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ಪರಧಿಯಿಲಲಿದಿಆಸೆಗಳುಿಮತ ತ್ುಿ
ಪರಧಿಯಿರ್ವಿಜೀವನ

ಮನ್ಷ್ಯನ್yಬಾಲ್ಯದಿಂದyಮರಣದyತನಕyತ್ೀರದyಆಸೆಗಳಗೆyಅಧಿೀನನಾಗದಾದಾನೆ�yಮನ್ಷ್ಯನyಈyಆರದy
ಆಸೆಗಳಗೆyಉದಾಹರಣೆಯಾಗyಪರಾವಾದಿ yಯವರ್yಹೀಳುತಾತುರ�

“ಮನ್ಷ್ಯನಿಗೆyಚಿನ್ನದyಒಂದ್yಕಣಿವೆyಲಭಿಸಿದರyಮತೆೊತುಂದ್yಬೆೀಕೆಂದ್yಆಸೆಪಡ್ತಾತುನೆ�yಮಣಣುಲ್ಲದೆyಅವನy
ಬಾಯಿyತ್ಂಬ್ವುದಿಲ್ಲ�yಪಶಾಚಾತಾತುಪಪಡ್ವವನyಪಶಾಚಾತಾತುಪವನ್್ನyಅಲಾ್ಲಹನ್yಸಿವಾೀಕರಿಸ್ತಾತುನೆ�y(ಮರಣದೆೊಂದಿಗೆy
ಮಾತರಾyಮನ್ಷ್ಯನyಆಸೆyಕೆೊನೆಗೆೊಳುಳುತತುದೆ�)”y(ಬ್ಖಾರಿyಮ್ಸಿ್ಲಮ್)

ಈyವಚನವುyಮನ್ಷ್ಯನyಅನಂತyಆಸೆಗಳy ಕ್ರಿತ್yವಿವರಣೆyಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದy ರಿೀತ್ಯಲ್್ಲy ತ್ಳಸಿಕೆೊಡ್-
ತತುದೆ�y ಕೆೊಲೆಪಾತಕ,yಉಗರಾವಾದ,yಮದ್ಯಪಾನ,y ವ್ಯಭಿಚಾರ,y ಸವಾಂತyಮಾತಾಪಿತರೊಡನೆy ಕ್ರಾಯಥಿ,y ಸವಾಂತy
ಮಕ್ಕಳyಹತೆ್ಯyಮ್ಂತಾದವುಗಳಗೆyಹಲವೊಮೆ್ಮyಮನ್ಷ್ಯನನ್್ನyಪರಾೀರೀಪಿಸ್ವುದ್yಅದ್ಮಿಡಲಾಗದಂತಹy
ಲ್ಕಿಕyಮೀಹಗಳಾಗವೆ�

ಇದ್yಮನ್ಷ್ಯನನ್್ನyಏಕದೆೀವಾರಾಧನೆyಹಾಗೊyಬಹ್ದೆೀವಾರಾಧನೆಯೆಡೆಗೆyಕೆೊಂಡೆೊಯ್ಯಲ್yಕಾರಣವಾ-
ಗಲೊಬಹ್ದ್�yಅದ್yಹೀಗೆ?yವಿವರಿಸೆೊೀಣ�yಒಬ್ಬನ್yಹಲವುyಶಕಿತುಗಳುyಮತ್ತುyವ್ಯಕಿತುಗಳನ್್ನyಕರದ್yಪಾರಾರ್ಥಿ-
ಸ್ತ್ತುದದಾ�yಅವನ್yಮಾರಕyರೊೀಗಗಳಗೆyತ್ತಾತುದ�yನ್ರಿತyತಜ್ಞರಿಗೆyಮ್ಂದೆೀನೊyಮಾಡಲ್yಸಾಧ್ಯವಾಗದ್�y
ಮದ್ದಾಗಳಂದyಪರಾಯೀಜನವಿಲ್ಲವೆಂದ್yತ್ಳದyಸಮಯದಿಂದyಅನ್ರಣವುyಆyವ್ಯಕಿತುಯyಕಣ್್ಮಂದೆyಸ್ಳದಾ-
ಡ್ತತುದೆ�yಆyಹೊತ್ತುನಲ್್ಲyಅವರyಯೀಜನೆಯಲ್್ಲyಪೂಜಸಲ್ಪಡ್ವyಯಾವುದೆೀyಸೃಷ್್ಟಗಳಲ್ಲ�y

ಈyಸಂಕಷ್ಟದyಸಮಯದಲ್್ಲyಅವರಲ್್ಲyಯಾರಿಗೊyತನ್ನನ್್ನyರಕ್ಷಿಸಲ್yಸಾಧ್ಯವಾಗದ್yಎಂಬyಸತ್ಯyಆyವ್ಯಕಿತುಗೆy



03

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಜನವರ  ೆ11

ಗೆೊತ್ತುತ್ತು�yಅವರyಹೃದಯದಿಂದyತನ್ನyಆಯ್ಷ್ಯವನ್್ನyಸವಾಲ್ಪyಮ್ಂದೊಡಲ್yಹಾಗೊyತನ್ನyಅಸಹಾಯಕತೆ-
ಯನ್್ನyದೊರಗೆೊಳಸ್ವಂತೆyಕೆೊೀರ್ವyಪಾರಾರಥಿನೆyಮಳಗ್ತತುದೆ�yಸೃಷ್್ಟಕತಥಿನೆೊಡನೆyಮಾತರಾವಿರ್ವyಯಾಚನೆy
ಆಯ್ಷಾ್ಯವಧಿyವಧಿಥಿಸಬೆೀಕೆನ್್ನವyಮನ್ಷ್ಯನನ್್ನyಏಕದೆೀವಾರಾಧನೆಯೆಡೆಗೆyಸಾಗಸ್ತತುದೆyಎಂದರಥಿ�

ದಾಂಪತ್ಯyಜೀವನದಲ್್ಲyಹಲವುyವಷಥಿಗಳುyಕಳೆದ್yಹೊೀದರೊyಒಂದ್yಮಗ್ವಿನyಮ್ಖದಶಥಿನದyಭಾಗ್ಯy
ಲಭಿಸಿಲ್ಲ�yಪಾರಾರಥಿನೆyಪರಾಯೀಜನಕಾರಿಯಾಗ್ವುದಿಲ್ಲ�yಇಂತಹyಸಮಯದಲ್್ಲyಒಂದ್yದಗಥಿಕೆ್ಕyಹೊೀದರyಅರವಾy
ಮಹಾತ್ಮರyಬಳಗೆyತೆರಳyದ್ಃಖವನ್್ನyತೆೊೀಡಿಕೆೊಂಡರyಮಗ್yಹ್ಟ್ಟಲೊಬಹ್ದ್�yಈyರಿೀತ್ಯಲ್್ಲyಹಲವರಿಗೆy
ಭಾಗ್ಯyಲಭಿಸಿರ್ವುದ್yನನಗೆyಗೆೊತ್ತುದೆ�yಆyವ್ಯಕಿತುಯyಯೀಚನೆyಹಿೀಗೆyಹರಿಯತೆೊಡಗ್ತತುದೆ�yಕೆೊನೆಗೆyಸಂತಾನy
ದಯಪಾಲ್ಸ್ವyಸಾಮರ್ಯಥಿವಿರ್ವಂತಹyಸೃಷ್್ಟಕತಥಿನನ್್ನyತೆೊರದ್yಸೃಷ್್ಟಗಳಲ್್ಲyನಿರಿೀಕ್ಷೆಯನಿ್ನಟ್್ಟಕೆೊಂಡ್y
ಪಾರಾರಥಿನೆyಸಲ್್ಲಸ್ತಾತುನೆ�yಸಂತಾನದyಅಭಿಲಾಷೆಯ್yಅವನನ್್ನyಮ್ಶ್ರಾಕನನಾ್ನಗyಮಾಡ್ತತುದೆ�

ಆರ್ಥಿಕyಮೀಹಗಳುyಮನ್ಷ್ಯನನ್್ನyಹಂತಕನನಾ್ನಗyಮಾಡ್ವುದಕೆ್ಕyಉದಾಹರಣೆಗಳನ್್ನyನಿೀಡಬೆೀಕಾದyಅಗತ್ಯ-
ವಿಲ್ಲ�yಅದ್yಈyದಿನಗಳಲ್್ಲyಅಷ್್ಟyವಾ್ಯಪಕವಾಗyಮಾಪಥಿಟ್್ಟದೆ�

ಸತ್ಯದyಮ್ಖವನ್್ನyವಿಕೃತವಾಗyಪರಾಸ್ತುತಪಡಿಸಿyಇದ್ವೆೀyಸತ್ಯವೆಂದ್yಬಂಬಸ್ವವರ್yಹಾಗೊyಆyವಿಕೃತವಾದy
ಆಶಯದyಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆyಯಾವyಕೆಳಮಟ್್ಟಕಿ್ಕಳಯಲೊyಹೀಸದವರ್yಉಗರಾವಾದಿಗಳುyಮತ್ತುyಭಯೀತಾ್ಪದಕ-
ರಾಗ್ತಾತುರ�yನಾಯಕತವಾವನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸಿyಅವರ್yಹೀಳುತ್ತುರ್ವುದೆಲ್ಲyಸರಿyಎಂದ್yಭಾವಿಸಿyಆತ್ಮಹತಾ್ಯyದಳಕೆ್ಕy
ಸೆೀರ್ವವರ್yಬಯಸ್ವುದ್yಹ್ತಾತ್ಮತೆಯಾಗರಬಹ್ದ್yಅರವಾyತಮ್ಮyಮರಣದyಮೊಲಕವಾದರೊy
ಕ್ಟ್ಂಬವುyಹಸಿವುyಬಡತನದಿಂದyಮ್ಕತುವಾಗಲ್yಎಂಬyಆಗರಾಹವಾಗರಬಹ್ದ್�

ಜೀವನದಲ್್ಲyಆಸೆಗಳುyನೆರವೆೀರಿಸಲ್ಪಡದಿರ್ವಾಗyಮತ್ತುyಇದ್ದಾದರಲ್್ಲyಸಂತ್ಷ್ಟರಾಗದಿರ್ವಾಗyಹಲವರ್yಮದ್ಯy
ಮತ್ತುತರyಅಮಲ್yಪದಾರಥಿಗಳಲ್್ಲyಅಭಯyಪಡೆಯ್ತಾತುರ�

ಲೆೈಂಗಕyತೃಷೆಯನ್್ನyಶಮನಗೆೊಳಸ್ವyಆಗರಾಹವುyಹಲವರನ್್ನyಲೆೈಂಗಕyಅರಾಜಕತೆಯೆಡೆಗೆyಸಾಗಸಿದೆ�yಸಿತ್ೀ--
ಪುರ್ಷರyಸಂಬಂಧಗಳಗೆyನಿಯಂತರಾಣyಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದ್yಅವರ್yವಾದಿಸ್ತಾತುರ�yಕೆೊನೆಗೆyಅವನ್yಅರವಾy
ಅವಳುyಸಮಾಜದyಮ್ಂದೆyಅಪಮಾನಿತನಾಗ್ತಾತುನೆ�yಕೆಟ್ಟyಹಸರ್yಸಂಪಾದಿಸಿyರೊೀದಿಸ್ತಾತುರ�yಇವುಗಳಗೆಲ್ಲy
ಕಾರಣyಮಿತ್ಮಿೀರಿದyಆಸೆಗಳಾಗವೆ�

ವಾಸತುವದಲ್್ಲyಜೀವನವುyಚಿಕ್ಕyಅವಧಿಯಲ್್ಲyಕೆೊನೆಗೆೊಳುಳುತತುದೆ�yಮನ್ಷ್ಯನ್yಜೀವನದಲ್್ಲyಗಳಸಿದೆದಾಲ್ಲವನೊ್ನyಬಟ್್ಟy
ಹೊೀಗಬೆೀಕಾಗದೆ�yಅದರyನಡ್ವೆyಸಂಪಾದಿಸಿದyಪದವಿ,yಸಾಥಾನಮಾನಗಳು,yಮನೆ,yವಾಹನyಮ್ಂತಾದವುಗಳುy
ಮಧ್ಯಂತರyಅನ್ಕೊಲತೆಗಳುyಮಾತರಾ�yಆದರೊyಮನ್ಷ್ಯನ್yನೆರಹೊರಯyಭೊಮಿಯyಒತ್ತುವರಿ,yಕಳಳುy
ವಾ್ಯಪಾರ,yಕಾಳಸಂತೆ,yಭರಾಷಾ್ಟಚಾರ,yಲಂಚದyಮೊಲಕyಮತತುಷ್್ಟyಗಳಸಲ್yಶರಾಮಿಸ್ತಾತುರ�yಇದರyಹಿಂದಿರ್ವುದ್y
ಐಷಾರಾಮದyಜೀವನದyಆಸೆ�

ಪತ್್ನಯyಶಾಂತ್--ಸಮಾಧಾನವನ್್ನyಮಾತರಾyಬಯಸಿyಆಕೆಯyತಲೆದಿಂಬನyಗೆೊಣಗಾಟಕೆ್ಕyಬಲ್ಯಾಗyಅರವಾy
ಬೆೀರyಯಾವುದಾದರೊyಭ್ತ್ಕyಹಿತಾಸಕಿತುಗಾಗyಒಂಬತ್ತುyತ್ಂಗಳುyಗಭಥಿyಹೊತ್ತುyಹತ್ತುyಸಾಕಿyಸಲಹಿದy
ಮತ್ತುyಅದಕಾ್ಕಗyತನ್ನyಪಾರಾಣವನೆ್ನೀyಪಣವಿಟ್ಟyತಾಯಿyಹಾಗೊyಅವನyಜನನyಮದಲೆೊಗಂಡ್yಪರಾತ್ಯಂದ್y
ದಿನವೂyಅವನyಏಳಗೆಯನ್್ನyಬಯಸಿyತನ್ನyಕೆೈಲಾದ್ದನ್್ನyಮಾಡಿದyತಂದೆಯನ್್ನyಬೀದಿಗೆyಅಟ್್ಟವyಅರವಾy
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ವೃದಾ್ಧಶರಾಮಕೆ್ಕyಸೆೀರಿಸ್ವವರyಸಂಖ್್ಯyವಧಿಥಿಸ್ತ್ತುದೆ�

ವಿವಾಹವಾಗyಹಚ್ಚಾy ಕಾಲyಕಳೆಯ್ವುದಕಿ್ಕಂತyಮ್ಂಚೆಯೆೀyಪತ್್ನyಗಭಿಥಿಣಿಯಾದರyಇನ್ನಷ್್ಟyಸಮಯy
‘ಸಮಾಧಾನ’ದಿಂದyಜೀವಿಸಲ್yಪತ್್ನಯyಒಪಿ್ಪಗೆಯಿಂದಲೆೀyಗಭಾಥಿಶಯದಲ್್ಲರ್ವyಮಗ್ವನ್್ನyಕೆೊಲ್್ಲವುದರy
ಹಿಂದೆಯೊyಆಸೆyಎಂಬyರಕ್ಕಸನಿದಾದಾನೆ�

ಎಲಾ್ಲy ಆಸೆಗಳಗೆy ತಣಿಣುೀರರಚ್ವ,y ಆಸೆಗಳy ಹಿಂದೆy ಓಡಾಡಿಕೆೊಂಡಿರ್y ಮಧ್್ಯy ಯಾವy ಕ್ಷಣವೂy
ಮರಣವುyಬಂದೆರಗಬಹ್ದ್�y

﴿ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ﴾

“ಪರಾತ್ಯಂದ್yಸಮ್ದಾಯಕೊ್ಕyಒಂದ್yಕಾಲಾವಧಿyನಿಶ್ಚಾತವಿದೆ�yಅದರyಕಾಲಾವಧಿಯ್yಮ್ಗದಾಗyಒಂದ್y
ಕ್ಷಣyಹಿಂದೆyಅರವಾyಮ್ಂದೆyಆಗ್ವುದಿಲ್ಲ�”y(ಅಅ್yರಾಫ್y34)

ಸ್ನಾಮಿ,yಭೊಕಂಪ,yಚಂಡಮಾರ್ತ,yನೆರyಮ್ಂತಾದyಪಾರಾಕೃತ್ಕyವಿಪತ್ತುಗಳುyಅದೆಷ್್ಟyಜನರನ್್ನyಬಲ್ತೆಗೆ-
ದ್ಕೆೊಳುಳುತ್ತುದೆ�yಮಾರಕರೊೀಗyಹಾಗೊyಅಪಘಾತಗಳಂದyಹಲವಾರ್yಜನರ್yನಮಿ್ಮಂದyಅಗಲ್ದಾದಾರ�

ಅವರಲ್್ಲyಯಾರಿದದಾರ ?್yಕ್ಟ್ಂಬದyಒಂದ್yಹೊತ್ತುನyಅನ್ನಕಾ್ಕಗyನೆತ್ತುyಸ್ಡ್ವyಬಸಿಲಲ್್ಲyಬೆವರ್yಹರಿಸಿದವರ್,y
ಮಗಳyಪಾರಾಯyಕಳೆದರೊyವಿವಾಹyಮಾಡಿಕೆೊಡಲ್yಸಾಧ್ಯವಾಗದೆyದ್ಃಖದಿಂದyದಿನಕಳೆಯ್ತ್ತುದದಾವರ್,yತಾನಿಲ್್ಲy
ಶಾಶವಾತನೆಂದ್yಬಗೆದ್yಸಂಪತತುನ್್ನyಕೊಡಿಟ್ಟವರ್yರಾತ್ರಾyಹಗಲ್yಓಡಾಡಿyಸೃಷ್್ಟಕತಥಿನyಏಕತವಾದyಕ್ರಿತ್yಬೆೊೀಧನೆy
ನಿೀಡಿದವರ !್yಹಿೀಗೆyಅದೆಷೆೊ್ಟೀyಜನರ್yಪರಾಕೃತ್yವಿಕೆೊೀಪಕೆ್ಕyಬಲ್ಯಾಗದಾದಾರ�

ನಮಗೆyಪರಿಚಿತರಾದವರ್,yನಮ್ಮyಪರಿಚಯವಿರ್ವವರ್,yಕ್ಟ್ಂಬಕೆ್ಕyಒಳಪಟ್ಟವರ್,yಸಂಬಂಧಿಕರ್,yಆದಶಥಿ-
ದಲ್್ಲyನಮ್ಮಂದಿಗೆyಕೆೈಜೊೀಡಿಸಿyಕಾಯಥಿವೆಸಗದವರ್yನಮಿ್ಮಂದyಅಗಲ್ರ್ವುದನ್್ನyನಾವುyಕಾಣ್ತ್ತುದೆದಾೀವೆ�

ಒಂದ್yದಿನyನಾವೂyಈyಲೆೊೀಕಕೆ್ಕyವಿದಾಯಕೆೊೀರಲೆೀyಬೆೀಕಾಗದೆ�yಆyಪರಾಯಾಣಕೆ್ಕyಅಗತ್ಯವಿರ್ವyಸಾಧನy
ಸರಂಜಾಮ್ಗಳನ್್ನyಸಜ್ಜುಗೆೊಳಸ್ವyನಿಟ್್ಟನಲ್್ಲyನಾವುyಯಶಸಿವಾಯಾಗದೆದಾೀವೆಯೆೀ?yಯೀಚಿಸಿರಿ�yಶ್ರ್ಥಿನಿಂದy
ಸಂಪೂಣಥಿyಮ್ಕತುರಾಗರಿ�yಎಲಾ್ಲyಅನ್ಗರಾಹಗಳನ್್ನyದಯಪಾಲ್ಸಿದyಸೃಷ್್ಟಕತಥಿನೆಡೆಗೆyಮರಳರಿ�yಅನಾಚಾರಗಳ-
ನ್್ನyತೆೊರದ್yಪರಾವಾದಿ yಯವರyಚಯೆಥಿಯನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿರಿ�yಅಕರಾಮ,yಅನಾ್ಯಯ,yದರೊೀಡೆ,yಹತೆ್ಯ,yಉಗರಾವಾದ,y
ಭಯೀತಾ್ಪದನೆ,yಕೆೊೀಮ್ವಾದ,yಕೆೊೀಪ,yಮತ್ಸರ,yಹಗೆ,yಮ್ಂತಾದyಕೆಡ್ಕ್ಗಳುyಶಾಂತ್ಗೆyಮಾರಕವಾಗದೆ�y
ಎಲಾ್ಲyವಿಧದyಕೆಡ್ಕ್ಗಳನ್್ನyತೆೊರದ್yಪರಸ್ಪರyಪಿರಾೀತ್,yಕರ್ಣೆ,yಅನ್ಕಂಪ,yದಯೆ,yಮ್ಂತಾದyಸದ್ಗಣಗಳy
ವಕಾತುರರಾಗyಮಾಪಥಿಟ್ಟರyಈyಲೆೊೀಕyಮತ್ತುyಪರಲೆೊೀಕದಲ್್ಲyಶಾಂತ್yಲಭಿಸ್ತತುದೆ�

ಮರಣವುyಬಂದೆರಗ್ವುದಕಿ್ಕಂತyಮದಲ್yಅಲಾ್ಲಹನ್yದಯಪಾಲ್ಸಿದyಐದ್yಅನ್ಗರಾಹಗಳನ್್ನyಸದ್ಪಯೀ-
ಗಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳುಬೆೀಕ್�yಆyಐದ್yಅನ್ಗರಾಹಗಳುyಯಾವುದೆಂದರyವೃದಾ್ಧಪ್ಯಕೆ್ಕyಮದಲ್ನyಯ್ವನ,yರೊೀಗಕೆ್ಕy
ಮದಲ್ನyಆರೊೀಗ್ಯ,yಬಡತನಕೆ್ಕyಮದಲ್ನyಶ್ರಾೀಮಂತ್ಕೆ,yಕೆಲಸದಲ್್ಲyಮಗ್ನರಾಗ್ವುದಕೆ್ಕyಮದಲ್ನyಬಡ್ವುy
ಹಾಗೊyಮರಣಕೆ್ಕyಮದಲ್ನyಜೀವನ�y(ನಸಾಈ)� n
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¸À»ÃºÀÄ¯ï §ÄSÁj
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ಅಧ್ಯಾಯ 1

ಋತ್ಸಾರಾವವಿರ್ವಿಸ್ತ್ೀಯರ್ಿ(ಹಜ್ಜ್ಿನಿವಷಿಹಣೆಯಿಸಂದರಷಿದಲ್ಲಿ)ಿಏನ್ಿಮಾಡಬೀಕ್?

203- َعــْن َعاِئَشــَة َرِضــَي اللَّــُه َعنَْهــا َقاَلْت:  

ــا ُكنَّا بَِســِرَف  . َفَلمَّ َخَرْجنَــا َل َنــَرى إِلَّ اْلَحــجَّ

ُه َعَلْيِه  ِحْضُت. َفَدَخَل َعَليَّ َرُســوُل اللَّــِه َصلَّى اللَّ

َم َوَأَنــا َأْبِكي. َقــاَل: »َما َلِك؟ َأُنِفْســِت؟«  َوَســلَّ

ُقْلُت: َنَعــْم. َقــاَل: إِنَّ َهَذا َأْمــٌر َكَتَبُه اللَّــُه َعَلى 

َبنَــاِت آَدَم. َفاْقِضــي َما َيْقِضــي اْلَحــاجُّ َغْيَر َأْن 

ى َرُســوُل  َل َتُطوفِــي بِاْلَبْيــِت«. َقاَلــْت: َوَضحَّ

َم َعْن نَِســاِئِه بِاْلَبَقِر.  اللَّــِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلَّ

]رواه البخــاري 294[

203�yಆಯಿಶಾ yವರದಿyಮಾಡ್ತಾತುyಹೀಳುತಾತುರ�yನಾವೆಲ್ಲರೊy
ಹಜ್ಜುy ನಿವಥಿಹಿಸ್ವyಉದೆದಾೀಶದಿಂದyಮದಿೀನyಮ್ವವಾರದಿಂದy
ಹೊರಟೆವು�yಪುಣ್ಯyಸಥಾಳಕೆ್ಕyತಲ್ಪುವಷ್ಟರಲ್್ಲyನನಗೆyಋತ್ಸಾರಾವy
ಉಂಟಾಯಿತ್�y ಪರಾವಾದಿ y ರವರ್y ನನ್ನy ಬಳಗೆyಬಂದರ್�y
ನಾನ್y ಅಳುತ್ತುದೆದಾ�y ಅವರ್ y ಹೀಳದರ್�y “ಏನಿದ್y ನಿನ್ನy
ಅವಸೆಥಾ?yನಿನಗೆyಋತ್ಸಾರಾವyಉಂಟಾಗದೆಯೆೀ?”yನಾನ್yಹೀಳದೆ�y
“ಹ್ದ್”y ಪರಾವಾದಿ y ಹೀಳದರ್,y “ಈy ಪರಾಕಿರಾಯೆಯಂತೊy
ಅಲಾ್ಲಹ್yಆದಮ್ yರವರyಪುತ್ರಾಯರಿಗೆyವಿಧಿಸಿದೆದಾೀyಆಗದೆ�y
ಆದದಾರಿಂದyಕಅ್yಬಾಲಯದyತವಾಫ್yಒಂದನ್್ನyಬಟ್್ಟyಹಾಜಗಳುy
ನಿವಥಿಹಿಸ್ವyಎಲಾ್ಲyಕಾಯಥಿಗಳನೊ್ನyನಿವಥಿಹಿಸ್�”yಆಯಿಶಾ y
ಹೀಳುತಾತುರ,yಪರಾವಾಗ yತನ್ನyಪತ್್ನಯರyಪರವಾಗyಒಂದ್yದನy
ಕ್ಬಾಥಿನಿyಮಾಡಿದರ್�

ಸಾರಾಂಶಿ:yಋತ್ಸಾರಾವy(ಹೈದ್)yಇರ್ವyಸಿತ್ೀಯರ್yಬೆೈತ್ಲಾ್ಲಹ್yತವಾಫ್yಒಂದನ್್ನyಹೊರತ್ಪಡಿಸಿyಹಜ್ಜುಗೆyಸಂಬಂಧಿಸಿದyಉಳದyಎಲಾ್ಲy
ಕಾಯಥಿಗಳನ್್ನyನಿವಥಿಹಿಸಬಹ್ದೆಂದ್yಇಲ್್ಲyಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತತುದೆ�

ي���ض ت����ب ا��������� ������ಋತ್ಸಾರಾವ
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ಅಧ್ಯಾಯ 2

ಋತ್ಸಾರಾವವಿರ್ವಿಸ್ತ್ೀಿತನ್ನಿಪತಿಯಿತಲೆಯನ್್ನಿತೊಳೆಯ್ವುದ್ಿಮತ್ತುಿಬಾಚ್ವುದ್

204- َوَعنَْهــا َرِضــَي اللَّــُه َعنَْها َقاَلــْت: ُكنُْت 

ُه َعَلْيِه َوَســلََّم  ِه َصلَّى اللَّ ــُل َرْأَس َرُســوِل اللَّ ُأَرجِّ

َوَأَنــا َحاِئــٌض. ]رواه البخاري 295[

204�yಆಯಿಶಾ yರವರೀyವರದಿyಮಾಡಿರ್ವyಇನೆೊ್ನಂದ್y
ಹದಿೀಸಿನಲ್್ಲyಅವರ್yಹೀಳುತಾತುರ,y“ನಾನ್yಋತ್ಸಾರಾವದyಸಿಥಾತ್ಯಲ್್ಲy
ಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೆೀಶವಾಹಕರyಪವಿತರಾವಾದyತಲೆಯನ್್ನyಬಾಚ್ತ್ತುದೆದಾ�”

ಸಾರಾಂಶ :ಿyಇಲ್್ಲyಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ವುದೆೀನೆಂದರyಋತ್ಸಾರಾವದyಸಂದಭಥಿದಲ್್ಲyಸಿತ್ೀಯರ್yಮನೆಗೆಲಸಗಳನೊ್ನ,yಪತ್ಯyಸೆೀವೆಯನೊ್ನyನಿವಥಿಹಿಸಬಹ್ದ್�

205- َوفِــي ِرَواَيٍة: َوُهــَو ُمَجاِوٌر فِي اْلَمْســِجِد 

ُلُه َوِهَي  ُيْدنِي َلَها َرْأَســُه َوِهَي فِي ُحْجَرتَِهــا َفُتَرجِّ

َحاِئــٌض. ]رواه البخاري 296[

205�yಆಯಿಶಾ yವರದಿyಮಾಡಿರ್ವyಇನೆೊ್ನಂದ್yಹದಿೀಸಿನಲ್್ಲy
ಹಿೀಗದೆ�yಪರಾವಾದಿ yಮಸಿೀದಿಯಲ್್ಲyಕ್ಳತ್ಕೆೊಂಡ್yಅವರy
ತಲೆಯನ್್ನyಇವರyಕಡೆಗೆyಚಾಚ್ತ್ತುದದಾರ್�yಆಗyಇವರ್yಋತ್ಸಾರಾವದy
ಸಿಥಾತ್ಯಲ್್ಲದದಾರೊyಅವರyಕೆೊೀಣೆಯಳಗೆyಇದ್ದಾಕೆೊಂಡ್yಅವರy
ತಲೆyಬಾಚ್ತ್ತುದದಾರ್�

ಅಧ್ಯಾಯ 3

ಿಿಪುರ್ಷರ್ಿಋತ್ಸಾರಾವದಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ವಿಪತಿ್ನಯಿಮಡಿಲಲ್ಲಿಿ
(ದಂಬನಿ್ನಟ್ಟು)ಿಕ್ರ್ಆನ್ಿಪಾರಾಯಣಿಮಾಡ್ವುದ್

206- َوَعنَْهــا َرِضَي اللَّــُه َعنَْها َقاَلــْت: َأنَّ النَّبِيَّ 

َم َكاَن َيتَِّكُئ فِي َحْجِري َوَأَنا  ُه َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّى اللَّ

َحاِئٌض ُثمَّ َيْقَرُأ اْلُقــْرآَن. ]رواه البخاري 297[

206�yಆಯಿಶಾ yರವರೀyವರದಿyಮಾಡಿರ್ವyಇನೆೊ್ನಂದ್y

ಹದಿೀಸಿನಲ್್ಲyಅವರ್yಹೀಳುತಾತುರ,y “ಪರಾವಾದಿ yರವರ್yನನ್ನy
ಮಡಿಲಲ್್ಲyದಿಂಬನ್್ನyಇಡ್ತ್ತುದದಾರ್�yಆಗyನಾನ್yಋತ್ಸಾರಾವದy
ಸಿಥಾತ್ಯಲ್್ಲರ್ತ್ತುದೆದಾ�y ಬಳಕy ಅವರ್y ಕ್ರ್ಆನ್y ಪಾರಾಯಣy
ಮಾಡ್ತ್ತುದದಾರ್�”

ಸಾರಾಂಶಿ:yಋತ್ಸಾರಾವದyಸಿಥಾತ್ಯಲ್್ಲyಸಿತ್ೀಯರ್yಮತ್ತುyಜನಾಬತ್yಸಿಥಾತ್ಯಲ್್ಲರ್ವyಪುರ್ಷರ್yಕ್ರ್ಆನ್yಸ್ಪಶ್ಥಿಸಬಾರದ್�yಇಲ್್ಲyಅವರy
ಮಡಿಲಲ್್ಲyದಿಂಬನಿ್ನಟ್್ಟyಕ್ರ್ಆನ್yಪಾರಾಯಣyಮಾಡ್ವyಪರಾಸಾತುಪವಿದೆ�� n
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ಜನವರ  ೆ11

ಹಾಡ್ಿಮತ ತ್ುಿಸಂಗೀತ—ಕ್ರ್ಆನ್ಿಮತ ತ್ುಿಸ್ನ್ನತಿತುನಿಬಳಕನಲ್ಲಿ

ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದಿಕೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರು  ರಯಾಯಿತಿ ನೇಡಿರುವುದು ಒಂದು ಸುಪರಚತ 
ಉದ್ೇಶಕಾಕೆಗಿದ. ಆದ್ರಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆಯ ಆಧಾರದಲಲಿಲಲಿದ ಅದಲಲಿದ ಬೇರೆ ಉದ್ೇಶಕಾಕೆಗಿ ಹಾಡುವುದಿಕೆ 
ಅನುಮತಿಯಿಲಲಿ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಸುತ್ತದ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವವನಗೆ ನಾಲುಕೆ ರ ಕ್ಅತ್ 
ನಮಾಝನು್ನ ಎರಡು ರಕ್ಅತ್ಗಳಾಗಿ ನವ್ಭಹಿಸಲು ರಯಾಯಿತಿ ನೇಡಲಾಗಿದ. ಈ ರಯಾಯಿತಿಯು 
ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿಲಲಿದವರಗೆ ನಾಲುಕೆ ರ ಕ್ಅತ್ ನಮಾಝನು್ನ ಎರಡು ರಕ್ಅತ್ಗಳಾಗಿ ನವ್ಭಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಯಿಲಲಿ 
ಎನು್ನವುದಿಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದ. ಅದೇ ರೇತಿ ಋತುಸಾ್ರವ ಮತು್ತ ಹೆರಗೆಯಾದವರು ತವಾಫುಲ್ ವದಾಅನು್ನ 
ತೂರೆಯುವುದಿಕೆ ರಯಾಯಿತಿ ನೇಡಲಾಗಿದ. ಈ ರಯಾಯಿತಿಯು ಋತುಸಾ್ರವ ಮತು್ತ ಹೆರಗೆಯಾಗದವರಗೆ 
ತವಾಫುಲ್ ವದಾಅನು್ನ ತೂರೆಯುವುದಿಕೆ ಅನುಮತಿಯಿಲಲಿ ಎನು್ನವುದಿಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದ.

 " ಶೈಖ್ ಅಬು್ಲ್ ಅಝೇಝ್ ಇಬ್್ನ ಅಬು್ಲಾಲಿಹ್ ಇಬ್್ನ ಬಾಝ್

ಅರಾರಾಇದ್y ಎಂಬy ಪತ್ರಾಕೆಯy 67–68ನೆೀy ಸಂಚಿಕೆಗ-
ಳಲ್್ಲy ಅಬೊy ತ್ರಾಬ್y ಅಝಾಝಾಹಿರಿೀy ಎಂಬy ವ್ಯಕಿತುy

“ಹ್ಡುವುದನುನು, ಸಂಗೀತ�ೀಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯನುನು 
ಮತುತು ಅದನುನು ಆಲಿಸುವುದನುನು ಕುರ್ಆನ್ ಮತುತು ಸುನನುತ್ 
ನಿಷಿದ್ಧವಂದು ಹೀಳಿಲ್ಲ”yಎಂಬyಶ್ೀಷ್ಥಿಕೆಯಲ್್ಲyಬರದyಒಂದ್y
ಲೆೀಖನವನ್್ನyನೆೊೀಡಿದೆ�

ಹಾಡ್yಮತ್ತುyಸಂಗೀತೆೊೀಪಕರಣಗಳುyಧಮಥಿಸಮ್ಮತವೆಂದ್y
ಹೀಳುವುದಕೆ್ಕyಅವರ್yಈyಲೆೀಖನದಲ್್ಲyತಮ್ಮyಇಮಾಮರಾದy
ಅಬೊyಮ್ಹಮ್ಮದ್yಇಬ್್ನyಹಝ್್ಮyಅಝಾಝಾಹಿರಿೀyಯವರನ್್ನy
ಅನ್ಕರಿಸಿyಉಲೆ್ಲೀಖಿಸಿದyಹದಿೀಸ್,yಅಸರ್yಮ್ಂತಾದyಅವರ್y
ಅವಲಂಬಸಿದyಪುರಾವೆಗಳನ್್ನyಸೊಕ್ಷಷ್ಮವಾಗyಪರಿಶ್ೀಲ್ಸಿyನೆೊೀಡಿದೆ�

ತಮ್ಮy ಇಮಾಮರಾದyಅಬೊyಮ್ಹಮ್ಮದ್ರನ್್ನy ಅನ್ಕರಿಸಿy
ಹಾಡ್yಹಾಗೊyಸಂಗೀತೆೊೀಪಕರಣಗಳುyನಿಷ್ದ್ಧವೆಂಬyವಿಷಯದಲ್್ಲy

ವರದಿಯಾದyಸವಥಿyಹದಿೀಸ್ಗಳನೊ್ನyದ್ಬಥಿಲವೆಂದ್yಹೀಳುವy
ಇವರyಕಠೊೀರyಧ್ೈಯಥಿವನ್್ನyಕಂಡ್yನಾನ್yದಂಗಾಗyಹೊೀದೆ!y
ಮಾತರಾವಲ್ಲ,yಇದಕಿ್ಕಂತಲೊyಕೆೊಳಕಾದ್ದನೊ್ನyಅವರ್yಮಾಡಿದಾದಾರ�y
ಅದೆೀನೆಂದರy ಈy ವಿಷಯದಲ್್ಲy ವರದಿಯಾದy ಹದಿೀಸ್ಗಳುy
ಮ್ದೊಅ್y(ನಿಮಿಥಿತ)yಎಂದ್yಇವರ್yಹೀಳರ್ವುದ !್yಹಾಡ್y
ಹಾಗೊyಸಂಗೀತೆೊೀಪಕರಣಗಳನ್್ನyವಿರೊೀಧಿಸ್ವyಆಯyತ್ಗಳು,y
ಹದಿೀಸ್ಗಳುy ಮತ್ತುy ಸಲಫುಸಾ್ಸಲ್ಹ್ಗಳಂದy ವರದಿಯಾದy
ಅಸರ್ಗಳುyಅತ್ಯಧಿಕyಸಂಖ್್ಯಯಲ್್ಲದೊದಾyಸಹyಅವೊಂದನೊ್ನyಲೆಕಿ್ಕಸದೆy
ಹಾಡ್y ಹಾಗೊy ಸಂಗೀತೆೊೀಪಕರಣಗಳುy ನಿಷ್ದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದ್y
ಹೀಳುವyಇವರಿಬ್ಬರy(ಇವರyಮತ್ತುyಇವರyಇಮಾಮರ)yಅಸಾಮಾನ್ಯy
ಕಠೊೀರyಧ್ೈಯಥಿವನ್್ನyಕಂಡ್yನನಗೆyನಿಜಕೊ್ಕyಅಚಚಾರಿಯಾಗ್ತ್ತುದೆ�

ಅಲಾ್ಲಹನyಹಸರಲ್್ಲyಅರಿವಿಲ್ಲದೆyಮಾತನಾಡ್ವುದರyಬಗೆಗ,yಅಲಾ್ಲಹ್y
ನಿಷ್ದ್ಧಗೆೊಳಸಿದದಾನ್್ನyಆಧಾರರಹಿತವಾಗyಧಮಥಿಸಮ್ಮತವೆಂದ್y
ಹೀಳುವುದರyಬಗೆಗyನಾವುyಅಲಾ್ಲಹನಲ್್ಲyರಕ್ಷೆyಬೆೀಡ್ತೆತುೀವೆ�yಅಬೊy
ಮ್ಹಮ್ಮದ್ರyಈyಕಠೊೀರyಧ್ೈಯಥಿವನ್್ನyಅನೆೀಕyಉಲಮಾಗಳುy
ಬಹಳyಹಿಂದೆಯೆೀyವಿರೊೀಧಿಸಿದದಾರ್�yಈyವಿಷಯದಲ್್ಲyಅವರನ್್ನy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಆಕ್ಷೆೀಪಿಸಿದದಾರ್�yಇದರyಕಾರಣದಿಂದyಅವರಿಗೆyಅನೆೀಕyಪರಿೀಕ್ಷೆ-
ಗಳನ್್ನyಎದ್ರಿಸಬೆೀಕಾಗyಬಂತ್�yನಮಗೊ,yಅವರಿಗೊ,yಸಕಲy
ಮ್ಸಲಾ್ಮನರಿಗೊyಅಲಾ್ಲಹ್yಕ್ಷಮಿಸಲ್yಎಂದ್yನಾವುyಅಲಾ್ಲಹನಲ್್ಲy
ಬೆೀಡಿಕೆೊಳುಳುತೆತುೀವೆ�

ತನ್ನyಬಗೆಗyಅರಿವಿಲ್ಲದೆyಮಾತನಾಡಬಾರದೆಂದ್yಅಲಾ್ಲಹ್ y
ಎಚಚಾರಿಕೆyನಿೀಡಿದಾದಾನೆ�yಯಾವುದೆೀyಪುರಾವೆಯಿಲ್ಲದೆyನಿಷ್ದ್ಧyಮತ್ತುy
ಧಮಥಿಸಮ್ಮತವೆಂದ್yಹೀಳುವುದನ್್ನyಅವನ್yವಿರೊೀಧಿಸಿದಾದಾನೆ�y
ಇದ್yಶೈತಾನನyಆದೆೀಶyಮತ್ತುyಆಕಷಥಿಣೆಗಳಲ್್ಲyಸೆೀರಿದೆದಾಂದ್y
ಅಲಾ್ಲಹ್ yನಮಗೆyತ್ಳಸಿದಾದಾನೆ�y

ಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:y

﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾

“ಹೀಳರಿ�y ನನ್ನy ರಬ್್ಬy ನಿಷ್ದ್ಧಗೆೊಳಸಿರ್ವುದ್y ಅಶ್್ಲೀಲಗಳಲ್್ಲy
ಬಹಿರಂಗವಾಗರ್ವುದನ್್ನy ಮತ್ತುy ರಹಸ್ಯವಾಗರ್ವುದನ್್ನ,y
ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್್ನ,yಯಾವುದೆೀyಅರಿವಿಲ್ಲದೆyಅತ್ರೀಕವೆಸಗ್ವುದ-
ನ್್ನ,yಅಲಾ್ಲಹ್yಯಾವುದೆೀyಪುರಾವೆyಅವತ್ೀಣಥಿಗೆೊಳಸದyವಸ್ತು-
ಗಳನ್್ನyಅವನೆೊಡನೆyಸಹಭಾಗಯನಾ್ನಗyಮಾಡ್ವುದನ್್ನyಮತ್ತುy
ಅಲಾ್ಲಹನyಬಗೆಗyಅರಿವಿಲ್ಲದೆyಮಾತನಾಡ್ವುದನ್್ನyಮಾತರಾವಾಗದೆ�”y
(ಅಲ್ಅಅ್yರಾಫ್y33)

ಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:y

﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ﴾
“ನಿಮ್ಮyನಾಲಗೆಗಳುyವಣಿಥಿಸ್ವyಸ್ಳುಳುಗಳಂದyಇದ್yಧಮಥಿಸಮ್ಮತy
ಮತ್ತುyಇದ್yಧಮಥಿನಿಷ್ದ್ಧyಎಂದ್yನಿೀವುyಹೀಳಬಾರದ್�yಇದರಿಂದy
ನಿೀವುyಅಲಾ್ಲಹನyಹಸರಲ್್ಲyಸ್ಳಳುನ್್ನyಆರೊೀಪಿಸಿದಂತಾಗ್ವುದ್�y

ಅಲಾ್ಲಹನyಹಸರಲ್್ಲy ಸ್ಳಳುನ್್ನyಆರೊೀಪಿಸ್ವವರ್yಎಂದಿಗೊy
ಯಶಸಿವಾಯಾಗಲಾರರ್�yತಾತಾ್ಕಲ್ಕವಾದyಸ್ಖಭೊೀಗyಮಾತರಾ�y
ಅವರಿಗೆyಯಾತನಾಮಯyಶ್ಕ್ಷೆyಕಾದಿದೆ�”y(ಅನ್ನಹ್್ಲy116-117)y

ಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:y

﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴾

“ಓyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳೆೀ!yಭೊಮಿಯಲ್್ಲರ್ವyಧಮಥಿಸಮ್ಮತವಾದy
ಮತ್ತುyಶ್ದ್ಧವಾದyವಸ್ತುಗಳನ್್ನyತ್ನಿ್ನರಿ�yಶೈತಾನನyಹಜಜುyಗ್ರ್ತ್-
ಗಳನ್್ನyಹಿಂಬಾಲ್ಸಬೆೀಡಿರಿ�yಖಂಡಿತವಾಗಯೊyಅವನ್yನಿಮ್ಮy
ಪರಾತ್ಯಕ್ಷyಶತ್ರಾವಾಗದಾದಾನೆ�yಅವನ್yನಿಮಗೆyಕೆಡ್ಕ್yಮತ್ತುyಅಶ್್ಲೀಲ-
ಗಳನ್್ನyಮಾಡಲ್yಹಾಗೊyಅಲಾ್ಲಹನyಹಸರಲ್್ಲyನಿಮಗೆyಅರಿವಿಲ್ಲ-
ದದಾನ್್ನyಹೀಳಲ್yಮಾತರಾyಆದೆೀಶ್ಸ್ತಾತುನೆ�”y(ಅಲ್ಬಕರy168-169)

ಅರಿವಿಲ್ಲದೆyಹಲಾಲ್yಮತ್ತುyಹರಾಮ್ಗಳyಬಗೆಗyಮಾತನಾಡಬಾ-
ರದೆಂದ್yಅಲಾ್ಲಹ್ yಈyಮೆೀಲ್ನyಆಯತ್ಗಳಲ್್ಲyಎಚಚಾರಿಸಿ-
ದಾದಾನೆ�yಅಲಾ್ಲಹನyವಿಷಯದಲ್್ಲyಅರಿವಿಲ್ಲದೆyಮಾತನಾಡ್ವುದ್y
ಶ್ರ್ಥಿಗಂತಲೊyಮೆೀಲ್ನyಗ್ರ್ತರyಅಪರಾಧವೆಂದ್yವಿವರಿಸಿ-
ದಾದಾನೆ�yಅಲಾ್ಲಹನyವಿಷಯದಲ್್ಲyಅರಿವಿಲ್ಲದೆyಮಾತನಾಡ್ವುದನ್್ನy
ಶೈತಾನನ್yಇಷ್ಟಪಡ್ತಾತುನೆyಮತ್ತುyಜನರಿಗೆyಅವರyಧಮಥಿವನ್್ನ,y
ಸವಾಭಾವವನ್್ನy ಮತ್ತುy ಸಮಾಜವನ್್ನy ಗೆೊಂದಲಗೆೊಳಸಲ್y
ಅಲಾ್ಲಹನyವಿಷಯದಲ್್ಲyಅರಿವಿಲ್ಲದೆyಮಾತನಾಡ್ವುದನ್್ನyಅವನ್y
ಆದೆೀಶ್ಸ್ತಾತುನೆಂದ್yಅಲಾ್ಲಹ್yತನ್ನyದಾಸರಿಗೆyಎಚಚಾರಿಕೆyನಿೀಡಿದಾದಾನೆ�y

ಆದದಾರಿಂದyಅಲಾ್ಲಹನyವಿಷಯದಲ್್ಲyಅರಿವಿಲ್ಲದೆyಮಾತನಾಡ್-
ವುದರyಬಗೆಗyಎಚಚಾರಿಕೆyವಹಿಸ್ವುದ್,yಹಲಾಲ್yಮತ್ತುyಹರಾಮ್ಗಳy
ವಿಷಯದಲ್್ಲyಅಲಾ್ಲಹನನ್್ನ yಭಯಪಡ್ವುದ್,yಸೆವಾೀಚೆಛೆyಮತ್ತುy
ಅಂಧಾನ್ಕರಣೆಗಳಂದyಸಂಪೂಣಥಿyಮ್ಕತುರಾಗ್ವುದ್,yಅಲಾ್ಲಹ್y
ಅವನyಗರಾಂರದಲ್್ಲyವಿವರಿಸಿದyರಿೀತ್ಯಲ್್ಲyಅರವಾyಪರಾವಾದಿಯ-
ವರ್ yಅವರyಸ್ನ್ನತ್ತುನಲ್್ಲyನಿದೆೀಥಿಶ್ಸಿದyರಿೀತ್ಯಲ್್ಲyಅಲಾ್ಲಹನy
ನಿಯಮಗಳನ್್ನyಜನರಿಗೆyವಿವರಿಸಿಕೆೊಡ್ವುದ್yಕಡಾಡಾಯವಾಗದೆ�y
ಅಲಾ್ಲಹನಿಂದyಸಿಗ್ವyಪರಾತ್ಫಲವನ್್ನyಆಶ್ಸ್ತಾತುyಇಲ್್ಮyಮತ್ತುy
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ಜನವರ  ೆ11

ಈಮಾನ್yಇರ್ವyವಿದಾವಾಂಸರ್yಕರಾಮಿಸಿದyಮಾಗಥಿದಲ್್ಲyಕರಾಮಿಸಲ್y
ಅಲಾ್ಲಹ್yನಮಗೊyನಮ್ಮyಸಹೊೀದರರಿಗೊyತ್ಫೀರ್yನಿೀಡಲ್�y
ನಮ್ಮyದೆೀಹಗಳyಕೆಡ್ಕಿನಿಂದyಮತ್ತುyನಮ್ಮyಕಮಥಿಗಳyಕೆಡ್ಕಿನಿಂದy
ನಮ್ಮನ್್ನyರಕ್ಷಿಸಲ್�yಖಂಡಿತವಾಗಯೊyಅವನಿಗೆyಎಲ್ಲyವಿಷಯಗ-
ಳಲೊ್ಲyಸಾಮರ್ಯಥಿವಿದೆ�

