಾತುಬಿಉಗಳನೊ್ನಳ-
ಗೊಿಂಡyಸಲಫುಗಳಲ್ಲಿyಯಾರನೂ್ನyಆದರ್ಮವನಾ್ನಗಿyಉಲಲಿೇಖಿಸಲುy
ಸಾಧಯಾವಾಗದುyಎನು್ನವುದನು್ನyನಾವುyತ್ಳಿದಿರಬೇಕಾಗಿದ�yಅವರುy
ನಮಮಾyಸಚ್ಚರಿತರಾದyಪೂವಿ್ಮಕರಾಗಿದಾರ್�yಅವರನು್ನyಅನುಸರಿಸ-
ಬೇಕಿಂದುyನಮಗೆyಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದ�

ಇವರಿವಾಯಾಖಾಯಾನದಿಅಪಾಯಗಳು:

1�y ಇಿಂತಹy ವಾಯಾಖಾಯಾನಗಳಿಿಂದy ನಾವುy ಅಲಾಲಿಹನy ಕುರಿತುy

ಸ್ಪಷಟುವಾಗಿyತ್ಳಿದಿರದyಕಾಯ್ಮಗಳನು್ನyವಿವರಿಸುವyಪ್ರಮಾದy
ಸಿಂಭವಿಸುತತುದ�yಹಿೇಗೆyಮಾಡುವುದನು್ನyಅಲಾಲಿಹನುyನಮಗೆy
ಪ್ರಬಲವಾಗಿyವಿರೂೇಧಿಸದಾನ್ೆ�

﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک کگ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾
“ಅವರುy (ಯಹೂದಯಾರು)yಹೇಳುತಾತುರ:yನಮಗೆyಸಕಿಕುದರೂy
ಕಲವೇyದಿನಗಳyಶಿಕ್ಷೆyಸಗಬಹುದಷ್ಟುyಹೂರತುyನರಕಾಗಿ್ನಯುy
ನಮಮಾನು್ನy ಎಿಂದೂy ಬಾಧಿಸದು�y ಅವರೂಡನೆy ಕೇಳಿರಿ:y
ಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಉಲಲಿಿಂಘಿಸಲಾಗದಿಂತಹyಕರಾರನೆ್ನೇನಾದರೂy
ನಿೇವುyಅವನಿಿಂದyಪಡೆದುಕೂಿಂಡಿರುತ್ತುೇರಾ?yಅಥವಾyನಿಮಗೆy
ತ್ಳಿಯದyವಿಷಯವನು್ನyನಿೇವುyಅಲಾಲಿಹನyಮೇಲyಹೂರಿಸy
ಹೇಳುತ್ತುರುವಿರಾ?”y(2:80)

﴿ې ې ې ى ى ائ ائەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴾
“ಅಲಾಲಿಹನyಮೇಲy ಸುಳಾಳುರೂೇಪyಹೂರಿಸುವವನಿಗಿಿಂತy
ಹಿರಿಯyಅಕ್ರರ್yಇನಾ್ನರಿರಬಹುದು?yಇಿಂತಹವರುyತಮಮಾy
ಪ್ರಭುವಿನyಮುಿಂದyತರಲ್ಪಡುವರುyಮತುತುyತಮಮಾyಪ್ರಭುವಿನy
ಮೇಲy ಸುಳಾಳುರೂೇಪy ಹೂರಿಸದವರುy ಇವರೇy ಎಿಂದುy
ಸಾಕ್ಷಿದಾರರುy ಹೇಳುವರು�y ಕೇಳಿರಿ:y ಅಕ್ರರ್ಗಳy ಮೇಲy
ಅಲಾಲಿಹನyಶಾಪವಿದ�”y(11:18)

﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ 
ۉ ۉ ې ې ې ﴾
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ಜನವರ 2ೆ11

“ಮೂಸಾy ಅವರೂಿಂದಿಗೆy ಹೇಳಿದರು:y ಹತಭಾಗಯಾರೇ!y
ಅಲಾಲಿಹನyಮೇಲyಸುಳಾಳುರೂೇಪyಹೂರಿಸಬೇಡಿರಿ�yಅನಯಾಥಾy
ಅವನೊಿಂದುyಘೇರyಯಾತನೆಯyಮೂಲಕyನಿಮಮಾನು್ನy
ಸವ್ಮನಾರಗೊಳಿಸyಬಿಡುವನು�yರ್ಥಾಯಾರೂೇಪವನು್ನyಯಾರೇy
ಹೂರಿಸಲ್yಅವನುyನಾರವಾದನು�”y(20:61)

ಸ್ಪಷಟುವಾದy ತ್ಳುವಳಿಕಯಲಲಿದyಯಾರy ಕುರಿತುy ಏನನೂ್ನy
ಹೇಳಬಾರದು�yಹಿೇಗಿರುವಾಗyಅದುyಅಲಾಲಿಹನyಕುರಿತುy
ಸಿಂಭವಿಸದರyಅದಷುಟುyಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತತುದ�

﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
ی ی ی جئ ﴾

“ನಿಮಗೆyಜ್ಾನವಿಲಲಿದಿಂತಹyವಸುತುಗಳನು್ನyಬಿಂಬತತುಬೇಡಿರಿ�y
ನಿರ್ಚಯವಾಗಿಯೂyರ್ರವಣ,yದೃಷಿಟುyಮತುತುyಮನಸುಸೂyಇವಲಲಿ-
ವುಗಳyವಿಚಾರಣೆyನಡೆಯಲ್ದ�”y(17:36)

2�y ನಾವುy ಉತತುಮವಿಂದುy ಭಾವಿಸುವy ವಾಯಾಖಾಯಾನಗಳುy
ನಿಜವಾಗಿಯೂyಉತತುಮyಹಾಗೂyಅದುyಅನಿವಾಯ್ಮವಾ-
ಗಿರುತ್ತುದರ್yಅಲಾಲಿಹುyಮತುತುyಅವನyಸಿಂದೇರವಾಹಕರುy
ನಮಗೆyಅದನು್ನyತ್ಳಿಸಕೂಡುತ್ತುದರ್ು�yಇದಕಿಕುಿಂತyನಿಸಾಸೂರವಾದy
ವಿಷಯಗಳನು್ನy ವಿವರವಾಗಿyತ್ಳಿಸಕೂಟ್ಟುರುವyಧಾರ್್ಮಕy
ಪ್ರಮಾಣಗಳುyಮ್ಲ್ಕವಾದyಈyವಿಶಾವಾಸy ಕಾಯ್ಮವನು್ನy
ವಿವರಿಸದyನಿಲ್ಮಕ್ಷಿಸಲುyಕಾರಣವೇನು?yಆದುದರಿಿಂದyನಾವುy
ಸವಾಿಂತವಾಗಿyಪ್ರಸುತುತಪಡಿಸುವyವಾಯಾಖಾಯಾನಗಳುyಧಮ್ಮದಲ್ಲಿy
ಮಾಡುವyನೂತನyಸ್ೇಪ್ಮಡೆಯಾಗುತತುದ�

3�y ಸಲಫ್ಗಳyಪೈಕಿyಯಾರಿಿಂದಲೂyಇಿಂತಹyವಾಯಾಖಾಯಾನಗಳುy
ಉಲಲಿೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟುಲಲಿy ಎನು್ನವುದುy ಗಮನಾಹ್ಮವಾಗಿದ�y
ಹಿೇಗಿರುವಾಗyಅಲಾಲಿಹನುyಉತತುಮy ತಲಮಾರಿನವರಾದy
ಹಾಗೂyಸವಾಚಛಿyಅರಬಿyಭಾಷ್ಯವರಾದyಸಚ್ಚರಿತರyಪಥವನು್ನy
ತೊರದುyಸವಾೇಕರಿಸುವyವಾಯಾಖಾಯಾನವುyಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಸುನ್ನತ್y
ನಮೊಮಾಿಂದಿಗೆyಆದೇಶಿಸದyಪಥವನು್ನyಕೈyಬಿಟುಟುyಸನಾಮಾಗ್ಮದಿಿಂದy
ದುಮಾ್ಮಗ್ಮದಡೆಗಿನyಪಯಣವಾಗಿದ�y

﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ﴾

“ಸನಾಮಾಗ್ಮವುyವಯಾಕತುವಾದyಬಳಿಕವೂyಸಿಂದೇರವಾಹಕರyವಿರುದ್ಧy
ಟೂಿಂಕಕಟ್ಟುಕೂಿಂಡವನನೂ್ನy ಸತಯಾವಿಶಾವಾಸಗಳy ಮಾಗ್ಮದy
ಹೂರತುyಅನಯಾyಮಾಗ್ಮಗಳಲ್ಲಿyನಡೆಯುವವನನೂ್ನyಅವನುy
ತಾನಾಗಿyತ್ರುಗಿಕೂಿಂಡyಕಡೆಗೆೇyನಾವುyತ್ರುಗಿಸyಬಿಡುವವುy
ಮತುತುyಅವನನು್ನyಅತಯಾಿಂತyನಿಕೃಷಟುyಸಾಥಿನವಾಗಿರುವyನರಕಕಕುy
ತಳಿಳುyಬಿಡುವವು�”y(4:115)

4�y ಅಲಾಲಿಹನyಸವಾಫಾತ್ಗಳyಕುರಿತುyಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಹದಿೇಸ್y
ವಿವರಿಸದyವಚನಗಳನು್ನyಸಲಫ್ಗಳುyವಾಯಾಖಾಯಾನಿಸದಿರಲುy
ಕಾರಣವೇನುyಎಿಂಬyಪ್ರಶ್ನyಪ್ರಸಕತುವಾಗಿದ�yಈyವಾಯಾಖಾಯಾನವುy
ಒಳಿತ್ನyಕಾಯ್ಮವಾಗಿರುತ್ತುದರ್yನಮಗಿಿಂತyಮೊದಲುyಅವರೇy
ಅದನು್ನyಮಾಡಿyಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತುದರ್ು�yಒಿಂದುyಧಾರ್್ಮಕy
ವಿಷಯದಲ್ಲಿyಅದುyಕೂಡಾyಅಸಾಮಾಉyವಸವಾಫಾತ್ನಿಂತಹy
ಮೂಲಭೂತವಾದyಅಖಿೇದದyವಿಷಯದಲ್ಲಿyಸಲಫ್ಗಳುy
ಸವಾೇಕರಿಸದy ಮಾಗ್ಮವನು್ನy ನಾವುy ಸವಾೇಕರಿಸುವುದಾದರy
ಮಾಗ್ಮವುy ಭ್ರಷಟುವಾಗಿದಯಿಂದುy ಸ್ಪಷಟುಪಡಿಸಲುy ಅದೇy
ರ್ರಾವyಸಾಕು�yಅನಯಾಥಾyಕನಿಷಟುyಧಮ್ಮದyಪಾ್ರಥರ್ಕyಪಾಠy
ತ್ಳಿದವರುyಕೂಡಾyಸಚ್ಚರಿತರಾದyಪೂವಿ್ಮಕರುyಪಥಭ್ರಷಟುರಾಗಿy
ನಿಂತರದವರುyಸನಾಮಾಗ್ಮದಲ್ಲಿದಾರ್ಿಂದುyಹೇಳಬಲಲಿರೇ?

ಅಭಿಪಾ್ರಯy ಭಿನ್ನತೆy ಮತುತುy ಸ್ೈದಾ್ಧಿಂತ್ಕy ಗೊಿಂದಲಗಳುy
ಉಿಂಟ್ದಾಗy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ನಮಗೆy ಸೂಚ್ಸದy
ಸುರಕ್ಷಿತyಮಾಗ್ಮyಸಲಫ್ಗಳyಅನುಸರಣೆಯಾಗಿದ�

5�y ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಮತುತುyಸವಾಹಾಬಿಗಳುyಒಿಂದುyವಿಷಯದy
ಕುರಿತುyಯಾವುದೇyವಿವರಣೆyನಿೇಡದಿರುವಾಗyನಾವುyಅದನು್ನy
ವಿವರಿಸಲುyಹೂೇಗುವುದುyನಮಗೆyತ್ಳಿದೂೇyತ್ಳಿಯದಯೊೇy
ಪಾವನರಾದy ಆyಪೂವಿ್ಮಕರನು್ನy ಕಿೇಳಿಂದಾಜಸುವುದುy
ಹಾಗೂy ಧಮ್ಮದyಮೂಲಭೂತy ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿy ಕೂಡಾy
ಅವರುyಸಾಕಷುಟುyತ್ಳಿದುಕೂಿಂಡವರಲಲಿವಿಂದುyಚ್ತ್್ರೇಕರಿಸುವy
ಕಾಯ್ಮವಾಗುತತುದyಎನು್ನವುದನು್ನyಮರಯಬಾರದು�

ಇಬ್್ನyಮಸ್ಊದ್ yವಿವರಿಸುವಿಂತೆyಅವರೇy(ಸವಾಹಾಬಿಗಳು)y



22

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಅತುಯಾತತುಮರು�yಅವರುyಸಿಂರಯಗಳನು್ನyನಿವಾರಿಸyಶ್ರೇಷ್ಠy
ಗುರುವಯ್ಮರಿಿಂದyಧಮ್ಮವನು್ನy ಸರಿಯಾದy ರೂಪದಲ್ಲಿy
ಕಲ್ತವರಾಗಿದಾ್ರ�y ವಿಂಚನೆ,y ಅಭಿನಯಗಳಿಲಲಿದy ಜ್ಾನy
ಮತುತುyಭಕಿತುyಸಮನವಾಯಗೊಿಂಡಿದ್yಮಹಾತಮಾರು�yನಾವುyಅವರy
ಮಾಗ್ಮವನು್ನyಅನುಗರ್ಸಬೇಕಾಗಿದ�

ಪ್ರಸುತುತyಮಾಗ್ಮವನು್ನyತೊರದುyಮಾಡುವyವಾಯಾಖಾಯಾನಗಳುy
ಸತಯಾವಿಶಾವಾಸಗಳುy ಕೂಡಾyಅಲಲಿದy ಗಿ್ರೇರ್y ತತವಾಶಾಸತ್ರyಮತುತುy
ವಚನಶಾಸತ್ರದyಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳಾಗಿವ�

6�y ವಾಯಾಖಾಯಾನದy ವಕಾತುರರಾಗಿy ಮಾಪ್ಮಟುಟುy ಆy ಮಾಗ್ಮದಲ್ಲಿy
ಜೇವನದy ಸುದಿೇರಾ್ಮವಧಿಯನು್ನy ಕಳೆದy ಹಲವರುy
ಜೇವನದyಅಿಂತ್ಮyಘಟಟುದಲ್ಲಿyಪಶಾ್ಚತಾತುಪಪಟುಟುyಮರಳಿದy
ಇತ್ಹಾಸyನಮಮಾyಮುಿಂದಿದ�yಆದರೂyಪ್ರಮಾಣಗಳುyಮತುತುy
ಸಚ್ಚರಿತರಾದyಪೂವಿ್ಮಕರyಮಾಗ್ಮವನು್ನyತೊರದyವಕಾತುರರೇy
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣyತಮಮಾyವಾದಗಳಿಿಂದyಹಿಿಂದyಸರಿದರೂyಅದನು್ನy
ಹಿಿಂಬಾಲ್ಸುವುದುyಬಾಲ್ರyನಡವಳಿಕಯಾಗುತತುದ�

7�y ವಾಯಾಖಾಯಾನದyಆರಿಂಭವೇyಪಥಭ್ರಷಟುತೆಯಾಗಿದ�yಏಕಿಂದರy
ಅಲಾಲಿಹನyಗುಣyವಿಶೇಷಣಗಳನು್ನyಸೃಷಿಟುಗಳyಗುಣyವಿಶೇ-
ಷಣಗಳಿಂದಿಗೆyಹೂೇಲ್ಸyಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಿಂದyವಾಯಾಖಾಯಾನದy
ಬಾಗಿಲುyತೆರಯಲ್ಪಡುತತುದ�yವಾಸತುವದಲ್ಲಿyಅಲಾಲಿಹನyಮಹತವಾy
ಮತುತುyಔನ್ನತಯಾಕಕುyಭೂಷಣವಾದyರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿyಅವನyವಿಶೇಷಣ-
ಗಳನು್ನyಸವಾೇಕರಿಸರುತ್ತುದರ್yಇಿಂತಹyವಾಯಾಖಾಯಾನyಹಾಗೂyನಿಷ್ೇ-
ಧಗಳೆಡೆಗೆyಹೂೇಗಬೇಕಾದyಸಿಂದಭ್ಮyಎದುರಾಗುವುದಿಲಲಿ�y
ನಿಜವಾಗಿyನೊೇಡಿದರ,yಇವರುyಯಾವುದರyಹೂೇಲ್ಕಯಿಂದy
ಭಯಪಡುತಾತುರೂೇyಮೊತತುಮೊದಲುyಅದಕಕುೇyಬಿದುಬ್ಿಟ್ಟು-
ದಾರ್�yತನಿ್ನರ್ತತುyಅವರುyರಕ್ಷಣೆyಪಡೆಯಲುyವಾಯಾಖಾಯಾನವಿಂಬy
ಮತೊತುಿಂದುyಅಪಾಯಕಕುyಸಲುಕಿಬಿಟಟುರು�

ಪ್ರಮಾಣಗಳುyಕಲ್ಸುವyಸವಾಫಾತ್ಗಳುyವಾಯಾಖಾಯಾನದyವಕಾತುರರುy
ಮುಿಂದಿಡುವyಅಥ್ಮyಮತುತುy ಆರಯಗಳಿಗೆyಅತ್ೇತವಾಗಿy
ನೆಲಗೊಿಂಡಿದ�y ಅಥವಾy ವಾಯಾಖಾಯಾನದಲ್ಲಿy ಪರಿರ್ತವಾದy
ಕಲವುyಅಥ್ಮಗಳಿದ್ರyಸಲಫ್ಗಳುyಸವಾೇಕರಿಸದyಸರಿಯಾದyಸವಾ-
ಫಾತ್ಗಳನು್ನyಸವಾೇಕರಿಸುವಾಗyಅದುyಅದಕಿಕುಿಂತಲೂyರ್ಗಿಲಾದy
ಆರಯಗಳನು್ನyಹೂಿಂದಿರುತತುದyಎಿಂದಥ್ಮ�

ಉದಾಹರಣೆಗೆ,y ಅಲಾಲಿಹನy ಇಳಿಯುವಿಕy (ನುಝೂಲ್)y

ಎಿಂಬyಸವಾಫತತುನು್ನyಅನುಗ್ರಹyಅಥವಾyಮಲರ್ಗಳುyಎಿಂದಲಲಿy
ವಾಯಾಖಾಯಾನಿಸುವಾಗyವಾಸತುವದಲ್ಲಿyಅದುyಒಿಂದುyಭಾಗyಮಾತ್ರy
ಆಗುತತುದ�y ಆದರy ಹದಿೇಸ್ನಲ್ಲಿy ಬಿಂದy ಇದರy ವಿವರಣೆy
ಅದಕಿಕುಿಂತyರ್ಗಿಲಾಗಿದ�

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಹೇಳುತಾತುರ:y “ರಾತ್್ರಯy ಅಿಂತಯಾದy
ಮೂರನೆೇyಒಿಂದುyಭಾಗyಉಳಿದಾಗyಅಲಾಲಿಹನುyಒಿಂದನೆೇy
ಆಕಾರಕಕುyಇಳಿದುyಬರುತಾತುನೆ�yಅನಿಂತರyಹಿೇಗೆyಹೇಳುತಾತುನೆ:y
ನನೊ್ನಿಂದಿಗೆy ಪಾ್ರರ್್ಮಸುವವರುyಯಾರಿದಾ್ರ?y ಅವನಿಗೆy
ನಾನುyಉತತುರವಿೇಯುವನು�yನನೊ್ನಿಂದಿಗೆyಬೇಡುವವರುy
ಯಾರಿದಾರ್?yಅವರಿಗೆyನಾನುyಅದನು್ನyದಯಪಾಲ್ಸುತೆತುೇನೆ�y
ನನೊ್ನಿಂದಿಗೆyಕ್ಷಮyಯಾಚ್ಸುವವರುyಯಾರಿದಾರ್?yನಾನುy
ಅವರನು್ನyಕ್ಷರ್ಸಬಿಡುತೆತುೇನೆ�”y(ಬುಖಾರಿyಮುಸಲಿಮ್)

ಅಲಾಲಿಹನyಕುರಿತುyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳಿದyಒಿಂದುy
ಕಾಯ್ಮದyಕುರಿತುyಹಾಗಲಲಿyಎಿಂದುyಹೇಳುವyಅಧಿಕಾರy
ಯಾರಿಗಿದ?y ಹಾಗೆಯೇy ಅಲಾಲಿಹನy ಕೈy (ಯದ್)y ಎಿಂಬy
ವಿಶೇಷಣವನು್ನyಕೇವಲyರಕಿತು,yಸಹಾಯyಎಿಂದುyವಾಯಾಖಾಯಾನಿ-
ಸುವಾಗಲೂyಹಿೇಗೆಯೇyಪ್ರಮಾದyಸಿಂಭವಿಸುತತುದ�

ಈಿವಿಷಯದಲ್ಲಿಿಪ್ರತ್ಯೊಬ್ಿಸತಯಾವಿಶಾವಾಸ್ಿಸ್ವಾೀಕರಸಬೀಕಾದಿ
ನಿಲುವು:

ದೃಢಪಟಟುyಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿyವರದಿಯಾದyಸವಾಫಾತ್ಗಳಲ್ಲಿyವಿಶಾವಾ-
ಸವಿರಿಸ,yಅವುಗಳನು್ನyಅಿಂಗಿೇಕರಿಸುವುದು�yಆದರyಅವುಗಳುy
ಸೃಷಿಟುಗಳyವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆyಸಮಾನyಎಿಂಬyಯೊೇಚನೆyಯಾವತೂತುy
ಬರಬಾರದು�yಅಲಾಲಿಹನyಮಹತವಾಕಕುyಭಿಂಗವುಿಂಟುyಮಾಡುವy
ಅಥವಾy ಅದಕಕುy ಭೂಷಣವಲಲಿದy ನೂಯಾನತೆಗಳy ಯಾವುದೇy
ವಿಶೇಷಣಗಳನು್ನyಅವನಿಗೆyಸ್ೇರಿಸಬಾರದು�yಅಿಂದರyಸವಾೇಕಾರಕಕುy
ಯೊೇಗಯಾತೆಯಲಲಿದyವರದಿಗಳುyಮತುತುyಅವುಗಳಲ್ಲಿyಬಿಂದಿರುವyತರ್್ಪy
ಪ್ರಯೊೇಗಗಳನು್ನyನಾವುyಸವಾೇಕರಿಸಬೇಕಾಗಿಲಲಿ�

ಒಬ್ಬನುyಅಲಾಲಿಹನyಯಾವುದಾದರೂಿಂದುyಸವಾಫಾತ್ಗಳyಕುರಿತುy
ಕೇಳಿದರyಅವನಿಗೆyಇಮಾಮ್yರಬಿೇಅ್ yಮತುತುyಇಮಾಮ್y
ಮಾಲ್ರ್ y ರವರುy ಹೇಳಿದಿಂತೆyಉತತುರವನು್ನy ನಿೇಡಬೇಕು�y
“ಹೇಗೆyಎನು್ನವುದುyಅಜ್ಾತವಾಗಿದ�yಆyವಿಶೇಷಣಗಳyಮೇಲy
ವಿಶಾವಾಸವಿರಿಸುವುದುy ಕಡಾಡಿಯವಾಗಿದ�y ಹೇಗೆy ಎಿಂಬy ಪ್ರಶ್ನy
ಬಿದ್ಅತಾತುಗಿದ�”y ಏಕಿಂದರy ಆy ಪ್ರಶ್ನy ಮನುಷಯಾನy ಜ್ಾನದy
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ಜನವರ 2ೆ11

ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿಲಲಿ�yಆದುದರಿಿಂದಲೇyಅದರyಉತತುರವನು್ನyನಿೇಡಲೂy
ಮನುಷಯಾನುyಅಸಮಥ್ಮ�

ಅಲಾಲಿಹನyಸವಾಫಾತ್ಗಳyಕುರಿತುyಅವುಗಳುyಹೇಗೆಿಂದುyಪ್ರಶಿ್ನಸು-
ವವರೂಿಂದಿಗೆ,yಅಲಾಲಿಹನುyಹೇಗಿದಾನ್ೆ?yಎಿಂದುyಮರುಪ್ರಶ್ನy
ಕೇಳಿದರy ಅವನy ಉತತುರy ನನಗೆy ಗೊತ್ತುಲಲಿy ಎಿಂದಾಗಿರುತತುದ�y
ಹಿೇಗಿರುವಾಗyಅಲಾಲಿಹನyವಿಶೇಷಣಗಳyಕುರಿತುyನಮೊಮಾಿಂದಿಗೆy
ಪ್ರಶಿ್ನಸದರyಅದುyಹೇಗೆಿಂದುyನಮಗೆyಗೊತ್ತುಲಲಿyಎನು್ನವುದೇyನಾವುy
ನಿೇಡಬೇಕಾದyಉತತುರವಾಗಿರುತತುದ�yವಣಿ್ಮಸಲ್ಪಡುವುದರyರೂಪy
ಹೇಗಿದಯಿಂದುy ವಿವರಿಸಲುy ಅಸಾಧಯಾವಾಗಿರುವಾಗ,y ಅದರy

ವಿಶೇಷಣಗಳyರೂಪವನು್ನyತ್ಳಿಯಲೂyಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ�yಅಲಾಲಿಹನy
ಸತೆತುy(ಝಾತ್)yಹೇಗಿದಯಿಂದುyತ್ಳಿಯದವನುyಅವನyವಿಶೇಷಣy
ಹೇಗಿದಯಿಂದುyಪ್ರಶಿ್ನಸುವುದರಲ್ಲಿyಅಥ್ಮವಿಲಲಿ�

ಪ್ರಮಾಣಗಳುyಮತುತುyಸಚ್ಚರಿತರಾದyಪೂವಿ್ಮಕರyಮಾಗ್ಮವನು್ನy
ಅವಲಿಂಬಿಸದಿದರ್yಸ್ೈದಾ್ಧಿಂತ್ಕyಗೊಿಂದಲyವಧಿ್ಮಸುತತುದ�yಪ್ರಮಾ-
ಣಗಳನು್ನy ಆತಾಮಾಥ್ಮವಾಗಿy ಸವಾೇಕರಿಸದy ಸಚ್ಚರಿತರy ಪಥವನು್ನy
ಅನುಸರಿಸುವy ಸ್ಭಾಗಯಾವನು್ನy ಅಲಾಲಿಹನುy ನಮಗೆಲಲಿರಿಗೂy
ದಯಪಾಲ್ಸಲ್�yಆರ್ೇನ್�� n

ಆತನನು್ನy ಕೂಲಲಿಲುyಯಾರಿಗೂyಅನುಮತ್ಯಲಲಿ�yಏಕಿಂದರ,y
ಬೇರyಯಾರಾದರೂyಆತನನು್ನyಕೂಲುಲಿವುದುyರಾಷಟ್yನಾಯಕನy
ಅಧಿಕಾರವನು್ನyಕಸದಿಂತಾಗುತತುದ�yಹಾಗೆಯೇyಅದುyಜನರyಮಧ್ಯಾy
ಅರಾಜಕತೆಗೆyಕಾರಣವಾಗುತತುದ���yಈyಎಲಾಲಿyಕಾರಣಗಳಿಿಂದyರಾಷಟ್y
ನಾಯಕyಅಥವಾyಆತyನೆೇರ್ಸದyವಯಾಕಿತುಯಲಲಿದyಇನಾ್ನರೂyಆತನನು್ನy
ಕೂಲುಲಿವyಕಾಯ್ಮವನು್ನyಕೈಗೆತ್ತುಕೂಳಳುಬಾರದು�”y (ಅರ್ಶಹು್ಮಲ್y
ಮುರ್ತುಅ್y14/455)

ನಾಲಕುನೆಯದಾಗಿ,yಒಿಂದುyಗುಿಂಪನು್ನyಸಿಂಪೂಣ್ಮವಾಗಿyಅವಿಶಾವಾಸ-
ಗಳೆಿಂದುyಘೇಷಿಸುವುದುyಮತುತುyಒಬ್ಬyವಯಾಕಿತುಯನು್ನyನಿದಿ್ಮಷಟುವಾಗಿy
ಅವಿಶಾವಾಸಯಿಂದುyಘೇಷಿಸುವುದರyಮಧ್ಯಾyವಯಾತಾಯಾಸವಿದ�yಒಬ್ಬy
ವಯಾಕಿತುಯನು್ನyನಿದಿ್ಮಷಟುವಾಗಿyಅವಿಶಾವಾಸಯಿಂದುyಘೇಷಿಸಬೇಕಾ-
ದರyಕಲವುyಷರತುತುಗಳುyನೆರವೇರಬೇಕಾದುದುyಮತುತುyಅಡಿಡಿಗಳುy
ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಾದುದುyಅನಿವಾಯ್ಮವಾಗಿದ�

ಇಬ್್ನyತೆೈರ್ಯಯಾ yಹೇಳುತಾತುರ:

ــنَِّة  تِــي فِي اْلِكَتاِب َوالسُّ َفإِنَّ ُنُصــوَص اْلَوِعيِد الَّ

ِة بِالتَّْكِفيِر َوالتَّْفِســيِق َوَنْحِو َذلَِك  َوُنُصوَص اْلَِئمَّ

َل ُيْســَتْلَزُم ُثُبوُت ُموَجبَِها فِي َحــقِّ اْلُمَعيَِّن إِلَّ إَِذا 

ــُروُط َواْنَتَفِت اْلَمَوانِــُع. َل َفْرَق فِي  ُوِجَدِت الشُّ

َذلَِك َبْيَن اْلُُصــوِل َواْلُفُروِع.

“ಇಿಂತ್ಿಂತಹದ್ನು್ನyಮಾಡಿದರyಅವಿಶಾವಾಸಗಳಾಗುವಿರಿyಅಥವಾy
ಫಾಸರ್ಗಳಾಗುವಿರಿyಎಿಂದುyಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಸುನ್ನತ್ತುನyವಚನಗಳ-
ಲ್ಲಿರುವyಎಚ್ಚರಿಕಗಳುyಮತುತುyಇಮಾಮರyಹೇಳಿಕಗಳುyಒಬ್ಬyನಿದಿ್ಮಷಟುy
ವಯಾಕಿತುಯನು್ನyಅವಿಶಾವಾಸyಅಥವಾyಫಾಸರ್yಎಿಂದುyಘೇಷಿಸುವುದನು್ನy
ಅನಿವಾಯ್ಮಗೊಳಿಸುವುದಿಲಲಿ�yಹಾಗೆyಘೇಷಿಸಬೇಕಾದರyಕಲವುy
ಷರತುತುಗಳುyನೆರವೇರಬೇಕಾದುದುyಮತುತುyಕಲವುyಅಡಿಡಿಗಳುyನಿವಾ-
ರಣೆಯಾಗಬೇಕಾದುದುyಅತಯಾಗತಯಾ�yಅದುyಮೂಲಭೂತyವಿಷಯಗ-
ಳಲಾಲಿಗಿದ್ರೂyಅಥವಾyಶಾಖಾಪರyವಿಷಯಗಳಲಾಲಿಗಿದ್ರೂyಸರಿ�”y
(ಮಜೂಮಾಉಲ್yಫತಾವಾy10/372)

ಅಿಂದರyಉದಾಹರಣೆಗೆ,yಅವಿಶಾವಾಸದyಮಾತನು್ನyಹೇಳುವವನುy
ಅವಿಶಾವಾಸಯಾಗುತಾತುನೆಿಂದುy ಕುರ್ಆನ್y ಮತುತುy ಸುನ್ನತ್ತುನಲ್ಲಿy
ಸ್ಪಷಟುವಾಗಿyಹೇಳಲಾಗಿದ�yಆದರyಆyಮಾತನು್ನyಹೇಳುವವನನು್ನy
ಅವಿಶಾವಾಸಯಿಂದುyಘೇಷಿಸಬೇಕಾದರyಆyವಿಷಯದಲ್ಲಿyಸೂಕ್ಷಷ್ಮy
ಪರಿಶೂೇಧನೆyಮಾಡಬೇಕಾದುದುyಕಡಾಡಿಯವಾಗಿದ�yಏಕಿಂದರy
ಕಲವಮಮಾyಆyವಯಾಕಿತುyಅಜ್ಾನಿಯಾಗಿರಬಹುದುyಅಥವಾyಬಲವಿಂ-
ತಕೂಕುಳಗಾಗಿyಆyಮಾತನು್ನyಹೇಳಿರಬಹುದು�yಇಿಂತಹyಸಿಂದಭ್ಮ-
ಗಳಲ್ಲಿyಆತyಆyಮಾತನು್ನyಹೇಳಿದುy್ನಿಜವಾಗಿದ್ರೂyಸಹyಆತನನು್ನy
ಅವಿಶಾವಾಸಯಿಂದುyಘೇಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲಿ�y ಹಚು್ಚy ಬಲಲಿವನುy
ಅಲಾಲಿಹು�� n

ಅವಿಶಾವಾಸ್ಗಳನು್ನಿಕೊಲಲಿಬೀಕೆೀ?11 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಇಸಾಲಿಮ್ಿಪ್ರಕೃತ್ಿವಿರುದ್ಧಿಧಮಷಿವೀ?

ದೈವಿಕ ನಯಮಗಳನು್ನ ಅಂಗಿೇಕರಸಿ ಅನುಸರಸುವ ಮೂಲಕ ಸೃಷಿಟುಕತ್ಣನ ಇಚ್ಛೆಗನುಸಾರ ಜೇವಿಸಲು 
ತಿೇಮಾ್ಣನಸಿದರ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನು ಯಥಾಥ್ಣ ಮುಸಿ್ಲಮನಾಗುತಾ್ತನ. ಇಸಾ್ಲಮ್ ಎಲಾ್ಲ ರೇತಿಯಲ್್ಲಯೂ 
ಮಾನವ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಧಮ್ಣವಾಗಿದ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಗೆ ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ ಮತು್ತ ನೇರವಾದ 
ಮಾಗ್ಣದಶ್ಣನವನು್ನ ನೇಡುತ್ತದ. ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರವೃತ್ತನ ರೇತಿಯನು್ನ ನಶ್ಚಯ್ಸಿದ ಅಲಾ್ಲಹನು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ 
ಪೂರಕವಾದ ಧಮ್ಣ ಯಾವುದಂದು ಚ್ನಾ್ನಗಿ ಬಲ್ಲನು.

ಇಸಾಲಿಮ್yಪ್ರಕೃತ್ಗೆyವಿರುದ್ಧವಾದyಧಮ್ಮವನು್ನವುದುyಇಸಾಲಿರ್ನy
ಕುರಿತುyಕಲವುyಸಾಥಿಪಿತyಹಿತಾಸಕತುyಪಿಂಗಡಗಳುyಮಾಡುತ್ತುರುವy

ಆರೂೇಪಗಳಲ್ಲಿy ಒಿಂದಾಗಿದ�y ಆದರy ಈy ದೃಷಿಟುಕೂೇನದಿಿಂದy
ತಾವುyಏನನು್ನyಉದ್ೇಶಿಸುತ್ತುದ್ೇವಿಂದುyನಿಣ್ಮಯಸುವುದರಲ್ಲಿy
ಆರೂೇಪಕರುyಪರಾಜತರಾಗುವುದುyಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿದ�yಒಿಂದುy
ಧಮ್ಮವಿಂಬyನೆಲಯಲ್ಲಿyಇಸಾಲಿಮ್yಪ್ರಕೃತ್ಯೊಿಂದಿಗೆyಹೂಿಂದಿ-
ಕೂಳುಳುವುದಿಲಲಿyಅಥವಾyಇಸಾಲಿಮ್ನyನಿಯಮyಹಾಗೂyತತವಾಗಳುy
ಪ್ರಕೃತ್ಯyಸವಾರೂಪ,yವಯಾವಸ್ಥಿyಮತುತುyಮ್ಲ್ಕyಸವಾಭಾವyಮುಿಂತಾ-
ದವುಗಳಿಗೆyಪೂರಕವಾಗಿಲಲಿವಿಂದುyಅವರುyಅಥ್ಮಮಾಡಿಕೂಿಂಡಿ-
ರಬಹುದು�yಅಥವಾyಇಸಾಲಿಮ್yಮಾನವyಪ್ರಕೃತ್yಹಾಗೂyಅವನy
ಸಾವಾಭಾವಿಕyಗುಣಗಳಿಗೆyತದಿವಾರುದ್ಧವಾಗಿದಯಿಂದುyಅಥ್ಮವಾಗಿರಬ-
ಹುದು�yಇದರಲ್ಲಿy‘ಪ್ರಕೃತ್yವಿರುದ್ಧyಸವಾಭಾವ’yಎಿಂಬyವಿಶೇಷಣವನು್ನy
ಯಾವyಅಥ್ಮದಲ್ಲಿyತೆಗೆದುಕೂಿಂಡರೂyಅದುyಇಸಾಲಿರ್ನyಖಾತೆಗೆy
ಜಮಯಾಗುವy ವಿಶೇಷಣವಾಗುವುದಿಲಲಿ�y ಇಸಾಲಿಮ್y ಅದನು್ನy
ಸವಾಯಿಂyಬಣಿಣಿಸುವುದುy‘ಪ್ರಕೃತ್yಧಮ್ಮ’yಎಿಂದಾಗಿದ�yಇಸಾಲಿರ್ನy
ಪ್ರಕೃತ್yಪರತೆಯyಕುರಿತುyಚ್ಿಂತ್ಸುವಾಗyಪರಿಗಣನಾಹ್ಮವಾದy
ಕಲವುyಪ್ರತೆಯಾೇಕyಕಾಯ್ಮಗಳಿವ�

ಇಸಾಲಿಮ್yಪ್ರಕೃತ್ಯನು್ನy ಅದರy ಸೂಕ್ಷಷ್ಮy ಹಾಗೂy ಸೂಥಿಲವಾದy
ಅವಸ್ಥಿಯyಪ್ರಭೇದyಸೃಷಿಟುಸyಸಮಿಂಜಸಗೊಳಿಸದyಮಹಾyರಕಿತುಯy

ಮಾಗ್ಮದರ್ಮನವಾಗಿದ�yಸೃಷಿಟುಕತ್ಮನyಮಾಗ್ಮದರ್ಮನyಪ್ರಕಾರy
ಪ್ರಕೃತ್yಮತುತುyಅದರಲ್ಲಿರುವyಕೂಡುಗೆಗಳನು್ನyಅನುಭವಿಸಕೂಿಂಡುy
ಜೇವಿಸಲುyಮನುಷಯಾನಿಗೆyಅವನೆೇyಅನುಮತ್ಸದಾನ್ೆ�

ಮನುಷಯಾನನು್ನy ಸೃಷಿಟುಸyಅವನಿಗೆyಜೇವನyಮತುತುyಮರಣವನು್ನy
ನಿರ್ಚಯಸದy ಪ್ರಪಿಂಚದೂಡೆಯನುy ಮಾನವy ಪ್ರಕೃತ್ಯನು್ನy
ವೈವಿಧಯಾತೆಗಳಿಂದಿಗೆyವಯಾವಸ್ಥಿಗೊಳಿಸಟ್ಟುದಾನ್ೆ�yಓವ್ಮyಜೇವಿಯಿಂಬy
ನೆಲಯಲ್ಲಿyಮನುಷಯಾನಲ್ಲಿyಸಹಜವಾಗಿyನೆಲಗೊಿಂಡಿರುವyಗುಣಸವಾಭಾ-
ವಗಳನು್ನyರ್ೇರಿyಅಥವಾyಅವುಗಳನು್ನyಅದುರ್yಹಿಡಿದುಕೂಿಂಡುy
ಸಾಗುವುದುy ಅಸಾಧಯಾ�y ಆದರy ಅವುಗಳನು್ನy ಸೃಷಿಟುಕತ್ಮನy
ಅಭಿೇಷ್್ಠಯyಪ್ರಕಾರy ನಿಯಿಂತ್್ರಸy ವಿನಿಯೊೇಗಿಸುವyಮೂಲಕy
ಮುನ್ನಡೆಯಲುyಮನುಷಯಾನುyಬಾಧಯಾಸಥಿನಾಗಿರುವನೆಿಂದುyಪವಿತ್ರy
ಕುರ್ಆನ್yಮನುಕುಲಕಕುyತ್ಳಿಸಕೂಡುತತುದ�y

ಅಲಾಲಿಹನುyಹೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ 
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ಜನವರ 2ೆ11

ۉې ې ې ې ى 
ى ائ ائ ەئ ەئ ﴾

“ಆದುದರಿಿಂದyನಿೇವುyಏಕನಿಷ್್ಠಯಿಂದyನಿಮಮಾyಮುಖವನು್ನyಈy
ಧಮ್ಮದyಕಡೆyಕೇಿಂದಿ್ರೇಕರಿಸರಿ�yಅಲಾಲಿಹನುyಮಾನವನನು್ನyಸೃಷಿಟುಸದy
ಪ್ರಕೃತ್ಯಲಲಿೇyಸಥಿರವಾಗಿರಿ�yಅಲಾಲಿಹನುyಮಾಡಿದyರಚನೆಯನು್ನy
ಬದಲಾಯಸಲಾಗದು�y ಇದುವೇy ಸತಯಾy ಮತುತುy ಸರಿಯಾದy
ಧಮ್ಮವಾಗಿದ�yಆದರyಹಚ್್ಚನವರುyಅರಿಯುವುದಿಲಲಿ�”y(30:30)

ಪ್ರಕೃತ್yಧಮ್ಮವಾದyಇಸಾಲಿಮ್yಮನುಷಯಾyವಗ್ಮದyಏಕಿೇಕರಣಕಿಕುರುವy
ಏಕೈಕyಉಪಾಧಿಯಾಗಿದಯಿಂದುyಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಹೇಳುತತುದ�y
ಹಲವುyಧಮ್ಮಗಳyಅನುಸರಣೆyಹಾಗೂyಬಹುದೇವವಿಶಾವಾಸವ-
ನು್ನyಸವಾೇಕರಿಸದರyಸಿಂಜಾತವಾಗುವyವೈವಿಧಯಾತೆಗಳನು್ನyಮನುಷಯಾy
ವಗ್ಮವನು್ನy ವಿಭಜಸುತತುದ�y ಪ್ರಕೃತ್y ಧಮ್ಮವಾದy ಇಸಾಲಿಮನು್ನy
ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸದರy ಈy ಭಿನ್ನತೆಗಳೆಲಲಿವೂy ಮಾಯವಾಗುತತುದ�y
ಮಾನವyಪ್ರಕೃತ್ಯಲ್ಲಿyಅಿಂತಲ್ೇ್ಮನವಾಗಿರುವyವೈಶಿಷಟುಷ್ಯತೆಗಳುy
ಮತುತುy ಗುಣಗಳೆಲಲಿವೂy ಏಕದೇವy ದರ್ಮನದy ಅನಿವಾಯ್ಮತೆy
ಎಿಂಬyಸಾಕ್ಷಷ್ಯವನು್ನyಪ್ರತ್ನಿಧಿೇಕರಿಸುತತುದ�yಹಿೇಗಿರುವಾಗyಮನುಷಯಾನುy
ಬಹುದೇವವಿಶಾವಾಸಯಾಗುವುದುyಪ್ರಕೃತ್yಮತುತುyಸಹಜyಮ್ಲ್ಕತೆಗೆy
ತದಿವಾರುದ್ಧವಾದyಕಾಯ್ಮವಾಗಿದ�yಲೂೇಕದಲ್ಲಿರುವyಎಲಾಲಿyಜನರy
ಬಾಹಯಾyಮತುತುyಆಿಂತರಿಕyರಚನೆಯyಏಕರೂಪತೆyಅವರನು್ನyಸೃಷಿಟು-
ಸರುವುದುyಹಲವುyರಕಿತುಗಳಲಲಿyಎನು್ನವುದರyಸಾಕ್ಷಷ್ಯವಾಗಿದ�

﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ 
ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾
“ನಿಮಮಾyಪ್ರಭುyಆದಮರyಪಿೇಳಿಗೆಯಿಂದyಅವರyಸಿಂತತ್ಯನು್ನy
ಹೂರತಿಂದಿದ್yಹಾಗೂyಅವರನು್ನyಸವಾತದಃyಅವರyಮೇಲyಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿy
ಮಾಡುತಾತು,yನಾನುyನಿಮಮಾyಪ್ರಭುವಲಲಿವೇ?yಎಿಂದುyಕೇಳಿದ್yಸಿಂದಭ್ಮ-
ವನು್ನyನೆನಪಿಸರಿ�yಆಗyಅವರು,yಹ್ದು!yಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂyನಿೇನೆೇy
ನಮಮಾyಪ್ರಭೂ�yನಾವುyಇದಕಕುyಸಾಕ್ಷಷ್ಯyವಹಿಸುತೆತುೇವyಎಿಂದರು�yನಿೇವುy
ರ್ನರುತಾಥಿನyದಿನದಿಂದು,yನಾವುyಈyಬಗೆ್ಗyಅಜ್ಞರಾಗಿದವ್ುyಎಿಂದುy
ಹೇಳಿಬಿಡಬಾರದಿಂದು�”y(7:172)

ಮೇಲyವಿವರಿಸರುವುದುyಮಾನವyಪ್ರಕೃತ್ಯಲಲಿೇyಹುದುಗಿರುವy
ಸತಯಾಸಾಕ್ಷಷ್ಯದyಕುರಿತಾಗಿದ�yರುದ್ಧyಮನಸಸೂನyಪ್ರತ್ಯೊಬ್ಬyವಯಾಕಿತುyನಾನುy
ಅದಹಾೇಗೊೇyಉಿಂಟ್ದವನಲಲಿ,yಬದಲಾಗಿyಸವ್ಮಜ್ಞನೂyಸವ್ಮರಕತುನೂy
ಆದyಸೃಷಿಟುಕತ್ಮನುyಆರ್ಚಯ್ಮಕರವಾದyರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿyರೂಪಿಸದಾನ್ೆy
ಎಿಂಬyಸತಯಾವನು್ನy ಒಪಿ್ಪಕೂಳುಳುತಾತುನೆ�y ಇಿಂತಹyಒಿಂದುyಸಾಕ್ಷಷ್ಯವುy
ಮನುಷಯಾyವಗ್ಮದyಸಹಜyಮತುತುyಸಾವಾಭಾವಿಕವಾದyಆದರ್ಮವನು್ನy
ಪ್ರತ್ನಿಧಿಸುತತುದ�yಈyಆದರ್ಮದಿಿಂದyವಯಾತ್ಚಲ್ಸುವುದರಿಿಂದyಅದುy
ಜನರyಅಧದಃಪತನyಮತುತುyವಿನಾರಕಕುyಕಾರಣವಾಗುತತುದಯಿಂದುy
ಕುರ್ಆನ್yಕಲ್ಸಕೂಡುತತುದ�y

ಮನುಷಯಾನನು್ನyಸೃಷಿಟುಸyಅವನಿಗೆyಜೇವನವನು್ನyದಯಪಾಲ್ಸದy
ಪ್ರಪಿಂಚದೂಡೆಯನಿಿಂದyಮಾಗ್ಮದರ್ಮನವಾಗಿyಬಿಂದyಏಕೈಕy
ದರ್ಮನy ಇಸಾಲಿಮ್yಮಾತ್ರವಾಗಿದ�y ಈy ದರ್ಮನಕಕುy ಬದಲಾಗಿy
ಮನುಕುಲವುyಅದರyಬಳವಣಿಗೆಯyವಿಭಿನ್ನyಕಾಲಘಟಟುಗಳಲ್ಲಿyಬೇರy
ಬೇರyವಿಶಾವಾಸ,yಆದರ್ಮಗಳನು್ನyಸವಾೇಕರಿಸyಅವಲಿಂಬಿಸದ್yಸಹಜy
ಆದರ್ಮದಿಿಂದyವಯಾತ್ಚಲನೆಯಾಗಿದಿಂದುyಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಸ್ಪಷಟು-
ಪಡಿಸದ�yಏಕದೇವyಆದರ್ಮವನು್ನyಸಹಜyಮತುತುyಸಾವಾಭಾವಿಕವಾದy
ಒಿಂದುyವಿಶಾವಾಸವಾಗಿyಪರಿಚಯಸುವyಕುರ್ಆನ್ಗೆyಸಮಾನಾಿಂ-
ತರವಾದyಇಿಂತಹyಆದರ್ಮyಘೇಷಣೆyನಡೆಸುವyಬೇರೂಿಂದುy
ಗ್ರಿಂಥyಲೂೇಕದಲ್ಲಿಲಲಿ�

ಪ್ರಕೃತ್ಯಿವಾಸತುವಿಕತೆ:

ಪ್ರಪಿಂಚದಲ್ಲಿರುವyಯಾವyವಸುತುವಿಗೂyಸೃಷಿಟುಕತ್ಮನyನಿಯಿಂ-
ತ್ರಣದಿಿಂದyಮುಕತುಗೊಿಂಡುy ಬೇರಯಾಗಿy ನಿಲಲಿಲುy ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ�y
ಪ್ರತ್ಯೊಿಂದುyವಸುತುವಿಗೂyನಿರ್ಚಯಸಲಾದyಸಹಜyಕಾಯ್ಮಶೈಲ್y
ಮತುತುy ಗುಣಗಳನು್ನyರ್ೇರುವುದುyಅಸಾಧಯಾ�yಈyವಿಷಯದಲ್ಲಿy
ಇಚಾಛಿಪೂವ್ಮಕವೇy ಅನುದ್ೇಶಿಕವಾಗಿಯೊೇy ಆಯಕುಯy
ಸಾವಾತಿಂತ್ರಷ್ಯyಯಾವyಸೃಷಿಟುಗೂyಇಲಲಿ�yಈyಕಾಯ್ಮದಲ್ಲಿyಚೆೇತನ–
ಅಚೆೇತನ,y ಮನುಷಯಾ–ಪಾ್ರಣಿಗಳೆಲಲಿವೂy ಸಮಾನವಾಗಿದ�y
ರುದ್ಧವಾದyಬುದಿ್ಧ,yಚ್ಿಂತನೆ,yವಿವೇಕyಮತುತುyರ್ದುಳಿನyಸಾಧಯಾತೆ-
ಗಳನು್ನyಉಪಯೊೇಗಿಸುವyವಿಶಾಲವಾದyಅವಕಾರyನಿೇಡಲ್ಪಟ್ಟು-
ರುವyಮನುಷಯಾರಿಗೆyಕೂಡಾyಯಾವುದೇyರಿೇತ್ಯyಭಿನ್ನತೆಯನು್ನy
ಹೂಿಂದಲುyಸಾಧಯಾವಾಗದು�

ಸೃಷಿಟುಕತ್ಮನುyಪ್ರತ್ಯೊಿಂದುyಸೃಷಿಟುಗೂyಅವುಗಳಿಗೆyಹೂಿಂದುವy
ಪ್ರಕೃತ್ಯನು್ನyದಯಪಾಲ್ಸದಾನ್ೆ�yಆದರyಮನುಷಯಾನಿಗೆyಮಾತ್ರy
ವಿವೇಕyಹಾಗೂyಆಯಕುಯyಸಾವಾತಿಂತ್ರಷ್ಯವನು್ನyನಿೇಡಿದಾನ್ೆ�yಮಾನವy
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ಸೃಷಿಟುಯyಉದೇ್ರyಸೃಷಿಟುಕತ್ಮನyಆರಾಧನೆyಮಾತ್ರವಾಗಿದ�

ಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಪ್ರತ್ಯೊಿಂದುyವಸುತುವೂyಮನುಷಯಾನಿಗಾಗಿyಸೃಷಿಟುಸ-
ಲ್ಪಟ್ಟುದಯಿಂದುyಹೇಳುತತುದ�y(2:29)yಸೃಷಿಟುಯyವಿವಿಧyಪಾರವಾ್ಮಗಳಿಗೆy
ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟುಿಂತೆyಕುರ್ಆನ್yನಿೇಡುವyವಿವರಣೆ,yಜ್ಾನಗಳುyವಿಶಾವಾಸy
ದೃಢೇಕರಣಕಕುyಸಹಾಯಕವಾಗಿದyಎನು್ನವುದರಲ್ಲಿyಸಿಂರಯವಿಲಲಿ�

ಸೃಷಿಟುy ಮತುತುy ಪ್ರಕೃತ್ಯೊಿಂದಿಗೆy ಜೂೇಡಿಸಲ್ಪಟಟುy ಕಲವುy
ವಚನಗಳನು್ನyನೊೇಡಿರಿ�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴾

“ಆಕಾರyಮತುತುy ಭೂರ್ಯyನಿಮಾ್ಮಣದಲ್ಲಿ,y ಇರುಳುyಮತುತುy
ಹಗಲುಗಳುyಒಿಂದರyಹಿಿಂದy ಇನೊ್ನಿಂದರಿಂತೆy ನಿರಿಂತರವಾಗಿy
ಬರುತ್ತುರುವುದರಲ್ಲಿ,y ಜನೊೇಪಯೊೇಗಿy ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನy
ಹೂತುತುಕೂಿಂಡುy ಜಲಸಿಂಧಿಗಳಲ್ಲಿy ಸಿಂಚರಿಸುವy ನ್ಕಗಳಲ್ಲಿ,y
ಅಲಾಲಿಹನುyಆಕಾರದಿಿಂದyಸುರಿಸyಅದರyಮೂಲಕyಭೂರ್ಯನು್ನy
ನಿಜೇ್ಮವಾವಸ್ಥಿಯy ಬಳಿಕy ಸಜೇವಗೊಳಿಸ,y ಈy ವಯಾವಸ್ಥಿಯy
ಮೂಲಕyಭೂರ್ಯಲ್ಲಿyತರತರದyಜೇವರಾಶಿಗಳುyಹರಡುವಿಂತೆy
ಮಾಡಿದyಮಳೆyನಿೇರಿನಲ್ಲಿ,yಮಾರುತಗಳyಚಲನೆಯಲ್ಲಿyಹಾಗೂy
ಆಕಾರy ಮತುತುy ಭೂರ್ಯy ನಡುವy ನಿಯಿಂತ್್ರಸಲ್ಪಟ್ಟುರುವy
ಮೊೇಡಗಳಲ್ಲಿyನಿರ್ಚಯವಾಗಿಯೂyವಿಚಾರವಿಂತರಿಗೆyಅನೆೇಕಾನೆೇಕy
ದೃಷಾಟುಿಂತಗಳಿವ�”y(2:164)

ಪ್ರಪಿಂಚದy ಪ್ರವೃತತುನy ರಿೇತ್ಯy ಹಿಿಂದಿರುವy ಸೃಷಿಟುಕತ್ಮನy
ವೈಭವಪೂಣ್ಮyಪಾತ್ರವನು್ನyನೆನಪಿಸಕೂಟಟುyಬಳಿಕyಅಲಾಲಿಹನುy
ಸತಯಾವಿಶಾವಾಸyಸವಾೇಕರಿಸಬೇಕಾದyಅನಿವಾಯ್ಮತೆಯನು್ನyಮನವರಿಕy
ಮಾಡಿಕೂಡುತಾತುನೆ�

﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉې ې ې ې ى ى ائائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ىئ ی ی ی ی ﴾
“ಸೂಯ್ಮನನು್ನyಪ್ರಕಾರಮಾನವನಾ್ನಗಿyಮಾಡಿದವನೂyಚಿಂದ್ರನಿಗೆy
ಹೂಳಪನು್ನy ಕೂಟಟುವನೂyನಿೇವುyಸಿಂವತಸೂರಗಳyಎಣಿಕಗಳನು್ನy
ದಿನಾಿಂಕಗಳyಗಣನೆಯನೂ್ನyತ್ಳಿದುಕೂಳಳುಲ್ಕಾಕುಗಿyಅದಕಕುyವೃದಿ್ಧ–
ಕ್ಷಯಗಳy ಘಟಟುಗಳನು್ನy ಸರಿಯಾಗಿy ನಿಣ್ಮಯಸy ಕೂಟಟುವನೂy
ಅವನೆೇ�yಅಲಾಲಿಹನುyಇವಲಲಿವುಗಳನೂ್ನyಸತಯಾಪೂಣ್ಮವಾಗಿಯೇy
ಸೃಷಿಟುಸದನು�y ಅವನುy ಅರಿವುಳಳುವರಿಗೆy ತನ್ನy ದೃಷಾಟುಿಂತಗಳ-
ನು್ನy ವಿವರಿಸುತಾತುನೆ�y ನಿರ್ಚಯವಾಗಿಯೂy ರಾತ್್ರy ಹಗಲುಗಳುy
ಒಿಂದನೊ್ನಿಂದುy ಹಿಿಂಬಾಲ್ಸಕೂಿಂಡುy ಬರುವುದರಲ್ಲಿಯೂy
ಅಲಾಲಿಹನುyಭೂರ್–ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿyಸೃಷಿಟುಸರುವyಪ್ರತ್ಯೊಿಂದರ-
ಲ್ಲಿಯೂyಹಲವುyನಿದರ್ಮನಗಳಿವ�”y(10:5-6)

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾
“ಅಲಾಲಿಹುyಭೂರ್–ಆಕಾರಗಳyಸೃಷಿಟುಯನು್ನyಸತಯಾಪೂಣ್ಮವಾಗಿy
ನೆಲನಿಲ್ಲಿಸರುವುದನು್ನyನಿೇವುyಕಾಣುವುದಿಲಲಿವೇ?yಅವನುyಇಚ್ಛಿಸದರy
ನಿಮಮಾನು್ನyಅಳಿಸyಒಿಂದುyಹೂಸyಸೃಷಿಟುಯನು್ನyನಿಮಮಾyಸಾಥಿನದಲ್ಲಿy
ತರಬಲಲಿನು�”y(14:19)

ಪ್ರಕೃತ್ಯಿಅನುಸರಣೆ:

ಮನುಷಯಾರುy ಸ್ೇರಿದಿಂತೆy ಪ್ರತ್ಯೊಿಂದುy ವಸುತುಗಳುy ಹಾಗೂy
ಜೇವಜಾಲಗಳುyಅವುಗಳyಸಾವಾಭಾವಿಕyಸವಾರೂಪyಮತುತುyಜೈವಿಕy
ಪ್ರಕೃತ್ಯಲ್ಲಿy ನೆಲಗೊಿಂಡುy ಅದಕಕುನುಗುಣವಾದy ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿy
ವತ್್ಮಸುತತುದ�yಒಬ್ಬyಮನುಷಯಾನುyಉಸರಾಡುವುದುyಅವನyಸವಾಿಂತy
ಪ್ರವೃತತುನೆಯಲಲಿ�y ದೇಹದಲ್ಲಿy ನಡೆಯುತ್ತುರುವy ಶಾವಾಸ್ೂೇಚಾಛಿಸy
ಪ್ರಕಿ್ರಯyಹಾಗೂyಅವುಗಳyಪರಿಣಾಮಗಳುyಮನುಷಯಾನyಪ್ರವೃತತು-
ನೆಯyಫಲವಲಲಿ�yಸೃಷಿಟುಕತ್ಮನyಸೃಷಿಟುyವಯಾವಸ್ಥಿಯyಭಾಗಗಳಾಗಿyಇಿಂತಹy
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ಅದಷ್ೂಟುೇyಕಾಯ್ಮಗಳಿವ�

ಪ್ರಪಿಂಚ,yಪ್ರಕೃತ್yಮತುತುyಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವyವಸುತುಗಳಿಗೆyಅಲಾಲಿಹನುy
ನಿರ್ಚಯಸದy ಸವಾಭಾವಗಳy ಪ್ರಕಾರy ವತ್್ಮಸy ಸಾಗುತ್ತುರುವುದ-
ನು್ನyಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಇಸಾಲಿಮ್yಅಥವಾyಅನುಸರಣೆyಎಿಂದುy
ಕರದಿದ�yಅಿಂದರyಪ್ರಪಿಂಚದಲ್ಲಿರುವyಪ್ರತ್ಯೊಿಂದುyಚರಾಚರಗಳುy
ಅಲಾಲಿಹನುyನಿರ್ಚಯಸದyಪ್ರಕೃತ್ಯಲ್ಲಿದ�yಉದಾ:yನಿೇರಿಗಿರುವyಗುಣy
ಕಲ್ಲಿಗಿಲಲಿ�yನಿೇರುyಮತುತುyಕಲ್ಲಿನyಪ್ರಕೃತ್yಬೇರಯೇyಆಗಿದ�yಹಾಗೆಯೇy
ವಿವಿಧyಬಗೆಯyಹೂಗಿಡಗಳು,yತರಕಾರಿyಬಳಿಳುಗಳು���yಯಾವುದಕಕುy
ಯಾವyಪ್ರಕೃತ್ಯನು್ನyನಿರ್ಚಯಸಲಾಗಿದಯೊೇyಅದರyಸರಹದನ್ು್ನy
ಬಿಟುಟುyಅವುಗಳುyಮುಿಂದyಸಾಗಲಾರವು�y