ಓದ್ಗy ಬಾಂಧವರೀ!y ಅಬೊy ತ್ರಾಬ್y ಮತ್ತುy ಅವರy
ಇಮಾಮರಾದyಅಬೊyಮ್ಹಮ್ಮದ್ರಿಗೆy ಸಂಭವಿಸಿದy ತಪು್ಪ-
ಗಳನ್್ನyಇನ್yಶಾyಅಲಾ್ಲಹ್yನಾನ್yಇಲ್್ಲyನಿಮ್ಮyಮ್ಂದೆyವಿವರಿ-
ಸ್ತೆತುೀನೆ�y ನಿೀವುy ಈy ವಿಷಯದಲ್್ಲy ನೆೀರವಾದy ಮಾಗಥಿದಲ್್ಲy
ನೆಲೆನಿಲ್್ಲವಂತಾಗಲ್yಮತ್ತುyಅಲಾ್ಲಹ್yಇಚಿಛೆಸಿದರyನಿಮ್ಮyಹೃದಯಕೆ್ಕy
ಅಂಟ್ಕೆೊಂಡಿರ್ವyಸಂಶಯyಸಂದೆೀಹಗಳುyನಿವಾರಣೆಯಾಗಲ್y
ಹಾಡ್yಮತ್ತುyಸಂಗೀತೆೊೀಪಕರಣಗಳyವಿಷಯದಲ್್ಲyಅವತ್ೀ-
ಣಥಿಗೆೊಂಡyಆಯತ್ಗಳುyಮತ್ತುyಸಹಿೀಹಾದyಹದಿೀಸ್ಗಳನ್್ನy
ಹಾಗೊyಈyವಿಷಯದಲ್್ಲyವಿದಾವಾಂಸರ್yಹೀಳದyಮಾತ್ಗಳನೊ್ನy
ವಿವರಿಸಿಕೆೊಡ್ತೆತುೀನೆ�yಅಬೊyತ್ರಾಬ್yಮತ್ತುyಅವರಂತಹyಜನರy
ಲೆೀಖನಗಳನ್್ನyಓದ್ವವರ್yಈyವಿಷಯದಲ್್ಲyಪರಿೀಕ್ಷೆಗೆೊಳಪಡ್-
ವುದ್yನಿಶ್ಚಾತ�yಅಲಾ್ಲಹನಲ್್ಲyನಾವುyಸಹಾಯyಬೆೀಡ್ತೆತುೀವೆ�yಅವನಲ್್ಲy
ನಾವುyಭರವಸೆಯಿಡ್ತೆತುೀವೆ�yಅತ್್ಯನ್ನತನೊyಮಹಾಮಹಿಮನೊy
ಆದyಅಲಾ್ಲಹನyಹೊರತ್yಇತರyಯಾರಲೊ್ಲyಶಕಿತುyಸಾಮರ್ಯಥಿಗಳಲ್ಲ�

ಅಬೊyತ್ರಾಬ್yಹೀಳುತಾತುರ�y“ಒಟ್್ಟನಲ್್ಲyಹಾಡ್,yಅದರyಉಪಕರ-
ಣಗಳುyಮತ್ತುyಅದಕೆ್ಕyಕಿವಿಗೆೊಡ್ವುದ್yನಿಷ್ದ್ಧವಲ್ಲ�yಮ್ಹಮ್ಮದ್

y ರವರ್y ತಂದy ಶರಿೀಅತ್ತುನಲ್್ಲy ಇದನ್್ನy ನಿಷ್ದ್ಧವೆಂದ್y
ಹೀಳುವyಯಾವುದೆೀyವಚನವೂyಇಲ್ಲ�yಇದ್yನಿಷ್ದ್ಧವೆನ್್ನವುದಕೆ್ಕy
ಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಸ್ನ್ನತ್ತುನಿಂದ,yಹಾಗೊyಇತರyಮೊಲಗಳಂದy
ತೆೊೀರಿಸಲಾಗ್ವyಪುರಾವೆಗಳೆಲ್ಲವೂyಅತ್ರೀಕ,yಸ್ಳುಳುyಮತ್ತುy
ತ್ರಸ್ಕಕೃತ�yಅಲಾ್ಲಹ್yವಿಧಿಸಿದyಗಡಿಯನ್್ನyದಾಟ್ವುದ್yಸತ್ಯವಿ-
ಶಾವಾಸಿಗೆyಖಂಡಿತyಸಮ್ಮತಾಹಥಿವಲ್ಲ�”y

ನಾನ್yಹೀಳುತೆತುೀನೆ:yಅಲಾ್ಲಹ್yನಿಷ್ದ್ಧಗೆೊಳಸಿದyಹಾಡ್yಮತ್ತುy
ಸಂಗೀತೆೊೀಪಕರಣಗಳನ್್ನyಧಮಥಿಸಮ್ಮತಗೆೊಳಸ್ವyಮೊಲಕy
ಅಬೊyಮ್ಹಮ್ಮದ್y ತಪ್ಪಸಗದಾದಾರ�y ಅವರನ್್ನy ಹಿಂಬಾಲ್ಸಿy
ಅವರyಅನ್ಯಾಯಿyಅಬೊyತ್ರಾಬ್yಕೊಡyತಪ್ಪಸಗದಾದಾರ�y
ಇವರಿಬ್ಬರೊyಜನರಿಗೆyಮಹಾyಕೆಡ್ಕಿನyದಾವಾರವನ್್ನyತೆರದ್ಕೆೊ-
ಟ್್ಟದಾದಾರ�yತನೊ್ಮಲಕyಇಬ್ಬರೊyಈಮಾನಿನyಜನರಾದ,yಕ್ರ್ಆನ್y
ಮತ್ತುyಸ್ನ್ನತ್ತುನyವಾಹಕರಾದyಸಹಾಬಾಗಳyಮತ್ತುyಅವರನ್್ನy
ಹಿಂಬಾಲ್ಸಿದವರy ಮಾಗಥಿಕೆ್ಕy ವಿರ್ದ್ಧವಾಗy ಚಲ್ಸಿದಾದಾರ�y

ಖಂಡಿತವಾಗಯೊyಇದೆೊಂದ್yಮಹಾyವಿಷಯವಾಗದೆ�yಇದರy
ಅಪಾಯವುyಭಿೀಕರವಾಗದೆ�

ಹಾಡ್ಗಳುyಮತ್ತುy ಸಕಲy ರಿೀತ್ಯy ಸಂಗೀತೆೊೀಪಕರಣಗಳುy
ನಿಷ್ದ್ಧವೆಂದ್y ಇಸಾ್ಲಮಿೀy ವಿದಾವಾಂಸರಲ್್ಲy ಹಚಿಚಾನವರ್y ಮತ್ತುy
ಇಮಾಂಗಳಲ್್ಲy ಬಹ್ಪಾಲ್y ಮಂದಿy ಅಭಿಪಾರಾಯಪಟ್್ಟದಾದಾರ�y
ಸಂಗೀತೆೊೀಪಕರಣಗಳನ್್ನyನಾಶyಮಾಡ್ವುದ್yಕಡಾಡಾಯವೆಂದ್y
ಅವರ್y ಹೀಳದಾದಾರ�y ಹಾಡಿನೆೊಂದಿಗೆy ತಬಲ,y ವಾದ್ಯ,y ತಂತ್y
ಮ್ಂತಾದವುಗಳುy ಸೆೀರಿಕೆೊಂಡರy ವಿದಾವಾಂಸರy ಒಮ್ಮತಾಭಿ-
ಪಾರಾಯದyಪರಾಕಾರyಅದ್yನಿಷ್ದ್ಧವೆನ್್ನವುದರಲ್್ಲyಸಂಶಯವೆೀyಇಲ್ಲ�y

ಆದರyವಿವಾಹyಸಮಾರಂಭಗಳyಸಂದಭಥಿyಚಿಕ್ಕyಹ್ಡ್ಗಯರ್y
ಬಾರಿಸ್ವyದಫ್ಫ್yಇದಕೆ್ಕyಹೊರತಾಗದೆ�yಇದರyಬಗೆಗyಮ್ಂದೆyವಿವರಿ-
ಸಲಾಗ್ವುದ್yಇನ್yಶಾyಅಲಾ್ಲಹ್�y

ಹಾಡ್yಮತ್ತುyಸಂಗೀತೆೊೀಪಕರಣಗಳುyಒಟ್್ಟಗೊಡಿದರyಅದ್y
ನಿಷ್ದ್ಧವೆಂಬyವಿಷಯದಲ್್ಲyಮ್ಸಿ್ಲಮ್yಉಲಮಾಗಳyಒಮ್ಮತಾಭಿ-
ಪಾರಾಯವಿದೆಯೆಂದ್yಅಬೊyಅಮ್ರಾyಇಬ್್ನyಸ್ಸಲಾಹ್yಉದ್ಧರಿಸಿದಾದಾರ�y
ಅವರyಮಾತ್ಗಳನ್್ನyಅಲಾ್ಲಮಾyಇಬ್್ನಲ್yಕಯಿ್ಯಂyಉಲೆ್ಲೀಖಿಸಿದy
ರಿೀತ್ಯಲೆ್ಲೀy ನಾನ್y ಮ್ಂದೆy ವಿವರಿಸಲ್ದೆದಾೀನೆ�y ಮಾತರಾವಲ್ಲ,y
ಹಾಡ್yಮತ್ತುyಮನೆೊೀರಂಜನಾyಉಪಕರಣಗಳyಪರಿಣಾಮವಾಗy
ಹೃದಯಗಳುyಕಠೊೀರವಾಗ್ತತುವೆ�yಕ್ರ್ಆನ್yಹಾಗೊyಉಪಯ್-
ಕತುವಾದyಜ್ಾನಗಳyಕಡೆಗೆyಕಿವಿಗೆೊಡ್ವುದನ್್ನyಅದ್yತಡೆಯ್ತತುದೆ�y
ಇದ್yಶೈತಾನನ್yಮನ್ಷ್ಯರಿಗೆyಬೀಸಿದyಅವನyಬಲೆಯೆನ್್ನವುದರಲ್್ಲy
ಯಾವುದೆೀyಸಂಶಯವಿಲ್ಲ�yಜ್ಾನyಮತ್ತುyಧಮಥಿದಲ್್ಲyಕೆೊರತೆಯ್-
ಳಳುವರನ್್ನyಅವನ್yಇದರyಮೊಲಕyಬೆೀಟೆಯಾಡ್ತಾತುನೆ�yಅಲಾ್ಲಹನy
ಗರಾಂರyಮತ್ತುyಪರಾವಾದಿಯವರ yಹದಿೀಸ್ಗಳyಕಡೆಗೆyಕಿವಿಗೆೊ-
ಡ್ವುದರyಬದಲ್yಶೈತಾನನyವಾದ್ಯದyಕಡೆಗೆyಕಿವಿಗೆೊಡ್ವಂತೆy
ಅವರನ್್ನyಪರಾೀರೀಪಿಸ್ತಾತುನೆ�

ಹಾಡ್yಮತ್ತುyಸಂಗೀತಗಳಲ್್ಲyತಲ್್ಲೀನರಾಗ್ವವರyಬಗೆಗyಸಲಫುಸಾ್ಸ-
ಲ್ಹ್ಗಳುyಕಠೊೀರyಎಚಚಾರಿಕೆyನಿೀಡಿದಾದಾರ�yಅವರನ್್ನyಅವಿವೆೀಕಿಗಳುy
ಮತ್ತುyದ್ಷ್ಟರಂದ್yವಣಿಥಿಸಿದಾದಾರ�yಅವರyಸಾಕ್ಷಿಯನ್್ನyಅಂಗೀಕ-
ರಿಸಬಾರದೆಂದ್yಹೀಳದಾದಾರ�yಅವರyಕೆಲವುyಮಾತ್ಗಳುyಮ್ಂದೆy
ಬರಲ್ವೆ�yಇನ್yಶಾyಅಲಾ್ಲಹ್�y

ಏಕೆಂದರ,yಹಾಡ್yಮತ್ತುyವಾದೆೊ್ಯೀಪಕರಣಗಳಲ್್ಲyತಲ್್ಲೀನರಾಗ್ವು-
ದರಿಂದyಈಮಾನ್yದ್ಬಥಿಲವಾಗ್ತತುದೆ,yನಾಚಿಕೆyಮತ್ತುyದೆೀವಭಯy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತತುದೆ,yಅಲಾ್ಲಹನyಆದೆೀಶyಮತ್ತುyನಿಷೆೀಧಗಳyಬಗೆಗy
ತ್ರಸಾ್ಕರyಮೊಡ್ತತುದೆ�yಹಾಡ್ಗಾರಿಕೆyಮತ್ತುyವಾದೆೊ್ಯೀಪಕರಣಗಳy
ಜನರ್yಧಮಥಿದyಬಗೆಗyನಿಲಥಿಕ್ಷಿತರಾಗ್ತಾತುರ,yಮಿರ್ಯದಲ್್ಲyತೃಪತುರಾ-
ಗ್ತಾತುರ,yನಮಾಝ್yಮತ್ತುyಒಳತ್ನyಕಾಯಥಿಗಳನ್್ನyಭಾರವಾಗy
ಕಾಣ್ತಾತುರ,yಹಾಡ್yಮತ್ತುyಸಂಗೀತದಿಂದyಉದ್ಭವಿಸ್ವyವ್ಯಭಿಚಾರ,y
ಸಲ್ಂಗರತ್,yಮದ್ಯಪಾನ,yಹಂಗಸರyಸಂಗyಇತಾ್ಯದಿಗಳಲ್್ಲyಕಿರಾಯಾ-
ಶ್ೀಲರಾಗ್ತಾತುರ�yಅಲಾ್ಲಹ್yಕಾಪಾಡಲ್�yಈyಮೆೀಲ್ನyಕಾಯಥಿಗಳy
ಪರಿಣಾಮವಾಗyಉಂಟಾಗ್ವyಕೆಡ್ಕ್yಮತ್ತುyವಿನಾಶದyಬಗೆಗ,y
ಅದರಲ್್ಲರ್ವy ದ್ಮಾಥಿಗಥಿಗಳy ಬಗೆಗy ಬ್ದಿ್ಧವಂತರಿಗೆy ಹಚ್ಚಾy
ತ್ಳಸಿಕೆೊಡಬೆೀಕಾಗಲ್ಲ�

ಮಾನ್ಯyಓದ್ಗರೀ!yಹಾಡ್yಮತ್ತುyಸಂಗೀತಗಳುyನಿಷ್ದ್ಧವೆಂಬy
ವಿಷಯದಲ್್ಲyಬಂದಿರ್ವyಪವಿತರಾyಕ್ರ್ಆನಿನyಕೆಲವುyಆಯತ್ಗ-
ಳನ್್ನyಮತ್ತುyಪರಾವಾದಿಯವರ yಸಹಿೀಹಾದyಹದಿೀಸ್ಗಳನ್್ನy
ನಾನಿಲ್್ಲyಉಲೆ್ಲೀಖಿಸ್ತ್ತುದೆದಾೀನೆ�

ಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:y

﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک کک گ گ گ گ ﴾

“ಜನರಲ್್ಲyಕೆಲವರಿದಾದಾರ�yಅವರ್yಅರಿವಿಲ್ಲದೆyಜನರನ್್ನyಅಲಾ್ಲಹನy
ಮಾಗಥಿದಿಂದyತಪಿ್ಪಸ್ವುದಕಾ್ಕಗyಮತ್ತುyಅದನ್್ನyಲೆೀವಡಿyಮಾಡ್-
ವುದಕಾ್ಕಗy‘ಲಹ್ವಾಲ್yಹದಿೀಸ’ನ್್ನyಖರಿೀದಿಸಿyತರ್ತಾತುರ�yಅವರಿಗೆy
ನಿಂದನಾತ್ಮಕyಶ್ಕ್ಷೆyಕಾದಿದೆ�yಅವರyಮ್ಂದೆyನಮ್ಮyಆಯತ್ಗ-
ಳನ್್ನyಓದಲಾದರyಅವರ್yಅದನ್್ನyಕೆೀಳಲ್ಲ್ಲವೊೀyಎಂಬಂತೆ,y
ಅವರyಕಿವಿಗಳುyಕಿವುಡಾಗದೆಯೀyಎಂಬಂತೆyyಅಹಂಕಾರದಿಂದy
ತ್ರ್ಗyನಡೆಯ್ತಾತುರ�yಅವರಿಗೆyಯಾತನಾಮಯyಶ್ಕ್ಷೆಯyಬಗೆಗy
ಶ್ಭವಾತೆಥಿyನಿೀಡಿರಿ�”y(ಲ್ಕಾ್ಮನ್y6-7)

ಈyಆಯತ್ತುನyವಾ್ಯಖಾ್ಯನದಲ್್ಲy ಇಬ್್ನy ಕಸಿೀರ್ yಹೀಳುತಾತುರ:y
“ಅಲಾ್ಲಹನy ಗರಾಂರದಿಂದy ಮಾಗಥಿದಶಥಿನy ಪಡೆದ್y ಅದರy
ಪಾರಾಯಣದಿಂದyಪರಾಯೀಜನyಪಡೆಯ್ವyಸ್ಭಾಗ್ಯವಂತರy

ಬಗೆಗyಪರಾಸಾತುಪಿಸ್ತಾತುyಅಲಾ್ಲಹ್yಹೀಳುತಾತುನೆ:y

﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ ﴾

“ಅಲಾ್ಲಹ್yಅತ್್ಯತತುಮyವಾತೆಥಿಯನ್್ನyಅವತ್ೀಣಥಿಗೆೊಳಸಿದನ್�y
ಅದ್yಪರಸ್ಪರyಸಾದೃಶ್ಯವಿರ್ವyವಚನಗಳನ್್ನyಮತ್ತುyಪುನರಾ-
ವತ್ಥಿಸಲ್ಪಡ್ವyವಚನಗಳನ್್ನyಹೊಂದಿರ್ವyಗರಾಂರ�yಅದನ್್ನy
ಪಾರಾಯಣyಮಾಡ್ವಾಗyತಮ್ಮyರಬ್ಬನ್್ನyಭಯಪಡ್ವವರy
ಚಮಥಿವುyನಡ್ಗ್ವುದ್�yನಂತರyಅವರyಚಮಥಿyಮತ್ತುyಹೃದಯವುy
ಅಲಾ್ಲಹನyಸ್ಮರಣೆಗಾಗyಮೃದ್ವಾಗ್ವುದ್�”y(ಅಝ್ಝಾಮರ್y23)y

ಇದಕೆ್ಕyಅನ್ಬಂಧಿತವಾಗ,yಅಲಾ್ಲಹನyಗರಾಂರದyಪಾರಾಯಣದಿಂದy
ಪರಾಯೀಜನyಪಡೆಯದೆyತ್ರ್ಗyನಡೆಯ್ವ,yವಾದ್ಯ,yಹಾಡ್,yರಾಗy
ಮತ್ತುyಸಂಗೀತೆೊೀಪಕರಣಗಳyಶಬದಾವನ್್ನyಕೆೀಳುತಾತುyಮನರಂಜನೆy
ಪಡೆಯ್ವy ಹತಭಾಗ್ಯರy ಬಗೆಗy ಪರಾಸಾತುಪಿಸ್ತಾತುy ಅಲಾ್ಲಹ್

yಹೀಳುತಾತುನೆ�y

﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک کک گ گ گ گ ﴾

“ಜನರಲ್್ಲyಕೆಲವರಿದಾದಾರ�yಅವರ್yಅರಿವಿಲ್ಲದೆyಜನರನ್್ನyಅಲಾ್ಲಹನy
ಮಾಗಥಿದಿಂದyತಪಿ್ಪಸ್ವುದಕಾ್ಕಗyಮತ್ತುyಅದನ್್ನyಲೆೀವಡಿyಮಾಡ್-
ವುದಕಾ್ಕಗy‘ಲಹ್ವಾಲ್yಹದಿೀಸ’ನ್್ನyಖರಿೀದಿಸಿyತರ್ತಾತುರ�yಅವರಿಗೆy
ನಿಂದನಾತ್ಮಕyಶ್ಕ್ಷೆyಕಾದಿದೆ�yಅವರyಮ್ಂದೆyನಮ್ಮyಆಯತ್ಗ-
ಳನ್್ನyಓದಲಾದರyಅವರ್yಅದನ್್ನyಕೆೀಳಲ್ಲ್ಲವೊೀyಎಂಬಂತೆ,y
ಅವರyಕಿವಿಗಳುyಕಿವುಡಾಗದೆಯೀyಎಂಬಂತೆyyಅಹಂಕಾರದಿಂದy
ತ್ರ್ಗyನಡೆಯ್ತಾತುರ�yಅವರಿಗೆyಯಾತನಾಮಯyಶ್ಕ್ಷೆಯyಬಗೆಗy
ಶ್ಭವಾತೆಥಿyನಿೀಡಿರಿ�”y(ಲ್ಕಾ್ಮನ್y6-7)
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ಜನವರ  ೆ11

ಅಲಾ್ಲಹನyಈyವಚನದyವಾ್ಯಖಾ್ಯನದಲ್್ಲyಇಬ್್ನyಮಸ್ಊದ್ y
ರವರ್yಹೀಳುತಾತುರ�y

ِه اْلِغنَاُء. ُهَو َواللَّ

“ಅಲಾ್ಲಹನಾಣೆ!yಲಹ್ವಾಲ್yಹದಿೀಸ್yಎಂದರyಹಾಡ್�”

ಇಬ್್ನyಜರಿೀರ್yವರದಿyಮಾಡ್ತಾತುರ�yಅಬ್ದಾಲಾ್ಲಹ್yಇಬ್್ನyಮಸ್ಊದ್
yರಲ್್ಲyಈyಆಯತ್ತುನyಬಗೆಗyಕೆೀಳಲಾದಾಗyಅವರಿಗೆyಉತತುರಿಸಿದರ್�

ِذي َل إَِلَه إِلَّ ُهَو. ِه الَّ اْلِغنَاُء، َواللَّ

“ಯಾರyಹೊರತ್yಅನ್ಯyಸತ್ಯyಆರಾಧ್ಯರಿಲ್ಲವೊೀyಅವನyಮೆೀಲಾಣೆ!y
ಲಹ್ವಾಲ್yಹದಿೀಸ್yಎಂದರyಹಾಡ್�”yಅವರ್yಇದನ್್ನyಮೊರ್y
ಬಾರಿyಪುನರಾವತ್ಥಿಸಿyಹೀಳದರ್�y

ಅಬೊyಸ್್ಸಹಾ್ಬಅ್yರಿಂದyವರದಿ�yಇಬ್್ನyಮಸ್ಊದ್ yರೊಡನೆy
ಈyಆಯತ್ತುನyಬಗೆಗyಕೆೀಳದಾಗyಅವರ್yಹೀಳದರ :್y

﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾ اْلِغنَاُء

“ಲಹ್ವಾಲ್yಹದಿೀಸ್yಎಂದರyಹಾಡ್�”

ಇಬ್್ನy ಅಬಾ್ಬಸ್,y ಜಾಬರ್,y ಇಕಿರಾಮ,y ಸಈದ್y ಇಬ್್ನy ಜ್ಬೆೈರ್,y
ಮ್ಜಾಹಿದ್,yಮರ್ಹೊಲ್,yಅಮ್ರಾyಇಬ್್ನyಶ್ಐಬ್,yಅಲ್ೀyಇಬ್್ನy
ಬದೆೈಮyಮ್ಂತಾದವರ್yಕೊಡyಹಿೀಗೆಯೆೀyವಾ್ಯಖಾ್ಯನಿಸಿದಾದಾರ�y
ಅಲ್ಹಸನ್ಲ್yಬಸಿರಾyಹೀಳುತಾತುರ�y

َنَزَلــْت َهــِذِه اْلَيــُة: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

اْلِغنَــاِء  فِــي   ﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
َواْلَمَزاِميــِر.

“ಜನರಲ್್ಲyಕೆಲವರಿದಾದಾರ�yಅವರ್yಅರಿವಿಲ್ಲದೆyಜನರನ್್ನyಅಲಾ್ಲಹನy
ಮಾಗಥಿದಿಂದyತಪಿ್ಪಸ್ವುದಕಾ್ಕಗyಲಹ್ವಾಲ್yಹದಿೀಸನ್್ನyಖರಿೀದಿಸಿy
ತರ್ತಾತುರ�yಈyಆಯತ್yಅವತ್ೀಣಥಿವಾದದ್ದಾy ಹಾಡ್yಮತ್ತುy
ವಾದ್ಯಗಳyಬಗೆಗಯಾಗದೆ�”y

ಕತಾದyಹೀಳುತಾತುರ�y

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ 

ڃ ڃ چ چ ﴾ َواللَّــِه! َلَعلَّــُه َل ُينَْفــُق فِيِه 
َماًل، َوَلِكْن ِشــَراُءُه اْســتِْحَباُبُه. بَِحْسِب اْلَمْرِء ِمَن 

َلَلِة َأْن َيْخَتــاَر َحِديَث اْلَباطِــِل َعَلى َحِديِث  الضَّ

، َوَمــا َيُضرُّ َعَلى َمــا َينَْفُع. اْلَحقِّ

“ಜನರಲ್್ಲyಕೆಲವರಿದಾದಾರ�yಅವರ್yಅರಿವಿಲ್ಲದೆyಜನರನ್್ನyಅಲಾ್ಲಹನy
ಮಾಗಥಿದಿಂದyತಪಿ್ಪಸ್ವುದಕಾ್ಕಗyಲಹ್ವಾಲ್yಹದಿೀಸನ್್ನyಖರಿೀದಿಸಿy
ತರ್ತಾತುರyಎಂಬyಅಲಾ್ಲಹನyಮಾತ್ನyಬಗೆಗyಹೀಳುವುದಾದರ,y
ಅಲಾ್ಲಹನಾಣೆ!yಅದಕಾ್ಕಗyಯಾರೊyಧನವನ್್ನy ವ್ಯಯಿಸ್ವು-
ದಿಲ್ಲ�yಬದಲಾಗyಅದನ್್ನyಖರಿೀದಿಸ್ವುದ್yಎಂದರyಅದನ್್ನy
ಉತತುಮವಾಗy ಕಾಣ್ವುದ್�y ಸತ್ಯy ವಾತೆಥಿಗೆy ಬದಲಾಗyಮಿರ್ಯy
ವಾತೆಥಿಯನ್್ನ,yಪರಾಯೀಜನyನಿೀಡ್ವyವಸ್ತುವಿಗೆyಬದಲ್yಹಾನಿy
ಮಾಡ್ವyವಸ್ತುವನ್್ನyಆಯೆ್ಕyಮಾಡ್ವುದ್yಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುಯyಮಟ್್ಟಗೆy
ದ್ಮಾಥಿಗಥಿವಾಗyಧಾರಾಳyಸಾಕ್�”y[ಇಬ್್ನyಕಸಿೀರ್ರವರyಮಾತ್y
ಇಲ್್ಲಗೆyಕೆೊನೆಗೆೊಳುಳುತತುದೆ�]

ಮಾನ್ಯyಓದ್ಗರೀ!yಈyಎರಡ್yಆದರಣಿೀಯyಆಯತ್ಗಳyಬಗೆಗy
ಚಿಂತ್ಸಿyನೆೊೀಡಿರಿ�yಇದರyವಾ್ಯಖಾ್ಯನದಲ್್ಲyಇಮಾಮ್yಇಬ್್ನyಕಸಿೀರ್y
ಹೀಳದyಮಾತ್ಗಳyಬಗೆಗyಚಿಂತ್ಸಿyನೆೊೀಡಿರಿ�yಈyಬಗೆಗyಅವರ್y
ಸಲಫ್ಗಳyಇಮಾಮರಿಂದyವರದಿyಮಾಡಿದyಮಾತ್ಗಳyಬಗೆಗy
ಚಿಂತ್ಸಿyನೆೊೀಡಿರಿ�yಹಾಡ್yಮತ್ತುyಮನರಂಜನೆಗಳyಒಡೆಯರ್y
ಎಂತಹy ಭಯನಕy ಅಪಾಯದಲ್್ಲದಾದಾರಂದ್y ಇದರಿಂದy
ನಿಮಗೆyಮನದಟಾ್ಟಗಬಹ್ದ್�

ಈy ಮೆೀಲ್ನy ಆಯತ್ಗಳುy ಅವರನ್್ನy ಎಷ್್ಟy ಸ್ಪಷ್ಟವಾದy
ಶೈಲ್ಯಲ್್ಲyಆಕ್ಷೆೀಪಿಸಿದೆyಮತ್ತುyಅವರ್yಖರಿೀದಿಸಿyಈyಲಹ್ವಾಲ್y
ಹದಿೀಸ್yyಅವರನ್್ನy—ಅವರ್yಅರಿತ್ದದಾರೊyಅರಿತ್ರದಿದದಾರೊ—y
ದ್ಮಾಥಿಗಥಿದy ಕಡೆಗೆy ಒಯ್್ಯತತುದೆಯೆಂದ್y ಎಷ್್ಟy ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗy
ಹೀಳದೆಯೆಂದ್yಮನವರಿಕೆyಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಬಹ್ದ್�y

ಏಕೆಂದರy ಸೊರದy ಆದಿಭಾಗದಲ್್ಲ y ಅಲ ಾ್ಲಹ ್ y
ಪರಾಶಂಸನಿೀಯyವಣಥಿನೆಗಳyಮೊಲಕy ಕ್ರ್ಆನಿನyಜನರನ್್ನy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

–ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳನ್್ನ–yಪರಾಶಂಸಿಸಿದಾದಾನೆ�yyಅವರ್yಸನಾ್ಮಗಥಿyಮತ್ತುy
ಯಶಸಿ್ಸನyಜನರಂದ್yತ್ಳಸಿದಾದಾನೆ�yಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ 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 ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾

“ಅಲ್ಫ್—ಲಾಮ್—ಮಿೀಮ್�y ಇದ್y ಯ್ಕಿತುಪೂಣಥಿವಾದy
ಗರಾಂರದyಆಯತ್ಗಳು�y ಸತ್ಕಮಿಥಿಗಳಗೆyಇದ್yಮಾಗಥಿದಶಥಿನy
ಮತ್ತುyಕರ್ಣೆಯಾಗದೆ�yಅಂದರyನಮಾಝನ್್ನyಸಂಸಾಥಾಪಿಸ್ವ-
ವರ್,yಝಕಾತ್yಕೆೊಡ್ವವರ್yಮತ್ತುyಪರಲೆೊೀಕದಲ್್ಲyದೃಢವಾಗy
ವಿಶಾವಾಸವಿಡ್ವವರಿಗೆ�yಅವರ್yಅವರyರಬ್ಬನyಕಡೆಯyಮಾಗಥಿದ-
ಶಥಿನದಲ್್ಲದಾದಾರ�yಅವರೀyಯಶಸಿವಾಯಾದವರ್�”y(ಲ್ಕಾ್ಮನ್y1-5)y

ನಂತರyಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:y

﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾
“ಜನರಲ್್ಲy ಕೆಲವರಿದಾದಾರ�y ಅವರ್y ಅರಿವಿಲ್ಲದೆy ಜನರನ್್ನy
ಅಲಾ್ಲಹನyಮಾಗಥಿದಿಂದy ತಪಿ್ಪಸ್ವುದಕಾ್ಕಗy ಮತ್ತುy ಅದನ್್ನy
ಲೆೀವಡಿyಮಾಡ್ವುದಕಾ್ಕಗy ‘ಲಹ್ವಾಲ್y ಹದಿೀಸ’ನ್್ನy ಖರಿೀದಿಸಿy
ತರ್ತಾತುರ�”y(ಲ್ಕಾ್ಮನ್y6-7)

ಇದ್yಲಹ್ವಾಲ್yಹದಿೀಸನ್್ನyಖರಿೀದಿಸಿದವರನ್್ನ,yಸನಾ್ಮಗಥಿದಲಾ್ಲದy
ಬಳಕyದ್ಮಾಥಿಗಥಿವನ್್ನyಆರಿಸಿದವರನ್್ನyಆಕ್ಷೆೀಪಿಸ್ತಾತುyಹೀಳದy
ಮಾತ್�yದ್ಮಾಥಿಗಥಿಕೆ್ಕyದಾರಿyತೆೊೀರಿಸ್ವುದೆಲ್ಲವೂyಆಕ್ಷೆೀಪಾಹಥಿ-
ವಾಗವೆ�yಅವುಗಳyಬಗೆಗyಎಚಚಾರyವಹಿಸ್ವುದ್yಮತ್ತುyಅವುಗಳಂದy
ದೊರವಾಗ್ವುದ್yಕಡಾಡಾಯ�yಹಾಫಝ್yಇಬ್್ನyಕಸಿೀರ್yತಮ್ಮy
ತಫ್ಸೀರಿನಲ್್ಲy ಹೀಳದ್ದಾy ಇದನೆ್ನೀ�y ಇಬ್್ನy ಜರಿೀರ್,y ಅಲ್ಬಗವಿೀ,y
ಅಲ್ಕ್ತ್ಥಿಬyಮ್ಂತಾದyಮ್ಫಸಿ್ಸರ್ಗಳುyಕೊಡyಹಿೀಗೆಯೆೀy
ಹೀಳದಾದಾರ�yಎಲ್್ಲಯವರಗೆಂದರyಅಲ್ವಾಹಿದಿೀyತಮ್ಮyತಫ್ಸೀರಿ-
ನಲ್್ಲyಹೀಳುತಾತುರ�y

ــِريَن َعَلى َأنَّ َلْهَو اْلَحِديِث ُهَو اْلِغنَاُء.  َأْكَثُر اْلُمَفسِّ

ــَرُه َجَماَعٌة بَِأْخَباِر  ْرِك. َوَفسَّ ــَرُه آَخُروَن بِالشِّ َوَفسَّ

تِــي َتُصدُّ َعِن  اْلََعاِجــِم َوبِاْلََحاِديــِث اْلَباطَِلِة الَّ

َها َتَفاِســيُر َصِحيَحــٌة. َل ُمنَاَفاَة َبْينََها.  . َوُكلُّ اْلَحقِّ

َواْلَيــُة اْلَكِريَمُة  َتُذمُّ َمِن اْعَتاَد َما َيُصدُّ َعْن َســبِيِل 

اللَّــِه  َوُيْلِهيِه َعــْن ِكَتابِــِه. َوَل َشــكَّ َأنَّ اْلََغانَِي 

ادِّ  َواْلَلِت اْلَمَلِهي ِمْن َأْقَبِح َلْهــِو اْلَحِديِث الصَّ

ِه َوَعْن َســبِيِلِه. َعــْن ِكَتاِب اللَّ

“ಲಹ್ವಾಲ್yಹದಿೀಸ್yಎಂದರyಹಾಡ್yಎಂದ್yಹಚಿಚಾನyಮ್ಫಸಿ್ಸ-
ರ್ಗಳುyಅಭಿಪಾರಾಯಪಟ್್ಟದಾದಾರ�yಇತರyಕೆಲವರ್yಅದನ್್ನyಶ್ರ್ಥಿy
ಎಂದ್yಹೀಳದಾದಾರ�yಒಂದ್yಗ್ಂಪುyವಿದಾವಾಂಸರ್yಅದನ್್ನyವಿದೆೀಶ್y
ವಾತೆಥಿಗಳು,y ಸತ್ಯಮಾಗಥಿದಿಂದy ತಪಿ್ಪಸ್ವyಮಿರ್ಯy ವಾತೆಥಿಗಳುy
ಎಂದ್y ಹೀಳದಾದಾರ�y ಇವೆಲ್ಲy ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಗಳೂy ಸರಿಯಾಗವೆ�y
ಇವುಗಳyಮಧ್್ಯyವಿರೊೀಧಾಭಾಸವಿಲ್ಲ�yಅಲಾ್ಲಹನyಮಾಗಥಿದಿಂದy
ತಡೆಯ್ವy ಮತ್ತುy ಅವನy ಗರಾಂರದಿಂದy ದೊರಗೆೊಳಸ್ವy
ವಿಷಯಗಳಲ್್ಲyದಿನನಿತ್ಯyಮಗ್ನರಾಗ್ವುದನ್್ನyಈyಆದರಣಿೀಯy
ಆಯತ್yಆಕ್ಷೆೀಪಿಸ್ತತುದೆ�yಹಾಡ್yಮತ್ತುyಸಂಗೀತೆೊೀಪಕರಣಗಳುy
ಅತ್ಕೆಟ್ಟyಲಹ್ವಾಲ್yಹದಿೀಸ್yಆಗದೆyಮತ್ತುyಅಲಾ್ಲಹನyಗರಾಂರyಮತ್ತುy
ಅವನyಮಾಗಥಿದಿಂದyಜನರನ್್ನyತಡೆಗಟ್್ಟತತುದೆyಎನ್್ನವುದರಲ್್ಲy
ಯಾವುದೆೀyಸಂಶಯವಿಲ್ಲ�”y

ಅಬೊyಜಅ್yಫರ್yಇಬ್್ನyಜರಿೀರ್ yತಮ್ಮyತಫ್ಸೀರಿನಲ್್ಲyಲಹ್ವಾಲ್y
ಹದಿೀಸಿನyಬಗೆಗyಉಲಮಾಗಳyಅಭಿಪಾರಾಯವನ್್ನyಉಲೆ್ಲೀಖಿಸ್-
ತಾತುyಹೀಳುತಾತುರ�y

َواُب ِمــَن اْلَقْوِل فِــي َذلَِك َأْن ُيَقــاَل: ُعنَِي  َوالصَّ

بِــِه ُكلُّ َما َكاَن ِمــَن اْلَحِديــِث ُمْلِهًيا َعْن َســبِيِل 

ُه َعِن اْســتَِماِعِه َأْو َرُســوُلُه. ِلَنَّ  ا َنَهى اللَّ ِه، ِممَّ اللَّ

َه َتَعاَلــى َعمَّ بَِقْولِــِه: ﴿ ڄ ڄ ﴾ َوَلْم  اللَّ
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ಜನವರ  ೆ11

ــْص َبْعًضا ُدوَن َبْعٍض. َفَذلِــَك َعَلى ُعُموِمِه  ُيَخصِّ

َحتَّــى َيْأتِــَي َما َيــُدلُّ َعَلــى ُخُصوِصــِه. َواْلِغنَاُء 

ــْرُك ِمْن َذلَِك. َوالشِّ

“ಈyವಿಷಯದಲ್್ಲy ಹೀಳಬಹ್ದಾದy ಸರಿಯಾದyಅಭಿಪಾರಾಯy
ಏನೆಂದರ,yಜನರನ್್ನyಅಲಾ್ಲಹನyಮಾಗಥಿದಿಂದyತಪಿ್ಪಸಿyಮೀಜನಲ್್ಲy
ಮ್ಳುಗಸ್ವyಮತ್ತುyಅಲಾ್ಲಹ್ yಹಾಗೊyಅವನyರಸೊಲರ್y
ಕಿವಿಗೆೊಡ್ವುದನ್್ನyವಿರೊೀಧಿಸಿದyಎಲ್ಲyವಾತೆಥಿಗಳೂy‘ಲಹ್ವಾಲ್y
ಹದಿೀಸ್’yಎಂಬyಶಬದಾದyವಾ್ಯಪಿತುಯಲ್್ಲyಒಳಪಡ್ತತುದೆ�yಏಕೆಂದರy
ಅಲಾ್ಲಹ್ yಅದನ್್ನyಲಹ್ವಾಲ್yಹದಿೀಸ್yಎಂದ್yಮತತುವಾಗy
ಹೀಳದಾದಾನೆ�y ಅವುಗಳಲ್್ಲy ಕೆಲವನ್್ನy ಮಾತರಾy ವಿಶೀಷವಾಗy
ಹೀಳಲ್ಲ�yಆದದಾರಿಂದyಅದ್yಕೆಲವುyನಿದಿಥಿಷ್ಟyವಿಷಯಗಳಗೆyಮಾತರಾy
ಅನವಾಯವೆಂದ್yಹೀಳುವyಪುರಾವೆyಲಭ್ಯವಾಗ್ವyತನಕyಅದನ್್ನy
ಮತತುವಾಗyತೆಗೆದ್ಕೆೊಳಳುಬೆೀಕ್�yಹಾಡ್yಮತ್ತುyಶ್ರ್ಥಿyy‘ಲಹ್ವಾಲ್y
ಹದಿೀಸ್’ನಲ್್ಲyಒಳಪಡ್ತತುದೆ�”

ಅಲ್ಕ್ತ್ಥಿಬy ತಮ್ಮy ತಫ್ಸೀರಿನಲ್್ಲy ಅಲಾ್ಲಹನy ಈy ಮೆೀಲ್ನy
ವಚನವನ್್ನyವಾ್ಯಖಾ್ಯನಿಸ್ತಾತುyಹೀಳುತಾತುರ�y

﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾ »ِمْن« فِي 

َمْوِضِع َرْفــٍع بِاِلْبتَِداِء. َوَلْهُو اْلَحِديــِث اْلِغنَاُء فِي 

َقْوِل اْبِن َمْســُعوٍد َواْبِن َعبَّاٍس َوَغْيِرِهَما.

“ಜನರಲ್್ಲyಕೆಲವರಿದಾದಾರ�yಅವರ್y‘ಲಹ್ವಾಲ್yಹದಿೀಸ’ನ್್ನyಖರಿೀದಿಸಿy
ತರ್ತಾತುರ�yಇಲ್್ಲy‘ಮಿನ್’yಎನ್್ನವುದ್yಪಾರಾರಂಭವನ್್ನyಸೊಚಿಸ್ವy
ಶಬದಾ�y ಲಹ್ವಾಲ್y ಹದಿೀಸ್y ಎಂದರy ಇಬ್್ನyಮಸ್ಊದ್,y ಇಬ್್ನy
ಅಬಾ್ಬಸ್yಮ್ಂತಾದವರyಅಭಿಪಾರಾಯyಪರಾಕಾರyಹಾಡ್�”y

ನಂತರy ಅವರ್y ಈy ಆಯತತುನ್್ನy ದಿೀರಥಿವಾಗy ವಾ್ಯಖಾ್ಯನy
ಮಾಡ್ತಾತುyಹೀಳುತಾತುರ:y

“ಎರಡನೆೀy ವಿಷಯ:y ಲಹ್ವಾಲ್yಹದಿೀಸ್yಎಂದರyಮನಸ್ಸನ್್ನy
ರೊೀಮಾಂಚನಗೆೊಳಸ್ವ,yನಿಲ್ಥಿಪತುತೆಯನ್್ನyಪರಾಚೆೊೀದಿಸ್ವy
ಮತ್ತುy ಭಾವನೆಗಳನ್್ನy ಕೆದಕಿy ಸೆವಾೀಚೆಛೆ,y ಕಾಮೀದೆರಾೀಕ,y ಹ್ಚ್ಚಾy
ಮ್ಂತಾದವುಗಳನ್್ನyಉತೆತುೀಜಸ್ವyಹಾಡ್ಗಳಾಗವೆ�yyಇಂತಹy

ಹಾಡ್ಗಳುyಮಹಿಳೆಯರyಸ್ಂದಯಥಿವನ್್ನyವಣಿಥಿಸ್ವ,yಮದ್ಯy
ಮ್ಂತಾದyನಿಷ್ದ್ಧyವಸ್ತುಗಳyಹಸರನ್್ನyಒಳಗೆೊಂಡಿರ್ವyಹಾಡ್-
ಗಳಾಗದದಾರyಅವುyನಿಷ್ದ್ಧವೆಂಬ್ದರಲ್್ಲyಎರಡ್yಮಾತ್ಲ್ಲ�yಏಕೆಂದರy
ಉಲಮಾಗಳyಒಮ್ಮತಾಭಿಪಾರಾಯyಪರಾಕಾರyಅದ್yಕೆಟ್ಟyಮನರಂ-
ಜನೆಯಾಗದೆ�yಇನ್್ನyಅವುyಮೆೀಲ್ನyಯಾವುದೊyಒಳಗೆೊಳಳುದy
ಹಾಡ್ಗಳಾಗದದಾರyಅವುಗಳಲ್್ಲyಬಹಳyಸಣಣುyಪರಾಮಾಣದಷ್್ಟyಮಾತರಾy
ಸಂತೆೊೀಷyಸಮಾರಂಭಗಳಲ್್ಲyಸಮ್ಮತಾಹಥಿವಾಗದೆ�yಉದಾಹರಣೆಗೆy
ವಿವಾಹyಸಮಾರಂಭಗಳಲ್್ಲ,yಹಬ್ಬದyದಿನಗಳಲ್್ಲyಮತ್ತುy ಕಠಿಣy
ಕೆಲಸದyಸಂದಭಥಿದಲ್್ಲy ದೆೀಹವನ್್ನy ಕಿರಾಯಾಶ್ೀಲಗೆೊಳಸ್ವು-
ದಕಾ್ಕಗyಹಾಡ್ವುದ್yಇತಾ್ಯದಿ�yಖಂದರ್yಯ್ದ್ಧದyಸಂದಭಥಿy
ಕಂದಕವನ್್ನyತೆೊೀಡ್ವಾಗyಸಹಾಬಾಗಳುyಹಾಡಿದದಾರ್�yಆದರy
ಇಂದಿನyಸೊಫಗಳುyಹೊಸದಾಗyಪಾರಾರಂಭಿಸಿದyಕೆೊಳಲ್,yವಾದ್ಯ,y
ತಂತ್yಮ್ಂತಾದyಉಪಕರಣಗಳyಮೊಲಕyಹಾಡ್ವyಚಟyನಿಷ್-
ದ್ಧವಾಗದೆyಎನ್್ನವುದರಲ್್ಲyಯಾವುದೆೀyಸಂಶಯವಿಲ್ಲ�”

ಅಲ್ಕ್ತ್ಥಿಬyಹೀಳದyಈyಮಾತ್yಅತ್ಯಂತyಸ್ಂದರವಾಗದೆ�y
ಈyವಿಷಯದಲ್್ಲyವರದಿಯಾದyಹದಿೀಸ್ಗಳುyಅವರyಈyಮಾತ್ಗೆy
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗ್ತತುದೆ�yಅವುಗಳಲೆೊ್ಲಂದ್yಸಹಿೀಹೈನ್ನಲ್್ಲರ್ವy
ಆಯಿಶಾ yರವರyಹದಿೀಸ್�y

َعْن َعاِئَشــَة َرِضَي اللَّــُه َعنَْها َقاَلــْت: َدَخَل َعَليَّ 

َم َوِعنِْدي  َرُســوُل اللَّــِه َصلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ

َجاِرَيَتــاِن ُتَغنَِّياِن بِِغنَــاِء ُبَعــاَث. َفاْضَطَجَع َعَلى 

َل َوْجَهُه. َوَدَخَل َأُبــو َبْكٍر َفاْنَتَهَرنِي  اْلِفــَراِش َوَحوَّ

ُه  ــْيَطاِن ِعنَْد النَّبِــيِّ َصلَّى اللَّ َوَقــاَل: ِمْزَمــاَرُة الشَّ

َلُم  ِه َعَلْيِه السَّ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َفَأْقَبَل َعَلْيِه َرُســوُل اللَّ

ــا َغَفَل َغَمْزُتُهَمــا َفَخَرَجَتا. َفَقــاَل: »َدْعُهَما«. َفَلمَّ

ಆಯಿಶಾ yರಿಂದyವರದಿ�yಅವರ್yಹೀಳುತಾತುರ�yಒಮೆ್ಮyಪರಾವಾ-
ದಿಯವರ್ yನನ್ನyಬಳಗೆyಬಂದರ್�yಆಗyನನ್ನyಬಳyಇಬ್ಬರ್y
ಹ್ಡ್ಗಯರ್yಬ್ಆಸ್yಹಾಡನ್್ನyಹಾಡ್ತ್ತುದದಾರ್�y ಪರಾವಾದಿ-
ಯವರ್ yಹಾಸಿಗೆಯಲ್್ಲyಮಲಗyತಮ್ಮyಮ್ಖವನ್್ನyಆyಕಡೆy
ತ್ರ್ಗಸಿದರ್�yಆಗyಅಬೊಬಕರ್ yಅಲ್್ಲಗೆyಬಂದ್yನನ್ನನ್್ನy
ಗದರಿಸ್ತಾತುyಕೆೀಳದರ್:y“ಪರಾವಾದಿಯವರ yಬಳyಶೈತಾನನy
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ರಾಗವೆೀ?”yಆಗyಪರಾವಾದಿಯವರ್ yಅವರy ಕಡೆಗೆy ತ್ರ್ಗy
ಹೀಳದರ :್y“ಅವರನ್್ನyಬಟ್್ಟಬಡಿ�”yಹಿೀಗೆyಅವರyಗಮನyಬೆೀರy
ಕಡೆಗೆyತ್ರ್ಗದಾಗyನಾನ್yಆyಇಬ್ಬರ್yಹ್ಡ್ಗಯರಿಗೆyಚಿವುಟ್ದೆ�y
ಅವರ್yಅಲ್್ಲಂದyಹೊರಟ್ಹೊೀದರ್�”

ಮ್ಸಿ್ಲಮ್ನyವರದಿyಮಾಡಿದyಇನೆೊ್ನಂದ್yವರದಿಯಲ್್ಲyಪರಾವಾದಿ-
ಯವರ್ yಹೀಳುತಾತುರ:y

»َيا َأَبا َبْكٍر! إِنَّ لُِكلِّ َقْوٍم ِعيًدا َوَهَذا ِعيُدَنا«.