ಈyಎಲಾಲಿyವಸುತುಗಳಿಗೆyವಿವೇಚನೆಯyಸಾವಾತಿಂತ್ರಷ್ಯವಿಲಲಿ�yಅವುಗಳನು್ನy
ಅಲಾಲಿಹನುyಯಾವyಪ್ರಕೃತ್ಯಲ್ಲಿyನೆಲಗೊಳಿಸದಾನ್ೊೇyಅದೇy
ಪ್ರಕೃತ್ಯಲ್ಲಿyನೆಲಗೊಿಂಡಿರುತತುದ�yಆದರyಮನುಷಯಾನುyಮಾತ್ರy
ಇದಕಕುyಭಿನ್ನವಾಗಿದಾನ್ೆ�yಆತನyದೇಹದyಎಲಾಲಿyಅವಯವಗಳುy
ದೇವyನಿಣಿ್ಮತyಪ್ರಕೃತ್ಯಲ್ಲಿರುವುದುyನಿಜ�yಶಾವಾಸ್ೂೇಚಾಛಿಸyಕಿ್ರಯ,y
ನಾಲ್ಗೆಯyಕಾಯ್ಮ,yಜೇಣಾ್ಮಿಂಗವೂಯಾಹದyಕಲಸ,yರ್ದುಳಿನy
ಕಾಯ್ಮವಿಧಾನyಇವಲಲಿವೂyಅಲಾಲಿಹನುyನಿರ್ಚಯಸದyಪ್ರಕೃತ್ಯ-
ಲ್ಲಿyನೆಲಗೊಿಂಡಿದ�yಇವುಗಳಿಗೆyತಮಗೆyಒಪಿ್ಪಸದyಕಾಯ್ಮಗಳನು್ನy
ರ್ೇರಿಹೂೇಗಲುyಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ�yಅಿಂದರyಅವಲಲಿವೂyಅಲಾಲಿಹನನು್ನy
ಅನುಸರಿಸುವy‘ಮುಸಲಿಮ್’yಆಗಿವ�y

ಇನು್ನy ಈy ಲೂೇಕದಲ್ಲಿy ತಾನುyಮುಸಲಿಮನಾಗಿy ಬಾಳಬೇಕೂೇy
ಬೇಡವೇyಎನು್ನವyವಿವೇಚನಾyಸಾವಾತಿಂತ್ರಷ್ಯವನು್ನyಅಲಾಲಿಹನುy
ಮನುಷಯಾನಿಗೆyನಿೇಡಿದಾನ್ೆ�yಇದನು್ನyಬಳಸಕೂಿಂಡುyತ್ೇಮಾ್ಮನಕಕುy
ಬರುವyಮೂಲಕyಪ್ರಕೃತ್yಧಮ್ಮದyಅನುಯಾಯಯಾಗುವy
ಹೂಣೆಗಾರಿಕyಮನುಷಯಾನಿಗೆyಒಪಿ್ಪಸಲಾಗಿದ�yಈyಕುರಿತುyಪವಿತ್ರy
ಕುರ್ಆನ್yಹೇಳುವುದನು್ನyನೊೇಡಿರಿ:

﴿ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴾

“ಇವರೇನುyಅಲಾಲಿಹನyಅನುಸರಣಾyರಿೇತ್ಯನು್ನy(ಧಮ್ಮ)yತಯಾಜಸy
ಬೇರyಯಾವುದಾದರೂyರಿೇತ್ಯನ್ನನುಸರಿಸಲುyಇಷಟುಪಡುತಾತು-
ರಯೊೇ?yವಸುತುತದಃyಆಕಾರಗಳyಮತುತುyಭೂರ್ಯyಸಕಲyವಸುತುಗಳುy

ಬಯಸಯೊೇyಬಯಸದಯೊೇyಅಲಾಲಿಹನyಆಜ್ಾಪಾಲಕಗಳಾಗಿy
(ಮುಸಲಿಮ್ಗಳಾಗಿ)ಯೇyಇವyಮತುತುyಸವ್ಮರಿಗೂyಅವನyಕಡೆಗೆೇy
ಮರಳಲ್ಕಿಕುದ�”y(3:83)

﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴾

“ಸಪತುಗಗನಗಳೂyಭೂರ್ಯೂyಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವyಸಕಲyವಸುತುಗಳೂy
ಅವನyಪಾವಿತ್ರಷ್ಯವನು್ನyಕೂಿಂಡಾಡುತ್ತುವ�yಅವನyಪ್ರರಿಂಸ್ಯೊಿಂದಿಗೆy
ಅವನyತಸ್ಬೇಹ್yಮಾಡದyಯಾವyವಸುತುವೂyಇಲಲಿ�yಆದರyನಿೇವುy
ಅವುಗಳyತಸ್ಬೇಹನು್ನyಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲಲಿ�yವಾಸತುವದಲ್ಲಿyಅವನುyಅತಯಾಿಂತy
ಸಹನಾಶಿೇಲನೂyಕ್ಷಮಾಶಿೇಲನೂyಆಗಿರುತಾತುನೆ�”y(17:44)

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ﴾
“ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂy ಭೂರ್ಯಲ್ಲಿಯೂy ಇರುವy ಸಕಲವೂy
ಸೂಯ್ಮ,y ಚಿಂದ್ರ,y ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ,y ಪವ್ಮತಗಳೂ,y ಮರಗಳೂ,y
ಪಾ್ರಣಿಗಳೂ,y ಅನೆೇಕy ಮನುಷಯಾರೂy ಶಿಕ್ಷೆಗೆy ಅಹ್ಮರಾಗಿರುವy
ಅನೆೇಕರೂyಅಲಾಲಿಹನyಮುಿಂದyಸಾಷಾಟುಿಂಗವರಗುತ್ತುರುವುದನು್ನy
ನಿೇವುyನೊೇಡಿಲಲಿವೇ?”y(22:18)

ಪ್ರಕೃತ್ಯಲ್ಲಿರುವyವಸುತುಗಳೆಲಲಿವೂyಅವುಗಳyಪ್ರಕೃತ್yಮತುತುyಸವಾಭಾ-
ವಕಕುನುಸಾರyಸೃಷಿಟುಕತ್ಮನyನಿಯಮಗಳುyಅಥವಾyಪಾ್ರಪಿಂಚ್ಕy
ವಯಾವಸ್ಥಿಯನು್ನyಅನುಸರಿಸುತತುದyಹಾಗೂyಅವುಗಳಿಗೆyನಿರ್ಚಯಸದy
ಪರಿಧಿಯನು್ನyರ್ೇರಲುy ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿವಿಂದುyಮೇಲ್ನyಸೂಕತುವುy
ಸೂಚ್ಸುತತುದ�yಅವುಗಳುyಹೇಗೆyತಸ್ಬೇಹ್yಮಾಡುತ್ತುವyಎನು್ನವುದುy
ನಮಗೆyಅಜ್ಾತವಾಗಿದ�yಉದ್ೇರಪೂವ್ಮಕವಾಗಿy ಕೃತಘ್ನರಾ-
ಗುವುದುy ಇಚಾಛಿಸಾವಾತಿಂತ್ರಷ್ಯವನು್ನy ನಿೇಡಿದyಮನುಷಯಾರುy ಮತುತುy
ಜನ್್ನಗಳಾಗಿದಾರ್�

29 ನೇ ಪುಟಿಕೆ



28

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಹತುತುಿವಸ್ಯಯಾತ್ಗಳು

 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್್ನ ಸಾಲ್ಹ್ ಅಲ್ಉಸೈಮಿೇನ್

ಎಂಟನೀಿಮತುತುಿಒಂಬತತುನೀಿವಸ್ಯಯಾತ್

﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ 

ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾

“ನಿೇವುyಮಾತನಾಡುವಾಗyನಾಯಾಯyಪಾಲ್ಸರಿ�yಅದುyನಿಮಮಾyನಿಕಟy
ಸಿಂಬಿಂಧಿಕನಾದರೂyಸರಿ�yಅಲಾಲಿಹನyಕರಾರುಗಳನು್ನyನೆರವೇರಿಸರಿ�y
ಇದುyಅವನುyನಿಮಗೆyನಿೇಡುವyವಸಯಯಾತ್ಗಳಾಗಿವ�yನಿೇವುyಚ್ಿಂತ್-
ಸುವುದಕಾಕುಗಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y6:152)

ಮಾತನಾಡುವಾಗyನಾಯಾಯyಪಾಲ್ಸುವುದುyಕಡಾಡಿಯವಾಗಿದ�y
ಯಾವುದೇyಕಲಸyಮಾಡುವಾಗyನಾಯಾಯyಪಾಲ್ಸುವುದುyಕೂಡy
ಕಡಾಡಿಯವಾಗಿದ�yಅದುyಹತ್ತುರದyಸಿಂಬಿಂಧಿಕನಾದರೂyಸರಿ�

ಉದಾಹರಣೆಗೆ,yನಿಮಮಾyತಿಂದyನಿಮಗೆyಅತ್yಹತ್ತುರದyಸಿಂಬಿಂಧಿ�yತಿಂದy
ಒಬ್ಬyವಯಾಕಿತುಗೆyಅನಾಯಾಯyಮಾಡಿದರyನಿೇವುyತಿಂದಯೊಡನೆyನಿೇವುy
ಅನಾಯಾಯyಮಾಡಿದಿೇ್ರಿyಎಿಂದುyಹೇಳುತ್ತುೇರಾ?yನಿೇವುyಹೇಳಬೇಕು�y
ಅದುy ನಾಯಾಯಪಾಲ್ಸುವುದಾಗಿದ�y ನಿೇವುyಮಾತನಾಡುವಾಗy
ನಾಯಾಯyಪಾಲ್ಸಬೇಕು�yಅದುyನಿಕಟyಸಿಂಬಿಂಧಿಕನಾದರೂyಸರಿ�

ನಿಮಮಾyಆಪತುyಗೆಳೆಯyತರ್್ಪyಮಾಡಿದರyನಿೇನುyತರ್್ಪyಮಾಡಿದಿೇ್y
ಎಿಂದುyನಿೇವುyನಿಮಮಾyಗೆಳೆಯನೊಡನೆyಹೇಳುತ್ತುೇರಾ?yಹೇಳಬೇಕು�y

ಕಾರಣyಅಲಾಲಿಹು yಹೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ﴾

“ನಿೇವುyಮಾತನಾಡುವಾಗyನಾಯಾಯyಪಾಲ್ಸರಿ�yಅದುyನಿಮಮಾyನಿಕಟy
ಸಿಂಬಿಂಧಿಕನಾದರೂyಸರಿ�” (ಕುರ್ಆನ್y6:152)

﴿ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ﴾

“ಅಲಾಲಿಹನyಕರಾರುಗಳನು್ನyನೆರವೇರಿಸರಿ�yಇದುyಅವನುyನಿಮಗೆy
ನಿೇಡುವyವಸಯಯಾತ್ಗಳಾಗಿವ�” (ಕುರ್ಆನ್y6:152)

ಅಲಾಲಿಹನ yಕರಾರುyಎಿಂದರyಅಲಾಲಿಹುyಆಜ್ಾಪಿಸದyಮತುತುy
ವಿರೂೇಧಿಸದyಕಾಯ್ಮಗಳು�yಅಲಾಲಿಹನyಆಜ್ಞೆಗಳುyಮತುತುyವಿರೂೇ-
ಧಗಳನು್ನyಪಾಲ್ಸyಜೇವಿಸುವವರಿಗೆyಪ್ರತ್ಫಲyನಿೇಡುತೆತುೇನೆಿಂದುy
ಅಲಾಲಿಹು yವಾಗಾನ್yಮಾಡಿದಾನ್ೆ�yಅಲಾಲಿಹು yಹೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک 
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ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ﴾

“ಅಲಾಲಿಹುyಬನೂyಇಸಾ್ರಈಲರಿಿಂದyಕರಾರನು್ನyಪಡೆದನು�yನಾವುy
ಅವರಿಿಂದಲೇyಅವರಿಗೆyಹನೆ್ನರಡುyನಾಯಕರನು್ನyನೆೇರ್ಸದವು�y
ಅಲಾಲಿಹುy ಹೇಳಿದನು:y ನಾನುy ನಿಮಮಾy ಜೂತೆಗಿದ್ೇನೆ�y ನಿೇವುy
ನಮಾಝ್yಸಿಂಸಾಥಿಪಿಸ,yಝಕಾತ್yನಿೇಡಿ,y ನನ್ನy ಸಿಂದೇರವಾ-
ಹಕರಲ್ಲಿyವಿಶಾವಾಸವಿಟುಟು,yಅವರಿಗೆyಬಿಂಬಲyನಿೇಡಿ,yಅಲಾಲಿಹನಿಗೆy
ಉತತುಮy ಸಾಲವನು್ನy ನಿೇಡಿದರy ನಾನುy ಖಿಂಡಿತy ನಿಮಮಾy
ಪಾಪಗಳನು್ನyಅಳಿಸಹಾಕುವನುyಮತುತುyತಳಭಾಗದಿಿಂದyನದಿಗಳುy
ಹರಿಯುವy ಸವಾಗೊೇ್ಮದಾಯಾನಗಳಲ್ಲಿy ನಿಮಮಾನು್ನy ಖಿಂಡಿತy ಪ್ರವೇರy
ಮಾಡಿಸುವನು�”y(ಕುರ್ಆನ್y5:12)

ಈyಸಮುದಾಯದyಬಗೆ್ಗyಅಲಾಲಿಹು yಹೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ﴾

“ಓyಸತಯಾವಿಶಾವಾಸಗಳೆೇ!yಯಾತನಾಮಯyಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದyನಿಮಮಾನು್ನyಪಾರುy

ಮಾಡುವyಒಿಂದುyವಾಯಾಪಾರದyಬಗೆ್ಗyನಾನುyನಿಮಗೆyತ್ಳಿಸಕೂಡಲೇ?y
ನಿೇವುyಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿyವಿಶಾವಾಸವಿಟುಟುyನಿಮಮಾyಸಿಂಪತುತುyಮತುತುyರರಿೇರಗಳy
ಮೂಲಕyಅಲಾಲಿಹನyಮಾಗ್ಮದಲ್ಲಿy ಹೂೇರಾಡಬೇಕು�y ನಿೇವುy
ತ್ಳುವಳಿಕಯುಳಳುವರಾಗಿದ್ರyಅದುy ನಿಮಗೆyಉತತುಮವಾಗಿದ�y
ನಿೇವುyಹಿೇಗೆyಮಾಡಿದರyಅವನುyನಿಮಮಾyಪಾಪಗಳನು್ನy ಕ್ಷರ್ಸy
ತಳಭಾಗದಿಿಂದyನದಿಗಳುyಹರಿಯುವyಸವಾಗೊೇ್ಮದಾಯಾನಗಳಿಗೆyಮತುತುy
ಶಾರವಾತy ವಾಸಕಿಕುರುವy ವಿಶಿಷಟುy ಭವನಗಳಿಗೆy ನಿಮಮಾನು್ನy ಪ್ರವೇರy
ಮಾಡಿಸುವನು�yಅದೇyಮಹಾyವಿಜಯ�”y(ಕುರ್ಆನ್y61:10–12)

ಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿyವಿಶಾವಾಸವಿಟುಟುyಅವನyಮಾಗ್ಮದಲ್ಲಿyಹೂೇರಾಡುವವರy
ಪಾಪಗಳನು್ನy ಕ್ಷರ್ಸy ಅವರನು್ನy ತಳಭಾಗದಿಿಂದy ನದಿಗಳುy
ಹರಿಯುವyಸವಾಗೊೇ್ಮದಾಯಾನಗಳಲ್ಲಿy ಸ್ೇರಿಸುವನೆಿಂದುyಅಲಾಲಿಹುy
ಕರಾರುyಮಾಡಿದಾನ್ೆ�y

ಬನೂyಇಸಾ್ರಈಲರyಬಗೆ್ಗyಅಲಾಲಿಹು yಹೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ڃ ڃ ڃ چ ﴾

“ನಿೇವುyನನೊ್ನಿಂದಿಗೆyಮಾಡಿದyಕರಾರನು್ನyಪಾಲ್ಸದರyನಾನುy
ನಿಮೊಮಾಿಂದಿಗೆyಮಾಡಿದyಕರಾರನು್ನyಪಾಲ್ಸುವನು�”y(ಕುರ್ಆನ್y2:40)

ಅಲಾಲಿಹನyಆಜ್ಾಪಾಲನೆyಮಾಡುತಾತುyಜೇವಿಸುವನೆಿಂದುyನಿೇವುy
ಅಲಾಲಿಹನೊಿಂದಿಗೆyಕರಾರುyಮಾಡಿಕೂಿಂಡಿದಿೇ್ರಿ�yಆyಕರಾರನು್ನy
ನಿೇವುyನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದ�y (ಇನೂ್ನyಇದ)

ಇಸಾಲಿಮ್ಿಪ್ರಕೃತ್ಧಮಷಿವಾಗಿದ:

ಎಲಾಲಿy ವಸುತು,y ಜೇವಜಾಲಗಳy ರಚನೆಯಲ್ಲಿy ಸೃಷಿಟುಕತ್ಮನುy
ಅನುಸರಣೆಯy ಎರಡುy ಸತುರಗಳನು್ನy ವಯಾವಸ್ಥಿಗೊಳಿಸಟ್ಟುದಾ್ನೆ�y
ಒಿಂದುyಸೃಷಿಟುಪರವಾದyರಚನೆಯಿಂದyಬಿಿಂಬಿತವಾಗುವyಅಪ್ರಜ್ಾ-
ಪೂವ್ಮಕವಾದyಅನುಸರಣೆ�yಎರಡುyಆಯಕುಯyಸಾವಾತಿಂತ್ರಷ್ಯವನು್ನy
ಬಳಸಕೂಿಂಡುyಬಿಿಂಬಿತವಾಗುವyಪ್ರಜ್ಾಪೂವ್ಮಕyಅನುಸರಣೆ�y
ಪವಿತ್ರy ಕುರ್ಆನಿನy 3:83y ರಲ್ಲಿy ವಿವರಿಸದy ಪ್ರಜ್ಾಪೂವ್ಮಕy
(ತ್ಅನ್)yಅನುಸರಣೆyಹಾಗೂyಅಪ್ರಜ್ಾಪೂವ್ಮಕವಾದyನಿಬ್ಮಿಂಧಿತy
ಅನುಸರಣೆy(ಕಹ್ಮನ್)yಇದಕಕುyರ್ರಾವಯಾಗಿದ�

ದೈವಿಕyನಿಯಮಗಳನು್ನyಅಿಂಗಿೇಕರಿಸyಅನುಸರಿಸುವyಮೂಲಕy
ಸೃಷಿಟುಕತ್ಮನyಇಚೆಛಿಗನುಸಾರyಜೇವಿಸಲುyತ್ೇಮಾ್ಮನಿಸದರyಮಾತ್ರy
ಅವನುy ಯಥಾಥ್ಮy ಮುಸಲಿಮನಾಗುತಾತುನೆ�y ಇಸಾಲಿಮ್y ಎಲಾಲಿy
ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿಯೂyಮಾನವyಪ್ರಕೃತ್ಗೆyಪೂರಕವಾದyಧಮ್ಮವಾಗಿದ�y
ಅದುyಮಾತ್ರy ಮನುಷಯಾನಿಗೆy ಪಾ್ರಯೊೇಗಿಕyಮತುತುy ನೆೇರವಾದy
ಮಾಗ್ಮದರ್ಮನವನು್ನyನಿೇಡುತತುದ�yಪ್ರಪಿಂಚದyಪ್ರವೃತತುನyರಿೇತ್ಯನು್ನy
ನಿರ್ಚಯಸದyಅಲಾಲಿಹನುyಮನುಷಯಾನyಪ್ರಕೃತ್ಗೆyಪೂರಕವಾದyಧಮ್ಮy
ಯಾವುದಿಂದುyಚೆನಾ್ನಗಿyಬಲಲಿನು�� n

ಇಸಾಲಿಮ್ಿಪ್ರಕೃತ್ಿವಿರುದ್ಧಿಧಮಷಿವೀ?27 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಆದ್ಿಸಮುದಾಯದಿಪತನ

ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲಾ್ಲಹು ಮುಹಮ್ಮದುರ್ರಸೂಲುಲಾ್ಲಹ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದ ಹಲವರು ಇಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವೈಶಿಷಟುತಗಳನು್ನ 
ಅರಗಿಸಿಿೂಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಗಳನು್ನ ನೇಡಿ ನಾವು ಆಧುನಕರು ಹಾಗೂ ಬುದಿ್ಧಗೆ 
ಗಾ್ರಹ್ಯವಾದುದನು್ನ ಮಾತ್ರ ಒಪಿ್ಪಿೂಳು್ಳವವರಾಗಿದದಾೇವಂದು ಬಂಬಸಿಿೂಳು್ಳತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನಾವು ನೂೇಡುತಿ್ತದದಾೇವ. 
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲಾ್ಲಹನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ ಅದುಭುತ ದೃಷಾಟುಂತಗಳನು್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಗಿೇಕರಸುವವರು ಇವರ 
ದೃಷಿಟುಯಲ್್ಲ ಕಾಲದೂಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಹಾಕದ ಪ್ರತಿಗಾಮಿಗಳು!

﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴾

“ಓyನನ್ನyಜನಾಿಂಗದವರೇ!yನಿಮಮಾyಪ್ರಭುವಿನyಕ್ಷಮyಯಾಚ್ಸರಿy
ಮತುತುyಪಶಾ್ಚತಾತುಪಪಟುಟುyಆತನyಕಡೆಗೆyಮರಳಿರಿ�yಅವನುyನಿಮಮಾy
ಮೇಲyಆಕಾರದಿಿಂದyಧಾರಾಕಾರವಾಗಿyಮಳೆyಸುರಿಸುವನುyಮತುತುy
ನಿಮಮಾyಈಗಿನyರಕಿತುಗೆyಇನ್ನಷುಟುyರಕಿತುಯನು್ನyವಧಿ್ಮಸyಕೂಡುವನು�y
ನಿೇವುyಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿyವಿಮುಖರಾಗಬೇಡಿರಿ�”y(11:52)

ಅಲಾಲಿಹನೊಿಂದಿಗೆyಕ್ಷಮyಯಾಚ್ಸyಪಶಾ್ಚತಾತುಪಪಟುಟುಕೂಳುಳುವು-
ದರಲ್ಲಿy ಬಹಳyಮಹತವಾವಿದಯಿಂದುy ಪ್ರವಾದಿಗಳುyಅವರವರy
ಸಮುದಾಯದೂಿಂದಿಗೆyಈy ಕಾಯ್ಮವನು್ನy ಹೇಳಿರುವುದರಲ್ಲಿy
ನಮಗೆyಸ್ಪಷಟುವಾಗುತತುದ�yಒಬ್ಬyದಾಸನುyಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆyಮತುತುy
ಪಶಾ್ಚತಾತುಪದyಮೂಲಕyತನ್ನyಪ್ರಭುವಿಗೆyಸರ್ೇಪವಾಗುತಾತುನೊೇy
ಅವನುyಅಲಾಲಿಹನyಸಿಂಪಿ್ರೇತyದಾಸನಾಗುತಾತುನೆ�yಇನ್ಶಾyಅಲಾಲಿಹ್�y
ಪಾಪyವಿಮೊೇಚನೆyಅರಸುವವನyಕುರಿತುyಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಹೇಳಿರುವುದನು್ನyನೊೇಡಿರಿ:

“ಒಬ್ಬನುyಪಾಪyವಿಮೊೇಚನೆಯyಪಾ್ರಥ್ಮನೆಯನು್ನyರೂಢಸಕೂಿಂಡರy
ಅವನಿಗೆyಅಲಾಲಿಹನುyಎಲಾಲಿyಸಿಂಕಷಟುಗಳಿಿಂದyಮುಕತುನಾಗುವyಒಿಂದುy
ದಾರಿ,yಎಲಾಲಿyನೊೇವಿನಿಿಂದyಒಿಂದುyವಿದಾಯyಹಾಗೂyಅವನುy
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸರದyಮಾಗ್ಮದyಮೂಲಕyಉಪಜೇವನವನು್ನyದಯಪಾ-
ಲ್ಸುತಾತುನೆ�”y(ಅಬೂದಾವೂದ್)

ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಪ್ರತ್ದಿನy ನೂರಕಿಕುಿಂತಲೂy ಹಚು್ಚy ಬಾರಿy
ಅಲಾಲಿಹನೊಿಂದಿಗೆyಪಾಪyವಿಮೊೇಚನೆಗಾಗಿyಪಾ್ರರ್್ಮಸyಪಶಾ್ಚತಾತು-
ಪಪಟುಟುyಮರಳುತ್ತುದರ್ು�yಪಾಪyವಿಮೊೇಚನೆyಮತುತುyಪಶಾ್ಚತಾತುಪದy
ಅದಷ್ೂಟುೇyಪಾ್ರಥ್ಮನೆಗಳುyಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಹಾಗೂyಹದಿೇಸ್ನಲ್ಲಿy
ನಾವುy ನೊೇಡಬಹುದಾಗಿದ�y ಮನಪೂವ್ಮಕy ಪಶಾ್ಚತಾತುಪಪ-
ಟುಟುyಪಾ್ರರ್್ಮಸಬೇಕು�

﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

کگ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾
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ಜನವರ 2ೆ11

“ಹೂದ್yಹೇಳಿದರು:yನಿಮಮಾyಮೇಲyಪ್ರಭುವಿನyಶಾಪyಬಿದಿತ್ುy
ಮತುತುyಅವನyಕೂ್ರೇಧವರಗಿತು�yಅಲಾಲಿಹನುyಯಾವyಆಧಾರy
ಪ್ರಮಾಣಗಳನು್ನyಇಳಿಸದಿರುವ,yನಿೇವುyಮತುತುyನಿಮಮಾyಪೂವಿ್ಮಕರುy
ಇಟುಟುಕೂಿಂಡಿಂತಹyಹಸರುಗಳyಬಗೆ್ಗyನಿೇವುyನನೊ್ನಿಂದಿಗೆyಜಗಳವಾ-
ಡುತ್ತುೇರಾ?y ನಿೇವುy ಕಾದುಕೂಿಂಡಿರಿ�y ನಾನೂy ನಿಮೊಮಾಿಂದಿಗೆy
ಕಾದಿರುತೆತುೇನೆ�”y(7:71)

ಅವರುyಸವಾದಾ,yಸವಾಮೂದ್,yಹಬಾಅ್yಮುಿಂತಾದyವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನy
ಆರಾಧಿಸುತ್ತುದರ್ು�yಹೂದರುyಇವುಗಳಾವುದನೂ್ನyಆರಾಧಿಸಬೇಡಿರಿy
ಮತುತುyಇವುಗಳಾವುದಕೂಕುyಪ್ರಮಾಣವಿಲಲಿವಿಂದುyಕಾಯ್ಮಕಾರಣy
ಸಮೇತyವಿವರಿಸಕೂಟಟುರೂyಆyಜನರುyತಮಮಾyಕೃತಯಾದಿಿಂದyಹಿಿಂದy
ಸರಿಯಲ್ಲಲಿ�yಅವರುy ರಕಿತುyಮತುತುy ಸಾಮಥಯಾ್ಮದಿಿಂದyಸ್ಧಗಳುy
ಹಾಗೂyಪಿಲಲಿರ್ಗಳyಸಹಾಯದಿಿಂದyಬೃಹತ್yಕಟಟುಡಗಳನು್ನyನಿರ್್ಮ-
ಸದರ್ು�yಅದುyಅವರyಅಹಿಂಕಾರyಮತುತುyದಪ್ಮದyಹಗು್ಗರುತಾಗಿತುತು�y
ಹೂದ್ yಅವರೂಿಂದಿಗೆyಕೇಳಿದರು:

﴿ې ې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴾
“ಇದೇನುy ನಿೇವುy ಪ್ರತ್ಯೊಿಂದುy ಉನ್ನತy ಸಥಿಳದಲ್ಲಿy ವೃಥಾy
ಗೊೇರ್ರಗಳನು್ನy ಕಟುಟುತ್ತುೇರಿy ಮತುತುy ನಿಮಗೆy ಸದಾy ಇಲಲಿೇy
ಉಳಿಯಲ್ಕಿಕುದಯೊೇy ಎಿಂಬಿಂತೆy ದೂಡಡಿy ದೂಡಡಿy ಸ್ಧಗಳನು್ನy
ನಿರ್್ಮಸುತ್ತುೇರಿ?”y(26:128-129)

﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴾
“ನಿೇವುyಯಾರyಮೇಲಾದರೂyಕೈಹಾಕುವಾಗyಮದವೇರಿದವರಿಂತೆy
ಕೈಹಾಕುತ್ತುೇರಿ�yನಿೇವುyಅಲಾಲಿಹನನು್ನyಭಯಪಡಿರಿyಮತುತುyನನ್ನನು್ನy
ಅನುಸರಿಸರಿ�”y(26:130-131)

ಅಹಿಂಕಾರy ಮತುತುy ಬಡಾಯಕೂೇರರಾಗಿದ್y ಅವರೂಿಂದಿಗೆy
ಹೂದರುyನಿಮಗೆyಆರೂೇಗಯಾyಹಾಗೂyಸಾಮಥಯಾ್ಮವನು್ನyದಯಪಾಲ್ಸy
ಅಲಾಲಿಹನyಭಯವಿರಿಸಕೂಿಂಡುyಅವನyಸಿಂದೇರವಾಹಕರಾದy
ನನ್ನನು್ನyಅನುಸರಿಸyಎಿಂದುyಉಪದೇಶಿಸದರು�yಆದರyಅವರುy
ಅದಕಕುy ಕಿವಿಗೊಡಲ್ಲಲಿ�y ಅವರುyಹೂದರಿಗೆyಯಾವy ರಿೇತ್ಯy

ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯyನಿೇಡಿದರಿಂದುyಕುರ್ಆನ್yವಿವರಿಸುವುದನು್ನyನೊೇಡಿರಿ�

﴿ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾
“ಅವರುy ಹೇಳಿದರು:y ನಾವುy ಏಕಮಾತ್ರy ಅಲಾಲಿಹನನು್ನy
ಆರಾಧಿಸಬೇಕುyಮತುತುyನಮಮಾyಪೂವಿ್ಮಕರುyಆರಾಧಿಸುತ್ತುದವ್ರನು್ನy
ಬಿಟುಟುಬಿಡಬೇಕಿಂದುyನಿೇನುyನಮಮಾyಬಳಿಗೆyಬಿಂದಿರುವಯಾ?yನಿೇನುy
ಹೇಳುವುದುyಸತಯಾವಾಗಿದರ್yನಿೇನುyನಮಗೆyಬದರಿಕyಹಾಕುತ್ತುರುವy
ಆyಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನyತಿಂದುyಬಿಡು�”y(7:70)

﴿ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 

جت حت خت مت ىت يت جث مث ﴾
“ಅವರುyಹೇಳಿದರು:yಓyಹೂದ್!yನಿೇವುyನಮಮಾyಬಳಿಗೆyಪ್ರತಯಾಕ್ಷy
ಪ್ರಮಾಣy ತರಲ್ಲಲಿ�y ನಿಮಮಾy ಮಾತನು್ನy ಕೇಳಿy ನಾವುy ನಮಮಾy
ದೇವರುಗಳನು್ನyತಯಾಜಸಲಾರವುyಮತುತುyನಿಮಮಾyಮೇಲyವಿಶಾವಾಸ-
ವಿಡಲಾರವು�”y(11:53)

﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴾

“ಸತಯಾವನು್ನyನಿಷ್ೇಧಿಸದವರೂyಪರಲೂೇಕದyಭೇಟ್ಯನು್ನyಸುಳಾಳು-
ಗಿಸದವರೂyಲ್ಕಿಕyಜೇವನದಲ್ಲಿyನಾವುyಸಿಂಪನ್ನಗೊಳಿಸದವರೂy
ಆದyಆy ಜನಾಿಂಗದy ಸರದಾರರುy ಹಿೇಗೆy ಹೇಳತೊಡಗಿದರು�y
ಈತನುyನಿಮಮಾಿಂತೆಯೇyಇರುವyಒಬ್ಬyಮಾನವನಲಲಿದyಬೇರೇನೂy
ಅಲಲಿ�yನಿೇವುyತ್ನು್ನವುದನೆ್ನೇyಇವನೂyತ್ನು್ನತಾತುನೆ�yನಿೇವುyಕುಡಿಯು-
ವುದನೆ್ನೇyಇವನೂyಕುಡಿಯುತಾತುನೆ�yನಿೇವುyನಿಮಮಾಿಂತೆಯೇyಇರುವy
ಒಬ್ಬyಮಾನವನyಅನುಕರಣೆಯನು್ನyಸವಾೇಕರಿಸದರyನಿೇವುyನಷಟುದಲಲಿೇy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಇರುವಿರಿ�”y(23:33-34)

ನಿೇನುyನಮಮಾyಪೂವಿ್ಮಕರಲಲಿರೂyಆರಾಧಿಸುತ್ತುದ್yಈyಆರಾಧಯಾರನು್ನy
ತೊರಯಲುyತಕುಕುದಾದyರ್ರಾವಗಳನು್ನyತಿಂದಿಲಲಿವಷ್ಟು�yನಾವುy
ತ್ನು್ನವಿಂತೆyತ್ನು್ನವyಹಾಗೂyನಾವುyಕುಡಿಯುವಿಂತೆyಕುಡಿಯುವy
ನರ್ಮಾಿಂದyಯಾವುದೇyವಯಾತಾಯಾಸವಿರದyನಿನ್ನyಮಾತುyಕೇಳಿyನಾವುy
ನಮಮಾyವಿಶಾವಾಸವನು್ನyತೊರದರyನಾವುyನಷಟುಕೂಕುಳಪಡುವುದರಿಿಂದy
ನಾವುyಅದಕಕುyಸದ್ಧರಿಲಲಿವಿಂದುyಘೇಷಿಸಬಿಟಟುರು�

﴿حت خت مت ىت يت جث مث ىث 

يث حج ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾
“ಅವರುy ಹೇಳಿದರು:y ನಿೇನುy ಉಪದೇರy ಮಾಡಿದರೂy
ಮಾಡದಿದರ್ೂyನಮಮಾyಮಟ್ಟುಗೆyಎಲಾಲಿyಸಮಾನ�yಈyವಿಷಯಗಳೆಲಲಿy
ಹಿಿಂದಿನಿಿಂದಲೂyಹಿೇಗೆಯೇyನಡೆಯುತಾತುyಬಿಂದಿದ�yನಾವುyಶಿಕ್ಷಿಸ-
ಲ್ಪಡುವವರಲಲಿ�”y(26:136-137)

ಜನರyಪೈಕಿyಹಲವರುyಇಿಂದಿಗೂyರ್ರಾವಗಳನು್ನyಆಲ್ಸದರೂy
ಹಿೇಗೆನು್ನತಾತುರ:yನಾವುyನಮಮಾyಉಸಾತುದರುಗಳುyಹೇಳಿಕೂಟ್ಟುರುವು-
ದನು್ನyಹಾಗೂyನಮಮಾyಹಿರಿಯರyನಡವಳಿಕಗಳನು್ನyಮಾತ್ರyಅನುಸ-
ರಿಸುತೆತುೇವ�yವಾಸತುವದಲ್ಲಿy ಇದುyಪ್ರವಾದಿಗಳyವಾರಿೇಸುದಾರರy
ನಿಲುವಲಲಿ�yಬದಲಾಗಿyಅವರyರತು್ರಗಳyನಿಲುವಾಗಿದಯಿಂದುyನಾವುy
ತ್ಳಿದುಕೂಳಳುಬೇಕಾಗಿದ�

ಆದ್y ಸಮುದಾಯವುyಹೂದರನು್ನy ರಕಿತುyಮತುತುy ಆರೂೇಗಯಾದy
ಹಸರಲ್ಲಿyಅಹಿಂಕಾರದyಮಾತುಗಳನು್ನyಹೇಳಿyವಿರೂೇಧಿಸದಾಗy
ಹೂದರುyಅವರಿಗೆyಹಿೇಗೆyಉತತುರವಿತತುರು:

﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾
“ಆದ್yಜನಾಿಂಗದವರುyಯಾವyಹಕೂಕುyಇಲಲಿದyಭೂರ್ಯಲ್ಲಿy
ಅಹಿಂಕಾರಪಡುತ್ತುದರ್ು�yನಮಗಿಿಂತyರಕಿತುಶಾಲ್ಗಳುyಯಾರಿದಾರ್y
ಎನ್ನತೊಡಗಿದರು�yಅವರನು್ನyಸೃಷಿಟುಸದyಅಲಾಲಿಹ್yಅವರಿಗಿಿಂತy
ಎಷ್ೂಟುೇyಅಧಿಕyರಕಿತುಶಾಲ್ಯಿಂದುyಅವರಿಗೆyಹೂಳೆಯಲ್ಲಲಿವೇ?y

ಅವರುyನಮಮಾyಸೂಕತುಗಳನು್ನyನಿರಾಕರಿಸುತತುಲೇyಇದರ್ು�”y(41:15)

ಅವರುyಹೂದರಿಗೆyಅದಷುಟುyಬದರಿಕಯನೊ್ನಡಿಡಿದರೂyಅವರನು್ನy
ಸಿಂದೇರಪ್ರಚಾರyಮಾಗ್ಮದಿಿಂದyತಡೆಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ�yಅವರುyಆy
ಮಾಗ್ಮದಲ್ಲಿyಧ್ೈಯ್ಮದಿಿಂದyಸಥಿರವಾಗಿyನೆಲಗೊಿಂಡರು�yಕುರ್ಆನ್y
ಹೇಳುವುದನು್ನyನೊೇಡಿರಿ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴾

“ನಿಮಮಾyಮೇಲy ನಮಮಾy ಆರಾಧಯಾರುಗಳyಪೈಕಿyಯಾರದೇy ಶಾಪy
ಬಿದಿದ್ಯಿಂದುyನಾವುyತ್ಳಿಯುತೆತುೇವ�yಹೂದ್yಹೇಳಿದರು:yನಾನುy
ಅಲಾಲಿಹನy ಸಾಕ್ಷಷ್ಯವನು್ನyಮುಿಂದಿರಿಸುತೆತುೇನೆ�y ನಿೇವುyಅಲಾಲಿಹನy
ಹೂರತುy ದೇವತವಾದಲ್ಲಿy ಭಾಗಿೇದಾರರನಾ್ನಗಿಸಕೂಿಂಡಿರುವy
ಇತರರಿಿಂದyನಾನುyಮುಕತುನಾಗಿದ್ೇನೆಿಂಬyಬಗೆ್ಗyನಿೇವುyಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಿ�y
ನಿೇವಲಲಿರೂyಸ್ೇರಿyನನ್ನyವಿರುದ್ಧyಕಾಯಾ್ಮಚರಣೆಯಲ್ಲಿyಯಾವುದೇy
ಕೂರತೆyಮಾಡಬೇಡಿರಿyಮತುತುyನನಗೆyಕಿಿಂಚ್ತೂತುyಕಾಲಾವಕಾರy
ಕೂಡಬೇಡಿ�yನಾನುyನನ್ನyಪ್ರಭುವೂyನಿಮಮಾyಪ್ರಭುವೂyಆಗಿರುವy
ಅಲಾಲಿಹನyಮೇಲyಭರವಸ್yಇಟ್ಟುದ್ೇನೆ�yಯಾವyಜೇವಿಯೂyಅವನy
ನಿಯಿಂತ್ರಣದಿಿಂದyಹೂರತಾಗಿಲಲಿ�yನಿರ್ಚಯವಾಗಿಯೂyನನ್ನyಪ್ರಭುy
ನೆೇರಮಾಗ್ಮದಲ್ಲಿದಾನ್ೆ�yನಿೇವುyವಿಮುಖರಾಗುವುದಾದರyಆಗಿರಿ�y
ನಾನುyಯಾವyಸಿಂದೇರವನು್ನyಕೂಟುಟುyನಿಮಮಾyಬಳಿಗೆyಕಳುಹಿಸಲ್ಪ-
ಟ್ಟುದನ್ೊೇyಅದನು್ನyನಾನುyನಿಮಗೆyತಲುಪಿಸಬಿಟ್ಟುದ್ೇನೆ�yಇನು್ನyನನ್ನy
ಪ್ರಭುyನಿಮಮಾyಸಾಥಿನದಲ್ಲಿyಇನೊ್ನಿಂದುyಜನಾಿಂಗವನು್ನyಎಬಿ್ಬಸುವನು�y
ನಿೇವುyಅವನಿಗೆyಯಾವyಹಾನಿಯನೂ್ನyಮಾಡಲಾರಿರಿ�yನಿರ್ಚಯವಾ-
ಗಿಯೂyನನ್ನyಪ್ರಭುyಸಕಲyವಸುತುಗಳyಸಿಂರಕ್ಷಕನು�”y(11:54-57)

ಓyಹೂದ್!yನಿನಗೆyಈಗyನಮಮಾyಯಾವುದೇyಕಲವುyದೇವರುಗಳyಶಾಪy
ತಟ್ಟುದ�yಇನು್ನyಎಲಲಿರyಶಾಪyತಟ್ಟುದರyನಿನ್ನyಪರಿಶಿಥಿತ್yಏನಾಗಬಹುದು?y
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ಜನವರ 2ೆ11

ಹಿೇಗೆಲಲಿyಹೇಳಿಕೂಿಂಡುyಅವರುyಹೂದರನು್ನyಭಯಪಡಿಸಲುyಪ್ರಯ-
ತ್್ನಸದರು�yಆದರyಹೂದರುyಅವರyಇಿಂತಹyಮಾತುಗಳಿಗೆyಸ್ೂರ್್ಪy
ಹಾಕದyತಮಮಾyಪಥದಲ್ಲಿyಮುನ್ನಡೆದರು�yನಿೇವುyಅಲಾಲಿಹನನನು್ನy
ಬಿಟುಟುyಆರಾಧಿಸುವyಎಲಾಲಿyಆರಾಧಯಾರಿಿಂದyನಾನುyಮುಕತುನಾಗಿದ್ೇನೆ�y
ನನ್ನyಆರಾಧನೆyಮತುತುyವಿಧ್ೇಯತೆyಅವನಿಗೆyಮಾತ್ರyyರ್ೇಸಲು�y
ಅವನನು್ನyಹೂರತುಪಡಿಸyನಿೇವುyಆರಾಧಿಸುವyಯಾವುದಕೂಕುy
ನನಗೆyಒಳಿತನಾ್ನಗಲ್yಕೇಡನಾ್ನಗಲ್yಮಾಡಲುyಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ�yನಿೇವುy
ಮತುತುyನಿಮಮಾyಆರಾಧಯಾರುyನನ್ನyವಿರುದ್ಧyಏನಾದರೂyಕಾಯ್ಮವಸ-
ಗುವುದಾದರyಅದನು್ನyಆದಷುಟುyಬೇಗyಮಾಡಿyಮುಗಿಸರಿ�yನಾನುy
ನನ್ನyಮತುತುyನಿಮಮyಪ್ರಭುವಾದyಅಲಾಲಿಹನyಮೇಲyಭರವಸ್y
ಇಟುಟುy ಜೇವಿಸುವವನಾಗಿದ್ೇನೆ�yಆದುದರಿಿಂದyಆyನನ್ನyಪ್ರಭುy
ನನಗಾಗಿy ತ್ೇಮಾ್ಮನಿಸದy ಕಾಯ್ಮದyವಿರುದ್ಧy ನಿಮಗೆyಏನೂy
ಮಾಡಲುyಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ�yಅವನyಮೇಲyದೃಢವಿಶಾವಾಸವಿಟುಟುಕೂಳುಳು-
ವವರನು್ನyಅವನುyಪರಾಜತರನಾ್ನಗಿyಮಾಡುವುದಿಲಲಿ�yಅವನುy
ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂyನನಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡುತಾತುನೆ�yಅಲಾಲಿಹನುy
ನಾಯಾಯಾಧಿಪತ್ಯಾಗಿದಾ್ನೆ�y ಅವನುy ತನ್ನy ದಾಸರy ಮೇಲy
ಯಾವತೂತುyಅನಯಾಯವಸಗುವವನನಲಲಿ�yಅಲಾಲಿಹನುyಅವನನು್ನy
ಧಿಕಕುರಿಸುವವರಿಗೆyಸಹಾಯವಾಗಿ,yಅವನನು್ನyಅನುಸರಿಸುವವರನು್ನy
ಕಷಟುಕಕುyಗುರಿಪಡಿಸುವುವವನಲಲಿ�yಆದುದರಿಿಂದyನಿೇವುyಅಲಾಲಿಹನನು್ನy
ಹೂರತುಪಡಿಸyಕರದುyಪಾ್ರರ್್ಮಸುವುದರಿಿಂದyನಾನುyಮುಕತುನಾಗಿ-
ರುವನು�yನಿೇವುyಮಾಡುವyಶಿರ್್ಮನಲ್ಲಿyನನ್ನyಯಾವyಪಾತ್ರವೂyಇಲಲಿ�y
ಅಲಾಲಿಹನುyನಿಮಗಾಗಿyತಲುಪಿಸಲುyಒಪಿ್ಪಸದyಹೂಣೆಗಾರಿಕಯನು್ನy
ನಾನುyನಿವ್ಮಹಿಸದ್ೇನೆ�yನಿೇವುyಅದನು್ನyಸವಾೇಕರಿಸದyವಿಮುಖರಾದರy
ಅಲಾಲಿಹನುyಆyಜಾಗದಲ್ಲಿyಬೇರೂಿಂದುyಜನತೆಯನು್ನyನೆಲಗೊಳಿ-
ಸುವನು���yಎಿಂದುyಪ್ರವಾದಿyಹೂದ್ yರುyಅವರೂಿಂದಿಗೆy
ಧ್ೈಯ್ಮವಾಗಿyಘೇಷಿಸದರು�

* * * * *

ಇಸಾಲಿರ್ನyಸಿಂದೇರyಪ್ರಚಾರyನಡೆಸುವವರನು್ನyವಿರೂೇಧಿಗಳುy
ತಡೆಯಲುy ಪ್ರಯತ್್ನಸುವy ಸಿಂದಭ್ಮದಲೂಲಿ y ಅವರುy
ಎಲಾಲಿy ಅಡೆ–ತಡೆಗಳನು್ನy ಮಟ್ಟುy ನಿಿಂತುy ತಮಮಾy ಪಥದಲ್ಲಿy
ಧ್ೈಯ್ಮದಿಿಂದyಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು�

ಹೂದ್ yರುy ತನೊ್ನಿಂದಿಗೆyವೈರತವಾy ಪ್ರಕಟ್ಸದyಜನಾಿಂಗಕಕುy
ನಿೇಡಿದyಉತತುರವನು್ನyನಾವುyತ್ಳಿದುಕೂಿಂಡೆವು�yಪ್ರವಾದಿyನೂಹ್

yಕೂಡಾyಇದೇyರಿೇತ್ಯyಉತತುರವನು್ನyತಮಮಾyಸಮುದಾಯಕಕುy
ನಿೇಡಿದರ್ಿಂದುyಕುರ್ಆನ್ನಿಿಂದyವಯಾಕತುವಾಗುತತುದ�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾

“(ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ)y ಇವರಿಗೆy ನೂಹರy ಸಮಾಚಾರy ತ್ಳಿಸರಿ�y
ಅವರುyತಮಮಾyಜನಾಿಂಗಕಕುyಹೇಳಿದyವೃತಾತುಿಂತ:yಓyನನ್ನyಜನರೇ!y
ನಿಮಮಾyನಡುವyನನ್ನy ಇರುವಿಕಯೂyಅಲಾಲಿಹನyವಚನಗಳನು್ನy
ಹೇಳಿyನಿಮಮಾನು್ನyಅಲಕ್ಷಷ್ಯಭಾವದಿಿಂದyಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುವುದೂyನಿಮಗೆy
ಅಸಹನಿೇಯವಾಗುವುದಾದರyನನ್ನyಭರವಸ್yಅಲಾಲಿಹನyಮೇಲ್ದ�y
ನಿೇವುyಸವಾಯಿಂyನಿರ್ಚಯಸಕೂಿಂಡಿರುವyಸಹಭಾಗಿಗಳನು್ನyಜತೆಗೂಡಿ-
ಸಕೂಿಂಡುyಒಿಂದುyಒಮಮಾತದyನಿಧಾ್ಮರವನು್ನyಮಾಡಿಕೂಳಿಳುರಿ�yನಿಮಮಾy
ಮುಿಂದಿರುವyಯೊೇಜನೆಯyಯಾವyಅಿಂರವೂyನಿಮಮಾyದೃಷಿಟುಯಿಂದy
ಮರಯಾಗಿyಹೂೇಗದಿಂತೆyಅದರyಬಗೆ್ಗyಚೆನಾ್ನಗಿyವಿವೇಚ್ಸಕೂಳಿಳುರಿ�y
ಅನಿಂತರyಅದನು್ನyನನ್ನyವಿರುದ್ಧyಕಾಯಾ್ಮಚರಣೆಗೆyತನಿ್ನರಿyಮತುತುy
ನನಗೆyಸಮಯಾವಕಾರyಕೂಡಲೇyಬೇಡಿರಿ�”y(10:71)

ಅಲಾಲಿಹನyಮಾಗ್ಮದಲ್ಲಿyಜೇವಿಸುವyಓವ್ಮyಸತಯಾವಿಶಾವಾಸyಯಾವy
ಪ್ರತ್ಕೂಲyಸನಿ್ನವೇರವನು್ನyಎದುರಿಸದರೂyಧೃತ್ಗೆಡದyಸತಯಾವನು್ನy
ಬಹಿರಿಂಗವಾಗಿy ಹೇಳುವy ನಿರ್ಚಯದಾಢಯಾ್ಮತೆಗೆyಈyಮಹಾತಮಾರy
ಚರಿತೆ್ರy ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕು�y ಅದಕಕುyಪೂರಕವಾದy ಪ್ರವಾದಿ

y ರವರy ಒಿಂದುy ವಚನವನು್ನy ಇಲ್ಲಿy ಉಲಲಿೇಖಿಸುವುದುy
ಸಿಂದಭೂೇ್ಮಚ್ತವನಿಸುತತುದ�

“ನಿೇನುyತ್ಳಿದಿರಬೇಕು�yಒಿಂದುyಸಮಗ್ರyಸಮುದಾಯವೂyನಿನಗೆy
ಒಿಂದುyಒಳಿತುyಮಾಡಲುyಒಗೂ್ಗಡಿದರೂyಅಲಾಲಿಹನುyಅದನು್ನy
ನಿನಗಾಗಿy ಲ್ಖಿತಗೊಳಿಸಟ್ಟುರದಿದ್ರy ಅವರುy ನಿನಗೆy ಯಾವy
ಒಳಿತನೂ್ನyಉಿಂಟುyಮಾಡಲಾರರು�yಇನು್ನyಒಿಂದುyಜನಾಿಂಗವುy
ನನಗೆyಒಿಂದುy ಕೇಡುyಉಿಂಟುyಮಾಡಲುyಒಟುಟುy ಸ್ೇರಿದರೂy
ಅಲಾಲಿಹನುyಅದನು್ನyನಿನಗಾಗಿyದಾಖಲ್ಸಟಟುರದಿದ್ರyಅವರುyನಿನಗೆy
ಯಾವyಕೇಡನೂ್ನyಮುಟ್ಟುಸಲಾರರು�”y(ತ್ಮು್ಮದಿ)

ನಮಗೆyಮನೆಯವರು,y ಕುಟುಿಂಬದyಸದಸಯಾರು,yಊರಿನವರುy
ಅಥವಾy ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಿಂದy ಏನಾದರೂy ಬಹಿಷಾಕುರy ಅಥವಾy
ಮದ್ಮನಗಳುyನಡೆದರyನಾವುyನಮಗಿಿಂತyಮುಿಂಚೆyಗತ್ಸಹೂದy
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ಬಳಿಳುy ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾದy ಸಿಂದೇರವಾಹಕರುy ಮತುತುy ಅವರನು್ನy
ಅನುಗರ್ಸದy ಸಚ್ಚರಿತರy ಮಾಗ್ಮವನು್ನy ಅನುಸರಿಸಬೇಕು�y
ಸಿಂದೇರyಪ್ರಚಾರದyಕಾಯ್ಮಕಕುyಅನುಕೂಲಕರವಾದyಪರಿಸಥಿತ್y
ಇದ್ರೂyನಿಸಾಸೂರವಾದyಕಾಯ್ಮವನು್ನyಮುಿಂದೂಡಿಡಿyಕುಟುಿಂಬy
ಮತುತುy ಸಮುದಾಯಕಕುy ಸತಯಾದy ಸಿಂದೇರವನು್ನy ತಲುಪಿಸದಿರು-
ವುದುyಸರಿಯಲಲಿ�yಅಲ್ಪಸಿಂಖೆಯಾಯyಅನುಯಾಯಗಳುyಲಭಿಸದರ್ೂy
(ಅದುyಕೂಡಾyದುಬ್ಮಲರು)yಯಾವುದೇyಭಯ,yಆತಿಂಕಗಳಿಲಲಿದy
ಸತಯಾವನು್ನyಬಹಿರಿಂಗವಾಗಿyಹೇಳಿದyಪೂವಿ್ಮಕರಾದyಪ್ರವಾದಿಗಳುy
ಮುಸಲಿಮರಿಗೆyಆದರ್ಮಪಾ್ರಯರಾಗಬೇಕು�yಇವಲಲಿವೂyಅವರಿಗೆy
ಸಾಧಯಾವಾದದು್yಅಲಾಲಿಹನyಮೇಲ್ರುವyಅಪ್ಮಣಾಮನೊೇಭಾವy
ಮತುತುyರುಭyಪ್ರತ್ೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತುತು�

ಅಲಾಲಿಹನy ಧಮ್ಮವನು್ನy ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವಾಗy ಪ್ರಬೂೇಧಿತy
ಸಮುದಾಯದಿಿಂದy ಅನುಕೂಲಕರy ಹಾಗೂy ಪ್ರತ್ಕೂಲಕರy
ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯಗಳುyವಯಾಕತುವಾಗಬಹುದಿಂದುyಪ್ರಚಾರಕನುyಮೊದಲುy
ಅರಿತುಕೂಳಳುಬೇಕು�yಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯyಯಾವುದೇyರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿದ್ರೂ,y
ಎಲಲಿವೂy ಅಲಾಲಿಹನy ತ್ೇಮಾ್ಮನy ಪ್ರಕಾರವೇy ಘಟ್ಸುತತುದ-
ಯಿಂದುy ತ್ಳಿದುಕೂಿಂಡುy ಅವನಲ್ಲಿy ಭರವಸ್y ಇಟುಟುಕೂಿಂಡುy
ತನ್ನyವಿಶಾವಾಸವನು್ನyವಧಿ್ಮಸಕೂಳಳುಲುyಸಾಧಯಾವಾಗುವಿಂತೆyಸಿಂದೇರy
ಪ್ರಚಾರಕನುyವಿಜಯಯಾಗುತಾತುನೆ�yನಮಮಾyಮಟ್ಟುಗೆyಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯy
ಸಕರಾತಮಾಕವಾಗಿದ್ರೂyನಾವೇಕyದುದಃಖಿಸಬೇಕು?yಅಲಾಲಿಹನುy
ಹೇಳುವುದನು್ನyನೊೇಡಿರಿ:

﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک کک ک گ گ 
گ گ ﴾

“ಹೇಳಿರಿ:yಅಲಾಲಿಹನುyನಮಗಾಗಿyಲ್ಖಿತಗೊಳಿಸದುದರyಹೂರತುy
(ಒಳಿತುyಅಥವಾyಕಡುಕು)yನಮಮಾನು್ನyಬಾಧಿಸುವುದಿಲಲಿ�yಅಲಾಲಿಹನೆೇy
ನಮಮಾyಮಾಲ್ಕನಾಗಿರುತಾತುನೆ�yಸತಯಾವಿಶಾವಾಸಗಳುyಅವನyಮೇಲಯೇy
ಭರವಸ್ಯನಿ್ನಡಬೇಕು�“y(9:51)

“ಅವನನು್ನyಬಿಟುಟುyಬೇರyಯಾರನೂ್ನyನಾನುyಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲಲಿ�y
ಅವನಲಲಿದyನಾನುyಯಾರyಮೇಲಯೂyಭರವಸ್yಇಡುವುದಿಲಲಿ�y
ಅವನನು್ನyಮಾತ್ರವಲಲಿದyಬೇರyಯಾರನೂ್ನyನಾನುyಆರಾಧಿಸುವು-
ದಿಲಲಿ�”y(ಕಸಸುಲ್yಅಿಂಬಿಯಾyಇಬ್್ನyಕಸೇರ್)

ಇದುyಹೂದ್ yರುyಅಲಾಲಿಹನyಮೇಲyಭರವಸ್yಇಟುಟುಕೂಿಂಡುy
ಜನರನು್ನyಎದುರಿಸದಾಗyಹೇಳಿದyವಚನವನು್ನyವಿವರಿಸುತಾತುyಇಬ್್ನy
ಕಸೇರ್yಹೇಳಿದyಮಾತಾಗಿದ�

ಅಲಾಲಿಹನುyಪರಮyದಯಾಮಯನಾಗಿದಾನ್ೆ�yಅವನುyಅವನಿಗೆy
ವಿಧ್ೇಯರಾದವರಿಗೂyಆಗದವರಿಗೂyಅನುಗ್ರಹವನು್ನyದಯಪಾ-
ಲ್ಸುವವನಾಗಿದಾ್ನೆ�y ಒಬ್ಬನುy ಅಲಾಲಿಹನನು್ನy ಅನುಸರಿಸದy
ಮಾತ್ರಕಕುy ಅವನಿಗೆy ಲ್ಕಿಕy ಸಮೃದಿ್ಧಗಳುyಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತತು-
ದಿಂದಾಗಲ್ೇ,yಒಬ್ಬನುyಅಲಾಲಿಹನyಆಜ್ಞೊೇಲಲಿಿಂಘನೆyಮಾಡಿದy
ಕಾರಣಕಾಕುಗಿyಅವನಿಗೆyಲ್ಕಿಕyಸಮೃದಿ್ಧಗಳುyತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡು-
ತತುದಯಿಂದಾಗಲ್ೇyತರ್್ಪಕಲ್ಪನೆಗೊಳಗಾಗಬಾರದು�yಏಕಿಂದರ,y
ಪ್ರತ್ಯೊಬ್ಬರಿಗೂyಅವರವರyಕ್ರಮಗಳyಪರಿಪೂಣ್ಮyಪ್ರತ್ಫಲy
ಲಭಿಸುವುದುyರ್ನರುತಾಥಿನy ದಿನದಲಾಲಿಗಿದ�y ಅಲ್ಲಿy ಗ್ರವಿಸ-
ಲ್ಪಡುವವನುy ವಿಜೇತನುy ಮತುತುy ಅಲ್ಲಿy ನಿಿಂದಯಾನಾಗುವವನುy
ಪರಾಜತರಲ್ಲಿyಸ್ೇರಿದವನು�

ದೇವನyಸಿಂದೇರವಾಹಕರyಮಾತುಗಳನು್ನyಜನರುyಪರಿಹಾಸಯಾy
ಮಾಡಿದು್yಹಾಗೂyಸುಳಾಳುಗಿಸದು್yಅವರyಉಪದೇರಗಳನು್ನyತಮಮಾy
ಬುದಿ್ಧಯಿಂದyಅಳೆದyಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿತುತು�yಹೂದರುyನರ್ಮಾಿಂದy
ಅದಹಾೇಗೆy ಭಿನ್ನರಾಗುತಾತುರ?y ಅವರುy ನಮಮಾಿಂತೆy ತ್ನು್ನತತುಲೂy
ಕುಡಿಯುತತುಲೂyಇದಾರ್�yಅವರಲ್ಲಿyನಮಗೆyಯಾವುದೇyವೈಶಿಷಟುಷ್ಯ-
ತೆಗಳುyಕಿಂಡುಬರುವುದಿಲಲಿyಎಿಂದಲಲಿyಜನರುyಆಡಿಕೂಿಂಡರು�

ಲಾyಇಲಾಹyಇಲಲಿಲಾಲಿಹುyಮುಹಮಮಾದುರ್ರಸೂಲುಲಾಲಿಹಿyಎಿಂದುy
ಹೇಳಿದyಹಲವರುyಇಿಂದುyಪ್ರವಾದಿಗಳyವೈಶಿಷಟುತೆಗಳನು್ನyಅರಗಿ-
ಸಕೂಳಳುಲುyಸಾಧಯಾವಾಗದyಅವುಗಳಿಗೆಲಲಿyಹೂಸyವಾಯಾಖಾಯಾನಗಳನು್ನy
ನಿೇಡಿyನಾವುyಆಧುನಿಕರುyಹಾಗೂyಬುದಿ್ಧಗೆyಗಾ್ರಹಯಾವಾದುದನು್ನy
ಮಾತ್ರyಒಪಿ್ಪಕೂಳುಳುವವರಾಗಿದೇ್ವಿಂದುyಬಿಿಂಬಿಸಕೂಳುಳುತ್ತುರುವುದ-
ನು್ನyನಾವುyನೊೇಡುತ್ತುದ್ೇವ�yಪ್ರವಾದಿಗಳyಮೂಲಕyಅಲಾಲಿಹನುy
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸದyಅದುಭುತyದೃಷಾಟುಿಂತಗಳನು್ನyಹಾಗೆಯೇyಅಿಂಗಿೇ-
ಕರಿಸುವವರುy ಇವರy ದೃಷಿಟುಯಲ್ಲಿy ಕಾಲದೂಿಂದಿಗೆy ಹಜಜಿy
ಹಾಕದyಪ್ರತ್ಗಾರ್ಗಳು!