“ಓy ಅಬೊಬಕರ್!y ಎಲ್ಲy ಜನರಿಗೊy ಹಬ್ಬವಿದೆ�y ಇದ್y
ನಮ್ಮyಹಬ್ಬವಾಗದೆ�”y

ಅವರyಇನೆೊ್ನಂದ್yವರದಿಯಲ್್ಲyಹಿೀಗದೆ:y

اُم ِعيٍد«. َها َأيَّ َفَقاَل: »َدْعُهَما َيا َأَبا َبْكٍر! َفإِنَّ

“ಆಗy ಪರಾವಾದಿಯವರ್ y ಹೀಳದರ್�y ಓy ಅಬೊಬಕರ್!y
ಅವರನ್್ನyಬಟ್್ಟಬಡಿ�yಇದ್yಹಬ್ಬದyದಿನಗಳು�”y

ಬೆೀರyಕೆಲವುyವರದಿಗಳಲ್್ಲyಹಿೀಗದೆ:y

. َجاِرَيَتاِن َتْلَعَباِن بُِدفٍّ

“ಇಬ್ಬರ್yಹ್ಡ್ಗಯರ್yದಫ್ಫ್yಹಿಡಿದ್yಆಡ್ತ್ತುದದಾರ್�”

ಹಾಡ್ವುದನ್್ನyಅಸಹ್ಯಪಡ್ವುದ್,yಅದನ್್ನyವಿರೊೀಧಿಸ್ವುದ್y
ಮತ್ತುy ಅದನ್್ನy ಶೈತಾನನy ರಾಗವೆಂದ್y ಕರಯ್ವುದ್y
ಸಹಾಬಾಗಳyನಡ್ವೆyವಾಡಿಕೆಯಲ್್ಲತ್ತುyಎಂದ್yಈyಪರಾೀಜವಾಲy
ಹದಿೀಸಿನಿಂದyಸ್ಪಷ್ಟವಾಗyತ್ಳದ್yಬರ್ತತುದೆ�yಈyಕಾರಣದಿಂದಲೆೀy
ಅಬೊಬಕರ್ yರವರ್yಆಯಿಶಾ yರವರyಬಳyಹಾಡ್ತ್ತುದದಾy
ಆyಇಬ್ಬರ್yಹ್ಡ್ಗಯರನ್್ನyವಿರೊೀಧಿಸ್ತಾತುyಅದನ್್ನyಶೈತಾನನy
ವಾದ್ಯವೆಂದ್yಕರದರ್�yಆದರyಅವರ್yಅದನ್್ನyಈyಹಸರಲ್್ಲy
ಕರದದದಾನ್್ನyಪರಾವಾದಿಯವರ್ yವಿರೊೀಧಿಸಲ್ಲ್ಲ�yಹಾಡ್yಮತ್ತುy
ದಫ್ಫ್ನಲ್್ಲyಯಾವುದೆೀyತೆೊಂದರಯಿಲ್ಲyಎಂದ್yಪರಾವಾದಿಯವರ್

yಹೀಳಲ್ಲ್ಲ�yಬದಲಾಗyಅವರ್yಹೀಳದ್ದಾyಆyಹ್ಡ್ಗಯರನ್್ನy
ಬಟ್್ಟಬಡಿyಎಂದ್yಮಾತರಾವಾಗತ್ತು�yಅವರ್yಇದಕೆ್ಕyಕಾರಣyನಿೀಡಿದ್ದಾy

ಅದ್yಹಬ್ಬದyದಿನವಾಗದೆyಎಂದ್�y

ಆದದಾರಿಂದyಹಬ್ಬದyಸಂದಭಥಿಗಳಲ್್ಲyಇಂತಹyಚಿಕ್ಕyಹ್ಡ್ಗಯರ್y
ಹಾಡ್ವುದಕೆ್ಕy ಅನ್ಮತ್ಯಿದೆy ಎನ್್ನವುದಕೆ್ಕy ಈy ಹದಿೀಸ್y
ಪುರಾವೆಯಾಗದೆ�yಏಕೆಂದರyಹಬ್ಬyಎಂದರyಸಂತೆೊೀಷyಮತ್ತುy
ಸಂಭರಾಮದy ದಿನವಾಗದೆ�y ಆy ಹ್ಡ್ಗಯರ್y ಹಾಡ್ತ್ತುದದಾದ್ದಾy
ಬ್ಆಸ್yಯ್ದ್ಧದಲ್್ಲyಅನಾ್ಸರಿಗಳುyಹಾಡ್ತ್ತುದದಾyಹಾಡನಾ್ನಗತ್ತು�y
ಅದ್yಶ್ಯಥಿyಮತ್ತುyಯ್ದ್ಧವನ್್ನyವಣಿಥಿಸ್ವyಹಾಡಾಗತ್ತು�y
ಆದರy ಇಂದಿನy ಹಾಡ್ಗಾರರ್yಮತ್ತುy ಹಾಡ್ಗಾತ್ಥಿಯರ್y
ಹಾಡ್ವುದ್y ಇಂತಹyಹಾಡ್ಗಳನ್ನಲ್ಲ�y ಇಂದಿನyಹಾಡ್ಗಳುy
ಲೆೈಂಗಕyಇಚೆಛೆಯನ್್ನyಉದಿದಾೀಪನಗೆೊಳಸ್ವyಮತ್ತುyಸಿನಿಮಿೀಯy
ರಿೀತ್ಯಲ್್ಲರ್ವyಪರಾೀಮದyಕಡೆಗೆyಆಮಂತ್ರಾಸ್ವyಹಾಡ್ಗಳಾಗವೆ�y
ಇದ್y ಮಾತರಾವಲ್ಲದೆy ಅಲಾ್ಲಹನy ಬಗೆಗಯಿರ್ವy ಮಹತವಾವನ್್ನy
ಹೃದಯದಿಂದy ನಿವಾರಿಸ್ವy ಹಾಗೊy ಅಲಾ್ಲಹನy ಹಕ್್ಕಗಳ-
ನ್್ನy ಸಂದಾಯyಮಾಡದಂತೆy ತಡೆಯಡ್ಡಾವy ಇನೊ್ನy ಅನೆೀಕy
ವಿನಾಶಗಳುyಇಂದಿನyಹಾಡ್ಗಳಲ್್ಲವೆ�y

ಹಿೀಗರ್ವಾಗy ಇಂತಹy ಹಾಡ್ಗಳನ್್ನy ಪರಾವಾದಿಯವರ y
ಕಾಲದಲ್್ಲyಹಾಡಿದyಹಾಡ್ಗಳಗೆyಹೊೀಲ್ಸಲ್yಒಬ್ಬyಬ್ದಿ್ಧವಂತ-
ನಿಗೆyಸಾಧ್ಯವಾಗ್ವುದಾದರೊyಹೀಗೆ?yಈyಹದಿೀಸನ್್ನyಸರಿಯಾಗy
ಅರಥಿಮಾಡಿಕೆೊಂಡರyಆyಇಬ್ಬರ್yಹ್ಡ್ಗಯರ್yಹಾಡಿದದಾಕಿ್ಕಂತ,y
ಅವರyಕೃತ್ಯಕಿ್ಕಂತyಆಚಿನದದಾನ್್ನyವಿರೊೀಧಿಸಲಾಗದೆyಎಂದ್yಖಂಡಿತy
ತ್ಳದ್ಬರ್ತತುದೆ�yವಿನಾಶದyಬಾಗಲ್ಗಳನ್್ನyಧವಾಂಸyಮಾಡಲ್,y
ಸತ್ಯದಿಂದyತಡೆಗಟ್್ಟವyವಿಷಯಗಳಂದyಹೃದಯಗಳನ್್ನyಕಾಪಾ-
ಡಿಕೆೊಳಳುಲ್y ಹಾಗೊy ಅಲಾ್ಲಹನy ಗರಾಂರದಿಂದyಮತ್ತುy ಅವನy
ಹಕ್್ಕಗಳನ್್ನyಸಂದಾಯyಮಾಡ್ವುದರಿಂದyತಡೆಯಾಗ್ವಂತೆy
ಹೃದಯಗಳನ್್ನyಇತರyಕಾಯಥಿಗಳಲ್್ಲyತಲ್್ಲೀನಗೆೊಳಸ್ವyಇಂತಹy
ಹಾಡ್ಗಳyಬಗೆಗyಎಚಚಾರಿಕೆyನಿೀಡ್ವುದ್yಕಡಾಡಾಯವಾಗದೆ�y

ಈಗಾಗಲೆೀyವಿವರಿಸಿದyವಿವರಣೆಗಳyಆಧಾರದಲ್್ಲyನೆೊೀಡ್ವುದಾದರy
ಹಾಡ್yಸಮ್ಮತಾಹಥಿವೆನ್್ನವುದಕೆ್ಕyಈyಹದಿೀಸ್yಅನಿಬಥಿಂಧಿತವಾದy
ಪುರಾವೆಯಾಗದೆyಎಂಬyಅಬೊyತ್ರಾಬರyವಾದyಒಂದ್yಸ್ಳುಳುy
ವಾದyಮಾತರಾyಎಂದ್y ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತತುದೆ�yಈyವಿಷಯದಲ್್ಲರ್ವy
ಹದಿೀಸ್ಗಳು,yಅಸರ್ಗಳೆಲ್ಲವೂyಅವರyವಾದವನ್್ನyಖಂಡಿಸ್ತತುವೆ�y
ಇದೆೀyರಿೀತ್yಸ್ಫಾ್ಯನ್yಅಸ್್ಸರಿyಅಬೊyಇಸ್ಹಾರ್yಅಸ್ಸಬೀಈರಿಂದ,y
ಅವರ್yಆಮಿರ್yಇಬ್್ನyಸಅ್yದ್yಅಲ್ಬಜಲ್ರಿಂದyವರದಿyಮಾಡಿದy
ಈyಕೆಳಗನyಹದಿೀಸ್yಕೊಡ�y
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ُه َرَأى َأَبا َمْســُعوٍد  َعْن َعاِمــِر ْبِن َســْعٍد اْلَبَجِليِّ َأنَّ

اْلَبــْدِريَّ َوَقَرَظَة ْبــَن َكْعٍب َوَثابَِت ْبــَن َيِزيٍد َوُهْم 

فِي ُعــْرٍس َوِعنَْدُهْم ِغنَاٌء. َفُقْلُت َلُهــْم: َهَذا َوَأْنُتْم 

َص َلنَا  َأْصَحاُب َرُســوِل اللَّــِه!؟ َفَقاُلوا: إِنَّــُه ُرخِّ

فِــي اْلِغنَــاِء فِي اْلُعــْرِس َواْلُبــَكاِء َعَلــى اْلَميِِّت 

ِمْن َغْيــِر َنْوٍح.

ಆಮಿರ್yಇಬ್್ನyಸಅ್yದ್yಅಲ್ಬಜಲ್yಹೀಳುತಾತುರ:yನಾನೆೊಮೆ್ಮy
ಹಾಡ್ಗಾರಿಕೆಯನೆೊ್ನಳಗೆೊಂಡyಒಂದ್yವಿವಾಹyಸಮಾರಂಭದ-
ಲ್್ಲyಅಬೊyಮಸ್ಊದ್yಅಲ್ಬದಿರಾೀ,yಕರಝyಇಬ್್ನyಕಅ್yಬ್yಮತ್ತುy
ಸಾಬತ್yಇಬ್್ನyಯಝೀದ್yರನ್್ನyಕಂಡೆ�yನಾನ್yಕೆೀಳದೆ:y“ನಿೀವುy
ಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೆೀಶವಾಹಕರyಸಹಚರರಾಗದೊದಾyಕೊಡyಇದ !್?”y
ಅವರ್yಹೀಳದರ :್y“ವಿವಾಹyಸಮಾರಂಭದಲ್್ಲyಹಾಡ್ವುದಕೆ್ಕy
ಮತ್ತುy ಮೃತರy ಬಳy ಅಟ್ಟಹಾಸವಿಲ್ಲದೆy ಅಳುವುದಕೆ್ಕy ನಮಗೆy
ರಿಯಾಯಿತ್yನಿೀಡಲಾಗದೆ�”y

ಯಾವುದೆೀy ಸಂದಭಥಿದಲೊ್ಲy ಹಾಡ್ವುದಕೆ್ಕy ಈy ಹದಿೀಸಿನಲ್್ಲy
ಪುರಾವೆಯಿಲ್ಲ�y ಬದಲಾಗy ಇದರಲ್್ಲy ಪುರಾವೆಯಿರ್ವುದ್y
ವಿವಾಹದy ಸಂದಭಥಿy ನಿಕಾಹನ್್ನy ಜಾಹಿೀರ್ಗೆೊಳಸ್ವುದ-
ಕಾ್ಕಗyಹಾಡಲ್yಮಾತರಾ�yಈyಹದಿೀಸನ್್ನyಸರಿಯಾಗyಅಧ್ಯಯನy
ಮಾಡಿದರyಇದ್yಹಾಡ್ವುದಕೆ್ಕyಅನ್ಮತ್yನಿೀಡ್ವುದಕೆ್ಕyಬದಲ್y
ಹಾಡ್ವುದನ್್ನyವಿರೊೀಧಿಸ್ತತುದೆyಎಂದ್yತ್ಳದ್ಬರ್ತತುದೆ�y

ಕಾರಣ,yವಿವಾಹyಸಂದಭಥಿದಲ್್ಲyಹಾಡ್ವುದಕೆ್ಕyಪರಾವಾದಿಯವರ್
yರಿಯಾಯಿತ್yನಿೀಡಿರ್ವುದ್yಒಂದ್yಸ್ಪರಿಚಿತyಉದೆದಾೀಶ-

ಕಾ್ಕಗದೆ�yಆದದಾರಿಂದyಸ್ಪಷ್ಟyಪುರಾವೆಯyಆಧಾರದಲ್ಲಲ್ಲದೆyಅದಲ್ಲದy
ಬೆೀರyಉದೆದಾೀಶಕಾ್ಕಗyಹಾಡ್ವುದಕೆ್ಕyಅನ್ಮತ್ಯಿಲ್ಲyಎಂದ್yಇದ್y
ಸೊಚಿಸ್ತತುದೆ�yಉದಾಹರಣೆಗೆ,yಪರಾಯಾಣದಲ್್ಲರ್ವವನಿಗೆyನಾಲ್್ಕy
ರyರ್ಅತ್yನಮಾಝನ್್ನyಎರಡ್yರರ್ಅತ್ಗಳಾಗyನಿವಥಿಹಿಸಲ್y
ರಿಯಾಯಿತ್yನಿೀಡಲಾಗದೆ�yಈyರಿಯಾಯಿತ್ಯ್yಪರಾಯಾಣದಲ್್ಲಲ್ಲ-
ದವರಿಗೆyನಾಲ್್ಕyರyರ್ಅತ್yನಮಾಝನ್್ನyಎರಡ್yರರ್ಅತ್ಗಳಾಗy
ನಿವಥಿಹಿಸಲ್yಅನ್ಮತ್ಯಿಲ್ಲyಎನ್್ನವುದಕೆ್ಕyಪುರಾವೆಯಾಗದೆ�y
ಅದೆೀyರಿೀತ್yಋತ್ಸಾರಾವyಮತ್ತುyಹರಿಗೆಯಾದವರ್yತವಾಫುಲ್y
ವದಾಅನ್್ನyತೆೊರಯ್ವುದಕೆ್ಕyರಿಯಾಯಿತ್yನಿೀಡಲಾಗದೆ�yಈy
ರಿಯಾಯಿತ್ಯ್y ಋತ್ಸಾರಾವy ಮತ್ತುy ಹರಿಗೆಯಾಗದವರಿಗೆy

ತವಾಫುಲ್y ವದಾಅನ್್ನy ತೆೊರಯ್ವುದಕೆ್ಕy ಅನ್ಮತ್ಯಿಲ್ಲy
ಎನ್್ನವುದಕೆ್ಕyಪುರಾವೆಯಾಗದೆ�yಇದಕೆ್ಕyಇನೊ್ನyಅನೆೀಕyಉದಾಹ-
ರಣೆಗಳನ್್ನyನಿೀಡಬಹ್ದ್�y

ಇನ್್ನy ಆಮಿರ್y ಇಬ್್ನy ಸಅ್yದ್y ಹಾಡನ್್ನy ವಿರೊೀಧಿಸಿದ್ದಾy
ಮತ್ತುy ಸಹಾಬಾಗಳುy ಅದನ್್ನy ಸಿಥಾರಿೀಕರಿಸಿದ್ದಾy ಸಹಾಬಾಗಳy
ಮತ್ತುy ತಾಬಊನ್ಗಳy ಕಾಲದಲ್್ಲy ಹಾಡ್ಗಾರಿಕೆy ಅಸಹ್ಯ-
ವಾಗತ್ತುy ಮತ್ತುy ಅವರ್y ಅದನ್್ನy ವಿರೊೀಧಿಸ್ತ್ತುದದಾರ್y
ಎನ್್ನವುದಕೆ್ಕyಪುರಾವೆಯಾಗದೆ�yಅವರ್yಇದನ್್ನyಪರಾವಾದಿಯ-
ವರಿಂದ yಕಲ್ತ್ದದಾರ್�

ಅಲಾ್ಲಮಾyಇಬ್್ನyಕಯಿ್ಯಮ್ yತಮ್ಮy‘ಇಗಾಸತ್yಲ್ಲಹಾಫ್ನ್yಮಿನ್y
ಮಸಾಇದಿyಶೈತಾನ್’yಎಂಬyಗರಾಂರದಲ್್ಲyಹೀಳುತಾತುರ�y“

ಸಿೀಟ್,yಚಪಾ್ಪಳೆyಮತ್ತುyನಿಷ್ದ್ಧyಉಪಕರಣyಸಹಿತವಿರ್ವyಹಾಡನ್್ನy
ಆಲ್ಸ್ವಂತೆyಮಾಡ್ವyಮೊಲಕy ಶೈತಾನನ್y ಜ್ಾನ,y ಬ್ದಿ್ಧy
ಮತ್ತುyಧಮಥಿದyಕೆೊರತೆಯಿರ್ವವರಿಗೆyಬಲೆyಬೀಸಿyಅವರyಪೈಕಿy
ಅವಿವೆೀಕಿಗಳyಮತ್ತುyಅಸತ್ಯವಾದಿಗಳyಹೃದಯಗಳನ್್ನyಬೆೀಟೆಯಾ-
ಡ್ತ್ತುದಾದಾನೆ�yಶೈತಾನನ್yಅವರyಹೃದಯಗಳನ್್ನyಕ್ರ್ಆನಿನಿಂದy
ತಡೆಗಟ್್ಟy ದ್ಷ್ಕಮಥಿy ಮತ್ತುy ಧಿಕಾ್ಕರಗಳಲ್್ಲy ಮ್ಳುಗ್ವಂತೆy
ಮಾಡ್ತಾತುನೆ�y ಹಾಡ್y ಎನ್್ನವುದ್y ಶೈತಾನನy ಪಾರಾಯಣ�y
ಅದ್yಕ್ರ್ಆನ್ಗೆyಅಡಡಾವಾಗyಹಿಡಿದyಬಹಳyದಪ್ಪyಪರದೆ�yಅದ್y
ಸಲ್ಂಗರತ್yಮತ್ತುyವ್ಯಭಿಚಾರದyಮಂತರಾ�yಅದರyಮೊಲಕyದ್ಷ್ಟನ್y
ತನ್ನyಪರಾೀಯಸಿಯನ್್ನyಆತ್ಯಂತ್ಕyಬಯಕೆಯಿಂದyಪಡೆಯ್ತಾತುನೆ�y
ಹಾಡ್ಗಳyಮೊಲಕyಶೈತಾನನ್yಮಿರ್ಯyಮನಸ್್ಸಗಳಗೆyಬಲೆyಬೀಸಿy
ತನ್ನyತಂತರಾyಮತ್ತುyವಂಚನೆಯಿಂದyಆyಮನಸ್್ಸಗಳಗೆyಅದನ್್ನy
ಅಂದಗೆೊಳಸಿyತೆೊೀರಿಸ್ತಾತುನೆ�yಹಾಡ್yಸ್ಂದರವಾಗದೆಯೆಂಬy
ಮಿರ್ಯyಸಾದೃಶ್ಯವನ್್ನyತೆೊೀಚಿಸಿyದ್ಬೆೊೀಥಿಧನೆyಮಾಡ್ತಾತುನೆ�yಆy
ಮನಸ್್ಸಗಳುyಅವನyದ್ಬೆೊೀಥಿಧನೆಯನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸ್ತತುವೆ�yಅದರy
ಕಾರಣದಿಂದyಆyಮನಸ್್ಸಗಳುyಕ್ರ್ಆನನ್್ನyಬಹಿಷ್ಕರಿಸ್ತತುವೆ�”y

ಅವರ್yಮ್ಂದ್ವರಿದ್yಹೀಳುತಾತುರ:y“ಇಸಾ್ಲಮಿನyಸಹಾಯಕರ್,y
ಸನಾ್ಮಗಥಿದyಇಮಾಮ್ಗಳುyಹಾಡ್ಗಾರರyವಿರ್ದ್ಧyಭೊಮಿಯy
ಉದದಾಗಲಗಳಲ್್ಲy ಕಿರಿಚ್ತ್ತುದದಾರ್�yಧಮಥಿದyಎಲ್ಲyಪಂಗಡಗಳಲ್್ಲy
ವಾ್ಯಪಿಸಿಕೆೊಂಡಿರ್ವyಇವರyಮಾಗಥಿವನ್್ನyಹಿಂಬಾಲ್ಸ್ವುದರy
ಬಗೆಗ,yಇವರyಹಜಜುಗಳನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸ್ವುದರyಸದಾyಬಗೆಗyಎಚಚಾರಿಕೆy
ನಿೀಡ್ತ್ತುದದಾರ್�”yy (ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ವುದ )್
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ಮಹಾತ್ಮರೊಂದಗೆಿಏಕೆಿಪಾರಾರ್ಷಿಸಬಾರದ್?

ಅಜ್ೇರ್ ಖಾಜ, ಮುಹುಯುದಿ್ೇನ್ ಶೈಖ್, ಬದ್್ರ ಶುಹದಾ ಮುಂತಾದವರೆಲಲಿರೂ ಮರಣಹೊಂದಿದಾ್ರೆ. ಅವರು 
ಜೇವಂತವಿದಾ್ಗ ಅವರಗೆ ಕಿವಿ, ಕಣುಣು, ಮಾತು, ನಡೆ, ಶಾವಾಸ, ಉಸಿರು, ಎದ ಬಡಿತ ಎಲಲಿವೂ ಇತು್ತ. ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ 
ಅವರು ಅವೆಲಲಿವನೂ್ನ ಕಳಿೂಂಡರು. ಅವರನು್ನ ಕಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಫನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರಗೆ ನಮ್ ಕರೆ 
ಿೇಳಿಸುತ್ತದ ಎಂಬ ನಂಬಿಿಯಿಂದ ನೇವು ಅವರನು್ನ ಕರೆದು ಪಾ್ರರ್್ಭಸುತಿ್ತೇರ. ಗೊೇರಯಲ್ಲಿ ದಫನ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ 
ಅವರಗೆ ಜೇವಂತವಿದಾ್ಗ ಇದ್ ಎಲಲಿ ಸಾಮರಯು್ಭಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆಯಂದು ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೆೇಳಿದು್?

ಆyಮ್ಸಿ್ಲಮ್yಮಹಿಳೆಯyಮನೆಯyಹಾಲ್ನಲ್್ಲಟ್ಟyಟ್�ವಿ�ಯy
ಮೆೀಲೆyನಮಗೆyನಂಬಕೆyಬರದೆyಪದೆೀyಪದೆೀyನೆೊೀಡಿದೆವು�y

ಆyಟ್�ವಿ�ಯyಮೆೀಲೆyಕೆೊಳಲ್yಊದ್ವyಸಾಕ್ಾತ್yಶ್ರಾೀಕೃಷಣುನy
ವಿಗರಾಹನಿ್ನಡಲಾಗತ್ತು!

ಆyದೃಶ್ಯವನ್್ನyಕಂಡ್yದಂಗಾದyನಮ್ಮyಮ್ಂದೆyಆyಮಹಿಳೆyಬಂದ್y
ಕೆೀಳದರ್,y“ಕ್ಡಿಯಲ್yಏನಾದರೊyತರಲೆೀ?”

ಆy ಸಂದಭಥಿyಬಸಿಬಸಿಯಾದyಚಹಾy ಸಿಕಿ್ಕದರyಚೆನಾ್ನಗತೆತುಂದ್y
ಮನಸಿ್ಸನಲ್್ಲದದಾರೊyಬೆೀಡವೆಂದ್yಹೀಳದೆವು�

“ಅಲ್್ಲyಇದೆೀನಿದ ?್yನಿೀವುyಮ್ಸಿ್ಲಮ್yಅಲ್ಲವೆೀ?yವಿಗರಾಹyಇಡ್ವುದನ್್ನy
ಇಸಾ್ಲಮ್yವಿರೊೀಧಿಸಿದೆಯೆಂದ್yನಿಮಗೆyಗೆೊತ್ತುಲ್ಲವೆೀ?”

“ಓಹೊೀ!yಅದ್yನನ್ನyಗಂಡyಮದಲ್yಹಿಂದೊyಆಗದದಾರ್�yನಾವುy
ಪಿರಾೀತ್ಸಿyಮದ್ವೆಯಾದೆವು�yನನ್ನನ್್ನyಮದ್ವೆಯಾಗಲ್yಅವರ್y
ಇಸಾ್ಲಮ್yಧಮಥಿಕೆ್ಕyಮತಾಂತರವಾದರ್�yಅವರ್yಮ್ಸಿ್ಲಮರಾ-
ದರೊyಹಿಂದಿನyವಿಶಾವಾಸyತೆೊರದಿಲ್ಲ�yನಾನ್yಅದಕೆ್ಕyತಡೆಯಾಗy
ನಿಲ್್ಲವುದಿಲ್ಲ�yವಿರೊೀಧಿಸಿದರೊyಪರಾಯೀಜನವಿಲ್ಲ�”

“ಸರಿ!y ಗಂಡನy ವಿಷಯy ಹಾಗರಲ್�y ಗೆೊೀಡೆಯಲ್್ಲy ಅಜ್ಮೀರ್y
ದಗಾಥಿದyಚಿತರಾyಇದೆಯಲ್ಲ!yಇದೆೀನ ?್”

ಈyಪರಾಶ್ನಗೆyಆಕೆyಸವಾಲ್ಪyತಡವರಿಸಿದಳು�

“ಅದ್���y ಅದ್y ಒಮೆ್ಮy ಅಲ್್ಲಗೆy ಖ್ದಾದಾಗy ಸಂದಶಥಿನಕೆ್ಕಂದ್y
ಹೊೀಗದೆದಾ�yಇದ್yಮನೆಯಲ್್ಲದದಾರyಶ್ರಾೀಮಂತ್ಕೆyಬರ್ತತುದೆ�yಶೈಖ್ರy
ಆಶ್ೀವಾಥಿದyಸಿಗ್ತತುದೆyಎಂದ್yಹೀಳುತಾತುರ�”

ಈಕೆಯyಈy ವಿಶಾವಾಸವನ್್ನy ತಕ್ಷಣಕೆ್ಕy ಬದಲಾಯಿಸಲ್y ಸಾಧ್ಯ-
ವಿಲ್ಲವೆಂದ್y ಭಾಸವಾದರೊy ಬಂದy ಕಾರಣಕೆ್ಕy ಏನಾದರೊy
ಸವಾಲ್ಪyಅವರಿಗೆyತ್ಳಸದಿದದಾರyನಾಳೆyಪರಲೆೊೀಕದಲ್್ಲyಆಕೆyನಮಗೆy
ವಿರ್ದ್ಧವಾಗy ವಾದಿಸಬಹ್ದೆಂದ್y ನೆನೆದ್y ತ್ಸ್y ಹೊತ್ತುy
ಮಾತನಾಡಲ್yತ್ೀಮಾಥಿನಿಸಿದೆ�

ಮದಲ್yಕ್ಟ್ಂಬಕyವಿಚಾರವನ್್ನyಕೆದಕಿyನಂತರyನಾನ್yಕೆೀಳದೆ,y
“ನಿಮ್ಮyತಂದೆyಈಗyಜೀವಂತವಾಗಲ್ಲyಎಂದ್yಹೀಳದಿದಾೀರಿ�”

“ಹ್ದ್!y ಅವರ್y ಕೆಲವುy ದಿನy ರೊೀಗಶಯೆ್ಯಯ-
ಲ್್ಲದ್ದಾyನಿಧನರಾದರ್�”
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“ಸರಿ!yನಾನ್yನಿಮ್ಮಲೆೊ್ಲಂದ್yಪರಾಶ್ನyಕೆೀಳಲೆೀ?yಅವರ್yನಿಧನರಾ-
ದರಂದ್yನಿಮಗೆyಖಾತ್ರಾಯಾದದ್ದಾyಯಾವಾಗ?”

“ಅಂದರ���?”

“ನಾನೆೀy ಹೀಳುತೆತುೀನೆ�y ಅವರy ಶಾವಾಸy ನಿಂತ್ತ್y ಎಂದ್y
ಖಾತ್ರಾಯಾದಾಗ�yಅವರ್yನಿಧನರಾದರಂದ್yವೆೈದ್ಯರ್yದೃಢಪಡಿ-
ಸಿದಾಗ�yಆದರyಅದರyನಂತರವೂyಅವರyಕೆೈಕಾಲ್yಅಲ್ಗಾಡ್-
ತ್ತುದದಾರyಅವರನ್್ನyನಿಧನರಾದರಂದ್yಯಾರಾದರೊyಹೀಳುವರೀ?y
ಖಂಡಿತyಇಲ್ಲ�yಅವರ್yನಿಧನರಾಗಲ್ಲ�yಅವರyದೆೀಹದಲ್್ಲyಇನೊ್ನy
ಪಾರಾಣyಇದೆಯೆಂದ್yಹೀಳುತೆತುೀವೆ�yಇಂತಹyಸಿಥಾತ್ಯಲ್್ಲರ್ವyವ್ಯಕಿತುಯ-
ನ್್ನyಅವರ್yನಿಧನರಾಗದಾದಾರ,yಅವರyಅಂತ್ಯyಸಂಸಾ್ಕರಕೆ್ಕyತಯಾರಿy
ಮಾಡಿರಿyಎಂದ್yಹೀಳದರyನಿೀವದನ್್ನyಒಪಿ್ಪಕೆೊಳುಳುವಿರಾ?”

“ನಿಮ್ಮyಮಾತ್yನನಗೆyಅರಥಿವಾಗ್ತ್ತುಲ್ಲ���”

“ವಿವರಿಸ್ತೆತುೀನೆyಕೆೀಳ�yಅಲ್ಲ!yನಿೀವೆೀyಯೀಚಿಸಿyನೆೊೀಡಿ�yಅಜ್ಮೀರ್y
ಖಾಜ,yಮ್ಹ್್ಯದಿದಾೀನ್yಶೈಖ್,yಬದ್ರಾyಶ್ಹದಾyಮ್ಂತಾದವರ-
ಲ್ಲರೊyಮರಣಹೊಂದಿದಾದಾರ�yಅವರ್yಜೀವಂತವಿದಾದಾಗyಅವರಿಗೆy
ಕಿವಿ,yಕಣ್ಣು,yಮಾತ್,yನಡೆ,yಶಾವಾಸ,yಉಸಿರ್,yಎದೆyಬಡಿತyಎಲ್ಲವೂy
ಇತ್ತು�yಮರಣಹೊಂದಿದಾಗyಅವರ್yಅವೆಲ್ಲವನೊ್ನyಕಳಕೆೊಂಡರ್�y
ಅವರನ್್ನy ಕಬರ್ನಲ್್ಲyದಫನyಮಾಡಲಾಯಿತ್�yಆದರyಈಗy
ಅವರಿಗೆyನಿಮ್ಮyಕರyಕೆೀಳಸ್ತತುದೆyಎಂಬyನಂಬಕೆಯಿಂದyನಿೀವುy
ಅವರನ್್ನyಕರದ್yಪಾರಾರ್ಥಿಸ್ತ್ತುೀರಿ�yಗೆೊೀರಿಯಲ್್ಲyದಫನyಮಾಡಿದy
ನಂತರವೂyಅವರಿಗೆyಜೀವಂತವಿದಾದಾಗyಇದದಾyಎಲ್ಲyಸಾಮರ್ಯಥಿಗಳೂy
ಇರ್ತತುವೆಯೆಂದ್yನಿಮಗೆyಯಾರ್yಹೀಳದ್ದಾ?”

“ಕ್ರ್ಆನಿನಲ್್ಲy ಹಾಗೆy ಇದೆಯೆಂದ್y ನಮ್ಮy ಮ್ಲಾ್ಲಗಳುy
ಹೀಳುತಾತುರಲ್ಲವೆೀ?”

“ತಂಗ!yಕ್ರ್ಆನ್yಹೀಳರ್ವುದ್yಹಾಗೆyಮಾಡಬಾರದೆಂದ !್”

“ಹ್ದಾ!?”yಆಕೆyಆಶಚಾಯಥಿದಿಂದyಕಣಣುರಳಸಿyಕೆೀಳದಳು�

“ಹ್ದ !್yಮರಣಹೊಂದಿದವರಿಗೆyಕಿವಿyಕೆೀಳುವುದಿಲ್ಲ�yಇನ್್ನyಕೆೀಳು-
ತತುದೆಯೆಂದ್yಒಪಿ್ಪಕೆೊಂಡರೊyನಿಮ್ಮyಕರಗೆyಅವರ್yಉತತುರಿಸ್ವು-
ದಿಲ್ಲವೆಂದ್yಅಲಾ್ಲಹ್yಕ್ರ್ಆನಿನಲ್್ಲyಹೀಳದಾದಾನೆ�yಮ್ಲಾ್ಲಗಳy
ಮಾತನ್್ನyಕೆೀಳುವyಮ್ಂಚೆyಒಂದ್yಬಾರಿಯಾದರೊyನಿಮಗೆy

ಕ್ರ್ಆನನ್್ನy ಓದಬಹ್ದಲ್ಲವೆೀ?y ದಯವಿಟ್್ಟy ಇನಾ್ನದರೊy
ಇಂತಹyವಿಗರಾಹಗಳನ್್ನyಮತ್ತುyಚಿತರಾಗಳನ್್ನyತೆೊಲಗಸಿರಿ�yಗಂಡನಿಗೆy
ವಿಷಯವನ್್ನyಸರಿಯಾಗyತ್ಳಸಿಕೆೊಟ್್ಟyಮನವರಿಕೆyಮಾಡಿಸಿರಿ�y
ಹಿಂದೊyಧಮಥಿದಲ್್ಲದದಾರyಅವರಿಗೆyವಿಗರಾಹಾರಾಧನೆyಮಾಡಬ-
ಹ್ದಿತ್ತು�y ಆದರy ಇಸಾ್ಲಮ್y ಏಕದೆೀವಾರಾಧನೆಯy ಧಮಥಿ�y
ಇಸಾ್ಲಮ್yಧಮಥಿದಲ್್ಲyವಿಗರಾಹಾರಾಧನೆyಸಲ್ಲದ್yಎಂಬyಮಾಹಿತ್y
ಅವರಿಗೆyಇಲ್ಲದಿರಬಹ್ದ್�”

“ಹಾಗಾದರyಮೃತyಮಹಾತ್ಮರೊಡನೆyಪಾರಾರ್ಥಿಸ್ವುದ್yವಿಗರಾ-
ಹಾರಾಧನೆಗೆyಸಮಾನವೆೀ?”

“ಖಂಡಿತ!yಅದರಲ್್ಲyಸಂಶಯವೆೀyಇಲ್ಲ�yಮಹಾತ್ಮರಲೆ್ಲೀyಅತ್ದೆೊಡಡಾy
ಮಹಾತ್ಮರಾದyಪರಾವಾದಿyಮ್ಹಮ್ಮದ್ yರೊಡನೆyಪಾರಾರ್ಥಿಸಿ-
ದರೊyಅದ್yವಿಗರಾಹಾರಾಧನೆಯಾಗದೆ�yಅದ್yಅಲಾ್ಲಹನೆೊಡನೆy
ಸಹಭಾಗತವಾy(ಶ್ರ್ಥಿ)yಮಾಡ್ವುದಾಗದೆ�yನಮ್ಮyಮರಣಾನಂತರy
ಶಾಶವಾತವಾದy ಪರಲೆೊೀಕy ಜೀವನವಿದೆ�y ಅಲ್್ಲy ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನೊ್ನy
ಒಟ್್ಟಗೊಡಿಸಲಾಗ್ವುದ್�yಅಲ್್ಲyನಮ್ಮyವಿಚಾರಣೆyನಡೆಯಲ್ದೆ�y
ಅಲ್್ಲyನಿಮ್ಮyಸಹಾಯಕೆ್ಕyಯಾರೊyಬರ್ವುದಿಲ್ಲ�yಅದಿರಲ್���yನಿೀವುy
ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆ್ಕyಹೊೀಗ್ತ್ತುೀರಾ?”

“ಇಲ್ಲ���yನಾನ್yಮ್ಸಿ್ಲಮ್!”

“ಅಲಾ್ಲಹನಲ್್ಲyಮಾತರಾyಪಾರಾರ್ಥಿಸ್ವುದ್yಮ್ಸಲಾ್ಮನನyಪರಾರಮy
ಮತ್ತುyಪರಾಮ್ಖyಕತಥಿವ್ಯ�yಅಲಾ್ಲಹನಲ್್ಲyಮಾತರಾyಪಾರಾರ್ಥಿಸಬೆೀಕ್�y
ಪರಾವಾದಿyಮ್ಹಮ್ಮದ್ yರyಚಯೆಥಿಯನ್್ನyಹಿಂಬಾಲ್ಸಬೆೀಕ್�”

“ಅಲಾ್ಲಹನಲ್್ಲyಪಾರಾರ್ಥಿಸಬೆೀಕ್yಸರಿ�yನಾನ್yಒಪಿ್ಪಕೆೊಳುಳುತೆತುೀನೆ�yಆದರy
ಮಹಾತ್ಮರ್yಅಲಾ್ಲಹನಿಗೆyಹತ್ತುರದಲ್್ಲರ್ವವರಲ್ಲವೆೀ?yಅವರಲ್್ಲy
ಪಾರಾರ್ಥಿಸಿದರyಅಲಾ್ಲಹ್yಬೆೀಗyಉತತುರyಕೆೊಡ್ತಾತುನಲ್ಲವೆೀ?”

“ಪರಾವಾದಿy ಮ್ಹಮ್ಮದ್ y ರಿಗಂತy ದೆೊಡಡಾy ಮಹಾತ್ಮರ್y
ಯಾರಿದಾದಾರ?yಆದರೊyಅವರಲ್್ಲyಪಾರಾರ್ಥಿಸಬಾರದ್�yಏಕೆಂದರy
ಅದ್yಶ್ರ್ಥಿ�yಅಲಾ್ಲಹ್yಅದನ್್ನyವಿರೊೀಧಿಸಿದಾದಾನೆ�yಸವಥಿಲೆೊೀಕ-
ಗಳನೊ್ನyಸೃಷ್್ಟಸಿyಪರಿಪಾಲನೆyಮಾಡ್ವವನ್yಅಲಾ್ಲಹ್�yಅವನ್y
ಶಾಶವಾತವಾಗyಬದ್ಕಿರ್ವವರನ್�yಅವನಿಗೆyಸಾವಿಲ್ಲ�yಅವನ್y
ನಮಗೆyಅತ್ಯಂತyಹತ್ತುರದಲ್್ಲದಾದಾನೆ�yನನ್ನಲ್್ಲyಪಾರಾರ್ಥಿಸಿರಿ,yನಾನ್y
ನಿಮಗೆyಉತತುರyಕೆೊಡ್ತೆತುೀನೆಂದ್yಅವನ್yಪವಿತರಾyಕ್ರ್ಆನಿನ-
ಲ್್ಲyಹೀಳದಾದಾನೆ�yಜೀವyನಿೀಡ್ವುದ್,yಸಾಯಿಸ್ವುದ್,yರೊೀಗy

46 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಹಿತವನ್್ನಿತರ್ವುದಕ್ಕಂತಲೊಿಹಾನಿಯನ್್ನಿ
ತಡೆಗಟಟುಲ್ಿಅಗರಾಪಾರಾಶಸತ್ಯಿನಿೀಡಬೀಕ್

ಇಸಾಲಿಮೇ ಶಾಸನದ ಮೂಲ ಅಡಿಪಾಯವು ಹಿತವನು್ನಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾಯ್ಭಗಳನು್ನ ತರುವುದು ಮತು್ತ 
ಹಾನಯನು್ನಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾಯ್ಭಗಳನು್ನ ತಡೆಗಟು್ಟವುದು ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಭತವಾಗಿರುವುದರಂದ, 
ಕುರ್ಆನ್ ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನು್ನ ಕಾಣಲಾಗದ ಇಜ್ತಹಾದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಧುನಕ 
ಮಸ್ಅಲಗಳನು್ನ ವಿಶಲಿೇಷಿಸುವಾಗ ಈ ತತವಾದ ಬಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಸಬೇಕಾದುದು ಕಡಾಡಾಯವಾಗಿದ.

ٌم َعَلى َجْلِب اْلَمَصالِِح َدْرُء اْلَمَفاِسِد ُمَقدَّ

“ಹಿತವನ್್ನyತರ್ವುದಕಿ್ಕಂತಲೊyಹಾನಿಯನ್್ನyತಡೆಗಟ್ಟಲ್yಅಗರಾ-
ಪಾರಾಶಸತ್ಯyನಿೀಡಬೆೀಕ್”

ಇದ್yಇಸಾ್ಲಮಿೀyಶಾಸನದy(ಶರಿೀಅತ್ತುನ)yಒಂದ್yತತವಾ�yಕ್ರ್ಆನಿನy
ಅನೆೀಕyಆಯತ್ಗಳಲ್್ಲyಮತ್ತುyಸಹಿೀಹಾದyಅನೆೀಕyಹದಿೀಸ್ಗಳಲ್್ಲy
ಈyತತವಾವನ್್ನyಪರಾಸಾತುಪಿಸಲಾಗದೆ�y

ಅಲಾ್ಲಹ್ yyನಿಯಮyಮತ್ತುyಶಾಸನಗಳನ್್ನyರಚಿಸಿರ್ವುದ್y
ಮನ್ಷ್ಯರyಹಿತಕಾ್ಕಗ�yಆyನಿಯಮyಅರವಾyಶಾಸನyಆದೆೀಶದy
ರೊಪದಲ್್ಲರಬಹ್ದ್,yಅರವಾyವಿರೊೀಧದyರೊಪದಲ್್ಲರಬಹ್ದ್�y
ಹಾಗೆಯೆೀyಅದ್yಐಹಿಕyಹಿತಕಾ್ಕಗರಬಹ್ದ್yಅರವಾyಪಾರಲ್ಕಿಕy
ಹಿತಕಾ್ಕಗರಬಹ್ದ್�

ಮನ್ಷ್ಯರಿಗೆyಹಿತಕರವಾಗರ್ವyವಿಷಯವನ್ನಲ್ಲದೆyಇನೆ್ನೀನನೊ್ನy
ಅಲಾ್ಲಹ್ y ಆದೆೀಶ್ಸ್ವುದಿಲ್ಲ�y ಅದೆೀy ರಿೀತ್y ಮನ್ಷ್ಯರಿಗೆy
ಹಾನಿಕರವಾಗರ್ವyವಿಷಯವನ್ನಲ್ಲದೆyಇನೆ್ನೀನನೊ್ನyಅಲಾ್ಲಹ್ y

ವಿರೊೀಧಿಸ್ವುದಿಲ್ಲ�yಯಾವyಉದೆದಾೀಶಕಾ್ಕಗyಅಲಾ್ಲಹ್yಅವನy
ಪರಾವಾದಿಗಳನ್್ನyಕಳುಹಿಸಿದನೆೊೀyಆyಉದೆದಾೀಶವುyಇದೆೀyಆಗದೆ�

ಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ک ک گ گ گ گ ﴾

“ಸವಥಿಲೆೊೀಕದವರಿಗೆy ಒಂದ್y ದಯೆಯಾಗಯಲ್ಲದೆy ನಾವುy
ತಮ್ಮನ್್ನyಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y21:107)

ಆದದಾರಿಂದy ಇಸಾ್ಲಮಿೀy ಶಾಸನದy (ಶರಿೀಅತ್ತುನ)yಆಳಕೆ್ಕy ಜಗದ್y
ಅಧ್ಯಯನyಮಾಡ್ವyಯಾರಿಗೆೀyಆದರೊyಇಸಾ್ಲಮಿೀyಶಾಸನವುy
ಶ್ದ್ಧyಒಳತಲ್ಲದೆyಇನೆ್ನೀನೊyಅಲ್ಲವೆಂದ್yಕಂಡ್ಬರದೆyಇರಲಾರದ್�y
ಆದರyಈyಒಳತನ್್ನyಸರಿಯಾಗyಅರಥಿಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಬೆೀಕಾದರyಈy
ತತವಾವನ್್ನyಸರಿಯಾಗyಮನದಟ್್ಟyಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಬೆೀಕಾದyಅಗತ್ಯವಿದೆ�y

ಈy ಕಾರಣದಿಂದಲೆೀy ಅಲಾ್ಲಹ್ y ಯಾವುದಾದರೊy
ವಿಷಯವನ್್ನyಆದೆೀಶ್ಸ್ವುದಾದರyಅರವಾyಯಾವುದಾದರೊy
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ಜನವರ  ೆ11

ವಿಷಯವನ್್ನy ವಿರೊೀಧಿಸ್ವುದಾದರy ಆy ಆದೆೀಶy ಅರವಾy
ವಿರೊೀಧಕೆ್ಕy ತಲೆಬರಹದy ರೊಪದಲ್್ಲy “ಮನ್ಷ್ಯy ಹಿತಕಾ್ಕಗ”y
ಎಂಬy ಕಾರಣವನ್್ನy ನಿೀಡ್ವುದನ್್ನy ನಮಗೆy ಕಾಣಬಹ್ದ್�y
ಉದಾಹರಣೆಗೆyಅಲಾ್ಲಹ್ ,yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ ۆ ۈ ۈ ﴾
“ನಿೀವುyಭಯಭಕಿತುಯಿಂದyಜೀವಿಸ್ವುದಕಾ್ಕಗ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y2:179)

﴿ڃ ڃ ڃ ﴾

“ನಿೀವುyಉಪದೆೀಶyಪಡೆಯ್ವುದಕಾ್ಕಗ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y6:152)

﴿ٿ ٿ ٿٿ ﴾

“ಅದ್yನಿಮಗೆyಅತ್ಯಂತyಪರಿಶ್ದ್ಧವಾಗದೆ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y24:28)

ಇಂತಹy ಇನೊ್ನy ಅನೆೀಕy ಆಯತ್ಗಳನ್್ನy ಕ್ರ್ಆನಿನಲ್್ಲy
ಕಾಣಬಹ್ದ್�yಆದದಾರಿಂದyಈyತತವಾವನ್್ನyಸರಿಯಾಗyಕಲ್ಯ್ವy
ವ್ಯಕಿತುಗೆyಇಸಾ್ಲಮಿೀyಶಾಸನದyಮಹಾತೆ್ಮಯನ್್ನyದೃಢವಾಗyಅರಥಿ-
ಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಲ್yಸಾಧ್ಯ�

ಇಸಾ್ಲಮಿೀy ಶಾಸನದyಮೊಲy ಅಡಿಪಾಯವುyಹಿತವನ್್ನಂಟ್y
ಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿಗಳನ್್ನyತರ್ವುದ್yಮತ್ತುyಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್y
ಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿಗಳನ್್ನyತಡೆಗಟ್್ಟವುದ್yಎಂಬyಆಧಾರದy
ಮೆೀಲೆyನಿಮಿಥಿತವಾಗರ್ವುದರಿಂದ,yಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಸ್ನ್ನ-
ತ್ತುನಲ್್ಲyಯಾವುದೆೀyಪುರಾವೆಗಳನ್್ನyಕಾಣಲಾಗದyಇಜತುಹಾದಿಗೆy
ಸಂಬಂಧಿಸಿದyಆಧ್ನಿಕyಮಸ್ಅಲಗಳನ್್ನyವಿಶ್ಲೀಷ್ಸ್ವಾಗyಈy
ತತವಾದyಬಗೆಗyವಿಶೀಷyಗಮನyಹರಿಸಬೆೀಕಾದ್ದ್yಕಡಾಡಾಯವಾಗದೆ�

ಈಿತತ್ವದಿಆಧಾರಗಳು:

“ಹಿತವನ್್ನy ತರ್ವುದಕಿ್ಕಂತಲೊy ಹಾನಿಯನ್್ನy ತಡೆಗಟ್ಟಲ್y
ಅಗರಾಪಾರಾಶಸತ್ಯyನಿೀಡಬೆೀಕ್”yಎಂಬyಈyತತವಾಕೆ್ಕyಪವಿತರಾyಕ್ರ್ಆನಿ-
ನಲ್್ಲyಅನೆೀಕyಆಧಾರಗಳನ್್ನy ಕಾಣಬಹ್ದ್�yಉದಾಹರಣೆಗೆ,y
ಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ک ک گ گ گ گ ﴾

“ಸವಥಿಲೆೊೀಕದವರಿಗೆy ಒಂದ್y ದಯೆಯಾಗಯಲ್ಲದೆy ನಾವುy
ತಮ್ಮನ್್ನyಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y21:107)

ಇಹಲೆೊೀಕy ಮತ್ತುy ಪರಲೆೊೀಕದಲ್್ಲy ಮನ್ಷ್ಯರಿಗೆy ಹಿತವನ್್ನy
ತರ್ವyಕಾಯಥಿಗಳನ್್ನyಯಾವುವುyಎಂದ್yತ್ಳಸಿಕೆೊಡ್ವುದ್y
ಈyದಯೆಯಲ್್ಲyಒಳಪಡ್ತತುದೆ�

ಹಾಗೆಯೆೀyಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ�

﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ﴾

“ಅಲಾ್ಲಹ್yನಾ್ಯಯyಮತ್ತುyಒಳತನ್್ನyಮಾಡ್ವಂತೆyಆದೆೀಶ್ಸ್-
ತಾತುನೆ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y16:90)y

ಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ﴾
“ಹೀಳರಿ�yಅಲಾ್ಲಹ್yಅಶ್್ಲೀಲವಾಗರ್ವುದನ್್ನyಆದೆೀಶ್ಸ್ವುದಿ-
ಲ್ಲ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y7:28)

ಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ﴾
“ಅವರ್y(ಪರಾವಾದಿಯವರ )್yಅವರಿಗೆyಉತತುಮವಾದ್ದನ್್ನyಸಮ್ಮ-
ತ್ಸ್ತಾತುರyಮತ್ತುyಹೊಲಸಾಗರ್ವುದನ್್ನyವಿರೊೀಧಿಸ್ತಾತುರ�”y
(ಅಲ್ಅಅ್yರಾಫ್y157)[1]

ಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

1y ಶಹ್ಥಿyಮನ್ಝೊಮತ್ಲ್yಕವಾಇದಿಲ್yಫರ್ಹಿಯ್ಯyಪುಟy21
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ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ﴾
“ಓyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳೆೀ!yyನಿಮಗೆyಜೀವyನಿೀಡ್ವyವಿಷಯದyಕಡೆಗೆy
ಅಲಾ್ಲಹ್yಮತ್ತುyಅವನyರಸೊಲರ್yಕರಯ್ವಾಗyಅವರಿಗೆyಉತತುರy
ನಿೀಡಿರಿ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y8:24)

ಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گگ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾

“ಗಂಡಾಗಲ್,yಹಣಾಣುಗಲ್yಯಾರ್yಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಯಾಗದ್ದಾyಸತ್ಕಮಥಿ-
ವೆಸಗ್ತಾತುರೊೀyಅವರಿಗೆyನಾವುyಅತ್್ಯತತುಮವಾದyಜೀವನವನ್್ನy
ದಯಪಾಲ್ಸ್ವೆವು�yಅವರ್yಮಾಡಿರ್ವyಅತ್್ಯತತುಮyಕಮಥಿಗಳy
ಆಧಾರದಲ್್ಲyನಾವುyಅವರಿಗೆyಅವರyಪರಾತ್ಫಲವನ್್ನyನಿೀಡ್ವೆವು�”y
(ಕ್ರ್ಆನ್y16:97)

﴿ڑ ڑ ک ک ک ﴾

“ಅಲಾ್ಲಹ್yಕ್ಷೆೊೀಭಯನ್್ನyಇಷ್ಟಪಡ್ವುದಿಲ್ಲ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y2:205)

﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ﴾
“ಅಲಾ್ಲಹ್yನಿಮಗೆyಸ್ಲಭವಾಗರ್ವುದನ್್ನyಉದೆದಾೀಶ್ಸ್ತಾತುನೆಯೆೀy
ವಿನಾyಕಷ್ಟವಾಗರ್ವುದನ್್ನyಉದೆದಾೀಶ್ಸ್ವುದಿಲ್ಲ�”y(2:185)