ಹೂದ್ರy ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿದ್y ಪರಲೂೇಕy ನಿಷ್ೇಧಿಗಳುy
ಅವರೂಿಂದಿಗೆyಕೇಳಿದರು:

﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
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ಜನವರ 2ೆ11

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

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

“ನಿೇವುyಸತುತುyಮಣಾಣಿಗಿyಹೂೇದyಬಳಿಕyಮತುತುyಅಸಥಿಪಿಂಜರವಾಗಿy
ಬಿಟಟುyಬಳಿಕyನಿೇವುy (ಸಮಾಧಿಗಳಿಿಂದ)yಹೂರತೆಗೆಯಲು್ಪಡವಿ-
ರಿಂದುyಇವನುyನಿಮಗೆyತ್ಳಿಸುತ್ತುದಾನ್ೆಯೇ?yಅಸಾಧಯಾ�yನಿಮಗೆy
ನಿೇಡಲಾಗುತ್ತುರುವyಈy ವಾಗಾನ್y ತ್ೇರಾy ಅಸಾಧಯಾವಾದುದು�y
ಜೇವನವಿಂದರyಈyಲೂೇಕದyಜೇವನವಲಲಿದyಮತೆತುೇನೂyಇಲಲಿ�y
ಇಲಲಿೇy ನಾವುy ಸಾಯಬೇಕಾಗಿದ�y ಇಲಲಿೇy ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ�y
ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂyನಾವುyಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವವರಲಲಿ�yಈತyಅಲಾಲಿಹನy
ಹಸರಲ್ಲಿyಸುಳುಳುyಸೃಷಿಟುಸುತ್ತುದಾನ್ೆ�yನಾವಿಂದಿಗೂyಇವನನು್ನyನಿಂಬು-
ವವರಲಲಿ�”y(23:35-38)

ಮರಣಾನಿಂತರದy ಜೇವನವನು್ನy ನಿರಾಕರಿಸದy ಅವರುy
ನಮಮಾಿಂತ್ರುವyಕೇವಲyಒಬ್ಬyಮನುಷಯಾನಾದyನಿನ್ನyಮಾತುಗಳನು್ನy
ಕೇಳಿyವಿಶಾವಾಸವಿಡಲುyನಾವುyಸದ್ಧರಿಲಲಿವಿಂದುyಹೇಳಿದಾಗyಹೂದ್

yರುyಆyಜನರಿಗೆyಅಲಾಲಿಹನyಶಿಕ್ಷೆಯyಕುರಿತುyಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕy
ನಿೇಡಿದರು�yಆಗyಅವರುyಹೂದರೂಿಂದಿಗೆyಹಿೇಗೆyಹೇಳಿದರು:

﴿ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ﴾
“ಅವರುyಹಿೇಗೆಿಂದರು:yನಿೇನುyನಮಮಾನು್ನyಮೊೇಸಗೊಳಿಸyನಮಮಾy
ಆರಾಧಯಾರಿಿಂದyಬೇಪ್ಮಡಿಸyಬಿಡಲ್ಕಾಕುಗಿyಬಿಂದಿರುವಯಾ?yನಿೇನುy
ನಿಜಕೂಕುyಸತಯಾವಾಗಿಯಾಗಿದ್ರyನಮಮಾನು್ನyಬದರಿಸುತ್ತುರುವಿಂತಹyನಿನ್ನy
ಆyಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನyತಿಂದುಬಿಡು�”y(46:22)

ಅವರುyಹಿತಾಕಾಿಂಕ್ಷೆಯyಉಪದೇರವನು್ನyಪರಿಹಾಸಯಾyಮಾಡಿyಸುಳಾಳು-
ಗಿಸದು್yಮಾತ್ರವಲಲಿದ,yನಿೇನುyವಾಗಾನ್yಮಾಡುವyಆyಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನy
ತಿಂದುಬಿಡುyಎಿಂಬyಪಿಂಥಾಹಾವಾನವನೂ್ನyಒಡಿಡಿದರು�yಅಿಂತ್ಮವಾಗಿy
ಹೂದರುyಅಲಾಲಿಹನೊಿಂದಿಗೆyಹಿೇಗೆyಪಾ್ರರ್್ಮಸದರು:

﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴾

“ನನ್ನyಪ್ರಭೂ,yಇವರುyನನ್ನನು್ನyಸುಳಾಳುಗಿಸರುವುದರಿಿಂದyಈಗyನಿೇನೆೇy
ನನಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡು�”y(23:39)

ಅಲಾಲಿಹನುyಹೂದ್ yರೂಿಂದಿಗೆyಹಿೇಗೆyಹೇಳಿದ:

﴿ىئ ىئ ی ی ی ی ﴾

“ಇವರುy ತಮಮಾy ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿy ಪಶಾ್ಚತಾತುಪಪಡುವy ಸಮಯy
ಸರ್ೇಪಿಸದ�y(23:40)”

ಆy ಶಿಕ್ಷೆy ಅವರಿಗೆy ಹಿೇಗೆy ಬಿಂದರಗಿತು�y ಅವರುy ದಿೇಘ್ಮಕಾಲy
ಮಳೆಯಲಲಿದyಬಳಲ್yಬಿಂಡಾದರು�yಮೂರುyವಷ್ಮಗಳyಕಾಲy
ಅವರುyಅನಾವೃಷಿಟುಯಿಂದyತತತುರಿಸದರಿಂದುyಹೇಳಲಾಗುತತುದ�y
ಅನಿಂತರy ಅವರುy ತಮಮಾy ಕಣಿವಯyದಿಗಿಂತದy ಕಾಮೊೇ್ಮಡy
ಆವೃತವಾಗಿರುವುದನು್ನyನೊೇಡಿದರು�yಹಾಗೆyಅವರುyಅದನು್ನy
(ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ)yತಮಮಾyಕಣಿವಗೆyಸುರಿಸಲ್ಪಡುವyಮಳೆಯyಮೊೇಡವಿಂದೇy
ಭಾವಿಸyಸಿಂತೊೇಷಪಟಟುರು�

ಮಳೆyಬರದyಬರಗಾಲದಿಿಂದyಕಷಟು–ನಷಟುಗಳನು್ನyಅನುಭವಿಸದy
ಅವರುyಪ್ರಸುತುತyಆವೃತಗೊಿಂಡಿದ್yಕಾಮೊೇ್ಮಡದಿಿಂದyರ್ಳಕಿತರಾಗಿy
ಮಳೆಯನು್ನyಎದುರುyನೊೇಡುತ್ತುದರ್ು�yಆದರyಅದುyಅವರನು್ನy
ಸಿಂತೊೇಷಪಡಿಸುವyವಷ್ಮಧಾರಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ�yಬದಲಾಗಿ,yಅದುy
ಅಲಾಲಿಹನyಸಿಂದೇರವಾಹಕರಾದyಹೂದ್ yರನು್ನyಪರಿಹಾಸಯಾy
ಮಾಡಿ,yಸುಳಾಳುಗಿಸyಬೇಗyತಿಂದುಬಿಡುyಎಿಂಬyಸವಾಲೂಡಿಡಿದರ್ೂೇy
ಆyಕಠೂೇರyಶಿಕ್ಷೆಯyಮುನೂಸೂಚಣೆಯಾಗಿತುತು�yಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನ್y
ಅದನು್ನyಪರಿಣಾಮಕಾರಿyಶೈಲ್ಯಲ್ಲಿyವಿವರಿಸುವುದನು್ನyನೊೇಡಿರಿ:

﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک کک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴾

“ತರುವಾಯy ಅವರುy ಆyಯಾತನೆಯುy ತಮಮಾy ಕಣಿವಗಳತತುy
ಬರುತ್ತುರುವುದನು್ನy ಕಿಂಡು,y ಇದುy ನಮಮಾyಮೇಲyಮಳೆy ಸುರಿ-
ಸಲ್ಕಾಕುಗಿy ಬರುತ್ತುರುವyಮೊೇಡyಎಿಂದರು�y ಅಲಲಿ!y ವಾಸತುವದ-
ಲ್ಲಿy ಇದುy ನಿೇವುyಆತುರಪಡುತ್ತುರುವyವಸುತುವೇyಆಗಿದ�y ಇದುy
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿದುy್ಇದರಲ್ಲಿyವೇದನಾಜನಕyಶಿಕ್ಷೆyಇದ�yಇದುyತನ್ನy
ಪ್ರಭುವಿನyಅಪ್ಪಣೆಯಿಂತೆyಸಕಲyವಸುತುಗಳನೂ್ನyನಾರಗೊಳಿಸಬಿಡು-
ವುದು�yಕೂನೆಗೆyಅವರyಪಾಡೆೇನಾಯತೆಿಂದರ,yಅವರyವಾಸಸಥಿಳಗಳy
ಹೂರತುyಅಲ್ಲಿyಬೇರೇನೂyಕಿಂಡುಬರುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�yಈyರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿy
ನಾವುyಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆyಪ್ರತ್ಫಲyಕೂಡುತೆತುೇವ�“y(46:24-25)

ಭಿೇಕರy ಚಿಂಡಮಾರುತದಿಿಂದy ಅವರುy ನಾರವಾದರು�y ರಕಿತುy
ಸಾಮಥಯಾ್ಮಗಳಲ್ಲಿyಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್yಆyಜನತೆಯನು್ನyಅಲಾಲಿಹನುy
ನಾಮಾವಶೇಷಗೊಳಿಸದನು�yಆyಬಿರುಗಾಳಿಯyಭಿೇಕರತೆಯy
ಕುರಿತುyಅಲಾಲಿಹನುyಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿyವಿವರಿಸದಾನ್ೆ�

ಅವರyಮೇಲyಏಳುyದಿನಗಳyಕಾಲyರಾತ್್ರ–ಹಗಲನ್ನದyಬಿರುಗಾಳಿy
ಮತುತುyಕುಿಂಭದೂ್ರೇಣyಮಳೆyವಷಿ್ಮಸyಅವರುyವಾಸವಾಗಿದ್yಸಥಿಳ-
ಗಳನು್ನyಹೂರತುಪಡಿಸyಬೇರyಯಾವುದೇyಕುರುಹನೂ್ನyಉಳಿಸದy
ವಸುತುರದಃyಅವರಲಲಿರೂyಅಳಿದುಹೂೇದರು�

﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ 
ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾

“ಅಿಂತ್ಮವಾಗಿy ನಾವುy ಅವರಿಗೆy ಲ್ಕಿಕy ಜೇವನದಲ್ಲಿಯೇy
ಅಪಮಾನಕರyಯಾತನೆಯyಸವಿಯನು್ನyಉಣಿಸಲ್ಕಾಕುಗಿyಅವರy
ಮೇಲy ತ್ೇವ್ರವಾದy ಚಿಂಡಮಾರುತವನು್ನy ಕಳುಹಿಸಕೂಟಟುವು�y
ಪರಲೂೇಕದyಶಿಕ್ಷೆಯಿಂತೂyಇದಕಿಕುಿಂತಲೂyಹಚು್ಚyಅಪಮಾನ-
ಕರವಾಗಿದ�yಅಲ್ಲಿyಅವರಿಗೆyಸಹಾಯyಮಾಡುವವರುyಯಾರೂy
ಇರಲಾರರು”y(41:16)

ಅಲಾಲಿಹನುyನಮಮಾಲಲಿರನು್ನyಅವನyಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದyರಕ್ಷಿಸಲ್y—ಆರ್ೇನ್�

ತೊೇರಿಸಕೂಡುತತುದ�y ಅವುy ಕರಯುವುದುy “ಓy ಅಲಾಲಿಹನy
ದಾಸನೆೇ!”,y “ಓy ಮುಸಲಾಮಾನನೆೇ!”y ಎಿಂದುy ಇಸಾಲಿರ್ೇy
ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿಯೇyಹೂರತುyಅರಬಿಗಳyಹಸರಲಲಿಲಲಿ�yಪ್ರವಾದಿಯ-
ವರು yಹೇಳಿದುy್“ಮುಸಲಾಮಾನರುyಯಹೂದಿಗಳಿಂದಿಗೆyಯುದ್ಧy
ಮಾಡುವರು”yಎಿಂದಾಗಿದಯೇyಹೂರತುyಅರಬಿಗಳುyಯಹೂದಿ-
ಗಳಡನೆyಯುದ್ಧyಮಾಡುವರುyಎಿಂದಲಲಿ�

ಈyಕಾರಣದಿಿಂದಲೇyನಾವುyಹೇಳುತೆತುೇವ:y‘ಅರಬ್yರಾಷಿಟ್ೇಯತೆ’ಯy
ಹಸರಲ್ಲಿyಯಹೂದಿಗಳyವಿರುದ್ಧyಗೆಲಲಿಲುyನಮಗೆyಸಾಧಯಾವಲ್ಲಲಿ�y
ನಾವುyಗೆಲಲಿಬೇಕಾದರyಅದುyಇಸಾಲಿರ್ನyಹಸರಲಲಿೇyಆಗಿರಬೇಕು�y
ಅಲಾಲಿಹುyಹೇಳುವುದನು್ನyನೊೇಡಿ:

﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾
“ನನ್ನyಸಜಜಿನyದಾಸರುyಈyಭೂರ್ಯನು್ನyಉತತುರಾಧಿಕಾರವಾಗಿy
ಪಡೆಯುವರುyಎಿಂದುyನಾವುyಝಬೂರ್ನಲ್ಲಿyಉಪದೇರದyಬಳಿಕy
ದಾಖಲ್ಸದ್ೇವ�”y(21:105)

ಉತತುರಾಧಿಕಾರವಿರುವುದುy ಸಜಜಿನy ದಾಸರಿಗೆy ಮಾತ್ರ�y ಸಜಜಿನy
ದಾಸರುyಎಲ್ಲಿಯyತನಕyಅಸತುತವಾದಲ್ಲಿರುತಾತುರೂೇyಅಲ್ಲಿಯyತನಕy
ಈyವಾಗಾನ್yಅಸತುತವಾದಲ್ಲಿರುತತುದ�yಸಜಜಿನyದಾಸರುyಇಲಲಿದಾಗುವಾಗy
ಈyವಾಗಾನ್ವೂyಇಲಲಿವಾಗುತತುದ�yನಾವುyಸಜಜಿನರಾದರyಎಿಂದೂy
ಮುಗಿಯದy ಕಷಟುಗಳು,y ತೊಿಂದರಗಳು,y ಹಿಿಂಸ್ಗಳು,yಉದು್ದ್y
ಭಾಷಣಗಳುyಮುಿಂತಾದyಯಾವುದೂyಇಲಲಿದyಸುಲಭವಾಗಿyನಮಗೆy
ಅದನು್ನyಉತತುರಾಧಿಕಾರವಾಗಿyಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ�y

ಇಸಾಲಿರ್ನy ಸುವಣ್ಮಕಾಲದಲ್ಲಿy ಮುಸಲಾಮಾನರುy ಪಾಯಾಲಸತುೇನ-
ನು್ನyವರದಲ್ಲಿಟುಟುಕೂಿಂಡದು್y ಇಸಾಲಿರ್ನyಹಸರಲಲಿೇyಆಗಿತೆತುಿಂದುy
ನಮಗೆyತ್ಳಿದಿದ�yಮುಸಲಾಮಾನರುyಪಶಿ್ಮಯನ್ನರ,yರೂೇಮನ್ನರ,y
ಕಿಬಿತುಗಳyರಾಜಧಾನಿಗಳನು್ನyನಡುಗಿಸದು್yಇಸಾಲಿರ್ನyಹಸರಲಲಿೇy
ಆಗಿತೆತುಿಂದೂyನಮಗೆyತ್ಳಿದಿದ�

ನಮಮಾyಯುವಕರುyಈyಬಗೆ್ಗyಸರಿಯಾಗಿyಚ್ಿಂತ್ಸಬೇಕು�yಇಸಾಲಿಮನು್ನy
ವಸುತುನಿಷ್ಠವಾಗಿy ತಮಮಾy ಜೇವನದಲ್ಲಿy ಅಳವಡಿಸಕೂಳಳುದy ಜಯy
ಗಳಿಸಲುyನಮಗೆyಖಿಂಡಿತyಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ�yಇಸಾಲಿಮ್yನಮಮಾyಜೇವನದ-
ಲ್ಲಿರಬೇಕೇyಹೂರತುyನಮಮಾyಐಡೆಿಂಟ್ಟ್yಕಾರ್್ಮಗಳಲಲಿಲಲಿ!y(ತಫಿಸೂೇರ್y
ಸೂರyಅಲ್ಬಕರy1/169-170)y� n

ಪಾಯಾಲಸ್ತುೀನ್ಿ—ಮರಳಿಿಪಡೆಯುವುದುಿಹೀಗೆ?1  ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಜನವರ 2ೆ11

 " ಶೈಖ್ ಸಾಲ್ಹ್ ಇಬ್್ನ ಫೌಝಾನ್ ಅಲ್ಫೌಝಾನ್

ಶೈಖ್ರವರು yಹೇಳುತಾತುರ:

ــْمِس َواْلَقَمــِر َقْوُلــُه َتَعاَلــى:  ﴿ َوَدلِيــُل الشَّ

ٴۇ  ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې  ۉ ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

 ﴾ ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

“ಸೂಯ್ಮ–ಚಿಂದ್ರರುy ಆರಾಧಯಾರಲಲಿy ಎನು್ನವುದಕಕುy ರ್ರಾವy
ಅಲಾಲಿಹನ yಈyವಚನ:y“ರಾತ್್ರ,yಹಗಲು,yಸೂಯ್ಮyಮತುತುyಚಿಂದ್ರy
ಅಲಾಲಿಹನyದೃಷಾಟುಿಂತಗಳಲ್ಲಿyಸ್ೇರಿದವುಗಳು�yಸೂಯ್ಮ–ಚಿಂದ್ರರಿಗೆy
ಸಾಷಾಟುಿಂಗವರಗಬಾರದು�yಅವುಗಳನು್ನyಸೃಷಿಟುಸದyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆy
ಸಾಷಾಟುಿಂಗವರಗಿರಿ�yನಿೇವುyಅವನನು್ನyಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿದ್ರ�”y
(ಫುಸಸೂಲತ್y37)”

ವಾಯಾಖಾಯಾನ

ಸೂಯ್ಮ–ಚಿಂದ್ರರನು್ನyಆರಾಧಿಸುವyಜನರೂyಇದಾರ್ನು್ನವುದಕಕುyಈy
ಆಯತ್yರ್ರಾವಯಾಗಿದ�yಈyಕಾರಣದಿಿಂದಲೇyಸೂಯೊೇ್ಮದಯy
ಮತುತುyಸೂಯಾ್ಮಸತುದyಸಮಯದಲ್ಲಿyನಮಾಝ್yಮಾಡುವುದನು್ನy
ಪ್ರವಾದಿಯವರು yವಿರೂೇಧಿಸದರು�yಕಾರಣ,yಸೂಯೊೇ್ಮದ-
ಯವಾಗುವಾಗyಮತುತುyಸೂಯಾ್ಮಸತುವಾಗುವಾಗyಸೂಯ್ಮನಿಗೆy

ಸಾಷಾಟುಿಂಗyಮಾಡುವyಜನರಿದಾರ್�yಆದುದರಿಿಂದyಈyಎರಡುy
ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿyನಮಾಝ್yಮಾಡುವುದನು್ನyನಮಗೆyವಿರೂೇಧಿ-
ಸಲಾಗಿದ�yನಾವುyನಮಾಝ್yಮಾಡುವುದುyಅಲಾಲಿಹನಿಗಾಗಿ-
ದರ್ೂyಸಹ�yಏಕಿಂದರyಈyಸಮಯದಲ್ಲಿyನಮಾಝ್yಮಾಡಿದರy
ಅದುyಮುಶಿ್ರಕರುyಮಾಡುವyಸಾಷಾಟುಿಂಗಕಕುyಹೂೇಲ್ಕಯಾಗುವy
ಸಾಧಯಾತೆಯದ�yಆದುದರಿಿಂದyಇದುyಶಿರ್್ಮyಉಿಂಟ್ಗಲುyಕಾರಣ-
ವಾಗದಿರಲ್y ಎಿಂದುy ಪ್ರವಾದಿಯವರು y ಈy ಸಮಯದಲ್ಲಿy
ನಮಾಝ್yಮಾಡುವುದನು್ನy ವಿರೂೇಧಿಸದರು�y ಪ್ರವಾದಿಯ-
ವರು y ಶಿಕ್ಮನು್ನy ವಿರೂೇಧಿಸುವುದರೂಿಂದಿಗೆy ಅದರಡೆಗೆy
ಕೂಿಂಡೊಯುಯಾವyಮಾಗ್ಮಗಳೆಲಲಿವನೂ್ನyಮುಚ್್ಚದರ್ು�

ಶೈಖ್ರವರು yಹೇಳುತಾತುರ:

﴿ڑ  َتَعاَلــى:   َقْوُلــُه  اْلَمَاِئَكــِة  َوَدلِيــُل 

 ﴾ گ  گ ک  ک  ک  ک  ڑ 

“ಮಲರ್ಗಳುyಆರಾಧಯಾರಲಲಿyಎನು್ನವುದಕಕುyರ್ರಾವyಅಲಾಲಿಹನ y
ಈyವಚನ:y“ಮಲರ್ಗಳನು್ನyಮತುತುyಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನyಆರಾಧಿಸರಿy
ಎಿಂದುy ಅವರುy ನಿಮೊಮಾಡನೆy ಎಿಂದಿಗೂy ಆದೇಶಿಸಲಾರರು�”y
(ಆಲುyಇಮಾ್ರನ್y80)”

ವಾಯಾಖಾಯಾನ

ಮಲರ್ಗಳನು್ನyಮತುತುyಮಹಾರ್ರುಷರನು್ನyಆರಾಧಿಸುವವರೂy

شرح القواعد األربع
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಇದಾರ್yಮತುತುyಅವರನು್ನyಆರಾಧಿಸುವುದುyಶಿರ್್ಮyಆಗಿದಯನು್ನ-
ವುದಕಕುyಈyಆಯತ್yರ್ರಾವಯಾಗಿದ�yಆದರyಮಲರ್ಗಳನು್ನ,y
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನyಮತುತುyಮಹಾರ್ರುಷರನು್ನyಆರಾಧಿಸುವುದುyಶಿರ್್ಮy
ಅಲಲಿyಎಿಂದುyನಮಮಾyಈyಕಾಲದyಗೊೇರಿಯಾರಾಧಕರುyಹೇಳುತಾತುರ�

ಶೈಖ್ರವರು yಹೇಳುತಾತುರ:

َوَدلِيُل اْلَْنبَِياِء َقْوُلُه َتَعاَلى:  ﴿چ چ ڇ ڇ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ 

 ﴾ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

]المائــدة آية 116[ 

“ಪ್ರವಾದಿಗಳುyಆರಾಧಯಾರಲಲಿyಎನು್ನವುದಕಕುyರ್ರಾವyಅಲಾಲಿಹನ
yಈyವಚನ:y“ಓyಮಯ್ಮಮರyಮಗyಈಸಾರವರೇ!yಅಲಾಲಿ-

ಹನನು್ನyಬಿಟುಟುyನನ್ನನು್ನyಮತುತುyನನ್ನyತಾಯಯನು್ನyಆರಾಧಿಸರಿy
ಎಿಂದುyನಿೇವುyಜನರೂಡನೆyಆದೇಶಿಸದ್ಿೇರಾ?yಎಿಂದುyಅಲಾಲಿಹುy
ಕೇಳುವyಸಿಂದಭ್ಮ�yಆಗyಅವರುyಹೇಳುವರು:yನಿೇನುyಯಾವುದೇy
ನೂಯಾನತೆಗಳಿಲಲಿದy ಪರಿರುದ್ಧನು!y ನನಗೆy ಹೇಳಲುyಯಾವುದೇy
ಹಕಿಕುಲಲಿದyಮಾತನು್ನyಹೇಳಲುyನನಿ್ನಿಂದyಸಾಧಯಾವೇ?yನಾನದನು್ನy
ಹೇಳಿದರ್yನಿನಗೆyಅದುyತ್ಳಿದಿರುತ್ತುತುತು�yನನ್ನyಮನಸಸೂನಲ್ಲಿರುವು-
ದನು್ನyನಿೇನುyಅರಿಯುವ�yಆದರyನಿನ್ನyಮನಸಸೂನಲ್ಲಿರುವುದನು್ನy
ನಾನುyಅರಿಯಲಾರ�yನಿೇನುyಅಗೊೇಚರವಾಗಿರುವyಎಲಲಿವನೂ್ನy
ಅರಿತವನಾಗಿರುವ�”y(ಅಲ್ಮಾಇದy116)”

ವಾಯಾಖಾಯಾನ

ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯಿಂತೆyಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನyಆರಾಧಿಸುವುದುyಕೂಡy
ಶಿರ್್ಮyಎನು್ನವುದಕಕುyಈyಆಯತ್yರ್ರಾವಯಾಗಿದ�yಈyಎರಡುy
ಆರಾಧನೆಗಳುyಬೇರyಬೇರಯಿಂದುyಹೇಳುವyಗೊೇರಿಯಾರಾ-
ಧಕರಿಗೆyಇದರಲ್ಲಿyಉತತುರವಿದ�yವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆyಮಾಡುವುದುy
ಮಾತ್ರyಶಿರ್್ಮyಎಿಂದುyಹೇಳುವವರಿಗೆyಇದರಲ್ಲಿyಉತತುರವಿದ�yಅವರy
ಪ್ರಕಾರyವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನyಆರಾಧಿಸುವವರುyಮತುತುyಮಹಾರ್ರುಷ-
ರನು್ನyಆರಾಧಿಸುವವರುyಸಮಾನರಲಲಿ�yಇವರಡುyಆರಾಧನೆಗಳುy

ಒಿಂದೇyಎಿಂದುyಹೇಳುವುದನು್ನyಅವರುyನಿರಾಕರಿಸುತಾತುರ�yಶಿರ್್ಮy
ಎಿಂದರyವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆyಮಾತ್ರವಿಂದುyಅವರುyವಾದಿಸುತಾತುರ�y
ಎರಡುyಕಾರಣಗಳಿಿಂದyಇವರyಈyವಾದyನಿರಥ್ಮಕವಾಗಿದ�

ಒಿಂದು:yಅಲಾಲಿಹು yಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿyಅಲಾಲಿಹುyಅಲಲಿದವರಿಗೆy
ಸಲುಲಿವyಎಲಲಿyಆರಾಧನೆಗಳನೂ್ನyವಿರೂೇಧಿಸದಾನ್ೆ�yಅವರಲಲಿರೂಿಂ-
ದಿಗೂyಹೂೇರಾಡಲುyಆದೇಶಿಸದಾನ್ೆ�

ಎರಡು:yಪ್ರವಾದಿಯವರು yವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನyಆರಾಧಿಸುವವರy
ಮತುತುyಮಲರ್ಗಳನು್ನyಅಥವಾyಮಹಾರ್ರುಷರನು್ನyಆರಾಧಿಸು-
ವವರyಮಧ್ಯಾyಬೇಧyಮಾಡಿಲಲಿ�

ಶೈಖ್ರವರು yಹೇಳುತಾತುರ:

الِِحيــَن َقْوُلــُه َتَعاَلى:   ﴿ې ې  َوَدلِيُل الصَّ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئۆئ ﴾ ]الســراء آية 57[ 

“ಮಹಾರ್ರುಷರುyಆರಾಧಯಾರಲಲಿyಎನು್ನವುದಕಕುyರ್ರಾವyಅಲಾಲಿಹನ
yಈyವಚನ:y“ಅವರುyಯಾರನು್ನyಕರದುyಪಾ್ರರ್್ಮಸುತ್ತುರುವರೂೇy

ಅವರುyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಸರ್ೇಪವಾಗುವyದಾರಿಗಳನು್ನyಹುಡುಕು-
ತ್ತುದಾರ್�yಅವರುyಅಲಾಲಿಹನyದಯಯನು್ನyಆಶಿಸುತತುಲೂ,yಅವನy
ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನyಭಯಪಡುತತುಲೂyಇದಾರ್�”y(ಅಲ್ಇಸಾ್ರಅ್y57)”

ವಾಯಾಖಾಯಾನ

ಮಹಾರ್ರುಷರನು್ನyಆರಾಧಿಸುವವರೂyಜನರಲ್ಲಿದಾರ್ನು್ನವುದಕಕುy
ಈyಆಯತ್yರ್ರಾವಯಾಗಿದ�yಅಲಾಲಿಹು yಹೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئ ﴾
“ಅವರುyಯಾರನು್ನy ಕರದುy ಪಾ್ರರ್್ಮಸುತ್ತುರುವರೂೇyಅವರುy
ಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಸರ್ೇಪವಾಗುವyದಾರಿಗಳನು್ನyಹುಡುಕುತ್ತುದಾರ್�” 