ಇಂತಹ y ಇನ ೊ್ನ y ಅನೆೀಕ y ಆಯತ್ಗಳನ ್್ನy
ಕ್ರ್ಆನಿನಲ್್ಲyಕಾಣಬಹ್ದ್�

ಹಿತಿಮತ ತ್ುಿಹಾನಿಿಎಂಬಿಶಬ್ದಗಳಿವಾಯಾಖಾಯಾನ

ಹಿತಿಎಂಬಿಶಬ್ದದಿಅರಷಿ:

‘ಹಿತ’yಭಾಷ್ಕyಅರಥಿದಲ್್ಲ:

ಹಿತy (ಮಸ್ಲಹ)y ಎಂಬy ಶಬದಾವುy ಸಲಹ—ಯಸ್ಲಹ್y ಎಂಬy
ಕಿರಾಯೆಯಿಂದyಉದ್ಭವವಾಗದೆ�yಇದ್yಫಸಾದ್y(ಹಾನಿ,yಕ್ಷೆೊೀಭ)y
ಮತ್ತುyಮಫ್ಸದ್y(ಅಹಿತ,yಕೆಡ್ಕ )್yಎಂಬyಶಬದಾಕೆ್ಕyವಿರ್ದ್ಧವಾಗದೆ�[2]

ಹಿತyಎನ್್ನವುದ್yಸ್ಧಾರಣೆಯyಫಲ್ತಾಂಶಗಳಲ್್ಲyಸೆೀರಿದyಒಂದ್y
ಪರಿಣಾಮವಾಗದೆ�[3]yyಇದ್yರಚನೆyಮತ್ತುyಅರಥಿದಲ್್ಲyಮನ್ಫಅ-
y(ಪರಾಯೀಜನ)yಎಂಬyಶಬದಾಕೆ್ಕyಸಮಾನ�yಆದದಾರಿಂದyಇದ್y(المنفعة)
ಸಲಾಹ್y(الصالح)y(ಹಿತ,yಒಳತ್,yಸ್ಧಾರಣೆ)yಎಂಬyಅರಥಿದಲ್್ಲ-
ರ್ವyಕಿರಾಯಾಧಾತ್ವಾಗದೆ�[4]yy

ಇದ್yಹಿತyಎಂಬyಶಬದಾದyಅತ್ಯಂತyಸ್ಪಷ್ಟವಾದyಅರಥಿ�yಹಿತyಎಂದರy
ವಿಶೀಷyರೊಪದಲ್್ಲyಪರಾಯೀಜನyಮತ್ತುyಲಾಭವನ್್ನyಪಡೆಯ್ವುದ್�y
ಇದ್yಕೆಡ್ಕ್yಮತ್ತುyಹಾನಿಯyವಿರ್ದ್ಧಪದವಾಗದೆ�[5]y

ಶೈಖ್yಅತಾತುಹಿರ್yಇಬ್್ನyಆಶೊರ್yಹೀಳುತಾತುರ�

ــا اْلَمْصَلَحُة َفِهَي َكاْســِمَها َشــْيٌء فِيــِه َصَلٌح  َأمَّ

ْت َلَهــا ِصيَغــُة اْلَمْفَعَلِة  . َولَِذلِــَك اْشــَتقَّ َقــِويٌّ

ِذي َيْكُثُر فِيــِه َما ِمنُْه  ُة َعَلى اْســِم اْلَمــَكاِن الَّ الَّ الدَّ

. اْشــتَِقاُقُه. َوُهــَو ُهنَا َمــَكاٌن َمَجاِزيٌّ

“ಹಿತyಎಂದರyಅದರyಹಸರೀyಹೀಳುವಂತೆyತ್ೀವರಾyರೊಪದyಒಳತ್y
ಅರವಾyಹಿತವನ್್ನyಹೊಂದಿರ್ವyವಸ್ತು�yಈyಕಾರಣದಿಂದಲೆೀyಇದ್y
‘ಮಫ್ಅಲ’yಎಂಬyರಚನೆಯಿಂದyಉದ್ಭವವಾಗದೆ�yಈyರಚನೆಯ್y
ಇದರಿಂದyಉದ್ಭವವಾಗ್ವyಶಬದಾವುyಹಚಾಚಾಗyಬಳಕೆಯಾಗ್ವyಸಥಾಳ-
ನಾಮವನ್್ನyಸೊಚಿಸ್ತತುದೆ�yಇಲ್್ಲyಈyಸಥಾಳವುyಆಲಂಕಾರಿಕವಾಗದೆ�”[6]

ಹಿತಿವಿದಾ್ವಂಸರಿಪಾರಭಾರ್ಕಿಅರಷಿದಿಪರಾಕಾರ:

‘ಹಿತ’y(المصلحة)yಎಂಬyಶಬದಾಕೆ್ಕyವಿದಾವಾಂಸರ್yಅನೆೀಕyಅರಥಿಗಳನ್್ನy
ನಿೀಡಿದಾದಾರ�yಅವುಗಳಲ್್ಲyಕೆಲವುyಹಿೀಗವೆ:

2y ಲ್ಸಾನ್ಲ್yಅರಬ್y7/384yಅಲ್ಕಾಮೊಸ್ಲ್yಮ್ಹಿೀತ್yಪುಟy229
3y ಮನಾಹಿಜ್ಲ್ಜತುಹಾದ್yಫಲ್yಇಸಾ್ಲಮ್yಪುಟy280
4y ದವಾಬತ್ಲ್yಮಸ್ಲಹyಫyಶ್ಶರಿೀಅತ್ಲ್yಇಸಾ್ಲಮಿಯ್ಯyಪುಟy27�yಅಸರ್ಲ್y

ಅದಿಲ್ಲತ್ಲ್yಮ್ಖತುಲ್ಫyಫೀಹಾyಫಲ್yಫರ್ಹಿಲ್yಇಸಾ್ಲಮಿೀyಪುಟy28�
5y ಅಲ್ಮಿಸಾ್ಬಹ್ಲ್yಮ್ನಿೀರ್yಪುಟy543�
6y ಮಕಾಸಿದ್yಶ್ಶರಿೀಅತ್ಲ್yಇಸಾ್ಲಮಿಯ್ಯyಪುಟy278
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ಫಖ್ರಾyರಾರಾಝಯವರ್yನಿೀಡಿದyಅರಥಿ:

“ಹಿತyಎಂದರyಐದ್yಅನಿವಾಯಥಿyರಟಕಗಳನ್್ನy(ಧಮಥಿ,yಆತ್ಮ,y
ಮಾನ,yವಂಶyಮತ್ತುyಬ್ದಿ್ಧ)yಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್yಯ್ಕಿತುಪೂಣಥಿನಾದy
ಶಾಸನಕತಥಿನ್yಉದೆದಾೀಶ್ಸಿದyಪರಾಯೀಜನ�yಇಲ್್ಲyಪರಾಯೀಜನy
ಎಂದರyಆನಂದyಅರವಾyಆನಂದದyಕಡೆಗೆyಒಯ್್ಯವyಮಾಧ್ಯಮy
ಅರವಾyನೆೊೀವುyನಿವಾರಕyಅರವಾyನೆೊೀವನ್್ನyನಿವಾರಿಸ್ವುದರy
ಕಡೆಗೆyಒಯ್್ಯವyಮಾಧ್ಯಮ�yಬೆೀರyಮಾತ್ಗಳಲ್್ಲyಹೀಳುವುದಾದರ,y
ಹಿತyಎಂದರyಗಳಸ್ವyಮೊಲಕyಅರವಾyನೆಲೆನಿಲ್್ಲಸ್ವyಮೊಲಕy
ಸಿಗ್ವyಆನಂದ�yಗಳಸ್ವyಮೊಲಕyಎಂದರyಆನಂದವನ್್ನy
ನೆೀರವಾಗy ಪಡೆಯ್ವy ಮೊಲಕ�y ನೆಲೆನಿಲ್್ಲಸ್ವy ಮೊಲಕy
ಎಂದರyಹಾನಿಗಳನ್್ನyಅರವಾyಹಾನಿಗೆyಕಾರಣವಾಗ್ವವುಗಳನ್್ನy
ತಡೆಗಟ್್ಟವyಮೊಲಕyಆನಂದವನ್್ನyನೆಲೆನಿಲ್್ಲಸ್ವುದ್�”[7]

ಅಲ್ಗಝಾಝಾಲ್ಯವರ್yನಿೀಡಿದyಅರಥಿ:

“ಸೃಷ್್ಟಗಳyವಿಷಯದಲ್್ಲyಶಾಸನಕತಥಿನ್y(ಅಲಾ್ಲಹ )್yಉದೆದಾೀಶ್ಸ್ವy
ಸಂರಕ್ಷಣೆyಐದ್yವಿಧದಲ್್ಲದೆ�yಅವುyಅವರyಧಮಥಿ,yಆತ್ಮ,yಮಾನ,y
ವಂಶyಮತ್ತುyಬ್ದಿ್ಧಯನ್್ನyಸಂರಕ್ಷಿಸ್ವುದ್�yಈyಐದ್yಮೊಲy
ರಟಕಗಳನ್್ನyಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್yಏನನೆ್ನಲ್ಲyಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆೊೀyಅವೆಲ್ಲವೂy
‘ಹಿತ’ಗಳು�yಈyಐದ್yಮೊಲyರಟಕಗಳyಸಂರಕ್ಷಣೆyತಪಿ್ಪಹೊೀಗ್-
ವುದೆಲ್ಲವೂy‘ಹಾನಿ’ಗಳು�yಆyಹಾನಿಗಳನ್್ನyನಿವಾರಿಸ್ವyಕಾಯಥಿ-
ಗಳೆಲ್ಲವೂy‘ಹಿತಗಳು’�”[8]

ನಜ್್ಮದಿದಾೀನ್yಅತೊತುಫೀyಹೀಳುತಾತುರ�y

“‘ಹಿತ’y ಎಂದರy ಸೃಷ್್ಟಗಳಂದy ಹಾನಿಗಳನ್್ನy ದೊರಿೀಕರಿ-
ಸಬೆೀಕೆಂಬy ಶಾಸನಕತಥಿನy (ಅಲಾ್ಲಹನ)y ಉದೆದಾೀಶವನ್್ನy
ಪೂತ್ಥಿಗೆೊಳಸ್ವyಮಾಗಥಿ�”[9]

ಶಹ್ಥಿyಮ್ಖತುಸರಿಬ್ನyಹಾಜಬ್yಎಂಬyಗರಾಂರದಲ್್ಲyಅದ್ದ್ದಿದಾೀನ್y
ಅಲ್ಈಜೀyಹೀಳುತಾತುರ�y

“‘ಹಿತ’yಎಂದರyಆನಂದyಮತ್ತುyಅದಕಿ್ಕರ್ವyಮಾಧ್ಯಮ�”

ಇನೆೊ್ನಂದ್yಕಡೆyಅವರ್yಅದನ್್ನy“ನೆೈಸಗಥಿಕyಹೊಂದಾಣಿಕೆ”y

7y ಅಲ್ಮಹೊ್ಸಲ್y2/218
8y ಅಲ್ಮ್ಸತುಶಾಫ್y1/287
9y ರಿಸಾಲತ್yತೊತುಫೀ

ಯೆಂದ್yಕರದಿದಾದಾರ�

ಅಶಾ್ಶತ್ಬೀyತಮ್ಮy‘ಅತತುಅ್yರಿೀಫ್’yಎಂಬyಗರಾಂರದಲ್್ಲyಅನೆೀಕyಕಡೆy
ಈyರಿೀತ್yಅರಥಿyಹೀಳದಾದಾರ�y

“ಅದ್y ಮನ್ಷ್ಯರಿಗೆy ಮತತುವಾಗy ಅರವಾy ನಿದಿಥಿಷ್ಟವಾಗy
ಹಿತyಅರವಾy ಪರಾಯೀಜನವನ್್ನy ನಿೀಡ್ವyಮತ್ತುy ಜೀವನದy
ಜಂಜಾಟದಲ್್ಲy ಮನಸಿ್ಸಗೆy ತ್ೀವರಾy ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್್ನy
ಉಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿ�”[10]

ಅಲ್ಗಝಾಝಾಲ್yಮತ್ತುyಅರಾರಾಝಯವರ್yನಿೀಡಿದyಅರಥಿದyಪರಾಕಾರy
‘ಹಿತ’ದyಮೆೀಲೆyನಿಯಮವನ್್ನyಸಾಥಾಪಿಸಲ್yಒಂದ್yಷರತ್ತುದೆ�yಆy
ಷರತ್ತುyಏನೆಂದರyಅದ್yಶಾಸನಕತಥಿನ್y(ಅಲಾ್ಲಹ )್yಉದೆದಾೀಶ್ಸ್ವy
‘ಹಿತ’ವಾಗರಬೆೀಕ್�yಮನ್ಷ್ಯರ್yಉದೆದಾೀಶ್ಸ್ವy‘ಹಿತ’ದyಮೆೀಲೆy
ನಿಯಮವನ್್ನyಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗ್ವುದಿಲ್ಲ�yಏಕೆಂದರyಮನ್ಷ್ಯರyಹಿತವುy
ಸೆವಾೀಚೆಛೆyಮತ್ತುyಸಾವಾರಥಿದyಆಧಾರದಲ್್ಲರ್ತತುದೆ�y

ಉದಾಹರಣೆಗೆ:yಜಾಹಿಲ್ೀyಕಾಲದಲ್್ಲyಹಣ್ಣುyಶ್ಶ್ಗಳನ್್ನyಜೀವಂತy
ಹೊಳುವyಸಂಪರಾದಾಯವುyಜಾರಿಯಲ್್ಲತ್ತು�yಆyಕಾಲರಟ್ಟದyಜನರy
ದೃಷ್್ಟಯಲ್್ಲyಆyಸಂಪರಾದಾಯವುy‘ಹಿತ’ವಾಗತ್ತು�yಮನ್ಷ್ಯyಹಿತಕಾ್ಕಗy
ಎಂಬyತಲೆಬರಹದಲೆ್ಲೀyಆyಸಮಾಜವುyಈyಸಂಪರಾದಾಯವನ್್ನy
ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು�yಅವರyಪರಾಕಾರyಹಿತyಎಂದರyಬಡತನyನಿವಾರಣೆ,y
ಅಪಮಾನದಿಂದyಪಾರಾಗ್ವುದ್yಮತ್ತುyಅಪಮಾನಕೆ್ಕyಒಳಪಡ-
ದಿರ್ವುದ್�yಈyಹಿತಗಳyಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗyಅವರ್yಹಣ್ಣುyಶ್ಶ್ವನ್್ನy
ಜೀವಂತyಹೊಳುತ್ತುದದಾರ್�[11]yಆದರyಅಲಾ್ಲಹನyಪರಾಕಾರyಇದ್y
ಹಿತವಲ್ಲ�yಈyಕಾರಣದಿಂದಲೆೀyಈyಸಂಪರಾದಾಯವನ್್ನyತ್ೀವರಾವಾಗy
ವಿರೊೀಧಿಸ್ತಾತುyಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ�

﴿چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 

ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾
“ಬಡತನವನ್್ನyಹದರಿyನಿೀವುyನಿಮ್ಮyಮಕ್ಕಳನ್್ನyಕೆೊಲ್ಲಬಾರದ್�y
ಅವರಿಗೆyಮತ್ತುy ನಿಮಗೆyಆಹಾರವನ್್ನy ನಿೀಡ್ವವರ್yನಾವು�y
ಖಂಡಿತವಾಗಯೊyಅವರನ್್ನyಕೆೊಲ್್ಲವುದ್yಮಹಾyಅಪರಾಧ-
ವಾಗದೆ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y17:31)

10y ಮಕಾಸಿದ್yಶ್ಶರಿೀಅತ್ಲ್yಇಸಾ್ಲಮಿಯ್ಯyಪುಟy278
11y ಅತತುಅ್yಲ್ೀಲ್yಬಲ್yಮಸ್ಲಹತ್yಇಂದಲ್yಉಸೊಲ್ಯಿ್ಯೀನ್yಪುಟy15



22

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಇನೆೊ್ನಂದ್yಆಯತ್ತುನಲ್್ಲyಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ�

﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ﴾
“ಅವರಲ್್ಲyಒಬ್ಬರಿಗೆyಹಣ್ಣುyಮಗ್yಹ್ಟ್್ಟದೆಯೆಂಬyಶ್ಭವಾತೆಥಿ-
ಯನ್್ನyತ್ಳಸಲಾದರyಅವನyಮ್ಖವುyಕಪಾ್ಪಗ್ತತುದೆ�yಅವನ್y
ಆy ಅಪಮಾನವನ್್ನy ಅದ್ಮಿಡಲ್y ಪರಾಯತ್್ನಸ್ತಾತುನೆ�y ತನಗೆy
ತ್ಳಸಲಾದyಈyಶ್ಭವಾತೆಥಿಯyಕೆಡ್ಕಿನಿಂದyಪಾರಾಗಲ್yಅವನ್y
ಜನರಿಂದyಅಡಗಕೆೊಳುಳುತಾತುನೆ�yಅಪಮಾನವನ್್ನyಸಹಿಸಿyಇದನ್್ನy
(ಶ್ಶ್ವನ್್ನ)yಇಟ್್ಟಕೆೊಳಳುಬೆೀಕೆೊೀyಅರವಾyಮಣಿಣುನಲ್್ಲyಹೊತ್y
ಹಾಕಬೆೀಕೆೊೀy ಎಂದ್y ಅವನ್y ಆಲೆೊೀಚಿಸ್ತಾತುನೆ�y ಅವರ್y
ಕೆೈಗೆೊಳುಳುವyತ್ೀಮಾಥಿನyಬಹಳyಕೆಟ್ಟದಾಗದೆ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y16:59)

ಒಟ್್ಟನಲ್್ಲ,yನಿಯಮಶಾಸತ್yವಿದಾವಾಂಸರ್y(ಉಸೊಲ್ಗಳು)yಹಿತyಎಂಬy
ಶಬದಾಕೆ್ಕy ನಿೀಡಿದyವಾ್ಯಖಾ್ಯನಗಳುyಈyಕೆಳಗೆyವಿವರಿಸಿದyಮೊರ್y
ವಿಧಗಳಲ್್ಲyಒಳಗೆೊಳುಳುತತುದೆ�

1�y ಹಿತyಎಂದರyಶಾಸನಕತಥಿನ್y (ಅಲಾ್ಲಹನ )್yಉದೆದಾೀಶ್ಸಿದy
ಉದೆದಾೀಶದy ಕಡೆಗೆy ಒಯ್್ಯವy ಮಾಗಥಿ�y y ಇದ್y ಅಲ್ಗ-
ಝಾಝಾಲ್ಯವರyಅಭಿಪಾರಾಯ�

2�y ಹಿತyಎಂದರyಶಾಸನಕತಥಿನyಉದೆದಾೀಶ�yyಆಮದಿೀyಮ್ಂತಾದy
ಬಹ್ತೆೀಕyನಿಯಮಶಾಸತ್yವಿದಾವಾಂಸರ್yಈyಅಭಿಪಾರಾಯವ-
ನ್್ನyಹೊಂದಿದಾದಾರ�

3�y ಹಿತyಎಂದರyಆನಂದyಮತ್ತುyಸಂತೆೊೀಷ�yಇದ್yಅಲ್ಇಝ್ಝಾy
ಇಬ್್ನyಅಬದಾಸ್ಸಲಾಮ್ರವರyಅಭಿಪಾರಾಯ�[12]

ಇದರyಆಧಾರದಲ್್ಲyಹೀಳುವುದಾದರ,yನಿಯಮಶಾಸತ್yವಿದಾವಾಂಸರy
ಬಳyಪರಿಚಿತವಾಗರ್ವy‘ಹಿತ’y(المصلحة)yಎನ್್ನವುದ್yನಿಯಮಗಳy
ಪರಿಣಾಮವಾಗyಉಂಟಾಗ್ವyಯ್ಕಿತುyಅರವಾyಉದೆದಾೀಶವಾಗದೆ�y
ಉದಾಹರಣೆಗೆ,yಪರಾತ್ೀಕಾರyಎಂಬyನಿಯಮದyಪರಿಣಾಮವಾಗy

12y ನೆೊೀಡಿyಕವಾಇದ್ಲ್yಅಹಾ್ಕಮ್y1/12

ಜೀವರಕ್ಷಣೆyಎಂಬyಉದೆದಾೀಶyಉಂಟಾಗ್ತತುದೆ�[13]

‘ಹಿತ’yಎಂದರyಸವಾತಃyಉದೆದಾೀಶಗಳೆೀyಆಗವೆ�yಬೆೀರyಮಾತ್ಗಳಲ್್ಲy
ಹೀಳುವುದಾದರyಹಿತyಎಂದರyಒಂದ್yನಿಯಮವನ್್ನyಶಾಸನ-
ವನಾ್ನಗyಮಾಡಲ್yಶಾಸನಕತಥಿನ್y (ಅಲಾ್ಲಹ )್yಉದೆದಾೀಶ್ಸ್ವy
ಉದೆದಾೀಶವಾಗದೆ�yಉದೆದಾೀಶyಮತ್ತುyಹಿತyಸವಾತಂತರಾವಾದyಪರಸ್ಪರy
ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದyವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ�y ಬದಲಾಗyಅವೆರಡೊyಪರಸ್ಪರy
ಆವತ್ಥಿಸ್ವ,yಒಂದನೆೊ್ನಂದ್yಬೆಂಬಲ್ಸ್ವyವಸ್ತುಗಳು�[14]y

ಹಿತyಎನ್್ನವುದ್yಶಾಸನಕತಥಿನyಉದೆದಾೀಶಗಳಂದyಬೆೀಪಥಿಡದy
ಅದರyಒಂದ್yಭಾಗವೆಂದ್yಇದರಿಂದyಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತತುದೆ�

ಹಾನಿಿಎಂಬಿಶಬ್ದದಿಅರಷಿ:

ಭಾಷ್ಕyಅರಥಿದಲ್್ಲy‘ಹಾನಿ’y(المفسدة)yಎಂದರyವಿನಾಶy(الفساد)�y
ಇದ್yಹಿತy(المصلحة)yಎಂಬyಶಬದಾದyವಿರ್ದ್ಧಪದ�y

ಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾

“ಅವರ್y ಭೊಮಿಯಲ್್ಲy ವಿನಾಶವನ್್ನ y ಪರಾಯತ್್ನಸ್-
ತಾತುರ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y5:33)

ಇಲ್್ಲyಫಸಾದನ್y(ವಿನಾಶವನ್್ನ)yಎಂದ್yಹೀಳರ್ವುದ್yಅದ್y
ಮಫ್ಊಲ್y ಲಹ್y ಆಗರ್ವುದರಿಂದ�y ಅಂದರy ಇಲ್್ಲಯy
ಉದೆದಾೀಶyಅವರ್yಭೊಮಿಯಲ್್ಲyವಿನಾಶyಮಾಡಲ್yಪರಾಯತ್್ನಸ್-
ತಾತುರyಎಂದಾಗದೆ�yಮಫ್ಸದy(ಹಾನಿ)yಎಂಬyಪದವುyಮಸ್ಲಹy(ಹಿತ)y
ಎನ್್ನವyಪದಕೆ್ಕyವಿರ್ದ್ಧವಾದ್ದ್�yಅರಬ್ಬರ್yಹೀಳುತಾತುರ:

َهَذا َأْمٌر َمْفَسَدٌة لَِكَذا

“ಈyವಿಷಯವುyಇದಕೆ್ಕyಹಾನಿಕರವಾಗದೆ�”yಅಂದರyಅದರಲ್್ಲy
ಹಾನಿಯಿದೆyಎಂದರಥಿ�[15]

13y ರಅ್yಯ್ಲ್yಉಸೊಲ್ಯಿ್ಯೀನyಫೀyಮಸ್ಲಹತ್ಲ್yಮ್ಸಥಿಲತ್yಮಿನ್yಹೈಸ್ಲ್y
ಹ್ಜಜುಯ್ಯyಪುಟy26

14y ಅಲ್ಜತುಹಾದ್yಬೆೈನyನ್ನಸಿ್ಸyವಲ್yವಾಕಿಅ್yಪುಟy112
15y ಲ್ಸಾನ್ಲ್yಅರಬ್y335
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ಜನವರ  ೆ11

ಹಾನಿಿವಿದಾ್ವಂಸರಿಪಾರಭಾರ್ಕಿಅರಷಿದಿಪರಾಕಾರ:

ಶೈಖ್yಅತಾತುಹಿರ್yಇಬ್್ನyಆಶೊರ್yಹೀಳುತಾತುರ�y

ا اْلَمْفَســَدُة َفِهــَي َما َقاَبــَل اْلَمْصَلَحــَة. َوِهَي  َأمَّ

 ، رُّ َوْصــٌف لِْلِفْعــِل َيْحُصُل بِــِه اْلَفَســاُد، َأْي الضَّ

َداِئًمــا َأْو َغالًِبــا لِْلُجْمُهــوِر َأْو لِْلَحاِد.

“ಹಾನಿyಎಂದರyಹಿತಕೆ್ಕyವಿರ್ದ್ಧವಾದ್ದ್�yಅದ್yಶಾಶವಾತವಾಗy
ಅರವಾy ಹಚಾಚಾಗy ಎಲ್ಲy ಜನರಿಗೊy ಅರವಾy ಒಬೆೊ್ಬಬ್ಬರಿಗೆy
ವಿನಾಶವನ್್ನy ಅಂದರy ಹಾನಿಯನ್್ನy ಉಂಟ್ಮಾಡ್ವy
ಕಿರಾಯೆಯyಹಸರ್�”[16]

ಹಾನಿಗಳನ್್ನyವಿಶ್ಲೀಷ್ಸ್ತಾತುyಅದರyನಿಜಾರಥಿವನ್್ನyಅಲ್ಇಝ್ಝಾy
ಇಬ್್ನyಅಬದಾಸ್ಸಲಾಮ್yಈyರಿೀತ್yಹೀಳುತಾತುರ�y

“ಹಾನಿಗಳುyನಾಲ್್ಕyವಿಧಗಳಲ್್ಲವೆ�y

1�y ನೆೊೀವು

2�y ನೆೊೀವಿನyಕಾರಣಗಳು

3�y ದ್ಃಖ

4�y ದ್ಃಖದyಕಾರಣಗಳು

ಇವುಗಳನ್್ನyಐಹಿಕyಮತ್ತುyಪಾರತ್ರಾಕyಹಾನಿyಎಂದ್yವಿಭಾಗ-
ಸಬಹ್ದ್�yನೆೊೀವುyಅರವಾyಯಾತನೆyಎಂಬyಶಬದಾದyಅರಥಿy
ಅಲಾ್ಲಹನyಈyಮಾತ್ನಲ್್ಲದೆ�y

﴿ژ ژ ڑ ﴾

“ಅವರಿಗೆyಯಾತನಾಮಯyಶ್ಕ್ಷೆyಕಾದಿದೆ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y2:10)

ಇನೆೊ್ನಂದ್yಕಡೆyಅಲಾ್ಲಹ್yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ڭ ۇ ۇ ۆ 
16y ಮಕಾಸಿದ್yಶ್ಶರಿೀಅತ್ಲ್yಇಸಾ್ಲಮಿಯ್ಯyಪುಟy279

ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ﴾
“ಮರಣವುyಎಲ್ಲyಕಡೆಗಳಂದಲೊyಅವನyಬಳಗೆyಬರ್ವುದ್�y
ಆದರೊyಅವನ್yಸಾಯಲಾರನ್�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y14:17)

ದ್ಃಖyಎಂಬyಶಬದಾದyಅರಥಿyಅಲಾ್ಲಹನyಈyಮಾತ್ನಲ್್ಲದೆ�y

﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ﴾
“ಅವರ್yದ್ಃಖವನ್್ನyತಡೆಯಲಾಗದೆyಅದರಿಂದyಹೊರಹೊೀಗಲ್y
ಬಯಸ್ವಾಗಲೆಲಾ್ಲy ಪುನಃy ಅದಕೆ್ಕೀy ಮರಳಸಲ್ಪಡ್ವರ್�”y
(ಕ್ರ್ಆನ್y22:22)[17]

ಹಾನಿಗಳಲ್್ಲyಕರಾಹತ್yಆಗರ್ವyಹಾನಿಗಳುyಮತ್ತುyಹರಾಮ್y
ಆಗರ್ವyಹಾನಿಗಳುyಎಂಬyಎರಡ್yವಿಧಗಳವೆ�yಹರಾಮ್yಆಗರ್ವy
ಹಾನಿಗಳಲ್್ಲyಹಿರಿಯyಹಾನಿಗಳುyಮತ್ತುyಕಿರಿಯyಹಾನಿಗಳುyಎಂಬy
ವಿಧಗಳವೆ�yಅದ್yಸವಾತಃyಅನೆೀಕyಹಂತಗಳಾಗyವ್ಯತಾ್ಯಸವಾಗ್ತತುದೆ�

ತತ್ವದಿವಿವರಣೆಿಮತ ತ್ುಿಅದನ್್ನಿಅಳವಡಿಸ್ವಿವಿಧಾನ

ತತ್ವದಿವಿವರಣೆ:

ٌم َعَلى َجْلِب اْلَمَصالِِح َدْرُء اْلَمَفاِسِد ُمَقدَّ

“ಹಿತವನ್್ನyತರ್ವುದಕಿ್ಕಂತಲೊyಹಾನಿಯನ್್ನyತಡೆಗಟ್ಟಲ್yಅಗರಾ-
ಪಾರಾಶಸತ್ಯyನಿೀಡಬೆೀಕ್�”

ಇಸಾ್ಲಮಿyಕಮಥಿಶಾಸತ್yವಿದಾವಾಂಸರ್yyಈyತತವಾವನ್್ನyಮೆೀಲೆyಹೀಳದy
ರಿೀತ್ಯಲ್್ಲyಸಿಥಾರಪಡಿಸಿದಾದಾರ�yಏಕೆಂದರyಯಾವyಐದ್yಉದೆದಾೀಶಗ-
ಳನ್್ನyಅರವಾyರಟಕಗಳನ್್ನy(ಧಮಥಿ,yಆತ್ಮ,yಮಾನ,yವಂಶyಮತ್ತುy
ಬ್ದಿ್ಧ)yಕಾಯಲ್yಅರವಾyಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್yಇಸಾ್ಲಂyಬಂದಿದೆಯೀy
ಆyಐದ್yಉದೆದಾೀಶyಅರವಾyರಟಕಗಳಲೆೊ್ಲಂದಕೆ್ಕyಈyಹಾನಿಯ್y
ತೆೊಂದರಯನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ತತುದೆ�yಆದದಾರಿಂದyಹಿತವನ್್ನಂಟ್y
ಮಾಡ್ವy ಕಾಯಥಿವನ್್ನy ಕೆೈಗೆತ್ತುಕೆೊಳುಳುವುದಕೆ್ಕy ಮದಲ್y
ಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವನ್್ನyತಡೆಗಟ್ಟಬೆೀಕಾಗದೆ�y

17y ಕವಾಇದ್ಲ್yಅಹಾ್ಕಮ್yಫೀyಮಸಾಲ್ಹಿಲ್yಅನಾಮ್yಪುಟy1/10
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ಈyತತವಾವನ್್ನyಸರಿಯಾಗyಅರಥಿyಮಾಡಿಕೆೊಳಳುದೆyಇಸಾ್ಲಮ್yಧಮಥಿದy
ನಿಯಮಗಳನ್್ನyಅರಥಿyಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಲ್yಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ�

ಇಸಾ್ಲಮ್yಧಮಥಿದyನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲವೂyಮೊರ್yವಿಧದyಹಿತಗಳನ್್ನy
ಕಾಯ್ದಾಕೆೊಳುಳುತತುದೆ�

1�y ಹಾನಿಯನ್್ನಿತಡೆಗಟ್ಟುವುದ್:yಇದಕಾ್ಕಗyಧಮಥಿ,yಆತ್ಮ,yಸಂಪತ್ತು,y
ವಂಶ,yಮಾನyಮತ್ತುyಬ್ದಿ್ಧyಎಂಬyಆರ್yರಟಕಗಳyಸಂರಕ್ಷ-
ಣೆಯನ್್ನyಶಾಸನಬದ್ಧಗೆೊಳಸಲಾಗದೆ�yಈyಆರ್yರಟಕಗಳಗೆy
ಯಾವುದೆೀyಹಾನಿಯಾಗ್ವುದನ್್ನyಇಸಾ್ಲಮ್yವಿರೊೀಧಿಸ್ತತುದೆ�y
ಆದರyಈyಆರ್yರಟಕಗಳಗೆyತೆೊಡಕಾಗ್ವyಹಾನಿಗಳನ್್ನy
ಮಾತರಾy ತಡೆಗಟ್್ಟyಆಂತರಿಕyಮತ್ತುy ಬಾಹ್ಯy ಇಬಾದತ್ಗಳy
ಮೊಲಕyಈyರಟಕಗಳನ್್ನyಪೀಷ್ಸ್ವyಮತ್ತುyಪೂತ್ಥಿ-
ಗೆೊಳಸ್ವyಕಾಯಥಿಗಳನ್್ನyನಿಲಥಿಕ್ಷಿಸ್ವವರyಬಗೆಗyಶೈಖ್ಲ್y
ಇಸಾ್ಲಮ್yಇಬ್್ನyತೆೈಮಿಯ್ಯyಕಿಡಿyಕಾರಿದಾದಾರ�

2�y ಹಿತವನ್್ನಿ ತರ್ವುದ್:y ಇದಕಾ್ಕಗy ಆರಾಧನೆ,y ವ್ಯವಹಾರy
ಮ್ಂತಾದyವಿಷಯಗಳಲ್್ಲyಸಮ್ದಾಯಕೆ್ಕyಉಂಟಾಗ್ವy
ತೆೊಂದರಗಳನ್್ನy ನಿವಾರಿಸ್ವy ನಿಯಮಗಳನ್್ನy ಶಾಸನ-
ಬದ್ಧಗೆೊಳಸಲಾಗದೆ�y ಇವುಗಳನ್್ನy ‘ಅಲ್ಹಾಜಯಾ್ಯತ್’y
ಎಂದ್yಕರಯಲಾಗ್ತತುದೆ�

3�y ಉತತುಮಿ ಗ್ಣ–ನಡತಿ ಮತ್ತುಿ ಉತತುಮಿ ಅಭಾಯಾಸಗಳನ್್ನಿ
ಖಾತಿರಾಿ ಪಡಿಸ್ವುದ್:y ಇವುಗಳನ್್ನy ‘ಅತತುಹಿ್ಸೀನಿಯಾ್ಯತ್’y
ಎಂದ್yಕರಯಲಾಗ್ತತುದೆ�

ಅಲ್ಇಝ್ಝಾyಇಬ್್ನyಅಬದಾಸ್ಸಲಾಮ್yಹೀಳುತಾತುರ�y

“ಇಸಾ್ಲಮಿೀyಶಾಸನವುy(ಶರಿೀಅತ್)yಸಂಪೂಣಥಿವಾಗyಹಿತವಾಗದೆ�y
ಅದ್yಒಂದೆೊೀyಹಾನಿಗಳನ್್ನyತಡೆಗಟ್್ಟತತುದೆyಅರವಾyಹಿತಗಳನ್್ನy
ತರ್ತತುದೆ�yಆದದಾರಿಂದyಅಲಾ್ಲಹ್ y“ಓyಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳೆೀ!”yಎಂದ್y
ಕರಯ್ವುದನ್್ನy ಕೆೀಳದರyಅದರyಬಳಕyಬರ್ವyಅಲಾ್ಲಹನy
ಉಪದೆೀಶವನ್್ನyಚಿಂತ್ಸಿyನೆೊೀಡಿರಿ�yಅದ್yಒಂದೆೊೀyನಿಮ್ಮನ್್ನy
ಒಳತ್ನy ಕಡೆಗೆyಪರಾೀರೀಪಿಸ್ವyಅರವಾy ನಿಮಿ್ಮಂದy ಕೆಡ್ಕನ್್ನy
ನಿವಾರಿಸ್ವyಅರವಾyಎರಡನೊ್ನyಒಳಗೆೊಂಡಿರ್ವyಕರಯಲ್ಲದೆy
ಇನೆ್ನೀನೊyಆಗರ್ವುದಿಲ್ಲ�yಅಲಾ್ಲಹ್ yಅವನyಗರಾಂರದಲ್್ಲyಹಾನಿಗೆy
ಸಂಬಂಧಿಸಿದyಕೆಲವುyನಿಯಮಗಳನ್್ನyವಿವರಿಸಿದಾದಾನೆ�yಇದ್yನಿೀವುy
ಆyಹಾನಿಗಳಂದyದೊರyಸರಿಯಬೆೀಕೆಂದ್yಪರಾೀರೀಪಿಸ್ವುದಕಾ್ಕಗದೆ�y
ಹಾಗೆಯೆೀyಹಿತಕೆ್ಕyಸಂಬಂಧಿಸಿದyಕೆಲವುyನಿಯಮಗಳನ್್ನyವಿವರಿ-
ಸಿದಾದಾನೆ�yಇದ್yನಿೀವುyಆyಹಿತಗಳನ್್ನyಸಾವಾಧಿೀನಪಡಿಸ್ವುದನ್್ನy

ಪರಾೀರೀಪಿಸ್ವುದಕಾ್ಕಗದೆ�”

ಈy ತತವಾದy ಸರಿಯಾದy ಅರಥಿವನ್್ನy ಇಬ್್ನy ನ್ನಜಾಜುರ್y ತಮ್ಮy
‘ಅಲ್ಕ್ಕಬ್ಲ್yಮ್ನಿೀರ್’yಎಂಬyಗರಾಂರದಲ್್ಲyಹಿೀಗೆyವಿವರಿಸಿದಾದಾರ�y

“ಹಿತವನ್್ನyತರ್ವುದಕಿ್ಕಂತyಹಾನಿಯನ್್ನyತಡೆಗಟ್ಟಲ್yಅಗರಾಪಾರಾಶಸತ್ಯy
ನಿೀಡಬೆೀಕ್�yಅದೆೀyರಿೀತ್yದೆೊಡಡಾyಹಾನಿಯನ್್ನyಚಿಕ್ಕyಹಾನಿಯಿಂದy
ತಡೆಗಟ್್ಟವುದಕೊ್ಕyಕೊಡ�yಅಂದರyಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವy
ಕಾಯಥಿವನ್್ನyತಡೆಗಟ್್ಟವುದ್yಅರವಾyಹಿತವನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವy
ಕಾಯಥಿವನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸ್ವುದ್yಎಂಬyಎರಡ್yವಿಷಯಗಳುyಒಟಾ್ಟಗy
ಬಂದರyಹಿತವನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸ್ವು-
ದಕಿ್ಕಂತಲೊyಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವನ್್ನyತಡೆಗ-
ಟ್್ಟವುದಕೆ್ಕyಅಗರಾಪಾರಾಶಸತ್ಯyನಿೀಡಬೆೀಕ್�yಇನ್್ನyಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್y
ಮಾಡ್ವyಎರಡ್yಕಾಯಥಿಗಳಲ್್ಲyಒಂದನ್್ನyತಡೆಗಟ್ಟಬೆೀಕಾಗy
ಬಂದರyದೆೊಡಡಾy ಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವy ಕಾಯಥಿವನ್್ನy
ತಡೆಗಟ್್ಟವುದ್yಹಚ್ಚಾyಸೊಕತುವಾಗದೆ�yಇದ್yಎಲ್ಲyಬ್ದಿ್ಧವಂತರೊy
ಒಪಿ್ಪಕೆೊಳುಳುವyಸ್ಪಷ್ಟyನಿಯಮವಾಗದ್ದಾyವಿದಾವಾಂಸರ್yಈyವಿಷಯದಲ್್ಲy
ಒಮ್ಮತಾಭಿಪಾರಾಯವನ್್ನyಹೊಂದಿದಾದಾರ�”[18]

ಅಮಿೀರ್yಹಾಜ್yಹೀಳುತಾತುರ�y

“ಇಸಾ್ಲಮಿೀyಶಾಸನವುy(ಶರಿೀಅತ್)yಹಿತವನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವy
ಕಾಯಥಿವನ್್ನy ಸಿವಾೀಕರಿಸ್ವುದಕಿ್ಕಂತಲೊy ಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್y
ಮಾಡ್ವy ಕಾಯಥಿವನ್್ನy ತಡೆಗಟ್್ಟವುದಕೆ್ಕy ಹಚ್ಚಾy ಕಾಳಜy
ನಿೀಡ್ತತುದೆ�yಕಾರಣ,yಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಎಲ್ಲyಕಾಯಥಿ-
ಗಳನೊ್ನyತಡೆಗಟ್ಟಬೆೀಕಾದ್ದ್yಕಡಾಡಾಯ�yಆದರyಹಿತವನ್್ನಂಟ್y
ಮಾಡ್ವyಎಲ್ಲyಕಾಯಥಿಗಳನೊ್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸ್ವುದ್yಕಡಾಡಾಯವಲ್ಲ�”[19]

ಈyವಿಷಯವನ್್ನyಇಸಾ್ಲಮಿೀyನಿಯಮಶಾಸತ್ವನ್್ನy (ಉಸೊಲ್)y
ವಿವರಿಸ್ವyಎಲ್ಲyಗರಾಂರಗಳಲೊ್ಲyಕಾಣಬಹ್ದ್�

ಅಲ್ಅಸ್ನವಿೀyತಮ್ಮy‘ತಖಿರಾೀಜ್ಲ್yಫುರೊಇyಅಲಲ್yಉಸೊಲ್’y
ಎಂಬyಗರಾಂರದಲ್್ಲyಹೀಳುತಾತುರ�

“ಶಾಸನಕತಥಿನ್yಹಿತವನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವನ್್ನyಸಿವಾೀ-
ಕರಿಸ್ವುದಕಿ್ಕಂತಲೊyಹಚಿಚಾನyಕಾಳಜಯನ್್ನyಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್y

18y ಶಹ್ಥಿಲ್yಕ್ಕಬಲ್yಮ್ನಿೀರ್y4/447
19y ಅತತುಕಿರಾೀರ್yವತತುಹಿರಾೀರ್yಫೀyಇಲ್್ಮಲ್yಉಸೊಲ್y3/28
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ಜನವರ  ೆ11

ಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವನ್್ನyತಡೆಗಟ್್ಟವುದಕೆ್ಕyನಿೀಡಿದಾದಾನೆ�”[20]

ಅಲ್ಮ್ಸವಾದದಾದಲ್್ಲyಹಿೀಗೆyಹೀಳಲಾಗದೆ�y

“ಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿಗಳನ್್ನyಸಂಪೂಣಥಿವಾಗy
ತೆೊರಯಬೆೀಕಾದ್ದ್yಕಡಾಡಾಯ�yಆದರyಹಿತವನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವy
ಕಾಯಥಿಗಳುyಹಾಗಲ್ಲ�yಹಿತವನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿಗಳಲ್್ಲy
ಅಗತ್ಯವಿರ್ವುದನ್್ನyಮಾತರಾyಸಿವಾೀಕರಿಸಬೆೀಕ್�”[21]

ಹಿತಿಮತ ತ್ುಿಹಾನಿಿಪರಸ್ಪರಿವಿರ್ದ್ಧವಾಗದ್ದರ

ಹಿತವನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿyಮತ್ತುyಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್y
ಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿyಪರಸ್ಪರyವಿರ್ದ್ಧವಾಗದದಾರyಹಿತವನ್್ನಂಟ್y
ಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸ್ವುದಕಿ್ಕಂತಲೊyಹಾನಿಯನ್್ನy
ತಡೆಗಟ್್ಟವyಕಾಯಥಿಕೆ್ಕyಪಾರಾಶಸತ್ಯyನಿೀಡಬೆೀಕ್�yಈyತತವಾವನ್್ನyಪರಾವಾ-
ದಿಯವರ yಈyವಚನವನ್್ನyಆಧರಿಸಿyರಚಿಸಲಾಗದೆ�

»َيا َعاِئَشــُة! َلْو َل َأنَّ َقْوَمَك َحِديُث َعْهِدِهْم بُِكْفٍر 

َلنََقْضُت اْلَكْعَبــَة َفَجَعْلُت َلَها َباَبْيــِن، َباٌب َيْدُخُل 

َيْخُرُجوَن«. َوَباٌب  النَّاُس 

“ಓy ಆಯಿಶಾ!y ನಿನ್ನy ಸಮ್ದಾಯದವರ್y ಹೊಸದಾಗy
ಇಸಾ್ಲಮಿಗೆyಬಂದವರಾಗರದಿದದಾಲ್್ಲyನಾನ್yಕಅ್yಬಾಲಯವನ್್ನy
ಒಡೆದ್yಅದಕೆ್ಕyಎರಡ್yಬಾಗಲ್ಗಳನ್್ನyನಿಮಿಥಿಸ್ತ್ತುದೆದಾ�yಒಂದ್y
ಬಾಗಲ್ನyಮೊಲಕyಜನರ್yಒಳಹೊೀಗyಇನೆೊ್ನಂದ್yಬಾಗಲ್ನy
ಮೊಲಕyಹೊರಬರಲ್�”y

ಈyಹದಿೀಸನ್್ನy ವಾ್ಯಖಾ್ಯನyಮಾಡ್ತಾತುyಅಲ್ಹಾಫಝ್yಇಬ್್ನy
ಹಜರ್yಹೀಳುತಾತುರ�y

“ಹಾನಿಯ್ಂಟಾಗಬಹ್ದೆಂಬy ಭಯವಿದದಾರy ಹಿತವನ್್ನಂಟ್y
ಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವನ್್ನyಬಟ್್ಟಬಡಬೆೀಕ್�yಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyಮಾಡ್ವy
ದ್ಷ್ಕಕೃತ್ಯವನ್್ನy ವಿರೊೀಧಿಸಿದರy ಆತy ಅದಕಿ್ಕಂತಲೊy ದೆೊಡಡಾy
ದ್ಷ್ಕಕೃತ್ಯದಲ್್ಲyತೆೊಡಗಬಹ್ದೆಂಬyಭಯವಿದದಾರyಅದನ್್ನyವಿರೊೀ-
ಧಿಸಬಾರದ್�y ಪರಾಜಗಳಗೆy ಪರಾಯೀಜನವಿರ್ವy ವಿಷಯಗಳಲ್್ಲy

20y ಅತತುಮ್ಹಿೀದ್yಫೀyತಖಿರಾೀಜಲ್yಫುರೊಇyಅಲಲ್yಉಸೊಲ್y1/291
21y ಅಲ್ಮ್ಸವಾದದಾyಫೀyಉಸೊಲ್ಲ್yಫರ್ಹ್y1/350

ಮಾತರಾy ಆಡಳತಗಾರರ್y ಪರಾಜಗಳನ್್ನy ತೆೊಡಗಸಿಕೆೊಳಳುಬೆೀಕ್�y
ಅದ್yಕಡಿಮೆyಶರಾೀಷ್ಠತೆಯಿರ್ವyವಿಷಯವಾಗದದಾರೊyಸಹ�yಆದರy
ಅದ್y ನಿಷ್ದ್ಧy ವಿಷಯವಾಗರಬಾರದ್�y ಇವುy ಈy ಹದಿೀಸಿನy
ಪರಾಯೀಜನಗಳಾಗವೆ�”[22]

ಈyಹದಿೀಸನ್್ನyವಾ್ಯಖಾ್ಯನyಮಾಡ್ತಾತುyಅನ್ನವವಿyಹೀಳುತಾತುರ�y

“ಈy ಹದಿೀಸಿನಲ್್ಲy ನಿಯಮಗಳy ಕೆಲವುy ಅಡಿಸಾಥಾನy ತತವಾಗಳಗೆy
ಪುರಾವೆಗಳವೆ�yಅವುಗಳಲೆೊ್ಲಂದ್yಏನೆಂದರ,yಹಿತವನ್್ನಂಟ್y
ಮಾಡ್ವy ಕಾಯಥಿಗಳುy ಪರಸ್ಪರy ವಿರ್ದದಾವಾಗದದಾರy ಅರವಾy
ಹಿತವನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿyಮತ್ತುyಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್y
ಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿyಪರಸ್ಪರyವಿರ್ದ್ಧವಾಗದ್ದಾyಹಿತವನ್್ನಂಟ್y
ಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸ್ವುದ್yಮತ್ತುyಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್y
ಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವನ್್ನyತಡೆಗಟ್್ಟವುದ್yಎಂಬyಈyಎರಡ್y
ವಿಷಯಗಳyಮಧ್್ಯy ಹೊಂದಾಣಿಕೆyಮಾಡಲ್y ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿ-
ದದಾರyಅವುಗಳಲ್್ಲyಅತ್ದೆೊಡಡಾy ಕಾಯಥಿದಿಂದyಆರಂಭಿಸಬೆೀಕ್�y
ಏಕೆಂದರyಕಅ್yಬಾಲಯವನ್್ನyಒಡೆದ್yಅದನ್್ನyಇಬಾರಾಹಿೀಮ್

yರವರ್yನಿಮಿಥಿಸಿದyಪೂವಥಿಸಿಥಾತ್ಗೆyತರ್ವುದ್yಹಿತವನ್್ನಂಟ್y
ಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವಾಗದೆ�yಆದರyಆyಹಿತಕಿ್ಕಂತಲೊyದೆೊಡಡಾyಹಾನಿy
ಅದರಲ್್ಲದೆ�yಅಂದರyಅದರಿಂದyಹೊಸದಾಗyಇಸಾ್ಲಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಿದ-
ವರಲ್್ಲyಫತ್ನyಉಂಟಾಗಬಹ್ದ್�yಏಕೆಂದರyಅವರ್yಕಅ್yಬಾಲಯ-
ಕೆ್ಕyಶರಾೀಷ್ಠತೆyಕಲ್್ಪಸ್ತ್ತುದದಾರ್yಮತ್ತುyಅದನ್್ನyಬದಲಾಯಿಸ್ವುದನ್್ನy
ಅವರ್yಅಸಹ್ಯಪಡ್ತ್ತುದದಾರ್�yಆದದಾರಿಂದyಪರಾವಾದಿ yಯವರ್y
ಕಅ್yಬಾಲಯದyಪುನರ್yನಿಮಾಥಿಣyಕಾಯಥಿವನ್್ನyಕೆೈಬಟ್ಟರ್�”[23]

ಅಲ್ಇಝ್ಝಾyಇಬ್್ನyಅಬದಾಸ್ಸಲಾಮ್yಹೀಳುತಾತುರ�y

“ಹಿತವನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿyಮತ್ತುyಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್y
ಮಾಡ್ವy ಕಾಯಥಿy ಪರಸ್ಪರy ಒಟಾ್ಟಗದದಾರy ಹಿತವನ್್ನಂಟ್y
ಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿyಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವy
ಕಾಯಥಿವನ್್ನyತಡೆಗಟ್ಟಲ್yಸಾಧ್ಯವಾದರyಹಾಗೆyಮಾಡಬೆೀಕ್�y
ಏಕೆಂದರyಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ہ ہ ہ ھ ﴾

“ನಿಮಗೆy ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ವಷ್ಟರy ಮಟ್್ಟಗೆy ನಿೀವುy ಅಲಾ್ಲಹನನ್್ನy

22y ಫತ್ಹ್ಲ್yಬಾರಿy1/225
23y ಶಹ್ಥಿyನ್ನವವಿyಅಲಾyಸಹಿೀಹಿyಮ್ಸಿ್ಲಂy9/89
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

 6 ನೇ ಪುಟಿಕೆ

ಭಯಪಟ್್ಟyಜೀವಿಸಿರಿ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y64:16)y

ಆದರyಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವನ್್ನyತಡೆಗಟ್್ಟ-
ವುದ್yಮತ್ತುy ಹಿತವನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವy ಕಾಯಥಿವನ್್ನy ಸಿವಾೀ-
ಕರಿಸ್ವುದ್y ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದದಾರyಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವy
ಕಾಯಥಿವುyಹಿತವನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿಕಿ್ಕಂತಲೊyದೆೊಡಡಾ-
ದಾಗದದಾರyಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವನ್್ನyತಡೆಗಟ್ಟ-
ಬೆೀಕ್�yಇದರಿಂದyಹಿತವನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವುyಕೆೈತಪಿ್ಪy
ಹೊೀದರೊyಪರವಾಗಲ್ಲ�y

ಅಲಾ್ಲಹ್ yಹೀಳುತಾತುನೆ:

﴿ۉ ۉ ې ې ېې 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ﴾

“ಅವರ್yಮದ್ಯyಮತ್ತುyಜೊಜನyಬಗೆಗy ಕೆೀಳುತ್ತುದಾದಾರ�yಹೀಳರಿ�y
ಅದರಲ್್ಲyಅತ್ದೆೊಡಡಾyಪಾಪವಿದೆ�yಜನರಿಗೆyಕೆಲವುyಪರಾಯೀಜನಗಳೂy
ಇವೆ�yಆದರyಅದರಲ್್ಲರ್ವyಪಾಪವುyಅದರಲ್್ಲರ್ವyಪರಾಯೀಜನ-
ಕಿ್ಕಂತಲೊyದೆೊಡಡಾದ್�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y2:219)y

ಮದ್ಯy ಮತ್ತುy ಜೊಜನ್್ನy ನಿಷ್ದ್ಧಗೆೊಳಸಿರ್ವುದ್y ಅವುಗಳy
ಹಾನಿಯ್yಅವುಗಳy ಪರಾಯೀಜನಕಿ್ಕಂತಲೊy ದೆೊಡಡಾದಾಗರ್-
ವುದರಿಂದ�y ಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವy ಕಾಯಥಿಕಿ್ಕಂತಲೊy
ಹಿತವನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವುyದೆೊಡಡಾದಾದರyಆyಹಾನಿಯy
ಬಗೆಗyನಿಗಾyವಹಿಸ್ತಾತುyಹಿತವನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವನ್್ನyy
ಸಿವಾೀಕರಿಸಬೆೀಕ್�y ಇನ್್ನy ಹಿತyಮತ್ತುy ಹಾನಿy ಸಮಾನವಾಗದದಾರy
ಅವುಗಳಲ್್ಲyಒಂದನ್್ನyಆರಿಸಿಕೆೊಳಳುಬೆೀಕ್�”[24]

ತತ್ವವನ್್ನಿಜೀವನದಲ್ಲಿಿಅಳವಡಿಸ್ವುದ್ಿಹೀಗೆ?