(ಅಲ್ಇಸಾ್ರಅ್y57)
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ಜನವರ 2ೆ11

ಇದುy ಈಸಾರನು್ನ ,y ಅವರy ತಾಯಯನು್ನy ಮತುತುy
ಉಝೈರ್ರನು್ನ yಆರಾಧಿಸುವವರyವಿಷಯದಲ್ಲಿyಅವತ್ೇ-
ಣ್ಮವಾದyಆಯತ್yಆಗಿದಯಿಂದುyಕಲವರುyಅಭಿಪಾ್ರಯಪ-
ಟ್ಟುದಾರ್�yಈಸಾ ,yಅವರyತಾಯyಮಯ್ಮಮ್ yಮತುತುy
ಉಝೈರ್ yಅಲಾಲಿಹನyದಾಸರಿಂದುyಅಲಾಲಿಹುyಇಲ್ಲಿyಹೇಳು-
ತ್ತುದಾನ್ೆ�yಅವರುyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಸರ್ೇಪವಾಗಲ್ರುವyದಾರಿಗಳನು್ನy
ಹುಡುಕುತ್ತುದಾರ್,yಅವನyದಯಯನು್ನyಆಶಿಸುತ್ತುದಾರ್yಮತುತುy
ಅವನyಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನyಭಯಪಡುತ್ತುದಾರ್�yಅವರುyಸಿಂಪೂಣ್ಮವಾಗಿy
ಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿy ಅವಲಿಂಬಿತರಾಗಿದಾ್ರ�y ಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿy ಆರ್ರಯy
ಕೂೇರುತ್ತುದಾರ್�yಅಲಾಲಿಹನನು್ನyತೃಪಿತುಪಡಿಸುವುದಕಿಕುರುವyಸತಕುಮ್ಮ-
ಗಳನು್ನyನಿವ್ಮಹಿಸುತ್ತುದಾರ್�yಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಸರ್ೇಪವಾಗಲುyಇರುವy
ದಾರಿಗಳನು್ನyಹುಡುಕುತ್ತುದಾರ್�yಆದುದರಿಿಂದyಅವರಲ್ಲಿyಯಾರೂy
ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡಲುyಅಹ್ಮರಲಲಿ�yಕಾರಣ,yಅವರಲಲಿರೂyಮನುಷಯಾರು�y
ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕೂಕುyಅಲಾಲಿಹನyಅಗತಯಾವುಳಳುವರು�yಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿy ಪಾ್ರ-
ರ್್ಮಸುವವರು,yಅಲಾಲಿಹನyದಯಯನು್ನyಆಶಿಸುವವರುyಮತುತುy
ಅವನyಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನyಭಯಪಡುವವರು�yಯಾರyಸಥಿತ್yಹಿೇಗಿರುತತುದೂೇy
ಅವರುyಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡಲುyಅಹ್ಮರಲಲಿ�y

ಇನೊ್ನಿಂದುyಅಭಿಪಾ್ರಯದyಪ್ರಕಾರyಈyಆಯತ್yಅವತ್ೇಣ್ಮ-
ವಾದದು್y ಜನ್್ನಗಳನು್ನy ಆರಾಧಿಸುತ್ತುದ್y ಕಲವುy ಜನರy ಬಗೆ್ಗ�y
ಅವರುy ಆರಾಧಿಸುತ್ತುದ್y ಆy ಜನ್್ನಗಳುy ಮುಸಲಿಮರಾದರು�y
ಆದರyಇವರಿಗೆyಅದುyಗೊತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�yಆyಜನ್್ನಗಳುyಸತಕುಮ್ಮಗಳy
ಮೂಲಕ,yಆರಾಧನೆಗಳyಮೂಲಕyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಸರ್ೇಪವಾಗಲುy
ತೊಡಗಿದರು�yಅಲಾಲಿಹನyದಯಯನು್ನyಆಶಿಸುತತುಲೂyಅವನy
ಶಿಕ್ಷೆಯನೂ್ನyಭಯಪಡುತತುಲೂyಇದರ್ು�yಅವರುyಕೂಡyಅಲಾಲಿಹನy
ದಾಸರು�yಅಲಾಲಿಹನನು್ನyಸಿಂಪೂಣ್ಮವಾಗಿyಅವಲಿಂಬಿಸದವರು�y
ಅವರುyಕೂಡyಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡಲುyಅಹ್ಮರಲಲಿ�

ಈyಆದರಣಿೇಯyಆಯತ್ತುನyಉದ್ೇರyಏನೆೇyಆಗಿದ್ರೂyಮಹಾರ್-
ರುಷರನು್ನyಆರಾಧಿಸುವುದನು್ನyಇದುyವಿರೂೇಧಿಸುತತುದyಎನು್ನವು-
ದರಲ್ಲಿy ಸಿಂರಯವಿಲಲಿ�y ಆyಮಹಾರ್ರುಷರುy ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ,y
ಸತಯಾವಿಂತರೂೇ,yಸಜಜಿನರೂೇyಅಥವಾyಇತರyಯಾರೇyಆಗಿದ್ರೂyಸಹ�y
ಅವರಾರನೂ್ನyಆರಾಧಿಸಬಾರದು�yಅವರಲ್ಲಿyಯಾರೂyಆರಾಧಿಸ-
ಲ್ಪಡರುyಅಹ್ಮರಲಲಿ�yಕಾರಣyಅವರಲಲಿರೂyಅಲಾಲಿಹನyದಾಸರು�y
ಅವರಲಲಿರೂyಅಲಾಲಿಹನನು್ನyಅವಲಿಂಬಿಸಕೂಿಂಡಿರುವವರು�

ಇಲ್ಲಿy ‘ವಸೇಲ’y ಎನು್ನವುದರy ಉದ್ೇರ:y ಸತಕುಮ್ಮಗಳುy ಮತುತುy
ಅಲಾಲಿಹನಿಗೆy ಸರ್ೇಪಗೊಳಿಸುವy ಆರಾಧನೆಗಳು�y ಭಾಷಿಕy

ಅಥ್ಮದಲ್ಲಿy‘ವಸೇಲ’yಎಿಂದರyಉದ್ೇಶಿತyಗುರಿಯಡೆಗೆyತಲುಪಿಸುವy
ವಸುತು�yಅಲಾಲಿಹನyತೃಪಿತುyಮತುತುyಸವಾಗ್ಮದಡೆಗೆyತಲುಪಿಸುವyಸತಕು-
ಕಮ್ಮಗಳನು್ನyಅಲಾಲಿಹನyಕಡೆಗಿರುವyವಸೇಲyಎನ್ನಲಾಗುತತುದ�y
ಅಲಾಲಿಹನyಕಡೆಗೆyತಲುಪಿಸುವyವಸೇಲಗಳನು್ನyಹುಡುಕಿರಿyಎಿಂದುy
ಈyಆಯತ್ನಲ್ಲಿyಹೇಳಲಾಗಿರುವುದುyಇದನೆ್ನೇyಆಗಿದ�y

ಆದರy ವಿತಿಂಡವಾದಿಗಳುyಮತುತುy ವಕ್ರಮಾಗ್ಮದಲ್ಲಿರುವವರುy
ಹೇಳುವyಪ್ರಕಾರy‘ವಸೇಲ’yಎಿಂದರyಅಲಾಲಿಹುyಮತುತುyಮನುಷಯಾರy
ಮಧ್ಯಾyಮಹಾರ್ರುಷರು,yಸಜಜಿನರು,yಮೃತರುyಮುಿಂತಾದವರ-
ನು್ನyಮಧಯಾವತ್್ಮಗಳನಾ್ನಗಿyಮಾಡಿಕೂಳುಳುವುದು�yಅಲಾಲಿಹನೆಡೆಗೆy
ಸರ್ೇಪಗೊಳಳುಲುyಅವರುyಈyಮಧಯಾವತ್್ಮಗಳನು್ನyಅವಲಿಂಬಿ-
ಸುತಾತುರ�yಅವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y“ನಾವುyಈyಮಧಯಾವತ್್ಮಗಳನು್ನy
ಆರಾಧಿಸುವುದುyಇವರುyನಮಮಾನು್ನyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಸರ್ೇಪಗೊಳಿ-
ಸುತಾತುರyಎಿಂಬyಉದ್ೇರದಿಿಂದyಮಾತ್ರವಾಗಿದ�”

ಈyವಕ್ರಮಾಗಿ್ಮಗಳyಪ್ರಕಾರy‘ವಸೇಲ’yಎಿಂದರyಅಲಾಲಿಹುyಮತುತುy
ಮನುಷಯಾರyಮಧ್ಯಾyಕಲವರನು್ನyಮಧಯಾವತ್್ಮಗಳನಾ್ನಗಿyಮಾಡಿಕೂಳುಳು-
ವುದು�yಅವರyನಿಂಬಿಕyಪ್ರಕಾರyಈyಮಧಯಾವತ್್ಮಗಳನು್ನyಇವರyಬೇಕುy
ಬೇಡಗಳನು್ನyಗುರುತ್ಸyಅವುಗಳನು್ನyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyತ್ಳಿಸಕೂಡು-
ತಾತುರ�yಅಿಂದರyಇವರyಪ್ರಕಾರyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಅವನyದಾಸರyಬೇಕುy
ಬೇಡಗಳyಬಗೆ್ಗyಅರಿವಿಲಲಿ�yಈyಮಧಯಾವತ್್ಮಗಳುyತ್ಳಿಸದyಬಳಿಕವೇy
ಅವನಿಗೆyಅದರyಅರಿವುyಸಗುತತುದ�yಅಥವಾyಇವರyನಿಂಬಿಕyಪ್ರಕಾರy
ಅಲಾಲಿಹುyಜರ್ಣ�yಅವನೊಡನೆyನೆೇರವಾಗಿyಕೇಳಿದರyಅವನುy
ಏನನೂ್ನyಕೂಡುವುದಿಲಲಿ�yಆದರyಈyಮಧಯಾವತ್್ಮಗಳುyಪಟುಟುಹಿಡಿದುy
ಕೇಳಿದಾಗyಅವನುyಅದನು್ನyಕೂಡುತಾತುನೆ�yಈyಕಾರಣದಿಿಂದಲೇy
ಅವರುyಅಲಾಲಿಹನನು್ನyಇಹಲೂೇಕದyರಾಜರಿಗೆyಮತುತುyಅಧಿಕಾರಿಗ-
ಳಿಗೆyಹೂೇಲ್ಸುತಾತುರ�yಅವರುyಹೇಳುವyಈyಎಲಲಿyಮಾತುಗಳಿಿಂದಲೂy
ಅಲಾಲಿಹು yಮಹೂೇನ್ನತನೂyಪರಿರುದ್ಧನೂyಆಗಿದಾನ್ೆ�y

ಅಲಾಲಿಹು yಹೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ې ې ې ى 

ى ائ ائ ﴾
“ಅವರುyಯಾರನು್ನy ಕರದುy ಪಾ್ರರ್್ಮಸುತ್ತುರುವರೂೇyಅವರುy
ಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಸರ್ೇಪವಾಗುವyದಾರಿಗಳನು್ನyಹುಡುಕುತ್ತುದಾರ್�” 

(ಅಲ್ಇಸಾ್ರಅ್y57)
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಅಲಾಲಿಹನyಕಡೆಗೆyಸರ್ೇಪಗೊಳಿಸುವyಸತಕುಮ್ಮಗಳನು್ನyನಿವ್ಮಹಿಸ-
ಬೇಕಿಂದುyಈyಆಯತ್yಸೂಚ್ಸುತತುದ�yಕಾರಣ,yಅಲಾಲಿಹು yಈy
ಕೃತಯಾವನು್ನyಪ್ರರಿಂಸಸದಾನ್ೆ�yಇನೊ್ನಿಂದುyಕಡೆyಅವನುyಹೇಳುತಾತುನೆ:

﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾
“ಓyಸತಯಾವಿಶಾವಾಸಗಳೆೇ!yಅಲಾಲಿಹನನು್ನyಭಯಪಟುಟುyಜೇವಿಸರಿ�yಅವನy
ಕಡೆಗೆyಸರ್ೇಪವಾಗುವyಮಾಗ್ಮಗಳನು್ನyಹುಡುಕಿರಿyಮತುತುyಅವನy
ಮಾಗ್ಮದಲ್ಲಿyಹೂೇರಾಡಿರಿ�”y(ಕುರ್ಆನ್y5:35)

ವಕ್ರಮಾಗಿ್ಮಗಳುyಹೇಳುತಾತುರ:y“ವಸೇಲಗಳನು್ನyಹುಡುಕಬೇಕಿಂದುy
ಅಲಾಲಿಹುy ಈy ಆಯತ್ತುನಲ್ಲಿy ಆದೇಶಿಸದಾ್ನೆ�”y ವಸೇಲy
ಎಿಂದರೇನೆಿಂದುyಕೇಳಿದರyಅವರುyಮಧಯಾವತ್್ಮಗಳುyಎನು್ನತಾತುರ�y
ಅವರುyಹಿೇಗೆyಈyಆಯತತುನು್ನyದುವಾ್ಮಖಾಯಾನyಮಾಡುತಾತುರ�yಆದರy
ವಾಸತುವವಾಗಿ,yಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಸುನ್ನತ್ತುನಲ್ಲಿyಹೇಳಲಾದy‘ವಸೇಲ’y
ಎನು್ನವುದರy ಅಥ್ಮ:y ಅಲಾಲಿಹನy ಕಡೆಗೆy ಸರ್ೇಪಗೊಳಿಸುವy
ಸತಕುಮ್ಮಗಳು�yಅಲಾಲಿಹನyಹಸರುyಮತುತುyಗುಣವಿಶೇಷಣಗಳನು್ನy
ಮೂಲಕyಅವನಲ್ಲಿyಪಾ್ರರ್್ಮಸುವುದು�yಇದುyನಿಜವಾದyವಸೇಲ�y
ಇವರುyಹೇಳುವyವಸೇಲ,yಅಿಂದರyಮಧಯಾವತ್್ಮಗಳyಮೂಲಕy
ಪಾ್ರರ್್ಮಸುವyವಸೇಲy ಇಸಾಲಿರ್ನದಲ್ಲಿ�y ಅದುy ಶಿಕಿ್ಮನyಜನರುy
ಮಾಡುವyವಸೇಲ�yಅವರyಬಗೆ್ಗyಅಲಾಲಿಹುyಹೇಳುವುದುyನೊೇಡಿ:

﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ےۓ ﴾

“ಅವರುyಅಲಾಲಿಹನನು್ನyಬಿಟುಟುyತಮಗೆyಯಾವುದೇyಲಾಭವನು್ನy
ತಿಂದುಕೂಡದyಮತುತುyತರ್ಮಾಿಂದyಯಾವುದೇyಹಾನಿಯನು್ನyತಡೆಗಟಟು-
ದವರನು್ನyಆರಾಧಿಸುತಾತುರ�yಇವರುyನಮಮಾನು್ನyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಸರ್ೇಪ-
ಗೊಳಿಸುತಾತುರyಎಿಂದುyಅವರುyಹೇಳುತಾತುರ�”y(ಕುರ್ಆನ್y10:18)

﴿ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾

“ಅಲಾಲಿಹನನು್ನyಬಿಟುಟುyಇತರರನು್ನyರಕ್ಷಕರನಾ್ನಗಿyಮಾಡಿಕೂಿಂಡವರುy
ಹೇಳುತಾತುರ:yನಾವುyಇವರನು್ನyಆರಾಧಿಸುವುದುyಇವರುyನಮಮಾನು್ನy
ಅಲಾಲಿಹನಿಗೆy ಸರ್ೇಪಗೊಳಿಸುತಾತುರy ಎಿಂಬy ನಿಂಬಿಕಯಿಂದy
ಮಾತ್ರವಾಗಿದ�”y(ಕುರ್ಆನ್y39:3)

ಮುಿಂಚ್ನವರುyಮಾಡಿದyಇದೇyಶಿಕ್ಮನು್ನyಈಗಿನyಜನರೂyಮಾಡು-
ತ್ತುದಾರ್�yಅವರುyಇದನು್ನyವಸೇಲyಎಿಂಬyಹಸರಿನಿಿಂದyಕರದರೂy
ಸಹyಇದುyಅದೇyಶಿರ್್ಮyಆಗಿದ�yಇದುyಅಲಾಲಿಹುyಧಮ್ಮದಲ್ಲಿy
ಆದೇಶಿಸದy ವಸೇಲy ಅಲಲಿ�y ಶಿರ್್ಮy ಆಗಿರುವy ವಿಷಯವನು್ನy
ಅಲಾಲಿಹುyವಸೇಲyಆಗಿyಖಿಂಡಿತyಮಾಡಲಾರ�yಕಾರಣ,yಶಿರ್್ಮy
ಅಲಾಲಿಹನಿಿಂದyದೂರಗೊಳಿಸುವyಅಕ್ಷಮಯಾy ಅಪರಾಧವಾಗಿದ�y
ಅಲಾಲಿಹು yಹೇಳುವುದುyನೊೇಡಿ:

﴿چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ﴾

“ಅಲಾಲಿಹನೊಿಂದಿಗೆy ಪಾಲುದಾರಿಕy (ಶಿರ್್ಮ)yಮಾಡುವವರಿಗೆy
ಅಲಾಲಿಹುy ಸವಾಗ್ಮವನು್ನy ನಿಷಿದ್ಧಗೊಳಿಸದಾನ್ೆ�y ಅವರyವಾಸಸಥಿಳy
ನರಕಾಗಿ್ನಯಾಗಿದ�y ಅವರಿಗೆy ಸಹಾಯಕರಾಗಿy ಯಾರೂy
ಇರಲಾರರು�”y(ಕುರ್ಆನ್y5:72)

ಇಿಂತಹyಒಿಂದುyಶಿಕ್ಮನು್ನyಅಲಾಲಿಹುyವಸೇಲyಆಗಿyಮಾಡಲುy
ಖಿಂಡಿತyಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ�yಅವರುyಹೇಳುವyಆyಮಾತುಗಳಿಿಂದyಅಲಾಲಿಹುy
ಅತುಯಾನ್ನತನೂyಪರಿರುದ್ಧನೂyಆಗಿದಾನ್ೆ�

ಮಹಾರ್ರುಷರನು್ನyಆರಾಧಿಸುವyಜನರೂyಇದಾರ್ನು್ನವುದಕಕುy
ಈyಆಯತ್yರ್ರಾವಯಾಗಿದ�yಕಾರಣ,yಅಲಾಲಿಹು yಅದನು್ನy
ಸ್ಪಷಟುವಾಗಿyತ್ಳಿಸದಾನ್ೆ�yಈyಜನರುyಯಾರನು್ನyಆರಾಧಿಸುತ್ತುದಾರ್ೂೇy
ಆyಮಹಾರ್ರುಷರುyಅಲಾಲಿಹನyದಾಸರಾಗಿದಾರ್�yಅವರಲಲಿರೂy
ಅಲಾಲಿಹನನು್ನy ಅವಲಿಂಬಿಸದಾರ್�y ಅವರುy ಅಲಾಲಿಹನy ಕಡೆಗೆy
ಸರ್ೇಪಗೊಳಿಸುವyಮಾಗ್ಮಗಳನು್ನyಹುಡುಕುತ್ತುದಾರ್�yಆರಾಧನೆಗಳy
ಮೂಲಕyಅಲಾಲಿಹನಿಗೆyಸರ್ೇಪವಾಗಲುyಸ್ಪಧಿ್ಮಸುತ್ತುದಾರ್�yತಮಮಾy
ಎಲಲಿyಅಗತಯಾಗಳನೂ್ನyಅಲಾಲಿಹನಲ್ಲಿyಬೇಡುತಾತುರ�yಅವನyದಯಯನು್ನy
ಆಶಿಸುತಾತುರ�yಅವನyಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನyಭಯಪಡುತಾತುರ�yಯಾರyಸಥಿತ್y
ಹಿೇಗಿದಯೊೇyಅವರಿಂದೂyಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡಲುyಅಥವಾyಪಾ್ರರ್್ಮಸ-
ಲ್ಪಡಲುyಅಹ್ಮರಲಲಿವಿಂದುyಅಲಾಲಿಹುyಇಲ್ಲಿyಹೇಳುತ್ತುದಾನ್ೆ�� n



41

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಜನವರ 2ೆ11

ಇದ್ದಃಿಅಥವಾಿನಿರೀಕ್ಾಕಾಲ

ಮರಣyಅಥವಾyವಿವಾಹyವಿಮೊೇಚನೆಯಿಂದಾಗಿyಸತ್ರೇಯೊ-
ಬ್ಬಳುyಪತ್ಯೊಿಂದಿಗಿನyಸಿಂಬಿಂಧವನು್ನyಕಳಚ್ಕೂಿಂಡಾಗy

ರ್ನವಿ್ಮವಾಹವಾಗದy ಕಾಯುವy ನಿಶಿ್ಚತy ಕಾಲಕಕುy ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯy
ಕಾಲ(ಇದ್ದಃ)yಎನ್ನಲಾಗುತತುದ�yಪತ್yಮರಣಹೂಿಂದಿದರyಅಥವಾy
ವಿವಾಹyವಿಮೊೇಚನೆyನಡೆಸದರyಸತ್ರೇಯೊಬ್ಬಳುyಕಡಾಡಿಯವಾಗಿyಇದ್ದಃy
ಆಚರಿಸಬೇಕಿಂದುyಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಮತುತುyಪ್ರವಾದಿಚಯ್ಮಯಲ್ಲಿy
ಸ್ಪಷಟುವಿದ�yಇಿಂತಹyಪರಿಸಥಿತ್ಯಲ್ಲಿyಸತ್ರೇಯೊಬ್ಬಳುyಪ್ರಜ್ಾಪೂವ್ಮಕ-
ವಾಗಿyಇದ್ದಃyಆಚರಿಸಲುyನಿರಾಕರಿಸದರyಆಕyತಪಿ್ಪತಸಥಿಳಾಗುತಾತುಳೆ�y
ಪಶಾ್ಚತಾತುಪyಪಡುವುದುyಆಕಗೆyಕಡಾಡಿಯವಾಗಿದ�

ಇದ್ದಃದಿಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಇದ್ದಃಕಕುyಹಲವಾರುyಲಕ್ಷಣಗಳಿವ�yಅವುಗಳyಪೈಕಿyಕಲವುyಪ್ರಮುಖ-
ವಾದವುಗಳನು್ನyಗಮನಿಸರಿ�

1�y ಪ್ರಥಮyಮತುತುyಪ್ರಮುಖವಾಗಿyಅಲಾಲಿಹನyದಾಸರುyಅವನನು್ನy
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದ�y ಮರಣ,y ತವಾಲಾಖ್y ಮುಿಂತಾ-
ದವುಗಳಿಗೆy ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದಿಂತೆy ಇದ್ದಃವುy ಸತಯಾವಿಶಾವಾಸಯy
ಅನುಸರಣೆಯyಪ್ರಕಟನೆಯಾಗಿದ�

2�y ಮರಣy ಅಥವಾy ವಿವಾಹy ವಿಮೊೇಚನೆಯy ಮೂಲಕy
ಪತ್ಯೊಿಂದಿಗಿನy ಸಿಂಬಿಂಧವುy ಬೇಪ್ಮಡುವಾಗy ತಾನುy
ಅವನಿಿಂದyಗಭಿ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ೇನೆಯೇyಎಿಂದುyತ್ಳಿಯುವುದು,y
ಜನಿಸುವyಮಗುವಿಗೆyಲಭಿಸುವyಪಿತಾ್ರಜ್ಮತyಸ್ೂತ್ತುಗೆyಹಾನಿ-
ಯಾಗದಿರುವಿಂತೆyನೊೇಡಿಕೂಳುಳುವುದು,yರಕತುyಸಿಂಬಿಂಧಕಕುy
ಕೇಡುyಸಿಂಭವಿಸದಿಂತೆyಎಚ್ಚರyವಹಿಸುವುದುyಇದ್ದಃyಆಚರಿಸುವy

ಹಿನ್ನಲಯಲ್ಲಿರುವyಉದೇ್ರವಾಗಿದ�

3�y ಒಿಂದುyಮತುತುyಎರಡುyತಲಾಖ್ನyಭಾಗವಾಗಿyಇದ್ದಃyಆಚರಿಸು-
ತ್ತುರುವುದಾದರyದಿಂಪತ್ಗಳಲ್ಲಿyಸಿಂಭವಿಸದyಮನಸಾತುಪಗಳನು್ನy
ಪರಸ್ಪರyಬಗೆಹರಿಸಲುyಹಾಗೂyವಿಚೆಛಿೇದಿಸಲ್ಪಟಟುyಸಿಂಬಿಂಧವನು್ನy
ಜೂೇಡಿಸುವyಅವಕಾರವನು್ನyನಿರ್್ಮಸುವುದು�

4�y ಸಿಂಬಿಂಧಗಳುyಪವಿತ್ರವಾಗಿದು,್yವಿವಾಹyಮತುತುyತಲಾಖ್y
ಒಿಂದುyಆಟವಲಲಿವಿಂದುyಮನವರಿಕyಮಾಡಿಕೂಡುವುದು�

5�y ಅಲಾಲಿಹನುyತನಗೆyದಯಪಾಲ್ಸದ,yಅವನyಅನುಗ್ರಹವಾದy
ತನ್ನyಜೂೇಡಿಯನು್ನyಕಳೆದುಕೂಳುಳುವಾಗyಪಾಲುದಾರರಾದy
ಒಬ್ಬರಿಗೆyದುದಃಖವಾಗುವುದುyಮನುಷಯಾyಸಹಜವಾಗಿದ�yಆy
ದುದಃಖವನು್ನyಗ್ರವಾನಿವಾತyರೂಪದಲ್ಲಿyಆಚರಿಸಲುyಅವಕಾರy
ಕೂಡುವುದುyಕೂಡಾyಇದದ್ಃದyಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿyಒಳಪಡುತತುದ�

ವಿಧವಿಮತುತುಿನಿರೀಕ್ಾಕಾಲ:

ವಿಧವಯರy ಪರಿಸಥಿತ್ಯy ವಯಾತಾಯಾಸಕಕುನುಗುಣವಾಗಿy ಇದ್ದಃದy
ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂyಬದಲಾವಣೆyಸಿಂಭವಿಸುತತುದ�yಸಾಮಾನಯಾy
ಪರಿಸಥಿತ್ಯಲ್ಲಿyವಿಧವಯರುyನಾಲುಕುyತ್ಿಂಗಳುyಮತುತುyಹತುತುyದಿನy
ಇದದ್ಃyಅನುಸರಿಸಬೇಕು�

ಪವಿತ್ರyಕುರ್ಆನ್yಹೇಳುತತುದ:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

پ پ پ پ ڀڀ ﴾

“ನಿಮಮಾಲ್ಲಿyಯಾರಾದರೂyಮೃತಪಟಟುರyಮತುತುyಅವರyಪತ್್ನಯರುy
ಜೇವಿಂತವಿದ್ರ,yಅವರುy (ಪತ್್ನಯರು)yನಾಲುಕುy ತ್ಿಂಗಳುyಹತುತುy
ದಿನಗಳyತನಕyತಮಮಾನು್ನyತಾವೇyತಡೆದಿರಿಸಕೂಳಳುಬೇಕು�”y(2:234)

ಪತ್ಯುyಮರಣyಹೂಿಂದುವyಸಮಯದಲ್ಲಿyಮುಟ್ಟುನyಅವಸ್ಥಿ-
ಯಲ್ಲಿರುವವರು,yಗಭಿ್ಮಣಿಗಳಲಲಿದವರು,yಪಾ್ರಯದyಹಚ್ಚಳದಿಿಂದy
ಮುಟುಟುyನಿಿಂತವರು,yವಿವಾಹದyನಿಂತರyಲೈಿಂಗಿಕyಸಿಂಪಕ್ಮದಲ್ಲಿy
ಏಪ್ಮಡುವುದಕಿಕುಿಂದyಮೊದಲೇyಪತ್ಯನು್ನyಕಳೆದುಕೂಿಂಡವರುy
ಈyವಿಧಿಯyಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿyಒಳಪಡುತಾತುರ�

ಪರಸ್ಪರyಮಾತುಕತೆyಇಲಲಿ,yಅವರyಮಧ್ಯಾಯyಲೈಿಂಗಿಕyಸಿಂಪಕ್ಮವಿಲಲಿ,y
ತಲಾಖ್yನಡೆಯಲೂyಇಲಲಿ,yಇಿಂತಹyಪರಿಸಥಿತ್ಯಲ್ಲಿyವಿಧವಯಾದ-
ವರುyನಾಲುಕುyತ್ಿಂಗಳುyಹತುತುyದಿನyಇದದ್ಃyಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದ�

ಆದರyಪತ್ಯುyಮೃತಪಡುವಾಗyಮಹಿಳೆಯುyಗಭಿ್ಮಣಿಯಾಗಿ-
ದರ್yಆಕಯyಇದ್ದಃದyಕಾಲಾವಧಿyಹರಿಗೆಯyತನಕವಾಗಿರುತತುದ�y
ಪತ್ಯುyಮೃತಪಟಟುyಮರುದಿನyಆಕಗೆyಹರಿಗೆಯಾದರyಅವಳy
ಇದ್ದಃದyಅವಧಿyಕೂನೆಗೊಳುಳುತತುದ�yಇದುyಸಅದ್yಬಿನ್yಖ್ಲ y
ರವರyಪತ್್ನಯಾಗಿದy್ಝಬೈಅತುತುಲ್yಅಸಲಿರ್ಯವರyಸಿಂಭವದಿಿಂದy
ವಯಾಕತುವಿದ�yಇಮಾಮ್yಬುಖಾರಿyತಮಮಾyಸವಾಹಿೇಹ್ನಲ್ಲಿyಉಲಲಿೇಖಿಸದy
ಹದಿೇಸ್ನyಸಿಂಕ್ಷಿಪತುyರೂಪವನು್ನyನೊೇಡಿರಿ�

ಸಅದ್ yರವರುyಮೃತಪಟಟುyಕಲವುyದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇyಅವರy
ಪತ್್ನಯಾಗಿದ್yಝಬೈಅ yರವರಿಗೆyಹರಿಗೆಯಾಯತು�yಅನಿಂತರy
ಝಬೈಅ yರ್ನವಿ್ಮವಾಹಕಕುyಸದ್ಧರಾದರು�yನಾಲುಕುyತ್ಿಂಗಳುy
ಹತುತುy ದಿನy ಇದ್ದಃyಆಚರಿಸದy ಕಾರಣyಬನೂದಾರ್್y ಗೊೇತ್ರದy
ಬಕರ್ರವರyರ್ತ್ರyಅಬೂyಸನಾಬಿಲ್yಝಬೈಅ yರವರನು್ನy
ಟ್ೇಕಿಸyಮಾತನಾಡಿದರು�y

ಈyಸಿಂದಭ್ಮದಲ್ಲಿyಝಬೈಅ yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಸನಿ್ನಧಿಗೆyತೆರಳಿy
ಪ್ರಸುತುತyವಿಷಯದಲ್ಲಿyಧಾರ್್ಮಕyವಿಧಿಯyಕುರಿತುyವಿಚಾರಿಸದರು�y
ಆಗy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ಹೇಳಿದ್ನು್ನy ಝಬೈಅ y ತಮಮಾy
ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿyಹಿೇಗೆyವಿವರಿಸುತಾತುರ�y“ನನಗೆyಹರಿಗೆಯಾಗುವು-
ದರೂಿಂದಿಗೆyನನ್ನyಇದ್ದಃyಕೂನೆಗೊಿಂಡಿತು�yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ನನೊ್ನಿಂದಿಗೆyರ್ನವಿ್ಮವಾಹವಾಗಲುyಆದೇಶಿಸದರು�”

ಒಬ್ಬರುyಮೃತಪಟಟುyಸುದಿ್yಆyಕ್ಷಣಕಕುyಊರಿಗೆyತ್ಳಿಯದ,yತುಿಂಬಾy

ಕಾಲದyಬಳಿಕyತ್ಳಿಯತುyಎಿಂದಿಟುಟುಕೂಳಳುೇಣ�yಇಿಂತಹyಪರಿಸಥಿತ್-
ಯಲ್ಲಿyಅವರyಪತ್್ನyಇದ್ದಃyಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿಲಲಿ�yಇನು್ನyಆಕಯyಇದ್ದಃದy
ಕಾಲಾವಧಿyಮುಗಿಯುವುದಕಿಕುಿಂತyಮೊದಲುyಆyಸುದಿ್yತ್ಳಿದರy
ಅದರಲ್ಲಿyಉಳಿಯುವyದಿನಗಳಲ್ಲಿyಅವಳುyಇದ್ದಃyಆಚರಿಸಬೇಕು�y
ನಷಟುವಾದyದಿನಗಳನು್ನyನಿಂತರyಆಚರಿಸುವyಮೂಲಕyಭತ್್ಮಗೊ-
ಳಿಸಬೇಕಾದyಅಗತಯಾವಿಲಲಿ�

ಅಕಾರಣವಾಗಿyಋತುಬಿಂಧy(ಮುಟುಟುyನಿಲುಲಿವುದು)yyಸಿಂಭವಿಸ,y
ಇದರyಕಾರಣವನು್ನyತ್ಳಿಯದಿರುವyಪರಿಸಥಿತ್yವಿರಳವಾಗಿದರ್ೂ,y
ಕಲವುyಸತ್ರೇಯರಲ್ಲಿyಕಿಂಡುಬರುವುದಿದ�yಇಿಂತಹyಅವಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿy
ಒಬ್ಬಳyಗಿಂಡyಮೃತಪಟಟುರyಆಕyಚಾಿಂದ್ರಮಾನyಪ್ರಕಾರyಒಿಂದುy
ವಷ್ಮyಇದದ್ಃyಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದ�y

ಸತುನಪಾನ,yಕಾಯಲyಮುಿಂತಾದyಕಾರಣಗಳಿಿಂದyತಾತಾಕುಲ್ಕವಾಗಿy
ಮುಟುಟುyನಿಿಂತyಅವಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿyಒಬ್ಬಳುyವಿಧವಯಾದರyಆಕಯy
ಇದ್ದಃದyಅವಧಿyನಾಲುಕುyತ್ಿಂಗಳುyಹತುತುyದಿನವೇyಆಗಿರುತತುದ�yತನಮಾಧ್ಯಾy
ಆಕಗೆyಮಾಸಕyಮುಟುಟುyಆಗದಿದರ್yಅದುyಆಗುವyತನಕyಅವಳುy
ಇದದ್ಃyಆಚರಿಸಬೇಕು�

ಪ್ರಸುತುತyವಿಷಯದಲ್ಲಿyಮಹಾತಮಾರಾದyಉಮರ್ ,yಉಸಾಮಾನ್ ,y
ಅಲ್ yಮುಿಂತಾದವರುyಹಿೇಗೆyವಿಧಿyನಿೇಡಿದಾರ್�

ವಿವಾಹಿವಿಮೀಚಿತೆಿಇದ್ದಃಿಆಚರಸುವಿನಡುವಿಪತ್ಿ
ಮೃತಪಟಟುರ:

ಒಿಂದುyಮತುತುyಎರಡನೆೇyತವಾಲಾಖ್y(ವಿವಾಹyವಿಮೊೇಚನೆ)yನyಇದ್ದಃy
ಆಚರಿಸುವyಸಿಂದಭ್ಮದಲ್ಲಿyಪತ್yಮೃತಪಟಟುರyಆಕyಆyಕ್ಷಣದಿಿಂದy
ನಾಲುಕುyತ್ಿಂಗಳುyಹತುತುyದಿನyಇದದ್ಃyಆಚರಿಸಬೇಕು�

ಆಕyಗಭಿ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ರyಹರಿಗೆಯyತನಕyಇದ್ದಃದyಕಾಲಾವಧಿ-
ಯಾಗಿದ�yಆಕyಗಿಂಡನyವಾರಿೇಸುyಸ್ೂತ್ತುಗೆyಅಹ್ಮಳೂyಆಗಿರುತಾತುಳೆ�y
ಆದರyಮೊದಲೇy ತವಾಲಾಖ್ನy ಇದ್ದಃದy ಸಿಂದಭ್ಮದಲ್ಲಿy ಗಿಂಡy
ಮೃತಪಟಟುರyವಿಧವyಎಿಂಬyನೆಲಯಲ್ಲಿyಆಕyಇದ್ದಃyಆಚರಿಸಬೇ-
ಕಾಗಿಲಲಿ�yಆಕಗೆyಗಿಂಡನyವಾರಿೇಸುyಸ್ೂತ್ತುನಲ್ಲಿyಹಕೂಕುyಇರುವುದಿಲಲಿ�

ಇದ್ದಃದಿಶಷಾಟುಚಾರಗಳು:

ಇದ್ದಃಕಕುy ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟುಿಂತೆy ಇಸಾಲಿಮ್y ಕಲ್ಸರದy ಹಲವಾರುy
ದುರಾಚಾರyಮತುತುyಕಟುಟುಪಾಡುಗಳುyಮುಸಲಿಮ್yಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿy
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ನೆಲನಿಿಂತ್ದ�yಇದ್ದಃವುyಒಿಂದುyಆರಾಧನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಿಂದy
ಇಸಾಲಿಮ್yಕಲ್ಸದyಯಾವುದೇyಕಾಯ್ಮವನು್ನyಅದರyಜೂತೆಯಲ್ಲಿy
ಕಲಬರಕyಮಾಡಬಾರದು�yಅದುyಬಿದ್ಅತ್y(ನವಿೇನಾಚಾರ)yಆಗಿy
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತತುದ�yಇಿಂತಹyಆಚರಣೆಗಳಿಗೆyರ್ಣಯಾವಲಲಿ,yಬದಲಾಗಿy
ಶಿಕ್ಷೆyಲಭಿಸುತತುದ�

ಪತ್ಯyಮರಣದೂಿಂದಿಗೆyವಿಧವಯyಇದ್ದಃyಆರಿಂಭವಾಗುತತುದ�y
ಹಲವಮಮಾy ನಮಮಾyಊರುಗಳಲ್ಲಿy ಮಯಯಾತತುನು್ನy ಮನೆಯಿಂದy
ಹೂರಗಿಟಟುyಬಳಿಕyಅಥವಾyದಫನದyಬಳಿಕyಇದದ್ಃವನು್ನyಆರಿಂಭಿ-
ಸಲಾಗುತತುದ�yಇದುyಸರಿಯಲಲಿ�

ಇದ್ದಃಕಾಕುಗಿyಪ್ರತೆಯಾೇಕyಸಾ್ನನyಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ�yಹಾಗೆಯೇyಪ್ರತೆಯಾೇಕy
ಬಣಣಿವಿರುವyವಸತ್ರವನು್ನyಧರಿಸಬಹುದಾಗಿದ�yಆದರyಅಿಂದದ,yತನ್ನy
ದೇಹದyಸ್ಿಂದಯ್ಮವನು್ನyವಧಿ್ಮಸುವyವಸತ್ರyಅಥವಾyಇನಿ್ನತರy
ವಸುತುಗಳನು್ನy ಇದ್ದಃದy ಕಾಲದಲ್ಲಿy ಉಪಯೊೇಗಿಸಬಾರದಿಂದುy
ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳಿದಾರ್�

ಉಮುಮಾy ಸಲಮ y ಅವರಿಿಂದy ನಿವೇದನೆ:y ಪ್ರವಾದಿ y
ರವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y“ಪತ್yಮೃತಪಟಟುyಸತ್ರೇy(ಇದ್ದಃದyಕಾಲಾವ-
ಧಿಯಲ್ಲಿ)yಹಳದಿ,y ಕಿಂರ್yಬಣಣಿವಿರುವy (ಅಿಂದದ)yವಸತ್ರಗಳನು್ನy
ತೊಡುವುದಾಗಲ್ೇ,yಆಭರಣಗಳನು್ನyಧರಿಸುವುದಾಗಲ್ೇ,yಸುರುಮy
ಉಪಯೊೇಗಿಸುವುದಾಗಲ್ೇyಸಲಲಿದು�”y(ಅಬೂದಾವೂದ್)

ಹಾಗೆಯೇyಪರಿಮಳyಹರಡುವyಎಣೆಣಿಗಳುyಮತ್ತುತರyಸುಗಿಂಧದy
ವಸುತುಗಳನು್ನyಈyಅವಧಿಯಲ್ಲಿyತೊರಯಬೇಕು�yಹಚು್ಚyಸಮಯy
ಪರಿಮಳy ಉಳಿದಿರದy ಸ್ೂೇರ್y ಮತುತುy ಶಾಿಂಪೂಗಳನು್ನy
ಉಪಯೊೇಗಿಸyಸಾ್ನನyಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿyವಿರೂೇಧವಿಲಲಿyಎನು್ನವುದುy
ಆಧುನಿಕyವಿದಾವಾಿಂಸರyಅಭಿಮತವಾಗಿದ�y

ವಿಧವಯರುyಅವರyಪತ್ಯyಮನೆಯಲ್ಲಿyಇದ್ದಃyಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದ�y
ಧಾರ್್ಮಕyಮತುತುyದೈಹಿಕyನಿಭ್ಮಯತೆyನಷಟುವಾಗುವyತನಕyಪತ್ಯy
ಮನೆಯನು್ನy ತೊರದುy ಬೇರಡೆಗಳಲ್ಲಿy ಇದ್ದಃy ಆಚರಿಸುವುದುy
ಇಸಾಲಿರ್ನyದೃಷಿಟುಯಲ್ಲಿyತಪಾ್ಪಗಿದ�yಇಮಾಮ್yಅಬೂyದಾವೂದ್y
ಉಲಲಿೇಖಿಸದyಒಿಂದುyಹದಿೇಸ್ನyಸಿಂಕ್ಷಿಪತುyರೂಪyಹಿೇಗಿದ�

ಫರಿೇಅyಬಿಿಂತ್yಮಾಲ್ರ್ yರವರyಪತ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರy
ಕಾಲದಲ್ಲಿyನಡೆದyಯುದ್ಧವಿಂದರಲ್ಲಿyಮೃತಪಟಟುರು�yಅವರುy
ಪ್ರವಾದಿ y ರವರೂಿಂದಿಗೆy ಸಹೂೇದರರyಮನೆಯಲ್ಲಿy ಇದ್ದಃy

ಆಚರಿಸುವyಅನುಮತ್yಕೇಳಿದರು�yಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಮೊದಲುy
ಅನುಮತ್yನಿೇಡಿದರು�yಆyಮಹಿಳೆyಹಿಿಂದಿರುಗುವಾಗyಪ್ರವಾದಿ y
ರವರುyಆಕಯನು್ನyಕರದುyಇದ್ದಃyಕಾಲವುyಮುಕಾತುಯವಾಗುವy
ತನಕyಪತ್ಯyಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇyವಾಸಸಲುyಹೇಳಿದರು�yಹಿೇಗೆy
ಅವರುyನಾಲುಕುyತ್ಿಂಗಳುyಹತುತುyದಿನyಪತ್ಯyಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇy
ಇದದ್ಃyಆಚರಿಸದರು�

ಇದ್ದಃದyಕಾಲದಲ್ಲಿyಆರಾಧನಾyಕ್ರಮಗಳನು್ನyನಿವ್ಮಹಿಸಲುyಮಸೇದಿಗೆyy
ತೆರಳುವುದುyಅನುಚ್ತವಾಗಿದ�yಪ್ರಸುತುತyಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿyಹಜ್ಜಿ,y
ಉಮ್ರyಕಮ್ಮಗಳನು್ನyನಿವ್ಮಹಿಸಲುyಹೂರಡುವುದೂyನಿಷಿದ್ಧವಾ-
ಗಿದ�yಆದರyಚ್ಕಿತೆಸೂಯಿಂತಹyಅತಾಯಾವರಯಾಕyಘಟಟುಗಳಲ್ಲಿyಮನೆಯಿಂದy
ಹೂರyಹೂೇಗುವುದರಲ್ಲಿyವಿರೂೇಧವಿಲಲಿ�y

ಹಾಗೆಯೇyಅಧಯಾಯನ,yಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿyಪಾಲೂ್ಗಳುಳುವುದುyಮುಿಂತಾದy
ಕಾಯ್ಮಗಳಿಗೆyಇದ್ದಃದyಶಿಷಾಟುಚಾರವನು್ನyಪಾಲ್ಸಕೂಿಂಡುyಹೂರy
ಹೂೇಗುವುದುyವಿರೂೇಧಿಸಲ್ಪಟಟುyಕಾಯ್ಮವಲಲಿyಎಿಂಬyವಿದಾವಾಿಂಸರy
ಅಭಿಪಾ್ರಯವುyಪ್ರಸುತುತyವಿಷಯದಲ್ಲಿyಸರಿಯಾದyನಿಲುವಾಗಿದ�

ಇದದ್ಃyಕಳೆಯುವುದಕಿಕುಿಂತyಮೊದಲುyವಿಧವಯನು್ನyಬೇರಯವರುy
ವರಿಸಕೂಳುಳುವುದುyನಿಷ್ೇಧಿಸಲ್ಪಟಟುy(ಹರಾಮ್)yಕಾಯ್ಮವಾಗಿದ�y
ಇಿಂತಹyಪರಿಸಥಿತ್ಯಲ್ಲಿyನಡೆದyವಿವಾಹಗಳುyಇಸಾಲಿರ್ನyದೃಷಿಟುಯಲ್ಲಿy
ಅಸಿಂಧುವಾಗಿದ�yಹಿೇಗೆyವಿವಾಹಿತರಾದವರುyಪಶಾ್ಚತಾತುಪಪಟುಟುy
ಮರಳಬೇಕು�yಅನಿಂತರyಅವರyವಿವಾಹyಸಿಂಬಿಂಧyಮುಿಂದುವ-
ರಿಯಬೇಕಾದರyಇದದ್ಃದyಬಳಿಕyಹೂಸತಾಗಿyವಿವಾಹವಾಗಬೇಕು�

ಇದ್ದಃದyಕಾಲyಹಾಗೂyಇಿಂತಹyಅವಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿyವಿವಾಹyಸಿಂಬಿಂಧವುy
ಅನುವದನಿೇಯವಾದyರ್ರುಷರೂಿಂದಿಗೆyಒಿಂದೇyರೂಪದಲ್ಲಿyವಯಾವ-
ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದ�yಇದ್ದಃದyಕಾಲದಲ್ಲಿyಪ್ರತೆಯಾೇಕyಜಾಗರೂಕತೆ,yಅಲಲಿದy
ಸಮಯದಲ್ಲಿyಪ್ರತೆಯಾೇಕyಸಾವಾತಿಂತ್ರಷ್ಯವನು್ನyಇಸಾಲಿಮ್yನಿೇಡುವುದಿಲಲಿ�

ಪತ್ಯಲಲಿದyಯಾರುyಮೃತಪಟಟುರೂ,yಮೂರುyದಿನಗಳಿಗಿಿಂತyಹಚ್್ಚನy
ಅವಧಿyದುದಃಖyಆಚರಿಸಲುyಧಮ್ಮವುyಯಾರಿಗೂyಅನುಮತ್y
ನಿೇಡುವುದಿಲಲಿವಿಂದುyಪ್ರವಾದಿyವಚನಗಳುyನಮಗೆyಕಲ್ಸಕೂಡು-
ತತುದ�yಧಮ್ಮಕಕುyಅಪರಿಚ್ತವಾದyಊರಿನyನಡಾವಳಿyಕ್ರಮಗಳನು್ನy
ಸ್ೇರಿಸುವುದನು್ನyಇಿಂತಹyಕಾಯ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂyವಜ್ಮಸಬೇಕಾ-
ಗಿದ�yಅನಯಾಥಾyಅದುyಕಮ್ಮಗಳyಸವಾೇಕಾರಾಹ್ಮತೆಗೆyಪ್ರತ್ಕೂಲವಾಗಿy
ಪರಿಣರ್ಸುತತುದಯಿಂದುyತ್ಳಿದಿರಬೇಕಾಗಿದ�� n
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಮಾನಸ್ಕಿಆರೂೀಗಯಾ

﴿ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾

“ನಿಮಮಾyಬಳಿಗೆyಓವ್ಮyಸಿಂದೇರವಾಹಕರುyಬಿಂದಿರುತಾತುರ�yಅವರುy
ನಿಮಮಾವರಿಿಂದಲೇy ಆಗಿರುತಾತುರ�y ನಿೇವುy ನಷಟುy ಹೂಿಂದುವುದುy
ಅವರಿಗೆy ಅಸಹನಿೇಯವಾಗಿದ�y ಅವರುy ನಿಮಮಾy ಯರಸಸೂಗೆy
ಹಿಂಬಲ್ಸುವವರಾಗಿದಾರ್�yಅವರುyಸತಯಾವಿಶಾವಾಸಗಳಿಗೆyವತಸೂಲರೂy
ಕರುಣಾಳುವೂyಆಗಿರುತಾತುರ�”y(9:128)

ದೈಹಿಕyಆರೂೇಗಯಾಕಿಕುಿಂತyನಾವುyಮಾನಸಕyಆರೂೇಗಯಾಕಕುyಹಚ್್ಚನyಗಮನy
ನಿೇಡಬೇಕಾಗಿದ�yಅದುyರೂೇಗಗ್ರಸತುವಾದರyಇಡಿೇyದೇಹಕಕುyಕೇಡುy
ಸಿಂಭವಿಸುವುದು�yಅದುyಆರೂೇಗಯಾವಾಗಿದರ್yದೇಹವೂyಆರೂೇಗಯಾ-
ವಾಗಿರುವುದು�yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಉಪದೇರyಹಾಗೆಯೇyಇದ�

ಮಾನವಿೇಯy ಹಾಗೂy ಕರುಣೆಯy ಹೃದಯವುy ವಯಾಕಿತುಯನು್ನy
ಬೇಪ್ಮಡಿಸುತತುದ�yಆಧುನಿಕyಸಮಾಜದಲ್ಲಿyಸವಾಿಂತyಮಕಕುಳು,yಪತ್್ನ,y
ಪತ್,yಮಾತಾಪಿತರೂಿಂದಿಗೆyಕೂಡಾyಕರುಣೆyತೊೇರಿಸದyಒಿಂದುy
ಹೂಸy ಸಿಂಸಕುಕೃತ್y ಕಿಂಡುಬರುತ್ತುದ�y ಇದುy ದೈಹಿಕyಆರೂೇಗಯಾದy
ವಿಷಯದಲ್ಲಿy ಹಚ್್ಚನyಮುತುವಜ್ಮy ವಹಿಸುತ್ತುರುವy ಆಧುನಿಕy
ಸಮಾಜದyಒಿಂದುyವಿರೂೇಧಾಭಾಸದyನೊೇಟವಾಗಿದ�yಕರುಣೆಯy
ಪಸ್yಬತ್ತುದyಹೃದಯಗಳುyಕರುಣಾಮಯಯಾದyಅಲಾಲಿಹನyಕೃಪಾ-
ಕಟ್ಕ್ಷದಿಿಂದyವಿಂಚ್ತವಾಗುತತುದyಎಿಂದುyಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಕಲ್ಸಕೂಟ್ಟುದಾರ್�

ಒಮಮಾyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyತಮಮಾyಮೊಮಮಾಗನಾದyಹಸನ್ y
ರವರನು್ನyಚುಿಂಬಿಸುವುದನು್ನyನೊೇಡಿದyಗಾ್ರರ್ೇಣyಅರಬಿಯಾದy
ಅರ್ರಹ್ yಆರ್ಚಯ್ಮದಿಿಂದyಕೇಳಿದರು:y“ನನಗೆyಹತುತುyಮಿಂದಿy
ಮಕಕುಳಿದಾರ್�yನಾನುyಅವರಲ್ಲಿyಯಾರನೂ್ನyಚುಿಂಬಿಸಲಲಿ�”yಆಗy
ಅವರನು್ನyನೊೇಡುತಾತುyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹಿೇಗೆಿಂದರು:y“ಕರುಣೆy
ತೊೇರಿಸದವರಿಗೆyಮರಳಿyಕರುಣೆyಲಭಿಸದು�”y(ಬುಖಾರಿyಮುಸಲಿಿಂ)

ಕರುಣೆyಮತುತುyಆದೃ್ಮತೆyಎಲಾಲಿyಸದು್ಗಣಗಳನು್ನyಮೊಳೆಯಸುವy
ಅತುಯಾತತುಮy ಸವಾಭಾವಗಳಾಗಿವ�y ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy ನಿಮ್ಮಲy
ಹೃದಯದyಅತುಯಾತತುಮyಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ರು�yಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಜೇವನದಲ್ಲಿyಪರಮyವೈರಿಗಳಿಂದಿಗೂyಕರುಣೆಯಿಂದyವಯಾವಹರಿ-
ಸುತ್ತುದುದ್ನು್ನyನಾವುyನೊೇಡಬಹುದಾಗಿದ�yಅವರುyಹೇಳಿದರು:y
“ಒಬ್ಬನಿಗೆy ಕರುಣೆಯyಒಿಂದುyಪಾಲುyದಯಪಾಲ್ಸಲ್ಪಟ್ಟುದರ್y
ನಿರ್ಚಯವಾಗಿಯೂyಅವನಿಗೆyಒಳಿತ್ನyಒಿಂದುyಪಾಲುyದಯಪಾ-
ಲ್ಸಲ್ಪಟ್ಟುತು�yಒಬ್ಬನಿಗೆyಅದುyತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟುದರ್yಅವನಿಗೆyಒಳಿತ್ನy
ಪಾಲುyನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟುತು�”y(ಅಹಮಾದ್yತ್ಮು್ಮದಿ)

ಪಿ್ರೇತ್,y ಕರುಣೆ,y ಸಹಾನುಭೂತ್ಗಳನೆ್ನಲಲಿy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy
ಸತಯಾವಿಶಾವಾಸದyಪರಿಪೂಣ್ಮತೆyಹಾಗೂyಅಲಾಲಿಹನyಅನುಗ್ರಹಕಕುy
ಅಹ್ಮವಾಗುವyಉತತುಮyಸವಾಭಾವಗಳೆಿಂದುyಪರಿಗಣಿಸದರ್ು�yಆದರy
ಇಿಂದುyಕಲವರುyವಾತಸೂಲಯಾyರಹಿತyಕಟುyಹೃದಯವನೆ್ನೇyಮಹತವಾದy
ಗುಣವಿಂದುyಭಾವಿಸದಾರ್�yಎಲ್ಲಿಯಾದರೂyಒಿಂದುyಸಿಂಸ್ಥಿಯy
ಮುಖಯಾಸಥಿನಾದರyಅಲ್ಲಿyಅವರುyತಮಮಾyದಪ್ಮyಮತುತುyಸ್ವಾೇಚಾಛಿಧಿಪತಯಾ-
ದಿಿಂದyಬೇರಯವರನು್ನyಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟುಟುಕೂಳಳುಲುyಪ್ರಯತ್್ನಸುವುದುy
ಸತಯಾವಿಶಾವಾಸyಹಾಗೂyಪ್ರವಾದಿಯyಉಪದೇರದಿಿಂದyದೂರವಾಗಿ-
ರುವುದರyಸೂಚನೆಯಾಗಿದ�

 6 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಜನವರ 2ೆ11

ಜೀವನದಿಸವಿಿಅನುಭವಿಸ್ರ

ವಿನಮ್ರತೆ

 " ಶೈಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅರೇಫೇ

ಒಮಮಾyನಾನುyಒಿಂದುyಬೃಹತ್yಸಭಯಲ್ಲಿyಉಪಸಥಿತನಿದ�್yಓವ್ಮy
ಶಿ್ರೇಮಿಂತ(?)yನನೊ್ನಿಂದಿಗೆyಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿyತೊಡಗಿದ�yನನಗೆy

ಇಷಟುವಿಲಲಿದಿದ್ರೂyನಾನುyಅವನyಮಾತುಗಳನು್ನyಆಲ್ಸಲುyನಿಬ್ಮಿಂ-
ಧಿತನಾಗಿದ�್yಅವನುyತನ್ನyಮಾತ್ನyಮಧ್ಯಾyಹೇಳಿದ:y“ನಾನುyಒಬ್ಬy
ಕಾರ್್ಮಕನyಬಳಿಯಿಂದyಸರಿದುyಹೂೇಗುತ್ತುದಾಗ್yಅವನುyಸಲಾಿಂy
ಹೇಳುತಾತುyತನ್ನyಕೈಯನು್ನyನನ್ನyಮುಿಂದyಚಾಚ್ದ�yನನಗದರಿಿಂದy
ತುಿಂಬಾy ಕಸವಿಸಯಾಯತು�y ಒಲಲಿದy ಮನಸಸೂನಿಿಂದy ನಾನುy
ಅವನyಕೈಕುಲುಕಿದ�”yಮುಿಂದುವರಿಸುತಾತುyಅವನುyಜಿಂಭದಿಿಂದy
ಹೇಳಿದ:y“ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿyನಾನುyಯಾರೂಿಂದಿಗೂyಹಸತುಲಾಘವy
ಮಾಡುವyರೂಢyಇಲಲಿ�”

ನನಗೆy ಅಲಾಲಿಹನy ಸಿಂದೇರವಾಹಕರ y ವಿಧಾನy ಅಥವಾy
ರೂಢyನೆನಪಿಗೆyಬಿಂತು�yಸಾಮಾನಯಾರಲ್ಲಿyಸಾಮಾನಯಾರಾದyಒಬ್ಬಳುy
ದಾಸyಕೂಡyಪ್ರವಾದಿ yರವರನು್ನyರಸ್ತುಯಲ್ಲಿyತಡೆದುyನಿಲ್ಲಿಸy
ತನ್ನyಮಾಲಕನುyಅವಳyಮೇಲyಅಕ್ರಮyಅಥವಾyದ್ಜ್ಮನಯಾವ-
ನು್ನyನಡೆಸುತಾತುನೆಿಂದುyದೂರಿದರyತಕ್ಷಣyಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಅವಳಿಂದಿಗೆyಅವಳyಮಾಲಕನನು್ನyವಿಚಾರಿಸಲುyನಡೆದುyಬರುತ್ತು-
ದರ್ು�yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಒಿಂದುyಪ್ರಸದ್ಧyವಚನವಿದ�

“ಯಾರy ಹೃದಯದಲ್ಲಿy ಒಿಂದುy ಅಣುಗಾತ್ರದಷುಟುy ಅಹಿಂಕಾ-
ರವಿರುವುದೂೇyಅವರುyಸವಾಗ್ಮyಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರರು�”y (ಸಹಿೇಹ್y
ಮುಸಲಿಿಂyಹದಿೇಸ್yನಿಂy91)

ನಿೇವುy ಆಲ್ಸರಬಹುದು,y ಜನರುy ಆಗಾಗy ಹೇಳುವುದಿದ�y
“ಇಿಂತ್ಿಂತಹyವಯಾಕಿತುಗೆyಬಹಳyಜಿಂಭವಿದ�yಅವನುyಸ್ವಾೇಚೆಛಿyಮತುತುy
ಸಾವಾಥ್ಮದyಕಾರಣದಿಿಂದಲೇyಜನರುyಅವನನು್ನyಇಷಟುಪಡುವುದಿಲಲಿ�”

ನಿೇವುyನಿಮೊಮಾಿಂದಿಗೆyಸಹಾಯyಕೇಳಲುyಬಿಂದyವಯಾಕಿತುಯೊಡನೆyಕೇಳಿy
ನೊೇಡಿ:y “ನಿೇವೇಕyನಿಮಮಾy ಸಮಸ್ಯಾಗೆyನಿಮಮಾyನೆರಮನೆಯಾತನy
ಸಹಾಯy ಪಡೆಯುವುದಿಲಲಿ?”y ಆಗy ಅವನುyಉತತುರಿಸುತಾತುನೆ:y
“ಅವನುyದೂಡಡಿyಅಹಿಂಭಾವಿ�yಅವನುyಸರಿಯಾಗಿyಮುಖyನೊೇಡಿy
ಮಾತನಾಡುವುದೂyಇಲಲಿ�yಇಿಂತಹyಸ್ಜನಯಾತೆyಇಲಲಿದyಜನರಿಿಂದy
ಸಹಾಯyನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೂyಹೇಗೆ?”