“ಹಿತವನ್್ನy ತರ್ವುದಕಿ್ಕಂತಲೊy ಹಾನಿಯನ್್ನy ತಡೆಗಟ್ಟಲ್y
ಅಗರಾಪಾರಾಶಸತ್ಯy ನಿೀಡಬೆೀಕ್”yಎಂಬyಈyತತವಾವನ್್ನy ಜೀವನದಲ್್ಲy
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಳುವುದ್yಹೀಗೆ?yಇದಕೆ್ಕyಅಲಾ್ಲಹ್ yಒಂದ್y

24y ಕವಾಇದ್ಲ್yಅಹಾ್ಕಮ್yಫೀyಮಸಾಲ್ಹಿಲ್yಅನಾಮ್y74y-75

ಉದಾಹರಣೆಯನ್್ನyನಿೀಡ್ತಾತುನೆ�

﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ﴾
“ಅವರ್yಅಲಾ್ಲಹನನ್್ನyಬಟ್್ಟyಆರಾಧಿಸ್ವವರyಬಗೆಗy ನಿೀವುy
ಕೆಟ್ಟದಾಗy ಮಾತನಾಡಬಾರದ್�y ಹಾಗೆy ಮಾಡಿದರy ಅವರ್y
ಅರಿವಿಲ್ಲದೆy ಅಲಾ್ಲಹನy ಬಗೆಗy ಕೆಟ್ಟದಾಗy ಮಾತನಾಡ್ವರ್�”y
(ಕ್ರ್ಆನ್y6:108)

ಮ್ಶ್ರಾಕರy ಆರಾಧ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್್ನy ತೆಗಳುವುದ್y ಮನ್ಷ್ಯನನ್್ನy
ಅಲಾ್ಲಹನyಕಡೆಗೆyಹತ್ತುರಗೆೊಳಸ್ವyಪುಣ್ಯಕಮಥಿವಾಗದೆyಎನ್್ನ-
ವುದರಲ್್ಲy ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ�y ಅದ್y ಹಿತವನ್್ನಂಟ್y ಮಾಡ್ವy
ಕಾಯಥಿವಾಗದೆ�yಆದರyಅದ್yಮ್ಶ್ರಾಕರ್yಅಲಾ್ಲಹನನ್್ನyತೆಗಳಲ್y
ಕಾರಣವಾಗ್ವುದರಿಂದyಅದನ್್ನyವಿರೊೀಧಿಸಲಾಗದೆ�

ಇಲ್್ಲyಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವನ್್ನyತಡೆಗಟ್್ಟವುದ-
ಕೆ್ಕyಹಿತವನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವyಕಾಯಥಿವನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸ್ವುದಕಿ್ಕಂ-
ತಲೊyಅಗರಾಪಾರಾಶಸತ್ಯವನ್್ನyನಿೀಡಬೆೀಕಾಗದೆ�yಧಮಥಿyಪರಾಚಾರಕನ್y
ಅಲಾ್ಲಹನy ಕಡೆಗೆy ಜನರನ್್ನy ಕರಯ್ವಾಗy ಈy ತತವಾವನ್್ನy
ಗಮನದಲ್್ಲಟ್್ಟಕೆೊಳಳುಬೆೀಕ್�

ಇನೆೊ್ನಂದ್yಉದಾಹರಣೆ,yಪರಾವಾದಿಯವರ್ yಕಅ್yಬಾಲಯ-
ವನ್್ನyಪುನರ್yನಿಮಿಥಿಸಿyಅದಕೆ್ಕyಎರಡ್yಬಾಗಲ್ಗಳನ್್ನyಸೆೀರಿಸಲ್y
ಉದೆದಾೀಶ್ಸಿದದಾರ್�y ಆದರy ಕ್ರೈಶರ್y ಹೊಸದಾಗy ಇಸಾ್ಲಮಿಗೆy
ಬಂದವರಾಗದದಾರಿಂದyಅದ್yಫತ್ನಕೆ್ಕyಕಾರಣವಾಗಬಹ್ದೆಂದ್y
ಅವರ್yಭಯಪಟ್ಟರ್�[25]

ಶಾಖಾಪರವಾದಿಕೆಲವುಿಉದಾಹರಣೆಗಳು

ಒಬ್ಬyವ್ಯಕಿತುyತನ್ನyಒಡೆತನದಲ್್ಲರ್ವyಆಸಿತುಯಲ್್ಲyಮನಬಂದಂತೆyವತ್ಥಿ-
ಸ್ವುದನ್್ನyನೆರಯವನ್yವಿರೊೀಧಿಸಬಹ್ದ್�yವಿಶೀಷವಾಗyಆy
ವತಥಿನೆಯಿಂದyಅವನಿಗೆyಹಾನಿಯಾಗ್ವುದಾದರ�

ಉದಾಹರಣೆಗೆ,yಆಡ್,yಕ್ರಿyಮ್ಂತಾದyಜಾನ್ವಾರ್ಗಳನ್್ನy

25y ಶಹ್ಥಿyಮನ್ಝೊಮತ್ಲ್yಕವಾಇದಿಲ್yಫರ್ಹಿಯ್ಯy1/27
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ಜನವರ  ೆ11

ಗೆೈಬ್—ವಿಶಾ್ವಸದಿಕೀಲ್ಕೆೈ

ಎಲಾಲಿ ಗೊೇರಯ ವಾಯುಪಾರಗಳು, ಪವಾಡ ಪುರುಷರು, ತಂಙಳ್ಗಳು, ಬಿೇವಿಗಳು ಈ ತಪುಪುಕಲ್ಪನಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ನಲೆಗೊಂಡವರಾಗಿದಾ್ರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಿಲಿಮನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜ್ಾನ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು 
ಗೊೇರ ವಾಯುಪಾರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತಾ್ತರೆ. ಪವಾಡ ಪುರುಷರು, ತಂಙಳ್ಗಳು ಮತು್ತ ಬಿೇವಿಗಳನು್ನ ತೂರೆಯುತಾ್ತರೆ. 
ಇಚಾಛಾಸಫಲತಗಾಗಿ ಅಲಾಲಿಹನನು್ನ ಮಾತ್ರ ಆಶ್ರಯಿಸುವವರಾಗಿ ಮಾಪ್ಭಡುತಾ್ತರೆ. ಈ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೈಜ 
ಏಕದೇವವಿಶಾವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಪರವತ್ಭನಯಾಗುತಾ್ತರೆ.

ಮರಯಾದ್ದ್yಎಂಬyಅರಥಿವಿರ್ವy ‘ಗೆೈಬ್’y y(الغيب)
ಎಂಬyಅರಬyಪದವುyಇಸಾ್ಲಮಿೀyವಿಶಾವಾಸದyಮೊಲಭೊತy

ಬ್ನಾದಿಯಾಗದೆ�yಅಲಾ್ಲಹನyಕಾಲಾತ್ೀತವಾದyಜ್ಾನದyಭಾಗ�y
ಇಸಾ್ಲಮಿೀyಮೊಲಭೊತyವಿಶಾವಾಸಗಳೆಲ್ಲವೂyಮರಯಾದyಕಾಯಥಿ-
ಗಳಾಗವೆyಎಂಬyಸತ್ಯವನ್್ನyನಾವುyನೆನಪಿಸಬೆೀಕ್�

ಅಲಾ್ಲಹ್yನಮಗೆyಅಗೆೊೀಚರನಾಗದಾದಾನೆ�yಸವಾಗಥಿವುyನಮ್ಮyಜ್ಾನಕೆ್ಕy
ಅತ್ೀತವಾಗದೆ�yನರಕವುyನಮಿ್ಮಂದyಮರಯಾಗದೆ�yಮರಣಾನಂ-
ತರದyಬಝಥಿಖ್yಜೀವನyಹಾಗೊyಕಬರಿನyಶ್ಕ್ಾ–ರಕ್ಷೆಗಳುyನಮ್ಮy
ಇಂದಿರಾಯಗಳyಪರಿಧಿಯಿಂದyಆಚೆಗದೆ�y

ಮಲರ್ಗಳುyಅಗೆೊೀಚರರಾಗದಾದಾರ�y‘ಅಂತ್ಯದಿನ’ವುyಪರಾಮಾಣಗಳುy
ಕಲ್ಸಿಕೆೊಟ್್ಟರ್ವುದಕಿ್ಕಂತyಆಚೆಗನyವಿಷಯyನಮಗೆyಅಜ್ಾತವಾ-
ಗದೆ���yಹಿೀಗೆyವಿಶಾವಾಸದyಬೆನ್್ನ–ಮೊಳೆಗಳಲ್್ಲyನಾವುyವಿಶಾವಾಸವಿರಿ-
ಸ್ವುದ್yಅಗೆೊೀಚರyಕಾಯಥಿyಎಂಬyನೆಲೆಯಲಾ್ಲಗದೆ�

ಅಲಾ್ಲಹನ್yಅವನyದಾಸರಿಗೆyಅವನyಜ್ಾನದಿಂದyವಹ್್ಯyಮೊಲಕy
ತ್ಳಸಿಕೆೊಟ್್ಟರ್ವುದಕಿ್ಕಂತyಮಿಗಲಾಗyಅವನyಜ್ಾನ–ಭಂಡಾರದy
ಆಳಕಿ್ಕಳಯಲ್yಯಾರಿಗೆyಸಾಧ್ಯವಿದೆ?yಅದ್yಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ�yಪರಾವಾ-
ದಿಗಳಗೆyಕೊಡyಅಲಾ್ಲಹನ್yತ್ಳಸಿಕೆೊಟ್ಟದದಾನ್್ನyಹೊರತ್ಪಡಿಸಿy

ಬೆೀರyಅಗೆೊೀಚರyಕಾಯಥಿವನ್್ನyಬಲ್ಲವರಲ್ಲ�yಕ್ರ್ಆನ್yಇದನ್್ನy
ಪುನರಾವತ್ಥಿಸಿyಹೀಳದೆ�

﴿ې ې ې ىى ائ 

ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴾

“���ಆಕಾಶಗಳyಮತ್ತುyಭೊಮಿಯyಎಲ್ಲyರಹಸ್ಯyಸಂಗತ್ಗಳುyಅವನಿಗೆy
ಮಾತರಾyತ್ಳದಿದೆ�yಅವನyವಿೀಕ್ಷಣyಮತ್ತುyಶರಾವಣyಅದೆಷ್್ಟyಸೊಕ್ಷಷ್ಮ!y
ಅವನyಹೊರತ್yರಕ್ಷಕರಾರೊyಇಲ್ಲ�yಅವನ್yತನ್ನyಆಜ್ಾಧಿಕಾರದಲ್್ಲy
ಯಾರನೊ್ನyಭಾಗೀದಾರರನಾ್ನಗyಮಾಡ್ವುದಿಲ್ಲ�”y(18:26)

﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾

“(ಪರಾವಾದಿಯವರೀ!)yಹೀಳರಿ�yಅಲಾ್ಲಹನyಹೊರತ್yಆಕಾಶyಮತ್ತುy
ಭೊಮಿಗಳಲ್್ಲರ್ವವರ್yಅದೃಶ್ಯಕಾಯಥಿಗಳನ್್ನyಅರಿಯ್ವವರಲ್ಲ�y
ಅವರ್yತಾವುyಯಾವಾಗyಎಬ್ಬಸಲ್ಪಡ್ವೆವೆಂದೊyತ್ಳದವರಲ್ಲ�”
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಅಲಾ್ಲಹನ್y ಪರಾವಾದಿ y ಯವರೊಂದಿಗೆy ಹಿೀಗೆy ಹೀಳಲ್y
ಆಜ್ಾಪಿಸ್ತಾತುನೆ�

﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴾
“(ಪರಾವಾದಿಯವರೀ!)yಹೀಳರಿ�yನನ್ನಲ್್ಲyಅಲಾ್ಲಹನyಖಜಾನೆಗಳ-
ವೆಯೆಂದ್yನಾನ್yನಿಮ್ಮಡನೆyಹೀಳುವುದಿಲ್ಲ�yನಾನ್yಪರೊೀಕ್ಷ-
ಜ್ಾನಿಯೊyಅಲ್ಲ�yನಾನ್yಮಲರ್yಆಗದೆದಾೀನೆಂದೊyಹೀಳುವುದಿಲ್ಲ�y
ನಾನ್yನನ್ನyಮೆೀಲೆyಅವತ್ೀಣಥಿಗೆೊಳುಳುತ್ತುರ್ವyವಹ್ಯನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸ್-
ವುದನ್್ನyಮಾತರಾyಮಾಡ್ತ್ತುದೆದಾೀನೆ�yಕ್ರ್ಡನೊ,yದೃಷ್್ಟಯ್ಳಳುವನೊy
ಸರಿಸಮಾನರಾಗರಲ್yಸಾಧ್ಯವೆೀ?yನಿೀವುyವಿವೆೀಚಿಸ್ವುದಿಲ್ಲವೆೀ?y
ಎಂದ್yಇವರೊಡನೆyಕೆೀಳರಿ�”y(6:50)

ವಹ್್ಯನಿಂದಲ್ಲದೆyಪರಾವಾದಿಗಳುyಕೊಡyಅಗೆೊೀಚರyಕಾಯಥಿಗಳನ್್ನy
ತ್ಳಯ್ವುದಿಲ್ಲyಎನ್್ನವುದಕೆ್ಕyಕ್ರ್ಆನಿನಲ್್ಲyಹಲವಾರ್yಉದಾಹ-
ರಣೆಗಳನ್್ನyನೆೊೀಡಬಹ್ದಾಗದೆ�

ಪರಾವಾದಿyಇಬಾರಾಹಿೀಮ yರyಬಳಗೆyಮಲರ್ಗಳುyಬಂದಾಗy
ಅವರ್yತ್ಳಯದಿರ್ವುದ್,yಪರಾವಾದಿyಮೊಸಾ yರyಕೆೈಯಲ್್ಲದದಾy
ಬೆತತುyಹಾವಾಗyಮಾಪಥಿಡ್ವyಸವಾಲ್ಪyಮದಲ್yಏನ್yಸಂಭವಿಸ್ತತು-
ದೆಯೆಂದ್yಅವರ್yಅರಿಯದಿರ್ವುದ್yಮ್ಂತಾದyರಟನೆಗಳುy
ಕೆಲವುyಉದಾಹರಣೆಗಳುyಮಾತರಾವಾಗದೆ�

ಪರಾವಾದಿyಮ್ಹಮ್ಮದ್ yರವರೀyಏನ್yಹೀಳುತಾತುರ?y“ನನಗೆy
ಅದೃಶ್ಯy ಜ್ಾನವಿರ್ತ್ತುದದಾರy ನಾನ್y ಒಳತನ್್ನy ವಧಿಥಿಸ್ತ್ತುದೆದಾ�y
ಯಾವುದೆೀyಕೆೀಡ್yನನ್ನನ್್ನyಬಾಧಿಸ್ತ್ತುರಲ್ಲ್ಲ”yಎಂದಾಗದೆ�y

ಪರಾವಾದಿ yಯವರy ಜೀವನದಲ್್ಲy ಪರಾತ್ಕೊಲy ಸನಿ್ನವೆೀಶಗಳುy
ಎದ್ರಾಗಲ್ಲ್ಲವೆೀ?yಎಲ್ಲವೂyಮದಲೆೀyಗೆೊತ್ತುರ್ತ್ತುದದಾರyಬೆೀರy
ದಾರಿಯಲ್್ಲyನಡೆಯ್ತ್ತುರಲ್ಲ್ಲವೆೀ?

ಮಕಾ್ಕyನಿವಾಸಿಗಳyಉಪಟಳವನ್್ನyಸಹಿಸಲಾಗದೆyಪರಾವಾದಿ y
ಯವರ್y ತಾಇಫ್ಗೆy ಹೊೀದಾಗy ಅವರy ನಿರಿೀಕ್ಷೆy ಏನಾಗತ್ತು?y

ಅಲ್್ಲರ್ವy ಸಂಬಂಧಿಕರ್y ತನ್ನನ್್ನy ರಕ್ಷಿಸ್ತಾತುರಂದ್y ಅವರ್y
ಭಾವಿಸಿದದಾರ್�y ಆದರy ಸಂಭವಿಸಿದೆದಾೀನ್?y ಅವರ್y ನಿಷಾ್ಕರ್-
ಣ್ಯದಿಂದyಮದಿಥಿಸಿದರ್�

ವರಕತ್ಬನ್yನ್ಫಲ್yಮಕಾ್ಕದyನಿವಾಸಿಗಳುyನಿಮ್ಮನ್್ನyನಾಡಿನಿಂದy
ಬಹಿಷ್ಕರಿಸ್ತಾತುರyಎಂದ್yಹೀಳದಾಗyಆಶಚಾಯಥಿಪಟ್ಟyಪರಾವಾದಿ y
ಯವರ್yಮಕಾ್ಕದವರ್y ಬಹಿಷ್ಕರಿಸ್ವyರಟ್ಟಕೆ್ಕy ಪಲ್ಪಿದಾಗy
ಅತ್ಯಂತyನೆೊೀವನ್್ನyಅನ್ಭವಿಸಿದ್ದಾyಏಕೆ?

ಉಹ್ದ್yಯ್ದ್ಧದyಸಂದಭಥಿದಲ್್ಲyತ್ಸ್yಮ್ಂದಿದದಾyಮೀಸದy
ಹೊಂಡವೂyಪರಾವಾದಿ yಯವರಿಗೆyಏಕೆyತ್ಳಯಲ್ಲ್ಲ?yಉಮರಾಕೆ್ಕy
ತೆರಳದಾಗyನಾವುyಹ್ದೆೈಬಯಾದಲ್್ಲyತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡ್ತೆತುೀವೆy
ಎಂದ್yಪರಾವಾದಿ yಯವರಿಗೆyಏಕೆyಗೆೊತಾತುಗಲ್ಲ್ಲ?

ಹಿೀಗೆyಪರಾವಾದಿ yಯವರ್yಅದೆಷೆೊ್ಟೀyಸಂದಭಥಿಗಳಲ್್ಲyಕಷ್ಟಗಳುy
ಮತ್ತುyದ್ಃಖಗಳನ್್ನyಅನ್ಭವಿಸಬೆೀಕಾಯಿತಲ್ಲವೆೀ?yಅಂತಹy
ಕಾಯಥಿಗಳನ್್ನy ಪರಾವಾದಿ yಯವರಿಗೆyಮ್ಂಚಿತವಾಗಯೆೀy
ತ್ಳಯಲ್yಏಕೆy ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ್ಲ?yವಹ್್ಯyಮೊಲಕyಅಲಾ್ಲಹ್y
ತ್ಳಸಿಕೆೊಟ್ಟದದಾನ್ನಲ್ಲದೆy ಬೆೀರೀನೊy ಅವರ್y ಅರಿಯ್ತ್ತುರಲ್ಲ್ಲy
ಎನ್್ನವುದ್yವ್ಯಕತುವಿದೆ�

ಆದರyವಹ್್ಯyಮೊಲಕyಅಲಾ್ಲಹನ್yಅವನyಜ್ಾನದಿಂದyಪರಾವಾದಿಗ-
ಳಗೆyತ್ಳಸಿದyಎಲಾ್ಲyಸಂದಭಥಿಗಳಲ್್ಲyಪರಾವಾದಿಗಳುyಅದೃಶ್ಯಕಾಯಥಿ-
ಗಳನ್್ನyಅರಿತ್yಅದನ್್ನyಹೀಳುತ್ತುದದಾರ್�

ಇಸಾ್ಲಮಿೀyವಿಶಾವಾಸದಲ್್ಲy ಕಲಬೆರಕೆyಮಾಡಲ್y ಶರಾಮಿಸ್ವವರ್y
ಅಗೆೊೀಚರy ಕಾಯಥಿಗಳನ್್ನy ಮಹಾತ್ಮರ್y ಅರಿಯ್ತಾತುರy
ಎಂಬy ಕಲ್ಪನೆಯನ್್ನy ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಡೆಯಲ್್ಲy ಪರಾಚ್ರಪಡಿ-
ಸ್ವyಮೊಲಕyಅದರಿಂದyತಮ್ಮyಸಾವಾರಥಿyಸಾಧಿಸ್ತ್ತುರ್ವುದ್y
ಹಗಲ್ನಷೆ್ಟೀyಸತ್ಯವಾಗದೆ�

ಎಲಾ್ಲy ಗೆೊೀರಿಯy ವಾ್ಯಪಾರಗಳು,y ಪವಾಡy ಪುರ್ಷರ್,y
ತಂಙಳ್ಗಳು,yಬೀವಿಗಳುyಈyತಪು್ಪಕಲ್ಪನೆಯyಆಧಾರದyಮೆೀಲೆy
ನೆಲೆಗೆೊಂಡವರಾಗದಾದಾರ�yಈyವಿಷಯದಲ್್ಲyಒಬ್ಬyಮ್ಸಿ್ಲಮನ್y
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದy ಜ್ಾನy ಪಡೆಯ್ವುದರೊಂದಿಗೆy ಅವರ್y ಗೆೊೀರಿy
ವಾ್ಯಪಾರನ್್ನyಬಟ್್ಟಬಡ್ತಾತುರ�y

ಪವಾಡy ಪುರ್ಷರ್,y ತಂಙಳ್ಗಳುy ಮತ್ತುy ಬೀವಿಗಳನ್್ನy

48 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಜನವರ  ೆ11

ಶತ್ರಾಗಳಿವಿರ್ದ್ಧಿಜಾಗೃತರಾಗರ!

ಓ ಅಲಾಲಿಹನ ದಾಸರೆೇ! ನಮ್ ಶತು್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಪ್ರವಾದಿಗಳ ದಅ್ ವತ್ತನು್ನ ವಿರೊೇಧಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ, 
ಸಲಫುಸಾಸಾಲ್ಹ್ಗಳ ಮಾಗ್ಭವನು್ನ ವಿರೊೇಧಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತರಾಗಿರ. ನಮಗೆ ಅರವಿಲಲಿದಂತ ಅವರು ನಮ್ನು್ನ 
ನರಕವಾಸಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತಾ್ತರೆ. 

 " ಶೈಖ್ ಸಾಲ್ಹ್ ಬಿನ್ ಫೌಝಾನ್ ಅಲ್ಫೌಝಾನ್

ಬನೊyಇಸಾರಾಈಲರyಆಡಳತವುyಪರಾವಾದಿಗಳyಕೆೈಯಲ್್ಲತ್ತು�y
ಅವರಲ್್ಲyಒಬ್ಬyಪರಾವಾದಿyಮರಣಹೊಂದ್ವಾಗyಇನೆೊ್ನಬ್ಬy

ಪರಾವಾದಿyಆಗಮಿಸ್ತ್ತುದದಾರ್�y

ಆದರyಪರಾವಾದಿyಮ್ಹಮ್ಮದ್ yರyಮೊಲಕyಪರಾವಾದಿತವಾವುy
ಕೆೊನೆಯಾದಾಗy ಅಲಾ್ಲಹ್ y ವಿದಾವಾಂಸರನ್್ನy ಪರಾವಾದಿಗಳy
ಉತತುರಾಧಿಕಾರಿಗಳನಾ್ನಗyಮಾಡಿದನ್�yಅವರ್yಈyಸಮ್ದಾಯ-
ದಲ್್ಲyಬದ್ಅತ್yಮತ್ತುyನೊತನಾಚಾರಗಳುyತ್ಂಬyತ್ಳುಕ್ವಾಗy
ಅದನ್್ನyಶ್ದಿ್ಧೀಕರಿಸಿyಧಮಥಿವನ್್ನyನವಿೀಕರಿಸ್ತ್ತುದದಾರ್�y

ಪರಾವಾದಿ yಯವರ್yಹೀಳುತಾತುರ�y

ِة َعَلــى َرْأِس ُكلِّ ِماَئِة  »إِنَّ اللَّــُه َيْبَعُث لَِهــِذِه اْلُمَّ

ُد َلَهــا ِدينََها«. َســنٍَة َمْن ُيَجدِّ

“ಅಲಾ್ಲಹ್yಈyಸಮ್ದಾಯಕೆ್ಕyಅವರyಧಮಥಿವನ್್ನyನವಿೀಕರಿಸಲ್y
ಪರಾತ್yನೊರ್yವಷಥಿಗಳyಆದಿಯಲ್್ಲyಒಬ್ಬರನ್್ನyಕಳುಹಿಸ್ತಾತುನೆ�”

ಹನೆ್ನರಡನೆೀy ಶತಮಾನದಲ್್ಲy ಬಂದy ಶೈಖ್ಲ್y ಇಸಾ್ಲಮ್y

ಮ್ಹಮ್ಮದ್yಇಬ್್ನyಅಬ್ದಾಲ್yವಹಾಹಾಬ್ yಈyಮ್ಜದಿದಾದ್ಗಳy
ಪೈಕಿyಒಬ್ಬರ್�yನಾನ್yಇದನ್್ನyಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗyಅರವಾyದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ-
ದಿಂದyಹೀಳುತ್ತುಲ್ಲ�yಬದಲಾಗyಶೈಖ್ರವರyಜೀವನyಚರಿತೆರಾಯಲ್್ಲರ್ವy
ಉದಾಹರಣಾಯೀಗ್ಯyಸಂಭವಗಳನ್್ನyಮತ್ತುyಅದರyಪರಾಶಂಸಾಹಥಿy
ಪರಿಣಾಮಗಳನ್್ನyಗಮನಿಸಿyನಾನಿದನ್್ನyಹೀಳುತ್ತುದೆದಾೀನೆ�y

ಅಕಿೀದದಲ್್ಲyಮತ್ತುyಈಗನyಸ್ಧಾರಣಾyಪರಾವೃತ್ತುಗಳಲ್್ಲyಅವರ್y
ಮಾಡಿದyವೆೈಶ್ಷ್ಟ್ಯಪೂಣಥಿyಸ್ಧಾರಣೆಗಳನ್್ನyಮ್ಸಲಾ್ಮನರ್y
ಇಂದೊy ಸಹy ಕಾಣ್ತ್ತುದಾದಾರ�y ಅವರy ಕೃತ್ಗಳುy ಕೊಡy ಇದಕೆ್ಕy
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗವೆ�yನಾ್ಯಯವಂತರ್yಮತ್ತುyಸಂಶೊೀಧಕರ್yಕೊಡy
ಇದಕೆ್ಕyಸಾಕ್ಷಿಯಾಗದಾದಾರ�yಎಲ್್ಲಯವರಗೆಂದರyಅವರyಶತ್ರಾಗಳುy
ಸಹyಈyವಿಷಯದಲ್್ಲyಅವರನ್್ನyಮ್ಕತುವಾಗyಶಾ್ಲಘಿಸಿದಾದಾರ�y

ಪರಾವಾದಿಗಳಗೆyಮತ್ತುyಅವರನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸ್ವyಸ್ಧಾರಣಾ-
ವಾದಿಗಳಗೆy ಶತ್ರಾಗಳರ್ವುದ್y ಸಾವಾಭಾವಿಕ�y ಇದ್yಅಲಾ್ಲಹನy
ಕರಾಮವಾಗದೆ�yಶೈಖ್ಲ್yಇಸಾ್ಲಮ್yಮ್ಹಮ್ಮದ್yಬನ್yಅಬ್ದಾಲ್y
ವಹಾಹಾಬ್ yರವರಿಗೊyಶತ್ರಾಗಳದದಾರ್�yಅವರ್yತಮ್ಮyಧಮಥಿy
ಪರಾಚಾರyಮಾಗಥಿದಲ್್ಲyಶತ್ರಾಗಳಂದyಮೊದಲ್ಕೆyಮತ್ತುyಅಭ್ಯಂತ-
ರಗಳyದೆೊಡಡಾyಸರಮಾಲೆಯನೆ್ನೀyಎದ್ರಿಸಿದದಾರ್�y

ಅಲಾ್ಲಹನy ಕಡೆಗೆy ಆಮಂತ್ರಾಸ್ವ,y ಸರಿಯಾದy ವಿಶಾವಾಸವನ್್ನy
ಪರಾಚಾರyಮಾಡ್ವ,yಶ್ರ್ಥಿ–ಬದ್ಅತ್yಮತ್ತುyಪರಭರಾಷ್ಟತೆಗಳನ್್ನy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ವಿರೊೀಧಿಸ್ವವರನ್್ನyವಹಾಹಾಬyಎಂಬyಅಡಡಾyಹಸರಿನಿಂದyಕರದ್y
ಮೊದಲ್ಸ್ವುದ್yಶತ್ರಾಗಳಲ್್ಲyಸಾಮಾನ್ಯವಾಗyಕಂಡ್yಬರ್ವy
ಅಭಾ್ಯಸ�yವಾಸತುವವಾಗ,yಶೈಖ್ರವರಿಗೆyಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆyಇದೆೊಂದ್y
ಹಮೆ್ಮಯೆೀyಹೊರತ್yನಿಂದನೆಯಲ್ಲ�yಅಲಾ್ಲಹನಿಗೆyಸವಥಿಸ್ತುತ್�y

ಆದರy ಶತ್ರಾಗಳy ಉದೆದಾೀಶy ಶೈಖ್ರನ್್ನy ಪರಾಶಂಸಿಸ್ವುದಲ್ಲ,y
ಬದಲಾಗyನಿಂದಿಸ್ವುದ್�yಆದರyಅವರyಉದೆದಾೀಶವನ್್ನyಅಲಾ್ಲಹ್y
ತ್ರಸ್ಕರಿಸಿದಾದಾನೆ�y

ಶೈಖ್yಇಮಾರಾನ್yಮ್ಲಾ್ಲ yಹೀಳುತಾತುರ�y“ಶೈಖ್yಮ್ಹಮ್ಮದ್ರy
ಹಿಂಬಾಲಕರ್yವಹಾಹಾಬಗಳುy(ಉದಾರವಾಗyದಾನyಮಾಡ್ವವರ )್y
ಎಂದಾಗದದಾರyನಾನ್yವಹಾಹಾಬಯಾಗದೆದಾೀನೆyಎನ್್ನವುದಕೆ್ಕyಜನ್್ನy
ಮತ್ತುyಮನ್ಷ್ಯyವಗಥಿದಲ್್ಲyಸೆೀರಿದವರಲ್ಲರೊyಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲ್�”

ಆದರyವಾಸತುವವಾಗ,yಈyಅಡಡಾyಹಸರಿನಿಂದyಶತ್ರಾಗಳುyಉದೆದಾೀಶ್ಸ್-
ವುದ್yಜನರನ್್ನyಸತ್ಯದಿಂದyತಡೆಗಟ್್ಟವುದನಾ್ನಗದೆ�y“ಮ್ಹಮ್ಮದ್y
ಬನ್yಅಬ ದ್ಾಲ್yವಹಾಹಾಬ್ yರyಧಮಥಿಪರಾಚಾರyಅವರದೆದಾೀyಆದy
ಒಂದ್yಪಂಗಡವನ್್ನyಸಾಥಾಪಿಸ್ವುದಕಾ್ಕಗದೆ�yಆದದಾರಿಂದಲೆೀyಅವರy
ಈyಧಮಥಿಪರಾಚಾರyಕಾಯಥಿದಲ್್ಲyಅಂದಿನyಯಾವುದೆೀyವಿದಾವಾಂಸರೊy
ಪಾಲೆೊಗಂಡಿಲ್ಲ”yಎಂದ್yಅವರ್yಅಪಪರಾಚಾರyಮಾಡ್ತಾತುರ�y

ಆದರy ವಾಸತುವವಾಗ,y ಶೈಖ್ರವರ್ y ಪರಾವಾದಿಗಳುy ತಂದy
ಸಂದೆೀಶದyಮಾಗಥಿದಲ್್ಲ,yಸಹಾಬಾಗಳುyಮತ್ತುyತಾಬಊನ್ಗಳುy
ಚಲ್ಸಿದyಮಾಗಥಿದಲ್್ಲyಮತ್ತುyಪರಾವಾದಿ yರವರ್yಪರಾಶಂಸಿಸಿದy
ಮತ್ತುyಅನ್ಸರಿಸಬೆೀಕೆಂದ್yಪರಾೀತಾ್ಸಹಿಸಿದyಮದಲyಮೊರ್y
ಉತತುಮyತಲೆಮಾರ್ಗಳುyಚಲ್ಸಿದyಮಾಗಥಿದಲ್್ಲyಚಲ್ಸಿದವರಾಗ-
ದದಾರ್�yಅಲ್ಜಹ್್ಮಗೆyಸೆೀರಿಸಿyಹೀಳಲಾಗ್ವyಜಹಿ್ಮಯ್ಯyಪಂಗಡದಂತೆ,y
ಮ್ಅ್yತಝಲ,yಅಶ್ಅರಿಯ್ಯ,yಸೊಫಯ್ಯyಮ್ಂತಾದyಸಲಫುಸಾ್ಸ-
ಲ್ಹ್ಗಳyಮಾಗಥಿಕೆ್ಕyವಿರ್ದ್ಧವಾಗyಚಲ್ಸಿದyಇತರyಪಂಗಡಗಳಂತೆy
ಶೈಖ್yಮ್ಹಮ್ಮದ್yಇಬ್್ನyಅಬ್ದಾಲ್yವಹಾಹಾಬ್ yತಮ್ಮyಹಸರಿಗೆy
ಸೆೀರಿಸಿyಹೀಳುವyಪರಾತೆ್ಯೀಕyಪಂಗಡವನ್್ನyಸಾಥಾಪಿಸಲ್ಲ್ಲ�y

ಶೈಖ್yಮ್ಹಮ್ಮದ್yಇಬ್್ನyಅಬ್ದಾಲ್yವಹಾಹಾಬ್ yರವರ್yಸಲಫುy
ಸಾ್ಸಲ್ಹ್ಗಳyಮಾಗಥಿದಲ್್ಲyಚಲ್ಸಿದರ್�yಶ್ರ್ಥಿ,yಬದ್ಅತ್yಮತ್ತುy
ಫರಭರಾಷ್ಟತೆಗಳyವಿರ್ದ್ಧyರಾಜರಹಿತyಯ್ದ್ಧyಸಾರ್ವyಮೊಲಕy
ಅವರ್y ಸಲಫುಸಾ್ಸಲ್ಹ್ಗಳyಮಾಗಥಿವನ್್ನy ನವಿೀಕರಿಸಿದರ್�y
ಆದರyಈyಶತ್ರಾಗಳುyಜನರನ್್ನyಸತ್ಯದyಮಾಗಥಿದಿಂದyತಡೆಗಟ್ಟಲ್y
ಪರಾಯತ್್ನಸ್ತ್ತುದಾದಾರ�y

ಶೈಖ್yಮ್ಹಮ್ಮದ್yಇಬ್್ನyಅಬ್ದಾಲ್yವಹಾಹಾಬ್ರವರyಕಾಲದಲೊ್ಲy
ಅವರyನಂತರದyಕಾಲದಲೊ್ಲyಜನರ್yಮರಣಹೊಂದಿದyಮಹಾತ್ಮ-
ರೊಂದಿಗೆyಮತ್ತುyಗೆೊೀರಿಗಳಲ್್ಲರ್ವyಸಜಜುನರೊಂದಿಗೆyಪಾರಾರ್ಥಿಸ್-
ತತುಲೊyಸಹಾಯyಬೆೀಡ್ತತುಲೊyಇದದಾರ್�yಆದರyಶೈಖ್yಮ್ಹಮ್ಮದ್y
ಬನ್yಅಬ್ದಾಲ್yವಹಾಹಾಬ್yಬಹ್ಪಾಲ್yಜನರ್yಅನ್ಸರಿಸ್ತ್ತುದದಾy
ಪರಂಪರಾಗತವಾದyಈyಮಾಗಥಿವನ್್ನyವಿರೊೀಧಿಸಿದರ್yಎಂದ್y
ಶತ್ರಾಗಳುyಹೀಳುತಾತುರ�

ಆದರyವಾಸತುವವಾಗyಇವರ್yಹೀಳುವyಆyಬಹ್ಪಾಲ್yಜನರ್y
ಅಸತ್ಯದಲ್್ಲದದಾyಜನರಾಗದದಾರ್�y

﴿ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

حئ مئ ىئ يئ جب ﴾
“ನಾವುyನಮ್ಮyಪೂವಥಿಜರನ್್ನyಒಂದ್yಮಾಗಥಿದಲ್್ಲರ್ವುದಾಗy
ಕಂಡಿದೆದಾೀವೆyಮತ್ತುyನಾವುyಅವರyಕ್ರ್ಹ್ಗಳಲೆ್ಲೀyಮ್ನ್ನಡೆಯ್-
ತೆತುೀವೆ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y43:22)

ಅವರyನಿಜವಾದyಉದೆದಾೀಶyಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಸ್ನ್ನತತುನ್್ನyಬಗಯಾಗy
ಹಿಡಿದ್ಕೆೊಂಡy ಸಲಫುy ಸಾ್ಸಲ್ಹ್ಗಳೊಡನೆyಮ್ಸಲಾ್ಮನರಿಗ-
ರ್ವyಸಂಪಕಥಿವನ್್ನyಕಡಿಯ್ವುದಾಗದೆ�yಅವರyವಾದyಪರಾಕಾರy
ಸತ್ಯವೆಂದರyಬಹ್ಪಾಲ್yಜನರ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಿದyಮಾಗಥಿ�yಅದ್y
ಅಸತ್ಯದyಮಾಗಥಿವಾಗದದಾರೊyಸಹ�yಮಾತರಾವಲ್ಲ,yಅವರಲ್್ಲyಕೆಲವರ್y
ಸಲಫುಸಾ್ಸಲ್ಹ್ಗಳyಮಾಗಥಿyಅವರyನಂತರದವರಿಗೆyಸೊಕತುವಲ್ಲy
ಎಂದ್yಹೀಳುತಾತುರ�yಪರಾತ್ಯಂದ್yಸಮಾಜಕೊ್ಕyಅದರದೆದಾೀyಆದy
ಅವಕಾಶಗಳವೆyಮತ್ತುyಅವರyತಲೆಮಾರಿಗೆyಹೊಂದಿಕೆೊಳುಳುವಂತಹy
ವಿಶಾವಾಸyಮತ್ತುyಮಾಗಥಿವನ್್ನyಆರಿಸಿಕೆೊಳುಳುವyಸಾವಾತಂತರಾ್ಯವಿದೆyಎಂದ್y
ಅವರ್yಹೀಳುತಾತುರ�yಬಹ್ಶಃyಅವರyಪರಾಕಾರyಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುy
ಸ್ನ್ನತ್yಪರಾತ್ಯಂದ್yಕಾಲyಮತ್ತುyಸಥಾಳಕೆ್ಕyಸೊಕತುವಲ್ಲyಎಂಬಂತ್ದೆ�y

ಇಮಾಮ್yಮಾಲ್ರ್ yಹೀಳುತಾತುರ�y

َلَها. ِة إَِل َما َأْصَلَح َأوَّ َل ُيْصِلُح آِخَر َهِذِه اْلُمَّ

“ಈyಸಮ್ದಾಯದyಮದಲ್ನವರನ್್ನy ಸ್ಧಾರಣೆಗೆೊಳಸಿದy
ಸಂಗತ್yಯಾವುದೆೊೀyಅದರyಮೊಲಕವಲ್ಲದೆyಈyಸಮ್ದಾಯದy
ನಂತರದವರನ್್ನyಸ್ಧಾರಣೆಗೆೊಳಸಲ್yಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ�”

3  ನೇ ಪುಟಿಕೆ



31

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಜನವರ  ೆ11

ದ್ಡಿಮೆಿಮತ ತ್ುಿಆತಾ್ಮರಷಿತ

ಉನ್ನತ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಯನು್ನ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನವ್ಭಹಿಸಿದರೆ ಕಿರಯರೂ ಅವರನು್ನ 
ಅನುಸರಸುತಾ್ತರೆ. ಉದೂಯುೇಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಗಳು ತಮ್ ಕುರತು ಹಾಗೂ ತಮ್ ಿೈಿಳಗಿರುವವರ 
ಕುರತು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಲ್ದಾ್ರೆ.

ಉದೆೊ್ಯೀಗವುyಒಂದ್yಅಮಾನತಾತುಗದೆ�yಉದೆೊ್ಯೀಗyತನ್ನy
ಕೆಲಸವನ್್ನyಆತಾ್ಮರಥಿವಾಗyನಿವಥಿಹಿಸಿದರyಅವನಿಗೆy

ಇಹ–ಪರಗಳಲ್್ಲyಪರಾತ್ಫಲyಲಭಿಸ್ತತುದೆ�yಅಲಾ್ಲಹನyಪರಾತ್ಫಲವನ್್ನy
ಬಯಸಿyಆಸಕಿತುಯಿಂದyಕೆಲಸyಮಾಡ್ವವನ್yತನ್ನyಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ-
ಯನ್್ನyನಿವಥಿಹಿಸಿದವನಾಗ್ತಾತುನೆ�yತನಿ್ನಮಿತತುyಅವನ್yಭ್ತ್ಕವಾಗy
ಕೆಲಸಕಿ್ಕರ್ವyಕೊಲ್ಗೆyಅಹಥಿನಾಗ್ವನ್yಹಾಗೊyಪರಲೆೊೀಕದಲ್್ಲy
ಪರಾತ್ಫಲyಪಡೆದ್yವಿಜಯಶಾಲ್ಯಾಗ್ವನ್�yಜನರ್yಮಾಡ್ವy
ಕಮಥಿಗಳಗೆyಪರಾತ್ಫಲyಮತ್ತುyಕೊಲ್yಉಂಟಾಗ್ವುದ್yಅಲಾ್ಲಹನy
ಸಂಪಿರಾೀತ್y ಹಾಗೊy ಪರಾತ್ಫಲಾಪೀಕ್ಷೆಯನ್್ನy ಆಧರಿಸಿದೆy ಎಂದ್y
ಪರಾಮಾಣಗಳುyಕಲ್ಸ್ತತುದೆ�

ಅಲಾ್ಲಹನ್yಹೀಳುತಾತುನೆ�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾
“ಜನರಾಡ್ವy ಹಚಿಚಾನy ಗ್ಪತುಮಾತ್ಗಳಲ್್ಲy ಯಾವy ಹಿತವೂy
ಇರ್ವುದಿಲ್ಲ�yಯಾರಾದರೊyರಹಸ್ಯyದಾನyಧಮಥಿಗಳyಬೆೊೀಧನೆy

ನಿೀಡಿದರy ಅರವಾyಯಾವುದಾದರೊy ಸತಾ್ಕಯಥಿಕೆ್ಕy ಅರವಾy
ಜನರೊಳಗೆy ಪರಸ್ಪರy ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್್ನy ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಕಾ್ಕಗy
ಪರಾೀರೀಪಣೆyನಿೀಡಿದರyಇದರಲ್್ಲyಹಿತವಿದೆ�yಯಾರಾದರೊyಅಲಾ್ಲಹನy
ಸಂಪಿರಾೀತ್ಯy ಪಾರಾಪಿತುಗಾಗy ಹಿೀಗೆyಮಾಡಿದರy ಅವನಿಗೆy ನಾವುy
ಹಿರಿದಾದyಪರಾತ್ಫಲyನಿೀಡ್ವೆವು�”y(4:114)

ಅಬೊy ಮಸ್ಊದ್ y ಅವರಿಂದy ನಿವೆೀದನೆ�y ಅಲಾ್ಲಹನy
ಸಂದೆೀಶವಾಹಕರ್ yಹೀಳದರ್�y“ಒಬ್ಬನ್yತನ್ನyಕ್ಟ್ಂಬಕೆ್ಕy
ಅಲಾ್ಲಹನಿಂದyಪರಾತ್ಫಲವನ್್ನyಬಯಸಿyಖಚ್ಥಿyಮಾಡಿದರyಅದ್y
ಅವನಿಗೆyಧಮಥಿವಾಗದೆ�”y(ಬ್ಖಾರಿyಮ್ಸಿ್ಲಮ್)

ಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೆೀಶವಾಹಕರ್ yಇಬ್್ನyಅಬೀyವಕಾ್ಕಸ್ y
ಅವರೊಂದಿಗೆyಹೀಳದರ್�y“ಅಲಾ್ಲಹನyಸಂಪಿರಾೀತ್ಯನ್್ನyಅರಸಿy
ನಿೀವುyಖಚ್ಥಿyಮಾಡ್ವyಪರಾತ್ಯಂದಕೊ್ಕyಪರಾತ್ಫಲವಿದೆ�yಎಷ್ಟ-
ರಮಟ್್ಟಗೆಂದರyನಿೀವುyನಿಮ್ಮyಪತ್್ನಯyಬಾಯಿಗೆyನಿೀಡ್ವyತ್ತ್ತುಗೆy
ಕೊಡಾ�”y(ಬ್ಖಾರಿyಮ್ಸಿ್ಲಮ್)

ಒಬ್ಬyಮ್ಸಿ್ಲಮನ್yಇತರರೊಂದಿಗೆyತನ್ನyಮೆೀಲೆyಕಡಾಡಾಯಗೆೊಳ-
ಸಲ್ಪಟ್ಟyಬಾಧ್ಯತೆಯನ್್ನyನಿವಥಿಹಿಸಿದರyಅವನyಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ-
ನ್್ನyಅವನ್yನೆರವೆೀರಿಸಿದನ್�yಆದರyಅವನ್yಪರಾತ್ಫಲyಮತ್ತುy
ಕೊಲ್yಪಡೆಯ್ವುದ್yಅಲಾ್ಲಹನyಮೆೀಲೆyಭರವಸೆಯಿಟ್್ಟyಅವನy
ಸಂಪಿರಾೀತ್ಯನ್್ನyಬಯಸ್ವಾಗyಮಾತರಾ�yಮೆೀಲೆyಸೊಚಿಸಿದyಪರಾಮಾಣy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ವಚನಗಳುyಇದನೆ್ನೀyತ್ಳಸಿಕೆೊಡ್ತತುದೆ�

ಉದೊಯಾೀಗಿಸಮಯಿಉದೊಯಾೀಗಕಾ್ಕಗ

ತಮಗೆyನಿಶಚಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟyಉದೆೊ್ಯೀಗಕೆ್ಕyನಿಣಿಥಿತವಾದyಸಮಯವನ್್ನy
ಪರಾತ್ಯಬ್ಬyಉದೆೊ್ಯೀಗyಪರಾಸ್ತುತyಉದೆೊ್ಯೀಗಕಾ್ಕಗyವಿನಿಯೀಗಸ-
ಬೆೀಕ್�yಆyಸಮಯದಲ್್ಲyಇತರyಕಾಯಥಿಗಳಲ್್ಲyನಿರತರಾಗyಸಮಯy
ಕಳೆಯ್ವುದ್yಅಮಾನತ್ತುನಲ್್ಲyಮಾಡ್ವyಪರಾಮಾದವಾಗದೆ�

ಮನ್ಷ್ಯನ್yತನ್ನyಕೊಲ್ಯನ್್ನyಸಂಪೂಣಥಿವಾಗyಸಿವಾೀಕರಿಸಲ್y
ಬಯಸ್ತಾತುನೆ�yಅದರಲ್್ಲyಸವಾಲ್ಪವೂyಕಡಿತವಾಗ್ವುದನ್್ನyಅವನ್y
ಇಷ್ಟಪಡ್ವುದಿಲ್ಲ�yಆದ್ದರಿಂದyಕೆಲಸದyಸಮಯದಲ್್ಲyಕೆಲಸದy
ಒಳತ್ಗಲ್ಲದೆyಬೆೀರyಕಾಯಥಿಗಳಗೆyವಿನಿಯೀಗಸಿyಸವಾಲ್ಪವೂyಕಡಿತy
ಮಾಡದಿರ್ವುದ್yಅವನyಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗದೆ�

ತಮ್ಮyಹಕ್್ಕಗಳನ್್ನyಪೂಣಥಿವಾಗyಪಡೆದ್yಇತರರyಹಕ್್ಕಗಳಲ್್ಲy
ಕೆೊರತೆyಉಂಟ್ಮಾಡ್ವ,yಅಳತೆyಮತ್ತುyತೊಕಗಳಲ್್ಲyಮೀಸy
ಮಾಡ್ವವರyಕ್ರಿತ್yಅಲಾ್ಲಹನ್yಹೀಳುತಾತುನೆ�

﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

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

“ತೊಕದಲ್್ಲyಕಡಿತಗೆೊಳಸಿyಕೆೊಡ್ವವರಿಗೆyವಿನಾಶವಿದೆ�yಅವರ್y
ಜನರಿಂದy ಪಡೆಯ್ವಾಗy ಸಂಪೂಣಥಿವಾಗy ಪಡೆಯ್ತಾತುರ�y
ಮತ್ತುy ಅಳತೆy ಮಾಡಿy ಅರವಾy ತೊಕy ಮಾಡಿy ಕೆೊಡ್ವಾಗy
ಕಡಿಮೆy ಕೆೊಡ್ತಾತುರ�y ಇವರನ್್ನy ಎಬ್ಬಸಿy ತರಲಾಗ್ವುದೆಂದ್y
ಇವರ್yಗರಾಹಿಸ್ವುದಿಲ್ಲ�yಒಂದ್yಮಹಾyದಿನದಂದ್�y (ಅದ )್y
ಎಲ್ಲyಜನರೊyಸವಥಿಲೆೊೀಕyಪಾಲಕyಪರಾಭ್ವಿನyಮ್ಂದ್yನಿಲ್್ಲವy
ದಿನವಾಗದೆ�”y(83:1–6)

ಉದೊಯಾೀಗಯಲ್ಲಿರಬೀಕಾದಿಮೊಲರೊತಿಅಹಷಿತಗಳು

ಉದೆೊ್ಯೀಗಸತುyಮತ್ತುyಕೆಲಸಗಾರನನ್್ನyಆರಿಸ್ವಾಗyಅವರ್yಸಮರಥಿy
(ಕವಿಯ್್ಯ)yನಂಬಗಸಥಾy(ಅಮಿೀನ್)yಆಗದಾದಾರಯೆೀyಎಂಬ್ದನ್್ನy
ಆಧಾರವಾಗಟ್್ಟಕೆೊಳಳುಬೆೀಕ್�y ಏಕೆಂದರy ಸಾಮರ್ಯಥಿವಿದದಾರy

ಮಾತರಾyಅವನyತನಗೆyಒಪಿ್ಪಸಲಾಗ್ವyಕೆಲಸವನ್್ನy ನಿವಥಿಹಿಸ-
ಬಲ್ಲ�yಅಮಾನತ್ತುyಮಾತರಾವೆೀyತನಗೆyಒಪಿ್ಪಸಲಾದyಕೆಲಸyತನ್ನನ್್ನy
ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಂದyಮ್ಕತುಗೆೊಳಸ್ವyವಿಧದಲ್್ಲyಅವನ್yನಿವಥಿಹಿಸಬ-
ಲ್ಲ�yಅಂದರyಅಮಾನತ್ತುyಮೊಲಕyಕಾಯಥಿವನ್್ನyಅದರದೆದಾೀyಆದy
ಸಾಥಾನದಲ್್ಲಡಲ್yಮತ್ತುyಕ್ವವಾತ್y(ಶಕಿತು)yಯಿಂದyಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್್ನy
ನಿವಥಿಹಿಸಲ್yಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತತುದೆyಎಂಬ್ದ್yಇಲ್್ಲಯyತ್ರ್ಳಾಗದೆ�

ಪರಾವಾದಿy ಮೊಸಾ y ರ್y ಮದ್ಯನ್y ನಿವಾಸಿಯಾದy ಒಬ್ಬy
ವ್ಯಕಿತುಯyಇಬ್ಬರ್yಹಣ್ಮಕ್ಕಳಗೆyನಿೀರ್yಸೆೀದಿyಕೆೊಟಾ್ಟಗyಅವರಲ್್ಲy
ಒಬ್ಬಳುy ಮೊಸಾ y ರy ಕ್ರಿತ್y ಹಿೀಗೆy ಹೀಳರ್ವುದಾಗy
ಕ್ರ್ಆನ್yಹೀಳುತತುದೆ�

﴿ہ ھ ھ ھھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾
“ಆyಇಬ್ಬರ್yಮಹಿಳೆಯರಲ್್ಲyಒಬ್ಬಳುyತನ್ನyತಂದೆಯಡನೆ,yಅಪಾ್ಪ!y
ಇವರನ್್ನyನ್ಕರರಾಗyಇರಿಸಿಕೆೊಳಳುರಿ�yನಿೀವುyನ್ಕರರಾಗyಇರಿಸಿ-
ಕೆೊಳುಳುವವರ್yಬಲ್ಷ್ಠನೊyಪಾರಾಮಾಣಿಕನೊyಆಗರಬೆೀಕಲ್ಲವೆೀy
ಎಂದಳು�”y(28:26)

ಪರಾವಾದಿyಸ್ಲೆೈಮಾನರಿಗಾಗyಸಬಾದyರಾಣಿyಬಲ್್ಕೀಸಳyಸಿಂಹಾ-
ಸನವನ್್ನyತರಲ್yಮ್ಂದಾದyಜನ್್ನyವಗಥಿಕೆ್ಕyನೆೀರಿದyಇಫರಾೀತ್y
ಹೀಳರ್ವುದಾಗyಕ್ರ್ಆನ್yವಿವರಿಸ್ತತುದೆ�

﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾
“ತಾವುyತಮ್ಮyಸಾಥಾನದಿಂದyಏಳುವುದಕಿ್ಕಂತyಮ್ಂಚೆಯೆೀyನಾನ್y
ಅದನ್್ನyತಂದ್yಹಾಜರ್ಪಡಿಸ್ವೆನ್�yನಾನ್yಅದಕೆ್ಕyಶಕತುನೊy
ಪಾರಾಮಾಣಿಕನೊyಆಗದೆದಾೀನೆ�”y(ಅನ್ನಮ್್ಲy39)

ಸಿಂಹಾಸನವನ್್ನyಹೊತ್ತುಕೆೊಂಡ್yಹಾಜರ್ಪಡಿಸ್ವyಸಾಮರ್ಯಥಿy
ಹಾಗೊyಅದರyರಕ್ಷಣೆಯನ್್ನyಒಟ್್ಟಸೆೀರಿಸಿyಹೀಳದರ್yಎಂದರಥಿ�

ಪರಾವಾದಿyಯೊಸ್ಫ್ yರೊಡನೆyಅಲಾ್ಲಹ್yಹೀಳುತಾತುನೆ�
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ಜನವರ  ೆ11

﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 

چ چ چ چ ﴾
“(ಯೊಸ್ಫ್)yಹೀಳದರ್�yಭೊಮಿಯyಭಂಡಾರಗಳನ್್ನyನನ್ನy
ವಶಕೆ್ಕyನಿೀಡಿರಿ�yನಿಶಚಾಯವಾಗಯೊyನಾನ್yರಕ್ಷಣೆyಮಾಡ್ವವನೊy
ತ್ಳುವಳಕೆಯ್ಳಳುವನೊyಆಗರ್ತೆತುೀನೆ�”y(12:55)

ಅಶಕಿತುyಮತ್ತುyವಂಚನೆyಶಕಿತುyಮತ್ತುyನಂಬಕೆಗೆyವಿರ್ದ್ಧವಾಗದೆ�y
ಅಶಕಿತುyಮತ್ತುyವಂಚನೆyಜನರನ್್ನyಕೆಲಸಕೆ್ಕyಸೆೀರಿಸದಿರ್ವyಹಾಗೊy
ಕೆಲಸದಿಂದyತೆಗೆದ್yಹಾಕ್ವyನಿಜವಾದyಸಮರಥಿನೆಯಾಗದೆ�

ಉಮರ್ y ಕಅ್yಬ್ y ರನ್್ನy ಕೊಫಾದy ಅಮಿೀರ್y ಆಗy
ನೆೀಮಿಸಿದಾಗyಅಲ್್ಲಯyತ್ಳಗೆೀಡಿಗಳುyಸಅ್yದ್ yರyಕ್ರಿತ್y
ಆಕ್ಷೆೀಪವೆತ್ತುದರ್�yಅವರ್yಉಮರ್ yರವರyಸಮ್್ಮಖyಸಅ್yದ್
y ರಿಗೆy ವಿರ್ದ್ಧವಾಗyಮಾತನಾಡಿದರ್�yಈy ಸಂದಭಥಿದಲ್್ಲy

ಉಮರ್ yರವರ್yಅರಾಜಕತೆಯನ್್ನyತಪಿ್ಪಸಲ್yಮತ್ತುyಯಾರೊy
ಸಅ್yದ್ y ಮೆೀಲೆy ಏರಿy ಹೊೀಗಬಾರದೆಂಬy ಕಾರಣದಿಂದy
ಅವರನ್್ನyಕೊಫಾದyಅಮಿೀರ್yಸಾಥಾನದಿಂದyಬದಲಾಯಿಸ್ವುದೆೀy
ಉತತುಮವೆಂದ್y ಭಾವಿಸಿದರ್�y ಆದರy ಉಮರ್ y ರವರ್y
ಮರಣಾಸನ್ನರಾದyವೆೀಳೆಯಲ್್ಲyಮ್ಂದಿನyಖಲ್ೀಫರನ್್ನyಆರಿಸಲ್y
ನೆೀಮಿಸಿದy ಆರ್y ಸವಾಹಾಬಗಳಲ್್ಲy ಸಅ್yದ್ y ಒಳಪಟ್್ಟದದಾರ್�y
ಸಅ್yದ್ yಆಡಳತದyನಾಯಕತವಾಕೆ್ಕyಸೊಕತುವಾದyವ್ಯಕಿತುಯಲ್ಲyಎಂಬy
ಕಾರಣದಿಂದyನಾನ್yಅವರನ್್ನyಅಮಿೀರ್yಸಾಥಾನದಿಂದyಕೆಳಗಳಸಿದೆy
ಎಂಬy ತಪು್ಪಕಲ್ಪನೆಗೆy ಕಾರಣವಾಗಬಹ್ದೆಂದ್yಉಮರ್ y
ಭಯಪಟ್ಟರ್�yಪರಾಸ್ತುತyತಪು್ಪಕಲ್ಪನೆಯನ್್ನyಅವರ್yಈyಕೆಳಗನy
ಹೀಳಕೆಯyಮೊಲಕyನಿವಾರಿಸಿದರ್�

“ಖಿಲಾಫತ್y ಸಅ್yದ್ y ರಿಗೆy ಲಭಿಸ್ವುದಾದರy ಅವರೀy
ಖಲ್ೀಫರಾಗಬೆೀಕ್�yಅವರನ್್ನyಹೊರತ್ಪಡಿಸಿyಬೆೀರಯವರ್y
ಖಲ್ೀಫರಾಗy ನಿಶಚಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟರy ಅವರ್y ಸಅ್yದ್ y ರನ್್ನy
ಸಹಾಯಕರಾಗyಸಿವಾೀಕರಿಸಬೆೀಕ್�yಏಕೆಂದರyನಾನ್yಸಅ್yದ್ y
ರನ್್ನyಅವರyಅಸಾಮರ್ಯಥಿyಅರವಾyವಂಚನೆಯyಕಾರಣದಿಂದy
ಸಾಥಾನಭರಾಷ್ಟಗೆೊಳಸಿಲ್ಲ�”y(ಬ್ಖಾರಿ)

ಅಬೊದರ್ yಅವರಿಂದyನಿವೆೀದನೆ�yಅವರ್yಕೆೀಳದರ್�y“ಓy
ಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೆೀಶವಾಹಕರೀ!yನಿೀವುyನನ್ನನ್್ನyರಾಜ್ಯಪಾಲರನಾ್ನಗy
ನೆೀಮಿಸ್ವುದಿಲ್ಲವೆೀ?”yಆಗyಪರಾವಾದಿ yಯವರ್yತಮ್ಮyಕೆೈಯಿಂದy
ನನ್ನyಎರಡ್yಭ್ಜಗಳನ್್ನyತಟ್್ಟyಹಿೀಗೆಂದರ್�y“ಅಬೊದರ್!yನಿೀವುy

ದ್ಬಥಿಲರ್�yನಾಯಕತವಾದyಪದವಿyಅಮಾನತಾತುಗದೆ�yನೆೀತೃತವಾವನ್್ನy
ವಹಿಸಿಕೆೊಂಡ್yಅದರಲ್್ಲyತಮ್ಮyಬಾಧ್ಯತೆಯನ್್ನyನಿವಥಿಹಿಸದವರy
ಮಟ್್ಟಗೆy ಅಂತ್ಯದಿನದಲ್್ಲy ಅದ್y ಅಪಮಾನy ಮತ್ತುy ನಿಂದ್ಯ-
ತೆಯಾಗದೆ�”y(ಮ್ಸಿ್ಲಮ್)

ಅಬೊದರ್yಅವರಿಂದyವರದಿಯಾದyಮತೆೊತುಂದ್yಹದಿೀಸಿನಲ್್ಲy
ಹಿೀಗದೆ�y“ಅಬೊದರ್!yನಾನ್yನಿಮ್ಮನ್್ನyದ್ಬಥಿಲನಾಗyಕಾಣ್-
ತ್ತುದೆದಾೀನೆ�yನನಗೆyನಾನ್yಮೆಚ್ಚಾವುದನ್್ನyನಿಮಗೊyಮೆಚ್ಚಾತೆತುೀನೆ�y
ನಿೀವುy ಇಬ್ಬರy ನೆೀತೃತವಾy ಪದವಿಯನ್್ನy ಅಲಂಕರಿಸಬಾರದ್�y
ಹಾಗೆಯೆೀy ಅನಾರರy ಸಂಪತ್ತುನy ಹೊಣೆಯನೊ್ನy ವಹಿಸಿಕೆೊ-
ಳಳುಬಾರದ್�”y(ಮ್ಸಿ್ಲಮ್)

ಹಿರಯರ್ಿಕರಯರಗೆಿಮಾದರ

ಜವಾಬಾದಾರಿಯ್ತy ಹಿರಿಯರ್y ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತೆyಮತ್ತುy ಜಡತೆy
ಇವೆರಡರಲೊ್ಲyಒಂದೆೀyರಿೀತ್ಯಲ್್ಲyಮಾದರಿಯಾಗದಾದಾರ�yಉನ್ನತy
ಸಾಥಾನದಲ್್ಲರ್ವವರ್yಅವರyಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್್ನyಸ್ಸೊತರಾವಾಗy
ನಿವಥಿಹಿಸಿದರyಕಿರಿಯರೊyಅವರನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸ್ತಾತುರ�yಉದೆೊ್ಯೀಗ-
ದಲ್್ಲರ್ವyಎಲಾ್ಲyಮೆೀಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುyತಮ್ಮyಕ್ರಿತ್yಹಾಗೊyತಮ್ಮy
ಕೆೈಕೆಳಗರ್ವವರyಕ್ರಿತ್yವಿಚಾರಣೆಗೆೊಳಪಡಲ್ದಾದಾರ�

ಅಬ್ದಾಲಾ್ಲಹಿಬನ್yಉಮರ್ yಅವರಿಂದyನಿವೆೀದನೆ�yಅಲಾ್ಲಹನy
ಸಂದೆೀಶವಾಹಕರ್yಹೀಳದರ್�y“ನಿೀವೆಲ್ಲರೊyಆಡಳತಗಾರರಾಗ-
ದಿದಾೀರಿ�yನಿಮ್ಮyಪರಾಜಗಳyಕ್ರಿತ್yವಿಚಾರಣೆಗೆyಗ್ರಿಯಾಗಲ್ರ್ವಿರಿ�y
ಜನರಿಗೆyನಾಯಕನಾಗರ್ವವನ್yಅವರyಮೆೀಲೆೊ್ನೀಟಗಾರನಾಗ-
ದಾದಾನೆ�yಅವನ್yಅವರyಕ್ರಿತ್yಪರಾಶ್್ನಸಲ್ಪಡ್ವನ್�yಪುರ್ಷನ್yತನ್ನy
ಕ್ಟ್ಂಬದyಮೆೀಲ್ವಾಚಾರಕ�yಅವನ್yಕ್ಟ್ಂಬದyಕ್ರಿತ್yಪರಾಶ್್ನಸ-
ಲ್ಪಡ್ವನ್�yಸಿತ್ೀyಪತ್ಯyಮನೆyಹಾಗೊyಮಕ್ಕಳyಮೆೀಲ್ವಾಚಾರಕಿ�yಆಕೆy
ಅವರyಕ್ರಿತ್yವಿಚಾರಿಸಲ್ಪಡ್ವಳು�yಸೆೀವಕನ್yತನ್ನyಒಡೆಯನy
ಸೆೊತ್ತುy ಕೆೈವಶವುಳಳುವನ್�y ಆತy ಅದರy ಕ್ರಿತ್y ವಿಚಾರಣೆಗೆy
ಗ್ರಿಯಾಗ್ವನ್�yತ್ಳಯಿರಿ!yಆದ್ದರಿಂದyನಿೀವೆಲ್ಲರೊyಮೆೀಲ್ವಾ-
ಚಾರಕರ್�yನಿೀವುyಮೆೀಲೆೊ್ನೀಟyನಡೆಸ್ತ್ತುರ್ವವರyಕ್ರಿತ್yಪರಾಶ್್ನ-
ಸಲ್ಪಡ್ವಿರಿ�”y(ಬ್ಖಾರಿ)

ಉನ್ನತyಉದೆೊ್ಯೀಗದಲ್್ಲರ್ವವರ್yಎಲಾ್ಲyಸಮಯಗಳಲ್್ಲyತಮ್ಮy
ಕೆಲಸದyಬಗೆಗyನಿಗಾyವಹಿಸ್ವವರಾದರyಅವರ್yತಮ್ಮyಕೆಳಗನವ-
ರಿಗೆyಅತ್್ಯತತುಮyಮಾದರಿಯಾಗದಾದಾರ�� n
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಪರಾಪಂಚದಡೆಗೆಿಕಣ ಣ್ುಿತರಯಿರ!

ಪ್ರಪಂಚವು ಜ್ಾನದ ಅಕ್ಷಯ ಗಣಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ. ಅದರಂದ ಪ್ರತಿಯಂದು ಮುತು್ತಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ 
ಪ್ರಪಂಚದೂಡೆಯ ಮತು್ತ ಅವನ ನಸು್ತಲವಾದ ಸಾಮರಯು್ಭಗಳ ಕುರತು ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲಲಿ. ಕುಂದು–
ಿೂರತಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ರೇತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯಂದು ಸೂಥಾಲ–ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ ಜೇವಿ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ವಸು್ತಗಳ ಸೃಷಿ್ಟಯ 
ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಿೇವಲ ಆಕಸ್ಕತ ಇರದ ಅವೆಲಲಿವೂ ಸವ್ಭಜ್ಞನೂ, ಸವ್ಭಶಕ್ತನೂ ಆದ ಅಲಾಲಿಹನ ಯೇಜನಾಬದ್ಧ, 
ಸುವಯುವಸಿಥಾತ ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗಿದಯಂದು ಚಂತಿಸುವವರು ಖಂಡಿತ ತಿಳಿದುಿೂಳ್ಳಬಲಲಿರೆಂದೇ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಅನೇಕ ಬಾರ 
ಚಂತನ, ವಿಚಾರ, ಆಲೊೇಚನಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೇಡುತ್ತದ.

ಜ್ಾನy ಸಂಪಾದಿಸಲ್y ಇಸಾ್ಲಮಿಷ್್ಟy ಪರಾೀತಾ್ಸಹಿಸಿದy
ಧಮಥಿವಾಗಲ್,yಸಿದಾ್ಧಂತವಾಗಲ್yಲೆೊೀಕದಲ್್ಲಲ್ಲyಎಂದ್y

ಹೀಶ್ದರyಅದರಲ್್ಲyಸವಾಲ್ಪವೂyಅತ್ಶಯೀಕಿತುಯಿಲ್ಲ�yಪರಾವಾದಿ y
ಯವರಿಗೆyಪರಾರಮವಾಗyಅವತ್ೀಣಥಿವಾದyಕ್ರ್ಆನಿನyವಚನಗಳುy
ಓದ್,yಅಧ್ಯಯನyಮತ್ತುyಚಿಂತನೆಗಳಗೆyಪರಾೀರಣೆಯಾಗ್ವುದನ್್ನy
ನಾವುyನೆೊೀಡಬಹ್ದಾಗದೆ�

ಪೂವಿಥಿಕyಮ್ಸಿ್ಲಮ್yಸಮ್ದಾಯವುyಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಪರಾವಾದಿ
yಯವರyಉಪದೆೀಶಗಳನ್್ನyಮೆೈಗೊಡಿಸಿಕೆೊಂಡ್yಜ್ಾನದyಎಲಾ್ಲy

ಪರಾಕಾರಗಳಲ್್ಲyಪರಿಣತೆಯನ್್ನyಪಡೆಯಲ್yಪರಾಯತ್್ನಸಿದದಾರಂದ್y
ಚರಿತೆರಾಯ್yಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತತುದೆ�y ರಾಜಕಿೀಯyಮತ್ತುy ಸಾಮಾಜಕy
ಕಾರಣಗಳಗಾಗyನಂತರದyಕಾಲಾವಧಿಯಲ್್ಲyಮ್ಸಿ್ಲಮ್yಜಗತ್ತುy
ಈyರಂಗದಲ್್ಲyಸವಾಲ್ಪyಹಿಂದ್ಳಯಿತ್yಎನ್್ನವುದ್yಸತ್ಯವಾಗದೆ�

ಆಳವಾದyಅಧ್ಯಯನyಮತ್ತುyಚಿಂತನೆಯಿಂದyದೆೀವಾಸಿತುತವಾವನ್್ನy
ತ್ಳಯಲ್yಸಾಧ್ಯವಿದೆyಎಂಬ್ದರಲ್್ಲy ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ�y ಸೃಷ್್ಟಯy
ವಿವಿಧyದಿಶಗಳಗೆyಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆyಕ್ರ್ಆನ್yನಿೀಡ್ವyವಿವರಣೆy
ಮತ್ತುyಜ್ಾನಗಳುyವಿಶಾವಾಸವನ್್ನyದೃಢೀಕರಿಸಲ್yಪಯಾಥಿಪತುವಾಗದೆ�

﴿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 ﴾

“ಆಕಾಶಗಳುy ಮತ್ತುy ಭೊಮಿಯy ನಿಮಾಥಿಣದಲ್್ಲ,y ಇರ್ಳುy
ಹಗಲ್ಗಳುyಒಂದರyಹಿಂದೆy ಇನೆೊ್ನಂದರಂತೆy ನಿರಂತರವಾಗy
ಬರ್ತ್ತುರ್ವುದರಲ್್ಲ,yಜನೆೊೀಪಯೀಗyಸಾಮಾಗರಾಗಳನ್್ನyಹೊತ್ತುy
ಸಮ್ದರಾಗಳಲ್್ಲyಸಂಚರಿಸ್ವyನ್ಕೆಗಳಲ್್ಲ,yಅಲಾ್ಲಹನ್yಆಕಾಶದಿಂದy
ಸ್ರಿಸಿyಅದರyಮೊಲಕyಭೊಮಿಯನ್್ನyನಿಜೀಥಿವಾವಸೆಥಾಯyಬಳಕy
ಸಜೀವಗೆೊಳಸಿ,yಈyವ್ಯವಸೆಥಾಯyಮೊಲಕyಭೊಮಿಯಲ್್ಲyತರತರದy
ಜೀವರಾಶ್ಗಳುy ಹರಡಿರ್ವಂತೆy ಮಾಡಿದy ಮಳೆy ನಿೀರಿನಲ್್ಲ,y
ಮಾರ್ತಗಳyಚಲನೆಯಲ್್ಲyಹಾಗೊyಆಕಾಶyಮತ್ತುyಭೊಮಿಯy
ನಡ್ವೆyನಿಯಂತ್ರಾಸಲ್ಪಟ್್ಟರ್ವyಮೀಡಗಳಲ್್ಲyನಿಶಚಾಯವಾಗಯೊy
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ಜನವರ  ೆ11

ಚಿಂತ್ಸ್ವyಜನರಿಗೆyಅನೆೀಕyದೃಷಾ್ಟಂತಗಳವೆ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y2:164)

ಪವಿತರಾyಕ್ರ್ಆನ್yಪರಾಪಂಚದyಪರಾವೃತತುನyರಿೀತ್ಯಾದyಪರಾಕೃತ್ಯy
ವಿವಿಧyರಟಕಗಳು,yಅವುಗಳyಕರಾಮಿೀಕರಣyಹಾಗೊyವೆೈವಿಧ್ಯಗಳ-
ನ್್ನyಎತ್ತುyಹೀಳುವyಮೊಲಕyಸೃಷ್್ಟಕತಥಿನyವೆೈಭವಪೂಣಥಿವಾದy
ಹಸತುಕ್ಷೆೀಪವನ್್ನyನೆನಪಿಸಿಕೆೊಟ್್ಟy ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸyಸಿವಾೀಕರಿಸಬೆೀಕಾದy
ಅನಿವಾಯಥಿತೆಯನ್್ನyಮನವರಿಕೆyಮಾಡಿಕೆೊಡ್ತತುದೆ�

﴿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 ﴾
“ಸೊಯಥಿನನ್್ನy ಪರಾಕಾಶಮಾನವನಾ್ನಗy ಮಾಡಿದವನೊ,y
ಚಂದರಾನಿಗೆyಹೊಳಪನ್್ನyಕೆೊಟ್ಟವನೊ,yನಿೀವುyವಷಥಿಗಳyಎಣಿಕ-
ಗಳನೊ್ನyಸಮಯದyಗಣನೆಯನೊ್ನyತ್ಳದ್ಕೆೊಳಳುಲ್ಕಾ್ಕಗyಅದರy
ವೃದಿ್ಧ–ಕ್ಷಯಗಳyರಟ್ಟಗಳನ್್ನyನಿಣಥಿಯಿಸಿyಕೆೊಟ್ಟವನೊyಅವನೆೀ�y
ಅಲಾ್ಲಹನ್yಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್್ನyಸತ್ಯಪೂಣಥಿವಾಗಯೆೀyಸೃಷ್್ಟಸಿದನ್�y

ಅವನ್y ಅರಿವುಳಳುವರಿಗೆy ತನ್ನy ದೃಷಾ್ಟಂತಗಳನ್್ನy ವಿವರಿಸ್-
ತಾತುನೆ�yನಿಶಚಾಯವಾಗಯೊyರಾತ್ರಾ–ಹಗಲ್ಗಳುyಒಂದನೆೊ್ನಂದ್y
ಹಿಂಬಾಲ್ಸಿಕೆೊಂಡ್yಬರ್ವುದರಲ್್ಲಯೊyಅಲಾ್ಲಹನ್yಆಕಾಶy
ಭೊಮಿಗಳಲ್್ಲy ಸೃಷ್್ಟಸಿರ್ವy ಪರಾತ್ಯಂದ್y ವಸ್ತುವಿನಲ್್ಲಯೊy
ಭಯಪಡ್ವವರಿಗೆyದೃಷಾ್ಟಂತಗಳವೆ�”y(10:5–6)

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پپ ﴾
“ಅಲಾ್ಲಹ್yಆಕಾಶ–ಭೊಮಿಗಳyಸೃಷ್್ಟಯನ್್ನyಸತ್ಯಪೂಣಥಿವಾಗy
ನೆಲೆನಿಲ್್ಲಸಿರ್ವುದನ್್ನyನಿೀವುyಕಾಣ್ವುದಿಲ್ಲವೆೀ?”y(14:19)

ಪರಾಪಂಚವುyಜ್ಾನದyಅಕ್ಷಯyಗಣಿಗಳಂದyತ್ಂಬದೆ�yಅದರಿಂದy
ಪರಾತ್ಯಂದ್yಮ್ತ್ತುಗಳುy ಕಂಡ್ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗyಪರಾಪಂಚ-
ದೆೊಡೆಯyಮತ್ತುyಅವನyನಿಸ್ತುಲವಾದyಸಾಮರ್ಯಥಿಗಳyಕ್ರಿತ್y
ತ್ಳಯ್ವುದರಲ್್ಲy ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ�y ಕ್ಂದ್–ಕೆೊರತೆಗಳಂದy
ಮ್ಕತುವಾದy ರಿೀತ್ಯಲ್್ಲರ್ವy ಪರಾತ್ಯಂದ್y ಸೊಥಾಲ–ಸೊಕ್ಷಷ್ಮy
ಜೀವಿyಹಾಗೊyಸಕಲyವಸ್ತುಗಳyಸೃಷ್್ಟಯyಹಿನೆ್ನಲೆಯಲ್್ಲyಕೆೀವಲy
ಆಕಸ್ಮಕತೆyಇರದೆyಅವೆಲ್ಲವೂyಸವಥಿಜ್ಞನೊ,yಸವಥಿಶಕತುನೊyಆದy
ಅಲಾ್ಲಹನyಯೀಜನಾಬದ್ಧ,yಸ್ವ್ಯವಸಿಥಾತyಸೃಷ್್ಟಯಾಗದೆಯೆಂದ್y
ಚಿಂತ್ಸ್ವವರ್y ಖಂಡಿತy ತ್ಳದ್ಕೆೊಳಳುಬಲ್ಲರಂದೆೀy ಪವಿತರಾy
ಕ್ರ್ಆನ್yಅನೆೀಕyಬಾರಿyಚಿಂತನೆ,yವಿಚಾರ,yಆಲೆೊೀಚನೆಗಳಗೆy
ಕರyನಿೀಡ್ತತುದೆ�� n

ಮಾತರಾವಲ್ಲ,yಈyಶತ್ರಾಗಳುyಸತ್ಯದyಕಡೆಗೆyಆಮಂತ್ರಾಸ್ವವರನ್್ನy
ಬಹಳyಕೆಟ್ಟyಪದಗಳನ್್ನyಬಳಸಿyನಿಂದಿಸ್ತಾತುರ�yಕಾಫರ್ಗಳೆಂದ್y
ಜರಯ್ತಾತುರ�y ಉಗರಾವಾದಿಗಳುy ಮತ್ತುy ಭಯೀತಾ್ಪದಕ-
ರಂದ್yಕರಯ್ತಾತುರ�y

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾

“ಅವರ್yಅವರyಬಾಯಿಯyಮೊಲಕyಅಲಾ್ಲಹನyಬೆಳಕನ್್ನy
ನಂದಿಸಲ್yಬಯಸ್ತಾತುರ�”y(ಕ್ರ್ಆನ್y9:32)

ಓyಅಲಾ್ಲಹನyದಾಸರೀ!yನಿಮ್ಮyಶತ್ರಾಗಳyವಿರ್ದ್ಧ,yಪರಾವಾದಿಗಳy

ದಅ್yವತತುನ್್ನyವಿರೊೀಧಿಸ್ವವರyವಿರ್ದ್ಧ,yಸಲಫುಸಾ್ಸಲ್ಹ್ಗಳy
ಮಾಗಥಿವನ್್ನy ವಿರೊೀಧಿಸ್ವವರy ವಿರ್ದ್ಧy ಜಾಗೃತರಾಗರಿ�y
ನಿಮಗೆyಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆyಅವರ್yನಿಮ್ಮನ್್ನyನರಕವಾಸಿಗಳನಾ್ನಗy
ಮಾಡಲ್yಬಯಸ್ತಾತುರ�y

ತ್ಳಯಿರಿ!yಅತ್್ಯತತುಮವಾದyವಚನyಅಲಾ್ಲಹನyಗರಾಂರವಾಗದೆ�y
ಅತ್್ಯತತುಮವಾದy ಚಯೆಥಿy ಪರಾವಾದಿy ಮ್ಹಮ್ಮದ್ y ರವರy
ಚಯೆಥಿಯಾಗದೆ�yವಿಷಯಗಳಲೆ್ಲೀyಅತ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ್ದ್yನೊತನಾ-
ಚಾರಗಳಾಗವೆ�y ಎಲ್ಲy ನೊತನಾಚಾರಗಳೂy ಪರಭರಾಷ್ಟತೆಯಾ-
ಗವೆ�yಸಹೊೀದರರೀ!yಸಂರಟ್ತರಾಗರಿ�yಏಕೆಂದರyಅಲಾ್ಲಹನy
ಕೆೈಯಿರ್ವುದ್yಸಂರಟನೆಯಂದಿಗೆ�yಒಂಟ್ಯಾಗರ್ವವನ್y
ನರಕಾಗ್ನಯಲ್್ಲyಒಂಟ್ಯಾಗyಬಡ್ವನ್�� n

ಶತ್ರಾಗಳಿವಿರ್ದ್ಧಿಜಾಗೃತರಾಗರ!3ೆ ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಜೀವನದಿಸವಿಿಅನ್ರವಿಸ್ರ

ತತ್ವನಿಷ್ಠೆ
 " ಡಾ. ಮುಹಮ್ದ್ ಅಬು್ರ್ರಹಾ್ನ್ ಅರೇಫಿ

ಮನ್ಷ್ಯನy ವ್ಯಕಿತುತವಾವುy ಎಷ್್ಟy ಸ್ದೃಢವಾಗರ್ವುದೆೊೀ,y
ಅವನ್yತನ್ನyತತವಾ–ಸಿದಾ್ಧಂತyಮತ್ತುyಆದಶಥಿಕೆ್ಕyಎಷ್್ಟy

ನಿಷೆ್ಠಯನ್್ನyಪ್ಕಟ್ಸ್ತಾತುನೆೊೀ,yಅವನyಜೀವನವೂyಅಷೆ್ಟೀyಪಾರಾ-
ಮ್ಖ್ಯತೆಯನೊ್ನ,yಮಹತವಾವನೊ್ನyಪಡೆಯ್ವುದ್�

ಉದಾಹರಣೆಗೆ,yನಿೀವುyಏನಾದರೊyಸರಿ,yನಾನ್yಲಂಚyಸಿವಾೀಕ-
ರಿಸಲಾರyಎಂಬyಒಂದ್yತತವಾವನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿಕೆೊಂಡರyಜನರ್y
ಇತರyಉತತುಮವಾದ,yಆಕಷಥಿಕವಾದyಬೆೀರyಹಸರನಿ್ನಟ್್ಟಕೆೊಂಡ್y
(ಉಡ್ಗೆೊರ,yಕೆೊಡ್ಗೆ,yಕಮಿಶನ್)yನಿಮಗೆyನಿೀಡಲ್yಬಂದರೊy
ನಿೀವುyಅದನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಬಾರದ್�

ಪತ್್ನಯಾದವಳುyಏನೆೀy ಆಗಲ್y ನಾನ್y ಪತ್ಯಂದಿಗೆy ಸ್ಳುಳುy
ಹೀಳಲಾರyಎಂಬyಒಂದ್yತತವಾವನ್್ನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿಕೆೊಂಡರyಜನರ್y
ಸ್ಳಳುನ್್ನyಅದೆಷ್್ಟyಸ್ಂದರyಮತ್ತುyಆಕಷಥಿಕyಶೈಲ್ಯಲ್್ಲyಪರಾದಶ್ಥಿ-
ಸಿದರೊ,yಇದ್yಸ್ಳಳುಲ್ಲyಪರಿಸಿಥಾತ್ಯಂದಿಗೆyರಾಜyಮಾಡಿಕೆೊಳುಳು-
ವುದಕೆ್ಕyಎನ್್ನವಂತೆಯೊyಅವಳುyತನ್ನyತತವಾದಿಂದyವ್ಯತ್ಚಲ್ಸದೆy
ಸ್ಸಿಥಾರವಾಗರಬೆೀಕಾಗದೆ�

ಇದೆೀyರಿೀತ್ಯಲ್್ಲyಪರಸಿತ್ೀಯರyಸಂಗyಮಾಡಲಾರ,yಮದ್ಯಪಾನy
ಮಾಡಲಾರ,yಧೊಮಪಾನದಿಂದyಸಂಪೂಣಥಿyದೊರyಇರ್ವೆy
ಮ್ಂತಾದyಪರಾತ್ಜ್ಞೆyಮಾಡಿಕೆೊಂಡ್yಅದಕೆ್ಕyನಿಷ್ಠನಾಗyಇರಬಹ್-
ದಾಗದೆ�yಸಿಗರೀಟ್yಸೆೀದ್ವyಸೆ್ನೀಹಿತರyನಡ್ವೆyಸಿಗರೀಟ್yಸೆೀದದೆy
ತನ್ನy ತತವಾಕೆ್ಕy ನಿಷ್ಠನಾಗರಲ್y ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೆೀಕ್�y ಒಂದ್y ತತವಾಕೆ್ಕy
ಬದ್ಧನಾಗರ್ವyವ್ಯಕಿತುಯನ್್ನyಅವನyಸೆ್ನೀಹಿತರ್–ಸಹಪಾಠಿಗಳುy

ಛೀಡಿಸ್ವುದ್yಸಹಜ�yಕೆಲವೊಮೆ್ಮyತತವಾದಿಂದyಹಿಮೆ್ಮಟ್್ಟವಂ-
ತಹಾy ಪರಿಸಿಥಾತ್y ನಿಮಿಥಿಸ್ವುದೊy ಇರ್ತತುದೆ�y ಆದರೊy ತತವಾಕೆ್ಕy
ಅಂಟ್ಕೆೊಳುಳುವy ವ್ಯಕಿತುಯy ಕ್ರಿತ್y ಅವನy ಆಪತುy ವಲಯದಲ್್ಲy
ಉತತುಮyಅಭಿಪಾರಾಯyನಿಧಾನವಾಗಯಾದರೊyರೊಪುಗೆೊಳುಳುವುದ್y
ಖಂಡಿತ�yಸಂಕಷ್ಟಗಳುyಕಾಡ್ವyಸಂದಭಥಿದಲೆ್ಲಲಾ್ಲyಸೆ್ನೀಹಿತರ್yಮತ್ತುy
ಬಂಧ್ಗಳುyತತವಾyನಿಷ್ಠರyಬಳಗೆೀyಬರ್ತಾತುರyಮತ್ತುyಪರಿಹಾರದy
ಕ್ರಿತ್yಅಭಿಪಾರಾಯyಕೆೀಳುತಾತುರ�

ತತವಾyನಿಷೆ್ಠyಎನ್್ನವುದ್yಕೆೀವಲyಪುರ್ಷರಿಗೆyಮಾತರಾyಸಿೀಮಿತವಾದ್-
ದಲ್ಲ�yಪುರ್ಷರ್–ಸಿತ್ೀಯರ್yಎಲ್ಲರೊyಇದನ್್ನyಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳಳುಬ-
ಹ್ದ್�yನಿೀವುyನಿಮ್ಮyತತಾವಾದಶಥಿದಲ್್ಲyಬಂಡೆಯಂತೆyಅಚಲರಾಗy
ಬಟ್ಟರyನಿಮ್ಮyತತಾವಾದಶಥಿಗಳyಕ್ರಿತ್yಯಾರೊಂದಿಗೊyಯಾವುದೆೀy
ಕಾರಣಕೊ್ಕyರಾಜyಮಾಡಿಕೆೊಳಳುದೆೀyಇದದಾರyನಿಧಾನವಾಗಯಾದರೊy
ನಿಮ್ಮನ್್ನyಗಮನಿಸ್ತಾತುರyಮತ್ತುyಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾತುರ�

ಅರಬಸಾತುನದಲ್್ಲyಇಸಾ್ಲಮಿನyಬಗೆಗyಚಚೆಥಿಗಳುಂಟಾದಾಗyವಿಭಿನ್ನy
ಕ್ಲಗೆೊೀತರಾಗಳyನಿಯೀಗಗಳುyಪರಾವಾದಿ yರನ್್ನyಭೀಟ್ಯಾಗಲ್y
ಬಂದರ್�yಸಕಿೀಫ್yಗೆೊೀತರಾದyಪರವಾಗyಕೆಲವರyನಿಯೀಗವೂy
ಪರಾವಾದಿ y ರವರy ಸನಿ್ನಧಿಗೆy ಬಂತ್�y ಪರಾವಾದಿ y ಅವರಿಗೆy
ಮಸಿೀದಿಯಲೆ್ಲೀyವಾಸತುವ್ಯyಕಲ್್ಪಸಿದದಾರ್�yಅವರ್yಅಲ್್ಲyಕ್ರ್ಆನ್y
ಆಲ್ಸ್ವಂತಾಗಲ್yಎನ್್ನವುದ್yಅವರyಉದೆದಾೀಶವಾಗತ್ತು�yಅವರ್y
ಪರಾವಾದಿ yರೊಂದಿಗೆyಬಡಿಡಾ,yವ್ಯಭಿಚಾರyಮತ್ತುyಮದ್ಯಪಾನಗಳy
ಕ್ರಿತ್yವಿಚಾರಿಸಿದಾಗyಪರಾವಾದಿ yಹೀಳದರ್�y“ಅದೆಲ್ಲವೂy
ನಿಷ್ದ್ಧವಾಗದೆ�”yಅವರ್y ತಮ್ಮyಪೂವಿಥಿಕರಿಂದyವಾರಿೀಸಿನಲ್್ಲy
ಲಭಿಸಿದಂತಹಾyಒಂದ್yವಿಗರಾಹವನ್್ನyಪೂಜಸ್ತತುಲೊyಅದಕೆ್ಕy
ಗ್ರವಾದರyಮತ್ತುy ಹರಕೆಯನ್್ನy ಸಲ್್ಲಸ್ತತುಲೊy ಇದದಾರ್�y ಆy
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ಜನವರ  ೆ11

ವಿಗರಾಹದyಹಸರ್y‘ರಬ್ಬ’yಎಂದಾಗತ್ತು�yಅದಕೆ್ಕy‘ತಾವಾಗಯ’yಎಂಬy
ಹಸರೊyಇತ್ತು�yಅವರ್yಪರಾವಾದಿ yರೊಂದಿಗೆy‘ರಬ್ಬ’ದyಕ್ರಿತ್y
ವಿಚಾರಿಸಿದರ್�yಅದನ್್ನyನಾವುyಏನ್yಮಾಡಬೆೀಕ ?್

ಪರಾವಾದಿ yರವರ್yಯಾವುದೆೀyಆತಂಕyಮತ್ತುyಸಂಕೆೊೀಚವಿಲ್ಲದೆೀy
ಹೀಳದರ್�y“ನಿೀವುyಅದನ್್ನyಧವಾಂಸyಮಾಡಿರಿ�”

ಅವರ್yಹೀಳದರ್�y“ಇದ್yಅಸಾಧ್ಯ�yನಿೀವುyಅದನ್್ನyಧವಾಂಸಗೆೊ-
ಳಸ್ತ್ತುೀರಂಬyವಿಷಯyರಬ್ಬಕೆ್ಕyತ್ಳದರyಅದ್yನಿಮ್ಮನೊ್ನyನಿಮ್ಮy
ಸಂತಾನಗಳನೊ್ನyನಾಶyಮಾಡಿyಬಡ್ವುದ್�”

ಅಲ್್ಲyಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾyಉಮರ್ yರವರಿಗೆyಒಂದ್yವಿಗರಾಹವನ್್ನy
ಕೆಡವಲ್yಇಷೆೊ್ಟಂದ್yಹದರ್ವyಈyಜನರನ್್ನy ಕಂಡ್yಆಶಚಾ-
ಯಥಿವಾಯಿತ್�yಅವರ್yಹೀಳದರ್�y“ಓyಸಕಿೀಫ್ನವರೀ!yನಿೀವುy
ಎಂತಹyಮ್ಢ್ಯದಲ್್ಲದಿದಾೀರಿ!yರಬ್ಬyಒಂದ್yಕಲ್್ಲ�yಅದ್yಲಾಭವೊೀy
ನಷ್ಟವೊೀyಉಂಟ್yಮಾಡದ್�”

ಉಮರ್ yರವರyಮಾತ್ನಿಂದyಅವರ್yಆಕೆೊರಾೀಶಗೆೊಂಡ್y
ಹೀಳದರ್�y “ಓy ಖತಾತುಬರy ಪುತರಾರೀ!y ನಾವುy ನಿಮ್ಮಂದಿಗೆy
ಮಾತನಾಡಲ್yಬಂದಿಲ್ಲ�”y

ನಂತರyಉಮರ್ yಮ್ನyವಹಿಸಿದರ್�

ಅವರ್yಹೀಳದರ್�y“ನಿೀವುyಮೊರ್yವಷಥಿಗಳಗಾಗyತಾವಾಗಯವ-
ನ್್ನyಇರಲ್yಬಡಿ�yನಂತರyಬೆೀಕಾದರyಅದನ್್ನyಕೆಡವಿyಹಾಕೆೊೀಣ�”

ಅವರ್yಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೆೀಶವಾಹಕರೊಂದಿಗೆy yಇಸಾ್ಲಮಿನy
ಮೊಲತತವಾಕೆ್ಕyವಿರ್ದ್ಧವಾದyಮೊತ್ಥಿಪೂಜಯyಕ್ರಿತ್yಸಮಜಾ-
ಯಿಸ್ತ್ತುದಾದಾರyಎನ್್ನವುದನ್್ನyಅರಥಿಮಾಡಿಕೆೊಂಡyಪರಾವಾದಿ y
ಹೀಳದರ್�y“ಇಲ್ಲ!yಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ�”

ಅವರ್yಹೀಳದರ್�y“ಎರಡ್yವಷಥಿyಕಾಲಾವಕಾಶyಕೆೊಡಿ�”

ಪರಾವಾದಿ �y“ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ�”

“ಸರಿ�yಒಂದ್yವಷಥಿವಾದರೊ���”

“ಇಲ್ಲ,y ಸಾಧ್ಯವೆೀy ಇಲ್ಲ�”y ಪರಾವಾದಿ y ರವರ್y ಖಡಾಖಂ-
ಡಿತವಾಗyಹೀಳದರ್�

“ಒಂದ್yತ್ಂಗಳyಮಟ್್ಟಗಾದರೊyಅವಕಾಶyಕೆೊಡಿ�”

“ಸಾಧ್ಯವೆೀyಇಲ್ಲ�”yಪರಾವಾದಿಯವರ್ yಹೀಳದರ್�

ಪರಾವಾದಿ y ರವರ್y ಆy ವಿಷಯವನ್್ನyಯಾವುದೆೀy ಚಚೆಥಿ–
ಮಾತ್ಕತೆಗೆy ಅವಕಾಶವನೆ್ನೀy ಕಲ್್ಪಸದೆy ಒಂದೆೀy ಮಾತ್ನಲ್್ಲy
ಅಚಲರಾಗರ್ವುದನ್್ನy ಕಂಡ್y ಅವರ್,y “ಇದ್y ತ್ಹಿೀದಿನy
ವಿಚಾರ,y ಇದರಲ್್ಲy ಯಾವುದೆೀy ರಿೀತ್ಯy ಮೃದ್y ಧ್ೊೀರಣೆy
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ”yಎನ್್ನವುದನ್್ನyಮನವರಿಕೆyಮಾಡಿಕೆೊಂಡರ್�

ಕೆೊನೆಗೆyಅವರ್yಹೀಳದರ್�y“ಓyಅಲಾ್ಲಹನyಸಂದೆೀಶವಾಹಕರೀ!y
ಹಾಗಾದರyತಾವೆೀyಅದನ್್ನyಧವಾಂಸyಮಾಡಿರಿ�yನಾವಂತೊyಅದರy
ಮೆೀಲೆyನಮ್ಮyಕೆೈyತಗಲ್ಸಲಾರವು�”

ಪರಾವಾದಿ yಹೀಳದರ್�y “ಸರಿ!y ನಾನ್y ನಿಮ್ಮy ಕಡೆಗೆy ಕೆಲವುy
ಜನರನ್್ನyಕಳುಹಿಸ್ತೆತುೀನೆ�yಅವರ್yಅದನ್್ನyಧವಾಂಸyಮಾಡ್ವರ್�”

ಬಳಕyಅವರ್yಹೀಳದರ್�y“ನಾವುyನಮಾಝ್yನಿವಥಿಹಿಸಲ್y
ಬಯಸ್ವುದಿಲ್ಲ�yಅದ್yನಮಗೆyಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ�”

ಪರಾವಾದಿ yಹೀಳದರ್�y“ನಿಮ್ಮyಕೆೈಯಿಂದಲೆೀyನಿೀವುyಪೂಜಸ್-
ತ್ತುದದಾyವಿಗರಾಹವನ್್ನyಕೆಡಹ್ವಂತೆyನಾವೆೀನೊyನಿಮ್ಮನ್್ನyಬಲವಂತ-
ಪಡಿಸಲ್ಲ್ಲ�yಆದರyನಮಾಝ್yನಿವಥಿಹಿಸದಿರ್ವವರ್yಯಾರೊy
ಇಸಾ್ಲಮಿನಲ್್ಲyನಮ್ಮyಸಹೊೀದರರಾಗರಲ್yಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ�”

ಹಾಗೆyಆyನಿಯೀಗದವರ್yಈyಷರತ್ತುಗಳyಮೆೀಲೆyಪರಾವಾದಿ y
ರೊಂದಿಗೆy ಕರಾರ್yಮಾಡಿಕೆೊಂಡ್y ಅವರy ಗೆೊೀತರಾದy ಕಡೆಗೆy
ಮರಳದರ್�y ಅಲ್್ಲy ಜನರಿಗೆy ಇಸಾ್ಲಮಿನy ಸಂದೆೀಶy ನಿೀಡಿದಾಗy
ಜನರಲ್ಲರೊyಆತಾ್ಮರಥಿವಾಗyಇಸಾ್ಲಮ್yಸಿವಾೀಕರಿಸಿದರ್�y

ಬಳಕyಕೆಲವುyದಿನಗಳyನಂತರyಕೆಲವುyಸಹಾಬಗಳುyವಿಗರಾಹವ-
ನ್್ನyಕೆಡವಿyಹಾಕಲ್yಸಕಿೀಫ್ಗೆyಹೊೀದರ್�yಅವರಲ್್ಲyಖಾಲ್ದ್y
ಬನ್yವಲ್ೀದ್ yಮತ್ತುyಮ್ಗೀರyಬನ್yಶ್ಅ್yಬ yರವರೊy
ಇದದಾರ್�yಸಹಾಬಗಳುyವಿಗರಾಹದyಕಡೆಗೆyಹೊೀದಾಗyಆyಜನರ್y
ಗಾಬರಿಗೆೊಂಡರ್�yಅವರyಪೈಕಿyಪುರ್ಷರ್,yಸಿತ್ೀಯರ್yಮತ್ತುy
ಮಕ್ಕಳುyಎಲ್ಲರೊyಮನೆಯಿಂದyಹೊರಟ್yಅಲ್್ಲಗೆyಬಂದ್yತಮಾಷೆy
ನೆೊೀಡ್ವಂತೆyನೆರದ್yಬಟ್ಟರ್�yಅವರ್yವಿಗರಾಹವುyಖಂಡಿತy
ಧವಾಂಸವಾಗ್ವುದಿಲ್ಲyಎಂದ್yಬಾವಿಸಿದದಾರ್�yಮಾತರಾವಲ್ಲದೆ,yಅದ್y
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ಪರಾತ್ೀಕಾರವೆಸಗ್ವುದೆಂಬyನಂಬಕೆyಅವರಲ್್ಲತ್ತು�yಮ್ಗೀರyಬನ್y
ಶ್ಅ್yಬ y ಕೆೈಯಲ್್ಲy ಕೆೊಡಲ್ಯನ್್ನy ಹಿಡಿದ್ಕೆೊಂಡ್y ತನ್ನy
ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆyಹೀಳದರ್�y“ನಿೀವುyನೆೊೀಡ್ತಾತುyಇರಿ�yಈಗy
ನಾನ್yಏನ್yಮಾಡ್ತೆತುೀನೆಂದ್�yನಿಮಗೆyಸಕಿೀಫ್yಜನರyಕ್ರಿತ್y
ನಗ್yಬರಬಹ್ದ್�”yಹಿೀಗೆyಹೀಳುತಾತುyಅವರ್yವಿಗರಾಹದyಬಳಗೆy
ಬಂದರ್�yಅದರyಮೆೀಲೆyಕೆೊಡಲ್ಯಿಂದyಬಲವಾಗyಬೀಸಿದರ್y
ಮತ್ತುyನೆಲದyಮೆೀಲೆyದೆೊಪ್ಪನೆyಬದ್ದಾಬಟ್ಟರ್�yನಂತರyಕೆೈ–ಕಾಲ್y
ಬಡಿಯಲ್yಆರಂಭಿಸಿದರ್�yಸಕಿೀಫ್ನವರ್yಈyದೃಶ್ಯವನ್್ನyಕಂಡ್y
ಹ್ಹಾರಿದರ್�y “ಅಲಾ್ಲಹ್yಮ್ಗೀರರನ್್ನy ದೊರyಮಾಡಲ್�y
ಅವರನ್್ನyರಬ್ಬyಕೆೊಂದ್ಹಾಕಿತ್”yಎಂದ್yಕೆೀಕೆyಹಾಕಿyನಗತೆೊ-
ಡಗದರ್�yಬಳಕyಸಹಾಬಾಗಳೊಂದಿಗೆyಹೀಳದರ್�y“ಈಗyಇನ್್ನy
ನಿಮ್ಮyಪೈಕಿyಯಾರ್yಮ್ಂದೆyಬರ್ತ್ತುೀರಿ?”yತಕ್ಷಣyಮ್ಗೀರyಎದ್ದಾy
ನಿಂತ್yನಗ್ತಾತುyಹೀಳದರ್�y“ಸಕಿೀಫ್ನವರೀ!yನಾನ್yತಮಾಷೆಗಾಗy
ಹಾಗೆyಮಾಡಿದೆ�yಇದ್yಒಂದ್yವಿಗರಾಹವಾಗದೆ�yಕೆೀವಲyಕಲ್್ಲನಿಂದy
ನಿಮಿಥಿಸಲಾದyವಿಗರಾಹ�yಇದಕೆ್ಕyಯಾವyಶಕಿತು–ಸಾಮರ್ಯಥಿವೂyಇಲ್ಲ�y
ಆದದಾರಿಂದyಸವಥಿyಶಕಿತು–ಸಾಮರ್ಯಥಿಗಳೂyಇರ್ವyಅಲಾ್ಲಹ್ವನ್್ನy
ಮಾತರಾyಆರಾಧಿಸಿರಿ�”

ಬಳಕy ಅವರ್y ಮ್ಂದ್ವರಿದ್y ವಿಗರಾಹವನ್್ನy ಸಂಪೂಣಥಿy
ದವಾಂಸyಮಾಡಿದರ್�yಈyಜನರೊyಆyಕಾಯಥಿದಲ್್ಲyಅವರೊಂದಿಗೆy

ಕೆೈy ಜೊೀಡಿಸಿದರ್�y ಅವರ್y ಅದನ್್ನy ಸಂಪೂಣಥಿy ಕೆಡವಿy
ನೆಲಸಮyಮಾಡಿದರ್�y(ಬೆೈಹಕಿy5/299–306,yಅಲ್ಬದಾಯy
ವನಿ್ನಹಾಯy5/27–30)

ಉಪಸಂಹಾರ:

ُه  ِه َســِخَط اللَّ »َمْن َطَلَب ِرَضا النَّاِس بَِســَخِط اللَّ

ـاَس. َوَمــْن َطَلَب ِرَضا  َعَلْيــِه َوَأْســَخَط َعَلْيِه النَـّ

ـاِس َرِضَي اللَّــُه َعنْــُه َوَأْرَضى  ِه بَِســَخِط النَـّ اللَّ

َعنْــُه النَّاُس«.