ವಾಸತುವದಲ್ಲಿy ಜನರನು್ನy ನಿಕೃಷಟುರಾಗಿy ಕಾಣುವyಮತುತುy ತನ್ನನು್ನy
ಒಬ್ಬyಗಣಯಾನೆಿಂದುyಭಾವಿಸುವyಜನರುyಸಮಾಜದyದೃಷಿಟುಯಲ್ಲಿy
ತ್ರಸಾಕುರಯೊೇಗಯಾರಾಗಿಯೇy ಇರುತಾತುರ�y ಭೂರ್ಯy ಮೇಲy
ಜಿಂಭದಿಿಂದyನಡೆಯುವyಬಡವರು,yನಿಗ್ಮತ್ಕರುyಮತುತುyಅನಾಥರy
ಕುರಿತುyಕರುಣೆyಮತುತುyಅನುಕಿಂಪyತೊೇರದವರುyವಾಸತುವದಲ್ಲಿy
ಅಭಾಗಯಾವಿಂತರೇyಸರಿ�

ಅಲಾಲಿಹನy ಸಿಂದೇರವಾಹಕರು yಮಕಾಕುವನು್ನy ವರಪಡಿಸ-
ಕೂಳಳುಲುyಗಡಿಯೊಳಗೆyಪ್ರವೇಶಿಸದರು�yಯಾವyದಾರಿಯಲಲಿಲಾಲಿy
ರತು್ರಗಳುyಅವರನು್ನyಅಪಹಾಸಯಾyಮಾಡುತ್ತುದರ್ೂೇ,yಕಿರುಕುಳ-
ವನು್ನyನಿೇಡುತ್ತುದರ್ೂೇyಆyರಸ್ತುಯಲಲಿಲಾಲಿyಅವರುyಸ್ೈನಯಾyಸಮೇತy
ಸಿಂಚರಿಸದರು�yಹಿಿಂದyಆyದಾರಿಯಲ್ಲಿyಅವರುyನಡೆದಾಡುವಾಗy
ಹಿಿಂದಿನಿಿಂದy “ಲೂೇy ಹುಚಾ್ಚ!y ಮಾಟಗಾರ!y ಸುಳಳು!y ನಿೇಚ!”y
ಎಿಂದುyರತು್ರಗಳುyಕೂಗಿyಕರಯುತ್ತುದುದ್ುyವಾಡಿಕಯಾಗಿತುತು�y
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಇಿಂದುyಪ್ರವಾದಿಗಳುyಆyಪಟಟುಣದೂಳಗೆyವಿರೂೇಧಿಗಳyಸದ್ಡಗಿ-
ಸದyಓವ್ಮyದಿಗಿವಾಜಯyಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿyಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತುದಾರ್�yಆy
ನಗರದyವಾಸಗಳನು್ನyಅಲಾಲಿಹುyಅವರಿಗೆyಅಧಿೇನಪಡಿಸಕೂಟ್ಟು-
ದ�್yಅಜೇಯನಾಗಿyಆyಪವಿತ್ರyನಗರದೂಳಗೆyಪ್ರವೇಶಿಸಸುವyಆy
ಚಾರಿತ್್ರಕyಕ್ಷಣದಲ್ಲಿyಅವರyಶೈಲ್,yಅವರyವತ್ಮನೆyಹೇಗಿರಬಹುದು?

ಅಬುಲ್ಾಲಿyಬಿನ್yಅಬೂಬಕಕುರ್ yವರದಿyಮಾಡುತಾತುರ:y“ಅಲಾಲಿಹನy
ಸಿಂದೇರವಾಹಕರು yವಾದಿyಝಿೇತವಾದಲ್ಲಿyತಲುಪಿದಾಗyಅವರy
ಸವಾರಿyಸವಾಲ್ಪyಸಮಯyನಿಿಂತುಕೂಿಂಡಿತು�yಅವರುyತನ್ನyತಲyಮತುತುy
ಮುಖದyಮೇಲyಕಿಂರ್yಪೇಟyಧರಿಸಕೂಿಂಡಿದ್ರು�yಅಲಾಲಿಹುy
ಅವರಿಗೆy ವಿಜಯವನು್ನy ದಯಪಾಲ್ಸದ್�y ಅವನಿಗೆy ಕೃತಜ್ಞತೆy
ಸೂಚ್ಸುತಾತುyಅವರುyಸವ್ಮರಕತುನyಮುಿಂದyತಲತಗಿ್ಗಸಕೂಿಂಡಿದ್ರು�y
ಅವರyಗಡಡಿವುyಸವಾರಿಯyಡುಬ್ಬವನು್ನyಸವರುತ್ತುತುತು�”y(ಸಲ್ಸೂಲತುಲ್y
ಸಹಿೇಹyಹದಿೇಸ್yನಿಂy1874)

ಅನಸ್ yವರದಿyಮಾಡುತಾತುರ:y“ಅಲಾಲಿಹನyಸಿಂದೇರವಾಹ-
ಕರು yಮಕಾಕುyವಿಜಯದyದಿನyನಗರವನು್ನyಪ್ರವೇಶಿಸಸುವಾಗy
ಭಯಭಕಿತುಯಿಂದy ಅವರy ತಲಯುy ಬಾಗಿಕೂಿಂಡಿತುತು�y ಅವರy
ದಾಡಿಯುyಒಿಂಟಯyಡುಬ್ಬಕಕುyತಾಗುತ್ತುತುತು�”y(ಸೇರತುನ್ನಬವಿಯಯಾ,y
ಇಬ್್ನyಹಿಶಾಮ್y4/47/48)

ಇಬ್್ನyಮಸ್ಊದ್ yಹೇಳುತಾತುರ:y“ಒಮಮಾyಒಬ್ಬyವಯಾಕಿತುyಅಲಾಲಿಹನy
ಸಿಂದೇರವಾಹಕರ yಸನಿ್ನಧಿಗೆyಬಿಂದುyಯಾವುದೂೇyಒಿಂದುy

ವಿಷಯದy ಕುರಿತುy ಅವರೂಿಂದಿಗೆy ಮಾತನಾಡಿದರು�y ಆy
ಸಿಂದಭ್ಮದಲ್ಲಿyಆyವಯಾಕಿತುಯyಮುಖದಲ್ಲಿyಕಿಂಡುಬಿಂದyಸಿಂಕೂೇಚy
ಮತುತುyಕಳವಳವನು್ನyಗುರುತ್ಸದyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳಿದರು:y
ಸಮಾಧಾನದಿಿಂದyಇರು�yನಾನುyಮಾಿಂಸವನು್ನyಒಣಗಿಸyತ್ನು್ನತ್ತುದ್y
ಓವ್ಮyಸಾಮಾನಯಾyಕುರೈಷ್yಸತ್ರೇಯyಮಗನಾಗಿದ್ೇನೆ�”y(ಅಲ್ಮು-
ಸತುದ್ರರ್,y ಹಾಕಿಮ್y 2/466)y ಅಲಾಲಿಹನy ಸಿಂದೇರವಾಹಕರು

yಹೇಳುತ್ತುದರ್ು:y “ನಾನುyಓವ್ಮyದಾಸನಿಂತೆyಜೇವಿಸುತೆತುೇನೆy
ಮತುತುy ಆಹಾರy ಸ್ೇವಿಸುತೆತುೇನೆ�”y (ಅತತುಬಕಾತುಲ್y ಕುಬಾ್ರ,y
ಇಬ್್ನyಸಾದ್y1/371)y

ಓವ್ಮyಅರಬಿyಕವಿyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಮೈಗೂಡಿಸಕೂಿಂಡಿದ್y
ವಿನಮ್ರತೆಯನು್ನyಬಹಳyಸ್ೂಗಸಾಗಿyಚ್ತ್್ರೇಕರಿಸದಾರ್:

“ದಿೇನನಾಗು,y ತಾರಯಾಗಿy ಬಳಗುತ್ತುಯಾ,y ನೊೇಡುವವರುy
ನಿನ್ನನು್ನy ನಿೇರಿನy ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿy ನೊೇಡುವರು�y ತಾರಯಾದರೂೇy
ಅವನಿಗಿಿಂತyಬಹಳyಉನ್ನತ್ಯಲ್ಲಿರುವುದು�”y“ಗಾಳಿyಎತತುರಕಕುೇ-
ರಿಸುವyಹೂಗೆಯಿಂತೆyನಿೇನಾಗಬೇಡ�yಅದೇನಿದ್ರೂy ಕ್ಷುಲಲಿಕ,y
ನಿಸಾಸೂರವೇyಸರಿ�”

ಉಪಸಂಹಾರ:y ಯಾರುy ಅಲಾಲಿಹನಿಗಾಗಿy ವಿನಮ್ರತೆಯನು್ನy
ಮೈಗೂಡಿಸyದಿೇನನಾಗಿyಬಾಳುತಾತುನೊೇyಅಲಾಲಿಹುyಅವನನು್ನy
ಉನ್ನತ್ಗೆೇರಿಸುತಾತುನೆ�yವಿನಯವಿಂತನಿಗೆyಅಲಾಲಿಹುyಗ್ರವವನು್ನy
ಇಮಮಾಡಿಗೊಳಿಸುತಾತುನೆ�� n

ಜೇವಜಾಲಗಳುyಸ್ೇರಿದಿಂತೆyಪ್ರತ್ಯೊಿಂದರyಮೇಲಯೂyದಯy
ಮತುತುyಕರುಣೆಯನು್ನyತೊೇರಿಸುತ್ತುದ್yಪ್ರವಾದಿ yರವರyಕುರಿತುy
ಹೇಳಿದyಉತಕುಕೃಷಟುyಸವಾಭಾವyಗುಣಗಳುyಪ್ರತ್ಯೊಬ್ಬyನಾಯಕನುy
ಮೈಗೂಡಿಸಕೂಳಳುಬೇಕಾದyಮಹತವಾಪೂಣ್ಮyಅಹ್ಮತೆಗಳಾಗಿವ�y
ಅಲಾಲಿಹನುyಹೇಳುತಾತುನೆ:

﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ﴾
“(ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ!)y ನಿೇವುy ಇವರy ಪಾಲ್ಗೆyಅತಯಾಿಂತy ಸ್ಮಯಾy

ಸವಾಭಾವಿಯಾಗಿರುವುದುyಅಲಾಲಿಹನyಮಹಾyಕೃಪಯಾಗಿದ�yನಿೇವುy
ಕಠಿಣyಸವಾಭಾವಿyಮತುತುyಕಲಲಿದಯವರಾಗಿರುತ್ತುದರ್yಇವರಲಲಿರೂyನಿಮಮಾy
ಸುತತುಮುತತುಲ್ನಿಿಂತyಚದುರಿyಹೂೇಗುತ್ತುದರ್ು���”y(3:159)

ತನ್ನyಅಧಿೇನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆyಪ್ರಮಾದyಸಿಂಭವಿಸದರyಅವರನು್ನy
ಪಿ್ರೇತ್ಯಿಂದyತ್ದಿ್yಕ್ಷರ್ಸುವಾಗyಅನುಯಾಯಗಳನು್ನyಒಲ್ಸಕೂ-
ಳಳುಲುyಸಾಧಯಾವಾಗುತತುದ�yಮನೆ,yಸ್್ನೇಹಿತರುyಹಾಗೂyಸಹಪ್ರವತ್ಮಕರy
ನಡುವyಒಳಿತನು್ನyಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವವರಾಗಬೇಕಾದರyಮಾನಸಕy
ಆರೂೇಗಯಾವನು್ನyನೆಲyನಿಲ್ಲಿಸುವುದುyಅನಿವಾಯ್ಮ�yಅಲಾಲಿಹನುy
ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್�� n

ಮಾನಸ್ಕಿಆರೂೀಗಯಾ   ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಜನವರ 2ೆ11

ಪರೀಕ್ಷೆಿಮತುತುಿಸಹನ

ಅಲ್ yಹೇಳುತಾತುರ:yನಾವುyಪ್ರವಾದಿ yರವರyಜೂತೆಯಲ್ಲಿy
ಮಸೇದಿಯಲ್ಲಿyಕುಳಿತ್ದ್ವು�yಆಗyಮುಸ್ಅಬ್yಬಿನ್yಉಮೈರ್
yರವರyಆಗಮನವಾಗುತತುದ�yಅವರುyಅಲಲಿಲ್ಲಿyತೆೇಪyಹಾಕಿದy

ಬಟಟುಯನು್ನyಧರಿಸದರ್ು�yಅವರನು್ನyನೊೇಡಿದಾಗyಅವರyಮೊದಲ್ನy
ಸಥಿತ್yಹಾಗೂyಈಗಿನyಪರಿಸಥಿತ್ಯನು್ನyನೆನೆಸyಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ಅತುತುಬಿಟಟುರು�yಅನಿಂತರyಅವರುyಕೇಳಿದರು:y“ನಿಮಮಾಲೂಲಿೇವ್ಮರುy
ಬಳಿಗೆ್ಗyಒಿಂದುyವಸತ್ರವನು್ನyಧರಿಸyಸಿಂಜಯಾಗುವಾಗyಬೇರೂಿಂದುy
ವಸತ್ರyಧರಿಸುತಾತುರ�yನಿಮಮಾyಮುಿಂದಿರುವyಒಿಂದುyಅನ್ನದyತಟಟುಯನು್ನy
ಬದಲಾಯಸyಮತೊತುಿಂದನು್ನyತಿಂದಿಡಲಾಗುತತುದ�yನಿಮಮಾyಮನೆಗಳಿಗೆy
ಕಅ್yಬಕಕುyಸಮಾನವಾದyಒಿಂದುyಪರದಯನು್ನyಹಾಕುವyಒಿಂದುy
ಪರಿಸಥಿತ್yಸಿಂಜಾತವಾಗುವyಪರಿಸಥಿತ್ಯyಕುರಿತುyನಿಮಗೆೇನನಿ್ನಸು-
ತತುದ?”y(ಅಿಂದರyಶಿ್ರೇಮಿಂತ್ಕಯyಅವಸ್ಥಿ)�yಸವಾಹಾಬಿಗಳುyಹೇಳಿದರು:y
“ಓyಅಲಾಲಿಹನy ಸಿಂದೇರವಾಹಕರೇ!y ಅಿಂದುy ನಮಮಾy ಪರಿಸಥಿತ್y
ಇಿಂದಿಗಿಿಂತyಅದಷ್ೂಟುೇyಉತತುಮವಾಗಿರುತತುದ�yನಾವುyಆರಾಧನೆ-
ಯಲ್ಲಿyಕಾಲyಕಳೆಯಬಹುದು�yಸಿಂಕಷಟುಗಳುyದೂರವಾಗಿರುತತುದ�”y
ಆಗyಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಹೇಳುತಾತುರ:y“ಹಾಗಲಲಿ,yನಿಮಮಾyಮಟ್ಟುಗೆy
ಅಿಂದಿನyಪರಿಸಥಿತ್ಗಿಿಂತyಇಿಂದಿನyಪರಿಸಥಿತ್ಯೇyಉತತುಮ�”y(ತ್ಮು್ಮದಿ)

ಮುಸ್ಅಬ್yಬಿನ್yಉಮೈರ್ yಇಸಾಲಿಮ್yಸವಾೇಕರಿಸುವುದಕಿಕುಿಂತy
ಮೊದಲುyಶಿ್ರೇಮಿಂತರಾಗಿದರ್ು�yದೇವyಮಾಗ್ಮದಲ್ಲಿyಎಲಲಿವನೂ್ನy
ತಾಯಾಗyಮಾಡಿದyಅವರಿಗೆyಕೂನೆಗೆyವಾಸಸಲುyಕೂಡಾyಮನೆಯರದy
ಮಸೇದಿಯyವರಾಿಂಡದಲ್ಲಿyಕಾಲಕಳೆಯಬೇಕಾದyಅವಸ್ಥಿyಬಿಂತು�y
ಪ್ರವಾದಿ yರವರyಅನುಚರರಲ್ಲಿyಹಚ್್ಚನವರುyತೊಡುವyಬಟಟುಗೂy
ತತಾಸೂರವನಿಸದyಬಡವರಾಗಿದರ್ು�yಹಿೇಗೆyಬಡತನyಮತುತುyಪರಿೇಕ್ಷೆ-
ಗಳಲ್ಲಿyಧೃತ್ಗೆಡದyಜೇವಿಸದyಅನುಚರರಿಗೆyಪ್ರವಾದಿ yರವರುy
ನಿೇಡಿದyಒಿಂದುyಎಚ್ಚರಿಕyಮೇಲ್ನyವಚನದಲ್ಲಿದ�

ತ್ಿಂದುಿಂಡುy ಸುಖವಾಗಿyಬದುಕಬೇಕನು್ನವುದುyಪ್ರತ್ಯೊಬ್ಬರy
ಆಗ್ರಹವಾಗಿದ�yಸಿಂಕಷಟುಗಳು,yರೂೇಗ–ರುಜನ,yಪರಿೇಕ್ಷೆ,yಬಡತನy
ಮುಿಂತಾದವುಗಳನೆ್ನಲಲಿy ಮನುಷಯಾನುy ದವಾೇಷಿಸುತಾತುನೆ�y ಐಹಿಕy
ಸುಖ–ಭೂೇಗಗಳyಹಚ್ಚಳವುyಮನುಷಯಾನನು್ನyದೇವನಿಷ್ೇಧyಮತುತುy
ಅನೆೈತ್ಕತೆಯಡೆಗೆy ಕೂಿಂಡೊಯುಯಾತತುದy ಎನು್ನವುದುy ಒಿಂದುy
ವಾಸತುವಿಕತೆಯಾಗಿದ�y ಆದುದರಿಿಂದಲೇy ಪ್ರವಾದಿ y ರವರುy
ಭ್ತ್ಕy ಅನುಕೂಲತೆಗಳy ಹಚ್ಚಳದy ಕಾಲಕಿಕುಿಂತy ಈy ಕಾಲವೇy
ಉತತುಮyಎಿಂದಿರುವರು�

ಆಡಿಂಬರದyಜೇವನವುyಮನುಷಯಾನನು್ನyದೈವಿಕyಚ್ಿಂತನೆಗಳಿಲಲಿದy
ಒಿಂದುyಅವಸ್ಥಿಯಡೆಗೆyಕೂಿಂಡೊಯುಯಾವyಸಾಧಯಾತೆಯದ�yಬಯಸ-
ದ್ಲಲಿವೂyಲಭಿಸುವyಪರಿಸಥಿತ್yಉಿಂಟ್ದರyಈyನಿಟ್ಟುನಲ್ಲಿರುವyಅವನy
ಅಭಿಲಾಷ್yಮತುತುyಅವಸರವೂyವಧಿ್ಮಸುತತುದ�yಹಲಾಲ್,yಹರಾಮ್,y
ನೆೈತ್ಕ,yಅನೆೈತ್ಕ,yಸತಯಾ,yಅಸತಯಾ,yನಾಯಾಯ,yಅನಾಯಾಯyಮುಿಂತಾದy
ಯೊೇಚನೆಗಳಾವುದೂyಅವನನು್ನyಕಳಕುವುದಿಲಲಿ�yಹೇಗಾದರೂy
ಹಚು್ಚyಸಿಂಪಾದಿಸ,yಹಚು್ಚyಆಸವಾದಿಸಬೇಕನು್ನದರತತುಲೇyಅವನyಗಮನy
ಕೇಿಂದಿ್ರೇಕೃತವಾಗಿರುತತುದ�

ಪ್ರವಾದಿ yರವರುyಇನೊ್ನಿಂದುyಸಿಂದಭ್ಮದಲ್ಲಿyಹಿೇಗೆಿಂದಿರುವರು:y
“ನನ್ನyನಿಂತರyನಾನುyನಿಮಮಾyಮಟ್ಟುಗೆyಐಹಿಕyಸುಖಾಡಿಂಬರಗಳುy
ಮತುತುyಅದರyತಳಕು–ಬಳಕುಗಳyಕುರಿತುyಭಯಪಡುತೆತುೇನೆ�”y
(ಬುಖಾರಿyಮುಸಲಿಮ್)

ಭ್ತ್ಕyಸುಖವನು್ನyಮಾತ್ರyಆಗ್ರಹಿಸುವವರyಬಗೆ್ಗyಅಲಾಲಿಹನುy
ಹಿೇಗೆyವಿವರಿಸುತಾತುನೆ:

 1 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಂಪುಟ 12  ಸಂಚಿ ೆ 

ಕೊೀಮುವಾದ

ರಾಷಟ್,y ವಗ್ಮ,y ಜಾತ್,y ಧಮ್ಮದೂಿಂದಿಗಿರುವy ಕುರುಡುy
ಅಭಿಮಾನವುy ಅನೆೇಕy ಅನಥ್ಮಗಳಿಗೆy ವೇದಿಕಯನು್ನy

ಸಜುಜಿಗೊಳಿಸುತತುದ�y ಪಿಂಗಡ,y ವಿಭಾಗಿೇಯತೆ,y ಸವಾಜನಪಕ್ಷಪಾತy
ಇದರyಅನುಬಿಂಧಗಳಾಗಿವ�yತಾನುyಪ್ರತ್ನಿಧಿಸುವyವಿಭಾಗದy
ಕಡುಕುyಮತುತುyತರ್್ಪಗಳನು್ನyಸರಿಯಿಂದುyಪರಿಗಣಿಸyಅವುಗಳನು್ನy
ಸಮರ್್ಮಸುವyಪ್ರವಣತೆyಇಿಂದುyಸವ್ಮವಾಯಾಪಕವಾಗಿದ�yಅನಾಯಾಯ-
ವನು್ನyಬಿಂಬಲ್ಸುವುದು,yಅದಕಾಕುಗಿyಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿyಏಪ್ಮಡುವುದು,y
ಅಧಮ್ಮದy ಹಸರಲ್ಲಿy ಆಕ್ರಮಣಶಿೇಲರಾಗುವುದು,y ಅದಕಕುy
ಆದರ್ಮದyವೇಷyತೊಡಿಸುವyಪ್ರವಣತೆyಇಿಂದುyಸವ್ಮಸಾಮಾನಯಾ-
ವಾಗಿದ�yಪಿ್ರೇತ್yಮತುತುyಸಹಕಾರದyಜಾಗದಲ್ಲಿyದವಾೇಷyಮತುತುyಅಕ್ರಮy
ಪ್ರತ್ಷಾ್ಠಪನೆಗೊಿಂಡಿದ�yಜನಾಿಂಗಿೇಯ-ಕೂೇಮುಗಲಭಗಳುyದೂಡಡಿy
ಶಾಪವಾಗಿyಜಗತತುನು್ನyರಾಸಗೊಳಿಸದ�

ಇಸಾಲಿಮ್y ಇಿಂತಹy ಸಿಂಕುಚ್ತತೆy ಮತುತುy ಅಸಮಾನತೆಯನು್ನy
ಬಲವಾಗಿy ವಿರೂೇಧಿಸುತತುದ�y ಅನಾಯಾಯದಲ್ಲಿy ತಮಮಾy ಜನರನು್ನy
ಬಿಂಬಲ್ಸುವುದನು್ನyಪ್ರವಾದಿ yಯವರುyಕೂೇಮುವಾದವಿಂದುy
ಕರದಿದಾರ್�yಯಾರುyಮಾಡುತಾತುರyಎನು್ನವುದಲಲಿ,yಬದಲಾಗಿyಏನುy
ಮಾಡುತಾತುರyಎನು್ನವುದುyಮುಖಯಾವಾಗಿದ�yಅನಾಯಾಯವನು್ನyಯಾರುy
ಮಾಡಿದರೂyಅದುyಅನಾಯಾಯವೇ�

ಪ್ರವಾದಿ yಹೇಳುತಾತುರ:y“ಕೂೇಮುವಾದಡೆಗೆyಆಮಿಂತ್್ರಸುವವನುy
ನಮಮಾವನಲಲಿ�yಕೂೇಮುವಾದಕಾಕುಗಿyಯುದ್ಧyಮಾಡುವವನುyನಮಮಾವ-
ನಲಲಿ�yಕೂೇಮುವಾದದyಹಸರಲ್ಲಿyಮೃತಪಡುವವನುyನಮಮಾವನಲಲಿ�”y
(ಅಬೂದಾವೂದ್)� n

﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾
“ಅವರಲ್ಲಿyಕಲವರು,yಓyನಮಮಾyಪ್ರಭೂ,yನಮಗೆyಇಹಲೂೇಕದ-
ಲಲಿೇyಎಲಲಿವನೂ್ನyಕೂಟುಟುಬಿಡುyಎನು್ನವವರಿದಾರ್�yಇಿಂತಹವರಿಗೆy
ಪರಲೂೇಕದಲ್ಲಿyಯಾವyಪಾಲೂyಇಲಲಿ�”y(2:200)

ಇದು್ದರಲ್ಲಿy ತೃಪಿತುಪಟುಟುy ಕೃತಜ್ಞತೆy ಪ್ರಕಟ್ಸುವುದುy ಅಲಾಲಿಹನy
ಸಿಂಪಿ್ರೇತ್ಗೆyಪಾತ್ರರಾಗುವyಕಾಯ್ಮವಾಗಿದ�yಇಿಂತಹವರಿಗೆyಅವನುy
ಸುಭಿಕ್ಷೆಯನು್ನyನಿೇಡುತೆತುೇನೆಿಂದುyವಾಗಾನ್ವಿತ್ತುದಾನ್ೆ�

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾

“ನಿೇವುyಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ರyನಾನುyನಿಮಗೆyಇನೂ್ನyಹಚು್ಚyಪ್ರದಾನy
ಮಾಡುವನೆಿಂದೂyನಿೇವುyಕೃತಘ್ನತೆyತೊೇರಿದರyನನ್ನyಶಿಕ್ಷೆಯುy
ಅತಯಾಿಂತyಕಠಿಣವಾಗಿದಯಿಂದೂyನಿಮಮಾyಪ್ರಭುyಎಚ್ಚರಿಕyಕೂಟ್ಟುರು-
ವುದನು್ನyಸಮಾರಿಸರಿ�”y(14:7)y� n

ಪರೀಕ್ಷೆಿಮತುತುಿಸಹನ 7 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಜನವರ 2ೆ11

ಒಗ್ಗಟ್ಟುನಿಂದಲೀಿವಿಜಯ

ಒಿಂದುyದಿನyಬೇಟಗಾರನೊಬ್ಬyಹಕಿಕುಗಳನು್ನyಹಿಡಿಯಲುyಹೂಳೆಯyತ್ೇರದಲ್ಲಿyಬಲyಹಾಕಿದ�yಆyಬಲಯಲ್ಲಿyಕಲವುy
ಧಾನಯಾಗಳನು್ನyಬಿತ್ತುದ�yಅದನು್ನyನೊೇಡಿyಅನೆೇಕyಹಕಿಕುಗಳುyಬಲಗೆyಬಿಂದವು�yಅವಲಲಿವೂyಬಲಯಲ್ಲಿyಸಕಿಕುಹಾಕಿಕೂಿಂ-
ಡವು�yಇನೆ್ನೇನುyಮಾಡುವುದು?yಬುದಿ್ಧವಿಂತyಹಕಿಕುಯೊಿಂದು,yನಾವಲಾಲಿyಒಟ್ಟುಗಿyಬಲಯಿಂದyಹಾರೂೇಣyಎಿಂದುy
ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟುತು�yಎಲಲಿರೂyಅದರyಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನyಒಪಿ್ಪಕೂಿಂಡರು�

ಎಲಲಿರೂyಒಟ್ಟುಗಿyyಹಾರಿದವು�yಹಕಿಕುಗಳyಗುಿಂರ್yಬಲಯೊಿಂದಿಗೆyಹಾರುತ್ತುರುವುದನು್ನyಕಿಂಡುyಬೇಟಗಾರyಆರ್ಚಯ್ಮಚ-
ಕಿತನಾದ�yಎಿಂತಹyಒಗ್ಗಟುಟು!yಅವುyಒಟುಟುyಸ್ೇರಿದರ್ಿಿಂದಲೇyಹಾರಲುyಸಾಧಯಾವಾಗಿದ�yಏನಿದರ್ೂ,yಏನುyಸಿಂಭವಿಸುತತು-
ದಯಿಂದುyನೊೇಡೊೇಣ�yಅವನುyಹಕಿಕುಗಳನು್ನyಹಿಿಂಬಾಲ್ಸಕೂಿಂಡುyಹೂರಟ�yಹಿೇಗೆyಹೂೇಗುತ್ತುರುವಾಗyದಾರಿಯಲ್ಲಿy
ಒಬ್ಬರುyಅವನನು್ನyಭೇಟ್ಯಾಗುತಾತುರ�y

“ನಿೇವುyಇಷುಟುyಅವಸರದಿಿಂದyನಡೆಯುತ್ತುರುವುದುyಎಲ್ಲಿಗೆ?”yಆyವಯಾಕಿತುyಬೇಟಗಾರನೊಿಂದಿಗೆyಕೇಳಿದ�y

ಬೇಟಗಾರyಮೇಲyಹಾರುತ್ತುರುವyಹಕಿಕುಗಳನು್ನyತೊೇರಿಸುತಾತುyಹೇಳಿದ,y“ನಾನುyಆyಹಕಿಕುಗಳನು್ನyಹಿಡಿಯಲುyಹೂರಟ್ದ್ೇನೆ�”

ಅವರುyನಗುತಾತುyಹೇಳಿದರು:y“ಅಲಾಲಿಹನುyನಿಮಗೆyಸವಾಲ್ಪವಾದರೂyಬುದಿ್ಧಯನು್ನyದಯಪಾಲ್ಸಲ್!yನಿೇವುyಆyಹಕಿಕುಗಳನು್ನy
ಹಿಡಿಯಲುyಸಾಧಯಾವಿಂದುyಭಾವಿಸರುವಿರಾ?”

“ಅದರಲ್ಲಿyಒಿಂದುyಹಕಿಕುyಮಾತ್ರವಿರುತ್ತುದರ್yನನಗೆyಅದನು್ನyಹಿಡಿಯಲುyಸಾಧಯಾವಾಗುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ�yಆದರyಅನೆೇಕyಹಕಿಕುಗ-
ಳಿರುವುದರಿಿಂದyಹಿಡಿಯಲುyಸಾಧಯಾವಿದ�yಕಾದುyನೊೇಡಿರಿ�”yಬೇಟಗಾರyಹೇಳಿದ�

ಬೇಟಗಾರyಹೇಳಿದು್yಸರಿಯಾಗಿತುತು�yರಾತ್್ರಯಾದಾಗyಪ್ರತ್ಯೊಿಂದುyಹಕಿಕುಗೂyತನ್ನyಗೂಡಿಗೆyಹೂೇಗಬೇಕಿಂದುy
ತೊೇಚ್ತು�yಕಲವುyಹಕಿಕುಗಳyಗೂಡುyಕೂಳದyಸರ್ೇಪವಿರುವyಮರದಲ್ಲಿತುತು�yಇನು್ನyಕಲವುyಹಕಿಕುಗಳyಗೂಡುyಬಟಟು–
ಗುಡಡಿಗಳಲ್ಲಿದವ್ು�yಬೇರyಹಕಿಕುಗಳುyಪೇಟಯಲ್ಲಿರುವyಮರಗಳಲ್ಲಿyವಾಸಸುತ್ತುದವ್ು�yಒಿಂದೇyಬಲಯಲ್ಲಿyಸಲುಕಿಕೂಿಂಡಿದ್y
ಅವುಗಳುyಬೇರyಬೇರyಸಥಿಳಗಳಿಗೆyಹೂೇಗುವುದಾದರೂyಹೇಗೆ?yಆದರyಅವುyಅದಕಾಕುಗಿyಪರಿರ್ರರ್ಸದವು�yಹಲವುy
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