“ಯಾರ್y ಅಲಾ್ಲಹನy ಇಷ್ಟಕೆ್ಕy ಬದಲಾಗy ಜನರy ಇಷ್ಟವನ್್ನy
ಬಯಸ್ತಾತುರೊೀy ಅಲಾ್ಲಹ್y ಅವನyಬಗೆಗy ಬೆೀಸರಪಡ್ವನ್�y
ಮತ್ತುyಜನರೊyಅವನಿಂದyಅಸಂತೃಪತುರಾಗ್ವಂತೆyಮಾಡ್ವನ್�y
ಇನ್್ನyಯಾರ್yಜನರyಇಷ್ಟಕೆ್ಕyವಿರ್ದ್ಧವಾಗyಅಲಾ್ಲಹನyಸಂತೃಪಿತು-
ಯನ್್ನyಬಯಸ್ತಾತುರೊೀyಅಲಾ್ಲಹ್yಅವರಿಂದyಸಂತೃಪತುನಾಗ್-
ವನ್�yಮಾತರಾವಲ್ಲ,y ಜನರೊyಅವನಿಂದyಸಂತೃಪತುರಾಗ್ವಂತೆy
ಮಾಡ್ವನ್�”y(ಜಾಮಿಉyತ್ಮಿಥಿದಿy2414)� n

ಮಾರಾಟyಮಾಡ್ವyವ್ಯಕಿತುyಅವುಗಳನ್್ನyತನ್ನyಮನೆಯಲ್್ಲyಕಟ್್ಟy
ಹಾಕ್ತಾತುನೆ�yಅದರyಹಟ್್ಟಯ್yನೆರಯವನyಗೆೊೀಡೆಯyಬಳಯಲ್್ಲ-
ರ್ತತುದೆ�yಈyಹಟ್್ಟಯಿಂದಾಗ,yಅಂದರyಜಾನ್ವಾರ್ಗಳyಅರಚಾಟ,y
ವಾಸನೆyಮ್ಂತಾದವುಗಳಂದyನೆರಯವನಿಗೆyತೆೊಂದರಯಾಗ್-
ವುದಾದರyಅವನ್yಅದನ್್ನyವಿರೊೀಧಿಸಬಹ್ದ್�

ಆಗyಆತನyವಿರೊೀಧವನ್್ನyಲೆಕಿ್ಕಸದೆyಈyಮನೆ,yಅಂಗಳyನನ್ನy
ಆಸಿತು�yಇದರಲ್್ಲyನಾನ್yನನಗೆyತೆೊೀಚಿದಂತೆyವತ್ಥಿಸ್ತೆತುೀನೆyಎಂದ್y
ಹೀಳುವುದ್yಇಸಾ್ಲಮಿೀyಶಾಸನದy(ಶರಿೀಅತ್ತುನ)yಪರಾಕಾರyಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ�yy

ಏಕೆಂದರyಜಾನ್ವಾರ್ಗಳyಸಾಕಣೆಯ್yಆyವ್ಯಕಿತುಗೆyಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆy
ಹಿತವನ್್ನಂಟ್y ಮಾಡ್ವy ಕಾಯಥಿವಾಗದೆ�y ಆದರy ಆತನy
ನೆರಯವನಿಗೆyಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆyಅದ್yಹಾನಿಯನ್್ನಂಟ್yಮಾಡ್ವy

ಕಾಯಥಿವಾಗದೆ�yಇಸಾ್ಲಮಿೀyಶಾಸನದyಪರಾಕಾರyಹಿತವನ್್ನyತರ್ವು-
ದಕಿ್ಕಂತಲೊyಹಾನಿಯನ್್ನyತಡೆಗಟ್ಟಲ್yಅಗರಾಪಾರಾಶಸತ್ಯyನಿೀಡಬೆೀಕ್�

ಇನೆೊ್ನಂದ್yಉದಾಹರಣೆ:y

ಮದ್ಯ,yಅಮಲ್yಪದಾರಥಿyಮ್ಂತಾದವುಗಳyವಾ್ಯಪಾರವನ್್ನy
ವಿರೊೀಧಿಸಬೆೀಕಾಗದೆ�yಏಕೆಂದರyಈyವಾ್ಯಪಾರದಲ್್ಲyವಾ್ಯಪಾ-
ರಿಗಳಗೆyಪರಾಯೀಜನyಮತ್ತುyಲಾಭಗಳವೆ�yಆದರyಇನೆೊ್ನಂದ್y
ಕಡೆಯಿಂದyನೆೊೀಡ್ವುದಾದರyಇದರಲ್್ಲyಪರಾಯೀಜನಕಿ್ಕಂತಲೊy
ಹಚ್ಚಾyಹಾನಿಗಳವೆ�yಆದದಾರಿಂದyಅವುಗಳyವಾ್ಯಪಾರyನಿಷ್ದ್ಧವಾಗದೆ�y
ಇದ್yಹಿತವನ್್ನyತರ್ವುದಕಿ್ಕಂತಲೊyಹಾನಿಯನ್್ನyತಡೆಗಟ್ಟಲ್y
ಅಗರಾಪಾರಾಶಸತ್ಯyನಿೀಡಬೆೀಕ್yಎಂಬyತತವಾದಲ್್ಲyಸೆೀರ್ತತುದೆ�� n

...ಿಅಗರಾಪಾರಾಶಸತ್ಯಿನಿೀಡಬೀಕ್ 6 ನೇ ಪುಟದಿಂದ
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ಜನವರ  ೆ11

ಕ್ರ್ಆನಿನಿಉಪಮೆಗಳು

ಸತಯುವಿಶಾವಾಸಿಗಳನು್ನ ಅವರ ವಿಶಾವಾಸದಿಂದ ವಿಮುಖಗೊಳಿಸಿ ಬಹುದೇವವಿಶಾವಾಸ ಹಾಗೂ ಅರಾಜಕತಯಡೆಗೆ 
ಿೂಂಡೊಯುಯುವ ಿಲವು ವಯುಕಿ್ತಗಳ ಕಾಯಾ್ಭಚರಣೆಯನು್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕುರ್ಆನ್ ಿಲವು ಪ್ರಶ್ನಗಳ ಮೂಲಕ 
ಪರಾಜತಗೊಳಿಸುತ್ತದ. ಅಲಾಲಿಹನು ದಯಪಾಲ್ಸಿದ ಹಿದಾಯತಿ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣ್ಭ ಸಂತೃಪ್್ತ ಮತು್ತ ಶಾಂತಿಯನು್ನ 
ಪಡೆಡಿರುವ ನಮ್ನು್ನ ನೇವು ಉಪಕಾರವಾಗಲ್ ಹಾನಯಾಗಲ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರಯು್ಭವಿಲಲಿದ ಶಕಿ್ತ ಹಾಗೂ ವಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ 
ಆರಾಧಿಸಲು ಆಹಾವಾನಸುತಿ್ತರುವಿರಾ? ನಾವು ಈ ಮಾಗ್ಭವನು್ನ ತೂರೆದರೆ ಮರುರೂಮಯಲ್ಲಿ ದಾರತಪ್್ಪ ಆಯಾಸದಿಂದ 
ಗೊತು್ತಗುರಯಿಲಲಿದ ರಯದಿಂದ ಅಲೆದಾಡುತಿ್ತರುವವನ ಪರಸಿಥಾತಿ ನಮ್ದಾಗಬಹುದು.

ಪವಿತರಾy ಕ್ರ್ಆನ್y ಹಲವಾರ್y ಉಪಮೆಗಳy ಮೊಲಕy
ವಿಷಯವನ್್ನyಮತ್ತುyಅದರyಗಂಭಿೀರತೆಯನ್್ನyಮನವರಿಕೆy

ಮಾಡಿಕೆೊಡ್ತತುದೆ�y ಈy ಉಪಮೆಗಳುy ಜನರy ಚಿಂತನೆಯನ್್ನy
ಬಡಿದೆಬ್ಬಸಿy ವಿಷಯದyಆಳಕೆ್ಕy ಪರಾವೆೀಶ್ಸ್ವಂತೆyಮಾಡ್ತತುದೆ�y
ಅಂತಹyಕೆಲವುyಉಪಮೆಗಳyಕ್ರಿತ್yಪರಿಶ್ೀಲ್ಸೆೊೀಣ�

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ 
چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾

“ಬಡಿಡಾy ತ್ನ್್ನವವನ್y ಶೈತಾನನy ಸೆೊೀಂಕಿನಿಂದy ಕ್ಸಿದ್ಬದ್ದಾy
ಎದೆದಾೀಳುವವನyಹಾಗೆyವಿನಾyಎದೆದಾೀಳುವುದಿಲ್ಲ�yಹಾಗಾಗ್ವುದ್y
ವಾ್ಯಪಾರವುy ಬಡಿಡಾಯಂತೆಯೆೀy ಎಂದ್y ಅವರ್y ಹೀಳದy

ಕಾರಣದಿಂದಾಗದೆ�yಆದರyಅಲಾ್ಲಹನ್yವಾ್ಯಪಾರವನ್್ನyಧಮಥಿ-
ಬದ್ಧಗೆೊಳಸಿದಾದಾನೆy ಮತ್ತುy ಬಡಿಡಾಯನ್್ನy ನಿಷ್ದ್ಧಗೆೊಳಸಿದಾದಾನೆ�y
ಆದ್ದರಿಂದyಯಾರ್y ತನ್ನy ಪರಾಭ್ವಿನyಉಪದೆೀಶವುyಬಂದy
ಮೆೀಲೆyಬಡಿಡಾಯಿಂದyಹಿಂದೆyಸರಿದನೆೊೀyಅವನ್yಮ್ಂಚೆyಪಡೆದದ್ದಾy
ಅವನಿಗದೆ�yಮತ್ತುyಅವನyವಿಷಯವುyಅಲಾ್ಲಹನyಕಡೆಗಾಗದೆ�y
ಮತ್ತುyಯಾರ್yಪುನರಾವತ್ಥಿಸಿದರೊೀyಅವರ್yನರಕದವರಾಗ-
ದಾದಾರ�yಅದರಲ್್ಲyಅವರ್yಶಾಶವಾತyವಾಸಿಗಳಾಗ್ವರ್�”y(2:275)

ಪವಿತರಾyಕ್ರ್ಆನ್yಇಲ್್ಲyಬಡಿಡಾyಎಂಬyಮಹಾಪಾಪದyಗಂಭಿೀರತೆy
ಮತ್ತುyಅದಕಿ್ಕರ್ವyಶ್ಕ್ಷೆಯನ್್ನyವಿವರಿಸ್ತತುದೆ�yಬಡಿಡಾyತ್ನ್್ನವವ-
ನಿಗೆyಪುನರ್ತಾಥಾನyದಿನದಂದ್yತಮ್ಮyಕಬರ್ಗಳಂದyಸರಿಯಾಗy
ಎದ್ದಾy ಬರಲೊy ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್�y ಅವರ್y ಅತ್ಯಂತyಮಾನಸಿಕy
ಉದೆವಾೀಗಕೆೊ್ಕಳಗಾಗy ಹ್ಚಚಾy ಅರವಾy ಮನೆೊೀರೊೀಗಯಂತೆy
ಓಲಾಡಿಕೆೊಂಡ್yಬರ್ವರ್�y

ಬಡಿಡಾಯyಜನರ್yಇಹಲೆೊೀಕದಲ್್ಲyಅತ್ಯಧಿಕyದ್ಃಖyಮತ್ತುyಮಾನಸಿಕy
ಒತತುಡದಲ್್ಲರ್ವರ್�yಅವರನ್್ನyಅರಾಜಕತೆyಮತ್ತುyಅಶಾಂತ್yಆವರಿ-
ಸಿಕೆೊಳುಳುವುದ್�yಅವರಲ್್ಲyಧಮಾಥಿಧಮಥಿ,yಮಾನವಿೀಯತೆyಮತ್ತುy
ಮೃಗೀಯತೆಯyನಡ್ವಿನyಅಂತರವುyಕಡಿಮೆಯಾಗyಅವರy



40

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಮ್ಂದೆyಒಂದ್yಭರಾಮೆಯyಲೆೊೀಕವುyಅನಾವರಣಗೆೊಳುಳುತತುದೆ�

ಶೈತಾನನ್yಒಂದ್yಅದೃಶ್ಯyಅಸಿತುತವಾವಾಗದಾದಾನೆ�yಅವನ್yಮನ್ಷ್ಯ-
ನನ್್ನyಸನಾ್ಮಗಥಿದಿಂದyಪರಭರಾಷ್ಟಗೆೊಳಸ್ವyಕೆಲಸವನ್್ನyನಿವಥಿ-
ಹಿಸ್ತಾತುನೆ�yಅವನ್yತನ್ನyದ್ಮಥಿಂತರಾಗಳyಮೊಲಕyಕಾಯಥಿy
ಸಾಧಿಸ್ತಾತುನೆ�yಆದರyಒಬ್ಬನಲ್್ಲyಬಲವಂತವಾಗyಪರಾವೆೀಶ್ಸ್ವy
ಶಕಿತುyಅವನಿಗಲ್ಲ�

﴿ې ې ې ې ى ىائ ﴾

“ನನ್ನ y ನೆೈಜy ದಾಸರy ಮೆೀಲೆy ನಿನಗೆy ಯಾವುದೆೀy
ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ�”y(17:65)

ಆದರy ಜನರನ್್ನy ದಾರಿತಪಿ್ಪಸ್ವy ತಂತರಾಗಳನ್್ನy ಹೊಡಲ್y
ಅಲಾ್ಲಹನ್yಅವನಿಗೆyಅನ್ಮತ್yನಿೀಡಿದಾದಾನೆ�y

﴿ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾
“ನಿೀನ್yಇಲ್್ಲಂದyಹೊರಡ್yಅವರಲ್್ಲyಯಾರಾದರೊyನಿನ್ನನ್್ನy
ಅನ್ಸರಿಸಿದರy ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರy ವಾಸಸಥಾಳy ನರಕವಾಗದೆ�y ನಿನ್ನy
ಉಪದೆೀಶದಿಂದyಯಾರನೆ್ನಲ್ಲyಪುಸಲಾಯಿಸಲ್yಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೀy
ಅವರನೆ್ನಲ್ಲyಪುಸಲಾಯಿಸ್�yಅವರyವಿರ್ದ್ಧyನಿನ್ನyಅಶವಾಸೆೀನೆಯನ್್ನ,y
ಕಾಲಾಳುyಪಡೆಯನ್್ನyಕರದ್yತಾ�yಸಂಪತ್ತುyಹಾಗೊyಸಂತತ್ಗಳ-
ಲ್್ಲyಅವರೊಂದಿಗೆyಭಾಗಯಾಗ್�yಮತ್ತುyಅವರೊಡನೆyವಾಗಾದಾನy
ಮಾಡ್�yಶೈತಾನನ್yವಂಚನೆಯyವಿನಾyಇನಾ್ನವyವಾಗಾದಾನವನೊ್ನy
ಮಾಡ್ವುದಿಲ್ಲ�”y(17:64)

ಕಮಷಿದಿನಷಟುಿಮತ ತ್ುಿಕೃರ್ನಾಶ

﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ ﴾

“ನಿಮ್ಮಲೆೊ್ಲಬ್ಬನಿಗೆyತಳಭಾಗದಿಂದyಕಾಲ್ವೆಗಳುyಹರಿಯ್ತ್ತುರ್ವy
ಖಜೊಥಿರ,yದಾರಾಕ್ಷಿyಮತ್ತುyನಾನಾyವಿಧದyಫಲಗಳಂದyತ್ಂಬದy
ಒಂದ್y ತೆೊೀಟವಿದ ದ್ಾy ಅವನ್y ಸವಾತಃy ವೃದ್ಧನಾಗyಅವನyಎಳೆy
ಹರಯದyಮಕ್ಕಳುyದ್ಬಥಿಲರಾಗದದಾyಸಿಥಾತ್ಯಲ್್ಲyಆyತೆೊೀಟವುyಆಗ್ನy
ಮಾರ್ತವೊಂದಕೆ್ಕyಸಿಲ್ಕಿyಸ್ಟ್್ಟyಹೊೀಗ್ವುದನ್್ನyಅವನ್yಇಷ್ಟ-
ಪಡ್ವನೆೊೀ?yಹಿೀಗೆyನಿೀವುyಚಿಂತ್ಸ್ವುದಕಾ್ಕಗyಅಲಾ್ಲಹನ್yನಿಮ್ಮy
ಮ್ಂದೆyದೃಷಾ್ಟಂತಗಳನ್್ನyವಿವರಿಸ್ತಾತುನೆ�”y(2:266)

ಮನ್ಷ್ಯನ್yಮಾಡ್ವyಸತ್ಕಮಥಿಗಳyಫಲವನ್್ನyಅನ್ಭವಿಸಬೆೀ-
ಕಾದyಸಮಯದಲ್್ಲyಅದ್yಅವನಿಂದyಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದದಾರyಅವನy
ಪರಿಸಿಥಾತ್y ಏನಾಗಬಹ್ದ್?y ಅಲಾ್ಲಹ್y ಇಲ್್ಲy ಇಂತಹy ಒಂದ್y
ದಯನಿೀಯyಅವಸೆಥಾಯನ್್ನyಉಪಮೆಯyಮೊಲಕyವಿವರಿಸ್-
ತಾತುನೆ�yದಾನಧಮಥಿyಮತ್ತುತರyಆರಾಧನಾಕಮಥಿಗಳಲ್್ಲyಆತಾ್ಮರಥಿ-
ತೆಗೆyಬದಲಾಗyಕೆೀವಲyಪರಾದಶಥಿನyಪಿರಾಯತೆyಬಂದರ,yಉದೆದಾೀಶವನ್್ನy
ಮಾರಿyಲ್ಕಿಕyಸಾವಾರಥಿಗಳುyನ್ಸ್ಳದರ,yಉಪಕಾರyಪಡೆದವರy
ಹಸರನ್್ನyಹೀಳyಕಿರ್ಕ್ಳyಕೆೊಟ್ಟರyಮಾಡಿದyಎಲಾ್ಲyಸತ್ಕಮಥಿಗಳುy
ನಿಷಫ್ಲವಾಗ್ತತುದೆಯೆಂದ್yಅಲಾ್ಲಹನ್yಇಲ್್ಲyಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾತುನೆ�

ವೃದಾ್ಧಪ್ಯದಲ್್ಲyತನ್ನyಎಲಾ್ಲyಸಂಪತ್ತುಗಳುyನಾಶವಾದರ,yಅದನ್್ನy
ಮರಳy ಪಡೆಯಲ್y ಅವನy ಆರೊೀಗ್ಯವುy ಸಹಕರಿಸ್ವುದಿಲ್ಲ�y
ಹಾಗೆಯೆೀy ಸತ್ಕಮಥಿಗಳyಫಲಗಳುyಅನ್ಭವಿಸಬೆೀಕಾದಂತಹy
ಕಾಲದಲ್್ಲyಅದ್yನಿಷಫ್ಲವಾಗ್ತತುದೆಯೆಂದ್yತ್ಳದಾಗyಅದನ್್ನy
ಬಗೆಹರಿಸಲ್y ಅರವಾy ಬೆೀರy ಪಯಾಥಿಯy ಮಾಗಥಿಗಳನ್್ನy
ಹ್ಡ್ಕಲ್yಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹyಪರಿಸಿಥಾತ್yನಿಮಾಥಿಣವಾಗ್ತತುದೆ�

ದಾನಧಮಥಿಗಳನ್್ನy ಮಾಡಿದy ನಂತರy ಅದರy ಕ್ರಿತ್y
ಡಂಗ್ರyಸಾರಿyದಾನyಸಿವಾೀಕರಿಸಿದವರಿಗೆyತೆೊಂದರಯಾಗ್ವಂತೆy
ಮಾಡ್ವವರ್yಅವರyಕೆೈಗಳಂದyಬೆಂಕಿಯyಬರ್ಗಾಳಯನ್್ನy
ಸಜ್ಜುಗೆೊಳಸ್ತಾತುರ�yನಾಳೆyಸವಾಂತyಕಮಥಿಫಲಗಳುyಅತಾ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗy
ಬೆೀಕಾಗ್ವyನಿಣಾಥಿಯಕyಸಮಯದಲ್್ಲ,yನಿೀವುyಸಜ್ಜುಗೆೊಳಸಿಟ್ಟy
ಆyಬೆಂಕಿಯyಬರ್ಗಾಳyನಿಮ್ಮyದಾನಧಮಥಿಗಳyಮೆೀಲೆyಅಪ್ಪಳಸಿy
ಅವೆಲ್ಲವನೊ್ನy ಸ್ಟ್್ಟyಬೊದಿyಮಾಡ್ವುದ್�yಅಲಾ್ಲಹನ್yಈy
ಉಪಮೆಯyಮೊಲಕyಸವಾಂತyಕಮಥಿಫಲಗಳುyವ್ಯರಥಿವಾಗ್ವುದರy
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ಕ್ರಿತ್y ಕೆಲವೊಂದ್yಪೂವಥಿಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್್ನyಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಬೆೀ-
ಕೆಂದ್yಸೊಚಿಸಿದಾದಾನೆ�

ಬಹಳyಕಷ್ಟಪಟ್್ಟyಬೆಳೆಸಿದyಹಣ್ಣುಹಂಪಲ್yಮತ್ತುyತರಕಾರಿಗಳy
ತೆೊೀಟವುyನಿೀವುyಮತ್ತುyನಿಮ್ಮyಕ್ಟ್ಂಬದyಜೀವನಾಧಾರದy
ಏಕೆೈಕy ಮೊಲವಾಗರ್ವಾಗy ಅವೆಲ್ಲವೂy ನಾಶವಾಗ್ವುದ್y
ನಿಮಗೆಷ್್ಟyದ್ಃಖದyಸಂಗತ್�yಮಾಡಿದyಕಾಯಥಿಗಳನ್್ನyಉತತುಮ-
ಪಡಿಸಲ್yಹಾಗೊyಹೊಸದಾಗyಸತ್ಕಮಥಿಗಳನ್್ನyಮಾಡಲಾಗದy
ಪರಲೆೊೀಕವನ್್ನyಎದ್ರ್ಗೆೊಳಳುಬೆೀಕಾದಂತಹyಅಸಹಾಯಕyಸನಿ್ನ-
ವೆೀಶವನ್್ನyಇಲ್್ಲyದ್ಬಥಿಲಾವಸೆಥಾಯಲ್್ಲರ್ವyಎಳೆyಮಕ್ಕಳyಉಪಮೆy
ಮೊಲಕyಸೊಚಿಸಲಾಗದೆ�

ಒಬ್ಬನ್yಇಹಲೆೊೀಕದಲ್್ಲyಅಲಾ್ಲಹ್yಮತ್ತುyಅವನyಸೃಷ್್ಟಗಳೊಂದಿಗೆy
ಮಾಡಿದyತಪು್ಪಗಳುyಅವನ್yಇಲ್್ಲyಮಾಡಿದyದಾನಧಮಥಿಗಳನ್್ನy
ಹಾಗೊyಮತ್ತುತರyಸತ್ಕಮಥಿಗಳyಕಾರಣದಿಂದyಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡ್ತತುದೆ�y
ಪಾರಾಯಶಃyಎಳೆyಮಕ್ಕಳyಉಪಮೆಯನ್್ನyಇಂತಹyತಪು್ಪಗಳಗೆyಅನವಾ-
ಯಿಸಿರಬಹ್ದ್�yಸವಾಂತyಕಮಥಿಗಳುyನಿಷಫ್ಲವಾದಾಗyಅವಶ್ಯಕತೆಯy
ಸಂದಭಥಿyಉಪಯೀಗಸಲಾಗದy ಸಂದಭಥಿyಬಂದಾಗyಓವಥಿy
ವೃದ್ಧನಿಗೆyಎಳೆyಮಕ್ಕಳುyಭರವಸೆಯಾಗ್ವುದರyಬದಲ್yಒಂದ್y
ಭಾರyಮತ್ತುyಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗyಮಾಪಥಿಡ್ವಂತೆyಅವನyಮಟ್್ಟಗೆy
ಹಚ್ಚಾyಬಕ್ಕಟ್್ಟಗಳನ್್ನyಸೃಷ್್ಟಸ್ತತುದೆ�

ಅವಿಶಾ್ವಸ್ಗಳಿಸತ್ಕಮಷಿಗಳು

﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ﴾
“ಅವರ್y ಇಹಲೆೊೀಕದಲ್್ಲy ಖಚ್ಥಿy ಮಾಡ್ತ್ತುರ್ವುದರy
ಉಪಮೆಯ್yಹಿಮಮಯyಗಾಳಯಂತೆಯೊyಅದ್yತಮ್ಮyಮೆೀಲೆy
ತಾವೆೀyಅಕರಾಮವೆಸಗದವರyಹೊಲದyಮೆೀಲೆyಬೀಸಿyಅದನ್್ನyನಾಶy
ಮಾಡಿಬಟ್ಟಂತೆಯೊyಇರ್ತತುದೆ�yಅಲಾ್ಲಹನ್yಅವರyಮೆೀಲೆyಅಕರಾ-
ಮವೆಸಗಲ್ಲ್ಲ�yವಾಸತುವದಲ್್ಲyಇವರ್yಸವಾತಃyತಮ್ಮyಮೆೀಲೆyಅಕರಾಮವೆ-
ಸಗ್ತ್ತುದಾದಾರ�”y(3:117)

ವಿಶಾವಾಸyಹಾಗೊyಪರಲೆೊೀಕyಪರಾತ್ಫಲದyನಿರಿೀಕ್ಷೆಯನಿ್ನಟ್್ಟಕೆೊಳಳುದೆy
ಸತ್ಯನಿಷೆೀಧಿಗಳುyಮಾಡ್ವyಸತ್ಕಮಥಿyಮತ್ತುyದಾನಧಮಥಿಗಳುy
ವ್ಯರಥಿವಾಗyಹೊೀಗ್ವುದೆಂದ್yಈyವಚನದಲ್್ಲyಹೀಳಲಾಗದೆ�y
ಅವರ್yಹಲವಾರ್yಸತ್ಕಮಥಿಗಳನೆ್ನಸಗ್ತಾತುರ�yಆದರyಉದೆದಾೀಶy
ಕೆೀವಲy ಲ್ಕಿಕy ಕಾಯಥಿಗಳುy ಮಾತರಾವಾಗರ್ತತುದೆ�y ಅವರ್y
ಪರಲೆೊೀಕವನ್್ನyನಿಷೆೀಧಿಸ್ವುದರಿಂದyಅಲ್್ಲyನಾಳೆyಲಭಿಸ್ವy
ಅನ್ಕೊಲತೆಗಳyಕ್ರಿತ್yಅವರಿಗೆyಯಾವುದೆೀyಚಿಂತೆyಇರ್ವುದಿಲ್ಲ�y

ಅವರ್y ಇಹಲೆೊೀಕದy ಕೆಲವುy ಒಳತ್ಗಳನ್್ನy ಮ್ಂದಿಟ್್ಟy
ಕಾಯಥಿವೆಸಗ್ತಾತುರ�yಒಂದ್yಪರಿಧಿಯyತನಕyಅದ್yಅವರಿಗೆy
ಲಾಭವಾಗy ಪರಿಣಮಿಸಬಹ್ದ್�y ಆದರy ಆತ್ಯಂತ್ಕವಾದy
ಕೆೊಯ್್ಲy ನಡೆಸಬೆೀಕಾದy ಪರಲೆೊೀಕದy ತನಕy ಅವರy ಕೃಷ್y
ನೆಲೆನಿಲ್್ಲವುದಿಲ್ಲ�yಮಧ್ಯದಲ್್ಲಯೆೀyಆyಕೃಷ್yಹಿಮಗಾಳಗೆyಸಿಲ್ಕಿy
ಕೆೊಳೆತ್yನಾಶವಾಗ್ತತುದೆ�

ಇಲ್್ಲyಹೀಳಲಾಗರ್ವyಕೃಷ್yಜೀವನದyಸತ್ಕಮಥಿಗಳಾಗವೆ�yಇದರy
ಕೆೊಯ್್ಲy ಪರಲೆೊೀಕದಲಾ್ಲಗದೆ�y ಗಾಳಯನ್್ನy ಜನಕಲಾ್ಯಣy
ಪರಾವೃತತುನೆಗಳಗರ್ವyಒಂದ್yಪರಾೀರಕyಶಕಿತುಗೆyಹೊೀಲ್ಸಬಹ್ದ್�y
ಕೆಲವುyಪರಾೀರಣೆಗಳyಮೊಲಕyಅದ್yಹಲವುyಉತತುಮವಾದ್ದ-
ನ್್ನyಮಾಡ್ವುದಾದರೊyಸತ್ಯನಿಷೆೀಧವೆಂಬyಹಿಮಗಾಳyಬಂದ್y
ಅದನ್್ನyನಾಶಪಡಿಸ್ತತುದೆ�y

ಕೃಷ್ಯyಬೆಳವಣಿಗೆಗೆy ಗಾಳyಅಗತ್ಯವಿದೆ�yಅದ್y ಪರಾಬಲವಾಗy
ಬೀಸಿದರyನಾಶವಾಗ್ತತುದೆ�yಪರಲೆೊೀಕyಮೀಕ್ಷಕಾ್ಕಗyಸತ್ಕಮಥಿ-
ಗಳುyಅಗತ್ಯ�yಆದರyಲ್ಕಿಕyಗ್ರಿಯನಿ್ನಟ್್ಟಕೆೊಂಡ್yಅವುಗಳನ್್ನy
ಮಾಡಿದರy ಅದರy ಕೆೊಯ್ಲನ್್ನy ಪರಲೆೊೀಕದಲ್್ಲy ಪಡೆಯಲ್y
ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್�yಮಧ್ಯದಲ್್ಲyಸಂಭವಿಸ್ವyಪರಾಕೃತ್yದ್ರಂತಗಳಗೆy
ಸಿಲ್ಕಿyಅವುyನಾಶವಾಗ್ವುದ್�

ಪವಿತರಾyಕ್ರ್ಆನ್yನಿಶಚಾಯವಾಗಯೊyವಿಶಾವಾಸವಿಟ್್ಟyಸತ್ಕಮಥಿ-
ವೆಸಗ್ವವರಿಗೆy ಸವಾಗಥಿವಿದೆಯೆಂದ್y ಹೀಳತತುದೆ�y ಪರಾತ್ಯಂದ್y
ಕಮಥಿವನ್್ನy ಅಲಾ್ಲಹನ್y ಆy ವ್ಯಕಿತುಯyಮನದಿಂಗತಕ್ಕನ್ಸಾರy
ಮ್ಲ್ಯಮಾಪನyಮಾಡ್ತಾತುನೆ�yಕೆೀವಲyಲ್ಕಿಕyಲಾಭಗಳನ್್ನyಗ್ರಿ-
ಯಾಗಟ್್ಟಕೆೊಂಡವನಿಗೆyಅದ್yಮಾತರಾyಲಭಿಸ್ತತುದೆ�yಆದ್ದರಿಂದy
ಸತ್ಕಮಥಿವೆಸಗ್ವಾಗyವಿಶಾವಾಸyಮತ್ತುyಪರಾತ್ಫಲದyಇರಾದೆಯನಿ್ನ-
ಟ್್ಟಕೆೊಂಡಿರಬೆೀಕ್�yಅನ್ಯಥಾyಅದ್yಕೆೊಯ್್ಲyತೆಗೆಯಲಾಗದy
ಕೃಷ್ಯಾಗyಮಾಪಥಿಡ್ತತುದೆ�



42

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಆಜೊೀಲಲಿಂಘನೆಿಮತ ತ್ುಿಕೃರ್ನಾಶ

﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

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

ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴾
“ಓyಪರಾವಾದಿಯವರೀ!yಅವರyಮ್ಂದೆyಒಂದ್yಉಪಮೆಯನಿ್ನ-
ರಿಸಿರಿ�yಇಬ್ಬರಿದದಾರ್�yಅವರಲೆೊ್ಲಬ್ಬನಿಗೆyನಾವುyಎರಡ್yದಾರಾಕ್ಷಿಯy
ತೆೊೀಟಗಳನ್್ನy ಕೆೊಟೆ್ಟವು�y ಅವುಗಳy ಸ್ತತುಲೊy ಖಜೊಥಿರದy
ಮರದyಆವರಣyಮಾಡಿದೆವು�yಅವುಗಳyಮಧ್್ಯyಕೃಷ್yಭೊಮಿಯ-
ನಿ್ನರಿಸಿದೆವು�yಎರಡೊyತೆೊೀಟಗಳುyತ್ಂಬಾyಫಲyಕೆೊಡ್ವುದರ-
ಲ್್ಲyಏನೊyಕೆೊರತೆyಮಾಡಲ್ಲ್ಲ�yಆyತೆೊೀಟಗಳಲ್್ಲyನಾವುyಒಂದ್y
ಕಾಲ್ವೆಯನ್್ನyಹರಿಸಿದೆವು�”y(18:32–33)

ಇದ್yಲ್ಕಿಕyಪಿತತುವನ್್ನy ನೆತ್ತುಗೆೀರಿಸಿಕೆೊಂಡyಧನಿಕರ್yಹಾಗೊy
ಬಡವರಾದy ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳy ಜೀವನದy ದೃಷ್್ಟಕೆೊೀನy ಮತ್ತುy
ಅವೆರಡರyನಡ್ವಿನyಪರಸ್ಪರyವ್ಯತಾ್ಯಸವನ್್ನyತೆೊೀರಿಸಿಕೆೊಡ್ವy
ಒಂದ್y ಉಪಮೆಯಾಗದೆ�y ಇದ್y ಒಂದೆೀy ಸಮಯದಲ್್ಲy
ಉಪಮೆಯy ವಿವರಣೆy ಹಾಗೊy ಸಂಭವನಿೀಯy ವೃತಾತುಂತದy
ವಿವರಣೆಯೊyಆಗದೆ�

ಲ್ಕಿಕy ಕೆೊಡ್ಗೆಗಳುy ಅದೆಷ್್ಟy ಕಡಿಮೆಯಾಗರಲ್y ಅರವಾy
ಹಚಾಚಾಗರಲ್yಅವೆಲ್ಲವೂyಸೃಷ್್ಟಕತಥಿನyಅನ್ಗರಾಹಗಳಾಗವೆಯೆಂದ್y
ತ್ಳಯ್ವವರ್yಹಾಗೊyಅವೆಲ್ಲವೂyತಮ್ಮyಶಕಿತು,yಸಾಮರ್ಯಥಿ,yಬ್ದಿ್ಧ-
ವಂತ್ಕೆಯಿಂದyಪಡೆದ್ಕೆೊಂಡದೆದಾಂದ್yಭಾವಿಸ್ವವರಿದಾದಾರ�

ಈyಉದಾಹರಣೆಯಲ್್ಲyಸಮೃದ್ಧವಾದyತೆೊೀಟಗಳನ್್ನyಹೊಂದಿದದಾy
ಒಬ್ಬನ್y ತನ್ನyಮಿತರಾನೆೊಂದಿಗೆyಅಹಂಕಾರದಿಂದyಮೆೈಮರತ್y
ಮಾತನಾಡ್ತಾತುನೆ�y

“ನಾನ್yನಿನಗಂತಲೊyಹಚಿಚಾನyಸಂಪತತುನ್್ನyಮತ್ತುyಜನಬಲವನ್್ನy
ಹೊಂದಿದೆದಾೀನೆ�yಆyತೆೊೀಟಗಳನ್್ನyನಾನ್yಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತ್ತುರ್ವುದ-
ರಿಂದyಅದ್yನಾಶವಾಗ್ವyಪರಾಮೆೀಯವೆೀyಇಲ್ಲ�yಮರಣಾನಂತ-
ರವಿರ್ವyಪುನರ್ತಾಥಾನದಲ್್ಲyನನಗೆyವಿಶಾವಾಸವಿಲ್ಲ�yಆದರೊyಹಾಗೆy
ವಿಶಾವಾಸವಿಡ್ವyನಿನಗಂತಲೊyಹಚ್ಚಾyನಾನ್yಅನ್ಗರಾಹಿೀತನಾ-
ಗದೆದಾೀನೆ�yಹಿೀಗರ್ವಾಗyಪರಲೆೊೀಕವೆಂಬ್ದ್yಅಸಿತುತವಾದಲ್್ಲದದಾರೊy

ಅಲ್್ಲಯೊyನಾನೆೀyಮ್ಂಚೊಣಿಯಲ್್ಲರ್ತೆತುೀನೆ���”yಅವನyಧಿಕಾ್ಕರದy
ಮಾತ್ಗಳುyಹಿೀಗೆyಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತತುದೆ�y (ಪವಿತರಾyಕ್ರ್ಆನ್y
18:34–43yನೆೊೀಡಿರಿ)

ಆದರyವಿನಯyಮತ್ತುyವಿಶಾವಾಸವನ್್ನyಮೆೈಗೊಡಿಸಿಕೆೊಂಡyಅವನy
ಗೆಳೆಯyಅವನನ್್ನyತ್ದದಾಲ್yಪರಾಯತ್್ನಸ್ತಾತುನೆ�yಕೃತರ್ನತೆyಮತ್ತುy
ಧಿಕಾ್ಕರyದ್ಷ್ಪರಿಣಾಮದyಕ್ರಿತ್yಅವನಿಗೆyನೆನಪಿಸಿಕೆೊಡ್ತಾತುನೆ�y
ಸವಾಂತyಅಸಿತುತವಾyಹಾಗೊyಸೃಷ್್ಟಯyಬಗೆಗyಮರಯದೆ,yಅಹಂಕಾರy
ನಿಮಿತತುyಬಹ್ದೆೀವವಿಶಾವಾಸಿಯಾಗyಮಾಪಥಿಡದೆyಅಲಾ್ಲಹನyಕ್ರಿತ್y
ಭಯವಿರಿಸಿಕೆೊಳಳುಬೆೀಕೆಂದ್yಎಚಚಾರಿಸ್ತಾತುನೆ�yನಿನ್ನyಸಂಪತ್ತುyನನಗೊ,y
ನನ್ನyಬಡತನyನಿನಗೊyನಿೀಡಲ್yಸವಥಿಶಕತುನಾದyಅಲಾ್ಲಹನಿಗೆy
ಸಾಮರ್ಯಥಿವಿದೆಯೆಂದ್yತ್ಳಸಿಕೆೊಡಲ್yಪರಾಯತ್್ನಸ್ತಾತುನೆ�

ಆದರyಧಿಕಾ್ಕರಿಗಳುyಉಪದೆೀಶಗಳಗೆyಕಿವಿಗೆೊಡ್ವುದಿಲ್ಲ�yಆತy
ತನ್ನyಮನೆೊೀಭಾವದಲ್್ಲyಯಾವುದೆೀyಬದಲಾವಣೆyಮಾಡಲ್ಲ್ಲ�y
ಕೆೊನೆಗೆyಅಲಾ್ಲಹನyಶ್ಕ್ಷೆyಬಂದೆರಗyಅವನyತೆೊೀಟಗಳುyವಸ್ತುಶಃy
ನಾಮಾವಶೀಷವಾಯಿತ್�yಯಾರಿಂದಲೊyಅದನ್್ನyತಡೆಯಲಾ-
ಗಲ್ಲ್ಲ�yಅವನyಜನಬಲyಮತ್ತುyಸಂಪತ್ತುyಯಾವyಪರಾಯೀಜನಕೊ್ಕy
ಬರಲ್ಲ್ಲ�yಆಗyಅವನಿಗೆyತನ್ನyತಪಿ್ಪನyಅರಿವಾಯಿತ್�yನಾನ್yನನ್ನy
ಪರಾಭ್ವನ್್ನyಧಿಕ್ಕರಿಸದಿರ್ತ್ತುದದಾರyಈyದ್ಗಥಿತ್yಬಂದೆರಗ್ತ್ತುರಲ್-
ಲ್ಲವೆಂದ್yರೊೀದಿಸ್ತಾತುನೆ�

ಈyಉದಾಹರಣೆಯyಮೊಲಕyಅಲಾ್ಲಹನ್y ಧಿಕಾ್ಕರಿy ಹಾಗೊy
ಅಹಂಕಾರಿಗಳುy ಸದಾy ನೆನಪಿಟ್್ಟಕೆೊಳಳುಬೆೀಕಾದy ಒಂದ್y
ಪಾಠವನ್್ನyಕಲ್ಸಿಕೆೊಡ್ತಾತುನೆ�yನಮ್ಮyಶಕಿತುyಸಾಮರ್ಯಥಿyಅದೆಷ್್ಟy
ದೆೊಡಡಾದಾಗದದಾರೊyಅದನ್್ನyದಯಪಾಲ್ಸಿದವನ್yಅಲಾ್ಲಹನೆಂಬy
ಪರಮಸತ್ಯವನ್್ನyಮರಯಬಾರದ್�yಸೃಷ್್ಟಕತಥಿನyಬಗೆಗyನಕರಾತ್ಮಕy
ನಿಲ್ಮೆಯನಿ್ನಟ್್ಟಕೆೊಂಡವರ್yನಾಳೆyಅದರyದ್ಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್್ನy
ಖಂಡಿತyಅನ್ಭವಿಸಲ್ರ್ವರ್�yಇದರಲ್್ಲyಸಂಶಯವೆೀyಇಲ್ಲ�

﴿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 ھھ ھ ے ے ۓ ۓ 
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ಜನವರ  ೆ11

“ಹೀಳರಿ�y ಅಲಾ್ಲಹನy ಹೊರತ್y ನಮಗೆy ಉಪಕಾರವಾಗಲ್y
ಹಾನಿಯಾಗಲ್yಮಾಡದyವಸ್ತುವನ್್ನyಕರದ್yಪಾರಾರ್ಥಿಸ್ವುದೆೀ?y
ಅಲಾ್ಲಹ್yನಮ್ಮನ್್ನyಸನಾ್ಮಗಥಿದಲ್್ಲyಮಾಡಿದyಬಳಕyನಾವುyಹಿಂದಕೆ್ಕy
ಮರಳುವುದೆೀ?yತನ್ನನ್್ನyನಮ್ಮyಬಳಗೆyಬಾyಎಂದ್yನೆೀರಮಾಗಥಿದy
ಕಡೆಗೆyಆಹಾವಾನಿಸ್ವyಕೆಲವುyಸಂಗಡಿಗರ್yಆತನಿಗದದಾರೊyಶೈತಾನರ್y
ದಾರಿಗೆಡಿಸಿಕೆೊಂಡ್yಹೊೀಗyಭೊಮಿಯಲ್್ಲyದಿಗಾ್ಭರಂತನಾಗರ್ವy
ಸಿಥಾತ್ಯಲ್್ಲರ್ವyಒಬ್ಬನಂತೆyನಾವಾಗ್ವುದೆೀ?yಹೀಳರಿ�yನಿಶಚಾಯವಾ-
ಗಯೊyಅಲಾ್ಲಹನyನೆೀರವಾದyಮಾಗಥಿವೆೀyನಿಜವಾದyಸನಾ್ಮಗಥಿ�y
ಮತ್ತುyನಾವುyವಿಶವಾದೆೊಡೆಯನಿಗೆyಶರಣಾಗತರಾಗಲ್yಆಜ್ಾಪಿಸ-
ಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗದೆದಾೀವೆ�”y(ಅಲ್ಅನ್ಆಮ್y71)

ಸತ್ಯವಿಶಾವಾಸಿಗಳನ್್ನyಅವರyವಿಶಾವಾಸದಿಂದyವಿಮ್ಖಗೆೊಳಸಿyಬಹ್ದೆೀ-
ವವಿಶಾವಾಸyಹಾಗೊyಅರಾಜಕತೆಯೆಡೆಗೆyಕೆೊಂಡೆೊಯ್್ಯವyಕೆಲವುy
ವ್ಯಕಿತುಗಳyಕಾಯಾಥಿಚರಣೆಯನ್್ನyಇಲ್್ಲyಕ್ರ್ಆನ್yಕೆಲವುyಪರಾಶ್ನಗಳy
ಮೊಲಕyಪರಾಜತಗೆೊಳಸ್ತತುದೆ�yಅಲಾ್ಲಹನ್yದಯಪಾಲ್ಸಿದy
ಹಿದಾಯತ್ತುನಲ್್ಲy ಸಂಪೂಣಥಿy ಸಂತೃಪಿತುy ಮತ್ತುy ಶಾಂತ್ಯನ್್ನy
ಪಡೆಡಿರ್ವyನಮ್ಮನ್್ನyನಿೀವುyಉಪಕಾರವಾಗಲ್yಹಾನಿಯಾಗಲ್y
ಮಾಡ್ವyಸಾಮರ್ಯಥಿವಿಲ್ಲದyಶಕಿತುyಹಾಗೊyವ್ಯಕಿತುಗಳನ್್ನyಆರಾಧಿಸಲ್y
ಆಹಾವಾನಿಸ್ತ್ತುರ್ವಿರಾ?y ನಾವುy ಈy ಮಾಗಥಿವನ್್ನy ತೆೊರದರy
ಮರ್ಭೊಮಿಯಲ್್ಲyದಾರಿತಪಿ್ಪyಆಯಾಸದಿಂದyಗೆೊತ್ತುಗ್ರಿಯಿಲ್ಲದೆy
ಭಯದಿಂದyಅಲೆದಾಡ್ತ್ತುರ್ವವನyಪರಿಸಿಥಾತ್yನಮ್ಮದಾಗಬಹ್ದ್�

ಜಾಹಿಲ್ಯ್ಯyಕಾಲದyಅರಬಗಳಲ್್ಲyಶೈತಾನನ್yಮರ್ಭೊಮಿ-
ಯಲ್್ಲyದಾರಿತಪಿ್ಪಸ್ತಾತುನೆyಎಂಬyಸಂಕಲ್ಪy ನೆಲೆನಿಂತ್ತ್ತು�y ಇದ್y
ನಮ್ಮಲ್್ಲyಹಿಂದಿನyಕಾಲದಲ್್ಲದದಾyಕೆೊದಿyತೆಗೆಯ್ವyಅಂಧವಿಶಾವಾ-
ಸಕೆ್ಕyಸಮಾನವಾಗದೆ�

ಸತ್ಯವನ್್ನy ತ್ಳದy ಬಳಕy ಅದರಿಂದy ವಿಮ್ಖರಾಗ್ವವರಿಗೆy
ಶಾಂತ್,yಸಮಾಧಾನyಮರಿೀಚಿಕೆಯಾಗ್ತತುದೆyಎಂದ್yಅಲಾ್ಲಹನ್y
ಈyಉಪಮೆಯyಮೊಲಕyತ್ಳಸಿಕೆೊಡ್ತಾತುನೆ�yಏಕದೆೀವವಿಶಾವಾಸ-
ವೆಂಬyಬಲವಾದyಪಾಶವನ್್ನyಬಟ್ಟವರ್yಯಾವುದೆೀyಗೆೊತ್ತುಗ್ರಿ-
ಗಳಲ್ಲದೆyಅಂಡಲೆಯಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ�yಇದ್yಅವರನ್್ನyವಿನಾಶದೆಡೆಗೆy
ಕೆೊಂಡೆೊಯ್್ಯತತುದೆ�

ಮರ್ಭೊಮಿಯyಮರಿೀಚಿಕೆಯನ್್ನy ಕಂಡ್y ಅದನ್್ನy ಬೆನ್ನಟ್್ಟy
ಹೊೀಗ್ವವರನ್್ನyಜೊತೆಯಲ್್ಲರ್ವವರ್yತಡೆದರೊyಅದರyಹಿಂದೆy
ಹೊೀದರyತೆೊಂದರಗೆyಸಿಲ್ಕಿಕೆೊಳುಳುವಂತೆyತ್ಹಿೀದನ್್ನyಬಟ್ಟವನೊy
ವಿನಾಶಕೆ್ಕyಗ್ರಿಯಾಗ್ತಾತುನೆ�

﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې 
ې ى ى ائ ائ ﴾

“(ಪರಾವಾದಿಯವರೀ!)yನಾವುyನಮ್ಮyದೃಷಾ್ಟಂತಗಳyಜ್ಾನವನ್್ನy
ದಯಪಾಲ್ಸಿದದಾರೊy ಅವುಗಳy ಪಾಲನೆಯಿಂದy ತಪಿ್ಪಸಿಕೆೊಂ-
ಡವನyವೃತಾತುಂತವನೊ್ನyಅವರyಮ್ಂದೆyವಿವರಿಸಿರಿ�y ಕೆೊನೆಗೆy
ಅವನ್yಪರಭರಾಷ್ಟರಲ್್ಲyಸೆೀರಿyಹೊೀಗ್ವಲ್್ಲಯವರಗೊyಶೈತಾನನ್y
ಅವನೆೊಂದಿಗೆyಸೆೀರಿಕೆೊಂಡನ್�yನಾವಿಚಿಛೆಸ್ತ್ತುದದಾರyಆyದೃಷಾ್ಟಂತಗಳy
ಮೊಲಕyಅವನಿಗೆyಔನ್ನತ್ಯyದಯಪಾಲ್ಸ್ತ್ತುದೆದಾವು�yಆದರyಅವನ್y
ನೆಲದy ಕಡೆಗೆೀy ಬಾಗಬಟ್ಟನ್y ಮತ್ತುy ತನ್ನy ಇಂದಿರಾಯಾಸಕಿತುಗ-
ಳನ್್ನy ಹಿಂಬಾಲ್ಸಿದನ್�y ಆದ್ದರಿಂದy ಅವನy ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯ್y
ನಾಯಿಯಂತಾಯಿತ್�yನಿೀವುyಅದರyಮೆೀಲೆyದಾಳyನಡೆಸಿದರೊy
ಅದ್y ನಾಲಗೆಯನ್್ನy ಹೊರಚಾಚಿಕೆೊಂಡಿರ್ವುದ್�yಅದನ್್ನy
ಬಟ್್ಟಬಟ್ಟರೊyಅದ್yನಾಲಗೆಯನ್್ನyಜೊೀತಾಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿರ್-
ವುದ್�yಇದ್ವೆೀyನಮ್ಮyದೃಷಾ್ಟಂತಗಳನ್್ನyಸ್ಳಾಳುಗಸ್ವವರಿಗೆy
ಇರ್ವyಉಪಮೆ�yನಿೀವುyಈyವೃತಾತುಂತವನ್್ನyಇವರಿಗೆyಹೀಳುತ್ತುರಿ�y
ಇವರ್yಸವಾಲ್ಪyಚಿಂತ್ಸಲ್�”y(7:175–176)

ಇಲ್್ಲyಸತ್ಯವನ್್ನyಗರಾಹಿಸ್ವyಅನೆೀಕyಪುರಾವೆಗಳುyಲಭಿಸಿyಸನಾ್ಮ-
ಗಥಿಕೆ್ಕyತಲ್ಪುವyಅವಕಾಶyಸಿಕಿ್ಕದರೊyಇಹಲೆೊೀಕದyತಾತಾ್ಕಲ್ಕy
ಸ್ಖಕಾ್ಕಗyಅಹಂಕಾರ,yಸತ್ಯನಿಷೆೀಧದyಹಾದಿಗೆyಹಿಂತ್ರ್ಗ್ವyವ್ಯಕಿತು-
ಗಳನ್್ನyಉದಾಹರಣೆyನಿೀಡಲಾಗದೆ�yಇವರ್yಶೈತಾನನyಷಡ್ಯಂತರಾಕೆ್ಕy
ಸಿಲ್ಕಿyಪರಭರಾಷ್ಟರಾಗ್ತಾತುರ�y

ಅವರ್y ಸಹನೆಯಿಂದyಸತ್ಯದಲ್್ಲyಅಚಲರಾಗyನಿಂತ್ದದಾರy ಇಹy
ಮತ್ತುyಪರದಲ್್ಲyಹಲವಾರ್yಉನ್ನತyಪದವಿಗಳನ್್ನyಪಡೆಯ್-
ತ್ತುದದಾರ್�y ಸತ್ಯವನ್್ನyಮರಮಾಡಿyಐಹಿಕyಲಾಭಕಾ್ಕಗyಧಾಮಿಥಿಕy
ವಿಧಿy ನಿೀಡ್ವವರ್,y ಸತ್ಯಕೆ್ಕy ವಿರ್ದ್ಧವಾದy ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಗಳನ್್ನy
ನಿೀಡಿyಸತ್ಯವನ್್ನyತ್ರ್ಗ್–ಮ್ರ್ಗ್yಮಾಡ್ವyವಿದಾವಾಂಸರ್yಈy

46 ನೇ ಪುಟಿಕೆ
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ಕಮಷಿಗಳಿತಳಹದ

ಕಮ್ಭಶಾಸತ್ರದ ವಿಧಿನಷೇಧಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಗೆ ಅವತಿೇಣ್ಭಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನು್ನ ಕಾಯ್ಭರೂಪಕಿಕೆಳಿಸುವುದು 
ಆ ಸಮುದಾಯಿಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಪರಣಮಸುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಅವತರಣವು ಕಮ್ಭಶಾಸತ್ರದ 
ವಿಧಿನಷೇಧಗಳನು್ನ ಜೇವನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಿೂಳ್ಳಲು ಅವರಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 
ಅವತಿೇಣ್ಭಗೊಂಡಂತ ಸಂದರೂೇ್ಭಚತವಾಗಿ ಅವತಿೇಣ್ಭಗೊಂಡ ವಿಧಿನಷೇಧಗಳನು್ನ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸುಲರದಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಿೂಳ್ಳಲು ಅವರಗೆ ಸಾಧಯುವಾಯಿತು. 

ಪರಾತ್ಯಂದ್y ಧಮಥಿವನ್್ನy ಬಾಹ್ಯವಾಗy ನೆೊೀಡಿದಾಗy
ಅವುಗಳಲ್್ಲyಕೆಲವುyನಿಶ್ಚಾತyಕಮಥಿಗಳರ್ವುದ್yಕಂಡ್-

ಬರ್ತತುದೆ�yಹಿೀಗೆyಮಾಡ್ತ್ತುರ್ವುದೆೀಕೆyಎಂದ್yಕೆೀಳದರyಹಲವುy
ಧಮಿೀಥಿಯರ್yಇದ್yನಮ್ಮyಜನರ್yಅನ್ಸರಿಸ್ತ್ತುದದಾyರಿೀತ್ಯಾ-
ಗದೆಯೆಂದ್yಉತತುರಿಸ್ತಾತುರ�y ಇಸಾ್ಲಮ್yಧಮಥಿವನ್್ನyಅರಿತ್y
ಪಾರಾಯೀಗಕವಾಗyಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡವರ್yಈyಪರಾಶ್ನಗೆy“ನಮ್ಮy
ಪರಾಮಾಣಗಳಲ್್ಲyಒಂದ್yವಿಶಾವಾಸyಸಂಹಿತೆyಮತ್ತುyಅನ್ಷಾ್ಠನಗ-
ಳವೆ�yಅದನ್್ನyಅನ್ಸರಿಸಲ್yನಾವುyಆಜ್ಾಪಿಸಲ್ಪಟ್್ಟದೆದಾೀವೆ”yಎಂದ್y
ಉತತುರಿಸ್ತಾತುರ�yಹಿೀಗರ್ವಾಗyಪರಾಮಾಣಗಳುyಎಂದರೀನೆಂದ್y
ಯೀಚಿಸಬೆೀಕಾದyಅಗತ್ಯವಿದೆ�

ಫರ್ಹ್yಅರವಾyಕಮಥಿಶಾಸತ್ವುyಇಸಾ್ಲಮಿೀyಸಮಾಜದyಬೆಳವ-
ಣಿಗೆಯಂದಿಗೆyಬೆಳೆದyಒಂದ್yಜ್ಾನಶಾಖ್ಯಾಗದೆ�yಒಬ್ಬyಸತ್ಯ-
ವಿಶಾವಾಸಿಯyದೆೈನಂದಿನyಜೀವನವನ್್ನy ಸ್ಪಶ್ಥಿಸ್ವyಅನ್ಷಾ್ಠನy
ಕಮಥಿಗಳು,yಸವಾಭಾವyಸಂಸ್ಕರಣೆ,yವ್ಯವಹಾರಗಳು,yವಿವಾಹyವಿವಾಹy
ವಿಚೆಛೆೀದನೆ,yವಾರಿೀಸ್yಹಕ್್ಕyಮ್ಂತಾದyಜೀವನದyಎಲಾ್ಲyಕ್ಷೆೀತರಾಗ-
ಳಗೆyಅಗತ್ಯವಾದyನಿಯಮಸಂಹಿತೆಗಳyಅಧ್ಯಯನವುyಕಮಥಿಶಾ-
ಸತ್ದyಬೆೀಡಿಕೆಯಾಗದೆ�y

ಪರಾವಾದಿ yಯವರ್yತಮ್ಮyಜೀವಂತಕಾಲದಲ್್ಲಯೆೀyಕರಾಮಬದ್ಧy

ಹಾಗೊyಹಂತyಹಂತವಾದyತರಬೆೀತ್ಯಿಂದyತಮ್ಮyಅನ್ಚರರಿಗೆy
ಕಮಥಿಶಾಸತ್ದy ಉಪದೆೀಶy ನಿೀಡಿದದಾರ್�y ಪವಿತರಾy ಕ್ರ್ಆನಿನy
ಮೊಲಕyಅವತ್ೀಣಥಿಗೆೊಂಡyನಿಯಮಗಳುyಹಾಗೊyಅವುಗಳನ್್ನy
ಪಾರಾಯೀಗಕy ಜೀವನದಲ್್ಲy ಕಲ್ಸಿಕೆೊಟ್ಟy ಪರಾವಾದಿಯವರ y
ಜೀವನಚಯೆಥಿy(ಸ್ನ್ನತ್)yಈyಸಮಾಜದyಸೃಷ್್ಟಗೆyಕಾರಣವಾಯಿತ್�y
ಪರಾವಾದಿ yಯವರyಮರಣಾನಂತರyಮ್ಸಿ್ಲಮ್yಸಮ್ದಾಯಕೆ್ಕy
ನಾಯಕತವಾyನಿೀಡಿದyಖಲ್ೀಫರyಆಡಳತದyಕಾಲದಲ್್ಲಯೊyಪವಿತರಾy
ಕ್ರ್ಆನ್yಹಾಗೊyಪರಾವಾದಿಚಯೆಥಿಯನ್್ನyಆಧಾರವಾಗಟ್್ಟ-
ಕೆೊಂಡ್yಅವರ್yತ್ೀಪುಥಿyನಿೀಡಿದರ್�y

ಇಸಾ್ಲಮಿೀyಸಾಮಾರಾಜ್ಯದyವಿಸತುರಣೆyಹಾಗೊyನಾಗರಿಕತೆಯyಬೆಳವಣಿಗೆy
ಸೃಷ್್ಟಸಿದyಹೊಸyಹೊಸy ಸಮಸೆ್ಯಗಳಗೆyಪರಿಹಾರy ಸೊಚಿಸ್ವy
ಬಾಧ್ಯತೆಯೊyಅವರyಮೆೀಲ್ತ್ತು�y ಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಪರಾವಾದಿ-
ಚಯೆಥಿಯಲ್್ಲy ವಿಧಿಗಳನ್್ನy ಕಂಡ್ಹಿಡಿಯಲ್y ಸಾಧ್ಯವಾಗದy
ಸಂದಭಥಿಗಳಲ್್ಲy ನಡೆಸಿದyಅಭಿಪಾರಾಯyರೊಪಿೀಕರಣyಹಾಗೊy
ಸಂಶೊೀಧನೆಯyಪರಿಣಾಮವಾಗyಇಜಾ್ಮಅ್yಮತ್ತುy ಕಿಯಾಸ್y
ಹ್ಟ್್ಟಕೆೊಂಡಿತ್�yಅಬೊಬಕ್ಕರ್ yರವರyಆಡಳತyಕಾಲದಲ್್ಲy
ಸಮಸೆ್ಯಗಳನ್್ನyಯಾವುyರಿೀತ್yಬಗೆಹರಿಸಲಾಗ್ತ್ತುತೆತುಂದ್yಮೆೈಮೊನ್y
ಬನ್yಮಹಾರಾರ್yಹಿೀಗೆyದಾಖಲ್ಸ್ತಾತುರ�y
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ಜನವರ  ೆ11

“ಅಬೊಬಕ್ಕರ್ yರಿಗೆyಯಾವುದಾದರೊyವಿಧಿyಕಂಡ್ಹಿಡಿಯ-
ಬೆೀಕಾದyಸಂದಭಥಿದಲ್್ಲyಅವರ್yಕ್ರ್ಆನಿನyಮರyಹೊೀಗ್ತ್ತು-
ದದಾರ್�yಕ್ರ್ಆನಿನಿಂದyವಿಧಿyಕಂಡ್ಹಿಡಿಯಲ್yಅಸಾಧ್ಯವಾದಾಗy
ಪರಾವಾದಿ yಯವರyಚಯೆಥಿಯಲ್್ಲyಅದನ್್ನyಹ್ಡ್ಕ್ತ್ತುದದಾರ್�y
ಅದರಲ್್ಲಯೊyಕಂಡ್ಹಿಡಿಯಲ್yಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದಾದಾಗyಜನರನ್್ನy
ಒಟ್್ಟyಸೆೀರಿಸಿyಸಮಾಲೆೊೀಚನೆyನಡೆಸ್ತ್ತುದದಾರ್�yಅವರ್yಕೆೀಳುತಾತುರ�y
ನಿೀವುyಈyವಿಷಯದಲ್್ಲyಪರಾವಾದಿ yಯವರಿಂದyಏನಾದರೊy
ಆಲ್ಸಿರ್ವಿರಾ?y ಕೆಲವುy ಸಂದಭಥಿದಲ್್ಲy ಜನರ್y ನಾವುy ಈy
ವಿಷಯದಲ್್ಲy ಪರಾವಾದಿ y ಯವರ್y ಹಿೀಗೆy ಹೀಳುವುದನ್್ನy
ಆಲ್ಸಿದೆದಾೀವೆ�yಆಗyಅವರ್yಆyಪರಾಕಾರyಕಾಯಥಿವೆಸಗ್ತ್ತುದದಾರ್�y
ಪರಾವಾದಿ yಯವರyನಡವಳಕೆಗಳುyಲಭಿಸದಿದಾದಾಗyಪರಾಮ್ಖ-
ರೊಂದಿಗೆyಸಮಾಲೆೊೀಚನೆyನಡೆಸ್ತ್ತುದದಾರ್�yಅವರyನಡ್ವೆyಒಮ್ಮ-
ತಾಭಿಪಾರಾಯyಮೊಡಿದರyಅದರyಪರಾಕಾರyತ್ೀಪುಥಿyನಿೀಡ್ತ್ತುದದಾರ್�”y
(ಇಅ್yಲಾಮ್ಲ್yಮ್ವಕಿ್ಕಈನ್—ಇಬ್್ನಲ್yಕಯಿ್ಯಮ್)

ಇಜಾ್ಮಅ್y(ಸಹಮತದyಅಭಿಪಾರಾಯ)yಎಂಬyಆಶಯyರೊಪುಗೆೊ-
ಳುಳುವುದ್yಹಾಗೊyಅದರyಪರಾಕಾರyವಿಧಿಗಳನ್್ನyಜಾರಿಗೆೊಳಸ್-
ವುದ್yಈyಕಾಲರಟ್ಟದಲಾ್ಲಗದೆ�yಉಮರ್ yರವರyಆಡಳತy
ಕಾಲದಲ್್ಲಯೊyಈyಸಂಪರಾದಾಯyಪುನರಾವತ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್್ಟತ್�yವಿವಿಧy
ಪರಾದೆೀಶಗಳಗೆyಅವರ್yಕಳುಹಿಸಿಕೆೊಟ್ಟyರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆyಬರದyಪತರಾ-
ಗಳಲ್್ಲyಧಾಮಿಥಿಕyನೆೀತೃತವಾyಹಾಗೊyಆಡಳತyನಿವಥಿಹಣೆಯyನಿಟ್್ಟನಲ್್ಲy
ನಿೀಡಿದyಸ್ವ್ಯಕತುyನಿದೆೀಥಿಶನಗಳನ್್ನyನೆೊೀಡಬಹ್ದಾಗದೆ�yಅವರ್y
ಅಬೊyಮೊಸಲ್yಅಶ್ಅರಿ yಯವರಿಗೆyಬರದyಇತ್ಹಾಸyಪರಾಸಿದ್ಧy
ಪತರಾದಲ್್ಲyಹಿೀಗೆyದಾಖಲ್ಸಿದದಾರ್�

“ಪವಿತರಾyಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಸ್ನ್ನತ್ತುನಲ್್ಲyವಿಧಿyಕಂಡ್ಹಿಡಿಯಲ್y
ಅಸಾಧ್ಯವಾದyಸಮಸೆ್ಯಗಳನ್್ನyನಿೀವುyಆಳವಾಗyಅಧ್ಯಯನyಮಾಡಿರಿ�y
ಅದನ್್ನyಸಮಾನವಾದyಇತರyಸಮಸೆ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆyಹೊೀಲ್ಸಿyತ್ಳ-
ದ್ಕೆೊಳಳುರಿ�yಅನಂತರyನಿೀವುyಅಲಾ್ಲಹನಿಗೆyಅತ್ಯಂತyಪಿರಾಯವಾದy
ಹಾಗೊyಅತ್ಯಂತyಉಚಿತವೆಂದ್yತೆೊೀಚ್ವುದನ್್ನyಅವಲಂಬಸಿರಿ�”

ಕೊಫಾದಲ್್ಲyಖಾಝಯಾಗyನಿಯ್ಕತುರಾದyಶ್ರೈಹ್ರವರಿಗೆyನಿೀಡಿದy
ಸೊಚನೆಗಳುyಪರಾಸಿದ್ಧವಾಗವೆ�y

“ಯಾರಿಗೆy ಒಂದ್y ವಿಷಯದಲ್್ಲy ಕ್ರ್ಆನಿನಿಂದy ಸ್ಪಷ್ಟವಾದy
ವಿಧಿಗಳುyಲಭಿಸಿದರyಅನಂತರyಯಾರೊಂದಿಗೊyಅಭಿಪಾರಾಯy
ಕೆೀಳಬೆೀಕಾಗಲ್ಲ�y ಕ್ರ್ಆನಿನಿಂದy ಸ್ಪಷ್ಟತೆy ಲಭಿಸದಿದದಾರy ತಾವುy
ಪರಾವಾದಿ y ಯವರy ಚಯೆಥಿಯನ್್ನy ಪರಿಶೊೀಧಿಸಿರಿ�y

ಸ್ನ್ನತ್ತುನಿಂದಲೊyಲಭಿಸದಿದದಾರyನಿೀವುyಇಜತುಹಾದ್y(ಸಂಶೊೀಧನೆ)y
ನಡೆಸಿyವಿಧಿಯನ್್ನyಕಂಡ್ಹಿಡಿಯಿರಿ�”

ಇವುಗಳುyಕಿಯಾಸ್yರೊಪುಗೆೊಳುಳುವುದರyಆಧಾರವಾಗyತೆೊೀರಿ-
ಸಲಾಗ್ತ್ತುರ್ವyರಟನೆಗಳಾಗವೆ�yಅನಂತರದyಕಾಲಾವಧಿಯಲ್್ಲy
ಉಸೊಲ್yವಿದಾವಾಂಸರ್yಸಹಮತದಿಂದyಇಜಾ್ಮಅ್yಮತ್ತುyಕಿಯಾಸ್ನy
ಪಾರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್್ನyಅಂಗೀಕರಿಸಿದರ್�yಪರಾಮಾಣಗಳyಕ್ರಿತy
ಚಚೆಥಿಯಲ್್ಲyಕ್ರ್ಆನ್,yಸ್ನ್ನತ್,yಇಜಾ್ಮಅ ,್yಕಿಯಾಸ್yಎಂಬyನಾಲ್್ಕy
ವಿಷಯಗಳುyಒಳಪಡ್ವುದಾದರೊyಪರಾರಮyಸಾಥಾನದಲ್್ಲyನಿಲ್್ಲವುದ್y
ಸವಾತಂತರಾyಪರಾಮಾಣಗಳಾದyಕ್ರ್ಆನ್yಮತ್ತುyಸ್ನ್ನತ್yಮಾತರಾವಾಗದೆy
ಎನ್್ನವುದ್yಈyಲೆೀಖನದyತ್ರ್ಳಾಗದೆ�

ಪವಿತರಾy ಕ್ರ್ಆನ್y23yವಷಥಿಗಳyಅವಧಿಯyವಿವಿಧyರಟ್ಟಗ-
ಳಲ್್ಲy ಪರಾವಾದಿyಮ್ಹಮ್ಮದ್ y ರಿಗೆyಅಲಾ್ಲಹನyವತ್ಯಿಂದy
ಜಬರಾೀಲ್yಮೊಲಕy ಅರಬy ಭಾಷೆಯಲ್್ಲy ಅವತ್ೀಣಥಿಗೆೊಂಡy
ದೆೈವಿಕyಗರಾಂರವಾಗದೆ�yಇದರಲ್್ಲy13yವಷಥಿಗಳyಕಾಲದyಮಕಾ್ಕy
ಜೀವನದಲ್್ಲy ವಿಶಾವಾಸಕಾಯಥಿಗಳಗೆy ಆದ್ಯತೆy ನಿೀಡ್ವy ಹಚಿಚಾನy
ವಚನಗಳುyಅವತ್ೀಣಥಿಗೆೊಂಡಿತ್�yಹತ್ತುyವಷಥಿಗಳyಮದಿೀನಾy
ಜೀವನದಲ್್ಲy ಕಮಥಿಶಾಸತ್ದy ವಿಧಿನಿಷೆೀಧಗಳನೆೊ್ನಳಗೆೊಂಡy
ಸೊಕತುಗಳುyಅವತ್ೀಣಥಿಗೆೊಂಡಿತ್�y

ಕ್ರ್ಆನ್yಅವತ್ೀಣಥಿಗೆೊಳಸಲ್ಪಟ್ಟy ಜನತೆಯಲ್್ಲyಹಚಿಚಾನವರ್y
ಅನಕ್ಷರಸಥಾರಾಗದದಾರ್�y ಪವಿತರಾy ಕ್ರ್ಆನಿನyಹಂತyಹಂತವಾದy
ಅವತ್ೀಣಥಿyಶೈಲ್yಹಾಗೊyಸಂದಭೊೀಥಿಚಿತವಾದyಅವತರಣವುy
ನಿರಕ್ಷರಿಗಳಾಗದದಾy ಅರಬಗಳಗೆy ಕ್ರ್ಆನ್y ಕಂಠಪಾಠy
ಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಲ್yಮತ್ತುyಅದರyವಿಧಿನಿಷೆೀಧಗಳನ್್ನyತ್ಳದ್ಕೆೊಳಳುಲ್y
ಹಚ್ಚಾyಸಹಾಯಕವಾಯಿತ್�y“ಸತ್ಯನಿಷೆೀಧಿಗಳುyಇವನyಮೆೀಲೆyಈy
ಕ್ರ್ಆನ್yಏಕಕಾಲದಲ್್ಲyಏಕೆyಅವತ್ೀಣಥಿಗೆೊಂಡಿಲ್ಲ?”yಎಂದ್y
ಕೆೀಳುತಾತುರ�yಇದನ್್ನyನಿಮಗೆyಸರಿಯಾಗyಮನದಟ್್ಟyಮಾಡಲ್ಕಾ್ಕಗy
ಹಿೀಗೆy ಮಾಡಲಾಗದೆy ಮತ್ತುy ಈy ಉದೆದಾೀಶಕಾ್ಕಗಯೆೀy ನಾವುy
ಇದಕೆ್ಕyಒಂದ್yನಿದಿಥಿಷ್ಟyಕರಾಮಕ್ಕನ್ಸಾರyಬೆೀರyಬೆೀರyಭಾಗಗಳy
ರೊಪyಕೆೊಟ್್ಟದೆದಾೀವೆ�

ಕಮಥಿಶಾಸತ್ದyವಿಧಿನಿಷೆೀಧಗಳುyಒಂದೆೀyಬಾರಿಗೆyಅವತ್ೀಣಥಿಗೆೊಂ-
ಡಿದದಾರyಅದನ್್ನyಕಾಯಥಿರೊಪಕಿ್ಕಳಸ್ವುದ್yಆyಸಮ್ದಾಯಕೆ್ಕy
ಕಷ್ಟಕರವಾಗy ಪರಿಣಮಿಸ್ತ್ತುತ್ತು�y ಆದರy ಕರಾಮಬದ್ಧವಾದy
ಅವತರಣವುy ಕಮಥಿಶಾಸತ್ದy ವಿಧಿನಿಷೆೀಧಗಳನ್್ನy ಜೀವನದy
ಭಾಗವಾಗyಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಲ್yಅವರಿಗೆyಬಹಳyಸಹಾಯಕವಾಯಿತ್�y
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ಹಂತyಹಂತವಾಗyಅವತ್ೀಣಥಿಗೆೊಂಡಂತೆyಸಂದಭೊೀಥಿಚಿತವಾಗy
ಅವತ್ೀಣಥಿಗೆೊಂಡyವಿಧಿನಿಷೆೀಧಗಳನ್್ನyಸೊಕತುವಾದyರಿೀತ್ಯಲ್್ಲy
ಸ್ಲಭದಲ್್ಲyಮೆೈಗೊಡಿಸಿಕೆೊಳಳುಲ್yಅವರಿಗೆyಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್�y

ಕ್ರ್ಆನಿನyಪರಾತ್ಪಾದನಾyಶೈಲ್yಹಾಗೊyಸ್ಂದಯಥಿವುyಅವರನ್್ನy
ಇನ್ನಷ್್ಟyಆಕಷ್ಥಿಸಿತ್�yವಿಧಿಗಳyಅವತರಣದಲ್್ಲyಕೆಲವುyಸಾಮಾನ್ಯy
ಸವಾರೊಪವನ್್ನyನಾವುyನೆೊೀಡಬಹ್ದಾಗದೆ�yಸಹಾಬಗಳುyತಮ್ಮy
ಮನಸಿ್ಸನಲ್್ಲyಉದ್ಭವಿಸಿದyಒಂದ್y ಸಮಸೆ್ಯಯನ್್ನy ಪರಾವಾದಿ y
ಯವರyಮ್ಂದಿಟಾ್ಟಗyಕೆಲವುyವಚನಗಳುyಅದಕೆ್ಕyಉತತುರವಾಗy
ಅವತ್ೀಣಥಿಗೆೊಂಡಿತ್�

ಅವರ್yನಿಮ್ಮಂದಿಗೆyಕೆೀಳುತಾತುರ,yಅವರ್yತಮ್ಮಂದಿಗೆyವಿಧಿಯನ್್ನy

ಅರಸ್ತಾತುರyಮ್ಂತಾದyಮ್ನ್್ನಡಿಯಂದಿಗೆyಅವತ್ೀಣಥಿಗೆೊಂಡy
ಆಯತ್ಗಳುyಇದಕೆ್ಕyಉದಾಹರಣೆಯಾಗವೆ�yಕೆಲವುyವಿಧಿಗಳುy
ಪರಾಶೊ್ನೀತತುರyರೊಪದಲ್್ಲದ್ದಾದರಿಂದyನಿರಕ್ಷರಿಗಳಾದyಅರಬಗಳಗೆy
ಅದನ್್ನyಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳಳುಲ್yಕಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ್ಲ�y

ಇನ್್ನyಕೆಲವೊಮೆ್ಮyಒಂದ್yಸೊಕತುದyಅವತ್ೀಣಥಿವುyಅವರಲ್್ಲದದಾy
ಸಂಶಯವನ್್ನyನಿವಾರಿಸ್ವyವಿಧದಲ್್ಲರ್ತ್ತುತ್ತು�yಇದಾ್ಯವುದೊyಇರದy
ಸಾಮಾನ್ಯyಸಂದಭಥಿಗಳಲ್್ಲಯೊyವಿಧಿಗಳುyಅವತ್ೀಣಥಿಗೆೊಂಡಿವೆ�y
ಪವಿತರಾy ಕ್ರ್ಆನಿನyಈyಅವತರಣyಶೈಲ್yಅದನ್್ನy ಕಂಠಪಾಠy
ಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಲ್yಹಾಗೊyಪಾರಾಯೀಗಕವಾಗyಜೀವನದಲ್್ಲyಅಳವಡಿ-
ಸಿಕೆೊಳಳುಲ್yಸಹಾಯಕವಾಗyಪರಿಣಮಿಸಿದyರಟಕವಾಗದೆ�� n

ಆಯತ್ತುನyಆಶಯದಲ್್ಲyಒಳಪಡ್ತಾತುರ�

ಇವರನ್್ನyಅಲಾ್ಲಹನ್yಸದಾyಸಮಯyನಾಲಗೆಯನ್್ನyಹೊರಚಾ-
ಚಿಕೆೊಂಡಿರ್ವyನಾಯಿಯಂದಿಗೆyಹೊೀಲ್ಸ್ತಾತುನೆ�yಅದಕಿ್ಕರ್ವy
ಏಕೆೈಕy ಉದೆದಾೀಶವೆಂದರy ಸ್ಖ–ಭೊೀಗಗಳುy ಮಾತರಾವಾಗದೆ�y
ದ್ರಾಸೆಯ್yಅದರyಗ್ಣವಾಗದೆ�yಒಂದ್yಎಲ್ಬನyತ್ಂಡ್y
ಸಿಕಿ್ಕದರyಸಾಕ್,yಅದನ್್ನyನೆಕ್್ಕತತುಲೊ,yಕಚ್ಚಾತತುಲೊyಇರ್ತತುದೆ�y

ಎಲ್್ಲyಏನಾದರೊyಸಿಗಬಹ್ದೆೀyಎಂದ್yಸದಾyತಲೆyಕೆಳಗೆyಹಾಕಿy
ನಾಲಗೆಯನ್್ನyಜೊೀತ್yಬಟ್್ಟyವಾಸನೆyಮೊಸ್ತಾತುyಓಡ್ತ್ತುರ್-
ವುದ್yನಾಯಿಯyಸವಾಭಾವ�yಎಲ್ಬನyತ್ಂಡಿಗಾಗyಧಮಥಿyಮತ್ತುy
ಅದ್yಪರಾತ್ಪಾದಿಸ್ವyನೆೈತ್ಕyಮೆೀರಯನ್್ನyಮಿೀರಿyನಿರಂತರy
ಕಾಯಥಿವೆಸಗ್ವವನನ್್ನyಅಲಾ್ಲಹನ್yನಾಯಿಗೆyಹೊೀಲ್ಸಿದಾದಾನೆ�y
ಈಮಾನ್yಮತ್ತುyಜ್ಾನದyಹಗಗವನ್್ನyಬಚಿಚಾyದೆೀಹೀಚೆಛೆಗಳyನಿಯಂ-
ತರಾಣಕೆೊ್ಕಪಿ್ಪಸ್ವವನyಸಿಥಾತ್ಯೊyನಾಯಿಯಂತೆ�� n

ಮಹಾತ್ಮರೊಂದಗೆಿಏಕೆಿಪಾರಾರ್ಷಿಸಬಾರದ್?43 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

ಮಹಾತ್ಮರೊಂದಗೆಿಏಕೆಿಪಾರಾರ್ಷಿಸಬಾರದ್?17 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

ನಿೀಡ್ವುದ್,y ಅದನ್್ನy ಗ್ಣಪಡಿಸ್ವುದ್y ಎಲ್ಲy ಎವನೆೀ!y
ಹಿೀಗರ್ವಾಗy ನಾವುyಅವನನ್್ನy ಬಟ್್ಟy ಬೆೀರಯವರಲ್್ಲy ಏಕೆy
ಪಾರಾರ್ಥಿಸಬೆೀಕ್�yಅಲಾ್ಲಹನಲ್್ಲyಪಾರಾರ್ಥಿಸದಿರಲ್yಅವನಿಗರ್ವy
ಕೆೊರತೆಯಾದರೊyಏನ ?್”

ಆಕೆyಮ್ನವಾಗದದಾಳು�

“ನಾವುyಇಲ್್ಲಗೆyಬಂದಿರ್ವುದ್yನಮ್ಮyಕತಥಿವ್ಯವನ್್ನyನಿವಥಿಹಿಸಲ್�y
ನಾಳೆyಅಲಾ್ಲಹನyಮ್ಂದೆyಅಪರಾಧಿyಸಾಥಾನದಲ್್ಲyನಿಲ್ಲಲ್yನಮಿ್ಮಂದy
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ�y ಕೆಲವುyವಿಷಯಗಳನ್್ನy ಹೀಳದೆದಾೀನೆ�y ಸರಿಯೆಂದ್y
ಕಂಡರyಸಿವಾೀಕರಿಸಿ�yಇಲ್ಲದಿದದಾರyಬಟ್್ಟಬಡಿ�yಅಧಿಕಪರಾಸಂಗವಾಗದದಾರy
ದಯವಿಟ್್ಟyಕ್ಷಮಿಸಿ�”yನಾವುyಎದ್ದಾyನಿಂತೆವು�

ಆಗyಆyಮಹಿಳೆyನಮಗೆyಆಶಚಾಯಥಿವಾಗ್ವಂತೆyತಕ್ಷಣyಟ್�ವಿಯy
ಮೆೀಲ್ರ್ವyವಿಗರಾಹyಮತ್ತುyಗೆೊೀಡೆಗೆyಅಂಟ್ಸಿದದಾyದಗಾಥಿದyಚಿತರಾಗಳ-
ನ್್ನyಅಲ್್ಲಂದyತೆರವುಗೆೊಳಸಿದರ್�yಆyಬಳಕ,y“ನಿೀವುyವಿವರಿಸಿಕೆೊಟ್ಟy
ಕಾಯಥಿಗಳಲ್್ಲyತ್ರ್ಳದೆಯೆಂದ್yನನಗೆyಭಾಸವಾಗ್ತ್ತುದೆ�yತಪು್ಪಗ-
ಳನ್್ನyತ್ದಿದಾರ್ವುದಕೆ್ಕyಧನ್ಯವಾದಗಳು�yನಾನ್yಧಮಥಿದyವಿಷಯy
ಹಚಾಚಾಗy ಕಲ್ಯಲ್ಲ್ಲ�y ನನಗೆy ತ್ಳದyಮಟ್್ಟಗೆyನಾನ್yಅವರಿಗೆy
ವಿಷಯವನ್್ನyಮನವರಿಕೆyಮಾಡಿಕೆೊಡ್ತೆತುೀನೆ���”

ಹಚಿಚಾನyಅಧ್ಯಯನಕಾ್ಕಗyಕರಪತರಾyಮತ್ತುyಸಿ�ಡಿ�ಗಳನ್್ನyಕೆೊಟ್್ಟyನಾವುy
ಅಲ್್ಲಂದyನಿಗಥಿಮಿಸಿದಾಗyಮನಸ್್ಸyಬಹಳyಸಂತೃಪತುವಾಗತ್ತು��n



47

ಸಿರಾತೇ ಮುಸ್ತಖೇಂ - ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ

ಜನವರ  ೆ11

ಜಪುಣನಿಅಂತಯಾ

ಬಸಾರಾದಲ್್ಲyದಹಾ್ಲನ್yಎಂಬyಒಬ್ಬyದೆೊಡಡಾyಶ್ರಾೀಮಂತನಿದದಾ�yಧಾರಾಳyಸಂಪತ್ತುದ್ದಾyಪರಾಯೀಜನವೆೀನ್?yಅವನ್y

ಮಹಾyಜಪುಣ!yಯಾರಿಗೊyಯಾವyಉಪಕಾರವನೊ್ನyಮಾಡದವನ್�yಅವನಿಗೆyಬಡyಸಹೊೀದರರಿದದಾರ್�y

ಆದರೊyದಹಾ್ಲನ್yಅವರಿಗೆyಕರ್ಣೆyತೆೊೀರಿಸ್ತ್ತುರಲ್ಲ್ಲ�yವಿವಾಹವಾದರyಪತ್್ನಗೆyಖಚ್ಥಿyಮಾಡಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ�yಮಕ್ಕಳಾದರy

ನಂತರyಹೀಳಬೆೀಕಾಗಲ್ಲ�yಖಚಿಥಿನyಮೆೀಲೆyಖಚ್ಥಿ���!yಅವನ್yಅವಿವಾಹಿತನಾಗಯೆೀyಉಳದ�yಸದಾyಕಾಲyಹಚ್ಚಾyಹಣy

ಸಂಪಾದಿಸ್ವುದ್yಹೀಗೆyಎಂಬ್ದನೆ್ನೀyಅವನ್yಚಿಂತ್ಸ್ತ್ತುದದಾ�

ಹಿೀಗರ್ವಾಗyಒಂದ್yದಿನyದಹಾ್ಲನ್yಒಂದ್yಯಾತೆರಾಯಿಂದyಮರಳುತ್ತುದದಾ�yಸಮಯyರಾತ್ರಾಯಾಗತ್ತು�yಬೆಳದಿಂಗಳy

ಬೆಳಕಿನಲ್್ಲyಅವನ್yನದಿyತ್ೀರದಲ್್ಲyನಡೆಯ್ತ್ತುದದಾ�yನಾನ್yಸಂಪಾದಿಸಿದyಹಣyಬಹಳyಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ�yಇನೊ್ನyಧಾರಾಳy

ಸಂಪಾದಿಸಬೆೀಕ್�yಊರಿನyಅತ್yದೆೊಡಡಾyಶ್ರಾೀಮಂತನಾಗyಮೆೀಲೆyಬರಬೆೀಕ್�yಅದಕಿ್ಕರ್ವyಸ್ಲಭದyಮಾಗಥಿyಯಾವುದ ?್y

ಆಗಲೊyಅವನyಮನಸಿ್ಸನಲ್್ಲದದಾyಏಕೆೈಕyಚಿಂತೆyಇದಾಗತ್ತು�

ಸ್ಪಲ್ಪyದೊರyನಡೆದಾಗyಕಾಲ್ಗೆyಏನೆೊೀyತಾಗದಂತಾಯಿತ್�yನೆೊೀಡಿದಾಗyಅದೆೊಂದ್yಗೆೊೀಣಿyಚಿೀಲ�yಅದನ್್ನyಅಲ್ಗಾ-

ಡಿಸಿದಾಗyಅದರಲ್್ಲರ್ವುದ್yಕಲ್್ಲಗಳೆಂದ್yದಹಾ್ಲನ್yತ್ಳದ್ಕೆೊಂಡ�yಅವನ್yಆyಗೆೊೀಣಿಯನ್್ನyಎತ್ತುyಹಗಲ್ಗೆೀರಿಸಿದ�y

ನಾಯಿyಮ್ಂತಾದyಪಾರಾಣಿಗಳುyಕಚಚಾಲ್yಬಂದರyಅದರಿಂದyಕಲ್್ಲಗಳನ್್ನyಎಸೆದ್yಓಡಿಸಬಹ್ದ್,yಆತyಯೀಚಿಸಿದ�y

ನಡೆಯ್ತ್ತುರ್ವುದ್yನದಿyತ್ೀರದಲ್್ಲ�yಅವನ್yಗೆೊೀಣಿಯಿಂದyಒಂದ್yಕಲ್ಲನ್್ನyತೆಗೆದ್yನದಿಗೆಸೆದ�yಕಲ್್ಲy‘ಗ್್ಲಂ’yಎಂಬy

ಶಬದಾದೆೊಂದಿಗೆyನಿೀರಿಗೆyಬತ್ತು�y

ಅದ್yಅವನಿಗೆyತಮಾಷೆಯಾಗyಕಂಡಿತ್�yಆತyಪುನಃyಕಲ್್ಲಗಳನೆ್ನಸೆದ�yಹಿೀಗೆyನದಿಯyಸಮಿೀಪದಲ್್ಲರ್ವyಮನೆಗೆyತಲ್ಪುವy

ತನಕyಗೆೊೀಣಿಚಿೀಲದಲ್್ಲದದಾyಕಲ್್ಲಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲyಎಸೆದ�yಮನೆyತಲ್ಪಿದಾಗyಗೆೊೀಣಿಯಲ್್ಲyಒಂದ್yಕಲ್್ಲyಮಾತರಾyಬಾಕಿಯಾಗತ್ತು�y

ಅದನ್್ನyದೊರಕೆ್ಕyಎಸೆದ್ಬಡಬೆೀಕೆಂದ್yಗೆೊೀಣಿಯಿಂದyಹೊರತೆಗೆದ�yಆದರyಅವನ್yಅದನ್್ನyಬೆಳಕಿನyಪರಾಕಾಶದಲ್್ಲy
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ಸಂಪುಟ 13  ಸಂಚಿ ೆ 

ನೆೊೀಡಿದಾಗyತಲ್ಲಣಿಸಿyಹೊೀದ�yಅದೆೊಂದ್yಚಿನ್ನದyಗಟ್್ಟಯಾಗತ್ತು!yತಾನ್yಇದ್ವೆರಗೆyನದಿಗೆyಎಸೆದದ್ದಾyಚಿನ್ನವಾಗತ್ತುy

ಎಂಬyಸತ್ಯyಅರಿತ್yದಹಾ್ಲನ್yಕಂಗಾಲಾದ�yಅವನ್yಪರಾಜ್ಞೆyತಪಿ್ಪyಬದದಾ�

ಮರ್ದಿನyಬೆಳಗೆಗyಎದ ದ್ಾyದಹಾ್ಲನ್yನದಿಯyಬಳಗೆyಹೊೀದ�yನಾನ್yನಿನೆ್ನyಯಾವyಸಥಾಳಗಳಲ್್ಲyಕಲ ್್ಲಗಳನ್್ನyಎಸೆದಿದೆದಾ?yಯಾವy

ನೆನಪೂyಇಲ್ಲ�yಆದರೊyಅವನ್yಆಸೆಯಿಂದyನದಿಯಲ್್ಲyಮ್ಳುಗದ�yಈಜ್ತಾತುyಅನೆೀಕyಕಡೆyಹ್ಡ್ಕಿದರೊyಒಂದೆೀy

ಒಂದ್yಗಟ್್ಟyಪತೆತುಯಾಗಲ್ಲ್ಲ�yಸಂಜಯಾಗ್ವyಹೊತ್ತುಗೆyದಣಿದyಅವನ್yನದಿಯಿಂದyಹೊರಬಂದ್yಒಂದ್yಮರದy

ಬ್ಡದಲ್್ಲyವಿಶರಾಮಿಸಿದ�yಆಗyಆyದಾರಿಯಲ್್ಲyಅಬೊyಯೊಸ್ಫ್yಎಂಬyವಿದಾವಾಂಸರyಆಗಮನವಾಗ್ತತುದೆ�y

ಆಯಾಸದಿಂದyಕೊತ್ರ್ವyದಹಾ್ಲನ್ನೆೊಡನೆyಅಬೊyಯೊಸ್ಫ್yವಿಷಯಗಳನ್್ನyಕೆೀಳyತ್ಳದ್ಕೆೊಳುಳುತಾತುರ�yಎಲ್ಲವನೊ್ನy

ಕೆೀಳದyಬಳಕyಅಬೊyಯೊಸ್ಫ್yಹೀಳುತಾತುರ�y

“ನೆೊೀಡ್yದಹಾ್ಲನ್!yಅಲಾ್ಲಹ್yನಿನಗೆyಧಾರಾಳyಸಂಪತತುನ್್ನyದಯಪಾಲ್ಸಿದಾದಾನೆ�yಅದನ್್ನyನಿೀನ್yಪರಾಯೀಜನಕಾರಿಯಾದy

ಮಾಗಥಿದಲ್್ಲyವೆಚಚಾyಮಾಡ್ತ್ತುಲ್ಲ�yನಿೀನ್yಜಪುಣತನದಿಂದyಎಲ್ಲವನೊ್ನyಕೊಡಿಟ್್ಟರ್ವಿ�yನಿೀನ್yಒಂದಿನyಅಲಾ್ಲಹನyಕಡೆಗೆy

ಮರಳyಹೊೀಗಲೆೀyಬೆೀಕಾಗದೆ�yನಿನ್ನಲ್್ಲರ್ವyಯಾವುದನೊ್ನyನಿೀನ್yನಿನ್ನyಜೊತೆಯಲ್್ಲyಕೆೊಂಡೆೊಯ್ಯಲಾಗದ್�yಅವೆಲ್ಲವೂy

ನಿನಗೆyನಷ್ಟವಾಗ್ತತುದೆ�yಆದರyನಿೀನ್yಅದನ್್ನyಅಲಾ್ಲಹನyಮಾಗಥಿದಲ್್ಲyವೆಚಚಾyಮಾಡಿದರyಅದ್yನಿನಗೆyಪರಾಯೀಜನy

ನಿೀಡ್ತತುದೆ�yಅನ್ಯಥಾyಏನೆಂದ್yತ್ಳಯದೆyನಿೀನ್yನದಿಗೆಸೆದyಚಿನ್ನದyಗಟ್್ಟಗಳಂತೆyನಿನ್ನyವಶದಲ್್ಲರ್ವyಸಂಪತ್ತುನyಬೆಲೆಯನ್್ನy

ನಿೀನ್yಅರಿಯಲಾರ�”

ಈyಮಾತ್yದಹಾ್ಲನ್ನನ್್ನyಯೀಚಿಸ್ವಂತೆyಮಾಡಿತ್�yಅವನಿಗೆyತನ್ನyತಪು್ಪyಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತ್�yಅಂದಿನಿಂದy

ಅವನ್yತನ್ನyಸಂಪತತುನ್್ನyಒಳತ್ನyಮಾಗಥಿದಲ್್ಲyಖಚ್ಥಿyಮಾಡಲ್yಆರಂಭಿಸಿದ�yವಿವಾಹವಾಗyಪತ್್ನಯಡನೆyಜೀವಿಸಲ್y

ತ್ೀಮಾಥಿನಿಸಿದ�yಅದರೊಂದಿಗೆyಅವನyಜಪುಣತನyಮತ್ತುyಸಂಪತ್ತುನೆೊಂದಿಗರ್ವyವಾ್ಯಮೀಹyಕೆೊನೆಗೆೊಂಡಿತ್�y

ಸಹೊೀದರರ್,yಬಡವರ್yಮತ್ತುyಊರಿನವರಿಗೆyಉದಾರವಾಗyಸಹಾಯyಮಾಡ್ವyವ್ಯಕಿತುಯಾಗyದಹಾ್ಲನ್yಮಾಪಥಿಟ್ಟ�

ಗೆೈಬ್—ವಿಶಾ್ವಸದಿಕೀಲ್ಕೆೈ 8 ನೇ ಪುಟದಿಂದ

ತೆೊರಯ್ತಾತುರ�yಇಚಾಛೆಸಫಲತೆಗಾಗyಅಲಾ್ಲಹನನ್್ನyಮಾತರಾyಆಶರಾ-
ಯಿಸ್ವವರಾಗyಮಾಪಥಿಡ್ತಾತುರ�yಈyರಿೀತ್ಯಲ್್ಲyಅವರ್yನೆೈಜy
ಏಕದೆೀವವಿಶಾವಾಸಿಗಳಾಗyಪರಿವತಥಿನೆಯಾಗ್ತಾತುರ�

ಆದ್ದರಿಂದಲೆೀy ಪುರೊೀಹಿತರ್y ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್್ನy ತಮ್ಮy
ವಶದಲ್್ಲಟ್್ಟಕೆೊಳಳುಲ್yಮಹಾತ್ಮರಿಗೆyಅಗೆೊೀಚರyಜ್ಾನವಿದೆಯೆಂದ್y
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